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َالَرمَحِن َالَْرحيِ ِبْسِم هللِا   

ِ َرّبِ الَْعالَِميْ   َالَْحْمُد ّلِِله

اِهرِينَ  ٍد واِِلِ الطه ِدََن ُمَحمه ّيِ ََلُم عَََل س َ ََلُة َوالسه  َوالصه

ْم َأْْجَِعيَ  ِ عَََل َأْعَداِِئِ  َولَْعنَُة اّلِله

ينْل أَ ِمْن  ِن اََل ِقيَاِم يَْوِم اّلِ  

 

  



 ٖ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

 

 ٖ -اٝنيارات

 

 القوؿ يف الشروط

 

 والكبلـ فيها يقع يف جهات:

 أّف للشرط معنيٌن عرفيٌن ومعنيٌن اصطبلحيٌن. «ٔ» )قّدس سرّه(  يف بياف معىن الشرط. ذكر شيخنا األنصاري اٛنهة االوىل:

ء، و٨نا ّنعىن واحد ٫نتلفاف باالضافة إىل الشارط واٞنشروط عليو فباإلضافة  اإللزاـ وااللتزاـ بشي فأحد٨نا أّما اٞنعنياف العرفياف:
 إىل األوؿ إلزاـ وإىل الثاين التزاـ.

وإف شئت قلت: إّّنما ٫نتلفاف بالنسبة الصدورية والوقوعية ففي االوىل إلزاـ كما أّف يف الثانية التزاـ، وهبذا اٞنعىن يصّح منو 
 قاؽ فيقاؿ شارط ومشروط وشرط و٥نوىا.االشت

 ورّنا يراد منو أي من الشرط اٞنشروط أعين اٞنصدر ّنعىن اٞنفعوؿ نظًن اٝنلق ّنعىن اٞنخلوؽ.

والشرط هبذا اٞنعىن ال ٫نتص بااللتزاـ يف ضمن العقد بل يعّمو وااللتزاـ االبتدائي بصّحة استعمالو فيو كما استعمل هبذا اٞنعىن 
  )عليو  ة كقولويف موارد كثًن 

______________________________ 
 فما بعدىا ٔٔ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)

 ٗ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

فاستعمل الشرط يف اٜنكم الشرعي ّنعىن أّف  «ٔ» «إّف قضاء اللَّو أحّق وشرطو أوثق والوالء ٞنن أعتق»يف قضية بريرة  السبلـ(
شرط اللَّو قبل : »)عليو السبلـ(  يف اٞنرتبة االوىل لغًن اٞنعتق. وقوؿ أمًن اٞنؤمنٌنحكم اللَّو أوثق حيث منع من جعل الوالء 



يف قضية اشرتاط عدـ اتياف الزوج على زوجتو سرية أي أمة وىذا أيضاً ّنعىن اٜنكم، ألّف اللَّو تعاىل رّخص يف  «ٕ» «شرطكم
فإنو ّنعىن اٝنيار وغًنىا من  «ٖ» «اٜنيواف؟ قاؿ: ثبلثة أيّاـ للمشرتيما الشرط يف : »)عليو السبلـ(  إتيانو عليها سرية، وقولو

 اٞنوارد اليت استعمل فيها الشرط يف االلتزاـ االبتدائي.

ء والتزامو يف البيع وغًنه،  اختصاص الشرط بااللتزاـ يف ضمن العقد ألنو فّسره بالزاـ الشي «ٗ»  نعم ظاىر تعريف القاموس
عمالو يف االلتزاـ االبتدائي حّّت ٠نازاً، إذ لو صّح استعمالو فيو عنده ألشار إىل أنو من استعماؿ وىو يعطي عدـ جواز است

اللفظ يف معناه اٜنقيقي أو اجملازي مع أنو ساكت عن استعمالو فيو كما عرفت وىذا ناٍش من عدـ التفاتو إىل موارد 
 االستعماالت اٞنتقّدمة.

ء الثاين عند عدمو، من دوف اعتبار وجوده أي  ء آخر الذي الزمو عدـ الشي د شيما يتوّقف على وجوده وجو  وثانيهما:
  ء الثاين عند وجوده، وىو هبذا اٞنعىن جامع بٌن الشرط والسبب يف االصطبلح، ألّف اٞنشروط عدـ عند عدـ الشي

______________________________ 
 ٕ، ٔح  ٖٚ/ كتاب العتق ب ٗٙ: ٖٕئل ، وأورد بعضو يف الوساٜٕ٘ٔٙ/ ٕٕٖ: ٓٔ( كنز العماؿ ٔ)

 ٙح  ٕٓ/ أبواب اٞنهور ب ٕٚٚ: ٕٔ( الوسائل ٕ)

 ٘ح  ٖ/ أبواب اٝنيار ب ٔٔ: ٛٔ( الوسائل ٖ)

 «شرط»ماّدة  ٖٛٙ: ٕ( القاموس احمليط ٗ)

 ٘، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

 أيضاً دوف الشرط.ء الثاين  شرطو يف كليهما، و٫نتلفاف يف أّف السبب ما يلـز من وجوده وجود الشي

وكيف كاف، فالشرط هبذا اٞنعىن من اٛنوامد وغًن قابل لبلشتقاؽ منو، ولذا البّد من التأويل يف مثل الشارط واٞنشروط، فاألوؿ 
ّنعىن من يوجد الشرط والثاين ّنعىن ما جعل لو الشرط فيقاؿ الطهارة شرط للصبلة، فالشارط ىو اللَّو تعاىل، ألنو جعل 

أي أوجد اٞنبلزمة فيهما ُنيث تنعدـ الصبلة عند عدـ الطهارة، واٞنشروط ليس ىو الطهارة كما يقتضيو  الشرط وأوجده
االشتقاؽ بل ىو الصبلة وىذا من جهة عدـ صحة االشتقاؽ منو هبذا اٞنعىن )وإاّل فالشارط ال يأيت ّنعىن موجد الشرط وال 

لعدـ االشتقاؽ منو فيقاؿ اٞنسّبب بالكسر ٞنن أوجد السبب اٞنشروط ّنعىن ما جعل لو الشرط( وىذا نظًن لفظ السبب 
 واٞنسّبب بالفتح ٞنا جعل لو السبب كالقتل فهو مسّبب، ىذاف ٨نا اٞنعنياف العرفياف للشرط.



ما اصطلح عليو النّحاة من إطبلؽ لفظ الشرط على اٛنملة االوىل كما يف قولنا: إذا  فأحد٨نا: وأّما اٞنعنياف االصطبلحياف،
طلعت الشمس فالنهار موجود فيقاؿ لبُلوىل الشرط وللثانية اٛنزاء، وظاىر أنو غًن موافق للمعىن اللغوي وإ٧ّنا ىو اصطبلح 

 شمس.للنّحاة، ولعّلو من جهة اشتماؿ اٛنملة االوىل على الشرط وىو طلوع ال

ما اصطلح عليو أىل اٞنعقوؿ حيث أطلقوا الشرط على خصوص ما يلـز من عدمو العدـ مقّيدًا بأف ال يلـز من  وثانيهما:
وجوده الوجود وإاّل فهو سبب وجزء أخًن من العّلة التاّمة، وهبذا القيد يفرتؽ عن اٞنعىن العريف الثاين، ألنو ىناؾ ّنعىن جامع 

 يلـز من عدمو العدـ ببل تقييده بأف ال يلـز من وجوده الوجود. بٌن السبب والشرط أعين ما

والوجو يف استشكالو ما تقّدـ من « ما الشرط يف اٜنيواف؟ قاؿ ثبلثة أياـ» )عليو السبلـ(  استشكل يف قولو )قّدس سرّه(  مثّ إنو
  أّف الشرط فيو ّنعىن اٝنيار أعين

 ٙ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

الفسخ وليس الشرط ّنعىن ثبلثة أياـ كما ىو مقتضى ٘نل ثبلثة أياـ عليو، ألّف ثبلثة أيّاـ ظرؼ الشرط  تسّلط اٞنشرتي على
ال أنو ىو الشرط، نعم ال بأس باضافة الشرط إىل ثبلثة أياـ وأف يقاؿ شرط ثبلثة أيّاـ ألنو صحيح كما ورد يف بعض 

االوىل ما ال ٫نفى توقّفو على التوجيو بتقدير كلمة و٥نوىا، ومن ىنا  األخبار، فهو صحيح إاّلأّف يف ٘نلها عليو كما يف الرواية
وال ٫نفى توقّفو على التوجيو غًن راجع إىل الرواية الثانية أعين ما اضيف فيها الشرط إىل ثبلثة أياـ،  )قّدس سرّه(  يعلم أّف قولو

فيها ثبلثة أياـ على الشرط، إذ قد عرفت أّف الشرط ال ألنو كما عرفتو صحيح وإ٧ّنا ىو راجع إىل الرواية االوىل أعين ما ٘نل 
إىل الرواية « وال ٫نفى توقّفو اخل»حيث أرجع قولو  «ٔ»  معىن ألف يكوف زماف ثبلثة أياـ، فبل وجو ٞنا صدر عن بعض احملّشٌن

 الثانية، ىذا ملّخص ما أفاده يف اٞنقاـ.

بعد االذعاف بعدـ إمكاف  -عة إىل ما ارتكز يف األذىاف من معىن الشرطوالذي ٓنّصل لنا من تتّبع موارد االستعماالت واٞنراج
ء من األلفاظ، وإ٧ّنا اٞنمكن بياف مفاىيمها على  ٓنديد مفاىيم األلفاظ على وجو ال يشّذ عنها مورد، ألنو غًن ٣نكن يف شي

ىو أّف الشرط ّنعىن الربط  -ء ها شيما ارتكز يف األذىاف واالشارة إليها على ٥نو االٗناؿ وإف مل يكن ُنيث ال يشّذ عن
ء الشرط، فهو ليس لو معاٍف ٢نتلفة ُنسب العرؼ أو االصطبلح بل ىو ّنعىن واحد وىو الربط،  ء بشي ويقاؿ الرتباط شي

 ولعّل منو الشريط اٞنتعارؼ وإ٧ّنا يطلق عليو ذلك لربط أحد الطرفٌن باآلخر وىذا ىو معناه على ٥نو الكّلية.

يكوف شرطًا تكوينيًا أي ربطًا بٌن شيئٌن بالتكوين وىذا كما يف قولنا إّف شرط صدور الفعل االختياري من زيد ولكّنو تارًة 
 إرادتو لذلك الفعل، فإّف ربط



______________________________ 
 مبحث الشروط ٚٓٔيف حاشيتو على اٞنكاسب:  )قّدس سرّه( ( لعّل اٞنراد بو السيدٔ)

 ٚ، ص: ٖ جمكاسب اٝنيارات، 

 صدور الفعل االختياري باالرادة أمر ثبت بالتكوين وىكذا.

واخرى يكوف تشريعيًا كما يقاؿ إّف شرط صحة الصبلة الطهارة، وكوّنا شرطًا إ٧ّنا ثبت من قبل الشارع ولو َنعل منشأ 
ية أيضًا النتفاء اٞنقّيد بانتفاء قيده انتزاعها أعين األمر بالصبلة مقّيدًا بالطهارة، وإف كاف شرطيتها ٟنا بعد جعل الشارع عقل

عقبًل، ومن ىنا أنكرنا انقساـ اٞنقّدمة إىل شرعية وعقلية وقلنا إّّنا عقلية مطلقًا غاية األمر أّف جعل اٞنقّدمة رّنا ينسب إىل 
 الشارع، والشرط يف اٞنوردين كما عرفتو ّنعىن الربط واالرتباط أي ربط صّحة الصبلة بالطهارة.

كوف أمراً خارجياً ثابتاً بفعل نفس الشخص كما يف موارد النذر بل القمار فإنو يلـز على نفسو باعطاء كذا على تقدير وثالثة ي
ء بفعل أو غلبة اآلخر، وهبذا اٞنعىن صّح استعماؿ الشرط وإطبلقو على  فعل كذا أو على تقدير غلبة اآلخر فًنبط إعطاء الشي

 كما يف بعض أخبار الشرط.  موارد النذر والعهد و٥نو٨نا والوعد

وإذا عرفت ذلك يظهر لك أّف الشرط ّنعىن الربط ال ٫نتّص بااللتزاـ يف ضمن العقود بل كما يصح إطبلقو عليو يصّح إطبلقو 
على االلتزامات االبتدائية كما يف الوعد فإنو يربط أمر كذا على نفسو بتقدير كذا، وال نضايق من اطبلقو على االبتدائي كما 

 .«ٔ» )قّدس سرّه(  ه شيخنا األنصاريذكر 

على عدـ االختصاص من استعمالو يف االبتدائي يف الروايات، أّما قولو يف  )قّدس سرّه( نعم ٬نكن اٞنناقشة فيما استدّؿ بو ىو
شرط كوف  فبلحتماؿ أنو أطلق الشرط على حكم اللَّو من جهة اٞنقابلة، ألّف اٞنفروض أّف الرجل« إّف شرطو أوثق»قضية بريرة 

أطلق الشرط على حكمو تعاىل لكونو يف  )صّلى اللَّو عليو وآلو( والئها لو يف ضمن بيعو األمو وىو شرط يف ضمن البيع، فهو
  مقابل ىذا االشرتاط يف ضمن البيع

______________________________ 
 ٔٔ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)

 ٛ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

هبذه  «ٔ» «اَلأَْعَلُم َما يِف نَػْفِسكَ »  عدـ كوف والئو للرجل يف البيع أوثق كما قد استعمل قولو تعاىلّنعىن أّف اشرتاطو تعاىل 
 اٞنناسبة حيث أضاؼ إليو تعاىل النفس ألجل كونو يف مقابل من لو النفس.



يف ضمن عقد النكاح وىو  وىكذا نقوؿ يف الرواية الثانية ألّف الزوجة أو غًنىا إ٧نا اشرتطت عدـ اتياف زوجها عليها سرية
الشرط على حكم اللَّو تعاىل وترخيصو يف إتيانو سرية يف مقابلة ذلك أي حكمو  )عليو السبلـ(  شرط هبذا اٞنعىن وقد أطلق

 َنواز إتيانو سرية يف عقد النكاح قبل شرطكم.

يار وإ٧نا استعمل فيو ألنو أمر قد وقع يف فهو ّنعىن اٝن« ما الشرط يف اٜنيواف؟ قاؿ: ثبلثة أياـ» )عليو السبلـ(  وأّما قولو
 ضمن عقد البيع أي يف بيع اٜنيواف شرط كوف اٞنشرتي مرّخصاً يف الفسخ ثبلثة أياـ.

 إاّل أّنك عرفت أّف الشرط ّنعىن الربط وىو كما يتحّقق يف الربط اٜناصل يف ضمن العقد كذلك يتحّقق يف االلتزاـ االبتدائي.

 اٞنقاـ على أمرين: أحد٨نا أّف الشرط إذا كاف ّنعىن الربط كما عرفت، فاالشرتاط يف ضمن اٞنعامبلت  نعم البّد من أف ينّبو يف
 ء حينذاؾ. ء ربط بأّي شي كاشرتاط خياطة الثوب يف معاملة بأّي معىن من الربط وأّف أّي شي

امات االبتدائية فهل كبل القسمٌن ٣نّا وثانيهما: أّف الربط كما ىو يتحّقق يف الشرط يف ضمن العقد كذلك يتحّقق يف االلتز 
 ٩نب العمل على طبقو أو أّف االبتدائي منو غًن واجب العمل.

أّما األمر األوؿ: فقد أسلفنا ٓنقيقو يف بعض اٞنباحث اٞنتقّدمة وملّخصو: أنو إذا باع شيئاً واشرتط على اٞنشرتي مثبًل أف ٫نيط 
 لو ثوبو فهو يتصّور على وجهٌن:

______________________________ 
 ٙٔٔ: ٘( اٞنائدة ٔ)

 ٜ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

ألّف اشرتاط اٝنياطة عليو واٞنعاملة تارًة ال يكوف بينهما ربط إاّليف ٠نرد اجتماعهما يف زماف واحد، فبل ربط بينهما غًن اٞنقارنة 
يكوف بيعو مربوطًا باٝنياطة ومعّلقًا عليها، وىذا ٣نّا ال الزمانية كما إذا أوقع اٞنعاملة يف زماف وعده خياطة ثوبو من دوف أف 

ينبغي اإلشكاؿ يف عدـ وجوب العمل على طبقو، ألّف ٠نرد اٞنقارنة الزمانية مع اٞنعاملة ال توجب العمل على طبقو قطعاً، نعم 
 عي فبل.وأّما الواجب الشر  «ٔ»  ىو وعد والوفاء بو من الكماالت كما وصف إٚناعيل النيب بصدؽ وعده

واخرى يكوف أحد٨نا مربوطًا باآلخر ومعّلقًا عليو فيبيع داره بشرط كذا وىذا االشرتاط تارًة يكوف يف األفعاؿ االختيارية كما 
 يف اٝنياطة، واخرى يكوف يف األوصاؼ كبيع اٜننطة بشرط أف تكوف من مزرعة كذا أو العبد بشرط أف يكوف من طائفة كذا.

 ؿ فالربط فيها يؤوؿ إىل أمرين:فإف كاف من قبيل األفعا



أحد٨نا: تعليق أصل بيعو وإقدامو على اٞنعاملة على التزاـ اٞنشرتي فعبًل ِنياطة ثوبو بعد البيع ُنيث ال يقدـ على اٞنعاملة إف 
يوجب البطبلف، مل يلتـز اٞنشرتي باٝنياطة وىذا وإف كاف تعليقًا إاّلأّف التعليق يف العقود على أمر موجود فعلي معلـو ٣نّا ال 

 والتزاـ اٞنشرتي حاصل بالفعل وظاىر، ونتيجة ىذا التعليق أّف البائع يتمّكن من إجبار اٞنشرتي بعد ذلك على اٝنياطة.

وثانيهما: تعليق التزامو بالبيع وإّناء عقده والقياـ على معاملتو على نفس اٝنياطة اٝنارجية، ال أنو يعّلق بيعو عليها بل بيعو 
 اٝنياطة وعدمو غًن معّلق، وإ٧نا اٞنعّلق إّناء بيعو وقيامو على معاملتو فإنو معّلق على وقوع اٝنياطة من جهة وقوع

______________________________ 
 «َواذُْكْر يف اْلِكَتاِب ِإْٚنَاِعيَل ِإنَُّو َكاَف َصاِدَؽ اْلَوْعِد وََكاَف َرُسواًل نَِبّياً » ٗ٘: ٜٔ( يف سورة مرًن ٔ)
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يف اٝنارج ال على ٠نرد التزامو، ونتيجة ىذا التعليق اٝنيار وٕنّكن البائع من فسخ اٞنعاملة على تقدير عدـ وقوع اٝنياطة يف 
 اٝنارج، سواء استند إىل اختياره أـ استند إىل غًن اختياره.

على التزاـ اٞنشرتي باٝنياطة مثبًل وٖنرتو ٕنّكن البائع من إلزاـ واٞنتحّصل أّف للشرط يف األفعاؿ أثرين: أحد٨نا تعليق أصل بيعو 
اٞنشرتي على العمل بالشرط. وثانيهما: تعليق وفائو باٞنعاملة على نفس وقوع اٝنياطة يف اٝنارج وٖنرتو ٕنّكن البائع من فسخ 

 اٞنعاملة على تقدير عدـ وقوع اٝنياطة يف اٝنارج، ىذا كّلو يف الشرط يف األفعاؿ.

وإف كاف من قبيل األوصاؼ فمرجع الشرط فيها إىل أمر واحد وىو تعليق وفائو ّنعاملتو وإّناء بيعو على وقوع تلك الصفة 
خارجًا ُنيث يتمّكن من فسخ اٞنعاملة على تقدير عدـ ٓنّقق الصفة يف اٝنارج، وأّما تعليق بيعو على التزاـ اٞنشرتي بالصفة 

عىن اللتزاـ اٞنشرتي ّنا ىو خارج عن اختياره، ألّف كوف اٜننطة من اٞنزرعة الفبلنية أمر فهو ال يأيت يف األوصاؼ، إذ ال م
خارج عن اختيار اٞنشرتي فكيف يلزمو، فمرجع الشرط يف األوصاؼ إىل تعليق االلتزاـ باٞنعاملة على وجود الصفة، ىذا كّلو 

 يف الشروط اٞنشرتطة يف اٞنعامبلت القابلة للفسخ واالمضاء.

ا معىن الشروط يف العقود أو اٞنعامبلت اليت ال تقبل الفسخ كالنكاح إذا تزّوج وشرط يف ضمنو كذا، فهو عبارة عن تعليق وأمّ 
أصل إقدامو على اٞنعاملة على التزاـ الطرؼ اآلخر بالفعل على الشرط، ال تعليقو على وقوع الشرط خارجًا وال تعليق وفائو 

رفت ٕنّكنو من إجبار الطرؼ على العمل بالشرط من دوف أف يتمّكن من فسخو على وإّنائو على وقوعو، ونتيجتو كما ع
 تقدير عدـ وقوعو يف اٝنارج.

  واٞنتلّخص أّف الشرط تارًة ٠نمع لكل من األمرين أعين اٝنيار وجواز إلزاـ
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القابلة للفسخ واخرى يفيد اٝنيار فقط ُنيث لو أف يفسخ الطرؼ على الوفاء بالشرط كما يف اشرتاط األفعاؿ يف العقود 
اٞنعاملة على تقدير عدـ ٓنّقق شرطو من دوف جواز إلزمو على الوفاء كما يف الشرط يف األوصاؼ، وثالثة يفيد جواز االلزاـ 

 على الوفاء ّنا التـز من دوف حّق يف فسخو كما يف شرط الفعل يف النكاح.

يف ضمن العقود يف ٗنيع اٞنوارد ّنعىن واحد وىو ربط أحد األمرين باآلخر وتعليقو بو، غاية األمر  إىل ىنا ٓنّصل أّف الشرط
ء واخرى ّنعىن ربط االلتزاـ باٞنعاملة وإّنائها على وجود  تارًة يكوف الشرط ّنعىن ربط أصل اٞنعاملة على التزاـ اٞنشرتي بشي

عاملة معّلقة على التزاـ اٞنشرتي هبا كما يف اشرتاط األوصاؼ و٥نوىا، الفعل أو الوصف يف اٝنارج من دوف أف يكوف أصل اٞن
وثالثة يكوف الشرط موجبًا لكبل األمرين أعين تعليق أصل اٞنعاملة بالتزاـ اٞنشرتي وتعليق االلتزاـ هبا على وجود الوصف أو 

نتيجة الثاين اٝنيار على تقدير عدـ ٓنّقق الوصف الفعل يف اٝنارج، ونتيجة األوؿ جواز إلزاـ اٞنشرتي على إتياف ما التـز بو، و 
 أو الفعل يف اٝنارج.

 القوؿ يف شروط صّحة الشرط

 

اٛنهة الثانية: يف شروط صحة الشرط اليت منها كونو واقعًا يف ضمن عقد وأّف الشروط االبتدائية ٣نّا ال ٩نب الوفاء بو على ما 
 إف شاء اللَّو تعاىل، ومنها غًن ذلك على ما سيظهر. )قّدس سرّه(  سيأيت يف كبلـ الشيخ

  الشرط األّوؿ

 

أّّنم ذىبوا إىل اشرتاط كوف الشرط ٣نّا يقدر عليو اٞنكّلف، وأّف الشرط اٝنارج عن قدرة اٞنشروط عليو فاسد، وعليو فيدخل يف  
 كربى مسألة أّف الشرط
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 الكبلـ فيها إف شاء اللَّو تعاىل، وقد مثّلوا لذلك باٞنثاؿ اٞنعروؼ أعين اشرتاط جعل الزرع الفاسد مفسد أو ال كما سيأيت
يع سنببًل أو الُبسر رطبًا أو ٕنرًا ألّّنما أمراف خارجاف عن قدرة اٞنشروط عليو و٨نا من أفعاؿ اللَّو تعاىل. ومثّلوا أيضًا باشرتاط ب

اب وقبوؿ وىو من أفعاؿ ذلك الثالث وليس داخبًل ٓنت قدرة اٞنشروط عليو. ء من ثالث ألّف بيعو منو ٪نتاج إىل إ٩ن شي



ومثّلوا ثالثًا باشرتاط كوف امرأة زوجة ألحد٨نا أو كوف الزوجة مطّلقة أو غًن٨نا من االمور اليت ٟنا أسباب خاصة وال تتحّقق 
 ّنجرد االشرتاط ألّنا كذلك خارجة عن ٓنت قدرة اٞنشروط عليو.

 تدّلوا على اشرتاط القدرة يف الشروط بوجوه:مث إّّنم اس

 فأّواًل: استدّلوا بأّف اشرتاط أمر غًن مقدور أمر غرري، ألنو أمر قد يكوف وقد ال يكوف واٞنعاملة اٞنشتملة على الغرر باطلة.

الشرط شرط يف صحة  وثانياً: بأّف األمر اٝنارج عن االختيار ٣نّا ال يقدر على تسليمو إىل اٞنشروط لو والقدرة على تسليم
 العقد.

 ء خارج عن قدرتو فاسد. وثالثاً: باالٗناع وأّّنم اتّفقوا على لزـو كوف الشرط أمراً مقدوراً للمشروط عليو وأّف اشرتاط شي

ورابعاً: بأّف الشرط البّد من أف يكوف ٣نلوكًا للمشروط عليو كملكو للعوض أو اٞنعّوض، ألّف البيع مع الشرط تسليط للطرؼ 
لى العوض والشرط وٕنليك لو فكما ال يعقل ٕنليك أحد العوضٌن إاّلفيما إذا كاف ٣نلوكاً لو وٓنت سلطانو فكذلك اٜناؿ يف ع

الشرط، فما داـ مل يكن داخبًل ٓنت سلطنتو وملكو ال يعقل أف ٬نّلكو للغًن ويسّلط الغًن عليو، ومن البديهي أّف األمر اٝنارج 
ال يدخل ٓنت سلطنتو وملكو ومعو كيف ٬نكنو تسليط الغًن عليو، بل ىذا رّنا ينايف الفلسفة أيضاً عن قدرة اٞنشروط عليو ٣نّا 

ء ال يعقل أف يكوف معطيًا لو، فمع عدـ سلطنة اٞنشروط عليو على الشرط كيف يسّلط الغًن عليو وىل ىذا  ألّف فاقد الشي
 إاّلمن قبيل وىب األمًن ما ال
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 .«ٔ» )قّدس سرّه( ٬نلكو، وىذا ىو الذي اعتمد عليو شيخنا االستاذ

يف اٞنقاـ: ىو أّف الشرط تارًة يكوف من قبيل شرط األفعاؿ اليت ىي ٓنت قدرة اٞنكّلف واختياره،  «ٕ»  والذي ينبغي أف يقاؿ
وقد عرفت أّف معىن الشرط فيها أمراف: أحد٨نا التزاـ اٞنشروط عليو بالشرط. وثانيهما خيار اٞنشروط لو على تقدير عدـ ٓنّقق 

 الشرط يف اٝنارج، وىذا ٣نّا ال إشكاؿ فيو.

وف الشرط من قبيل شرط األفعاؿ اٝنارجة عن ٓنت قدرة اٞنشروط عليو أعين ما يكوف فعل الغًن وىذا كاشرتاط بيع واخرى يك
الثالث مثبًل كما إذا اشرتى دارًا واشرتط يف ضمنو بيع اٛنار داره منو، أو اشرتى حصة أحد الشريكٌن يف ماؿ واشرتط عليو 

تو على تقدير أف يبيع شريكو أيضًا حصتو، أو اشرتى زرعًا واشرتط عليو أف البائع بيع شريكو حّصتو أيضًا بأف باعو حصّ 
 ٩نعل اللَّو زرعو سنببًل وىكذا، فإّف تلك الشروط كّلها من أفعاؿ الغًن وىي خارجة عن ٓنت اختيار اٞنشروط عليو.



شرتي مثبًل بالشروط، وذلك ألّف العاقل ويف ىذه الصورة ال معىن للشرط باٞنعىن األوؿ أعين تعليق أصل اٞنعاملة على التزاـ اٞن
اٞنلتفت الشاعر ال يلتـز بأمر غًن مقدور، كما ال يعقل التزامو أيضًا فإّف االلتزاـ بنفسو يقتضي أف يكوف متعّلقو أمرًا مقدوراً 

 ويف غًن اٞنقدور ال يتحّقق حقيقة االلتزاـ، إذ أّي معىن لبللتزاـ ّنا ال يدخل ٓنت قدرتو.

يشرتط شيئًا ّنعىن أف يلتـز بو ُنسباف أنو مقدور ولكّنو ُنسب الواقع ال يكوف مقدورًا لو كما إذا التـز بزيارة  نعم ٬نكن أف
 ماشياً أو حافياً  )عليو السبلـ(  اٜنسٌن

______________________________ 
 ٕٜٔ: ٖ( منية الطالب ٔ)

 ٙٔ( ستأيت إعادة ىذا اٞنطلب بتغيًن يسًن يف الصفحة ٕ)

 ٗٔ، ص: ٖ ب اٝنيارات، جمكاس

وقد مرض يف الطريق أو مات أو ٥نو٨نا، وىذا داخل يف مسألة تعّذر الشرط وسيأيت فيو الكبلـ إف شاء اللَّو تعاىل، وال أظن 
 أف يلتـز أحد فيو بالبطبلف بدعوى أّف عجزه عنو يكشف عن بطبلنو، ألنو يكشف عن عدـ قدرتو عليو من االبتداء.

 األوؿ أعين االلتزاـ غًن معقوؿ يف االمور اٝنارجة عن االختيار.فالشرط باٞنعىن 

وأّما الشرط باٞنعىن الثاين أعين جعل اٝنيار على تقدير عدـ ٓنّقق األمر غًن االختياري يف اٝنارج أي تعليق االلتزاـ باٞنعاملة 
 و.على ٓنّقق الشرط يف اٝنارج فالظاىر أنو أمر سائغ صحيح وال أرى مانعاً منو بوج

ء منها ال يأيت يف اٞنقاـ، أعين  وأّما الوجوه األربعة اليت استدّلوا هبا على بطبلف الشرط فيما إذا كاف خارجًا عن االختيار فشي
 الشرط ّنعىن اٝنيار دوف التزاـ اٞنشروط عليو.

وه الثبلثة ومعو ال يبقى اطمئناف أّما االٗناع، فؤلنّا ال نظن بتحّققو فضبًل عن القطع بو سّيما مع استدالٟنم عليو بتلك الوج
من  )قّدس سر٨نا( «ٕ»  والقاضي «ٔ»  بكوف االٗناع تعّبدياً. مضافًا إىل أّف اٞنسألة خبلفية وكفى يف ذلك ما ذكره الشيخ

اً واشرتط اٜنكم بلزـو العقد مع ٓنّقق الشرط وثبوت اٝنيار للمشروط لو إذا مل يتحّقق يف أمثاؿ اٞنقاـ كما إذا باع أمة أو حيوان
عليو أف ٓنمل يف اٞنستقبل فإّّنما ذىبا يف مثلو إىل لزـو اٞنعاملة مع ٓنّقق اٜنمل، وثبوت اٝنيار للمشروط لو فيما إذا مل ٓنمل 

 وىذا عٌن ما نّدعيو يف اٞنقاـ. «ٖ» )قّدس سرّه(  األمة أو اٜنيواف يف اٞنستقبل على ما نسبو إليهما شيخنا األنصاري



______________________________ 
(ٔ) 

 ٙ٘ٔ: ٕاٞنبسوط 

 ٕٕٓاٞنسألة  ٓٙ( جواىر الفقو: ٕ)

 ٛٔ: ٙ( اٞنكاسب ٖ)
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بأنّا نفرض الكبلـ فيما إذا اطمأّف اٞنتبايعاف على حصوؿ الشرط أعين فعل الغًن أو عدمو ُنيث  أّواًل:  وأّما مسألة الغرر فتندفع
 مل يبق ٟنما ترّدد يف ذلك، إذ مع االطمئناف ال معىن للغرر.

جعل اٝنيار ال معىن للغرر يف أمثاؿ اٞنقاـ، ألنّا كما فّسرناه يف ١نّلو ّنعىن احتماؿ اٝنطر وذىاب مالو ببل عوض، ومع  وثانياً:
لنفسو على تقدير عدـ ٓنّقق الشرط ال ٪نتمل خطرًا وال ٪نتمل أف يذىب مالو ىدراً، ألنو إف كاف واجدًا ٞنا اشرتطو أخذه، 

 وإف كاف فاقداً لو فلو أف يفسخ اٞنعاملة فأين ىناؾ احتماؿ اٝنطر.

رريًا موجبًا للبطبلف فما الفارؽ حينئذ بٌن اشرتاط فعل أّف اشرتاط فعل غًن مقدور يف اٞنعاملة كما يف اٞنقاـ إذا كاف غ وثالثاً:
غًن مقدور واشرتاط صفة خارجة عن االختيار ككوف العبد كاتبًا و٥نوه، فإّف احتماؿ التخّلف موجود يف كليهما وٞناذا التزموا 

يار، وقد فّرؽ شيخنا بالصحة يف اشرتاط الوصف غًن االختياري دوف اٞنقاـ الذي ىو من اشرتاط الفعل اٝنارج عن االخت
بينهما تارًة باالٗناع وأنو انعقد على صحة اٞنعاملة الغررية فيما إذا نشأت من اشرتاط صفة غًن  )قّدس سرّه(  األنصاري

 اختيارية. وىذا ىو الذي ذكرنا أنّا ال نظّن بتحّققو فضبًل عن القطع بو وما معىن االٗناع على صحة اٞنعاملة الغررية يف مورد.

فّرؽ بينهما بالبناء وأّف اٞنتعاملٌن عند اشرتاط الوصف اٝنارج عن االختيار قد بنيا على وجود الوصف يف اٞنبيع دوف  واخرى
اٞنقاـ، ولعمري ىذا من أعجب الكبلـ، فإّف الغرر ّنعىن اٝنطر اٝنارجي وليس ىو من األفعاؿ القلبية حّّت يرتفع بالبناء القليب 

ال ٬ننع عن اٝنطر اٝنارجي، وليت شعري أّف البناء القليب لو كاف دافعًا للغرر ومصّححاً على وجود الوصف فإّف البناء 
للمعاملة فلماذا ال يلتـز بو يف اشرتاط الفعل اٝنارج عن االختيار أيضًا فيبين اٞنتعامبلف على ٓنّقق الفعل من الغًن، بل لو مت 

 ا بالبناء.ىذا ٞنا يبقى يف البٌن معاملة غررية بل ندفع الغرر فيه
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 وباٛنملة ذكروا يف اٞنقاـ وجوىاً غًن الوجهٌن اٞنذكورين ال استحسن التعّرض ٟنا.

وأّما مسألة القدرة على تسليم الشرط، ففيو: أّف القدرة على التسليم يف الشرط إ٧نا يعترب فيما إذا كاف الشرط ٣نّا البّد من 
ء، وقد عرفت أّف نفس االلتزاـ يقتضي القدرة على  وىذا إ٧نا يتحّقق يف الشرط ّنعىن االلتزاـ بشيتسليمو إىل اٞنشروط لو، 

متعّلقو، وأّما الشرط ّنعىن جعل اٝنيار على تقدير عدـ ٓنّقق الشرط يف اٝنارج فبل دليل على اعتبار القدرة على الشرط 
سليمو فإّف غاية ذلك أف يثبت اٝنيار للمشروط لو وال وجو حينئذ، فهب أّف الشرط غًن مقدور وال يتمّكن اٞنشرتي من ت

 لبطبلنو وال دليل عليو.

من أّف الشرط البّد من أف يكوف ٣نلوكاً  «ٔ» )قّدس سرّه( ومن ذلك يظهر اإلشكاؿ يف الوجو الذي ذكره شيخنا االستاذ
أفاده إ٧نا يتم يف الشرط ّنعىن االلتزاـ، ألنو الذي  للمشروط عليو حّت ٬نلكو الغًن ويسّلط الغًن عليو، والوجو يف الظهور أّف ما

يستلـز القدرة على متعّلقو، وأّما الشرط ّنعىن جعل اٝنيار على تقدير عدـ ٓنّقق الشرط يف اٝنارج فبل وجو العتبار كونو ٓنت 
و وال دليل على اعتبار القدرة اختيار اٞنشرتي، إذ غاية ما يرتّتب على عدـ ٓنّقق الشرط يف اٝنارج ىو ثبوت اٝنيار للمشروط ل

على الشرط حينئذ، فبل نرى مانعًا من صحة االشرتاط ّنعىن جعل اٝنيار فيما إذا كاف الشرط من قبيل شرط األفعاؿ اٝنارجة 
 عن اختيار اٞنكّلف.

 إعادة اٗنالية بتغيًن يسًن

 

 أّواًل مث إنو كّرره بتغيًن يسًن )داـ ظّلو( إىل ىنا قّررنا ما أفاده سّيدنا االستاذ

______________________________ 
 ٕٜٔ: ٖ( منية الطالب ٔ)
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وملّخص ما أفاده يف اٞنرّة الثانية: ىو أّف الشرط تارًة يكوف فعل نفس اٞنشروط عليو واخرى يكوف الشرط فعل الغًن وثالثة 
 يكوف صفة.

فعل نفسو فقد عرفت أّف العاقل ال يلتـز بفعل غًن مقدور لو، وال معىن اللتزامو بطًناف اٟنواء أو اٛنمع بٌن  أّما إذا كاف الشرط
النقيضٌن و٥نو٨نا من احملاالت فإّف االلتزاـ يقتضي القدرة على متعّلقو، فالشرط إذا كاف فعل نفسو ومل يكن مقدورًا لو فهو 

 باالضافة إىل شخص اٞنشروط عليو.باطل ولو كاف عدـ اٞنقدورية قياسية أي 



نعم قد يّتفق أّف العاقل يشرتط فعل نفسو أي يلتـز بو بتخّيل أنو مقدور لو مث يظهر عدـ قدرتو لو كما إذا التزمت اٞنرأة 
بالصبلة يف يـو كذا فحاضت أو التـز بفعل مقدور لو وألجل سعة الوقت أّخره إىل زماف مث طرأ عليو مانع منعو عن الفعل 
وىذه الصورة داخلة يف مسألة تعّذر الشرط وسيأيت يف آخر ُنث الشروط إف شاء اللَّو تعاىل، وال أظن أحدًا يفيت ببطبلف 

ـّ ولكّنو ٞنّا مل يتمّكن من إ٩ناده يف اٝنارج فبل ١نال ة االشرتاط حينئذ، ألّف اٞنفروض أنو كاف متمّكناً منو وقد التـز بو فالشرط تا
 يار.يثبت للمشروط لو اٝن

وأّما إذا كشف عدـ قدرتو عليو بعد االلتزاـ عن عدـ قدرتو لو من االبتداء وأنو قد التـز بأمر غًن مقدور لو، فإف كاف مدرؾ 
اعتبار القدرة يف الشروط ىو لزـو الغرر عند عدـ كوّنا اختيارية فالشرط اٞنذكور صحيح لعدـ تأيّت الغرر يف اٞنقاـ، إذ 

 ثقٌن بتحّقق العمل من اٞنشروط عليو فبل غرر يف البٌن.اٞنفروض أّّنما كانا وا

من اعتبار كوف الشرط ٣نلوكاً  )قّدس سرّه( وأّما إذا كاف مدركو اعتبار القدرة على التسليم أو ما أفاده شيخنا االستاذ
  ل، ألفّ للمشروط عليو، ألّف قبولو تسليط للمشروط لو على الشرط والتسليط فرع التسّلط، فالشرط اٞنذكور باط
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اٞنفروض أّف اٞنشروط عليو مل يكن قادراً على الشرط ومل يكن مسّلطًا عليو فيبطل ىذا كّلو إذا كاف الشرط فعل نفس اٞنشروط 
 عليو.

نزوؿ اٞنطر يف  وأّما إذا كاف الشرط فعل شخص آخر ولو كاف ىو اللَّو سبحانو كاشرتاط جعل الزرع سنببًل أو البسر رطبًا أو
اسبوع معٌّن فإّنا كّلها من أفعاؿ اللَّو تعاىل ورّنا يّتفق ذلك فرتى أنو يبيع اٜننطة بقيمة رخيصة بشرط نزوؿ اٞنطر يف أياـ 
معّينة، فقد عرفت أنو ال دليل على بطبلف ىذا االشرتاط وال وجو العتبار القدرة عليو حينئذ بل يثبت لو اٝنيار على تقدير 

 قو.عدـ ٓنقّ 

الحتماؿ استنادىم إىل الوجوه اٞنتقّدمة، ولعدـ ٓنّققو يف نفسو ٞنخالفة  )عليو السبلـ(  أّما االٗناع فلعدـ كشفو عن رأي اإلماـ
 مثل الشيخ والقاضي والعبّلمة يف الفرع اآليت.

اختياري يف اٞنبيع مع أّنم وأّما الغرر فقد عرفت منعو وأنو على تقدير ٓنّققو ال يفرؽ بٌن اٞنقاـ وبٌن اشرتاط وصف غًن 
 يلتزموف بصحة الشرط يف الثاين.



ودعوى أنو من جهة البناء على ٓنّقق الوصف قد عرفت اندفاعها وأنو ال معىن للبناء على أمر غًن واقع وأّي أثر ٟنذا البناء 
أنو  )داـ ظّلو( حكى االستاذالقليب بل ىو تشريع يف اٞنوضوعات اٝنارجية ألنو عبارة عن االلتزاـ على خبلؼ الواقع، وقد 

 رأى يف كتاب أّف من التشريع االلتزاـ بأّف النواة نبات.

وأّما دعوى اعتبار القدرة أو اٞنلكية يف الشرط فهي ٣نّا ال دليل عليو، وعليو فاشرتاط فعل الغًن يف اٞنستقبل سائغ ونافذ ومرّتب 
مة ٓنمل يف اٞنستقبل أو تلد ذكراً، بل الظاىر أّف اشرتاط فعل الغًن على عدمو اٝنيار، فبل مانع من اشرتاط كوف الدابة أو األ

وجعل اٝنيار على أمر غًن اختياري من الواضحات، وقد تكّرر منهم يف تضاعيف الكتاب أنو إذا باع واشرتط اٝنيار على 
 شكاؿ يف اٞنقاـ.تقدير غًن اختياري كطلوع الشمس وقدـو اٜناج ونزوؿ اٞنطر يقع صحيحاً وإ٧نا وقع مورداً لئل
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ومن مصاديق ىذه الكربى ما إذا باع واشرتط عليو البيع من ثالث، ألّف البيع اٞنرّكب من إ٩ناب وقبوؿ وإف كاف أمرًا غًن 
قو، ومن ىنا أفّت اختياري للمشروط عليو، ألّف القبوؿ فعل الغًن إاّلأنو ال مانع من اشرتاطو وجعل اٝنيار على تقدير عدـ ٓنقّ 

بصحة اٞنعاملة حينئذ وثبوت اٝنيار للمشروط لو على تقدير عدـ قبوؿ الثالث، ومع ذىاب مثل  «ٔ» )قّدس سرّه( العبّلمة
إىل الصحة واٝنيار مل يبق لدعوى االٗناع على اشرتاط القدرة يف صحة الشروط وقع، وقد عرفت ٢نالفة  )قّدس سرّه( العبّلمة

 ضاً يف مسألة اشرتاط اٜنمل يف األمة أو اٜنيواف وىو أيضاً من موىنات دعوى االٗناع.الشيخ والقاضي أي

احتمل عدـ ثبوت اٝنيار للمشروط لو على تقدير عدـ قبوؿ الثالث أيضًا من جهة أّف معىن  )قّدس سرّه( مث إّف العبّلمة
 اشرتاط البيع من ثالث ىو بيعو منو على تقدير قبولو ال مطلقاً.

أفاده وإف كاف متينًا يف نفسو إاّلأّف اٞنفروض يف اٞنقاـ كوف الشرط أمرًا خارجًا عن قدرة اٞنشروط عليو، فلو كاف الشرط وما 
 ىو ٠نرد اال٩ناب وىو مقدور لو فيخرج عن ١نل الكبلـ وىو خلف، ىذا كّلو يف اشرتاط الفعل.

ة فقد اّتضح من تضاعيف الكبلـ يف شرط األفعاؿ أنو ال وأّما إذا كاف الشرط وجود وصف يف اٞنبيع ويعرّب عنو شرط الصف
ء على اختبلؼ  ء بشي ء وإف كاف خارجًا عن االختيار، ألّف معىن الشرط ىو ربط شي مانع من جعل اٝنيار معّلقًا على شي

االلتزاـ أعين موارد  ُنسب اٞنرتبطات، فتارًة يوجب تعليق أصل البيع على التزاـ اٞنشروط عليو، وىذا إ٧نا ٬نكن يف موارد صحة
 ء يف اٝنارج باختيار اٞنشروط عليو أو بغًن القدرة على الشرط، واخرى يوجب تعليق االلتزاـ باٞنعاملة على ٓنّقق شي

______________________________ 
 ٖٕ٘: ٓٔ( التذكرة ٔ)
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ليو فبل مانع من االلتزاـ بصحة الشرط يف الصفة وأنو يرتّتب على عدمها اختياره، وىذا ال ٫نتص ّنوارد القدرة على الشرط، وع
 اٝنيار، وىذا ظاىر.

وأّما اشرتاط النتيجة أعين اٜنكم الشرعي كالزوجية أو الطبلؽ والعتق واٞنلكية بأف اشرتط كوف امرأة زوجة لو أو مطّلقة وىكذا 
مل تتوّقف على سبب خاص بل احتاجت إىل مربز ما كما يف الوكالة فالظاىر أنو خارج عن ١نل الكبلـ، ألّف تلك النتيجة إف 

ء ملكًا لشخص مع  ء، واٞنلكية عبارة عن اعتبار شي والتمليك فإّف الوكالة ليست إاّلتفويض األمر إىل الغًن مع إبرازه بشي
ألنو كاٍؼ يف مقاـ االبراز وىو أي إبرازىا ّنربز، فبل ينبغي اإلشكاؿ يف صحة اشرتاطها وثبوهتا بنفس ىذا االشرتاط والقبوؿ 

االشرتاط مربز، فإذا باع شيئًا واشرتط كونو وكيبًل من قبل اٞنشروط عليو يف أمر كذا فقبلو فبل ١نالة يقع الشرط صحيحًا وبو 
 تثبت وكالتو.

ال يكوف الطبلؽ إاّلبأف » )عليو السبلـ(  وأّما إذا كانت النتيجة متوقّفة على أسباب خاّصة كالزواج والظهار والطبلؽ لقولو
فيبطل اشرتاطها، ألّف اٞنفروض أنو شرط ثبوهتا ببل سبب، والوجو يف « تقوؿ أنِت طالق على شهود يف طهر مل تواقعها فيو

بطبلنو حينئذ أنو من الشرط اٞنخالف للكتاب والسّنة لتوقّفها على األسباب شرعاً وىو باطل كما سيأيت، ولذا قلنا إنو خارج 
لكبلـ، إذ البحث يف اٞنقاـ يف اشرتاط القدرة على الشرط وبطبلف غًن اٞنقدور دوف الشرط اٞنخالف للكتاب أو عن ١نل ا

 السّنة وىذا ظاىر.

وىو أّف ما ذكرناه من أّوؿ الكبلـ إىل ىنا إ٧نا كاف راجعاً إىل ما إذا اشرتط شيئاً على اٞنشروط عليو من  ء: بقي الكبلـ يف شي
ه بأف كانت اٞنعاملة أو االلتزاـ هبا معّلقًا على فعل اٞنشروط عليو أو فعل غًنه ُنيث كاف طرؼ فعل نفسو أو فعل غًن 

االشرتاط ىو اٞنشروط عليو أعين أحد اٞنتبايعٌن، وأّما إذا كانت اٞنعاملة أو االلتزاـ هبا مطلقاً ومل يكن اٞنشروط عليو أعين أحد 
 اٞنتبايعٌن طرفاً لبلشرتاط
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بوجو بل ىو على حرّيتو وإطبلقو وإ٧نا اشرتط يف ضمن اٞنعاملة أمراً على شخص ثالث كما إذا باع شيئاً من مشرٍت واشرتط يف 
 ضمنو على شخص ثالث أف يفعل كذا كما رّنا يّتفق ذلك كما سنمّثل إف شاء اللَّو تعاىل، فهذا لو صورتاف:

شروط عليو حاضرًا يف ٠نلس اٞنعاملة ومل يكن ملتزمًا بو كما مل يلتـز بو ومل يقبلو بعد ما فإحدا٨نا: ما إذا مل يكن الثالث اٞن
ء واٞنفروض  ء بشي ٚنعو، ففي ىذه الصورة ال يبقى ىناؾ اشرتاط أصبًل ويبطل ال ١نالة، ألّف معىن الشرط كما مّر ىو ربط شي



ثالث أيضًا مل يربطو على نفسو ومل يلتـز بو فأين ىناؾ شرط، أّف اٞنعاملة مل تكن مربوطة بذلك الشرط بل كانت مطلقة، وال
 وىذا ظاىر.

والصورة الثانية: ما إذا كاف الثالث حاضرًا يف اجمللس وقد التـز بالشرط أيضًا كما إذا اشرتى زيد دارًا من أحد يف قرب دار 
زيد وقد قبلو عمرو لرغبتو يف كوف زيد جاراً لو، ففي  عمرو واشرتط عليو البائع زيارة األمًن مّدة كذا يف ضمن اٞنعاملة ومل يقبلو

ىذه الصورة ال إشكاؿ يف ٕنامية البيع ألنو عّلق على التزاـ الثالث واٞنفروض أنو حاصل بالفعل، وإ٧نا الكبلـ يف أّف الثالث 
 ىل ٩نب عليو العمل ّنا التـز بو بعد ذلك أو ال ٩نب.

: إحدا٨نا يف ثبوت اٝنيار للمشروط لو البائع على تقدير عدـ عمل الثالث ّنا وبعبارة اخرى: الكبلـ يف اٞنقاـ من جهتٌن
التزمو على نفسو، وىذا ٣نّا ال إشكاؿ يف ثبوتو كما قّدمناه وىو يف اٜنقيقة خارج عن ١نل الكبلـ. وثانيتهما: يف أّف الثالث 

لعمل، أو أنو ال يكّلف بالوفاء بو ألنو من الشرط ىل ٩نب عليو الوفاء ّنا التـز بو ألّف الشرط يف ضمن العقد وىو واجب ا
االبتدائي فإنو غًن مربوط باٞنعاملة فبل ٩نب عليو الوفاء بو، وسيأيت ٓنقيق ىذا الكبلـ يف الشرط الثامن عند تعّرض اٞناتن لو 

 إف شاء اللَّو تعاىل.
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 تتّمة

 

اٞنشروط عليو فبل يعقل التزامو بو فيما إذا التفت إىل عدـ ٕنّكنو منو، ولكنو ٬نكن  قد ذكرنا أّف الشرط إذا كاف فعل نفس
ذلك فيما إذا كاف الشارط جاىبًل بعدـ قدرة اٞنشروط عليو وعدـ ٕنّكنو فباعو شيئاً واشرتط عليو الكتابة مثبًل، واٞنشروط عليو 

ورياً، ٞنا عرفت من عدـ معقولية االلتزاـ اٜنقيقي مع العلم بعدـ مع علمو بعدـ ٕنّكنو من الكتابة قد التـز بالشرط التزامًا ص
 القدرة على متعّلقو.

 ويقع الكبلـ حينئذ يف أّف اٞنعاملة صحيحة حينئذ أو باطلة وعلى تقدير صحتها يثبت للبائع اٝنيار أو ال؟

تزامًا حقيقيًا واقعيًا أي قلبيًا فبل ينبغي فنقوؿ: إف كاف الشارط قد عّلق إقدامو بالبيع على التزاـ اٞنشروط عليو بالشرط ال
اإلشكاؿ يف بطبلف اٞنعاملة حينئذ، ألّف اٞنفروض عدـ حصوؿ اٞنعّلق عليو، لعدـ معقولية االلتزاـ اٜنقيقي من اٞنشروط عليو 



قي من اٞنشروط عليو مع علمو بعدـ قدرتو، واٞنفروض أّف الشارط إ٧نا اعترب ملكية خاصة وىي اٞنلكية على تقدير االلتزاـ اٜنقي
 وىي غًن حاصلة لعدـ حصوؿ شرطها، واٞنلكية اٞنطلقة مل يعتربىا على الفرض فاٞنعاملة باطلة.

لية إذ وأّما إذا كاف اٞنعّلق عليو يف اٞنعاملة ىو االلتزاـ يف مقاـ اٞنعاقدة أعين إبراز االلتزاـ كما لعّلو الظاىر من االلتزامات اٞنعام
اـ القليب فاٞنعاملة صحيحة، ألّف اٞنعّلق عليو حاصل، إذ اٞنفروض أّف اٞنشروط عليو قد أبرز التزامو، نعم البّد ال يراد منها االلتز 

يف ذلك من فرض عدـ علم اٞنتبايعٌن بعدـ قدرة اٞنشروط عليو إذ مع علم كليهما باٜناؿ يقع إبراز االلتزاـ لغواً، إذ ال أثر جملرد 
كوف كاشفًا نوعيًا عّما يربز بو وىو إ٧نا يتحّقق يف صورة عدـ علم البائع بعجز اٞنشروط عليو، اللفظ، ويعترب يف اٞنربز أف ي

  وحينئذ إذا أبرز التزامو بالشرط فبل ١نالة يكوف كاشفاً عن
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املة فيصح البيع ويثبت للبائع اٝنيار واقع االلتزاـ، وغاية األمر أنو ال منكشف ٟنذا الكاشف وفرضنا أنو اٞنعّلق عليو يف اٞنع
 لعدـ ٓنّقق الشرط يف اٝنارج، ىذا ما يرجع إىل تتّمة البحث اٞنتقّدـ.

  الشرط الثاين

 

منو  )قّدس سرّه(  أنو يشرتط يف صحة الشرط أف يكوف سائغًا شرعاً، ولعّل غرضو «ٔ» )قّدس سرّه(  ذكر شيخنا األنصاري
بياف اشرتاط كوف الشرط سائغًا حسب ما تقتضيو القاعدة مع قطع النظر عّما ورد فيو من األخبار، وال ينبغي اإلشكاؿ يف 
أنو إذا اشرتط عليو فعل حراـ كشرب اٝنمر و٥نوه ال يكوف ىذا الشرط نافذاً حسب القاعدة، إذ ال معىن ال٩ناب الشارع عليو 

 إتياف اٜنراـ.

خبار الواردة يف ذلك فهذا الشرط يرجع إىل الشرط الرابع ألنو عاـ، وىذا من أحد أفراده وسيأيت ىناؾ أّف وأّما بلحاظ األ
 الشرط اٞنخالف للكتاب والسّنة باطل فبل وجو لعّده شرطاً مستقبًل هبذه اٞنبلحظة أي بلحاظ ما ورد فيو من األخبار.

  الشرط الثالث

 

ا فيو غرض عقبلئي ُنيث يعتّد بو عندىم ُنسب النوع، أو يكوف غرضًا عقبلئياً ذكروا من ٗنلة الشروط كوف الشرط ٣نّ 
بالنسبة إىل شخص الشارط، فلو اشرتط يف البيع كيبًل خاصًا من أفراد اٞنتعارؼ أو ميزانًا كذلك، أو اشرتط وزنو مثقااًل 

  فمثقااًل بطل، ألنو ٣نّا ال غرض فيو يعتّد بو عند العقبلء، وذلك من جهة أفّ 



______________________________ 
 ٜٔ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)
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الشارع ال يرى مثلو حّقاً للشارط وال يرى ٢نالفتو ظلماً عليو، وليس ترؾ مثلو ٣نّا يوجب الضرر على الشارط، ومن ىنا اعتربوا 
فلذا لو باع اٝننفساء وغًنه ٣نّا ال مالية نوعية فيو وليس فيو غرض يف صحة البيع واالجارة أف يكوف اٞنتعّلق مااًل عند العقبلء، 

 عقبلئي يقع البيع باطبًل، وكذا االجارة ألّنما سواء إاّليف أّف البيع نقل األعياف واالجارة نقل اٞننافع، ىذا.

ية يف اٞنبيع وكذا يف مورد االجارة، وال ٫نفى أّف للمناقشة يف ىذا االشرتاط ٠نااًل واسعاً، وذلك ألنّا لو سّلمنا اعتبار اٞنال
مع أنّا ناقشنا فيو  -وسّلمنا أّف بيع اٝننفساء واالجارة على حركة االصبع مثبًل باطبلف لعدـ ترّتب غرض عقبلئي يف مثلهما

فيها غرض  مل نلتـز بذلك يف الشروط، ألّّنا ٣نّا ال يقابل باٞناؿ كاف -وصّححنا البيع يف غًن األمواؿ أيضاً  «ٔ»  يف ١نّلو
عقبلئي أـ مل يكن، وال مانع من التمسك بعمـو ما دّؿ على جواز الشرط ونفوذه فيما إذا اشرتط أمرًا تعّلق عليو غرضو 
الشخصي كتحريك إصبعو أو كيلو مثقااًل مثقااًل، ولو كاف ذلك لتصعيب األمر على البائع، بل وكذلك اٜناؿ فيما إذا مل 

حّت بالنسبة إليو كما إذا اشرتط شيئًا ببل أثر وكاف سفهائيًا فإّف عمومات نفوذ الشروط   يكن غرض الشارط غرضًا عقبلئياً 
كعمومات غًنىا من العناوين الثانوية نظًن ما دّؿ على وجوب إطاعة السيد على عبده أو وجوب الوفاء باٜنلف، فهل ترى 

عدـ ترّتب غرض عقبلئي عليو، والشرط أيضاً  من نفسك أنو إذا حلف بتحريك إصبعو ٞنا ٩نب عليو الوفاء بو من جهة 
 كذلك فبل وجو ٟنذا االشرتاط.

 اٞنؤمنوف عند» )عليو السبلـ(  نعم، رّنا يّدعى أّف أدلّة اعتبار الشروط كقولو

______________________________ 
 ٛٔ( أشار إىل ذلك يف اجملّلد األّوؿ من ىذا اكتاب ص ٔ)
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منصرفة إىل الشروط اليت يتعّلق هبا غرض عقبلئي وال تشمل غًنىا، إاّلأّف ىذه الدعوى ٓنتاج إىل دليل، إذ  «ٔ» «وطهمشر 
ال وجو الختصاصها ّنا ذكر بعد كوف عمومها ا٥نبلليًا ُنسب االشخاص، ألّف معناىا أّف كل شخص ٩نب عليو أف يفي 

اخل، ألّف معناه أّف كل شخص ٬نسح برأسو، فبل ١نالة يشمل ٗنيع  «ٕ» «ِسُكمْ َواْمَسُحوا ِبُرُءوُ »  بشرطو نظًن قولو تعاىل
 الشروط، ىذا كّلو.



مضافاً إىل أنّا لو سّلمنا ورود ىذا االشرتاط يف دليل وفرضنا أنو ورد أّف كل شرط ٩نب العمل بو إاّلما خالف كتاب اللَّو أو مل 
االشرتاط اٞنعٌّن ٣نّا يرتّتب عليو غرض عقبلئي أو ال، فبل ٬نكننا تصحيح يكن فيو غرض عقبلئي وشككنا يف مورد يف أّف ىذا 

ذلك االشرتاط بالتمّسك بعمـو أدلّة الشروط، ألنو من التمسك بالعاـ يف الشبهات اٞنصداقية، وعليو فما معىن قوؿ شيخنا 
 .«ٖ»  ولو شك يف تعّلق غرض صحيح بو ٘نل على الصحيح )قّدس سرّه(  األنصاري

إىل أنو ال وجو للحمل على الصحة ّنعىن ٘نلو على عدـ اللغوية، ألّف صدور اللغو من العقبلء واٞنسلمٌن يف كل يـو  مضافاً 
 ّنثابة من الكثرة ال ٬نكن عّده وليس فيو قبح ليحمل على اٜنسن.

نت، مع أنو الشهادة يف كبلـ مل يكتف بذلك بل استشهد عليو بكبلـ العبّلمة الذي نقلو يف اٞن )قّدس سرّه(  والعجب كّلو أنو
  ما ذكرناه )قّدس سرّه( العبّلمة على ٘نل اٞنشكوؾ على الصحيح فراجع ألنو غًن متعّرض لصورة الشك، وإ٧نا غرض العبّلمة

______________________________ 
 ٗح  ٕٓ/ أبواب اٞنهور ب ٕٙٚ: ٕٔ( الوسائل ٔ)

 ٙ: ٘( اٞنائدة ٕ)

 ٕٔ -ٕٓ: ٙ( اٞنكاسب ٖ)

 ٕٙ، ص: ٖ ب اٝنيارات، جمكاس

من أنو ال دليل على اعتبار ترّتب غرض عقبلئي على الشرط حيث ذكر صحة اشرتاط أف ال يأكل العبد إاّلاٟنريسة وال يلبس 
 إاّلاٝنّز، وعليو فهذا االشرتاط كسابقيو ساقط.

تعّرض لبعض موارد االشرتاط ٞنا وقع فيو من الكبلـ وأفاد أنو لو اشرتط كوف العبد كافرًا ففي صّحتو أو  )قّدس سرّه(  مث إنو
لغويتو قوالف، أّما وجو صحتو فهو ترّتب الغرض العقبلئي على كوف العبد كافرًا وىو صحة بيعو من كل من اٞنسلم والكافر، 

ستغراؽ أوقاتو يف اٝندمة، ِنبلؼ اٞنسلم فإنو يصرؼ مقدارًا منها يف ِنبلؼ العبد اٞنسلم لعدـ جواز بيعو من الكافر وا
 الصبلة.

وأّما وجو لغويتو فهو أّف اإلسبلـ يعلو وال يعلى عليو، واشرتاط الكفر موجب لعلّو الكفر الستظهار أّف الشارط أرغب يف 
 ال تعارض الغرض االخروي.الكافر من اٞنسلم، وأّما ما ذكرٕنوه من الفوائد واألغراض فهي أغراض دنيوية 



وفيو: أّف اشرتاط الكفر ليس فيو علواً للكفر وإاّل ٞنا يصح شراء العبد الكافر ابتداء، وليس يف ترؾ شراء الكافر غرض اخروي  
كي ال يزا٘نو الغرض الدنيوي فبل مانع من اشرتاط الكفر يف العبد وال دليل على بطبلنو، ورّنا يكوف ذلك لغرض ىداية العبد 

ىل اإلسبلـ، ألّف العبد يف ٚناع نصيحة اٞنوىل أوىل من غًنه، وىذا الغرض أي ألف يهدى بك شخص من اٞنهاـ وىو أفضل إ
كما ال دليل على بطبلف اشرتاط ما ليس فيو   «ٔ» ٣نّا طلعت عليو الشمس أو مؤل اٝنافقٌن ذىبًا كما يف بعض األخبار

 ء. لى عليو ىو أّف حجج اإلسبلـ قوية وبرىانو عاٍؿ ال يعلو عليو شيغرض عقبلئي، مع أّف معىن اإلسبلـ يعلو وال يع

______________________________ 
(ٔ) 

 ٔح  ٓٔ/ أبواب جهاد العدو ب ٕٗ: ٘ٔالوسائل 
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  الشرط الرابع

 

اعتبار الشروط السابقة عليو كما عرفت، وىو اٞنهم أف ال يكوف ٢نالفًا للكتاب والسّنة، وىذا يف اٜنقيقة أّوؿ الشروط لعدـ 
من بٌن الشروط وقد تظافرت األخبار على عدـ نفوذ الشرط اٞنخالف للكتاب والسّنة وىي بٌن صحاح وموثّقة وغًن٨نا، 

 وكيف كاف فالشرط اٞنخالف للكتاب والسّنة غًن نافذ. ورّنا ٪نتمل أمراف البّد من دفعهما.

ء من الكتاب والسّنة بأف  وف عمومات الوفاء بالشرط ٢نّصصة لؤلدلّة الدالّة على حرمة ذلك الشياحتماؿ أف يك أحد٨نا:
يقاؿ: إّف شرب اٝنمر مثبًل وإف كاف ١نّرمًا لعمـو ما دّؿ على حرمتو من الكتاب أو السّنة إاّلأنو ٢نّصص بعمومات وجوب 

بلشرتاط وىكذا وعليو فبل يكوف اشرتاط شرب اٝنمر يف العقد الوفاء بالشرط، فبل ٪نـر شرب اٝنمر فيما إذا وقع موردًا ل
 ٢نالفاً للكتاب، ألّف اٞنفروض عدـ حرمتو عند وقوعو يف مورد االشرتاط، كما وقع نظًن ذلك يف التكليفيات والوضعيات.

ا بأدلّة وجوب الوفاء أّما يف التكليفيات فنظًن حرمة الصـو يف السفر وحرمة اإلحراـ قبل اٞنيقات حيث خّصصت اٜنرمة فيهم
 بالنذر، فبل ٪نـر الصـو يف السفر عند تعّلق النذر بو، وكذا اإلحراـ قبل اٞنيقات، فكونو مورداً للنذر يوجب ارتفاع حرمتهما.

وأّما يف الوضعيات فنظًن عدـ توارث الزوجٌن يف اٞنتعة، ألنو خّصص بأدلّة وجوب الوفاء بالشرط ولذا يتوارثاف فيما إذا 
 ا التوارث بينهما يف العقد، ىذا أحد االحتمالٌن يف اٞنقاـ.اشرتط



احتماؿ ٔنصيص العمومات الدالّة على عدـ جواز الشرط اٞنخالف للكتاب والسّنة ببعض الشروط بأف نلتـز َنواز  والثاين:
  بعض الشروط اٞنخالفة للكتاب
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 عدـ نفوذ اٞنخالف كسائر العمومات ٣نّا ٪نتمل ٔنصيصو، ىذا.والسّنة، ألّف العمومات الدالّة على 

ويرد على ىذا االحتماؿ أعين االحتماؿ الثاين: أنو ما اٞنراد بتخصيص العمومات الدالّة على عدـ نفوذ الشرط اٞنخالف 
ونافذًا فمرجع ىذا إىل  للكتاب والسّنة، فإف اريد بو احتماؿ أف يكوف بعض الشروط مع ٢نالفتو لواقع الكتاب والسّنة جائزاً 

التناقض ألّف معىن ٢نالفتو لواقع الكتاب أّف الشرط ٣نّا مل ٩نّوزه الشارع يف الواقع ونفس األمر ومعىن كونو نافذًا أنو ٣نّا جّوزه 
 ورّخصو فهذا تناقض ظاىر.

فهذا يرجع إىل االحتماؿ األوؿ، وإف اريد بذلك أّف بعض الشروط اٞنخالفة لظاىر الكتاب والسّنة ال لواقعهما جائز ونافذ، 
ألّف معىن ذلك احتماؿ عدـ كوف الشرط ٢نالفًا للكتاب واقعًا ولو كاف ٢نالفًا لظاىره، وإذا مل يكن ٢نالفًا للكتاب والسّنة 

ء من جهة داللة  فينفذ ال ١نالة، كما أّف معىن االحتماؿ األوؿ ىو ذلك بعينو إذ بعد ٔنصيص اٜنرمة الثابتة على الشي
ء اٞنذكور وال يكوف اشرتاطو ٢نالفًا للكتاب والسّنة فينفذ، وعليو ال  لكتاب بوجوب الوفاء بالشرط فبل يبقى حرمة يف الشيا

 يكوف ىذا االحتماؿ يف مقابل االحتماؿ األوؿ، وكيف كاف فتفصيل الكبلـ يف الشروط يقع يف جهات:

فما كاف من شرط ليس » )صّلى اللَّو عليو وآلو(  ى لفظة الكتاب كقولوأّف أكثر األخبار الواردة يف اٞنقاـ قد اشتملت عل منها:
من اشرتط »و  «ٖ» «من اشرتط شرطًا ٢نالفًا لكتاب اللَّو»و  «ٕ» «كل شرط خالف كتاب اللَّو»و  «ٔ» «يف كتاب اللَّو

 شرطاً 

______________________________ 
 ٜٕ٘ٔٙ/ ٕٕٖ: ٓٔ( كنز العّماؿ ٔ)

 ٕح  ٙ/ أبواب اٝنيار ب ٙٔ :ٛٔ( الوسائل ٕ)

 ٔح  ٙ/ أبواب اٝنيار ب ٙٔ: ٛٔ( الوسائل ٖ)
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 «ٖ»  ويف بعضها ذكرت لفظة السّنة كما يف رواية ١نّمد بن قيس «ٕ» «فيما وافق كتاب اللَّو»و  «ٔ» «سوى كتاب اللَّو
وظاىر الكتاب ىو القرآف أعين كتاب اللَّو اٞنعهود، إاّلأّف ىذا الظهور بدوي وال ١نيص من « خالفت السّنة»حيث قاؿ فيها: 

رفع اليد عنو وذلك بقرينة أنّا ال ٥نتمل خصوصية يف ٢نالفة القرآف، فإّف الوجو يف عدـ نفوذ الشرط اٞنخالف لو ليس إاّلأنو 
اف موجودًا يف القرآف أـ ثبت من السّنة، وعليو فاٞنراد بكتاب اللَّو مطلق ما كتبو اللَّو تعاىل من ٢نالف ٜنكم اللَّو تعاىل ك

  أحكامو وقوانينو كما يستفاد ىذا من إطبلؽ الكتاب عند العرؼ كما إذا قاؿ أطع والدؾ إاّلفيما خالف الكتاب، ويف القرآف
ـُ َكَما ُكِتبَ » فاٞنراد بالكتاب مطلق ما كتبو اللَّو. مضافًا إىل ما دّؿ على أّف ٢نالف السّنة  «ٗ» ةاآلي «ُكِتَب َعَلْيُكْم الصَِّيا

 أيضاً غًن نافذ.

مع أنّا ال ٥نتاج يف اٝنروج عن ٢نالفة القرآف والتعّدي إىل ٢نالفة السّنة ومطلق حكم اللَّو إىل ورود رواية أو داللة قرينة، بل لو  
أّف ٢نالف الكتاب غًن نافذ كفانا ذلك يف إٜناؽ ٢نالفة السّنة ّنخالفة الكتاب، وذلك  كّنا ٥نن وتلك األخبار الدالّة على

ألنو ال يفرؽ يف ٢نالف الكتاب بٌن أف يكوف الشرط ٢نالفًا ٞنا دّؿ عليو القرآف باٝنصوص وبٌن كونو ٢نالفًا ٞنا دّؿ عليو 
، وقد قاؿ اللَّو سبحانو   فإذا ثبت ّني النيب «٘» «وُؿ َفُخُذوُه َوَما نَػَهاُكْم َعْنُو فَانْػَتُهواَوَما آتَاُكْم الرَّسُ »  الكتاب بالعمـو

______________________________ 
 ٕح  ٖٛ/ أبواب اٞنهور ب ٜٕٚ: ٕٔ( الوسائل ٔ)

 )باختبلؼ يسًن( ٔح  ٙ/ أبواب اٝنيار ب ٙٔ: ٛٔ( الوسائل ٕ)

 ٔح  ٜٕ/ أبواب اٞنهور ب ٜٕٛ: ٕٔ( الوسائل ٖ)

 ٖٛٔ: ٕرة ( البقٗ)

 ٚ: ٜ٘( اٜنشر ٘)

 ٖٓ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

أو ّنيو فبلبّد من طرحو، ألّف قبولو طرح لقوؿ الرسوؿ وترؾ  )صّلى اللَّو عليو وآلو(  أو أمره يف السّنة وكاف الشرط ٢نالفًا ألمره
 لبلنتهاء عّما ّنى عنو.

اللَّو تعاىل كما دّلت عليو الروايات، بل ال ٥نتاج يف طرح ٢نالف  واٞنتحّصل: أّف اٞنراد من ٢نالفة الكتاب ٢نالفة مطلق أحكاـ
 الكتاب إىل رواية أصبًل كما سيأيت ومّرت إليو االشارة.



أّف اٞنناط يف عدـ نفوذ الشرط ىل ىو ٢نالفة الشرط للكتاب كما عرّب هبا يف بعض األخبار، أو أّف اٞنناط عدـ موافقتو  ومنها:
 لروايات االخر؟للكتاب كما وقع يف بعض ا

وال ٫نفى أّف الفرؽ بينهما إ٧نا يظهر فيما إذا ٘نلنا الكتاب على خصوص القرآف كما تكّلمنا يف ذلك فيما ورد يف أخبار 
حيث دّؿ بعضها على أّف ٢نالف الكتاب يضرب على اٛندار، وبعضها اآلخر دّؿ على طرح ما مل يوافق  «ٔ» اآلحاد

ب يف أخبار اآلحاد ىو خصوص القرآف وخصوص ألفاظو وإاّل فمن أين يعلم حكم اللَّو الكتاب وذلك ألّف اٞنراد بالكتا
 الواقعي حيث يكوف ىو اٞنناط يف ٢نالفة األخبار معو وموافقتها.

ة، وأّما يف اٞنقاـ فقد عرفت أّف اٞنراد بالكتاب مطلق أحكاـ اللَّو تعاىل، وعليو فبل فرؽ بٌن عنواف اٞنخالفة وعنواف عدـ اٞنوافق
وال واسطة بينهما ألّف اللَّو تعاىل قد بٌّن أحكاـ ٗنيع أفعاؿ العباد من ١نّرماهتا و١نّلبلهتا، وعليو فكّل شرط مل يوجد يف مطلق 

 أحكاـ اللَّو أي مل يوافقو فبل ١نالة يكوف ٢نالفاً ألحكامو تعاىل، فبل فرؽ بٌن ىذين العنوانٌن يف اٞنقاـ.

تاب على ثبلثة أقساـ، فتارًة يكوف من قبيل األفعاؿ التكوينية كاشرتاط شرب اٝنمر أو أّف الشرط اٞنخالف للك ومنها:
  الكذب أو القتل وغًنىا من األفعاؿ

______________________________ 
 ٜ/ أبواب صفات القاضي ب ٓٔٔ: ٕٚ( الوسائل ٔ)

 ٖٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

لنفسانية كاشرتاط الزوجية واٞنلكية أو ثبوت الوالء للبائع يف بيع األمة أو االرث احملّرمة، واخرى يكوف من قبيل االعتبارات ا
لغًن الوارث و٥نوىا، وثالثة يكوف من قبيل األحكاـ الشرعية كاشرتاط أف يكوف احملرـّ الفبلين حبلاًل يف الشريعة اٞنقّدسة أو  

للشرط اٞنخالف وىذا القسم الثالث من قبيل اشرتاط فعل الغًن كوف الواجب جائزًا يف حكم اللَّو تعاىل، ومل ٤ند قسمًا رابعًا 
 ألنو راجع إىل اشرتاط فعل الشارع وقد عرفت أنو خارج عن قدرة اٞنشروط عليو فبل معىن لتعليق أصل العقد على االلتزاـ بو.

ط والتعليق يف العقود مبطل، ولو وعليو فيدور األمر يف الشرط بٌن أف يكوف راجعًا إىل تعليق أصل اٞنعاملة على الفعل اٞنشرو 
قلنا بعدـ بطبلنو أيضًا ال ١نيص عن االلتزاـ بو يف اٞنقاـ لعدـ حصوؿ اٞنعّلق عليو حسب الفرض، ألّف اٜنراـ مل ٪نكم عليو 

 باٜنّلية يف الشرع الذي ىو الشرط.

لو أي الشارط اٝنيار لعدـ ٓنّقق الشرط يف وإّما أف يكوف راجعًا إىل تعليق االلتزاـ باٞنعاملة عليو، وعليو فيثبت للمشروط 
 اٝنارج، وعليو البّد من التكّلم يف كل واحد من األقساـ.



 «من اشرتط شرطًا سوى كتاب اللَّو فبل ٩نوز ذلك لو وال عليو» )عليو السبلـ(  فنقوؿ: قد ورد يف الصحيح عن أيب عبداللَّو
من اشرتط شرطًا ٢نالفًا لكتاب »ويف صحيحة ثالثة  «ٕ» «ردّ كل شرط خالف كتاب اللَّو فهو »ويف صحيحة اخرى  «ٔ»

  اللَّو )عّزوجّل( فبل ٩نوز على الذي اشرتط عليو واٞنسلموف عند شروطهم فيما وافق

______________________________ 
 ٕح  ٖٛ/ أبواب اٞنهور ب ٜٕٚ: ٕٔ( الوسائل ٔ)

 ٔح  ٘ٔ/ أبواب بيع اٜنيواف ب ٕٚٙ: ٛٔ( الوسائل ٕ)

 ٕٖ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

وىذه األخبار دّلت على  «ٕ» «اٞنؤمنوف عند شروطهم إاّلكل شرط خالف كتاب اللَّو»ويف رواية اخرى  «ٔ» «كتاب اللَّو
 أّف الشرط اٞنخالف للكتاب ال يصّح.

ىو يف مقابل االلزاـ أعين األحكاـ : إّف الشرط تارًة يتعّلق برتؾ أمر مباح أو بفعلو، واٞنراد من اٞنباح ما «ٖ»  وحينئذ نقوؿ
 الثبلثة اٞنستحّب واٞنكروه واٞنباح.

وال ينبغي اإلشكاؿ يف أّف مثل ىذا الشرط ليس ٢نالفًا للكتاب، إذ مل يدّؿ الكتاب على حرمة االلتزاـ برتؾ اٞنباح أو بفعلو، 
زه أيضًا بدعوى أّف الكتاب دّؿ على إباحتو بل غالب موارد االشرتاط لو مل يكن ٗنيعها من ىذا القبيل، فلو منعنا عن جوا

وغًنه ٣نّا دّؿ « اٞنؤمنوف عند شروطهم»وااللتزاـ برتكو أو بفعلو ٢نالف للكتاب ٞنا يبقى مورد لبلشرتاط فيلغو ما دّؿ على أّف 
ر أّف اٞنستفاد من على صّحة االشرتاط، إذ ينحصر االشرتاط حينئذ باشرتاط فعل الواجبات واشرتاط ترؾ احملّرمات، ومن الظاى

 الشرط عرفاً ىو االشرتاط اٞنتعارؼ عندىم دوف خصوص فعل الواجب وترؾ اٜنراـ ولعّل ىذا ظاىر.

قضى »قاؿ:  )عليو السبلـ( ء إاّلما نقل عن العياشي يف تفسًنه عن أيب جعفر وىذا ٣نّا مل يدّؿ على خبلفو وال ينافيو شي
زّوجها رجل وشرط عليها وعلى أىلها إف تزّوج عليها امرأة أو ىجرىا أو أتى عليها سرية يف امرأة ت )عليو السبلـ(  أمًن اٞنؤمنٌن

 شرط اللَّو قبل شرطكم إف شاء وىف بشرطو وإف شاء )عليو السبلـ(  فإّّنا طالق، فقاؿ

______________________________ 
 )باختبلؼ يسًن( ٔح  ٙ/ أبواب اٝنيار ب ٙٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 «اٞنسلموف»ولكن فيو بدؿ اٞنؤمنوف  ٕح  ٙ/ أبواب اٝنيار ب ٙٔ: ٛٔئل ( الوسإ)



إحدا٨نا تعّلق الشرط على ترؾ  ( ىذا شروع يف البحث عن كل واحد من األقساـ اٞنتقّدمة وقد قّسم األوؿ إىل صورتٌنٖ)
  اٞنباح أو فعلو وثانيتهما معّلقة على فعل اٜنراـ أو ترؾ الواجب فبل تغفل

 ٖٖ، ص: ٖ ات، جمكاسب اٝنيار 

فَانِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن »  أمسك امرأتو ونكح عليها وتسّرى عليها وىجرىا إف أتت بسبيل ذلك قاؿ اللَّو تعاىل يف كتابو
يت َٔنَاُفوَف ُنُشوَزُىنَّ »  وقاؿ «ٔ» «احل لكم ما ملكت أ٬نانكم»وقاؿ  «النَِّساِء َمْثىَن َوُثبَلَث َورُبَاعَ   .«ٕ» «اآلية «َوالبلَّ

فإّف ىذه الرواية دّلت على عدـ جواز اشرتاط ترؾ اٞنباح، ألّف التزويج أو إتياف السرية أمر مباح ووصفو باٞنخالفة مع الكتاب 
 وأّف شرط اللَّو قبل شرطهم.

اّلشرطًا حرـّ إ -إىل أف قاؿ -من شرط المرأتو»باٞنوثّقة عن أمًن اٞنؤمنٌن  «ٖ» )قّدس سرّه(  ورواية اخرى وصفها الشيخ
 وىذه الرواية أيضاً تدّؿ على عدـ جواز اشرتاط ترؾ اٞنباح ألنو من ٓنرًن اٜنبلؿ. «ٗ» «حبلاًل أو أحّل حراماً 

الذي روى عن ابن عّمار، والشيخ وإف  «٘»  واٛنواب أّما عن الرواية الثانية: فهو أّّنا ضعيفة لعدـ توثيق غياث بن كلوب
واياتو إاّلأنو ال يوجب التوثيق بعد عدـ توثيق األصحاب لو. وعليو فبل ٬نكننا االعتماد عليها وصفو بأّف األصحاب عملوا بر 

 وال يصّح اٜنكم على طبقها.

مضافًا إىل ما عرفت من أّف الـز ذلك االلتزاـ ببطبلف أغلب الشروط بل ٗنيعها لتعّلقها على ترؾ اٞنباح أو فعلو، وليس يف 
 ـ حبلاًل فراجع.غًن تلك الرواية عنواف ما حرّ 

______________________________ 
 «أَْو َما َمَلَكْت أ٬َْنَاُنُكمْ »ىكذا:  ٖ: ٗ( نّص اآلية يف سورة النساء ٔ)

 ٙح  ٕٓ/ أبواب اٞنهور ب ٕٚٚ: ٕٔ( الوسائل ٕ)

 ٕٕ: ٙ( اٞنكاسب ٖ)

 ٗح  ٓٗ/ أبواب اٞنهور ب ٖٓٓ: ٕٔ( الوسائل ٗ)

يف العّدة أّف الطائفة عملت  يف اٜناوي يف الضعفاء ويف الوجيزة أنو ضعيف وعن الشيخ ( وقد أ٨نلو يف اٝنبلصة وعّده٘)
 [ٖٚٙ: ٕ]تنقيح اٞنقاؿ  )ر٘نو اللَّو(  بأخباره كذا ذكره اٞنامقاين



 ٖٗ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

أّف الشرط ىو صًنورة اٞنرأة مطّلقة وأّما الرواية االوىل: فبعد الغّض عن سندىا يف داللتها إٗناؿ ظاىر، ألّف صدرىا ظاىر يف 
باآليات أّف الشرط عدـ تزويج الرجل امرأة  )عليو السبلـ(  إذا أتى الرجل بأحد االمور اٞنذكورة فيها، وظاىر استشهاد اإلماـ

رة، ألّف لو اخرى أو عدـ إتيانو سرية، ووجو البطبلف بناًء على ظهور الصدر ظاىر، ألّف الطبلؽ ال ٪نصل بإتياف االمور اٞنذكو 
 سبباً خاّصاً فاشرتاطو ببل سبب ٢نالف للشرع، وكيف كاف فلم يظهر من الرواية أّف اشرتاط ترؾ االمور اٞنباحة غًن جائز.

على أّف الرواية لو كانت صر٪نة يف عدـ جواز اشرتاط ترؾ اٞنباح ٞنا ٬نكننا األخذ هبا، ٞنا عرفت من أّف الزمها بطبلف ٗنيع 
 ّلق بفعل اٞنباح أو تركو وتلغو أدلّة الوفاء بالشروط.الشروط ألّنا تتع

من االستشهاد باآليات  )عليو السبلـ(  نعم، ٬نكن تأويل الرواية على ٥نو يوافق ذيلها صدرىا بأف نقوؿ: إّف غرض اإلماـ
ة الشريفة ىو أّف التزّوج باٞنرأة الثانية أو الثالثة ال يوجب االفرتاؽ عن الزوجة االوىل وال يكوف ذلك طبلقًا وإاّل ٞنا عّدت الثاني

ن الزوجية بالثانية ثانية بل كانت ىي الزوجة االوىل مع أنو تعاىل أمر ورّخص يف الثانية والثالثة والزمو أف ال ٔنرج اٞنرأة االوىل ع
والثالثة وإاّل مل ْنتمع الثبلثة واألربعة يف الزوجية، وكذا شراء األمة ال ٫نتّص جوازه بالعزّاب يف الشريعة بل ىو عاـ ٟنم 
وللمتزّوجٌن، فمنو يستكشف أّف شراء اٞنملوكة وإتياّنا ال يوجب طبلؽ اٞنرأة وافرتاقها، وكذا أمر باٟنجر يف اٞنضاجع مع بقاء 

وجّية اٞنرأة فيعلم منو أّف اٟنجر ال يوجب الطبلؽ، إاّلأّف ذلك كّلو تأويبلت والرواية ٠نملة، وعلى تقدير عدـ إٗناٟنا فهي ز 
 ناظرة إىل بطبلف اشرتاط كوف اٞنرأة مطّلقة ببل سبب، ىذا كّلو.

 ٖ٘، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

ّلت على أّف ىذا االشرتاط وإف كاف ٣نّا ال ينبغي ألنو ال يدري ّنا يقع د «ٔ»  مضافاً إىل أّّنا معارضة يف موردىا برواية اخرى
)عليو   وغرضو« اٞنؤمنوف عند شروطهم»يف قلبو ولعّلو يندـ بعد ساعة يف الليل أو يف النهار، ولكّنو يفي بشرطو ىذا ألّف 

أف ال يشرتط ذلك إاّلأنو بعد االشرتاط إرشاد إىل أنو ال يدري بعدـ ندامتو فكاف األحسن « بئس ما صنع»من قولو  السبلـ(
يفي بشرطو، وعليو فبل مانع من اشرتاط عدـ تزويج اٞنرأة الثانية يف النكاح وال مانع عنو، واٞنشهور أيضًا يلتزموف بصحة ىذا 

 االشرتاط.

د عنها كما صنعو شيخنا ومعو ال حاجة إىل تأويل الرواية بأّف االباحة يف خصوص ىذه األشياء ٣نّا ال يرضى الشارع برفع الي
 ألنو ٪نتاج إىل دليل يدّؿ عليو، وىذه الرواية ال تكفي يف إثباتو. «ٕ»  األنصاري



واٞنتحّصل: أّف اشرتاط ترؾ اٞنباح أو فعلو ليس ٢نالفًا للكتاب فهو نافذ اللهّم إاّلأف تكوف اإلباحة ناشئة عن مصلحة ملزمة 
ى ٣نّا ال صغرى ٟنا ومل ٤ند مورداً تكوف االباحة فيو كذلك واشرتاط ترؾ اٞنباح ُنيث ال يرضى الشارع برتكها، لكن ىذه الكرب 

 نظًن ترؾ اٞنباح ببل اشرتاط وال إشكاؿ يف جوازه.

من  «ٖ» نعم، االلتزاـ برتؾ نوع خاص من اٞنباح كرتؾ شرب اٞناء البارد أو ترؾ التزويج مرجوح ٞنا يستفاد من بعض األخبار
  أف يؤخذ بعزائمو ٩نب أف يؤخذ برخصو، ومن ىنا ال ينعقد اٜنلف على ترؾ التزويج ألنوأّف اللَّو كما ٪نّب 

______________________________ 
 ٗح  ٕٓ/ أبواب اٞنهور ب ٕٙٚ: ٕٔ( الوسائل ٔ)

 ٕٚ: ٙ( اٞنكاسب ٕ)

 ٕٓح  ٜٕ/ أبواب األمر والنهي ب ٕٖٕ: ٙٔ( الوسائل ٖ)
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وأّما االشرتاط فحيث إنو ال يشرتط يف صحتو الرجحاف فيقع صحيحًا ولو كاف  «ٔ» كما ورد يف بعض األخبارمرجوح  
 مرجوحاً أيضاً.

ء عمـو من وجو، ألّف دليل الشرط يقتضي  مث إنو لو توّىم متوّىم أّف النسبة بٌن أدلّة الوفاء بالشروط وبٌن أدلّة إباحة الشي
ء يقتضي إباحتو تعّلق برتكو أو فعلو شرط أـ مل  ح أـ يف غًنه كالواجب، ودليل إباحة الشيوجوب الوفاء بو كاف يف اٞنبا 

يتعّلق، فيتعارضاف يف مورد االجتماع واٜنكم فيو السقوط فبل يبقى دليل على وجوب الوفاء بالشرط عند تعّلقو برتؾ اٞنباحات 
 أو بفعلها.

 ء من وجهٌن: إباحة الشي نقوؿ يف اٛنواب: إّف دليل الشرط يتقّدـ على دليل

ء بعنوانو  أّف العرؼ ال يكاد يشك يف تقدًن األحكاـ اٞنرتتّبة على العناوين الثانوية على األحكاـ الثابتة على الشي أحد٨نا:
بتعّلق  األّويل توفيقًا بينهما، ألنو يرى أّف اإلباحة حكم ثابت عليو يف نفسو وال يرى مانعًا من ارتفاعو بتعّلق الشرط برتكو أو

اٜنلف وغًن٨نا، ومن ىنا ال ترى تعارضًا بٌن دليل إباحة أكل الرّماف أو استحبابو وبٌن أدلّة حرمة الغصب وٓنرًن التصرؼ يف 
ماؿ الغًن، وال ٬نكن أف يقاؿ يف مثلو إّّنما متعارضاف بالعمـو من وجو ويتعارضاف يف أكل رّماف الغًن ويتساقطاف فنرجع إىل 

ك ألّف العرؼ يفهم أّف إباحة الرّماف حكم ثبت عليو يف نفسو وال ٬ننع عن ارتفاعو بطرّو عنواف ثانوي عمومات اٜنل، وذل
 عليو كالغصب و٥نوه.



اٞنؤمنوف » )عليو السبلـ(  أّف دليل وجوب الوفاء بالشرط قد ورد يف مورد إباحة الشرط لوال االشرتاط، ألّف معىن قولو وثانيهما:
 أو عند «ٕ» «عند شروطهم

______________________________ 
 ٜح  ٕ/ أبواب مقّدمات النكاح ب ٕٔ: ٕٓ( الوسائل ٔ)

 ٗح  ٕٓ/ أبواب اٞنهور ب ٕٙٚ: ٕٔ( الوسائل ٕ)

 ٖٚ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

وال ٫نالفو  عدتو و٥نو٨نا ىو أّف اٞنؤمن الذي كاف لو أف يفعل ولو أف يرتؾ الفعل قبل ىذا االشرتاط إذا اشرتطو فبل ينفك عنو
وىو عنده ومبلـز لو، ِنبلؼ غًن اٞنؤمن ألنو كما كاف ٢نًّنًا بينهما قبل شرطو كذلك يرى نفسو ٢نًّنًا بينهما بعد شرطو وال 

 يلتـز بشرطو، فأدلّة الشروط واردة يف مورد اإلباحة فيتقّدـ عليو، ىذا كّلو فيما إذا اشرتط ترؾ اٞنباح أو فعلو.

ـ أو ترؾ الواجب وىذا ال إشكاؿ يف كونو ٢نالفاً للكتاب، فهل ٪نكم ببطبلنو أو يقاؿ بتعارض دليل واخرى يشرتط فعل اٜنرا
ء ودليل وجوب الوفاء بالشرط والنسبة بينهما عمـو من وجو ويتعارضاف يف مورد االجتماع ويتساقطاف فنرجع إىل  حرمة الشي

عن بعض مشا٫نو وذىب إليو بعض اٞنتأخرين، ألّف ٗنيع  «ٔ» )قّدس سرّه(  االصوؿ العملية كما نقلو شيخنا األنصاري
احملّرمات ليس نظًن قتل النفس ٣نّا علم بعدـ انقبلبو إىل اٜنّلية بالشرط وال بغًنه، إذ ال ٪نتمل جواز قتل النفس فيما إذا وقع 

 مورداً لبلشرتاط.

ء على حرمتو وال ينفذ فيو  ط فيبقى الشيء يتقّدـ على وجوب الوفاء بالشر  والصحيح ىو األوؿ وأّف دليل حرمة الشي
 االشرتاط، وذلك لوجهٌن:

ما أشرنا إليو من أّف مورد دليل وجوب الوفاء بالشرط ىو اٞنباح وأّف ما كاف اٞنؤمن قبل شرطو ٢نًّنًا فيو بٌن الفعل  أحد٨نا:
كونو ٢نًّنًا يف تركو قبل شرطو من صفات والرتؾ يكوف ملزمًا برتكو إذا شرطو أو بفعلو إذا اشرتط فعلو، وأّف كونو عنده مع  

اٞنؤمن، ومن الظاىر أّف اٞنؤمن ال يكوف ٢نًّنًا بٌن الفعل والرتؾ يف احملّرمات قبل شرطو، كما أّف االتياف باحملرـّ لو شرطو ليس 
 من صفات اٞنؤمن فكيف يقاؿ حينئذ إّف االلتزاـ بو من صفاتو، إذ ال يصح أف يقاؿ اٞنؤمن إذا شرط فعبًل 

______________________________ 
 ٕٖ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)
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١نّرمًا يفي، فإنو ٣نّا ال يقتضيو اإل٬ناف بل غًن اٞنؤمن يف ذلك أوىل من اٞنؤمن، فمن ذلك يظهر أّف مورد الوفاء بالشرط ىو 
إتيانو أو تركو بعد شرطو ِنبلؼ غًن اٞنؤمن ألنو ال يفرؽ فيو اٞنباح الذي يكوف اٞنؤمن فيو ٢نتاراً قبل شرطو ويكوف ملزمًا على 

 االشرتاط وعدمو.

أّف أدلّة وجوب الوفاء بالشرط مذيّلة باستثناء ٢نالف الكتاب ومصّرحة بأّف اٞنخالف غًن نافذ، ومن الظاىر أّف اٞنراد  وثانيهما:
باٞنخالف ىو ما يكوف ٢نالفًا للكتاب يف مرتبة سابقة على االشرتاط أي ما عّد ٢نالفًا لوال االشرتاط ألنو موضوع للحكم 

بنفس االشرتاط، واحملرـّ ٢نالف للكتاب قبل االشرتاط فبل ينفذ فيو االشرتاط، فتكوف تلك بعدـ جواز الشرط فيو، ال اٞنخالف 
األدلّة متقّدمة على أدلّة حرمة وجوب الوفاء بالشرط أي يكوف حاكمًا ألنو يثبت أنو ٢نالف للكتاب فيذىب بو موضوع 

ة قطعي السند، فيحكم بعدـ نفوذ الشرط يف اشرتاط فعل وجوب الوفاء بالشرط تعّبداً، أو يكوف وارداً فيما إذا كاف دليل اٜنرم
اٜنراـ، اللهّم إاّليف احملّرمات اليت نعلم بزواؿ حرمتها بالشرط بل بدونو أيضًا كما يف العزؿ عن الزوجة الدائمة ألنّو غًن جائز 

، فلو ورد مثبًل أّف الكذب ٩نوز لو إاّلبالشرط أو برضا الزوجة الدائمة، فعدـ نفوذ الشرط يف فعل اٜنراـ أمر قابل لبلستثناء
اشرتط فعلو يف عقد التزمنا َنوازه ال ١نالة كما ورد يف النذر حيث إنو يرّخص يف فعل اٜنراـ كالصـو يف السفر واإلحراـ قبل 

 اٞنيقات.

اظر إىل من أّف احتماؿ ٔنصيص عدـ نفوذ الشرط اٞنخالف ضعيف، فهو ن )قّدس سرّه(  وأّما ما أفاده شيخنا األنصاري
دعوى صحة الشرط اٞنخالف ؤنصيص أدلّة بطبلف اٞنخالف مع ا٥نفاظ ٢نالفتو للكتاب بعد االشرتاط بأف يقاؿ إّف ىذا 
األمر اٞنخالف للكتاب مع فرض ٢نالفتو نافذ فإنو كما عرفتو يرجع إىل اٞنناقضة، وأّما بلحاظ دليل االشرتاط الذي فرضنا ورود 

  مورد مع كوفالدليل على كونو نافذاً يف 
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متعّلقو يف نفسو ٢نالفًا للكتاب فبل مانع من االلتزاـ بصحتو ونفوذه، وهبذا اللحاظ أي ٜناظ تعّلق الشرط بو ٫نرج عن كونو 
 ٢نالفاً، إذ اٞنفروض أّف الدليل دّؿ على صحتو عند تعّلق الشرط بو كما يف النذر وىذا ظاىر.

ىنا: أّف الشرط إذا تعّلق برتؾ واجب أو بفعل حراـ فهو من الشرط اٞنخالف للكتاب فبل ينفذ، وقد عرفت أّف واٞنتحّصل إىل 
اٞنراد باٞنخالف ما يكوف كذلك قبل أف يقع عليو الشرط، ألّف اٞنخالف موضوع للشرط الباطل فبلبّد من أف يكوف كذلك يف 

ء إطبلؽ  يفّرؽ يف اٜنكم بالبطبلف بٌن ما إذا كاف لدليل حرمة الشينفسو مع قطع النظر عن تعّلق الشرط بو، وعليو فبل 
يشمل صورة تعّلق الشرط بو أيضًا أـ مل يكن لو إطبلؽ يشمل الصورة اٞنذكورة كما إذا ثبت حرمتو بدليل ليّب أو لفظي ليس 

ن كونو واقعًا يف مورد الشرط، وقد يف مقاـ البياف، فإّف اٞنفروض أنو مّتصف باٞنخالفة مع الكتاب يف نفسو مع قطع النظر ع



عرفت أّف موضوع اٜنكم بالبطبلف ىو ما اّتصف باٞنخالفة يف نفسو فيكوف اشرتاطو يف ضمن العقد باطبًل ال ١نالة، ىذا كّلو 
 فيما إذا اشرتط فعل حراـ أو ترؾ واجب.

أو كوف غًن الوارث وارثاً أو كوف اٜنر عبداً أو  ء ملكاً ألحد  وثالثة يتعّلق الشرط على اعتبار من االعتبارات كاشرتاط كوف شي
كوف اٞنرأة مطّلقة، وتفصيل الكبلـ يف ىذا القسم من االشرتاط بعد وضوح أّف اٞنعّلق عليو وىو اعتبار اٞنشروط عليو حاصل 

يث لو ىذا االعتبار فاٞنعاملة متحّققة، ىو أّف االعتبار الذي اشرتط يف العقد تارًة يكوف ٓنت يد اٞنشروط عليو واختياره ُن
ابتداًء أيضًا وإف مل يقع يف ضمن اٞنعاملة، وىذا كما يف الوصية فإنو يتمّكن من أف ٬نّلك ثلث مالو لزيد بعد وفاتو، واعتبار  
كوف الثلث ملكًا آلخر ٓنت اختياره، وكذا التمليك ألنو أيضًا مقدور لو والشارع أعطى اختياره بيد نفس اٞنكّلف، ويف ىذه 

  ال مانع من صحة اشرتاطو يف ضمن العقد وبقولو يتحّقق االعتبار اٞنشروط ال ١نالة، فلو أف الصورة
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يشرتط اعتبار ثلثو ملكًا ألحد يف اٞنعاملة وبقبوؿ ذلك يتحّقق الوصية، ومن ىذا القبيل أيضًا الوكالة يف أمر ولو يف طبلؽ 
 امرأة وىذا ظاىر.

وف اختيار ذلك االعتبار ٓنت قدرة اٞنكّلف ألنو غًن نافذ شرعاً نظًن اشرتاط كوف اٜنّر عبداً، ألّف اعتبار العبدية واخرى ال يك
يف األحرار غًن نافذ يف الشرع، أو من جهة توقّفو على مربز خاص وال ينفذ بدونو كما يف النكاح والطبلؽ و٥نو٨نا ألّّنما 

الق أو فبلنة طالق ألنو ال يقع بغًنىا كاٛنملة الفعلية و٥نوىا كطّلقت فبلنة، ويف مشروطاف بسبب ومربز خاص كقولو أنت ط
مثل ذلك يكوف اشرتاط االعتبار اشرتاط أمر ٢نالف للشرع فبل يقع صحيحاً، ألّف اٞنفروض أّف االعتبار اٞنفروض غًن نافذ 

 شرعاً فكيف يقع صحيحاً عند تعّلق االشرتاط بو.

ز خاص ٞنا كاف يف صحة اشرتاطو إشكاؿ، مثبًل إذا مل نعترب يف النكاح صيغة خاّصة فبل مانع من نعم لو مل يعترب فيو مرب 
اشرتاط اعتبار كوف اٞنرأة زوجة ألحد أو كوف الرجل زوجًا المرأة وىذا ظاىر. وباٛنملة اٞنناط يف اشرتاط االعتبار ىو كوف 

 اره.االعتبار ٣نّا اختياره بيد اٞنكّلف أو أنو خارج عن اختي

نعم، ىذا القسم أيضًا قابل للتخصيص واالستثناء كما إذا ورد منع عن اشرتاط الوصية يف ضمن عقد أو ورد صحة اشرتاط 
 اعتبار النكاح يف ضمن العقود فإنو ال ١نيص من االلتزاـ ّنفاد الدليل وبو ٫نرج عن كونو ٢نالفاً للشرع.

ي كما إذا اشرتط كوف غًن الوارث وارثًا يف حكم الشرع ال يف اعتبار ورابعة يتعّلق الشرط على حكم شرعي وضعي أو تكليف
اٞنشروط عليو كما يف القسم الثالث أو كوف شرب اٝنمر حبلاًل يف حكم اللَّو تعاىل، وقد ذكرنا سابقًا أّف ىذا يرجع إىل 

 شروط عليو.اشرتاط فعل الغًن وىو الشارع وال معىن فيو لبللتزاـ ألنو خارج عن قدرة اٞنلتـز واٞن



  إاّل أنو ال مانع من االلتزاـ باٝنيار يف ىذه الصورة ٞنا مّر من أنو يرجع إىل
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تعليق االلتزاـ باٞنعاملة على ٓنّقق فعل الغًن يف اٝنارج، والزمو ثبوت اٝنيار للمشروط لو لعدـ ٓنّقق شرطو، وليس اشرتاط 
٢نالفاً للشرع والكتاب فلو أف يشرتط لنفسو اٝنيار معّلقاً على أمر ١نرـّ كشربو اٝنمر أو على ترؾ اٝنيار مشروطاً بفعل الشارع 

واجب كرتؾ الصبلة أو مشروطًا برتؾ حراـ كأف يقوؿ بعتك بشرط أف يكوف يل اٝنيار إف مل تشرب اٝنمر، فإف جعل اٝنيار 
شرتطا حكمًا من أحكاـ الشارع ومل يكونا عاٞنٌن بو فًنجعاف إىل ولو على تقدير ١نرـّ ال يكوف ٢نالفًا للكتاب بوجو، فإذا ا

اٜناكم فإذا ظهر أنو ٢نالف ٜنكم الشارع وأنو مل ٪نكم ّنا اشرتطاه فيثبت للمشروط لو اٝنيار ال ١نالة، ىذا ٕناـ الكبلـ يف 
 ٕنّيز الشروط الصحيحة عن الشروط اٞنخالفة للكتاب فيما إذا علمت اٞنخالفة أو عدمها.

أّف اٞنرجع  «ٔ» )قّدس سرّه(  وأّما إذا شك يف أّف شرطًا ٢نالف للكتاب أو أنو غًن ٢نالف لو فقد ذكر شيخنا األنصاري
حينئذ أصالة عدـ اٞنخالفة، ورّنا أرجع األصل إىل أصالة عدـ كوف اٜنكم ثابتًا يف متعّلق الشرط على وجو ال يرتفع 

 باالشرتاط.

بأّف أصالة عدـ اٞنخالفة يف اٞنقاـ من قبيل العدـ احملمويل، والذي يرتّتب عليو  «ٕ» )قّدس سرّه( وأورد عليو شيخنا االستاذ
األثر ىو العدـ النعيت، وإثبات النعيت باستصحاب العدـ احملمويل غًن صحيح، وذلك ألّف اٞنخالفة بٌن الشرط والكتاب وإف 

، إاّلأنو من جهة عدـ اٜنكم الشرعي حّت ٫نالفو الشرط أو ال ٫نالفو، مل تتحّقق قبل الشريعة اٞنقّدسة بل بعدىا أيضًا ّنّدة
فاستصحاب عدمها من استصحاب العدـ احملمويل واألثر مرتّتب على عدـ ٢نالفة ىذا الشرط للحكم الشرعي ومل يتحّقق 

  عدـ اٞنخالفة بينهما يف زماف لنستصحبو ونرّتب عليو اآلثار ألنو عدـ نعيت، وقد فّصل

______________________________ 
 ٖٔ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)

 فما بعدىا ٜٜٔ: ٖ( منية الطالب ٕ)

 ٕٗ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

جرياف االستصحاب يف األعداـ  «ٕ»  وفّصلناه أيضاً، و٥نن وإف أثبتنا يف ١نّلو «ٔ»  الكبلـ يف ذلك يف االصوؿ )قّدس سرّه(
األزلية ألّف ما يرتّتب عليو األثر ىو عدـ االّتصاؼ وىو ٣نّا ٬نكن إحرازه باألصل، وعليو فبل مانع من استصحاب عدـ 



اٞنخالفة يف اٞنقاـ، إاّلأنّا نتكّلم يف تطبيقو على اٞنقاـ وأنو ىل يكوف الشك يف اٞنخالفة وعدمها فيما ٥نن فيو مورداً 
 حاب عدـ اٞنخالفة أو ال لوجود أصل آخر ال يبقى معو ٠ناؿ الستصحاب عدـ اٞنخالفة؟الستص

ء وارتفاعو يف نفسو، واخرى  والصحيح ىو الثاين، وذلك ألّف الشك يف ٢نالفة الشرط للكتاب تارًة من جهة بقاء حكم الشي
كم. أّما إذا شككنا من جهة بقاء اٜنكم يف نفسو ء أو ال يتغًّن بو اٜن من جهة أّف الشرط ىل يغًّن اٜنكم الثابت على الشي

ء أو إباحتو، وعلى األوؿ نعلم أّف الشرط ٢نالف للكتاب كما أنو  ء أو إباحتو يثبتاف حرمة الشي فاستصحاب حرمة الشي
نو إذا كاف على الثاين نعلم أنو غًن ٢نالف لو، وال يبقى معو شك يف اٞنخالفة وعدمها حّت ٤نري أصالة عدـ اٞنخالفة، كما أ

 ىناؾ دليل اجتهادي على اٜنكم الشرعي ال يبقى معو شك يف اٞنخالفة وعدمها.

كما أنو إذا شككنا يف أّف الشارع ىل أمضى االعتبار الذي وقع مورداً لبلشرتاط أو مل ٬نض االعتبار اٞنذكور، فإف كاف ىناؾ 
فة وعدمها، وأّما إذا مل يكن يف البٌن دليل اجتهادي دليل اجتهادي يقتضي االمضاء أو عدمو فًنتفع معو الشك يف اٞنخال

فاستصحاب عدـ ترّتب األثر على االعتبار اٞنذكور يقتضي فساد االعتبار ويكوف شرطو ٢نالفًا للكتاب، ومعو ال تصل النوبة 
 ذ معاملةإىل أصالة عدـ اٞنخالفة وىو اٞنعرّب عنو يف اٞنعامبلت بأصالة الفساد، ّنعىن أنّا إذا شككنا يف نفو 

______________________________ 
 فما بعدىا ٕٖٛ: ٕ( أجود التقريرات ٔ)

 فما بعدىا ٖٓٙ(: ٙٗ)موسوعة اإلماـ اٝنوئي  ٗ( ١ناضرات يف اصوؿ الفقو ٕ)

 ٖٗ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

غًن ٢نالف ألنو ال يعلم حكم واعتبارىا نبين على عدـ نفوذىا كما أنو إذا شك يف أّف اشرتاط مثل شرب التنت ٢نالف أو 
شرب التنت فُيبىن على عدـ حرمة الشرب لؤلصل وبو ٪نرز أّف اشرتاطو غًن ٢نالف، وال يبقى مورد حّت يرجع فيو إىل أصالة 

 عدـ اٞنخالفة.

اد واٞنتحّصل: أنّا إف شككنا يف صحة اعتبار معاملة وفسادىا أي يف حرمتها وضعًا فاألصل اٞنوضوعي فيها يقتضي الفس
وعدـ ترّتب األثر عليها، وإف كاف الشك راجعًا إىل حرمتو تكليفًا فاالصوؿ العملية تنّقح اٞنوضوع واٞنوافق ٟنا غًن ٢نالف 

 ليس ىذه الصورة. )قّدس سرّه(  للكتاب كما أّف ٢نالفها ٢نالف للكتاب، ولكن الظاىر أّف مراده

  ء ويرفعو أو ال كما ىو ظاىر كبلمو أّف الشرط ىل يغًّن حكم الشيوأّما إذا شككنا يف اٞنخالفة وعدمها من جهة الشك يف 
فهذا الشك ال يتحّقق على ما سلكناه، حيث قلنا إّف اٞنراد باٞنخالفة ىو اٞنخالفة قبل االشرتاط ألّنا موضوع  )قّدس سرّه(



الة يكوف شرطو ٢نالفاً للكتاب كما أنو ء يف نفسو ١نكوماً باٜنرمة قبل االشرتاط فبل ١ن للحكم بالفساد، وحينئذ إذا كاف الشي
إذا كاف ١نكومًا باٜنّلية يف نفسو ال يكوف اشرتاطو مّتصفًا باٞنخالفة وىذا ظاىر، فعلى ىذا اٞنسلك ال يتحّقق شك يف أّف 

صفًا باٞنخالفة ء قبل اشرتاطو متّ  الشرط ىل يغًّن اٜنكم أو ال، فإّف الشرط ال يغًّن اٜنكم واّتصافو باٞنخالفة تابع لكوف الشي
وىذا ظاىر، ويكوف نفس دليل اٞننع عن الوفاء بالشرط اٞنخالف متعّهدًا ومتكّفبًل لبياف أّف الشرط باٍؽ على حرمتو وأنو مل 

 ينقلب إىل غًن اٜنرمة.

ح موضوعها واٞنتحّصل: أنّا ال نكاد نشك يف ٢نالفة شرط للكتاب وال تصل النوبة إىل أصالة عدـ اٞنخالفة، ألّف االصوؿ تنقّ 
 وتعٌّن اٞنخالف عن غًنه، فإّف موافقها غًن ٢نالف للكتاب و٢نالفها ٢نالف للكتاب، وإف كانت أصالة عدـ اٞنخالفة

 ٗٗ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

 جارية على مسكلنا يف نفسها.

 حيث وقع االشرتاط فيها مورداً للكبلـ: «ٔ» )قّدس سرّه(  اليت ذكرىا شيخنا األنصاري  بقي الكبلـ يف بعض الفروع

ما إذا زّوج أمتو من حّر واشرتط يف ضمنو رقّية ولدىا، أو حّلل أمتو من حّر واشرتط يف ضمنو رقّية ولدىا، فهل ىذا  منها:
للحرّية يف  على تبعية الولد ٜنرّية أحد والديو وأشرفهما مقتضياً  «ٕ» االشرتاط موافق للكتاب من جهة أّف ما دّؿ من األخبار

طبعها ونفسها ُنيث ال ٬ننع عن عدـ اٜنرية عند االشرتاط، أو أنو ٢نالف للكتاب من جهة أّف حرية الولد فيما إذا كاف أحد 
ومل يرّجح أحد٨نا على  )قّدس سرّه(  أبويو ُنسب األخبار عّلة تاّمة للحرية ال ترتفع باالشرتاط، ذكر الوجهٌن شيخنا األنصاري

 اآلخر.

قد دّلت األخبار الواردة يف اٞنقاـ على أّف الولد يتبع حرية أحد أبويو، وعليو فيكوف اشرتاط الرقّية يف الولد ٢نالفاً  أقوؿ:
للكتاب، ٞنا مّر من أّف اٞنراد باٞنخالفة ما يكوف ٢نالفًا للكتاب لوال الشرط ال معو، فمقتضى القاعدة بطبلف ىذا االشرتاط، 

 بصحة ىذا االشرتاط يف ضمن عقد آخر كما إذا كاف زوجة أحد اٞنتبايعٌن رقًّا واشرتط اآلخر ومن ىنا ال نعلم أحدًا يفيت
 عليو رقّية ولده منها.

دّلت على صحة ىذا االشرتاط يف عقد الزواج أو التحليل، وهبا خرجنا عّما تقتضيو القاعدة  «ٖ» إاّل أنو ورد يف اٞنقاـ أخبار
 حرّية الولد فيما إذا كاف أحد أبويو حرّاً، فااللتزاـ بصحة الشرط يف اٞنقاـ من جهةألّنا خّصصت األخبار الدالّة على 

______________________________ 
 ٜٕ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)



 وغًنىا ٗ، ٖ، ٕ، ٔح  ٖٓ/ أبواب نكاح العبيد واالماء ب ٕٔٔ: ٕٔ( الوسائل ٕ)

 ٓٚ: ٖٖ( ٞنزيد االّطبلع راجع شرح العروة ٖ)

 ٘ٗ، ص: ٖ ت، جمكاسب اٝنيارا

األدلّة اٝناّصة ال من جهة مشوؿ أدلّة الشروط ٟنذا الشرط اٞنخالف للكتاب حّّت يقاؿ إّف اشرتاط الرقّية إف كاف يرفع حرّية 
الولد وال يكوف على خبلؼ الكتاب فلماذا خّص جوازه بعقد الزواج أو التحليل، وإف مل يرفع االشرتاط حرّيتو وكاف ٢نالفاً 

ٗنيع اٞنوارد البّد من أف نلتـز بو وٞناذا ذىبوا يف اٞنقاـ إىل صحة االشرتاط، وذلك ٞنا عرفت من أنو باطل للكتاب، ففي 
 وخرجنا عنو يف اٞنقاـ من جهة داللة الدليل.

تقتضي عدـ رقّيتو عند االشرتاط أيضاً،  «ٔ» نعم ىذه األخبار الدالّة على رقّية الولد عند االشرتاط معارضة بروايات اخر
 فمن رّجح االوىل ذىب إىل جواز الشرط، ومن ذىب إىل رجحاف الثانية بىن على بطبلف ىذا االشرتاط.

 اشرتاط إرث اٞنتمّتع هبا يف ضمن عقد اٞنتعة، فهل ىذا أيضاً موافق للكتاب أو أنو ٢نالف لو فيبطل؟ ومنها:

اط يف خصوص الزوج أو الزوجة يف ضمن عقد التمّتع فقط، وأّما اشرتاط اإلرث لغًن٨نا  اٞنعروؼ بينهم صحة ىذا االشرت 
كابنهما يف ضمن العقد اٞنذكور أو اشرتاطو للزوجٌن يف غًن العقد اٞنذكور كاشرتاطو يف ضمن عقد البيع فبل إشكاؿ يف 

كتاب ورافعاً لعدـ التوارث فليكن اٜناؿ كذلك يف بطبلنو عندىم، ومن ىنا وقع الكبلـ يف أّف اشرتاط االرث إف كاف موافقاً لل
اشرتاطو لغًن٨نا يف ضمن عقد الزواج أو ٟنما يف ضمن عقد آخر، كما أّف اشرتاطو إذا كاف على خبلؼ الكتاب وغًن رافع 

 لعدـ التوارث فلماذا أفتوا باٛنواز يف اشرتاطو ٟنما يف عقد الزواج، ىذا.

ّلت عليو األخبار ٢نتّص بأشخاص معدودة معّينة ليس منها الزوجاف يف عقد التمّتع، وال ٫نفى عليك أّف االرث على ما د
  وعليو فاشرتاط إرثهما يكوف على

______________________________ 
 ٖٚ، ٖٓ/ أبواب نكاح العبيد واالماء ب ٕٔٔ: ٕٔ( الوسائل ٔ)

 ٙٗ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

باٞنخالفة ىو اٞنخالفة لوال االشرتاط، واشرتاط االرث يف اٞنقاـ من قبيل اشرتاط االعتبار  خبلؼ الكتاب، ٞنا مّر من أّف اٞنراد
الذي ىو أحد أقساـ الشرط كما تقّدـ كما أّف اشرتاط الرقّية أيضًا يف الفرع اٞنتقّدـ من قبيل شرط االعتبار، وقد ذكرنا ىناؾ 



ف االعتبار يف نفسو قاببًل المضاء الشارع، وأّما ما ال يكوف ٣نضى يف أّف اشرتاط اعتبار من االعتبارات إ٧نا يصح فيما إذا كا
 نفسو فباالشرتاط ال يكوف سائغاً واعتبار غًن األشخاص اٞنعّينة وارثاً ٣نّا مل ٬نضو الشارع فاشرتاطو باطل و٢نالف للكتاب.

 خصوص عقد التمّتع، حيث ورد أنو يف صحة ىذا االعتبار يف خصوص اٞنتمّتعٌن إذا اشرتط يف «ٔ» نعم، قد ورد األخبار
زواج إرث وزواج غًن إرث، وهبا ٦نرج عن مقتضى القاعدة يف خصوص اشرتاط االرث ٟنما يف خصوص عقد الزواج، ال من 
جهة أدلّة الشروط ليشكل باٞنوارد اٞنتقّدمة، ولوال تلك األخبار منعنا عن صحة اشرتاط االرث مطلقًا حّت ٟنما يف عقد 

 ه األخبار تكوف ٢نّصصة ٞنا دّؿ على عدـ االرث لغًن األشخاص اٞنعينٌن.الزواج، وىذ

قد دلّتا على عدـ التوارث بينهما مطلقًا سواء اشرتطا أـ  «ٖ»  على ما نقلو السيد يف حاشيتو «ٕ»  نعم وردت ىناؾ روايتاف
حيث قاؿ: روي أنو ال إرث بينهما سواء اشرتطا أـ مل يشرتطا. وثانيهما: ما أسنده  «ٗ»  مل يشرتطا، إحدا٨نا مرسل الكايف

  إىل الربقي حيث روي فيها عدـ التوارث بينهما مع االشرتاط وعدمو، وعليو تكوف

______________________________ 
 ٕ، ٔح  ٚٔ/ أبواب مًناث األزواج ب ٖٕٓ: ٕٙ( الوسائل ٔ)

 ٚ، ٗح  ٕٖبواب اٞنتعة ب / أٚٙ: ٕٔ( الوسائل ٕ)

 مبحث الشروط ٓٔٔ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٖ)

 ٕ/ ٘ٙٗ: ٘( الكايف ٗ)

 ٚٗ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

 األخبار الدالّة على االرث مع االشرتاط معارضة ٟنما.

و صادؽ على الرواية الثانية ألّنا والظاىر أّّنما ليستا روايتٌن، بل ما أرسلو الكايف ىو عٌن الرواية الثانية، ألنو قاؿ وروي وى
 أيضاً رويت.

 مث على تقدير كوّنا رواية اخرى ال ٬نكن االعتماد عليها الرساٟنا.

وأّما الرواية الثانية فالظاىر أّف سندىا ضعيف الشتمالو على حسن بن موسى ومل يثبت وثاقتو عندىم، و٪نتمل أف يكوف 
ُنسن بن  «ٔ» )قّدس اللَّو نفسو(  كيف كاف ٨نا واحد وقد عنونو اٞنامقاينحسٌن بن موسى على ما يظهر من اٞنمّيزات، و 



موسى مث عّقبو ُنسٌن بن موسى، وباٛنملة مل يثبت وثاقتو، نعم الظاىر أنو إمامي وعليو فبل ٬نكن االعتماد عليهما، ىذا 
 أّواًل.

لؤلخبار الكثًنة الدالّة على االرث مع االشرتاط ألّنا  وثانياً: لو أغمضنا عن سندىا وبنينا على اعتبارىا فهي ال تكوف معارضة 
عدـ صحة  «ٖ»  بصحة االشرتاط والتوارث بو وإف ذكر يف حاشيتو «ٕ»  كثًنة ومعروفة حّت أّف السيد بنفسو أفّت يف عروتو

 الشرط اٞنذكور، ىذا كّلو.

اب حيث إنو دّؿ على إرث الزوجة من زوجها على أّّنما لو تعارضا فالرتجيح مع األخبار اجملّوزة وذلك ٞنوافقتها للكت
وبالعكس بالتفصيل يف مقداره بٌن ما إذا مل يكن ٟنا ولد أو كاف واٞنتمتع هبا أيضًا زوجة، ومن ىنا رّنا يستدّؿ على ثبوت 

كتاب فيما إذا مل بعض أحكاـ الزوجة الدائمة يف اٞنتمتع هبا بأّنا أيضًا ٣نّن تصدؽ عليو الزوجة وإ٧نا خرجنا عّما يدّؿ عليو ال
  يشرتطا التوارث يف التمّتع، فما دّؿ على ثبوت

______________________________ 
 ٚٔٔو  ٛٓٔ: ٔ( منهج اٞنقاؿ ٔ)

 [ ( ]مل نعثر عليوٕ)

 مبحث الشروط ٓٔٔ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٖ)

 ٛٗ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

 الرواية النافية.االرث مع االشرتاط موافق للكتاب فيقّدـ على 

قد ذكرنا أّف مقتضى القاعدة بطبلف اشرتاط التوارث مطلقًا ألنو على خبلؼ الكتاب يف نفسو مع قطع النظر عن  استدراؾ:
االشرتاط، وإ٧ّنا خرجنا عنها من جهة ما ورد يف إرث الزوج والزوجة يف عقد التمّتع عند االشرتاط، ومن ىنا خّصصناه 

العقد اٞنذكور وذكرنا أّف ىذه الطائفة اجملّوزة الشرتاط االرث واٞنصّرحة بأنو على قسمٌن تزويج  باشرتاط إرثهما يف خصوص
إرث وتزويج غًن إرث ٢نّصصة للعمومات الواردة يف أّف التمّتع ال يوجب اإلرث، بل جعل عدـ التوارث من حدود التمّتع 

شرتاط، وقلنا إّف ىذه الطائفة اجملّوزة معارضة بروايتٌن أرجعنا ومن مقّوماتو ألّنا عاـ فيخّصص ّنا دّؿ على التوارث مع اال
إحدا٨نا إىل االخرى اٞنسند وقلنا إّّنما رواية واحدة مثّ ذكرنا أّّنا ضعيفة السند فبل تعارض الطائفة اجملّوزة لبلشرتاط، وكل ذلك  

 كما ذكرناه.



وبنينا على معارضتها للطائفة اجملّوزة فالرتجيح مع اجملّوزة ألّنا موافقة إاّل أنّا أضفنا إليو أنّا لو أغضينا عن ضعف سند الرواية 
 للكتاب.

إاّل أّف الصحيح خبلؼ ذلك ألّف اٞنرّجح ال ينحصر ّنوافقة الكتاب فإّف الرواية أيضًا موافقة للسّنة أعين الطائفة الدالّة على 
جع إىل عمـو الفوؽ وىو الطائفة اٞنذكورة أعين ما دّؿ على أّف من حدود التمّتع عدـ التوارث، فإذا تعارضتا فتسقطاف ونر 

عدـ التوارث يف عقد التمّتع بعمومو، فالنتيجة حينئذ عكس ما ذكرناه وىو عدـ جواز االشرتاط ألنو على خبلؼ اٜنكم 
 الشرعي يف التمّتع.

يف العارية، وعليو فيشكل يف أّف اشرتاط اشرتاط الضماف يف االجارة حيث إنو وقع مورد الكبلـ، واتّفقوا على جوازه  ومنها:
الضماف ىل ىو موافق للكتاب وأنو يرفع عدـ ضماف احملسن واألمٌن فلماذا منعوا عنو يف االجارة، وإف كاف االشرتاط اٞنذكور 

  على خبلؼ الكتاب ومل يرفع عدـ ضماف األمٌن فكيف اتّفقوا على صحتو يف
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 العارية.

ال ٫نفى أّف الضماف يف األعياف اٝنارجية منحصر يف الشريعة اٞنقّدسة يف موردين: أحد٨نا موارد وضع اليد على ماؿ الغًن و 
واستيبلئو عليو. وثانيهما موارد إتبلؼ ماؿ الغًن، وقد ثبت الضماف يف ىذين اٞنوردين حسب سًنة العقبلء وبنائهم وداللة 

ىذين اٞنوردين فهو ٣ّنا مل يدّؿ على إمضائو دليل، وعليو فاشرتاط الضماف يف العارية واالجارة  األخبار عليو، وأّما ثبوتو يف غًن
َما َعَلى »  وغًن٨نا على خبلؼ الكتاب ألّف االستيبلء فيهما غًن مضّمن ُنسب األخبار ألّف األمٌن واحملسن ال يضمن

ء من العقود، فاشرتاط الضماف أعين  على تقدير تلفها يف شيفبل يصح اشرتاط ضماف العٌن  «ٔ» «اُلمْحِسِنٌَن ِمْن َسِبيلٍ 
 اعتباره غًن نافذ.

الضماف يف مثل الذىب  «ٖ» يف العارية دّلت على ثبوت الضماف مع االشرتاط بل قد ورد «ٕ»  نعم قد وردت روايات
وىذه األخبار الدالّة على صحة والفضة وإف مل يشرتط، وهبذه األخبار نبين على صحة االشرتاط يف العارية دوف االجارة، 

اشرتاط الضماف ٢نّصصة ٞنا دّؿ على عدـ الضماف يف موارد األمانة واالحساف، وأّما االجارة فاشرتاطو فيها ٢نالف للكتاب  
 كما مّر.

ا ىو اشرتاط قد اشتبو على ٗنلة من األعبلـ وغًنىم، وىو أّف ما منعناه يف االجارة أو غًنىا من العقود إ٧ن بقي يف اٞنقاـ أمر
الضماف الذي ىو حكم واعتبار شرعي، وأّما إذا اشرتط يف االجارة أو غًنىا دفع مثل اٞناؿ أو قيمتو على تقدير تلفو فهو ٣نّا 

 ال مانع عنو ألنو من شرط الفعل ال اٜنكم واالعتبار، ّنعىن أنو إذا
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اشرتط الضماف مثبًل فبلزمو استقرار الضماف يف ذّمة اٞنشروط عليو ُنيث لو مات اخرج من تركتو، فلو تلفت العٌن حينئذ 
ء حّت يشتغل ذّمتو وإ٧ّنا شرط  رتط ضماف اٞنشروط عليو بشي٩نب عليو دفع مثلها أو قيمتها ألجل الضماف، وأّما إذا مل يش

عليو فعبًل وىو دفع مثل اٞناؿ أو قيمتو على تقدير تلفو ففي مثلو ال حكم شرعي يف البٌن وال اشتغاؿ ذّمة ُنيث لو مات 
كاف أكثر من قيمة العٌن أو   اخرج من تركتو، بل ىو ٠نرد إلزاـ شرعي بالفعل أي بدفع اٞنثل أو القيمة أو بدفع مبلغ معٌّن ولو

أقل فإنو شرط نافذ، ألّف ىذا الفعل عمل سائغ يف نفسو مع قطع النظر عن االشرتاط ألّف اٞنستأجر أو غًنه لو دفع قيمة 
اٞناؿ التالف إىل مالكو ٞنا كاف فيو ١نذور ومنع ولو ببل اشرتاط، فاشرتاطو صحيح وال ربط لو بضماف اٞناؿ، وهبذا صّححنا 

 «.بيمو»تأمٌن اٞنعرّب عنو يف الفارسية ب عقد ال

وذكر أّف االشرتاط فيها على خبلؼ الكتاب: اشرتاط أف ال ٫نرج  «ٔ»  اليت تعّرض ٟنا شيخنا األنصاري  ومن ٗنلة الفروع
اختيار بالزوجة إىل بلد آخر، فإنو ٣نّا وقع فيو اٝنبلؼ يف أنو على خبلؼ الكتاب حيث إّف إطاعة الزوج واجبة على زوجتو و 

 مسكنها بيده يسكنها أين ما شاء فبل يكوف ىذا الشرط نافذاً، أو أنو غًن ٢نالف للكتاب؟

والظاىر أّف ىذا االشرتاط من قبيل شرط الفعل أعين االسكاف يف بلد أو مكاف وال مانع من صحتو، ألّف ىذا الفعل أعين 
شريعة اٞنقّدسة، فيكوف اشرتاطو نافذًا ألنو غًن ٢نالف للكتاب، االسكاف يف بلد أو مكاف كاف أمرًا مباحًا سائغًا للزوج يف ال

وقد عرفت أّف الضابط يف جواز الشرط وعدمو ىو ٢نالفة مورد الشرط للكتاب وعدمها يف نفسو قبل االشرتاط، وىذا العمل 
  قبل االشرتاط سائغ فشرطو

______________________________ 
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 صحيح.



مث إنو إذا اشرتط عدـ إخراجها عن مكاف معٌّن كبلدىا مثبًل ولكن الزوج خالف ىذا الوجوب وأراد إخراجها إىل بلد آخر 
 فهل ْنب على الزوجة إطاعتو يف ذلك أو ال ٩نب؟

 رّنا يقاؿ بوجوب إطاعتها، ألّف اختيارىا بيده فيحـر عليها ٢نالفة زوجها.

٩نب عليها إطاعتو يف ذلك، ألّف إطاعتو إ٧نا ْنب فيما لو ال فيما ليس لو، وقد فرضنا أّف إخراجها عن  والصحيح أنو ال
بلدىا مثبًل ليس لو حسب االشرتاط وُنسب وجوب الوفاء بالشروط فكيف ْنب إطاعتو فيما ليس لو، نعم جواز اٞنخالفة 

 يف ذلك ال ربط لو َنوازىا من سائر اٛنهات كما ال ٫نفى.

 إّف شيخنا األنصاري عّد من ىذه الفروع فروعاً غًن ما تقّدـ آنفاً: مثّ 

 يف ذلك وبىن على صحتو. «ٔ» )قّدس سرّه( اشرتاط عدـ البيع يف اٞنعاملة، ألّف اٞنشهور عدـ صحتو وخالفهم العبّلمة منها:

سب اٝنسراف على غًنه، فإنو وقع مورداً اشرتاط عدـ اٝنسراف يف عقد الشركة بأف يشرتكا يف الربح دوف اٝنسراف بل ٪ن ومنها:
ودّلت على أنو ال  «ٕ» لئلشكاؿ يف غًن ما ورد فيو صحيحة على جوازه وىو شراء اٛنارية حيث ورد فيو صحيحة رفاعة

 بأس باشرتاط عدـ اٝنسراف يف شرائها على ٥نو االشرتاؾ.

نها بعض الفروع اليت تقّدـ ذكرىا كاشرتاط عدـ التوارث غًن ىذه الفروع ٣نّا تعّرض لو يف الشرط اٝنامس بل قد عّد م ومنها:
  يف عقد التمّتع واشرتاط الضماف يف االجارة مع أنو قد تعّرض ٟنا يف اٞنقاـ، وىذا يكشف عن عدـ تنقيح

______________________________ 
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الفرؽ بٌن الشروط اٞنخالفة للكتاب والشروط اٞنخالفة ٞنا يقتضيو نفس العقد، ومن ىنا ترى أّنم يذكروف بعض الفروع يف كبل 
مل ينّقح اٞنسألتٌن وخلط بعض الفروع اٞنخالفة  )قّدس سرّه(  اٞنقامٌن ويرونو ٢نالفاً للكتاب وٞنقتضى العقد، وشيخنا األنصاري

 للكتاب لبعض الفروع اٞنخالفة ٞنقتضى العقد.

  الشرط اٝنامس



 

فبلبّد من صرؼ عناف الكبلـ إىل تنقيح الفرؽ بينهما وبياف الضابط للمخالفتٌن ليّتضح حاؿ الفروع اٞنتقّدمة وينّقح بذلك 
ّف ما يعّد شرطًا يف ضمن العقود ال ٫نلو إّما أف يرجع إىل تقييد يف اٞننشأ أو يف الشرط اٝنامس إف شاء اللَّو تعاىل فنقوؿ: إ

أحد العوضٌن ُنسب ظاىره )أي ببل تأويلو وارجاعو( وإّما أف ال يرجع إىل تقييد يف ناحية األمرين اٞنذكورين وتضّيقهما ابتداء 
 وإف رجع إليو باألخرة، بل كاف راجعاً إىل أمر آخر.

جع إىل تضّيق يف دائرة اٞننشأ فهو نظًن شرط اٝنيار أو اشرتاط عدـ الغنب أو اشرتاط التسليم يف بلد اٞنعاملة بناًء فأّما ما ير 
على ما ذكرناه سابقًا من أّف جعل اٝنيار يف معاملة مرجعو إىل تضّيق دائرة اٞننشأ أعين اٞنلكية، ّنعىن أّف اٞنلكية اليت أنشأىا 

طلقة بل ىي ملكية موقّتة بوقت الفسخ. وكذا اشرتاط عدـ الغنب وغًنه ٣نّا يقتضيو إطبلؽ العقد، البائع مثبًل ليست ملكية م
ألّف معناه أنو أنشأ اٞنلكية اٞنقّيدة بعدـ الغنب ال مطلق اٞنلكية. وكذا شرط التسليم يف بلد اٞنعاملة ألنو إذا باع شيئًا يف بلد 

إّف للبائع أف ال يقبلو فيفسخ العقد، ومعناه أّف اٞنلكية اٞننشأة موقّتة ومضّيقة ال واٞنشرتي أراد تسليم ٖننو يف غًن ىذا البلد ف
 أّّنا مطلقة، وىذا مبين على ما ذكرناه يف معىن جعل اٝنيار وىو ظاىر.

  وأّما ما يرجع إىل تضّيق أحد العوضٌن فهو كاشرتاط كوف اٜننطة من
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فإّف معناه أّف ما أنشأ ٕنليكو ىو حصة خاصة من اٜننطة ال مطلقًا حّت لو أراد البائع تسليم غًنىا ال يقع اٞنزرعة الفبلنية، 
 صحيحاً ألنو أمر آخر مغاير للمبيع اللهّم إاّل ّنراضاة جديدة.

اٞنلكية اٞننشأة مقّيدة  أّف كل شرط رجع إىل تضّيق الدائرة يف اٞننشأ حّت مثل شرط الكتابة يف العبد، ألّف معناه أفّ  وباٛنملة:
بالكتابة ال مطلقًا ٣نّا البّد من العمل على طبقو وال إشكاؿ يف صحتو، إاّلأّف صحتها ووجوب العمل على طبقها غًن ١نتاج 
إىل أدلّة وجوب الوفاء بالشروط فلو فرضنا أنو مل يكن يف العامل دليل على وجوب الوفاء بالشروط مع ذلك ٩نب العمل على 

الراجعة إىل تضّيق الدائرة يف طرؼ اٞننشأ أو العوضٌن، وذلك لكفاية األدلّة الدالّة على وجوب الوفاء بالعقود، ألّف الشروط 
إمضاء الشارع إ٧نا يرد على طبق جعل اٞنتعاقدين، فإذا جعبل اٞنلكية اٞنطلقة فيمضي الشارع ىذه اٞنلكية اٞنطلقة، وإف كاف 

 فبل ١نالة ٬نضي ذلك اٝناص أو اٞنقّيد.اجملعوؿ واٞننشأ خاصاً ومضّيقاً، 

إاّل فيما علمنا من الشرع عدـ قبوؿ اٞننشأ فيو للتوقيت والتضّيق كما يف النكاح، ألنو ال يقبل التضّيق أو التقّيد إاّلبالزماف وىو 
ذلك يكوف إمضاء الشارع اٞنعرّب عنو بالتمّتع، أّما تضييقو بغًن الزماف فهو باطل وغًن ٣نضى يف الشريعة اٞنقّدسة، ويف غًن 

 على طبق جعل اٞنتعاقدين إف مطلقاً فمطلق وإف مضّيقاً فمضّيق، وىذا ظاىر.



وأّما الشروط اليت ال ترجع ابتداًء إىل تضّيق الدائرة يف طرؼ اٞننشأ أو العوضٌن، فهي إف رجع إىل ما ٫نالف اٞننشأ كاشرتاط 
لكو أو زّوجتك بشرط أف ال أكوف زوجتك أو آجرتك بشرط أف ال عدـ التمّلك يف البيع بأف يقوؿ بعتك بشرط أف ال ٕن

تكوف اٞننفعة ملكك إىل غًن ذلك ٣نّا ىو على خبلؼ اٞننشأ يف العقود، فإّف اٞننشأ يف البيع ىو التمليك ويف النكاح ىو 
  فيو على دليل ألّف دليل الزوجية ويف االجارة ملكية اٞننفعة، فبل ١نالة ال تكوف نافذة وتقع باطلة، وىذا من غًن توّقف

 ٗ٘، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

بطبلّنا معها، وذلك ألنو من التناقض الظاىر والتناقض يستحيل ٓنّققو، فبل ١نالة يكوف االشرتاط اٞنذكور باطبًل، وبطبلف 
 ىذه الطائفة من الشروط اليت ٔنالف مقتضى العقد ال ٪نتاج إىل دليل واستدالؿ وىذا ظاىر.

ء فيكوف اشرتاط عدـ  ء بشي أّف من ىذا القبيل ما إذا باع بشرط عدـ الثمن بدعوى أّف البيع يقتضي تبديل شي  يتخّيلورّنا 
 الثمن منافياً ٞنقتضى العقد.

أّف ىذا صحيح لو اريد من البيع البيع الواقعي وأّما لو جعل ىذا الشرط قرينة على إرادة اٟنبة من البيع فبل يكوف  وفيو:
ط اٞنذكور منافيًا ٞنقتضى العقد الذي أوجده أعين اٟنبة، نعم يبتين ىذا على البحث اٞنتقّدـ يف أنو يشرتط يف صحة االشرتا

 العقد إنشاؤه باأللفاظ اٞنوضوعة لذلك العقد أو تصح مطلقاً ولو مع إنشائها باأللفاظ اجملازية، فإّف إرادة اٟنبة من البيع ٠ناز.

ط اٞنخالف ٞنقتضى العقد والشرط اٞنخالف للكتاب، فإّف الشرط يف الثاين ال يكوف من ومن ىنا يظهر الفرؽ بٌن الشر 
التناقض بل االلتزاـ باٞننشأ والشرط أمر ٣نكن إاّلأنو ٫نالف األحكاـ اٞنرتتّبة على ذلك الشرط شرعاً، ال أنو ٫نالف نفس اٞننشأ 

ع ٫نالف نفس اٞننشأ يف البيع فإنو عبارة عن اعتبار اٞنلكية لًنجع إىل التناقض، مثبًل اشرتاط عدـ ٕنّلك اٞنشرتي يف البي
والتمليك وال ٩نتمع مع اعتبار اٞنشرتي عدـ كونو مالكاً، ولذا قلنا إنو من التناقض، إذ ال معىن لقولو إيّن أعتربؾ مالكاً 

 ولكّنك اعترب عدـ كونك مالكاً.

ة فهو ليس منافيًا ٞنا انشئ يف البيع، ألّف اٞننشأ فيو كما عرفت ىو وأّما اشرتاط بيع اٞنبيع من أحد أو عدـ بيعو يف اٞنعامل
اٞنلكية )أي حدوثها( والسلطنة، وأّما بقاء اٞنلكية وارتفاعها وبيعو من زيد وعدمو فكّلها خارجة عن اٞننشأ وال اقتضاء لو 

شا وعليو فبل يكوف اشرتاط بيعو أو عدمو من باالضافة إليها، أفهل معىن البيع عدـ بيع اٞنشرتي من أحد أو بيعو منو كبّلً وحا
 الشرط اٞنخالف ٞنقتضى العقد. نعم لو

 ٘٘، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

 فرضنا يف مورد كاف عدـ بيعو واجباً واشرتط عليو بيعو يكوف ىذا االشرتاط ٢نالفاً للكتاب دوف مقتضى العقد.



لفًا ٞنقتضى العقد وظيّن بل وقطعي أّف ىذا كّلو ناٍش عن عدـ تنقيح وعليو فبل وجو لعّد مثل اشرتاط عدـ البيع أو البيع ٢نا
اٞنخالفة للعقد والكتاب ولذا ترى أّّنم يعّدوف يف ٢نالف العقد ما عّدوه يف ٢نالف الكتاب مع أّّنما على ما بّيناه ال ٩نتمعاف 

خالفة للكتاب ما يكوف منافيًا لؤلحكاـ الشرعية يف مورد، ألّف اٞنناط يف ٢نالف العقد ما يكوف منافيًا للمنشأ فيو ومناط اٞن
 اٞنرتّبة عليو ال أف يكوف منافياً للمنشأ فكيف ٩نتمعاف.

قد عرفت أّف الفروع اٞنتقّدمة قد وقعت مورد اٝنبلؼ واإلشكاؿ بٌن األصحاب ونظائرىا كثًنة، وإ٧ّنا نشأ  توضيح وٓنقيق:
السّنة وما ٫نالف مقتضى العقد، بل قد أوجب عدـ التمّيز بينهما ذكر ذلك كّلو من جهة عدـ التمّيز بٌن ٢نالف الكتاب و 

بعض الفروع يف عداد ما ٫نالف الشرع تارًة ويف عداد ما ينايف مقتضى العقد ثانياً، ولكّنك ّنا ذكرناه من اٞنيزاف تقدر على 
 ٕنييز ما ٫نالف الكتاب عّما ينايف مقتضى العقد.

ببل واسطة ومع الواسطة، أّما اٞنقتضى األوؿ فهو ما  -بالفتح -اٞنقاـ: بأّف لكل عقد مقتضيٌنونزيدؾ توضيحاً ٞنا حّققناه يف 
ينشئو العاقد ويوجد بانشائو نظًن اٞنلكية يف البيع والزوجية يف النكاح و٥نو٨نا من اٞننشآت اٞنتحّققة بنفس العقد وكل شرط 

ية ٞنقتضى العقد كالبيع بشرط أف ال ٬نلك اٞنشرتي والنكاح يكوف على خبلؼ ىذا اٞنقتضى األوؿ يعّد من الشروط اٞنناف
 بشرط أف ال تكوف اٞنرأة زوجة و٥نو٨نا كما تقّدـ.

وأّما اٞنقتضى الثاين الذي يرّتب على العقد بواسطة اٞنقتضى األوؿ فهو األحكاـ الشرعية أعم من التكليفية والوضعية اليت 
 ترتّتب على العقود بواسطة
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اٞنقتضى األوؿ نظًن جواز النظر إىل اٞنرأة يف النكاح وجواز وطئها وغًنه من االستمتاعات اٛنائزة فإّنا مرتتّبة على الزوجية 
اٜناصلة بالعقد، ونظًن جواز البيع وجواز األكل وغًن٨نا من اآلثار يف اٞنبيع اٞنرتتّبة على اٞنلكية اٜناصلة بالبيع، أو وجوب 

 يف الزواج وجواز االرث وغًن٨نا من األحكاـ الشرعية اليت ترتّتب على اٞنقتضى األوؿ للعقود. االنفاؽ

فإذا كاف شرط على خبلؼ تلك اٞنقتضيات الثانوية فبلبّد من مبلحظة أنو يرجع إىل ترؾ مباح أو فعلو فيحكم َنوازه أو إىل 
 واٞنتحّصل أّف مقتضى العقد أمراف وال ثالث ٟنما. ترؾ واجب أو فعل حراـ فيحكم ببطبلنو ألنو على خبلؼ الكتاب،

ومنو يظهر أّف العقود ال تقتضي شيئًا من األفعاؿ اٝنارجية كاألكل والنظر والبيع وغًنىا، ألّنا إف اقتضت فإ٧نا تقتضي جواز 
ا ال يقتضي العقد وجودىا وال األكل يف البيع أو جواز النظر يف النكاح ألّّنا اٞنقتضى الثاين للعقد، وأّما نفس األفعاؿ فهي ٣نّ 

عدمها، فبل تكوف األفعاؿ مقتضى للعقود بوجو، ألّف مقتضاىا منحصر يف األمرين اٞنتقّدمٌن أعين اٞنقتضى األوؿ واٞنقتضى 
 الثاين، واألفعاؿ اٝنارجية ليست ٣نّا يقتضيو العقد ببل واسطة وال ٣نّا يقتضيو معها.



فإّنك عرفت أّف العقد ال يقتضي بنفسو فعبًل من  «ٔ» البيع منافيًا ٞنقتضى العقد وعليو فبل وجو لعّد مثل اشرتاط عدـ
األفعاؿ وإ٧ّنا يقتضي اٞنلكية فقط، فلو اقتضى العقد يف اٞنقاـ شيئًا فهو إ٧ّنا يقتضي جواز البيع الذي ذكرنا أنو من اٞنقتضيات 

  ف اشرتاطو على خبلؼالثانوية للبيع ال نفسو أو عدمو، مث إنو على ىذا التقدير يكو 

______________________________ 
( بل قد نقل سيدنا االستاذ رواية صّرحت َنواز ىذا االشرتاط يف بيع اٛنارية بشرط أف التباع وال توىب وقاؿ إ٧نا اٞنمنوع ٔ)

 يف بياف أحكاـ الشرط الصحيح عند تقسيمو الشروط وتعّرضو لشرط النتيجة )داـ ظّلو(  ىو اشرتاط عدـ التوارث حكاه
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االباحة الشرعية وىو ٣نّا ال ضًن فيو وال يكوف منافيًا ٞنقتضى العقد، والعجب أّّنم صّرحوا َنواز اشرتاط عدـ بيعو من زيد 
أّف البيع أو عدمو خارجاف عّما يقتضيو العقد، وعلى تقدير كونو منافياً ومنعوا عن اشرتاط عدـ بيعو مطلقًا مع أّنك عرفت 

ٞنقتضاه فأي فرؽ بٌن اشرتاط عدـ بيعو من زيد وبٌن اشرتاط عدمو مطلقًا مع أنو ال خبلؼ ظاىرًا من أحد من األصحاب 
شرط عدمو يكوف منافيًا وال يف جواز اشرتاط بيعو من زيد، وليت شعري أنو ىل ىناؾ فرؽ بٌن شرط الوجود والعدـ وأّف 

 يكوف اشرتاط وجوده كذلك.

 «الناس مسّلطوف على أمواٟنم» )صّلى اللَّو عليو وآلو(  ومن الغريب استدالؿ بعضهم على عدـ جواز شرط عدـ البيع بقولو
 ألنو يقتضي سلطنة اٞنالك على مالو مطلقاً. «ٔ»

التصّرفات ال وجوهبا، فبل يكوف اشرتاط عدمو إاّلشرطًا لرتؾ أمر مباح  وفيو: أّف اٜنديث إ٧ّنا يقتضي جواز البيع وجواز سائر
 وليس فيو مانع وال ٢نالفة للكتاب، وىذا ظاىر.

مّث إّف الشروط أي ما يعّد شرطاً ُنسب االصطبلح وإف مل يكن شرطًا حقيقيًا يف بعض اٞنوارد على أقساـ: منها ما يرجع إىل 
ٌن، واألوؿ كاشرتاط عدـ الغنب يف البيع فإّف معناه جعل اٝنيار لنفسو على تقدير الغنب تضّيق اٞننشأ أو تضّيق أحد العوض

ّنعىن أنو ينشئ ملكية مقّيدة بعدـ التفاوت بٌن القيمتٌن ال اٞنلكية على كل تقدير، ونظًنه أيضًا اشرتاط التسليم يف بلد 
  قدير، ومنو اشرتاط الكتابة يف العبد. والثايناٞنعاملة ألّف معناه إنشاء اٞنلكية اٝناصة ال اٞنلكية على كل ت

______________________________ 
 ٕٕٚ: ٕ، ُنار األنوار ٜٗح  ٕٛٓ: ٖ( عوايل الآليل ٔ)

 ٛ٘، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج



 وصف يف بيع الكّلي يف الذّمة. «ٔ» كاشرتاط

وإ٧نا ىو تقييد يف اٞننشأ أو العوضٌن، ولكن وجوب العمل ء  وىذا القسم يف اٜنقيقة ليس بشرط، ألّف العقد مل يرتبط بشي
هبذا القسم من الشروط ال ٪نتاج إىل دليل بل يكفي يف لزـو العمل على طبقو إطبلقات ذلك العقد إف كانت، وإاّل فإذا 

 شككنا يف صحتو فنرجع إىل أصالة الفساد.

لبيع أو عدـ األكل أو اشرتاط البيع و٥نوىا، والبّد يف ىذا والقسم الثاين من الشروط شرط ترؾ عمل أو فعلو كاشرتاط عدـ ا
القسم من مبلحظة أّف العمل اٞنشروط تركو أو فعلو من اٞنباحات باٞنعىن األعم فينفذ الشرط و٩نب عليو الوفاء بو، أو أنو من 

 شرط ترؾ الواجب أو اٜنراـ فيبطل ألنو على خبلؼ الكتاب.

يع أو شرط األكل وعدمو كما مّر، ومنو أيضًا اشرتاط ترؾ الوطء فإنو ال إشكاؿ يف جوازه ومن األّوؿ شرط عدـ البيع أو الب
يف عقد االنقطاع، إاّلأّنم اختلفوا فيو يف عقد النكاح الدائم، ولكّنك عرفت أّف الوطء من األفعاؿ وليس من مقتضيات نفس 

ة اٞنرتتّبة عليو، نعم جواز الوطء من مقتضيات عقد العقد أي ما ينشأ بو وال من مقتضيات العقد ّنعىن األحكاـ الشرعي
النكاح أي من األحكاـ الشرعية اٞنرتتّبة عليو دوف فعلو أو تركو، واشرتاط ترؾ اٛنائز جائز وليست فيو ٢نالفة للكتاب، نعم لو 

و مبين على أف يكوف أف يقاؿ إنو ٢نالف للكتاب لوجوبو يف كل أربعة أشهر فيبطل، إاّلأن اشرتط عدـ الوطء مطلقًا ٬نكن
وجوب الوطء يف أربعة أشهر وجوبًا تكليفياً، وأّما إذا كاف وجوبًا حّقيًا ّنعىن أنو حق للزوجة وىوقابل لبلسقاط فبل ١نذور يف 

 اشرتاط تركو مطلقاً ألّنا بقبوٟنا يسقط

______________________________ 
  كانصراؼ الثمن إىل نقد البلد فإنو شرط يوجب تضّيق الثمن( ىذا مثاؿ لتقييد اٞنبيع وأّما تقييد الثمن فهو  ٔ)
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 حّقها، وىذا ظاىر.

شرط الوقف ولو للبائع وأوالده، فإنو شرط فعل مباح باٞنعىن األعم وال ١نذور فيو، وال ٢نالفة فيو للكتاب ألنو  ومنها أيضاً:
العقد ألنو ال يقتضي فعلو أو تركو، فإّف األفعاؿ خارجة عّما تقتضيو العقود، نعم  ليس بواجب وال حراـ، وليس منافياً ٞنقتضى

 جوازه من اٞنقتضيات الثانية للعقد وال مانع من اشرتاط فعلو أو تركو.

 اشرتاط البيع كما عرفت، واشرتاط عدمو مطلقًا وإف كاف موردًا للخبلؼ عندىم إاّلأّف اشرتاط عدمو أو وجوده ومنها أيضاً:
باالضافة إىل شخص خاص ٣نّا ال كبلـ فيو عند األصحاب، نعم يف خصوص اشرتاط بيعو من البائع إشكاؿ تعّرض لو 



عن  «ٔ»  ومنعو من جهة لزـو الدور، واستدّؿ يف اٜندائق على بطبلنو بالرواية وسيأيت التعّرض ٟنذا الفرع )قّدس سرّه( العبّلمة
 قريب إف شاء اللَّو تعاىل.

اشرتاط العتق يف بيع العبد ألنو خارج عن مقتضى العقد كما تقّدـ وقلنا إّف األفعاؿ ال ترجع إىل مقتضيات  ذلك:ومن ٗنلة 
العقود، نعم جوازه من اٞنقتضيات الثانوية للعقد، واشرتاط فعل اٛنائز أو تركو ٣نّا ال ١نذور فيو، وذلك ٞنا عرفت سابقاً من أّف 

 )قّدس سرّه( للكتاب واٜنكم َنواز اشرتاط العتق على طبق القاعدة، نعم يظهر من العبّلمة اشرتاط أمر مباح ال يكوف ٢نالفاً 
خبلؼ ذلك وأّف جواز اشرتاط العتق على خبلؼ القاعدة وأنو باطل يف حّد نفسو، حيث عّلل جوازه بأّف العتق مبين  «ٕ»

عجيب ألّف العقد كما مّر ال يقتضي العتق  قّدس سرّه()  على التغليب وكأنو لوال ذلك لكاف اشرتاط العتق باطبًل، ولكنو منو
  وال غًنه من األفعاؿ، ولو اقتضى

______________________________ 
  ( يف الشرط السابعٔ)

 ٕٙٗ: ٓٔ، التذكرة ٖٗ٘: ٕ( ٓنرير األحكاـ ٕ)
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 بل ٩ندي يف جوازه كوف العتق مبنياً على الغلبة.يقتضي جوازه، وشرط ترؾ اٛنائز سائغ إذ لو كاف ١نّرماً ف

شرط النتيجة أعين األحكاـ الوضعية الشرعية، وىي إف رجعت إىل خبلؼ مقتضى العقد باٞنعىن  والقسم الثالث من الشروط:
طبلف مثلو ال اٞنتقّدـ فتبطل نظًن اشرتاط عدـ اٞنلكية يف البيع وعدـ الزوجية يف عقد النكاح، ألنو من التناقض الظاىر، وب

 ٥نتاج إىل دليل.

ء مشروطًا بعدـ  ء بشي وأّما البيع بشرط عدـ الثمن فقد عرفت أنو إف اريد منو البيع اٜنقيقي أعين اٞنعاوضة وتبديل شي
العوض فهو تناقض وخبلؼ مقتضى البيع كما مّر، وأّما إذا اريد منو التمليك ببل عوض اٞنعرّب عنو باٟنبة فبل ١نذور، وعليو 

 ٫نرج عن ١نل الكبلـ ويدخل يف ُنث جواز العقد باأللفاظ اجملازية وعدمو.

وأّما إذا مل يرجع إىل خبلؼ مقتضى العقد، فإف مل ٩نعل الشارع ٟنا سبباً خاصاً وكاف ٣نّا اختياره بيد اٞنكّلف فهو شرط سائغ 
ن اختياره بيد اٞنكّلف فيقع باطبًل ألنو ٢نالف ء و٥نوىا، وأّما إذا كاف ٟنا سبب خاص ومل يك ٩نب الوفاء بو كشرط ملكية شي

 للكتاب.



وأّما اشرتاط عدـ اٝنسراف يف عقد الشركة فهو إف رجع إىل عدـ نقص يف مالو وحصتو عند اٝنسراف فيكوف على خبلؼ 
اٞنعاملة وجوازىا أف الكتاب والسّنة ألّّنما إذا اشرتيا فرشًا بعشرة دنانًن على ٥نو الشركة مّث باعاه ِنمسة فمقتضى صحة تلك 

يذىب من ماؿ كل منهما ديناراف ونصف دينار، فاشرتاط أف يكوف التالف راجعاً إىل حصة شريكو غًن سائغ شرعاً، وأّما إف 
رجع إىل تتميم الشريك خسرانو ّنعىن أف ٩نربه من مالو فهو شرط أمر مباح، ألّف إعطاء الشريك مقدارًا من اٞناؿ لشريكو 

 راف فبل مانع من اشرتاطو.سائغ ولو ببل خس

 ٔٙ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

فإف كاف « ال أرى بو بأساً » )عليو السبلـ(  الواردة يف شراء اٛنارية باالشرتاؾ واشرتاط عدـ اٝنسراف وقاؿ «ٔ» وأّما الصحيحة
هو على طبق القاعدة وال بأس اشرتاط عدـ اٝنسراف فيها باٞنعىن الثاين أعين إعطاء شريكو مقدار اٝنسراف لو من ماؿ نفسو ف

بو، وأّما إذا اريد منو اشرتاط عدمو باٞنعىن األوؿ فيكوف الرواية على خبلؼ القاعدة، وحيث إّنا صحيحة يعمل هبا يف 
خصوص موردىا وال يتعّدى عنو إىل غًنه، ومعناه أّف النقص الوارد على ىذا الشريك اٞنشروط لو يرجع إىل حصة شريكو وىو 

لقاعدة، وأنت بعد ما عرفت معىن اٞنقتضى وأّف للعقد مقتضيٌن، وعرفت معىن الشروط ال يبقى لك شك وترّدد على خبلؼ ا
ـّ، وبو  يف مورد يف أنو شرط ٢نالف للكتاب أو أنو مناٍؼ ٞنقتضى العقد، وتقدر على ٕنييز أحد٨نا من اآلخر ألنو ضابط تا

مع تبّحره يف الفقو وقد  «ٕ» )قّدس سرّه(  يف اإلشكاؿ حّت أّف احملّقق الثاين تعرؼ أّف أكثر الفروعات اٞنتقّدمة اليت وقعوا فيها
ُثين بو احملّقق أي صار اثنٌن أو ُٚنّي بو احملّقق وقع يف اإلشكاؿ والتجأ إىل إرجاعو إىل نظر الفقيو، مع أّف نظره مقصور على 

، ىذا ٕناـ الكبلـ يف الشرط اٝنامس ويقع الكبلـ بعد ذلك يف ما يستفيده من األدلّة وىو إحالة إىل اجملهوؿ ٣نّا ال إشكاؿ فيو
 الشرط السادس.

  الشرط السادس

 

ومن ٗنلة الشروط اليت اشرتطوىا يف صحة الشروط: ىو أف ال يكوف الشرط ٠نهواًل وإاّل يقع باطبًل، وأّما أنو يوجب فساد 
  العقد أيضاً، فسيأيت الكبلـ

______________________________ 
 ٛح  ٔ/ كتاب الشركة ب ٚ: ٜٔ( الوسائل ٔ)

 ٘ٔٗ: ٗ( جامع اٞنقاصد ٕ)
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إف شاء اللَّو تعاىل، وتفصيل الكبلـ يف اٞنقاـ أف يقاؿ: إّف الشرط تارة يرجع إىل ٓنديد أحد العوضٌن  «ٔ»  فيو يف ١نّلو
قييد اٞنبيع أو الثمن، وىذا نظًن بيع الكّلي يف الذّمة واشرتاط كونو وتقييده كما تقّدـ وذكرنا أنو صورة الشرط وحقيقتو ىو ت

من مزرعة خاصة فإنو تقييد للمبيع وأنو حصة خاصة من الطبيعي ال أّف اٞنبيع ىو الكّلي اٞنشرتؾ بٌن حصصو، ونظًن اشرتاط  
ىذا الشرط إذا كاف ٠نهواًل فبل ١نالة  كوف الثمن من نقد البلد باالنصراؼ ألنو تقييد للثمن وأنو نقد خاص ال طبيعيو، ومثل

يقع البيع باطبًل، ألّف جهالتو عٌن جهالة العوضٌن وىي توجب الغرر كما إذا باع كلياً واشرتط أف يكوف ذلك مّتصفاً بوصف 
 ٠نهوؿ الذي باختبلفو ٔنتلف قيمة اٞنبيع.

وضٌن، واشرتاط عدـ كونو ٠نهواًل اشرتاط لعدـ  وىذا القسم من الشروط خارج عن ١نل الكبلـ قطعًا ألنو تقييد وتوصيف للع
 كوف العوضٌن كذلك والبحث يف اٞنقاـ إ٧نا ىو يف جهالة الشرط دوف العوضٌن.

واخرى يكوف الشرط من قبيل شرط األوصاؼ غًن الراجع إىل تقييد أحد العوضٌن وىو الشرط اٞنعّلق عليو االلتزاـ يف اٞنعاملة 
عبد اٝنارجي فإّنا ٞنّا كانت خارجة عن ٓنت قدرتو فبل معىن لبللتزاـ بوجودىا يف اٞنبيع، كما أّنا نظًن اشرتاط الكتابة يف بيع ال

ليست قيدًا وتضّيقًا ألحد العوضٌن، ألّف اٞنبيع شخصي ال يقبل التضّيق، فيتعٌّن أف يكوف راجعًا إىل االلتزاـ باٞنعاملة وأنو 
ّف مرجعو إىل جعل اٝنيار على تقدير عدمو والشرط يف ىذا القسم بنفسو على تقدير عدمها يتمّكن من الفسخ الذي ذكرنا أ

٣نّا ال يعلم بوجوده وأّف اٞنبيع ىل ىو مّتصف بو أو ال فتحّققو مشكوؾ من االبتداء إاّلأّف اٛنهل بوجوده ال يوجب الغرر 
 واٝنطر ألنو إذا

______________________________ 
 وما بعدىا ٔٔٔ( يف الصفحة ٔ)
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 ظهر واجداً للوصف فاٞنعاملة الزمة وىو اٞنقصود، وإذا ظهر فاقداً للوصف فلو أف يفسخ اٞنعاملة فبل احتماؿ للخطر أبداً.

ويف مثل ىذا إذا كاف الشرط ٠نهواًل كما إذا باع شيئًا أو اشرتاه مشروطًا بوصف ٩نهلو ولكّنو كتب يف دفرته ّنعىن أنو اشرتط 
لنفسو اٝنيار على تقدير عدـ كونو واجداً للوصف اجملهوؿ الذي كتبو يف دفرته وىو موجود فيو ولكنو نسيو، فبل تكوف اٛنهالة 
يف مثلو موجبة للخطر والغرر ألنو ليس يف مثلو إقداـ على أمر خطري، إذ على تقدير اّتصافو بالوصف اٞنقصود تكوف اٞنعاملة 

املة جائزة وىو يتمّكن من فسخها فأين يلـز اٝنطر، فإّف ٠نرد جهالة ما عّلق عليو اٝنيار ال الزمة، وعلى تقدير عدمو اٞنع
يستلـز اٝنطر، ألنو ال يسري إىل أحد العوضٌن وإاّل الستلـز ذلك بطبلف اٞنعاملة يف صورة اشرتاط وصف معلـو كالكتابة 

ّنم التزموا بصّحة مثلو ببل خبلؼ بينهم فاٛنهالة يف ىذا ألّنا ٣نّا ال يعلم بتحّققو وعدمو كما مّر، فحصولو ٠نهوؿ مع أ



القسم من الشروط ال يوجب الغرر وال البطبلف وىذا من دوف فرؽ بٌن أف يكوف النهي الوارد ّنيًا عن الغرر أو ّنيًا من بيع 
 الغرر، إذ ال غرر يف اٞنقاـ أصبًل.

ل وشرط النتيجة كما إذا اشرتط عليو خياطة ما يف داره وىو بقي الكبلـ يف القسمٌن اآلخرين من الشروط، و٨نا شرط الفع
 ء آخر أقليل أو كثًن، أو اشرتط عليو ما كتبو يف دفرته وال يعلم أنو عبارة عن زيارة األمًن ٠نهوؿ ألنو ال يعلم أنو ثوب أو شي

 مرّة واحدة، أو أنو قضاء الصبلة عن والده ٙنسٌن سنة ىذا يف شرط الفعل. )عليو السبلـ(

وأّما شرط النتيجة فكما إذا اشرتط عليو أف يكوف مالكًا ٞنالو الذي بيد الشارط وىو ٠نهوؿ وال يعلم أنو درىم أو ٙنسوف 
ديناراً، واٛنهالة يف مثلهما يوجب الغرر ألنو ال يدري حينئذ أّف ما انتقل منو إىل طرفو أّي مقدار، واٛنهالة يف الشرط يف 

  وف االقداـ عليو خطرياً يوجب بطبلفمثلهما يسري إىل العوضٌن ويك
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 اٞنعاملة رأساً.

ولكنو ينبغي يف اٞنقاـ استثناء صورة ليست داخلة يف ١نل كبلمهم قطعًا وال نظر ٟنم إليها يف كلماهتم حتمًا وىي ما إذا كاف 
ضي وجوده وعدمو طفيف جّدًا ُنيث ال يعّد غرراً التفاوت اٜناصل بالشرط على كبل تقديري العلم بو أو اٛنهل وكبل فر 

عندىم كما ىو كذلك يف اٛنهالة يف نفس العوضٌن ألنو إذا اشرتى دارًا ومل يدر أّف جدراّنا آجر بظاىرىا وداخلها أو أّف 
ة ُنيث لو كانت  ظاىرىا آجر وداخلها حجر، أو اشرتى دارًا وال يدري أّف اٞنسامًن اٞنوجودة فيها على الغالب قليلة أو كثًن 

كثًنة يسوى ّنائة فلس، أو اشرتى دجاجة وال يدري ّنا يف بطنها من البيض، فإّف اٛنهالة يف أمثالو مغتفرة لعدـ استلزامها 
 التفاوت اٞنعتّد بو عندىم.

سورة البقرة فبل  وينبغي إٜناؽ الشرط أيضاً بذلك فإذا اشرتط عليو قراءة سورة كتبها يف دفرته وال يعلم أّنا سورة االخبلص أو
يكوف ذلك موجبًا للبطبلف، ألّف التفاوت بينهما طفيف ال يعتىن بو جّداً، وىذه الصورة قطعًا خارجة عن ١نل كبلمهم يف 
اٞنقاـ وقد عرفت أّف اٛنهالة إ٧نا توجب الفساد يف الشروط فيما إذا كاف الشرط شرط فعل أو نتيجة لسراية اٛنهالة منهما إىل 

و ينبغي حذؼ ىذا االشرتاط يف اٞنقاـ والتكّلم فيو يف اشرتاط عدـ اٛنهالة يف العوضٌن كما صنعناه وذكرنا أّف العوضٌن، وعلي
اٛنهل بالعوضٌن وأوصافهما اٞنوجبة الختبلؼ القيمة يوجب البطبلف سواء كانت اٛنهالة ناشئة من اٛنهل ِنصوص العوضٌن 

 هولٌن.أو بأوصافهما أو من جهة اشرتاط فعل أو نتيجة ٠ن

  الشرط السابع

 



يف صحة الشروط: ىو أف ال يكوف الشرط مستلزمًا للمحاؿ، واشرتاط ذلك من القضايا  )قّدس سرّه( الذي اشرتطو العبّلمة
  اليت قياساهتا معها، ألنو لو استلـز
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 احملاؿ فيستحيل وقوعو ويكوف فاسداً ومفسداً للمعاملة.

 الكربى متٌن، وىل ٟنذه الكربى صغرى أو ال صغرى ٟنا؟وىذا ُنسب 

مّثل لو ّنا إذا باعو شيئاً واشرتط عليو أف يبيعو إيّاه ثانياً، وذكر يف وجهو أّف  «ٔ» )قّدس سرّه( الظاىر ىو الثاين، فإّف العبّلمة
توّقف ٕنّلكو وبيع البائع لو على بيعو من  ذلك مستلـز للدور، ألّف بيعو منو ثانيًا يتوّقف على ٕنّلكو لو ببيع البائع لو، فلو

 البائع لدار.

مث أورد على نفسو: بأّف ىذا الدور يأيت فيما إذا اشرتط بيعو من غًن البائع أيضاً، ألّف بيعو لغًن البائع يتوّقف على ٕنّلكو فلو 
 توّقف ٕنّلكو على بيعو من الغًن لدار مع أّنك تلتـز بصحة البيع حينئذ.

ك: بأّف بيعو من الغًن ال يتوّقف على ٕنّلكو لو لصحة أف يكوف البائع وكيبًل من قبل اٞنالك أو يبيعو فضولياً، وأجاب عن ذل
 وىذا ِنبلؼ بيعو من مالكو إذ ال معىن لبيع اٞناؿ من مالكو بالوكالة أو فضولياً.

ّنا إذا اشرتط البائع أف يقفو اٞنشرتي على  وقد اعرتض عليو اٞنتأّخروف بالنقض تارًة وباٜنل اخرى ونقوضو كثًنة منها: نقضو
البائع وأوالده، فإف وقف اٞنشرتي لو على البائع يتوّقف على ٕنّلكو إيّاه، إذ ال وقف إاّليف ملك واٞنفروض أّف ملكو يتوّقف 

 على وقفو وىذا دور مع أّنك تلتـز بصحة ىذا االشرتاط.

ماذا أراد هبذا الكبلـ، ألنو إف أراد ما ىو ظاىر كبلمو فهو مقطوع الفساد، ألّف  )قّدس سرّه(  واالنصاؼ أنّا ال ندري أنو
الشرط يف اٞنعامبلت ليس من الشرط الذي ىو من أحد أجزاء العّلة كاليبوسة يف إحراؽ النار حّت يقاؿ إّف إحراؽ النار 

  فيتوّقف على شرطو وىو اليبوسة فلو توّقف الشرط على االحراؽ لدار بأف يتوقّ 

______________________________ 
 ٕٔ٘: ٓٔ( تذكرة الفقهاء ٔ)
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اليبوسة على االحراؽ، فإّف الشرط يف اٞنقاـ ّنعىن تعليق االلتزاـ باٞنعاملة عليو اٞنعرّب عنو َنعل اٝنيار على تقدير عدمو، ومن 
ّلكو ببيع البائع إيّاه إاّلأّف ٕنّلكو لو ال يتوّقف على بيعو من البائع بل ىو الواضح حينئذ أّف بيعو من البائع وإف توّقف على ٕن

مالك لو مطلقًا باعو أـ مل يبعو، وغاية األمر أنو لو مل يبعو منو يتمّكن البائع من فسخو، فما يتوّقف على بيعو من البائع ىو 
الشرط أمراً آخر ألّف التعليق يف العقود مبطل، فإف أراد منو ما ال  لزـو اٞنعاملة ال أصلها وإاّل لبطلت اٞنعاملة حّت فيما إذا كاف

 نعقلو فهو مطلب آخر.

نعم لو أراد من شرط بيعو من البائع شرط بيعو بشرط النتيجة ال بشرط الفعل، فبطبلف الشرط صحيح، ألّف معناه أيّن 
ط ما ينايف العقد، فبطبلنو من تلك اٛنهة ال من امّلكك بشرط أف أكوف أنا مالكًا للماؿ ألنو تناقض ظاىر وىو من اشرتا

جهة استلزامو الدور، إاّلأّف إرادة شرط النتيجة ال يناسب ظاىر كبلمو من ٠نموع إيراده على نفسو وجوابو، فإّف بيعو للغًن 
 .)قّدس سرّه(  بالوكالة و٥نوىا من قبيل الفعل وظاىره أنو يريد اشرتاط الفعل دوف النتيجة فبل وجو ٞنا أفاده

االستدالؿ على بطبلف الشرط يف اٞنقاـ بأّف البائع مع اشرتاط بيعو منو ثانيًا ال  «ٔ» )قّدس سرّه( نعم حكي عن الشهيد
 ٬نكن أف يكوف قاصداً للبيع من اٞنشرتي حقيقة بل ىو صورة بيع، إذ اٞنفروض أنو يريد أف ال يكوف ملكاً للمشرتي.

ملحق بسابقو يف أنو واضح البطبلف، ألّف البيع وجعل اٝنيار لنفسو ٣نّا ال مانع من اجتماعهما  وال ٫نفى أّف ىذا االستدالؿ
فهو حقيقة يبيع مع علمو بأنو سيفسخو ٝنياره وىو نظًن ما إذا باعو مث اشرتاه من الغًن، فبل مانع من أف يقصد البيع حقيقة 

 مع جعلو اٝنيار لنفسو كما يف سائر موارد جعل اٝنيار.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٕٙٔ: ٖالدروس 
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ورّنا يستدّؿ على بطبلف ىذا االشرتاط باالٗناع. وفيو: أّف دعوى االٗناع يف اٞنسألة مقطوع اٝنبلؼ، ألّف الظاىر أّف أوؿ من 
 دوف من تقّدمو. )قّدس سرّه( تعّرض ٟنذه اٞنسألة ىو العبّلمة

يف بيع النقد والنسيئة  «ٕ» )قّدس سرّه(  ذكر٨نا شيخنا األنصاري «ٔ»  ورد يف بطبلف اشرتاط البيع من البائع روايتاف مث إنو
 يف اٞنقاـ وذكر أّف اشرتاط بيع اٞنبيع من بائعو ثانياً باطل للرواية. «ٖ»  واستدّؿ هبما صاحب اٜندائق



ومن ىنا عرّبوا عن البيع اٞنذكور ببيع اٜنيلة وتسّمى ىذه األخبار بأخبار العينة وليعلم أّف مورد الروايتٌن ىو التخّلص من الربا 
أي التخّلص من الربا بأف يشرتي من ٪نتاج إىل اٞناؿ من مالك ذلك اٞناؿ متاعًا ببيع النسيئة كما إذا اشرتى منو كيلوًا سكر 

د يف النسيئة مث يبيعو ما اشرتاه نسيئة من نفس البائع ببيع ّنائة وعشرة فلوس الذي يسوى يف بيع النقد ّنائة، ألّف القيمة تزدا
النقد ّنائة، والنتيجة أّف صاحب اٞناؿ دفع إليو مائة فلس واستحّق عليو مائة وعشرة فلوس من دوف أف يلـز منو الربا كما نّص 

 عليو األخبار ويسّمى ىذا ببيع اٜنيلة وعّدوه من ٗنلة اٜنيل اٞنصّححة للربا.

اشرتط يف ىذه األخبار أف ال يكوف البائع واٞنشرتي ملزمٌن باٞنعاملة الثانية بأف ال يشرتطاّنا يف ضمن  )عليو السبلـ(  إاّل أنو
ة يف اٞنعاملة االوىل النسيئة بل كانا ٢نتارين يف اٞنعاملة الثانية النقدية فعبًل أو تركاً، كما اشرتط عدـ إلزاـ اٞنديوف بإعطاء الزياد

  اٜندائق استفاد منهما عدـ جواز اشرتاط بيعالَدين، وصاحب 

______________________________ 
 ٙ، ٗح  ٘/ أبواب أحكاـ العقود ب ٔٗ: ٛٔ( راجع الوسائل ٔ)
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 )قّدس سرّه(  ىذا الكبلـ ولعّلنا نشًن إىل ما يف استفادتو تفصيل «ٔ» اٞنبيع من بائعو مطلقاً، وسيأيت يف باب النقد والنسيئة
 منهما.

والذي نتعّرض لو يف اٞنقاـ ىو أنّا لو سّلمنا ىذه االستفادة من األخبار فغايتو أف ال ٩نوز ىذا االشرتاط يف خصوص بيع النقد 
منو غداً أيضاً باٞنعاملة النقدية فإنو ٣نّا ال ملـز لو ومل والنسيئة ال يف مطلق البيوع كمن باع مالو يف اليـو نقداً واشرتط عليو بيعو 

ترد رواية يف اٞننع عنو يف مطلق البيوع، وأّما بالنسبة إىل بيع النقد والنسيئة فبل مانع من اشرتاط عدمو، وعليو فهذا الشرط ٣نّا 
 ال بأس بو.

  الشرط الثامن

 

 يذكر يف متنو يقع باطبًل.أف يكوف مذكوراً يف ضمن العقد وأّف الشرط إذا مل 



والظاىر أّف ١نل الكبلـ يف اٞنقاـ غًن الشرائط اليت جرت عليها سًنة العقبلء واشرتطوىا يف العقود سواء كاف اٞنتعامبلف 
ملتفتٌن إىل اشرتاطها أـ غافلٌن عنها وىذا نظًن اشرتاط كوف التسليم يف مكاف اٞنعاقدة وانصراؼ الثمن إىل نقد البلد و٥نو٨نا 

 ألّّنم تساٞنوا على عدـ اشرتاط ذكرىا يف منت العقود وذكروا أّّنا ثابتة ولو مع غفلة اٞنتبايعٌن عنها.

كما أّف الظاىر أّف مرادىم بالذكر يف منت العقد أعّم من ذكرىا على ٥نو االشارة أو على ٥نو التصريح، فإذا تبانيا على شرط 
وإ٧نا أشاروا إليو كما إذا قاؿ على الشرط اٞنعهود أو اٞنذكور، كفى ذلك يف صحتو  قبل اٞنعاقدة مث عند اٞنعاقدة مل يصّرحوا بو

 لعدـ اعتبار خصوص التصريح بو، وال يلزمو أف يقوؿ مشروطاً بالكتابة مثبًل أو إف كاف كاتباً، وىذا ظاىر.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٕٔٛيف الصفحة 

 ٜٙ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

اىر أيضًا أّف ١نل الكبلـ ما إذا تبانيا على شرط قبل اٞنعاملة وكانا ملتفتٌن إليو حينها وقد أوقعاىا مبنّيًة عليو، وأّما إذا والظ
تبانيا على شرط قبل اٞنعاقدة ولكّنهما يف مقاـ اٞنعاملة مل يوقعا اٞنعاملة مبنّية عليو بل اٞنعاملة كانت مطلقة غًن مبنّية على 

ذلك مستندًا إىل نسياّنما الشرط أو غفلتهما عنو فضبًل عّما إذا كاف مستندًا إىل إعراضهما عن الشرط كما ء ولو كاف  شي
، رّنا يصرّح بو أيضاً فيقوؿ إيّن أبيعك بكذا وأتعّهده إاّلأيّن ال أجعلو شرطاً يف العقد فإف كنت واثقاً بقويل فبل مانع من اٞنعاملة

ء وقد تساٞنوا  نو شرطًا يف اٞنعاملة على الفرض، بل ىو من قبيل ٠نرد الوعد وااللتزاـ بشيفهو خارج عن ١نل الكبلـ لعدـ كو 
على أّف الشروط االبتدائية غًن الزمة الوفاء، وىذا من الشرط االبتدائي وال ٩نب عليو الوفاء بناًء على عدـ مشوؿ أدلّة الشروط 

 للشرط االبتدائي كما مّر الكبلـ فيو تفصيبًل.

محل الكبلـ ما إذا تبانيا على شرط قبل اٞنعاملة واستمرّا عليو إىل حٌن اٞنعاقدة وقد قصدا إيقاع اٞنعاملة مشروطة بو وعليو ف
 يف قصد٨نا ومل يذكراه يف منت العقد، فهل يقع ذلك الشرط صحيحاً أو أنو فاسد وباطل؟

ة أّف الشرط الفاسد يفسد العقد بل من جهة أّف ورّنا ٪نتمل أف يكوف مثل ىذا الشرط موجبًا لبطبلف اٞنعاملة، ال من جه
يف آخر كبلمو، والوجو يف ىذا  «ٔ» )قّدس سرّه(  اٞنعاملة غًن شاملة لشرائط صحتها حينئذ كما احتملو شيخنا األنصاري

االحتماؿ ىو دعوى أّف الشرط كاٛنزء يف العوضٌن فكما أّف ذكر العوضٌن وأجزائهما معترب يف صحة العقد، ألّف األجزاء 
تقابل باٞناؿ وينبسط عليها الثمن فبلبّد من ذكرىا وذكر ما يقابلها يف العقد، فكذلك الشرط ألنو كاٛنزء يقابل باٞناؿ فبل 

  ص من ذكره وذكر مقابلو ُنيث لو مل يذكر يف العقد بطل العقد لعدـ ذكر العوضٌن حينئذ فإفّ ١ني



______________________________ 
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كتاب أو الفرش أو الشرط كاٛنزء ٟنما كما مّر، فهو نظًن ما إذا قاؿ بعتك بكذا من غًن ذكر اٞنبيع وأنو ماذا فهل ىو ال
 غًن٨نا، فبل ١نالة يكوف فقده موجباً لبطبلف اٞنعاملة وفسادىا.

ء، ومعناه إّما تعليق أصل اٞنعاملة على االلتزاـ بذلك الشرط أو  أّف الشرط عبارة عن ربط العقد بشي واٛنواب عن ذلك أّواًل:
ا ىو خارج عن االختيار كاشرتاط الكتابة يف البيع ألّف معناه تعليق االلتزاـ باٞنعاملة عليو والثاين كما يف اشرتاط األوصاؼ وم

أّف االلتزاـ باٞنعاملة معّلق على وجود الكتابة يف العبد اٞنبيع، إذ ال معىن يف مثل ذلك اللتزاـ الطرؼ بالشرط فإنو أمر خارج 
ستمراره عليها مشروط بوجود الوصف اٞنذكور، عن ٓنت قدرتو، فقهراً يرجع االشرتاط اٞنذكور إىل أّف التزاـ اٞنشرتي باٞنعاملة وا

ومعناه جعل اٝنيار للمشرتي على تقدير عدمو وقد بّينا معىن اشرتاط اٝنيار يف ١نلو وقلنا إنو يرجع إىل تضّيق اٞنلكية اٞننشأة 
اه أّف أصل اٞنعاملة معّلق على وأّّنا اٞنلكية اٞنعّلقة أو اٞنقّيدة بالفسخ، واألوؿ كما يف اشرتاط األفعاؿ كاٝنياطة مثبًل ألّف معن

التزاـ الطرؼ بالشرط وحيث إنو حاصل فاٞنعاملة متحّققة، كما أّف الثاين أيضًا موجود يف اشرتاط األفعاؿ ويرتّتب عليو اٝنيار 
ء  على شيللمشرتي على تقدير عدـ إ٩ناد اٝنياطة يف اٝنارج، وىذا ِنبلؼ الصورة اٞنتقّدمة فإّف اٞنعاملة مل تكن معّلقة فيها 

بل لو كانت كذلك بطلت، إّما من جهة أّف التعليق يف العقود مبطل، أو لو قلنا بعدـ إبطالو فمن جهة عدـ حصوؿ اٞنعّلق 
عليو يف اٝنارج وىو الكتابة فتبطل اٞنعاملة، وكيف كاف فالشرط غًن راجع إىل األجزاء وال تقابل باٞناؿ بوجو، فرتؾ ذكره يف 

 ذكر العوضٌن بل ىو ترؾ لذكر اٞنعّلق عليو للبيع أو لبللتزاـ.اٞنعاملة ال يوجب ترؾ 

ىب أّف الشرط كاٛنزء إاّلأنو ال يثبت اٞنّدعى، إذ ال دليل على اعتبار ذكر األجزاء يف العقد وإ٧نا البلـز واٞنعترب معلومية  وثانياً:
 العوضٌن وأجزاء اٞنعاملة
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ذكر٨نا يف منت العقد، فإذا علما هبما يف اٝنارج فبل دليل على لزـو ذكر٨نا يف العقد بعد ذلك، فاٜنكم يف للمتبايعٌن ال 
األصل أي األجزاء غًن ثابت فضبًل عّما اٜنق بو أعين الشروط، فاٜنكم بفساد العقد من جهة فقده لذكر الشرط ال أساس 

لشرط الفاسد مفسد مطلب آخر سنتكّلم فيو إف شاء اللَّو تعاىل، لو، نعم اٜنكم بالفساد أي بفساد العقد من جهة أّف ا
 ولكّنو ال ٫نتّص بذكره يف منت العقد ويأيت يف ٗنيع الشروط الفاسدة ولو من جهة ٢نالفتو للكتاب.



الٗناع القائم وأّما الوجو يف بطبلف الشرط فيما إذا مل يذكر يف منت العقد وفساده يف نفسو فهو عبارة عّما ادعي يف اٞنقاـ من ا
 على فساد الشرط فيما إذا مل يذكر يف منت العقد، فهو إف مت وسّلمناه فبلبّد من اتّباعو تعّبداً.

إاّل أّف الظاىر عدـ إمكاف اٞنساعدة على دعوى االٗناع يف اٞنقاـ، ألنّا ٥نتمل أف يكوف الوجو يف اتّفاقهم على فساده عند 
مضافًا إىل أنو يف نفسو غًن متحّقق ألجل االختبلؼ يف  )قّدس سرّه( خنا االستاذعدـ ذكره يف منت العقد ىو ما ذكره شي
ىو أّف االعتبارات النفسانية ٣نّا علمنا من الشارع أّّنا ال  «ٔ» )قّدس اللَّو نفسو(  بعض فروعات اٞنسألة وملّخص ما ذكره

ترتّتب عليها اآلثار ما مل تربز يف اٝنارج ّنربز، فمثل البيع والنكاح والطبلؽ والعتاؽ وغًنىا من االعتبارات وجامعها اٞننشآت 
اٞنربزات من القوؿ أو الفعل، بل ذكرنا يف ١نلو  ء من ال ترتّتب عليها آثارىا ّنجرد اعتبارىا يف النفس إاّلأف يربز يف اٝنارج بشي

أنو ال تصدؽ عليها تلك العناوين أعين البيع والنكاح و٥نو٨نا ّنجرد االعتبار، وعليو فالشروط اليت مل تربز يف اٞنعاملة وإ٧نا 
عن نقض فساد الشرط غًن  رّه()قّدس س  وقعت مورداً لبلعتبار اجملرد ال ترتّتب عليها آثارىا يف الشريعة اٞنقّدسة، وهبذا أجاب

 اٞنذكور يف منت العقد

______________________________ 
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بالشروط الضمنية وفّرؽ بينهما بأّف الشروط الضمنية من جهة تعارفها بٌن العقبلء قد صارت مدلولة للكبلـ وىو يكفي يف 
 ؼ ىذه الشروط إذ اٞنفروض أّّنا وقعت مورداً لبلعتبار اجملرد ومل يربز يف العقد بوجو.إبرازىا ِنبل

وكيف كاف، فلو كاف مستند االٗناع ىو دعوى انطباؽ الكربى اٞنسّلمة أعين عدـ ترّتب األثر على ٠نرد االعتبار النفساين 
 وال يكوف تعّبدياً ال ١نالة. على الشروط اليت مل تذكر يف منت العقد فبل يبقى وقع لبلٗناع حينئذ

وأّما اٛنواب عن ىذه الدعوى أي دعوى انطباؽ الكربى اٞنسّلمة على الشروط غًن اٞنذكورة يف العقد، وكوف فسادىا مستنداً 
ء وتعليق أحد٨نا باآلخر، وقد عرفت أيضًا أّف  ء بشي إىل دعوى االنطباؽ، فهو ما أشرنا إليو من أّف الشرط ليس إاّلربط شي

على وجود الشرط يف اٝنارج،  -ال أصلها -ٞنعّلق يف اٞنقاـ إّما ىو أصل اٞنعاملة على االلتزاـ بالشرط وإّما ىو االلتزاـ باٞنعاملةا
وعلى أي حاؿ ليس الشرط واقعًا يف مورد االعتبار ومل يتعّلق بو اعتبار نفساين ليقاؿ إنو ما داـ مل يربز يف اٝنارج ال يرتّتب 

٧نا الشرط عبارة عن الربط والتعليق واالعتبار وقع على تبديل أحد العوضٌن باآلخر وقد ابرز يف اٝنارج أيضاً، عليو األثر، وإ
 وإ٧ّنا مل يربز ما عّلق عليو االعتبار وال دليل على اعتبار ذكره يف اٞنعاملة.



على تبديل العوضٌن والشرط راجع إىل وباٛنملة: ليس يف الشرط اعتبار مستقل حّت يقاؿ بوجوب إبرازه، وإ٧نا االعتبار وقع 
ء وىذا كما يف الشروط الضمنية بعينها ألنو أيضًا ترجع إىل تعليق  ء أو تعليق االلتزاـ بو على شي تعليق ىذا االعتبار بشي

يف مورد االعتبار اٞنعاملي على االلتزاـ هبا، أو تعليق االلتزاـ بو على وجودىا فليست الشروط ضمنية كانت أو غًنىا واقعة 
 االعتبار، وال ٠ناؿ لدعوى انطباؽ الكربى اٞنتقّدمة على الشروط فأين ىناؾ اعتبار حّت يعترب ابرازه.

  وعليو فالصحيح أّف ذكر الشرط غًن معترب يف منت العقد فيما إذا كانا قاصدين
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ِإالَّ َأْف َتُكوَف ِْنَارًَة َعْن » و «ٔ» «َأَحلَّ اللَُّو اْلَبْيعَ »  قولو تعاىل إليقاع اٞنعاملة مبنية عليو، وذلك لعمومات صحة البيع من
وغًن٨نا، وىي تقتضي صحة اٞنعاملة عند االشرتاط اٞنذكور، ولعمومات وجوب الوفاء بالشرط وىي تقتضي  «ٕ» «تَػرَاضٍ 

 وجوب الوفاء بو يف اٞنقاـ أيضاً.

اٞنعاملة مشروطة بو ومبنية عليو فبل ١نالة تنعقد مطلقة وال يبقى لبلشرتاط أثر كما تقّدـ، نعم فيما إذا غفبل أو نسيا ومل يوقعا 
ولعّلو من ىذا القبيل ما ورد من أّف عدـ ذكر األجل يف عقد االنقطاع يقلبو إىل النكاح الدائمي بأف يقاؿ إّف ىذا ليس أمراً 

رؽ بٌن الدائم واٞننقطع إاّل يف ذكر األجل يف أحد٨نا دوف اآلخر أي  تعّبدياً وعلى خبلؼ القاعدة، وإ٧نا ىو من جهة أنو ال فا
كونو مقّيدًا بوقت واآلخر مطلقًا عنو، فإذا مل يقّيده يف مقاـ االبراز وأتى بو على ٥نو االطبلؽ فبل ١نالة يقع دائميًا الطبلقو 

 ولو من جهة نسيانو لذكره أو غفلتو عنو ال أنو أمر تعّبدي.

ء، فإذا مل تقّيد اٞنعاملة ولو نسياناً كفى  ًا نّدعي ىذا اٞنعىن وأّف الفرؽ بٌن اٞنشروط وغًنه عدـ تقييد العقد بشيويف اٞنقاـ أيض
ء، وعليو فليس يف األخبار الدالّة على وقوع النكاح الدائمي عند نسياف ذكر  ذلك يف انعقادىا مطلقة وغًن مشروطة بشي

ار ذكر الشروط يف منت العقد ألّف موردىا ما إذا مل يقّيد العقد ولو نسياناً، وأّما يف األجل يف عقد االنقطاع داللة على اعتب
اٞنقاـ فاٞنفروض أنو مقّيد غاية األمر أنو مل يذكره يف ضمن العقد، نعم فيما مل يقّيده ولو ألجل الغفلة أو النسياف فاألمر كما 

 ذكروه أنو باطل.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٕ٘ٚ: ٕلبقرة ا
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  الشرط التاسع

 

ذكر بعضهم أّف من ٗنلة شروط صحة الشرط أف يكوف منّجزاً، فإذا باعو شيئًا بدرىم واشرتط عليو خياطة ثوب على تقدير 
ء  كل تقدير وإ٧نا التـز باٝنياطة على تقدير ٠نيء زيد وليس أمرًا منّجزًا على   ء زيد يقع الشرط باطبًل ألنو معّلق على ٠ني ٠ني
 زيد.

وعّلل بطبلف ذلك تارًة: بأّف التعليق يف الشرط يسري إىل التعليق يف نفس البيع، ألّف معىن الشرط يف اٞنثاؿ أنو يبيعو بدرىم 
 ء زيد والتعليق يف العقود مبطل. ء وكأنّو يبيعو على تقدير ٠ني وخياطة ثوب على تقدير اجملي

 واخرى: بأّف مرجع ىذا إىل البيع بثمنٌن، ألنو باعو بدرىم إف مل ٩نئ زيد وباعو بدرىم وخياطة ثوب على تقدير ٠نيئو.

والذي ينبغي أف يقاؿ يف اٞنقاـ: إّف التعليق تارًة يرجع إىل تعليق نفس العقد واخرى إىل تعليق لزـو اٞنعاملة وثالثة إىل تعليق 
 متعّلق االلتزاـ.

ء كقولو: بعتك ىذا إف كاف كذا،  ليق يف نفس العقد فهو على ٥نوين: فتارًة يكوف نفس عقده وإنشائو معّلقاً على شيأّما التع
ء زيد غداً، أو يكوف أمراً  والتعليق حينئذ يوجب البطبلف ببل فرؽ بٌن أف يكوف اٞنعّلق عليو أمرًا استقباليًا كتعليقو على ٠ني

ا باعو على تقدير أف يكوف اليـو ٗنعة فإنو أيضاً باطل لعدـ علمو بأنو يـو اٛنمعة ولو مع كونو حاليًا لكّنو ال يعلم بو كما إذ
 يـو اٛنمعة واقعاً، وىذا ظاىر.

واخرى التعليق يف العقد ّنعىن التفكيك بٌن االنشاء واٞننشأ ُنسب الزماف بأف يكوف زماف االنشاء غًن زماف اٞننشأ كما إذا 
د شهر، وىذا أيضًا يوجب البطبلف يف اٞنعامبلت لكنو ال من جهة التعليق ألّف مثلو واقع يف العرؼ أنشأ فعبًل اٞنلكية بع

والشرع من غًن نكًن، ومنو الوصية ألنو ينشأ يف حاؿ حياتو اٞنلكية بعد موتو ونظًنه التدبًن ألنو إنشاء بالفعل للحرية بعد 
 موتو، بل لعّلو من جهة انصراؼ أدلّة
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االمضاء عن مثلو لعدـ تعارفو، والتعليق يف الشرط ليس من ىذين القسمٌن من تعليق العقد، أّما أنو ليس من تعليق نفس 
ء فإنو باعو على كل تقدير واٞنعّلق ىو شرطو، كما أنو ليس من تفكيك  العقد فلوضوح أّف بيعو يف اٞنثاؿ غًن معّلق على شي

 ء زيد يف ضمنو. اٞنفروض أنو أنشأ اٞنلكية الفعلية غاية األمر أنو اشرتط اٝنياطة اٞنعّلقة على ٠نياالنشاء عن منشئو، إذ 

وأّما التعليق يف لزـو اٞنعاملة فهو كجميع موارد جعل اٝنيار يف اٞنعامبلت، ٞنا عرفت غًن مرّة من أّف مرجع االشرتاط يف 
ق شرطو، ومعىن اٝنيار أّف التزامو ّنا أنشأه معّلق على حصوؿ شرطو وقهراً اٞنعاملة إىل جعل اٝنيار لنفسو على تقدير عدـ ٓنقّ 

 يستلـز ذلك التعليق يف لزـو اٞنعاملة، وىذا على أقساـ.

ألّف لزومها تارًة يكوف معّلقًا على أمر استقبايل معلـو التحّقق يف ظرفو وىذا كما يف خياري اجمللس واٜنيواف ألّف اللزـو يف 
ى افرتاقهما ويف الثاين معّلق على انقضاء ثبلثة أياـ وىو معلـو الزماف، ولكن اٝنيار يف اٞنثالٌن حكم شرعي األوؿ معّلق عل

غًن مربوط بانشاء اٞنتعاقدين وإ٧نا ذكرنا٨نا توضيحاً. ومثاؿ تعليق اللزـو يف االنشائيات ىو ما إذا باع شيئًا واشرتط عليو 
 ئذ معّلق على مضي شهر وأّما قبلو فاٞنعاملة جائزة.اٝنيار إىل شهر فإّف لزـو اٞنعاملة حين

واخرى يكوف معّلقًا على أمر حايل مشكوؾ الوجود كاشرتاط الكتابة يف العبد فعبًل فإّف اللزـو حينئذ معّلق على ٓنّقق الكتابة 
 يف العبد بالفعل وىي مشكوكة.

عّلق على أمر استقبايل مشكوؾ التحّقق، وىذا نظًن البيع ِنيار  وثالثة يكوف معّلقًا على ٠نمع العنوانٌن اٞنتقّدمٌن ّنعىن أنو م
كما إذا باع مالو واشرتط عليو اٝنيار إذا جاء ّنثل ٖننو فإّف أصل إتيانو ّنثل ٖننو مشكوؾ كما أّف وقتو كذلك أي أنو غًن 

  ء بو بعد شهر أو يف أثنائو، فاللزـو فيو معّلق على عدـ ٠نيئو معلـو وىل ٩ني
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 بالثمن وىو أمر غًن معلـو التحّقق وأمر استقبايل، وتعليق اللزـو يف ىذه األقساـ الثبلثة صحيح ببل إشكاؿ وال خبلؼ.

ء زيد، والصحيح أّف ىذا نظًن الواجب  وأّما التعليق يف متعّلق االلتزاـ فكما يف اٞنقاـ ألنو التـز باٝنياطة معّلقًا على ٠ني
، والزمو أف يكوف االلتزاـ اٞنشروط  وقد تقّدـ يف ١نّلو أّف بعض األعاظم أرجع القيد والشرط إىل متعّلق االلتزاـ أي اٞنلتـز

ء زيد  ء ألنو التزاـ فعلي ُنصة خاصة من العمل وىو اٝنياطة بعد ٠ني ء زيد فعليًا وغًن مشروط بشي باٝنياطة اٞنقّيدة ّنجي
 وعلى تقديره.



  -بالكسر -يف ١نلو أنو غًن معقوؿ، ألّف القيد الراجع إىل اٞنلتـز بو رّنا يكوف خارجًا عن اختيار اٞنلتـزوىذا ىو الذي ذكرنا 
ء زيد ألنو من أفعاؿ الغًن وليس داخبًل ٓنت قدرتو، وعليو فكيف ٬نكنو أف يلتـز بالفعل اٞنقّيد بأمر غًن اختياري، فإّف  كمجي

 اللتزامو بأمر غًن مقدور أو العتبار فعل غًن مقدور يف حّقو. اٞنقّيد حينئذ خارج عن اختياره وال معىن

والصحيح يف مثلو كما ىو اٞنرتكز عند العرؼ أّف الشرط والقيد يرجعاف إىل نفس التزامو ومعتربه وىو لزـو اٝنياطة ّنعىن أنو 
ء زيد، فالتزامو باٝنياطة معّلق على  ياعترب على ذّمتو اٝنياطة والتـز هبا على ذّمتو ولكن ال على كل تقدير بل على تقدير ٠ن

الشرط كما يف الواجب اٞنشروط والنذر كما إذا نذر صدقة معّينة إف شاىف اللَّو ابنو فإّف االلتزاـ بالصدقة وكوّنا ثابتة يف ذّمتو 
واجب اٞنشروط من ء زيد يف اٞنقاـ ألنو كال معّلق على شفاء اللَّو ال على كل تقدير وعليو فبل مانع من تعليق شرطو ّنجي

 تعليق االلتزاـ واٞنعترب وال مانع عنو بوجو.

 ودعوى أّف مرجعو إىل البيع بثمنٌن ّنكاف من الضعف والسقوط، وذلك ٞنا
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يف مقابل الدرىم مّر غًن مرّة من أّف الشروط ال تقابل باٞناؿ ومن ىنا إذا تعّذر الشرط ال يلتزموف بتبعيض الثمن، فاٞنبيع وقع 
على كل تقدير، وال يبقى بعد ذلك إاّل دعوى االٗناع على بطبلف التعليق يف الشروط، إاّلأّنا أيضًا ضعيفة ألّف اٞنتعّرض 

 للتعليق يف الشروط والقائلوف ببطبلنو فيها قليل جّداً ومعو كيف ٪نصل االٗناع.

 يف صحتها فهذا الشرط أيضاً ساقط. فالصحيح أّف التعليق يف الشروط غًن مضر وليس عدمو شرطاً 

ومنو يظهر اندفاع توّىم أّف تعليق الشرط يسري إىل تعليق اٞنعاملة، والوجو يف االندفاع ما عرفت من أّف اٞنعاملة أي البيع مل 
فعبًل باٝنياطة على  ء، وىذا االلتزاـ اٞنشروط يتحّقق بالفعل ألنو ملـز يعّلق إاّلعلى نفس التزاـ الطرؼ باٝنياطة مقّيدًا باجملي

 ء، فالبيع متحّقق ال تعليق فيو والتعليق يف االلتزاـ وااللتزاـ اٞنعّلق حاصل بالفعل كالواجب اٞنشروط. تقدير اجملي

واٞنتحّصل: أّف شروط صحة الشرط منحصرة يف ثبلثة: عدـ اٞنخالفة للكتاب وعدـ اٞنخالفة ٞنقتضى العقد وعدـ كونو ٠نهواًل 
 موجباً للغرر.

  الكبلـ يف حكم الشرط الصحيح

 

 قد تقّدـ وعرفت أّف الشروط يف ضمن العقد تنقسم إىل أقساـ:



شرط األفعاؿ االختيارية أعم من التكويين واالعتباري كاٝنياطة والعتق ألّّنما فعل اختياري للمشروط عليو  القسم األوؿ:
حداث كاشرتاط كوف العبد كاتبًا يف اٞنستقبل لتمّكنو من ويصح أف يلتـز هبما على نفسو، ومنو اشرتاط األوصاؼ القابلة لبل

 تعليم الكتابة مثبًل.

شرط األوصاؼ اٝنارجة عن ٓنت قدرة اٞنشروط عليو كاشرتاط كوف اٜننطة من اٞنزرعة الكذائية أو كوف قطن  القسم الثاين:
  الفرش من مكاف خاص
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كوف العبد كاتبًا بالفعل، ألّنا خارجة عن ٓنت قدرتو إذ األوصاؼ اٞنذكورة إّما موجودة أو وأف يكوف نسجو نسج كذا أو  
معدومة وااللتزاـ يف مثلها غًن معقوؿ لعدـ قدرتو عليها، والبّد من أف يكوف مرجع ىذا االشرتاط إىل جعل اٝنيار على تقدير 

يف  )قّدس سرّه( عّما أفاده السيد «ٔ»  ختياره وقد تقّدـ اٛنوابعدمو، ومنها اشرتاط فعل الغًن ألنو أيضاً خارج عن قدرتو وا
اشرتاط األوصاؼ من أنو يرجع إىل تقييد اٞنبيع وبياف أّف اٞنبيع ىو اٜنصة اٝناصة ال مطلقها، وملّخص اٛنواب أّف تقييد اٞنبيع 

ف يكوف شرطها ّنعىن جعل اٝنيار على ء غًن معقوؿ، إذ ال إطبلؽ فيو حّت يقّيد فبل معىن لتقييده ويتعٌّن أ الشخصي بشي
 تقدير عدمها.

شرط النتيجة اليت ىي خارجة عن شرطي األوصاؼ واألفعاؿ االختيارية اليت سيوجدىا اٞنشروط عليو بعد  القسم الثالث:
بيع، وقد ء آخر غًن اٞن ذلك، ألنو يف شرط النتيجة يوجدىا بالفعل كاشرتاط إرث غًن الوارث يف معاملة أو اشرتاط ملكية شي

عرفت أّف النتيجة اٞنشروطة اليت ىي من األحكاـ الوضعية إف كانت ٓنت اختيار اٞنشروط عليو شرعًا ومل يكن ٟنا سبب 
ء آخر يف اٞنعاملة أو شرط الوكالة يف أمر آخر، وأّما  خاص فبل مانع من اشرتاطها وتتحّقق بنفس ذلك االشرتاط كملكية شي

فاشرتاطها من قبيل الشرط اٞنخالف للكتاب كشرط إرث غًن الوارث أو عدـ إرث الوارث  إذا كانت خارجة عن ٓنت قدرتو
يف ضمن عقد وىو على خبلؼ الكتاب فيبطل، وأّما إذا كانت ٓنت اختياره ولكنو مشروطًا بسبب خاص كما يف الطبلؽ 

امرأة اخرى يف ضمن عقده ببل  والنكاح فاشرتاطها أيضًا باطل ألنو ٢نالف للكتاب حيث اشرتط طبلؽ امرأتو أو نكاح
 سببهما وىو على خبلؼ الكتاب فيبطل، ىذه ىي أقساـ الشروط.

______________________________ 
(ٔ) 

 ]مل يتقّدـ منو يف األُناث السابقة[
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وغًنه من أدلّة الشروط يشمل ٗنيع تلك األقساـ الثبلثة  «ٔ»  اٞنؤمنوف أو اٞنسلموف عند شروطهم )عليو السبلـ(  فهل قولو
أو أنو ٫نتص ِنصوص شرط الفعل االختياري ألّف معناه وجوب العمل بالشرط تكليفاً، وىذا أي الوجوب التكليفي ال 

مل هبما  يتحّقق إاّليف الشرط االختياري وأّما شرط الوصف أو شرط النتيجة فهما خارجاف عن قدرتو وال معىن لوجوب الع
 .)قّدس سرّه(  كما ذكره شيخنا األنصاري

والظاىر أّف اٜنديث وغًنه من أدلّة الشروط يشمل ٗنيع األقساـ الثبلثة ببل اختصاصو بشرط الفعل فقط، وذلك ألّف معىن  
لشرطو وغًن ء مبلزمتو معو ومبلصقتهما وعدـ انفكاكهما، فاٜنديث دّؿ على أّف اٞنؤمن أو اٞنسلم مبلـز  ء عند شي كوف شي

منفك عنو ومبلصق معو، وآثار اللزـو أي مبلزمة اٞنؤمن لشرطو ٢نتلفة ألنو إذا شرط فعبًل اختيارياً أو تركو فمعىن مبلزمة الفعل 
أو مبلزمة الرتؾ إيّاه وجوب العمل أو الرتؾ، إذ ال معىن ٞنبلزمتهما مع تركو عند شرط الفعل أو فعلو عند شرط الرتؾ، كما أّف 

ذا كاف شرط وصف الذي عرفت أّف معناه جعل اٝنيار على تقدير عدمو أي توقيت اٞنلكية اٞننشأة وٓنديدىا بالفسخ الشرط إ
عند ظهور عدمو، فمعىن مبلزمتو إيّاه وعدـ انفكاكهما أنو باٍؽ على ما التزمو من اٝنيار أي اٞنلكية اٞنقّيدة ومل يتخّلف عنو، 

ء هبذا االشرتاط   مالكو، وكذلك اٜناؿ يف اشرتاط النتيجة الذي ىو ّنعىن اعتبار شيفإذا فسخ فبل ١نالة يرجع كل ملك إىل 
كشرط الوكالة فإّف معناه أّنك تعتربين وكيبًل هبذا االشرتاط، فإّف معىن مبلزمتهما وعدـ انفكاكهما أنو اعتربه وكيبًل وىو على 

 التزامو من كوف الطرؼ وكيبًل أو كوف ماؿ آخر ملكاً لو وىكذا.

  وباٛنملة: أّف اٜنديث يدّؿ على اٜنكم الوضعي فقط وىو إمضاء الشارع

______________________________ 
 ٗح  ٕٓ/ أبواب اٞنهور ب ٕٙٚ: ٕٔ( الوسائل ٔ)
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اللزـو آثاره حسب اختبلفها  اللتزامات اٞنتبايعٌن واشرتاطاهتم، ومعناه أّف شروط اٞنؤمنٌن نافذة وجائزة والزمة ويرتّتب على
 من اختصاص اٜنديث بشرط األفعاؿ. )قّدس سرّه(  باختبلؼ الشروط، فبل وجو ٞنا أفاده

على شرط األفعاؿ تارًة وعلى « اٞنؤمنوف عند شروطهم»قد طّبق  )عليو السبلـ(  و٣نّا يؤيّد ما ذكرناه أو يدّؿ عليو: أّف اإلماـ
على أّف من اشرتط لزوجتو أف ال يأيت عليها سرية ٩نب عليو أف يفي بشرطو ألّف  «ٔ»  تشرط النتيجة اخرى، واألوؿ كما دلّ 

اٞنؤمنٌن عند شروطهم وإف كاف بئس ما صنع ألنّو ال يدري ما يقع يف قلبو يف الليل والنهار، وعدـ التسّري من االمور اٞنباحة 
بة إذا أعاّنا ابن زوجها يف ماؿ اٞنكاتبة واشرتط عليها أف ال على أّف اٞنكات «ٕ»  وعدمو عدـ فعل اختياري. والثاين كما دّلت

يكوف ٟنا اٝنيار بعد حريتها )ألّف األمة إذا تزّوجت مث صارت حرّة كاف ٟنا اٝنيار يف بقائها على زوجية زوجها وعدمو( لزمها 



يجة وشرط عدمو إسقاط فعلي ٝنيارىا الوفاء وال يكوف ٟنا اٝنيار ألّف اٞنؤمنٌن عند شروطهم، وشرط عدـ اٝنيار من شرط النت
 ولو كاف ذلك من إسقاط ما مل ٩نب إاّلأنو ال بأس بو بعد داللة الدليل عليو.

 بقي يف اٞنقاـ أمراف:

و٥نوه اختّص بشرط األفعاؿ كما ذىب إليو شيخنا  «ٖ» «اٞنؤمنوف عند شروطهم» )عليو السبلـ(  إذا فرضنا أّف قولو أحد٨نا:
  األنصاري فهل يبقى لصحة الشرط يف شرط الوصف وشرط النتيجة دليل أو ال دليل على صحة الشرطٌن

______________________________ 
 ٗح  ٕٓ/ أبواب اٞنهور ب ٕٙٚ: ٕٔ( الوسائل ٔ)

 «اٞنسلموف عند شروطهم» وفيو ٔح  ٔٔ/ أبواب اٞنكاتبة ب ٘٘ٔ: ٖٕ( الوسائل ٕ)

 ٗح  ٕٓ/ أبواب اٞنهور ب ٕٙٚ: ٕٔ( الوسائل ٖ)

 ٔٛ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

 حينئذ؟

أّف الـز ٔنصيص اٞنؤمنوف عند شروطهم ِنصوص شرط  «ٕ»  والسيد يف حاشيتو «ٔ» )قّدس سرّه( ذكر شيخنا االستاذ
 ٟنما.« اٞنؤمنوف»الفعل عدـ صحة الشرط يف القسمٌن اٞنذكورين، لعدـ دليل على صحتو فيهما بعد عدـ مشوؿ 

قوؿ، والظاىر أنّا ال ٥نتاج يف صحة الشرطٌن اٞنذكورين إىل دليل آخر أصبًل، ألّف االلتزاـ يف ىذين القسمٌن كما عرفتو غًن مع
إذ ال معىن لبللتزاـ ّنا ال يقدر عليو وال يكوف ٓنت قدرتو واختياره، فبل يبقى أثر لبلشرتاط إاّلجعل اٝنيار عند عدـ الوصف، 
ألّف األمر يدور بعد عدـ إمكاف االلتزاـ بٌن أف يكوف شرط الوصف قيدًا ألصل البيع أو يكوف قيدًا للزومو، واألوؿ باطل 

العقد والثاين ما ذكرناه من أنو عبارة عن جعل اٝنيار كما مّر غًن مرّة وقد مّر أّف جعل اٝنيار معناه الستلزامو التعليق يف 
ألّف اٞنفروض أّف عقده هبذه  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  ٓنديد اٞنلكية بالفسخ عند ظهور عدـ الوصف ويكفي يف صحة ذلك عمومات

ومعىن الوفاء االّناء واالٕناـ أي إٔنم االلتزاـ والعقد إىل آخره وإٕنامو يستلـز الكيفية أي عقد على اٞنلكية اٞنوقتة بالفسخ، 
القياـ عليو، واٞنفروض أّف اٞنلتـز بو ىو اٞنلكية اٞنوقتة دوف اٞنطلقة أو ىو اٞنلكية مع كوف اٞنشرتي وكيبًل من قبلو أو كوف 

 و٥نوه. «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  يل آخر غًن عموماتاٞنشرتي مالكاً ٞناؿ آخر أيضاً، وال ٪نتاج صحة الشرطٌن إىل دل



أنو إذا اشرتط وكالة اٞنشرتي مثبًل يف أمر يف ضمن اٞنعاملة بنحو شرط النتيجة فهل لو فسخ وكالتو بعد ذلك وأّنا  وثانيهما:
 ترتفع بالفسخ أو ال ولو فيما إذا قلنا

______________________________ 
 وما بعدىا ٖٕٚ: ٖ( منية الطالب ٔ)

 مبحث الشروط ٕٓٔ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٕ)

 ٕٛ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

ُنرمة فسخو من جهة استفادة وجوب الوفاء بالشرط تكليفًا من أدلّة الشروط ولكنو ارتكب اٜنراـ وفسخ الوكالة فهل يرتفع 
 من رفعها بالفسخ بعد ذلك، أو أّف الفسخ غًن نافذ؟ بفسخها، ألّف البلـز ىو كونو وكيبًل وقد صار كذلك بالشرط فبل مانع

، والظاىر عدـ نفوذ «ٔ»  ٟنذه اٞنسألة صر٪نًا إاّلعلى ٥نو االشارة يف طي كلماتو )قّدس سرّه(  مل يتعّرض شيخنا األنصاري
عليو كما ىو معىن  الفسخ حينئذ، ألّف الوكالة اٞنشروطة يف العقد بنحو شرط النتيجة قد صارت الزمة والصقة على اٞنشروط

فبل ترتفع برفعها وال ينعزؿ بعزلو، فإذا اشرتط وكالة اٞنرأة يف طبلقها يف  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  أو قولو« اٞنؤمنوف عند شروطهم»قولو 
يف الوكالة  عقد النكاح فبل ترتفع وكالتها برفعها ألّّنا صارت الزمة باالشرتاط، وعقد الوكالة وإف كاف جائزًا إاّلأّف الكبلـ

اٞنشرتطة يف ضمن عقد الـز ال يف عقد الوكالة، فجوازىا أي جواز عقدىا ال ٬ننع عن لزـو نفسها عند االشرتاط، وقد تعّرض 
ٟنذه اٞنسألة واحتمل اٛنواز أّواًل مث قّوى اللزـو وعدـ انعزالو بالعزؿ واستدّؿ على ذلك  «ٕ»  يف حاشيتو )قّدس سرّه( السيد

اٝنارج أّف قصد الشارط واٞنشروط عليو ليس إاّل الوكالة الدائمة اٞنستمرّة، وعليو فبل تكوف الوكالة مرتفعة وال بأنّا نعلم من 
 على عدـ ارتفاع الوكالة بالعزؿ، وىو غًن ما اعتمدنا عليو من الوجو. )قّدس سرّه(  ينعزؿ الوكيل بعزلو ىذا ما استدّؿ بو

واسعاً، وذلك ألنو ال ينبغي اإلشكاؿ يف أّف قصد اٞنتعاقدين ليس ىو الوكالة اٞنوقتة بوقت أو إاّل أّف للمناقشة فيما أفاده ٠نااًل 
 اٞنقّيدة بزماف وإ٧نا قصد٨نا الوكالة

______________________________ 
  تعّرض ٟنا عن قريب فبل تغفل )قّدس سرّه( ( سيأيت أّف السيدٔ)

 بحث الشروطمن م ٕٔٔ -ٕٓٔ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٕ)

 ٖٛ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج



على ٥نو الدواـ واالستمرار، إذ لو كانت الوكالة اٞنقصودة ىي اٞنوقتة بوقت الرتفعت بنفسها بعد مضّي وقتها ببل حاجة إىل 
اليت ال عزلو وفسخها، فيكوف ارتفاعها مستندًا إىل قصور مقتضيها وىذا خارج عن ١نل الكبلـ، فإّف اٞنقصود أّف الوكالة 

قصور فيها ُنسب اٞنقتضي وال ترتفع بنفسها ألّّنما قصدا الوكالة الدائمية ىل ىي الزمة أو جائزة وأّف لو رفعها، وأنو ما اٞنائز 
بٌن ىذه الوكالة الدائمية الثابتة باالشرتاط وبٌن الوكالة الدائمية اٜناصلة بعقدىا، وٞناذا كانت الوكالة حينئذ جائزة مع أّف 

 ىو الوكالة الدائمية، وكانت الوكالة عند االشرتاط الزمة.قصد٨نا 

وال يكفي يف إثبات ذلك دعوى أّف قصد٨نا ىو الوكالة اٞنطلقة فإنو كذلك يف عقد الوكالة أيضاً فيحتاج لزومها عند االشرتاط 
 إىل دليل.

ق عليو ال ينفك عنو، فبل ترتفع الوكالة اخل أّف اٞنؤمن مبلـز لشرطو وىو ملص« اٞنؤمنوف»فالصحيح ما ذكرناه من أّف مقتضى 
  فنتمّسك بعمـو« اٞنؤمنوف عند شروطهم»اٞنشروطة بالعزؿ ٞنخالفتو لكونو عند شرطو ومبلزمتو معو، أو لو ناقشنا يف داللة 

بوهتا( ومقتضى ألّف العقد حسب الفرض مقّيد بثبوت الوكالة للمشروط لو )ّنعىن أّف لزومو مقّيد بث «ٔ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »
وجوب إّناء العقد على ما ىو عليو من العقود إىل آخره، والوفاء عليو ّنا لو من األوصاؼ، نعم لو  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  عمـو

اشرتط وكالة الطرؼ بنحو شرط الفعل بأف اشرتط أف يوّكلو بعد ذلك وقد وّكلو ووىف بشرطو مّث فسخها ترتفع بالفسخ ألّف 
ء  حينئذ ىو إ٩ناد الوكالة وقد أوجدىا ولو أف يرفعها بفسخها كما أنو ال ينايف الوفاء، ومن ىنا لو اشرتط كتابة شي البلـز عليو

أو خياطتو يف العقد وىو وىف هبما فكتبو أو خاطو مثّ مّزقهما وأرجعهما إىل حالتهما األّولية ال ينايف ذلك لعنواف الوفاء كما ال 
  ٫نفى، ولعّلنا نتكّلم يف

______________________________ 
 ٔ: ٘( اٞنائدة ٔ)

 ٗٛ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

 ذلك أيضاً يف بعض اٞنباحث اٞنناسبة لو إف شاء اللَّو تعاىل.

ٞنّا قّسم الشروط إىل ثبلثة أقساـ أخذ يف بياف أحكاـ الشرط الصحيح وتكّلم يف  «ٔ» )قّدس سرّه(  مث إّف شيخنا األنصاري
خصوص شرط الفعل وترؾ غًنه وذكر من ٗنلة أحكامو أنو ٩نب الوفاء بو وجوبًا تكليفياً، وىذا كما عرفت ال ينبغي 

ب الوفاء والعمل بو ألنو ال يستفاد من اإلشكاؿ فيو ٞنا مّر من أنو الـز كوف اٞنسلم مبلزمًا لشرطو. ودعوى أّف الشرط ال ٩ن
اٜنديث اٜنكم التكليفي، مندفعة ّنا ذكرناه من أّف ذلك الـز كوف اٞنسلم أو اٞنؤمن عند شرطو ومبلزمًا معو وغًن منفك عنو 

 بل ىذا من خصوصيات اإل٬ناف واإلسبلـ فكيف يصح ٢نالفتو وتركو.



ل على طبقو وامتنع اٞنشروط عليو من العمل فهل ٩نرب عليو أو ال، ّنعىن أّف ومن ٗنلة أحكامو أّف الشرط إذا قلنا بوجوب العم
وجوب الوفاء بالشرط ىل ىو وجوب تكليفي ١نض غًن مورث الستحقاؽ الشارط للعمل من اٞنشروط عليو نظًن وجوب 

ء وجوب ١نض وال يصح للمنذور لو الوفاء يف النذر فإّف اٞننذور لو ال يستحق بذلك شيئاً على ذّمة الناذر فإّف التكليف بالوفا
وال للشارط مطالبة الناذر أو اٞنشروط عليو بالوفاء إاّلمن باب األمر باٞنعروؼ ولكّنو ال ٫نتص بالشارط أو اٞننذور لو بل 
إجباره باٞنعروؼ وظيفة كل مسلم، أو أّف ىذا الوجوب وجوب حّقي يوجب استحقاؽ اٞنشروط لو للعمل ويصح لو مطالبة 

 عليو ّنا وعده وشرطو، وأنو لو إجباره ٝنصوصية فيو وىو كونو مستحقاً ٞنا يطالبو بو؟ اٞنشروط

قد وقع يف ذلك اٝنبلؼ بٌن األصحاب بٌن ناٍؼ ومثبت، ورّنا فّصل بٌن الشرط الراجع إىل مصلحة أحد اٞنتعاقدين كخياطة 
  ـ َنواز اإلجبار يف األوؿ دوف الثاينثوبو و٥نوىا وبٌن ما ال يرجع إىل مصلحتهما كاشرتاط كنس اٞنسجد، فالتز 

______________________________ 
 ٕٙ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)

 ٘ٛ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

كما رّنا يفصل بٌن الشرط الذي ىو كاٞنتعّلقات للعقد نظًن اشرتاط رىن اٞنبيع عند البائع لعدـ اطمئنانو باٞنشرتي حّت يوثق 
ظًن اٝنياطة و٥نوىا، ففي األوؿ يصح اإلجبار ألنو من متعّلقات العقد والعمل بو كالعمل بالعقد بثمنو، وبٌن الشرط األجنيب ن

 الـز دوف الثاين.

أّف للمشروط لو إجبار اٞنشروط عليو من جهة أنو التـز بالعمل لو فلو إجباره من  «ٔ» )قّدس سرّه(  وذكر شيخنا األنصاري
من جهة جواز األمر باٞنعروؼ بل من جهة ثبوت حق لو عليو بالتزاـ اٞنشروط عليو جهة التزامو بالعمل للمشروط لو وىذا ال 

 بالشرط حيث إنو التزمو لو فلو اٞنطالبة بذلك.

حيث عرّب بالبلـ وقاؿ  «ٕ» «فليتم للمرأة شرطها» )عليو السبلـ(  وما أفاده متٌن، ويؤيّده ما يف بعض األخبار من قولو
للمرأة الظاىر يف كونو حّقًا ٟنا، وعليو فللمشرتي أو البائع أف يطالب اٞنشروط عليو بشرطو. مضافًا إىل السًنة العقبلئية فإّف 

ؤيّد  العقبلء يرونو حّقًا على اٞنشروط عليو ويطالبوف بو يف احملاكم العرفية، أضف إىل ذلك كّلو أنو ٣نّا يقبل االسقاط وىذا ي
 كونو حّقاً كما سيأيت.

استدّؿ على ذلك بوجو آخر وملّخصو: أّف الشرط ملك للمشروط لو ولو أف يطالب ّنملوكو، وأّف الشرط   )قّدس سرّه(  مث إنو
 كأحد العوضٌن فكما أّف أجزاء العوضٌن البّد من تسليمها إىل مالكها وكذا الشرط ألنو كاٛنزء البّد من تسليمو إىل مالكو.



٣نّا ال ٬نكن اٞنساعدة عليو، وذلك ٞنا قّدمنا من أّف الشرط ال يوجب اشتغاؿ ذّمة اٞنشروط عليو بالشرط على ٥نو لو  وىذا
  مات اخرج من تركتو كما يف

______________________________ 
 ٓٚ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)

 «فليِف ٟنا بو»وفيو  ٗح  ٓٗ/ أبواب اٞنهور ب ٖٓٓ: ٕٔ( الوسائل ٕ)

 ٙٛ، ص: ٖ يارات، جمكاسب اٝن

العوضٌن فإنو مل يثبت كوف الشرط كذلك، نعم ٩نب عليو الوفاء ّنا اشرتطو على نفسو وىو حق ثابت للمشروط لو، وأّما 
 اٞنلكية فبل كما ال ٫نفى.

إىل داللة واٞنتحّصل: أّف اٞنشروط لو يتمّكن من مطالبة اٞنشروط عليو بالشرط وإجباره عليو ألنو حّقو حسب التزامو. مضافًا 
الرواية اٞنتقّدمة وثبوت السًنة العقبلئية. وأقوى من الكل أّف لو إسقاطو وىو يؤيّد كوف وجوب الوفاء حقيًا ألنو القابل 
لبلسقاط، وإف أمكن أف يقاؿ إّف اٜنكم الشرعي أيضًا يعقل أف يرتفع باسقاطو من جهة احتماؿ أنو كاف مشروطًا بعدـ رفع 

 أمر ٣نكن ُنسب مقاـ الثبوت إاّلأنو ٪نتاج إىل دليل، ىذا. يد اٞنشروط لو عنو وىذا

من أّف اٞنشروط لو ال يتمّكن من إجباره بالوفاء ألنو على اٝنيار فإف مل يرض بالعقد ببل ىذا  «ٔ» وأّما ما عن جامع اٞنقاصد
 )قّدس سرّه(  شيخنا األنصاريالشرط فليفسخ اٞنعاملة وحيث إنو يتمّكن من اٝنيار فبل يسوغ لو اإلجبار، فهو كما أفاده 

من أّف اٝنيار يف مرتبة متأّخرة عن اإلجبار وأنّو إذا مل يتمّكن من دفع ضرره باجباره  )قّدس سرّه( ضعيف، ال ٞنا أفاده ىو
 تصل النوبة إىل اٝنيار، وذلك ٞنا سيأيت من أّف اٝنيار يف عرض اإلجبار ال يف طولو.

اٞنقاصد ىو أّف ٓنقيق ىذا الكبلـ مبين على مبلحظة أّف للمشروط لو حق اٞنطالبة بل الوجو يف ضعف ما اّدعاه جامع 
بالشرط أو ال، فإف مل يكن لو حق اٞنطالبة ألنو ٠نرد حكم تكليفي ١نض كما مّر عن بعضهم فمن الواضح أنو ال يتمّكن من 

بل من جهة قصور اٞنقتضي وعدمو، إذ مع عدـ إجباره بالوفاء كما يف النذر، ولكنو ال من جهة اٞنانع وىو ثبوت اٝنيار لو 
اٜنق ال مقتضي للمطالبة، وإف كاف لو حّق اٞنطالبة بالشرط فأّي مانع من إجباره حينئذ ولو مع ٕنّكنو من الفسخ، إذ لعّل 

  فسخو

______________________________ 
 ٕٕٗ: ٗ( جامع اٞنقاصد ٔ)
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اع القيمة مثبًل، فكونو متمّكناً من الفسخ ال يكوف مانعاً عن اإلجبار ألنو متفرّع على ثبوت حّقو كما عرفت ليس بنفعو الرتف
فما أفاده ساقط. مضافًا إىل السًنة اٞنستمرّة عند العقبلء ألّنم يطالبوف ُنقوقهم يف احملاكمات العرفية من دوف توّقف ذلك 

 على عدـ اٝنيار.

وحاصل ىذا التوّىم أّف الشرط  «ٔ»  بقولو وقد يتوّىم )قّدس سرّه(   آخر أشار إليو شيخنا األنصاريمث إّف يف اٞنقاـ إشكااًل 
ىو وفاء اٞنشروط عليو بالشرط باختياره، إذ الفعل الصادر ببل اختياره مع االكراه ٣نّا ال ٬نكن تعّلق االلتزاـ بو ألنو خارج عن 

 ه وإجبار فهو ال يكوف وفاء بالشرط.قدرتو، فإذا اجرب على الفعل فأتى بو عن كر 

من أّف الشرط ولو كاف ىو العمل الصادر عن اختيار إاّلأنو ال  )قّدس سرّه(  واٛنواب عن ذلك: ما أفاده شيخنا األنصاري
 ينافيو إتياف العمل عن إكراه، ألّف الفعل الصادر عن اٞنكره صادر باختياره، غاية األمر مع االكراه فيكوف ذلك مصداقاً 
للشرط ومصداقًا للواجب فيما إذا تعّلق بو الوجوب، نعم لو صدر الفعل منو ببل اختياره كما يف االضطرار ٬نكن أف يقاؿ إنو 

 ليس مصداقاً للشرط.

وباٛنملة: أّف الفعل االختياري يذكر يف مقابل أمرين: أحد٨نا الفعل الصادر عن االكراه واآلخر الفعل الصادر ال عن االختيار  
طرار، ولعّل ىذا صار سببًا لبلشتباه، مع أّف العمل الصادر عن االكراه صادر عن االختيار ال أنو فعل غًن اختياري، كاالض

نعم لو مل يكن االكراه ُنّق لقلنا بعدـ ترّتب األثر عليو ُنديث رفع االكراه ال ألنّو غًن اختياري، وأّما إذا كاف االكراه ُنق 
  ف مصداقاً للشرط والواجب يف موارد الوجوب، نعم لو اشرتطا خصوصفهو عمل صادر باالختيار فيكو 

______________________________ 
 ٓٚ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)
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الوفاء الصادر ال عن كره وال من إجبار ال يقع الفعل الصادر عنو باالجبار متعّلقًا للوجوب وال مصداقًا للشرط، ىذا كّلو مع 
 اإلغماض عّما ذكرناه يف اشرتاط الوجوب بالقدرة حيث قلنا إّف الوجوب ال يتعّلق بغًن اٞنقدور.

وأّما إذا كاف العمل مقدورًا تارًة وغًن مقدور اخرى فبل مانع من إ٩ناب اٛنامع بٌن اٞنقدور وغًن اٞنقدور، ألّف اٛنامع بينهما 
 مقدور، وكذلك نقوؿ يف اٞنقاـ:



ل غًن االختياري وإف كاف غًن معقوؿ إاّلأّف العمل إذا صدر عن االختيار تارًة وعن غًن االختيار اخرى إّف االلتزاـ بالعم
 فاٛنامع بٌن االختياري وغًنه ال مانع من التزامو ولكّنا لو مل نقل بذلك فاٛنواب ما عرفتو آنفاً.

منها أّف الوفاء بالشرط واجب على اٞنشروط عليو  تعّرض يف اٞنقاـ لعّدة امور: )قّدس سرّه(  قد عرفت أّف شيخنا األنصاري
 وجوباً تكليفياً.

ومنها: أّف لزـو الوفاء بالشرط ىل ىو حكم تكليفي ١نض أو أنو من جهة حق للمشروط لو على اٞنشروط عليو ولذا ٬نكنو 
أّف لو إجبار اٞنشروط عليو  )قّدس سرّه(  إجبار اٞنشروط عليو على العمل والوفاء ّنا التزمو على نفسو. وذكر شيخنا األنصاري

بالوفاء من جهة أنو ملك الشرط باشرتاطو، وقد وافقناه يف النتيجة وناقشنا يف دليلها، وقلنا إّف لو إجباره واستشهدنا عليو 
الدالّة على لزـو الوفاء  بالسًنة العقبلئية وقلنا إّف لزـو العمل بالشرط وكونو حّقًا للمشروط لو ثابت ببناء العقبلء، وأّف األدلّة

 بالشرط وردت إمضاء للسًنة اٞنذكورة.

تعّرض بعد ذلك ألمر ثالث: وىو أّف اٞنشروط عليو إذا امتنع من الوفاء ّنا التزمو وكاف الشرط أمرًا قاببًل  )قّدس سرّه(  مث إنو
يبيع اٞناؿ اٞنشروط بيعو أو يهبو من قبل ء أو ىبتو و٥نو٨نا فهل للحاكم أف يباشر ذلك ف للنيابة كاالنشائيات نظًن بيع شي

  اٞنشروط عليو، أو أنو ليس للحاكم ذلك وال يقع عملو نافذاً عن قبل
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من أّف السلطاف ويّل اٞنمتنع، فيندفع ضرر اٞنشروط لو بتصّدي  «ٔ» اٞنشروط عليو؟ قد قّوى ٕنّكنو من ذلك من جهة ما ورد
 ّنا التزمو اٞنشروط عليو على نفسو، ىذا.اٜناكم للوفاء 

والوقت مل يسع ٞنراجعة أّف ىذه الرواية ىل رويت بطريقنا وأّنا معتربة أو أّنا نظًن غًنىا من اٞنختصرات نبوية وال اعتبار هبا، 
 فلًناجع مظاّّنا.

ٜناكم ما على اٞنمتنع من االلتزاـ، بل مث على تقدير أّنا رواية معتربة ال تكفي ّنجردىا يف إثبات اٞنّدعى وىو صحة تصّدي ا
البّد من ضم مقّدمة خارجية إليها، فإّف اٜناكم ليس بسلطاف وال ٣نّن دونو ّنرتبة أو ّنراتب فبلبّد يف إثبات والية اٜناكم من 

 دعوى القطع ّنناسبة اٜنكم واٞنوضوع.

طاف بل ىو من أحكاـ اٞننصب فيثبت للحاكم على أّف ىذه الوالية الثابتة للسلطاف ليست من األحكاـ اٞنختصة بالسل
أيضاً، ألّف اٞنستفاد من الرواية مثبًل أّف الشارع ال يرضى بتضييع حقوؽ الناس، وىذا كما ثبت للسلطاف يثبت للحاكم أيضاً 

لرواية وىي والية إذا ٕنّكن من ذلك، ولوال دعوى القطع اٞنذكورة احتاج إثبات اٞنّدعى يف اٞنقاـ إىل ضّم كربى كّلية على ىذه ا



اٜناكم يف كل ما للسلطاف من األحكاـ واٞنناصب إاّلاٞنناصب اٞنختّصة بو، وقد تقّدـ يف ُنث الوالية أّف والية اٜناكم على 
٥نو الكّلية غًن ثابتة وأنو ليس لو الوالية يف كل ما لئلماـ والسلطاف والية، ولذا ذكرنا أّف إثبات اٞنّدعى يف اٞنقاـ ّنجرد ىذه 

 لرواية غًن ٣نكن إاّلبضّم دعوى القطع بأّف ىذه الوالية ليست من ٢نتصات السلطاف ٞنناسبة اٜنكم واٞنوضوع.ا

  تعّرض ألمر رابع يف اٞنقاـ: وىو أّف اٝنيار الثابت )قّدس سرّه(  مث إنو

______________________________ 
 [ ( ]مل نعثر عليؤ)
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لو على تقدير عدـ وفاء اٞنشروط عليو ّنا التزمو على نفسو ىل ىو يف عرض اإلجبار أو أنو يف طولو ّنعىن أنو إذ للمشروط 
تعّذر عليو إجباره ومل يتمّكن منو تنتهي النوبة إىل اٝنيار ولو أف يفسخ العقد حينئذ، أو أنو مع ٕنّكنو من اإلجبار متمّكن من 

أّف اٝنيار يف عرضو وأنو مع ٕنّكنو من اإلجبار  «ٔ» ٝنيار يف طوؿ اإلجبار، وعن العبّلمةاٝنيار أيضاً؟ نقل عن بعضهم أّف ا
 عدـ ثبوت اٝنيار مع التمّكن من اإلجبار. )قّدس سرّه(  يتمّكن من الفسخ مث قّوى

ال اختبلؼ أّف ىذا البحث بعينو ىو البحث السابق و  «ٕ» )قّدس سرّه( ويف حاشية اٞنكاسب من تقريرات شيخنا االستاذ
وتعّجب من أنو كيف  )قّدس سرّه(  بينهما إاّليف ٠نرد األلفاظ، واحتمل ىناؾ أف يكوف تكراره سهواً من قلم شيخنا األنصاري

 تعّرض لو ثانياً.

وال ٫نفى وضوح الفرؽ بٌن اٞنسألتٌن، ألّف البحث يف اٞنسألة االوىل إ٧نا كاف متمّحضًا يف ثبوت أصل اإلجبار وأنو جائز 
شروط لو أو ال، وأّما يف ىذه اٞنسألة فالبحث فيها يف أّف اٝنيار الثابت للمشروط لو يف عرض اإلجبار أو يف طولو للم

أنو كيف خفي ذلك عليو مع أنو  )قّدس سرّه( فاٞنسألتاف متغايرتاف ال ربط الحدا٨نا باالخرى، والعجب من شيخنا االستاذ
 .)قّدس سرّه(  االشتباه من قلمو الشريف دوف قلم شيخنا األنصاري أمر واضح ال ٪نتاج إىل إقامة الدليل ولعلّ 

أّف أصل عنواف ىذه اٞنسألة عجيب ألّف استحالة اجتماع اٝنيار مع التمّكن من  «ٖ» )قّدس سّرىم(  وذكر بعض احملّققٌن
  اإلجبار ّنكاف من الوضوح، والوجو يف ذلك أنّا ذكرنا أّف الشرط ليس ىو ٠نرد الوفاء االختياري بل يعّمو والوفاء االجباري

______________________________ 
 ٕٕ٘: ٓٔ( التذكرة ٔ)

 ٕٕ٘: ٖ( منية الطالب ٕ)



 ٜٕٚ: ٖ( حاشية اٞنكاسب )االيرواين( ٖ)
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أيضاً، ومن الظاىر أّف اٝنيار إ٧ّنا يثبت يف اٞنقاـ بعد تعّذر الشرط، إذ الكبلـ يف ىذا اٝنيار أعين خيار تعّذر الشرط، ومع 
باٛنملة فرض التمّكن من اإلجبار فرض عدـ تعّذر التمّكن من اإلجبار ال تعّذر للشرط بل ىو ٣نكن ومعو ال معىن للخيار. و 

الشرط الذي ىو أعم من العمل االختياري واإلجباري، وفرض عدـ تعّذر الشرط فرض عدـ اٝنيار فكيف ٩نتمع التمّكن من 
 اإلجبار مع اٝنيار.

مع التمّكن من اإلجبار مل يتعّذر متٌن لو كاف اٞنراد باٝنيار يف اٞنقاـ خصوص خيار تعّذر الشرط، إذ  )قّدس سرّه(  وما أفاده
 الشرط فلم يتحّقق موضوع اٝنيار حينئذ، وأّما لو كاف اٞنراد باٝنيار األعم من تعّذر الشرط كما سيأيت فبل وجو ٞنا أفاده.

اٞنوجبة وبعبارة اخرى: أنّا نلتـز باٝنيار عند تعّذر الشرط، ولكن ال من جهة خصوصية يف التعّذر بل من جهة أنّو أحد االمور 
للخيار ومصداؽ من مصاديق اٞنوجب للخيار، وحينئذ ٬نكن أف يثبت اٝنيار مع التمّكن من اإلجبار لتحّقق موضوع كما 
سنبّينو إف شاء اللَّو تعاىل، وعليو فبلبّد من مراجعة مدرؾ اٝنيار لنرى أنو يثبت مع التمّكن من اإلجبار أو ال يثبت، إذ عدـ 

 لبديهيات حّت ال ٪نتاج إىل دليل.إمكاف اجتماعهما ليس من ا

فنقوؿ: إف كاف مدرؾ اٝنيار عند ٔنّلف الشرط ىو االٗناع كما ذىب إليو بعضهم فبلبّد فيو من االقتصار على اٞنورد اٞنتيّقن 
د عدـ وىو صورة عدـ التمّكن من اإلجبار، وأّما معها فبل يقٌن باالٗناع على ثبوت اٝنيار حينئذ، فبل ١نالة يثبت اٝنيار بع

فبل يثبت  )قّدس سرّه(  التمّكن من اإلجبار، وإف كاف اٞندرؾ لثبوت اٝنيار قاعدة ال ضرر كما ذىب إليو شيخنا األنصاري
اٝنيار مع التمّكن من اإلجبار أيضاً، ألنو مع ٕنّكنو من اإلجبار ال يتوّجو عليو ضرر حّّت يدفع باٝنيار، ومن ىنا ذكر شيخنا 

 أّف اٝنيار يف طوؿ اإلجبار ال يف عرضو. )قّدس سرّه(  األنصاري
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 فراجع. «ٔ»  ولكّنا ناقشنا يف كوف مدرؾ اٝنيار ىو قاعدة ال ضرر يف ُنث خيار الغنب

اإلجبار، وأّما إذا كاف اٞندرؾ للخيار عند ٔنّلف الشرط ىو الشرط الضمين الذي اعتمدنا عليو فاٝنيار ثابت مع التمّكن من 
وذلك ألّف اٞنشروط لو قد عّلق التزامو باٞنعاملة على وفاء اٞنشروط عليو بالشرط، وقد ذكرنا أّف الشرط البّد أف يكوف مربوطاً 
بالعقد، وال معىن لكونو عبارة عن االلتزاـ يف ضمن االلتزاـ بأف يكوف العقد ظرفًا للشرط فقط بل البّد من أف يكوف مربوطاً 

يضاً أّف االشرتاط يوجب تعليق أصل اٞنعاملة على التزاـ اٞنشروط عليو بالشرط ُنيث لوال التزامو بالفعل ال تتحّقق بو، وذكرنا أ



اٞنعاملة أصبًل، كما أّف التزامو باٞنعاملة وقيامو عليها معّلق على وفائو بالشرط يف اٝنارج ّنعىن أّف اٞنشروط عليو إف مل يِف 
 لو أف ال يفي بالتزامو باٞنعاملة. بالتزامو يف اٝنارج فللمشروط

وبعبارة اخرى: أّف التزاـ اٞنشروط عليو بالشرط وإف كاف متحّققًا ُنسب اٜندوث ولذا قلنا بتحّقق اٞنعاملة والبيع ٜنصوؿ ما 
اٞنشروط عليو بالشرط عّلق عليو إاّلأنو إف التـز بالشرط ُنسب البقاء أيضًا فيلتـز اٞنشروط لو أيضًا باٞنعاملة، وأّما إذا مل يلتـز 

ُنسب البقاء فللمشروط لو أف ال يفي بالتزامو باٞنعاملة فيفسخها، وعليو فاٝنيار يثبت للمشروط لو ّنجرد عدـ وفاء اٞنشروط 
عليو بشرطو وعدـ التزامو بو بقاء، ومعىن خياره كونو متمّكناً من رفع اليد عن التزامو وقد عرفت أنو إ٧نا يكوف متمّكناً من رفع 
اليد عن التزامو فيما إذا مل يلتـز اٞنشروط عليو بالشرط ُنسب البقاء، ومعو ال داعي إىل تقييده بعدـ التمّكن من اإلجبار ألنو  

 كلفة زائدة.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٕٗٛراجع اجملّلد الثالث من ىذا الكتا الصفحة 
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فيما  )قّدس سرّه(  اٝنيار يف اٞنقاـ يف عرض اإلجبار ال يف طولو، و٬نكن أف يكوف نظر شيخنا األنصاري وّنا ذكرناه ظهر أفّ 
أّف اٞنقاـ ال يقاس بامتناع تسليم أحد العوضٌن، ألّف تسليم كل من العوضٌن  )قّدس سرّه( ذكره يف اٞنقاـ إىل ذلك حيث ذكر

مل يسلم أحد٨نا فلآلخر أف ٬نتنع عن التسليم، ّنعىن أّف االلتزاـ بالتسليم يف  إىل مالك اآلخر إ٧ّنا ٩نب مع تسليم اآلخر فإذا 
كل من اٞنتبايعٌن مشروط بتسليم اآلخر وىو ثابت لكل منهما، وىذا ِنبلؼ اٞنقاـ ألّف االلتزاـ بالعمل بالشرط إ٧نا ىو من 

زامو، وليس للمشروط عليو االمتناع من الوفاء حّت أحد٨نا ال من كليهما فإذا مل يِف ّنا التزمو فللمشروط لو أف ال يفي بالت
 يفي اآلخر بالتزامو كما يف مسألة التسليم إذ االلتزاـ ليس من الطرفٌن يف اٞنقاـ.

يشبو كبلـ األطفاؿ يف مقاـ اللجاج حيث يقوؿ أحد٨نا  )قّدس سرّه(  وقد ذكر احملّقق اٞنتقّدـ ىنا أّف ىذا الكبلـ من الشيخ
كبلـ متٌن وال يشبو    )قّدس سرّه(  لآلخر إف مل تعطين ال أعطيك، وّنا ذكرناه عرفت أّف األمر ليس كذلك وأّف ىذا الكبلـ منو
ا مل يِف ّنا التزمو فبل ٩نب على كبلـ األطفاؿ، ألّف اٞنشروط لو قد عّلق التزامو باٞنعاملة على وفاء اٞنشروط عليو بالتزامو فإذ

 من أّف اٝنيار يف عرض التمّكن من اإلجبار ىو الصحيح. )قّدس سرّه( اٞنشروط لو البقاء على التزامو، فما أفاده العبّلمة



تـز ذكر يف اٞنقاـ أمرًا خامسًا وىو أنو إذا تعّذر الشرط يف اٝنارج من جهة عروض عمًى على من ال «ٔ» )قّدس سرّه(  مث إنو
باٝنياطة أو شلل و٥نو٨نا فبل يثبت للمشروط لو إاّلاٝنيار ولو أف يفسخ اٞنعاملة حينئذ، وال يثبت لو األرش بأف يطالب 

 ء مع الشرط كاٝنياطة وقيمتو بدونو. اٞنشروط عليو ّنا بو التفاوت بٌن قيمة الشي

______________________________ 
(ٔ) 

 ٖٚ: ٙاٞنكاسب 

 ٜٗ، ص: ٖ جمكاسب اٝنيارات، 

ورّنا يقاؿ بثبوت األرش يف موارد تعّذر الشرط لتفاوت قيمة اٞنبيع مع االشرتاط وقيمتو بدونو. وثالثًا يفّصل بٌن الشروط اليت 
تقابل يف نفسها باٞناؿ كاشرتاط خياطة الثوب ألّف ٟنا قيمة يف نفسها واشرتاط ماؿ العبد يف شرائو فيلتـز فيها باألرش عند 

ّذرىا، وبٌن شرط األوصاؼ ٣نّا ال يقابل باٞناؿ يف نفسو وإ٧نا يوجب زيادة قيمة اٞنشروط نظًن اشرتاط القدرة على ٔنّلفها وتع
الكتابة يف العبد أو القدرة على الطبخ وغًن٨نا من األوصاؼ الكمالية اٞنوجبة الختبلؼ قيمة اٞنوصوؼ فيلتـز بعدـ األرش 

 فيها.

ء من  نت من شرط األوصاؼ أو غًنىا ٣نّا ال يقابل باٞناؿ يف اٞنعامبلت وال يقع شيوال ٫نفى عليك أّف الشروط سواء كا
الثمن يف مقابلها بل الثمن بتمامو يقع يف مقابل ذات اٞنبيع، وعليو فبل وجو لؤلرش ومطالبة ما ٫نتّص هبا من القيمة مطلقاً 

  يف حاشيتو )قّدس سرّه( قتو للقاعدة، وقد أصّر السيدوإ٧نا التزمنا باألرش يف خيار العيب من جهة النصوص ال من جهة مطاب
على ثبوت األرش يف ٔنّلف الشروط بدعوى أّنا وإف مل تقابل باٞناؿ يف مقاـ االنشاء وعامل الظاىر إاّلأّنا تقابل هبا يف  «ٔ»

كوف األرش على وفق القاعدة، وأجبنا   )قّدس سرّه(  وبو أثبت «ٕ»  عامل اللّب والواقع، وقد تقّدـ ذلك يف ُنث خيار العيب
عنو ىناؾ بأّف اٞنعامبلت ٣نّا ليس لو عاٞناف ظاىر وواقع وصورة ولّب بل صورهتا لّبها ولّبها صورهتا، ألّنا ليست إاّلاعتبارات 

بت للمشروط لو عند نفسانية مربزة ّنربز يف اٝنارج وىي إّما موجودة أو معدومة وال معىن لثبوهتا لّبًا دوف صورة، وعليو فبل يث
 ٔنّلف الشروط وتعّذرىا إاّلاٝنيار دوف األرش كما عرفت.

______________________________ 
(ٔ) 

 مبحث الشروط ٖٓٔحاشية اٞنكاسب )اليزدي(: 



 ٜٖٗ -ٖٛٗ( يف اجملّلد الرابع من ىذا الكتاب الصفحة ٕ)

 ٜ٘، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

ذكر أمراً سادساً: وىو أّف الشرط إذا صار متعّذراً وثبت بذلك اٝنيار للمشروط لو ولكن  ه()قّدس سرّ   مث إّف شيخنا األنصاري
، فهل ذلك ٬ننع عن فسخو أو ال؟ وعلى تقدير فسخو ىل  العٌن خرجت عن ملك اٞنشروط عليو وسلطنتو لتلف أو نقل الـز

عٌن بفسخ العقد الواقع عليها من أصلو أو من حٌن يرجع على اٞنشروط عليو بقيمتها أو مثلها أو أنو يقتضي الرجوع بنفس ال
 يف اٞنقاـ إىل جهات: )قّدس سرّه(  الفسخ؟ وقد تعّرض

يف أّف اٞنشروط لو إذا فسخ ىل يرجع بقيمة العٌن وال يرجع بنفسها بفسخ العقد الواقع على العٌن من جهة أّف  اٛنهة االوىل:
١نلو، حيث إنو صدر عن مالكها يف زماف ملكو فبل وجو لبطبلف العقد،  العقد الواقع على العٌن قد صدر من أىلو ووقع يف

بل لو فسخ فبلبّد من أف يرجع ببدٟنا، أو أنو يرجع بنفس العٌن بفسخ العقد الصادر من اٞنشرتي من أصلو أو من حٌن 
 فسخو؟

طبلنو وفسخو، وقد تعّرضنا لذلك والصحيح أنو يرجع ببدٟنا، ألّف العقد الواقع عليها كاف صحيحًا حٌن صدوره وال وجو لب
تفصيبًل فيما تقّدـ، واٞنقاـ أعين تعّذر الشرط مع خروج العٌن عن ملك اٞنشروط عليو من أحد صغريات ما تقّدـ يف ١نلو من 

 .«ٔ»  أّف الفسخ بعد انتقاؿ العٌن إىل ملك شخص آخر بعقد صحيح ال يقتضي إاّلالرجوع ببدٟنا فراجع

أّف الشرط إذا تعّذر وخرجت العٌن عن ملك اٞنشروط عليو بعقد آخر مناٍؼ ٞنقتضى الشرط كما إذا اشرتط  اٛنهة الثانية:
عليو بيعو من زيد وىو باعو من عمرو، أو اشرتط عليو وقفو وىو باعو وىكذا ٣نّا يكوف منافيًا لبلشرتاط، فهل العقد الواقع 

 أو أنو باطل، أوعلى اٞناؿ صحيح حينئذ مع أنو ٢نالف ٞنقتضى الشرط 

______________________________ 
 ٔٛٔ( سيأيت يف الصفحة ٔ)

 ٜٙ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

يفّصل فيو بٌن ما إذا قلنا بأّف االشرتاط ال يقتضي إاّل٠نرد حكم تكليفي ١نض أعين وجوب الوفاء بالشرط فقط من دوف أف 
 )قّدس سرّه( أنكرنا وجوب الوفاء بالشرط أصبًل كما ذىب إليو الشهيديوجد ذلك حّقًا للمشروط لو على اٞنشروط عليو، أو 

فضبًل عن كونو موجبًا للحق، وبٌن ما إذا قلنا بأّف الشرط يقتضي حقًا للمشروط لو على اٞنشروط عليو فنلتـز يف األوؿ  «ٔ»
ينئذ إاّل٠نرد اٞنخالفة للحكم بصحة العقد الصادر من اٞنشروط عليو الذي ىو ٢نالف ٞنقتضى العقد، ألنو ال يستلـز ح



الشرعي بوجوب الوفاء وأّما عقده فصحيح، ونلتـز يف الثاين بالبطبلف إذا مل يسبقو االذف من اٞنشروط لو ومل تلحقو إجازة منو 
ا ىو ء تعّلق عليو حق الغًن وبيعو باطل، وأّما إذا سبقو إذنو أو ٜنقتو إجازتو فالعقد أيضًا صحيح، وىذ ألنو حينئذ بيع شي

 .)قّدس سرّه(  الذي ذىب إليو شيخنا األنصاري

ورّنا يفصل يف اٞنقاـ بتفصيل آخر وىو التفصيل بٌن سبقو باالذف من اٞنشروط لو فالعقد يصح وبٌن ٜنوقو باجازتو أي 
إذا وقع ببل  اٞنشروط لو فيبطل، بدعوى أّف العقد إذا سبقو إذف من لو اٜنق فقد وقع صحيحًا عند إسناده إىل العاقد، وأّما

إذنو حٌن إسناده إىل عاقده مث ٜنقتو االجازة فبل ١نالة يقع فاسداً، ألنو عقد واحد شخصي قد حكم عليو بالبطبلف حٌن 
صدوره من العاقد فكيف ينقلب إىل الصحة باالضافة إىل نفس ذلك العاقد بعد ذلك، والعقد باستمرار الزماف ال يكوف 

 متعّدداً.

التفصيل من الشيخ أسد اللَّو التسرتي يف بيع الفضويل حيث فّصل يف تصحيح العقد األوؿ باالجازة ىذا  «ٕ»  وقد تقّدـ
  اٞنتأّخرة بٌن العقد الفضويل اٞنصطلح أعين

______________________________ 
 ٕٙٔ: ٖ، الدروس ٙٓ٘: ٖ( الروضة البهّية ٔ)

 بعدىاوما  ٗٔ( الحظ اجملّلد الثاين من ىذا الكتاب الصفحة ٕ)

 ٜٚ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

ما إذا كاف العاقد غًن من ينسب إليو العقد باالجازة، وبٌن مثل تزويج بنت اخت الزوجة أو بنت أخي الزوجة ٣نّا يكوف 
وجة العاقد الفضويل فيو ىو اٞننتسب إليو العقد باالجازة، فالتـز يف مثل ذلك بصحة العقد اٞنذكور فيما إذا سبقو اإلذف من الز 

وبالبطبلف فيما إذا مل يسبقو اإلذف، سواء ٜنقتو االجازة أـ مل تلحقو، وذلك من جهة أّف العقد حٌن صدوره من العاقد إذا 
حكم عليو بالبطبلف لعدـ اشتمالو على شرط صحتو فبل ٬نكن أف ينقلب إىل الصحة باالجازة اٞنتأّخرة باالضافة إىل ذلك 

لفساد باالضافة إىل العاقد فبل يّتصف بالصحة باالضافة إليو أبداً، والعقد الواحد ال العاقد، ألنو عقد واحد قد حكم با
يتعّدد ُنسب األزمنة، وىذا ِنبلؼ االجازة يف الفضويل اٞنصطلح ألّف العقد وإف اّتصف بالبطبلف باالضافة إىل العاقد إاّلأنو 

نو مل ينسب إليو قبل إجازتو ليحكم بصحتو لو أو بفساده، بل ال مانع من اّتصافو بالصحة باالضافة إىل اٞنالك إذا أجاز، أل
 ينسب إليو باجازتو و٪نكم بصحتو لو من حٌن االنتساب.

ىذا ما فّصلو الشيخ أسد اللَّو التسرتي ىناؾ، والتفصيل اٞنذكور يف اٞنقاـ ىو عٌن ىذا التفصيل الذي نقلناه عن الشيخ 
الواردة يف صحة تزويج العبد بدوف  «ٔ» تقّدـ ىناؾ بوجوه منها: أّف مقتضى األخباراٞنذكور، وقد أجبنا عّما فّصلو الشيخ اٞن



إذف مواله إذا أجازه بعد تزو٩نو معّلبًل بأنو مل يعص اللَّو وإ٧نا عصى سّيده، عدـ الفرؽ يف صحة العقد الصادر فضولياً 
ت أخيها، وذلك ألّف األخبار اٞنذكورة تعطي ضابطة  باالجازة اٞنتأّخرة بٌن الفضويل اٞنصطلح وتزّوج بنت اخت الزوجة أو بن

تعاىل فهو باطل  كّلية يف صحة العقد الفضويل باالجازة اٞنتأّخرة، وىي أّف العقد الصادر الفضويل إف كاف معصية وضعية للَّو
  وال ينقلب إىل اٛنواز، وأّما إذا مل

______________________________ 
 ٔح  ٕٗنكاح العبيد واالماء ب  / أبوابٗٔٔ: ٕٔ( الوسائل ٔ)

 ٜٛ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

تعاىل فتصح باالجازة اٞنتأّخرة ألنو كاف معصية و٢نالفة لذلك اجمليز فإذا رضي بو وأجازه جاز، ويف العقد  يكن معصية للَّو
تعاىل وإ٧نا كاف معصية  ية للَّواٞنذكور أيضاً إذا رضيت الزوجة وأجازت عقد بنت أخيها أو بنت اختها جاز، ألنو مل يكن معص

للزوجة و٢نالفًا ٜنّقها فإذا جازت جاز فهذا التفصيل ساقط، وأّما دعوى البطبلف مطلقًا فلعّلها من جهة أّف العقد حينئذ 
 منهي عنو ألنو مناٍؼ للوفاء بالشرط الواجب والنهي يف اٞنعامبلت يوجب الفساد.

ـ ّني مولوي شرعي عن بيع اٞنشروط عليو مالو من غًن من اشرتط بيعو منو، إذ مل يرد أنو ليس يف اٞنقا ويرد عليو وجوه األوؿ:
ء يقتضي  عنو ّني وإ٧نا امر ببيعو ٣نّن اشرتط بيعو منو وىو ال يقتضي النهي عن بيعو من غًنه إاّلعلى القوؿ بأّف األمر بالشي

 النهي عن ضّده وىو ٣ننوع.

ء للنهي عن ضّده إاّلأنّا ذكرنا  بيعو منو مورد للنهي ولو من جهة اقتضاء األمر بالشي ىب أّف بيعو من غًن من اشرتط الثاين:
 أّف النهي يف اٞنعامبلت ال يقتضي فسادىا مطلقاً سواء تعّلق بالسبب أو باٞنسّبب أو بالتسّبب. «ٔ»  يف ١نلو

أنّا لو سّلمنا أّف العقد اٞنذكور منهي عنو شرعًا وسّلمنا أّف النهي يف اٞنعامبلت يوجب الفساد ولكنو ال يلـز منو  والثالث:
االلتزاـ بفساد العقد اٞنذكور مطلقًا ألنو إذا رضي بو اٞنشروط لو إذنًا أو اجازة فبل ١نالة يرتفع النهي عنو، إذ النهي ليس إاّل 

 يس ّنياً ذاتياً فإذا أسقط حّقو ارتفع النهي، فدعوى البطبلف مطلقاً ال يرجع إىل وجو صحيح.من جهة حق اٞنشروط لو ول

ال  )قّدس سرّه(  ومن ذلك يظهر أّف التفصيل بٌن كوف الوجوب تكليفيًا ١نضًا أو كونو حقّيًا كما ذىب إليو شيخنا األنصاري
 ٬نكن اٞنساعدة عليو، ألّف الوفاء بالشرط

______________________________ 
 فما بعدىا ٗٙٔ(: ٙٗ)موسوعة اإلماـ اٝنوئي  ٗ( ١ناضرات يف اصوؿ الفقو ٔ)



 ٜٜ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

ولو قلنا إنو من جهة ثبوت اٜنق للمشروط لو على اٞنشروط عليو إاّلأّف ىذا اٜنق ال يتعّلق باٞناؿ والعٌن وإ٧نا يتعّلق على العقد 
عّلق حق الغًن وليس اٞنقاـ من قبيل بيع العٌن اٞنرىونة اليت تعّلق عليها حق الغًن سّيما مع مبلحظة أّف فبل يكوف بيعو بيعًا ٞنت

اٝنيار مستقل يف اٞنقاـ، فبل وجو للتفصيل بٌن الصورتٌن إذ يف كليهما يكوف بيعو مضاّدًا ٞنا ٩نب عليو الوفاء بو تكليفًا أو 
دوف أف يستلـز بطبلف العقد أبداً، فالصحيح ىو االلتزاـ بصحة العقد الصادر من حّقياً وبذلك يثبت للمشروط لو اٝنيار من 

 اٞنشروط عليو مطلقاً، ويشملو عمومات حّل البيع والوفاء بالعقود ولكن للمشروط لو اٝنيار وال وجو للبطبلف.

ث يف تعّذر الشرط ببيع اٞنشروط مث لو قلنا ببطبلف العقد الصادر من اٞنشروط عليو فيخرج ذلك عن ١نل الكبلـ، ألّف البح
عليو من غًن من اشرتط بيعو منو مثبًل، فإذا فرضنا أّف بيعو باطل والعٌن مل ينتقل من ملكو فالشرط غًن متعّذر ألنو يتمّكن 

ألنو  من أف يبيعو ٣نّن اشرتط بيعو منو حينئذ والكبلـ يف تعّذر الشرط وىذا ِنبلؼ ما إذا قلنا بصحة العقد من اٞنشروط عليو
 )قّدس سرّه(  حينئذ يكوف داخبًل يف تعّذر الشرط الذي ىو ١نل الكبلـ يف اٛنهة اٝنامسة يف عنواف كبلـ شيخنا األنصاري

إاّلأنو إذا كاف اٞنشروط عليو متمّكنًا من العمل بالشرط بفسخ عقده ٛنوازه أو بشرائو منو ثانياً، وجب عليو ذلك والـز عليو 
 عقده إف ٕنّكن أو يشرتيو ٣نّن باعو منو ثانياً ويصرفو يف ١نلو. ّنقتضى االشرتاط، فيفسخ

وىذه الصورة البّد من إخراجها عن ١نل الكبلـ وفرض البحث فيما إذا مل يتمّكن اٞنشروط عليو من إرجاع العٌن إىل ملكو 
عليو الشرط ويثبت للمشروط لو ولو بالشراء حّت يتعّذر عليو الشرط، فإذا كاف األمر كذلك وقلنا بصحة بيعو فقد تعّذر 

اٝنيار فهو إف أمضى عقده أي عقد نفسو فهو وال كبلـ، وأّما إذا فسخ عقده فهل يرجع إىل بدؿ عينو أو يرجع إىل نفسها 
  بفسخ العقد الواقع عليها من
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 أصلو أو من حٌن الفسخ؟

ذكر يف ىذه اٞنسألة أنو إذا فسخ اٞنشروط  «ٔ» )قّدس سرّه( تقّدـ إاّليف أّف العبّلمةوجوه قّدمنا صحيحها وال مزية لو على ما 
لو يرجع بنفس عينو بانفساخ العقد الواقع عليها من اٞنشروط عليو إاّلفيما إذا كاف الواقع عليها ىو العتق فإنو حينئذ يرجع 

 بقيمتها ال نفسها بفسخ العتق، ألّف العتق مبين على التغليب.

٣نّا مل يفهم لو معىن ١نّصبًل أبداً، ألّف معىن بناء العتق على التغليب ىو أّف العبد إذا  )قّدس سرّه( ىذا الكبلـ من العبّلمةو 
اعتق منو جزء يسري اٜنرية إىل ٗنيع أجزائو ومنو ضماف أحد الشريكٌن ٜنصة شريكو يف العبد إذا اعتق نصفو أي حصة 

رية نصفو اآلخر أيضًا يضمن لشريكو قيمة ذلك النصف وىذا معىن غلبة اٜنرية والعتق، ال أّف نفسو، ولكّنو ٞنّا كاف سببًا ٜن



معناه أنو إذا أعتق ملك الغًن يكوف ىذا موجبًا ٜنريتو واٞنفروض أّف فسخ اٞنشروط لو يكشف عن أّف عتق اٞنشروط عليو وقع 
 يف غًن ملكو فيبطل.

للمشروط لو اٝنيار وأنو إذا فسخ يرجع ببدؿ العٌن مطلقاً، ألّف العقد الصادر فالصحيح ما ذكرناه من صحة العقد مطلقًا و 
من اٞنشروط عليو صدر من أىلو ووقع يف ١نلو وال وجو لبطبلنو. بقيت ىناؾ مسألة أّف اٝنيار ال يسقط بالتصرؼ يف العٌن 

 ونتعّرض ٟنا يف العنواف اآليت إف شاء اللَّو تعاىل.

 يف اٞنقاـ: ىو أّف للمشروط لو إسقاط شرطو. «ٕ» )قّدس سرّه(  ض لو شيخنا األنصاري٣نّا تعرّ  اٛنهة الثالثة

  قد استفدنا من القرائن الداخلية واٝنارجية أّف وجوب الوفاء بالشرط ليس

______________________________ 
 ٕٓٚ: ٓٔ( التذكرة ٔ)

 ٜٚ: ٙ( اٞنكاسب ٕ)
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تعاىل ابتداء فإنو ليس من األحكاـ األّولية وإ٧نا ىو من جهة حّق اٞنشروط لو الثابت باالشرتاط نظًن  اجملعولة للَّومن األحكاـ 
وجوب األداء يف الدين فإنو من جهة مبلحظة حّق الدائن ال أنو ٠نعوؿ ابتدائي للشارع، وقد عرفت أّف االشرتاط يوجب 

العقبلء أيضاً، وعليو فبل مانع من أف يرفع اٞنشروط لو يده عن حّقو، إذ بو  ثبوت حق للمشروط لو على اٞنشروط عليو عند
 يرتفع وجوب الوفاء بالشرط، وىذا أمر ظاىر.

إاّل أّف ذلك وقع مورد اٝنبلؼ بٌن االعبلـ يف شرط العتق، وقد ذىب ٗناعة إىل عدـ سقوطو باالسقاط فإذا شرط العتق يف 
رطو قالوا بأنو ال يوجب سقوطو، بل ٩نب على اٞنشروط عليو الوفاء بالشرط مع إسقاطو معاملة مث رفع اٞنشروط لو يده عن ش

تعاىل وحق العبد، وإذا رفع  اٞنشروط لو أيضاً، وذلك من جهة أّف يف شرط العتق ثبلثة حقوؽ حق للمشروط لو وحق للَّو
قالوا إّف إسقاط الشرط يف العتق ال يوجب اٞنشروط لو يده عن حق نفسو فهو ال يستلـز سقوط اٜنّقٌن اآلخرين، ومن ىنا 

 السقوط، ىذا.

ألنو إف اريد من   )قّدس سرّه(  تعاىل وللعبد ٣نّا ال يرجع إىل ١نّصل كما ذكره شيخنا األنصاري وال ٫نفى أّف كوف العتق حّقاً للَّو
ال يستلـز اٜنق وال وجوب الوفاء عليو ألنو  تعاىل أنو أمر ١نبوب قد ندب إليو الشرع، فهو وإف كاف كذلك إاّلأنو كونو حّقاً للَّو



ال ٫نتص بصورة االشرتاط فقط ألنو ١نبوب على كل حاؿ، والزمو وجوب العتق ولو  أمر استحبايب، وإاّل فمحبوبية العتق للَّو
 مع عدـ االشرتاط، وىو مقطوع العدـ ألنو مستحب ال وجوب لو فضبًل عن أف يكوف حّقاً.

تعاىل أنو أمر بالوفاء بو على تقدير شرطو ألنو حّق للشارط حينئذ، وىو أيضاً صحيح إاّلأنو مشرتؾ  للَّووإف اريد من كونو حقاً 
 بٌن شرط العتق وغًنه من الشروط، فماذا وجو عدـ سقوط شرط العتق دوف غًنه.
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بد على اٞنشروط عليو وليس لو اٞنطالبة بذلك أبدًا كما ذكرنا وأّما أنو حّق العبد ففيو: أّف اشرتاط العتق ال يوجب حّقًا للع
 نظًنه يف النذر ألنو إذا نذر شيئاً على الفقراء أو غًنىم فليس للفقراء مطالبة الناذر بالوفاء بالنذر.

ذ ىو نظًن ما إذا وإف اريد بذلك أّف العبد ينتفع بعتقو وإليو يرجع نفعو، ففيو أّف رجوع اٞننفعة إليو ال يوجب االستحقاؽ، إ
اشرتط يف ضمن العقد أف يهب لثالث مااًل أو يبيعو منو بأنقص من ٖننو فإّّنما يوجباف رجوع النفع إىل الثالث إاّلأنو ال 

 يوجب االستحقاؽ كما ىو ظاىر. وعليو فالصحيح أنو ال فرؽ بٌن شرط العتق وشرط غًنه يف سقوطو باالسقاط.

يكوف باللفظ واخرى يكوف بالفعل، وىذا األمر وإف تعّرض لو شيخنا األنصاري يف األمر  مث إّف إسقاط الشرط واٜنق تارةً 
اٞنتقّدـ إاّلأّف اٞنناسب لو ذكره يف ىذا األمر، فإذا تصّرؼ اٞنشروط لو أو عمل عمبًل علمنا بو أنو يسقط بذلك حقو فبل كبلـ 

ى أّف ٠نرد التصرؼ أو العمل يوجب السقوط اللهم إاّلفيما يف سقوطو بو، وأّما إذا مل يدّؿ عملو على إسقاطو فبل دليل عل
دّؿ الدليل على كونو موجباً للسقوط كما دّؿ على أّف التقبيل واللمس و٥نو٨نا يسقطاف اٝنيار يف خيار اٜنيواف، إاّلأّف التعّدي 

سقوط اٝنيار بو كما قّدمنا  من مورد النّص إىل غًنه غًن ٣نكن، ففيما مل يقم دليل على أنو يوجب السقوط ال دليل على
 تفصيل ذلك يف األُناث اٞنتقّدمة فلًناجع.

يف حكم الشرط الصحيح أخًناً: ىو أّف الشرط رّنا ال يكوف من قبيل الكم كما  «ٔ»  ٣نّا ذكره شيخنا األنصاري اٛنهة الرابعة
 بيل الكم مّتصبًل أويف شرط اٝنياطة والكتابة وغًن٨نا من األوصاؼ واألفعاؿ، واخرى يكوف الشرط من ق

______________________________ 
 ٔٛ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)
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منفصبًل، واألوؿ كما إذا باع الثوب على أنو عشرة أذرع واألرض مائة مرت، والثاين كما إذا باع ما يف الكيس من اٛنوز على 
 أنو مائة عدد.



القسم األوؿ ال يوجب إاّلاٝنيار، وأّما االمضاء مع اٞنطالبة باألرش وّنا ٫نصو من الثمن  وال إشكاؿ يف أّف ٔنّلف الشرط يف
فبل، ألّف الثمن إ٧نا يقع يف مقابل ذات اٞنبيع وال يقع يف مقابل الشرط أبدًا ولو كاف الشرط يف نفسو أمرًا متحّواًل كما يف 

 اٝنياطة على ما تقّدـ.

الثاين فأيضاً ال خبلؼ بينهم يف ثبوت اٝنيار بذلك للمشروط لو إاّلأنو وقع اٝنبلؼ بينهم يف وأّما إذا ٔنّلف الشرط يف القسم 
أنو يتمّكن من أخذ األرش وما ٫نص الشرط من الثمن إذا أمضاه أو أنو كالقسم األوؿ ال يوجب إاّلالفسخ أو االمضاء ٠ناناً 

يف ىذا القسم مطلقًا وقيل بعدمو مطلقًا وثالث فّصل بٌن وال يتمّكن من أخذ األرش بوجو، ورّنا قيل ٩نواز أخذ األرش 
متساوي األجزاء و٢نتلفها بااللتزاـ باألرش يف الثاين دوف األوؿ، وىذا من غًن فرؽ بٌن صوريت التخّلف بالنقصاف والتخّلف 

 بالزيادة.

 لى أقساـ وصور:والذي ينبغي أف يقاؿ يف اٞنقاـ: ىو أّف البيع بشرط الكم يتصّور ُنسب مقاـ الثبوت ع

أف يكوف أصل البيع واٞنعاملة معّلقًا على ذلك الكم كما رّنا يعّلق على كيف أو غًنه من األوصاؼ واالمور   الصورة االوىل:
كما إذا صرّح بأف بيعي ٟنذا الثوب مشروط بأف يكوف عشرة أذرع ُنيث لو كاف أنقص ال يشرتيو اٞنشرتي وال يبيعو البائع، أو 

ي ٞنا يف الكيس من اٛنوز معّلق على أف يكوف مائة عدد وال أبيعو إذا كاف أنقص كما ال يشرتيو اٞنشرتي إذا  صرّح بأّف بيع
كاف كذلك، ويف ىذه الصورة العقد باطل من رأسو ألنو من التعليق اٞنبطل ومع البطبلف ال يبقى للنزاع يف أّف لو االمضاء 

 باطل وليس لو االمضاء وال الفسخ وال٠ناناً أو لو أف يطالب باألرش ٠ناؿ، إذ البيع 
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 ء لعدـ اٞنوضوع واٞنعاملة وىذا ظاىر. اٞنطالبة بشي

ء ولكن الثمن كاف معّلقاً على ذلك الكم  أف يكوف أصل البيع منّجزاً على كل تقدير وال يكوف معّلقاً على شي الصورة الثانية:
على كل تقدير إاّلأنو اشرتط على البائع أف يكوف ٖننو عشرة دراىم إذا كاف الثوب عشرة أذرع  اٞنشرتط كما إذا اشرتى الثوب

وتسعة إذا كاف تسعة، فأصل اٞنعاملة غًن معّلقة إاّلأّف كوف الثمن عشرة دراىم معّلق على كوف الثوب عشرة أذرع وكأنو 
رع أو أقل أو أكثر، وقد تقّدـ يف بيع صاع من الصربة أّف اشرتى الثوب اٝنارجي كل ذرع بدرىم من دوف أف يعلم أنو عشرة أذ

ىذه اٞنعاملة صحيحة وال غرر فيها بوجو، ألّف الثمن ّنقدار اٞنثمن إف كاف زائدًا فزائد وإف كاف ناقصًا فناقص وال خطر يف 
يظهر عند تسليمو ببل خطر على ىذه اٞنعاملة أصبًل، والعلم ّنا يف الصربة أو بذرع الثوب قبل قبضو وتسليمو غًن معترب ألنو 

أحد٨نا، فاٞنعاملة صحيحة يف ىذه الصورة ويثبت للمشروط لو اٝنيار على تقدير عدـ كوف الثوب عشرة أذرع ألنو صرّح بأف 
 يكوف لو اٝنيار على تقدير عدـ كوف الثوب عشرة أذرع مع كوف الثمن ّنقدار اٞنثمن كل ذرع بدرىم.



لصورة أمراف: أحد٨نا أف يكوف لو اٝنيار على تقدير عدـ ٓنّقق الكم اٞنشرتط. وثانيهما: أف وباٛنملة: أنو اشرتط يف ىذه ا
يكوف كل ذرع بدرىم أي كوف الثمن بقدر اٞنثمن، فإذا ظهر اٞنبيع ناقصاً عن الكم اٞنشروط يف ىذه الصورة فيثبت للمشروط 

عشرة أذرع كاف ٖننو عشرة دراىم وحيث إنو تسعة أذرع فقيمتو لو اٝنيار، كما أّف الثمن ينقص ّنقدار نقص اٞنبيع ألنو لو كاف 
تسعة دراىم حسب االشرتاط ولكن ال يبقى يف ىذه الصورة ٠ناؿ المضاء العقد بتماـ الثمن أي ببل أخذ األرش كما ىو 

عة ّنقدار اٞنبيع، أحد أطراؼ االحتماؿ يف اٞنقاـ فإنو صرّح بأنو لو مل يكن عشرة أذرع فليس ٖننو عشرة دراىم بل ٖننو تس
 فاالمضاء بتماـ الثمن عند ظهور النقص يف اٞنبيع ال ٩نري يف ىذه الصورة.
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ما إذا كاف كل من البيع والثمن غًن معّلقٌن وكبل٨نا منّجزاف على كل تقدير كما إذا اشرتى الثوب بعشرة  الصورة الثالثة:
أو غًن ناقص، فهذا اٞنوجود اشرتاه هبذا الثمن اٞنعٌّن وإف كاف ال يدري أّف اٞنثمن عشرة دراىم على كل حاؿ ظهر ناقصًا 

أذرع أو أقل إاّلأنو اشرتط على البائع اٝنيار لنفسو على تقدير ظهور النقص يف اٞنبيع وعدـ كونو عشرة أذرع، واٞنعاملة يف ىذه 
على اعتباره يف غًن اٞنكيل واٞنوزوف إاّلمن جهة استلزاـ اٛنهل ّنقداره  الصورة صحيحة أيضاً، والعلم ّنقدار اٞنبيع ٣نّا ال دليل

، فيلـز إذا مل ٩نعل لنفسو اٝنيار دوف ما إذا جعلو لنفسو فإنو ال خطر يف اٞنعاملة حينئذ ألنو إذا  الغرر وىو قد يلـز وقد ال يلـز
واٞنوزوف يعترب العلم ّنقدار٨نا وإف مل يستلـز اٛنهل ظهر ناقصاً فلو أف يفسخ العقد كما ىو اٞنفروض، نعم يف خصوص اٞنكيل 

 .«ٔ»  ّنقدار٨نا الغرر إاّلأنو للنّص كما مّر يف ١نلو تفصيل ذلك فراجع

ويف ىذه الصورة يثبت للمشروط لو اٝنيار عند ظهور النقص يف اٞنبيع، ولو أف ٬نضي العقد بتماـ الثمن أيضاً، إاّلأنو ال 
إمضائو مع اٞنطالبة باألرش وقيمة الناقص ألنو ببل موجب، إذ اٞنفروض أّف اٞنعاملة وقعت على يتمّكن يف ىذه الصورة من 

ىذا اٞنوجود هبذا الثمن اٞنوجود ال بأقل منو فاحتماؿ إمضائو مع األرش الذي ىو أحد االحتماالت يف اٞنسألة غًن جاٍر يف 
 ة.اٞنقاـ، فبل ٩نتمع أطراؼ االحتماالت اٞنذكورة يف صورة واحد

ومنو يظهر أّف موردي النفي واالثبات يف كلمات األصحاب متعّدد، ومعو يكوف النزاع لفظياً، ألّف من يقوؿ َنواز االمضاء 
مع اٞنطالبة باألرش نظره إىل الصورة الثانية كما أّف من أنكر االمضاء مع األرش ومل ٩نّوز أخذ األرش فنظره إىل الصورة الثالثة 

 لفظي، ىذا كّلو ُنسب مقاـ الثبوت. و٨نا ٢نتلفاف فالنزاع

______________________________ 
 ٖٗٙ( راجع اجملّلد الثاىن من ىذا الكتاب ص ٔ)
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يعين ...« على »وأّما يف مقاـ االثبات فيما إذا قاؿ بعتك ىذا الثوب بعشرة دراىم على أنو عشرة أذرع، فإف أرجعنا قولو 
التعليق إىل أمرين أحد٨نا التزامو باٞنعاملة الذي معناه اٝنيار، وثانيهما أّف ىذه العشرة فيما إذا كاف الثوب عشرة أذرع الشرط و 

أي أرجعناه إىل الثمن ليكوف من التعليق يف الثمن وكأنّو اشرتى كل ذرع بدرىم فيثبت بذلك ما ذكره شيخنا األنصاري من 
 رش وقيمة النقص.أّف لو االمضاء مع اٞنطالبة باأل

تكوف اٞنعاملة حينئذ من قبيل الصورة الثانية اليت يكوف التعليق فيها تعليقًا ألمرين أحد٨نا االلتزاـ باٞنعاملة  وبعبارة اخرى:
الذي نتيجتو اٝنيار على تقدير التخّلف، وثانيهما كوف الثمن عشرة دراىم ّنعىن أّف كوف الثمن عشرة دراىم معّلق على كوف 

 «ٔ» عشرة أذرع فإف مل يكن كذلك فالثمن أيضًا ال يكوف عشرة دراىم بل بالنسبة، فبل يبقى ٞنا ذكره جامع اٞنقاصد اٞنبيع
 من االمضاء ببل مطالبة األرش ٠ناؿ، ألنو من التعليق يف الثمن كما مّر.

الراجع إىل  -ف الثمن عشرة دراىمال إليو وإىل كو  -وأّما إذا أرجعناه أي قولو على ... إىل خصوص االلتزاـ باٞنعاملة فقط
الصورة الثالثة، فيثبت بو ما ذكره جامع اٞنقاصد من أنو يثبت لو اٝنيار ولو الفسخ واالمضاء من دوف مطالبة األرش ألنو باع 

 الثوب بعشرة دراىم ببل تعليق.

ثاين من أنو يرجع إىل االلتزاـ باٞنعاملة فقط ولكن الظاىر اٞنطابق للمستفاد العريف من مثل التعليق اٞنذكور ىو ما ذكره احملّقق ال
 ال «ٕ» وبعدمو يثبت لو اٝنيار

______________________________ 
 ٕٛٗ: ٗ( جامع اٞنقاصد ٔ)

بكذا، فاٞنوجود بيع يف مقابل  ( ولذا قاؿ بأّف االشارة مقّدمة على العنواف ّنعىن أنو أشار إىل اٞنوجود اٝنارجي وقاؿ بعتكوٕ)
 اٞنعٌّن كائناً ما كاناالثمن 
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أنو يرجع إىل أمرين أحد٨نا االلتزاـ وثانيهما كوف الثمن كذا مقدار ّنعىن التعليق يف الثمن، ألنو وإف كاف أمراً ٣نكناً كما ذكرناه 
يكفي فيو ألّف ظاىره أنو تعليق لبللتزاـ إاّلأنو ٪نتاج إىل التصريح بو يف مقاـ االثبات، و٠نرد الظهور اللفظي والتعليق ال 

باٞنعاملة ال أنو تعليق فيو ويف الثمن كما ىو ظاىر ُنسب الفهم العريف، فما أفاده شيخنا األنصاري ال ٬نكن اٞنساعدة عليو، 
 ىذا كّلو يف طرؼ ظهور النقص.



ال يكوف زائداً على عشرة أمتار يف بيع األرض مثبًل وكذا اٜناؿ فيما إذا ظهرت الزيادة ألّف البائع تارًة يعّلق أصل بيعو على أف 
وقد عرفت أنو باطل وال ٩نري فيو ىذا النزاع أي االمضاء ٠ّنانًا أو مع مطالبة األرش، واخرى يعّلق التزامو باٞنعاملة على كونو 

منها بدرىم وعند  عشرة أذرع كما يعّلق كوف ٖننها عشرة دراىم على كوف األرض عشرة أذرع وكأنو يشرتط بيع كل ذرع
التخّلف يثبت لو اٝنيار ولو أف يفسخ اٞنعاملة يف العشرة أذرع اٞنبيعة ألنو لو اٝنيار كما أّف الزيادة باقية يف ملكو على تقدير 
ا االمضاء )ألّف الفرض التخّلف بالزيادة( وثالثة يبيع ىذه األرض هبذا الثمن منّجزًا ولكّنو ٩نعل لنفسو اٝنيار على تقدير كوّن

زائدة على عشرة أذرع وحينئذ عند التخّلف يثبت لو اٝنيار فقط من دوف أف يكوف الزيادة لو، ألّف الفرض أنو باع األرض 
 بأٗنعها بعشرة دراىم، ىذا ُنسب مقاـ الثبوت.

دراىم أي كل ذرع  وأّما يف مقاـ االثبات فإف أرجعنا التعليق إىل أمرين أحد٨نا االلتزاـ باٞنعاملة، وثانيهما كوف ٖننو عشرة
بدرىم باٞنعىن اٞنتقّدـ أعين كوف ٖننو عشرة دراىم معّلق على كوف األرض عشرة أذرع فإف زاد يزيد وإف نقص ينقص الذي ىو 

وإف أرجعناه إىل خصوص االلتزاـ  )قّدس سرّه(  الصورة الثانية، فيثبت لو اٝنيار مع مطالبة الزائد كما ذكره شيخنا األنصاري
وقد عرفت أّف  )ر٘نو اللَّو( ورة الثالثة فيثبت لو اٝنيار فقط دوف استحقاؽ الزيادة كما ذكره جامع اٞنقاصدالذي ىو الص

 الظهور اللفظي على طبق ما ذكره جامع اٞنقاصد.
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يف الثوب و٢نتلف األجزاء كما يف وعليو فالظاىر أّف ٔنّلف الشرط يف الكم يف ٗنيع صوره األربعة أعين متوافق األجزاء كما 
األرض ٛنودة بعضها ورداءة بعضها اآلخر أو الدار الختبلؼ أجزائها، كاف التخّلف بالنقص أـ كاف بالزيادة ال يوجب إاّل 

يرونو  اٝنيار وال ٩نوز مطالبة االرش معو، ألّف التعليق ُنسب اٞنتفاىم العريف يرجع إىل االلتزاـ باٞنعاملة ونتيجتو اٝنيار وال
 راجعاً إىل كوف اٞنثمن عشرة أذرع الذي نتيجتو تعليق الثمن وكوف الثمن بقدر اٞنثمن.

يف اٛنواب عن ذلك بأنّا ال ننكر أّف البيع على أنو عشرة أذرع بيع مع االشرتاط  )قّدس سرّه(  وأّما ما أفاده شيخنا األنصاري
قّسط الثمن عليو فهو ال يرجع إىل ١نّصل، ألّف فرض كوف التعليق إاّلأنّا ننكر أف يكوف كل شرط غًن مقابل باٞناؿ وال ي
ء شرطًا مع كونو مقاببًل باٞناؿ ٣نّا ال ٩نتمعاف، فاٜنّق ما أفاده جامع  اٞنذكور شرطًا فرض عدـ وقوع اٞناؿ يف مقابلو وكوف شي

 اٞنقاصد كما تقّدـ.
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 الكبلـ يف حكم الشرط الفاسد



 

 :«ٔ» )قّدس سرّه(  والكبلـ فيو يقع يف امور كما ذكره شيخنا األنصاري

ال إشكاؿ يف أّف الشرط الفاسد ال ٩نب الوفاء بو وال الزاـ بفعلو شرعاً، ألنو معىن الفساد يف مقابل الصحة  األمر األوؿ:
، فالشرط الفاسد ّنا أنو شرط ال حكم لو، وااللزاـ بو، فمعىن أنو فاسد أنو ال إلزاـ بفعلو وال ٩نب على اٞنكّلف أف يفي بو

 نعم إذا كاف الشرط الفاسد يف نفسو مشروعاً ال مانع من أف يأيت بو اٞنشروط عليو، ألنو وعده وىذا ظاىر.

وينبغي أف يكوف ١نل الكبلـ ىو الشرط الفاسد الذي مل يدّؿ دليل من إٗناع أو نّص على فساد العقد بفساد شرطو، أو دّؿ 
مع فساد شرطو، فالكبلـ يف الشرط الفاسد إذا مل يقم دليل على فساد العقد معو أو صحتو معو، وعليو فمثل على صحتو 

بيع اٝنشب مشروطًا بأف ٩نعلو اٞنشرتي صنمًا خارج عن ١نل الكبلـ، ألّف فساد العقد يف مثلو ألجل النصوص، بل بطبلف 
يف صورة عدـ اشرتاطو فيما إذا علم أنو ٩نعلو صنماً كما تقّدـ ذلك يف البيع اٞنذكور غًن مستند إىل االشرتاط ألنو باطل حّت 

  أّف النّص ىو الفارؽ بٌن بيع )قّدس سرّه(  وذكر ىناؾ شيخنا األنصاري «ٕ»  ١نلو

______________________________ 
 ٜٛ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)

 اوما بعدى ٕٚٙ(: ٖ٘)موسوعة اإلماـ اٝنوئي  ٔ( الحظ مصباح الفقاىة ٕ)
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اٝنشب ٣نّن يعلم أنو ٩نعلو صنمًا وبيع العنب ٣نّن يعلم أنو ٩نعلو ٙنرًا حيث إّف األوؿ باطل والثاين صحيح، وال فرؽ بينهما 
كاف باطبًل إاّلورود النص يف األوؿ على بطبلنو دوف الثاين كما ىو ظاىر، وكذا البيع مشروطًا ببيعو من البائع ثانيًا فإنو وإف  

وإاّل فالشرط أعين البيع ثانيًا صحيح يف  «ٔ» إاّل أنو من جهة داللة األخبار على بطبلنو وىي األخبار اٞنعنونة بأخبار العينة
نفسو ومن ىنا لو اشرتط بيعو من شخص آخر تصح ببل كبلـ ألنو من قبيل شرط فعل سائغ يف نفسو، وإ٧نا دّلت األخبار 

قارنتو بالشرط اٞنذكور ال أّف الشرط فسد وأوجب فساد اٞنشروط ولعّلو ظاىر، فهذه اٞنوارد خارجة على بطبلف العقد عند م
 عن ١نل الكبلـ.

كما إذا اشرتى شيئاً   «ٕ»  كما أّف الشرط الفاسد إذا أوجب فقد شرط من شروط البيع تكويناً يكوف خارجاً عن ١نل الكبلـ
واشرتط عليو عمارة داره وال يدري أّف داره وسيعة أو ساحتها ضّيقة وىو يوجب اختبلؼ القيمة ال ١نالة وتكوف اٞنعاملة 
غررية بالوجداف ألنو أمر خطري لعدـ علمو ّنقدار ما التزمو من مصارؼ العمارة، وكما إذا باع واشرتط أف يكوف ما يف كيس 



اؿ لو مع عدـ علمو ّنقدار ما يف الكيس فيكوف البيع فاسدًا يف نفسو لفقد شرط من شروطو وىو عدـ كونو اٞنشرتي من اٞن
 غررياً، والبطبلف يف ىذه الصورة مستند إىل فقد شروط صحة البيع يف نفسو، وىذا أيضاً خارج عن ١نل الكبلـ.

ذىبوا إىل أنو يوجب فساد النكاح ومل  )قّدس سّرىم( الفقهاءومن ىذا القبيل أيضًا ما إذا اشرتط اٝنيار يف عقد النكاح فإّف 
  يبّينوا وجو بطبلنو أي بطبلف النكاح

______________________________ 
 ٙ، ٗح  ٘/ أبواب أحكاـ العقود ب ٔٗ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ( وسيأيت تعميم ٟنذا الكبلـ يف الصفحة اآلتية فانتظرٕ)
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وملّخصو: أّف األدلّة دّلت على أّف النكاح ال  «ٔ» د ذكرنا الوجو يف ذلك سابقاً وأشرنا إليو يف حواشينا على كتاب العروةوق
٫نلو من أحد قسمٌن ألنو إّما دائمي أو موّقت بوقت مضبوط ويعرّب عنو باالنقطاع والتمّتع كتوقيتو بشهر أو شهرين و٥نو٨نا، 

ار يف معاملة ٓنديد ذلك اٞننشأ بالفسخ ألّف اال٨ناؿ يف الواقع غًن معقوؿ، فاٞننشأ للمتعاقدين وقد عرفت أّف معىن جعل اٝني
ء، ومعىن جعل اٝنيار أّف اٞننشأ  إّما ىو اٞنلكية أو الزوجية على ٥نو االطبلؽ، وإّما ىو اٞنلكية أو الزوجية اٞنقّيدة بوقت أو بشي

بزماف الفسخ أو الزوجية اٞنوقّتة بزماف فسخها، وحيث إّف أصل الفسخ وزمانو غًن  ليس ىو اٞنلكية اٞنطلقة بل اٞنلكية اٞنوقّتة
، وقد عرفت أّف النكاح ال ٫نلو  معّينٌن فيكوف جعل اٝنيار يف عقد النكاح إنشاء للزوجية االنقطاعية اٞنقّيدة بوقت غًن معلـو

وال ثالث ٟنما، فاٞنوّقت بوقت غًن معلـو باطل،  عن أحد القسمٌن فإنو إّما استمراري ودائمي وإّما موّقت بوقت مضبوط
فالشرط يف ىذه الصورة قد أوجب فقد شرط من شروط صحة النكاح أعين التوقيت بوقت مضبوط، وىذا أيضًا خارج عن 

 ١نل الكبلـ.

لعقد فالبحث متمّحض يف الشرط الفاسد الذي ال يدّؿ دليل على بطبلف العقد معو وال يوجب فقد شرط من شروط صحة ا
تكويناً، فالكبلـ يقع يف أنو ىل يوجب سراية الفساد إىل اٞنشروط أو ال؟ وىذا كما إذا اشرتط يف ضمن عقد أف يشرب اٝنمر 

 أو يكذب أو يرتؾ واجباً، فهل فساد الشرط يف اٞنثالٌن يوجب فساد العقد أو ال؟

  للمحّققٌنالصحيح أّف الشرط الفاسد ال يوجب فساد اٞنشروط أبداً وفاقاً 

______________________________ 
 [ٖ٘٘ٛاٞنسألة ] ٖٛٙ: ٕ( العروة الوثقى ٔ)
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ومن تبعو، والوجو  «ٗ»  خبلفًا لبعض اٞنتقّدمٌن كالشيخ «ٖ»  واحملّقق الثاين «ٕ»  والشهيدين «ٔ» من اٞنتأخرين كالعبّلمة
عليق أصل اٞنعاملة بوجوده وإاّل لكانت اٞنعاملة باطلة يف نفسها كاف شرطها فاسدًا أـ مل يف ذلك أّف الشرط غًن راجع إىل ت

يكن ألّف التعليق يف العقد يوجب البطبلف، بل الشرط الذي ّنعىن الربط يربط شيئٌن آخرين يف كل معاملة فإنو يستلـز تعليق 
ة، ومنو يظهر حاؿ شرط النتيجة أيضًا ُنيث لوال التزامو بو أصل اٞنعاملة بالتزاـ الطرؼ بالشرط يف شرط األفعاؿ االختياري

فعبًل فبل بيع بينهما أصبًل، ومثل ىذا التعليق ال يوجب البطبلف ألنو تعليق بأمر حاصل بالفعل و٨نا يعلماف بوجوده، فاٞنعاملة 
عو على إ٩ناد اٞنشروط عليو الشرط خارجاً، تتحّقق بتحّقق التزاـ اٞنشروط عليو بالشرط كما يستلـز تعليق التزاـ البائع مثبًل ببي

بل رّنا يصرّح بأّنك إف مل تأت بكذا فبل ألتـز باٞنعاملة، وىذا التعليق يوجب اٝنيار على تقدير عدـ إ٩ناد اٞنشروط عليو ما 
 وجب يف حّقو.

ـ اٞنشروط عليو بذلك احملرـّ كما عّلق وعليو فإذا باعو شيئاً بشرط أف يرتكب ١نّرماً أو يرتؾ واجباً فقد عّلق أصل بيعو على التزا
التزامو بو بإ٩ناده ذلك احملرـّ يف اٝنارج، فإذا التـز اٞنشروط عليو بذلك احملرـّ عصيانًا أو غفلة عن أنو حراـ أو جهبًل باٞنوضوع  

صوؿ ما عّلقت كما إذا اشرتط عليو شرب مائع ٢نصوص والتـز بشربو مث ظهر أنو ٙنر فبل ١نالة تكوف اٞنعاملة صحيحة ٜن
  عليو وىو التزاـ الطرؼ

______________________________ 
 ٖٖ٘: ٕ( ٓنرير األحكاـ ٔ)

 ٖٕٚ: ٖ، اٞنسالك ٕٗٔ: ٖ( راجع الدروس ٕ)

 ٖٔٗ: ٗ( جامع اٞنقاصد ٖ)

 ٜٗٔ -ٛٗٔ: ٕ( اٞنبسوط ٗ)
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طًا ٢نالفًا للكتاب وال للسّنة فبل حرمة فيو وىو شرط سائغ، وحيث إنو باٜنراـ، وشرط االلتزاـ باٜنراـ يف اٞنعاملة ليس شر 
حاصل بالفعل فاٞنعاملة متحّققة ويشملها العمومات ال ١نالة، فبل يكوف فساد الشرط اٞنذكور شرعًا موجبًا لبطبلف اٞنعاملة 

لتزاـ اٞنشروط عليو بالشرط، واٞنفروض أّف ألّنا مل يعّلق على وجود الشرط يف اٝنارج حّت ينتفي بانتفائو وإ٧نا عّلقت على ا
 االلتزاـ بو حاصل فاٞنعاملة متحّققة وال وجو لبطبلّنا.



 إىل ىنا ٓنّصل أّف اٞنقتضي لصّحة اٞنعاملة موجود فبلبّد من مبلحظة أنو ىل ىناؾ مانع عن صحتها أو ال مانع عنها أيضاً.

قد عرفت أّف الشرط إذا أوجب فقد شرط من شروط العقد تكوينًا فبل ١نالة يوجب فساد العقد إاّلأنو خارج عن ١نل  تتميم:
الكبلـ كما عرفت أمثلتو، ومن ذلك ما إذا شرط أمرًا ٢نالفًا ٞنقتضى العقد كما إذا شرط عدـ التمّلك يف البيع فإّف ىذا 

يع ال مع القصد باطل النتفاء شرطو وىو القصد، وىذا أيضًا خارج عن ١نل الشرط يوجب عدـ قصده البيع ال ١نالة، والب
 الكبلـ.

أنو إذا باع شيئًا واشرتط عليو أف يصرفو يف أمر حراـ كما إذا باعو العنب واشرتط  «ٔ» )قّدس سرّه( وذكر شيخنا االستاذ
رج عن ١نل الكبلـ، والوجو يف ذلك أّف اٞنبيع عليو أف يصرفو يف اٝنمر يكوف ذلك الشرط موجباً لفقد شرط صحة البيع وبو ٦ن

حينئذ ٣نّا ال منفعة ١نّللة مقصودة فيو فيفسد بيعو ألّف االنتفاع منو َنعلو ٙنرًا قد حّرمو الشارع وألغاه، واالنتفاع بو يف غًنه 
اؿ فيفسد بيعو، ونظًنه ما إذا باعو من االمور احملّللة ٣نّا اشرتط البائع عدمو على اٞنشرتي، وعليو فبل منفعة ١نّللة مقصودة للم

 شيئاً واشرتط عليو أف يقامر بو وتقريبو ظاىر، ىذا.

 ولكن األمر ليس كذلك، ألّف االشرتاط اٞنذكور إف كاف ٣نضى شرعاً كما إذا

______________________________ 
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فهو يدّؿ على جواز صرفو يف اٞنورد اٞنذكور ألنو ٣نّا أمضاه الشارع أي ألزمو على أف يصرفو فيو وىو من أمضاه الشارع وأنفذه 
اٞننافع اٞنقصودة احملّللة باالمضاء وإف مل يتعّلق عليو االمضاء شرعًا فهو ساقط وال اعتبار بو ّنعىن أّف اٞنشرتي لو أف يصرفو يف 

و يف غًن مورد الشرط وقع فاسداً، وعلى كل حاؿ ال يستلـز ىذا الشرط فقد شرط غًن مورد االشرتاط، ألّف شرط عدـ صرف
من شروط صّحة البيع فهذا االشرتاط داخل يف ١نل الكبلـ نظًن غًنه من الشروط الفاسدة. نعم كربى اٞنسألة كما عرفتها 

١نل الكبلـ وإف كاف تطبيقها على تاّمة ألّف كل شرط استلـز فقد شرط من شروط صحة البيع فهو يفسد العقد و٫نرج عن 
ـّ، فالبحث متمّحض يف الشرط الفاسد يف نفسو من دوف أف يستلـز فقد شرط يف أصل اٞنعاملة كما  اٞنثاؿ اٞنذكور غًن تا

 عرفت، فلنرجع إىل ما كّنا بصدده.

 مث إّف الوجوه اليت استدّؿ هبا على فساد العقد بفساد شرطو ثبلثة:



من الثمن ال ١نالة، فإذا صح االشرتاط فبل إشكاؿ لوقوع ٠نموع الثمن يف مقابل ٠نموع اٞنثمن و٨نا  أّف للشرط قسطاً  األوؿ:
معلوماف، وأّما إذا فسد الشرط ومل ٬نض شرعًا فقهرًا ال ينتقل إىل البائع مثبًل ما يقع يف مقابل الشرط ال ١نالة، وحيث إّف ما 

 يف مقابل ذات اٞنبيع فتبطل اٞنعاملة. يقابلو ٠نهوؿ فيستلـز ذلك اٛنهل بالثمن الواقع

أّف الثمن ال  -)قّدس سرّه(  مضافًا إىل النقض بالشرط الفاسد يف النكاح كما نقضو شيخنا األنصاري -واٛنواب عن ذلك
زيادة يقع يف مقابل الشرط أبدًا صحيحًا كاف الشرط أـ فاسداً، وإ٧نا يقع اٞناؿ يف مقابل ذات اٞنبيع، نعم الشروط ٣نّا يوجب 

القيمة ال أّنا تقع يف مقابل اٞناؿ ومن ىنا قلنا إّف الشرط إذا تعّذر ثبت للمشروط لو اٝنيار فقط وليس لو مطالبة اٞنشروط 
  عليو ّنا يقابل الشرط من الثمن وليس ىذا إاّلمن جهة أّف الشرط قيد خارجي يوجب زيادة القيمة وال يقع بازائو
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 ء من اٞناؿ، ىذا أّواًل. شي

وثانياً: أّف ما يقابل الشرط من الثمن فيما إذا قلنا ّنقابلتو باٞناؿ ليس أمرًا ٠نهواًل بل حالو حاؿ الوصف يف أّف للموصوؼ 
بالوصف قيمة ولفاقده قيمة اخرى وكذا شراء الثوب بشرط اٝنياطة لو قيمة وشرائو بدوّنا لو قيمة اخرى معلومة عند الناس 

 وال جهالة فيما ٫نّصو من الثمن، وىذا ظاىر.

وثالثاً: بعد الغّض عّما تقّدـ، أّف اٞنعترب من العلم ّنقدار الثمن واٞنثمن ىو العلم ّنقدار ٠نموعهما وال يعترب العلم بقيمة كل 
باع ماؿ نفسو وماؿ  جزء جزء من اٞنبيع، بل العلم بقيمة ٠نموع اٞناؿ كاٍؼ يف صحتو، وليكن حاؿ الشرط كاٛنزء فكما إذا

غًنه بثمن واحد صفقة واحدة مث ظهر أّف نصفو للغًن ال يكوف اٞنعاملة الواقعة على ماؿ نفسو باطلة مع عدـ العلم ّنا يقع يف 
مقابلو من الثمن فكذلك اٞنقاـ، أو إذا باع ٙنراً وخبًل بقيمة أو شاة وخنزيراً يقع اٞنعاملة يف اٝنل والشاة صحيحة ّنا ٫نّصهما 
من الثمن مع عدـ معرفتهما ّنا ٫نّصهما من اٞناؿ، فكذا نقوؿ فيما ٥نن فيو إّف العلم بقيمة ٠نموع اٞنبيع والشرط يكفي يف 

 صحة اٞنعاملة وال يشرتط يف صحتها معرفة ما ٫نص اٞنبيع من الثمن، فهذا الوجو ساقط.

 اٞنعامبلت معّلق على اٞنعاملة مع االشرتاط وال يرضى البائع الذي ىو اٞنهم يف اٞنقاـ: ىو أّف الرتاضي اٞنعترب يف  الوجو الثاين
باٞنعاملة اجملّردة عن الشرط، فإّف اٞنقّيد ينتفي بانتفاء قيده، فيكوف العقد الواقع على ذات اٞنبيع من التجارة ال عن تراٍض وىو 

 .«ٔ» «ِل ِإالَّ أَْف َتُكوَف ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ اَلتَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػْيَنُكْم بِاْلَباطِ »  باطل لقولو عّز من قائل

  واٛنواب عن ذلك يظهر ٣نّا أشرنا إليو سابقاً وحاصلو: أّف الرضا اٞنعاملي



______________________________ 
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اٞنعاملة باطلة ألنو من التعليق اٞنبطل، أو لو فرضنا صحة  عند االنشاء مل يعّلق على وجود الشرط يف اٝنارج وإاّل لكانت
التعليق أيضًا تكوف اٞنعاملة باطلة فيما ٥نن فيو لعدـ حصوؿ ما عّلق عليو على الفرض واٞنعّلق ينتفي عند عدـ اٞنعّلق عليو ال 

عند االشرتاط مطلقًا ألنو تعليق  ١نالة وىذا من غًن فرؽ بٌن الشروط الصحيحة والفاسدة، والزمو بطبلف العقود وااليقاعات
ء يف  أو عند عدـ حصوؿ اٞنعّلق عليو إذا قلنا بصحة التعليق مثبًل، وحيث إّف العقود وااليقاعات ال تبطل عند اشرتاط شي

ضمنها أو عند عدـ حصوؿ شرطها فنستكشف من ذلك أّف الرضا اٞنعاملي مل يعّلق على وجود الشرط يف اٝنارج وإ٧ّنا عّلق 
االلتزاـ بإ٩ناد الشرط يف اٝنارج، وااللتزاـ بإ٩ناده ٞنّا كاف حاصبًل عند اٞنعاملة و٨نا يعلماف بوجوده فبل يكوف التعليق على على 

مثلو مبطبًل، ومن الظاىر أّف االلتزاـ بإ٩ناد الشرط يف اٞنقاـ حاصل ألنو التـز بو على الفرض فتكوف اٞنعاملة تاّمة ومتحّققة، 
 ّرماً مل ٬نضو الشارع مطلب آخر غًن مربوط ُنصوؿ اٞنعّلق عليو للمعاملة كما ىو ظاىر.وكوف ذلك أمراً ١ن

نعم رّنا يكوف البائع ُنيث لو كاف عاٞنًا ُنرمة ذلك الشرط أو كاف عاٞنًا بعدـ إمضاء الشارع لو ٞنا أقدـ على اٞنعاملة وإ٧نا 
عاملة تقصًنًا أو قصوراً، إاّلأّف ذلك من باب ٔنّلف الدواعي وىو ال أقدـ عليها باحتماؿ أّف الشارع ٬نضي الشرط احملرـّ يف اٞن

 يستلـز البطبلف وإاّل للـز بطبلف اٞنعاملة فيما إذا كاف البائع ُنيث لو علم برتّقي قيمة اٞنبيع مل يبعو أو لو علم بأّف اٞنشرتي ال
ملة يف األمثلة صحيحة غاية األمر ثبوت اٝنيار لو يف بعض يعمل بشرطو أو ال يدفع إليو ٖننو مل يقدـ على اٞنعاملة مع إّف اٞنعا

الفروض كعدـ دفعو الثمن أو عدـ وفائو بالشرط وىكذا، والوجو يف ذلك أّف ٔنّلف الدواعي ال ربط لو بالرضا اٞنعاملي أبداً، 
  وغًنه من العمومات، ومعو ال وجو «َأَحلَّ اللَُّو اْلَبْيعَ »  فالرضا موجود لتحّقق ما عّلق عليو وىو االلتزاـ ويشملو عمـو
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 للبطبلف.

و٣نّا ذكرنا يظهر الفرؽ بٌن الصور النوعية العرفية وبٌن شرط الفعل أو الوصف أو غًن٨نا ٣نّا ال يرجع إىل اٞنثمن أو الثمن، ألّف 
ليق على مثلها صحيح ألنو تعليق على اٞنوضوع، فإذا اختبلؼ الصورة النوعية العرفية ؤنّلفها يوجب بطبلف اٞنعاملة، والتع

باعو عبدًا فظهر جارية فاٞنعاملة باطلة عند العرؼ ألّف معىن بعتك ىذا العبد أيّن بعتك ىذا اٞنوجود على أنو عبد ومشروطاً 
اٛنارية والعبد ذاتٌن  بأنو كذلك فإذا ظهر جارية فاٞنعّلق عليو مل يتحّقق يف اٞنعاملة فهي باطلة، إذ العرؼ يرى كبًل من

متباينتٌن وأحد٨نا غًن اآلخر، نعم ٨نا ُنسب النظر الفلسفي واحد حقيقة واختبلفهما اختبلؼ يف وصف عرضي غًن ذايت، 



إاّلأّف اٞندار يف الصحة والبطبلف ىو ٔنّلف الصور النوعية العرفية دوف الفلسفية، وىذا ِنبلؼ اشرتاط غًن الصور النوعية ألّف 
  يوجب البطبلف واٞنعاملة ال تعّلق عليو وإاّل بطلت من رأسها كما ىو ظاىر.ٔنّلفو ال

 األخبار اٞنسّماة بأخبار العينة. الوجو الثالث:

وحاصل اٛنواب: أّف مورد داللة الدليل على فساد اٞنعاملة عند فساد شرطها خارج  «ٔ» وقد تقّدـ اٛنواب عنها آنفاً وسابقاً 
عن ١نل الكبلـ، ألّف الشرط فيها غًن فاسد يف نفسو، إذ البيع من البائع ليس أمراً ٢نالفاً للكتاب والسّنة فلو سّلمنا دخولو يف 

رتي لو ثانيًا نقداً، فنلتـز ببطبلف ىذا الشرط وإفساده ١نل الكبلـ فهو نّص ورد يف خصوص البيع نسيئة مشروطًا ببيع اٞنش
  العقد يف مورده أعين خصوص بيع النسيئة، فمن أحد شرائط صحتها أف ال يشرتط فيها بيعو من البائع

______________________________ 
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فهذه  )قّدس سرّه( صحيحًا فهو باطل للنص أو ألنو دوري على ما ذكره العبّلمةثانيًا ولو مع كوف ىذا الشرط يف نفسو 
 الروايات خارجة عن ١نل الكبلـ.

الواردة يف حكم من يشرتي شيئًا ويشرتط على البائع أف تكوف خسارة اٞنشرتي على بائع اٞناؿ  «ٔ»  وأّما رواية عبداٞنلك
مل يعلم أنو راجع « ال ينبغي»تدّؿ على فساد العقد عند فساد شرطو ألّف قولو  فهي أيضاً ال« ال ينبغي» )عليو السبلـ(  فقاؿ

إىل أصل ىذه اٞنعاملة والبيع أي البيع اٞنذكور ٣نّا ال ينبغي، أو أّف ىذا االشرتاط ال ينبغي، فعلى الثاين ٫نرج عن ١نل الكبلـ 
وعلى األوؿ تكوف دالّة على بطبلف العقد بفساد ألنو ّني ورد على الشرط ابتداء وساكتة عن بطبلف البيع وىو ظاىر، 

 شرطو، ولكن الرواية ال داللة ٟنا على أحد٨نا فهي ٠نملة ال داللة فيها على اٞنطلب، ىذا أّواًل.

ال يقتضي الفساد وإ٧نا يفيد الكراىة وال ربط ٟنا بالفساد، فهب أّف اٞنعاملة مع الشرط اٞنذكور « ال ينبغي»وثانياً: أّف قولو 
 روىة وكبلمنا يف الصحة والفساد.مك

نّص يف الفساد والتحرًن إاّلأنو ال يقتضي اٜنكم بفساد العقد عند فساد « ال ينبغي» )عليو السبلـ(  وثالثاً: ىب أّف قولو
 شرطو مطلقاً، ألنو نص ورد يف مورد خاص وىو البيع بشرط كوف خسارة اٞنشرتي على البائع وال نتعّدى عنو إىل غًنه.

اً: أّف داللة الرواية على فساد العقد بفساد شرطو مطلقًا أو يف موردىا يتوّقف على أف يكوف اٞنراد من كوف خسارة ورابع
اٞنشرتي على البائع ضماف البائع ٞنا ٫نسره اٞنشرتي يف بيعو اٞنبيع فإنو أمر على خبلؼ الكتاب والسّنة، إذ ال وجو ٝنسارة 



، وأّما إذا كاف اٞنراد من االشرتاط اٞنذكور شرط جرباف خسارة اٞنشرتي ّناؿ البائع بأف أحد وكوف اآلخر ضامنًا ٝنسارتو شرعاً 
  يكوف الشرط شرط فعل

______________________________ 
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إذا خسر، فالرواية تكوف خارجة عّما ٥نن فيو، ألّف الشرط اٞنذكور حينئذ شرط وىو أف يعطي البائع مقداراً من مالو للمشرتي 
سائغ مباح ال فساد فيو أبدًا حّت يستلـز فساد العقد أيضًا كما ذكرناه سابقاً، فتكوف الرواية أجنبية عن اٞنقاـ ومعتربة يف 

 خصوص موردىا.

لفساد العقد أبداً، مع اقتضاء العمومات صحتو ألنو بيع وعقد  إىل ىنا ٓنّصل: أّف العقد ال يفسد عند فساد شرطو وال وجو
 وىو صحيح على طبق القاعدة.

وتعضد القاعدة ٗنلة من األخبار الواردة يف صحة العقد عند فساد شرطو فمنها: ما عن اٞنشايخ الثبلثة يف الصحيح عن 
ا وىي ٣نلوكة فاشرتهتا عائشة فأعتقتها فخًّنىا رسوؿ أنو ذكر أّف بريدة كانت عند زوج ٟن» )عليو السبلـ(  اٜنليب عن الصادؽ

اللَّو فقاؿ: إف شاءت قعدت عند زوجها وإف شاءت فارقتو وكاف مواليها الذين باعوىا اشرتطوا على عائشة أّف ٟنم والءىا 
فساده ومل ٬ننع عن أصل عن الشرط ل )صّلى اللَّو عليو وآلو(  حيث منع «ٔ» «الوالء ٞنن أعتق )صّلى اللَّو عليو وآلو(  فقاؿ

 البيع اٞنشروط بو.

يف الرجل يشرتي اٛنارية ويشرتط ألىلها أف ال يبيع وال يهب وال يورث، قاؿ: يفي بذلك »ومنها: مرسلة ٗنيل عن أحد٨نا 
العقد عن شرط عدـ االرث مع تصحيحو  )عليو السبلـ(  وىذه الرواية أيضاً دّلت على منعو «ٕ» «إذا اشرتط ٟنم إاّل اٞنًناث

 وسائر الشروط.

وىذه األخبار وغًنىا من األخبار أيضًا تقتضي صحة العقد عند فساد شرطو وقد عرفت أّف الصحة ىي اٞنطابقة للقاعدة 
  ُنيث مل نكن ٥نتاج معها إىل

______________________________ 
 ٕح  ٕ٘/ أبواب نكاح العبيد واالماء ب ٔٙٔ: ٕٔ( الوسائل ٔ)

 ٖح  ٓٗ/ أبواب اٞنهور ب ٖٓٓ :ٕٔ( الوسائل ٕ)



 ٕٓٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

 األخبار، ولوال ىذه األخبار أيضاً كّنا ٥نكم بصحة العقد وعدـ سراية الفساد من الشرط إليو، ىذا.

شرطو مث إنو رّنا يستدّؿ على ما ذكرناه من عدـ سراية الفساد من الشرط الفاسد إىل العقد: بأّف فساد العقد من جهة فساد 
أمر مستحيل يف مقاـ الثبوت والوجو فيو: أّف صحة الشرط ّنعىن وجوب الوفاء بو متوقّفة على صحة العقد، إذ وجوب الوفاء 
بالشرط تابع لوجوب الوفاء بالعقد ّنعىن أنو إ٧نا يكوف واجب الوفاء فيما إذا وقع يف ضمن عقد صحيح، وىذا التوّقف ظاىر 

كور يف ضمن العقد شرط ابتدائي ال ٩نب الوفاء بو، وعلى ذلك إذا كاف صحة العقد أيضاً ولذا قلنا إّف الشرط غًن اٞنذ 
 متوقّفة على صحة الشرط كما ىو معىن كوف العقد فاسداً بفساد شرطو لدار، وىذا ظاىر.

فإّف وجوب الوفاء  )قّدس سرّه(  أّف يف ىذا االستدالؿ ما ال ٫نفى، وىو كما أفاده «ٔ» )قّدس سرّه(  وذكر شيخنا األنصاري
بالشرط وإف كاف متوقّفًا على صحة العقد كما عرفت إاّلأّف صحة العقد ال تتوّقف على وجوب الوفاء بالشرط بل يتوّقف 
على ملزـو وجوب الوفاء بالشرط، وملزومو أف ال يكوف فاسداً أي أف ال يكوف منافياً ٞنقتضى العقد وال يكوف ٢نالفاً للكتاب 

ما يتوّقف صحة العقد عليو أمر عدمي وىو غًن ما يتوّقف على صحة العقد فبل دور، وألجل فساد ىذا والسّنة وىكذا، ف
 للجواب عنو، ىذا ٕناـ الكبلـ يف بياف صحة العقد عند فساد شرطو. )قّدس سرّه(  االستدالؿ مل يتعّرض شيخنا األنصاري

احتمالٌن يف  )قّدس سرّه(  يار لو؟ ذكر شيخنا األنصاريبقي الكبلـ يف أنو ىل يثبت للمشروط لو اٝنيار حينئذ أو ال خ
 اٞنقاـ:

______________________________ 
 ٓٓٔ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)

 ٕٔٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

أحد٨نا أّف اٞنشروط لو يثبت لو اٝنيار من جهة تعّذر الشرط، ألّف اٞنمتنع شرعاً كاٞنمتنع عقبًل، وحيث إّف الشرط ٣نتنع شرعي 
 ٜنرمتو فهو متعّذر فيثبت لو اٝنيار.

وثانيهما: عدـ ثبوت اٝنيار لو لفساد الشرط. مّث قّوى الوجو األوؿ من جهة أّف اٞنمتنع الشرعي كاٞنمتنع العقلي، مّث رجع عنو 
عدة ال ضرر أخًناً وبىن على عدـ ثبوت اٝنيار للمشروط لو من جهة أّف مدرؾ خيار ٔنّلف الشرط إّما ىو االٗناع وإّما ىو قا

 فيما إذا مل يكن عاٞناً ببطبلف الشرط وحرمتو وإاّل فمع العلم يستند الضرر إىل إقداـ نفسو ال إىل لزـو اٞنعاملة وىذا ظاىر.



أّما االٗناع فهو غًن ثابت يف اٞنقاـ ألّّنم ذىبوا إىل فساد العقد بفساد شرطو بل حكي عدـ القوؿ باٝنيار من أحد من 
 اٞنتأخرين، فاالٗناع غًن متحّقق. اٞنتقّدمٌن وأوائل

وأّما قاعدة ال ضرر فهي أيضًا ال ْنري يف اٞنقاـ، ألّف االعتماد عليها إ٧نا يصح فيما إذا اعتضدت بعمل األصحاب على 
 طبقها وإاّل فلو اعتمدنا عليها مطلقًا الستلـز ذلك تأسيس فقو جديد، ألّف الضرر اٞنرتّتب على جهل اٞنتبايعٌن باٜنكم أو

 يف اٞنقاـ. )قّدس سرّه(  اٞنوضوع كثًن فبل يعتمد على القاعدة سّيما إذا مل نفّرؽ بٌن اٛنهل التقصًني والقصوري، ىذا ما أفاده

ولكن الظاىر أّف اٝنيار ال مانع عنو يف اٞنقاـ، وىذا ال ألجل قاعدة ال ضرر بل قدمنا يف خيار الغنب أّف قاعدة ال ضرر ال 
أصبًل، بل من جهة نفس اشرتاط اٝنيار يف اٞنعاملة، وذلك ألّف اٞنتعاملٌن إذا اشرتطا شرطًا يف اٞنعاملة تكوف مستندًا للخيار 

 فمعناه أّّنما جعبل اٞنلكية اٞنقّيدة بزماف الفسخ دوف اٞنلكية اٞنطلقة، وأدلّة

 ٕٕٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

وغًن٨نا إ٧ّنا ٕنضي العقد على طبق ما أنشأه اٞنتعاقداف،  «ٕ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ » و «ٔ» «َأَحلَّ اللَُّو اْلَبْيعَ »  االمضاء كقولو تعاىل
وال يكوف اٞنمضى أوسع من اٞننشأ وال أضيق منو دائرة إاّليف بعض اٞنوارد اليت قاـ فيها الدليل على أّف اٞنمضى أوسع ٣نّا أنشأه 

يواف حيث حكم باللزـو بعد ثبلثة أياـ أو بعد االفرتاؽ مع أّف بناء٨نا اٞنتعاقداف أو أضيق منو وىذا كما يف خياري اجمللس واٜن
اللزـو من ابتداء األمر، وكما يف بيع الصرؼ فإّف اٞننشأ للمتعاقدين فيو ىو اٞنلكية من االبتداء ولكن الشارع أمضى اٞنلكية 

 بعد التقابض.

تضّيق يف دائرة اٞنمضى فبل ١نالة يكوف اٞنمضى ىو ما أنشأه وأّما يف غًن اٞنوارد اليت قاـ فيها الدليل على التوسعة أو ال
اٞنتعاقداف ال أوسع منو وال أضيق وحيث إّف اٞنتعاملٌن قد أنشآ اٞنلكية اٞنقّيدة دوف اٞنطلقة فبل ١نالة تكوف أدلّة االمضاء 

ء  اٞنلكية اٞنوقّتة ألنو معىن اشرتاط شيموجبة المضاء تلك اٞنلكية اٞنوقّتة ال أوسع منها وال أضيق، ومن الظاىر أّف اٞننشأ ىو 
يف اٞنعاملة حيث إنو ّنعىن تعليق االلتزاـ، وإذا كاف اٞننشأ ىو اٞنمضى شرعًا فبل ١نالة ترتفع اٞنلكية عند فسخها ألّنا كانت 

ج مرتفع ألنو فاسد وال موقّتة بالفسخ وىذا ٣ّنا ال ١نذور فيو شرعاً، نعم إمضاء الشارع للشرط ّنعىن إ٩نابو الوفاء بو يف اٝنار 
يلزمو الشارع بإ٩ناد احملرـّ يف اٝنارج، وأّما كوف اٞنشروط لو متمّكنًا من الفسخ على تقدير عدـ ارتكاب اٞنشروط عليو للحراـ 
أو ترؾ الواجب فمّما ال مانع عنو أبداً، وىذا نظًن ما لو جعبل اٝنيار ألحد٨نا من االبتداء عند عدـ عمل اٞنشروط عليو 

  راـ أو إتيانو الواجب )ال أنو يشرتط شيئاً ويكوف نتيجتو اٝنيار( فإنو ٣نّا مل يذىب أحد إىل بطبلنو وعدـباٜن

______________________________ 
 ٕ٘ٚ: ٕ( البقرة ٔ)



 ٔ: ٘( اٞنائدة ٕ)

 ٖٕٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

للمشروط لو ال ١نالة، وىذا من غًن فرؽ بٌن علمهما ببطبلف ثبوت اٝنيار لو عند إتياف الواجب أو ترؾ اٜنراـ، فاٝنيار ثابت 
 الشرط وحرمتو وبٌن جهلهما وبٌن جهل أحد٨نا وعلم اآلخر وىذا ظاىر.

ومنو يظهر أّف ىذا اٝنيار ليس ثابتًا من ابتداء العقد بدعوى أنو متعّذر من األوؿ ألّف اٞنمنوع الشرعي كاٞنمتنع العقلي، بل 
ا مل يِف اٞنشروط عليو بالشرط ولو كاف فاسداً، فإذا فرضنا أنو ارتكب احملرـّ عصيانًا فبل يثبت للمشروط إ٧نا يثبت لو فيما إذ

لو اٝنيار ألنو إ٧نا جعلو على تقدير عدـ إتيانو بو ولو معصية، وكوف ذلك الفعل ١نّرمًا مطلب آخر ال ٬ننع عن عدـ ثبوت 
مور اٞنذكورة يف أحكاـ الشرط الفاسد وقد اشتمل على ُنث عدـ وجوب اٝنيار، ىذا ٕناـ الكبلـ يف األمر األوؿ من اال

يف األمر  )قّدس سرّه(  الوفاء بالشرط الفاسد، وأنو ال ٬ننع عن صحة العقد، وأنو يوجب اٝنيار للمشروط لو، مث بعد ذلك شرع
على ما  «ٔ» )قّدس سرّه( الثاين من االمور اٞنذكورة يف أحكاـ الشرط الفاسد وإ٧نا تعّرضنا لذلك من جهة أّف شيخنا االستاذ

وأّف ىذا األمر الثاين ال أّوؿ لو، وقد  )قّدس سرّه(  يف تقريراتو ذكر أّف األمر األوؿ يف اٞنقاـ سقط من قلم شيخنا األنصاري
 ألوؿ فبل اشتباه يف القلم.عرفت األمر ا

إذا قلنا بعدـ فساد العقد بفساد شرطو وأسقط اٞنشروط لو ىذا الشرط الفاسد فبل ينبغي اإلشكاؿ يف أنو يوجب  األمر الثاين:
  لوسقوط اٝنيار على تقدير ثبوتو يف اٞنقاـ واٞنعاملة صحيحة، ٞنا استفدنا من أدلّة اٝنيار أنو من اٜنقوؽ القابلة لبلسقاط لقو 

 اخل. «ٕ» «وذلك رضى منو»يف بعض األخبار  )عليو السبلـ(

______________________________ 
(ٔ) 

 ٖٕٛ: ٖمنية الطالب 

 )باختبلؼ يسًن( ٔح  ٗ/ أبواب اٝنيار ب ٖٔ: ٛٔ( الوسائل ٕ)

 ٕٗٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

لشرط الفاسد بعد اشرتاطو فهل يوجب ىذا صحة العقد أو وأّما إذا قلنا بأّف العقد يفسد بفساد شرطو ولكن اٞنشرتي أسقط ا
يف ذلك احتمالٌن: أحد٨نا فساد العقد ألنو انعقد باطبًل  «ٔ» )قّدس سرّه(  أنو ال ينقلب عن فساده؟ ذكر شيخنا األنصاري



وال يرجع إىل الصحة بعد ذلك. وثانيهما: صحة العقد باسقاط الشرط الفاسد من جهة أّف الرتاضي وقع على نفس العقد ببل 
 شرطو فيصح.

ة على رضا٨نا هبا يف نفسها بعد الرتّدد يف اٞنسألة واحتماؿ أف تكوف اٞنعاملة موقوف «ٕ» )قّدس سرّه( ونقل عن العبّلمة
 إسقاط شرطها، فإف رضيا هبا صّحت وإاّل بطلت.

وأورد عليو: بأنّا ال نعرؼ وجهًا اليقاؼ اٞنعاملة بعد إنشائها وانعقادىا باطبًل ومعو كيف ينعقد صحيحًا باسقاط شرطها، 
حة العقد فإّف اإلذف أو االجازة حينئذ يتعّلقاف وىذا ال يقاس بالرضا واالجازة اٞنتأّخرة أو اإلذف السابق يف كفايتها يف ص

بالعقد السابق أو البلحق فيوجباف صحتو، وىذا ِنبلؼ ما إذا تعّلقا بأمر آخر غًن ما رضيا بو سابقاً وغًن ما عقدا عليو فإنو 
 ال يقلب الباطل إىل الصحة.

اّلأّّنما مل يذكراه يف ضمن العقد لفظًا مع إيقاع اٞنعاملة أّف اٞنتعاملٌن إذا تبانيا على شرط فاسد قبل اٞنعاملة إ األمر الثالث:
عليو بالتباين فهل يكوف ىذا التباين أيضًا موجبًا للبطبلف فيما إذا قلنا بسراية فساد الشرط إىل العقد أو ال يوجب البطبلف؟ 

  وجهٌن يف اٞنسألة ونقل عن «ٖ» )قّدس سرّه(  نقل شيخنا األنصاري

______________________________ 
 ٕٓٔ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)

 ٕ٘٘: ٓٔ( التذكرة ٕ)

 ٘ٓٔ: ٙ( اٞنكاسب ٖ)

 ٕ٘ٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

 كبلماً تركناه الغبلقو.  «ٔ»  اٞنسالك

على طبقو بل  والصحيح يف اٞنقاـ أف يقاؿ: إذا قلنا كما قلنا بأّف ذكر الشرط لفظاً يف ضمن العقد غًن معترب يف وجوب الوفاء
تبانيهما عليو قبل اٞنعاملة وإيقاعها عليو كاٍؼ يف وجوب الوفاء على طبقو، فبل ١نالة يكوف التباين نفس االشرتاط فيرتّتب 
 عليو ما يرتّتب على الشرط اٞنلفوظ يف العقد، فإذا فسد وقلنا بأنو يفسد العقد فبل ١نالة نلتـز باإلفساد يف صورة التباين أيضاً.

إذا قلنا إّف التباين قبل العقد ٣نّا ال أثر لو وال ٩نب الوفاء بو وأنو ليس بشرط ووجوده كعدمو، فبل يكوف التباين يف حكم وأّما 
 االشرتاط وال يرّتب عليو أحكامو، فإذا كاف فاسداً فبل يوجب فساد العقد إذا قلنا بأّف الشرط الفاسد يفسد العقد، ىذا.



التباين كاالشرتاط وأنو واجب الوفاء أيضًا ولكن اعتمدنا يف إبطاؿ الشرط الفاسد وسرايتو إىل  و٬نكن أف يقاؿ: إذا قلنا بأفّ 
على بطبلف البيع بشرط عدـ الوضيعة للمشرتي، فبل يكوف التباين  «ٖ»  وما دؿّ  «ٕ» العقد على األخبار كأخبار العينة

ىل االشرتاط اللفظي وداللتها على بطبلف اٞنعاملة عند اشرتاط موجباً لبلفساد فيما إذا كاف فاسداً، وذلك النصراؼ الروايات إ
 عدـ الوضيعة أو البيع ثانياً من البائع لفظاً يف ضمن العقد، فبل يشمل صورة التباين على الشرط أصبًل.

ألّف  وبعبارة اخرى: إذا قلنا بأّف فساد العقد عند فساد شرطو على وفق القاعدة ومن جهة قصور اٞنقتضي للصحة حينئذ
  للشرط قسطاً فإذا فسد واخرج قسطو

______________________________ 
 ٜٖٓ -ٖٛٓ: ٖ( اٞنسالك ٔ)

 ٙ، ٗح  ٘/ أبواب أحكاـ العقود ب ٔٗ: ٛٔ( الوسائل ٕ)

 ٔح  ٖ٘/ أبواب أحكاـ العقود ب ٜ٘: ٛٔ( الوسائل ٖ)

 ٕٙٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

أو ألّف الرضا إ٧نا وقع على عقد خاص وىو اٞنعاملة هبذا الشرط الفاسد فإذا انتفى القيد يكوف الثمن ٠نهواًل واٞنعاملة غررية، 
ينتفي اٞنقّيد، فبل ١نالة نلتـز باالفساد عند التباين أيضاً فيما إذا قلنا إنو يف حكم الشرط اٞنلفوظ، ألّف إخراج قسطو من الثمن 

مقّيد باقرتاّنا بالشرط فإذا انتفى ينتفي الرضا، فبل تشملو األدلّة لقصور فيو أيضًا يوجب اٛنهالة يف الثمن، والرضا باٞنعاملة 
 العقد ُنسب اٞنقتضي فيفسد العقد عند فساد التباين.

وأّما إذا كاف فساد العقد عند فساد الشرط على خبلؼ القاعدة ومن جهة داللة األخبار على بطبلف العقد حينئذ مع كونو 
ر فيو على مورد النص وىو صورة فساد االشرتاط اللفظي وال نتعّدى إىل صورة التباين ولو مع تامًا من حيث اٞنقتضي فلنقتص

 القوؿ بأنو يف حكم الشرط وأنو واجب الوفاء.

مّث ال ٫نفى أّف ١نل الكبلـ يف اٞنقاـ ىو ما إذا تبانيا على الشرط وقد عقدا عليو وإ٧نا مل يتلّفظا بو يف ضمن العقد فقط، وأّما 
نيا قبل العقد ولكّنهما نسياه عند العقد وقد أوقعاه مطلقًا ُنسب اللفظ والقصد فبل ينبغي االشكاؿ يف صحة العقد إذا تبا

ء  حينئذ وعدـ فساده بفساد التباين وإف قلنا إنو يف حكم االشرتاط اللفظي أيضًا وذلك ألّف العقد مل ينعقد مشروطًا بشي
ط ولو كاف ُنيث لو التفتا إليو ومل ينسياه ألوقعاه مشروطاً بو ولكنو ال يضّر بانعقاده وإ٧نا انعقد على وجو االطبلؽ وببل اشرتا

على وجو االطبلؽ عند نسيانو يف مقاـ اٞنعاملة نظًن ما ذكرناه يف انعقاد عقد االنقطاع دائميًا فيما إذا نسيا ذكر األجل 



د يف األخبار من أّف ترؾ ذكر األجل يف العقد يوجب وقوعو وعقدا على وجو الدواـ فإنو عقد دائمي حينئذ وعليو ٘نلنا ما ور 
على وجو الدواـ وقلنا إنو على وفق القاعدة )ال على ما إذا كانا متذّكرين وتركاه خجلة و٥نوىا( فصورة نسياف الشرط خارجة 

 عن ١نل الكبلـ.

 قد استثنوا من حكمهم بافساد الشرط الفاسد ما إذا كاف فساد األمر الرابع:

 ٕٚٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

الشرط من جهة عدـ ترّتب غرض عقبلئي على الشرط فإّنم مع التزامهم بفساد الشرط حينئذ التزموا بصحة العقد، ولعّل 
ذلك من جهة أّف الشارع ٞنا ألغى وجوب الوفاء بتلك الشروط سقطت عن كوّنا قابلة لتقييد العقد هبا فالعقد غًن مقّيد 

 ء. بشي

وذلك ألّف التقييدات ُنسب األغراض الشخصية  )قّدس سرّه(  ا التقريب ما ال ٫نفى كما أشار إليو شيخنا األنصاريويف ىذ
ال تدور مدار التقييد ُنسب األغراض النوعية، فإذا اشرتط يف السلم كيبًل خاصًا أو وزنًا معّينًا مع عدـ الفرؽ بينو وبٌن غًنه 

رجًا عن الغرض العقبلئي عند العقبلء إاّل أنو مورد للغرض الشخصي وقد عرفت أّف معىن ولو بشعًنة فبل ١نالة يكوف ىذا خا
 الشرط تعليق االلتزاـ بااللتزاـ وإف مل يكن ذلك مورداً للغرض العقبلئي أيضاً، وعليو فبلبّد من أحد أمرين.

نو ال دليل على اعتبار كوف الشرط ٣نّا لو أثر فإّما أف ٧ننع فساد الشرط إذا مل يرتّتب عليو غرض عقبلئي كما قّدمناه وقلنا إ
ُنسب نظر العقبلء بل عمـو أدلّة وجوب الوفاء بالشرط يقتضي عدـ الفرؽ بينو وبٌن ما ليس فيو غرض عقبلئي وعليو 

 فالشرط صحيح والعقد أيضاً تاـ.

ى أّف العمومات تنصرؼ إىل الشرط وإّما أف نلتـز باالفساد يف ىذا الشرط أيضًا فيما إذا قلنا بفساده ولو من جهة دعو 
 اٞنتعارؼ عند العقبلء وىو غًن ما ال يكوف عند العقبلء فيو غرض.

وباٛنملة: فبل فرؽ بٌن فساد الشرط من جهة عدـ ترّتب الغرض العقبلئي عليو وبٌن فساده من سائر اٛنهات، إذ يف ٗنيعها 
الفاسد فلو قلنا بافساده نلتـز بو يف ٗنيع موارده، كما أنو إذا قلنا بعدـ يكوف االلتزاـ اٞنعاملي مقّيدًا بااللتزاـ بذلك الشرط 

 إفساده نلتـز بو يف ٗنيع موارده.
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 الكبلـ يف أحكاـ اٝنيار

 

الكل حّت من  مضافًا إىل االٗناع احملّقق من -ذكروا أّف اٝنيار يورث كما يورث األمواؿ ألنو من اٜنقوؽ. واستدّلوا عليو
ولعّلو من جهة أنو يرى اٞنوت افرتاقاً فعدـ إرث اٝنيار  «ٔ»  العامة، ومل ٫نالف يف ذلك إاّل الشافعي يف خصوص خيار اجمللس

 «ما تركو اٞنيت فلوارثو» )عليو السبلـ(  بعمومات أدلّة االرث من قولو -من جهة ارتفاعو باالفرتاؽ ال أّف اٝنيار ال يورث
 واٝنيار ٣نّا تركو اٞنّيت فينتقل إىل وارثو. «ٕ»

وقد عرفت أّف اٝنيار من ٗنلة اٜنقوؽ القابلة لبلنتقاؿ،  «ٖ»  مضافًا إىل تصريح النبوي بأّف ما تركو اٞنيت من حّق فلوارثو
 ىذا.

 ٓنّققو، وأّما إذا مل يثبت وال ٫نفى أنو إف كاف يف اٞنسألة إٗناع كما اّدعي فبل ١نيص من االلتزاـ بارث اٝنيار على إشكاؿ يف
االٗناع التعّبدي يف اٞنقاـ فللمناقشة يف إرث اٝنيار ٠ناؿ واسع، وذلك ألّف اٝنيار وإف كاف من ٗنلة اٜنقوؽ ّنعىن أّف أمر رفعو 

  أو وضعو بيد اٞنكّلف على ما استفدناه من األخبار وغًنىا وذكرناه يف

______________________________ 
 أحكاـ اٝنيار ٖٗٗ/ اٞنسألة ٘ٚٔ: ٔٔ التذكرة ( حكاه يفٔ)

  من ترؾ مااًل فللوارث ٕٔ٘: ٕٙ( ورد مضمونو يف الوسائل ٕ)

 [ٖٔٗ: ٕٔ( ]مل نعثر عليو يف اجملاميع األحاديثية، نعم أورده الفقهاء يف كتبهم كاٞنسالك ٖ)
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ىذا، ألّف اٜنق ليس إاّلعبارة عن اٜنكم الشرعي ولكن أمر رفعو أو وضعو بيد تضاعيف أُناث اٝنيارات وال نعين باٜنق إاّل 
اٞنكّلف، مثبًل اٛنواز يف مثل اٟنبة حكم شرعي ولكن اختيار رفعو أو وضعو غًن موكوؿ إىل اٞنكّلفٌن فلو وىب زيداً مالو وأراد 

ال يتبّدؿ بوجو، ويقابلو اللزـو يف النكاح ألنو أيضاً أف يكوف ذلك على وجو اللزـو ٞنا يتمّكن منو ألّنا جائزة ُنكم الشارع و 
حكم شرعي مل ٩نعل أمر وضعو أو رفعو بيد اٞنكّلف، ألّف ارتفاع النكاح موقوؼ على خصوص الطبلؽ أو اٞنوت أو الكفر 

ار اجمللس مثبًل وال يرتفع لزومو بغًنىا ولو مع رضا الزوجٌن باالرتفاع، وىذا ِنبلؼ البيع فإنو ٞنّا صار الزمًا ّنضي خي
للمتبايعٌن أف يرفعا ذلك اللزـو برضا٨نا ويعرّب عنو بالتقايل، ألّف االقالة ليست بيعًا جديدًا ولذا يتحّقق االقالة مع تلف 
العوضٌن أيضاً، وإ٧نا ىي حل للشّد وفّك لبللتزاـ، ألّف البيع ُنسب االعتبار شّد أحد االلتزاـ بااللتزاـ اآلخر، واالقالة حل 



الشد وفّك بعد العقد، ونظًنه ما إذا كاف رفع ذلك االلتزاـ من طرؼ واحد ويعرّب عنو بالفسخ ولو على خبلؼ رضا  بعد
الطرؼ اآلخر ألنو حل لبللتزاـ بعد شّده، وكيف كاف فكوف اٝنيار حقًا أي ٣نا أمر رفعو ووضعو بيد اٞنكّلف ٣نّا ال إشكاؿ 

 فيو.

ثو إذ يعترب أف يكوف اٞنوروث ٣نا لو بقاء بعد موت اٞنيت حّت يصدؽ عليو عنواف ما تركو إاّل أّف ىذا اٞنقدار ال يكفي يف إر 
اٞنيت، ألّف اٞنراد ّنا ترؾ ليس إاّلما كاف لو بقاء بعد موت اٞنوّرث، وىذا اٞنعىن يف األمواؿ مشاىد ١نسوس كالفرش والكتب 

تركو اٞنيت وىذا نظًن ما إذا كاف عند اٞنسافر أمواؿ كثًنة ال  واٜنيوانات ألّنا باقية بعد موت اٞنيت فيصدؽ عليها أّنا ٣نّا
يتمّكن من ٘نلها فيبقيها يف طريق ويذىب بنفسو إذ يقاؿ حينئذ إنو ترؾ أموالو وغاية األمر أنو تركو لبلنتقاؿ من دار إىل دار 

ف ال يكوف اٞنوروث ٣نّا ٬نضي ّنضي اٞنيت  أو من منزؿ إىل منزؿ وتركو اٞنيت لبلنتقاؿ من عامل إىل عامل، وباٛنملة البّد من أ
  كما عرفتو يف األمواؿ، وكذلك اٜناؿ
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يف بعض اٜنقوؽ كحق التحجًن فإنو إذا حجر أرضاً فمات بعد ذلك فيقاؿ إنو ترؾ حّقو باعتبار تعّلقو على األرض، فإّف ىذا 
متعّلقو، وأّما حّق اٝنيار فهو ليس كذلك وذلك ألّف معىن االشرتاط كما عرفتو ليس  اٜنق ٣نّا لو بقاء عند العقبلء والشرع لبقاء

ا إاّل تعليق التزاـ بالتزاـ، وإذا فّتشنا عن حقيقة ذلك رأينا أنو تقييد للملكية بالفسخ وأنو ال يلتـز باٞنلكية الدائمة بل يلتـز هب
إىل ثبلثة أياـ ألّف معناه أنو ال يلتـز باٞنلكية إىل ثبلثة أياـ بل لو أراد إىل أف يفسخها كما إذا جعل اٝنيار لنفسو من االبتداء 

 أف يفسخها يتمّكن منو.

ومن الظاىر أّف اٞنلكية اٞنوقّتة بالفسخ ترتفع بالفسخ ال ١نالة ٜنصوؿ ما عّلق ارتفاعها عليو، ولكن ما عّلق عليو ارتفاع اٞنلكية 
ل أف يتحّقق فسخو بعد ذلك، وفسخ الوارث أجنيب عن فسخ نفس العاقد اٞنعّلق ىو فسخ نفسو فإذا مات ومل يفسخ فبل يعق

عليو ارتفاع اٞنلكية، وتنزيل فسخ الوارث منزلة فسخ اٞنوّرث ٪نتاج إىل دليل وجعل وىو مفقود، وعليو فبل يكوف حق اٝنيار ٣نّا 
ة االرث غًن نافع يف اٞنقاـ لعدـ صدؽ عنواف ما ترؾ لو بقاء بعد موت اٞنوّرث وإ٧نا ىو ٣نّا ٬نضي ّنضي نفسو، فالتمّسك بأدلّ 

يف اٝنيار، وبناء على ذلك ال وجو لبللتزاـ بإرث اٝنيار، اللهّم إاّل من جهة قياـ االٗناع على إرثو فإّف الظاىر أّف أحدًا مل 
البّد من أف نلتـز بإرث ٫نالف يف تلك اٞنسألة حّت من العامة كما تقّدـ فهو إٗناع الكل على إرث اٝنيار، من أجل ذلك 

 اٝنيار يف اٞنوارد اٞنعلومة، وأّما إذا شككنا يف مورد فبل ٬نكننا التمّسك باالٗناع فيو و٥نكم فيو بعدـ إرث اٝنيار ال ١نالة، ىذا.

َنرياف االستصحاب يف اٞنقاـ ألنو يقتضي بقاء اٜنق بعد موت اٞنوّرث للعلم  «ٔ»  ورّنا يقاؿ كما أشار إليو شيخنا األنصاري
 ُندوثو حاؿ حياتو وقد عرفت أنّا ال



______________________________ 
 ٓٔٔ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)
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 باالستصحاب فنحكم بارثو ألنو ٣نّا تركو اٞنيت. نعين من عنواف ما تركو اٞنيت إاّلكونو باقياً بعد موت اٞنوّرث، وإذا ثبت ذلك

فؤلجل أّف الشبهة حكمية يف اٞنقاـ وال ندري أّف اٜنق اجملعوؿ للموّرث كاف ٣نتداً  أّما أواًل: ويف ىذا االستصحاب ما ال ٫نفى،
رع للخيار بعد اٞنوت إىل ٣ناتو أو أنو باٍؽ بعد موتو ويكوف استصحاب بقائو بعد اٞنوت معارضًا باستصحاب عدـ جعل الشا

 ألنو يف اٜنقيقة شك يف أصل جعلو، ىذا.

لو أغمضنا عن ذلك وقلنا َنرياف االستصحاب يف األحكاـ الكّلية أيضاً كما عليو اٞنشهور فبل ٩نري يف اٞنقاـ لعدـ  وأّما ثانياً:
وّرث أو األعم منو ومن وارثو، فبل ندري إحراز بقاء اٞنوضوع حينئذ، ّنعىن أنا ال ندري أّف اٝنيار كاف ٠نعواًل على خصوص اٞن

أّف عدـ اٜنكم ببقاء حق اٝنيار من نقض اليقٌن بالشك أو أنو من نقض اليقٌن باليقٌن، فتكوف الشبهة مصداقية وال ٬نكن 
 إجراء االستصحاب فيها.

  الكبلـ يف أّف إرث اٝنيار ليس تابعاً إلرث اٞناؿ

 

جهة اٞنانع كالكفر فيما إذا كاف اٞنوّرث مسلمًا والقتل للموّرث والرقّية اٞنانعة عن إرث إذا كاف الوارث ٣ننوعًا عن االرث من 
الوارث مع وجود اٞنقتضي لبلرث فبل ١نالة يكوف ٣ننوعاً عن اٝنيار أيضاً. وبعبارة اخرى إذا كاف الوارث مقرونًا ّنانع ٬ننعو عن 

 مانعاً عن إرث اٝنيار أيضاً.إرث اٞناؿ مع وجود اٞنقتضي لبلرث فبل ١نالة يكوف ذلك 

وأّما إذا كاف الوارث ١نروماً عن إرث اٞناؿ ألجل تعّبد شرعي ال من جهة موانع االرث نظًن الزوجة احملرومة عن إرث العقار أو 
  غًن الولد األكرب بالنسبة إىل اٜنبوة فهل يكوف ذلك أيضاً مانعاً عن إرث اٝنيار اٞنتعّلق بذلك اٞناؿ أو أنو ال ٬ننع
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 عن اٝنيار؟ فيو وجوه وأقواؿ.

أنو مل يقف على من جـز بعدـ االرث  «ٔ» )قّدس سرّه(  االرث مطلقاً، وعدـ االرث كذلك وإف ذكر شيخنا األنصاري
ة منتقبًل إىل اٞنيت كما مطلقًا إاّلأّف اٞنستشكل يف االرث مطلقًا موجود. والتفصيل بٌن كوف ما ٪نـر عنو الوارث ونفرضو الزوج



إذا اشرتى اٞنيت عقارًا وجعل لنفسو اٝنيار مث مات وكونو منتقبًل عنو كما إذا باع العقار مع اٝنيار مث مات، بااللتزاـ باالرث 
أي إرث الزوجة يف األوؿ دوف الثاين. وىناؾ تفصيل آخر معاكس للتفصيل اٞنتقّدـ وىو القوؿ باالرث فيما إذا كاف اٞناؿ 

 رـو عنو الوارث منتقبًل عن اٞنيت، وعدـ االرث فيما إذا كاف منتقبًل إىل اٞنيت.احمل

والوجو يف التفصيل األوؿ: أّف الثمن اٞننتقل إىل البائع ملك متزلزؿ للبائع وإذا فسخ العقد ينتقل الثمن إىل اٞنيت فًنث منو كل 
اٞنيت ألّف الزوجة ال ترث منو فيما إذا فسخ العقد ورجع اٞنبيع  من الزوجة وغًنىا، وىذا ِنبلؼ ما إذا كاف العقار منتقبًل عن

إىل ملك اٞنيت فبل خيار ٟنا، ألّف اٝنيار حق لصاحبو فيما انتقل عنو يوجب سلطنتو على ما انتقل عنو بارجاعو إىل ملكو 
 واٞنفروض أّف الزوجة ليست ٟنا عبلقة وال سلطنة على العقار فيما إذا انتقل عن اٞنيت.

ا التفصيل الثاين فوجهو: أّف ما انتقل إىل اٞنيت حيث إنو ٣نّا ال ٪نـر عنو الزوجة وأّنا ترث منو فلها أف يرجعو إىل ملك وأمّ 
مالكو األوؿ، وىذا ِنبلؼ ما إذا كاف اٞننتقل إىل اٞنيت ٣نا ال ترث منو الزوجة فإّنا ال سلطنة ٟنا عليو حينئذ، وال يتمّكن من 

 وؿ، واٝنيار سلطنة الرجاع ما انتقل عنو بعد تسّلطو على ما وصل بازائو.إرجاعو إىل مالكو األ

______________________________ 
(ٔ) 
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طبق والصحيح من ىذه األقواؿ ىو القوؿ بعدـ االرث مطلقاً، والوجو يف ذلك ما ذكرناه سابقاً من أّف إرث اٝنيار ليس على 
القاعدة فإّنا تقتضي اختصاص اٝنيار ِنصوص اٞنوّرث، ألّف فسخو ىو الذي قّيد بو االلتزاـ اٞنعاملي ال مطلق الفسخ، وإ٧ّنا 
ثبت باالٗناع على خبلؼ القاعدة واٞنتيّقن منو ىو صورة كوف ذي اٝنيار وارثًا للماؿ، وال إٗناع ١نّقق يف إرث الزوجة من 

 ١نل اٝنبلؼ واألقواؿ كما نقلناىا آنفاً، فبل وجو الرث الزوجة من اٝنيار يف اٞنقاـ أصبًل.اٝنيار اٞنبحوث عنو ألنو 

 بقي امور ينبغي التنبيو عليها:

إذا بنينا على إرث الزوجة من اٝنيار أو قلنا بإرث غًنىا من الورثة أو كاف للبائع أو اٞنشرتي من اٞنيت خيار وقد فسخ  األوؿ:
ن أشرنا إليو، فمقتضى كوف الفسخ عبارة عن حّل العقد من حينو وفرضو كالعدـ من زماف ٓنّققو رجوع  العقد من لو اٝنيار ٣نّ 

كل من العوضٌن إىل ملك مالكو قبل اٞنعاملة، فإذا كاف اٞنبيع عقارًا وقد اشرتاه اٞنيت مث مات ففسخو الورثة من الزوجة أو 
لة ينتقل الثمن إىل ملك اٞنيت والعقار إىل ملك البائع مث يرث الورثة من غًنىا أو فسخو البائع فيما إذا كاف لو خيار، فبل ١نا



الثمن ومنهم الزوجة ألنو ٣نّا تركو اٞنيت، إذ ال فرؽ يف مالو بٌن كونو ملكًا لو قبل موتو وكونو ملكو بعد موتو بتمّلك جديد 
 حصل بالفسخ، وىذا ظاىر وال إشكاؿ فيو.

باعو اٞنيت مث فسخو أحد الورثة أو اٞنشرتي فقد ذكروا أّف العقار ينتقل إىل اٞنيت وينتقل الثمن وأّما إذا كاف اٞنبيع عقارًا وقد 
  إىل اٞنشرتي فيؤخذ الثمن من الورثة ومنهم الزوجة ويدفع إىل اٞنشرتي، ولكّنو ٣نّا مل يّتضح لنا وجهو وذلك ألنو
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عامبلت، إذ اٞنفروض أّف الثمن كاف ملكاً للميت وٞنّا مات قّسم بٌن الورثة ومنهم الزوجة على خبلؼ ما يقتضيو الفسخ يف اٞن
ألّنا ترث من النقود والثمن، فإذا فسخ العقد ورجع العقار إىل ملك اٞنيت فبلبّد من أف ٫نرج الثمن إىل اٞنشرتي من ملك 

ت ال ماؿ لو ٝنروج أموالو عن ملكو إىل ورثتو نظًن ما إذا اٞنيت ال ١نالة ألنو مقتضى الفسخ يف اٞنعاوضات، وحيث إّف اٞني
أخرجو عن ملكو باٟنبة والبيع و٥نو٨نا من التصرفات، فيكوف مديونًا للمشرتي ّنقدار الثمن فيجب على الورثة بأٗنعهم أف 

 اٞنشرتي، فإّف الزوجة بعد ما يؤّدوا دينو بالتوزيع بينهم ومنهم الزوجة، ال أّف الثمن يؤخذ من الورثة ومنهم الزوجة ويدفع إىل
ملكت حصتها من الثمن وكذا غًنىا من الورثة ٪نتاج إخراجو عن ملكها إىل ٢نرج جديد وال ٢نرج لو عن ملكها كما ىو 
واضح، إذ العقار ال ترجع إليها حّت ٫نرج مقابلها من كيسها وقد قلنا إّف الفسخ حل العقد من حينو وىو يفيد ملكية 

ل العقد من أصلو وارجاع للملكية القد٬نة، وإ٧نا يرجع إىل اٞنيت وىو اٞنطالب بالثمن، ويكوف ذلك من قبيل جديدة ال أنو ح
ديوف اٞنيت ٩نب على الورثة ومنهم الزوجة أف ٫نرجوا عن عهدة ديونو ُنسب حصصهم وال يسرتّد من الزوجة ما وصل إليها 

 نهما ظاىرة.من الثمن ُنصتها، وبٌن األمرين فرؽ ظاىر والثمرة بي

أّف الدين اٞنستغرؽ لتماـ الرتكة وإف كاف ٬ننع عن إرث اٞناؿ إاّلأنو ال  «ٔ» )قّدس سرّه(  ذكر شيخنا األنصاري األمر الثاين:
 ٬ننع عن إرث اٝنيار، فللورثة فسخ اٞنعاملة اليت أوقعها اٞنيت حاؿ حياتو.

  ِمنْ » ظاىر اآلية اٞنباركة وىذا أيضاً ٣نّا مل يّتضح لنا وجهو، ألنّا إف قلنا ّنا ىو

______________________________ 
 ٔٔٔ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)

 ٖ٘ٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

من أّف االنتقاؿ إىل الورثة فيما تركو اٞنيت إ٧نا ىو بعد اخراج الَدين والوصية ال قبلهما،  «ٔ» «بَػْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي هِبَا أَْو َدْينٍ 
مالكًا للرتكة قبل إخراج دينو، وال ٬ننع ذلك عن جواز أداء الورثة ديوف اٞنيت من ماؿ آخر غًن اٞنًناث، إذ فبل يكوف الورثة 



٩نوز ٟنم ذلك كما ٩نوز لغًنىم، حّت ابراء نفس الدائن ذّمة اٞنيت اٞنديوف كاٍؼ يف سقوط َدينو، فبل ١نالة يكوف حاؿ الورثة 
ما أّف الزوجة ليست مالكة للعقار وقد وقع إرثها اٝنيار اٞنتعّلق ّنا ال ٕنلكو مورداً حينئذ حاؿ الزوجة باالضافة إىل العقار فك

للخبلؼ واإلشكاؿ، فليكن الورثة عند َدين اٞنيت على وجو االستغراؽ كذلك ألّنم غًن مالكٌن لؤلمواؿ، فيكوف اٝنيار 
الورثة للخيار يف صورة الدين اٞنستغرؽ مورداً للوفاؽ  اٞنتعّلق ّنا ال ٬نلكونو أيضًا مورداً للخبلؼ واإلشكاؿ، فكيف يكوف إرث

ويكوف إرث الزوجة للخيار يف العقار مورد اٝنبلؼ مع أّف كبل٨نا مّتحدين يف عدـ اٞنلك. وباٛنملة اٝنبلؼ يف أحد٨نا ينايف 
 الوفاؽ يف اآلخر.

من كوف الرتكة ملكًا للورثة بعد اٞنوت   سرّه( )قّدس  مث ال وجو لثبوت اٝنيار للورثة حينئذ وإرثهم لو بوجو. أّما على مسلكو
كما ىو اٞنشهور، فؤلّف اٝنيار فرع التسّلط على ما بيده من اٞناؿ حّت يتمّكن من إرجاعو إىل مالكو، واٞنفروض أّف الورثة ال 

وال ٩نوز التصرؼ يف يتمّكنوف من التصرؼ يف الرتكة ألنو وإف كاف ملكًا ٟنم عند اٞنشهور إاّل أنو متعّلق ٜنق الغرماء والديّاف 
متعّلق حق الغًن، كما أنو ال إٗناع ١نّقق يف إرث اٝنيار يف اٞنقاـ، وذلك ألّف اٞنتيّقن منو ما إذا مل يكن متعّلقو ملكاً لشخص 

لسوقية، آخر أو متعّلقاً ٜنق الغًن سّيما إذا استلـز إرث الورثة اٝنيار ضرراً على الديّاف كما إذا اشرتاه اٞنيت بأرخص من قيمتو ا
  مثبًل إذا اشرتاه
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ِنمسٌن در٨نًا مع أّف قيمتو السوقية مائة، فإّف فسخ الورثة بارجاع ما يسوى ّنائة إىل مالكو األوؿ وأخذ ما يقابلو وىو 
وحيث ال إٗناع يف اٞنقاـ فبل يثبت للورثة اٝنيار فيما إذا كاف للميت دين ٙنسوف در٨نًا ضرر على الديّاف بنصف القيمة 

 مستغرؽ نعم ال ٩نوز التصرؼ فيها ألّّنا متعّلقة ٜنق الغًن.

إذا بنينا على عدـ إرث الزوجة للخيار وأراد سائر الورثة فسخ اٞنعاملة، فالظاىر أنو يتوّقف على إذف الزوجة  األمر الثالث:
لك ال من جهة ثبوت اٝنيار للزوجة بل من جهة قصور الدليل، وذلك ألّف اٞنتيّقن من موارد نفوذ فسخ الورثة ورضاىا بو، وذ

ىو ما إذا كاف الفسخ صادرًا عن رضا ٗنيع الورثة وىو اٞنتيّقن من االٗناع، وأّما مع ٢نالفة بعضهم فبل تعٌّن لثبوت االٗناع 
لضرر الزوجة، ألّنا ترث من الثمن فإذا فسخ فعلى مسلكهم يؤخذ منها  على نفوذ الفسخ سّيما إذا كاف فسخهم موجباً 

 الثمن ويعطى من العقار، ىذا يوجب ضرراً عليها كما ال ٫نفى.

مث إّف ما ذكرناه يف إرث الزوجة من اٝنيار باالضافة إىل العقار ٩نري يف إرث سائر الورثة للخيار باالضافة إىل اٜنبوة بعينها، 
 وتقّدـ صحيحها فراجع. «ٔ»  ه أربعة تقّدمتوفيو أيضاً وجو 



 الكبلـ يف كيفية استحقاؽ كل من الورثة للخيار

 

واالحتماالت فيها ٙنسة: األوؿ أف يكوف لكل واحد من الورثة اٝنيار على ٥نو االستقبلؿ ولو فسخ العقد وامضاؤه كما ىو 
 معىن اٝنيار فينفذ فسخ كل منهم كما تنفذ إجازتو.

يكوف لكل من الورثة حق مستقل إاّلأنو يف طرؼ الفسخ فقط دوف االجازة، فإّنا إ٧نا تنفذ فيما إذا أجازه ٗنيع الثاين: أف 
 الورثة، فيكوف ىذا نظًن اٝنيار

______________________________ 
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اٞنتعاملٌن يف اجمللس فسخ اٞنعاملة دوف إجازهتا ألّنا تتوّقف على إجازة  الثابت للمتعّدد كما يف خيار اجمللس فإّف لكل من 
 كليهما، نعم تكوف إجازتو نافذة من قبلو فقط.

الثالث: أف يكوف اٝنيار ثابتًا لطبيعي الورثة ّنعىن صرؼ الوجود، ومعناه ثبوت اٝنيار ألحد الورثة فإنو إذا فسخ أو أمضى 
واٝنيار ثابت لو، فكل واحد منهم سبق إىل إعمالو يكوف فعلو نافذًا وبو يسقط اٝنيار ال يكوف نافذًا ألنو وجود للطبيعة 

 ١نالة.

من ثبوت اٝنيار جملموع الورثة ّنا ىو اجملموع، فليس لكل منهم فسخ وال  «ٔ» )قّدس سرّه(  الرابع: ما قّواه شيخنا األنصاري
 ء منهما مؤثّراً إاّل أف يكوف برضا اٛنميع فسخاً أو إجازة. إجازة وال يقع شي

اٝنامس: ىو أف يثبت لكل منهم ّنقدار حصتو. ىذه ىي االحتماالت يف إرث اٝنيار بعد اتّفاقهم على الظاىر يف أّف إرث 
 ؿ إ٧ّنا ىو بالتقسيم على حسب سهامهم اٞنذكورة يف الكتاب اجمليد.األموا

وينبغي يف اٞنقاـ أف يتكّلم يف مقامٌن: أحد٨نا يف إرث اٞناؿ لنرى أّف األمواؿ تنتقل إىل الورثة بالتقسيم على مقدار سهامهم 
ٞناؿ إىل ٠نموع الورثة ويف مقاـ التصرؼ أو أّف التقسيم إ٧نا يقع يف اٝنارج يف مقاـ القسمة دوف االنتقاؿ، وإ٧نا ينتقل ا

 والتقسيم يأخذ كل منهم ّنقدار سهمو من النصف أو الثلث أو غًن٨نا.

 وثانيهما: يف إرث اٜنقوؽ من اٝنيار و٥نوه.



خر فاٞنتسامل عليو بينهم من غًن خبلؼ أجده أّف اٞناؿ ينتقل إىل الورثة بالتقسيم فثُلثو لواحد ونصفو آل أّما اٞنقاـ األوؿ:
  وىكذا، ال أّف ٠نموع اٞناؿ جملموع
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 الورثة والتقسيم إ٧نا يكوف يف اٝنارج عند األخذ.

ة بالتقسيم بل ىو ٛنميع الورثة والتقسيم إاّل أّف للمناقشة فيما ذىبوا إليو ٠نااًل واسعاً، فإّف الصحيح أّف اٞناؿ ال ينتقل إىل الورث
 إ٧ّنا يقع يف مقاـ القسمة وذلك ألمرين:

أّف اٞناؿ لو انتقل إىل الورثة بالتقسيم وفرضنا الورثة أخوين مثبًل فبل ٫نلو اٜناؿ فإّما أف يكوف ٟنذين القسمتٌن أعين  أحد٨نا:
ف ٞنملوؾ أحد٨نا الذي ىو طرؼ إضافة اٞنلكية ألحد الوارثٌن النصفٌن تشّخص وٕنّيز يف الواقع وعند اللَّو تعاىل ُنيث يكو 

تشّخص عن ٣نلوؾ اآلخر ولو يف علم اللَّو وإف كّنا ٥نن ال نشّخصو، وإّما أف ال يكوف ألحد اٞنملوكٌن تشّخص وامتياز عن 
 اآلخر وال ثالث يف البٌن.

كنًا ومعقواًل يف نفسو بأف يكوف ٣نلوؾ أحد٨نا يف علم أّما االحتماؿ األوؿ: فهو على تقدير ثبوت موجب لو وإف كاف أمراً ٣ن
ء أوجب اختصاص ىذا النصف  اللَّو متمّيزًا ومعّينًا وإف مل يكن متمّيزًا عندنا، إاّلأّف الكبلـ يف موجب ذلك وأّف أّي شي

قاٟنما إليهما واحد وىو  واٞنملوؾ ألحد٨نا واٞنملوؾ اآلخر لآلخر، وٞناذا مل ينعكس مع أّف السبب اٞنوجب لتمّلكهما وانت
 كوّنما ولدين للميت.

وأّما االحتماؿ الثاين: وىو أف يكوف ٣نلوؾ كل منهما غًن متمّيز عن اآلخر وال متشّخص عن غًنه فيدفعو: أّف الـز ذلك أف 
اٞنيت  يكوف كل منهما مالكًا للنصف اجملرد عن اٝنصوصيات، وعليو فنسأؿ عن مالك تلك التشّخصات واٝنصوصيات فإّف 

كاف مالكًا لكبل اٞنملوكٌن ِنصوصيتهما، والوارثاف إ٧نا انتقل ٟنما ذات اٞنملوكٌن ببل تشّخصهما وخصوصياهتما، فمن ىو 
 مالك اٝنصوصيات والتشّخصات وىي ٣نلوكة ٞنن.

ة عشرة فينتقل إىل كل أّف اٞناؿ اٞنوروث رّنا ال يكوف حصصو مااًل وىذا كما إذا مات أحد وترؾ فلساً واحدًا والورث وثانيهما:
  واحد منهم عشر فلس
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 واحد وىو ٣نّا ال مالية لو كما ىو ظاىر.

وأضف إليو مقّدمة اخرى: وىي أّنم تساٞنوا يف باب الضماف على أّف الضماف إ٧نا يثبت يف إتبلؼ األمواؿ وأّما إتبلؼ غًن 
استشكلنا فيو ّنا ذكرناه يف ١نّلو إاّلأنو مسّلم عندىم( والـز ىذين األمرين أنو إذا  اٞناؿ فهو ١نرـّ ولكن ال ضماف فيو )وإف

أتلف أحد ذلك الفلس ال يكوف ضامنًا ألحد من الورثة، ألّف ٣نلوؾ كل واحد منهم ىو ُعشر الفلس وىو ٣نّا ال مالية لو 
ااًل إاّلأنو ليس ملكًا ألحد واٞنلك إ٧نا ىو كل وإتبلؼ غًن اٞناؿ ال يوجب الضماف، و٠نموعو وىو عشرة أعشار وإف كاف م

ُعشر منو وىو ليس ّناؿ، ومقتضى ىذين األمرين عدـ إمكاف كوف اٞناؿ منتقبًل إىل الورثة بالتقسيم وإ٧نا اٞناؿ ينتقل إىل 
ـ لنصف اٞناؿ بل فهو ٣نلوؾ واحد ومالكو متعّدد ّنعىن أّف كبًل من األخوين نصف اٞنالك ال أنو مالك تا «ٔ» ٠نموع الورثة

اٞنملوؾ واحد واالشرتاؾ يف اٞنالكية، فهذا لو نصف اٞنالكية أو ثلث اٞنالكية وىكذا، وحينئذ يندفع احملذوراف اٞنتقّدماف ألّف 
اٞناؿ ِنصوصياتو ملك جملموع الورثة فلو أتلفو أحد فبل ١نالة يكوف ضامنًا جملموعهم ألنو ماؿ وال مانع من تصوير اٞنالكية 

ف االنتزاعي كما ىو كذلك يف اٞنقاـ، ألّف اجملموع ليس إاّلعٌن األفراد فهو عنواف انتزاعي ولكنو ال مانع من قياـ اٞنلكية للعنوا
، إذ اٞنلك اعتباري واعتباره لبلنتزاعي وغًنه أمر ٣نكن.  باألمر االنتزاعي كما ال مانع من قيامو باٞنعدـو

  وع الورثة ال بالتقسيم، أّف اٞناؿويؤيّد ذلك: أي كوف اٞناؿ منتقبًل إىل ٠نم

______________________________ 
ّنجموعهم يقوموف مقامو  ( ألّف الورثة بأٗنعهم يقوموف مقاـ مورّثهم وكأّّنم ىو، فيثبت ما للموّرث جملموعهم ألّنمٔ)

الكية دوف اٞنملوؾ ّنعىن أّف فمجموعهم مالك واحد، واٞنالكية ٢نتلفة فبعضهم نصف اٞنالك وبعضهم ثلثو والتبعيض يف اٞن
  التبّعض والقسمة يف اٞنملوؾ أو أّف اٞنملوؾ غًن متبّعض بل التبّعض يف اٞنالكية كما سيّتضح إف شاء اللَّو تعاىل
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جر أحد آخر يف صبلة ركعتٌن اٞنوروث رّنا ال يكوف قاببًل للتقسيم أصبًل فكيف ينتقل إىل الورثة بالتقسيم، وىذا كما إذا استأ
مث مات اٞنستأجر وقد انتقل ملك ركعتٌن من الصبلة إىل الورثة، والصبلة ركعتٌن غًن قابل للتقسيم بأف يقاؿ قراءة الركعة 
 االوىل ألحد الورثة وركوعها لآلخر والركعة الثانية لثالث وىذا ظاىر، بل الظاىر أّف ٠نموع اٞناؿ أعين ملك ركعتٌن من الصبلة
ينتقل إىل ٠نموع الورثة غاية األمر أّف أحد٨نا نصف اٞنالك للصبلة واآلخر ثلث اٞنالك ٟنا وىكذا، فالتقسيم يف اٞنالكية دوف 

 َواِلبَػَوْيِو ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما»  اٞنملوؾ، إاّلأّف ىذا اٞنعىن ٞنكاف دقّتو عرّب عنو يف القرآف اجمليد بتقسيم اٞنملوؾ فقاؿ عّز من قاؿ
 وىكذا، ولكّنو تعبًن مسا١ني وقع من جهة دقّة ما ذكرناه. «ٔ» «السُُّدُس ٣نَّا تَػَرؾَ 

 فإذا عرفت أّف إرث اٞناؿ إ٧نا ىو بانتقالو إىل ٠نموع الورثة وكوّنم مالكاً واحداً قائمٌن مقاـ اٞنوّرث الواحد يف اٞنالكية وإف كاف
ٗنيع موارد الشركة االختيارية وغًنىا وحاؿ البيع، فإنو إذا باع نصف داره أحدىم نصف اٞنالك واآلخر ثلثو، يّتضح لك حاؿ 



لزيد فمعناه أنو باعو نصف مالكية الدار لو، فاٞنملوؾ ٗنيع الدار إاّل أنو نصف مالك كما أّف نفسو نصف اٞنالك، ال أنو باع 
تشّخص اخل وكذا فيما إذا اشرتكا يف ماليهما نصف ٣نلوكو لزيد حّت يرد عليو السؤاؿ اٞنتقّدـ من أنو نصف معٌّن أو غًن م

فمعناه أّف كل واحد منهما رفع يده عن مالكيتو االستقبللية وبّدٟنا باٞنالكية الناقصة فصار اجملموع ملكاً لكليهما، وكل منهما 
ٌن قبل الشركة يكوف نصف اٞنالك واٞنالك واحد، ومن ىنا لو أتلف أحد ديناراً معّينًا من ذلك اٞناؿ الذي كاف ألحد الشريك

ضامنًا لكليهما ألنو صار ٣نلوكًا ٞنالٍك نصفو ىذا الشريك ونصفو اآلخر ذاؾ الشريك، وغًن ىذا اٞنعىن يف البيع والشركة غًن 
 متصّور.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٔٔ: ٗالنساء 
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اٜنقوؽ أيضًا كإرث اٞناؿ فكما أنو ينتقل إىل ٠نموع الورثة ويكوف كل منهم نصف وعليو فنقوؿ: إّف إرث اٝنيار وغًنه من 
اٞنالك أو ثلثو فكذلك اٝنيار ينتقل إىل ٠نموع الورثة ويكوف كل واحد منهم نصف ذي اٝنيار أو ثلثو وىكذا، فبلبّد يف 

 وىذا بناء على ما ذكرناه يف انتقاؿ اٞناؿ ظاىر. )قّدس سرّه(  إسقاطو وفسخو من اجازة اٛنميع كما أفاده شيخنا األنصاري

 وأّما إذا بنينا على ما بىن عليو اٞنعروؼ وقلنا إّف اٞناؿ ينتقل إىل الورثة بالتقسيم فهل ينتقل اٝنيار إىل ٠نموع الورثة أيضًا كما
ؿ أو غًن ذلك من االحتماالت أو أنو ينتقل إىل كل واحد منهم على ٥نو االستقبل «ٔ» )قّدس سرّه(  أفاده شيخنا األنصاري

 اٞنتقّدمة؟

ىو اٞنتعٌّن، وذلك ألّف احتماؿ كوف اٜنق منتقبًل إىل طبيعي الورثة وإف كاف أمراً ٣نكناً يف حد  )قّدس سرّه(  الظاىر أّف ما أفاده
ادة لسهمهم أو طبيعي نفسو وال مانع من تصوير كوف الطبيعي مالكاً كما ذكرناه يف ملك طبيعي الفقراء للزكاة أو طبيعي الس

 العامل يف الوقف مثبًل، إاّلأنو يف مقاـ االثبات ٪نتاج إىل دليل وال دليل يف اٞنقاـ على أّف اٜنق ينتقل إىل طبيعي الورثة.

وأّما االحتماؿ األوؿ أعين احتماؿ أف يكوف كل واحد من الورثة لو خيار مستقل، فيدفعو أّف اٝنيار اٞننتقل إىل الورثة إ٧نا 
لّقاه الورثة عن مورّثهم، فبل ينتقل إليهم إاّلعلى ٥نو يثبت للموّرث، وال إشكاؿ يف أّف اٞنوّرث كاف لو حق واحد ال حقوؽ يت

 متعّددة ليصًن كل من الورثة مالكاً للخيار حّت يتعّدد اٜنقوؽ بتعّدد الورثة ىذا.

  ه يف اٞناؿعلى أّف دليل االرث يف اٞناؿ واٜنقوؽ واحد وقد بنيتم على أّف معنا



______________________________ 
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ىو انتقاؿ ما للميت إىل وارثو بالتقسيم وال تلتزموف بو يف اٜنق وتّدعوف أّف كل واحد منهم يكوف مستقبًل باٝنيار ال أّف اٝنيار 
الدليل واحد يف كل من اٜنق واٞناؿ، فبل وجو لبللتزاـ بانتقاؿ اٝنيار إىل كل واحد  الواحد ينتقل إليهم بالتقسيم، مع أّف مفاد

 منهم على ٥نو االستقبلؿ من دوف التزاـ ذلك يف اٞناؿ.

وأّما احتماؿ أف يكوف كل من الورثة مالكًا للخيار ّنقدار حصة نفسو بدعوى أّف اٜنق كاٞناؿ فكما أنو ينتقل إىل الورثة 
فكذلك اٝنيار إاّلأنو ٞنا مل يكن أمراً قاببًل لبلنقساـ يف نفسو وكاف قاببًل لو بلحاظ متعّلقو فيثبت لكل منهما ّنقدار سهامهم 

اٝنيار يف نصف اٞناؿ، فلو أف يفسخ اٞنعاملة يف نصفها مثبًل أو ثلثها وىكذا، ففيو أيضاً: أّف ىذا ال دليل عليو، ألّف دليل 
أي لوارثو ّنقدار سهمو فيما يرثو ال يف متعّلق ما يرثو فاستفادة « ما تركو اٞنيت فلوارثو»لو االرث يف اٞناؿ وغًنه واحد وىو قو 
 غًن ٣نكن.« ما تركو ... اخل» )عليو السبلـ(  االنتقاؿ يف متعّلق اٞنوروث من قولو

للموّرث، ومن الظاىر أّف اٞنوّرث  على أّف الدليل على العدـ موجود وىو أّف ما ينتقل إىل الورثة إ٧نا ىو عبارة عّما كاف ثابتًا 
كاف لو حق واحد يف رّد ٕناـ اٞناؿ ومل يكن لو رّده يف نصفو أو يف ثلثو على الفرض فكيف يكوف الورثة متمّكنًا من فسخ 

 اٞنعاملة يف نصفو أو يف ثلثو مع أنو مل يكن ثابتاً ٞنورّثو.

وف االجازة ففيو: أّف الثابت للميت إ٧نا كاف حقًا واحداً وأّما احتماؿ أف يكوف لكل منهم اٝنيار يف طرؼ الفسخ فقط د
فثبوت حقوؽ متعّددة للورثة ٪نتاج إىل دليل. على أّف كونو ذا خيار يف طرؼ الفسخ دوف االجازة ٣نّا ال وجو لو، ألنو إّما أف 

٨نا دوف اآلخر موقوؼ على ء من الطرفٌن وإثبات أحد يكوف ذو خيار يف فسخ العقد وإجازتو، وإّما ال يكوف لو حق يف شي
  الدليل وىو مفقود، وال يقاس اٞنقاـ بثبوت اٝنيار للمتعّدد كاٞنوّكل والوكيل فإف فسخ أحد٨نا فسخ اآلخر ألفّ 
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اآلخر كما يف الوكيل نائب عن اٞنوّكل يف فسخ العقد أو إجازتو ففسخو فسخو ال أف لكل واحد منهما خيار يف مقابل خيار 
 اٞنقاـ.

من أّف اٝنيار الواحد الثابت للموّرث ينتقل إىل ٠نموع الورثة، والسّر فيو ظاىر وىو أّف  )قّدس سرّه(  وعليو فالصحيح ما أفاده
ا كاف ثابتاً الورثة ال تتلّقى اٝنيار من الشارع ابتداء وإ٧نا تتلّقاه من مورّثو، فبلبّد من أف يكوف اٝنيار اٞننتقل إىل الورثة عٌن م



للموّرث كّمًا وكيفًا وإاّل مل يكن اٞننتقل إىل الورثة ىو ما كاف للميت، ومن الظاىر أّف الثابت للميت إ٧نا كاف حق واحد يف 
اً ٕناـ اٞنبيع ومل يكن متعّددًا وال ثابتًا يف بعض اٞنبيع، وّنا أّف ٠نموع الورثة قائم مقاـ اٞنوّرث فينتقل إىل ٠نموعهم ما كاف ثابت

للميت، فلمجموعهم خيار واحد كما كاف األمر يف انتقاؿ اٞناؿ كذلك، وغاية األمر أّف اٞناؿ ٬نكن تقسيمو واٜنق ال يقبل 
وقد عرفت أّف « ما تركو اٞنيت فلوارثو» )عليو السبلـ(  التقسيم، ىذا كّلو بناء على أّف مدرؾ إرث اٝنيار ىو الرواية أعين قولو

 انتقاؿ اٝنيار إىل ٠نموع الورثة. مقتضى القاعدة حينئذ ىو

وأّما بناء على أّف مدركو ىو االٗناع كما قّدمناه سابقًا فاألمر أوضح، وذلك ألّف اٞنتيّقن من انتقاؿ اٝنيار إىل الورثة ونفوذ 
ء فبل فسخهم ما إذا كاف ٗنيعهم ٠نتمعٌن على الفسخ أو االمضاء، وأّما إذا انفرد بعضهم بأحد٨نا أي الفسخ أو االمضا

 إٗناع على نفوذه.

فيما يورد على ما ذكرناه من النقض ّنثل حق القذؼ وحق الشفعة وحق القصاص، ألّف مقتضى ما ذكرناه من   بقي الكبلـ
ثبوت اٜنق جملموع الورثة أف تكوف اٜنقوؽ اٞنذكورة ثابتة جملموع الورثة أيضاً، والزمو أف ترتفع باسقاطهم لو معاً مع أّّنم ذكروا 

أحد الورثة إذا أسقط حّق القذؼ عن القاذؼ فيما إذا قذؼ أباه مث مات أبوه فانتقل حق القذؼ الثابت لوالده إليو وإىل أّف 
 سائر الورثة وْناوز عن حّقو ال يسقط عن القاذؼ بل لباقي الورثة اٞنطالبة بو، وكذا إذا ثبت لو حق الشفعة
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ثتو وأسقطو بعض الورثة فلآلخر أف يأخذ ُنق الشفعة يف ٕناـ الشقص، وكذا إذا أسقط بعضهم حق فمات وانتقل إىل ور 
القصاص الثابت ٞنورّثهم فلآلخر أف يطالب بو كما إذا قتل أحد أقاربو وثبت لو حق القصاص من القاتل مث مات وانتقل إىل 

وكل ذلك مناٍؼ ٞنا ذكرناه من ثبوت اٜنق للمجموع. ورثتو وْناوز أحدىم عن حقو، فلآلخرين مطالبة القاتل بالقصاص، 
وباٛنملة أّف مقتضى ما ذكروه ثبوت اٝنيار لكل واحد من الورثة على ٥نو االستغراؽ واالستقبلؿ وىو ينايف ٞنا ذكرناه من 

 انتقاؿ اٝنيار إىل ٠نموع الورثة.

يار يف اٞنوارد اٞنذكورة للباقٌن بعد عفو بعضهم إ٧نا بأّف االلتزاـ بثبوت اٝن «ٔ» )قّدس سرّه(  وأجاب عنها شيخنا األنصاري
ىو من جهة دليل ال ضرر اٜناكم على أدلّة األحكاـ األولية، وذلك ألّف أحد ورثة اٞنقتوؿ إذا عفى عن حّقو وقلنا إنو يوجب 

ي ىو الوجو يف سقوط حق اآلخر أيضًا يستلـز ذلك الضرر على ذلك الوارث اآلخر لعدـ حصوؿ التشّفي لو بالقصاص الذ
أصل جعل حق االقتصاص، ولوال دليل ال ضرر وكّنا ٥نن ودليل االرث فقط ٞننعنا عن ثبوت اٜنق لكل من الورثة يف اٞنوارد 
اٞنذكورة أيضًا كما ذكرناه يف إرث اٝنيار، وكذا اٜناؿ يف حق القذؼ وحق الشفعة ألّف الوارث اآلخر إذا قلنا بسقوط خياره 

 ثة يتضّرر ال ١نالة، ومقتضى دليل ال ضرر أف يبقى حّقو مع عفو اآلخرين، ىذا.وحقو بعفو أحد الور 



: بأّف مقتضى القاعدة يف إرث اٜنقوؽ ىو ما ذكرناه من انتقاٟنا إىل ٠نموع الورثة ال إىل  )قّدس سرّه(  و٬نكن اٞنناقشة فيما أفاده
ثبت بالدليل لورود النص على أّف الباقي من الورثة  كل واحد منهم، وأّما ثبوت حق القذؼ للباقٌن عند عفو بعضهم فإ٧نا
  يتمّكن من اٞنطالبة ُنق القذؼ ولو مع عفو غًنه، فثبوت اٜنق لكل من
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 الورثة يف القذؼ ثبت بالنص وىو ظاىر.

ثبوتو للورثة أو لورثة الورثة ليس من جهة إرث حق القصاص وانتقالو من مورّثهم إليهم، بل إ٧نا وأّما حق القصاص فالظاىر أّف 
فالوارث ووارثو وىكذا  «ٔ» «َوَمْن قُِتَل َمْظُلومًا فَػَقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّو ُسْلطَاناً »  ثبت ذلك للورثة ابتداء من جهة الوالية لقولو تعاىل

اتل بالقصاص، وىذه الوالية ثبتت ابتداء للوارث من الشرع ال أنو تلّقاه من مورّثو، وذلك ألّف حق لو الوالية على مطالبة الق
القصاص مل يثبت للمقتوؿ حّت ينتقل منو إىل وارثو )إذ اٞنيت ال حق لو يف القصاص( بل إ٧نا يثبت لويل اٞنقتوؿ ابتداء، واٞنراد 

ذا شامل لوارث اٞنقتوؿ ولوارث وارثو وىكذا، نعم قد دّؿ الدليل أيضًا على بالويل ىو من يكوف قريبًا من اٞنيت يلي أمره وى
أنو إذا أراد القصاص ٩نب عليو دفع ما أخذه الوارث اآلخر الذي عفى عن القصاص إىل أولياء القاتل، فحق القصاص خارج 

 عن باب إرث اٜنقوؽ، وىذا أيضاً ظاىر.

ثبوتو لكل واحد من الورثة إاّلأنو ٣نّا ال ٬نكن اٞنساعدة عليو، لعدـ الدليل على ثبوتو وأّما حّق الشفعة فاٞنشهور وإف ذىبوا إىل 
لكل واحد منهم، ومقتضى القاعدة أف ينتقل ذلك إىل ٠نموع الورثة ال إىل كل واحد منهم، فحق الشفعة كحق اٝنيار فبل 

 إشكاؿ حينئذ.

 ليل ال ضرر فبل ٫نفى عليك ضعفو.من ثبوتو لكل من الورثة بد )قّدس سرّه(  وأّما ما أفاده

فلما ذكرناه يف ُنث ال ضرر من أّف الضرر عبارة عن النقص يف اٞناؿ أو يف العرض أو يف النفس، وكل حكم  وذلك أّما أّواًل:
  شرعي استلـز النقص يف أحد االمور اٞنذكورة فهو مرفوع وغًن ثابت، ومن الظاىر أّف اٜنكم بعدـ ٕنّكن

______________________________ 
 ٖٖ: ٚٔ( االسراء ٔ)
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الوارث اآلخر من تبديل ملكيتو االشرتاكية إىل اٞنلكية االستقبللية باألخذ بالشفعة عن اٞنشرتي ليس موجباً لتضّرره ونقصو يف 
نعة عن جلب اٞننافع كثًنة يف الشرع ال مالو أو عرضو أو نفسو، نعم ىو منع عن جلب اٞننفعة، ومن الظاىر أّف األحكاـ اٞنا

يرفعها دليل ال ضرر، مثبًل ال ٩نوز ٕنّلك أمواؿ اٛنًناف شرعًا وىو غًن مرفوع بدليل ال ضرر، واٞنفروض أّف ما وصل إليو ىو 
 اٞنلكية االشرتاكية من االبتداء ألجل االرث ومل يرد عليها نقص، فبل ٠نرى لدليل ال ضرر حينئذ وىو ظاىر.

فهب أّف عدـ ٕنّكن الوارث من تبديل اٞنلكية االشرتاكية إىل االستقبللية ضرر، إاّلأنّا ذكرنا يف ١نّلو أّف ال ضرر ورد  ا ثانياً:وأمّ 
يف مقاـ االمتناف على األمة، فإذا استلـز جريانو يف مورد خبلؼ اٞنّنة على بعضهم فبل ١نالة ال يكوف شامبًل لو، ويف اٞنقاـ إذا 

الوارث اآلخر من األخذ بالشفعة يكوف ىذا موجباً لتضّرر اٞنشرتي ورفع سلطنتو عن مالو ببل رضاه فبل يشملو  حكمنا بتمّكن
دليل ال ضرر نعم أصل إرث الشفعة يف الشريعة اٞنقّدسة أيضاً مبين على الضرر، إاّلأنّا نرفع اليد عنو يف أصل جعلها بالدليل 

اٜنق متيّقنًا وىو ما إذا اجتمعت الورثة بأٗنعهم على األخذ بالشفعة ال يف مورد وىو أدلّة اإلرث فيما إذا كاف ثبوت أصل 
 عدـ داللة الدليل كما فيما ٥نن فيو.

فؤلنّا لو قلنا َنرياف دليل ال ضرر يف أمثاؿ اٞنقاـ فليكن إرث اٝنيار أيضًا كإرث حق الشفعة، ألّف منع الباقي من  وأّما ثالثاً:
ذا أسقطو بعضهم أيضًا موجب لتضّرر الورثة الباقٌن سّيما إذا كاف مورّثهم قد باع ما يسوى ّنائة الورثة عن اٝنيار فيما إ

ِنمسٌن درىم مع اٝنيار، ألّف ترؾ فسخو يوجب ذىاب نصف مالية اٞناؿ عن الورثة، وكيف كاف فبل فرؽ بٌن حّق اٝنيار 
 وحق الشفعة من ىذه اٛنهة.

شامل ألمثاؿ اٞنقاـ وأغضينا عن استلزامو الضرر على اٞنشرتي، ولكن مقتضى حق الباقي فهب أّف دليل ال ضرر  وأّما رابعاً:
  من الورثة إذا أعملو أف
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ترجع اٜنصة اٞنبيعة إىل ملك اٞنّيت وبعده ينتقل إىل ٗنيع الورثة، وال وجو الختصاص ٕناـ اٜنصة بالوارث اآلخذ ُنق الشفعة، 
 من استقبلؿ ذلك الوارث بتماـ اٜنصة ٣نّا مل يقم عليو دليل. فما ذكروه

اللهّم إاّلأف يقاؿ بالفرؽ بٌن حق اٝنيار وحق الشفعة، فإّف حق اٝنيار إ٧نا يتعّلق بالعقد ألنو ملك فسخ العقد وإمضائو وإذا 
شرتي ألنو مقتضى الفسخ وحل العقد فسخ العقد الذي أوقعو اٞنيت يف حياتو يلزمو انتقاؿ الثمن إىل اٞنيت واٞنثمن إىل اٞن

وينتقل من اٞنيت إىل ٗنيع الورثة، وأّما حق الشفعة فهو حق التمّلك اٛنديد من دوف رضا اٞنشرتي وقد ثبت ٔنصيصًا ٜنرمة 
صب أكل اٞناؿ بالباطل إاّلبالتجارة عن تراٍض، ومن ىنا ذكر احملّقق الشفعة بعد كتاب الغصب وكأنو ّنناسبة أّف الشفعة كالغ

ٕنّلك ٞناؿ اٞنشرتي ببل رضاه إاّلأنو غصب شرعي، وإذا ثبت حق التمّلك اٛنديد لكل من الورثة وأسقطو بعضهم فلآلخر أف 
يعملو ويتمّلك اٜنصة ملكية جديدة، ال أنو إرجاع للملك إىل ملك مالكو وفسخ للعقد الواقع بٌن الشريك وبٌن اٞنشرتي، إذ 



، فيتعٌّن أف يكوف ذلك ٕنّلكًا للحصة لو كاف كذلك لرجع اٜنصة إىل ملك  الشريك أعين اٞنالك األوؿ مع أنو باع وبيعو الـز
من اٞنشرتي ولو بدوف إذنو ٕنّلكًا جديداً، وعليو ال يرد ىذا اإلشكاؿ عليو، ىذا ٕناـ الكبلـ يف كيفية استحقاؽ كل من الورثة 

 اٝنيار.

  فرع

 

 وللبحث يف ذلك جهات:فيما إذا اجتمع الورثة على الفسخ بأٗنعهم 

يف أّّنم إذا اجتمعوا على الفسخ وكاف على اٞنيت دين مستغرؽ للرتكة وقلنا بثبوت اٝنيار للورثة يف ىذه  اٛنهة االوىل:
  على إشكاؿ قد تقّدـ يف أنو ال وجو لثبوت اٝنيار للورثة حينئذ ألّف األمواؿ ملك للديّاف، أو أّنا متعّلق ٜنق -الصورة
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فهل يشرتط يف فسخهم أف يكوف  -الغًن ومعو كيف يثبت للورثة اٝنيار والتصرؼ يف ملك الغًن أو يف متعّلق حّقو فراجع
ء من مبلحظة  ذلك ٞنصلحة الديّاف أو ال يكوف على ضررىم وإف مل يكن ٞنصلحتهم أيضاً، أو أّف فسخهم غًن مشروط بشي

متمّكنوف من الفسخ حّت فيما إذا أوجب ذلك فسادًا وضررًا على الديّاف، فإذا كاف اٞنيت قد اٞنصلحة أو عدـ الضرر وأّنم 
باع مالو ّنائتٌن وقد نزلت القيمة بعده ُنيث لو فسخوا اٞنعاملة فعبًل ٞنا يسوى بأكثر من مائة ٛناز للورثة فسخها ولو كاف 

 درىم ويدخل يف مقابلو مائة؟ذلك موجباً للمفسدة على الديّاف حيث ٫نرج عن اٞنيت مائتا 

وقد أحرزنا صغرى ذلك من اٝنارج، أي استفدنا أّف اٜنقوؽ « ما تركو اٞنيت فلوارثو»فإف اعتمدنا يف إرث الورثة على قولو 
ًن أيضًا ٣نّا تركو اٞنيت وأنو ينتقل إىل الورثة، فبل نشرتط يف جواز فسخ الورثة شيئًا من كوف الفسخ ٞنصلحة الديّاف أو كونو غ

موجب للمفسدة عليهم، وذلك الطبلؽ الدليل وعدـ وجوب حفظ ماؿ الغرماء على الورثة، فإّف أمواؿ اٞنيت تنتقل إىل 
الديّاف على ٥نو القضية اٜنقيقية ّنعىن أّف ما كاف مااًل للميت ينتقل إليهم، وأّما إ٩ناد اٞناؿ لو أو إبقاؤه فوجوبو على الورثة 

 ٪نتاج إىل دليل.

ألنو ال يتكّفل الحراز « ما تركو اٞنيت فلوارثو» )عليو السبلـ(  اعتمدنا يف إرث اٜنقوؽ على االٗناع دوف قولووأّما إذا 
موضوعو وال يدّؿ على أّف اٜنقوؽ أيضًا ٣نّا تركو اٞنيت، فبلبّد من االقتصار فيو على اٞنورد اٞنتيّقن وىو غًن صورة استغراؽ 

اع ٟنذه الصورة فاٞنتيّقن كوف الفسخ على مصلحة الديّاف أو على غًن ضررىم فإنو ال الدين للرتكة، وعلى تقدير مشوؿ االٗن
إٗناع على انتقاؿ اٝنيار إىل الورثة عند كوف فسخهم موجبًا للمفسدة على الديّاف قطعاً، كما ال إٗناع على إرث اٝنيار فيما 

 إذا كاف للميت دين مستغرؽ.
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إذا كاف على اٞنيت دين مستغرؽ للرتكة وكاف الفسخ ٞنصلحة الديّاف كما إذا فرضنا أّف اٞنيت باع مالو ّنائة وىو  لثانية:اٛنهة ا
يسوى ّنائتٌن فعبًل فإّف الفسخ حينئذ ٞنصلحة الديّاف، فهل ٩نب على الورثة الفسخ و٩نربوف عليو، أو أّف ٟنم فسخو كما ٟنم 

ب على الورثة التحّفظ على بقاء ماؿ اٞنيت أو إ٩ناده، فإنو كما عرفت على ٥نو القضية تركو؟ وىذا ىو الصحيح إذ ال ٩ن
 اٜنقيقية وأنو على فرض كوف اٞنيت مالكاً ٞناؿ يتمّلكو الديّاف فبل ٩نب عليهم إ٩ناد اٞناؿ لو وال إبقاؤه.

فما ىو حكم اٞنشرتي باالضافة إىل الرجوع إىل  إذا فرضنا أّف الورثة فسخوا اٞنعاملة أو اٞنشرتي فسخها ِنياره اٛنهة الثالثة:
نفس ٖننو إذا كاف باقياً أو إىل بدلو، ىل يرجع إىل عٌن ٖننو إذا كانت موجودة أو يرجع إىل بدٟنا مطلقاً كاف للميت دين أـ مل 

 يكن وكاف لو ماؿ أو مل يكن لو ماؿ؟.

أّف ىذه اٞنسألة أعين مسألة ما إذا اجتمع الورثة على الفسخ ورجوع اٞنشرتي  «ٔ» )قّدس سرّه(  ظاىر كبلـ شيخنا األنصاري
إىل عٌن ٖننو وعدمو متفّرعة على إرث اٝنيار وانتقالو من اٞنيت إىل الورثة، وأنو إذا قلنا بانتقاؿ اٝنيار إليهم واجتمعوا وفسخوا 

 فهل يرجع اٞنشرتي إىل عٌن مالو أو إىل بدلو.

سألة مستقّلة وىي مسألة برأسها من غًن أف تكوف متفّرعة على القوؿ بانتقاؿ اٝنيار إىل الورثة، إذ ٬نكن ولكن الصحيح أّف اٞن
جرياف ىذا النزاع على القوؿ بعدـ إرث اٝنيار كما إذا كاف للمشرتي اٝنيار وقد فسخ بعد موت البائع فإنو نافذ ببل خبلؼ، 

ف وانفساخ اٞنعاملة فيتكّلم حينئذ يف أّف اٞنشرتي ىل يرجع إىل عٌن مالو إذا  أو وقع بينو وبٌن الورثة خبلؼ ا٤نر إىل التحال
 كاف موجوداً أو إىل بدلو، والصور اٞنرتّتب عليها األثر يف اٞنقاـ ثبلث:

______________________________ 
 ٕ٘ٔ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)
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ما إذا كاف على اٞنيت دين مستغرؽ وكاف لو ماؿ، فإف مل يكن عٌن الثمن باقية على ملك اٞنيت كما إذا أتلفو  الصورة االوىل:
اٞنيت يف حياتو أو وىبو أو باعو فبل ١نالة يطالبو اٞنشرتي ببدؿ مالو وينتقل اٞنبيع إىل اٞنيت ويصرؼ يف ديونو اليت منها ٖنن 

 اٞنشرتي.

ودة فالصحيح أّف اٞنشرتي يرجع إليها بعينها ويطالبها، وذلك ألّنا كغًنىا من أمواؿ اٞنيت باقية وأّما إذا كاف عٌن الثمن موج
ء بناء على ما قّدمناه من أّف االنتقاؿ إىل الورثة إ٧نا ىو بعد الدين والوصية، فاألمواؿ  على ملك اٞنيت ومل ينتقل إىل الورثة شي



قانوف الفسخ أف يرجع كل من اٞنالٌن إىل مالكهما فًنجع اٞنبيع إىل ملك ملك نفس اٞنيت وحيث إّف الثمن موجود فمقتضى 
اٞنيت والثمن إىل ملك اٞنشرتي لبقائو يف ملك اٞنيت ال أنو ملك الورثة وغاية األمر أنو متعّلق ٜنق الغًن كما على القوؿ 

 طاوي ما نذكره يف اٞنقاـ، وىذا ظاىر.بانتقاؿ الرتكة إىل الورثة باٞنوت وسيظهر حكم اٞنسألة بناء على ىذا القوؿ من م

ما إذا مل يكن للميت ماؿ أصبًل ال عٌن الثمن وال غًنه بل أخذ الثمن وصرفو ومات ومل يبق شيئاً، فإذا فسخ  الصورة الثانية:
ال يسوغ اٞنشرتي أو اجتمع الورثة على الفسخ فهل يسوغ للمشرتي أف يطالب الورثة ببدؿ ٖننو ألّنم يقوموف مقاـ اٞنيت أو 

ء فكيف يتضّرروا بدفع بدؿ  لو ذلك ألّف طرؼ اٞنعاملة إ٧نا كاف ىو اٞنيت وقد مات وال ماؿ لو والورثة مل ينتفعوا منو بشي
 الثمن إىل اٞنشرتي؟

باألخرة رجوع اٞنشرتي إىل الورثة ألّنم بأٗنعهم يقوموف مقاـ اٞنيت واٞنشرتي يرجع إليهم، وال  «ٔ»  وقّوى شيخنا األنصاري
 يشرتط يف فسخهم أف يدفعوا الثمن من ملك اٞنيت بل ٬نكنهم أف يدفعوه من ملك نفسهم كما يف حق الشفعة

______________________________ 
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 باٝنيار، ىذا.ألّنم يأخذوف اٜنصة اٞنبيعة من اٞنشرتي ّناؿ نفسهم ال ّناؿ اٞنيت فكذا يف الفسخ 

والظاىر أّف ىذا النزاع يبتين على أّف الفسخ باٝنيار ىل ىو ٕنّلك جديد أو أنو حل للعقد السابق وإعدامو بقاًء وكأنو ُنسب 
البقاء مل يوجد عقد أصبًل؟ وبعبارة أوضح أّف اٝنيار ملك ٕنّلك جديد أو أنو ملك حل العقد السابق؟ فعلى األوؿ يرجع 

ة فيتمّلكوف اٞنبيع ٕنّلكاً جديداً ويدفعوف الثمن إىل اٞنشرتي يف مقابلو، كما ىو كذلك يف األخذ بالشفعة فإّف اٞنشرتي إىل الورث
الورثة ال يفسخوف العقد الواقع على حصة الشريك وال ٩نعلونو كالعدـ ُنسب البقاء وإ٧نا يتمّلكوف اٜنصة من اٞنشرتي بتمّلك 

 شرتي إىل البائع الشريك.جديد ويدفعوف مثل الثمن الذي دفعو اٞن

وأّما على الثاين فالفسخ إ٧نا يوجب ارتفاع العقد و٩نعلو كالعدـ بقاًء، ومن الظاىر أّف اٞنعاملة إ٧نا وقعت بٌن اٞنشرتي وبٌن 
فبلبّد  اٞنيت، فإذا ارتفعت اٞنعاملة فًنجع كل من اٞنالٌن إىل مالكهما، فًنجع اٞنبيع إىل ملك اٞنيت ويطالبو اٞنشرتي ببدؿ ٖننو

من صرؼ اٞنبيع يف دفع بدؿ الثمن إذا مل يكن للميت دين آخر، وأّما إذا كاف لو دين آخر أيضًا فيصرؼ اٞنبيع يف أداء كبل 
الدينٌن وحينئذ فبأّي وجو يطالب اٞنشرتي بدؿ ٖننو من الورثة مع أّنم خارجوف عن طرؼ اٞنعاملة وكيف يدفعوف بدلو 

ء، وقد عرفت أّف معىن الفسخ ليس إاّلحّل العقد السابق ال أنو ٕنّلك  عوا من اٞنيت بشيويتضّرروف بذلك من دوف أف ينتف
 جديد.



وأّما الشفعة فقد عرفت أّّنا ليست بفسخ وإ٧نا ىي ٕنّلك جديد ثبت بدليلو وىو ٔنصيص يف أدلّة التجارة عن تراٍض فإنو 
 الشريك قليبًل كاف أـ كثًناً. يأخذه من اٞنشرتي ببل رضاه ّنثل الثمن الذي دفعو اٞنشرتي إىل

ء  ٣نّا ال ٬نكن اٞنساعدة عليو، بل اٞنشرتي ال يرجع إىل الورثة بشي )قّدس سرّه(  واٞنتحّصل: أّف ما قّواه شيخنا األنصاري
  ويكوف اٞنيت مديوناً لو ببدلو، نعم
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ٞنيت فإّف اٝنيار حق ٟنم، وإ٧نا الكبلـ يف متعّلق ذلك اٜنق وأنو ىو حل ٥نن ال ننكر عدـ كوف الورثة كالوكيل والنائب عن ا
العقد السابق الواقع بٌن اٞنيت واٞنشرتي أو ىو التمّلك اٛنديد ليصرؼ اٞنبيع اٞنرجوع إىل ملك اٞنيت يف أداء دينو، فبل وجو ٞنا 

غًنه من الغرماء وأنو إذا كاف لو دين آخر يكوف من أّف اٞنشرتي أوىل باٞنبيع من  «ٔ» )قّدس سرّه( أفاده شيخنا االستاذ
 اٞنشرتي كأحد الغرماء فيضرب معهم ببل تقّدـ للمشرتي على سائر الديّاف.

ما إذا كاف للميت ماؿ ومل يكن عليو دين أصبًل أو كاف عليو دين غًن مستغرؽ لرتكتو وقد فسخ اٞنشرتي أو  الصورة الثالثة:
جودة ألّف اٞنيت أتلفو أو وىبو فبلبّد من أف يرجع اٞنشرتي إىل اٞنيت ببدؿ ٖننو وىو دين عليو الورثة، فإف مل تكن عٌن ٖننو مو 

 البّد من أدائو، وأّما إذا كانت عٌن ٖننو موجودة فهل لو اٞنطالبة بعٌن ٖننو أو ال؟

عٌن ماؿ اٞنشرتي ال تنتهي والتحقيق أّّنا بالفسخ يرجع إىل ملك اٞنشرتي كما أّف اٞنبيع يرجع إىل ملك اٞنيت، ومع وجود 
النوبة إىل البدؿ، وىذا ألجل السًنة القائمة على رجوع عٌن اٞناؿ إىل اٞنشرتي أو إىل البائع بالفسخ، بل ىذا الذي ذكرناه ٣نّا 

وفسخ ال خبلؼ فيو يف بيع اٝنيار كما إذا اشرتى دارًا ببيع اٝنيار مث مات وانتقلت الدار إىل الورثة مث جاء البائع بالثمن 
اٞنعاملة فإنو يطالب بعٌن داره، وال ٬نكن رّد بدٟنا إليو بدعوى أّنا انتقلت إىل الورثة، وذلك ٞنا عرفت من جرياف السًنة على 

 رّد عٌن اٞناؿ مع وجودىا، ويف اٞنقاـ أيضاً إذا فسخت اٞنعاملة فاٞنشرتي يطالب بعٌن مالو.

  ك من اٞنوّرث فينتقل اٞنلك إىلوالسّر فيما ذكرناه أّف الورثة إ٧نا يتلّقى اٞنل

______________________________ 
 ٖ٘ٓ: ٖ( منية الطالب ٔ)
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الورثة على ٥نو كاف للموّرث، فإذا فرضنا أّف ملكية اٞنوّرث للماؿ كانت مقّيدة بعدـ الفسخ فينتقل اٞنلك إىل الورثة أيضاً 
خ فبل ١نالة ٫نرج عن ملك الورثة إىل مالكو األّويل، كما أّف العٌن إذا كانت متعّلقة ٜنق الرىانة مشروطاً بعدـ الفسخ، فإذا فس



فتنتقل إىل الورثة متعّلقة ٜنق الرىانة، وال يكوف اٞنلك بسبب االرث زائداً على ملك اٞنوّرث وال ٪ندث بسببو أمر زائد، وحيث  
 ١نالة ينتقل إىل الورثة أيضًا موقتًا بالفسخ، فإذا حصل الفسخ فبل ١نالة كانت عٌن الثمن ملكًا للموّرث موقتًا بالفسخ فبل

٫نرج عن ملكهم، وألجل السًنة ذكرنا أنو ال فرؽ يف ىذه الصورة بٌن عدـ الدين على اٞنيت أصبًل وبٌن دينو ال على وجو 
 االستغراؽ، وىذا ظاىر.

شرتي أو البائع ببيعها وىبتها وإتبلفها وغًن ذلك من التصرفات، نعم للموّرث أو الوارث أف يتصّرفوا يف العٌن قبل فسخ اٞن
إاّلأّنا إذا كانت باقية ُناٟنا وفسخ اٞنشرتي أو البائع فبل ١نالة يرجع إليها بعينها، والوجو يف جواز تصّرفاهتم يف اٞناؿ قبل فسخ 

لكية والسلطنة دوف اٞنملوؾ، ولو سلطنة على اٞناؿ مقّيدة اٞنعاملة ىو ما أشرنا إليو سابقًا من أّف اٞنقّيد يف ىذه اٞنوارد ىو اٞنا
بوقت كسلطنة شهر مثبًل إاّلأّف سلطنتو يف وقتها تاّمة ولو أف يتصّرؼ يف مّدة سلطنتو تصّرفًا يبقى إىل آخر األبد، فإنو ينفذ 

ّي تصّرؼ يف سلطانو يف مّدة لصدوره من أىلو وإف ارتفعت سلطنتو بعد مّدة، وىذا نظًن السلطاف اٞنوقت فلو أف يتصّرؼ أ
 سلطنتو، وللورثة واٞنوّرث أف يبيعوا اٞناؿ أو يعدموه، وىذا ظاىر.

نعم يستثىن من ذلك موارد اشرتاط اٝنيار يف اٞنعاملة كما سيأيت إف شاء اللَّو تعاىل فإّف اٞنشرتي مثبًل ال ٬نكنو بيع اٞنبيع يف 
ن جهة االشرتاط الضمين، فإّف معىن جعل اٝنيار اشرتاط أف ال يتصّرؼ زماف اٝنيار بدعوى أنو مسّلط على مالو، وذلك م

  اٞنشرتي يف اٞناؿ تصّرفاً ال يبقى لفسخو اجملاؿ، وسيأيت تفصيل ذلك يف
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 إف شاء اللَّو تعاىل. «ٔ» أحكاـ اٝنيار

كانت كثًنة إاّل أّنا ال يرّتب عليها األثر، وقد ذكر شيخنا   ىذه ىي الصور اٞنرّتب عليها األثر يف اٞنقاـ وبقية الصور وإف
مل ينّقح  )قّدس سرّه(  أّف الشيخ «ٕ»  األنصاري يف أواخر كبلمو أّف اٞنسألة ٓنتاج إىل تنقيح زائد، وكتب السيد يف حاشيتو

 اٞنسألة أصبًل ال أنو نّقحها ولكّنو ٪نتاج إىل تنقيح زائد.

مل يتعّرض إاّللبياف صوره وأقسامو ومل أَر من تعّرض ٞنا ذكرناه يف وجو رجوع  )قّدس سرّه(  الشيخوما أفاده صحيح ألّف 
 اٞنشرتي إىل عٌن ٖننو من تبعية ملك الورثة ٞنلك مورّثو ُنسب الكيفية.

  القوؿ فيما لو كاف اٝنيار ألجبين ومات

 



ات وقلنا بانتقالو إىل ورثتو فهل األمر كذلك فيما إذا كاف اٝنيار إذا بنينا على إرث اٝنيار فيما إذا كاف ألحد اٞنتعاقدين مث م
 لؤلجنيب مث مات فينتقل إىل ورثتو أو أنو ينتقل إىل اٞنتعاقدين أو أنو يسقط؟ وجوه.

أّف السقوط ال ٫نلو عن قّوة، الحتماؿ مدخلية نفس األجنيب يف ثبوت اٝنيار بأف  «ٖ» )قّدس سرّه(  ذكر شيخنا األنصاري
 اٝنيار ثابتاً لو ِنصوصو وإذا مات يرتفع ال ١نالة. يكوف

 وما أفاده وقّواه من السقوط يف اٞنقاـ ىو الصحيح، إاّلأنو ال من جهة ما

______________________________ 
 ٙٚٔ( يف الصفحة ٔ)

 أحكاـ اٝنيار ٔ٘ٔ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٕ)

 ٕٚٔ: ٙ( اٞنكاسب ٖ)
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اعتمد عليو من احتماؿ مدخلية شخص األجنيب يف ثبوتو، وذلك ألّف ١نل الكبلـ ىو ما إذا ثبت اٝنيار ٝنصوص األجنيب ال 
لؤلعم منو ومن وارثو وإاّل ٝنرج عن عنواف االرث ويثبت لوارثو من االبتداء، ولكّنا مع فرض ثبوت اٝنيار ٝنصوص األجنيب 

وارثو من جهة أدلّة اإلرث، فالقطع ّندخلية خصوص األجنيب ال يضّر بانتقالو إىل وارثو فضبًل نتكّلم يف جواز التعّدي عنو إىل 
عن احتماؿ مدخليتو سّيما يف اٝنيارات اجملعولة شرعًا ألّنا ٔنتص ِنصوص من جعل لو دوف األعم، ولكّننا نثبتو للورثة بأدلّة 

 نرى أّنا تقتضي انتقالو إىل الورثة يف مثل ما إذا جعل لؤلجنيب أو ال.االرث، إذف فبلبّد من اٞنراجعة إىل أدلّة إرث اٝنيار ل

فإف اعتمدنا يف إرث اٝنيار على االٗناع فبل ١نالة يسقط اٝنيار ّنوت األجنيب، ألّف االٗناع مل يقم على إرثو فيما إذا جعل 
 لؤلجنيب، وىذا ظاىر.

فكذلك أيضاً، إذ ال يصدؽ على خيار  «ٔ» «يت من حق فلوارثوما تركو اٞن» )عليو السبلـ(  وأّما إذا اعتمدنا على قولو
األجنيب عنواف ما تركو من حق فإنو ال يعّد حقًا بعد ما مل يكن موجبًا ٛنلب منفعة لؤلجنيب وال لدفع ضرر عنو، و٠نرد ملك 

ىو ٬ننع عن التمّسك حل العقد من دوف أف يرجع إليو نفع أو دفع ضرر ال يعّد حّقًا أو ال أقل نشك يف صدقو عليو و 
 باٜنديث فبل ١نالة يسقط، ىذا.



على أنّا ذكرنا أّف حقيقة جعل اٝنيار ترجع إىل ٓنديد اٞنلكية بالفسخ، ويف اٞنقاـ إ٧نا حّددناىا بفسخ األجنيب فإذا مات ارتفع 
 فسخو فبل وجو النتقالو إىل ورثتو فيسقط.

ىو كاٜنر وجعل اٝنيار لو صحيح أو ال؟ وعلى الثاين فهل يثبت اٝنيار  مث إنو وقع الكبلـ يف أنو إذا جعل اٝنيار للعبد فهل
 ٞنواله أو ال؟ و٥نن وإف جرت عادتنا على إلغاء اٞنباحث الراجعة إىل العبيد واالماء، إذ ال وجود ٟنما يف اٝنارج إاّلأنّا

______________________________ 
 [ٖٔٗ: ٕٔورده الفقهاء يف كتبهم كاٞنسالك ( ]مل نعثر عليو يف اجملاميع اٜنديثية، نعم أٔ)
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 نتعّرض ٟنذه اٞنسألة يف اٞنقاـ لقصرىا.

أّما صحة جعل اٝنيار للعبد فالظاىر أّّنا ٣نا ال ينبغي اإلشكاؿ فيو، وذلك ألّف تصّرفات العبد فيما يرجع إىل نفسو وإف مل 
أيضاً  «ٕ» و ورد يف بعض األخبار «ٔ» «ءٍ  َعْبدًا ٣َنُْلوكًا اَليَػْقِدُر َعَلى َشيْ » ٞنباركةتكن نافذة على ما دّلت عليو اآلية ا

إاّلأّف تصرفاتو  «ءٍ  َعْبدًا ٣َنُْلوكًا اَل يَػْقِدُر َعَلى َشيْ »  ء وقد قاؿ تعاىل مستداًل بأّف تزويج العبد لنفسو أو طبلقو زوجتو شي
الراجعة إىل الغًن كفسخ عقد الغًن أو إمضائو ٣نا مل يدّؿ دليل على بطبلّنا، ألّنا مل ٬ننع عن حق مواله فبل مانع من جعل 

 اٝنيار للعبد.

يب لوارثو وأّما ثبوت خيار العبد ٞنواله فهو أيضًا ٣نّا ال وجو لو، فإّف مواله ليس بوارث للعبد وقد منعنا عن ثبوت خيار األجن
 فضبًل عن انتقالو إىل غًن وارثو.

 الكبلـ يف تصرّفات ذي اٝنيار

 

  وتصّرفاتو تارًة فيما انتقل إليو واخرى فيما انتقل عنو. أّما تصرفاتو فيما انتقل إليو فقد تقّدـ الكبلـ فيها يف خياري العيب
يار وإجازة اٞنعاملة ُنيث كاف مصداقًا لبلجازة وقد ذكرنا أّف تصرفاتو فيما إذا كاف بقصد إسقاط اٝن «ٗ»  والغنب «ٖ»

 توجب السقوط واالمضاء، إذ ال يعترب يف إمضاء اٞنعاملة اللفظ بل االجازة اللفظية والفعلية

______________________________ 
 ٘ٚ: ٙٔ( النحل ٔ)



 ٔح  ٘ٗ/ أبواب مقّدمات الطبلؽ ب ٔٓٔ: ٕٕ( الوسائل ٕ)

 وما بعدىا ٓٗٔن ىذا الكتاب الصفحة ( راجع اجملّلد الرابع مٖ)

 ٖٚٗ( راجع اجملّلد الثالث من ىذا الكتاب الصفحة ٗ)
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 على حّد سواء.

وأّما إذا مل يصدر تصرفاتو بقصد إمضاء اٞنعاملة ومل تكن مصداقًا لبلجازة فبل وجو السقاطها اٝنيار كما مّر اللهم فيما قاـ 
دليل كما دّؿ على مسقطية التقبيل واللمس والنظر إىل ما ال ٩نوز النظر إليو لغًن اٞنالك يف خيار اٜنيواف، على سقوطو بو 

فإذا قّبل اٞنشرتي األمة فهو يوجب سقوط خياره تعّبداً، فاٞنسقط الفعلي على قسمٌن: أحد٨نا مصداؽ فعلي لبلسقاط كما 
 مسقطاً تعّبدياً. إذا قصد بو السقوط. وثانيهما: ما إذا كاف التصرؼ

وأّما تصرفاتو فيما انتقل عنو فهي أيضًا فيما إذا كانت مصداقًا للفسخ كما إذا قصد هبا الفسخ ٣نّا ال ينبغي التأّمل يف كوّنا  
 كافية يف الفسخ، إذ ال فرؽ بٌن الفسخ القويل والفعلي وىذا ظاىر.

أّف كل فعل يكوف  «ٕ»  وابن إدريس «ٔ» ذكر بعضهم كالعبّلمةوأّما إذا مل يكن مصداقاً للفسخ فبل وجو لكونو فسخاً وإف 
إجازة فيما إذا وقع على ما انتقل إليو يكوف فسخاً فيما إذا وقع على ما انتقل عنو وكأنو بينهما مبلزمة، إاّلأّنك عرفت أنو ال 

ا صدر عن اٞنشرتي إ٧نا ىو من جهة مبلزمة بينهما فإّف اٜنكم بكوف مثل التقبيل واللمس يف األمة اٞنشرتاة إجازة فيما إذ
النص والتعّبد الشرعي، وليس نص يف ما إذا وقع على ما انتقل عنو حّت نلتـز بكونو فسخًا تعّبدياً، فمثل ىذه التصرفات ال 

 تكوف فسخاً ُنسب الواقع فيما إذا وقعت على ما انتقل عنو.

خًا يف مقاـ الثبوت من جهة ٘نل فعل اٞنسلم على الصحيح، فهل ٬نكن أف يقاؿ بأّنا فسخ يف مقاـ الظاىر وإف مل تكن فس
  ألّف أمرىا يدور بٌن أف تكوف

______________________________ 
 ٛٛٔ: ٔٔ( التذكرة ٔ)

 ٕٕٛ: ٕ( السرائر ٕ)
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 عة يف ملكو وال تقدح يف عدالتو.١نّرمة ألّنا تصّرؼ يف ملك الغًن بدوف إذنو، وأف يكوف فسخاً لتكوف تصّرفاتو واق

ذكر ٗناعة أّف اإلسبلـ يصوف صاحبو عن القبيح و٬ننع عن ارتكاب اٜنراـ فيتعٌّن أف تكوف تصّرفاتو فسخاً، واختاره شيخنا 
أيضًا وذكر يف اٞنقاـ أّف أصالة ٘نل فعل اٞنسلم على اٛنائز من األمارات الشرعية اٞنعتربة  «ٔ» )قّدس سرّه(  األنصاري

ولوازمها حّجة، فإذا دّلت على أنو فعل مباحًا فيلزمو أف يكوف اٞنتصرؼ قاصدًا للفسخ بتصرفو حّت يدخل بذلك يف ملكو 
اؿ إّّنا ال تثبت إرادة اٞنتصرؼ للفسخ ٞنا تقّرر من أّف وال يكوف مرتكبًا للحراـ، وليست ىي من االصوؿ التعّبدية حّت يق

 االصوؿ التعّبدية ال تثبت إاّلاللواـز الشرعية جملاريها، وىنا كبلـ مذكور يف االصوؿ انتهى.

 أمرين: «ٕ»  وقد ذكرنا ٥نن يف االصوؿ

تهر من كوف مثبتات األمارات حّجة دوف أّف اٞنثبت سواء كاف أصبًل أو أمارة ٣نّا ال دليل على اعتباره وأّف ما اش أحد٨نا:
االصوؿ كبلـ ال أساس لو إاّلفيما إذا كانت األمارة من قبيل اٜنكايات واالخبارات واالقرار و٥نوىا )أعين باب األلفاظ( فإّف 

ها االلتزامية، ِنبلؼ الدليل الداّؿ على حّجية األلفاظ يف مداليلها اٞنطابقية وىو بناء العقبلء بعينو دّؿ على اعتبارىا يف مداليل
غًن اٞنوارد اٞنذكورة فإّف غًنىا أمارة كانت أـ أصبًل ال دليل على حّجية مثبتاهتا، وقد مثّلنا لذلك بالظن فإنو حّجة يف باب 
القبلة ِنصوصها ومن قبيل األمارات، ٞنا دّؿ من أنو إذا مل يتمّكن من إحراز القبلة يأخذ ّنا ىو أحرى فإذا أخذ بظّنو وبو 

  حرز القبلة فبل يثبت بو الزموأ

______________________________ 
 ٕٖٔ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)

 ٙٛٔ -٘ٛٔ(: ٛٗ)موسوعة اإلماـ اٝنوئي  ٖ( مصباح االصوؿ ٕ)

 ٜ٘ٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

ألمارات، وعليو فإذا وىو دخوؿ الوقت فيما إذا زالت الشمس عن جهة القبلة احملرزة بالظن كما يف العراؽ مع أّف الظن من ا
سّلمنا أّف أصالة ٘نل اٞنسلم على الصحيح من األمارات أيضًا ٧ننع عن حّجيتها يف الزمها وال يثبت هبا أّف اٞنتصّرؼ قصد 

 الفسخ.

من أّف أصالة ٘نل فعل اٞنسلم على الصحيح ال تثبت هبا  )قّدس سرّه(  تبعًا لشيخنا األنصاري «ٔ»  ما ذكرناه وثانيهما:
ّنا إذا ٚنعنا كبلماً وترّدد بٌن أف يكوف سّباً أو سبلماً فإنّا ٥نملو على صحيحو وىو السبلـ  )قّدس سرّه( ها، وقد مّثل ىولوازم

ىو الصحيح، ألّف أصالة ٘نل فعل اٞنسلم على الصحيح مل  )قّدس سرّه(  إاّل أنو ال يثبت وجوب اٛنواب عنو أيضاً. وما أفاده



و٥نوه ٣نّا ال  «ٕ» «ضع أمر أخيك على أحسنو»يدّؿ الدليل على حّجيتها بالنسبة إىل لوازمها أيضًا وإ٧نا ثبت بأمثاؿ قولو 
فإذا ٚنعنا كبلمًا ودار أمره بٌن  يدّؿ إاّل على عدـ اهّتاـ اٞنسلم بأنو فعل حرامًا وصار فاسقًا دوف ترتيب آثار الصحة الواقعية،

السب واٟنبة و٘نلناه على أنو وىب مالو لنا فمعناه أنو مل يرتكب احملرـّ ليكوف فاسقاً، وأّما أنو وىبو يف اٜنقيقة حّّت نتمّلكو 
 فبل وعليو فبل وجو لعّد األصالة اٞنذكورة من األمارات اليت تثبت لوازمها.

على صحيحو وال نّتهمو بارتكاب اٜنراـ وأّما ترتيب آثار ذلك ُنسب الواقع حّت ٥نكم  فالصحيح أنّا ٥نمل فعل اٞنتصّرؼ
 بأنو قصد التصّرؼ أيضاً فبل.

واٞنتحّصل إىل ىنا: أّف ٘نل تصّرؼ اٞنسلم على الصحيح واٜنسن ال يستلـز اٜنكم بأنو قصد الفسخ بفعلو وال ٬نكن 
 استكشافو بو، ىذا كّلو.

 ر فيما انتقل عنو مثبًل ال يكوف يف ٗنيع اٞنوارد قبيحاً على أّف تصّرؼ ذي اٝنيا

______________________________ 
 ٕٓٗ(: ٛٗ)موسوعة اإلماـ اٝنوئي  ٖ( مصباح االصوؿ ٔ)

 ٖح  ٔٙٔ/ أبواب أحكاـ العشرة ب ٕٖٓ: ٕٔ( الوسائل ٕ)

 ٓٙٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

عنو أو وىبو أو وقفو فإّف أمثاؿ ىذه التصرفات االعتبارية ٣نّا ال يشملو أدلّة  لنحملو على اٜنسن، وىذا كما إذا باع ما انتقل
حرمة التصرؼ يف ماؿ الغًن، ألّنا ١نض اعتبارات فبل ٩نري فيها ٘نل فعل اٞنسلم على الصحيح فكيف يستكشف هبا أّف 

 اٞنتصرؼ قد قصد بتصّرفو الفسخ.

بأّنا وإف مل تكن قبيحة على كل حاؿ إاّلأّف ظاىر حاؿ اٞنتصرؼ أنو  «ٔ» )قّدس سرّه(  وأجاب عن ذلك شيخنا األنصاري
ال يتصرؼ يف ماؿ الغًن وبو يثبت أنو يتصرؼ يف ماؿ نفسو، وىذا إ٧نا يتحّقق مع إرادة الفسخ إذ لواله ٞنا يكوف التصرؼ يف 

 اٞناؿ تصّرفاً يف ماؿ نفسو، ىذا.

الغالب يف تصرفات اٞنتصرفٌن ىو التصرؼ يف أمواؿ نفسهم والتصرؼ الفضويل وال ٫نفى أّف الظاىر وإف كاف كما أفاده، ألّف 
قليل، إاّلأّف الغلبة ال تقتضي أزيد من إٜناؽ اٞنشكوؾ بالغالب ظّنًا فيقاؿ إّف تصرؼ اٞنشرتي فيما انتقل عنو مرّدد بٌن كونو 

الغلبة ال تفيد إاّلالظّن بااللتحاؽ، وال حّجية يف  تصرفًا يف ماؿ نفسو وكونو تصرفاً يف ماؿ غًنه فنلحقو باألعم األغلب ولكن
الظن وإف ظننا أّف تصرفاتو تصرؼ يف ماؿ نفسو ألجل الغلبة، فإذا تصرؼ أحد يف ماؿ هببتو أو ببيعو وشككنا يف أنو 



والظن بأنو يتصرؼ يتصرؼ يف ماؿ نفسو أو ماؿ غًنه فبل ٬نكننا اٜنكم بصحة اٟنبة وانتقاؿ اٞناؿ إىل اٞنوىوب لو ّنجرد الغلبة 
 يف ماؿ نفسو.

وأّما الظن اٜناصل من ظواىر األلفاظ فاعتباره إ٧نا ثبت بدليل خاص، ويف اٞنقاـ أيضًا لو دّؿ دليل على اعتبار الظن اٜناصل 
 من الغلبة لقلنا باعتباره وحكمنا ّنقتضاه بأّف اٞنتصرؼ قصد الفسخ.

  ا ال تثبت قصد اٞنتصرؼوأّما أصالة عدـ قصد العقد عن الغًن، ففيها: أّنّ 

______________________________ 
 ٖٖٔ -ٕٖٔ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)

 ٔٙٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

العقد عن نفسو. على أنّا ذكرنا يف بيع الفضويل أّف قصد البيع عن الغًن ٣نّا ال أثر لو يف اٞنبيع الشخصي، ألّف البيع مبادلة بٌن 
ص خاص ال مدخلية لو يف اٞنعاملة، فسواء قصد البيع عن الغًن أو عن نفسو تقع اٞنعاملة فضولية اٞنالٌن وكوّنا واقعة عن شخ

 ألّف اٞناؿ ليس لو.

وباٛنملة: أّف قصد العقد عن الغًن ال أثر لو يف إثبات فضولية العقد ألنو فضويل ولو مع قصده البيع لنفسو، نعم البّد من 
بيع كّلياً ألّف الكّلي ما داـ مل تضف إىل ذّمة ال يكوف مااًل، فبلبّد من تعيٌن من يضاؼ قصد من يقع لو البيع فيما إذا كاف اٞن

إليو الكّلي فإذا مل ْنِر أصالة عدـ قصد العقد عن الغًن وشككنا يف أنو ىل فسخ العقد بتصرفو أـ مل يفسخو فأصالة عدـ 
 الفسخ ١نّكمة.

  القوؿ يف أّف الفسخ ٪نصل بنفس التصرؼ أو قبلو

 

إذا علمنا أّف ذا اٝنيار تصرؼ فيما انتقل عنو قاصداً بو الفسخ يقع الكبلـ يف أّف الفسخ حينئذ ىل ٪نصل بنفس التصرؼ أو 
 أنو ٪نصل قبل التصرؼ بآف أو أنو ٪نصل بعد الشروع يف التصرؼ يف أثنائو؟ فيو وجوه ثبلثة.

ملك نفسو من جهة أّف اإلسبلـ يصوف صاحبو عن  ذىب ٗناعة إىل أّف الفسخ ٪نصل قبل التصرؼ ُنيث يقع التصرؼ يف
ء منو يف ملك الغًن. وىذا القوؿ ىو  القبيح، وىذا إ٧نا يتحّقق فيما إذا قلنا ُنصوؿ الفسخ قبل التصرؼ حّت ال يقع شي

 .«ٔ» )قّدس سرّه(  ظاىر كلمات ٗناعة من األصحاب أو ١نتملها كما ذكره شيخنا األنصاري



______________________________ 
 ٖٗٔ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)

 ٕٙٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

ويستشكل على ىذا الوجو: بأّف اٞندار يف صحة العقود وااليقاعات على االعتبار النفساين اٞنربز يف اٝنارج، ّنعىن أّف اٞنربز مع 
د الرضا الباطين أو االرادة القلبية فمّما ال االعتبار النفساين ىو الذي يرّتب عليو اآلثار عند العقبلء وإمضاء الشارع، وأّما ٠نر 

 أثر لو وال يكوف ٣نضى شرعاً.

فليس معناه أّف الرضا الباطين   «ٔ» «وذلك رضى منو» )عليو السبلـ(  وأّما ما ورد يف بعض أخبار خيار اٜنيواف من قولو
فإذا » )عليو السبلـ(  كاٍؼ يف لزـو اٞنعاملة، بل اٞنراد بالرضا فيو ىو الرضا العملي حيث إنو ٘نل على الفعل اٝنارجي وقاؿ

فكيف يعقل أف يكوف الفعل اٝنارجي مصداقًا للرضا القليب و٪نمل عليو، إذ أحد٨نا فعل « المس أو قّبل فذلك رضى منو
ي واآلخر فعل قليب وال معىن الّٓناد٨نا، إاّلأف يراد منو الرضا العملي أي إمضاء البيع عمبًل كما ذكرناه ىناؾ وقلنا إّف خارج

 الرضا قليب وعملي.

وباٛنملة: أّف الرضا القليب واالرادة ال يرتّتب عليهما األثر يف باب اٞنعامبلت، نعم التصرؼ يكشف عن قصده الفسخ قبل 
 ليس بفسخ بل إرادة الفسخ، ىذا. عملو إاّلأنو

وأضف إليو: أّف الـز ىذا الكبلـ أف ال يتحّقق الفسخ باأللفاظ أبدًا بل يكوف إنشاء الفسخ باأللفاظ دائمًا مسبوقًا بارادة 
 الفسخ وىي اليت توجب االنفساخ ال االنشاء اللفظي، وىذا ينايف تساٞنهم على أّف األلفاظ ينشأ هبا الفسخ.

ذىب آخروف إىل أّف الفسخ ٪نصل بعد التصرؼ ولو بعدًا رتبيًا وإف كانا مّتحدين ُنسب الزماف، فيكوف عملو ومن ىنا 
  اٝنارجي مربزاً لفسخو، والـز ىذا القوؿ أف تكوف التصرفات الصادرة من ذي اٝنيار فيما انتقل عنو ١نّرمة وتصرفاً يف

______________________________ 
 )باختبلؼ يسًن( ٔح  ٗ/ أبواب اٝنيار ب ٖٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٖٙٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

ملك الغًن أو باطلة يف مثل العتق والبيع ألّنما يتوقّفاف على اٞنلك وال ملك قبلهما فلو توّقف اٞنلك أيضاً عليهما لدار، فإذف 
 وقعنا يف اإلشكاؿ يف الوضعيات والتكليفيات.



 بصحة البيع فيما إذا باعو فضولياً مث ملكو مطلقاً أو إذا أجازه ٬نكن تصحيح البيع يف اٞنقاـ فيما نعم، إذا قلنا يف بيع الفضويل
إذا أجازه بعد تصرفو وبيعو أو مطلقًا على اٝنبلؼ لتمّلكو لو بعد تصرفو وإف كاف قبلو فضولياً، وأّما العتق فبل ألنو ٣نّا ال 

 تساٞنوا عليو من عدـ جرياف الفضويل يف االيقاعات. يقبل الصحة باالجازة اٞنتأّخرة بناًء على ما

وجهًا ثالثًا متوسطًا بٌن الوجهٌن اٞنتقدمٌن: وىو أّف الفسخ ال ٪نصل قبل  «ٔ» )قّدس سرّه(  واختار شيخنا األنصاري
التصرؼ كما ال يتوّقف حصولو على إٕنامو وإ٧نا ٪نصل ّنجرد الشروع يف العمل واشتغالو بو، ففي أثنائو ٪نصل الفسخ و٬نلك 

 اٞناؿ.

جزاء واٞنسّبب يقعاف يف اٞنلك اٜناصل بالفسخ، ألّف وبعبارة اخرى: أّف الفسخ يتحّقق بأّوؿ جزء من أجزاء السبب، وباقي األ
اشتغالو بو وشروعو فيو مربز فعلي لفسخو من دوف حاجة إىل إٕناـ العمل. نعم يقع أوؿ تصرفو يف ملك الغًن فيحـر إاّلأنو يف 

، والوجو يف ذلك أّف أثنائو يدخل يف ملكو وال ٪نـر ُنسب بقائو، وبو ٪نصل البيع والعتق وغًن٨نا ٣نّا يتوّقف على اٞنلك
اٞنستفاد من النواىي الواردة يف بيع ما ليس عنده أو بيع ما ال ٬نلك و٥نو٨نا ىو النهي عن إيقاع اٞنعاملة بتمامها يف ملك الغًن 

 أو عن إيقاع العتق بتمامو يف ما ال ٬نلكو، وأّما إيقاعهما فيما ليس ٬نلكو يف أّوٟنما و٬نلكو يف أثنائهما فبل.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٜٖٔ -ٖٛٔ: ٙاٞنكاسب 

 ٗٙٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

أو يقاؿ: إّف اٞنراد بالبيع و٥نوه اٞننهي إيقاعو يف غًن اٞنلك ليس ىو البيع اللفظي واالنشائي أعين السبب، بل اٞنراد بو واقع 
ا ٪نصل بعد إ٩ناد سببو واٞنفروض حصوؿ الفسخ يف أثناء البيع واٞنسّبب، وال إشكاؿ أنو يقع يف ملك نفسو، ألّف اٞنسّبب إ٧نّ 

 سببو، فاٞنلك يتحّقق قبل اٞنسّبب يف أثناء سببو.

وبعبارة اخرى: النهي إ٧نا تعّلق على إ٩ناد اٞنسّبب يف ملك الغًن دوف ٠نرد السبب واأللفاظ فإّنا ال يتوّقف على اٞنلك 
وؿ من أجزاء السبب وبو يتحّقق اٞنلك فاٞنسّبب وباقي األجزاء يقعاف يف بالبداىة، وقد عرفت أّف الفسخ ٪نصل باٛنزء األ

 اٞنلك.

يقع أوؿ الوطء زنًا وإٕنامو وطئًا يف ملكو إاّلأف يسبق الوطء ّنقّدماتو وغًنىا ٣نّا ٪نصل بو الفسخ  )قّدس سرّه(  وعلى ما أفاده
 قبل الوطء فإنو بتمامو يقع يف ملكو حينئذ.



ا اختاره احملّقق والشهيد الثانياف يف اٞنسألة ال ٫نلو عن قّوة وبو يرتفع اإلشكاؿ عن جواز التصرفات وبعد ذلك أفاد أّف م
 تكليفاً ووضعاً.

)قّدس   ء من التصرفات يف ملك الغًن، و٢نتاره الثانياف ىو عدـ وقوع شي «ٕ» والشهيد «ٔ»  وال ٫نفى أّف ما اختاره احملّقق
  ىو أّف أّوؿ تصرفاتو واقعة يف ملك الغًن و١نّرمة، ويف أثنائو ٫نرج عن اٜنرمة وملك الغًن ال من االبتداء، فكيف قّوى سرّه(

 ما اختار٨نا، ىذا أّواًل. )قّدس سرّه(

كما بّيناه يف   ه()قّدس سرّ   وثانياً: مل يظهر ارتفاع االشكاؿ عن جواز التصرفات تكليفًا و وضعًا ّنا أفاده، ألّف الـز ما اختاره
  مثاؿ الوطء وقوع أوؿ

______________________________ 
 ٖٓٔ: ٗ( جامع اٞنقاصد ٔ)

 ٕٙٔ: ٖ( اٞنسالك ٕ)

 ٘ٙٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

 التصرفات ١نّرمة ويف ملك الغًن، فاإلشكاؿ مندفع يف الوضعيات دوف التكليفيات.

وذلك ألّف الفسخ إ٧نا ٪نصل بتماـ البيع و٥نوه ال َنزء منو فإنو ال  )قّدس سرّه(  وال ٫نفى عدـ إمكاف اٞنساعدة على ما أفاده
يكوف مصداقًا للفسخ، ومن ىنا لو قاؿ ِبع فندـ ومل يلحق سائر أجزائو بو نلتـز بعدـ حصوؿ الفسخ، فإّف اٞنربز للفسخ إ٧نا 

فًا اعتباريًا أي ليس بيعًا حّت يكوف مصداقاً ىو التصرؼ االعتباري كالبيع يف أمثاؿ اٞنعامبلت، وبعض أجزائو ليس تصر 
للفسخ، نعم صدور جزء منو يكشف عن إرادة الفسخ وقد عرفت أّف إرادة الفسخ ليست بفسخ، إذ الفسخ الفعلي يتحّقق 

 بتحّقق الفعل يف اٝنارج كالبيع وأّما جزؤه فهو ليس بفعل اعتباري فبل يقع بو الفسخ.

يف اٞنقاـ من حصوؿ الفسخ يف الفسخ الفعلي َنزء منو للـز منو أف نلتـز بو يف الفسخ  )قّدس سرّه(  بل لو التزمنا ّنا أفاده
اللفظي أيضًا ويقاؿ إّف الفسخ ٪نصل ُنرؼ الفاء من قولو فسخت وال يتوّقف على ٕنامو، والـز ذلك إنكار ٓنّقق الفسخ 

)قّدس  امل عليو بينهم من أّف الفسخ يتحّقق باللفظ، وىوباللفظ ألنو ٪نصل َنزء منو على الفرض، وىذا على خبلؼ اٞنتس
  أيضاً ال يلتـز ُنصوؿ الفسخ ُنرؼ الفاء من قولو فسخت مع أّف الفعل كاللفظ من حيث ٓنّقق الفسخ هبما، فما أفاده سرّه(

 ٣نّا ال ٬نكن االلتزاـ بو، إذف فإشكاؿ الوضعيات والتكليفيات باٍؽ على حالو. )قّدس سرّه(



ينبغي أف يقاؿ يف اٞنقاـ جوابًا عن ورود اإلشكاؿ يف الوضعيات والتكليفيات: ىو أّف الفسخ فعل من أفعاؿ الفاسخ،  والذي
ويف مثل اٞنعامبلت اٞنتوقّفة على إ٩ناب وقبوؿ ليس فعل الفاسخ إاّلاال٩ناب فقط، وأّما القبوؿ فهو فعل شخص آخر ال ربط 

٩ناب وبتحّقق الفسخ يرجع إليو اٞنلك، واٜناؿ أّف البيع أو اٟنبة مل يتحّققا بعد لو بالفاسخ، والفسخ إ٧نا يربز بنفس اال
 لتوقّفهما على قبوؿ اٞنشرتي واٞنّتهب فإذا ٓنّقق منهما القبوؿ فقد حصل البيع واٟنبة يف ملك نفسو اٜناصل قبل البيع واٟنبة
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 ء القبوؿ. صل قبلو، إذ ال بيع حٌن اال٩ناب، واٞنلك ٪نصل بو والبيع ٪نصل بعده ّنجيباال٩ناب، فما يتوّقف عليو البيع حا

وإف شئت قلت: إّف اال٩ناب ليس بيعًا من حٌن ٓنّققو بل ىو معّلق على قبوؿ اٞنشرتي وكأنو قاؿ: بعتك ىذا إف قبلتو 
قلنا إّف الفسخ يربز بنفس اال٩ناب، فحٌن اال٩ناب واشرتيتو، فالبيع معّلق على ٓنّقق القبوؿ وليس متحّققاً حٌن اال٩ناب وقد 

الفسخ واٞنلك متحّققاف مع أّف البيع غًن متحّقق حينئذ ويتحّقق بعد القبوؿ وحٌن ٓنّققو اٞنلك موجود قبلو، وليس البيع 
٪نصل بعد القبوؿ حاصبًل حٌن اال٩ناب حّت يقاؿ إّف البيع واٞنلك ٪نصبلف معاً، بل الفسخ واٞنلك ٪نصبلف باال٩ناب والبيع 

 ألنو معّلق عليو، وقد عرفت يف ١نلو أّف مثل ىذا التعليق ال بأس بو ألنو تعليق ّنا ىو يف الواقع وُنسب طبع القضية كذلك.

من أّف  )قّدس سرّه(  وأّما دعوى داللة األخبار على النهي عن البيع يف غًن ملك، فاٛنواب عنها ما أفاده شيخنا األنصاري
قع البيع أعين اٞنبادلة بٌن اٞنالٌن ال سببو فإنو ال يتوّقف على اٞنلك بالبداىة، واٞنفروض أّف اٞنبادلة إ٧نا ٓنصل بعد اٞننهي ىو وا

القبوؿ مع أّف اٞنلك حصل قبل ٓنّققها باال٩ناب، وهبذا اندفع اإلشكاؿ يف اٞنعامبلت من دوف أف نلتـز بأّف الفسخ ٪نصل 
 ينا بأّف اٛنزء ليس ببيع وليس بتصرؼ مصداؽ للفسخ، ىذا كّلو يف العقود.َنزء من أجزاء السبب حّت يورد عل

وأّما االيقاعات كالعتق و٥نوه فاإلشكاؿ فيها وإف كاف باقيًا ُنالو فإنو ما داـ مل ٪نصل العتق بتماـ أجزائو ال ٪نصل اٞنلك 
 والفسخ فإذا حصل فقد وقع يف ما ال ٬نلكو وال عتق إاّليف ملك.

ن اٛنواب عن اإلشكاؿ فيها أي يف االيقاعات ّنا التزموا بو يف اٞنعاطاة بناًء على عدـ إفادهتا اٞنلك إذا تصرؼ إاّل أنو ٬نك
  أحد اٞنتعاملٌن فيما أخذه تصرفاً يتوّقف على اٞنلك، حيث ذكروا أّف مقتضى اٛنمع بٌن األدلّة أف نلتـز ُنصوؿ اٞنلك
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ما قبل تصرفو ُنيث ال يقبل إاّلذلك التصرؼ، وقد ذكرنا أّف ىذه اٞنلكية ليست اختيارية لنا أو أمرًا خيالياً للمتصرؼ آنًا 
فإّنا ملكية حقيقية قهرية نشأت من اٛنمع بٌن األدلّة، فنلتـز يف اٞنقاـ أيضًا برجوع اٞنلك إىل الفاسخ آنًا ما قبل ٓنّقق العتق 

اٛنمع بٌن األدلّة، ألنو ال إشكاؿ يف أّف ذا اٝنيار يتمّكن من فسخ اٞنعاملة ولو فسخًا فعلياً وال يقبل إاّلالعتق بعده من جهة 



ويتوّقف فسخو الفعلي على اٞنلك شرعاً، فنلتـز ُنصوؿ اٞنلك لو آنًا ما قبل العتق ويقع العتق يف ملكو وىو ملك حقيقي 
لة تعليق العتق على حصوؿ اٞنلك آنًا ما قبلو، ألّف معىن أنت حّر قهري نشأ من اٛنمع بٌن األدلّة، وال يبقى يف البٌن إاّلمسأ

 لوجو اللَّو أنت حّر على فرض دخولك يف ملكي، إاّلأّف ىذا تعليق على اٞنوضوع وال مانع عن التعليق على اٞنوضوع.

ذا ال إشكاؿ من جهة مث إّف ىذا اٛنواب ٩نري يف العقود أيضًا بعينو على تقدير عدـ ٕنامية ما ذكرناه ىناؾ، وعلى ى
 الوضعيات يف البٌن.

ومن ذلك يظهر اٛنواب عّما رّنا يورد على إمكاف الفسخ بالتصرفات االعتبارية من الدور وتقريبو: أّف البيع والعتق و٥نو٨نا 
بيع يتوّقف يتوّقف على اٞنلك شرعًا واٞنلك يتوّقف على الفسخ إذ لواله ٞنا ٪نصل اٞنلك بوجو، والفسخ أي الفسخ الفعلي كال

 على البيع وىذا دور.

 بأّف الدور معي ال توقّفي فبل إشكاؿ فيو. «ٔ» )قّدس سرّه( وأجاب عنو الشهيد

هبذا الكبلـ، إذ الدور اٞنعي يف الوجود ُنيث ال يكوف أحد٨نا إاّلمع اآلخر كالبنتٌن اٞنّتكئ   )قّدس سرّه( ومل يظهر لنا ماذا أراد
 توقّفي ال معي. -لو كاف -كل منهما على االخرى، ومن الظاىر أّف البيع والفسخ ليسا كذلك فالدور

  أّف البيع ّنعىن ما ٪نصل باال٩ناب والقبوؿ موقوؼ على اٞنلك واٛنواب:

______________________________ 
 ٙٔ، السطر ٔٓٙ: ٗ( حكاه عنو يف مفتاح الكرامة ٔ)
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واٞنلك موقوؼ على الفسخ، لكن الفسخ غًن موقوؼ على البيع باٞنعىن اٞنذكور بل ٪نصل باال٩ناب فقط فبل دور يف البٌن، 
ب تارة وعلى اٞنسّبب اخرى، فاطلق لفظ البيع يف إحدى اٞنقّدمتٌن واالشتباه إ٧نا نشأ من كلمة البيع ألنو يطلق على السب

 ّنعىن ويف اٞنقدمة االخرى ّنعىن آخر وتوىم أنّو يف كلتيهما ّنعىن واحد، ىذا ٕناـ الكبلـ يف رفع اإلشكاؿ عن الوضعيات.

يتحّقق بالتصرؼ االعتباري كالبيع وأّما اإلشكاؿ يف التكليفيات: قد عرفت أّف الفسخ اٜناصل بالتصرؼ فيما انتقل عنو رّنا 
 والعتق و٥نو٨نا وقد تقّدـ صحتو.

أّنا تقع ١نّرمة ويف ملك  )قّدس سرّه(  واخرى يتحّقق بالتصرفات اٝنارجية كاألكل والوطء و٥نو٨نا، وقد ذكر شيخنا األنصاري
ك قبلها، واٛنزء الذي ال يتجّزى غًن الغًن ال ١نالة ولو جزءًا منها ألّف اٞنلكية تتوّقف على تلك التصرفات وليس ىنا مل



ء ينقسم إىل قسمٌن فيقع أحد قسميو يف ملك الغًن ال ١نالة، وقاؿ بعد ذلك:  موجود يف اٝنارج، وكل جزء من أجزاء الشي
 وباٛنملة فما اختاره احملّقق والشهيد الثانياف يف اٞنسألة ال ٫نلو عن قّوة.

ألدلّة الدالّة على اعتبار اٞنلك يف جواز ىذه التصرفات إف دّلت على اعتبار سبق والذي ينبغي أف يقاؿ يف اٞنقاـ: ىو أّف ا
اٞنلك عليها ولو بآٍف بأف ترتّتب ىذه التصرفات على ما ىو ملك يف نفسو مع قطع النظر عن ىذه التصرفات ُنيث ال اعتبار 

ِإالَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت »  لك اليمٌن لقولو تعاىلباٞنلكية اٞنقارنة مع التصرفات كما رّنا يستفاد ىذا اٞنعىن يف الزواج وم
 حيث استثين من وجوب حفظ الفرج عنواف األزواج وملك اليمٌن، ّنعىن أّف التصرؼ كالوطء إذا «ٔ» «أ٬َْنَانُػُهمْ 

______________________________ 
 ٙ: ٖٕ( اٞنؤمنوف ٔ)
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ما ىو زوج أو ملك ٬نٌن يف نفسو مع قطع النظر عن ىذا الوطء فهو حبلؿ فاعترب يف حّليتو سبق الزوجية وملك  وقع على
 اليمٌن فبل يكفي الزوجية اٞنقارنة للوطء يف حّليتو.

بالكرّية يف وكذا يقاؿ يف باب الكرّية وأّف مبلقاة النجاسة إ٧نا ال توجب االنفعاؿ فيما إذا وقعت اٞنبلقاة على ما ىو مّتصف 
 نفسو مع قطع النظر عن اٞنبلقاة، وأّما الكرّية اٜناصلة مع اٞنبلقاة متقارنٌن فهي ال ٕننع عن االنفعاؿ.

وكيف كاف، فإف اعتربنا يف حلية التصرفات اٝنارجية يف اٞنقاـ سبق اٞنلكية عليها ووقوعها على ما ىو ملك مع قطع النظر عن 
ـز ُنرمة ىذه التصرفات لعدـ سبق اٞنلك عليها ألنو ٪نصل مقارنًا معها ال متقّدمًا فبل ١نالة التصرفات اٞنذكورة فبل ١نالة نلت

، وأّما إذا دّلت األدلّة على اعتبار وقوع التصرفات اٞنذكورة يف حاؿ اٞنلكية وإف مل تكن اٞنلكية قبلها، وأّف البلـز أف تقع  ٓنـر
أّف طهارة  «ٔ» هارة البدف يف صحة الغسل حيث كتبنا يف حاشية العروةالتصرؼ يف حاؿ اٞنلك كما ال يبعد نظًن اشرتاط ط

البدف اٜناصلة مقارنة مع الغسل ال تبعد أف تكوف كافية يف صحة الغسل كما إذا كانت النجاسة ٣نّا يكفي فيو الغسل مرّة 
 حاؿ طهارة البدف وال دليل واحدة وارٕنس يف اٞناء بقصد االغتساؿ مع ٤ناسة بدنو، كفى ذلك يف صحة غسلو ألنو وقع يف

على اعتبار سبق الطهارة على الغسل، فبل ١نالة تقع التصرفات اٞنذكورة مباحة ألّنا وقعت يف حاؿ اٞنلك وليس يف ذلك 
 ١نذور.

إذ  وأّما دعوى أّف مرتبة التصرؼ غًن مرتبة اٞنلك ألّنما ٢نتلفتاف ومرتبة أحد٨نا مرتبة العّلة ومرتبة اآلخر مرتبة اٞنعلوؿ،
  التصرؼ عّلة ٜنصوؿ اٞنلك



______________________________ 
  فصل يف شرائط الوضوء الشرطالثاين ٘٘ٔ[ وص ٙٙٙاٞنسألة ] ٕٔٓ: ٔ( العروة الوثقى ٔ)
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 اف زماّنما واحداً.وعليو فيقع اٞنلك يف مرتبة متأّخرة عن التصرؼ وال يعقل أف يكونا متقارنٌن ُنسب اٞنرتبة وإف ك

فمندفعة ّنا أشرنا إليو مرارًا من أّف األحكاـ الشرعية ليست من أحكاـ الرتبة وإ٧ّنا مناطها االّٓناد ُنسب الزماف أو التقّدـ 
لى والتأّخر الزمانياف، وعليو فبلبّد من اٞنراجعة إىل أدلّة اعتبار اٞنلك يف حّلية التصرفات فإف دّلت على اعتبار سبق اٞنلك ع

التصرؼ ولو بآف فنلتـز يف اٞنقاـ ُنرمة التصرفات اٞنذكورة ولو مع تقّدـ أحد٨نا على اآلخر ُنسب اٞنرتبة، كما أّنا إذا دّلت 
على اعتبار وقوعها حاؿ اٞنلك نلتـز ُنّلية التصرفات الّٓناد٨نا زمانًا وٓنّققهما متقارنٌن، وقد عرفت أّف الدعوى الثانية ليست 

أي ال ٪نل إاّلمقارنًا بكوف اٞناؿ ملكو،  «ٔ» ال ٪نل التصرؼ يف ماؿ الغًن )عليو السبلـ(  ٞنستفاد من مثل قولوببعيدة ألّنا ا
وعليو فهذه التصرفات ١نّللة وال حرمة فيها، وىذا من دوف فرؽ بٌن القوؿ بوجود اٛنزء الذي ال يتجّزى يف اٝنارج والقوؿ 

سبق اٞنلك  باستحالتو، إذ األحكاـ الشرعية ليست مبتنية على ىذه التدقيقات الفلسفية، بل يّتبع دليلها فإف دّؿ على اعتبار
على وقوع التصرفات نلتـز ُنرمتها كما أنو إذا دّؿ على كفاية اٞنقارنة وأّنا إذا وقعت يف حاؿ اٞنلك مباحة فنلتـز ُنّليتها ال 

 ١نالة، كاف اٛنزء الذي ال يتجّزى موجوداً يف اٝنارج أـ مل يكن.

من أّف الفسخ إذا كاف جائزاً لذي اٝنيار شرعاً فبل  «ٕ» )قّدس سرّه(  بقي ىناؾ ما ذكره بعضهم وأشار إليو شيخنا األنصاري
 ١نالة يكوف الفعل الذي بو يتحّقق الفسخ أيضاً جائزاً، إذ ال معىن ٛنواز الفسخ مع حرمة ما يتحّقق بو.

  بأّف جواز الفسخ جواز وضعي )قّدس سرّه(  وأجاب عنو شيخنا األنصاري

______________________________ 
 ٔح  ٖ/ أبواب مكاف اٞنصّلي ب ٕٓٔ: ٘ف ذلك يف الوسائل ( ورد مضمو ٔ)

 ٓٗٔ: ٙ( اٞنكاسب ٕ)
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 وجواز الفعل جواز تكليفي وال مبلزمة بٌن اٛنوازين أبداً.



ياً وجواز الفعل وإف كاف صحيحاً إاّلأنو رّنا يوىم اختصاص نفي اٞنبلزمة ّنا إذا كاف جواز الفسخ وضع )قّدس سرّه(  وما أفاده
تكليفياً، إاّلأنو ليس كذلك فإّف الفسخ كما أنو جائز وضعاً كذلك جائز تكليفًا ومع ذلك ال مبلزمة بٌن جوازه بكبل اٞنعنيٌن 

 وجواز الفعل اٞنتحّقق بو الفسخ.

اٞنسّبب التوليدي فالصحيح أف يعترب يف اٛنواب بأّف الفسخ عنواف توليدي من الفعل وال دليل على جواز السبب إذا كاف 
جائزًا وبالعكس، فرّنا يكوف السبب ١نّرمًا مع وقوع الفسخ جائزًا كما إذا أكل اٝنبز اٞننتقل عنو يف ّنار شهر رمضاف فإّف 
األكل ١نرـّ مع أّف الفسخ يتحّقق بو ال ١نالة وىو جائز لو تكليفًا ووضعاً، كما أّف الفسخ باللفظ أيضًا كذلك فرّنا يكوف 

فسخت ١نّرمًا مع وقوع الفسخ بو سائغًا ونافذًا كما إذا تكّلم بو يف أثناء الصبلة، وكيف كاف فبل دليل على تبلـز التلّفظ ب
 العنواف التوليدي مع الفعل اٞنوّلد لو حكماً وىذا ظاىر، ىذا ٕناـ الكبلـ يف وقوع الفسخ بالفعل.

  فرع

 

 اٞنعاملة أعتقهما اٞنشرتي وقاؿ أنتما حرّاف لوجو اللَّو.لو اشرتى عبداً َنارية مع جعل اٝنيار للمشرتي وبعد 

ال ينبغي اإلشكاؿ يف عدـ ٓنّقق كبل العتقٌن معاً، ألّف عتق العبد معناه إجازة اٞنعاملة كما أّف عتق اٛنارية يستلـز فسخ 
عبد أو عتق العبد صحيح دوف اٞنعاملة، والفسخ واالمضاء ال يعقل ٓنّققهما معاً، فهل يقع عتق اٛنارية صحيحًا دوف عتق ال

 ء منهما منعتقاً؟ عتق اٛنارية أو ال ىذا وال ذاؾ وكبل٨نا ساقطاف وال يكوف شي
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 .«ٔ»  وجوه

 أّما وجو وقوع العتق يف اٛنارية صحيحًا دوف العبد فهو أّف عتق اٛنارية اٞننتقلة عنو فسخ للمعاملة كما أّف عتق العبد إجازة
 ٟنا، وكّلما دار األمر بٌن الفسخ واالجازة الفسخ مقّدـ على االجازة.

أّف تقّدـ الفسخ على االجازة ليس مدلوؿ دليل من نّص أو إٗناع وإ٧نا ىو من جهة كونو على وفق القاعدة يف مورده  وفيو:
وىو ما إذا ثبت اٝنيار ٞنتعّدد كاٞنتبايعٌن وأجاز أحد٨نا اٞنعاملة وفسخ اآلخر فيقاؿ إّف الفاسخ يتقّدـ على اجمليز من جهة أّف 

قد من قبلو، إذ ال معىن المضائو من قبل اآلخر أيضاً، وعليو فلآلخر أف يفسخ العقد ٝنياره إجازة اجمليز معناىا إمضاء الع
 وبفسخو ترتفع اٞنعاملة، وىذا أمر على طبق القاعدة.



وأّما إذا صدر كل من االجازة والفسخ من شخص واحد كما يف اٞنقاـ أو صدرا ٣نّن ىو ُنكم الواحد كالوكيلٌن من قبل 
ىا أحد٨نا وفسخها اآلخر يف آٍف واحد، فبل وجو لتقدًن أحد٨نا على اآلخر وال دليل على أّف الفسخ موّكل واحد فأجاز 

يتقّدـ على االجازة فيتساقطاف ال ١نالة، وىكذا نقوؿ فيما إذا زّوج اٞنرأة أحد وكيليها من أحد وزّوجها وكيلها اآلخر من 
 يح أحد٨نا على اآلخر ببل مرّجح فيبطل كبل٨نا.شخص آخر يف زماف واحد، إذ وقوعهما معاً غًن ٣نكن وترج

وأّما وجو صحة العتق يف العبد دوف اٛنارية فهو أّف األصل استمرار ملكية العبد وعدـ خروجو عن ملك اٞنشرتي، والزمو عدـ 
  دخوؿ اٛنارية يف ملكو وإاّل ٝنرج العبد عن ملكو، فيقع عتق اٛنارية باطبًل لوقوعو يف غًن ملكو ِنبلؼ عتق

______________________________ 
( مث إّف ىذا النزاع ال ٫نتص بعتق ما انتقل عنو وما انتقل إليو بل ٩نري يف كل فعلٌن ال يقببلف الفضولية أو مع نصب ٔ)

 القرينة على عدـ إرادة الفضولية
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 العبد.

بأّف األصل وإف كاف ىو استمرار ملكية العبد إاّلأّف التقابل إ٧نا ىو بٌن  «ٔ» )قّدس سرّه(  وأجاب عن ذلك شيخنا األنصاري
إجازة العقد وفسخو وال موجب لتقدًن أحد٨نا على اآلخر فيتساقطاف ويبقى كل من العبد واٛنارية على حاٟنما قبل العتق من  

 )قّدس سرّه(  ىو الذي اختاره شيخنا األنصاريكوف العبد ملكاً للمشرتي واٛنارية ملكاً للبائع مع بقاء اٝنيار للمشرتي وىذا 
 .«ٕ» )قّدس سرّه( وغًنه من احملّققٌن ومنهم شيخنا االستاذ

ولنا فيو كبلـ وملّخصو: أّف االجازة والفسخ وإف كانا متزا٘نٌن ألّف ٓنّققهما معًا غًن ٣نكن وال يعقل إجازة العقد وفسخو 
قا من االبتداء، ويبقى العقد ُنالو واٞناالف يف ملك مالكهما أي العبد يف ملك ء منهما وكأّّنما مل يتحقّ  معاً، فبل يقع شي

اٞنشرتي واٛنارية يف ملك البائع مع اٝنيار للمشرتي كما مّر، إاّلأّف عتق العبد وعتق اٛنارية ٣نّا ال تزاحم بينهما وىو ظاىر، 
بد يقع صحيحًا دوف عتق اٛنارية من دوف أف يكوف ء منهما، بل الصحيح أّف عتق الع وحينئذ ال وجو للحكم بعدـ عتق شي

 عتق العبد موجباً لسقوط خياره بدعوى أنو إجازة.

والوجو فيما ذكرناه أّف عتق اٛنارية يتوّقف على الفسخ حّت تدخل بذلك يف ملك اٞنشرتي، إذ بدوف الفسخ يكوف عتقها 
أّف الفسخ مل يتحّقق يف اٞنقاـ ألنو مزاحم لبلجازة وقد قلنا  عتق ٣نلوكة الغًن وىو باطل، إذ ال عتق إاّل يف ملك، واٞنفروض

ء آخر وىو تصرؼ صدر من أىلو ووقع يف  بسقوطهما معاً، وىذا ِنبلؼ عتق العبد فإنو عتق ٣نلوؾ نفسو ببل حاجة إىل شي
  ١نّلو، ولكنو ال يكوف إجازة وال يسقط بو



______________________________ 
 ٕٗٔ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)

 ٕٖٔ: ٖ( منية الطالب ٕ)
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اٝنيار فإّف االجازة مزا٘نة بالفسخ و٨نا ساقطاف وللمشرتي بعد عتقو اٝنيار، فإذا فسخ العقد بعد ذلك فيأخذ اٛنارية ويدفع 
 ضعي.بدؿ العبد وىو القيمة إىل البائع، وكيف كاف فيكوف تصرفو يف ملك نفسو نافذاً، ىذا يف اٜنكم الو 

ونظًنه اٜنكم التكليفي وىذا كما إذا تصرؼ فيما انتقل إليو وفيما انتقل عنو تصرفًا خارجيًا )ال اعتباريًا كما يف العتق( بأف 
أكلهما دفعة واحدة، فإنو ارتكب اٜنراـ باالضافة إىل أكل ما انتقل عنو ألنو ملك الغًن وحّليتو يتوّقف على الفسخ وىذا 

إليو ألنو حبلؿ وتصرؼ يف ملك نفسو وىذا ظاىر، ىذا كّلو فيما إذا قلنا بأّف االجازة والفسخ أمراف  ِنبلؼ أكلو ٞنا انتقل
توليدياف من الفعل اٝنارجي أو اعتباراف نفسياف مربزاف يف اٝنارج ّنربز وىو الفعل متوقّفاف على قصد٨نا وحينئذ يكوف كل 

هما معًا فإّف قصد٨نا معًا ١ناؿ و٨نا يتزا٘ناف فنحكم بسقوطهما كما من االجازة والفسخ ١نتاجًا إىل القصد ويستحيل ٓنّقق
 مّر، وال يكوف عتق العبد إجازة للعقد بل يبقى خيار اٞنشرتي على حالو.

وأّما إذا كاف الفعل بنفسو إجازة للعقد ُنكم الشارع تعّبدًا ولو مع عدـ قصد اٞنشرتي إجازة العقد بل مع قصد عدمها كما 
ما انتقل عنو وما انتقل إليو معًا وفرضنا٨نا جاريتٌن فإّف النظر إىل ما ٪نـر لغًن اٞنالك مسقط تعّبدي للخيار ففي إذا نظر إىل 

 )عليو السبلـ(  مثلو كما يكوف الفعل الصادر منو صحيحًا ونافذًا فيما انتقل إليو كذلك يكوف ىذا إجازة للمعاملة لقولو
 لو خيار بعد عتق العبد يف اٞنقاـ، ىذا كّلو فيما إذا كاف اٝنيار للمشرتي فقط.، فبل يبقى «ٔ»  فذلك رضى منو بالبيع

وأّما إذا كاف اٝنيار للبائع فقط وقد أعتق اٞنشرتي كل واحد من العبد واٛنارية فبل ينبغي اإلشكاؿ يف بطبلف عتق اٛنارية ألنو 
 عتق ٣نلوكة الغًن وىو

______________________________ 
 )مع اختبلؼ( ٔح  ٗ/ أبواب اٝنيار ب ٖٔ: ٛٔل ( الوسائٔ)
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باطل والفضويل ال ٩نري يف االيقاعات، وأّما عتق العبد فصحتو وفساده يبتنياف على اٞنسألة اآلتية من أّف تصرؼ من عليو 
متعّلق حّق الغًن فالعتق يبطل كما إذا قلنا اٝنيار مع خيار من لو اٝنيار صحيح أو باطل، فإف قلنا ببطبلنو ألنو تصرؼ يف 



بصحتو ونفوذه فالعتق يصح، فإذا مل يفسخ اٞنعاملة من لو اٝنيار وىو البائع يف اٞنقاـ فهو، وأّما إذا فسخها فهل يكوف ذلك 
ٝنيار فسخًا للتصرؼ الصادر ٣نّن ال خيار لو من حينو أو من أصلو أو يفّصل بٌن التصرؼ بالعتق فبل يكوف فسخ ذي ا

 موجباً النفساخو ألّف اٜنر ال يرجع عبداً والتصرؼ بغًنه؟ فيو وجوه سيأيت يف اٞنسألة اآلتية إف شاء اللَّو تعاىل.

وأّما إذا كاف اٝنيار لكل من اٞنشرتي والبائع يف مفروض الكبلـ ففي ىذه الصورة أيضًا تبتين صحة عتق العبد على اٞنسألة 
ؿ يف زماف خيار من لو اٝنيار صحيح أو باطل؟ فإّف البائع لو اٝنيار على الفرض والعبد متعّلق اآلتية من أّف التصرؼ يف اٞنا

ٜنّقو، فإف قلنا بعدـ صحة التصرؼ حينئذ فبل ١نالة يقع باطبًل كما إذا قلنا بصحتو يقع عتق العبد صحيحاً، وأّما عتق اٛنارية 
نتقلة إىل ملكو فيصح عتقها، وحينئذ فإف قلنا ببطبلف عتق العبد فهو صحيح يف نفسو ألنو فسخ فعلي للمعاملة واٛنارية م

ألنو تصرؼ يف متعّلق حق الغًن فبل إشكاؿ يف صحة عتق اٛنارية ألنو فسخ وعتق ٞنملوكة نفسو، وأّما إذا قلنا بصحة عتق 
ّف االلتزاـ بصحة كل من العبد أيضًا فيكوف حاؿ اٞنقاـ حاؿ الصورة االوىل وىي ما إذا كاف اٝنيار ٝنصوص اٞنشرتي، فإ

التصرفٌن بدعوى كوف أحد٨نا إجازة واآلخر فسخًا غًن ٣نكن فيسقطاف معًا و٥نكم بصحة عتق العبد ألنو ٣نلوكو بالفعل 
وعتقو نافذ صحيح، ِنبلؼ عتق اٛنارية فإنو يتوّقف على صحة الفسخ وإرجاعها إىل ملكو وقد عرفت بطبلف فسخ اٞنعاملة 

 اف كما مّر.ألنو واالجازة متزا٘ن
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 الكبلـ يف صحة تصرؼ غًن ذي اٝنيار

 

ىذه ىي اٞنسألة اليت وعدناؾ آنفاً بالبحث عنها وىي تبتين على القوؿ بانتقاؿ اٞناؿ إىل غًن ذي اٝنيار يف زماف اٝنيار، إذ لو 
ى انقضاء اٝنيار فبل ينبغي اإلشكاؿ يف عدـ صحة من توّقف اٞنلك عل «ٔ» )قّدس سرّه(  قلنا ّنا سلكو الشيخ الطوسي

تصرفات من ليس لو اٝنيار وال ٪نتاج ذلك إىل البحث، ألنو تصرؼ يف ملك الغًن وىو باطل وحراـ، وىذا من غًن فرؽ بٌن 
يل ال التصرفات اٞنعدمة للماؿ وغًنىا فإّنا تصرؼ يف ملك الغًن وىي ١نّرمة كانت معدمة للماؿ أـ مل تكن، فهذا التفص

 .)قّدس سرّه(  يرجع إىل ١نّصل بناًء على ما سلكو الشيخ الطوسي

وأّما على مسلك اٞنشهور فيقع الكبلـ يف أّف تصرؼ غًن ذي اٝنيار تصرفاً ٬ننع عن اسرتداد العٌن عند الفسخ صحيح أو أنو 
اٞنلك فبلبّد من أف نتكّلم فيما ٬ننع تصرؼ يف متعّلق حّق الغًن وغًن صحيح؟ اٞنقتضي لصحة التصرفات موجود حينئذ وىو 

 عن صحتها.



اٞنشهور بينهم أّف التصرؼ فيو باطل بل رّنا يظهر من كلماهتم أّف حرمة التصرفات حينئذ كانت موردًا التّفاؽ األقدمٌن، 
ق الغًن والتصرؼ وىذا ال من جهة أّف اٞناؿ ملك ذي اٝنيار ومل ينتقل إىل من ليس لو خيار، بل من جهة أّف اٞناؿ متعّلق ٜن

فيو موجب لزواؿ حقو نظًن بيع عٌن اٞنرىونة لتعّلق حق الغًن هبا، فإّف البائع كاف متمّكنًا من إرجاع اٞناؿ إىل ملكو فاٞناؿ 
 متعّلق ٜنقو.

يس وغًنه من احملّققٌن: بأّف اٝنيار إ٧نا ىو ملك فسخ العقد وإقراره ول «ٕ» )قّدس سرّه(  وأجاب عن ذلك شيخنا األنصاري
 متعّلقاً باٞناؿ ومن ىنا ال يرتفع اٝنيار

______________________________ 
 ٕٔٔ: ٕ، اٞنبسوط ٜٕمسألة  ٕٕ: ٖ( اٝنبلؼ ٔ)

 ٜٗٔ: ٙ( اٞنكاسب ٕ)
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العينٌن، ومنهما يظهر أّف التفاسخ فيما إذا أتلف اٞناؿ نسياناً أو عصياناً باختياره أو بغًن اختياره وصح التقايل مع ذىاب كبل 
ال يتوّقف على بقاء العوضٌن ألنو إ٧نا يتعّلق بالعقد ال باٞناؿ وبعد فسخو يرجع اٞنتعامبلف إىل عٌن ماليهما لو كاف وإاّل فإىل 

 ا األنصاري.بدٟنما، ىذا كّلو بناًء عى أّف اٞنانع يتشّبث بتعّلق حق اٝنيار بالعٌن فاٛنواب عنو حينئذ ىو ما أفاده شيخن

مع وأّما إذا اعرتؼ اٞنانع بعدـ تعّلق حق اٝنيار بالعٌن ابتداًء ولكّنو اّدعى أّف اٝنيار وإف كاف متعّلقاً بالعقد ٞنا عرفت من بقائو 
 تلف العٌن وصحة التقايل مع تلف العينٌن إاّلأّف نتيجة ىذا اٝنيار ىو إرجاع عٌن مالو إىل ملكو على تقدير بقائها ألنو معىن
الفسخ أعين جعل العقد كالعدـ يف عامل االعتبار، فإف الزمو رجوع كل من اٞنالٌن إىل ملك مالكهما األوؿ، وليس الفسخ  
كالقرض يف أّف الدائن ال يتمّكن من مطالبة عٌن مالو مع بقائها ألنو تضمٌن للمثل أو القيمة، والعٌن ملك للمديوف فبل 

سخ باٝنيار معناه جعل اٞنبادلة والعقد كالعدـ اعتباراً، والزمو رجوع عٌن اٞنالٌن إىل مالكهما يطالبو إاّلّنثلها أو قيمتها، بل الف
ومع بقائها ال ينتقل إىل بدٟنا من اٞنثل أو القيمة، وحينئذ فبل ٩نوز إعداـ متعّلق حق الغًن هبذا اٞنعىن ألنو تفويت ٜنّقو، فبل 

 والظاىر أّف اٞنانع يريد ىذا اٞنعىن وال يّدعي أّف اٝنيار حق متعّلق بالعٌن.يكوف ما أفاده شيخنا األنصاري جواباً عن ذلك، 

فاٛنواب عن ىذا الوجو ىو: أّف كوف حّق اٝنيار ثابتاً لذي اٝنيار هبذا اٞنعىن أي ّنعىن كوف نتيجتو إرجاع عٌن مالو على تقدير 
ا مّر، إاّلأنو ال يقتضي ذلك أزيد من رجوع العٌن إىل بقائها وإف كاف صحيحًا و٣نّا ال ٠ناؿ النكاره ألنو مقتضى الفسخ كم

 ملك الفاسخ على تقدير بقائها، وأّما وجوب إبقائها حّت يرجع إىل مالكها بعد فسخو فهو ٪نتاج إىل دليل.



  وبعبارة اخرى: أّف ىذا اٞنعىن من اٜنق ال ٬ننع عن التصرؼ يف اٞناؿ وليس

 ٛٚٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

اٜنقوؽ اٞنانعة عنو كحق الرىانة فإّف اٝنيار ال يقتضي إاّلرجوع اٞناؿ إليو على تقدير بقائو، وىذه اٞنبلزمة والقضية كسائر 
الشرطية أعين كوف العٌن راجعة إىل الفاسخ لو كانت باقية ثابتة ولكّنها ال توجب إبقاء اٞنوضوع واٞناؿ حّت يرجع إىل مالكو 

حرمة إتبلفو حقيقة أو حكمًا ٪نتاج إىل دليل فإنو ليس من الضروريات والبديهيات لئبّل بعد الفسخ، فإّف وجوب إبقائو و 
٪نتاج إىل إقامة الربىاف، وال برىاف يقتضي وجوب حفظ اٞناؿ حينئذ، نعم ال نضايق من إطبلؽ اٜنق على مثل ذلك أي كوف 

ى تقدير بقائو وال يقتضي وجوب إبقائو ألنو ببل دليل، اٞناؿ راجعًا إليو على تقدير بقائو ولكنو ال يقتضي رجوعو إليو إاّلعل
، أو عمومات البيع واٟنبة وغًنىا جواز التصرؼ فيو ببيعو وىبتو «ٔ» «الناس مسّلطوف على أمواٟنم»بل مقتضى عمـو 

 وإتبلفو، فاٞنقتضي وىو اٞنلك موجود واٞنانع عنو مفقود، فبل وجو لعدـ جواز تصرفاتو يف ملكو.

نظًن تعّلق حق الورثة ّناؿ اٞنوّرث فإنو ال ٬ننع عن تصرفات اٞنوّرث فيو ببيعو وإتبلفو، ألّف حّقهم إ٧نا ثبت على وىذا اٞنقاـ 
تقدير بقائو ال أنو ٩نب إبقاؤه لينتقل إليهم، ويف اٞنقاـ أيضًا لو بقي اٞناؿ رجع إىل مالكو بالفسخ ال أنو ٩نب إبقاؤه بل لو 

 راد الفسخ حّت ال يدفع إليو عٌن اٞناؿ ويدفع بدلو.إتبلفو حّت فيما إذا علم أنو أ

نعم يف بعض اٞنوارد قاـ الدليل على عدـ جواز إعداـ اٞناؿ الذي تعّلق بو حق ذي اٝنيار كما يف بيع اٝنيار فإنو إذا باع داره 
ف الدار حّت ينتقل إىل ِنمسمائة مع أّنا تسوى بألف مشرتطًا رجوعها إليو إذا جاء ّنثل ٖننها فبل يسوغ للمشرتي أف يتل

ء اٞنشرتي بالثمن، وذلك ألجل الشرط الضمين فإنو اشرتط يف ضمن اٞنعاملة أف ال يعدـ اٞناؿ ما داـ مل  بدٟنا على تقدير ٠ني
  ينقض اٝنيار، وىو كالشرط الصريح ٬ننع

______________________________ 
 ٕٕٚ: ٕ، ُنار األنوار ٜٗح  ٕٛٓ: ٖ( عوايل الآليل ٔ)

 ٜٚٔ، ص: ٖ كاسب اٝنيارات، جم

عن جواز إتبلفو، وأّما يف غًن موارد قياـ الدليل على وجوب إبقاء اٞناؿ فبل وجو لعدـ جواز تصرفاتو بعد كونو ملكو، ىذا  
 كّلو.

 على أّف سًنة العقبلء واٞنتشّرعٌن جرت على جواز التصرؼ يف اٞناؿ يف زماف اٝنيار، ومن ىنا مل نَر ومل نسمع عدـ تصرؼ
البائع يف ٖنن اٞنبيع فيما إذا كاف حيوانًا من جهة ثبوت اٝنيار للمشرتي إىل ثبلثة أياـ، أو إذا باع شيئًا مع اشرتاط اٝنيار ال 



يتصرؼ من عليو اٝنيار يف الثمن أو اٞنثمن إىل أف ينقضي زماف اٝنيار فإنو يف اٜنقيقة على خبلؼ اٞنقصود بالبيع، فإنو إ٧نا 
 نو ال أنو باعو حّت يبقى ٖننو وال يتصرؼ فيو.باعو ليتصرؼ يف ٖن

عدـ اٝنبلؼ يف جواز التصرؼ يف موارد خيار الغنب والعيب والرؤية و٥نوىا  «ٔ» )قّدس سرّه(  بل اّدعى شيخنا األنصاري
بعدـ ثبوت اٝنيار يف اٞنوارد اٞنذكورة قبل العلم بالغنب أو بالعيب  )قّدس سرّه(  قبل العلم بالغنب أو العيب أو الرؤية، نعم عّللو

أو بتخّلف الوصف، ولكّنك عرفت يف ١نّلو أّف اٝنيار ثابت يف اٞنوارد اٞنذكورة من االبتداء والعلم شرط يف إعماؿ اٝنيار ال يف 
 ثبوتو، فاٝنيار فيها ثابت قبل علمو ولكّنو ال يعلم باٝنيار.

أّف اٝنيار يف اٞنوارد اٞنذكورة إ٧نا ثبت باالشرتاط الضمين حيث اشرتاه منو على أف ال تكوف قيمتو أزيد من  والوجو يف ذلك:
القيمة السوقية أو أف يكوف ساٞنًا أو أف يكوف مّتصفًا ّنا وصفو بو قبل اٞنعاملة، وحيث إّف الشرط يتخّلف فيها من االبتداء 

إذ ليس معىن االشرتاط إاّلجعل اٝنيار لنفسو على تقدير التخّلف، فإذا ثبت اٝنيار فيها  فيثبت لو اٝنيار من االبتداء ال ١نالة،
  عدـ اٝنبلؼ يف جواز التصرؼ فيها مع وجود اٝنيار فيثبت بذلك أّف التصرؼ )قّدس سرّه(  من االبتداء وقد اّدعى

______________________________ 
 ٗ٘ٔ -ٖ٘ٔ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)

 ٓٛٔ، ص: ٖ ، جمكاسب اٝنيارات

 يف زماف اٝنيار ٣نّا ال مانع عنو إذا صدر عّمن ال خيار لو، ألنو صدر من أىلو ووقع يف ١نّلو.

نعم اٝنيار يف بعض اٞنوارد يكوف منفصبًل عن العقد كما يف خيار التفليس فبل يكوف ىناؾ مانع عن التصرؼ قبل ثبوتو، وال 
لي حينئذ، فإذا باعو مااًل وىو ملّي ومل يقبض منو الثمن حّت صار مفّلساً يثبت لو ٬نكن االستشهاد بو يف اٞنقاـ إذ ال خيار فع

حق اسرتداد عٌن مالو، ألنو أوىل هبا من الديّاف وال يضرب مع الغرماء كما تقّدـ، ومثلو ال يكوف مانعًا عن جواز تصرفات 
ًن فعليًا بعد تفليسو، وىذا ِنبلؼ خيار الغنب اٞنشرتى يف اٞناؿ قبل التفليس لعدـ ثبوت حق يف زماف التصرؼ وإ٧نا يص

 والعيب والرؤية كما تقّدـ.

واٞنتحّصل إىل ىنا: أنو ال دليل على عدـ جواز تصرفات من عليو اٝنيار يف ملكو بوجو، وبعد ما بّينا لك مدرؾ اٞنشهور 
أّف اٞنسألة ليست ١نبًل لئلشكاؿ كما ذكره  وأّّنم ذىبوا إىل اٞننع من جهة تعّلق حق الغًن باٞناؿ على ٥نو تقّدـ بيانو تعرؼ

فإّف ذىاب اٞنشهور إىل اٞننع مستند إىل تعّلق حّق الغًن باٞناؿ وقد  )قّدس سّر٨نا(  وشيخنا األنصاري «ٔ» شيخنا االستاذ
ال إشكاؿ عرفت اٛنواب عنو، وال ٥نتمل أف يكوف اٞنشهور قد عثروا يف ذلك على دليل مل نعثر عليو، فاٞنسألة إذف ظاىرة 

 فيها.



مث إنو إذا قلنا ُنرمة التصرؼ يف اٞناؿ يف زماف اٝنيار فهل إذا خالف وباع مالو أو وىبو تقع معامبلتو باطلة أو أنو ال مبلزمة 
تقع  )قّدس سرّه( فعلى مسلك شيخنا االستاذ )قّدس سرّه( بٌن عصيانو ونفوذ معامبلتو؟ فيو خبلؼ بيننا وبٌن شيخنا االستاذ

  تصرفاتو باطلة ألنو يرى اٞنمنوع شرعاً كاٞنمتنع عقبًل، فبل قدرة لو على تسليم

______________________________ 
 ٖٙٔ: ٖ( منية الطالب ٔ)

 ٔٛٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

عند التعّرض ٞنسألة النهي يف  «ٔ»  اٞنبيع شرعًا ومع عدـ القدرة عليو تبطل اٞنعاملة كما سننقل كبلمو ىذا يف ُنث االصوؿ
اٞنعامبلت، وأّما على مسلكنا فبل مانع من نفوذ اٞنعاملة وإف كاف ذلك معصية، إذ ال مبلزمة بٌن اٜنرمة التكليفية وعدـ نفوذ 

 فقط.اٞنعاملة وسيأيت أنو ال دليل على اعتبار القدرة على اٞنعاملة شرعاً يف صحتها، إذ اٞنعترب ىو القدرة عليها تكويناً 

أّف غًن ذي اٝنيار بعد البناء على جواز تصرفات غًن ذي اٝنيار يف زماف اٝنيار إذا تصرؼ يف  بقي الكبلـ يف امور، األوؿ:
مالو تصرفًا الزمًا مث فسخ ذو اٝنيار فبل إشكاؿ يف انتقالو إىل بدلو مثبًل أو قيمة، وأّما إذا تصرؼ فيو تصرفًا جائزًا كاٟنبة إىل 

وغًن ما قصد بو القربة أو البيع بشرط اٝنيار وفسخ ذو اٝنيار فهل ينتقل األمر إىل بدلو أو أّف اٞنعاملة تنفسخ غًن ذي الرحم 
بنفسها أو أّنا ال تنفسخ و٩نب على اٞنشرتي فسخها حّت يدفع عٌن اٞناؿ إىل مالكو الفاسخ، بدعوى أّف االنتقاؿ إىل البدؿ 

 ّما مع التمّكن منو فيجب رّد نفسها، واٞنفروض أنو متمّكن من فسخ معاملتو؟إ٧نا ىو يف صورة تعّذر رّد نفس العٌن وأ

أّما احتماؿ االنفساخ بفسخ ذي اٝنيار فمّما ال وجو لو بعد ما فرضنا صحة تصرؼ غًن ذي اٝنيار تكليفًا ووضعاً، فإّف 
ار، والوجو يف ذلك ما أشار إليو العقد الصادر منو عقد صدر من أىلو ووقع يف ١نّلو فبل وجو النفساخو بفسخ ذي اٝني

من أّف اٞنشرتي الثاين أو اٞنّتهب مل يتلق اٞنلك من البائع األوؿ حّت ينفسخ بفسخو،  «ٕ» )قّدس سرّه(  شيخنا األنصاري
نو وإ٧ّنا تلّقاه من اٞنشرتي األوؿ فاالنفساخ ببل موجب، أّما كوف العقد جائزًا فهو ال يقتضي ارتفاعو بفسخ البائع األوؿ أل

 جائز

______________________________ 
 فما بعدىا ٘ٚٔ(: ٙٗ)موسوعة اإلماـ اٝنوئي  ٗ( ١ناضرات يف اصوؿ الفقو ٔ)

 ٔ٘ٔ: ٙ( اٞنكاسب ٕ)

 ٕٛٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج



.  للمشرتي األوؿ ال لؤلجنيب فإنو باالضافة إليو الـز

)قّدس   حّت ترجع العٌن إىل مالكها، فقد احتمل شيخنا األنصاريوأّما وجوب الفسخ على اٞنشرتي األوؿ بعد فسخ البائع 
لزومو ونظّره ببدؿ اٜنيلولة يف أّف البائع إذا فسخ اٞنعاملة يطالب اٞنشرتي ببدؿ مالو ألّف عينو غًن موجودة مث إذا وجدت  سرّه(

 العٌن فيجب على اٞنشرتي رّدىا إىل مالكها.

لولة ٣نّا ال وجو لو، فإّف أصل ثبوت بدؿ اٜنيلولة غًن مسّلم فقد أنكرناه يف ١نّلو، وعلى وال ٫نفى أّف تنظًن اٞنقاـ ببدؿ اٜني
تقدير القوؿ بو فهو من جهة أنو على طبق القاعدة ومن آثار ملكية اٞنالك ٞنالو، إذ اٞنفروض أنو باٍؽ على ملك مالكو فإذا 

أنو من جهة اٛنمع بٌن اٜنّقٌن فإّف اٞنالك  )قّدس سرّه(  نصاريوجد فيطالبو من ضامنو، وأّما ملكية البدؿ فقد ذكر شيخنا األ
فاتت سلطنتو عن مالو يف اٞنّدة اليت حالت بينو وبٌن ملكو فيجمع بٌن ملكو وذىاب سلطنتو بدفع البدؿ إليو، وىذا غًن 

لك اٞنشرتي الثاين أو اٞنّتهب متحّقق يف اٞنقاـ، وذلك ألّف اٞناؿ ليس ملك البائع األوؿ حّت يطالبو من اٞنشرتي وإ٧نا ىو م
فإذا فسخ فبأّي موجب يطالب اٞناؿ أمن جهة أنو ملكو وقد عرفت أنو ملك اٞنشرتي الثاين، أو من جهة دليل دّؿ عليو وىو 
مفقود وعليو فالظاىر أنو ال فرؽ بينو وبٌن العقد البلـز يف االنتقاؿ إىل بدلو، و٠نرد التمّكن من ٓنصيل العٌن ال يوجب 

 لها وإاّل فرّنا ٬نكن ٓنصيلها يف العقد البلـز أيضاً بالتماس وإقالة و٥نو٨نا مع أنو ال إشكاؿ يف عدـ وجوبو.ٓنصي

 أّف اٝنيارات اٞنتصّورة على ثبلثة أقساـ: األمر الثاين:

ٜنيواف أو اشرتاط أف يكوف اٝنيار فعليًا بأف يتمّكن ذو اٝنيار من الفسخ واالمضاء فعبًل كما يف خياري اجمللس أو ا األوؿ:
 اٝنيار من حٌن العقد إىل مّدة معّينة فإنو حينئذ يتمّكن من الفسخ واالمضاء حاؿ العقد.

  أف يكوف اٝنيار متأخراً كما يف خيار التفليس فإذا باعو شيئاً ومل الثاين:

 ٖٛٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

يرجع عٌن مالو إذا كانت باقية ألنو أوىل هبا من سائر الديّاف،  يقبض ٖننو مث أفلس اٞنشرتي فإنو يثبت اٝنيار للبائع ولو أف
 ولكن ىذا اٝنيار مل يكن متحّققاً حاؿ اٞنعاملة وإ٧نا يثبت بعدىا ّنّدة وبينهما فاصل زماين.

ما ىو متوسط بٌن القسمٌن فبل ىو فعلي بتمامو وال متأخر بأٗنعو بل منشؤه فعلي وموضوعو متأخر، أو أّف  الثالث:
وعو فعلي وشرطو متأخر أو سببو متأّخر فما شئت فعرّب فإّف األلفاظ اٞنذكورة ّنعىن واحد، وىذا كما إذا اشرتط اٝنياطة موض

يف ضمن اٞنعاملة فإنو بذلك اشرتط لنفسو اٝنيار على تقدير عدـ اٝنياطة ؤنّلف الشرط، ومنشؤه وموضوعو أو سببو فعلي 
 متأخر وىو التخّلف.وىو االشرتاط إاّلأّف شرطو أو موضوعو 



ال ينبغي اإلشكاؿ يف عدـ جواز تصرؼ غًن ذي اٝنيار يف القسم األوؿ بناًء على عدـ جواز تصرفاتو، فإّف اٝنيار فيو فعلي 
وىو حق باألخرة يرجع إىل اٞناؿ وتفويت حق الغًن حراـ، وىو الذي ذىب بعضهم فيو إىل اٛنواز واخرتناه ٥نن وبعضهم إىل 

 اٞننع.

قسم الثاين فهو أيضًا ٣نّا ال ينبغي اإلشكاؿ يف عدـ مانعيتو عن تصرفات غًن ذي اٝنيار، إذ ليس لذي اٝنيار حق وأّما ال
فعلي حّت ال ٩نوز تفويتو، نعم يثبت لو اٝنيار على تقدير فلس اٞنشرتي ومثلو ال ٬ننع عن التصرؼ بوجو، إذ ال وجود لو ولو 

 بشرطو وسببو، وىذا ظاىر.

 القسم الثالث فهل ٓنّقق شرط اٝنيار ٬ننع عن تصرفات غًن ذي اٝنيار أو أنو ٞنّا مل يتحّقق بالفعل ال يكوف وإ٧نا الكبلـ يف
 مانعاً عن تصرفات من عليو اٝنيار وباٛنملة فهل ىذا القسم ملحق باألوؿ أو بالثاين؟

نو ال فرؽ بٌن ثبوت اٝنيار بالفعل بتماـ الظاىر أنو ملحق باألوؿ بناًء على مانعية اٝنيار عن تصرفات من عليو اٝنيار، فإ
  أجزائو وبٌن ثبوتو بشرطو إاّليف
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أّف رجوعو يف األوؿ معّلق على أمر واحد وىو الفسخ فإّف ذا اٝنيار إ٧نا يرجع بالعٌن إذا فسخ اٞنعاملة ال فيما إذا مل يفسخها، 
ن أحد٨نا ثبوت اٞنوضوع وىو التخّلف وثانيهما الفسخ، وكوف رجوع العٌن معّلقاً على وأّما يف ىذا القسم فهو معّلق على أمري

 أمر واحد أو أمرين ال يكوف فارقاً بينهما، فإف قلنا باٞنانعية فكبل٨نا سّياف.

، ولكّنهم مع أّف اٞنشهور كما مّر ذىبوا إىل عدـ جواز تصرفات غًن ذي اٝنيار يف زماف اٝنيار وضعًا وتكليفاً  األمر الثالث:
ذلك التزموا َنواز الوطء يف اٛنارية فيما إذا باعها وجعل لنفسو اٝنيار وقالوا إّف للمشرتي وطئها، مع أنو تصرؼ يف اٞناؿ من 
غًن ذي اٝنيار، والتزموا أيضًا بأّف االستيبلد حق مانع عن الرد وىو مقّدـ على حق اٝنيار مع أّف الوطء يوجب االستيبلد، 

االلتزامٌن غًن ٣نكن، فإّف الـز القوؿ بعدـ جواز تصرفات غًن ذي اٝنيار االلتزاـ ُنرمة الوطء الذي ىو يف معرض واٛنمع بٌن 
االستيبلد، كما أّف الـز القوؿ َنواز الوطء مع البناء على أّف االستيبلد مانع عن الرّد القوؿ َنواز تصرفات غًن ذي اٝنيار يف 

 اٞناؿ.

إىل حرمة الوطء من جهة أّنا مقتضى القاعدة، وذىاب اٞنشهور  «ٔ» )قّدس سرّه( االستاذ ومن ىنا ذىب بعضهم كشيخنا
إىل اٛنواز ال يكوف دليبًل على اٛنواز بعد ما كاف الوطء تصرفًا مانعًا عن الرد )الستلزامو االستيبلد( واٞنفروض أّف التصرفات 

 اٞننافية ٜنق الغًن ١نّرمة من غًن ذي اٝنيار، ىذا.



٪نتمل أف يكوف نظر اٞنشهور يف ذلك إىل نفس الوطء وىو بنفسو ليس تصرفاً منافياً ٜنق ذي اٝنيار أي الرد، إذ ٬نكن ولكن 
رّد األمة بعد وطئها، نعم الوطء من حيث إنو يوجب االستيبلد مانع عن الرّد إاّلأّف االستيبلد ال يتحّقق يف ٗنيع اٞنوارد كما 

 ناىا غًن يائسة فبل نعلم بتحّقق االستيبلدإذا كانت األمة يائسة، وإذا فرض

______________________________ 
 ٜٖٔ -ٖٛٔ: ٖ( منية الطالب ٔ)
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 بالوطء، والتصرؼ اٜنراـ ىو الذي يعلم أنو مناٍؼ ٜنّق ذي اٝنيار.

الستيبلد بناًء على جرياف االستصحاب يف وإذا شككنا يف أنو يوجب االستيبلد أو ال نتمّسك باستصحاب عدـ ٓنّقق ا
االمور اٞنستقبلة فنقوؿ: إّف األمة غًن مستولدة بالفعل قطعًا واألصل أّنا ال تكوف مستولدة يف األزمنة اآلتية أيضًا ُنكم 

 االستصحاب.

ة ألنو أمر خارج عن االختيار وأّما إذا منعنا عن جرياف االستصحاب يف االمور اٞنستقبلة وقلنا بأّف االستيبلد ال يّتصف باٜنرم
ء ىو الوطء وىو الذي يّتصف باٜنرمة أو بعدمها ونشك يف أنو ١نرـّ أو حبلؿ فنتمّسك  والذي ىو باختيار الواطى

باالستصحاب أيضًا يف حّليتو بناًء على جرياف االستصحاب يف األعداـ األزلية ونقوؿ إّف ىذا الوطء مل يكن موجباً 
 واألصل أنو ال يكوف موجباً لو بعد ذلك أيضاً. لبلستيبلد قبل ٓنّققو

وإذا منعنا عن جرياف االستصحاب يف األعداـ األزلية أيضًا فالظاىر أنو ال مانع من التمّسك بالرباءة يف رفع احتماؿ حرمة 
من ىذه اٛنهة فالوطء حبلؿ ألّف فيو حبلاًل وحراماً، ولعّلو  «ٔ» «ء فيو حبلؿ وحراـ فهو لك حبلؿ كل شي»الوطء، ألّف 

ذىب اٞنشهور إىل جواز الوطء مع ذىاهبم إىل حرمة التصرفات اٞننافية ٜنّق الغًن تكليفًا ووضعاً، نعم لو فرضنا يف مورد علمنا 
 بكوف الوطء سبباً لبلستيبلد على فرض احملاؿ نلتـز ُنرمتو ألنّو من التصّرؼ اٞننايف ٜنّق الغًن.

ّرؼ يف زماف اٝنيار لغًن ذي اٝنيار وقد تصّرؼ من عليو اٝنيار يف اٞناؿ باجارتو من ثالث مثّ إذا قلنا َنواز التص األمر الرابع:
  فسخ ذو اٝنيار فهل فسخو ذلك يوجب انفساخ االجارة من جهة أّف صّحتها ٕننع عن دفع العٌن إىل اٞنالك

______________________________ 
 ٔح  ٗ/ أبواب ما يكتسب بو ب ٚٛ: ٚٔ( الوسائل ٔ)
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الفاسخ فاالجارة منافية للفسخ، أو أنّو ال يوجب االنفساخ بل ترجع نفس العٌن إىل مالكها مسلوبة اٞننافع، مع أنّو على 
خبلؼ مقتضى الفسخ فإّف قانوف الفسخ يقتضي رجوع كّل من العوضٌن إىل ملك مالكهما على ٥نو خرجا عن ملكهما 

عن ملكهما واجدين للمنافع، ألّف اٞنالك حٌن دفعها إىل اٞنشرتي قد دفعها إليو من اٞننافع فكيف ترجع إليو  واٞناالف خرجا
 مسلوبة اٞننافع.

مّث إنّو على تقدير رجوعها إليو مسلوبة اٞننافع ىل يضمن اٞنشرتي أي اٞنوجر بدؿ اٞننافع الفائتة عن اٞنالك و٩نب عليو رّده إىل 
 اٞنالك أو ال؟

 يف اٞنقاـ احتمالٌن واقتصر عليو ومل يذكر شيئاً آخر. «ٔ» )قّدس سرّه(  شيخنا األنصاريذكر 

أّف االحتماؿ الثالث وىو رجوع العٌن إىل مالكها مسلوبة اٞننافع  «ٕ» )قّدس سرّه( ولكن الظاىر كما ذكره شيخنا االستاذ
اّل ٛناز ذلك يف ٗنيع موارد اٝنيار حّّت يف بيع اٝنيار من دوف وجوب رّد بدؿ منافعها إىل اٞنالك ساقط ومل ٪نتملو أحد وإ

فيوجر العٌن ٙنسٌن سنة ويعتذر عند فسخ اٞنالك بأّف اٞننافع تلفت وال ٩نب علّي بدٟنا وعليو فاألمر يدور بٌن االحتمالٌن 
أو يقاؿ  «ٖ» قّدس سرّه()  األّولٌن فإّما أف يقاؿ إف فسخ ذي اٝنيار يوجب انفساخ االجارة كما نسب إىل احملّقق القّمي

 برجوع العٌن إىل مالكها مسلوبة اٞننافع مع وجوب رّد بدٟنا إليو ٗنعاً بٌن اٜنّقٌن.

وكيف كاف، إذا آجر غًن ذي اٝنيار ما انتقل إليو مّث تعّقبت بفسخ من لو اٝنيار فهل ىذا يكشف عن بطبلف االجارة وكأّّنا  
  كالعقد الفضويل يتوّقف على

______________________________ 
 ٘٘ٔ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)

 ٕٖٓ: ٖ( منية الطالب ٕ)

 ٕٖٗ: ٖ( جامع الشتات ٖ)
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إجازة اٞنالك للبيع، أو أّّنا وقعت صحيحة لصدورىا من اٞنالك غاية األمر أّف الفسخ يوجب رّد بدؿ اٞننافع اٞنستوفاة 
 باالجارة إىل البائع؟



يف أجوبة مسائلو إىل أّف فسخ البائع مثبًل يكشف عن عدـ ٕنّلك اٞنشرتي للمنافع وّنا أنّو  )قّدس سرّه(  القّميذىب احملّقق 
 آجر ما ليس ٬نلكو فبل ١نالة تقع االجارة أيضاً باطلة.

ما ذىب إليو اٞنشهور من صّحة االجارة لصدورىا من مالك اٞناؿ وملكيتو مطلقة  )قّدس سرّه(  واختار شيخنا األنصاري
وال يقاس اٞنقاـ بباب الوقف للبطوف فإّف البطن األوؿ وإف  «ٔ» مستعّدة للبقاء والدواـ، ومعها ال وجو لبطبلف االجارة أبداً 

  أنّو منمل يتمّكن من إجارة العٌن اٞنوقوفة إىل األبد فإّّنا تبطل ّنوتو إاّل 

______________________________ 
سقطاً حيث إنّو بعد ما عنوف اٞنسألةبقولو: ىل ٩نوز إجارة العٌن يف  )قّدس سرّه(  ( والظاىر أّف يف عبارة شيخنا األنصارئ)

أخذ العٌن، زماف اٝنيار بدوف إذف ذي اٝنيار؟ فيو وجهاف من كونو ملكًا لو، ومن إبطاؿ ىذا التصرؼ لتسّلط الفاسخ على 
قاؿ: ولو آجره من ذي اٝنيار أو بإذنو ففسخ مل تبطل االجارة وعّللو بقولو: ألّف اٞنشرتي ملك العٌن إىل آخر ما أفاده. ومن 
الظاىر أّف ىذه التعليبلت ال تناسب صّحة االجارة من ذي اٝنيار أو بإذنو بل ىي عّلة لصّحة االجارة من غًن ذي اٝنيار 

أعين  -فكأّف ىناؾ سقطًا والصحيح أف تكوف العبارة قبل ىذا التعليل ىكذا: وعلى القسم األّوؿ بدوف إذف ذي اٝنيار
االجارة من غًن إذف ذي اٝنيار فإنّو ذكر قسمٌن حينئذ أحد٨نا اجارتو من غًن اجازة ذي اٝنيار وثانيهما إجارتو منو أو 

ة اخل. مضافًا إىل أّف ٢نالفة احملّقق القّمي وذىابو إىل بطبلف الظاىر ىو الصّحة ألّف اٞنشرتي ملك العٌن ملكية مطلق -بإذنو
االجارة بالفسخ ٢نتّص ّنا إذا آجره بدوف إذف ذي اٝنيار وأّما فيما إذا آجره منو أو بإذنو فهو قائل بصّحة االجارة فبل وجو 

  ليل إىل آخره راجع إىل القسم األّوؿلنقل خبلفو فيما إذا آجره منو أو بإذنو، وىذه أيضاً قرينة على أّف كبلمو بعد التع
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جهة عدـ اٞنقتضي الجارتو فإنّو مل يتمّلكو إاّلموقتًا إىل ٣ناتو، وملكية اٞننافع تابعة ٞنلكية األعياف فبل ١نالة كانت ملكية 
 اٞننافع أيضاً موقتة باٞنوت فبل تصّح إجارتو إىل األبد.

فقد عرفت أّف اٞنلكية مطلقة ومستعّدة للدواـ والبقاء ولو أف يتصّرؼ يف اٞناؿ ما يشاء فبل تبطل إجارتو وأّما يف اٞنقاـ 
بالفسخ، ومن ىنا لو اشرتى مااًل فآجره مّث تعّقبو التفاسخ بينهما ال يكوف ذلك كاشفًا عن بطبلف االجارة بل مل ٪نتملو 

ف على ملكية اٞناؿ آنًا ما قبلها واٞنفروض أّف اٞناؿ ملك اٞنوجر قبل أحد، وليس ىذا إاّلمن جهة أّف صّحة االجارة تتوقّ 
 إجارتو فتقع االجارة صحيحة.

وىذه اٞنسألة مبتنية على ما تقّدـ وحاصلو: أّف جعل اٝنيار يف معاملة معناه ٓنديد اٞنلكية بالفسخ، إذ ال يعقل جعل اٞنلكية 
فإّّنما من اجتماع اٞنتضاّدين، ويف اٞنقاـ أيضًا البائع إ٧ّنا ملك اٞناؿ اٞنطلقة للمشرتي مع جعل ملكيتو لنفسو إذا فسخو 

للمشرتي موقتًا و١ندودًا بفسخو على ٥نو القضية اٜنقيقية )لعدـ معلومية أصل الفسخ وال زمانو( فاٞنلك بعد الفسخ ملك 



ف منافع اٞناؿ يف اٞنقاـ بعد الفسخ راجعة إىل للبائع الفاسخ، ومن الظاىر أّف ملكية اٞننافع تابعة ٞنلكية اٞناؿ فبل ١نالة تكو 
البائع أيضاً، واٞنفروض أّف اٞنشرتي قد استوىف ٗنيع منافع اٞناؿ باالجارة فتكوف إجارتو واقعة على ملك الغًن ال ١نالة فتقع 

ـ كوف اٞننافع ٣نلوكة من أّف فسخ البائع يكشف عن عد )قّدس سرّه(  باطلة بفسخ البائع ال ١نالة، فما أفاده احملّقق القّمي
 للمشرتي يف غاية اٞنتانة.

وعليو فيكوف اٞنقاـ نظًن ملكية البطن األوؿ يف الوقف فكما أّف ملكيتو للعٌن ومنافعها ١ندودة إىل ٣ناتو وتقع إجارتو بأزيد 
 زماف فسخ البائع فاجارتو من ذلك باطلة، فكذلك اٜناؿ يف اٞنقاـ إذ اٞنفروض أّف اٞنشرتي مل يتمّلك العٌن وال منافعها إاّلإىل

 العٌن بأكثر من ذلك تقع باطلة ال ١نالة.
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وال وجو لقياس اٞنقاـ بالتفاسخ فإّف التفاسخ واٞنوت والبيع و٥نوىا وإف كانت غاية للملكية أيضاً فإّف اٞنشرتي إ٧ّنا يتمّلك اٞناؿ 
عليو ال على ٥نو االطبلؽ وإاّل للـز اجتماع اٞنتضاّدين بعد بيعو أو التفاسخ إاّل أّف مقّيدًا بعدـ بيعو أو بعدـ طرّو التفاسخ 

الفرؽ بٌن التفاسخ والفسخ يف أّف التفاسخ يرتّتب على ملكية اٞنشرتي للماؿ ومن شؤوف سلطنتو عليو وألجلها يتمّكن من 
ِنبلؼ الفسخ فإنّو ليس ناشئًا عن سلطنة اٞنشرتي على  ء منهما، وىذا التفاسخ أو البيع وإاّل فبل قدرة لغًن اٞنالك على شي

اٞناؿ وإ٧ّنا ىو يقع قهراً عليو ألنّو حّد ٞنالكيتو وسلطنتو، فحاؿ التفاسخ حاؿ الوكيل اٞنفّوض اٞنتمّكن من توكيل شخص آخر 
ؿ، وعليو فاٞنشرتي عند ولو على ٥نو ٬نكنو عزؿ ذلك الوكيل األوؿ فإّف ىذا التوكيل والعزؿ من شؤوف وكالة الوكيل األوّ 

التفاسخ مسّلط على اٞناؿ ولو سلطنة التصّرؼ يف اٞناؿ ومنافعو ولو كانت تلك السلطنة مغّياة بالتفاسخ و٥نوه، وذلك نظًن 
السلطنة اٝنارجية فرتى أّف أحدًا لو رئاسة اٛنمهور أو مقامًا آخر ولكّنها موقتة بأربعة سنوات، وترى رئيسًا آخر لو الرئاسة 

ى ٥نو االطبلؽ حّّت أنّو يتمّكن من نقلها إىل ابنو، فإّف سلطنتو حينئذ ولو كانت باألخرة مقّيدة بعدـ جعلها البنو وإاّل عل
فمع نقلها إليو ال تبقى سلطنتو وال ْنتمع سلطنتو مع سلطنة ابنو، إاّلأّف خلع تلك السلطنة وجعلها البنو من شؤوف سلطنتو 

 تهاء أمد السلطنة اٞنقّيدة بأربعة سنوات.وليس نقلها إىل ابنو نظًن ان

ء قهري كما يف الفسخ ولو أف يتصّرؼ فيو على أي وجو  وكيف كاف، فللمشرتي يف التفاسخ سلطنة مطلقة غًن مقّيدة بشي
أراد، فإذا آجر مالو مّث تفاسخا فبل يكوف ذلك كاشفًا عن بطبلف إجارتو لوقوعها يف ملكو وسلطنتو كما عرفت، وما أشبو 
اٞنقاـ باٞنوت فإّف ملكية اٞنالك للماؿ مقّيدة بعدـ اٞنوت ال ١نالة إاّلأنّو إذا آجر داره مّدة مديدة كخمسٌن سنة مّث مات فهل 

 تقع إجارتو ىذه باطلة أو أّّنا صحيحة من جهة إطبلؽ سلطنتو عليو، وليس للورثة دعوى بطبلف االجارة بعد صدورىا
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 اٞنالك اٞنسّلط على إجارة مالو.عن 



)قّدس   وعليو فاالجارة فيما إذا تعّقبها الفسخ باٝنيار تقع باطلة لوقوعها يف ملك غًنه، ولعّلو إىل ذلك نظر احملّقق القّمي
أو غًنه ٣نّن يف ذىابو إىل بطبلف االجارة وإف مل يصرّح ّنا ذكرناه، ىذا كّلو فيما إذا وقعت االجارة من دوف إذف البائع  سرّه(

 لو اٝنيار.

وأّما إذا أذف من لو اٝنيار يف إجارة اٞناؿ اٞننتقل إىل من ليس لو اٝنيار، فبل ينبغي اإلشكاؿ يف عدـ بطبلف االجارة حينئذ، 
فإّف بطبلّنا على تقدير القوؿ بو إ٧ّنا كاف مستندًا إىل حّق ذي اٝنيار وبعد إذنو ال يبقى مانع عن صّحة االجارة كما ىو 

 ظاىر.

إاّل أّف الكبلـ يف أّف ٠نرد إذنو يف االجارة وإف مل يؤجر اٞنشرتي يف اٝنارج يوجب سقوط خياره، أو أّف اٞنسقط ٝنياره إ٧ّنا ىو 
االجارة يف اٝنارج نظًن إذف اٞنرهتن يف بيع ماؿ الرىانة فإّف ٠نّرد اإلذف ال يسقط حّق اٞنرهتن وإ٧ّنا اٞنسقط ىو البيع اٝنارجي 

 مّكن من أف يرجع يف إذنو قبل وقوع البيع خارجاً؟ولذا يت

أنّو إذا أذف البائع يف االجارة مّث وقعت االجارة يف اٝنارج فبل ١نالة يكوف ىذا  «ٔ» )قّدس سرّه(  ذكر شيخنا األنصاري
ا اٜنق، وأّما إذا أذف يف موجبًا لسقوط خياره، إّما لداللة اإلذف على االلتزاـ بالعقد عرفاً، وإّما ألّف التصرؼ تفويت حملل ىذ

االجارة ولكّنها مل تتحّقق يف اٝنارج بعُد فهو ّنجرده ال يكوف مسقطًا ٝنياره كما يف إذف اٞنرهتن فإّف اٞنسقط ىو العمل يف 
  اٝنارج، مّث بعد ذلك اختار كفاية ٠نرد اإلذف يف سقوط اٝنيار بدعوى أنّو يكشف عن رضاه بالعقد وأيّده برواية السكوين

«ٕ» 

______________________________ 
 ٚ٘ٔ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)

 ٔح  ٕٔ/ أبواب اٝنيار ب ٕ٘: ٛٔ( الوسائل ٕ)
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ء على البيع التزاـ باٞنعاملة وقد قاسو بتقبيل اٞنشرتي للجارية يف أّف التقبيل كما يكفي يف سقوط  الواردة يف أّف عرض الشي
 رضا اٞنقّبل بالبيع فكذلك اإلذف يكشف عن رضا اآلذف يف سقوط خياره.اٝنيار لكشفو عن 

القوؿ بعدـ كفاية ٠نرد اإلذف  )قّدس سرّه(  حيث نسب إىل شيخنا األنصاري «ٔ» )قّدس سرّه( والعجب من شيخنا االستاذ
 إىل عدـ الكفاية. يف سقوط اٝنيار مع أّف كبلمو أخًناً صريح يف كفايتو يف السقوط، نعم يف أوائل كلماتو ذىب



وكيف كاف، إذا أذف البائع للمشرتي يف إجارة اٞنبيع فعلى مسلكنا من أّف اٞنلكية ١ندودة يف موارد اٝنيار بالفسخ إف كاف إذنو 
متعّلقًا بأف يؤجره اٞنشرتي لنفسو فبل ١نالة يكوف اإلذف موجباً لسقوط خياره، وذلك ألنّو ال معىن إلذف اٞنالك يف إجارة ملك 

غًن لنفس اٞنشرتي، إذ اٞنفروض أّف اٞناؿ بعد الفسخ ملك للبائع ال للمشرتي فكيف يؤجره لنفسو بعد الفسخ أيضاً، ال
فالداللة العقلية قائمة على أّف البائع جعل ملكية اٞنشرتي مطلقة باسقاط خياره وبعد ما صار اٞناؿ ملكو فبل ١نالة تصّح 

 إجارتو.

من غًن تقييد بكوّنا للمشرتي فهي ال تكشف عن إسقاطو اٝنيار، ألنّو أذف يف االجارة اليت وأّما إذا أذف يف إجارة اٞناؿ 
تقتضيها القاعدة، ومقتضى القاعدة أّف ملكية اٞننافع تابعة ٞنلكية األعياف وحيث إّف اٞناؿ قبل الفسخ ملك للمشرتي ومنافعو 

أنّو بعد الفسخ ملك للبائع ومنافعو لو فتصّح االجارة بعد الفسخ لو، فاالجارة يف مقابل تلك اٞننافع تصّح عن اٞنشرتي، وّنا 
للبائع، وليس يف ىذا اإلذف داللة على إسقاط اٝنيار. نعم ٖنرة ىذا اإلذف عدـ وقوع االجارة بعد الفسخ فضولية عن البائع، 

 ىذا كّلو بناًء على مسلكنا.

______________________________ 
(ٔ) 
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واٞنتحّصل على ما سلكناه: أّف ذا اٝنيار إذا أذف يف إجارة اٞناؿ للمشرتي من ثالث فبل ١نالة يكوف ىذا إسقاطًا ٝنيار نفسو 
العٌن يف اٞنوجر َنعل ملكية اٞنشرتي مطلقة، وذلك ألّف صّحة االجارة تابعة لتمّلك عٌن اٞناؿ فإّف ٕنّلك اٞننافع من دوف ٕنّلك 

غًن ٣نكن، فاإلذف يف ٕنليك اٞننفعة معناه كوف اٞنشرتي مالكاً للماؿ إىل األبد ولواله ٞنا تصّح إجارتو، وأّما بناًء على ما سلكو 
منع أّواًل عن داللة اإلذف  )قّدس سرّه(  واٞنشهور من كوف ملك اٞنشرتي مطلقًا فقد عرفت أنّو )قّدس سرّه(  شيخنا األنصاري

لساذج على سقوط اٝنيار مثّ قّوى سقوطو بو بدعوى أنّو يكشف عن رضاه بالعقد وأنّو ليس بأدوف من تقبيل اٞنشرتي يف بيع ا
 اٛنارية، وأيّده برواية السكوين الدالّة على أّف عرض اٞنبيع للبيع رضًى بالبيع.

ألنّو نظًن إذف اٞنرهتن يف بيع العٌن اٞنرىونة  وال ٫نفى أنّو ال وجو لسقوط اٝنيار باإلذف يف االجارة حينئذ على مسلكهم
واٞنشرتي مالك للمبيع وال تتوّقف إجارتو على ملكو كما على مسلكنا حّّت يّدعى أّف اإلذف معناه جعل ملك اٞنشرتي 

اللة مطلقاً، فإّف اإلذف يف االجارة حينئذ إذف فيما تقتضيو القاعدة فبل يكشف عن سقوط اٝنيار بوجو. بل ٬نكن دعوى د
إذف اٞنرهتن على إسقاط حّقو بأّف الراىن مل يكن لو بيع العٌن اٞنرىونة فاإلذف فيما ليس لو كاشف عن أنّو أسقط حّقو وبو 
  صار الراىن متمّكنًا من بيع العٌن، وىذا ِنبلؼ اٞنقاـ فإّف اٞنشرتي متمّكن من إجارة العٌن كما ذكره شيخنا األنصاري



ء تقتضيو القاعدة، ىذا كّلو يف  ء ألنّو إذف يف شي ذي اٝنيار، فاإلذف يف مثلو ال يكشف عن شيولو بدوف إذف  )قّدس سرّه(
 اإلذف الساذج.

 وأّما اإلذف اٞنتعّقب بالتصرؼ فهل يكوف مثلو موجباً لسقوط اٝنيار أو ال؟

 أنّو يوجب السقوط واستند فيو إىل وجهٌن: «ٔ» )قّدس سرّه(  ذكر شيخنا األنصاري

______________________________ 
 ٚ٘ٔ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)
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أحد٨نا داللة اإلذف على إسقاط اٝنيار عند العرؼ، مّث ناقش فيو. وثانيهما أّف التصرؼ الواقع تفويت حملّل ىذا اٜنّق وىي 
 العٌن بإذف صاحبو، ىذا.

اإلذف من ذي اٝنيار كاشفًا عن إسقاط اٝنيار عند العرؼ ال يكوف ببل : بأّف كوف )قّدس سرّه(  و٬نكن اٞنناقشة فيما أفاده
سبب، فبلبّد من أف تكوف االستفادة اٞنذكورة عرفًا مستندة إّما إىل داللة اإلذف يف االجارة على إسقاط اٝنيار باٞنطابقة وإّما 

 إىل داللتو على إسقاطو بااللتزاـ.

ابقة فهي معلومة العدـ، لوضوح أّف معىن أذنت لك يف االجارة ليس ىو إسقاط أّما داللة اإلذف على إسقاط اٝنيار باٞنط
 اٝنيار.

وأّما داللتو عليو بااللتزاـ فهي أيضًا منتفية، ألّف اإلذف يف االجارة حينئذ مل يوجب زيادة على ما كاف ثابتًا بطبعو ويف نفسو، 
من نفوذ تصرفات اٞنشرتي يف اٞناؿ بدوف إذف ذي اٝنيار جواز  ه()قّدس سرّ   إذ اٞنفروض بناًء على ما اختاره شيخنا األنصاري

من أنّو مالك للماؿ ملكية  )قّدس سرّه(  االجارة للمشرتي ونفوذىا منو على حسب القاعدة، ٞنا أفاده شيخنا األنصاري
جارة ونفوذىا ثبتا مستمرّة مطلقة ما مل يطرأ عليها فسخ، فتكوف إجارتو صحيحة وواقعة يف ملكو وىي نافذة، فصّحة اال

فاإلذف حينئذ يف االجارة إذف فيما ىو  )قّدس سرّه(  بطبعهما ويف نفسهما مع قطع النظر عن إذف ذي اٝنيار كما ىو ٢نتاره
ثابت يف نفسو وبطبعو، فهل يكوف اإلذف فيما ىو ثابت موجباً لسقوط اٝنيار، مثبًل إذا اشرتى أحد ثوباً وقاؿ لو البائع البسو 

إذف البائع يف لبسو موجبًا لسقوط خيار البائع لو كاف، فإّف اإلذف مل يثبت شيئاً زائداً على ما ثبت يف نفسو، فبل  فهل يكوف
 داللة فيو على سقوط اٝنيار.



ومن ىنا يظهر أّف ذا اٝنيار لو أذف للمشرتي يف غًن االجارة من التصّرفات اٞنعدمة للماؿ حقيقة أو حكماً كاألكل والبيع ال 
  ىذا موجباً لسقوط خياره على مسلكنا من ٓنديد اٞنلكية بالفسخ، ألّف البيع واألكل وغًن٨نا من التصّرفات كانت يكوف
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ء زائد على ما كاف ثابتاً  ثابتة يف نفسها وجائزة يف طبعها لصدورىا ٣نّن لو سلطنة واختيار، واإلذف يف مثلو ال يوجب ٓنّقق شي
فسو، نعم إ٧ّنا اخرتنا االسقاط يف االجارة لنفسو من جهة أّّنا تتبع اٞنلك ولواله ٞنا يعقل صّحة االجارة، ولذا قلنا إّف يف ن

اإلذف يف االجارة لنفسو معناه جعل ملكية اٞنشرتي مطلقة وغًن مقّيدة بالفسخ ليكوف مالكًا للماؿ مطلقًا وتصّح إجارتو 
 لوقوعها يف ملكو.

عدمة  وكذا اٜناؿ يف
ُ
إذنو يف االجارة من األجنيب على مسلك الشيخ واٞنعروؼ فإّف االجارة على مسلكهم كسائر التصرفات اٞن

للماؿ على مسلكنا يف أّّنا صحيحة ونافذة فبل يكوف اإلذف يف مثلو موجبًا للفسخ والسقاط اٝنيار، نعم لو أذف لثالث يف 
ء زائد. وأّما  خ، إذ ال معىن لتجويز تصّرؼ غًن اٞنالك فاإلذف يثبت لشيإجارة اٞناؿ يكوف ىذا موجبًا أي كاشفًا عن الفس

سقوطو يف مثل تقبيل اٛنارية وٞنسها فهو وإف كاف كذلك إاّلأنّو ليس من جهة داللتو على الرضا باٞنعاملة، فإّف التقبيل 
وطئها، بل الوجو يف سقوط اٝنيار ّنثلو  واللمس بل الوطء ال يكشف عن الرضا وال ٬ننع عن الفسخ فإنّو رّنا يقصد الرّد بعد

 الداّؿ على مانعية التقبيل أو الوطء من الرّد. «ٔ»  إ٧ّنا ىو النصّ 

واٞنتحّصل: أنّو على مسلك اٞنشهور ال يكوف إذف ذي اٝنيار يف االجارة مبلزمًا السقاط خياره كما ال يكوف مبلزمًا معو يف 
 ن ْنويزىا بقصد الفسخ بعدىا والرجوع إىل بدٟنا كما ال ٫نفى.اإلذف يف التصرفات الناقلة، إذ ال مانع م

 واٞنتحّصل: أّف يف اٞنقاـ جهات للكبلـ:

االوىل: يف صّحة إجارة من ليس لو اٝنيار، فقد عرفت أّف الفسخ عندنا كاشف عن بطبلف االجارة بعد الفسخ ألنّو غاية 
  ٞنلك اٞنشرتي وبعده ال ملك لو حّّت 

______________________________ 
 ٖ، ٕ، ٔح  ٗ/ أبواب اٝنيار ب ٖٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)
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 تصّح إجارتو.



الثانية: يف أّف اإلذف من ذي اٝنيار بنفسو ىل يكشف عن سقوط اٝنيار وأنّو إسقاط لو أو ال، وعرفت أنّو على مسلكنا 
 مبلـز السقاط اٝنيار ال على مسلك اٞنشهور.

الثالثة: أّف اإلذف مع التصرؼ مسقط ٝنيار اجمليز أو ال، وقد عرفت أنّو ال وجو لكونو موجبًا لسقوطو كما ال وجو ٞنا أفاده 
 شيخنا األنصاري يف وجهو.

وال ٫نفى أّف اإلذف الساذج لو قلنا بكونو مسقطًا للخيار فبل يبقى ٞنسقطيو التصرؼ اٞنتعّقب لئلذف ٠ناؿ، فإّف الساقط 
 ف ال يعقل أف يكوف ساقطاً مرّة ثانية بالتصرؼ.باإلذ

على أّف التصرؼ الصادر بإذف من لو اٝنيار موجب لسقوط  «ٔ» )قّدس سرّه(  بقي الكبلـ فيما استدّؿ بو شيخنا األنصاري
يار فبل اٝنيار، وملّخص ما أفاده يف وجهو: ىو أّف التصّرؼ موجب لتلف العٌن وتفويت ١نّل اٜنّق وبعده إذا فسخ ذو اٝن

يتمّكن من أف يطالب بعٌن مالو ألّّنا تلفت بتصّرؼ صادر من أىلو، وال ببدٟنا ألّف ضماف البدؿ إ٧ّنا ىو فيما إذا كاف التلف 
 يف حاؿ ثبوت اٜنق ووجوده ال يف حاؿ سقوطو، ىذا.

إذ ال نتعّقل  )قّدس سرّه(  كبلمو  ألنّو إف أراد باٜنق ىو اٝنيار كما ىو أحد ١نتمبلت )قّدس سرّه(  ومل يعلم حقيقة ما أفاده
حّقًا غًن اٝنيار يف اٞنقاـ بأف يقاؿ إّف االنتقاؿ إىل البدؿ إ٧ّنا ىو فيما إذا كاف التلف حاؿ وجود اٝنيار ال يف حاؿ سقوطو، 

 فهو ٣ننوع كربى ومورد للمناقشة صغرى.

 ّنا إذا أّما اٞننع ُنسب الكربى: فؤلنّو مل يقم دليل على أّف ضماف البدؿ ٫نتصّ 
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كاف التلف حاؿ وجود اٝنيار، بل ضماف البدؿ ثابت حّّت فيما إذا كاف التلف يف غًن حاؿ اٝنيار، مثبًل إذا كاف للمشرتي 
اٝنيار مّث إذا أتى وقت اٝنيار فسخ اٞنشرتي ِنياره  خيار منفصل عن العقد كاٝنيار رأس شهر وقد تلفت العٌن قبل وقت

اٞننفصل فإنّو يرجع إىل بدؿ مالو ال إىل عينو ألّّنا تالفة، فلو منعنا عن رجوعو إىل البدؿ أيضاً فما معىن ثبوت اٝنيار لو حينئذ 
 مع أّف التلف كاف يف غًن حاؿ اٝنيار.

باسقاط اٝنيار فيما إذا كاف جائزاً من االبتداء وبعد ما صار الزماً تلفت العٌن  أو إذا فرضنا العقد الزمًا من االبتداء أو الزماً 
مّث بعد تلفها تقايبًل فتفاسخا، فإّف كّل واحد منهما يرجع إىل عٌن مالو لو كاف وإاّل فإىل بدلو مع أّف التلف كاف يف غًن حاؿ 



يف غًن حاؿ اٝنيار ىو أّف ضماف اٞناؿ يف اٞنقاـ إ٧ّنا ىو ضماف  اٝنيار، والسّر يف ذلك أي يف االنتقاؿ إىل البدؿ مع أّف التلف
يد وىي تقتضي ضمانو بعينو لو كاف وبدلو فيما إذا تلف بعد الفسخ أو التفاسخ، فإّف معنا٨نا حّل العقد وجعلو كالعدـ 

 ة.والزمو رجوع كّل من اٞنالٌن إىل مالكهما إّما بنفسهما أو ببدٟنما وىذا ظاىر فالكربى ٣ننوع

وأّما اٞنناقشة صغرى: فؤلنّا لو سّلمنا ٕنامية الكربى اٞندعاة وبنينا على أّف التلف حاؿ اٝنيار يوجب ضماف البدؿ ال يف حاؿ 
سقوطو، فبل نسّلم أّف التلف والتصرؼ يف اٞناؿ بإذف من لو اٝنيار مسقط للخيار ُنيث يقع التصرؼ حاؿ سقوط اٝنيار، 

سقوط اٝنيار موقوؼ على وقوع التصرؼ ووقوع التصرؼ يف حاؿ سقوط اٝنيار موقوؼ على فإّف ذلك مستلـز للدور، فإّف 
 سقوط اٝنيار بالتصرؼ اٞنقروف باجازة ذي اٝنيار بوجو آخر: «ٔ» )قّدس سرّه( سقوط اٝنيار، ومن ىنا عّلل شيخنا االستاذ
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وىو أّف ٖنرة اٝنيار إ٧ّنا ىي الرجوع إىل عٌن اٞناؿ أو إىل بدلو وإاّل فبل معىن للخيار من دوف جواز مطالبة العٌن وال بدٟنا، ويف 
اٞنقاـ ال يتمّكن ذو اٝنيار من مطالبة عٌن مالو وال بدلو، أّما عدـ إمكاف اٞنطالبة بعٌن مالو فؤلجل تلفها، وأّما عدـ إمكاف 
اٞنطالبة بالبدؿ فؤلجل أّف التلف إ٧ّنا يوجب ضماف البدؿ فيما إذا مل يستند إىل إذف اٞنالك ومن لو اٝنيار، فإّف التلف مع 
اإلذف فيو ال ٬نكن أف يكوف موجباً لضماف البدؿ، واٞنفروض يف اٞنقاـ أّف تصّرؼ اٞنشرتي وإتبلفو مستند إىل إجازة ذي اٝنيار 

أيضاً  )قّدس سرّه(  إىل بدٟنا فبل معىن للخيار يف اٞنقاـ، ولعّل ىذا الوجو ىو مراد شيخنا األنصاريفبل رجوع إىل العٌن وال 
وإف مل تكن عباراتو وافية بذلك، فإّف إرادة اٝنيار من اٜنّق ودعوى أّف ضماف البدؿ ٢نصوص ّنا إذا كاف التلف يف حاؿ 

 وجود اٝنيار ال يرجع إىل ١نّصل.

أيضًا ملحق باألوؿ يف عدـ إمكاف اٞنساعدة عليو، وذلك ألّف التلف وإف كاف  )قّدس سرّه( خنا االستاذإاّل أّف ما أفاده شي
 مقرونًا بإذف من لو اٝنيار إاّلأّف إذنو يف اٞنقاـ ال يزيد شيئًا على ما ثبت بنفسو وطبعو، ألنّو إ٧ّنا أجاز يف تصّرفو واٞنفروض أفّ 

عند شيخنا األنصاري، فهو إ٧ّنا أذف فيما ثبت لو يف نفسو ومثلو ال يكوف رافعاً  تصّرفات من عليو اٝنيار صحيحة ونافذة
لضمانو، فإّف اإلذف يف التصّرؼ الرافع للضماف إ٧ّنا ىو إذف اٞنالك، ومن لو اٝنيار ليس مالكاً للماؿ وإ٧ّنا يكوف مالكاً لو بعد 

ارتفاع الضماف، وبعد ما صار مالكًا لو بالفسخ مل يأذف يف فسخو، فإذنو إ٧ّنا وقع يف حاؿ عدـ مالكيتو وىو غًن مؤثّر يف 
 إتبلفو، فلو بعد مالكيتو اٞنطالبة ّنالو أو بدلو.



ومن ىنا يظهر أّف األمر كذلك حّّت على القوؿ بعدـ نفوذ تصّرفات من عليو اٝنيار يف زماف اٝنيار، وذلك ألّف إذف ذي 
كما يف إذف اٞنرهتن يف بيع ماؿ الرىانة، إاّلأنّو ال يقتضي رفع ضماف البدؿ اٝنيار يف التصرؼ حينئذ إ٧ّنا يوجب رفع حرمتو  

  فإّف ضماف البدؿ إ٧ّنا يرتفع بإذف اٞنالك ومن لو اٝنيار ليس مالكاً للماؿ كما تقّدـ، وكأنّو
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 خلط إذف غًن مالك يف االتبلؼ بإذف اٞنالك. )قّدس سرّه(

ىنا: أنّو ال دليل على أّف إذف ذي اٝنيار أو التصرؼ اٞنقروف بإذنو مسقط للخيار، اللهّم إاّلأف تقـو قرينة  فاٞنتحّصل إىل
 خارجية على أنّو أراد بإذنو إسقاط اٝنيار أو يعلم ذلك بأمر آخر وىذا ظاىر.

 الكبلـ يف أّف اٞنبيع ٬نلك بالعقد أو ّنضّي اٝنيار

 

ينبغي أّف تقّدـ على اٞنسألة السابقة كما أشرنا إليو يف اٞنسألة  «ٔ» )قّدس سرّه( االستاذوىذه اٞنسألة كما ذكره شيخنا 
اٞنزبورة، ألّف اٞنلك إذا كاف متوقّفًا على مضي زماف اٝنيار فبل ١نالة تكوف تصّرفات اٞنشرتي ومن عليو اٝنيار واقعة يف ملك 

فوذ تصّرفات من عليو اٝنيار وجوازىا يتوّقف على الغًن وىي ١نّرمة وغًن نافذة وليست أمراً قاببًل للتكّلم والبحث، فالنزاع يف ن
 حصوؿ اٞنلك بنفس العقد ويتكّلم حينئذ يف جواز تصّرفات غًن ذي اٝنيار ألّف اٞناؿ متعّلق ٜنّق الغًن.

وٗناعة القوؿ بتوّقف اٞنلك على مضي اٝنيار، ومن ىنا منعوا  «ٕ» )قّدس سرّه(  وكيف كاف فقد نسب إىل الشيخ الطوسي
شرتي اٞنبيع يف اجمللس وقبل االفرتاؽ بدعوى أنّو بيع غًن اٞنملوؾ. وكلماهتم يف اٞنقاـ ٢نتلفة كما أّف النسبة ٢نتلفة، فرّنا بيع اٞن

ينسب إليهم توّقف اٞنلك على مضي اٝنيار مطلقاً، واخرى ينسب إليهم توّقف اٞنلك على مضّي اٝنيار اٞنّتصل دوف 
كاف اٝنيار للبائع أو لكبل اٞنتبايعٌن، وأّما إذا كاف اٝنيار للمشرتي فقط فبل يقولوف اٞننفصل، وثالثة ٫نّصص ذلك ّنا إذا  

 بالتوّقف، وال يهّمنا ٓنقيق ما ينسب إىل اٛنماعة وأّّنم يّدعوف التوّقف على ٥نو

______________________________ 
 ٖٕٖ: ٖ( منية الطالب ٔ)

 ٖٛ: ٕ، اٞنبسوط ٜٕمسألة  ٕٕ: ٖ( اٝنبلؼ ٕ)
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االطبلؽ أو يف بعض اٞنوارد دوف بعضها اآلخر، واٞنهّم مراجعة األدلّة اليت يستدّؿ هبا على مسلك اٞنشهور أو على مسلك 
 اٛنماعة فنقوؿ:

اَلتَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػْيَنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ أَْف » و «ٔ» «َأَحلَّ اللَُّو اْلَبْيعَ »  ال ينبغي اإلشكاؿ يف أّف مقتضى العمومات كقولو تعاىل
حصوؿ اٞنلك من حٌن اٞنعاملة ببل توّقف لو على مضي اٝنيار سّيما ّنبلحظة سًنة العقبلء  «ٕ» «َتُكوَف ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ 

 فإّّنا جرت على اعتبار اٞنلكية من حٌن اٞنعاملة وال يقّيدوّنا ّنضي اٝنيار.

ومن البديهي أّف اآليات اٞنتقّدمة إ٧ّنا وردت إمضاء للمعامبلت الدارجة بٌن العقبلء فإّّنا إمضائية وكانت اٞنعامبلت متحّققة 
قبل الشرع والشريعة وليست تأسيسية وحادثة بعد الشريعة اإلسبلمية، ومن الظاىر أّّنا إ٧ّنا ٕنضي العقد حسب ما ىو دارج 

 اٞنتعاملٌن من العقبلء إ٧ّنا يعتربوف اٞنلكية من زماف اٞنعاملة ال بعد مضّي اٝنيار. عند العقبلء وقد عرفت أفّ 

ء، وقد عرفت أّف البيع عندىم ىو الذي  كما أشرنا إليو مراراً أّف اللَّو أطلق البيع ومل يقّيده بشي  «َأَحلَّ اللَُّو اْلَبْيعَ »  فيكوف معىن
 يوجب اٞنلكية من حٌن اٞنعاملة.

اخل فإّف اٞنراد باألكل ليس ىو االزدراد والبلع وإ٧ّنا اٞنراد بو التمّلك ألمواؿ الغًن، كما  «اَلتَْأُكُلوا»  ؿ يف قولو تعاىلوكذا اٜنا
يطلق األكل هبذا اٞنعىن يف لغة العرب وغًنىا وينسب إىل ما ال يقبل األكل فيقاؿ إّف فبلناً أكل دار فبلف، وىذا ىو اٞنراد يف 

 «ٖ» «لَِتْأُكُلوا َفرِيقاً ِمْن أَْمَواِؿ النَّاسِ »  كما ىو اٞنراد يف قولو تعاىل  اآلية اٞنباركة،

______________________________ 
 ٕ٘ٚ: ٕ( البقرة: ٔ)
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 وىي التجارة اٜناصلة بالعقد. وباٛنملة أّف التمّلك ألمواؿ الناس ١نرـّ إاّلبالتجارة عن تراضٍ 

واٞنتحّصل: أّف اآلية اٞنباركة دّلت على حصوؿ التمّلك بالعقد، فمقتضى العمومات ما ذىب إليو اٞنشهور، ولكن يبقى 
 الكبلـ ىنا يف أمرين آخرين:



تدّؿ الروايات اٝناّصة أحد٨نا: يف أّف مسلك اٞنشهور ىل دّؿ عليو دليل خاص غًن العمومات اٞنتقّدمة من الروايات أو ال 
 عليو.

وثانيهما: يف أّف مسلك الشيخ واٛنماعة ىل دّؿ عليو الدليل أـ مل يدؿ، فإف دّلت الروايات اٝناّصة على مسلك اٞنشهور 
 أيضاً تاّمة فتقع اٞنعارضة بٌن دليلي اٞنسلكٌن و٬نكننا حينئذ إثبات مسلك اٞنشهور إّما )قّدس سرّه(  وكانت أدلّة مسلك الشيخ

برتجيح أدلّة مسلك اٞنشهور على أدلّة مسلك الشيخ ٞنوافقتها الكتاب وىو عمومات اآليات اٞنتقّدمة، وإّما من جهة سقوط 
 اٞنتعارضٌن معاً والرجوع إىل العاـ الفوؽ وىي عمومات اآليات ومقتضاىا حدوث اٞنلك من زماف العقد.

وكانت أدلّة ما ذىب إليو الشيخ تاّمة فبل ٩ندي وجود العمومات يف  وأّما إذا مل تدّؿ الروايات اٝناّصة على مسلك اٞنشهور
إثبات مسلك اٞنشهور، بل البّد حينئذ من تقييد العمومات بتلك األدلّة وااللتزاـ بأّف اٞنلك ٪نصل بعد مضي اٝنيار ال قبلو  

ن االبتداء إاّلأنّو قاـ الدليل على أّّنا كما التزمنا ّنثلو يف بيع الصرؼ واٟنبة و٥نو٨نا، فإّف مقتضى البيع حدوث اٞنلكية م
يتوّقف على القبض وقبلو ال ملك فيكوف اٞنقاـ أيضًا كذلك وأّف مقتضى العمومات وإف كاف حدوث اٞنلك بالعقد إاّل أّف 

ف الدليل قاـ على عدـ حصولو قبل مضي اٝنيار، وكيف كاف فقد عرفت أّف اٞنلك ٪نصل بنفس العقد على اٞنشهور وال يتوقّ 
 على انقضاء زماف اٝنيار.
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فإّف الظاىر أّف  «ٔ» «البّيعاف باٝنيار ما مل يفرتقا» )عليو السبلـ(  قولو منها:  وقد استدّؿ على مسلك اٞنشهور بعّدة روايات
البيع بأف يكونا ٢نتارين يف البيع ما مل يفرتقا، متعّلق اٝنيار ىو الفسخ ّنعىن أّّنما ٢نتاراف يف الفسخ ما مل يفرتقا، ال أّف متعّلقو 

والبيع عبارة عن مبادلة ماؿ « البّيعاف»فإّف حصوؿ البيع مفروض قبل ذلك ألنّو اخذ يف موضوع اٜنكم باٝنيار حيث قاؿ 
 ّناؿ، فهذه الرواية تدّؿ على أّف اٞنلك والبيع ٪نصبلف بنفس العقد وال يتوقّفاف على انقضاء زماف اٝنيار.

 وال يرد عليو: أّف متعّلق اٝنيار غًن مذكور يف الرواية، ٞنا عرفت من أّف متعّلقو الفسخ.

حيث اطلق على اٞنشرتي  «ٕ» «صاحب اٜنيواف اٞنشرتي باٝنيار بثبلثة أياـ»يف خيار اٜنيواف  )عليو السبلـ(  قولو ومنها:
 ف أّف اٞنلك ال يتوّقف على انقضاء زماف اٝنيار.عنواف الصاحب الذي ىو مرادؼ للمالك يف زماف اٝنيار، فمنو يستكش

ألنّو مل يظهر منو توّقف اٞنلك على  )قّدس سرّه(  نعم ٬نكن أف يقاؿ: إّف ىذه الرواية ال داللة ٟنا على خبلؼ مسلك الشيخ
ثابت للبائع أو لكليهما، انقضاء خيار اٞنشرتي فيما إذا كاف اٝنيار ٢نصوصًا بو وإ٧ّنا يّدعي توّقف اٞنلك على انقضاء اٝنيار ال

 .)قّدس سرّه(  وعليو فبل تكوف ىذه الرواية دالّة على خبلؼ مسلك الشيخ



يف جواز نظر اٞنشرتي إىل األمة اٞنشرتاة وٞنسها وتقبيلها يف زماف اٝنيار، فإّف األمة لو مل تكن ٣نلوكة لو  «ٖ» ما ورد ومنها:
  بالعقد ال ٩نوز لو النظر واللمس

______________________________ 
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 ٗ/ أبواب اٝنيار ب ٖٔ: ٛٔ( الوسائل ٖ)
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 و٥نو٨نا لعدـ كوّنا ٣نلوكة.

باٞنلك فقط بل ٬نكن أف يكوف النظر و٥نوه جائزًا لو مع أّّنا ليست  إّف جواز النظر واللمس و٥نو٨نا ال ٫نتّصاف ورّنا يقاؿ:
٣نلوكة لو، وىذا ال من جهة التحليل كما رّنا يتوّىم فإّف التحليل ال أثر منو يف اٞنقاـ، إذ البائع مل ٪نّلل أمتو للمشرتي، بل من 

نظر و٥نوه فيكوف حالو حاؿ تصرؼ الزوج يف جهة أّف اٞنشرتي باٝنيار ولو إمضاء العقد وفسخو فإذا تصرؼ يف األمة بال
زوجتو اٞنطّلقة قبل انقضاء عّدهتا، ّنعىن أّف الزوجية ٓنصل بنفس ذلك التصرؼ وإف بين على أف يكوف ذلك زنًا منو ٛنهلو 

 باٜنكم، ويف اٞنقاـ أيضاً إذا تصرؼ اٞنشرتي يف األمة بذلك يسقط اٝنيار و٪نصل لو اٞنلك.

واز تصّرفات الزوج يف زوجتو اٞنطّلقة قبل انقضاء عّدهتا إ٧ّنا ىو من جهة أّف اٞنطّلقة يف مّدة العّدة أّف ج واٛنواب عن ذلك:
زوجة لزوجها ومل تنب منو وٓنصل البينونة بينهما بعد انقضاء عّدهتا، فإذا وطئ اٞنطّلقة حينئذ فقد وقع الوطء على زوجتو وال 

مة مل تدخل يف ملكو قبل نظره إليها وٞنسها، فبل ١نالة يقع تلك التصّرفات يف إشكاؿ يف جوازه، وىذا ِنبلؼ اٞنقاـ فإّف األ
 غًن ٣نلوكتو فتحـر وإف قلنا ُنصوؿ اٞنلكية مقارناً مع النظر واللمس.

يف  اللهّم إاّلأف يقاؿ ّنا أشرنا إليو سابقًا من أّف جواز الوطء وترؾ حفظ الفرج ال يتوّقف إاّلعلى مقارنتو للزوجية واٞنلكية
إاّلكوف ترؾ حفظ الفرج أعين الوطء  «ٔ» «ِإالَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت أ٬َْنَانُػُهمْ »  االماء، فإنّو ال يستفاد من قولو تعاىل

 مقارناً لكوف اٞنوطوءة زوجة لو، وال يشرتط أف تكوف الزوجية سابقة

______________________________ 
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على الوطء بل تكفي اٞنقارنة الزمانية يف اٛنواز، وال عربة بالتقّدـ والتأّخر الرتبيٌن يف األحكاـ الشرعية بل البلـز ىو اٞنقارنة 
  لشيخبينهما ُنسب الزماف وعدـ تأّخر الوطء عن الزوجية زماناً، وعليو فبل تكوف ىذه الرواية دليبًل على خبلؼ مسلك ا

 .)قّدس سرّه(

يف بيع اٝنيار وأنّو ال مانع من أف يبيع أحد مالو من اٞنشرتي ويشرتط عليو اٝنيار لنفسو إذا جاء ّنثل  «ٔ» ما ورد ومنها:
ء  الثمن، وىذا اٝنيار ٣نّا نّص عليو يف األخبار وقد دّلت الروايات يف مثل ىذه اٞنعاملة على أّف ٧ناء اٞنبيع للمشرتي قبل ٠ني

فس اٞنبيع ال منافعو، ومن الظاىر أّف ملكية اٞننافع ثابتة ٞنلكية العٌن ومنها ينكشف أّف البائع ّنثل الثمن، وأنّو إذا رّد يرد ن
 اٞنلك ٪نصل بنفس العقد وال يتوّقف على انقضاء اٝنيار.

 و٬نكن أف يزاد يف االستدالؿ: بأّف من اٞنعلـو خارجاً جواز تصرفات البائع يف الثمن، إذ لو مل يرد التصرؼ يف ٖنن مالو ٞنا كاف
وجو لبيعو، فهو إ٧ّنا باعو ليصرؼ ٖننو يف حوائجو ومن ىنا قّيد األصحاب واألخبار اٝنيار ّنا إذا جاء ّنثل الثمن ال بنفسو، 
ومن الظاىر أّف جواز تصرؼ البائع يف الثمن يتوّقف على دخوؿ الثمن يف ملكو واٞنثمن يف ملك اٞنشرتي وإاّل فبل ٩نوز للبائع 

 ي ومنو يظهر أّف اٞنلك ال يتوّقف على انقضاء اٝنيار.أف يتصرؼ يف ماؿ اٞنشرت 

أنّو  )قّدس سرّه(  على االستدالؿ هبذه األخبار: بأّف اٝنيار الثابت يف بيع اٝنيار منفصل، ومل يعلم من مذىب الشيخ ورّنا يورد
صل فقط، فبل تكوف ىذه األخبار دالّة يرى توّقف اٞنلك على انقضاء اٝنيار اٞننفصل وإ٧ّنا يّدعي توقّفو على انقضاء اٝنيار اٞنتّ 

 .)قّدس سرّه(  على خبلؼ مسلك الشيخ

______________________________ 
(ٔ) 
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كاف أـ منفصبًل، ومن ىنا منع عنو بوجهٌن، أحد٨نا: أّف الشيخ يّدعي توّقف اٞنلك على انقضاء مطلق اٝنيار مّتصبًل    واٛنواب
 يف اٞنسألة السابقة عن تصرفات غًن ذي اٝنيار يف زماف اٝنيار اٞننفصل.



توّقف اٞنلك على خصوص اٝنيار اٞنّتصل فنتمّسك باطبلؽ الروايات ألّّنا  )قّدس سرّه(  وثانيهما: لو سّلمنا أّف مسلك الشيخ
دّلت على أّف البيع بشرط جعل اٝنيار لنفسو صحيح سواء كاف اٝنيار متصبًل بأف يكوف البائع باٝنيار من االبتداء وغاية 

 من.األمر أّف ظرؼ إعمالو متأّخر، أو كاف اٝنيار منفصبًل وثابتاً لو حٌن رّد مثل الث

يف االستدالؿ هبذه األخبار: بأّف الشرط ليس ىو شرط اٝنيار وإ٧ّنا ىو شرط انفساخ اٞنعاملة بنفسها عند   واخرى يستشكل
 ء زماف اٝنيار. رّد مثل الثمن، فهذه الروايات أجنبية عن اٞنقاـ وليس ىناؾ خيار حّّت يقاؿ إّف اٞنلك حصل قبل ٠ني

 اٞنعاملة بنفسها باطل كما عرفتو يف ١نّلو فكيف يشرتط يف البيع أمر باطل. أّف اشرتاط انفساخ واٛنواب عن ذلك:

 على أّف إرادة اٞنتعاملٌن اشرتاط االنفساخ بعيد جّداً.

عن الرجل يبيع اٞنتاع بنسأ فيشرتيو من صاحبو الذي يبيعو »ما ورد يف بيع العينة ومن ٗنلتو صحيحة بّشار بن يسار  ومنها:
)عليو   فإّف قولو «ٔ» «س بو. فقلت لو: أشرتي متاعي؟ فقاؿ: ليس ىو متاعك وال بقرؾ وال غنمكمنو؟ قاؿ: نعم ال بأ

صريح يف أّف اٞنلك ٪نصل بنفس العقد، واٞنشرتي بعد ما ٬نلكو بالعقد يشرتيو البائع منو ثانياً، « ليس ىو متاعك» السبلـ(
 وال يتوّقف اٞنلك على انقضاء اٝنيار

______________________________ 
 ٖح  ٖ/ أبواب أحكاـ العقود ب ٔٗ: ٛٔ( الوسائل ٔ)
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 كخيار اجمللس على ما صرّح بو يف بعض األخبار حيث دّؿ على جواز بيعو من البائع ثانياً ولو يف مكاف واحد.

ألّف  )قّدس سرّه(  عن ىذه الروايات بأّّنا ال تدّؿ على خبلؼ مسلك الشيخ «ٔ» )قّدس سرّه(  وأجاب شيخنا األنصاري
اٞنلك للمشرتي إ٧ّنا حصل باسقاطو اٝنيار بتواطئو على البيع من البائع ثانياً، وكذا البائع أسقط خياره بتواطئو على الشراء من 

 اٞنشرتي ال أّف اٞنلك حصل بالعقد.

اٝنيار إ٧ّنا يسقط بأمرين: أحد٨نا إسقاطو بانشائو قواًل أو فعبًل، وثانيهما: إسقاطو تعّبداً، عجيب، فإّف  )قّدس سرّه(  وىذا منو
 وأّما كوف التواطؤ موجباً لسقوط اٝنيار فلم يدّؿ عليو دليل، فهذه الرواية ٣نّا ال بأس باالستدالؿ بو على مسلك اٞنشهور.

قاؿ: سألتو » )عليو السبلـ( ة يف بيع ما ليس عنده عن أيب جعفرورّنا يستدّؿ على مسلكهم بصحيحة ١نّمد بن مسلم الوارد
عن رجل أتاه رجل فقاؿ: ابتع يل متاعًا لعّلي أشرتيو منك بنقد أو نسيئة، فابتاعو الرجل من أجلو، قاؿ: ليس بو بأس إ٧ّنا 



لداّلؿ باشرتائو من مالكو، فمنو حكم بأّف اٞنبيع ملك ل )عليو السبلـ(  بتقريب أّف اإلماـ «ٕ» «يشرتيو منو بعد ما ٬نلكو
 يظهر أّف اٞنلك ٪نصل بنفس العقد وال يتوّقف على انقضاء اٝنيار وإاّل فبل وجو لكونو ملكاً لو بشرائو، ىذا.

وال ٫نفى أّف االستدالؿ هبذه الرواية عجيب فإّّنا وردت يف مقاـ اشرتاط صّحة البيع ّنلك اٞنبيع وأّف بيع غًن اٞنملوؾ باطل 
 ء آخر فبل تعّرض لو يف الرواية. صل لو اٞنلك فبل مانع من بيعو، وأّما أّف اٞنلك حصل بنفس العقد أـ بشيوإذا ح

______________________________ 
(ٔ) 
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ٗنيع شرائط اٞنعاملة فإّف ٟنا شرائط كثًنة ككوف البيع بالصيغة العربية والقبض يف الصرؼ  وباٛنملة: ليست الرواية بصدد بياف
والسلم واٟنبة و٥نوىا، وال تعّرض فيها لتلك الشروط فليكن منها توّقف اٞنلك على انقضاء زماف اٝنيار فكما ال ٬نكن 

انقضاء اٝنيار، ىذه ىي األخبار اٝناّصة الدالّة على التمّسك هبا يف نفي سائر الشروط فكذلك ال ٬نكن نفي اشرتاط اٞنلك ب
 مسلك اٞنشهور وال بأس هبا كما عرفت.

عن الرجل »وىي صحيحة ابن سناف  )قّدس سرّه(  ويف قباؿ ىذه األخبار رواية واحدة تدّؿ بظاىرىا على مسلك الشيخ
٪ندث فيو حدث على من ضماف ذلك؟ فقاؿ:  يشرتي العبد أو الدابة بشرط إىل يـو أو يومٌن فيموت العبد أو الدابة أو

ويصًن اٞنبيع » )عليو السبلـ(  فإّف قولو «ٔ»  اٜنديث« على البائع حّّت ينقضي الشرط ثبلثة أيّاـ ويصًن اٞنبيع للمشرتي
 يار.ظاىر يف توّقف اٞنلك على انقضاء زماف اٝنيار، وال إشكاؿ يف ظهورىا يف توّقف اٞنلك على انقضاء زماف اٝن« للمشرتي

االلتزاـ بتوّقف اٞنلك على انقضاء زماف اٝنيار يف مورد الرواية أعين مورد ثبوت اٝنيار  )قّدس سرّه(  إاّل أنّو مل يعلم من الشيخ
للمشرتي فقط، ألّف كلماتو ظاىرة يف دعوى التوّقف يف خيار البائع أو خيار٨نا، وأّما يف زماف خيار اٞنشرتي فبل وعليو فلم 

 .)قّدس سرّه(  لى طبق الرواية حّّت من الشيخيعلم العمل ع

مّث لو سّلمنا أّف الشيخ يّدعي توّقف اٞنلك على انقضاء اٝنيار حّّت يف خيار اٞنشرتي فبل مناص من رفع اليد عن ظهور الرواية 
على إرادة اٞنلك  و٘نلها على معىن آخر بقرينة األخبار اٞنتقّدمة الدالّة على حصوؿ اٞنلك من زماف العقد فنحمل الرواية

، فمعىن أنّو يصًن اٞنبيع للمشرتي أي يصًن لو على ٥نو االستقرار  البلـز



______________________________ 
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بت ويلـز واحد ويطلق على اللزـو عند العرؼ والثبوت ال على ٥نو التزلزؿ كما يف زماف اٝنيار، فإّف معىن يكوف ويصًن ويث
ء صار لفبلف فيما إذا مل ٬نكن إرجاعو ويثبت لو، وىذا اٞنعىن وإف كاف على خبلؼ الظهور إاّلأّف ارتكابو  فيقاؿ إّف ىذا الشي

 بقرينة األخبار اٞنتقّدمة ٗنعاً بينها وبٌن الرواية ٣نّا ال مناص عنو.

  اٛنمع الداليل بٌن الروايات اٞنتقّدمة وىذه الرواية ووقعت اٞنعارضة بينهما، فقد ذكر شيخنا األنصاريمّث لو تنزّلنا ومل ٬نكننا 
أراد  )قّدس سرّه(  أّف الرتجيح مع األخبار الدالّة على حصوؿ اٞنلك من زماف العقد من أجل شهرهتا، ولعّلو «ٔ» )قّدس سرّه(

 ائية يف اٞنقاـ كما سيظهر.هبا الشهرة الفتوائية لعدـ جرياف الشهرة الرو 

وفيو: أّف الشهرة الفتوائية ال توجب الرتجيح وال اعتبار هبا اللهم فيما إذا أوجب إعراض اٞنشهور عن الرواية، فإذا كانت 
الشهرة موجبة العراضهم عن الرواية فعلى مسلكهم من أّف إعراض اٞنشهور عن رواية يوجب سقوطها عن االعتبار البّد من 

 بعدـ حّجية الرواية يف اٞنقاـ، ومع عدـ حّجيتها ال معىن للمعارضة وترجيح األخبار اٞنتقّدمة على تلك الرواية. االلتزاـ

 وأّما إذا مل توجب الشهرة إعراض اٞنشهور عن الرواية فبل تكوف موجبة للرتجيح أبداً.

غًن متحّققة يف اٞنقاـ، فإّف اٞنراد بالشهرة يف  فهي )قّدس سرّه(  وإف اريد بالشهرة الشهرة الروائية على خبلؼ صراحة كبلمو
  ىو كوّنا ظاىرة وواضحة من شهر فبلف سيفو وسيف «ٕ» )قّدس سرّه(  الرواية على ما ذكره شيخنا األنصاري

______________________________ 
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ال ٠نرد الكثرة العددية ككوّنا أربعة أو ٙنسة، ومن الظاىر  «ٔ» ظاىر، وأف يكوف ٣نّا ال ريب فيو كما يف الروايةمشهور أي 
أّف األخبار الدالّة على حصوؿ اٞنلك من زماف العقد ليست بتلك اٞنثابة و٣نّا ال ريب فيو، بل ٥نتمل صّحة الرواية الدالّة على 

 بل شهرة روائية يف اٞنقاـ.توّقف اٞنلك على انقضاء اٝنيار ف



 أو «ٕ» «َأَحلَّ اللَُّو اْلَبْيعَ »  فالصحيح يف ترجيح األخبار اٞنتقّدمة أف يقاؿ: إّّنا موافقة لعمومات الكتاب فإّف قولو تعاىل
لك من زماف العقد، فتكوف الداّلٌن على إمضاء اٞنعامبلت تداّلف على حصوؿ اٞن «ٖ» «بِاْلَباِطلِ   اَلتَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػْيَنُكمْ »

األخبار الدالّة على حصولو بالعقد موافقة لتلك العمومات القرآنية وتتقّدـ على الرواية الدالّة على توّقف اٞنلك على انقضاء 
 اٝنيار.

رّد فإىل ىنا ٓنّصل أّف اٞنلك ٪نصل بنفس العقد وال يتوّقف على انقضاء اٝنيار ولو كاف ألحد٨نا أو لكليهما خيار يف 
 اٞنعاملة.

)صّلى اللَّو عليو   وىو قولو )قّدس سرّه(  فيما يستدّؿ بو تارًة على مذىب اٞنشهور واخرى على مسلك الشيخ  بقي الكبلـ
 .«ٗ» «اٝنراج بالضماف» وآلو(

ع إذا تلف واالستدالؿ بو على مسلك اٞنشهور إ٧ّنا ىو يف فرض ثبوت اٝنيار للبائع أو فرض ثبوتو لو وللمشرتي، فإّف اٞنبي
حينئذ فهو مضموف على اٞنشرتي ٞنا دّؿ على ضماف اٞنشرتي للماؿ فيما إذا تلف يف زماف اٝنيار للبائع، ومقتضى ىذه 

 الرواية أّف ملك اٞننافع اٞنعرّب عنو باٝنراج إ٧ّنا ىو يف مقابل الضماف، فضامن اٞناؿ ىو

______________________________ 
 ٔح  ٜب صفات القاضي ب / أبواٙٓٔ: ٕ( الوسائل ٔ)

 ٕ٘ٚ: ٕ( البقرة: ٕ)

 ٜٕ: ٗ( النساء ٖ)

 ٖح  ٚ/ أبواب اٝنيار ب ٕٖٓ: ٖٔ( اٞنستدرؾ ٗ)

 ٜٕٓ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

اٞنالك ٞننافعو، وحيث إّف الضامن يف مفروض الكبلـ ىو اٞنشرتي ألنّو تلف يف زماف خيار البائع، فبل ١نالة يكوف اٞننافع أيضاً 
ّنقتضى ىذا اٜنديث وحيث إّف ملكية اٞننافع تابعة ٞنلكية األعياف فيستكشف بذلك أّف العٌن أيضًا ٣نلوكة للمشرتي 

 للمشرتي يف زماف خيار البائع، وىو الذي ذىب إليو اٞنشهور كما مّر.

. وثانيهما: االنتقاؿ من فهناؾ انتقاالف: أحد٨نا االنتقاؿ من العّلة إىل معلوٟنا والعّلة ىي الضماف ومعلوٟنا ملكية اٞننافع
 اٞنعلوؿ إىل عّلتو واٞنعلوؿ ىو ملكية اٞننافع وعّلتو ملكية العٌن.



من عدـ مسّلمية الصغرى للحديث يف  «ٔ» )قّدس سرّه(  أحد٨نا ما ذكره شيخنا األنصاري ويدفع ىذا االستدالؿ أمراف:
شرتي لتلف اٞنبيع يف زماف خيار البائع ألنّو ليس ّنالك للمبيع االلتزاـ بضماف اٞن سرّه(  )قّدس  اٞنقاـ، فإنّو مل يظهر من الشيخ

 حينئذ، ولعّلو يرى ضمانو على البائع يف زماف خياره فإّف اٞناؿ بعُد مل يصر سبباً للمشرتي حّّت يكوف ضمانو عليو.

اً، إاّلأنّا ال نسّلم الكربى اٞندعاة بأف وثانيهما: أنّو لو سّلمنا أّف الشيخ يلتـز بضماف اٞنشرتي حينئذ والتـز بكوف اٞننافع لو أيض
يكوف الضامن للماؿ بأي ضماف فرضناه مالكًا للمنافع حّّت يف مثل الغاصب فإنو أيضًا ضامن للماؿ فهو مالك ٞننافعو كما 

 .«ٕ» أفّت بو أبو حنيفة

اٞنعاوضي واٞنعاملي ّنعىن أّف من بل اٞنراد بالضماف يف اٜنديث على ما بّيناه يف حكم اٞنقبوض بالعقد الفاسد ىو الضماف 
بذؿ شيئًا وأخذ يف مقابلو شيئًا آخر فهو ٬نلك منافعو ألنو ضمن اٞناؿ اٞنبيع بدفع بدلو اٞنعرّب عنو بالضماف اٞنعاملي فيكوف 

  معىن

______________________________ 
 ٓٚٔ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)

 ٖٛٔ: ٕتهد ، بداية اجملٛٚ: ٔٔ، اٞنبسوط ٘ٗٔ: ٚ( بدائع الصنائع ٕ)

 ٕٓٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

اٜنديث تبعية اٞننافع لؤلعياف ُنسب اٞنلكية كما قّدمناه، وعليو فتكوف الرواية أجنبية عن اٞنقاـ، إذ من الظاىر أّف اٞنشرتي يف 
زماف اٝنيار حّت يضمنو اٞنقاـ وإف قلنا بضمانو ليس ضمانو ضمانًا معامليًا فإّف اٞنفروض أّف اٞنشرتي مل يتمّلك اٞنبيع يف 

ّنقابلو وإ٧ّنا يضمنو بعد انقضاء اٝنيار فيكوف ضمانو ضماف يد كما يف ضماف اٞنقبوض بالسّوـ. نعم لو قلنا بأّف كل ضماف 
 يوجب ملكية اٞننافع لتّم االستدالؿ باٜنديث يف اٞنقاـ، ىذا.

ده من طرقنا ومل ٤ند منو أثراً يف كتب الروايات وإف على أّف اٜنديث نبوي وقد ورد عن بعض طرؽ العاّمة ومل نقف على مستن
ذكره الفقهاء يف كتبهم االستداللية يف بعض اٞنقامات فاٜنديث ال أساس لو، ىذا كّلو يف تقريب االستدالؿ بو على مذىب 

 اٞنشهور وجوابو.

ط كما يف خيار اٜنيواف فإّف تلف فهو يف فرض ثبوت اٝنيار للمشرتي فق )قّدس سرّه(  وأّما االستدالؿ بو على مسلك الشيخ
 «ٔ» «كّل مبيع تلف يف زماف اٝنيار فهو ٣نّن ال خيار لو» )عليو السبلـ(  اٞنبيع حينئذ مضموف على البائع ّنقتضى قولو



ومقتضى اٜنديث أّف الضامن للماؿ ٬نلك منافعو أيضاً، فاٞننافع ملك للبائع وملكية اٞننافع تابعة ٞنلكية األعياف، فمنو 
 تكشف أّف العٌن ملك للبائع يف زماف اٝنيار.يس

صغرى، إذ البائع ضامن للمبيع حينئذ ببل كبلـ، فينحصر اٛنواب  )قّدس سرّه(  وال يرد على ىذا االستدالؿ مناقشة الشيخ
و عبارة عنو ّنا قّدمناه من أنّو ليس كل ضماف موجبًا ٞنلكية اٞننافع، بل الضماف اٞنوجب لو ىو الضماف اٞنعاملي الذي ى

اخرى عن تبعية اٞننافع ٞنلك العٌن وىي أمر ثابت يف نفسو سواء قلنا بصحة ذلك اٜنديث أـ مل نقل، ومن اٞنعلـو أّف ضماف 
  البائع للمبيع ليس ضماناً معاملياً ألنّو مل

______________________________ 
 ٜ/ أبواب اٝنيار ب ٖٖٓ: ٖٔ( اٞنستدرؾ ٔ)

 ٕٔٔص: ، ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

يشرت اٞناؿ وإ٧ّنا ضمانو ضماف تعّبدي خاّص يف مقابل الضماف بالغصب واليد فإنّو مل يغصب اٞنبيع وال ىو يف يده ولكن 
 الدليل دّؿ على ضمانو وىو ال يوجب ملكية اٞننافع.

االلتزاـ بالتخصيص يف ء وىو أّف البائع إذا مل يكن مالكًا للمنافع وكانت ٣نلوكة للمشرتي فبلبّد من  نعم يبقى ىناؾ شي
اٜنديث، فإّف معناه أّف من مل يكن ضامنًا للماؿ فبل يكوف مالكًا للمنافع، واٞنشرتي مع أنّو غًن ضامن للماؿ فكيف صار 

 مالكاً ٞننافعو.

يص فيو ولكن االلتزاـ بالتخصيص يف اٜنديث ٣نّا ال ١نذور فيو فإنّو ليس حكماً عقلياً غًن قابل للتخصيص كما نلتـز بالتخص
يف ضماف اٞنقبوض بالسّوـ فإّف الضامن للماؿ حينئذ ىو اٞنشرتي مع أنّو غًن مالك ٞننافعو واٞننافع ٣نلوكة ٞنالكو مع عدـ 

 ضمانو للماؿ ٔنصيصاً لعدـ ٣نلوكية اٞننافع لغًن ضامن اٞناؿ، ىذا كّلو.

ضاء اٝنيار فيما إذا كاف اٝنيار للمشرتي فقط كما يف االلتزاـ بتوّقف اٞنلك على انق )قّدس سرّه(  على أنو مل يظهر من الشيخ
 اٞنقاـ.

واٞنتحّصل: أّف اٞنلك ٪نصل بنفس العقد كما ذىب إليو اٞنشهور ببل فرؽ يف ذلك بٌن ثبوت اٝنيار للبائع أو للمشرتي أو ٟنما 
 أو األجنيب، سواء كاف اٝنيار متصبًل أـ منفصبًل.

 لو اٝنيارالكبلـ يف أّف اٞنبيع يف ضماف من ليس 

 



 والكبلـ يف ذلك يقع من جهات:

ال إشكاؿ يف أّف ضماف اٞنبيع على من ليس لو اٝنيار يف اٛنملة وإ٧ّنا اٝنبلؼ يف أّف ىذه القاعدة ٔنتص ببعض  اٛنهة االوىل:
 اٝنيارات أو ْنري يف ٗنيع موارد اٝنيار؟

 ٕٕٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

 يف ٗنيع اٝنيارات بوجهٌن: رّنا يّدعى عمومية القاعدة وجرياّنا

 .«ٕ» واحملّقق ٗناؿ الدين يف حاشية الروضة «ٔ»  أحد٨نا: دعوى االٗناع على التعميم كما يف كبلـ صاحب الرياض

 وفيو: أّف اٞنذكور يف كبلمهما ىو نفي اٝنبلؼ دوف دعوى االٗناع فراجع.

نادىم يف ذلك إىل األخبار الدالّة على ثبوت ىذه ومع الغّض عن ذلك ال وقع لدعوى االٗناع يف اٞنسألة الحتماؿ است
القاعدة يف خيار اٜنيواف بدعوى تنقيح اٞنناط كما سيأيت، ومعو ال يبقى لبلٗناع وقع وال يكوف إٗناعًا تعّبدياً كاشفاً عن قوؿ 

ص يوىن ٓنّقق االٗناع ىذا كّلو. على أّف ذىاب مثل احملّقق وغًنه من أعاظم األصحاب إىل االختصا )عليو السبلـ(  اإلماـ
 على التعميم، فهذا الوجو ساقط.

وثانيهما: االستصحاب فإّف ضماف اٞنبيع قبل قبضو على بائعو وإذا شككنا يف بقاء ضمانو بعد قبضو من اٞنشرتي أو انتقالو 
 ار اٞنشرتي.أي الضماف إىل اٞنشرتي بقبضو فنستصحب بقاء ضماف البائع حّت نقطع بارتفاع ضمانو، كما إذا انقضى خي

فلما بنينا عليو يف ١نّلو من عدـ جرياف االستصحاب يف الشبهات  أّما أواًل:  ويف ىذا االستصحاب موارد للمناقشة وذلك
 اٜنكمية.

فلعدـ جرياف االستصحاب يف نفسو الرتفاع موضوعو، فإّف ثبوت الضماف على البائع قبل قبضو من جهة بناء  وأّما ثانياً:
  حّت ٫نرجو من بيتو ويسّلمو إىل اٞنشرتي، ٫نتّص ّنا إذا مل يقبض «ٖ» )عليو السبلـ(  العقبلء أو التعّبد الشرعي لقولو

______________________________ 
 ٕٖٗ: ٛ ( رياض اٞنسائلٔ)

 ٖٗٙ( التعليقات على شرح اللمعة الدمشقية: ٕ)

 ٔح  ٓٔ/ أبواب اٝنيار ب ٖٕ: ٛٔ( الوسائل ٖ)
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اٞنشرتي اٞنبيع فموضوعو ىو اٞنبيع غًن اٞنقبوض، فإذا فرضنا أنّو أقبضو من اٞنشرتي فقد ارتفع موضوع اٜنكم بالضماف ومعو 
 كيف ٬نكن استصحابو.

وبعبارة اخرى: أّف الضماف اٞنوجود قبل القبض قد ارتفع ُندوث أمده وىو االقباض قطعاً، ونشك يف حدوث فرد آخر من 
 الضماف بعد القبض، فاالستصحاب من قبيل القسم الثالث من أقساـ استصحاب الكّلي، وىذا ظاىر.

واستصحاب حكم اٞنخّصص، وذلك ٞنا تقّدـ من أّف  أّف اٞنقاـ من موارد دوراف األمر بٌن التمّسك بعمـو العاـ وثالثاً:
مقتضى القاعدة األّولية أّف ضماف كل ماؿ على مالكو، وال وجو لضماف غًن اٞنالك ٞناؿ اٞنالك وىذا ظاىر، وقد خرجنا عن 

نو من موارد ىذه القاعدة فيما إذا تلف اٞنبيع قبل قبضو لؤلخبار اٞنتقّدمة يف ١نّلو، وإذا أقبضو من اٞنشرتي فنشك يف أ
التمسك بالعاـ أعين ضماف كل مالك ٞنالو أو من موارد التمسك باستصحاب حكم اٞنخّصص، وقد ذكرنا يف ١نّلو أّف البلـز 
ىو التمّسك بالعاـ وال وجو الستصحاب حكم اٞنخّصص فإّف معىن ضمانو على البائع أّف اٞنعاملة انفسخت ورجع اٞناؿ إىل 

كما بّيناه يف ١نّلو لزـو اٞنعاملة يف ٗنيع   «ٔ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  ع أّف مقتضى عمـو قولو تعاىلملك البائع وتلف يف ملكو، م
األزماف ألنو إرشاد إىل لزومها وعدـ قبوٟنا لبلنفساخ، فإذا مل تنفسخ فبل يبقى وجو لضماف البائع ٞنلك اٞنشرتي كما ىو 

 مقتضى العاـ.

أّف الدليل أخّص من اٞنّدعى، إذ رّنا ال ٩نري استصحاب ضماف البائع لكوف اٞناؿ يف قبض اٞنشرتي من حٌن اٞنعاملة  ورابعاً:
 أو قبلها الجارة أو عارية أو وديعة أو غصب، ويف مثلو ال يكوف البائع ١نكوماً بالضماف يف زماف حّت نستصحبو.

  ء من ارات ّما ال يثبت بشيواٞنتحّصل: أّف ضماف من ال خيار لو يف ٗنيع اٝني

______________________________ 
 ٔ: ٘( اٞنائدة ٔ)
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 الوجهٌن وىو أمر على خبلؼ القاعدة والبّد يف اٝنروج عنها من دليل.

ٗنيع اٝنيارات أو ٔنّصصها ببعضها فالصحيح أنو البّد من اٞنراجعة إىل األخبار الدالّة على ىذه القاعدة لنرى أّنا تثبتها يف 
فنقوؿ: قد ورد يف بعض أخبار خيار اٜنيواف أّف ضماف اٞنبيع على البائع حّت ينقضي الشرط ويصًن اٞنبيع للمشرتي، وبو 
استدّؿ على القاعدة اٞنتقّدمة من أّف ضماف اٞنبيع على من ال خيار لو فيما إذا تلف يف زماف اٝنيار، وتعميمها إىل ٗنيع 



أي اٝنيار، وأّف الضماف يف زماف  «ٔ» «حّت ينقضي الشرط» )عليو السبلـ(  يارات مبين على إرادة مطلق الشرط يف قولواٝن
 مطلق اٝنيار ١نموؿ على عهدة من ال خيار لو.

ر يف عهدي لبلشارة إىل الشرط اٞنذكو « حّّت ينقضي الشرط»وىو خبلؼ ظاىر اٝنرب فإّف الظاىر أّف األلف والبلـ يف قولو 
الرواية أعين خيار اٜنيواف، وعليو فتختص ىذه القاعدة ِنياري اٜنيواف والشرط وال ْنري يف ٕناـ اٝنيارات وجرياّنا يف خيار 

فإنّو يصدؽ على خياري اٜنيواف والشرط، فإّف الشرط  «ٕ» «إف كاف بينهما شرط أياماً معدودة» )عليو السبلـ(  الشرط لقولو
ة أي مضبوطة غاية األمر أنّو ١ندود يف خيار اٜنيواف شرعاً، وأّما يف خيار الشرط فهو ١ندود إىل يف كل منهما أياـ معدود

وقت معٌّن باٛنعل، وال ينطبق على غًن٨نا حّّت على خيار اجمللس ألنو ليس ١ندودًا بوقت معٌّن وإ٧نا عّلق على افرتاقهما 
ساعة واخرى أقل أو أكثر منها وثالثة يطوؿ إىل شهر أو سنة  و٫نتلف أمده باختبلؼ طوؿ ٠نلس العقد وقصره فرّنا يكوف 

كما إذا كانا ١نبوسٌن معاً، وكذا خيار العيب والغنب وخيار ٔنّلف الشرط أو الرؤية أو التأخًن إذ ال تعيٌن يف وقتها، وكيف  
 كاف ال ٬نكننا التعّدي عن خياري اٜنيواف والشرط بوجو.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٕح  ٛب  ٜٔ، وص ٕح  ٘/ أبواب اٝنيار ب ٗٔ: ٛٔالوسائل 

 ( اٞنصدر اٞنتقّدـ آنفاً ٕ)

 ٕ٘ٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

ىذا كّلو بناًء على أّف ثبوت اٝنيار يف اٝنيارات اٞنذكورة إ٧نا ىو من زماف العقد وأّف الظهور ال مدخلية لو يف ثبوت اٝنيار، 
 يظهر لو العيب أو الغنب أو ٔنّلف الشرط ال يتمّكن من إعمالو على ما قّويناه سابقًا وقد نعم ىو شرط العمالو ألنّو ما مل

عرفت أنو ال ٬نكن التعّدي عن اٝنيارين إىل غًن٨نا بوجو، ودعوى أّف اٞنناط فيهما ىو تزلزؿ ملك اٞنشرتي وكوف العقد جائزاً 
ء بالقياس وتعدٍّ عن مورد اٜنكم بالظن، فإّف اٞنلك يف اٝنيارين وإف   وىو موجود يف سائر اٝنيارات أيضاً، مندفعة بأنو أشبو شي

 كاف جائزاً إاّلأّف القاعدة إ٧نا ثبتت يف اٞنلك اٛنائز هبذين اٝنيارين ال يف مطلق اٞنلك اٛنائز.

فالتعّدي عنهما إليها وأّما إذا بنينا على أّف اٝنيار يف سائر اٝنيارات إ٧نا يثبت بعد ظهور العيب أو الغنب أو ٔنّلف الشرط، 
ّنا إذا كاف اٞنلك متزلزاًل من االبتداء، ويف  «ٔ» «حّت يصًن اٞنبيع للمشرتي» )عليو السبلـ(  أشكل، وذلك الختصاص قولو

مثلو ما داـ مل يصر الزماً ال يكوف الضماف على اٞنشرتي، وأّما إذا كاف اٞنلك عند حدوثو الزماً وكاف اٞنبيع للمشرتي مثّ عرض 



ين ولو كاف ذلك على عليو اٛنواز بظهور أحد االمور اٞنتقّدمة فلم يدّؿ على جرياف القاعدة فيو دليل فهي ٢نتصة باٝنيار 
 خبلؼ الشهرة على ما اّدعاه يف الرياض، ىذه ىي اٛنهة االوىل من الكبلـ.

أّف الكبلـ إىل ىنا إ٧نا كاف يف كوف ضماف اٞنبيع على البائع فيما إذا تلف يف يد اٞنشرتي يف زماف خياره وقد  اٛنهة الثانية:
ّنا يف غًن٨نا، فهل ٔنتص القاعدة بضماف البائع أو أّنا تعّمو عرفت ا٥نصار القاعدة ِنياري اٜنيواف والشرط وعدـ جريا

واٞنشرتي فيما إذا كاف اٝنيار للبائع مع تلف اٞنبيع فهل ٪نكم بضماف اٞنشرتي للمبيع حينئذ ألنو ٣نّن ال خيار لو، أو أّف 
 ضمانو على البائع والقاعدة ال ْنري حينئذ؟

______________________________ 
 )مع اختبلؼ يسًن( ٕح  ٘/ أبواب اٝنيار ب ٗٔ: ٛٔل ( الوسائٔ)

 ٕٙٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

 للمسألة صورتاف: إحدا٨نا ما إذا تلف اٞنبيع بعد قبضو من اٞنشرتي يف يده.

 وثانيتهما: ما إذا تلف قبل قبضو منو يف يد البائع.

أنّو ال ٖنرة يف جرياف القاعدة فيو وعدمو، فإّف ضمانو على أّما الصورة االوىل: أعين تلفو بعد قبضو يف يد اٞنشرتي فالظاىر 
اٞنشرتي حينئذ مطلقًا قلنا َنرياف القاعدة أـ مل نقل، وذلك ألنّو مالك للماؿ وقد تلف يف يده وضماف اٞنالك ٞنالو على طبق 

إليها فيما إذا كاف ضماف اٞنشرتي  القاعدة وال ٥نتاج فيو إىل جرياف قاعدة ضماف اٞناؿ على من ال خيار يف حّقو وإ٧ّنا ٥نتاج
على خبلؼ القاعدة وقد عرفت أنو على القاعدة، فبل أثر ٛنرياف القاعدة اٞنذكورة يف ىذه الصورة وإ٧نا يرّتب عليها األثر يف 

 الصورة الثانية كما سيأيت.

القاعدة وجرياّنا يف حق اٞنشرتي أيضاً،  وأّما الصورة الثانية: وىي تلفو يف يد البائع قبل قبضو من اٞنشرتي، فإف قلنا بعمومية
فمقتضاىا أّف اٞنشرتي ضامن للمبيع ألنو تلف يف زماف خيار البائع، كما إذا خّصصناىا بالبائع ومنعنا عن جرياّنا يف حق 

 .«ٔ» «كل مبيع تلف قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو»اٞنشرتي يكوف البائع ىو الضامن لقاعدة 

ْنري يف حق اٞنشرتي وىي ٔنتص بضماف البائع والوجو يف ذلك: أّف األخبار الدالّة على ىذه والصحيح أّف القاعدة ال 
يف أّف ضماف من ليس لو اٝنيار إ٧نا ىو الضماف اٞنوجود قبل قبض  )قّدس سرّه(  القاعدة ظاىرة كما ذكره شيخنا األنصاري

وأّف ىذا الضماف باٍؽ ومستمر بعد قبضو أيضاً، غاية « كل مبيع تلف قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو»اٞنبيع الثابت بقاعدة 
  ٧ّنا ىو الضماف السابق قبلاألمر بعّلة اخرى وىي كوف التلف يف زماف خيار اٞنشرتي، فهذا الضماف ليس ضماناً جديداً وإ



______________________________ 
 ٔح  ٜ/ أبواب اٝنيار ب ٖٖٓ: ٖٔ( اٞنستدرؾ ٔ)

 ٕٚٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

اخل وعّلتو بعد القبض كوف التلف يف زماف خيار اٞنشرتي، وعليو فبل ٬نكننا « كل مبيع تلف»القبض وعّلتو حينئذ قاعدة 
كل »ٞنشرتي، إذ لو حكمنا بضمانو حينئذ بتلك القاعدة لكاف ىذا ضمانًا جديداً، ؤنصيصًا لقاعدة التعّدي إىل ضماف ا

ألّف اٞنشرتي مل يكن ضامناً للماؿ قبل إقباض البائع حّت يكوف ضمانو بعد القبض « مبيع تلف قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو
البائع، فاألخبار ال داللة ٟنا على ضماف اٞنشرتي بوجو، وإثباهتا  استمراراً للضماف السابق، وإ٧نا الضماف قبل القبض كاف على

قبل قبضو ورجوع  «ٔ»  يف طرؼ اٞنشرتي ٪نتاج إىل دليل ألّّنا على خبلؼ القاعدة فإّف معناىا انفساخ العقد بتلف اٞنبيع
اج إىل دليل ومل يثبت إاّلفيما إذا تلف الثمن إىل اٞنشرتي واٞنبيع إىل البائع، وانفساخ العقد بنفسو أمر على خبلؼ القاعدة ٪نت

 اٞنبيع يف يد اٞنشرتي يف زماف خياره، فإّف العقد ينفسخ حينئذ ويكوف تلف اٞنبيع يف ملك البائع فيضمنو، وىذا ظاىر.

ي خيار واٞنتحّصل: أّف اٞنبيع إذا تلف يف يد البائع قبل قبضو وكاف لو اٝنيار دوف اٞنشرتي كما إذا ثبت لو خيار التأخًن )أ
كل مبيع تلف »تأخًن الثمن( ال ٪نكم بضماف اٞنشرتي بل يكوف ضمانو على البائع من دوف أف يرد ٔنصيص على قاعدة 

 «.قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو

ف ىل القاعدة ٔنتّص بتلف اٞنبيع أو أّنا ْنري يف تلف الثمن أيضًا يف يد البائع فيما إذا كاف اٝنيار للبائع دو  اٛنهة الثالثة:
  اٞنشرتي، فيحكم بتلك القاعدة بضماف اٞنشرتي ألنو تلف يف زماف خيار البائع، أو أّف ضمانو على مالكو الفعلي أعين

______________________________ 
يف ملك مالكهما، والـز  ( وال ٫نفى أّف مقتضى االنفساخ رجوع كّل من العوضٌن إىل مالكهما، وحينئذ إذا تلف يتلفٔ)

كوف اٞنبيع تالفًا يف ملك البائع ويكوف ضمانو عليو وىو خبلؼ اٞنقصود، ألنّا بصدد إثبات الضماف على اٞنشرتي ذلك أف ي
  واالنفساخ يف اٞنقاـ ال يقتضي ذلك

 ٕٛٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

 البائع؟

 )قّدس سرّه( أّف التعّدي عن اٞنبيع إىل تلف الثمن غًن بعيد. وقرّبو شيخنا االستاذ «ٔ» )قّدس سرّه(  ذكر شيخنا األنصاري
 وذكر أّف دعوى القطع بعدـ خصوصية يف تلف اٞنبيع غًن ٠نازفة. «ٕ»



والصحيح أّف القاعدة ٔنتص بتلف اٞنبيع وال ْنري يف تلف الثمن بوجو والوجو يف ذلك أّف الوجوه اٞنوجبة للتعّدي كما 
 ثبلثة: «ٖ» اىاقّدمن

األوؿ: دعوى االٗناع على التعّدي، وىي مفقودة يف اٞنقاـ إذ مل يدّع االٗناع وال عدـ اٝنبلؼ وال الشهرة على جرياّنا يف 
 تلف الثمن أحد من األصحاب.

بل تسليمو الثاين: استصحاب الضماف الثابت قبل القبض كما عرفتو سابقاً، وتقريب االستصحاب يف اٞنقاـ ىو أّف اٞنشرتي ق
الثمن إىل البائع كاف ضامنًا لو كما أّف البائع قبل إقباضو اٞنبيع ضامن لو، وذلك ٞنا سيأيت عن قريب اف شاء اللَّو تعاىل أّف 
ضماف كل منهما ٞناليهما قبل التسليم مورد الوفاؽ بٌن األصحاب وال ٫نتص الضماف قبل القبض بالبائع، وإذا شككنا بعد 

 لبائع يف بقاء ضماف اٞنشرتي لو وارتفاعو فنستصحب الضماف.تسليم الثمن إىل ا

 ويرد على ىذا االستصحاب: ما أوردناه عليو سابقاً من اٞنناقشات األربع فراجع، فاالستصحاب ساقط.

 ويبقى الكبلـ يف أّف االستصحاب يف بقاء ضماف اٞنشرتي وضماف البائع ىل ىو

______________________________ 
 ٛٚٔ: ٙسب ( اٞنكأ)

 ٖٖ٘: ٖ( منية الطالب ٕ)

 ٕٕٔ( يف ص ٖ)

 ٜٕٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

اّدعى أّف االستصحابٌن تنجيزياف، والظاىر أّف كونو تنجيزياً أو تعليقياً  )قّدس سرّه( تعليقي أو أنو تنجيزي فإّف شيخنا االستاذ
٫نتلف باختبلؼ معىن الضماف يف اٞنقاـ، فإف كاف ضماف البائع أو اٞنشرتي ّنعىن كوف اٞناؿ على عهدهتما ُنيث ٩نب 

كما يف مورد التفريط أو االفراط يف عليهما اٝنروج عن عهدتو عند تلفو بأداء مثلو أو قيمتو كما ىو معناه يف موارد عديدة  
الوديعة وكما يف مورد الغصب فإّف الغاصب أو اٞنتعّدي ضامن للماؿ هبذا اٞنعىن أي ّنعىن أّف اٞناؿ يف عهدتو وعليو رّد مثلو أو 

ليس قيمتو على تقدير تلفو، فعليو فاالستصحاب تنجيزي ألّف اٞناؿ قبل االقباض كاف يف عهدتو كما ىو معىن الضماف و 
معّلقاً على التلف و٥نوه، نعم من أحكاـ ذلك الضماف أنو لو تلف عنده ٩نب عليو رّد مثلو أو قيمتو وليس ىو معىن الضماف 
وإ٧ّنا ىو أثره، وأّما معناه فهو كونو يف عهدتو وىو يف عهدتو قبل تلفو أيضًا ولعّلو ظاىر ولكن الضماف يف اٞنقاـ ليس هبذا 

 تلفو ليس على عهدة البائع وإ٧نا ىو على عهدة مالكو الذي ىو اٞنشرتي وكذا اٜناؿ يف طرؼ الثمن.اٞنعىن ألّف اٞنبيع قبل 



بل الظاىر أّف الضماف يف اٞنقاـ ّنعىن انفساخ العقد ورجوع كل من العوضٌن إىل مالكهما وتلفهما يف ملكهما كما صرّح بو 
ثابتًا قبل االقباض فإنو معّلق على التلف، إذ اٞنبيع إذا تلف  وىذا اٞنعىن من الضماف مل يكن )قّدس سرّه( شيخنا االستاذ

كما أنكره   «ٔ»  تنفسخ بو اٞنعاملة ال قبل تلفو، وعليو فاالستصحاباف تعليقياف وقد أنكرنا االستصحاب التعليقي يف ١نّلو
اف ومع ذلك ذىب إىل أّف صرّح ّنا ذكرناه يف معىن الضم )قّدس سرّه(  والعجب أنّو «ٕ» )قّدس سرّه( شيخنا االستاذ

 االستصحاب تنجيزي.

  وباٛنملة: أّف االستصحابٌن مضافاً إىل ما يتوّجو عليهما من اٞنناقشات

______________________________ 
 ٔٙٔ(: ٛٗ)موسوعة اإلماـ اٝنوئي  ٖ( مصباح االصوؿ ٔ)

 ٜٔٔ: ٗ( أجود التقريرات ٕ)
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 تعليقياف فاالستصحاب ال يوجب التعّدي.األربع 

. وال ٫نفى أّف ٗنيع األخبار الواردة يف اٞنقاـ مشتملة على ضماف البائع وموردىا ىو «ٔ» الثالث: االستفادة من األخبار
كما فرض تلف اٞنبيع عند اٞنشرتي فقط والتعّدي عنو إىل تلف الثمن عند البائع ٪نتاج إىل دليل ألنّو على خبلؼ القاعدة  

مّر، بل التعّدي عن اٞنبيع إىل الثمن أفضح من التعّدي عن خياري اٜنيواف والشرط إىل سائر اٝنيارات، ألنّا لو تعّدينا عنهما 
إىل سائر اٝنيارات أيضاً نكتفي فيها بضماف البائع فيما إذا تلف اٞنبيع عند اٞنشرتي وال نتعّدى عنو إىل صورة تلف الثمن عند 

إليو مبين على االستحساف والظن بأّف اٞنناط يف ضماف البائع ىو تزلزؿ العقد وىو متحّقق يف طرؼ الثمن  البائع، فالتعّدي
 أيضاً.

فالصحيح أّف القاعدة ٢نتصة بضماف البائع فيما إذا تلف اٞنبيع عند اٞنشرتي يف زماف خياره، وعليو فإذا تلف الثمن عند البائع 
عاملة وضماف اٞنشرتي، كما إذا تلف الثمن عند البائع يف بيع اٝنيار اٞنشروط برّد مثل يف زماف خياره فبل ٥نكم بانفساخ اٞن

 الثمن، بل اٞنعاملة باقية على حاٟنا وتلف الثمن على مالكو الفعلي وىو البائع.

 قيمة؟أّف ضماف البائع للمبيع ىل ىو بقاء الضماف الثابت قبل قبضو أو أنو ّنعىن دفع اٞنثل أو ال اٛنهة الرابعة:



ذىب اٞنشهور إىل األوؿ وأّف ضماف البائع فيما إذ تلف اٞنبيع يف زماف خيار اٞنشرتي ىو ضمانو فيما إذا تلف قبل قبضو وىو 
فيو ّنعىن االنفساخ كما ىو ظاىر الرواية فإّّنا تقتضي بقاء ضماف البائع قبل القبض إىل انقضاء خيار اٞنشرتي وأنّو ضامن لو 

  فذىب إىل «ٕ» )قّدس سرّه( الفهم يف ذلك الشهيدبعد القبض أيضاً. وخ

______________________________ 
 ٕٕٔ( تقّدمت يف ص ٔ)

 ٕٔٚ: ٖ( الدروس ٕ)
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 الثاين.

ضماف والصحيح ما ذىب إليو اٞنشهور، وذلك من جهة أّف األخبار الواردة يف تلك القاعدة مل تتعّرض ٞنبدأ الضماف وأّف 
البائع من أي زماف، نعم اشتملت الروايات على منتهاه وىو انقضاء شرطو أيامًا معدودة يف خياري اٜنيواف والشرط، وأّما 
مبدؤه فهي ساكتة عنو، والـز ذلك أف يكوف البائع ضامنًا للمبيع من حٌن العقد واٞنعاملة، إذ تعيٌن أّف مبدأه بعد القبض 

اٞنبيع يف عهدة بائعو من حٌن العقد إىل انقضاء الشرط أيامًا معدودة وىو ضماف مستمر، ومن  ٪نتاج إىل دليل، فظاىرىا أفّ 
الظاىر أّف الضماف قبل قبضو ّنعىن االنفساخ وىو هبذا اٞنعىن مستمر إىل انقضاء الشرط فيكوف الضماف بعد القبض أيضاً 

 هبذا اٞنعىن أي ّنعىن االنفساخ ألنّو ضماف واحد مستمر.

ّف الضماف بعد القبض مغاير للضماف قبل القبض وأنّو ّنعىن دفع اٞنثل أو القيمة على تقدير تلفو أو مطلقاً، ٪نتاج ودعوى أ
 إىل دليل.

وأّما األخبار فقد عرفت أّف ظاىرىا أّف اٞنبيع على عهدة البائع من حٌن العقد إىل انقضاء زماف الشرط وىو ضماف واحد 
 لبائع ال ٩نب عليو دفع مثلو أو قيمتو للمشرتي قبل قبضو، ىذا كّلو أّواًل.مستمر، ومعناه االنفساخ ألّف ا

على أّف ىناؾ وجهًا آخر وىو أيضًا يقتضي ما ذىب إليو اٞنشهور ولو مع االغماض عن الوجو السابق وحاصلو: أّف األخبار 
تلف من بائعو مع كونو ملكًا للمشرتي ال قد اشتملت على أّف تلف اٞنبيع يف زماف اٝنيار من بائعو، ومن الظاىر أّف كوف ال

يستقيم إاّلبأف يكوف التلف موجبًا النفساخ العقد ورجوع اٞنبيع إىل بائعو حّت يكوف تلفو منو، وعليو فيكوف معىن الضماف 
 كما مّر.  ىو االنفساخ ال ١نالة، وال وجو ٞنا اّدعاه الشهيد من كونو ّنعىن دفع اٞنثل أو القيمة على تقدير تلفو أو مطلقاً 
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أّف القاعدة سواء خّصصناىا بتلف اٞنبيع أو عّممناىا لتلف الثمن أيضًا وقّيدناىا ِنياري اٜنيواف والشرط أـ  اٛنهة اٝنامسة:
 أطلقناىا من جهة سائر اٝنيارات فهل ٔنتص باٞنبيع الشخصي أو أّنا ْنري يف اٞنبيع الكّلي أيضاً؟

أّنا ٢نتصة بالشخصي وال ْنري يف اٞنبيع الكّلي، فإذا باع مبيعًا كّليًا مّث دفع فردًا منو إىل اٞنشرتي وتلف الفرد عنده والتحقيق 
 يف زماف اٝنيار فبل يكوف ضمانو على البائع وذلك لوجهٌن:

 تلف يف الكّلي غًن متصّور.أّف األخبار إ٧نا أثبتت الضماف على البائع على تقدير تلف اٞنبيع كما ىو صر٪نها وال أحد٨نا:

ودعوى أّف الفرد بعد دفعو إىل اٞنشرتي يكوف ىو اٞنبيع واٞنفروض أنو تلف فيصدؽ أّف اٞنبيع تلف، مدفوعة ّنا ذكرناه يف تعّلق 
رد األحكاـ بالطبائع من أّف الواجب ىو الطبيعي واتياف فرد منو يف مقاـ االمتثاؿ ال يوجب أف يكوف الفرد ىو الواجب فإنو ف

من الواجب ال نفسو والواجب ىو الطبيعي، وكذلك نقوؿ يف اٞنقاـ فإّف اٞنبيع ىو الكّلي دوف الفرد فإنو فرد اٞنبيع ال نفسو 
 والتلف يف الكّلي غًن متصّور كما مّر.

و قلنا َنرياف من أّف معىن الضماف كما عرفتو ىو انفساخ اٞنعاملة فل «ٔ» )قّدس سرّه(  ما أفاده شيخنا األنصاري وثانيهما:
القاعدة يف الكّلي فبلزمو أف يكوف البيع يف الفرد منفسخاً، وأّما بيع الكّلي فبل وجو لبلنفساخ. وبعبارة اخرى: أّف الضماف 

 ّنعىن االنفساخ ال يأيت يف البيع الكّلي، وجريانو فيو ّنعىن آخر أمر ٣نكن إاّلأنو ٪نتاج إىل دليل.

  إذا تلف جزء من أجزاء اٞنبيع أو وصف من أوصافو اٛنهة السادسة:

______________________________ 
 ٖٛٔ -ٕٛٔ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)

 ٖٕٕ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

ومل يتلف بنفسو فهل يكوف ضمانو على البائع فيما إذا تلف يف زماف خيار اٞنشرتي أو ال؟  -وصف صحة كاف أـ كماؿ -
 ضامناً لو فما معىن الضماف فيو فهل ىو ّنعىن انفساخ العقد أو ّنعىن آخر؟ وعلى تقدير كوف البائع

 )عليو السبلـ(  أّما أصل ضماف البائع لتلف األجزاء أو األوصاؼ فهو ٣نّا ال كبلـ فيو لصريح بعض األخبار فيو، وذلك لقولو
ىر يف طرّو نقص أو عيب بتلف بعض وكذلك إذا حدث فيو حدث بعد حكمو بأّف تلف اٞنبيع من بائعو، واٜندث ظا «ٔ»

 أجزائو أو أوصافو.



يف اٛنزء باالنفساخ والتـز  «ٕ» )قّدس سرّه( وأّما معىن ضماف اٛنزء التالف أو الوصف التالف فقد فّسره شيخنا االستاذ
 بانفساخ اٞنعاملة يف اٛنزء التالف ومل يلتـز بو يف الوصف.

 قص قبل القبض بياف ذلك:والصحيح أّف معىن ضماّنما ىو فرض حصوؿ الن

أّف البائع ضامن للمبيع وألجزائو وأوصافو قبل إقباضو ّنعىن أنو بأوصافو وأجزائو يف عهدة البائع، والبّد لو من أف ٫نرج عن 
عهدتو، ومعىن كوف أجزاء اٞنبيع وأوصافو يف عهدتو قبل القبض ىو فرض وقوع النقص فيهما قبل البيع، ومن الظاىر أّف 

كاف حادثًا قبل اٞنعاملة مث باعو البائع بوصف الصحة والتماـ يثبت للمشرتي اٝنيار بٌن الرّد واالمضاء بل واألرش النقص لو  
فيما إذا كاف اٞنفقود وصف الصحة ال أّف البيع ينفسخ يف الفاقد، ٞنا ذكرنا من أّف األوصاؼ ال تقابل باٞناؿ، فمعىن كوّنما 

 سّلمهما إىل اٞنشرتي فإذا مل يسّلمهما إليو فيثبت لو اٝنيار كما مّر.يف عهدتو أّف البائع البّد من أف ي

______________________________ 
(ٔ) 

 ٕح  ٘/ أبواب اٝنيار ب ٗٔ: ٛٔورد مضمونو يف الوسائل 

 ٖٖٗ: ٖ( منية الطالب ٕ)
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استعماؿ الضماف يف أكثر من معىن واحد فإّف الضماف ّنعىن واحد وىو  مّث ال ٫نفى أّف ما ذكرناه يف معىن الضماف ال يستلـز 
 كوف اٞناؿ يف عهدتو والزمو عند تلف اٞنبيع االنفساخ وعند تلف األجزاء واألوصاؼ اٝنيار.

بصورة  أّف القاعدة سواء عّممناىا ٛنميع اٝنيارات والثمن أـ خّصصناىا ِنياري اٜنيواف والشرط واٞنبيع ٔنتص اٛنهة السابعة:
التلف، واٞنقدار اٞنتيّقن من التلف التلف السماوي ويلحقو إتبلؼ اٜنيوانات أو غًنىا ٣نّا ال شعور لو، فهل يشمل التلف 

 االتبلؼ من الفاعل اٞنختار أيضاً أو ال يشملو؟

يو اٝنيار كالبائع وإّما أف الظاىر ىو الثاين، وذلك ألّف اٞنتلف إّما أف يكوف من لو اٝنيار كاٞنشرتي وإّما أف يكوف ىو من عل
 يكوف شخصاً أجنبياً.



أّما إتبلؼ من لو اٝنيار فاألخبار ال تشملو قطعاً، فإّف الـز مشوٟنا التبلفو بطبلف اٞنعاملة فيما إذا اشرتى أحد دجاجة أو 
مورد التفاتو إىل خياره  حيوانًا فأتلفو بذُنو و٥نوه، ألّف االنفساخ ىو معىن الضماف وىذا مقطوع العدـ، بل يكوف اتبلفو يف

 إسقاطاً للخيار وال ٩نتمع االتبلؼ مع اٝنيار.

على من »وأّما إتبلؼ من عليو اٝنيار أي البائع فهو أيضًا خارج عن األخبار ألّنا اشتملت على السؤاؿ عن الضامن بقولو 
ن، لبداىة أّف البائع قد أتلف ماؿ ومن الظاىر أّف اٞنتلف لو كاف ىو البائع مل يكن وجو للسؤاؿ عن الضام« يكوف ضمانو

 الغًن أعين اٞنشرتي فبل ١نالة يضمنو فما معىن السؤاؿ عن الضامن.

ومن ذلك يظهر أّف إتبلؼ األجنيب أيضًا خارج عن األخبار لعٌن ما ذكرناه يف خروج إتبلؼ البائع، وذلك فإّف األجنيب إذا 
سؤاؿ عّمن يضمنو، فاألخبار منصرفة عن االتبلؼ ؤنتّص بالتلف أتلف ماؿ اٞنشرتي فبل ١نالة يضمنو، ومعو فبل وجو لل

 ويبقى االتبلؼ ٓنت مقتضى القاعدة.

 واٞنتلّخص من ٗنيع ما ذكرناه: أّف االتبلؼ من اٞنشرتي أو البائع أو
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اٝنيار إسقاطًا ٝنيار نفسو كما إذا صدر عن األجنيب ال يكوف موجبًا لبلنفساخ، نعم رّنا يكوف إتبلؼ اٞنشرتي أعين من لو 
عمد وعلم، وأّما إتبلؼ من عليو اٝنيار أو األجنيب فهما ال يوجباف سقوط خيار من لو اٝنيار لعدـ توّقف اٝنيار على بقاء 

ٞنتلف ىو البائع أـ اٞنبيع وبعد إتبلفهما أيضًا يتخًّن بٌن فسخ العقد وإمضائو، فإذا أمضاه يرجع إىل اٞنتلف بقيمة اٞنبيع كاف ا
 األجنيب، كما أنو إذا فسخ يرجع إىل البائع بثمنو، وىذا كّلو ٣نّا ال إشكاؿ فيو.

يف اٞنقاـ ونقل فيها وجوىًا ثبلثة ورّنا يوىم كبلمو أّنا  «ٔ» )قّدس سرّه(  نعم ىنا مسألة اخرى أدرجها شيخنا األنصاري
راجعة إىل اٞنسألة اٞنتقّدمة مع أّنا راجعة إىل مسألة اخرى كما عرفت: وىي أنو إذا أتلف األجنيب ملك اٞنشرتي أعين اٞنبيع 

البائع يطالب اٞنبيع من أي وبعده فسخ اٞنشرتي اٞنعاملة ورجع إىل البائع بثمنو أو بدلو كما ىو مقتضى قانوف الفسخ، ف
 شخص فهل يطالب بو اٞنشرتي أو يرجع بو إىل اٞنتلف أو أنو يتخًّن بينهما؟ فيو وجوه ثبلثة.

بوجو آخر: وىو أنو إذا تلف الثمن عند البائع باتبلؼ  )قّدس سّر٨نا(  كبلـ شيخنا األنصاري  «ٕ» وقد وّجو شيخنا االستاذ
 أجنيب وفسخ اٞنشرتي اٞنعاملة فهل يرجع إىل البائع ببدؿ ٖننو أو إىل األجنيب.



وإف كاف مشرتكًا مع ما ٘نلنا كبلمو عليو ُنسب اٜنكم إاّلأنو توجيو بعيد  )قّدس سرّه(  وما وّجو بو كبلـ شيخنا األنصاري
ألنو إ٧نا يتكّلم يف أحكاـ تلف اٞنبيع دوف الثمن، بل صريح كبلمو أّف نظره إىل  )قّدس سرّه(  ـ الشيخوخارج عن ١نّط كبل

  تلف اٞنبيع حيث ذكر أّف تلفو يوجب االنفساخ مث تكّلم يف حكم إتبلفو وأّف اٞنتلف

______________________________ 
 ٘ٛٔ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)

 ٖ٘ٗ: ٖ( منية الطالب ٕ)

 ٕٕٙ، ص: ٖ يارات، جمكاسب اٝن

للمبيع إذا كاف أجنبيًا وقد فسخ اٞنشرتي بعد إتبلفو ورجع إىل البائع بثمنو فهل يرجع البائع إىل اٞنشرتي باٞنبيع أو يطالبو من 
 اٞنتلف وقد نقل فيو وجوىاً ثبلثة:

وىو قائم مقاـ العٌن يف ٗنيع  أنو يرجع إىل اٞنتلف وذلك لوجهٌن: األوؿ: أّف بدؿ العٌن التالفة يف ذّمة اٞنتلف أحدىا:
األحكاـ اليت منها دخولو يف ملك البائع بعد الفسخ فًنجع البائع على اٞنتلف. والثاين: أّف الفسخ موجب لرجوع العٌن التالفة 

 إىل ملك البائع وىي يف ضماف اٞنتلف فيجب الرجوع عليو كما لو كانت موجودة عنده.

أنو يرجع إىل اٞنشرتي، ألّف قضية الفسخ دخوؿ الثمن يف ملك اٞنشرتي وخروج اٞنثمن أو بدلو من ملكو إىل ملك  ثانيهما:
 البائع، فيكوف ىو مشغوؿ الذّمة بالبدؿ للبائع ويرجع البائع عليو.

 وأّما اٞنتلف فهو ضامن للبدؿ للمشرتي فبل يكوف ضامناً لو للبائع أيضاً.

الدليل األوؿ للوجو األوؿ بأّف البدؿ ليس ّننزلة العٌن يف ٗنيع األحكاـ كي يقاؿ إّف العٌن لو كانت وقّوى ىذا الوجو، ورّد 
موجودة يف يد األجنيب ومل يتلفها كاف البائع يرجع هبا إليو بعد الفسخ فكذلك بدٟنا يرجع بو إليو. بل ىو ّننزلة العٌن يف 

 حكم التلف فقط وىو وجوب دفعو إىل مالك العٌن.

ّد الدليل الثاين بأّف الفسخ وإف كاف يوجب رجوع العٌن التالفة إىل ملك البائع ولكّنها موصوفة بأّنا مضمونة على متلفها ور 
 وىو األجنيب ٞنالكها وىو اٞنشرتي بالبدؿ، وتلفها هبذا الوصف يكوف على اٞنشرتي ال اٞنتلف.

 على ذمتو والرجوع إىل اٞنشرتي ألنو كاف مالكاً للمبيع حٌن تلفو. أنو ٢نًّن يف الرجوع إىل اٞنتلف الستقرار بدؿ مالو ثالثها:

 بقولو: وىو أضعف الوجوه، ٞنا قّدمناه يف تقريب الوجو الثاين. )قّدس سرّه(  وىذا الوجو قد ضّعفو شيخنا األنصاري



 ٕٕٚ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

ي أو يرجع إىل اٞنتلف، والوجو يف ذلك: أّف التالف وإف كاف ولكن الصحيح ىو ىذا الوجو وأنو ٢نًّن بٌن أف يرجع إىل اٞنشرت 
ملكًا للمشرتي والبدؿ أيضًا ينتقل إليو وىو ملكو، إاّلأّف ذلك فيما إذا مل يفسخ اٞنعاملة، وأّما إذا فسخها بعد إتبلؼ 

، نعم كاف التالف ملكاً األجنيب فالتالف خرج عن ملكو بقاًء ودخل يف ملك البائع يف عامل االعتبار كما ىو معىن الفسخ
للمشرتي ُنسب اٜندوث وبالفسخ يدخل يف ملك البائع بقاًء، وعليو فللبائع مطالبة اٞنتلف ببدؿ مالو الشتغاؿ ذّمتو بو، كما 

 .«ٔ» «على اليد ما أخذت»أّف لو مطالبة اٞنشرتي بو بقانوف 

عو مث فسخ اٞنشرتي كما إذا باعو اٞنشرتي من ثالث مث فسخ وال يقاس ما ٥نن فيو ّنا إذا خرج اٞنبيع عن قابلية الرجوع إىل بائ
اٞنعاملة االوىل ِنياره من حيث إّف البائع ليس لو أف يقوؿ اٞنبيع قد دخل يف ملكي ُنسب البقاء فاطالب بو اٞنشرتي من 

و يف عدـ القياس ظاىر اٞنشرتي، وكذلك يف اٞنقاـ فإنو ليس لو مطالبة اٞنتلف ّنالو بدعوى أنو دخل يف ملكي بقاًء، والوج
وىو أّف اٞنبيع خرج عن قابلية الرجوع إىل بائعو يف اٞنثاؿ، وىذا ِنبلؼ اٞنقاـ فإنّو ال مانع من اعتبار التالف ملكًا للبائع 
ُنسب البقاء، فلو قيس ينبغي قياس اٞنقاـ ّنا إذا غصب اٞنبيع غاصب من اٞنشرتي مث تلف عنده وحينئذ يتمّكن البائع بعد 

ٞنشرتي من مطالبة الغاصب لصًنورة التالف ملكًا لو بقاء، ومطالبة اٞنشرتي بقاعدة على اليد على فرؽ بٌن مطالبة فسخ ا
اٞنتلف ومطالبة اٞنشرتي فإنو عند مطالبة اٞنتلف ال يتمّكن اٞنتلف من اٞنراجعة إىل اٞنشرتي فإنو ىو اٞنتلف للماؿ فبلبّد من أف 

ي فاٞنشرتي يرجع إىل اٞنتلف، وذلك ألنو بدفعو بدؿ اٞنبيع إىل البائع أدخل التالف يف ملكو ٫نسر، وأّما إذا رجع إىل اٞنشرت 
  بعد ما أخرجو عن ملكو بالفسخ، فإذا صار ملكو فيطالب اٞنتلف ببدؿ ملكو الذي

______________________________ 
 ٕٔح  ٔ/ كتاب الوديعة ب ٛ: ٗٔ( اٞنستدرؾ ٔ)
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 أتلفو، ىذا كّلو.

يف اٞنقاـ ال ٔنلو عن اضطراب وقد اشتملت يف عّدة موارد على كلمة  )قّدس سرّه(  واالنصاؼ أّف كلمات شيخنا األنصاري
 الفاسخ، والصحيح كلمة اٞنفسوخ عليو فليصّحح.

 الكبلـ يف عدـ وجوب التسليم على ذي اٝنيار

 



اٝنيار ال ٩نب عليو تسليم الثمن مثبًل إىل البائع ولو مع مطالبتو، كما أّف من  ذكروا أّف من ٗنلة أحكاـ اٝنيار: أّف من لو
عليو اٝنيار ال ٩نب عليو تسليم اٞنبيع قبل تسليم اٞنشرتي الثمن ولكن إذا تسّلمو ذو اٝنيار ٩نب عليو أي على من عليو 

ض إىل من لو اٝنيار فبل ٩نب عليو تسليم عوضو اٝنيار تسليم عوضو إليو، ِنبلؼ العكس فإّف من عليو اٝنيار إذا سّلم العو 
 إىل من عليو اٝنيار.

أّما ما ذكروه من عدـ وجوب التسليم على كل واحد منهما قبل تسليم اآلخر، فالوجو فيو على ما ذكروه ىو الشرط الضمين 
 م الطرؼ، وىو ظاىر.فكأّف كل واحد منهما اشرتط على اآلخر تسليمو عند تسليمو وأنو ال يسّلمو فيما إذا مل يسلّ 

إ٧ّنا الكبلـ يف مدرؾ عدـ وجوب التسليم على من لو اٝنيار مع تسليم من عليو اٝنيار، بناًء على ما استقّر عليو رأي 
أي نسب إليو من  )قّدس سرّه(  اٞنتأخرين من عدـ توّقف اٞنلك على انقضاء اٝنيار، وأّما بناًء على ما سلكو الشيخ الطوسي

توّقف اٞنلك على انقضاء اٝنيار، فما ذكروه يف اٞنقاـ ظاىر وعلى طبق القاعدة، فإّف البائع مل ٬نلك الثمن يف زماف اٝنيار حّت 
 فقد )قّدس سرّه(  يستحق اٞنطالبة من اٞنشرتي و٩نب عليو تسليمو فإنو بعد ملك للمشرتي، وكيف كاف فعلى رأي غًن الشيخ

 ٜٕٕ، ص: ٖ رات، جمكاسب اٝنيا

أيّن مل أقف على مدرؾ ذلك وأّّنم ٞناذا أفتوا بعدـ وجوب التسليم على من لو  «ٔ» )قّدس سرّه(  ذكر شيخنا األنصاري
 )قّدس سرّه( اٝنيار بعد تسليم من عليو اٝنيار وأنو بأي دليل صار من أحكاـ اٝنيار وقد تعّجب من ذلك شيخنا االستاذ

 ذلك ظاىر وكيف مل يقف عليو شيخنا األنصاري وىو أّف وجوب التسليم والتسّلم من لواـز وجوب قائبًل إّف الوجو يف «ٕ»
الوفاء بالعقد، واٞنفروض أّف أدلّة وجوب الوفاء خّصصت بأدلّة اٝنيار يف مدلوٟنا اٞنطابقي، والتخصيص يف مدلوٟنا اٞنطابقي 

يف الداللة اٞنطابقية وبقاء اٞندلوؿ االلتزامي على حالو، وباٛنملة يبلـز التخصيص يف مدلوٟنا االلتزامي، وال ٬نكن ٔنصيصها 
 الوجو يف عدـ وجوب التسليم على من لو اٝنيار ىو عدـ وجوب الوفاء عليو بالعقد، ىذا.

لصوقها والوجو يف ذلك: ىو أّف ىناؾ أمرين: أحد٨نا لزـو اٞنعاملة و  )قّدس سرّه(  وال ٫نفى أنو ال ٬نكن اٞنساعدة على ما أفاده
باٞنتعاملٌن. وثانيهما: ملكية الثمن للبائع واٞنثمن للمشرتي، وقد ورد التخصيص على األوؿ وأخرج اٞنعاملة عن اللزـو 
واللصوؽ وصًّنىا جائزة، وأّما ملكية الثمن للبائع واٞنثمن للمشرتي فلم يرد عليو ٔنصيص، وعليو فالثمن ملك للبائع الذي 

رتي التصرؼ يف ملك الغًن وكيف مل تثبت السلطنة للبائع على ملكو وبأّي مرّخص منع عليو اٝنيار فكيف يسوغ للمش
 اٞنشرتي مالك الثمن عن التصرؼ فيو، كل ذلك ٪نتاج إىل ٢نّصص وىو مفقود.

______________________________ 
(ٔ) 



 ٛٛٔ: ٙاٞنكاسب 

 ٖٚٗ: ٖ( منية الطالب ٕ)
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اٞنلكية جائزة أو الزمة ال يوجب الفرؽ يف األحكاـ اٞنذكورة، نعم يف اٞنلك اٛنائز يتمّكن من لو اٝنيار من رفع موضوع وكوف 
ملكية البائع مثبًل وإخراج الثمن عن ملكو إىل ملكو، وأّما قبل رفع موضوع اٞنلكية فيجب عليو أف يرّتب آثار ملك الغًن 

ده ال يرّخص يف عدـ ترّتب آثاره ونظائر ذلك كثًنة منها: أّف اٞنسافر مثبًل يتمّكن من أف عليو، و٠نرد أّف اختيار اٞنوضوع بي
ينوي االقامة يف مكاف ويتّم الصبلة، وىل لو إٕناـ الصبلة قبل أف يقصد االقامة بدعوى أنو متمّكن من قصدىا ومن رفع 

 ليم على من لو اٝنيار.موضوع وجوب القصر ولعّلو ظاىر. وعليو فبل دليل على عدـ وجوب التس

و٪نتمل أف يكوف نظرىم من عدـ وجوب التسليم على من لو اٝنيار عند مطالبة من عليو اٝنيار إىل عدـ تعٌّن التسليم عليو 
 وأّما مع عدـ الفسخ فبل ١نالة ٩نب عليو التسليم كما مّر. )قّدس سرّه(  بفسخ العقد ألنو بيده كما احتملو شيخنا األنصاري

من أّف أدلّة سلطنة الناس على أمواٟنم منصرفة عن مثل  «ٔ»  ما ذكره بعضهم )قّدس سرّه( ا أفاده شيخنا االستاذوأغرب ٣نّ 
اٞنقاـ ٣نّا يكوف فيو الطرؼ متمّكناً من الفسخ ورفع موضوع اٞنلكية. ومل يظهر لنا وجو االنصراؼ وأّف األدلّة ٞناذا انصرفت عن 

 اٞنقاـ.

  اٝنيار بتلف العٌنالقوؿ يف عدـ سقوط 

 

 ىل تلف العٌن يوجب سقوط اٝنيار أو ال؟

وموضوع الكبلـ يف ىذه اٞنسألة ما إذا مل يكن تلف العٌن موجباً النفساخ العقد كما إذا تلفت يف زماف اٝنيار أو قبل القبض 
 و٥نو٨نا، إذ مع انفساخ العقد ال

______________________________ 
 الشهيدي يف حواشيو على اٞننت فراجعو، وما حّررناه يف اٞنسألة اٞنتقّدمةموجود فيو أيضاً ( ذكره اٞنرحـو ٔ)

 ٖٕٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج



 يبقى للخيار موضوع.

 كما أّف الكبلـ يف اٞنقاـ ٫نتص بغًن اٝنيار اجملعوؿ للمتبايعٌن اٞنقّيد برّد العٌن فإّّنما إذا جعبل لنفسهما اٝنيار ألجل رّد العٌن
عند الفسخ فبل يبقى للخيار موضوع بعد تلف العٌن، إذ اٞنفروض أّف اٝنيار ُنسب اٛنعل واالشرتاط ٢نتص ّنا إذا أمكن رّد 
العٌن ومع تلفها ال مقتضي لو كما ىو ظاىر، ومن ىنا ذىب بعضهم إىل ارتفاع اٝنيار يف بيع اٝنيار اٞنشروط برد مثل الثمن 

رّد العٌن عند رّد مثل الثمن وإذا تلفت العٌن فبل عٌن حّت ترد ويسقط اٝنيار ال ١نالة وال كبلـ عند تلف العٌن فإّّنما اشرتطا 
 لنا فيو على تقدير كوف اشرتاطهما كذلك.

ومن ىذا القبيل ما إذا كاف اٝنيار ثابتًا َنعل شرعي ولكّنو أيضًا كاف مقّيدًا برتاد العٌن كما ذكروا ذلك يف باب اٞنعاطاة فإّف 
 ز فيها ّنعىن رّد العٌن ومع تلفها ال يبقى للرد ٠ناؿ.اٛنوا

وكذا البحث ٢نتص ّنا إذا مل يكن تلف العٌن مسقطًا تعّبديًا للخيار كما يف خيار العيب ألّف حدوث اٜندث يف العٌن 
 يسقط اٝنيار ّنعىن الرد واالمضاء ويوجب تعٌّن األرش كما تقّدـ يف ١نّلو.

ارد كما إذا باع مراُنة على أّف رأس مالو عشرة والربح اثناف واجملموع اثنا عشر در٨نًا مث ظهر أّف فالكبلـ يقع يف غًن تلك اٞنو 
البائع كذب يف إخباره برأس اٞناؿ وأنو كاف ٖنانية فيثبت للمشرتي اٝنيار، فهل ٫نتص ّنا إذا كانت العٌن باقية ويرتفع بتلفها 

و، أو إذا ثبت لو خيار اجمللس وقد تلفت العٌن قبل تفّرقهما فهل يبقى خياره أو أو أّّنا تلفت أـ مل تتلف اٝنيار باٍؽ على حال
 يرتفع، أو إذا اشرتى حيواناً ويف خبلؿ ثبلثة أياـ تلف الثمن عند البائع فهل يسقط خياره أو ال؟

ـ، فمن يرى أّف اٝنيار وأّما إذا تلف اٜنيواف يف أياـ اٝنيار فهو يوجب انفساخ اٞنعاملة كما مّر وىو خارج عن ١نل الكبل
 متعّلق بالعٌن ٫نتار سقوطو يف اٞنوارد

 ٕٖٕ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

اٞنذكورة الرتفاع متعّلقو، كما أّف من يرى أنو متعّلق بالعقد كما تقّدـ أنو ملك فسخ العقد وإمضائو وأنو كاالقالة فكما أّنا 
كذلك الفسخ باٝنيار يوجب ارتفاع العقد مطلقًا تراضيا معًا أـ مل يرض تتعّلق بالعقد وتوجب ارتفاعو مع تراضي اٞنتبايعٌن،  

 بو اآلخر، فبل ١نالة يلتـز ببقاء اٝنيار لعدـ مدخلية بقاء العٌن يف بقاء اٝنيار.

اجمللس والصحيح ىو الثاين وأّف تلف العٌن ال يوجب سقوط اٝنيار، والوجو يف ذلك أّما يف اٝنيارات الثابتة بالدليل كخياري 
قد جعل غاية جواز العقد عبارة عن االفرتاؽ وقبلو العقد جائز تلفت العٌن  )عليو السبلـ(  واٜنيواف فهو إطبلؽ الدليل، ألنو

 أـ مل تتلف.



من أّف اٝنيار اٞنستعمل يف األخبار مل يعلم أنو ّنعىن ملك  «ٔ» )قّدس سرّه(  ومنو يظهر ضعف ما أفاده شيخنا األنصاري
)صّلى اللَّو   وامضائو ولعّلو ّنعىن الرتاّد اٞنختص بصورة بقاء العٌن، والوجو يف ضعف ما أفاده ىو أّف اٝنيار يف قولوفسخ العقد 

فإذا افرتقا »على الروايتٌن يف مقابل اللزـو أعين قولو  «ٖ» «حّت يتفّرقا»أو  «ٕ» «البّيعاف باٝنيار ما مل يفرتقا» عليو وآلو(
، فهما متعّلقاف بالعقد وال ربط ومتعّلق الل« وجب البيع زـو واٝنيار ىو البيع والعقد، فهو خياري أي جائز يف مقابل البلـز

 بعيد. )قّدس سرّه(  ٟنما ببقاء العٌن وتراّدىا، وىذا من مثل شيخنا األنصاري

 بائع وتلفو.ألنو مطلق يشمل حاليت بقاء الثمن عند ال «ٗ» «صاحب اٜنيواف باٝنيار» )عليو السبلـ(  وكذا قولو

______________________________ 
(ٔ) 

 ٕٜٔ: ٙاٞنكاسب 

 ٖح  ٔ/ أبواب اٝنيار ب ٙ: ٛٔ( الوسائل ٕ)

 ٙح  ٖ/ أبواب اٝنيار ب ٔٔ: ٛٔ( الوسائل ٖ)

 ٕح  ٖ/ أبواب اٝنيار ب ٓٔ: ٛٔ( الوسائل ٗ)
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خيار العيب والغنب ؤنّلف الشرط وغًنىا فالوجو يف عدـ سقوط اٝنيار بالتلف ىو وأّما يف اٝنيارات الثابتة باالشرتاط كما يف 
نفس االشرتاط، فإّف الشارط مثبًل اشرتط تساوي الثمن والقيمة السوقية ومعناه عدـ االلتزاـ بالعقد على تقدير عدـ تساويهما  

ألجل داللة الدليل على أّف تلفها يوجب السقوط،  كانت العٌن باقية أـ تالفة، نعم يف خيار العيب تلف العٌن يسقط اٝنيار
وعليو فبل وجو لسقوط خيار اٞنشرتي عند ظهور كذب البائع يف األخبار عن رأس مالو ألنو يف اٜنقيقة أقدـ على البيع بشرط 

 ت العٌن أـ كانت باقية.عدـ زيادة رأس اٞناؿ عّما أخرب بو وأنو على تقدير ٔنّلفو ال يلتـز بالعقد واٞنعاملة، فالعقد خياري تلف

 واٞنتحّصل: أّف تلف العٌن ال يوجب سقوط اٝنيار يف غًن اٞنوارد اٞنتقّدمة.

 القوؿ يف ضماف من عليو اٝنيار فيما إذا فسخ ذو اٝنيار

 



ألنو العقد وكاف الثمن عند من عليو اٝنيار أعين البائع فهل يكوف البائع ضامنًا لو  -ونفرضو اٞنشرتي -إذا فسخ ذو اٝنيار
 ملك اٞنشرتي وأّف يده يد ضماف ولو فيما إذا مل يستند تلفو إىل تفريطو وإفراطو أو ال ضماف عليو؟

إىل الضماف من جهة  «ٕ» )قّدس سرّه( وذىب شيخنا االستاذ «ٔ» )قّدس سرّه(  استشكل يف الضماف شيخنا األنصاري
نو كاف ملكو، إاّلأنو بعد فسخ اٞنشرتي يضمنو ألنو يف يده أّف يد البائع على الثمن ُنسب اٜندوث وإف مل يكن يد ضماف أل

 أّف اليد مطلقاً توجب الضماف، وإ٧ّنا «ٖ»  اخل« على اليد ما أخذت»ومقتضى عمـو 

______________________________ 
 ٖٜٔ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)

 ٖٔ٘: ٖ( منية الطالب ٕ)

 ٕٔح  ٔ/ كتاب الوديعة ب ٛ: ٗٔ( اٞنستدرؾ ٖ)
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 خرجنا عنو يف موارد األمانات بدليل.

والصحيح أّف ما أفاده ٣نّا ال ٬نكن اٞنساعدة عليو، أّما أواًل: فؤلّف حديث على اليد كما نّبهنا عليو يف ١نّلو مل يرد يف رواياتنا 
 ستناد إليو غًن صحيح.وكتب األصحاب خالية عنو وإ٧نا ىو حديث نبوي مل تثبت صحتو فهو ضعيف السند واال

)قّدس  وأّما ثانياً: فؤلّف األخذ ظاىر يف األخذ عن غلبة وقهر وجرب كما ذكرناه يف باب الضماف واستظهره شيخنا االستاذ
أي ال يغلبو، وىذا اٞنعىن من األخذ ال يصدؽ على يد البائع يف  «ٔ» «اَلتَْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل نَػْوـٌ »  أيضاً كما يف قولو تعاىل سرّه(

اٞنقاـ ألنو مل يأخذ الثمن جربًا وقهرًا على اٞنشرتي وإ٧نا كاف عنده من جهة اٞنعاملة مث فسخ العقد اٞنشرتي بنفسو وىو ال 
 غًن ظاىر يف اٞنقاـ.« على اليد ما أخذت»يوجب صدؽ األخذ عليو، فصدؽ 

جعة إىل سًنة العقبلء اليت ىي اٞندار يف باب الضماف، والعقبلء ال يبنوف على كوف الثمن يف عهدة البائع يف فبلبّد من اٞنرا
أمثاؿ اٞنقاـ وال يرونو ضامناً لو، وعليو فلو تلف فيذىب من كيس مالكو وىو اٞنشرتي من دوف أف يكوف البائع ضامنًا لو فبل 

شكل فيو ّنا ناقشنا بو مرارًا وىو عدـ جرياف االستصحاب يف الشبهات حاجة معو إىل االستصحاب يف اٞنقاـ حّت يست
 اٜنكمية.



______________________________ 
(ٔ) 

 ٕ٘٘: ٕالبقرة 
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 القوؿ يف النقد والنسيئة

 

رّنا يكوف كبل٨نا معّجلٌن ويسّمى ببيع ينقسم البيع باعتبار التعجيل والتأجيل يف العوضٌن إىل أربعة أقساـ: فإّف العوضٌن 
 النقد.

 واخرى يكوف كبل٨نا مؤّجلٌن وىو بيع الكايل بالكايل.

وثالثة يكوف أحد٨نا معّجبًل واآلخر مؤّجبًل، فإف كاف اٞنعّجل ىو اٞنعّوض وكاف العوض مؤّجبًل فهو بيع النسيئة، كما إذا كاف 
 والسلم. العوض معّجبًل واٞنعّوض مؤّجبًل فهو بيع السلف

  مث إّف ٗنيع األقساـ األربعة صحيحة إاّلالقسم الثاين وىو بيع الكايل بالكايل فإّف االٗناع قاـ على بطبلنو ووردت روايات
بالنهي عنو، والبّد فيو من أف يكوف العوضاف كّليٌن بأف باع كّليًا يف ذّمتو بازاء كّلي آخر على ذّمة اٞنشرتي حّت يكوف  «ٔ»

بالدين غاية األمر أّف الدين بالبيع والعقد وىو الذي قاـ االٗناع على بطبلنو وعرّب عنو يف األخبار ببيع الدين من بيع الدين 
 بالدين.

وأّما إذا كاف أحد العوضٌن أو كبل٨نا شخصيًا كما إذا باع عينًا معّينة بثمن كّلي أو معٌّن واشرتطا تأخًن التسليم يف كليهما 
  اٞنعّينة بيد البائع إىل شهر والثمن بيد اٞنشرتي إىل شهر فالظاىر أنو صحيح وال دليل على بطبلنو ألنوبأف يكوف اٞنبيع كالدار 

______________________________ 
 ٔح  ٘ٔ/ أبواب الَدين ب ٖٚٗ، وص ٕح  ٛ/ أبواب السلف ب ٜٕٛ: ٛٔ( الوسائل ٔ)
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 قتضى العمومات صّحتو، وال تشملو أدلّة بطبلف بيع الكايل بالكايل.ليس من بيع الدين بالدين، وم

وأّما بيع النقد فبل ٫نتص ّنا إذا كاف العوضاف كّليٌن بل كما يتحّقق فيما إذا كاف العوضاف كّليٌن كذلك يتحّقق فيما إذا كانا 
عن ١نل الكبلـ، فإّف الغرض بياف  شخصيٌن، ولكن بياف انقسامو إىل قسمٌن أعين الكّلية واٛنزئية يف العوضٌن خارج

 تقسيمات البيع من حيث التأجيل والتعجيل ال من حيث انقساـ اٞنبيع إىل كّلي وجزئي فإّف لبيانو ١نبًل آخر.

من أنو ال وجو لتخصيص اٞنؤّجل  «ٔ»  ما أورده بعض ١نّشي الكتاب )قّدس سرّه(  وعليو فبل يرد على شيخنا األنصاري
 كما يصح أف يكوف كّلياً ٬نكن أف يكوف جزئياً أيضاً.ِنصوص الكّلي فإنو  

والوجو يف عدـ وروده ما عرفت من أّف بيع الكايل بالكايل أعين بيع الدين بالدين إ٧نا يتحّقق فيما إذا كاف العوضاف كّليٌن ويف 
فاٞنعاملة صحيحة وليست من الذّمة حّت يكوف كل واحد منهما دينًا على ذّمة اآلخر، وأّما مع شخصية أحد٨نا أو كبل٨نا 

 بيع الدين بالدين كما مّر.

ء فهل ىو راجع إىل  وإذا عرفت ذلك فبلبّد من بياف أّف اشرتاط التأخًن والتأجيل يف بيعي السلف والنسيئة يرجع إىل أي شي
ع بالفعل و٬نّلكو البائع ملكية اٞنبيع يف السلف وملكية الثمن يف النسيئة كما احتملو بعضهم، بأف ٬نلك اٞنشرتي الثمن للبائ

اٞنبيع بعد شهر بأف يكوف إنشاؤه بالفعل واٞننشأ أمرًا متأخرًا كما يف الواجبات اٞنشروطة نظًن باب الوصية فإّف اٞنوصي ينشئ 
 ء للموصى لو حاؿ حياتو ولكن اٞننشأ واٞنلكية يتحّقق بعد موتو وىو أمر متأخر. ملكية شي

______________________________ 
(ٔ) 

 ٖٙ٘: ٖحاشية اٞنكاسب )االيرواين( 
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ع أو أّف التأخًن والتأجيل يرجعاف إىل اٞنملوؾ ال إىل اٞنلكية بأف ٬نّلك كل من اٞنتعاقدين مالو من اآلخر فعبًل، فالبائع ٬نّلك اٞنبي
إاّلأّف اٞنملوؾ يف طرؼ اٞنبيع ىو اٜننطة اٞنقّيدة ّنا بعد يف السلف للمشرتي بالفعل كما أّف اٞنشرتي ٬نّلكو الثمن كذلك، 

الشهر أو ّنا بعد عشرة أياـ، فالتمليك من اٛنانبٌن فعلي واٞنملوؾ يف اٞنبيع معّلق على مضي مّدة معّينة وىو أمر متأّخر كما 
بالفعل من زيد مع فرض اٞننفعة اٞنملوكة يف ٗنيع الواجبات اٞنعّلقة نظًن االجارة، إذ ال مانع من أف ٬نّلك اٞنالك منفعة داره 

 متأّخرة كما إذا مّلك باالجارة فعبًل سكىن داره بعد شهر وىذا ظاىر، واٞنلكية أعين ملكية اٞننفعة فعلية ولكن اٞنملوؾ متأخر.

 أو أنو ال ىذا وال ذاؾ بل التأخًن والتأجيل يرجعاف إىل التسليم فقط؟



مضافًا إىل كونو من التعليق الباطل يف اٞنعامبلت إٗناعاً  -أّما االحتماؿ األوؿ فؤلجل أنوواألّوالف باطبلف والثالث متعٌّن. 
ء يف ملك كل واحد  مناٍؼ ٞنقتضى اٞنعاملة واٞنبادلة، فإّف اٞنبادلة تقتضي دخوؿ شي -الشرتاطهم التنجيز فيها كما مّر غًن مرّة

ملكو، وال معىن للمبادلة إاّلذلك، إذ ال يعقل اٞنبادلة فيما إذا  ء عن ملكو يف مقابل ما دخل يف من اٞنتعاقدين وخروج شي
ء يف ملك أحد٨نا من دوف أف ٫نرج عوضو عن ملكو فإنو خارج عن اٞنبادلة واٞنعاوضة، وعليو فإذا فرضنا يف بيع  دخل شي

اٞنشرتي فعبًل وإ٧نا يدخل يف ملك السلم أّف اٞنشرتي مّلك البائع الثمن بالفعل ولكن البائع مل ٫نرج شيئًا عن ملكو إىل ملك 
اٞنشرتي عوضو بعد مّدة، فبل ١نالة يكوف ذلك خارجًا عن اٞنبادلة واٞنعاوضة، إذ اٞنفروض أّف البائع دخل يف ملكو الثمن من 

 دوف أف ٫نرج اٞنثمن عن كيسو، فبل يصدؽ عليو اٞنعاوضة وىو ظاىر.

عامبلت وفرضنا عدـ قياـ االٗناع على بطبلنو ومل يكن خارجًا عن ومن ذلك تعرؼ أنّا لو التزمنا بصحة التعليق يف اٞن
  اٞنتعارؼ عند العقبلء أيضاً ٞنا أمكننا االلتزاـ بصحة االشرتاط والتعليق يف اٞنقاـ أعين اشرتاط التأجيل يف أحد العوضٌن
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 بوجو.

شيئًا وعّلقو على أمر ٠نهوؿ عند اٞنتعاقدين كما إذا باعو شيئًا بشرط أف  وتوضيحو: أّف لؤلصحاب كبلمًا يف أنو إذا إذا باع
يكوف اليـو ٗنعة و٨نا ال يعلماف بكوف اليـو كذلك، أو إذا باع فعبًل اٞنبيع بعد عشرة أياـ بأف يكوف إنشاء التمليك فعلياً 

عاملة وىو مبطل إٗناعاً. مضافًا إىل أّف الثاين أمر خارج واٞنلكية بعد اٞنّدة اٞنذكورة تقع اٞنعاملة باطلة ألنو من التعليق يف اٞن
 عّما تعارؼ عند العقبلء فبل تشملو العمومات.

فلو أغمضنا عن االٗناع اٞنّدعى وكوّنا ٣نّا تنصرؼ عنو العمومات أيضاً ىناؾ ٞنا أمكننا االلتزاـ بصّحة االشرتاط يف اٞنقاـ فإنّو  
عاوضة فيما ٥نن فيو، ِنبلؼ االشرتاط والتعليق يف أصل اٞنعاملة فإنو غًن مناٍؼ للمبادلة كما عرفت ينافيو مفهـو اٞنبادلة واٞن

وإ٧نا التزمنا ببطبلّنما يف العقود ألجل االٗناع واالنصراؼ يف بعض الصور ولوال٨نا اللتزمنا بصحة التعليق واالشرتاط يف 
 العقود، وىذا ِنبلؼ االشرتاط يف اٞنقاـ كما مّر.

ماؿ الثاين فالتمليكاف وإف كانا فعليٌن حينئذ وال يرد عليو اٞنناقشة اٞنتقّدمة من أنو مناٍؼ ٞنقتضى اٞنبادلة، إاّلأنو وأّما االحت
عل مندفع بأّف اٛنواىر واألجساـ واألعياف اٝنارجية ٣نّا ال تتكثّر وال تتعّدد ّنرور الزماف عليها، فإّف العٌن اٝنارجية اٞنوجودة بالف

، وال تقاس اٛنواىر باألعراض واٞننافع فإّف القياـ أو اٞننفعة كسكىن الدار ىي بعينها العٌن  اٞنوجودة بعد ساعة أو بعد يـو
، كما أّف سكىن الدار يف ىذه الساعة  تتكثّراف بتكثّر الزماف ومروره عليهما، فالقياـ بالفعل غًن القياـ بعد ساعة أو بعد يـو

انع من التعليق يف اٞننافع كما يف االجارة على ما أٚنعناؾ آنفاً، كما ال مانع عنو يف مباين لسكناىا بعد ساعة، ومن ىنا ال م
  األعراض، وأّما يف اٛنواىر واألعياف اٝنارجية فبل معىن للتعليق والتقدير، فبل ١نّصل لتعليق اٞنملوؾ
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 اٞنقاـ. على مضي مّدة معّينة، وعليو فالثالث ىو اٞنتعٌّن يف

ومعىن السلف أّف كبًل من الثمن واٞنثمن ٣نلوكاف للبائع واٞنشرتي فعبًل حسب اٞنبادلة واٞنعاملة، إاّلأّف البائع اشرتط تأخًن 
تسليم ملك اٞنشرتي إياه إىل شهر معٌّن بعد كوف مقتضى اٞنلكية وجوب تسليمو إىل اٞنشرتي عند اٞنطالبة فباالشرتاط يسقط 

٩نوز لو التأخًن إىل زماف مضبوط، وإذا طّبقت ما ذكرناه من االحتماالت على السلف والسلم تتمّكن من عنو ىذا الوجوب و 
تطبيقها على النسيئة غاية األمر أّف التأخًن يف السلف يف تسليم اٞنبيع ويف النسيئة يف تسليم الثمن ىذا كّلو فيما يرجع إىل 

 متعّلق التأخًن والتأجيل.

األربعة فقد مّر أّف بيع الكايل بالكايل باطل باالٗناع واألخبار الناىية عن بيع الدين بالدين، وأّما  وأّما أحكاـ األقساـ
 األقساـ الباقية فهي صحيحة بأٗنعها والكبلـ فعبًل يف أحكاـ بيع النقد.

فهل االطبلؽ ٪نمل على النقد أو إذا أوقعا العقد وقّيداه بالنقد أو بالتأخًن يف الثمن فهو، وأّما إذا أوقعاه على ٥نو االطبلؽ 
 أنو يقتضي النسيئة؟

مقتضى ما قّدمناه يف بياف ما يرجع إليو التأخًن والتأجيل أّف االطبلؽ يقتضي التعجيل، وذلك ٞنا عرفت من أّف مقتضى 
وإ٧ّنا خرجنا عنو عند  اٞنعاملة وكوف الثمن ملكًا للبائع واٞنبيع ملكًا للمشرتي وجوب تسليم كل منهما إىل مالكو عند اٞنطالبة،

اشرتاط التأجيل يف التسليم، فإذا مل يكن ىناؾ اشرتاط التأخًن والتأجيل وكاف العقد مطلقًا فمعناه أّف التسليم غًن مشروط 
 ء والزمو كوف العقد معّجبًل ىذا فيما إذا أوقعا العقد على ٥نو االطبلؽ. بشي

ع الثمن أو اٞنثمن معّجبًل فيكوف ذلك تأكيدًا ٞنا يقتضيو العقد بنفسو، ٞنا وأّما إذا اشرتطا يف ضمنو التعجيل بأف صّرحا بدف
  عرفت وسيّتضح أّف العقد بنفسو يقتضي التعجيل والتأجيل ٪نتاج إىل بياف، واشرتاط التعجيل ال يقتضي أزيد من
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 ذلك، بيانو:

. وثانيهما: ترّتب «ٔ» «اٞنؤمنوف عند شروطهم» )عليو السبلـ(  بو ّنقتضى قولوأّف الشرط أثره أمراف: أحد٨نا وجوب الوفاء 
اٝنيار على عدمو ؤنّلفو، وىذاف األثراف بنفسهما يرتتّباف على العقد من دوف حاجة إىل االشرتاط، والوجو يف ذلك أّف 

لزيد فإّف ٠نرد اٞنلكية اليت ىي أمر اعتباري ٣نّا  ء ملكاً  العقبلء يف معامبلهتم ال يكتفوف ّنجرد االعتبارات النفسانية ككوف شي
ال فائدة فيها وإ٧نا ٓنصل الفائدة بعد التسليم والتسّلم اٝنارجيٌن، إذ ال منفعة يف ٠نرد اٞنلكية اٝنالية عن التسليم والتسّلم، 



قبلء، فاٞنعامبلت عند العقبلء ومن ىنا لو بيع ٗنيع ما يف العامل بفلس من دوف تسليمو إىل اٞنشرتي ٞنا يرتضيو أحد من الع
أعين االعطاء واألخذ اٝنارجيٌن، وىو نعم التعبًن  « داد وستد»إ٧نا ىي ألجل التسليم والتسّلم ويعرّب عنها يف الفارسية ب 

كما عرفت، وعليو فالبائع واٞنشرتي يشرتطاف يف ضمن معامبلهتم التسليم والتسّلم، إذ ال أثر للمعاملة اجملّردة عنهما، 
 لتسليم أمر اشرتط يف اٞنعامبلت ضمناً فيجب عليو الوفاء، كما يلزمو اٝنيار على تقدير عدـ الوفاء بو يف اٝنارج.فا

وعليو فاشرتاط التعجيل يف التسليم ال يكوف إاّلمؤّكدًا ٞنا يقتضيو العقد بنفسو، نعم لو كاف التسليم يف معاملة متوقّفًا عادة 
ارؼ ومل يكن يقتضي العقد إاّلتسليمو بعد يـو واشرتط يف مثلو تعجيل التسليم إىل ساعة، على مرور يـو أو ليلة حسب اٞنتع

لكاف الشرط تأسيسيًا ال تأكيدياً، أو قلنا إّف عدـ مطالبة اٞنالك مالو من اآلخر كاشف نوعي عن رضاه بكونو عند اآلخر، 
يل أيضًا تأسيسيًا أي قرينة على عدـ رضاه ببقاء مالو وإ٧ّنا ٩نب التسليم مع اٞنطالبة ال مع السكوت، يكوف اشرتاط التعج

 عند اآلخر.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٗح  ٕٓ/ أبواب اٞنهور ب ٕٙٚ: ٕٔالوسائل 
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إاّلأّف عدـ اٞنطالبة ال يكوف  وباٛنملة: إذا ترّتب على الشرط أثر مل يكن يرتّتب على العقد يف نفسو فبل ١نالة يكوف تأسيسياً، 
 كاشفاً عن رضا اٞنالك ببقاء مالو عند اآلخر، والتسليم واجب على االطبلؽ طالبو اٞنالك أـ مل يطالبو.

كبلماً يف اٞنقاـ: وىو أّف اٝنيار للمشروط لو إ٧نا يثبت فيما إذا مل يتمّكن البائع من   «ٔ» )قّدس سرّه( مث إّف لصاحب اٛنواىر
ي على الوفاء بالشرط كما ىو اٜناؿ يف ٗنيع أفراد خيار ٔنّلف الشرط مع أّف األصحاب مل يقّيدوا اٝنيار بذلك إجبار اٞنشرت 

 يف اٞنقاـ.

أّف غرض األصحاب أّف فوات النقد اٜناصل من مضّي  أحد٨نا بوجهٌن: «ٕ» )قّدس سرّه(  وأجاب عنو شيخنا األنصاري
زماف يتمّكن فيو اٞنشرتي من دفع الثمن يوجب اٝنيار للبائع، وأّما أّف ىذا اٝنيار لو شروط ومنها عجزه عن إجبار اٞنشرتي 

مضي زماف  فهو أمر آخر ومسألة أجنبية عن ىذه اٞنسألة وليس ٟنم نظر إىل بياف حكم البائع قبل فوات النقد أي قبل
 يتمّكن فيو اٞنشرتي من دفع الثمن.

 وباٛنملة أّف نظر األصحاب إىل بياف ثبوت اٝنيار للبائع عند التخّلف وكونو مشروطاً بشروط خارج عن ١نّط نظرىم.



ألّف إجبار أّف االجبار غًن معقوؿ يف اٞنقاـ وال يقاس االجبار فيو بسائر أفراد الشروط اٞنمكن فيها االجبار، وذلك  وثانيهما:
اٞنشرتي على رّد الثمن قبل فوات النقد أي قبل مضّي زماف يتمّكن فيو اٞنشرتي من رّد الثمن ٣نّا ال مقتضي لو إذ مل ينقض 
وقت العمل بالشرط ومل ٬نتنع حّت ٩نرب عليو، وإجباره بعد مضي الزماف اٞنذكور أي بعد فوات النقد ٣نّا ال معىن لو، إذ ال 

  ليـو على العمل يفمعىن الجباره يف ا

______________________________ 
 ٜٜ: ٖٕ( اٛنواىر ٔ)

 ٜٜٔ: ٙ( اٞنكاسب ٕ)
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 األمس اٞننقضي واٞننصـر حٌن االجبار، ىذا.

ر ال يرفع متانة كبلـ أّما ما أجاب بو أّواًل فهو متٌن، فإّف نظرىم يف اٞنقاـ مقصور على بياف أصل اٝنيار، إاّلأّف ىذا اٞنقدا
فإنّو يورد عليهم بأنو البّد من التنبيو يف اٞنقاـ على أّف ىذا اٝنيار أيضًا مشروط بالعجز عن  )قّدس سرّه( صاحب اٛنواىر

 االجبار وليس لو خصوصية زائدة على سائر اٝنيارات اٜناصلة من ٔنّلف الشرط فكبل الكبلمٌن متٌن.

هم لو معىن ١نّصبًل، ألنو يأيت يف ٗنيع موارد الشروط كما إذا اشرتط خياطة ثوب يف ضمن وأّما ما أجاب بو ثانيًا فلم نف
معاملة فيقاؿ إّف زماف اٝنياطة إف كاف مضّيقاً كأوؿ الزواؿ فبل مقتضي لئلجبار عليو قبل أوؿ الزواؿ لعدـ انصراـ وقت الشرط 

.وعدـ انقضائو، كما ال معىن لبلجبار عليو بعد مضّيو، إذ ال م  عىن لبلجبار على العمل يف زماف قد تقّدـ وانصـر

كما أّف زماف اٝنياطة إذا كاف موّسعًا ال يصّح إجباره قبل انقضائو لعدـ امتناع الشرط حّت ٩نرب عليو، وأّما بعد انقضائو فهو 
 أيضاً كذلك، إذ ال معىن لبلجبار على العمل يف زماف قد انقضى وتقّدـ.

االجبار على الواجبات الشرعية أيضاً، فإّف االجبار على الصـو مثبًل أو الصبلة قبل وقتهما ال مقتضي بل يأيت ىذا الكبلـ يف 
لو لعدـ انقضاء وقتهما، كما ال معىن لبلجبار عليهما بعد مضي وقتهما، إذ االجبار على عمل يف زماف قد انقضى غًن 

 معقوؿ فبل يبقى لبلجبار مورد.

ط عليو أو اٞنكّلف إذا علم من حالو قبل زماف العمل أنو ال يعمل بشرطو أو بواجبو فيهيّأ واٛنواب عن ذلك: أّف اٞنشرو 
 أسباب االجبار قبل ذلك الزماف وعنده ٩نرب على العمل، فاالجبار متصّور يف اٞنقاـ أيضاً.
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وملّخصو: أّف البائع حسب االشرتاط عّلق التزامو باٞنعاملة  «ٔ»  نعم لنا إشكاؿ يف كربى اعتبار االجبار قد تقّدـ يف ١نّلو
على ٓنّقق الشرط يف اٝنارج ومع عدمو يثبت لو اٝنيار حسب االشرتاط من دوف توّقف على عدـ التمّكن من االجبار فبل 

 يعترب يف اٝنيار العجز عن االجبار، ىذا كّلو يف حكم بيع النقد.

 الكبلـ يف أحكاـ بيع النسيئة

 

 يعترب يف بيع النسيئة تعيٌن األجل على ٥نو مضبوط، الختبلؼ القيم بطوؿ األجل وقصره فعدـ انضباطو غرري.

على اعتبار التعيٌن يف بيع النسيئة باعتبار ذلك يف بيع السلف الذي ىو عكس  «ٕ» )قّدس سرّه(  واستدّؿ شيخنا األنصاري
يّدعي العلم باٞنبلزمة بٌن السلم والنسيئة وأّف ما يعترب  )قّدس سرّه(  النسيئة، فإّف السلم إىل دياس أو حصاد غًن جائز، ولعّلو

ألتاف ومعاملتاف ال ٬نكن االستدالؿ على إحدا٨نا ّنا يثبت يف أحد٨نا يعترب يف اآلخر أيضًا لعدـ الفرؽ بينهما وإاّل فهما مس
 يف االخرى، إذ من اٞنمكن أف يكوف التأخًن إىل مّدة ٠نهولة جائزاً يف بيع السلم.

 مث إنو ال فرؽ يف جواز اشرتاط التأخًن بٌن الطويل والقصًن كيـو وشهر وسنة، وىل ٩نوز اشرتاط التأخًن إىل ثبلث سنٌن؟

 وذىب إىل عدـ جواز «ٖ»  حيح، وخالفهم يف ذلك االسكايفاٞنشهور أنو ص

______________________________ 
 وما بعدىا ٜٛ( يف الصفحة ٔ)

 ٕٓٓ: ٙ( اٞنكاسب ٕ)

 ٘ٙٔ: ٘( حكاه عنو العبّلمة يف اٞنختلف ٖ)
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داللة ٟنما على اٞننع عن االشرتاط اٞنذكور منعًا مولوياً وإ٧نا ال  «ٔ»  التأخًن إىل ثبلث سنٌن وقد اعتمد يف ذلك على روايتٌن
يف الروايتٌن عن بيع النسيئة مع أىل اٛنبل فإنّو أكثر  )عليو السبلـ(  تكّفبل لبياف مطلب عادي وعقبلئي، فإّف السائل سألو

)عليو   نعم، وسنتٌن فأجابو )عليو السبلـ(  منفعة من بيع النقد، فقّرره عليو اإلماـ، حّت سأؿ عن البيع بتأخًن سنة فقاؿ



ء  ال يكوف لك شي -ولعّلو أظهر من االوىل -يف إحدا٨نا ال ويف ثانيهما )عليو السبلـ(  كذلك، وثبلث سنٌن فقاؿ  السبلـ(
رّنا ال يصل  أّف اٞنّدة إذا طالت )عليو السبلـ(  ء ىو اٞناؿ وغرضو من الشي )عليو السبلـ(  أكثر من ثبلث سنٌن، فإّف مراده

إليك رأس مالك فضبًل عن النفع لطرّو موت أو حادثة أو نسياف فبل ينبغي تكثًن اٞنّدة وتطويلها، وىذا مطلب عقبلئي وىو 
 يف مقاـ اٞننع اٞنولوي، فما ذىب إليو اٞنشهور ىو الصحيح. )عليو السبلـ(  دارج عندىم، وليس

ال مانع منو ما مل يصل إىل حّد يرغب عنو العقبلء وال يعتربوف اٞنالية يف تلك مث إّف اشرتاط التأخًن إىل مّدة طويلة متمادية 
اٞنّدة كما إذا باع شيئًا واشرتط التأخًن يف ٖننو إىل عشرة آالؼ سنة فإّّنم ال يعتربوف الثمن مااًل بازاء اٞنّدة اٞنذكورة، فتكوف 

ىل ذلك اٜنّد فبل مانع منو كما إذا اشرتط التأخًن إىل ٙنسٌن سنة اٞنعاملة أكبًل للماؿ بالباطل وىو باطل، وأّما إذا مل يصل إ
فإنو أمر يرتكبو العقبلء فهل ٩نوز اشرتاط مّدة ال يبقى إليها اٞنتبايعاف كما يف اشرتاط التأخًن إىل مائة سنة أو مائتٌن أو ال 

 ٩نوز؟

 :رّنا يقاؿ بعدـ صّحة التأخًن إىل مّدة ال يبقى إليها اٞنتعامبلف لوجهٌن

 أحد٨نا أّف اشرتاط التأخًن إىل اٞنّدة اٞنذكورة لغو، فإّف اٞنوت قبل اٞنّدة اٞنذكورة يوجب حلوؿ الدين وال يبقى التأخًن إىل اٞنّدة
  اٞنذكورة، فاشرتاطها واٜناؿ ىذه

______________________________ 
 ٖ، ٔ، ح ٔ/ أبواب أحكاـ العقود ب ٖ٘: ٛٔ( الوسائل ٔ)
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لغو ال يرتّتب عليو ٖنرة. وثانيهما: أّف االشرتاط اٞنذكور على خبلؼ الشرع، ألّف معناه أّف األجل البّد من تأخًنه إىل اٞندة 
اٞنذكورة وأنو ال ٪نل باٞنوت وىو خبلؼ الثابت يف الشرع، حيث إّف األجل والدين ٪نبّلف باٞنوت فيكوف الشرط فاسدًا ورّنا 

 داً بناء على أّف الشرط الفاسد مفسد.يكوف مفس

والصحيح أّف اشرتاط التأخًن إىل اٞنّدة اٞنذكورة ال مانع عنو، والوجو يف ذلك أّف حلوؿ الدين باٞنوت حكم شرعي موضوعو 
لشرع ىو العقد والشرط الصحيحاف يف نفسهما، ومن الظاىر أّف اشرتاط التأخًن إىل مائة سنة أو أكثر ليس يف نفسو ٢نالفاً ل

واشرتاطو أيضًا ليس ّنحرـّ شرعي، ومن ىنا يصّح ذلك يف اٞنتعاقدين الباقيٌن إىل تلك اٞنّدة )كما إذا كاف أحد٨نا اإلماـ 
( ومن الظاىر أيضًا أّف اشرتاطهما التأخًن إىل تلك اٞنّدة )عليو السبلـ( واآلخر ىو اٝنضر )عّجل اللَّو تعاىل فرجو(  الغائب

رًا إىل تلك اٞندة حّّت مع حكم الشارع ُنلولو باٞنوت قبل اٞندة اٞنذكورة، فإذف اشرتاط التأخًن إىل مّدة ليس ّنعىن كونو متأخ



مديدة ال يبقى إليها اٞنتعامبلف ليس على خبلؼ الشرع، نعم لو قصد عدـ حلولو حّت باٞنوت لكاف فاسدًا وعلى خبلؼ 
 الشرع.

أخًن إىل اٞندة اٞنذكورة ألجل أّنما لو بقيا إليها ولو باعجاز من اللَّو أو من ومنو يظهر عدـ اللغوية ألّنما إ٧نا اشرتطا الت
أوليائو يتمّكناف من التأخًن إليها وىذا يرفع اللغوية. ولوال ما ذكرناه لـز االلتزاـ بفساد أكثر اٞنعامبلت كما إذا اشرتط التأخًن 

التأخًن إىل أزيد من بقائهما استكشاؼ أّف اٞنعاملة يف اٞنثاؿ   إىل شهر مضبوط واتّفق موتو بعد عشرة أيّاـ فإف الـز بطبلف
كانت باطلة، لكوف التأخًن فيها إىل مدة مل يبق إليها اٞنتعامبلف، وىو كما ترى. إىل ىنا ٓنّصل أنو يعترب يف النسيئة أف يكوف 

 التأخًن إىل مدة مضبوطة معلومة.

 علومة عند اٞنتعاقدين، أووبعد ذلك يقع الكبلـ يف أّنا ىل تعترب أف تكوف م
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 تكوف معلومة عند عاّمة الناس وإف مل يعلم هبا اٞنتعامبلف، أو البّد من معلوميتها عند اٞنتعاقدين وعامة الناس؟

باع أو اشرتى بوزف معلـو رّنا يقاؿ بكفاية معلومية اٞنّدة وانضباطها عند عامة الناس كما ىو كذلك يف األوزاف فإّف أحداً إذا 
عند أىل البلد كاف ذلك كافيًا يف صحة اٞنعاملة وإف مل يعلم بو اٞنتعاقداف، وعليو فيصح اشرتاط التأخًن إىل عيد النًنوز أو 
اٞنهرجاف الذي ىو من أحد أعياد الفرس، النضباطهما عند الناس وإف مل يعلم اٞنتابعاف هبما، أو اشرتط التأخًن إىل شهر 

 ف وال يدري البائع وال اٞنشرتي بوقتو، ىذا.رمضا

وال ٫نفى أّف ارتفاع الغرر وعدمو إ٧نا ينوط بعلم اٞنتعاقدين وجهلهما، وعلم عامة الناس وعدمو أجنبياف عن الغرر يف اٞنعاملة 
ة اٞندة عند غًن وال ٬نكن أف يكوف علم عامة الناس باألمد كافيًا يف صحة االشرتاط وارتفاع الغرر وإاّل فلو كاف معلومي

اٞنتعاملٌن كافية يف صحة االشرتاط لصح ٗنيع الشروط اجملهولة كما إذا باع واشرتط التأخًن إىل موت زيد فإّف موتو معلـو عند 
 اللَّو تعاىل ومضبوط يف اللوح احملفوظ.

اف أيضًا فيما إذا مل يعلم هبا اٞنتعامبلف وأّما دعوى كفاية اٞنعلومية عند العامة يف األوزاف فتندفع بأنّا نلتـز بالبطبلف يف األوز 
ولـز منو الغرر غاية األمر أنّا ذكرنا يف األوزاف أمرين: أحد٨نا أّف الغرر يرتفع باٞنشاىدة فيها، وثانيهما كوف الوزف معلومًا يف 

و وال يعترب أف يكوف عاٞناً نفسو وعند الناس كاٍؼ يف األوزاف ّنعىن أنو إذا اشرتى كيلوًا من السكر يرتفع الغرر عنو ّنشاىدت
بأنو أّي مقدار وأنو عشروف مثقااًل أو أقل أو أكثر، وإاّل لبطل أكثر معامبلت أىل البلد أيضًا لعدـ علمهم ّنثاقيل األوزاف 

 وأّف الكيلو عشروف مثقااًل أو أقل أو أكثر، بل كونو معلوماً عند أىلو ويف نفسو كاٍؼ يف صحة اٞنعاملة.



 ٕٚٗ، ص: ٖ ، جمكاسب اٝنيارات

 نعم فيما إذا اشرتى كيلواً من السكر ومل يشاىده ومل يعلم بوزنو التزمنا ببطبلف معاملتو ٞنكاف الغرر.

 فالصحيح اعتبار اٞنعلومية عند اٞنتعاملٌن فقط.

ة عند االختبلؼ اعتبار اٞنعلومية عند عادلٌن آخرين غًن اٞنتعاقدين أيضاً، ولعّلو من جهة رفع اٞننازع «ٔ» وعن بعض العامة
وإاّل فبل وجو العتبار اٞنعلومية عند عادلٌن يف صحة اٞنعاملة وعدمها. مع أّف العادلٌن غًن الزمٌن يف رفع اٞننازعة أيضاً، 

 لكفاية اليمٌن يف رفع اٝنصومة عند فقد البّينة.

ماف هبا بعد اٞنعاملة باالستخراج واٜنساب مع  مث إّف اٞنعترب ىو علم اٞنتعاقدين باٞنّدة حٌن اٞنعاملة وال يكفي كوّنما ُنيث يعل
كوّنما جاىلٌن هبا حٌن اٞنعاملة وإاّل لكفى التمّكن من العلم هبا بالسؤاؿ عنها بعد اٞنعاملة أيضًا مع كوّنما جاىلٌن باٞنّدة 

 عند اٞنعاملة وىذا ظاىر.

  القوؿ يف البيع بثمنٌن

 

تقدير النسيئة إىل أجل مضبوط فهل ىذه اٞنعاملة صحيحة أو باطلة، وعلى إذا باع مالو بثمن معٌّن نقدًا وبأكثر منو على 
 تقدير الصحة فهل ىي بيع نقد أو نسيئة وىل ٩نب على البائع الصرب إىل آخر األجل أو ال ٩نب؟

يبيع البائع مالو والكبلـ يف ذلك تارًة يقع فيما تقتضيو القاعدة واخرى فيما دّلت عليو الروايات، فنقوؿ: رّنا يراد بذلك أف 
بثمن مرّدد بٌن الدرىم والدر٨نٌن من غًن أف يكوف لو تعٌّن عند البائع وال عند اللَّو تعاىل ُنيث لو سألناه يف قباؿ كم مّلكت 

  مالك؟ يقوؿ يف اٛنواب ال أدري، ومثل ذلك باطل جزماً، ألفّ 

______________________________ 
 ٜٖٛ: ٗعزيز شرح الوجيز ، الٕٚ٘: ٖ -للبغوي -( التهذيبٔ)

 ٕٛٗ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

 البيع مبادلة ماؿ ّناؿ ومل يبّدؿ البائع مالو ّناؿ وإ٧نا مّلك مالو للمشرتي من دوف أف يعلم ّنا يقابلو، بل مثل ذلك ٣نّا ال يتعّلق
 «ٔ»  عليو العقبلء وليست مراداً من الروايتٌنبو قصد العقبلء، إذ ما ال تعٌّن لو ال يقصده العقبلء، وىذه اٞنعاملة ٣نّا ال يقدـ 

 أيضاً إذ البّد من ٘نلهما على ١نمل آخر.



و٪نتمل أف يراد باٞنعاملة اٞنذكورة البيع اٞنعّلق بأف يبيع مالو بدرىم على تقدير النقد ومعّلقًا على تسليمو حااًل، وبدر٨نٌن على 
ليقية واٞنعاملة اٞنعّلقة أمر دارج عند العقبلء وليست أمرًا على خبلؼ القاعدة تقدير النسيئة، فالثمن متعٌّن إاّل أّف اٞنعاملة تع

فإّنا تامة صحيحة يف نفسها وال ١نذور فيها إاّلمن جهة قياـ االٗناع على بطبلف التعليق يف العقود ولوال ذلك االٗناع 
 ٜنكمنا بصحة اٞنعامبلت اٞنعّلقة إذ ليس فيها ما ٫نالف القاعدة كما مّر.

و٪نتمل أف يراد باٞنعاملة البيع بثمن واحد باالشرتاط، بأف أراد البيع بالثمن الزائد وىو الدر٨ناف ولكن اشرتط عليو اٞنشرتي أنو 
لو دفعو نقدًا لنقص عنو ّنقدار درىم ويسّمى ذلك بالنزوؿ وىو أمر سائغ شرعي يف حّد نفسو ولو بدوف االشرتاط كما إذا  

فإنّو يتمّكن من أف يدفعو حااًل بنقص ثلثو أو ربعو أو أقل أو أكثر، وليس ىذا من الربا ألنو إ٧نا كاف عليو دين مؤّجل بوقت 
يأيت يف طرؼ الزيادة ال يف طرؼ النقيصة، والبيع بدر٨نٌن واشرتاط النزوؿ بدرىم على تقدير النقدية أمر صحيح متعارؼ 

 ثمنٌن ال البيع بثمن واحد مع اشرتاط النزوؿ.إاّلأنو خارج عن مورد الروايتٌن فإّف صر٪نهما ىو البيع ب

و٪نتمل عكس ذلك بأف يبيع بالثمن األقل وىو الدرىم باشرتاط أنو لو أّخره إىل مدة كذا يدفع در٨نًا آخر، وىذه اٞنعاملة 
  أيضاً صحيحة يف نفسها إاّلأفّ 

______________________________ 
  ( سيأيت مصدر٨نا عن قريبٔ)

 ٜٕٗ، ص: ٖ ت، جمكاسب اٝنيارا

االشرتاط اٞنذكور يف ضمنها من أظهر أفراد الربا ألّف الزيادة إ٧نا جعلت يف مقابل التأجيل والتأخًن وىو باطل وحراـ، إاّلأّف 
بطبلف الشرط وفساده ال يضّر بصحة العقد، ٞنا قّدمناه من أّف الشرط الفاسد ال يفسد العقد، وعلى ىذا ينطبق ما أفّت بو 

حة اٞنعاملة اٞنذكورة وكوّنا ١نّرمة تكليفاً، فإّف اشرتاط الربا مضافًا إىل أنو فاسد يف نفسو ١نرـّ تكليفًا أيضًا نظًن ٗناعة من ص
 بيع اٝنمر فاٞنعاملة مع االشرتاط ١نّرمة إاّل أّّنا صحيحة، وال ينطبق على سائر االحتماالت بوجو.

 حرمة فيها كما ال ٫نفى. أّما االحتماؿ األوؿ فؤلّف اٞنعاملة فيو باطلة وال

واالحتماؿ الثاين أيضًا ال حرمة فيو وإف قلنا ببطبلنو لبلٗناع إاّلأّف التعليق يف العقود ليس من احملّرمات التكليفية اٞنوجبة 
 للفسق وىو ظاىر.

 وكذا االحتماؿ الثالث فإّف اٞنعاملة فيو صحيحة وال حرمة تكليفية بوجو.



ًا كاحتماؿ أف يكوف ذلك من باب ٔنيًن اٞنشرتي بٌن الصورتٌن بأف ينشئ من اآلف ملكية وىناؾ احتماالت اخر بعيدة جدّ 
 ما ٫نتاره اٞنشرتي بعد ذلك.

مث إّنك إذا عرفت االحتماالت األربعة وظهر لك أّف االحتماؿ األوؿ باطل ألّف اٞنرّدد ال يتعّلق عليو القصد، واالحتماؿ الرابع 
يتٌن ألّف الثمن فيهما واحد واٞنذكور يف الروايتٌن البيع بثمنٌن، يظهر لك أّف اٞنتعٌّن يف الروايتٌن والثالث خارجاف عن مورد الروا

ىو االحتماؿ الثاين أعين البيع اٞنعّلق أي البيع باألقل على تقدير النقدية وباألكثر على تقدير النسيئة، وقد عرفت أّف 
ُنيث ال مانع من االلتزاـ بصحتها إاّلاالٗناع القائم على أّف التعليق مبطل يف اٞنعامبلت التعليقية ليس فيها ما ٫نالف القواعد 

العقود، وعليو فلو ّٕنت الروايتاف ُنسب السند فليس فيهما ما ٫نالف القاعدة بل ىي مطابقة للقاعدة، فإّف اٞنعاملة التعليقية 
حّقق يف ىذه اٞنسألة لذىاب أكثر األصحاب إىل صحيحة يف نفسها إاّلمن جهة االٗناع ولكن االٗناع كما سيأيت غًن مت

 صّحتها.
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مث إنو إذا قلنا بصحة اٞنعاملة بثمنٌن فهل ٩نب على البائع أف يصرب إىل آخر األجل وليس لو اٞنطالبة من اٞنشرتي قبلو أو أنو 
 غًن ملـز على الصرب؟

ىو لزـو الصرب وعدـ جواز اٞنطالبة بدعوى أنو قد أسقط حق مطالبتو حيث رضي  «ٔ» )قّدس سرّه(  ظاىر شيخنا األنصاري
ببقاء مالو عنده على تقدير النسيئة أي كوف الثمن ىو األكثر إىل أجل معٌّن، والثمن الزائد أي األكثر وأف مل يسّلم لو شرعاً 

 و اٜنق.ٞنا سيأيت يف الروايتٌن من أّف الثمن ىو األقل إاّلأنو ال ينايف إسقاط

وقد استشهد عليو ّنا ذىب إليو بعض الفقهاء يف اٞنصاٜنة على حق القصاص بعبد الغًن فإنو إذا ظهر أنو للغًن ال يوجب 
ذلك بقاء حق القصاص، فإّف اٜنقوؽ إذا أسقطها صاحبها يسقط وال يعود بعد االسقاط، ومع إسقاط البائع حق اٞنطالبة ال 

 ىل آخر األجل وإف مل ٪نصل ما يقابل إسقاطو وىو الثمن الزائد، ىذا.يبقى لو حق و٩نب عليو أف يصرب إ

ألّف حّق اٞنطالبة ليس حّقًا من اٜنقوؽ وإ٧نا ىو حكم  )قّدس سرّه(  وال ٫نفى عليك عدـ إمكاف اٞنساعدة على ما أفاده
االشرتاط، وعليو فالظاىر أّف  شرعي ال يقبل االسقاط يف نفسو كما إذا قاؿ: أسقطت حق مطالبيت فضبًل عّما إذا وقع مورد

 البائع لو مطالبة اٞنشرتي بثمنو فتكوف اٞنعاملة نقدية.

مث إذا قلنا بعدـ وجوب الصرب أو بوجوبو على البائع فهل ٩نوز للمشرتي التأخًن يف رّد ٖننو أو ال ٩نوز؟ الظاىر عدمو ألّف 
نها إبقاؤه عنده ١نّرمة بدوف رضاه، والبائع وإف رضي ببقائو البائع قد ملك الثمن باٞنعاملة والتصرفات يف ملك الغًن اليت م



عنده على تقدير الثمن األكثر إاّلأّف رضاه معاملي إ٧نا رضي بو بتخيل صحة اٞنعاملة باألكثر كما إذا رضي ببقاء مالو عند 
 أحد بتخيل صحة إجارتو فإنو ال

______________________________ 
 ٕٙٓ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)

 ٕٔ٘، ص: ٖ اٝنيارات، جمكاسب 

 يكفي يف جواز التصرؼ فيو مع عدـ ٕنامية اٞنعاملة كما ىو اٜناؿ يف اٞنقاـ، ىذا كّلو فيما تقتضيو القاعدة.

فإحدا٨نا أعين ما عن ١نمد بن قيس ال داللة ٟنا على لزـو الصرب على البائع إىل آخر األجل، وإ٧ّنا  «ٔ»  وأّما الروايتاف
 ن أقّلهما أي أقل الثمنٌن.اشتملت على أّف الثم

قضى وحكم يف مثل البيع بثمنٌن على أنو ليس  )عليو السبلـ(  وثانيتهما: ما عن السكوين وقد اشتملت على أّف أمًن اٞنؤمنٌن
)عليو   لو أي للبائع إاّلأقل النقدين إىل أبعد األجلٌن، وظاىرىا أّف البائع ٠نبور يف الصرب إىل آخر األجل ألنو الذي حكم بو

وقد مّر أّف الروايتٌن تداّلف على صحة اٞنعاملة اٞنعّلقة غاية األمر يف إحدى اٞنعاملتٌن ال يف كلتيهما، وليس فيها ما  السبلـ(
٫نالف القاعدة إاّلاالٗناع وقد عرفت أّف االٗناع غًن متحّقق يف اٞنسألة لذىاب كثًن من األصحاب إىل صحتها فبلبّد من 

 على تقدير صحة سنديهما.األخذ بالروايتٌن 

 نعم، الروايتاف مشتملتاف على خبلؼ القاعدة من جهة اخرى وىي داللتها

______________________________ 
٘نيد عن ١نمد بن قيس عن أيب  ( االوىل: ١نمد بن يعقوب عن علي بن إبراىيم عن أبيو عن ابن أيب ٤نراف عن عاصم بنٔ)

من باع سلعة فقاؿ: إّف ٖننها كذا وكذا يدًا بيد، وٖننها كذا وكذا  )عليو السبلـ(  قاؿ قاؿ أمًن اٞنؤمنٌن» )عليو السبلـ( جعفر
 «.نظرة فخذىا بأّي ٖنن شئت واجعل صفقتها واحدة، فليس لو إاّلأقّلهما وإف كانت نظرة

أّف : »)عليهم السبلـ(  عن أبيو عن آبائو والثانية: وباسناده عن أ٘ند بن ١نمد عن الربقي عن النوفلي عن السكوين عن جعفر
قضى يف رجل باع بيعًا واشرتط شرطٌن بالنقد كذا وبالنسيئة كذا، فأخذ اٞنتاع على ذلك الشرط فقاؿ:  )عليو السبلـ( علياً 

أبواب  /ٖٙ: ٛٔالوسائل « ىو بأقل الثمنٌن وأبعد األجلٌن، يقوؿ: ليس لو إاّلأقل النقدين إىل األجل الذي أّجلو بنسيئة
 ٕ، ٔح  ٕأحكاـ العقود ب 
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على أّف العقود غًن تابعة للقصود، فإّف البائع قصد البيع بأقّل الثمنٌن على تقدير النقد وبأكثر٨نا على تقدير النسيئة، 
البائع، ومن الظاىر أّف العقود تابعة والروايتاف دلّتا على وقوع اٞنعاملة بأقّل الثمنٌن على تقدير النسيئة وىو غًن ما قصده 

 للقصود، ألّف أدلّة االمضاء شرعاً إ٧نا وردت على طبق ما قصده اٞنتعاقداف، ىذا.

ولكّنو ال يضّر بالروايتٌن بعد صحتهما سنداً، فإنو حكم تعّبدي فنأخذ بو وللشارع أف يتصرؼ يف بعض خصوصيات مقاصد 
اب النكاح وإف مل نلتـز بو وىو أنو إذا قصد اٞنتعة ونسي ذكر األجل يف عقدىا ينقلب اٞنتعاملٌن، وقد التزموا نظًن ذلك يف ب

وصف  «ٔ»  يف حاشيتو )قّدس سرّه( إىل الدواـ مع أنو غًن ما قصده الزوجاف، فاٞنهّم ىو اٞنراجعة إىل سند الروايتٌن، والسيد
 رواية السكوين بالصحة واالعتبار حيث قاؿ: مع أّف الثانية تعّد من اٜنسن أو الصحيح.

عن شرطٌن يف بيع أو بيعٌن يف بيع، و٪نتمل انطباقها  )صّلى اللَّو عليو وآلو(  دّلت على ّني النيب «ٕ»  وىناؾ طائفة اخرى
 على اٞنقاـ كما ٪نتمل إرادة معىن آخر.

أّف األصحاب لعّلهم مل يطّلعوا إاّلعلى ما رواه السكوين وضّعفوىا وذىبوا إىل بطبلف  «ٖ»  اٜندائق وكيف كاف فقد قاؿ يف
  البيع بثمنٌن، مع أّف ىناؾ روايتٌن اخريٌن و٨نا صحيح وكالصحيح وكلتا٨نا مرّويتاف عن ١نمد بن قيس روى إحدا٨نا يف الفقيو

  والسند فيو «٘»  وسندىا فيو صحيح، وروى االخرى يف الكايف «ٗ»

______________________________ 
 مبحث النقد والنسيئة ٚٚٔ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٔ)

 ٘، ٗ، ٖح  ٕ/ أبواب أحكاـ العقود ب ٖٚ: ٛٔ( الوسائل ٕ)

 ٖٕٔ: ٜٔ( اٜندائق ٖ)

 ٕٔٛ/ ٜٚٔ: ٖ( الفقيو ٗ)

 ٔ/ ٕٙٓ: ٘( الكايف ٘)

 ٖٕ٘، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

عنهما ّنعتربة ١نمد بن قيس ومقتضا٨نا أّف اٞنعاملة صحيحة بأقّل  )قّدس سرّه(  ىنا عرّب شيخنا األنصاريكالصحيح، ومن 
 الثمنٌن وأبعد األجلٌن فيما إذا باع مالو بثمنٌن.



ًن اٞنشرتي يف و٪نتمل يف ىاتٌن الروايتٌن معنياف أحد٨نا: أف يبيع البائع مالو بالثمن األقل إاّل أنو يشرتط الزيادة على تقدير تأخ
رّده، فيبيعو بدرىم ولكنو يشرتط در٨ناً آخر بازاء تأخًنه إىل مّدة كذا، والزيادة يف ىذه الصورة ١نّرمة ألّّنا ربا ظاىر واشرتاطها 
باطل، إاّلأّف فساد الشرط ال ٬ننع عن صحة اٞنشروط فاٞنعاملة صحيحة والشرط فاسد فيكوف الثمن ىو األقل ال ١نالة، إاّلأنو 

ع الكبلـ حينئذ يف وجو جواز التأخًن للمشرتي إىل أبعد األجلٌن وعدـ جواز اٞنطالبة للبائع قبلو مع أنو باعو بأقّل الثمنٌن يق
)قّدس   وال أجل فيو بعد إسقاط االشرتاط واٜنكم ببطبلف اشرتاط الزيادة على تقدير التأخًن. وقد وّجهو شيخنا األنصاري

للبائع وجواز التأخًن للمشرتي مع كوف اٞنعاملة نقدية إ٧نا ىو من جهة إسقاط البائع حق اٞنطالبة  بأّف عدـ جواز اٞنطالبة سرّه(
باشرتاط الزيادة على تقدير التأخًن ّنعىن أنو رضي بالتأخًن يف مقابل عوض معٌّن وىو الزيادة وأسقط حق مطالبتو بازائو وكوف 

إسقاطو ألنو فعل فعلو وأسقط حّقو، وعدـ وصولو إليو شرعًا ال يرفع العوض ١نّرمًا شرعًا وعدـ وصولو إليو ال ٬ننع عن 
إسقاطو السابق نظًن ما إذا أسقط حقو يف القصاص يف مقابل عوض غًن شرعي كما إذا أسقطو يف مقابل عبد أخذه من 

ّحت اٞنعاملة بأقّل الثمنٌن إىل القاتل وكاف العبد ملك الغًن واقعاً، أو كاف حرّاً فإنو ال يضّر بإسقاطو اٜنق وىو ظاىر وٟنذا ص
 أبعد األجلٌن، ىذا.

وال ٫نفى عليك عدـ ٕنامية ما أفاده لوجهٌن، أحد٨نا: أّف إرادة ىذا االحتماؿ من الروايات خبلؼ الظاىر، فإّف ظاىرىا أّف 
شرتي يف أدائو ال أّف ىناؾ ىناؾ ٖننٌن وقد باع مالو بثمنٌن وعلى تقدير ىذا االحتماؿ الثمن واحد والزيادة يف مقابل تأخًن اٞن

 ٖننٌن.
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وثانيهما: على تقدير االغماض عن ذلك، أّف جواز اٞنطالبة ليس من اٜنقوؽ حّت يقبل االسقاط، وإ٧نا ىو من األحكاـ 
 اٜنقوؽ.الشرعية فبل يسقط تربّعاً أيضاً فضبًل عّما إذا كاف بعوض، وال يقاس ذلك ُنق القصاص فإنو من 

فالصحيح أف يراد من األخبار اٞنعىن الثاين وىو الذي ذىب بعضهم إىل صحتو وبعضهم إىل فساده كما ذكرناه سابقاً وىو أف 
يقاؿ: إّف البائع باع بثمنٌن على تقديرين فهناؾ معاملتاف تقديريتاف إحدا٨نا البيع بالثمن األقل على تقدير النقدية والبيع 

دير التأخًن والنسيئة، فهما معاملتاف معّلقتاف فبل مانع فيهما إاّلمن جهة التعليق إاّلأّف التعليق ال يضّر بالثمن األكثر على تق
يف اٞنقاـ، فإّف الدليل على بطبلنو ىو االٗناع وال إٗناع على بطبلف التعليق يف اٞنقاـ بعد ذىاب ٗناعة إىل الصحة وداللة 

 املة صحيحة.الروايتٌن الصحيحتٌن على صّحتهما، فاٞنع

وملّخصو: أّّنما على خبلؼ العمومات الدالّة  «ٔ» )قّدس سرّه(  نعم يبقى ىناؾ إشكاؿ آخر يف الروايتٌن ذكره األردبيلي
على عدـ جواز أكل ماؿ الغًن إاّل برضاه، وعلى خبلؼ العقل اٞنستقل بقبح التصرؼ يف ماؿ الغًن بغًن رضاه، وذلك فإّف 



ة بأبعد األجلٌن يف مقابل أكثر الثمنٌن ومل يرض هبا يف األجل األبعد بأقل الثمنٌن فكيف دّلت البائع إ٧نا رضي باٞنعامل
 الروايات على صحتها.

وباٛنملة: أّف اٞننشأ ليس ىو اٞنعاملة بأبعد األجلٌن وأقّل الثمنٌن، مع أّف اٞنعامبلت إمضائية، وكوّنا كذلك أي إمضائية ينايف 
 اٞنتعاقداف، فإنو تأسيس على خبلؼ رضا٨نا وليس إمضاء النشائهما.االمضاء اٞنخالف ٞنا أنشأه 

متٌن إاّلأّف األحكاـ الشرعية ليست كاألحكاـ العقلية غًن قابلة للتخصيص، فبل مانع من ٔنصيص ما  )قّدس سرّه(  وما أفاده
  دّؿ على حرمة التصرؼ يف ماؿ

______________________________ 
 ٜٕٖ: ٛ( ٠نمع الفائدة ٔ)

 ٕ٘٘، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

الغًن بغًن رضاه يف اٞنقاـ واٜنكم تعّبدًا َنواز األكل عند البيع بثمنٌن مع عدـ رضا البائع بو، وىذا غًن عدًن النظًن ونظائره  
اٞنلكية من حٌن كثًنة كما يف حّق اٞنارّة واٟنبة والوقف وبيع الصرؼ والسلم فإّف ما أنشأه الواىب أو الواقف أو البائع ىو 

اٞنعاملة والشارع مل ٬نضو وإ٧نا حكم باٞنلكية بعد القبض، وىذا ظاىر وال إشكاؿ فيو بعد صحة الروايتٌن وعمل ٗنلة من 
األصحاب على طبقهما، وال ٬نكن طرحهما ّنجرد أّّنما على خبلؼ العمومات اٞنتقّدمة، ىذا فيما إذا باعو بثمنٌن وعامل 

 واالخرى نسيئة. معاملتٌن إحدا٨نا نقدية

وأّما إذا باعو بثمنٌن وكاف كبل اٞنعاملتٌن نسيئتٌن كما إذا باعو بدرىم إىل شهر وبدر٨نٌن إىل شهرين، فهل ىي كسابقتها أو 
 أّّنا باطلة؟

 أّّنا كسابقتها فاٞنعاملة صحيحة بأقّل الثمنٌن إىل أبعد األجلٌن، وظاىره أّف ىناؾ مبلزمة فكل «ٔ»  ذكر صاحب اٜندائق
 من ذىب إىل الصحة يف سابقتها البّد من أف ٪نكم بالصحة فيها أيضاً.

إاّل أّف األمر ليس كذلك، بل الصحيح ىو البطبلف يف ىذه الصورة، ٞنا عرفت من أّف الصحة ووقوع اٞنعاملة بأقّل الثمنٌن إىل 
نّص وىو ما إذا كاف أحد البيعٌن نقدياً أبعد األجلٌن على خبلؼ القواعد والعمومات، ويف مثلو يقتصر على مورد اليقٌن وال

 واآلخر نسيئة دوف ما إذا كاف كبل٨نا نسيئة.

وإشكاؿ التعليق وإف كاف يندفع بعدـ ثبوت االٗناع على بطبلنو يف اٞنقاـ إاّل أّف كوف الثمن أقّلهما بأبعد األجلٌن كما مّر 
 على خبلؼ القواعد ال دليل على ثبوتو يف اٞنقاـ.



______________________________ 
(ٔ) 

 ٕٕٔ: ٜٔاٜندائق 

 ٕٙ٘، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

وإف كاف ىو البطبلف عند البيع بثمنٌن، إاّلأّف  )صّلى اللَّو عليو وآلو(  اٞننقولتٌن عن رسوؿ اللَّو «ٔ»  مث إّف مقتضى الروايتٌن
الصحيح ىو األخذ ّنا دّلت عليو الروايات اٞنتقّدمة، وال تكوف الروايتاف اٞنذكورتاف معارضة ٟنا، بل يتعٌّن التصرؼ فيهما برفع 

بلبّد من رفع اليد عن اليد عن ظهور٨نا، وذلك ألّّنما ظاىرتاف يف بطبلف البيع بثمنٌن، وىذه األخبار صر٪نة يف صحتو، ف
 ظهور٨نا بصراحة الروايات اٞنتقّدمة ورفع اليد عن ظهور٨نا بأحد وجهٌن:

أحد٨نا: ٘نلهما على النهي التكليفي ورفع اليد عن ظهور٨نا يف النهي الوضعي، فتكوف اٞنعاملة صحيحة ولكّنها ١نّرمة شرعاً 
 وىي توجب الفسق.

 النهي فيهما يف الفساد فاٜنكم باٜنرمة التكليفية ٪نتاج إىل دليل وىو مفقود يف اٞنقاـ. ويدفعو: أنّا بعد ما رفعنا اليد عن ظهور

 وثانيهما: ٘نلهما على الكراىة وىذا ىو اٞنتعٌّن، وال وجو ٞنا احتملو صاحب اٜندائق من ٘نلهما على اٜنرمة التكليفية بوجو.

متعّددة ودّلت على صحة مثل قولو: إذا خطتو  «ٕ»  واياتبقي الكبلـ يف صحة جعل الثمنٌن يف االجارة وقد وردت ىناؾ ر 
فارسياً فكذا وإف خطتو رومياً فكذا و٪نتمل إرادة اٛنعالة بذلك دوف االجارة اٞنوجبة ٛنعل االجرة على ذّمة اٞنوجر فإّف اٛنعالة 

دت علّي ولدي أو من رّد علّي ولدي، ليست إاّلإخباراً وىي ال ٬ننع عن التعليق بل ىي متقّومة بالتقدير والتعليق كقولو إف رد
 وعلى تقدير عدـ إرادة اٛنعالة

______________________________ 
 ( تقّدـ مصدر٨نا آنفاً ٔ)

 ٔح  ٛ/ ب ٔٔٔ، ٕح  ٖٔ/ كتاب اإلجارة ب ٙٔٔ: ٜٔ( راجع الوسائل ٕ)
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وكيف كاف فبما أّف اٜنكم على  «ٔ»  نطباقها عليها وقد بّيناه يف ١نلومن األخبار فلنا كبلـ يف ٘نلها على االجارة لعدـ ا
خبلؼ القاعدة فبلبّد من االقتصار فيو على مورده وىو البيع وال ٬نكن التعّدي عنو إىل االجارة إاّلفيما إذا دّؿ على جريانو 

 فيها دليل.

  الكبلـ يف عدـ وجوب اٞنطاوعة على اٞنشرتي للبائع

 

واشرتطا التأجيل يف أداء الثمن إىل مّدة معّينة ال ٩نب على اٞنشرتي دفع الثمن اٞنؤّجل إىل البائع قبل حلوؿ أجلو إذا تعامبل 
حّت أّف البائع لو طالبو بالثمن ال ٩نب على اٞنشرتي مطاوعتو، والوجو يف ذلك ظاىر وىو أّف اٞنشرتي قد جعل لنفسو حق 

عامبل، ومع إمضاء البائع الشرتاط التأجيل ال وجو لوجوب التعجيل على اٞنشرتي، التأخًن يف األداء وقد رضي بو البائع فت
 وىذا ظاىر وال إشكاؿ فيو.

وإ٧نا الكبلـ يف مقامٌن: أحد٨نا يف أّف اٞنشرتي لو تربّع بدفع الثمن قبل حلوؿ أجلو فهل ٩نب على البائع القبوؿ، أو أّف لو 
 االمتناع عن قبولو حّت ينتهي األجل؟

 يقاؿ بعدـ وجوب القبوؿ على البائع مستندًا إىل دعوى االٗناع على عدـ وجوبو على البائع وينسب إىل بعض العاّمة فرّنا
 اٞنخالفة يف ذلك وأنو ٩نب على البائع القبوؿ، ىذا. «ٕ»

 وال ٫نفى أّف من اٞنستبعد جّداً انعقاد اٗناع تعّبدي يف اٞنقاـ على خبلؼ ما

______________________________ 
 وما بعدىا ٚٚ: ٖٓ( شرح العروة )موسوعة اإلماـ اٝنوئي( ٔ)

 ٛ٘ٔ -ٚ٘ٔ، الوجيز: ٓٗٔ -ٜٖٔ: ٖٔ( اجملموع ٕ)
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أنشأه اٞنتعاقداف ولعّلو مستند إىل بعض الوجوه اآلتية، وعليو فبلبّد من مبلحظة كل من مقامي االثبات والثبوت لًنى أّف حق 
ُنسب مقاـ الثبوت راجع إىل أي شخص، وأّف اللفظ يف مقاـ االثبات ولو ّنعونة القرائن اٜنالية واٞنقالية ظاىر يف  التأخًن

 رجوع اٜنّق إىل أيّهما.



فأّما ُنسب مقاـ الثبوت فيحتمل يف اٞنقاـ أوجو ثبلثة: فيمكن أف يكوف التأخًن حقًا ٝنصوص اٞنشرتي فقط كما إذا جعلو 
 جل التوسعة يف األداء من دوف أف يكوف للبائع يف ذلك غرض.اٞنشرتي لنفسو أل

كما ٬نكن أف يكوف حّقًا ٝنصوص البائع على اٞنشرتي كما إذا مل يتمّكن من حفظ الثمن ألنو غريب فيشرتط على البائع 
 التأخًن يف أدائو إىل شهر، وىذا رّنا يّتفق خارجاً.

اآلخر فهذا يشرتطو على البائع والبائع يشرتطو على اٞنشرتي، فهذه أوجو كما ٬نكن أف يكوف التأخًن حقًا لكل منهما على 
 ثبلثة.

أّما إذا كاف حقًا ٝنصوص اٞنشرتي فقط فبل ينبغي اإلشكاؿ يف أنو إذا رفع اليد عن حقو وتربّع بدفعو إىل البائع ٩نب عليو 
أّف يف قبولو مّنة عليو فبل يكّلف بو كما ذكره  القبوؿ فإنو مالو واٞنشرتي غًن مكّلف ُنفظ ماؿ البائع على الفرض. ودعوى

مندفعة بأنو ال مّنة يف قبوؿ ماؿ نفسو وأي مّنة يف أخذ الشخص ٞنالو، وال يقاس ىذا بالتربّع  «ٔ» )قّدس سرّه( العبّلمة
قبضو ٞناؿ نفسو كما ىو  بالزيادة كما قاسو فإّف الزيادة ليست مااًل للبائع وإ٧نا ىي ىبة وقبوٟنا ال ٫نلو عن مّنة، وىذا ِنبلؼ

 ظاىر. وباٛنملة بناًء على ىذا االحتماؿ يكوف األداء واجباً موّسعاً على اٞنشرتي ولو أف يدفعو يف أي وقت شاء.

وأّما إذا كاف حّقاً للبائع فقط وتربّع بدفعو اٞنشرتي فبل ٩نب عليو القبوؿ فإّف حفظو على اٞنشرتي حينئذ حسب االشرتاط ولو 
 ناع عن القبوؿ.حق يف االمت

  ومن ذلك يظهر ما إذا كاف اٜنق لكل منهما فإّف اٞنشرتي حينئذ إذا أسقط حقو

______________________________ 
 ٖٖ٘: ٔٔ( التذكرة ٔ)

 ٜٕ٘، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

 ىذا كّلو ُنسب مقاـ الثبوت.فبل ٩نب على البائع القبوؿ، إذ لو أيضاً حق يف االمتناع فبل يسقطاف إاّلبالرتاضي والتقايل، 

وأّما يف مقاـ االثبات فإف كاف اللفظ ولو بتبع بعض القرائن ظاىراً يف أحد األوجو الثبلثة فتتبع القرينة، وأّما إذا كاف خالياً عن 
حق للمشرتي ٗنيع القرائن فاللفظ حسب اٛنري اٝنارجي واالرتكاز الثابت عند العقبلء يف معامبلهتم لو ظهور يف أّف التأخًن 

 فقط دوف البائع، وعليو فإذا أسقطو وتربّع بدفعو ٩نب على البائع القبوؿ ألنو مالو، فما ذىب إليو بعض العاّمة ىو الصحيح.

 وأّما االٗناع فلعّلو مستند إىل احتماؿ أنو حق لكل من البائع واٞنشرتي.



سقاطو ُنيث لو طالبو البائع بعد ذلك ٩نب عليو القبوؿ، أّف اٜنق إذا كاف للمشرتي وقد أسقطو فهل يسقط با اٞنقاـ الثاين:
 أو أنو ال يسقط باسقاطو وال ٩نب عليو القبوؿ مع مطالبة البائع أيضاً؟

 رّنا يقاؿ بعدـ سقوطو باسقاطو وأّف اٞنشرتي ال ٩نب عليو رّده مع مطالبة البائع مالو لوجوه ٙنسة:

من أّف التأجيل إ٧نا ثبت يف ضمن عقد الـز كالبيع أو القرض وىو  «ٔ» دما ذكره احملّقق الكركي يف جامع اٞنقاص أحدىا:
من خصوصياتو، وكما أّف العقود البلزمة ال ترتفع باسقاطها فكذلك خصوصياهتا ال ترتفع باسقاطها فبل ترتفع إاّلبالتقايل 

 فقط.

، بل ىي من اٜنقوؽ وىي ٣نّ  ا يسقط باسقاطها، إذ ثبت بالقاعدة أّف وفيو: أّف خصوصيات العقد البلـز ليست كالعقد البلـز
 لصاحب اٜنق أف يتجاوز عن حّقو أفبل ترى أنو إذا باع شيئاً أو استأجر اٝنّياط ٝنياطة ثوبو واشرتط عليو لنفسو أمراً 

______________________________ 
 ٔٗ: ٘( جامع اٞنقاصد ٔ)

 ٕٓٙ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

 تنّبو ٞنا ذكرناه فذكر الوجو اآليت. )قّدس سرّه(  ، ولعّلولو أف يسقط حقو ويتجاوز عنو

وىو أّف التأخًن حق لكل من اٞنشرتي والبائع فإذا ْناوز اٞنشرتي عن حّقو فحق البائع ُنالو، فالتأخًن ال يسقط  ثانيها:
 باسقاط اٞنشرتي، ىذا.

 وفيو أّواًل: أّف التأخًن كما عرفت حق ثابت ٝنصوص اٞنشرتي كما مّر.

وثانياً: أنّا لو أغمضنا وبنينا على أنو حق لكل منهما فهو ال ٬ننع عن وجوب الرّد على اٞنشرتي فيما إذا أسقطو اٞنشرتي مث 
طالبو البائع ّنالو كما ىو ١نل الكبلـ وذلك ألّف اٞنشرتي قد أسقط حّقو على الفرض والبائع أيضًا أسقطو ّنطالبتو من 

لعدـ وجوب القبوؿ على اٞنشرتي فإّف اٞنانع عنو إف كاف ىو حق اٞنشرتي فاٞنفروض أنو اٞنشرتي، وبعد اسقاطهما ال وجو 
تنّبو ٞنا ذكرناه أيضًا فذكر  )قّدس سرّه(  أسقطو، وإف كاف ىو حّق البائع فاٞنفروض أنو يطالب ّنالو وىو إسقاط ٜنّقو، ولعّلو

 وجهاً ثالثاً.

جموع اٞنشرتي والبائع ال أنو حّقاف، وإذا كاف حّقًا واحدًا فهو ال يسقط حاصلو أّف حق التأخًن حق واحد قائم ّن ثالثها:
 إاّلبرتاضيهما وتقايلهما وال يسقط باسقاط ىذا وحده وذاؾ وحده.



ويدفعو: أّف التأخًن حق للمشرتي فقط وعلى تقدير االغماض فهو حق ثابت لكل منهما على وجو االستقبلؿ، فإّف ثبوت 
ع كما يف إرث اٝنيار القائم ّنجموع الورثة ٪نتاج إىل دليل خاص وىو مفقود يف اٞنقاـ، نعم لو مت ما حق واحد وقيامو باجملمو 

 أفاده صغرى وثبت أّف اٜنق واحد قائم هبما فبل بأس ّنا أفاده، إاّلأّف الكبلـ يف ثبوت الصغرى كما ىو ظاىر.

  التأجيل منيف اٞنقاـ: وىو أّف  «ٔ» )قّدس سرّه( ما ذكره العبّلمة رابعها:

______________________________ 
 ٕٛ٘: ٓٔ( التذكرة ٔ)
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أوصاؼ العقد وتوابعو وىي ال تكوف مستقّلة يف الثبوت والسقوط وإ٧نا يثبت أو ترتفع بتبع العقد، وىي نظًن ما لو اشرتط 
خاّصة فكما ىو ال يسقط باسقاطو مستقبًل فكذلك التأجيل يف وصف اٛنودة يف اٜننطة أو وصفًا آخر ككوّنا من مزرعة 

 اٞنقاـ، ىذا.

وال ٫نفى أّف ىذا الوجو أردأ ٣نّا ذكره احملّقق الكركي وذلك أّما أّواًل: فبالنقض فإّف ما ذكره لو مت القتضى عدـ سقوطو حّت 
كليهما، اللهّم إاّلبالتقايل يف أصل العقد حّت   بالتقايل فإنّو على الفرض غًن مستقل يف الثبوت والسقوط باسقاط أحد٨نا أو

 يرتفع بارتفاعو وىو خبلؼ اٞنفروض، فإّف الكبلـ فيما إذا بقي العقد ُنالو وأسقط التأجيل فقط.

يع وأّما ثانياً: فباٜنّل وبياف الفارؽ بٌن اشرتاط التأجيل ووصف اٛنودة يف اٜننطة، فإّف الوصف اٞنذكور قيد للمبيع ّنعىن أّف اٞنب
يف الذّمة حينئذ حصة خاّصة من اٜننطة وارتفاعو يوجب ارتفاع اٞنبيع، وىذا ِنبلؼ االشرتاط فإنو أمر خارج عن اٞنبيع والثمن 
فلو قيس ينبغي قياس شرط التأجيل باشرتاط وصف الصحة يف العٌن اٝنارجية فإنّو أيضًا خارج عن اٞنبيع ولكنو يسقط 

وجهاً  «ٔ» )قّدس سرّه(  هذه الوجوه ال ترجع إىل ١نّصل ومن ىنا ذكر شيخنا األنصاريباالسقاط فكذا الشرط يف اٞنقاـ، ف
 آخر وىو:

و١نّصلو: أّف مرجع اشرتاط التأجيل والتأخًن يف اٞنعاملة إىل إسقاط البائع حّقو عن مطالبة مالو إىل انقضاء األجل،  خامسها
وىذا الساقط ال يعود ثانيًا باسقاط اٞنشرتي التأجيل والتأخًن، فإّف اٞنشرتي ال والية لو على إثبات حق للبائع بعد إسقاطو 

  إذا باع وتربّأ عن عيوب اٞنبيعباشرتاط التأجيل، ونظًن ذلك ما 

______________________________ 
 ٕٗٔ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)
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الذي ىو ّننزلة إسقاط خيار العيب فإنو ال يعود بعد ذلك باسقاط اشرتاط التربّي إذ ليس للمشرتي وال للبائع جعل حق 
يف  )قّدس سرّه(  ذا مل يتحّقق يف ضمن العقد كما ىو اٞنفروض، ىذه خبلصة ما أفادهاٝنيار بعد إسقاطو فإنو ال وقع لو فيما إ

 اٞنقاـ.

ويدفعو أمراف: أحد٨نا أّف ما أفاده لو مت ٞننع عن صحة االقالة أيضاً، فإّف الساقط ال يعود باالقالة وال بغًنىا، وال يثبت 
ٝنيار بالتربّي من العيوب إذا تقايبل ورضيا بأف يثبت للمشرتي باقالتهما خيار ألحد، وال حق للبائع فإنو بعد إسقاط حق ا

 معرتؼ بصحة االقالة وسقوط التأجيل هبا. )قّدس سرّه(  اٝنيار ٞنا يتحّقق اٝنيار أصبًل، مع أنو

من قبيل  وثانيهما: أّف إرجاع اشرتاط التأجيل إىل إسقاط حق اٞنطالبة ببل موجب فإّف جواز اٞنطالبة كما أسلفناه سابقًا ليس
 اٜنقوؽ القابلة لبلسقاط وإ٧نا ىو حكم شرعي غًن قابل للسقوط.

والذي يدلّنا على ما ذكرناه: مضافًا إىل أنو ال دليل على كونو من اٜنقوؽ القابلة للسقوط، أّف البائع إذا أسقط حق مطالبتو 
شرتي القبوؿ، وىذا كاشف عن عدـ كوف حٌن اٞنعاملة مث ندـ وطالب اٞنشرتي ّنالو ٩نوز لو ذلك ببل خبلؼ و٩نب على اٞن

جواز اٞنطالبة من اٜنقوؽ، بل الصحيح أّف مرجع اشرتاط التأجيل والتأخًن إىل جعل حق للمشرتي يف إبقاء ماؿ البائع عنده  
ّكن من كما يف األعياف اٝنارجية فإنو إذا باع داره واشرتط بقاء الدار ٓنت يده إىل سنة ليسكنها يثبت لو حق وسلطنة هبا يتم

تأخًن رّد العٌن إىل اٞنشرتي، وكذا اٜناؿ يف الكّليات وما يف الذمم فإنو إذا اشرتط التأخًن يف رّد الثمن إىل البائع معناه أنو 
جعل لنفسو حّقاً يف تأخًن رّد ماؿ البائع، فمرجع اشرتاط التأخًن إىل إثبات حّق للمشرتي ال إىل إسقاط حق البائع، إذف فبل 

ي من أف يتجاوز عن حّقو ويسقطو باسقاطو، فما نسب إىل بعض العاّمة وبعض األصحاب من سقوط التأجيل مانع للمشرت 
 باسقاط
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 اٞنشرتي ىو الصحيح.

  الكبلـ فيما إذا كاف الثمن أو الدين حااّلًأو صار كذلك بانقضاء األجل

 

اسقاط اٞنشرتي التأجيل أو بانقضاء األجل، فهل ٩نب على البائع قبض مالو إذا كاف الثمن حااًل يف نفسو أو صار كذلك ب
 وىو الثمن فيما إذا أراد اٞنشرتي دفعو إليو أو ال ٩نب؟ فيو خبلؼ وٕناـ البحث بالتكّلم يف جهات:



فإّف عدـ قبضو  ذىب اٞنشهور إىل أّف البائع ٩نب عليو قبض الثمن عند حلوؿ أجلو فيما إذا رّده اٞنشرتي، اٛنهة االوىل:
الثمن إضرار على اٞنشرتي وىو مرفوع يف الشريعة اٞنقّدسة، فإذف ٩نب عليو القبض، مث رتّبوا عليو أنو إذا امتنع عن القبض 

 فهل ٩نب على اٜناكم إجباره عليو أو ال ٩نب؟

تبو على ترؾ قبض البائع والظاىر عدـ وجوب القبض على البائع عند حلوؿ األجل، والوجو يف ذلك: أّف الضرر اٞنتصور تر 
قسماف: ضرر خارجي من نقص يف ماؿ اٞنشرتي أو نفسو أو عرضو، وضرر اعتباري ككونو مديونًا للبائع وىو نقص على 

 وجاىتو وشرافتو عند الناس وال يرضى ِنجلتو بذلك.

فإنو ال يصًن بذلك مريضًا وال ء من ذلك برتؾ البائع القبض  أّما الضرر اٝنارجي فاٞنفروض أنو ال يرتّتب على اٞنشرتي شي
 يذىب ماؿ من كيسو وال يرد خسارة على عرضو وىذا ظاىر.

وأّما الضرر االعتباري فهو وإف ترّتب على اٞنشرتي يف بعض اٞنوارد كما عرفت إاّلأنو ال كّلية لو، فإّف مثل البنوؾ ال يتضّرر 
البًا من آخر، وكونو مديونًا ليس ضررًا عليو، إاّل أّف الكبلـ بكوّنا مديونة لبعض ألّف شغل البنك أف يكوف مديونًا لبعض وط

 يف أّف منشأه ىل ىو عدـ قبض البائع الثمن أو منشأه حكم الشارع أو
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شخص آخر  العقبلء ببقاء ذّمتو مشغولة ّناؿ الناس، ال ينبغي اإلشكاؿ يف أّف عدـ قبض اٞنالك ٞنالو ال يكوف موجبًا لتضّرر
وإ٧نا الضرر ينشأ عن حكم الشارع أو العقبلء بأنو مديوف وذّمتو مشغولة ّناؿ الغًن، وحيث إنو ضرري فنرفعو باٜنديث وأّف 
ذّمتو ليست مشغولة ّناؿ الغًن، وأّما إثبات وجوب القبض على البائع بذلك فبل فإنو يرفع اٜنكم الضرري ال أنو يثبت حكماً 

ائع يكوف ذلك مسقطاً ٞنا يف ذّمة اٞنشرتي، إاّلأّف تركو القبض ال يوجب بقاء اشتغاؿ ذّمتو كما عرفت، آخر. نعم لو قبضو الب
 ىذا كّلو يف ىذه اٛنهة.

 إذا امتنع البائع عن القبض فهل ٩نربه اٜناكم عليو أو ال؟ اٛنهة الثانية:

فإنّا بنينا على عدـ وجوب القبض عليو، ومع ذلك  قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه يف اٛنهة االوىل أنو ال ٩نوز للحاكم إجباره
 ال يكوف تركو تركاً للواجب فبأّي موجب ٩نرب على فعل غًن واجب.

مث لو سّلمنا وبنينا على أّف القبض واجب عليو فلماذا اختص االجبار باٜناكم أّواًل مّث يف اٞنراتب النازلة تصل النوبة إىل 
واحد من ىذه اٛنهة، ألّف إجباره حينئذ يدخل ٓنت األمر باٞنعروؼ وىو واجب على  اٞنؤمنٌن، بل اٜناكم وغًنه يف عرض 



يف صريح كبلمو من وجوب ذلك على اٜناكم أّواًل مث يف  «ٔ» )قّدس سرّه(  كل أحد، فبل وجو ٞنا أفاده شيخنا األنصاري
 اٞنراتب النازلة ٩نب على سائر اٞنؤمنٌن.

وجوب االنفاؽ على الزوج من حيث إنو ٩نرب عليو من قبل اٜناكم على تقدير امتناعو عن و٣نّا ذكرناه يظهر أّف قياس اٞنقاـ ب
 االنفاؽ مع الفارؽ، فإّف وجوب االنفاؽ على الزوج مسّلم ىناؾ، وأّما يف اٞنقاـ فوجوب القبض على البائع أّوؿ الكبلـ.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٕٛٔ: ٙاٞنكاسب 
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يف أنو إذا بنينا على وجوب القبض على البائع إاّلأنو امتنع عن القبض ومل ٬نكن إجباره أو أنكرنا وجوبو عليو،  اٛنهة الثالثة:
 ؟«ٔ»  فهل ٩نب على اٜناكم قبضو ألنو ويل اٞنمتنع أو أنو غًن واجب على اٜناكم

مو باٜناؿ وٕنّكنو من قبضو، وليس حالو حاؿ ماؿ الغائب أو الصحيح أّف اٜناكم ال ٩نب عليو القبض لوجود مالكو وعل
الطفل أو غًن٨نا من اٞنبّلؾ غًن اٞنتمّكنٌن من أخذ أمواٟنم، فإّف اٜناكم يف مثلهم يقبض اٞناؿ لواليتو على الغائب والقاصر، 

طالبة اٞنديوف باٞناؿ إذ مل يثبت وأّما مع وجود مالكو وٕنّكنو من حفظ مالو فبل ٩نب على اٜناكم قبضو بل ال ٩نوز للحاكم م
 لو الوالية على أمواؿ الناس فليس لو اٞنطالبة مع رضا اٞنالك ببقائو يف ذّمة اٞنديوف ورضا اٞنديوف أيضاً بذلك.

وباٛنملة: أّف حاؿ اٜناكم وغًنه يف ذلك على حّد سواء، فإّف القبض إ٧نا ٩نوز ٟنم حسبة، وىو إ٧نا يثبت مع عدـ ٕنّكن 
 من اٜنفظ وأّما مع ٕنّكنو ووجوده فلم يدّؿ دليل على وجوب حفظو وأخذه على اٞنؤمنٌن.اٞنالك 

يف بياف وظيفة اٞنشرتي واٞنديوف فيما إذا امتنع الدائن عن قبض مالو ومل ٩نب على اٜناكم قبضو. قد عرفت أّف  اٛنهة الرابعة:
والدائن فإنو أمر ضرري عليو، فهل يثبت بذلك والية مقتضى قاعدة ال ضرر أّف اٞنديوف ال يبقى مشغوؿ الذّمة للبائع 
 للمديوف يف تعيٌن ماؿ الدائن يف ماؿ خارجي أو أنو ال والية لو عليو؟

الظاىر أنو ال والية للمديوف على ذلك ومل يدّؿ دليل عليو، بل الوالية يف ذلك للحاكم، وىذا ال من جهة داللة الدليل على 
  ماؿ الدائن يف ماؿ خارجي بل من جهة األخذ باٞنقدار اٞنتيقن، وذلك ٞنا أشرنا إليو يف ثبوت الوالية للحاكم يف تعيٌن



______________________________ 
جعل اٛنهتٌن األّولتٌن جهة واحدة وعّد الثالثة جهة ثانية وذكر أّف اٛنهة الثانية يف  )داـ ظّلو( ( اعلم أّف سيدنا االستاذٔ)

  تعيٌن وظيفة اٜناكم
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من أنو رّنا تثبت الوالية للحاكم ال لداللة دليل عليو بل من جهة أنو اٞنقدار اٞنتيّقن من ثبوت الوالية لو،  «ٔ» ُنث الوالية
 وعليو فللمشرتي أف يعٌّن حصة اٞنالك يف عٌن خارجية بإذف اٜناكم وإجازتو.

زؿ حصة اٞنالك فقط من دوف أف يدخل ذلك يف ملك البائع والدائن بل يكوف يف أّف اٞنديوف ىل يثبت لو ع اٛنهة اٝنامسة:
باقيًا على ملك اٞنديوف، ولو أف يتصرؼ فيو ولو باتبلفو ألنو إرجاع ٞناؿ الدائن إىل ذّمتو، إاّلأنو إذا تلف فضمانو على الدائن 

ما بيد اٞنديوف ملك لنفسو إاّلأنو إذا تلف  على عكس اٞنغصوب فإنو ملك ٞنالكو وإذا تلف فضمانو على غاصبو ويف اٞنقاـ
فيتلف عن الدائن والبائع ألنو متعّلق ٜنّقو وإذا تلف يرتفع حقو ال ١نالة، أو أنو بالعزؿ يدخل يف ملك الدائن ويسقط واليتو 

 يف صًنورتو ملكاً لو بقبضو؟

قوط والية الدائن يف رضايتو يف تعيٌن حقو، أّف غاية ما يثبت ُنديث ال ضرر ىو س «ٕ» )قّدس سرّه(  ذكر شيخنا األنصاري
ألّف اعتبار رضاه يف ذلك وقبضو أمر ضرري على اٞنشرتي وىو موجب لبقاء ذّمتو مشغولة إىل األبد، وأّما أنو يدخل يف ملكو 

ولكنو مورد ٜنق وال والية لو يف صًنورتو ملكًا لو فبل موجب لو، ومّثل لو ّنا إذا جىن عبد أحد على غًنه فإنو ٣نلوؾ ٞنالكو 
اجملين عليو، فإذا تلف ارتفع حّقو، ويف اٞنقاـ أيضًا اٞنعزوؿ ٣نلوؾ للمشرتي ولو أف يتصرؼ فيو ويرجع ماؿ الدائن إىل ذّمتو، 

 يف اٞنقاـ. )قّدس سرّه(  إاّلأنو إذا تلف فيحسب عن الدائن ألنو متعّلق حّقو وقد تلف، ىذا غاية ما أفاده

 الصواب والوجو يف ذلك: ىو أنّا إذا حكمنا بسقوط ولكّنو يف غاية البعد عن

______________________________ 
 ٘ٚٔ( راجع اجملّلد الثانٍن من ىذا الكتاب الصفحة ٔ)

 ٕٛٔ: ٙ( اٞنكاسب ٕ)
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بٌن الناس، وبنينا على أّف اٞنوجود  ما يف ذّمة اٞنشرتي ُنديث ال ضرر ألّف بقاءه يف ذّمتو ضرري عليو ومناٍؼ ٛناىو وحرمتو
اٝنارجي أيضًا ليس ملكًا للدائن، فلنا أف نسأؿ عن ملك الدائن وأنو ثبت يف أي مكاف وىل ملكو يف ذّمة اٞنديوف أو أنو 



متشّخص يف اٝنارج بعزلو، واٞنفروض أنو ليس يف ذمتو وال ىو متشّخص يف اٝنارج فملكو متحّقق يف أي وعاء وأين ذىب 
 ء. ، فإذا مات ينتقل إىل ورثتو أي شيملكو

فالظاىر أّف اٞنشرتي بعزلو يعٌّن ملك الدائن يف اٞنوجود اٝنارجي وإاّل فبل معىن لتلفو، فإّف ما يف الذّمة ال يتصّور لو تلف، 
اٝنارجي وإاّل  غاية األمر يكوف ذلك بإذف اٜناكم كما مّر فإنو معىن عدـ ثبوت اٞنلك يف ذمتو، أي لو أف يشّخصو يف اٞنوجود

 يبقى يف ذّمتو وىو أمر ضرري عليو.

ومن ذلك يظهر أّف قياس اٞنقاـ بتعّلق حق القصاص على عبد الغًن ٛننايتو مع الفارؽ، فإّف يف القصاص يثبت حق اجملين 
ن كاف يف ذّمة عليو على عبد الغًن وىو مع كونو ملكًا لسيده متعّلق ٜنق اجملين عليو، وىذا ِنبلؼ اٞنقاـ فإّف ملك الدائ
ال  )قّدس سرّه(  اٞنديوف فإذا فرضنا أنو ضرري ورفعناه باٜنديث يتعٌّن أف يكوف ملكو متشّخصاً يف اٞنوجود اٝنارجي، فما أفاده

 يرجع إىل أمر معقوؿ.

أف يرضى بو الدائن ومن ذلك يظهر أيضاً أّف ٧ناء اٞنعزوؿ للدائن وأّف اٞنديوف ليس لو أف يتصرؼ فيو ويرجعو إىل ذمتو اللهّم إاّل 
 وحينئذ يكوف تبديبًل ومعاملة معاطاتية.

أنو ظهر من مطاوي ما ذكرناه عدـ وجوب اٜنفظ على اٞنشرتي واٞنديوف بعد عزلو، فإّف اٞنشرتي  بقي ىناؾ أمراف: أحد٨نا
و، وأّما مع وجود وغًنه من اٞنؤمنٌن يف ذلك سواء، وإ٧نا ٩نب عليهم حفظ ماؿ الغًن حسبة مع عدـ ٕنّكن مالكو من حفظ

 مالكو وٕنّكنو من حفظ مالو وعلمو بأنو يتلف على تقدير عدـ قبضو فبل
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 ٩نب عليهم حفظو، بل لو أف ٫نرب الدائن بأّف مالك يف الطريق أو يف اٞنسجد وبو يسقط عن عهدتو.

  ذكر يف طي كلماتو أّف مورد رواية ال ضرر من قبيل ما ٥نن فيو، وأّف النيب «ٔ» )قّدس سرّه(  أّف شيخنا األنصاري وثانيهما:
فيها ألغى والية ٚنرة على شجرتو ُنديث ال ضرر، ويف اٞنقاـ أيضاً تلغى والية الدائن على مالو ُنديث  )صّلى اللَّو عليو وآلو(

 ال ضرر و٥نكم بتعّينو بعزؿ اٞنديوف، ىذا.

بقلع الشجرة وإلقائها إىل ٚنرة يف اٜنديث ليس من جهة تطبيق قاعدة ال ضرر  صّلى اللَّو عليو وآلو()  وال ٫نفى أّف حكم النيب
حيث عّوضو بأكثر  )صّلى اللَّو عليو وآلو(  عليو وأنو مقتضى ال ضرر يف اإلسبلـ، بل من جهة تأديب ٚنرة لعدـ قبولو منحتو

ر على األنصاري مل ينشأ عن بقاء والية ٚنرة على شجرتو، بل إ٧نا نشأ من من شجرتو يف الدنيا واآلخرة ومل يقبلو، وإاّل فالضر 
 فراجع. «ٕ» دخولو عليو ببل استئذاف وإسقاط والية ٚنرة مل يكن من باب قاعدة ال ضرر كما بّيناه يف ُنث ال ضرر



  فرعاف

 

 فرعٌن يف اٞنقاـ. «ٖ» )قّدس سرّه(  ذكر شيخنا األنصاري

قصد أخذ مقدار معٌّن من ماؿ مشرتؾ بٌن زيد وعمرو بنّية حصة أحد٨نا كزيد لعداوة بينو وبينو أو أّف الغاصب إذا  أحد٨نا:
 لصداقة بينو وبٌن عمرو

______________________________ 
 ٕٚٔ -ٕٙٔ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)

 وما بعدىا ٙٔٙ(: ٚٗ)موسوعة اإلماـ اٝنوئي  ٕ( مصباح االصوؿ ٕ)

 ٜٕٔ: ٙ( اٞنكاسب ٖ)

 ٜٕٙ، ص: ٖ اٝنيارات، جمكاسب 

وألجلها ال يريد الظلم عليو، فهل ٪نسب التالف عليهما كما أّف الباقي ٟنما، أو أّف التالف ٫نتص ُنّصة زيد وال ٪نسب 
التالف عليهما من جهة قاعدة ال ضرر فإّف حسابو عليهما ضرر على الشريك اآلخر وىو عمرو فيحسب على من قصد 

 الغاصب ظلمو؟

ما إذا مل يتصّد الغاصب ألخذ حصة أحد٨نا من اٞناؿ اٞنشرتؾ كما يف الفرع األوؿ وإ٧نا أكره الشريك اآلخر على  وثانيهما:
قسمة اٞناؿ وإعطاء حصة زيد لو فهل اٞنغصوب يتلف من اٞناؿ اٞنشرتؾ أو أنو ٫نتص ُنصة زيد من جهة قاعدة ال ضرر فإّف 

مل يقصد الظامل غصب حصتو، ومقتضى رفعو أف يثبت لو والية على حسابو على كليهما ضرر على الشريك اآلخر الذي 
 قسمة اٞناؿ وتعيٌن حصة الشريك فيما أعطاه للغاصب؟

يف كبل الفرعٌن أّف اٞنغصوب ٪نسب من اٞناؿ اٞنشرتؾ وال وجو ٛنرياف قاعدة ال ضرر يف  )قّدس سرّه(  ذكر شيخنا األنصاري
 ء من الفرعٌن. شي

ىو اٞنتٌن، أّما يف الفرع األوؿ فؤلنو ال دليل على كوف نية الغاصب وقصده من أسباب القسمة فهي ال  ()قّدس سرّه  وما أفاده
تؤثّر يف تقسيم اٞناؿ اٞنشرتؾ وتعيٌن حصة الشريك، وال يقاس ذلك ّنا ٥نن فيو فإّف بقاء اٞنديوف مشغوؿ الذّمة للدائن ٞنّا كاف 

الضرر على أّف لو والية يف جعل ما يف ذّمتو مشّخصًا يف اٝنارج، وأّما الغاصب ضرريًا على وجاىتو بنينا ّنقتضى قاعدة نفي 



فهو أجنيب عن اٞناؿ رأسًا فكيف تثبت لو الوالية يف تعيٌن حصة الشريك وإفرازىا عن اٞناؿ اٞنشرتؾ، وىذا الفرع ىو الذي 
 ات.أنو مل ٩ند لؤلصحاب فيو تصر٪ناً بنفي وال إثب «ٔ»  نقل عن احملّقق الثاين

 وأّما الفرع الثاين فؤلجل أنو ال وجو الحتساب التالف من حصة أحد٨نا بعد

______________________________ 
 ٔٗ -ٓٗ: ٘( جامع اٞنقاصد ٔ)
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للغاصب ال يوجب كوف اٞناؿ مشرتكًا بينهما، وغاية األمر أّف الداعي ألخذ الظامل ىو كوف اٞناؿ ماؿ زيد، ولكن الداعي 
اختصاص التالف بأحد٨نا مع كوف اٞناؿ مشرتكاً بينهما، ودعوى أّف حسابو عليهما ضرري باالضافة إىل الشريك اآلخر اٞنكره 
على التقسيم، مدفوعة بعدـ جرياف القاعدة يف مثل اٞنقاـ، ألّف حسابو على أحد٨نا أيضًا ضرري على ذلك الشريك الذي 

أّف القاعدة امتنانية فبل ْنري يف اٞنوارد اليت يلـز من جرياّنا خبلؼ االمتناف على شخص آخر، احتسب التالف منو وّنا 
واٞنقاـ نظًن ما إذا أكرىو الظامل على أف يبيع مالو من زيد فيعطيو ماؿ زيد أفيحتمل أحد جرياف القاعدة يف حق اٞنكره ُنيث 

قبل نفسو والوالية من قبل اٞنشرتي مع أنو موجب لتضّرره، وىذا  يثبت لو والية على زيد ويصح بيع مالو منو باألصالة من
 ظاىر.

ودعوى أّف الضرر إذا توّجو إىل الغًن ال ٩نب ٓنّملو بصرفو إىل نفسو، ويف اٞنقاـ الضرر متوّجو ُنسب قصد الغاصب إىل 
 خصوص أحد٨نا فبل ٩نب على اآلخر ٓنّملو وصرفو إىل نفسو.

إ٧نا توّجو على ماؿ خاص وىو مشرتؾ بينهما غاية األمر أّف الداعي للغاصب ىو ماؿ أحد٨نا،  مندفعة بأّف الضرر يف اٞنقاـ
 ء من الفرعٌن باٞنقاـ وال صلة بينهما وبٌن ١نل الكبلـ. وعليو فبل وجو ٞنقايسة شي

  الكبلـ يف عدـ جواز تأجيل الدين اٜناؿ إىل مّدةيف مقابل ماؿ

 

  ُنسب اٞنناسبة للمسألة اٞنتقّدمة أفّ  «ٔ» )قّدس سرّه(  ذكر شيخنا األنصاري

______________________________ 
 ٕٕٔ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)
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ء، وكذلك اٜناؿ فيما إذا كاف  الدين إذا كاف حااًل أو كاف مؤّجبًل وقد حّل فبل ٩نوز تأجيلو أو ٕنديد أجلو يف مقابل شي
.الدين مؤّجبًل إاّلأنو   أراد ٕنديد مّدتو بازاء ماؿ فإنو رباً ١نرـّ

وصريح غًنه االٗناع على حرمتو، بل أفاد أنو ال ٪نتاج يف إثبات حرمتو إىل دليل خاص  «ٔ»  وقد نقل عن ظاىر اٜندائق
دة يف االبتداء كما إذا لكفاية اٞنطلقات الدالّة على حرمة الربا يف اٞنقاـ، فإّف العرؼ ال يرى فرقاً يف الربا بٌن الرتاضي على الزيا

أقرضو عشرة بإحدى عشر، وبٌن الرتاضي عليها بعد القرض ألجل ٕنديد أجلو، فإّف الزيادة اٞنأخوذة يف مقابل االمهاؿ رباً 
 ١نرـّ فيكفي إطبلقات حرمتو يف اٞنقاـ.

ء زائد عليو من االبتداء يكوف رباً  ىو تأجيل الدين ُنذاء ماؿ أي الدين الذي لو أخذ يف مقابلو شي )قّدس سرّه(  و١نل كبلمو
إذا مل يؤخذ الزائد عليو يف االبتداء ولكن الزيادة اخذت يف مقابل االمهاؿ وتأجيلو يكوف ذلك رباً ١نّرماً، وأّما بيع ما يف الذّمة 

 َننسو و٣ناثلو فهو خارج عن ١نّط كبلمو.

وينبغي أيضًا أف يكوف كذلك ألنو مناسب لبحث البيع دوف اٞنقاـ، فإّف ما يف الذّمة إذا كاف من غًن النقود كما إذا كانت 
على ذّمتو عشرة أمناف من اٜننطة وقد أراد بيعها َننسها إىل أجل، فبل إشكاؿ يف بطبلنو حّت فيما إذا مل يكن ىناؾ زيادة 

عّما إذا باعها بأكثر منو ُنسب اٞنقدار، وذلك ألّف لؤلجل قسطًا من الثمن فإذا باع عشرة  يف الثمن عن مقدار مثمنو فضبًل 
أمناف من اٜننطة نقدًا بعشرة أمناف منها إىل مّدة فقد زاد يف طرؼ اٞنثمن، ألّف اٜننطة اٞنعّجلة تزيد قيمتها على اٞنؤّجلة، وإذا 

  فرضنا أنو

______________________________ 
 ٖٗٔ: ٜٔدائق ( اٜنٔ)
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 باعها بأكثر منها فقد حصلت الزيادة من جهتٌن من جهة األجل ومن الزيادة يف الثمن.

وكذا اٜناؿ إذا كاف ما يف ذّمتو من النقود كالدرىم والدر٨نٌن فإنو إذا باعها ّنثلها إىل أجل تقع اٞنعاملة باطلة فضبًل عّما إذا 
منها، والوجو فيو ىو أّف اٞنعاملة حينئذ من بيع الصرؼ ويعترب فيو التقابض يف اجمللس وال يصح جعل أحد٨نا باعها بأكثر 

ء آخر من غًن جنسو ولو كاف بأكثر منو  حااًل واآلخر مؤّجبًل غًن مقبوض، نعم ال مانع من بيع ما يف ذّمتو يف مقابل شي



ٜننطة بعشرة أذرع من الكرباس وكانت قيمة الكرباس أضعاؼ قيمة اٜننطة، ُنسب القيمة أيضاً كما إذا باع عشرة أمناف من ا
 .)قّدس سرّه(  وكيف كاف فبيع ما يف الذّمة خارج عن ١نّط كبلمو

 من حرمة التأجيل يف مقابل الزيادة، وذلك من جهة داللة الروايات الواردة بطرقنا وىي طائفتاف: )قّدس سرّه(  واٜنّق ما أفاده

ما دّلت على جواز التنقيص يف الدين كما إذا كاف عليو دين  -«ٔ» ي مشتملة على صحيحة وموثّقة وغًن٨ناوى -إحدا٨نا:
ال بأس بو، أو إذا قاؿ لو  )عليو السبلـ(  مائة دينار إىل شهر وقاؿ لو الدائن انقدين يف تسعٌن ديناراً بالفعل والباقي لك، قاؿ

)عليو   وقد عّلل )عليو السبلـ(  ائداً، وىو أيضًا ٣نّا ال بأس بو كما نّص بوانقدين نصفو أمهلك يف النصف اآلخر شهرًا ز 
 «ٕ» «فَػَلُكْم ُرُؤوُس أَْمَواِلُكْم اَلَتْظِلُموَف َواَل ُتْظَلُموفَ »  اٛنواز يف كبل اٞنوردين بأنو مل يزد على رأس مالو قاؿ اللَّو تعاىل السبلـ(

ٛنواز فيما إذا استلزمت اٞنعاملة زيادة يف رأس اٞناؿ كما يف اٞنقاـ، فإّف رأس مالو قبل عدـ ا )عليو السبلـ(  فيستفاد من تعليلو
.  التأجيل كاف ىو العشرة وبعده صار إحدى عشر وىو ١نرـّ

______________________________ 
(ٔ) 

 ٚ/ كتاب الصلح ب ٛٗٗ: ٛٔالوسائل 

 ٜٕٚ: ٕ( البقرة ٕ)

 ٖٕٚ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

يف تعليم طريق الفرار من الربا بأّف من أراد التأجيل يف دينو يشرتي من الدائن مااًل بأضعاؼ  «ٔ»  ما وردت الثانية: الطائفة
قيمتو ويشرتط يف ضمنو التأجيل لو يف دينو، فإّف ىذه اٞنعاملة الثانية وصلة إىل التأجيل بعوض ولكّنو بطريق شرعي وقد 

يف بعض  )عليو السبلـ(  وجب الزيادة على رأس اٞناؿ ألّف البيع الثاين وصلة إليها، فأجاباعرتضت العاّمة عليو بأنو باألخرة ت
، ولوال حرمة أخذ الزيادة يف مقابل التأجيل ٞنا كاف لبياف «ٕ»  األخبار بأنو نعم الطريق ٫نلص من اٜنراـ ويبدلو إىل اٜنبلؿ
 أجيل.ىذه الطرؽ وجو بل كانوا يصّرحوف َنواز أخذىا يف مقابل الت

  من أّف أىل اٛناىلية كانوا يزيدوف يف األجل ُنذاء الزيادة ومنعهم الرسوؿ «ٖ»  وأّما ما روي عن ابن عباس يف ٠نمع البياف
عن ذلك وتعّجبوا منو بأنو مثل البيع من االبتداء بالزيادة كما إذا باعو ِنمسة وعشرين من االبتداء، وال  )صّلى اللَّو عليو وآلو(

َأَحلَّ اللَُّو » ٌن ما إذا باعو بعشرين إىل شهر مّث أخذ منو ٙنسة المهالو إىل شهر آخر، فرّدىم اللَّو تعاىل بقولو:فرؽ بينو وب
 فهو مناسب للتأييد ال لبلستدالؿ لعدـ حّجيتو. «ٗ» «اْلَبْيَع َوَحرَّـَ الرِّبَا



______________________________ 
(ٔ) 

 ٜالعقود ب / أبواب أحكاـ ٗ٘: ٛٔالوسائل 

 ٕ، ٔح  ٙ/ أبواب الصرؼ ب ٛٚٔ: ٛٔ( الوسائل ٕ)

 ٜٖٛ: ٔ( ٠نمع البياف ٖ)

 ٕ٘ٚ: ٕ( البقرة ٗ)

 ٕٗٚ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

 

  الكبلـ يف جواز بيع العٌن الشخصية اٞنشرتاةبثمن مؤّجل من بائعها ثانياً وعدمو

 

أنو إذا ابتاع عينًا شخصية بثمن إىل أجل ٩نوز لو بيعها من بائعها ثانيًا قبل حلوؿ  «ٔ» )قّدس سرّه(  ذكر شيخنا األنصاري
 ٓنت ىذا العنواف ٞنسائل ثبلث: )قّدس سرّه(  األجل وبعده َننس الثمن وغًنه أقّل منو أو أكثر أو مساوياً، وقد تعّرض

يًا بعد حلوؿ األجل بأنقص من ٖننو، كاف الثمن من جواز بيع العٌن الشخصية اٞنشرتاة بثمن إىل أجل من بائعها ثان االوىل:
فذىب  «ٕ» )قّدس سرّه(  جنس الثمن األوؿ أو من غًن جنسو، واٞنشهور ذىبوا فيها إىل اٛنواز، وخالفهم الشيخ الطوسي
 إىل حرمتو، وىذه اٞنسألة مربوطة ّنسألة النقد والنسيئة اليت ٥نن فيها وبينهما عبلقة كما ال ٫نفى.

جواز بيع اٞنكيل واٞنوزوف اٞنبتاعٌن من بائعهما ثانياً، كاف الثمن من جنسهما أو من غًن جنسهما قبل حلوؿ األجل  الثانية:
وإف كاف ىو عنواف الطعاـ إاّلأف اٞنراد منو مطلق اٞنكيل واٞنوزوف كما  )قّدس سرّه(  وبعده وعدمو، واٞنوجود يف كبلـ الشيخ
قة بينها وبٌن ما ٥نن فيو وىو مسألة النقد والنسيئة بل ىي مربوطة ّنسألة اٞنكيل يظهر من دليلو، وىذه اٞنسألة ال عبل

واٞنوزوف، فإّف البحث فيها من جهة عدـ جواز رّد اٞنكيل واٞنوزوف عوضًا عن اٞنبيع الذي ىو أيضًا من اٞنكيل واٞنوزوف وإف مل 
 تكن اٞنعاملة نسيئة.



لى اٞنشرتي بيعها منو ثانياً وأّنا صحيحة أو فاسدة، وىذه ىي اليت تقّدمت االشارة ما إذا باع عيناً شخصية واشرتط ع الثالثة:
 إليها ووردت فيها طائفتاف من األخبار إحدا٨نا تثبتها وثانيهما تنفيها.

األجل  أّما اٞنسألة االوىل أعين ما إذا ابتاع عينًا شخصية بثمن مؤّجل مث أراد أف يبيعها من بائعها األوؿ ثانيًا بعد حلوؿ
 بأنقص من ٖننو األوؿ، فاٞنشهور فيها

______________________________ 
 ٕٕ٘: ٙ( اٞنكاسب ٔ)

 ٚٚ: ٖ، االستبصار ٖٖ: ٚ، التهذيب ٖٛٛ( النهاية: ٕ)

 ٕ٘ٚ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

 ىو اٛنواز، وخالفهم يف ذلك الشيخ الطوسي فذىب إىل عدـ اٛنواز.

 و «ٔ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  القاعدة والعمومات واالطبلقات ىو الذي ذىب إليو اٞنشهور لعمـوال إشكاؿ يف أّف مقتضى 
وغًن٨نا، فإّف بيعها من بائعها ثانيًا من أحد أفراد العقود واٞنعامبلت، وليس فاقدًا لشرط من شروط  «ٕ» «َأَحلَّ اللَُّو اْلَبْيعَ »

الناس مسّلطوف على أمواٟنم، وللمشرتي أف يبيع مالو من كل شخص حّت من بائعو،  صحة البيع وال واجداً ٞنانع من موانعها و 
كما أّف البائع متمّكن من أف يبيع مالو من كل أحد حّت من اٞنشرتي، فما ذىب إليو اٞنشهور ىو اٞنوافق للعمومات 

 واالطبلقات، ىذا كّلو.

اٞنقاـ وىي ثبلث ثنتاف منها صحيحتاف وإحداىا غًن معلـو الصحة مضافًا إىل الروايات اٝناصة الدالّة على صّحة اٞنعاملة يف 
 ولكّنها مؤيّدة للروايتٌن األّولتٌن.

عن الرجل يبيع اٞنتاع بنسأ فيشرتيو من صاحبو الذي يبيعو منو، »أّما الصحيحتاف فإحدا٨نا صحيحة بّشار بن يسار وفيها 
بيع ثانيًا ىو الذي وقع عليو البيع نسيئة أّواًل وغًن صر٪نة يف أّف البيع وىذه الرواية ناّصة يف أّف اٞن «ٖ» «قاؿ نعم ال بأس بو

الثاين كاف بأقل من ٖننو األوؿ أو بأكثر منو، كما أّنا غًن صر٪نة يف أنو بعد حلوؿ األجل أو قبلو، إاّلأّنا مطلقة من ىاتٌن 
كثر وكاف بعد حلوؿ األجل أـ قبلو، فهي باطبلقها اٛنهتٌن ألّنا دّلت على جواز البيع اٞنذكور مطلقًا كاف بثمن أقل أو أ

 يشمل اٞنقاـ وىو بيع العٌن الشخصية اٞنبتاعة بثمن مؤّجل من بائعها ثانياً بعد حلوؿ األجل بأنقص من ٖننو األوؿ.

______________________________ 
(ٔ) 



 ٔ: ٘اٞنائدة 

 ٕ٘ٚ: ٕ( البقرة: ٕ)

 ٖح  ٘العقود ب / أبواب أحكاـ ٔٗ: ٛٔ( الوسائل ٖ)

 ٕٙٚ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

رجل كاف لو على رجل دراىم من ٖنن غنم »وفيها  )عليو السبلـ(  وثانيتهما: صحيحة منصور بن حاـز عن أيب عبداللَّو
)عليو   اشرتاىا منو فأتى الطالب اٞنطلوب يتقاضاه، فقاؿ لو اٞنطلوب أبيعك ىذه الغنم بدرا٨نك اليت عندي فرضي، قاؿ

فإّف استحقاؽ « يتقاضاه»وىذه الصحيحة صر٪نة يف أّف البيع الثاين بعد حلوؿ األجل لقولو  «ٔ» «ال بأس بذلك السبلـ(
مطالبة الثمن إ٧نا ىو بعد حلوؿ األجل ال قبلو واستفدنا منو أنو بعد اٜنلوؿ وإاّل فبل ٩نوز لو اٞنطالبة قبلو، إاّلأّّنا غًن صر٪نة 

ثاين عٌن اٞنبيع األوؿ ولعّلو غنم اخرى غًن الغنم اليت اشرتاىا من البائع األوؿ، كما أّنا غًن صر٪نة يف أنو باعو يف أّف اٞنبيع ال
الغنم بأنقص من ٖننها أو بأكثر فيتمّسك من ىذه اٛنهة باطبلقها، فهاتاف الصحيحتاف دلّتا على جواز البيع يف اٞنقاـ 

 لكن االطبلؽ فيهما كاٍؼ يف إثبات صحة اٞنعاملة يف اٞنقاـ.باطبلقهما وإف مل يداّل عليو بنّصهما، و 

ويؤيّد٨نا رواية علي بن جعفر عن كتابو وىي ثالث الروايات يف اٞنقاـ وفيها سألتو عن رجل باع ثوبًا بعشرة دراىم اشرتاه منو 
األوؿ، فعلى تقدير ٕنامية سند  وىي صر٪نة يف أّف الثمن أنقص من الثمن «ٕ»  ال بأس بو )عليو السبلـ(  ِنمسة دراىم، قاؿ

الكتاب اٞنذكور ال بأس باالستدالؿ هبا يف اٞنقاـ، وكيف كاف فمقتضى العمومات وىذه الروايات اٝناّصة صحة البيع يف 
 اٞنقاـ.

)عليو   سألت أبا عبداللَّو»على مذىبو بروايتٌن إحدا٨نا: رواية خالد بن اٜنّجاج وفيها قاؿ  )قّدس سرّه(  وقد استدّؿ الشيخ
  عن رجل بعتو طعاماً يتأّخر إىل أجل مسّمى فلّما جاء األجل أخذتو بدرا٨ني، فقاؿ ليس عندي دراىم ولكن السبلـ(

______________________________ 
 ٔح  ٘/ أبواب أحكاـ العقود ب ٓٗ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٙح  ٘/ أبواب أحكاـ العقود ب ٕٗ: ٛٔ( الوسائل ٕ)

 ٕٚٚ، ص: ٖ جمكاسب اٝنيارات، 



أّف مقتضاىا حرمة بيع  )قّدس سرّه(  واّدعى «ٔ» «ال تشرته منو فإنو ال خًن فيو )عليو السبلـ(  عندي طعاـ فاشرته ميّن، فقاؿ
 العٌن الشخصية اٞنبتاعة بثمن مؤّجل من بائعها ثانياً بأنقص من ٖننو بعد حلوؿ األجل.

فلعدـ صراحة الرواية يف أّف الطعاـ الثاين الذي أراد بيعو من البائع ثانياً  ا أّواًل:أمّ   ولكن الرواية أجنبية عن ذلك بالكّلية وذلك
ىو عٌن الطعاـ الذي اشرتاه منو أّواًل إىل أجل ولعّلو غًنه فإنو نكرة يف كبل اٞنوردين وتكرار النكرة بعد النكرة يقتضي التعّدد 

 «فَِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً »  عرفة يقتضي العينية واالّٓناد كما اّدعوه يف قولو تعاىلواٞنغايرة على ما يقاؿ، كما إّف تكرار اٞنعرفة بعد اٞن
«ٕ». 

أيضاً، ألّف مقتضاىا وإطبلقها عدـ جواز البيع ثانيًا من البائع ولو  )قّدس سرّه(  أّف ىذه الرواية ٣نّا ال يرضى بو الشيخ وثانياً:
بأكثر من ٖننو والشيخ يرى جوازه وإ٧نا ٬ننع عن البيع بالنقيصة، كما أف مقتضاىا عدـ جواز البيع ثانيًا ولو بثمن مساٍو وىذا 

 أيضاً. )قّدس سرّه(  ٣نّا ال ينكره الشيخ

 «.ال ينبغي»ىو الكراىة ال عدـ اٛنواز نظًن قولو « ال خًن فيو» )عليو السبلـ(  أّف الظاىر من مثل قولو وثالثاً:

 أّف الرواية ضعيفة السند ظاىراً فبلبّد من اٞنراجعة، فمقتضى ذلك ىو اٜنمل على الكراىة ال عدـ اٛنواز. ورابعاً:

 وىذه الرواية كسابقتها يف الضعف ظاىراً  «ٖ» وثانيتهما: رواية عبدالصمد

______________________________ 
 ٖح  ٖٔ/ أبواب السلف ب ٖٔٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٘: ٜٗ( الشرح ٕ)

 ٘ح  ٕٔ/ أبواب السلف ب ٕٖٔ: ٛٔ( الوسائل ٖ)

 ٕٛٚ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

أّّنا صر٪نة يف أّف مضافًا إىل أّّنا ٠نملة ُنسب الداللة، وبياف ذلك: أّف الرواية صر٪نة يف أّف البيع إ٧نا ىو بعد األجل كما 
وتطابقو، فلو كانت ظاىرة  )قّدس سرّه(  اٞنبيع أّواًل ىو الذي يراد بيعو ثانياً، فمن ىاتٌن اٛنهتٌن توافق الرواية مذىب الشيخ

أيضًا يف أّف البيع الثاين كاف بثمن أقل من الثمن األوؿ لتّمت داللتها على مسلك الشيخ وأوجبت االلتزاـ بو، فتكوف ىذه 
اية حينئذ مع الغّض عن سندىا موجبة لتخصيص العمومات وتقييد االطبلقات الدالّة على جواز بيع العٌن الشخصية الرو 

 اٞنبتاعة بثمن مؤّجل من بائعها ثانياً بثمن أقل من ٖننها األوؿ.



اٛنهة ٠نملة. ولو  إاّل أّف األمر ليس كذلك وليست الرواية ظاىرة يف أّف الثمن كاف أقل من ٖننو السابق بل ىي من ىذه
أغمضنا عن إٗناٟنا فهي تقتضي اٞننع حّت إذا كاف الثمن أكثر، والوجو يف إٗناٟنا من ىذه اٛنهة ىو أّف السائل يسأؿ فيها 

عن أيّن أبيع الطعاـ من رجل إىل أجل فيجيئين وقد تغًّن الطعاـ من سعره فيقوؿ ليس عندي دراىم،  )عليو السبلـ(  اإلماـ
عر يومو، فقاؿ السائل إنو طعامي الذي اشرتاه ميّن، فقاؿ ال تأخذ منو حّت يبيعو ويعطيك ٖننك، فقاؿ قاؿ خذ منو بس

 السائل أرغم اللَّو أنفي رّخص يل فرددت عليو فشّدد علّي.

اعده قوؿ السائل والتغًّن يف سعر الطعاـ إّما بالنقيصة وإّما بالزيادة وال ثالث يف البٌن، فإف كاف اٞنراد منو ىو النقيصة كما يس
أرغم اللَّو أنفي، فالرواية ال بأس بداللتها على مطلب الشيخ كما مّر، ولكن الظاىر من التغًّن ىو التغًّن بالزيادة كما يساعده 
رّد السائل يف قولو إنو طعامي الذي اشرتاه أي إنو ىو الذي بعتو بقيمة رخيصة فكيف أشرتيو بالزيادة اليت ىي سعر يومو، 

 إذف ال تشرته ودعو حّت يبيعو يف السوؽ ويعطيك ٖننك. )عليو السبلـ(  وأجابو

)عليو  ليس بصدد اٜنكم اٞنولوي على كبل تقديري التغًّن بالنقيصة أو الزيادة، وإ٧نا ىو )عليو السبلـ(  ومنو يظهر أّف اإلماـ
 يف مقاـ بياف حّل اٞنسألة السبلـ(

 ٜٕٚ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

فًنشده إىل اشرتائو منو بقيمة يومو لئبّل يبقى قيمتو يف ذّمة اٞنشرتي وٞنّا مل يرض بو البائع بدعوى أنو الذي بعتو  اليت ىو فيها
بقيمة ناقصة فكيف أشرتيو بالزيادة فأرشده إىل أمر آخر وىو إّنك ال تشرته حينئذ حّت يبيعو يف السوؽ بتلك القيمة السوقية 

عن بعضهم ليست يف مقاـ بياف اٜنكم اٞنولوي بوجو، فما ذكره  «ٔ»  كما نقلو يف اٜندائقالزائدة ويؤّدي ٖننك، فالرواية  
 البعض ىو الصحيح.

اٞننع اٞنولوي عن شرائو ولو بالقيمة الزائدة ولذا قاؿ  )عليو السبلـ(  نعم ال ينبغي اإلشكاؿ يف أّف السائل فهم من جوابو
ألنّو   )عليو السبلـ(  إاّلأّف الصحيح أنو مل يفهم مراد اإلماـ« ؿ ثانياً فشّدد عليّ أرغم اللَّو أنفي رّخص يل فرددت عليو بالسؤا»

  كما بّيناه يف مقاـ االصبلح وبياف ما ىو الطريقة العقبلئية يف مثلو، وعليو فبل داللة يف ىذه الرواية أيضًا على مطلب الشيخ
 كما عرفت.كي ٫نرج هبا عّما تقتضيو االطبلقات والعمومات    )قّدس سرّه(

)قّدس   وبو يكوف الوجوه اٞنستدّؿ هبا على مطلبو ثبلثة وملّخصو: أّف الشيخ )قّدس سرّه(  مث إّف ىناؾ وجهاً ثالثاً ٞنطلب الشيخ
قاس اٞنقاـ بباب السلم يف اٞنكيل واٞنوزوف وغًن٨نا حيث دّلت الروايات يف باب السلم على عدـ جواز بيع اٞنبيع الذي  سرّه(

سألتو عن رجل لو على آخر ٕنر أو شعًن أو حنطة أيأخذ بقيمتو »اشرتاه اٞنشرتي من بائعو األوؿ، ففي رواية علي بن جعفر 
وقد دّلت على أّف بيع  «ٕ» «ّف األصل الذي يشرتي بو دراىم فبل يصح دراىم بدراىمدراىم؟ قاؿ: إذا قّومو دراىم فسد، أل



التمر مثبًل على اٞنشرتي بالدراىم غًن جائز ألنو يرجع إىل بيع الدراىم بالدراىم بواسطة واحدة، ألّف البائع أّواًل باع التمر 
  بالدراىم مث باع اٞنشرتي ذلك

______________________________ 
 ٖٓٔ: ٜٔ( اٜندائق ٔ)

 ٕٔح  ٔٔ/ أبواب السلف ب ٖٛٓ: ٛٔ( الوسائل ٕ)

 ٕٓٛ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

التمر بالدراىم فكأّّنما بّدال الدراىم بالدراىم، والنقص والزيادة يف بيع الدرىم بالدرىم ١نّرماف، فإذا ثبت ىذا اٜنكم يف 
يف السلم ىو اٞنبيع ويف اٞنقاـ ىو الثمن، فإذا آؿ بيع التمر بالدراىم من  السلم فثبت عكسو يف اٞنقاـ ال ١نالة، فإّف اٞنؤّجل

البائع بعد بيعو هبا من اٞنشرتي إىل بيع الدرىم بالدرىم ففي اٞنقاـ أيضًا إذا باع طعامًا بثمن مؤّجل مث أراد تبديل الثمن 
ذ الزيادة فإّنا يؤوؿ إىل بيع عشرة أمناف من التمر يف بالطعاـ يؤوؿ إىل بيع الطعاـ بالطعاـ بواسطة واحدة ويف مثلو ال ٩نوز أخ

 مقابل إحدى عشر مّناً منو وىو غًن جائز، أو يف مقابل عشرة أمناف ودرىم، ىذا.

أّف ىذا اٞنعىن لو ثبت يف السلم القتضى حرمة اٞنعاملة مطلقًا سواء كاف اٞنبيع شخصيًا أـ كاف كّلياً، فإذا باعو عشرة  ويدفعو:
ٜننطة على ٥نو الكّلي يف الذّمة بدراىم مّث باع اٞنشرتي من البائع عشرة أمناف اخر من اٜننطة بالدراىم فهذا أيضاً أمناف من ا

 يرجع إىل بيع الدراىم بالدراىم، مع أّف صحة البيع اٞنذكور ٣نّا ال خبلؼ فيو ىذا أّواًل.

تدّؿ على جواز البيع اٞنذكور فراجع،  «ٔ»  برواية اخرىوثانياً: أّف الرواية اٞنانعة عن ذلك يف السلم يف موردىا معارضة 
 والشيخ أيضاً غًن ملتـز بذلك فيما ذكرناه من بيع الكّلي يف السلم.

)قّدس   وثالثاً: أّف ذلك قياس ١نض. فاٞنتحّصل أّف ما ذىب إليو اٞنشهور ىو الصحيح وال دليل على ما ذىب إليو الشيخ
 تٌن من اٞنسائل الثبلث.ىذا ٕناـ الكبلـ يف اٞنسأل سرّه(

  )قّدس  ويبقى الكبلـ يف اٞنسألة الثالثة اٞنعرّب عنها يف كبلـ شيخنا األنصاري

______________________________ 
 ٔٔح  ٔٔ/ أبواب السلف ب ٖٛٓ: ٛٔ( الوسائل ٔ)
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 «ٕ» )قّدس سرّه( باٞنستثىن وىي ما إذا اشرتط يف البيع األوؿ بيعو منو ثانيًا فقد ذىبوا إىل بطبلنو، وعّللو العبّلمة «ٔ» سرّه(
 بداللة األخبار على بطبلنو. «ٖ» )قّدس سرّه(  بالدور، وغًنه عّللو بعدـ القصد للبيع يف مثلو واقعاً، وعّللو صاحب اٜندائق

عّللو بالدور  )قّدس سرّه( املة باطلة من جهة بطبلف شرطها واستحالتو وقد عرفت أّف العبّلمةوظاىر كلماهتم أّف نفس اٞنع
 ألّف بيع اٞنشرتي من البائع يتوّقف على ملكو وىو يتوّقف على بيعو من البائع وىذا دور ظاىر.

رط اٞنصطلح عليو يف اٞنعامبلت ليس بل ٣نن ىو دونو غريب فإّف الش )قّدس سرّه( وال ٫نفى أّف ىذا التعليل من مثل العبّلمة
ء اٞنشروط بو وإاّل فبلزمو بطبلف اٞنعامبلت اٞنشروطة، فإّف معناه أّف  ىو الشرط الفلسفي أعين ما يتوّقف عليو وجود الشي

اعاً، بل اٞنعاملة معّلقة على وجود شرطها يف اٝنارج ُنيث لواله ٞنا يتحّقق اٞنعاملة يف اٝنارج والتعليق يف العقود مبطل اٗن
الشرط على ما بّيناه سابقًا ّنعىن آخر وملّخصو: أّف اٞنعامبلت اٞنشروطة إ٧نا تكوف معّلقة على التزاـ الطرؼ بالشرط حٌن 
اٞنعاملة، وّنا أّف االلتزاـ حاصل بالفعل فبل يكوف التعليق فيو مبطبًل، كما أّف االلتزاـ باٞنعاملة معّلق على وجود اٞنلتـز بو يف 

 ما يف مثل اٝنياطة ُنيث لواله ٞنا يلتـز البائع ببيعو، وعليو فوجود الشرط وعدمو خارجاف عن البيع واٞنعاملة ألّنااٝنارج ك

______________________________ 
 ٕٖٕ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)

 ٕٔ٘: ٓٔ( التذكرة ٕ)

 ٜٕٔ -ٕٛٔ: ٜٔ( اٜندائق ٖ)
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 اٝنياطة أيضاً يف اٝنارج أـ مل يتحّقق، نعم على تقدير عدـ ٓنّققو يثبت للبائع اٝنيار.متحّققة سواء ٓنّقق 

وكيف كاف فليست اٞنعاملة واٞنلكية متوقّفة على وجود الشرط يف اٝنارج وىو يف اٞنقاـ عبارة عن بيع اٞنشرتي من البائع ثانياً، 
 ر كبلمو.وجبللتو تقتضي إرادة غًن ظاى )قّدس سرّه( فمقاـ العبّلمة

من الدور يف اٞنقاـ ىو أّف الشرط الصحيح يف ضمن  )قّدس سرّه( ومن ىنا وّجهو شيخنا األنصاري بأّف مراد العبّلمة
اٞنعامبلت البّد أف يكوف أمرًا صحيحًا ومعقواًل يف نفسو مع قطع النظر عن البيع واٞنعاملة، ومن البديهي أّف بيع اٞنبيع من 

ي غًن معقوؿ، فإّف اٞنالك كيف يشرتي ملك نفسو فصحة الشرط ومعقوليتو يف اٞنقاـ متوقّفتاف على بائعو لوال بيعو من اٞنشرت 
 البيع كما ىو واضح، واٞنفروض أّف صحة البيع أيضاً مشروطة ومتوقّفة على وجود شرطها فيدور.



طع النظر عن مشروطو، وعليو فبل يرد وىذا التوجيو يف نفسو ال بأس بو، ألّف الشرط البّد من أف يكوف معقواًل يف نفسو مع ق
عليو النقض باشرتاط بيعو من غًن البائع، فإّف البيع من غًن البائع يف نفسو أمر معقوؿ بالوكالة أو بنحو البيع الفضويل وىذا 

ضاً ِنبلؼ البيع من نفس البائع فإنو غًن معقوؿ ألّف اٞنالك ال يشرتي ملك نفسو ولكّنو مع ذلك غًن قابل للتصديق نق
 وحبًل.

خّص إشكاؿ الدور يف اٞنقاـ ِنصوص اشرتاط البيع من البائع ثانياً، ومل يلتـز ببطبلف  )قّدس سرّه( أّما نقضاً: فؤلّف العبّلمة
اٞنعاملة يف مثل اشرتاط االجارة منو، مع أّف ىذا اإلشكاؿ بعينو وارد على االجارة أيضاً، ألّف االجارة من البائع أيضاً مع قطع 

عن بيعو من اٞنشرتي غًن معقولة، ألّف اٞنالك ال يستأجر ملك نفسو، ونظًنه ما إذا اشرتط البائع رىن اٞنبيع عنده وثيقة  النظر
لدين، فإّف الرىن عند البائع مع قطع النظر عن بيع البائع من اٞنشرتي غًن معقوؿ فإنو ّنعىن الوثيقة وكيف ٩نعل ملك نفس 

 مع أّف العبّلمة مل يستشكل يف صحة اشرتاط الرىن بوجو، وىذا ظاىر.البائع وثيقة لو لدين شخص آخر، 

  يف مقاـ اٛنواب وتصحيح )قّدس سرّه(  وأّما ما ذكره شيخنا األنصاري
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 ن اشرتاطو.صّححو بأّف الرىن من توابع اٞنلك فبل مانع م )قّدس سرّه(  اشرتاط الرىن فلم نفهم لو وجهاً ١نّصبًل، فإنو

وفيو: أّف الرىن وإف مل تعترب فيو اٞنلكية لصحة أف يكوف الرىن ملك شخص آخر غًن الراىن بإذنو وإجازتو إاّلأّف الكبلـ يف 
اٞنرهتن فإنو ال يعقل أف يكوف اٞنرهتن مالكاً للرىن إذ ال يبقى معو الوثاقة كما ىو ظاىر، وكوف الرىن من توابع اٞنلك ال ٩نعل 

 ٣نكناً.اٞنستحيل 

وأوضح منو ما إذا اشرتط البائع وقف اٞنبيع عليو على اٞنشرتي فإّف الوقف مع قطع النظر عن بيع البائع غًن صحيح، ألّف 
ال يستشكل يف  )قّدس سرّه( اٞنالك ال يصح أف يقف ملك نفسو على نفسو ألّف الوقف على النفس باطل، مع أّف العبّلمة

 ء من ىذه الفروع. شي

: فهو أّف الشرط وإف كاف يعترب فيو أف يكوف صحيحًا وسائغًا يف نفسو مع قطع النظر عن مشروطو، إاّلأّف الشرط وأّما اٜنل
يف اٞنقاـ ّنعىن االلتزاـ، والتزاـ اٞنشرتي على أف يبيع اٞنبيع من البائع ٣نّا ليس فيو مرجوحية وال استحالة عقبًل ومن ىنا لو 

و صحيحاً وسائغاً إذ ال مرجوحية فيو أبداً، وأّما اٞنلتـز بو أعين البيع من البائع فهو أيضاً حلف اٞنشرتي على بيعو منو يقع حلف
أمر معقوؿ يف نفسو وليس فيو استحالة. ودعوى أنو متوّقف على بيع البائع ولواله ٞنا يتمّكن اٞنشرتي من بيعو مدفوعة بأنو 

على الشرط إ٧نا يعترب يف ظرفو وال مانع من اشرتاط أمر غًن معقوؿ  وإف كاف كذلك إاّلأنّا ذكرنا يف باب الشروط أّف القدرة
 وال مقدور حٌن اٞنعاملة فيما إذا كاف مقدوراً لو يف ظرفو، فاالنصاؼ أّف ىذا التعليل عليل غايتو.



  يف وجو بطبلف اٞنعاملة يف «ٔ» )قّدس سرّه( وأغرب من ذلك: ما ذكره الشهيد

______________________________ 
 ٛٚ: ٕ( غاية اٞنراد ٔ)
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اٞنقاـ: من أّف البائع غًن قاصد فيو للبيع حقيقة، إذ لو كاف قاصدًا الخراج ملكو عن ٓنت سلطنتو مل يكن وجو الشرتاطو 
 البيع منو ثانياً.

البيع منو ثانيًا أـ مل يشرتط، مع أّف ىذا وفيو: أنو لو مل يقصد البيع حقيقة لوقعت اٞنعاملة باطلة، سواء اشرتط يف ضمنها 
 ء البائع ّنثل الثمن يف بيع اٝنيار ببل فرؽ بينهما، فهذا الوجو أيضاً ساقط. االشرتاط نظًن اشرتاط البيع عند ٠ني

  حيث ُيسأؿ «ٔ» من أّف بطبلف اٞنعاملة حينئذ مستند إىل رواية اٜنسٌن بن منذر )قّدس سرّه(  وأّما ما أفاده صاحب اٜندائق
بأنو إف كاف ُنيث لو أف  )عليو السبلـ(  ء واشرتائو من اٞنشرتي ثانياً وىو يف مكانو، فأجاب فيها عن بيع الشي )عليو السبلـ(

يبيعو ولو أف ال يبيعو وكاف البائع ُنيث لو أف يشرتيو ولو أف ال يشرتيو ال بأس بو. ونظًنىا بل أظهر منها رواية علي بن جعفر 
إذا مل  )عليو السبلـ(  سألتو عن رجل باع ثوباً بعشرة دراىم اشرتاه منو ِنمسة دراىم أ٪نّل؟ قاؿ»قاؿ  )عليو السبلـ(  عن أخيو

فراجع. وقد استدّؿ هبما على بطبلف اٞنعاملة فيما إذا مل يكن اٞنشرتي متمّكنًا من عدـ بيعو  «ٕ» «يشرتطا ورضياه فبل بأس
 ألجل االشرتاط.

غمضنا النظر عّما يف سند الروايتٌن فداللتهما على بطبلف اٞنعاملة غًن تاّمة، فإّف ظاىر٨نا أّف الباطل ىو البيع ففيو: أنّا لو أ
الثاين الذي ىو مورد السؤاؿ فيهما وىو الذي اختلف فيو أىل اٞنسجد وأفتوا ببطبلنو، مع أّف ١نل الكبلـ يف اٞنقاـ ىو صحة 

  كما ال ٫نفى.البيع األوؿ وبطبلنو دوف البيع الثاين

______________________________ 
(ٔ) 

 ٗح  ٘/ أبواب أحكاـ العقود ب ٔٗ: ٛٔالوسائل 

 ٙح  ٘/ أبواب أحكاـ العقود ب ٕٗ: ٛٔ( الوسائل ٕ)
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١نرـّ تكليفي فقط، وعليو إف قلنا بأّف مث إّف الظاىر من الروايتٌن أّف االشرتاط اٞنذكور فاسد ّنعىن أنو منهي عنو وضعًا ال أنو 
الشرط الفاسد يفسد اٞنشروط لكاف البيع األوؿ أيضاً يف اٞنقاـ فاسداً، إاّلأّنك عرفت خبلفو، وعليو فبل مانع من اشرتاط البيع 

 ، ىذا كّلو.)قّدس سرّه(  من البائع ثانياً كما ذىب إليو شيخنا األنصاري

أّما رواية علي بن جعفر فبلشتماؿ سندىا على عبداللَّو بن اٜنسن وىو ٣نّن مل يتعّرضوا لو يف على أّف سند الروايتٌن ضعيف، 
 الرجاؿ ال بقدح وال ّندح، فلم تثبت وثاقة الرجل بعد التتّبع األكيد.

 لنسيئة.وأّما رواية اٜنسٌن بن منذر فؤلنّو مرّدد بٌن شخصٌن كل منهما مل تثبت وثاقتو، ىذا ٕناـ الكبلـ يف النقد وا

 ٕٙٛ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

 

  الكبلـ يف مفهـو القبض وأحكامو

 

 قد ذكروا للقبض معاٍف متعّددة وقالوا إنو عبارة عن التحويل والنقل.

 وعن آخر أّف معناه التخلية.

القبض ّنعىن التخلية أّف  )قّدس سرّه(  وعن ثالث التفصيل بٌن اٞننقوؿ وغًن اٞننقوؿ. ورّنا يظهر من كلمات شيخنا األنصاري
 يف غًن اٞننقوؿ باالٗناع.

  وعن رابع التفصيل بٌن اٜنيواف وغًنه ويف اٜنيواف بٌن العبد وغًنه، إىل غًن ذلك من التفاصيل اليت تعّرض ٟنا شيخنا األنصاري
 .«ٔ» )قّدس سرّه(

معناه العريف، ومل يستعمل يف لساف الشارع والظاىر أّف القبض ليست لو حقيقة شرعية وال حقيقة متشّرعية وإ٧نا ىو باٍؽ على 
أو اٞنتشّرعٌن يف معىن خاص غًنه، ومعناه العريف واضح، وال يكاد يلتبس على أحد من أىل العرؼ والعرب وال على غًنىم 

 ء فيما يرادؼ القبض من سائر اللغات، وىو عبارة عن األخذ باليد أو األخذ على ٥نو االطبلؽ وعن االستيبلء على الشي
 وكونو ٓنت يده واختياره.



وبعبارة اخرى القبض ىو ما يتحّقق بو الغصب وىذا ىو معناه العريف وىو واحد ولكّنو ٫نتلف باختبلؼ موارده و١نّققاتو، 
 ء ُنسبو، فقبض الدراىم عبارة عن أخذىا باليد اليت ىي عضو ٢نصوص، أو عبارة عن جعلو يف صندوؽ كما فقبض كّل شي

______________________________ 
 ٖٕٗ -ٕٔٗ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)
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إذا قاؿ للمشرتي ضع الثمن يف صندوقي، كما أّف قبض الدار عبارة عن االستيبلء عليها ألّّنا ال ٬نكن أف تقع يف اليد اليت 
 مو أو بركوبو على ظهره وىكذا.ىي عضو خاص. وقبض الفرس وغًنه من اٜنيوانات الكبًنة بالتسّلط عليو ولو بأخذ ٛنا

ء ُنسبو ومعناه واحد واالختبلؼ يف اٞنوارد واحملّققات، وعليو ففي كل مورد ورد فيو لفظ القبض  واٞنتحّصل: أّف قبض كل شي
 ٥نملو على ىذا اٞنعىن العريف ما مل يقم دليل على إرادة معىن آخر منو.

القرينة على إرادة معىن آخر منو غًن معناه العريف ُنيث يكوف إطبلؽ القبض ورّنا يرد يف لساف الدليل عنواف القبض وتقـو 
عليو مبنّياً على ضرب من اٞنسا١نة، وىذا كما ورد من وجوب إقباض اٞنبيع على البائع ووجوب إقباض الثمن على اٞنشرتي أو 

ي جعل اٞنبيع مقبوضًا للمشرتي، فإّف القبض وجوب تسليمو، فإّف اٞنراد باالقباض فيهما ال ٬نكن أف يكوف ىو اٞنعىن العريف أ
فعل للمشرتي وأمر خارج عن ٓنت قدرة البائع فكيف يكّلف البائع على ما ال يقدر عليو، وكذلك اٜناؿ يف طرؼ اٞنشرتي، 

قبوضاً للطرؼ  فمنو يعلم أّف اٞنراد باالقباض والتسليم يف مثلهما ىو التخلية بٌن اٞناؿ ومالكو ورفع اٞنوانع عن أخذه ال جعلو م
فإنو ظاىر يف وجوب األداء اٞنتوّقف  «ٔ» «على اليد ما أخذت حّت تؤّديو» )صّلى اللَّو عليو وآلو(  كما ىو ظاىر النبوي

 على قبض اٞنالك، فإّف التأدية يف اٝنارج ال ٓنصل إاّلبو، إاّل أنو كما مّر يف ١نّلو ضعيف فبلبّد من ٘نلو أيضاً على التخلية.

اؿ: إّف اٞنراد بالتأدية يف الرواية أيضاً ما ذكرناه، فإّف تأدية الغاصب ليست إاّلالتخلية ورفع سلطنتو عن ماؿ غًنه، و٬نكن أف يق
  فإّف تأدية كل شخص

______________________________ 
 ٕٔح  ٔ/ كتاب الوديعة ب ٛ: ٗٔ( اٞنستدرؾ ٔ)

 ٕٛٛ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

 اٞنسألة يف ١نّلها إف شاء اللَّو تعاىل.ُنسبو وسيأيت ٓنقيق حاؿ 



ورّنا يرد عنواف القبض يف لساف الدليل ويرتّدد بٌن اٞنعنيٌن ويشك يف أنو ّنعىن التخلية أو ّنعىن القبض العريف وىذا كما يف 
جرد التخلية بٌن ضماف اٞنبيع على بائعو ما مل يقبضو من اٞنشرتي فإنو يرتّدد يف مثلو يف أّف الضماف ىل يرتفع عن البائع ّن

اٞنبيع واٞنشرتي وعن اٞنشرتي ّنجرد ٔنليتو بٌن الثمن والبائع، أو ال يرتفع حّت ٪نصل القبض يف اٝنارج، وسيأيت ٓنقيق ىذه 
 اٞنسألة أيضاً يف ١نّلها.

  ضماف على النبويأشار يف اٞنقاـ إىل تلك اٞنسألة وأفاد: أنّا إف استفدنا يف اٜنكم بال )قّدس سرّه(  ولكن شيخنا األنصاري
فبلبّد من إرادة اٞنعىن األوؿ منو وىو  «ٔ» «كل مبيع تلف قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو»أعين قولو  )صّلى اللَّو عليو وآلو(

 اعتبار قبض اٞنشرتي يف ارتفاع الضماف عن البائع.

فبلبّد من إرادة اٞنعىن الثاين وىو كفاية « وحّت يقبض اٞنتاع و٫نرجو من بيت» «ٕ» كما أنّا إف استندنا إىل رواية عقبة بن خالد
و٫نرجو »وإف كاف ظاىراً يف قبض اٞنشرتي إاّلأّف تعقيبو بقولو « حّت يقبض»٠نرد التخلية يف ارتفاع الضماف، وذلك ألّف قولو 

ة، وتعٌّن ٘نلو على بعد االتّفاؽ على عدـ اعتبار االخراج من البيت يف ارتفاع الضماف ال عند الشيعة وال عند السنّ « من بيتو
الكناية عن رفع السلطنة عن اٞناؿ ورفع اٞنوانع عن قبض مالكو، يكوف قرينة على إرادة التخلية من القبض، وٓنقيق ىذه 

 اٞنسألة يأيت يف ١نّلها إف شاء اللَّو تعاىل.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٔح  ٜ/ أبواب اٝنيار ب ٖٖٓ: ٖٔاٞنستدرؾ 

 ٔح  ٓٔ/ أبواب اٝنيار ب ٖٕ: ٛٔئل ( الوسإ)

 ٜٕٛ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

من أّف بيع اٞنكيل واٞنوزوف بعد  «ٔ»  تعّرض يف اٞنقاـ ٞنسألة اخرى وىي ما تقّدـ يف ١نّلو )قّدس سرّه(  مث إّف شيخنا األنصاري
شرائهما ال ٩نوز قبل قبضهما، كما أنو اشتملت األخبار على النهي عن بيع اٞنكيل واٞنوزوف بعد شرائهما من دوف كيلو أو 

اؿ البيع إىل وزنو ثانيًا إّما على ٥نو الكراىة وإّما على ٥نو اٜنرمة فيما إذا باعهما بغًن بيع التولية أعين البيع ببل مراُنة وإيك
يف أّف اٞنعترب  «ٕ»  اٞنشرتي، وأّما إذا باعهما بالتولية فبل مانع من بيعهما ببل كيل أو وزف، ووقع اٝنبلؼ على ما يف اٞنسالك

والرافع للنهي يف بيع اٞنكيل واٞنوزوف ىل ىو أمراف أحد٨نا القبض واآلخر كيلو ووزنو ثانياً، أو أّف اٞنعترب والرافع للكراىة أو 
ء واحد وىو كيلو أو وزنو فالقبض فيهما ّنعىن الكيل والوزف، وسيأيت ٓنقيق ىذه اٞنسألة أيضاً يف ١نّلها كما مّر ذكر  ٜنرمة شيا

 منها يف بيع اٞنكيل واٞنوزوف.



 وكيف كاف، فهاتاف اٞنسألتاف اللتاف تعّرض ٟنما شيخنا األنصاري يف اٞنقاـ غًن مربوطتٌن بتحقيق مفهـو القبض كما ىو
ظاىر فإّّنما مسألتاف اختبلفيتاف البّد من التعّرض ٟنما يف ١نّلهما، وقد عرفت مفهـو القبض عرفاً، وعليو ٪نمل القبض يف  

 كل مورد ورد فيو كما يف البيع واٟنبة والرىن والصرؼ والوقف و٥نوىا حّت يقـو دليل على إرادة معىن آخر منو.

  الكبلـ يف وجوب التسليم على اٞنتبايعٌن

 

 ال ينبغي اإلشكاؿ يف وجوب التسليم على كل واحد من اٞنتعاملٌن عند

______________________________ 
 [ ( ]مل نعثر عليو يف مظانؤ)

 ٖٕٗ: ٖ( اٞنسالك ٕ)

 ٜٕٓ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

إذا امتنعا عن التسليم فهناؾ وجوه تسليم اآلخر كما مل يستشكل فيو أحد وىو ٣نّا ال كبلـ فيو، وإ٧ّنا اإلشكاؿ والكبلـ فيما 
 وأقواؿ:

: أّف التسليم واجب عيين على كل منهما ببل اشرتاط، فإذا فرضنا أّف أحد٨نا عصى ٟنذا «ٔ» )قّدس سرّه(  فعن األردبيلي
الواجب الشرعي فعصيانو ال يرّخص يف عصياف اآلخر لتكليفو كما ىو ظاىر، فيجب على كل منهما البذؿ والتسليم وإف 

 امتنع اآلخر عن ذلك.

أّّنما ٩نرباف على التسليم حينئذ فإنو واجب على كل منهما وحيث امتنعا عّما  «ٕ» )قّدس سرّه(  وذكر شيخنا األنصاري
 وجب يف حّقهما فيجرب٨نا اٜناكم عليو.

تأّخر عن اٞنعّوض ال وعن ثالث: أّف التسليم واجب على البائع ابتداًء وبعده ٩نب على اٞنشرتي ألّف الثمن عوض والعوض م
 ١نالة.

 ء من ىذه األقواؿ. ولكن االنصاؼ عدـ إمكاف اٞنساعدة على شي



فؤلجل أّف التسليم غًن واجب على كل واحد من اٞنتعاملٌن على وجو االطبلؽ، ومل  )قّدس سرّه(  أّما ما ذىب إليو األردبيلي
الو إىل اآلخر وإف مل يسّلمو اآلخر عوضو وال يسّلمو أيضاً ٩نر عمل العقبلء على تكليف كل من اٞنتعاملٌن بالتسليم ودفع م

إىل األبد لعصياف و٥نوه، بل معامبلهتم مبنية على وجوب التسليم على كل منهما عند تسليم اآلخر وإعطائو، فقد اشرتط 
اٞنعاملة ولكن ال  التسليم عند تسليم اآلخر يف ضمن معامبلهتم فبل ٩نب إاّلعند تسليم اآلخر. نعم اٞنلكية ٓنصل ّنجرد

٩نب على كل منهما تسليم ما عنده إىل اآلخر ما داـ مل يسّلم اآلخر بدلو حسب االشرتاط الضمين الثابت ببناء العقبلء 
 وعملهم.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٗٓ٘: ٠ٛنمع الفائدة والربىاف 

 ٕٔٙ: ٙ( اٞنكاسب ٕ)

 ٜٕٔ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

فلوضوح أنّا إذا بنينا على عدـ وجوب التسليم على كل منهما مطلقًا وقلنا إنو  )قّدس سرّه(  فاده شيخنا األنصاريوأّما ما أ
فعند امتناعهما ال ٪نصل شرط وجوب التسليم على كل منهما فبل  )قّدس سرّه(  مشروط بتسليم اآلخر يف جواب األردبيلي

ىذا ٩نب عليو التسليم لعدـ حصوؿ شرطو وىو تسليم اآلخر وال ذاؾ ٩نب عليو التسليم لعدـ حصوؿ شرطو أعين تسليم 
كل منهما ومعو مل األوؿ، ومن الظاىر أّف الشرط يف الواجبات اٞنشروطة ٣نّا ال ٩نب ٓنصيلو، فإذف التسليم غًن واجب على  

 ٪نصل ترؾ واجب من أحد٨نا حّت ٩نربه اٜناكم على العمل بواجبو.

وىو باطل عنده، والتوّسط بٌن  )قّدس سرّه(  فلو قلنا إّف التسليم واجب على كل منهما مطلقًا فقد صّححنا مقالة األردبيلي
خر فبل ٩نب على كل منهما التسليم، وتركو ال يكوف من اٞنطلق واٞنشروط ٣نّا ال نعقلو. وإذا كاف التسليم مشروطًا بتسليم اآل

 ترؾ الواجب حّت يصّح إجباره على العمل بو.

وأّما الوجو الثالث أعين وجوب التسليم على البائع ابتداًء بدعوى أّف الثمن عوض وىو متأّخر عن اٞنعّوض، ففيو: أّف ٠نرد  
أّواًل بعد كوف اٞنعاملة عبارة عن اٞنبادلة بٌن اٞنالٌن، غاية األمر  كوف الثمن عوضًا ال يوجب اختصاص وجوب التسليم بالبائع

أّف اٞنثمن يتحّفظ فيو على خصوصية اٞناؿ ويف طرؼ الثمن يتحّفظ على ماليتو ال على خصوصياتو غالبًا وكل منهما عوض 
 عن اآلخر و٨نا يف ذلك سّياف، وقد اشرتط وجوب تسليم كل منهما عند تسليم اآلخر.



ح يف اٞنقاـ عدـ وجوب التسليم ابتداًء على كل منهما فبل ىذا ٩نب عليو التسليم وال ذاؾ الشرتاط كل منهما فالصحي
 بتسليم اآلخر وىو غًن حاصل، ىذا فرع.

إذا بذؿ كل منهما ما عنده إىل اآلخر ووّطن نفسو لتسليم مالو من اآلخر من أجل وثوقو بصاحبو واطمئنانو  الفرع الثاين:
  لكّنهما اختلفا يف ٠نرد البدأة فقاؿ كل منهما لآلخر أعطين مالك ابتداء حّت أعطيك مايل بعد ذلك، فهل ٩نببتسليمو و 
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أو ٩نب البدأة على البائع دوف اٞنشرتي  )قّدس سرّه(  البدأة على كل منهما نظًن وجوب أصل التسليم على مسلك األردبيلي
بأّف العقبلء يقّبحوف مطالبة الثمن قبل دفع اٞنثمن، أو ٩نرباف على البدأة كما  )قّدس سرّه(  يخنا األنصاريوىو الذي قّواه ش

 يف الفرع السابع، أو أّف كبًل منهما مشروط ببدء اآلخر؟ )قّدس سرّه(  أفاده

وليست  )قّدس سرّه(  األنصاريالظاىر أّف ىذا الفرع غًن الفرع السابق كما يظهر من كلمات األصحاب على ما نقلو شيخنا 
البدأة بعد كوف كل منهما عازمًا على التسليم والبذؿ من الشروط الضمنية يف اٞنعامبلت، وإ٧نا الشرط الضمين ٫نتص بتسليم  
كل منهما عند بذؿ اآلخر، وأّما كوف بدأتو مشروطة ببدء اآلخر فبل، بل ىذا خارج عن األغراض العقبلئية أيضًا وال يتعّلق 

 غرضهم بوجو بعد كوف اٞنتعاملٌن عازمٌن على البذؿ. بو

من وجوب  )قّدس سرّه(  فالظاىر أّف البدأة واجبة على كل منهما على ٥نو االطبلؽ بدأ اآلخر أـ مل يبدأ، فما أفاده األردبيلي
اشرتاط، فلو امتنعا عّما  الدفع على كل منهما مطلقًا وإف مل يدفع اآلخر متٌن يف ىذا اٞنقاـ، فهي واجبة على كل منهما ببل

 وجب يف حّقهما فبل مانع من إجبار٨نا عليو وىو ظاىر.

إذا كاف أحد العوضٌن مؤّجبًل )لعدـ صحة التأجيل يف كليهما ألنو من بيع الكايل بالكايل( كما يف بيع النسيئة  الفرع الثالث:
فإّف العوض فيو مؤّجل أو بيع السلم لتأجيل اٞنعّوض فيو، ال ينبغي اإلشكاؿ يف عدـ وجوب تسليم اٞنؤّجل يف طرؼ الثمن أو 

 التأجيل وجعل حق لنفسو يف تأخًن أداء ماؿ الغًن، وىذا ٣نّا ال إشكاؿ فيو.اٞنثمن قبل حلوؿ أجلو، ألنو معىن اشرتاط 

وأّما اآلخر فيجب عليو تسليم مالو إليو قبل حلوؿ األجل، ووجهو أّف غًن اٞنؤّجل قد التـز بتسليمو من دوف تعليق على 
 تسليم اٞنؤّجل واشرتاطو بو أصبًل وىذا ٣نّا ال كبلـ فيو أيضاً.
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وإ٧نا الكبلـ يف موردين: أحد٨نا فيما إذا أّخر البائع يف بيع النسيئة أداء اٞنثمن إىل اٞنشرتي عصيانًا أو نسيانًا إىل زماف حلوؿ 
األجل فهل ٩نب على اٞنشرتي رّد الثمن عند حلوؿ األجل إىل البائع مطلقًا وإف مل يدفع البائع حينئذ، أو أنو ال ٩نب عليو 

 فيما إذا دفعو البائع إليو؟إاّل 

وثانيهما: ما إذا عصى البائع أو نسي حّت حّل األجل فهل ٩نب على البائع دفع اٞنثمن إىل اٞنشرتي حينئذ وإف امتنع 
اٞنشرتي عن األداء، أو أنو مشروط برّد اٞنشرتي الثمن إليو وال ٩نب الدفع على البائع ولو مع امتناع اٞنشرتي، بدعوى أّف 

 د أسقط اشرتاط تسليمو بتسليم اٞنشرتي وألـز على نفسو التسليم وإف مل يسّلمو اٞنشرتي.البائع ق

أّما األوؿ: فبل ينبغي التأّمل يف أّف اٞنشرتي ٩نب عليو تسليم الثمن إىل البائع بعد انقضاء األجل مشروطاً بتسليم البائع اٞنثمن 
 نفاً، وىذا ٣نّا ال كبلـ فيو وإ٧نا الكبلـ يف اٞنورد الثاين.إيّاه وأّما مع امتناعو وعدـ تسليمو فبل كما ذكرناه آ

وأّما الثاين: فالصحيح أّف البائع ال ٩نب عليو التسليم مع امتناع اٞنشرتي عن التسليم، فإّف وجوب تسليم كل منهما مشروط 
يم اٞنشرتي كما ىو معىن تأجيل بتسليم اآلخر كما مّر، ودعوى أّف البائع قد أوجب على نفسو التسليم من غًن اشرتاطو بتسل

الثمن، مندفعة بأنو وإف رضي بذلك إاّلأنو ال على ٥نو االطبلؽ بل إىل زماف معٌّن وىو األجل، وأّما بعده فلم يرض وال 
أوجب على نفسو التسليم على ٥نو االطبلؽ حّت مع عدـ تسليم اٞنشرتي إىل األبد، بل االرتكاز العقبلئي قائم على أّف 

 يدفع مالو إىل اٞنشرتي فيما إذا مل يسّلم اٞنشرتي الثمن إليو، فإّف بناء اٞنعامبلت على االعطاء واألخذ كما يعرّبوف البائع ال
عنها يف الفارسية ب )داد وستد( وليس بناؤىا على إعطاء أحد٨نا من دوف أخذ، فتسليمو مشروط ضمين بتسليم اٞنشرتي 

  يف اٞنقاـ من وجوب )قّدس سرّه(  نصاريبعد األجل، فما يظهر من كلمات شيخنا األ

 ٜٕٗ، ص: ٖ مكاسب اٝنيارات، ج

 التسليم على البائع ولو مع امتناع اٞنشرتي فمّما ال ٬نكن اٞنساعدة عليو.

أّف البائع إذا امتنع عن إقباض اٞنبيع وكاف امتناعو عن حق من جهة امتناع اٞنشرتي عن إقباض الثمن ولكن  الفرع الرابع:
والبّد من فرض الكبلـ فيما إذا كاف الثمن شخصياً فإّف الكّلي ال يتعٌّن  -اٞنشرتي قد قبض اٞنبيع من دوف رضا البائع بقبضو

 ض آثاره.ال يرتّتب على ذلك القب -بقبض اٞنشرتي بوجو

وآثار القبض ٢نتلفة فرّنا يرّتب عليو أصل حصوؿ اٞنلكية كما يف اٟنبة وبيع الصرؼ والسلم، فإذا قبض اٞنشرتي اٞنبيع يف مثلها 
ال عن رضا البائع فذاؾ القبض كبل قبض فبل ترتّتب عليو اٞنلكية، فإّف اٞنلكية إ٧نا ترتّتب على القبض الشرعي الصحيح وذاؾ 

 كما ىو ظاىر.  القبض غًن شرعي



واخرى يرتّتب على القبض ارتفاع ضماف البائع عن اٞنبيع ومع فرض ٓنّققو ال عن رضا اٞنالك فهو كبل قبض وال يوجب ارتفاع 
 .«ٔ»  الضماف عن البائع ألنو إ٧نا يرّتب على القبض الصحيح

أيت إف شاء اللَّو تعاىل، فإّف من شروطو وثالثة ترتّتب على القبض أحكاـ اخر كجواز البيع يف اٞنكيل واٞنوزوف على ما سي
صحة بيع اٞنكيل واٞنوزوف أو من شروط عدـ كراىتو قبضهما فبيعهما قبل القبض مكروه أو حراـ، ولكن القبض إذا ٓنّقق ال 

ف رضا عن رضا اٞنالك فهو كبل قبض فبل ٩نوز معو بيع اٞنكيل واٞنوزوف، وأّما تصّرفات اٞنشرتي يف اٞنبيع الذي قبضو من دو 
البائع يف غًن ما يتوّقف عليو حصوؿ اٞنلكية كما إذا كاف اٞنبيع أمة وقد نظر إليها اٞنشرتي مثبًل فبل وجو ٜنرمتها ألّف اٞنبيع 

 ملكو على الفرض والتصرؼ يف ملك نفسو جائز.

______________________________ 
أّف مدرؾ ضماف التلف قبل القبض لو كاف ىو السًنة  [ٖٗٓ( وسيأيت يف األحكاـ اٞنرتتّبة على القبض ]يف الصفحة ٔ)

  العقبلئية فهو يرتفع ّنطلق القبض ولو على وجو غًن شرعي
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ودعوى أّف التصرؼ يف ملك الغًن كما أنو ١نرـّ كذلك فيما إذا كاف اٞنلك متعّلقاً ٜنق الغًن، فإّف التصرؼ فيو أيضاً غًن جائز 
واضحة الفساد فإنو مل يتعّلق بالعٌن حق البائع بوجو إاّلمن جهة أّف لو إبقاءىا ال من سائر اٛنهات كما ال ٫نفى شرعاً، 

فتصرفاتو فيها غًن ١نّرمة، نعم ال يرّتب عليو آثاره الشرعية كجواز البيع يف مثل اٞنكيل واٞنوزوف ألّنا مرتتّبة على القبض 
 متناع البائع عن التسليم عن حق.الشرعي الصحيح، ىذا فيما إذا كاف ا

وأّما إذا فرضنا أنو ليس عن حق كما إذا سّلم اٞنشرتي الثمن إليو ولكنو امتنع عن تسليم اٞنبيع إىل اٞنشرتي واٞنشرتي قد قبضو 
لصاحبو، من دوف رضا البائع فهو قبض صحيح وترّتب عليو آثاره الشرعية، فصحة القبض بأحد أمرين: إّما إقباض ما يف يده 

 فلو حينئذ قبض ما يف يد صاحبو ولو بغًن إذنو، وإّما إذف صاحبو.

مث إنو إذا فرضنا أّف امتناع البائع عن التسليم ليس عن حق ألّف اٞنشرتي قد سّلم إليو الثمن، فهل ٩نوز للبائع أف يتصرؼ يف 
لصحيح أنو ال ٪نجر عليو يف الثمن كما يف الثمن أي مع عدـ إقباضو اٞنبيع للمشرتي، أو أنو ٪نجر عن التصرؼ يف ذلك؟ ا

غًن الثمن من أموالو غاية األمر أّف اٞنشرتي لو اٝنيار ولو أف يفسخ اٞنعاملة وإذا فسخها ينتقل الثمن إىل ملكو، فبل ٩نوز 
 للبائع أف يتصرؼ يف ماؿ اٞنشرتي حينئذ بغًن إذنو.

 مسألة

 



ثبت اشرتاطو يف ضمن اٞنعاملة، إاّلأّف التسليم البّد من أف يكوف مفّرغاً قد عرفت أّف تسليم كل من العوضٌن إىل مالكو أمر 
بأف ال تكوف العٌن مشغولة ّناؿ البائع، وىذا شرط آخر ضمين غًن شرط التسليم وإف كاف مدركهما ودليلهما واحدًا وىو 

  الشرط يف ضمن اٞنعاملة، وذلك ألّف العقبلء كما يشرتطوف أصل تسليم اٞناؿ

 ٜٕٙ، ص: ٖ يارات، جمكاسب اٝن

إىل اٞنشرتي مثبًل كذلك يشرتطوف تسليمو إليو مفّرغاً، فلو سّلمو إليو مشغواًل بأموالو ٩نب عليو تفريغو عن أموالو حسب 
 االشرتاط الضمين.

بأموالو وقبل أف نعم ترتّتب على التسليم من غًن إفراغ آثار التسليم شرعاً، مثبًل يرتفع بو ضماف البائع فيما إذا سّلمو مشغواًل 
 يفرغو تلف اٞنبيع فإنو ال يكوف مضموناً على البائع حينئذ.

مث إنو إذا سّلمو وىو غًن مفرّغ وتوّقف تفريغو على مضي مّدة يتسامح هبا عرفًا كنصف يـو أو يـو يف بيع الدار مثبًل فبل 
نو أمر يتسامح فيو عرفًا وىو خارج عن االشرتاط ء للمشرتي من اٝنيار وال اجرة إشغاؿ اٞنبيع يف تلك اٞنّدة، فإ يثبت بو شي

 الضمين.

وأّما إذا احتاج تفريغو إىل مّدة مديدة ُنيث ال يتسامح هبا عند العرؼ كشهر مثبًل أو أكثر، وفرضنا أّف اٞنشرتي مل يكن عاٞناً 
يدة، فبل ١نالة يثبت لو اٝنيار، فإّف تسليمو باشتغاؿ اٞنبيع بأمواؿ البائع، أو كاف عاٞنًا بو ولكنو مل يعلم بأنو ٪نتاج إىل مّدة مد

 مفّرغاً أمر اشرتط يف ضمن اٞنعاملة ؤنّلفو يوجب اٝنيار.

قّيده ّنا إذا أوجب اشغالو بتلك اٞنّدة تضّرر اٞنشرتي وحكم حينئذ بثبوت اٝنيار  «ٔ» )قّدس سرّه(  ولكن شيخنا األنصاري
لو، ولكّنا مل نفهم وجو تقييده بذلك فإّف ثبوت اٝنيار مستند إىل ٔنّلف االشرتاط الضمين ال إىل قاعدة ال ضرر، فسواء 

 الشرط فالتقييد بضرر اٞنشرتي ال وجو لو.تضّرر اٞنشرتي بذلك أـ مل يتضّرر بو كما ىو اٜناؿ يف ٗنيع موارد ٔنّلف 

مث إّف اٞنبيع إذا كاف مشغواًل ّناؿ البائع وتوّقف تفريغو على مضي زماف فهل يتمّكن اٞنشرتي من مطالبة البائع باجرة ملكو يف 
  اٞنّدة اٞنذكورة أو ليس لو حق

______________________________ 
 ٕٚٙ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)
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 وجهٌن يف اٞنقاـ: )قّدس سرّه(  مطالبة البائع باالجرة؟ ذكر شيخنا األنصاري

أنو ليس لو مطالبة البائع باجرة ملكو ألنو اشرتى شيئاً وتبٌّن أنو مشغوؿ ّناؿ البائع فبل يثبت لو إاّلاٝنيار نظًن ما إذا  أحد٨نا:
للمشرتي حينئذ إاّلاٝنيار، وليس لو مطالبة البائع باجرة الدار يف مّدة اشرتى دارًا فوجدىا مستأجرة إىل مّدة فإنو ال يثبت 

 االجارة.

 أّف لو مطالبة االجرة ألنو اشرتى أرضاً ال يستحّق عليها االشغاؿ ّناؿ البائع فلو مطالبة االجرة بذلك. وثانيهما:

بيع وملكو كما ملك ٗنيع منافعو، والبائع مل يسّلم والظاىر أنو ال دوراف يف اٞنقاـ بل ثبوت االجرة متعٌّن، ألنو قد اشرتى اٞن
إليو إاّلنفس اٞنبيع فأين ذىبت منافعو اليت ىي ٣نلوكة للمشرتي وليس إاّلأّف البائع فّوهتا عليو باشغالو فيثبت عليو قيمتها كما 

 ال ٫نفى.

أّّنا انتقلت إىل اٞنستأجر باالجارة السابقة،  وال يقاس اٞنقاـ بباب االجارة فإّف اٞننافع حينئذ مل تنتقل إىل ملك اٞنشرتي لفرض
فليس للمشرتي مطالبة عوضها لعدـ ملكيتها لو، نعم ٞنّا باعو على ٥نو االطبلؽ مث ظهر أّف منافعو مستحّقة للغًن فثبت لو 

كاف عاٞنًا باٜناؿ وأّخر   اٝنيار بٌن الرّد واالمضاء، وىذا من دوف فرؽ بٌن أف يكوف البائع مقّصرًا يف عدـ تفريغو اٞنبيع كما إذا
 تفريغو، وبٌن كونو غًن مقّصر فإّف تقصًنه ال يوجب إاّلاالمث وال ربط لو باالجرة. ىذا.

تعّرض ّنناسبة اٞنقاـ لفرع آخر: وىو أنو إذا باع أرضًا وسّلمو إىل اٞنشرتي مشغولة بالزرع  )قّدس سرّه(  مث إّف شيخنا األنصاري
أو األشجار وأفاد أنو يقلعها إذا مل يستلـز عليو الضرر، و٪نتمل أف يكوف البائع ٢نًّنًا بٌن إبقائها يف أرض اٞنشرتي مع االجرة 

  قلعها ودفع األرش إىل البائع وإبقائها مع االجرة، ىذا.وبٌن قلعها، كما ٪نتمل أف يكوف اٞنشرتي ٢نًّناً بٌن
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 وال ٫نفى أّف اٞنتعٌّن ىو ٔنيًن اٞنشرتي بٌن قلعها ٠ناناً وبٌن ابقائها مع االجرة.

اٞنشرتي بذلك فيدفع  ودعوى أّف القلع يستلـز الضرر على البائع ومقتضى ارتفاع الضرر جواز ابقائها يف أرض الغًن، وتضّرر
 َنعل اٝنيار لو.

مندفعة بأّف القلع وإف استلـز ضرر البائع إاّلأنو ليس مورداً لقاعدة نفي الضرر، فإّف الزاـ اٞنشرتي ببقاء أشجار البائع يف ملكو 
 آخر. ضرر على اٞنشرتي، وقد مّر غًن مرّة أّف القاعدة ال ْنري يف اٞنوارد اليت يلـز من جرياّنا ضرر على شخص



وأّما اندفاع ضرر اٞنشرتي َنعل اٝنيار لو، ففيو: أّف القاعدة إ٧نا دّلت على أّف األحكاـ الضررية مرتفعة يف الشريعة اٞنقّدسة 
وأّّنا غًن ٠نعولة ال أّنا متداركة َنعل حكم آخر، ويف اٞنقاـ ٞنّا كاف إلزاـ اٞنشرتي بابقاء أشجار البائع يف ملكو ضرريًا فهو 

قاعدة، ال أّنا ْنعل اٝنيار للمشرتي ليتدارؾ ضرره وإاّل فتدارؾ ضرر اٞنشرتي َنعل اٝنيار يف حّقو ليس بأوىل من مرتفع بال
 تدارؾ ضرر البائع من بيت اٞناؿ مثبًل.

ـ مث إّف القلع إذا استلـز ضرراً آخر يف ملك اٞنشرتي من كسر زجاجة أو ىدـ بقعة و٥نو٨نا فعلى البائع جربه، ولكن يقع الكبل
حينئذ يف أّف تلك االضرار يف اٞنقاـ ويف موارد الغصب مثلية أو أّنا قيمية، ّنعىن أنو ٩نب إعادة اٞنكسور أو اٞنهدـو أو ٩نب 
رّد قيمتو، وىذا ٫نتلف باختبلؼ األضرار ففي مثل كسر الزجاج مثلي فيعاد، وأّما يف مثل ىدـ البقعة قيمي الستحالة إعادهتا  

 فها من حيث قدـ آالتو وكوّنا جديدة ويف ماّدهتا قدماً وحدوثاً، وىكذا.كما كانت عرفاً واختبل

 مسألة

 

  إذا امتنع البائع من التسليم فبل ٫نلو إّما أف يكوف امتناعو مستنداً إىل امتناع
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 ي باذؿ للثمن.اٞنشرتي عن تسليم الثمن وإّما أف يكوف مستنداً إىل ظلمو وعدوانو، ألّف اٞنشرت 

فإف كاف االمتناع مستنداً إىل امتناع اٞنشرتي عن التسليم فبل كبلـ يف عدـ إٖنو وعصيانو، وإ٧ّنا الكبلـ يف حكمو الوضعي من 
 جهتٌن:

 يف أّف البائع ىل يضمن اجرة منافع اٞنبيع التالفة يف مّدة االمتناع أو ال يضمنها؟ إحدا٨نا:

 من جهة أّف اٞنبيع ومنافعو ٣نلوكاف للمشرتي وقد تلفت منافعو ٓنت يد البائع فيضمنها.رّنا ٪نتمل ضماّنا على البائع 

والوجو يف ذلك أّف امتناع البائع عن تسليم  «ٔ» )قّدس سرّه(  إاّل أّف الصحيح عدـ الضماف كما أفاده شيخنا األنصاري
و مستند إىل التزاـ نفس اٞنشرتي بذلك، وأّف لو أف ٬ننعو اٞنبيع إىل اٞنشرتي يف اٞنقاـ أي منعو عن استيفاء اٞنشرتي منافع ملك

عن ذلك ما مل يقبضو الثمن حسب االشرتاط الضمين بينهما، وظاىره أّف منع البائع عن استيفاء اٞنشرتي منافع ملكو يف مّدة 
 امتناعو عن تسليم الثمن ٠ّناين، ال أنو ٬ننعو عنو يف مقابل العوض وىذا ظاىر.

 ٞنبيع إذا احتاج إىل نفقة لكونو حيواناً أو إنساناً فهل نفقتو على البائع يف مّدة االمتناع أو أّنا على اٞنشرتي.أّف ا ثانيتهما:



 مقتضى القاعدة أّف نفقتو على اٞنشرتي، ألّف نفقة اٞنملوؾ على مالكو، ولكنو رّنا ٪نتمل أف تكوف نفقتو على البائع.

  قاـ أشبو بنفقة الزوجة فيما إذا امتنعتأّف النفقة يف اٞن «ٕ» وعن جامع اٞنقاصد

______________________________ 
 ٜٕٙ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)

 ٕٔٗ: ٗ( جامع اٞنقاصد ٕ)
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عن التمكٌن حّت تقبض مهرىا، فكما أّف وجوب نفقتها على زوجها حينئذ ١نل اٝنبلؼ وفيو احتماالف فكذلك يف النفقة 
 ىذا. يف اٞنقاـ،

والظاىر أّف بٌن النفقتٌن فرقًا ظاىرًا فإّف مقتضى العمومات الدالّة على أّف نفقة الزوجة على زوجها وجوب النفقة على الزوج 
مطلقاً، وقد خرجنا عنو فيما إذا كانت ناشزة، والنشوز إ٧نا يتحّقق فيما إذا مل يكن امتناعها عن التمكٌن مستنداً إىل حق كما 

ويضّرىا اٞنواقعة وكما يف اٞنقاـ، وأّما إذا كاف مستندًا إىل حق ٟنا يف االمتناع فبل دليل على عدـ وجوب  إذا كانت مريضة
 النفقة على زوجها.

وىذا ِنبلؼ اٞنقاـ فإّف مقتضى القاعدة ىو كوف ضماف نفقة اٞنملوؾ على مالكو مطلقاً، ومل يرد على ىذه االطبلقات 
 اف امتناع البائع عن التسليم مستنداً إىل امتناع اٞنشرتي عن تسليم الثمن إليو.٢نّصص بوجو، ىذا كّلو فيما إذا ك

وأّما إذا استند إىل ظلمو وعدوانو لفرض أّف اٞنشرتي باذؿ للثمن فبل إشكاؿ يف عصيانو وإٖنو، وأّما ضمانو اجرة اٞننافع التالفة 
 ّمل فيو، ألنو الذي فّوت اٞننافع اٞنملوكة للمشرتي عليو فيضمنها.يف مّدة االمتناع ٓنت يد البائع فهو أيضاً ٣نّا ال ينبغي التأ

اٞنتقّدمة يف ُنث الضماف أّف حفظ اٞنغصوب واجب على  «ٔ» وأّما النفقة فمقتضى القاعدة اٞنستفادة من صحيحة أيب واّلد
اؽ على البائع يف اٞنقاـ ألنو غاصبو، وىو إ٧نا يكوف باالنفاؽ عليو يف مّدة الغصب، وعليو فبلبّد من اٜنكم بوجوب االنف

 غاصب.

 على ما عندنا من نسخة الكتاب ذكر «ٕ» )قّدس سرّه(  ولكن شيخنا األنصاري

______________________________ 
 ٔح  ٚٔ/ كتاب االجارة ب ٜٔٔ: ٜٔ( الوسائل ٔ)
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أي ليست النفقة على اٞنشرتي، « ليست»اٞنشرتي. والعبارة إّما فيها سقط وىو كلمة  أّف مقتضى القاعدة كوف نفقتو على
 وإّما أنّا ال نفهم مراده كما عرفت.

  الكبلـ يف األحكاـ اٞنرتتّبة على القبض

 

 منها: انتقاؿ ضماف اٞنبيع إىل اٞنشرتي فإنو ما مل يقبضو على بائعو، والكبلـ يف ذلك يف جهات:

يف مدرؾ ىذه القاعدة وأّف اٞنبيع مع أنو ملك للمشرتي كيف يكوف ضمانو ودركو على بائعو فيما إذا تلف قبل اٛنهة االوىل: 
ء، وىذه القاعدة مسّلمة عند األصحاب، بل يظهر من كلمات  قبضو وأنو يوجب انفساخ اٞنعاملة وأّف مدرؾ ذلك أي شي

د العاّمة أيضاً، فعليو فالقاعدة متسامل عليها بٌن اٞنسلمٌن، وإ٧نا أّّنا ٣نّا ال خبلؼ فيو عن )قّدس سرّه(  شيخنا األنصاري
 الكبلـ يف مدركها.

 «ٔ» «كل مبيع تلف قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو»الرواية النبوية من أّف  أحدىا وما ٪نتمل أف يستند إليو يف اٞنقاـ امور:
  ملك البائع.ومقتضاىا أّف تلفو قبل قبضو يوجب انفساخ اٞنعاملة فيكوف تلفو يف

واالستدالؿ هبا يف اٞنقاـ يتوّقف على القوؿ باعتبار النبويات ولو بدعوى ا٤نبار ضعفها بعمل األصحاب، وأّما إذا أنكرنا 
 اال٤نبار بعمل اٞنشهور وقلنا بعدـ اعتبار النبويات كما ذكرنا٨نا يف ١نّلو فبل يبقى لبلعتماد عليها ٠ناؿ.

  يف رجل اشرتى متاعاً من رجل وتلف «ٕ» رواية عقبة بن خالد وثانيها:

______________________________ 
 ٔح  ٜ/ أبواب اٝنيار ب ٖٖٓ: ٖٔ( اٞنستدرؾ ٔ)

 ٔح  ٓٔ/ أبواب اٝنيار ب ٖٕ: ٛٔ( الوسائل ٕ)
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ضمانو على مالكو حّت ٫نرجو من بيتو ويقبضو من  )عليو السبلـ(  قبل أف يقبضو من اٞنشرتي فعلى من يكوف ضمانو؟ قاؿ
 اٞنشرتي، ومقتضى ىذه الرواية أيضاً أّف تلف اٞنبيع قبل قبضو يوجب انفساخ اٞنعاملة ودركو على بائعو.

واالعتماد على ىذه الرواية أيضًا يبتين على القوؿ با٤نبار ضعف الرواية بعمل األصحاب، ومع اٞننع عن اال٤نبار بعمل 
 ب كربى وصغرى كما قّدمنا٨نا يف ١نّلهما ال ٬نكننا االعتماد على ىذه الرواية أيضاً.األصحا

 .«ٔ» )قّدس سرّه(  دعوى االٗناع على الضماف فيما لو تلف قبل قبضو كما يف كبلـ شيخنا األنصاري وثالثها:

)عليو   رين وىو الكشف عن قوؿ اٞنعصـوويدفعو: أّف الدخويل واللطفي من االٗناع باطبلف، وأّما االٗناع على طريقة اٞنتأخ
باٜندس فهو أيضًا منتف يف اٞنقاـ، إذ ال ٪نصل لنا العلم والقطع من اتّفاؽ األصحاب على صدور ذلك عن  السبلـ(
ووصولو إلينا يدًا بيد، إذ ٪نتمل اعتماد بعض ىؤالء اجملمعٌن على النبوي اٞنتقّدـ وبعض آخر على  )عليو السبلـ(  اٞنعصـو

ية عقبة وثالث اتّبع الشهرة كما ىو كذلك يف ىذا العصر ويف األعصار اٞنتقّدمة حيث يرى أّف الرجل يتبع ما ذىب إليو روا
 اٞنشهور يف اٞنسألة، ومعو ال يبقى للكشف بطريقة اٜندس ٠ناؿ.

ء فبل  ية، ألنّا لو شككنا يف شيفالصحيح يف اٞنقاـ ىو االعتماد على رابع األدلّة ونسّميو بالدليل الرابع: وىو السًنة العقبلئ
نشك يف أّف للقبض يف اٞنعامبلت دخالة يف حصوؿ اٞنلكية عند العقبلء يف اٛنملة ويعرّبوف عنها ب )داد وستد( وال يروف 

ٞنبيع ال اٞنلكية حاصلة ّنجرد اٞنقاولة واٞنعاقدة، وىذا ال ّنعىن اشرتاط اٞنلكية بالتسليم بل ّنعىن أّف البائع ما داـ مل يسّلم ا
  يستحق مطالبة الثمن من اٞنشرتي، وتراىم يقوؿ أحد٨نا ما أعطيتين شيئاً لتطالب بعوضو وىو كبلـ سائر بينهم، فإذا باع داره

______________________________ 
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أنو سرؽ كما يف مورد رواية عقبة كما إذا كاف اٞنبيع درّة فقبل أف وقبل أف يقبضها من اٞنشرتي وقعت الدار يف اٛناّدة أو 
يقبضها من اٞنشرتي سرقت أو وقعت يف البحر أو وقع عليها أي على الدار جبل عظيم وأمثاؿ ذلك ٣نا يعّد تلفًا عرفاً، فبل 

 حّت عند اليهود. يروف البائع مستحقاً ٞنطالبة الثمن من اٞنشرتي، وىذه سًنة متحّققة عندىم من غًن نكًن

 مث إنو ترتّتب على االستدالؿ بالسًنة العقبلئية يف اٞنقاـ ٖنرات:



أنّا لو اعتمدنا على السًنة اٞنذكورة دوف الروايتٌن فبل نقتصر على خصوص تلف اٞنبيع، بل ٤نري ذلك عند تلف الثمن  منها:
صوؿ اٞنلكية كما تقّدـ، وىذا ِنبلؼ ما إذا اعتمدنا أيضًا فإنو كاٞنثمن من طريف اٞنعاملة وقبض كل منهما لو دخالة يف ح

 على الروايتٌن الختصاصهما بصورة تلف اٞنبيع دوف الثمن، فبل ٬نكننا التعّدي إىل تلفو ألنو حكم على خبلؼ القاعدة.

ارجي، ِنبلؼ ما إذا أنّا لو اعتمدنا على السًنة اٞنذكورة نكتفي يف ارتفاع الضماف ّنجرد التخلية وال نشرتط القبض اٝن ومنها:
أّف التخلية ال  «ٔ» اعتمدنا على الروايتٌن فإّف ظاىر رواية عقبة ىو االقباض اٝنارجي وعدـ كفاية ٠نرد التخلية، وقد قّدمنا
 يطلق عليها القبض فإنو عبارة عن االستيبلء وما بو يتحّقق الغصب والتخلية ال يتحّقق هبا الغصب، ىذا.

أنو مع اعتماده على الروايتٌن دوف السًنة العقبلئية اكتفى يف ارتفاع  «ٕ» )قّدس سرّه(  والعجب من شيخنا األنصاري
 الضماف بالتخلية مع أّف مقتضى الروايتٌن اعتبار القبض اٝنارجي وعليو أف يقيم الربىاف على كفاية التخلية كما ال ٫نفى.

______________________________ 
(ٔ) 

 وما بعدىا ٕٙٛيف ص 

 ٕ٘ٚ: ٙٞنكاسب ( إ)
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أّف مقتضى االعتماد على السًنة يف اٞنقاـ كفاية ٠نرد القبض يف ارتفاع الضماف، ولو كاف القبض من غًن رضا البائع  ومنها:
وال اّطبلعو كما إذا خدعو وسرقو، أو على وجو القهر والغلبة، فإنو بأّي وجو كاف يكفي عند العقبلء يف ارتفاع الضماف كما 

ا إذا اعتمدنا على الروايتٌن فإّف الزمهما كما مّر عدـ ترّتب اآلثار على القبض أفاده شيخنا األنصاري، وىذا ِنبلؼ م
اٜناصل من غًن وجو شرعي كما ذكرناه يف قبض اٞنكيل واٞنوزوف وأنو إذا حصل من غًن رضا البائع ال يكفي يف رفع الكراىة 

ٚناوية كما إذا احرتؽ أو مات أو ّنشتو اٜنّية و٥نو ذلك أو اٜنرمة يف بيع اٞنكيل أو اٞنوزوف، ىذا كّلو فيما إذا كاف التلف بآفة 
 ٣نّا ال يستند إىل فاعل باالختيار.

وأّما إذا كاف التلف مستندًا إىل فاعل باالختيار فبل ٫نلو إّما أف يكوف اٞنتلف ىو اٞنشرتي وإّما أف يكوف ىو البائع وإّما أف 
 يكوف أجنبياً.

ينبغي اإلشكاؿ يف عدـ جرياف القاعدة يف مثلو، ألّف مدركها إف كاف ىو اٝنربين اٞنتقّدمٌن أّما إذا كاف اٞنتلف ىو اٞنشرتي فبل 
فهما منصرفاف عن مثل اٞنقاـ وإف كاف ىو االٗناع فهو أيضًا غًن متحّقق عند إتبلؼ اٞنشرتي، وإذا كاف ىو السًنة فمن 



وف إتبلفو حينئذ موجبًا النفساخ اٞنعاملة ألنو ىو الذي الواضح أّنا ال ْنري فيما إذا كاف اٞنتلف ىو نفس اٞنشرتي، فبل يك
أتلف ملكو، وىذا فيما إذا كاف اٞنشرتي عاٞناً باٜناؿ وأنو ملكو ٣نّا ال خبلؼ فيو، وكذا فيما إذا كاف جاىبًل بأنو ملكو ولكن 

راد اٞنشرتي أف يسرؽ تلك الشاة جهلو مل يكن مستندًا إىل البائع كما إذا اشرتى من البائع شاة وكاف لو شاة اخرى أيضًا وأ
الثانية من البائع فسرقها وذُنها وبعد إتبلفها ظهر أّنا شاة نفسو، فإّف اٞنشرتي حينئذ وإف أتلف ملكو جاىبًل باٜناؿ ولكن 

 جهلو ذلك غًن مستند إىل البائع، فمثلو أيضاً ال يوجب االنفساخ كما عرفت.

باعو خبزًا مث قّدمو إىل اٞنشرتي وىو جاىل باٜناؿ فأتلف ملك نفسو جاىبًل باٜناؿ  وأّما إذا كاف مستندًا إىل البائع كما إذا
  ولكنو كاف بتسبيب من البائع، فهل
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 يكوف ذلك داخبًل يف إتبلؼ البائع أو أنو يوجب انفساخ اٞنعاملة؟

البائع إف كاف مستنداً إىل إغرار البائع كما إذا قّدمو إليو عاٞناً  أّف إتبلؼ اٞنشرتي بتسبيب )قّدس سرّه(  ذكر شيخنا األنصاري
 بأنو ملك اٞنشرتي، فبل بأس باٜناقو باتبلؼ البائع الذي يأيت حكمو، ىذا.

ولكن الظاىر أّف ىذا االتبلؼ ال ٪نسب من إتبلؼ اٞنشرتي على كل حاؿ سواء كاف البائع غارًا أـ مل يكن كما إذا قّدمو 
بأنو ملك اٞنشرتي، فإنو ال يصدؽ يف ىذه اٞنوارد أّف اٞنشرتي قبض مالو وأتلفو، ومن ىنا لو غصب طعاـ أحد مث  إليو جاىبًل 

قّدمو إليو فأكلو مالكو من غًن علم بأنو ملك نفسو، ال يكوف ىذا كافيًا يف حصوؿ القبض وإقباض اٞنلك ٞنالكو، كاف 
 الغاصب عاٞناً باٜناؿ أـ مل يكن.

 ه الصورة من أحد مصاديق إتبلؼ البائع وحكمها حكمو كما سيأيت إف شاء اللَّو تعاىل.فالظاىر أّف ىذ

وأّما إذا كاف االتبلؼ مستندًا إىل البائع فهو أيضًا ليس ّنورد للقاعدة النصراؼ الروايتٌن وعدـ انعقاد االٗناع وعدـ ٓنّقق 
 حتمل يف اٞنقاـ اموراً:ا «ٔ» )قّدس سرّه(  السًنة العقبلئية يف مثلو وشيخنا األنصاري

 منها: أف يكوف إتبلفو موجباً النفساخ اٞنعاملة إٜناقاً لو بصورة التلف السماوي فًنجع اٞنشرتي بثمنو.

ومنها: أف يكوف البائع ضامنًا للمبيع ألنو ملك للمشرتي وقد أتلفو بغًن إذنو فيضمنو بقيمتو من دوف أف يكوف العقد 
 يف اٞنقاـ كما مّر.منفسخاً، لعدـ جرياف القاعدة 

  ومنها: ٔنيًن اٞنشرتي بٌن انفساخ اٞنعاملة ألنو من مصاديق تلف اٞنبيع قبل



______________________________ 
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 البائع فهو لو ضامن.قبضو وىو يوجب االنفساخ، وبٌن مطالبة البائع بالقيمة أو اٞنثل ألّف اٞنبيع ملكو وقد أتلفو 

ومنها: أف يكوف اٞنشرتي ٢نًّنًا بٌن أف يفسخ العقد لتعّذر تسليم اٞنثمن وىو يوجب اٝنيار فًنجع إىل البائع بثمنو، وبٌن 
 إمضائو ومطالبة البائع باٞنثل أو القيمة من دوف أف يكوف العقد منفسخاً.

اّلاحتماؿ ٔنيًن اٞنشرتي بٌن االنفساخ وبٌن مطالبتو البائع بالقيمة وىذه االحتماالت كل واحد منها يف نفسو ٣نّا ال بأس بو إ
أو اٞنثل فإّف التخيًن بينهما غًن معقوؿ، إذ معىن االنفساخ ىو أّف اٞنعاملة باطلة وىي كالعدـ، ومعىن رجوعو إىل البائع أّف 

 اٞنعاملة صحيحة والبائع يضمن بدؿ ماؿ اٞنشرتي، واٛنمع بينهما غًن ٣نكن.

ًا إىل أّف االنفساخ حكم شرعي والرجوع إىل القيمة فعل للمشرتي وال معىن لتخيًنه بينهما فإّف أحد٨نا خارج عن مضاف
 اختياره.

والصحيح من ىذه االحتماالت ىو االحتماؿ األخًن وىو أّف اٞنشرتي ٢نًّن بٌن فسخ اٞنعاملة ورجوعو بثمنو وبٌن إمضائو 
لو، فإّف اٞنشرتي ٞنّا مل يصل إليو ملكو ثبت لو اٝنيار بٌن الفسخ واالمضاء، كما أّف البائع ورجوعو إىل البائع بقيمة مالو أو مث

 أتلف ملكو فيضمن بدلو من اٞنثل أو القيمة.

وأّما إذا كاف اٞنتلف ىو األجنيب فرّنا يلحق ذلك بصورة التلف السماوي كما إذا كاف اٞنتلف ٣نّن ال ٬نكن الوصوؿ إليو 
 حينئذ واٞنشرتي يرجع بثمنو.فتنفسخ اٞنعاملة 

وأّما إذا كاف اٞنتلف ٣نّن ٬نكن الوصوؿ إليو ومل يلتحق ذلك بصورة التلف فالصحيح حينئذ ىو اٜنكم بتخيًن اٞنشرتي بٌن 
  فسخ اٞنعاملة لعدـ وصوؿ اٞنثمن إليو فيطالب البائع بثمنو والبائع بعد ذلك يرجع إىل اٞنتلف، وبٌن رجوعو إىل اٞنتلف
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ابتداًء ومطالبتو بالقيمة أو اٞنثل فإنو ال ٬نكن حينئذ مطالبة البائع بالقيمة أو اٞنثل بوجو فإّف يده ليست يدًا ضمانية بل يد 
أّف يده ضمانية، ولكّنك عرفت أنو لوال تلك القاعدة  )قّدس سرّه(  أمانة، وإف كاف رّنا يظهر من كلمات شيخنا األنصاري

 ابتة باألخبار أو االٗناع أو السًنة ٞنا حكمنا بانفساخ اٞنعاملة وبضماف البائع فبل يكوف يده ضمانية.الث



وىو أّف اٞنتلف لو كاف ىو البائع وفرضنا أّف اٞنشرتي رجع عليو بالقيمة أو اٞنثل فهل ٩نب على البائع رّد٨نا  ء: بقي ىناؾ شي
 إليو فوراً، أو أّف البائع لو أف ٬نتنع من دفع القيمة حّت يستلم الثمن؟

أّف البائع ٩نب عليو رّد القيمة فورًا وليس لو االمتناع عن دفعها حّت يستلم الثمن  «ٔ» )قّدس سرّه(  ذكر شيخنا األنصاري
فإنو إ٧نا ثبت يف نفس اٞنثمن حسب االشرتاط الضمين، وأّما إذا تلف اٞنثمن وانتقل األمر إىل بدلو فثبوت حق االمتناع فيو 

 ٪نتاج إىل دليل وىو مفقود.

ئع للبدؿ إ٧نا ىو من جهة ضمانو للمبدؿ واٞنثمن، فإذا كاف متمّكنًا من عدـ رفع اٞنبدؿ والظاىر واللَّو العامل أّف ضماف البا
حّت يستلم الثمن فكذلك يتمّكن من ذلك يف بدلو أيضاً. وباٛنملة أّف البدؿ قائم مقاـ اٞنبدؿ يف ٗنيع شؤونو وأحكامو فلو 

 أف ٬نتنع عن تسليمو حّت يستلم الثمن.

اٞنقاـ عدـ اختصاص جرياف القاعدة بالبيع وجرياّنا يف ٗنيع اٞنعاوضات واٞنعامبلت إجارة كانت أـ  مث إنو ظهر ٣نّا ذكرناه يف
  أنو مل ٩ند من يعّمم جرياف القاعدة يف «ٕ» )قّدس سرّه(  بيعاً أـ غًن٨نا، وإف كاف صريح كبلـ شيخنا األنصاري

______________________________ 
 اٟنامش أيضاً  مع مراجعة ٕٚٚ: ٙ( اٞنكاسب ٔ)
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 سائر اٞنعاوضات إاّليف اٞنهر ويف ماؿ اٝنلع.

وال ٫نفى عليك أّف الضماف اٞنبحوث عنو يف اٞنقاـ ىو الضماف ّنعىن االنفساخ وأّما الضماف يف تلف اٞنهر أو ماؿ اٝنلع فهو 
 ثبًل أو قيمة، فبٌن الضمانٌن فرؽ ظاىر.ّنعىن اشتغاؿ الذّمة برّد البدؿ م

وال ٬نكن ٘نل الضماف يف تلف اٞنهر أو ماؿ اٝنلع على االنفساخ، إذ مل يقل أحد بانفساخ الطبلؽ أو النكاح بتلف اٞنهر أو 
يتوّقف على ماؿ اٝنلع، فإّف اٞنهر غًن مقّوـ للنكاح حّت يبطل بتلفو، وإذا مل يكن الضماف فيهما ّنعىن االنفساخ فبل ١نالة 

دليل، والسًنة إ٧نا اختّصت باالنفساخ، وكذلك الروايتاف واالٗناع إ٧ّنا دّلت على االنفساخ على خبلؼ القاعدة إذ لوالىا ٞنا  
على »كّنا نلتـز باالنفساخ، وال دليل يف مثل تلف اٞنهر أو ماؿ اٝنلع على الضماف إذا كاف تلفهما قبل قبضهما فإنو إف كاف 

فهو ٢نتص ّنوارد كوف اليد ضمانية وىي يف اٞنوردين ليست ضمانية بل يد أمانة، وإف كاف ىو االٗناع فهو  «اليد ما أخذت
 غًن متحّقق يف اٞنقاـ.



ونظًن٨نا ضماف اٞنقبوض بالسـو فإنو أيضًا ّنعىن اشتغاؿ العهدة ببدلو مع أنو ال دليل عليو، فالظاىر عدـ ثبوت الضماف يف 
أيضاً  «ٔ» )قّدس سرّه( لسـو إذا تلف من غًن تقصًن اٞنشرتي أو الزوج، وببايل أّف صاحب اٛنواىراٞنوردين ويف اٞنقبوض با

، وكيف كاف فخلط الضماف يف اٞنوردين بالضماف يف اٞنقاـ ٣نّا ال وجو لو.  يناقش يف ثبوت الضماف يف اٞنقبوض بالسـو

  تلف بعض أجزاء اٞنبيع أو أوصافو قبل القبض

 

 يف اٞنقاـ ٞنا إذا تلف جزء اٞنبيع أو «ٕ» )قّدس سرّه(  األنصاريتعّرض شيخنا 

______________________________ 
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ء وسائر األوصاؼ ٣نّا ال  زيادة قيمة الشيوصفو قبل قبضو بكبل قسمي الوصف أعين األوصاؼ الكمالية اليت ٟنا دخل يف 
 )قّدس سرّه(  مدخلية لو يف زيادة قيمتو، فأّما تلف بعض أجزاء اٞنبيع فتفصيل الكبلـ فيو أّف اٛنزء كما أفاده شيخنا األنصاري

ى ال يتقّسط عليها على قسمٌن: فإنو رّنا يكوف من قبيل األجزاء اليت يتقّسط عليها الثمن ويقابل باٞناؿ يف اٞنعاملة، واخر 
 الثمن.

فإف كاف اٛنزء التالف قبل قبضو ٣نّا يتقّسط عليو الثمن، فبل ينبغي اإلشكاؿ يف أنو يوجب انفساخ اٞنعاملة بالنسبة إىل ذلك 
ائع اٛنزء وتبقى اٞنعاملة يف غًن اٛنزء التالف ُناٟنا، غاية األمر أنو يثبت للمشرتي خيار تبّعض الصفقة، كما ٪نتمل ثبوتو للب

 أيضاً ألنو إ٧نا باع اجملموع دوف نصفو مثبًل.

ىو السًنة العقبلئية ظاىر ال « كل مبيع تلف قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو»وىذا الذي ذكرناه بناًء على أّف اٞندرؾ يف قاعدة 
 تلف ٗنيع اٞنبيع أو بعضو. خفاء فيو، فإّف العقبلء بعد مبلحظتهم التسليم دخيبًل يف ٕنامية اٞنعاملة واٞنلكية ال يفّرقوف بٌن

فيشكل جرياف القاعدة عند تلف اٛنزء الذي يتقّسط عليو الثمن، ألّف  «ٔ»  وأّما بناًء على أّف مدركها االٗناع أو اٝنرباف
ٓنّقق االٗناع عند تلف اٛنزء أشكل من ٓنّققو عند تلف اٛنميع، واٝنرباف إ٧نا داّل على ثبوت االنفساخ عند تلف اٞنبيع 

 ؽ اٞنبيع على جزء اٞنبيع ال ٫نلو عن تأّمل ألجل االنصراؼ.وإطبل



وأّما بناًء على ما ذكرناه من السًنة فبل ينبغي التأّمل يف جرياّنا يف صورة تلف اٛنزء كما عرفت، ومن ىنا قلنا إّف بعض أجزاء 
 اٞنبيع إذا ظهر مستحقاً للغًن أو

______________________________ 
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غًن متمّوؿ كاٝنمر واٝننزير تصّح اٞنعاملة يف اٛنزء اآلخر وتبطل فيما ظهر مستحقًا للغًن أو غًن متمّوؿ، ويف اٞنقاـ أيضاً 
 ٥نكم باالنفساخ يف اٛنزء التالف وبالصحة يف غًنه وىذا ظاىر.

راد منو ىو جزء ذات اٞنبيع ال جزء اٞنبيع بعنواف اٞنبيع، فإّف جزء اٞنبيع بوصف وأّما اٛنزء الذي ال يتقّسط عليو الثمن فاٞن
اٞنبيعية يستحيل أف ال يتقّسط عليو الثمن، فكونو جزءًا للمبيع وعدـ تقّسط الثمن عليو متناقضاف، وىذا ِنبلؼ جزء ذات 

لو يف مثل اإلنساف واٜنيواف ىو األمر الثابت من  من أّف اٞنوضوع «ٔ»  اٞنبيع، وذلك ٞنا أشرنا إليو يف ُنث الصحيح واألعم
أّوؿ وجوده إىل آخره من دوف تبّدؿ وال تغًّن يف ذلك اٞنسّمى مع تغًّنه يف ذاتو ووصفو، فزيد مثبًل اسم ٞنا ىو باٍؽ من أّوؿ 

و الرجل وإف كانا من ء من أجزائو كما إذا قطعت يده أو بعض مصارينو أـ بقي ُنالو، فاليد أ عمره إىل آخره سواء نقص شي
أجزائو إاّلأنو ليس من أجزاء اٞنسّمى بزيد كما ىو ظاىر، وعليو فيكوف اٞنبيع يف اٞنعاملة ىو ذلك اٞنسّمى بزيد أو باٞنبارؾ من 
دوف مبلحظة كل جزء من أجزائو يف البيع بأف يقّوـ رأسو بقيمة ويده بقيمة اخرى، ويف مثلو إذا حصل نقص يف بعض أجزاء 

ليد أو الرجل و٥نو٨نا فهو من األجزاء اليت ال يتقّسط عليها الثمن، فتلف مثل ىذه األجزاء ال يوجب االنفساخ ألّّنا ذاتو كا
ء منها قبل العقد أو بعده وقبل القبض، فكوّنا مضمونة  غًن مقابلة باٞناؿ حّت تنفسخ اٞنعاملة بازائها، وإذا حدث تلف شي

 و ّنعىن آخر كما سنبّينو يف ٔنّلف األوصاؼ وتلفها قبل القبض.على البائع ليس ّنعىن االنفساخ بل ى

وأّما تلف األوصاؼ قبل قبض اٞنبيع فقد ظهر ٣نّا أشرنا إليو آنفًا أنو ال يوجب االنفساخ لعدـ مقابلتها باٞناؿ، ولكّنها  
  وقبل القبض كالعيب اٞنوجود قبلكاألجزاء غًن اٞنقابلة باٞناؿ يوجب تعّيب اٞنبيع، فهل يكوف العيب اٜنادث بعد العقد 

______________________________ 
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اٝنيار واألرش  العقد يف كونو مضمونًا على البائع واستلزامو اٝنيار بٌن الرد والفسخ وثبوت األرش، أو أنو ال يوجب شيئًا من
الختصاصهما بالعيب الذي حدث قبل اٞنعاملة، أو ىناؾ تفصيل بٌن الرّد واألرش والرّد ثابت دوف األرش أو األرش ثابت 

 دوف الرّد؟ وجوه و١نتمبلت.

 ء من األرش والرّد. فيمكن أف يقاؿ بعدـ ثبوت شي

بلؼ القاعدة فيما إذا حدث العيب قبل اٞنعاملة، ومن أّما عدـ ثبوت األرش فؤلجل أّف األرش غرامة شرعية وقد ثبت على خ
ىنا قلنا بعدـ تعّينو يف خصوص الثمن ألنو غرامة، بل ال يثبت إاّلبعد اٞنطالبة، وما ىذا شأنو ٪نتاج ثبوتو إىل دليل وال دليل 

 على ثبوتو يف نقص اٛنزء أو الوصف بعد العقد وقبل القبض.

 ب اٞنبيع قبل العقد وجريانو يف تعّيبو بعد العقد ويف ملك اٞنشرتي يتوّقف على دليل، ىذا.وأّما الرّد فؤلنو إ٧نا ثبت يف تعيّ 

 وقد استدّؿ على ثبوت الرّد يف اٞنقاـ بوجهٌن كبل٨نا ضعيفاف:

 أّف اٞنبيع ّنجموعو إذا كاف مضموناً على البائع قبل قبضو فجميع أجزائو وأوصافو أيضاً مضموف عليو قبل قبضو. أحد٨نا:

ذا االستدالؿ قياس ١نض، فإّف ضماف اجملموع كما عرفت ّنعىن االنفساخ وىو ال يأيت يف تلف اٛنزء أو الوصف غًن وى
اٞنتقابلٌن باٞناؿ، فإّف االنفساخ إ٧نا يعقل يف اٞنبادلة وال مبادلة يف مثلهما، وثبوت الضماف فيهما ّنعىن آخر ٪نتاج إىل دليل 

 فهذا الوجو ساقط.

ال ضرر فإّف الرّد لو مل يثبت للمشرتي يف اٞنقاـ أي فيما إذا تلف اٛنزء أو الوصف بعد العقد ومل يتمّكن من  قاعدة وثانيهما:
  رّده يتضّرر ال ١نالة، وهبذا استدؿّ 
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على ثبوت األرش للمشرتي، إذ رّنا يتعّلق غرضو الشخصي بابقاء العٌن فيكوف رّده موجباً لضرره،  «ٔ» )قّدس سرّه( العبّلمة
 وىذا ِنبلؼ ما لو أبقاه مع مطالبة األرش.

وىذا االستدالؿ يف كل من الرّد واألرش عجيب، فإّف النقص قد ورد على ملك اٞنشرتي يف يد البائع وىي يد أمانية فبأّي 
إىل البائع ألنو أيضًا يتضّرر برّد اٞنعيوب إليو أو بأخذ األرش منو، وإاّل فلو مت ذلك فما الفارؽ بٌن حدوثو وجو يصح إرجاعو 

قبل القبض وبعده ألنو ضرري يف كليهما على اٞنشرتي، وال بٌن مطالبة البائع أو غًنه من اٞنسلمٌن، وٞناذا ال ٩نوز لو الرجوع 
 اٞنسلمٌن كأخذه األرش من بيت اٞناؿ، فهذا الوجو ساقط أيضاً.إذا حدث بعد القبض، وال إىل غًنه من 



نعم ىناؾ وجو آخر يتمّكن من إثبات خصوص الرّد بو، وىو أّف ظاىر التزاـ البائع بتسليم العٌن إىل اٞنشرتي يف ضمن 
أصبًل لتعّذره أو الختياره،  اٞنعاملة ىو تسليمها على ما كانت عليو حٌن اٞنعاملة من األجزاء واألوصاؼ، وإذا مل يسّلمها إليو

أو سّلمها ولكن ال على ما كانت عليو فثبت للمشرتي خيار ٔنّلف الشرط، وبو يتمّكن من الرّد كما ىو اٜناؿ عند تعّذر 
 التسليم، ىذا كّلو فيما إذا كاف التلف بآفة ٚناوية.

للمشرتي خيار ٔنّلف الشرط أيضاً، ألنو أي  وأّما إذا حدث باتبلؼ متلف، فإف كاف اٞنتلف ىو البائع أو األجنيب، فيثبت
اٞنبيع مل يصل إليو ّنا كاف عليو من األوصاؼ واألجزاء حٌن اٞنعاملة، بل يثبت لو أمر زائد أيضًا وىو ٔنًّنه بٌن فسخ العقد 

  ورجوعو بثمنو، وبٌن إمضائو ومطالبة كل من البائع أو األجنيب بقيمة التالف

______________________________ 
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ألنو ملكو وقد عّيبو اآلخر، فإف رجع إىل البائع وكاف اٞنتلف ىو األجنيب فللبائع أف يرجع إىل األجنيب ّنا غرمو للمشرتي، وأّما 
وصاؼ مستند إىل نفسو فبل يثبت لو إذا كاف اٞنتلف ىو اٞنشرتي فبما أّف عدـ وصوؿ العٌن إليو على ما كانت عليو من األ

 ء. ء من الرّد وال اٞنطالبة بشي شي

  ىذا ٕناـ الكبلـ يف القبض وبو ّٕنت دورة ُنث اٞنكاسب

 أّواًل وآخراً  واٜنمد للَّو

  وقد وقع ذلك يـو االثنٌن

  بعد مضي ستة وعشرين يوماً من شهر ربيع األوؿ

 اٟنجرة النبويةمن شهور سنة ألف وثبلٖنائة وسبعة وسبعٌن من 

 على مهاجرىا السبلـ ٓنت القّبة العلوية

  أعين اٞندرسة الكربى للتشّيع

 . النجف األشرؼ يف زاوية اٞندرسة اٝنليلية الكربى
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