
 





 

 





 



ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

الحمد هلل رّب العالمين ، والصالة  والسالةع ى الح ّحّمالدل والالا النالا ر ن ، 

 ولعنة هللا ى ح أىدائهم أجمعين إلح  وع الد ن.



 كتاب البيع

 : مبادلة ماٍل بمال.ـ  (1)وهو في األصل كما عن المصباح 

ّّ ببملال المفمافغ بهيرهما ،  والظاهر اختصاص المعّوض بالعين ، فال يعم

 .(3)في البيغ  (2)وعليه استقّر اصطالح الفقهاء 

فمي نقمل ريرهما ، بمل يظهمر  (4)نعّ ، ربما يستعمل في كلمما  بعهمهّ 

،  (5)ذلك من كثيٍر من األخبار ، كالخبر الملاّل علمج امواي بيمغ خلممة المملبّر 

، وكأخبمار بيمغ األرض الخراايمة  (6)اللار التي ال يُعلّ صماببها  وبيغ سكفج

 ، والظاهر أنّها مسامحة في التعبير ، كما أنّ  (7)وشرائها 
__________________ 

 .«بيغ»، مادّة :  69( المصباح المفير : 1)

ييمممممادة : فمممممي ضعممممميّن العممممموض  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»ونسمممممخة بممممملل  «ص»( فمممممي 2)

 والمعّوض.

 .«ف»في  «في البيغ»( لّ ضرد 3)

 .172:  6في المبسوط  سرهقلس( كالشيخ 4)

 .4و  3،  1من أبواب التلبير ، األباديث  3، الباب  74:  16( الوسائل 5)

 .5، الباب األّول من أبواب عقل البيغ وشروطه ، الحليث  250:  12( الوسائل 6)

 275:  12و ،  6و  1العملّو ، الحمليث ممن أبمواب اهماد  71، الباب  118:  11( الوسائل 7)

 .10و  9من أبواب عقل البيغ وشروطه ، الحليث  21، الباب 

 البيغ لهة

اختصممممممممممممممممممممممماص 
 لعينالمعّوض با
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 لفظ اإلاارة يستعمل عرفاً في نقل بعض األعيان ، كالثمرة علج الشجرة.

وأّممما العمموض ، فممال بشممكال فممي اممواي كونهمما مففعممة ، كممما فممي ريممر 

، وال يبعمل عملم  (3)واامغ المقاصمل  (2)وعن التذكرة  ، (1)موضغ من القواعل 

 الخالف فيه.

الخمالف فيمه و ولعلّمه لمما اشمتهر  (5)بلمج بعمض األعيمان  (4)نعّ ، نُسمب 

 (7)األعيان ، والظماهر برادضهمّ بيمان المبيمغ  (6)في كالمهّ : من أّن البيغ لفقل 

 ، نظير قولهّ : بّن اإلاارة لفقل المفافغ.

وأّما عمل الحّر ، فإن قلفا : بنّه قبل المعاوضة عليمه ممن األمموال ، فمال 

بشكال ، وبالّ ففيه بشكال و من بيث ابتمال اعتبار كون العوضمين فمي البيمغ 

 قبل المعاوضة و كما يلّل عليه ما ضقلّم عن المصباح. «ماالً »

 ضقبل المعاوضة بالمال كحّق الحهانة (9)فإن لّ ،  (8)وأّما الحقوق 
__________________ 

 .225و  136:  1( القواعل 1)

 .292:  2و  557 556:  1( التذكرة 2)

 .103:  7( اامغ المقاصل 3)

 .48: الورقة  (مخطوط)في شربه علج القواعل  سرهقلس( نسبه الشيخ الكبير 4)

انظمر ) «آداب التجمارة»فمي رسمالته العمليمة الموسمومة ب  سرهقلس( هو الوبيل البهبهاني 5)

 (.149هلاية الطالب : 

 نقل.:  «ف»( في رير 6)

 البيغ.:  «ش»( في 7)

: الظمماهر  (149الصممفحة )قممال الشممهيل  فممي شممربه  .«األُخممر»ييممادة :  «ش»( فممي ريممر 8)

 .«األُخر»ييادة كلمة 

 فلو لّ.:  «ف»( في 9)

امممممممممممواي كمممممممممممون 
 العوض مففعة

 اعممممل عمممممل الحممممرّ 
 ً  عوضا

أقسمممممممممام الحمممممممممّق ، 
وممممممما يقممممممغ مفهمممممما 

 ً  عوضا
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، كحممّق الشممفعة ، وبممّق  (2)وكممذا لممو لممّ ضقبممل الفقممل فممال بشممكال ،  (1)والواليممة 

 الخيار و ألّن البيغ ضمليك الهير.

ببيغ الملين علمج ممن همو عليمه و ألنّمه ال ممانغ ممن كونمه  (3)وال يفتقض 

ممردّداً بمين اإلسمقاط  «اإلبمراء»ضمليكاً فيسقط و ولذا اعل الشهيل فمي قواعمله 

 .(4)والتمليك 

فممي ذّمتممه فيممملّر ضمليكممه  (5)ن مالكمماً لممما والحاصممل : أنّممه يعقممل أن يكممو

الحمّق سمملطفة  (6)السمقوط ، وال يعقمل أن يتسمملّط علمج نفسممه. والسمّر : أّن هممذا 

فعلية ال يعقل قيام طرفيهما بشمخو وابمل ، بخمالف الملمك ، فإنّهما نسمبة بمين 

المالك والمملوك ، وال يحتاج بلج من يملك عليمه بتمج يسمتحيل اضّحماد المالمك 

 ك عليه ، فافهّ.والمملو

وأّما الحقوق القابلة لالنتقال كحّق التحجير ونحوه فهي وبن قبلم  الفقمل 

وقوبل  بالمال في الصلح ، بالّ أّن فمي امواي وقوعهما عوضماً للبيمغ بشمكاالً ، 

من أخذ المال فمي عوضمي المبايعمة لهمةً وعرفماً ، ممغ لهمور كلمما  الفقهماء 

 أن يكمون اامرة فمي اإلامارة فمي عفل التعّرض لشروط العوضين وِلمما يصمحّ 

 بصر الثمن في المال.
__________________ 

 .«ش»من  «كحّق الحهانة والوالية»( عبارة 1)

 ، وفي ريرها : االنتقال. «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»ونسخة بلل  «ش»و  «ف»( كذا في 2)

 .209:  22( الفقض من صابب الجواهر ، انظر الجواهر 3)

 .291:  1ئل ( القواعل والفوا4)

 .«ش»في  «لما»( لّ ضرد 5)

 مثل هذا.:  «ن»وهامش  «ش»( في 6)
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ّّ الظاهر : أّن لفظ  ،  (1)ليس لمه بقيقمة شمرعية وال متشمّرعية  «البيغ»ل

بل هو باٍق علمج معفماه العرفمي ، كمما سفوّضمحه بن شماء ّ ، بالّ أّن الفقهماء 

وريرهما  (4)والتمذكرة  (3)والسمرائر  (2)عريفمه ، ففمي المبسموط قل اختلفوا في ض
 .«انتقال عيٍن من شخٍو بلج ريره بعوض مقلّر علج واه التراضي»:  (5)

بلممج  (6)وبيمث بّن فمي هممذا التعريمم مسممامحة واضمحة ، عمملل آخمرون 

، وبيمث بّن البيمغ ممن  «اإليجاب والقبول اللالّين علمج االنتقمال»ضعريفه ب : 

المعفج دون اللفظ مجّرداً أو بشرط قصل المعفج ، وبالّ لّ يعقل بنشماهه مقولة 

نقممممل العممممين بالصمممميهة »بمممماللفظ عمممملل اممممامغ المقاصممممل بلممممج ضعريفممممه ب : 

 .(7) «المخصوصة

ويرد عليه مغ أّن الفقل لميس مرادفماً للبيمغ و ولمذا صمّرح فمي التمذكرة : 

 ، (8)فايا  ، واعله من الك «نقل »بأّن بيجاب البيغ ال يقغ بلفظ 
__________________ 

 متشّرعة.:  «ف»( في 1)

 .76:  2( المبسوط 2)

 .240:  2، انظر السرائر  «ف»في رير  «السرائر»( لّ ضرد 3)

 .462:  1( التذكرة 4)

:  1، والتحريممر  123:  1ريرهممما ، انظممر القواعممل :  «ش»و  «ص»،  «ع»،  «ن»( فممي 5)

164. 

، والفاضمل  191:  3، والشمهيل فمي الملروس  118ختصمر الفمافغ : ( مفهّ : المحقّق فمي الم6)

 .24:  2المقلاد في التفقيح 

 .55:  4( اامغ المقاصل 7)

علم انعقماده بمثمل : أدخلتمه فمي »: ـ  ( لّ نعثر عليه بعيفه ، نعّ فيه بعل ذكر شرط التصريح8)

 .462:  1، انظر التذكرة  «ملكك أو اعلته لك

ضعمممممماريم الفقهمممممماء 
 والمفاقشة فيها
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: أّن الفقمل بالصميهة أيهماً ـ  بيغ مغ خلّوها عن الصيهة (1) وأّن المعاطاة عفله

 ال يعقل بنشاهه بالصيهة.

وال يفلفغ هذا : بأّن المراد أّن البيغ نفس الفقل الذ  هو ممللول الصميهة 

 (2)، فجعلممه مممللول الصمميهة بشممارة بلممج ضعيممين ذلممك الفممرد مممن الفقممل ، ال أنّممه 

نقلمم  بالصمميهة و ألنّممه بن :  «بعمم »مممأخوذ فممي مفهومممه بتممج يكممون مممللول 

لمم م المملور و ألّن المقصممود معرفممة مممادة  «بعمم »أُريممل بالصمميهة خصمموص 

وامب االقتصمار علمج مجمّرد  «ملّكم » (3)، وبن أُريل بهما مما يشممل  «بع »

 التمليك والفقل.

ء ، وال يل م عليمه شمي «بنشاء ضمليك عين بمال»فاألولج ضعريفه بأنّه : 

 مّما ضقلّم.

 يبقج عليه أُمور : نعّ ،

وبالّ لممّ يكممن  «ملّكمم »أنّممه موقمموف علممج اممواي اإليجمماب بلفممظ  ّنهالالا  

 .(4)مرادفاً له 

 .(5)ء ويردّه : أنّه الحّق كما سيجي

مممن هممو عليممه و ألّن اإلنسممان ال أنّممه ال يشمممل بيممغ المملين علممج  ّنهالالا  و

 يملك ماالً علج نفسه.
__________________ 

 .58:  4( أ  عفل المحقّق الثاني ، رااغ اامغ المقاصل 1)

 ال ألنّه.:  «ف»( في 2)

 يشتمل.:  «ف»( في 3)

 لها.:  «ن»ومصّححة  «ش»( في رير 4)

 .120و  15ء في الصفحة ( يجي5)

األولممممممممممممج فممممممممممممي 
 ضعريم البيغ

مممممماذا يممممممرد علممممممج 
اإليمممممممممممممممممراد األّول  هذا التعريم

 واوابه

اإليممممممممراد الثمممممممماني 
 واوابه
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 (2)ف مممن ضعقّممل ضملّممك ممما علممج نفسممه وسممتعر (1)وفيممه مممغ ممما عرفمم  

وراوعه بلج سقوطه عفه ، نظير ضملّك ما هو مساٍو لما في ذّمته ، وسمقوطه 

: أنّه لو لّ يعقل التمليمك لمّ يعقمل البيمغ و بذ لميس للبيمغ لهمةً وعرفماً ـ  بالتهاضر

معفج رير المبادلة والفقل والتمليك وما يساويها ممن األلفمال و ولمذا قمال فخمر 

، فمإذا لمّ يعقمل  (3) «ملّك  رير »في لهة العرب :  «بع »: بّن معفج  اللين

 ء مّما يساويها ، فال يعقل البيغ.ما في ذّمة نفسه لّ يعقل شي (4)ملكيّة 

أنّه يشمل التمليمك بالمعاطماة ، ممغ بكمّ المشمهور ، بمل دعمو   ّنها  و

 .(5)اإلاماع علج أنّها ليس  بيعاً 

مراد الفمافين نفمي  (7)و وأّن  (6)ء من كون المعاطاة بيعاً فيه : ما سيجيو

 صّحته.

صمملقه علممج الشممراء و فممإّن المشممتر  بقبولممه للبيممغ يملّممك مالممه  ّنهالالا  و

 بعوض المبيغ.
__________________ 

 .«.. والحاصل : أنّه يعقل»، قوله :  9( رااغ الصفحة 1)

 ما في ذّمته.:  «ش»ونسخة بلل  «ن»وفي مصّححة  .«ما في ذّمة نفسه»:  «ف»( في 2)

 .152:  4( قاله في شرح اإلرشاد ، علج ما بكاه عفه السيّل العاملي في مفتاح الكرامة 3)

 ملكيّته.:  «ف»( في 4)

 .214( كما ادّعاه ابن يهرة في الهفية : 5)

 .40( يأضي في الصفحة 6)

 ألّن.:  «ش»( في 7)

االيممممممممراد الثالممممممممث 
 واوابه

االيممممممممراد الرابممممممممغ 
 واوابه
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وفيه : أّن التمليك فيمه ضممفّي ، وبنّمما بقيقتمه التملّمك بعموض و ولمذا ال 

، ضقلّم علج اإليجاب أو ضأّخر. وبه يظهر انملفاع  «ملّك »يجوي الشراء بلفظ 

و بيممث بّن االسممت جار يتهممّمن  (1)اإليممراد بانتقاضممه بمسممتأار العممين بعممين 

 ضمليك العين بماٍل ، أعفي : المففعة.

 انتقاض طرده بالصلح علج العين بماٍل ، وبالهبة المعّوضة. ّنها  و

وفيه : أّن بقيقة الصلح ولمو ضعلّمق بمالعين لميس همو التمليمك علمج وامه 

المقابلة والمعاوضة ، بمل معفماه األصملي همو التسمالّ و ولمذا ال يتعملّ  بففسمه 

 ، ال أنّه نفسه.بلج المال. نعّ ، هو متهّمن للتمليك بذا ضعلّق بعيٍن 

والممذ  يممللّك علممج هممذا : أّن الصمملح قممل يتعلّممق بالمممال عيفمماً أو مففعممة ، 

، فيفيمل فائملة العاريمة ، وهمو مجمّرد  (2)فيفيل التمليك. وقل يتعلّمق باالنتفماع بمه 

، وقممل يتعلّممق بممالحقوق ، فيفيممل اإلسممقاط أو االنتقممال ، وقممل يتعلّممق  (3)التسممليط 

بمممين المتصمممالحين كمممما فمممي قمممول أبمممل الشمممريكين لصممماببه :  بتقريمممر أممممرٍ 

 فيفيل مجّرد التقرير. «صالحتك علج أن يكون الربح لك والخسران عليك»

همذه المفماداة الخمسمة  (5)بقيقمة الصملح همي عمين كمّلٍ ممن  (4)فلمو كانم  

لمم م كونممه مشممتركاً لفظيّمماً ، وهممو واضممح الممبطالن ، فلممّ يبممق  بالّ أن يكممون 

 فائلة من (6)ًج آخر ، وهو التسالّ ، فيفيل في كّلِ موضغ مفهومه معف
__________________ 

 .«ف»في  «بعين»( لّ ضرد 1)

 .«ف»في رير  «به»( لّ ضرد 2)

 التسلّط.:  «ف»( في 3)

 كان.:  «ش»( في رير 4)

 .«ف»في  «كّلٍ من»( لّ ضرد 5)

 ييادة : من المواضغ. «ف»( في هامش 6)

 االيممممممراد الخممممممامس
 واوابه

 بقيقة الصلح
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 بحسب ما يقتهيه متعلّقه.الفوائل المذكورة 

ّل عليمه  ، وهمو يتهمّمن التمليمك ،  (1)فالصلح علج العمين بعموٍض : ضسمال

ال أّن مفهموم الصمملح فممي خصموص هممذا المقممام وبقيقتمه هممو بنشمماء التمليممك ، 

 ، بخالف طلب التمليك. (2)ومن هفا لّ يكن طلبه من الخصّ بقراراً 

العمموض  (3)والمممراد بهمما هفمما : ممما اشممترط فيهمما  وأّممما الهبممة المعّوضممة

فليس  بنشاء ضمليٍك بعوض علمج اهمة المقابلمة ، وبالّ لمّ يعقمل ضملّمك أبملهما 

، ممغ أّن لماهرهّ عملم ضملّمك  (4)ألبل العوضين من دون ضملّك اآلخر لآلخمر 

، بمل رايمة األممر أّن المتّهمب لمو لمّ  (5)العوض بمجّرد ضملّمك الموهموب الهبمة 

 العوض كان للواهب الراوع في هبته ، فالظاهر أّن التعويض المشمترط يمدِّ 

مستقال يقصمل بمه  (6)في الهبة كالتعويض الهير المشترط فيها في كونه ضمليكاً 

وقوعممه عوضمماً ، ال أّن بقيقممة المعاوضممة والمقابلممة مقصممودة فممي كممّلٍ مممن 

 (7)ضممن  العوضين و كما يتّهح ذلك بمالبظة التعويض الهير المشترط فمي

 .(8)الهبة االولج 
__________________ 

 ييادة : به. «ف»( في 1)

 ييادة : له. «ش»( في 2)

 فيه.:  «ص»( في 3)

 .«ف»في  «لآلخر»( لّ ضرد 4)

 بالهبة.:  «ع»و  «خ»،  «ن»ونسخة بلل  «م»و  «ش»( في 5)

 ضملّكاً.:  «ف»( في 6)

 بنشاء.:  «ضمن»بلل  «ف»( في 7)

ومّممما ذكرنمما ضقمملر علممج بخممراج القممرض مممن »ييممادة ممما يلممي :  «ش»و  «ف»( فممي ريممر 8)

، لكمن شمطب عليهما  «التعريم و بذ لميس المقصمود األصملي مفمه المعاوضمة والمقابلمة ، فتأّممل

 يائل.:  «ن»وكتب عليها في  «م»في 

بقيقمممممممممممة الهبمممممممممممة 
 المعّوضة
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فقل ضحقّق مّما ذكرنا : أّن بقيقة ضمليك العين بالعوض ليسم  بالّ البيمغ ، 

كمان بيعماً ، وال يصمّح صملحاً وال هبمة معّوضمة  «لّكتمك كمذا بكمذام»فلو قال : 

وبن قصلهما و بذ التمليك علج اهة المقابلة الحقيقيّة ليس صلحاً ، وال هبمة ، 

 فال يقعان به.

نعممّ ، لممو قلفمما بوقوعهممما بهيممر األلفممال الصممريحة ضوّاممه ضحقّقهممما مممغ 

ألعيمان بممالعوض ، قصملهما ، فمما قيمل مممن أّن البيمغ همو األصمل فممي ضمليمك ا

، محمّل ضأّممل ، بمل مفمغ و لمما عرفم   (1)فيقلّم علج الصملح والهبمة المعّوضمة 

 من أّن ضمليك األعيان بالعوض هو البيغ ال رير.

وابتممل برادة ريمر بقيقتمه كمان  «التمليك بالعوض»نعّ ، لو اضي بلفظ 

 األصل اللفظي بمله علج المعفج [(2)مقتهج ]

غ ، لكممّن الظمماهر أّن األصممل بهممذا المعفممج لمميس الحقيقممي ، فمميحكّ بممالبي

ء ضوضميحه فمي مسمألة المعاطماة فمي ريمر البيمغ مراد القائل المتقلّم ، وسميجي

 .(3)بن شاء ّ 

القمرض داخمالً فمي لماهر الحملّ ، ويمكمن بخراامه بمأّن مفهوممه  (4)بقي 

أو القيممة ،  (5)لمج وامه ضممان المثمل ليس نفس المعاوضة ، بل همو ضمليمك ع

 ، وال الهرر (6)ال معاوضة للعين بهما و ولذا ال يجر  فيه ربا المعاوضة 
__________________ 

 .246:  22( انظر الجواهر 1)

ضصممحيحاً أو  «ش»و  «ص»،  «ن»فممي الفسممخ ، بالّ أنّهمما ييممل  فممي  «مقتهممج»( لممّ ضممرد 2)

 استظهاراً.

 .. عفل قوله : الخامس في بكّ اريان المعاطاة 91 ء في الصفحة( يجي3)

 وبقي.:  «ن»و  «ف»( في 4)

 الهمان للمثل.:  «ف»( في 5)

 المعاوضا .:  «ف»( في 6)

اإليمممممممراد األخيمممممممر 
 واوابه

 بقيقة القرض
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 .(1)المففي فيها ، وال ذكر العوض ، وال العلّ به ، فتأّمل 

ّّ بّن ما ذكرنا ، ضعريممل للبيمغ الممأخوذ فمي صميهة  (2)وريمره  «بعم » ل

اسمتعماله فمي معماٍن  (3)يظهر من بعض ممن قمارب عصمرنا و من المشتقّا  ،

 : (4) أُخر رير ما ذكر

بشرط ضعقّبه بتملّك المشتر  ، وبليمه  (5)التمليك المذكور ، لكن  أحد ا  

فممي ضعريممم  (8)بممالقبول  (7)، بيممث أخممذ قيممل التعقّممب  (6)نظممر بعممض مشممايخفا 

ولعلّممه لتبممادر التمليممك المقممرون بممالقبول مممن اللفممظ ، بممل البيممغ المصممطلح و 

، بالّ بعمل أن  «بماع فمالن مالمه»وصّحة السلب عن المجمّرد و ولهمذا ال يقمال : 

، أنّمه اشمتراه  «بعم  ممالي»يكون قل اشتراه ريره ، ويستفاد من قول القائل : 

 البيغ فقط. (9)ريره ، ال أنّه أواب 
__________________ 

 «ش»و  «ف»، وكتمب عليهما فمي ريمر  «خ»لّ ضرد فمي  «بقي القرض بلج فتأّمل»ة ( عبار1)

ييممادة عبمارةٍ عممن بعمض الفسممخ ضممرضبط  (8، الهممامش  14فممي الصمفحة )، وقممل ضقملّم  «يائمل»: 

ّّ أعممرض عفهمما  سممرهقلسبممإخراج القممرض ، والظمماهر أّن المملممم  كتممب أّوالً ضلممك العبممارة لمم

 ذلك مفشأً الختالف الفسخ. وبيّفها هفا بلفٍظ أوفج ، فصار

 ريرها.:  «ف»( في 2)

 (.كتاب الفكاح) 275و ،  (كتاب البيغ) 107( انظر مقابس األنوار : 3)

 .«ن»ومصّححة  «ش»و  «ف»من  «رير ما ذكر»( عبارة 4)

 لكفّه.:  «ف»( في 5)

 .360:  2( لّ نعثر عليه ، ولعلّه المحقّق الفراقي ، انظر المستفل 6)

 التعقيب.:  «ف»( في 7)

 .«ن»، وشطب عليها في  «مأخوذاً »ييادة :  «ش»( في رير 8)

 واب.:  «ف»( في 9)

اسممممممممتعمال البيممممممممغ 
 في معاٍن اُخر
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األلممر الحاصممل مممن اإليجمماب والقبممول ، وهممو االنتقممال ، كممما  الثالالا :  

 .(2)وريره  (1)يظهر من المبسوط 

نفممس العقممل المرّكممب مممن اإليجمماب والقبممول ، وبليممه يفظممر مممن  الثالال   

: بل الظاهر اضّفاقهّ علج برادة همذا المعفمج فمي  (4)قال  .(3)ل عّرف البيغ بالعق

عفاوين أبواب المعامال  ، بتج اإلاارة وشبهها التي ليس  هي فمي األصمل 
 .(6)اسماً ألبل طرفي العقل  (5)

أقمول : أّمما البيمغ بمعفمج اإليجماب المتعقّمب للقبمول ، فالظماهر أنّمه لميس 

الً لألّول ، وبنّما هو فردل انصرف بليمه اللفمظ فمي مقمام قيمام القريفمة علمج مقاب

برادة اإليجمماب المثمممر و بذ ال لمممرة فممي اإليجمماب المجممّرد ، فقممول المخبممر : 

، بنّما أراد اإليجاب المقيّل ، فالقيمل مسمتفاد ممن الخمارج ، ال أّن البيمغ  «بع »

و  «اإلبملال»و  «الفقمل»لفمظ  مستعمل في اإليجاب المتعقّمب للقبمول ، وكمذلك

أبممل بمأّن ضعقّممب القبممول لمه دخممل فممي  (7)وشممبهها ، ممغ أنّممه لممّ يقمل  «التمليمك»

 معفاها.

 نعّ ، ضحقّق القبول شرط لالنتقال في الخارج ، ال في نظر الفاقل و بذ
__________________ 

 .76:  2( المبسوط 1)

 .240:  2( السرائر 2)

، واختماره العالّممة فمي  236، وابمن بمم ة فمي الوسميلة :  352:  ( مثل الحلبمي فمي الكمافي3)

 .51:  5المختلم 

 ، المشار بليه آنفاً. سرهقلس( أ  بعض من قارب عصر المملّم 4)

 .«ف»في  «هي في األصل»( لّ ضرد 5)

 .275و  107( انظر مقابس األنوار : 6)

 لّ يفقل.:  «ف»( في 7)

فممممممممممي  المفاقشممممممممممة
همممممممممممممممممممممممممممممممممممممممذه 

 االستعماال 
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، فممالبيغ ومما يسمماويه معفممًج مممن قبيممل اإليجمماب  (1)ال يففمّك التممألير عممن األلممر 

فتأّمممل. ومفممه يظهممر  (2)والوامموب ، ال الكسممر واالنكسممار كممما ضخيّلممه بعممض 

ضعم أخذ القيل الممذكور فمي معفمج البيمغ المصمطلح ، فهمالً عمن أن يجعمل 

 .(3)أبل معانيها 

وأّممما البيممغ بمعفممج األلممر وهممو االنتقممال ، فلممّ يواممل فممي اللهممة وال فممي 

:  (6)وقمل يوّامه  .(5)، وبنّما وقغ في ضعريمم اماعمة ضبعماً للمبسموط  (4)ف العر

 «المبيعيّمة»بأّن المراد بالبيغ المحلود المصلر من المبفّي للمفعمول ، أعفمي : 

 ، وهو ضكلّم بسن.

: بممأّن  ّربمممهوأّممما البيممغ بمعفممج العقممل ، فقممل صممّرح الشممهيل الثمماني 

 .(7)بية بطالقه عليه مجاي و لعالقة السب

والظمماهر أّن المسمممبّب هممو األلمممر الحاصممل فمممي نظممر الشمممارع و ألنّمممه 

المسبّب عن العقل ، ال الفقل الحاصل من فعمل الموِامب و لمما عرفم  ممن أنّمه 

ٍء ، كحصمول واموب باصل بففس بنشاء الموِاب ممن دون ضوقّمم علمج شمي

 بمجّرد األمر وبن لّ ي صر وااباً في (8)الهرب في نظر اآلمر 
__________________ 

، وقمل ورد  العبمارة فممي سمائر الفسمخ مممغ اخمتالف ريممر  «ن»ومصممّححة  «ف»( كمذا فمي 1)

 مخّل في التقليّ والتأخير.

 .107( المراد به لاهراً الشيخ أسل ّ التستر  ، رااغ مقابس األنوار : 2)

 ( كذا في الفسخ ، والمفاسب : معانيه.3)

 ّ يوال له ألر في اللهة وال العرف.هكذا : فل «ف»( العبارة في 4)

 .10( رااغ الصفحة 5)

 .274( وّاهه المحقّق التستر  في مقابس األنوار : 6)

 .144:  3( المسالك 7)

 في نفس اآلمر.:  «ف»( في 8)
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 في نظر ريره. (1)الخارج 

لم م »وبلج هذا نظر اميغ ما ورد في الفصوص والفتاو  من قمولهّ : 

 ونحو ذلك. «أقاله في البيغ»، أو  «ال بيغ بيفهما»أو  ، «واب»، أو  «البيغ

والحاصل : أّن البيغ الذ  يجعلونه من العقود يراد به الفقل بمعفمج اسمّ 

المصلر مغ اعتبار ضحقّقه في نظمر الشمارع ، المتوقّمم علمج ضحقّمق اإليجماب 

: والقبممول ، فإضممافة العقممل بلممج البيممغ بهممذا المعفممج ليسمم  بيانيّممة و ولممذا يقممال 

 .«ال يفعقل البيغ»و ،  «انعقل البيغ»

ّّ بّن الشهيل الثاني نّو في  من المسمالك علمج أّن عقمل  «كتاب اليمين»ل

البيممغ وريممره مممن العقممود بقيقممة فممي الصممحيح ، مجمماي فممي الفاسممل و لواممود 

ّّ ُبممل خواّص الحقيقة والم  (2)جماي ، كالتبمادر وصمّحة السملب. قمال : وِممن ل م

اإلقرار به عليمه ، بتمج لمو ادّعمج برادة الفاسمل لمّ يسممغ باماعماً ، ولمو كمان 

مشممتركاً بممين الصممحيح والفاسممل لقبممل ضفسمميره بأبمملهما كهيممره مممن األلفممال 

ّّ من الحقيقة   ، انتهج. (3)المشتركة ، وانقسامه بلج الصحيح والفاسل أع

في قواعله : الماهيّا  الجعليّة كالصمالة والصموم  (4)قال الشهيل األّول و

،  (5)وسممائر العقممود ال ضطلممق علممج الفاسممل بالّ الحممّل و لوامموب المهممّي فيممه 

 انتهج. ولاهره برادة اإلطالق الحقيقي.

 ويشكل ما ذكراه بأّن وضعها للصحيح يواب علم اواي التمّسك
__________________ 

 .«ن»، وشطب عليها في  «ف»في  «في الخارج»( لّ ضرد 1)

 ، وصّحح في أكثر الفسخ بما في المتن. «قبل»:  «ش»( في رير 2)

 .159:  2 (الطبعة الحجرية)( المسالك 3)

 .«ف»في  «األّول»( لّ ضرد 4)

 .158:  1( القواعل والفوائل 5)

مممممن البيممممغ ونحمممموه 
العقممممممممممممود اسممممممممممممّ 
للصممممممممممممممممممممحيح أو 

 ؟لألعّ
اختيممممممممممممممممممممممممممممممممار 
الشمممممممهيلين كونمممممممه 

 للصحيح

المفاقشمممممممممة فيمممممممممما 
 أفاده الشهيلان
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أدلّمة سمائر العقمود فمي مقمام  (2)، وبطالقما   (1) (اْلبَْيعَ َوأََحلَّ هللاُ )بإطالق نحو 

ٍء فيها ، مغ أّن سيرة علماء اإلسالم التمّسك بهما فمي همذه الشّك في اعتبار شي

 المقاما .

نعممّ ، يمكممن أن يقممال : بّن البيممغ وشممبهه فممي العممرف بذا اسممتعمل فممي 

عفمل اإلنشماء ،  «بعم »:  (3)ل القائمل الحاصل من المصلر الذ  يراد ممن قمو

ّّ  (4)ال يستعمل بقيقة بالّ في ما كان صمحيحاً ممملّراً ولمو فمي نظمر القائمل  ، لم

بذا كان مملّراً في نظر الشارع كان بيعاً عفله ، وبالّ كان صورة بيغ ، نظيمر 

 بيغ الهايل عفل العرف.

عفل العمرف  «بع »فالبيغ الذ  يراد مفه ما بصل عقيب قول القائل : 

والشرع بقيقة في الصحيح المفيمل لأللمر ، ومجماي فمي ريمره ، بالّ أّن اإلفمادة 

 ولبو  الفائلة مختلم في نظر العرف والشرع.

وأّما وامه ضمّسمك العلمماء بمإطالق أدلّمة البيمغ ونحموه و فمألّن الخطابما  

وشممبهه فممي الخطابمما   «البيممغ»فممظ لّممما ورد  علممج طبممق العممرف ، بمممل ل

الشرعيّة علج ما هو الصمحيح الممملّر عفمل العمرف ، أو علمج المصملر المذ  

، فيستلّل بمإطالق الحكمّ بحلّمه أو بواموب الوفماء علمج  «بع »يراد من لفظ 

 كونه مملّراً في نظر الشارع أيهاً ، فتأّمل فإّن للكالم محالّ آخر.
__________________ 

 .275: ( البقرة 1)

 بطالق.:  «ف»( في 2)

 .«ن»ومصّححة  «ش»من  «القائل»( كلمة 3)

، وفممي سممائر الفسمخ ُامممغ بممين ممما  «نظممرهّ»:  «ش»، وفمي  «نظممر الفاعممل»:  «ف»( فمي 4)

 .«ش»ألبتفاه وما في 

ضوايمممممه مممممما أفممممماده 
 الشهيلان

وامممممممممه التمّسمممممممممك 
بممممممممممإطالق أدلّممممممممممة 

 البيغ ونحوه



 21 ..................................................................................  [ةاطاعملا يف مالكلا]

 [الكةع ف: المعاطا ]
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 23 .....................................................................................  ةاطاعملا يف مالكلا

 الكةع ف: المعاطا 

: أن يعطمي كملم ممن الفمين ـ  (1)اعلّ أّن المعاطاة علج ما فّسمره اماعمة 

 عوضاً عّما يأخذه من اآلخر ، وهو يتصّور علج واهين :

أن يبمميح كمملم مفهممما لآلخممر التصممّرف فيممما يعطيممه ، مممن دون  أحالد ما  

 نظر بلج ضمليكه.

 أن يتعاطيا علج واه التمليك. الثا :  

 : (2)وربما يذكر واهان آخران 

مممن ريممر قصممل البيممغ وال ضصممريحٍ باإلبابممة  (3)فقممل أن يقممغ ال أحالالد ما  

 اآلخر بليه. (4)الم بورة ، بل يعطي شي اً ليتفاول شي اً فلفعه 

 أن يقصل الملك المطلق ، دون خصوص البيغ. الثا :  
__________________ 

، والشمهيل الثماني فمي الروضمة  215:  (مخطموط)( مفهّ المحقّق الثاني في باشية اإلرشاد 1)

 .510:  1، والسيّل الطباطبائي في الرياض  222:  3لبهيّة ا

 .227و  226:  22( ذكره صابب الجواهر في الجواهر 2)

 الفعل.:  «ن»( في 3)

 .«ع»، كما في مصّححة  «فيلفعه»( كذا في الفسخ ، والمفاسب : 4)

 بقيقة المعاطاة

 صور المعاطا 
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عن قصل عفوان ممن عفماوين البيمغ  (1)ويردّ األّول : بامتفاع خلّو اللافغ 

و اإلبابمممة ، أو العاريمممة ، أو الوديعمممة ، أو القمممرض ، أو ريمممر ذلمممك ممممن ، أ

 العفوانا  الخاّصة.

: ممن أّن التمليمك بمالعوض علمج  (2)والثاني : بما ضقلّم في ضعريم البيمغ 

 واه المبادلة هو مفهوم البيغ ، ال رير.

العقود كبيمغ لمبن الشماة  (4)في بعض  (3)نعّ ، يظهر من رير وابٍل مفهّ 

ّّ من البيغ.ـ  ةً ، ورير ذلكملّ   : كون التمليك المطلق أع

ّّ بّن المعروف بين علمائفما فمي بكمهما : أنّهما مفيملة إلبابمة التصمّرف  ل
:  (7)وبعمض العاّممة  (6)، ويحصل الملك بتلم ببل  العيفين ، وعن المفيمل  (5)

 الفهاية في ّربمهالقول بكونها اليمة كالبيغ ، وعن العالّمة 
__________________ 

 الواقغ.:  «ش»و  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ن»( في نسخة بلل 1)

 .15( ضقلّم في الصفحة 2)

 .110:  4، واامغ المقاصل  197:  3، واللروس  249:  5( انظر المختلم 3)

 كون بعض.:  «في بعض»، وفي سائر الفسخ بلل  «ش»( كذا في 4)

 والشيخ ، وابن يهرة ، وابن بدريس ، والعالّمة في التذكرة. ( كما سيأضي عن الحلبي ،5)

خالفمماً للمفيممل »، وفيممه :  216:  (مخطمموط)( نقلمه عفممه المحقّممق الثمماني فممي باشمية اإلرشمماد 6)

بلمج لماهر عبمارة المفيمل ،  (58:  4)، ونسبه في امامغ المقاصمل  «فإنّه اعلها كالعقل ّربمه

اشممتهر نقممل هممذا عممن »:  (210:  22)وفممي الجممواهر  (.142:  8)ونحمموه فممي مجمممغ الفائمملة 

ولميس فيمما وصمل بليفما ممن كمالم المفيمل ضصمريح بمما نسمب »، ولكن قال بعمل أسمطر :  «المفيل

 .«بليه

عن أبمل ومالك ، وأُنظمر المهفمي البمن  (210:  22)( بكاه صابب الجواهر في الجواهر 7)

 .191:  9، والمجموع  561:  3قلامة 

 بكّ المعاطاة
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 .(1)ونها بيعاً فاسلاً في علم بفادضها إلبابة التصّرف ابتمال ك

وال بلّ أّوالً من مالبظة أّن الف اع في المعاطاة المقصود بهما اإلبابمة ، 

 ؟أو في المقصود بها التمليك

 الظاهر من الخاّصة والعاّمة هو المعفج الثاني.

وبيممث بّن الحكممّ باإلبابممة بمملون الملممك قبممل التلممم وبصمموله بعممله ال 

يجامغ لاهراً قصل التمليمك ممن المتعماطيين ، نمّ ل المحقّمق الكركمي اإلبابمة 

في كالمهّ علج الملك الجائ  المت ل ل ، وأنّمه يلم م بمذهاب ببمل  العيفمين ، 

بمما ال م يمل عليمه  وبقّق ذلك في شربه علج القواعل وضعليقمه علمج اإلرشماد
(2). 

لكممن بعممض المعاصممرين لّممما اسممتبعل هممذا الواممه التجممأ بلممج اعممل محممّل 

الف اع هي المعاطاة المقصمود بهما مجمّرد اإلبابمة ، ورّامح بقماء اإلبابمة فمي 

بكممّ قمملماء األصممحاب  كالمهممّ علممج لاهرهمما المقابممل للملممك ، ونممّ ل مممورد

باإلبابة علج هذا الواه ، وطعمن علمج ممن اعمل محمّل الفم اع فمي المعاطماة 

بقصل التمليك ، قائالً : بّن القول باإلبابمة الخاليمة عمن الملمك ممغ قصمل الملمك 

مّمما ال يفسمب بلمج أصمارر الطلبمة ، فهمالً عمن أعمالّ األصمحاب وكبمرائهّ 
(3). 

واإلنصمماف : أّن ممما ارضكبممه المحقّممق الثمماني فممي ضوايممه اإلبابممة بالملممك 

 المت ل ل ، بعيل في الهاية عن مساق كلما  األصحاب ، مثل : الشيخ في
__________________ 

 .449:  2( نهاية اإلبكام 1)

 .216:  (مخطوط)، باشية اإلرشاد  58:  4( اامغ المقاصل 2)

 .225 224:  22( الجواهر 3)

محممممل الفمممم اع فممممي 
 المعاطاة

ضف يممممممممل المحقّممممممممق 
الثمممممممماني اإلبابممممممممة 
 علممممممممممممج الملممممممممممممك

 الجائ 

ضوايمممممممه صمممممممابب 
الجمممممممممواهر بمممممممممأّن 
محممممممممممّل الفمممممممممم اع 
همممممممممي المعاطممممممممماة 

 بقصل االبابة

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
ضوايمممممممه المحقّمممممممق 

 نيالثا
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 (3)، وابن يهمرة فمي الهفيمة  (2)، والحلي في السرائر  (1)المبسوط ، والخالف 

، بممل كلممما   (5)، والعالّمممة فممي التممذكرة وريرهمما  (4)، والحلبممي فممي الكممافي 

بعههّ صريحة في علم الملك كما ستعرف بالّ أّن اعمل محمّل الفم اع مما بذا 

دون التمليك أبعل مفه ، بل ال يكاد يوال فمي كمالم أبمٍل ممفهّ مما  قصل اإلبابة

 الحمل علج هذا المعفج. (6)يقبل 

ولففقل أّوالً كلما  اماعة مّمن لفرنا علمج كلمماضهّ و ليظهمر مفمه بُعمل 

وأبعليّمة  (7)ضف يل اإلبابة علج الملمك المت لم ل كمما صمفعه المحقّمق الكركمي 

اعل محّل الكالم فمي كلمما  قملمائفا األعمالم مما لمو قصمل المتعاطيمان مجمّرد 

 ، ففقول وباهلل التوفيق : (8)ببابة التصّرفا  دون التمليك 

فممي الخممالف : بذا دفممغ قطعممة بلممج البقلممي أو الشممارب ، فقممال :  (9)قممال 

ن بيعاً وكذلك سمائر المحقّمرا  أعطفي بها بقالً أو ماًء ، فأعطاه ، فإنّه ال يكو

 وبنّما يكون ببابة له ، فيتصّرف كلم مفهما في ما أخذه ضصّرفاً 
__________________ 

 .59، كتاب البيوع ، المسألة  41:  3، الخالف  87:  2( المبسوط 1)

 .250:  2( السرائر 2)

 .214( الهفية : 3)

 .353 352( الكافي في الفقه : 4)

 .123:  1، والقواعل  359:  1، واإلرشاد  51:  5. وانظر المختلم 462:  1( التذكرة 5)

 .. هكذا : بل ال يكاد يوال كالم مفهّ يقبل «ف»( العبارة في 6)

 ( ضقلّم عفه في الصفحة السابقة.7)

 ييادة : كما صفعه بعض المعاصرين. «ف»( في 8)

 قال الشيخ.:  «ف»( في 9)

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
ضوايمممممممه صمممممممابب 

 الجواهر

داللممممممممممممة كممممممممممممالم 
الفقهمممماء علممممج بُعممممل 

 التوايهين

 كالم الشيخ
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مباباً من دون أن يكون ملكمه و وفائملة ذلمك : أّن البقلمي بذا أراد أن يسمتراغ 

البقل أو أراد صابب القطعة أن يستراغ قطعتمه كمان لهمما ذلمك و ألّن الملمك 

 لّ يحصل لهما و وبه قال الشافعي.

اإليجممماب  (1)وقممال أبممو بفيفممة : يكممون بيعمماً صممحيحاً وبن لممّ يحصممل 

 القبول. وقال ذلك في المحقّرا  ، دون ريرها.و

دليلفا : بّن العقل بكّ شمرعي ، وال داللمة فمي الشمرع علمج واموده هفما 
، فيجممب أن ال يثبمم  ، وأّممما اإلبابممة بممذلك ، فهممو مجمممغ عليممه ال يختلممم  (2)

 ، انتهج. (3)العلماء فيها 

 هممذا الكممالم فممي عمملم بصممول الملممك ، وفممي أنّ  (4)وال يخفممج صممرابة 

محّل الخالف بيفه وبين أبي بفيفة مما لمو قصمل البيمغ ، ال اإلبابمة المجمّردة ، 

كمما يظهمر أيهماً مممن بعمض كتمب الحففيّمة و بيممث بنّمه بعمل ضفسمير البيممغ ب : 

 (6)،  (5)قممال : ويفعقممل باإليجمماب والقبممول ، وبالتعمماطي  «مبادلممة مممال بمممال»

ّل شرعّي ، يلّل  علج علم انتفاء قصل البيعيّمة ، وأيهاً ، فتمّسكه بأّن العقل بك

 وبالّ لكان األولج ، بل المتعيّن : التعليل به و بذ مغ انتفاء بقيقة
__________________ 

 والمصلر : لّ يوال. «ش»( في 1)

 والمصلر : ها هفا. «ف»( في 2)

 .59، كتاب البيوع ، المسألة  41:  3( الخالف 3)

 ، وفي نسخة بللها : صرابة. «رلهو»:  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»( في 4)

 والتعاطي.:  «ف»( في 5)

: وأّممما ركفممه ، ففوعممان : ـ  ، وفيممه بعممل التعريممم المممذكور 2:  3( انظممر الفتمماو  الهفليممة 6)

 أبلهما اإليجاب والقبول ، والثاني التعاطي وهو األخذ واإلعطاء.

رأ  الشممممممممممممممممافعي 
 في المعاطاة

  أبممممممي بفيفممممممة رأ
 في المعاطاة
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شممرعية ، كممما ال األسممباب ال (1)البيممغ لهممةً وعرفمماً ال معفممج للتمّسممك بتوقيفيّممة 

 يخفج.

وقممال فممي السممرائر بعممل ذكممر اعتبممار اإليجمماب والقبممول واعتبممار ضقمملّم 

األّول علج الثاني ما لفظه : فإذا دفغ قطعة بلج البقلي أو بلج الشمارب ، فقمال 

، فإنّه ال يكون بيعاً وال عقلاً و ألّن اإليجماب والقبمول مما بصمال  «أعطفي»: 

المحقّرا  ، وسمائر األشمياء محقّمراً كمان أو ريمر محقّمر ، ممن  ، وكذلك سائر

الثياب والحيوان أو رير ذلك ، وبنّمما يكمون ببابمة لمه ، فيتصمّرف كمّل مفهمما 

في ما أخذه ضصّرفاً مباباً ، من رير أن يكون ملكه أو دخل فمي ملكمه ، ولكمّلٍ 

ذلممك مممن  مفهمما أن يراممغ فممي ممما بذلممه و ألّن الملممك لمّ يحصممل لهممما ، ولمميس

العقود الفاسلة و ألنّه لو كمان عقملاً فاسملاً لمّ يصمّح التصمّرف فيمما صمار بلمج 

 ، انتهج. (2)كّل وابٍل مفهما ، وبنّما ذلك علج اهة اإلبابة 

علم الملمك بعملم بصمول اإليجماب والقبمول يملّل علمج أن  (3)فإّن ضعليله 

بيّم  شمروط  مما لمو لمّ يقصمل التمليمك ، ممغ أّن ذكمره فمي (4)ليس المفمروض 

ولميس همذا ممن العقمود »قولمه :  (5)العقل يلّل علج ما ذكرنما ، وال يفمافي ذلمك 

 كما ال يخفج. «(6)بلخ  .. الفاسلة
__________________ 

و  «ن»، بالّ أنّمه صمّحح فمي  «بتوقّفمه علمج»، وفمي سمائر الفسمخ :  «ش»و  «ف»( كذا فمي 1)

 بما في المتن. «ع»

 .250:  2( السرائر 2)

 ضعليل.:  «ف»في  (3)

 المقصود.:  «ف»( في لاهر 4)

 .«ف»في  «ذلك»( لّ ضرد 5)

 .«ف»في  «بلخ»( لّ ضرد 6)

كممممممممممممممالم ابممممممممممممممن 
 ادريس
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وقممال فممي الهفيممة بعممل ذكممر اإليجمماب والقبممول فممي عمملاد شممروط صممّحة 

 (1)انعقاد البيغ ، كالتراضي ومعلوميّة العوضمين ، وبعمل بيمان االبتمراي بكمّلٍ 

 عاملة الفاقلة له ما هذا لفظه :من الشروط عن الم

واعتبرنممما بصمممول اإليجممماب والقبمممول و ضحمممّرياً عمممن القمممول بانعقممماده 

 «بعفيمه بمألم»باالستلعاء من المشتر  ، واإليجاب من البائغ ، بمأن يقمول : 

و فإنّمه ال يفعقمل بمذلك ، بمل ال بملّ أن يقمول المشمتر   «بعتك بألم»، فيقول : 

بتمج يفعقمل ، وابتمراياً أيهماً عمن القمول  « قبلم»أو  «اشمتري »بعل ذلمك : 

،  «أعطفمي بقمالً »بانعقاده بالمعاطاة ، نحو أن يلفغ بلج البقلي قطعة ويقول : 

 فيعطيه و فإّن ذلك ليس ببيغ ، وبنّما هو ببابة للتصّرف.

يلّل علج ما قلفاه : اإلامماع المشمار بليمه و وأيهماً فمما اعتبرنماه مجممغ 

 (2)يس علج صّحته بما علاه دليل ، ولمما ذكرنما نهمج علج صّحة العقل به ، ول

، وعمممن بيمممغ  «المالمسمممة»و  «المفابمممذة»عمممن بيمممغ  وسممملّوآلهعليهّصلج

،  (3)ٍء علج التأويل اآلخمر ، ومعفمج ذلمك : أن يجعمل اللممس بشمي «الحصاة»

 ، انتهج. (4)والفبذ له ، وبلقاء الحصاة بيعاً مواباً 

،  (5)لج أّن المفمروض قصمل المتعماطيين التمليمك فإّن داللة هذا الكالم ع

 : من واوه متعلّدة
__________________ 

 لكّل.:  «ش»( في رير 1)

 نهج الفبّي.:  «ف»( في 2)

 ، كما في المصلر. «ءللشي»( كذا في الفسخ ، واألصّح : 3)

 .214( الهفية : 4)

 التملّك.:  «ف»( في 5)

 كالم ابن يهرة
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 في ذلك. الثاللة (1)لهور أدلّته  ّنها  

 ابترايه عن المعاطاة والمعاملة باالستلعاء بفحٍو وابل. ّنها  و

البيغ أُمورل لمانيمة مما  (2)وقال في الكافي بعل ذكر أنّه يشترط في صّحة 

اإليجاب والقبمول و لخروامه ممن دونهمما عمن بكمّ البيمغ  (3)لفظه : واشتراط 

يفعقمل البيمغ ، ولمّ يسمتحّق التسمليّ  : فإن اختّل شرط ممن همذه لمّـ  بلج أن قال

وبن ااي التصّرف مغ بخالل بعهها و للتراضي ، دون عقمل البيمغ ، ويصمّح 

 ، انتهج. (4)معه الراوع 

 وهو في الظهور قريب من عبارة الهفية.

في الشرائغ : وال يكفمي التقمابض ممن ريمر لفمٍظ  ّربمهوقال المحقّق 

 ، انتهج. (5)ما دّل علج برادة البيغ  وبن بصل من األمارا 

بمه البيمغ ، بمل  (6)وذكر كلمة الوصل ليس لتعميّ المعاطاة لما لّ يقصمل 

 للتفبيه علج أنّه ال عبرة بقصل البيغ من الفعل.

وقال في التذكرة في بكّ الصيهة : األشهر عفملنا أنّمه ال بملّ مفهما ، فمال 

 «أعطفي بهذا الليفار لوباً »لحقير ، مثل يكفي التعاطي في الجليل وا
__________________ 

 ، وفي سائر الفسخ : أدلّة. «ف»ولاهر  «ع»ونسخة بلل  «ش»،  «خ»( كذا في 1)

 .«ف»في  «صّحة»( لّ ضرد 2)

 واشترط.:  «ف»( في رير 3)

 .353 352( الكافي في الفقه : 4)

 .13:  2( الشرائغ 5)

 لما يُقصل.:  «ف»( في 6)

 كالم الحلبي

 كالم المحقّق

 كالم العاّلمة
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فيأخمذه. وبمه قمال  «خذ همذا الثموب بمليفار»:  (1)فيعطيه ما يرضيه ، أو يقول 

الشممافعي مطلقمماً و ألصممالة بقمماء الملممك ، وقصممور األفعممال عممن اللاللممة علممج 

بعض الحففية وابن شريح فمي الجليمل. وقمال أبممل : يفعقمل  (2)المقاصل. وعن 

،  (5)الفماس بيعماً  (4)عتقمله بمما ي (3)مطلقاً. ونحوه قال مالمك ، فإنّمه قمال : يفعقمل 

 .(6)انتهج 

وداللتممه علممج قصممل المتعمماطيين للملممك ال يخفممج مممن وامموه ، أدونهمما : 

 (7)اعل مالك موافقاً ألبمل في االنعقماد ممن اهمة أنّمه قمال : يفعقمل بمما يعتقمله 

 الفاس بيعاً.

السمبب  وقال الشهيل في قواعله بعل قوله : قمل يقموم السمبب الفعلمي مقمام

القولي ، وذكر أمثلة لذلك ما لفظه : وأّما المعاطاة فمي المبايعما  ، فهمي ضفيمل 

وداللتهمما علممج  .(9)، انتهممج  (8)اإلبابممة ال الملممك وبن كممان فممي الحقيممر عفمملنا 

 قصل المتعاطيين للملك مّما ال يخفج.
__________________ 

، وفممي سممائر الفسممخ : أو  «وبقولممه»:  «ف»والمصمملر ، وفممي  «ص»و  «ش»( كممذا فممي 1)

 بقوله.

 والمصلر. «ف»في  «عن»( لّ ضرد 2)

 يبيغ.:  «ع»و  «م»ونسخة بلل  «ف»( في 3)

 يقصله.:  «ش»( في رير 4)

 .«ف»في  «بيعاً »( لّ ضرد 5)

 .462:  1( التذكرة 6)

 .4و  3( ضقلّم آنفاً اختالف الفسخ في هذه العبارة ، انظر الهامش 7)

 .47، القاعلة  178:  1ل ( القواعل والفوائ8)

 .«ف»من  «انتهج»( كلمة 9)

 كالم الشهيل
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هذا كلّه ، مغ أّن الواقغ في أيمل  الفماس همي المعاطماة بقصمل التمليمك ، 

ويبعل فرض الفقهاء من العاّمة والخاّصة الكمالم فمي ريمر مما همو الشمائغ بمين 

 المعاملة المتعارفة بين الفاس. الفاس ، مغ أنّهّ صّربوا بإرادة

ّّ بنّممك قممل عرفمم  لهممور أكثممر العبممارا  المتقلّمممة فممي عمملم بصممول  لمم

 الملك ، بل صرابة بعهها ، كالخالف والسرائر والتذكرة والقواعل.

ومغ ذلك كلّه فقل قمال المحقّمق الثماني فمي امامغ المقاصمل : بنّهمّ أرادوا 

بابة الملك المت ل ل و فقال : المعمروف بمين األصمحاب أّن المعاطماة بيمغل باإل

 (1)وبن لّ ضكن كالعقل في الل وم ، خالفاً لظاهر عبارة المفيل ، وال يقمول أبمل 

بأنّها بيغ فاسل سو  المصفّم في الفهاية ، وقل راغ عفمه فمي كتبمه المتمأّخرة 

الالْنكُمْ إاِلّ أَْن تَكاُلالوَن )وقولممه ضعممالج  .(2)عفهما  ِّ ْل  عمماّم بالّ ممما  (3) (تِجالالاَر ع َىالالْن تاَلالرا

 أخراه اللليل.

وممما يواممل فممي عبممارة امممغٍ مممن متممأّخر  األصممحاب : مممن أنّهمما ضفيممل 

اإلبابة وضل م بذهاب ببل  العيفين ، يريلون به عملم اللم وم فمي أّول األممر 

 (4)وبالذهاب يتحقّق الل وم و المتفاع برادة اإلبابة المجّردة عن 
__________________ 

 والمصلر ييادة : من األصحاب. «ش»( في 1)

يتفاولهمما و ألنّهمما بيممغ باالضّفمماق  (أََحالاللَّ هللاُ اْلبَْيالالعَ )والمصمملر ييممادة : وقولممه ضعممالج  «ش»( فممي 2)

 بتج من القائلين بفسادها و ألنّهّ يقولون : هي بيغ فاسل.

 .29( الفساء : 3)

 من.:  «ص»و  «ف»( في رير 4)

ضأييممممممل أّن الفممممممم اع 
فممممممممممي المعاطمممممممممماة 

 بقصل الملك

كمممممممممالم المحقّمممممممممق 
الثمممماني فممممي اممممامغ 

 المقاصل
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الملممك ، فممإذا لممّ يحصممل كممان بيعمماً  (1)الملممك و بذ المقصممود للمتعمماطيين أصمل 

 ، وكافة األصحاب علج خالفه. (3)ولّ يج  التصّرف  (2)فاسلاً 

وأيهاً ، فإّن اإلبابة المحهمة ال ضقتهمي الملمك أصمالً ورأسماً ، فكيمم 

هما وبنّما األفعال لّما لّ ضكمن داللت ؟يتحقّق ملك شخو بذهاب مال آخر في يله

ضملّل بمالقرائن مفعموا ممن لم وم العقمل  (4)علج المراد بالصرابة كمالقول ألنّهما 

ضلمم ببمل  العيفمين يمتفمغ التمراد  (5)بها ، فيجوي الترادّ مما دام ممكفماً ، وممغ 

، ويكفي ضلم بعض ببل  العيفمين و المتفماع التمرادّ فمي  (7)الل وم  (6)فيتحقّق 

 .(9)، انتهج  (8)والهرر الباقي و بذ هو مواب لتبعّض الصفقة 

ونحوه المحكي عفه فمي ضعليقمه علمج اإلرشماد ، وياد فيمه : أّن مقصمود 

المتعمماطيين ببابممةل مترضّبممة علممج ملممك الرقبممة كسممائر البيمموع ، فممإن بصممل 

يتعميّن  مقصودهما لب  ما قلفا ، وبالّ لواب أن ال ضحصل ببابمة بالكلّيمة ، بمل

 الحكّ بالفساد و بذ المقصود رير واقغ ، فلو وقغ ريره لوقغ بهير
__________________ 

 والمصلر ييادة : بنّما هو. «ش»( في 1)

 والمصلر : كان  فاسلة. «ش»( في 2)

 والمصلر ييادة : في العين. «ش»( في 3)

 ما.والمصلر هكذا : في الصرابة كاألقوال ، وبنّ  «ش»( العبارة في 4)

 والمصلر : فمغ. «ش»( في 5)

 ويتحقّق.:  «ش»( في 6)

 والمصلر ييادة : ألّن ببلاهما في مقابل األُخر . «ش»( في 7)

 .58:  4( اامغ المقاصل 8)

 .«ف»في  «انتهج»( لّ ضرد 9)

كمممممممممالم المحقّمممممممممق 
الثممماني فممممي ضعليقممممه 

 علج اإلرشاد
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قصل ، وهو باطل. وعليه يتفمّرع الفمماء ، وامواي وطء الجاريمة ، وممن مفمغ 

 ، انتهج. (1)فقل أررب 

يقممو  فممي الممففس : ببقمماء لممواهر كلممماضهّ علممج بالهمما ، وأنّهممّ  والممذ 

يحكممممون باإلبابمممة المجمممّردة عمممن الملمممك فمممي المعاطممماة ممممغ فمممرض قصمممل 

المتعممماطيين التمليمممك ، وأّن اإلبابمممة لمممّ ضحصمممل بإنشمممائها ابتممملاًء ، بمممل بنّمممما 

ممن اسمتل ام بعطماء كمّلٍ مفهمما سملعته  (2)بصل  كما اعترف به في المسالك 

 عليها اإلذن في التصّرف فيه بواوه التصّرفا  ، فال يرد علميهّ عملا مسلّطاً 

 ما ذكره المحقّق المتقلّم في عبارضه المتقلّمة ، وباصله :

أّن المقصود هو الملك ، فإذا لّ يحصل فال مفشمأ إلبابمة التصمّرف و بذ 

مفروض أنّمه لمّ يصملر مفمه بالّ التمليمك ، وبن اإلبابة بن كان  من المالك فال

كان  من الشارع فليس عليهما دليمل ، ولمّ يشمعر كالمهمّ باالسمتفاد بلمج نمّوٍ 

في ذلك ، مغ أّن بلهاء الشارع لأللر المقصود وضرضيب ريمره بعيملل املّاً ، ممغ 

 أّن التأّمل في كالمهّ يعطي برادة اإلبابة المالكيّة ال الشرعية.

شمممولها  «ببابممة التصممّرف»ة الملممك : أّن لمماهر بطالقهممّ ويميّممل براد

للتصممّرفا  التممي ال ضصممّح بالّ مممن المالممك ، كممالوطء والعتممق والبيممغ لففسممه. 

والتممم امهّ بصمممول الملمممك مقارنممماً لهمممذه التصمممّرفا  كمممما بذا وقعممم  همممذه 

 الواهب الذ  يجوي له الراوع بعيل. (3)التصّرفا  من ذ  الخيار ، أو من 
__________________ 

 .216:  (مخطوط)( باشية اإلرشاد 1)

 .148:  3( المسالك 2)

 ومن.:  «ف»( في 3)

باصممممممممممممل ممممممممممممما 
أورده المحقّمممممممممممممممق 
الثممممممممممماني علمممممممممممج 

 المشهور
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ما ذكمره بعمض األسماطين : ممن أّن همذا القمول مسمتل م لتأسميس  (1)ء وسيجي

 قواعل اليلة.

أهمون ممن ضوايمه  (2)لكّن اإلنصماف : أّن القمول بمالت امهّ لهمذه األُممور 

كلمماضهّ و فمإّن هممذه األُممور ال اسممتبعاد فمي الت امهما بذا اقتهممج األصمل عمملم 

الملكيّة ، ولّ يسماعل عليهما دليمل معتبمر ، واقتهمج الملليل صمّحة التصمّرفا  

: المفممغ  (4)عممن بواشمي الشممهيل علمج القواعممل  (3)الممذكورة و مممغ أّن المحكمّي 

، وكممموطء  (5)ه فمممي خممممٍس ، أو يكممماةٍ عّمممما يتوقّمممم علمممج الملمممك ، كإخرااممم

 .(6)الجارية 

ومّما يشهل علج نفي البُعل عّما ذكرنا من برادضهمّ اإلبابمة المجمّردة ممغ 

، والحلمي  (7): أنّمه قمل صمّرح الشميخ فمي المبسموط ـ  قصل المتعاطيين التمليك

 بعلم بصول الملك (9)، كظاهر العالّمة في القواعل  (8)في السرائر 
__________________ 

 .44ء في الصفحة ( يجي1)

 لهذه الواوه.:  «ف»( في 2)

 .158:  4( بكاه السيّل العاملي في مفتاح الكرامة 3)

 .«ف»في  «علج القواعل»( لّ ضرد 4)

 ويكاة.:  «ف»( في 5)

وصممّرح الشميخ فمي المبسموط : بمأّن الجاريممة ال »ييمادة مما يلمي :  «ش»و  «ف»( فمي ريمر 6)

،  «ن»، لكن شمطب عليهما فمي  «لعارية عن اإليجاب والقبول ، وال يحّل وطمهاضملك بالهلية ا

 سمرهقلس: وهذه العبمارة بتمامهما قمل خمّط أ  شمطب عليهما المصمفّم  ّربمهوقال المامقاني 

 .178في نسخته. انظر راية اآلمال : 

 .315:  3( المبسوط 7)

 .177:  3( السرائر 8)

 .274:  1( القواعل 9)

الجمممممممممواب عّممممممممممما 
أورده المحقّمممممممممممممممق 
الثممممممممممماني علمممممممممممج 

 المشهور
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ء الهليّة بلون اإليجاب والقبول ولو ممن الرسمول ، نعمّ يفيمل ذلمك ببابمة بإهلا

 التصّرف ، لكّن الشيخ استثفج وطء الجارية.

ّّ بّن المعممروف بممين المتممأّخرين : أّن مممن قممال باإلبابممة المجممّردة فممي  لمم

همو لماهر بعمض العبمائر المتقلّممة  المعاطاة ، قال بأنّها ليس  بيعاً بقيقة كما
، وما أبعل ما بيفه وبمين ضوايمه المحقّمق الثماني ممن  (2)ومعقل باماع الهفية  (1)

 وكالهما خالف الظاهر. !(3)برادة نفي الل وم 

بمأّن شمرط لم وم البيمغ مفحصمر  (5): ضصمريُح بعهمهّ  (4)ويلفغ الثماني 

اهمممة الخيمممارا  ،  فمممي مسمممقطا  الخيمممار ، فكمممّل بيمممغٍ عفمممله اليم ممممن ريمممر

بأّن اإليجاب والقبول ممن شمرائط صمّحة انعقماد البيمغ  (6)وضصريُح رير وابٍل 

 .(7)بالصيهة 

 ، فإن قلفا بأّن البيغ عفل المتشّرعة بقيقةل في الصحيح (8)وأّما األّول 
__________________ 

ً فإنّمه ال يكم»فمي الخمالف :  سمرهقلسعبمارة الشميخ  26( ضقلّم في الصفحة 1) ، وفمي  «ون بيعما

 .«فإنّه ال يكون بيعاً وال عقلاً »عبارة الحلّي في السرائر :  28الصفحة 

 .29( ضقلّم في الصفحة 2)

 .32( ضقلّم كالمه في الصفحة 3)

 ( أ  ضوايه المحقّق الثاني.4)

:  (142 141:  1)فمي القواعمل  سمرهقلس( لّ نقم علمج مصمّرح بمذلك ، نعمّ قمال العالّممة 5)

 البيغ الل وم ، وبنّما يخرج عن أصله بأمرين : لبو  خيار ، ولهور عيب. األصل في

، وضقملّم كالمهمما فمي الصمفحة  214، وابن يهرة فمي الهفيمة :  353( كالحلبي في الكافي : 6)

 ، فرااغ. 30و  29

( قممال الشمممهيل  فمممي شمممربه بعمممل ذكمممر ضوايمممٍه للعبمممارة : فالظممماهر بمممل المتعممميّن أّن كلممممة 7)

 (.160هلاية الطالب : )من رلط الفسخة.  «بالصيهة»

 ( أ  ما هو المعروف بين المتأّخرين من أّن المعاطاة ليس  بيعاً بقيقة.8)

همممممممممل المعاطممممممممماة 
علمممممممممممج القممممممممممممول 
باإلبابممممممممممة بيممممممممممغ 

 بقيقة؟



 37 .....................................................................................  ةاطاعملا يف مالكلا

: ممن أّن البيمغ فمي العمرف  (1)ولو بفاًء علج ما قلّمفاه فمي آخمر ضعريمم البيمغ 

ّل للممملّر مفمه فمي الفقمل ، فممإن كمان فمي نظمر الشمارع أو المتشمّرعة ، مممن  اسم

ّ متشّرعة ومتليّفون بالشرع ، صحيحاً مملّراً في االنتقال كمان بيعماً بيث بنّه

صمموريّاً ، نظيممر بيممغ الهممايل فممي نظممر العممرف فيصممّح  (2)بقيقيّمما ، وبالّ كممان 

علج ذلك نفي البيعيّة علج واه الحقيقمة فمي كمالم كمّل ممن اعتبمر فمي صمّحته 

بصملد بيمان مما همو الصيهة ، أو فّسره بالعقل و ألنّهمّ فمي مقمام ضعريمم البيمغ 

 المملّر في الفقل في نظر الشارع.

فماألقوال فمي المعاطماة علمج مما يسماعله لمواهر  بذا عرف  مما ذكرنما ،

 كلماضهّ ستّة :

، ويكفي في واود القائل بمه  (4)المفيل  (3)كما عن لاهر  الل وم مطلقاً ،

 .(5)عفلنا أنّه ال بلّ من الصيهة في التذكرة : األشهر  ّربمهقول العالّمة 

الل وم بشرط كون اللاّل علج التراضي أو المعاملة لفظماً ، بكمي عمن و

 ، لكن (7)، وبعض متأخر  المحلّلين  (6)بعض معاصر  الشهيل الثاني 
__________________ 

 .20( ضقلّم في الصفحة 1)

 ييادة : بيعاً. «ف»( في 2)

 «خ»، وفمممي  «كمممما همممو لممماهر المفيمممل»:  «ص»و  «م»، وفمممي  «ن»و  «ف»( كمممذا فمممي 3)

 .«كما هو لاهر عن المفيل»:  «ش»، وفي  «كما هو عن لاهر المفيل»:  «ع»ومصّححة 

 .6، الهامش  24( رااغ الصفحة 4)

 .462:  1( التذكرة 5)

، وقمل بكماه الشمهيل  156:  4( هو السيّل بسن بن السيّل اعفر ، علج ما في مفتاح الكراممة 6)

 .147:  3لثاني عفه بلفظ : وقل كان بعض مشايخفا المعاصرين يذهب بلج ذلك ، المسالك ا

 .355:  18( وهو المحلّث البحراني في الحلائق 7)

األقممممممممممموال فمممممممممممي 
 المعاطاة
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 .(1)في علّ هذا من األقوال في المعاطاة ضأّمل 

الملك الهير الماليم ، ذهمب بليمه المحقّمق الثماني ، ونسمبه بلمج كمّل ممن و

 .(3)ي الفسبة ما عرف  وف .(2)قال باإلبابة 

عملم الملممك ممغ ببابممة اميممغ التصمّرفا  بتممج المتوقّفمة علممج الملممك ، و

، بممل ذكممر فممي المسممالك : أّن كممّل مممن قممال  (4)كممما هممو لمماهر عبممائر كثيممر 

 .(5)باإلبابة يسّوغ اميغ التصّرفا  

ببابة ما ال يتوقّم علج الملك ، وهمو الظماهر ممن الكمالم المتقملّم عمن و

، وهمو المفاسمب لمما بكيفماه عمن الشميخ فمي  (6)هيل علمج القواعمل بواشي الشم

 .(7)بهلاء الجارية من دون بيجاب وقبول 

، لكمن  (8)والقول بعلم ببابة التصّرف مطلقاً ، نسب بلج لماهر الفهايمة 

 .(9)لب  راوعه عفه في ريرها 

 لوبن قص المشهور بين علمائفا : علم لبو  الملك بالمعاطاةو
__________________ 

 .سرهقلسهذه باشية مفه :  «لكن بلج ضأّمل»علج قوله :  «ش»( كتب في 1)

 .58:  4( اامغ المقاصل 2)

 .34و  26 25( رااغ الصفحة 3)

 .31 26( ضقلّم  عباراضهّ في الصفحة 4)

 ، ولفظه : ألّن من أااي المعاطاة سّوغ أنواع التصّرفا . 149:  3( المسالك 5)

 .35ضقلّم في الصفحة  (6)

 .36 35( رااغ الصفحة 7)

، بيممث قممّرب فيهمما كممون بكممّ المعاطمماة بكممّ المقبمموض بممالعقود  449:  2( نهايممة اإلبكممام 8)

 الفاسلة.

 ( كما سيأضي عن التحرير.9)

 رأ  المشهور
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، بل لّ نجل قائالً به بلج يمان المحقّق الثماني المذ   (1)المتعاطيان بها التمليك 

 .(2)علج ذلك بتج نسبه بلج األصحاب قال به ، ولّ يقتصر 

نعّ ، ربما يوهمه لاهر عبمارة التحريمر ، بيمث قمال فيمه : األقمو  أّن 

المعاطاة رير اليمة ، بل لكّلٍ مفهما فسخ المعاوضمة مما دامم  العمين باقيمة ، 

، لكمّن قولمه بعمل  (3)فإن ضلف  ل م  ، انتهج. ولذا نسب ذلك بليه في المسمالك 

 «علج كّلٍ مفهما االنتفاع بمما قبهمه ، بخمالف البيمغ الفاسملوال يحرم »ذلك : 
لاهر في أّن ممراده مجمّرد االنتفماع و بذ ال معفمج لهمذه العبمارة بعمل الحكمّ  (4)

 بالملك.

 ّربممه، فهو بشارة بلج خمالف المفيمل  «بلخ .. واألقو »وأّما قوله : 

عليهمما باعتبممار ممما قصممله  «المعاوضممة»بطممالق والعاّمممة القممائلين بممالل وم. و

بهمذا االعتبمار أيهماً ، وكمذا  (5) «المردّ »علج  «الفسخ»المتعاطيان ، وبطالق 

 .«الل وم»

: أّن الظاهر من عبارة التحرير في بماب ـ  ويميّل ما ذكرنا بل يلّل عليه

ّّ قال   : وهل يستهفج عن (6)الهبة ضوقّفها علج اإليجاب والقبول ، ل
__________________ 

،  «خ»، وشممطب عليهمما فممي  «ش»و  «ف»لممّ ضمرد فممي  «وبن قصممل بلممج التمليممك»( عبمارة 1)

 يائل.:  «ن»وكتب عليها في 

 .32( رااغ الصفحة 2)

 .148:  3( المسالك 3)

 .164:  1( التحرير 4)

 الترادّ.:  «ف»( في 5)

 اضح.( كذا في الفسخ ، والعبارة ال ضخلو من ضأّمل ، والمعفج و6)

رأ  العاّمممممممة فمممممممي 
 المعاطاة
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األقممرب علمممه ، نعممّ يبمماح التصممّرف  ؟اإليجمماب والقبممول فممي هليممة األطعمممة

، فمإذا لمّ يقمل فمي  (2)، انتهج. وصّرح بذلك أيهاً فمي الهليمة  (1)بشاهل الحال 

 ؟الهبة بصّحة المعاطاة فكيم يقول بها في البيغ

لثمماني بلممج بصممول الملممك ، وال يخلممو ضبعمماً للمحقّممق ا (3)وذهممب اماعممة 

عن قّوة و للسيرة المستمّرة علج معاملة المأخوذ بالمعاطماة معاملمة الملمك فمي 

التصّرف فيه بالعتق ، والبيغ ، والوطء ، واإليصاء ، وضوريثمه ، وريمر ذلمك 

 من آلار الملك.

و بيمث بنّمه  (4) (أََحاللَّ هللاُ اْلبَْيالعَ وَ )ويلّل عليه أيهماً : عمموم قولمه ضعمالج 

يلّل علج بلّية اميغ التصّرفا  المترضّبة علج البيغ ، بل قل يقمال : بمأّن اآليمة 

علممج صممّحة البيممغ ، ال مجممّرد الحكممّ التكليفممي. لكفّممه  (5)دالّممة عرفمماً بالمطابقممة 

 محّل ضأّمل.

 وأّما مفغ صلق البيغ عليه عرفاً فمكابرة.

 اماع في كالم بعههّ علج علم كون المعاطاة بيعاً وأّما دعو  اإل
__________________ 

 .281:  1( التحرير 1)

 .284:  1( التحرير 2)

، والمحمملّث الكاشمماني فممي  141 139:  8( مممفهّ : المحقّممق األردبيلممي فممي مجمممغ الفائمملة 3)

حقّمق الفراقمي فمي ، والم 361و  350:  18، والمحلّث البحراني في الحملائق  48:  3المفاضيح 

 .88، ونفج عفه البُعل المحقّق السب وار  في الكفاية :  362 361:  2المستفل 

 .275( البقرة : 4)

 دالّة بالمطابقة عرفاً.:  «ف»( في 5)

األقمممممممممممممممممممممممممممو  : 
بصممممممممول الملممممممممك 
االسمممممممممممممممممممممممممتلالل 

 بالسيرة

االسمممممممتلالل ب يمممممممة 
 أبل ّ البيغ
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فمرادهّ بمالبيغ : المعاملمة الاليممة التمي همي ببمل   (1)كابن يهرة في الهفية 
يجماب والقبمول ممن شمرائط صمّحة العقود و ولذا صّرح في الهفية بكون اإل (2)

 البيغ.

 .(3)ودعو  : أّن البيغ الفاسل عفلهّ ليس بيعاً ، قل عرف  الحال فيها 

إاِلّ أَْن تَكاُلالوَن تِجالالاَر ع َىالالْن )ومّممما ذكممر يظهممر واممه التمّسممك بقولممه ضعممالج 

ْل   .(4) (تَرا

 (5) «الفماس مسملّطون علمج أمموالهّ»:  وسملّوآلهعليهّصلجله وأّما قو

فال داللة فيه علج المملّعج و ألّن عموممه باعتبمار أنمواع السملطفة ، فهمو بنّمما 

يجممل  فيممما بذا شممّك فممي أّن هممذا الفمموع مممن السمملطفة لابتممة للمالممك ، وماضممية 

اّصة كتمليك ماله للهيمر سلطفة خ (6)أّما بذا قطعفا بأّن  ؟شرعاً في بقّه ، أم ال

نافمذة فمي بقّممه ، ماضمية شممرعاً ، لكمن شمّك فممي أّن همذا التمليممك الخماّص هممل 

فمال  ؟(7)يحصل بمجّرد التعماطي ممغ القصمل ، أم ال بملّ ممن القمول الملاّل عليمه 

 يجوي االستلالل علج سببيّة المعاطاة في الشريعة للتمليك
__________________ 

 .29صفحة ( ضقلّم كالمه في ال1)

 أبل.:  «ش»و  «ف»( في 2)

 وريرها. 19( رااغ الصفحة 3)

 .29( الفساء : 4)

 .99، الحليث  222:  1( عوالي الآللي 5)

 بأنّه.:  «ف»( في 6)

 استلراكاً. «فال»ييادة :  «ش»و  «ع»( في 7)

االسمممممممتلالل ب يمممممممة 
 التجارة

ل االسمممممممممممممممممممممممممتلال
بحمممممليث السمممممملطفة 

 والمفاقشة فيه
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: عملم امواي التمّسمك ـ  بعموم ضسلّط الفاس علج أموالهّ ، ومفه يظهمر أيهماً 

 ء من شروط الصيهة.ا سيجيلم (1)به 

وكيم كان ، ففي اآليتين مغ السيرة كفايمة. اللهمّ بالّ أن يقمال : بنّهمما ال 

ضلالّن علج الملك ، وبنّما ضملالّن علمج ببابمة اميمغ التصمّرفا  بتمج المتوقّفمة 

ا  بنّمما علج الملك ، كالبيغ والوطء والعتق واإليصاء ، وببابمة همذه التصمّرف

ضستل م الملك بالماليمة الشرعيّة الحاصملة فمي سمائر المقامما  ممن اإلامماع 

وعمملم القممول باالنفكمماك ، دون المقممام الممذ  ال يعلممّ ذلممك مممفهّ ، بيممث أطلممق 

 القائلون بعلم الملك ببابة التصّرفا .

وصّرح في المسالك : بمأّن ممن أاماي المعاطماة سمّوغ اميمغ التصمّرفا  
ممر أنّمه ال بملّ ممن التم امهّ بمأّن التصمّرف المتوقّمم علمج الملمك ، راية األ (2)

يكشم عن سبق الملمك عليمه آنماً مما و فمإّن الجممغ بمين ببابمة همذه التصمّرفا  

وبين ضوقّفها علج الملك يحصل بالت ام هذا المقلار. وال يتوقّم علمج االلتم ام 

 ة أيهاً بلج التمليك.: بّن مراغ هذه اإلباب (4)ليقال  (3)بالملك من أّول األمر 

السممميرة واسمممتمرارها علمممج التوريمممث ، فهمممي كسمممائر  (5)وأّمممما لبمممو  

سمميراضهّ الفاشمم ة عممن المسممامحة وقلّممة المبمماالة فممي المملين مّممما ال يحصممج فممي 

 عباداضهّ ومعامالضهّ وسياساضهّ ، كما ال يخفج.
__________________ 

 .«ع»و  «م»،  «خ»في  «به»( لّ ضرد 1)

 .149:  3( المسالك 2)

 ييادة : كما الت مه المحقّق الثاني صح. «ف»( في هامش 3)

 فيقال.:  «ش»و  «ف»( في رير 4)

 وأّما ضرضّب.:  «ف»( في 5)

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
 داللة اآليتين

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
 داللة السيرة
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ودعو  : أنّمه لمّ يعلمّ ممن القائمل باإلبابمة امواي مثمل همذه التصمّرفا  

شي الشمهيل علمج القواعمل المتوقّفة علج الملك كما يظهر من المحكّي عن بوا

من مفغ بخراج المأخوذ بالمعاطاة فمي الخممس وال كماة ولممن الهمل  ، وعملم 

بماألخير  ّربممه، وقمل صمّرح الشميخ  (1)اواي وطء الجاريمة الممأخوذة بهما 

التمّسمك بيف مٍذ بعمموم اآليمة علمج اوايهما ،  (3)فيتوّامه  (2)في معاطاة الهملايا 

نّه وبن لّ يثب  ذلمك ، بالّ أنّمه لمّ يثبم  أّن كمّل ممن فيثب  الملك ، ملفوعة : بأ

قال بإبابة اميغ هذه التصمّرفا  قمال بالملمك ممن أّول األممر ، فيجموي للفقيمه 

بيف ٍذ الت ام ببابة اميغ التصّرفا  مغ التم ام بصمول الملمك عفمل التصمّرف 

 المتوقّم علج الملك ، ال من أّول األمر.

بممّل »فمماألولج بيف ممٍذ : التمّسممك فممي المطلممب بممأّن المتبممادر عرفمماً مممن 

 صّحته شرعاً. «البيغ

هممذا ، مممغ بمكممان بلبمما  صممّحة المعاطمماة فممي الهبممة واإلاممارة بممبعض 

 بطالقاضهما ، وضتميمه في البيغ باإلاماع المرّكب.

فممل التمم ام بمملوث الملممك ع (5)ممما ذكممر : مممن أّن للفقيممه  (4)هممذا ، مممغ أّن 

 ولذا ذكر !التصّرف المتوقّم عليه ، ال يليق بالمتفقّه فهالً عن الفقيه
__________________ 

 .35( ضقلّم في الصفحة 1)

 .315:  3( المبسوط 2)

 فيوّاه.:  «ف»( في 3)

 شطب علج كلمة : أّن. «ن»( في 4)

 شطب علج كلمة : للفقيه. «ن»( في 5)

ولممممممممممممج فممممممممممممي األ
االسممممممتلالل علممممممج 

 تارالمخ
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: أّن القممول ـ  بعممض األسمماطين فممي شممربه علممج القواعممل فممي مقممام االسممتبعاد

قصمل المتعماطيين التمليمك والبيمغ ، مسمتل م  (1)باإلبابة المجّردة ، مغ فمرض 

 لتأسيس قواعل اليلة :

 أّن العقود وما قام مقامها ال ضتبغ القصود. ّنها  

العممين أو  (2)التصممّرف مممن المملِّكمما  ، فتملممك أن يكممون برادة  ّنهالالا  و

دفعة وبن لّ يخطمر ببمال المالمك  (4)، أو معه  (3)المففعة بإرادة التصّرف بهما 

ٍء من هذه التصّرفا  و ألنّه قاصل للفقل من بمين الملفغ ، األّول اإلذن في شي

ال سمملطان لممه بعممل ذلممك ، بخممالف مممن قممال : أعتممق عبمملك عفّممي ،  (5)وأنّممه 

 صلّق بمالي عفك.وض

أّن األخماس وال كموا  واالسمتطاعة والمليون والففقما  وبمّق  ّنها  و

فمي اليمل ، ممغ  (7)والشفعة والمواريث والربا والوصايا ضتعلّق بما  (6)المقاسمة 

العلّ ببقاء مقابله ، وعلم التصّرف فيه ، أو علم العلمّ بمه ، فيففمج باألصمل ، 

 أّن صفة الهفج والفقر ضترضّبفتكون متعلّقة بهير األمالك ، و
__________________ 

 .«ف»في  «فرض»( لّ ضرد 1)

 ، وفي ريرهما : فيملك. «ن»ومصّححة  «ص»( كذا في 2)

، وفممي سممائر  «فيهمما»:  «خ»، وفممي  «ن»والمصمملر ومصممّححة  «ص»و  «ش»( كممذا فممي 3)

 الفسخ : بها.

 طبقاً لما ألبتفاه.، بالّ أنّه صّحح بعهها  «بيعه»( في أكثر الفسخ : 4)

 ألنّه.:  «ش»( في 5)

 المقاّصة.:  «ع»و  «ن»ومصّححتي  «ش»( في 6)

، لكفّه صّحح بعهمها طبقماً لمما  «بما يتعلّق»والمصلر ، وفي سائر الفسخ :  «ش»( كذا في 7)

 ألبتفاه.

دعممممممممو  كاشممممممممم 
الهطمممممممممممممممممممممممماء أّن 

ابمممممممة القمممممممول باإلب
يسمممممممتل م ضأسممممممميس 

 قواعل اليلة
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 عليه كذلك ، فيصير ما ليس من األمالك بحكّ األمالك.

لّكماً للجانمب اآلخمر ، مهمافاً بلمج كون التصمّرف ممن اانمٍب مم ّنها  و

 ررابة استفاد الملك بلج التصّرف.

اعل التلم السماو  من اانٍب مملّكاً للجانمب اآلخمر ، والتلمم  ّنها  و

معيّفاً للمسّمج من الطرفين ، وال راوع بلج قيمة المثمل بتمج  (1)من الجانبين 

 يكون له الراوع بالتفاو .

ه فيها ، فالقول بأنّه المطالمب و ألنّمه ومغ بصوله في يل الهاصب أو ضلف

والقممول بعمملم الملممك  !بالهصممب أو التلممم فممي يممل الهاصممب ، رريممب (2)ضملّممك 

بعيل الّاً ، مغ أّن فمي التلمم القهمر  بن ملمك التمالم قبمل التلمم فهمو عجيمب 
، وبعله ملك معملوم ، وممغ عملم الملخول فمي  (4)ومعه بعيل و لعلم قابليّته  !(3)

ملممك اآلخممر بهيممر عمموض ، ونفممي الملممك مخممالم للسمميرة وبفمماء الملممك يكممون 

 المتعاطيين.

أّن التصمّرف بن اعلفماه ممن الفواقمل القهريمة فمال يتوقّمم علمج  ّنهالا  و

 (5)ريرهمما  الفيّممة ، فهممو بعيممل ، وبن أوقففمماه عليهمما كممان الممواط  للجاريممة مممن

 هير ومتِلفاً له.اانياً علج مال ال (6)واط اً بالشبهة ، والجاني عليه والمتلم 
__________________ 

 ييادة : مغ التفريط. «ن»وهامش  «ش»( في 1)

 والمصلر : يملك. «ص»( في 2)

 والمصلر ، وفي سائر الفسخ : فعجيب. «ف»( كذا في 3)

 والمصلر ييادة : بيف ٍذ. «ص»( في 4)

(5. ٍّ  ( في المصلر : من رير عل

 ييادة : له. «ش»( في 6)
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مماء الحمادث قبمل التصممّرف ، بن اعلفما بلولمه مملّكماً لممه أّن الف ّنهالا  و

دون العين فبعيل ، أو معها فكذلك ، وكالهما مفماٍف لظماهر األكثمر ، وشممول 

 .(1)اإلذن له خفّي 

بذن  (3)علج التصّرف مغ االستفاد فيه بلمج أّن  (2)قصر التمليك  ّنها  و

نفسمه  (4)ف فمي ضمليكمه المالك فيه بذن في التمليك ، فيراغ بلج كون المتصمرّ 

موابماً قمابالً ، وذلممك اماٍر فممي القمبض ، بمل هممو أولمج مفممه و القترانمه بقصممل 

 ، انتهج. (5)التمليك ، دونه 

والمقصمود مممن ذلممك كلّممه اسممتبعاد هممذا القممول ، ال أّن الوامموه المممذكورة 

س فيها ضأسميس قواعمل اليملة في مقابل األُصول والعموما  و بذ لي (6)ضفهض 

 لتخالم القواعل المتلاولة بين الفقهاء.

 أّما بكاية ضبعيّة العقود وما قام مقامها للقصود ، ففيها :

المعاطاة ليس  عفل القائل باإلبابة المجمّردة ممن العقمود ، وال  أّوالع   أنّ 

بنّمما همو  من القائّ مقامها شرعاً و فإّن ضبعية العقل للقصمل وعملم انفكاكمه عفمه

ألال دليل صّحة ذلك العقل ، بمعفج ضرضّمب األلمر المقصمود عليمه ، فمال يعقمل 

 بيف ٍذ الحكّ بالصّحة مغ علم ضرضّب األلر المقصود عليه ،
__________________ 

 وشمول العين له رير خفّي.:  «ف»( في 1)

 ( في المصلر : التملّك.2)

 .«ش»في  «أنّ »( لّ ضرد 3)

 ، وفي سائر الفسخ : في ضمليك. «ن»ومصّححة  «ش»و  «ف»( كذا في 4)

 .50: الورقة :  (مخطوط)( شرح القواعل للشيخ الكبير كاشم الهطاء 5)

 ألّن الواوه المذكورة ال ضفهض.:  «ف»( في 6)

مفاقشمممممممممة فيمممممممممما ال
ادعممممممممماه كاشمممممممممم 

 الهطاء
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أّما المعامال  الفعليّة التي لّ يلّل علج صّحتها دليل ، فال يحكّ بترضّمب األلمر 

ممن أّن السمبب  (1)عليمه الشمهيل فمي كالممه المتقملّم  المقصمود عليهما ، كمما نبّمه

، نعمّ بذا دّل الملليل علمج  (2)الفعلي ال يقوم مقام السبب القولي فمي المبايعما  

 وبن لّ يكن مقصوداً. (3)ضرضّب ألر عليه بكّ به 

ع  و أّن ضخلّممم العقممل عممن مقصممود المتبممايعين كثيممر ، فممإنّهّ أطبقمموا  ثا يالالا

بذا كممان فاسمملاً يمملّر فممي ضمممان كمّلٍ مممن العوضممين  علمج أّن عقممل المعاوضمة

و إلفمادة العقمل الفاسمل الهمممان عفملهّ فيمما يقتهميه صمحيحه ، مممغ  (4)القيممة 

 أنّهما لّ يقصلا بالّ ضمان كّلٍ مفهما باآلخر.

، ملفوع : بأنّمه لمّ يمذكر همذا  «قاعلة اليل»وضوّهّ : أّن دليلهّ علج ذلك 

ج الواه األّول ، وهو بقملامهما علمج الهممان ، الواه بالّ بعههّ معطوفاً عل

 .(5)فالبظ المسالك 

مقرونمة بمه ريمر مفسمل  (7)لمّ يقصمل المعاملمة بالّ  (6)وكذا الشرط الفاسل 

 عفل أكثر القلماء.
__________________ 

 .31( ضقلّم في الصفحة 1)

 ايعا .، وفي نسخة بللها : المب «المعامال »:  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»( في 2)

 هكذا : علج علم ضرضّب األلر عليه يحكّ به. «ف»( العبارة في 3)

 بالقيمة.:  «ن»( في مصّححة 4)

 .154:  3( المسالك 5)

 ب يادة : مغ أنّه. «ص»( كذا في الفسخ ، وصّحح  العبارة في 6)

 .«ف»في  «بالّ »( لّ ضرد 7)
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 وبيغ ما يملك وما ال يملك صحيح عفل الكّل.

 .(1)لففسه يقغ للمالك مغ باايضه علج قول كثير وبيغ الهاصب 

وضرك ذكر األال في العقل المقصمود بمه االنقطماع يجعلمه دائمماً ، علمج 

 .(2)قوٍل نسبه في المسالك وكشم اللثام بلج المشهور 

 (3)نعممّ ، الفممرق بممين العقممود وممما نحممن فيممه : أّن التخلّممم عممن القصممود 

ة العقممود ، وفيممما نحممن فيممه عمملم يحتمماج بلممج المملليل المخممرج عممن أدلّممة صممحّ 

 الترضّب مطابق لألصل.

وأّما ما ذكره من ل وم كون برادة التصّرف مملّكماً ، فمال بمأس بالت اممه 

بذا كان مقتهج الجممغ بمين األصمل ودليمل امواي التصمّرف المطلمق ، وأدلّمة 

ضوقّم بعض التصّرفا  علج الملمك ، فيكمون كتصمّرف ذ  الخيمار والواهمب 

 .(4)عفهما بالوطء والبيغ والعتق وشبهها  فيما انتقل

وأّمما ممما ذكممره ممن ضعلّممق األخممماس وال كموا  بلممج آخممر مما ذكممره فهممو 

للسمميرة رامموع بليهمما ، مممغ أّن ضعلّممق  (5)اسممتبعاد محممض ، ودفعممه بمخالفتممه 

االسمتطاعة الموابممة للحممّل ، وضحقّممق الهفمج المممانغ عممن اسممتحقاق ال كمماة ، ال 

 يتوقّفان علج الملك.
__________________ 

وريرهما ،  124:  1، والقواعمل  142:  2، والتحريمر  55:  5( مفهّ العالّمة في المختلمم 1)

، وانظممر  27:  2، والفاضممل المقمملاد فممي التفقمميح  69:  4والمحقّممق الثمماني فممي اممامغ المقاصممل 

 .130مقابس األنوار : 

 .55:  2. كشم اللثام 447:  7( المسالك 2)

 الفسخ : المقصود.( في بعض 3)

 وشبههما.:  «ف»( في 4)

 ، وفي سائر الفسخ : ودفعها بمخالفتها. «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في 5)



 49 .....................................................................................  ةاطاعملا يف مالكلا

 وأّما كون التصّرف مملّكاً للجانب اآلخر ، فقل لهر اوابه.

وأّما كمون التلمم مملّكماً للجمانبين ، فمإن لبم  بإامماع أو سميرة كمما همو 

ناً بعوضه ، فيكون ضلفمه فمي يمل كمّلٍ مفهمما الظاهر كان كلم من المالين مهمو

من ماله مهموناً بعوضه ، نظير ضلم المبيغ قبمل قبهمه فمي يمل البمائغ و ألّن 

 «علمج اليمل مما أخمذ »هذا هو مقتهج الجمغ بين هذا اإلامماع وبمين عمموم 
 فيه. (2)وبين أصالة علم الملك بالّ في ال مان المتيقّن وقوعه  (1)

ع لّما دّل علج علم ضممانه بمثلمه أو قيمتمه ، بكمّ ضوضيحه : أّن اإلاما

،  «علممج اليممل ممما أخممذ »مممن مممال ذ  اليممل و رعايممةً لعممموم  (3)بكممون التلممم 

فممذلك اإلاممماع مممغ العممموم المممذكور بمف لممة الروايممة الممواردة فممي أّن : ضلممم 

،  (6)ممن ممال ذ  اليمل  (5)، فإذا قلّر التلمم  (4)المبيغ قبل قبهه من مال بائعه 

ال بلّ من أن يقلّر في آخر أيمفة بمكان ضقليره و رعايةً ألصالة علم بملوث ف

الملكيّممة قبلممه ، كممما يقمملّر ملكيممة المبيممغ للبممائغ وفسممخ البيممغ مممن بممين التلممم و 

 استصحاباً أللر العقل.

 وأّما ما ذكره من صورة رصب المأخوذ بالمعاطاة ، فالظاهر علج
__________________ 

 .12، الباب األّول من كتاب الوديعة ، الحليث  8:  14سائل ( مستلرك الو1)

 ، وفي سائر الفسخ : بوقوعه. «ص»( كذا في 2)

 التالم.:  «ن»( في مصّححة 3)

مممن أبممواب الخيممار ، الحممليث األّول ، وانظممر  9، البمماب  303:  13( مسممتلرك الوسممائل 4)

 من أبواب الخيار. 10، الباب  358:  12الوسائل 

 التالم.:  «ن»مصّححة ( في 5)

 بما في المتن. «ص»و  «ع»،  «ن»البائغ ، بالّ أنّه صّحح في :  «ش»( في رير 6)
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القممول باإلبابممة أّن لكممّلٍ مفهممما المطالبممة ممما دام باقيمماً ، وبذا ضلممم ، فظمماهر 

 (2) [ال]ضلفه من مال المهصوب مفه. نعمّ ، لمو :  «بالتلم (1)التملّك »بطالقهّ 

 ضلفه من مال المالك لو لّ يتلم عوضه قبله. قام باماع كان

وأّما مما ذكمره ممن بكمّ الفمماء ، فظماهر المحكمّي عمن بعمٍض أّن القائمل 

، بممل بكمممه بكممّ أصمممله ،  (3)باإلبابممة ال يقممول بانتقممال الفممماء بلممج اآلخممذ 

 ويحتمل أن يحلث الفماء في ملكه بمجّرد اإلبابة.

ّّ بنّك بمالبظة ما ذكرنا  المتخلّو عمن سمائر مما ذكمره ،  ضقلر علج (4)ل

لممّ يممذكرها لالعتممماد ، واإلنصمماف : أنّهمما اسممتبعادا  فممي  ّربمممهمممغ أنّممه 

 محلّها.

وبالجملة ، فالخروج عن أصالة علم الملمك المعتهمل بالشمهرة المحقّقمة 

هفما  (6)والقواعمل  (5)بلج يمان المحقّق الثماني ، وباالضّفماق المملّعج فمي الهفيمة 

مشمكل ، ورفمغ  (7)ي مسألة ضوقّم الهبة علج اإليجاب والقبول وفي المسالك ف

 اليل عن عموم أدلّة البيغ والهبة ونحوهما المعتهلة بالسيرة
__________________ 

 التمليك.:  «ص»و  «ع»،  «م»،  «ف»( في 1)

، وفممي شممرح الشممهيل  : بكممي أّن نسممخة المصممفّم  «ن»ومصممّححة  «ش»( ال يممادة مممن 2)

 (.169هلاية الطالب : )ّحح  هكذا ص ّربمه

 باألخذ.:  «ش»( في 3)

ّّ بّن مّمممما »:  «م»و  «ن»، وفمممي  «ع»و  «خ»ومصمممّححتي  «ص»و  «ف»( كمممذا فمممي 4) لممم

ّّ بنّك مّما ذكرنا.:  «ش»، وفي  «ذكرنا  ل

 .29( ضقلّم في الصفحة 5)

 .31( أ  قواعل الشهيل ، كما ضقلّم في الصفحة 6)

 .10:  6( المسالك 7)



 51 .....................................................................................  ةاطاعملا يف مالكلا

بفماًء علمج  (1)القطعيّة المستمّرة ، وبلعو  االضّفاق المتقلّم عن المحقّق الثماني 

 ضأويله لكلما  القائلين باإلبابة أشكل.

 فالقول الثاني ال يخلو عن قّوة.

كممما بكممي عممن لمماهر المفيممل  ؟وعليممه ، فهممل هممي اليمممة ابتمملاًء مطلقمماً 

كممما بكممي عممن  ؟رط كممون المملاّل علممج التراضممي لفظمماً ، أو بشمم (2) ّربمممه

 (4)، وقمّواه اماعمة ممن متمأّخر  المحملّلين  (3)بعض معاصر  الشهيل الثاني 

كمما عليمه  ؟، أو هي رير اليمة مطلقماً فيجموي لكمّلٍ مفهمما الراموع فمي مالمه

 أكثر القائلين بالملك ، بل كلّهّ علا من عرف  ، واوه :

أوفقها بالقواعل هو األّول و بفاًء علمج أصمالة اللم وم فمي الملمك و للشمّك 

 في يواله بمجّرد راوع مالكه األصلي.

ودعممو  : أّن الثابمم  هممو الملممك المشممترك بممين المت لمم ل والمسممتقّر ، 

والمفممروض انتفمماء الفممرد األّول بعممل الرامموع ، والفممرد الثمماني كممان مشممكوك 

مر ، فال يففمغ االستصمحاب ، بمل ربمما يم اد استصمحاب الحلوث من أّول األ

بقاء علقة المالك األّول ، ملفوعة مهافاً بلج بمكان دعو  كفاية ضحقّق القملر 

: بممأّن انقسممام الملممك بلممج المت لمم ل ـ  المشممترك فممي االستصممحاب ، فتأّمممل

والمستقّر ليس باعتبار اختالف في بقيقته ، وبنّما همو باعتبمار بكمّ الشمارع 

 ليه فيع
__________________ 

 .32( ضقلّم في الصفحة 1)

 .37و  24( رااغ الصفحة 2)

 .37( رااغ الصفحة 3)

، ولّ نعثر علج ريره ، وقل ضقلّم فمي الصمفحة  355:  18( كالمحلّث البحراني في الحلائق 4)

 عن بعض متأخر  المحلّلين. 37

همممممممممل المعاطممممممممماة 
اليممممممممممممممممممممممممممممة أم 

 ؟اائ ة

 مقتهممممممج القاعمممممملة
ً  الل وم :  مطلقا



 3كتاب المكاسب / ج   ................................................................................  52

هممذا االخممتالف  بعممض المقاممما  بممال وال برامموع المالممك األصمملي. ومفشممأ

اخممتالف بقيقممة السممبب المملّممك ، ال اخممتالف بقيقممة الملممك. فجممواي الرامموع 

وعلمممه مممن األبكممام الشممرعية للسممبب ، ال مممن الخصوصمميا  المممأخوذة فممي 

 المسبّب.

ويمملّل عليممه مممغ أنّممه يكفممي فممي االستصممحاب الشممّك فممي أّن اللمم وم مممن 

أّن المحسممموس خصوصممميا  الملمممك. أو ممممن لممموايم السمممبب المملّمممك ، وممممغ 

: أّن ـ  وابمل (1)بالوالان أّن بنشاء الملك في الهبة الاليمة وريرها علج نهل 

من خصوصيّا  الملك ، فإّمما أن يكمون ضخصميو  (2)الل وم والجواي لو كانا 

 القلر المشترك بإبل  الخصوصيّتين بجعل المالك ، أو بحكّ الشارع.

قسممام التمليممك المختلفممة فممإن كممان األّول ، كممان المماليم التفصمميل بممين أ

قصممل الرامموع ، وقصممل علمممه ، أو عمملم قصممله ، وهممو بممليهي  (3)بحسممب 

 البطالن و بذ ال ضألير لقصل المالك في الراوع وعلمه.

وبن كان الثاني ، ل م بمهاء الشارع العقل علج رير ما قصمله المفشم  

لشمارع ضتبمغ عفمل ا (4)، وهو باطل في العقود و لما ضقلّم أّن العقمود المصمّححة 

القصود ، وبن أمكن القمول بمالتخلّم هفما فمي مسمألة المعاطماة و بفماًء علمج مما 

 ذكرنا سابقاً انتصاراً للقائل بعلم الملك : من مفغ واوب
__________________ 

 مفهل.:  «ف»( في 1)

 ، وفي ريرهما : لو كان. «ص»ومصّححة  «ش»( كذا في 2)

 ل في أقسام التمليك بين.هكذا : التفصي «ف»( العبارة في 3)

 الصحيحة.:  «ف»( في 4)
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، لكمّن الكمالم فمي  (1)بمهاء المعامال  الفعلية علج طبمق قصمود المتعماطيين 

 العقود أيهاً. (2)قاعلة الل وم في الملك يشمل 

وبالجملة ، فال بشمكال فمي أصمالة اللم وم فمي كمّل عقمٍل شمّك فمي ل وممه 

فمي الخمارج همو العقمل الماليم أو الجمائ  ،  شرعاً ، وكذا لو شّك في أّن الواقغ

كالصمملح مممن دون عمموض ، والهبممة. نعممّ ، لممو ضمملاعيا ابتمممل التحممالم فممي 

 الجملة.

 (3)ويممممملّل علمممممج اللممممم وم مهمممممافاً بلمممممج مممممما ذكمممممر عمممممموم قولمممممه 

مقتهممج فممإّن  (4) «الفمماس مسمملّطون علممج أممموالهّ»:  وسمملّوآلهعليهّصلج

بهيممر اختيممماره ، فجمممواي ضملّكمممه عفمممه  (5)السمملطفة أن ال يخمممرج عمممن ملكيّتمممه 

 بالراوع فيه من دون رضاه مفاٍف للسلطفة المطلقة.

فانملفغ مما ربمما يتموّهّ : ممن أّن رايمة ممللول الروايمة سملطفة الشمخو 

 له بعل راوع المالك األصلي. (6)علج ملكه ، وال نسلّّ ملكيّته 

 في الشرائغ علج ل وم القرض ّربمهضمّسك المحقّق  ذكرنا (7)وِلما 
__________________ 

 .47( رااغ الصفحة 1)

 ، وفي ريرهما : ضشمل. «ن»و  «ف»( كذا في 2)

 ، وفي سائر الفسخ : قولهّ. «ف»( كذا في 3)

 .49، الحليث  208:  3( عوالي الآللي 4)

 عن ملكه.:  «ش»، وفي نسخة بلل  «عن الملكية»:  «ف»( في 5)

 ، وفي سائر الفسخ : ملكية. «ص»( كذا في 6)

 ( في أكثر الفسخ : بما.7)

ل علمممممممج مممممممما يمممممممل
اللمممممممممممم وم مممممممممممممن 

 ةالكتاب والسفّ 
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فممي  ّربمممه، ونحمموه العالّمممة  (1)بعممل القممبض : بممأّن فائمملة الملممك السمملطفة 

 .(3)آخر  (2)موضغ 

ال يحمّل ممال اممرٍإ بالّ »:  السمالمعليهومفه يظهر اواي التمّسك بقولمه 

ث دّل علج انحصمار سمبب ِبمّل ممال الهيمر أو ام ء و بي (4) «عن طيب نفسه

 سببه في رضا المالك ، فال يحّل بهير رضاه.

وضوّهّ : ضعلّق الِحمّل بممال الهيمر ، وكونمه ممال الهيمر بعمل الراموع أّول 

ضعلّممق الِحممّل بالمممال يفيممل العممموم ،  (6)، مممغ أّن  (5)الكممالم ، ممملفوع : بممما ضقمملّم 

ال يحّل التصّرف فيمه وال ضملّكمه بالّ بطيمب نفمس بحيث يشمل التملّك أيهاً ، ف

 المالك.

الوالَكُْم بَْيالنَكُْم بِاْلباِطالِل إاِلّ )ويمكن االستلالل أيهاً بقوله ضعالج  ّْ ال تاَلْْكُ ُوا أَ

ْل   ، وال ريب أّن الراوع (7) (أَْن تَكُوَن تِجاَر ع َىْن تَرا
__________________ 

 .68:  2( الشرائغ 1)

 مواضغ. : «ف»( في 2)

يجوي بيمغ كمّل مما فيمه مففعمة »بقوله :  (464:  1)( لعلّه أشار بذلك بلج ما أفاده في التذكرة 3)

وفائملة الملمك »بقولمه :  (595:  1)، أو بلج ما أفماده فمي  «و ألّن الملك سبب إلطالق التصّرف

 .«استبابة واوه االنتفاعا 

، واماء  «.. ال يحمّل ممال اممرإ مسملّ»، وفيمه :  309، الحمليث  113:  2( عوالي الآللمي 4)

وال يحّل لمممٍن مال أخيمه بالّ عمن »:  وسلّوآلهعليهّصلجفي ضحم العقول مرسالً عن الفبّي 

 .34، ضحم العقول :  «طيب نفٍس مفه

:  وسمملّوآلهعليهّصلج( ضقملّم فمي الصمفحة السمابقة عفمل دفمغ التموّهّ عمن االسمتلالل بقولمه 5)

 .«.. لّطونالفاس مس»

 من أّن.:  «ن»ومصّححة  «ش»( في 6)

 .29( الفساء : 7)



 55 .....................................................................................  ةاطاعملا يف مالكلا

 ضجارة ، وال عن ضراٍض ، فال يجوي أكل المال. (1)ليس  

ااٍر هفا و ألّن بصر مجمّوي أكمل  [(2)رير ]والتوّهّ المتقلّم في السابق 

 المال في التجارة بنّما يراد به أكله علج أن يكون ملكاً لآلكل ال لهيره.

ن التمّسممك أيهمماً بالجملممة المسممتثفج مفهمما و بيممث بّن أكممل المممال ويمكمم

 ونقله عن مالكه بهير رضا المالك ، أكل وضصّرف بالباطل عرفاً.

علممج  (3)نعمّ ، بعممل بذن المالممك الحقيقممي وهممو الشممارع وبكمممه بالتسمملّط 

المبطالن و ولمذا كمان أكمل  (4)فسخ المعاملة من دون رضما المالمك يخمرج عمن 

الثمرة الممرور بها أكالً بالباطمل لموال بذن المالمك الحقيقمي ، وكمذا  الماّرة من

 القهريّة. (5)األخذ بالشفعة ، والفسخ بالخيار ، ورير ذلك من األسباب 

همذا كلّممه ، مهممافاً بلممج ممما دّل علممج لمم وم خصمموص البيممغ ، مثممل قولممه 

 .(6) «البيّعان بالخيار ما لّ يفترقا»:  وسلّوآلهعليهّصلج
__________________ 

 ليس.:  «ن»ومصّححة  «ص»( في 1)

اسممتظهاراً ،  «ش»و  «ع»،  «ن»فممي الفسمخ ، وورد  فممي همامش نسممخ  «ريمر»( لمّ ضممرد 2)

 .170ضرورة هذه ال يادة ، انظر هلاية الطالب :  سرهقلسوقل أيّل الشهيل  

 ، وفي سائر الفسخ : التسلّط. «ن»ومصّححة  «ف»( كذا في 3)

 من.:  «ف»( في 4)

 ، وفي ريرهما : الفواقل. «ش»و  «ف»( كذا في 5)

، البمماب األّول مممن  345:  12، وانظممر الوسممائل  51، الحممليث  209:  3( عمموالي الآللممي 6)

 .2و  1أبواب الخيار ، الحليث 

ل بممممممممما االسممممممممتلال
يممممملل علمممممج لممممم وم 

 خصوص البيغ
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و بفماًء علمج أّن  (1) (أَْوفاُلوا باِلاْلعُوُو ِ )وقل يستلّل أيهاً بعموم قولمه ضعمالج 

، أو العهممل  (2)العقممل هممو مطلممق العهممل ، كممما فممي صممحيحة عبممل ّ بممن سممفان 

، وكيممم كممان ، فممال يخممتّو بمماللفظ  (3)المشمملّد ، كممما عممن بعممض أهممل اللهممة 

 فيشمل المعاطاة.

و  (4) «المممفمون عفمل شمروطهّ»:  وسملّوآلهعليهّصلجوكمذلك قولمه 

 ، فيشمل ما كان بهير اللفظ. (5)االلت ام  فإّن الشرط لهةً مطلق

والحاصممل : أّن الحكممّ بممالل وم فممي مطلممق الملممك وفممي خصمموص البيممغ 

مّممما ال يفكممر ، بالّ أّن الظمماهر فيممما نحممن فيممه قيممام اإلاممماع علممج عمملم لمم وم 

،  (6)عمممل المعاطممماة ، بمممل ادّعممماه صمممريحاً بعمممض األسممماطين فمممي شمممرح القوا

ويعهله الشهرة المحقّقمة ، بمل لمّ يوامل بمه قائمل بلمج يممان بعمض متمأّخر  

فممي المقفعممة ال  (8) ّربمممه، فممإّن العبممارة المحكيّممة عممن المفيممل  (7)المتمأّخرين 

 ضللّ 
__________________ 

 .1( المائلة : 1)

:  16عفممه الوسممائل . و5، الحممليث  289:  1، وضفسممير العياشممي  160:  1( ضفسممير القّمممي 2)

 .3من كتاب الفذر والعهل ، الحليث  25، الباب  206

 3، ومجممغ البحمرين  «عقمل»، مادّة :  315:  1، والقاموس  309:  9( انظر لسان العرب 3)

 :103. 

 .4من أبواب المهور ، ذيل الحليث  20، الباب  30:  15( الوسائل 4)

ء والت امممه فممي البيممغ : الشممرط بلمم ام الشممي (368:  2)( قممال الفيرويآبمماد  فممي القمماموس 5)

 ونحوه.

 .49: الورقة :  (مخطوط)( شرح القواعل 6)

، والمحملّث الكاشماني فمي مفماضيح الشمرائغ  144:  8( كالمحقّق األردبيلي في مجممغ الفائملة 7)

3  :48. 

 .«ن»، وشطب عليها في  «ف»لّ ضرد في  «المحكيّة عن المفيل»( عبارة 8)

اإلامممممممممماع قيمممممممممام 
علممممج عمممملم لمممم وم 

 المعاطاة
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: يفعقمل البيمغ  (2)فإنّمه قمال  (1)لقول كما عن المختلمم االعتمراف بمه علج هذا ا

علج ضراٍض بين االلفين فيمما يملكمان التبمايغ لمه بذا عرفماه اميعماً ، وضراضميا 

 ، انتهج. (3)بالبيغ ، وضقابها ، وافترقا باألبلان 

ويقممو  برادة بيممان شممروط صممّحة العقممل الواقممغ بممين الفممين وضممأليره فممي 

بكج كاشم الرمموي عمن المفيمل والشميخ ربمهمما ّ  (4)كأنّه لذلك الل وم و و

 .(5): أنّه ال بلّ في البيغ عفلهما من لفٍظ مخصوص 

، وهممو  (6)وقمل ضقمملّم دعممو  اإلامماع مممن الهفيممة علممج عملم كونهمما بيعمماً 

نّو في علم الل وم ، وال يقلح كونه لماهراً فمي عملم الملكيّمة المذ  ال نقمول 

 به.

 .(7)وعن اامغ المقاصل : يعتبر اللفظ في العقود الاليمة باإلاماع 

 بّن األشهر عفلنا أنّه ال بلّ »في التذكرة :  ّربمهنعّ ، قول العالّمة 
__________________ 

ه : وليس في همذا ضصمريح بصمّحته بالّ أنّمـ  ، وفيه بعل نقل عبارة المقفعة 51:  5( المختلم 1)

 موهّ.

 ، وفي سائر الفسخ : فإّن المحكّي عفه أنّه قال. «ن»ومصّححة  «ش»،  «ف»( كذا في 2)

 .591( المقفعة : 3)

 لذا.:  «ف»( في 4)

 .446 445:  1( كشم الرموي 5)

 .29( ضقلّم في الصفحة 6)

،  «ألّن الفطممق معتبممر فممي العقممود الاليمممة باإلاممماع»، وفيممه :  309:  5( اممامغ المقاصممل 7)

 .276وبكاه عفه المحقّق التستر  في مقابس األنوار : 

 التشممممممممممكيك فممممممممممي
 انعقاد اإلاماع
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يلّل علمج وامود الخمالف المعتملّ بمه فمي المسمألة ، ولمو كمان  (1) «من الصيهة

،  (2)المخالم شاذّا لعبّر بالمشمهور ، وكمذلك نسمبته فمي المختلمم بلمج األكثمر 

 .(3)وفي التحرير : أّن األقو  أّن المعاطاة رير اليمة 

ّّ لو فرضفا االضّفاق من العلمماء علمج عملم ل ومهما ممغ ذهماب كثيمرهّ  ل

أو أكثمرهّ بلممج أنّهمما ليسمم  مملّكممة ، وبنّممما ضفيممل اإلبابممة لممّ يكممن هممذا االضّفمماق 

كاشفاً و بذ القول بالل وم فرع الملكيّة ، ولّ يقل بهما بالّ بعمض ممن ضمأّخر عمن 

ضبعمماً لممه ، وهممذا مّممما يمموهن بصممول القطممغ بممل الظممّن مممن  (4)الثمماني  المحقّممق

 الموضوع. (5)االضّفاق المذكور و ألّن قول األكثر بعلم الل وم سالبة بانتفاء 

: بّن أصممحابفا بممين ـ  نعمّ ، يمكممن أن يقمال بعممل لبممو  االضّفماق المممذكور

قائٍل بعلم الملك رأساً ، فالقول بالملمك الماليم قمولل قائٍل بالملك الجائ  ، وبين 

 لالث ، فتأّمل.

وكيم كان ، فتحصيل اإلامماع علمج وامه استكشماف قمول اإلممام عمن 

 المتأّخرين مشكل و (6)قول ريره من العلماء كما هو طريق 
__________________ 

 .462:  1( التذكرة 1)

 .51:  5( المختلم 2)

 .164:  1( التحرير 3)

،  40، وريممره ، رااممغ الصمممفحة  139:  8( مثممل المحقّممق األردبيلمممي فممي مجمممغ الفائممملة 4)

 .3الهامش 

 مفتفية.:  «ف»( في 5)

 طريقة.:  «ف»( في 6)

 عممممملم كشمممممم همممممذا
عمممممممممن  اإلامممممممممماع

رأ  المعصممممممممممممموم 
علمممممممممممج فمممممممممممرض 

 بصوله

القمممممممممول بالملمممممممممك 
الممممممممممماليم قمممممممممممول 

 لالث
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وبن كمان همذا ال يقملح فمي اإلامماع علمج طريمق القملماء ، كمما  (1)لما ذكرنما 

 .(2)بُيِّن في األُصول 

 (3)وله بعمل ذكمر قمول ممن اعتبمر وبالجملة ، فما ذكره في المسالك من ق

 (5)دليلمه بن لمّ يكمن بامماع  (4)مما أبسمفه وأممتن »: ـ  مطلق اللفظ في اللم وم

 في راية الحسن والمتانة. (6) «علج خالفه

واإلاماع وبن لّ يكن محقّقاً علج واه يواب القطمغ ، بالّ أّن المظفمون 

الل وم ، مغ علم لفٍظ داّلٍ علج بنشاء التمليك ، سمواء لمّ قويّاً ضحقّقه علج علم 

، بممل كممان مممن املممة  (7)يواممل لفممظ أصممالً أم واممل ولكممن لممّ يفشممأ التمليممك بممه 

 القرائن علج قصل التمليك بالتقابض.

مفهما أّن  (9)، بمل يظهمر  (8)وقل يظهر ذلك ممن ريمر وابمل ممن األخبمار 

كممان متعارفمماً بممين أهممل السمموق بيجمماب البيممغ بمماللفظ دون مجممّرد التعمماطي 

 والتّجار.
__________________ 

 ( في الصفحة السابقة.1)

 .83 79( رااغ فرائل األُصول : 2)

 من لّ يعتبر.:  «ش»( في 3)

 ، وفي ريره : وما أمتن. «ف»( كذا في 4)

 والمصلر : بن لّ يفعقل اإلاماع. «ش»( في 5)

 .152:  3( المسالك 6)

 تمليك.به ال:  «ف»( في 7)

 385و  375من أبواب مما يكتسمب بمه ، والصمفحة  31، الباب  114:  12( انظر الوسائل 8)

 من أبواب أبكام العقود. 14و  8، الباب 

 بل قل يظهر.:  «ف»( في 9)

مممممممما يممممممملل علمممممممج 
عممممممممممممملم لممممممممممممم وم 

 المعاطاة
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بل يمكمن دعمو  السميرة علمج عملم االكتفماء فمي البيموع الخطيمرة التمي 

يكتفممون بالمصممافقة ، يمراد بهمما عمملم الرامموع بمجممّرد التراضمي. نعممّ ، ربممما 

نعممّ ،  .(1)فيقممول البممائغ : بممارك ّ لممك ، أو ممما أدّ  هممذا المعفممج بالفارسممية 

يكتفون بالتعاطي في المحقّرا  وال يلت مون بعملم امواي الراموع فيهما ، بمل 

يفكرون علج الممتفغ عن الراوع مغ بقاء العيفين. نعّ ، االكتفاء فمي اللم وم 
رير بعيل و للسيرة ولهيمر وابمٍل ممن األخبمار ، كمما بمطلق اإلنشاء القولي  (2)

 ء بن شاء ّ ضعالج في شروط الصيهة.سيجي

ك به في باب المعاطاة ، ضمارةً علمج عملم  بقي الكالم في الخبر الذ  ضُُمّسِ

أُخممر  علمج عمملم بفادضهمما اللمم وم و امعمماً بفمادة المعاطمماة ببابممة التصممّرف ، و

وهمو  (3)بيفه وبمين مما دّل علمج صمّحة مطلمق البيمغ كمما صمفعه فمي الريماض 

 .«بنّما يحلّل الكالم ويحّرم الكالم»:  السالمعليهقوله 

وضوضيح المراد مفه يتوقّم علج بيمان ضممام الخبمر ، وهمو مما رواه لقمة 

 «الفقمل والفسمي ة»لشميخ فمي بماب ، وا «بيمغ مما لميس عفمله»اإلسالم فمي بماب 

أو ابمن  (4)عن ابن أبي عمير ، عن يحيج بن الحّجاج ، عن خالمل بمن الحّجماج 

 : الرال السالمعليهقل  ألبي عبل ّ »قال :  (5)نجيح 
__________________ 

في أكثر الفسخ في المتن وفي بعهمها فمي الهمامش ،  «نعّ بلج بالفارسية»( ورد  عبارة : 1)

 يائل.:  «ن»، وكُتب عليها في  «ف»ن شطب عليها في لك

 بالل وم.:  «ف»( في 2)

 .511:  1( الرياض 3)

 ( كما في التهذيب.4)

 ( كما في الكافي.5)

االسمممممممممممممممممممممممممتلالل 
بنّمممممممممما »بحمممممممممليث 

 «يحلّممممممممل الكمممممممممالم
علمممممممممممممج عممممممممممممملم 
اإلبابممممممة أو عمممممملم 

 الل وم
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لميس بن شماء أيجي في ويقول : اشتر لي هذا الثوب وأُربحك كذا وكذا. فقمال : 

لكممالم ويحممّرم قلمم  : بلممج. قممال : ال بممأس ، بنّممما يحلّممل ا ؟أخممذ وبن شمماء ضممرك

 .(2) «(1)الكالم 

وقمممل ورد بمهممممون همممذا الخبمممر روايممما  أُخمممر مجمممّردة عمممن قولمممه 

، كلّهمما ضممملّل علممج أنّمممه ال بممأس بهمممذه  (3) «بلمممخ .. بنّمممما يحلّممل»:  السممالمعليه

 المواعلة والمقاولة ما لّ يواب بيغ المتاع قبل أن يشتريه من صاببه.

عممن صمملر الروايممة ضحتمممل نقممول : بّن هممذه الفقممرة مممغ قطممغ الفظممر و

 واوهاً :

فممي المقممامين اللفممظ المملاّل علممج التحليممل  «الكممالم»أن يممراد مممن األّول   

ٍء وضحليله ال يكون بالّ بمالفطق بهمما ، فمال ، بمعفج أّن ضحريّ شي (4)والتحريّ 

وال بالقصمل الممللول عليمه باألفعمال دون يتحقّق بالقصل المجّرد عن الكمالم ، 

 األقوال.

اللفممظ مممغ مهمممونه ، كممما فممي قولممك :  «الكممالم»أن يممراد ب الثالالا :   

، ال مجممّرد اللفممظ أعفممي الصممو  ويكممون  «فاسممل»أو  «هممذا الكممالم صممحيح»

 (5)المراد : أّن المطلب الوابل يختلم بكمه الشرعي ِبالّ وبرمة 
__________________ 

، والظمماهر أنّمه ال وامه لمه و ألّن الخبممر  «الخبمر»ييمادة :  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»( فمي 1)

 مذكور بتمامه.

:  12، والوسمائل  216، الحمليث  50:  7، والتهذيب  6، الحليث  201:  5( انظر الكافي 2)

 .4من أبواب أبكام العقود ، الحليث  8، الباب  376

 من أبواب العقود. 8، الباب  375:  12( انظر الوسائل 3)

 ، وفي ريره : التحريّ والتحليل. «ف»( كذا في 4)

 أو برمة.:  «ف»( في 5)

الواممممممممممممممممممممممممممممممموه 
المحتملممممممممممة فممممممممممي 
معفمممممممممممممج همممممممممممممذا 

 الحليث :
 الواه األّول

 الواه الثانی
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: المقصممود الوابممل ، وهممو  (1)بمماختالف المهممامين الممممدّاة بممالكالم ، مممثالً 

سملّطتك »أو  «ملّكتمك بهمعي»التسليط علج البهغ ملّة معيّفة يتأضّج بقولهما : 

نفسممي  (2)متّعتممك »، وبقولهمما :  «أبللتهمما لممك»أو  «سمميآارضممك نف»أو  «عليممه

المعفمج  (3)، فما علا األخير مواب لتحريمه ، واألخير محلّمل ، وبهمذا  «بكذا

فمي عملّة ممن روايما  الم ارعمة  «بنّما يحّرم الكمالم»:  السالمعليهورد قوله 
(4). 

 ، عمن (5)مفها : ما في التهذيب عن ابن محبموب ، عمن خالمل بمن اريمر 

: أنّممه سُمم ل عممن الراممل  السممالمعليهأبممي الربيممغ الشممامي ، عممن أبممي عبممل ّ 

ال »ي رع أرض رامٍل آخمر فيشمترط عليمه للثماً للبمذر ، وللثماً للبقمر ، فقمال : 

يفبهي له أن يسّمي بذراً وال بقراً ، ولكن يقمول لصمابب األرض : أيرع فمي 

ن ممن شمرط ، وال أرضك ولك مفهما كمذا وكمذا : نصمم ، أو للمث ، أو مما كما

 .(6) «يسّمي بذراً وال بقراً و فإنّما يحّرم الكالم
__________________ 

 .«ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»ساقطة من  «مثالً »( كلمة 1)

 ، وفي ريره : متّع . «ف»( كذا في 2)

 ، وفي ريره : علج هذا. «ف»( كذا في 3)

،  4م ارعمة والمسماقاة ، الحمليث من أبمواب ال 8، الباب  201 200:  13( رااغ الوسائل 4)

 .10و  6

 والمصلر. «ش»من  «عن خالل بن ارير»( عبارة 5)

ممممن أبمممواب  8، البمماب  201:  13، وعفممه الوسمممائل  857، الحمممليث  194:  7( التهممذيب 6)

ٍّ وضممأخير فممي 10الم ارعممة ، الحممليث  . وبممما أّن الحممليث ورد مختلفمماً فممي الفسممخ ، ومممغ ضقمملي

 التي هي مطابقة مغ المصلر. «ش»بتفاه طبقاً لفسخة بعهها ، فلذلك أل
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فممي الفقممرضين الكممالم الوابممل ، ويكممون  «الكممالم»أن يممراد ب  الثالالال   

واوده وعلمه ، فيكون واموده محلّمالً وعلممه  (2)باعتبار  (1)ضحليله وضحريمه 

م محّرماً ، أو بالعكس ، أو باعتبار محلِّه ورير محلِّه ، فيُِحلّ   في محلِّمه ويُحمّرِ

 في ريره و ويحتمل هذا الواه الروايا  الواردة في الم ارعة.

ممل خصمموص المقاولممة والمواعمملة ، الرابالالع    أن يممراد مممن الكممالم المحلِّ

م بيجاب البيغ وبيقاعه.  ومن الكالم المحّرِ

ّّ بّن الظمماهر عمملم برادة المعفممج األوّ  ل و ألنّممه مممغ لمم وم ضخصمميو لمم

األكثممر بيممث بّن لمماهره بصممر أسممباب التحليممل والتحممريّ فممي الشممريعة فممي 

اللفظ يواب علم ارضباطه بالحكّ المذكور في الخبر اواباً عمن السممال ، ممغ 

 (3)كونمه كالتعليممل لمه و ألّن لمماهر الحكممّ كمما يسممتفاد مممن عملّة روايمما  أُخممر 

المتماع  (4)بيمغ علمج الرامل قبمل شمراء ضخصيو الجمواي بمما بذا لمّ يوامب ال

من مالكمه ، وال دخمل الشمتراط الفطمق فمي التحليمل والتحمريّ فمي همذا الحكمّ 

 ؟أصالً ، فكيم يعلّل به

وكممذا المعفممج الثمماني و بذ لمميس هفمما مطلممب وابممل بتممج يكممون ضأديتممه 

ماً.  بمهموٍن محلِّالً ، وب خر محّرِ
__________________ 

 ، وفي ريرها : ضحريمه وضحليله. «ف»( كذا في 1)

 ، وفي ريرها : اعتبار. «ن»ومصّححة  «ص»،  «م»( كذا في 2)

،  374، والصممفحة  4مممن أبمواب العقممود ، الحممليث  5، البمماب  370:  12( انظمر الوسممائل 3)

و  11 ممن األبمواب ، الحممليث 8، البماب  378، والصمفحة  3ممن األبمواب ، الحمليث  7البماب 

13. 

 اشتراء.:  «ف»( في 4)

 الواه الثالث

 الواه الرابغ

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
 الواه األّول

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
 الواه الثاني
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المعفج الثالث ، وهمو : أّن الكمالم الملاّل علمج االلتم ام بمالبيغ ال  فتعيّن  

م هذه المعاملة بالّ واوده قبل شراء العين التي يريلها الرال و ألنّمه بيمغ  يحّرِ

الكمالم الموامب اللتم ام البيمغ  ما ليس عفله ، وال يحلِّل بالّ علمه و بذ مغ علم

 لّ يحصل بالّ التواعل بالمبايعة ، وهو رير مملّر.

فحاصل الرواية : أّن سبب التحليل والتحريّ في هذه المعاملمة مفحصمر 

 .(1)في الكالم علماً وواوداً 

أو المعفج الرابغ ، وهو : أّن المقاولمة والمراضماة ممغ المشمتر  الثماني 

 ل للمعاملة ، وبيجاب البيغ معه محّرم لها.قبل اشتراء العين محلِّ 

وعلمج كممال المعفيممين يسمقط الخبممر عممن اللاللممة علمج اعتبممار الكممالم فممي 

 التحليل ، كما هو المقصود في مسألة المعاطاة.

نعّ ، يمكن استظهار اعتبار الكالم في بيجاب البيمغ بوامٍه آخمر بعمل مما 

همو بيجماب البيمغ بمأن يقمال : بّن بصمر  «الكمالم»المراد ب  (2)عرف  من أّن 

م في الكالم ال يتأضّج بالّ مغ انحصار بيجاب البيغ فمي الكمالم و  الُمحلِّل والُمحّرِ

م فمي الكمالم ، بالّ أن يقمال :  بذ لو وقغ بهير الكالم لّ يفحصر الُمحلِّل والُمحمّرِ

الكمالم فمي ممورد الروايمة همو عملم بمكمان  بّن واه انحصار بيجاب البيمغ فمي

المعاطاة في خصوص الممورد و بذ المفمروض أّن المبيمغ عفمل مالكمه األّول ، 

 فتأّمل.

وكيمم كممان ، فممال ضخلممو الروايممة عممن بشممعار أو لهممور. كممما يشممعر بممه 

 الحكّ أيهاً ، وهي روايةفي رواية أُخر  واردة في هذا  السالمعليهقوله 
__________________ 

 أو واوداً.:  «ف»( في 1)

 بأّن.:  «ن»ومصّححة  «ص»،  «ع»،  «م»،  «خ»( في 2)

ضعمممممممممميّن الوامممممممممممه 
 الثالث أو الرابغ

اسمممممممممممممممممممممممممممتظهار 
اعتبمممار اللفمممظ مممممن 
هممممممممممذا الحممممممممممليث 

 بواه آخر

روايممممممما  اُخمممممممر  
ضشممممممممعر باعتبممممممممار 

 اللفظ في البيغ
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عمن رامٍل قمال لمي : اشمتر »:  السمالمعليهيحيج بن الحّجاج عن أبي عبمل ّ 

ال بمأس  قال : ؟فيها كذا وكذا (1)لي هذا الثوب أو هذه اللابّة ، وبعفيها أُربحك 

و فممإّن  (2) «بمذلك ، اشمترها ، وال ضواابمه البيممغ قبمل أن ضسمتوابها أو ضشمتريها

 .(3)الظاهر أّن المراد من مواابة البيغ ليس مجّرد بعطاء العين للمشتر  

ويشعر به أيهاً رواية العالء الواردة في نسمبة المربح بلمج أصمل الممال 

رامل يريمل أن يبيمغ بيعماً فيقمول : : ال السمالمعليهقل  ألبمي عبمل ّ »، قال : 

فقمممممال : ال بمممممأس ، بنّمممممما همممممذه   [؟(4)أو ده يمممممايده ]أبيعمممممك بمممممله دوايده ، 

و فممإّن لمماهره علممج ممما  (5) «المراوضمة  فممإذا امممغ البيممغ اعلممه املممة وابمملة

: أنّممه ال يكممره ذلممك فممي المقاولممة التممي قبممل العقممل ، ـ  (6)فهمممه بعممض الشممّراح 

 وبنّما يكره بين العقل.

ال بأس بأن ضبيغ الرامل المتماع لميس عفملك »وفي صحيحة ابن سفان : 

ّّ ضبيعه مفمه  ّّ ضوابه علج نفسك ، ل ّّ ضشتر  له نحو الذ  طلب ، ل ، ضساومه ل

 .(7) «بعل
__________________ 

 ارابحك.:  «ش»( في 1)

 .13من أبواب أبكام العقود ، الحليث  8، الباب  378:  12( الوسائل 2)

 .«ف»في  «فإّن الظاهر بلج للمشتر »رد عبارة : ( لّ ض3)

 والمصلر. «ش»( من 4)

 .5من أبواب أبكام العقود ، الحليث  14، الباب  386:  12( الوسائل 5)

 .18131، الحليث  693:  18في الوافي  سرهقلس( وهو المحلّث الكاشاني 6)

 ألّول.من أبواب العقود ، الحليث ا 8، الباب  375:  12( الوسائل 7)
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  نبغ: التنبيا ى ح أُّور  و

 األّول

: أّن المعاطاة قبل الل وم علج القول بإفادضها الملك بيغ ، بمل  (1)الظاهر 

: أنّمه مّمما ال كمالم فيمه  (2)الظاهر من كالم المحقّق الثاني فمي امامغ المقاصمل 

ودّل علممج ذلممك  .(3)ا فاسمملة ، كالعالّمممة فممي الفهايممة بتممج عفممل القممائلين بكونهمم

 .(4) (أََحلَّ هللاُ اْلبَْيعَ )ضمّسكهّ له بقوله ضعالج 

بيمغ عرفمّي لمّ  (6)، فالظماهر : أنّهما  (5)وأّما علج القول بإفادضها لإلبابمة 

ومعاقمل باماعماضهّ  (7)يملّر شرعاً بالّ اإلبابة ، فففمي البيمغ عفهما فمي كالمهمّ 
 البيغ المفيل شرعاً الل وم ييادةً علج الملك.هو  (8)

 : من أّن مقصود المتعاطيين في (9)هذا علج ما اخترناه سابقاً 
__________________ 

 أّن الظاهر.:  «ف»( في 1)

 .58:  4( اامغ المقاصل 2)

 .449:  2( نهاية اإلبكام 3)

 .275( البقرة : 4)

 ييادة : دون الملك. «ف»( في 5)

 ، وفي ريرها : أنّه. «ص»و  «م»ومصّححة  «ف»في ( كذا 6)

 .29و  28، وعن السرائر والهفية في الصفحة  26( مثل ما ضقلّم عن الخالف في الصفحة 7)

 ، وفي ريرها : باماعهّ. «ف»( كذا في 8)

 .32و  25( في الصفحتين 9)

ضفبيهممممممممممممممممممممممممممممما  
 المعاطاة

همممممممممل المعاطممممممممماة 
 بيغ بقيقة أم ال؟
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اسمتظهره  بمل (3)، وأّما علمج مما ابتملمه بعهمهّ  (2)والبيغ  (1)المعاطاة التملّك 
مجمّرد اإلبابمة ، فمال بشمكال فمي  (5): من أّن محّل الكالم هو ما بذا قصلا ـ  (4)

 علم كونها بيعاً عرفاً ، وال شرعاً.

وعلج همذا فمال بملّ عفمل الشمّك فمي اعتبمار شمرط فيهما ممن الراموع بلمج 

ضمميّة مممن خصمموٍص أو عممموم ، األدلّممة اللالّممة علممج صممّحة هممذه اإلبابممة العو

الفمماس »وبيممث بّن المفاسممب لهممذا القممول التمّسممك فممي مشممروعيّته بعممموم : 

كمان مقتهممج القاعملة هممو نفمي شممرطيّة ريمر ممما  (6) «مسملّطون علمج أممموالهّ

 لب  شرطيّته ، كما أنّه لو ضمّسك لها بالسيرة كان مقتهج القاعلة العكس.

شمّك فمي شمروطها ، همي أدلّمة والحاصل : أّن المرامغ علمج همذا عفمل ال

 هذه المعاملة ، سواء اعتبر  في البيغ أم ال.

 (8)به البيغ ، فهل  (7)وأّما علج المختار : من أّن الكالم فيما قصل 
__________________ 

في باشميته ، انظمر رايمة  سرهقلسالتمليك ل ، وهكذا ألبته المامقاني :  «ص»( في هامش 1)

 .187اآلمال : 

 .«ف»في  «والبيغ»ضرد ( لّ 2)

 .224:  22، انظر الجواهر  سرهقلس( وهو صابب الجواهر 3)

 استظهر.:  «ف»( في 4)

 قصل.:  «ف»( في 5)

 .99، الحليث  222:  1( عوالي الآللي 6)

 يقصل.:  «ف»( في 7)

 ، وفي ريرهما : هل. «ش»و  «ص»( كذا في 8)

بكمممممّ الشمممممّك فمممممي 
اعتبمممممممممار شمممممممممرط 

 في المعاطاة
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علج القول بإفادضهما  (1)ترط فيه شروط البيغ مطلقاً ، أم ال كذلك ، أم يبتفي يش

 واوه : ؟(2)للملك ، والقول بعلم بفادضها بالّ اإلبابة 

فيهمما اميممغ ممما دّل علممج  (3)يشمهل لممألّول : كونهمما بيعمماً عرفمماً ، فيشمترط 

 اشتراطه في البيغ.

فمي المعاطماة هممو : أّن  ويميّمله : أّن محمّل الفمم اع بمين العاّممة والخاّصممة

كممما يفصممح عفممه عفمموان  ؟الصمميهة معتبممرة فممي البيممغ كسممائر الشممرائط ، أم ال

فما انتفج فيه رير الصميهة ممن  (4)المسألة في كتب كثيٍر من الخاّصة والعاّمة 

شمروط البيمغ ، خمارج عمن همذا العفموان وبن فمرض مشماركاً لمه فمي الحكممّ و 

لمشمهور بمين القمائلين بعملم لم وم المعاطماة : في الحملائق : أّن ا (5)ولذا ادّعج 

شمممروط البيمممغ ريمممر الصممميهة  (6)صمممّحة المعاطممماة الممممذكورة بذا اسمممتكمل  

المخصوصممة ، وأنّهمما ضفيممل ببابممة ضصممّرف كممّلٍ مفهممما فيممما صممار بليممه مممن 

 .(7)العوض 

فمي الفهايمة بفسماد  ّربممهومقابل المشهور في كالممه ، قمول العالّممة 

 ما صّرح به بعل ذلك فال يكون كالمه موهماً لثبو ك (8)المعاطاة 
__________________ 

 مبفّي.:  «ف»( في 1)

 بالّ لإلبابة.:  «ف»( في 2)

 ليشترط.:  «ف»( في 3)

 ، وفي ريرها : العاّمة والخاّصة. «ف»( كذا في 4)

 رير مقروءة ، وفي ريرهما : أفتج. «ف»، وفي  «ش»( كذا في 5)

 وفي ريرها : استكمل.،  «ف»( كذا في 6)

 .356:  18( الحلائق 7)

 .449:  2( نهاية اإلبكام 8)

هممممممل يعتبممممممر فممممممي 
المعاطممممماة شمممممروط 

 البيغ ، أو ال؟
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 الخالف في اشتراط صّحة المعاطاة باستجماع شرائط البيغ.

ويشهل للثاني : أّن البيغ في الفّو والفتو  لاهر فيما بكّ فيه بمالل وم 

 وه.، ونح «البيّعان بالخيار ما لّ يفترقا»، ولب  له الخيار في قولهّ : 

أّممما علممج القممول باإلبابممة ، فواضممح و ألّن المعاطمماة ليسمم  علممج هممذا 

القول بيعاً في نظمر الشمارع والمتشمّرعة و بذ ال نقمل فيمه عفمل الشمارع ، فمإذا 

، ففحمله علج الجمر  علمج مما همو بيمغ  (1)لب  بطالق الشارع عليه في مقام 

م سممابقاً فممي باعتقمماد العممرف ، الشممتماله علممج الفقممل فممي نظممرهّ ، وقممل ضقمملّ 

 بيان ذلك. (2)ضصحيح دعو  اإلاماع علج علم كون المعاطاة بيعاً 

وأّمما علمج القمول بالملمك ، فممألّن المطلمق يفصمرف بلمج الفمرد المحكمموم 

بّن األصممل فممي البيممغ »، وقممولهّ :  «البيّعممان بالخيممار»بممالل وم فممي قممولهّ : 

ممن العقمود  (3)ل مطلمق أّن البيمغ بقمو»و ،  «الل وم ، والخيار بنّما لبم  لملليل

 ، ونحو ذلك. «البيغ هو العقل اللاّل علج كذا»، وقولهّ :  «الاليمة

وبالجملممة ، فممال يبقممج للمتأّمممل شممّك فممي أّن بطممالق البيممغ فممي المممفّو 

 .(4)والفتو  يراد به ما ال يجوي فسخه بالّ بفسخ عقله بخيار أو بتقايل 

 إلبابة ، من سلبوواه الثالث : ما ضقلّم للثاني علج القول با
__________________ 

 .«ف»في  «في مقام»( لّ ضرد 1)

 وريرها. 41( في الصفحة 2)

 وأّن البيغ مطلقاً.:  «ف»( في 3)

 لخيار أو لتقايل.:  «ف»( في 4)
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البيغ عفه ، ولألّول علج القول بالملك ، ممن صملق البيمغ عليمه بيف مٍذ وبن لمّ 

 يكن اليماً.

ط الممذ  لبمم  اعتبمماره فممي البيممغ مممن الممفّو ، ويمكممن الفممرق بممين الشممر

فيحمل علج البيغ العرفي وبن لّ يفل عفل الشارع بالّ اإلبابمة ، وبمين مما لبم  

فممي كلممما   «البيممغ»باإلاممماع علممج اعتبمماره فممي البيممغ بفمماًء علممج انصممراف 

 المجمعين بلج العقل الاليم.

ا بيعمماً لمماهراً علممج القممول واالبتمممال األّول ال يخلممو عممن قممّوة و لكونهمم

، وأّممما علممج القممول باإلبابممة و ـ  (1)بالملممك كممما عرفمم  مممن اممامغ المقاصممل 

فألنها لّ ضثب  بالّ في المعاملة الفاقلة للصيهة فقط ، فال ضشممل الفاقملة للشمرط 

 اآلخر أيهاً.

ّّ بنّه بكي عن الشهيل  ي بواشميه علمج القواعمل أنّمه بعمل مما ف ّربمهل

مفغ من بخراج الممأخوذ بالمعاطماة فمي الخممس وال كماة ولممن الهمل  بالّ بعمل 

ضلم العين ، يعفي العمين األُخمر  ذكمر : أنّمه يجموي أن يكمون المثمن والممثمن 

فممي المعاطمماة مجهممولين و ألنّهمما ليسمم  عقمملاً ، وكممذا اهالممة األاممل ، وأنّممه لممو 

، انتهممج.  (3)نكابهمما قبممل ضلممم الممثمن  (2)اطمماة لممّ يجمم  لممه اشممتر  أمممةً بالمع

وبكي عفه في باب الصرف أيهاً : أنّمه ال يعتبمر التقمابض فمي المجلمس فمي 

 .(4)معاطاة الفقلين 
__________________ 

 وريرها. 32( رااغ الصفحة 1)

 .«ف»في  «له»( لّ ضرد 2)

 .158:  4( بكاه السيّل العاملي في مفتاح الكرامة 3)

 .397( نفس المصلر ، الصفحة 4)

 مختار المملّم

نفمممممممممممي الشمممممممممممهيل 
اعتبممممممممار بعمممممممممض 
الشممممممممممروط فممممممممممي 

 المعاطاة
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بعمملم اممواي بخممراج المممأخوذ بالمعاطمماة فممي  سممرهقلسأقممول : بكمممه 

بفادضهما  (1)الصلقا  الواابة وعلم اواي نكاح المأخوذ بها ، صريح في عملم 

للبيمممغ  (2)بعممملم اعتبمممار الشمممروط الممممذكورة  ّربممممهللملمممك ، بالّ أّن بكممممه 

ممالً بمأّن المعاطمماة ليسم  عقمملاً ، يحتممل أن يكممون باعتبمار عمملم  والصمرف معلِّ

الملمك و بيمث بّن المفيمل للملمك مفحصمرل فمي العقمل ، وأن يكمون باعتبمار عمملم 

 الل وم و بيث بّن الشروط المذكورة شرائط للبيغ العقل  الاليم.

لممّ يفممل واألقمو  : اعتبارهمما وبن قلفمما باإلبابممة و ألنّهما بيممغ عرفممي وبن 

شرعاً بالّ اإلبابة ، ومورد األدلّة اللالّة علمج اعتبمار ضلمك الشمروط همو البيمغ 

العرفي ال خصوص العقل  ، بل ضقييملها بمالبيغ العقمل  ضقييمل بهيمر الهالمب و 

وِلما عرف  من أّن األصل في المعاطاة بعل القول بعلم الملمك ، الفسماد وعملم 

ف بين العلماء ممن بيمث اللم وم والعملم ضأليره شي اً ، خرج ما هو محّل الخال

 ، وهو المعاملة الجامعة للشروط علا الصيهة ، وبقي الباقي.

أيهماً وبن خصصمفا الحكمّ  (3)وبما ذكرنا يظهر واه ضحريّ الربا فيهما 

مفيملة للملمك و ألنّهمما  (4)بمالبيغ ، بمل الظماهر التحممريّ بتّمج عفمل ممن ال يراهمما 

اعتمرف  (5)ة عرفيّة وبن لمّ ضفمل الملمك ، بمل معاوضمة شمرعيّة ، كمما معاوض

 بها
__________________ 

 صريح في قوله بعلم.:  «ف»( في 1)

 باعتبار الشرط المذكور.:  «ف»( في 2)

 ، وفي ريرهما : فيه. «م»و  «ف»( كذا في 3)

 عفل من يراها.:  «ف»( في 4)

 .«ش»ساقطة من  «( كما5)

المفاقشمممممممممة فيمممممممممما 
 أفاده الشهيل

اريممممان الربمممما فممممي 
 المعاطاة
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فمممي موضمممغٍ ممممن الحواشمممي و بيمممث قمممال : بّن المعاطممماة  ّربممممهالشمممهيل 

 ، انتهج. (1)معاوضة مستقلّة اائ ة أو اليمة 

اإلبابة ال الملمك ، فمال يبعمل أيهماً  (2)ولو قلفا بأّن المقصود للمتعاطيين 

 .(3)اريان الربا و لكونها معاوضة عرفاً ، فتأّمل 

خيار فيها قبل الل وم ، فيمكن نفيمه علمج المشمهور و وأّما بكّ اريان ال

 .(5)عفلهّ ، فال معفج للخيار  (4)ألنّها ببابة 

مطلقماً و بفماًء  (6)وبن قلفا بإفادة الملك ، فيمكن القول بثبمو  الخيمار فيمه 

علج صيرورضها بيعاً بعل الل وم كمما سميأضي عفمل ضعمّرض المل مما  فالخيمار 

، بالّ أّن ألممره يظهممر بعممل اللمم وم ، وعلممج هممذا مواممود مممن يمممان المعاطمماة 

 فيصّح بسقاطه والمصالحة عليه قبل الل وم.

ويحتممممل أن يفّصمممل بمممين الخيمممارا  المختّصمممة بمممالبيغ ، فمممال ضجمممر  و 

 ، وبين (7)الختصاص أدلّتها بما وضغ علج الل وم من رير اهة الخيار 
__________________ 

 .158:  4فتاح الكرامة ( بكاه عفه السيل العاملي في م1)

 ييادة : بنشاء. «ف»( في 2)

، وكتممب  «م»و  «خ»،  «ن»وهممامش  «ف»فممي  «ولممو قلفمما بلممج فتأّمممل»( ورد  عبممارة 3)

 .«ّربمهبلحاق مفه »:  «م»و  «خ»، وفي  «بلحاق مفه دام للّه»:  «ن»بعلها في 

لكممن ُصممّحح  فممي ،  «ببابممة»بمملل  «اممائ ة»، وفممي ريرهممما :  «ش»و  «ف»( كممذا فممي 4)

 بما ألبتفاه. «ع»

 ييادة : مطلقاً. «ف»( في 5)

 .«ف»في  «فيه»( لّ ضرد 6)

 .«ف»ساقطة من  «الختصاص بلج الخيار»( عبارة 7)

اريمممممممان الخيممممممممار 
 في المعاطاة



 73 ..................................................................................................... لّوألا

و  (1)ريرهمما كخيممار الهممبن والعيممب بالفسممبة بلممج الممردّ دون األرش فتجممر  

 لعموم أدلّتها.

ر المل مما  بن شماء بعمل ذكم (2)وأّما بكّ الخيمار بعمل اللم وم ، فسميأضي 

 ّ(3). 
__________________ 

 ، وفي ريرهما : فيجر . «ن»ومصّححة  «ص»( كذا في 1)

 .103( سيأضي في األمر السابغ ، الصفحة 2)

 .«ف»( التعليق علج المشي ة من 3)
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 األّر الثا :

عمممالً ممممن بّن المتممميقّن ممممن ممممورد المعاطممماة : همممو بصمممول التعممماطي ف

الطرفين ، فالملك أو اإلبابة فمي كمّلٍ مفهمما باإلعطماء ، فلمو بصمل اإلعطماء 

ممن اانممٍب وابمٍل لممّ يحصمل ممما يواممب ببابمة اآلخممر أو ملكيّتمه ، فممال يتحقّممق 

المعاوضة وال اإلبابة رأساً و ألّن كمالّ مفهمما ملمكل أو مبماح فمي مقابمل ملكيّمة 
 (2)ممن اماعمة ممن متمأّخر  المتمأّخرين اآلخر أو ببابتمه ، بالّ أّن الظماهر  (1)

ممن المعاطماة ، وال ريمب أنّمه ال يصملق  (4)اعلُمه  (3)ضبعاً للشهيل في الملروس 

معفج المعاطاة ، لكّن هذا ال يقلح في اريان بكمها عليمه و بفماًء علمج عمموم 

الحكممّ لكممّل بيممغٍ فعلممّيٍ ، فيكممون بقبمماض أبممل العوضممين مممن مالكممه ضمليكمماً لممه 

له به ، وأخذ اآلخر له ضملّكاً له بمالعوض ، أو ببابمة لمه  (5)مبيحاً بعوض ، أو 

 بإيائه ، فلو كان المعطج هو الثمن كان
__________________ 

 ، وفي ريرها : ملكه. «ملك»:  «ن»، وفي  «الملك»:  «ف»، وفي  «ش»( كذا في 1)

لسيل المجاهل فمي المفاهمل ، وا 217:  (مخطوط)( مفهّ : المحقّق الثاني في باشية اإلرشاد 2)

، وصمممابب  51: الورقمممة :  (مخطممموط)، والشمميخ الكبيمممر فمممي شمممربه علمممج القواعمممل  270: 

، ويظهممر مممن المحمملّث البحرانممي والسمميل العمماملي أيهمماً ،  238:  22الجممواهر فممي الجممواهر 

 .158:  4، ومفتاح الكرامة  364:  18انظر الحلائق 

 .192:  3( اللروس 3)

بممما  «ص»و  «ع»،  «خ»، بالّ أنّمه صممّحح فمي  «اعلمموه»، وفممي ريرهما :  «ش»( كمذا فمي 4)

 في المتن.

 ببابة.:  «ص»( في 5)

بكممممممممّ اإلعطمممممممماء 
 من اانب وابل
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اشتراًء ، وأخمذه بيعماً للممثمن بمه ، فيحصمل  (1)دفعه علج القول بالملك والبيغ 

 بفعٍل وابٍل في يماٍن وابل. (2)اإليجاب والقبول الفعليّان 

ّّ صّحة هذا علج القمول بكمون الم عاطماة بيعماً مملِّكماً واضمحة و بذ يملّل ل

عليها ما دّل علج صّحة المعاطاة من الطمرفين ، وأّمما علمج القمول باإلبابمة ، 

فيشكل بأنّه بعمل عملم بصمول الملمك بهما ال دليمل علمج ضأليرهما فمي اإلبابمة ، 

 اللهّ بالّ أن يلّعج قيام السيرة عليها ، كقيامها علج المعاطاة الحقيقية.

وربممما يمملّعج انعقمماد المعاطمماة بمجممّرد بيصممال الممثمن وأخممذ المممثمن مممن 

رير صلق بعطاٍء أصالً ، فهالً عمن التعماطي ، كمما ضعمارف أخمذ المماء ممغ 

ريبمة السممقّاء ، ووضممغ الفلممس فممي المكممان المعملّ لممه بذا علممّ مممن بممال السممقّاء 

ونحوهمما ،  (3)يممر الممماء مممن المحقّممرا  كالخهممروا  الرضمما بممذلك ، وكممذا ر

ومن هذا القبيل اللخول في الحّممام ووضمغ األُامرة فمي كموي صمابب الحّممام 

 مغ ريبته.

ممغ الرضما  (4)فالمعيار فمي المعاطماة : وصمول العوضمين ، أو أبملهما 

هماً فمي مسممألة أي ّربممهبالتصمّرف ، ويظهمر ذلمك ممن المحقّممق األردبيلمي 

 بن شاء ّ. (6)، وسيأضي ضوضيح ذلك في مقامه  (5)المعاطاة 
__________________ 

 أو البيغ.:  «ف»( في 1)

 ، وفي ريرها : الفعليّين. «ف»( كذا في 2)

 ، وفي ريرها : كالخهريا . «ف»( كذا في 3)

 ييادة : مقامه. «ف»( في 4)

 .141:  8( انظر مجمغ الفائلة 5)

 .113 112أضي في الصفحة ( سي6)

همممممممممممممل ضفعقمممممممممممممل 
المعاطممممماة بمجمممممّرد 
بيصمممممممممال المممممممممثمن 

 وأخذ المثمن؟

المعيمممممممممممار فمممممممممممي 
 المعاطاة
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ّّ بنّممه لممو قلفمما بممأّن اللفممظ الهيممر المعتبممر فممي العقممل كالفعممل فممي انعقمماد  لمم

المعاطمماة ، أمكممن خلممّو المعاطمماة مممن اإلعطمماء واإليصممال رأسمماً ، فيتقمماوالن 

غ صملق البيمغ ٍء من رير بيصمال ، وال يبعمل صمّحته ممٍء بشيعلج مبادلة شي

 عليه بفاًء علج الملك ، وأّما علج القول باإلبابة ، فاإلشكال المتقلّم هفا آكل.

خلمممممممممّو المعاطممممممممماة 
مممممممممممن اإلعطمممممممممماء 

 ً  واإليصال رأسا
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 الثال  [(1)األّر ]

مممغ كممون أبممل العوضممين مّممما ضعممارف اعلممه لمفمماً كالمملراهّ والمملنانير 

ة واضح و فإّن صابب المثمن همو المشمتر  مما لمّ يصمّرح والفلوس المسكوك

 بالخالف.

قياممه مقمام  (2)وأّمما ممغ كمون العوضمين ممن ريرهما ، فمالثمن مما قصملا 

في العوضيّة ، فمإذا أعطمج الحفطمة فمي مقابمل اللحمّ قاصملاً بّن همذا  (3)الثمن 

نّمه أ (5)من الحفطمة يسمو  درهمماً همو لممن اللحمّ ، فيصملق عرفماً  (4)المقلار 

اشتر  اللحّ بالحفطمة ، وبذا انعكمس انعكمس الصملق ، فيكمون المملفوع بفيّمة 

 المشتر . (6)البلليّة عن اللرهّ والليفار هو الثمن ، وصاببه هو 

ولممو لممّ يالبممظ بالّ كممون أبمملهما بمملالً عممن اآلخممر مممن دون نيّممة قيممام 

لموبظ  أبلهما مقام المثمن فمي العوضميّة ، أو لموبظ القيممة فمي كليهمما ، بمأن

 من الحفطة بلرهّ ، (7)كون المقلار من اللحّ بلرهّ ، وذلك المقلار 
__________________ 

 .«ص»( من 1)

 ما قصل.:  «ف»( في 2)

 المثمن.:  «ص»و  «ع»،  «خ»،  «ف»( في 3)

 القلر.:  «ف»( في 4)

 .«ف»في  «عرفاً »( لّ ضرد 5)

 .«ف»في  «هو»( لّ ضرد 6)

 القلر.:  «ف»( في 7)

ضميّممممم  البمممممائغ ممممممن 
المشمممممممممتر  فمممممممممي 
 المعاطمممممماة الفعليّممممممة
بمممممممممممممممممممممممممممممممماال  
العوضممممممممين فمممممممممي 

 المعاطاة
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 اطيا من رير سبق مقاولة ضلّل علج كون أبلهما بالخصوص بائعاً :فتع

ففي كونه بيعاً وشراًء بالفسبة بلمج كمّلٍ مفهمما و بفماًء علمج أّن البيمغ لهمةً 

ٍء واألخذ بهيمره كمما عمن كما عرف  مبادلة ماٍل بمال ، واالشتراء : ضرك شي

، وأنّممه  فيصمملق علممج صممابب اللحممّ أنّممه باعممه بحفطممة (1)بعممض أهممل اللهممة 

اشتر  الحفطة ، فيحفث لو بلم علج عملم بيمغ اللحمّ وعملم شمراء الحفطمة. 

نعّ ، ال يترضّب عليهما أبكام البائغ وال المشتر  و النصرافهما في أدلّمة ضلمك 

ّّ مممن كممان فممي  (2)األبكممام بلممج مممن اخممتّو بصممفة  البيممغ أو الشممراء ، فممال يعمم

 معاملة وابلة مصلاقاً لهما باعتبارين.

نممه بيعمماً بالفسممبة بلممج مممن يعطممي أّوالً و لصمملق المواممب عليممه ، أو كو

 وشراًء بالفسبة بلج اآلخذ و لكونه قابالً عرفاً.

ء و ولمذا معاطاة مصمالحة و ألنّهما بمعفمج التسمالّ علمج شمي (3)أو كونها 

لممك مما عفمملك ، »بملموا الروايمة الممواردة فمي قمول أبممل الشمريكين لصماببه : 

 .(5)الصلح علج  (4) «ولي ما عفل 
__________________ 

 .«شر »، مادّة :  348:  4، والقاموس  103:  7( انظر لسان العرب 1)

 ، وفي نسخة بللها : بصفة. «بصيهة»:  «ص»و  «ع»،  «خ»( في 2)

، وضأنيممث الهمممير  «كونهممما»، وفممي ريرهمما :  «ن»ومصممّححة  «ش»،  «ف»( كممذا فممي 3)

 .سرهقلسصفّم باعتبار الخبر ، كما هي طريقة الم

 من أبواب أبكام الصلح ، الحليث األّول. 5، الباب  166:  13( الوسائل 4)

( فإنّهّ استللّوا بالرواية المذكورة علج صّحة المصالحة مغ اهالة المصمطلحين بمما وقعم  5)

 .216:  26، والجواهر  92:  21، والحلائق  263:  4فيه المفايعة ، انظر المسالك 
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 وضة مستقلّة ال يلخل ضح  العفاوين المتعارفة ، واوه.أو كونها معا

لهممةً وعرفمماً علممج  «البممائغ»ال يخلممو لانيهمما عممن قممّوة و لصمملق ضعريممم 

علمممج اآلخمممذ أّوالً ، دون  «المشمممتر »الممملافغ أّوالً ، دون اآلخمممر ، وصممملق 

 اآلخر ، فتلبّر.
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 الرابع [(1)األّر ]

مالممه يتصممّور  (2)أّن أصممل المعاطمماة وهممي بعطمماء كممّلٍ مفهممما اآلخممر 

 بحسب قصل المتعاطيين علج واوه :

 (3)أن يقصل كلم مفهما ضمليك ماله بممال اآلخمر ، فيكمون اآلخمر  أحد ا  

بإياء ما يلفعه ، فال يكون في دفعمه العموض بنشماء  (4)في أخذه قابالً ومتملّكاً 

ليممٍك ، بممل دفممغ لممما الت مممه علممج نفسممه بممإياء ممما ضملّكممه ، فيكممون اإليجمماب ضم

خممارج عممن  (6)بمملفغ العممين االولممج وقبهممها ، فمملفغ العممين الثمماني  (5)والقبممول 

بقيقممة المعاطمماة ، فلممو ممما  اآلخممذ قبممل دفممغ مالممه ممما  بعممل ضمممام المعاطمماة و 

قمبض كمال العوضمين علم ضوقّم المعاطاة علج  (7)وبهذا الواه صّححفا سابقاً 

، فيكون بطالق المعاطاة عليه ممن بيمث بصمول المعاملمة فيمه بالعطماء دون 

 القول ، ال من بيث كونها متقّومة
__________________ 

 .«ص»( من 1)

 آلخر.:  «ف»( في 2)

 .«ش»ساقطة من  «فيكون اآلخر»( عبارة 3)

ً أو مم»:  «ف»، وفمممي  «ص»و  «ن»، ومصممّححتي  «ش»( كممذا فمممي 4) ، وفمممي سمممائر  «لّكمما

 الفسخ : ومملّكاً.

هكمذا : أنشمأ نفسمه بمإياء مما  «ف»فمي  «بنشاء ضمليك بلج اإليجاب والقبول»( ورد  عبارة 5)

 ضملّكه ، فيكون ضمليك ، بل دفغل لما الت مه علج اإليجاب والقبول.

 .«ص»( كذا في الفسخ ، والصواب : الثانية ، كما في مصّححة 6)

 .75 74( رااغ الصفحة 7)

أقسمممممممام المعاطممممممماة 
بحسمممممممممب قصمممممممممل 

 المتعاطيين
يممممك المممممال ـ ضمل 1

 بإياء المال
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 بالعطاء من الطرفين.

و  «المسمممماقاة»و  «المصممممالحة»ومثلممممه فممممي هممممذا اإلطممممالق : لفممممظ 

وريرها ، وبهذا اإلطالق يسمتعمل المعاطماة فمي  «المماارة»و  «الم ارعة»

الرهن والقرض والهبة ، وربما يستعمل في المعاملة الحاصلة بالفعل ولمو لمّ 

 يكن عطاء ، وفي صّحته ضأّمل.

أن يقصل كّل مفهما ضمليك اآلخر ماله بمإياء ضمليمك مالمه بيّماه    (1) ثا يها

بمممإياء ضمليمممك ، فالمقاولمممة بمممين التمليكمممين ال الملكمممين ،  (2)، فيكمممون ضمليكممماً 

، فلممو مما  الثمماني قبمل المملفغ لممّ  (3)والمعاملمة متقّومممة بالعطماء مممن الطمرفين 

 يتحقّق المعاطاة.

عن معفج البيغ وقريب بلج الهبمة المعّوضمة و لكمون كمّلٍ ممن  وهذا بعيل

المالين خالياً عن العوض ، لكن باراء بكّ الهبة المعّوضة عليمه مشمكل و بذ 

لو لمّ يملكمه الثماني هفما لمّ يتحقّمق التمليمك ممن األّول و ألنّمه بنّمما ملكمه بمإياء 

، بالّ أن يكمون ضمليمك  (4)ضمليكه ، فما لّ يتحقّق ضمليك الثاني لّ يتحقّمق ضمليكمه 

اآلخممر لممه ملحولمماً عفممل ضمليممك األّول علممج نحممو المملاعي ، ال العمموض ، فممال 

 يقلح ضخلّفه.

فماألولج أن يقممال : بنّهما مصممالحة وضسمالّ علممج أممٍر معمميّن أو معاوضممة 

 مستقلّة.
__________________ 

 الثاني.:  «ف»( في 1)

 ، وفي ريرها : ضمليك. «ف»( كذا في 2)

 .«ف»ساقطة من  «من الطرفين»ارة ( عب3)

، وفممي  «ضملّكمماً »:  «م»و  «ن»، وفممي  «ضملّكممه»:  «ش»و  «ص»، وفممي  «ف»( كممذا فممي 4)

 ضملّك.:  «ع»و  «خ»

ال ـ ضمليممممك الممممم 2
 بإياء التمليك
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أن يقصل األّول ببابة ماله بعموض ، فيقبمل اآلخمر بأخمذه بيّماه ،  ثالثها  

العوض ، ومن الثاني بقبوله لهما التمليمك ، فيكون الصادر من األّول اإلبابة ب

 كما لو صّرح بقوله : أبح  لك كذا بلرهّ.

، فيكممون  (1) أن يقصممل كممّل مفهممما اإلبابممة بممإياء ببابممة اآلخممر رابعهالا  

ببابممة ، علممج ممما ضقمملّم نظيممره فممي  (2)ببابممة بممإياء ببابممة ، أو ببابممة بمملاعي 

 من بمكان ضصّوره علج نحو اللاعي ، وعلج نحو العوضية. الواه الثاني

وكيم كان ، فاإلشكال فمي بكمّ القسممين األخيمرين علمج فمرض قصمل 

 المتعاطيين لهما ، ومفشأ اإلشكال :

اميمغ التصمّرفا  بتمج المتوقّفمة علمج  (3)اإلشكال في صّحة ببابة  أّوالع 

صمّرف ، بمأن يقمول : أبحم  لمك كمّل ضصمّرف ، ممن دون أن يملّكمه ملكيّة المت

 العين.

ع و اإلشكال في صّحة اإلبابة بمالعوض ، الرااعمة بلمج عقمل مرّكمب  ثا يا

 من ببابة وضمليك.

ففقمممول : أّمممما ببابمممة اميمممغ التصمممّرفا  بتمممج المتوقّفمممة علمممج الملمممك ، 

 ال ضجوي و بذ التصّرف الموقوف علج الملك ال يسوغ (5)أنّها  (4)فالظاهر 
__________________ 

:  «ش»ونسمخة بمملل  «ع»، وفمي مصممّححة  «آخمر»، وفممي سمائر الفسممخ :  «ف»( كمذا فمي 1)

 اخر .

 ، وفي ريرها : للاعي. «ص»( كذا في 2)

 .«ف»في  «ببابة»( لّ ضرد 3)

 .«ف»في  «فالظاهر»( لّ ضرد 4)

 ، وفي ريرها : أنّه. «ش»( كذا في 5)

ـ ببابممممة المممممال  3
 بإياء العوض

ـ ببابممممة المممممال  4
 بإياء اإلبابة

االشممممممممممكال فممممممممممي 
القسممممممممممممممممممممممممممممممين 
االخيممممممممرين مممممممممن 

 اهتين
االشممممممممممممممكال االّول 
فمممممممممممممي ببابمممممممممممممة 
التصمممممممممممممممممممممممّرفا  
المتوقّفممممممممة علمممممممممج 

 الملك
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لهير المالك بمجّرد بذن المالك و فإّن بذن المالك ليس مشمّرعاً ، وبنّمما يمهمي 

فيما يجوي شرعاً ، فإذا كان بيغ اإلنسان مال ريره لففسه بأن يملك المثمن ممغ 

خروج المبيغ عن ملك ريره رير معقول كما صمّرح بمه العالّممة فمي القواعمل 
 ؟فكيم يجوي للمالك أن يأذن فيه (1)

 : (2)نعّ ، يصّح ذلك بأبل واهين ، كالهما في المقام مفقود 

أن  «أبح  لك أن ضبيغ ممالي لففسمك»أن يقصل المبيح بقوله :  أحالد ما  

ّّ نقل الثمن بلج نفسه بالهبة ، أو في نقلمه ضوكي (3)يفشأ  الً له في بيغ ماله له ، ل

ّّ بيعه ، أو ضمليكاً له بففس هذه اإلبابة ، فيكمون بنشماء ضمليمك  أّوالً بلج نفسه ل

له ، ويكون بيغ المخاطب بمف لة قبوله ، كما صمّرح فمي التمذكرة : بمأّن قمول 

اسمتلعاءل لتمليكمه ، وبعتماق  «ذاأعتق عبلك عفّي بكم»لمالك العبل :  (4)الرال 

، فيحصمممل الفقمممل واالنتقمممال بهمممذا  (5)الممممولج عفمممه امممواب لمممذلك االسمممتلعاء 

االسممتلعاء والجممواب ، ويقمملّر وقوعممه قبممل العتممق آنمماً ممما ، فيكممون هممذا بيعمماً 

 ضمفياً ال يحتاج بلج الشروط المقّررة
__________________ 

 ، «نّه ال يتصّور أن يبيغ ملك ريره لففسهأل»، وفيه :  166:  1( انظر القواعل 1)

 مفقودان.:  «ن»( في مصّححة 2)

:  «ش»ونسممممخة بمممملل  «ص»،  «ع»، وفممممي  «ن»ومصممممّححة  «ش»،  «ف»( كممممذا فممممي 3)

، ونسممبه الشممهيل  فممي شممربه بلممج بعممض الفسممخ المصممّححة ، انظممر هلايممة  «بنشمماء ضوكيممل»

 .180الطالب : 

هكمذا : بمف لمة قبموٍل لمه ، كمما  «ف»فمي  «ول الراملبمف لة قبولمه بلمج قم»( ورد  عبارة 4)

 صّرح به في التذكرة بأن يقول الرال.

 .462:  1( التذكرة 5)

ضصمممممممحيح ببابمممممممة 
التصمممممممممممممممممممممممّرفا  
المتوقفممممممممة علمممممممممج 

 الملك بواهين
ـ كمممممممون مممممممما  1

نحمممممممن فيمممممممه ممممممممن 
اعتممممممممممق »قبيممممممممممل 
 «عبلك عفّي
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لعقل البيغ ، وال شّك أّن المقصود فيما نحن فيه ليس اإلذن في نقمل الممال بلمج 

، وال قصمممل التمليمممك باإلبابمممة نفسمممه أّوالً ، وال فمممي نقمممل المممثمن بليمممه لانيممماً 

 (2)عفممل البيممغ بتممج يتحقّممق ضمليممك  (1)المممذكورة ، وال قصممل المخاطممب التملّممك 

ضمفّي مقصود للمتكلّّ والمخاطب ، كما كان مقصوداً ولو بامماالً فمي مسمألة 

العاّمة والخاّصة من األُصموليين داللمة همذا  (3)و ولذا علّ  «أعتق عبلك عفّي»

ك من داللة االقتهماء التمي عّرفوهما : بأنّهما داللمة مقصمودة الكالم علج التملي

بقولممه  (4)للممتكلّّ يتوقّممم صممّحة الكممالم عقممالً أو شمرعاً عليممه ، فمثّلمموا للعقلممّي 

، وممن المعلموم بحكمّ  (7)بهمذا المثمال  (6)، وللشرعي  (5) (َوْسئَِل اْلوَْر َةَ )ضعالج 

 د اإلبابة.الفرض أّن المقصود فيما نحن فيه ليس بالّ مجرّ 

أن يملّل دليمل شمرعّي علمج بصممول الملكيّمة للمبماح لمه بمجممّرد  الثالا :  

اإلبابة ، فيكون كاشفاً عن لبو  الملك له عفل برادة البيغ آناً مما ، فيقمغ البيمغ 

 مبيح، أو يلّل دليلل شرعّي علج انتقال الثمن عن ال (8)في ملكه 
__________________ 

 التمليك.:  «ف»( في 1)

 قصل.:  «ضمليك»بلل  «ف»( في 2)

 علّه.:  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ف»( في 3)

 العقلي.:  «ف»( في 4)

 .82( يوسم : 5)

 والشرعي.:  «ف»( في 6)

،  (طبعممة دار الكتمماب العربممي) 72:  3( انظممر : اإلبكممام فممي أُصممول األبكممام و لآلمممل  7)

 .228فية في أُصول الفقه : والوا

، وهكمذا فمي سمائر الفسمخ  «يقغ المبيغ فمي ملكمه لمه»:  «خ»و  «ف»، وفي  «ش»( كذا في 8)

 مغ اختالٍف يسير ، بالّ أنّه ُصّحح في بعهها بما في المتن.

لم اريممممممممممان عمممممممممم
الوامممممممممممممممممممه األّول 

 فيما نحن فيه

ـ كمممممممون مممممممما  2
نحمممممممن فيمممممممه ممممممممن 

شممممراء مممممن »قبيمممل 
 «يفعتق عليه
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بال فصل بعل البيغ ، فيكون ذلك شبه دخمول العممودين فمي ملمك الشمخو آنماً 

ه بيف مٍذ يقمال بالملمك المقملّر آنماً مما و للجممغ بمين ما ال يقبمل ريمر العتمق و فإنّم

 األدلّة.

وهممذا الواممه مفقممود فيممما نحممن فيممه و بذ المفممروض أنّممه لممّ يمملّل دليممل 

بالخصمموص علممج صممّحة هممذه اإلبابممة العاّمممة ، وبلبمما  صممّحته بعممموم مثممل 

توقّم علمج عملم مخالفمة ممدّاهما لقواعمل ي (1) «الفاس مسلّطون علج أموالهّ»

أُخممر مثممل : ضوقّممم انتقممال الممثمن بلممج الشممخو علممج كممون المممثمن ممماالً لممه ، 

وضوقّممم صممّحة العتممق علممج الملممك ، وصممّحة المموطء علممج التحليممل بصمميهة 

 خاّصة ، ال بمجّرد اإلذن في مطلق التصّرف.

، فمي  (2)وألال ما ذكرنا صّرح المشهور ، بمل قيمل : لمّ يوامل خمالف 

أنّه لو دفغ بلج ريره ماالً وقال : اشتِر به لففسك طعاماً ممن ريمر قصمل اإلذن 

في اقتراض المال قبمل الشمراء ، أو اقتمراض الطعمام ، أو اسمتيفاء الملين مفمه 

، وعلّلمه فمي  (3)بعل الشراء لّ يصّح ، كما صّرح به في مواضغ ممن القواعمل 

 فسهٍء لفبأنّه ال يعقل شراء شي (4)بعهها 
__________________ 

 .99، الحليث  222:  1( عوالي الآللي 1)

 .174:  23، انظر الجواهر  سرهقلس( قاله صابب الجواهر 2)

( لمّ نظفمر علمج التصمريح بمذلك بالّ فمي ممورٍد وابمل ، وهمو بكمّ التسمليّ والقمبض ، انظممر 3)

 .151:  1القواعل 

ولممو قممال : بعممه »، نعممّ قمال فممي كتمماب المرهن :  ( ال يوامل هممذا التعليممل فمي المممورد المتقمملّم4)

. وسميأضي 166:  1، القواعمل  «لففسك بطل اإلذن و ألنّمه ال يتصمّور أن يبيمغ ملمك ريمره لففسمه

 .386نقل المملم لهذا المطلب بعيفه من كتب العالّمة ال خصوص القواعل ، في الصفحة 

عمممممممممملم اريممممممممممان 
الوامممممممممه الثممممممممماني 
فيممممممما نحممممممن فيممممممه 

 ً  أيها
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ة والمبادلمة دخمول وهو كذلك و فمإّن مقتهمج مفهموم المعاوضم .(1)بمال الهير 

عن ملكه ، وبالّ لّ يكن عوضماً وبملالً  (2)العوض في ملك من خرج المعّوض 

بممأّن الهبممة الخاليمة عممن الصمميهة ضفيممل  (4)وريممره  (3)و ولمما ذكرنمما بكممّ الشميخ 

ببابمة التصممّرف ، لكممن ال يجموي وطء الجاريممة مممغ أّن اإلبابمة المتحقّقممة مممن 

ّّ اميغ التصّرفا .  الواهب ضع

  أيهمماً : أّن الشممهيل فممي الحواشممي لممّ يجممّوي بخممراج المممأخوذ وعرفمم

، مممغ أّن  (5)بالمعاطماة فمي الخممس وال كماة ولممن الهمل  ، وال وطء الجاريمة 

 مقصود المتعاطيين اإلبابة المطلقة.

ودعممو  : أّن الملممك التقمملير  هفمما أيهمماً ال يتوقّممم علممج داللممة دليممٍل 

الفماس مسملّطون علمج »لجمغ بمين عمموم ا (6)خاّص ، بل يكفي اللاللة بمجّرد 

اللاّل علمج امواي همذه اإلبابمة المطلقمة ، وبمين أدلّمة ضوقّمم مثمل  (7) «أموالهّ

 ، نظير الجمغ بين األدلّة في الملك التقلير  ، (8)العتق والبيغ علج الملك 
__________________ 

 بمال ريره.:  «ف»( في 1)

 ر الفسخ : العوض.، وفي سائ «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في 2)

 .315:  3( المبسوط 3)

 .291:  2( اللروس 4)

 .70و  35( رااغ الصفحة 5)

 .. ( كذا في الفسخ ، والمفاسب : يكفي في اللاللة مجّرد6)

 .99، الحليث  222:  1( عوالي الآللي 7)

 2و  1، البماب  252 248:  12و من أبمواب العتمق ،  5، الباب  6:  16( رااغ : الوسائل 8)

 .16، الحليث  247، والصفحة  4، الحليث  299:  2من أبواب عقل البيغ ، وعوالي الآللي 
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بنّمما يملّل علمج ضسملّط  «الفماس مسملّطون علمج أمموالهّ»ملفوعةل : بمأّن عمموم 

الفمماس علممج أممموالهّ ال علممج أبكممامهّ ، فمقتهمماه بمهمماء الشممارع إلبابممة 

بن كان  مطلقة ، بالّ أنّمه ال يبماح المالك كل ضصّرٍف اائ  شرعاً ، فاإلبابة و

 بتلك اإلبابة المطلقة بالّ ما هو اائ  بذاضه في الشريعة.

ومن المعلموم : أّن بيمغ اإلنسمان ممال ريمره لففسمه ريمر امائ  بمقتهمج 

العقل والفقل اللاّل علج لم وم دخمول العموض فمي ملمك مالمك المعموض ، فمال 

بتمج يثبم  التفمافي بيفمه  «ّالفماس مسملّطون علمج أممواله»يشمله العمموم فمي 

وبين األدلّة اللالّة علج ضوقّم البيغ علج الملمك ، فيجممغ بيفهمما بمالت ام الملمك 

 التقلير  آناً ما.

وبالجملة ، دليل علم امواي بيمغ ملمك الهيمر أو عتقمه لففسمه بماكّ علمج 

الملاّل علمج بمهماء اإلبابمة المطلقمة  «الفماس مسملّطون علمج أمموالهّ»عموم 

علممج بطالقهما ، نظيممر بكوممة دليمل عمملم امواي عتممق ممال الهيممر  ممن المالمك

وامموب الوفمماء بالفممذر والعهممل بذا نممذر عتممق عبممل ريممره لممه أو  (1)علمج عممموم 

 لففسه ، فال يتوّهّ الجمغ بيفهما بالملك القهر  للفاذر.

الطممرفين ، بحيممث أمكممن  (2)نعمّ ، لممو كممان هفمماك ضعممارض وضم ابّ مممن 

خممر ، أمكممن الجمممغ بيفهممما بممالقول بحصممول ضخصمميو كممّلٍ مفهممما ألاممل اآل

 الملك القهر  آناً ما ، فتأّمل.
__________________ 

ممن  34ممن سمورة الفحمل ، واآليمة  91ممن سمورة الحمّل ، واآليمة  29( من الكتماب : اآليمة 1)

 ، كتاب الفذر والعهل. 182:  16سورة اإلسراء ، ومن السفّة : ما ورد في الوسائل 

 في.:  «ف»( في 2)
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وأّممما بصممول الملممك فممي اآلن المتعقّممب بممالبيغ والعتممق ، فيممما بذا بمماع 

الواهب عبله الموهوب أو أعتقه ، فلميس ملكماً ضقمليرياً نظيمر الملمك التقملير  

فممي الليممة بالفسممبة بلممج الميّمم  ، أو شممراء العبممل المعتممق عليممه ، بممل هممو ملممك 

ّي باصممل قبممل البيممغ مممن اهممة كشممم البيممغ عممن الرامموع قبلممه فممي اآلن بقيقمم

المتّصل و بفاًء علج االكتفاء بمثل هذا فمي الراموع ، ولميس كمذلك فيمما نحمن 

 فيه.

وبالجملة ، فما نحن فيه ال يفطبمق علمج التمليمك الهممفي الممذكور أّوالً 

ذكور لانيماً و لتوقّفه علج القصل ، وال علج الملك المم «أعتق عبلك عفي»في 

في شراء من يفعتق عليه و لتوقّفه علج التفافي بين دليل التسلّط ودليمل ضوقّمم 

العتممق علممج الملممك ، وعمملم بكومممة الثمماني علممج األّول ، وال علممج التمليممك 

لالثماً فممي بيممغ الواهمب وذ  الخيممار و لعملم ضحقّممق سممبب  (1)الهممفي المممذكور 

فلّ يبق  بالّ الحكّ ببطالن اإلذن فمي  الملك هفا سابقاً بحيث يكشم البيغ عفه ،

، أو  «بِمغ مممالي لففسممك»بيمغ مالممه لهيمره ، سممواء صمّرح بممذلك كممما لمو قممال : 

 «أبحم  لمك كمّل ضصمّرف»، أم أدخله في عموم قولمه :  «اشتِر بمالي لففسك»

، فإذا باع المباح له علج هذا الواه وقمغ البيمغ للمالمك بّمما اليمماً و بفماًء علمج 

، أو موقوفماً علمج اإلاماية و  (4)لففسمه ريمر ممملّر  (3)البمائغ البيمغ  (2)أّن قصل 

 بفاًء علج أّن المالك لّ يفِو ضملّك الثمن.
__________________ 

 .«ف»في  «المذكور»( لّ ضرد 1)

 نيّة.:  «ص»و  «ع»ونسخة بلل  «خ»( في 2)

 .«ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»في  «البيغ»( لّ ضرد 3)

 رير مملّرة.:  «خ»و  «ف»( في 4)

عمممممملم كمممممممون مممممممما 
نحمممممممن فيمممممممه ممممممممن 
قبيممممممممممممممل بيممممممممممممممغ 

 الواهب وعتقه
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والشممهيل  (1)هممذا ، ولكممّن الممذ  يظهممر مممن اماعممة مممفهّ قطممب المملين 

في باب بيغ الهاصب : أّن ضسليط المشتر  للبمائغ الهاصمب علمج  سرهماقلس

أنّمه يملمك الثمن واإلذن فمي بضالفمه يوامب امواي شمراء الهاصمب بمه شمي اً ، و

 .(3)بلفعه بليه ، فليس للمالك بااية هذا الشراء  (2)الثمن 

ويظهر أيهاً من محكّي المختلمم ، بيمث اسمتظهر ممن كالممه فيمما لمو 

اشمتر  ااريممة بعممين مهصموبة أّن لممه وطء الجاريممة ممغ علممّ البممائغ بهصممبيّة 

ومقتهممج ذلممك : أن يكممون ضسممليط الشممخو لهيممره علممج  .(4)الممثمن ، فرااممغ 

ه وبن لّ يكمن علمج وامه الملكيّمة يوامب امواي التصمّرفا  المتوقّفمة علمج مال

 الملك ، فتأّمل. وسيأضي ضوضيحه في مسألة الفهولي بن شاء ّ ضعالج.

وأّمممما الكمممالم فمممي صمممّحة اإلبابمممة بمممالعوض سمممواء صمممّححفا ببابمممة 

أم خّصصممفا اإلبابمة بهيرهمما فمحّصممله : أّن  التصمّرفا  المتوقّفممة علمج الملممك

هممذا الفحممو مممن اإلبابممة المعّوضممة ليسمم  معاوضممة ماليّممة ليمملخل كممّل مممن 

 العوضين في ملك مالك العوض اآلخر ، بل كالهما ملك للمبيح ، بالّ أنّ 
__________________ 

، ورو  عفمه  سمرهقلس( وهو محمل بن محمل الراي  البويهي ، من ضالمذة العالّمة الحلّي 1)

، وهممو مممن أوالد أبممي اعفممر ابممن بابويممه ، ذكممره الشممهيل الثمماني فممي بعممض  سممرهقلسالشممهيل 

 .168:  5بااياضه وريره. انظر رياض العلماء 

 المثمن.:  «ش»( في 2)

( يظهر ذلك مّما قااله في باشيتهما علج القواعل ، علمج مما بكماه عفهمما السميّل العماملي فمي 3)

 .192:  4مفتاح الكرامة 

 .259:  5( رااغ المختلم 4)

اسممممممتظهار صممممممّحة 
ببابمممممممممممممممممممممممممممممممممممة 
التصمممممممممممممممممممممممّرفا  
المتوقّفممممممممة علمممممممممج 
الملمممممممممممممك ممممممممممممممن 

 اماعة

اإلشمممممممكال الثممممممماني 
فمممممممممممممي صمممممممممممممّحة 
اإلبابممممممممة بممممممممإياء 

 العوض
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مممن اهممة خرواممه عممن  (1)المبمماح لممه يسممتحّق التصممّرف و فيشممكل األمممر فيممه 

 (2)المعاوضا  المعهودة شرعاً وعرفاً ، مغ التأّمل فمي صملق التجمارة عليهما 

لمه لهمةً و ألنّمه  (3)، فهالً عن البيغ ، بالّ أن يكون نوعاً من الصلح ، لمفاسمبة 

، كمما  «الصملح»تسالّ علج أمٍر بفاًء علج أنّه ال يشمترط فيمه لفمظ في معفج ال

لممك  ممما »يسمتفاد مممن بعممض األخبمار اللالّممة علممج صممّحته بقمول المتصممالحين : 

، ولمو  (5)، ونحموه مما ورد فمي مصمالحة الم واين  (4) «عفلك ولي مما عفمل 

و ،  (6) «الفاس مسملّطون علمج أمموالهّ»كان  معاملة مستقلّة كفج فيها عموم 

 .(7) «المممفون عفل شروطهّ»

المممفممون عفممل »وعلممج ضقمملير الصممّحة ، ففممي ل ومهمما مطلقمماً و لعممموم 

و أو من طرف المباح له و بيث بنّه يخرج ماله عمن ملكمه ، دون  «شروطهّ

المبيح و بيث بّن ماله باٍق علج ملكه ، فهمو مسملّط عليمه ، أو اوايهما مطلقماً 

 ّّ أوسطها.، واوه ، أقواها أّولها ، ل

وأّما بكّ اإلبابة باإلبابة ، فاإلشكال فيمه أيهماً يظهمر مّمما ذكرنما فمي 

سممابقه ، واألقممو  فيهمما أيهمماً الصممّحة واللمم وم و للعممموم ، أو الجممواي مممن 

 الطرفين و ألصالة التسلّط.
__________________ 

 .«هذا الفحو»بلج  ( كذا ، ولعّل ضذكير الهمير باعتبار عوده1)

 ( أ  اإلبابة المعوضة.2)

 لمفاسبته.:  «ش»( في 3)

 من أبواب أبكام الصلح ، الحليث األّول. 5، الباب  166:  13( الوسائل 4)

 من أبواب القسّ والفشوي. 11، الباب  91 90:  15( انظر الوسائل 5)

 .99، الحليث  222:  1( عوالي الآللي 6)

 .4من أبواب المهور ، الحليث  20الباب  ، 30:  15( الوسائل 7)

بكممممممممممّ اإلبابممممممممممة 
 بإياء اإلبابة
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 الخاّس [(1)األّر ]

 ف: حكم جر ان المعاطا  ف: غير البيع ّن العوو  وىدّا

في اامغ المقاصل علمج مما بكمي  ّربمهاعلّ أنّه ذكر المحقّق الثاني 

أّن في كالم بعههّ ما يقتهمي اعتبمار المعاطماة فمي اإلامارة ، وكمذا  :ـ  عفه

بذا أمره بعممٍل علمج عموٍض معميّن فعملمه اسمتحّق  (3)الهبة و وذلك ألنّه  (2)في 
األُارة ، ولو كان  هذه باارة فاسلة لّ يج  له العمل ، ولمّ يسمتحّق اامرة  (4)

وهمب بهيمر عقمل و فمإّن مغ علمه بالفساد ، ولاهرهّ الجواي بذلك ، وكمذا لمو 

مممن  (5)لمماهرهّ اممواي اإلضممالف ، ولممو كانمم  هبممة فاسمملة لممّ يجمم  ، بممل مفممغ 

 ، انتهج. (7)وايه  (6)مطلق التصّرف ، وهي ملحظ 

وفيممه : أّن معفممج اريممان المعاطمماة فممي اإلاممارة علممج مممذهب المحقّممق 

األاممر المعمميّن علممج اآلمممر ، وملممك اآلمممر  (8)بملممك المممأمور  الثمماني : الحكممّ

 العمل
__________________ 

 .«ص»( من 1)

 .«ص»والمصلر وهامش  «ش»من  «كذا في»( عبارة 2)

 أنّه.:  «ش»( في رير 3)

وعملممه :  «ف»، وفممي  «عملممه ، واسممتحقّ »والمصمملر :  «ص»،  «ع»،  «م»،  «خ»( فممي 4)

 استحّق.

 يمفغ.:  «ص»( في 5)

 ( في المصلر : وهو ملّخو.6)

 .59:  4( اامغ المقاصل 7)

 .«ف»في  «المأمور»( لّ ضرد 8)

اريمممممان المعاطممممماة 
فممممممي ريممممممر البيممممممغ 
كمممممممممالم المحقّمممممممممق 
الثممممممممممممماني فمممممممممممممي 
معاطمممممماة اإلاممممممارة 

 والهبة

المفاقشمممممممممة فيمممممممممما 
أفممممممممماده المحقّمممممممممق 
الثممممممممممممماني فمممممممممممممي 

 معاطاة اإلاارة
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 المعيّن علج المأمور به ، ولّ نجل من صّرح به في المعاطاة.

نظمر  (1)فموضمغ  «لو كان  باارة فاسلة لّ يج  له العممل»وأّما قوله : 

، سميّما بذا لمّ يكمن العممل  العممل (2)و ألّن فساد المعاملمة ال يوامب مفعمه عمن 

 في عيٍن من أموال المستأار. (3)ضصّرفاً 

، ممفموع و ألّن الظماهر  «لّ يسمتحّق اامرة ممغ علممه بالفسماد»وقوله : 

 لبو  اارة المثل و ألنّه لّ يقصل التبّرع وبنّما قصل عوضاً لّ يسلّّ له.

سمألة الهبمة ، فمالحكّ فيهما بجمواي بضمالف الموهموب ال يملّل علممج وأّمما م

، بالّ بذا قلفمما فممي المعاطمماة باإلبابممة و فممإّن اماعممة  (4)اريممان المعاطمماة فيهمما 

صمممّربوا بممأّن بعطممماء الهليّمممة ممممن دون  (7)والعالّممممة  (6)والحلّمممي  (5)كالشمميخ 

مّممن ال يمر   ّهربممالصيهة يفيل اإلبابة دون الملك ، لكّن المحقّمق الثماني 
 .(10)المعاطاة عفل القائلين بها مفيلاً لإلبابة المجّردة  (9)كون  (8)

 وضوقّم الملك في الهبة علج اإليجاب والقبول كاد أن يكون متّفقاً 
__________________ 

 ، وفي ريرها : موضغ. «ش»( كذا في 1)

 من.:  «ف»( في 2)

 .«ف»في  «ضصّرفاً »( لّ ضرد 3)

 ، وفي ريرها : فيه. «ش»ا في ( كذ4)

 .315:  3( المبسوط 5)

 .177:  3( السرائر 6)

 .274:  1( القواعل 7)

 ال يرضج.:  «ن»ومصّححة  «خ»و  «ف»( في 8)

 ، وفي ريرها : بكون. «ص»( كذا في 9)

 .58:  4( اامغ المقاصل 10)

المفاقشمممممممممة فيمممممممممما 
أفممممممممماده المحقّمممممممممق 
الثممممممممممممماني فمممممممممممممي 

 معاطاة الهبة
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 .(1)عليه كما يظهر من المسالك 

 .«بل مطلق التصّرف»ومّما ذكرنا يظهر المفغ في قوله : 

هذا ، ولكّن األلهر بفماًء علمج اريمان المعاطماة فمي البيمغ اريانهما فمي 

 .(2)ريره من اإلاارة والهبة و لكون الفعل مفيلاً للتمليك فيهما 

ه و ولاهر المحكّي عن التذكرة : عملم القمول بالفصمل بمين البيمغ وريمر

بيمممث قمممال فمممي بممماب المممرهن : بّن الخمممالف فمممي االكتفممماء فيمممه بالمعاطممماة 

 ، انتهج. (4)في البيغ آٍ  هفا  (3)واالستيجاب واإليجاب عليه المذكورة 

لكممن استشممكله فممي محكممّي اممامغ المقاصممل : بممأّن البيممغ لبمم  فيممه بكممّ 

 .(5)المعاطاة باإلاماع ، بخالف ما هفا 

ولعممّل واممه اإلشممكال : عمملم ضممأضّي المعاطمماة باإلاممماع فممي الممرهن علممج 

الفحممو الممذ  أاروهمما فممي البيممغ و ألنّهمما هفمماك بّممما مفيمملة لإلبابممة أو الملكيّممة 

فكممذلك و  (6)الجمائ ة علممج الخمالف واألّول ريممر متصمّور هفمما ، وأّمما الجممواي 

خصوصماً بمالبظمة أنّمه ال ألنّه يفافي الولوق المذ  بمه قموام مفهموم المرهن ، 

يتصّور هفا ما يواب راوعهما بلمج اللم وم ، ليحصمل بمه الوليقمة فمي بعمض 

 األبيان.
__________________ 

 .10:  6( المسالك 1)

 فيها.:  «ف»( في 2)

 المذكور.:  «ن»ومصّححة  «ش»( في 3)

 .12:  2( التذكرة 4)

 .45:  5( اامغ المقاصل 5)

 : هفاك أّما الجواي.هكذا  «ف»( العبارة في 6)

األلهممممممر اريممممممان 
المعاطمممممممممماة فممممممممممي 
ريمممممر البيمممممغ مممممممن 

 اإلاارة والهبة

اإلشممممممممممكال فممممممممممي 
اريمممممان المعاطممممماة 

 ي الرهنف
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وبن اعلفاهمما مفيمملة للّمم وم ، كممان مخالفمماً لممما أطبقمموا عليممه مممن ضوقّممم 

العقممود الاليمممة علممج اللفممظ ، وكممأّن هممذا هممو الممذ  دعمما المحقّممق الثمماني بلممج 

، واالستشمكال  (1)الج م بجريان المعاطاة فمي مثمل اإلامارة والهبمة والقمرض 

 في الرهن.

ما هو المشهور ، بل المتّفق عليه بيفهّ ، ممن نعّ ، من ال يبالي مخالفة 

ضوقّممم العقممود الاليمممة علممج اللفممظ ، أو بمممل ضلممك العقممود علممج الاليمممة مممن 

 اإليجمماب بلفممظ األمممر ك (2)الطممرفين ، فممال يشمممل الممرهن ولممذا اممّوي بعهممهّ 

، والجملة الخبرية أمكن أن يقول بإفادة المعاطاة فمي المرهن اللم وم و  «خذه»

، ولّ يقّ هفا بامماع علمج عملم اللم وم كمما قمام  (3)ض أدلّة الرهن إلطالق بع

 في المعاوضا .

وألال ما ذكرنا في المرهن يمفمغ ممن اريمان المعاطماة فمي الوقمم بمأن 

يكتفممج فيممه باإلقبمماض و ألّن القممول فيممه بممالل وم مفمماٍف لممما اشممتهر بيممفهّ مممن 

والجمواي ريمر معمروف فمي الوقمم ممن الشمارع ،  ضوقّم الل وم علج اللفظ ،

 فتأّمل.

 االكتفاء بهير اللفظ في باب وقم المساال من (4)نعّ ، ابتمل 
__________________ 

، وأّما بالفسبة بلج القرض فليراامغ  91ما يرضبط باألّولين في الصفحة  سرهقلس( ضقلّم مفه 1)

 .20:  5اامغ المقاصل 

 .383:  3ي كتاب الرهن من اللروس ف سرهقلس( كالشهيل 2)

ْوبُوَضةٌ )( مثل قوله ضعالج 3) َّ ،  121:  13، ومثل ما ورد فمي الوسمائل  283البقرة :  (فَِر اٌن 

 كتاب الرهن.

، وفمي نسمخة بملل  «يظهمر»، وفي سائر الفسمخ :  «ن»ومصّححة  «ش»و  «ف»( كذا في 4)

 يحتمل.:  «ع»و  «م»،  «خ»

عمممممممممملم اريممممممممممان 
المعاطمممممممممماة فممممممممممي 

 الوقم
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 .(2) ّربمهخ ضبعاً للشي (1)الذكر  

ّّ بّن المل م للمعاطاة فيما ضجر  فيه من العقمود األُخمر همو الملم م فمي  ل

 باب البيغ ، كما سففبّه به بعل هذا األمر.
__________________ 

 .158( الذكر  : 1)

 .162:  1( المبسوط 2)

مل مممممممممممممممممممممممممممممما  
المعاطمممممممممماة فممممممممممي 

 رير البيغ
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 األّر السا س

 ن الوول بالم ك والوول باإلباحةف: ّ زّات المعاطا  ى ح كّلل ّ

اعلّ : أّن األصمل علمج القمول بالملمك اللم وم و لمما عرفم  ممن الواموه 

، وأّما علج القول باإلبابة فاألصل عملم اللم وم و لقاعملة  (1)الثمانية المتقلّمة 

المالممك الثابتممة قبممل المعاطمماة ، ضسمملّط الفمماس علممج أممموالهّ ، وأصممالة سمملطفة 

وهممي باكمممة علممج أصممالة بقمماء اإلبابممة الثابتممة قبممل رامموع المالممك لممو سمملّّ 

 اريانها.

بذا عرفم  همذا فمماعلّ : أّن ضلمم العوضمين ملمم م باماعماً علمج الظمماهر 

ضلفمه  أّما علج القول باإلبابمة فواضمح و ألنّ  (2)المصّرح به في بعض العبائر 

من مال مالكه ولّ يحصل ما يواب ضمان كمّلٍ مفهمما ممال صماببه ، وضموّهّ 

 .(3)ء اريان قاعلة الهمان باليل هفا مفلفغل بما سيجي

 من أصالة الل وم ، والمتيقّن (4)وأّما علج القول بالملك ، فلما عرف  
__________________ 

 .56 51( المتقلّمة في الصفحة 1)

، والشميخ الكبيمر كاشمم  362:  18لخالف : المحلّث البحراني في الحملائق ( صّرح بعلم ا2)

، والسمميّل المجاهممل فممي المفاهممل :  50: الورقممة :  (مخطمموط)الهطمماء فممي شممربه علممج القواعممل 

 .157:  4، والسيّل العاملي في مفتاح الكرامة  269

 في رير محلّه.عفل قوله : والتمّسك بعموم علج اليل هفا  98ء في الصفحة ( يجي3)

 .51( في الصفحة 4)

ضأسممممممميس األصمممممممل 
فممممي المعاطمممماة مممممن 
بيممممممممممث اللمممممممممم وم 

 والجواي

ضلمممممممم العوضمممممممين 
 ً  مل م باماعا
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، وبيمث ارضفمغ ممورد التمرادّ امتفمغ ، ولمّ  (1)من مخالفتها اواي ضرادّ العيفين 

يثبمم  قبمممل التلممم امممواي المعاملممة علمممج نحممو امممواي البيممغ الخيمممار  بتمممج 

يستصحب بعمل التلمم و ألّن ذلمك الجمواي ممن عموارض العقمل ال العوضمين ، 

، بخمالف مما نحمن  (2)ليل علج ارضفاعه بعل ضلفهما فال مانغ من بقائه ، بل ال د

فيممه و فممإّن الجممواي فيممه هفمما بمعفممج اممواي الرامموع فممي العممين ، نظيممر اممواي 

، بممل  (3)الراموع فممي العمين الموهوبممة ، فممال يبقمج بعممل التلممم متعلّمق الجممواي 

 بموضوع الترادّ ، ال مطلق الراوع الثاب  في الهبة. (4)الجواي هفا يتعلّق 

المعاملمة أو  (5)مغ أّن الشّك فمي أّن متعلّمق الجمواي همل همو أصمل  هذا ،

يمفممغ مممن استصممحابه و فممإّن المتمميقّن  ؟الرامموع فممي العممين ، أو ضممرادّ العيفممين

ضعلّقه بالترادّ و بذ ال دليل في مقابلة أصالة الل وم علج لبو  أييمل ممن امواي 

 ضرادّ العيفين الذ  ال يتحقّق بالّ مغ بقائهما.

 ومفه يعلّ بكّ ما لو ضلم ببل  العيفين أو بعهها علج القول بالملك.

 وفاقاً  (6)وأّما علج القول باإلبابة ، فقل استواه بعض مشايخفا 
__________________ 

، وفممي سممائر  «ن»ومصممّححة  «ص»،  «ع»،  «م»ونسممخة بمملل  «ش»،  «ف»( كممذا فممي 1)

 الفسخ : العين.

 ، وفي سائر الفسخ : ضلفها. «ن»ومصّححة  «ش»و  «ف»ذا في ( ك2)

 للجواي.:  «ف»( في 3)

 متعلّق.:  «ف»( في 4)

 .«ف»في  «أصل»( لّ ضرد 5)

 .269( وهو السيّل المجاهل في المفاهل : 6)

أبمممممممل  لمممممممو ضلمممممممم
العوضممممممممممممممممممين أو 

 بعهه
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أصممالة عمملم اللمم وم و ألصممالة بقمماء  (2)، ضبعمماً للمسممالك  (1)لممبعض معاصممريه 

 ، وملكه لها. سلطفة مالك العين المواودة

أو قيمتمه ،  (3)وفيه : أنّها معارضة بأصالة براءة ذّمته عن مثمل التمالم 

هفا في رير محلّه ، بعل القطغ بأّن همذه اليمل قبمل  «علج اليل»والتمّسك بعموم 

ضلمم العممين لمّ ضكممن يمل ضمممان ، بمل وال بعممله بذا بفمج مالممك العمين المواممودة 

، بنّممما الكممالم فممي الهمممان بذا أراد علمج بمهمماء المعاطمماة ولممّ يممرد الراموع 

 الراوع ، وليس هذا من مقتهج اليل قطعاً.

هذا ، ولكن يمكن أن يقال : بّن أصالة بقاء السلطفة باكمة علمج أصمالة 

التالم ببللمه معلموم ، بالّ أّن  (4)علم الهمان بالمثل أو القيمة ، مغ أّن ضمان 

ي المثممل أو القيمممة ، أو البمملل الكممالم فممي أّن البمملل هممو البمملل الحقيقممي ، أعفمم

 الجعلي ، أعفي العين المواودة ، فال أصل.

الفمماس مسمملّطون علممج »همذا ، مهممافاً بلممج ممما قممل يقممال : مممن أّن عممموم 

يلّل علج السلطفة علج المال المواود بأخمذه ، وعلمج الممال التمالم  «أموالهّ

 بأخذ بلله الحقيقي ، وهو المثل أو القيمة ، فتلبّر.

ولممو كممان أبممل العوضممين ديفمماً فممي ذّمممة أبممل المتعمماطيين ، فعلممج القممول 

 بالملك يملكه من في ذّمته ، فيسقط عفه ، والظاهر أنّه في بكّ التلم و
__________________ 

 .363:  2( وهو الفاضل الفراقي في المستفل 1)

 .149:  3( المسالك 2)

 ة : عفله.يياد «ش»( في 3)

مما يلمي : ولكمن يمكمن  «ولكن يمكن أن يقال بلج مغ أّن ضمان»بلل عبارة  «ف»( ورد في 4)

 .. أن يمفغ أصالة علم الهمان بالمثل أو القيمة و ألّن ضمان

أبمممممممل  لمممممممو كمممممممان
العوضممممممممين ديفمممممممماً 

 في الذّمة
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ألّن السمماقط ال يعممود ، ويحتمممل العممود ، وهممو ضممعيم ، والظمماهر أّن الحكممّ 

 كذلك علج القول باإلبابة ، فافهّ.

بعقمٍل اليم ، فهمو كمالتلم علمج القمول  (2)أو ببلاهما  (1)ولو نقل العيفان 

بالملك و المتفاع الترادّ ، وكذا علج القول باإلبابة بذا قلفا بإبابمة التصمّرفا  

 الفاقلة.

ولو عاد  العين بفسخ ، ففي اواي الترادّ علج القول بالملمك و إلمكانمه 

، وعلمه و ألّن المتيقّن من الترادّ همو المحقّمق قبمل خمروج العمين فيستصحب 

عن ملك مالكه ، واهان. أاودهما ذلك و بذ لّ يثب  في مقابلة أصمالة اللم وم 

اممواي التممرادّ بقمموٍل مطلممق ، بممل المتمميقّن مفممه ريممر ذلممك ، فالموضمموع ريممر 

 محري في االستصحاب.

فاقممل يكشممم عممن سممبق وكممذا علممج القممول باإلبابممة و ألّن التصممّرف ال

الملك للمتصّرف ، فيراغ بالفسمخ بلمج ملمك الثماني ، فمال دليمل علمج يوالمه ، 

بمل الحكممّ هفمما أولمج مفممه علممج القمول بالملممك و لعمملم ضحقّمق اممواي التممرادّ فممي 

السمابق هفما بتمج يستصمحب ، بممل المحقّمق أصمالة بقماء سملطفة المالممك األّول 

 المقطوع بانتفائها.

ّن الكاشمم عمن الملمك همو العقمل الفاقمل ، فمإذا فرضمفا نعّ ، لو قلفما : بمأ

ارضفاعممه بالفسممخ عمماد الملممك بلممج المالممك األّول وبن كممان مبابمماً لهيممره ممما لممّ 

يستردّ عوضمه ، كمان مقتهمج قاعملة السملطفة امواي التمرادّ لمو فمرض كمون 

 بليه بفسخ. (3)العوض اآلخر باقياً علج ملك مالكه األّول ، أو عائلاً 
__________________ 

 ، وفي ريرها : العيفين. «ش»( كذا في 1)

 أبلهما.:  «ف»( في 2)

 وعائلاً.:  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»( في 3)

بكممممممممممممممّ نقممممممممممممممل 
لعوضممممممممممممممممممين أو ا

أبمممممممممملهما بعقممممممممممل 
 اليم
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البيمغ ال يتوقّمم علمج سمبق الملمك ، بمل يكفمي فيمه  (1)وكذا لو قلفا : بأّن 

ببابمة التصمّرف واإلضمالف ، ويملمك الممثمن بمالبيغ ، كمما ضقملّم اسمتظهاره عممن 

 .(2)ألمر الرابغ اماعة في ا

 ضعيفان ، بل األقو  راوعه بالفسخ بلج البائغ. (3)لكّن الواهين 

ولممو كممان الفاقممل عقمملاً اممائ اً لممّ يكممن لمالممك العممين الباقيممة بلمم ام الفاقممل 

بمممالراوع فيمممه ، وال راوعمممه بففسمممه بلمممج عيفمممه ، فمممالترادّ ريمممر متحقّمممق ، 

كذا علج القمول باإلبابمة و لكمون المعاوضمة كاشمفة وضحصيله رير وااب ، و

 عن سبق الملك.

نعّ ، لو كمان ريمر معاوضمة كالهبمة ، وقلفما بمأّن التصمّرف فمي مثلمه ال 

عن سبق الملك بذ ال عموض فيمه بتمج ال يعقمل كمون العموض مماالً  (4)يكشم 

عمن ملمك  (7)الهبمة ناقلمة للملمك ، بمل  (6)بلج اآلخر  (5)لوابل وانتقال المعّوض 

المالك بلج المتّهب فيتحقّق بكّ اواي الراوع بالفسبة بلمج المالمك ال الواهمب 

 اضّجه الحكّ بجواي الترادّ مغ بقاء العين
__________________ 

 أّن.:  «ف»( في 1)

 .89في الصفحة  سرهماقلس( ضقلّم استظهار ذلك عن قطب اللين والشهيل 2)

 ، وفي ريرهما : الواهان. «ص»ومصّححة  «ش» ( كذا في3)

، وفممي سممائر الفسممخ :  «ن»ومصممّححة  «ص»،  «ع»،  «م»ونسممخة بمملل  «ش»( كممذا فممي 4)

 للكشم.

، وفمممي  «النتقممال العممين»، وأّممما سممائر الفسمممخ ، ففممي بعهممها :  «ش»و  «ف»( كممذا فممي 5)

 بعهها : وانتقال العين.

 آخر.:  «خ»و  «ن»( في مصّححة 6)

 .«ف»في  «للملك»ضرد  ( ل7ّ)

لممممممو كممممممان الفاقممممممل 
 ً  عقلاً اائ ا

لممممممو كممممممان الفاقممممممل 
 رير معاوضة
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 (2)بهممذا الفحممو مممن العممود و بذ لممو عمماد   (1)األُخممر  أو عودهمما بلممج مالكهمما 

 بواٍه آخر كان بكمه بكّ التلم.

ولو باع العين لالث فهوالً ، فأااي المالمك األّول ، علمج القمول بالملمك 

 فاضه الفاقلة.، لّ يبعل كون باايضه راوعاً كبيعه وسائر ضصرّ 

 ولو أااي المالك الثاني ، نفذ بهير بشكال.

ويممفعكس الحكممّ بشممكاالً ووضمموباً علممج القممول باإلبابممة ، ولكممّلٍ مفهممما 

 ردّه قبل بااية اآلخر.

ولو راغ األّول فأااي الثاني ، فإن اعلفا اإلااية كاشمفة لهمج الراموع 

ويلهمو اإلاماية ،  (3)، ويحتمل علمه و ألنّه راوع قبل ضصمّرف اآلخمر فيففمذ 

 وبن اعلفاها ناقلة له  اإلااية قطعاً.

ولو امت ا  العيفان أو ببملاهما ، سمقط الراموع علمج القمول بالملمك و 

 المتفاع الترادّ ، ويحتمل الشركة ، وهو ضعيم.

ال أّما علج القول باإلبابة ، فاألصل بقاء التسلّط علج ماله الممتم ج بمم

الهيممر ، فيصممير المالممك شممريكاً مممغ مالممك الممتمم ج بممه ، نعممّ لممو كممان الممم ج 

 ُملِحقاً له باإلضالف ار  عليه بكّ التلم.

ولو ضصّرف في العين ضصمّرفاً مهيّمراً للصمورة كطحمن الحفطمة وفصمل 

 بالملك ، ففي الل وم الثوب فال ل وم علج القول باإلبابة ، وعلج القول
__________________ 

 ، وفي سائر الفسخ : عوده بلج مالكه. «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في 1)

 لو عاد.:  «ش»( في رير 2)

ويفسممل ، وفممي سممائر الفسممخ : :  «ص»، وفممي  «ن»ونسممخة بمملل  «ش»،  «ف»( كممذا فممي 3)

 فيفسل.

لممممممو بمممممماع العممممممين 
 لالث فهوالً 

لممممممممممو امت امممممممممم  
العيفممممممممممممممممممممممممان أو 

 ببلاهما

لمممممو ضصمممممّرف فمممممي 
العمممممممممين ضصمممممممممّرفاً 

 مهيّراً للصورة
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مفشمأ اإلشمكال : أّن واهان مبفيّان علمج اريمان استصمحاب امواي التمرادّ ، و

 الموضوع في االستصحاب عرفّي أو بقيقّي.

ّّ بنّك قل عرف  مّما ذكرنا أنّه ليس اواي الراوع في مسألة المعاطماة  ل

نظير الفسخ في العقود الاليمة بتج يوّرث بمالمو  ويسمقط باإلسمقاط ابتملاًء 

نظيمر الراموع فمي الهبمة ، أو في ضمن المعاملة ، بل هو علج القول بالملمك 

وعلج القول باإلبابمة نظيمر الراموع فمي ببابمة الطعمام ، بحيمث يفماط الحكمّ 

فيه بالرضا الباطفي ، بحيث لو علّ كراهة المالك باطفاً لّ يج  لمه التصمّرف 

، فلو ما  أبل المالكين لّ يج  لوارله الراوع علمج القمول بالملمك لألصمل و 

ن له وبليه الراوع هو  المالك األصلي ، وال يجر  االستصحاب. ألّن م 

 ولو ُاّن أبلهما ، فالظاهر قيام وليّه مقامه في الراوع علج القولين.

ممممممممممممممو  أبمممممممممممممل 
 المتعاطيين
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 السابع [(1)األّر ]

عماً أّن الشهيل الثاني ذكر في المسالك واهمين فمي صميرورة المعاطماة بي

بعمممل التلمممم أو معاوضمممة مسمممتقلّة ، قمممال : يحتممممل األّول و ألّن المعاوضممما  

محصممورة وليسمم  ببمملاها ، وكونهمما معاوضممة برأسممها يحتمماج بلممج دليممل. 

ويحتمل الثاني و إلطباقهّ علج أنّها ليس  بيعماً بمال وقوعهما ، فكيمم ضصمير 

البيغ عليهما ، وضظهمر الفائملة فمي ضرضّمب األبكمام المختّصمة بم ؟بيعاً بعل التلمم

كخيار الحيوان ، لو كان التمالم المثمن أو بعهمه. وعلمج ضقملير لبوضمه ، فهمل 

كمّل محتممل ، ويشمكل األّول  ؟الثاللة من بين المعاطماة ، أو ممن بمين اللم وم

 (2)، والثاني بأّن التصّرف لميس معاوضمة بففسمها  «بنّها ليس  بيعاً »بقولهّ : 

ء السبب والتلم ضمامه. واألقو  عملم لبمو  ، اللهّ بالّ أن يجعل المعاطاة ا 

ّّ علمج قمول المفيمل  خيار الحيوان هفا و بفاًء علج أنّها ليس  اليمة ، وبنّمما يمت

، وأّما خيار العيب والهبن فيثبتان علمج التقمليرين كمما أّن خيمار  (3)ومن ضبعه 

 ، انتهج. (4)المجلس مفتٍم 

 أّن هذا ضفريغ علج القول باإلبابة في المعاطاة ، وأّما علج والظاهر
__________________ 

 .«ص»( من 1)

 بففسه.:  «ن»( في المصلر ونسخة بلل 2)

 وريرها. 37( من القائلين بل وم المعاطاة كما ضقلّم عفهّ في الصفحة 3)

 .151:  3( المسالك 4)

همممممممممل المعاطممممممممماة 
بعممممل التلممممم بيممممغ ، 
أو معاوضممممممممممممممممممممة 

كمممممممممالم  ؟مسمممممممممتقلّة
الشمممممممممهيل الثممممممممماني 

 في ذلك

ضفريممممممممممممغ هممممممممممممذا 
البحممممممممممث علممممممممممج 

 القول باإلبابة
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الكمالم فمي كونهما معاوضمة  (2)فيلهج مفيلة للملك المت ل ل ،  (1)القول بكونها 

بعمل اللم وم و بذ  (3)مستقلّة أو بيعاً مت لم الً قبمل اللم وم ، بتمج يتبعمه بكمهما 

في ذلمك عفملهّ  (5)عفل القائلين بالملك المت ل ل بيغ بال بشكال  (4)الظاهر أنّه 

كمام فإذا لم م صمار بيعماً اليمماً ، فيلحقمه أب (6)علج ما ضقلّم من المحقّق الثاني 

البيغ علا ما استفيل من دليله لبوضه للبيغ العقل  المذ  مبفماه علمج اللم وم لموال 

 أّن الجواي هفا ال يراد به لبو  الخيار. (7)الخيار ، وقل ضقلّم 

وكيم كان ، فاألقو  أنّها علج القول باإلبابمة بيمغ عرفمّي لمّ يصمّححه 

الّ بعل ضلم ببل  العيفين أو مما فمي بكممه ، وبعمل التلمم الشارع ولّ يمهه ب

يترضّب عليه أبكام البيغ علا ما اخمتّو دليلمه بمالبيغ الواقمغ صمحيحاً ممن أّول 

 األمر.

 والمحكّي عن بواشي الشهيل : أّن المعاطاة معاوضة مستقلّة اائ ة
__________________ 

 بأنّها.:  «ف»( في 1)

 «ش»، وفمي نسمخة بملل  «فيلهمو»:  «ص»، وفمي  «فيبقمج»:  «ن»ومصمّححة  «ف»( في 2)

، وفممي شممرح  «الظمماهر أن يقممال : فممال يفبهممي الكممالم»:  «ن»، وامماء فممي هممامش  «فيفبهممي»: 

 .«يلهج»بلل  «يفبهي»( : الصحيح 187الشهيل  )

 .«ن»، كما في مصّححة  «بكمه»( كذا في الفسخ ، والمفاسب : 3)

 .«ن»، كما في مصّححة  «أنّها»( كذا في الفسخ ، والمفاسب : 4)

 ، وفي ريرهما : بل ال بشكال. «ش»و  «ف»( كذا في 5)

 .32( ضقلّم في الصفحة 6)

 .97( ضقلّم في الصفحة 7)

األقممممممممممممممممممممممممو  أّن 
المعاطممممممممماة بعمممممممممل 

 التلم بيغ

عمممممممممن الشمممممممممهيل : 
أنّهمممممممما معاوضممممممممة 

 مستقلّة
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والظمماهر أنّممه أراد التفريممغ علممج مذهبممه مممن اإلبابممة وكونهمما  .(1)أو اليمممة 

كممون كممّلٍ مممن العيفممين مبابمماً عوضمماً عممن  معاوضممة قبممل اللمم وم ، مممن اهممة

هذه المعاوضة ال يقتهي بلوث الملك كمما ال يخفمج  (2)األُخر  ، لكن ل وم 

 ، فال بلّ أن يقول باإلبابة الاليمة ، فافهّ.
__________________ 

 .158:  4( بكاه عفه السيّل العاملي في مفتاح الكرامة 1)

 رفغ.:  «ل وم»بلل  «ف»( في 2)
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 الثاّن [(1)ّر األ]

ال بشكال في ضحقّمق المعاطماة المصمطلحة التمي همي معركمة اآلراء بمين 

بما بذا ضحقّق بنشماء التمليمك أو اإلبابمة بالفعمل ، وهمو قمبض  الخاّصة والعاّمة

 العيفين.

 أّما بذا بصل بالقول الهير الجامغ لشرائط الل وم :

ٍء يائممل علممج اإلنشمماء اللفظممي كممما قلفمما بعمملم اشممتراط اللمم وم بشممي فممإن

بفمماًء علممج الممتخلّو بممذلك عممن اضّفمماقهّ علممج ضوقّممم العقممود  (2)قّويفمماه سممابقاً 

 الاليمة علج اللفظ فال بشكال في صيرورة المعاملة بذلك عقلاً اليماً.

هممل وبن قلفمما بمقالممة المشممهور مممن اعتبممار أُمممور يائمملة علممج اللفممظ ، ف

يراغ ذلك اإلنشاء القولي بلج بكمّ المعاطماة مطلقماً ، أو بشمرط ضحقّمق قمبض 

 ؟به مطلقاً  (3)العين معه ، أو ال يتحقّق 

نعممّ ، بذا بصممل بنشمماء آخممر بممالقبض المتحقّممق بعممله ضحقّممق المعاطمماة ، 

فاإلنشماء القمولي السمابق كالعملم ، ال عبمرة بمه وال بوقموع القمبض بعمله خاليماً 

اء ، بمل بانيماً علمج كونمه بقّما اليمماً لكونمه ممن آلمار اإلنشماء عن قصمل اإلنشم

 القولي السابق ، نظير القبض في العقل الجامغ للشرائط.
__________________ 

 .«ص»( من 1)

 .60( في الصفحة 2)

 .«ش»في  «أو ال يتحقّق»( لّ ضرد عبارة 3)

العقمممممممممممممل ريمممممممممممممر 
الجممممممامغ لشممممممرائط 
اللممممممم وم معاطمممممممماة 

 أم ال؟
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: األّول ، ضبعماً لمما  (1)لمعاصمرين لاهر كالم رير وابمٍل ممن مشمايخفا ا

 يستفاد من لاهر كالم المحقّق والشهيل الثانيين.

قمال المحقّممق فمي صمميه عقموده علممج مما بكممي عفمه بعممل ذكمره الشممروط 

: بنّه لو أوقغ البيغ بهيمر مما قلفماه ، وعلمّ التراضمي ـ  (2)المعتبرة في الصيهة 

 ، انتهج. (3)مفهما كان معاطاة 

: ـ  قمام عملم كفايمة اإلشمارة ممغ القملرة علمج الفطمقوفي الروضة في م

 ، انتهج. (4)أنّها ضفيل المعاطاة مغ اإلفهام الصريح 

ولمماهر الكالمممين : صممورة وقمموع اإلنشمماء بهيممر القممبض ، بممل يكممون 

 القبض من آلاره.

ه لممو : بأنّممـ  (7)والعالّمممة  (6)اماعممة مممفهّ المحقّممق  (5)ولمماهر ضصممريح 

قممبض ممما ابتاعممه بالعقممل الفاسممل لممّ يملممك وكممان مهممموناً عليممه ، هممو الواممه 

األخيممر و ألّن مممرادهّ بالعقممل الفاسممل بّممما خصمموص ممما كممان فسمماده مممن اهممة 

اخممتالل شممروط الصمميهة كممما ربممما يشممهل بممه ذكممر هممذا الكممالم بعممل  (8)مجممّرد 

 شروط
__________________ 

 362 361:  2، والفاضمل الفراقمي فمي المسمتفل  270لمفاهمل : ( مفهّ : السيّل المجاهل فمي ا1)

 .257 256:  22، وصابب الجواهر في الجواهر 

 .«ش»و  «ف»لّ ضرد في  «علج ما بكي عفه بلج في الصيهة»( عبارة 2)

 .178:  1( رسائل المحقّق الكركي 3)

 .225:  3( الروضة البهيّة 4)

 .ولاهره كصريح اماعة:  «ص»و  «ع»( في 5)

 .13:  2( الشرائغ 6)

 .123:  1( القواعل 7)

 .«ف»في  «مجّرد»( لّ ضرد 8)

لمممممممماهر اماعممممممممة 
 كونه معاطاة

لمممممممماهر آخممممممممرين 
عممممممممممممملم كونمممممممممممممه 

 معاطاة
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مما يشممل همذا وريمره  (1)الصيهة ، وقبل شروط العوضمين والمتعاقملين وبّمما 

 كما هو الظاهر.

وكيم كان ، فالصورة األُولمج داخلمةل قطعماً ، وال يخفمج أّن الحكمّ فيهما 

 بالهمان مفاٍف لجريان بكّ المعاطاة.

بين هذا الكالم وما ضقلّم من المحقّمق والشمهيل الثمانيين ،  (2)وربما يجمغ 

فيقال : بّن موضوع المسألة في علم اواي التصّرف بالعقل الفاسل مما بذا علمّ 

اإلذن و  (3)علم الرضا بالّ بم عّ صمّحة المعاملمة ، فمإذا انتفم  الصمّحة انتفمج 

، فكان التصمّرف ضصمّرفاً بهيمر بذن وأكمالً للممال علج يعّ الصّحة  (4)لترضّبه 

بالباطل و النحصار واه الِحّل في كمون المعاملمة بيعماً أو ضجمارة عمن ضمراٍض 

أو هبة ، أو نحوها من واوه الرضما بأكمل الممال ممن ريمر عموض. واألّوالن 

قل انتفيا بمقتهج الفرض ، وكمذا البمواقي و للقطمغ ممن اهمة يعمهمما صمّحة 

ء فممي المقابمل ، فالرضمما م الرضمما بالتصمّرف مممغ عملم بممذل شميالمعاملمة بعمل

المقلّم كالعلم. فإن ضراضيا بالعوضين بعل العلّ بالفساد واستمّر رضماهما فمال 

كالم في صمّحة المعاملمة ، وراعم  بلمج المعاطماة ، كمما بذا علمّ الرضما ممن 

ة أم أّول األمممر بإبابتهممما التصممّرف بممأّ  واممٍه اضّفممق ، سممواء صممّح  المعاملمم

 فسل  و فإّن ذلك ليس من البيغ الفاسل
__________________ 

 ، وفي سائر الفسخ : أو. «ش»( كذا في 1)

 ( الجامغ هو السيّل العاملي في مفتاح الكرامة.2)

 انتف .:  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ف»( في 3)

 لمتن.بما ألبتفاه في ا «ن»لترضّبها ، وُصّحح في :  «ن»و  «ع»،  «خ»،  «ف»( في 4)

جمممممممممممممغ بممممممممممممين ال
 القولين
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 .(2)، انتهج  (1)ء في شي

أقممول : المفممروض أّن الصمميهة الفاقمملة لممبعض الشممرائط ال ضتهممّمن بالّ 

بنشاًء وابلاً هو التمليك ، وممن المعلموم أّن همذا المقملار ال يوامب بقماء اإلذن 

 الحاصمل فممي ضمممن التمليمك بعممل فممرض انتفماء التمليممك ، والمواممود بعممله بن

كمان بنشماًء آخمر فمي ضممن التقمابض خمرج عمن محمّل الكمالم و ألّن المعاطمماة 

بيف ٍذ بنّما ضحصل به ، ال بالعقمل الفاقمل للشمرائط ، ممغ أنّمك عرفم  أّن لماهر 

كالم الشهيل والمحقّق الثانيين بصمول المعاوضمة والمراضماة بمففس اإلشمارة 

، ال بالتقممابض المفهمممة بقصممل البيممغ وبممففس الصمميهة الخاليممة عممن الشممرائط 

 الحاصل بعلهما.

ومفممه يعلممّ : فسمماد ممما ذكممره مممن بصممول المعاطمماة بتممراٍض اليممل بعممل 

 العقل رير مبفّي علج صّحة العقل.

ّّ بّن ما ذكمره ممن التراضمي الجليمل بعمل العلمّ بالفسماد ممغ اختصاصمه  ل

بمما بذا علممما بالفسمماد ، دون ريمره مممن الصممور ، ممغ أّن كممالم الجميممغ مطلممق 

 ه :يرد علي

 أّن هذا التراضي بن كان ضراضياً آخر بادلاً بعل العقل :

ال علممج واممه المعاطمماة ، بممل كممّل مفهممما رضممي بتصممّرف  (3)فممإن كممان 

اآلخر في ماله من دون مالبظة رضا صاببه بتصّرفه في ماله ، فهمذا لميس 

 من المعاطاة ، بل هي ببابة مّجانية من الطرفين ضبقج ما دام العلّ
__________________ 

 .168:  4( مفتاح الكرامة 1)

 .«خ»و  «ف»من  «انتهج»( كلمة 2)

 وبن كان.:  «ف»( في 3)

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
 الجمغ الذكور
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و ألنّمه كماإلذن الحاصمل ممن  (1)بالرضا ، وال يكفمي فيمه عملم العلمّ بمالراوع 

شاهل الحال ، وال يترضّب عليه ألر المعاطاة : من الل وم بتلم ببمل  العيفمين 

، وبن كممان علممج واممه  (2)العلممّ بممالراوع ، أو اممواي التصممّرف بلممج بممين 

المعاطاة فهذا ليس بالّ التراضمي السمابق علمج ملكيمة كمّلٍ مفهمما لمالمك اآلخمر 
علمج أّن المقصمود بالمعاطماة التمليمك كمما  (4)، وليس ضراضياً اليلاً و بفاًء  (3)

فممال يجمموي لممه أن  (6)خصوصمماً المحقّمق الثمماني  (5)عرفتمه مممن كممالم المشممهور 

بّن الصمميهة الفاقمملة للشممرائط مممغ »: ـ  قولممه المتقمملّم عممن صمميه العقمموديريممل ب

الجليل الحاصل بعمل العقمل ، ال  (8)التراضي  (7) «التراضي ضلخل في المعاطاة

 علج واه المعاوضة.

فاقمل لمبعض الشمرائط : بّمما أن وضفصيل الكمالم : أّن المتعماملين بالعقمل ال

يقغ ضقابههما بهير رضاً من كّلٍ مفهمما فمي ضصمّرف اآلخمر بمل بصمل قهمراً 

عليهما أو علج أبلهما ، وباباراً علمج العممل بمقتهمج العقمل فمال بشمكال فمي 

 برمة التصّرف في المقبوض علج هذا الواه.
__________________ 

 ه وبالراوع.علم العلّ ب:  «ش»و  «ن»( في مصّححة 1)

و  «ن»، بالّ أنّه شمطب عليهما فمي  «أو مغ لبو  أبلهما»ييادة :  «ش»و  «ف»( في رير 2)

 .«م»

 لمال اآلخر.:  «ص»( في 3)

 .«ف»في  «بفاءً »( لّ ضرد 4)

 وما بعلها. 25( رااغ الصفحة 5)

 .32( ضقلّم كالمه في الصفحة 6)

 .107( ضقلّم في الصفحة 7)

 ، ولكن ُصّحح في األخير بما ألبتفاه في المتن. «لتراضيبا»:  «ن»و  «ف»( في 8)

ضفصمممممممميل الكممممممممالم 
فمممممممممممممي صمممممممممممممور 

 المسألة
ـ التقمممممممممابض  1

بهيممممممممممر رضممممممممممج 
مفهمممممممممممممممممممممممممممممممممممما 

 بالتصّرف
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وكذا بن وقغ علج واه الرضا الفاش  عمن بفماء كمّلٍ مفهمما علمج ملكيمة 

اآلخر اعتقاداً أو ضشريعاً كما في كّل قبض وقغ علمج همذا الوامه و ألّن بيثيّمة 

 ً اهمة ضقييليمة ممأخوذة فمي الرضمما  (1)لمما يقبهممه  كمون القمابض مالكماً مسمتحقّا

 يفتفي بانتفائها في الواقغ ، كما في نظائره.

فمممي برممممة التصمممّرف فمممي  (2)وهمممذان الواهمممان مّمممما ال بشمممكال فيمممه 

العوضين ، كما أنّه ال بشكال في الجواي بذا أعرضما عمن ألمر العقمل وضقابهما 

 ليك ليكون معاطاة صحيحة عقيب عقل فاسل.بقصل بنشاء التم

الرضمما بالتصممّرف بعممل العقممل مممن دون ابتفائممه علممج  (3)وأّممما بن وقممغ 

، بمل وقمغ مقارنماً العتقماد  (4)استحقاقه بالعقل السابق وال قصٍل إلنشاء التمليك 
لحاصمملة ، بحيممث لوالهمما لكممان الرضمما أيهمماً موامموداً ، وكممان الملكيممة ا (5)

المقصممود األصمملي مممن المعاملممة التصممّرف ، وأوقعمما العقممل الفاسممل وسمميلةً لممه 

بتصممّرف صماببه علممج  (6)ويكشمم عفمه أنّممه لمو سمم ل كمّل مفهمما عممن رضماه 

ضقمملير عمملم التمليممك ، أو بعممل ضفبيهممه علممج عمملم بصممول الملممك كممان راضممياً 

 في المعاطاة يتوقّم علج أمرينفإدخال هذا 
__________________ 

 لما يستحقّه.:  «ف»( في 1)

 فقط. «ش»من  «فيه»( كلمة 2)

 أن يقغ.:  «ف»( في 3)

 ، وفي ريرهما : ضمليك. «ش»و  «ف»( كذا في 4)

 العتقاده.:  «ف»( في 5)

 ، وفي ريرهما : من رضاه. «ص»و  «ف»( كذا في 6)

ـ التقمممممممممابض  2
برضممممممممج ناشمممممممم  
عممممممممممممن اعتقمممممممممممماد 

 الملكية

برممممممة التصمممممّرف 
فمممممممممممممي هممممممممممممماضين 

 الصورضين

ـ الرضمممممممممممما  3
بالتصممممممممممممممممممممممممّرف 
مسمممممممممممتقالً عمممممممممممن 

 العقل
همممممممممذه الصمممممممممورة 
مممممممممممن المعاطمممممممممماة 

 بشرطين :
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كفاية هذا الرضا المركوي في الففس ، بل الرضا الشمأني و ألّن  األّول  

المواممود بالفعممل هممو رضمماه مممن بيممث كونممه مالكمماً فممي نظممره ، وقممل صممّرح 

ب عصممرنا بكفايممة ذلممك  ، وال يبعممل رامموع الكممالم المتقمملّم  (1)بعممض مممن قممار 

مركموي فمي بلج هذا و ولعلّمه لصملق طيمب المففس علمج همذا األممر ال (2)ذكره 

 الففس.

بنشاء اإلبابة أو التمليك بمالقبض  (3)أنّه ال يشترط في المعاطاة  الثا :  

 (4)، بمل وال بمطلممق الفعممل ، بمل يكفممي وصممول كممّلٍ ممن العوضممين بلممج مالممك 

 اآلخر ، والرضا بالتصّرف قبله أو بعله علج الواه المذكور.

 شكال :وفيه ب

من أّن لاهر محّل الفم اع بمين العاّممة والخاّصمة همو العقمل الفعلمي كمما 

: بّن ـ  فمي ردّ كفايمة المعاطماة فمي البيمغ (5) ّربممهيفبم  عفمه قمول العالّممة 

، وكممذا اسمتلالل المحقّممق الثمماني علممج  (6)األفعمال قاصممرة عممن بفمادة المقاصممل 

 ، وكذا (7)ل في صرابة اللاللة : بأّن األفعال ليس  كاألقواـ  علم ل ومها
__________________ 

 .128( الظاهر هو المحقّق التستر  ، انظر مقابس األنوار : 1)

المتقملّم  «بلمخ .. كما بذا علّ الرضا ممن أّول األممر»( يعفي به ما أفاده السيّل العاملي بقوله : 2)

 .108في الصفحة 

 المبابا .:  «ش»( في 3)

 ، وفي ريرهما : المالك. «ص» و «ف»( كذا في 4)

 ، ولّ ضرد فيها عبارة التربيّ. «في التذكرة»ييادة :  «ف»( في 5)

 .462:  1( التذكرة 6)

 .58:  4( اامغ المقاصل 7)

ـ كفايمممممة الرضممممما أممممم
 كاي االرض

ب ـ عمممممممممممممملم 
اشممممممتراط اإلنشمممممماء 
بمممممممممممالقبض فمممممممممممي 

 المعاطاة
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في قواعمله : ممن أّن الفعمل فمي المعاطماة ال يقموم  ّربمهما ضقلّم من الشهيل 

ر ذلمك ممن كلمماضهّ الظماهرة فمي ، بلمج ريم (1)مقام القول ، وبنّما يفيل اإلبابة 

أّن محمّل الكممالم همو اإلنشمماء الحاصممل بالتقمابض ، وكممذا كلمما  العاّمممة ، فقممل 

 .(2)ذكر بعههّ أّن البيغ يفعقل باإليجاب والقبول وبالتعاطي 

في كلماضهّ لمجمّرد اللاللمة علمج  (3)ومن أّن الظاهر أّن عفوان التعاطي 

السيرة و ولذا ضعلّوا بلمج مما بذا لمّ  (4)هي الرضا ، وأّن عملة اللليل علج ذلك 

فمإّن  (5)يحصل بالّ قبض أبمل العوضمين ، والسميرة موامودة فمي المقمام أيهماً 

بفمماء الفمماس علممج أخممذ الممماء والبقممل وريممر ذلممك مممن الج ئيمما  مممن دكمماكين 

 (8)الفلموس فمي الموضمغ المعملّ لمه  (7)مغ علم بهورهّ ووضعهّ  (6)أربابها 

ّمممام مممغ عمملم بهممور صمماببه ووضممغ الفلمموس فممي كمموي ، وعلمج دخممول الح

 الحمامي.
__________________ 

 .47، القاعلة  178:  1( القواعل والفوائل 1)

 .27( رااغ الصفحة 2)

 التقابض.:  «ش»و  «ص»،  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ن»ونسخة بلل  «ف»( في 3)

 هو.:  «ف»( في 4)

 .«ن»ومصّححة  «ف»من  «أيهاً »( كلمة 5)

، وفممممممي  «أربممممممابهّ»:  «ن»ونسممممممخة بمممممملل  «ص»،  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ف»فممممممي  (6)

 .«أربابها»:  «ص»و  «ن»مصّححة 

، وفمي نسمخة بملل أكثرهما مما ألبتفماه فمي  «يهمعون»، وفمي سمائر الفسمخ :  «ش»( كذا في 7)

 المتن.

 .«لها»:  «ص»( في مصّححة 8)
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مممغ التراضممي  المممالين أو أبمملهما (1)فالمعيممار فممي المعاطمماة : وصممول 

 بالتصّرف ، وهذا ليس ببعيل علج القول باإلبابة.
__________________ 

 وصول.:  «ع»، وفي نسخة بلل  «دخول»:  «ع»و  «خ»،  «ف»( في 1)



 115 ...............................................................................  [عيبلا دقع يف مالكلا]

 [الكةع ف: ىود البيع]
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 117 ..................................................................................................  ةمّدقم

 ّوّدّة

 (1) ف: خصوص ألفاظ ىود البيع

عرف  أّن اعتبار اللفظ في البيغ بل في اميمغ العقمود مّمما نقمل عليمه قل 
وضحقّممق فيممه الشممهرة العظيمممة ، مممغ اإلشممارة بليممه فممي بعممض  (3)اإلاممماع  (2)

بصممورة القمملرة ، أّممما مممغ العجمم  عفممه  (5)، لكممّن هممذا يخممتّو  (4)الفصمموص 

 كمماألخرس ، فمممغ عمملم القمملرة علممج التوكيممل ال بشممكال وال خممالف فممي عمملم

اعتبممار اللفممظ وقيممام اإلشممارة مقامممه ، وكممذا مممغ القمملرة علممج التوكيممل ، ال 

 ألّن الواوب بمعفج االشتراط (6)ألصالة علم واوبه كما قيل 
__________________ 

بذا عرفمم  همذا فلفمذكر ألفممال »، وهمو قولمه :  130( سميأضي ذكمر ذ  المقلّممة فممي الصمفحة 1)

 .«.. اإليجاب والقبول

 .«ن»، بالّ أنّه شطب عليه في  «عقل»ييادة :  «ش»و  «ف»( في رير 2)

 .57، وعن المحقّق الكركي في الصفحة  29( ضقلّم عن السيّل ابن يهرة في الصفحة 3)

، البماب  376:  12، الوسمائل  «بنّمما يُحلّمل الكمالم ويحمّرم الكمالم»:  السالمعليه( نحو قوله 4)

 .63 62ذلك ، ورااغ الصفحة ، ورير  4من أبواب العقود ، الحليث  8

 مختّو.:  «ف»( في 5)

 .164:  4( قاله السيل العاملي في مفتاح الكرامة 6)

اعتبممممار اللفممممظ فممممي 
 العقود

كفايممممممممة اإلشممممممممارة 
ممممممغ العجممممم  عمممممن 

 التلفظ
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كما فيما نحن فيه هو األصل ، بل لفحو  ما ورد ممن عملم اعتبمار اللفمظ فمي 

، فإّن بمله علج صورة عج ه عن التوكيل بممل المطلمق  (1)طالق األخرس 

 اهر علم الخالف في علم الواوب.علج الفرد الفادر ، مغ أّن الظ

ّّ لو قلفا : بأّن األصل في المعاطماة اللم وم بعمل القمول بإفادضهما الملكيّمة  ل
 ، فالقلر المخرج صورة قلرة المتبايعين علج مباشرة اللفظ. (2)

ورد والظاهر أيهاً : كفاية الكتابة مغ العج  عن اإلشارة و لفحمو  مما 

، ممغ أّن الظماهر عملم الخمالف فيمه.  (3)من الفّو علمج اوايهما فمي الطمالق 

اإلشممارة و ولعلّممه ألنّهمما  (4)وأّممما مممغ القمملرة علممج اإلشممارة فقممل رّاممح بعممض 

أصمرح فممي اإلنشماء مممن الكتابمة. وفممي بعمض روايمما  الطمالق ممما يملّل علممج 

 .(6)هفاك  ّربمه، وبليه ذهب الحلّي  (5)العكس 

ّّ الكالم في الخصوصيا  المعتبرة في اللفظ :  ل

 ضارةً يقغ في موادّ األلفال من بيث بفادة المعفج بالصرابة
__________________ 

 من أبواب الطالق. 19، الباب  299:  15( الوسائل 1)

 ، وفي ريرها : للملكية. «ف»( كذا في 2)

 من أبواب الطالق ، الحليث األّول. 19، الباب  299:  15( الوسائل 3)

 .49: الورقة  (مخطوط)( كالشيخ الكبير كاشم الهطاء ، انظر شربه علج القواعل 4)

 .3( مثل صحيحة الب نطي المشار بليها في الهامش 5)

 .678:  2( السرائر 6)

كفايممممة الكتابممممة مممممغ 
العجمممممممممممم  عممممممممممممن 

 اإلشارة

يا  الخصوصمممممممممممممم
المعتبممممممممممرة فممممممممممي 

 ألفال العقود
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ج والظهور والحقيقة والمجاي والكفاية ، ومن بيمث اللهمة المسمتعملة فمي معفم

 .(1)المعاملة 

وأُخمر  فمي هي مة كممّلٍ ممن اإليجماب والقبمول ، مممن بيمث اعتبمار كونممه 

 بالجملة الفعليّة ، وكونه بالماضي.

 ولالثة في هي ة ضركيب اإليجاب والقبول من بيث الترضيب والمواالة.

 المشهور علم وقوع العقل بالكفايا .أّما الكالم من بيث المادّة ، ف

، فمال يقمغ  (2)قال في التذكرة : الرابمغ ممن شمروط الصميهة : التصمريح 

بالكفاية بيغل البتّة ، مثل قوله : أدخلته في ملكك ، أو اعلته لك ، أو خمذه مفّمي 

، أو سلّطتك عليه بكمذا و عممالً بأصمالة بقماء الملمك ، وألّن المخاطمب  (3)بكذا 

ّ  خوطب ال يلر  بِ 
 ، انتهج. (4)

 «أعطيتكمه بكمذا»:  (6)قولمه  (5)وياد في راية المراد علمج األمثلمة مثمل 

 .(7) «ضسلّط عليه بكذا»أو 
__________________ 

 .«ف»في  «ومن بيث اللهة المستعملة في معفج المعاملة»( لّ ضرد عبارة 1)

 والمصلر ، وفي سائر الفسخ : الصريح. «ش»( كذا في 2)

 والمصلر. «ش»ن ( م3)

 .462:  1( التذكرة 4)

 .«ف»في  «مثل»( لّ ضرد 5)

 قولك.:  «ش»( في 6)

 .81، انظر راية المراد :  «أعطيتك بيّاه بكذا»( لّ ي د بالّ مثاالً وابلاً وهو : 7)

المشممممممممهور عمممممممملم 
اء اممممممممواي اإلنشمممممممم

باأللفمممممال الكفائيممممممة 
 والمجايية
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وربما يبلّل هذا باشتراط الحقيقة في الصميهة ، فمال يفعقمل بالمجمايا  ، 

 .(1)بين المجاي القريب والبعيل بتج صّرح بعههّ : بعلم الفرق 

فمي  (3)والعاّممة  (2)والمراد بالصريح كما يظهر من اماعة من الخاّصة 

ذلممك العقممل لهممةً أو  (4): ممما كممان موضمموعاً لعفمموان ـ  بمماب الطممالق ، وريممره

شرعاً ، ومن الكفايمة : مما أفماد اليم ذلمك العقمل بحسمب الوضمغ ، فيفيمل برادة 

 قسمين عفلهّ : اليّة وخفيّة. نفسه بالقرائن ، وهي علج

 (5)والممذ  يظهممر مممن الفصمموص المتفّرقممة فممي أبممواب العقممود الاليمممة 

والفتاو  المتعّرضة لصيهها في البيغ بقموٍل مطلمق وفمي بعمض أنواعمه وفمي 

فماء بكمّل لفمٍظ لمه لهمور عرفمّي ، همو : االكت (6)رير البيغ من العقود الاليممة 

معتلّ به في المعفج المقصود ، فال فرق بين قوله : بع  وملّك  ، وبمين قولمه 

: نقل  بلج ملكك ، أو اعلته ملكاً لك بكذا ، وهمذا همو المذ  قمّواه اماعمة ممن 

 متأّخر  المتأّخرين.
__________________ 

عممن أُسممتاذه الشممريم السمميّل  (149:  4)( بكممج ذلممك السمميّل العمماملي فممي مفتمماح الكرامممة 1)

:  22، وصّرح بعلم الفرق أيهاً صابب الجواهر ، انظمر الجمواهر  (بحر العلوم)الطباطبائي 

249. 

 .172:  5، والشهيل الثاني في المسالك  12:  3( مفهّ فخر المحقّقين في بيهاح الفوائل 2)

 (.باب ألفال الطالق) 121:  7و  ، (فصل انعقاد الفكاح وألفاله) 532:  6( انظر المهفي 3)

 بعفوان.:  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»( في 4)

 .8، الهامش  59( مفها ما ضقلّم  اإلشارة بليها في المعاطاة ، رااغ الصفحة 5)

 ( سيأضي نّو فتاو  بعههّ.6)

الظمممممممماهر اممممممممواي 
اإلنشمممممممممماء بكممممممممممل 
لفممممممظ لممممممه لهممممممور 

ي فممممممممممممي عرفمممممممممممم
المعفممممممممممممممممممممممممممممممممج 

 المقصود
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وبكممي عممن اماعممة مّمممن ضقمملّمهّ كممالمحقّق علممج ممما بكممي عممن ضلميممذه 

: أّن عقمل البيمغ ال يلم م فيمه ـ  يخه المحقّمقكاشم الرموي ، أنّه بكمج عمن شم

 .(1)لفظل مخصوص ، وأنّه اختاره أيهاً 

في بواشميه : أنّمه امّوي البيمغ بكمّل لفمظ دّل  ّربمهوبكي عن الشهيل 

الك وبكمماه فممي المسمم .(3) «عاوضممتك»و ،  «بليممك (2)سمملّم  »عليممه ، مثممل : 

 .(4)عن بعض مشايخه المعاصرين 

فمي التحريمر ، بيمث قمال : بّن اإليجماب  ّربمهبل هو لاهر العالّمة 

، أو مما يقموم مقامهممما  «ملّكتمك»أو  «بعتمك»اللفمظ الملاّل علمج الفقمل ، مثمل : 
(5). 

 .(7)وشربه لفخر اإلسالم  (6)ونحوه المحكّي عن التبصرة واإلرشاد 

اللفممظ المملاّل علممج الفقممل ، فكيممم ال يفعقممل بمثممل فممإذا كممان اإليجمماب هممو 

 بل ربما ؟!«اعلته ملكاً لك بكذا»، أو  «نقلته بلج ملكك»
__________________ 

 .446:  1( كشم الرموي 1)

 ، وفي ريرهما : أسلم . «ن»ومصّححة  «ف»( كذا في 2)

 .150:  4( بكاه عفه السيّل العاملي في مفتاح الكرامة 3)

 .6، الهامش  37، وقل ضقلّم  ضرامة الشخو المذكور في الصفحة  147:  3 ( المسالك4)

 .164:  1( التحرير 5)

، لكّن المواود فيهمما ال يوافقمه  150:  4( كذا بكاه عفهما السيّل العاملي في مفتاح الكرامة 6)

 .359:  1، واإلرشاد  88، انظر التبصرة : 

ا ، لكممن بكمماه عفممه السمميّل العمماملي فممي مفتمماح ، ال يواممل لممليف (مخطمموط)( شممرح اإلرشمماد 7)

 .150:  4الكرامة 

لهممممممممور كلممممممممما  
ي الفقهمممممممممممماء فمممممممممممم

وقمممموع البيممممغ بكممممل 
 لفظ يلل عليه
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: أنّمه لمماهر كمّل ممن أطلممق اعتبمار اإليجماب والقبممول فيمه مممن دون  (1)يملّعج 

 .(4)، فتأّمل  (3)وأضباعه  (2)ذكر لفظ خاّصٍ ، كالشيخ 

 .(5)وقل بكي عن األكثر : ضجوي  البيغ باالّ بلفظ السلّ 

ولّيتممك »بانعقمماده بقولممه : :  «التوليممة»يممغ وصممّرح اماعممة أيهمماً فممي ب

 «شممّركتك»، والتشممريك فممي المبيمغ بلفممظ :  (7) «ولّيتممك السملعة»أو  (6) «العقمل
(8). 

أبممل الشممريكين فممي الفخممل بّصممة  (9)وعممن المسممالك فممي مسممألة ضقبّممل 

: أّن لمماهر األصممحاب امواي ذلممك بلفممظ ـ  ٍء معلموٍم مممن الثمممرةصماببه بشممي

 أنّه ال يخرج عن البيغ أو الصلح أو معاملة لالثة اليمة ، مغ (10)التقبيل 
__________________ 

 ، وفي ريرهما : قل يلّعج. «ن»ومصّححة  «ش»و  «ف»( كذا في 1)

 .6، كتاب البيوع ، المسألة  7:  3( انظر الخالف 2)

 .236، الوسيلة :  350:  1، المهذّب  171( انظر المراسّ : 3)

 .«ن»ونسخة بلل  «ش»و  «ف»بالّ في  «لفتأمّ »( لّ يرد 4)

 .405:  3في المسالك  سرهقلس( بكاه الشهيل الثاني 5)

 3، والشهيل األّول فمي الملروس  545:  1في التذكرة  سرهقلس( مّمن صّرح بذلك العالّمة 6)

 .436:  3، والروضة  313:  3، والشهيل الثاني في المسالك  221: 

انعقماده بهمذه الصميهة ، بالّ أّن الشمهيلين قماال : ولمو قمال : ولّيتمك ( لّ نقم علج من صمّرح ب7)

 .314:  3، والمسالك  221:  3السلعة ، ابتمل الجواي ، انظر اللروس 

 436:  3 (الروضة البهيّمة)، واللمعة وشربها  221:  3( صّرح به الشهيلان في اللروس 8)

437. 

 ضقبيل.:  «ن»ومصّححة  «ش»( في رير 9)

 .370:  3لمسالك ( ا10)



 123 .................................................................  (1) عيبلا دقع ظافلأ صوصخ يف

 .(1)عفل اماعة 

 هذا ما بهرني من كلماضهّ في البيغ.

فمي القمرض عملم اختصاصمه بلفمٍظ  (2)وأّما في ريره ، فظماهر اماعمة 

، أو  «ضصّرف فيه أو انتفغ بمه وعليمك ردّ عوضمه»خاّص ، فجّويوه بقوله : 

، وريممر ذلممك مّممما عمملّوا مثلممه فممي البيممغ مممن  «أسمملفتك»و ،  «ه بمثلممهُخممذ  »

الكفايممما  ، ممممغ أّن القمممرض ممممن العقمممود الاليممممة علمممج بسمممب لممم وم البيمممغ 

 واإلاارة.

في الرهن : أّن بيجابه يمدّ  بكمّل لفمٍظ يملّل عليمه  (3)وبكي عن اماعة 

،  «خمذه»، وعن الملروس ضجموي ه بقولمه :  «هذه وليقة عفلك»، مثل قوله : 

 .(4) «أمسكه بمالك»أو 

: ضجوي  بيجاب الهمان الذ  همو ممن العقمود  (5)وبكي عن رير وابل 

 ، وشبه ذلك. «ضقلّلضه»و  «ضعّهل  المال»الاليمة بلفظ 
__________________ 

بلممج لمماهر  370:  3، ونسممبه فممي المسممالك  368:  3( مممفهّ الشممهيل الثمماني فممي الروضممة 1)

 نسبه بلج صريح اماعة. (391:  4)ح الكرامة األصحاب ، وفي مفتا

، والشممهيلان فممي  156:  1، والعالّمممة فممي القواعممل  67:  2( مممفهّ المحقّممق فممي الشممرائغ 2)

 .440:  3والمسالك  318:  3اللروس 

، والشممهيلان فممي  201:  1، والعالّمممة فممي التحريممر  75:  2( مممفهّ المحقّممق فممي الشممرائغ 3)

 .107، والمحقّق السب وار  في الكفاية :  54:  4 (ة البهيةالروض)اللمعة وشربها 

 .383:  3( اللروس 4)

، والسميّل العماملي  183:  2، والفاضل المقلاد في التفقميح  85:  2( مثل العالّمة في التذكرة 5)

 .112، وأُنظر المفاهل :  351:  5في مفتاح الكرامة 

لهممممممممور كلممممممممما  
الفقهمممممممممممماء فممممممممممممي 

ر البيممممغ وقممموع ريمممم
بكممممممل لفممممممظ يمممممملل 

 عليه أيها
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: اممواي اإلاممارة  (3)ر عفممه واماعممة مّمممن ضممأخّ  (2)ذكممر المحقّممق  (1)وقممل 

فمي انعقماد اإلاممارة  (4)بلفمظ العاريمة و معلّلمين بتحقّمق القصممل. وضمردّد اماعمة 

 بلفظ بيغ المففعة.

: اممواي الم ارعممة بكممّل لفممٍظ يمملّل علممج ضسمممليّ  (5)وقممل ذكممر اماعممة 

: أنّممه ال ـ  (7)كممما فممي ريممره  (6)األرض للم ارعممة ، وعممن مجمممغ البرهممان 

كّل لفمٍظ يملّل علمج المطلموب ، ممغ كونمه ماضمياً ، وعمن خالف في اوايها ب

 .(8) «ايرع»المشهور : اوايها بلفظ 

 مغ «ضصلّق »و  «بّرم »: الوقم بلفظ :  (9)وقل اّوي اماعة 
__________________ 

 ، وفي ريرهما : ولقل. «ش»و  «ف»( كذا في 1)

 .179:  2( الشرائغ 2)

ء يمملّل علممج ، لكممن قيّمله بانهمممام شمي 9:  10الفائمملة  ( ممفهّ المحقّممق األردبيلمي فممي مجممغ3)

، وصمابب  74:  7اإلاارة ، وصابب الروض علج ما نقله السيّل العاملي في مفتاح الكراممة 

 .205:  27الجواهر في الجواهر 

 .162، والشهيل في اللمعة اللمشقية :  179:  2( مفهّ المحقّق في الشرائغ 4)

، والسمميّل العمماملي فممي  337:  2، والعالّمممة فممي التممذكرة  149:  2( كممالمحقّق فممي الشممرائغ 5)

 .3:  27، وصابب الجواهر في الجواهر  299:  7مفتاح الكرامة 

 .96:  10( مجمغ الفائلة 6)

 .299:  7( مفتاح الكرامة 7)

 .276:  4( الروضة البهية 8)

، والشمهيلين فمي اللمعمة  266:  1، والعالّممة فمي القواعمل  211:  2( كالمحقّق في الشرائغ 9)

 .5:  9، وانظر مفتاح الكرامة  310:  5، والمسالك  164:  3 (الروضة البهية)وشربها 
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، ممغ عملم  «أن ال يبماع وال يموّرث»القريفة اللالّة علج برادة الوقم ، مثمل : 

 علج أنّهما من الكفايا . (1)الخالف كما عن رير وابل 

اح اللائّ بلفظ التمتّغ مغ أنّه ليس صمريحاً : وقوع الفك (2)واّوي اماعة 

 فيه.

بلممج العلممماء أو أكثممرهّ  (3)ومممغ هممذه الكلممما  ، كيممم يجمموي أن يسممفل 

 ؟!واوب بيقاع العقل باللفظ الموضوع له ، وأنّمه ال يجموي باأللفمال المجاييمة

كمما ضقملّم عمن بعمض المحقّقمين  (5)والبعيملة  (4)خصوصاً ممغ ضعميمهما للقريبمة 
(6). 

ولعلّممه لممما عرفمم  مممن ضفممافي ممما اشممتهر بيممفهّ مممن عمملم اممواي التعبيممر 

باأللفال المجاييّة في العقود الاليمة ، ممغ مما عرفم  ممفهّ ممن االكتفماء فمي 

أكثرها باأللفال الهير الموضوعة لذلك العقمل ، اممغ المحقّمق الثماني علمج مما 

 والفكاح بين كلماضهّ بحمل المجايا  بكي عفه في باب السل ّ
__________________ 

،  17:  2، والسمميّل الطباطبممائي فممي الريمماض  310:  5( مممفهّ الشممهيل الثمماني فممي المسممالك 1)

 .3:  28وصابب الجواهر في الجواهر 

، وفيممه بعممل التممردّد : وامموايه  273:  2، والشممرائغ  169( مممفهّ المحقّممق فممي المختصممر : 2)

 .184، والشهيل في اللمعة :  6:  2، واإلرشاد  4:  2، والعالّمة في القواعل أراح 

 بما في المتن. «ن»، وُصّحح في  «يستفل»:  «ش»و  «ص»( في رير 3)

 للقريفة.:  «ع»و  «م»،  «خ»( في 4)

 .«ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»في  «والبعيلة»( لّ ضرد 5)

 .120في الصفحة  ( ضقلّم  بكايته عن العالّمة بحر العلوم6)

غ المحقّمممممممممق امممممممممم
الكركممممممممممي بممممممممممين 

 كلما  الفقهاء
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، وهمو اممغ بسمن ، ولعمّل األبسمن مفمه  (1)الممفوعة علج المجايا  البعيلة 
: أن يراد باعتبمار الحقمائق فمي العقمود اعتبمار اللاللمة اللفظيمة الوضمعية ،  (2)

سواء كان اللفظ اللاّل علمج بنشماء العقمل موضموعاً لمه بففسمه أو مسمتعمالً فيمه 

بقريفة لفظ موضوع آخر ، ليراغ اإلفادة باألخرة بلمج الوضمغ و بذ ال مجاياً 

يعقل الفرق فمي الوضموح المذ  همو مفماط الصمرابة بمين بفمادة لفمٍظ للمطلمب 

بحكممّ الوضممغ ، أو بفادضممه لممه بهممميمة لفممٍظ آخممر يمملّل بالوضممغ علممج برادة 

 المطلب من ذلك اللفظ.

لمقارنمة بممال أو  وهمذا بخممالف اللفمظ الممذ  يكمون داللتممه علمج المطلممب

المتعاقمملين  (3)سمبق مقمال خممارج عمن العقمل و فممإّن االعتمماد عليمه فممي متفماهّ 

وبن كان من المجمايا  القريبمة املّاً راموع عّمما بفمي عليمه ممن عملم العبمرة 

بهير األقوال في بنشماء المقاصمل و ولمذا لمّ يجمّويوا العقمل بالمعاطماة ولمو ممغ 

 علج برادة البيغ ا ماً. (4)سبق مقاٍل أو اقتران باٍل ضلّل 

ومّما ذكرنا يظهر اإلشكال في االقتصار علمج المشمترك اللفظمي اضّكماالً 

 علج القريفة الحاليّة المعيّفة ، وكذا المشترك المعفو .
__________________ 

 208 207:  4نظمر امامغ المقاصمل ، وا 149:  4( بكاه السيّل العاملي فمي مفتماح الكراممة 1)

 .70:  12و 

، وفمي سمائر الفسمخ :  «لعملّ »لكمن بملون  «ش»، وكذا فمي  «ن»ومصّححة  «ف»( كذا في 2)

 ولعّل األولج أن يراد.

 ضفاهّ.:  «ف»( في 3)

 يلّل.:  «ص»( في 4)

األبسممممممممممن فمممممممممممي 
 واه الجمغ

اإلشممممممممممكال فممممممممممي 
االعتممممممممماد علممممممممج 

 القرائن الحاليّة
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قملّم فمي عبمارة التمذكرة ويمكن أن يفطبق علج مما ذكرنما االسمتلالل المت

ّ  خوطب»:  سرهقلسبقوله  و بذ لميس الممراد :  (1) «ألّن المخاطب ال يلر  بِ

أّن المخاطمب ال يفهممّ مفهمما المطلممب ولممو بممالقرائن الخارايممة ، بممل المممراد أّن 

الخطاب بالكفاية لّما لمّ يملّل علمج المعفمج المفشمأ مما لمّ يقصمل الملم وم و ألّن 

ّّ ، كما  هو الهالب بل المّطرد في الكفايا  ، ال يلّل علمج الملم وم الاليم األع

ممممغ الملممم وم الخممماص  (2)مممما لمممّ يقصمممل الممممتكلّّ خصممموص الفمممرد المجمممامغ 

ّ  خوطممب ، وبنّممما يفهممّ  فالخطمماب فممي نفسممه محتمممل ، ال يمملر  المخاطممب بِمم

 المراد بالقرائن الخاراية الكاشفة عن قصل المتكلّّ.

أّن الفيّة بففسمها أو ممغ  (3)ألة المعاطاة والمفروض علج ما ضقّرر في مس

انكشممافها بهيممر األقمموال ال ضممملّر فممي الفقممل واالنتقممال ، فلممّ يحصممل هفمما عقمملل 

لفظيم يقغ التفاهّ به ، لكن هذا الوامه 
ال يجمر  فمي اميمغ مما ذكمروه ممن  (4)

 أمثلة الكفاية.

ّّ بنّممه ربممما يمملّعج : أنّ  العقممود المممملّرة فممي الفقممل واالنتقممال أسممباب  لمم

شممرعيّة ضوقيفيّممة ، كممما بكممي عممن اإليهمماح مممن أّن كممّل عقممٍل اليم وضممغ لممه 

، فمممال بممملّ ممممن االقتصمممار علمممج  (5)الشممارع صممميهة مخصوصمممة باالسمممتقراء 

 المتيقّن.
__________________ 

 .119( ضقلّم في الصفحة 1)

 الجامغ.:  «ش»و  «م»،  «خ»( في 2)

بنّمما يحلّمل الكمالم »:  السمالمعليه( ضقلّم في الواه األّول من الواوه األربعة في معفج قولمه 3)

 .61في الصفحة  «ويحّرم الكالم

 وكتب فوقه : التوايه. «الواه»علج  «ف»( شطب في 4)

 .12:  3( بيهاح الفوائل 5)

رامممممموع اسممممممتلالل 
التمممممذكرة بلمممممج مممممما 

 ذكرناه

أن دعمممممممممممممممممممممممممو  
العقممممممممود أسممممممممباب 

 شرعية ضوقيفية
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ممن البممظ فتمماو  العلممماء ، فهممالً عممن  وهممو كممالم ال محّصممل لممه عفممل م 

 بعهها. (1)ايا  المتكثّرة اآلضية الرو

 «أّن لكّل عقل اليم صيهة ضخّصه شرعاً »ضفسير كالم الفخر : 

، فلعممّل المممراد فيممه مممن الخصوصمميّة  سممرهقلسوأّممما ممما ذكممره الفخممر 

المأخوذة في الصيهة شمرعاً ، همي : اشمتمالها علمج العفموان المعبّمر عمن ضلمك 

العالقممة الحادلممة بممين الراممل  (2)المعاملممة بممه فممي كممالم الشممارع ، فممإذا كانمم  

والمرأة معبّراً عفها في كالم الشارع بالفكاح ، أو ال وايّمة ، أو المتعمة ، فمال 

بلّ من اشتمال عقلها علمج همذه العفماوين ، فمال يجموي بلفمظ الهبمة أو البيمغ أو 

اإلاارة أو نحو ذلك ، وهكذا الكالم في العقود المفشأة للمقاصل األُخمر كمالبيغ 

 ارة ونحوهما.واإلا

فخصوصمميّة اللفممظ مممن بيممث اعتبممار اشممتمالها علممج هممذه العفوانمما  

لهممةً أو عرفمماً و ألنّهمما بهمممذه  (3)المملائرة فممي لسممان الشممارع ، أو ممما يرادفهمما 

 الشرعية التي ال ضحصج. (4)العفوانا  موارد لألبكام 

بط : واوب بيقاع العقل بإنشماء العفماوين الملائرة فمي وعلج هذا ، فالها

ال مممغ قصممل ضلممك  (5)لسممان الشممارع و بذ لممو وقممغ بإنشمماء ريرهمما ، فممإن كممان 

العفاوين كما لو لّ ضقصل المرأة بالّ هبة نفسها أو باارة نفسها مملّة لالسمتمتاع 
 لّ يترضّب عليه اآللار المحمولة في الشريعة علج ال وايّة (6)

__________________ 

 اآلضي.:  «خ»ومصّححة  «ص»( في 1)

 كان.:  «ش»( في رير 2)

 أو بما يرادفها.:  «ف»( في 3)

 ، وفي ريرهما : األبكام. «ش»و  «ف»( كذا في 4)

 ، وفي ريرها كان . «ن»( كذا في 5)

 ، وفي ريرها : ملّة االستمتاع. «ف»( كذا في 6)

واممممممممموب بيقممممممممماع 
العقمممممممل بالعفممممممماوين 
الممملائرة فممممي لسممممان 

 الشارع
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صل هذه العفاوين دخل  فمي الكفايمة التمي بق (1)اللائمة أو المفقطعة ، وبن كان 

 عرف  أّن ضجوي ها راوع بلج علم اعتبار بفادة المقاصل باألقوال.

مميّل ِلما ذكرناه واسمتفلناه ممن كمالم والمله  (2) سرهقلسفما ذكره الفخر 

 .(3) سرهقلس

أّن العقممود متلقّمماة مممن  وبليممه يشممير أيهمماً ممما عممن اممامغ المقاصممل : مممن

 .(4)الشارع ، فال يفعقل عقلل بلفٍظ آخر ليس من افسه 

ومما عممن المسمالك : مممن أنّممه يجمب االقتصممار فممي العقمود الاليمممة علممج 

،  «شمرعاً  (6)المفقولمة »، ومراده ممن  (5)األلفال المفقولة شرعاً المعهودة لهةً 

 هي : المألورة في كالم الشارع.

ّل شرعيم بمادث فمال بملّ لمه ـ  في باب الفكاحوعن كف  العرفان  : أنّه بك

ّّ ذكمر  من دليٍل يلّل علج بصوله ، وهو العقمل اللفظمّي المتلقّمج ممن المفّو. لم

 .(8)لاللة ، وعلّلها بورودها في القرآن  (7)إليجاب الفكاح ألفالاً 
__________________ 

 ، وفي الفسخ : كان . «ن»( كذا في مصّححة 1)

المتقملّم فمي الصمفحة  «كمّل عقمل اليم وضمغ لمه الشمارع صميهة مخصوصمة»قولمه : ( وهو 2)

127. 

ّ  خوطممب»( يعفممي كالمممه فممي التممذكرة : 3) المتقمملّم فممي الصممفحة  «ألّن المخاطممب ال يمملر  بِمم

127. 

 .83:  7( اامغ المقاصل 4)

 .172:  5( المسالك 5)

 بالمفقولة.:  «ف»( في رير 6)

 ، وفي سائر الفسخ : ألفال لاللة. «لاللة ألفال»:  «ص»، وفي  «ش»( كذا في 7)

 .146:  2( كف  العرفان 8)

بشمممممممممارة بعمممممممممض 
الفقهممممماء بلممممممج ممممممما 

 ذكره الفخر
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 (2): مممن ضفسممير  (1)وال يخفممج أّن ضعليلممه هممذا كالصممريح فيممما ذكرنمماه 

 ضوقيفيّة العقود ، وأنّها متلقّاة من الشارع ، وواوب االقتصار علج المتيقّن.

قمول شمرعاً المعهمود الصريح المف (3)ومن هذا الهابط ضقلر علج ضميي  

لهةً من األلفال المتقلّمة في أبواب العقمود الممذكورة ممن ريمره. وأّن اإلامارة 

بلفظ العارية رير اائ ة ، وبلفظ بيغ المففعة أو السمكفج ممثالً ال يبعمل اموايه 

 ، وهكذا.

 إذا ىرفت  ذا ، ف نذكر ألفاظ اإل جاب والوبول  

في اإليجماب ، وال خمالف فيمه فتمًو  ونّصماً ، وهمو  «بع »: لفظ  مفها

وبن كان ممن األضملاد بالفسمبة بلمج البيمغ والشمراء ، لكمن كثمرة اسمتعماله فمي 

 .(4)وقوع البيغ ضعيّفه 

لوضعه لمه ، كمما يظهمر ممن المحكمي عمن  (6) «شري »: لفظ  (5)مفها و

 .(8): لّ يستعمل في القرآن الكريّ بالّ في البيغ  ، بل قيل (7)بعض أهل اللهة 
__________________ 

 .129 127( انظر الصفحة 1)

 .«ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»في  «ضفسير»( لّ ضرد 2)

 ضميّ .:  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ف»( في 3)

و وفممي  «البيممغ»بعممل  «بممه»مممغ ييممادة  «ش»، وكممذا فممي  «ن»ومصممّححة  «ف»( كممذا فممي 4)

 فسخ : لكن كثرة استعماله في البيغ وصل  بلج بلّ ضهفيها عن القريفة.سائر ال

 ، وفي سائر الفسخ : وأّما. «ن»ومصّححة  «ش»و  «ف»( كذا في 5)

 ييادة : فال بشكال في وقوع البيغ به. «ش»و  «ف»( في رير 6)

 .347:  4، والقاموس المحيط  103:  7، ولسان العرب  2391:  6( انظر الصحاح 7)

 .153:  4( قاله السيّل العاملي في مفتاح الكرامة 8)

 ألفال اإليجاب

اإليجمممممممماب بلفممممممممظ 
 «بع »

اإليجمممممممماب بلفممممممممظ 
 «شري »
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 (2)بممالبيغ وباعممه ، كاشممتر   (1)وعممن القمماموس : شممراه يشممريه : ملكممه 

 .(4)ضلّ. وعفه أيهاً : كّل من ضرك شي اً وضمّسك بهيره فقل اشتراه  (3)فيهما 

وربما يستشكل فيه : بقلّة استعماله عرفاً في البيغ ، وكونه محتااماً بلمج 

 لقريفة المعيِّفة ، وعلم نقل اإليجاب به في األخبار وكالم القلماء.ا

 وال يخلو عن واه.

واألكثر علج وقوع البيغ به ، بل لماهر  بالتشالد د «ّ ّكت»ّنها   لفظ و

 نك  اإلرشاد االضّفاق و بيث قال : بنّه ال يقغ البيغ بهير اللفمظ المتّفمق عليمه ك

 .(5) «ملّك »و  «بع »

: مما سمبق فممي ضعريمم البيمغ ، ممن أّن التمليمك بممالعوض  (6)ويملّل عليمه 

المفحّل بلج مبادلة العين بالمال همو الممرادف للبيمغ عرفماً ولهمةً ، كمما صمّرح 

في لهمة العمرب : ملّكم  ريمر   «بع »به فخر اللين ، بيث قال : بّن معفج 
(7). 

: مممن أّن التمليممك يسممتعمل فممي الهبممة بحيممث ال يتبممادر عفممل  (8)وممما قيممل 

 اإلطالق ريرها. فيه : أّن الهبة بنّما يفهّ من ضجريل اللفظ عن العوض ،
__________________ 

 بذا ملكه.:  «ف»( في 1)

 ، وفي سائر الفسخ : واشتراه. «كاشتراه»:  «ش»والمصلر ، وفي  «ن»( كذا في 2)

 والمصلر ، وفي سائر الفسخ : فهما. «ن»ي ( كذا ف3)

 .«شر »، مادّة :  348 347:  4( القاموس المحيط 4)

 .80( راية المراد : 5)

 عليها.:  «ف»( في 6)

 .152:  4( قاله في شرح اإلرشاد ، علج ما بكاه عفه السيّل العاملي في مفتاح الكرامة 7)

 .413:  3( قاله الشهيل الثاني في الروضة البهية 8)

اإليجمممممممماب بلفممممممممظ 
 «ملّك »

االسممممممتلالل علممممممج 
وقممموع البيمممغ بلفممممظ 

 «ملّك »
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ال مممن مممادّة التمليممك ، فهممي مشممتركة معفممًج بممين ممما يتهممّمن المقابلممة وبممين 

المجممّرد عفهمما ، فممإن اضّصممل بممالكالم ِذكممر العمموض أفمماد المجممموع المرّكممب 

بمقتهممج الوضممغ التركيبممي البيممغ ، وبن ضجممّرد عممن ذكممر العمموض اقتهممج 

 ضجريله الملكيّة المجانيّة.

غ بمذلك ضعريمم بمفهوممه الحقيقمي ، وقل عرف  سابقاً : أّن ضعريمم البيم

فلو أراد مفه الهبة المعّوضة أو قصمل المصمالحة ، بفمج صمّحة العقمل بمه علمج 

 صّحة عقل بلفظ ريره مغ الفيّة.

 «بعم »ويشهل لما ذكرنا قول فخر اللين في شرح اإلرشاد : بّن معفمج 

 .(1)في لهة العرب ملّك  رير  

، ففممي مفتمماح الكراممممة : أنّممه قممل يقمممال  «اشمممتري »أّممما اإليجمماب ب و

بصممّحته ، كممما هممو المواممود فممي بعممض نسممخ التممذكرة ، والمفقممول عفهمما فممي 

 .(2)نسختين من ضعليق اإلرشاد 

و  «بعم »من عبارة كمّلِ ممن عطمم علمج  (3)أقول : وقل يستظهر ذلك 

و بذ برادة خصمممموص لفممممظ  (4)، شممممبههما أو ممممما يقمممموم مقامهممممما  «ملّكمممم »

من هذا بعيل الّاً ، وبمله علج برادة مما يقموم مقامهمما فمي اللّهما   «ري ش»

 برادة ما يرادفهما لهةً  (5)األُخر للعاا  عن العربية أبعل ، فيتعيّن 
__________________ 

 ( ضقلّم آنفاً.1)

 .150:  4( مفتاح الكرامة 2)

 .«ف»في  «ذلك»( لّ ضرد 3)

 .80، والشهيل في راية المراد :  164:  1( مثل العالّمة في التحرير 4)

 فتعيّن.:  «ف»( في 5)

 ـاإليجممممممممممماب بمممممممممممم
 «اشتري »



 133 .................................................................  (1) عيبلا دقع ظافلأ صوصخ يف

فممي  (1)، لكممّن اإلشممكال المتقمملّم  «اشممتري »و  «شممري »أو عرفمماً ، فيشمممل 

استعمل في القمرآن الكمريّ فمي  «شري »أولج بالجريان هفا و ألّن  «شري »

 .«اشتري »البيغ ، بل لّ يستعمل فيه بالّ فيه ، بخالف 

ل في ضعيين المراد مفه بقريفمة ضقليممه الملاّل علمج كونمه اإلشكا (2)ودفغ 

بيجاباً بّما بفاًء علج ل وم ضقليّ اإليجماب علمج القبمول ، وبّمما لهلبمة ذلمك ريمر 

صحيح و ألّن االعتماد علج القريفة الهير اللفظية في ضعيين الممراد ممن ألفمال 

اً مممن اعتبممار ، بالّ أن يمملّعج أّن ممما ذكممر سممابق (3)العقممود قممل عرفمم  ممما فيممه 

الصمرابة مخمتّو بصمرابة اللفممظ ممن بيمث داللتممه علمج خصموص العقممل ، 

 وضميّ ه عّما علاه من العقود.

وأّمما ضميّمم  بيجماب عقممل معميّن عممن قبولممه الراامغ بلممج ضميّم  البممائغ عممن 

المشمتر  فمال يعتبمر فيمه الصمرابة ، بمل يكفمي اسمتفادة الممراد ، ولمو بقريفمة 

 ، وفيه بشكال. (5)حوهما أو ن (4)المقام أو رلبته 

و  «قبلممم »أّمممما القبمممول ، فمممال يفبهمممي اإلشمممكال فمممي وقوعمممه بلفمممظ و

 «ملكم »و  «ضملّكم »و  «ابتعم »و  «شمري »و  «اشمتري »و  «رضي »

 مخفّفاً.
__________________ 

 البيغ. ( ضقلّم في الصفحة المتقلّمة بقوله : وربما يستشكل فيه بقلّة استعماله عرفاً في1)

 .«ن»ومصّححة  «ش»من  «دفغ»( كلمة 2)

مممن قولممه : فممإّن االعتممماد عليممه فممي متفمماهّ  126( أشممار بممذلك بلممج ممما ذكممره فممي الصممفحة 3)

 .. المتعاقلين راوع عّما بفج عليه

 بهلبته.:  «ف»( في 4)

 ونحوها.:  «ش»و  «ن»،  «ف»( في 5)

 ألفال القبول
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، مغ أّن المحكمّي عمن اماعمة  (1)من الجامغ  ، فلّ يفقل بالّ  «بع »وأّما 

، ولعمّل اإلشمكال فيمه كإشمكال  (2)من أهل اللهة : اشتراكه بين البيمغ والشمراء 

 في اإليجاب. «اشتري »

واعلّ أّن المحكّي عن نهاية اإلبكام والمسمالك : أّن األصمل فمي القبمول 

 (3)ن بمه االبتملاء ، وريره بلل و ألّن القبول علج الحقيقمة مّمما ال يمكم «قبل »

ممكمن ، وسميأضي ضوضميح ذلمك فمي  «ابتعم »و  «اشمتري »، واالبتلاء بفحو 

 .(4)اشتراط ضقليّ اإليجاب 

ّّ بّن فممي انعقمماد القبممول بلفممظ اإلمهمماء واإلامماية واإلنفمماذ وشممبهها ،  لمم

 واهين.

 «فرع»

ّّ اختلفما فمي  لو أوقعا العقل باأللفال المشتركة بين اإليجماب والقبمول ، لم

ضعيممين المواممب والقابممل بّممما بفمماًء علممج اممواي ضقممليّ القبممول ، وبّممما مممن اهممة 

ّّ عمملم ضرضّممب اآللممار  اختالفهممما فممي المتقمملّم فممال يبعممل الحكممّ بالتحممالم ، لمم

 ابٍل مفهما.المختّصة بكّلٍ من البيغ واالشتراء علج و
__________________ 

، لكمممّن الموامممود فمممي الجمممامغ :  152:  4( نقلممه عفمممه السممميّل العممماملي فمممي مفتمماح الكراممممة 1)

 .246، انظر الجامغ للشرائغ :  «ابتع »

 .«بيغ»، مادّة :  8:  3، والقاموس  69، والمصباح المفير :  1189:  3( انظر الصحاح 2)

،  448:  2، وانظممر نهايممة اإلبكممام  153:  4مفتمماح الكرامممة  ( بكمماه السمميّل العمماملي فممي3)

 .154:  3والمسالك 

 .148و  143( يأضي في الصفحة 4)

القبمممممممممممول بلفمممممممممممظ 
 «بع »

القبمممممممممممول بلفمممممممممممظ 
اإلمهممممممممممممممممممممممممممماء 
واإلامممممممممممممممممممممممممماية 

 وشبههما

لممممممو أوقعمممممما العقممممممل 
باأللفممممممممممممممممممممممممممممممال 

ّّ لمممممممممم المشممممممممممتركة
 اختلفا
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 (2)والفاضمل المقملاد  (1)المحكّي عن اماعة ، مفهّ : السيّل عميمل الملين 

فمي العقمل و للتأّسمي كمما فمي  الثانيان : اعتبار العربيّة (4)والشهيل  (3)والمحقّق 

اامغ المقاصل وألّن علم صّحته بالعربي الهير الماضي يستل م عملم صمّحته 

 بهير العربي بطريٍق أولج.

 وفي الواهين ما ال يخفج.

 .(5)وأضعم مفهما : مفغ صلق العقل علج رير العربي 

 فاألقو  صّحته بهير العربي.

اللحممن مممن بيمث المممادّة والهي ممة ، بفماًء علممج اشممتراط وهمل يعتبممر عملم 

األقو  ذلك و بفاًء علج أّن دليل اعتبار العربية هو لم وم االقتصمار  ؟العربي

 علج المتيقّن من أسباب الفقل ، وكذا اللحن في اإلعراب.
__________________ 

 .162:  4( بكاه عفه الشهيل في بواشيه ، علج ما في مفتاح الكرامة 1)

 .72:  2، وكف  العرفان  184:  2( التفقيح الرائغ 2)

 .59:  4( اامغ المقاصل 3)

 .225:  3( الروضة البهية 4)

 ييادة : مغ التمّكن من العربي. «ف»( في رير 5)

همممممممممممممل ضعتبمممممممممممممر 
العربيمممممممممممة فمممممممممممي 

 العقل؟

األقمممممممو  اعتبمممممممار 
 علم اللحن
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بفممتح البمماء  «ب عتمك»وبكمي عممن فخممر الملين : الفممرق بممين مما لممو قممال : 

األّول دون الثماني بالّ  ، فصمّحح «يّواتمك»بلل  «اّويضك»وبين ما لو قال : 

 .(2)والتوكيل  (1)مغ العج  عن التعلّّ 

و  (3)ولعلّممه لعمملم معفممج صممحيح فممي األّول بالّ البيممغ ، بخممالف التجمموي  

 فإّن له معفًج آخر ، فاستعماله في الت ويل رير اائ .

 لها  المحّرفة ال بأس بها بذا لّ يتهيّر بها المعفج.ومفه يظهر أّن ال

ّّ هممل المعتبممر  عربيممة اميممغ أامم اء اإليجمماب والقبممول ، كممالثمن  (4)لمم

والمثمن ، أم يكفي عربية الصيهة اللالّة علج بنشاء اإليجماب والقبمول ، بتمج 

همو األّول و  (6)األقمو   ؟كفمج «بعتك اين كتماب را بمه ده درهمّ»قال :  (5)لو 

 ّن رير العربي كالمعلوم ، فكأنه لّ يذكر في الكالم.أل

نعممّ ، لممو لممّ يعتبممر ذكممر متعلّقمما  اإليجمماب كممما ال يجممب فممي القبممول 

 ، لكنّ  (7)واكتفي بانفهامها ولو من رير اللفظ ، صّح الواه الثاني 
__________________ 

 العلّ.:  «ف»( في 1)

 .163:  4اح الكرامة ( بكاه الشهيل عن فخر اللين علج ما في مفت2)

 بخالف الثاني.:  «ف»( في 3)

 هل يعتبر.:  «ف»( في 4)

 ضصحيحاً. «ص»و  «ش»في الفسخ ، بالّ أنّها ييل  في  «لو»( لّ ضرد 5)

 واألقو .:  «ف»( في رير 6)

، بالّ أنّه ُصّحح في بعهها بمما فمي الممتن ، والظماهر أّن الكلممة  «األّول»:  «ش»( في رير 7)

: ـ  ، فممإّن الفاضممل المامقمماني قممال بعممل أن ألبتهمما «األّول»الفسممخة األصمملية هكممذا : ورد  فممي 

، وكأنّممه سممهو مممن قلممّ الفاسممخ. وقممال الشممهيل  : أقممول :  «األّول»بمملل  «الثمماني»الظمماهر هممو 

، وشمرح الشمهيل   239كمما ال يخفمج ، انظمر رايمة اآلممال :  «األّول»بلل  «الثاني»الصواب 

 .191 : (هلاية الطالب)

بيقمممممممممممماع العقممممممممممممل 
باللهمممممممممممممممممممممممممممممما  
المحّرفممممممممممة هممممممممممل 
ضعتبمممممممممر عربيمممممممممة 
اميمممممممممغ أاممممممممم اء 

 العقل؟
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في رايمة الممراد فمي مسمألة ضقمليّ القبمول نمّو علمج واموب  ّربمهالشهيل 

 .(1)ذكر العوضين في اإليجاب 

ّّ بنّه هل يعتبر كمون الممتكلّّ عالمماً ضفصميالً بمعفمج اللفمظ ، بمأن يكمون  ل

، أو يكفمي مجمّرد علممه بمأّن  «ائغأنما بم»و  «أبيغ»و  «بع »فارقاً بين معفج 

الظمماهر هممو األّول و ألّن  ؟هممذا اللفممظ يسممتعمل فممي لهممة العممرب إلنشمماء البيممغ

الممتكلّّ مفمه المعفمج  (2)عربية الكالم ليس  باقتهاء نفمس الكمالم ، بمل بقصمل 

الذ  وضمغ لمه عفمل العمرب ، فمال يقمال : بنّمه ضكلّمّ وادّ  المطلمب علمج طبمق 

 «أوامل  البيمغ»و  «أبيمغ»و  «بعم »ذا ميّم  بمين معفمج لسان العمرب ، بالّ ب

 وريرها.

 «فمروختّ»ممرادف لقولمه :  «بع »معرفة أّن  (3)بل علج هذا ال يكفي 

 «بعتمك»، بتج يعرف أّن الميّ في الفارسي عوض ضاء الممتكلّّ ، فيميّم  بمين 

ّّ  «بع ُ »و   بفتح التاء فال يفبهي ضرك االبتيماط وبن كمان فمي «بع   »و باله

 علج علمه. (5)و ولذا نّو بعضل  (4)ضعيّفه نظر 
__________________ 

 .80( انظر راية المراد : 1)

 ، وفي سائر الفسخ : يقصل. «م»و  «خ»،  «ن»( كذا في 2)

 يكتفج.:  «ص»ومصّححة  «ش»( في رير 3)

 في ضعييفه نظراً.:  «ف»( في 4)

 ( لّ نعثر عليه.5)

هممممل يعتبمممممر العلمممممّ 
التفصمممممممممممممممممممممممممميلي 
بمعفممممج اللفممممظ فممممي 

 العقل؟
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: اشتراط الماضويّة ، بل فمي التمذكرة ـ  (1)المشهور كما عن رير وابل 

ولعلّمممه  (2) «اشمممتِر مفّمممي»أو  «أبيعمممك»: اإلامممماع علمممج عممملم وقوعمممه بلفمممظ 

لصمممرابته فمممي اإلنشممماء و بذ المسمممتقبل أشمممبه بالوعمممل ، واألممممر اسمممتلعاء ال 

 بيجاب ، مغ أّن قصل اإلنشاء في المستقبل خالف المتعارف.

: علم اعتبارهما و ولعلّمه إلطمالق  (3)عن القاضي في الكامل والمهذّب و

واللّمبن فمي الهمرع  (4)البيغ والتجارة وعموم العقود ، وما دّل فمي بيمغ اآلبمق 
 : من اإليجاب بلفظ المهارع ، وفحو  ما دّل عليه (5)

__________________ 

، والمحمملّث الكاشمماني فممي مفمماضيح  145:  8( مممفهّ المحقّممق األردبيلممي فممي مجمممغ الفائمملة 1)

 .162:  4، والسيّل العاملي في مفتاح الكرامة  49:  3الشرائغ 

 .462:  1، انظر التذكرة  «اشتر مفّي»بلل  «أشتر »( في التذكرة : 2)

. أّمما الكاممل فمال يوامل لمليفا. وأّمما المهمذّب فلمّ 53:  5( بكاه عفهما العالّممة فمي المختلمم 3)

 ما يلّل علج المطلب.نقم فيه علج 

 من أبواب أبكام العقل. 11، الباب  262:  12( انظر الوسائل 4)

 من أبواب أبكام العقل. 8، الباب  259:  12( الوسائل 5)

همممممممممممممل ضعتبمممممممممممممر 
الماضمممممممموية فممممممممي 

 العقل؟
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 .(1)في الفكاح 

وال يخلو هذا ممن قمّوة لمو فمرض صمرابة المهمارع فمي اإلنشماء علمج 

 المقام ، فتأّمل.واٍه ال يحتاج بلج قريفة 
__________________ 

،  466و . 10، البماب األّول ممن أبمواب عقمل الفكماح ، الحمليث  197:  14( انظر الوسائل 1)

 من أبواب المتعة ، وريرهما من األبواب. 18الباب 

األقممممممممممو  عمممممممممملم 
اعتبممممممممممممممممممممممممممممممممار 

 الماضوية
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وم ضقمليّ اإليجماب علمج القبمول ، وبمه صمّرح : لم ـ  (1)األشهر كما قيل 

 (6)، كمما عمن اإليهماح  (5)والتمذكرة  (4)والسرائر  (3)والوسيلة  (2)في الخالف 

علمج  (9)بعمل بممل آيمة واموب الوفماء  (8)و ولعلّمه لألصمل  (7)واامغ المقاصل 

 في الكتاب والسفّة. «التجارة»و  «البيغ»العقود المتعارفة ، كإطالق 

 ّ : أّن القبول فرع اإليجاب فال يتقلّم عليه ، وأنّه ضابغوياد بعهه
__________________ 

 .52:  5( قاله العالّمة في المختلم 1)

 .56، كتاب البيوع ، المسألة  39:  3( الخالف 2)

 .237( الوسيلة : 3)

 .243:  2( السرائر 4)

 .462:  1( التذكرة 5)

 .413:  1( بيهاح الفوائل 6)

 .60:  4المقاصل ( اامغ 7)

 ، وفي ريرها : األصل. «ف»( كذا في 8)

 .1، المائلة :  (أَْوفُوا بِاْلعُوُو ِ )( وهي قوله ضعالج 9)

هممممل يعتبممممر ضقممممليّ 
علممممممممج اإليجمممممممماب 

؟ القبممممممممممممممممممممممممممممممول
االسممممممتلالل علممممممج 

 االعتبار
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 .(1)له فال يصّح ضقلّمه عليه 

، ولميس فمي  (3)راية المراد عن الخالف : اإلامماع عليمه  (2)وبكج في 

يجماب متّفمق عليمه فيمخمذ اإل (4)الخالف في هذه المسألة بالّ أّن البيغ مغ ضقمليّ 

 .(5)به ، فرااغ 

خالفاً للشيخ في المبسوط في باب الفكاح ، وبن وافق الخالف فمي البيمغ 
بالّ أنّممه عمملل عفممه فممي بمماب الفكمماح ، بممل لمماهر كالمممه عمملم الخممالف فممي  (6)

لفمظ األممر فمي صّحته بين اإلمامية و بيث بنّه بعل مما ذكمر أّن ضقمليّ القبمول ب

اائ  بال خالف قمال : أّمما البيمغ ،  «يّوافي فالنة»الفكاح بأن يقول الرال : 

صّح عفلنا وعفل قموٍم ممن المخمالفين  «بعتكها»فقال :  «بعفيها»فإنّه بذا قال : 

 ، انتهج. (7)، وقال قومل مفهّ : ال يصّح بتج يسبق اإليجاب 

ط مسمتفل بلممج كالممه فممي وكيمم كممان ، ففسمبة القممول األّول بلمج المبسممو

 باب البيغ ، وأّما في باب الفكاح فكالمه صريح في اواي التقليّ ،
__________________ 

:  4( ذكره المحقّمق الثماني وقمال : فمإّن القبمول مبفمّي علمج اإليجماب ، انظمر امامغ المقاصمل 1)

60. 

بعهمها بمما فمي ، بالّ أنّمه صمّحح فمي  «عمن»، وفمي سمائر الفسمخ :  «ش»و  «ف»( كذا في 2)

 المتن.

 .80( راية المراد : 3)

 ضقلّم.:  «ف»( في 4)

 .56، كتاب البيوع ، المسألة  39:  3( الخالف 5)

 .87:  2( المبسوط 6)

 .194:  4( المبسوط 7)

امممممممممممواي ضقمممممممممممليّ 
القبمممممممممممول عفمممممممممممل 

 اماعة
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والشمهيلين فممي  (2)والعالّممة فمي التحريمر  (1)فمي الشمرائغ  ّربممهكمالمحقّق 

و للعموممما  السممليمة عّممما  (4)واماعممة مّمممن ضممأّخر عفهممما  (3)بهممما بعممض كت

يصلح لتخصيصها ، وفحو  اوايه فمي الفكماح الثابم  باألخبمار ، مثمل خبمر 

أبان بمن ضهلمب الموارد فمي كيفيمة الصميهة المشمتمل علمج صمّحة ضقمليّ القبمول 

 (5)أض ّواممممِك متعممممةً علممممج كتمممماب ّ وسممممفّة رسممممول ّ »بقولممممه للمممممرأة : 

فهمي امرأضمك وأنم   «نعّ»: فإذا قال  : ـ  بلج أن قال «وسلّوآلهعليهّصلج

 .(6)أولج الفاس بها 

 (7)وروايمممة سمممهل السممماعل  المشمممهورة فمممي كتمممب الفمممريقين كمممما قيمممل 

 .(8) «يّوافيها»المشتملة علج ضقليّ القبول من ال وج بلفظ 
__________________ 

 .13:  2( الشرائغ 1)

 .164:  1 ( التحرير2)

:  3، والشمهيل الثماني فمي المسمالك  109، واللمعمة :  191:  3( الشهيل األّول فمي الملروس 3)

 .271:  (مخطوط)، وباشية الشرائغ  154

، والمحقّمق السمب وار  فمي الكفايمة :  145:  8( مفهّ المحقّق األردبيلمي فمي مجممغ الفائملة 4)

:  22، وصممابب الجممواهر فممي الجممواهر  349:  18، والمحمملّث البحرانممي فممي الحمملائق  89

 ، وريرهّ. 254

 رسوله ، وفي المصلر : نبيّه.:  «ف»( في 5)

 من أبواب المتعة ، الحليث األّول. 18، الباب  466:  14( الوسائل 6)

 .69:  2، والسيّل الطباطبائي في الرياض  89:  7( قاله الشهيل الثاني في المسالك 7)

، بماب الفكماح علمج ضعلميّ  242:  7، وسمفن البيهقمي  8، الحمليث  263:  2( عوالي الآللي 8)

 .1444، الحليث  354:  7، والتهذيب  5، الحليث  380:  5القرآن ، وانظر الكافي 

االسممممممتلالل علممممممج 
 اواي التقليّ
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، وبّمما  «رضمي »و  «قبلم »والتحقيق : أّن القبول بّما أن يكمون بلفمظ 

فيقممول المخاطممب :  «بعفممي»ألمممر واالسممتيجاب ، نحممو أن يكممون بطريممق ا

 .«ابتع »و مخفّفاً  «ملك »و  «اشتري »، وبّما أن يكون بلفظ  «بعتك»

فالظاهر عملم امواي ضقليممه ، وفاقماً لممن عرفتمه  «قبل »فإن كان بلفظ 
ومجممغ  (4)والمسمالك  (3)سميّة ، بمل المحكمّي عمن المي (2)فمي صملر المسمألة  (1)

، وهمو المحكمي  «قبلم »: أنّه ال خالف فمي عملم امواي ضقمليّ لفمظ  (5)الفائلة 

، وقمل اعتمرف بمه ريمر  (6)عن نهايمة اإلبكمام وكشمم اللثمام فمي بماب الفكماح 

أيهمماً ، بممل المحكممي هفمماك عممن لمماهر  (7)وابممٍل مممن متممأّخر  المتممأّخرين 

 .(8)التذكرة : اإلاماع عليه 

 ويلّل عليه مهافاً بلج ما ذكر ، وبلج كونه خالف المتعارف من
__________________ 

 ، وفي سائر الفسخ : لمن عرف . «لما عرف »:  «ش»، وفي  «ف»( كذا في 1)

 .141 140( رااغ الصفحة 2)

 .165:  4مفتاح الكرامة  ( ال يوال لليفا ، وبكاه السيّل العاملي في3)

 .154:  3( المسالك 4)

 .146:  8( مجمغ الفائلة 5)

:  2، وأُنظمر نهايمة اإلبكمام  165:  4( بكج ذلك عفهما السميّل العماملي فمي مفتماح الكراممة 6)

 .12:  2، وكشم اللثام  448

 .272اهل : ، والسيّل المجاهل في المف 165:  4( مفهّ السيّل العاملي في مفتاح الكرامة 7)

هو باب الفكاح ، لكن لّ نقمم فمي مسمألة ضقمليّ اإليجماب علمج  «هفاك»( المشار بليه بقوله : 8)

القبول علج ما يظهر مفه اإلاماع ، والمواود فيه أنّه نقل المفغ عن أبمل ونفمج عفمه البمأس ، 

 .583:  2انظر التذكرة 

مختمممممممار المملمممممممم 
: التفصممممممميل بمممممممين 

 ألفال القبول

عمممملم اممممواي ضقممممليّ 
القبمممممممممممول بلفمممممممممممظ 

 ونحوه «قبل »

سممممممتلالل علممممممج اال
عمممممممممممملم اممممممممممممواي 
التقمممممليّ فمممممي همممممذه 

 الصورة
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فمرع اإليجماب ، فمال : أّن القبول الذ  هو أبمل ركفمي عقمل المعاوضمة ـ  العقل

مجمّرد  (1)هو ركن للعقل  يعقل ضقلّمه عليه ، وليس المراد من هذا القبول الذ 

، فقمل  (2)ٍء ال يستل م ضحقّقمه قبلمه الرضا باإليجاب بتج يقال : بّن الرضا بشي

يرضج اإلنسان باألمر المستقبل ، بل المراد مفه الرضا باإليجاب علج وامٍه 

فمي الحمال بلمج الموامب علمج وامه العوضميّة و ألّن  يتهّمن بنشماء نقمل مالمه

المشتر  ناقل كالبائغ ، وهمذا ال يتحقّمق بالّ ممغ ضمأّخر الرضما عمن اإليجماب و 

ممن رضمي بمعاوضممة يفشمم ها  بذ ممغ ضقلّمممه ال يتحقّمق الفقممل فمي الحممال ، فمإّن م 

المواممب فممي المسممتقبل لممّ يفقممل فممي الحممال مالممه بلممج المواممب ، بخممالف مممن 

اوضة التي أنشمأها الموامب سمابقاً و فإنّمه يرفمغ بهمذا الرضما يمله رضي بالمع

 من ماله ، ويفقله بلج ريره علج واه العوضية.

ومممن هفمما يتّهممح فسمماد ممما بكممي عممن بعممض المحقّقممين فممي ردّ المملليل 

وضابعاً له وهو : أّن ضبعيّمة القبمول  (3)المذكور وهو كون القبول فرعاً لإليجاب 

لفظ للّفظ ، وال القصل للقصل بتج يمتفغ ضقليممه ، وبنّمما لإليجاب ليس ضبعيّة ال

هو علج سمبيل الفمرض والتف يمل ، بمأن يجعمل القابمل نفسمه متفماوالً لمما يُلقمج 

 بليه من المواب ، والمواب مفاوالً ، كما يقول السائل في
__________________ 

 .«ف»في  «الذ  هو ركنل للعقل»( لّ ضرد عبارة 1)

مجمّرد الرضما باإليجماب سمواء »، والعبارة في سائر الفسخ هكمذا :  «ش»و  «ف»( كذا في 2)

ٍء ال يسممتل م ضحقّقممه فممي الماضممي ، فقممل يرضممج ضحقّممق قبممل ذلممك أم ال ، بيممث بّن الرضمما بشممي

علج بعض الكلما  وُصّحح  العبمارة بفحمو مما ألبتفماه  «ن»بالّ أنّه شطب في  «بلخ .. اإلنسان

 في المتن.

 ، وفي ريرها : فرع اإليجاب. «ف»( كذا في 3)
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فهمو متفماول ، قملّم  «أنا راٍض بما ضعطيفي وقابلل لما ضمفحفمي»مقام اإلنشاء : 

و  «قبلمم »، فعلممج هممذا يصممّح ضقممليّ القبممول ولممو بلفممظ  (1)بنشمماءه أو أّخممر 

 ، انتهج. (2)بن لّ يقّ باماع علج خالفه  «رضي »

لرضمما بممما يصمملر مممن مممن أّن ا (3)وواممه الفسمماد : ممما عرفمم  سممابقاً 

المواب في المستقبل من نقل ماله بإياء ممال صماببه ، لميس فيمه بنشماء نقمل 

مممن القابممل فممي الحممال ، بممل هممو رضمما مفممه باالنتقممال فممي االسممتقبال ، ولمميس 

ٍء ضمابغل لتحقّقمه فمي الخمارج أو ألصمل الرضما بمه المراد أّن أصل الرضا بشي
لمثمال ، بمل الممراد الرضما المذ  بتج يحتاج بلج ضوضيحه بمما ذكمره ممن ا (4)

 ركفاً في العقل. (5) يعلّ قبوالً و

القبمول بلفمظ األممر ،  (6)ومّما ذكرنا يظهر الوامه فمي المفمغ عمن ضقمليّ 

و ألّن رايممة األمممر داللممة  «بعتمك»فقممال :  «بعفمي هممذا بمملرهّ»كمما لممو قممال : 

ضا بها ، لكن لّ يتحقّمق بمجمّرد الرضما بالمعاوضمة طلب المعاوضة علج الر

 المستقبلة نقل في الحال لللرهّ بلج البائغ ، كما ال يخفج.
__________________ 

 ييادة : قال. «ف»( في 1)

ّّ قممال :  «أو أّخمر»، لكمن بلمج كلمممة  165:  4( بكماه السميّل العمماملي فمي مفتماح الكرامممة 2) ، لم

 للّه. وهذا قل ذكره األُستاذ دام

 ( في الصفحة السابقة.3)

، ويظهر من شربي المامقماني والشمهيل  أّن الموامود  «أّوالً قبل الرضا به»:  «ش»( في 4)

 .193، وهلاية الطالب :  245في نسختيهما هو ما ألبتفاه ، انظر راية اآلمال : 

 .«ن»، وشطب عليها في  «ش»و  «ف»في « قبوالً و»( لّ ضرد 5)

 ، وفي ريرها : ضقلم. «ش»( كذا في 6)

عمممملم اممممواي ضقممممليّ 
القبمممممول لمممممو كمممممان 

 بلفظ األمر
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،  (1)وأّممما ممما يظهممر مممن المبسمموط مممن االضّفمماق هفمما علممج الصممّحة بممه 

 فموهون بما ستعرف من مصير األكثر علج خالفه.

وأّما فحو  اوايه في الفكاح ، ففيها بعل اإلرماض عن بكمّ األصمل و 

علممج كممون لفممظ األمممر هممو القبممول و  (2)بفمماًء علممج مفممغ داللممة روايممة سممهل 

، ويميّمله أنّمه  وسملّوآلهعليهّصلجمال ضحقّق القبمول بعمل بيجماب الفبمّي البت

لممواله يلمم م الفصممل الطويممل بممين اإليجمماب والقبممول مفممغ الفحممو  ، وقصممور 

فمي  «نعمّ»و من بيث اشتمالها علج كفاية قمول الممرأة :  (3)داللة رواية أبان 

 اإليجاب.

ّّ اعلممّ : أّن فممي صممّحة ضقممليّ القبممول بلفممظ األمممر اختالفمماً كثيممراً بممين  لمم

فقممال :  «بعفيهمما بممألم»كلممما  األصممحاب ، فقممال فممي المبسمموط : بن قممال : 

، صّح ، واألقو  عفل  أنّه ال يصّح بتج يقمول المشمتر  بعمل ذلمك  «بعتك»

 .(5)، واختار ذلك في الخالف  (4) «اشتري »: 

وصمّرح بمه فممي الهفيمة ، فقممال : واعتبرنما بصمول اإليجمماب ممن البممائغ 

والقبول من المشتر  ، بذراً عن القول بانعقماده باالسمتلعاء ممن المشمتر  ، 

فإنّمه ال يفعقمل بتمج يقمول  «بعتمك»، فيقمول :  «بعفيمه بمألم»وهو أن يقمول : 

 ، وصّرح به (6) «قبل »أو  «اشتري »المشتر  بعل ذلك : 
__________________ 

 .141، وقل ضقلّم في الصفحة  194:  4( المبسوط 1)

 .142( ضقلّم  اإلشارة بليها في الصفحة 2)

 .142( ضقلّم  في الصفحة 3)

 .87:  2( المبسوط 4)

 .56، كتاب البيوع ، المسألة  39:  3( الخالف 5)

 .214( الهفية : 6)

اخممممممتالف الفقهمممممماء 
فممممي صممممّحة ضقممممليّ 
 القبمممممممممممول بلفمممممممممممظ

 األمر

 انعينكلما  الم
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 .(2)والوسيلة  (1)أيهاً في السرائر 

، وبكممي  (3)اممامغ المقاصممل : أّن لمماهرهّ أّن هممذا الحكممّ اضّفمماقي وعممن 

 .(5)عن لاهر الهفية أو صريحها  (4)اإلاماع أيهاً 

، بمل قيمل : بّن همذا الحكمّ لماهر كمّلِ ممن  (6)وعن المسمالك : المشمهور 

 .(7)اشترط اإليجاب والقبول 

: ـ  ي بمماب الفكمماحومممغ ذلممك كلّممه ، فقممل صممّرح الشمميخ فممي المبسمموط فمم

بقريفمة السمياق بلمج  (8)بجواي التقليّ بلفظ األمر بمالبيغ ، ونسمبته بليفما مشمعر 

 علم الخالف فيه بيففا ، فقال :

 «يّواتك»بذا ضعاقلا ، فإن ضقلّم اإليجاب علج القبول فقال : 
__________________ 

 .250 249:  2( السرائر 1)

فصيل ، ولكن علّ فيها من شرائط الصّحة : ضقمليّ اإليجماب ( لّ نقم في الوسيلة علج هذا الت2)

،  449:  2، نعمّ صمّرح بمذلك العالّممة فمي نهايمة اإلبكمام  237علج القبول ، انظر الوسميلة : 

صمار مفشمأً الشمتباه الفّسماخ ، ويميّمل  «يمه»ورم  الفهايمة  «له»ولعّل التشابه بين رم  الوسيلة 

 رائر.هذا االبتمال ضأخير ذكرها عن الس

 .59:  4( اامغ المقاصل 3)

 .«لاهر الهفية»بعل عبارة  «ش»و  «ص»،  «ع»في  «أيهاً »( ورد  4)

 .161:  4، والترديل من السيّل العاملي في مفتاح الكرامة  214( الهفية : 5)

 .153:  3( المسالك 6)

لقبمول والماضموية اإليجماب وا .. ، وفيمه : 161:  4( قاله السيّل العاملي في مفتماح الكراممة 7)

 فيهما.

 ونسبه بليفا مشعراً.:  «ص»، وفي مصّححة  «مشعراً »، وفي ريرها :  «ش»( كذا في 8)

كلمممممممممممممممممممممممممممممممممما  
 المجّويين
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صّح ، وكذا بذا ضقملّم اإليجماب علمج القبمول فمي البيمغ  «قبل  الت ويل»فقال : 

صّح بال خالف ، وأّما بن ضأّخر اإليجاب وس ب ق القبول ، فمإن كمان فمي الفكماح 

صممّح وبن لممّ يُِعممل المم وج  «يّواتكهمما»فقممال :  «يّوافيهمما» فقممال المم وج :

: يّوافيهما يمما رسممول ّ ،  (1)قممال »القبمول ، بممال خممالف و لخبمر السمماعل  : 

القبول وضمأّخر اإليجماب ،  (3)، فتقلّم  (2) «فقال : يّواتكها بما معك من القرآن

عفملنا وعفمل صمّح  «بعتكهما»فقمال :  «بعفيهما»وبن كان هذا فمي البيمغ فقمال : 

،  (5): ال يصمّح بتمج يسمبق اإليجماب  (4)قوٍم من المخمالفين و وقمال قمومل ممفهّ 

 انتهج.

، بمل يمكمن  (6)وبكي اواي التقليّ بهذا اللفظ عمن القاضمي فمي الكاممل 

نسبة هذا الحكّ بلج كّل من امّوي ضقمليّ القبمول علمج اإليجماب بقموٍل مطلمق ، 

اعل  المعبَّمر فيهما عمن القبمول بطلمب وضمّسك له في الفكاح بروايمة سمهل السم

ممممغ ضصمممريحه فمممي البيمممغ بعممملم كفايمممة  ّربممممهالتممم ويل ، بالّ أّن المحقّمممق 

 .(7)االستيجاب واإليجاب صّرح بجواي ضقليّ القبول علج اإليجاب 
__________________ 

 قال الرال.:  «ش»( في 1)

، بماب الفكماح علمج  242:  7هقمي ، وسمفن البي 8، الحمليث  263:  2( انظر عوالي الآللي 2)

 ضعليّ القرآن.

 والمصلر ، وفي سائر الفسخ : فقلّم. «ش»( كذا في 3)

 .198:  9، والمجموع  561:  3( انظر المهفي و البن قلامة 4)

 .194:  4( المبسوط 5)

 .53:  5( بكاه عفه العالّمة في المختلم 6)

 .13:  2( الشرائغ 7)
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ستيجاب واإليجاب ، واعله خارااً عمن قيمل اال سرهقلسوذكر العالّمة 

اعتبمار اإليجمماب والقبممول كالمعاطمماة وامم م بعمملم كفايتممه ، مممغ أنّممه ضممردّد فممي 

 .(1)اعتبار ضقليّ القبول 

أّن األقمو  المفمغ فمي البيمغ و لمما عرفم  ،  (2)وكيم كان ، فقمل عرفم  

علمج اعتبمار  يمكمن المفمغ هفما و بفماءً  «قبلم »بل لو قلفما بكفايمة التقمليّ بلفمظ 

 الماضوية فيما دّل علج القبول.

ّّ بّن هذا كلّمه بفماًء علمج الممذهب المشمهور بمين األصمحاب : ممن عملم  ل

 كفاية مطلق اللفظ في الل وم وعلم القول بكفاية مطلق الصيهة في الملك.

سابقاً في مسألة المعاطماة : ممن أّن البيمغ العرفمي  (3)وأّما علج ما قّويفاه 

، فمالاليم الحكمّ بمالل وم فمي  (4)أّن األصمل فمي الملمك اللم وم مواب للملمك و

كّل ممورد لمّ يقمّ بامماع علمج عملم اللم وم ، وهمو مما بذا خلم  المعاملمة عمن 

اإلنشاء باللفظ رأساً ، أو كان اللفظ المفشأ به المعاملة مّمما قمام اإلامماع علمج 

 ، وأّما في رير ذلك فاألصل الل وم. (5)علم بفادضها الل وم 
__________________ 

 .123:  1( القواعل 1)

 .145( في الصفحة 2)

 اخترناه.:  «ش»و  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ن»( في نسخة بلل 3)

 .96و  40( رااغ الصفحة 4)

،  «ن»ييممادة : وهممو ممما بذا خلمم  المعاملممة عممن اإلنشمماء ، وفممي  «ش»و  «ف»( فممي ريممر 5)

 .«نسخة»كتب عليها :  «ع»و  «م»،  «خ»
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المبسموط  (1)عرف  أّن القبول علج واه طلب البيمغ قمل صمّرح فمي وقل 

 (2)بصّحته ، بل يظهر مفه علم الخالف فيه بيففا ، وبكمي عمن الكاممل أيهماً 

 ، فتأّمل.

أو  «ضملّكممم »أو  «ابتعممم » (3)أو  «اشمممتري »وبن كمممان التقمممليّ بلفمممظ 

فمماألقو  امموايه و ألنّممه أنشممأ ملكيتممه للمبيممغ بممإياء مالممه  «ملّكمم  هممذا بكممذا»

بالّ أّن البممائغ يفشمم  ملكيّممة  (4)عوضمماً ، ففممي الحقيقممة أنشممأ المعاوضممة كالبممائغ 

ماله لصاببه بإياء مال صاببه ، والمشتر  يفش  ملكيّة مال صماببه لففسمه 

الممه بلممج صمماببه ويمملخل مممال بممإياء مالممه ، ففممي الحقيقممة كمملم مفهممما يُخممرج م

صاببه في ملكه ، بالّ أّن اإلدخال في اإليجاب مفهوم من ذكمر العموض وفمي 

 القبول مفهوم من نفس الفعل ، واإلخراج بالعكس.

وبيف ٍذ فليس في بقيقة االشتراء من بيث هو معفمج القبمول ، لكفّمه لّمما 

ئغ بلمج نفسمه بذا كان الهالب وقوعه عقيب اإليجماب ، وبنشماء انتقمال ممال البما

بليه يواب ضحقّق المطاوعة ومفهموم القبمول ، أُطلمق عليمه  (5)وقغ عقيب نقله 

القبول ، وهذا المعفج مفقود فمي اإليجماب المتمأّخر و ألّن المشمتر  بنّمما يفقمل 

ماله بلج البائغ بااللت ام الحاصل من اعمل مالمه عوضماً ، والبمائغ بنّمما يفشم  

 لك ، ال بمللول الصيهة.بليه كذ (6)انتقال المثمن 
__________________ 

 .«ش»في رير  «في»( لّ ضرد 1)

 .148( كما ضقلّم في الصفحة 2)

 و.:  «أو»بلل  «ش»( في 3)

 كالتبايغ.:  «ف»( في 4)

 ييادة : له. «خ»و  «ن»،  «ف»( في 5)

 ، وفي سائر الفسخ : الثمن. «ف»( كذا في 6)

امممممممممممواي ضقمممممممممممليّ 
القبمممممول لمممممو كمممممان 
بلفمممممممممممممممممممممممممممممممممممممظ 

 «اشمممممممممممممممممممممتري »
ونحمممممممممممممممممممممممممممموه ، 
واالسمممممممممممممممممممممتلالل 

 عليه
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 «اشمتري »: بمأّن ـ  (1)مما بكمي  وقل صّرح في الفهاية والمسمالك علمج

و ألّن  «قبلمم »لميس قبموالً بقيقمةً ، وبنّممما همو بملل ، وأّن األصممل فمي القبمول 

يجموي االبتملاء  «اشمتري »القبول في الحقيقة ما ال يمكن االبتلاء بمه ، ولفمظ 

 به.

: أنّه بففسه ال يكون قبوالً ، فال يفافي ما ذكرنا ممن ضحقّمق  (2)ومرادهما 

لميس  «رضي  بمالبيغ»بول فيه بذا وقغ عقيب ضمليك البائغ ، كما أّن مفهوم الق

 فيه بنشاء لفقل ماله بلج البائغ بالّ بذا وقغ متأّخراً و ولذا مفعفا عن ضقليمه.

بالفسمممبة بلمممج بفمممادة نقمممل الممممال  «اشمممتري »و  «رضمممي »فكممملم ممممن 

 ومطاوعة البيغ عفل التقلّم والتأّخر متعاكسان.

اماع علج اعتبار القبول في العقل يوامب ضمأخير قولمه فإن قل  : بّن اإل
بتممج يقممغ قبمموالً و ألّن بنشمماء مالكيتممه لمممال الهيممر بذا وقممغ  «اشممتري »:  (3)

عقيممب ضمليممك الهيممر لممه يتحقّممق فيممه معفممج االنتقممال وقبممول األلممر ، فيكممون 

 متأّخراً الت اماً باأللر عقيب بنشاء التألير من البمائغ ، بخمالف مما «اشتري »

لو ضقلّم و فإّن مجّرد بنشاء المالكيّة لماٍل ال يواب ضحقّمق مفهموم القبمول ، كمما 

 المبابا  أو اللقطة ، فإنّه ال قبول فيه رأساً. (4)لو نو  ضملّك 
__________________ 

،  448:  2، وانظممر نهايممة اإلبكممام  153:  4( بكمماه السمميّل العمماملي فممي مفتمماح الكرامممة 1)

 .154:  3والمسالك 

 مرادهّ.:  «ف»( في 2)

 قبوله.:  «خ»، وفي  «قول»:  «ف»( في 3)

 ملك.:  «ف»( في 4)
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قلمم  : المسمملّّ مممن اإلاممماع هممو اعتبممار القبممول مممن المشممتر  بممالمعفج 

الشممامل للرضمما باإليجمماب ، وأّممما واممموب ضحقّممق مفهمموم القبممول المتهمممّمن 

 للمطاوعة وقبول األلر ، فال.

لممك : أّن بنشمماء القبممول ال بمملّ أن يكممون اامعمماً ضبمميّن مممن اميممغ ذ (1)فقممل 

لتهممّمن بنشمماء الفقممل وللرضمما بإنشمماء البممائغ ضقمملّم أو ضممأّخر وال يعتبممر بنشمماء 

 انفعال نقل البائغ.

 «اشمتري »فقل ضحّصل مّما ذكرناه : صّحة ضقمليّ القبمول بذا كمان بلفمظ 

يمث بنّمه لمّ ، بل هو لاهر بطالق الشيخ في الخمالف و ب (2)وفاقاً لمن عرف  

 (4)، وقممل عرفمم   (3)يتعممّرض بالّ للمفممغ عممن االنعقمماد باالسممتيجاب واإليجمماب 

، وكمذا السميّل  «اشمتري »علم الماليمة بين المفغ عفه والمفغ عن ضقليّ مثمل 

في الهفية ، بيث أطلق اعتبار اإليجاب والقبول ، وابتري بمذلك عمن انعقماده 

وكذا لاهر بطالق الحلبي فمي الكمافي ،  (5)بالمعاطاة وباالستيجاب واإليجاب 

 .(6)، بيث لّ يذكر ضقليّ اإليجاب من شروط االنعقاد 
__________________ 

 وقل.:  «ف»( في 1)

 ( في الصفحة السابقة.2)

 .56، كتاب البيوع ، المسألة  39:  3( الخالف 3)

 .149 148( انظر الصفحة 4)

 .214( الهفية : 5)

 (.فصل في عقل البيغ) 352:  ( انظر الكافي في الفقه6)
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 (1)والحاصممل : أّن المصممرح بممذلك فممي ممما واممل  مممن القمملماء الحلممّي 

علمج  (3)، فمن التعّجب بعل ذلمك بكايمة اإلامماع عمن الخمالف  (2)وابن بم ة 
كفايمة االسمتيجاب  (5)ضقليّ اإليجاب ، مغ أنّه لّ يم د علمج االسمتلالل لعملم  (4)

 .(7)بأّن ما علاه مجمغل علمج صمّحته ، ولميس علمج صمّحته دليمل  (6)واإليجاب 

ول ع مر  أّن مثل هذا مّما يموهن االعتمماد علمج اإلامماع المفقمول ، وقمل نبّهفما 

 علج أمثال ذلك في مواردها.

نعّ ، يشكل األمر بأّن المعهود المتعارف من الصميهة ضقمليّ اإليجماب ، 

ق بممين المتعممارف هفمما وبيفممه فممي المسممألة اآلضيممة ، وهممو الوصممل بممين وال فممر

 اإليجاب والقبول ، فالحكّ ال يخلو عن شوب اإلشكال.

ّّ بّن ما ذكرنا ااٍر في كمّل قبموٍل يممدّ  بإنشماٍء مسمتقّلٍ كاإلامارة التمي  ل

 ، والفكاح «ملك »أو  «ضملّك  مفك مففعة كذا»يمدّ  قبولها بلفظ 
__________________ 

، وفمي سمائر الفسمخ :  «ن»ومصمّححة  «ش»، هكذا ورد  الكلمة فمي  243:  2( السرائر 1)

، وهو سمهول أو ضصمحيم ، فإنّمه قمل ضقملّم آنفماً : أّن الحلبمي أطلمق ، ولمّ  «الحليّ »بلل  «الحلبي»

 يذكر ضقليّ اإليجاب.

 .237( الوسيلة : 2)

، كمما ضقمملّم فمي صمملر المسمألة ، والشممهيل  80( بكماه عفمه الشممهيل األّول فمي رايممة الممراد : 3)

 .153:  3الثاني في المسالك 

 ييادة : ل وم. «ص»( في 4)

 ، وفي سائر الفسخ : بعلم. «ش»( كذا في 5)

 ( كذا في الفسخ ، والظاهر سقوط كلمة : بالّ.6)

 .56، كتاب البيوع ، ذيل المسألة  40:  3( انظر الخالف 7)

وهممممممممن اإلاممممممممماع 
المفقمممممممممول علمممممممممج 
واممممممممموب ضقمممممممممليّ 

 اإليجاب
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 .«ض ّوا »و  (2) «أنكح »بلفظ  (1)الذ  يمدّ  قبوله 

فقمل  «ارضهفم » أو ما يتهمّمفه ك «قبل »وأّما ما ال بنشاء في قبوله بالّ 

كمما كمان فمي  (3)ء يقال بجواي ضقليّ القبول فيمه و بذ ال التم ام فمي قبولمه بشمي

البائغ ، بل ال يفش  بمه معفمج ريمر الرضما بفقل ماله بلج  (4)قبول البيغ الت ام 

كممما  (6)أّن الرضمما يجمموي ضعلّقممه بممأمٍر مترقّممب  (5)بفعممل المواممب ، وقممل ضقمملّم 

 «رضمي  برهفمك همذا عفمل »يجوي ضعلّقه بمأمٍر محقّمق ، فيجموي أن يقمول : 

 .«رهف »فيقول : 

ن اهة ضحقّمق عفموان والتحقيق : علم الجواي و ألّن اعتبار القبول فيه م

المممرضهن ، وال يخفممج أنّممه ال يصمملق االرضهممان علممج قبممول الشممخو بالّ بعممل 

 .(7)ضحقّق الرهن و ألّن اإليجاب بنشاءل للفعل ، والقبول بنشاءل لالنفعال 

 في الهبة والقرض ، فإنّه ال يحصل من بنشاء القبول (8)وكذا القول 
__________________ 

 ولها.قب:  «ش»( في رير 1)

 ، وفي سائر الفسخ : نكح . «ف»( كذا في 2)

 ء.، وفي سائر الفسخ : لشي «ف»( كذا في 3)

 ، وفي سائر الفسخ : الت اماً. «ش»( كذا في 4)

 .144( ضقلّم في الصفحة 5)

 مستقبل.:  «ف»( في 6)

ء ألّن اإليجمماب بنشمماء للفقمل ، والقبممول بنشمما:  «ش»و  «ع»،  «م»،  «خ»( فمي نسممخة بملل 7)

 لالنتقال.

 القبول.:  «ع»ومصّححة  «ص»،  «خ»( في 8)

ضقممممممممممليّ القبممممممممممول 
فيمممممممممما ال بنشممممممممماء 
فممممممممممي قبولممممممممممه باّل 

 ونحوه «قبل »

التحقيمممممممممق عممممممممملم 
 الجواي
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 (2)ء ، وبنّما يحصل بمه الرضما بفعمل الموامب ، ونحوهما الت ام بشي (1)فيهما 

 قبول المصالحة المتهّمفة لإلسقاط أو التمليك بهير عوض.

المعاوضة ، فلّما كان ابتملاء االلتم ام بهما وأّما المصالحة المشتملة علج 

علج واه سواء ، ولميس االلتم ام  (3)اائ اً من الطرفين ، وكان نسبتها بليهما 
الحاصممل مممن أبمملهما أمممراً مهممايراً لاللتمم ام الحاصممل مممن اآلخممر ، كممان  (4)

ّّ لّما انعقمل اإلامماع  البادإ مفهما مواباً و لصلق المواب عليه لهةً وعرفاً. ل

ج ضوقّمم العقمل علمج القبمول ، لم م أن يكمون االلتم ام الحاصمل ممن اآلخمر علم

كان بيجابماً آخمر ، فيلم م ضركيمب  «صالحتك»بلفظ القبول و بذ لو قال أيهاً : 

 العقل من بيجابين.

وضحقّق من اميغ ذلك : أّن ضقليّ القبول فمي الصملح أيهماً ريمر امائ  و 

 «قبلم »أّن  (5)، وقمل عرفم   «رضمي »و  «قبل »بذ ال قبول فيه بهير لفظ 

 مغ التقليّ ال يلّل علج بنشاٍء لفقل العوض في الحال. «رضي »و 

 : (6)فتلّخو مّما ذكرنا : أّن القبول في العقود علج أقسام 
__________________ 

 ، وفي ريرها : فيها. «ص»و  «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في 1)

 نحوهما.:  «ص» ( في2)

 بليها.:  «ف»( في 3)

 وكان االلت ام.:  «ف»( في 4)

 .144 143( في الصفحة 5)

 «ن»محيممم  فمممي  «لاللمممة»، بالّ أّن  «لاللمممة أقسمممام»:  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»( فمممي 6)

 ضصحيحاً.

لمممممممممم وم ضممممممممممأخير 
القبممممممممممممول فممممممممممممي 
المصممممممممممممممممممممممممالحة 
المشممممممممتملة علممممممممج 

 المعاوضة

ضلخممميو مممما سممممبق 
، وبيممممممممان أقسممممممممام 

 القبول
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ٍء من القابل ، كفقل ماٍل عفمه أو يوايّمة ، ألنّه بّما أن يكون الت اماً بشي

 يكون فيه سو  الرضا باإليجاب. وبّما أن ال

 واألّول علج قسمين :

ألّن االلت ام الحاصل من القابل ، بّما أن يكون نظيمر االلتم ام الحاصمل 

 من المواب كالمصالحة ، أو متهايراً كاالشتراء.

 والثاني أيهاً علج قسمين :

ألنّممممه بّممممما أن يعتبممممر فيممممه عفمممموان المطاوعممممة كاالرضهممممان واالضهمممماب 

، وبّممما أن ال يثبمم  فيممه اعتبممار أييممل مممن الرضمما باإليجمماب  (1)واالقتممراض 

 كالوكالة والعارية وشبههما.

فتقليّ القبمول علمج اإليجماب ال يكمون بالّ فمي القسمّ الثماني ممن كمّلٍ ممن 

 القسمين.

ّّ بّن مهمايرة االلتم ام فمي قبممول البيمغ اللتم ام بيجابمه اعتبمار عرفممي ،  لم

فكّل من الت م بفقل ماِله علج واه العوضية لماٍل آخر يسمّمج مشمترياً ، وكمّل 

 من نقل مال ه علج أن يكون عوضه ماالً من آخر يسّمج بائعاً.

ه بعموٍض فهمو البمائغ ، وكمّل  وبعبارةٍ اخر  : كلُّ من ملَّك مال مه ريمر 
(2) 

ن مِلك مال  ريِره بعوض ماله فهمو المشمتر  ، وبالّ فكملم م فهمما فمي الحقيقمة م 

ه بإياء ماِل ريِره ، ويملك مال  ريِره بإياء ماله.  يملِّك مال ه رير 
__________________ 

 اإلقراض.:  «ف»( في 1)

 فكّل.:  «ش»( في 2)

ممممما يجمممموي ضقليمممممه 
 من ضلك األقسام
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 المواال  بين إ جابا وقبولا

ّّ العالّممة  (1)ذكره الشيخ في المبسوط في بماب الخلمغ  والشمهيلان  (2)، لم
 .(5)، والشيخ المقلاد  (4)والمحقّق الثاني  (3)

قممال الشممهيل فممي القواعممل : المممواالة معتبممرة فممي العقممل ونحمموه ، وهممي 

 (7)والمسممتثفج مفممه ، وقممال  (6)مممأخوذة مممن اعتبممار االضّصممال بممين االسممتثفاء 

 الحمل هلل والصالة»اإليجاب :  بعض العاّمة : ال يهّر قول ال وج بعل
__________________ 

 .362:  4( المبسوط 1)

 ، في الفكاح والخلغ. 80و  4:  2( القواعل 2)

، وقممال فممي  264:  2( أّمما الشممهيل األّول فقممل صمّرح بممذلك فممي كتماب الوقممم مممن الملروس 3)

. وأّمما الشمهيل 191:  3س ، الملرو «وال يقملح ضخلّمل آٍن أو ضمففٍّس أو سمعال»كتاب البيمغ مفمه : 

 .384:  9و ،  9:  6الثاني فقل صّرح بذلك في الهبة والخلغ من المسالك ، انظر المسالك 

 ، في البيغ. 59:  4، في الخلغ ، واامغ المقاصل  201:  1( رسائل المحقّق الكركي 4)

 .24:  2( التفقيح الرائغ 5)

 مستثفج.والمصلر ، وفي سائر الفسخ : ال «ف»( كذا في 6)

 فقال.:  «ش»( في رير 7)

اشمممممتراط الممممممواالة 
 العقل في

مممممما أفممممماده الشمممممهيل 
فممممممممممممي اعتبممممممممممممار 

 المواالة
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 .(1) «علج رسول ّ ، قبل  نكابها

: بلمج  (2)ومفه : الفوريّة في استتابة المرضلّ ، فيعتبمر فمي الحمال ، وقيمل 

 لاللة أيام.

 ومفه : السكو  في ألفاء األذان ، فإن كان كثيراً أبطله.

، وكممذا  (3)ومفمه : السمكو  الطويمل فمي ألفمماء القمراءة أو قمراءة ريرهما 

 التشّهل.

ومفه : ضحريّ المأمومين في الجمعة قبل الركوع ، فإن ضعّملوا أو نسموا 

 بتج ركغ فال امعة. واعتبر بعض العاّمة ضحريمهّ معه قبل الفاضحة.

أنّمه ضكمرار ، والممواالة  (4)ومفه : المواالة في التعريمم بحيمث ال يفسمج 

، انتهمج  (6)ليتموالج  (5)سمتمنف  في سفة التعريم ، فلو راغ في ألفماء المملّة ا
(7). 

أقمممول : باصمممله أّن األممممر المتممملّرج شمممي اً فشمممي اً بذا كمممان لمممه صمممورة 

اضّصالية في العمرف ، فمال بملّ فمي ضرضّمب الحكمّ المعلّمق عليمه فمي الشمرع ممن 

 اعتبار صورضه االضّصالية ، فالعقل المرّكب من اإليجاب والقبول القائّ
__________________ 

 .307:  17قاله الفوو  ، انظر المجموع ( 1)

 .189:  2( قاله العالّمة في اإلرشاد 2)

 ( في المصلر ييادة : خاللها.3)

 ال يصلق.:  «ف»( في 4)

 استأنم ، وفي المصلر : استمنم.:  «ف»( في 5)

 .73، القاعلة  234:  1( القواعل والفوائل 6)

 .«م»و  «ف»في  «انتهج»( لّ ضرد 7)
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كمالٍم وابمٍل ممرضبط بعهمه بمبعض ، فيقملح ضخلّمل  (1)عاقلين بمف لمة بففس المت

بذا كمان الفصممل  (2)الفصمل المخمّل بهي تمه االضّصمالية و ولمذا ال يصملق التعاقمل 

مفرطاً في الطول كسفة أو أييمل ، وانهمباط ذلمك بنّمما يكمون بمالعرف ، فهمو 

ول بممما ال فممي كممّل أمممٍر بحسممبه ، فيجمموي الفصممل بممين كممّلٍ مممن اإليجمماب والقبمم

بمين الكلمما  بمما ال  (4)مفهما ، ويجوي الفصمل  (3)يجوي بين كلما  كّل وابٍل 

 يجوي بين الحروف ، كما في األذان والقراءة.

وما ذكره بسن لو كان بكّ الِملك والل وم في المعاملمة مفوطماً بصملق 

، وبممإطالق  (5)وفمماء بممالعقود العقممل عرفمماً ، كممما هممو مقتهممج التمّسممك ب يممة ال

كلما  األصحاب في اعتبار العقل في الل وم بمل الملمك ، أّمما لمو كمان مفوطماً 

 فال يهّره علم صلق العقل. «التجارة عن ضراٍض » (6)أو  «البيغ»بصلق 

وأّمما اعمل المأخمذ فمي ذلمك اعتبمار االضّصمال بمين االسمتثفاء والمسممتثفج 

ذه القاعلة و فإّن أكثر الكليا  بنّما يلتفم  بليهما مفه ، فألنه مفشأ االنتقال بلج ه

 من التأّمل في مورٍد خاّص ، وقل صّرح في القواعل
__________________ 

 .«ف»في  «بمف لة»( لّ ضرد 1)

 ، وفي ريرها : المعاقلة. «ف»( كذا في 2)

 .«ف»في  «وابل»( لّ ضرد 3)

و  «خ»ونسممخة بمملل  «ص»ي ، وورد  فمم «ش»و  «م»،  «ن»فممي  «الفصممل»( لممّ ضممرد 4)

 .«ف»، وما ألبتفاه مطابق ل  «الكلما »بعل  «ع»

 .1( المائلة : 5)

 .«و»:  «أو»بلل  «ف»( في 6)

المفاقشمممممممممة فيمممممممممما 
 أفاده الشهيل
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 .(1)مكّرراً بكون األصل في هذه القاعلة كذا 

ويحتمل بعيلاً أن يكون الواه فيمه : أّن االسمتثفاء أشملّ ربطماً بالمسمتثفج 

تثفج مفممه معممه عممن بمملّ الكممذب بلممج مفممه مممن سممائر اللوابممق و لخممروج المسمم

الصلق ، فصلقه يتوقّم عليه و فلمذا كمان طمول الفصمل هفماك أقمبح ، فصمار 

ّّ ضُعلّ  مفمه بلمج سمائر األُممور  أصالً في اعتبار المواالة بين أا اء الكالم ، ل

المرضبطة بالكالم لفظماً أو معفمج ، أو ممن بيمث صملق عفمواٍن خماّصٍ عليمه و 

 قراءة أو أذاناً ، ونحو ذلك.عقلاً أو  (2)لكونه 

ّّ في ضطبيق بعهها علج ما ذكمره خفماء ، كمسمألة ضوبمة المرضملّ و فمإّن  ل

راية ما يمكمن أن يقمال فمي ضوايهمه : بّن المطلموب فمي اإلسمالم االسمتمرار ، 

 فإذا انقطغ فال بلّ من بعادضه في أقرب األوقا .

أبموال الصمالة ممن وأّما مسألة الجمعة ، فألّن هي ة االاتماع في اميمغ 

 القيام والركوع والسجود مطلوبة ، فيقلح اإلخالل بها.

وللتأّمل في همذه الفمروع ، وفمي صمّحة ضفريعهما علمج األصمل الممذكور 

 مجال.
__________________ 

وهمي ممأخوذة ممن اعتبمار االضّصمال »( مفها ما أفاده في القاعلة المشار بليها آنفاً ممن قولمه : 1)

وهمو ممأخوذ »:  (243الصمفحة ) 80، ومفهما قولمه فمي القاعملة  «المستثفج مفهبين االستثفاء و

لعلّهمما »:  (270الصمفحة ) 86، ومفها قوله فمي القاعملة  «من قاعلة المقتهي في أُصول الفقه

:  (308الصمفحة ) 105، ومفها قولمه فمي القاعملة  «مأخوذان من قاعلة اواي الفسخ قبل الفعل

 .«رالباً واصلة األخذ باالبتياط »

 ككونه.:  «ص»( في 2)
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ّّ بّن المعيممار فممي المممواالة موكممول بلممج العممرف ، كممما فممي الصممالة  لمم

 والقراءة واألذان ونحوها.

فمي مسمألة ضقمليّ القبمول  (1)ويظهر من رواية سمهل السماعل  المتقلّممة 

اواي الفصل بين اإليجاب والقبول بكالٍم طويمل أافبمّي و بفماًء علمج مما فهممه 

، واإليجمماب  «يّوافيهما»ممن أّن القبمول فيهما قمول ذلمك الصمحابّي : الجماعمة 

يّواتكهمما بممما معممك مممن »بعممل فصممٍل طويممل :  وسمملّوآلهعليهّصلجقولممه 

 و ولعّل هذا موهنل آخر للرواية ، فافهّ. «القرآن
__________________ 

 .148و  142( رااغ الصفحة 1)
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 ّن جم ة الشرائط الت: ذكر ا جماىة  و

 التنجيز ف: العود

ء بممأداة الشممرط ، بممأن يقصممل المتعاقمملان بممأن ال يكممون معلّقمماً علممج شممي

 ء ، ال في ريرها.انعقاد المعاملة في صورة واود ذلك الشي

واميغ ممن ضمأّخر  (3)والعالّمة  (2)والحلّي  (1)ومّمن صّرح بذلك : الشيخ 

قمممملّس ّ ضعممممالج  (6)وريممممرهّ  (5)ق الثمممماني والمحقّمممم (4)عفممممه ، كالشممممهيلين 

 أروابهّ.

 (7): أّن ضعليممق ـ  وعمن فخمر الملين فمي شمرح اإلرشماد فمي بماب الوكالمة

 الوكالة علج الشرط ال يصّح عفل اإلمامية ، وكذا ريره من
__________________ 

 .23، كتاب الوكالة ، المسألة  354:  3، والخالف  399:  2( المبسوط 1)

 .99:  2السرائر ( 2)

 ، وريرها. 4:  2و ،  266و  252:  1، والقواعل  433و  114:  2( التذكرة 3)

 5، والمسمالك  263:  2، الملروس  168:  3 (الروضمة البهيمة)( اللمعة اللمشقية وشربها 4)

 .357و  239: 

 .77:  12و ،  15 14:  9و ،  180:  8( اامغ المقاصل 5)

 128، والمحقّمق السمب وار  فمي الكفايمة :  216و  193:  2الشمرائغ ( كالمحقّق الحلّي في 6)

 .207و  189:  3، والمحلّث الكاشاني في مفاضيح الشرائغ  140و 

 ، وفي ريرها : ضعلّق. «ص»و  «ن»ومصّححتي  «ش»( كذا في 7)

اشمممممتراط التفجيمممممم  
 في العقل
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 .(1)العقود ، اليمة كان  أو اائ ة 

، ولماهر المسمالك فمي  (2)دعمو  اإلامماع عليمه وعن ضمهيل القواعمل : 

والظاهر عملم الخمالف  .(3): االضّفاق عليه ـ  مسألة اشتراط التفجي  في الوقم

 ، وبن لّ يتعّرض األكثر في هذا المقام. (4)فيه كما اعترف به رير وابل 

ويلّل عليه : فحو  فتاويهّ ومعاقل اإلاماعا  في اشتراط التفجي  فمي 

غ كونه من العقود الجائ ة التي يكفي فيها كمّل مما دّل علمج اإلذن ، الوكالة ، م

أن  (5)بتج أّن العالّممة ادّعمج اإلامماع علمج مما بكمي عفمه علمج عملم صمّحة 

، وعلممج  (6) «أنمم  وكيلممي فممي يمموم الجمعممة أن ضبيممغ عبممل »يقممول الموّكممل : 

 أن  وكيلي ، وال ضبغ عبل  بالّ في يوم»قوله :  (7)صّحة 
__________________ 

 .526:  7( بكاه عفه السيّل العاملي في مفتاح الكرامة 1)

، وبكماه السميّل العماملي فمي  «االضّفاق عليمه»، وفيه :  198، القاعلة  533( ضمهيل القواعل : 2)

 .639:  7مفتاح الكرامة 

 .357:  5( المسالك 3)

، والمحمملّث  140الكفايممة : ، والمحقّممق السممب وار  فممي  284:  1( كالعالّمممة فممي التحريممر 4)

 .207:  3الكاشاني في مفاضيح الشرائغ 

 ، وفي سائر الفسخ : علج صّحة. «ن»ومصّححة  «ش»،  «ف»( كذا في 5)

، وفممي سممائر الفسممخ : أنمم  وكيلممي فممي أن ضبيممغ  «ن»ومصممّححة  «ش»،  «ف»( كممذا فممي 6)

 عبل  يوم الجمعة.

علمج  «ن»ج عملم صمّحة ، وشمطب فمي ، وفي سمائر الفسمخ : وعلم «ش»و  «ف»( كذا في 7)

 .«علم»كلمة 

دعممممممو  اإلاممممممماع 
 علج هذا الشرط
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بعمممل  (2)، ممممغ كمممون المقصمممود وابممملاً. وفمممّرق بيفهمممما اماعمممة  (1) «الجمعمممة

: بممأّن العقممود لّممما كانمم  متلقّمماةً مممن ـ  االعتممراف بممأّن هممذا فممي معفممج التعليممق

بهممذه الهمموابط ، وبطلمم  فيممما خممرج عفهمما وبن أفمماد   (3)الشممارع أُنيطمم  

 فائلضها.

 ؟ان األمممر كممذلك عفمملهّ فممي الوكالممة فكيممم الحممال فممي البيممغفممإذا كمم

 وبالجملة ، فال شبهة في اضّفاقهّ علج الحكّ.

الكممالم فممي واممه االشممتراط ، فالممذ  صممّرح بممه العالّمممة فممي  (4)وأّممما 

ّّ فمّرع  التذكرة : أنّه مفاٍف للج م بال اإلنشاء ، بل اعل الشرط همو الجم م لم

امواي التعليمق ، قمال : الخممامس ممن الشمروط : الجم م ، فلمو علّممق عليمه عملم 

المشمي ة و للجهمل بثبوضهما بمال العقمل  (5)العقل علج شرٍط لّ يصمّح وبن شمرط 

وبقائها ملّضه ، وهو أبل قمولي الشمافعي ، وألهرهمما عفملهّ : الصمّحة و ألّن 

 انتهج كالمه. ، (6)هذه صفة يقتهيها بطالق العقل و ألنّه لو لّ يشأ لّ يشتِر 
__________________ 

، والعبارة مفقولة بالمعفج ، كما صّرح بمذلك المحقّمق المامقماني ، انظمر  114:  2( التذكرة 1)

 .225راية اآلمال : 

، وضبعمه السميّل العماملي فمي مفتماح الكراممة  241 240:  5( مفهّ الشهيل الثاني في المسالك 2)

7  :527. 

 ، وفي ريرها : نيط . «ن»مصّححة و «ش»و  «ف»( كذا في 3)

 وبنّما.:  «ن»و  «ف»( في 4)

 والمصلر : وبن كان الشرط. «ش»( في 5)

 .462:  1( التذكرة 6)

وامممممممممه اشمممممممممتراط 
 التفجي 
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في قواعله ، قمال : ألّن االنتقمال بحكمّ  ّربمهوضبعه علج ذلك الشهيل 

 ، انتهج. (1)الرضا وال رضا بالّ مغ الج م ، والج م يفافي التعليق 

لمممك : أّن المعتبمممر همممو عممملم التعليمممق علمممج أممممٍر مجهمممول ومقتهمممج ذ

 .(2)الحصول ، كما صّرح به المحقّق في باب الطالق 

فمي مسمألة  (4)والمسمالك  (3)وذكر المحقّمق والشمهيل الثانيمان فمي الجمامغ 

أّن التعليمممق بنّمممما يفمممافي اإلنشممماء فمممي العقمممود :  «بن كمممان لمممي فقمممل بعتمممه»

 يه مجهول الحصول.واإليقاعا  بيث يكون المعلّق عل

لكّن الشهيل في قواعله ذكر في الكالم المتقلّم : أّن الج م يفافي التعليمق 

و ألنّممه بعرضممة عمملم الحصممول ولممو قمملّر العلممّ بحصمموله ، كممالتعليق علممج 

الوصممم و ألّن االعتبممار بجممفس الشممرط دون أنواعممه ، فمماعتبر المعفممج العممام 

ّّ قمال : فمإن قلم  : يبطمل قولمه فمي  (5)فعلمج همذا  دون خصوصيا  األفراد. ل

قلم  : همذا  .(7) «بن كمان لمي فقمل بعتمه مفمك بكمذا»:  (6)صورة بنكار التوكيمل 

 متوقّغ الحصول ، فهو علّة للوقوع أو [(8)علج ]ضعليق علج واقغ ، ال 
__________________ 

 .35، القاعلة  65:  1( القواعل والفوائل 1)

 .19:  3( الشرائغ 2)

 ، واللفظ له. 305:  8قاصل ( اامغ الم3)

 .276:  5( المسالك 4)

 والمصلر. «ش»من  «فعلج هذا»( عبارة 5)

 الوكيل.:  «ف»( في 6)

 والمصلر. «ش»من  «مفك بكذا»( عبارة 7)

 ( من المصلر.8)
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لو قال في صورة بنكمار وكالمة  (1)مصاببل له ، ال معلّق عليه الوقوع ، وكذا 

بن كانمم  يواتممي فهممي »ضلّعيممه المممرأة : التمم ويل وبنكممار التمم ويل بيممث 

 .ّربمه، انتهج كالمه  (2) «طالق

بأنّمه أممرل واقمغ  «بن كان لي فقل بعته»وعلّل العالّمة في القواعل صّحة 

يعلمان واوده ، فال يهّر اعله شمرطاً ، وكمذا كمّل شمرٍط علمّ واموده و فإنّمه 

 ، انتهج. (3)ال يواب شّكاً في البيغ وال وقوفه 

وضفصيل الكالم : أّن المعلّق عليه ، بّمما أن يكمون معلموم التحقّمق ، وبّمما 

 أن يكون محتمل التحقّق.

وعلج الواهين ، فإّما أن يكون ضحقّقه المعلوم أو المحتمل فمي الحمال أو 

المسممتقبل وعلممج التقممادير ، فإّممما أن يكممون الشممرط مّممما يكممون مصممّححاً للعقممل 

ء مّمما يصمّح ضملّكمه شمرعاً ، أو مّمما يصمّح بخراامه عمن الملمك ، يككمون الشم

ونحمموه ، وكممون المشممتر  مّمممن يصممّح  (4)كهيممر أُّم الولممل ، وريممر الموقمموف 

ـ  ضملّكه شرعاً ، كأن ال يكون عبلاً ، ومّمن يجوي العقل معمه بمأن يكمون بالهماً 

 ، وبّما أن ال يكون كذلك.

ّّ التعليق ، بّما مصمّرح بمه ، و ملّكتمك »بّمما اليم ممن الكمالم ، كقولمه : ل

 خذ هذا»، وقوله في القرض والهبة :  «هذا بهذا يوم الجمعة
__________________ 

 ، وفي المصلر : وكذا القول. «نقول»ييادة :  «ش»( في 1)

 .35، القاعلة  65:  1( القواعل والفوائل 2)

 .261 260:  1( القواعل 3)

 عليه.ييادة :  «ش»( في رير 4)

التعليممممممممق  صممممممممور
 في العقود
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، فممإّن التمليممك معلّممق علممج  «خممذه بممال عمموض يمموم الجمعممة»، أو  «بعوضممه

ضحقّق الجمعة في الحال أو فمي االسمتقبال ، ولهمذا ابتممل العالّممة فمي الفهايمة 
و  (3)بطمالن بيمغ الموارث لممال موّرلمه بظمّن بياضمه  (2)وولله في اإليهماح  (1)

بالّ أنّمه معلّمق ، والتقمملير : بن  معلّمالً بمأّن العقمل وبن كمان مفّجم اً فمي الصمورة

 ما  موّرلي فقل بعتك.

فما كمان مفهما معلموم الحصمول بمين العقمل ، فالظماهر أنّمه ريمر قمادح ، 

 (4)وفاقمماً لمممن عرفمم  كالمممه كممالمحقّق والعالّمممة والشممهيلين والمحقّممق الثمماني 

فمي مسمألة مما  (8)واإليهماح  (7)بسموط عمن الم (6)وبكي أيهاً  (5)والصيمر  

، بل لّ يوال في ذلمك خمالفل صمريح ، ولمذا  «بن كان لي فقل بعته»لو قال : 

 .(9)ادّعج في الرياض في باب الوقم علم الخالف فيه صريحاً 

وممما كممان معلمموم الحصممول فممي المسممتقبل وهممو المعبّممر عفممه بالصممفة 

 هر أنّه داخل في معقل اضّفاقهّ علج علم الجواي وبن كان ضعليلهّفالظا
__________________ 

 .477:  2( نهاية اإلبكام 1)

 .420:  1( بيهاح الفوائل 2)

 ، وفي سائر الفسخ : موضه. «ن»ونسخة بلل  «ف»( كذا في 3)

 .166 165( ضقلّم الفقل عن همالء األعالم في الصفحة 4)

 ه فيما بأيليفا من كتابه وال علج الحاكي عفه.( لّ نعثر علي5)

 .639:  7( الحاكي هو السيّل العاملي في مفتاح الكرامة 6)

 .385:  2( المبسوط 7)

 .360:  2( بيهاح الفوائل 8)

 .18:  2( الرياض 9)

التعليممممممممممق علممممممممممج 
معلممممموم الحصممممممول 

 بين العقل

التعليممممممممممق علممممممممممج 
معلممممموم الحصممممممول 

 في المستقبل
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،  (1)للمفغ باشتراط الج م ال يجر  فيه كما اعترف به الشهيل فيما ضقملّم عفمه 

، بمل يظهمر ممن عبمارة المبسموط فمي  (2)اني فيما بكمي عفمه ونحوه الشهيل الث

باب الوقم كونه مّما ال خالف فيه بيففا ، بل بين العاّمة و فإنّمه قمال : بذا قمال 

لّ يصّح الوقم بال خمالف و ألنّمه  «بذا ااء رأس الشهر فقل وقفته»الواقم : 

و فمإّن ذيلممه يمملّل  (4)، انتهممج  (3)مثمل البيممغ والهبمة ، وعفمملنا مثمل العتممق أيهماً 

علممج أّن مماللممة الوقممم للبيممغ والهبممة ريممر مخممتّو باإلماميممة ، نعممّ مماللتممه 

 للعتق مختّو بهّ.

وما كمان مفهما مشمكوك الحصمول وليسم  صمّحة العقمل معلّقمة عليمه فمي 

 الواقغ كقلوم الحاّج فهو المتيقّن من معقل اضّفاقهّ.

علّقممة عليممه كاألمثلممة المتقلّمممة فظمماهر بطممالق وممما كممان صممّحة العقممل م

بن كمان لمي فقمل »كالمهّ يشمله ، بالّ أّن الشيخ في المبسوط بكمج فمي مسمألة 

قوالً من بعض الفماس بالصمّحة ، وأّن الشمرط ال يهمّره و مسمتلال بأنّمه  «بعته

لّ يشترط بالّ ما يقتهميه بطمالق العقمل و ألنّمه بنّمما يصمّح البيمغ لهمذه الجاريمة 

ن الموّكممل بذا كممان أذن لممه فممي الشممراء ، فممإذا اقتهمماه اإلطممالق لممّ يهممّر ممم

بلهاره وشرطه ، كما لو شرط في البيغ ضسمليّ المثمن أو ضسمليّ الممثمن أو مما 

 ، انتهج. (5)أشبه ذلك 
__________________ 

 .165( ضقلّم في الصفحة 1)

 .239:  5( انظر المسالك 2)

 .299:  3( المبسوط 3)

 .«ف»في  «انتهج»د ( لّ ضر4)

 .385:  2( المبسوط 5)

التعليممممممممممق علممممممممممج 
مشمممممممممممممممممممممممممممممكوك 

 الحصول
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وهذا الكالم وبن بكاه عن بعمض الفماس ، بالّ أّن الظماهر ارضهماهه لمه. 

وباصله : أنّه كما ال يهّر اشتراط بعض لوايم العقل المترضّبمة عليمه ، كمذلك 

ال يهّر ضعليق العقل بما هو معلّق عليمه فمي الواقمغ ، فتعليقمه بمبعض مقلّماضمه 

راياضه ، فكمما ال يهمّر اإللم ام بمما يقتهمي العقمل الت اممه  (1)ببعض كاإلل ام 
 ، كذلك التعليق بما كان اإلطالق معلّقاً عليه ومقيّلاً به. (2)

وهمذا الوامه وبن لمّ يمفهض لملفغ محمذور التعليمق فمي بنشماء العقمل ألّن 

المعلّق علج ذلمك الشمرط فمي الواقمغ همو ضرضّمب األلمر الشمرعي علمج العقمل ، 

بنشاء مللول الكالم الذ  هو وليفمة الممتكلّّ ، فمالمعلّق فمي كمالم الممتكلّّ دون 

ء لميس معلّقماً فمي كمالم ء ، والمعلّمق علمج شميرير معلّق في الواقغ علج شمي

ء خمارج عمن ممللول الكمالم ء ، بل وال مفّجم اً ، بمل همو شميالمتكلّّ علج شي

 بتحقّق اإلاماع عليه.بالّ أّن لهور ارضهاء الشيخ له كاٍف في علم الظّن 

مغ أّن لاهر هذا التوايه لعملم قملح التعليمق يملّل علمج أّن محمّل الكمالم 

فيما لّ يعلّ واود المعلّق عليه وعلمه ، فال واه لتموّهّ اختصاصمه بصمورة 

 .(3)العلّ 

ويميّممل ذلممك : أّن الشممهيل فممي قواعممله اعممل األصممّح صممّحة ضعليممق البيممغ 

 ويظهر .(4) «بعتك بن قبل »بائغ : علج ما هو شرطل فيه ، كقول ال
__________________ 

 كإل ام بعض.:  «م»و  «ن»،  «ف»( في 1)

 أو الت امه.:  «ف»( في 2)

:  «ن»، وكتمب عليهما فممي  «ف»فمي  «ممغ أّن الظماهر بلممج بصمورة العلمّ»( لمّ ضمرد عبمارة 3)

 نسخة.

 .41، القاعلة  156 155:  1( القواعل والفوائل 4)
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 .(2)القواعل  (1)يهاً في أواخر مفه ذلك أ

ّّ بنّك قل عرف  أّن العملة في المسألة همو اإلامماع ، وربمما يتموّهّ أّن  ل

الواه في اعتبار التفجي  هو علم قابلية اإلنشاء للتعليمق ، وبطالنمه واضمح و 

ن كان هو مللول الكالم فالتعليق رير متصمّور فيمه ، بالّ ألّن المراد باإلنشاء ب

أّن الكالم ليس فيه ، وبن كان الكالم في أنّه كما يصّح بنشاء الملكيمة المتحقّقمة 

علج كّل ضقلير ، فهمل يصمّح بنشماء الملكيّمة المتحقّقمة علمج ضقمليٍر دون آخمر ، 

اً أو قِراضماً بذا خمذ الممال قرضم» (3)، أو  «هذا لك بن ااء ييل رملاً »كقوله : 

فممال ريممب فممي أنّممه أمممر متصممّور واقممغ فممي  ؟، ونحممو ذلممك «أخذضممه مممن فممالن

 العرف والشرع كثيراً في األوامر والمعامال  ، من العقود واإليقاعا .

ويتلممو هممذا الواممه فممي الهممعم : ممما قيممل : مممن أّن لمماهر ممما دّل علممج 

مسممبّبه عليممه بممال وقوعممه ، فتعليممق ألممره بشممرط ممممن سممببيّة العقممل ضرضّممب 

 .(4)المتعاقلين مخالم لذلك 

وفيه بعل الهّض عن علم انحصار أدلّة الصمّحة واللم وم فمي مثمل قولمه 

 وضسلّط الفاس (6)و ألّن دليل بلّية البيغ  (5) (أَْوفُوا بِاْلعُوُو ِ )ضعالج 
__________________ 

 بالّ أنّها صّحح  بما ألبتفاه. «ن»هكذا في ، و «آخر»:  «ش»و  «م»( في 1)

 ، وريرهما. 251، القاعلة  258و ،  238، القاعلة  237:  2( انظر القواعل والفوائل 2)

 ، وفي ريرهما : و. «ن»و  «ف»( كذا في 3)

 .79:  32و ،  352:  27و ،  198:  23( قاله صابب الجواهر في الجواهر 4)

 .1( المائلة : 5)

 .275، البقرة :  (َوأََحلَّ هللاُ اْلبَْيعَ )وله ضعالج ( مثل ق6)

وامممممممممممموه اُخممممممممممممر 
ضمممممممممممممممممممممممممممممممعيفة 
الشمممممممممممممممممممممممممممتراط 

 التفجي 
ـ عممممملم قابليمممممة  1

 اإلنشاء للتعليق

ـ لممم وم ضرضيمممب  2
مسممممممممممبّب العقممممممممممل 

 عليه
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: أّن العقمل سمبب لوقموع مللولمه فيجمب ـ  كاٍف في بلبا  ذلك (1)علج أموالهّ 

أَْوفاُلالوا )بالّ مفمماد  (أَْوفاُلالوا باِلالاْلعُوُو ِ )الوفمماء بممه علممج طبممق مللولممه ، فلمميس مفمماد 

اممه التعليممق فترقّممب ضحقّممق فممي أّن العقممل كالعهممل بذا وقممغ علممج و (2) (بِاْلعَْهالالدِ 

 المعلّق عليه في ضحقّق المعلّق ال يواب علم الوفاء بالعهل.

والحاصمل : أنّمه بن أُريمل بالمسمبّب همو ممللول العقمل ، فعملم ضخلّفمه عمن 

بنشاء العقل من البليهيّا  التي ال يعقل خالفها ، وبن أُريمل بمه األلمر الشمرعي 

لمق البيمغ الملكيّمة المفّجم ة ، بمل همو وهو لبو  الملكيّة ، فيمفمغ كمون ألمر مط

مطلممق الملممك ، فممإن كممان البيممغ ريممر معلّممق كممان ألممره الشممرعي الملممك الهيممر 

المعلّق ، وبن كان معلّقاً فألره الملكيّة المعلّقة ، مغ أّن ضخلّم الملك عمن العقمل 

 كثير الّاً.

 (3)بعتممك بن شمم   أو بن »مممغ أّن ممما ذكممره ال يجممر  فممي مثممل قولممه : 

 ، فإنّه ال يل م هفا ضخلّم ألر العقل عفه. «قبل 

ممغ أّن هممذا ال يجممر  فممي الشممرط المشمكوك المتحقّممق فممي الحممال ، فممإّن 

 العقل بيف ٍذ يكون مراعج ال موقوفاً.

فممي ريممره مممن العقممود التممي قممل يتممأّخر  (4)مممغ أّن ممما ذكممره ال يجممر  

 ليس علجمقتهاها عفها كما ال يخفج ، وليس الكالم في خصوص البيغ ، و
__________________ 

، انظمر عموالي الآللمي  «الفاس مسلّطون علمج أمموالهّ»:  وسلّوآلهعليهّصلج( مثل قوله 1)

 .99، الحليث  222:  1

 .34( اإلسراء : 2)

 وبن.:  «ش»و  «ف»( في 3)

 .«ف»ساقطة من  «في الشرط المشكوك بلج ال يجر »( عبارة 4)
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 ليل علج بلة.هذا الشرط في كّل عقل د

ّّ األضممعم مممن الواممه المتقمملّم : التمّسممك فممي ذلممك بتوقيفيّممة األسممباب  لمم

الشممرعية الموابممة لوامموب االقتصممار فيهمما علممج المتمميقّن ، ولمميس بالّ العقممل 

 العار  عن التعليق.

مموالهّ بذ فيه : أّن بطالق األدلّة مثل بلّية البيمغ ، وضسملّط الفماس علمج أ

، وبّل التجمارة عمن ضمراٍض ، وواموب الوفماء بمالعقود ، وأدلّمة سمائر العقمود 

 .(1)كاٍف في التوقيم 

وبالجملة ، فإلبا  هذا الشرط في العقود مغ عموم أدلّتهما ووقموع كثيمٍر 

 مفها في العرف علج واه التعليق بهير اإلاماع محقّقاً أو مفقوالً مشكل.

ّّ بّن القمادح هممو ضعليمق اإلنشمماء ، وأّمما بذا أنشممأ ممن ريممر ضعليمق صممّح  لم

العقل وبن كان المفش  متمردّداً فمي ضرضّمب األلمر عليمه شمرعاً أو عرفماً ، كممن 

 (2)يفشمم  البيممغ وهممو ال يعلممّ أّن المممال لممه ، أو أّن المبيممغ مّممما يتمممّول ، أو أّن 

ريمر ذلمك مّمما يتوقّمم صمّحة العقمل  المشتر  راٍض بمين اإليجماب أم ال ، أو

عليه عرفاً أو شرعاً ، بل الظاهر أنّه ال يقلح اعتقماد عملم ضرضّمب األلمر عليمه 

 بذا ضحقّق القصل بلج التمليك العرفي.

وقل صّرح بما ذكرنا بعض المحقّقين و بيمث قمال : ال يخمّل يعمّ فسماد 

 .(3)المعاملة ما لّ يكن سبباً الرضفاع القصل 
__________________ 

 بالتوقيم.:  «ف»( في 1)

 وأّن.:  «ف»( في 2)

 .115( صّرح به المحقّق التستر  في مقابس األنوار : 3)

ـ ضوقيفيّمممممممممممة  3
األسممممممممممممممممممممممممممممباب 

 الشرعيّة

الشممممّك فممممي ضرضّممممب 
األلممممممممممممر علممممممممممممج 

 إلنشاءا
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نعممّ ، ربممما يشممكل األمممر فممي فقممل الشممروط المقّومممة كعمملم ال وايّممة أو 

من دون العلمّ  الشّك فيها في بنشاء الطالق ، فإنّه ال يتحقّق القصل بليه مفّج اً 

ٍء ممن بال وايّة ، وكذا الرقّية في العتق ، وبيف ٍذ فإذا مّسم  الحاامة بلمج شمي

ذلك لالبتياط ، وقلفا بعلم اواي ضعليق اإلنشاء علمج مما همو شمرط فيمه ، فمال 

وبن كان فمي الواقمغ معلّقماً ، أو يوّكمل ريمره  (1)بلّ من ببرايه بصورة التفجي  

مل الجاهل بالحال بإيقاعه ، و ال يقلح فيه ضعليق الوكالة واقعاً علمج كمون الموّكِ

 مالكاً للفعل و ألّن فساد الوكالة بالتعليق ال يواب ارضفاع اإلذن.

 (2)بالّ أّن لمماهر الشممهيل فممي القواعممل الجمم م بممالبطالن فيممما لممو يّواممه 

، فظهممر بلّهمما ، وعلّممل ذلممك  (3)امممرأة يشممّك فممي أنّهمما محّرمممة عليممه أو محلّلممة 

لج م بال العقل. قال : وكذا اإليقاعما  ، كمما لمو خمالغ اممرأةً أو طلّقهما بعلم ا

قاضممياً ال يعلممّ  السممالمعليهوهممو شمماّك فممي يوايّتهمما ، أو ولّممج نائممب اإلمممام 

 أهليّته وبن لهر أهالً.

ّّ قال : ويخرج من هذا بيغ مال موّرله لظفّه بياضمه ، فبمان ميّتماً و ألّن  ل

صيّة البائغ ريمر معلوممة ، وبن قيمل بمالبطالن الج م هفا باصل ، لكن خصو

،  (5)فظهمر ميتماً  (4)أمكن و لعلم القصل بلج نقل ملكه. وكذا لو يّوج أممة أبيمه 

 انتهج.
__________________ 

 ، وفي سائر الفسخ : التفّج . «م»و  «خ»،  «ن»،  «ف»( كذا في 1)

 والمصلر ، وفي سائر الفسخ : يّوج. «ف»( كذا في 2)

 والمصلر. «ف»من  «أو محلّلة( 3)

 أمته ابفه.:  «ف»( في 4)

 .238، القاعلة  238:  2( القواعل والفوائل 5)

الشممممممممممممممّك فممممممممممممممي 
الشممممممممممممممممممممممممممممروط 

 المقّومة
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والظمماهر الفممرق بممين مثممال الطممالق وطرفيممه ، بإمكممان الجمم م فيهممما ، 

 دون مثال الطالق ، فافهّ.

وقمال فممي موضمغٍ آخممر : ولممو طلّمق بحهممور خفثيمين فظهممرا رالممين ، 

بحهمور ممن يظفّمه فاسمقاً فظهمر عملالً ، ويشمكالن فمي أمكن الصمّحة ، وكمذا 

 ، انتهج. (2)بلج طالٍق صحيح  (1)العالّ بالحكّ و لعلم قصلهما 
__________________ 

 .«ص»، كما في المصلر ومصّححة  «قصله»( كذا في الفسخ ، والصواب : 1)

 .143، القاعلة  367:  1( القواعل والفوائل 2)



 175 ......................................................................  لوبقلاو باجيإلا نيب قباطتلا

 ّن جم ة شروط العود  و

 التنابق بين اإل جاب والوبول

فلو اختلفا في المهمون بأن أوامب البمائغ البيمغ علمج وامٍه خماّص ممن 

بيث خصوص المشمتر  أو الممثمن أو المثمن أو ضوابمغ العقمل ممن الشمروط ، 

 فقبل المشتر  علج واٍه آخر ، لّ يفعقل.

شمتراط واضمح ، وهمو ممأخوذ ممن اعتبمار القبمول ، وهمو وواه هذا اال

اشمتريته »فقمال :  «بعته من موّكلك بكمذا»الرضا باإليجاب ، فحيف ٍذ لو قال : 

، فقمال الموّكمل الهيمر  «بعم  همذا ممن موّكلمك»لّ يفعقل ، ولمو قمال :  «لففسي

فمأمر المخاطممب وكيلممه  «بعتممك»صمّح ، وكممذا لممو قمال :  «قبلمم »المخاطمب : 

اشمتري  نصمفه بتممام »، فقمال :  «بعتك العبل بكمذا»ول فقبل ، ولو قال : بالقب

،  «بعتمك العبمل بمائمة درهممّ»لممو قمال :  (1)لمّ يفعقمل ، وكمذا  «المثمن أو نصمفه

 .(2) «اشتريته بعشرة ديفار»فقال : 

 : (3)، فقال أبلهما  «بعتكما العبل بألم»ولو قال لاللفين : 
__________________ 

 .«ف»في  «كذا»د ( لّ ضر1)

 ( كذا في الفسخ ، والصواب : دنانير.2)

 أبل.:  «ف»( في 3)

اشمممممتراط التطمممممابق 
بمممممممممين االيجممممممممماب 

 والقبول

وواممممممممممممه هممممممممممممذا 
 االشتراط
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لمّ يقمغ ، ولمو قمال كملم مفهمما ذلمك ، ال يبعمل  «اشتري  نصفه بفصم المثمن»

فقمممال المشمممتر  :  «بعتممك العبمممل بمائمممة»الجممواي ، ونحممموه لمممو قمممال البمممائغ : 

 ، وفيه بشكال. «اشتري  كّل نصٍم مفه بخمسين»



ٌّلك عقي نأ  177 ............................................................. ٍلاح يف هلوبقو هباجيإ نم 

   (1)الشروط ف: العود  ّن جم ةو

 أن  وع كلٌّ ّن إ جابا وقبولا ف: حالل 

 ّنهما اإل شاء (2) جوز لكّل واحدل 

فلو كان المشتر  فمي بمال بيجماب البمائغ ريمر قابمل للقبمول ، أو خمرج 

 البائغ بال القبول عن قابلية اإليجاب ، لّ يفعقل.

ّّ بّن عمملم قابليتهممما بن كممان لعمملم كونهممما قممابلين للتخاطممب كممالمو   لمم

معفممج المعاقمملة  والجفممون واإلرممماء بممل الفمموم فواممه االعتبممار عمملم ضحقّممق

 والمعاهلة بيف ٍذ.

وأّمما صمّحة القبمول ممن الموصمج لمه بعمل ممو  الموصمي ، فهمو شممرط 

لممو ممما  قبممل  (4)، ال ركممن و فممإّن بقيقممة الوصممية اإليصمماء ، ولممذا  (3)بقيقممة 

 القبول قام وارله مقامه ، ولو ردّ ااي له القبول بعل ذلك.

 برضاهما ، فلخرواه أيهاً عن مفهوم (5)وبن كان لعلم االعتبار 
__________________ 

 .«ف»في  «في العقل»( لّ ضرد 1)

 .«ف»في  «وابل»( لّ ضرد 2)

 شرط ضحقّقه.:  «ص»( في 3)

 ذا.وك:  «ش»و  «ن»( في رير 4)

 اعتبار.:  «ف»( في 5)

اشممممممممتراط أهليممممممممة 
المتعاقممممممملين معممممممماً 

 بين العقل
 واه هذا الشرط
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التعاهمل والتعاقمل و ألّن المعتبمر فيمه عرفماً رضمما كمّلٍ مفهمما لمما يفشم ه اآلخممر 

ممف ٍه أو رّق لممو فممرض أو  بممين بنشممائه ، كمممن يعممرض لممه الحجممر بف ل ممٍس أو س 

 مرض مو .

واألصل في اميغ ذلك : أّن المواب لو فسخ قبل القبول لهمي اإليجماب 

المشممتر  فممي يمممان اإليجمماب ريممر راٍض ، أو كممان  السممابق ، وكممذا لممو كممان

، فصمّحة كمّلٍ ممن اإليجماب والقبمول يكمون ـ  مّمن ال يعتبمر رضماه كالصمهير

معفاه قائماً في نفس الممتكلّّ ممن أّول العقمل بلمج أن يتحقّمق ضممام السمبب ، وبمه 

ّّ معفج المعاقلة ، فإذا لّ يكمن همذا المعفمج قائمماً فمي نفمس أبملهما ، أو قمام  يت

 ولّ يكن قيامه معتبراً ، لّ يتحقّق معفج المعاقلة.

ّّ بنّهممّ صممّربوا بجممواي لحمموق الرضمما لبيممغ المكممره ، ومقتهمماه عمملم  لمم

اعتباره من أبلهما بين العقل ، بل يكفي بصوله بعله ، فهالً عمن بصموله 

حكمّ فمي المكمره علمج بعل اإليجاب وقبل القبمول ، اللهمّ بالّ أن يلتم م بكمون ال

 خالف القاعلة ألال اإلاماع.

 «فرع»

لو اختلم المتعاقلان ااتهاداً أو ضقليلاً في شروط الصميهة ، فهمل يجموي 

واموه ، لالثهما : اشمتراط عملم  ؟أن يكتفي كلم مفهمما بمما يقتهميه مذهبمه أم ال

ل بكونه سبباً في الفقل كما لو فرضمفا أنّمه كون العقل المرّكب مفهما مّما ال قائ

ال قائمل بجممواي ضقممليّ القبمول علممج اإليجمماب وامواي العقممل بالفارسممي أردههمما 

 أخيرها.

ل فيها بمف لة  واألّوالن مبفيّان علج أّن األبكام الظاهرية المجته 

عممممممممملم اشمممممممممتراط 
الرضمممممممممما بممممممممممين 

 العقل

اخمممممممممممممممممممممممممممممتالف 
المتعاقمممممممملين فممممممممي 

 شروط الصيهة
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الواقعية االضطرارية ، فاإليجاب بالفارسية من المجتهل القائمل بصمّحته عفمل 

ممن  يممراه بمماطالً بمف لممة بشممارة األخممرس وبيجمماب العمماا  عممن العربيمممة ، م 

وكصالة المتيّمّ بالفسبة بلج واال الماء ، أم همي أبكمام عذريّمة ال يعمذّر فيهما 

 .(2)من ااتهل أو قلّل فيها ، والمسألة محّررة في األُصول  (1)بالّ 

بذا كان بطالن العقمل عفمل كمّلٍ ممن المتخمالفين مسمتفلاً بلمج فعمل هذا كلّه 

اآلخر ، كالصرابة والعربية والماضوية والترضيب ، وأّمما الممواالة والتفجيم  

وبقماء المتعاقملين علممج صمفا  صممّحة اإلنشماء بلمج آخممر العقمل ، فالظمماهر أّن 

التفجيمم  أو  بممالمواالة أو (3)اختالفهمما يواممب فسمماد المجممموع و ألّن بمماإلخالل 

البقمماء علممج صممفا  صممّحة اإلنشمماء ، يفسممل عبممارة مممن يراهمما شممروطاً و فممإّن 

المواممب بذا علّممق مممثالً ، أو لممّ يبممق  علممج صممفة صممّحة اإلنشمماء بلممج يمممان 

القبول باعتقاد مشمروعيّة ذلمك ، لمّ يجم  ممن القائمل بمبطالن همذا ضعقيمب همذا 

بعل فموا  الممواالة بم عّ صمّحة  اإليجاب بالقبول ، وكذا القابل بذا لّ يقبل بالّ 

ذلممك و فإنّممه يجممب علممج المواممب بعممادة بيجابممه بذا اعتقممل اعتبممار المممواالة ، 

 فتأّمل.
__________________ 

 .«ف»في  «بالّ »( لّ ضرد 1)

وراامغ ريرهما ممن  (.هلايمة فمي األممر الظماهر  الشمرعي) 22( انظر مطارح األنظمار : 2)

 .«مر الظاهر  عن الواقعيبا اء األ»كتب األُصول في مبحث 

 .«باالختالل»كونها :  «ف»، والظاهر من  «اإلخالل»:  «ص»و  «ع»( في 3)

اخمممممممممممممممممممممممممممممتالف 
المتعاقمممممممملين فممممممممي 
المممممممممممممممممممممممممممممممواالة 
والتفجيممممممممممممممممممممممممممم  

 واألهليّة
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 ّسْلة

 (1) [أحكاع الموبوْ بالعود الفاسد]

 (2) [األّول]

 لو قبض ما ابتاعه بالعقل الفاسل لّ يملكه ، وكان مهموناً عليه.

 مقتهج فرض الفساد.أّما علم الملك و فألنه 

المتفّرعة علمج  (3)وأّما الهمان بمعفج كون ضلفه عليه وهو أبل األُمور 

، وفمي  (4)القبض بالعقل الفاسل فهو المعروف ، وادّعج الشيخ في باب الرهن 

فقيمه عصمره  (6)، وضبعه في ذلك  (5)موضغ من البيغ : اإلاماع عليه صريحاً 

 .(7)لقواعل في شرح ا

وفي السرائر : أّن البيغ الفاسل يجر  عفمل المحّصملين مجمر  الهصمب 

، وفي موضغٍ آخر نسبه بلج أصحابفا  (8)في الهمان 
(9). 

__________________ 

 ( العفوان مفّا.1)

 ( العفوان مفّا2)

 ، وفي سائر الفسخ : أُمور. «ص»و  «خ»ومصّححة  «ف»( كذا في 3)

 .204:  2( المبسوط 4)

 .150:  2( نفس المصلر 5)

 علج ذلك.:  «ف»( في 6)

 .52:  (مخطوط)( هو الشيخ الكبير كاشم الهطاء في شرح القواعل 7)

 .326و  285:  2( السرائر 9) ( و8)

ضمممممممممممممممممممممممممممممممممان 
المقبممممموض بالعقمممممل 

 الفاسل
دعممممممو  االاممممممماع 

 علج الهمان
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 .(1) «علج اليل ما أخذ  بتج ضمدّ »ويلّل عليه : الفبوّ  المشهور : 

لماهرة فمي الحكمّ التكليفمي فمال  «علج»كلمة  والخلشة في داللته : بأنّ 

يلّل علج الهمان ، ضعيفة الّاً و فإّن هذا الظهور بنّما همو بذا أُسمفل الظمرف 

عليمه »بلج فعمٍل ممن أفعمال المكلّفمين ، ال بلمج مماٍل ممن األمموال ، كمما يقمال : 

 بيف ٍذ لمجّرد االسمتقرار فمي العهملة ، عيفماً كمان أو «علج»، فإّن لفظة  «دين

ديفاً و ومن هفا كان المتّجمه صمّحة االسمتلالل بمه علمج ضممان الصمهير ، بمل 

 والشعور. (2)المجفون بذا لّ يكن يلهما ضعيفة و لعلم التميي  

فمي األممة المبتاعمة  السمالمعليهويلّل علج الحكّ المذكور أيهماً : قولمه 

يمة صماببها يأخمذ الجار» (3)بذا ُوِال  مسروقة بعل أن أوللها المشتر  : بنّه 

، فإّن ضمان الولل بالقيمة ممغ كونمه نمماًء لمّ  (4) «، ويأخذ الرال ولله بالقيمة

اسمتيالدها  (5)يستوفه المشتر  يستل م ضمان األصمل بطريمٍق أولمج ، ولميس 

ريمر  قابمٍل للملمك ، فهمو  (6)من قبيل بضالف الفماء ، بل من قبيل ببلاث نمائهما 

 ، فافهّ. (7)كالتالم ال المتل م 
__________________ 

 .22، الحليث  389و  106، الحليث  224:  1( عوالي الآللي 1)

 ، وفي سائر الفسخ : التميّ . «ن»( كذا في 2)

 .«ف»في  «بنّه»( لّ ضرد 3)

 .3من أبواب نكاح العبيل واإلماء ، الحليث  88، الباب  592:  14( الوسائل 4)

 فليس.:  «ش»( في 5)

 ها.بنمائ:  «ش»( في 6)

 ال كالمتلم.:  «ش»( في 7)

االسممممممتلالل علممممممج 
 الهمان
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ّّ بّن هممذه المسممألة مممن ا ئيمما  القاعمملة المعروفممة  كممّل عقممٍل يهمممن »لمم

وهمذه  «بصحيحه يهمن بفاسله ، وما ال يهممن بصمحيحه ال يهممن بفاسمله

القاعمملة أصممالً وعكسمماً وبن لممّ أامملها بهممذه العبممارة فممي كممالم مممن ضقمملّم علممج 

، فإنّمه  (1)فمي المبسموط  ّربممهمة ، بالّ أنّهما ضظهمر ممن كلمما  الشميخ العالّ 

علّل الهممان فمي ريمر وابمٍل ممن العقمود الفاسملة : بأنّمه دخمل علمج أن يكمون 

 المال مهموناً عليه.

وباصله : أّن قبض المال ُمق ِلماً علج ضممانه بعموٍض واقعمّي أو اعلمي 

بممالعقود الفاسمملة التممي  (2)وض مواممب للهمممان ، وهممذا المعفممج يشمممل المقبمم

 ضهمن بصحيحها.

وذكر أيهاً في مسألة علم الهمان في المرهن الفاسمل : أّن صمحيحه ال 

 وهذا يلّل علج العكس المذكور. ؟(3)يواب الهمان فكيم يهمن بفاسله 

ولّ أال من ضأّمل فيها علا الشهيل في المسالك فيمما لمو فسمل عقمل السمبق 

 .(5) ؟بق اارة المثل أم اليستحّق السا (4)في أنّه 

ّّ بيمان المملرك  ّّ بيان معفج القاعلة أصالً وعكساً ، ل وكيم كان ، فالمه

 فيها.
__________________ 

 .89و  85،  68،  65،  58:  3( رااغ المبسوط 1)

 القبوض.:  «ش»( في 2)

 .204:  2( المبسوط 3)

 فهل.:  «في أنّه»، وفي سائر الفسخ : بلل  «م»و  «خ»وهامش  «ف»( كذا في 4)

 .110:  6( المسالك 5)

قاعمممملة ممممما يهمممممن 
بصممممممممممممممممممممممممممحيحه 

 وعكسها

الكممممالم فممممي معفممممج 
 القاعلة
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ّّ ممممن الجمممائ   «العقمممل»ففقممول وممممن ّ االسممتعانة : بّن الممممراد ب  أعمم

والاليم ، بل مّما كان فيه شائبة اإليقاع أو كمان أقمرب بليمه ، فيشممل الجعالمة 

 والخلغ.

ك المهمممون ، عليممه ،  والمممراد بالهمممان فممي الجملتممين : هممو كممون د ر 

كه في ماله األصلي ، فمإذا ضلمم وقمغ نقصمان فيمه و  بمعفج كون خسارضه ود ر 

لواوب ضلاركه مفه ، وأّما مجّرد كون ضلفه في ملكمه بحيمث يتلمم مملوكماً لمه 

فليس هذا معفج للهمان أصالً ، فال يقمال : بّن اإلنسمان ضمامنل  (1)كما يتوّهّ 

 له.ألموا

ّّ ضلاركه ممن مالمه ، ضمارةً يكمون بمأداء عوضمه الجعلمي المذ  ضراضمج  ل

هو والمالك علج كونمه عوضماً وأمهماه الشمارع ، كمما فمي المهممون بسمبب 

 العقل الصحيح.

وأُخمر  بممأداء عوضمه الممواقعي وهمو المثممل أو القيممة وبن لممّ يتراضمميا 

 عليه.

لممي ، كممما ذكممره ولالثمة بممأداء أقممّل األممرين مممن العمموض المواقعي والجع

مثل ضلم الموهوب بشرط التعمويض قبمل دفمغ  (2)بعههّ في بعض المقاما  

 العوض.
__________________ 

،  277( قيل : بنّه الشيخ علي في بواشي الروضة في ضفسير القاعلة. انظمر رايمة اآلممال : 1)

 « المفثمورالملرّ »، ولعمّل الممراد ممن الشميخ علمي الممذكور همو صمابب  210وهلاية الطالب : 

 .67:  12بفيل صابب المعالّ ، انظر الذريعة 

 .63:  6، والشهيل الثاني في المسالك  178:  9( ذكره المحقّق الثاني في اامغ المقاصل 2)

 «العقل»معفج 

معفمممممممممممممممممممممممممممممممممممج 
 «همانال»
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فممإذا لبمم  هممذا ، فممالمراد بالهمممان بقمموٍل مطلممق ، هممو لمم وم ضلاركممه 

ضممان  (2)رط لمو اشمت (1)بعوضه الواقعي و ألّن هذا هو التلارك بقيقة ، ولذا 

العارية ل م ررامة مثلها أو قيمتها. ولمّ يمرد فمي أخبمار ضممان المهممونا  
 بقوٍل مطلق. «الهمان»من المهصوبا  وريرها علا لفظ  (3)

وأّما ضلاركه بهيره فمال بملّ ممن لبوضمه ممن طريمٍق آخمر ، مثمل ضواط همما 

 عليه بعقٍل صحيح يُمهيه الشارع.

همو  «يهممن بفاسمله»مان فمي قمولهّ : فابتمال : أن يكون المراد باله

، ضمعيم ـ  واوب أداء العوض المسّمج نظيمر الهممان فمي العقمل الصمحيح

، ال ألّن ضمانه بالمسمّمج يخرامه ممن فمرض الفسماد و بذ يكفمي  (4)في الهاية 

في ضحقّق فرض الفساد بقاُء كّلٍ من العوضين علج ملمك مالكمه وبن كمان عفمل 

عوضميّة نظيمر المعاطماة علمج القمول باإلبابمة بمل ضلم أبلهما يتعيّن اآلخر لل

فمي الصمحيح  (5)ألال ما عرف  من معفج الهممان ، وأّن التملارك بالمسمّمج 

 إلمهاء الشارع ما ضواط ا علج عوضيّته ، ال ألنّ 
__________________ 

 ولهذا.:  «ف»( في 1)

 اشترط.:  «ص»، وكتب فوق الكلمة في  «شرط»:  «ص»و  «ع»( في 2)

،  6 2من أبمواب أبكمام اإلامارة ، األباديمث  17، الباب  258 257:  13( انظر الوسائل 3)

من كتماب المليا   11 8، الباب  182 179:  19و ،  30و  29، الباب  276و  271:  13و 

 وريرها.

: ضعمريض بمما فمي شمرح القواعمل ، انظمر رايمة ـ  ( قال المحقّمق المامقماني بعمل نقمل العبمارة4)

 .52: الورقة  (مخطوط)، وشرح القواعل للشيخ الكبير كاشم الهطاء  279 اآلمال :

 ، وفي سائر الفسخ : المسّمج. «ن»ومصّححة  «ش»و  «ف»( كذا في 5)
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معفج الهمان في الصحيح مهاير لمعفاه في الفاسمل بتمج يوامب ذلمك ضفكيكماً 

 في العبارة ، فافهّ.

ّّ العم وم في العقود ليس باعتبار خصوص األنواع ليكمون أفمراده مثمل ل

البيممغ والصممملح واإلامممارة ونحوهممما و لجمممواي كمممون نممموع ال يقتهمممي بفوعمممه 

الهمان ، وبنّما المقتهي له بعض أصفافه ، فالفرد الفاسمل ممن ذلمك الصمفم 

يهمن بمه دون الفمرد الفاسمل ممن ريمر ذلمك الصمفم ، ممثالً الصملح بففسمه ال 

ان و ألنّه قل ال يفيل بالّ فائملة الهبمة الهيمر المعّوضمة أو اإلبمراء ، يواب الهم

فالمواممب للهمممان هممو المشممتمل علممج المعاوضممة ، فممالفرد الفاسممل مممن هممذا 

للهمان أيهاً ، وال يلتف  بلج أّن نوع الصملح الصمحيح ممن  (1)القسّ مواب 

ة بيممث هممو ال يواممب ضمممماناً فممال يهمممن بفاسممله ، وكمممذا الكممالم فممي الهبممم

 المعّوضة ، وكذا عارية الذهب والفّهة.

نعّ ، ذكروا فمي وامه عملم ضممان الصميل المذ  اسمتعاره المحمرم : أّن 

، ولعمّل  (2)صمحيح العاريمة ال يوامب الهممان فيفبهمي أن ال يهممن بفاسملها 

 المراد عارية رير الذهب والفّهة ، ورير المشروط ضمانها.

ّّ المتبممادر مممن اقتهمماء الصممحيح للهمممان  اقتهمماهه لممه بففسممه ، فلممو لمم

 في ضمن العقل الصحيح ، ففي الهمان بالفاسل (3)اقتهاه الشرط المتحقّق 
__________________ 

 يواب.:  «ف»( في 1)

وريرهممما ،  56:  6، ومفتمماح الكراممممة  489:  21، والحممملائق  139:  5( انظممر المسمممالك 2)

 .195في اّطراد القاعلة في الصفحة ء الكالم في المسألة عفل التعّرض لإلشكال وسوف يجي

 المحقّق.:  «ف»( في 3)

 «العقممممممود»عمممممموم 
لممممممممميس باعتبمممممممممار 

 األنواع
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ممن هممذا الفممرد المشممروط فيمه الهمممان ضمّسممكاً بهممذه القاعملة بشممكال ، كممما لممو 

استأار باارة فاسلة واشترط فيها ضمان العين ، وقلفا بصمّحة همذا الشمرط ، 

 ؟الولو ألامل الشمرط ، أم  (1)فهل يهمن بهذا الفاسل ألّن صحيحة يهمن به 

 وكذا الكالم في الفرد الفاسل من العارية المهمونة.

، ضبعماً لظماهر  (2)ويظهر من الريماض اختيمار الهممان بفاسملها مطلقماً 

ويمكن اعل الهبة المعّوضة من هذا القبيل و بفماًء علمج أنّهما هبمة  .(3)المسالك 

 مشروطة ال معاوضة.

خٍو ممن العقمود وربما يحتممل فمي العبمارة أن يكمون معفماه : أّن كمّل شم

 يهمن به لو كان صحيحاً ، يهمن به مغ الفساد.

لمو اسمتأار بشمرط أن ال اامرة  (5)عليمه عملم الهممان فيمما  (4)ويترضّمب 

، أو باع بال لممن ، كمما همو أبمل واهمي العالّممة فمي  (6)كما اختاره الشهيلان 

 .(7)القواعل 

 عل صحيحله بالف (8)ويهعّم : بأّن الموضوع هو العقل الذ  يوال 
__________________ 

 .«ف»في  «به»( لّ ضرد 1)

 .625:  1( انظر الرياض 2)

 .141 139:  5( المسالك 3)

 ، وفي سائر الفسخ : ورضب. «ف»( كذا في 4)

 .«ف»في  «فيما»( لّ ضرد 5)

، عمن بواشمي الشمهيل ، ولكفّهما ال ضوامل  120:  7( نقله المحقّق الثاني فمي امامغ المقاصمل 6)

 ، وقال : وهو بسن. 184:  5ا ، ونقله الشهيل الثاني أيهاً في المسالك لليف

 .134:  1( القواعل 7)

 ، وفي ريرها : وال. «ف»( كذا في 8)
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وفاسل ، ال ما يفرض ضارةً صمحيحاً وأُخمر  فاسملاً ، فمالمتعيّن بمقتهمج همذه 

 القاعلة : الهمان في مسألة البيغ و ألّن البيغ الصحيح يهمن به.

، ما ذكره بعههّ من التعليمل لهمذه القاعملة : بأنّمه أقملم علمج العمين  نعّ
مهمونة عليه ، ال يجر  في هذا الفرع ، لكّن الكالم فمي معفمج القاعملة ،  (1)

 ال في ملركها.

ّّ بّن لفظة  ،  «فمي»، بّمما بمعفمج  «بفاسله»و  «بصحيحه»في  «الباء»ل

د : كّل ما ضحقّق الهمان في صحيحه ضحقّق فمي فاسمله ، وبّمما لمطلمق بأن يرا

السممببيّة الشممامل للفاقصممة ال العلّممة التاّمممة و فممإّن العقممل الصممحيح قممل ال يواممب 

الهمان بالّ بعل القبض ، كما فمي السملّ والصمرف ، بمل مطلمق البيمغ ، بيمث 

ممم ك  ه عليمممه ، بّن المبيمممغ قبمممل القمممبض مهممممون علمممج البمممائغ ، بمعفمممج أّن د ر 

ويتلاركه بردّ الثمن ، فتأّمل ، وكذا اإلاارة والفكاح والخلمغ و فمإّن الممال فمي 

 ذلك كلّه مهمون علج من انتقل عفه بلج أن يتسلّمه من انتقل بليه.

وأّممما العقممل الفاسممل ، فممال يكممون علّممة ضاّمممة أبمملاً ، بممل يفتقممر فممي لبممو  

ل الفاسممل سممبباً : بّممما ألنّممه بلممج القممبض فقبلممه ال ضمممان ، فجعمم (2)الهمممان بممه 

المفشأ للقبض علج واه الهمان المذ  همو سمبب للهممان ، وبّمما ألنّمه سمبب 

 (4)وريره  (3)الحكّ بالهمان بشرط القبض و ولذا علّل الهمان الشيخ 
__________________ 

 .154:  3( كالشهيل الثاني في المسالك 1)

 .«ف»في رير  «به»( لّ ضرد 2)

 .182الصفحة ( ضقلّم في 3)

 .56:  4و ،  154:  3( مثل الشهيل الثاني في المسالك 4)

 «البمممممممماء»معفممممممممج 
فمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي 

و  «بصمممممممممممممحيحه»
 «بفاسله»
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بلخولممه علممج أن ضكممون العممين مهمممونة عليممه ، وال ريممب أّن دخولممه علممج 

 الهمان بنّما هو بإنشاء العقل الفاسل ، فهو سبب لهمان ما يقبهه.

والهرض من ذلك كلّه : دفغ ما يتوّهّ أّن سبب الهممان فمي الفاسمل همو 

ض ، ال العقممل الفاسممل ، فكيممم يقمماس الفاسممل علممج الصممحيح فممي سممببيّة القممب

 ؟الهمان ويقال : كّل ما يهمن بصحيحه يهمن بفاسله

وقممل لهممر مممن ذلممك أيهمماً : فسمماد ضمموّهّ أّن لمماهر القاعمملة عمملم ضوقّممم 

القمبض ، فمال بملّ ممن ضخصميو القاعملة بإامماعٍ  (1)الهمان فمي الفاسمل علمج 

 ونحوه.

ّّ بّن الملرك لهذه الكلية علج مما ذكمره فمي المسمالك فمي مسمألة المرهن  ل

همو : بقملام اآلخمذ علمج  (2)المشروط بكون المرهون مبيعاً بعل انقهاء األال 

ّّ أضمماف بلمج ذلممك قولممه  علممج اليممل ممما »:  وسملّوآلهعليهّصلجالهممان ، لمم

 .(3) «ذ  بتج ضمدّ أخ

، بيمث  (4)والظاهر أنّه ضبمغ فمي اسمتلالله باإلقملام الشميخ فمي المبسموط 

: بلخولمه علمج ـ  علّل الهمان في موارد كثيرة من البيغ واإلامارة الفاسملين

أن يكون المال مهموناً عليه بالمسمّمج ، فمإذا لمّ يسملّّ لمه المسمّمج رامغ بلمج 

 المثل أو القيمة.

 ضأّمل و ألنّهما بنّما أقلما وضراضيا (5)وهذا الواه ال يخلو عن 
__________________ 

 ، وفي سائر الفسخ : بلج. «ن»( كذا في 1)

 .56:  4( المسالك 2)

 .22، الحليث  389:  1و ،  106، الحليث  224:  1( عوالي الآللي 3)

 .182( ضقلّم في الصفحة 4)

 من.:  «ف»ي ( ف5)

الكمممممممممممممالم فمممممممممممممي 
 القاعمممممممملةممممممممملرك 

االسمممممممممممممممممممممممممتلالل 
بقاعمممممممملة اإلقمممممممملام 

علمممممممممج »وخبمممممممممر 
 «اليل

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
سمممممممممممممممممممممممممتلالل اال

 بقاعلة اإلقلام
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،  (1)وضواط ا بالعقل الفاسل علج ضماٍن خماّص ، ال الهممان بالمثمل أو القيممة 

والمفروض علم بمهاء الشارع لذلك الهمان الخاّص ، ومطلمق الهممان ال 

يبقممج بعممل انتفمماء الخصوصممية بتممج يتقممّوم بخصوصمميّة اخممر  ، فالهمممان 

ولمميس مّممما أقمملم عليممه بالمثممل أو القيمممة بن لبمم  ، فحكممّ شممرعي ضممابغ للليلممه 

 المتعاقلان.

ّّ ممن وامه ممن المطلمب و بذ قمل  هذا كلّه ، مغ أّن مورد همذا التعليمل أعم

قبمل القمبض ، وقمل ال يكمون بقملام  (2)يكون اإلقلام مواموداً وال ضممان ، كمما 

فممي العقممل الفاسممل مممغ ضحقّممق الهمممان ، كممما بذا شممرط فممي عقممل البيممغ ضمممان 

 «بعتمك بمال لممن»في يل المشتر  ، وكما بذا قال :  المبيغ علج البائغ بذا ضلم

 .«آارضك بال اارة»أو 

، واستشمكل العالّممة  (3)نعّ ، قّو  الشمهيلان فمي األخيمر عملم الهممان 

 .(4)في مثال البيغ في باب السلّ 

وبالجملممة ، فمملليل اإلقمملام مممغ أنّممه مطلممب يحتمماج بلممج دليممل لممّ نحّصممله 

 مفقوض طرداً وعكساً.

 فلاللته وبن كان  لاهرة وسفله مفجبراً ، بالّ أنّ  (5)وأّما خبر اليل 
__________________ 

 ، وفي سائر الفسخ : والقيمة. «ف»( كذا في 1)

 .«ف»في  «كما»( لّ ضرد 2)

 .186( ضقلّم عفهما في الصفحة 3)

 .134:  1( القواعل 4)

:  1، عموالي الآللمي  «علج اليل ما أخمذ  بتمج ضممدّ »:  وسلّوآلهعليهّصلج( وهو قوله 5)

 .106، الحليث  224

فممممممممممي المفاقشممممممممممة 
االسممممممتلالل بخبممممممر 

 «علج اليل»
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ممممورده مخمممتّو باألعيمممان ، فمممال يشممممل المفمممافغ واألعممممال المهممممونة فمممي 

 اإلاارة الفاسلة.

ا بمما دّل علمج ابتمرام ممال المسملّ اللهّ بالّ أن يستلّل علج الهمان فيهم
، وأّن برمممة مالممه  (3)بالّ عممن طيممب نفسممه  (2)، وأنّممه ال يحممّل مممال امممرٍإ  (1)

، مهمافاً بلمج أدلّمة نفمي  (6)ذهاب بّق أبل  (5)، وأنّه ال يصلح  (4)كحرمة دمه 

، فكممّل عمممل وقممغ مممن عامممٍل ألبممٍل بحيممث يقممغ بممأمره وضحصمميالً  (7)الهممرر 

  من أداء عوضه و لقاعلضي االبترام ونفي الهرار.لهرضه ، فال بلّ 

ّّ بنّممه ال يبعممل أن يكممون مممراد الشمميخ ومممن ضبعممه مممن االسممتلالل علممج  لمم

ضسملّمهما  (8)الهمان باإلقلام واللخول عليمه : بيمان أّن العمين والمففعمة اللمذين 

  يقهي ابترامهماالشخو لّ يتسلّمهما مّجاناً وضبّرعاً بتج ال
__________________ 

، وعممموالي  4، البممماب األّول مممن أبممواب الهصمممب ، الحممليث  309:  17( انظممر الوسممائل 1)

 .5 1، األباديث  473:  3الآللي 

 .«ف»في رير  «مال امرإ»( لّ ضرد 2)

 ، مممغ اخممتالٍف فممي 3مممن أبممواب مكممان المصمملّي ، الحممليث  3، البمماب  425:  3( الوسممائل 3)

 .309، الحليث  113:  2اللفظ ، وعوالي الآللي 

،  610، والصمفحة  9من أبواب أبكام العشرة ، الحمليث  152، الباب  599:  8( الوسائل 4)

 .3من أبواب أبكام العشرة ، الحليث  158الباب 

 ال يصّح.:  «ش»( في رير 5)

 .3ليث من أبواب أبكام الوصايا ، الح 20، الباب  390:  13( الوسائل 6)

 من أبواب ببياء الموا . 12، الباب  340:  17( مفها ما ورد في الوسائل 7)

 ( كذا في الفسخ ، والمفاسب : اللتين.8)

االسممممممممتلالل بممممممممما 
دّل علممممممج ابتممممممرام 
ممممممممممممال المسممممممممممملّ 
وقاعممممممممممملة نفمممممممممممي 

 الهرر

ضوايمممممممممممممممممممممممممممممممممه 
االسمممممممممممممممممممممممممتلالل 

 بقاعلة االقلام
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بتلاركهما بالعوض ، كمما فمي العممل المتبمّرع بمه والعمين الملفوعمة مّجانماً أو 

قتهمج أمانة ، فليس دليل اإلقلام دليالً مستقال ، بل هو بيان لعلم المانغ عن م

 اليل في األموال وابترام األعمال.

، فيبقمج  (1)نعّ ، في المسمالك ذكمر كمالّ ممن اإلقملام واليمل دلميالً مسمتقال 

 .(2)عليه ما ذكر سابقاً من الفقض واالعتراض 

ويبقج الكالم بيف ٍذ في بعض األعممال المهممونة التمي ال يرامغ نفعهما 

الهامن ولّ يقغ بأمره ، كالسبق في المسابقة الفاسلة ، بيمث بكمّ الشميخ بلج 
بعممملم اسمممتحقاق السمممابق اامممرة المثمممل ، خالفممماً  (5)وريرهمممما  (4)والمحقّممق  (3)

، وواهممه : أّن عمممل العامممل لممّ يعممل نفعممه بلممج اآلخممر ، ولممّ يقممغ  (6)آلخممرين 

 هي بهمانبأمره أيهاً ، فابترام األموال التي مفها األعمال ال يق
__________________ 

 .56:  4و ،  154:  3( المسالك 1)

مفقموض  .. وبالجملمة فملليل اإلقملام»( أّما الفقض ، فهو ما أفاده في الصفحة السابقة بقوله : 2)

ألنّهمما بنّمما »بقولمه :  189 188وأّما االعتراض ، فهو ما ذكره فمي الصمفحة  .«طرداً وعكساً 

 .«بالعقل الفاسل علج ضمان خاص ال الهمان بالمثل أو القيمة أقلما وضراضيا وضواط ا

، لكفّه نفج فيه استحقاق المسّمج ، وأّما اارة المثل فقمل نسمب بلمج قموٍم  302:  6( المبسوط 3)

 لبوضه وبلج آخرين سقوطه.

 .240:  2( الشرائغ 4)

 .139: ، والسب وار  في الكفاية  110 109:  6( كالشهيل الثاني في المسالك 5)

، وولممله فخممر المحقّقممين فممي  357:  2، والتممذكرة  263:  1( مممفهّ العالّمممة فممي القواعممل 6)

 .337:  8، والمحقّق الثاني في اامغ المقاصل  368:  2اإليهاح 

يممممممما ال الهمممممممان ف
يرامممممغ فيمممممه نفمممممغ 

 بلج الهامن
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عوضمه عليممه و ألنّمه لميس كالمسمتوفي لمه و ولممذا  (2)وواموب  (1)الشمخو لمه 

ل مماٍل فمي مقابمل عممٍل ال كان  شرعيّته علمج خمالف القاعملة ، بيمث بنّمه بمذ

 يففغ الباذل ، وضمام الكالم في بابه.

ّّ بنّه ال فرق في ما ذكرنا ممن الهممان فمي الفاسمل ، بمين اهمل الملافغ  ل

 بالفساد وبين علمه مغ اهل القابض.

عليمه والمفمروض  وضوّهّ : أّن اللافغ في هذه الصمورة همو المذ  سملّطه

أّن القمممابض ااهمممل ، مممملفوع : بمممإطالق المممفّو والفتمممو  ، ولممميس الجاهمممل 

 (3)مهروراً و ألنّه أقلم علج الهمان قاصلاً ، وضسليط اللافغ العمالّ ال يجعلهما 

أمانة مالكية و ألنّمه دفعمه علمج أنّمه ملمك المملفوع بليمه ، ال أنّمه أمانمة عفمله أو 

ّرف فيه واالنتفاع به ، وسميأضي ضتّممة ذلمك فمي عارية و ولذا ال يجوي له التص

 .(4)مسألة بيغ الهاصب مغ علّ المشتر  

 هذا كلّه في أصل الكلّية المذكورة.

 أّما عكسها ، وهو : أّن ما ال يهمن بصحيحه ال يهمن بفاسله ،و

 فمعفمماه : أّن كممّل عقممٍل ال يفيممل صممحيحه ضمممان مممورده ففاسممله ال يفيممل

ضماناً ، كما في عقل الرهن والوكالة والمهاربة والعاريمة الهيمر المهممونة 

، بل المهمونة بفاًء علج أّن الممراد بإفمادة الصمحيح للهممان بفادضمه بففسمه ، 

ال بأمٍر خارج عفه ، كالشرط الواقغ في متفه ورير ذلمك ممن العقمود الاليممة 

 والجائ ة.
__________________ 

 .«ف»ي ف «له»( لّ ضرد 1)

 أو واوب.:  «ف»( في 2)

 ( كذا في الفسخ.3)

ّّ بنّه ال فرق بلج علّ المشتر »( عبارة 4)  .«ف»لّ ضرد في  «ل

ال فمممممممممممرق فمممممممممممي 
الهممممممممممان بممممممممممين 
اهمممممممممممل الممممممممممملافغ 
بالفسممممماد ، وعلممممممه 

 به

الكممممالم فممممي عكممممس 
 القاعلة



 193 ..........................................................................................  (2) ]لّوألا[

 

ّّ بّن مقتهج ذلمك عملم ضممان العمين المسمتأارة فاسملاً و ألّن صمحيح  ل

وبكمي  (2)لتحريمر وا (1)اإلاارة رير مفيٍل لهمانها كما صّرح به في القواعل 

، بالّ أّن صمممريح الريممماض الحكمممّ  (5)بطمممالق البممماقي  (4) و (3)عمممن التمممذكرة 

بالهمان ، وبكج فيها عن بعٍض نسمبته بلمج المفهموم ممن كلمما  األصمحاب 
 .(7)، والظاهر أّن المحكّي عفه هو المحقّق األردبيلي في مجمغ الفائلة  (6)

صممل و بيممث قممال فممي بمماب وممما أبعممل ممما بيفممه وبممين ممما عممن اممامغ المقا

عمملم ضمممان العممين المسممتأارة  (8)الهصممب : بّن الممذ  يلمموح مممن كالمهممّ هممو 

فاسممملاً باسمممتيفاء المففعمممة ، والمممذ  يفسممماق بليمممه الفظمممر همممو الهممممان ، ألّن 

ّّ قال : بالّ أّن كمون اإلامارة  (9)التصّرف فيه  برام و ألنّه رصب فيهمفه ، ل

 صحيحها مفاٍف لذلك ،الفاسلة ال يهمن بها كما ال يهمن ب
__________________ 

 .234:  1( القواعل 1)

، ولكفّفما  «ئمر»، هذا وقل ورد  الكلممة فمي أكثمر الفسمخ هكمذا :  252:  1( ضحرير األبكام 2)

 لّ نقم عليه في السرائر ، فرااغ.

 .318:  2( التذكرة 3)

 .«ف»في « و»( لّ ضرد 4)

، والشمهيلين فمي اللمعمة  179:  2محقّق فمي الشمرائغ ، وال 267( كابن بم ة في الوسيلة : 5)

 .331:  4 (الروضة البهية)وشربها 

 .8:  2( الرياض 6)

 .50:  10( مجمغ الفائلة 7)

 «ف»في  «هو»( لّ ضرد 8)

 ( كذا في الفسخ ، والمفاسب : فيها.9)

ضهممممممممممممن  همممممممممممل
العمممممممممممممممممممممممممممممممممممين 
المسمممممممممممممممممممممممتأارة 

 ؟فاسلا
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فيقال : بنّه دخل علج علم الهمان بهذا االسمتيالء وبن لمّ يكمن مسمتحقّاً 

براءة الذّممة ممن الهممان فمال ضكمون العمين بمذلك مهممونة ، ولمو ال  واألصل

ذلمك لكمان المممرضهن ضمامفاً مممغ فسماد الممرهن و ألّن اسمتيالءه بهيممر بمّق وهممو 

 ، انتهج. (1)باطل 

 ولعّل الحكّ بالهمان في المسألة :

و ألّن المممراد بالمهمممون  «ممما ال يهمممن»بّممما لخرواهمما عممن قاعمملة 

ورد العقمل ، وممورد العقمل فمي اإلامارة المففعمة ، فمالعين يُرامغ فمي بكمهما م

بلج القواعل ، وبيث كان  في صحيح اإلاارة أمانة مأذوناً فيهما شمرعاً وممن 

ضمان ، وأّما في فاسلها ، فلفغ المممار للعمين  (2)طرف المالك ، لّ يكن فيه 

،  (3)النتفممماع فيمممه بنّمممما همممو للبفممماء علمممج اسمممتحقاق المسمممتأار لهممما و لحمممّق ا

 يل علوان موابة للهمان. (4)والمفروض علم االستحقاق ، فيله عليه 

 معارضة هفا بقاعلة اليل. «ما ال يهمن»قاعلة  (5)وبّما ألّن 

واألقممو  : عمملم الهمممان ، فالقاعمملة المممذكورة ريممر مخّصصممة بممالعين 

 المستأارة ، وال متخّصصة.

ّّ بنّه يشكل اّطراد القاعلة في موارد :  ل

 مفها : الصيل الذ  استعاره المحرم من المِحّل و

بفاًء علج فساد العارية ، فإنّهّ بكموا بهمان المحمرم لمه بالقيممة ، ممغ 

 أّن صحيح العارية
__________________ 

 .216:  6ل ( اامغ المقاص1)

 ( كذا في الفسخ ، والمفاسب : فيها.2)

 ( كذا في الفسخ ، والمفاسب : فيها.3)

 ( كذا ، والمفاسب : عليها.4)

 مستلركة. «ف»ورد  في رير  «ألنّ »( كلمة 5)

مفشمممممممممممأ الحكمممممممممممّ 
 بالهمان

األقممممممممممو  عمممممممممملم 
 الهمان

المممممممممموارد التمممممممممي 
ّ اطممممممممممراد ضمممممممممموه

 القاعلة فيها
ـ الصمممميل الممممذ   1

 استعاره المحرم
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ال يهمن بمه ، ولمذا نماقش الشمهيل الثماني فمي الهممان علمج ضقملير  الصمّحة 

 .(1)والفساد 

انه بعممل البفماء علمج أنّممه يجمب علمج المحممرم بالّ أن يقمال : بّن وامه ضمم

بعمل العاريمة همي القيممة ال  (2): أّن المسمتقّر عليمه قهمراً ـ  برساله وأداء قيمتمه

العين ، فواوب دفغ القيمة لاب  قبل التلم بسبب واموب اإلضمالف المذ  همو 

 سبب لهمان ملك الهير في كّل عقل ، ال بسبب التلم.

فاسمملاً بالفسممبة بلممج المفممافغ  (3)ويشمكل اّطممراد القاعمملة أيهمماً فممي المبيممغ 

التي لمّ يسمتوفها و فمإّن همذه المفمافغ ريمر مهممونة فمي العقمل الصمحيح ، ممغ 

أنّها مهمونة في العقل الفاسل ، بالّ أن يقال : بّن ضمان العمين يسمتتبغ ضممان 

وفيممه نظممر و ألّن نفممس المففعممة ريممر  المفممافغ فممي العقممل الصممحيح والفاسممل ،

ٍء فممي العقممل الصممحيح و ألّن الممثمن بنّممما هممو بممإياء العممين دون مهمممونة بشممي

 المفافغ.

ويمكن نقض القاعلة أيهاً بحمل المبيغ فاسلاً ، علج مما صمّرح بمه فمي 

 هموناً علج: من كونه م (7)والتحرير  (6)والتذكرة  (5)والشرائغ  (4)المبسوط 
__________________ 

 .139:  5( المسالك 1)

 .«ف»في  «قهراً »( لّ ضرد 2)

 ، وفي سائر الفسخ : البيغ. «ن»ولاهر  «ف»( كذا في 3)

 .65:  3( المبسوط 4)

 .236:  3( الشرائغ 5)

 .397:  2و ،  496:  1( التذكرة 6)

 .137:  2( التحرير 7)

ريممممر المفممممافغ  ـ 2
ن المسممممممممتوفاة مممممممممم

 المبيغ فاسلا

بمممممل المبيممممغ  ـ 3
 فاسلا
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ضبعممماً  (3)وبعمممضل آخمممر  (2)والمحقّمممق الثممماني  (1)المشمممتر  ، خالفممماً للشمممهيلين 

، مممغ أّن الحمممل ريمر مهمممون فممي البيممغ الصممحيح و  (4)للعالّممة فممي القواعممل 

 بفاًء علج أنّه للبائغ.

 (5)وعن اللروس ضوايه كالم العالّمة بما بذا اشمترط الملخول فمي البيمغ 

 ، وبيف ٍذ ال نقض علج القاعلة.

أيهممماً بالشمممركة الفاسممملة و بفممماًء علمممج أنّمممه ال يجممموي ويمكمممن المممفقض 

 التصّرف بها ، فأخذ المال المشترك بيف ٍذ علواناً مواب للهمان.

ّّ بّن مبفمج همذه القهمية السمالبة علمج  مما ضقملّم ممن كمالم الشميخ فمي  (6)لم

، وباصلها : أّن الرهن ال يهممن بصمحيحه فكيمم هي األولوية  (7)المبسوط 

 ؟بفاسله

وضوضميحه : أّن الصمحيح مممن العقمل بذا لمّ يقممتِض الهممان ممغ بمهمماء 

الشارع له ، فالفاسمل المذ  همو بمف لمة العملم ال يمملّر فمي الهممان و ألّن ألمر 

 الهمان بّما من اإلقلام علج الهمان ، والمفروض علمه ، وبالّ لهمن
__________________ 

:  2 (الطبعمة الحجريمة)، والمسمالك  25و  24:  7، والروضمة البهيمة  108:  3( اللروس 1)

205. 

 .220:  6( اامغ المقاصل 2)

 .511:  10( مثل المحقّق األردبيلي في مجمغ الفائلة 3)

 .202:  1( القواعل 4)

 بيغ.هكذا : بذا شرط اللخول في الم «ف»، والعبارة في  108:  3( اللروس 5)

 في الهامش استلراكاً. «ف»وردضا في  «هي األولوية»وعبارة  «علج»( كلمة 6)

 .182( ضقلّم  في الصفحة 7)

الشمممممممممممركة  ـ 4
 الفاسلة

مبفممممممممممممج عممممممممممممملم 
الهمممممممممممان فممممممممممي 

عمممممممملة عكممممممممس القا
همممممممممي األولويمممممممممة 

 والمفاقشة فيها
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بكّ الشارع بالهمان بواسمطة همذه المعاملمة الفاسملة  (1)بصحيحه ، وبّما من 

 ، والمفروض أنّها ال ضملّر شي اً.

ن أن يقممال : ووامه األولويممة : أّن الصممحيح بذا كممان مفيملاً للهمممان أمكمم

فمي الفاسمل و لكونمه لهمواً  (2)بّن الهمان من مقتهيا  الصحيح ، فمال يجمر  

ريممر مممملّر ، علممج ممما سممبق ضقريبممه : مممن أنّممه أقمملم علممج ضمممان خمماّص ، 

 .(3)والشارع لّ يمهه فيرضفغ أصل الهمان 

سمتل مة لكن يخلشها : أنّمه يجموي أن يكمون صمّحة المرهن واإلامارة الم

لتسمملّط المممرضهن والمسممتأار علممج العممين شممرعاً مممملّرة فممي رفممغ الهمممان ، 

 بخالف الفاسل الذ  ال يواب ضسلّطاً لهما علج العين ، فال أولويّة.

فإن قل  : بّن الفاسل وبن لّ يكن له دخل فمي الهممان ، بالّ أّن مقتهمج 

د التمي هو الهممان ، خمرج مفمه المقبموض بصمحاح العقمو «علج اليل»عموم 

 يكون مواردها رير مهمونة علج القابض ، وبقي الباقي.

قل  : ما خرج به المقبموض بصمحاح ضلمك العقمود يخمرج بمه المقبموض 

عموم ما دّل علج أّن من لّ يهّمفه المالك سواء ملّكمه بيّماه  (4)بفاسلها ، وهي 

لحفظمه ، أو  (5)أو اسمتأمفه عليمه بهير عوض ، أو سملّطه علمج االنتفماع بمه ، 

 دفعه بليه الستيفاء بقّه ، أو العمل فيه بال اارة أو
__________________ 

 .«خ»ومصّححة  «ش»من  «من»( كلمة 1)

 وال يجر .:  «ف»( في 2)

 .189( سبق ضقريبه في الصفحة 3)

 رير واضحة ، والمفاسب : هو. «ف»( كذا في الفسخ ، وفي 4)

 أو استأمفه به.:  «ف»( في 5)

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
 األولويّة

مممممممممملرك عكمممممممممس 
القاعممممممممملة بفظمممممممممر 

 المملم
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 .(1)معها أو رير ذلك فهو رير ضامن 

أّما في رير التمليك بال عموض أعفمي الهبمة فالملليل المخّصمو لقاعملة 

،  (2)الهمان عموم ما دّل علج أّن من استأمفه المالك علج ملكه ريمر ضمامن 

 .(4) (3)بل ليس لك أن ضتّهمه 

رواهمما مممن عممموم وأّممما فممي الهبممة الفاسمملة ، فمميمكن االسممتلالل علممج خ

و فمإّن اسمت مان  (6)االسمت مان  (5)بفحمو  مما دّل علمج خمروج صمور :  «اليمل»

المالك لهيره علج ملكه بذا اقتهج علم ضمانه له ، اقتهمج التسمليط المطلمق 

عليمه مّجانمماً عمملم ضممانه بطريممٍق أولممج. والتقييمل بالمّجانيممة لخممروج التسممليط 

 إنّه عين التهمين.المطلق بالعوض ، كما في المعاوضا  و ف

فحاصل أدلّة علم ضمان المستأمن : أّن من دفغ المالمك بليمه ملكمه علمج 

فه بعموض واقعممي أعفمي المثممل أو القيممة  وال اعلممي ، فلمميس  (7)وامٍه ال يهممّمِ

 عليه ضمان.
__________________ 

فيمما  ، بمل الظماهر ممن عبمارة المصمفّم «لّ نعثمر بهمذا الملليل»( قال الشهيل  في شربه : 1)

 (.218هلاية الطالب : )بعل علم عثوره عليه أيهاً 

، البماب  270من أبمواب أبكمام الوديعمة ، والصمفحة  4، الباب  227:  13( رااغ الوسائل 2)

 من أبواب أبكام اإلاارة ، الحليث األّول. 28

 من أبواب أبكام الوديعة. 4من الباب  10و  9( كما ورد في الحليث 3)

 .«ف»لّ ضرد في  «يس لك أن ضتّهمهبل ل»( عبارة 4)

:  «صممور»، وفممي سممائر الفسممخ بمملل  «ش»ونسممخة بمملل  «ن»ومصممّححة  «ف»( كممذا فممي 5)

 مورد.

 .2( انظر الهامش 6)

 والقيمة.:  «ش»و  «م»،  «ن»( في 7)
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 (1) [الثا :]

بمالبيغ الفاسمل ، الثاني من األُمور المتفّرعمة علمج عملم ضملّمك المقبموض 

والظاهر أنّه مّما ال خالف فيه علج ضقملير عملم  واوب ردّه فوراً بلج المالك.

، بممل صممّرح فممي  (3)مممن مجمممغ الفائمملة  (2)اممواي التصممّرف فيممه كممما يلمموح 

: أّن م ونة المردّ علمج المشمتر  لواموب ـ  كما عن اامغ المقاصل (4)التذكرة 

ّّ الردّ بالّ به  قه يشمل ما لو كان في ردّه م ونة كثيمرة ، بالّ ، وبطال (5)ما ال يت

 أن يقيّل بهيرها بأدلّة نفي الهرر.

ويلّل عليه : أّن اإلمساك آناً ما ضصّرف في مال الهيمر بهيمر بذنمه ، فمال 

ال يجموي ألبمٍل أن يتصمّرف فمي ممال ريمره »يجوي و لقوله عّجل ّ فراه : 

 .(6) « بإذنهبالّ 
__________________ 

 ( العفوان مفّا.1)

عائممل بلمج عمملم امواي التصممّرف ، ال بلمج نفممي الخمالف ، كممما  «يلموح»( الهممير فمي قولممه 2)

 .286صّرح به المحقّق المامقاني ، انظر راية اآلمال : 

 .192:  8( مجمغ الفائلة 3)

 .495:  1( التذكرة 4)

 .435:  4( اامغ المقاصل 5)

 .4، الباب األّول من أبواب الهصب ، الحليث  309:  17( الوسائل 6)

واممممممممممممممممممممممموب ردّ 
المقبممممموض بمممممالبيغ 

 الفاسل

االسممممممتلالل علممممممج 
وامممممممممموب الممممممممممردّ 
وبرمممممممممممممممممممممممممممممممة 

 اإلمساك
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ولممممو نممممموقش فمممممي كمممممون اإلمسمممماك ضصمممممّرفاً ، كفمممممج عمممممموم قولمممممه 

ٍّ ألخيممه بالّ عممن طيممب »:  (1) وسمملّوآلهعليهّصلج ال يحممّل مممال امممرٍإ مسممل

بيث يلّل علج ضحريّ اميغ األفعال المتعلّقمة بمه ، التمي مفهما كونمه  (2) «نفسه

 في يله.

وأّما ضوّهّ : أّن هذا بإذنه بيث بنّمه دفعمه باختيماره ، فمفملفغ : بأنّمه بنّمما 

ملّكه بيّاه عوضاً ، فإذا انتف  صفة العوضيّة باعتبار علم سمالمة العموض لمه 

، والمفمروض أّن كونمه علمج وامه الملكيّمة المجانيّمة مّمما لمّ يفشم ها  (3)شرعاً 

أمانة فمي يمله أيهماً مّمما لمّ يممذن فيمه ، ولمو  (4) المالك ، وكونه ماالً للمالك و

 أذن له فهو استيلاع اليل ، كما أنّه لو ملّكه مّجاناً كان  هبة اليلة.

،  (6): عملم اإللمّ فمي بمسماكه  (5)هذا ، ولكّن المذ  يظهمر ممن المبسموط 

، وهو ضعيم ، والفسبة ريمر لابتمة  (7)صحاب وكذا السرائر ناسباً له بلج األ

 ، وال يبعل برادة صورة الجهل و ألنّه ال يعاقب.
__________________ 

 .السالمعليه:  «ع»و  «خ»،  «ن»،  «ف»( في 1)

، بماختالٍف فمي اللفمظ.  3من أبواب مكان المصلّي ، الحمليث  3، الباب  425:  3( الوسائل 2)

 .6و  309، الحليث  240و  113:  2ورواه في عوالي الآللي 

 .«انتفج اإلذن»( الظاهر سقوط اواب الشرط ، وهو 3)

 .«ف»في « و»( لّ ضرد 4)

في قبهه معلّالً بأنّه قبهه بإذن مالكه ، وقمل ضقملّم أيهماً »ييادة :  «ش»و  «ف»( في رير 5)

شمية خلطم  ، ولعلّهما كانم  با «ن»، وشمطب عليهما فمي  «ممن التحريمر التصمريح بعملم اإللمّ

بالمتن ، ويشهل لذلك عملم ضقملّم كمالم ممن التحريمر فمي المسمألة ، ولمّ نقمم فمي التحريمر أيهماً 

 علج التصريح بعلم اإللّ في اإلمساك.

 .149:  2( المبسوط 6)

 .326:  2( السرائر 7)

الظممممممممممماهر ممممممممممممن 
المبسممممممممممممممممممممممممممموط 
والسمممممممرائر عممممممملم 
اإللممممممممممممممّ فمممممممممممممممي 

 اإلمساك
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 الثال 

ين المبتاعمة مففعمة اسمتوفاها المشمتر  قبمل المردّ ، كمان أنّه لمو كمان للعم

عليمه عوضمها علمج المشمهور ، بمل لماهر مما ضقملّم ممن السمرائر ، ممن كونممه 

 : االضّفاق علج الحكّ. (1)بمف لة المهصوب 

بالّ  (2)ال يحمّل ممال اممرٍإ مسملّ »:  السالمعليهويلّل عليه : عموم قوله 

ق الممال علمج المففعمة ، ولمذا يجعمل لمفماً ، بفاًء علج صل (3) «عن طيب نفسه

 في البيغ وصلاقاً في الفكاح.

كمما  (4)خالفاً للوسيلة ، فففمج الهممان و محتّجماً بمأّن الخمراج بالهممان 

 .(5)في الفبوّ  المرسل 

ن ضمن شي اً وضقبّله لففسه فخرااه له ،  فالباء وضفسيره : أّن م 
__________________ 

 .180( ضقلّم في الصفحة 1)

 ييادة : ألخيه. «ش»( في 2)

 .309، الحليث  113:  2( عوالي الآللي 3)

 .255( الوسيلة : 4)

 .89، الحليث  219:  1( عوالي الآللي 5)

ضممممممممان المفمممممممافغ 
المسمممممممممتوفاة فمممممممممي 
المقبممممموض بالعقمممممل 
الفاسمممممل ، والمممممملليل 

 عليه

نفمممممي ابمممممن بمممممم ة 
الهممممممممممممممممممممممممممممممان 
بممممممممممممممممممممممممممالفبو  : 

الخمممممممممممممممممممممممممممراج »
 «بالهمان
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للسببية أو المقابلة ، فالمشتر  لّما أقلم علج ضمان المبيغ وضقبّلمه علمج نفسمه 

البائغ وضهميفه بيّاه علج أن يكون الخراج له مّجاناً ، كان الاليم علمج  بتقبيل
ذلمك أّن خرااممه لممه علممج ضقمملير الفسمماد ، كممما أّن الهمممان عليممه علممج هممذا  (1)

 التقلير أيهاً.

والحاصل : أّن ضمان العمين ال يجتممغ ممغ ضممان الخمراج ، ومراعمه 

المعفممج مسممتفبط مممن أخبممار بلممج أّن الهفيمممة والفائمملة بممإياء الهرامممة ، وهممذا 

فمي مقمام االستشمهاد علمج كمون مففعمة  السمالمعليهكثيرة متفّرقمة ، مثمل قولمه 

ال ضر  أنّها لمو أُبرقم  كانم  ممن ممال أ»المبيغ في يمان الخيار للمشتر  : 

 وريره. (3)ونحوه في الرهن  (2) «؟المشتر 

قملم عليمه المتبايعممان بتّمج يكممون وفيمه : أّن همذا الهمممان لميس همو ممما أ

الخممراج بإيائممه ، وبنّممما هممو أمممرل قهممر م بكممّ بممه الشممارع كممما بكممّ بهمممان 

 المقبوض بالسوم والمهصوب.

ء علج نفسمه وضقبّلمه فالمراد بالهمان الذ  بإيائه الخراج : الت ام الشي

 له مغ بمهاء الشارع له.

ذكرنا في معفمج الروايمة بالعاريمة المهممونة و بيمث وربما يفتقض ما 

 بنّه أقلم علج ضمانها ، مغ أّن خرااها ليس له و لعلم ضملّكه للمففعة ، وبنّما
__________________ 

 ، وفي سائر الفسخ : من. «ف»( كذا في 1)

أيم  رأ»، ولفمظ الحمليث :  3ممن أبمواب الخيمار ، الحمليث  8، الباب  356:  12( الوسائل 2)

، ومثلمه فمي اللاللمة  «؟!لمو أّن الملار ابترقم  ممن ممال ممن كانم  ضكمون الملار ، دار المشمتر 

 الحليث األّول من هذا الباب.

 ، وريره. 6من أبواب أبكام الرهن ، الحليث  5، الباب  126:  13( الوسائل 3)

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
 االستلالل

المممممممممممممممراد بممممممممممممممـ 
فمممممممي  «الهمممممممان»

 الفبو 
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 ضملّك االنتفاع الذ  عيّفه المالك ، فتأّمل.

ال ضقصمر عمن سمفلها فمي الموهن ، فمال  (1)ة والحاصل : أّن داللة الرواي

يترك ألالهما قاعملة ضممان ممال المسملّ وابتراممه وعملم بلّمه بالّ عمن طيمب 

 الففس.

وربممما يممردّ هممذا القممول : بممما ورد فممي شممراء الجاريممة المسممروقة ، مممن 

 .(2)ما انتفغ ضمان قيمة الولل وعوض اللبن ، بل عوض كّل 

وفيممه : أّن الكممالم فممي البيممغ الفاسممل الحاصممل بممين مممالكي العوضممين مممن 

اهة أّن مالك العين اعل خرااها له بإياء ضمانها بالثمن ، ال ما كمان فسماده 

 من اهة التصّرف في مال الهير.

المتهمّمفة لهممان مففعمة  (3)وأضعم من ذلك ردّه بصحيحة أبمي والّد 

ردّاً علممج أبممي بفيفممة القائممل بأنّممه بذا ضحقّممق ضمممان  المهصمموب المسممتوفاة و

 ، كما يظهر من ضلك الصحيحة. (4)العين ولو بالهصب سقط كراها 

نعّ ، لو كان القول المذكور موافقاً لقمول أبمي بفيفمة فمي بطمالق القمول 

 بأّن الخراج بالهمان ، انتهه  الصحيحة وما قبلها ردّاً عليه.

 هذا كلّه في المففعة المستوفاة ، وأّما المففعة الفائتة بهير استيفاء ،
__________________ 

 .201، المتقلّم في الصفحة  «الخراج بالهمان»( أ  الفبو  المرسل : 1)

 .5 2من أبواب نكاح العبيل واإلماء ، األباديث  88، الباب  591:  14( انظر الوسائل 2)

 من أبواب الهصب ، الحليث األّول. 7، الباب  313:  17( الوسائل 3)

 .501:  5، والمهفي البن قلامة  231:  2( انظر بلاية المجتهل 4)

اسمممممممممممممممممممممممممتلالالن 
آخممممممممممران علممممممممممج 
الهمممممممممممممممممممممممممان ، 

 والمفاقشة فيهما

بكممممممممممّ المفممممممممممافغ 
الفائتمممممممممممة بهيمممممممممممر 

 استيفاء



 3كتاب المكاسب / ج   ..............................................................................  204

 

،  (1)فالمشممهور فيهمما أيهمماً الهمممان ، وقممل عرفمم  عبممارة السممرائر المتقلّمممة 

العمين ، فهمي مقبوضمة فمي يمله و ولعلّه لكون المفمافغ أممواالً فمي يمل ممن بيمله 

ولذا يجر  علج المففعة بكّ المقبوض بذا قبض العمين ، فتملخل المففعمة فمي 

ضمان المستأار ، ويتحقّق قمبض المثمن فمي السمل ّ بقمبض الجاريمة المجعمول 

خملمتها لمفمماً ، وكمذا المملار المجعمول سممكفاها لمفماً ، مهممافاً بلمج أنّممه مقتهممج 

نمه فمي يمل ريمر مالكمه مملّة طويلمة ممن ريمر اامرةٍ ابترام مال المسملّ و بذ كو

 مفاٍف لالبترام.

: بمأّن مجمّرد ـ  لكن يشكل الحكمّ بعمل ضسمليّ كمون المفمافغ أممواالً بقيقمة

علممج اليممل ممما »ذلممك ال يكفممي فممي ضحقّممق الهمممان ، بالّ أن يفمملرج فممي عممموم 

موصمممول للمفمممافغ ، فمممي عممملم شممممول صممملة ال (3)، وال بشمممكال  (2) «أخمممذ 

وبصولها في اليل بقبض العين ال يوامب صملق األخمذ. ودعمو  : أنّمه كفايمة 

 األعيان ، مشكلة. (4)عن مطلق االستيالء الحاصل في المفافغ بقبض 

 (5)وأّممما ابتممرام مممال المسمملّ ، فإنّممما يقتهممي عمملم بممّل التصممّرف فيممه 

 وبضالفه بال عوض ، وبنّما يتحقّق ذلك في االستيفاء.
__________________ 

، وبليك نّصها : بّن البيمغ الفاسمل يجمر  عفمل المحّصملين مجمر   180( ضقلّم  في الصفحة 1)

 الهصب في الهمان.

 .106، الحليث  224:  1( عوالي الآللي 2)

 فال بشكال.:  «ش»( في 3)

 ، وفي سائر الفسخ : لقبض. «لبعض»:  «ف»، وفي  «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في 4)

 .«ف»في  «فيه»لّ ضرد ( 5)

مممممممممممما يمكمممممممممممن أن 
يسمممممتلّل بمممممه علمممممج 

 الهمان

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
 االستلالل
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أو مممغ علممّ البممائغ  (1)فممالحكّ بعمملم الهمممان مطلقمماً كممما عممن اإليهمماح 

 موافق لألصل السليّ. (2)بالفساد كما عن بعٍض آخر 

ممما ال يهمممن بصممحيحه ال »مهممافاً بلممج أنّممه قممل يمملّعج شمممول قاعمملة 

أّن صمحيح البيمغ ال يوامب ضمماناً  (4)وممن المعلموم  [.(3)لمه ] «يهمن بفاسله

للمشممتر  للمففعممة و ألنّهمما لممه مّجانمماً وال يتقّسممط الممثمن عليهمما ، وضمممانها مممغ 

االسمتيفاء ألاممل اإلضممالف ، فمال يفممافي القاعمملة الممذكورة و ألنّهمما بالفسممبة بلممج 

 التلم ال اإلضالف.

اريمة مهافاً بلج األخبار المواردة فمي ضممان المفمافغ المسمتوفاة ممن الج

 ، الساكتة من ضمان ريرها في مقام البيان. (5)المسروقة المبيعة 

ن بماع وليملة أبيمه بهيمر بذنمه  وكذا صحيحة محّمل بن قيس الواردة في م 

وسمك  عمن المفمافغ  (6) «الحكمّ أن يأخمذ الوليملة وابفهما»:  السمالمعليه، فقال 

لهيمر البمائغ يوامب الفائتة ، فإّن علم الهمان في هذه الموارد مغ كون العين 

 علم الهمان هفا بطريٍق أولج.
__________________ 

 .194:  2( بيهاح الفوائل 1)

 بلج بعض من كتب علج الشرائغ ، انظر الصفحة اآلضية. سرهقلس( نسبه المملّم 2)

 .«ص»( من مصّححة 3)

 بذ من المعلوم.:  «ف»( في 4)

 .5 2ح العبيل واإلماء ، األباديث من أبواب نكا 88، الباب  591:  14( الوسائل 5)

 ( نفس المصلر ، الحليث األّول.6)

القممممممممممممول بعمممممممممممملم 
الهمممممممان موافممممممق 

 لألصل
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ضبعماً للملروس  (1)واإلنصاف : أّن للتوقّم في المسألة كمما فمي المسمالك 
 مجاالً. (3)والتفقيح  (2)

وربما يظهر من القواعل في بماب الهصمب عفمل التعمّرض ألبكمام البيمغ 

علممج ممما  (4)صمماص اإلشممكال والتوقّممم بصممورة علممّ البممائغ : اختـ  الفاسممل

من عبارة الكتماب ، وعمن الفخمر  (6)والمحقّق الثاني  (5)استظهره السيّل العميل 

 .(7): بمل اإلشكال في العبارة علج مطلق صورة علم االستيفاء 

فغ الهيمممر ممممن ذلمممك كلّمممه : أّن األقممموال فمممي ضممممان المفممما (8)فتحّصمممل 

 المستوفاة خمسة :

 األّول : الهمان ، وكأنّه لألكثر.

 الثاني : علم الهمان ، كما عن اإليهاح.

ممن كتممب علممج  الثالممث : الهمممان بالّ مممغ علممّ البممائغ ، كممما عممن بعممض م 

 .(9)الشرائغ 
__________________ 

 .154:  3( المسالك 1)

 .194:  3( اللروس 2)

 .32:  2( التفقيح الرائغ 3)

 .208:  1( القواعل 4)

 .676:  1( كف  الفوائل 5)

 .325 324:  6( اامغ المقاصل 6)

 .194:  2( بيهاح الفوائل 7)

، وفممي سممائر الفسممخ :  «فيتحّصممل»:  «ن»ولمماهر  «ش»، وفممي  «ص»و  «ف»( كممذا فممي 8)

 .«فيحصل»

 ( لّ نقم عليه.9)

للتوقّمممممممممممم فمممممممممممي 
 المسألة مجال

محّصممممممل األقمممممموال 
 في المسألة
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قاصممل الرابممغ : التوقّممم فممي هممذه الصممورة ، كممما اسممتظهره اممامغ الم

 والسيّل العميل من عبارة القواعل.

الخمممامس : التوقّمممم مطلقممماً ، كمممما عمممن الممملروس والتفقممميح والمسمممالك 

 ومحتمل القواعل ، كما يظهر من فخر اللين.

وقممل عرفمم  أّن التوقّمممم أقممرب بلممج اإلنصممماف ، بالّ أّن المحكممي ممممن 

والعقمممار  والثيممماب (2): بّن مفمممافغ األمممموال ممممن العبيمممل  (1)التمممذكرة مممما لفظمممه 

وريرها مهمونة بالتفوي  والفوا  ضح  اليل العاديمة ، فلمو رصمب عبملاً أو 

أو عقاراً أو بيواناً مملوكاً ضمن مفافعه سواء أضلفهما بمأن اسمتعملها  (3)اارية 

ال يسمتعملها عفمل علمائفما أاممغ  (4)، أو فاض  ضح  يله بأن بقي  مملّة فمي يمله 
(5). 

مقابممل اليمممل الحقّممة ، فيشمممل يمممل  «اديممةاليمممل الع»وال يبعممل أن يممراد ب 

 ، سيّما مغ اهل البائغ به. (6)المشتر  في ما نحن فيه ، خصوصاً مغ علمه 

: ممن االضّفماق أيهماً ـ  وألهر مفه ما في السرائر في آخر باب اإلاارة

 ، مغ قوله في باب البيغ : بنّ  (7)علج ضمان مفافغ المهصوب الفائتة 
__________________ 

 .«ش»و  «ف»في  «ما لفظه»لّ ضرد  (1)

 ، وفي سائر الفسخ : العبل. «ن»و  «ف»( كذا في 2)

 ( في المصلر ييادة : أو لوباً.3)

 بأن بقي  ضح  يله ملّة.:  «ف»( في 4)

 .381:  2( التذكرة 5)

 ، وفي سائر الفسخ : رلبته. «م»و  «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في 6)

 .479:  2( السرائر 7)
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ء المهصوب بالّ فمي ارضفماع اإللمّ عمن لفاسل عفل أصحابفا بمف لة الشيالبيغ ا

 ، انتهج. (1)بمساكه 

وعلج هذا ، فالقول بالهمان ال يخلو عن قّوة ، وبن كان المتمراء  ممن 

اختصمماص الهمممان فممي المهصمموب بالمفممافغ  (2)لمماهر صممحيحة أبممي والّد 

المتجماوي بمه بلممج ريمر محمّل الرخصمة ، بالّ أنّما لمّ نجممل المسمتوفاة ممن البهمل 

 بذلك عامالً في المهصوب الذ  هو موردها.
__________________ 

 .326:  2( السرائر 1)

 من أبواب الهصب ، الحليث األّول. 7، الباب  313:  17( الوسائل 2)

القممممممول بالهمممممممان 
 ال يخلو من قّوة
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 الرابع

بال خمالف بالّ مما يحكمج عمن  مثلهبذا ضلم المبيغ ، فإن كان مثليّا واب 

 .(1)لاهر اإلسكافي 

وابمن يهمرة  (2)وقل اختلم كلما  أصحابفا في ضعريم المثلي ، فالشيخ 
قملّس ّ  (8)وريمرهّ  (7)والعالّممة  (6)وضلميمذه  (5)والمحقّق  (4)وابن بدريس  (3)

نّه : مما يتسماو  أام اهه ممن بيمث أ (9)أسرارهّ ، بل المشهور علج ما بكي 

 القيمة.
__________________ 

 ، وريرهما. 135، والشهيل في راية المراد :  131:  6( بكاه العالّمة في المختلم 1)

 .59:  3( المبسوط 2)

 .278( الهفية : 3)

 .480:  2( السرائر 4)

 .239:  3( الشرائغ 5)

 .382:  2( وهو الفاضل اآلبي في كشم الرموي 6)

 .203:  1( القواعل 7)

 .342، والمقتصر :  251:  4( مثل أبي العباس في المهذّب البارع 8)

، والمحقّمق السمب وار  فمي  208:  2 (الطبعمة الحجريمة)( بكاه الشهيل الثاني في المسمالك 9)

 .303:  2، والسيّل الطباطبائي في الرياض  257الكفاية : 

ضمممممممممان المثلممممممممي 
 بالمثل

ضعريمممممممممممممممممممممممممممممممم 
عفممممممممل  «المثلممممممممي»

 المشهور
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: ما يصلق عليمه اسمّ الحقيقمة. والممراد بتسماويها ممن  والمراد بأا ائه

بيث القيمة : ضساويها بالفسبة ، بمعفج كون قيمة كّل بعٍض بالفسبة بلمج قيممة 

الممبعض اآلخممر كفسممبة نفممس البعهممين مممن بيممث المقمملار و ولممذا قيممل فممي 

 (3)، ففصممفه يسممتو   (2)قيمممة  (1)ضوضمميحه : بّن المقمملار مفممه بذا كممان يسممتو  

 .(4)ك القيمة نصم ضل

ومن هفا رّاح الشهيل الثاني كون المصوغ من الفقلين قيميّماً ، قمال : بذ 

 .(5)لو انفصل  نقص  قيمتها 

قلمم  : وهممذا يواممب أن ال يكممون المملرهّ الوابممل مثليّمما و بذ لممو انكسممر 

، بالّ أن يقممال : بّن  (6)نصمفين نقممو قيمممة نصممفه عمن نصممم قيمممة المجممموع 

بلمج نوعمه. وهمو الصمحيح و ولمذا ال يعملّ الجمريش ِممثالً  اللرهّ مثلّي بالفسمبة

 للحفطة ، وال اللُّقاقة ِمثالً لألُرّي.

 ومن هفا يظهر أّن كّل نوعٍ من أنواع الجفس الوابل ، بل كلّ 
__________________ 

بمعفممج : يسمماو  ، لكممن عممن األيهممر  : أّن  «يسممو »( كممذا فممي الفسممخ ، ولعلّممه مصممّحم 1)

 .«سو »ليس عربيّاً صحيحاً ، انظر المصباح المفير ، مادّة :  «يسو »قولهّ 

 ييادة : معيّفة. «م»( في 2)

بمعفممج : يسمماو  ، لكممن عممن األيهممر  : أّن  «يسممو »( كممذا فممي الفسممخ ، ولعلّممه مصممّحم 3)

 .«سو »ليس عربيّاً صحيحاً ، انظر المصباح المفير ، مادّة :  «يسو »قولهّ 

، والسمميّل الطباطبممائي فممي  208:  2 (الطبعممة الحجريممة)ي المسممالك ( قالممه الشممهيل الثمماني فمم4)

 .303:  2الرياض 

 .209:  2 (الطبعة الحجرية)( المسالك 5)

نقممو قيمممة نصممفيه »:  «ص»ومصممّححة  «ف»، وفممي  «ن»ومصممّححة  «ش»( كممذا فممي 6)

 .«نقو قيمة نصفه عن قيمة المجموع»، وفي سائر الفسخ :  «عن قيمة المجموع

ضوضممممممممممممممممممممممممممممميح 
 التعريم
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 ن أصفاف نوعٍ وابل مثلّي بالفسبة بلج أفراد ذلك الفوع أو الصفم.صفٍم م

فممال يممرد ممما قيممل : مممن أنّممه بن أُريممل التسمماو  بالكلّيممة ، فالظمماهر عمملم 

ف و بذ ممما مممن مثلممّيٍ بالّ وأامم اهه مختلفممة فممي صمملقه علممج شممي ء مممن المعممرَّ

سماو  يسماو  عشمرة وممن اخمر  ي (1)القيمة كالحفطة و فإّن قفي اً من بفطة 

عشرين. وبن أُريل التسماو  فمي الجملمة ، فهمو فمي القيممي موامود ، كمالثوب 

 ، انتهج. (2)واألرض 

وقل لّوح هذا المورد في آخر كالمه بلج دفغ بيراده بمما ذكرنما : ممن أّن 

ومتسماٍو  (4)متمالمل األام اء  (3)كون الحفطة مثليّة معفاه : أّن كّل صفٍم مفهما 
ج أّن اميمغ أبعماض همذا الفموع متسماوية فمي القيممة ، فمي القيممة ، ال بمعفم (5)

فممإذا كممان المهمممون بعهمماً مممن صممفم ، فالوااممب دفممغ مسمماويه مممن هممذا 

 .(7)آخر  (6)الصفم ، ال القيمة وال بعض من صفم 

لكّن اإلنصاف : أّن همذا خمالف لماهر كلمماضهّ و فمإنّهّ يطلقمون المثلمي 

 لق التعريمعلج افس الحفطة والشعير ونحوهما ، مغ علم ص
__________________ 

 الحفطة.:  «ف»( في 1)

 .523 522:  10( قاله المحقّق األردبيلي في مجمغ الفائلة 2)

 مفه.:  «ش»( في رير 3)

 ، وفي سائر الفسخ : لألا اء. «ألا اء»:  «ش»، وفي  «ن»( كذا في 4)

 متساوية.:  «ش»( في رير 5)

 الصفم اآلخر.:  «ف»( في 6)

 .526 525:  10مجمغ الفائلة ( انظر 7)
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عليه ، وبطالق المثلي علج الجفس باعتبمار مثليّمة أنواعمه أو أصمفافه وبن لمّ 

يكن بعيلاً ، بالّ أّن انطباق التعريم علج الجفس بهذا االعتبار بعيمل املّاً ، بالّ 

أن يُهملمموا خصوصمميّا  األصممفاف الموابممة ل يممادة القيمممة ونقصممانها ، كممما 

 .(1)الت مه بعههّ 

راية األممر واموب رعايمة الخصوصميّا  عفمل أداء المثمل عوضماً عمن 

 التالم ، أو القرض ، وهذا أبعل.

 هذا ، مهافاً بلج أنّه يشكل اّطراد التعريم بفاًء علج هذا ، بأنّه :

بن أُريممل ضسمماو  األامم اء مممن صممفم وابممل مممن بيممث القيمممة ضسمماوياً 

الوابمل ممن الفموع و ألّن أشمخاص يتّفمق ذلمك فمي الصمفم  (2)بقيقيّا ، فقّل مما 

ذلمك الصمفم ال ضكماد ضتسماو  فمي القيممة و لتفاوضهما بالخصوصميّا  الموابممة 

 ل يادة الرربة ونقصانها ، كما ال يخفج.

وبن أُريمل ضقممارب أامم اء ذلممك الصممفم مممن بيممث القيمممة وبن لممّ يتسمماو 

متقاربمة فمي بقيقة ، ضحقّق ذلك في أكثر القيميّا  و فإّن لفوع الجارية أصفافاً 

الصمفا  الموابممة لتسمماو  القيمممة ، وبهممذا االعتبمار يصممّح السممل ّ فيهمما ، ولممذا 

أّن مما يصمّح  (3)اختار العالّمة في باب القرض من التذكرة علج ما بكي عفه 

 .(4)فيه السل ّ من القيميّا  مهمون في القرض بمثله 
__________________ 

بلمج مما قالمه الشمهيل الثماني وريمره فمي المثلمي : ممن أّن ( لّ نقم عليه بعيفمه ، ولعلّمه يفظمر 1)

الطبعممة )المثممل ممما يتسمماو  قيمممة أا ائممه ، أ  أامم اء الفمموع الوابممل مفممه ، انظممر المسممالك 

 وريرهما. 257، والكفاية :  208:  2 (الحجرية

 فإنّه قلّما.:  «ص»( في مصّححة 2)

 .«ن»يها في ، وشطب عل «ش»لّ ضرد في  «علج ما بكي عفه»( عبارة 3)

 .5:  2( التذكرة 4)



 213 ..................................................................................................  عبارلا

، ممغ أّن  (1)وقل علّ الشيخ في المبسوط الرطمب والفواكمه ممن القيميّما  

 كّل نوعٍ مفها مشتمل علج أصفاف متقاربة في القيمة ، بل متساوية عرفاً.

ّّ لو فرض أّن الصفم المتساو  من بيث القيممة فمي األنمواع القيميّمة  ل

المثليّمممة ، لمممّ يوامممب ذلمممك بصمممالح طمممرد ع يممم  الوامممود بخمممالف األنمممواع 

التعريمم. نعممّ ، يواممب ذلممك الفممرق بممين الفمموعين فممي بكمممة الحكممّ بهمممان 

 المثلي بالمثل ، والقيمي بالقيمة.

ّّ بنّه قل  ّّ ممن التعريمم المتقملّم أو  (2)ل ف المثلمي بتعماريم أُخمر أعم عُّرِ

 أخّو :

 .(3)ا اهه وضقارب  صفاضه فعن التحرير : أنّه ما ضمالل  أ

وعن اللروس والروضة : أنّه المتساو  األا اء والمففعمة ، المتقمارب 

 .(5)، وعن المسالك والكفاية : أنّه أقرب التعريفا  بلج السالمة  (4)الصفا  

 .(6)وعن راية المراد : ما ضساو  أا اهه في الحقيقة الفوعية 
__________________ 

 .99:  3( المبسوط 1)

 .«ف»في  «قل»( لّ ضرد 2)

، وفيمه :  139:  2، وانظر التحريمر  242:  6( بكاه عفه السيّل العاملي في مفتاح الكرامة 3)

 ، ولّ نقم علج ريره. «ويتفاو  صفاضه»

 .36:  7، الروضة البهية  113:  3( اللروس 4)

خيممر ، وبكمماه عفهممما ، واللفممظ لأل 257، الكفايممة :  208:  2 (الطبعممة الحجريممة)( المسمالك 5)

 .242:  6السيّل العاملي في مفتاح الكرامة 

 ، وفيه : ما ضتساو . 135( راية المراد : 6)

اُخممممممر  ضعمممممماريم 
 للمثلي
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 .(1)وعن بعض العاّمة : أنّه ما قلّر بالكيل أو الوين 

 .(2)وعن آخر مفهّ ييادة : اواي بيعه سلماً 

، بلمج ريمر ذلمك  (3)وعن لالث ممفهّ ييمادة : امواي بيمغ بعهمه بمبعض 

 .(4)ّما بكاه في التذكرة عن العاّمة م

 ّّ  (6)بقيقمة شمرعيّة وال متشمّرعيّة  «المثلمي»ال يخفج أنّه ليس للفظ  (5)ل

، وليس المراد معفاه اللهو  و بذ المراد بالمثل لهةً : الممالمل ، فمإن أُريمل ممن 

 اميغ الجها  فهير مفعكس ، وبن أُريل من بعهها ، فهير مّطرد.

كّ يتعلّمق بهمذا العفموان بتّمج يبحمث عفمه. نعمّ ، وليس في الفصوص ب

علممج أّن المثلممي يهمممن بالمثممل ،  (7)وقممغ هممذا العفمموان فممي معقممل باممماعهّ 

وريره بالقيمة ، ومن المعلوم أنّه ال يجموي االضّكمال فمي ضعيمين معقمل اإلامماع 

 علج قول بعض المجمعين مغ مخالفة الباقين.

 مثلياً باضّفاق المجمعين وبيف ٍذ فيفبهي أن يقال : كّل ما كان
__________________ 

 .437:  6، والمحلّج  240 239:  5، والمهفي و البن قلامة  317:  2( بلاية المجتهل 1)

 .281:  2( انظر مهفي المحتاج 2)

 ( لّ نقم عليه في ما بأيليفا من كتب العاّمة.3)

 .381:  2( التذكرة 4)

ّّ بنّه.:  «ف»( في 5)  ل

 فسخ : وال متشّرعة.( في ال6)

، ومفتمممماح  299، والمفاهممممل :  303:  2، والريمممماض  245:  6( انظممممر اممممامغ المقاصممممل 7)

 .85:  37، والجواهر  241:  6الكرامة 
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فال بشكال في ضمانه بالمثل و لإلامماع ، ويبقمج مما كمان مختلفماً فيمه بيمفهّ ، 

بسموط كونهمما كالذهب والفّهة الهير المسكوكين ، فإّن صريح الشميخ فمي الم

كونهمما مثليممين ، وكممذا الحليممل والفحمماس  (2)، ولمماهر ريممره  (1)ممن القيميّمما  

كونهما  (5)والسمرائر  (4)والهفيمة  (3)والرصاص و فإّن لواهر عبائر المبسموط 

 قيميّة.

وعبارة التحريمر صمريحة فمي كمون أُصمولها مثليّمة وبن كمان المصموغ 

 .(6)مفها قيميّاً 

،  (7)مبسمموط : بكممون الرطممب والعفممب قيميّمماً وقممل صممّرح الشمميخ فممي ال

 .(8)والتمر وال بيب مثليّا 

 ، بل صّرح بعض (9)وقال في محكي المختلم : بّن في الفرق بشكاالً 
__________________ 

 .61:  3( المبسوط 1)

،  384:  2، والتمذكرة  139:  2، والعالّممة فمي التحريمر  240:  3( كالمحقّق في الشرائغ 2)

، ونسمبه الشمهيل الثماني بلمج المشمهور ،  116:  3، والشهيل فمي الملروس  122:  6مختلم وال

 .258، ومثله في الكفاية :  209:  2انظر المسالك 

 .60:  3( المبسوط 3)

 .278( الهفية : 4)

 .480:  2( السرائر 5)

 .139:  2( التحرير 6)

، وهكممذا الكممالم فممي  «ص»ّححة ، كممما فممي مصمم «قيميّممين»( كممذا فممي الفسممخ ، والمفاسممب : 7)

 .«مثليّا»

 .100 99:  3( انظر المبسوط 8)

 .135:  6( المختلم 9)
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 .(1)من قارب عصرنا بكون الرطب والعفب مثليّين 

وقممل بكمممي عمممن موضمممغٍ مممن امممامغ المقاصمممل : أّن الثممموب مثلمممّي 
(2)  ،

يعلمّ  ، ولمّ (3)والمشهور خالفه. وأيهماً فقمل مثّلموا للمثلمي بالحفطمة والشمعير 

 وكذا التمر. ؟وما المعيار في الصفم ؟أّن المراد نوعهما أو كّل صفم

والحاصمل : أّن ممموارد عملم ضحقّممق اإلامماع علممج المثليّمة فيهمما كثيممرة ، 

فال بلّ من مالبظة أّن األصل الذ  يراغ بليه عفل الشّك همو الهممان بالمثمل 

 ؟بالقيمة ، أو ضخيير المالك أو الهامن بين المثل والقيمة ، أو

وال يبعل أن يقال : بّن األصل هو ضخيير الهامن و ألصالة بمراءة ذّمتمه 

عّممما ياد علممج ممما يختمماره ، فممإن فُممِرض باممماعل علممج خالفممه فاألصممل ضخييممر 

ج المالك و ألصالة علم براءة ذّمته بلفغ مما ال يرضمج بمه المالمك ، مهمافاً بلم

فإّن مقتهاه علم ارضفماع الهممان  (4) «علج اليل ما أخذ  بتّج ضمدّ »عموم 

 ٍء آخر.بهير أداء العين ، خرج ما بذا رضي المالك بشي

واألقو  : ضخيير المالك من أّول األممر و ألصمالة االشمتهال ، والتمّسمك 

 بأصالة البراءة ال يخلو من مفغ.
__________________ 

 .544 543:  2 (الطبعة الحجرية)ق القمّي في اامغ الشتا  ( صّرح به المحقّ 1)

 .250:  6، وانظر اامغ المقاصل  249:  6( بكاه عفه السيّل العاملي في مفتاح الكرامة 2)

 .522:  10، ومجمغ الفائلة  36:  7، والروضة البهية  243:  6( كما في اامغ المقاصل 3)

 .22، الحليث  389و  106، الحليث  224:  1( عوالي الآللي 4)

مممممما همممممو األصمممممل 
فيممممممما يشممممممّك فممممممي 
كونمممممممممه مثليممممممممماً أو 

 قيمياً؟
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نعّ ، يمكن أن يقمال بعمل عملم الملليل لتمرايح أبمل األقموال ، واإلامماع 

: التخييممر فممي األداء مممن اهممة دوران األمممر بممين ـ  علممج عمملم ضخييممر المالممك

المحمذورين ، أعفممي : ضعمميّن المثممل بحيمث ال يكممون للمالممك مطالبممة القيمممة وال 

كذلك ، فمال متميقّن فمي البمين ، وال يمكمن  القيمة (1)للهامن االمتفاع ، وضعيين 

البممراءة اليقيفيممة عفممل التشمماّح ، فهممو مممن بمماب ضخييممر المجتهممل فممي الفتممو  ، 

 فتأّمل.

هذا ، ولكن يمكن أن يقال : بّن القاعلة المستفادة ممن بطالقما  الهممان 

المفّرط فيها ، ورير ذلمك ، همو الهممان بالمثمل و  في المهصوبا  واألمانا 

ّّ بعمله قيممة التمالم ممن  ألنّه أقرب بلج التالم من بيث الماليّة والصمفا  ، لم

أقرب من بيث الماليّمة و ألّن مما عملاهما يالبمظ  (2)الفقلين وشبههما و ألنّهما 

 مساواضه للتالم بعل برااعه بليهما.

ال ضكماد ضظفمر علمج ممورٍد وابمل ممن وألال االضّكال علج همذا الظهمور 

هذه الموارد علج كثرضها قل نّو الشمارع فيمه علمج ذكمر المهممون بمه ، بمل 

كلّهما بالّ ممما شممذّ ونمملر قممل أُطلممق فيهما الهمممان ، فلمموال االعتممماد علممج ممما هممو 

 المتعارف لّ يحسن من الشارع بهماله في موارد البيان.

علمج ضممان المثلمي بالمثمل ،  (4)والخمالف  (3)وقل اسمتلّل فمي المبسموط 

 فََمِن اْىتَدى َى َْيكُْم فَاْىتَُدوا َى َْيِا بِِمثْلِ )والقيمي بالقيمة بقوله ضعالج 
__________________ 

 وبين ضعيين.:  «ش»( في رير 1)

 نّه.، وفي سائر الفسخ : أل «ش»( كذا في 2)

 .60:  3( المبسوط 3)

 .18و  11، كتاب الهصب ، المسألة  406و  402:  3( الخالف 4)

مقتهممممممج القاعمممممملة 
: الهممممممممممممممممممممممممممان 
 ّّ بالمثمممممممممممممل لمممممممممممممم
بالقيمممممممممممممة مممممممممممممن 

 الفقلين

االسممممممتلالل علممممممج 
ضمممممممممان المثلممممممممي 

ممممممممي بالمثمممممممل والقي
بالقيممممممممممممة ب يمممممممممممة 

 االعتلاء
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ا اْىتَدى َى َْيكُمْ  همو المثمل فمي المثلمي ،  «ما اعتل »بتقريب : أّن ممالل  (1) (َّ

ال يقملح بعمل عملم  (2)والقيمة في ريره ، واختصماص الحكمّ بمالمتلم عملواناً 

 القول بالفصل.

في اآلية بأّن مللولها اعتبار المماللمة فمي مقملار االعتملاء  وربما يفاقش

 ، وفيه نظر. (3)ال المعتل  به 

بمممالقول  (4)نعمممّ ، اإلنصممماف عممملم وفممماء اآليمممة كالممملليل السمممابق عليمممه 

المشممهور و ألّن مقتهمماهما وامموب المماللممة العرفيممة فممي الحقيقممة والماليّممة ، 

 المثل بتّج في القيميّا  ، سواًء وال المثل فيها أم ال.وهذا يقتهي اعتبار 

أّممما مممغ واممود المثممل فيهمما ، كممما لممو أضلممم ذراعمماً مممن كربمماس طولممه 

عشرون ذراعاً متسماوية ممن اميمغ الجهما  ، فمإّن مقتهمج العمرف واآليمة : 

بل ام الهامن بتحصيل ذراع آخر ممن ذلمك ولمو بأضمعاف قيمتمه ودفعمه بلمج 

لم ، مغ أّن القائل بقيمية الثوب ال يقول به ، وكمذا لمو أضلمم مالك الذراع المت

عليه عبلاً وله في ذّمة المالك بسبب القرض أو السلّ عبل موصموف بصمفا  

التالم ، فإنّهّ ال يحكمون بالتهاضر القهمرّ  ، كمما يشمهل بمه مالبظمة كلمماضهّ 

 .(5)في بيغ عبٍل من عبلين 
__________________ 

 .194( البقرة : 1)

 .«ف»في  «علواناً »( لّ ضرد 2)

 .303:  2( المفاقشة من السيّل الطباطبائي في الرياض 3)

( وهو استظهار الهمان بالمثل عرفاً من بطالقا  أدلّة الهمان في الصمفحة السمابقة بقولمه 4)

 بلخ. .. : ولكن يمكن أن يقال

:  3، والملروس  18:  2غ ، والشمرائ 38، كتاب السلّ ، المسمألة  217:  3( رااغ الخالف 5)

 .353:  4، ومفتاح الكرامة  201

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
 االستلالل
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بلمج امواي  (1)نعّ ، ذهب اماعة مفهّ الشهيلان في اللروس والمسمالك 

ردّ العين المقترضة بذا كان  قيميّة ، لكن لعلّه ممن اهمة صملق أداء القمرض 

بالمثممل و ولممذا اضّفقمموا علممج عمملم  (2)بمأداء العممين ، ال مممن اهممة ضمممان القيممي 

 اوب قبول ريرها وبن كان ممالالً لها من اميغ الجها .و

عمملم  (3)وأّمما ممغ عملم وامود المثممل للقيممّي التمالم ، فمقتهمج الملليلين 

سمقوط المثممل ممن الذّمممة بالتعمذّر ، كممما لممو ضعمذّر المثممل فمي المثلممي ، فيهمممن 

 بقيمته يوم اللفغ كالمثلي ، وال يقولون به.

عمن التمالم ممن بيمث القيممة نقصماناً وأيهاً ، فلو فرض نقصان المثل 

 (5)بلم ام المالمك بالمثمل و القتهمائهما  (4)فابشاً ، فمقتهج ذلمك عملم واموب 

اعتبار المماللة في الحقيقة والمالية ، ممغ أّن المشمهور كمما يظهمر ممن بعمض 
 ، بل ربما ابتمل اواي دفغ (7)بل امه به وبن قّو  خالفه بعض  (6)

__________________ 

 .449:  3، المسالك  320:  3اللروس  (1)

 «ف»، وفممي  «ن»ونسممخة بمملل  «ع»،  «م»،  «خ»ومصممّححة  «ص»و  «ش»( كممذا فممي 2)

 القيمية.:  «ن»: المثلي ، وفي 

 ( أ  : االستظهار العرفي واآلية.3)

كممما ال يخفممج ، انظممر هلايممة  «الوامموب»بمملل  «الجممواي»( فممي شممرح الشممهيل  : الصممواب 4)

 .231الطالب : 

 ، وفي سائر الفسخ : القتهائها. «خ»و  «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في 5)

 .99:  37، والجواهر  252:  6( انظر مفتاح الكرامة 6)

 ، ولكفّه فيما لو خرج المثلي عن القيمة. 113:  3في اللروس  سرهقلس( قّواه الشهيل 7)
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 وبن كان الحّق خالفه. (1)المثل ولو سقط من القيمة بالكلّية 

فتبيّن : أّن الفسبة بين مذهب المشمهور ومقتهمج العمرف واآليمة عمموم 

من واه ، فقل يهمن بالمثل بمقتهج اللليلين وال يهمن به عفمل المشمهور ، 

،  (3)، وقل يفعكس الحكمّ كمما فمي المثمال الثالمث  (2)كما في المثالين المتقلّمين 

 وقل يجتمعان في المهمون به كما في أكثر األمثلة.

 ّّ بّن اإلاماع علج ضمان القيممي بالقيممة علمج ضقملير ضحقّقمه ال يجمل  ل

بالفسبة بلج ما لّ يجمعوا علج كونه قيميّاً ، ففمي مموارد الشمّك يجمب الراموع 

و بفاًء علج ما همو الحمّق  (5)وعموم اآلية  (4)بلج المثل بمقتهج اللليل السابق 

المتممردّد بممين األقممّل المحقّممق : مممن أّن العممام المخّصممو بالمجمممل مفهوممماً ، 

 واألكثر ال يخرج عن الحّجية بالفسبة بلج موارد الشّك.

فحاصممل الكممالم : أّن ممما أامممغ علممج كونممه مثليّمما يهمممن بالمثممل ، مممغ 

مراعمماة الصممفا  التممي ضختلممم بهمما الرربمما  وبن فممرض نقصممان قيمتممه فممي 

قيمممة التمالم و بفمماًء علمج ضحقّممق اإلامماع علممج عمن  (6)يممان الملفغ أو مكانممه 

 بهمال هذا التفاو  ، مهافاً بلج الخبر الوارد في أّن الثاب  في ذّمة من
__________________ 

 .204:  1( ابتمله العالّمة في القواعل 1)

 .218( يعفي : مثالي بضالف الكرباس وبضالف العبل ، المتقلّمين في الصفحة 2)

 فرض نقصان قيمة المثل عن قيمة التالم نقصاناً فابشاً.( هو ما لو 3)

 .. المشار بليه بقوله : ولكن يمكن أن يقال 217( ضقلّم في الصفحة 4)

 .218 217( المتقلّمة في الصفحة 5)

 .«ف»في  «مكانه»( لّ ضرد 6)

ممممممما اُامممممممغ علممممممج 
كونممممممممممممه مثليمممممممممممماً 

 يهمن بالمثل
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 (2)وأسقطها السلطان ورّوج ريرها ، همي الملراهّ األُولمج  (1)اقترض دراهّ 
(3). 

ء مممن ومما أاممغ علمج كونممه قيميّماً يهممن بالقيممة بفمماًء علمج مما سميجي

 .(5)وبن وال مثله أو كان مثله في ذّمة الهامن  (4)االضّفاق علج ذلك 

قيمتمي  وما شّك في كونه قيميّاً أو مثلياً يلحق بالمثلي ، مغ علم اختالف

 الملفوع والتالم ، ومغ االختالف الحق بالقيمي ، فتأّمل.
__________________ 

 «ش»و  «ن»، وفمممي  «ش»ونسمممخة بممملل  «ص»،  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ف»( كمممذا فمممي 1)

ن عليه دراهّ»هكذا :  ، وقال الشهيل  بعل نقمل همذه العبمارة : هكمذا فمي  «في أّن الاليم علج م 

 .231ر هلاية الطالب : الفسخ المصّححة ، انظ

 .2من أبواب الصرف ، الحليث  20، الباب  488:  12( الوسائل 2)

اسممتلراكاً ، ويشممهل علممج واودهمما فممي األصممل أّن المامقمماني  «فتأّمممل»ييممادة :  «ن»( فممي 3)

، وهلايمة  305نقالها في شربهما وعلّقا عليهما ، انظمر رايمة اآلممال :  سرهماقلسوالشهيل  

 .231الطالب : 

 ء في األمر السابغ.( يجي4)

 في ذّمة المالك.:  «ش»( في 5)

 ُ امممممممغ علممممممج ممممممما ا
كونممممممممممممه قيميمممممممممممماً 

 يهمن بالقيمة
مممما شمممّك فمممي كونمممه 

 ً  قيمياً أو مثليا
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 الخاّس

ذكر في القواعل : أنّه لو لّ يوال المثل بالّ بأكثر ممن لممن المثمل ، ففمي 

 ، انتهج. (1) واوب الشراء ضردّد

ة للمثمل بمأن صمار  أقول : كثرة المثمن بن كانم  ل يمادة القيممة السموقيّ

قيمتممه أضممعاف قيمممة التممالم يمموم ضلفممه ، فالظمماهر أنّممه ال بشممكال فممي وامموب 

الشراء وال خالف ، كما صّرح بمه فمي الخمالف ، بيمث قمال : بذا رصمب مما 

واألدهان فعليه مثل مما ضلمم فمي يمله ، يشمتريه بمأّ  لممٍن  (2)له مثلل كالحبوب 

بسمموط : يشممتريه بممأّ  لمممٍن كممان وفممي الم .(4)، انتهممج  (3)كممان ، بممال خممالف 

 .(6)، انتهج  (5)باماعاً 
__________________ 

 .204:  1( القواعل 1)

 «كمماللحوم»:  «ش»ونسممخة بملل  «ن»ومصمّححة  «ف»والمصمملر ، وفمي  «ش»( كمذا فمي 2)

 ، وفي سائر الفسخ : الحبوب.

 .29، كتاب البيوع ، المسألة  415:  3( الخالف 3)

 .«ش»في  «انتهج»( لّ ضرد 4)

 .103:  3( المبسوط 5)

 .«ن»وهامش  «ش»من  «وفي المبسوط : بلج انتهج»( عبارة 6)

بذا لمممممممممممّ يوامممممممممممل 
المثمممممممل باّل بمممممممأكثر 

 من لمن المثل
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وواهممه : عممموم الممفّو والفتممو  بوامموب المثممل فممي المثلممي ، ويميّممله 

فحممو  بكمهممّ بممأّن ضفممّ ل قيمممة المثممل بممين المملفغ عممن يمموم التلممم ال يواممب 

ك مممغ سمقوط المثمل فممي ذلم (1)االنتقمال بلمج القيمممة ، بمل ربمما ابتمممل بعهمهّ 

 يمان اللفغ عن الماليّة و كالماء علج الشاط  والثلل في الشتاء.

ألاممل ضعممذّر المثممل وعمملم والانممه بالّ عفممل مممن يعطيممه  (2)وأّممما بن كممان 

 (3)بأييل مّما يررب فيه الفاس مغ وصم اإلعواي ، بحيث يعملّ بمذل مما يريمل 

و  (4)الممراد بعبمارة القواعمل  مالكه بإيائه ضمرراً عرفماً والظماهر أّن همذا همو

ألّن الثمن في الصورة االولج ليس بأييل من لمن المثمل ، بمل همو لممن المثمل 

التممردّد فممي  (6)فمميمكن  (5)، وبنّممما ياد علممج لمممن التممالم يمموم التلممم وبيف ممذ 

: من أّن المواود بمأكثر ممن لممن المثمل كالمعملوم  (7)الصورة الثانية كما قيل 

فّممارة والهممل  ، وأنّممه يمكممن معانمملة البممائغ وطلممب أضممعاف ، كالرقبممة فممي الك

 القيمة ، وهو ضرر.
__________________ 

 .204:  1( ابتمله العالّمة في القواعل 1)

 ( كذا في الفسخ ، والمفاسب : بن كان .2)

 ( في بعض الفسخ : ي يل.3)

 ( ضقلّم  عبارضه في صلر المسألة.4)

 ف ٍذ.فحي:  «ص»و  «ن»( في مصّححتي 5)

 يمكن.:  «ص»، وفي مصّححة  «ويمكن»:  «ن»( في مصّححة 6)

 .254:  6، والسيّل العاملي في مفتاح الكرامة  384:  2( قاله العالّمة في التذكرة 7)
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كمما عمن  (2)لكّن األقو  مغ ذلك : واوب الشراء و وفاقاً للتحريمر  (1) و

،  (6)، بممل بطممالق السممرائر  (5)غ المقاصممل واممام (4)والمملروس  (3)اإليهمماح 

 .(8)و لعين ما ذكر في الصورة األُولج  (7)ونفي الخالف المتقلّم عن الخالف 

ّّ بنّممه ال فممرق فممي اممواي مطالبممة المالممك بالمثممل بممين كونممه فممي مكممان  لمم

البة أييل من قيمتمه فمي في مكان المط (9)التلم أو ريره ، وال بين كون قيمته 

 (12)والتمذكرة  (11)عن السمرائر  (10)مكان التلم ، أم ال و وفاقاً لظاهر المحكّي 

 .(15)واامغ المقاصل  (14)واللروس  (13)واإليهاح 
__________________ 

 .«ف»في « و»( لّ ضرد 1)

 .139:  2( التحرير 2)

 .178:  2( بيهاح الفوائل 3)

 .113:  3( اللروس 4)

 .260:  6( اامغ المقاصل 5)

 .480:  2( انظر السرائر 6)

 .222( ضقلّم في الصفحة 7)

 ( وهو ما أفاده بقوله : وواهه عموم الفّو والفتو  بواوب المثل في المثلي.8)

، بالّ أنّممه شممطب عليهمما فممي  «األُولممج»ييممادة :  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ن»( فممي 9)

 .«ن»

 .252:  6لعاملي في مفتاح الكرامة ( بكاه عفهّ السيّل ا10)

 .490:  2( السرائر 11)

 .383:  2( التذكرة 12)

 .176:  2( بيهاح الفوائل 13)

 .114:  3( اللروس 14)

 .256:  6( اامغ المقاصل 15)

األقمممممممو  واممممممموب 
 الشراء

امممممممواي المطالبمممممممة 
فممممممي بلممممممل التلممممممم 

 وريره
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وفمممي السمممرائر : أنّمممه المممذ  يقتهممميه عممملل اإلسمممالم واألدلّمممة وأُصمممول 

 .(2) «ن علج أموالهّالفاس مسلّطو»، وهو كذلك و لعموم  (1)المذهب 

هذا مغ واود المثمل فمي بلمل المطالبمة ، وأّمما ممغ ضعمذّره فسميأضي بكممه 

 في المسألة السادسة.
__________________ 

 .491 490:  2( انظر السرائر 1)

 .99، الحليث  222:  1( عوالي الآللي 2)
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 السا س

هممج القاعمملة واموب دفممغ القيمممة مممغ لمو ضعممذّر المثممل فمي المثلممي ، فمقت

ألّن مفغ المالك للّ ، وبل ام الهامن بالمثل مففمّي بالتعمذّر ،  مطالبة المالك و

 فواب القيمة و امعاً بين الحقّين.

الا اْىتاَلدى َى اَلْيكُمْ )مهافاً بلمج قولمه ضعمالج  َّ فمإّن  (1) (فَاْىتاَلُدوا َى َْيالِا بِِمثاْلِل 

 الهامن بذا أُل م بالقيمة مغ ضعذّر المثل لّ يعتل عليه أييل مّما اعتل .

وأّما مغ علم مطالبة المالك ، فال دليل علمج بل اممه بقبمول القيممة و ألّن 

المتيقّن أّن دفغ القيمة عالجل لمطالبة المالك ، وامغل بين بّق المالمك بتسمليطه 

ضكليفمه بالمعمذور أو المعسمور ، أّمما ممغ  (2)علج المطالبة وبّق الهامن بعملم 

 علم المطالبة فال دليل علج سقوط بقّه عن المثل.

 يظهر من المحكّي عن التذكرة واإليهاح ، بيث ذكرا (3)وما ذكرناه 
__________________ 

 .194( البقرة : 1)

 ، وفي سائر الفسخ : لعلم. «ش»( كذا في 2)

 وما ذكرنا. ، وفي سائر الفسخ : «ف»( كذا في 3)

بذا ضعمممممممذّر المثمممممممل 
 في المثلي

التفصمممميل بممممين ممممما 
لممممو طالممممب المالممممك 

 ، وعلمه
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في ردّ بعض االبتماال  اآلضية فمي بكمّ ضعمذّر المثمل مما لفظمه : بّن المثمل ال 

ال ضممر  أّن المهصمموب مفممه لممو صممبر بلممج يمممان وامملان أيسممقط بمماإلعواي ، 

 ، انتهج. (1)وبنّما المصير بلج القيمة وق  ضهريمها  ؟المثل ملك المطالبة به

ضعمذّر المثمل ، ولعلّهمّ يريملون  لكن أطلق كثيرل مفهّ الحكّ بالقيممة عفمل

 صورة المطالبة ، وبالّ فال دليل علج اإلطالق.

ويميّل ما ذكرنا : أّن المحكّي عن األكثر في بماب القمرض : أّن المعتبمر 

 (4)، نعّ عبّمر بعهمهّ بيموم الملفغ  (3)المتعذّر قيمته يوم المطالبة  (2)في المثل 

 ، فليتأّمل.

أّن العبمرة  (5)وكيم كان ، فلفراغ بلج بكمّ المسمألة ففقمول : المشمهور 

لابم  فمي الذّممة  (7)و ألّن المثمل  (6)في قيممة المثمل المتعمذّر بقيمتمه يموم الملفغ 

بلج ذلك ال مان ، وال دليل علج سقوطه بتعمذّره ، كمما ال يسمقط الملّين بتعمذّر 

 أدائه.
__________________ 

لمميس فممي  «بلممخ .. بنّممما المصممير»و وقولممه :  175:  2، بيهمماح الفوائممل  383:  2( التممذكرة 1)

 اإليهاح.

 ، وفي سائر الفسخ : المثلي. «ش»( كذا في 2)

، قمال بعمل نقمل أقموال أربعمة : ال يبعمل أن يقممال : بّن  8( بكماه السميل المجاهمل فمي المفاهمل : 3)

 األّول و ألّن القائل به أكثر.األبوط هو القول 

 .392:  5( عبّر به العالّمة في المختلم 4)

 بّن المشهور.:  «ف»( في رير 5)

 هكذا : بّن العبرة بقيمة يوم دفغ قيمة المثل المتعذّر. «ف»( ورد  العبارة في 6)

 ، وفي ريرها : المثلي. «ن»ومصّححة  «ش»و  «م»،  «ف»( كذا في 7)

همممممل العبمممممرة فمممممي 
قيمممممممممممممة المثممممممممممممل 

متعممممممممذّر بقيمممممممممة ال
يمممممممممموم المممممممممملفغ أو 

 ؟التعذّر
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، وقممل عرفمم  مممن التممذكرة  (1)نمما المحقّممق الثمماني وقممل صممّرح بممما ذكر

 .(2)واإليهاح ما يلّل عليه 

،  (3)ويحتممل اعتبمار وقم  ضعممذّر المثمل ، وهمو للحلّممي فمي البيمغ الفاسممل 

و ألنّممه وقمم   (6)عممن المسممالك  (5)، ومحكممّي  (4)وللتحريممر فممي بمماب القممرض 

 االنتقال بلج القيمة.

انقالب ما في الذّمة بلج القيمة في ذلمك  ويهعّفه : أنّه بن أُريل باالنتقال

الوق  ، فال دليل عليه ، وبن أُريل علم واوب بسقاط ما في الذّمة بالّ بالقيممة 

، فواوب اإلسقاط بها وبن بملث يموم التعمذّر ممغ المطالبمة ، بالّ أنّمه لمو أّخمر 

اإلسقاط بقمي المثمل فمي الذّممة بلمج ضحقّمق اإلسمقاط ، وبسمقاطه فمي كمّل يمماٍن 

أداء قيمته في ذلك ال مان ، وليس في ال ممان الثماني مكلّفماً بمما صملق عليمه ب

 اإلسقاط في ال مان األّول.

هذا ، ولكن لو استفلنا في ل وم القيمة في المسمألة بلمج مما ضقملّم سمابقاً : 

، وممن أّن المتبمادر ممن بطالقما  الهممان همو واموب الراموع  (7)من اآليمة 

 لم بعل ضعذّر المثل ، ضوّاه القولبلج أقرب األموال بلج التا
__________________ 

 .255و  245:  6( اامغ المقاصل 1)

 ( رااغ الصفحة السابقة.2)

 .285:  2( السرائر 3)

 .200:  1( ضحرير األبكام 4)

 بكي.:  «ن»و  «ف»( في 5)

 .174:  3( المسالك 6)

 .226( المتقلّمة في الصفحة 7)
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بمجّرد ضعمذّر المثمل و بذ ال فمرق فمي ضعمذّر المثمل بمين بصيرورة التالم قيميّاً 

ضحقّقه ابتلاء كما فمي القيميّما  ، وبمين طمرّوه بعمل المتمّكن ، كمما فمي مما نحمن 

 فيه.

ودعممو  : اختصمماص اآليممة وبطالقمما  الهمممان بممالحكّ بالقيمممة بتعممذّر 

 المثل ابتلاء ، ال يخلو عن ضحّكّ.

ّّ بّن في المسألة ابتماال  أُخر ، ذك ، وقمّو   (1)ر أكثرها فمي القواعمل ل

 .(3)، وبعهها بعض الشافعية  (2)بعهها في اإليهاح 

 ، أنّه : (4)وباصل اميغ االبتماال  في المسألة مغ مبانيها 

بّما أن نقول باستقرار المثل في الذّمة بلج أوان الفراغ مفمه بملفغ القيممة 

اه ضبعاً لألكثر من اعتبار القيمة عفل اإلقباض ، وذكمره فمي ، وهو الذ  اخترن

 القواعل خامس االبتماال .

وبّما أن نقول بصيرورضه قيميّاً عفمل اإلعمواي ، فمإذا صمار كمذلك ، فإّمما 

أن نقممول : بّن المثممل المسممتقّر فممي الذّمممة قيمممّي ، فتكممون القيميّممة صممفة للمثممل 

 بمعفج أنّه لو ضلم واب قيمته.

 ن نقول : بّن المهصوب انقلب قيميّاً بعل أن كان مثليّا.وبّما أ

 فإن قلفا باألّول ، فإن اعلفا االعتبار في القيمّي بيوم التلم كما
__________________ 

 .204 203:  1( قواعل األبكام 1)

 .175:  2( بيهاح الفوائل 2)

بلمج ضعمذّر المثمل. مهفمي  ( قال الفوو  : واألصّح أّن المعتبر أقصج قيمٍة من وقم  الهصمب3)

 .383:  2، وانظر التذكرة  283:  2المحتاج 

 ، وفي ريرهما : بيانها. «ش»و  «ف»( كذا في 4)

االبتممممممماال  فممممممي 
المسمممممممممممألة ممممممممممممغ 

 مبانيها
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هو أبل األقموال كمان المتعميّن قيممة المثمل يموم اإلعمواي ، كمما صمّرح بمه فمي 

و ألنّمه يموم ضلمم  (2)، والتحرير فمي بماب القمرض  (1)السرائر في البيغ الفاسل 

 .القيميّ 

وبن اعلفا االعتبار فيه ب مان الهمان كما هو القول اآلخر في القيممّي 

كممان المتّجممه اعتبممار يمممان ضلممم العممين و ألنّممه أّول أيمفممة وامموب المثممل فممي 

الذّمة المستل م لهمانه بقيمتمه عفمل ضلفمه ، وهمذا مبفمّي علمج القمول باالعتبمار 

 .(3)في القيمّي بوق  الهصب كما عن األكثر 

ا االعتبار فيه بأعلج القيّ من يمان الهمان بلج يمان التلمم وبن اعلف

كان المتّجمه االعتبمار بمأعلج  (4)كما بكي عن اماعة من القلماء في الهصب 

القيّ من يوم ضلم العين بلمج يممان اإلعمواي ، وذكمر همذا الوامه فمي القواعمل 

 .(5)لاني االبتماال  

ل االعتبمار بيموم الهصمب كمما وبن قلفا : بّن التمالم انقلمب قيميّماً ، ابتمم

يموم التلمم ، وذكمر همذا  (6)في القيمّي المهصوب واالعتبار باألعلج مفه بلمج 

 .(7)أّول االبتماال  في القواعل 
__________________ 

 .285:  2( السرائر 1)

 .200:  1( ضحرير األبكام 2)

 .139:  2التحرير  ، والعالّمة في 240:  3( نسبه بلج األكثر المحقّق في الشرائغ 3)

، وابمن يهمرة فمي  276، وابمن بمم ة فمي الوسميلة :  72:  3( مفهّ : الشميخ فمي المبسموط 4)

 .244:  6وريرهّ ، انظر مفتاح الكرامة  279الهفية : 

 .203:  1( القواعل 5)

 ال.:  «بلج»بلل  «ف»( في 6)

 .204 203:  1( القواعل 7)
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لمثممل صممار قيميّمماً ، امماء ابتمممال وبن قلفمما : بّن المشممترك بممين العممين وا

االعتبار باألعلج من يوم الهمان بلج يموم ضعمذّر المثمل و السمتمرار الهممان 

فيما قبله من ال مان ، بّما للعين وبّما للمثل ، فهو مفاسب لهمان األعلمج ممن 

 .(1)بين الهصب بلج التلم ، وهذا ذكره في القواعل لالث االبتماال  

، ووّاهمه  (2)علج من يوم الهصب بلمج دفمغ المثمل وابتمل االعتبار باأل

ال ضمر  أفي محكّي التذكرة واإليهاح : بأّن المثل ال يسقط باإلعواي ، قماال : 

فالمصمير بلمج القيممة عفمل  ؟أنّه لو صمبر المالمك بلمج واملان المثمل ، اسمتحقّه

 والقيمة الواابة علج الهاصب أعلج القيّ. .(3)ضهريمها 

ممن يممن واوبمه أو  (5)يعتبمر  (4)دفغ قيمة المثمل وباصله : أّن واوب 
 واوب مبلله أعفي العين فيجب أعلج القيّ مفها ، فافهّ. (6)

__________________ 

 .204 203:  1( القواعل 1)

: واعلمه فمي القواعممل  سمرهقلسبلمج دفممغ قيممة المثمل. قمال الشممهيل  :  «ن»( فمي مصمّححة 2)

،  «لرابغ : أقصج القيّ من وق  الهصب بلج وقم  دفمغ القيممةا»رابغ االبتماال  و فإنّه قال : 

بلمج دفمغ »بملل  «بلج دفمغ القيممة»انتهج. ومفه يُعلّ أّن الصواب في عبارة المصفّم أن يقول : 

، وعلج ضقلير صّحة الفسخة فال بلّ من االلت ام بتقلير القيمة مهافة بلمج المثمل ، يعفمي  «المثل

 .234ذّره. انظر هلاية الطالب : : دفغ قيمة المثل المفروض ضع

 .175:  2، بيهاح الفوائل  383:  1( التذكرة 3)

 .«المثلي»، وفي ريرها :  «ن»ومصّححة  «ش»و  «ف»( كذا في 4)

 .«ف»في  «يعتبر»( لّ ضرد 5)

 بلج.:  «أو»بلل  «ش»( في 6)
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بذا عرف  هذا ، فاعلّ : أّن المفاسب إلطالق كالمهّ لهمان المثمل فمي 

لي هو أنّه مغ ضعذّر المثمل ال يسمقط المثمل عمن الذّممة ، رايمة األممر يجمب المث

بسقاطه ممغ مطالبمة المالمك ، فمالعبرة بمما همو بسمقاط بمين الفعمل ، فمال عبمرة 

 بالقيمة بالّ يوم اإلسقاط وضفريه الذّمة.

ممن أّن المتبمادر ممن أدلّمة الهممان التهمريّ  (1)وأّما بفاًء علمج مما ذكرنما 

التالم فاألقرب كان المثل مقلّماً مغ ضيّسره ، وممغ ضعمذّره ابتملاًء باألقرب بلج 

كما في القيمي ، أو بعل التمّكن كما فيما نحن فيمه ، كمان المتعميّن همو القيممة ، 

صار قيميّاً ، وهمو بمال اإلعمواي ، فحمال  (2)فالقيمة قيمة للمهصوب من بين 

لم قيميّماً ، ال ممن بيمث اإلعواي معتبر من بيث أنّه أّول أيمفة صيرورة التا

مالبظة القيمة قيمة للمثمل دون العمين ، فعلمج القمول باعتبمار يموم التلمم فمي 

 .(3) ّربمهالقيمي ضوّاه ما اختاره الحلّي 

ولو قلفا بهمان القيمي بأعلج القميّ ممن بمين الهصمب بلمج بمين التلمم 

لج القميّ ممن ضوّاه ضممانه فيمما نحمن فيمه بمأع (4)كما عليه اماعة من القلماء 

كما أّن ارضفاع القيممة ممغ بقماء العمين  (5)بين الهصب بلج يمان اإلعواي و بذ 

 المتلارك الرضفاع القيّ ، (6)مهمون بشرط ضعذّر أدائه 
__________________ 

 .228( ذكره في الصفحة 1)

 من بيث.:  «ف»( في 2)

 .285:  2( وهو لمن المثل يوم اإلعواي ، رااغ السرائر 3)

 .4، الهامش رقّ  230( ضقلّم التخريل عفهّ في الصفحة 4)

 .«م»و  «ن»، وورد  في مصّححة  «ف»في  «بذ»( لّ ضرد 5)

 أدائها.:  «ن»ومصّححة  «ص»( في 6)
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ضعممذّر المثممل فممي المثلممي و بذ مممغ ردّ المثممل يرضفممغ ضمممان  (2)بشممرط  (1)كممذلك 

كمان أداء مثلهما  (4)مثليمة كان  العين فيما نحن فيمه  (3)القيمة السوقية ، وبيث 

في بلهماء ارضفماع القميّ ، فاسمتقرار ارضفماع القميّ بنّمما  (5)عفل ضلفها كردّ عيفها 

 يحصل بتلم العين والمثل.

كما أّن ضلم العين يسمقط العمين  (6)فإن قلفا : بّن ضعذّر المثل يسقط المثل 

هممو ضوّاممه القممول بهمممان القيمممة مممن يمممان الهصممب بلممج يمممان اإلعممواي ، و

 .(7)أصّح االبتماال  في المسألة عفل الشافعية علج ما قيل 

وبن قلفمما : بّن ضعممذّر المثممل ال يسممقط المثممل ولمميس كتلممم العممين ، كممان 

 ارضفاع القيمة فيما بعل ضعذّر المثل أيهاً مهموناً ، فيتوّاه ضمان القيمة من
__________________ 

، وكتمب عليهما  «ف»لّ ضمرد فمي  «ضفاع القيّ كذلكبشرط ضعذّر أدائه المتلارك الر»( عبارة 1)

عفمل التلمم فمي القيممي ، كمذلك »يائل ، وورد في هامشها ضصحيحاً العبمارة التاليمة : :  «ن»في 

 .«نسخة .. ارضفاع القيمة مغ بقاء العين أو المثل مهمون بشرط

 أيهاً. «ش»وورد  هذه العبارة في نسخة بلل 
 يشترط.:  «ص»( في 2)

 .«فحيث»:  «ف»( في 3)

 ، وفي ريرها : مثليّا. «ص»( كذا في 4)

 ، وفي سائر الفسخ : أداء مثله عفل ضلفه كردّ عيفه. «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في 5)

، ولكمن شمطب عليهما فمي ريمر  «كمما بّن ضلمم العمين يسمقط المثمل»ييادة :  «ف»( في رير 6)

 .«ش»

 .283:  2في المحتاج ، وانظر مه 383:  2( قاله العالّمة في التذكرة 7)
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، وهمو  (1)بين الهصمب بلمج بمين دفمغ القيممة ، وهمو المحكمّي عمن اإليهماح 

أواه االبتماال  علج القمول بهممان ارضفماع القيممة مراعمج بعملم ردّ العمين 

 أو المثل.

ّّ اعلممّ : أّن العالّمممة ذكممر فممي عفمموان هممذه اال بتممماال  : أنّممه لممو ضلممم لم

ّّ أعوي  ، ولاهره اختصاص همذه االبتمماال  بمما  (2)المثلي والمثل مواود ل

في بعض أيمفة التلم ، ال ما ضعمذّر فيمه  (4)ضعذّر المثل بعل ضيّسره  (3)بذا طرأ 

 المثل ابتلاًء.

، ولعلّمه  (6)يموم التلمم  (5)وعن اامغ المقاصل : أنّه يتعميّن بيف مٍذ قيمتمه 

 ضفّج  التكليم بالمثل عليه في وق  من األوقا . لعلم

ويمكن أن يخلش فيه : بمأّن المتمّكن ممن المثمل لميس بشمرط لحلولمه فمي 

 (8)علمج مما اعتمرف بمه  (7)الذّمة ابتلاًء ، كما ال يشترط في استقراره استلامة 

 مغ طرّو التعذّر بعل التلم و ولذا لّ يذكر أبل هذا التفصيل في باب القرض.
__________________ 

 .175:  2( بيهاح الفوائل 1)

 .203:  1( انظر القواعل 2)

 .«بما طرأ فيه»هكذا :  «ف»( العبارة في 3)

 ، وفي سائر الفسخ : بعل واود المثل. «ن»ومصّححة  «ش»و  «ف»( كذا في 4)

 ، وفي ريرها : قيمة. «ف»( كذا في 5)

 .252:  6( اامغ المقاصل 6)

 ، وفي سائر الفسخ : استلامته. «ص»و  «ن»ّححة ومص «ش»( كذا في 7)

 .255:  6( انظر اامغ المقاصل 8)

همممممممممممل يخمممممممممممتّو 
التعمممممذّر بالطمممممارإ 
أو يشممممممممممممممممممممممممممممل 

 االبتلائي أيهاً؟
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وبالجملة ، فاشمتهال الذّممة بالمثمل بن قيّمل بمالتمّكن لم م الحكمّ بارضفاعمه 

بطممرّو التعممذّر ، وبالّ لمم م الحكممّ بحلولممه مممغ التعممذّر مممن أّول األمممر ، بالّ أن 

فممي صممورة الممتمّكن وبن لممّ يكممن  : بّن أدلّممة وامموب المثممل لمماهرة (1)يقممول 

ّّ صورة العج .  مشروطاً به عقالً ، فال ضع

 نعّ ، بذا طرأ العج  فال دليل علج سقوط المثل وانقالبه قيميّاً.

أنّمه لمو لفمر  (2)وقل يقال علج المحقّمق الممذكور : بّن الماليم مّمما ذكمره 

أبملاً يلت ممه ،  المالك بالمثل قبمل أخمذ القيممة لمّ يكمن لمه المطالبمة ، وال ألمنّ 

 وفيه ضأّمل.

ّّ بّن المحكّي عن التذكرة : أّن المراد بمإعواي المثمل : أن ال يوامل فمي  ل

 .(4)بوله  (3)البلل وما 

وياد فممي المسممالك قولممه : مّممما يفقممل عممادة مفممه بليممه ، كممما ذكممروا فممي 

ل ّ فيه   .(5)انقطاع المس 

 .(6)ع فيه بلج العرف وعن اامغ المقاصل : الراو

 (7)ويمكن أن يقال : بّن مقتهج عموم واوب أداء مال الفاس 
__________________ 

 أن يقال.:  «ش»( في 1)

 مّما ذكر.:  «ف»( في 2)

 وال ما.:  «ف»( في 3)

 .383:  2( التذكرة 4)

 .208:  2 (الطبعة الحجرية)( المسالك 5)

 .245:  6( اامغ المقاصل 6)

، البمماب األّول مممن أبممواب الهصممب ، ومسممتلرك  308:  17ليممه ممما فممي الوسممائل ( يمملّل ع7)

 ، الباب األّول من أبواب الهصب. 87:  17الوسائل 

المممممممممممممراد مممممممممممممن 
 «بعواي المثل»
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: واموب ضحصميل ـ  (2)أعيانماً كانم  أم فمي الذّممة  (1)وضسليطهّ علج أمموالهّ 

المثممل كممما كممان يجممب ردّ العممين أيفممما كانمم  ولممو كانمم  فممي ضحصمميله م ونممة 

ولممذا كممان يجممب ضحصمميل المثممل بممأّ  لمممٍن كممان ، ولمميس هفمما ضحليممل  كثيممرة ،

 .(3)التكليم بما عن التذكرة 

نعّ ، لو انعقمل اإلامماع علمج لبمو  القيممة عفمل اإلعمواي ضعميّن مما عمن 

اممامغ المقاصممل ، كممما أّن المجمعممين بذا كممانوا بممين معبّممٍر بمماإلعواي ومعبّممٍر 

و ألنّمه المجممغ  (4)خمّو وهمو التعمذّر بالتعذّر ، كمان المتميقّن الراموع بلمج األ

 عليه.

نعمّ ، ورد فممي بعمض أخبممار السملّ : أنّممه بذا لمّ يقمملر المسملّ بليممه علممج 

 .(5)بيفاء المسلّ فيه ضخيّر المشتر  

ومن المعلوم : أّن المراد بعلم القلرة ليس التعذّر العقلي المتوقّمم علمج 

مما عمن التمذكرة ، وهمذا  استحالة الفقمل ممن بلمل آخمر ، بمل الظماهر مفمه عرفماً 

 يستأنس به للحكّ فيما نحن فيه.

ّّ ، بّن في معرفة قيمة المثمل ممغ فمرض علممه بشمكاالً و ممن بيمث بّن  ل

العبرة بفرض واوده ولو في رايمة العمّ ة كالفاكهمة فمي أّول يمانهما أو آخمره 

ل ، لكن مغ فرض واوده بحيمث يررمب الظاهر هو األوّ  ؟أو واود المتوّسط

 في بيعه وشرائه ، فال عبرة بفرض واوده عفل من
__________________ 

 .99، الحليث  222:  1( عوالي الآللي 1)

 الذمّ.:  «ف»( في 2)

 .383:  2( التذكرة 3)

 لاهراً ، وفي سائر الفسخ : المتعذّر. «ف»( كذا في 4)

 وريره. 7من أبواب السلم ، الحليث  11اب ، الب 69:  13( رااغ الوسائل 5)

المعيمممممممممممار فمممممممممممی 
ة قيممممممممممممة معرفممممممممممم

المثممممل مممممغ فممممرض 
 علمه
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الراربمون  (1)يستهفي عن بيعه بحيث ال يبيعه بالّ بذا بمذل لمه عموض ال يبذلمه 

، لمو الجم  بلمج شمرائه لهمرٍض  (3)رربمتهّ. نعمّ  (2)في هذا الجمفس بمقتهمج 

مل في الصيم عفل ملمك العمراق ، بحيمث ال  آخر بذل ذلك ، كما لو فرض الج 

ممل فمي  يعطيه بالّ أن يبذله بإياء عتماق الخيمل وشمبهها ، فمإّن الرارمب فمي الج 

العراق ممن بيمث بنّمه رارمب ال يبمذل همذا العموض بإيائمه ، وبنّمما يبذلمه ممن 

يحتمماج بليممه لهممرض آخممر كاإلهمملاء بلممج سمملطان قممادم بلممج العممراق مممثالً ، أو 

معالجة مشرف علج الهمالك بمه ، ونحمو ذلمك ممن األرمراض و ولمذا لمو وامل 

الفرد من المثل لّ يقلح في صلق التعذّر كما ذكرنا في المسمألة الخامسمة  هذا
(4). 

فكّل مواود ال يقلح واوده في صلق التعذّر فال عبمرة بفمرض واموده 

 في التقويّ عفل علمه.

ّّ بنّك قل عرف  أّن للمالك مطالبة الهامن بالمث ل عفل ضمّكفمه ولمو كمان ل

، وأّمما ممغ ضعمذّره وكمون  (5)في رير بلل الهمان وكان قيمة المثل هفاك أييل 

قيمة المثل في بلل التلم مخالفاً لها في بلل المطالبة ، فهل لمه المطالبمة بمأعلج 

 واوه. ؟القيمتين ، أم يتعيّن قيمة بلل المطالبة ، أم بلل التلم

: بأنّه بن لّ يكن فمي نقلمه ـ  اب الهصبوفّصل الشيخ في المبسوط في ب

 كان  القيمتانأم ونة كالفقلين فله المطالبة بالمثل ، سواء 
__________________ 

 ال يبذل.:  «ش»( في 1)

 بمقلار.:  «بمقتهج»بلل  «ف»( في 2)

. «ن»ومصّححة  «ش»،  «ف»( كذا في 3) ّّ  ، وفي سائر الفسخ : ل

 .223( رااغ الصفحة 4)

 .224الصفحة  ( رااغ5)

همممممممممل االعتبمممممممممار 
بقيمممممممممممممممة بلممممممممممممممل 
المطالبمممممممممممممممممة ، أو 
التلمممممممممممممممممممممممم ، أو 

 أعالهما
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مختلفتين أم ال. وبن كان في نقله م ونة ، فإن كانم  القيمتمان متسماويتين كمان 

له المطالبة أيهاً و ألنّه ال ضرر عليمه فمي ذلمك ، وبالّ فمالحكّ أن يأخمذ قيممة 

ّّ قمال : بّن الكمالم فمي القمرض  بلل التلم أو يصبر بتّمج يوفّيمه بمذلك البلمل ، لم

 .(1)كالكالم في الهصب 

 ، فتلبّر. (2)كي نحو هذا عن القاضي أيهاً وب

ويمكن أن يقال : بّن الحكّ باعتبار بلل القرض أو السملّ علمج القمول بمه 

مغ اإلطالق النصراف العقمل بليمه ، ولميس فمي بماب الهممان مما يوامب همذا 

 االنصراف.

ن القيممة كالمماء بقي الكالم في أنّه هل يعملّ ِممن ضعمذّر المثمل خروامه عم

مل في الشمتاء بذا أضلفمه فمي الصميم أم  علج الشاط  بذا أضلفه في مفاية ، والج 

األقو  بل المتعيّن هو األّول ، بل بكي عن بعض نسمبته بلمج األصمحاب  ؟ال

 .(3)وريرهّ 

: قيممة  (6)والملروس  (5)واإليهماح  (4)والمصّرح به في محكّي التمذكرة 

عمن  (7)يحتمل آخمر مكمان أو يمماٍن سمقط المثمل فيمه المثل في ضلك المفاية ، و

 المالية.
__________________ 

 .76:  3( المبسوط 1)

 .443:  1( المهذّب 2)

 .258:  6عن اامغ المقاصل  252:  6( بكاه السيّل العاملي في مفتاح الكرامة 3)

 .384:  2( التذكرة 4)

 .177:  2( بيهاح الفوائل 5)

 .113:  3( اللروس 6)

 به.:  «ش»( في 7)

بذا سممممممممقط المثممممممممل 
 عن الماليّة
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 «فرع»

المتعذّر مثله لّ ضمّكمن ممن المثمل ، فالظماهر  (1)لو دفغ القيمة في المثلي 

ن ضمأّخر عفمه  (2) ّربمهعلم عود المثل في ذّمته و وفاقاً للعالّمة  وم 
مّممن  (3)

بممأداء عوضممه مممغ ضعممّرض للمسممألة و ألّن المثممل كممان ديفمماً فممي الذّمممة سممقط 

 التراضي فال يعود ، كما لو ضراضيا بعوضه مغ واوده.

هذا علج المختمار ، ممن عملم سمقوط المثمل عمن الذّممة بماإلعواي ، وأّمما 

علج القول بسمقوطه وانقالبمه قيميّماً ، فمإن قلفما : بمأّن المهصموب انقلمب قيميّماً 

 الذّمة.عفل ضعذّر مثله ، فأولج بالسقوط و ألّن الملفوع نفس ما في 

المثل بتعذّره الفايل مف لة التلم صار قيميّاً ، ابتممل  (4)وبن قلفا : بأّن 

وامموب المثممل عفممل وامموده و ألّن القيمممة بيف ممٍذ بمملل الحيلولممة عممن المثممل ، 

 .(5)وسيأضي أّن بكمه عود المبلل عفل انتفاء الحيلولة 
__________________ 

 : المثل.، وفي سائر الفسخ  «ن»و  «ف»( كذا في 1)

 .384:  2، والتذكرة  204:  1( القواعل 2)

،  256 255:  6، والمحقّق الثماني فمي امامغ المقاصمل  113:  3( مثل الشهيل في اللروس 3)

 وريرهّ. 208:  2 (الطبعة الحجرية)والشهيل الثاني في المسالك 

 ، وفي ريرها : بّن. «ف»( كذا في 4)

ّّ بنّمه ال بشمكال فمي أنّمه بذا ارضفمغ ضعمذّر ردّ العمين »:  ، عفل قولمه 267( يأضي في الصفحة 5) لم

 .«وصار ممكفاً واب ردّها بلج مالكها

و ضمكمممممممن ممممممممن لممممممم
المثمممممل بعمممممل دفممممممغ 

 القيمة
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 السابع

لممو كممان التممالم المبيممغ فاسمملاً قيميّمماً ، فقممل بكممي : االضّفمماق علممج كونممه 

 (2)ه : األخبار المتفّرقة في كثيٍر ممن القيميّما  ، ويلّل علي (1)مهموناً بالقيمة 

، وال  (3)، فال بااة بلج التمّسك بصحيحة أبي والّد اآلضيمة فمي ضممان البهمل 

م عليه»:  السالمعليهبقوله  ن أعتق شقصاً من عبٍل قُّوِ  بل األخبار (4) «م 
__________________ 

لسميّل المجاهمل عملم الخمالف بمين األصمحاب ، ( لّ نعثر علج بكاية االضّفاق ، نعّ اسمتظهر ا1)

 .298رااغ المفاهل : 

 538:  18و ممن أبمواب اللقطمة ، الحمليث األّول ،  23، البماب  372:  17( انظر الوسائل 2)

 من أبواب الحلود والتع يرا  ، الحليث األّول. 3، الباب 

 .247 246( ضأضي في الصفحة 3)

ممغ اخمتالٍف فمي  وسملّوآلهعليهّصلجلآللي عن الفبّي ( رواه ابن أبي امهور في عوالي ا4)

 461:  15، وعفمه فمي مسمتلرك الوسمائل  24، الحمليث  427:  3اللفظ ، انظر عوالي الآللي 

 .279، ولفظ الحليث مواود في الهفية :  5من أبواب العتق ، الحليث  16، الباب 

ضمممممممممان القيمممممممممي 
بالقيمممممممممممممة فممممممممممممي 

وض بالعقمممممل المقبممممم
الفاسمممممل ، والمممممملليل 

 عليه
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ة الهمان في القيميّما  همو أّن مقتهج بطالق أدلّ  (2)، بل قل عرف   (1)كثيرة 

مما كمان المثمل  (3)ذلك بحسمب المتعمارف ، بالّ أّن المتميقّن ممن همذا المتعمارف 

فيمه متعمذّراً ، بمل يمكمن دعممو  انصمراف اإلطالقما  المواردة فمي خصمموص 

لصممورة ضعممذّر المثممل ، كممما هممو  (4)بعممض القيميّمما  كالبهممل والعبممل ونحوهممما 

 الهالب.

فالمراغ في واوب القيمة فمي القيممي وبن فمرض ضيّسمر المثمل لمه كمما 

ن أضلم عبلاً من شخو باعه عبلاً موصوفاً بصفا  ذلمك العبمل بعيفمه ،  في م 

وكما لو أضلم عليه ذراعاً من مائة ذراع كرباس مفسوج علج طريقمة وابملة 

 اماع ، كما يستظهر.ال ضفاو  في أا ائه أصالً هو اإل

وعلج ضقليره ، ففي شموله لصورة ضيّسر المثل من اميغ الجها  ضأّممل 

بقولمه ضعمالج  (7)وريمره  (6)في الخالف  (5)، خصوصاً مغ االستلالل عليه كما 

ا اْىتَدى َى َْيكُمْ ) َّ   القيمةو بفاًء علج أنّ  (8) (فَاْىتَُدوا َى َْيِا بِِمثِْل 
__________________ 

و  9،  5،  4،  1ممن أبمواب العتمق ، األباديمث  18، البماب  21 20:  16( انظمر الوسمائل 1)

 وريرها. 10

 .228( في الصفحة 2)

 من التعارف.:  «ف»( في 3)

 ( ضقلّم  اإلشارة بلج مواردها في الصفحة السابقة.4)

 .«ف»في  «كما»( لّ ضرد 5)

 .18، المسألة  406و ،  11، كتاب الهصب ، المسألة  402:  3( الخالف 6)

 .383:  2، والتذكرة  480:  2( مثل السرائر 7)

 .194( البقرة : 8)

اسمممممممممممممممممممممممممممتظهار 
االاممممممممماع علممممممممج 

القيمممممممممي  ضمممممممممان
بالقيممممة ممممغ ضيّسممممر 

 المثل

لمممممو ضيّسمممممر المثمممممل 
ممممممممممممممن اميمممممممممممممغ 

 الجها 
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للتمالم فمي الماليمة ، فمإّن لماهر ذلمك اعلهما ممن بماب األقمرب بلمج  (1)مماللمة 

 التالم بعل ضعذّر المثل.

، وعممن  (2)وكيممم كممان ، فقممل بكممي الخممالف فممي ذلممك عممن اإلسممكافي 

 .(3)الشيخ والمحقّق في الخالف والشرائغ في باب القرض 

فإن أرادوا ذلك مطلقاً بتّمج ممغ ضعمذّر المثمل فيكمون القيممة عفملهّ بملالً 

عن المثل بتّج يترضّب عليه واوب قيمة يموم دفعهما كمما ذكمروا ذلمك ابتمماالً 

الروايما   (5)  متفّرعاً علج هذا القول فيردّه بطالقا (4)في مسألة ضعيّن القيمة 

 الكثيرة في موارد كثيرة :

 .(6)مفها : صحيحة أبي والّد اآلضية 

 .(7)ومفها : رواية ضقويّ العبل 

ومفها : ما دّل علج أنّه بذا ضلم الرهن بتفريط المرضهن سمقط ممن ذّمتمه 
(8) 

__________________ 

 ، وفي ريرها : ممالل. «ص»( كذا في مصّححة 1)

 .243:  6هر الشيخ والمحقّق ، السيّل العاملي في مفتاح الكرامة ( بكج عفه وعن لا2)

، لكفّممه استحسممن  68:  2. والشممرائغ 287، كتمماب البيمموع ، المسممألة  175:  3( الخممالف 3)

 ضمان المثل بعل أن أفتج بهمان القيمة.

 .20:  25، والجواهر  243:  6( انظر مفتاح الكرامة 4)

 بطالق.:  «م»و  «خ»،  «ن»،  «ف»( في 5)

 .247 246( يأضي في الصفحة 6)

من أعتمق شقصماً ممن »:  السمالمعليهمن قوله  240( المراد بها لاهراً ما ضقلّم في الصفحة 7) م 

 .«عبل قُّوم عليه

 ديفه.:  «ش»و  «ن»( في 8)
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، فلمموال ضمممان التممالم بالقيمممة لممّ يكممن واممه لسممقوط المملين  (1)بحسمماب ذلممك 

 بمجّرد ضمان التالم.

 .(2)ا : رير ذلك من األخبار الكثيرة ومفه

وبن أرادوا أنّه ممغ ضيّسمر المثمل يجمب المثمل لمّ يكمن بعيملاً و نظمراً بلمج 

و ألّن خصوصيا  الحقائق قمل ضقصمل  (4)ونفي الهرر  (3)لاهر آية االعتلاء 

، اللهّ بالّ أن يحقّق باماع علج خالفه ولو من اهة أّن لماهر كلمما  هممالء 
بهمان المثل ، فيكون الفصل بين التيّسمر وعلممه قموالً لالثماً  بطالق القول (5)

 في المسألة.

ّّ بنّهّ اختلفوا في ضعيين القيمة في المقبوض بالبيغ الفاسل.  ل

عمن الشميخين وأضباعهمما : ضعميّن قيممة يموم  (6)فالمحكّي في راية الممراد 

 نسبته بلج األكثر. (8)والروضة  (7)م ، وعن اللروس التل

: ـ  (9)والواه فيه علج ما نبّه عليه اماعة ، مفهّ العالّمة في التحريمر 

 أّن االنتقال بلج البلل بنّما هو يوم التلم و بذ الوااب قبله
__________________ 

 من أبواب أبكام الرهن. 7، الباب  129:  13( انظر الوسائل 1)

 .241( المشار بليها في هامش الصفحة 2)

 .194( البقرة : 3)

 من أبواب ببياء الموا . 12، الباب  340:  17( انظر الوسائل 4)

 .سرهّقلس( يعفي اإلسكافي والشيخ والمحقّق 5)

 .85( راية المراد : 6)

 .113:  3( اللروس 7)

 .105:  37، وانظر الجواهر  41:  7( الروضة البهية 8)

 .139:  2لتحرير ( ا9)

مممممما همممممو المعيمممممار 
يمممممة فممممي ضعيممممين الق

فمممممممممي المقبممممممممموض 
 ؟بالعقل الفاسل



 3كتاب المكاسب / ج   ..............................................................................  244

 هو ردّ العين.

عليه : أّن يوم التلم يوم االنتقال بلج القيممة ، أّمما كمون  (1)وربما يورد 

 المفتقل بليها قيمة يوم التلم فال.

ويلفغ : بأّن معفج ضمان العين عفل قبهه : كونه في عهلضمه ، ومعفمج 

كأنه لمّ يتلمم  (2)ذلك واوب ضلاركه ببلله عفل التلم ، بتّج يكون عفل التلم 

 مقامه. (4) [قائّ]علج هذا الفحو بالت ام مال معادل له  (3)، وضلاركه 

ومّمما ذكرنما لهمر أّن األصمل فمي ضممان التمالم : ضممانه بقيمتمه يمموم 

 خارج. (6)مثالً فبلليل من  (5)التلم ، فإن خرج المهصوب من ذلك 

ّّ ما ضقلّم عن الحلّي في هذا المقام : ممن دعمو  االضّفماق علمج نعّ ، لو  ض

، ألحقفمماه  (8)فاسمملاً بمف لممة المهصمموب بالّ فممي ارضفمماع اإللممّ  (7)كممون البيممغ 

بالمهصوب بن لبم  فيمه بكمّ مخمالم لهمذا األصمل ، بمل يمكمن أن يقمال : بذا 

 لب  في المهصوب االعتبار بقيمة يوم الهصب كما هو لاهر صحيحة
__________________ 

 .«وال يقال»بلفظ :  298( لّ نعثر علج المورد ، نعّ أورده في المفاهل : 1)

 .«ف»لّ ضرد في  «بتّج يكون عفل التلم»( عبارة 2)

، ولكمممن شمممطب  «ببللمممه»ييمممادة :  «خ»ونسمممخة بممملل  «ص»و  «ع»،  «م»،  «ن»( فمممي 3)

 .«ن»عليها في 

 فقط. «ش»( من 4)

 .«ف»في  «من ذلك»( لّ يرد 5)

 .«ف»لّ ضرد في رير  «من»( كلمة 6)

 المبيغ.:  «ن»ومصّححة  «ص»( في 7)

 .208 207( ضقلّم في الصفحة 8)

األصمممممممممممل فممممممممممممي 
لتممممممالم : ضمممممممان ا

ضمممممممممانه بقيمتممممممممه 
 يوم التلم
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أبي والّد اآلضية كشم ذلك عن علم اقتهاء بطالقما  الهممان العتبمار قيممة 

 أن يكمون المهصموب عفمل كمون قيمتمه يموم التلمم يوم التلمم و بذ يلم م بيف مذٍ 

أضعاف ما كان  يوم الهصمب ريمر واامب التملارك عفمل التلمم و لمما ذكرنما 

 بقيمته يوم واوب التلارك. (1)من أّن معفج التلارك الت ام 

نعّ ، لو فرض داللة الصحيحة علمج واموب أعلمج القميّ ، أمكمن اعمل 

 رك مماخذة له بأشّق األبوال.الت ام الهاصب بال ائل علج مقتهج التلا

ّّ بيف ٍذ صرف الكالم بلج معفج الصحيحة بعل ذكرها و ليلحق بمه  فالمه

، وبّممما لكشممم الصممحيحة عممن معفممج  (2)البيممغ الفاسممل ، بّممما لممما ادّعمماه الحلّممي 

التلارك والهرامة في المهمونا  ، وكون العبرة فمي اميعهما بيموم الهممان 

 حن فيه من البيغ الفاسل.، كما هو أبل األقوال فيما ن

وبيمث بّن الصممحيحة مشممتملة علمج أبكممام كثيممرة وفوائمل خطيممرة ، فممال 

 بأس بذكرها اميعاً وبن كان الهرض متعلّقاً ببعهها.

الشيخ فمي الصمحيح عمن أبمي والّد ، قمال : اكتريم  بهمالً بلمج  (3)فرو  

ٍّ ذاهباً وا (4)قصر بفي هبيرة   ائياً بكذا وكذا ، وخرا  في طلب رري
__________________ 

 .«ص»، كما في مصّححة  «االلت ام»( كذا في الفسخ ، والمفاسب : 1)

 ( رااغ الصفحة السابقة.2)

 ( لّما كان  الفسخ مختلفة اختالفاً كثيراً في نقل الرواية ، آلرنا نقلها من التهذيب.3)

 .365:  4، وهو الموافق لما في معجّ البللان  «قصر ابن هبيرة»( الوسائل : 4)

االسمممممممممممممممممممممممممتلالل 
بصممممممممحيحة أبممممممممي 
واّلد علمممممممممممممممممج أّن 
العبمممرة بقيممممة يممموم 

 الهمان

صمممممممممحيحة أبمممممممممي 
واّلد علمممممممممج مممممممممما 

 رواه الشيخ
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لي ، فلّما صر  بلج قرب قفطرة الكوفة ُخبّر  أّن صاببي ضوّاه بلمج الفيمل 
، فتوّاهمم  نحممو الفيممل ، فلّممما أضيمم  الفيممل ُخبّممر  أنّممه ضوّاممه بلممج بهمملاد ،  (1)

فأضبعته فظفر  به وفررم  فيمما بيفمي وبيفمه ، وراعم  بلمج الكوفمة ، وكمان 

بي ومجي ي خمسة عشر يوماً ، فأخبر  صابب البهمل بعمذر  ، وأرد  ذها

أن أضحلّل مفه فيما صفع  وأُرضيه ، فبذل  له خمسمة عشمر درهمماً فمأبج أن 

يقبل ، فتراضيفا بأبي بفيفة ، وأخبرضه بالقّصمة وأخبمره الرامل ، فقمال لمي : 

عشممر  فقلم  : قمل راعتمه سمليماً. قمال : نعمّ ، بعمل خمسمة ؟مما صمفع  بالبهمل

قممال : أُريممل كممر  بهلممي فقممل ببسممه علممّي  ؟قممال : فممما ضريممل مممن الراممل !يومماً 

خمسة عشر يوماً. فقال : بنّي مما أر  لمك بقّما و ألنّمه اكتمراه بلمج قصمر بفمي 

هبيرة فخالم فركبه بلج الفيل وبلج بهلاد ، فهمن قيمة البهمل وسمقط الكمر  

. قممال : فخرافمما مممن عفممله ، فلّممما ردّ البهممل سممليماً وقبهممته لممّ يل مممه الكممر 

واعل صابب البهل يستراغ ، فربمتمه مّمما أفتمج بمه أبمو بفيفمة ، وأعطيتمه 

بمما  السمالمعليهشي اً وضحلّل  مفه ، وبجج  ضلك السمفة فمأخبر  أبما عبمل ّ 

هما  أفتج به أبو بفيفة ، فقال : في مثل هذا القهماء وشمبهه ضحمبس السمماء ماء 

 ؟: فما ضمر  أنم  السالمعليهفقل  ألبي عبل ّ وضمفغ األرض بركتها. قال : 

قال : أر  له عليك مثل كر  البهل ذاهبماً ممن الكوفمة بلمج الفيمل ومثمل كمر  

البهل من الفيل بلج بهلاد ، ومثل كر  البهل ممن بهملاد بلمج الكوفمة ، وضوفّيمه 

ال و  قمال : ؟بيّاه. قال : قل  : ُاعل  فلاك ، قل علفته بلراهّ ، فلي عليه علفمه

 ؟ليس كان يل مفيأرأي  لو عطب البهل أو أنفق ، أألنّك راصب. فقل  : 
__________________ 

 .366( سوف يأضي ضوضيحه في هامش الصفحة 1)
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قال : نعّ ، قيمة بهمل يموم خالفتمه. قلم  : فمإن أصماب البهمل كسمر أو د بمر أو 

من فقال : عليك قيمة ما بين الصمّحة والعيمب يموم ضمردّه عليم ؟عقر ه. قلم  : فم 

قال : أنم  وهمو ، بّمما أن يحلمم همو علمج القيممة فيل ممك ، فمإن  ؟يعرف ذلك

ردّ اليمممين عليممك فحلفمم  علممج القيمممة ل مممك ذلممك ، أو يممأضي صممابب البهممل 

بشممهود يشممهلون أّن قيمممة البهممل بممين اكتممر  كممذا وكممذا فيل مممك. قلمم  : بنّممي 

فأبلّممك بممين قهممج أعطيتمه دراهممّ ورضممي بهمما وبلّلفممي. قمال : بنّممما رضممي 

عليه أبو بفيفة بالجور والظلّ ، ولكن اراغ بليه وأخبره بما أفتيتك بمه ، فمإن 

 .(1) «الخبر .. ء عليك بعل ذلكاعلك في بّلٍ بعل معرفته فال شي

 محّل االستشهاد فيه فِق رضان :و

بلج ما بعل ، فمإّن الظماهر  «تهنعّ ، قيمة بهل يوم خالف»قوله :  االولح  

أّن اليوم قيل للقيمة ، بّما بإضافة القيمة المهمافة بلمج البهمل بليمه لانيماً ، يعفمي 

قيمة يوم المخالفة للبهل ، فيكون بسقاط برف التعريم من البهمل لإلضمافة ، 

من اعمل القيممي  ال ألّن ذا القيمة بهل رير معيّن ، بتّج ضوهّ الرواية مذهب م 

بالمثممل ، والقيممممة بنّممما همممي قيمممة المثمممل. وبّممما بجعمممل اليمموم قيممملاً  مهممموناً 

 لالختصاص الحاصل من بضافة القيمة بلج البهل.

 القائّ «نعّ»من ضعلّق الظرف بقوله :  (2)وأّما ما ابتمله اماعة 
__________________ 

ممممن  17 ، البممماب 255:  13، وأورده فمممي الوسمممائل  943، الحمممليث  215:  7( التهمممذيب 1)

 أبواب اإلاارة ، الحليث األّول ، عن الكافي.

:  2، والمحقّممق الفراقممي فممي المسممتفل  244:  6( مممفهّ : السمميّل العمماملي فممي مفتمماح الكرامممة 2)

 .102 101:  37، وصابب الجواهر في الجواهر  368

محممممممّل االستشممممممهاد 
فممممممممممي صممممممممممحيحة 

 أبي واّلد :
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يعفي يل ممك يموم المخالفمة قيممة بهمل فبعيمل  «يل مك»:  السالمعليهمقام قوله 

 ، بممل ريممر ممكممن و ألّن السمائل بنّممما سممأل عّممما يل ممه بعممل التلممم بسممبب املّاً 

المخالفمة بعممل العلممّ بكممون يمممان المخالفممة يمممان بمملوث الهمممان ، كممما يمملّل 

، فقولممه :  «؟لمميس كممان يل مفمميأرأيمم  لممو عطممب البهممل ، أو نفممق أ»عليممه : 

 .يعفي يل مك بعل التلم بسبب المخالفة قيمة بهل يوم خالفته «نعّ»

اعمل الِفق مرة لماهرة فمي ضعلّمق الظمرف بلم وم  (1)وقل أطفب بعضل فمي 

ٍء يسمماعله التركيممب اللهممو  ، وال المتفمماهّ ، ولممّ يممأِ  بشممي (2)القيمممة عليممه 

 العرفي.

أو يأضي صابب البهل بشمهود يشمهلون أّن قيممة البهمل »قوله :  الثا ية  

ء مممن بيممث هممو يمموم ، فممإّن بلبمما  قيمممة يمموم االكتممرا «يمموم اكتممر  كممذا وكممذا

، فمال بملّ أن يكمون الهمرض مفمه  (3)االكتراء ال الو  فيه و لعلم االعتبار به 

بلبمما  قيمممة يمموم المخالفممة و بفمماًء علممج أنّممه يمموم االكتممراء و ألّن الظمماهر مممن 

الكوفة ، وممن المعلموم  (4)صلر الرواية أنّه خالم المالك بمجّرد خرواه من 

 المسافة القليلة بنّما يكون يوم (5)أّن اكتراء البهل لمثل ضلك 
__________________ 

 من.:  «في»بلل  «ش»( في 1)

فمي كتماب  ّربممهأشار بهذا الكالم بلج ما بكماه صمابب الجمواهر  سرهقلس( الظاهر أنّه 2)

نعمّ ، ربمما قيمل : بنّمه لماهر فيمه ، يعفمي فمي ضعلّمق الظمرف بالفعمل الممللول »الهصب بقولمه : 

، وانظمر  315، كمذا أفماده العالّممة المامقماني فمي رايمة اآلممال :  «: نعّ السالمعليهه عليه بقول

 .102:  37الجواهر 

 ييادة : قطعاً. «ف»( في 3)

 ، وفي سائر الفسخ : بلج. «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في 4)

 .«ف»في  «ضلك»( لّ ضرد 5)
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ف القيممة فمي الخروج ، أو في عصر اليوم السابق. ومعلوم أيهاً عملم اخمتال

 هذه الملّة القليلة.

عليممك »فمي امواب السممال عمن بصمابة العيمب :  السمالمعليهوأّمما قولمه 

ال قيمل  «عليمك»فمالظرف متعلّمق ب  «قيمة ما بين الصّحة والعيمب يموم ضمردّه

للقيمة و بذ ال عبرة في أرش العيب بيموم المردّ باماعماً و ألّن المفقو الحمادث 

ألصل العين ، فمالمعفج : عليمك أداء األرش يموم ردّ  ضابغ في ضعيين يوم قيمته

 البهلة.

، والمراد : العيب الموامود فمي يموم  «العيب»ويحتمل أن يكون قيلاً ل 

الممردّ و البتمممال ايديمماد العيممب بلممج يمموم الممردّ فهممو المهمممون ، دون العيممب 

،  القليل الحادث أّوالً ، لكن يحتمل أن يكمون العيمب قمل ضفماقو بلمج يموم المردّ 

والعبرة بيف ٍذ بالعيب المواود بال بلوله و ألّن المعيب لمو ُردّ بلمج الصمّحة 

،  (1)أو نقمو لممّ يسممقط ضممان ممما بمملث مفممه وارضفمغ علممج مقتهممج الفتممو  

:  السمالمعليهفهذا االبتمال من هذه الجهة ضعيم أيهاً ، فتعيّن ضعلّقه بقولمه 

 .«عليك»

قيمممة التفمماو  بمممين  «عيمممبوال (2)قيمممة مممما بممين الصممّحة »والمممراد ب 

الصممّحة والعيممب ، وال ضعممّرض فممي الروايممة ليمموم هممذه القيمممة ، فيحتمممل يمموم 

الهصب ، ويحتمل يوم بلوث العيب الذ  هو يوم ضلم وصم الصمّحة المذ  

همو بمف لممة امم ء العممين فممي بماب الهمممانا  والمعاوضمما  ، وبيممث عرفمم  

ر يموم الهصمب ، ضعميّن بممل لهور الِفق رة السابقة عليه والالبقة له في اعتبا

 هذا أيهاً علج ذلك.
__________________ 

 .«ف»لّ ضرد في  «علج مقتهج الفتو »( عبارة 1)

 قيمة يوم الصّحة.:  «ف»( في 2)
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نعممّ ، يمكممن أن يمموهن ممما اسممتظهرناه مممن الصممحيحة بأنّممه ال يبعممل أن 

مبفج الحكّ في الرواية علج ما هو الهالب فمي مثمل ممورد الروايمة ممن  يكون

علم اختالف قيمة البهل في ملّة خمسة عشر يوماً ، ويكون السّر فمي التعبيمر 

دفغ ما ربما يتوّهمه أمثال صمابب البهمل ممن العمواّم : أّن  «يوم المخالفة»ب 

المبلمه  (1)ه خّسمره العبرة بقيمة ما اشتر  به البهل وبن نقمو بعمل ذلمك و ألنّم

 الذ  اشتر  به البهلة.

 «يموم االكتمراء»ويميّله : التعبير عن يوم المخالفة في ذيمل الروايمة ب 
فممإّن فيممه بشممعاراً بعمملم عفايممة المممتكلّّ بيمموم المخالفممة مممن بيممث بنّممه يمموم  (2)

 المخالفة.

 بالّ أن يقال : بّن الواه في التعبيمر بيموم االكتمراء ممغ كمون المفماط يموم

المخالفة هو التفبيه علج سهولة بقامة الشهود علمج قيمتمه فمي يممان االكتمراء 

و لكون البهمل فيمه رالبماً بمشمهل ممن الفماس واماعمٍة ممن الُمكمارين ، بخمالف 

يمان المخالفة من بيث بنّه يمان المخالفة ، فتهيير التعبير ليس لعملم العبمرة 

،  (3)القيممة بالبيّفمة كماليمين ب مان المخالفة ، بمل للتفبيمه علمج سمهولة معرفمة 

 ، فتأّمل. «؟ومن يعرف ذلك»في مقابل قول السائل : 
__________________ 

سممرة»:  «خ»و  «ع»( فممي 1) وشممرح  «خّسممره»، قممال فممي شممرح الشممهيل  بعممل أن ألبمم   «خ 

بالهممير ، وأّممما بفمماء علمج علمممه كممما فمي بعممض الفسممخ  «خّسممره»: هممذا بفماًء علممج ـ  معفاهما

 .239حة من اهة بك الهمير فيه ، فالمعفج واضح. انظر هلاية الطالب : المصحّ 

نقمل ذلمك  سمرهقلس، ولعّل المملّمم  «بين اكتر »( التعبير المواود في ذيل الرواية هو : 2)

 بالمعفج.

 .«ف»في  «كاليمين»( لّ ضرد 3)

ممممممممممممممما يمممممممممممممموهن 
االسمممممممممممممممممممممممممتلالل 

حة علمممممج بالصمممممحي
اعتبممممار قيمممممة يمممموم 

 الهمان



 251 ..................................................................................................  عباسلا

فمي مما بعمل ، فمي امواب قمول السمائل :  السالمعليهويميّله أيهاً : قوله 

ممن يعممرف ذلممكو» أنمم  وهممو ، بّممما أن يحلممم هممو علممج القيمممة »قممال :  «؟م 

ل مممه ، أو يممأضي  (2)فحلفمم  علممج القيمممة  (1)فيل مممك ، فممإن ردّ اليمممين عليممك 

أّن قيمة البهل يموم اكتمر  كمذا وكمذا ،  (3)صابب البهل بشهوٍد يشهلون علج 

ة لمّ يكمن بخصموص يموم المخالفم (4)، فمإّن العبمرة لمو كمان  «الخبر .. فيل مك

ّّ ال وامه لقبممول  وامه لكممون القمول قممول المالمك مممغ كونمه مخالفمماً لألصمل ، لمم

 بيّفته و ألّن من كان القول قوله فالبيّفة بيّفة صاببه.

وبمل الحلم هفا علج الحلم المتعارف الذ  يرضج بمه المحلموف لمه 

اليمممين علمج الهاصممب مممن  (5)ويصملّقه فيممه ممن دون محاكمممة والتعبيممر بمردّه 

لممه ابتمملاء خممالف  (6)ة أّن المالممك أعممرف بقيمممة بهلممه ، فكممأّن الحلممم بممّق اهمم

 الظاهر.

وهممذا بخممالف ممما لممو اعتبرنمما يمموم التلممم و فإنّممه يمكممن أن يحمممل ضوّاممه 

اليمين علج المالك علج ما بذا اختلفا في ضفمّ ل القيممة يموم التلمم ممغ اضّفاقهمما 

شممّك بيف ممٍذ أّن القممول قممول أو االّطممالع مممن الخممارج علممج قيمتممه سممابقاً ، وال 

 المالك ، ويكون سماع البيّفة في صورة اختالفهما في قيمة البهل
__________________ 

 والمصلر. «ش»من  «عليك»( كلمة 1)

 والمصلر ، وفي سائر الفسخ بلل علج القيمة : له. «ش»( كذا في 2)

 .«ص»في المصلر ، وشطب عليها في  «علج»( لّ ضرد 3)

 .«ص»، كما في مصّححة  «كان »والمفاسب : ( كذا ، 4)

 بردّ.:  «ف»( في 5)

 فكان الحلم بقّا.:  «ش»( في 6)
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سابقاً مغ اضّفاقهما علج بقائه عليها بلج يوم التلم ، فتكمون الروايمة قمل ضكفّلم  

بحكمّ صمورضين ممن صمور ضفايعهمما ، ويبقمج بعمض الصمور ، مثمل دعممو  

المخالفمة ، ولعمّل بكمهما أعفمي بلمم  المالك ييمادة قيممة يموم التلمم عمن يموم

 الهاصب يعلّ من بكّ عكسها المذكور في الرواية.

وأّما علج ضقلير كون العبرة في القيمة بيوم المخالفة ، فال بملّ ممن بممل 

الروايممة علممج ممما بذا اضّفقمما علممج قيمممة اليمموم السممابق علممج يمموم المخالفممة ، أو 

يمموم المخالفممة ، وال يخفممج  (1)الالبممق لممه وادّعممج الهاصممب نقصممانه عممن ضلممك 

 بُعله.

وأبعل مفه : بمل الفّو علج التعبّل ، واعل الحكّ في خصموص اللابّمة 

وفتممو  : مممن  (3)مخالفمماً للقاعمملة المتّفممق عليهمما نّصمماً  (2)المهصمموبة أو مطلقمماً 

، كما بكي عمن الشميخ فمي  (4)كون البيّفة علج الملّعج واليمين علج من أنكر 

 .(5)هصب بابي اإلاارة وال

 وأضعم من ذلك : االستشهاد بالرواية علج اعتبار أعلج القيّ من
__________________ 

 الملك.:  «ضلك»بلل  «ف»( في 1)

،  «واعل بكمّ خصموص اللابمة أو مطلقماً »:  «ش»، وفي  «ن»ومصّححة  «ف»( كذا في 2)

 .«واعل الحكّ مخصوصاً في اللابة المهصوبة أو مطلقاً »فسخ : وفي سائر ال

 من أبواب كيفية الحكّ واللعو  وريره. 3، الباب  170:  18( انظر الوسائل 3)

 علج المفكر.:  «ف»( في 4)

 ، هذا في اإلاارة ، ولّ نعثر عليه في الهصب. 446( انظر الفهاية : 5)

االستشممممممممممممممممممممممممهاد 
 بالصمممممحيحة علمممممج
ضممممممممممان أعلمممممممممج 
القممممممميّ والمفاقشمممممممة 

 فيه
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بذ لمّ يعلمّ لمذلك وامهل  (1)يل الثماني بين الهصب بلج التلم كما بكي عن الشه

 صحيح ، ولّ ألفر بمن وّاه داللتها علج هذا المطلب.

نعممّ ، اسممتللّوا علممج هممذا القممول بممأّن العممين مهمممونة فممي اميممغ ضلممك 

 .(2)األيمفة التي مفها يمان ارضفاع قيمته 

لممك الحممال ، بن أُريممل بممه وامموب قيمممة ذلممك وفيممه : بّن ضمممانها فممي ض

ال ممان لممو ضلمم فيممه فمسملّّ و بذ ضلاركممه ال يكمون بالّ بممذلك ، لكمّن المفممروض 

 أنّها لّ ضتلم فيه.

وبن أُريل به استقرار قيمة ذلك ال مان عليه فعمالً وبن ضفّ لم  بعمل ذلمك 

 لعين.، فهو مخالم لما ضسالموا عليه من علم ضمان ارضفاع القيمة مغ ردّ ا

وبن أُريل استقرارها عليه بمجمّرد االرضفماع مراعمج بمالتلم ، فهمو وبن 

لّ يخالم االضّفاق بالّ أنّه مخالم ألصالة البراءة ممن ريمر دليمٍل شمارل ، عملا 

ما بكاه فمي الريماض عمن خالمه العالّممة قملّس ّ ضعمالج روبهمما ممن قاعملة 

 .(3)نفي الهرر الحاصل علج المالك 
__________________ 

، وبكممماه السممميّل العمماملي فمممي مفتممماح  44 43:  7، والروضمممة البهيممة  209:  2( المسممالك 1)

 .244:  6الكرامة 

، وابممن فهممل الحلّممي فممي المهممذّب  70:  4( مّمممن اسممتلّل بممذلك : الفاضممل المقمملاد فممي التفقمميح 2)

 .244:  6امة ، وانظر مفتاح الكر 209:  2، والشهيل الثاني في المسالك  252:  4البارع 

هممو العالّمممة األكبممر اآلقمما محمممل بمماقر  «خالممه العالّمممة»، والمممراد ب  304:  2( الريمماض 3)

 .سرهقلسالوبيل البهبهاني 

االسممممممتلالل علممممممج 
القمممممممممممميّ أعلممممممممممممج 

بواممممممممممه آخممممممممممر ، 
 والمفاقشة فيه
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 .(1)وفيه نظر ، كما اعترف به بعض من ضأّخر 

نعممّ ، يمكممن ضوايممه االسممتلالل المتقمملّم مممن كممون العممين مهمممونة فممي 

بممأّن العممين بذا ارضفعمم  قيمتهمما فممي يمممان وصممار ماليتهمما : ـ  اميممغ األيمفممة

مقّومة بتلك القيمة ، فكما أنّه بذا ضلف  بيف ٍذ يجب ضلاركها بتلك القيممة ، فكمذا 

بذا بيل بيفها وبين المالك بتّج ضلفم  و بذ ال فمرق ممغ عملم المتمّكن مفهما بمين 

 أن ضتلم أو ضبقج.

ك ضلك الماليّة بففس العين ، وارضفاع القيممة السموقيّة  نعّ ، لو ردّ  ضُلار 

أمر اعتبار  ال يهمن بففسه و لعلم كونه ماالً ، وبنّما هو مقّوم لماليمة الممال 

 األموال كثرةً وقلّة. (2)، وبه ضماي  

والحاصل : أّن للعين في كّل يماٍن ممن أيمفمة ضفماو  قيمتمه مرضبمة ممن 

عفهما ، فمإن ُردّ  العمين فمال الماليّة ، أُييل  يل المالك مفها وانقطع  سلطفته 

و لمملخول  (4)ضلممك المراضممب  (3)ممال سممواها يهمممن ، وبن ضلفمم  اسممتقّر  عليمما 

األدنممج ضحمم  األعلممج ، نظيممر ممما لممو فممرض للعممين مفممافغ متفاوضممة متهممادّة ، 

 بيث بنّه يهمن األعلج مفها.

وألاممل ذلممك اسممتلّل العالّمممة فممي التحريممر للقممول باعتبممار يمموم الهصممب 

 .(5)نّه يمان بيالة يل المالك بقوله : أل

 ونقول في ضوضيحه : بّن كّل يماٍن من أيمفة الهصب قل أُييل 
__________________ 

 .105:  37في الجواهر  سرهقلس( المراد به صابب الجواهر 1)

 ضميّ .:  «ف»( في 2)

 أعلج.:  «ن»و  «ف»( في 3)

 ييادة : عليه. «ف»( في 4)

 .139:  2( التحرير 5)

ضوايمممممممممممممممممممممممممممممممممه 
 االستلالل
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فيمه يمل المالممك ممن العمين علممج بسمب ماليّتممه ، ففمي يمماٍن أُييلمم  ممن مقمملار 

درهّ ، وفي آخر عن درهمين ، وفي لالث عن لاللة ، فإذا اسمتمّر  اإليالمة 

 بلج يمان التلم واب  ررامة أكثرها ، فتأّمل.

و  (1)صممالة االشممتهال واسممتلّل فممي السممرائر وريرهمما علممج هممذا القممول بأ

 ، وال يحصل البراءة بالّ باألعلج. (2)الشتهال ذّمته بحّق المالك 

وقل يجاب بأّن األصل في المقمام البمراءة و بيمث بّن الشمّك فمي التكليمم 

نعّ ، ال بمأس بالتمّسمك باستصمحاب الهممان المسمتفاد ممن بمليث  .(3)بال ائل 

 .(4)اليل 

ّّ بنّه بكمي عمن المفيمل والقاضمي والحلبمي : االعتبمار بيموم البيمغ فيمما  ل

، ولمّ يعلمّ لمه وامه ،  (6)بلج بكمّ المشمتر   (5)كان فساده من اهة التفويض 

 ولعلّهّ يريلون به يوم القبض و لهلبة اضّحاد يمان البيغ والقبض ، فافهّ.
__________________ 

 .299، المفاهل :  304:  2، الرياض  481:  2( السرائر 1)

 الشتهال ذّمة المالك.:  «ف»( في 2)

 .106:  37( أااب عفها بذلك في الجواهر 3)

، عمموالي  «علممج اليممل ممما أخممذ  بتّممج ضمممدّ »:  وسمملّوآلهعليهّصلج( وهمو ممما ورد عفممه 4)

 .2، الحليث  246:  3الآللي 

 ضفويض.:  «ش»( في رير 5)

أخمذ  سمرهقلس، ولّ نعثر عليه في الكافي والمهذّب ، والظاهر أّن المملّمم  593قفعة : ( الم6)

، بيث نقل عن الشيخ في الفهايمة مما  244و  243:  5في المختلم  سرهقلسذلك عن العالّمة 

نّصه : من اشتر  شي اً بحكّ نفسه ولّ يذكر المثمن بعيفمه كمان البيمغ بماطالً ، فمإن هلمك فمي يمل 

 كان عليه قيمته يوم ابتياعه بلج أن قال وكذا قال المفيل وابن البّراج وأبو الصالح.المبتاع 

ل لالممممممممث اسممممممممتلال
علممممج أعلممممج القمممميّ 

 وضوايهه

المحكممممممممممي عممممممممممن 
اماعممممممممممممممممممممممممة أن 
وم االعتبممممممممار بيمممممممم
 البيغ ، وضوايهه
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ّّ بنّمه ال عبمرة ب يمادة القيممة بعمل التلمم علمج اميمغ األقموال ، بالّ أنّممه  لم

ن القيممي ممن اهمة ابتممال كمو (2)، ولعلّمه كمما قيمل  (1)ضردّد فيه فمي الشمرائغ 

 مهموناً بمثله ، ودفغ القيمة بنّما هو إلسقاط المثل.

 .(3)وقل ضقلّم أنّه مخالمل إلطالق الفصوص والفتاو  

ّّ بّن ممما ذكرنمما  مممن الخممالف بنّممما هممو فممي ارضفمماع القيمممة بحسممب  (4)لمم

 الهممان بعشمرة األيمفة ، وأّما بذا كان بسبب األمكفة ، كما بذا كان في محلّ 

، وفي مكان التلم بعشرين ، وفي مكان المطالبمة بثاللمين ، فالظماهر اعتبمار 

ء ضختلممم بحسممب األممماكن ، وضلاركممه بحسممب محممّل التلممم و ألّن ماليممة الشممي

 ماليّته.

ّّ بّن اميغ ما ذكرنا ممن الخمالف بنّمما همو فمي ارضفماع القيممة السموق يّة ل

الفاش ة من ضفاو  رربة الفاس ، وأّما بذا كان باصالً ممن ييمادةٍ فمي العمين ، 

علم الخالف في ضمان أعلج القيّ ، وفي الحقيقمة ليسم   (5)فالظاهر كما قيل 

قِي ّ التالم مختلفمة ، وبنّمما ييادضهما فمي بعمض أوقما  الهممان ألامل ال يمادة 

 الفائ .العيفيّة الحاصلة فيه الفايلة مف لة الج ء 
__________________ 

 .240:  3( الشرائغ 1)

 .40:  7( قاله الشهيل الثاني في الروضة البهيّة 2)

 .242 240( رااغ الصفحة 3)

 ما ذكره.:  «ف»( في 4)

في عكس المسألة ، وهو ما بذا اسمتفل نقمو القيممة بلمج نقمٍو  سرهقلس( قاله الشهيل الثاني 5)

:  37، وقمّرره فمي الجمواهر  44:  7، والروضمة البهيمة  209 : 2في العمين ، انظمر المسمالك 

أراد من ال يادة : ال يادة الفائتة ، بلليل قولمه فيمما سميأضي  سرهقلس. والظاهر أّن المملّم 107

نعمّ يجمر  الخمالف المتقملّم فمي قيممة همذه ال يمادة »، وقوله :  «الفايلة مف لة الج ء الفائ »: 

 .«الفائتة

ال عبمممممممرة ب يمممممممادة 
القيممممة بعممممل التلممممم 

 في القيمي

ارضفممممممممماع القيممممممممممة 
 بسبب األمكفة

ع القيممممممممممة ارضفممممممممما
بسممممممممبب ال يممممممممادة 

 العيفية
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 (1)نعممّ ، يجممر  الخممالف المتقمملّم فممي قيمممة هممذه ال يممادة الفائتممة ، وأّن 

 العبرة بيوم فواضها أو يوم ضمانها أو أعلج القيّ.

ّّ بّن في بكّ ضلم العين في اميغ ما ذكر ممن ضممان المثمل أو القيممة  ل

لمّ يهلمك ، كمما لمو سمرق أو رمرق أو ضماع أو بكّ ضعذّر الوصمول بليمه وبن 

 .(2)أبق و لما دّل علج الهمان بهذه األُمور في باب األمانا  المهمونة 

وهل يقيّل ذلك بما بذا بصل اليمأس ممن الوصمول بليمه ، أو بعملم راماء 

يتهمّرر المالمك ممن  (3)والانه ، أو يشمل ما لو علمّ والانمه فمي مملّة طويلمة 

 واوه. ؟ولو كان  قصيرة (4)نتظارها ، أو ا

: االختصماص بأبمل األّولمين ، لكمّن  (5)لاهر أدلّة مما ذكمر ممن األُممور 

لاهر بطالق الفتاو  األخير ، كما يظهر ممن بطالقهمّ أّن اللموح المهصموب 

ُق ماٍل لهير الهاصب انتقل بلمج قيمتمه بلمج  في السفيفة بذا خيم من ن عه ر ر 

 .(6)أن يبله السابل 
__________________ 

 فإّن.:  «ش»( في 1)

، والصممفحة  8مممن أبممواب أبكممام الممرهن ، الحممليث  5، البمماب  127:  13( راامغ الوسممائل 2)

 ، الحليث األّول. 5، الباب  229

 .«ص»و  «خ»مشطوب عليها في  «طويلة»( كلمة 3)

 .«ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»في  «أو»( لّ ضرد 4)

 الهرق والهياع واإلباق.( يعفي : السرقة و5)

، ونسممبه السميّل العمماملي  396:  2، والتمذكرة  207:  1( صمّرح بمذلك العالّمممة فمي القواعممل 6)

:  6بلمج صمريح امامغ المقاصمل والمسمالك والروضمة ولماهر ريرهما ، راامغ مفتماح الكرامممة 

284. 

الوصمممممممول  ضعمممممممذر
بلممممممج العممممممين فممممممي 

 بكّ التلم
الممممممممممملليل علمممممممممممج 
لبممممممممممممو  بمممممممممممملل 

 الحيلولة

مممممممممممممورد بمممممممممممملل 
 الحيلولة
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ويميّله : أّن فيه امعماً بمين الحقّمين بعمل فمرض راموع القيممة بلمج ملمك 

امن عفمل المتمّكن ممن العمين و فمإّن ضسملّط الفماس علمج ممالهّ المذ  فمرض اله

كونه في عهلضه يقتهي اواي مطالبة الخروج عن عهلضه عفمل ضعمذّر نفسمه ، 

نعمّ  .(1)نظير ما ضقلّم في ضسلّطه علج مطالبة القيمة للمثل المتعذّر في المثلمي 

ق عفموان الهراممة ، لو كان يمان التعذّر قصيراً الّاً ، بحيث ال يحصمل صمل

 والتلارك علج أداء القيمة ، أشكل الحكّ.

ّّ الظمماهر عمملم اعتبممار التعممذّر المسممقط للتكليممم ، بممل لممو كممان ممكفمماً  لمم

بحيمث يجممب عليممه السمعي فممي مقلّماضممه لمّ يسممقط القيمممة يممان السممعي ، لكممن 

لة عملم ضسملّط : التعبير بالتعذّر ، وهو األوفمق بأصما (2)لاهر كلما  بعههّ 

المالك علج أييل من بل امه بردّ العين ، فتأّممل ، ولعمّل الممراد بمه التعمذّر فمي 

 الحال وبن كان لتوقّفه علج مقلّما  يمانيّة يتأّخر ألالها ذو المقلّمة.

ّّ بّن لبو  القيمة مغ ضعذّر العين ليس كثبوضها مغ ضلفها في كون دفعهما  ل

 من (4)، بل له أن يمتفغ  (3)ا للهامن ، فال يجوي للمالك االمتفاع بقّ 
__________________ 

 .226( ضقلّم في األمر السادس ، الصفحة 1)

:  2والتحريممر  205:  1، والعالّمممة فمي القواعممل  241و  239:  3( كمالمحقّق فممي الشمرائغ 2)

لمحقّمق السمب وار  فمي الكفايمة : ، وا 112:  3وريرهما ، والشهيل في اللروس  140و  139

258. 

ّّ بّن لبو  «ف»ورد  في  «فال يجوي للمالك االمتفاع»( عبارة 3)  .. قبل قوله : ل

 ، وفي سائر الفسخ : أن يمفغ. «ن»ومصّححة  «ص»( كذا في 4)

 المراد بالتعذّر

هممممل يلمممم م المالممممك 
 ؟بأخذ البلل



 259 ..................................................................................................  عباسلا

،  (1)أخممذها ويصممبر بلممج يوال العممذر ، كممما صممّرح بممه الشمميخ فممي المبسمموط 

 فاس علج أموالهّ.ويلّل عليه قاعلة ضسلّط ال

 وكما أّن ضعذّر ردّ العين في بكّ التلم فكذا خرواه عن التقويّ.

ّّ بّن المال المبذول يملكه المالك بال خالف ،  ل

ولمماهرهّ  (5)والسممرائر  (4)والهفيممة  (3)والخممالف  (2)كممما فممي المبسمموط 

ولعمّل الوامه فيمه : أّن التملارك ال يتحقّمق  برادة نفي الخمالف بمين المسملمين ،

 بالّ بذلك.

فمي الملكيمة البتملفما أن يكمون  (6)ولو ال لهور اإلاماع وأدلّة الهراممة 

مبابماً لمه ببابمةً مطلقمة وبن لمّ يمملخل فمي ملكمه ، نظيمر اإلبابمة المطلقمة فممي 

 المعاطاة علج القول بها فيها ، ويكون دخوله في ملكمه مشمروطاً بتلمم العمين

فمي أاوبمة مسمائله  ّربممه، وبكي الج م بهذا االبتمال عن المحقّق القّمي 
(7). 

وعلج أّ  باٍل ، فال يفتقل العمين بلمج الهمامن ، فهمي رراممة ال ضماليم 

 فيها بين خروج المبذول عن ملكه ودخول العين في ملكه ،
__________________ 

 .87:  3لمبسوط ( ا1)

 .95:  3( المبسوط 2)

 .26، كتاب الهصب ، المسألة  412:  3( الخالف 3)

 .282( الهفية : 4)

 .486:  2( السرائر 5)

، والروايمما  الممواردة فممي  «اإلقمملام»، وقاعمملة  «االعتمملاء»وآيممة  «علممج اليممل»( مثمل قاعمملة 6)

 الموارد الخاّصة ، المتقلّمة في الصفحا  السابقة.

 ّ نعثر عليه.( ل7)

همممممل البممممملل ملمممممك 
لمالمممممممك العمممممممين أو 

 مباح له؟

العمممممين همممممل ضفقمممممل 
بلممممممممممج الهممممممممممامن 

 ؟بإعطاء البلل
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وليسمم  معاوضمممة ليلممم م الجممممغ بمممين العممموض والمعممموض ، فالمبمممذول هفممما 

 كالمبذول مغ ضلم العين في علم البلل له.

 وقل استشكل في ذلك المحقّق والشهيل الثانيان :

قال األّول في محكّي اامعمه : بّن هفما بشمكاالً و فإنّمه كيمم يجمب القيممة 

واعلهما فمي مقابلمة الحيلولمة ال يكماد  ؟هويملكها اآلخذ ويبقمج العمين علمج ملكم

 ، انتهج. (1)يتّهح معفاه 

وقممال الثمماني : بّن هممذا ال يخلممو مممن بشممكال مممن بيممث ااتممماع العمموض 

ض علج ملك المالك من دون دليٍل واضمح ، ولمو قيمل بحصمول الملمك  والمعوَّ

 ضوقّم ضملّك المهصوب مفمه للبملل علمج اليمأس ممن (2) لكّل مفهما مت ل الً ، و

، انتهمج. واستحسمفه  (3)العين وبن ااي له التصّرف ، كان واهاً فمي المسمألة 

 .(4)في محكّي الكفاية 

أقمول : الممذ  يفبهممي أن يقممال هفمما : بّن معفممج ضمممان العممين ذهابهمما مممن 

و ليصملق ذهابهما  (5)مال الهامن ، واليم ذلمك بقاممة مقابلمه ممن مالمه مقاممه 

 من كيسه.
__________________ 

، وفيه : بّن هفا بشكاالً و فإنّمه كيمم ضجمب القيممة ويملكهما باألخمذ  261:  6اامغ المقاصل ( 1)

 .. ويبقج العبل علج ملكه

 والمصلر : أو. «ن»( في مصّححة 2)

 .210:  2 (الطبعة الحجرية)( المسالك 3)

 .259( كفاية األبكام : 4)

قامهما ، لراموع الهممير بلمج العمين ، ( كذا في الفسخ ، والمفاسب : بقامة مقابلها من مالمه م5)

 وكذا الكالم في الهمائر في الفقرة اآلضية.
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ّّ بّن الذهاب بن كمان علمج وامه التلمم الحقيقمي ، أو العرفمي الُمخمرج  ل

عرفمماً ، واممب قيممام مقابلممه مممن مالممه مقامممه فممي  (1)للعممين عممن قابليّممة الملكيّممة 

عفه وفوا  االنتفاع بمه فمي الملكيّة ، وبن كان الذهاب بمعفج انقطاع سلطفته 

الواوه التي بها قوام الملكيّة ، واب قيمام مقابلمه مقاممه فمي السملطفة ، ال فمي 

الملكيّة و ليكون مقابالً وضملاركاً للسملطفة الفائتمة ، فالتملارك ال يقتهمي ملكيّمة 

 المتلارك في هذه الصورة.

متوقّفمة علمج  نعّ ، لّما كان  السلطفة المطلقة المتلاركة للسلطفة الفائتة

الملك و لتوقّم بعض التصّرفا  عليها ، واب ملكيّته للمبذول ضحقيقماً لمعفمج 

 التلارك والخروج عن العهلة.

وعلج أّ  ضقملير : فمال يفبهمي اإلشمكال فمي بقماء العمين المهممونة علمج 

ملممك مالكهمما ، بنّممما الكممالم فممي البمملل المبممذول ، وال كممالم أيهمماً فممي وامموب 

، وبعممل ذلممك فيراممغ محّصممل  (2)وبالسمملطفة المطلقممة عليهمما الحكممّ باإلبابممة 

الكالم بيف مٍذ بلمج أّن ببابمة اميمغ التصمّرفا  بتّمج المتوقّفمة علمج الملمك همل 

 ؟ضستل م الملك من بمين اإلبابمة ، أو يكفمي فيمه بصموله ممن بمين التصمّرف

 وقل ضقلّم في المعاطاة بيان ذلك.

ّّ بنّممه قممل ضحّصممل مّممما ذكرنمما : أّن ضحقّممق  ملكيّممة البمملل أو السمملطفة  (3)لمم

المطلقممة عليممه مممغ بقمماء العممين علممج ملممك مالكهمما ، بنّممما هممو مممغ فمموا  معظممّ 

 االنتفاعا  به ، بحيث يعلّ بذل البلل ررامة وضلاركاً ، أّما لو لّ يف  بالّ 
__________________ 

 الملك.:  «ف»( في 1)

 .«ن»، كما في مصّححة  «عليه»في الفسخ ، والمفاسب :  ( كذا2)

 ، وفي ريرهما : ضحقيق. «م»ومصّححة  «ن»( كذا في 3)

ين التفصممممممممميل بممممممممم
فمممممممممموا  معظممممممممممّ 
المفمممممممممممممممممممممممممافغ أو 

 بعهها
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بعممض ممما لمميس بممه قمموام الملكيّممة ، فالتمملارك ال يقتهممي ملكممه وال السمملطفة 

 المطلقة علج البلل.

ولو فرض بكّ الشارع بواوب رراممة قيمتمه بيف مٍذ لمّ يبعمل انكشماف 
أّن الهمارم  (2)نتقال العين بلج الهمارم و ولمذا اسمتظهر ريمر وابمل ذلك عن ا (1)

لقيمممة الحيمموان الممذ  وطممأه يملكممه و ألنّممه وبن واممب بممالوطء نفيممه عممن البلممل 

 وبيعه في بلٍل آخر ، لكن هذا ال يعلّ فواضاً لما به قوام الماليّة.

 (3)ائها علج مقملار ملكيّتهما هذا كلّه مغ انقطاع السلطفة عن العين مغ بق

 السابقة.

عممن التقمويّ ممغ بقائهما علممج صمفة الملكيمة ، فمقتهممج  (4)أّمما لمو خمرج 

و  (5)قاعملة الهممان واموب كممال القيممة ، مممغ بقماء العمين علمج ملمك المالممك 

التمي خرام  العمين لفواضهما عمن  (6)ألّن القيمة عوض األوصاف أو األام اء 

فسممها ، كممما فممي الرطوبممة الباقيممة بعممل الوضمموء التقممويّ ، ال عمموض العممين ن

 بالماء المهصوب ، فإّن بقاءها علج ملك مالكها ال يفافي معفج الهرامة و
__________________ 

و  «ص»واسمتظهر فمي  «ن»، كمما فمي مصمّححة  «كشمم»( كذا في الفسمخ ، والصمواب : 1)

 .«ش»

:  2والسميّل الطباطبمائي فمي الريماض ،  311:  9( مفهّ الشمهيل الثماني فمي الروضمة البهيّمة 2)

499. 

 .«ن»كما في مصّححة  «ماليّتها»( كذا ، واألولج التعبير ب 3)

 ( كذا ، والمفاسب : خرا .4)

 .«ن»، بالّ أنّه شطب عليها في  «به»ييادة :  «ش»( في ما علا 5)

 واألا اء.:  «ش»و  «م»( في 6)

خمممممممممروج العمممممممممين 
 عن التقويّ
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واي المسح بها بالّ بمإذن المالمك ، فيقو  علم ا (1)لفوا  معظّ االنتفاعا  به 

 ولو بذل القيمة.

: ولمو طلمب ـ  في ما لو خاط لوبه بخيموط مهصموبة (2)قال في القواعل 

ّّ يهممن الهاصمب المفقو ،  المالمك ن عهما وبن أفهمج بلمج التلمم وامب ، لم

 ولو لّ يبق  لها قيمةل ررم اميغ القيمة ، انتهج.

قولمه : وال يوامب ذلمك  (3)وعطم علج ذلك في محكّي اامغ المقاصمل 

خرواهمما عممن ملممك المالممك ، كممما سممبق مممن أّن افايممة الهاصممب ضواممب أكثممر 

 ، انتهج. (5)القيمة أخذها ولّ ضلفغ العين  (4)األمرين ، ولو استوعب  

وعن المسمالك فمي همذه المسمألة : أنّمه بن لمّ يبمق  لمه قيممة ضممن اميمغ 

فيجمغ بمين العمين والقيممة  القيمة ، وال يخرج بذلك عن ملك مالكه كما سبق ،
(6). 

: اختيمار عملم واموب الفم ع ـ  لكن عن مجمغ البرهان في هذه المسألة

، بل قال : يمكن أن ال يجوي ويتعميّن القيممة و لكونمه بمف لمة التلمم ، وبيف مٍذ 

 يمكن اواي الصالة في هذا الثوب المخيط و بذ ال رصب فيه يجب
__________________ 

 .«ش»في  «به»( لّ ضرد 1)

، والمظفون بل المقطوع أّن ما صلر عن قلممه الشمريم همو  «شرح القواعل»:  «ش»( في 2)

وعطممم علممج ذلممك فممي »، كممما ورد فممي سممائر الفسممخ و بمملليل قولممه فيممما سمميأضي :  «القواعممل»

لّما رأ  أّن المفقول لمّ يكمن بتماممه فمي القواعمل ،  «ش»، لكن مصّحح  «محكي اامغ المقاصل

 .«شرح»كلمة :  أضاف بليه

 .«ش»لّ ضرد في  «في محكّي اامغ المقاصل»( عبارة 3)

 استوعب.:  «ف»( في رير 4)

 .207:  1، وانظر القواعل  305 304:  6( اامغ المقاصل 5)

 .208 207:  2 (الطبعة الحجرية)( المسالك 6)
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ردّه ، كممما قيممل بجممواي المسممح بالرطوبممة الباقيممة مممن الممماء المهصمموب الممذ  

 ، انتهج. (1)العلّ به بعل بكمال الهسل وقبل المسح بصل 

و ضرايحاً القتهاء ملمك المالمك للقيممة  (2)واستجوده بعض المعاصرين 

 خروج المهمون عن ملكه و لصيرورضه عوضاً شرعاً.

وفيممه : أنّمممه ال مفشمممأ لهممذا االقتهممماء ، وأدلّمممة الهمممان قمممل عرفممم  أّن 

المالمك ، سمواًء كمان المذاهب  محّصلها يراغ بلج واوب ضلارك مما ذهمب ممن

نفس العين كما في التلم الحقيقمي ، أو كمان المذاهب السملطفة عليهما التمي بهما 

قوام ماليّتها كهرق المال ، أو كان الذاهب األا اء أو األوصاف التمي يخمرج 

 .(3)بذهابها العين عن التقويّ مغ بقاء ملكيّته 

 عن الملكيّة عرفاً. (4)وال يخفج أّن العين علج التقلير األّول خارج 

وعلج الثاني : السلطفة المطلقة علج البلل بملل عمن السملطفة المفقطعمة 

 عن العين ، وهذا معفج بلل الحيلولة.

وعلج الثالث : فالمبذول عوض عّما خمرج الممال بذهابمه عمن التقمويّ ، 

ال عن نفس العمين ، فالمهممون فمي الحقيقمة همي ضلمك األوصماف التمي ضقابمل 

ولّ ضتلم همي ، ولميس لهما علمج  !قيمة ، ال نفس العين الباقية ، كيمبجميغ ال

بل األمر بردّها مجّرد ضكليمم ال يقابمل بالممال  ؟ضقلير التلم أيهاً عهلة مالية

 ضرراً مالياً علج الهاصب (5)، بل لو استل م ردّه 
__________________ 

 .521:  10( مجمغ الفائلة 1)

 .80:  37جواهر ( هو صابب الجواهر في ال2)

 ( كذا ، والمفاسب : ملكيّتها.3)

 ( كذا ، والمفاسب : خاراة.4)

 ( كذا في الفسخ ، والمفاسب : ردّها.5)
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 أمكن سقوطه ، فتأّمل.

ولعممّل ممما عممن المسممالك : مممن أّن لمماهرهّ عمملم وامموب بخممراج الخمميط 

اه عن القيممة بماإلخراج ، فتعميّن القيممة فقمط المهصوب عن الثوب بعل خرو
، محمممول علممج صممورة ضهممّرر المالممك بفسمماد الثمموب المخمميط أو البفمماء  (1)

المستلخل فيه الخشبة ، كمما ال يمأبج عفمه عفموان المسمألة ، فالبمظ ، وبيف مٍذ 

سابقاً : من بقماء الخميط علمج ملمك مالكمه وبن وامب  (2)فال ضفافي ما ضقلّم عفه 

 .(3) بذل قيمته

ّّ بّن هفما قسمماً رابعماً ، وهمو مما لمو خمرج المهممون عمن الملكيّمة ممغ  لم

بقاء بّق األولوية فيه ، كما لو صار الخمّل المهصموب خممراً ، فاستشمكل فمي 

و ولعلّمه ممن استصمحاب واموب ردّهما ،  (4)القواعل واموب ردّهما ممغ القيممة 

الّ ردّه ولممّ ومممن أّن الموضمموع فممي المستصممحب ملممك المالممك و بذ لممّ يجممب ب

 .(5)يكن المالك بالّ أولج به 

بالّ أن يقمممال : بّن الموضممموع فمممي االستصمممحاب عرفمممّي ، ولمممذا كمممان 

، ويميّمله أنّمه  (7)والمحقّمق الثماني  (6)الواوب مذهب اماعة ، مفهّ الشمهيلان 

 لو عاد خالّ ردّ  بلج المالك بال خالٍف لاهر.
__________________ 

 ، والعبارة مفقولة بالمعفج. 207:  2 (بعة الحجريةالط)( انظر المسالك 1)

 .«ش»و  «ف»من  «عفه»( كلمة 2)

 .263( رااغ الصفحة 3)

 .206:  1( القواعل 4)

 ولّ يكن المالك أولج بالّ به.:  «ف»( في 5)

 .214:  2 (الطبعة الحجرية)، المسالك  112:  3( اللروس 6)

 .292:  6( اامغ المقاصل 7)

خمممممممممروج العمممممممممين 
عممممن الملكيمممممة ممممممغ 
بقمممممممممممممماء بممممممممممممممق 

 األولوية
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ّّ بّن مقتهج صملق الهراممة علمج المملفوع خمروج الهمارم عمن عهملة  ل

العممين وضمممانها ، فممال يهمممن ارضفمماع قيمممة العممين بعممل المملفغ ، سممواًء كممان 

للسوق أو لل يادة المتّصملة ، بمل المففصملة كمالثمرة وال يهممن مفافعمه ، فمال 

 يطالب الهارم بالمففعة بعل ذلك.

: ضمان المفافغ ، وقمّواه فمي المبسموط  (2)وبعض آخر  (1)كرة وعن التذ

 .(3)بعل أن اعل األقو  خالفه 

م. وفمي موضمغٍ آخمر 
وفي موضغ من اامغ المقاصل : أنّه موضغ ضوقّ

 .(4)رّاح الواوب 

ّّ بّن لمماهر عطممم التعممذّر علممج التلممم فممي كممالم بعهممهّ   عفممل (5)لمم

التعممّرض لهمممان المهصمموب بالمثممل أو القيمممة يقتهممي عمملم ضمممان ارضفمماع 

القيمة السوقية الحاصل بعل التعذّر وقبل الملفغ ، كالحاصمل بعمل التلمم ، لكمّن 

ممغ التلمم يتعميّن القيممة و ولمذا لميس لمه  (6)مقتهج القاعملة ضممانه لمه و ألّن 

ريممر متعيّفممة ، فلممو  االمتفمماع مممن أخممذها ، بخممالف ضعممذّر العممين و فممإّن القيمممة

 صبر المالك بتّج يتمّكن من العين كان له ذلك ويبقج العين في عهلة
__________________ 

 .382:  2( التذكرة 1)

، وفيممه أيهمماً :  «وهممو األصممحّ »:  (249:  6)( وقممال السمميّل العمماملي فممي مفتمماح الكرامممة 2)

 .210:  2 (ةالطبعة الحجري)، انظر المسالك  «ومال بليه في المسالك»

 .96:  3( المبسوط 3)

 .273و  251:  6( اامغ المقاصل 4)

 .139:  2، والعالّمة في التحرير  256:  2( مثل المحقّق في المختصر 5)

 بذ.:  «ألنّ »بلل  «ف»( في 6)

بكممممممممممّ ارضفمممممممممماع 
يممممممة العمممممين بعمممممل ق

 بللهادفغ 

ع بكممممممممممّ ارضفمممممممممما
القيممممممممممممممة بعمممممممممممممل 
التعممممممممممذر وقبممممممممممل 

 اللفغ
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الهامن في هذه الملّة ، فلمو ضلفم  كمان لمه قيمتهما ممن بمين التلمم ، أو أعلمج 

 علج الخالف. القيّ بليه ، أو يوم الهصب ،

والحاصمممل : أّن قبمممل دفمممغ القيممممة يكمممون العمممين الموامممودة فمممي عهممملة 

الهممامن ، فممال عبممرة بيمموم التعممذّر ، والحكممّ بكممون يمموم التعممذّر بمف لممة يمموم 

التلممم مممغ الحكممّ بهمممان األُاممرة والفممماء بلممج دفممغ البمملل وبن ضراخممي عممن 

االرضفماع بلمج يموم  التعذّر ، مّما ال يجتمعان لاهراً ، فمقتهج القاعلة ضمان

 دفغ البلل ، نظير دفغ القيمة عن المثل المتعذّر في المثلّي.

ّّ بنّه ال بشكال في أنّه بذا ارضفغ ضعذّر ردّ العين وصمار ممكفماً ، وامب  ل

فموراً ، وبن كمان فمي  (2)كما صّرح به في اامغ المقاصل  (1)ردّها بلج مالكها 

علج اليل مما أخمذ  بتّمج »م ونة ، كما كان قبل التعذّر و لعموم  (3)ببهارها 

، ودفممغ البمملل ألاممل الحيلولممة بنّممما أفمماد خممروج الهاصممب عممن  (4) «ضمممدّ 

ذلمك  (5)الهمان ، بمعفج أنّه لو ضلم لّ يكن عليمه قيمتمه بعمل ذلمك ، واسمتل م 

لمتّصمل بعمل ضممان المفمافغ والفمماء المففصمل وا (7)عملم  (6)علج مما اخترنماه 

 دفغ الهرامة.
__________________ 

 ردّه بلج مالكه.:  «ش»( في رير 1)

 .261:  6( اامغ المقاصل 2)

 ببهاره.:  «ش»( في رير 3)

 .22، الحليث  389، والصفحة  106، الحليث  224:  1( عوالي الآللي 4)

 كتب فوق الكلمة : واليم ل. «ش»( في 5)

 .266( ضقلّم في الصفحة 6)

 .«خ»و  «ن»في  «من»، بالّ أنّه شطب علج  «من علم»:  «ش»و  «ف»( في رير 7)

بذا ارضفمممممغ التعمممممذر 
 واب رد العين
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وسقوط واوب الردّ بين التعذّر للعذر العقلمي ، فمال يجموي استصمحابه 

، بمممل مقتهمممج االستصمممحاب والعمممموم همممو الهممممان الممممللول عليمممه بقولمممه 

 .«بتّج ضمدّ »المهيّا بقوله :  «علج اليل ما أخذ »:  السالمعليه

بلج الهارم بمجّرد طرّو المتمّكن ،  (1)هل الهرامة الملفوعة ضعود ملكه و

فيهمممن العممين مممن يمموم الممتمّكن ضممماناً اليمملاً بمثلممه أو قيمتممه يمموم بمملوث 

الهمان أو يوم التلم أو أعلمج القميّ ، أو أنّهما باقيمة علمج ملمك مالمك العمين ، 

ٍء آخممر فممي ذّمممة الهاصممب ، فلممو ضلفمم  العممين مهمممونة بهمما ال بشممي (2)وكممون 

اسممتقّر ملممك المالممك علممج الهرامممة ، فلممّ يحمملث فممي العممين بالّ بكممّ ضكليفممي 

 واهان : ؟بواوب ردّه ، وأّما الهمان وعهلة اليلة فال

ألهرهما الثاني و الستصحاب كمون العمين مهممونة بالهراممة ، وعملم 

لكيّتمه عممن الهراممة أو يُحمملث ضمماناً اليمملاً ، ومجمّرد عممود طمرّو مما ي يممل م

علممج  (3)الممتمّكن ال يواممب عممود سمملطفة المالممك بتّممج يلمم م مممن بقمماء ملكيّتممه 

الهرامة الجمغ بمين العموض والمعموض ، رايمة مما فمي البماب قملرة الهاصمب 

 عفها بالهرامة وواوبها عليه. (4)علج بعادة السلطفة الفائتة المبللة 

 المالك (5) ، فإن دفغ العين فال بشكال في يوال ملكيّة وبيف ذٍ 
__________________ 

 ( كذا ، والصحيح : ملكها.1)

 .«ضكون»ب  «ص»، وُصّحح في  «ن»في  «كون»( شطب علج كلمة 2)

 مالكيّته.:  «ش»( في 3)

 .«ن»، كما في مصّححة  «المبلل»( كذا ، والمفاسب : 4)

 كيّة.مال:  «ش»( في نسخة بلل 5)

يعممممممود ملممممممك همممممل 
البممممممممممممملل بلمممممممممممممج 
الهممممممممارم بمجممممممممّرد 
الممممممممممممتمّكن مممممممممممممن 

 العين؟
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عن القلر الفائ  من السملطفة فمي  (1)للهرامة ، وضوّهّ : أّن الملفوع كان بلالً 

يمان التعذّر فال يعمود لعملم عمود مبللمه ، ضمعيم فمي الهايمة ، بمل كمان بملالً 

عن أصل السلطفة يرضفمغ بعودهما ، فيجمب دفعمه ، أو دفمغ بللمه ممغ ضلفمه ، أو 

  يجب ردّ نمائه المففصل.خرواه عن ملكه بفاقٍل اليم بل اائ  ، وال

لممّ يكممن لممه مطالبممة الهرامممة أّوالً و بذ ممما لممّ يتحقّممق  (2)ولممو لممّ يمملفعها 

السلطفة لّ يعمل الملمك بلمج الهمارم و فمإّن الهراممة عموض السملطفة ال عموض 

 قلرة الهاصب علج ضحصيلها للمالك ، فتأّمل.

الفممماس مسممملّطون علمممج »نعمممّ ، للمالمممك مطالبمممة عمممين مالمممه و لعمممموم 

، ولمميس ممما عفممله مممن المممال عوضمماً مممن مطلممق السمملطفة بتّممج  (3) «أممموالهّ

سلطفة المطالبة ، بل سلطفة االنتفاع بها علج الواه المقصود ممن األممالك و 

 لهيره بمجّرد بذل الهرامة. (4)ولذا ال يباح 

 العين بلج أن يلفغ يظهر أنّه ليس للهاصب ببس (5)ومّما ذكرنا 
__________________ 

 .«ف»في  «بلالً »( لّ ضرد 1)

، والصمحيح مما ألبتفماه كمما  «يلفعمه»، وفي سمائر الفسمخ :  «خ»ومصّححة  «ش»( كذا في 2)

، والهممير المفصموب  «فإّن دفمغ العمين»ألبته المامقاني وقال : هذه الجملة عطم علج قوله : 

. وألبتهما الشممهيل  كممما فممي سممائر 319ج العممين ، رايممة اآلمممال : ، عائممل بلم «لممّ يمملفغ»بقولمه : 

و ألّن الهمممير رااممغ بلممج العممين ، هلايممة الطالممب :  «يمملفعها»الفسممخ ، لكفّممه قممال : الصممواب : 

245. 

 .99، الحليث  222:  1( عوالي الآللي 3)

 .«خ»، كما في مصّححة  «ال ضباح»( كذا ، والمفاسب : 4)

 ييادة : أيهاً. «ص»و  «ع»،  «خ»( في 5)

ب لمممممممميس للهاصمممممممم
بممممبس العممممين بلممممج 

 أن يأخذ البلل
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 .(3)واامغ المقاصل  (2)واإليهاح  (1)المالك القيمة ، كما اختاره في التذكرة 

و ولعلّمه ألّن القيممة عموض بّمما  (4)وعن التحريمر : الجم م بمأّن لمه ذلمك 

، وعلمج أّ  ضقممليٍر فيتحقّمق التممرادّ ،  (5)عمن العممين ، وبّمما عممن السملطفة عليممه 

 العوضين ببس ما بيله بتّج يتسلّّ ما بيل اآلخر.وبيف ٍذ فلكّلٍ من صاببي 

ضماً و ولمذا ضحقّمق للمالمك  وفيه : أّن العين بففسها ليس  عوضماً وال معوَّ

 (6)الجمممغ بيفهمما وبممين الهرامممة ، فالمالممك مسمملَّطل عليهمما ، والمعممّوض للهرامممة 

 السلطفة الفائتة التي هي في معرض العود بالترادّ.

ه بممبس العممين مممن بيممث ضهممّمفه لحممبس مبمملل اللهممّ بالّ أن يقممال : لمم

 الهرامة وهي السلطفة الفائتة.

 واألقو  : األّول.

ّّ لو قلفا بجواي الحبس ، لو ببسه  فتلف  العمين محبوسماً ، فالظماهر  (7)ل

 أنّه ال يجر  عليه بكّ المهصوب و ألنّه ببسه بحّق ، نعّ
__________________ 

 .385:  2( التذكرة 1)

 .178:  2( بيهاح الفوائل 2)

 .261:  6( اامغ المقاصل 3)

 .256:  6، وبكاه عفه السيّل العاملي في مفتاح الكرامة  140:  2( التحرير 4)

 .«ص»، كما استُظهر في  «عليها»( كذا في الفسخ ، والمفاسب : 5)

 لهرامة.:  «ش»( في 6)

ير بلممج العممين ، وكممذا الكممالم فيممما يممأضي مممن و لعممود الهممم «ببسممها»( كممذا ، والمفاسممب : 7)

 الهمائر.

لمممممو بمممممبس العمممممين 
 فتلف 
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يهمفه و ألنّه قبهه لمصلحة نفسه ، والظاهر أنّه بقيممة يموم التلمم علمج مما 

هو األصل في كّل مهمون ومن قال بهمان المقبوض بأعلج القيّ يقمول بمه 

 هفا من يمان الحبس بلج يمان التلم.

فتلممم محبوسمماً ، فمماألقرب وذكممر العالّمممة فممي القواعممل : أنّممه لممو بممبس 

 .(1)ضمان قيمته اآلن واسترااع القيمة األُولج 

مقابممل القيمممة السممابقة و بفمماًء :  «اآلن (2)قيمممة »والظمماهر أّن مممراده ب 

علممج يوال بكممّ الهصمممب عممن العممين ، لكونمممه محبوسمماً بهيممر عممملوان ، ال 

 خصوص بين التلم. وكلما  كثيٍر مفهّ ال يخلو عن اضطراب.

ّّ بّن  أكثممر ممما ذكرنمماه مممذكور فممي كلممماضهّ فممي بمماب الهصممب ، لكممّن لمم

الظاهر أّن أكثرها بل اميعها بكّ المهصموب ممن بيمث كونمه مهمموناً و بذ 

 ليس في الهصب خصوصيّة يائلة.

نعّ ، ربما يفّرق من اهة نّوٍ في المهصوب مخمالٍم لقاعملة الهممان 

صمحيحة أبممي ، كمما ابتممل فممي الحكمّ بوامموب قيممة يموم الهمممان ممن اهممة 

أو أعلج القيّ علج ما ضقلّم من الشهيل الثماني دعمو  داللمة الصمحيحة  (3)والّد 

، وأّما ما اشتهر من أّن الهاصب مأخوذ بأشّق األبموال ، فلمّ نعمرف  (4)عليه 

 له مأخذاً واضحاً.
__________________ 

 .204:  1( القواعل 1)

 بقيمته.:  «ف»( في 2)

 .247 246( ضقلّم  في الصفحة 3)

 .252( ضقلّم في الصفحة 4)
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أُخممر  (1)ولفخممتّ بممذلك أبكممام المبيممغ بممالبيغ الفاسممل وبن بقممي مفممه أبكممامل 

 .(2)ء في بيغ الفهولي بن شاء ّ ضعالج أكثر مّما ذكر ، ولعّل بعهها يجي
__________________ 

 .«ش»في  «أبكام»( لّ ضرد 1)

 .345ء في الصفحة ( يجي2)
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 وط المتعاقد نالكةع ف: شر
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 ّسْلة

: بطمالن عقمل الصمبي ، بمل ـ  (2)والكفاية  (1)المشهور كما عن اللروس 

 .(3)عن الهفية : اإلاماع عليه وبن أااي الولي 

،  (4)وفمي كفم  العرفمان : نسمبة عملم صمّحة عقمل الصمبي بلمج أصممحابفا 

 ولاهره برادة التعميّ لصورة بذن الولي.

ن التذكرة : أّن الصهير محجور عليه بمالفّو واإلامماع سمواء كمان وع

مميّ اً أو ال في اميغ التصّرفا  بالّ ما استثفج ، كعباداضه وبسمالمه وببراممه 

 (5)وضلبيره ووصيّته وبيصال الهليّة وبذنه في اللخول ، علج خالٍف فمي ذلمك 

 ، انتهج.

 يكشم بفحواه عن واستثفاء بيصال الهليّة وبذنه في دخول اللار ،
__________________ 

 ، لكفّه نسبه بلج األشهر. 192:  3( اللروس 1)

 .286، وبكاه عفه وعن اللروس السيّل المجاهل في المفاهل :  89( الكفاية : 2)

 .210( الهفية : 3)

 .102:  2( انظر كف  العرفان 4)

 .73:  2( التذكرة 5)

المشمممممهور بطمممممالن 
 عقل الصبي
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ّن اإليصممممال واإلذن ليسمممما مممممن شمممممول المسممممتثفج مفممممه لمطلممممق أفعالممممه و أل

التصّرفا  القوليّة والفعليّة ، وبنّما األّول آلة في بيصال الملمك كمما لمو بملهما 

علممج بيمموان وأرسمملها ، والثمماني كاشممم عممن موضمموعٍ ضعلّممق عليممه ببابممة 

 اللخول ، وهو رضا المالك.

رفمغ »:  وسملّوآلهعليهّصلجبقولمه  (1)وابمتّل علمج الحكمّ فمي الهفيمة 

القلّ عن لاللة : عن الصبّي بتّج يحمتلّ ، وعمن المجفمون بتّمج يفيمق ، وعمن 

، وقمل سمبقه فمي ذلمك الشميخ فمي المبسموط فمي مسمألة  (2) «الفائّ بتّج يسمتيقظ

ونحمموه  .(3)اإلقممرار وقممال : بّن مقتهممج رفممغ القلممّ أن ال يكممون لكالمممه بكممّ 

، وضمبعهّ فمي  (4)رائر في مسألة علم اواي وصيّة الباله عشمراً الحلّي في الس

 .(6)وريره  (5)االستلالل به اماعة ، كالعالّمة 

 السمالمعليهأيهاً بخبر بم ة بن بمران عن موالنا البماقر  (7)واستللّوا 

 ذهب عفها اليتّ ، بّن الجارية بذا يّوا  ودخل بها ولها ضسغ سفين»: 
__________________ 

 .210( الهفية : 1)

 .48، الحليث  209:  1( عوالي الآللي 2)

 .3:  3( المبسوط 3)

 .207:  3( السرائر 4)

 .145:  2( التذكرة 5)

، والمحقّممق التسممتر  فممي مقممابس األنمموار :  82:  7( كممالمحقّق الثمماني فممي اممامغ المقاصممل 6)

108. 

، والجمواهر  108، ومقمابس األنموار :  511:  1، والريماض  369:  18ئق ( كما في الحلا7)

 وريرها. 261:  22

ل علممممممج االسممممممتلال
المممممبطالن بحممممممليث 

 رفغ القلّ

الل االسمممممممممممممممممممممممممتل
بروايمممممممما  عمممممممملم 
اممممممممممممواي أمممممممممممممر 

 الصبي
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، والهمالم ال يجموي أممره فمي  (1)ودفغ بليها مالهما ، واماي أمرهما فمي الشمراء 

 «الحمليث .. البيغ والشراء وال يخرج عن اليتّ بتّمج يبلمه خممس عشمرة سمفة
(2). 

قمال : بتّمج يبلمه أشملّه.  ؟ر اليتيّمتج يجوي أم»وفي رواية ابن سفان : 

 .(4)، وفي معفاها روايا  أُخر  (3) «قال : ابتالمه ؟قال : ما أشلّه

لكّن اإلنصاف : أّن اواي األمر في همذه الروايما  لماهر فمي اسمتقالله 

قموف في التصّرف و ألّن الجواي مرادفل للمهّي ، فال يفافي علمه لبمو  الو

 علج اإلااية ، كما يقال : بيغ الفهولي رير ماٍض ، بل موقوف.

بالّ أن يكممون »ويشممهل لممه االسممتثفاء فممي بعممض ضلممك األخبممار بقولممه : 

، فممال داللممة لهمما بيف ممٍذ علممج سمملب عبارضممه ، وأنّممه بذا سمماوم وليّممه  (5) «سممفيهاً 

 مغ الطرفوأمر الصبّي بمجّرد بيقاع العقل  (7)وعيّن له قيمته  (6)متاعاً 
__________________ 

 ( في المصلر ييادة : والبيغ.1)

 من أبواب عقل البيغ وشروطه ، الحليث األّول ، وذيله. 14، الباب  268:  12( الوسائل 2)

مممن أبممواب  2، البمماب  143:  13، وعفممه فممي الوسممائل  3، الحممليث  495:  2( الخصممال 3)

 .5كتاب الحجر ، الحليث 

و  141:  13و ممن أبمواب عقمل البيمغ وشمروطه ،  14، البماب  267:  12ل ( انظر الوسمائ4)

ممن  45و  44، البماب  432و  428من أبواب كتاب الحجر ، والصمفحة  2و  1، الباب  142

 أبواب كتاب الوصايا وريرها.

و  430:  13( مثل رواية ابن سفان المتقلّمة والروايتين األُخريين عفمه أيهماً فمي الوسمائل 5)

 .11و  8من أبواب أبكام الوصايا ، الحليث  44، الباب  431

 ، وفي سائر الفسخ : متاعه. «ن»ونسخة بلل  «ش»و  «خ»،  «ف»( كذا في 6)

 قيمة.:  «ف»( في 7)

لمفاقشممممممممممة فممممممممممي ا
داللمممممممممممممة همممممممممممممذه 

 الروايا 
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 اآلخر كان باطالً ، وكذا لو أوقغ بيجاب الفكاح أو قبوله لهيره بإذن وليّه.

 فغ القلّ ، ففيه :وأّما بليث ر

أّن الظاهر مفمه قلمّ المماخمذة ، ال قلمّ اعمل األبكمام و ولمذا بفيفما  أّوالع  

 كالمشهور علج شرعيّة عبادا  الصبّي.

ع  و أّن المشهور علج األلسفة أّن األبكام الوضمعيّة ليسم  مختّصمة  ثا يا

غ ، أو بالبالهين ، فال مانغ من أن يكمون عقمله سمبباً لواموب الوفماء بعمل البلمو

علج الولّي بذا وقغ بإذنه أو باايضمه ، كمما يكمون افابتمه سمبباً لواموب رسمله 

 بعل البلوغ وبرمة ضمكيفه من مّس المصحم.

ع  و لو سلّمفا اختصاص األبكام بتّمج الوضمعية بالبمالهين ، لكمن ال  ثالثا

مانغ من كون فعل رير الباله موضوعاً لألبكام المجعولة في بمّق البمالهين ، 

 ون الفاعل كسائر رير البالهين خارااً عن ذلك الحكّ بلج وق  البلوغ.فيك

وبالجملة ، فالتمّسك بالرواية يفافي مما اشمتهر بيمفهّ ممن شمرعيّة عبمادة 

الصبّي ، وما اشتهر بيمفهّ ممن عملم اختصماص األبكمام الوضمعيّة بالبمالهين. 

، المعتهمل بالشمهرة  (1)ارة الصبي همو اإلامماع المحكمي فالعملة في سلب عب

العظيممة ، وبالّ فالمسممألة محمّل بشممكال و ولممذا ضمردّد المحقّممق فمي الشممرائغ فممي 

 ، (3)بعل ما ا م بالصّحة في العارية  (2)باارة المميّ  بإذن الولّي 
__________________ 

 ة.( ضقلّم بكايته عن الهفية والتذكرة في أّول المسأل1)

 .180:  2( الشرائغ 2)

 .171:  2( الشرائغ 3)

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
داللممممممممممة بممممممممممليث 

 رفغ القلّ

ضرديممممممممل بعهممممممممهّ 
فمممممممممي الصمممممممممّحة ، 
وضصممممممممممممممممممممممممممريح 

 آخرين بها
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 .(2)والتحرير  (1)واستشكل فيها في القواعل 

، بل عمن  (3)وقال في القواعل : وفي صّحة بيغ المميّ  بإذن الولّي نظر 

الفخر في شربه : أّن األقو  الصّحة و مستلال بأّن العقل بذا وقغ بمإذن المولي 

لّ أاله فيه وقّواه المحقّمق األردبيلمي علمج مما ولكن  (4)كان كما لو صلر عفه 

 .(5)بكي عفه 

ويظهر من التذكرة علم لبو  اإلاماع عفله ، بيث قمال : وهمل يصمّح 

 .(6)الواه عفل  : أنّه ال يصّح  ؟بيغ المميّ  وشراهه

 .(7)واختار في التحرير : صّحة بيغ الصبي في مقام اختبار رشله 

 يبعمل بفماء المسمألة علمج أّن أفعمال الصمبّي وذكر المحقّق الثاني : أنّمه ال

ّّ بكّ بأنّها رير شرعيّة ، وأّن األصمّح بطمالن العقمل  وأقواله شرعيّة أم ال ، ل
(8). 

__________________ 

 .224:  1( القواعل 1)

 .244:  1( التحرير 2)

 .169:  1( القواعل 3)

، ولكممّن المواممود فممي  (110 الصممفحة)( بكمماه عفممه المحقّممق التسممتر  فممي مقممابس األنمموار 4)

، ولمّ نعثممر فيمه علممج  «واألقممو  عملم الصممّحة»ذيممل عبمارة والممله هكمذا :  (55:  2)اإليهماح 

 ريره.

: وممال المقملّس  (110الصمفحة )( لّ نعثر علج الحاكي عفه بهذا الفحو ، نعمّ فمي المقمابس 5)

 152:  8جمممغ الفائمملة األردبيلممي فممي كتابممه بلممج اممواي بيعممه مممغ الرشممل وبذن الممولّي ، انظممر م

153. 

 ، وفيه : وشراهه بإذن الولّي. 80:  2( التذكرة 6)

 .218:  1( التحرير 7)

 .194:  5( اامغ المقاصل 8)
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وعمن المختلمم أنّمه بكممج فمي بماب الم ارعمة عممن القاضمي كالمماً يمملّل 

 .(1)علج صّحة بيغ الصبي 

وبالجملممممة ، فالمسممممألة ال ضخلممممو عممممن بشممممكال ، وبن أطفممممب بعممممض 

 في ضوضيحه بتّج ألحقه بالبليهيا  في لاهر كالمه. (2)المعاصرين 

فاإلنصمماف : أّن الحّجممة فممي المسممألة هممي الشممهرة المحقّقممة واإلاممماع 

و بفمماًء علممج أّن اسممتثفاء اإلبممرام الممذ  ال يجمموي بالّ  (3)المحكممّي عممن التممذكرة 

جر ممما يشمممل سمملب العبممارة ، ال نفممي بممإذن الممولّي شمماهل ع لممج أّن مممراده بممالح 

و بفماًء علمج أّن اسمتلالله بعمل  (4)االستقالل في التصّرف و وكذا باماع الهفية 

دليممل علممج شمممول معقممله للبيممغ بممإذن الممولّي.  «رفممغ القلممّ»اإلاممماع بحممليث 

اية وليس الممراد نفمي صمّحة البيمغ المتعقّمب باإلاماية ، بتّمج يقمال : بّن اإلام

رير مجلية في ضصحيح مطلق العقل الصمادر ممن ريمر المسمتقّل  (5)عفل السيّل 

 ولو كان رير مسلوب العبارة ، كالبائغ الفهولي.

 .(6)ويميّل اإلاماعين ما ضقلّم عن كف  العرفان 

 نعّ لقائٍل أن يقول : بّن ما عرف  من المحقّق والعالّمة وولله
__________________ 

ما نقلمه العالّممة عمن القاضمي ،  (110الصفحة )( بكج المحقّق التستر  في مقابس األنوار 1)

:  2، والمهممذّب  188:  6، انظممر المختلممم  «ومقتهمماه صممّحة شممراء الصممبي وبيعممه»وقممال : 

20. 

، وانظممر مقممابس  261:  22( الظمماهر أّن المممراد هممو صممابب الجممواهر ، انظممر الجممواهر 2)

 أيهاً. 112 111وار : األن

 .73:  2( التذكرة 3)

 .210( الهفية : 4)

 ( يعفي السيّل ابن يهرة.5)

 ( ضقلّم في أّول المسألة.6)

الحجممممممممممممة فممممممممممممي 
سممممممممممألة همممممممممممي الم

الشمممممممممممممممممممممممممممممممهرة 
واإلامممممممممممممممممممممممممماع 

 المحكي

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
 ضحقق اإلاماع
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الممذ  بفممج المسممألة علممج  (2)المحقّممق الثمماني  (1)والقاضممي وريممرهّ خصوصمماً 

 شرعية أفعال الصبّي يلّل علج علم ضحقّق اإلاماع.

 .(3)وكيم كان ، فالعمل علج المشهور 

أن يستأنس له أيهاً بما ورد في األخبمار المستفيهمة ممن أّن  (4)ويمكن 

،  (6)وريرهمما  (5)كممما فممي صممحيحة ابممن مسمملّ  «عمممل الصممبي وخطممأه وابممل»

واألصممحاب وبن ذكروهمما فممي بمماب الجفايمما  ، بالّ أنّممه ال بشممعار فممي نفممس 

بل وريرهما باالختصماص بالجفايما  و ولمذا ضمّسمك بهما الشميخ فمي  الصحيحة

، علمممج أّن بخمممالل الصمممبّي الُمحمممِرم  (8)والحلّمممي فمممي السمممرائر  (7)المبسممموط 

بحممال التعّمممل ال يواممب  (9)بمحظممورا  اإلبممرام التممي ضخممتّو الكفممارة فيهمما 

 كفارةً علج الصبّي ، وال علج الولّي و ألّن عمله خطأ.
__________________ 

 .«ن»ومصّححة  «ش»،  «ف»بالّ في  «ريرهّ خصوصاً »( لّ ضرد 1)

 .280 278( ضقلّم كالمهّ في الصفحة 2)

 .«ف»في  «فالعمل علج المشهور»( لّ ضرد 3)

 فيمكن.:  «ف»( في 4)

 محمل بن مسلّ.:  «ف»( في 5)

،  66حة ، والصممف 3و  2مممن أبممواب العاقلممة ، الحممليث  11، البمماب  307:  19( الوسممائل 6)

 .2من أبواب كتاب القصاص في الففس ، الحليث  36الباب 

 .329:  1( المبسوط 7)

 .637 636:  1( السرائر 8)

، وفممي ريرهممما امممغ  «برمتهمما»:  «الكفممارة فيهمما»بمملل  «ص»، وفممي  «ف»( كممذا فممي 9)

 لك.امغ بيفهما مغ علم اإلشارة بلج ذ «ش»بيفهما بجعل أبلهما أصالً واآلخر بلالً ، وفي 

العممممممممممممل وفمممممممممممق 
المشمممممهور ، وهمممممو 

 نالبطال
مممممما يسمممممتأنس بمممممه 

 للبطالن
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ٍّ شمرعّيٍ ضعلّمق باألفعمال التمي يعتبمر فمي ضرضّمب الحكمّ  وبيف ٍذ فكمّل بكم

الشرعي عليها القصل بحيث ال عبمرة بهما بذا وقعم  بهيمر القصمل فمما يصملر 

مفها عن الصبّي قصملاً بمف لمة الصمادر عمن ريمره بمال قصمل ، فعقمل الصمبي 

 وبيقاعه مغ القصل كعقل الهايل والهالط والخاط  وبيقاعاضهّ.

بل يمكمن بمالبظمة بعمض مما ورد ممن همذه األخبمار فمي قتمل المجفمون 

وهو ما عن قمرب اإلسمفاد  «رفغ القلّ»والصبي استظهار المطلب من بليث 

، أنّمه  السمالمعليهبسفله عن أبي البختر  ، عن اعفر ، عن أبيه ، عمن علمي 

توه الذ  ال يفيق ، والصبي الذ  لمّ يبلمه : المجفون والمع [(1)في ]كان يقول 

رفمغ »و فمإّن ذكمر  (3) «(2)عملهما خطأ ضحمله العاقلة وقل رفمغ عفهمما القلمّ »

في الذيل ليس له واه ارضباط بالّ بمأن ضكمون علّمة ألصمل الحكمّ ، وهمو  «القلّ

،  «عمملهما خطمأ»لقولمه :  (4)لبو  اللية علج العاقلة ، أو بأن ضكون معلولمة 

ي أنّه لّما كان قصملهما بمف لمة العملم فمي نظمر الشمارع وفمي الواقمغ رفمغ يعف

 القلّ عفهما.

 (6)بالكالم علج واه العلّية أو المعلوليّة  (5)وال يخفج أّن ارضباطها 
__________________ 

 ( من المصلر.1)

ور فمي ، لكمّن الممذكور هفما همو الممذك «اه»، وفي سمائر الفسمخ :  «بلخ»ييادة :  «ف»( في 2)

 المصلر بتمامه.

من أبمواب  36، الباب  66:  19، وعفه في الوسائل  569، الحليث  155( قرب اإلسفاد : 3)

 .2القصاص في الففس ، الحليث 

 ( كذا ، والمفاسب : بأن يكون معلوالً.4)

 .«رفغ القلّ»( كذا ، والمفاسب ضذكير الهمير و لراوعه بلج 5)

 والمعلوليّة.:  «ش»( في 6)

هار اسمممممممممممممممممممممممممممتظ
الممممممممممبطالن مممممممممممن 

 بليث رفغ القلّ
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حكّ الممذكور فمي الروايمة أعفمي عملم مماخمذة الصمبي والمجفمون بمقتهمج لل

افاية العمل وهو القصاص ، وال بمقتهمج شمبه العممل وهمو الليمة فمي مالهمما 

ارضفماع المماخمذة عفهمما شمرعاً ممن  «رفمغ القلمّ»ال يستقيّ بالّ بمأن يمراد ممن 

، أو المممال ـ  بيمث العقوبمة األُخرويممة واللنيويمة المتعلّقممة بمالففس كالقصمماص

 (1)كهرامة اللية وعلم ضرضّب ذلك علج أفعالهمما المقصمودة المتعّممل بليهما مّمما 

لممو وقممغ مممن ريرهممما مممغ القصممل والتعّمممل لترضّبمم  عليممه ررامممة أُخرويممة أو 

 دنيوية.

وعلج هذا ، فمإذا التم م علمج نفسمه مماالً بمإقراٍر أو معاوضمٍة ولمو بمإذن 

فمإذا  .(3)بالمال ومماخذضه به ولمو بعمل البلموغ  في بل امه (2)الولّي ، فال ألر له 

ء بالت اماضه ولو كان  بإذن الولي ، فلميس ذلمك بالّ لسملب قصمله لّ يل مه شي

اسمتقالله وبجمره عممن  (4)وعملم العبمرة بإنشمائه و بذ لمو كمان ذلممك ألامل عملم 

االلت امما  علممج نفسمه ، لممّ يكممن عملم المماخممذة شمامالً لصممورة بذن الممولّي ، 

رضممفا الحكممّ مطلقمماً ، فيمملّل بممااللت ام علممج كممون قصممله فممي بنشمماءاضه وقممل ف

 وبخباراضه مسلوب األلر.

ّّ بّن مقتهج عمموم همذه الفقمرة بفماًء علمج كونهما علّمة للحكمّ : عملم ـ  ل

 مماخذضهما باإلضالف الحاصل مفهما ، كما هو لاهر المحكي عن بعض
__________________ 

 وفي نسخة بللهما : مّما.،  «بما»:  «ع»و  «م»( في 1)

 لهما.:  «ص»، وفي مصّححة  «لها»، وفي سائر الفسخ :  «ش»( كذا في 2)

 .«فال ألر له»قبل قوله :  «ف»ورد  في  «ولو بعل البلوغ»( عبارة 3)

 لعلم.:  «ألال علم»بلل  «ف»( في 4)
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 .بُعل (2)عموم رفغ القلّ ، وال يخلو عن  (1)بالّ أن يلت م بخروج ذلك من 

هممذا ريممر وارٍد علممج االسممتلالل و ألنّممه لمميس مبفيّمماً علممج كممون  (3)لكممن 

مممن ابتمممال كونممه معلمموالً لسمملب  (4)علّممة للحكممّ و لممما عرفمم   «رفممغ القلممّ»

اعتبار قصمل الصمبّي والمجفمون ، فيخمتّو رفمغ قلمّ المماخمذة باألفعمال التمي 

 فهّ وارتفّ.يعتبر في المماخذة عليها قصل الفاعل فيخرج مثل اإلضالف ، فا

ّّ بّن القلممّ المرفمموع هممو قلممّ المماخممذة الموضمموع علممج البممالهين ، فممال  لم

 يفافي لبو  بعض العقوبا  للصبي ، كالتع ير.

مممن اإلاممماع المحكممي فممي البيممغ  (5)والحاصممل : أّن مقتهممج ممما ضقمملّم 

: ـ  مام بعهمها بلمج بعمضبعل انهم (6)وريره من العقود ، واألخبار المتقلّمة 

عملم االعتبممار بمما يصمملر ممن الصممبّي مممن األفعمال المعتبممر فيهما القصممل بلممج 

مقتهاها ، كإنشاء العقود أصالةً ووكالةً ، والقمبض واإلقبماض ، وكمّل التم ام 

 علج نفسه من ضماٍن أو بقراٍر أو نذٍر أو بيجار.
__________________ 

 عن.:  «ف»( في رير 1)

 من.:  «ف»( في رير 2)

 ولكن.:  «ش»( في 3)

 ( في الصفحة السابقة.4)

 ( في أّول المسألة.5)

 .281و  277 276( رااغ الصفحة 6)

رأ  المملممممممممممممممممممم 
فمممممممممممي المسمممممممممممألة 

 ليلهود
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: وكما ال يصّح ضصمّرفاضه اللفظيمة ، كمذا ال يصمّح  (2)في التذكرة  (1)قال 

لممه الممولي ، وال لهيممره  قبهممه ، وال يفيممل بصممول الملممك فممي الهبممة وبن اضهممب

وبن أذن الموهوب له بالقبض ، ولو قمال مسمتحّق الملين للممليون : سملّّ بقّمي 

بقّممه بليممه ، لممّ يبممرأ عممن المملين وبقممي  (4)الصممبّي ، فسمملّّ مقمملار  (3)بلممج هممذا 

المقبمموض علممج ملكممه ، وال ضمممان علممج الصممبّي و ألّن المالممك ضمميّعه بيممث 

الذّمة وال يتعميّن بالّ بقمبض صمحيح ، كمما لمو  دفعه بليه ، وبقي اللين ألنّه في

قال : ارِم بقّي في البحر ، فرمج مقلار بقّه ، بخمالف مما لمو قمال للمسمتودع 

: سلّّ مالي بلج الصبّي أو ألِقه في البحر و ألنّه امتثل أمره في بقّمه المعميّن ، 

يس ولو كان  الوديعة للصبي فسلّمها بليمه ضممن وبن كمان بمإذن المولي و بذ لم

 له ضهييعها بإذن الولي.

وقال أيهاً : لو عرض الصمبي ديفماراً علمج الفاقمل ليفقمله أو متاعماً بلمج 

وليّممه بن  (6)الصمبي ، بممل علممج  (5)مقمّوم ليقّومممه فأخممذه ، لمّ يجمم  لممه ردّه بلممج 

كان. فلو أمره الولّي باللفغ بليه فلفعه بليمه ، بمرإ ممن ضممانه بن كمان الممال 

 للصبي فال ، كما لو أمره بإلقاء مال الصبي في ، وبن كان (7)للولي 
__________________ 

 وقال.:  «ش»( في 1)

عملّة فمروع ممن التمذكرة ونهايمة اإلبكمام ،  172:  4( نقل السيّل العاملي في مفتماح الكراممة 2)

 نسبها اميعاً بلج التذكرة. سرهقلسولّ يفريها ، ولكّن المملّم 

 مصلر.وال «ش»من  «هذا»( كلمة 3)

 قلر.:  «ش»( في المصلر ونسخة بلل 4)

 ( في المصلر : علج.5)

 بلج.:  «م»ومصّححة  «ش»( في 6)

 ، وفي ريرها : للمولج. «ن»والمصلر ومصّححة  «ش»،  «ص»( كذا في 7)

كمممممممممالم العالمممممممممممة 
فمممممي عممممملم صمممممحة 

فا  ضصممممممممممممممممممممممممممر
 الصبي
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البحمر ، فإنّمه يل ممه ضمممانه. وبذا ضبمايغ الصمبيّان وضقابهمما وأضلمم كمّل وابممٍل 

الوليّين فالهممان عليهمما ، وبالّ فمال ضممان مفهما ما قبهه ، فإن ار  بإذن 

 .(1)عليهما ، بل علج الصبيّين. ويأضي في باب الحجر ضمام الكالم 

الصبي الباب وأذن في الملخول علمج أهمل الملار ، أو أدخمل  (2)ولو فتح 
بذن المهمممل  ، فممماألقرب االعتمممماد و لتسمممامح  (4)الهليمممة بلمممج بنسمممان عمممن  (3)

 المه رفغ مقامه.، انتهج ك (5)السلم فيه 

ّّ بنّه لهر مّما ذكرنا : أنّمه ال فمرق فمي معاملمة الصمبي بمين أن ضكمون  ل

في األشياء اليسيرة أو الخطيرة و لما عرف  من عمموم المفّو والفتمو  بتّمج 

ء اشمتر  عصمفوراً ممن أّن أبا الملردا»أّن العالّمة في التذكرة لّما ذكر بكاية 

، ردّهما بعملم الثبمو  وعملم الحّجيمة ، وضوايهمه بمما يخرامه  «صبّي فأرسمله

 .(6)عن محّل الكالم 

وبمه يظهممر ضمعم ممما عمن المحمملّث الكاشماني : مممن أّن األلهمر اممواي 

،  (8)ياء اليسميرة و دفعماً للحمرج ار  العادة به من األشم (7)بيعه وشرائه فيما 

 انتهج.
__________________ 

 ( هذه العبارة للسيّل العاملي في مفتاح الكرامة.1)

 ( هذا الفرع ذكره العالّمة في الفهاية ، ونقله السيّل العاملي بتصّرف.2)

 ( في المصلر : أوصل.3)

 من.:  «ش»و  «ف»( في رير 4)

 .172:  4، ومفتاح الكرامة  455 454:  2اية اإلبكام ، ونه 462:  1( انظر التذكرة 5)

 .80:  2( التذكرة 6)

 لما.:  «ف»( في 7)

 .46:  3( مفاضيح الشرائغ 8)

ال فمممممممممممرق فمممممممممممي 
 معاملمممممممة الصمممممممبي
بممممممممممين األشممممممممممياء 
اليسمممممممممممممممممممممممممممممميرة 

 والخطيرة

ضفصممممميل المحممممملّث 
الكاشممممممممماني بمممممممممين 
األشممممممياء اليسمممممميرة 

 والخطيرة
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فمممإّن الحمممرج ممفممموع ، سمممواء أراد أّن الحمممرج يلممم م ممممن ممممفعهّ عمممن 

المعاملة فمي المحقّمرا  والتم ام مباشمرة البمالهين لشمرائها ، أم أراد أنّمه يلم م 

عن معاملتهّ بعل بفاء الفاس علج نصمب الصمبيان للبيمغ والشمراء  من التجفّب

 في األشياء الحقيرة.

ّّ لممو  أراد اسممتقالله فممي البيممغ والشممراء لففسممه بمالممه مممن دون بذن  (1)لمم

الولّي ليكون باصله أنّه ريمر محجموٍر عليمه فمي األشمياء اليسميرة ، فالظماهر 

 كونه مخالفاً لإلاماع.

قمال : »:  السمالمعليهالسكوني عن أبمي عبمل ّ وأّما ما ورد في رواية 

عن كسمب الهمالم الصمهير المذ  ال يحسمن  وسلّوآلهعليهّصلجونهج الفبي 

، فمحممولل علمج عمموض  (2) «بن لمّ يجمل سممرق»و معلّمالً بأنّممه  «صمفاعةً بيمله

بامارةٍ أوقعهما المولي أو الصمبي بهيمر بذن  (3)كسبه من التقاٍط ، أو اامرةٍ عمن 

لي ، أو عن عمل أمر به من دون باارة فأعطاه المستأار أو اآلممر اامرة الو

المثل ، فإّن هذه كلّها مّما يملكه الصبي ، لكن يستحّب للمولي وريمره ااتفابهما 

ممة  بذا لّ يعلّ صلق دعو  الصبّي فيهما و البتممال كونهما ممن الواموه المحرَّ

ما .، نظير راحان االاتفاب عن أموال ريره مّمن ال يبال  ي بالمحرَّ

 وكيم كان ، فالقول المذكور في راية الهعم.

 نعّ ، ربما صّحح سيّل مشايخفا في الرياض هذه المعامال  بذا
__________________ 

 ، وفي نسخة بللهما : لو. «بن»:  «ص»و  «ع»( في 1)

 أبواب ما يكتسب به. من 33، الباب  118:  12( الوسائل 2)

 أو.:  «عن»بلل  «ف»( في 3)

ضصمممممممممممممممممممممممممممممحيح 
املممممة لممممو كممممان المع

الصمممممممبي بمف لمممممممة 
 اآللة
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كان الصبي بمف لة اآللة لمن له أهليّة التصمّرف و ممن اهمة اسمتقرار السميرة 

 .(1)واستمرارها علج ذلك 

عمملم  (2)وفيممه بشممكال ، مممن اهممة قممّوة ابتمممال كممون السمميرة ناشمم ة مممن 

 سيرهّ الفاسلة. (3)المباالة في اللين ، كما في كثيٍر من 

ويميّممل ذلممك : ممما يممر  مممن اسممتمرار سمميرضهّ علممج عمملم الفممرق بممين 

المميّمم ين وريممرهّ ، وال بيممفهّ وبممين المجممانين ، وال بممين معمماملتهّ ألنفسممهّ 

باالسممتقالل بحيممث ال يعلممّ الممولّي أصممالً ، ومعمماملتهّ ألوليممائهّ علممج سممبيل 

، خصوصمماً  (6)فممي فسممادها  ال يفبهممي الشممكّ  (5)مّممما  (4)اآلليممة ، مممغ أّن هممذه 

 األخير.

مغ أّن اإلبالة علج ما امر  العمادة بمه كاإلبالمة علمج المجهمول و فمإّن 

فطممنل فيممه ،  (7)المذ  اممر  عليممه السميرة هممو الوكممول بلمج كممّلِ صممبّيٍ مما هممو 

شمراء   (8)بحيث ال يهلب في المساومة عليه ، في ِكلون بلج ممن بلمه سمّ  سمفين 

 هة دااجٍ بف ل ٍس ، وبلج من بلهباقة بقٍل ، أو بيغ  بي
__________________ 

 .511:  1( الرياض 1)

 عن.:  «ف»( في رير 2)

 .«ش»في  «كثير من»( لّ ضرد 3)

 هذا.:  «ش»و  «ص»،  «ع»،  «م»( في 4)

 .«ف»في  «مّما»( لّ ضرد 5)

 فساده.:  «ش»( في 6)

 بما ألبتفاه في المتن. «ن» ، لكّن ُصّحح في «ماهر»:  «ص»و  «م»،  «خ»،  «ن»( في 7)

 ، وفي سائر الفسخ : من بله سفتين. «ص»ومصّححة  «ش»( كذا في 8)

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
 ذلك
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سفين اشتراء اللحمّ والخبم  ونحوهمما ، وبلمج ممن بلمه أربمغ عشمرة  (1)لمانية 

سفة شراء الثياب ، بل الحيوان ، بمل يكلمون بليمه أُممور التجمارة فمي األسمواق 

من أكممل خممس عشمرة سمفة ، وال يِكلمون والبللان ، وال يفّرقمون بيفمه وبم ين م 

بليه شراء مثل القر  والبساضين وبيعها بالّ بعل أن يحصمل لمه التجمارب ، وال 

 ألّن أّن القائل بالصّحة يلت م العمل بالسيرة علج هذا التفصيل.

 وكيم كان ، فالظاهر أّن هذا القول أيهاً مخالم لما يظهر مفهّ.

لتذكرة بعملم امواي ردّ الممال بلمج الصمبّي وقل عرف  بكّ العالّمة في ا

، ممغ  (2)بذا دفعه بلج الفاقل ليفقمله ، أو المتماع المذ  دفعمه بلمج المقمّوم ليقّوممه 

كونه رالباً في هذه المقاما  بمف لة اآللة للمولّي ، وكمذا بكممه بمالمفغ ممن ردّ 

 مال الطفل بليه بإذن الولّي ، مغ أنّه بمف لة اآللة في ذلك رالباً.

صممّحة عقممل الصممبي  (3)بعممل المفممغ عممن  ّربمممهوقممال كاشممم الهطمماء 

بذا  (4)أصممالة ووكالممة ممما لفظممه : نعممّ ، لبمم  اإلبابممة فممي معاملممة المميّمم ين 

ظمّن أّن ذلمك السوا مقام أوليائهّ ، أو ضظماهروا علمج رهوس األشمهاد بتّمج ي

ّّ قممال : ولممو قيممل بتملّممك اآلخممذ  مممن بذن األوليمماء خصوصمماً فممي المحقّممرا . لمم

مفهّ للاللة مأذونيّته في اميغ التصّرفا  فيكون مواباً قابالً ، لمّ يكمن بعيملاً 
 ، انتهج. (5)

__________________ 

 .«ص»، كما في مصّححة  «لماني»( كذا في الفسخ ، والمفاسب : 1)

 .285الصفحة ( رااغ 2)

 من.:  «ف»( في 3)

 والمصلر ، وفي سائر الفسخ : المتميّ ين. «ش»و  «ن»( كذا في 4)

 .50 49( كشم الهطاء : 5)

عممممممممو  كاشممممممممم د
الهطمممممممممماء بفممممممممممادة 
معاملمممممممة الصمممممممبي 

ة لمممممو كمممممان اإلبابمممم
مأذونممممممممممممممممممممممممممممممممما 

 والمفاقشا  فيه
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: أّما التصّرف والمعاملمة بمإذن األوليماء سمواء كمان علمج وامه  (1)أقول 

والمعمروف  أنّمه خمالف المشمهور (3)فهو الذ  قل عرف   (2)البيغ أو المعاطاة 

بتّج لو قلفا بعلم اشتراط شروط البيغ في المعاطاة و ألنّها ضصمّرف ال محالمة 

 وبن لّ ضكن بيعاً ، بل وال معاوضة.

وبن أراد بممذلك أّن بذن الممولي ورضمماه المفكشممم بمعاملممة الصممبّي هممو 

عهمهّ فمي بذن المولي فمي بعمارة المفيل لإلبابة ، ال نفس المعاملة كما ذكره ب

، وهو : أنّمه لّمما  (5)فتوضيحه ما ذكره بعض المحقّقين من ضالمذضه  (4)الصبي 

كان بفاء المعاطاة علج بصول المراضاة كيمم اضّفمق ، وكانم  مفيملةً إلبابمة 

التصّرف خاّصة كما هو المشهور وار  عادة الفماس بالتسمامح فمي األشمياء 

ريمرهّ فمي التصمّرف فيهما علمج األممارا  المفيملة اليسيرة والرضما باعتمماد 

للظّن بالرضما فمي المعاوضما  ، وكمان الهالمب فمي األشمياء التمي يعتممل فيهما 

القيمة ، أو االختالف الذ  يتسامح به فمي العمادة ،  (6)علج قول الصبّي ضعيين 

فألال ذلك صّح القول باالعتماد علج ما يصلر من الصبي من صمورة البيمغ 

مغ الشروط المذكورة ، كما يعتممل عليمه فمي اإلذن فمي دخمول الملار والشراء 

 وفي بيصال الهليّة بذا لهر  أمارا 
__________________ 

 .«ف»في رير  «أقول»( لّ ضرد 1)

 .«ف»في  «سواء كان بلج أو المعاطاة»( لّ ضرد 2)

 ( رااغ أّول المسألة.3)

 .136:  5، والمسالك  65:  6( انظر اامغ المقاصل 4)

 .سرهقلس( هو المحقّق التستر  5)

 ضعيّن.:  «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في أكثر الفسخ والمصلر ، وفي 6)

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
 ذلك

كمممممممممالم المحقّمممممممممق 
التسممممممممممتر  فممممممممممي 
ضوضممممممممممممممممممممممممممممميح 

 اللعو 
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الصلق ، بل ما ذكرنا أولج بالجواي من الهليّة من واوه ، وقل استفل فيه فمي 

 .(1)التذكرة بلج ضسامح السلم 

المالمك  وبالجملة ، فاالعتماد فمي الحقيقمة علمج اإلذن المسمتفاد ممن بمال

فممي األخممذ واإلعطمماء ، مممغ البفمماء علممج ممما هممو الهالممب مممن كونممه صممحيح 

التصّرف ، ال علمج قمول الصمبي ومعاملتمه ممن بيمث بنّمه كمذلك ، وكثيمراً مما 

يعتمل الفاس علج اإلذن المستفاد ، من رير وامود ذ  يمٍل أصمالً ، ممغ شمهادة 

وض المماء التمالم عم (2) الحال بذلك ، كما في دخول الحّمام ووضغ األُارة و

ممر الموضمموعة للبيممغ ، وشممرب ممماء  (3)فممي الصممفلوق ، وكممما  فممي أخممذ الُخه 

، وريمر ذلمك ممن  (4)السقّائين ووضغ القيمة المتعارفة في الموضغ المعملّ لهما 

األُممممور التمممي امممر  العمممادة بهممما ، كمممما يعتممممل علمممج مثمممل ذلمممك فمممي ريمممر 

 المعاوضا  من أنواع التصّرفا .

ا ليس مستثفج من كالم األصحاب وال مفافيماً لمه ، وال فالتحقيق : أّن هذ

يعتمممل علممج ذلممك أيهمماً فممي مقممام المملعو  وال فيممما بذا طالممب المالممك بحقّممه 

 ، انتهج. (5)وألهر علم الرضا 

وباصممله : أّن مفمماط اإلبابممة وممملارها فممي المعاطمماة لمميس علممج واممود 

ٍّ بشخصين ، أو بشخٍو  ٍل مف لة شخصين ، بل علج ضحقّقضعاٍط قائ  مف َّ
__________________ 

 .286، وضقلّم عفه في الصفحة  462:  1( التذكرة 1)

 والمصلر. «ف»من « و»( كلمة 2)

 وكذا.:  «ش»( في 3)

 والمصلر ، وفي سائر الفسخ : لهما. «ص»و  «ف»( كذا في 4)

 .113( مقابس األنوار : 5)

باصممممل ممممما أفمممماده 
 التستر 
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ف صاببه في ماله ، بتّج لمو فرضمفا أنّمه بصمل الرضا من كّلٍ مفهما بتصرّ 

مممال كممّلٍ مفهممما عفممل صمماببه باضّفمماٍق كإطممارة الممريح ونحوهمما فتراضمميا علممج 

 (1)التصّرف بإخبار صبّيٍ أو بهيره من األمارا  كالكتابمة ونحوهما كمان همذه 

وصول الهلية بلج الُمهمل  بليمه علمج يمل الطفمل  (2)معاطاة أيهاً و ولذا يكون 

يصمماله عممن رضمما المهمملّ  بالتصممرف بممل التملّممك كافيمماً فممي ببابممة الكاشممم ب

 الهليّة ، بل في ضملّكها.

: أّن ذلمممك بسمممن ، بالّ أنّمممه موقممموف أّوالً علمممج لبمممو  بكمممّ  (3)وفيمممه 

 فيها بمجّرد الرضا. (4)المعاطاة من دون بنشاء ببابٍة وضمليك ، واالكتفاء 

الولّي المال بلج الصبي ، ملفوعمة : بأنّمه  ودعو  بصول اإلنشاء بلفغ

بنشمماء ببابممٍة لشممخٍو ريممر معلمموم ، ومثلممه ريممر معلمموم المملخول فممي بكممّ 

 المعاطاة ، مغ العلّ بخرواه عن موضوعها.

وبه يفرق بين ما نحن فيه ومسألة بيصال الهليّة بيل الطفل و فإنّه يمكن 

، كمما ذكمر أّن بذن  (6)ليكماً بليه لإليصال ببابة أو ضم (5)فيه دعو  كون دفعها 

 الولّي للصبّي في اإلعارة بذن في انتفاع المستعير ، وأّما دخول
__________________ 

 .«ص»، كما في مصّححة  «هذا»( كذا في الفسخ ، والمفاسب : 1)

 كان.:  «ش»( في 2)

 ففيه.:  «ف»( في 3)

أن »:  «ص»مصممّححة  ، وفممي «يكفممي»:  «ف»، وفممي  «ن»ونسممخة بمملل  «ش»( كمذا فممي 4)

 ، وفي سائر الفسخ : يكتفج. «يكتفج

 ، وفي ريرها : دفعه. «ص»( كذا في 5)

 ، وفي سائر الفسخ : ضملّكاً. «ص»ومصّححة  «ش»،  «ن»( كذا في 6)

المفاقشمممممممممة فيمممممممممما 
 أفاده
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بفمماًء  (1)الحّمممام وشممرب الممماء ووضممغ األُاممرة والقيمممة ، فلممو بكممّ بصممّحتهما 

مراضماة الخاليمة عمن اإلنشماء علج مما ذكرنما ممن بصمول المعاطماة بمجمّرد ال

وصمممول  (3)فيممه بمجممّرد  (2)انحصممر  صممّحة وسمماطة الصممبّي فيممما يكتفممج 

 فيه. (4)العوضين ، دون ما ال يكتفج 

والحاصمل : أّن دفممغ الصمبي وقبهممه بحكمّ العمملم ، فكمّل ممما يكتفمج فيممه 

بوصممول كممّلٍ مممن العوضممين بلممج صممابب اآلخممر بممأّ  واممٍه اضّفممق فممال يهممّر 

 لمقلّما  الوصول. مباشرة الصبي

ّّ بّن ممما ذكممر  مخممتوم بممما بذا علمّ بذن شممخو بمماله عاقممل للصممبّي  (5)لم

 وليّاً كان أم ريره.

 (7): مممن صمميرورة الشممخو  (6)وأّممما ممما ذكممره كاشممم الهطمماء أخيممراً 

 ، ففيه : (8)مواباً قابالً 

 وهو من أذن للصهير بن كانأّن ضولّي وليفة الهائب  أّوالع  
__________________ 

 بصّحتها.:  «ش»( في رير 1)

 .«يكفي»:  «ش»( وفي 2)

 ، وفي ريرها : مجّرد. «ص»( كذا في 3)

 ، وفي ريرها : مجّرد. «ص»( كذا في 4)

فمي ضصمحيح معمامال   سرهماقلس( يعفي ما ذكره كاشم الهطاء وضلميذه المحقّق التستر  5)

 الصبّي.

 .289ضقلّم نّو كالمه في الصفحة  (6)

،  «أبممل الشخصممين»:  «خ»، وفممي مصممّححة  «ن»ومصممّححة  «ص»،  «ش»( كممذا فممي 7)

 وفي سائر الفسخ : الشخصين.

 وقابالً.:  «ف»( في رير 8)

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
بعمممممض مممممما أفممممماده 

 كاشم الهطاء
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العلمّ برضماه ، فاالكتفماء  (1)بإذٍن مفه ، فالمفروض انتفاهه ، وبن كان بمجّرد 

 مشكل ، بل ممفوع. به في الخروج عن موضوع الفهولي

ع  و أّن المحسمموس بالوامملان عمملم قصممل مممن يعامممل مممغ األطفممال  ثا يالالا

 الفيابة عّمن أذن للصبي.

ّّ بنّه ال واه الختصاص ما ذكروه من اآلليّمة بالصمبي ، وال باألشمياء  ل

فمي األُممور  (2) الحقيرة ، بل هو ااٍر فمي المجفمون والسمكران بمل البهمائّ ، و

ملة بذا كان  فمي الحقيقمة بمين الكبمار وكمان الصمهير آلمة ، الخطيرة و بذ المعا

 فال فرق في اآلليّة بيفه وبين ريره.

نعّ ، من ضمّسك في ذلك بالسيرة من رير أن يتجّشّ إلدخمال ذلمك ضحم  

القاعملة ، فلمه ضخصمميو ذلمك بالصممبي و ألنّمه المتميقّن مممن موردهما ، كممما أّن 

 ذلك مختّو بالمحقّرا .
__________________ 

 ، وفي ريره : مجّرد. «ش»( كذا في 1)

 .«ف»من  «( الواو2)
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 ّسْلة

وممن املمة شممرائط المتعاقملين : قصملهما لمممللول العقمل المذ  يتلفّظممان 

 به.

واشتراط القصل بهذا المعفج في صّحة العقل بل في ضحقّمق مفهوممه مّمما 

الف فيه وال بشكال ، فال يقمغ ممن دون قصمٍل بلمج اللفمظ كمما فمي الهمالط. ال خ

أو بلممج المعفممج ال بمعفممج عمملم اسممتعمال اللفممظ فيممه ، بممل بمعفممج عمملم ضعلّممق 

 (3)أواممل مللولممه باإلنشمماء ، كممما فممي األمممر الصممور  فهممو  (2)وبن  (1)برادضممه 

ممللول العقمل ، شبيه الكذب في اإلخبار كما في الهايل. أو قصل معفمج يهماير 

بأن قصمل اإلخبمار أو االسمتفهام. أو أنشمأ معفمًج ريمر البيمغ مجماياً أو رلطماً ، 

 فال يقغ البيغ لعلم القصل بليه ، وال المقصود بذا اشترط فيه عبارة خاّصة.

ّّ بنّمه ربممما يقمال بعملم ضحقّممق القصمل فمي عقممل الفهمولي والمكمره كممما  لم

 .(4)ا قاصلان بلج اللفظ دون مللوله صّرح به في المسالك ، بيث قال : بنّهم
__________________ 

 ضصحيحاً. «به»ييادة  «ص»( في 1)

 بأن.:  «ن»( في مصّححة 2)

 .«ف»في  «فهو»( لّ ضرد 3)

 ، نقالً بالمعفج. 156:  3( المسالك 4)

فمممممممممممي اشمممممممممممتراط 
قصمممممل المتعاقمممممملين 
مممممممممممللول العقممممممممممل 
المممملليل علممممج هممممذا 

 الشرط
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وفيه : أنّمه ال دليمل علمج اشمتراط أييمل ممن القصمل المتحقّمق فمي صملق 

، وأّمما معفمج مما  (1)ء فمي أدلّمة الفهمولي لج مما سميجيمفهوم العقل و مهافاً ب

 .(2)في المسالك فسيأضي في اشتراط االختيار 

كالمماً فمي همذا المقمام  (3)واعلّ أنّه ذكر بعض المحقّقين مّمن عاصمرناه 

بالفسمبة  (4)ن يتحقّمق الفقمل واالنتقمال ، في أنّه هل يعتبمر ضعيمين الممالكين اللمذي

وذكر ، أّن في المسألة أواهاً وأقمواالً ، وأّن المسمألة فمي رايمة  ؟بليهما ، أم ال

اإلشكال ، وأنّه قل اضمطرب  فيهما كلمما  األصمحاب قملّس ّ أروابهمّ فمي 

ّّ قال :  ضهاعيم أبواب الفقه. ل

ج التعيمين بمال العقمل و وضحقيق المسألة : أنّه بن ضوقّم ضعميّن المالمك علم

بمه  (5)لتعلّد واه وقوعه الممكن شرعاً ، اعتبر ضعييفه في الفيّة ، أو مغ اللفظ 

أيهاً كبيغ الوكيل والولي العاقل عن الفين في بيغٍ وابمل ، والوكيمل عفهمما 
(6) 

والممولّي عليهممما فممي البيمموع المتعمملّدة ، فيجممب أن يعمميّن مممن يقممغ لممه البيممغ أو 

سمممه أو ريمممره ، وأن يميّممم  البمممائغ ممممن المشمممتر  بذا أمكمممن الشمممراء ، ممممن نف

 الوصفان في كّلٍ مفهما.
__________________ 

 .372ء في الصفحة ( يجي1)

 .307ء في الصفحة ( يجي2)

 ( هو المحقّق التستر .3)

 أو االنتقال.:  «ش»( في رير 4)

 ( في المصلر : التلفّظ.5)

 ، وفي سائر الفسخ : فيهما. «مفهما»:  «ن» والمصلر ، وفي مصّححة «ش»( كذا في 6)

كمممممممممالم صمممممممممابب 
المقممممممممممابس فمممممممممممي 

ضعيمممممممممين  اعتبمممممممممار
الممممممممممممممممممممممممممممممالكين 

 والمفاقشا  فيه
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فممإذا عمميّن اهممة خاّصممة ضعيّفمم  ، وبن أطلممق : فممإن كممان هفمماك اهممة 

يصرف بليها اإلطالق كان كمالتعيين كمما لمو دار األممر بمين نفسمه وريمره بذا 

لمّ يقصمل اإلبهمام والتعيمين بعمل العقممل وبالّ وقمغ الريماً ، وهمذا اماٍر فمي سممائر 

 وريره.العقود من الفكاح 

واللليل علج اشتراط التعيمين ولم وم متابعتمه فمي همذا القسمّ : أنّمه لموال 

في نفس األمر ، وأن ال يحصمل الجم م  (1)ذلك ل م بقاء الملك بال مالٍك معيٍّن 

ٍء ممن األبكمام العوضمان ، وال بشمي (2)ٍء من العقمود التمي لمّ يتعميّن فيهما بشي

 لاهر. واآللار المترضّبة علج ذلك ، وفساد ذلك

وال دليل علج ضمألير التعيمين المتعقّمب ، وال علمج صمّحة العقمل الممبهّ و 

من الشريعة والعمادة ، فوامب الحكمّ  (3)النصراف األدلّة بلج الشائغ المعهود 

 .(4)بعلمه 

الفهمولي لهيمره فمي الذّممة ، فمإن عميّن ذلمك  (5)وعلج همذا ، فلمو شمر  

ظ بمذلك أم نممواه ، وبن أبهممّ مممغ الهيمر ضعمميّن ووقممم علمج باايضممه ، سممواء ضلفّمم

: وبن لمّ ـ  قصل الهير بطل ، وال يوقم بلمج أن يوامل لمه مجيم  بلمج أن قمال

 المالك علج التعيين بال العقل بأن يكون العوضان (6)يتوقّم ضعيّن 
__________________ 

 والمصلر. «ش»من  «معيّن»( كلمة 1)

 فيه.:  «ش»( في 2)

 بقاً للمصلر.، ط «المعروف»:  «ش»( في 3)

 والمصلر. «ش»من  «من الشريعة بلج بعلمه»( عبارة 4)

 والمصلر ، وفي سائر الفسخ : اشتر . «ف»( كذا في 5)

بممما  «ص»و  «ن»، بالّ أنّممه ُصممّحح فممي  «ضعيممين»، وفممي سممائر الفسممخ :  «ش»( كممذا فممي 6)

 ألبتفاه.
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، ففممي وامموب معيّفممين ، وال يقممغ العقممل فيهممما علممج واممٍه يصممّح بالّ لمالكهممما 

التعيممين أو اإلطممالق المفصممرف بليممه ، أو علمممه مطلقمماً ، أو التفصمميل بممين 

األخيممر ،  (1)التصممريح بممالخالف فيبطممل ، وعلمممه فيصممّح ، أواممه ، أقواهمما 

 وأوسطها الوسط ، وأشبهها لألُصول األّول.

 عيّن المال بكونه في ذّمة ييٍل مثالً. (2)وفي بكّ التعيين ما بذا 

 ط :وعلج األوس

 لو باع مال نفسه عن الهير ، وقغ عفه ولهج قصل كونه عن الهير.

ولو باع مال ييل عن عمرو ، فإن كان وكيالً عن ييل صّح عفمه ، وبالّ 

 وقم علج باايضه.

ولو اشتر  لففسه بماٍل في ذّمة ييل ، فإن لّ يكمن وكميالً عمن ييمل وقمغ 

اايضمه ، وبن كمان وكميالً عفه وضعلّق المال بذّمته ، ال عن ييمل و ليقمم علمج ب

فالمقتهمي لكممّلٍ مممن العقمملين مففممرداً مواممود ، والجمممغ بيفهممما يقتهممي بلهمماء 

أبلهما ، ولّما لّ يتعيّن ابتمل البطالن و للتلافغ ، وصمّحته عمن نفسمه و لعملم 

ضعلّممق الوكالممة بمثممل هممذا الشممراء وضممرايح اانممب األصممالة ، وعممن الموكممل و 

، فقصممل كممون الشممراء لففسممه لهممو كممما فممي  لتعمميّن العمموض فممي ذّمممة الموكممل

 المعيّن.

ٍء في ذّمته فهوالً ولّ يج  ، فأاماي عممرو ، ولو اشتر  عن ييل بشي

 لّ يصّح عن أبلهما.
__________________ 

 ( في المصلر : أبوطها.1)

 المعيّن بذا ما.:  «ش»( في 2)
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وسمط وقس علج ما ذكر بال ما يرد من هذا البماب ، وال فمرق علمج األ

فممي األبكممام المممذكورة بممين الفيّممة المخالفممة والتسمممية ، ويفممّرق بيفهممما علممج 

 .(2) ّربمه، انتهج كالمه  (1)األخير ، ويبطل الجميغ علج األّول 

أقول : مقتهج المعاوضة والمبادلة دخول كمّلٍ ممن العوضمين فمي ملمك 

 ن كلم مفهما عوضاً وبلالً.مالك اآلخر ، وبالّ لّ يك

وعلج هذا ، فالقصل بلج العوض وضعييفه يهفمي عمن ضعيمين المالمك ، بالّ 

أّن ملكيّة العوض وضرضّب آلار الملك عليه قل يتوقّم علج ضعيين المالمك و فمإّن 

من األعواض ما يكمون متشّخصماً بففسمه فمي الخمارج كاألعيمان. ومفهما مما ال 

ملكيّممة الكلّممي ال  (3)و ألّن  «ممما فممي الممذمّ» الممك كيتشممّخو بالّ بإضممافته بلممج م

بالّ مهافاً بلج ذّمة ، وباراء أبكمام الملمك علمج مما فمي ذّممة الوابمل  (4)يكون 

 المردّد بين شخصين فصاعلاً رير معهود.

الشخو في الكلّي بنّمما يحتماج بليمه لتوقّمم اعتبمار ملكيّمة مما  (5)فتعيين 

 لذّمة.صابب ا (6)في الذمّ علج ضعيين 

 فصّح علج ما ذكرنا أّن ضعيين المالك مطلقاً رير معتبٍر سواء في
__________________ 

 .116 115( مقابس األنوار : 1)

 .«ف»( التربيّ من 2)

 وألّن.:  «ص»و  «ع»،  «خ»،  «ف»( في 3)

 ( كذا ، والمفاسب : ال ضكون.4)

 ن.، وفي سائر الفسخ : فتعيّ «ص»و  «ن»،  «ف»( كذا في 5)

 علج اعتبار.:  «علج ضعيين»بلل  «ف»( في 6)

المفاقشمممممممممة فيمممممممممما 
أفممممممممماده صمممممممممابب 

 المقابس
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الكلّمي ، وأّن اعتبمار التعيمين فيمما ذكمره ممن األمثلمة  (1)العوض المعيّن أو في 

بنّمما همو لتصمحيح ملكيّمة العموض بتعيمين ممن  (2)في الشّق األّول من ضفصميله 

يهاف الملك بليه ، ال لتوقّم المعاملة علج ضعيمين ذلمك الشمخو بعمل فمرض 

ه مالكاً ، فإّن من اشتر  لهيره في الذّمة بذا لّ يعميّن الهيمر لمّ يكمن المثمن كون

ِملكاً و ألّن ما في الذّمة ما لّ يهم بلج شخٍو معيّن لمّ يترضّمب عليمه أبكمام 

الممال : مممن اعلمه لمفمماً أو مثمفمماً ، وكمذا الوكيممل أو الممولي العاقمل عممن الفممين و 

ّّ قمال :  «بعم  عبملاً بمألم»ال : فإنّه بذا اعل العوضمين فمي الذّممة بمأن قم ، لم

فال يصير العبل قابالً للبيغ ، وال األلم قابالً لالشتراء به بتّمج يُسمفِل  «قبل »

كمالّ مفهمما بلمج معمميّن ، أو بلمج نفسمه مممن بيمث بنّمه نائممب عمن ذلمك المعمميّن ، 

فيمتماي البمائغ عمن  «بع  عبملاً ممن ممال فمالن بمألم ممن ممال فمالن»فيقول : 

 المشتر .

فيمما بذا كمان العوضمان معيّفممين ،  (3)وأّمما مما ذكمره ممن الوامموه الثاللمة 

فالمقصود بذا كمان همي المعاوضمة الحقيقيّمة التمي قمل عرفم  أّن ممن لوايمهما 

العقليّممة دخممول العمموض فممي ملممك مالممك المعممّوض ضحقيقمماً لمفهمموم العوضمميّة 

 من يُفقل عفهما وبليهما العوضان ، وبذا والبلليّة ، فال بااة بلج ضعيين
__________________ 

 وفي.:  «ف»( في 1)

بن ضوقّمم »( يعفي ضفصيل صابب المقابس ، والمراد من الشمّق األّول همو مما أفماده بقولمه : 2)

 .296، رااغ الصفحة  «ضعيّن المالك علج التعيين

ففمي »ممن ضفصميله ، وهمو قولمه :  ( بشمارة بلمج مما ذكمره صمابب المقمابس فمي الشمّق الثماني3)

وامموب التعيممين أو اإلطممالق المفصممرف بليممه ، أو علمممه مطلقمماً ، أو التفصمميل بممين التصممريح 

 .298، رااغ الصفحة  «.. بالخالف فيبطل ، وعلمه فيصحّ 

عمممود بلمممج مفاقشممممة 
صمممممممممممممممممممممممممممممابب 

 المقابس
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لّ يقصل المعاوضة الحقيقية فالبيغ رير مفعقل و فمإن اعمل العموض ممن عمين 

ملّكتممك فرسممي هممذا »فقممال :  (1)عممّوض مممال ريممر المخاطممب الممذ  ملّكممه الم

، لمممّ يقمممغ البيمممغ لخصممموص  «قبلممم »، فقمممال المخاطمممب :  «بحممممار عممممرو

المخاطممب و لعمملم مفهمموم المعاوضممة معممه ، وفممي وقوعممه اشممتراًء فهمموليّاً 

 لعمرو كالمل يأضي.

من بماع ممال نفسمه عمن ريمره»وأّما ما ذكره من مثال  فمال بشمكال  (2) «م 

والظماهر وقوعمه عمن البمائغ ولهويمة قصمله عمن  في علم وقوعه عن ريره ،

الهير و ألنّه أمر رير معقول ال يتحقّق القصل بليه بقيقة ، وهو معفج لهويّتمه 

ء وال يقمغ و ولذا لو باع مال ريره عن نفسه وقغ للهير مغ باايضه كما سميجي

 عن نفسه أبلاً.

يقاعممه ، لكمن ال مممن بيمث ب (3)نعمّ ، لمو ملكممه فأاماي ، قيمل بوقوعممه لمه 

أّوالً لففسه و فإّن القائل به ال يفّرق بيف ٍذ بين بيعه عمن نفسمه أو عمن مالكمه ، 

 فقصل وقوعه عن نفسه لهو دائماً وواوده كعلمه.

بنّمما ال يعقمل بذا فمرض  (4)بالّ أن يقال : بّن وقوع بيغ ممال نفسمه لهيمره 

ّ  ال يجعل هذا قريفة علج علم براد  ضهقصله للمعاوضة الحقيقية ، ِل
__________________ 

 العوض.:  «خ»و  «ف»( في 1)

 .298( رااغ الصفحة 2)

ناسمباً بلمج األكثمر ،  554( الظاهر أّن القائل بمه كثيمر ، ممفهّ : المحقّمق القّممي فمي الهفمائّ : 3)

وكمذا لمو »ومفهّ : كاشم الهطاء في شربه علج القواعل ، بيث قمال فمي ذيمل كمالم العالّممة : 

ّّ ملكممهبمماع مممال ريممره  :  (مخطمموط)، رااممغ شممرح القواعممل  «واألقممو  عمملم االشممتراط»:  «لمم

 .61الورقة 

 بيغ مال الهير لهيره.:  «ف»( في 4)
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مممن البيممغ المبادلممة الحقيقيممة ، أو علممج ضف يممل الهيممر مف لممة نفسممه فممي مالكيّممة 

الهاصممب لففسممه ال  (2)فممي بيممغ  (1)المبيممغ كممما سمميأضي أّن المعاوضممة الحقيقيّممة 

وبيف ممٍذ فمميحكّ بممبطالن المعاملممة و لعمملم قصممل  ؟ر بالّ علممج هممذا الواممهيتصمموّ 

 المعاوضة الحقيقيّة مغ المالك الحقيقي.

في عكمس المثمال الممذكور : أنّمه لمو  (4)وريره  (3)ومن هفا ذكر العالّمة 

بطل ، وكذا لمو دفمغ مماالً بلمج ممن يطلبمه  «بعه لففسك»قال المالك للمرضهن : 

  به لففسك طعاماً.الطعام وقال : اشترِ 

هذا ، ولكّن األقو  صّحة المعاملة المذكورة ولهويمة القصمل الممذكور و 

ألنّممه رااممغل بلممج برادة برامماع فائمملة البيممغ بلممج الهيممر ، ال اعلممه أبممل ركف ممي 

 المعاوضة.

وأّما بكمهّ ببطالن البيغ في مثمال المرهن واشمتراء الطعمام ، فممرادهّ 

، أو  «بعتمممه لففسمممي»لمخاطمممب بذا قمممال : عممملم وقوعمممه للمخاطمممب ، ال أّن ا

 لّ يقغ لمالكه بذا أاايه. «اشتريته لففسي»

وبالجملممة ، فحكمهممّ بصممّحة بيممغ الفهممولي وشممرائه لففسممه ، ووقوعممه 

 للمالك ، يلّل علج علم ضألير قصل وقوع البيغ لهير المالك.

ّّ بّن ما ذكرنما كلّمه بكمّ واموب ضعيمين كمّلٍ ممن البمائغ والمشمتر  ممن  ل

 يغ له ويشتر  له.يب
__________________ 

 .«ف»في  «أو علج ضف يل الهير بلج المعاوضة الحقيقية»( لّ ضرد 1)

 فبيغ.:  «ف»( في 2)

 .166و  151:  1( القواعل 3)

 .409و  211:  3( مثل الشهيل في اللروس 4)
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، والقابمممل  (1)المشمممتر  المخاطمممب  وأّمممما ضعيمممين الموامممب لخصممموص

لخصمموص البممائغ ، فيحتمممل اعتبمماره ، بالّ فيممما علممّ مممن الخممارج عمملم برادة 

خصوص المخاطب لكمّلٍ ممن المتخماطبين كمما فمي رالمب البيموع واإلامارا  

كمذا  (3)ملّكتمك كمذا أو مففعمة »في قوله :  (2)فحيف ٍذ يراد من ضمير المخاطب 

ّّ ممممن كونمممه مالكممماً بقيقيّممما أو اعليّممماً همممو المخاطمممب باالعتبممما «بكمممذا ر األعممم

 كالمشتر  الهاصب أو من هو بمف لة المالك بإذن أو والية.

علمّ مممن الخمارج برادة خصمموص  (5)بالّ فيممما  (4)ويحتممل عمملم اعتبماره 

 الطرفين ، كما في الفكاح ، والوقم الخاّص ، والهبة ، والوكالة ، والوصيّة.

هممممو األّول و عمممممالً بظمممماهر الكممممالم المممملاّل علممممج قصممممل  (6)و  واألقمممم

 الخصوصيّة ، وضبعيّة العقود للقصود.

، فلو صّرح بمإرادة خصموص المخاطمب  (7)وعلج فرض القول بالثاني 

 اضّبغ قصله ، فال يجوي للقابل أن يقبل عن ريره.
__________________ 

 .«ن»ومصّححة  «ش»و  «ف»من  «المخاطب»( كلمة 1)

 الخطاب.:  «ف»( في 2)

 بعته.:  «مففعة»بلل  «ف»( في 3)

 هكذا : ويحتمل اعتباره. «ف»( العبارة في 4)

و  «خ»، نعمممّ ورد فمممي مصمممّححة  «ن»ومصمممّححة  «ش»و  «ف»ممممن  «فيمممما»( كلممممة 5)

 بذا.:  «فيما»بلل  «ص»

 األقو .:  «ش»و  «ع»،  «م»،  «ن»( في 6)

 ي.، وفي ريرها : الثان «ف»( كذا في 7)

هممممل يعتبممممر ضعيممممين 
لمواممممممممممممممممممممممممممممب ا

للمشممممممممممممممممممممممممممتر  
 ؟والقابل للبائغ

مختمممممممار المملمممممممم 
 ودليله
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قال في التذكرة : لو باع الفهولي أو اشتر  مغ اهل اآلخمر ، فإشمكالل 

 .(1)، يفشأ من أّن اآلخر بنّما قصل ضمليك العاقل 

وهذا اإلشمكال وبن كمان ضمعيفاً مخالفماً لإلامماع والسميرة بالّ أنّمه مبفمّي 
 علج ما ذكرنا من مراعاة لاهر الكالم. (2)

وقل يقمال فمي الفمرق بمين البيمغ وشمبهه وبمين الفكماح : بّن الم واين فمي 

، فمال  (3)الفكاح كالعوضين في سائر العقود ، ويختلم األرمراض باختالفهمما 

معفج قولمه  (4)بلّ من التعيين وضوارد اإليجاب والقبول علج أمٍر وابل ، وألّن 

رضمماه بكونممه مشممترياً للمممال المبيممغ ، والمشممتر  يطلممق  «بعتممك كممذا بكممذا»: 

رضماها بكونمه يواماً  «يّواتك نفسمي»علج المالك ووكيله ، ومعفج قولها : 

 ، انتهج. (5)، وال وج ال يطلق علج الوكيل 

ويمممرد علمممج الوامممه األّول ممممن واهمممي الفمممرق : أّن كمممون الممم واين 

لوامموب التعيممين فممي الفكمماح ، ال لعمملم  (7)واهمماً  (6)بنّممما يصممّح كالعوضممين 

 (8)واوبه في البيغ و مغ أّن الظاهر أّن ما ذكرنا من الوقم وبخوضه 
__________________ 

 .463:  1( التذكرة 1)

، وال يبعمممل أن ضكمممون  «مبفيّمممة»، وفمممي سمممائر الفسمممخ :  «ص»و  «ع»،  «خ»( كمممذا فمممي 2)

 .«ش»في نسخة بلل  كما «مفبّهل »مصّحفة 

 ، وفي سائر الفسخ : باختالفها. «ن»ومصّححة  «ص»( كذا في 3)

 وأّن.:  «ن»( في 4)

 .115( قاله المحقّق التستر  في مقابس األنوار : 5)

 يصلح.:  «ص»( في مصّححة 6)

 .«ن»ومصّححة  «ش»من  «واهاً »( كلمة 7)

 لصفحة السابقة.( أ  الهبة والوكالة والوصيّة ، علج ما ضقلّم في ا8)

كمممممممممالم العالمممممممممممة 
فمممممي الفمممممرق بمممممين 

وشممممممممممبهه البيممممممممممغ 
وبممممممممممين الفكمممممممممماح 

 مفاقشة فيهوال

المفاقشمممممممممة فيمممممممممما 
أفممممممممماده العاّلمممممممممممة 

 من الفرق
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كالفكاح في علم اواي قصل القابل القبول فيها علج واه الفيابمة أو الفهمولي 

 ، فال بلّ من واٍه مّطرٍد في الكّل.

في لهة العمرب كمما نمّو عليمه  «بعتك»وعلج الواه الثاني : أّن معفج 

، ومعفماه اعمل المخاطمب مالكماً ،  (1)فخر المحقّقين وريره هو ملّكتك بعوض 

 المعلوم أّن المالك ال يصلق علج الولّي والوكيل والفهولي.ومن 

فاألولج في الفرق ما ذكرنا من أّن الهالب في البيغ واإلاارة همو قصمل 

ّّ مممن كونممه أصممالة أو عممن  المخاطممب ال مممن بيممث هممو ، بممل باالعتبممار األعمم

شتر  في دعو  كونه ريمر أصميل الهير ، وال يفافي ذلك علم سماع قول الم

فتأّممل بخممالف الفكماح وممما أشمبهه و فممإّن الهالمب قصممل الممتكلّّ للمخاطممب مممن 

القريفمة  (2)بيث بنّمه ركمن للعقمل ، بمل ربمما يستشمكل فمي صمّحة أن يمراد ممن 

مريملاً  «يّواتمك»، كمما لمو قمال :  (3)المخاطب من بيث قيامه مقام األصميل 

و  «وقفمم  عليممك»عممن المم وج ، وكممذا قولممه :  باعتبممار كونممه وكمميالً  (4)لممه 

، ولعّل الواه علم ضعارف صملق همذه العفوانما   «وّكلتك»و  «أوصي  لك»

 علج الوكيل فيها ، فال يقال للوكيل : ال وج ،
__________________ 

عمن شمرح  (152:  4)( لّ نعثر عليه بعيفمه ، نعمّ بكمج السميّل العماملي فمي مفتماح الكراممة 1)

، كممما ضقمملّم فممي  «أّن بعمم  فممي لهممة العممرب بمعفممج ملّكمم  ريممر »فخممر المحقّقممين : اإلرشمماد ل

 وريرها. 12الصفحة 

 مغ.:  «ن»( في مصّححة 2)

 ، وفي سائر الفسخ : األصل. «ش»( كذا في 3)

 .«م»و  «ن»في  «له»( لّ ضرد 4)

ولممممممممممممج فممممممممممممي األ
الفممممممممممممرق بممممممممممممين 

 الفكاح والبيغ
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، بخمممالف البمممائغ  (1)وال الموقممموف عليمممه ، وال الموصمممج لمممه ، وال الوكيمممل 

 (3)بلممج ممما ذكرنمما سممابقاً  (2)أار ، فتأّمممل و بتّممج ال يتمموّهّ راوعممه والمسممت

 .(4)واعترضفا عليه 
__________________ 

 الموّكل.:  «ش»( في 1)

 رااغ بلج ما ذكره بقوله : فاألولج في الفمرق مما ذكرنما ممن أّن الهالمب «راوعه»( ضمير 2)

 بلخ. ..

 .. وقمل يقمال فمي الفمرق بمين البيمغ وشمبهه»:  بقولمه 304( بشارة بلمج مما ضقملّم فمي الصمفحة 3)

وعلمج الوامه »، والمراد ممن االعتمراض عليمه مما ضقملّم فمي الصمفحة السمابقة ممن قولمه :  «بلخ

 .«بلخ .. الثاني : بّن معفج بعتك

 .«ف»لّ ضرد في  «واعترضفا عليه»( املة 4)
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 ّسْلة

رائط المتعاقمملين : االختيممار ، والمممراد بممه القصممل بلممج وقمموع ومممن شمم

مهمون العقل عن طيمب نفمٍس ، فمي مقابمل الكراهمة وعملم طيمب المففس ، ال 

 االختيار في مقابل الجبر.

ْل )ويلّل عليه قبل اإلاماع قوله ضعالج   .(1) (إاِلّ أَْن تَكُوَن تِجاَر ع َىْن تَرا

ٍّ بالّ عن طيب نفسه»:  السالمعليه وقوله  .(2) «ال يحّل مال امرٍإ مسل

فممي الخبممر المتّفممق عليممه بممين المسمملمين :  وسمملّوآلهعليهّصلجوقولممه 

 «ومفهما : مما اكرهموا عليمه .. ُرفغ أو ُوضغ عن أُّمتمي ضسمعة أشمياء أو سمتّة»
(3). 

__________________ 

 .29( الفساء : 1)

 .309، الحليث  113:  2ي ( عوالي الآلل2)

،  295:  11و ،  2ممممن أبمممواب الخلمممل ، الحمممليث  30، البممماب  345:  5( انظممر الوسمممائل 3)

من أبواب كتماب  16، الباب  144:  16و من أبواب اهاد الففس ، الحليث األّول ،  56الباب 

 .3األيمان ، الحليث 

شمممممممممممرائط  ممممممممممممن
 المتعاقمممممممممممممممممممممممملين

 االختيار
المممممممممممممراد مممممممممممممن 

 «االختيار»

مممممممما يممممممملل علمممممممج 
اشممممممممممممممممممممممممممممممتراط 

 االختيار
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بمه  السمالمعليهام ولاهره وبن كان رفغ المماخذة ، بالّ أّن استشهاد اإلم

المماخذة فيمه لمطلمق اإللم ام  (1)في رفغ بعض األبكام الوضعيّة يشهل لعموم 

 ٍء.عليه بشي

فممي الراممل »:  السممالمعليهففممي صممحيحة الب نطممي ، عممن أبممي الحسممن 

يل مممه أفيحلممم بممالطالق والعتمماق وصمملقة ممما يملممك ،  «يسممتكره علممج اليمممين

: وضممغ  وسمملّوآلهعليهّصلجسممول ّ : ال ، قممال ر السممالمعليهفقممال  ؟ذلممك

 .(2) «عن أُّمتي ما اكرهوا عليه ، وما لّ يطيقوا ، وما أخطأوا

والحلم بالطالق والعتاق وبن لّ يكمن صمحيحاً عفملنا ممن دون اإلكمراه 

في علم وقوع آلمار مما بلمم  السالمعليهأيهاً ، بالّ أّن مجّرد استشهاد اإلمام 

 (4)لمميس رفممغ  (3)ه ، يمملّل علممج أّن الممراد بممالفبو  بمه بوضممغ ممما اكرهموا عليمم

 خصوص المماخذة والعقاب األُخرو .

بهمميمة  (5)هذا كلّمه ، مهمافاً بلمج األخبمار المواردة فمي طمالق المكمره 

 علم الفرق.

ّّ بنّه يظهر من اماعة مفهّ الشهيلان   : أّن المكره قاصلـ  (6)ل
__________________ 

 بعموم.:  «ف»( في 1)

 .12من أبواب كتاب األيمان ، الحليث  12، الباب  136:  16( الوسائل 2)

 .«ف»في  «بالفبو »( لّ ضرد 3)

 فقط. «ف»من  «رفغ»( كلمة 4)

،  299مممن أبممواب مقمملّما  الطممالق ، والصممفحة  37، البمماب  331:  15( انظممر الوسممائل 5)

 .6من نفس األبواب ، الحليث  18الباب 

 .227 226:  3، والروضة البهية  156:  3، والمسالك  192:  3( انظر اللروس 6)
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 بلج اللفظ رير قاصل بلج مللوله ، بل يظهر ذلك من بعض كلما  العالّمة.

والهممايل  !ولميس مممرادهّ أنّمه ال قصممل لممه بالّ بلمج مجممّرد المتكلّّ ، كيممم

الذ  هو دونه في القصل قاصل للمعفج قصلاً صمورياً ، والخمالي عمن القصمل 

 رير التكلّّ هو من يتكلّّ ضقليلاً أو ضلقيفاً ، كالطفل الجاهل بالمعاني.بلج 

فالمراد بعلم قصل المكره : عملم القصمل بلمج وقموع مهممون العقمل فمي 

ج الخارج ، وأّن اللاعي له بلج اإلنشاء ليس قصل وقموع مهممونه فمي الخمار
 (2)وهمو معلمولل للكمالم  !، ال أّن كالمه اإلنشائي مجّرد عن المللول ، كيم (1)

 اإلنشائي بذا كان مستعمالً رير مهمل.

وهممذا الممذ  ذكرنمما ال يكمماد يخفممج علممج مممن لممه أدنممج ضأّمممٍل فممي معفممج 

اإلكراه لهةً وعرفاً وأدنج ضتبّغ فيما ذكره األصمحاب فمي فمروع اإلكمراه التمي 

ه عمن قصممل مفهمموم اللفممظ  (4)مممغ ممما ضوهممه  (3)ال ضسمتقيّ  ، مممن خلممّو المكممر 
(5) 

 واعله مقابالً للقصل ، وبكمهّ بعلم واوب التورية في التفّصي
__________________ 

 مختصرة هكذا : فالمراد علم وقوع مهمونه في الخارج. «ف»( ورد  العبارة في 1)

 ، وفي ريرها : الكالم. «ف»( كذا في 2)

 ال يستقيّ.:  «ش»و  «م»( في 3)

 ضوهّ.:  «ن»( أ  ضوهمه عبارة الجماعة ، مفهّ : العالّمة والشهيلان ، وفي مصّححة 4)

 .«ف»في  «التي ال ضستقيّ بلج مفهوم اللفظ»( لّ ضرد 5)

المممممممممممممراد مممممممممممممن 
قمممممممممممممممممممممممممممممممولهّ : 

المكمممممممره قاصمممممممل »
بلمممممج اللفمممممظ ريمممممر 
قاصمممممممممممممل بلمممممممممممممج 

 «مللوله
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لمه باألخبممار  (4)، واسمتلاللهّ  (3)بعمل الرضما  (2)وصمّحة بيعمه  (1)عمن اإلكمراه 

، بيمث بّن  (5)طمالق بالّ ممغ برادة الطمالق  الواردة في طمالق المكمره وأنّمه ال

المففمّي صممّحة الطممالق ، ال ضحقّممق مفهومممه لهممةً وعرفمماً ، وفممي ممما ورد فمميمن 

، بلممج ريممر ذلممك ، وفممي أّن مخالفممة بعممض العاّمممة فممي  (6)طلّممق ممملاراةً بأهلممه 

، ال يفبهي أن ضحممل علمج الكمالم المجمّرد عمن قصمل  (7)وقوع الطالق بكراهاً 

الذ  ال يسّمج خبراً وال بنشاًء ورير ذلك ، مّمما يوامب القطمغ بمأّن  المفهوم ،

الممممراد بالقصمممل المفقمممود فمممي المكمممره همممو : القصمممل بلمممج وقممموع ألمممر العقمممل 

ومهمممونه فممي الواقممغ وعمملم طيممب الممففس بممه ، ال عمملم برادة المعفممج مممن 

 الكالم.

ويكفممي فممي ذلممك ممما ذكممره الشممهيل الثمماني : مممن أّن المكممره والفهممولي 

 ، نعّ ذكر في التحرير والمسالك في (8)اصلان بلج اللفظ دون مللوله ق
__________________ 

، والجمواهر  12:  2، ونهايمة الممرام :  22:  9، والمسمالك  21:  6( انظر الروضة البهيّة 1)

32  :15. 

 . وفممي مفتمماح511:  1، والريمماض  373:  18( كممما ادّعممج االضّفمماق لمماهراً فممي الحمملائق 2)

 نسبتها بلج المشهور. 267:  22، والجواهر  173:  4الكرامة 

 ييادة : به. «ف»( في 3)

 .364:  2( كما استلّل به المحقّق الفراقي في المستفل 4)

 من أبواب مقلّما  الطالق. 37، الباب  331:  15( رااغ الوسائل 5)

 من أبواب مقلّما  الطالق. 38، الباب  332:  15( الوسائل 6)

 7، والمهفي البن قلاممة  81:  2خالم في ذلك أبو بفيفة وأصحابه ، انظر بلاية المجتهل  (7)

 :118. 

 .308و  295( كما ضقلّم عفه في الصفحة 8)
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، قمال فمي التحريمر : لمو اكمره علمج الطمالق  (1)فمروع المسمألة مما يموهّ ذلمك 

 ، انتهج. (2)فطلّق ناوياً ، فاألقرب وقوع الطالق ، بذ ال بكراه علج القصل 

بفمج همذا الفمرع علمج ضفسمير القصمل بمما ذكرنما  (3)وبعض المعاصمرين 

مممن متمموهَّّ كالمهممّ ، فممردّ علمميهّ بفسمماد المبفممج ، وعمملم وقمموع الطممالق فممي 

الفرض الم بور ، لكّن المتأّمل يقطغ بعلم برادضهمّ لمذلك ، وسميأضي مما يمكمن 

 .(4)ضوايه الفرع الم بور به 

ّّ بنّ  بقيقة اإلكراه لهةً وعرفاً : بمل الهير علمج مما يكرهمه ، ويعتبمر  ل

مظفمون الترضّمب  (6)ذلمك الحممل : اقترانمه بوعيمل مفمه  (5)في وقوع الفعل عمن 

ذلمك الفعمل ، مهمّرٍ بحمال الفاعمل أو متعلّقمه نفسماً أو ِعرضماً أو  (7)علج ضرك 

 ماالً.

ب علمج ضركمه ال فظهر من ذلك : أّن مجّرد الفعمل لملفغ الهمرر المترضّم

واألفعممال الصممادرة مممن العقممالء كلّهمما أو  !، كيممم «المكممره عليممه»يُلِخلممه فممي 

 الّها ناش ة عن دفغ الهرر ، وليس دفغ مطلق الهرر الحاصل من
__________________ 

 .22:  9( انظر المسالك 1)

 .51:  2( التحرير 2)

 .15:  32( انظر الجواهر 3)

 .325( يأضي في الصفحة 4)

 من.:  «ن»و  «ف»( في رير 5)

بممما ألبتفمماه ، بالّ  «ن»، وُصممّحح فممي  «بتوعيممل»، وفممي ريرهممما :  «ش»و  «ف»( كممذا فممي 6)

 .«مفه»أنّه شطب فيها علج 

 .«ف»في  «ضرك»( لّ ضرد 7)

 بقيقة اإلكراه
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عليمه ، فمإّن ممن اكمره علمج دفمغ ممماٍل  «المكمره»بيعماد شمخو يوامب صملق 

واقمغ مفمه لمبعض أموالمه وبن كمان وضوقّم علمج بيمغ بعمض أموالمه ، فمالبيغ ال

للفغ الهرر المتوّعل به علج علم دفغ ذلك المال ولذا يرضفغ التحريّ عفمه لمو 

هاً عليه ـ  فرض برمته عليه لحلم أو شبهه ، بالّ أنّه ليس ُمكر 
(1). 

هاً عليه : سقوط الفاعمل ممن أامل اإلكمراه  فالمعيار في وقوع الفعل ُمكر 

مقترن بإيعاد الهرر عن االسمتقالل فمي التصمّرف و بحيمث ال ضطيمب نفسمه ال

بليه عن رضما وبن كمان يختماره السمتقالل العقمل  (2)بما يصلر مفه وال يتعّمل 

بوامموب اختيمماره و دفعمماً للهممرر أو ضرايحمماً ألقممّل الهممررين ، بالّ أّن هممذا 

همة مما يحملمه المقلار ال يواب طيب نفسه به و فإّن المففس مجبولمة علمج كرا

 ضحّمله. (3)ريره عليه مغ اإليعاد عليه بما يشّق 

والحاصمل : أّن الفاعممل قمل يفعممل لملفغ الهممرر ، لكفّمه مسممتقّل فمي فعلممه 

ومخلّج وطبعه فيه بحيث يطيب نفسه بفعله وبن كان من باب عمالج الهمرر 

، وقل يفعل للفغ ضرر بيعاد الهير علج ضركه ، وهذا مّما ال يطيب المففس بمه 

 ، وذلك معلوم بالوالان.

ّّ بنّه هل يعتبر في موضوع اإلكراه أو بكمه علم بمكان التفّصي  ل
__________________ 

 فقط. «ف»من  «( عليه1)

 يعتمل.:  «ص»و  «ع»،  «خ»( في 2)

 «ص»و  «خ»،  «ن»، وفمممي  «ال يشمممقّ »:  «ع»و  «م»، وفمممي  «ش»و  «ف»( كمممذا فمممي 3)

 بياض. «ال»محّل كلمة 

المعيمممممممممممار فمممممممممممي 
 صلق اإلكراه

همممممل يعتبمممممر عممممملم 
التفصمممممممي بمكمممممممان 

عممممن الهممممرر بممممما 
 ال ضرر فيه
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ضمرراً آخمر كمما بكمي عمن اماعمة  (1)عن الهرر المتوّعل به بما ال يواب 
 ؟أم ال (2)

والفتاو  علم اعتبار العج  عمن التوريمة  (3)الذ  يظهر من الفصوص 

ة فممي طممالق و ألّن بمممل عممموم رفممغ اإلكممراه وخصمموص الفصمموص المموارد

ه  (4)المكممره وعتقممه  ومعاقممل اإلاماعمما  والشممهرا  الممملّعاة فممي بكممّ المكممر 

علج صورة العج  عن التورية لجهل أو دهشة ، بعيل الّاً ، بل رير صمحيح 

في بعهها من اهة المورد ، كما ال يخفج علج ممن رااعهما ، ممغ أّن القملرة 

 اً.علج التورية ال يخرج الكالم عن بيّ  اإلكراه عرف

هممذا ، وربممما يسممتظهر مممن بعممض األخبممار عمملم اعتبممار العجمم  عممن 

التفّصي بواٍه آخر رير التوريمة أيهماً فمي صملق اإلكمراه ، مثمل روايمة ابمن 

فمي قطيعمة ربمّ ، وال  (5)ال يممين »قمال :  السمالمعليهسفان عن أبي عبمل ّ 

ومممما الفمممرق بمممين الجبمممر  !، قلممم  : أصممملحك ّفمممي ابمممر ، وال فمممي بكمممراه 

 قال : الجبر من السلطان ، ويكون اإلكراه من ال واة واألُمّ  ؟واإلكراه
__________________ 

 .«ص»، وشطب عليه في  «به»ييادة :  «ن»و  «ف»( في رير 1)

،  159:  25والمحلّث البحرانمي فمي الحملائق  19 18:  9( مفهّ الشهيل الثاني في المسالك 2)

 .364:  2والمحقّق الفراقي في المستفل 

 .307( مفها بليث الرفغ المتقلّم في الصفحة 3)

. والصمفحة 3من أبواب مقلّما  الطمالق ، الحمليث  34، الباب  327:  15( انظر الوسائل 4)

 من أبواب كتاب العتق. 19، الباب  24:  16و من نفس األبواب.  37، الباب  331

 .«ال يمين في رهب وال في قطيعة ربّ»ر : ( في المصل5)

عممممممممممملم اعتبمممممممممممار 
العجمممممممممممم  عممممممممممممن 

 التورية

ر همممممممممممممل يعتبممممممممممممم
العجمممممممممممم  عممممممممممممن 
الممممممممتخلو بهيممممممممر 

 التورية
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 .(2) «(1)ء واألب ، وليس ذلك بشي

ويميّمله : أنّمه لممو خمرج عمن اإلكممراه عرفماً بالقملرة علممج التفّصمي بهيممر 

التورية خرج عفه بالقلرة عليهما و ألّن المفماط بيف مٍذ انحصمار المتخلّو عمن 

بمين أن يمتخلّو عفمه  في فعل المكره عليه ، فمال فمرق (3)الهرر المتوّعل به 
 بهذا الكالم مغ قصل معفًج آخر. (5)بكالٍم آخر أو فعٍل آخر ، أو  (4)

ودعو  : أّن اريان بكّ اإلكراه مغ القلرة علج التورية ضعبّلّ  ال ممن 

 اهة صلق بقيقة اإلكراه ، كما ضر .

اإلكراه ال يتحقّق بالّ ممغ العجم   (6)لكّن اإلنصاف : أّن وقوع الفعل عن 

عن التفّصي بهير التورية و ألنّه يعتبر فيه أن يكون الملاعي عليمه همو خموف 

ضرضّب الهرر المتوّعل به علمج التمرك ، وممغ القملرة علمج التفّصمي ال يكمون 

الهرر مترضّباً علج ضرك المكره عليه ، بل علج ضركمه وضمرك التفّصمي معماً ، 

ه عليه ، والتفّصمي ، فهمو فلفغ الهرر يحصل بأ بل األمرين : من فعل الُمكر 

 مختار في كّلٍ مفهما ، وال يصلر كلم مفهما بالّ باختياره ، فال بكراه.
__________________ 

 ، والظاهر أنّه ال واه له و ألّن الحليث مذكور بتمامه. «الخبر»ييادة :  «ص»( في رير 1)

 ن أبواب كتاب األيمان ، الحليث األّول.م 16، الباب  143:  16( الوسائل 2)

 .«ش»في  «به»( لّ ضرد 3)

 .«ش»في  «عفه»( لّ ضرد 4)

 و.:  «أو»بلل  «ف»( في 5)

 من.:  «ف»( في 6)

ر العجمممممممم  اعتبمممممممما
عمممممممممن المممممممممتخلو 

 بهير التورية
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وليس التفّصي ممن الهمرر أبمل فمرد   المكمره عليمه ، بتّمج ال يوامب 

 ضخيير الفاعل فيهما سلب اإلكراه عفهمما ، كمما لمو أكرهمه علمج أبمل األممرين
همماً  (1) ، بيمث يقممغ كمملم مفهمما بيف ممٍذ مكر 

و ألّن الفعمل المتفّصممج بممه مسممِقط  (2)

ه عليمه ، ال بمللل لمه و ولمذا ال يجمر  أبكمام المكمره عليمه باماعماً ،  عن الُمكر 

 فال يفسل بذا كان عقلاً.

ومما ذكرنمماه وبن كممان ااريماً فممي التوريممة ، بالّ أّن الشمارع رّخممو فممي 

بمكممان التفّصممي بواممٍه آخممر و لممما ذكرنمما مممن لهممور ضممرك التوريممة بعممل عمملم 

الفصوص والفتاو  ، وبُعِل بملها علج صمورة العجم  عمن التوريمة ، ممغ أّن 

العجم  عفهما لممو كمان معتبمراً ألُشممير بليهما فمي ضلممك األخبمار الكثيمرة المجممّوية 

، خصوصماً فمي قهميّة عّممار وأبويمه ،  (3)للحلم كاذباً عفل الخوف واإلكراه 

رهوا علج الكفر ، فمأبج أبمواه فقُمتال ، وألهمر لهمّ عّممار مما أرادوا ، بيث اك

الْن َكفاَلَر باِلاهللِ )فف لم  اآليمة  وسملّوآلهعليهّصلجفجاء باكياً بلج رسمول ّ  َّ

ْنَمالالئِنٌّ بِاإْلِ مالالانِ  ُّ الالْن أُْكالالِرَُ َوقَْ باُلالاُ  َّ الالْن بَْعالالِد إِ ما اِلالِا إاِلّ  فقممال لممه رسممول ّ  (4) (ِّ

ولّ يفبّهمه علمج التوريمة ،  .(5) «بن عادوا عليك فعل»:  وسلّوآلهعليهّصلج

 فإّن التفبيه في المقام وبن لّ يكن وااباً ، بالّ أنّه ال شّك في راحانه ،
__________________ 

 أمرين.:  «ف»( في 1)

 استلراكاً. «عليه»ييادة :  «ص»( في 2)

 من أبواب كتاب األيمان. 16و  12 ، الباب 143و  134:  16( انظر الوسائل 3)

 .106( الفحل : 4)

مممن أبممواب األمممر والفهممي ،  29، البمماب  476:  11، والوسممائل  388:  3( مجمممغ البيممان 5)

 .2الحليث 
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باعتبممار شمممفقته علممج عّممممار ،  وسممملّوآلهعليهّصلجخصوصمماً ممممن الفبممّي 

 ، كما ال يخفج. وعلمه بكراهة ضكلّّ عّمار بألفال الكفر من دون ضورية

، ولكّن األولج : أن يفّرق بين بمكان التفّصمي بالتوريمة وبمكانمه  (1)هذا 

وفاقماً  (2)بهيرها ، بتحقّمق الموضموع فمي األّول دون الثماني و ألّن األصمحاب 

يعلمّ أو يظممّن  ذكممروا ممن شممروط ضحقّمق اإلكممراه : أن (3)للشميخ فممي المبسموط 

ه بالفتح أنّه لو امتفغ مّما  المكر 
اكمره عليمه وقمغ فيمما ضوّعمل عليمه ، ومعلموم  (4)

أّن المراد ليس امتفاعمه عفمه فمي الواقمغ ولمو ممغ اعتقماد المكمِره بالكسمر عملم 

ه ،  االمتفاع ، بمل المعيمار فمي وقموع الهمرر : اعتقماد المكمِره المتفماع المكمر 

ن التورية ، وال يصلق ممغ المتمّكن ممن التفّصمي وهذا المعفج يصلق مغ بمكا

ه عليمه وعملم  بهيرها و ألّن المفمروض ضمّكفمه ممن االمتفماع ممغ اّطمالع الُمكمر 

 وقوع الهرر عليه.

والحاصل : أّن التاليم بين امتفاعمه ووقموع الهمرر المذ  همو المعتبمر 

، فمافهّ في صلق اإلكراه مواود مغ التمّكن بالتورية ، ال مغ التمّكن بهيرهما 
(5). 

__________________ 

 .«ص»في  «هذا»( لّ ضرد 1)

، والشمهيل الثماني فممي  51:  2، والعالّمممة فمي التحريمر  13:  3( مثمل المحقّمق فمي الشمرائغ 2)

، والمحقّمق السمب وار  فمي الكفايمة :  11:  2، والسيّل السفل في نهاية المرام  20:  6الروضة 

198. 

 .51:  5( المبسوط 3)

 ما.:  «ع»و  «م»في  (4)

 .«ف»في  «هذا ولكن بلج فافهّ»( لّ ضرد : 5)

الفممممممممممممرق بممممممممممممين 
التفصمممممممي بمكمممممممان 

بالتوريممممممممممممممممممممممممممممة 
 وبمكانه بهيرها
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ّّ بّن ممما ذكرنمما ممن اعتبممار العجمم  عمن التفّصممي بنّممما همو فممي اإلكممراه  لم

ه  غ للمحرما  ، ومفاطه ضوقّم دفغ ضرر المكمِره علمج ارضكماب المكمر  المسّوِ

ا اإلكمراه الرافممغ أللممر المعمامال  ، فالظمماهر أّن المفماط فيممه عمملم عليمه ، وأّممم

طيب الففس بالمعاملة ، وقل يتحقّق مغ بمكان التفّصمي ، ممثالً ممن كمان قاعملاً 

في مكان خاّص خاٍل عن الهير متفّرراً لعبادة أو مطالعة ، فجماءه ممن أكرهمه 

لج دفغ ضرره وهمو ٍء مّما عفله وهو في هذه الحال رير قادٍر ععلج بيغ شي

مل مل يكفونمه  كارهل للخروج عن ذلك المكان لكن لو خرج كان لمه فمي الخمارج خ 

شّر المكِره ، فالظاهر صلق اإلكراه بيف ٍذ ، بمعفج علم طيب الففس لمو بماع 

ل ممه باضمرين عفمله ، وضوقّمم دفمغ ضمرر ذلك الشمي ء ، بخمالف ممن كمان خ 

ل ممه بلفعمه وطمرده  و فمإّن همذا ال يتحقّمق فمي بقّمه بكراه الشخو علج أممر خ 

اإلكراه ، ويكمذّب لمو ادّعماه ، بخمالف األّول بذا اعتمذر بكراهمة الخمروج عمن 

 ذلك المف ل.

ولمو فممرض فممي ذلممك المثممال بكراهممه علممج محممّرٍم لممّ يعممذر فيممه بمجممّرد 

ضقلّم الفرق بين الجبر واإلكمراه فمي  (1)كراهة الخروج عن ذلك المف ل ، وقل 

 .(2)رواية ابن سفان 

فاإلكراه المعتبر في ضسويه المحظمورا  ، همو : اإلكمراه بمعفمج الجبمر 

 : اإلكراه الذ  ذكر (4)، والرافغ أللر المعامال  هو  (3)المذكور في الرواية 
__________________ 

 فقل.:  «ش»( في 1)

 .313( ضقلّم  في الصفحة 2)

 .«خ»و  «ن»ومصّححتي  «ف»من  «في الرواية»( عبارة 3)

 بياض. «ص»في « و»، ومحّل  «وهو»:  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»( في 4)

عممممممممممملم اعتبمممممممممممار 
 العجممممممممممممم  فمممممممممممممي
اإلكممممممممراه الرافممممممممغ 

 أللر المعامال 

 المممممممممممممراد مممممممممممممن
اإلكممممممممراه الرافممممممممغ 

 أللر المعامال 
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أنّممه قممل يكممون مممن األب والولممل والمممرأة ، والمعيممار فيممه : عمملم طيممب  (1)فيهما 

، ال الهرورة واإللجاء وبن كان هو المتبادر ممن لفمظ اإلكمراه  (2)الففس فيها 

عليمه ، فيكمون الفمرق بيفمه وبمين  (4)اإلكراه في بمليث الرفمغ  (3)و ولذا يحمل 

االضمممطرار المعطممموف عليمممه فمممي ذلمممك الحمممليث اختصممماص االضمممطرار 

بالحاصل ال من فعل الهيمر كمالجوع والعطمش والممرض ، لكمّن الملاعي علمج 

اعتبممار ممما ذكرنمما فممي المعممامال  هممو أّن العبممرة فيهمما بالقصممل الحاصممل عممن 

ْل )علج ذلك بقوله ضعمالج  (5)ستللّوا طيب الففس و بيث ا  (6) (تِجالاَر ع َىالْن تاَلرا

، وعمموم اعتبممار  (8) «بالّ عممن طيمب نفسمه (7)ال يحمّل ممال اممرٍإ مسملّ »و ، 

طمالق ممن  (10)، وخصموص مما ورد فمي فسماد  (9)اإلرادة في صمّحة الطمالق 

 .(11)طلّق للملاراة مغ عياله 
__________________ 

 ، وفي سائر الفسخ : ذكر في ضلك الرواية. «ن»ومصّححة  «ش»و  «ف»( كذا في 1)

 .«ف»في  «فيها»( لّ ضرد 2)

 ، وفي سائر الفسخ : ضحمل. «نحمل»:  «ف»، وفي  «ش»و  «ص»،  «ن»( كذا في 3)

 .307( المتقلّم في الصفحة 4)

 .265:  22، والجواهر  114( انظر مقابس األنوار : 5)

 .29( الفساء : 6)

 .«ف»في  «مسلّ»د ( لّ ضر7)

 .309، الحليث  113:  2( عوالي الآللي 8)

 من أبواب مقلّما  الطالق. 11، الباب  285:  15( انظر الوسائل 9)

 في خصوص.:  «في فساد»بلل  «ف»( في 10)

 من أبواب مقلّما  الطالق. 38، الباب  332:  15( انظر الوسائل 11)
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فقل ضلّخو مّما ذكرنما : أّن اإلكمراه الرافمغ أللمر الحكمّ التكليفمي أخمّو 

 من الرافغ أللر الحكّ الوضعي.

ولو لوبظ ما هو المفاط في رفغ كّلٍ مفهما ، ممن دون مالبظمة عفموان 

العموم ممن وامه و ألّن المفماط فمي رفمغ الحكمّ  (1)اإلكراه كان  الفسبة بيفهما 

الهممرر ، وفممي رفممغ الحكممّ الوضممعي هممو عمملم اإلرادة  (2)التكليفممي هممو دفممغ 

 وطيب الففس ،

وممن هفمما لممّ يتأّممل أبمملل فممي أنّمه بذا أُكممره الشممخو علمج أبممل األمممرين 

المحّرمين ال بعيفه ، فكملم مفهمما وقمغ فمي الخمارج ال يتّصمم بمالتحريّ و ألّن 

الهرر المتوقّم علمج فعمل أبملهما ، أّمما  (4)الحرمة دفغ  (3)المعيار في رفغ 

لممو كانمما عقمملين أو بيقمماعين كممما لممو اكممره علممج طممالق ببممل  يواتيممه ، فقممل 

بطيمب نفسمه  (6)فمي أّن مما يختماره ممن الخصوصميّتين  (5)استشكل رير وابمل 

، مكمره  (8)بلواعيمه الففسمانية الخارامة عمن اإلكمراه  (7)ويرّاحه علج اآلخمر 

 بل ؟ه ، أم العليه باعتبار افس
__________________ 

 .«ش»من  «بيفهما»( كلمة 1)

 رفغ.:  «ف»( في 2)

 ، وفي ريرها : دفغ. «ف»( كذا في 3)

 رفغ.:  «ف»( في 4)

، ولممّ نعثممر علممج مستشممكٍل ريممره ، نعممّ فممي  51:  2( استشممكل فيممه العالّمممة فممي التحريممر 5)

 ا.ما يفيل هذ 163 162:  25والحلائق  21:  9المسالك 

 الخصوصيّين.:  «ش»و  «ع»،  «م»،  «خ»( في 6)

و  «ن»ومصمممّححتي  «ع»وهمممامش  «ص»و  «ف»ورد  فمممي  «علمممج اآلخمممر»( عبمممارة 7)

 ، ولّ ضرد في ريرها. «خ»

 من اإلكراه.:  «ف»( في 8)

الفممممممممممممرق بممممممممممممين 
كممممممممممممممممممممممممممممممام األب

التكليفيمممممممممممممممممممممممممممممة 
 واألبكمممممممممممممممممممممممممممام

 الوضعية

لمممممممممممممممو أكمممممممممممممممره 
الشممممممممخو علممممممممج 

 أبل األمرين
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علمج  (2)وبن بملمه بعهمهّ  (1)أفتج في القواعل بوقوع الطالق وعلم اإلكمراه 

 لاهما مبهمة.ما بذا قفغ المكره بطالق بب

لكّن المسألة عفلهّ رير صافية عن اإلشمكال و ممن اهمة ملخليّمة طيمب 

الممففس فممي اختيممار الخصوصمميّة وبن كممان األقممو  وفاقمماً لكممّل مممن ضعممّرض 

ضحقّق اإلكراه لهةً وعرفاً ، مغ أنّه لو لمّ يكمن همذا مكرهماً عليمه لمّ  (3)للمسألة 

دائممماً ببممل  خصوصمميّا   يتحقّممق اإلكممراه أصممالً و بذ المواممود فممي الخممارج

 المكره عليه و بذ ال يكاد يتّفق اإلكراه بج ئّي بقيقّي من اميغ الجها .

نعّ ، هذا الفمرد مختمار فيمه ممن بيمث الخصوصميّة ، وبن كمان مكرهماً 

عليه من بيث القلر المشترك ، بمعفج أّن واموده الخماراّي نماٍش عمن بكمراٍه 

ّم باعتبممار أصممل الفعممل ، ويسممتحقّه واختيممار و ولممذا ال يسممتحّق الممملح أو الممذ

 باعتبار الخصوصيّة.

وضظهر الثمرة فيما لو ضرضّب ألر علج خصوصميّة المعاملمة الموامودة و 

فإنّممه ال يرضفممغ بمماإلكراه علممج القمملر المشممترك ، مممثالً لممو أكرهممه علممج شممرب 

الماء أو شرب الخمر ، لّ يرضفغ ضحريّ الخممر و ألنّمه مختمار فيمه ، وبن كمان 

 ، وكذا لو أكرهه علج بيغ صحيح أو فاسل ، (4) في أصل الشرب مكرهاً 
__________________ 

 .60:  2( القواعل 1)

عن بعمض األالّمة ، ولكمن لمّ نتحقّقمه ممن  118( نقله المحقّق التستر  في مقابس األنوار : 2)

 هو.

ي نهايمة الممرام ، وسبطه فم 21:  6، والروضة البهيّة  21:  9( كالشهيل الثاني في المسالك 3)

 وريرهّ. 163:  25، والمحلّث البحراني في الحلائق  12:  2

 في افس الشرب.:  «ف»( في 4)
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فإنّه ال يرضفغ ألر الصحيح و ألنّه مختار فيه وبن كان مكرهاً فمي امفس البيمغ 
 ال يترضّب علج الجفس ألرل يرضفغ باإلكراه. (2)، لكفّه  (1)

بيمغ مماٍل أو بيفماء مماٍل مسمتحّق لمّ يكمن  ومن هفا يعلّ أنّه لو اكره علمج

بكراهاً و ألّن القلر المشترك بين الحّق وريره بذا أُكمره عليمه لمّ يقمغ بماطالً ، 

وبالّ لوقغ اإليفاء أيهاً باطالً ، فإذا اختار البيغ صّح و ألّن الخصوصية ريمر 

 هو القلر المشترك رير مرضفغ األلر. (3) مكره عليها ، والمكره عليه و

لممو أكرهممه علممج بيممغ ممماٍل أو أداء ممماٍل ريممر مسممتحّق ، كممان بكراهمماً و و

ين ، كمما لمو أكرهمه  ألنّمه ال يفعمل البيمغ بالّ فمراراً ممن بللمه أو وعيمله المهمرَّ

علممج بيممغ داره أو شممرب الخمممر و فممإّن ارضكمماب البيممغ للفممرار عممن الهممرر 

 األُخرو  ببلله أو التهّرر اللنيو  بوعيله.

ّّ بّن بكراه أبل الشخصين علج فعٍل وابل بمعفج بل اممه عليهمما كفايمةً  ل

وبيعادهما علج ضركه كإكراه شخٍو وابمٍل علمج أبمل الفعلمين ، فمي كمون كمّلٍ 

هاً.  مفهما ُمكر 

، وقمل يتعلّممق واعلمّ أّن اإلكمراه : قمل يتعلّمق بالمالمك والعاقمل ، كمما ضقملّم 

بالمالمك دون العاقممل ، كممما لممو اكممره علممج التوكيممل فممي بيممغ مالممه و فممإّن العاقممل 

 الفهولي بعل (4)قاصل مختار ، والمالك مجبور ، وهو داخل في عقل 
__________________ 

 .«ف»في  «وكذا لو أكرهه بلج افس البيغ»( لّ ضرد 1)

 لكن.:  «ف»( في 2)

 فقط. «خ»و  «ف»من  «( الواو3)

 العقل.:  «ش»و  «ص»،  «ع»،  «م»( في 4)

أكمممممممره أبمممممممل  لمممممممو
الشخصممممممين علممممممج 

 فعل وابل

صممممممممممور ضعلمممممممممممق 
 اإلكراه
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بِمغ »مالبظة عملم ضحقّمق الوكالمة ممغ اإلكمراه ، وقمل يمفعكس ، كمما لمو قمال : 

 (1)، واألقو  هفا الصمّحة و ألّن العقمل هفما  «مالي أو طلّق يواتي وبالّ قتلتك

المكمره بذا كمان  (2)من بيث بنّه عقل ال يعتبر فيمه سمو  القصمل الموامود فمي 

اقلاً ، والرضا المعتبر من المالك مواود بمالفرض ، فهمذا أولمج ممن المالمك ع

 المكره علج العقل بذا رضي البقاً.

وابتمل فمي المسمالك عملم الصمّحة و نظمراً بلمج أّن اإلكمراه يُسمِقط بكمّ 

ّّ قمال : والفمرق بيفهمما أّن  اللفظ ، كمما لمو أممر المجفمون  بمالطالق فطلّقهما ، لم

ه فإّن عبارضه مسلوبة لعمارِض ضخلّمِم عبارة المجفون مسل وبة ، بخالف المكر 

، انتهممج. وهممو  (3)القصممل ، فممإذا كممان اآلمممر قاصمملاً لممّ يقمملح بكممراه المممأمور 

 بسن.

أيهمماً : لممو اكممره الوكيممل علممج الطممالق ، دون الموّكممل ، ففممي  (4)وقممال 

سملب : من ضحقّق االختيار في الموّكمل المالمك ، وممن  (5)صّحته واهان أيهاً 

 ، انتهج. (6)عبارة المباشر 

وربما يستلّل علج فساد العقل في هذين الفرعين بما دّل علج رفمغ بكمّ 

 اإلكراه.
__________________ 

 .«ف»في  «هفا»( لّ ضرد 1)

 .«م»ييادة : المالك ، بالّ أنّه شطب عليها في  «ش»( في رير 2)

 .22:  9( المسالك 3)

 .«ف»في  «قال»( لّ ضرد 4)

 .«ف»في  «أيهاً »لّ ضرد  (5)

 .23:  9( المسالك 6)
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ممن أنّمه بنّمما يرفمغ بكمماً لابتماً علمج المكمره لموال  (1)ء وفيه : مما سميجي

 اإلكراه ، وال ألر للعقل هفا بالفسبة بلج المتكلّّ به لوال اإلكراه.

ومّممما يميّممل ممما ذكرنمما : بكممّ المشممهور بصممّحة بيممغ المكممره بعممل لحمموق 

علوم أنّه بنّمما يتعلّمق بحاصمل العقمل المذ  همو أممر مسمتمّر ، الرضا ، ومن الم

، وأّمما المتلفّظ بمالكالم المذ  صملر مكرهماً فمال معفمج  (2)وهو الفقمل واالنتقمال 

 للحوق الرضا به و ألّن ما مهج وانقطغ ال يتهيّر عّما وقغ عليه وال يفقلب.

بلمج المعفمج ، ربما يستشكل هفا في الحكّ المذكور : بأّن القصمل  (3)نعّ 

ولو علج واه اإلكمراه شمرط فمي االعتفماء بعبمارة العقمل ، وال يعمرف بالّ ممن 

قبل العاقل ، فإذا كان مختاراً أمكن ببرايه بأصمالة القصمل فمي أفعمال العقمالء 

 االختيارية ، دون المكره عليها.

اللهّ بالّ أن يقال : بّن الكالم بعل ببراي القصل وعملم ضكلّمّ العاقمل الريماً 

ّرياً أ و ُمو 
هاً ، مغ أنّه يمكن باراء أصالة القصل هفما أيهماً ،  (4) ولو كان ُمكر 

 فتأّمل.
__________________ 

 .«ولانياً »عفل قوله :  332ء في الصفحة ( يجي1)

 مستمّر بالفقل واالنتقال.:  «ف»( في 2)

.:  «نعّ»بلل  «ف»( في 3) ّّ  ل

 .«ف»في  «أو موّرياً »( لّ ضرد 4)
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 (1) «فروع»

أكرهممه علممج بيممغ وابممٍل ريممر معمميّن مممن عبمملين فباعهممما أو بمماع  (2)لممو 

 بشكال. (3)نصم أبلهما ، ففي التذكرة 

أقممول : أّممما بيممغ العبمملين ، فممإن كممان ضمملريجاً ، فالظمماهر وقمموع األّول 

ادّعممج  مكرهمماً دون الثمماني ، مممغ ابتمممال الرامموع بليممه فممي التعيممين ، سممواءً 

 العكس ، أم ال.

ه عليمه ،  ولو باعهما دفعة ، ابتممل صمّحة الجميمغ و ألنّمه خمالف المكمر 

ء مفهممما عممن بكممراه ، وبطممالن الجميممغ و لوقمموع والظمماهر أنّممه لممّ يقممغ شممي

هاً عليه وال ضرايح ، واألّول أقو .  أبلهما مكر 

 ّّ دفعمة ، فماألقو   (4)بليمه ريمره وباعهمما ولو اكره علج بيغ معميٍّن فهم

 الصّحة في رير ما اكره عليه.

 الفصم اآلخر (6)بقصل بيغ  (5)وأّما مسألة الفصم ، فإن باع الفصم 
__________________ 

 فرع.:  «ش»( في 1)

 ، وفي سائر الفسخ : ولو. «ن»ومصّححة  «ف»( كذا في 2)

 .462:  1( التذكرة 3)

 ما.فباعه:  «ف»( في 4)

بلممج  «ن»، بالّ أنّممه أُشممير فممي  «بعممل اإلكممراه علممج الكمملّ »ييممادة :  «ش»و  «ف»( فمي ريممر 5)

 ييادضها.

، ولممّ ضممرد فممي ريرهمما ، وفممي  «ن»و  «م»ومصممّححة  «ش»و  «ف»مممن  «بيممغ»( كلمممة 6)

 بللها : أن يبيغ. «ص»

اإلكممممممممممراه علممممممممممج 
بيمممممممغ عبمممممممل ممممممممن 

 عبلين

اإلكممممممممممراه علممممممممممج 
معمممممممممممين فهمممممممممممّ 

 ريره بليه
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ال فمي امتثاالً للُمكِره بفاًء علج شمول اإلكراه لبيمغ المجمموع دفعتمين فمال بشمك

هماً عليمه ، وبن كمان لراماء أن يقفمغ المكمِره بالفصمم كمان أيهماً  وقوعه مكر 

 بكراهاً ، لكن في سماع دعو  البائغ ذلك مغ علم األمارا  نظر.

ممن الفمرع الممذكور فمي التحريمر ، قمال  (1)بقي الكالم فيما وعلنا ذكره 

 (2)اويماً ، فماألقرب وقموع الطمالق في التحرير : لو اكره علج الطالق فطلّق ن

 ، انتهج.

ونحوه في المسالك ب يادة ابتمال علم الوقوع و ألّن اإلكراه أسمقط ألمر 

 .(3)اللفظ ، ومجّرد الفيّة ال بكّ لها 

وبكممي عممن سممبطه فممي نهايممة المممرام : أنّممه نقلممه قمموالً ، واسممتلّل عليممه 

ه واإلكمراه يتحقّمق بعموم ما دّل من الفّو واإلاماع علمج بطمالن عقمل المكم ر 
ّّ قمال : والمسمألة محمّل بشمكال  (4) ،  (5)هفا و بذ المفروض أنّه لواله لما فعله لم

 انتهج.

وعن بعض األالّة : أنّه لو علّ أنّه ال يل مه بالّ اللفظ ولمه ضجريمله عمن 

 اإلكراه مغ (7)وبنّما يحتمل  (6)القصل ، فال شبهة في علم اإلكراه 
__________________ 

 .311( في الصفحة 1)

 .51:  2( التحرير 2)

 .22:  9( المسالك 3)

 ومقابس األنوار : متحقّق. «ص»( في مصّححة 4)

 .117، وبكاه المحقّق التستر  في مقابس األنوار :  12:  2( نهاية المرام 5)

ّّ ما أفاده بعض األالّة ، وهو الفاضل األصبهاني 6) :  2 فمي كشمم اللثمام سرهقلس( بلج هفا ض

 ، وباقي الكلما  من الحاكي. 119

، وفممي مصممّححة  «ضحمممل علممج اإلكممراه»:  «ف»( كممذا فممي أكثممر الفسممخ والمصمملر ، وفممي 7)

 يحمل علج اإلكراه.:  «ن»

اإلكممممممممممراه علممممممممممج 
 الطالق
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،  (1)عمملم العلممّ بممذلك ، سممواء لممّن لمم وم القصممل وبن لممّ يممرده المكممره ، أم ال 

 انتهج.

ّّ بّن بعمض المعاصمرين  ، وبفماه علمج  (3)لك ذكمر الفمرع عمن المسما (2)لم

ه ، وامم م بوقمموع  ه ال قصممل لممه أصممالً ، فممردّه بثبممو  القصممل للمكممر  أّن المكممر 

هاً عليه.  الطالق المذكور مكر 

ه عمن قصمل  وفيه : مما عرفم  سمابقاً : ممن أنّمه لمّ يقمل أبملل بخلمّو الُمكمر 

معفج اللفظ ، وليس هذا مراداً من قولهّ : بّن المكمره ريمر قاصمٍل بلمج ممللول 

ه والفهمولي فمي ذلمك كمما عرفم  ال لفظ و ولذا شّرك الشهيل الثاني بين الُمكمر 

 ، فبفاء هذا الحكّ في هذا الفرع علج ما ذكر ضعيم الّاً.ـ  (4)سابقاً 

اللفمظ  (5)وكذا ما ضقلّم عن بعض األالّة : من أنّمه بن علمّ بكفايمة مجمّرد 

بلمج واموب التوريمة المجّرد عن الفيّة ففو  اختياراً صمّح و ألّن مرامغ ذلمك 

علج العارف بها المتفّطن لها و بذ ال فرق بين التخلّو بالتورية وبين ضجريمل 

اللفظ عن قصل المعفج بحيمث يمتكلّّ بمه الريماً ، وقمل عرفم  أّن لماهر األدلّمة 

واألخبار الواردة في طالق المكره وعتقه : عملم اعتبمار العجم  عمن التوريمة 
(6). 

__________________ 

 .117كاه المحقّق التستر  في مقابس األنوار : ( ب1)

 .15:  32في الجواهر  سرهقلس( هو صابب الجواهر 2)

 ( ضقلّم الفرع عن المسالك في الصفحة السابقة.3)

 .310( رااغ الصفحة 4)

 .«ع»، وشطب عليها في  «ص»في  «مجّرد»( لّ ضرد 5)

 .. الفتاو ، قوله : الذ  يظهر من الفصوص و 313( رااغ الصفحة 6)
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 وضوضيح األقسام المتصّورة في الفرع المذكور :

أّن اإلكراه الملحموق بوقموع الطمالق قصملاً بليمه راضمياً بمه ، بّمما أن ال 

يكممون لممه دخممل فممي الفعممل أصممالً ، بممأن يوقممغ الطممالق قصمملاً بليممه عممن طيممب 

همو اإلكمراه و لبفائمه علمج ضحّممل الهمرر الففس ، بحيث ال يكون اللاعي بليه 

المتوّعل به ، وال يخفج بلاهة وقوع الطمالق هفما ، وعملم امواي بممل الفمرع 

عليه ، فال معفج لجعله في التحريمر أقمرب ، وذكمر ابتممال عملم  (1)المذكور 

الوقوع في المسالك ، واعلمه قموالً فمي نهايمة الممرام واستشمكاله فيمه و لعمموم 

 الفّو واإلاماع.

وكذا ال يفبهي التأّمل في وقوع الطمالق لمو لمّ يكمن اإلكمراه مسمتقال فمي 

 ٍء اختيارّ  للفاعل.داعي الوقوع ، بل هو بهميمة شي

وبن كان اللاعي هو اإلكراه ، فإّما أن يكون الفعل ال من اهمة المتخلّو 

عن الهرر المتوّعل بمه ، بمل ممن اهمة دفمغ الهمرر الالبمق للمكمِره بالكسمر 

فطلّمق الوالمل  «طلّمق يواتمك وبالّ قتلتمك أو قتلم  نفسمي»ه ولمله : كمن قال لم

خوفاً من قتل الولل نفسمه ، أو قتمِل الهيمر لمه بذا ضعمّرض لقتمل والمله ، أو كمان 

اللاعي علج الفعل شفقةً ديفيّة علج المكِره بالكسر أو علج المطلّقمة ، أو علمج 

 حّرم.ريرهما مّمن يريل نكاح ال واة ل الّ يقغ الفاس في م

 والحكّ في الصورضين ال يخلو عن بشكال.

وبن كمان الفعممل لمملاعي الممتخلّو مممن الهمرر ، فقممل يكممون قصممل الفعممل 

ه أّن الحذر ال يتحقّق بالّ بإيقاع الطالق بقيقةً و لهفلته عمن  ألال اعتقاد المكر 

 أّن التخلّو رير متوقّم علج القصل بلج وقوع ألر الطالق
__________________ 

 أ  الفرع المفقول عن التحرير.( 1)

اإلكمممممممممراه  أقسمممممممممام
علمممممممج الطمممممممالق ، 

 وأبكامها
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وبصممول البيفونممة ، فيمموّطن نفسممه علممج رفممغ اليممل عممن ال واممة واإلعممراض 

 عفها ، فيوقغ الطالق قاصلاً ، وهذا كثيراً ما يتّفق للعواّم.

وقل يكون هذا التوطين واإلعراض من اهمة اهلمه بمالحكّ الشمرعّي أو 

اإلكمراه ،  (3)ق يقمغ ممغ فم عّ أّن الطمال (2)مذهب بعض العاممة  (1)كونه رأ  

ه  فإذا أُكره علج الطمالق طلّمق قاصملاً لوقوعمه و ألّن القصمل بلمج اللفمظ المكمر 

عليممه بعممل اعتقمماد كونممه سممبباً مسممتقال فممي وقمموع البيفونممة يسممتل م القصممل بلممج 

بذلك ويوّطفها عليه ، وهمذا أيهماً كثيمراً مما يتّفمق  (4)وقوعها ، فيرضي نفسه 

 للعوام.

والحكمممّ فمممي هممماضين الصمممورضين ال يخلمممو عمممن بشمممكال ، بالّ أّن ضحقّمممق 

 اإلكراه أقرب.

 ّّ ه بمما فعلمه صمّح  (6)المشهور بين المتأّخرين  (5)ل : أنّه لو رضي الُمكر 

 أّن عليه اضّفاقهّ و ألنّه عقل (8)ضبعاً للحلائق  (7)العقل ، بل عن الرياض 
__________________ 

 .261بصيهة الماضي ، ال المصلر ، هلاية الطالب :  (رأ )( قال الشهيل  في شربه : 1)

 .310( مثل ما ضقلّم عن أبي بفيفة وأصحابه في هامش الصفحة 2)

 علج.:  «ف»( في 3)

 ، وفي سائر الفسخ : نفسها. «ص»ونسخة بلل  «ش»و  «ف»( كذا في 4)

 .«م»، لكن شطب عليها في  «بنّ »يادة : ي «ص»و  «ع»،  «م»( في 5)

 164:  1، والتحريمممر  124:  1. والعالّمممة فمممي القواعممل 14:  2( كممالمحقّق فممي الشمممرائغ 6)

:  3. والشمهيل الثماني فمي المسمالك 110، واللمعمة :  192:  3وريرهما. والشهيل فمي الملروس 

 . وريرهّ.226:  3، والروضة البهية  156 155

 .. ، وفيه : بّن لاهرهّ االضّفاق 511:  1( الرياض 7)

 .. ، وفيه : ولاهرهّ أيهاً االضّفاق 373:  18( الحلائق 8)

و عقمممممل المكمممممره لممممم
 ضعقبه الرضا

االسممممممتلالل علممممممج 
 الصّحة
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 بقيقي ، فيملّر ألره مغ ااتماع باقي شرائط البيغ ، وهو طيب الففس.

اعتبممار مقارنممة طيممب الممففس للعقممل ، خاليممةل عممن الشمماهل ،  (1)ودعممو  

 ملفوعةل باإلطالقا .

اعتبارهمما فممي مفهموم العقممل ، الماليم مفممه عمملم وأضمعم مفهمما : دعمو  

 الفهولي عقلاً بقيقة. (2)كون عقل 

وأضعم من الكّل : دعو  اعتبار طيمب نفمس العاقمل فمي ضمألير عقمله ، 

ه بحّق ، وكمون بكراهمه علمج العقمل ضعبّملياً ال  الاليم مفه علم صّحة بيغ الُمكر 

 .(3)لتألير فيه 

و بيممث بّن المالمك طيّممب الممففس ويميّمله : فحممو  صمّحة عقممل الفهمولي 

بوقوع ألر العقل ورير مفشم  للفقمل بكالممه ، وبمهماء بنشماء الهيمر لميس بالّ 

طيب الففس بمهمونه ، وليس بنشاًء مسمتأنفاً ، ممغ أنّمه لمو كمان فهمو موامود 

هفا ، فلّ يصلر من المالك هفالك بالّ طيب المففس بانتقالمه متمأّخراً عمن بنشماء 

فيما نحن فيه مغ يائل ، وهو بنشاهه للفقل الممللول عليمه  العقل ، وهذا مواود

 من أّن عقله بنشاء بقيقّي. (4)بلفظ العقل و لما عرف  

مفقمود هفما وهمو طيمب نفمس  (5)وضوّهّ : أّن عقل الفهولي واال لما هو 

 ، ملفوع : بالقطغ بأّن طيب الففس ال الر له ،ـ  العاقل بما يفش ه
__________________ 

 .268 267:  22دّعج ذلك صابب الجواهر ، انظر الجواهر ( ا1)

 العقل.:  «ف»( في 2)

 في عقله.:  «ف»( في 3)

 وما بعلها. 309( رااغ الصفحة 4)

 ييادة : به. «ش»و  «م»( في 5)
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فممي صمملق العقليممة و بذ يكفممي فيممه مجممّرد قصممل اإلنشمماء المممللول عليممه  (1)ال 

 واالنتقال و لعلم ملخليّة رير المالك فيه.باللفظ المستعمل فيه ، وال في الفقل 

: ممن ضموّهّ أّن المكمره ال قصمل لمه بلمج  (2)نعّ ، لو صّح مما ذكمر سمابقاً 

ممللول اللفمظ أصمالً ، وأنّمه قاصمل نفممس اللفمظ المذ  همو بمعفمج الصمو  كممما 

صّح أنّه ال يجل  ضعقّب الرضما ، بذ ال عقمل بيف مٍذ ، لكمن  (3)صّرح به بعض 

 .(4)نّه خالف المقطوع من الفصوص والفتاو  ، فرااغ عرف  سابقاً أ

 (5)فظهمر مّمما ذكرنما ضمعم وامه التأّممل فمي المسمألة كمما عمن الكفايممة 

وبن انتصمر لهمّ  .(7)ضبعاً للمحقّق الثاني فمي امامغ المقاصمل  (6)ومجمغ الفائلة 

ممن ضممأّخر عممفهّ  ْل )لج بقولممه ضعمما (8)بعممض م   (9) (إاِلّ أَْن تَكاُلالوَن تِجالالاَر ع َىالالْن تاَلالرا

 اللاّل علج اعتبار كون العقل عن التراضي مهافاً بلج الفبو ّ 
__________________ 

 .«ف»في  «ال»( لّ ضرد 1)

 وما بعلها. 308( رااغ الصفحة 2)

 ، والمصّرح بذلك همو صمابب الجمواهر ، انظمر «ف»في  «كما صّرح به بعض»( لّ ضرد 3)

 .267:  22الجواهر 

 .309 308( رااغ الصفحة 4)

 ، وفيها : فالمسألة محّل بشكال. 89( الكفاية : 5)

 : وما نعرف لها دليالً.ـ  ، وفيه بعل نقل الصّحة عن المشهور 156:  8( مجمغ الفائلة 6)

 ، وفيه : فللفظر فيها مجال. 62:  4( اامغ المقاصل 7)

 نعثر علج هذا البعض. ، ولّ «ف»في  «عفهّ»( لّ ضرد 8)

 .29( الفساء : 9)

 مختار المملّم
مممممممما اسمممممممتلّل بمممممممه 

 علج البطالن
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، مميّلاً بالفقض بالهمايل ، ممغ أنّهمّ  (1)المشهور اللاّل علج رفغ بكّ اإلكراه 

 لّ يقولوا بصّحته بعل لحوق الرضا.

والكمممّل كمممما ضمممر  و ألّن داللمممة اآليمممة علمممج اعتبمممار وقممموع العقمممل عمممن 

ر وبّممما بمفهمموم الوصممم ، وال بصممر كممما ال التراضممي بّممما بمفهمموم الحصمم

يخفج و ألّن االستثفاء مفقطغ ريمر مفمّرغ ، ومفهموم الوصمم علمج القمول بمه 

 مقيّل بعلم ورود الوصم مورد الهالب كما في

، ودعمو  وقوعمه هفما مقمام االبتمراي  (2) (َربائِبُكُُم الةّتِ: فِ: ُحُجالوِركُمْ )

اللممة اآليممة علممج اعتبممار سممبق ء ييممادة ضوضمميح لعمملم دممفوعممة ، وسمميجي

 .(3)التراضي في بيغ الفهولي 

 وأّما بليث الرفغ ، ففيه :

أّن المرفممموع فيمممه همممي المماخمممذة واألبكمممام المتهمممّمفة لمماخمممذة  أّوالع  

ء ، والحكّ بوقموف عقمله علمج رضماه راامغ بلمج أّن لمه المكره وبل امه بشي

 ضج بذلك ، وهذا بّق له ال عليه.أن ير

ه أو يفسمخ  نعّ ، قل يل م الطرف اآلخر بعلم الفسخ بتّج يرضمج المكمر 

ه  ، وهذا بل امل لهيمره ، والحمليث ال يرفمغ المماخمذة واإللم ام عمن ريمر المكمر 

، وأّما بل امه بعل طمول المملّة باختيمار البيمغ أو فسمخه ، فهمو ممن  (4)كما ضقلّم 

 ب  له باإلكراه ، ال من أبكام الفعل المتحقّقضوابغ الحّق الثا
__________________ 

 .307( المتقلّم في الصفحة 1)

 .23( الفساء : 2)

 .345( ستأضي مسألة بيغ الفهولي في الصفحة 3)

 ( لّ نقم علج التصريح به فيما ضقلّم.4)

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
 أدلّة البطالن

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
داللممممممممممة بممممممممممليث 
الرفمممممممممممغ علممممممممممممج 

 البطالن
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 علج واه اإلكراه.

ّّ بّن مما ذكرنما واضمح علمج القمول بكمون الرضما نماقالً   ، وكمذلك علمج ل

 القول بالكشم بعل التأّمل.

ع  و ه عليمه لموال اإلكمراه  ثا يا أنّه يلّل علج أّن الحكّ الثابم  للفعمل الُمكمر 

يرضفغ عفمه بذا وقمغ مكرهماً عليمه كمما همو معفمج رفمغ الخطمأ والفسميان أيهماً 

العقل الصمادر ممن المالمك ممغ  (1)وهذا المعفج مواود فيما نحن فيه و ألّن ألر 

لفقمل المممال ،  (3)اإلكممراه ، السمببيّة المسممتقلّة  (2)الفظممر عمن اعتبممار عملم  قطمغ

ومن المعلوم انتفاء هذا األلمر بسمبب اإلكمراه ، وهمذا األلمر الفماقو المترضّمب 

عليه مغ اإلكراه بيث بنّه ا ء العلّة التاّممة للملكيّمة ، لمّ يكمن لابتماً للفعمل ممغ 

المفممروض أّن الج ئيممة لابتممة لممه قطممغ الفظممر عممن اإلكممراه ليرضفممغ بممه و بذ 

 ؟(4)بوصم اإلكراه ، فكيم يعقل ارضفاعه باإلكراه 

 (5)وبعبممارةٍ اخممر  : اللمم وم الثابمم  للعقممل مممغ قطممغ الفظممر عممن اعتبممار 

اإلكممراه هممو اللمم وم المففممّي بهممذا الحممليث ، والممملّعج لبوضممه للعقممل  (6)عمملم 

 مرضفغبوصم اإلكراه هو وقوفه علج رضا المالك ، وهذا رير 
__________________ 

 .«ألر»علج كلمة  «م»و  «ن»( شطب في 1)

 .«علم»علج كلمة  «م»، وشطب في  «اعتبار علم»علج  «ن»( شطب في 2)

 ، وفي سائر الفسخ : سبب مستقّل. «خ»ومصّححة  «ش»و  «ف»( كذا في 3)

 .«ف»في  «بذ المفروض بلج باإلكراه»( لّ ضرد عبارة 4)

 .«اعتبار»لج كلمة ع «ن»( شطب في 5)

 فقط. «ش»من  «علم»( كلمة 6)
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 .(1)باإلكراه 

لكن يرد علمج همذا : أّن مقتهمج بكوممة الحمليث علمج اإلطالقما  همو 

ه  ضقيّلها بالمسبوقية بطيب الففس ، فال يجوي االستفاد بليهما لصمّحة بيمغ المكمر 

ه ،  فيرامغ ووقوفه علج الرضا الالبق ، فال يبقج دليل علج صّحة بيغ الُمكر 

 بلج أصالة الفساد.

، فمإذا  (3)علمج سمببيّة مسمتقلّة  (2)وبعبارةٍ اخر  : أدلّة صّحة البيغ ضملّل 

ه ، بل لو كان هفما مما يملّل  ه لّ يبق  لها داللة علج بكّ الُمكر  قيّل  بهير الُمكر 

ّّ من السببية المستقلّة كان دليمل اإلكمراه باكمماً  علج صّحة البيغ بالمعفج األع

قيِّلاً له فال يففغ عليه م
(4). 

مقيّمملةل  (6)للسمببيّة المسممتقلّة  (5)اللهمّ بالّ أن يقممال : بّن اإلطالقما  المفيمملة 

بحكمّ األدلّممة األربعمة المقتهممية لحرممة أكممل الممال بالباطممل وممغ عمملم طيممب 

ممب قه الرضمما أو لحق ممه ، ومممغ ذلممك فممال بكومممة  الممففس بممالبيغ المرضممّي بممه ، س 

 لبيغ المرضّي به سابقاً ال يعقل عروض اإلكراه له.للحليث عليها و بذ ا
__________________ 

 .«ف»في  «وهذا رير مرضفغ باإلكراه»( لّ ضرد 1)

 بنّما يلّل.:  «ف»( في 2)

 سببيّته المستقلّة.:  «ن»و  «ف»( في 3)

 ضصحيحاً. «ن»، وهامش  «ش»و  «ف»في  «بل لو كان بلج فال يففغ»( ورد  عبارة 4)

 المقيّلة.:  «ش»و  «ع»،  «خ»( في 5)

 .«ف»في  «المفيلة للسببيّة المستقلّة»( لّ ضرد 6)
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وأّمما المرضمّي بممه بالرضما الالبممق ، فإنّمما يعرضمه اإلكممراه ممن بيممث 

، وال نقممول بتممأليره ، بممل مقتهممج  (1)ذا  الموصمموف ، وهممو أصممل البيممغ 

 به. في ضأليره وواوب الوفاء (2)األدلّة األربعة ملخليّة الرضا 

فاإلطالقا  بعمل التقييمل ضثبم  التمألير التماّم لمجمموع العقمل المكمره عليمه 

ه عليمه  والرضما بمه البقمماً ، واليممه بحكمّ العقممل كمون العقمل الُمكممر 
بعممض  (3)

ال يرضفممغ بمماإلكراه و ألّن  (4)المممملّر التممام ، وهممذا أمممر عقلممي ريممر مجعممول 

أدلّة اإلكراه كمما ضرفمغ السمببيّة  اإلكراه مأخوذ فيه بالفرض ، بالّ أن يقال : بنّ 

المستقلّة التمي أفادضهما اإلطالقما  قبمل التقييمل ، ضرفمغ مطلمق األلمر عمن العقمل 

ه عليمه و ألّن التمألير الفماقو أيهماً اسمتفيل ممن اإلطالقما  بعمل ضقييملها  الُمكر 

ّّ مممن الالبممق  ، وهممذا ال يفممرق فيممه أيهمماً بممين اعممل الرضمما  (5)بالرضمما األعمم

كاشفاً و بذ علج األّول يكون ضمام الممملّر نفسمه ، وعلمج الثماني يكمون ناقالً أو 

 األمر المفت ع مفه العارض للعقل وهو ضعقّبه للرضا.
__________________ 

 أيهاً استلراكاً. «ع»و  «خ»، وورد  في  «قبل الرضا»ييادة :  «ص»( في 1)

،  «ة األربعمة بملخليّتمه للرضمابل مقتهج األدلّم»هكذا :  «ف»والعبارة في  «ش»( كذا في 2)

 وفي سائر الفسخ : بل ضقتهي األدلّة األربعة ملخليّةً للرضا.

 .«ف»في  «المكره عليه»( لّ ضرد 3)

 .«ش»ونسخة بلل  «ف»من  «أمر عقلّي رير مجعول»( عبارة 4)

لمج هفما ب .. ، وممن قولمه : بالّ أن يقمال «ف»بلج هفما لمّ يمرد فمي  .. ( من قوله : ألّن اإلكراه5)

كمما ضرفمغ »باسمتثفاء عبمارة  «ش»يائل ، وهذا المقلار لّ يمرد أيهماً فمي :  «ن»كتب عليه في 

 .«السببيّة المستقلّة
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وكيم كان ، فمذا  العقمل المكمره عليمه ممغ قطمغ الفظمر عمن الرضما أو 

ضعقّبه له ال يترضّب عليه بالّ كونه ا ء المملّر التماّم ، وهمذا أممرل عقلمّي قهمر  

بعل بكّ الشارع بكون المملّر التام هو المجموع مفمه وممن الرضما يحصل له 

 أو وصم ضعقّبه له ، فتأّمل.

 ؟بقي الكالم في أّن الرضا المتأّخر ناقلل أو كاشم

مقتهج األصل وعملم بملوث ِبمّل ممال الهيمر بالّ عمن طيمب نفسمه همو 

ء فممي ة الفقليّممة هممو الثمماني ، كممما سمميجياألّول ، بالّ أّن األقممو  بحسممب األدلّمم

 .(1)مسألة الفهولي 

الكشمم  (3): أّن مقتهج األصل هفا وفي الفهولي همو  (2)وربما يلّعج 

و ألّن مقتهج الرضا بالعقل السابق هو الرضا بما أفماده ممن نقمل الملمك بمين 

صملوره ، فإمهمماء الشممارع للرضمما بهممذا المعفمج وهممو الفقممل مممن بممين العقممل 

 ب اآللار عليه ال يكون بالّ بالحكّ بحصول الملك في يمان الفقل.وضرضّ 

وفيه : أّن مفاد العقل السابق ليس الفقل ممن بيفمه ، بمل نفمس الفقمل ، بالّ 

ه لما كان في يممان المتكلّّ ، فمإن كمان ذلمك اإلنشماء ممملّراً فمي نظمر  أّن بنشاء 

 بعمل بصمول أممٍر الشارع في يمان التكلّّ بلث األلمر فيمه ، وبن كمان ممملّراً 

 بلث األلر بعله.
__________________ 

 .409 408ء في الصفحة ( يجي1)

بعمل اختيماره ذلمك فمي  513:  1( لّ نعثر علج من ادّعمج ذلمك صمريحاً ، نعمّ فمي الريماض 2)

 الفهولي واعله موافقاً لألشهر ، قال : عمالً بمقتهج اإلااية.

 .«ف»في  «هو»( لّ ضرد 3)

الرضمممممما المتممممممأّخر 
 ناقل أو كاشم؟
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ي نظر الشمارع يتبمغ يممان بكممه الفاشم  ممن ااتمماع فحصول الفقل ف

ممما يعتبممر فممي الحكممّ و ولممذلك كممان الحكممّ بتحقّممق الملممك بعممل القبممول أو بعممل 

القممبض فممي الصممرف والسمملّ والهبممة ، أو بعممل انقهمماء يمممان الخيممار علممج 

رير مفاٍف لمقتهج اإليجاب ، ولّ يكن ضبعيهاً فمي مقتهماه  (1)مذهب الشيخ 

 يمفة.بالفسبة بلج األ

فممإن قلمم  : بكممّ الشممارع بثبممو  الملممك وبن كممان بعممل الرضمما ، بالّ أّن 

بكممّ بعممل  (2)بكمممه بممذلك لّممما كممان مممن اهممة بمهممائه للرضمما بممما وقممغ فكأنّممه 

 الرضا بثبو  الملك قبله.

قلمم  : المممراد هممو الملممك شممرعاً ، وال معفممج لتخلّممم يمانممه عممن يمممان 

فمي بيمغ الفهمولي بن شماء ّ  الحكّ الشرعي بالملك ، وسيأضي ضوضميح ذلمك
(3). 

وبن ش   ضوضيح ما ذكرنا فالبظ مقتهج فسخ العقمل و فإنّمه وبن كمان 

الّ للعقمل السمابق واعل مه كمأن لمّ يكمن ، بالّ أنّمه ال يرضفمغ بمه الملكيّمة السمابقة  ب 

 علج الفسخ و ألّن العبرة ب مان بلوله ال ب مان متعلّقه.

ّّ علج القول بالكشم ، هل للطر ه أن يفسمخ قبمل رضما ل ف الهير الُمكمر 

ه ، أم ال  .(4)يأضي بيانه في الفهولي بن شاء ّ  ؟الُمكر 
__________________ 

 .29، كتاب البيوع ، المسألة  22:  3( الخالف 1)

 فكان.:  «ف»( في 2)

، فمي بحمث الثممرة  412و ،  «القول في اإلااية والمردّ »في بحث  399( يأضي في الصفحة 3)

 ن الفقل والكشم.بي

، فمي بحمث الثممرة  412و ،  «القول في اإلااية والمردّ »في بحث  399( يأضي في الصفحة 4)

 بين الفقل والكشم.
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 ّسْلة

وممن شممروط المتعاقمملين : بذن السمميّل لممو كممان العاقممل عبمملاً ، فممال يجمموي 

وقغ عقلاً بالّ بإذن سيّله ، سواء كمان لففسمه فمي ذّمتمه أو بمما فمي للمملوك أن ي

َضالَرَب )يله ، أم لهيره و لعموم أدلّة علم اسمتقالله فمي أُمموره ، قمال ّ ضعمالج 

ع ال  َْوِدُر َى ح َش:ْ  ْم ُوكا َّ ثَةع َىْبداع  َّ  .(1) (ءل هللاُ 

وعممممن الفقيممممه بسممممفله بلممممج يرارة عممممن أبممممي اعفممممر وأبممممي عبممممل ّ 

المملمموك ال يجمموي نكابممه وال طالقممه بالّ بممإذن سمميّله. »، قمماال :  السممالمعليهما

من الطمالق امه ، بيمل م  َضالَرَب هللاُ )قمال : بيمل السميّل  ؟قل  : فإن كمان السميّل يوَّ

ع ال  َْوِدُر َى ح َش:ْ  ْم ُوكا َّ ثَةع َىْبداع   .(3) «؟الطالق (2)ء فشيأ،  (ءل َّ

 قريفة الرواية هو االستقالل و بذوالظاهر من القلرة خصوصاً ب
__________________ 

 .75( الفحل : 1)

 ء.، وفي سائر الفسخ : فشيـ  كما في بعض نسخ الفقيه «ن»ومصّححة  «ف»( كذا في 2)

ممن أبمواب مقملّما   45، البماب  343:  15، والوسمائل  4860، الحليث  541:  3( الفقيه 3)

 الطالق.

اشمممممممممممممممممممتراط بذن 
السمممممميّل لممممممو كممممممان 

 ً  العاقل عبلا
المممملليل علممممج هممممذا 

 الشرط
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عٍل رير قادر عليه ، فيعلّ علم اسمتقالله فيمما يصملق المحتاج بلج ريره في ف

 (1)ء ، فكمّل مما صملر عفمه ممن دون ملخليّمة الممولج فهمو شمرعاً عليه أنّه شي

بمف لمة العملم ، ال يترضّمب عليمه األلمر المقصمود مفمه ، ال أنّمه ال يترضّمب عليمه 

وأفعمممال العبيمممل موضممموعا  ألبكمممام كثيمممرة  ؟!بكمممّ شمممرعي أصمممالً ، كيمممم

 ر.كاألبرا

وكيممم كممان ، فإنشمماءا  العبممل ال يترضّممب عليهمما آلارهمما مممن دون بذن 

المولج ، أّما مغ اإلذن السابق فال بشكال ، وأّما ممغ اإلاماية الالبقمة فيحتممل 

علم الوقوع و ألّن المفغ فيه ليس من اهمة العوضمين اللَّمذ ين يتعلّمق بهمما بمّق 

ممن التصمّرف فمي السمابق وأن  (2)جي  ، فله أن يرضج بما وقغ علج مالمه الم

ال يرضج ، بل المفغ من اهٍة رااعٍة بلج نفس اإلنشاء الصادر ، ومما صملر 

 علج واٍه ال يتهيّر مفه بعله.

وبتقريٍر آخر : بّن اإلااية بنّما ضتعلّق بمهمون العقل وباِصمِله أعفمي : 

نحن فيه ليس مفوطاً برضما الممولج قطعماً و بذ  انتقال المال بعوض وهذا فيما

المفممروض أنّممه أافبممّي عممن العوضممين ، وبنّممما لممه بممّق فممي كممون بنشمماء هممذا 

المهمون قائماً بعبله ، فإذا وقغ علج واٍه يستقّل به العبل فلحموق اإلاماية ال 

 يخراه عن االستقالل الواقغ عليه قطعاً.

 (3)و لحوق بااية الممولج و لعمموم أدلّمة الوفماء بمالعقود بالّ أّن األقو  ه

 ، والمخّصو بنّما دّل علج علم ضرضّب األلر علج عقل العبل من
__________________ 

 ء.ييادة : ال شي «ف»( في 1)

 ، وفي سائر الفسخ : بما وقغ له. «ن»ومصّححة  «ش»و  «ف»( كذا في 2)

 .1، المائلة :  (اْلعُوُو ِ أَْوفُوا بِ )( كما في قوله ضعالج 3)

 همممممل يففمممممذ بنشممممماء
العبمممممممل بذا لحقتمممممممه 

 ؟بااية السيل

مختمممممممار المملمممممممم 
 ودليله



 339 ..................................................................................................  ةلأسم

دون ملخليّمة الممولج أصمالً سمابقاً والبقمماً ال ملخليمة بذنمه السمابق ، ولمو شممّك 

 أيهاً واب األخذ بالعموم في مورد الشّك.

ّّ من اإلااية : الصحيحة السمابقة و فمإّن امواي الفكماح  ويميّل برادة األع

 ، ّّ بالّ أنّممه خممرج الطممالق يكفيممه لحمموق اإلامماية ، فممالمراد بمماإلذن هممو األعمم

بالمملليل ، وال يلمم م ضممأخير البيممان و ألّن الكممالم المممذكور مسمموق لبيممان نفممي 

استقالل العبل في الطالق بحيث ال يحتاج بلج رضا الممولج أصمالً ، بمل وممغ 

بيممل مممن »التعبيممر عممن السمممال بقولممه :  (1)كراهممة المممولج كممما يرشممل بليممه 

 .(2) «؟الطالق

: مما ورد فمي صمّحة نكماح العبمل الواقمغ ـ  يّل المختار بمل يملّل عليمهويم

أنّممه لممّ يعممِو ّ ضعممالج وبنّممما »بهيممر بذن المممولج بذا أاممايه ، معلّممالً ب : 

ما لمو كمان  (4)، بتقريب : أّن الرواية ضشمل  (3) «عصج سيّله ، فإذا أااي ااي

لهيمر لمه مفماٍف لتمرك العبل همو العاقمل علمج نفسمه ، وبملمه علمج مما بذا عقمل ا

بلمخ ، فمي قمّوة  .. االستفصال ، مغ أّن ضعليل الصّحة بأنّه : لّ يعِو ّ ضعمالج

بنّه بذا عصج ّ بعقٍل كالعقل علج ما بّرم ّ ضعالج علج مما مثّمل »أن يقال : 

 في رواياٍ  أُخر السالمعليهبه اإلمام 
__________________ 

 .«ن»ّححة ومص «ش»من  «بليه»( كلمة 1)

 .337( المتقلّم في الصفحة 2)

من أبواب نكاح العبيمل واإلمماء ، الحمليث األّول ، ولفظمه  24، الباب  523:  14( الوسائل 3)

 .«فإذا أاايه فهو له اائ »: 

، وفممي سممائر الفسممخ :  «يشممتمل»:  «ش»و  «ع»، وفممي  «ن»ومصممّححة  «ص»( كممذا فممي 4)

 ضشتمل.

 ما يميل المختار
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و لعملم ضصمّور رضما ّ ضعمالج  «كمان العقمل بماطالً  (1)واردة في همذه المسمألة 

بما سبق من معصيته ، أّما بذا لّ يعمِو ّ وعصمج سميّله أمكمن رضما سميّلِه 

 فيما بعل بما لّ يرض  به سابقاً ، فإذا رضي به وأااي صّح.

فيكون الحاصل : أّن معيار الصّحة في معاملة العبل بعمل كمون المعاملمة 

 عفه الشارع هو رضما سميّله بوقوعمه ، سمابقاً أو البقماً ، في نفسها مّما لّ يفه  

ّّ رضممي السمميّل بهمما صممّح ، وأّن ممما قالممه  وأنّممه بذا عصممج سمميّله بمعاملممة لمم

المخالم : من أّن معصية السيّل ال ي ول بكمهما برضماه بعمله ، وأنّمه ال يففمغ 

افهّ ريمر صمحيح ، فم (2)الرضا الالبق كما نقله السائل عن طائفة من العاّممة 

 وارتفّ.

بهممذه الروايمما  علممج صممّحة  (3)ومممن ذلممك يعممرف : أّن استشممهاد بعممٍض 

عقل العبل وبن لّ يسبقه بذن ولّ يلحقه بااية ، بل ومغ سبق الفهي أيهماً ألّن 

رايمة األممر هممو عصميان العبممل وبلممه فمي بيقمماع العقمل والتصممّرف فمي لسممانه 

الفسماد خصوصماً الفهمي  الذ  هو ملمك للممولج ، لكمّن الفهمي مطلقماً ال يوامب

الفاش  عن معصية السيّل كما يوم  بليه هذه األخبمار اللالّمة علمج أّن معصمية 

السيّل ال يقلح بصّحة العقل في رير محلّمه ، بمل الروايما  ناطقمة كمما عرفم  

 بأّن الصّحة من اهة ارضفاع كراهة
__________________ 

 .2اب نكاح العبيل واإلماء ، الحليث من أبو 24، الباب  524:  14( انظر الوسائل 1)

من أبمواب نكماح العبيمل واإلمماء ، الحمليث األّول. وانظمر  24، الباب  523:  14( الوسائل 2)

 .249:  17، والمجموع  515:  6أيهاً المهفي و البن قلامة 

 .70:  25و ،  271:  22( انظر الجواهر 3)
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س ككراهمة ّ عمّ  وامّل بحيمث المولج وضبلّله بالرضما بمما فعلمه العبمل ، ولمي

لمّ يعمِو ّ بتّمج »يستحيل رضماه بعمل ذلمك بوقوعمه السمابق ، فكأنمه قمال : 

فقممل  «يسمتحيل ضعقّبممه لإلامماية والرضما وبنّممما عصممج سمميّله ، فمإذا أامماي امماي

 علّق الجواي صريحاً علج اإلااية.

ودعو  : أّن ضعليق الصّحة علج اإلااية من اهة مهممون العقمل وهمو 

تمم ويل المحتمماج بلممج بامماية السمميّل باماعمماً ، ال نفممس بنشمماء العقممل بتّممج لممو ال

فرضفاه للهير يكون محتاااً بلج بااية مولج العاقل ، ملفوعة : بمأّن المفسماق 

رضا الممولج بفعمل العبمل بعمل وقوعمه  (1)من الرواية بعطاء قاعلة كلّية : بأّن 

 (2)فعلمه ممن دون مرااعمٍة  يكفي في كّل ما يتوقّم علج مرااعمة السميّل وكمان

 أو مغ الفهي عفه معصيةً له ، والمفروض أّن نفس العقل من هذا القبيل.

ّّ بّن ما ذكره  من عصيان العبل بتصّرفه في لسمانه وأنّمه ال يقتهمي  (3)ل

الفساد ، يشعر ب عّ أّن المستفل في بطالن عقل العبل لهيره همو برممة ضلفّظمه 

 ولج.بألفال العقل من دون رضا الم

 وفيه :

مفممغ برمممة هممذه التصممّرفا  الج ئيّممة و للسمميرة المسممتمّرة علممج  أّوالع  

 ، ونحو ذلك من المشارل الج ئيّة. (4)مكالمة العبيل 
__________________ 

 في أّن.:  «ف»( في 1)

 ( كذا في الفسخ ، واألصّح : مرااعته.2)

، رااممغ الصممفحة  «.. بعممٍض  ومممن ذلمك يعممرف أّن استشممهاد»فممي قولممه :  «بعممضل »( فاعلمه 3)

 السابقة.

 العبل.:  «ف»( في 4)
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ع  و بلاهممة أّن الحرمممة فممي مثممل هممذه ال ضواممب الفسمماد ، فممال يظممّن  ثا يالالا

 استفاد العلماء في الفساد بلج الحرمة.

ع  و أّن االستشهاد بالرواية لعملم كمون معصمية السميّل بمالتكلّّ بألفمال  ثالثا

فممي صممّحة العقممل ، ريممر صممحيح و ألّن  (1) العقمل والتصممّرف فممي لسممانه قادبمماً 

مقتهاه أّن التكلّّ بن كان معصيةً هلل ضعالج يكون مفسلاً ، ممغ أنّمه ال يقمول بمه 

أبل و فإّن برمة العقل من بيث بنّه ضحريك اللسمان كمما فمي الصمالة والقمراءة 

 المهيّقة ونحوهما ال يواب فساد العقل باماعاً.

، والروايمما   (2)فسمماد هممو اآليممة المتقلّمممة فممالتحقيق : أّن المسممتفل فممي ال

الواردة في علم اواي أممر العبمل ومهميّه مسمتقال ، وأنّمه لميس لمه ممن األممر 

 .(3)ء شي

 «فرع»

لو أمر العبل  آمرل أن يشتر  نفسه من ممواله فباعمه ممواله صمّح ولم م و 

لحاصل من ضعريهه للبيغ من بذنمه الصمريح ، بفاًء علج كفاية رضا المولج ا

 بل يمكن اعل نفس اإليجاب مواباً لإلذن الهمفي.
__________________ 

 ( كذا ، والمفاسب : قادبة.1)

 .337( المتقلّمة في الصفحة 2)

،  575من أبواب نكماح العبيمل واإلمماء ، والصمفحة  23، الباب  522:  14( انظر الوسائل 3)

 .8س األبواب ، الحليث من نف 64الباب 

أمممممممر العبممممممل  آمممممممرل 
أن يشمممممتر  نفسمممممه 

 من مواله
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وال يقمملح عمملم قابليّممة المشممتر  للقبممول فممي يمممان اإليجمماب و ألّن هممذا 

الشرط ليس علج بلّ ريره من الشروط المعتبرة فمي كمّلٍ ممن المتعاقملين ممن 

أّول اإليجاب بلج آخر القبول ، بل هو نظير بذن مالمك المثمن فمي االشمتراء ، 

القبول المذ  بفمج المشمتر  علمج بنشمائه بيث يكفي ضحقّقه بعل اإليجاب وقبل 

 فهوالً.

وعن القاضي : البطالن في المسألة و مسمتلال عليمه باضّحماد عبارضمه ممغ 

 .(1)عبارة السيّل فيتّحل المواب والقابل 

: مفمغ االضّحماد أّوالً ، ـ  وفيه ممغ اقتهمائه المفمغ لمو أذن لمه السميّل سمابقاً 

 ومفغ قلبه لانياً.

ممر باالشمتراء ممن ممواله ، فمإن أممره باالشمتراء ممن اآل (2)هذا بذا أمره 

: أنّمه ال يصمّح ـ  (3)وكيل المولج ، فعن اماعة مفهّ المحقّق والشهيل الثانيان 

 و لعلم اإلذن من المولج.

بيف ممٍذ أيهمماً و بفمماًء علممج ممما سممبق مفممه مممن أّن  (4)وربممما قيممل بممالجواي 

 المفغ ألال الفهي وهو ال يستل م الفساد.
__________________ 

، وصممابب الجممواهر ، انظممر  273 (مخطمموط)( بكمماه عفممه الصمميمر  فممي رايممة المممرام 1)

 .سرهقلس، ولكن لّ نعثر عليه فيما بأيليفا من كتب القاضي  271:  22الجواهر 

 أمر.:  «ف»( في 2)

، وبكاه عفهما وعن ريرهمما صمابب  158:  3، والمسالك  68:  4( انظر اامغ المقاصل 3)

 .272:  22واهر في الجواهر الج

 .271:  22( قاله صابب الجواهر في الجواهر 4)
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ء ، وفيه : ما عرف  من أّن واه المفغ أدلّة علم استقالل العبمل فمي شمي

 ، وّ أعلّ. (1)ال مفعه عن التصّرف في لسانه ، فرااغ ما ضقلّم 
__________________ 

 .340( في الصفحة 1)
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 ّسْلة

ومممن شممروط المتعاقمملين : أن يكونمما ممماِلك ين أو مممأذون ين مممن المالممك أو 

 الشارع.

فعقل الفهولي ال يصّح ، أ  ال يترضّب عليه ما يترضّب علمج عقمل ريمره 

 من الل وم.

ّّ فمّرع عليمه أّن   (1)وهذا مراد من اعل الملك وما في بكممه شمرطاً ، لم

، فماعتراض امامغ  (2)وف علمج اإلاماية كمما فمي القواعمل بيغ الفهمولي موقم

 ، لعلّه في رير محلّه. (3)المقاصل : عليه بأّن التفريغ في رير محلّه 

 ّّ ّّ التعّرض لمسألة عقمل الفهمولي التمي همي ممن أهم وكيم كان ، فالمه

 المسائل ، ففقول :

 ، بل مطلق عقله بعل يغ الفهولياختلم األصحاب وريرهّ في ب
__________________ 

وفمي سمائر الفسمخ :  (350رايمة اآلممال : )وهكذا نقلمه المامقماني فمي شمربه  «ن»( كذا في 1)

 بأن.

 .124:  1( القواعل 2)

 .68:  4( اامغ المقاصل 3)

اشمممممممممتراط كمممممممممون 
لمتعاقمممممممممممممممممممممممملين ا

ممممممممممممممممممممممممممالكين أو 
 مأذونين

اخممممممتالف الفقهمممممماء 
فمممممي صمممممّحة عقمممممل 

 الفهولي
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 علج أقوال. (1)لج بطالن بيقاعه كما في راية المراد اضّفاقهّ ع

: همو الكاممل الهيمر ـ  (2) سمرهقلسوالمراد بالفهولي كما ذكره الشمهيل 

المالك للتصّرف ولمو كمان راصمباً. وفمي كمالم بعمض العاّممة : أنّمه العاقمل بمال 

ن يحتاج بلج بذنه  بذن م 
 ، ولعلّه ضسامح. (4)وقل يوصم به نفس العقل  .(3)

الرشميلة بمملون بذن  (5)كيمم كمان ، فيشممل العقمل الصمادر ممن البماكرة و

الولي ، وممن المالمك بذا لمّ يملمك التصمّرف و لتعلّمق بمّق الهيمر بالممال ، كمما 

الفهولي بمما دّل علمج المفمغ ممن نكماح البماكرة  (6)يوم  بليه استلاللهّ لفساد 

يه ونحوهممما ، وبيممغ ، وبيف ممٍذ فيشمممل بيممغ الممراهن والسممف (7)بهيممر بذن وليّهمما 

 العبل بلون بذن السيّل.

وكيممم كممان ، فالظمماهر شممموله لممما بذا ضحقّممق رضمما المالممك للتصممّرف 

 باطفاً ، وطيب نفسه بالعقل من دون بصول بذن مفه صريحاً أو فحًو  و
__________________ 

اية المرام ، واالضّفاق الملّعج مواود فيمما ألبتفماه ، انظمر رايمة ر:  «ش»و  «ن»( في رير 1)

 .177المراد : 

 .177( راية المراد : 2)

 ( لّ نقم عليه.3)

 .177، كما عبّر به الشهيل في راية المراد :  «البيغ الفهولي»( يعفي يقال : 4)

ن الكمماف فإنّممه الممذ  : األولممج التعبيممر بممالبكر بكسممر البمماء وسممكو سممرهقلس( قمال المامقمماني 5)

ضبطه أهل اللهة مرادفاً للعذراء ، وقل صّرح في شرح القاموس بمأّن التعبيمر عمن همذا المعفمج 

 .352رلط ، راية اآلمال :  «الباكرة»بلفظ 

 ، وفي سائر الفسخ : بفساد. «ش»و  «ص»( كذا في 6)

 213. والصمفحة 2من أبمواب عقمل الفكماح ، الحمليث  4، الباب  205:  14( انظر الوسائل 7)

 5ممن أبمواب المتعمة ، الحمليث  11، الباب  459 458من نفس األبواب. والصفحة  9، الباب 

 .12و 

اضّفممممممممماق الفقهممممممممماء 
علممممممممممج بطممممممممممالن 
بيقاعممممممممممممممممممممممممممممما  
الفهمممممولي الممممممراد 
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممن 

 «الفهولي»

هممممممممممممممل العقممممممممممممممل 
المقممممممرون برضمممممما 
المالممممممك مممممممن دون 
بذن مفمممممممممممممممممممممممممممممه 

 فهولي



 347 ..................................................................................................  ةلأسم

ألّن العاقممل ال يصممير مالكمماً للتصممّرف ومسمملّطاً عليممه بمجممّرد علمممه برضمما 

 المالك.

ويميّله : اشتراطهّ في ل وم العقل كون العاقل مالكاً أو مأذوناً أو وليّماً ، 

 عليه بيغ الفهولي. وفّرعوا

: استلاللهّ علج صّحة الفهولي بحليث عمروة البمارقي ـ  ويميّله أيهاً 
بممما يفعلممه. وبن  وسمملّوآلهعليهّصلجمممغ أّن الظمماهر علمممه برضمما الفبممّي  (1)

كان المذ  يقمو  فمي المففس لموال خروامه عمن لماهر األصمحاب عملم ضوقّفمه 

المالمك المقمرون بالعقمل ، سممواء علمج اإلاماية الالبقمة ، بمل يكفمي فيممه رضما 

علّ به العاقل ، أو انكشمم بعمل العقمل بصموله بيفمه ، أو لمّ يفكشمم أصمالً و 

 (2)فيجب علج المالك فيما بيفه وبين ّ ضعالج بمهاء مما رضمي بمه وضرضيمب 

إاِلّ أَْن تَكاُلالوَن )، وقولممه ضعمالج  (3)اآللمار عليمه و لعممموم واموب الوفمماء بمالعقود 

ْل تِجاَر ع َىنْ  ٍّ بالّ عمن طيمب نفسمه»و ،  (4) ( تاَلرا  (5) «ال يحّل مال امرٍإ مسمل

، وروايمة  (6)، وما دّل علج أّن علّ الممولج بفكماح العبمل وسمكوضه بقمرار مفمه 

 ، بيث أقبض المبيغ وقبض (7)عروة البارقي اآلضية 
__________________ 

مممن  18، البماب  245:  13ل ، ومسممتلرك الوسمائ 36، الحمليث  205:  3( عموالي الآللمي 1)

 أبواب عقل البيغ وشروطه.

بترضيممب ، وفمممي سممائر الفسمممخ : :  «ش»، وفممي  «خ»و  «ن»ومصمممّححة  «ف»( كممذا فممي 2)

 يترضّب.

 .1، المائلة :  (أَْوفُوا بِاْلعُوُو ِ )( في قوله ضعالج 3)

 .29( الفساء : 4)

 .309، الحليث  113:  2( عوالي الآللي 5)

 من أبواب نكاح العبيل واإلماء. 26، الباب  525:  14ل ( رااغ الوسائ6)

 .351( في الصفحة 7)
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، ولو كان فهمولياً موقوفماً  وسلّوآلهعليهّصلجالليفار و لعلمه برضا الفبي 

علج اإلااية لّ يج  التصّرف في المعمّوض والعموض بمالقبض واإلقبماض ، 

 ج ما فعل دليلل علج اوايه.له عل وسلّوآلهعليهّصلجوضقريُر الفبّي 

 (1)هممذا ، مممغ أّن كلممما  األصممحاب فممي بعممض المقاممما  يظهممر مفهمما 

خروج هذا الفمرض عمن الفهمولي وعملم وقوفمه علمج اإلاماية ، مثمل قمولهّ 

فممي االسممتلالل علممج الصممّحة : بّن الشممرائط كلّهمما باصمملة بالّ رضمما المالممك ، 

ّّ ممن الرضما ، ونحممو وقمولهّ : بّن اإلاماية ال يكفمي فيهما السمكو  و أل نّمه أعم

 ذلك.

ّّ لو سلّّ كونمه فهمولياً ، لكمن لميس كمّل فهمولّي يتوقّمم ل وممه علمج  ل

ال دليل علج ضوقّفه مطلقماً علمج اإلاماية الالبقمة ، كمما همو  (2)اإلااية و ألنّه 

ّّ ملكه. ن باع ملك ريره ل  أبل االبتماال  في م 

حاصمل بعمل البيمغ الممذكور مغ أنّه يمكن االكتفاء في اإلااية بالرضما ال

 آناً ما و بذ وقوعه برضاه ال يففّك عن ذلك مغ االلتفا .

ّّ بنّمه لمو أشمكل فمي عقمود ريمر المالمك ، فمال يفبهمي اإلشمكال فمي عقمل  ل

العبممل نكابمماً أو بيعمماً مممغ العلممّ برضمما السمميّل ولممو لممّ يممأذن لممه و لعمملم ضحقّممق 

مفافاضه لعلم اسمتقالل العبمل المعصية التي هي مفاط المفغ في األخبار ، وعلم 

 في التصّرف.

ّّ اعلّ : أّن الفهولي قل يبيغ للمالمك ، وقمل يبيمغ لففسمه ، وعلمج األّول  ل

 فقل ال يسبقه مفغ من المالك ، وقل يسبقه المفغ و فهفا مسائل لالث
__________________ 

 ، وفي سائر الفسخ : مفه. «خ»وهامش  «ص»( كذا في 1)

 وألنه.:  «ف»( في 2)

صممممممممممممور بيممممممممممممغ 
 الفهولي
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 االولح

أن يبيغ للمالمك ممغ عملم سمبق مفمغٍ ممن المالمك ، وهمذا همو المتميقّن ممن 

 عقل الفهولي.

، بل في التذكرة نسبه بلج علمائفما ، ضمارة صمريحاً  المشهور : الصّحةو

الّ أنّه ذكر عقيب ذلك : أّن لفما فيمه قموالً ، ب «عفلنا»، وأُخر  لاهراً بقوله : 

 .(1)بالبطالن 

 (3): بكممممج الصممممّحة عممممن العممممماني والمفيممممل  (2)وفممممي رايممممة المممممراد 

 (8)والقاضممي  (7)والحلبممي  (6)وسممالّر  (5)والشمميخ فممي الفهايممة  (4)والمرضهممج 

ن (10)وبكي عن اإلسكافي  .(9)وابن بم ة   ، واستقّر عليه رأ  م 
__________________ 

( ضعّرض للفهولي في موضعين من التذكرة بسب مما ضتبّعفماه ، ولمّ نعثمر علمج نسمبة ذلمك 1)

 .486و  462:  1بلج علمائفا ، انظر التذكرة 

 .178( راية المراد : 2)

 .606( رااغ المقفعة : 3)

 .154، المسألة  247:  (الجوامغ الفقهية)( رااغ الفاصريّا  4)

 .385( انظر الفهاية : 5)

 .150( المراسّ : 6)

 .292( الكافي في الفقه : 7)

 .216،  195 194:  2( المهذّب 8)

 .249( الوسيلة : 9)

، وابممن فهممل فممي  416:  1، وولممله فممي اإليهمماح  53:  5( بكمماه العالّمممة فممي المختلممم 10)

 .166المقتصر : 

بيممممممممغ الفهمممممممممولي 
للمالمممممك ممممممغ عممممملم 
سممممممممممممبق المفممممممممممممغ 
المشمممممممممممممممممممممممممممهور 

 الصّحة
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 (3)لمتممأّخرين ، كمماألردبيلي وبعممض متممأّخر  ا (2)عمملا فخممر المملين  (1)ضممأّخر 

و لعمموم أدلّمة البيمغ والعقمود و  (5)وبعض متأّخر  المحلّلين  (4)والسيّل اللاماد 

ألّن خلّوه عمن بذن المالمك ال يوامب سملب اسمّ العقمل والبيمغ عفمه ، واشمتراط 

ضرضّب األلر بالرضا وضوقّفه عليه أيهاً ال مجال إلنكماره ، فلمّ يبمق  الكمالم بالّ 

اط سمبق اإلذن ، وبيمث ال دليمل عليمه فمقتهمج اإلطالقما  علممه ، في اشتر

، خمرج  «واموب الوفماء بالعقمل»و  «ِبمّل البيمغ»ومراغ ذلك كلّه بلج عمموم 

مفه العار  عن اإلذن واإلااية معماً ، ولمّ يعلمّ خمروج مما فقمل اإلذن ولحقمه 

 اإلاارة.

 .(6)محلّه  وبلج ما ذكرنا يراغ استلاللهّ : بأنّه عقل صلر عن أهله في

، لمّ أضحقّمق  (7)فما ذكره في راية المراد : من أنّه من باب المصمادرا  

 واهه و ألّن كون العاقل أهالً للعقل من بيث بنّه باله عاقل ال كالم
__________________ 

،  246وريره ، وابن سعيل الحلّي فمي الجمامغ للشمرائغ :  14:  2( مثل المحقّق في الشرائغ 1)

 وريره. 192:  3مة في كتبه وضقلّم آنفاً عن التذكرة والشهيل في اللروس والعالّ 

 .417:  1( اإليهاح 2)

 .428، ويبلة البيان :  158:  8( مجمغ الفائلة 3)

 .56:  (كلما  المحقّقين)( انظر ضوابط الرضاع 4)

 .378:  18( وهو المحلّث البحراني في الحلائق 5)

،  356:  2، وانظممر المهممذّب البممارع  512:  1والريمماض ،  54:  5( كممما فممي المختلممم 6)

 .287والمفاهل : 

 .178( راية المراد : 7)

مقتهمممممممممممممممممممممممممممممج 
العمومممممممممممممممممممممممممما  

 الصّحة
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فيممه ، وكممذا كممون المبيممغ قممابالً للبيممغ ، فلمميس محممّل الكممالم بالّ خلممّو العقممل عممن 

مقارنمة بذن المالمك ، وهمو مملفوع باألصمل ، ولعمّل ممراد الشمهيل : أّن الكمالم 

 في بلباضها العموم المتقلّم. (1) في أهليّة العاقل ، ويكفي

، بيث دفغ بليه الفبمّي  قل اشتهر االستلالل عليه بقهيّة عروة البارقيو

 «اشممتِر لفمما بممه شمماة لألُضممحية»ديفمماراً ، وقممال لممه :  وسمملّوآلهعليهّصلج

ّّ بممماع أبمملهما فمممي الطريمممق بممملي فار ، فمممأضج الفبمممّي فاشممتر  بمممه شممماضين ، لممم

بالشمممممممماة والممممممممليفار ، فقممممممممال لممممممممه رسممممممممول ّ  وسمممممممملّوآلهعليهّصلج

، فمإّن بيعمه وقمغ  (2) «بارك ّ لك في صفقة يميفمك»:  وسلّوآلهعليهّصلج

 فهوالً وبن وّاهفا شراءه علج واه يخرج عن الفهولي.

أّن االستلالل بهما يتوقّمم علمج دخمول المعاملمة  (3)يخفج  هذا ، ولكن ال

 المقرونة برضا المالك في بيغ الفهولي.

ِعلمممممممّ عُمممممممروة برضممممممما الفبمممممممّي  (4)ضوضمممممميح ذلمممممممك : أّن الظممممممماهر 

بما يفعل ، وقل أقبض المبيغ وقمبض المثمن ، وال ريمب  وسلّوآلهعليهّصلج

نه ضصّرفاً في مال الهيمر ، أّن اإلقباض والقبض في بيغ الفهولي برام و لكو

 فال بلّ :

 بّما من الت ام أّن عروة فعل الحرام في القبض واإلقباض ، وهو
__________________ 

بمممما ألبتفممماه ،  «ن»، وفمممي ريرهممما : يكتفمممي ، بالّ أنّهممما صمممّحح  فمممي  «ش»( كمممذا فمممي 1)

 كذلك. «ص»واستظهرها مصّحح 

،  36، الحمممليث  205:  3وعممموالي الآللمممي ،  112:  6( انظمممر السمممفن الكبمممر  للبيهقمممي 2)

 من أبواب عقل البيغ وشروطه. 18، الباب  245:  13ومستلرك الوسائل 

 ييادة : عليك. «ف»( في 3)

 .«ف»في  «الظاهر»( لّ ضرد 4)

االسمممممممممممممممممممممممممتلالل 
للصمممممممّحة بقهممممممميّة 

 عروة البارقي

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
االسمممممممممممممممممممممممممتلالل 
بقهممممممممية عممممممممروة 

 البارقي
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 .وسلّوآلهعليهّصلجمفاٍف لتقرير الفبّي 

لتصمّرف فيمه وبّما من القول بأّن البيغ الذ  يعلّ بتعقّبه لإلااية يجموي ا

 ء ضعفه.قبل اإلااية و بفاًء علج كون اإلااية كاشفة ، وسيجي

مممن البيممغ وهممو  (1)فيمملور األمممر بممين لالممٍث ، وهممو اعممل هممذا الفممرد 

 .(2)المقرون برضا المالك خارااً عن الفهولي ، كما قلفاه 

بإقبماض  وسملّوآلهعليهّصلجورابغٍ ، وهمو ِعلمّ عُمروة برضما الفبمّي 

لمشتر  بتّج يستأذن ، وِعلّ المشتر  بكون البيغ فهموليّاً بتّمج يكمون ماله ل

دفعممه للممثمن بيممل البممائغ علممج واممه األمانممة ، وبالّ فالفهممولي لمميس مالكمماً وال 

وكيالً ، فمال يسمتحّق قمبض الممال ، فلمو كمان المشمتر  عالمماً فلمه أن يسمتأمفه 

 .علج الثمن بتّج يفكشم الحال ، بخالف ما لو كان ااهالً 

ولكّن الظماهر همو أّول المواهين ، كمما ال يخفمج ، خصوصماً بمالبظمة 

أّن الظاهر وقوع ضلك المعاملة علج اهة المعاطاة ، وقمل ضقملّم أّن المفماط فيهما 

مجّرد المراضماة ووصمول كمّلٍ ممن العوضمين بلمج صمابب اآلخمر وبصموله 

ا بصممل ، فممإذ (3)عفممله بإقبمماض المالممك أو ريممره ولممو كممان صممبياً أو بيوانمماً 

 أو فهولي وريره مقروناً برضا المالكين ، (4)التقابض بين فهوليّين 
__________________ 

 بما ألبتفاه. «ص»و  «ع»الفروض ، بالّ أنّها صّحح  في :  «ص»و  «ع»و  «م»( في 1)

 .347 346( انظر الصفحة 2)

 .112و  75( رااغ الصفحة 3)

 لفسخ : الفهوليّين.، وفي سائر ا «ن»و  «خ»،  «ف»( كذا في 4)
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ّّ وصممل  كممّل مممن العوضممين بلمج صممابب اآلخممر وعلممّ برضمما صمماببه ،  (1)لم

 كفج في صّحة التصّرف.

وليس هذا من معاملة الفهولي و ألّن الفهولي صار آلمة فمي اإليصمال 

 ، والعبرة برضا المالك المقرون به.

 للشهيل في اللروس بصمحيحة محّممل ابمن قميس أيهاً ضبعاً  (2)واستلّل له 

 السمالمعليهقهمج أميمر الممممفين »، قمال :  السمالمعليهعن أبي اعفر الباقر 

في وليلة باعها ابن سيّلها وأبوه رائب ، فاستوللها الذ  اشتراها فولل  مفمه 

، فجاء سيّلها فخاصّ سيّلها اآلخر ، فقمال : وليملضي باعهما ابفمي بهيمر بذنمي. 

: الحكّ أن يأخذ وليلضه وابفها. ففاشمله المذ  اشمتراها ، فقمال  السالمعليهل فقا

له : خذ ابفه المذ  باعمك الوليملة بتّمج يففمذ البيمغ لمك. فلّمما رآه أبموه قمال لمه : 

ال أُرسمل ابفمك بتّمج ضرسمل ابفمي و فلّمما رأ  ذلمك  !أرسل ابفي. قال : ال وّ

 .(3) «الحليث .. سيّل الوليلة أااي بيغ ابفه

قممال فممي المملروس : وفيهمما داللممة علممج صممّحة الفهممولي وأّن اإلامماية 

 .(4)كاشفة 
__________________ 

 ، وفي سائر الفسخ : دخل. «ص»و  «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في 1)

 ، وريرهما. 123، ومقابس األنوار :  513 512:  1( كما في الرياض 2)

نكممماح العبيمممل واإلمممماء ، الحمممليث األّول ، ممممن أبمممواب  88، البممماب  591:  14( الوسمممائل 3)

 211:  5أوفمق بمما فمي الكمافي  سرهقلسوالحليث مفقول في الكتب األربعة. وما نقله المملّم 

 .12، الحليث 

 .233:  3( اللروس 4)

تلالل االسممممممممممممممممممممممممم
للصمممممممممممممممممممممممممممممممحة 
بصممممممحيحة محمممممممل 

 بن قيس
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يسمقطه.  ءل مّما يوِهن االسمتلالل بهما ، فهمالً عمن أنوال يرد عليها شي

موهونمة ، بالّ لهمور الروايمة فمي ضمألير  (1)واميغ ما ذكر فيها من الموهفا  

اإلامماية المسممبوقة بممالردّ ، مممن اهممة لهممور المخاصمممة فممي ذلممك ، وبطممالق 

ممن المالمك بفماء علمج  (3)أخذ الجاريمة وأنّهما  (2)بتعيين  السالمعليهبكّ اإلمام 

صورة اختيار المردّ ومفاشملة المشمتر  أنّه لو لّ يردّ البيغ واب ضقييل األخذ ب

بتّممج »وبلحابممه عليممه فممي عممالج فكمماك ولممله ، وقولممه :  السممالمعليهلإلمممام 

 الظاهر في أنّه ببس الولل ولو علج قيمته يوم الوالدة. «ضرسل ابفي

وبمممل بمسمماكه الوليمملة علممج ببسممها ألاممل لمفهمما كحممبس ولمملها علممج 

ا رأ  ذلمك سميّل الوليملة أاماي بيمغ الولمل فلّمم»:  السمالمعليهالقيمة يفافيه قولمه 
(4)». 

والحاصل : أّن لهور الرواية في ردّ البيغ أّوالً مّما ال يفكمره المفصمم 

، بالّ أّن اإلنصممماف أّن لهمممور الروايمممة فمممي أّن أصمممل اإلاممماية مجليمممة فمممي 

الفهولي مغ قطغ الفظر عن اإلااية الشخصية في مورد الرواية ريمر قابمل 

بلّ ممن ضأويمل ذلمك الظماهر و لقيمام القريفمة وهمي اإلامماع علمج لإلنكار ، فال 

 اشتراط اإلااية بعلم سبق الردّ.
__________________ 

 : أربعة.ـ  357في راية اآلمال :  سرهقلس( وهي علج ما ذكرها المحقّق المامقاني 1)

 بتعيّن.:  «ش»( في 2)

 وابفها.:  «ص»ومصّححة  «ن»و  «ف»( في 3)

، وفمي ريرهما : الوليمل ، وفمي  «ص»ونسمخة بملل  «ن»ومصّححة  «خ»و  «ف»( كذا في 4)

 الوليلة.:  «ص»

ي المفاقشممممممممممة فمممممممممم
االسمممممممممممممممممممممممممتلالل 
بصممممممحيحة محمممممممل 

 بن قيس
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والحاصممل : أّن مفمماط االسممتلالل لممو كممان نفممس القهمميّة الشخصمميّة مممن 

اهة اشتمالها علج ضصحيح بيغ الفهولي باإلاماية بفماًء علمج قاعملة اشمتراك 

ورهمما فممي كممون اميممغ القهممايا المتّحمملة نوعمماً فممي الحكممّ الشممرعي كممان له

اإلااية الشخصيّة في ضلك القهيّة مسمبوقة بمالردّ مانعماً عمن االسمتلالل بهما ، 

، مثمل : كمون  السمالمعليهمواباً لالقتصار علج موردها و لواٍه ع ِلمه اإلمام 

بيلممة  السممالمعليهمالممك الوليمملة كاذبمماً فممي دعممو  عمملم اإلذن للولممل ، فابتممال 

 يصل بها الحّق بلج صاببه.

فمي  السمالمعليهأّما لو كان مفماط االسمتلالل لهمور سمياق كمالم األميمر 

فممي مقممام  السممالمعليه، وقممول البمماقر  «خممذ ابفممه بتّممج يففممذ لممك البيممغ»قولممه : 

فمي أّن للمالمك أن يجيم   «فلّما رأ  ذلك سيّل الوليلة أااي بيغ ابفمه»الحكاية : 

ملكه ويففمذه ، لمّ يقملح فمي ذلمك لهمور اإلاماية الشخصميّة  العقل الواقغ علج

في وقوعها بعل الردّ ، فيمّول ما يظهر مفه الردّ بإرادة عملم الجم م باإلاماية 

 والردّ ، أو كون ببس الوليلة علج الثمن ، أو نحو ذلك.

ممن لممّ يسممتلّل بهمما فممي مسممألة  وكأنّممه قممل اشممتبه مفمماط االسممتلالل علممج م 

الواممه فمي اإلرمماض عفهمما ضمعم اللاللمة المممذكورة ،  الفهمولي ، أو يكمون

فإنّهمما ال ض يمممل علممج اإلشمممعار و ولمممذا لممّ يمممذكرها فمممي المملروس فمممي مسمممألة 

بعمل  (2)، لكمّن الفقيمه فمي رفمج عفمه  (1)الفهولي ، بل ذكرها في موضغ آخر 

 العموما  المتقلّمة.
__________________ 

 .353يل في الصفحة ( ذكرها في بيغ الحيوان كما ضقلّم التخر1)

 ، وفي الفسخ : مفه. «ص»و  «ن»( كذا في مصّححة 2)

ه ضوايممممممممممممممممممممممممممممممممم
االسمممممممممممممممممممممممممتلالل 
بصممممممحيحة محمممممممل 

 بن قيس
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: بفحمو  صمّحة عقمل الفكماح ممن الفهمولي فمي  (1)وربما يسمتلّل أيهماً 

و فمإّن ضمليمك بهمغ  (3)واإلاماعما  المحكيمة  (2)الحّر والعبل ، الثابتة بمالفّو 

 م باإلااية كان ضمليك مالمه أولمج بمذلك ، مهمافاً بلمج مما علمّ ممن الهير بذا ل

شلّة االهتمام في عقل الفكاح و ألنّه يكون مفه الولمل ، كمما فمي بعمض األخبمار 
(4). 

، واسممتلّل بهمما فممي  (5)وقممل أشممار بلممج هممذه الفحممو  فممي رايممة المممراد 

أشممكل الحكمّ ممن اهممة اإلاماعما  المحكيّممة  الريماض ، بمل قممال : بنّمه لوالهما

وهو بسن ، بالّ أنّها ربما ضوهن بالفّو الموارد فمي المردّ علمج  .(6)علج المفغ 

العاّمة الفارقين بمين ضم ويل الوكيمل المعم ول ممغ اهلمه بمالع ل وبمين بيعمه ، 

عمموض ، والممبطالن فممي األّول و ألّن  (7)بالصممّحة فممي الثمماني و ألّن المممال لممه 

هّ السالمعليهليس له عوض ، بيث قال اإلمام البهغ   في مقام ردِّ
__________________ 

 .276:  22، والجواهر  121، ومقابس األنوار :  287( كما في المفاهل : 1)

. 3ممن أبممواب عقممل الفكماح وأوليمماء العقممل ، الحممليث  7، البمماب  211:  14( انظمر الوسممائل 2)

ممن أبمواب  24، البماب  523. والصمفحة 3واب ، الحمليث من األب 13، الباب  221والصفحة 

 وريرها. 2و  1نكاح العبيل واإلماء ، الحليث 

. 565:  2. والسمممرائر 154، المسمممألة  247:  (الجواممممغ الفقهيّمممة)( كمممما فمممي الفاصمممريا  3)

 .81:  2، والرياض  22:  2وانظر كشم اللثام 

 .3و  1اب مقلّما  الفكاح ، الحليث من أبو 157، الباب  193:  14( انظر الوسائل 4)

 .178( انظر راية المراد : 5)

 .512:  1( انظر الرياض 6)

 ، وفي ريرهما : مفه. «ن»ومصححة  «ش»( كذا في 7)

االسمممممممممممممممممممممممممتلالل 
حة بيممممممممممممغ لصممممممممممم

الفهممممممممممممممممممممممممممولي 
بفحممممممممو  صممممممممحة 

 نكابه

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
االسمممممممممممممممممممممممممتلالل 

 المذكور
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مما أامور همذا الحكمّ وأفسمله و فمإّن  !سمبحان ّ»واشتباههّ في وامه الفمرق 

 «الخبمر .. ون الولملالفكاح أولج وأالر أن يحتاط فيه و ألنّه الفرج ، ومفه يك
(1). 

وباصله : أّن مقتهج االبتياط كون الفكماح الواقمغ أولمج بالصمّحة ممن 

البيغ و من بيث االبتياط المتأّكل في الفكاح دون ريره ، فلّل علمج أّن صمّحة 

البيممغ ضسمممتل م صممّحة الفكممماح بطريمممق أولممج ، خالفممماً للعاّمممة بيمممث عكسممموا 

: أّن  السممالمعليهتهممج بكممّ اإلمممام وبكممموا بصممّحة البيممغ دون الفكمماح ، فمق

صمّحة المعاملممة الماليممة الواقعممة فممي كمّل مقممام و ضسممتل م صممّحة الفكمماح الواقممغ 

بطريممق أولممج ، وبيف ممٍذ فممال يجمموي التعمملّ  مممن صممّحة الفكمماح فممي مسممألة 

الفهولي بلج صّحة البيغ و ألّن الحكّ في الفرع ال يستل م الحكّ فمي األصمل 

 وبالّ لّ يتحقّق األولوية ، كما ال يخفج. باب األولوية ، (2)في 

فاالسمتلالل بصممّحة الفكمماح علممج صممّحة البيمغ مطممابق لحكممّ العاّمممة مممن 

كمممون الفكممماح أولمممج بمممالبطالن و ممممن اهمممة أّن البهمممغ ريمممر قابمممل للتممملارك 

 بالعوض.

االبتيماط فمي الفكماح همو  السمالمعليهبقي الكمالم فمي وامه اعمل اإلممام 

تلال بأنّه يكون مفمه الولمل ، ممغ أّن األممر فمي الفمروج ببقاهه دون ببطاله و مس

 كاألموال دائر بين محذورين ، وال ابتياط في البين.
__________________ 

 .2من أبواب الوكالة ، الحليث  2، الباب  287 286:  13( انظر الوسائل 1)

 سمرهقلسني ، وكذا ألبته العالّمة المامقما «من»وكتب فوقه  «في»علج  «ص»( شطب في 2)

 (.360راية اآلمال : )في شربه 
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ويمكن أن يكمون الوامه فمي ذلمك : أّن ببطمال الفكماح فمي مقمام اإلشمكال 

واالشتباه يستل م التفريق بين الم واين علمج ضقملير الصمّحة واقعماً ، فتتم ّوج 

المرأة ويحصل ال نا بمذا  البعمل ، بخمالف ببقائمه و فإنّمه علمج ضقملير بطمالن 

م مفه بالّ وطء المرأة الخالية عن الممانغ ، وهمذا أهمون ممن وطء الفكاح ال يل 

 ذا  البعل.

 فالمراد باألبوط هو األشلّ ابتياطاً.

وكيممم كممان ، فمقتهممج هممذه الصممحيحة : أنّممه بذا بكممّ بصممّحة الفكمماح 

ذلممك التعمملّ  بلممج الحكممّ بصممّحة بيممغ  (1)الواقممغ مممن الفهممولي ، لممّ يواممب 

بصّحة البيغ أمكن الحكّ بصمّحة الفكماح و ألّن الفهولي. نعّ ، لو ورد الحكّ 

 الفكاح أولج بعلم اإلبطال ، كما هو نّو الرواية.

ّّ بّن الرواية وبن لّ يكن لهما دخمل بمسمألة الفهمولي ، بالّ أّن المسمتفاد  ل

مفها قاعلة كليّة ، هي : أّن بمهاء العقود الماليّة يستل م بمهاء الفكماح ، ممن 

 ج االستلالل في مسألة الفهولي.دون العكس الذ  هو مبف

ّّ بنّه ربما يميّمل صمّحة الفهمولي ، بمل يسمتلّل عليهما : بروايما   هذا ، ل

كثيممرةٍ ورد  فممي مقاممما  خاّصممة ، مثممل مولّقممة اميممل عممن أبممي عبمممل ّ 

ه ضمرباً ممن المتماع فمي رامل دفمغ بلمج رامٍل مماالً ليشمتر  بم»:  السالمعليه

مهاربة ، فاشتر  رير الذ  أمره ، قال : هو ضامن ، والمربح بيفهمما علمج 

 ونحوها ريرها الواردة في هذا الباب. .(2) «ما شرطه
__________________ 

بمما ألبتفماه  «ن»، وصمّحح فمي  «ال يوامب»:  «ص»ونسخة بلل  «م»و  «خ»،  «ن»( في 1)

 في المتن.

 .9، الباب األّول من كتاب المهاربة ، الحليث  182:  13( الوسائل 2)

مممممما يميمممممل لصمممممحة 
 بيغ الفهولي

مممممما ورد فمممممي ـ  1
 المهاربة
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الممربح علممج  (1)فإنّهمما بن أُبقيمم  علممج لاهرهمما مممن عمملم ضوقّممم ملممك 

، وعمملّ هممذا خارامماً عممن بيممغ  (2)اإلامماية كممما نسممب بلممج لمماهر األصممحاب 

كمان فيهمما اسمت فاس لحكممّ  (4)وريممره  (3)الفهمولي بممالفّو ، كمما فممي المسمالك 

م اعتبممار بذن المالممك سمابقاً فممي نقممل ممال المالممك بلممج المسمألة و مممن بيممث عمل

 ريره.

وبن بملفاها علج صورة رضا المالك بالمعاملة بعمل لهمور المربح كمما 

الجمغ بين هذه األخبار ، وبمين مما دّل علمج اعتبمار  (5)هو الهالب ، ومقتهج 

انمملرا   (7)والفهممي عممن أكممل المممال بالباطممل  (6)رضمما المالممك فممي نقممل مالممه 

 املة في الفهولي. وصّحتها في خصوصالمع
__________________ 

 بما ألبتفاه. «ن»ضلك ، وصّحح في :  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»( في 1)

، بعمل أن  607:  1فمي الريماض  سمرهقلس( لّ نقم عليه بعيفه ، نعّ قال السيّل الطباطبائي 2)

ها واعتهممادها بعمممل وهممذه الفصمموص مممغ اعتبممار أسممانيلها واستفاضممت»: ـ  ذكممر الفصمموص

: ولهممّ وامموه مفهمما :  (207الصممفحة )وقممال ولممله السمميّل المجاهممل فممي المفاهممل  «.. األصممحاب

 لهور االضّفاق عليه.

 .353 352و  345:  4( انظر المسالك 3)

 .207، والمفاهل :  207:  21( انظر الحلائق 4)

 ، وفي سائر الفسخ : وبمقتهج. «ن»( كذا في مصّححة 5)

ْل )قوله ضعالج ( مثل 6) ال يحمّل »:  وسملّوآلهعليهّصلج، وقولمه  (إاِلّ أَْن تَُكوَن تِجاَر ع َىْن تاَلرا

 وما بعلها. 307، وريرهما مّما ضقلّم في الصفحة  «مال امرإ مسلّ بالّ عن طيب نفسه

والَُكْم بَْينَُكْم بِاْلباِطلِ )( يلّل عليه قوله ضعالج 7) ّْ  .29، والفساء :  188ة : البقر (ال تَُْْك ُوا أَ



 3كتاب المكاسب / ج   ..............................................................................  360

الممممورد وبن ابتممممل كونهممما للمممفّو الخممماّص ، بالّ أنّهممما ال ضخلمممو عمممن ضأييمممٍل 

 للمطلب.

ومن هذا القبيل : األخبار الواردة في اضّجار رير الولّي في مال اليتميّ ، 

صممورة بامماية الممولّي كممما هممو  ، فإنّهمما بن بملمم  علممج (1)وأّن الممربح لليتمميّ 

كان من أفراد المسمألة ، وبن عممل بإطالقهما  (3)ضبعاً للشهيل  (2)صريح اماعة 

مّمن ضقلّمهّ خرا  عمن مسمألة الفهمولي ، لكمن يسمتأنس  (4)كما عن اماعة 

بالتقريب المتقملّم. وربمما ابتممل دخولهما فمي المسمألة ممن بيمث بّن  (5)بها لها 

 لهية البقة للمعاملة ، فتأّمل.الحكّ بالمهّي بااية ب
__________________ 

و  7و  2من أبواب من ضجب عليه ال كماة ، الحمليث  2، الباب  58 57:  6( انظر الوسائل 1)

 .3و  2من أبواب ما يكتسب به ، الحليث  75، الباب  191:  12و ،  8

،  357:  1فمي المسمالك  ، والشمهيل الثماني 5:  3( ممفهّ المحقّمق الثماني فمي امامغ المقاصمل 2)

 .26:  12، والمحلّث البحراني في الحلائق  20:  5والسيّل العاملي في الملارك 

 .229:  1( رااغ اللروس 3)

وريرهما ، والعالّممة فمي  140:  1، والمحقّمق فمي الشمرائغ  175( مثل الشيخ فمي الفهايمة : 4)

: وأطلممق الممماضن  (38:  5)ريمماض وريرهمما ، وقممال السمميّل الطباطبممائي فممي ال 51:  1القواعممل 

 وكثير أّن الربح لليتيّ.

:  «ص»، وفمي مصممّححة  «يسمتأنس لهما»:  «ش»، وفممي  «ن»ومصمّححة  «ف»( كمذا فمي 5)

 ، وفي سائر الفسخ : يستأنس بها المسألة. «يستأنس بها للمسألة»

 مممممما ورد فمممممي ـ 2
اضجمممممممممممار ريمممممممممممر 
المممممولي فمممممي ممممممال 

 اليتيّ
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ة فممي العبممل : بروايممة ابممن أشمميّ الممواردـ  وربممما يميّممل المطلممب أيهمماً 

مه عمن أبيمه  ،  (1)المأذون الذ  دفغ بليه مال ليشتر  به نسمة ويعتقهما ، ويُِحجَّ

ّّ ضفايع ممولج الممأذون وممولج األب وورلمة الملافغ ،  فاشتر  أباه وأعتقه ، ل

يُممردّ »:  السممالمعليهوادّعممج كممّل مممفهّ أنّممه اشممتراه بمالممه ، فقممال أبممو اعفممر 

الفمريقين أقماموا البيّفمة بعمل ذلمك علمج أنّمه اشمتراه المملوك ِرقّماً لممواله ، وأّ  

و بفمماًء علممج أنّممه لمموال كفايممة االشممتراء بعممين  (2) «الخبممر .. بمالممه كممان رقّمماً لممه

المال في ضملّك المبيمغ بعمل مطالبتمه المتهمّمفة إلاماية البيمغ ، لمّ يكمن مجمّرد 

 بيغ.دعو  الشراء بالمال وال بقامة البيّفة عليها كافية في ضملّك الم

ومّمما يميّمل المطلمب أيهماً : صمحيحة الحلبمي عمن الرامل يشمتر  لوبمماً 

ّّ ردّه علمج صماببه ، فمأبج أن يقبلمه  ولّ يشترط علج صاببه شي اً ، فكرهه ل

بالّ بوضيعة ، قال : ال يصلح لمه أن يأخمذ بوضميعة ، فمإن اهمل فأخمذه فباعمه 

 و (4) «ّول ما يادعلج صاببه األ (3)بأكثر من لمفه ، ردّ 
__________________ 

عمن عبمٍل »: ـ  السمالمعليه( كذا في الفسخ ، لكّن المواود في الرواية وهي عمن أبمي اعفمر 1)

لقوٍم ، مأذون له في التجارة ، دفغ بليه رال ألم درهّ ، فقال : اشتِر بهما نسممة وأعتقهما عفّمي 

ّّ مما  صمابب األلمم ، فمانط لق العبمل فاشمتر  أبماه فأعتقمه عمن الميّم  وبّل عفّي بالبماقي ، لم

ودفغ بليه الباقي يحّل عن الميّ  ، فحّل عفمه ، فبلمه ذلمك مموالي أبيمه ومواليمه وورلمة الميّم  ، 

 .«.. فاختصموا اميعاً في األلم

 من أبواب بيغ الحيوان. 25، الباب  53:  13( الوسائل 2)

 يردّ.:  «ش»و  «ص»( في 3)

 من أبواب أبكام العقود. 17الباب  ، 392:  12( الوسائل 4)

روايمممممة ابمممممن  ـ 3
 أشيّ

صمممممممممحيحة  ـ 4
 الحلبي
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 فإّن الحكّ بردّ ما ياد ال يفطبق بظاهره بالّ علج صّحة بيغ الفهولي لففسه.

عمممن أبمممي عبمممل ّ  (1): بمولّقمممة عبمممل ّ ـ  ويمكمممن التأييمممل لمممه أيهممماً 

ِرق ، فيشممترط »:  السممالمعليه عممن السمسممار يشممتر  بمماألار فيمملفغ بليممه الممو 

عليممه أنّممك ضممأضي بممما ضشممتر  فممما شمم   أخذضممه وممما شمم   ضركتممه ، فيممذهب 

ّّ يأضي بالمتاع  ، فيقول : خمذ مما رضمي  ودع مما كرهم . قمال :  (2)فيشتر  ل

 .(3) «الخبر .. ال بأس

يحتممل أن يكمون لففسمه ، ليكمون  (4)بفاء علج أّن االشتراء من السمسار 

رِ  ِرق عليممه قرضمماً فيبيممغ علممج صممابب الممو  ق ممما رضمميه مممن األمتعممة ، الممو 

 ديفه. (5)ويوفّيه 

وال يفممافي هممذا االبتمممال فممرض السمسممار فممي الروايممة مّمممن يشممتر  

باألار و ألّن ضوصيفه بذلك باعتبار أصمل برفتمه وشمهله ، ال بمالبظمة همذه 

 القهيّة الشخصيّة.
__________________ 

بل ّ المولّقة بمابن سمماعة عمن ( كذا في الفسخ ، والصواب : رواية عبل الربمن بن أبي ع1)

 .السالمعليهأبي عبل ّ 

ليشمتر  ، والعبمارة فمي سمائر :  «فيشمتر »بملل  «ش»والمصملر ، وفمي  «ص»( كذا فمي 2)

 ، وصّحح  في بعهها بما ألبتفاه. «فذهب ليشتر  المتاع»الفسخ هكذا : 

 .2يث من أبواب أبكام العقود ، الحل 20، الباب  394:  12( الوسائل 3)

 ب : اشتراء السمسار. «ن»( أ  : االشتراء الصادر من السمسار ، وصّحح  في 4)

 فيوفّيه.:  «ف»( في 5)

مولقمممممة عبمممممل ـ  5
ّ 
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ِرق بإذنمه ممغ اعمل خيمار لمه علمج بمائغ  ويحتمل أن يكون لصمابب المو 

 األمتعة ، فيلت م بالبيغ فيما رضي ويفسخه فيما كره.

ِرق ، فيتخ يّمر مما يريمل ويمردّ ويحتمل أن يكون فهوليّاً عن صابب المو 

 ما يكره.

ِرق للسمسمار علمج  وليس في مورد الرواية لهور في بذن صمابب المو 

 واه يفافي كونه فهوليّاً ، كما ال يخفج ، فإذا ابتمل

بعملم البمأس ممن  السمالمعليهمورد السمال لهمذه الواموه ، وبكمّ اإلممام 

 اال .دون استفصال عن المحتمال  أفاد لبو  الحكّ علج اميغ االبتم

وربما يميَّل المطلمب باألخبمار اللالّمة علمج عملم فسماد نكماح العبمل بملون 

 .(1)بذن مواله ، معلاّلً بأنّه لّ يعِو ّ وبنّما عصج سيّله 

فهمو  (2)وباصله : أّن المانغ ممن صمّحة العقمل بذا كمان ال يرامج يوالمه 

 ، وهممو عصمميان ّ ضعممالج ، وأّممما المممانغ الممذ  المواممب لوقمموع العقممل بمماطالً 

يراج يوالمه كعصميان السميّل فب والمه يصمّح العقمل ، ورضما المالمك ممن همذا 

القبيممل ، فإنّممه ال يرضممج أّوالً ويرضممج لانيمماً ، بخممالف سممخط ّ عممّ  واممّل 

 بفعٍل و فإنّه يستحيل رضاه.

شهل به للقول بالصّحة ، وبعهمها وبن هذا راية ما يمكن أن يحتّل ويست

 كان مّما يمكن الخلشة فيه ، بالّ أّن في بعهها اآلخر رفج وكفاية.
__________________ 

 1ممن أبمواب نكماح العبيمل واإلمماء ، الحمليث  24، الباب  524 523:  14( رااغ الوسائل 1)

 .2و 

 ه.هكذا : بّن المانغ الذ  ال يراج يوال «ف»( العبارة في 2)

خبممممار نكمممماح أ ـ 6
العبممممممل بمممممملون بذن 

 مواله

مختمممممممار المملمممممممم 
 الصحة
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 ابتّل للبطالن باألدلّة األربعة :و

ا الكتاب ، ّّ الوالَكُْم بَْيالنَكُْم بِاْلباِطالِل إاِلّ أَْن تَكاُلوَن ) فوولا تعالح   أ ّْ ال تاَلْْكُ ُوا أَ

ْل   .(1) (تِجاَر ع َىْن تَرا

التحليممل علممج أّن ريممر التجممارة عممن أو سممياق  (2)دّل بمفهمموم الحصممر 

ضممراٍض أو التجممارة ال عممن ضممراٍض ريممر مبمميح ألكممل مممال الهيممر وبن لحقهمما 

 الرضا ، ومن المعلوم أّن الفهولي رير داخل في المستثفج.

أّن داللتممه علمج الحصممر ممفوعممة و النقطماع االسممتثفاء كممما هممو  فيالا  و

ضمرورة عمملم  (3)ر اللفمظ وصمريح المحكممي عمن اماعمة مممن المفّسمرين لماه

 كون التجارة عن ضراٍض فرداً من الباطل خارااً عن بكمه.

وأّممما سممياق التحليممل المواممب لثبممو  مفهمموم القيممل ، فهممو مممغ ضسممليمه 

وارداً ممورد الهالمب ،  (4)مخصوص بما بذا لّ يكن للقيل فائلة أُخر  ، ككونه 

، ممغ  (5) (َوَربالائِبُكُُم الةّتاِل: فاِل: ُحُجالوِركُمْ )يمه وفمي قولمه ضعمالج كما فيما نحمن ف

علمج قممراءة  (6) «ضكمون»خبمراً بعمل خبممر ل  «عمن ضممراٍض »ابتممال أن يكمون 

ال قيمملاً لهمما وبن كممان رلبممة ضوصمميم الفكممرة ضميّممل التقييممل  «التجممارة»نصممب 

 فيكون المعفج : بالّ أن يكون سبب األكل
__________________ 

 .29( الفساء : 1)

 .«ف»في  «الحصر»( لّ ضرد 2)

 .502:  1، والكّشاف  36:  2، ومجمغ البيان  178:  3( رااغ التبيان 3)

 ، وفي سائر الفسخ : لكونه. «ص»ومصّححة  «م»و  «ف»( كذا في 4)

 .23( الفساء : 5)

 ليكون ، وهو سهو.:  «ص»( في رير 6)

مممممممما اسمممممممتلّل بمممممممه 
لمممممممممممبطالن بيمممممممممممغ 

 الفهولي

االسمممممممتلالل ب يمممممممة 
التجممممممممممارة عممممممممممن 

 ضراض

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
االسمممممممتلالل ب يمممممممة 
التجممممممممممارة عممممممممممن 

 ضراض
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 .«عن ضراٍض » (1)، وضكون  «ضجارة»

من المعلموم : أّن السمبب الموامب لِحمّلِ األكمل فمي الفهمولي بنّمما نشمأ و

عن التراضي ، مغ أّن الخطاب لُمالّك األموال ، والتجارة فمي الفهمولي بنّمما 

 ضجارة المالك بعل اإلااية ، فتجارضه عن ضراٍض. (2)ضصير 

وقممل بكممي عممن المجمممغ : أّن مممذهب اإلماميّممة والشممافعيّة وريممرهّ أّن 

 .(4)أو التخماير بعمل العقمل  (3)لتراضمي بالتجمارة بمهماء البيمغ بمالتفّرق معفمج ا

 ولعلّه يفاسب ما ذكرنا من كون الظرف خبراً بعل خبر.

ا السنّة ،و ّّ  فهي أخبار : أ

لحكميّ بمن  وسملّوآلهعليهّصلجمفها : الفبو  المستفيض ، وهو قولمه 

فمإّن عملم بهموره عفمله كفايمة عمن عملم  (5) «غ ما لميس عفملكال ضب»ب ام : 

ال بيمغ بالّ »ضسلّطه علج ضسليمه و لعلم ضملّكه ، فيكون مساوقاً للفبوّ  اآلخمر : 

ال طمالق بالّ فمي مما يملمك ، »:  وسملّوآلهعليهّصلجبعل قوله  «في ما يملك

سمكر  صمملوا  ّ ، وِلممما ورد فمي ضوقيمغ الع (6) «وال عتمق بالّ فمي مما يملمك

 .(7) «ال يجوي بيغ ما ليس يملك»عليه بلج الصفّار : 
__________________ 

 يكون.:  «ف»( في رير 1)

 يصير.:  «ص»( في رير 2)

 والمصلر ، وفي سائر الفسخ : بالتصّرف. «ف»( كذا في 3)

 .37:  2( مجمغ البيان 4)

 .339و  317،  267:  5( رااغ سفن البيهقي 5)

، البمماب األّول  230:  13، ورااممغ المسممتلرك  27779، الحممليث  641:  9العمممال  ( كفم 6)

 .4و  3من أبواب عقل البيغ وشروطه ، الحليث 

 من أبواب عقل البيغ وشروطه. 2، الباب  252:  12( الوسائل 7)

االسمممممممممممممممممممممممممتلالل 
علممممممج  بالروايمممممما 

 البطالن
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ومما عممن الحميممر  أّن موالنمما عّجممل ّ فرامه كتممب فممي اممواب بعممض 

وي ابتياعهمما بالّ عممن مالكهمما أو بممأمره أو رضمماً أّن الهمميعة ال يجمم»مسممائله : 

 .(1) «مفه

 (2)ومما فممي الصمحيح عممن محّمممل بمن مسمملّ المموارد فمي أرٍض بفممّ الفيممل 

 [األسمياف]، وأهمل  (3)اشتراها رال ، وأهمل األرض يقولمون : همي أرضمفا 
 .(5) «ال ضشترها بالّ برضا أهلها»يقولون : هي من أرضفا. فقال :  (4)

فمي رامل اشمتر   (6)ح عن محّمل بن القاسمّ بمن الفهمل وما في الصحي

 كتاباً  (7)من امرأة من آل فالن بعض قطائعهّ ، فكتب عليها 
__________________ 

 .8، الباب األّول من أبواب عقل البيغ وشروطه ، الحليث  251:  12( الوسائل 1)

الفممرا  الكبيممر ، بفممره  بليمملة فممي سممواد الكوفممة يخترقهمما خلمميل كبيممر يممتخلّل مممن «( الفيممل2)

 .«نيل» 334:  5الحّجاج بن يوسم وسّماه بفيل مصر ، معجّ البللان 

 والمصلر : أرضهّ. «ن»( في مصّححة 3)

،  «األسمتان»، وفمي الكمافي والتهمذيب ومصمّححة بعمض الفسمخ :  «األسفاف»( في الفسخ : 4)

هلايمة الطالمب : )شمربه  وما ألبتفاه مطمابق لمما نقلمه الشمهيل عمن بعمض الفسمخ المصمّححة فمي

، ولعمّل ممما نقلممه الشمهيل  أقممرب بلممج الصمواب و ألّن األسممياف كممما فمي القمماموس امممغ  (274

ِسمميم بالكسممر وهممو سممابل البحممر وسممابل الممواد  ، أو كممّل سممابل ، فأصممحاب السمميم هممّ 

 ل.أ  فّ الخلي «أرض بفّ الفيل»أصحاب سابل الفيل الذ  ضقلّم ضفسيره ويميّله قول السائل : 

بتفمماو   3، البمماب األّول ممن أبممواب عقمل البيممغ وشمروطه ، الحممليث  249:  12( الوسمائل 5)

 يسير.

 والمصادر الحليثية : الفهيل. «ص»( في مصّححة 6)

، بالّ أنّمه صمّحح فمي بعهمها  «بليها»والمصلر ، وفي سائر الفسخ :  «ن»و  «ف»( كذا في 7)

 بما ألبتفاه.
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قمال : قمل  ؟، فيعطيهما الممال أم يمفعهما (2)لّ ضقبهمه قل قبه  المال و (1)أنّها 

 .(4) «: يمفعها أشلّ المفغ ، فإنّها باع  ما لّ ضملكه (3)له 

 والجواب عن الفبو  :

أّوالً : أّن الظممماهر ممممن الموصمممول همممي العمممين الشخصممميّة و لإلامممماع 

البيممغ البيممغ لففسممه ، ال عممن مالممك ، ومممن  (5)والممفّو علممج اممواي بيممغ الكلممّي 

العين ، وبيف ٍذ فإّمما أن يمراد بمالبيغ مجمّرد اإلنشماء ، فيكمون دلميالً علمج عملم 

اواي بيغ الفهولي لففسه ، فال يقغ له وال للمالك بعمل باايضمه. وبّمما أن يمراد 

ّّ يمهمي ليشمتريه ممن مالكمه ، قمال :  ما عن التذكرة من أن يبيمغ عمن نفسمه لم

ذكره اواباً لحكيّ بمن بم ام ، بيمث سمأله عمن أن  وسلّوآلهعليهّصلجألنّه 

ء فيمهي ويشتريه ويسلّمه ، فإّن همذا البيمغ ريمر امائ  ، وال نعلمّ يبيغ الشي

 ، انتهج. (6)فيه خالفاً و للفهي المذكور وللهرر و ألّن صاببها قل ال يبيعها 

اآلضيتمين فمي وهذا المعفج يرامغ بلمج الممراد ممن روايتمي خالمل ويحيمج 

، ويكون بطالن البيمغ بمعفمج عملم وقموع البيمغ للبمائغ  (7)بيغ الفهولي لففسه 

 بمجّرد انتقاله بليه بالشراء ، فال يفافي أهليّته لتعقّب اإلااية من المالك.
__________________ 

 ، وفمي «بأنّهما»بلفمظ :  «ص»و  «م»، لكفّهما اسمتلرك  فمي  «ف»في رير  «أنّها»( لّ ضرد 1)

 كما ألبتفاه. «ن»

 قل قه  المال ولّ ضقهه.:  «ف»( في 2)

 والمصلر. «ص»و  «م»،  «ن»من  «له»( كلمة 3)

 .2، الباب األّول من أبواب عقل البيغ وشروطه ، الحليث  249:  12( الوسائل 4)

 من أبواب السلم. 5، الباب  60:  13( انظر الوسائل 5)

 .186:  4يّل العاملي في مفتاح الكرامة ، وبكاه عفه الس 463:  1( التذكرة 6)

 .447( ضأضيان في الصفحة 7)

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
االسمممممممممممممممممممممممممتلالل 

  بالروايا
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وبعبممارة اخممر  : نهممي المخاطممب عممن البيممغ دليممل علممج عمملم وقوعممه 

مملّراً في بقّه ، فال يلّل علج الهاية بالفسبة بلج المالمك بتّمج ال ضففعمه باماية 
ول بمه ، كمما المالك في وقوعه له ، وهذا المعفج ألهر من األّول ونحن نق (1)

 .(2)ء سيجي

ولانيممماً : سممملّمفا داللمممة الفبمممو  علمممج المفمممغ ، لكفّهممما بمممالعموم ، فيجمممب 

من األدلّة اللالّة علج ضصحيح بيمغ مما لميس عفمل العاقمل  (3)ضخصيصه بما ضقلّم 

 لمالكه بذا أااي.

ال بيمغ بالّ »وبما ذكرناه من الجوابين يظهمر الجمواب عمن داللمة قولمه : 

الظاهر مفه كون المففمي همو البيمغ لففسمه ، وأّن الففمي راامغ  و فإنّ  «في ملك

بلج نفمي الصمّحة فمي بقّمه ال فمي بمّق المالمك ، ممغ أّن العمموم لمو سملّّ وامب 

 ضخصيصه بما دّل علج وقوع البيغ للمالك بذا أااي.

 أوضح ، (5)، فلاللتهما علج ما بملفا عليه السابقين  (4)وأّما الروايتان 
__________________ 

 ، وفي ريرهما : بإااية. «ن»و  «ف»( كذا في 1)

 .452و  447ء في الصفحة ( سيجي2)

 وما بعلها. 350( رااغ الصفحة 3)

بلمج الصمفّار ،  السمالمعليه: الروايتان عبارة عن ضوقيغ العسكر   سرهقلس( قال المامقاني 4)

أّن الممراد بهمما  سمرهقلسواسمتظهر السميّل اليم د   (364رايمة اآلممال : )وما عمن الحميمر . 

ّّ قمال : وأّمما دعمو  أّن الممراد بهمما  روايتا خالل ويحيمج اآلضيتمان فمي بيمغ الفهمولي لففسمه ، لم

أيهماً : يعفمي  سمرهقلسوقمال الشمهيل   (140باشمية المكاسمب : )التوقيعان ، فهي كما ضر . 

 (.275هلاية الطالب : )بهما روايتي خالل ويحيج اآلضيتين. 

 .364في راية اآلمال :  سرهقلسد بهما : الفبويّان السابقان ، كما قاله المامقاني ( المرا5)
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وليس فيهما ما يلّل ولو بالعموم علج علم وقوع البيغ الواقغ ممن ريمر المالمك 

 له بذا أااي.

وأّما الحصر في صحيحة ابن مسلّ والتوقيغ ، فإنّما هو في مقابلة عملم 

 ، علج ما يقتهيه السمال فيهما. رضا أهل األرض والهيعة رأساً 

وضوضيحه : أّن الفهي في مثل المقام وبن كمان يقتهمي الفسماد ، بالّ أنّمه 

 بمعفج علم ضرضّب األلر المقصود من المعاملة عليه.

الملمممك  (1)وممممن المعلممموم : أّن عقمممل الفهمممولي ال يترضّمممب عليمممه بففسمممه 

ثيمراً ، ولمذا عملّ فمي المقصود مفه و ولمذا يطلمق عليمه الباطمل فمي عبماراضهّ ك

: كمون ـ  من شروط المتعاقلين أعفي شروط الصمّحة (3)والقواعل  (2)الشرائغ 

العاقمل مالكماً أو قائمماً مقاممه ، وبن أبيم  بالّ عمن لهمور المروايتين فمي لهويّمة 

 بما ضقلّم من أدلّة الصّحة. (4)عقل الفهولي رأساً ، واب ضخصيصهما 

، فممال داللممة فيهما بالّ علممج عمملم اممواي  (5)وأّمما روايممة القاسممّ بمن فهممل 

بعطماء الممثمن للفهمولي و ألنّممه بماع ممما ال يملمك ، وهممذا بمّق ال يفممافي صممّحة 

 الفهولي.

وأّممما ضوقيممغ الصممفّار ، فالظمماهر مفممه نفممي اممواي البيممغ فممي ممما ال يملممك 

ضصممريحه  (6)بمعفممج وقوعممه للبممائغ علممج اهممة الوامموب واللمم وم ، ويميّممله 

 السالمعليه
__________________ 

 .«ف»في  «بففسه»( لّ ضرد 1)

 .14:  2( الشرائغ 2)

 .124:  1( القواعل 3)

 ، وفي ريرهما : ضخصيصها. «ن»ومصّححة  «ف»( كذا في لاهر 4)

 ( ضقلّم أنّه في المصادر الحليثية : الفهيل.5)

 ، وفي سائر الفسخ : يميّل. «ن»ومصّححة  «ص»و  «ف»( كذا في 6)
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، فممال داللممة علممج عمملم وقوعممه  (1)رة بوامموب البيممغ فيممما يملممك بعممل ضلممك الفقمم

 لمالكه بذا أااي.

وبالجملة ، فاإلنصاف أنّه ال داللة فمي ضلمك األخبمار بأسمرها علمج عملم 

وقموع بيممغ ريمر المالممك للمالممك بذا أاماي ، وال ضعممّرض فيهما بالّ لففممي وقوعممه 

 للعاقل.

ادّعماه الشميخ فمي الخمالف معترفماً بمأّن ،  جماع ى الح الالبنةنالثال    اإل

 (2)الصّحة مذهب قوم من أصحابفا ، معتذراً عن ذلك بعملم االعتملاد بخالفهمّ 

، وادّعمج الحلّمي فمي بماب المهماربة  (3)، وادّعاه ابن يهرة أيهماً فمي الهفيمة 

 .(4)علم الخالف في بطالن شراء الهاصب بذا اشتر  بعين المهصوب 

والجواب : علم الظّن باإلامماع ، بمل الظمّن بعلممه ، بعمل ذهماب معظمّ 

القلماء كالقليمين والمفيل والمرضهج والشيخ بففسه في الفهاية التي هي آخمر 

المتمأّخرين عليمه ،  (5)مصفّفاضه علج ما قيل وأضباعهّ علج الصمّحة ، وبطبماق 

 .(6)ّخرين علا فخر اللين وبعض متأّخر  المتأ
__________________ 

 12، راامغ الوسمائل  «وقل واب الشراء من البائغ علج ما يملك»:  السالمعليه( وهو قوله 1)

 من أبواب عقل البيغ وشروطه ، الحليث األّول. 2، الباب  252: 

 .275، كتاب البيوع ، المسألة  168:  3( الخالف 2)

 .207( الهفية : 3)

 .415:  2( السرائر 4)

، بالّ أنّممه صممّحح  «أضبمماع»، وفممي سممائر الفسمخ :  «ع»و  «خ»ونسممخة بملل  «ف»( كمذا فممي 5)

 بما ألبتفاه. «ن»في 

 .350 349( ضقلّم التخريل عفهّ اميعاً في الصفحة 6)

االسمممممممممممممممممممممممممتلالل 
باالامممممممماع علمممممممج 

 البطالن

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
 االاماع
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علج علم اواي التصّرف في مال الهير  الرابع   ّا  ّل ّن العول والنول

الّ بإذنه ، فإّن الرضا الالبق ال يففغ في رفغ القمبح الثابم  بمال التصمّرف ، ب

ال يجموي ألبمل أن يتصمّرف فمي ممال »ففي التوقيمغ الممروّ  فمي االبتجماج : 

 ، وال ريب أّن بيغ مال الهير ضصّرف فيه عرفاً. (1) «ريره بالّ بإذنه

هيمممر متوقّعمماً إلاايضمممه ريممر قاصمممل والجممواب : أّن العقممل علمممج مممال ال

 لترضيب اآللار عليها ليس ضصّرفاً فيه.

نعّ ، لو فرض كون العقل علّة ضاّمة ولو عرفاً لحصمول اآللمار كمما فمي 

بيمغ المالمك أو الهاصممب المسمتقّل كممان بكمّ العقممل امواياً ومفعمماً بكمّ معلولممه 

 المترضّب عليه.

ّّ لو فرض كونه ضصّرفاً ، فمّما استقّل ال عقمل بجموايه مثمل االستهماءة ل

واالصطالء بفور الهير وناره ، مغ أنّه قمل يفمرض الكمالم فيمما بذا علمّ اإلذن 

في هذا من المقمال أو الحمال و بفماًء علمج أّن ذلمك ال يخرامه عمن الفهمولي ، 

ممغ أّن ضحريمممه ال يملّل علممج الفسماد ، مممغ أنّمه لممو دّل لملّل علممج بطمالن البيممغ 

عليممه وعمملم اسممتقالله فممي ذلممك ، وال يفكممره القائممل  بمعفممج عمملم ضرضّممب األلممر

 بالصّحة ، خصوصاً بذا كان  اإلااية ناقلة.

ومّممما ذكرنمما لهممر الجممواب عّممما لممو وقممغ العقممل مممن الفهممولي قاصمملاً 

لترضيب األلر من دون مرااعة المشتر  و بفماًء علمج أّن العقمل المقمرون بهمذا 

 بهذا العقل.القصل قبيح محّرم ، ال نفس القصل المقرون 
__________________ 

 6من أبمواب األنفمال ، الحمليث  3، الباب  377:  6، وانظر الوسائل  299:  2( االبتجاج 1)

 .7وذيل الحليث 

االسمممممتلالل بمممممملليل 
العقممممممممممممل علممممممممممممج 

 البطالن

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
 دليل العقل
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أُخر ضعيفة ، أقواهما : أّن القملرة علمج التسمليّ  قل يستلّل للمفغ بواوهو

، وأّن الفهممولي ريممر  (1)والفهممولي ريممر قممادر معتبممرة فممي صممّحة البيممغ ، 

 .(2)قاصل بقيقةً بلج مللول اللفظ كالمكره ، كما صّرح في المسالك 

ويهعّم األّول مهافاً بلج أّن الفهمولي قمل يكمون قمادراً علمج برضماء 

حقّقه فمي هذا الشرط رير معتبر في العاقل قطعاً ، بل يكفي ض (4)بأّن  (3)المالك 

المالك ، فحيف ٍذ يشترط في صّحة العقل مغ اإلااية قلرة المجي  علج ضسمليمه 

 .(6)ء قلرة المشتر  علج ضسلّمه علج ما سيجي (5)أو 

المعتبممر فممي العقممل هممو هممذا القمملر مممن القصممل  (7)ويهممعّم الثمماني بممأّن 

ة المواود في الفهمولي والمكمره ، ال أييمل مفمه ، بملليل اإلامماع علمج صمحّ 

نكاح الفهولي وبيغ المكره بحّق و فمإّن دعمو  عملم اعتبمار القصمل فمي ذلمك 

 !لإلاماع ، كما ضر 
__________________ 

 .128، ومقابس األنوار :  288، والمفاهل :  417:  1( انظر اإليهاح 1)

 .156:  3( المسالك 2)

 ، وفي سائر الفسخ : رضا المالك. «ن»ومصّححة  «ف»( كذا في 3)

 أّن.:  «ف»ي ( ف4)

 و.:  «أو»بلل  «ش»و  «م»( في 5)

الثالمث »:  سمرهقلسء بن شاء ّ في الج ء الرابغ من طبعتفا هذه عفل قمول المملمم ( يجي6)

 .«من شروط العوضين القلرة علج التسليّ

 أّن.:  «ف»( في 7)

االسمممممممممممممممممممممممممتلالل 
بواممممممممممموٍه اُخمممممممممممر 

 علج البطالن

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
 هذه الواوه
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 المسْلة الثا ية

مفممغ المالممك ، والمشممهور أيهمماً صممّحته ، وبكممي عممن فخممر  أن يسممبقه

 .(1)المملين : أّن بعممض المجممّويين للفهممولي اعتبممر عمملم سممبق نهممي المالممك 

أيّممما عبممٍل »ويلمموح بليممه ممما عممن التممذكرة فممي بمماب الفكمماح مممن بمممل الفبمموّ  : 

نكمح  (3)بعمل ضهمعيم السمفل علمج أنّمه  (2) «ض ّوج بهير بذن ممواله فهمو عماهر

والظمماهر أنّممه ال يفممرق بممين  .(4)مممواله وكراهتممه و فإنّممه يقممغ بمماطالً  بعممل مفممغ

فسمماد بيممغ  (6)، ويظهممر مممن المحقّممق الثمماني ، بيممث ابتمممل  (5)الفكمماح وريممره 

 .(8)علج علم الرضا وهي الهصب  (7)الهاصب و نظراً بلج القريفة اللالّة 

المسمتفل  وكيم كمان ، فهمذا القمول ال وامه لمه لماهراً ، عملا ضخيّمل : أنّ 

 المختّصة بهير المقام ، وأّن العقل بذا (9)في عقل الفهولي هي رواية عروة 
__________________ 

 .417:  1( بيهاح الفوائل 1)

 .127:  7( سفن البيهقي 2)

 .«م»، وشطب عليها في  «بن»ييادة  «ف»( في رير 3)

 .588:  2( التذكرة 4)

 .121( انظر مقابس األنوار : 5)

 .«ن»، والصواب ما ألبتفاه ، كما في مصّححة  «بمل»الفسخ :  ( في6)

 .«ص»في  «اللالّة»( لّ ضرد 7)

 .69:  4( اامغ المقاصل 8)

 .351( ضقلّم  في الصفحة 9)

بيممممممممغ الفهمممممممممولی 
للمالممممممممممم  ممممممممممممغ 

 سبق المفغ
المشمممممممممممممممممممممممممممهور 

 ةالصحّ 
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وقغ مفهيّاً عفه فالمفغ المواود بعل العقل ولو آناً ما كماٍف فمي المردّ ، فمال يففمغ 

ر في الردّ سمو  عملم الرضما البماطفي اإلااية الالبقة و بفاًء علج أنّه ال يعتب

بأنّه بذا بلم الموّكمل علمج نفمي اإلذن  (1)بالعقل علج ما يقتهيه بكّ بعههّ 

 في اشتراء الوكيل انفسخ العقل و ألّن الحلم عليه أمارة علم الرضا.

فمي  (2)هذا ، ولكّن األقمو  عملم الفمرق و لعملم انحصمار المسمتفل بيف مٍذ 

ية عروة ، وكفاية العموما  ، مهافاً بلج ضرك االستفصمال فمي صمحيحة روا

، ممغ  (4)، واريان فحو  أدلّة نكاح العبل بملون بذن ممواله  (3)محمل بن قيس 

لهممور المفممغ فيهمما ولممو بشمماهل الحممال بممين الممموالي والعبيممل ، مممغ أّن روايممة 

يّمملا  ، مممغ اريممان المم (5)باايضممه صممريحة فممي عمملم قمملح معصممية السمميّل 

، ومخالفممة العامممل لممما  (7)والمهصمموب  (6)المتقلّمممة لممه : مممن بيممغ مممال اليتمميّ 

 ، الصريح في مفعه عّما علاه. (8)اشترط عليه رّب المال 
__________________ 

 .632:  7، ومفتاح الكرامة  300:  5، والمسالك  293:  8( انظر اامغ المقاصل 1)

 .«ف»في  «بيف ذ»( لّ ضرد 2)

 .353لمتقلّمة في الصفحة ( ا3)

مممن أبممواب نكمماح العبيممل واإلممماء  25و  24، البمماب  525و  523:  14( انظممر الوسممائل 4)

 وريرهما.

 ييادة : بيف ٍذ. «ش»و  «ص»،  «م»( في 5)

 .360( المتقلّمة في الصفحة 6)

 .360 358( رااغ الصفحة 7)

 .358( كما في مولّقة اميل المتقلّمة في الصفحة 8)

مختمممممممار المملمممممممم 
 ودليله
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ممن المفمغ البماقي بعمل العقمل ولمو آنماً مما ، فلمّ يملّل دليمل  (1)ا ما ذكر وأمّ 

 علج كونه فسخاً ال يففغ بعله اإلااية.

ومما ذكممره فممي بلممم الموّكممل ريممر مسملّّ ، ولممو سُمملّّ فمممن اهممة لهممور 

 اإلقلام علج الحلم علج ما أنكره في ردّ البيغ وعلم ضسليمه له.

كمره بعمل الرضما ، وأّن كراهمة ومّما ذكرنما يظهمر وامه صمّحة عقمل الم

 المالك بال العقل وبعل العقل ال ضقلح في صّحته بذا لحقه اإلااية.
__________________ 

 ما ذكره.:  «ش»و  «م»( في 1)
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 المسْلة الثالثة

أن يبيممغ الفهممولي لففسممه ، وهممذا رالبمماً يكممون فممي بيممغ الهاصممب ، وقممل 

ة المبيغ ، كما فمي ممورد صمحيحة الحلبمي المتقلّممة يتّفق من ريره ب عّ ملكيّ

 .(1)في اإلقالة بوضيعة 

 (2)واألقمممو  فيممممه : الصممممّحة وفاقممماً للمشممممهور و للعموممممما  المتقلّمممممة 

، وأكثممر ممما ضقمملّم مممن  (3)بالتقريممب المتقمملّم ، وفحممو  الصممّحة فممي الفكمماح 

 .(5)ن قيس المتقلّمة ، مغ لهور صحيحة اب (4)المميّلا  

وال واه للفرق بيفه وبمين مما ضقملّم ممن بيمغ الفهمولي للمالمك بالّ واموه 

الهاصممب ، وبعهممها  (6)ضظهممر مممن كلممما  اماعممة ، بعهممها مخممتّو ببيممغ 

 مشترك بين اميغ صور المسألة :

ال »و  «ال ضبمغ مما لميس عفملك»:  (7)ويين مفها : بطالق ما ضقلّم من الفبم

 و بفاًء علج اختصاص مورد الجميغ [(8)وريرهما ] «بيغ بالّ في ملك
__________________ 

 .361( المتقلّمة في الصفحة 1)

 ( ضقلّم  في المسألة األُولج والثانية.2)

 .356( ضقلّم  في الصفحة 3)

 .363 358( رااغ الصفحة 4)

 .353الصفحة  ( المتقلّمة في5)

 ، وفي سائر الفسخ : علج بيغ. «ص»و  «ن»ومصّححة  «ف»( كذا في 6)

 .365( ضقلّمتا في الصفحة 7)

فممي ممتن شممربه  سمرهقلس، وقممل ألبتهما المامقمماني  «ن»مممن مصمّححة  «وريرهمما»( كلممة 8)

 ويقتهيها السياق أيهاً. (367راية اآلمال : )

بيممممممممغ الفهمممممممممولي 
 لففسه

األقممممممو  الصممممممحة 
 واللليل عليه

شممممممممكال علممممممممج اإل
صممممحة هممممذا البيممممغ 

 من واوه

الوامممممممممممممممممممه األول 
 واوابه
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 ببيغ الفهولي لففسه.

رف مّما ضقلّم ، من أّن مهمونها علم وقوع بيغ ريمر والجواب عفها يع

المالمك لبائعممه الهيممر المالممك ، بممال ضعمّرٍض فيهمما لوقوعممه وعلمممه بالفسممبة بلممج 

 المالك بذا أااي.

ومفها : بفاء المسألة علج ما سمبق ممن اعتبمار عملم سمبق مفمغ المالمك ، 

م عن المحقّمق الكركمي أّن الهصمب وهذا رالباً مفقود في المهصوب ، وقل ضقلّ 

 .(1)قريفة علم الرضا 

 وفيه :

ّّ من بيغ الهاصب.  أّوالً : أّن الكالم في األع

ولانياً : أّن الهصب أممارة عملم الرضما بمالبيغ للهاصمب ال مطلقماً ، فقمل 

يرضج المالك ببيغ الهاصب لتوقغ اإلااية وضملّك الثمن ، فليس فمي الهصمب 

بأصممل البيممغ ، بمل الهاصممب وريممره ممن هممذه الجهممة  داللمة علممج عمملم الرضما

 سواء.

 ولالثاً : قل عرف  أّن سبق مفغ المالك رير مملّر.

يقصمل  (2)ومفها : أّن الفهولي بذا قصل بلج بيمغ ممال الهيمر لففسمه ، لمّ 

بقيقة المعاوضمة و بذ ال يعقمل دخمول أبمل العوضمين فمي ملمك ممن لمّ يخمرج 

خر ، فالمعاوضمة الحقيقيّمة ريمر متصمّورة ، فحقيقتمه يرامغ بلمج عن ملكه اآل

 بعطاء المبيغ وأخذ الثمن لففسه ، وهذا ليس بيعاً.

 : أّن قصلـ  والجواب من ذلك مغ اختصاصه ببيغ الهاصب
__________________ 

 .373( ضقلّم في الصفحة 1)

 ، وفي ريرها : فلّ. «ص»( كذا في 2)

الوامممممممممه الثممممممممماني 
 واوابه

الوامممممممممه الثالمممممممممث 
 واوابه
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فّي علج اعل الهاصب نفسه مالكاً بقيقيّا وبن كمان همذا المعاوضة الحقيقيّة مب

الجعل ال بقيقة لمه ، لكمّن المعاوضمة المبفيّمة علمج همذا األممر الهيمر الحقيقمي 

 بقيقيّة ، نظير المجاي االدّعائي في األُصول.

نعّ ، لمو بماع لففسمه ممن دون بفماء علمج ملكيّمة الممثمن وال اعتقماد لمه ، 

اقعة له وال للمالك و لعلم ضحقّق معفمج المعاوضمة كان  المعاملة باطلة رير و

و ولذا ذكروا أنّه لو اشتر  بماله لهيره شمي اً بطمل ، ولمّ يقمغ لمه وال لهيمره ، 

 والمراد ما لو قصل ضملّك الهير للمبيغ بإياء مال نفسه.

: أّن المبطالن هفما يسمتل م المبطالن للمقمام  (1)وقل ضخيّل بعض المحقّقين 

مال ريره لففسه و ألنّمه عكسمه ، وقمل عرفم  أّن عكسمه همو  ، وهو ما لو باع

مممما بذا قصمممل ضملّمممك المممثمن ممممن دون بفممماٍء وال اعتقممماٍد لتملّمممك الممممثمن و ألّن 

 المفروض الكالم في وقوع المعاملة للمالك بذا أااي.

ومفها : أّن الفهمولي بذا قصمل البيمغ لففسمه ، فمإن ضعلّقم  باماية المالمك 

ذ  قصمله البمائغ كمان مفافيماً لصمّحة العقمل و ألّن معفاهما همو صميرورة بهذا ال

الثمن لمالك المثمن بإاايضه ، وبن ضعلّق  بهير المقصود كان  بعقمل مسمتأنم 

، ال بمهاًء لفقل الفهولي ، فيكون الفقل ممن المفشم  ريمر مجماي ، والمجماي 

 رير ُمفش أ.

في بعمض أاوبمة مسمائله  (2)عن هذا  ّربمهلمحقّق القّمي وقل أااب ا

بأّن اإلااية في هذه الصورة مصّححة للبيغ ، ال بمعفج لحوق اإلاماية لمففس 

 العقل كما في الفهولي المعهود بل بمعفج ضبليل رضا
__________________ 

 ( لّ نعثر عليه.1)

 .ّربمهأااب عن هذا المحقّق القّمي ، والعبارة في ريرها هكذا : وقل  «ف»( كذا في 2)

 الواه الرابغ

امممممممواب المحقّمممممممق 
القمممممي عممممن واممممه 

 الرابغ
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، وقمال نظيمر ذلمك  (1)الهاصب وبيعه لففسه برضا المالمك ووقموع البيمغ عفمه 

ّّ ملكه   .(2)فيما لو باع شي اً ل

وقل صّرح في موضغ آخر : بأّن باصمل اإلاماية يرامغ بلمج أّن العقمل 

هاصمممب المممذ  قُصمممل بلمممج كونمممه واقعممماً علمممج الممممال المعممميّن لمممففس البمممائغ ال

علج هذا الملك بعيفه لففسمي ، فيكمون  (3)والمشتر  العالّ قل بلّلتُه علج كونه 

 .(4)عقلاً اليلاً ، كما هو أبل األقوال في اإلااية 

 المفاقشة في اواب المحقّق القمي

وفيمه : أّن اإلاماية علمج همذا ضصمير كمما اعتمرف معاوضمة اليملة مممن 

رضا المشتر  لانياً بالتبمليل  طرف المجي  والمشتر  و ألّن المفروض علم

المممذكور و ألّن قصممل البممائغ البيممغ لففسممه بذا فممرض ضممأليره فممي مهممايرة العقممل 

بذلك اإليجاب المهماير لمممدّ   (5)الواقغ للعقل المجاي ، فالمشتر  بنّما رضي 

اإلامماية ، فممإذا التمم م بكممون مراممغ اإلامماية بلممج ضبممليل عقممل بعقممل ، وبعمملم 

المشممتر  لانيمماً ، فقممل قاممم  اإلامماية مممن المالممك مقممام  (6)الحااممة بلممج قبممول 

 بيجابه وقبول المشتر  ، وهذا خالف اإلاماع والعقل.
__________________ 

 .554، ورفائّ األيام :  319:  2( اامغ الشتا  1)

 .555وما بعلها ، ورفائّ األيام :  320:  2( انظر اامغ الشتا  2)

 بكونه.:  «ش»( في 3)

مفممه نقممل هممذا القممول عممن صممابب  318، وفممي الصممفحة  276:  2اممامغ الشممتا  ( رااممغ 4)

 أيهاً. 554و  541كشم الرموي وفاقاً لشيخه المحقّق ، وانظر أيهاً رفائّ األيام : 

 ييادة : في قبوله. «ن»( في مصّححة 5)

 بما ألبتفاه. «ن»، وصّحح في هامش  «قول»:  «ص»و  «ش»( في رير 6)
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اإلااية عقلاً مستأنفاً ، فلمّ يعهمل ممن أبمل ممن العلمماء  وأّما القول بكون

: أّن اإلاماية ممن مالمك  (1)وريرهّ ، وبنّما بكج كاشمم الرمموي عمن شميخه 

ّّ  (2)المبيغ بيغ مستقّل فهو بيغ بهير لفظ البيغ قائّ  مقام بيجاب البمائغ ، ويفهم

 .(4)من المشتر   (3)بليه القبول المتقلّم 

حن فيه و ألنّه بذا قصل البائغ البيغ لففسه فقل قصل وهذا ال يجر  فيما ن

المشتر  ضمليك الثمن للبمائغ وضملّمك المبيمغ مفمه ، فمإذا بفمي علمج كمون وقموع 

ممن قبمول آخمر ، فاالكتفماء عفمه  (5)البيغ للمالمك مهمايراً لمما وقمغ ، فمال بملّ لمه 

، التم ام  بمجّرد بااية البائغ الرااعة بلمج ضبمليل البيمغ للهاصمب بمالبيغ لففسمه

بكفاية رضا البائغ وبنشائه عن رضا المشتر  وبنشائه ، وهمذا مما ذكرنما أنّمه 

 خالف اإلاماع والعقل.

 فاألولج في الجواب : مفغ مهايرة ما وقغ لما أُاي  ، وضوضيحه :

أّن البممائغ الفهممولي بنّممما قصممل ضمليممك المممثمن للمشممتر  بممإياء الممثمن ، 

 كون الثمن ماالً له أو لهيره ، فإيجاب البيغ ساك  عفه ، فيراغ فيه وأّما
__________________ 

بل بكمّ نفسمه بالماليممة بمين القمول  سرهقلس( لّ يحِك ذلك عن شيخه وهو المحقّق الحلّي 1)

 بعلم ل وم اللفظ في البيغ وكون اإلااية بمثابة عقل لاٍن فقط.

، وهكمذا فمي مصمّححة  «.. غ مستقّل بهير لفظ البيغ وهمو قمائّبي»هكذا :  «ش»( العبارة في 2)

 .«فهو قائّ»بالّ أنّها بلفظ  «ن»

 المقلّم.:  «ف»( في رير 3)

 .446 445:  1( انظر كشم الرموي 4)

فكممذا »:  «فممال بمملّ لممه»، وفممي سممائر الفسممخ بمملل  «ن»ومصممّححة  «ش»و  «ص»( كممذا فممي 5)

  من.فكذا ال بلّ :  «م»، وفي مصّححة  «بلله

امممممممواب المملمممممممم 
 عن واه الرابغ
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بلج ما يقتهيه مفهوم المعاوضة من دخول العوض فمي ملمك مالمك المعمّوض 

ممك المممثمن بانيمماً  و ضحقيقمماً لمعفممج المعاوضممة والمبادلممة ، وبيممث بّن البممائغ يملِّ

علج ضملّكه له وضسلطه عليه علواناً أو اعتقاداً ، ل م من ذلك بفاهه علج ضملّمك 

يعمه لففسمه ، وبيمث بّن الممثمن ملمك الثمن والتسلّط عليه ، وهذا معفج قصمل ب

لمالكه واقعاً فإذا أااي المعاوضة انتقل عوضه بليه ، فعلمّ ممن ذلمك أّن قصمل 

األممر فمي  (1)البائغ البيغ لففسه رير ممأخوذ فمي مفهموم اإليجماب بتّمج يتمردّد 

هذا المقام بين المحذورين المذكورين ، بل مفهوم اإليجاب هو ضمليمك الممثمن 

ضعمممّرٍض فيمممه لممممن يرامممغ بليمممه العممموض ، بالّ باقتهممماء بعممموض ممممن دون 

 المعاوضة لذلك.

ولكن يشكل فيما بذا فرضمفا الفهمولي مشمترياً لففسمه بممال الهيمر فقمال 

ل ك ُ  همذا الثموب بهمذه الملراهّ و فمإّن مفهموم  للبائغ األصيل : ضملّك  مفك أو م 

لثموب ، فمال ممورد إلاماية مالمك الملراهّ الفهمولي ل (2)هذا اإلنشاء هو ضملّك 

علج واه يفتقل الثوب بليه ، فال بلّ من الت ام كون اإلااية نقالً مستأنفاً ريمر 

 ما أنشأه الفهولي الهاصب.

المثمن بلمج نفسمه بقولمه :  (4)المتكلّّ الفهولي ملك  (3)وبالجملة ، ففسبة 

 لج المخاطب الفهوليملك  أو ضملّك  ، كإيقاع المتكلّّ األصلي التمليك ع
__________________ 

 ، وفي ريرها : ضردّد. «ص»( كذا في 1)

 ، وفي سائر الفسخ : ضمليك. «ص»و  «ع»،  «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في 2)

 نسبة.:  «ف»( في 3)

بتملّمممك ، وفمممي :  «ع»ومصمممّححة  «ش»، وفمممي  «ن»و  «م»ومصمممّححة  «ف»( كمممذا فمممي 4)

 ضملّك.:  «ص»ومصّححة  «خ»

اإلشممممممممكال علممممممممج 
 هذا الجواب
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قولممه : ملّكتممك هممذا الثمموب بهممذه المملراهّ مممغ علمممه بكممون المملراهّ لهيممره أو ب

 اهله بذلك.

فممي التممذكرة ، بيممث قممال : لممو بمماع  ّربمممهوبهممذا استشممكل العالّمممة 

،  (1)الفهولي مغ اهل اآلخر فإشكال ، من أّن اآلخر بنّما قصل ضمليمك العاقمل 

اليته و ألنّه بيف ٍذ بنّمما يقصمل وال يفتقض بما لو اهل اآلخر وكالة العاقل أو و

ّّ ممن كونمه أصمليّاً أو نائبماً ، ولمذا يجموي مخاطبتمه  به المخاطب بعفوانمه األعم

بليمه مممغ علممه بكونمه نائبمماً ، ولميس بالّ بمالبظمة المخاطممب  (2)وبسمفاد الملمك 

 ّّ باعتبار كونه نائباً ، فإذا صّح اعتباره نائبماً صمّح اعتبماره علمج الوامه األعم

ه نائباً أو أصلياً ، أّمما الفهمولي فهمو أافبمي عمن المالمك ال يمكمن فيمه من كون

 ذلك االعتبار.

لهممذا اإلشممكال فممي بعممض كلماضممه ،  (3)وقممل ضفّطممن بعممض المعاصممرين 

فالت م ضارة ببطالن شراء الهاصب لففسه ، مغ أنّه ال يخفمج مخالفتمه للفتماو  

مة في المسمألة كمما اعتمرف بمه أخيمراً ، وأُخمر  بمأّن وأكثر الفصوص المتقلّ 

اإلامماية بنّمممما ضتعلّمممق بممففس مبادلمممة العوضمممين وبن كانمم  خصوصممميّة ملمممك 

 المشتر  الهاصب للمثمن مأخوذة فيها.

وفيه : أّن بقيقة العقل في العبارة التي ذكرناها في اإلشمكال أعفمي قمول 

ب : ضملّكم  أو ملكم  همذا مفمك بهمذه الملراهّ لميس بالّ بنشماء المشتر  الهاص

 ضملّكه للمبيغ ، فإااية هذا اإلنشاء ال يحصل بها ضملّك المالك
__________________ 

 .463:  1( التذكرة 1)

 التمليك.:  «ف»( في 2)

 .132 131( انظر مقابس األنوار : 3)

اممممممواب صمممممممابب 
المقممممممممممابس عممممممممممن 

 اإلشكال

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
اممممممواب صمممممممابب 

 المقابس
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 علج نقل مستأنم. (1)األصلي له ، بل يتوقّم 

بلمج الفهمولي العاقمل  (2)فاألنسب في التفّصي أن يقال : بّن نسمبة الملمك 

لمميس مممن  «ملّكتممك»، أو قممول ريممره لممه :  «ضملّكمم  مفممك»لففسممه فممي قولممه : 

بيث هو ، بل من بيث اعل نفسمه مالكماً للمثمن اعتقماداً أو عملواناً و ولمذا لمو 

الت مفما بلهويّتمه و ضمرورة  (3)يّتمه للمثمن عقل لففسه من دون البفماء علمج مالك

علم ضحقّق مفهموم المبادلمة بتملّمك شمخو الممال بمإياء ممال ريمره ، فالمبادلمة 

الحقيقية من العاقل لففسه ال يكون بالّ بذا كان مالكاً بقيقياً أو ادّعائيماً ، فلمو لمّ 

قممال يكممن أبمملهما وعقممل لففسممه لممّ يتحقّممق المعاوضممة والمبادلممة بقيقممة ، فممإذا 

فالمفسموب بليمه  «ضملّك  مفك كمذا بكمذا»الفهولي الهاصب المشتر  لففسه : 

التملّك بنّما هو المتكلّّ ال من بيث هو ، بل من بيمث عملّ نفسمه مالكماً اعتقماداً 

ء مممن بيثيممة ضقييليممة لابمم  لممففس ضلممك أو عمملواناً ، وبيممث بّن الثابمم  للشممي

، بالّ أّن الفهمولي لّمما  (4)مالك للثمن الحيثية ، فالمسفل بليه التملّك بقيقة هو ال

أسفل ملك الممثمن المذ  همو بملل  (6)المالك المسلّط علج الثمن  (5)بفج علج أنّه 

 الثمن بلج
__________________ 

 ، وفي سائر الفسخ : ضوقّم. «ن»ومصّححة  «ش»و  «ف»( كذا في 1)

 الملك.:  «ع»نسخة بلل ، وفي  «المالك»:  «م»و  «خ»،  «ن»ونسخة بلل  «ع»( في 2)

 للمثمن.:  «ع»ومصّححة  «خ»و  «ف»( في 3)

 للمثمن.:  «ع»و  «خ»،  «ف»( في 4)

 ييادة : هو. «ف»( في 5)

 المثمن.:  «ع»و  «خ»،  «ف»( في 6)

واب المملمممممممم اممممممم
 عن اإلشكال
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نفسمه ، فاإلاماية الحاصمملة ممن المالممك متعلّقمة بإنشماء الفهممولي وهمو التملّممك 

ة نفمس المجيم  ، فيلم م ممن ذلمك انتقمال ، وهو بقيق (1)المسفل بلج مالك الثمن 

 بليه. (2)المثمن 

هذا ، مغ أنّه ربما يلت م صّحة أن يكون اإلااية لعقل الفهمولي موابمة 

لصمميرورة العمموض ملكمماً للفهممولي ، ذكممره شمميخ مشممايخفا فممي شممربه علممج 

 .(4)، وضبعه رير وابل من أاالّء ضالمذضه  (3)القواعل 

 في ذلك واهين : (5)وذكر بعههّ 

أّن قهيّة بيغ مال الهير عن نفسه والشراء بممال الهيمر لففسمه  أحد ما  

 (6)، اعل ذلمك الممال لمه ضممفاً ، بتّمج أنّمه علمج فمرض صمّحة ذلمك البيمغ أو 

ملكمه ، انتقاله بلج ريره ، ليكمون انتقالمه بليمه عمن  (8)قبل آن  (7)الشراء ضملّكه 

اشمتِر »أو  «بمغ ممالي عفمك»أو قمال :  «أعتق عبلك عفّي»نظير ما بذا قال : 

 فهو ضمليك ضمفّي باصل ببيعه أو الشراء. «لك بمالي كذا

( الشمراء ، 9ونقول فمي المقمام أيهماً : بذا أاماي المالمك صمّح البيمغ أو )

 يةوصّحته ضتهّمن انتقاله بليه بين البيغ أو الشراء ، فكما أّن اإلاا
__________________ 

 المثمن.:  «ع»و  «خ»،  «ف»( في 1)

 ، وفي سائر الفسخ : الثمن. «ن»و  «م»ومصّححتي  «ص»( كذا في 2)

 .60: الورقة  (مخطوط)( انظر شرح القواعل 3)

 .132( مفهّ المحقّق التستر  في مقابس األنوار : 4)

 ( لّ نعثر عليه.5)

 و.:  «أو»بلل  «ش»( في 9) ( و6)

 يملكه.:  «ن»( في 7)

 .«م»، وشطب عليها في  «ش»في  «آن»( لّ ضرد 8)

اممممممممواب كاشممممممممم 
الهطممممممممممماء عمممممممممممن 

 واه الرابغ

ضوايمممممممه الجمممممممواب 
 بواهين
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المممذكورة ضصممّحح البيممغ أو الشممراء ، كممذلك ضقهممي بحصممول االنتقممال الممذ  

يتهممّمفه البيممغ الصممحيح ، فتلممك اإلامماية الالبقممة قائمممة مقممام اإلذن السممابق ، 

 فه.المبيغ و ليقغ البيغ في ملكه ، وال مانغ م (1)قاضية بتمليكه 

أنّه ال دليل علمج اشمتراط كمون أبمل العوضمين ملكماً للعاقمل فمي  الثالا :  

انتقال بلله بليه ، بل يكفي أن يكون مأذوناً في بيعه لففسه أو الشراء به ، فلمو 

ملمك المثمن فمي الصمورة األُولمج  «اشمتر لمك بهمذا»أو  «بِغ هذا لففسك»قال : 

فمي الصمورة  (2)ملمك الممثمن بانتقال المبيمغ عمن مالكمه بلمج المشمتر  ، وكمذا 

الثانية ، ويتفّرع عليه : أنّه لو اضّفق بعل ذلك فسخ المعاوضة رامغ الملمك بلمج 

 مالكه ، دون العاقل.

 أقول : وفي كال الواهين نظر :

األّول ، فألّن صّحة اإلذن في بيمغ الممال لففسمه أو الشمراء لففسمه  (3)أّما 

، مغ أّن قياس اإلاماية علمج  (4)وعة ، كما ضقلّم في بعض فروع المعاطاة ممف

اإلذن قياس مغ الفارق و ألّن اإلذن فمي البيمغ يحتممل فيمه أن يوامب ممن بماب 

االقتهاء ضقلير الملك آناً ما قبل البيمغ ، بخمالف اإلاماية و فإنّهما ال ضتعلّمق بالّ 

 بالّ مبادلة مال الهير بمال آخر.سابقاً ، والمفروض أنّه لّ يقغ  (5)بما وقغ 
__________________ 

 بتملّكه.:  «ص»و  «ع»( في 1)

 الثمن.:  «ع»و  «خ»،  «ف»( في 2)

 ييادة : في. «ف»( في 3)

 .85و  83( ضقلّم في الصفحة 4)

 ، وفي سائر الفسخ : يقغ. «ع»ومصّححة  «ش»و  «ص»( كذا في 5)

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
الوامممممه األّول ممممممن 

 الجواب
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 (1)ال عمملواناً أو اعتقمماداً قصممل نعممّ ، لّممما بفممج هممو علممج ملكيممة ذلممك الممم

بليممه ، فاإلامماية مممن المالممك بن راعمم  بلممج  (3)رامموع البمملل  (2)بالمعاوضممة 

نفس المبادلة أفاد  دخول البلل في ملمك المجيم  ، وبن راعم  بلمج المبادلمة 

مفهّمة بلج بفاء العاقل علج ضملّمك الممال ، فهمي وبن أفماد  دخمول البملل فمي 

مراممغ هممذا بلممج بامماية ممما بفممج عليممه العاقممل مممن التملّممك  ملممك العاقممل ، بالّ أنّ 

وبمهائه له و بذ بعل بمهائه يقمغ البيمغ فمي ملمك العاقمل فيملمك البملل ، بالّ أّن 

ذلمك البفماء فمي ضحقّمق  (4)من المعلوم علم اللليل علج ضألير اإلااية في ضمألير 

فيمه اإلذن و ألّن  متعلّقه شرعاً ، بل اللليل علج علمه و ألّن همذا مّمما ال يمملّر

 ؟اإلذن في التملّك ال يملر التملّك ، فكيم باايضه

وأّما الثاني ، فلما عرف  ممن مفافاضمه لحقيقمة البيمغ التمي همي المبادلمة و 

فممي ريممر موضممغٍ مممن كتبممه  ّربمممهولممذا صممّرح العالّمممة 
ضممارةً بأنّممه ال  (5)

نّه ال يعقل أن يشتر  اإلنسمان لففسمه بممال ريمره شمي اً ، يتصّور ، وأُخر  بأ

الخمالف فمي بطممالن  (7)فممي مسمألة قمبض المبيمغ : عمملم  (6)بمل ادّعمج بعهمهّ 

 قول مالك الثمن :
__________________ 

 .«ن»ومصّححة  «ش»من  «قصل»( كلمة 1)

 المعاوضة.:  «ف»( في 2)

 لاهراً : المبلل. «ف»( في 3)

 .«ف»في  «رضألي»( لّ ضرد 4)

 .473:  1، والتذكرة  166و  151:  1( انظر القواعل 5)

 .174:  23( ادّعاه صابب الجواهر في الجواهر 6)

 ، وفي ريرها : بعلم. «ن»ومصّححة  «ش»و  «ف»( كذا في 7)

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
الوامممممممممه الثممممممممماني 

 من الجواب
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 .(3)وريرهما  (2)والمحقّق  (1)وقل صّرح به الشيخ  «اشتِر لففسك به طعاماً »

اي ضتبّممغ العقممود للمالممك مممغ علممّ المشممتر  نعممّ ، سمميأضي فممي مسممألة اممو

: أّن ـ  ، أّن لممماهر اماعمممة كقطمممب الممملين والشمممهيل وريرهمممما (4)بالهصمممب 

الهاصممب مسمملّط علممج الممثمن وبن لممّ يملكممه ، فممإذا اشممتر  بممه شممي اً ملكممه ، 

ولاهر هذا بمكان أن ال يملمك المثمن ويملمك الممثمن المشمتر  ، بالّ أن يحممل 
مطلقماً كمما نسمبه  (7)البمائغ الهاصمب للمثمن  (6)ام ضملّمك ذلك مفهّ علمج التم  (5)

، أو آنمماً ممما قبممل أن يشممتر  بممه شممي اً و  (8)بلممج األصممحاب  ّربمممهالفخممر 

 ضصحيحاً للشراء.

وكيممم كممان ، فمماألولج فممي التفّصممي عممن اإلشممكال المممذكور فممي البيممغ 

 .(9)لففسه ما ذكرنا 
__________________ 

 .121:  2( رااغ المبسوط 1)

 .32:  2( الشرائغ 2)

، وانظمر مفتمماح  252:  3، والشمهيل الثماني فمي المسمالك  387:  1( كالقاضمي فمي المهمذّب 3)

 .715:  4الكرامة 

 .471( يأضي في الصفحة 4)

، بالّ أنّممه صممّحح فممي أكثممر الفسممخ بممما  «يجعممل»، وفممي ريرهممما :  «ش»و  «ف»( كممذا فممي 5)

 ألبتفاه.

بممما  «ص»و  «م»،  «ن»، لكممن صممّحح فممي  «ضمليممك»يرهمما : ، وفممي ر «ش»( كممذا فممي 6)

 ألبتفاه.

 للمثمن.:  «ع»ومصّححة  «ش»( في 7)

 .417:  1( بيهاح الفوائل 8)

 .383( رااغ الصفحة 9)
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ّّ بّن مّمما ذكرنما ممن أّن نسمبة ملمك العموض بقيقمة بنّمما همو بلمج مالمك  ل

فين علج مالكية الهاصمب للعموض مفسموب المعّوض ، لكفّه بحسب بفاء الطر

بليه يظهر انلفاع بشكال آخر فمي صمّحة البيمغ لففسمه ، مخمتّوٍ بصمورة علمّ 

المشممتر  ، وهممو : أّن المشممتر  األصمميل بذا كممان عالممماً بكممون البممائغ لففسممه 

بمأّن المالمك لمو ردّ فلميس  (1)راصباً فقل بكّ األصمحاب علمج مما بكمي عمفهّ 

بمممائغ بمممالثمن ، وهمممذا كاشمممم عمممن عممملم ضحقّمممق للمشمممتر  الراممموع علمممج ال

المعاوضة الحقيقية ، وبالّ لكان ردّها مواباً لراوع كمّلِ عموٍض بلمج مالكمه ، 

وبيف ممٍذ فممإذا أامماي المالممك لممّ يملممك الممثمن و لسممبق اختصمماص الهاصممب بممه ، 

 .(2)فيكون البيغ بال لمن 

بعممل  ولعمّل همذا همو الوامه فمي بشمكال العالّممة فمي التمذكرة ، بيمث قمال

: بّن الحكممّ فممي ـ  اإلشممكال فممي صممّحة بيممغ الفهممولي مممغ اهممل المشممتر 

 ، انتهج. (3)الهاصب مغ علّ المشتر  أشكل 

أقول : هذا اإلشكال بفاًء علج ضسليّ ما نقل عن األصحاب من أنّمه لميس 

، وبعمل ضسمليّ أّن الوامه فمي  (4)للمشتر  استرداد الثمن مغ ردّ المالك وبقائمه 

التسمليط  (5)بكمهّ ذلك هو مطلمق التسمليط علمج ضقملير  المردّ واإلاماية ، ال 

 المراعج بعلم بااية البيغ بنّما يتوّاه علج القول بالفقل ،
__________________ 

 .193:  4( بكج ذلك عفهّ الفخر في اإليهاح كما ضقلّم آنفاً ، وأُنظر مفتاح الكرامة 1)

 .«ف»في  «به فيكون البيغ بال لمن»( لّ ضرد 2)

 .463:  1( التذكرة 3)

 .«ن»ومصّححة  «ش»و  «ف»من  «( وبقائه4)

 ، لكفّه صّحح في أكثر الفسخ بما ألبتفاه. «ألنّ »:  «ش»( في رير 5)

الوامممممممه الخمممممممامس 
 واوابه

هممممممممممذا االشممممممممممكال 
بنّممممما يتوّاممممه علممممج 

 القول بالفقل



 389 .........................................................................................  ةثلاثلا ةلأسملا

بيممث بّن ضسممليط المشممتر  للبممائغ علممج الممثمن قبممل انتقالممه بلممج مالممك المبيممغ 

 ورد لإلااية.باإلااية ، فال يبقج م

وأّما علج القول بالكشم ، فمال يتوّامه بشمكال أصمالً و ألّن المردّ كاشمم 

عن كون ضسليط المشتر  ضسليطاً لمه علمج ممال نفسمه ، واإلاماية كاشمفة عمن 

كونه ضسمليطاً لمه علمج مما يملكمه ريمره بالعقمل السمابق علمج التسمليط الحاصمل 

لمالممك أو ردّ ، لممّ يكممن باإلقبمماض و ولممذا لممو لممّ يقبهممه الممثمن بتّممج أامماي ا

للهاصب انت اعه من يل المشتر  أو المالك ، وسيأضي فمي مسمألة امواي ضتبّمغ 

 ضتّمة لذلك ، فانتظر. (1)العقود للمالك 

ّّ اعلّ : أّن الكالم في صّحة بيغ الفهولي لففسه راصباً كمان أو ريمره  ل

ر بيفمه وبمين بنّما هو في وقوعه للمالك بذا أااي ، وهو الذ  لّ يفّرق المشمهو

 الفهولي البائغ للمالك ، ال لففسه.

وأّممما الكممالم فممي صممّحة بيممغ الفهممولي ووقوعممه لففسممه بذا صممار مالكمماً 

فمال دخمل لمه بمما نحمن فيمه و ألّن  (2)للمبيغ وأااي سواء بماع لففسمه أو المالمك 

الكالم هفا في وقموع البيمغ للمالمك ، وهفماك فمي وقوعمه للعاقمل بذا ملمك. وممن 

 (3): أّن ممما ذكممره فممي الريمماض مممن أّن بيممغ الفهممولي لففسممه باطممل  هفمما يعلممّ

فممي ريممر محلّممه ، بالّ أن يريممل ممما  (4)ونسممب بلممج التممذكرة نفممي الخممالف فيممه 

 ذكرناه ، وهو خالف لاهر كالمه.
__________________ 

 وما بعلها. 469( يأضي في الصفحة 1)

 للمالك.:  «ن»( في مصّححة 2)

 فاسل.:  «ف»( في 3)

 .367، وضقلّم  عبارة التذكرة في الصفحة  463:  1، والتذكرة  512:  1( الرياض 4)
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 بو:  نا أّران  

أنّممه ال فممرق علممج القممول بصممّحة بيممغ الفهممولي بممين كممون مممال  األّول  

أو مثمفماً فمي فمي ذّممة الهيمر ، ومفمه اعمل العموض لمفماً  (1)الهير عيفاً أو ديفاً 

 ذّمة الهير.

ّّ بّن ضشخيو  ما فمي الذّممة المذ  يعقمل عليمه الفهمولي بّمما بإضمافة  (2)ل

أو  «بعم  كمّراً ممن طعمام فمي ذّممة فمالن بكمذا»الذّمة بلج الهير ، بمأن يقمول : 

وبن  وبكمه : أنّه لو أااي فالن يقغ العقل لمه ، «بع  هذا بكذا في ذّمة فالن»

 ردّ بطل رأساً.

وبّممما بقصممله العقممل لممه و فإنّممه بذا قصممله فممي العقممل ضعمميّن كونممه صممابب 

من خمرج  الذّمة و لما عرف  من استحالة دخول أبل العوضين في ملمك ريمر م 

 .(3)عفه اآلخر ، بالّ علج ابتمال ضعيم ضقلّم عن بعض 

ل ، فكما أّن ضعيين العوض في الخارج يهفي عن قصمل ممن وقمغ لمه العقم

فكذا قصل من وقغ لمه العقمل يهفمي عمن ضعيمين المثمن الكلّمي بإضمافته بلمج ذّممة 

، وبن  (5)وقمغ العقمل  (4)شخو خاّص ، وبيف مٍذ فمإن أاماي ممن قصمل مالكيّتمه 

ردّ فمقتهممج القاعمملة بطممالن العقممل واقعمماً و ألّن مقتهممج ردّ العقممل بقمماء كممّل 

 هوليعوض علج ملك صاببه ، بذ المال مردّد في باب الف
__________________ 

 .«ش»و  «ف»من  «ديفاً »( كلمة 1)

 .«ن»، لكن شطب عليها في  «كون»ييادة  «ش»( في رير 2)

 .384( ضقلّم في الصفحة 3)

 ، وفي سائر الفسخ : ملكيّته. «ش»و  «خ»،  «ف»( كذا في 4)

 ييادة : له. «خ»و  «ن»،  «ف»( في 5)

اعممممممممل العمممممممموض 
فممممممي ذّمممممممة الهيممممممر 

بيممممممممممممممممغ  فممممممممممممممممي
 الفهولي

ممممما بمممممه يتشمممممّخو 
 ما في الذّمة
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بين مالكه األصلي ومن وقمغ لمه العقمل ، فمال معفمج لخروامه عمن ملمك مالكمه 

وضردّده بين الفهمولي وممن وقمغ لمه العقمل و بذ لمو صمّح وقوعمه للفهمولي لمّ 

يحمتل بلممج بامماية ووقممغ لممه ، بالّ أّن الطممرف اآلخمر لممو لممّ يصمملّقه علممج هممذا 

العقمل لمه  (2)وقموع وبلم علج نفي العلّ بكّ له علمج الفهمولي و ل (1)القصل 

 (5)والمحقّمممق الكركمممي  (4)وفخمممر اإلسمممالم  (3)لممماهراً ، كمممما عمممن المحقّمممق 

 .(7)والشهيل الثاني  (6)والسيور  

وقموع  (9)والمبسموط  (8)وقل يظهر من بطالق بعمض الكلمما  كالقواعمل 

 في بعض فروع المهاربة. (10)العقل له واقعاً ، وقل نسب ذلك بلج اماعة 

 قصل البيغ للهير أو بضافته بليه في اللفظ (11) وبيث عرف  أنّ 
__________________ 

 العقل.:  «ع»و  «ن»،  «ف»( في 1)

 بوقوع.:  «ن»( في مصّححة 2)

 .205:  2( الشرائغ 3)

 .347:  2( بيهاح الفوائل 4)

 .252و  251:  8( اامغ المقاصل 5)

 ( لّ نقم عليه في التفقيح.6)

أيهماً ، وبكماه عمفهّ المحقّمق التسمتر  فمي  379:  4وانظر المسالك ،  300:  5( المسالك 7)

 .137مقابس األنوار : 

 .247:  1( انظر القواعل 8)

 وريره من المواضغ. 386:  2( انظر المبسوط 9)

:  1، والريمماض  247:  1، والقواعممل  142:  2( لمّ نقممم علممج الفاسممب ، انظممر الشممرائغ 10)

 .384:  26، والجواهر  607

 .«م»و  «خ»،  «ن»، بالّ أنّه شطب عليها في  «اليم»ييادة :  «ش»( في رير 11)

لممممممو لممممممّ يصممممممملق 
الطمممممممرف اآلخمممممممر 
ي الفهمممممممممولي فممممممممم

 قصله
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يواب صرف الكلّي بلج ذّمة ذلمك الهيمر ، كمما أّن بضمافة الكلّمي بليمه يوامب 

صرف البيغ أو الشراء بليه وبن لّ يقصله أو لّ يهمفه بليمه ، لهمر ممن ذلمك 

ج نفسه أو قصله من ريمر التفافي بين بضافة البيغ بلج ريره وبضافة الكلّي بل

 بضافة ، وكذا بين بضافة البيغ بلج نفسه وبضافة الكلّي بلج ريره.

اشمتري  همذا لفمالن بملرهّ فممي »فلمو اممغ بمين المتفمافيين ، بمأن قمال : 

ففممي األّول يحتمممل  «اشممتري  هممذا لففسممي بمملرهّ فممي ذّمممة فممالن»أو  «ذّمتممي

ء للهيمر بعمين مالمه ، ويحتممل بلهماء أبمل ي بكمّ شمراء شميالبطالن و ألنّمه فم

، وفمي الثماني يحتممل كونمه ممن  (1)القيلين وضصحيح المعاملة لففسه أو للهيمر 

قبيممل شممرائه لففسممه بعممين مممال الهيممر ، فيقممغ للهيممر بعممل باايضممه ، لكممن بعممل 

ضصممحيح المعاوضممة بالبفمماء علممج التملّممك فممي ذّمممة الهيممر اعتقمماداً ، ويحتمممل 

و ألّن ضقييمل الشمراء أّوالً بكونمه لففسمه يوامب  «ذّمة الهير»صّحة بإلهاء قيل ال

 بلهاء ما يفافيه من بضافة الذّمة بلج الهير ، والمسألة ضحتاج بلج ضأّمل.

ّّ بنّه قال في التذكرة : لو اشتر  فهولي اً ، فمإن كمان بعمين ممال الهيمر ل

 (2)، فالخالف في البطالن والوقم علج اإلااية ، بالّ أّن أبا بفيفة قمال : يقمغ 

 وبن كان في الذّمة لهيره وأطلق .(4)بال  (3)للمشتر  بكّل 
__________________ 

 لهيره.:  «ص»( في 1)

 .«ص»و  «م» ، «ن»، بالّ أنّها استلرك  في  «ش»في رير  «يقغ»( لّ ضرد 2)

 ، وفي سائر الفسخ : لكّل. «م»و  «ن»ومصّححة  «ص»( كذا في 3)

 .227:  4( رااغ المهفي و البن قلامة 4)

لمممممممو اممممممممغ بمممممممين 
نفسمممممممممممه وذّممممممممممممة 

 الهير

ممممما أفمممماده العاّلمممممة 
فيمممممما لمممممو اشمممممتر  
فهمممممممممممولياً فمممممممممممي 
الذّممممممممممة لهيمممممممممره ، 

 وردّ ذلك الهير
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اللفظ ، قال علماهنا : يقم علج اإلااية ، فمإن أاماي صمّح ول ممه أداء المثمن 

 .(2)وأبمل  (1)، وبن ردّ نفذ عن المباشر ، وبه قال الشافعي في القليّ 

ّح الشراء و ألنّه ضصمّرف فمي ذّمتمه ال فمي ممال ريمره ، وبنّمما وبنّما يص

وقم علج اإلااية ألنّه عقل الشراء له ، فإن أاايه ل مه ، وبن ردّه لم م ممن 

 من مال الهير أو ال. (3)اشتراه ، وال فرق بين أن يفقل 

 ، انتهج. (4)وقال أبو بفيفة : يقغ عن المباشر ، وهو اليل للشافعي 

ولمماهره االضّفمماق علممج وقمموع الشممراء مممغ الممردّ للمشممتر  واقعمماً ، كممما 

، لكممن  «ألنّمه ضصممّرف فمي ذّمتمه ال فممي ممال الهيمر»يشمعر بمه ضعليلممه بقولمه : 

باماالً بلج أّن ضطبيق هذا علج القواعل مشمكل و ألنّمه بن اعمل  (5)أشرنا سابقاً 

مالمه ، فيكمون كمما لمو  (6)في ذّمته باألصالة ، فيكون ما في ذّمتمه كعمين  المال

باع عين ماله لهيره. واألوفق بالقواعمل فمي مثمل همذا : بّمما المبطالن لمو عممل 

 بالفيّة و بفاًء علج أنّه ال يعقل في المعاوضة دخول عوض مال
__________________ 

 .260:  9، والمجموع  122:  8 (المطبوع ضمن المجموع)( انظر فتح الع ي  1)

 .77:  4، وبلية العلماء  123و  122:  8، وفتح الع ي   260:  9( انظر المجموع 2)

 بما في المتن. «ع»، لكن صّحح في  «يففذ»:  «ص»و  «ع»،  «خ»( في 3)

 .463:  1( التذكرة 4)

 .381( انظر الصفحة 5)

، بالّ أنّها صمّحح  فمي أكثمر الفسمخ بمما  «كهير»، وفي ريرهما :  «ص»و  «ش»( كذا في 6)

 في المتن.

مممممممممما المفاقشمممممممممة في
 أفاده العاّلمة

مقتهمممممج القواعمممممل 
فمممممممممممممممي هممممممممممممممممذه 

 الصورة
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الهير في ملك ريره قهراً ، وبّما صّحته ووقوعه لففسمه لمو ألهمج الفيّمة و بفماًء 

 وبن نو  خالفه. (1)علج انصراف المعاملة بلج مالك العين قهراً 

وبن اعل المال في ذّمتمه ، ال ممن بيمث األصمالة ، بمل ممن بيمث اعمل 

اإلشكال في صّحة هذا لو لمّ يرامغ  (2)الهير فهوالً ، ففيه مغ نفسه نائباً عن 

: أّن الاليم من هذا أّن الهيمر بذا ردّ همذه المعاملمة ـ  بلج الشراء في ذّمة الهير

وهممذه الفيابممة ضقممغ فاسمملة مممن أصمملها ، ال أنّهمما ضقممغ للمباشممر. نعممّ ، بذا عجمم  

لشريعة ، كمما ذكرنما المباشر من بلبا  ذلك علج البائغ ل مه ذلك في لاهر ا

وكيممم كممان ، فوقممموع  (4)ونممّو عليممه اماعممة فمممي بمماب التوكيممل  (3)سممابقاً 

 !المعاملة في الواقغ مردّدةً بين المباشر والمفموّ  ، دون الت اممه خمرط القتماد

 علج الوقوع للمباشر لاهراً ، لكفّه بعيل. (5)ويمكن ضف يل العبارة 

الظماهر أنّمه ال فمرق فيمما ذكرنما ممن أقسمام بيمغ الفهمولي بمين  الثالا :  

البيممغ العقممل  والمعاطمماة و بفمماًء علممج بفادضهمما للملممك و بذ ال فممارق بيفهمما وبممين 

العقل و فإّن التقابض بين الفهوليّين أو فهولّي وأصيل بذا وقمغ بفيّمة التمليمك 

وقموع المجماي ممن بيفمه أو ممن بمين والتملّك فأامايه المالمك ، فمال ممانغ ممن 

 شامل له. (6) (أََحلَّ هللاُ اْلبَْيعَ )اإلااية ، فعموم مثل قوله ضعالج 
__________________ 

 .«ف»في  «قهراً »( لّ ضرد 1)

 فمغ.:  «ففيه مغ»، وفي سائر الفسخ بلل :  «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في 2)

 .391( ضقلّما في الصفحة 3)

 .391فحة ( ضقلّما في الص4)

وبن ردّ نفممذ عممن »( يعفممي ممما نقلممه العالّمممة عممن علمائفمما فممي الصممفحة السممابقة ، بقولممه : 5)

 .«المباشر

 .275( البقرة : 6)

اريممممممممممممممممممممممممممممممممان 
الفهمممممممممولي فمممممممممي 
المعاطمممممماة ، بفممممممماًء 

 ج الملكعل
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و بيممث بّن الظمماهر وقمموع المعاملممة  (1)ويميممله : روايممة عممروة البممارقي 

 بالمعاطاة.

ّ اإلشمكال فيمه : ممن بيمث بّن اإلقبماض المذ  يحصمل بمه التمليمك وضوهّ 

محّرم و لكونه ضصّرفاً في مال الهير فال يترضّب عليمه ألمر ، فمي ريمر محلّمه و 

بذ قل ال يحتاج بلج بقبماض ممال الهيمر ، كمما لمو اشمتر  الفهمولي لهيمره فمي 

 الذّمة.

لج لاهر كالمهمّ مغ أنّه قل يقغ اإلقباض مقروناً برضا المالك و بفاًء ع

 من أّن العلّ بالرضا ال يخرج المعاملة عن معاملة الفهولي.

مغ أّن الفهي ال يلّل علج الفساد ، ممغ أنّمه لمو دّل لملّل علمج عملم ضرضّمب 

األلمر المقصمود وهمو اسمتقالل اإلقبماض فمي السمببية ، فمال يفمافي كونمه ام ء  

 سبب.

بممأّن المعاطمماة مفوطممة بالتراضممي وقصممل  (2)ك وربممما يسممتلّل علممج ذلمم

اإلبابة أو التمليك ، وهما ممن ولمائم المالمك ، وال يتصمّور صملورهما ممن 

ريممره ولممذا ذكممر الشممهيل الثمماني : أّن المكممره والفهممولي قاصمملان للّفممظ دون 

ومشمروطة  (3)المللول ، وذكر : أّن قصل المللول ال يتحقّمق ممن ريمر المالمك 

اإلقباض ممن الطمرفين أو ممن أبملهما مقارنماً لألممرين ، وال أيهاً بالقبض و

 ألر له بالّ بذا صلر من المالك أو بإذنه.

ن اعتبره  وفيه : أّن اعتبار اإلقباض والقبض في المعاطاة عفل م 
__________________ 

 .351( ضقلّم  في الصفحة 1)

 .138في مقابس األنوار :  ( استلّل علج ذلك المحقّق التستر 2)

 .156:  3( ذكره في المسالك 3)

دفمممممممممغ االشممممممممممكال 
عمممممممممممن اريمممممممممممان 
الفهمممممممممولي فمممممممممي 
المعاطمممممماة ، بفممممممماًء 

 علج الملك

االسممممممتلالل علممممممج 
 علم الجريان

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
 االستلالل
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فيهما بنّمما همو لحصمول بنشماء التمليمك أو اإلبابمة ، فهمو عفملهّ ممن األسممباب 

والمعاطماة عفملهّ عقمل فعلمي ، ولمذا  (1)الفعلية كما صّرح الشهيل فمي قواعمله 

قبممول ذكممر بعممض الحففيممة القممائلين بل ومهمما : أّن البيممغ يفعقممل باإليجمماب وال

، وبيف ٍذ فمال ممانغ ممن أن يقصمل الفهمولي بإقباضمه : المعفمج  (2)وبالتعاطي 

 .«ملّكتك»القائّ بففسه ، المقصود من قوله : 

واعتبممار مقارنممة الرضمما مممن المالممك لإلنشمماء الفعلممي دون القممولي مممغ 

 اضّحاد أدلّة اعتبار الرضا وطيب الففس في بّل مال الهير ال يخلو عن ضحّكّ.

الشهيل الثماني ال يجمل  فيمما نحمن فيمه و ألنّما ال نعتبمر  (3)ه من وما ذكر

في فعل الفهولي أييل من القصل المواود في قوله و لعلم اللليل ، ولمو لبم  

لثب  مفه اعتبار المقارنة فمي العقمل القمولي أيهماً ، بالّ أن يقمال : بّن مقتهمج 

بمالقول ، لكفّمك قمل  اللليل ذلك ، خرج عفه باللليل معاملة الفهولي بذا وقعم 

نعمّ ، لمو قلفما : بّن  .(5)الفهولي ليس علمج خمالف القاعملة  (4)عرف  أّن عقل 

المعاطمماة ال يعتبممر فيهمما قممبض ولممو اضّفممق معهمما ، بممل السممبب المسممتقّل هممو 

 كّلٍ مفهما لمال صاببه مطلقاً  (6)ضراضي المالكين بملكيّة 
__________________ 

 .47، القاعلة  178و ،  17، القاعلة  50:  1 ( انظر القواعل والفوائل1)

 .2:  3( رااغ الفتاو  الهفلية 2)

 .«ص»، وشطب عليها في  «ش»في  «من»( لّ ضرد 3)

 العقل.:  «ش»( في 4)

 وما بعلها. 349( ضقلّم ضحقيق ذلك في أوائل المسألة في الصفحة 5)

 بمالكية.:  «ن»( في نسخة بلل 6)
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 ول أبلهما ، لّ يعقل وقوعها من الفهولي.أو وص (1)أو مغ وصولهما 

نعممّ ، الواقممغ مفممه بيصممال المممال ، والمفممروض أنّممه ال ممملخل لممه فممي 

المعاملة ، فإذا رضي المالمك بمالكيمة ممن وصمل بليمه الممال ضحقّقم  المعاطماة 

مممن بممين الرضمما ولممّ يكممن بامماية لمعاطمماة سممابقة ، لكممّن اإلنصمماف أّن هممذا 

فممي عفمموان المعاطمماة وبنّممما قصمملهّ بلممج العقممل المعفمج ريممر مقصممود للعلممماء 

 الفعلي.

هذا كلّه علج القول بالملمك ، وأّمما علمج القمول باإلبابمة ، فميمكن القمول 

بممبطالن الفهممولي و ألّن بفممادة المعاملممة المقصممود بهمما الملممك لإلبابممة خممالف 

صر فيها علج صورة ضعاطي المالكين ، مغ أّن بصول اإلبابمة القاعلة ، فيقت

قبل اإلااية رير ممكمن ، واآللمار األُخمر مثمل بيمغ الممال علمج القمول بجمواي 

مثل هذا التصّرف بذا وقع  في رير يمان اإلبابمة الفعليمة ، لمّ ضمملّر ألمراً ، 

يمة وقوعهما فإذا أااي بلث اإلبابة من بمين اإلاماية ، اللهمّ بالّ أن يقمال بكفا

 عفها اإلااية ، فافهّ. (2)مغ اإلبابة الواقعية بذا كشم 
__________________ 

 بما في المتن. «ص»و  «ع»،  «ن»وصولها ، بالّ أنّه صّحح في  «ش»( في رير 1)

 .«ن»انكشم ، ولكن صّحح في :  «ش»( في رير 2)

االشممممممممكال علممممممممج 
اريممممممممممممممممممممممممممممممممان 
الفهمممممممممولي فمممممممممي 
المعاطمممممماة ، بفممممممماًء 

 علج اإلبابة
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 الوول ف: اإلجاز  والر ّ 

ارةً في بكمهما وشمروطها ، وأُخمر  فمي أّما الكالم في اإلااية : فيقغ ض

 المجي  ، ولالثة في المجاي.

أّممما بكمهمما ، فقممل اختلممم القممائلون بصممّحة الفهممولي بعممل اضّفمماقهّ علممج 

ضوقّفها علج اإلااية في كونها كاشفة بمعفج أنّمه يحكمّ بعمل اإلاماية بحصمول 

اماية وقعم  مقارنمة للعقمل ، أو ناقلمة آلار العقل من بين وقوعه بتّج كمأّن اإل

بمعفج ضرضّب آلار العقل من بيفها بتّمج كمأّن العقمل وقمغ بمال اإلاماية ، علمج 

 قولين :

 (1)فممماألكثر علمممج األّول ، واسمممتلّل عليمممه كمممما عمممن امممامغ المقاصمممل 

أَْوفاُلالوا )الملممك و لعممموم قولممه ضعممالج  بممأّن العقممل سممبب ضمماّم فممي (2)والروضممة 

، وضمامه في الفهولي بنّما يعلّ باإلااية ، فمإذا أاماي ضبميّن كونمه  (3) (بِاْلعُوُو ِ 

 ضرضّب الملك عليه ، وبالّ ل م أن ال يكون الوفاء بالعقل (4)ضاّماً يواب 
__________________ 

 .75 74:  4( اامغ المقاصل 1)

 .290، وبكاه عفهما السيّل المجاهل في المفاهل :  229 : 3( الروضة البهية 2)

 .1( المائلة : 3)

 فواب.:  «ش»( في 4)

هممممممممممل اإلامممممممممماية 
 كاشفة أم ناقلة

األكثممممممممممر علمممممممممممج 
 الكشم

االسممممممتلالل عليممممممه 
بمممممممواهين الوامممممممه 

 األّول
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 ء آخر.خاّصة ، بل به مغ شي

رضما بمهممونه ، ولميس بالّ نقمل  (1)وبأّن اإلااية متعلّقة بالعقل ، فهمي 

 .(2)العوضين من بيفه 

لين في اإليهماح : االبتجماج لهمّ بأنّهما لمو لمّ ضكمن كاشمفة وعن فخر ال

 ، انتهج. (3)ل م ضألير المعلوم في المواود و ألّن العقل بالها علم 

 (4)ويمرد علمج الوامه األّول : أنّمه بن أُريمل بكمون العقمل سمبباً ضامماً كونممه 

و مسملّّ ، بالّ أّن باإلاماية ال علّة ضاّمة للفقمل بذا صملر عمن رضما المالمك ، فهم

يعلممّ ضمممام ذلممك السممبب ، وال يتبمميّن كونممه ضاّممماً و بذ اإلامماية ال ضكشممم عممن 

مقارنة الرضا ، راية األمر : أّن اليم صّحة عقل الفهولي كونها قائمة مقمام 

مملخل فمي ضماميّمة السمبب كالرضما المقمارن ،  (5)الرضا المقارن ، فيكون لها 

 .(6)أللر قبلها فال معفج لحصول ا

 لجميغ (8)بأّن العقل الواقغ اامغ  (7)ومفه يظهر فساد ضقرير اللليل 
__________________ 

 فهو.:  «ش»( في رير 1)

 2، والمحقّق القمي في امامغ الشمتا   513:  1( استلّل بهذا السيّل الطباطبائي في الرياض 2)

 .542ورفائّ األيام : ،  279: 

 .419:  1( بيهاح الفوائل 3)

 كونها.:  «ش»( في رير 4)

 له.:  «ش»( في رير 5)

 قبله.:  «ش»( في رير 6)

 .229:  3( قّرره الشهيل في الروضة البهية 7)

 بما ألبتفاه. «ن»، بالّ أنّها صّحح  في  «اامعة»:  «ص»و  «ش»( في رير 8)

 الواه الثاني

مممممممما اسمممممممتلّل بمممممممه 
فخرالمممممممممممممممممممممممممملين 

 لألكثر
المفاقشممممممممممة فممممممممممي 

 الواه األّول

ضقريمممممممممممر آخمممممممممممر 
للواممممممممممممممه األّول ، 

 والمفاقشة فيه
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بالّ رضمما المالممك ، فممإذا بصممل باإلامماية عمممل  كلّهمما باصمملة (1) الشممروط ، و

 السبب عمله.

فإنّممه بذا اعتممرف أّن رضمما المالممك مممن املممة الشممروط ، فكيممم يكممون 

 ؟كاشفاً عن واود المشروط قبله

ودعممو  : أّن الشممروط الشممرعية ليسمم  كالعقليممة ، بممل هممي بحسممب ممما 

عل الشارع ، فقل يجعل الشارع ما يشبه ضقليّ المسبّب علمج السمبب يقتهيه ا

كهسممل الجمعممة يمموم الخممميس وبعطمماء الفطممرة قبممل وقتممه فهممالً عممن ضقمملّم 

المشممروط علممج الشممرط كهسممل الفجممر بعممل الفجممر للمستحاضممة الصممائمة ، 

ين لصوم اليوم الماضي علمج القمول بمه  وكهسل العشاء 
، ملفوعمة : بأنّمه ـ  (2)

فيما فرض شرطاً أو سمبباً بمين الشمرعي وريمره ، وضكثيمر األمثلمة ال  ال فرق

يواممب وقممموع المحمممال العقلممي ، فهمممي كممملعو  أّن التفمماقض الشمممرعي بمممين 

 الشي ين ال يمفغ عن ااتماعهما و ألّن الفقيض الشرعي رير العقلي.

ال بملّ فيمه ممن التم ام أّن المتمأّخر لميس  (3)فجميغ ما ورد مّما يوهّ ذلمك 

 أو شرطاً ، بل السبب والشمرط : األممر المفتم ع ممن ذلمك ، لكمن ذلمك ال سبباً 

يمكن في ما نحن فيه ، بأن يقال : بّن الشرط ضعقّب اإلااية ولحوقهما بالعقمل ، 

، اللهمّ بالّ أن  (4)وهذا أمر مقارن للعقل علج ضقلير اإلااية و لمخالفتمه األدلّمة 

 يكون مراده بالشرط ما يتوقّم ضألير السبب
__________________ 

 .«ف»في  «الواو»( لّ ضرد 1)

 .38:  3( كما قّواه الفراقي في المستفل 2)

 ييادة : أنّه. «ش»( في 3)

 لألدلّة.:  «ف»( في 4)

دعمممممممممو  امكمممممممممان 
ضقممممممممليّ المسممممممممبّب 
علممممممممممج السممممممممممبب 
الشمممممممممممممممممممممممرعي ، 

 ودفعها
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المتقلّم في يمانه علج لحوقه ، وهذا مغ أنّه ال يستحّق بطالق الشرط عليمه ، 

قممل اعتبممار رضمما ريممر صممادق علممج الرضمما و ألّن المسممتفاد مممن العقممل والف

، وأنّمه ال  (2)ال يحّل لهيره بلون طيب المففس  (1)المالك في انتقال ماله ، وأنّه 

 يففغ لحوقه في بّل ضصّرف الهير وانقطاع سلطفة المالك.

بمل  (3)ومّما ذكرنما يظهمر ضمعم مما ابتملمه فمي المقمام بعمض األعمالم 

مممن أّن معفمج شممرطية اإلامماية مممغ  (4)ه ريممر وابمل مممن المعاصممرين التم م بمم

كونها كاشفة : شرطية الوصم المفت ع مفهما ، وهمو كونهما البقمة للعقمل فمي 

المستقبل ، فالعلّة التاّمة : العقل الملحوق باإلااية ، وهذه صمفة مقارنمة للعقمل 

 وبن كان نفس اإلااية متأّخرة عفه.

يتفّرع علج هذا ، من أنّه بذا علمّ المشمتر   (6)بما  (5)وقل الت م بعههّ 

أّن المالك للمبيغ سيجي  العقل ، بّل له التصّرف فيمه بمجمّرد العقمل ، وفيمه مما 

 ال يخفج من المخالفة لألدلّة.
__________________ 

 ألنّه.:  «ش»( في 1)

مالمك فمي هكمذا : اعتبمار رضما ال «ف»في  «اعتبار رضا بلج طيب الففس»( ورد  عبارة 2)

 يمان التصّرف وأنّه ال يحّل بلون طيب الففس.

،  148( ابتمله صابب الجواهر علج ما ذكره السيّل اليم د  فمي باشميته علمج المكاسمب : 3)

 .287 286:  22وانظر الجواهر 

 .367:  2، والمستفل  190:  4، ومفتاح الكرامة  80( انظر الفصول الهروية : 4)

 .288:  22( انظر الجواهر 5)

 بما ألبتفاه. «ص»و  «ن»، وقل صّحح في  «مّما»، وفي سائر الفسخ :  «ف»( كذا في 6)

دعمممممممممممممممممممممممممو  أّن 
الشممممممممممممرط هممممممممممممو 
وصمممممممممم ضعقّمممممممممب 
اإلاممممممممممممممممممممممممماية ، 

 ودفعها
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 : (1)ويرد علج الواه الثاني 

أّوالً : أّن اإلامماية وبن كانمم  رضمماً بمهمممون العقممل ، بالّ أّن مهمممون 

ق اإلاماية والرضما بمذلك الفقمل المقيّمل العقل ليس هو الفقل من بيفه بتّج يتعلّ 

بكونه في ذلمك الحمال ، بمل همو نفمس الفقمل مجمّرداً عمن مالبظمة وقوعمه فمي 

 «بعمم »يمممان ، وبنّممما ال مممان مممن ضممروريا  بنشممائه و فممإّن قممول العاقممل : 

وبن كان الفقل المفشأ بمه واقعماً فمي ذلمك الحمين ،  «نقل  من هذا الحين»ليس 

قيممل لممه ، فكممما أّن بنشمماء مجممّرد الفقممل الممذ  هممو فال مممان لممرف للفقممل ال 

مهمون العقل في يمان يواب وقوعه من المفش  فمي ذلمك ال ممان ، فكمذلك 

بااية ذلك الفقمل فمي يممان يوامب وقوعمه ممن المجيم  فمي يممان اإلاماية ، 

وكممما أّن الشممارع بذا أمهممج نفممس العقممل وقممغ الفقممل مممن يمانممه ، فكممذلك بذا 

 اإلااية. (2)غ الفقل من يمان أمهج بااية المالك وق

وألاممل ممما ذكرنمما لممّ يكممن مقتهممج القبممول وقمموع الملممك مممن يمممان 

اإليجمماب ، مممغ أنّممه لمميس بالّ رضمماً بمهمممون اإليجمماب ، فلممو كممان مهمممون 

اإليجاب الفقل من بيفه وكان القبول رضا بذلك ، كان معفج بمهماء الشمارع 

ّن الموامب يفقمل ممن بيفمه ، للعقل الحكّ بترضّب األلر ممن بمين اإليجماب و أل

 والقابل يتقبّل ذلك ويرضج به.

ودعو  : أّن العقل سبب للملك فمال يتقملّم عليمه ، ملفوعمة : بمأّن سمببيّته 

 للملك ليس  بالّ بمعفج بمهاء الشارع لمقتهاه ، فإذا فرض
__________________ 

، وهمو مما ذكمره بقولمه :  ( أ  الواه الثاني من واوه االستلالل علمج كمون اإلاماية كاشمفة1)

 .400، رااغ الصفحة  «بلخ .. وبأّن اإلااية متعلّقة بالعقل»

 ييادة : بمهاء. «ف»( في 2)

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
الوامممممممممه الثممممممممماني 

 المفاقشة االُولج
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مقتهماه مرّكبمماً مممن نقمل فممي يممماٍن ورضما بممذلك الفقممل ، كمان مقتهممج العقممل 

 الملك بعل اإليجاب.

 وألال ما ذكرنا أيهماً ال يكمون فسمخ العقمل بالّ انحاللمه ممن يمانمه ، ال

من يمان العقل و فإّن الفسخ نظير اإلااية والردّ ال يتعلّق بالّ بمهمون العقمل 

وهو الفقل من بيفه ، فلو كان يمان وقوع الفقل مأخوذاً في العقمل علمج وامه 

 القيليّة لكان ردّه وبلّه مواباً للحكّ بعلم اآللار من بين العقل.

لفقمل بالّ لرفماً ، والسّر في اميغ ذلك ما ذكرنا : من عملم كمون يممان ا

فجميممغ ممما يتعلّممق بالعقممل مممن اإلمهمماء والممردّ والفسممخ ، بنّممما يتعلّممق بممففس 

 المهمون ، دون المقيّل بذلك ال مان.

رضمي  »والحاصل : أنّه ال بشكال في بصول اإلااية بقمول المالمك : 

وريمر ذلمك  «رضي  بانتقال مالي بلج ييمل»أو  «بكون مالي ل يل بإياء ماله

 !ال التي ال ضعمّرض فيهما إلنشماء الفهمولي فهمالً عمن يمانمه. كيمممن األلف

وقمل اعلمموا ضمكمين ال واممة بالملخول عليهمما باماية مفهمما ، ونحمو ذلممك ، ومممن 

المعلوم : أّن الرضا يتعلّق بففس نتيجة العقمل ، ممن ريمر مالبظمة يممان نقمل 

 الفهولي.

المالك قائمة مقام رضاه وبذنمه المقمرون  وبتقرير آخر : أّن اإلااية من

بإنشماء الفهمولي أو مقمام نفمس بنشمائه ، فمال يصمير المالمك بمف لمة العاقممل بالّ 

 بعل اإلااية ، فهي بّما شرط أو ا ء سبب للملك.

وبعبارة أُخر  : المملّر هو العقل المرضّي بمه ، والمقيّمل ممن بيمث بنّمه 

 يكفي في التألير واود ذا  المقيّلمقيّل ال يوال بالّ بعل القيل ، وال 

ضقريمممممممممممر آخمممممممممممر 
 للمفاقشة االُولج
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 عن القيل. (1)المجّردة 

لو سلّمفا علم كون اإلااية شرطاً اصمطالبيّاً ليمخمذ فيمه  (2)ولانياً : أنّا 

ضقلّمه علج المشروط ، وال ا ء سبب ، وبنّما هي ممن المالمك محللمةل للتمألير 

ّماً بتّج كأنه وقغ مملّراً ، فيتفمّرع عليمه سبباً ضا (3)في العقل السابق وااعلةل له 

أّن مجّرد رضا المالك بفتيجة العقل أعفي محض الملكيّة من ريمر التفما  بلمج 

اعلمه امائ اً :  «باماية العقمل»بإاماية و ألّن معفمج  (4)وقوع عقل سمابق لميس 

نافذاً ماضياً ، لكن نقول : لمّ يملّل دليمل علمج بمهماء الشمارع إلاماية المالمك 

هممذا الواممه و ألّن وامموب الوفمماء بالعقممل ضكليممم يتوّاممه بلممج العاقمملين علممج 

كواموب الوفمماء بالعهممل والفممذر ومممن المعلمموم : أّن المالممك ال يصممير عاقمملاً أو 

بمف لته بالّ بعل اإلااية فال يجب الوفاء بالّ بعملها ، وممن المعلموم : أّن الملمك 

  ملك.الشرعي يتبغ الحكّ الشرعي ، فما لّ يجب الوفاء فال

ومّما ذكرنا يعلّ : عملم صمّحة االسمتلالل للكشمم بملليل واموب الوفماء 

 (5)بالعقود ، بلعو  : أّن الوفاء بالعقل والعمل بمقتهاه هو االلت ام 
__________________ 

 المجّرد.:  «ف»( في 1)

 ، وفي ريرهما : وأّما لانياً فألنا. «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في 2)

 ااعله.:  «ااعلة له»، وفي ريرها بلل  «ص»و  «ن»صّححتي وم «ش»( كذا في 3)

 ، وفي ريرها : ليس . «ص»و  «ن»ومصّححتي  «ش»( كذا في 4)

، بالّ أنّها صّحح  فمي أكثمر الفسمخ بمما  «اإلل ام»، وفي ريرهما :  «ش»و  «ف»( كذا في 5)

 ألبتفاه.

 المفاقشة الثانية
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أََحاللَّ هللاُ )مموم بالفقل من بين العقل ، وقس علج ذلك ما لو كان دليمل الملمك ع

اإلامماية ال يحممّل  (3)، وقبممل  (2)فممإّن الملممك ملمم وم لحلّيممة التصممّرف  (1) (اْلبَْيالالعَ 

التصمّرف ، خصوصماً بذا علمّ عملم رضمما المالمك باطفماً أو ضمردّده فمي الفسممخ 

 واإلمهاء.

ولالثماً : سمملّمفا داللممة المملليل علممج بمهماء الشممارع إلامماية المالممك علممج 

بممق مفهومهمما اللهممو  والعرفممي أعفممي اعممل العقممل السممابق اممائ اً ماضممياً ط

بتقريب أن يقال : بّن معفج الوفاء بالعقمل : العممل بمقتهماه ومممدّاه العرفمي ، 

، كممان مقتهممج  (6)وقممغ مممملّراً ماضممياً  (5)كأنممه  (4)فممإذا صممار العقممل باإلامماية 

رعاً العممل بمه علمج همذا العقل الُمجاي عرفاً ضرضّب اآللار من بيفه ، فيجب شم

 الواه.

لكن نقول بعل اإلرماض عن أّن مجّرد كون اإلااية بمعفج اعمل العقمل 

السممابق اممائ اً نافممذاً ، ال يواممب كممون مقتهممج العقممل وممممدّاه العرفممي ضرضّممب 

األلممر مممن بممين العقممل ، كممما أّن كممون مفهمموم القبممول رضمما بمفهمموم اإليجمماب 

 ج يكون مقتهج الوفاء بالعقلله ال يواب ذلك ، بتّ  (7)وبمهاًء 
__________________ 

 .275( البقرة : 1)

 لحلّية اإلااية.:  «ف»( في 2)

 فقبل.:  «ش»و  «ص»،  «ع»( في 3)

 ييادة : ماضياً ل. «ع»و  «م»( في 4)

 بما ألبتفاه. «ن»و  «خ»، ولكن صّحح في  «فكأنه»:  «ش»و  «ف»( في رير 5)

 .. كذا : فإذا صار العقل باإلااية مملّراً ماضياً ه «ص»( العبارة في مصّححة 6)

 ، وفي سائر الفسخ : بمهائه. «ص»و  «ن»ومصّححتي  «ش»( كذا في 7)

 المفاقشة الثالثة
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 :ـ  ضرضيب اآللار من بين اإليجاب ، فتأّمل

هذا المعفج علج بقيقتمه ريمر معقمول و ألّن العقمل الموامود علمج  (1)بّن 

ء لمه و السمتحالة خمروج الشميصفة علم التألير يستحيل لحموق صمفة التمألير 

عّممما وقممغ عليممه ، فممإذا دّل المملليل الشممرعي علممج بمهمماء اإلامماية علممج هممذا 

الواه الهير المعقول ، فال بلّ ممن صمرفه بلاللمة االقتهماء بلمج برادة معاملمة 

العقل بعل اإلااية معاملة العقل الواقغ مملّراً من بيث ضرضّب اآللمار الممكفمة ، 

كمفا بانتقال نماء المبيغ بعمل العقمل بلمج المشمتر  وبن كمان فإذا أااي المالك ب  

 أصل الملك قبل اإلااية للمالك ووقغ الفماء في ملكه.

والحاصل : أنّه يعامل بعل اإلااية معاملة  العقل الواقغ ممملّراً ممن بيفمه 

بالفسبة بلج ما أمكن من اآللار ، وهذا نقل بقيقّي في بكّ الكشم ممن بعمض 

 .(2)أضي الثمرة بيفه وبين الكشم الحقيقي الجها  ، وسي

ولّ أعرف من قال بهذا الوامه ممن الكشمم بالّ األُسمتاذ شمريم العلمماء 

فيمما عثمر  عليمه ممن بعمض ضحقيقاضمه ، وبالّ فظماهر كمالم القمائلين  سرهقلس

فممي  ّربمممهبالكشممم أّن االنتقممال فممي يمممان العقممل و ولممذا عفممون العالّمممة 

 .(3) «وفممي يمممان االنتقممال بشممكال»م والفقممل بقولممه : القواعممل مسممألة الكشمم

 فجعل الف اع في هذه المسألة ن اعاً في يمان االنتقال.
__________________ 

 بذ.:  «أنّ »بلل  «ص»و  «ش»( في 1)

 وما بعلها. 410( يأضي في الصفحة 2)

 .124:  1( القواعل 3)
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إلامماية علمج وامموه لاللممة ، قممال وقمل ضحّصممل مّممما ذكرنما : أّن كاشممفية ا

 مفها قائل : (1)بكّلٍ 

: الكشمم الحقيقممي والتم ام كممون اإلاماية فيهمما ـ  أبملها وهممو المشمهور

اممممال المحقّقمممين فمممي باشممميته علمممج  (2)شمممرطاً متمممأّخراً و ولمممذا اعترضمممهّ 

 .(4)أّخر بأّن الشرط ال يت (3)الروضة 

والثاني : الكشم الحقيقي والت ام كون الشرط ضعقّمب العقمل باإلاماية ال 

نفس اإلااية و فراراً عن ل وم ضأّخر الشرط عن المشروط ، والت م بعهمهّ 

 .(5)بجواي التصّرف قبل اإلااية لو علّ ضحقّقها فيما بعل 

الثالث : الكشم الحكمي ، وهو باراء أبكام الكشم بقملر اإلمكمان ممغ 

 علم ضحقّق الملك في الواقغ بالّ بعل اإلااية.

وقل ضبيّن ممن ضهماعيم كلماضفما : أّن األنسمب بالقواعمل والعمومما  همو 

ّّ بعممله  الكشممم الحكمممي ، وأّممما الكشممم الحقيقممي مممغ كممون نفممس الفقممل ، لمم

اإلااية من الشروط ، فإضمامه بالقواعل في راية اإلشكال و ولذا استشمكل فيمه 

 ، (7)ولّ يرّاحه المحقّق الثاني في باشية اإلرشاد  (6)العالّمة في القواعل 
__________________ 

 لكّل.:  «ش»و  «ص»( في رير 1)

 الكلمة : اعترض عليهّ ل. كتب فوق «ص»( في 2)

 باشية الروضة.:  «ف»( في 3)

 .358( انظر باشية الروضة : 4)

 .402( ضقلّم في الصفحة 5)

 .124:  1( القواعل 6)

 .219:  (مخطوط)( باشية اإلرشاد 7)

 معاني الكشم

الكشمممممممممممم ـ  1
 ، الحقيقمممممممممممممممممممممممممي

والتممممممممم ام كمممممممممون 
شمممممممرطاً  اإلاممممممماية
الكشمممممممممممم ـ  2 متأّخراً 

 ، الحقيقمممممممممممممممممممممممممي
والتممممممممم ام كمممممممممون 
الشمممممممممرط ضعقّمممممممممب 

الكشمممممممممممم ـ  3 العقل باإلااية
 الحكمي

مقتهمممممج القواعمممممل 
والعموممممممما  هممممممو 
 ّّ الفقمممممممممممممل ، لممممممممممممم

 الكشم الحكمي
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 (2)، ضبعمماً للمحكممي عممن كاشممم الرممموي  (1)بممل عممن اإليهمماح اختيممار خالفممه 

 .(4)ضبعهّ كاشم اللثام في الفكاح ، و (3)وقّواه في مجمغ البرهان 

هذا بحسب القواعل والعموما  ، وأّما األخبار ، فالظاهر ممن صمحيحة 

وكمذا األخبمار التمي  (6): الكشم كما صّرح به في الملروس  (5)محمل بن قيس 

، لكمن ال لهممور فيهما للكشمم بممالمعفج المشمهور ، فتحتممل الكشممم  (7)بعملها 

الحكمي. نعّ ، صحيحة أبي عبيملة المواردة فمي ضم ويل الصمهيرين فهموالً ، 

اآلمرة بع ل الميراث من ال وج المملرك المذ  أاماي فمما  ، لل وامة الهيمر 

لمماهرة فممي قممول الكشممم و بذ لممو كممان مممال  (8)الملركممة بتّممج ضمملرك وضحلممم 

 علج ملك سائر الورلة ، كان الع ل (9)  قبل بااية ال واة باقية الميّ
__________________ 

، وقممال :  189:  4، وبكمماه عفممه السمميّل العمماملي فممي مفتمماح الكرامممة  420:  1( اإليهمماح 1)

 وهو الظاهر من الفخر في اإليهاح.

 .446 445:  1( انظر كشم الرموي 2)

 .159:  8( مجمغ الفائلة 3)

:  (189:  4)( لّ نعثر علج التصريح بذلك فيه ، لكن قال السيّل العاملي فمي مفتماح الكراممة 4)

 (.22:  2انظر كشم اللثام )وبليه مال صابب كشم اللثام في باب الفكاح ، 

 .353( المتقلّمة في الصفحة 5)

 .233:  3( اللروس 6)

شمطب علمج عبمارة :  «ش». همذا ، وفمي 363 358( وهي روايا  ضقملّم  فمي الصمفحا  7)

 .«التي بعلها»

 من أبواب ميراث األيواج ، الحليث األّول. 11، الباب  527:  17( الوسائل 8)

 ( كذا في الفسخ ، والمفاسب : باقياً.9)

لمممممماهر صممممممحيحة 
محممممممل بمممممن قممممميس 
همممممممممممو الكشمممممممممممم 

 بالمعفج األعّّ 
لمممممماهر صممممممحيحة 
أبمممممي عبيممممملة همممممو 

 الكشم الحقيقي
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، فمإطالق الحكمّ بمالع ل مفهمّماً  «ضسلّط الفماس علمج أمموالهّ»مخالفاً لقاعلة 

فيمل أّن العم ل البتممال كمون ي (1) «الفاس مسملّطون علمج أمموالهّ»بلج عموم 

ال واة الهير الملركة وارلةً في الواقغ ، فكأنه ابتياط فمي األمموال قمل رلّبمه 

الشممارع علممج أصممالة عمملم اإلامماية ، كعمم ل نصمميب الحمممل واعلممه أكثممر ممما 

 يُحتمل.

 رة بين الكشم بابتماالضه والفقل.بقي الكالم في بيان الثم

أّممما الثمممرة علممج الكشممم الحقيقممي ، بممين كممون نفممس اإلامماية  فنوالالول  

شمرطاً ، وكمون الشمرط ضعقّمب العقمل بهما ولحوقهما لمه ، فقمل يظهمر فمي اممواي 

ضصّرف كّلٍ مفهما فيما انتقل بليه بإنشاء الفهولي بذا علمّ باماية المالمك فيمما 

 بعل.

وأّممما الثمممرة بممين الكشممم الحقيقممي والحكمممي مممغ كممون نفممس اإلامماية 

في مثل ما بذا وطم  المشمتر  الجاريمة قبمل باماية مالكهما  (2)شرطاً ، يظهر 

فأامماي ، فممإّن المموطء علممج الكشممم الحقيقممي بممرام لمماهراً و ألصممالة عمملم 

 اإلااية ، بالل واقعاً و لكشم اإلااية عن وقوعه في ملكه.

ولمممو أولممملها صمممار  أُّم ولمممل علمممج الكشمممم الحقيقمممي والحكممممي و ألّن 

مقتهممج اعممل العقممل الواقممغ ماضممياً : ضرضّممب بكممّ وقمموع المموطء فممي الملممك ، 

ويحتممل عملم ضحقّمق االسمتيالد علمج الحكمممي و لعملم ضحقّمق بملوث الولمل فممي 

 الملك وبن بكّ بملكيّته للمشتر  بعل ذلك.
__________________ 

 .49، الحليث  208:  3الآللي ( عوالي 1)

 فإنّه يظهر.:  «ص»( في 2)

الثمممممممممممممرة بممممممممممممين 
الكشمممممممممممممممممممممممممممممممم 
بابتماالضممممممممممممممممممممممممه 
والفقمممممممممل الثممممممممممرة 
بممممممممممممين فممممممممممممرد  

 الكشم الحقيقي

الثمممممممممممممرة بممممممممممممين 
قيقممممممي الكشممممممم الح
 والحكمي
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الولل عن ملكه قبل اإلااية فأاماي ، بطمل الفقمل  [(1)أُّم ]ولو نقل المالك 

علممج الكشممم الحقيقممي و النكشمماف وقوعممه فممي ملممك الهيممر مممغ ابتمممال كممون 

الفقل بمف لة الردّ وبقي صحيحاً علج الكشم الحكمي ، وعلج المجيم  قيمتهما 
و ألنّه مقتهج الجمغ بمين اعمل العقمل ماضمياً ممن بمين وقوعمه ومقتهمج  (2)

صّحة الفقل الواقغ قبل بكّ الشارع بهذا الجعل ، كما فمي الفسمخ بالخيمار ممغ 

 انتقال متعلّقه بفقل اليم.

وضممابط الكشممم الحكممممي : الحكممّ بعمممل اإلامماية بترضّمممب آلممار ملكيمممة 

آلار ملكية المالمك قبمل باايضمه  ء منالمشتر  من بين العقل ، فإن ضرضّب شي

كإضالف الفمماء ونقلمه ولمّ يفماف اإلاماية ، اممغ بيفمه وبمين مقتهمج اإلاماية 

بالراوع بلج البلل ، وبن نافج اإلااية كإضالف العين عقالً أو شمرعاً كمالعتق 

 ء.فا  محلّها ، مغ ابتمال الراوع بلج البلل ، وسيجي

 ّّ   ، بنّهّ ذكروا للثمرة بين الكشم والفقل مواضغ :ل

مفها : الفمماء ، فإنّمه علمج الكشمم بقموٍل مطلمق لممن انتقمل بليمه العمين ، 

 ، ضوايه (3)وعلج الفقل لمن انتقل  عفه ، وللشهيل الثاني في الروضة عبارةل 
__________________ 

 «ن»الظاهر علم وروده في الفسخة األصلية ، بيمث كتمب فوقمه فمي ، و «ف»( لّ يرد في 1)

 .«ل»العالمة :  «ع»و  «م»،  «خ»، 

 ، وفي سائر الفسخ : قيمته. «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في 2)

وضظهممر الفائمملة فممي الفممماء ، فممإن اعلفاهمما كاشممفة ، فالفممماء المففصممل »( والعبممارة هممي : 3)

صمل ممن المبيمغ للمشمتر  ، ونمماء المثمن المعميّن للبمائغ ، ولمو المتخلّل بين العقل واإلااية الحا

 .230 229:  3الروضة البهية  «اعلفاها ناقلة فهما للمالك المجي 

الثمممممممممممممممممممممممممممممرا  
المممممممممذكورة بممممممممين 

 الكشم والفقل
الثمممممممممرة االُولممممممممج 

 من بيث الفماء
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أولمج ممن ضوايمه بكمّ لاهرهما ، كمما ضكلّفمه  (1)المراد مفهما كمما فعلمه بعمض 

 .(2)آخر 

ه قبممل بامماية اآلخممر مبطممل لممه علممج مفهمما : أّن فسممخ األصمميل إلنشممائو

القول بالفقل ، دون الكشم ، بمعفج أنّه لمو اعلفاهما ناقلمة كمان فسمخ األصميل 

فمي كونمه ملهيماً إلنشمائه السمابق ، بخمالف  (3)كفسخ المواب قبل قبول القابل 

ما لو اعل  كاشفة و فمإّن العقمل ضماّم ممن طمرف األصميل ، رايمة األممر ضسملّط 

هذا مبفّي علج مما ضسمالموا عليمه ممن امواي ببطمال أبمل اآلخر علج فسخه ، و

المتعاقمملين إلنشممائه قبممل بنشمماء صمماببه ، بممل قبممل ضحقّممق شممرط صممّحة العقممل 

كالقبض في الهبة والوقمم والصملقة فمال يمرد مما اعترضمه بعمض : ممن مفمغ 

اواي اإلبطال علج القول بالفقل و معلاّلً بمأّن ضرضّمب األلمر علمج ام ء السمبب 

الج ء اآلخر من أبكام الوضمغ ال مملخل الختيمار المشمتر  فيمه  بعل انهمام
(4). 

 وفيه : أّن الكالم في أّن علم ضخلّل الفسخ بين ا ئي السبب
__________________ 

 بكون العقل فهولياً من الطرفين. 358( كما وّاهه امال اللين في باشية الروضة : 1)

 380وبعمض ممن ضبعمه كمما فمي رايمة اآلممال : ( المراد مفه لاهراً صابب مفتماح الكراممة 2)

 .281:  2، واامغ الشتا   543 542، ورفائّ األيام :  190:  4ورااغ مفتاح الكرامة 

 القائل.:  «ش»و  «ع»،  «م»( في 3)

 .282:  2، واامغ الشتا   543( أورد االعتراض المحقّق القمي في رفائّ األيام : 4)

الثممممممممممرة الثانيمممممممممة 
ممممممن بيمممممث فسمممممخ 

 األصيل
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دون ضحقّمق الشمرط ريمر مجمٍل فمي وامود  شرط ، فانهمام الج ء اآلخمر ممن

المسممبّب و فمماألولج فممي سممفل المفممغ دفممغ ابتمممال اشممتراط عمملم ضخلّممل الفسممخ 

 بإطالقا  صّحة العقود ول ومها ، وال يخلو عن بشكال.

مفها : اواي ضصّرف األصميل فيمما انتقمل عفمه بفماًء علمج الفقمل ، وبن و

فسمخه ريممر مبطممل إلنشمائه ، فلممو بماع ااريممة مممن فهمولّيٍ امماي لممه  قلفما بممأنّ 

وطمها ، وبن استوللها صار  أُّم ولل و ألنّها ملكه ، وكذا لمو يّوام  نفسمها 

ممن فهمولي اماي لهما التم ويل ممن الهيمر ، فلمو بصمل اإلاماية فمي المثممالين 

 له  و لعلم بقاء المحّل قابالً.

فا : بنّه رير مبطل إلنشماء األصميل والحاصل : أّن الفسخ القولي وبن قل

، بالّ أّن له فعل ما يفافي انتقال الممال عفمه علمج وامه يفمّو  محمّل اإلاماية ، 

 فيففسخ العقل بففسه بذلك.

وربممما ابتُمممل عمملم اممواي التصممّرف علممج هممذا القممول أيهمماً و ولعلّممه 

الوفمماء بالعقممل فممي بممّق األصمميل وبن لممّ يجممب فممي لجريممان عممموم وامموب 

الطممرف اآلخممر ، وهممو الممذ  يظهممر مممن المحقّممق الثمماني فممي مسممألة شممراء 

الهاصب بعمين الممال المهصموب و بيمث قمال : ال يجموي للبمائغ وال للهاصمب 

 ، انتهج. (1)التصّرف في العين إلمكان اإلااية ، سيّما علج القول بالكشم 

لممج القممول بالفقممل لممه ممملخل فممي العقممل شممرطاً أو وفيممه : أّن اإلامماية ع

 (2)شطراً ، فما لّ يتحقّق الشرط أو الج ء لّ يجب الوفاء علج أبل من 
__________________ 

 .331:  6( اامغ المقاصل 1)

 .«ش»في  «من»( لّ ضرد 2)

الثممممممممممرة الثالثمممممممممة 
ممممممممممممممن بيممممممممممممممث 
ضصمممممممممممممممممممممممممممممّرف 

 األصيل

اإلشممممممممكال علممممممممج 
ضصمممممممممممممممممممممممممممممّرف 
األصممممممممميل بفممممممممماًء 
علممممممممممج الفقممممممممممل ، 

 ودفعه
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ل هو العقل المقيّل المذ  ال يوامل بالّ بعم (1)المتعاقلين و ألّن المأمور بالوفاء به 

 القيل.

كلّه علج الفقل ، وأّما علج القول بالكشم ، فال يجموي التصمّرف  (2)هذا 

 (3)فيممه ، علممج ممما يسممتفاد مممن كلممما  اماعممة ، كالعالّمممة والسمميّل العميممل  

 ولاهر ريرهّ. (4)والمحقّق الثاني 

و ألّن مجممّرد مممن التصممّرف  (5)وربممما اعتممرض عليممه بعمملم المممانغ لممه 

ابتمال انتقال المال عفمه فمي الواقمغ ، ال يقملح فمي السملطفة الثابتمة لمه و ولمذا 

 (6)صممّرح بعممض المعاصممرين بجممواي التصممّرف مطلقمماً. نعممّ ، بذا بصممل  

اإلااية كشمف  عمن بطمالن كمّل ضصمّرف مفماٍف النتقمال الممال بلمج المجيم  ، 

لو علمّ بإاماية المالمك لمّ يجم   فيأخذ المال مغ بقائه وبلله مغ ضلفه. قال : نعّ

 ، انتهج. (7)له التصّرف 

أقممول : مقتهممج عممموم وامموب الوفمماء : واوبممه علممج األصمميل ولمم وم 

العقل وبرمة نقهه ممن اانبمه ، وواموب الوفماء عليمه لميس مراعمج بإاماية 

 المالك ، بل مقتهج العموم واوبه بتّج مغ العلّ بعلم بااية
__________________ 

 .«ش»في  «به»د ( لّ ضر1)

 وهذا.:  «ف»( في رير 2)

 .385:  1( انظر كف  الفوائل 3)

 ( رااغ الصفحة السابقة.4)

 .«ف»في  «له»( لّ ضرد 5)

 بصل.:  «ف»( في رير 6)

 ( لّ نعثر عليه.7)

بكمممممممممّ ضصمممممممممّرف 
األصممممممممميل بفممممممممماًء 

 علج الكشم
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 المالك ، ومن هفا يظهر أنّه ال فائلة في أصالة علم اإلااية.

المعاصممر صمحيح علمج مذهبممه فمي الكشممم :  (1)لكمن مما ذكممره المبعض 

من كون العقل مشروطاً بتعقّبه باإلااية و لعلم ببراي الشرط مغ الشّك ، فمال 

يجممب الوفمماء بممه علممج أبممل مممن المتعاقمملين : وأّممما علممج المشممهور فممي معفممج 

لكمون العقمل السمابق بففسمه  الكشم : من كون نفمس اإلاماية المتمأّخرة شمرطاً 

مملّراً ضاّماً ، فالذ  يجب الوفاء به هو نفس العقل من ريمر ضقييمل ، وقمل ضحقّمق 

، فيجممب علممج األصمميل االلتمم ام بممه وعمملم نقهممه بلممج أن يممفقض و فممإّن ردّ 

مممن طممرف األصمميل ، كممما أّن باايضممه بمهمماء لممه مممن  (2)المالممك فسممخل للعقممل 

 طرف الفهولي.

والحاصل : أنّه بذا ضحقّق العقل ، فمقتهج العمموم علمج القمول بالكشمم 

ٍء شمرطاً ، المبفّي علج كون ما يجب الوفاء به هو العقل من دون ضميمة شمي

: برمة نقهه علج األصيل مطلقاً ، فكّل ضصّرف يعلّ نقهماً لعقمل ـ  أو شطراً 

 ة بمعفج علم ااتماعه مغ صّحة العقل فهو رير اائ .المبادل

ومن هفا ضبيّن فساد ضوّهّ : أّن العمل بمقتهمج العقمل كمما يوامب برممة 

ضصّرف األصيل فيما انتقل عفه ، كذلك يواب اواي ضصّرفه فيمما انتقمل بليمه 

و ألّن مقتهمج العقمل مبادلممة الممالين ، فحرمممة التصمّرف فمي مالممه ممغ برمممة 

 مقتهج العقل ، أعفي المبادلة. (3)عوضه يفافي  التصّرف في
__________________ 

 بعض.:  «ف»( في 1)

 ، وفي سائر الفسخ : العقل. «ف»( كذا في 2)

 ضفافي.:  «ص»( في 3)

امممممممواي ضصمممممممّرف 
األصممممممممميل بفممممممممماًء 
علمممممممممج الكشممممممممممم 

لشممممممممرط وكممممممممون ا
 التعقّب باإلااية

عمممممممممممملم اممممممممممممواي 
ضصمممممممممممممممممممممممممممممّرف 
األصممممممممميل بفممممممممماًء 
علمممممممممج الكشممممممممممم 
وكممممممممون الشممممممممرط 

 نفس اإلااية
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ضوضيح الفساد : أّن الثاب  من واوب وفاء العاقل بما التم م علمج نفسمه 

يمملّل بالّ علممج برمممة مممن المبادلممة : برمممة نقهممه والتخّطممي عفممه ، وهممذا ال 

التصّرف في ماله و بيث الت م بخرواه عن ملكه ولمو بالبملل ، وأّمما دخمول 

البلل في ملكه فليس مّما الت مه علج نفسه ، بل مّما اعلمه لففسمه ، ومقتهمج 

كونمه بمإياء »الوفاء بالعقل برمة رفغ اليل عّمما التم م علمج نفسمه ، وأّمما قيمل 

لج نفسه وبن كان داخالً في مفهموم المبادلمة ، فهو خارج عن االلت ام ع «مالٍ 

فلو لّ يتصّرف في ممال صماببه لمّ يكمن ذلمك نقهماً للمبادلمة ، فمالمراغ فمي 

بلممج ممما يقتهمميه األصممل ، وهممي أصممالة عمملم  (1)هممذا التصممّرف فعممالً وضركمماً 

 االنتقال.

ودعممو  : أّن االلتمم ام المممذكور بنّممما هممو علممج ضقمملير اإلامماية ودخممول 

لكممه ، فممااللت ام معلّممق علممج ضقمملير لممّ يعلممّ ضحقّقممه ، فهممو كالفممذر البمملل فممي م

بجمممواي التصممّرف فممي الممممال  (2)المعلّممق علممج شممرط و بيمممث بكممّ اماعممة 

المفذور قبمل ضحقّمق الشمرط بذا لمّ يعلمّ بتحقّقمه ، فكمما أّن التصمّرف بيف مٍذ ال 

ال يعلّ نقهماً يعلّ بفثاً ، فكذا التصّرف فيما نحن فيه قبل العلّ بتحقّق اإلااية 

 لما الت مه و بذ لّ يلت مه في الحقيقة بالّ معلّقاً.

 ملفوعة بعل ضسليّ اواي التصّرف في مسألة الفذر المشهورة باإلشمكال

 الفرق بيفهما أّن االلت ام هفا رير معلّق علج اإلااية ، (3): بأّن ـ 
__________________ 

 أو ضركاً.:  «م»و  «خ»،  «ن»( في 1)

، والشممهيل  205:  2، والشممهيل األّول فممي المملروس  108:  3ّ المحقّممق فممي الشممرائغ ( مممفه2)

، والتسمممتر  فمممي مقمممابس  306:  10والمسمممالك  296 294:  6الثممماني فمممي الروضمممة البهيمممة 

 .193 192األنوار : 

 أّن.:  «ص»( في رير 3)
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حمرم عليمه وبنّما الت م بالمبادلة متوقّعاً لإلاماية ، فيجمب عليمه الوفماء بمه ، وي

 نقهه بلج أن يحصل ما يتوقّعه من اإلااية ، أو يفتقض الت امه بردّ المالك.

وألال ما ذكرنا من اختصاص برممة المفقض بمما يعملّ ممن التصمّرفا  

مفافياً لما الت مه األصيل علج نفسه ، دون ريرهما قمال فمي القواعمل فمي بماب 

بمّق المباشمر ضحمريّ الفكاح : ولو ضولّج الفهولي أبل طرفمي العقمل لبم  فمي 

المصاهرة ، فإن كمان يواماً برمم  عليمه الخامسمة واألُخم  واألُّم والبفم  ، 

بالّ بذا فسخ  ، علج بشكال في األُّم ، وفي الطمالق نظمر و لترضّبمه علمج عقمل 

المصاهرة ، وبن كان  يواة لمّ يحمّل لهما نكماح ريمره بالّ  (1)اليم ، فال يبيح 

 ، انتهج. (3)عتبر م (2)بذا فسخ ، والطالق هفا 

، وقمل صمّرح أيهماً اماعمة بلمم وم  (4)وعمن كشمم اللثمام نفمي اإلشممكال 

 .(5)الفكاح المذكور من طرف األصيل ، وفّرعوا عليه ضحريّ المصاهرة 

وأّما مثمل الفظمر بلمج الم ّوامة فهموالً وبلمج أُّمهما ممثالً وريمره مّمما ال 

 علّ ضركه نقهاً لما الت م العاقل علج نفسه ، فهو باٍق ضح  األُصول وي
__________________ 

 والمصلر ، وفي سائر الفسخ : فال يقغ. «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في 1)

 ضصحيحاً. «ن»، وييل  في  «ش»و  «ف»في رير  «هفا»( لّ ضرد 2)

 .7:  2( القواعل 3)

 .23:  2( كشم اللثام 4)

 23، والبحرانمي فمي الحملائق  159:  12فّرع عليه المحقّق الثاني في اامغ المقاصل ( كما 5)

 :288 289. 

بكممممممّ التصممممممّرفا  
ريممممر المفافيممممة لممممما 

 الت مه األصيل
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ألّن ذلممك مممن لمموايم عالقممة ال وايممة الهيممر الثابتممة ، بممل المففيّممة باألصممل ، 

فحرممة نقمض العاقمل لمما عقمل علممج نفسمه ال يتوقّمم علمج لبمو  نتيجمة العقممل 

  الفتيجمة ضمابغ لثبمو  برممة المفقض أعفي عالقة الملك أو ال وايمة بمل لبمو

 من الطرفين.

ّّ بّن بعممض متممأّخر  المتممأّخرين ذكممر لمممرا  أُخممر ال بممأس بممذكرها  لمم

 وبما يمكن أن يقال عليها : (1) للتفبّه بها

مفها : ما لو انسلخ  قابليّة الملك عن أبل المتبمايعين بموضمه قبمل باماية 

آلخر أو بعروض كفر بارضلاد فطرّ  أو ريره ممغ كمون المبيمغ عبملاً مسملماً ا

فاً ، فيصّح بيف ٍذ علج الكشم دون الفقل.  أو ُمصح 

 وكذا لو انسلخ  قابليّة المفقول بتلٍم أو عروض نجاسمة لمه ممغ ميعانمه

 بلج رير ذلك. ..

العقمل ،  وفي مقابله ما لو ضجلّد  القابلية قبل اإلااية بعل انعلامها بمال

كمما لممو ضجملّد  الثمممرة وبملا صممالبها بعمل العقممل قبمل اإلامماية ، وفيمما قممارن 

ّّ بصل   (2)العقل فقل الشروط   .(4)وبالعكس  (3)ل

 علج األّول : بإمكان دعو  لهور األدلّة في (5)وربما يعترض 
__________________ 

 .«ف»في  «للتفبّه بها»( لّ ضرد 1)

 ، وفي سائر الفسخ : الشرط. والمصلر «ش»( كذا في 2)

 بصل.:  «ص»و  «ن»( في مصّححتي 3)

( بلج هفا يفتهي ما ذكره بعمض متمأّخر  المتمأخرين وهمو كاشمم الهطماء فمي شمربه علمج 4)

 مغ ضهيير في العبارة. 62:  (مخطوط)القواعل 

 .291:  22( اعترض عليه صابب الجواهر في الجواهر 5)

لمممممممممرا  ذكرهمممممممما 
كاشمممممم الهطممممماء ، 

 وما يرد عليها



 419 ............................................................................. ّدرلاو ةزاجإلا يف لوقلا

ين اإلاماية علممج الكشمم ، فيكشمم اإلامماية اعتبمار اسمتمرار القابليمة بلممج بم

 عن بلوث الملك من بين العقل مستمّراً بلج بين اإلااية.

وفيممه : أنّممه ال واممه العتبممار اسممتمرار القابليّممة ، وال اسممتمرار التملّممك 

 (1)المكشوف عفه باإلااية بلج بيفها ، كما لو وقع  بيوع متعلّدة علمج مالمه 

، مممغ عملم بقمماء  (2)ألّول ضوامب صممّحة الجميمغ ، فمإنّهّ صممّربوا بمأّن بامماية ا

مالكية األّول مستمّراً ، وكما يشعر بعض أخبمار المسمألة المتقلّممة و بيمث بّن 

علم اعتبار بياة المتعاقلين بمال اإلاماية ،  (3)لاهر بعهها وصريح اآلخر 

لما ذكمر فمي  (5)الذ  يصلح ردّاً  (4)مهافاً بلج فحو  خبر ض ويل الصهيرين 

رة الثانية أعفي : خروج المفقول عن قابلية ضعلّق بنشاء عقمل أو باماية بمه الثم

و لتلم وشبهه فإّن مو  أبمل الم واين كتلمم أبمل العوضمين فمي فموا  أبمل 

، بيمث لمّ يستفصمل الفبمّي  (6)ركفي العقل ، مهافاً بلج بطمالق روايمة عمروة 

 .(7)عن مو  الشاة أو ذبحه وبضالفه  وسلّوآلهعليهّصلج
__________________ 

 مال.:  «ص»( في 1)

،  283 282:  2، وامممامغ الشمممتا   543، ورفمممائّ األيمممام :  158:  3( راامممغ المسمممالك 2)

 .292:  22، والجواهر  191:  4ومفتاح الكرامة 

 .361( مثل رواية ابن أشيّ ، المتقلّمة في الصفحة 3)

 .409( المتقلّم في الصفحة 4)

 .«ن»ومصّححة  «ش» من «ردّاً »( كلمة 5)

 .351( المتقلّمة في الصفحة 6)

 ( كذا في الفسخ ، والمفاسب : ذبحها وبضالفها.7)
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نعّ ، ما ذكره أخيراً من ضجلّد القابليّة بعل العقل بمال اإلاماية ال يصملح 

لمرة للمسألة و لبطالن العقل لاهراً علج القولين ، وكمذا فيمما لمو قمارن العقمل 

 فقل الشرط.

، فباب المفاقشمة وبن كمان واسمعاً ، بالّ أّن األرامح فمي الفظمر  وبالجملة

 ما ذكرناه.

بظهمممور الثممممرة فمممي ضعلّمممق الخيمممارا  وبمممّق الشمممفعة  (1)وربمممما يقمممال 

وابتساب مبلأ الخيارا  ومعرفة مجلمس الصمرف والسملّ وااليممان والفمذور 

المترضّبمة المتعلّقة بمال البائغ أو المشمتر  ، وضظهمر الثممرة أيهماً فمي العقمود 

 علج الثمن أو المثمن ، وسيأضي بن شاء ّ.
__________________ 

 .62، الورقة  (مخطوط)( قاله كاشم الهطاء في شربه علج القواعل 1)
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  نبغ: التنبيا ى ح أُّور  و

 األّول

 ن اإلااية كاشفة أو ناقلمة لميس فمي مفهومهما اللهمو أّن الخالف في كو

ومعفج اإلااية وضعاً أو انصرافاً ، بل في بكمها الشرعي بحسمب مالبظمة 

اعتبممار رضمما المالممك وأدلّمممة وامموب الوفمماء بمممالعقود وريرهممما مممن األدلّمممة 

الخاراية ، فلو قصل المجي  اإلمهاء من بين اإلااية علمج القمول بالكشمم 

 هاء من بين العقل علج القول بالفقل ، ففي صّحتها واهان.اإلم (1)، أو 

 الثا :

علممج واممه  (2)أنّممه يشممترط فممي اإلامماية أن يكممون بمماللفظ المملاّل عليممه 

و  «أنفممممذ »و  «أامممم  »و  «أمهممممي »الصممممرابة العرفيممممة ، كقولممممه : 

 ، وشبه ذلك. «رضي »

 بالكفاية ، وليس ببعيل بذا اضّكلوقوعها  (3)ولاهر رواية البارقي 
__________________ 

 و.:  «أو»بلل  «م»( في 1)

 .«ص»كما في مصّححة  «أن ضكون باللفظ اللاّل عليها»( كذا في الفسخ ، والمفاسب : 2)

 .351( ضقلّم  في الصفحة 3)

التفبيمممممممممممه علمممممممممممج 
 اُمور

عممممممممممممملم كمممممممممممممون 
الخمممممممممممالف فمممممممممممي 
مفهممممممموم اإلاممممممماية 
، بممممل فممممي بكمهمممما 

 الشرعي

همممممممممممل يشمممممممممممترط 
المممممممممممممتلفّظ فمممممممممممممي 

 اإلااية؟
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 عرفاً. (1)عليه 

الكاشم عرفاً عن الرضما بالعقمل كماٍف ، كالتصمّرف والظاهر أّن الفعل 

وكتمكمين ال وامة  (2)ء في الثمن ، ومفه بااية البيمغ الواقمغ عليمه كمما سميجي

 .(3) سرهقلسمن اللخول بها بذا يّوا  فهوالً ، كما صّرح به العالّمة 

، بل نسب بلج صمريح اماعمة  (4)وربما يحكج عن بعٍض اعتبار اللفظ 

 ، وفي الفسبة نظر. (5)ولاهر آخرين 

كمالبيغ فمي اسمتقرار الملمك ، وهمو  (7): من أنّه  (6)واستلّل عليه بعههّ 

 يشبه المصادرة.

ويمكن أن يوّاه : بأّن االستقراء في الفواقل االختيارية الاليممة كمالبيغ 

وشمبهه يقتهممي اعتبممار اللفممظ ، ومممن المعلموم أّن الفقممل الحقيقممي العرفممي مممن 

 اإلااية. المالك يحصل بتألير

وفيمه نظمر ، بممل لموال شمبهة اإلاممماع الحاصملة ممن عبممارة اماعمة مممن 

 ضعيّن القول بكفاية نفس الرضا بذا علّ بصوله من أ ّ  (8)المعاصرين 
__________________ 

 .«ص»، كما استظهره مصّحح  «عليها»( كذا في الفسخ ، والمفاسب : 1)

 .«الكالم في المجاي»في األمر الثالث  469ء في الصفحة ( يجي2)

 .8:  2( انظر القواعل 3)

 .27:  2( اعتبره الفاضل المقلاد في التفقيح الرائغ 4)

 .198:  4( نسبه السيّل العاملي في مفتاح الكرامة 5)

 .27:  2( استلّل عليه الفاضل المقلاد في التفقيح الرائغ 6)

 بأنّها.:  «ص»( في مصّححة 7)

 .294 293:  22، والجواهر  198 : 4( انظر مفتاح الكرامة 8)

فعمممممممممممل كفايمممممممممممة ال
الكاشممممممممممم عممممممممممن 
الرضمممممممممممما فممممممممممممي 

 اإلااية
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 .(2)والفصوص  (1)طريق ، كما يستظهر من كثير من الفتاو  

ّّ مممن  (3)فقممل علّممل اماعممة  عمملم كفايممة السممكو  فممي اإلامماية بكونممه أعمم

الرضمما فممال يمملّل عليممه ، فالعمملول عممن التعليممل بعمملم اللفممظ بلممج عمملم اللاللممة 

 كالصريح فيما ذكرنا.

بذا أنكر الموّكل اإلذن فيما أوقعمه الوكيمل ممن  أنّه (4)وبكي عن آخرين 

 المعاملة فحلم انفسخ  و ألّن الحلم يلّل علج كراهتها.

وذكمر بعممض : أنّممه يكفممي فممي بامماية البكممر للعقممل الواقممغ عليهمما فهمموالً 

 .(5)سكوضها 

ومن المعلوم : أن ليس المراد من ذلك أنّمه ال يحتماج بلمج باايضهما ، بمل 

 الظاهر في الرضا وبن لّ يفل القطغ و دفعاً  المراد كفاية السكو 
__________________ 

، والسميّل المجاهمل فمي المفاهمل  160:  8( مفها ما ذكره المقلّس األردبيلي في مجمغ الفائلة 1)

 .294:  22، وصابب الجواهر في الجواهر  289: 

 ( كالفصوص اآلضية في بااية البكر وبااية المولج وريرهما.2)

،  234:  3، والشمهيل الثماني فمي الروضمة  476 475:  2هّ العالّمة في نهاية اإلبكام ( مف3)

 .293:  22وصابب الجواهر في الجواهر 

عن الهفيمة والمختصمر الفمافغ والشمرائغ واإلرشماد  466( بكاه السيّل المجاهل في المفاهل : 4)

،  205:  2، والشمرائغ  155، والمختصمر الفمافغ :  269والقواعل وريرهما ، وانظمر الهفيمة : 

 .403:  27، والجواهر  12:  2، والرياض  260 259:  1، والقواعل  419:  1واإلرشاد 

،  164:  7( همذا هممو المشمهور بممين األصمحاب كممما صمّرح بممه الشمهيل الثمماني فمي المسممالك 5)

 82:  2، واألشهر األلهر ، كما قال في الريماض  263:  23والمحلّث البحراني في الحلائق 

 ، ونسب الخالف فيها بلج الحلّي فقط.
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 للحرج عليها وعليفا.

ّّ بّن الظاهر أّن كمّل ممن قمال بكفايمة الفعمل الكاشمم عمن الرضما كأكمل  ل

الثمن وضمكين ال وامة اكتفمج بمه ممن اهمة الرضما الممللول عليمه بمه ، ال ممن 

 اهة سببيّة الفعل ضعبّلاً.

بأنّمه لمو رضمي المكمره بمما فعلمه صمّح ، ولمّ  (1)وقل صّرح ريمر وابمل 

 يعبّروا باإلااية.

وقل ورد فيمن يّوا  نفسها في بال السمكر : أنّهما بذا أقامم  معمه بعمل 

 .(2)ما أفاق  فذلك رضاً مفها 

أيهممماً اسمممتلاللهّ علمممج كمممون اإلاممماية كاشمممفة بمممأّن العقمممل  (3)وعرفممم  

 مالك ، فإذا بصل عمل السبب التاّم عمله.مستجمغ للشرائط علا رضا ال

وبيف ممٍذ  !وبالجملممة ، فمملعو  اإلاممماع فممي المسممألة دونهمما خممرط القتمماد

السممالمة عممن ورود مخّصممو  (4)فالعموممما  المتمّسممك بهمما لصممّحة الفهممولي 

عليها ، علا ما دّل علج اعتبار رضا المالك في بمّل مالمه وانتقالمه بلمج الهيمر 

 أقو  بّجة في المقام. (5)ورفغ سلطفته عفه 

 مهافاً بلج ما ورد في علّة أخبار من أّن سكو  المولج بعل
__________________ 

وريمره ، والشمهيل فمي  124:  1، والعالّمة في القواعمل  14:  2( مفهّ المحقّق في الشرائغ 1)

 .110واللمعة :  192:  3اللروس 

 الفكاح.من أبواب عقل  14، الباب  221:  14( الوسائل 2)

 .401و  400( رااغ الصفحة 3)

 .362 351( رااغ الصفحا  4)

 وما بعلها. 364( رااغ الصفحة 5)

لرضممممممممما كفايمممممممممة ا
البممممممممممممممممممممممممماطفي ، 
واالسمممممممممممممممممممممتلالل 

 عليه
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، وممما دّل علممج أّن قممول المممولج  (1)علمممه بتمم ويل عبممله بقممرار مفممه لممه عليممه 

، يمملّل علممج الرضمما بالفكمماح فيصممير  «طلّممق»: ـ  لعبممله المتمم ّوج بهيممر بذنممه

مممن لم وم نكماح العبممل بملون بذن ممواله معصممية ، وعلمج أّن الممانغ  (2)باماية 

، ومما دّل علممج أّن التصمّرف ممن ذ  الخيممار  (3)الممولج التمي ضرضفممغ بالرضما 

 ، ورير ذلك. (4)رضاً مفه 

بقي في المقام : أنّه بذا قلفا بعلم اعتبار بنشماء اإلاماية بماللفظ ، وكفايمة 

ا أو الفعل الملاّل عليمه ، فيفبهمي أن يقمال بكفايمة وقموع مثمل ذلمك مطلق الرض

المالك بقول أو فعمل يملّل  (5)مقارناً للعقل أو سابقاً ، فإذا فرضفا أنّه علّ رضا 

علج رضاه ببيغ ماله كفج فمي اللم وم و ألّن مما يمملّر بلحوقمه يمملّر بمقارنتمه 

، فمقتهمج ذلمك : أن  بطريق أولج. والظاهر أّن األصحاب ال يلت مون بمذلك

ال يصمّح اإلاماية بالّ بمما لمو وقمغ قبمل العقممل كمان بذنماً مخراماً للبيمغ عمن بيممغ 

 الفهولي.

ويميّممل ذلممك : أنّممه لممو كممان مجممّرد الرضمما مل ممماً ، كممان مجممّرد الكراهممة 

 ، فيل م علم وقوع بيغ الفهولي مغ نهي المالك و ألّن الكراهة (6)فسخاً 
__________________ 

 من أبواب نكاح العبيل واإلماء. 26، الباب  525:  14رااغ الوسائل ( 1)

 من أبواب نكاح العبيل واإلماء. 27، الباب  526:  14( رااغ الوسائل 2)

من أبواب نكاح العبيل واإلمماء ، الحمليث  24، الباب  523:  14( يلّل عليه ما في الوسائل 3)

 وريرهما. 2و  1

 من أبواب الخيار. 4، الباب  352 351:  12( انظر الوسائل 4)

 ورضي.:  «ف»( في 5)

 فاسخاً.:  «ف»( في 6)

همممممممممممممل يكفمممممممممممممي 
ا مقارنمممممممما الرضمممممممم

للعقممممممممل أو سممممممممابقا 
 ؟عليه
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الحاصلة بيفه وبعله ولو آنماً مما ضكفمي فمي الفسمخ ، بمل يلم م عملم وقموع بيمغ 

المكره أصالً ، بالّ أن يلت م بعلم كون مجمّرد الكراهمة فسمخاً وبن كمان مجمّرد 

 الرضا بااية.

 الثال 

سبقها المردّ و بذ ممغ المردّ يففسمخ العقمل ، فمال من شروط اإلااية أن ال ي

 .(1)يبقي ما يلحقه اإلااية 

والملليل عليمه بعمل لهمور اإلامماع ، بمل التصمريح بمه فمي كمالم بعممض 

: أّن اإلااية بنّما ضجعل المجي  أبل طرفمي العقمل ، وبالّ لمّ يكمن ـ  (2)مشايخفا 

ء بنّممما هممو فممي بممّق مكلّفمماً بالوفمماء بالعقممل و لممما عرفمم  مممن أّن وامموب الوفمما

شمروط الصميهة أن ال  (4)مقامهما ، وقل ضقّرر : أّن ممن  (3)العاقلين أو من قام 

يحصل بين طرفمي العقمل مما يسمقطهما عمن صملق العقمل المذ  همو فمي معفمج 

 المعاهلة.

هذا ، مغ أّن مقتهج سملطفة الفماس علمج أمموالهّ ضمألير المردّ فمي قطمغ 

 يبقج ما يلحقه اإلااية ، فتأّمل.عالقة الطرف اآلخر عن ملكه ، فال 

 لاهرة في صّحة اإلااية (5)نعّ ، الصحيحة الواردة في بيغ الوليلة 
__________________ 

 فال ضقغ قابالً.:  «فال يبقج ما يلحقه اإلااية»بلل  «ف»( في 1)

 .278:  22( صّرح به صابب الجواهر في الجواهر 2)

 يقوم.:  «ف»( في 3)

 ل ضقّرر في شروط.وق:  «ف»( في 4)

 .353( ضقلّم  في الصفحة 5)
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بعل الردّ ، اللهّ بالّ أن يقال : بّن المردّ الفعلمي كأخمذ المبيمغ ممثالً ريمر كماٍف ، 

 بل ال بلّ من بنشاء الفسخ.

ودعو  : أّن الفسخ هفا ليس بأولج من الفسمخ فمي العقمود الاليممة وقمل 

 صّربوا بحصوله بالفعل.

  يحصمل بمه الفسمخ همو فعمل لموايم ملمك المبيممغ يملفعها : أّن الفعمل المذ

 كالوطء والعتق ونحوهما ، ال مثل أخذ المبيغ.

هفمما وفممي اميممغ االلت اممما  : عمملم االعتبممار  (1)وبالجملممة ، فالظمماهر 

باإلااية الواقعة عقيب الفسخ ، فإن سملّّ لهمور الروايمة فمي خالفمه فليطمرح 

 .(2)أو يمّول 

 الرابع

ية ألر ممن آلمار سملطفة المالمك علمج مالمه ، فموضموعها المالمك ، اإلاا

، والكمّل راامغ بلمج أّن لمه  «لمه أن يبيمغ»مثمل قولفما :  «له أن يجي »فقولفا : 

أن يتصّرف. فلو مما  المالمك لمّ يموّرث اإلاماية ، وبنّمما يموّرث الممال المذ  

اي مهمايرة ء ممن اموعقل عليه الفهولي ، فله اإلااية و بفماًء علمج مما سميجي

، والفمرق بمين ـ  المجي  والمالك بمال العقمل فمي ممن بماع ممال أبيمه فبمان ميّتماً 

 .(3)برث اإلااية وبرث المال يظهر بالتأّمل 
__________________ 

 ييادة : من األصحاب. «ف»( في 1)

 .«ص»، كما في مصّححة  «فلتطرح أو ضمّول»( كذا ، واألنسب : 2)

شمرح )يظهر في برث ال واة ، وضعلّد الورلة ، انظر هلايمة الطالمب  ( قالوا : الفرق بيفهما3)

 .296:  (الشهيل 

اإلامممممممممممممممممممممممماية ال 
 ضوّرث
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 الخاّس

بامماية البيممغ ليسمم  بامماية لقممبض الممثمن ، وال إلقبمماض المبيممغ ، ولممو 

أاايهممما صممريحاً أو فهممّ باايضهممما مممن بامماية البيممغ مهمم  اإلامماية و ألّن 

اغ بااية القبض بلج بسقاط ضمان الثمن عمن عهملة المشمتر  ، ومرامغ مر

بااية اإلقباض بلج بصول المبيمغ فمي يمل المشمتر  برضما البمائغ ، فيترضّمب 

 عليه اميغ اآللار المترضّبة علج قبض المبيغ.

لكن مما ذكرنما بنّمما يصمّح فمي قمبض المثمن المعميّن ، وأّمما قمبض الكلّمي 

فهولي علمج وامٍه ضصمّححه اإلاماية يحتماج بلمج وضشّخصه به فوقوعه من ال

ٍّ لحكّ عقل الفهولي لمثل القمبض واإلقبماض ، وبضممام الملليل علمج  دليٍل معّمِ

 صعوبة. (1)ذلك ال يخلو عن 

وعممن المختلممم : أنّمممه بكممج عممن الشممميخ : أنّممه لممو أاممماي المالممك بيمممغ 

ّّ ضمعّفه بعملم اسمتل ام باماية العقمل  الهاصب لمّ يطالمب المشمتر  بمالثمن ، لم

 .(2)إلااية القبض 

وعلممج أّ  بممال ، فلممو كممان بامماية العقممل دون القممبض لهممواً كممما فممي 

الصرف والسلّ بعل قبض الفهولي والتفّرق كان بااية العقمل بامايةً للقمبض 

 و صوناً لإلااية عن اللهوية.
__________________ 

 من.:  «ف»( في 1)

 .402ا  بيغ المهصوب ، وانظر الفهاية : ، المقام السادس من مقام 57:  5( المختلم 2)

باممممممممممماية البيمممممممممممغ 
ليسممممممممم  بامممممممممماية 
أو  لقممممممبض الممممممثمن

 المثمن
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ولو قال : أام   العقمل دون القمبض ، ففمي بطمالن العقمل أو بطمالن ردّ 

 القبض واهان.

 السا س

 (1)اإلاماية ليسم  علممج الفمور و للعمومما  ولصممحيحة محّممل بمن قمميس 

ك ولمّ يمردّ بتّمج لم م ، ولو لمّ يجم  المالم (2)وأكثر المميّلا  المذكورة بعلها 

ضهممّرر األصمميل بعمملم ضصممّرفه فيممما انتقممل عفممه وبليممه علممج القممول بالكشممم 

 .(3)فاألقو  ضلاركه بالخيار أو بابار المالك علج أبل األمرين 

 السابع

 (4)هممل يعتبممر فممي صممّحة اإلاممماية مطابقتهمما للعقممل الواقممغ عمومممماً أو 

 واهان : ؟خصوصاً ، أم ال

األقممو  : التفصمميل ، فلممو أوقممغ العقممل علممج صممفقة فأامماي المالممك بيممغ 

بعهها ، فاألقو  الجواي كما لو كان  الصمفقة بمين ممالكين فأاماي أبملهما ، 

 علج المشتر  يجبر بالخيار. (5)وضرُر التبعّض 
__________________ 

 .353( المتقلّمة في الصفحة 1)

 وما بعلها. 354لصفحة ( رااغ ا2)

 .«ف»في  «علج أبل األمرين»( لّ ضرد 3)

 و.:  «أو»بلل  «ف»( في 4)

 ، وفي نسخة بلل األخيرين مثل ما ألبتفاه. «البعض»:  «ع»و  «خ»،  «م»،  «ف»( في 5)

اإلاممممممماية ليسممممممم  
 علج الفور

هممممممل يعتبممممممر فممممممي 
صمممممممّحة اإلاممممممماية 

 ؟للعقل
 التفصيل األقو 
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ولو أوقغ العقل علج شرط فأاايه المالك مجّرداً عن الشمرط ، فماألقو  

بلية العقل للتبعيض من بيمث الشمرط وبن كمان علم الجواي و بفاًء علج علم قا

قابالً للتبعيض من بيث الج ء و ولذا ال يملّر بطمالن الجم ء بخمالف بطمالن 

 الشرط.

وأاماي  (1)ولو انعكس األممر ، بمأن عقمل الفهمولي مجمّرداً عمن الشمرط 

المالممك مشممروطاً ، ففممي صممّحة اإلامماية مممغ الشممرط بذا رضممي بممه األصمميل 

واقغ في ضمن القبول بذا رضمي بمه الموامب أو بملون فيكون نظير الشرط ال

الشرط و لعلم واوب الوفاء بالشرط بالّ بذا وقمغ فمي بيّم  العقمل ، فمال يجمل  

وقوعه في بيّ  القبول بالّ بذا ضقلّم علج اإليجاب ، ليرد اإليجماب عليمه أيهماً 

 أو بطالنهما و ألنّممه بذا لهمج الشممرط لهمج المشممروط و لكمون المجممموع الت اممماً 

 وابلاً ، واوه ، أقواها األخير.
__________________ 

 .«ن»و  «م»، واستلرك  في هامش  «ش»من  «مجّرداً عن الشرط»( عبارة 1)
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ا الوول ف: المجيز ، فاستوصاؤُ  تّم ببيان أُّور  و ّّ  أ

اية اممائ  التصممّرف يشممترط فممي المجيمم  أن يكممون بممين اإلامم األّول  

بالبلوغ والعقل والرشل ، ولو أااي المريض بُفي نفوذها علمج نفموذ مفّجم ا  

 المريض ، وال فرق فيما ذكر بين القول بالكشم والفقل.

هل يشترط في صّحة عقل الفهولي واود مجيمٍ  بمين العقمل ،  الثا :  

مصملحة وال يففعممه باايضمه بذا بلمه أو بامماية  فمال يجموي بيمغ مممال اليتميّ لهيمر

 قوالن : ؟وليّه بذا بلل  المصلحة بعل البيغ ، أم ال يشترط

لمه بمأّن صمّحة العقمل  (2)، واسمتُلّل  (1)أّولهما للعالّمة في لماهر القواعمل 

والحال هذه ممتفعة ، فإذا امتفغ في يمان امتفغ دائماً ، وبل وم الهمرر علمج 

ضصمّرفه فمي العممين إلمكمان عملم اإلاماية ، ولعملم ضحقّممق  المشمتر  و المتفماع

 المقتهي وال في الثمن و إلمكان ضحقّق اإلااية ، فيكون قل خرج عن ملكه.

ويهعّم األّول مهافاً بلج مما قيمل : ممن انتقاضمه بمما بذا كمان المجيم  

 من أّن امتفماع صمّحة العقمل (3): مفغ ما ذكره ـ  بعيلاً امتفغ الوصول بليه عادة

في يماٍن يقتهي امتفاعه دائماً ، سواء قلفا بالفقل أم بالكشم ، وأّمما الهمرر 

 بما يتلارك به صورة الفقض المذكورة. (4)فيتلارك 
__________________ 

 .124:  1( القواعل 1)

 .72:  4( المستلّل هو المحقّق الثاني في اامغ المقاصل 2)

 ما ذكرناه.:  «ش»و  «ن»( في رير 3)

 فتلاركه.:  «ف» ( في4)

اعتبممممممممممار كممممممممممون 
المجيممممممممم  امممممممممائ  
التصمممممممّرف بمممممممال 

 اإلااية

همممممممممممل يشمممممممممممترط 
واممممممممممود مجيمممممممممم  

 بين العقل؟



 3كتاب المكاسب / ج   ..............................................................................  432

 (2)فهموالً  (1)هذا كلّه ، مهافاً بلج األخبار الواردة في ض ويل الصهار 

الشاملة لصورة واود ولمّي الفكماح وبهمالمه اإلاماية بلمج بلمورهّ ، وصمورة 

علم واود الولّي و بفماًء علمج عملم واليمة الحماكّ علمج الصمهير فمي الفكماح ، 

  ، علج خالٍف فيه.وانحصار الولّي في األب والجلّ والوصيّ 

وكيم كان ، فاألقو  علم االشمتراط و وفاقماً للمحكمّي عمن ابمن المتمّوج 

، بل لمّ يرّاحمه ريمر  (6)وريرهّ  (5)والمحقّق الثاني  (4)والشهيل  (3)البحراني 

 العالّمة.

ّّ اعلممّ أّن العالّمممة فممي القواعممل م ثّممل لعمملم واممود المجيمم  : ببيممغ مممال لمم

 .(7)اليتيّ 

 اإليراد (8)وبكي عن بعض العاّمة وهو البيهاو  علج ما قيل 
__________________ 

و ،  2من أبواب عقل الفكاح وأوليماء العقمل ، الحمليث  6، الباب  207:  14( رااغ الوسائل 1)

أّن المراد ممن المولّي فمي الروايمة  من أبواب ميراث األيواج. والظاهر 11، الباب  527:  17

 .179و  160:  7رير األب والجلّ كما قاله الشهيل الثاني في المسالك 

 .«ف»في  «فهوالً »( لّ ضرد 2)

( ال يوال عفلنا كتابه ، ولّ نعثر علج الحاكي ، نعّ بكاه السيّل العماملي فمي مفتماح الكراممة 3)

 عن ريره. 195:  4

 .193:  3( اللروس 4)

 .73:  4اامغ المقاصل ( 5)

 .299:  22، وصابب الجواهر في الجواهر  26:  2( مثل الفاضل المقلاد في التفقيح 6)

 .124:  1( القواعل 7)

 ( لّ نعثر علج القائل.8)

 مختار المملم

مثمممممممممال العاّلممممممممممة 
لعممممممممممملم وامممممممممممود 
المجيمممممممممم  بممممممممممين 

 العقل
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ّّ علج مذهب اإلماميمة ممن وامود اإلممام  فمي كمّل  السمالمعليهعليه : بأنّه ال يت

 عصر.

أّن اإلمممام ريممر مممتمّكن مممن : أنّممه أامماب بمم سممرهقلسوعممن المصممفّم 

 .(1)الوصول بليه 

وهممو المجتهممل الجممامغ  السممالمعليهوانتصممر للمممورد بممأّن نائممب اإلمممام 

للشرائط موامود ، بمل لمو فمرض عملم المجتهمل فالعملل موامود ، بمل للفّسماق 

 .(2)الوالية علج الطفل في مصالحه مغ علم العلول 

فممرض عملم المتمّكن مممن لكمّن االنتصمار فمي ريممر محلّمه و بذ كمما يمكمن 

اإلمام يمكن علم اطالع نائبه من المجتهمل والعملول أيهماً ، فمإن أُريمل وامود 

المتمّكن ممن اإلممام  (3)ذا  المجي  ، فاألولج مفغ ضسليّ دفغ االعتمراض بعملم 

، وبن أُريل واوده مغ ضمّكفمه ممن اإلاماية ، فميمكن فمرض علممه  السالمعليه

 لعوا علج العقل.في المجتهل والعلول بذا لّ يطّ 

ممن ضقييمل بيمغ ممال  (5)والمحقّمق الثماني  (4)فاألولج : ما فعله فخر الملين 

اليتيّ بما بذا كان علمج خمالف المصملحة ، فيرامغ الكمالم أيهماً بلمج اشمتراط 

ن ِمن شأنه  بمكان فعليّة اإلااية من المجي  ، ال واود ذا  م 
(6) 

__________________ 

 ، عن بواشي الشهيل. 195:  4لي في مفتاح الكرامة ( بكاه السيّل العام1)

( لممّ نعثممر علممج هممذا االنتصممار بتمامممه ، نعممّ انتصممر المحقّممق القمممي للمعتممرض فممي اممامغ 2)

 بواود الفائب. 553ورفائّ األيام :  314:  2الشتا  

 لعلم.:  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ف»( في 3)

 .419:  1( بيهاح الفوائل 4)

 .72:  4( اامغ المقاصل 5)

ن شأنه. «ف»( كذا في 6)  ، وفي سائر الفسخ : م 
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 اإلااية و فإنّه فرض رير واقغ في األموال.

ال يشترط في المجي  كونه اائ  التصّرف بمال العقمل ، سمواء  الثال   

المقتهمي  التصّرف ألال علم المقتهمي أو للممانغ. وعملم (1)كان علم اواي 

قل يكون ألال علم كونه مالكاً وال مأذوناً بال العقل ، وقل يكمون ألامل كونمه 

محجوراً عليه ِلس فٍه أو ُافون أو ريرهما. والممانغ كمما لمو بماع المراهن بملون 

ّّ فّك الرهن.  بذن المرضهن ل

 فالكالم يقغ في مسائل :

 االولح المسْلة

أن يكون المالمك بمال العقمل همو المالمك بمال اإلاماية ، لكمن المجيم  لمّ 

 .(2)يكن بال العقل اائ  التصّرف لحجر 

: صّحة اإلااية ، بل علم الحااة بليها بذا كان عملم امواي  (3)واألقو  

 المرهن قبمل مرااعممة التصمّرف لتعلّمق بمّق الهيمر ، كمما لممو بماع المراهن ففمكّ 

 .(4)المرضهن ، فإنّه ال بااة بلج اإلااية كما صّرح به في التذكرة 
__________________ 

 .«ف»من  «اواي»( كلمة 1)

 .«ف»في  «لحجر»( لّ ضرد 2)

 فال يفبهي اإلشكال في صّحة اإلااية.:  «ف»( في 3)

 .50:  2و  465:  1( التذكرة 4)

همممممممممممل يشمممممممممممترط 
كممممممممممون المجيمممممممممم  
اممممممائ  التصممممممّرف 

 بين العقل

ضعممممممممممملّد صمممممممممممور 
المسممممممممألة بتعممممممممملّد 
سمممبب عممملم امممواي 

 التصّرف
لمممو لمممّ يكمممن امممائ  
التصمممممّرف بسمممممبب 

 الحجر
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 الثا ية [المسْلة]

أن يتجلّد الملك بعل العقل فيجي  المالك الجليمل سمواء كمان همو البمائغ أو 

 ريره.

القموم هممو األّول ، وهممو ممما لممو بمماع  (1)لكمّن عفمموان المسممألة فممي كلممما  

ّّ ملكمه  ن يبيمغ ، وهمذه ضتصمّور علمج صمور و ألّن ريمر المالمك بّمما أ (2)شي اً ل

والملممك بّممما أن يفتقممل بليممه باختيمماره كالشممراء ، أو بهيممر  .(3)لففسممه أو للمالممك 

ّّ البائغ الذ  يشتر  الملمك بّمما أن يجيم  العقمل األّول وبّمما  اختياره كاإلرث. ل

 أن ال يجي ه ، فيقغ الكالم في وقوعه للمشتر  األّول بمجّرد شراء البائغ له.

ّّ اشتراه ممن المالمك وأاماي  ّّ هفا التعّرض لبيان ما لو باع لففسه ل والمه

 بكّ ريرهما مفهما. (4)، وما لو باع واشتر  ولّ يج  و بذ يعلّ 

أّما المسألة األُولج : فقل اختلفوا فيها ، فظماهر المحقّمق فمي بماب ال كماة 

: أنّمه ـ   كاة أو رهفهقبل بخراج ال (5)من المعتبر فيما بذا باع المالك الفصاب 

 البيغ والرهن فيما علا ال كاة ، فإن ارترم بّصة الفقراء قال (6)صّح 
__________________ 

 كالم.:  «ف»( في 1)

 .26:  2، والتفقيح  193:  3، واللروس  124:  1( كما في القواعل 2)

 أو المالك.:  «ف»( في 3)

 ويعلّ.:  «ش»( في 4)

 نصابه.:  «ف»( في 5)

 يصّح.:  «ف»( في 6)

كمممن امممائ  لمممو لمممّ ي
التصمممممّرف بسمممممبب 

 علم الملك
 ّّ ممممن بممماع شمممي اً لممم

 ملكه

بممماع لففسمممه لمممّ  لمممو
 اياشتراه وأا
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 (2)وفيمه بشمكال و ألّن العمين مملوكمة  .(1): صّح البيغ والرهن  ّربمهالشيخ 

لكهما ملكماً مسمتأنفاً ، فمافتقر بيعهما بلمج باماية مسمتأنفة ،  ، وبذا أدّ  العوض م 

ّّ اشتراه   ، انتهج. (3)كما لو باع مال ريره ل

اإلامماية ، بالّ أن  بممل يظهممر مّممما بكمماه عممن الشمميخ : عمملم الحااممة بلممج

الملين بممالرهن ، فمإّن الممراهن بذا  (4)يقمول الشمميخ بتعلّمق ال كمماة بمالعين كتعلّممق 

 باع ففّك الرهن قبل مرااعة المرضهن ل م ولّ يحتل بلج بااية مستأنفة.

، وهممو لمماهر  (5)فممي المملروس  ّربمممهوبهممذا القممول صممّرح الشممهيل 

 .(6)المحكّي عن الصيمر  

،  (7)محقّممق الثمماني فممي ضعليممق اإلرشمماد : هممو الممبطالن والمحكممّي عممن ال

 .(9)، ضبعاً لبعض معاصريه  (8)ومال بليه بعض المعاصرين 
__________________ 

 .208:  1( انظر المبسوط 1)

 ( في المصلر : رير مملوكة له.2)

 .563:  2( المعتبر 3)

 ضعلّق ال كاة بالعين ضعلّق.:  «ف»( في 4)

 .193:  3( اللروس 5)

:  (مخطمموط)، ورااممغ رايممة المممرام  134( بكمماه المحقّممق التسممتر  فممي مقممابس األنمموار : 6)

275. 

، وبكج عفه ذلك المحقّق التستر  في مقمابس األنموار  219:  (مخطوط)( باشية اإلرشاد 7)

 :134. 

 .298:  22( انظر الجواهر 8)

 .134( انظر مقابس األنوار : 9)
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 ، (1)األّول و لألصمل والعمومما  السمليمة عّمما يمرد عليممه  واألقمو  همو

مّما يراغ أكثرها بلج مما ذكمر  (2)ما علا أُمور لفّقها بعض من قارب عصرنا 

 : (4)واامغ المقاصل  (3)في اإليهاح 

شمكال فيمه ، وربمما ال باع مال الهير لففسمه ، وقمل ممّر اإل (5)أنّه  األّول  

 يجر  فيه بعض ما ذكر هفاك.

وفيممه : أنّممه قممل سممبق أّن األقممو  صممّحته ، وربممما يسمملّ هفمما عممن بعممض 

 اإلشكاال  الجارية هفاك مثل مخالفة اإلااية لما قصله المتعاقلان.

بنّمما بيممث اّوينمما بيممغ ريممر المملمموك مممغ انتفمماء الملممك ورضمما  الثالالا :  

 ّ اكتفيفا بحصول ذلك للمالك المجي  والمالك والقلرة علج التسلي

 ألنّه البائغ بقيقة ، والفرض هفا علم باايضه ، وعلم وقوع البيغ عفه.

وفيه : أّن الثاب  هو اعتبار رضا ممن همو المالمك بمال الرضما ، سمواء 

ملمك بمال العقمل أم ال و ألّن الملاعي علممج اعتبمار الرضما سملطفة الفماس علممج 

الّكها بهير طيب أنفسهّ وقبح التصّرف فيهما بهيمر أموالهّ وعلم بلّها لهير م

رضاهّ ، وهذا المعفج ال يقتهي أييل مّما ذكرنما. وأّمما القملرة علمج التسمليّ 

 فال نهايق من اعتبارها في المالك بين العقل ،
__________________ 

 عليها.:  «ن»( في مصّححة 1)

 .135 134( وهو المحقّق التستر  في مقابس األنوار : 2)

 .419:  1( بيهاح الفوائل 3)

 .74 73:  4( اامغ المقاصل 4)

،  «لمو»، ولّ ضرد في سائر الفسخ ، نعّ في بعمض الفسمخ ييمادة :  «قل»ييادة :  «ش»( في 5)

 ، استظهاراً أو كفسخة بلل. «بذا»وفي بعهها اآلخر ييادة : 

 األقو  الصحة

مممممممممممممممممممممممممممما أورده 
 المحقمممممممممممممممممممممممممممممممق
التسممممممممتر  علممممممممج 
الصمممممممممممممممممممممممممممممممحة 

 والجواب عفه
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آخممر ال فمميمن هممو مالممك بممين اإلامماية ، وهممذا كممالم  (1)وال يكتفممج بحصممولها 

يقلح الت امه في صّحة البيمغ الممذكور و ألّن الكمالم بعمل اسمتجماعه للشمروط 

 المفروغ عفها.

أّن اإلاماية بيمث صمّح  كاشمفة علمج األصمّح مطلقماً و لعمموم  الثال   

اللليل اللاّل عليه ، ويل م بيف ٍذ خروج المال عن ملك البمائغ قبمل دخولمه فيمه 
(2). 

يممه : مفممغ كممون اإلامماية كاشممفة مطلقمماً عممن خممروج الملممك عممن ملممك وف

المجي  من بين العقل بتّج فيما لو كمان المجيم  ريمر مالمك بمين العقمل ، فمإّن 

مقملار كشممم اإلامماية ضمابغ لصممّحة البيممغ ، فمإذا لبمم  بمقتهممج العموممما  أّن 

القابمل عقل صملر ممن أهمل العقمل فمي المحمّل  (3)العقل الذ  أوقعه البائغ لففسه 

للعقل عليه ، وال مانغ من وقوعه بالّ علم رضا مالكمه ، فكمما أّن مالكمه األّول 

، وال  (4)بذا رضي يقغ البيغ له ، فكذلك مالكه الثاني بذا رضمي يقمغ البيمغ لمه 

دليل علج اعتبمار كمون الرضما المتمأّخر مّممن همو مالمك بمال العقمل ، وبيف مٍذ 

القممول بممأّن اإلامماية كاشممفة عممن  فممإذا لبمم  صممّحته بالمملليل فممال محمميو عممن

 خروج المال عن ملك المجي  في أّول أيمفة قابليّته و
__________________ 

وال يكفممي »:  «ص»، وفممي  «وال يكفممي بحصممولها»، وفممي أكثممر الفسممخ :  «ش»( كممذا فممي 1)

كمما ابتملمه مصمّحح  «فمال نهمايق»، بقريفمة  «وال نكتفمي بحصمولها»، واألصّح :  «بصولها

 .«ن»

 .«ف»في  «فيه»( لّ ضرد 2)

 نفسه.:  «ف»( في 3)

 .«ف»في  «له»( لّ ضرد 4)

االيممممممراد الثالممممممث ، 
 واوابه
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يلم م ممن التم ام همذا المعفمج  (1)بذ ال يمكن الكشم فيه علمج وامه آخمر ، وال 

علج الكشم محال عقلي وال شرعي بتّج يرفغ اليل من أالمه عمن العمومما  

لمقتهمي للصمّحة ، المقتهية للصّحة ، فإن كان ال بلّ من الكمالم فيفبهمي فمي ا

أو في القمول بمأّن الواامب فمي الكشمم عقمالً أو شمرعاً أن يكمون عمن خمروج 

 المال عن ملك المجي  وق  العقل.

وقممل عرفمم  أن ال كممالم فممي مقتهممي الصممّحة و ولممذا لممّ يصمملر مممن 

المسممتلّل علممج الممبطالن ، وأنّممه ال مممانغ عقممالً وال شممرعاً مممن كممون اإلامماية 

 أليرها.كاشفة من يمان قابليّة ض

وال يتوّهّ أّن هذا نظيمر مما لمو خّصمو المالمك اإلاماية ب ممان متمأّخر 

عن العقل و بذ التخصيو بنّما يقملح ممغ القابليمة ، كمما أّن ضعمميّ اإلاماية لمما 

قبل ملك المجيم  بفماًء علمج مما سمبق فمي دليمل الكشمم ممن أّن معفمج اإلاماية 

مقتهماه الفقمل ممن بمين بمهاء العقل من بين الوقموع أو بمهماء العقمل المذ  

 الوقوع رير قادح مغ علم قابلية ضأليرها بالّ من يمان ملك المجي  للمبيغ.

أّن العقل األّول بنّما صّح وضرضّب عليه ألره بإاماية الفهمولي ،  الرابع  

وهمي متوقّفممة علممج صممّحة العقممل الثمماني المتوقّفمة علممج بقمماء الملممك علممج ملممك 

لكممون المممال المعمميّن ملكمماً  (2)فيكممون صممّحة األّول مسممتل ماً  مالكممه األصمملي ،

 المشتر  معاً في يمان وابل ، وهو محال و (3) للمالك و
__________________ 

 فال.:  «ف»( في رير 1)

 .«ص»( كذا ، والمفاسب : مستل مة ، كما في مصّححة 2)

 ييادة : ملك. «ش»( في رير 3)

 االيراد الرابغ
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تهممي عمملم األّول ، وهممو مواممب لعمملم الثمماني لتهممادّهما ، فواممود الثمماني يق

 أيهاً ، فيل م واوده وعلمه في آن وابل ، وهو محال.

: مثل هذا اليم في كّل عقٍل فهمولّي ، ألّن صمّحته موقوفمة  (1)فإن قل  

لملممك  (2)علممج اإلامماية المتممأّخرة المتوقّفممة علممج بقمماء ملممك المالممك ومسممتل مة 

قممل ملمك المالمك والمشممتر  معماً فممي آن المشمتر  كمذلك ، فيلمم م كونمه بعمل الع

وابل ، فيل م بّما بطالن عقل الفهولي مطلقاً أو بطالن القمول بالكشمم ، فمال 

 اختصاص لهذا اإليراد بما نحن فيه.

قلفمما : يكفمممي فممي اإلاممماية ملممك المالمممك لمماهراً ، وهمممو الحاصممل ممممن 

لحمّق ، وال وبسمقاط ل (3)استصحاب ملكه السابق و ألنّها في الحقيقمة رفمغ اليمل 

 .(4)يكفي الملك الصور  في العقل الثاني 

أقول : قل عرف  أّن القائمل بالصمّحة ملتم م بكمون األلمر المترضّمب علمج 

العقل األّول بعل بااية العاقل له هو ضملّك المشتر  لمه ممن بمين ملمك العاقمل ، 

األّول علمج صمّحة العقمل  (5)ل ال من بمين العقمل ، وبيف مٍذ فتوقّمم باماية العاقم

الثاني مسملّّ ، وضوقّمم صمّحة العقمل الثماني علمج بقماء الملمك علمج ملمك مالكمه 

 صّحة»األصلي بلج يمان العقل مسلّّ أيهاً ، فقوله : 
__________________ 

 .سرهقلس( بدامة كالم المحقّق التستر  1)

 والمستل مة.:  «ش»( في 2)

 لليل.:  «ص»( في 3)

، عفمل قولمه :  443لج هفا يفتهي كالم المحقّق التستر  ، وسوف ضأضي ضتّمته في الصفحة ( ب4)

 .«الخامس»

 العقل.:  «خ»ومصّححة  «ش»( في 5)

الجممممممممممواب عممممممممممن 
 االيراد الرابغ
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، بمل  (1)ممفموع  «األّول ضستل م كون المال ملكاً للمالك والمشمتر  فمي يممان

 .(2)صّحته ضستل م خروج العين عن ملكية المالك األصلي 

يلم م ممما ذكمره مممن المحمال بذا ادّعممج واموب كممون اإلامماية  نعمّ ، بنّممما

كاشفة عن الملمك بمين العقمل ، ولكمن همذا أممر ضقملّم دعمواه فمي الوامه الثالمث 

 ، فال واه إلعادضه بتقرير آخر ، كما ال يخفج. (3)وقل ضقلّم مفعه 

نعّ ، يبقج في المقام اإلشمكال الموارد فمي مطلمق الفهمولي علمج القمول 

كممون الملممك بممال اإلامماية للمجيمم  والمشممتر  معمماً ، وهممذا  بالكشممم ، وهممو

أخيممراً ، ريممر اإلشممكال الممذ  اسممتفتجه مممن  (4)بشممكال آخممر ضعممّرض النلفاعممه 

 .(5)المقلّما  المذكورة ، وهو ل وم كون الملك للمالك األصلي وللمشتر  

ّّ همذا اإلشمكال العماّم بلمج مما يلم م فمي المسمألة علمج  نعّ ، يل م ممن ضم

الكشم من بين العقل ااتماع ممالّك لاللمة علمج ملمك وابمل قبمل العقمل القول ب

الثمماني و لوامموب التمم ام مالكيّممة المالممك األصمملي بتّممج يصممّح العقممل الثمماني ، 

العاقمل لمه  (7)المشتر  له ألّن اإلااية ضكشمم عمن ذلمك ، ومالكيمة  (6)ومالكية 

 غألّن ملك المشتر  ال بلّ أن يكون عن ملكه ، وبالّ لّ يفف
__________________ 

 ممفوعة.:  «ش»و  «ص»( في رير 1)

 الفعلي.:  «خ»( في مصّححة 2)

 .438( ضقلّم في الصفحة 3)

 .«ص»، كما استظهره مصّحح  «للفعه»( كذا في الفسخ ، والمفاسب : 4)

 والمشتر .:  «ف»( في 5)

 ملكيّة.:  «ش»( في رير 6)

 ( في الفسخ : ملكيّة.7)
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من بين العقل و ألّن بااية رير المالك ال يخمرج ملمك الهيمر باايضه في ملكه 

 بلج ريره.

ّّ بّن ما أاماب بمه عمن اإلشمكال الموارد فمي مطلمق الفهمولي ال يُسممن  ل

المشمتر  قبلهما  (1)وال يهفي و ألّن اإلااية بذا وقعم  ، فمإن كشمف  عمن ملمك 

عي ، والمالمك كشف  عّما يبطلها و ألّن اإلاماية ال ضكمون بالّ ممن المالمك المواق

الظاهر  بنّما يجل  باايضه بذا لّ يفكشمم كمون ريمره مالكماً بمين اإلاماية و 

و ألّن  (2)ولذا لو ضبيّن في مقام آخر كون المجي  ريمر المالمك لمّ ضففمغ باايضمه 

 المالكية من الشرائط الواقعيّة دون العلميّة.

ّّ بّن مما ذكمره فمي الفمرق بمين اإلاماية والعقمل الثماني ممن كف ايمة الملمك ل

ّل ِصمرف ، خصوصماً ممغ ضعليلمه بمأّن  (3)الصور   في األّول دون الثاني ضحّكم

 (4)أّن بسممقاط الحممّق كيممم  !اإلامماية رفممغ لليممل وبسممقاط للحممّق ، فليمم  شممعر 

الملمك  (6)عمن  (5)مغ أّن اإلااية رفمغ لليمل  ؟!يجل  ويففغ مغ علم الحّق واقعاً 

 أيهاً بالبليهة.

ل بنّممما نشمأ مممن اإلشممكال المذ  ذكرنمماه سممابقاً فممي والتحقيمق : أّن اإلشممكا

 من كونها شرطاً متأّخراً  (7)كاشفية اإلااية علج الواه المشهور 
__________________ 

 .«ملك»، وصّحح  فيما علا األخير ب  «ذلك»:  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»( في 1)

 .«باايضه»، بلون كلمة  «لّ يففغ»:  «ف»( في 2)

 لظاهر .ا:  «ش»( في 3)

 .«م»وهامش  «ش»من  «كيم»( كلمة 4)

 اليل.:  «ش»( في رير 5)

 من.:  «ف»( في رير 6)

 .408( رااغ الصفحة 7)
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 يواب بلوله ضألير السبب المتقلّم من يمانه.

: أّن اإلامماية المتممأّخرة لّممما كشممف  عممن صممّحة العقممل األّول  (1) الخالاّس

المشتر  األّول ، فقل وقغ العقل الثماني علمج مالمه ، فمال  وعن كون المال ملك

كمما لمو بيمغ المبيمغ ممن شمخٍو آخمر فأاماي المالمك البيمغ   (2)بلّ من باايضه له 

األّول ، فال بلّ من بااية المشتر  البيغ الثاني بتّج يصّح ويل م ، فعلمج همذا 

صمّحة كمّلٍ  يل م ضوقّم بااية كّلٍ من الشخصين علج بااية اآلخمر ، وضوقّمم

 !علج بااية المشمتر  الهيمر الفهمولي ، وهمو ممن األعاايمب (3)من العقلين 

شممي اً مممن  (4)بممل مممن المسممتحيل و السممتل ام ذلممك عمملم ضملّممك المالممك األصمملي 

الثمن والمثمن ، وضملّك المشتر  األّول المبيمغ بمال عموض بن اضّحمل الثمفمان ، 

و النكشماف وقوعمه فمي  (5)نقمو ودون ضمامه بن ياد األّول ، وممغ ييمادة بن 

 فالثمن له ، وقل كان المبيغ له أيهاً بما بذله من الثمن ، وهو لاهر. (6)ملكه 

 والجواب عن ذلك : ما ضقلّم في سابقه من ابتفائه علج واوب
__________________ 

 ( هذه ضتّمة كالم المحقّق التستر  في المقابس.1)

 .«ف»من  «له»( كلمة 2)

العقممل ، وفمي سممائر الفسممخ : العقممل :  «ف»، وفممي  «ن»والمصمملر وهمامش  «ش» ( كمذا فممي3)

 واإلااية.

 ، وفي سائر الفسخ : األصيل. «ن»والمصلر ومصّححة  «ف»( كذا في 4)

 .. هكذا : أو ياد األّول مغ ييادة و النكشاف «ف»( العبارة في 5)

 .«م»و  «خ»،  «ن»، بالّ أنّها استلرك  في  «ش»في رير  «في ملكه»( لّ ضرد 6)

االيممممممراد الخممممممامس 
 ، واوابه
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 كون اإلااية كاشفة عن الملك من بين العقل ، وهو ممفوع.

ء وابمل ، والمحمال األخيمرة شمي (1)والحاصل : أّن مفشأ الواوه الثاللمة 

واممامغ  (2)علممج ضقممليره مسمملّّ بتقريممرا  مختلفممة قممل نبّممه عليممه فممي اإليهمماح 

 .(3)المقاصل 

مما  (4)المعلوم أنّه يكفي في بااية المالك وفسخه فعمل  أّن من السا س  

باع المالك ماله من الفهولي بالعقل الثماني فقمل  (6)، ولّما  (5) هو من لوايمهما

نقل المال عن نفسه وضملّك الثمن ، وهمو ال يجمامغ صمّحة العقمل األّول ، فإنّهما 

يكمون فسمخاً لمه وبن المالك للثمن األّول ، وبيث وقغ الثماني  (7)ضقتهي ضملّك 

 لّ يعلّ بوقوعه ، فال يجل  اإلااية المتأّخرة.

وبالجملة ، بكّ عقل الفهولي قبمل اإلاماية كسمائر العقمود الجمائ ة بمل 

 عقل الفهولي. (8)أولج مفها ، فكما أّن التصّرف المفافي مبطل لها فكذلك 

 والجواب : أّن فسخ عقل الفهولي هو بنشاء ردّه ، وأّما الفعل
__________________ 

 .«ش»في  «الثاللة»( لّ ضرد 1)

 .419:  1( انظر بيهاح الفوائل 2)

 .74 73:  4( انظر اامغ المقاصل 3)

 نقل.:  «ف»( في 4)

 لوايمها.:  «ش»و  «ف»( في 5)

، وفممي  «ولممو»:  «ع»ونسممخة بمملل  «ش»و  «خ»( كمذا فممي أكثممر الفسممخ والمصمملر ، وفمي 6)

 فلّما.:  «ص»

 ملك.:  «ش»( في رير 7)

 كذلك.:  «ف»( في رير 8)

االيممممممراد السممممممادس 
 ، واوابه
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 (1)المفافي لمهيّه كت ويل المعقودة فهوالً نفسها من آخر وبيمغ المالمك مالمه 

المبيغ فهوالً من آخر فليس فسخاً له ، خصوصاً مغ عملم التفاضمه بلمج وقموع 

عقممل الفهممولي ، رايممة ممما فممي البمماب أّن الفعممل المفممافي لمهممّي العقممل مفممّوِ  

، فإذا فرض وقوعه صحيحاً فا  محّل اإلاماية ويخمرج العقمل لمحّل اإلااية 

عن قابليّة اإلاماية ، بّمما مطلقماً كمما فمي مثمال التم ويل ، أو بالفسمبة بلمج ممن 

فا  محّل اإلااية بالفسبة بليمه كمما فمي مثمال البيمغ ، فمإّن محمّل اإلاماية بنّمما 

 فا  بالفسبة بلج األّول ، فللمالك الثاني أن يجي .

و فسممخ المالممك األّول نفممس العقمل بإنشمماء الفسممخ بطممل العقممل مممن نعمّ ، لمم

 بيفه باماعاً ، ولعموم ضسلّط الفاس علج أموالهّ بقطغ عالقة الهير عفها.

فالحاصل : أنّه بن أُريل ممن كمون البيمغ الثماني فسمخاً : أنّمه ببطمال أللمر 

 بالفسمبة العقل في الجملة ، فهو مسلّّ ، وال يمفمغ ذلمك ممن بقماء العقمل مت لم الً 

بلج المالك الثاني ، فيكون له اإلااية ، وبن أُريل أنّه ببطال للعقل رأساً ، فهمو 

ممفوع و بذ ال دليل علج كونه كذلك ، وضسمية مثل ذلك الفعمل ردّاً فمي بعمض 

األبيممان و مممن بيممث بنّممه مسممقط للعقممل عممن التممألير بالفسممبة بلممج فاعلممه بحيممث 

 يكون اإلااية مفه بعله لهواً.

فسمخ  العقمل بحيمث يعملّ  (2)ّ ، لو فرضفا قصمل المالمك ممن ذلمك الفعمل نع

فسخاً فعليّاً ، لّ يبعل كونه كاإلنشماء بمالقول ، لكمّن االلتم ام بمذلك ال يقملح فمي 

 المطلب و بذ المقصود أّن مجّرد بيغ المالك ال يواب بطالن
__________________ 

 .«ص»في  «له»ج ، وشطب عل «له»:  «ماله»بلل  «ش»( في رير 1)

 .«ف»في  «الفعل»( لّ ضرد 2)
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العقل و ولذا لو فرضفا انكشاف فساد هذا البيغ بقي العقل علج باله ممن قابليّمة 

 لحوق اإلااية.

وأّما االلت ام في مثل الهبة والبيغ فمي يممان الخيمار بانفسماخ العقمل ممن 

ي يتوقّم علمج ذ  الخيار بمجّرد الفعل المفافي و فألّن صّحة التصّرف المفاف

فسخ العقمل ، وبالّ وقمغ فمي ملمك الهيمر ، بخمالف مما نحمن فيمه و فمإّن ضصمّرف 

المالممك فممي مالممه المبيممغ فهمموالً صممحيح فممي نفسممه لوقوعممه فممي ملكممه ، فممال 

 يتوقّم علج فسخه ، راية األمر أنّه بذا ضصّرف فا  محّل اإلااية.

ة بكممّ عقممل وبالجملمم»أخيممراً :  ّربمممهوممن ذلممك يظهممر ممما فممي قولممه 

و فمإّن قيماس العقمل المت لم ل  «الفهولي بكّ سائر العقود الجائ ة ، بل أولمج

من بيث الحلوث ، علج المت ل ل من بيث البقاء قياس ممغ الفمارق ، فهمالً 

م يمل بيمان لمذلك فمي بيمان مما يتحقّمق بمه  (1)ء عن دعمو  األولويّمة ، وسميجي

 الردّ.

المستفيهممممممممة الحاكيممممممممة لفهممممممممي الفبممممممممّي  : األخبممممممممار (2) السالالالالالالالالابع

، فمإّن الفهمي فيهما بّمما لفسماد  (3) عن بيغ ما لميس عفملك وسلّوآلهعليهّصلج

 البيغ المذكور مطلقاً 
__________________ 

 .477ء في الصفحة ( يجي1)

 سمرهسقل( الواوه التي ذكرها المحقّق التستر  هي الستّة المتقلّمة ، وما نقله عفه المملمم 2)

لمميس فممي عمملاد الوامموه المممذكورة ، بممل هممو اسممتلالل مممن المحقّممق التسممتر   «السممابغ»بعفمموان 

 .135 134علج ما اختاره ، رااغ مقابس األنوار :  سرهقلس

ّّ بّن العبمارا  اآلضيمة أيهماً ضهماير عبمارة صمابب المقمابس بفحمٍو يشمكل بطمالق الفقمل  ل

 بالمعفج عليه أيهاً.
 .5و  2من أبواب أبكام العقود ، الحليث  7، الباب  375 374:  12( انظر الوسائل 3)

 االيراد السابغ
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بالفسبة بلج المخاطب وبلج المالك ، فيكون دليالً علج فساد العقمل الفهمولي ، 

 (1)وبّممما لبيممان فسمماده بالفسممبة بلممج المخاطممب خاّصممة كممما اسممتظهرناه سممابقاً 

و ملكه فأاماي ، بمل فيكون داالّ علج علم وقوع بيغ مال الهير لبائعه مطلقاً ول

الظاهر برادة بكّ خصوص صورة ضملّكمه بعمل البيمغ ، وبالّ فعملم وقوعمه لمه 

 قبل ضملّكه مّما ال يحتاج بلج البيان.

سمأل  »، قمال :  (2)وخصوص رواية يحيج بن الحّجاج المصّححة بليمه 

عن الرال يقول لي : اشتر لي هذا الثوب وهمذه اللابّمة  السالمعليهأبا عبل ّ 

 (3)وبعفيها ، أُربحك كذا وكذا. قال : ال بأس بذلك ، اشترها وال ضواابمه البيمغ 

 .(4) «قبل أن ضستوابها أو ضشتريها

:  السممالمعليهقلمم  ألبممي عبممل ّ »وروايممة خالممل بممن الحّجمماج ، قممال : 

لميس بن أالرال يجي في ويقول : اشتر همذا الثموب وأُربحمك كمذا وكمذا. قمال : 

 قل  : بلج. قال : ال بأس به ، بنّما يحلّل ؟ضركشاء أخذ وبن شاء 
__________________ 

 .368( رااغ الصفحة 1)

: هذه العبارة من المصفّم ، وليس  عبمارة المقمابس هكمذا بلمج أن  سرهقلس( قال المامقاني 2)

 ، ولميس «المصمّححة بليمه»عبارضه بلج قولمه :  ّربمهقال : وال يظهر واه لتهيير المصفّم 

واسممطة أصممالً فكيممم بالواسممطة الهيممر  السممالمعليهبمين يحيممج بممن الحّجمماج وبممين أبممي عبمل ّ 

رايممة )ولمميس ممدّاهمما بالّ كممون الواسممطة بيفهممما مّمممن ال يوصممم روايتممه بالصممّحة  !المعتبممرة

 (.393اآلمال : 

و  «ن»، ولكممن صممّحح فممي  «وال ضواابهمما»:  «وال ضواابممه البيممغ»بمملل  «ش»( فممي ريممر 3)

 بما ألبتفاه. «ص»

 .13من أبواب أبكام العقود ، الحليث  8، الباب  378:  12( الوسائل 4)
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بفاًء علج أّن المراد بمالكالم عقمل البيمغ ، فيحلّمل نفيماً  (1) «الكالم ويحّرم الكالم

، أو يحلّممل بذا وقممغ بعممل االشممتراء  (2)ويحممّرم بلباضمماً ، كممما فهمممه فممي المموافي 

أو أّن الكالم الواقغ قبل االشتراء يحّرم بذا كمان بعفموان ويحّرم بذا وقغ قبله ، 

 العقل المل م ويحلّل بذا كان علج واه المساومة والمراضاة.

سمألته عمن رامل أضماه رامل ، فقمال لمه : »وصحيحة ابمن مسملّ ، قمال : 

ابتغ لي متاعاً لعلي أشمتريه مفمك بفقمل أو نسمي ة ، فابتاعمه الرامل ممن أالمه ، 

 .(3) «س بنّما يشتريه مفه بعل ما يملكهقال : ليس به بأ

فمي رامل »:  السمالمعليهوصحيحة مفصور بن بايم عن أبي عبمل ّ 

أمر راالً ليشتر  له متاعاً فيشتريه مفه ، قال : ال بأس بمذلك بنّمما البيمغ بعمل 

 .(4) «ما يشتريه

:  السمالمعليهسمأل  أبما عبمل ّ »وصمحيحة معاويمة بمن عّممار ، قمال : 

ء فيقمماولفي عليممه بيمغ الحريممر ، ولمميس عفمل  شممي (5)فمي الراممل فيطلممب يجي 

ّّ أذهمب ألشممتر  علمج شمي (6)وأُقاولمه فمي الممربح واألامل بتّمج نجتمممغ  ء ، لمم

 أبّب بليه مّما (7)رأي  بن وال مبيعاً هو أالحرير فأدعوه بليه ، فقال : 
__________________ 

 .4ب أبكام العقود ، الحليث من أبوا 8، الباب  376:  12( الوسائل 1)

 .7 18144، ذيل الحليث  700:  18( الوافي 2)

 .8من أبواب أبكام العقود ، الحليث  8، الباب  377:  12( الوسائل 3)

 .6من أبواب أبكام العقود ، الحليث  8، الباب  376:  12( الوسائل 4)

 ييادة : مفّي. «ش»( في 5)

 نّهما مصّححتان ، وفي سائر الفسخ : يجتمغ.، والظاهر أ «ص»و  «ن»( كذا في 6)

 ، وفي الوسائل : بن وال بيعاً هو. «هو مبيعاً »:  «ش»( في رير 7)
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ضسمتطيغ أن أأو وامل  أنم  ذلمك  ؟يستطيغ أن يفصرف بليه ويلعكأعفلك ، 

، وريرهمما ممممن  (2) «قلمم  : نعممّ. قمممال : ال بممأس ؟وضلعمممه (1)ضفصممرف عفممه 

 الروايا .

األخبار من بيث المورد فمي بعهمها وممن بيمث  وال يخفج لهور هذه

: فممي عمملم صممّحة البيممغ قبممل االشممتراء ، وأنّممه ـ  التعليممل فممي بعهممها اآلخممر

يشترط في البيغ الثاني ضملّك البائغ له واستقالله فيه ، وال يكون قمل سمبق مفمه 

 ومن المشتر  بل ام والت ام سابق بذلك المال.

: أنّهمما بنّممما ضمملّل علممج عمملم ضرضّممب األلممر  (3)عممن العموممما  والجممواب 

المقصود من البيغ ، وهو الفقل واالنتقال المفّج  علج بيغ ما ليس عفله ، فمال 

يجموي ضرضّمب األلمر علمج همذا البيممغ ، ال ممن طمرف البمائغ بمأن يتصمّرف فممي 

 الثمن ، وال من طرف المشتر  بأن يطالب البائغ بتسليّ المبيغ.

يظهمر الجممواب عمن األخبممار و فإنّهما ال ضمملّل خصوصماً بمالبظممة ومفمه 

بالّ علمممج أّن  (4) «وال ضواابمممه البيمممغ قبمممل أن ضسمممتوابها»:  السمممالمعليهقولمممه 

الممفموع مفممه همو اإللمم ام وااللتم ام مممن المتبمايعين ب لممار البيمغ المممذكور قبممل 

ضيمة ، أعفمي االشتراء ، فكذا بعله من دون بااة بلج بااية ، وهي المسألة اآل

 ل وم البيغ بففس االشتراء من البائغ من دون بااة بلج اإلااية ،
__________________ 

 «ن»بلج هفا مختلفة فمي الفسمخ ، ومما ألبتفماه ممن مصمّححة  «يستطيغأ»( العبارة من قوله : 1)

 ، طبقاً للوسائل.

 .7من أبواب أبكام العقود ، الحليث  8، الباب  377:  12( الوسائل 2)

 وما بعلها. 446( المشار بليها في الصفحة 3)

 .447( في رواية يحيج بن الحّجاج ، المتقلّمة في الصفحة 4)

الجممممممممممواب عممممممممممن 
 االيراد السابغ
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 .(1)وسيأضي أّن األقو  فيها البطالن 

وما قيل : من أّن ضسليّ البمائغ للمبيمغ بعمل اشمترائه بلمج المشمتر  األّول 

لفوع : بمأّن التسمليّ ، مم (3)وهي بااية فعليّمة  (2)مفروض في مورد الروايا  

بذا وقغ باعتقاد ل وم البيغ السابق وكونه من مقتهيا  ل وم العقمل وأنّمه مّمما 

وال  (4)ال اختيممار للبممائغ فيممه بممل يجب ممر عليممه بذا امتفممغ ، فهممذا ال يعمملّ بامماية 

يترضّب عليه أبكام اإلااية في باب الفهولي و ألّن المعتبر في اإلااية قموالً 

ن سلطفة واستقالل و ألّن ما يملّل علمج اعتبمار طيمب المففس وفعالً ما يكون ع

 في صيرورة مال الهير بالالً لهيره ، يلّل علج علم كفاية ذلك.

نعممّ ، يمكممن أن يقممال : بّن مقتهممج ضعليممل نفممي البممأس فممي روايممة خالممل 

: لبو  البمأس فمي البيمغ  (5)المتقلّمة بأّن المشتر  بن شاء أخذ وبن شاء ضرك 

د ل ومه علج األصيل ، وهذا محقّق فيمما نحمن فيمه و بفماًء علمج السابق بمجرّ 

 ما ضقلّم : من أنّه ليس لألصيل في عقل الفهولي فسخ المعاملة قبل
__________________ 

 .453( يأضي في الصفحة 1)

عمن الرامل يمأضيفي  السمالمعليهقال : سمأل  أبما عبمل ّ »( كما في مورد رواية ابن سفان : 2)

ّّ أشمتريه أفي طعاماً أو بيعاً نسياً وليس عفل  ، يريل م يصلح أن أبيعمه بيّماه وأقطمغ لمه سمعره لم

مممن أبممواب  8، البمماب  375:  12، الوسممائل  «قممال : ال بممأس بممه ؟مممن مكممان آخممر فأدفعممه بليممه

 .2أبكام العقود ، الحليث 

 ( لّ نقم علج القائل.3)

 اإلااية.:  «ص»( في 4)

 .447( ضقلّم  في الصفحة 5)
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، لكمّن الظمماهر بقريفمة الفهممي عمن مواابممة البيمغ فممي  (1)باماية المالممك أو ردّه 

 برادة الل وم من الطرفين. (2)الخبر المتقلّم 

والحاصممل : أّن داللممة الروايمما  عموممماً وخصوصمماً علممج الفهممي عممن 

البيغ قبل الملك مّما ال مساغ إلنكاره ، وداللة الفهي علج الفساد أيهاً مّمما لمّ 

فيها المفاقشة في هذه المسألة ، بالّ أنّا نقول : بّن الممراد بفسماد البيمغ عملم  يقغ

ضرضّب ما يقصل مفمه عرفماً ممن اآللمار ، فمي مقابمل الصمّحة التمي همي بمهماء 

الشارع لما يقصل عرفاً من بنشاء البيغ ، مثالً لو فرض بكّ الشمارع بصمّحة 

ل المعاملمة ، كمأن يترضّمب ء قبل ضملّكمه علمج الوامه المذ  يقصمله أهمبيغ الشي

عليه بعل البيغ الفقمُل واالنتقمال ، وامواي ضصمّرف البمائغ فمي المثمن ، وامواي 

مطالبمة المشممتر  البممائغ  بتحصميل المبيممغ مممن مالكمه وضسممليمه ، وعمملم اممواي 

امتفاع البائغ بعل ضحصيله عن ضسليمه ، ففساد البيغ بمعفمج عملم ضرضّمب اميمغ 

بلية العقل للحوق اإلااية من مالكمه بمين العقمل أو ذلك عليه ، وهو ال يفافي قا

 مّمن يملكه بعل العقل.

القمول بلاللمة الفهمي علمج الفسماد وقموع المفهمي عفممه  (3)وال يجمب علمج 

لهواً رير مملّر أصالً ، كما يستفاد ممن وامه داللمة الفهمي علمج الفسماد ، فمإّن 

مقصموده ممن باصله : دعو  داللمة الفهمي علمج برشماد المخاطمب وبيمان أّن 

الفعل المفهّي عفه وهو الملمك والسملطفة ممن الطمرفين ال يترضّمب عليمه ، فهمو 

 رير مملّر في مقصود المتبايعين ، ال أنّه لهول من اميغ الجها  ، فافهّ.
__________________ 

 .414 413( رااغ الصفحة 1)

 .447( وهو خبر يحيج بن الحّجاج ، المتقلّم في الصفحة 2)

 في.:  «علج»بلل  «ف»( في 3)
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اللهمّ بالّ أن يقمال : بّن عمملم ضرضّمب اميممغ مقاصمل المتعاقمملين علمج عقممٍل 

مللول ذلك العقل في نظر الشمارع مقيّملاً بانهممام  (1)بمجّرد بنشائه مغ وقوع 

بعض األُمور الالبقة كالقبض فمي الهبمة ونحوهما واإلاماية فمي الفهمولي ال 

عفمج صمّحة المعاملمة شمرعاً أن يترضّمب يقتهي الفهي عفها بقوٍل مطلق و بذ م

عليها شرعاً المللول المقصود من بنشائه ولمو ممغ شمرط البمق ، وعملم بفماء 

المتعاملين علمج مراعماة ذلمك الشمرط ال يوامب الفهمي عفمه بالّ مقيّملاً بتجمّرده 

عن لحوق ذلك الشرط ، فقصلهّ ضرضّب الملك المفّج  علمج البيمغ قبمل التملّمك 

 من ويطالبون المبيغ ال يواب الحكّ عليه بالفساد.بحيث يسلّمون الث

فاإلنصماف : أّن لماهر الفهمي فمي ضلمك الروايما  همو عملم وقموع البيممغ 

قبل التملّك للبائغ وعلم ضرضّب ألر اإلنشاء المقصود مفه عليه مطلقاً بتّمج ممغ 

اإلااية ، وأّما صّحته بالفسبة بلمج المالمك بذا أاماي و فمألّن الفهمي راامغ بلمج 

وع البيغ المذكور للبائغ ، فال ضعّرض فيمه لحمال المالمك بذا أاماي ، فيرامغ وق

 فيه بلج مسألة الفهولي.

،  (4): أّن لماهر كثيمر ممن األخبمار المتقلّممة  (3)فيها  (2)نعّ ، قل يخلش 

ّّ اشتراء  ورودها في بيغ الكلّي ، وأنّه ال يجوي بيغ الكلّي في الذّمة ل
__________________ 

 مغ علم وقوع.:  «ف»ي ( ف1)

، مما  558ورفمائّ األيمام :  331:  2( لّ نقم علج الخلشة بعيفهما ، نعمّ فمي امامغ الشمتا  2)

 يلي : والمراد من ضلك األخبار البيغ في الذّمة ، وهو كلّي.

 ( أ  في داللة الروايا  علج علم وقوع البيغ قبل التملّك للبائغ.3)

 .449 446فحة ( أ  األخبار المتقلّمة في الص4)
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بعض أفراده وضسليمه بلج المشمتر  األّول ، والممذهب امواي ذلمك وبن نسمب 

، فيقممو  فممي الممففس : أنّهمما وممما ورد فممي  (1)الخممالف فيممه بلممج بعممض العبممائر 

أُريمل  (3)في بيغ الشخصي أيهاً كروايتمي يحيمج وخالمل المتقملّمتين  (2)سياقها 

و ألّن المفمغ عمن بيمغ الكلّمي بماالّ ممغ بها الكراهة ، أو ورد  في مقمام التقيّمة 

بال البيغ مذهب اماعة من العاّممة كمما صمّرح بمه  (4)علم واوده عفل البائغ 

مسمتفِلين فمي ذلمك بلمج الفهمي الفبمو  عمن بيمغ مما لميس  (5)في بعض األخبمار 

عفممملك ، لكمممّن االعتمممماد علمممج همممذا التممموهين فمممي رفمممغ اليمممل عمممن المممروايتين 

ي بيغ الشخصي ، وعمموم مفهموم التعليمل فمي األخبمار المتقلّمتين الواردضين ف

، خالف اإلنصاف و بذ راية األممر بممل الحكمّ فمي  (6)الواردة في بيغ الكلّي 

مورد ضلك األخبار وهمو بيمغ الكلمّي قبمل التملّمك علمج التقيّمة ، وهمو ال يوامب 

 طرح مفهوم التعليل رأساً ، فتلبّر.

 لمفغ عن البيغ المذكور.فاألقو  : العمل بالروايا  والفتو  با

 ومّما يميّل المفغ مهافاً بلج ما سيأضي عن التذكرة والمختلم
__________________ 

 .135( انظر مقابس األنوار : 1)

 بسياقها.:  «ف»( في 2)

 .447( ضقلّمتا في الصفحة 3)

 المشتر .:  «ش»( في رير 4)

 .3و  1العقود ، الحليث  من أبواب أبكام 7، الباب  374:  12( انظر الوسائل 5)

،  «بنّمما يشمتريه مفمه بعمل مما يملكمه»فمي ذيمل صمحيحة ابمن مسملّ :  السمالمعليه( مثل قولمه 6)

، رااممغ  «بنّممما البيممغ بعممل ممما يشممتريه»فممي صممحيحة مفصممور بممن بممايم :  السممالمعليهوقولممه 

 .448الصفحة 
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نكماح العبمل  : رواية الحسن بن ييماد الطمائي المواردة فميـ  من دعو  االضّفاق

: بنّممي كفمم  راممالً  السممالمعليهقلمم  ألبممي عبممل ّ »بهيممر بذن مممواله ، قممال : 

ّّ أعتقفمي  فقمال :  ؟بعمل ، فأُاملّد الفكماح (1)مملوكاً فت ّوا  بهير بذن موال  ل

قل  : نعّ ، قل علموا فسكتوا ولّ يقولوا لمي شمي اً. قمال :  ؟علموا أنّك ض ّوا 

فإنّهما لماهرة بمل صمريحة  (2) «الخبمر .. نكابمك ذلك بقرار مفهّ ، أنم  علمج

في أّن علّة البقاء بعل العتق علج ما فعله بهير بذن مواله هو بقمراره المسمتفاد 

من سكوضه ، فلو كان صيرورضه بّرا مالكاً لففسمه مسمّورةً للبقماء ممغ باايضمه 

ل أو بلونها لّ يحتل بلج االستفصمال عمن أّن الممولج سمك  أم ال و للم وم العقم

 علج كّل ضقلير. (3)بيف ٍذ 

ّّ بّن الوااممب علممج كممّل ضقمملير هممو االقتصممار علممج مممورد الروايمما  ،  لم

إلاماية المالمك  وهو ما لو باع البمائغ لففسمه واشمتر  المشمتر  ريمر مترقّمب

فمي  ّربممهالعالّممة  وال إلااية البائغ بذا صار مالكاً ، وهذا هو الذ  ذكره

التممذكرة نافيمماً للخممالف فممي فسمماده ، قممال : ال يجمموي أن يبيممغ عيفمماً ال يملكهمما 

ويمهي ليشتريها ويسلّمها ، وبه قال الشافعي وأبمل ، وال نعلمّ فيمه خالفماً و 

والشمتمالها علمج  «ال ضبغ ما ليس عفملك»:  وسلّوآلهعليهّصلجلقول الفبّي 

بها قممل ال يبيعهمما ، وهممو ريممر مالممك لهمما وال قممادر علممج الهممرر ، فممإّن صمماب

 ضسليمها ، أّما لو اشتر  موصوفاً في الذّمة سواء كان
__________________ 

 ( في المصلر : أعتقفي ّ.1)

 .3من أبواب أبكام العبيل واإلماء ، الحليث  26، الباب  526:  14( الوسائل 2)

 .«ش»في  «بيف ذ»( لّ ضرد 3)

مممممممورد الروايمممممما  
و بممماع لففسمممه مممما لممم

ريممممممممممر مترقممممممممممب 
 لإلااية
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، انتهمج ، وبكمي عمن المختلمم أيهمماً  (1)أو ممماالً فإنّمه امائ  باماعمماً  بماالّ 

، واسممتلالله بممالهرر وعمملم القمملرة علممج  (3)أيهمماً  (2)اإلاممماع علممج المفممغ 

التسليّ لاهر ، بل صريح في وقوع االشمتراء ريمر مترقّمب إلاماية مجيم  ، 

 ليمه.بل وقغ علج واٍه يل م علج البائغ بعل البيغ ضحصيل المبيغ وضس

فحيف ممٍذ لممو ضبايعمما علممج أن يكممون العقممل موقوفمماً علممج اإلامماية ، فاضّفقمم  

اإلااية من المالك أو من البائغ بعل ضملّكه ، لمّ يملخل فمي ممورد األخبمار وال 

 في معقل االضّفاق.

ولو ضبايعا علج أن يكون الل وم موقوفاً علج ضملّك البائغ دون باايضمه ، 

ممن البيمغ المفهمّي عفمه فمي األخبمار الممذكورة و فظاهر عبارة اللروس : أنّمه 

ّّ انتقمل بليمه فأاماي ، ولمو أراد  لم وم  (4)بيث قال : وكذا لو باع ملمك ريمره لم

 ، انتهج. (5)البيغ باالنتقال فهو بيغ ما ليس عفله ، وقل نهي عفه 

 لكّن اإلنصاف : لهورها في الصورة األُولج ، وهي ما لو ضبايعا
__________________ 

سمواء كمان بماالً أو ممممّاالً و فإنّمه امائ  وكمذا لمو اشممتر   ..»، وفيمه :  463:  1( التمذكرة 1)

 .«عيفاً شخصية رائبة مملوكة للبائغ موصوفة بما ضرفغ الجهالة فإنّه اائ  باماعاً 

، بعمل نقمل عبمارة التمذكرة ، ونسمبة  134( لّ نقمم عليمه بعيفمه ، نعمّ فمي مقمابس األنموار : 2)

 لج لاهر التحرير هكذا : وهو الظاهر من المختلم.البطالن ب

 .«أيهاً »علج كلمة  «ن»( كذا في الفسخ ، لكن شطب في مصّححة 3)

 أرادا.:  «ن»( في مصّححة 4)

 .193:  3( اللروس 5)
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 ء.قاصلين لتفّج  الفقل واالنتقال وعلم الوقوف علج شي

بممالهرر  ومما ذكممره فمي التممذكرة كالصمريح فممي ذلمك و بيممث علّمل المفممغ

وعملم القمملرة علممج التسممليّ. وأصممرح مفمه كالمممه المحكممّي عممن المختلممم فممي 

 .(1)فصل الفقل والفسية 

فالظاهر أيهماً  (3)المالك فاضّفق انتقاله بلج البائغ فأاايه  (2)ولو باع عن 

 الصّحة و لخرواه عن مورد األخبار.

ألّن العقمل  و (4)نعّ ، قمل يشمكل فيمه ممن بيمث بّن اإلاماية ال متعلّمق لهما 

المالمك األصملي ، وال معفمج إلاماية همذا بعمل  (5)السابق كان بنشاًء للبيغ عمن 

 خرواه عن ملكه.

ويمكن دفعه بما انلفغ به سابقاً اإلشكال في عكمس المسمألة وهمي مما لمو 

 ، فتأّمل. (6)باعه الفهولي لففسه فأاايه المالك لففسه 

عليمه عملواناً ، فمإن أاماي المالمك ولو باع لثالمٍث معتقملاً لتملّكمه أو بانيماً 

فال كالم في الصّحة و بفماًء علمج المشمهور ممن عملم اعتبمار وقموع البيمغ عمن 

المالممك ، وبن ملكممه الثالممث وأاممايه ، أو ملكممه البممائغ فأاممايه ، فالظمماهر أنّممه 

 داخل في المسألة السابقة.
__________________ 

 .132:  5، ورااغ المختلم  134 ( بكاه المحقّق التستر  في مقابس األنوار :1)

 من.:  «ف»( في 2)

 فأااي.:  «ف»( في 3)

 ال يتعلّق بها.:  «ن»، وفي مصّححة  «ال ضعلّق لها»:  «ف»( في 4)

 من.:  «ف»( في 5)

 .380 378( رااغ الصفحا  6)
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ّّ بنّه قل لهر مّما ذكرنا في المسألة المذكورة بال ا لمسمألة األُخمر  ، ل

بعمل ضملّكمه و فمإّن الظماهر بطمالن البيمغ األّول  (1)وهي : ما لو لمّ يجم  البمائغ 

للخوله ضح  األخبار الممذكورة يقيفماً ، مهمافاً بلمج قاعملة ضسملّط الفماس علمج 

أموالهّ ، وعلم صيرورضها بالالً من دون طيب المففس و فمإّن المفمروض أّن 

للمشممتر  األّول ،  (2)ض ِطممب نفسممه بكممون مالممه البممائغ بعممل ممما صممار مالكمماً لممّ 

والت امه قبل ضملّكه بكون هذا الممال المعميّن للمشمتر  لميس الت امماً بالّ بكمون 

 مال ريره له.

اللهّ بالّ أن يقال : بّن مقتهج عمموم واموب الوفماء بمالعقود والشمروط 

ه وبن علج كّل عاقل وشمارط همو اللم وم علمج البمائغ بمجمّرد انتقمال الممال بليم

كان قبل ذلك أافبيّا ال بكّ لوفائه ونقهه ، ولعلّه ألال ما ذكرنا رّامح فخمر 

اللين في اإليهاح بفماًء علمج صمّحة الفهمولي صمّحة العقمل الممذكور بمجمّرد 

 .(3)االنتقال من دون ضوقّم علج اإلااية 

، وقمل سمبق  (5): ويلوح هذا من الشهيل الثماني فمي هبمة المسمالك  (4)قيل 

 .(6)ه من عبارة الشيخ المحكيّة في المعتبر استظهار
__________________ 

 ، وفي سائر الفسخ : المالك. «ن»ومصّححة  «ش»و  «ف»( كذا في 1)

 بكونه.:  «بكون ماله»بلل  «ف»( في 2)

 .419:  1( انظر بيهاح الفوائل 3)

 .134( قاله المحقّق التستر  في مقابس األنوار : 4)

 .49:  6( انظر المسالك 5)

 .436( رااغ الصفحة 6)

لمممو بممماع لففسمممه لمممّ 
 ضملكه ولّ يج 
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لكمن يهممعّفه : أّن البممائغ ريمر مممأمور بالوفمماء قبمل الملممك فيستصممحب ، 

والمقممام مقممام استصممحاب بكممّ الخمماّص ، ال مقممام الرامموع بلممج بكممّ العمماّم ، 

فتأّمممل. مهممافاً بلممج معارضممة العممموم المممذكور بعممموم سمملطفة الفمماس علممج 

ب الففس ، وفحو  الحكّ الممذكور فمي أموالهّ وعلم بلّها لهيرهّ بالّ عن طي

وأّن  (2)فمي نكماح العبمل بملون بذن مممواله  (1)روايمة الحسمن بمن ييماد المتقلّممة 

 عتقه ال يجل  في ل وم الفكاح لوال سكو  المولج الذ  هو بمف لة اإلااية.

ّّ لو سُلّّ عملم التوقّمم علمج اإلاماية فإنّمما همو فيمما بذا بماع الفهمولي  ل

ّّ ملممك هممو ، فجريممان عممموم لففسممه ، أّممما لمم و بمماع فهمموالً للمالممك أو لثالممٍث لمم

 الوفاء بالعقود والشروط بالفسبة بلج البائغ أشكل.

مل ، فمال بشمكال  (3)ولو باع وكالةً عن المالك  فبمان انع المه بممو  الموّكِ

فممي عمملم وقمموع البيممغ لممه بمملون اإلامماية وال معهمما ، نعممّ يقممغ للمموارث مممغ 

 باايضه.

 ةالمسْلة الثالث

مممما لمممو بممماع معتقممملاً لكونمممه ريمممر امممائ  التصمممّرف فبمممان كونمممه امممائ  

 التصّرف.

 وعلم اواي التصّرف الُمفكش م خالفه ، بّما لعلم الوالية فانكشم
__________________ 

 .454( ضقلّم  في الصفحة 1)

 المولج.:  «ف»( في 2)

 ، وفي ريرها : عن البائغ. «خ»ونسخة بلل  «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في 3)

لممممممو بمممممماع معتقمممممملاً 
لكونمممممممممممه ريممممممممممممر 
اممممممائ  التصممممممّرف 
فبممممان كونممممه اممممائ  

 التصّرف
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 كونه وليّاً ، وبّما لعلم الملك فانكشم كونه مالكاً.

وعلممج كممّل مفهممما ، فإّممما أن يبيممغ عممن المالممك ، وبّممما أن يبيممغ لففسممه ، 

 فالصور أربغ :

 كونه وليّاً علج البيغ. (1)أن يبيغ عن المالك فانكشم  االولح  

فال يفبهي اإلشكال في اللّ وم بتّج علج القمول بمبطالن الفهمولي. لكمّن 

الظاهر من المحكي عن القاضمي : أنّمه بذا أذن السميّل لعبمله فمي التجمارة فبماع 

اً فمي التجمارة واشتر  وهو ال يعلّ بإذن سيّله وال علّ به أبل ، لّ يكن مأذونم

ء مّما فعله ، فإن علمّ بعمل ذلمك واشمتر  وبماع اماي مما فعلمه ، وال يجوي شي

بعل اإلذن ، ولّ يج  ما فعله قبل ذلك ، فإن أممر السميّل قومماً أن يبمايعوا العبمل 

والعبل ال يعلّ بإذنه له كان بيعمه وشمراهه ممفهّ امائ اً ، وامر  ذلمك مجمر  

 ، انتهج. (2)بعل ذلك من ريرهّ وباع ااي  اإلذن الظاهر ، فإن اشتر  العبل

ّّ  (3)وعن المختلم اإليراد عليه : بأنّه لو أذن المولج  وال يعلّ العبمل ، لم

بمماع العبممل صممّح و ألنّممه صممادف اإلذن ، وال يممملّر فيممه بعممالم المممولج بعممض 

 ، انتهج. (4)المعاملين 

 وهو بسن.
__________________ 

 وانكشم.:  «ف»( في 1)

، ولممّ نعثممر عليممه فممي المهممذّب وريممره مممن كتممب  435:  5اه العالّمممة فممي المختلممم ( بكمم2)

 القاضي.

 الولي.:  «ن»ومصّححة  «ش»( في رير 3)

 .437:  5( المختلم 4)

صممممممممور المسممممممممألة 
 أربغ :

ـ لمممو بممماع عممممن  1
المالممممممك فانكشممممممم 

 ً  كونه وليّا
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 أن يبيغ لففسه فانكشم كونه وليّاً. الثا ية  

أّن قصمل بيمغ ممال الهيمر  فالظاهر أيهماً صمّحة العقمل ، لمما عرفم  ممن

، وفي ضوقّفه علج باايضه للمولّج عليمه وامه و ألّن  (1)لففسه ال يففغ وال يقلح 

 قصل كونه لففسه يواب علم وقوع البيغ علج الواه المأذون ، فتأّمل.

ّّ يفكشم كونه مالكاً. الثالثة    أن يبيغ عن المالك ل

مثّله األكثر بما لو باع مال أبيه بظّن بياضمه فبمان ميّتماً ، والمشمهور وقل 

فمي  (3)واإلرشماد  (2)الصّحة ، بل ربمما اسمتفيل ممن كمالم العالّممة فمي القواعمل 

 ّربممهباب الهبة اإلاماع ، ولّ نعثر علج مخالم صمريح ، بالّ أّن الشمهيل 

، وقمل سمبقه فمي ابتممال ذلمك  (4)ذكر في قواعله : أنّه لو قيل بالبطالن أمكمن 

واإليهاح و ألنّه بنّما قصمل نقمل الممال عمن األب  (5)العالّمة وولله في الفهاية 

، ال عفه ، وألنه وبن كان مفّجم اً فمي الصمورة بالّ أنّمه معلّمق ، والتقملير : بن 

ممما  ممموّرلي فقممل بعتممك ، وألنممه كالعابممث عفممل مباشممرة العقممل و العتقمماده أّن 

 ، انتهج. (6) المبيغ لهيره

أقول : أّما قصل نقل الملمك عمن األب فمال يقملح فمي وقوعمه و ألنّمه بنّمما 

 قصل نقل الملك عن األب من بيث بنّه مالك باعتقاده ، ففي الحقيقة
__________________ 

 .383 377( رااغ الصفحة 1)

 .275:  1( القواعل 2)

 .450:  1( اإلرشاد 3)

 .238، ذيل القاعلة :  238:  2( القواعل والفوائل 4)

 .477:  2( نهاية اإلبكام 5)

 .420:  1( بيهاح الفوائل 6)

ـ لممممممممو بمممممممماع  2
لففسمممممممه فانكشمممممممم 

 ً  كونه وليّا

عمممن  ـ لمممو بممماع 3
نكشممممممم فاالمالممممممك 
 ً  كونه مالكا
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بنّما قصل الفقل عن المالك لكن أخطمأ فمي اعتقماده أّن المالمك أبموه ، وقمل ضقملّم 

ضوضيح ذلك في عكس المسألة ، أ  : ما لو باع ملك ريمره باعتقماد أنّمه ملكمه 
(1). 

اعتبمار مقارنمة طيمب نفمس المالمك  نعّ ، من أبطل عقل الفهولي ألامل

للعقل قو  البطالن عفله هفا و لعلم طيب نفس المالك بخروج ماله عمن ملكمه 

باشممتراط اإلاماية ممن المالممك بعمل العقممل و  (2)ء و ولمذا نقمول نحممن كمما سميجي

 لعلم بصول طيب الففس بال العقل.

مقتهمج وأّما ما ذكمر : ممن أنّمه فمي معفمج التعليمق ، ففيمه ممغ مخالفتمه ل

: مفغ كونه في معفمج التعليمق و ألنّمه بذا فمرض ـ  اللليل األّول ، كما ال يخفج

أنّمه يبيممغ ممال أبيممه لففسممه ، كمما هممو لمماهر همذا المملليل ، فهممو بنّمما يبيعممه مممغ 

وصممم كونممه ألبيممه فممي علمممه ، فبيعممه كبيممغ الهاصممب مبفممّي علممج دعممو  

بكونمه مفمتقالً بليمه  (3)ل السلطفة واالسمتقالل علمج الممال ، ال علمج ضعليمق للفقم

 موّرله و ألّن ذلك ال يجامغ مغ لّن الحياة. (4)باإلرث عن 

اللهّ بالّ أن يراد أّن القصل الحقيقي بلج الفقل معلّق علمج ضملّمك الفاقمل ، 

وبلونممه فالقصممل صممور  ، علممج مممما ضقمملّم مممن المسممالك مممن أّن الفهمممولي 

 .(5)والمكره قاصلان بلج اللفظ دون مللوله 
__________________ 

 .380و  376( رااغ الصفحة 1)

 ء في الصفحة اآلضية.( يجي2)

 الفقل.:  «ف»( في 3)

 من.:  «ن»و  «خ»،  «ف»( في 4)

 .372( ضقلّم في الصفحة 5)
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لكممن فيممه بيف ممٍذ : أّن هممذا القصممل الصممور  كمماٍف و ولممذا قلفمما بصممّحة عقممل 

 الفهولي.

كونمه كالعابمث عفمل مباشمرة ومن ذلك يظهر ضعم ما ذكره أخيراً من 

 العقل ، معلاّلً بعلمه بكون المبيغ لهيره.

وكيممم كمممان ، فمممال يفبهممي اإلشمممكال فمممي صممّحة العقمممل ، بالّ أّن لممماهر 

ل وم العقل وعلم الحااة بلج باماية مسمتأنفة و ألّن  (1)المحكّي من رير وابل 

اماية فعمل نفسمه ، وألّن قصمله بلمج نقمل المالك هو المباشر للعقل فمال وامه إل

مال نفسه بن بصل هفما بمجمّرد القصمل بلمج نقمل الممال المعمين المذ  همو فمي 

الواقغ ملك نفسمه وبن لمّ يشمعر بمه فهمو أولمج ممن اإلذن فمي ذلمك فهمالً عمن 

 باايضه ، وبالّ ضوّاه علم وقوع العقل له.

: وقوفه علمج اإلاماية ، ـ  (2)ق والشهيل الثانيين لكّن األقو  وفاقاً للمحقّ 

ال لما ذكره في اامغ المقاصل من أنّه لّ يقصل بلج البيمغ الفاقمل للملمك اآلن ، 

بل مغ بااية المالك و النلفاعه بما ذكره بقولمه : بالّ أن يقمال : بّن قصمله بلمج 

 .(3)أصل البيغ كاٍف 

العقمل أو بعمل باماية المالمك  وضوضيحه : أّن انتقال المبيغ شرعاً بمجمّرد

ليس من مللول لفظ العقل بتّج يعتبر قصله أو يقلح قصل خالفمه ، وبنّمما همو 

مممن األبكممام الشممرعيّة العارضممة للعقممود بحسممب اختالفهمما فممي التوقّممم علممج 

 القصل المذكور (4)األُمور المتأّخرة وعلمه ، مغ أّن علم 
__________________ 

 ، عن لاهر الشهيل وريره. 136تر  في مقابس األنوار : ( بكاه المحقّق التس1)

 .51:  6، والمسالك  76:  4( اامغ المقاصل 2)

 .76:  4( اامغ المقاصل 3)

 .«ف»في  «علم»( لّ ضرد 4)

همممممل ضحتممممماج بلمممممج 
 بااية مستأنفة

األقممممممممو  وقوفممممممممه 
 علج اإلااية
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ال يقلح بفاًء علج الكشم ، بل قصل الفقمل بعمل اإلاماية ربمما يحتممل قلبمه ، 

همو عمموم ضسملّط الفماس علمج  فاللليل علج اشتراط ضعقّب اإلاماية فمي اللم وم

أممموالهّ ، وعمملم بلّهمما لهيممرهّ بالّ بطيممب أنفسممهّ ، وبرمممة أكممل المممال بالّ 

 بالتجارة عن ضراض.

 وبالجملة ، فأكثر أدلّة اشتراط اإلااية في الفهولي اارية هفا.

وأّممما ممما ذكرنمماه مممن أّن قصممل نقممل ملممك نفسممه بن بصممل أرفممج عممن 

 اإلااية ، وبالّ فسل العقل.

القصمل  (1)ه : أنّه يكفي في ضحقّق صورة العقل القابلمة للحموق اللم وم ففي

فمي  (3)أو ممال ريمره ممغ خطائمه  (2)بلج نقل المال المعيّن. وقصمل كونمه مالمه 

في الواقغ ال يقلح وال يففغ و ولذا بفيفا علج صمّحة العقمل  (4)قصله أو صوابه 

 مال نفسه مغ كونه ماالً لهيره. (5)بقصل 

ة اعتبار التراضي وطيب الففس ، فهي دالّة علج اعتبمار رضما وأّما أدلّ 

المالك بفقل خصوص ماله بعفموان أنّمه مالمه ، ال بفقمل مماٍل معميٍّن يتّفمق كونمه 

ملكاً له في الواقغ ، فإّن بكّ طيب الففس والرضا ال يترضّمب علمج ذلمك ، فلمو 

أنّمه لمه ، لمّ يجم   أذن في التصّرف في ماٍل معتقلاً أنّه لهيره ، والمأذون يعلمّ

 له التصّرف بذلك اإلذن. ولو فرضفا أنّه أعتق
__________________ 

 هكذا : القابلة لل وم القصل. «ف»( العبارة في 1)

 مال نفسه.:  «ش»ونسخة بلل  «ص»( في مصّححة 2)

 ( في بعض الفسخ : خطأ.3)

 وصوابه.:  «ص»( في مصّححة 4)

 ييادة : نقل. «ص»( في 5)
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ن ريره فبان أنّه له لّ يفعتمق ، وكمذا لمو طلّمق اممرأةً وكالمةً عمن ريمره عبلاً ع

فبان  يواته و ألّن القصل المقارن بلج طالق يواته وعتمق مملوكمه معتبمر 

 فيهما ، فال ضففغ اإلااية.

فأعتقمه عمن نفسمه ،  «هذا عبل  أعتقه عفمك»ولو رّره الهاصب فقال : 

 (1)وذ ، وفاقماً للمحكمّي عمن التحريمر فبان كونمه لمه ، فماألقو  أيهماً عملم الففم

ممغ بكممه بصمّحة البيمغ هفما ووقوفمه  (3)واامغ المقاصمل  (2)وبواشي الشهيل 

و ألّن العتق ال يقبل الوقوف ، فإذا لّ يحصل القصل بلمج فمّك  (4)علج اإلااية 

مالمه مقارنمماً للصميهة وقعمم  باطلممة ، بخمالف البيممغ و فممال ضفماقض بممين بكمممه 

 ّحة البيغ مغ اإلااية ، كما يتوّهّ.ببطالن العتق وص

نعّ ، يفبهي بيراد التفاقض علج من بكّ هفاك بعلم الففوذ ، وبكمّ فمي 

البيغ بالل وم وعلم الحااة بلج اإلااية و فإّن القصل بلج بنشماء يتعلّمق بمعميّن 

هو مال المفش  في الواقغ من رير علمه به ، بن كان يكفمي فمي طيمب المففس 

ي اميممغ بنشمماءا  الفمماس المتعلّقممة بممأموالهّ واممب الحكممّ والرضمما المعتبممر فمم

بوقمموع العتممق ، وبن اعتبممر فممي طيممب الممففس المتعلّممق بممإخراج األممموال عممن 

الملك ، العلّ بكونه مماالً لمه ولمّ يكمم مجمّرد مصمادفة الواقمغ ، وامب الحكمّ 

 بعلم ل وم البيغ.
__________________ 

 .141:  2( التحرير 1)

:  6، نعمّ بكماه عفمه المحقّمق الثماني فمي امامغ المقاصمل  «بواشمي الشمهيل»ا ( ال يوال لمليف2)

233. 

 .233:  6( اامغ المقاصل 3)

 .76:  4( اامغ المقاصل 4)
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فالحّق : أّن القصمل بلمج اإلنشماء المتعلّمق ، بممال معميّن مصمّحح للعقمل ، 

ال يكفمي ذلمك بمعفج قابليته للتألير ، وال يحتاج بلج العلّ بكونه ماالً له ، لكن 

ّّ بن كمان ذلمك اإلنشماء مّمما  في ضحقّمق الخمروج عمن مالمه بمجمّرد اإلنشماء ، لم

يقبل الل وم بلحوق الرضا كفم  اإلاماية كمما فمي العقمود ، وبالّ وقمغ اإلنشماء 

 باطالً كما في اإليقاعا .

ّّ بنّه لهر مّما ذكرنا في وامه الوقموف علمج اإلاماية : أّن همذا الحمّق  ل

اإلاماية ال ممن بماب خيمار الفسمخ ، فعقمله مت لم ل ممن بيمث للمالك من بماب 

، وضبعمه بعمض ممن  (1)الحلوث ، ال البقاء كما قّواه بعض من قمارب عصمرنا 

و معلاّلً بقاعلة نفي الهرر و بذ فيه : أّن الخيار فمرع االنتقمال ،  (2)عاصرناه 

 وقل ضقلّم ضوقّفه علج طيب الففس.

ل وم البيغ ، ليس ألمٍر رااغ بلمج  وما ذكراه من الهرر المترضّب علج

العمموض والمعممّوض ، وبنّممما هممو النتقممال الملممك عممن مالكممه مممن دون علمممه 

ورضاه و بذ ال فرق في الجهل بانتقال ماله بين أن يجهمل أصمل االنتقمال كمما 

 يتّفق في الفهولي ، أو يعلمه ويجهل ضعلّقه بماله.

عقمل الفهمولي علمج  ومن المعلوم : أّن هذا الهرر همو المثبم  لتوقّمم

 اإلااية و بذ ال يل م من ل ومه بلونها سو  هذا الهرر.

ّّ ، بّن الحكّ بالصّحة   علج القول (4)في هذه الصورة رير متوقّفة  (3)ل
__________________ 

 .137( قّواه المحقّق التستر  في مقابس األنوار : 1)

 .298:  22( وهو صابب الجواهر في الجواهر 2)

 .«ف»في  «بالصّحة»ضرد ( لّ 3)

 .«ص»، كما في مصّححة  «رير متوقّم»( كذا في الفسخ ، والمفاسب : 4)
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ء علمج القمول بممالبطالن ، بالّ أن يسمتفل فممي بصمّحة عقمل الفهممولي ، بمل يجممي

، فيتّجممه عفممله بيف ممٍذ  (1)بطالنممه بممما ضقمملّم مممن قممبح التصممّرف فممي مممال الهيممر 

ّّ يهرم المثمن وبن كا  .(2)ن ااهالً البطالن ، ل

: أن يبيغ لففسه باعتقاد أنّه لهيره فانكشم أنّه له ، واألقو  هفما  الرابعة

أيهماً الصمّحة ولممو علمج القممول بمبطالن الفهمولي والوقمموف علمج اإلامماية و 

فمي الثالثمة و  بمثل ما مّر في الثالثمة ، وفمي عملم الوقموف هفما وامه ال يجمر 

 .(3)ولذا قّو  الل وم هفا بعض من قال بالخيار في الثالثة 
__________________ 

 .371( ضقلّم في الصفحة 1)

ّّ يهرم المثمن وبن كان ااهالً »( عبارة 2) ، وشمطب عليهما فمي  «ش»و  «ف»لمّ ضمرد فمي  «ل

 .«ن»

 س من موارد بيغ الفهولي.، في الخام 136( قاله المحقّق التستر  في مقابس األنوار : 3)

ـ لممممممممو بمممممممماع  4
لففسممممممممه باعتقمممممممماد 
أنّمممممممممممممه لهيمممممممممممممره 

 فانكشم أنّه له
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ا الوول ف: المجاز  و ّّ  أ

 فاستقصاهه يكون ببيان أُمور :

يشترط فيه كونه اامعاً لجميغ الشروط المعتبرة في ضأليره عملا  األّول  

رضمما المالممك ، فممال يكفممي اضّصمماف المتعاقمملين بصممّحة اإلنشمماء ، وال ببممراي 

 (1)ائر الشروط بالفسبة بلج األصيل فقط علج الكشم و لل ومه عليه بيف مٍذ س

، بل مطلقاً و لتوقّم ضأليره الثاب  ولمو علمج القمول بالفقمل عليهما و وذلمك ألّن 

العقل بّما ضمام السبب أو ا هه ، وعلج أّ  بال فيعتبر ااتماع الشمروط عفمله 

بالعوضين ، بل لو قلفما بجمواي و ولهذا ال يجوي اإليجاب في بال اهل القابل 

ذلك لّ يل م مفه الجواي هفا و ألّن اإلااية علج القول بالفقمل أشمبه بالشمرط ، 

ولمو سملّّ كونهما امم ءاً فهمو ام ءل للممملِّر ال للعقممل ، فيكمون اميمغ مما دّل مممن 

الممفّو واإلاممماع علممج اعتبممار الشممروط فممي البيممغ لمماهرة فممي اعتبارهمما فممي 

 بالعقل. بنشاء الفقل واالنتقال

نعمّ ، لمو دّل دليممل علمج اعتبمار شممرٍط فمي ضرضّمب األلممر الشمرعي علممج 

العقممل مممن ريممر لهممور فممي اعتبمماره فممي أصممل اإلنشمماء ، أمكممن القممول بكفايممة 

واوده بين اإلاماية ، ولعمّل ممن همذا القبيمل : القملرة علمج التسمليّ ، وبسمالم 

ِم والعبِل   المسلّ. (2)مشتر  الُمصح 

ّّ هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة بين العقل بلج يمان اإلاماية ، أم  ل

 ال يفبهي اإلشكال في علم اشتراط بقاء المتعاقلين ؟ال
__________________ 

 .«ش»و  «ف»في  «بيف ذٍ »( لّ ضرد 1)

 فقط. «ش»من  «العبل»( كلمة 2)

اعتبممممممممممار كممممممممممون 
العقممممممممممل المجمممممممممماي 
اامعممممممممماً لجميمممممممممغ 

 الشروط

هممممل يشممممترط بقمممماء 
بلمممممممممج  رائطالشممممممممم

 يمان االااية؟
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بالفقممل. نعممّ ، علممج القممول بكونهمما بيعمماً بتّممج علممج القممول  (1)علممج شممروطهما 

 مستأنفاً يقو  االشتراط.

وأّما شروط العوضين ، فالظاهر اعتبارها بفاًء علمج الفقمل ، وأّمما بفماًء 

 علج الكشم فواهان ، واعتبارها عليه أيهاً رير بعيل.

 معلوماً للمجي  بالتفصيل هل يشترط في المجاي كونه الثا :  

مممن ضعيممين العوضممين ، وضعيممين نمموع العقممل مممن كونممه بيعمماً أو صمملحاً ، 

فهالً عن افسه من كونه نكاباً لجاريته أو بيعاً لهما أم يكفمي العلمّ اإلاممالي 

واهان : من كون اإلاماية كماإلذن السمابق فيجموي  ؟بوقوع عقل قابل لإلااية

بلمه بملّا ال يجموي معمه التوكيمل ، وممن أّن اإلاماية ضعلّقه بهير المعميّن بالّ بذا 

بحسممب الحقيقممة أبممل ركفممي العقممل و ألّن المعاهمملة الحقيقيممة بنّممما ضحصممل بممين 

 بعل اإلااية ، فيشبه القبول مغ علم ضعيين اإليجاب عفل القابل. (2)المالكين 

ومن هفا يظهر قّوة ابتمال اعتبار العلّ بوقوع العقل ، وال يكفي مجمّرد 

بتماله فيجي ه علج ضقلير وقوعمه بذا انكشمم وقوعمه و ألّن اإلاماية وبن لمّ ا

علمج عملم امواي التعليمق فيهما  (3)ضكن من العقود بتّج يشملها معاقل باماعهّ 
 و ولذا يخاطب المجي  بعلها بالوفاء (5)، بالّ أنّها في معفاها  (4)

__________________ 

 سائر الفسخ : شروطها.، وفي  «ن»ومصّححة  «ف»( كذا في 1)

 من المالكين.:  «ش»( في 2)

 .«ص»( كذا ، والمفاسب : باماعاضهّ ، كما استظهره مصّحح 3)

 ، وفي سائر الفسخ : فيه. «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في 4)

 ، وفي سائر الفسخ : معفاه. «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في 5)

هممممل يعتبممممر كمممممون 
المجممممممماي معلومممممممماً 
 للمجيممممممممممممممممممممممممممممممم 

 بالتفصيل؟
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ال يكمون بالّ فمي بمّق العاقمل ،  (1)بالعقل السابق ، مغ أّن الوفماء بالعقمل السمابق 

 فتأّمل.

المجماي ، بّمما العقمل الواقمغ علمج نفمس ممال الهيمر ، وبّمما العقممل  الثالال   

الواقمغ علمج عوضمه ، وعلمج كمّل مفهممما بّمما أن يكمون المجماي أّول عقمل وقممغ 

 علج الممال أو عوضمه ، أو آخمره ، أو عقملاً بمين سمابق والبمق واقعمين علمج

 مورده ، أو بلله ، أو باالختالف.

ّّ باعمه المشمتر   (2)ويجمغ  الكمّل : فيمما بذا بماع عبملاً لمالمٍك بفمرس ، لم

ّّ باعمه الثالمث بمليفار ، وبماع البمائغ الفمرس بملرهّ ، وبماع الثالمث  بكتاب ، لم

ّّ بيمغ الملرهّ بحممار ،  الليفار بجارية ، وباع بائغ الفرس اللرهّ برريم ، ل

 عسل.وبيغ الرريم ب

أّما بااية العقل الواقغ علج مال المالك أعفي العبل بالكتماب فهمي مل ممة 

له ولما بعله مّمما وقمغ علمج ممورده أعفمي العبمل بالمليفار بفماًء علمج الكشمم ، 

وأّما بفاًء علج الفقل ، فيبفج علج ما ضقلّم من اعتبمار ملمك المجيم  بمين العقمل 

ا ورد علمج ممورده ، أعفمي بيمغ وعلمه ، وهي فسمخ بالفسمبة بلمج مما قبلمه مّمم

 العبل بفرس بالفسبة بلج المجي .

أّممما بالفسممبة بلممج مممن ملممك باإلامماية وهممو المشممتر  بالكتمماب فقابليّتممه 

 لإلااية مبفيّة علج مسألة اشتراط ملك المجي  بين العقل.

 هذا بال العقود السابقة والالبقة علج مورده ، أعفي مال المجي .
__________________ 

 .«ف»في  «السابق»( لّ ضرد 1)

 .«ص»( كذا ، واألنسب : يجتمغ ، كما استظهره مصّحح 2)

بكمممممممممممّ العقمممممممممممود 
 المترضّبة
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وأّما العقود الواقعة علج عوض مال المجي  : فالسمابقة علمج همذا العقمل 

وهو بيغ الفرس باللرهّ يتوقّم ل ومها علج بااية المالمك األصملي للعموض 

 جارية ضل م بل وم هذا العقل.، والالبقة له أعفي بيغ الليفار ب (1)وهو الفرس 

أعفممي بيممغ المملرهّ برريممم  (2)وأّممما بامماية العقممل الواقممغ علممج العمموض 

فهي مل مة للعقود السابقة عليه ، سمواء وقعم  علمج نفمس ممال المالمك أعفمي 

عوضممه وهممو بيممغ الفممرس بالمملرهّ ، وللعقممود  (3)بيممغ العبممل بممالفرس أو علممج 

 ، وهو بيغ اللرهّ بالحمار. (4)الالبقة له بذا وقع  علج المعّوض 

أّما الواقعة علج هذا البلل المجماي أعفمي بيمغ الرريمم بالعسمل فحكمهما 

 بكّ العقود الواقعة علج المعّوض ابتلاًء.

علمج ممال  (6)مترضّبة  (5)وملّخو ما ذكرنا : أنّه لو ضرضّب  عقود متعلّدة 

خاً لمما المجي  ، فمإن وقعم  ممن أشمخاص متعملّدة كمان باماية وسمط مفهما فسم

قبلمه وبامماية لمما بعممله علمج الكشممم ، وبن وقعم  مممن شمخو وابممل انعكممس 

 األمر.
__________________ 

 .«ف»ساقطة من  «يتوقّم ل ومها بلج وهو الفرس»( عبارة 1)

 المعّوض.:  «ص»وفيما يلوح من  «ن»ونسخة بلل  «ع»و  «ف»( في 2)

 .«ف»في  «علج»( لّ ضرد 3)

 ، وفي نسخة بلل األخير : المعوض. «وضالع»:  «ن»و  «م»( في 4)

 .«خ»في  «متعلّدة»( لّ ضرد 5)

 .«ف»في  «مترضّبة»( لّ ضرد 6)



 471 .........................................................................................  ةثلاثلا ةلأسملا

فممي  (2)والمملروس  (1)ولعمّل هممذا هممو الممراد مممن المحكممي عمن اإليهمماح 

بكّ ضرضّب العقود : من أنّه بذا أااي عقلاً علج المبيمغ صمّح ومما بعمله ، وفمي 

ترضّبممة علممج المبيممغ ال يكممون بالّ مممن أشممخاص المثمن يممفعكس و فممإّن العقممود الم

متعمملّدة ، وأّممما العقممود المترضّبممة علممج الممثمن ، فلمميس مرادهممما أن يعقممل علممج 

الثمن الشخصمي ممراراً و ألّن بكمّ ذلمك بكمّ العقمود المترضّبمة علمج المبيمغ ، 

بلمخ  .. قولفا : أّما الواقعة علج همذا البملل المجماي (3)علج ما سمع  سابقاً من 

بل مرادهما ضرامي األلمان في العقود المتعملّدة ، كمما صمّرح بمذلك المحقّمق ، 

 .(4)والشهيل الثانيان 

وقل علّ من ذلك أّن مرادنا بما ذكرنا في المقسّ من العقل المجماي علمج 

عمموض مممال الهيممر ، لمميس العمموض الشخصممي األّول لممه ، بممل العمموض ولممو 

 بواسطة.

ّّ بّن هفا  بشكاالً في شممول الحكمّ بجمواي ضتبّمغ العقمود لصمورة علمّ  (5)ل

، وأوضمحه  (6)فمي القواعمل  ّربممهالمشتر  بالهصب ، أشار بليه العالّممة 

 قطب اللين والشهيل في الحواشي المفسوبة بليه.
__________________ 

 .418:  1( اإليهاح 1)

،  70:  4، وبكممج ذلممك عفهممما المحقّممق الثمماني فممي اممامغ المقاصممل  193:  3( المملروس 2)

 ، وريرهما. 191:  4والسيّل العاملي في مفتاح الكرامة 

 .«ن»، ولكن شطب عليها في  «أنّ »ييادة  «ش»( في رير 3)

 .233:  3، والروضة البهية  159:  3، والمسالك  70:  4( انظر اامغ المقاصل 4)

 ها هفا.:  «ف»في ( 5)

 .124:  1( القواعل 6)

االشممممممممممكال فممممممممممي 
شممممممممممول الحكمممممممممّ 
 بجمممممممممممواي ضتبّمممممممممممغ
العقمممممممود لصمممممممورة 
علممممممممّ المشممممممممتر  

 بالهصب
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فقمال األّول فيممما بكممي عفممه : بّن وامه اإلشممكال أّن المشممتر  مممغ العلممّ 

يكون مسلِّطاً للبائغ الهاصب علج الثمن و ولذا لو ضلمم لمّ يكمن لمه الراموع ، 

ولو بقي ففيه الواهان ، فال يففذ فيه بااية الهير بعل ضلفه بفعل المسلط بلفعمه 

ن مبيغ اشتراه ، ومن أّن المثمن عموض عمن العمين المملوكمة ولمّ يمفمغ لمفاً ع

من نفموذ الملمك فيمه بالّ عملم صملوره عمن المالمك ، فمإذا أاماي امر  مجمر  

 ، انتهج. (1)الصادر عفه 

وقممال فممي محكممّي الحواشممي : بّن المشممتر  مممغ علمممه بالهصممب يكممون 

رّب العمين ، فحيف مٍذ مسلِّطاً للبائغ الهاصب علمج المثمن ، فمال يملخل فمي ملمك 

بذا اشممتر  بممه البممائغ متاعمماً فقممل اشممتراه لففسممه وأضلفممه عفممل المملفغ بلممج البممائغ 

لصمميرورضه ملكمماً  (2)فيتحقّممق ملكيّتممه للمبيممغ ، فممال يتصممّور نفمموذ اإلامماية هفمما 

، مممغ ابتمممال عمملم نفوذهمما أيهمماً و ألّن ممما  (3)للبممائغ وبن أمكممن بامماية البيممغ 

ذون له في بضالفه فال يكمون لمفماً ، فمال ضمملّر اإلاماية دفعه بلج الهاصب كالمأ

ّّ قمال : بنّمه  في اعله لمفماً ، فصمار اإلشمكال فمي صمّحة البيمغ وفمي التتبّمغ ، لم

بطمالن باماية البيمغ فمي المبيمغ و السمتحالة  (4)يل م من القمول بمبطالن التتبّمغ 

 كون المبيغ بال لمن ، فإذا قيل : بّن اإلشكال في صّحة
__________________ 

 .192:  4( ال يوال لليفا كتابه ، وبكاه عفه السيّل العاملي في مفتاح الكرامة 1)

 بها ، وفي سائر الفسخ : فيها.:  «ف»، وفي  «ن»ونسخة بلل  «ش»( كذا في 2)

و وفاقاً للمحكي عن المصملر ، وفمي سمائر الفسمخ :  «ع»و  «خ»ونسخة بلل  «م»( كذا في 3)

 المبيغ.

، وفممي سممائر الفسممخ : البيممغ و وفاقمماً للمحكممي عمممن  «ص»ونسممخة بمملل  «ش»ي ( كممذا فمم4)

 المصلر.
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 ، انتهج. (1)العقل كان صحيحاً أيهاً 

علمج مما ذكمره الشمهيل أخيمراً فمي وامه  (2)واقتصر فمي امامغ المقاصمل 

 سراية هذا اإلشكال بلج صّحة عقل الفهولي مغ علّ المشتر  بالهصب.

فاء وامه بطمالن امواي ضتبّمغ العقمود للمالمك والمحكّي عن اإليهاح : ابت

مغ علّ المشتر  علج كون اإلااية ناقلة ، فيكون مفشأ اإلشمكال فمي الجمواي 

 والعلم : اإلشكال في الكشم والفقل.

قال في محكّي اإليهاح : بذا كان المشتر  ااهالً فللمالمك ضتبّمغ العقمود 

أّمما بذا كمان عالمماً ورعايمة مصملحته والمربح فمي سلسملتي المثمن والممثمن ، و

بالهصممب فعلممج قممول األصممحاب مممن أّن المشممتر  بذا راممغ عليممه بالسمملعة ال 

يراغ علج الهاصب بالثمن مغ واود عيفه ، فيكون قمل ملّمك الهاصمب مّجانماً 

و ألنّممه بالتسممليّ بلممج الهاصممب لمميس للمشممتر  اسممتعادضه مممن الهاصممب بممفّو 

ن و ألّن الحممّق أّن اإلامماية األصممحاب ، والمالممك قبممل اإلامماية لممّ يملممك الممثم

الملممك بهيممر مالممك ، وهممو  (3)شممرط أو سممبب ، فلممو لممّ يكممن للهاصممب فيكممون 

محمال ، فيكمون قمل سمبق ملمك الهاصممب للمثمن علمج سمبب ملمك المالمك لممه أ  

اإلااية فإذا نقل الهاصب الثمن عن ملكه لّ يكمن للمالمك ببطالمه ، ويكمون مما 

س للمالمك أخمذه ألنّمه ملمك الهاصمب. يشتر  الهاصب بالثمن وربحه له ، ولمي

وعلج القول بأّن بااية المالك كاشفة ، فإذا أاماي العقمل كمان لمه ، ويحتممل أن 

 يقال : لمالك العين بقم ضعلّق بالثمن ، فإنّ 
__________________ 

 .192:  4( بكج عفه السيّل العاملي في مفتاح الكرامة 1)

 .71:  4( اامغ المقاصل 2)

 يكون.:  «ص»كما في المصلر ، واستظهر مصّحح  «لكان»والمفاسب : ( كذا ، 3)
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له بااية البيغ وأخذ المثمن ، وبقّمه مقملّم علمج بمّق الهاصمب ، ألّن الهاصمب 

ّّ قمال :  (2)، والمالمك بمأاود  (1)يمخذ بأخّس أبواله وأشقّها عليمه  األبموال ، لم

العمالّ أخمذه ، وممغ  مغ واود عين الثمن ، للمشمتر  [(3)أنّه ]واألصّح عفل  

 .ّربمهانتهج كالمه  .(4)التلم ليس له الراوع به 

: أنّممه ال وقممغ لإلشممكال علممج ضقمملير الكشممم ،  ّربمممهولمماهر كالمممه 

وهذا هو المتّجه و بذ بيف ٍذ يفلفغ مما استشمكله القطمب والشمهيل ربمهمما ّ : 

للبمائغ علمج الممثمن علمج ضقملير الكشممم ضسمليطل علمج ممما  بمأّن ضسمليط المشممتر 

الهير بالعقل السابق علمج التسمليط الحاصمل باإلقبماض ، فمإذا انكشمم  (5)ملكه 

، وبذا ضحقّمق المردّ انكشمم كمون ذلمك ضسمليطاً  (6)ذلك باإلااية عممل مقتهماه 

مممن المشممتر  علممج مالممه ، فلمميس لممه أن يسممتردّه و بفمماًء علممج ممما نقممل مممن 

 ب.األصحا

نعّ ، علج القول بالفقل يقغ اإلشكال في اواي بااية العقمل الواقمغ علمج 

 المبيغ له موقوفة علج ضملّكه للثمن و ألنّه (7)الثمن و ألّن بااية مالك 
__________________ 

 فقط. «ن»وهامش  «ش»ورد  في  «وأشقّها عليه»( عبارة 1)

ولعلّمممه مصمممّحم  «ممممأخوذ»:  والمصممملر ، وفمممي سمممائر الفسمممخ «ن»و  «ش»( كمممذا فمممي 2)

 .«مأخوذ بأبسن»هكذا :  «ص»وصّحح في  «بأاود»

 ( ألبتفاه من المصلر.3)

 .418 417:  1( اإليهاح 4)

 علج مالكه.:  «ع»، وفي  «علج ملك»:  «ص»و  «م»( في 5)

 بمقتهاه.:  «ن»ومصّححة  «ص»( في 6)

 الك.، وفي سائر الفسخ : الم «خ»ومصّححة  «ش»و  «ف»( كذا في 7)

عممممممممممممممممممممممملم ورود 
االشممممممممكال علممممممممج 

 ضقلير الكشم
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قبلها أافبّي عفمه ، والمفمروض أّن ضملّكمه المثمن موقموف علمج اإلاماية علمج 

القمول بالفقممل. وكمذا اإلشممكال فمي بامماية العقمل الواقممغ علمج المبيممغ بعمل قممبض 

البممائغ الممثمن أو بعممل بضالفممه بيّمماه علممج الخممالف فممي اختصمماص عمملم رامموع 

المشمتر  للبمائغ  الثمن بصورة التلمم وعلممه و ألّن ضسمليط (1)المشتر  علج 

مالممك المبيممغ باإلامماية ، فممال يبقممج ممممورد  (2)علممج الممثمن قبممل انتقالممه بلممج 

 لإلااية.

وما ذكره في اإليهاح : من ابتمال ضقليّ بّق المجي  ألنّمه أسمبق وأنّمه 

وامه بفماًء علمج  (4)، فلّ يعلّ لمه  (3)أولج من الهاصب المأخوذ بأشّق األبوال 

المتمأّخر عفمه علّمة  (5)ب لتملّمك المجيم  ، والتسمليط الفقل و ألّن العقل ا ء سمب

 ؟ضاّمة لتملّك الهاصب ، فكيم يكون بّق المجي  أسبق

نعمّ ، يمكممن أن يقممال : بّن بكمّ األصممحاب بعمملم اسمترداد الممثمن ، لعلّممه 

 (7)المراعج بعلم بااية مالمك المبيمغ ، ال ألّن نفمس التسمليط  (6)ألال التسليط 

الهاصممب علممج ضقمملير  الممردّ واإلامماية ، وبيممث بّن علّممة ضاّمممة السممتحقاق 

 بكمهّ هذا مخالم للقواعل اللالّة علج علم بصول االنتقال
__________________ 

 بلج.:  «م»( في مصّححة 1)

 ، وفي سائر الفسخ : علج. «ن»ومصّححة  «ش»و  «ص»( كذا في 2)

 ( ضقلّم نّو عبارضه في الصفحة السابقة.3)

صممّحح   «ن»، وفممي  «خ»و  «م»، لكفّهمما اسممتلرك  فممي  «ش»فممي ريممر  «لممه»( لممّ ضممرد 4)

 .«واهه»ب  «واه»العبارة بتبليل 

 بما ألبتفاه. «ن»و  «م»، لكفّه صّحح في  «التسلّط»:  «ش»و  «ف»( في رير 5)

 بما ألبتفاه. «ن»و  «م»، لكن صّحح في  «التسلّط»:  «ش»( في رير 6)

 بما ألبتفاه. «ن»و  «م»صّحح في  ، لكن «التسلّط»:  «ش»( في رير 7)
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بمجّرد التسليط المتفّرع علج عقل فاسل ، واب االقتصار فيه علمج المتميقّن ، 

 وهو التسليط علج ضقلير علم اإلااية ، فافهّ.
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 ّسْلة

 ف: أحكاع الر ّ 

وشمبه ذلمك مّمما  «ردد »و  «فسمخ »ال يتحقّق المردّ قموالً بالّ بقولمه : 

ريح في المردّ و ألصمالة بقماء اللم وم ممن طمرف األصميل وقابليّتمه ممن هو ص

طممرف المجيمم  ، وكممذا يحصممل بكممّل فعممل مخممرجٍ 
لممه عممن ملكممه بالفقممل أو  (1)

باإلضالف وشبههما ، كالعتق والبيغ والهبة والت ويل ونحو ذلك ، والوامه فمي 

ه ذلك : أّن ضصّرفه بعل فرض صّحته مفّو  لمحمّل اإلاماية و لفمرض خروام

 عن ملكه.

وأّممما التصممّرف الهيممر المخممرج عممن الملممك كاسممتيالد الجاريممة وباممارة 

وضم ويل األممة فهمو وبن لمّ يخمرج الملمك عمن قابليّمة وقموع اإلاماية  (2)اللار 

عليممه ، بالّ أنّممه مخممرج لممه عممن قابليّممة وقمموع اإلامماية مممن يمممان العقممل و ألّن 

ة اإلااية علج همذا الفحمو ضوامب وقوعهما باطلمة ، وبذا فمرض وقوعهما صحّ 

 صحيحة مفع  عن وقوع اإلااية.

 لوقوع (3)والحاصل : أّن وقوع هذه األُمور صحيحة ، مفاقض 
__________________ 

 بما ألبتفاه. «ص»، وصّحح في  «يخرج»:  «ش»و  «ن»( في رير 1)

 اللار.:  «ص»نسخة بلل ، وفي  «اللابّة»:  «ص»و  «ع»( في 2)

، بالّ أنّهمما  «مفاقهممة»، وفممي سممائر الفسممخ :  «متفمماقض»:  «ف»، وفممي  «ش»( كممذا فممي 3)

 بما ألبتفاه. «ن»صّحح  في 

مممممممما يتحقمممممممق بمممممممه 
 الرد

 هممممل يتحقممممق الممممرد
بالتصممممممرف ريممممممر 
المخمممممممممرج عممممممممممن 

 ؟الملك
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اإلاماية ألصمل العقمل ، فممإذا وقمغ أبمل المتفمافيين صممحيحاً فمال بملّ ممن امتفمماع 

، وبيمث  (2)، أو ببطال صاببه ، أو بيقاعه علج ريمر واهمه  (1)وقوع اآلخر 

 ال سبيل بلج األخيرين ضعيّن األّول.

ممن  (3)وبالجملة ، كّل ما يكون باطالً علج ضقلير لحوق اإلااية الممملّر 

بممين العقممل ، فوقوعممه صممحيحاً مممانغ مممن لحمموق اإلامماية و المتفمماع ااتممماع 

 المتفافيين.

نعممّ ، لممو انتفممغ المالممك بهمما قبممل اإلامماية بالسممكفج واللممبس ، كممان عليممه 

 المثل بذا أااي ، فتأّمل.اارة 

ومفه يعلّ : أنّه ال فرق بين وقوع هذه مغ االّطالع علمج وقموع العقمل ، 

 .(5)بلونه و ألّن التفافي بيفهما واقعي  (4)ووقوعها 

 (6)ودعو  : أنّه ال دليل علج اشتراط قابليّة التمألير ممن بمين العقمل فمي 

المالمك الجليمل فمي ممن بماع باماية  (7)اإلااية و ولذا صّحح اماعمة كمما ضقملّم 

ّّ ملكه.  شي اً ل

 ملفوعة : بإاماع أهل الكشم علج كون بااية المالك بين العقل
__________________ 

 بما ألبتفاه. «ن»، لكن صّحح في  «األخير»:  «ش»( في رير 1)

 ، وفي سائر الفسخ : واه. «ن»ومصّححة  «ش»و  «ص»( كذا في 2)

 والظاهر أنّها مصّححة. ، «المملّرة»:  «ن»( في 3)

 بما ألبتفاه. «ص»و  «ن»، لكن صّحح في  «وقوعه»:  «ش»( في رير 4)

 واقعي خ.:  «ن»، بالّ أّن في هامش  «واقغ»، وفي سائر الفسخ :  «ش»( كذا في 5)

 و.:  «في»بلل  «ن»ومصّححة  «ش»( في رير 6)

 .436 435( ضقلّم في الصفحة 7)
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 مملّرة من بيفه.

قلفما بممأّن اإلاماية كاشممفة بالكشمم الحقيقممي الراامغ بلممج كممون نعمّ ، لممو 

المملّر التاّم هو العقل الملحوق باإلااية كان  التصّرفا  مبفيّة علمج الظماهر 

 ، وباإلااية يفكشم علم مصادفتها للملك ، فتبطل هي وضصّح اإلااية.

تصّرفا  الهير المفافية لملك المشمتر  ممن بمين العقمل بقي الكالم في ال

، وهمذا أيهماً علمج قسممين : ألنّمه  (1)، كتعريض المبيغ للبيغ ، والبيغ الفاسمل 

،  (2)بّما أن يقغ بال التفا  المالك بلمج وقموع العقمل ممن الفهمولي علمج مالمه 

 وبّما أن يقغ في بال علم االلتفا .

أّممما األّول ، فهممو ردّ فعلممي للعقممل ، والمملليل علممج بلحاقممه بممالردّ القممولي 

مهافاً بلج صلق الردّ عليه ، فيعّممه مما دّل علمج أّن للمالمك المردّ ، مثمل : مما 

تمه اّممه  (3)وقغ في نكاح العبل واألمة بهير بذن مواله  ا  ، وما ورد في ممن يوَّ

،  (5) «وبن شمماء ضممرك (4)بن شمماء قبمل »:  السممالمعليهمممن قولمه وهمو رائممب ، 

 بالّ أن يقال : بّن اإلطالق مسوق لبيان أّن له الترك ، فال
__________________ 

، وفممي سممائر  «كتعممريض المبيممغ والبيممغ الفاسممل»:  «ش»، وفممي  «ص»و  «ف»( كممذا فممي 1)

 بما ألبتفاه. «ن»و  «م»في هامش ، لكن صّحح  «كتعريض المبيغ للبيغ الفاسل»الفسخ : 

 في ماله.:  «ع»ونسخة بلل  «خ»و  «ف»( في 2)

 من أبواب نكاح العبيل واإلماء. 24، الباب  523:  14( رااغ الوسائل 3)

 والمصلر ، وفي سائر الفسخ : فعل. «ش»( كذا في 4)

 .3حليث من أبواب عقل الفكاح وأولياء العقل ، ال 7، الباب  211:  14( الوسائل 5)

  التصمممممممممممممممممممممممرفا
الهيممممممممر المفافيمممممممممة 
 لملمممممممك المشمممممممتر 

 علج قسمين :

ـ ممممما يقممممغ فممممي  1
بمممممممممممال التفممممممممممما  

لممممممممممممك بلممممممممممممج الما
وقمممموع العقممممل ممممممن 

 الفهولي
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: أّن المممانغ مممن صممّحة اإلامماية بعممل الممردّ القممولي ـ  (1)ضعممّرض فيممه لكيفيّتممه 

مواود في الردّ الفعلي ، وهو خروج المجي  بعل الردّ عن كونمه بمف لمة أبمل 

علمج بصمول فسمخ ذ   (2)طرفي العقل ، مهافاً بلج فحو  اإلاماع الملّعج 

 الوامه فمي بصمول الفسمخ همي الخيار بالفعل ، كالوطء والبيغ والعتمق و فمإنّ 

علمج الملمك ال يوامب بصمول  (3)داللتها علج قصل فسخ البيغ ، وبالّ فتوقّفهما 

الفسخ بها ، بمل يوامب بطالنهما و لعملم بصمول الملمك المتوقّمم علمج الفسمخ 

 بتّج ضصادف الملك. (4)قبلها 

وكيمم كمان ، فممإذا صملح الفسمخ الفعلممي لرفمغ ألمر العقممل الثابم  المممملّر 

، صمملح لرفممغ ألممر العقممل المت لمم ل مممن بيممث الحمملوث القابممل للتممألير ،  فعممالً 

 بطريق أولج.

وأّمما الثمماني وهمو ممما يقمغ فممي بممال عملم االلتفمما  فالظماهر عمملم ضحقّممق 

الفسممخ بممه و لعمملم داللتممه علممج بنشمماء الممردّ ، والمفممروض عمملم مفافاضممه أيهمماً 

بإنشماء ضملّه ممغ  (5)، وال يكفمي مجمّرد رفمغ اليمل عمن الفعمل لإلااية الالبقة 

 الموقوف علج القصل وااللتفا  بلج (6)علم صلق عفوان الردّ 
__________________ 

 بما ألبتفاه. «ص»و  «ن»،  «م»، لكن صّحح  في  «لكيفية»:  «ش»( في رير 1)

 .248:  2، والحلي في السرائر  83:  2( ادّعاه الشيخ في المبسوط 2)

 فتوقّفهما.:  «ش»( في 3)

 ييادة : فيها خ. «ف»( في 4)

 عن العقل.:  «ن»( في نسخة بلل 5)

 هكذا : مغ علم اعتبار صلق الردّ. «ف»( العبارة في 6)

ـ ممممما يقممممغ فممممي  2
بمممال عممملم التفمممما  

 المالك
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المذ  اعلموه راوعماً ولمو ممغ عملم  (1)وقوع المردود ، نظيمر بنكمار الطمالق 

 كالمهّ.االلتفا  بلج وقوع الطالق ، علج ما يقتهيه بطالق 

نعّ ، لو لب  كفاية ذلك في العقود الجائ ة كفج هفا بطريق أولج ، كمما 

، فالمسمألة محمّل بشمكال ، بمل اإلشمكال  (3)، لكن لّ يثب  ذلك هفاك  (2)عرف  

في كفاية سمابقه أيهماً و فمإّن بعمض المعاصمرين يظهمر ممفهّ دعمو  االضّفماق 

استشممكل فممي القواعممل فممي  و ولممذا (4)علممج اعتبممار اللفممظ فممي الفسممخ كاإلامماية 

، وقمّرره فمي  (5)بطالن الوكالة بإيقاع العقل الفاسل علج متعلّقها ااهالً بفساده 

 علج اإلشكال. (7)واامغ المقاصل  (6)اإليهاح 

والحاصل : أّن المتيقّن من الردّ هو الفسخ القمولي ، وفمي بكممه ضفويم  

 ث ال يصّح وقوعها علج واه يملّر من بين العقل.محّل اإلااية بحي

المردّ فقمل عرفم  نفمي  (8)وأّما الردّ الفعلي وهو الفعل المفشمأ بمه مفهموم 

 البعل عن بصول الفسخ به.
__________________ 

 ( هذا مثال للمففّي ، ال الففي.1)

 ( عرف  األولوية في الصفحة السابقة.2)

 هفا.:  «ش»و  «م»( في 3)

 .198:  4ظر مفتاح الكرامة ( ان4)

 .259:  1( القواعل 5)

 .354:  2( بيهاح الفوائل 6)

 .282:  8( اامغ المقاصل 7)

 ، وفي ريرها : المفش  لمفهوم. «ش»( كذا في 8)

باصممممممممل الكممممممممالم 
فيمممممما يتحقّمممممق بمممممه 

 الردّ 
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وأّممما مجممّرد بيقمماع ممما يفممافي مفهومممه قصممل  بقمماء العقممل مممن ريممر ضحقّممق 

 اء به مخالم لألصل.مفهوم الردّ لعلم االلتفا  بلج وقوع العقل فاالكتف

وفمي بكمّ مما ذكرنما : الوكالمة والوصماية ، ولكمّن االكتفماء فيهمما بمالردّ 

 الفعلي أوضح.

وأّما الفسخ في العقود الجائ ة بالمذا  أو الخيمار ، فهمو مفحصمر بماللفظ 

 أو الردّ الفعلي.

فالظماهر  (1)وأّما فعل ما ال يجامغ صمّحة العقمل كمالوطء والعتمق والبيمغ 

بهمما مممن بمماب ضحقّممق القصممل قبلهمما ، ال لمفافاضهمما لبقمماء العقممل و ألّن  أّن الفسممخ

مقتهممج المفافمماة بطالنهمما ، ال انفسمماخ العقممل ، عكممس ممما نحممن فيممه ، وضمممام 

 الكالم في محلّه.

ّّ بّن الردّ بنّما يثمر في علم صّحة اإلاماية بعمله ، وأّمما انتم اع الممال  ل

علمج المردّ ، بمل يكفمي فيمه عملم  من المشتر  لو أقبهه الفهولي فال يتوقّم

اإلااية ، والظاهر أّن االنت اع بففسه ردّ مغ القرائن اللالّة علمج برادضمه مفمه 

ّّ ، ولذا ذكروا أّن الراوع في الهبة ال يتحقّق به.  ، ال مطلق األخذ و ألنّه أع
__________________ 

 فقط. «ش»من  «( والبيغ1)
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 ّسْلة

مّممن  لو لّ يج  المالك ، فإن كان المبيغ في يله فهو ، وبالّ فلمه انت اعمه

وامله فمي يمله مممغ بقائمه ، ويرامغ بمفافعمه المسممتوفاة وريرهما علمج الخممالف 

ومغ التلم يراغ بلج من ضلم عفمله بقيمتمه يموم  (2)في البيغ الفاسل  (1)المتقلّم 

 ه.التلم أو بأعلج القيّ من يماٍن وقغ في يل

 ّّ ولو كمان قبمل ذلمك فمي ضممان آخمر ، وفُمرض ييمادة القيممة عفمله ، لم

نقص  عفل األخير ، اختّو السابق بالراوع بال يادة عليه ، كمما صمّرح بمه 

 .(3)اماعة في األيل  المتعاقبة 

هذا كلّه بكّ المالك مغ المشتر  ، وأّما بكّ المشمتر  ممغ الفهمولي ، 

 ضارة في الثمن ، وأُخر  في ما يهرمه للمالك (4)الم فيه فيقغ الك
__________________ 

 ، وفي سائر الفسخ : المقلّم. «ن»ومصّححة  «ص»( كذا في 1)

 (.الثالث من األُمور المتفّرعة علج المقبوض بالعقل الفاسل) 208 201( رااغ الصفحة 2)

، والشممهيل الثمماني فممي المسممالك  377:  2والتممذكرة  202:  1( مممفهّ العالّمممة فممي القواعممل 3)

 .259، والمحقّق السب وار  في الكفاية :  205:  2 (الطبعة الحجرية)

 .«ف»في  «فيه»( لّ ضرد 4)

بكمممممّ المالمممممك ممممممغ 
ّ المشمممممتر  لمممممو لممممم

 يج 

بكمممممممّ المشممممممممتر  
 مغ الفهولي
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 : فهفا مسألتان يائلاً علج الثمن ،

 االولح

اماهالً بكونمه فهموليّاً ، سمواء كمان باقيماً أنّه يراغ عليه بالثمن بن كان 

أو ضالفاً ، وال يقلح في ذلمك اعترافمه بكمون البمائغ مالكماً و ألّن اعترافمه مبفمّي 

علج لاهر يله ، نعّ لو اعترف به علج واٍه يعلّ علم استفاده بلمج اليمل كمأن 

اد ء. ولمو لمّ يعلمّ اسمتفبمذلك بعمل قيمام البيّفمة لمّ يرامغ بشمي (1)يكون اعترافه 

االعتراف بلج اليل أو بلج ريره ، ففمي األخمذ بظماهر الحمال ممن اسمتفاده بلمج 

 من داللته علج الواقغ واهان. «اإلقرار»اليل أو بظاهر لفظ 

وبن كان عالماً بالفهوليّة ، فإن كمان المثمن باقيماً اسمتردّه وفاقماً للعالّممة 
و بذ لمّ يحصمل مفمه  ّربمهمّ (5)والمحقّمق الثماني  (4)والشهيلين  (3) وولله (2)

ما يواب انتقاله عفه شمرعاً ، ومجمّرد ضسمليطه عليمه لمو كمان موابماً النتقالمه 

ل م االنتقال في البيغ الفاسل و لتسليط كّلٍ من المتبمايعين صمابب ه علمج مالمه ، 

 ـ و المشهوروألّن الحكّ بصّحة البيغ لو أااي المالك كما ه
__________________ 

 كأن اعترف.:  «ف»( في 1)

 .463:  1والتذكرة  124:  1( القواعل 2)

 .421و  418:  1( بيهاح الفوائل 3)

،  235 234:  3، والروضممممة البهيممممة  110، واللمعممممة اللمشممممقية :  193:  3( المممملروس 4)

 .161 160:  3والمسالك 

 .77:  4( اامغ المقاصل 5)

رامممممممممممممممممممممممممممممممموع 
المشممممممممتر  بلمممممممممج 
الفهمممممولي بمممممالثمن 
بن كمممممممان امممممممماهالً 

 ً  بكونه فهوليا

لممممممو كممممممان عالممممممماً 
بكونممممممممه فهممممممممولياً 
وكمممممممممممان المممممممممممثمن 

 ً  باقيا
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ضملّك المالك للثمن ، فإّن ضملّكه البائغ قبله يلم م فموا  محمّل اإلاماية و يستل م 

 ألّن الثمن بنّما ملكه الهير ، فيمتفغ ضحقّق اإلااية ، فتأّمل.

واهان ، بل قموالن ، أقواهمما العملم و  ؟وهل يجوي للبائغ التصّرف فيه

 ألنّه أكل ماٍل بالباطل.

هممذا كلّممه بذا كممان باقيمماً ، وأّممما لممو كممان ضالفمماً ، فممالمعروف عمملم رامموع 

 (5)والشمهيل  (4)والمحقّمق  (3)وولمله  (2)عمن العالّممة  (1)المشتر  ، بل المحكمي 

 (7)االضّفاق عليه ، وواهه كما صّرح بمه بعهمهّ كمالحلي  (6)الثانيين وريرهّ 

 : أنّه سلّطه علجـ  (11)أيهاً  (10)آخرين ويظهر من  (9)وريرهما  (8)والعالّمة 
__________________ 

 (194 193:  4)( لّ نعثر علج الحاكي بعيفه ، نعّ بكج السيّل العاملي فمي مفتماح الكراممة 1)

 .306 305:  22ما يظهر مفه هذا ، ورااغ الجواهر 

 .56 55:  5، والمختلم  463:  1( انظر التذكرة 2)

 .421:  1( بيهاح الفوائل 3)

 .326:  6و  77:  4( انظر اامغ المقاصل 4)

 .235:  3، والروضة البهية  160:  3( انظر المسالك 5)

، وكاشم الهطاء في شمربه علمج القواعمل  392:  18( مثل المحلّث البحراني في الحلائق 6)

 وريرهما. 64:  (مخطوط)

 .325و  226:  2( رااغ السرائر 7)

 .478:  2ونهاية اإلبكام  463:  1( انظر التذكرة 8)

، والسميّل الطباطبمائي  235:  3والروضمة البهيّمة  160:  3( مثل الشهيل الثاني في المسالك 9)

 .305:  22، وانظر الجواهر  513:  1في الرياض 

 من آخر.:  «ش»( في 10)

 .«ن»ومصّححة  «ش»من  «أيهاً »( كلمة 11)

بكمممّ ممممما لممممو كممممان 
 ً  الثمن ضالفا

م المشممممممممهور عممممممممل
 الراوع
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 ماله بال عوض.

، وبّمما  (1) «علمج اليمل مما أخمذ »ضوضيح ذلك : أّن الهمان بّمما لعمموم 

علمممج  (3)وريمممره  (2)لقاعممملة اإلقممملام علمممج الهممممان المممذ  اسمممتلّل بمممه الشممميخ 

 الهمان في فاسل ما يهمن بصحيحه.

واألّول مخصَّو بفحو  مما دّل علمج عملم ضممان ممن اسمتأمفه المالمك 

 ، أو االنتفاع به (4)ودفعه بليه لحفظه كما في الوديعة 

، أو اسمممتيفاء المففعمممة مفمممه كمممما فمممي العمممين  (6) (5)كمممما فمممي العاريمممة 

، فإّن اللفغ علمج همذا الوامه بذا لمّ يوامب الهممان ، فالتسمليط  (7)المستأارة 

 علج التصّرف فيه وبضالفه له مّما ال يواب ذلك بطريق أولج.

اناً بتّمج يشمبه الهبمة ودعو  : أنّه بنّما سلّطه في مقابل العوض ، ال مجّ 

 الفاسلة التي ضقلّم علم الهمان فيها.

مفلفعة : بأنّه بنّما سلّطه في مقابل ملك ريره ، فلمّ يُهمّمفه فمي الحقيقمة 

 شي اً من كيسه ، فهو يشبه الهبة الفاسلة والبيغ بال لمن
__________________ 

 .22، الحليث  389:  1( عوالي الآللي 1)

 من هذا الكتاب. 182، وضقلّم في الصفحة  89و  85:  3( رااغ المبسوط 2)

:  3، والشمهيل الثماني فمي المسمالك  324:  6و  61:  4( كالمحقّق الثاني في اامغ المقاصل 3)

154. 

 من أبواب كتاب الوديعة. 4، الباب  227:  13( انظر الوسائل 4)

 كالعارية.:  «ف»( في 5)

 من أبواب كتاب العارية. 3و  1الباب ،  239و  235:  13( انظر الوسائل 6)

 من أبواب اإلاارة وريره من األبواب. 32، الباب  281:  13( انظر الوسائل 7)

ضوضممممممممممميح ممممممممممممما 
اسمممممممممممممتلّل بمممممممممممممه 

 ورالمشه
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 بعلم الهمان فيها. (1)واإلاارة بال أُارة ، التي قل بكّ الشهيل ورير وابل 

وممن ذلممك يعلممّ عملم اريممان الواممه الثمماني للهممان وهممو اإلقمملام علممج 

البائغ لّ يُقلم علج ضمان الثمن بالّ بمما علمّ المشمتر  أنّمه  الهمان هفا و ألنّ 

 ليس ملكاً له.

علممج الممثمن بمإياء مممال الهيممر لبفائمه ولممو عمملواناً  (2)فمإن قلمم  : ضسملّطه 

كمما ضقملّم  (3)علج كونه ملكاً له ، ولو ال هذا البفاء لّ يتحقّق مفهوم المعاوضة 

لّطه علمج وامه يهمّمفه بمالمه ، فهو بنّما س (4)في ضصحيح بيغ الهاصب لففسه 

بالّ أّن كالّ مفهما لّما قطغ الفظر عمن بكمّ الشمارع بعملم ملكيّمة البمائغ للممثمن 
ين عن ذلك كما هو الشأن فمي المعاوضما  المواردة علمج  (5) ، وضعاقلا ُمعِرض 

أموال الفاس بين السّراق والظلمة بمل بفمج المشمتر  علمج كمون الممثمن ملكماً 

ط ليس مّجاناً ، وضهميفه البائغ بمقابل الثمن من ماله بقيقمّي ، للبائغ ، فالتسلي

 بالّ أّن كون المثمن ماالً له ادّعائّي ،
__________________ 

ء ممن الشمهيل وال ممن ريمره ، وأّمما فمي البيمغ بمال لممن ( لّ نعثر في الهبة الفاسملة علمج شمي1)

قل الفاسل عن الشمهيلين والعالّممة عملم وفي اإلاارة بال اارة فقل ضقلّم في مبحث المقبوض بالع

 .186الهمان ، رااغ الصفحة 

 ضسليطه.:  «م»( في مصّححة 2)

 والمبادلة خ.:  «ن»، وفي هامش  «والمبادلة»ييادة :  «ف»( في 3)

 وما بعلها. 381( ضقلّم في الصفحة 4)

الفسمخ  بمما ألبتفماه ، واختلفم  «ن»، لكمن صمّحح فمي  «للمثمن»:  «ش»و  «ص»( في ريمر 5)

في هذه الكلمة في السطور اآلضية أيهماً ، أعرضمفا عمن اإلشمارة بليهما اعتمماداً علمج صمّحة مما 

 ألبتفاه.
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فهو كما لو لهر المثمن المعيّن ملكاً للهير ، فمإّن المشمتر  يرامغ بلمج البمائغ 

ء المذ  همو بالثمن مغ التلم اضّفاقاً ، مغ أنّه بنّما ضّمفه الثمن بإياء همذا الشمي

الهير ، فكما أّن التهمين هفا بقيقي ، وكون المثمن مماالً لمه اعتقمادّ  ال مال 

يقلح ضخلّفه في التهمين ، فكمذلك بفماء المشمتر  فمي مما نحمن فيمه علمج ملمك 

 المثمن علواناً ال يقلح في التهمين الحقيقي بماله.

ء فمي عهملة الهمامن وخسمارضه عليمه ، وبذا قل  : الهممان كمون الشمي

به ملكاً لهير الهمامن واقعماً فمال يتحقّمق الهممان الحقيقمي ممغ كان المهمون 

 علمهما بذلك.

ومما ذكمر : مممن بفماء المتعاقمملين فمي همذا العقممل علمج كممون الممثمن ملكمماً 

للبمائغ الهاصمب ممغ كونمه ممال الهيمر ، فهمو بنّمما يُصمّحح وقموع عقمل التمليمك 

الواقمغ ، وبالّ فأصمل والتملّك مفهما ادّعاًء مغ علم كون البمائغ أهمالً لمذلك فمي 

المعاوضة بقيقة بين المالكين والهمان والتهمين الحقيقمي بالفسمبة بليهمما و 

 ولذا يفتقل الثمن بلج مالك المبيغ ويلخل في ضمانه بمجّرد اإلااية.

والحاصل : أنّه ال ضهمين بقيقة في ضسليط المشتر  البائغ علمج المثمن 

البمائغ للممثمن عفمل  (1)عين لمالكيّمة ، وأّما راموع المشمتر  ممغ اعتقماد المتبماي

انكشاف الخطأ مغ أنّه بنّما ضّمفه بمال الهير فلعلم طيب نفسه علمج ضصمّرف 

البائغ فيه من دون ضمان ، وبن كان ما ضمفه به رير ملك له وال يتحقّمق بمه 

التهمين و ألنّه بنّما طاب نفسه بتصّرف البائغ العتقاد كمون الممثمن ملكماً لمه 

 باباً له بتسليطه عليه ، وهذا مفقود فيماوصيرورضه م
__________________ 

 ، وفي سائر الفسخ : لملكيّة. «ن»ونسخة بلل  «ش»( كذا في 1)
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نحن فيمه و ألّن طيمب المففس بالتصمّرف واإلضمالف ممن دون ضممان لمه بمالمه 

 باصل.

قض ما ذكرنما بمالبيغ ممغ علمّ المشمتر  ومّما ذكرنا يظهر أيهاً فساد ن

بالفساد ، بيث بنّه ضّمن البائغ بما يعلّ أنّه ال يهمن المثمن بمه ، وكمذا البمائغ 

المشممتر  ال يهمممن بممه ،  (1)ممغ علمممه بالفسمماد ضممّمن المشممتر  بممما يعلممّ أّن 

 ء.فكأنه لّ يهّمفه بشي

بممه  واممه الفسمماد : أّن التهمممين الحقيقممي باصممل هفمما و ألّن المهمممون

مممال الهممامن ، رايممة األمممر أّن فسمماد العقممل مممانغ عممن مهممّي هممذا الهمممان 

والتهمين في نظر الشارع و ألّن المفروض فسماده ، فمإذا لمّ يممِض الشمارع 

الهمممان الخمماّص صممار أصممل بقمملام الشممخو علممج الهمممان الحقيقممي ، أو 

 قاعلة بلبا  اليمل علمج ممال ممن دون ضسمليط مجماني أو اسمت مان عمن مالكمه ،

موابمماً لهمممانه علمممج الخممالف فمممي ممملرك الهممممان فممي فاسمممل ممما يهممممن 

ء مفهما رير مواود فيما نحمن فيمه ، كمما أوضمحفاه بمما ال وشي (2)بصحيحه 

، وباصمله : أّن دفمغ المممال بلمج الهاصمب لميس بالّ كلفعمه بلممج  (3)م يمل عليمه 

 المالمك ال لالث يعلّ علم كونه مالكاً للمبيغ وضسليطه علمج بضالفمه ، فمي أّن ردّ 

 .(4)يواب الراوع بلج هذا الثالث 

 نعّ ، لو كان فساد العقل لعلم قبول العوض للملك كالخمر
__________________ 

 أّن.:  «ن»و  «م»، وفي مصّححتي  «بذ»:  «أنّ »بلل  «ن»ولاهر  «ع»( في 1)

 .191 188( رااغ الصفحة 2)

 .487 486( رااغ الصفحة 3)

 و السلطفة علج بضالفه.ييادة : أ «ف»( في 4)

ال يفمممممممممتقض مممممممممما 
نحمممممن فيمممممه بمممممالعلّ 

 بفساد البيغ
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والخف يممر والحممّر قممو  اّطممراد ممما ذكرنمما فيممه : مممن عمملم ضمممان عوضممها 

المملموك مممغ علممّ المالممك بالحممال ، كممما صمّرح بممه شمميخ مشممايخفا فممي شممربه 

 .(1)علج القواعل 

بّن كمّل عقمل يهممن بصمحيحه يهممن »بطمالق قمولهّ :  (2)هذا ، ولكن 

يقتهي الهمان فيما نحن فيه وشبهه و نظراً بلمج أّن البيمغ الصمحيح  «بفاسله

يقتهي الهممان ففاسمله كمذلك ، بالّ أن يفّسمر بمما أبطلفماه سمابقاً : ممن أّن كمّل 

، وال ريمب أّن  (3)عقل يهمن علج فرض صّحته يهممن علمج فمرض فسماده 

امرة بذا فمرض بال لمن واإلاارة بمال ا (4)العقل فيما نحن فيه وفي مثل المبيغ 

ضمممان ، فكممذلك مممغ الحكممّ بالفسمماد ، لكفّممك عرفمم   (5)صممحيحاً ال يكممون فيممه 

ضعم هذا المعفج فيما ذكرناه سابقاً فمي ضوضميح همذه القهميّة و فمإّن معفماه : 

أّن كّل عقل ضحقّق الهممان فمي الفمرد الصمحيح مفمه يثبم  الهممان فمي الفمرد 

قممل فممردان فعليّممان ، ال الفممرد الفاسممل مفممه ، فيخممتّو موردهمما بممما بذا كممان للع

 الوابل المفروض ضارة صحيحاً وأُخر  فاسلاً.

نعّ ، يمكن ضطبيق المعفج المختار فيما نحن فيه وشبهه ، بمأن ال يكمون 

المراد من العقل في موضوع القهميّة خصموص الفموع المتعمارف ممن أنمواع 

 ال لهاالعقود كالبيغ والصلح بل يراد مطلق المعاملة الماليّة التي يو
__________________ 

 .68:  (مخطوط)( شرح القواعل 1)

 ييادة : مقتهج. «ف»( في 2)

 .186( سبق ببطاله في مسألة المقبوض بالعقل الفاسل ، رااغ الصفحة 3)

 البيغ.:  «م»( في مصّححة 4)

 ، وفي سائر الفسخ : فيها. «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في 5)

مختمممممممار المملمممممممم 
 ، واللليل عليه
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ّن ما نحمن فيمه والبيمغ بمال لممن واإلامارة بمال فردان صحيح وفاسل ، فيقال : ب

اارة ، ضمليك بال عوض من مال اآلخر ، والفرد الصمحيح ممن همذه المعاملمة 

 وهي الهبة الهير المعّوضة ال ضمان فيها ، ففاسلها كذلك ، فتأّمل.

لمّ  وبالجملة ، فمستفل المشهور في مسألتفا ال يخلو ممن رمموض و ولمذا

،  (1)ممغ اضّفمماقهّ عليمه هفمما  «بعتمك بمال لمممن»يصمّرح أبمل بعمملم الهممان فممي 

بهمممان المرضشممي مممغ ضلممم الرشمموة التممي هممي مممن قبيممل  (2)وصممّرح بعهممهّ 

وريمره عملم الهممان فممي  ّربممهالمثمن فيمما نحمن فيمه. نعمّ ، ذكمر الشمهيل 

 .(3)اإلاارة بال اارة 

علمج كمون لممن الكلمب أو الخممر ويميّل ما ذكرنما : مما دّل ممن األخبمار 

، وبن أمكن الذّب عفمه بمأّن الممراد التشمبيه فمي التحمريّ ، فمال يفمافي  (4)سحتاً 

 علم الهمان مغ التلم كأصل السح .

ّّ بّن مقتهج ما ذكرناه في واه علم الراوع بالثمن : لبو   ل
__________________ 

 .«ن»ي ، واستُلرك  ف «ش»و  «ف»في رير  «هفا»( لّ ضرد 1)

، وفمي المسمتفل  205:  2، والعالّممة فمي القواعمل  78:  4( صّرح بمه المحقّمق فمي الشمرائغ 2)

 هكذا : علج المصّرح به في كالم األصحاب بل نفي الخالف بيففا عليه. (527:  2)

، واستحسمفه  (186راامغ الصمفحة )( ضقلّم عن الشهيلين في مبحث المقبوض بالعقل الفاسل 3)

 فيما لو اشترط علم األُارة. 8:  2اطبائي في الرياض السيّل الطب

من أبواب مما يكتسمب بمه ، وريرهمما ممن  14و  5، الباب  83و  61:  12( انظر الوسائل 4)

 األبواب.

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
 مستفل المشهور
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غٍ لففسمه ، بمل بماع عمن المالمك ودفمغ الراوع بذا باع البائغ الفهولي رير بائ

المشتر  الثمن بليه لكونه واسطة فمي بيصماله بلمج المالمك فتلمم فمي يمله و بذ 

لممّ يسمملّطه عليممه وال أذن لممه فممي التصممّرف فيممه ، فهممالً عممن بضالفممه ، ولعممّل 

كلممماضهّ ومعاقممل اضّفمماقهّ ضخممتّو بالهاصممب البممائغ لففسممه ، وبن كممان لمماهر 

طلق الفهولي مغ علمّ المشمتر  بالفهموليّة. وكمذا بعههّ لبو  الحكّ في م

يقمو  الرامموع لمو أخممذ البمائغ الممثمن ممن دون بذن المشممتر  ، بمل أخممذه بفمماًء 

بالّ  (1)علممج العقممل الواقممغ بيفهممما و فإنّممه لممّ يحصممل هفمما مممن المشممتر  ضسممليط 

الهممان ، ويكشمم  (2)بالعقل ، والتسليط العقل  مغ فساده رير مملّر في دفغ 

فيمه  (4)بإبابمة ضصمّرف البمائغ الهاصمب  (3)ك ضصريح رير وابمل ممفهّ عن ذل

 مغ اضّفاقهّ لاهراً علج علم ضألير العقل الفاسل في اإلبابة.

وكذا يقو  الهمان لو اشترط علج البائغ الراوع بالثمن لو أخذ العمين  

 صاببها.

ثمن كليّماً فملفغ بليمه المشمتر  بعمض أفمراده ، فالظماهر عملم ولو كان الم

 الراوع و ألنّه كالثمن المعيّن في ضسليطه عليه مّجاناً.
__________________ 

 بما ألبتفاه. «م»و  «ن»، لكن صّحح في  «ضسلّط»:  «ش»و  «ص»( في رير 1)

 رفغ.:  «ص»( في 2)

بلمج األصمحاب ، وفمي  71:  4امغ المقاصمل ( لّ نقم علج المصّرح بهذا ، نعّ نسبه فمي ام3)

 نسبة اواي التصّرف بلج لاهر المحقّق الكركي وريره. 307:  22الجواهر 

 .«ن»ومصّححة  «ش»من  «الهاصب»( كلمة 4)

الراممممممموع لبمممممممو  
بذا بممممممممماع البمممممممممائغ 

عممممممممن  الفهممممممممولي
المالممممممممممك وأخممممممممممذ 
الممممممممممثمن لكونممممممممممه 
واسمممممممممممطة فمممممممممممي 

 االيصال

لبممممو  الرامممموع ـ 
ً ـ لممممو أخممممذ  أيهمممما
المممممممثمن ممممممممن دون 

 بذن المشتر 
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 المسْلة الثا ية

 أّن المشتر  بذا ارترم للمالك رير الثمن :

ل العمين ، ك يمادة القيممة علمج المثمن بذا رامغ مقابم (1)فإّما أن يكون في 

المالك بها علج المشمتر  ، كمأن كانم  القيممة الممأخوذة مفمه عشمرين والمثمن 

 عشرة.

وبّمما أن يكممون فممي مقابممل مما اسممتوفاه المشممتر  ، كسممكفج المملار ووطء 

الجارية واللبن والصموف والثممرة. وبّمما أن يكمون رراممة لمّ يحصمل لمه فمي 

الففقمة ومما صمرفه فمي العممارة ، ومما ضلمم مفمه أو ضماع ممن مقابلهما نفمغ ، ك

الهرس والحفمر ، أو بعطائمه قيممةً للولمل المفعقمل بمّرا ونحمو ذلمك ، أو ن ق مو 

 من الصفا  واألا اء.

ّّ المشتر  ، بن كمان عالمماً فمال راموع فمي شمي ٍء ممن همذه المموارد و ل

 لعلم اللليل عليه.

وبن كان ااهالً ، فأّما الثالث فالمعروف من مذهب األصمحاب كمما فمي 

: راوع المشتر  الجاهل بها علمج البمائغ ، بمل ـ  (3)وعن الكفاية  (2)الرياض 

 ضبعاً للمحكي عن فخر اإلسالم في (4)في كالم بعض 
__________________ 

 ر الفسخ : من.، وفي سائ «ن»ومصّححة  «ص»و  «ف»( كذا في 1)

 .307:  2( الرياض 2)

، كما نقله عفه السيّل العماملي فمي مفتماح  «بلخ .. وذكر األصحاب»، وفيه :  260( الكفاية : 3)

 .199:  4الكرامة 

 .199:  4( مفتاح الكرامة 4)

بكممممّ ممممما يهترمممممه 
المشمممممممتر  ريمممممممر 

 الثمن

لممممممو كممممممان عالممممممماً 
 بالفهولية

الً لمممممو كمممممان اممممماه
 بالفهولية
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لمّ يحصمل فمي مقابلمه  (2)دعو  اإلاماع علج الراموع بمما  (1)شرح اإلرشاد 

 نفغ.

 (6)فمي كمالم المحقّمق  (5) ، و (4): أنّه يراغ قوالً وابملاً  (3)وفي السرائر 

: نفممي اإلشممكال عممن ضمممان البممائغ ـ  الثممانيين فممي كتمماب الهمممان (7)والشمهيل 

 المالك. (8)للرك ما يُحلله المشتر  بذا قلعه 

ر فممإّن البممائغ وبالجملممة ، فالظمماهر عمملم الخممالف فممي المسممألة و للهممرو

ر للمشتر  وموقِغ بيّاه فمي خطمرا  الهممان ومتِلمم عليمه مما يهرممه ،  مهّرِ

شممهادضه ولقاعمملة نفممي  (9)فهممو كشمماهل المم ور الممذ  يُراممغ بليممه بذا راممغ عممن 

عمن الرامل يشمتر  »الهرر ، مهافاً بلج لاهر روايمة اميمل أو فحواهما : 

ّّ يجممي جاريممة ، قممال : يأخمممذ ء مسممتحّق الالجاريممة مممن السمموق فيولمملها ، لمم

الجارية المستحّق ، ويلفغ بليه المبتاع قيمة الولل ويراغ علج من باعه بمثمن 

 فإّن بريّة ولل (10) «الجارية وقيمة الولل التي أُخذ  مفه
__________________ 

 .199:  4( ال يوال لليفا ، لكن بكاه عفه السيّل العاملي في مفتاح الكرامة 1)

 ما.:  «بما»بلل  «ش»و  «ف»( في رير 2)

 .142:  2، وانظر التحرير  (رم  التحرير)ير :  «ش»( في 3)

 .493:  2( السرائر 4)

 .«ش»و  «ف»من  «( الواو5)

 .340:  5( اامغ المقاصل 6)

 .205:  4( المسالك 7)

 أضلفه خ.:  «ص»ضلفه خ ، وفي :  «قلعه»كتب علج  «ع»و  «خ»( في 8)

 ر الفسخ : من.، وفي سائ «م»( كذا في 9)

 .5من أبواب نكاح العبيل واإلماء ، الحليث  88، الباب  592:  14( الوسائل 10)

مممممما يهترممممممه فمممممي 
مقابمممممممممل المفمممممممممافغ 

 رير المستوفاة
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المشتر  بّما أن يعلّ نفعاً عائلاً بليه أو ال ، وعلج التقليرين يثب  المطلموب ، 

الحكمّ  (1)نوع بشعار بعليّمة  «أُخذ  مفه»مغ أّن في ضوصيم قيمة الولل بأنّها 

 مفه. (2)ما أُخذ  ، فيّطرد في سائر 

وأّما السكو  عن راوع المشتر  بلج البائغ في بعمض األخبمار ، فهمو 

 لعلم كونه مسوقاً لذلك.

في راٍل اشتر  ممن سموق المسملمين ااريمة فخمرج »كرواية يرارة : 

ّّ أض (3)بها بلج أرضه فولل  مفه  اهما ممن يم عّ أنّهما لمه وأقمام علمج أوالداً ، لم

ذلك البيّفة ، قمال : يقمبض ولمله ويملفغ بليمه الجاريمة ، ويعّوضمه ممن قيممة مما 

 .(4) «أصاب من لبفها وخلمتها

يوماً بذ دخمل  السالمعليهكف  عفل أبي عبل ّ »ورواية يريق ، قال : 

ار ، ولمه عليه راالن ، فقال أبلهما : بنّه كان علّي ممالل لرامل ممن بفمي عّمم

بذلك ذكر بّقٍ 
المذكر بمالحّق ،  (6)وشمهود ، فأخمذ الممال ولمّ أسمتراغ عفمه  (5)

وال كتب  عليه كتابماً ، وال أخمذ  مفمه بمراءة بمذلك و وذلمك ألنمي ولقم  بمه ، 

 وقل  له : مّ ق الذكر بالحّق الذ  عفلك ، فما  وضهاون
__________________ 

 وفي سائر الفسخ : لعلّية.،  «ص»، واستظهر في  «ن»( كذا في 1)

 ( كذا ، والمفاسب : ما أخذ.2)

 فولل مفها.:  «ف»( في 3)

 .4من أبواب نكاح العبيل واإلماء ، الحليث  88، الباب  592:  14( الوسائل 4)

، واإلفصماح :  379:  7الوليقة التي يُذكر فيهما الملين ، انظمر لسمان العمرب :  «( ذكر الحقّ 5)

1208. 

 ل : مفه.( في الوسائ6)

ضوايمممممممممه بعمممممممممض 
الروايمممممممممممممممممممممممممما  
السمممممممممماكتة عممممممممممن 
رامممممممممممممممممممممممممممممممموع 
المشممممممممتر  بلمممممممممج 

 البائغ
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بمذلك ولمّ يمّ قمه ، وعقيمب همذا طمالبفي بالممال وّرالُمه وبماكموني وأخرامموا 

، وأقماموا العملول فشمهلوا عفمل الحماكّ ، فأُخمذ  بالممال ،  (1)بذلك ذكر الحّق 

وكان المال كثيراً ، فتواري  عمن الحماكّ ، فبماع علمّي قاضمي الكوفمة معيشمةً 

نفما ابتُلمي بشمراء معيشمتي ممن لي وقبض القموم الممال ، وهمذا رامل ممن بخوا

 القاضي.

ّّ بّن ورلة الميّ  أقّروا أّن أباهّ قمل قمبض الممال ، وقمل سمألوه أن يمردّ  ل

علّي معيشتي ويعطونه المثمن فمي أنجمّ معلوممة ، فقمال : بنّمي أُبمّب أن أسمأل 

 عن هذا. السالمعليهأبا عبل ّ 

ال : ضصمفغ قم ؟: كيم أصمفغ اعلم  فملاكـ  فقال الرال يعفي المشتر 

أن ضراممغ بمالممك علممج الورلممة ، وضممردّ المعيشممة بلممج صمماببها وضخممرج يمملك 

 عفها.

قال : نعّ ، له أن يأخمذ  ؟قال : فإذا فعل  ذلك ، له أن يطالبفي بهير هذا

مفك ما أخذ  من الهلّة من لمن الثممار ، وكمّل مما كمان مرسموماً فمي المعيشمة 

ان ممن يرعٍ يرعتمه أنم  ، فممإّن يموم اشمتريتها يجمب أن ضمردّ ذلمك ، بالّ ممما كم

لل ارع بّمما قيممة الم رع ، وبّمما أن يصمبر عليمك بلمج وقم  بصماد الم رع ، 

 كان ذلك له ، وردّ عليك القيمة وكان ال رع له. (2)فإن لّ يفعل ذلك 

 ؟(3)فإن كان هذا قل أبلث فيها بفاًء أو ررساً  !قل  : اعل  فلاك
__________________ 

 الذكر بالحّق.( في الوسائل : 1)

 .«ص»في الوسائل ، وشطب عليها في  «ذلك»( لّ ضرد 2)

 ( في الوسائل : قل أبلث فيها بفاء وررس.3)
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 يقلعه ويأخذه. (1)قال : له قيمة ذلك ، أو يكون ذلك المحلث بعيفه 

فقمال  ؟رأي  بن كان فيها ررس أو بفاء فقُلغ الهرس وهُلم البفاءأقل  : 

كان أو يهرم القيمة لصابب األرض ، فإذا ردّ اميمغ مما  ذلك بلج ما (2): يردّ 

صمماببها وردّ البفماء والهممرس وكمملَّ محملث بلممج ممما  (3)أخمذ مممن رالّضهما علممج 

كمّل  (4)كان ، أو ردّ القيمة كذلك ، يجمب علمج صمابب األرض أن يمردّ عليمه 

فمي بصمالح المعيشمة ، ممن قيممة رمرٍس أو بفماٍء أو نفقمٍة فمي  (5)ما خرج عفه 

 .(8) «مردود بليه (7)، كّل ذلك فهو  (6)حة المعيشة ، ودفغ الفوائب عفها مصل

: ـ  بالّ في مقام بكمّ المشمتر  ممغ المالمك (9)وفيه مغ أنّا نمفغ ورودها 

 (10)أّن السكو  في مقام البيان ال يعارض اللليل ، مغ أّن 
__________________ 

 نفسه.:  «ش»و  «ع»،  «م»،  «ن»ونسخة بلل  «خ»و  «ف»( في 1)

 ضرد.:  «ع»و  «م»،  «ف»( في 2)

 بلج.:  «ص»و  «م»( في الوسائل ومصّححة 3)

و  «ص»،  «م»،  «خ»ممن الوسمائل ، وقمل اسمتلرك  فمي همامش  «أن يمردّ عليمه»( عبارة 4)

 .«ش»

 ، وفي الفسخ : مفه. «ص»( كذا في الوسائل ومصّححة 5)

 .«ص»و  «م»من الوسائل ، واستلرك  في  «عفها»( كلمة 6)

 .«ص»و  «م»من الوسائل ، واستلرك  في  «فهو»( كلمة 7)

، والظاهر أنّه ال وامه لمه ، ألّن الحمليث ممذكور بتماممه ، انظمر  «بلخ»( في الفسخ ييادة : 8)

 من أبواب عقل البيغ وشروطه. 3، الباب  253:  12الوسائل 

 .«ن»في مصّححة كما  «ورودهما»( كذا في الفسخ ، والظاهر أّن الصواب : 9)

 أنّه.:  «ش»( في 10)
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رواية يرارة لاهرها علم التمّكن من الراوع بلج البائغ ، مغ أّن البمائغ فمي 

قهيّة يريق هو القاضي ، فمإن كمان قهماهه صمحيحاً لمّ يتوّامه بليمه رمرم و 

ممن اهمة بكممه علمج طبمق البيّفمة  (1)ألّن الحاكّ من قبمل الشمارع لميس رماّراً 

بها ، وبن كمان قهماهه بماطالً كمما همو الظماهر فالظماهر علمّ المأمور بالعمل 

المشتر  ببطالن قهماء المخمالم وضصمّرفه فمي أُممور المسملمين ، فهمو عمالّ 

 بفساد البيغ فال راوع له.

وأّما الثاني ، وهو ما ررممه فمي مقابمل الففمغ الواصمل بليمه ممن المفمافغ 

الراموع و وفاقماً للمحكمّي عمن  (2)، ففي الراوع بهما خمالف ، أقواهما  والفماء

 والمحقّق (6)والشهيلين  (5)والعالّمة في التجارة  (4)والمحقّق  (3)المبسوط 
__________________ 

 رارماً.:  «ص»و  «ع»( في 1)

 ( كذا ، ولعّل األولج : أقواهما.2)

عمن موضمغ ممن المبسموط ،  301:  6و  199:  4ة ( بكاه السيّل العاملي فمي مفتماح الكرامم3)

أّن للشميخ قمولين ، ولكممّن  (75:  4)والتفقميح  (191:  2)ولمّ نعثمر عليمه فيمه ، وفمي اإليهماح 

الطبعة الحجرية بكج عن الشيخ فمي المبسموط : العملم ،  (213:  2)الشهيل الثاني في المسالك 

 .307:  2ل الطباطبائي في الرياض والسيّ 260ومثله المحقّق السب وار  في الكفاية : 

، والسمميّل الطباطبممائي فممي  213:  2 (الطبعممة الحجريممة)( بكماه الشممهيل الثمماني فممي المسممالك 4)

 .14:  2وريرهما عن متاار الشرائغ ، انظر الشرائغ  307:  2الرياض 

، ، عممن لمماهر القواعممل فممي المتمماار  301:  6( بكمماه السمميّل العمماملي فممي مفتمماح الكرامممة 5)

 .124:  1وانظر القواعل 

 .160:  3، والمسالك  238:  3، والروضة البهيّة  115:  3( اللروس 6)

مممممما يهترممممممه فمممممي 
مقابمممممممممل المفمممممممممافغ 

 رير المستوفاة
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و لقاعملة الهممرور  (3)، وعمن التفقمميح : أّن عليمه الفتمو   (2)وريمرهّ  (1)الثماني 

 المتّفق عليها لاهراً في من قلّم مال الهير بلج ريره الجاهل فأكله.

ء ممن و فإّن ضهريّ من أقلم علج بضالف شيويميّله : قاعلة نفي الهرر 

دون عوض مهروراً من آخر بمأّن لمه ذلمك مّجانماً ، ممن دون الحكمّ براوعمه 

بلج من رّره ، في ذلمك ضمرر عظميّ ، ومجمّرد راموع عوضمه بليمه ال يملفغ 

 الهرر.

وكيمممم كمممان ، فصممملق الهمممرر وبضمممرار الهممماّر بمممه مّمممما ال يخفمممج ، 

 خصوصاً في بعض الموارد.

الرياض : من أنّه ال دليل علج قاعلة الهمرور بذا لمّ يفطبمق ممغ  فما في

،  (4)قاعلة نفي الهرر المفقود فمي المقمام و لوصمول العموض بلمج المشمتر  

 ء.ال يخلو عن شي

مهافاً بلج ما قيل عليه : من مفغ ملخليّة الهمرر فمي قاعملة الهمرور ، 

 .(5)بل هي مبفيّة علج قّوة السبب علج المباشر 

ال يخلو من نظمر و ألنّمه بنّمما يملّعي اختصماص دليمل الهمرور ممن  لكفّه

 الفصوص الخاّصة واإلاماع بصورة الهرر.
__________________ 

 .326:  6( اامغ المقاصل 1)

:  8، والمحقّمق األردبيلمي فمي مجممغ الفائملة  191:  2( كفخر المحقّقين فمي بيهماح الفوائمل 2)

 ، وريرهما. 164

 .75:  4( التفقيح 3)

 .307:  2( الرياض 4)

 .183:  37( قاله صابب الجواهر في الجواهر 5)



 3كتاب المكاسب / ج   ..............................................................................  500

وأّممما قممّوة السممبب علممج المباشممر ، فليسمم  بففسممها دلمميالً علممج رامموع 

ه  مر  المهرور ، بالّ بذا كان السبب بحيث استفل التلم عرفاً بليمه ، كمما فمي الُمك 

إلذابمة الملهن  وكما في الريح العاصم المواب لإلبراق ، والشمس الموابة

 وبراقتها.

والمتّجه في مثل ذلك علم الراوع بلج المباشر أصمالً ، كمما نُسمب بلمج 

و لكون المباشر بمف لة اآللمة ، وأّمما فمي ريمر  (1)لاهر األصحاب في المكره 

ذلممك فالهمممان أو قممرار الهمممان فيممه يحتمماج بلممج دليممل مفقممود ، فممال بمملّ مممن 

أو اإلاماع الملّعج فمي اإليهماح علمج الراوع باألخرة بلج قاعلة الهرر ، 

 (3)، أو باألخبمار المواردة فمي المموارد المتفّرقمة  (2)ضقليّ السبب بذا كان أقو  

، أو كون الهاّر سبباً في ضهريّ المهرور ، فكان كشاهل ال ور فمي ضممان مما 

 .(4)يمخذ بشهادضه 

،  وال ريب في لبو  هذه الواموه فيمما نحمن فيمه ، أّمما األخيمر فواضمح

عرفتممه ، وأّممما اإلاممماع واألخبممار فهممما وبن لممّ يممردا فممي  (5)وأّممما األّول فقممل 

 في نظائر المسألة كاٍف ، فإنّ  (6)خصوص المسألة ، بالّ أّن ضحقّقهما 
__________________ 

 .57:  37( نسبه صابب الجواهر في الجواهر 1)

 .191:  2( اإليهاح 2)

 وما بعلها. 494( مفها ما ضقلّم في الصفحة 3)

و  11، البمماب  242و  238:  18، رااممغ الوسممائل  «لشممهادضه»:  «ن»و  «ف»( فممي ريممر 4)

 من أبواب الشهادا . 14

 قل.:  «خ»و  «ن»،  «ف»( في 5)

 «ص»و  «م»،  «ن»، لكمن صمّحح  فمي  «ضحقّقهما»، وفمي سمائر الفسمخ :  «ف»( كذا فمي 6)

 بما ألبتفاه.
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ه بمملعو  ضملّكممه وببابتممه لممه مممورد رامموع آكممل طعممام الهيممر بلممج مممن رممرّ 

اإلاماع لاهراً ، وراوع المحكوم عليه بلج شاهل  ال ور مورد األخبمار ، 

 وال يوال فرق بيفهما وبين ما نحن فيه أصالً.

وقل لهر مّما ذكرنما فسماد مفمغ الهمرور فيمما نحمن فيمه ، كمما فمي كمالم 

ممن مفمغ  (2)ض ، بيث علل في ردّ مسمتفل المشمهور عّمما فمي الريما (1)بعض 

الكبممر  ، بلممج مفممغ الصممهر  ، فممإّن اإلنصمماف أّن مفهمموم الهممرور المواممب 

للراوع في بماب اإلضمالف وبن كمان ريمر ممفقّح ، بالّ أّن المتميقّن مفمه مما كمان 

بضالف المهرور لمال الهيمر وبلبما  يمله عليمه ال بعفموان أنّمه ممال الهيمر ، بمل 

أبمماح لممه اإلضمالف ، فيكممون ريممر  ممال نفسممه أو مممال ممن (3)قصمله بلممج بضالفممه 

ه في علم القصل.  قاصل إلضالف مال الهير ، فيشبه الُمكر 

 (4)هذا كلّه ، مهافاً بلج ما قمل يقمال : ممن داللمة روايمة اميمل المتقلّممة 

بفمماًء علممج أّن بريّممة الولممل مففعممة رااعممة بلممج المشممتر  ، وهممو الممذ  ذكممره 

، بفماًء علمج ضفسمير المسمالك  (5)ب المحقّق ابتماالً في الشرائغ في باب الهصم
 ، وفيه ضأّمل. (6)

__________________ 

 .183:  37( وهو صابب الجواهر في الجواهر 1)

 .307:  2( الرياض 2)

 بضالف.:  «م»( في 3)

 .494( ضقلّم  في الصفحة 4)

 .246:  3( الشرائغ 5)

 .213:  2 (الطبعة الحجرية)( المسالك 6)
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ّّ بّن مّما ذكرنما فمي بكمّ همذا القسمّ يظهمر بكمّ مما يهرممه فمي مقابمل  ل

العممين مممن ييممادة القيمممة علممج الممثمن الحاصمملة وقمم  العقممل ، كممما لممو بمماع ممما 

، فإنّمه ال يرامغ  (2)عشرين بعشرة ، فتلم فأخذ مفه المالك عشرين  (1)يسو  

فمي ذلمك و  (3)أن يهمّره بعشرة الثمن ، وبالّ ل م ضلفه من كميس البمائغ ممن دون 

 (4)ألنّه لو فرض صملق البمائغ فمي دعمو  الملكيّمة لمّ يم ل رراممة المشمتر  

لمّ ضفشمأ عمن كمذب البمائغ ،  (5)للثمن بإياء المبيغ التالم ، فهذه الهرامة للثمن 

وأّما العشرة ال ائلة فإنّما ااء ررامتها ممن كمذب البمائغ فمي دعمواه ، فحصمل 

 الهرور فواب الراوع.

فمي وامه عملم الراموع : ممن أّن  (6)ا ذكرنا يظهمر انملفاع مما ذكمر وممّ 

المشتر  بنّما أقلم علج ضمان العين وكون ضلفه مفه ، كما هو شأن فاسمل كمّل 

عقل يُهمن بصحيحه ، ومغ اإلقملام ال رمرور و ولمذا لمّ يقمل بمه فمي العشمرة 

 المقابلة للثمن.

 ج ضمانه بالثمن ، بالّ أنّ االنلفاع : أّن اإلقلام بنّما كان عل (7)ضوضيح 
__________________ 

 ، وفي األخيرة مكتوب فوقها : ساو  ل. «سو »:  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»( في 1)

 ، وفي ريرهما : بعشرين. «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في 2)

 يهرمه.:  «ع»( في 3)

و  «ن»،  «م»،  «خ»، لكمممن صمممّحح  فمممي  «البمممائغ»بممملل المشمممتر  :  «ش»( فمممي ريمممر 4)

 بما ألبتفاه. «ص»

 .«ف»في  «للثمن»( لّ ضرد 5)

 .179:  37، والجواهر  213:  2 (الطبعة الحجرية)( انظر المسالك 6)

 وضوضيح.:  «ف»( في 7)

مممممما يهترممممممه فمممممي 
 العين مقابل
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الشارع اعل القبض علج هذا الفحو من اإلقلام مغ فسماد العقمل وعملم بمهماء 

ممن ضحقّمق الهمرور الشارع له سمبباً لهممان المبيمغ بقيمتمه الواقعيّمة ، فالممانغ 

وهو اإلقلام لّ يكن بالّ في مقابل المثمن ، والهممان المسمبّب عمن همذا اإلقملام 

لّما كان ألامل فسماد العقمل المسمبّب عمن ضهريمر البمائغ كمان المرضّمب عليمه ممن 

ضمممان العشممرة ال ائمملة مسممتقّراً علممج الهمماّر ، فهرامممة العشممرة ال ائمملة وبن 

 نّها ليس  مقلماً عليها.كان  مسبّبة عن اإلقلام ، بالّ أ

: أّن سمبب الهممان ـ  (1)هذا كلّه ، مغ أّن التحقيمق علمج مما ضقملّم سمابقاً 

في العقل الفاسل هو القمبض الواقمغ ال علمج وامه االئتممان ، وأن لميس اإلقملام 

علج الهمان علّة له ممغ عملم بمهماء الشمارع لمذلك الهممان وبن اسمتلّل بمه 

، وقممل ذكرنمما فممي محلّممه ضوايممه ذلممك بممما  (3) وأكثممر مممن ضممأّخر عفممه (2)الشمميخ 

وكيمم كمان ، فجريمان قاعملة الهمرور  .(4)يراغ بلج االستلالل باليل ، فرااغ 

 فيما نحن فيه أولج مفه فيما بصل في مقابلته نفغ.

همذا بذا كانم  ال يممادة موامودة وقمم  العقمل ، ولمو ضجمملّد  بعمله فممالحكّ 

 بالراوع فيه أولج.

هذا كلّه فيما يهرمه المشتر  بإياء نفس العين التالفة ، وأّما مما يهرممه 

 بإياء أا ائه التالفة ، فالظاهر أّن بكمه بكّ المجموع في
__________________ 

 .489و  191 190( ضقلّم في الصفحة 1)

ي مبحمممث ، أيهممماً ، فممم 188و  182، وراامممغ الصمممفحة  486( كمممما ضقممملّم فمممي الصمممفحة 2)

 المقبوض بالعقل الفاسل.

، أيهممماً ، فمممي مبحمممث  188و  182، وراامممغ الصمممفحة  486( كمممما ضقممملّم فمممي الصمممفحة 3)

 المقبوض بالعقل الفاسل.

 .191 190( رااغ الصفحة 4)

مممما يهترممممه بممممإياء 
 ا اء التالفةاأل
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أنّه يراغ في ال ائل علج ما يقابل ذلك الج ء ال فيمما يقابلمه علمج مما اخترنماه 

 في ضمام ما يهرمه. ء علج القول اآلخر علم الراوعويجي

وأّممما ممما يهرمممه بممإياء أوصممافه ، فممإن كممان مّممما ال يقّسممط عليممه الممثمن 

كماعلا وصم الصّحة من األوصاف التمي يتفماو  بهما القيممة ، كمما لمو كمان 

عبلاً كاضباً ففسي الكتابة عفل المشتر  فرامغ المالمك عليمه بالتفماو  فالظماهر 

 المشتر  علج البائغ و ألنّه لّ يُقلم علج ضمان ذلك.راوع 

ّّ بّن ما ذكرنا كلّه من راوع المشتر  علج البائغ بما يهرمه بنّمما همو  ل

بذا كان البيغ المذكور صحيحاً من رير اهة كمون البمائغ ريمر مالمك ، أّمما لمو 

ء ممن كان فاسلاً من اهٍة أُخر  فال راوع علج البائغ و ألّن الهرامة لّ ضجمي

ضهريمر البممائغ فممي دعممو  الملكيّممة ، وبنّممما امماء  مممن اهممة فسمماد البيممغ ، فلممو 

فرضفا البائغ صادقاً في دعواه لّ ضم ل الهراممة ، رايمة األممر كمون المهمروم 

ر كذبمه ، فحكممه بكمّ له هو البمائغ علمج ضقملير الصملق ، والمالمك علمج ضقملي

 نفس الثمن في الت ام المشتر  به علج ضقلير  صلق البائغ وكذبه.

ّّ بنّه قل لهر  مّما ذكرنا : أّن كّل ما يراغ المشتر  به علمج البمائغ  (1)ل

، فمال يرامغ البمائغ بمه علمج المشمتر  بذا ُرامغ عليمه و ألّن  (2)بذا ُراغ عليه 

 أّما ما ال يراغ المشتر المفروض قرار الهمان علج البائغ ، و
__________________ 

 قل ضلّخو.:  «ف»( في 1)

 ، وفي سائر الفسخ : بليه. «ن»ونسخة بلل  «ف»( كذا في 2)

 رممممه بممممإياءتمممما يه
األوصمممممممممممممممممممممممماف 

 التالفة

بكممممّ ممممما يهترمممممه 
المشممممممممتر  فيممممممممما 
بذا كمممممممممان البيمممممممممغ 
فاسممممملاً ممممممن ريمممممر 

 اهة الفهولية
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به علج البائغ كمساو  الثمن من القيممة فيرامغ البمائغ بمه علمج المشمتر  بذا 

 ررمه للمالك ، والواه في ذلك بصول التلم في يله.

من البائغ والمشتر  يتساويان في بصول العمين فمي  فإن قل  : بّن كالّ 

، وبصمول التلمم فمي يمل المشمتر   (1)يلهما العادية التي هي سبب للهممان 
ال دليل علج كونه سبباً لراوع البائغ عليمه. نعمّ ، لمو أضلمم بفعلمه رامغ و  (2)

 لكونه سبباً لتفّج  الهمان علج السابق.

قل  : ضوضيح ذلك يحتاج بلج الكشمم عمن كيفيّمة اشمتهال ذّممة كمّلٍ ممن 

ء الوابمل اليلين ببلل التالم وصيرورضه فمي عهملة كمّلٍ مفهمما ، ممغ أّن الشمي

بالّ فممممي ذّمممممة وابمممملة ، وأّن الموصممممول فممممي قولممممه  (3)ال يقبممممل االسممممتقرار 

ج كممّل ء وابممل ، كيممم يكمون علممشمي (4) «علممج اليمل ممما أخممذ »:  السمالمعليه

 ؟وابلة من األياد  المتعلّدة

ففقول : معفمج كمون العمين الممأخوذة علمج اليمل : كمون عهملضها ودركهما 

بعل التلم عليه ، فمإذا فمرض أيمٍل متعملّدة يكمون العمين الوابملة فمي عهملة كمّلٍ 

متعملّدة معفماه : لم وم ء الوابمل فمي العهملا  المن األياد  ، لكمن لبمو  الشمي

 خروج كّلٍ مفها عن العهلة عفل ضلفه ، وبيث بّن الوااب هو
__________________ 

 الهمان.:  «ف»( في 1)

 .«ن»، وقل شطب عليها في « ال واه له ، و»ييادة :  «ش»و  «ف»( في رير 2)

و  «خ»، لكممن صممّحح فممي  «ال يعقممل االسممتقرار»، وفممي سممائر الفسممخ :  «ش»( كممذا فممي 3)

 .«ال يعقل استقراره»ب  «ص»

 .22، الحليث  389و  106، الحليث  224:  1( عوالي الآللي 4)

كيفيمممممممممة اشمممممممممتهال 
ذممممممممممممّ متعممممممممممملّدة 

 بمال وابل

بكمممممممممممّ المالمممممممممممك 
بالفسمممممممممممبة بلمممممممممممج 
األيمممممممممممممممممممممممممممممماد  

 المتعاقبة
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ضلارك التمالم المذ  يحصمل ببملل وابمل ال أييمل ، كمان معفماه : ضسملّط المالمك 

، فهو يملمك مما فمي  (2)عن العهلة عفل ضلفه  (1)علج مطالبة كّلٍ مفهّ بالخروج 

البماقي و  (4)سمقط  (3)بمعفج أنّمه بذا اسمتوفج أبملها ذّمة كّلٍ مفهّ علج البلل ، 

 ضلاركاً ، ألّن المتلارك ال يتلارك. (5)لخروج الباقي عن كونه 

والواه في سقوط بقّه بلفغ بعههّ عن الباقي : أّن مطالبتمه مما دام لمّ 

بصل في يمله لمّ يبمق  لمه اسمتحقاق بللمه  (6)يصل بليه المبلل وال بلله ، فأيّها 
 لّ يكن بعفوان (8)ء له في ذّمة وابلة بقي شي ، فلو (7)

__________________ 

 الخروج.:  «ن»و  «ف»( في رير 1)

 .«ف»ساقطة من  «( عفل ضلفه2)

أبممملهّ ، :  «ص»و  «خ»، وفمممي مصمممّححتي  «م»و  «ن»ومصمممّححتي  «ش»( كمممذا فمممي 3)

ّّ  ، والظمماهر أنّهمما كانمم  فممي أصممل الفسممخ «أبمملهما»:  «ع»و  «ف»وفممي نسممختي  مثفّمماة ، لمم

 قبلها ضصحيحاً أو استظهاراً. «من»أُضيم بليها في بعض الفسخ كلمة 

 ييادة : من خ. «ص»( في 4)

، قمال الشمهيل  :  «كونهما»، وفمي سمائر الفسمخ :  «خ»ومصمّححة  «ص»و  «ع»( كذا في 5)

د بلحمال المعفمج ، فمإّن الممرا «البماقي»علمج ضقملير صمّحة الفسمخة راامغ بلمج  «كونهما»ضمير 

 (.311هلاية الطالب : ) .«كونها»بلل  «كونه»مفه األبلال ، والصواب 

،  «فأيّهمممما»قبمممل التصمممحيح ، وفمممي سمممائر الفسمممخ :  «خ»و  «ن»، وفمممي  «ف»( كمممذا فمممي 6)

 المستفاد من الكالم. «األبلال»والصواب ما ألبتفاه ، والهمير رااغ بلج 

 .«بلله»شطب علج  «خ»( في 7)

 بل.وا:  «ن»و  «ف»( في 8)
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 البلليّة ، والمفروض علم لبوضه بعفوان آخر.

 ويتحقّق مّما ذكرنا : أّن المالك بنّمما يملمك البملل علمج سمبيل البلليمة ، و
ء مفها بالبلليّة بعل صميرورة أبملها بملالً عمن التمالم يستحيل اضّصاف شي (1)

 واصالً بلج المالك.

مهممور و ويمكممن أن يكممون نظيممر ذلممك : ضمممان المممال علممج طريقممة الج

ّّ ذّمممة بلمج ذّممة أُخمر   ، وضمممان عهملة العوضمين لكمّلٍ مممن  (2)بيمث بنّمه ضم

وضمممان األعيممان المهمممونة  (3)البممائغ والمشممتر  عفمملنا كممما فممي اإليهمماح 

، وضمممان االلفممين  (5)وقممّواه فممي اإليهمماح  (4)علممج ممما اسممتقربه فممي التممذكرة 

 .(6)لوابل كما اختاره ابن بم ة 

 (9)فمي درسمه  ّربممهعن العالّمة  (8)والشهيل  (7)وقل بكج فخر اللين 

ضمان االلفين علج وامه االسمتقالل ، قمال : ونظيمره  (10): أنّه نفج المفغ عن 

 في
__________________ 

 بما ألبتفاه. «ن»، لكن صّحح في  «بذ»« : و»بلل  «ش»( في رير 1)

 .590:  4( انظر المهفي و البن قلامة 2)

 ه.( لّ نقم علي3)

، وفيه : وفي ضممان األعيمان المهممونة والعهملة بشمكال ، أقربمه عفمل   92:  2( التذكرة 4)

 اواي مطالبة كّلٍ من الهامن والمهمون عفه بالعين المهصوبة.

 ( لّ نقم عليه.5)

 .281( رااغ الوسيلة : 6)

 .89:  2( اإليهاح 7)

 ( لّ نقم عليه في كتبه وال علج من بكج عفه.8)

 دروسه.:  «ش»( في 9)

 من.:  «ف»( في رير 10)
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 العبادا  : الوااب الكفائي ، وفي األموال : الهاصب من الهاصب.

 هذا بال المالك بالفسبة بلج ذو  األيل .

وأّممما بممال بعهممهّ بالفسممبة بلممج بعممض ، فممال ريممب فممي أّن الالبممق بذا 

ج السابق ما لمّ يكمن السمابق موابماً إليقاعمه فمي خطمر ُراغ عليه ال يراغ بل

الهمان ، كما ال ريمب فمي أّن السمابق بذا ُرامغ عليمه وكمان رماّراً لالبقمه لمّ 

يراممغ بليممه ، بذ ال معفممج لراوعممه عليممه بممما لممو دفعممه الالبممق ضمممفه لممه و 

 فالمقصود بالكالم ما بذا لّ يكن راّراً له.

بالبملل  (1)ففقول : بّن الوامه فمي راوعمه همو أّن السمابق اشمتهل  ذّمتمه 

قبل الالبق ، فإذا بصل المال في يل الالبمق فقمل ضممن شمي اً لمه بمللل ، فهمذا 

الهمان يراغ بلج ضمان وابل ممن البملل والمبملل علمج سمبيل البملل و بذ ال 

لمه عمن كونمه بملالً ، يُعقل ضمان المبلل معيّفاً ممن دون البملل ، وبالّ خمرج بل

فما يلفعه الثاني فإنّما هو ضلارك لمما اسمتقّر ضلاركمه فمي ذّممة األّول ، بخمالف 

لمّ يحملث لمه ضملارك  (2)مما يلفعمه األّول و فإنّمه ضملارك نفمس العمين معيّفماً و بذ 

آخمر بعملُ و فمإن أدّاه بلمج المالمك سمقط ضملارك األّول لمه. وال يجموي دفعمه بلممج 

ّول بلممج المالممك و ألنّممه مممن بمماب الهرامممة والتمملارك ، فممال األّول قبممل دفممغ األ

، وليس ممن قبيمل العموض لمما فمي ذّممة  (3)اشتهال للذّمة قبل بصول التلارك 

 األّول.

 فحال األّول مغ الثاني كحال الهامن مغ المهمون عفه في أنّه
__________________ 

 .«ن»في ، لكن شطب عليها  «له»ييادة :  «ش»و  «ف»( في رير 1)

 بذا.:  «ع»و  «خ»( في 2)

 ، وفي سائر الفسخ : قبل فوا  المتلارك. «ص»ومصّححة  «ش»( كذا في 3)

بكمممممممممّ األيمممممممممماد  
المتعاقبممممممممممممممممممممممممممممة 
بعهممممممها بالفسمممممممبة 

 بلج بعض

واممممممممممه رامممممممممموع 
الهممممممامن السممممممابق 

 قبلج الالب
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 ال يستحّق اللفغ بليه بالّ بعل األداء.

والحاصممل : أّن مممن ضلممم المممال فممي يممله ضممامن ألبممل الشخصممين علممج 

العمين ، ذّمتمه بّمما بتملارك  (1)البلل ممن المالمك وممن سمبقه فمي اليمل ، فيشمتهل 

، وهمذا اشمتهال شمخو وابمل بشمي ين لشخصمين  (2)وبّما بتلارك مما ضملاركها 

علج البلل ، كما كان في األيمل  المتعاقبمة اشمتهال ذّممة أشمخاص علمج البملل 

 وابل لشخو وابل. (3)ء بشي

ج من ضلمم في واه راوع رير من ضلم المال في يله بل (4)وربما يقال 

لو راغ عليمه : بّن ذّممة ممن ضلمم بيمله مشمهولة للمالمك بالبملل وبن  (5)في يله 

ااي له بل ام ريره باعتبار الهصب بمأداء مما اشمتهل ذّمتمه بمه ، فيملمك بيف مٍذ 

مممن أدّ  بأدائممه ممما للمالممك فممي ذّمتممه بالمعاوضممة الشممرعيّة القهريّممة ، قممال : 

فمي يمله ، وبمين ريمره المذ  خطابمه وبذلك اضّهح الفرق بمين ممن ضلمم الممال 

بمماألداء شممرعّي ال ذّمممي و بذ ال دليممل علممج شممهل ِذمممّ متعمملّدة بمممال وابممل ، 

 ، انتهج. (6)فحيف ٍذ يُراغ عليه وال ي راغ هو 

وأن  خبير بأنّه ال واه للفرق بين خطاب من ضلم بيله وخطاب ريمره 

 اب ريره شرعي و مغ كون داللةبأّن خطابه ذّمي وخط
__________________ 

 ويشتهل.:  «ش»، وفي  «فيستقل»:  «ف»( في 1)

 ضلاركه.:  «ف»( في 2)

 ء.لشي:  «ش»و  «ن»( في رير 3)

 .34:  37( قاله صابب الجواهر في الجواهر 4)

 .«ش»ساقطة من  «بلج من ضلم في يله»( عبارة 5)

 ر.( انتهج ما قاله صابب الجواه6)

ممممما أفمممماده صممممابب 
الجممممممممممواهر فممممممممممي 

 واه الراوع

المفاقشمممممممممة فيمممممممممما 
أفممممممممماده صمممممممممابب 

 الجواهر
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ال  (1)بالفسممبة بليهممما علممج السممواء ، والمفممروض أنّممه  «علممج اليممل ممما أخممذ »

خطاب بالفسبة بليهمما ريمره ، ممغ أنّمه ال يكماد يفهمّ الفمرق بمين مما ذكمره ممن 

 الخطاب باألداء والخطاب الذّمي.

مغ أنّمه ال يكماد يعمرف خمالف ممن أبمل فمي كمون كمّلٍ ممن ذو  األيمل  

مما لمّ يسمقط بمأداء أبملهّ أو ببمراء المالمك ، نظيمر  مشهول الذّمة بالمال فعالً 

االشتهال بهيمره ممن المليون فمي بابماره علمج الملفغ أو الملفغ عفمه ممن مالمه ، 

وضقليمه علج الوصايا والهرب فيه مغ الهرماء ، ومصالحة المالك عفمه ممغ 

 آخر ، بلج رير ذلك من أبكام ما في الذّمة.

من ضلمم الممال بيمله  (2)لما في ذّمة  مغ أّن ضملّك رير من ضلم المال بيله

بمجّرد دفغ البلل ، ال يعلّ له سبب اختيار  وال قهر  ، بل المتّجمه علمج مما 

ذكرنا سقوط بّق المالك عّممن ضلمم فمي يمله بمجمّرد أداء ريمره و لعملم ضحقّمق 

 موضوع التلارك بعل ضحقّق التلارك.

 (4)لحقمه فمي اليمل  (3)مغ أّن الماليم مّمما ذكمره أن ال يرامغ الهمارم فميمن 

من ضلم في يله ، مغ أّن الظاهر خالفه و فإنّمه يجموي لمه أن  (5)العادية بالّ بلج 

 يراغ بلج كّل وابل مّمن بعله.

 نعّ ، لو كان رير من ضلم بيله فهو يراغ بلج أبل لوابقه بلج
__________________ 

 أّن.:  «ف»( في 1)

 بما ألبتفاه. «ن»ولاهر  «ص» ذّمته ، لكن صّحح  في:  «ش»( في رير 2)

 بمن.:  «ش»( في 3)

 األيل .:  «ص»( في مصّححة 4)

 بالّ بمن.:  «ص»، والعبارة في  «ن»ومصّححة  «ش»من  «بلج»( كلمة 5)
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 أن يستقّر علج من ضلم في يله.

الحكمّ أيهماً فمي  هذا كلّه بذا ضلم المبيمغ فمي يمل المشمتر . وقمل عرفم 

ممن امر   (2)وأنّه يراغ المالك بها علج من فمي يمله أو  (1)صورة بقاء العين 

يله عليها ، فإن لّ يمكن انت اعها مّمن هي في يله رمرم للمالمك بملل الحيلولمة 

 فيردّ بلل الحيلولة. (3)، وللمالك استرداده 

ممممن وال يرضفمممغ سممملطفة المالمممك علمممج مطالبمممة األّول بمجمممّرد ضمّكفمممه 

ضحصمميلها  (5)علمج األّول فيجممب عليمه  (4)االسمترداد ممن الثمماني ، ألّن عهملضها 

 بففسه. (6)وبن بذل ما بذل. نعّ ، ليس للمالك أخذ م ونة االسترداد ، ليباشر 

ولو لّ يقلر علج استردادها بالّ المالك ، وطلمب ممن األّول عوضماً عمن 

مف لة التعمذّر فيهمرم بملل  االسترداد ، فهل يجب عليه بذل العوض ، أو يفّ ل

الحيلولة ، أو يفّرق بين األُارة المتعارفمة لالسمترداد وبمين ال ائمل عليهما مّمما 

 واوه. ؟يعلّ باحافاً علج الهاصب األّول

 ء صور كثيرةهذا كلّه مغ علم ضهيّر العين ، وأّما بذا ضهيّر  فيجي
__________________ 

 .483( في الصفحة 1)

 ة : علج.يياد «ف»( في 2)

رااممغ بلممج  «اسممترداده»: وضمممير  سممرهقلسو قممال الشممهيل   «اسممتردادها»:  «ش»( فممي 3)

 (.311هلاية الطالب : )في قوله : مّمن هي في يله.  «من»

 عهلضه.:  «ش»( في رير 4)

 بما ألبتفاه. «ص»و  «ن»، لكن صّحح  في  «عليها»:  «ش»( في رير 5)

 ليباشره.:  «ف»( في 6)

لمممممو كانممممم  العمممممين 
باقيممممممممممممممة فممممممممممممممي 
األيمممممممممممممممممممممممممممممماد  

 المتعاقبة
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المقام التعّرض لها وبن كمان كثيمر مّمما ذكرنما أيهماً مّمما ال يفاسمب ال يفاسب 

ذكره بالّ في بماب الهصمب ، بالّ أّن االهتممام بهما دعماني بلمج ذكرهما فمي همذا 

 المقام بأدنج مفاسبة و ارتفاماً للفرصة.

 وفّقفا ّ لما يرضيه عفّا من العلّ والعمل ، بنّه رفّار ال لل.
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 ّسْلة

 لو باع الفهولي مال ريره مغ مال نفسه :

مما يقبمل  (1)فعلج القول ببطالن الفهمولي فالظماهر أّن بكممه بكمّ بيمغ 

الملك مغ ما ال يقبلمه ، والحكمّ فيمه : الصمّحة و لظهمور اإلامماع ، بمل دعمواه 

صمفّار المتقلّممة فمي أدلّمة بطمالن ، مهمافاً بلمج صمحيحة ال (2)عن ريمر وابمل 

ال يجمموي بيممغ ممما ال يملممك ، وقممل واممب »:  السممالمعليهالفهممولي مممن قولممه 

 .(3) «الشراء في ما يملك

 وابن (4)ولما ذكرنا قال به من قال ببطالن الفهولي كالشيخ 
__________________ 

اسممتلراكاً أو  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»، وورد  فممي  «ص»لممّ ضممرد فممي  «بيممغ»( كلمممة 1)

 كفسخة بلل.

، وكاشممم الهطمماء فممي شممربه علممج القواعممل  209( مممفهّ السمميّل ابممن يهممرة فممي الهفيممة : 2)

: بممممل لمممماهرهّ  (309:  22)، والجممممواهر  (513:  1)، وفممممي الريمممماض  65:  (مخطمممموط)

 اإلاماع عليه.

ي الصمفحة من أبواب عقل البيمغ وشمروطه ، وقمل ضقملّم  فم 2، الباب  252:  12( الوسائل 3)

365. 

 .232، كتاب البيوع ، المسألة  144:  3، والخالف  145:  2( رااغ المبسوط 4)

بيممممممممغ الفهمممممممممولي 
ل نفسممممممه مممممممغ ممممممما

 مال ريره
األقممممممو  الصممممممّحة 

 ، واللليل عليه
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نعمّ ، لموال المفّو واإلامماع أمكمن الخلشمة  .(3)وريرهّ  (2)والحلّي  (1)يهرة 

 .(4)ء في بيغ ما يُملك وما ال يملك فيه بما سيجي

الصمّحة ممغ  وأّما علج القول بصمّحة الفهمولي ، فمال يفبهمي الريمب فمي

اإلااية ، بل وكذا مغ المردّ و فإنّمه كمما لمو ضبميّن بعمض المبيمغ ريمر مملموك ، 

راية األمر لبو  الخيار بيف مٍذ للمشمتر  ممغ اهلمه بالحمال عفمل علمائفما كمما 

ء في أقسام الخيار بل عن الشيخ فمي الخمالف ضقويمة ، وسيجي (5)عن التذكرة 

، ويميّمله صمحيحة  (7)يمة الجم م بعلممه ، لكمن عمن الهف (6)لبو  الخيار للبمائغ 

 .(8)الصفّار 

وربممما ُبمممل كممالم الشمميخ علممج ممما بذا ادّعممج البممائغ الجهممل أو اإلذن ، 

 .(9)وكالم الهفية علج العالّ 
__________________ 

 .230و  209( الهفية : 1)

 .275:  2( السرائر 2)

الفهمولي ، نعمّ يظهمر ممن المحملّث ( لّ نقم علج من صّرح بهذا من القائلين بالبطالن في 3)

 .315:  19و  400 399:  18البحراني في الحلائق 

 .531ء في الصفحة ( يجي4)

 .566:  1( التذكرة 5)

( لّ نعثر عليه في الخالف وال علج من بكاه عفمه ، بمل أنكمره الشميخ فمي الخمالف ، راامغ 6)

ا هممو المحكممي فممي الجممواهر ، ، نعممّ قممّواه فممي المبسمموط كممم 235، المسممألة  146:  3الخممالف 

 .316:  22، والجواهر  145:  2رااغ المبسوط 

 .230( الهفية : 7)

 ( المشار بليها آنفاً.8)

 .316:  22، والجواهر  207:  4( رااغ مفتاح الكرامة 9)
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ّّ بّن صّحة البيغ فيما يملكه مغ المردّ مقيّملة فمي بعمض الكلمما  بمما بذا  ل

مممانغ شممرعي ، كلم وم ربمما ، وبيمغ آبممٍق مممن دون لمّ يتولّممل ممن عمملم اإلاماية 

 .(2)ء الكالم في محلّها ، وسيجي (1)ضميمة 

ّّ بّن البيغ المذكور صحيح بالفسمبة بلمج المملموك بحّصمته ممن المثمن ،  ل

 وموقوف في ريره بحّصته.

: أن يقمّوم  وطريق معرفة بّصة كمّلٍ مفهمما ممن المثمن فمي ريمر المثلمي

كلم مفهما مففرداً ، فيمخذ لكّل وابٍل ا ءل ممن المثمن نسمبتُه بليمه كفسمبة قيمتمه 

 (4): مما بذا كمان لمفهممما ـ  (3)بلمج مجمموع القيمتمين ، مثالممه كمما عمن السمرائر 

 «بّن قيممة المملموك قيمراط وقيممة ريمره قيراطممان»دنمانير ، وقيمل :  (5)لاللمة 

 فيراغ المشتر  بثلثي الثمن.

وممما ذكرنمما مممن الطريممق هممو المصممّرح بممه فممي اإلرشمماد ، بيممث قممال : 

 (9)ما في الشرائغ  (8)ولعلّه أيهاً مراغ  .(7)علج القيمتين  (6)ويقّسط المسّمج 
__________________ 

 .309:  22( قيّله صابب الجواهر في الجواهر 1)

 .«ص»كما استُظهر في  «في محلّه»والظاهر أّن الصحيح : ( كذا في الفسخ ، 2)

 .276:  2( السرائر 3)

 ، وفي سائر الفسخ : لمفها. «ن»ومصّححة  «ص»( كذا في 4)

 ، وفي سائر الفسخ : لالث. «ص»ومصّححة  «ف»( كذا في 5)

 ييادة : الثمن خ ل. «م»، وفي هامش  «الثمن»:  «ف»( في 6)

 .360:  1( اإلرشاد 7)

 يراغ بلج.:  «ف»( في 8)

 .15:  2( الشرائغ 9)

طريممممممممق معرفممممممممة 
بّصممممة كممممّل مفهممممما 

 من الثمن

كيفيممممممممممة ضقسمممممممممميط 
الممممممممممممثمن عفممممممممممممل 
اماعمممممممممممة ممممممممممممن 

 األعالم
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ّّ يقمّوم أبملهما و ولهمذا  (2)واللمعة  (1)والقواعل   (3): من أنّهما يقّومان اميعاً لم

فّسر بهذه العبارة المحقّق الثاني عبارة اإلرشماد ، بيمث قمال : طريمق ضقسميط 

 .(5)بلخ  .. علج القيمتين (4)المسّمج 

بممارة المواممودة فممي هممذه الكتممب ال ضفطبممق لكممّن اإلنصمماف : أّن هممذه الع

بظاهرها علج عبارة اإلرشاد التي اخترناها في طريق التقسيط واسمتظهرناه 

ضقمويّ كممّلٍ مفهممما ال :  «ضقويمهممما معمماً »ممن السممرائر و بذ لمو كممان المممراد ممن 

ّّ ضفسمب قيمتمه»ضقويّ المجموع لّ يحتل بلج قولهّ :  ّّ يقمّوم أبملهما ، لم بذ  «لم

الّ أمران : ضقويّ كمّلٍ مفهمما ، ونسمبة قيمتمه بلمج مجمموع القيمتمين و ليس هفا ب

ّّ مالبظمة نسمبة  ّّ ضقويّ أبلهما بففسه ، ل فالظاهر برادة قيمتهما مجتمعين ، ل

 قيمة أبلهما بلج قيمة المجموع.

لقمول بطمالق ا (7)ضبعماً لجمامغ المقاصمل  (6)ومن هفا أنكمر علميهّ اماعمة 

بذلك و بذ ال يستقيّ ذلك فيما بذا كان الاتماع الملكمين دخمل فمي ييمادة القيممة 

 ، كما في مصراعي باب ويوج خّم بذا فرض ضقويّ
__________________ 

 .125:  1( القواعل 1)

 .110( اللمعة اللمشقية : 2)

 ، وفي سائر الفسخ : ولذا. «ص»و  «ع»،  «ف»( كذا في 3)

 ييادة : الثمن خ ل. «م»، وفي هامش  «لثمنا»:  «ف»( في 4)

 .219:  (مخطوط)( باشية اإلرشاد 5)

، والمحملّث البحرانمي فمي  239:  3والروضمة  162:  3( مثل الشمهيل الثماني فمي المسمالك 6)

:  4، وانظمر مفتماح الكراممة  514:  1، والسميّل الطباطبمائي فمي الريماض  402:  18الحلائق 

204. 

 .78:  4 ( اامغ المقاصل7)

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
الكيفيممممممممممممممممممممممممممممممممة 

 المذكورة
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المجموع بعشرة وضقويّ أبلهما بلرهمين وكان الثمن خمسمة ، فإنّمه بذا رامغ 

المشتر  بج ء من الثمن نسبته بليمه كفسمبة االلفمين بلمج العشمرة اسمتحّق ممن 

البائغ وابلاً من الخمسة فيبقج للبائغ أربعة في مقابل المصمراع الوابمل ، ممغ 

ن الممثمن مسمماوياً لممما يقابممل المصممراع أنّمه لممّ يسممتحّق مممن الممثمن بالّ مقمملاراً ممم

 .(1)اآلخر أعفي درهمين ونصفاً 

والحاصممل : أّن البيممغ بنّممما يبطممل فممي ملممك الهيممر بحّصممٍة مممن الممثمن 

يستحقّها الهير مغ اإلاماية ، ويصمّح فمي نصميب المالمك بحّصمة كمان يأخمذها 

 الج ء اآلخر. (2)مغ بااية مالك 

هر أّن كمالم الجماعممة بّمما محممول علممج الهالمب : مممن همذا ، ولكمّن الظمما

ضقمويّ  «ضقويمهمما»علم ييادة القيمة وال نقصانها باالاتماع ، أو مرادهّ ممن 

مالبظمة قيمتمه ممغ  «ضقمويّ أبملهما لانيماً »ممن  (3)كمّلٍ مفهمما مففمرداً ، ويمراد 

 مجممموع القيمتممين ، وبالّ ففسمماد الهممابط المممذكور فممي كالمهممّ ال يحتمماج بلممج

الفقض بصورة ملخلية االاتماع في ال يادة التمي يمكمن القمول فيهما وبن كمان 

ضعيفاً بأخذ الفسبة للمشتر  بين قيمة أبلهما المففرد وبين قيممة المجمموع ، 

بمل يفمتقض بصمورة ملخليّمة االاتمماع فممي نقصمان القيممة بحيمث يكمون قيمممة 

ض ممكممن كممما أبمملهما مففممرداً مثممل قيمممة المجممموع أو أييممل ، فممإّن هممذا فممر

 (4)صّرح به في رهن اامغ المقاصل 
__________________ 

 نصم.:  «ص»ومصّححة  «ش»( في رير 1)

 المالك.:  «ش»( في 2)

 .«يراد»علج  «ن»( شطب في 3)

 .56:  5( اامغ المقاصل 4)

ضوايمممممممممممه كمممممممممممالم 
 الجماعة
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فمممإّن االلتمم ام هفممما بالفسمممبة المممذكورة يوامممب الجمممغ بمممين المممثمن  (1)وريممره 

اارية مغ أّمهما قيمتهمما مجتمعتمين عشمرة ، وقيممة كمّل  والمثمن ، كما لو باع

وابلة مفهما مففردة عشرة ، بثمانية و فمإّن نسمبة قيممة ببملاهما المففمردة بلمج 

 .(4)بكممّل الثمانيممة  (3)ء بلممج مماللممه ، فراممغ نسممبة الشممي (2)مجممموع القيمتممين 

 وكأّن من أورد عليهّ ذلك رفل عن هذا ، أو كان عفله رير ممكن.

فالتحقيق في اميغ الموارد : مما ذكرنما ، ممن مالبظمة قيممة كمّلٍ مفهمما 

 مففرداً ، ونسبة قيمة أبلهما بلج مجموع القيمتين.

بمذل المثمن فمي مقابمل كمّلٍ مفهمما مقيّملاً  (5)فإن قلم  : بّن المشمتر  بنّمما 

مالمك أبملهما ، فالبمائغ  مغ اآلخر ، وهذا الوصم لّ يبق  له مغ ردّ بااتماعه 

بنّما يستحّق من الثمن ما يوّيع علج ماله مففرداً ، فله من المثمن ام ءل نسمبته 

بليمه كفسممبة الملرهمين بلممج العشمرة ، وهممو درهمّ وابممل ، فال يمادة للممّ علممج 

أخممذ البممائغ  مممن (6)المشممتر  ، وبن كممان ممما أوهمممه عبممارة الشممرائغ وشممبهها 

 أربعة ، والمشتر  وابلاً أشلّ للماً ، كما نبّه عليه في
__________________ 

 .140:  25( انظر الجواهر 1)

كمما نبّمه عليمه بعمض المحّشمين ،  «بلمج قيمتهمما مجتمعتمين»( األصّح في العبمارة أن يقمال : 2)

 .313انظر هلاية الطالب : 

 .«ص»و  «ن»كما في مصّححة  «غفيرا»( كذا في الفسخ ، والظاهر : 3)

 ، وفي سائر الفسخ : العشرة. «ن»ونسخة بلل  «ش»و  «ص»( كذا في 4)

 بذا.:  «ش»( في 5)

 .516 515( ضقلّم  العبارة في الصفحة : 6)

حقيمممممممق صمممممممّحة الت
ممممممما ذكرنمممممماه مممممممن 

 الطريق
االشممممممممكال علممممممممج 
الطريمممممممممممممممممممممممممممممق 
المممممممممممممممممممممممممذكور ، 

 ودفعه
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، فممالاليم أن يقّسممط الممثمن علممج قيمممة كممّلٍ مممن  (1)بعممض بواشممي الروضممة 

، ويُعطمج البمائغ ممن المثمن بفسمبة االاتماعية  (2)الِملكين مففرداً وعلج الهي ة 

اآلخمر مففمرداً وقيممة  (3)قيمة ملكه مففرداً ، ويبقج للمشتر  بفسبة قيمة ملمك 

 .(4)هي ة االاتماع 

قل  : فوا  وصم االنهمام كسائر األوصاف الموابمة ل يمادة القيممة 

لمميس مهممموناً فممي بمماب المعاوضمما  وبن كممان مهممموناً فممي بمماب العمملوان ، 

 لبو  الخيار مغ اشتراط ضلك الصفة.راية األمر 

فمي  (5)وال فرق فيما ذكرنا بين كمون ملمك البمائغ وملمك ريمره متعملّدين 

الواود كعبل واارية ، أو متّحلاً كعبل لُلثه للبائغ وللثاه لهيره ، فإنّه ال يموّيع 

الممثمن علممج قيمممة المجممموع ألاللمماً و ألّن الثلممث ال يبمماع بفصممم ممما يبمماع بممه 

كونه أقّل رربة مفه ، بمل يالبمظ قيممة الثلمث وقيممة الثلثمين ويمخمذ الثلثان و ل

 من الثمن بتلك الفسبة. (7)ليمخذ  (6)الفسبة مفهما 
__________________ 

وبنّمما يعتبمر »( نبّه عليه سلطان العلماء في باشيته علج الروضة البهية ذيل قول الشارح : 1)

في بواشيه علج الروضة ، انظمر باشمية سملطان ، وبكاه عفه المحقّق الخوانسار   «قيمتهما

 .359، وباشية الروضة :  65العلماء علج الروضة : 

 هي ته.:  «ف»( في رير 2)

 كتب فوق ملك : ملكه ل. «ص»( في 3)

 هي ته االاتماعية.:  «ف»( في رير 4)

 متعلّداً.:  «ص»( في مصّححة 5)

، وفمي سمائر الفسمخ :  «بيفهما» : «ف»، وفمي  «ص»، واستظهره مصمّحح  «ش»( كذا في 6)

 مفها.

 ويمخذ.:  «ف»( في 7)
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هذا كلّه في القيمي. أّما المبيغ المثلي : فإن كانم  الحّصمة مشماعة قُّسمط 

الثمن علج نفس المبيغ ، فيقابل كلم من بّصتي البائغ واألافبّي بمما يخّصمه ، 

كمان الحكمّ كمما فمي القيممي : ممن مالبظمة  وبن كان  بّصة كّل مفهما معيّفمة

 قيمتي الحّصتين وضقسيط الثمن علج المجموع ، فافهّ.

كيفيممممممممممة ضقسمممممممممميط 
 الثمن في المثلي
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 ّسْلة

المملار ، فمإن علممّ أنّممه أراد  (1)ملممك  لمو بمماع مممن لمه نصممم المملار نصمم

بعتمك »نصفه أو نصم الهير عمل بمه ، وبالّ فمإن علمّ أنّمه لمّ يقصمل بقولمه : 

بالّ مفهمموم هممذا اللفممظ ، ففيممه ابتممماالن : بملممه علممج نصممفه  «م المملارنصمم

 المملوك له ، وبمله علج الفصم المشاع بيفه وبين األافبّي.

ومفشأ االبتمالين : بّما ضعارض لاهر الفصم أعفمي الحّصمة المشماعة 

فممي مجممموع الفصممفين مممغ لهممور انصممرافه فممي مثممل المقممام مممن مقاممما  

المقمام  (2)ختّو وبن لّ يكن له هذا الظهمور فمي ريمر التصّرف بلج نصفه الم

أو ممغ لهمور بنشماء البيمغ  (3)ء ، ولذا يحمل اإلقرار علج اإلشاعة كما سيجي

في البيغ لففسه و ألّن بيغ مال الهير ال بلّ فيه : بّما ممن نيّمة الهيمر ، أو اعتقماد 

 كون المال لففسه ، وبّما من بفائه علج ضملّكه للمال
__________________ 

بيانيمة ، ولمو  «الملار»بلمج  «الملمك»: بضمافة  سمرهقلسقمال الشمهيل   .«ضلك»:  «ش»( في 1)

 (.313هلاية الطالب : )ضرك المهاف لكان أولج. 

 .«ف»في  «رير»( لّ ضرد 2)

 .525ء في الصفحة ( يجي3)

لممممو بممممماع مممممن لمممممه 
الفصمممممم  فصممممممال

 ً  مشاعا
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 علواناً كما في بيغ الهاصب والكّل خالف المفروض هفا.

بعم  »الفرق بين مما نحمن فيمه ، وبمين قمول البمائغ : ومّما ذكرنا يظهر 

مممغ كممون االسممّ مشممتركاً بممين عبمله وعبممل ريممره ، بيممث ادّعممج فخممر  «رانمماً 

 (1)اإلاماع علج انصرافه بلج عبله ، فقاس عليه ما نحن فيمه  سرهقلساللين 

لهممور البيممغ فممي  (2)و بذ لميس للفممظ المبيممغ هفمما لهمور فممي عبممل الهيممر فيبقمج 

س البممائغ ، وانصممراف لفممظ المبيممغ فممي مقممام التصممّرف بلممج مممال وقوعممه لممفف

 بامال لفظ المبيغ. (3)المتصّرف ، سليمين عن المعارض ، فيفّسر بهما 

ّّ بنّه لو كان البائغ وكيالً في بيغ الفصم أو وليّاً عن مالكه ، فهمل همو  ل

ان علمج أّن المعمارض لظهمور الفصمم فمي المشماع واهان ، مبفيّ ؟كاألافبي

بلمج ممال البمائغ فمي مقمام التصمّرف ، أو لهمور  «المبيمغ»هو انصراف لفمظ 

التمليك في األصالة. األقو  هو األّول و ألّن لهور التمليك فمي األصمالة ممن 

بماب اإلطمالق ، ولهمور الفصمم فممي المشماع وبن كمان كمذلك أيهمماً ، بالّ أّن 

 وارد علج لهور الُمطل ق. لهور المقيِّل

 (4)وما ذكره الشهيل الثاني : من علم قصمل الفهمولي بلمج ممللول اللفمظ 

، وبن كممان مراعممه بلممج لهمموٍر وارٍد علممج لهممور المقيّممل ، بالّ أنّممه مخممتّو 

 بالفهولي و ألّن القصل الحقيقي مواود في الوكيل والولّي ، فاألقو 
__________________ 

 .421:  1( اإليهاح 1)

 ، وفي سائر الفسخ : فبقي. «ص»و  «ف»( كذا في 2)

 ، وفي ريرها : بها. «ص»و  «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في 3)

 .156:  3( المسالك 4)

لممممممو كممممممان البممممممائغ 
وكمممممميالً فممممممي بيممممممغ 

 ً  الفصم أو وليّا



 523 ..................................................................................................  ةلأسم

و ضحكيماً لظاهر الفصم ، بالّ أن يمفغ لهمور  (2)االشتراك في البيغ  (1)فيهما 

ي بالّ فممي الفصمممم المشمماع فمممي المجممموع ، وأّمممما مالبظممة بقّممم «الفصممم»

المالكين وبرادة اإلشاعة فمي الكمّل ممن بيمث بنّمه مجموعهمما فهيمر معلوممة ، 

 العلم بالفرض. (3)بل معلوم 

ومممن المعلمموم : أّن الفصمممم المشمماع بممالمعفج الممممذكور يصمملق علمممج 

نصفه المختّو ، فقل ملّك كليّاً يملمك مصملاقه ، فهمو كمما لمو بماع كلّيماً سملفاً ، 

ريمره أيهماً ، لكفّمه لمّ يقصمل بالّ ممللول  (4)ممن مغ كونه مأذوناً فمي بيمغ ذلمك 

اللفظ من رير مالبظة وقوعه عفه أو عن ريره ، فإّن الظاهر وقوعه لففسمه 

 و ألنّه عقل علج ما يملكه ، فصرفه بلج الهير من دون صارف ال واه له.

ـ  (7)وريمرهّ  (6)والشمهيلين  (5)ولعلّه لما ذكرنا ذكر اماعة كالفاضلين 

: أنّه لو أصلق الممرأة عيفماً ، فوهبم  نصمفها المشماع قبمل الطمالق ، اسمتحّق 

المم وج بممالطالق الفصممم البمماقي ، ال نصممم البمماقي وقيمممة نصممم الموهمموب 

 وبن
__________________ 

 فيها.:  «ف»( في 1)

 أيهاً. «ص»ّحح المبيغ ، واستظهره مص:  «ش»، وفي  «المفغ»:  «ف»( في 2)

 .«ص»( كذا في الفسخ ، والمفاسب : معلومة ، كما في مصّححة 3)

 عن.:  «ش»و  «م»( في سو  4)

، المسألة العاشمرة ، ولمّ نعثمر عليمه فمي كتمب العالّممة ، نعمّ ذكمره فمي  330:  2( الشرائغ 5)

 علج أبل االبتمالين. 43:  2القواعل 

 .255:  8، والمسالك  367:  5لبهية ، والروضة ا 197( اللمعة اللمشقية : 6)

. 182، والمحقّممق السممب وار  فممي الكفايممة :  233:  3( مثممل فخممر المحقّقممين فممي اإليهمماح 7)

 .146:  2والسيّل الطباطبائي في الرياض 

هبممممممممممممة المممممممممممممرأة 
نصمممممممم صممممممملاقها 
مشممممممممممماعاً قبممممممممممممل 

 الطالق
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علمج البماقي  «الفصمم»، وليس بالّ من اهة صلق  (2) (1)ذكروا ذلك ابتماالً 

ُُ ّالا)، فيلخل فمي قولمه ضعمالج  وبن كمان يمكمن ضوايمه همذا  (3) (فََرْضالتُمْ  فَنِْصال

الحكّ مفهّ : بأنّه لّما كان الربغ الباقي للمرأة من المواود ِمثالً للربمغ التمالم 

لممه مممن اميممغ الجهمما  ، بممل ال ضهمماير بيفهممما بالّ  (4)مممن المم وج ، ومسمماوياً 

 باالعتبار ، فال واه العتبار القيمة ، نظير ما لو دفمغ المقتمرض نفمس العمين

 المقترضة مغ كونها قيميّة.

علّلمموا اسممتحقاقه  (5)لكممّن الظمماهر أنّهممّ لممّ يريمملوا هممذا الواممه ، وبنّممما 

 للفصم الباقي ببقاء مقلار بقّه ، فال يخلو عن مفافاةٍ لهذا المقام.

في بماب الصملح : ممن  (6)ونظيره في لهور المفافاة لما هفا : ما ذكروه 

ا أقممّر مممن بيممله المممال ألبممل الممملّعيين للمممال بسممبٍب مواممٍب للشممركة أنّممه بذ

كمماإلرث فصممالحه المقممّر لممه علممج ذلممك الفصممم كممان الفصممم مشمماعاً فممي 

نصمميبهما ، فممإن أامماي شممريكه نفممذ فممي المجممموع وبالّ نفممذ فممي الربممغ و فممإّن 

بفصممم المقممّر لممه و ألنّممه بن  (7)مقتهمج ممما ذكممروه هفمما اختصمماص المصممالح 

 صلح علج نصفه الذ  أقّر له به فهو كما لو صالح نصفه قبل اإلقرارأوقغ ال
__________________ 

 باماالً.:  «ع»و  «م»،  «ن»( في 1)

، والروضممة  255:  8، والشممهيل الثمماني فممي المسممالك  43:  2( ذكممره العالّمممة فممي القواعممل 2)

 .368:  5البهيّة 

 .237( البقرة : 3)

 اً.متساوي:  «ش»( في رير 4)

 وبنّهّ.:  «ش»( في 5)

، وراامغ لتفصميل  186:  1، والعالّممة فمي القواعمل  122:  2( ذكره المحقّق فمي الشمرائغ 6)

 .492:  5األقوال مفتاح الكرامة 

 ، وكتب فوقه : المصالح خ ل. «المصالحة»:  «ص»( في 7)

االقمممممممممممممممممممممممممممممممرار 
بالفصممممممممممم فممممممممممي 

 الشركة
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ممغ ريممر المقممّر أو معممه ، وبن أوقعممه علممج مطلممق الفصممم المشمماع انصممرف 

بلج بّصته ، فال وامه الشمتراكه بيفمه وبمين شمريكه و ولمذا اختمار سميّل  أيهاً 

 .(1)مشايخفا قلّس ّ أسرارهّ اختصاصه بالمقّر له 

وفّصممل فممي المسممالك بممين ممما لممو وقممغ الصمملح علممج نصممفه أو مطلممق 

الفصم ، وبين ما بذا وقغ علج الفصم الذ  أقّر به ذو اليل ، فاختمار ممذهب 

ألّن اإلقرار مفّ ل علج اإلشاعة ، وبكمّ باالختصماص  المشهور في الثالث و

في األّولين و الختصاص الفصم وضعاً في األّول وانصرافاً فمي الثماني بلمج 

 .(2)الفصم المختّو 

واعترضه في مجمغ الفائملة : بمأّن همذا لميس ضفصميالً ، بمل ممورد كمالم 

،  (3)ه المشهور هو الثالمث و لفرضمهّ المصمالحة علمج ذلمك الفصمم المقمّر بم

 وضمام الكالم في محلّه.

المقمّر بمه بذا وقمغ  «الفصمم»وعلج كّل بمال ، فمال بشمكال فمي أّن لفمظ 

مرفه بلمج  في كالم المالك للفصم المشاع مجّرداً عن باٍل أو مقاٍل يقتهي ص 

نصفه ، يحمل علج المشاع في نصيبه ونصيب شريكه و ولهمذا أفتموا لماهراً 

الشمريكين الثابمم  يممل كممّلٍ مفهممما علممج نصممم علمج أنّممه لممو أقممّر أبممل الممرالين 

العين ، بأّن للث العين لفالن ، بممل علمج الثلمث المشماع فمي الفصميبين ، فلمو 

 كذّبه الشريك اآلخر ، دفغ المقّر بلج المقّر له نصم  ما في يله و ألنّ 
__________________ 

 .358( اختاره السيّل المجاهل في المفاهل : 1)

 .272:  4( المسالك 2)

 .349:  9( رااغ مجمغ الفائلة 3)



 3كتاب المكاسب / ج   ..............................................................................  526

المفكر ب عّ المقمّر لمالّ للسملس بتصمّرفه فمي الفصمم و ألنّمه باعتقماده بنّمما 

يستحّق الثلث ، فالسملس الفاضمل فمي يمل المفكمر نسمبته بلمج المقمّر والمقمّر لمه 

علممج  (1)علممج بمملّ سممواء و فإنّممه قمملر ضممالم مممن العممين المشممتركة ، فيمموّيع 

 االستحقاق.

و  : أّن مقتهج اإلشاعة ضف يل المقّر به علج ما في يل كّلٍ مفهمما ودع

، فيكون في يل المقّر سلس ، وفي يمل المفكمر سملس ، كمما لمو صمّرح بمذلك ، 

، وبقمراره بالفسمبة بلمج مما فمي يمل  «سلسماً  (2)بّن له في يل كّلٍ مفهمما »وقال : 

يمله ، وهمو السملس  الهير رير مسموع ، فال يجب بالّ أن يلفغ بليه للث ما في

 المقّر به ، وقل ضلم السلس اآلخر ب عّ المقّر علج المقّر له بتكذيب المفكر.

ملفوعممة : بممأّن ممما فممي يممل الهيممر لمميس عممين مالممه ، فيكممون كممما لممو أقممّر 

مقلار بّصمته المشماعة ،  (3)شخو بفصم كّلٍ من داره ودار ريره ، بل هو 

ّر ، بالّ أنّممه لّمما لممّ يجبمر المكممذّب كحّصمة المقممّر وبّصمة المقممّر لمه بمم عّ المقم

ء مّما في يله فقل ضلم سلس مشاع يوّيع علج المقمّر والمقمّر لمه علج دفغ شي

، فال معفمج لحسمابه علمج المقمّر لمه وبمله ، بالّ علمج ابتمماٍل ضمعيم ، وهمو 

ضعلّمق الهصمب بالمشماع وصممّحة ضقسميّ الهاصمب مممغ الشمريك ، فيمتمّحض ممما 

 مفه وما يأخذهيأخذه الهاصب للمهصوب 
__________________ 

 بما ألبتفاه. «ع»و  «خ»، لكن صّحح في  «فوّيع»:  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»( في 1)

 الظاهر : مفّا ، بلل مفهما.:  «ن»( في هامش 2)

 وهو.:  «ش»( في 3)
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الشممريك لففسممه ، لكفّممه ابتمممال مهممعّم فممي محلّممه وبن قممال بممه أو مممال بليممه 

 للحرج أو السيرة. (1)بعض علج ما بكي 

: بأّن التلم في هذا المقام باصمل بمإذن الشمارع  (2)نعّ ، يمكن أن يقال 

للمفكر الهاصب لحّق المقّر له باعتقاد المقّر ، والشمارع بنّمما أذن لمه فمي أخمذ 

مما يأخمذه علممج أنّمه ممن مممال المقمّر لمه ، فالشممارع بنّمما بسمب السمملس فمي يممل 

ء ، ولميس همذا كأخمذ حسمب مفمه علمج المقمّر شميالمفكر علج المقّر له ، فمال ي

الهاصب ا ءاً معيّفاً من المال عملواناً بملون بذن الشمارع بتّمج يحسمب علمج 

 كال الشريكين.

أذن لممه  (4)كممان بممإذن الشممارع وبنّممما  (3)والحاصممل : أّن أخممذ الجمم ء لّممما 

يهماح علج أن يكون من مال المقّر له و ولعلّه لذا ذكر األكثر بل نسبه في اإل

بلج األصحاب في مسألة اإلقرار بالفسمب : أّن أبمل األخموين بذا أقمّر بثالمث ، 

دفغ بليه ال ائل عّما يستحقّه باعتقاده ، وهمو الثلمث ، وال يملفغ بليمه نصمم مما 

في يله و نظراً بلج أنّه أقّر بتساويهما في مال الموّرث ، فكمّل مما بصمل كمان 

 .(6)كان كذلك  (5)لهما ، وكّل ما ضو  
__________________ 

 ( لّ نعثر عليه.1)

 ييادة : في هذا المقام. «ش»( في رير 2)

، والظمماهر ييادضهمما و لعمملم واممود  «ص»، وشممطب عليهمما فممي  «ش»فممي  «لّممما»( لممّ ضممرد 3)

 اواب لها في العبارة.

 فإنّما.:  «ن»( في مصّححة 4)

 ( أ  : هلك وضلم.5)

 .468:  2( بيهاح الفوائل 6)
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كن ال يخفج ضعم هذا االبتممال و ممن اهمة أّن الشمارع ألم م هذا ، ول

بمقتهج اإلقرار معاملة المقّر مغ المقّر له بما يقتهيه الواقغ المذ  أقمّر بمه ، 

ومن المعلوم : أّن مقتهج الواقغ لمو فمرض العلمّ بصملق المقمّر همو كمون مما 

كمون مما فمي عالمماً ، في (1)في يله علج بسب بقراره بالمفاصفة ، وأّما المفكر 

فممي يمملهما ،  (3)مّممما  (2)يممله ممماالً مشممتركاً ال يحممّل لممه مفممه بالّ ممما قابممل بقّممه 

 وال ائل بّق لهما عليه.

وأّممما مسممألة اإلقممرار بالفسممب ، فالمشممهور وبن صمماروا بلممج ممما ذكممر ، 

عتممماد ، بممل لمماهره علممج واممه اال (4)وبكمماه الكليفممي عممن الفهممل بممن شمماذان 

بمخالفتمه  (6)، بالّ أنّه صمّرح اماعمة مّممن ضمأّخر عمفهّ  (5)اعل فتواه كروايته 

 (8)، وضبعممه سممبطه  (7)للقاعمملة بتّممج قممّو  فممي المسممالك الحمممل علممج اإلشمماعة 

 الفافغ. (10)في شربي  (9)وسيّل الرياض 
__________________ 

 ييادة : فإن كان. «ص»( في مصّححة 1)

 بّصته.:  «ن»ومصّححة  «ش»ي ( ف2)

 ، وفي سائر الفسخ : عّما. «ن»ومصّححة  «ف»( كذا في 3)

 ، في باب اإلقرار بوارث آخر. 166:  7( بكاه الشيخ الكليفي في الكافي 4)

 كرواية ، لكن صّحح  في أكثرها بما ألبتفاه.:  «ش»( في رير 5)

والمحقّممق الخراسمماني فممي الكفايممة :  ، 356:  9( مممفهّ المحقّممق الثمماني فممي اممامغ المقاصممل 6)

232. 

 .145:  2 (الطبعة الحجرية)( المسالك 7)

 ( ال يوال لليفا ما يتعلّق بهذا المبحث من نهاية المرام.8)

 .246:  2( الرياض 9)

 شرح.:  «ف»( في 10)

بقممممممممممممرار أبممممممممممممل 
الشممممممممريكين فمممممممممي 
االرث بالفسمممممممممممممب 

 لشخو
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والظاهر : أّن مستفل المشهور بعض الروايا  الهعيفة المفجبمر بعممل 

 والكليفي ، بل وريرهما. أصحاب الحليث ، كالفهل

فممرو  الصمملوق مرسممالً والشمميخ مسممفلاً عممن أبممي البختممر  وهممب ابممن 

قمال : قهمج أميمر »:  السمالمعليهما، عن اعفر بن محممل عمن أبيمه  (1)وهب 

في رال ما  وضرك ورلة فأقّر أبمل الورلمة بملين علمج  السالمعليهالمممفين 

ا ورث ، وال يكمون ذلمك فمي مالمه بقملر مم (2): أنّه يل م ذلك في بّصمته ـ  أبيه

،  (4)بن أقّر الفان من الورلة وكانا عللين أُايم  ذلمك علمج الورلمة  (3) كلّه ، و

، وكمذلك بن أقمّر  (6)بقملر مما ورلما  (5)وبن لّ يكونا عللين أُل ما في بّصتهما 

أبل الورلة بأخٍ أو أُخ  فإنّما 
 يل مه ذلك في بّصته. (7)

: ممن أقمّر ألخيمه فهمو شمريك  السمالمعليهعلمي  قمال»وباإلسفاد ، قمال : 

فممي المممال ، وال يثبمم  نسممبه ، فممإن أقممّر الفممان فكممذلك ، بالّ أن يكونمما عممللين ، 

 .(8) «فيثب  نسبه ويهرب في الميراث معهّ
__________________ 

 والمصلر ، وفي سائر الفسخ : عن وهب بن وهب أبي البختر . «ش»( كذا في 1)

 والمصلر ، وفي سائر الفسخ : بقّه. «ش»( كذا في 2)

 .«ن»ييادة : كذلك ، وشطب عليها في  «ش»و  «ف»( في رير 3)

، لكفّهمما اسممتلرك  فممي هممامش  «ش»لممّ ضممرد فممي ريمر  «أُايمم  ذلممك علممج الورلمة»( عبمارة 4)

 .«ص»و  «خ»،  «ن»

 بقّهما.:  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»،  «ن»،  «ف»( في 5)

 فقط. «ش»ورد  في  «بقلر ما ورلا»( عبارة 6)

 .«ن»ومصّححة  «ش»من  «فإنّما»( كلمة 7)

، وعفهممما  442، الحممليث  199 198:  6، والتهممذيب  3714، الحممليث  189:  3( الفقيممه 8)

 .6و  5من أبواب الوصايا ، الحليث  26، الباب  402:  13الوسائل 
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 ، وضممام (1)وعن قمرب اإلسمفاد روايمة الخبمرين عمن السمفل  بمن محّممل 

 بن شاء ّ. (2)الكالم في محلّه من كتاب اإلقرار أو الميراث 
__________________ 

 .171، الحليث  52( قرب اإلسفاد : 1)

 والميراث.:  «ش»( في 2)
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 ّسْلة

لو باع ما يقبل التملّك وما ال يقبله كالخمر والخف ير صفقةً بمثمٍن وابمل 

، وباماعماً ، كمما عمن  (1)المملوك عفلنا ، كما فمي امامغ المقاصمل ، صّح في 

 .(3)، ويلّل عليه : بطالق مكاضبة الصفّار المتقلّمة  (2)الهفية 

ودعو  : انصرافه بلج صورة كون بعمض القريمة الممذكورة فيهما ممال 

الصممّحة ، بممل اللمم وم فممي  الهيممر ، ممفوعممة ، بممل ال مممانغ مممن اريممان قاعمملة

العقمود ، عمملا ممما يقمال : مممن أّن التراضممي والتعاقممل بنّمما وقممغ علممج المجممموع 

الذ  لّ يمهه الشارع قطعماً ، فمالحكّ باإلمهماء فمي المبعض ممغ عملم كونمه 

مقصوداً بالّ في ضمن المرّكب يحتماج بلمج دليمٍل آخمر ريمر مما دّل علمج بكمّ 

 و ولذا بكموا بفساد العقل العقود والشروط والتجارة عن ضراٍض 
__________________ 

( لّ نقم عليه صريحاً ، ولعلّه يستفاد مّما قاله في مسألة ما لو باع المملوك ورير المملموك 1)

 .432:  4، بيث قال : فال سبيل بلج القول بالبطالن في األخير عفلنا. انظر اامغ المقاصل 

 .209( الهفية : 2)

 .513و  365ة ( ضقلّم  في الصفح3)

بيمممممممغ مممممممما يقبمممممممل 
التملّمممممممممك ومممممممممما ال 

 يقبله

صممممحة البيممممغ فيممممما 
يقبمممممممممممل التملّمممممممممممك 

 خاّصة
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بفساد شرطه ، وقل نبّه عليه في اامغ المقاصل في باب فساد الشرط ، وذكمر 

، وضممام الكمالم فمي بماب  (1): أّن في الفرق بمين فسماد الشمرط والجم ء عسمراً 

 واإلاماع. (2)الشروط ، ويكفي هفا الفرق بالفّو 

ل الحكّ بصورة اهل المشمتر  ، لمما ذكمره فمي المسمالك نعّ ، ربما يقيّ

: من اهمة بفهمائه بلمج الجهمل بمثمن ـ  وفاقاً للمحكّي في التذكرة عن الشافعي

الصممواب  (4)، قممال فمي التممذكرة بعمل ذلممك : ولميس عفممل  بعيملاً مممن  (3)المبيمغ 

يفقمل  اآلخر ، أو كونمه مّمما ال (5)الحكّ بالبطالن فيما بذا علّ المشتر  بريّة 

 ، انتهج. (6)بليه 

ويمكن دفعه بأّن الماليم همو العلمّ بمثمن المجمموع المذ  قصمل بلمج نقلمه 

عرفماً وبن علممّ الفاقممل بعملم بمهمماء الشممارع لمه ، فممإّن هممذا العلمّ ريممر مفمماٍف 

بقيقممة ، فبيممغ الهممرر المتعلّممق لفهممي الشممارع وبكمممه عليممه  (7)لقصممل الفقممل 

 (8)ممغ قطمغ الفظمر عّمما يحكمّ عليمه ممن بالفساد ، هو ما كان ررراً في نفسه 

ّّ ما ذكر القتهج صرف مجموع الثمن بلج  الشارع ، مغ أنّه لو ض
__________________ 

 .432:  4( اامغ المقاصل 1)

 ( المراد به لاهراً مكاضبة الصفّار المشار بليها آنفاً.2)

 .163:  3( المسالك 3)

 عن.:  «ف»( في 4)

 برمة.:  «ش»( في 5)

 .473و  469:  9، ورااغ قول الشافعي في المجموع  565:  1التذكرة ( 6)

 البيغ.:  «ش»و  «ن»ونسختي بلل  «ف»( في 7)

 عن.:  «ش»و  «م»( في 8)

دعممممممممممو  ضقييممممممممممل 
الحكمممممممّ بصممممممممورة 
اهمممممممل المشمممممممتر  

 ، ودفعها
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المملمموك ، ال الممبطالن و ألّن المشممتر  القممادم علممج ضمممان المجممموع بممالثمن 

، مغ علمه بعملم سمالمة المبعض لمه قمادم علمج ضممان المملموك وبمله بمالثمن 

كما صّرح به الشهيل في محكّي الحواشي المفسوبة بليه ، بيث قمال : بّن همذا 

وبالّ لكمان البمذل بمإياء  (1)الحكّ مقيّمل بجهمل المشمتر  بعمين المبيمغ أو بكممه 

 ، انتهج. (2)المملوك و ضرورة أّن القصل بلج الممتفغ كال قصل 

مخمممالم لظممماهر المشمممهور ، بيمممث بكمممموا  سمممرهقلسلكمممن مممما ذكمممره 

التقسيط وبن كان مفاسباً لما ذكروه في بيغ ممال الهيمر ممن العمالّ : ممن عملم ب

راوعه بالثمن بلج البائغ و ألنّه سملّطه عليمه مّجانماً ، فمإّن مقتهمج ذلمك عملم 

رامموع المشممتر  بقسممط ريممر المملمموك ، بّممما لوقمموع المجممموع فممي مقابممل 

ّجانمماً كمما قممل المملموك كمما عرفمم  ممن الحواشممي وبّمما لبقمماء ذلمك القسممط لمه م

بالّ أنّمك قمل عرفم  أّن الحكمّ هفماك  (4)والمسمالك  (3)يلوح من امامغ المقاصمل 
 ال يكاد يفطبق علج القواعل. (5)

ّّ بّن طريق ضقسميط المثمن علمج المملموك وريمره يعمرف مّمما ضقملّم فمي  ل

 رة بتقويّ كّل مفهما مففرداً ،: من أّن العب (7)مال الهير  (6)بيغ ماله مغ 
__________________ 

 .«ن»، وشطب عليها في  «ش»و  «ف»في  «أو بكمه»( لّ ضرد 1)

 .210 209:  4( بكاه عفه السيّل العاملي في مفتاح الكرامة 2)

 .83 82:  4( انظر اامغ المقاصل 3)

 .164:  3( انظر المسالك 4)

 هفا.:  «ف»( في 5)

 من.:  «مغ»بلل  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»( في 6)

 ريره.:  «الهير»بلل  «ف»( في 7)

طريممممممممق ضقسمممممممميط 
الممممممممممممثمن علممممممممممممج 

 المملوك وريره
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 ونسبة قيمة المملوك بلج مجموع القيمتين.

:  (1)لكّن الكالم هفا في طريق معرفة قيمة ريمر المملموك ، وقمل ذكمروا 

بقيمتهمما  يقّوممان (2)أّن الحّر يُفرض عبلاً بصفاضه ويقّوم ، والخمر والخف ير 

عفل من يراهما ماالً ، ويعرف ضلك القيمة بشهادة عللين مّطلعمين علمج ذلمك و 

 لكونهما مسبوقين بالكفر أو مجاورين للكفّار.

 (3)ويشكل ضقويّ الخمر والخف ير بقيمتهما بذا باع الخف ير بعفموان أنّهما 

 شاة. والخممر بعفموان أنّهما خمّل فبمان الخمالف ، بمل ام م بعمضل هفما بواموب

 .(4)ضقويمهما قيمة الخّل والشاة ، كالحّر 
__________________ 

، ومفتماح  163:  8، ومجممغ الفائملة  163:  3، والمسمالك  83:  4( رااغ امامغ المقاصمل 1)

 .321:  22، والجواهر  210:  4الكرامة 

 أو الخف ير.:  «ف»( في 2)

 أنّه.:  «ص»( في مصّححة 3)

 .«ش»و  «ف»في  «كالحرّ »( لّ ضرد 4)

طريممممممممق معرفممممممممة 
قيممممممممممممممة ريمممممممممممممر 

 المملوك
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 ّسْلة

 (1) [ف: وال ة األب والجدّ ]

 يجوي لألب والجلّ أن يتصّرفا في مال الطفل بالبيغ والشراء.

بة فمي مموارد ـ  ويلّل عليه قبل اإلاماع : األخبمار المستفيهمة المصمّرِ

غ البف  في باب الف (2)كثيرة   .(3)كاح ، وفحو  سلطفتهما علج بُه 

والمشمممهور عممملم اعتبمممار العلالمممة و لألصمممل ، واإلطالقممما  ، وفحمممو  

 .(4)اإلاماع المحكي عن التذكرة علج والية الفاسق في الت ويل 

 فاعتبراها فيهما و (6)واإليهاح  (5)خالفاً للمحكّي عن الوسيلة 
__________________ 

 ( العفوان مفّا.1)

 من أبواب ما يكتسب به. 79و  78، الباب  198 و 194:  12( مفها ما في الوسائل 2)

 من أبواب عقل الفكاح وأولياء العقل. 11و  6، الباب  217و  207:  14( رااغ الوسائل 3)

 .257:  5، وبكاه عفه السيّل العاملي في مفتاح الكرامة  599:  2( التذكرة 4)

رط فمي ضصمّرف المولّي كونمه ( لّ نعثر عليه في الوسيلة ، وال علج من بكج عفه ، نعّ اشت5)

 .373،  279لقة وفي الوصّي أن يكون عادالً. رااغ الوسيلة : 

 .628:  2( بيهاح الفوائل 6)

عممممممممممملم اعتبمممممممممممار 
العلالممممممممممممة فممممممممممممي 
واليممممممممممممممممممممممة األب 

 والجلّ 
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مستلالً في األخير : بأنّها والية علج من ال يلفغ عمن نفسمه وال يصمرف عمن 

 (1)ماله ، ويستحيل من بكممة الصمانغ أن يجعمل الفاسمق أميفماً يقبمل بقراراضمه 

 .(3)ريره مغ نّو القرآن علج خالفه ، انتهج  (2)عن  وبخباراضه

التمي أشمار بليهما فمي  (4)ولعلّه أراد بفّو القرآن آية الركون بلج الظمالّ 

 ، وفي داللة اآلية نظر. (5)اامغ المقاصل 

وأضعم مفها ما ذكره في اإليهاح من االستحالة و بذ المحمذور يفملفغ 

متممج لهممر عفممله بقممرائن األبمموال  : بممأّن الحمماكّـ  كممما فممي اممامغ المقاصممل

الطفممل ع لمه ومفعممه ممن التصممّرف فمي مالممه وبلبما  اليممل  (7)بمال  (6)اخمتالل 

عليه ، وبن لّ يظهر خالفه فواليته لابتة ، وبن لّ يعلّ استعلّ باله باالاتهماد 

 ، انتهج. (8)وضتبّغ سلوكه وشواهل أبواله 

 المصلحة ، أو يكفي علم المفسلة ، (9)ضصّرفه  وهل يشترط في
__________________ 

 .«ن»، لكن شطب عليها في  «عن ريره»ييادة :  «ص»و  «ع»،  «م»،  «ن»( في 1)

 ( في المصلر : علج.2)

 .«ص»و  «ن»،  «م»في  «انتهج»( لّ ضرد 3)

 .113( هود : 4)

 .275:  11( اامغ المقاصل 5)

:  «ص»، وفممي سممائر الفسممخ ونسممخة بمملل  «ن»ونسممخة بمملل  «ص»و  «ف»( كممذا فممي 6)

 اختالف.

 ييادة : أبو. «ش»( في 7)

 ، مغ ضفاو  في بعض الكلما . 276:  11( اامغ المقاصل 8)

وهمممذا همممو األصمممّح و لراممموع  «ضصمممّرفهما»، ولعلّمممه مصمممّحم  «ضصمممّرفها»:  «ف»( فمممي 9)

 الهمير بلج األب والجلّ.

همممممممممممل ضشمممممممممممترط 
المصممممممممممممممممممملحة أو 

 علم المفسلة؟
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واموه ، يشمهل لألخيمر : بطمالق مما دّل علمج أّن ممال الولمل  ؟ءأم ال يعتبر شي

، وأنّه ومالمه ألبيمه ، كمما فمي الفبموّ   (1)للوالل ، كما في رواية سعل بن يسار 

 «أّن الوالل يأخمذ ممن ممال ولمله مما شماء»، وصحيحة ابن مسلّ :  (2)المشهور 
ل بن سفان عن الرضا صملوا  ّ عليمه : ممن محم (4)، وما في العلل عن  (3)

أّن علّممة ضحليممل مممال الولممل لوالممله و أّن الولممل موهمموب للوالممل فممي قولممه ضعممالج 

ع َو ََهالُب ِلَمالْن  َشالاُء الالذ كُورَ ) امواي  (6)ويميّمله أخبمار  .(5) ( ََهُب ِلَمالْن  َشالاُء إِ اثالا

 ضقويّ اارية االبن علج نفسه.

بصممورة بااممة األب ، كممما يشممهل لممه قولممه لكممن الظمماهر مفهمما ضقييمملها 

قلمم  ألبممي عبممل ّ »فممي روايممة الحسممين بممن أبممي العممالء ، قممال :  السممالمعليه

قممال : قوضممه بهيممر سممرف بذا  ؟: ممما يحممّل للراممل مممن مممال ولممله السممالمعليه

 وسمملّوآلهعليهّصلجرسممول ّ  (7)اضممطّر بليممه. قممال : فقلمم  لممه : فقممول 

فقمال : بنّمما امماء  ؟فقملّم أبمماه ، فقمال لمه : أنم  ومالممك ألبيمك المذ  أضماه للرامل

 بأبيه
__________________ 

 .4من أبواب ما يكتسب به ، الحليث  78، الباب  196:  12( الوسائل 1)

 .2و  1من أبواب ما يكتسب به ، الحليث  78، الباب  195:  12( الوسائل 2)

 ب ما يكتسب به ، الحليث األّول.من أبوا 78، الباب  195:  12( الوسائل 3)

 وما في علل محمل بن سفان.:  «ش»( في رير 4)

ممن أبمواب مما  78، البماب  197:  12، وعفه الوسائل  302، الباب  524( علل الشرائغ : 5)

 .49، واآلية من سورة الشور  :  9يكتسب به ، الحليث 

،  198و ،  3سمب بمه ، الحمليث ممن أبمواب مما يكت 78، الباب  195:  12( رااغ الوسائل 6)

مممن أبممواب نكمماح العبيممل  40، البمماب  543:  14و ،  2و  1مممن األبممواب ، الحممليث  79البماب 

 .4و  3،  1واإلماء ، األباديث 

 والمصلر ، وفي سائر الفسخ : قول. «ص»( كذا في 7)

ممممممما يشممممممهل لعمممممملم 
االشمممممممممممممممممممممتراط ، 

 المفاقشة فيهو
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 (1)، فقممال : يمما رسممول ّ هممذا أبممي وقممل  وسمملّوآلهعليهّصلجبلممج الفبممّي 

للمفي ميرالي من أُّمي ، فأخبره األب أنّه قل أنفقه عليمه وعلمج نفسمه ، فقمال 
ء ، : أنم  ومالمك ألبيمك. ولمّ يكمن عفمل الرامل شمي وسلّوآلهعليهّصلج (2)

 .(4) «؟!يحبس األب لالبن وسلّوآلهعليهّصلجرسول ّ  (3)فكان أ

قمال »:  السمالمعليهونحوها صحيحة أبي بم ة الثمالي عن أبمي اعفمر 

ّّ قمال  (5)لرال  وسلّوآلهعليهّصلج: قال رسول ّ  : أن  ومالك ألبيك ، لم

هللاُ )أن يأخذ من مال ابفه بالّ ما يحتماج بليمه مّمما ال بملّ مفمه و بنَّ  (6): ال نحّب 

 .(7) «(ال  ُِحب  اْلفَسا َ 

م الحممّب دون فممإّن االستشممهاد باآليممة يمملّل علممج برادة الحرمممة مممن عممل

 الكراهة ، وأنّه ال يجوي له التصّرف بما فيه مفسلة للطفل.

َوال تَْوَرباُلوا ّالاَل اْليَتاِليِم إاِلّ باِلالَّتِ: )هذا كلّه ، مهافاً بلج عموم قوله ضعالج 

ّّ في األب  (8) (ِ َ: أَْحَسنُ   بعلم الفصل. (9)فإّن بطالقه يشمل الجلّ ، ويت
__________________ 

 والمصلر. «ص»من  «وقل» ( كلمة1)

 فقال الفبّي.:  «ف»( في رير 2)

 والمصلر ، وفي سائر الفسخ : أو كان. «ص»( كذا في 3)

 .8من أبواب ما يكتسب به ، الحليث  78، الباب  197 196:  12( الوسائل 4)

 والمصلر. «ص»من  «لرال»( كلمة 5)

 ، وفي نسخة بللها : ال نحّب. «ما أُببّ »:  «ص»( في 6)

، واآليمة ممن سمورة  2من أبواب ما يكتسب به ، الحمليث  78، الباب  195:  12( الوسائل 7)

 .205البقرة : 

 .34، واإلسراء :  152( األنعام : 8)

.:  «ن»ومصّححة  «ف»( في 9) ّّ  وفي األب يت
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عتبممار عمملم المفسمملة ، بممل فممي مفتمماح ومهممافاً بلممج لهممور اإلاممماع علممج ا

علمج بناطممة  (2)اسممتظهر اإلامماع ضبعمماً لشميخه فممي شمرح القواعممل  (1)الكراممة 

امواي ضصمّرف المولّي بالمصمملحة ، ولميس ببعيمل و فقمل صممّرح بمه فمي محكممّي 

المبسمموط ، بيممث قممال : ومممن يلممي أمممر الصممهير والمجفممون خمسممة : األب ، 

ّّ قممال : وكممّل ، ووصممّي األب والجمملّ  (3)والجمملّ  ، والحمماكّ ، ومممن يممأمره ، لمم

همالء الخمسة ال يصمّح ضصمّرفهّ بالّ علمج وامه االبتيماط والحمّظ للصمهير و 

ألنّهّ بنّما نُصبوا لذلك ، فإذا ضصّرف فيه علج واٍه ال بمّظ فيمه كمان بماطالً و 

 ، انتهج. (4)ألنّه خالف ما نصب له 

لتصمّرف فمي ممال الطفمل بالّ وقال الحلّي في السرائر : ال يجوي للولّي ا

بما يكون فيه صمالح الممال ويعمود نفعمه بلمج الطفمل ، دون المتصمّرف فيمه ، 

 ، انتهج. (5)وهذا الذ  يقتهيه أُصول المذهب 

 والمحقّق (8)والشهيلان  (7)والعالّمة  (6)وقل صّرح بذلك أيهاً المحقّق 
__________________ 

 : وهذا الحكّ باماعي علج الظاهر.، وفيه  217:  4( مفتاح الكرامة 1)

ذيمل قممول العالّممة : ممغ المصمملحة للممولّج عليممه  71: الورقمة  (مخطمموط)( باشمية القواعمل 2)

 وفيه : ولاهرهّ اإلاماع علج ذلك.

 والمصلر ، وفي سائر الفسخ ييادة : لألب. «ف»( كذا في 3)

 .200:  2( المبسوط 4)

 .441:  1( السرائر 5)

 .171و  79 78:  2غ ( انظر الشرائ6)

 .360:  1، واإلرشاد  125:  1( القواعل 7)

 4و ،  166:  3، والمسمالك  403و  318:  3، والملروس  138( انظمر اللمعمة اللمشمقية : 8)

 .136:  5و ،  35و  33: 

لهممممممور االاممممممماع 
علمممممممممج اشمممممممممتراط 
عممممممملم المفسمممممممملة ، 
بمممممممممممممل وامممممممممممممود 

 المصلحة
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، بل في شرح الروضة للفاضل الهفمل  : أّن المتقملّمين  (2)وريرهّ  (1)الثاني 

واسممتظهر فممي مفتمماح  .(3)المصمملحة مممن ريممر اسممتثفاء عّممموا الحكممّ باعتبممار 

مممن عبممارة التممذكرة فممي بمماب الحجممر نفممي الخممالف فممي ذلممك بممين  (4)الكرامممة 

 .(5)المسلمين 

 سمرهقلسوقل بكي عن الشمهيل فمي بواشمي القواعمل : أّن قطمب الملين 

ّ  ال يُفم َّ  سرهقلسنقل عن العالّمة  ل : أنّه لو بماع المولّي بملون لممن المثمل ، ِلم

ألنّما قمائلون بجمواي اقتمراض مالمه وهمو يسمتل م  ؟مف لة اإلضمالف بماالقتراض

 .(6)اواي بضالفه ، قال : وضوقّم ياعماً أنّه ال يقلر علج مخالفة األصحاب 

هذا ، ولكن األقو  كفاية علم المفسلة ، وفاقاً لهير وابل من األسماطين 

 علج أكثر من (8)مفغ داللة الروايا  و ل (7)الذين عاصرناهّ 
__________________ 

 .72:  5و ،  87:  4( انظر اامغ المقاصل 1)

، والمحقّمق السمب وار  فمي  77:  6و ،  14:  4( مثل المحقّق األردبيلي فمي مجممغ الفائملة 2)

 .220و  108،  89الكفاية : 

ح : وكمذا لمو اضجمر المولي أو مأذونمه ، في ذيمل قمول الشمار 6:  (مخطوط)( المفاهل السويّة 3)

 للطفل.

 .260:  5( مفتاح الكرامة 4)

 .80:  2( انظر التذكرة 5)

 .217:  4( بكاه السيّل العاملي في مفتاح الكرامة 6)

، وصمابب الجمواهر فمي  71:  (مخطموط)( مفهّ كاشم الهطماء فمي شمربه علمج القواعمل 7)

 ، وريرهما. 297:  28و  332:  22الجواهر 

 .535( ضقلّم ضخريجها في الصفحة 8)

األقمممممممممو  كفايمممممممممة 
 علم المفسلة
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الظماهرة فمي  (1)الفهي عن الفساد ، فال ضفهض للفغ داللمة المطلقما  المتقلّممة 

 سلطفة الوالل علج الولل وماله.

، فلو سلّّ داللتهما ، فهمي مخّصصمة بمما دّل علمج  (2)وأّما اآلية الشريفة 

بمما  (3)ال طفلمه والية الجلّ وسلطفته ، الظاهرة فمي أّن لمه أن يتصمّرف فمي مم

مفسمملة لممه و فممإّن ممما دّل علممج واليممة الجمملّ فممي الفكمماح معلّممالً بممأّن  (4)لميس فيممه 

 «أنم  ومالمك ألبيمك»:  وسملّوآلهعليهّصلج، وقولمه  (5)البف  وأباهما للجملّ 
به في مهمّي نكماح الجملّ بملون  السالمعليه، خصوصاً مغ استشهاد اإلمام  (6)

من أنكر ذلك وبكّ ببطالن ذلك ممن العاّممة فمي مجلمس بذن األب و ردّاً علج 

 يلّل علج ذلك. (8)ورير ذلك  (7)بعض األُمراء 

مغ أنّه لو سلّمفا علم التخصيو ، واب االقتصار عليه فمي بكمّ الجملّ 

 ، دون األب.
__________________ 

 .537( ضقلّم  في الصفحة 1)

 .34اإلسراء :  (تِيِم إاِلّ بِالَّتِ: ِ َ: أَْحَسنُ َوال تَْوَربُوا ّاَل اْليَ )( وهي قوله ضعالج 2)

 ، وفي األخير كتب فوقه : الطفل ل. «طفل»:  «ص»و  «م»،  «ن»( في 3)

 له.:  «فيه»بلل  «ف»( في 4)

 .8من أبواب عقل الفكاح وأولياء العقل ، الحليث  11، الباب  219:  14( الوسائل 5)

و  8،  2،  1من أبمواب مما يكتسمب بمه ، األباديمث  78، الباب  197 195:  12( الوسائل 6)

9. 

 .5من أبواب عقل الفكاح وأولياء العقل ، الحليث  11، الباب  218:  14( الوسائل 7)

 ( كما في األباديث المتقلّمة آنفاً.8)
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ودعو  علم القمول بالفصمل ممفوعمة و فقمل بكمي عمن بعمض متمأّخر  

 .(1)قتراض مغ علم اليسر المتأّخرين القول بالفصل بيفهما في اال

ّّ ال خمالف لماهراً كمما ادّعمي  فمي أّن الجملّ وبن عمال يشمارك األب  (2)لم

فمي الحكمّ ، ويمملّل عليمه ممما دّل علمج أّن الشمخو ومالممه المذ  مفممه ممال ابفممه 

 .(5)علج أّن الولل ووالله لجلّه  (4)، وما دّل  (3)ألبيه 

اممملّه يقممموم مقاممممه فمممي  (6)ولمممو فُقمممل األب وبقمممي الجممملّ ، فهمممل أبممموه أو 

قوالن : ممن لماهر أّن الولمل ووالمله لجملّه ،  ؟المشاركة أو يخّو هو بالوالية

َوأُولاُلوا )، وممن أّن مقتهمج قولمه ضعمالج  (7)وهو المحكي عمن لماهر اماعمة 

ريب أولمج بقريبمه ممن البعيمل ، فففمي كون الق (8) (اأْلَْرحاِع بَْعُضُهْم أَْولح بِبَْعضل 
 مفه الجلّ مغ األب وبقي الباقي. (10)والية البعيل خرج  (9)

 التفهيل مغ االشتراك في المبلأ ، «األولج»وليس المراد من لفظ 
__________________ 

 ( لّ نعثر عليه.1)

 .102:  26، والجواهر  105( انظر المفاهل : 2)

 ( كما ضقلّم آنفاً.3)

 .«ص»و  «ن»، لكفّه استلرك في  «ش»و  «ف»في رير  «وما دلّ »لّ ضرد ( 4)

 ( مثل ما ضقلّم في الصفحة السابقة.5)

 .«و»:  «أو»بلل  «ش»و  «ع»( في 6)

، وفيممه : ويظهممر األّول مممن بطممالق الشممرائغ  105( بكمماه السمميّل المجاهممل فممي المفاهممل : 7)

 والفافغ.

 .6، واألب اب :  75( األنفال : 8)

 فيففي.:  «ص»( في 9)

 وخرج.:  «ف»( في رير 10)

مشممممممممماركة الجممممممممملّ 
 وبن عال لألب

لممممممممممو فقمممممممممممل األب 
 لجلّ وبقي ا
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 (2)ونحوه ، وهمذا محكمّي  «من فالن (1)هو أبّق باألمر »بل هو نظير قولك : 

 (6)، وللمسمألة مواضمغ أُخمر  (5)والكفايمة  (4)والمسمالك  (3)عن امامغ المقاصمل 

 ضأضي بن شاء ّ.
__________________ 

 فسخ : باألار.، وفي سائر ال «ش»و  «ف»( كذا في 1)

 .105( بكاه السيّل المجاهل في المفاهل : 2)

هكذا : وهل يكمون للجملّ األعلمج ممغ  187:  5( لّ نقم عليه بعيفه ، نعّ في اامغ المقاصل 3)

 فيه نظر. ؟واود األولج والية

 .171:  7( المسالك 4)

 ( لّ نعثر عليه في الكفاية.5)

 ( مثل كتاب الفكاح وكتاب الحجر.6)
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 545 ..................................................................................................  ةلأسم

 لةّسْ

 (1) [ف: وال ة الفويا]

من املة أولياء التصّرف في ممال ممن ال يسمتقّل بالتصمّرف فمي مالمه : 

ذكمر  (2)الحاكّ ، والمراد مفه : الفقيه الجامغ لشرائط الفتو  ، وقل رأيفما هفما 

مفاصب الفقيه ، امتثاالً ألمر أكثر ُبّهمار مجلمس الممذاكرة ، ففقمول مسمتعيفاً 

 لشرائط مفاصب لاللة :للفقيه الجامغ ل باهلل

اإلفتاء فيمما يحتماج بليهما العمامي فمي عملمه ، وممورده المسمائل  أحالد ا  

ٍّ فرعممّيٍ عليهمما.  الفرعيممة ، والموضمموعا  االسممتفباطية مممن بيممث ضرضّممب بكمم

امواي وال بشكال وال خالف في لبو  هذا المفصب للفقيه ، بالّ مّممن ال يمر  

 التقليل للعامي.

 وضفصيل الكالم في هذا المقام موكول بلج مبابث االاتهاد والتقليل.

الحكومة ، فله الحكّ بما يراه بقّما فمي المرافعما  وريرهما فمي  الثا :  

الجملممة. وهممذا المفصممب أيهمماً لابمم  لممه بممال خممالف فتممًو  ونّصمماً ، وضفصمميل 

ه والمحكموم عليمه موكمول بلمج الكالم فيه من بيث شرائط الحاكّ والمحكوم ب

 كتاب القهاء.
__________________ 

 ( العفوان مفّا.1)

 .«ف»في  «هفا»( لّ ضرد 2)

مفاصمممممب الفقيمممممه : 
االفتممممممممممممممممممممممممممممممممماء 
والحكومممممممممممممممممممممممممة 

 والوالية
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واليمممة التصمممّرف فمممي األمممموال واألنفمممس ، وهمممو المقصمممود  الثالالالال   

 ففقول : الوالية ضتصّور علج واهين : بالتفصيل هفا ،

ّول : اسمتقالل المولي بالتصممّرف ممغ قطمغ الفظممر عمن كمون ضصممّرف األ

ريره مفوطاً بإذنه أو رير مفوٍط به ، ومرامغ همذا بلمج كمون نظمره سمبباً فمي 

 اواي ضصّرفه.

الثاني : علم استقالل ريمره بالتصمّرف ، وكمون ضصمّرف الهيمر مفوطماً 

بالتصّرف ، ومراغ هذا بلج كون نظمره شمرطاً بإذنه وبن لّ يكن هو مستقال 

 في اواي ضصّرف ريره. وبين موارد الواهين عموم من واه.

ّّ بذنه المعتبر في ضصّرف الهير :  ل

 بّما أن يكون علج واه االستفابة ، كوكيل الحاكّ.

وبّما أن يكون علج واه التفويض والتولية ، كمتولّي األوقماف ممن قِب مل 

 الحاكّ.

يكون علمج وامه الرضما كمإذن الحماكّ لهيمره فمي الصمالة علمج وبّما أن 

 ميٍّ  ال ولّي له.

بذا عرفمم  هممذا ، ففقممول : مقتهممج األصممل عمملم لبممو  الواليممة ألبممل 

الممذكورة ، خرافما عمن همذا األصمل فمي خصموص  (2)ممن الواموه  (1)ء بشي

قممال ّ ضعممالج  صمملوا  ّ علمميهّ أامعممين باألدلّممة األربعممة ، الفبممّي واألئمممة

نِينَ ) ِّ  النَّبِ:  أَْولح بِاْلُمْؤ
__________________ 

، لكممن صمّحح  العبمارة فممي  «ءألخمذ شمي»، وفمي سممائر الفسمخ :  «ش»و  «ف»( كمذا فمي 1)

 «ص»حها مصمّحح بعهها بما ألبتفاه ، وفي بعهها اآلخر ورد ما ألبتفاه في الهامش ، وصمحّ 

 ء.هكذا : ألبل علج أبل في شي

 األُمور.:  «ش»( في 2)

الواليممممممممممة علممممممممممج 
 واهين

اسممممممممممتقالل ـ  1
المممممممممممممممممممممممممممممممممممولي 

 بالتصّرف

ـ ضوقّممممممممممممم  2
ضصممممممممّرف الهيممممممممر 

 علج بذنه

لبمممممممممو  الواليمممممممممة 
بممممممممممممممالمعفج األول 
للفبممممممممي واألئممممممممممة 

 السالمعليهّ
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ْن أَْ فُِسِهمْ  الراع أَْن ) و،  (1) (ِّ ّْ ناَلةل إِذا قََضالح هللاُ َوَرساُلولُاُ أَ ِّ ْؤ ُّ نل َوال  ِّ ّا كاَن ِلُمْؤ

ِرِ مْ  ّْ ْن أَ ِّ ُِ أَْن تُِصيبَُهْم فَْ يَْحذَِر الَّ )،  (2) ( َكُوَن لَُهُم اْلِخيََر ُ  ِر ّْ ِذ َن  ُخاِلفُوَن َىْن أَ

الِر ) و،  (3) (فِتْنَةٌ أَْو  ُِصيبَُهْم َىذاٌب أَِليمٌ  ّْ ساُلوَل َوأُوِلال: اأْلَ أَِطيعُوا هللاَ َوأَِطيعاُلوا الرَّ

ْنكُمْ   ، بلج رير ذلك. (5)اآلية  (.. إِ َّما َوِلي كُُم هللاُ َوَرسُولُاُ ) و،  (4) (ِّ

: ـ  كمما فمي روايمة أيموب بمن عطيمة وسملّوآلهعليهّصلجوقال الفبمّي 

لسم  أولمج أ»، وقال في يوم رملير خمّ :  (6) «أنا أولج بكّل مممن من نفسه»

 .(7) «قالوا : بلج. قال : من كف  مواله فهذا علّي مواله ؟بكّ من أنفسكّ

ية ّ كثيمرة ، واألخبار في افتراض طماعتهّ وكمون معصميتهّ كمعصم

،  (9)، ومشمهورة أبمي خليجمة  (8)يكفي في ذلك مفها مقبولمة عممر بمن بفظلمة 

، بيممث علّممل فيهمما بكومممة الفقيممه وضسمملّطه علممج الفمماس :  (10)والتوقيممغ اآلضممي 

 بأني قل اعلته كذلك ، وأنّه بّجتي عليكّ.
__________________ 

 .6( األب اب : 1)

 .36( األب اب : 2)

 .63: ( الفور 3)

 .59( الفساء : 4)

 .55( المائلة : 5)

 .14من أبواب والء ضمان الجريرة واإلمامة ، الحليث  3، الباب  551:  17( الوسائل 6)

 .158 14:  1( الحليث من المتواضرا  بين الخاّصة والعاّمة ، انظر كتاب الهلير 7)

 لحليث األّول.من أبواب صفا  القاضي ، ا 11، الباب  99 98:  18( الوسائل 8)

 .6من أبواب صفا  القاضي ، الحليث  11، الباب  100:  18( الوسائل 9)

 .555( اآلضي في الصفحة 10)

االسمممممممممممممممممممممممممتلالل 
 بالكتاب

االسمممممممممممممممممممممممممتلالل 
 بالروايا 
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 وأّما اإلاماع فهير خفّي.

وأّممما العقممل القطعممي ، فالمسممتقّل مفممه بكمممه بوامموب شممكر المممفعّ بعممل 

سممتقّل بكمممه بممأّن األُبممّوة بذا اقتهمم  معرفممة أنّهممّ أوليمماء الممفعّ ، والهيممر الم

واوب طاعة األب علج االبن فمي الجملمة ، كانم  اإلماممة مقتهمية لواموب 

طاعممة اإلمممام علممج الرعيّممة بطريممق أولممج و ألّن الحممّق هفمما أعظممّ بمراضممب ، 

 فتأّمل.

والمقصود من اميغ ذلك : دفغ مما يتموّهّ ممن أّن واموب طاعمة اإلممام 

فمي أواممره  (1)، وأنّه ال دليل علج واوب بطاعته  مختّو باألوامر الشرعيّة

 العرفيّة أو سلطفته علج األموال واألنفس.

وبالجملة ، فالمستفاد من األدلّة األربعة بعمل التتبّمغ والتأّممل : أّن لإلممام 

سلطفة مطلقة علج الرعيّة من قبل ّ ضعالج ، وأّن ضصمّرفهّ نافمذ  السالمعليه

 اً.علج الرعيّة ماٍض مطلق

 هذا كلّه في واليتهّ بالمعفج األّول.

وأّما بالمعفج الثاني أعفي اشتراط ضصمّرف الهيمر بمإذنهّ فهمو وبن كمان 

،  (2)مخالفمماً لألصممل ، بالّ أنّممه قممل ورد أخبممار خاّصممة بوامموب الرامموع بلمميهّ 

المصمالح المطلوبمة للشمارع الهيمر  وعلم اواي االستقالل لهيرهّ بالفسبة بلج

المممممأخوذة علممممج شممممخو معمممميّن مممممن الرعيّممممة ، كالحمممملود والتع يممممرا  ، 

والتصممّرف فممي أممموال القاصممرين ، وبلمم ام الفمماس بممالخروج عممن الحقمموق ، 

 ونحو ذلك.
__________________ 

 طاعته.:  «ش»( في 1)

اب أّن أهمل المذكر المذين ، بم 210و ، بماب فمرض طاعمة األئممة ،  185:  1( انظر الكمافي 2)

 283و ممن كتماب اإلماممة ،  9، الباب  172:  23أمر ّ الخلق بسمالهّ هّ األئمة ، والبحار 

 مفه. 17، وكذا الباب 

االسمممممممممممممممممممممممممتلالل 
باإلاممممممممممممممممممممممممممماع 

 والعقل

 لبمممممممممو  الواليمممممممممة
بمممممممالمعفج الثممممممماني 
واالسمممممممممممممممممممممتلالل 

 عليه
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و فمإّن الظماهر  (1)ويكفي في ذلك مما دّل علمج أنّهمّ أُولمو األممر ووالضمه 

ة التمي لمّ من همذا العفموان عرفماً : ممن يجمب الراموع بليمه فمي األُممور العاّمم

 ضحمل في الشرع علج شخو خاّص.

وكذا ما دّل علج واوب الراوع في الوقائغ الحادلة بلمج رواة الحمليث 

و فإنّمه دّل علمج أّن اإلممام همو  (2) «أنّهّ بّجتي عليكّ وأنا بّجة ّ»معلاّلً ب 

 المراغ األصلي.

وممما عممن العلممل بسممفله بلممج الفهممل بممن شمماذان عممن موالنمما أبممي الحسممن 

، بيمث قمال  السمالمعليهفي علمل باامة الفماس بلمج اإلممام  السالمعليهرضا ال

ق ، وال ملّمة »: ـ  بعل ذكر املة من العلمل ومفهما : أنّما ال نجمل فرقمة ممن الِفمر 

أمممر  (4)بالّ بقميّّ ورئمميس و لممما ال بملّ لهممّ مفمه فممي  (3)ممن الملممل عاشموا وبقمموا 

 (6)أنّمه  (5)يتمرك الخلمق بمما يعلمّ  اللين واللنيا ، فلّ يج  في بكممة الحكميّ أن

 .(8) «وال قوام لهّ بالّ به (7)ال بلّ لهّ مفه 
__________________ 

،  283:  23والة األممر ، والبحمار  السمالمعليهّ، بماب أّن األئممة  205:  1( رااغ الكافي 1)

 من كتاب اإلمامة. 17الباب 

 .555( كما في التوقيغ اآلضي في الصفحة 2)

 والمصلر : بقوا وعاشوا. «ش»، وفي  «عاشوا وال بقوا»:  «ف»ي ( ف3)

 والمصلر ، وفي سائر الفسخ : لما ال بلّ لهّ من أمر. «ش»( كذا في 4)

، وفمي  «مّمما يعلمّ»، وفمي المصملر :  «وهمو يعلمّ»:  «ع»ونسخة بلل  «خ»و  «ف»( في 5)

 بال رئيس وهو يعلّ.:  «ص»مصّححة 

 أنّهّ.:  «ف»( في 6)

 .«ش»في رير  «مفه»لّ ضرد ( 7)

 .9، ذيل الحليث  182، الباب  253( علل الشرائغ : 8)
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هممممذا ، مهممممافاً بلممممج ممممما ورد فممممي خصمممموص الحمممملود والتع يممممرا  

، وفمي الصمالة علمج الجفمائ  ممن : أّن  (1)والحكوما  ، وأنّها إلمام المسلمين 

 يه المتتبّغ.، ورير ذلك مّما يعثر عل (2)سلطان ّ أبّق بها من كّل أبل 

وكيم كان ، فال بشكال في علم اواي التصمّرف فمي كثيمٍر ممن األُممور 

العاّمممة بمملون بذنهممّ ورضمماهّ ، لكممن ال عممموم يقتهممي أصممالة ضوقّممم كممّل 

 ضصّرٍف علج اإلذن.

نعّ ، األُمور التي يراغ فيهما كمّل قموٍم بلمج رئيسمهّ ، ال يبعمل االّطمراد 

ه والمراممغ األصمملي فممي الحمموادث فيهمما بمقتهممج كممونهّ اولممي األمممر ووالضمم

الواقعمة ، والمراممغ فممي ريمر ذلممك مممن مموارد الشممّك بلممج بطالقما  أدلّممة ضلممك 

التصمّرفا  بن وامل  علممج الجمواي أو المفمغ ، وبالّ فممإلج األُصمول العمليّممة ، 

أو نائبمه الخماّص ممغ  السمالمعليهلكن بيث كان الكالم في اعتبمار بذن اإلممام 

ممن الراموع  (3)راء األُصول و ألنّها ال ضففغ مغ التمّكن التمّكن مفه لّ يج  با

 مغ علم التمّكن من الراوع بليها (4)بلج الحّجة ، وبنّما ضففغ 
__________________ 

مممن  32، البماب  221و ممن أبممواب صمفا  القاضمي ،  3، البماب  6:  18( راامغ الوسمائل 1)

ممن أبمواب مقملّما  الحملود ،  17، البماب  330و ،  3أبواب كيفية الحكّ واللعو  ، الحمليث 

، الباب األّول من أبواب بملّ المحمارب  532و من األبواب ،  32، الباب  343و ،  3الحليث 

ممن  25، البماب  29:  18و من أبمواب صمفا  القاضمي ،  3، الباب  241:  17، والمستلرك 

 أبواب مقلّما  الحلود ، وريرها.

 .4من أبواب صالة الجفاية ، الحليث  23 ، الباب 801:  2( الوسائل 2)

 .. هكذا : ألنّها بنّما ضففغ مغ علم التمّكن «ف»( العبارة في 3)

 .«ن»، لكن شطب عليها في  «ذلك»ييادة :  «ش»( في رير 4)
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 .(1)لبعض العوارض 

ّّ التعمّرض لحكمّ واليمة  وبالجملة ، فال يهّمفا التعّرض لمذلك ، بنّمما المهم

 اهين المتقلّمين ، ففقول :الفقيه بأبل الو

أّمما الواليمة علممج الوامه األّول أعفممي اسمتقالله فمي التصممّرف فلمّ يثبمم  

أّن »بعممموٍم عمملا ممما ربممما يتخيّممل مممن أخبممار واردة فممي شممأن العلممماء مثممل : 

أّن األنبيماء لمّ يوّرلموا ديفماراً وال درهمماً  (2) [ذاكو ]العلماء ورلة األنبيماء ، 

 «ٍء مفهما أخمذ بحمّظٍ وافمرولكن وّرلوا أباديث ممن أبماديثهّ ، فممن أخمذ بشمي
(3). 

 .(4) «أّن العلماء أُمفاء الرسل»و 

مجممار  األُممور بيممل العلمماء بمماهلل ، االمفماء علممج »:  السمالمعليهوقولمه 

 .(5) «بالله وبرامه

 .(6) «علماء أُّمتي كأنبياء بفي بسرائيل»:  وسلّوآلههعليّصلجوقوله 
__________________ 

 ، لكن صّحح في األخير بما ألبتفاه. «في بعض الموارد»:  «خ»و  «ف»( في 1)

 ( من المصلر.2)

 .2من أبواب صفا  القاضي ، الحليث  8، الباب  53:  18( الوسائل 3)

 (5، الحمليث  33:  1)عفا الحليثية ، بل ورد في الكمافي ( لّ نقم عليه بهذا اللفظ في مجامي4)

، نعممّ ورد بهممذا اللفممظ  «الفقهمماء أُمفمماء الرسممل»:  (5، الحممليث  46)، وفممي  «العلممماء أُمفمماء»: 

 .29083و  28952، الحليث  204و ،  183:  10في كف  العّمال 

 .37، الحليث  80:  100، وعفه في البحار  238( ضحم العقول : 5)

، ونقلممه فممي  67، الحممليث  22:  2، وعفممه البحممار  67، الحممليث  77:  4( عمموالي الآللممي 6)

 عن العالّمة في التحرير. 30، الحليث  320:  17المستلرك 

الكممممالم فممممي واليممممة 
الفقيممممممممه بممممممممالمعفج 

االسممممممممممتلالل  األّول
 عليها بالروايا 
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بّن مف لمة الفقيممه فممي »المرويّمة فممي الفقمه الرضممو  :  (1)وفمي المرسمملة 

 .(2) «هذا الوق  كمف لة األنبياء في بفي بسرائيل

أولج الفاس باألنبيماء : أعلمهمّ »في نهل البالرة :  (3) السالمعليهوقوله 

 .(4) «اآلية (إِنَّ أَْولَح النّاِس بِِإْبراِ يَم لَ َِّذ َن اتَّبَعُوُُ )بما ااهوا به 

اللهمّ اربمّ خلفمائي. قيمل : وممن »لاللماً :  وسملّوآلهعليهّصلجوقوله 

 «  ، ويمروون بمليثي وسمفّتيقمال : المذين يمأضون بعمل ؟خلفاهك يا رسول ّ
(5). 

 «قمل اعلتمه علميكّ باكمماً »فمي مقبولمة ابمن بفظلمة :  السمالمعليهوقوله 
(6). 

 .(7) «اعلته عليكّ قاضياً »وفي مشهورة أبي خليجة : 

 .(8) «هّ بّجتي عليكّ وأنا بّجة ّ»وقوله عّجل ّ فراه : 
__________________ 

 .«ف»( لّ ضرد هذه الرواية في 1)

، ذيمل  346:  78. وعفمه فمي البحمار 338:  السمالمعليه( الفقه المفسوب بلج اإلمام الرضما 2)

 .4الحليث 

 .«ف»( لّ يرد هذا الفّو في 3)

مّ أميمر الممممفين  484( نهل البالرمة : 4) ،  96، الحكممة  السمالمعليه، بماب المختمار ممن ِبك 

 .68واآلية من سورة آل عمران : 

 .7من أبواب صفا  القاضي ، الحليث  11، الباب  100 : 18( الوسائل 5)

 من أبواب صفا  القاضي ، الحليث األّول. 11، الباب  99 98:  18( الوسائل 6)

 .6من أبواب صفا  القاضي ، الحليث  11، الباب  100:  18( الوسائل 7)

 .555( ستأضي مصادره في الصفحة 8)
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 بلج رير ذلك مّما يظفر به المتتبّغ.

لكّن اإلنصاف بعل مالبظة سياقها أو صملرها أو ذيلهما يقتهمي الجم م 

بأنّها في مقمام بيمان وليفمتهّ ممن بيمث األبكمام الشمرعية ، ال كمونهّ كمالفبّي 

في أمموالهّ ، فلمو طلمب  (1)واألئمة صلوا  ّ عليهّ في كونهّ أولج بالفاس 

 دليمل علمج واموب الملفغ بليمه شمرعاً. الفقيه ال كاة والخمس ممن المكلّمم فمال

نعّ ، لمو لبم  شمرعاً اشمتراط صمّحة أدائهمما بلفعمه بلمج الفقيمه مطلقماً أو بعمل 

المطالبة ، وأفتج بذلك الفقيه ، واب اضّباعه بن كان مّممن يتعميّن ضقليمله ابتملاًء 

 أو بعل االختيار ، فيخرج عن محّل الكالم.

ر ممن األخبمار ، وامب بملهما هذا ، ممغ أنّمه لمو فمرض العمموم فيمما ذكم

المعهودة المتعارفة من وليفته ، من بيث كونمه رسموالً  (2)علج برادة الجهة 

مبلّهاً ، وبالّ ل م ضخصيو أكثر أفراد العاّم و لعلم سملطفة الفقيمه علمج أمموال 

 الفاس وأنفسهّ بالّ في موارد قليلة بالفسبة بلج موارد علم سلطفته.

 السمالمعليهل علج واموب طاعمة الفقيمه كاإلممام وبالجملة ، فأقامه الللي

 !بالّ ما خرج باللليل دونه خرط القتاد

بقي الكالم فمي واليتمه علمج الوامه الثماني أعفمي ضوقّمم ضصمّرف الهيمر 

وبيممث بّن ممموارد  السممالمعليهعلمج بذنممه ، فيممما كمان متوقّفمماً علممج بذن اإلممام 

رير مهبوطة فمال بملّ ممن ذكمر مما يكمون  السالمعليهم علج بذن اإلمام التوقّ 

 كالهابط لها ، ففقول :

 كّل معروف علّ من الشارع برادة واوده في الخارج ، بن علّ
__________________ 

 أولج الفاس.:  «ش»و  «ع»( في 1)

 .، وفي سائر الفسخ : علج برادة العاّم من الجهة «ش»و  «ف»( كذا في 2)

ة فممممممممممي مفاقشممممممممممال
 االستلالل

الكممممالم فممممي واليممممة 
الفقيممممممممه بممممممممالمعفج 

 الثاني
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كونه وليفة شخو خاّص ، كفظر األب فمي ممال ولمله الصمهير ، أو صمفٍم 

خممماّص ، كاإلفتممماء والقهممماء ، أو كمممّل ممممن يقممملر علمممج القيمممام بمممه كممماألمر 

ٍء ممن ذلمك. وبن لمّ يُعلمّ ذلمك وابتممل كونمه بالمعروف ، فال بشكال فمي شمي

 فظر الفقيه ، واب الراوع فيه بليه.مشروطاً في واوده أو واوبه ب

ّّ بن علمممّ الفقيمممه ممممن األدلّمممة امممواي ضولّيمممه  و لعممملم بناطتمممه بفظمممر  (1)لممم

خصمموص اإلمممام أو نائبممه الخمماّص ، ضمموالّه مباشممرةً أو اسممتفابةً بن كممان مّمممن 

ير  االسمتفابة فيمه ، وبالّ عّطلمه و فمإّن كونمه معروفماً ال يفمافي بناطتمه بفظمر 

والحرمان عفه عفمل فقمله ، كسمائر البركما  التمي ُبرمفاهما  مالسالعليهاإلمام 

 بفقله عّجل ّ فراه.

ومراغ همذا بلمج الشمّك فمي كمون المطلموب مطلمق واموده ، أو واموده 

 من موال خاّص.

يممه أّممما وامموب الرامموع بلممج الفقيممه فممي األُمممور المممذكورة ، فيمملّل عل

مهافاً بلج ما يستفاد من اعله باكماً ، كما في مقبولة ابن بفظلمة ، الظماهرة 

 وسمملّوآلهعليهّصلجفممي كونممه كسممائر الحّكممام المفصمموبة فممي يمممان الفبممّي 

والصمحابة فمي بلم ام الفماس بإرامماع األُممور الممذكورة بليمه ، واالنتهماء فيهمما 

ان باكماً واوب الراموع فمي بلج نظره ، بل المتبادر عرفاً من نصب السلط

:  السمالمعليهاألُمور العاّمة المطلوبة للسلطان بليه ، وبلمج مما ضقملّم ممن قولمه 

 ـ (2) «مجار  األُمور بيل العلماء باهلل االمفاء علج بالله وبرامه»
__________________ 

 بما ألبتفاه. «ن»، ولكن صّحح في  «ضوليته»:  «ش»و  «ف»( في رير 1)

 .551م في الصفحة ( ضقلّ 2)

الهمممممممممابطة لمممممممممما 
يجممممممممب اسممممممممت ذان 

 الفقيه فيه

مممممممما يممممممملل علمممممممج 
 ذان وامممممموب اسممممممت

الفقيممممممممممممممه فممممممممممممممي 
األمممممممممممممممممممممممممممممممممور 

 المذكورة
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وابتجماج الطبرسمي  (3)وكتماب الهيبمة  (2)المرو  في بكمال الملين  (1)التوقيغ 
سممأل   (5)المموارد فممي اممواب مسممائل بسممحاق بممن يعقمموب ، التممي ذكممر أنّممي  (4)

تابماً بلمج الصمابب عّجمل ّ فرامه ك (6)أن يوصمل لمي  عفهّرضيالعمر  
بخّطممه عليممه  (8)فيممه ضلممك المسممائل التممي قممل أشممكل  علممّي ، فممورد الجممواب  (7)

وأّمممما الحممموادث الواقعمممة »آالف الصمممالة والسمممالم فمممي أاوبتهممما ، وفيهممما : 

 .«فاراعوا فيها بلج رواة بليثفا و فإنّهّ بّجتي عليكّ وأنا بّجة ّ

ال بمملّ مممن لمماهراً : مطلممق األُمممور التممي  «الحمموادث»فممإّن المممراد ب 

الراموع فيهما عرفماً أو عقمالً أو شمرعاً بلمج المرئيس ، مثمل الفظمر فمي أمموال 

ف ٍه.  القاصرين لهيبٍة أو موٍ  أو صهٍر أو س 

 وأّما ضخصيصها بخصوص المسائل الشرعيّة ، فبعيل من واوه :

مفهمما : أّن الظمماهر وكممول نفممس الحادلممة بليممه ليباشممر أمرهمما مباشممرةً أو 

 راوع في بكمها بليه.استفابةً ، ال ال
__________________ 

شممممطب  «م»و  «خ»، وفممممي مصمممّححة  «والتوقيمممغ»:  «ص»و  «ع»،  «م»،  «خ»( فمممي 1)

 علج الواو.

 .4، الحليث  45، الباب  484( بكمال اللين : 2)

 .247، الحليث  4، الفصل  29( كتاب الهيبة : 3)

ممن أبمواب  11، الباب  101:  18وسائل ، وعن المصادر المتقلّمة ال 283:  2( االبتجاج 4)

 .9صفا  القاضي ، الحليث 

 أبي.:  «أنّي»بلل  «ش»و  «م»( في 5)

 .«ش»في  «لي»( لّ ضرد 6)

 .«ن»، ولكن شطب عليها في  «يذكر»ييادة :  «ن»و  «ف»( في 7)

 فورد التوقيغ.:  «ش»( في 8)

الكمممممممممممممالم فمممممممممممممي 
التوقيمممممممممممغ بلمممممممممممج 
اسمممممممممممحاق ابمممممممممممن 

 يعقوب
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فإنّممه بنّممما  و «بّجتممي علمميكّ وأنمما بّجممة ّ»ومفهمما : التعليممل بكممونهّ 

يفاسب األُمور التي يكون المراغ فيها هو الرأ  والفظر ، فكان هذا مفصمب 

من قِب ل نفسه ، ال أنّه وااب من قِب مل ّ سمبحانه علمج  السالمعليهوالة اإلمام 

بنّهمّ ُبجمل »، وبالّ كان المفاسب أن يقول :  السالمعليهالفقيه بعل ريبة اإلمام 

أنّهممّ أُمفمماء ّ علممج الحممالل »ّ فممي مقممام آخممر ب كممما وصممفه «ّ علمميكّ

 .(1) «والحرام

ومفها : أّن واوب الراوع في المسائل الشرعية بلج العلمماء المذ  همو 

مممن بممليهيّا  اإلسممالم مممن السمملم بلممج الخلممم مّممما لممّ يكممن يخفممج علممج مثممل 

بسممحاق بممن يعقمموب ، بتّممج يكتبممه فممي عمملاد مسممائل أشممكل  عليممه ، بخممالف 

اوع في المصمالح العاّممة بلمج رأ  أبمٍل ونظمره و فإنّمه يحتممل أن واوب الر

قل وّكله في ريبته بلج شمخو أو أشمخاص ممن لقاضمه  السالمعليهيكون اإلمام 

 في ذلك ال مان.

لمميس مختّصمماً بممما اشممتبه  «الحمموادث»والحاصممل : أّن الظمماهر أّن لفممظ 

 بكمه وال بالمفايعا .

ّّ بّن الفسممبة بممين مثممل هممذا التوقيممغ وبممين العموممما  الظمماهرة فممي بذن  لمم

كمّل معممروف »:  السمالمعليهالشمارع فمي كمّل معمروف لكمّل أبممل ، مثمل قولمه 

 (3) «عممون الهممعيم مممن أفهممل الصمملقة»:  السممالمعليه، وقولممه  (2) «صمملقة

 وأمثال
__________________ 

 .551 ( رااغ الصفحة1)

 .5، الباب األّول من أبواب فعل المعروف ، الحليث  521:  11( الوسائل 2)

 ، وفيه : عونك. 2من أبواب اهاد العلّو ، الحليث  59، الباب  108:  11( الوسائل 3)

الفسممممممممممممبة بممممممممممممين 
التوقيمممممممممممممممممممممممممممممممغ 
وعمومممممممممممممممممممممممما  

فممممممممممممممممممممممممممي  االذن
المعمممممممروف لكمممممممّل 

 أبل
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ذلك وبن كان  عمومماً ممن وامه ، بالّ أّن الظماهر بكوممة همذا التوقيمغ عليهما 

أو  السمالمعليهواموب الراموع بلمج اإلممام  وكونها بمف لة المفّسر اللاّل علج

،  «الحموادث الواقعمة»نائبه في األُمور العاّمة التي يفهمّ عرفماً دخولهما ضحم  

رِ )في قوله  «األمر»وضح  عفوان  ّْ  .(1) (أُوِل: اأْلَ

وعلمج ضسممليّ التفمّ ل عممن ذلمك ، فممالمراغ بعمل ضعممارض العممومين بلممج 

لم وقوعمه عمن رأ  ولمّي األممر أصالة علم مشروعيّة ذلك المعمروف ممغ عم
 هذا ، لكن المسألة ال ضخلو عن بشكال ، وبن كان الحكّ به مشهورياً. .(2)

وعلج أّ  ضقلير ، فقل لهر مّما ذكرنا : أّن ما دّل عليمه همذه األدلّمة همو 

لبو  الواليمة للفقيمه فمي األُممور التمي يكمون مشمروعيّة بيجادهما فمي الخمارج 

فروراً عفها ، بحيث لو فرض علم الفقيه كان علج الفماس القيمام بهما كفايمة. م

وأّما ما يُشّك في مشمروعيّته كالحملود لهيمر اإلممام ، وضم ويل الصمهيرة لهيمر 

األب والجمملّ ، وواليممة المعاملممة علممج مممال الهائممب بالعقممل عليممه وفسممخ العقممل 

مشمروعيّتها للفقيمه ، بمل الخيار  عفه ، ورير ذلك ، فال يثب  من ضلك األدلّة 

 ال بلّ للفقيه من استفباط مشروعيّتها من دليٍل آخر.

باألدلّمممة  السمممالمعليهنعمممّ ، الواليمممة علمممج همممذه وريرهممما لابتمممة لإلممممام 

ْن أَْ فُِسِهمْ )المتقلّمة المختّصة به ، مثل آية  ِّ نِيَن  ِّ  .(3) (أَْولح بِاْلُمْؤ
__________________ 

 .547، وضقلّم في الصفحة  (أَِطيعُوا هللاَ )عالج ( الوارد في قوله ض1)

 اولي األمر.:  «ف»( في 2)

 .6( األب اب : 3)

محلوديمممممة ممممممللول 
 األدلّة
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فمي همذا  السمالمعليهعفمه  (2): أّن بلبما  عمموم نيابمة الفقيمه  (1)وقل ضقلّم 

الفحو من الوالية علج الفاس ليقتصر في الخروج عفه علج مما خمرج بالملليل 

 دونه خرط القتاد.

 وبالجملة ، فها هفا مقامان :

أبلهما : واوب بيكال المعروف المأذون فيه بليمه و ليقمغ خصوصمياضه 

عممن نظممره ورائممه ، كتجهيمم  الميّمم  الممذ  ال ولممّي لممه ، فإنّممه يجممب أن يقممغ 

ء مممن ضركتممه للكفممن خصوصممياضه مممن ضعيممين الهاسممل والمهسممل وضعيممين شممي

 وضعيين الملفن عن رأ  الفقيه.

 الثاني : مشروعيّة ضصّرٍف خاّصٍ في نفس أو مال أو عرض.

والثابم  بمالتوقيغ وشممبهه همو األّول دون الثماني ، وبن كممان اإلفتماء فممي 

المقام الثاني بالمشروعيّة وعملمها أيهماً ممن وليفتمه ، بالّ أّن المقصمود عملم 

 داللة األدلّة السابقة علج المشروعيّة.

ّّ ما ذكر.نعّ ، لو لبت  أدلّة الفيابة   عموماً ض

ّّ بنّه قل اشمتهر فمي األلسمن وضملاول فمي بعمض الكتمب  أّن  (4)روايمة  (3)ل

 وهذا أيهاً بعل االنجبار سفلاً أو «السلطان ولّي من ال ولّي له»
__________________ 

 .553( ضقلّم في الصفحة 1)

 بما ألبتفاه. «ن»، وصّحح  في  «نيابته للفقيه»:  «ش»ير ( في ر2)

:  29، والجمواهر  54، ذيمل العائملة :  563، وعوائمل األيمام :  147:  7( كما فمي المسمالك 3)

 .44644و  44643، الحليث  309:  16، ورااغ الحليث في كف  العّمال  188

 .«ف»في  «رواية»( لّ ضرد 4)

 الحاصممممممممممممممممل : بنّ 
 هفا مقامين

التمّسمممممممك بروايمممممممة 
السمممممملطان ولمممممممّي »

 «مممممن ال ولممممّي لممممه
 ، ومفاقشتها
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دلّمة عمموم الفيابمة ، وقمل عرفم  مما يصملح أن يكمون يحتاج بلمج أ (1)مهموناً 

، وأنّه ال يخلو عن وهن في داللته ، مغ قطغ الفظمر عمن السمفل  (2)دليالً عليه 

، كممما اعتممرف بممه امممال المحقّقممين فممي بمماب الخمممس بعممل االعتممراف بممأّن 

، ويظهمر  (3) السمالمعليهالمعروف بين األصحاب كمون الفقهماء نمّواب اإلممام 

فممي  (4) «قمماطغ اللجمماج»ق الثمماني أيهمماً فممي رسممالته الموسممومة ب مممن المحقّمم

مسألة اواي أخذ الفقيه اامرة أراضمي األنفمال ممن المخمالفين كمما يكمون ذلمك 

 ، وهو في محلّه. (6)في عموم الفيابة  (5)بذا لهر الشّك  السالمعليهلإلمام 

ّّ بّن قوله  فمي المرسملة الممذكورة لميس مطلمق  « لمهمن وال ولميّ »:  (7)ل

من ِممن شممأنه أن  ممن ال ولمّي لمه ، بمل الممراد عملم الملكمة ، يعفمي : أنّمه ولمّي م 

يكون له ولّي بحسب شخصه أو صمففه أو نوعمه أو افسمه ، فيشممل الصمهير 

الذ  ما  أبوه ، والمجفون بعمل البلموغ ، والهائمب ، والممتفمغ ، والممريض ، 

ميّ  الذ  ال ولّي له ، وقاطبة المسلمين بذا كان لهمّ ِملمك والمهمج عليه ، وال

 ، كالمفتوح عفوة ، والموقوف عليهّ في األوقاف العاّمة ، ونحو ذلك.
__________________ 

: مفشأ الترديمل همو الشمّك فمي أّن المتملاول فمي األلسمفة ممتن الروايمة  سرهقلس( قال الشهيل 1)

 (.332هلاية الطالب : )بالمعفج  ونقل  باللفظ ، أو مهمونها ونقل 

 .553 551( رااغ الصفحة 2)

 ، ذيل عبارة : أو بلج نّوابه وهّ الفقهاء. 320( باشية الروضة : 3)

 .«قاطعة اللجاج»( كذا في الفسخ ، والمعروف ضسميتها ب 4)

 ، وفي سائر الفسخ : للشّك. «ص»و  «خ»،  «ف»( كذا في 5)

 .257:  1 (رسائل المحقّق الكركي)الخراج  ( قاطعة اللجاج في ضحقيق بلّ 6)

 .السالمعليهييادة :  «ف»( في 7)

المقصمممممممممود ممممممممممن 
مممممممممن وال ولممممممممّي »
 «له
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يستفاد من التوقيغ الممذكور ، وهمو اإلذن  (1)لكن يستفاد مفه ما لّ يمكن 

بممه مشممروعيّة ممما لممّ يثبمم  مشممروعيّته  (2)فممي فعممل كممّل مصمملحة لهممّ ، فثبمم  

 طوائم المذكورين.بالتوقيغ المتقلّم ، فيجوي له القيام بجميغ مصالح ال

ء ال يعممود مصمملحته بلمميهّ ، وبن كممان لمماهر نعممّ ، لمميس لممه فعممل شممي

 «ممن ال ولمّي لمه»يوهّ ذلك و بذ بعمل مما ذكرنما : ممن أّن الممراد ب  «الوليّ »

ن ِمن شأنه أن يكون لمه ولمّي ، يمراد بمه كونمه مّممن يفبهمي أن يكمون لمه ممن  م 

ون عليممه ولمميم ، لممه عليممه يقمموم بمصممالحه ، ال بمعفممج : أنّممه يفبهممي أن يكمم
(3) 

 والية اإلابار ، بحيث يكون ضصّرفه ماضياً عليه.

والحاصممل : أّن الممولّي المففممّي هممو الممولّي للشممخو ال عليممه ، فيكممون 

 (4)الممراد بمالولّي المثبم  ، ذلمك أيهماً ، فمحّصمله : بّن ّ اعمل المولّي الممذ  

 سلطان ، فافهّ.ال (5)يحتاج بليه الشخو ويفبهي أن يكون له ، هو 
__________________ 

 ، وفي سائر الفسخ : يكن. «ف»( كذا في 1)

 فثبت .:  «ص»( في 2)

 .«ص»و  «ع»، واستلرك  في  «م»لّ ضرد في  «ولّي ، له عليه»( عبارة 3)

 ، وفي سائر الفسخ : للذ . «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في 4)

 مشطوب عليه. «ص»( الهمير في 5)
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 ّسْلة

 المؤّنين (1)ىدول  ف: وال ة

اعلّ أّن ما كان من قبيل ما ذكرنا فيه والية الفقيه وهو مما كمان ضصمّرفاً 

مطلمموب الواممود للشممارع بذا كممان الفقيممه متعممذّر الوصممول ، فالظمماهر اممواي 

آلباد المممفين و ألّن المفروض كونه مطلوباً للشارع ريمر مهماف  (2)ضولّيه 

بفممرض التعممذّر ، وكونممه  (3)تبممار نظممارة الفقيممه فيممه سمماقط بلممج شممخو ، واع

شممرطاً مطلقمماً لممه ال شممرطاً اختياريمماً مخممالم لفممرض العلممّ بكونممه مطلمموب 

الواممود مممغ ضعممذّر الشممرط و لكونممه مممن المعممروف الممذ  أُمممر بإقامتممه فممي 

 .(4)الشريعة 

 اإلمام ، صحّ  (5)نعّ ، لو ابتمل كون مطلوبيّته مختّصة بالفقيه أو 
__________________ 

 العلول.:  «ص»و  «ش»( في رير 1)

 ، وفي سائر الفسخ : ضوليته. «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في 2)

 .«ن»، لكن شطب عليها في  «له»ييادة :  «ش»( في رير 3)

مرِ »( كما في اآلية : 4) مِن الُمف ك  ن  ع  مو  ي ف ه  ع روِف و  مةل ي مأُمرون  بِمالم  ّ  امَّ ت كُن  ممف كُ ل  ل عممران : آ «و 

، البمماب األّول مممن أبممواب األمممر  393:  11، وريرهمما مممن اآليمما  ، ورااممغ الوسممائل  104

 والفهي.

 واإلمام.:  «ف»( في 5)

بمممممممممملود واليممممممممممة 
 المممفين



 3كتاب المكاسب / ج   ..............................................................................  562

الراوع بلج أصمالة عملم المشمروعيّة ، كمبعض مراضمب الفهمي عمن المفكمر و 

ّّ ما بذا بله بلّ الجرح   .(1)بيث بّن بطالقاضه ال ضع

في قواعله : يجوي لآلباد ممغ ضعمذّر الحّكمام ضوليمة  سرهقلسقال الشهيل 

آبمماد التصمممّرفا  الِحك ميّمممة علمممج األصممّح ، كممملفغ ضمممرورة اليتممميّ ، لعمممموم 

وّ ضعمالج فمي »السمالم :  (3)، وقولمه عليمه  (2) (َوتَعاَو ُوا َى َح اْلبِّرِ َوالتَّْوالوى)

:  وسملّوآلهعليهّصلج، وقولمه  (4) «عون العبل ما كان العبل في عمون أخيمه

وهل يجوي أخمذ ال كموا  واألخمماس ممن الممتفمغ  .(5) «كّل معروف صلقة»

 ؟وضفريقها في أربابها ، وكمذا بقيّمة ولمائم الحّكمام ريمر مما يتعلّمق بالملعاو 

فيه واهان : واه الجواي ما ذكرنما ، وألنمه لمو ُمفمغ ممن ذلمك لفاضم  مصمالح 

 ، وهي مطلوبة هلل ضعالج. صرف ضلك األموال

ّّ ممن  وقال بعض متأّخر  العاّممة : ال شمّك أّن القيمام بهمذه المصمالح أهم

ضرك ضلمك األمموال بأيمل  الظلممة يأكلونهما بهيمر بقّهما ويصمرفونها بلمج ريمر 

مستحقّها. فإن ضُوقِّغ بمامل يصرف ذلك في واهه ، بفظ المتمّكن ضلمك األمموال 

 يه ، وبن ي س من ذلك كمابلج بين ضمّكفه من صرفها بل
__________________ 

ج.:  «ص»و  «ع»،  «خ»( في 1) ر   الح 

 .2، واآلية من سورة المائلة :  148، القاعلة  406:  1( القواعل والفوائل 2)

 عليه الصالة والسالم.:  «ف»( في 3)

ظممر ، وان 10مممن أبممواب فعممل المعممروف ، الحممليث  34، البمماب  429:  12( المسممتلرك 4)

 ، وفيمه : عمون الممممن 2من أبواب فعل المعروف ، الحمليث  29، الباب  586:  11الوسائل 

 عون أخيه. ..

 .5، الباب األّول من أبواب فعل المعروف ، الحليث  522:  11( الوسائل 5)

مممممما أفممممماده الشمممممهيل 
 امفي المق
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فمي همذا ال ممان ضعميّن صمرفه علمج الفمور فمي مصمارفه و لمما فمي ببقائمه مممن 

من ضعجيل أخذه ممغ مسميس بمااتهّ بليمه. ولمو  (1)التهرير وبرمان مستحقّيه 

لفممر بممأموال مهصمموبة بفظهمما ألربابهمما بتّممج يصممل بلمميهّ ، ومممغ اليممأس 

 .(4)العاّمممة  (3)، وعفممل العاّمممة ضصممرف فممي المصممارف  (2)يتصمملّق بهمما عممفهّ 

 انتهج.

 سمرهقلسهيل من كالم الشم «بلج آخره .. فإن ضوقّغ»والظاهر أّن قوله : 

لممّ يبمميّن واممه عمملم الجممواي ، ولعممّل  سممرهقلس، ولقممل أامماد فيممما أفمماد بالّ أنّممه 

واهه : أّن مجّرد كون هذه األُمور من المعروف ال يفمافي اشمتراطها بوامود 

اإلمام أو نائبه كما في قطغ اللعاو  وبقامة الحلود ، وكما فمي التجمارة بممال 

نهمما ممن المعممروف ال يفمافي وكولممه بلممج الصمهير الممذ  لمه أب وامملّ و فمإّن كو

 شخو خاّص.

نعّ ، لو فُرض المعروف علج واه يستقّل العقمل بحسمفه مطلقماً كحفمظ 

اليتميّ ممن الهممالك المذ  يعلمّ راحانممه علمج مفسملة التصممّرف فمي ممال الهيممر 

بهير بذنه صّح المباشمرة بمقملار يفملفغ بمه الهمرورة ، أو فمرض علمج وامه 

من ممن الحماكّ ، يفهّ من دليله اواي ضصلّ  يه لكّل أبٍل بالّ أنّمه خمرج مما لمو ضُُمّكِ

بيث دلّ  األدلّة علمج واموب براماع األُممور بليمه ، وهمذا كتجهيم  الميّم  ، 

وبالّ فمجممّرد كممون التصممّرف معروفمماً ال يممفهض فممي ضقييممل ممما دّل علممج عمملم 

 والية أبل علج مال أبل أو نفسه ،
__________________ 

 قّه.مستح:  «ف»( في 1)

 .«ص»، واستلركها مصّحح  «ويهمن»( في المصلر ييادة : 2)

 المصالح.:  «ص»( في المصلر ونسخة بلل 3)

 .148، القاعلة  406:  1( القواعل والفوائل 4)

ضأييمممممممممممممل كمممممممممممممالم 
 الشهيل وضوايهه
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ولهذا ال يل م عقل الفهولي علج المعقود له بمجمّرد كونمه معروفماً ومصملحة 

المعقممود عليممه و ألّن ، وال يفهممّ مممن أدلّممة المعممروف واليممة للفهممولي علممج 

المعممروف هممو التصممّرف فممي المممال أو الممففس علممج الواممه المممأذون فيممه مممن 

 المالك أو العقل أو الشارع من رير اهة نفس أدلّة المعروف.

وبالجملممة ، ضصممّرف ريممر الحمماكّ يحتمماج بلممج نممّوٍ عقلممي ، أو عممموم 

 شرعي ، أو خصوٍص في مورد ا ئي ، فافهّ.

بقي الكالم في اشتراط العلالمة فمي الممممن المذ  يتمولّج المصملحة عفمل 

 (1)فقل الحاكّ ، كما هو لاهر أكثر الفتاو  و بيث يعبّرون بعملول الممممفين 

 ، وهو مقتهج األصل ، ويمكن أن يستلّل عليه ببعض األخبار أيهاً :

راممل ممما  مممن أصممحابفا بهيممر »ففممي صممحيحة محمممل بممن بسممماعيل : 

صمميّة ، فرفممغ أمممره بلممج قاضممي الكوفممة ، فصمميّر عبممل الحميممل القمميّّ بمالممه ، و

وكان الرال خلّم ورلة صهاراً ومتاعاً واوار  ، فباع عبمل الحميمل المتماع 

، فلّما أراد بيغ الجوار  ضعم قلبه عن بيعهّن ، بذ لّ يكن الميّ  صيّر بليمه 

 فمروج ، قمال : فممذكر  بمأمر القاضمي و ألنّهمنّ  (2)وصميّة ، وكمان قياممه فيهما 

، وقلم  لمه : يممو  الرامل ممن أصمحابفا ، وال  السمالمعليهذلمك ألبمي اعفمر 

 ، فيقيّ القاضي راالً مفّا لبيعهنّ  (3)يوصي بلج أبل ، ويخلّم اوار  
__________________ 

و  31:  2، والريماض  444و  403و  323:  18، والحملائق  259:  6( كما في المسمالك 1)

 .272:  22والجواهر ،  59

 بهذا.:  «فيها»بلل  «ش»( في 2)

 الجوار .:  «ش»( في 3)

اشمممممممتراط العلالمممممممة 
 عليه واللليل
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، فمما ضمر  فمي  (1)أو قال : يقوم بذلك رالل مفّا فيهعم قلبه و ألنّهمّن فمروج 

 .(4) «مثل عبل الحميل فال بأس (3) مثلك و (2)قال : بذا كان القيّّ  ؟ذلك

ماللممة فممي التشمميّغ ، أو فممي بفمماء علممج أّن المممراد مممن المماللممة : أّممما الم

الولاقة ومالبظة مصلحة اليتيّ وبن لّ يكن شيعيّاً ، أو في الفقاهة بمأن يكمون 

 عموماً في القهاء بين المسلمين أو في العلالة. السالمعليهمن نّواب اإلمام 

الثالث مفاٍف إلطالق المفهوم اللاّل علج لبو  البمأس ممغ  (5)واالبتمال 

ضعذّره. وهذا بخالف االبتماال  األُخر و فإّن البمأس لابم  علم الفقيه ولو مغ 

للفاسممق أو الخممائن أو المخممالم وبن ضعممذّر ريممرهّ ، فت ع مميّن أبمملها 
المملائر  (6)

 بيفها ، فيجب األخذ في مخالفة األصل باألخّو مفها ، وهو العلل.

مانة ومالبظة مصملحة اليتميّ لكن الظاهر من بعض الروايا  كفاية األ

 ، فيكون مفّسراً لالبتمال الثاني في واه المماللة المذكورة في الصحيحة.
__________________ 

 .«ص»، واستلرك  في هامش  «ش»لّ ضرد في رير  «قال فذكر  بلج فروج»( عبارة 1)

 ييادة : به. «ش»و  «ص»( في 2)

 أو.:  «ص»( في 3)

، وفمي ريمر  2من أبواب عقل البيمغ وشمروطه ، الحمليث  16الباب ،  270:  12( الوسائل 4)

 ييادة : الخبر. «ش»

 ، وفي سائر الفسخ : وابتمال. «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في 5)

 أبلهما.:  «ف»( في 6)

لممممممممماهر بعمممممممممض 
الروايمممممما  كفايممممممة 

 األمانة
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رامل مما  وبيفمي وبيفمه قرابمة وضمرك »ففي صحيحة علي بن رئماب : 

ِص ، فممما ضممر  فمميمن وامموار  ولممّ يممو (1)أوالداً صممهاراً ومماليممك رلمانمماً 

: بن  (3)قمال  ؟ومما ضمر  فمي بميعهّ ؟أُّم ولمل (2)يشتر  مفهّ الجاريمة فيتّخمذها 

 .(5)كان ممأاوراً فميهّ  (4) كان لهّ ولّي يقوم بأمرهّ ، باع عليهّ ونظر لهّ و

فقممال : ال  ؟أُّم ولممل (6)قلمم  : فممما ضممر  فمميمن يشممتر  مممفهّ الجاريممة ويتّخممذها 

هّ القميّّ بمأمرهّ الفمالر فيمما يصملحهّ ، ولميس لهمّ أن بأس بذلك بذا باع علي

 .(7) «يراعوا فيما فعله القيّّ بأمرهّ الفالر فيما يصلحهّ

في رال ما  وله بفون وبفا  صمهار »ومولّقة يرعة ، عن سماعة : 

 كيم يصفغ (8)وكبار ، من رير وصيّة ، وله خلم ومماليك وعقل 
__________________ 

 .«ص»و  «ش»في رير  «اناً رلم»( لّ ضرد 1)

:  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ن»، وفمممممممي  «ويتّخمممممممذها»:  «ن»ومصمممممممّححة  «ص»( فمممممممي 2)

 يتخذها.:  «ش»، وفي  «ويجلها»

 ييادة : فقال. «ش»و  «ص»( في 3)

 شطب علج الواو. «ن»( في 4)

 .«ص»، واستلرك  في  «ش»في رير  «فيهّ»( لّ ضرد 5)

 بما ألبتفاه. «ن»ولكن صّحح  في ويجلها ، :  «ش»و  «ص»( في رير 6)

، وال واممه لهمما بذ الحممليث  «ص»ييممادة : الخبممر ، وشممطب عليهمما فممي  «ش»( فممي ريممر 7)

 من أبواب عقل البيغ وشروطه. 15، الباب  269:  12مذكور بتمامه ، رااغ الوسائل 

ممة وعقمر ، ولمّ ضمرد الكل:  «ش»طبقاً للمصادر الحليثية ، وفمي  «ص»( كذا استلرك  في 8)

 في سائر الفسخ.
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و  (2)قال : بن قام رال لقة قاسممهّ ذلمك كلّمه فمال بمأس  ؟(1)الورلة بقسمة ذلك 

بفاًء علج أّن المراد من يولق به ويطمم ّن بفعلمه عرفماً وبن لمّ يكمن فيمه ملكمة 

 العلالة.

لكن في صحيحة بسماعيل بن سعل ما يملّل علمج اشمتراط ضحقّمق عفموان 

عمن راممل يممو  بهيممر وصمميّة ،  السممالمعليهرضمما قممال : سمأل  ال»العلالمة : 

ممن ريمر أن  (3)ء ممن خلممه ومتاعمه يحّل شراء شيأوله ولل صهار وكبار ، 

 (4)فممإن ضمموالّه قمماٍض قممل ضراضمموا بممه ولممّ يسممتخلفه  ؟يتممولّج القاضممي بيممغ ذلممك

: بذا كممان األكممابر مممن  السممالمعليهقممال  ؟يطيممب الشممراء مفممه أم الأالخليفممة ، 

 .(5) «ي البيغ فال بأس بذا رضي الورلة بالبيغ وقام علل في ذلكولله معه ف

هذا ، والذ  يفبهمي أن يقمال : بنّمك قمل عرفم  أّن واليمة ريمر الحماكّ ال 

ضثب  بالّ في مقام يكون عموم عقلي أو نقلي يلّل علج راحان التصملّ  لمذلك 

ليه ، فمما ورد فيمه نمّو خماّص المعروف ، أو يكون هفاك دليل خاّص يلّل ع

خصوصاً فقل يشمل الفاسمق وقمل ال  (6)علج الوالية اضّبغ ذلك الفّو عموماً أو 

 يشمل.
__________________ 

 .«ص»، واستلرك  في مصّححة  «الميراث»( في المصادر الحليثية ييادة : 1)

 .2من أبواب أبكام الوصايا ، الحليث  88، الباب  474:  13( الوسائل 2)

خمممملمهّ :  «ص»متمممماعهّ ، وفمممي نسممممخة بممملل :  «ع»و  «م»و  «ن»( فمممي نسممممخة بممملل 3)

 ومتاعهّ.

 ، وفي التهذيب والوسائل : لّ يستعمله. «لّ يستأمره»( في الكافي : 4)

 من أبواب عقل البيغ ، الحليث األّول. 16، الباب  270 269:  12( الوسائل 5)

 .«و»:  «أو»بلل  «ف»( في 6)

رأ  المملّممممممممممممممممممم 
 في المسألة
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رد فيه العموم ، فالكالم فيه قل يقغ فمي امواي مباشمرة الفاسمق وأّما ما و

وضكليفه بالفسبة بلج نفسه ، وأنّه هل يكون مأذوناً ممن الشمرع فمي المباشمرة ، 

وقل يكون بالفسبة بلج ما يتعلّق من فعله بفعل ريره بذا لّ يعلمّ وقوعمه  ؟أم ال

 علج واه المصلحة ، كالشراء مفه مثالً.

أّممما األّول : فالظمماهر امموايه ، وأّن العلالممة ليسمم  معتبممرة فممي مفصممب 

:  السممالمعليهالمباشممرة و لعممموم أدلّممة فعممل ذلممك المعممروف ، ولممو مثممل قولممه 

َوال تَْوَرباُلالوا )، وعممموم قولمه ضعممالج  (1) «عمون الهممعيم ممن أفهممل الصملقة»

 ونحو ذلك. (2) ( أَْحَسنُ ّاَل اْليَتِيِم إاِلّ بِالَّتِ: ِ :َ 

، قمل عرفم  أنّهما محمولمة علمج ـ  وصحيحة محمل بن بسماعيل السابقة

وريمر ذلمك مّمما  (3)، بمل ومولّقمة يرعمة ـ  صحيحة علي بمن رئماب المتقلّممة

سيأضي. ولو ضرضّب بكّ الهير علج الفعل الصحيح مفمه ، كمما بذا صملّج فاسمق 

عن ريره بذا علّ صلور الفعمل مفمه  علج ميّ  ال ولّي له ، فالظاهر سقوطها

وشمّك فمي صمّحته ، ولممو شمّك فمي بمملوث الفعمل مفمه وأخبممر بمه ، ففمي قبولممه 

 بشكال.

وأّما الثاني : فالظاهر اشتراط العلالة فيه ، فال يجموي الشمراء مفمه وبن 

 ن يله.ادّعج كون البيغ مصلحة ، بل يجب أخذ المال م

ويمملّل عليممه بعممل صممحيحة بسممماعيل بممن سممعل المتقلّمممة ، بممل ومولّقممة 

 : أّن عموم أدلّة القيام بذلكـ  يرعة ، بفاء علج برادة العلالة من الولاقة
__________________ 

عونممك »، وفيممه :  2مممن أبممواب اهمماد العمملّو ، الحممليث  59، البمماب  108:  11( الوسممائل 1)

 .«.. للهعيم

 .34، واإلسراء :  152نعام : ( األ2)

 .566 564( رااغ الصفحة 3)

لم الظمممممممممماهر عمممممممممم
ر العلالممممممممة اعتبمممممممما

 في المباشرة

 الظمممممماهر اشممممممتراط
العلالمممممممممممة فيمممممممممممما 
يتعلمممممممممممق بفعمممممممممممل 

 الهير
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المعروف ال يرفغ اليمل عفهما بمجمّرد ضصمّرف الفاسمق و فمإّن واموب بصمالح 

 عن الهير بمجّرد ضصّرف الفاسق. (1)مال اليتيّ ومراعاة ربطته ، ال يرضفغ 

وال يجل  هفا بمل فعل المسلّ علمج الصمحيح ، كمما فمي مثمال الصمالة 

و ألّن الوااممب هفمماك هممي صممالة صممحيحة ، وقممل علممّ صمملور أصممل  المتقمملّم

الصمالة مممن الفاسممق ، وبذا شممّك فممي صمّحتها أُبممري  بأصممالة الصممّحة. وأّممما 

الحكّ فيما نحن فيه ، فلّ يحممل علمج التصمّرف الصمحيح ، وبنّمما ُبممل علمج 

والشّك فمي أصمل ضحقّمق ذلمك ،  «بصالح المال ومراعاة الحال»موضوعٍ هو 

 ا لو أخبر فاسق بأصل الصالة مغ الشّك فيها.فهو كم

وبن ش   قل  : بّن شمراء ممال اليتميّ ال بملّ أن يكمون مصملحة لمه ، وال 

ذلك بأصالة صّحة البيغ من البائغ ، كما لو شّك المشتر  فمي بلموغ  (2)يحري 

 البائغ ، فتأّمل.

غ مال الصهير لّ يل م الفسمخ مم (3)نعّ ، لو وال في يل الفاسق لمن من 

المشممتر  وأخممذ الممثمن مممن الفاسممق و ألّن مممال اليتمميّ الممذ  يجممب بصممالبه 

وبفظه من التلم ال يعلّ أنّه المثمن أو الممثمن ، وأصمالة صمّحة المعاملمة ممن 

 الطرفين يحكّ باألّول ، فتلبّر.

ّّ بنّممه بيمث لبمم  امواي ضصممّرف الممممفين ، فالظمماهر أنّمه علممج واممه  لم

التكليم الواوبي أو الفلبي ، ال علج وامه الفيابمة ممن بماكّ الشمرع ، فهمالً 

 ، فمجّرد وضغ العلل السالمعليهعن كونه علج واه الفصب من اإلمام 
__________________ 

 ال ضرضفغ.:  «ص»( في رير 1)

:  أيهماً ، وفمي سمائر الفسمخ «ص»، واسمتظهره مصمّحح  «خ»ونسخة بلل  «ف»( كذا في 2)

 وال يجوي.

 .«ف»في  «من»( لّ ضرد 3)

جممممممممممممموي هممممممممممممل ي
م ابمممممممممممة مممممممممممن 
ضصمممممممممممل  ممممممممممممن 

 المممفين
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 يله علج مال يتيّ ال يواب مفغ  اآلخر وم ابمته بالبيغ ونحوه.

ولو نقله بعقل اائ  ، فوال اآلخر المصلحة في استرداده ، اماي الفسمخ 

أو مطلمق  (1)بذا كان الخيار لابتاً بأصل الشرع أو بجعلهما مغ اعلمه للصمهير 

 (3)أراد بيعمممه ممممن شمممخو  (2)قمممل. وأّمممما لمممو وليّمممه ممممن ريمممر ضخصممميو بالعا

 وعّرضه لذلك ااي لهيره بيعه من آخر مغ المصلحة وبن كان في يل األّول.

بكممّ  (5)المممممفين ال ي يمل عممن  (4)وبالجملمة ، فالظمماهر أّن بكمّ عمملول 

 األب والجلّ من بيث اواي التصّرف لكّلٍ مفهما ما لّ يتصّرف اآلخر.

فلممو عمميّن فقيممه مممن يصمملّي علممج  ؟أّممما بّكممام الشممرع ، فهممل هممّ كممذلكو

الميّ  الذ  ال ولّي لمه ، أو ممن يلمي أموالمه ، أو وضمغ اليمل علمج ممال يتميّ ، 

 ؟فهل يجوي لآلخر م ابمته ، أم ال

الذ  يفبهي أن يقال : بنّه بن اسمتفلنا فمي واليمة الفقيمه بلمج مثمل التوقيمغ 

مممة قبممل وقمموع التصممّرف المماليم و ألّن المخاطممب ، امماي الم اب (6)المتقمملّم 

 بواوب برااع األُمور بلج الحّكام هّ العواّم ، فالفهي عن الم ابمة
__________________ 

:  «ع»لليتممميّ ، وفممي نسمممخة بممملل :  «خ»ونسمممخة بمملل  «ص»و  «ع»،  «م»،  «ن»( فممي 1)

 للصهير.

 .«ن»في  «أّما»طب علج ، وش «أّما»:  «ف»، وفي  «ش»في  «وأّما»( لّ ضرد 2)

 بما ألبتفاه. «ص»و  «ن»شخصه ، وصّحح  في :  «ش»و  «ف»( في رير 3)

 بما ألبتفاه. «ص»، وصّحح  في  «العلول»:  «ش»( في رير 4)

 .«ن»، كما في مصّححة  «علج»( كذا ، والمفاسب 5)

 .555( ضقلّم في الصفحة 6)

م ابممممممممممة فقيمممممممممه 
 لفقيه آخر
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، فمال يجمب  السمالمعليهاإلممام يختّو بهّ ، وأّما الحّكام فكّل ممفهّ بّجمة ممن 

علج وابل مفهّ برااع األمر الحمادث بلمج اآلخمر ، فيجموي لمه مباشمرضه وبن 

كان اآلخر دخمل فيمه ووضمغ يمله عليمه ، فحمال كمّل ممفهّ بمال كمّلٍ ممن األب 

والجلّ فمي أّن الفافمذ ضصمّرف السمابق ، وال عبمرة بملخول اآلخمر فمي مقملّما  

ف اآلخر ، كما يجوي ألبمل الحماكمين ضصملّ  ذلك وبفائه علج ما يهاير ضصرّ 

المرافعة قبل بكّ اآلخر وبن بهر المترافعان عفله وأبهمر الشمهود وبفمج 

 علج الحكّ.

، وأّن فعمل الفقيمه  (2)عمومما  الفيابمة  (1)وأّمما لمو اسمتفلنا فمي ذلمك بلمج 

كفعل اإلمام ، ونظره كفظره المذ  ال يجموي التعملّ  عفمه ال ممن بيمث لبمو  

ة له علج األنفس واألموال بتّمج يقمال : بنّمه قمل ضقملّم عملم لبمو  عمموم الوالي

، بمل ممن بيمث واموب براماع األُممور الحادلمة  (3)يلّل علج الفيابمة فمي ذلمك 

 السمالمعليهبليه و المستفاد من ضعليل الراوع فيها بلج الفقيه بكونه بّجمة مفمه 

في أمر ووضغ يمله  علج الفاس فالظاهر علم اواي م ابمة الفقيه الذ  دخل

عليه وبفج فيه بحسب نظره علج ضصّرف وبن لّ يفعل نفس ذلك التصمّرف و 

ألّن دخوله فيه كلخول اإلمام ، فلخول الثاني فيمه وبفماهه علمج ضصمّرف آخمر 

 كم ابمة (5)له ، فهو  (4)م ابمة 
__________________ 

 سخ : علج.، وفي سائر الف «ص»ونسخة بلل  «خ»و  «ن»،  «ف»( كذا في 1)

 .552 551( المتقلّمة في الصفحة 2)

 .553( رااغ الصفحة 3)

 ي ابمه.:  «ع»و  «م»،  «خ»،  «ف»( في 4)

 .«ف»في  «فهو»( لّ ضرد 5)
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ال ضشممل مما كمان فيمه  السمالمعليه، فأدلّة الفيابة عمن اإلممام  السالمعليهاإلمام 

 .السالمعليه (1)م ابمة اإلمام 

: الفمرق بمين الحّكمام ، وبمين األب والجملّ و ألاممل فقمل لهمر مّمما ذكرنما 

 الفرق بين كون كّل وابل مفهّ بّجة وبين كون كّل وابل مفهّ نائباً.

وربممما يتمموّهّ : كممونهّ بيف ممٍذ كممالوكالء المتعمملّدين ، فممي أّن بفمماء وابممل 

أمر مأذون فيه ال يمفغ اآلخر عن ضصّرٍف مهايٍر لمما بفمج عليمه  (2)مفهّ علج 

 األّول.

ويفمملفغ بممأّن الممموكالء بذا فرضمموا وكممالء فمممي نفممس التصممّرف ال فمممي 

مقلّماضه ، فما لّ يتحقّق التصّرف من أبلهّ كمان اآلخمر مأذونماً فمي ضصمّرٍف 

مهايٍر وبن بفج عليه األّول ودخل فيه ، أّمما بذا فرضموا وكمالء عمن الشمخو 

رضمفا الوابل بحيث يكون بل امهّ كإل امه ودخمولهّ فمي األممر كلخولمه ، وف

أيهاً علم داللة دليل وكالتهّ علج اإلذن في مخالفة نفمس الموّكمل ، والتعملّ  

عّما بفج هو عليه مباشرةً أو استفابةً ، كان بكمه بكّ مما نحمن فيمه ممن ريمر 

 ييادة وال نقيصة.

والوهّ بنّما نشمأ ممن مالبظمة التموكيال  المتعارفمة للموكالء المتعملّدين 

 ، فتأّمل. المتعلّقة بففس ذ  المقلّمة

هذا كلّه مهافاً بلمج لم وم اخمتالل نظمام المصمالح المفوطمة بلمج الحّكمام 

 الذ  شاع فيه القيام بولائم الحّكام مّمن (3)سيّما في مثل هذا ال مان 
__________________ 

 لإلمام.:  «ف»( في 1)

 في.:  «علج»بلل  «ف»( في 2)

، وفمممي سمممائر الفسمممخ : همممذا  «نهمممذه األيمممما»:  «ص»و  «خ»، وفمممي  «ش»( كمممذا فمممي 3)

 األيمان.
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 يلّعي الحكومة.

وكيم كان ، فقل ضبيّن مّما ذكرنا علم اواي م ابمة فقيٍه لمثلمه فمي كمّل 

ممال اليتميّ  (1)بل ام قولّي أو فعلّي يجب الراوع فيه بلج الحماكّ ، فمإذا قمبض 

من شخو أو عميّن شخصماً لقبهمه أو اعلمه نمالراً عليمه ، فلميس لهيمره ممن 

 حّكام مخالفة نظره و ألّن نظره كفظر اإلمام.ال

ضصلّ  مجتهمٍل لمرافعمٍة ضصملّاها مجتهمل آخمر قبمل الحكمّ  (2)وأّما اواي 

فيها بذا لّ يعرض عفها بل بفج علمج الحكمّ فيهما و فمألّن واموب الحكمّ فمرع 

 سمال من له الحكّ.

ّّ بنّه رير األب والجلّ مالبظمة الهبطمة لليتميّ  (3)هل يشترط في والية  ل

 ؟.، أم ال

 (6)كثيمر  (5)، ولكمن لماهر  (4)ذكر الشهيل فمي قواعمله : أّن فيمه واهمين 

مممن كلممماضهّ : أنّممه ال يصممّح بالّ مممغ المصمملحة ، بممل فممي مفتمماح الكرامممة : أنّممه 

 الظاهر من التذكرة في باب الحجر كونه اضّفاقياً بين ، وأنّ  (7)باماعي 
__________________ 

 أقبض.:  «ش»و  «ف»( في رير 1)

 علم اواي.:  «ف»( في 2)

 ( كذا ، وفي التعبير ما ال يخفج.3)

 .579، وسيأضي نّو كالمه في الصفحة  133، القاعلة  352:  1( رااغ القواعل والفوائل 4)

 لهر.:  «ص»و  «خ»( في 5)

 .«ن»، واستلرك  في هامش  «ش»و  «ف»ورد  في  «كثير»( كلمة 6)

 .217:  4( مفتاح الكرامة 7)

هممممل يشمممممترط فمممممي 
ب واليمممممة ريمممممر األ

والجمممممممل مالبظمممممممة 
دعممممممو  االاممممممماع  ؟الهبطة لليتيّ

علمممممممممج اشمممممممممتراط 
 المصلحة
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، وقمل  (2)، وعن شيخه في شرح القواعل : أنّه لاهر األصمحاب  (1)المسلمين 

 .(3)عرف  ضصريح الشيخ والحلّي بذلك بتّج في األب والجلّ 

: ـ  ويلّل عليه بعل مما عرفم  ممن أصمالة عملم الواليمة ألبمل علمج أبمل

، وبيمث بّن  (4) (َوال تَْوَربُوا ّاَل اْليَتِيِم إاِلّ باِلالَّتِ: ِ الَ: أَْحَسالنُ )عموم قوله ضعالج 

المتعّرضمين ضوضيح معفمج اآليمة علمج مما يفبهمي لمّ أامله فمي كمالم أبمل ممن 

لبيممان آيمما  األبكممام ، فممال بممأس بتوضمميح ذلممك فممي هممذا المقممام ، ففقممول : بّن 

 أربعة : (5)في اآلية يحتمل معاني  «القرب»

والتحريممك بتّممج مممن مكممان بلممج آخممر ، فممال  (6)األّول : مطلممق التقليممب 

 أبل. (8)علج بال أو عفل  (7)يشمل مثل ببقائه 

وضممغ اليمل عليممه بعمل أن كممان بعيملاً عفممه ومجتفبماً ، فممالمعفج : الثماني : 

ضجفّبوا عفه ، وال ضقربوه بالّ بذا كمان القمرب أبسمن ، فمال يشممل بكمّ مما بعمل 

 .(9)الوضغ 

 الثالث : ما يعلّ ضصّرفاً عرفاً كاالقتراض والبيغ واإلاارة وما أشبه
__________________ 

 .80:  2، وانظر التذكرة  260:  5فتاح الكرامة ( استظهره السيّل العاملي في م1)

 .71: الورقة  (مخطوط)( شرح القواعل 2)

 .539( رااغ الصفحة 3)

 .34، واإلسراء :  152( األنعام : 4)

 معان.:  «ف»( في 5)

 ، وفي سائر الفسخ : التقلّب. «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في 6)

 البقاء.:  «ف»( في 7)

 باله وعفل. علج:  «ص»( في مصّححة 8)

 بعل االرضكاب.:  «ش»ونسخة بلل  «خ»و  «ف»( في 9)

االسممممممتلالل بقولممممممه 
َوال )ضعممممممممممممممممممممممالج 

ّالالالالالالالالالالاَل تَْوَرباُلالالالالالالالالالوا 
 إاِلّ باِلالالالالالالَّتِ: اْليَتاِلالالالالاليمِ 

 (ِ َ: أَْحَسنُ 

محمممممتمال  معفممممممج 
 «القرب»
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ذلك فال يلّل علج ضحريّ ببقائه بحاله ضحم  يمله بذا كمان التصمّرف فيمه أبسمن 

 مفه ، بالّ بتفقيح المفاط.

ّّ ممن الفعمل  الرابغ : مطلق األممر االختيمار  المتعلّمق بممال اليتميّ ، أعم

ال اليتيّ فعالً أو ضركاً بالّ ما كمان أبسمن والترك ، والمعفج : ال ضختاروا في م

من ريره ، فيلّل علج برمة اإلبقاء فمي الفمرض الممذكور و ألّن ببقماءه قمربل 

 له بما ليس أبسن.

فممي اآليمممة ، فيحتمممل أن يممراد بممه لمماهره ممممن  «األبسممن»وأّممما لفممظ 

فيحتمممل التصممّرف التفهمميل ، ويحتمممل أن يممراد بممه الحسممن. وعلممج األّول ، 

األبسمن مممن ضركمه كممما يظهمر مممن بعممض ويحتممل أن يممراد بمه لمماهره وهممو 

األبسن مطلقاً من ضركه ومن ريمره ممن التصمّرفا . وعلمج الثماني ، فيحتممل 

أن يراد ما فيه مصلحة ، ويحتمل أن يراد به ما ال مفسلة فيمه ، علمج مما قيمل 

 .(1): من أّن أبل معاني الحسن ما ال برج في فعله 

ّّ بّن الظمماهر مممن ابتممماال   هممو الثالممث ، ومممن ابتممماال   «القممرب»لمم

 هو االبتمال الثاني ، أعفي التفهيل المطلق. «األبسن»

وبيف ٍذ فإذا فرضفا أّن المصلحة اقته  بيغ مال اليتيّ ، فبعفماه بعشمرة 

 ّّ ليتميّ ببقماء الملراهّ أو اعلهما ديفماراً ، فرضمفا أنّمه ال يتفماو  ل (2)دراهّ ، ل

فأراد الولّي اعلهما ديفماراً ، فمال يجموي و ألّن همذا التصمّرف لميس أصملح ممن 

ضركه ، وبن كان يجموي لفما ممن أّول األممر بيمغ الممال بالمليفار و لفمرض عملم 

 التفاو  بين اللراهّ والليفار بعل ضعلّق المصلحة بجعل المال نقلاً.
__________________ 

 ( لّ نعثر علج قائله.1)

 ييادة : لو. «ف»( في 2)

محمممممتمال  معفممممممج 
 «األبسن»

الظممممممممممماهر ممممممممممممن 
ابتمممممممممممممممممممممممممماال  

و  «القممممممممممممممممممممرب»
 «األبسن»
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 بمعفج ما ال مفسلة فيه ، فيجوي. «الحسن»أّما لو اعلفا 

بمالمعفج الرابممغ و ألنّمما بذا فرضممفا أّن القممرب  «القممرب»وكمذا لممو اعلفمما 

ّّ ببقمماء ممال اليتمميّ علمج بالممه كممما همو االبتمممال الرابمغ فيجمموي التصممّرف  يعم

ن األبسن هو اعل مال اليتيّ نقلاً ، فكمما أنّمه مخيّمر فمي المذكور و بذ بعل كو

االبتملاء بممين اعلمه دراهممّ أو ديفمماراً ألّن القملر المشممترك أبسمن مممن ريممره ، 

علمج اآلخمر فيخيّمر فكمذلك بعمل اعلمه  (1)وأبل الفردين فيه ال م يّمة ألبملهما 

بماً ، والقملر دراهّ بذا كان كلم من ببقاء اللراهّ علج بالها واعلها ديفماراً قر

الفمردين ال م يّمة فيمه علمج اآلخمر فهمو  (2)المشترك أبسن من ريمره ، وأبمل 

 مخيّر بيفهما.

والحاصل : أنّه كلمما يفمرض التخييمر بمين ضصمّرفين فمي االبتملاء لكمون 

، وعملم م يّمة ألبمل الفمردين ضحقّمق التخييمر  (3)القلر المشترك بيفهمما أبسمن 

أبملهما بعمل فعلمه بلمج اآلخمر بذا  (4)ل ممن ألال ذلك استلامة ، فيجموي العملو

كان العلول مساوياً للبقاء بالفسبة بلج بال اليتيّ وبن كمان فيمه نفمغ يعمود بلمج 

 المتصّرف.

مرامموح فممي نظمممر  «القممرب»لكممن اإلنصمماف : أّن المعفممج الرابممغ ل 

 العرف بالفسبة بلج المعفج الثالث ، وبن كان الذ  يقتهيه التلبّر في
__________________ 

، كممما أشممار بليممه  «ألبمملهما»مكممان  «لممه»( كممذا فممي الفسممخ ، وكممان األولممج اإلضيممان بكلمممة 1)

 .«ص»مصّحح 

 فأبل.:  «ف»( في رير 2)

 فوقه : بسفاً. «ص»، وكتب في  «بسن»:  «ش»و  «ف»( في رير 3)

 عن.:  «ص»( في 4)
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ممال  ررض الشارع ومقصوده من مثل همذا الكمالم : أن ال يختماروا فمي أممر

 اليتيّ بالّ ما كان أبسن من ريره.

نعّ ، ربمما يظهمر ممن بعمض الروايما  أّن مفماط برممة التصمّرف همو 

 الهرر ، ال أّن مفاط الجواي هو الففغ.

: بنّما نملخل  السمالمعليهألبمي عبمل ّ  (2)قيمل »الكماهلي :  (1)ففي بسفة 
خممادم لهممّ ، ففقعممل علممج بسمماطهّ  (4)بيمم  أيتممام ومعهممّ  علممج أخٍ لفمما فممي (3)

ونشمرب ممن مممائهّ ، ويخملمفا خمادمهّ ، وربممما طعمفما فيمه الطعممام ممن عفممل 

قمال : بن كمان فمي دخممولكّ  ؟صماببفا وفيمه ممن طعممامهّ ، فمما ضمر  فمي ذلممك

 .(5) «عليهّ مففعة لهّ فال بأس ، وبن كان فيه ضرر فال

ة اللخول ما يواي  عموض مما يتصمّرفون بفاًء علج أّن المراد من مففع
مممن مممال اليتمميّ عفممل دخممولهّ ، فيكممون المممراد بالهممرر فممي الممذيل : أن ال  (6)

يصممل بلممج األيتممام ممما يممواي  ذلممك ، فممال ضفممافي بممين الصمملر والممذيل علممج ممما 

 : من أّن الصلر داّل علج بناطة الجواي (7)يعمه بعض المعاصرين 
__________________ 

 رواية.:  «ش»و  «ع»ونسخة بلل  «خ»و  «ف»( في 1)

 .«قال : قيل»:  «ص»، وفي مصّححة  «قال»:  «خ»و  «ف»( في رير 2)

 لفلخل.:  «ف»( في رير 3)

 ، وفي سائر الفسخ : معه. «ش»و  «ص»( كذا في 4)

 من أبواب ما يكتسب به ، الحليث األّول. 71، الباب  184 183:  12( الوسائل 5)

 .«ص»، كما نبّه عليه مصّحح  «يصرفون»لج : ( كذا ، واألو6)

 ( لّ نعثر عليه.7)

بعمممممممممض لممممممممماهر 
الروايمممممما  كفايممممممة 

 علم المفسلة
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بممالففغ ، والممذيل داّل علممج بناطممة الحرمممة بالهممرر ، فيتعارضممان فممي مممورد 

يكون التصّرف رير نافغ وال مهّر. وهذا مفمه مبفمّي علمج أّن الممراد بمففعمة 

أن ضكمون  اللخول الففغ الملحول بعل وصول ما بإياء مال اليتيّ بليه ، بمعفمج

بلميهّ ممن  (2)من ممال اليتميّ بمما يتوّصمل  (1)المففعة في معاوضة ما يتصّرف 

وأنم  خبيمر بأنّمه ال  .. فلساً بإيائه ، وهكمذا (3)ماله ، كأن يشرب ماًء فيعطي 

 لهور للرواية بتّج يحصل التفافي.

: بّن لمي ابفمة  السمالمعليهقل  ألبي عبمل ّ »وفي رواية ابن المهيرة : 

ّّ أُطعمهما بعمل ذلمك الشمييتيمة ، فربما اهل  لها الشي أخ ء ممن ء ف كل مفمه لم

 .(5) «قال : ال بأس ؟(4)مالي ، فأقول : يا رّبِ هذا بهذا 

مسماواة العموض وييادضمه يملّل علمج عملم  (6)فإّن ضرك االستفصمال عمن 

اعتبار ال يادة ، بالّ أن يحممل علمج الهالمب : ممن كمون التصمّرف فمي الطعمام 

 (8)وبعطممماء العممموض بعمممل ذلمممك أصممملح و بذ الظممماهر ممممن  (7)مهمممل  بليهممما ال

 هو المطبوخ وشبهه. (9) «الطعام المهل  بليها»
__________________ 

 .«ص»، كما في مصّححة  «ما يصرف»( كذا ، واألولج : 1)

 .«ص»، كما استظهره مصّحح  «بما يوصل»( كذا ، والظاهر : 2)

 ويعطي.:  «ف»( في 3)

 بذا.:  «بهذا»بلل  «ع»و  «م»و  «ن»ونسخة بلل  «خ»و  «ف» ( في4)

 .2من أبواب ما يكتسب به ، الحليث  71، الباب  184:  12( الوسائل 5)

 من.:  «ش»( في 6)

 المهل  بليه.:  «ف»( في 7)

 أّن.:  «من»بلل  «ش»( في 8)

 المهل  بليه.:  «م»و  «ن»،  «ف»( في 9)
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فممي القواعمل : هممل يجممب علممج الممولّي  ّربمممهقممال الشممهيل  .(1)واهمان 

يحتممل األّول  ؟مراعاة المصلحة في مال المولّج عليه ، أو يكفي نفي المفسملة

و ألنّه مفصوب لها ، وألصالة بقاء الملمك علمج بالمه ، وألّن الفقمل واالنتقمال 

ة. وعلمج همذا ، همل يتحمّر  ال بلّ لهما من راية ، والعلميا  ال ضكاد ضقمغ رايم

فيمه واهمان : نعمّ ، لمثمل مما قلفما ، ال و  ؟األصلح أم يكتفي بمطلمق المصملحة

 ألّن ذلك ال يتفاهج.

وعلمج كممّل ضقمملير : لمو لهممر فممي الحممال األصملح والمصمملحة ، لممّ يجمم  

العلول عن األصلح ، ويترضّب علمج ذلمك : أخمذ المولّي بالشمفعة للممولّج عليمه 

مفسلة ، وض ويل المجفون بيمث ال مفسملة و وريمر ذلمك  بيث ال مصلحة وال
 ، انتهج. (2)

الظماهر أّن فعمل األصملح فمي مقابممل ضمرك التصمّرف رأسماً ريممر اليم و 

لعمملم المملليل عليممه ، فلممو كممان مممال اليتمميّ موضمموعاً عفممله وكممان االضّجممار بممه 

ي اآليمة يجب بالّ بذا قلفا بالمعفج الرابغ من معاني القرب فم (3)أصلح مفه ، لّ 

، بممأن يممراد : ال ضختمماروا فممي مممال اليتمميّ أمممراً مممن األفعممال أو التممروك بالّ أن 

يكون أبسن ممن ريمره ، وقمل عرفم  اإلشمكال فمي اسمتفادة همذا المعفمج ، بمل 

 (4)الظاهر التصّرفا  الواوديّة فهي المفهّي عن اميعها ، بالّ 
__________________ 

 .«ف»، لّ ضرد في  «واهان ؟لح ، أم الوهل يجب مراعاة األص»( عبارة : 1)

 .133، القاعلة  352:  1( القواعل والفوائل 2)

و  «خ»،  «ن»ومصممّححة  «ش»، وفمي نسمخة بملل  «ش»( بمرف الففمي لمّ يمرد فممي ريمر 3)

 ال.:  «ص»

 ال.:  «بالّ »بلل  «ش»( في 4)

هممممممممممممل يجممممممممممممب و
مراعمممممماة األصمممممملح 

 ؟أم ال
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فعملل أبسمن  (1)ما كان أبسمن ممن ريمره وممن التمرك ، فمال يشممل مما بذا كمان 

 من الترك.

نعّ ، لب  بلليل خارج برمة الترك بذا كان فيه مفسملة ، وأّمما بذا كمان 

في الترك مفسملة ودار األممر بمين أفعماٍل بعهمها أصملح ممن بعمض ، فظماهر 

اآليممة عمملم اممواي العمملول عفممه ، بممل ربممما يعمملّ العمملول فممي بعممض المقاممما  

قريمب مفمه  بفساداً ، كمما بذا اشمتُر  فمي موضمغ بعشمرة ، وفمي موضمغ آخمر

ارضكبممه عاقممل عمملّ  (2)بعشممرين ، فإنّممه يعمملّ بيعممه فممي األّول بفسمماداً للمممال ، لممو 

سفيهاً ليس فيه ملكة بصالح المال ، وهذا هو الذ  أراده الشمهيل بقولمه : ولمو 

 .(3)بلخ  .. لهر في الحال

نعّ ، قل ال يعلّ العلول من السفاهة ، كما لو كان بيعمه مصملحة ، وكمان 

ممغ بعطماء األُامرة مفمه أن يفقلمه بليمه والعلمّ بعملم  (4)لل آخر أصلح بيعه في ب

 ال يعلّ ذلك سفاهة ، لكن لاهر اآلية واوبه. (6)و فإنّه قل  (5)الخسارة 
__________________ 

 .«ن»، ولكن شطب عليها في  «الترك»ييادة :  «ن»و  «ف»( في 1)

 ولو.:  «خ»ومصّححة  «ش»( في 2)

 لسابقة.( رااغ الصفحة ا3)

، والعبارة في سائر الفسخ هكذا : أو كمان بيعمه فمي  «خ»و  «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في 4)

 .. بلل آخر مغ بعطاء

 ضصحيحاً. «أصلح»ييادة  «الخسارة»بعل كلمة  «ص»( في 5)

 .«ص»في  «قل»( لّ ضرد 6)
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 ّسْلة

ه العبمل المسملّ لمفماً أو مثمفماً أن يكمون مسملماً ، يشترط في من يفتقل بلي

، بمل عمن  (1)فال يصّح نقلمه بلمج الكمافر عفمل أكثمر علمائفما ، كمما فمي التمذكرة 

 ، خالفاً للمحكي في (2)الهفية : عليه اإلاماع 

، وسيأضي عبارة اإلسكافي فمي المصمحم  (3)التذكرة عن بعض علمائفا 
(4). 

للمشممهور ضممارةً : بممأّن الكممافر يمفممغ مممن اسممتلامته و ألنّممه لممو  (5)اسممتلّل و

 ملكه قهراً بإرث أو أسلّ في ملكه بيغ عليه ، فيمفغ من ابتلائه كالفكاح.

 ضعالج : (6)وأُخر  : بأّن االسترقاق سبيل علج المممن ، فيفتفي بقوله 
__________________ 

 .463:  1( التذكرة 1)

 .210( الهفية : 2)

 .463:  1( التذكرة 3)

 .601( سيأضي في الصفحة 4)

 .175:  4، ومفتاح الكرامة  463:  1( انظر التذكرة 5)

 لقوله.:  «ن»ومصّححة  «ش»( في رير 6)

المشممممممممهور عمممممممملم 
حة نقممممل العبممممل صمممم

المسمممممممممممملّ بلممممممممممممج 
 الكافر

االسممممممتلالل علممممممج 
 علم الصّحة
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نِيَن َسالالبِيةع وَ ) ِّ ، وبممالفبوّ  المرسممل فممي  (1) (لاَلالْن  َْجعاَلالَل هللاُ ِلْ كالالافِِر َن َى اَلالح اْلُمالالْؤ

، بتّمج  (3)فمي مموارد متعملّدة  (2)لهّ واستلاللهّ به كتب أصحابفا المفجبر بعم

 (4)في علم اواي علّو بفاء الكافر علج بفاء المسلّ ، بمل عملم امواي مسماواضه 

، وممن  (5) «اإلسالم يعلمو وال يُعلمج عليمه»:  وسلّوآلهعليهّصلجوهو قوله 

 المعلوم : أّن ما نحن فيه أولج باالستلالل عليه به.

المعتهمل  (6)ف : أنّه لو أرمض الفظر عن دعو  اإلامماع لكن اإلنصا
اشممتهار التمّسممك باآليممة بتّممج أُسممفل فممي كفمم  العرفممان بلممج  (8) بالشممهرة و (7)

لمّ يكمن مما ذكمروه ممن األدلّمة خاليماً  (10)، وفي ريره بلمج أصمحابفا  (9)الفقهاء 

 عن اإلشكال في اللاللة.

 ، فهاية ضوايهه : أنّ  (11)أّما بكاية قياس االبتلاء علج االستلامة 
__________________ 

 .141( الفساء : 1)

 ، وفي سائر الفسخ : عليه. «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في 2)

( مفهمما عمملم اممواي بعممارة العبممل المسمملّ للكممافر ، ومفهمما عمملم واليممة الكممافر علممج المسمملّ ، 3)

 .107:  12و ،  56:  4ليها المتتبّغ. انظر اامغ المقاصل وريرهما مّما يقم ع

 .463:  3، واامغ المقاصل  46:  2( كما في المبسوط 4)

 .11، الباب األّول من أبواب موانغ اإلرث ، الحليث  376:  17( الوسائل 5)

 ( المتقلّم عن الهفية في الصفحة السابقة.6)

 المعتهلة.:  «ص»( في 7)

 أو.:  «واو»، وفي سائر الفسخ بلل  «ص»مصّححة و «خ»( كذا في 8)

 .44:  2( كف  العرفان 9)

 ، وفيه : وابتّل به أصحابفا. 439( كما في يبلة البيان : 10)

 ( يعفي اللليل األّول مّما استلّل به للمشهور.11)

المفاقشمممممممممة فيمممممممممما 
اسمممممتلّل بمممممه علمممممج 

 علم الصّحة
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المسممتفاد مممن مفممغ الشممارع عممن اسممتلامته عمملم رضمماه بأصممل وامموده بمملولاً 

ليّة لخصوص البقاء ، كما لمو أممر الممولج بمإخراج أبمل وبقاًء ، من رير ملخ

مممن المملار أو بإيالممة الفجاسممة عممن المسممجل و فإنّممه يفهممّ مممن ذلممك عمملم اممواي 

 اإلدخال.

الرضمما بالحمملوث  (1)لكممن يممرد عليممه : أّن هممذا بنّممما يقتهممي كممون عمملم 

علج نهل علم الرضا بالبقماء ، وممن المعلموم : أّن عملم رضماه بالبقماء مجمّرد 

ليٍم بعلم ببقائه وبإخرااه عن ملكه ، ولميس معفماه : عملم بمهماء الشمارع ضك

بقاءه ، بتّج يكون العبل المسلّ خارااً بففسه شرعاً عن ملك الكمافر ، فيكمون 

علم رضاه باإلدخال علج هذا الواه ، فال يلّل علج علم بمهائه للخوله فمي 

 ملكه ليثب  بذلك الفساد.

عن اإلدخال في الملك ، ضابعمة للاللمة الفهمي والحاصل : أّن داللة الفهي 

عمن اإلبقماء ، فمي اللاللممة علمج بمهماء الشمارع آللممار المفهمّي عفمه وعلمممه ، 

 والمفروض انتفاء اللاللة في المتبوع.

ومّما ذكرنا يفلفغ التمّسك للمطلب بالفّو الموارد فمي عبمٍل كمافر أسملّ ، 

وه ممن المسملمين وادفعموا لمفمه اذهبوا فبيع»:  السالمعليهفقال أمير المممفين 

و بفماء علمج أّن ضخصميو البيمغ بالمسملمين  (2) «بلج صاببه وال ضقمّروه عفمله

 في مقام البيان واالبتراي يلّل علج المفغ من بيعه من الكافر ، فيفسل.

 ضوضيح االنلفاع : أّن التخصيو بالمسلمين بنّما هو من اهة أنّ 
__________________ 

 ، وفي سائر الفسخ : علم كون. «خ»و  «ن»ومصّححة  «ش»( كذا في 1)

 من أبواب عقل البيغ ، الحليث األّول. 28، الباب  282:  12( الوسائل 2)
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،  (1)اللاعي علج األمر بالبيغ هي بيالة ملك الكمافر والفهمي عمن ببقائمه عفمله 

وهمممي ال ضحصمممل بفقلمممه بلمممج كمممافر آخمممر ، فلممميس ضخصممميو الممممأمور بمممه 

الصّحة به ، بل ألّن الهرض من األمر ال يحصمل بالّ بمه ، الختصاص مورد 

 فافهّ.

 وأّما اآلية : فباب الخلشة فيها واسغ :

ضممارةً : مممن اهممة داللتهمما فممي نفسممها ولممو بقريفممة سممياقها اآلبممي عمممن 

، أو  علمج معفمج ال يتحقّمق فيمه ضخصميو (2)التخصيو ، فال بملّ ممن بملهما 

 نفي الجعل في اآلخرة. (4)اللالّة علج برادة أّن  (3)بقريفة ما قبلها 

وأُخممر  : مممن بيممث ضفسمميرها فممي بعممض األخبممار بففممي الحّجممة للكفّممار 

،  السممالمعليهعلمج الممممفين ، وهممو مما رو  فممي العيمون ، عمن أبممي الحسمن 

ج األسممباب ردّاً علمج مممن يعمّ أّن المممراد بهما نفممي ضقملير ّ سممبحانه بمقتهم

ضسلّط الكفّار علج المممفين ، بتّج أنكروا لهذا المعفج الفاسمل المذ   (5)العاديّة 

 لّ يقتل ، بل (6) السالمعليهماال يتوّهمه ذو مسكة أّن الحسين بن علي 
__________________ 

ج ألن ، والظاهر ييادضها ، ألنّمه ال معفم «ف»لّ ضرد في  «والفهي عن ببقائه عفله»( عبارة 1)

يكون الفهي عن اإلبقاء داعيماً علمج األممر بمالبيغ ، قمال الشمهيل  : المفاسمب ضقمليّ همذه الجملمة 

، ولعلّهما مقلّممة فمي أصممل الفسمخة واالشمتباه ممن الفّسمماخ  «همي بيالمة ملممك الكمافر»علمج قولمه 

 (.337هلاية الطالب : )

 بما ألبتفاه. «ن»، وصّحح  في  «بمله»:  «ش»( في رير 2)

ةِ )هو قوله ضعالج ( و3) َّ  .141، الفساء :  (فَاهللُ  َْحُكُم بَْينَُكْم  َْوَع اْلِويا

 .«ش»في  «أنّ »( لّ ضرد 4)

:  44، وعفمه البحمار  5، الحمليث  46، البماب  203:  2 السمالمعليه( عيون أخبار الرضما 5)

 .4، الحليث  271

 ا.صلوا  ّ علج رسوله وعليهما وعلج أوالدهم:  «ف»( في 6)

المفاقشممممممممممة فممممممممممي 
االسمممممممتلالل ب يمممممممة 

 «نفي السبيل»
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 .عليه السالموشبّه لهّ وُرفغ كعيسج علج نبيّفا وآله 

علمج  (2)ضعمميّ السمبيل  (1) وضعميّ الحّجة علمج معفمج يشممل الملكيمة ، و

 واه يشمل االبتجاج واالستيالء ال يخلو عن ضكلّم.

ولالثمةً : ممن بيمث ضعمارض عمموم اآليمة ممغ عمموم مما دّل علمج صمّحة 

، وضسملّط  (5)، وِبّل أكمل الممال بالتجمارة  (4)د ، وواوب الوفاء بالعقو (3)البيغ 

 ، وبكومة اآلية عليها رير معلومة. (6)الفاس علج أموالهّ 

وببماء سمياق اآليمة عمن التخصميو ممغ واموب االلتم ام بمه فمي طمرف 

، يقمّرب ضفسمير السمبيل بمما  (7)االستلامة ، وفي كثير من الفروع في االبتملاء 

ن السبيل السملطفة ، فميحكّ بتحقّمق الملمك وعملم ال يشمل الملكية ، بأن يراد م

 ضحقّق السلطفة ، بل يكون محجوراً عليه مجبوراً علج بيعه.

 التقييل في بطالق ما دّل علج استقالل الفاس (8)وهذا وبن اقتهج 
__________________ 

 أو.:  «واو»بلل  «ش»( في 1)

 بما ألبتفاه. «خ»و  «ن»، ولكن صّحح  في  «الجعل»:  «ش»( في رير 2)

لَّ ُّ الب ي غ  »( مثل 3)  .275، البقرة :  «أب 

 .1( المائلة : 4)

 .29( الفساء : 5)

 .99، الحليث  222:  1( رااغ عوالي الآللي 6)

: الظاهر أنّه أشار بذلك بلمج الملمك القهمر  كماإلرث ، وممن ريمر  سرهقلس( قال المامقاني 7)

، ومثل ما لمو قمال الكمافر للمسملّ : أعتمق عبملك عفّمي ،  القهر  مثل بيعه علج من يفعتق عليه

 (.423راية اآلمال : )ومثل ما لو اشترط عفل بيعه علج الكافر عتقه. 

 بما ألبتفاه. «خ»و  «ن»، وصّحح  في  «اقته »، وفي ريرها :  «ش»( كذا في 8)
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فممي أممموالهّ وعمملم بجممرهّ بهمما ، لكفّممه مممغ مالبظممة وقمموع مثلممه كثيممراً فممي 

د الحجر علج المالك أهمون ممن ارضكماب التخصميو فمي اآليمة المسموقة موار

ءل لّ يكن ولمن يكمون ، وأّن نفمي الجعمل نماٍش عمن ابتمرام لبيان أّن الجعل شي

 المممن الذ  ال يقيّل بحال دون بال.

هذا ، مهمافاً بلمج أّن استصمحاب الصمّحة فمي بعمض المقامما  يقتهمي 

 باإلسمالم بفماًء علمج شممول الحكمّ لممن الصّحة ، كمما بذا كمان الكمافر مسمبوقاً 

كفر عن اإلسالم أو كان العبل مسبوقاً بالكفر ، فيثبم  فمي ريمره بعملم الفصمل 

، وال يعارضه أصالة الفساد في رير هذه المموارد و ألّن استصمحاب الصمّحة 

 مقلّم عليها ، فتأّمل.

ّّ بّن الظاهر أنّه ال فرق بين البيغ وأنواع التمليكا  كالهبة   والوصيّة.ل

،  (1)وأّممما ضمليممك المفممافغ ، ففممي الجممواي مطلقمماً كممما يظهممر مممن التممذكرة 

، أو ممممغ وقممموع  (3)، بممل لممماهر المحكممي عمممن الخممالف  (2)ومقممّرب الفهايمممة 

،  (6)والمسمالك  (5)وامامغ المقاصمل  (4)اإلاارة علج الذّمة كمما عمن الحواشمي 

 أو مغ كون
__________________ 

 ، الفرع الخامس. 463:  1( رااغ التذكرة 1)

 .457:  2( نهاية اإلبكام 2)

، كتمماب  190:  3، ورااممغ الخممالف  178:  4( بكمماه السمميّل العمماملي فممي مفتمماح الكرامممة 3)

 .319البيوع ، المسألة 

 .178:  4( ال يوال لليفا ، ولكن بكاه عفه السيّل العاملي في مفتاح الكرامة 4)

 .63:  4( اامغ المقاصل 5)

 .167:  3( المسالك 6)

ضمليممممممممممك مفممممممممممافغ 
المسمممممممممممملّ مممممممممممممن 

 الكافر
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، أو المفممغ مطلقمماً كممما هممو  (1)المسمملّ األايممر بممّرا كممما عممن لمماهر المملروس 

 ، أقوال : (3)ومحكّي اإليهاح  (2)لاهر القواعل 

 ألهرها الثاني ، فإنّه كاللين ليس ذلك سبيالً ، فيجوي.

 (4)ّر والعبل ، كما همو لماهر بطمالق كثيمر : كالتمذكرة وال فرق بين الح

، بمل لماهر المحكمّي عمن الخمالف :  (6)وامامغ المقاصمل  (5)وبواشي الشمهيل 

نفي الخالف فيمه ، بيمث قمال فيمه : بذا اسمتأار كمافر مسملماً لعممل فمي الذّممة 

صّح بال خمالف ، وبذا اسمتأاره مملّة ممن ال ممان شمهراً أو سمفة ليعممل عممالً 

 ، انتهج. (7)أيهاً عفلنا  صحّ 

وادّعممج فممي اإليهمماح : أنّممه لممّ يفقممل مممن األُّمممة فممرق بممين المملين وبممين 

 .(8)الثاب  في الذّمة باالست جار 

 ، فالمفغ مطلقاً و لكونه سبيالً. (10)ولاهر اإليهاح  (9)خالفاً للقواعل 
__________________ 

، انظممر  «ن»، وشممطب عليهما فممي  «ف»لممّ ضمرد فممي  «كممما عممن لماهر المملروس»( عبمارة 1)

 .199:  3اللروس 

 .124:  1( القواعل 2)

، وشمطب عليهما فمي  «ف»لمّ ضمرد فمي  «كما هو لاهر القواعل ومحكّي اإليهاح»( عبارة 3)

 .413:  1، رااغ بيهاح الفوائل  «ن»

 ( رااغ الصفحة السابقة.4)

 ( ضقلّم نقله عن مفتاح الكرامة في الصفحة السابقة.5)

 .63:  4امغ المقاصل ( ا6)

 ( ضقلّم عفه في الصفحة السابقة.7)

 .413:  1( بيهاح الفوائل 8)

 .124:  1( القواعل 9)

 .413:  1( بيهاح الفوائل 10)

عمممملم الفممممرق بممممين 
 الحّر والعبل
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بممين العبممل والحممّر ، فيجمموي فممي الثمماني  (1)ولمماهر المملروس : التفصمميل 

، قمال :  دون األّول ، بيث ذكر بعل أن مفغ باارة العبل المسملّ الكمافر مطلقماً 

 ، انتهج. (2)واّويها الفاضل ، والظاهر أنّه أراد باارة الحّر المسلّ 

وفيه نظر و ألّن لاهر الفاضل في التذكرة : اواي بامارة العبمل المسملّ 

 مطلقاً ولو كان  علج العين.

ِلممك  نعممّ ، يمكممن ضوايممه الفممرق بممأّن يممل المسممتأار علممج الملممك الممذ  م 

ه ال يثبم  للمسمتأار يمل عليمه وال علمج مففعتمه ، مففعته ، بخالف الحمّر و فإنّم

 خصوصاً لو قلفا بأّن باارة الحّر ضمليك االنتفاع ال المففعة ، فتأّمل.

وأّما االرضهان عفل الكافر ، ففمي اموايه مطلقماً ، كمما عمن لماهر نهايمة 

، أو التفصميل بمين  (5)يهماح واإل (4)، أو المفمغ ، كمما فمي القواعمل  (3)اإلبكام 

ما لّ يكن ضح  يل الكافر كما بذا وضعاه عفل مسملّ كمما عمن لماهر المبسموط 
 واامغ (9)واللروس  (8)واإليهاح في كتاب الرهن  (7)والقواعل  (6)

__________________ 

 بما ألبتفاه. «خ»، لكن صّحح  في  «ضفصيل»:  «ش»( في رير 1)

 .199:  3( اللروس 2)

 .179:  4بكاه السيّل العاملي في مفتاح الكرامة ( 3)

 .124:  1( القواعل 4)

 .413:  1( بيهاح الفوائل 5)

 .232:  2( المبسوط 6)

 .159 158:  1( القواعل 7)

 .11:  2( بيهاح الفوائل 8)

 .390:  3( اللروس 9)

ارضهمممممممممان العبمممممممممل 
المسممممممممممملّ عفمممممممممممل 

 الكافر
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 ، واوه : (4)التذكرة  (3)، أو التردّد كما عن  (2)والمسالك  (1)المقاصل 

أقواهمما الثالممث و ألّن اسممتحقاق الكممافر لكممون المسمملّ فممي يممله سممبيل ، 

 بخالف استحقاقه ألخذ بقّه من لمفه.

 (5)وأّممما بعارضممه مممن كممافر ، فممال يبعممل المفممغ ، وفاقمماً لعاريممة القواعممل 

: أّن  ّربمممه، بممل عممن بواشممي الشممهيل  (7)والمسممالك  (6)واممامغ المقاصممل 

 .(8)اإلعارة واإليلاع أقو  مفعاً من االرضهان 

وهممو بسممن فممي العاريممة و ألنّهمما ضسممليط علممج االنتفمماع ، فيكممون سممبيالً 

وعلّواً ، ومحّل نظر في الوديعة و ألّن التسليط علج الحفظ واعمل نظمره بليمه 

مفغ مشترك بين الرهن والوديعة ، مغ ييادة في الرهن التي قيل من أالها بمال
وهي التسلّط علمج مفمغ المالمك عمن التصمّرف فيمه بالّ بإذنمه وضسملّطه علمج  (9)

 بل ام المالك ببيعه.
__________________ 

 .51:  5و ،  63:  4( اامغ المقاصل 1)

 .24:  4( المسالك 2)

 في.:  «عن»بلل  «ش»( في 3)

 5) و (179:  4)راممة ( لّ نقم علج من بكاه عن التذكرة ، بل المحكي عفه في مفتماح الك4)

فيممه واهممان »: فممي التممذكرة :  (179:  4)هممو المفممغ ، نعممّ امماء فممي مفتمماح الكرامممة  (83: 

 ، الشرط الثالث. 19:  2، انظر التذكرة  «للشافعي

 .191:  1( القواعل 5)

 .65:  4( اامغ المقاصل 6)

 .167:  3( المسالك 7)

 .180 : 4( بكاه السيّل العاملي في مفتاح الكرامة 8)

 ( لّ نقم علج القائل.9)

العبمممممممممممل بعمممممممممممارة 
المسمممممملّ وبيلاعمممممممه 

 من الكافر
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 .(1)وقل صّرح في التذكرة بالجواي في كليهما 

 ومّما ذكرنا يظهر علم صّحة وقم الكافر عبل ه المسلّ علج أهل ملّته.

ّّ بّن الظماهر ممن الكمافر : كمّل مممن بكمّ بفجاسمته ولمو انتحمل اإلسممالم  لم

عملم وامود همذه األفمراد فمي يمممان  كالفواصمب والهمالة والمرضملّ رايمة األممر

 (4)علمج بصمول  (3)علمج مما بكمي عمفهّ  (2)ن ول اآلية و ولذا استلّل الحففيّة 

 .(5)البيفونة بارضلاد ال وج 

ّّ  ؟وهل يلحق بذلك أطفال الكفّمار المخمالم  «المسملّ»فيمه بشمكال ، ويعم

 و ألنّه مسلّ فيعلو وال يُعلج عليه.

د بممه بالّ المقممّر  «ي السممبيلنفمم»والمممممن فممي يمممان نمم ول آيممة  لممّ يُممر 

َولَّمالا ) (6)بقولمه ضعمالج  «آمفّما»بالشهادضين ، ونفيه عن األعراب المذين قمالوا : 

بنّممما كممان لعمملم اعتقممادهّ بممما أقممّروا ، فممالمراد  (7) ( اَلالْدُخِل اإْلِ مالالاُن فاِلال: قُ اُلالوبِكُمْ 

 ، باإلسالم هفا : أن يُسلّ نفسه هلل ورسوله في الظاهر ال الباطن
__________________ 

 .463:  1( التذكرة 1)

 .«باآلية»ييادة  «ص»( في مصّححة 2)

 .«لن يجعل»ييادة : ب  «ن»( في هامش 3)

، بالّ أنّهما صمّحح  فمي  «بحصمول»، وفمي سمائر الفسمخ :  «خ»ومصمّححة  «ش»( كذا في 4)

 .«لحصول»بعض الفسخ بما ألبتفاه ، وفي بعهها ب 

 .223:  4مذاهب األربعة ( انظر الفقه علج ال5)

 أيهاً. «ن»، واستلرك  في هامش  «ش»من  «بقوله ضعالج»( عبارة 6)

 .14( الحجرا  : 7)

ممممممممممن  المقصمممممممممود
 الكافر
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دّل علمج أّن ممما امر  علممج  (َولَّمالا  اَلْدُخِل اإْلِ مالاُن فاِلال: قُ اُلوبِكُمْ )بمل قولمه ضعممالج 

 ألسفتهّ من اإلقرار بالشهادضين كان بيماناً في خارج القلب.

اإلسممالم واإليمممان فمي يمممان اآليممة كانما بمعفممج وابممل ،  والحاصمل : أنّ 

، فهممو ال يقمماوم  (1)وأّممما ممما دّل علممج كفممر المخممالم بواسممطة بنكممار الواليممة 

بظمماهره ، لممما دّل علممج اريممان اميممغ أبكممام اإلسممالم علمميهّ : مممن التفمماكح 

والتوارث ، وبقن اللماء ، وعصمة األموال ، وأّن اإلسالم مما عليمه امهمور 

 .(2)س الفا

يقممول :  السممالمعليهففممي روايممة بمممران بممن أعممين : سمممع  أبمما اعفممر 

اإليمممان ممما اسممتقّر فممي القلممب ، وأفهممج بممه بلممج ّ ضعممالج وصمملّقه العمممل »

فعمل ، وهمو  (3)بالطاعة هلل والتسليّ ألمر ّ ، واإلسالم ما لهر ممن قمول أو 

لماء ، وعليمه امر  الذ  عليه اماعة الفاس من الفرق كلّهما ، وبمه بقفم  الم

الفكمماح ، وااتمعمموا علممج الصممالة وال كمماة والصمموم  (4)المواريممث ، وامماي 

 بلج أن .. والحّل فخراوا بذلك من الكفر وأُضيفوا بلج اإليمان
__________________ 

ممن أبمواب المماء المهماف ، ومما ورد فمي  11، الباب  158:  1( يلّل عليه ما في الوسائل 1)

و ،  74، الحممليث  426و ،  11، الحممليث  187:  1الكممافي ، انظممر الكمافي  كتماب الحّجممة ممن

 .7، الحليث  437

 12، البماب  433:  14، والوسمائل  3و  1، الحمليث  26 25:  2( يلّل عليه ما في الكافي 2)

 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، الحليث األّول.

 .«و»والكافي ، وفي سائر الفسخ :  «ص»( كذا في 3)

 .«ص»، والصواب ما ألبتفاه من الكافي ومصّححة  «ااي »( في الفسخ : 4)
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ء مممن الفهممائل واألبكممام قممال : فهممل للمممممن فهممل علممج المسمملّ فممي شممي

يجريممان فممي ذلممك مجممر  وابممل ،  (1)قممال : ال ، بنّهممما  ؟والحمملود وريممر ذلممك

ّ  ولكممن للمممممن فهممل علممج المسمملّ فممي بعمالهممما ، وممما يتقّربممان بممه بلممج

 .(2) «ضعالج

ومن اميغ ما ذكرنا لهر : أنّه ال بمأس ببيمغ المسملّ ممن المخمالم ولمو 

كان اارية ، بالّ بذا قلفا بحرمة ضم ويل المممفمة ممن المخمالم و ألخبمار دلّم  

، فمإّن فحواهما يملّل علمج المفمغ ممن بيمغ الجاريمة المممفمة ، لكمن  (3)علج ذلك 

 علم التحريّ. األقو 

ّّ بنّه قل استثفج من علم اواي ضملّك الكافر للعبل المسلّ مواضغ :  ل

ممما بذا كممان الشممراء مسممتعقباً لالنعتمماق ، بممأن يكممون مّمممن يفعتممق  ّنهالا  

ّّ علممج الكممافر قهممراً واقعمماً كاألقممارب ، أو لمم ٍّ لمم اهراً كمممن أقممّر بحّريممة مسممل

اشتراه ، أو بأن يقول الكافر للمسلّ : أعتمق عبملك عفّمي بكمذا ، فأعتقمه. ذكمر 

 .(7)والمسالك  (6)اامغ المقاصل  (5)، وضبعه  (4)ذلك العالّمة في التذكرة 
__________________ 

 ال هما.، وفي الكافي :  «ال ، بل هما»، وفي سائر الفسخ :  «ف»( كذا في 1)

 .5، الحليث  26:  2( الكافي 2)

 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه. 10، الباب  423:  14( رااغ الوسائل 3)

 .463:  1( التذكرة 4)

 والمحقّق في.:  «وضبعه»بلل  «ف»( في 5)

 .63 62:  4( اامغ المقاصل 6)

 .167:  3( المسالك 7)

بيممممممممممممممغ العبممممممممممممممل 
الممممممممممممممن ممممممممممممن 

 المخالم

مممممممممموارد امممممممممواي 
افر ضملممممممممممك الكممممممممممم

 للعبل المسلّ
ـ بذا كمممممممممممان  1

مسممممممتعقباً  الشممممممراء
 لالنعتاق
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 (2)والفهايممة  (1)الفقيممه  والواممه فممي األّول واضممح ، وفاقمماً للمحكممّي عممن

و فمإّن مجمّرد الملكيّمة  (4)والمتمأّخرين كافّمة  (3)والسرائر ملّعياً عليمه اإلامماع 

 الهير المستقّرة ال يعلّ سبيالً ، بل لّ يعتبر الملكيّة بالّ مقلّمة لالنعتاق.

، فمفعمماه و ألّن الكممافر ال  (6)والقاضمي  (5)خالفماً للمحكممي عمن المبسمموط 

 يفعتق و ألّن التملّك بمجّرده سبيل ، والسيادة علّو.يملك بتّج 

بالّ أّن اإلنصممماف : أّن السممملطفة ريمممر متحقّقمممة فمممي الخمممارج ، ومجمممّرد 

اإلقلام علج شرائه ليفعتق ، مفّمةل ممن الكمافر علمج المسملّ ، لكفّهما ريمر مففيّمة 
(7). 

و وأّما الثاني ، فيشكل بالعلّ بفساد البيغ علمج ضقملير  الصملق والكمذب 

 لثبو  الخلل : بّما في المبيغ لكونه بّرا ، أو في المشتر  لكونه
__________________ 

( لممّ نقممم علممج مممن بكمماه عممن الفقيممه ، نعممّ بكممج ذلممك عممن المقفعممة صممابب الجممواهر فممي 1)

 .599، وانظر المقفعة :  177:  4، والسيّل العاملي في مفتاح الكرامة  340:  22الجواهر 

و  408، وانظمر الفهايمة :  340:  22، والجمواهر  177:  4مفتاح الكرامة ( بكي ذلك في 2)

540. 

:  2، وانظممر السممرائر  340:  22، والجممواهر  177:  4( بكممي ذلممك فممي مفتمماح الكرامممة 3)

 .7:  3و ،  343

 .340:  22، والجواهر  177:  4( بكي ذلك في مفتاح الكرامة 4)

 .59:  5القاضي ، العالّمة في المختلم  ، وبكاه عفه وعن 168:  2( المبسوط 5)

 .222، المسألة  60( رااغ اواهر الفقه : 6)

 .«ف»لّ ضرد في  «بالّ أّن اإلنصاف بلج رير مففيّة»( عبارة 7)
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 (1)كافراً ، فال يُتصّور صورة صحيحة لشراء من أقّر بانعتاقمه ، بالّ أن نمفمغ 

 اعتبار مثل هذا العلّ اإلامالي ، فتأّمل.

و  (2)ا الثالمث ، فمالمحكّي عممن المبسموط والخمالف التصمريح بممالمفغ وأّمم

 لما ذكر في األّول.

ممما لممو اشممترط البممائغ عتقممه ، فممإّن الجممواي هفمما محكممّي عممن  ّنهالالا  و

، وفيه نظر و فإّن ملكيّته قبمل اإلعتماق سمبيل وعلمّو  (4)والروضة  (3)اللروس 

ال فرق بين هذا ، وبين باباره علج بيعه ، في علم انتفماء ، بل التحقيق : أنّه 

 السبيل بمجّرد ذلك.

فيه لاللة ابتمماال  كمما عمن بواشمي الشمهيل  «السبيل»والحاصل : أّن 
 :ـ  (5)

، ويترضّمب عليمه عمملم اسمتثفاء مما عملا صمورة اإلقممرار  (6)مجمّرد الملمك 

 بالحريّة.

العتق ، ويترضّب عليمه اسمتثفاء والملك المستقّر ولو بالقابليّة ، كمشروط 

 ما علا صورة اشتراط العتق.
__________________ 

 يمفغ.:  «خ»و  «ش»( في 1)

، وبكممج ذلممك  317، كتمماب البيمموع ، المسممألة  190:  3، والخممالف  168:  2( المبسمموط 2)

 .177:  4عفهما السيّل العاملي في مفتاح الكرامة 

 .199:  3( اللروس 3)

 .244:  3بهية ( الروضة ال4)

 .178:  4( ال يوال لليفا ، نعّ بكاه السيّل العاملي في مفتاح الكرامة 5)

 الملكية.:  «ش»( في 6)

ـ لمممممو اشمممممترط  2
 عتقه البائغ
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 والمستقّر فعالً ، ويترضّب عليه استثفاء الجميغ.

 وخير األُمور أوسطها.

ّّ بّن ممما ذكرنمما كلّمه بكممّ ابتمملاء ضملّممك الكمافر للمسمملّ  اختيمماراً ، أّممما  (1)لم

ممن كمافر اابمر علمج  (2)التملّك القهر  فيجوي ابتملاًء ، كمما لمو ورلمه الكمافر 

البيغ ، فما  قبله ، فإنّه ال يفعتق عليه وال علج الكافر الميّم  و ألصمالة بقماء 

 رقّيته ، بعل ضعارض دليل نفي السبيل وعموم أدلّة اإلرث.

كافر ، فيحتمل أن يفتقمل بلمج اإلممام ضملّك ال (3)لكن ال يثب  بهذا األصل 

، بل هو مقتهمج الجممغ بمين األدلّمة و ضمرورة أنّمه بذا نُفمي برث  السالمعليه

الكافر ب ية نفي السبيل ، كان الميّ  بالفسبة بلمج همذا الممال مّممن ال وارث لمه 

 .السالمعليهفيرله اإلمام 

مفماٍف لعمموم  سمالمالعليهوبهذا التقرير يفلفغ ما يقمال : بّن برث اإلممام 

 أدلّة ضرضيب طبقا  اإلرث.

ضوضيح االنلفاع : أنّه بذا كان مقتهج نفمي السمبيل عملم  برث الكمافر ، 

، فمإّن الممفموع  السمالمعليهيتحقّق نفمي الموارث المذ  همو ممورد برث اإلممام 

 من اإلرث كهير الوارث.
__________________ 

 المسلّ.:  «ش»( في 1)

 .«ص»و  «خ»،  «ن»، ولكن شطب عليها في  «أو»:  ( في الفسخ ييادة2)

، وفمي سمائر الفسمخ  «لكن لّما لب  في األصمل»هكذا :  «ف»، والعبارة في  «ش»( كذا في 3)

:  «ص»بمما ألبتفماه ، وفمي  «خ»و  «ن»، بالّ أنّهما صمّحح  فمي  «لكن ال يثبم  بهما ألصمل»: 

 .«ال يثب  بها أصل»

بكممممممممممممّ ضملمممممممممممممك 
الكمممممممممافر للمسممممممممملّ 

 قهرا
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ضّفممماق المممملّعج صمممريحاً فمممي امممامغ فالعمممملة فمممي المسمممألة : لهمممور اال

 .(1)المقاصل 

ّّ هل يلحمق بماإلرث كمّل ِملمك قهمرّ  ، أو ال يلحمق ، أو يفمّرق بمين مما  ل

ّّ أخيرها. ؟ريره (2) كان سببه اختيارياً و  واوه ، خيرها : أوسطها ، ل

ّّ بنّه ال بشكال وال خالف في أنّ  ه ال يقّر المسلّ علج ملمك الكمافر ، بمل ل

اذهبموا فبيعموه ممن »في عبٍل كمافٍر أسملّ :  السالمعليهيجب بيعه عليه و لقوله 

 .(3) «المسلمين وادفعوا بليه لمفه وال ضقّروه عفله

ومفه يعلّ : أنّه لو لّ يبعه باعه الحاكّ ، ويحتمل أن يكمون واليمة البيمغ 

ريمر قابمل للسملطفة علمج همذا الممال رايمة األممر  للحاكّ مطلقاً و لكون المالمك

،  (5): أنّمه يبماع عليمه  (4)أنّه دّل الفّو والفتو  علج ضملّكه لمه ولمذا ذكمر فيهما 

في اإليهاح بم وال ملمك السميّل عفمه ، ويبقمج  سرهقلسبل صّرح فخر اللين 

وهممو مخممالم لظمماهر الممفّو والفتممو  ، كممما  .(6)لممه بممّق اسممتيفاء الممثمن مفممه 

  .عرف
__________________ 

 .63:  4( اامغ المقاصل 1)

 ، وفي ريرهما : أو. «ن»ومصّححة  «ف»( كذا في 2)

 من أبواب عقل البيغ. 28، الباب  282:  12( الوسائل 3)

، ولّ ضرد فمي سمائر الفسمخ ، واألنسمب :  «ن»ومصّححة  «ش»و  «ف»من  «فيها»( كلمة 4)

 فيهما.

 ، وريرها. 245:  3، والروضة البهيّة  199:  3اللروس ، و 59:  5( انظر المختلم 5)

 .414:  1( بيهاح الفوائل 6)

عممممممممملم اسمممممممممتقرار 
علمممممممممممج المسمممممممممملّ 

ملمممممممممممك الكممممممممممممافر 
ووامممممممموب بيعممممممممه 

 عليه
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، فالظماهر أنّمه ال خيمار لمه وال  (1)وكيم كان ، فإذا ضوالّه المالك بففسمه 

و ألنّممه  (2)عليممه ، وفاقمماً للمحكممّي عممن الحواشممي فممي خيممار المجلممس والشممرط 

نفمي السمبيل و لتقليممه علمج أدلّمة الخيمار كمما  (3)ملمك فيفتفمي و لعمموم ببلاث 

 يقلّم علج أدلّة البيغ.

ويمكمن أن يبتفممي علممج أّن ال ائمل العائممل كالممذ  لمّ يمم ل ، أو كالممذ  لممّ 

فمإن قلفما بماألّول ، لبم  الخيمار و ألّن فسمخ العقمل يجعمل الملكيّمة السمابقة  ؟يعل

وأمممر بإيالتهمما ، بخممالف ممما لممو كممان  كممأن لممّ ضمم ل ، وقممل أمهمماها الشممارع

السمابقة ، فمإّن الشمارع لمّ يمهمها. لكمن همذا المبفمج  (4)الملكيّة الحاصلة ريمر 

 ء و لواوب االقتصار في ضخصيو نفي السبيل علج المتيقّن.ليس بشي

 نعّ ، يحكّ باألرش لو كان العبل أو لمفه معيباً.

قممّوة أدلّممة نفممي  ويشممكل فممي الخيممارا  الفاشمم ة عممن الهممرر و مممن اهممة

الهرر ، فال يبعمل الحكمّ بثبمو  الخيمار للمسملّ المتهمّرر ممن لم وم البيمغ ، 

بخالف ما لو ضهّرر الكافر ، فإّن هذا الهرر بنّما بصل من كفمره الموامب 

 لعلم قابليّته ضملّك المسلّ بالّ فيما خرج بالفّو.

 ويظهر مّما ذكرنا ، بكّ الراوع في العقل الجائ  ، كالهبة.
__________________ 

 .«ف»لّ ضرد في  «فإذا ضوالّه المالك بففسه»( عبارة 1)

وال يواممل لممليفا ، نعممّ بكمماه عفممه السمميّل العمماملي فممي مفتمماح  (مخطمموط)( بواشممي الشممهيل 2)

 .180:  4الكرامة 

 بعموم.:  «ن»( في مصّححة 3)

 .«ش»في  «رير»( لّ ضرد 4)

عمممممممممممملم لبممممممممممممو  
الخيممممار فممممي البيممممغ 

 المذكور
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كلّممه اممامغ المقاصممل ، فحكممّ بثبممو  الخيممار والممردّ وخممالم فممي ذلممك 

قمال : ألّن العقمل ال يخمرج عمن مقتهماه بكمون المبيمغ  (1)بالعيب ضبعاً لللروس 

عبمملاً مسمملماً لكممافر و النتفمماء المقتهممي و ألّن نفممي السممبيل لممو اقتهممج ذلممك 

القتهمج خرواممه عممن ملكممه ، فعلممج هممذا ، لمو كممان البيممغ معاطمماة فهممي علممج 

 و أخراه عن ملكه بالهبة ار  فيه أبكامها.بكمها ، ول

نعممّ ال يبعممل أن يقممال : للحمماكّ بل امممه بإسممقاط نحممو خيممار المجلممس أو 

،  (3)لممّ يلمم م مفممه ضخسممير للمممال  (2)مطالبتممه بسممبٍب ناقممٍل يمفممغ الرامموع بذا 

 انتهج.

رج مفه بالّ الملمك االبتملائي نظر و ألّن نفي السبيل ال يخ (4)وفيما ذكره 

، وخرواممه ال يسممتل م خممروج عممود الملمممك بليممه بالفسممخ ، واسممتل ام البيمممغ 

للخيارا  ليس عقلياً ، بل ضابغ للليله الذ  هو أضمعم ممن دليمل صمّحة العقمل 

أولج بالتخصيو به ، ممغ أنّمه علمج ضقملير  (5)الذ  خّو بففي السبيل ، فهذا 

 لك وعلم يواله بالفسخ والراوع ، فتأّمل.المقاومة يراغ بلج أصالة الم

ففيمه : أّن بل اممه بمما ذكمر لميس  «ال يبعمل»وأّما ما ذكره أخيراً بقوله : 

 خروج المسلّ من (6)بأولج من الحكّ بعلم اواي الراوع ، فيكون 
__________________ 

 .199:  3( اللروس 1)

 .«و»:  «بذا»والمصلر ، وفي سائر الفسخ بلل  «ش»( كذا في 2)

 .65:  4( اامغ المقاصل 3)

 ذكرا.:  «ص»( في 4)

 فهو.:  «ف»( في 5)

 ليكون.:  «ف»( في 6)

مخالفمممممممة المحقّمممممممق 
 الثاني

المفاقشمممممممممة فيمممممممممما 
أفممممممممماده المحقّمممممممممق 

 الثاني
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الممممانغ ممممن الفسمممخ  (2)بمف لمممة التصمممّرف  (1)ملمممك الكمممافر بلمممج ملمممك المسممملّ 

 والراوع.

: ولمو  سمرهقلسومّما ذكرنا يظهر : أّن ما ذكره فمي القواعمل ممن قولمه 

ّّ و (3)باعه من مسلّ  ، وهمل  (5)عيباً ، اماي ردّ المثمن  (4)ال في الثمن بثوب ل

فيممه نظممر يفشممأ مممن كممون االسممترداد ضملّكمماً للمسمملّ  ؟يسممتردّ العبممل أو القيمممة

،  (7)مممن كممون الممردّ بالعيممب موضمموعاً علممج القهممر كمماإلرث  (6) اختيمماراً ، و

فمي انتهج محّل ضأّمل ، بالّ أن يقمال : بّن مقتهمج الجممغ بمين أدلّمة الخيمار ، ون

السبيل : لبو  الخيار والحكّ بالقيمة ، فيكون نفمي السمبيل مانعماً شمرعيّاً ممن 

، كفقل المبيغ فمي يممن الخيمار ، وكمالتلم المذ  همو ممانغ  (8)استرداد المثمن 

 عقلّي.

 وهو بسن بن لّ يحصل السبيل بمجّرد استحقاق الكافر للمسلّ
__________________ 

 مسلّ.:  «ف»( في 1)

 ييادة : التصّرف. «ص»و  «م»،  «ن»ومصّححة  «ف»ر ( في ري2)

،  «ولممو باعممه المسمملّ»والمصمملر ، وفممي سممائر الفسممخ :  «ن»ومصممّححة  «ش»( كممذا فممي 3)

 ولو باعه لمسلّ.:  «ص»وفي مصّححة 

 الثوب.:  «ش»( في نسخة بلل 4)

 الثوب.:  «ش»و  «ن»( في نسخة بلل 5)

والمصملر ، ولمّ ضمرد  «ش»ممن « اً للمسلّ اختياراً ويفشأ من كون االسترداد ضملّك»( عبارة 6)

 في الهامش ، وقال : كذا في نسخة من القواعل. «ن»في سائر الفسخ ، واستلركه مصّحح 

 .124:  1( القواعل 7)

 الثمن.:  «ن»ومصّححة  «ش»( في رير 8)
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المفكشمم باسمتحقاق بللمه و ولمذا بكمموا بسمقوط الخيمار فمي ممن يفعتمق علمج 

 ، فتأّمل. (1)المشتر  
__________________ 

 16:  19، ونسممب فممي الحمملائق  18:  23، والجممواهر  548:  4( رااممغ مفتمماح الكرامممة 1)

 سقوط خيار المشتر  بلج المشهور.
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 ّسْلة

 (1)المشممهور عمملم امممواي نقممل المصمممحم بلممج الكمممافر ، ذكممره الشممميخ 

 .(4)وامهور من ضأّخر عفه  (3)الجهاد ، والعالّمة في كتبه  في (2)والمحقّق 

وعممن اإلسممكافي أنّممه قممال : وال أختممار أن يممرهن الكممافر مصممحفاً ، وممما 

 ، انتهج. (6)علج المسلّ ضعظيمه ، وال صهيراً من األطفال  (5)يجب 

 عليه بواوب ابترام المصحم ، وفحو  المفغ من بيغ (7)واستللّوا 
__________________ 

 .62:  2( المبسوط 1)

 .334:  1( الشرائغ 2)

 .360:  1، واإلرشاد  456:  2، ونهاية اإلبكام  124:  1، والقواعل  463:  1( التذكرة 3)

، واللمعمة اللمشمقية وشمربها  166:  3، والمسمالك  199:  3( مفهّ الشهيلان في الملروس 4)

، وانظمر مفتماح  161:  8ي فمي مجممغ الفائملة ، والمحقّمق األردبيلم 243:  3 (الروضة البهيّة)

 .176و  83:  4الكرامة 

 أو ما يجب.:  «ش»( في رير 5)

 .422:  5( بكاه عفه العالّمة في المختلم 6)

:  8، والمحقّق األردبيلمي فمي مجممغ الفائملة  62:  2( فقل استلّل باألّول الشيخ في المبسوط 7)

 .339 338:  22ي الجواهر ، واستلّل بالثاني صابب الجواهر ف 161

المشممممممممهور عمممممممملم 
اممممممممممممواي نقمممممممممممممل 
المصمممممممحم بلممممممممج 

 الكافر
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 العبل المسلّ من الكافر.

 وما ذكروه بسن وبن كان واهه ال يخلو عن ضأّمل أو مفغ.

 (1)وفي بلحاق األباديث الفبويّة بالمصحم كما صّرح به فمي المبسموط 

،  (3)ه الصميمر  بلمج المشمهور ، ونسمب (2)والكراهة كما هو صريح الشمرائغ 

 .(4)قوالن ، ضردّد بيفهما العالّمة في التذكرة 

 وسملّوآلهعليهّصلجوال يبعل أن يكون األباديث المفسوبة بلمج الفبمّي 

،  وسملّوآلهعليهّصلجمن طرق اآلباد ، بكمها بكّ ما علمّ صملوره مفمه 

 وسملّوآلهعليهّصلجبمّي وبن كان لاهر ما ألحقوه بالمصحم همو أقموال الف

 .وسلّوآلهعليهّصلجالمعلوم صلورها عفه 

وكيممم كممان ، فحكممّ أباديممث األئمممة صمملوا  ّ علمميهّ بكممّ أباديممث 

 .وسلّوآلهعليهّصلجالفبّي 
__________________ 

 .62:  2( المبسوط 1)

 .335:  1( الشرائغ 2)

: والمشمهور الكراهيمة و ـ  يه بعل نقل المفغ عن الشميخ، وف 268:  (مخطوط)( راية المرام 3)

 ألصالة الجواي ، وألّن برمتها أقّل من برمة المصابم فال يتعلّ  بكّ المصابم بليها.

 .463:  1( التذكرة 4)

همممممممممممممل ضلحمممممممممممممق 
أباديممممممممث الفبممممممممّي 
واألئّمممممممممة علمممممممميهّ 
السمممممممممممممممممممممممممممممممممالم 

 بالمصحم؟
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 تمّ 

 الجزء الثال 

 و  يا

 الجزء الرابع وأّولا

 الوول ف: شرائط العوضين
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 275 ..............................................المشهور بطالن عقل الصبي

 276 .............................. االستلالل علج البطالن بحليث رفغ القلّ

 276 ............................. االستلالل بروايا  علم اواي أمر الصبي

 277 ..........................................المفاقشة في داللة هذه الروايا 

 278 ....................................... المفاقشة في داللة بليث رفغ القلّ

 278 ..................... يح آخرين بهاضرديل بعههّ في الصّحة ، وضصر

 280 ..................... الحّجة في المسألة هي الشهرة واالاماع المحكي

 280 ............................................... المفاقشة في ضحقّق اإلاماع

 281 .................................... العمل وفق المشهور ، وهو البطالن

 281 ..................................................... ما يستأنس به للبطالن



 623 ......................................................................................  ىوتحملا سرهف

 282 .................................. استظهار البطالن من بليث رفغ القلّ

 284 ........................................ رأ  المملم في المسألة ، ودليله

 285 ......................... رفا  الصبيكالم العالمة في علم صحة ضص

 286 ........... ال فرق في معاملة الصبي بين األشياء اليسيرة والخطيرة

 286 ............ضفصيل المحّلث الكاشاني بين األشياء اليسيرة والخطيرة

 287 ...... ضصحيح المعاملة لو كان الصبي بمف لة اآللة ، والمفاقشة فيه

 289 .. دعو  كاشم الهطاء بفادة معاملة الصبي اإلبابة لو كان مأذونا

 290 ............................................................ شة في ذلكالمفاق

 290 ............................ كالم المحقق التستر  في ضوضيح اللعو 

 291 ............................... باصل ما أفاده التستر  ، والمفاقشة فيه

 293 .............................. المفاقشة في بعض ما أفاده كاشم الهطاء

 295 .......... مسألة : ومن شروط المتعاقلين قصل المتعاقلين مللول العقل

 295 ..................................................... اللليل علج هذا الشرط

 296 ...................... لمالكينكالم صابب المقابس في اعتبار ضعيين ا

 299 ..................................... المفاقشة فيما أفاده صابب المقابس

 299 .............................................. الصحيح علم اعتبار التعيين

 300 ........................................ عود بلج مفاقشة صابب المقابس

 303 ..................هل يعتبر ضعيين المواب للمشتر  ، والقابل للبائغ؟

 303 ...................................................... مختار المملم ودليله

 304 .................كالم العاّلمة في الفرق بين البيغ وشبهه وبين الفكاح

 304 .................................... أفاده العاّلمة من الفرقالمفاقشة فيما 
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 305 ...................................... األولج في الفرق بين الفكاح والبيغ

 307 ................................ مسألة : ومن شروط المتعاقلين : االختيار

 307 ..................................................... «االختيار»المراد من 

 307 ............................................. ما يلّل علج اشتراط االختيار

«المكمره قاصمل بلمج اللفمظ ريمر قاصمل بلمج مللولمه»المراد من قمولهّ : 

 ................................................................................ 309 

 311 ................................................................ بقيقة اإلكراه

 312 ................................................. ار في صلق االكراهالمعي

 312 ........ هل يعتبر علم امكان التفّصي عن الهرر بما ال ضرر فيه

 313 ........................................... علم اعتبار العج  عن التورية

 313 ............................ هل يعتبر العج  عن التخلّو بهير التورية

 314 ............................... اعتبار العج  عن التخلو بهير التورية

 316 ................... الفرق بين بمكان التفصي بالتورية وبمكانه بهيرها

 317 ................ عج  في االكراه الرافغ أللر المعامال علم اعتبار ال

 317 .............................. المراد من االكراه الرافغ أللر المعامال 

 319 ......... الفرق بين االكراه في االبكام التكليفيّة واالبكام الوضعيّة

 319 ..................................... لو اُكره الشخو علج أبل األمرين

 321 ................................. لو اُكره أبل الشخصين علج فعل وابل

 321 ......................................................... صور ضعلّق االكراه

 324 .......................................................................... فروع :

 324 .......................................... كراه علج بيغ عبل من عبليناال

ّّ ريره بليه  324 ....................................... االكراه علج معّين فه



 625 ......................................................................................  ىوتحملا سرهف

 325 ....................................................... اإلكراه علج الطالق

 327 ................................. أقسام اإلكراه علج الطالق ، وأبكامها

 328 ............................................... عقل المكره لو ضعقّبه الرضا

 328 .................................................... االستلالل علج الصّحة

 330 ...............................................................مختار المملّم

 330 ................................................. ما استلّل به علج البطالن

 331 .................................................. النالمفاقشة في أدلّة البط

 331 .......................... المفاقشة في داللة بليث الرفغ علج البطالن

 335 .......................................... ؟الرضا المتأخر ناقل أو كاشم

 337 ....... مسألة : ومن شروط المتعاقلين : بذن السيّل لو كان العاقل عبلاً 

 337 ..................................................... اللليل علج هذا الشرط

 338 ............................ هل يففذ بنشاء العبل بذا لحقته بااية السيّل؟

 338 .................................................... مختار المملّم ، ودليله

 339 ............................................................. ل المختارما يمي

 342 ................................ فرع : في أمر العبل بشراء نفسه من مواله

 345 .......... مسألة : ومن شروط المتعاقلين أن يكونا مالكين أو مأذونين

 345 ............................... اختالف الفقهاء في صّحة عقل الفهولي

 346 ........................... اضّفاق الفقهاء علج بطالن بيقاعا  الفهولي

 346 .................................................... «الفهولي»المراد من 

 346 ......... دونه بذن مفه فهوليهل العقل المقرون برضا المالك من 
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 348 ....................................... صور بيغ الفهولي في مسائل لالث

 349 ........................ االُولج : بيغ الفهولي للمالك مغ علم سبق المفغ

 349 ............................................................ المشهور الصّحة

 350 ................................................ مقتهج العموما  الصّحة

 351 ................................ االستلالل للصّحة بقهيّة عروة البارقي

 351 .......................... المفاقشة في االستلالل بقهيّة عروة البارقي

 353 ............................ بصحيحة محمل بن قيساالستلالل للصحة 

 354 ....................... المفاقشة في االستلالل بصحيحة محمل بن قيس

 355 .............................. ضوايه االستلالل بصحيحة محمل بن قيس

 356 ................. االستلالل لصّحة بيغ الفهولي بفحو  صّحة نكابه

 356 .......................................... المفاقشة في االستلالل المذكور

 358 ...............................................ما يميّل صّحة بيغ الفهولي

 358 ................................................. ـ ما ورد في المهاربة 1

 360 ........................د في اضجار رير الولي في مال اليتيّـ ما ور 2

 361 ......................................................... ـ رواية ابن أشيّ 3

 361 ........................................................ ـ صحيحة الحلبي 4

 362 ........................................................... ـ مولقة عبل ّ 5

 363 ................................... ـ أخبار نكاح العبل بلون بذن مواله 6

 363 ..................................................... مختار المملّم الصحة

 364 ....................................... ما استلّل به لبطالن بيغ الفهولي

 364 ....................................... االستلالل ب ية التجارة عن ضراض

 364 ....................... ستلالل ب ية التجارة عن ضراضالمفاقشة في اال



 627 ......................................................................................  ىوتحملا سرهف

 365 ...................................... االستلالل بالروايا  علج البطالن

 367 ........................................ المفاقشة في االستلالل بالروايا 

 370 ........................................االستلالل باالاماع علج البطالن

 370 ....................................................... المفاقشة في االاماع

 371 ..................................... االستلالل بلليل العقل علج البطالن

 371 .................................................... المفاقشة في دليل العقل

 372 ..................................... لبطالناالستلالل بواوٍه اُخر علج ا

 372 ................................................... المفاقشة في هذه الواوه

 373 ............................... الثانية : بيغ الفهولي للمالك مغ سبق المفغ

 373 ............................................................ المشهور الصّحة

 374 ...................................................... مختار المملم ودليله

 376 .................................................. الثالثة : بيغ الفهولي لففسه

 376 ............................................األقو  الصّحة ، واللليل عليه

 376 ................................ اإلشكال علج صّحة هذا البيغ من واوه

 376 ..................................................... الواه األّول ، واوابه

 377 ..................................................... الواه الثاني ، واوابه

 377 .....................................................الواه الثالث ، واوابه

 378 ................................................................. الواه الرابغ

 378 ................................. اواب المحقّق القمي عن الواه الرابغ

 379 ........................................ المفاقشة في اواب المحقق القمي

 380 ......................................... اواب المملم عن الواه الرابغ

 381 ................................................. اإلشكال علج هذا الجواب
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 382 .................................... اواب صابب المقابس عن االشكال

 382 .................................... ب المقابسالمفاقشة في اواب صاب

 383 ...............................................اواب المملم عن اإلشكال

 384 ................................. اواب كاشم الهطاء عن الواه الرابغ

 384 .............................. ضوايه الجواب بواهين ، والمفاقشة فيهما

 385 ................................... المفاقشة في الواه األول من الجواب

 386 ................................... المفاقشة في الواه الثاني من الجواب

 388 .................................................. الواه الخامس ، واوابه

 388 .............................. ل بالفقلهذا االشكال بنّما يتوّاه علج القو

 390 ......................... اعل العوض في ذّمة الهير في بيغ الفهولي

 390 ............................................... ما به يتشّخو ما في الذمة

 391 ...................... لو لّ يصلق الطرف اآلخر الفهولي في قصله

 392 ............................................. لو امغ بين نفسه وذّمة الهير

ممما أفمماده العاّلمممة فيممما لممو اشممتر  فهمموليّاً فممي الذّمممة لهيممره ، وردّ ذلممك 

 392 .......................................................................... الهير

 393 .................................................ه العاّلمةالمفاقشة فيما أفاد

 393 ........................................ مقتهج القواعل في هذه الصورة

 394 ...................... اريان الفهولي في المعاطاة ، بفاء علج الملك

 395 . دفغ االشكال عن اريان الفهولي في المعاطاة ، بفاًء علج الملك

 395 ............................................. االستلالل علج علم الجريان

 395 ..................................................... المفاقشة في االستلالل

 397 ... ء علج اإلبابةاإلشكال علج اريان الفهولي في المعاطاة ، بفا
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 الوول ف: اإلجاز  والر ّ 

 399 .................................................. هل االااية كاشفة أم ناقلة؟

 399 ......................................................... األكثر علج الكشم

 399 ................................................... االستلالل عليه بواهين

 399 ................................................................. الواه األّول

 400 ................................................................. الواه الثاني

 400 .............................................ما استلّل به فخراللين لالكثر

 400 .................................................. المفاقشة في الواه األّول

 400 ................................ ضقرير آخر للواه األّول ، والمفاقشة فيه

 401 ......... دعو  بمكان ضقليّ المسبب علج السبب الشرعي ، ودفعها

 402 ................ دعو  أن الشرط هو وصم ضعقب اإلااية ، ودفعها

 403 .................................................. المفاقشة في الواه الثاني

 403 ............................................................. المفاقشة االُولج

 404 ............................................... ضقرير آخر للمفاقشة األولج

 405 .............................................................. المفاقشة الثانية

 406 .............................................................. المفاقشة الثالثة

 408 ............................................................... معاني الكشم

 408 .......... قيقي ، والت ام كون االااية شرطاً متأّخراً ـ الكشم الح 1

 408 ...... ـ الكشم الحقيقي ، والت ام كون الشرط : التعقّب باإلااية 2

 408 ........................................................ ـ الكشم الحكمي 3
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ّّ الكشم الحكمي  408 ......... مقتهج القواعل والعموما  هو الفقل ، ل

 ّّ  409 ............ لاهر صحيحة محمل بن قيس هو الكشم بالمعفج األع

 409 ......................... هو الكشم الحقيقي لاهر صحيحة أبي عبيلة

 410 .................................... الثمرة بين الكشم بابتماالضه والفقل

 410 ........................................ الثمرة بين فرد  الكشم الحقيقي

 410 .................................... الثمرة بين الكشم الحقيقي والحكمي

 411 ................................... الثمرا  المذكورة بين الكشم والفقل

 411 ............................................ الثمرة االُولج من بيث الفماء

 412 .................................... الثمرة الثانية من بيث فسخ األصيل

 413 ................................ ن بيث ضصّرف االصيلالثمرة الثالثة م

 413 .............. االشكال علج ضصّرف األصيل بفاًء علج الفقل ، ودفعه

 414 ................................ بكّ ضصرف األصيل بفاء علج الكشم

امممواي ضصمممّرف األصممميل بفممماًء علمممج الكشمممم وكمممون الشمممرط التعقّمممب 

 415 ...................................................................... باإلااية

عمملم اممواي ضصممّرف األصمميل بفمماًء علممج الكشممم وكممون الشممرط نفممس 

 415 ....................................................................... اإلااية

 417 ...................... ير المفافية لما الت مه األصيلبكّ التصرفا  ر

 418 ......................... لمرا  ذكرها كاشم الهطاء ، وما يرد عليها

 التفبيه علج اُمور :

األّول : عملم كمون الخمالف فمي مفهموم اإلاماية ، بمل فمي بكمهما الشمرعي

 ................................................................................... 421 

 421 .................................... الثاني : هل يشترط التلفّظ في اإلااية؟



 631 ......................................................................................  ىوتحملا سرهف

 422 ........................... كفاية الفعل الكاشم عن الرضا في اإلااية

 424 ............................... الرضا الباطفي ، واالستلالل عليهكفاية 

 425 ...........................؟هل يكفي الرضا مقارنا للعقل أو سابقا عليه

 426 ........................... الثالث : في اعتبار علم سبق الرد في اإلااية

 427 ........................................... الرابغ : في أن اإلااية ال ضورث

 428 .... الخامس : في أن بااية البيغ ليس  بااية لقبض الثمن أو المثمن

 429 ..................................... فوريّةالسادس : في أّن االااية ليس  

 429 ................................. السابغ : هل يعتبر مطابقة االااية للعقل؟

 429 .............................................................األقو  التفصيل

 الكالم في المجي  :

 431 ..................... اعتبار كون المجي  اائ  التصّرف بال اإلااية

 431 ..................................... هل يشترط واود مجي  بين العقل؟

 432 ...............................................................مختار المملّم

 432 ............................ مثال العاّلمة لعلم واود المجي  بين العقل

 434 ................... اائ  التصّرف بين العقل هل يشترط كون المجي 

 434 ............................................................. الكالم في مسائل :

 434 ............... المسألة االُولج : لو لّ يكن اائ  التصّرف بسبب الحجر

 435 ........... المسألة الثانية : لو لّ يكن اائ  التصّرف بسبب علم الملك

ّّ ملكه  435 ....................................................... من باع شي اً ل
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ّّ اشتراه وأااي  435 ............................................ لو باع لففسه ل

 437 ............................................األقو  الصّحة ، واللليل عليه

 437 ................................ ما أورده المحقّق التستر  علج الصّحة

 437 .................................................... ، واوابه األّولاإليراد 

 437 .................................................... ، واوابه الثانياإليراد 

 438 ................................................... اإليراد الثالث ، واوابه

 439 ................................................................ اإليراد الرابغ

 440 ................................................ الجواب عن اإليراد الرابغ

 443 ................................................. اإليراد الخامس ، واوابه

 444 ................................................. اإليراد السادس ، واوابه

 446 ............................................................... اإليراد السابغ

 449 ................................................ ب عن اإليراد السابغالجوا

 454 ................ مورد الروايا  ما لو باع لففسه رير مترقب لإلااية

 457 ........................................... لو باع لففسه لّ ضملكه ولّ يج 

المسممألة الثالثممة : لممو بمماع معتقمملا لكونممه ريممر اممائ  التصممرف فبممان اممائ  

 458 ........................................................................ التصرف

 458 ........................................................ فبان اائ  التصّرف

 459 .......................................................صور المسألة أربغ :

 459 ............................... م كونه وليّاً ـ لو باع عن المالك فانكش 1

 460 ........................................ ـ لو باع لففسه فانكشفكونه وليّاً  2

 460 ............................. ـ لو باع عن المالك فانكشم كونه مالكاً  3

 462 ............................................. هل ضحتاج بلج بااية مستأنفة



 633 ......................................................................................  ىوتحملا سرهف

 462 ............................................... األقو  وقوفه علج االااية

 466 .................... ـ لو باع لففسه باعتقاد أنه لهيره فانكشم أنه له 4

 الكالم في المجاي :

 467 ...................... ي اامعاً لجميغ الشروطاعتبار كون العقل المجا

 467 .......................... هل يشترط بقاء الشرائط بلج يمان االااية؟

 468 ..................... ؟هل يعتبر كون المجاي معلوما للمجي  بالتفصيل

 469 ........................................................ بكّ العقود المترضبة

اإلشممكال فممي شمممول الحكممّ بجممواي ضتبممغ العقممود لصممورة علممّ المشممتر  

 471 ......................................................................بالهصب

 474 ................................. علم ورود اإلشكال علج ضقلير الكشم

 477 ........................................................ في أبكام الردّ مسألة : 

 477 ............................................................ ما يتحقّق به الردّ 

 477 ................. هل يتحقّق الردّ بالتصّرف رير المخرج عن الملك؟

 479 ............... التصّرفا  رير المفافية لملك المشتر  علج قسمين :

 479 .... ـ ما يقغ في بال التفا  المالك بلج وقوع العقل من الفهولي 1

 480 .................................. ـ ما يقغ في بال علم التفا  المالك 2

 481 ........................................ م فيما يتحقق به الردباصل الكال
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 ّسائل ّتفّرقة

 483 .............................. مسألة : بكّ المالك مغ المشتر  لو لّ يج 

 483 ........................... بكّ المشتر  مغ الفهولي ، وفيه مسألتان

االُولمج : رامموع المشمتر  بلممج الفهمولي بممالثمن بن كمان امماهالً بكونممه 

 484 ....................................................................... فهولياً 

 484 .......................... لو كان عالماً بكونه فهولياً وكان الثمن باقياً 

 485 ................................................. لو كان الثمن ضالفاً  بكّ ما

 485 ..................................................... المشهور علم الراوع

 486 ............................................ ضوضيح ما استلل به المشهور

 489 .................................. ال يفقض ما نحن فيه بالعلّ بفساد البيغ

 490 ............................................ مختار المملم ، واللليل عليه

 491 .............................................. المفاقشة في مستفل المشهور

لبو  الراوع بذا باع الفهولي عمن المالمك وأخمذ المثمن لكونمه واسمطة 

 492 ................................................................. في االيصال

 492 ....... لبو  الراوع ـ أيهاً ـ لو أخذ الثمن من دون بذن المشتر 

 493 .................المسألة الثانية : بكّ ما يهترمه المشتر  رير الثمن

 493 ................................................... لو كان عالماً بالفهولية

 493 .................................................. لو كان ااهالً بالفهولية

 494 ............................ ما يهترمه في مقابل المفافغ رير المستوفاة

 495 ....   بلج البائغضوايه بعض الروايا  الساكتة عن راوع المشتر



 635 ......................................................................................  ىوتحملا سرهف

 498 ...................................ما يهترمه في مقابل المفافغ المستوفاة
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