
 





 





 





 

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

الحمد هلل رّب العالمين ، والصالة والسالم على نبيّه  المصهى ى ول ه  

 بيت  الىا رين.
 لّما بعد :

فقد تّم بعون هللا وفضل  تحقيق القسم الثالث من كتاب المكاسه  لليهي  
النقد والنسهية  الذي تضّمن مباحث الخيارات و سرهقدساألعظم األنصاري 

والقبض ، بعد لن لكملنها القسهمين األّولهين منه  ، و مها : المكاسه  المحّرمه  

 والبيع.
وقد لشرنا في مقدّم  الجزء األّول إلى حصولنا على مصهّورة النسهخ  

بميهد المقدّس .  السالمعلي األصليّ  لقسم الخيارات من مكتب  اإلمام الرضا 

 .«ق»ا لها ب وذكرنا خصوصيّاتها ولنّا رمزن
 وبناًء على ما تقدّم كان عملنا في  ذا القسم وفقاً لآلتي :

لّوالً : اكت ينا في تحقيق  ذا القسهم و هو قسهم الخيهارات ومباحهث النقهد 

، لّمها سها ر النسه   «ش»ونسهخ   «ق»والنسية  والقهبض بالنسهخ  األصهليّ  
 فلم نُير إليها إالّ عند الضرورة.

 ألص  على غير ا عند االختالف إالّ إذاثانياً : رّجحنا نسخ  ا
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 ثبت خىؤ ا فرّجحنا غير ا مع اإلشارة إلى ذلك في الهامش.

لو غير ا فهي المهتن  «ش»ثالثاً : لثبتنا الزيادات الضروريّ  من نسخ  
 بين معقوفتين ، وجعلنا غير ا في الهامش.

طه  لو رابعاً : لم نذكر الزيهادات لو االختالفهات التهي ثبهت كونهها م لو

 كانت خالي  من ال ا دة.
 «ف»خامساً : افتقدت نسخ  األص  بعض الص حات فأبدلنا ا بنسخ  

 ؛ ألنّها كانت لقرب النس  إلى األص .

وبذلك جاء  ذا القسم من كتاب المكاس  بحمد هللا لقرب إلى األص  ، 
 ب  مىابقاً مع .

جههود م فهي ولخيراً نهودّ لن نوّجه  شهكرنا لجميهع اإلخهوة الهذين بهذلوا 

جامعهاً بهين  سهرهقدسإصدار الكتاب ضهمن مجموعه  تهرال اليهي  األعظهم 
الدقّ  فهي التحقيهق والجهودة فهي اإلخهراج ، سهواء الهذين ذكرنها م فهي مقدّمه  

الجزء األّول ومن اشتركوا معهم بعد ذلك ، سهيّما حّجه  اإلسهالم والمسهلمين 

 اليي  محّمد حسين األحمدي اليا رودي.
 لن الحمد هلل رّب العالمين.وآخر دعوانا 
 مسؤول لجنة التحقيق 

 محّمد علي األنصاري

 



 القول

 في الخيار

 وأقسامه وأحكامه
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمهد هلل رّب العهالمين والصهالة والسهالم علهى محّمهد وآله  الىها رين 
 ولعن  هللا على لعدا هم لجمعين.



 القول

 في الخيار

 وأقسامه وأحكامه

 قّدمتان :م

 االولى

، ُغلّ  في كلمات جماعٍ  من  «االختيار»الخيار ل  ً : اسم مصدٍر من 
علههى مهها فّسههره بهه  فههي موضههعٍ مههن  (1) «ِمْلههِك فسهه  العقههد»المتههأّخرين فههي 

، فيدخ  ملهك ال سه  فهي العقهود الجها زة وفهي عقهد ال ضهولي ،  (2)اإليضاح 

ا زاد على الثلث ، وملك العّمه  والخاله  ل سه  وملك الوارل ردَّ العقد على م
العقد على بنت األخ واألُخت ، وملك األم  المزّوج  من عبٍد فسه  العقهد إذا 

 لُعتقت ، وملك كّ ٍ من الزوجين لل س  بالعيوب.

 للتنبي  على لّن الخيار من الحقوق ال من «الِمْلك»ولعّ  التعبير ب 
__________________ 

فهي اإليضههاح ، الهذي ذكههره المؤلّهه   سههرهقدسعليه  إالّ فههي كهالم فخههر المحقّقهين ( لهم نعثههر 1)

 .هللارحم 

 .482:  1( إيضاح ال وا د 2)

فههههههههههههههي معنههههههههههههههى 
 الخيار
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األحكام ، فيخهرج مها كهان مهن قبيه  اإلجهازة والهردّ لعقهد ال ضهولي والتسهلّ  

على فس  العقود الجا زة ، فإّن ذلهك مهن األحكهام اليهرعيّ  ال مهن الحقهوق ؛ 
 وّرل وال تسق  باإلسقاط.ولذا ال ت

 .(1)وقد يعّرف بأنّ  : ِمْلك إقرار العقد وإزالت  

 ويمكن الخدش  في  بأنّ  :
إبقهها ه علههى حالهه  بتههر، ال سهه  ، فههذكره  «إقههرار العقههد»إن لُريههد مههن 

 مسههتدٌر،؛ ؛ ألّن القههدرة علههى ال سهه  عههين القههدرة علههى تركهه  ؛ إذ القههدرة ال

 تتعلّق بأحد الىرفين.
وإن لُريههد منهه  إلههزام العقههد وجعلهه  غيههر قابههٍ  ألن ي سهه  ، ف يهه  : لّن 

مرجع  إلى إسقاط حّق الخيار ، فال يؤخذ في تعريه  ن ها الخيهار ، مهع لّن 

ظههها ر اإللهههزام فهههي مقابههه  ال سههه  جعلههه  الزمهههاً مىلقهههاً ، فينهههتقض بالخيهههار 
 رف  ال مىلقاً.الميتر، ، فإّن لكّ ٍ منهما إلزام  من ط

عند اإلطالق فهي  (2)ثّم إّن ما ذكرناه من معنى الخيار  و المتبادر من  

وكلمههات األصههحاب علههى  (3)كلمههات المتههأّخرين ، وإالّ فإطالقهه  فههي األخبههار 
سلىن  اإلجازة والردّ لعقهد ال ضهولي وسهلىن  الرجهو  فهي الهبه  وغير مها 

 شا ع.من لفراد السلىن  
__________________ 

:  8، والسههيّد الىباطبهها ي فههي الريهها   43:  2( عّرفهه  بههذلك ال اضهه  المقههداد فههي التنقههي  1)

 .3:  23، وصاح  الجوا ر في الجوا ر  177

ً »زيادة :  «ش»( في 2)  .«عرفا

و ،  2 و 1مهن لبهواب ميهرال األزواج ، الحهديث  11، البهاب  527:  17( راجع الوسها   3)

 .6من لبواب لحكام الهبات ، الحديث  4، الباب  336:  13

تعريههههههههههه  آخهههههههههههر 
للخيهههههههههههههههههههههههههههههههههههار 

 والمناقي  في 

إطهههههههههالق الخيهههههههههار 
 في االخبار



 الثانية

: لّن األصهه  فههي البيههع  (2)تبعههاً للعالّمهه  فههي كتبهه   (1)ذكههر غيههر واحههٍد 

اللههزوم. قههال فههي التههذكرة : األصهه  فههي البيههع اللههزوم ؛ ألّن اليههار  وضههع  

، وال ههر  تمّكههن كههّ ٍ مههن  لنقهه  الملههك ، واألصهه  االستصههحاب [(3)م يههداً ]
المتعاقدين من التصّرف فيما صار إلي  ، وإنّما يتّم بهاللزوم ليهأمن مهن نقهض 

 ، انتهى. (4)صاحب  علي  
 لقول : المست اد من كلمات جماعٍ  لّن األص   نا قاب ؛ إلرادة معانٍ 

فهي تصهحيح  إلهى  األّول : الراج  ، احتمل  في جامع المقاصد مستنداً 

 .(5)ال لب  
__________________ 

، وال اضه  المقهداد  243، القاعهدة  242:  2في القواعد وال وا هد  سرهقدس( منهم : اليهيد 1)

األصه  فهي العقهود »بل ه  :  92، والمحقّق السبزواري في ك اي  األحكام :  44:  2في التنقي  

 .3:  23وصاح  الجوا ر في الجوا ر  «اللزوم

 .سرهقدس، والتذكرة التي ذكر ا المؤل   64:  2( لم نق  علي  في كتب  ، عدا القواعد 2)

 والمصدر. «ش»( من 3)

 .515:  1( التذكرة 4)

 .282:  4( جامع المقاصد 5)

األصهههه  فههههي البيههههع 
 اللزوم

 معاني األص 
 ـ الراج  1
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وفيهه  : لنّهه  إن لراد غلبهه  األفههراد ، ف البههها ينعقههد جهها زاً ألجهه  خيههار 

د غلبه  األزمهان ، فههي ال تن هع فهي المجلا لو الحيوان لو اليهرط ، وإن لرا
األفراد الميكوك  ؛ مع لنّ  ال يناس  ما في القواعد من قوله  : وإنّمها يخهرج 

 .(1)من األص  ألمرين : ثبوِت خياٍر لو ظهوِر عي  

الثاني : القاعدة المست ادة من العمومات التي يجه  الرجهو  إليهها عنهد 
 .(2) في بعض األفراد لو بعض األحوال اليكّ 

 و ذا حسن؛ ، لكن ال يناس  ما ذكره في التذكرة في توجي  األص .

، ومرجع  إلى لصال  عدم ارت ها  لثهر العقهد  (3) الثالث : االستصحاب
 بمجّرد فس  لحد ما.

.  و ذا حسن؛

 وضهع البيهع وبنهاٌءه عرفهاً وشهرعاً الرابع : المعنى الل وي ، بمعنى لنّ 
على اللزوم وصيرورة المالك األّول كاألجنبي ، وإنّما جع  الخيهار فيه  حقّها 

خارجيّاً ألحد ما لو لهما ، يسق  باإلسقاط وب يره. ولهيا البيهع كالهبه  التهي 

ٌحٌكههم اليههار  فيههها بجههواز رجههو  الوا هه  ، بمعنههى كونهه  حكمههاً شههرعيّاً لهه  
 .(4)بحيث ال يقب  اإلسقاط لصالً وبالذات 

__________________ 

 .64:  2( القواعد 1)

 3:  23، وصاح  الجوا ر في الجهوا ر  32( لشار إلي  اليهيد الثاني في تمهيد القواعد : 2)

 .«ويمكن كون  بمعنى القاعدة»بل   : 

 في عبارت  المتقدّم  عن التذكرة. سرهقدس( صّرح بذلك العالّم  3)

قهد حكهي  هذا الوجه  عهن السهيّد الصهدر فهي مقهام توجيه  مهراد »:  سهرهقدسليهيدي ( قال ا4)

من قول  : " األصه  فهي البيهع اللهزوم" كهي ينهدفع عنه  إيهراد ال اضه  التهوني  سرهقدساليهيد 

، وراجهع شهرح الوافيه   (406 داي  الىال  : )،  «علي  بإنكاره األص  ، ألج  خيار المجلا

 .323:  (مخىوط)

ـ القاعههههههههههههدة  2
المسههههههههههت ادة مههههههههههن 

 العمومات

ـ  3
 االستصحاب

ـ المعنههههههههههههى  4
 الل وي
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نا ظهر : لّن ثبوت خيار المجلا في لّول لزمنه  انعقهاد البيهع ال ومن  

ينافي كون  في حهدّ ذاته  مبنيّهاً علهى اللهزوم ؛ ألّن الخيهار حهقٌّ خهارجيٌّ قابه ؛ 
لالن كا،. نعم ، لو كان في لّول انعقاده محكوماً شرعاً بجواز الرجو  بحيث 

ان منافيههاً لبنا هه  علههى يكههون حكمههاً فيهه  ، ال حقّهها مجعههوالً قههابالً للسههقوط ، كهه

نظيهههر قهههولهم : إّن األصههه  فهههي الجسهههم  (1)اللهههزوم. فاألصههه   نههها كمههها قيههه  
االسههتدارة ، فإنّهه  ال ينههافي كههون لكثههر األجسههام علههى غيههر االسههتدارة ألجهه  

 القاسر الخارجي.

ومّما ذكرنا ظهر وج  النظر في كالم صاح  الوافي  ، حيث لنكر  ذا 
إالّ لن يريههد لّن األصهه  بعههد ثبههوت خيههار  .(2)األصهه  ألجهه  خيههار المجلهها 

 المجلا بقاء عدم اللزوم ، وسيأتي ما في .

إنّهه  ال »بقههي الكههالم فههي معنههى قههول العالّمهه  فههي القواعههد والتههذكرة : 
فههإّن  .«يخههرج مههن  ههذا األصهه  إالّ بههأمرين : ثبههوت خيههاٍر ، لو ظهههور عيهه 

ظا ره لّن ظهور العي  سب ؛ لتزلزل البيهع فهي مقابه  الخيهار ، مهع لنّه  مهن 

 لسباب الخيار.
غيهر  (3)وتوجيه  بعىه  الخهاّ  علهى العهاّم كمها فهي جهامع المقاصهد 

ظا ر ؛ إذ لهم يعىه  العيه  علهى لسهباب الخيهار ، به  عىه  علهى ن سه  ، 

 و و مباين؛ ل  ال لعّم.
 في التذكرة من قول  : وإنّما يخرج عننعم ، قد يساعد علي  ما 

__________________ 

 .323:  (مخىوط)( نسب  اليهيدي إلى شارح الوافي  ، انظر شرح الوافي  1)

 .198( الوافي  : 2)

 .282:  4( لم يصّرح بذلك ، نعم يست اد من عبارت  ، انظر جامع المقاصد 3)

معنهههههههههههههى قهههههههههههههول 
العاّلمههههههه  : إنّههههههه  ال 
يخهههههرج مهههههن  ههههههذا 
االصههههههههههههههههههههههههه  إاّل 

 بأمرين
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و ألحد ما من غير نقٍص فهي األص  بأمرين : لحد ما : ثبوت الخيار لهما ل

لحهههد العوضهههين ، بههه  للتهههرّوي خاّصههه ً. والثهههاني : ظههههور عيهههٍ  فهههي لحهههد 
 ، انتهى. (1)العوضين 

: لّن الخههروج عههن اللههزوم ال يكههون إالّ ـ  وحاصهه  التوجيهه  علههى  ههذا

ي  ما كان ثابتاً بتزلزل العقد ألج  الخيار ، والمراد بالخيار في المعىوف عل
بأص  الير  لو بجع  المتعاقدين ، ال القتضهاء نقهٍص فهي لحهد العوضهين ، 

 وبظهور العي  ما كان الخيار لنقص لحد العوضين.

لكنّ  مع عدم تمام  تكلّ ؛ في عبارة القواعد ؛ مع لنّ  في التهذكرة ذكهر 
، وجعه  في األمر األّول الذي  و الخيار فصوالً سبع  بعهدد لسهباب الخيهار 

ومقتضهى التوجيه  : لن يهتكلّم  .(2)السابع منها خيار العي  ، وتكلّم في  كثيهراً 

 في األمر األّول فيما عدا خيار العي .
ويمكن توجي  ذلك : بأّن العيه  سهب ؛ مسهتق ٌّ لتزلهزل العقهد فهي مقابه  

  ، الخيار ، فإّن ن ا ثبوت األرش بمقتضى العي  وإن لم يثبت خيهار ال سه

موجهه ؛ السههترداد جههزٍء مههن الههثمن ، فالعقههد بالنسههب  إلههى جههزٍء مههن الههثمن 
متزلزل؛ قاب ؛ إلبقا   في ملك البا ع وإخراج  عن  ، ويك ي فهي تزلهزل العقهد 

ِمْلههُك إخههراجِ جههزٍء مّمهها ٌمِلٌكهه  البهها ع بالعقههد عههن ِمْلِكهه . وإن شههةت قلههت : إّن 

جمههو  العوضهين مههن حيههث مرجهع ذلههك إلههى ِمْلهك فسهه  العقههد الواقهع علههى م
المجمو  ، ونقض مقتضاه مهن تملهك كهّ ٍ مهن مجمهو  العوضهين فهي مقابه  

 اآلخر.
__________________ 

 .515:  1( التذكرة 1)

 .524و  515:  1( انظر التذكرة 2)

توجيههههههههههه  كههههههههههههالم 
العاّلمههههههههههههههههههههههههههههههههه  

 والمناقي  في 

 توجي  آخر
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لكنّه  مبنهيٌّ علهى كهون األرش جهزءاً حقيقيّها مهن الهثمن كمها عهن بعهض 

 النسب  إلي  عند استرداده.ليتحقّق ان ساخ العقد ب (1)العاّم  
وقد صّرح العالّم  في كتب  : بأنّ  ال يعتبر في األرش كون  جهزءاً مهن 

وحينةهههٍذ فثبهههوت األرش ال  .(2)الهههثمن ، بههه  لههه  إبدالههه  ؛ ألّن األرش غرامههه  

 يوج  تزلزالً في العقد.
في ثبوت خياٍر فهي  بالمعنى الرابع إنّما ين ع مع اليكّ  «األص »ثّم إّن 

خصو  البيع ؛ ألّن الخيار حهقٌّ خهارجيٌّ يحتهاج ثبوته  إلهى الهدلي . لّمها لهو 

شّك في عقٍد آخر من حيث اللزوم والجواز فال يقتضي ذلك األص  لزوم  ؛ 
 ألّن مرجع اليّك حينةٍذ إلى اليّك في الحكم اليرعي.

 ولّما األص  بالمعنى األّول فقد عرفت عدم تمام .

بمعنى االستصحاب فيجري في البيهع وغيهره إذا شهّك فهي لزومه   ولّما
 وجوازه.

ولّمهها بمعنههى القاعههدة فيجههري فههي البيههع وغيههره ؛ ألّن لكثههر العمومههات 

الدالّ  على  ذا المىل  يعّم غير البيع ، وقد لشرنا في مسأل  المعاطاة إليها ، 
 :ونذكر ا  نا تسهيالً على الىال  

دّل على وجوب الوفاء بكّ  عقد.  (3) (أَْوفُوا بِاْلعُقُودِ )فمنها : قول  تعالى 

والمراد بالعقد : مىلق العهد كما فّسر ب  في صحيح  ابن سنان المرويّ  في 
 لو ما يسّمى عقداً ل  ً  (4)ت سير علّي بن إبرا يم 
__________________ 

 .528:  1العالّم  في التذكرة ( حكاه 1)

 .528:  1( لم نق  علي  في غير التذكرة 2)

 .1( الما دة : 3)

 .160:  1( ت سير القّمي 4)

رجههههههههههههو  إلههههههههههههى 
معههههههههههههههههههههههههههههههههههههاني 

 «األص »

األدلهههههههههههه  علههههههههههههى 
 لصال  اللزوم

االسههههههههتدالل ب يهههههههه  
 لوفوا بالعقود
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وعرفاً. والمراد بوجوب الوفاء : العمه  بمها اقتضهاه العقهد فهي ن سه  بحسه  

 علهى تمليهك العاقهد داللت  الل ظيّ  ، نظير الوفهاء بالنهذر ، فهإذا دّل العقهد مهثالً 
من ترتي  آثار ملكيّ  ذلك  (1)مال  من غيره وج  العم  بما يقتضي  التمليك 

ال ير ل  ، فأخذه من يهده ب يهر رضهاه والتصهّرف فيه  كهذلك نقهض؛ لمقتضهى 

 ذلك العهد ، فهو حرام.
فهإذا حهرم بهإطالق اآليهه  جميهع مها يكهون نقضههاً لمضهمون العقهد ومنههها 

دون رضهها صههاحب  كههان  ههذا التصههّرفات الواقعهه  بعههد فسهه  المتصههّرف مههن 

الزمههاً مسههاوياً للههزوم العقههد وعههدم ان سههاخ  بمجههّرد فسهه  لحههد ما ، فيسههتدّل 
بهالحكم التكلي هي علهى الحكهم الوضهعي لعنههي فسهاد ال سه  مهن لحهد ما ب يههر 

 .(2)رضا اآلخر ، و و معنى اللزوم 

ومّما ذكرنا ظهر ضع  ما قي  : من لّن معنى وجوب الوفهاء بالعقهد : 
 ، فال يتّم االستدالل ب  على اللزوم. (3)بما يقتضي  من لزوٍم وجواز العمُ  

توضهي  الضههع  : لّن اللهزوم والجههواز مهن األحكههام اليهرعيّ  للعقههد ، 

وليسا من مقتضيات العقد في ن س  مع قىع النظر عهن حكهم اليهار . نعهم ، 
له   ذا المعنى لعني : وجوب الوفاء بمها يقتضهي  العقهد فهي ن سه  يصهير بدال

 اآلي  حكماً شرعيّاً للعقد ، مساوياً للّزوم.

 ولضع  من ذلك : ما نيأ من عدم الت ّىن لوج  دالل  اآلي  على
__________________ 

 .«العقد»:  «التمليك»ُكت  على  «ق»( في 1)

ب  قد ُحقِّق في األُصول : لن ال معنى للحكم الوضهعي »زيادة :  «ف»و امش  «ش»( في 2)

 .«تز  من الحكم التكلي يإالّ ما ان

 .255:  6في المختل   سرهقدس( قال  العالّم  3)
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: لّن الم ههوم  (1)اللزوم مع االعتراف بأصه  الدالله  لمتابعه  الميههور و هو 

من اآلي  عرفاً حكمان : تكلي يٌّ ووضعيٌّ 
(2). 

وقد عرفت لن ليا المست اد منها إالّ حكهم؛ واحهد؛ تكلي هيٌّ يسهتلزم حكمهاً 

 .(3)عيّاً وض

على  (4) (أََحلَّ هللاُ اْلبَْيعَ )ومن ذلك يظهر لك الوج  في دالل  قول  تعالى 
اللزوم ، فإّن حلّي  البيع التي ال يراد منها إالّ حلّي  جميع التصّرفات المترتّب  

خهر مسهتلزم ؛ علي  التي منها ما يقع بعد فسه  لحهد المتبهايعين ب يهر رضها اآل

 لعدم تأثير ذلك ال س  وكون  ل واً غير مؤثّر.
ومنهه  يظهههر وجهه  االسههتدالل علههى اللههزوم بههإطالق حلّيهه  لكهه  المههال 

، فإنّه  يهدّل علهى لّن التجهارة سهب ؛ لحلّيه  التصهّرف  (5)بالتجارة عن تهراٍ  

 ا اآلخر.بقوٍل مىلق حتّى بعد فس  لحد ما من دون رض
فداللهه  اآليهههات الهههثالل علهههى لصهههال  اللههزوم علهههى نهههه ٍ واحهههد ، لكهههن 

 .(6)اإلنصاف لّن في دالل  اآليتين بأن سهما على اللزوم نظراً 
__________________ 

 ( يعني : ما نيأ من عدم الت ّىن.1)

 ( لم نق  على قا ل .2)

 ( راجع الص ح  المتقدّم .3)

 .275( البقرة : 4)

 .29النساء :  (إاِلّ أَْن تَكُوَن تِجاَرةً َعْن تَراض  ) اد من قول  تعالى ( المست5)

لكهن يمكهن لن يقهال : إنّه  إذا كهان »عبهارة :  «إله  .. لكّن اإلنصهاف»بدل قول   «ش»( في 6)

الم رو  اليهّك فهي تهأثير ال سه  فهي رفهع اآلثهار الثابته  بهإطالق اآليتهين األخيهرتين لهم يمكهن 

 «ف»وقهد وردت  هذه العبهارة فهي  .«إالّ باالستصهحاب ، وال ين هع اإلطهالقالتمّسك في رفع  

 في الهامش.

االسههههههههتدالل ب يهههههههه  
 (أحل هللا البيع)

االسههههههههتدالل ب يهههههههه  
تجاااااااااااااااارة عااااااااااااااان )

 (تراض
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دّل علههى  (1) (َوال تَااكُْللُوا أَْمااوالَُكْم بَْياانَُكْم بِاْلباِ االِ )ومنههها : قولهه  تعههالى 
  لهيا حرم  األك  بكّ  وجٍ  يسّمى باطالً عرفهاً ، ومهوارد تهرخيص اليهار

األشهجار التهي يمهّر بهها باطه ؛ لهوال  (2)من الباط  ، فإّن لك  الماّرة مهن ثمهر 

إذن اليار  الكاش  عن عدم بىالن  ، وكذلك األخذ بالي ع  والخيار ؛ فهإّن 
يكيهه  عههن ثبههوت حههّقٍ لههذوي الخيههار  (3)رخصهه  اليههار  فههي األخههذ بهمهها 

ال ال ير وتملّكه  مهن دون والي ع  ؛ وما نحن في  من  ذا القبي  ، فإّن لخذ م

 إذن صاحب  باط ؛ عرفاً.
نعههم ، لههو دّل اليههار  علههى جههوازه كمهها فههي العقههود الجهها زة بالههذات لو 

 بالعار  كي  ذلك عن حّقٍ لل اس  متعلٍّق بالعين.

ال »:  وسهلموآل لي عهللاصلىومّما ذكرنها يظههر وجه  االسهتدالل بقوله  
 .(4) «يحّ  مال امرٍئ مسلٍم إالّ عن طي  ن س 

 «الناس مسلّىون علهى لمهوالهم»:  وسلموآل علي هللاصلىومنها : قول  
فإّن مقتضى السهلىن  التهي لمضها ا اليهار  : لن ال يجهوز لخهذه مهن يهده  (5)

علهى عهدم وتملّك  علي  مهن دون رضهاه ؛ ولهذا اسهتدّل المحقّهق فهي اليهرا ع 

ونحههوه  .(6)جههواز رجههو  المقههر  فيمهها لقرضهه  : بههأّن فا ههدة الملههك التسههلّ  

 العالّم 
__________________ 

 .188( البقرة : 1)

 .«ثمرة»:  «ش»( في 2)

 ، ولعلّ  من سهو القلم. «بها»:  «ق»( في ظا ر 3)

 .309، الحديث  113:  2( عوالي الآللي 4)

 .198، الحديث  457و ،  99لحديث ، ا 222:  1( عوالي الآللي 5)

 .68:  2( اليرا ع 6)

سههههههههتدالل ب يهههههههه  اال
لكهههههههههههههه  المههههههههههههههال 

 بالباط 

االسهههههههههههههههههههههههههههتدالل 
حهههههه  بروايتههههههي ال ي

مههههال امههههرئ مسههههلم 
والنهههههههههههههههههههههههههههههههههاس 

 مسلىون
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 .(1)في بعض كتب  

والحاصه  : لّن جههواز العقههد الراجههع إلههى تسهلّ  ال اسهه  علههى تملّههك مهها 
 انتق  عن  وصار ماالً ل يره ولخذه من  ب ير رضاه مناٍف لهذا العموم.

 .(2) «المؤمنهون عنهد شهروطهم»:  وسهلموآل علي هللاصلىومنها : قول  

 (3) سهرهقدسوقد استدّل ب  على اللزوم غيهر واحهٍد مهنهم المحقّهق األردبيلهي 
بناًء على لّن اليرط مىلق اإللزام وااللتزام ولهو ابتهداًء مهن غيهر ربهٍ  بعقهٍد 

آخر ، فإّن العقد على  ذا شرط؛ ، فيج  الوقوف عنده ويحرم التعدّي عنه  ، 

 .(أَْوفُوا بِاْلعُقُودِ )فيدّل على اللزوم بالتقري  المتقدّم في 
لكن ال يبعد منع صدق اليرط في االلتزامهات االبتدا يّه  ، به  المتبهادر 

عرفاً  و اإللزام التابع ، كمها ييههد به  مهوارد اسهتعمال  هذا الل ه  حتّهى فهي 

ن ال لعود فهي ولك يا رّبِ شرطي ل»في دعاء التوب  :  السالمعلي مث  قول  
فهي  السهالمعلي ، وقوله   (4) «مكرو ك ، وعهدي لن ل جهر جميهع معاصهيك

 (5) «بعد لن شرطت عليهم الز د في درجات  هذه الهدنيا»لّول دعاء الندب  : 

 كما ال يخ ى على من تأّملها.
 مع لّن كالم بعض ل   الل   يساعد على ما ادّعينا من االختصا  ،

__________________ 

، وفي  بعد الحكم بعدم جواز رجو  المقر  بعد قهبض المسهتقر   6:  2راجع التذكرة  (1)

 .«صيان  لملك » كذا : 

 .4من لبواب المهور ، الحديث  20، الباب  30:  15( الوسا   2)

 .4:  19، ومنهم المحدّل البحراني في الحدا ق  383:  8( مجمع ال ا دة 3)

 في ذكر التوب  وطلبها. السالمعلي من دعا   ،  166( الصحي   السّجادي  : 4)

 .104:  102، وعن  في البحار  446( مصباح الزا ر : 5)

الل االسهههههههههههههههههههههههههههتد
بروايههههههههههههههههههههههههههههههههههه  
المؤمنههههههههون عنههههههههد 

 شروطهم
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 .(1)ء والتزام  في البيع ونحوه ف ي القاموس : اليرط إلزام اليي

 «بالخيهار مها لهم ي ترقها (2)البيّعان »في لّن  منها : األخبار المست يض و
 .(5) «ال خيار لهما بعد الرضا»، ولنّ   (4) «إذا افترقا وج  البيع»لنّ  ، و (3)

فهذه جمل ؛ من العمومات الدالّ  على لهزوم البيهع عمومهاً لو خصوصهاً. 

 .(6)وقد عرفت لّن ذلك مقتضى االستصحاب ليضاً 
،  (7)المالهك وربما يقال : إّن مقتضى االستصحاب عدم انقىا  عالقه  

فإّن الظا ر من كلماتهم عهدم انقىها  عالقه  المالهك عهن العهين التهي له  فيهها 

الرجههو  ، و ههذا االستصههحاب حههاكم؛ علههى االستصههحاب المتقههدّم المقتضههي 
 للّزوم. وُردّ بأنّ  :

 إن لُريد بقاء عالق  الملك لو عالقٍ  تت ّر  على الملك ، فال ري 
__________________ 

 .(اليرط)، مادّة  368:  2موس ( القا1)

:  «ن»ومصهههّحح  بعهههض النسههه   «ش»، والوجههه  فيههه  الحكايههه  ، وفهههي  «ق»( كهههذا فهههي 2)

 .«البيّعين»

 350و ،  3و  2،  1، الباب األّول من لبواب الخيار ، الحديث  346 345:  12( الوسا   3)

اب األّول مهن لبهواب ، البه 298 297:  13، والمسهتدر،  6من األبهواب ، الحهديث  3، الباب 

 .3من األبواب ، الحديث  2، الباب  299و ،  8و  6،  4الخيار ، الحديث 

مهن  2، الباب  348و ،  4، الباب األّول من لبواب الخيار ، الحديث  346:  12( الوسا   4)

 .5األبواب ، الحديث 

 .3، الباب األّول من لبواب الخيار ، الحديث  346:  12( الوسا   5)

 .(المعنى الثالث من معاني األص ) 14( تقدّم في الص ح  6)

 .«عن العين»زيادة :  «ش»( في 7)

االسهههههههههههههههههههههههههههتدالل 
 بأخبار اُخر

مقتضههههههههههههههههههههههههههههههههى 
االستصهههههههههههههههههههحاب 

 ليضا اللزوم
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 في زوالها بزوال الملك.

وإن لُريههد بههها سههلىن  إعههادة العههين فههي ملكهه  ، فهههذه عالقهه  يسههتحي  
اجتماعهها مهع الملههك ، وإنّمها تحهدل بعههد زوال الملهك لدالله  دليههٍ  ؛ فهإذا فقههد 

 ها.الدلي  فاألص  عدم

وإن لُريد بها العالق  التي كانت في مجلا البيع ، فإنّها تستصح  عند 
اليّك ، فيصير األص  في البيع بقهاء الخيهار ، كمها يقهال : األصه  فهي الهبه  

بقاء جواز ا بعد التصّرف ، فهي مقابه  مهن جعلهها الزمه ً بالتصهّرف ، ف يه  

اً بنههاًء علههى لّن مههع عههدم جريانهه  فيمهها ال خيههار فيهه  فههي المجلهها ، بهه  مىلقهه
ـ  ال االستصحاب (1) (أَْوفُوا)الواج   نا الرجو  في زمان اليّك إلى عموم 

: لنّ  ال يجدي بعد تواتر األخبار بانقىها  الخيهار مهع االفتهراق ، فيبقهى ذلهك 

 .(2)االستصحاب سليماً عن الحاكم 
: ـ  المختل  فهي مسهأل  لّن المسهابق  الزمه  لو جها زةثّم إنّ  يظهر من 

إالّ بعموم قول  تعهالى  (4)، ولم يردّه من تأّخر عن   (3)لّن األص  عدم اللزوم 

وج ؛ صحي ؛ لتقرير  ذا األص . نعهم ،  هو  (6)، ولم يُعلم  (5) (أَْوفُوا بِاْلعُقُودِ )
 حسن؛ في خصو  عقد المسابق  وشبه  مّما ال يتضّمن

__________________ 

 .«أَْوفُوا بِاْلعُقُودِ »:  «ش»( في 1)

 .«فتأّم »زيادة :  «ف»و امش  «ش»( في 2)

 .255:  6( المختل  3)

 .223:  28، والجوا ر  326:  8( راجع جامع المقاصد 4)

 .1( الما دة : 5)

 .«ولم يكن»:  «ش»( في 6)

ظههههههها ر المختلههههههه  
األصههههههه  عهههههههدم لن 

اللهههههههههههههههههههههههههههههههههههزوم 
 والمناقي  في 
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وعهدم زواله  بهدون رضها  تمليكاً لو تسليىاً ؛ ليكون األصه  بقهاء ذلهك األثهر

 الىرفين.
ثّم إّن ما ذكرنا من العمومات المثبت  ألصال  اللزوم إنّما  و فهي اليهّك 

في حكم اليار  باللزوم ، ويجري ليضاً فيمها إذا شهّك فهي عقهٍد خهارجّيٍ لنّه  

، بنههاًء علههى لّن المرجههع فههي ال ههرد  (1)مههن مصههاديق العقههد الههالزم لو الجهها ز 
المردّد بهين عنهواني العهاّم والمخّصهص إلهى العمهوم. ولّمها بنهاًء علهى خهالف 

ذلهههك ، فالواجههه  الرجهههو  عنهههد اليهههّك فهههي اللهههزوم إلهههى األصههه  ، بمعنهههى 

استصحاب األثر وعدم زوال  بمجّرد فس  لحد المتعاقدين ، إالّ لن يكون  نا 
لجهها ز ، كمهها إذا شههّك فههي لّن الواقههع  بهه ؛ لو لصهه ؛ موضههوعيٌّ يثبههت العقههد ا

 صدق ؛ ، فإّن األص  عدم قصد القرب  ، فيحكم بالهب  الجا زة.

لكههن االستصههحاب المههذكور إنّمهها ين ههع فههي إثبههات صهه   اللههزوم ، ولّمهها 
تعيين العقهد الهالزم حتّهى يترتّه  عليه  سها ر آثهار العقهد الهالزم كمها إذا لُريهد 

في  وفي الهب  فال ، ب  يُرجع في لثر كهّ  عقهٍد إلهى مها تعيين البيع عند اليّك 

يقتضههي  األصهه  بالنسههب  إليهه  ، فههإذا شههّك فههي اشههت ال الذّمهه  بههالعو  حكههم 
بالبراءة التي  ي من آثار الهب  ، وإذا شّك في الضمان مهع فسهاد العقهد حكهم 

إن كههان  ههو المسههتند فههي الضههمان بههالعقود  «علههى اليههد»بالضههمان ؛ لعمههوم 

لو قلنها بهأّن خهروج  «ضهمان العهين»ة ، وإن كهان المسهتند دخوله  فهي ال اسد
الهب  من ذلك العموم مانع؛ عن الرجو  إلي  فيما احتمه  كونه  مصهداقاً لهها ، 

 كان األص  البراءة ليضاً.
__________________ 

 .«ق»ميىوب عليها في  «( لو الجا ز1)

إذا شههههك فههههي عقههههد 
 لنههههههههههههههههه  مهههههههههههههههههن
مصههههههههاديق العقههههههههد 
الههههههههههههههههههههههههههههالزم لو 

 الجا ز
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 في أقسام الخيار

ت ّرق ؛ ، والمجتمع منها في كّ ِ كتهاٍب سهبع ؛ و ي كثيرة؛ إالّ لّن لكثر ا م

، وقد لنها ا بعضهم إلى لزيد من ذلك ، حتّى لّن المذكور في اللمع  مجتمعاً 

، مع عهدم ذكهره لبعضهها ، ونحهن نقت هي لثٌهر المقتِصهر علهى  (1)لربع  عير 
ً  سر ماقدس (3)والعالّم   (2)السبع  كالمحقّق   ألّن ما عدا ا ال يستحّق عنوانها

 مستقال ، إذ ليا ل  لحكام؛ م ايرة؛ لسا ر لنوا  الخيار ، فنقول وباهلل التوفيهق
: 

__________________ 

 .127( اللمع  الدميقيّ  : 1)

( : 121، وقهال فهي المختصهر النهافع ) «لّما لقسام  فخمس »:  (21:  2)( قال في اليرا ع 2)

 ولم نق  على قوٍل ل  بالسبع . .«ولقسام  ستّ »

 .374:  1، واإلرشاد  515:  1، التذكرة  64:  2( القواعد 3)
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 في خيار المجلس

مىلق مكان المتبهايعين حهين البيهع ، وإنّمها عبّهر  «المجلا» ـوالمراد ب

ب رده ال ال  ، وإضاف  الخيار إلي  الختصاص  ب  وارت اع  بانقضا   الهذي 

  و االفتراق.
وال خهههالف بهههين اإلماميّههه  فهههي ثبهههوت  هههذا الخيهههار ، والنصهههو  بههه  

 .(1)مست يض  
إذا ص ق الرج  على البيهع »:  السالمعلي والموثّق الحاكي لقول علّي 

. (2) «فقد وج   مىروح؛ لو مؤّول؛

ء اسهتثناء بعهض وال فرق بين لقسام البيع ولنوا  المبيهع. نعهم ، سهيجي
 على الميتري. لشخا  المبيع كالمنعتق

 تنقي  مباحث  ذا الخيار ومسقىات  يحص  برسم مسا   :و
__________________ 

 ، الباب األّول من لبواب الخيار. 345:  12( راجع الوسا   1)

 .7، الباب األّول من لبواب الخيار ، الحديث  347:  12( الوسا   2)

المهههههههههههههههراد بهههههههههههههههـ 
 «المجلا»

الهههههدلي  علهههههى  هههههذا 
 الخيار
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 مسكلة

في ثبوت  للمتبايعين إذا كانا لصيلين ، وال في ثبوت  للهوكيلين  ال إشكال

 ً  خالف. ؟في الجمل . و   يثبت لهما مىلقا

قهال فههي التههذكرة : لههو اشههترأ الوكيهه  لو بهها  لو تعاقههد الههوكيالن تعلّههق 
الخيار بهما وبالموّكلين مع حضور ما فهي المجلها ، وإالّ فبهالوكيلين ، فلهو 

الموّك  غا  ؛ انتق  الخيار إليه  ؛ ألّن ملكه  لقهوأ مات الوكي  في المجلا و
من ملك الوارل. ولليافعيّ  قوالن : لحد ما : لنّ  يتعلّق بالموّك  ، واآلخر : 

 ، انتهى. (1)لنّ  يتعلّق بالوكي  

 فهي مجهّرد إجهراء لقول : واألولى لن يقال : إّن الوكيه  إن كهان وكهيالً 
العقد ، فالظا ر عدم ثبوت الخيار لهما وفاقاً لجماعٍ  مهنهم المحقّهق واليههيد 

ألّن المتبادر من النّص غير ما وإن عّممناه لبعض لفهراد الوكيه   (2)الثانيان 
 بانصراف  (5)تبعاً لجامع المقاصد  (4)ولم نق  بما قي   (3)

__________________ 

 .518:  1( التذكرة 1)

 .195 194:  3، والمسالك  285:  4( جامع المقاصد 2)

 .488 و الوكي  في التصّرف المالي ، غاي  اآلمال :  «البعض»( المراد بهذا 3)

 .241( قال  المحقّق التستري في مقابا األنوار : 4)

 .286:  4( جامع المقاصد 5)

خيهههههار   ههههه  يثبهههههت
للوكيههههههه  المجلههههههها 

 مىلقاً؟

 لقسام الوكي 
لن يكههههههههههون ـ  1

وكههههيال فههههي مجههههرد 
 عقدإجراء ال
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خصهو  العاقهد المالهك ؛ مضهافاً إلهى لّن م هاد لدلّه  الخيهار  بحكم ال لب  إلى
إثبات حّقٍ وسلىنٍ  لكّ ٍ من المتعاقدين على ما انتقه  إلهى اآلخهر بعهد ال هرا  

عن تسلّى  على ما انتق  إلي  ، فال يثبت بها  ذا التسلّ  لهو لهم يكهن م روغهاً 

 عن  في الخارج.
بيع مّمن ينعتق علي  لقرابٍ  ال ترأ : لنّ  لو شّك الميتري في كون المل

لو يج  صرف  لن قهٍ  لو إعتاقه  لنهذٍر ، فهال يمكهن الحكهم بعهدم وجوبه  ألدلّه  

الخيار ، بزعم إثباتها للخيار المستلزم لجواز ردّه على البها ع وعهدم وجهوب 
 عتق .

 هذا مضهافاً إلهى مالحظهه  بعهض لخبهار  هذا الخيههار المقهرون فيه  بينهه  

، الههذي ال يرضههى ال قيهه  بههالتزام ثبوتهه  للوكيهه  فههي  (1)وبههين خيههار الحيههوان 
إجراء الصي   ، فإّن المقام وإن لم يكن مهن تعهار  المىلهق والمقيّهد إالّ لّن 

، مهع لّن مالحظه   «المتبهايعين»سياق الجميهع ييههد باتّحهاد المهراد مهن ل ه  

ت ، حكم  الخيار تبعّد ثبوت  للوكي  المذكور ؛ مضافاً إلى لدلّ  سا ر الخيارا
 فإّن القول بثبوتها لُموقع الصي   ال ينب ي من ال قي .

، فهإّن  (2)والظا ر عدم دخول  في إطالق العبارة المتقدّم  عن التذكرة 

تصّرف الوكي  بهالبيع واليهراء  «اشترأ الوكي  لو با »الظا ر من قول  : 
 ، ال مجّرد إيقا  الصي  .

 لين المذكورين ، كماومن جميع ذلك يظهر ضع  القول بثبوت  للوكي
__________________ 

 3، الباب  350و  5،  1، الباب األّول من لبواب الخيار ، األحاديث  345:  12( الوسا   1)

 .6من األبواب ن سها ، الحديث 

 .28( تقدّمت في الص ح  2)

عهههههههههههههدم ثبهههههههههههههوت 
الخيهههههههههار للوكيههههههههه  
فهههههههههههههههههي  هههههههههههههههههذه 

 الصورة
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 .(1) و ظا ر الحدا ق 

لّن  ولضع  من  تعميم الحكم لصورة منهع الموّكه  مهن ال سه  بهزعم :
 الخيار حقٌّ ثبت للعاقد بمجّرد إجرا   للعقد ، فال يبى  بمنع الموّك .

لٌين  في  إشكال؛ : ؟وعلى المختار ، فه  يثبت للموّكِ

في النّص المتعاقدان ، فال يعهّم المهوّكلين  «البيّعين»من لّن الظا ر من 
 ؛ وذكروا : لنّ  لو حل  على عدم البيع لم يحنث ببيع وكيل .

الوكيلين فيمها نحهن فيه  كاآلله  للمهالكين ، ونسهب  ال عه  إليهمها  ومن لنّ 

كونه  مباشهراً  «بها  فهالن ملكه  الكهذا ي»شا ع  ، ولذا ال يتبهادر مهن قوله  : 
 للصي  . وعدم الِحنث بمجّرد التوكي  في إجراء الصي   ممنو ؛.

لهما ولكن مع حضور ما في مجلا العقد ، والمراد ب   فاألقوأ ثبوت 

مجلسهما المضاف عرفاً إلى العقد ، فلو جلا  ذا في مكاٍن وذا، في مكهاٍن 
آخر فاّطلعا على عقد الوكيلين ، فمجّرد ذلك ال يوجه  الخيهار لهمها ، إالّ إذا 

 : لسهاني صدق كون مكانيهما مجلسهاً لهذلك العقهد ، بحيهث يكهون الهوكيالن ك

 الموّكلين ، والعبرة بافتراق الموّكلين عن  ذا المجلا ال بالوكيلين.
  ذا كلّ  إن كان وكيالً في مجّرد إيقا  العقد.

وإن كان وكيالً في التصّرف المالي كأكثر الوكالء ، فهإن كهان مسهتقال 

  المعاوض  بعد تحقّقها نظيهر في التصّرف في مال الموّك  بحيث ييم  فس
 العام  في القرا  ولولياء القاصرين فالظا ر ثبوت الخيار ل  ،

__________________ 

 .7:  19( الحدا ق 1)

ثبههههههههههوت الخيههههههههههار 
للموّكههههه  فهههههي  هههههذه 
الصهههههههههههورة مهههههههههههع 
حضههههههوره مجلهههههها 

 العقد

 لن يكههههههههههونـ  2
وكهههههههههيال مسهههههههههتقال 
فههههههههههي التصههههههههههرف 

 المالي
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 لعموم النّص.

ودعوأ تبادر المهالكين ممنوعه ؛ ، خصوصهاً إذا اسهتندت إلهى ال لبه  ، 
 األولياء ال تحصى.فإّن معامل  الوكالء و

 ؟(1)و   يثبت للمهوّكلين ليضهاً مهع حضهور ما كمها تقهدّم عهن التهذكرة 

 إشكال؛ :
من تبادر المتعاقدين من النّص ، وقد تقدّم عدم ِحنث الحال  على تر، 

 البيع ببيع وكيل .

المقههرون  ومههن لّن المسههت اد مههن لدلّهه  سهها ر الخيههارات وخيههار الحيههوان
: كههون الخيههار حقّهها لصههاح  المههال ،  (2)بهههذا الخيههار فههي بعههض النصههو  

إرفاقاً ل  ، ولّن ثبوت  للوكي  لكون  نا باً عن  يسهتلزم ثبوته  للمنهوب  (3)ُشّر  

 عن  ، إالّ لن يدّعى مدخليّ  المباشرة للعقد ، فال يثبت ل ير المباشر.
 ولكن الوج  األخير ال يخلو عن قّوةٍ.

وحينةٍذ فقد يتحقّق فهي عقهٍد واحهٍد الخيهار ألشهخاٍ  كثيهرةٍ مهن طهرٍف 

واحٍد لو من الىرفين ، فكّ  من سبق من ل   الىرف الواحد إلى إعمال  ن ذ 
وسق  خيار الباقين بلزوم العقد لو بان ساخ  ، وليا المقام من تقهديم ال اسه  

 .(4)على المجيز 
__________________ 

 .28( تقدّم في الص ح  1)

 ، الهامش األّول. 29( راجع الص ح  2)

ً »:  «ش»( في 3)  .«شرعا

فههإّن تلههك المسههأل  فيمهها إذا ثبههت للجههانبين ، و ههذا فههر  مههن جانهه  »زيههادة :  «ش»( فههي 4)

 .«واحد

ثبههههههههههوت الخيههههههههههار 
للوكيههههه  فهههههي  هههههذه 

 الصورة
 و ههههههههههههه  يثبهههههههههههههت

 للموّكهههههههه  الخيههههههههار
 ليضاً؟

ثبههههههت الخيههههههار لههههههو 
 لمتعدّدين
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لين ، فههه  العبههرة فيه  بت رّ  قهمهها عههن ثهّم علههى المختهار مههن ثبوتهه  للمهوّكِ
مجلسهما حال العقد ، لو عن مجلا العقد ، لو بت ّرق المتعاقدين ، لو بت ّرق 

وجههوه؛ ،  ؟فههي مجلهها العقههد (1)الكههّ  ، فيك ههي بقههاء لصههيٍ  مههع وكيهه  اآلخههر 

 لقوا ا األخير.
ف في مال الموّك  قب  العقد وبعده ، ب  وإن لم يكن مستقال في التصرّ 

كان وكيالً في التصّرف على وج  المعاوض  كما إذا قال ل  : اشتر لي عبداً 

فالظا ر حينةٍذ عدم الخيار للوكي  ، ال النصراف اإلطهالق إلهى غيهر ذلهك ، 
: مهن لّن إطهالق لدلّه  الخيهار مسهوق؛ إلفهادة  (2)ب  لما ذكرنا في القسم األّول 

كّ ٍ من العاقدين على مها نقله  عنه  بعهد ال هرا  عهن تمّكنه  مهن ردّ مها  سلىن 

انتق  إلي  ، فال تنهض إلثبات  ذا التمّكن عند اليّك في  ، وال لتخصيص مها 
دّل على سلىن  الموّكه  علهى مها انتقه  إليه  المسهتلزم  لعهدم جهواز تصهّرف 

 الوكي  في  بردّه إلى مالك  األصلي.

 .(3)ما تقدّم  وفي ثبوت  للموّكلين
 .(4)واألقوأ اعتبار االفتراق عن مجلا العقد كما عرفت في سابق  

ثّم    للموّكه  بنهاًء علهى ثبهوت الخيهار له  ت هويض األمهر إلهى الوكيه  

 األقوأ العدم ؛ ألّن المتيقّن من ؟بحيث يصير ذا حّقٍ خياري
__________________ 

 .«آخر»:  «ش»( في 1)

 .29 28( و و الوكي  في إجراء ل   العقد فق  ، راجع الص ح  2)

 ( راجع الص ح  المتقدّم .3)

 ( آن اً.4)

مههههههها  هههههههو المهههههههراد 
 من الت ّرق؟

لن ال يكهههههههون ـ  3
مسهههههههههههههتقال فهههههههههههههي 

 التصرف
عهههههههههههههدم ثبهههههههههههههوت 
الخيهههههههههار للوكيههههههههه  
فهههههههههههههههههي  هههههههههههههههههذه 

 الصورة

  هههههههههههه  للموكهههههههههههه 
ت هههههههههههويض حهههههههههههق 
الخيهههههههههههههار إلهههههههههههههى 

 ؟الوكي 
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الدلي  ثبوت الخيار للعاقد في صورة القول ب  عنهد العقهد ال لحوقه  له  بعهده. 

 نعم ، يمكن توكيل  في ال س  لو في مىلق التصّرف فسخاً لو التزاماً.
ومّما ذكرنها اتّضه  عهدم ثبهوت الخيهار لل ضهوليّين وإن جعلنها اإلجهازة 

؛ ألّن البيهع النقه  وال نقه   نها كمها قيه   «المتبايعين»كاش  ً ، ال لعدم صدق 
الندفاعهه  بههأّن البيههع النقهه  العرفههي ، و ههو موجههود؛  نهها. نعههم ، ربمهها كههان  (1)

بهههالبيع ، و هههذا المعنهههى منتهههٍ  فهههي ظههها ر األخبهههار حصهههول الملهههك شهههرعاً 

 ال ضولي قب  اإلجازة.

ويندفع ليضاً : بأّن مقتضى ذلك عدم الخيهار فهي الصهرف والسهلم قبه  
القبض ، مع لّن  ذا المعنى ال يصّ  على مذ   اليي  القا ه  بتوقّه  الملهك 

 .(2)على انقضاء الخيار 

م ثبوتهه  فالوجهه  فههي عههدم ثبوتهه  لل ضههوليّين فحههوأ مهها تقههدّم : مههن عههد
نعههم ، فههي ثبوتهه  للمههالكين بعههد اإلجههازة مههع  .(3)للههوكيلين ال يههر المسههتقلّين 

حضور ما في مجلا العقد وج ؛. واعتبار مجلا اإلجازة على القول بالنق  

، ل  وج ؛. خصوصاً على القهول بهأّن اإلجهازة عقهد؛ مسهتأن  ، علهى مها تقهدّم 
 اإلنيههاء لصههال ً مههن ويك ههي حينةههذٍ  .(4)توضههيح  فههي مسههأل  عقههد ال ضههولي 

 لحد ما ، واإلجازة من اآلخر إذا جمعهما مجلا؛ 
__________________ 

 .9:  23( قال  صاح  الجوا ر 1)

 من كتاب البيو . 29، المسأل   22:  3( الخالف 2)

 ( راجع الص ح  المتقدّم .3)

 .399( راجع الجزء الثالث : 4)

ثبهههههههههههههوت عهههههههههههههدم 
الخيهههههههههههههههههههههههههههههههههههار 

 لل ضولي
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لن تكههون اإلجههازة مههن المجيههز  [(1)المسههأل  ]عرفههاً. نعههم ، يحتمهه  فههي لصهه  

 ، فتأّم . «التزمت»التزاماً بالعقد ، فال خيار بعد ا خصوصاً إذا كانت بل   
وال فرق في ال ضوليّين بين ال اص  وغيهره ، فلهو تبهايع غاصهبان ثهّم 

ت اسخا لم يُزل العقد عن قابليّ  لحوق اإلجهازة ، بخهالف مها لهو ردّ الموجه  

 الختالل صورة المعاقدة ، وهللا العالم.منهما قب  قبول اآلخر ، 
__________________ 

 .«ق»( لم ترد في 1)



 35  ...................................................................................  سلجملا رايخ يف

 مسكلة

لو كان العاقد واحداً لن س  لو غيره عن ن س  لو غيهره واليه ً لو وكاله ً 

ي علههى وجههٍ  يثبههت لهه  الخيههار مههع التعههدّد بههأن كههان وليّههاً لو وكههيالً مسههتقال فهه

 (2)والعالّمه   (1)التصّرف فالمحكّي عهن ظها ر الخهالف والقاضهي والمحقّهق 
 (6)والصههههيمري  (5)والمحقّههههق الميسههههي  (4)والمحقّههههق الثههههاني  (3)واليهههههيدين 

وغير م ، ثبوُت  ذا الخيار ل  عن االثنين ؛ ألنّ  با ع؛ وميهتٍر ، فله  مها لكهّ ٍ 
 هما متبايعين.منهما كسا ر لحكامهما الثابت  لهما من حيث كون

__________________ 

 .240( حكاه عن ظا ر م المحقّق التستري في المقابا : 1)

 .516 515:  1( التذكرة 2)

 .198 197:  3، والمسالك  265:  3( الدروس 3)

 241، والمحقّهق التسهتري فهي المقهابا :  545:  4( حكاه السيّد العاملي في م تاح الكرام  4)

 .254 253:  (مخىوط)محقّق على اإلرشاد ، وراجع تعليق  ال

، والمحقّهق  545:  4( ال يوجد لدينا كتاب  ، نعم حكاه عن  السيّد العاملي في م تاح الكرامه  5)

 .241التستري في المقابا : 

. وراجههع غايهه  المههرام 241، والمقههابا :  545:  4( حكههى عنهه  ذلههك فههي م تههاح الكرامهه  6)

 .288:  (مخىوط)

 هههه  يثبههههت الخيههههار 
إذا كهههههههههان العاقهههههههههد 

 ؟واحدا
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ن الخيار لكهّ ٍ منهمها بيهرط ان هراده بإنيها   فهال يثبهت مهع واحتمال كو

قيههام العنههوانين بيههخٍص واحههد ، منههدفع؛ باسههتقرار سهها ر لحكههام المتبههايعين ، 
 وجع  ال اي  الت ّرق المستلزم للتعدّد مبنيٌّ على ال ال .

، واستقرب  فخهر الهدين  (1)خالفاً للمحكّي في التحرير من القول بالعدم 

 (4)وال اضه  الخراسهاني  (3)، ومال إلي  المحقّق األردبيلهي  (2)ّره قدّس هللا س
 .(6)، واستظهره بعض األفاض  مّمن عاصرنا م  (5)والمحدّل البحراني 

وال يخلههو عههن قههّوةٍ بههالنظر إلههى ظهها ر الههنّص ؛ ألّن الموضههو  فيهه  

راق المسههتلزم للتعههدّد ، ولوال هها ألمكههن صههورة التعههدّد ، وال ايهه  فيهه  االفتهه
اسههتظهار كههون التعههدّد فههي الموضههو  لبيههان حكههم كههّ ٍ مههن البهها ع والميههتري 

ق العرف بهين قوله  :  وقوله  :  «المتبايعهان كهذا»كسا ر لحكامهما ؛ إذ ال ي ّرِ

ظها ر؛  «حتّهى ي ترقها»، إالّ لّن التقييهد بقوله  :  «لكهّ ٍ مهن البها ع والميهتري»
  الحكم بصورة إمكان فر  ال اي  ، وال يمكن فر  الت هّرق في اختصا

 في غير المتعدّد.

تهههدخ  علهههى الممكهههن  «حتّهههى»ومنههه  يظههههر سهههقوط القهههول بهههأّن كلمههه  
 والمستحي  ، إالّ لن يدّعى لّن الت ّرق غاي ؛ مختّص ؛ بصورة التعدّد ،

__________________ 

 .165:  1( التحرير 1)

 .«واألولى عدم الخيار  نا»، وفي  :  481:  1( إيضاح ال وا د 2)

 .389:  8( مجمع ال ا دة 3)

 .«ال يخلو عن قّوة»، وفي  :  91( ك اي  األحكام : 4)

 .16و  13:  19( الحدا ق 5)

 .«ولعّ  القول الثاني لقوأ»، وفي  :  241( و و المحقّق التستري في المقابا : 6)

األقهههههههههههوأ عهههههههههههدم 
ثبههههوت الخيهههههار لههههه  

 عن االثنين
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 ال مخّصص ؛ للحكم بها.

. نعههم ، ال  وبالجمله  ، فحكههم الميههور بههالنظر إلهى ظهها ر الل ه  ميههك ؛
يبعد بٌعد تنقي  المنهاط ، لكهن اإلشهكال فيه . واألولهى التوقّه  ، تبعهاً للتحريهر 

 .(1)وجامع المقاصد 

ثّم لو قلنا بالخيار ، فالظا ر بقا ه إلى لن يسهق  بأحهد المسهقىات غيهر 
 الت ّرق.

__________________ 

 .287:  4وجامع المقاصد ،  165:  1( التحرير 1)
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 مسكلة

 قد يستثني بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار :

: عهدم ـ  (1)من ينعتق على لحد المتبايعين ، والميهور كما قيه   منها :

واحتمهه  فههي  .(2)ك لنّهه  محههّ  وفههاق الخيههار مىلقههاً ، بهه  عههن ظهها ر المسههال
والكالم في  مبنيٌّ على قهول الميههور : مهن  .(3)الدروس ثبوت الخيار للبا ع 

 عدم توقّ  الملك على انقضاء الخيار ، وإالّ فال إشكال في ثبوت الخيار.

والظا ر لنّ  ال إشكال في عدم ثبوت الخيار بالنسب  إلهى ن ها العهين ؛ 
النعتاق بمجّرد الملك ، وال س  بالخيار مهن حينه  ال مهن ألّن مقتضى األدلّ  ا

 لصل  ، وال دلي  على زوال  بال س  مع قيام الدلي  على عدم
__________________ 

 .16:  19( قال  المحدّل البحراني في الحدا ق 1)

:  3، وانظههر المسههالك  240( نسههب  إلههى ظهها ر المسههالك المحقّههق التسههتري فههي المقههابا : 2)

212. 

 .266:  3( الدروس 3)

ء بعهههههههههض اسهههههههههتثنا
لشهههههههخا  المبيهههههههع 
عههههههههههههههن خيههههههههههههههار 

 المجلا :
ـ مههههههن ينعتههههههق  1

علهههههههههههههههى لحهههههههههههههههد 
 المتبايعين
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زوال الحّري  بعد تحقّقها إالّ على احتماٍل ضهعّ   فهي التحريهر فيمها لهو ظههر 

 مبنّيٍ على تزلزل العتق. (1)من ينعتق علي  معيباً 
مقتضهى  [(3)إنّه  ]:  (2)ولّما الخيار بالنسهب  إلهى لخهذ القيمه  ، فقهد يقهال 

إلهى الرقّيه  ، في هر  المنعتهق الجمع بين لدلّ  الخيار ودلي  عدم عود الحهّر 

كالتال  ، فلمن انتق  إليه  لن يهدفع القيمه  ويسهتردّ الهثمن. ومها فهي التهذكرة : 
مههن لنّهه  وّطههن ن سهه  علههى ال ههبن المههالي ، والمقصههود مههن الخيههار لن ينظههر 

ويتههرّوأ لههدفع ال ههبن عههن ن سهه  ممنههو ؛ ؛ ألّن التههوطين علههى شههرا   عالمههاً 

 ً علهى ال هبن مهن حيهث المعامله  ، وكهذا لمهن انتقه   بانعتاق  علي  ليا توطينها
عن  لن يدفع الثمن ويأخذ القيم . وما فهي التهذكرة : مهن ت ليه  جانه  العتهق 

 إنّما يجدي مانعاً عن دفع العين. (4)

لكّن اإلنصاف : لنّ  ال وج  للخيار لمن انتق  إلي  ؛ ألّن شهراءه إتهالف؛ 
ء سقوط الخيار بهاإلتالف به  وسيجي ل  في الحقيق  وإخراج؛ ل  عن الماليّ  ،

، فعدم ثبوت  ب  لولى. ومن  يظهر عدم ثبهوت الخيهار لمهن  (5)بأدنى تصّرف 

انتقهه  عنهه  ؛ ألّن بيعهه  مّمههن ينعتههق عليهه  إقههدام؛ علههى إتالفهه  وإخراجهه  عههن 
 الماليّ .

__________________ 

لي  ثهّم ظههر علهى عيه  سهابق ولو اشترأ من يعتق ع»( لم نعثر في  إالّ على  ذه العبارة : 1)

 .184:  1انظر التحرير  «فالوج  لّن ل  األرش خاّص 

 .266:  3( احتمل  اليهيد في الدروس 2)

 ( الزيادة اقتضا ا السياق.3)

 .«لكن النظر إلى جان  العتق لقوأ»، وفي  :  516:  1( التذكرة 4)

 .97و  81ء في الص ح  ( يجي5)
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إّن الملههك فههي مههن ينعتههق عليهه  تقههديريٌّ ال  والحاصهه  : لنّهها إذا قلنهها :

تحقيقي ، فالمعامل  علي  مهن المتبهايعين مواطهاة؛ علهى إخراجه  عهن الماليّه  ، 
 وسلك  في سلك ما ال يتمّول. لكنّ  حسن؛ مع علمهما ، فتأّم .

: إّن ثبههوت الخيهار لمههن انتقه  عنه  مبنههيٌّ علهى لّن الخيههار  (1)وقهد يقهال 

بمجهّرد البيهع لو بعهد ثبهوت الملهك آنهاً مها ، لو األّول واالنعتاق    يحصالن 
 ؟باألّول والثاني بالثاني ، لو العكا

فعلى األّولين واألخير يقوأ القول بالعدم ؛ ألنصيّ  لخبار العتق وكون 

القيمه  بههدل العههين ، فيمتنهع اسههتحقاقها مههن دون المبهدل ، ولسههبق تعلّقهه  علههى 
عاً بين الحقّين ودفعهاً للمنافهاة مهن البهين ، األخير. ويحتم  قريباً الثبوت ؛ جم

وعمالً بالنّصين وباإلجما  على عدم إمكان زوال يد البا ع عهن العوضهين ، 

وتنزيالً لل سه  منزله  األرش مهع ظههور عيهٍ  فهي لحهد ما ، وللعتهق منزله  
تل  العين ، وألنهم حكموا بجواز ال سه  والرجهو  إلهى القيمه  فيمها إذا بها  

فظهر كون  مّمهن ينعتهق علهى الميهتري ، لو تعيّه  بمها يوجه  بيرط العتق 

 ذلك. والظا ر عدم ال رق بين  وبين المقام.
وعلهههى الثالهههث يتّجههه  الثهههاني ؛ لمههها مهههّر ، ولسهههبق تعلّهههق حهههّق الخيهههار 

 وعرو  العتق.

ثّم قال : وحيث كان المختار في الخيار : لنّ  بمجّرد العقد ، وفي العتق 
دّل ظا ر األخبار وكالم األصحاب على لّن لحكام العقود : لنّ  بعد الملك ، و

واإليقاعات تتبعها بمجّرد حصهولها إذا لهم يمنهع عنهها مهانع؛ ، مهن غيهر فهرٍق 

 بين الخيار وغيره ، ب  قد صّرحوا بأّن الخيار يثبت بعد
__________________ 

 ، كما سيأتي. سرهقدس( القا    و صاح  المقابا 1)
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لّه ؛ والمعلهول ال يتخلّه  عهن علّته  ، كمها لّن االنعتهاق ال يتخلّه  العقد ولنّه  ع

 (1)عههن الملههك ، فههاألقرب  ههو األخيههر ، كمهها  ههو ظهها ر المختلهه  والتحريههر 
إن لم يثبت اإلجما  على خالف  ، ويؤيّده إطالق األكثر  (2)ومال إلي  اليهيد 

ودعوأ ابن ز هرة اإلجمها  علهى ثبهوت خيهار المجلها فهي جميهع ضهروب 

 ، رفع مقام . (5)انتهى كالم   .(4)من غير استثناٍء  (3)البيع 
لقهول : إن قلنها : إنّه  يعتبههر فهي فسه  العقههد بالخيهار لو بالتقايه  خههروج 

الملك عن ملك ٌمن انتق  إليه  إلهى ملهك ٌمهن انتقه  عنه  نظهراً إلهى لّن خهروج 

م يكهن لحد العوضين عن ملك لحد ما يستلزم دخول اآلخر في  ولو تقهديراً له
وجهه ؛ للخيههار فيمهها نحههن فيهه  ولههو قلنهها بكههون الخيههار بمجههّرد العقههد واالنعتههاق 

عقي  الملك آناً ما ، إذ برفع العقد ال يقب  المنعتق علي  ألن يخرج مهن ملهك 

الميتري إلهى ملهك البها ع ولهو تقهديراً ؛ إذ ملكيّه  الميهتري لمهن ينعتهق عليه  
وال يجهوز تقهديره بعهد ال سه   ليا على وجهٍ  يترتّه  عليه  سهوأ االنعتهاق ،

قب  االنعتاق خارجاً عن ملك الميهتري إلهى ملهك البها ع ثهّم انعتاقه  مضهموناً 

على الميتري ، كما لو فر  بيع الميتري للمبيع في زمن الخيار ثهّم فسه  
 البا ع.

 والحاص  : لّن ال اس  يتلقّى الملك من الم سوخ علي  ، و ذا غير
__________________ 

 .77:  2و ،  165:  1، والتحرير  25 23:  8راجع المختل  ( 1)

 .244، القاعدة  247:  2، والقواعد وال وا د  266:  3( انظر الدروس 2)

 .«ش»، كما في  «المبيع»، ولعّ  األصّ  :  «ق»( كذا في ظا ر 3)

 .217( راجع ال ني  : 4)

 .240( يعني : كالم المحقّق التستري في المقابا : 5)
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 اصٍ  فيما نحن في .ح

وإن قلنهها : إّن ال سهه  ال يقتضههي لزيههد مههن ردّ العههين إن كههان موجههوداً 
وبدله  إن كههان تال ههاً لو كالتههال  ، وال يعتبههر فهي صههورة التلهه  إمكههان تقههدير 

تلقّي ال اس  الملك من الم سوخ علي  وتملّك  من  ، ب  يك هي لن تكهون العهين 

بعد ال س  بقيمتها مع التل  كما ييههد  المضمون ُ قب  ال س  بثمنها مضمون ً 
مسهأل  البيهع  (2)تقهدّم مهن  (1)ب  الحكم بجواز ال س  والرجو  إلى القيم  فيما 

، وحكمههم برجهو   (3)بيرط العتق ثهّم ظههور المبيهع منعتقهاً علهى الميهتري 

ال اس  إلى القيم  لو وجد العين منتقل ً بعقٍد الزٍم مع عدم إمكهان تقهدير عهود 
قب  االنتقال الذي  و بمنزل  التل  إلى ال اسه  كهان األوفهق بعمومهات  الملك

الخيههار القههول بهه   نهها والرجههو  إلههى القيمهه  ، إالّ مههع إقههدام المتبههايعين علههى 

المعامل  مع العلم بكون  مّمن ينعتق علي  ، فاألقوأ العدم ؛ ألنّهما قد تواطةها 
 على إخراج  عن الماليّ  الذي  و بمنزل  إتالف .

وبالجمل  ، فإّن الخيار حقٌّ في العين ، وإنّما يتعلّق بالبدل بعد تعذّره ال 

كههان  (4) ابتهداًء ، فهإذا كهان نقهه  العهين إبىهاالً لماليّته  وت ويتههاً لمحهّ  الخيهار و
كت ويت ن ا الخيار باشتراط سقوط  ، فلم يحدل حقٌّ في العين حتّى يتعلّق 

 ببدل .
__________________ 

 ، ولعلّ  من سهو القلم. «فما»:  «ق»ا ر ( في ظ1)

 .«في»:  «ش»( في 2)

 .40( تقدّم في كالم صاح  المقابا ، راجع الص ح  3)

 .«ش»في « و»( لم ترد 4)
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ونقل  إلى من  (1)وقد صّرح بعضهم بارت ا  خيار البا ع بإتالف المبيع 

ى ول هون مهن ينعتق علي  كاإلتالف ل  من حيث الماليّ  ، فدفع الخيار ب  لوله
 رفع  ، فتأّم .

بنهاًء علهى عهدم تملّهك الكهافر  العبد المسلم الميترأ من الكهافر منها :و

للمسلم اختياراً ، فإنّ  قهد يقهال بعهدم ثبهوت الخيهار ألحهد ما. لّمها بالنسهب  إلهى 
ه ، ولّما بالنسب  إلى العين فل ر  عدم جواز تملّك الكافر للمسلم وتمليك  إيّا

القيم  فلما تقدّم : من لّن ال س  يتوقّ  على رجو  العين إلى مالك  األصهلي 

لتكون مضمون ً ل  بقيمت  على من انتق  إلي  ، ورجو  المسلم  (2)ولو تقديراً 
حيث  هللارحم إلى الكافر غير جا ٍز ، و ذا  و المحكّي عن حواشي اليهيد 

 .(3)يثبت ل  خيار المجلا وال اليرط قال : إنّ  يبا  وال 

ويمكن لن يريد بذلك عدم ثبوت الخيار للكافر فق  وإن ثبت للميهتري 
فههي اإليضههاح : مههن لّن البيههع  سههرهقدس، فيوافههق مقتضههى كههالم فخههر الههدين 

؛ بناًء من  على  (4)بالنسب  إلى الكافر استنقاذ؛ ، وبالنسب  إلى الميتري كالبيع 

 الكافر ل  ؛ ألّن الملك سبي ؛ ، وإنّما ل  حّق استي اءعدم تملّك السيّد 
__________________ 

( لم نظ ر على مصّرحٍ بذلك بعد التتبّع فهي الكته  ال قهيّه  المتداوله  ، انظهر م تهاح الكرامه  1)

4  :599. 

 .41( تقدّم في الص ح  2)

:  4فههي م تههاح الكرامهه  لكههن حكههاه عنهه  السههيّد العههاملي  «حواشههي اليهههيد»( ال يوجههد لههدينا 3)

180. 

 .414:  1( إيضاح ال وا د 4)

ـ العبههههد المسههههلم  2
الميههههههههههتري مههههههههههن 

 الكافر
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 ثمن  من .

لكههّن اإلنصههاف : لنّهه  علههى  ههذا التقههدير ال دليهه  علههى ثبههوت الخيههار 
اختصها   (1) «البيّعهان بالخيهار»للميتري ليضهاً ؛ ألّن الظها ر مهن قوله  : 

قههد الخيههار بصههورة تحقّههق البيههع مههن الىههرفين ؛ مههع لنّهه  ال معنههى لتحقّههق الع

البيعههي مههن طههرٍف واحههد ، فههإّن شههروط البيههع إن كانههت موجههودة تحقّههق مههن 
فهي مسهأل  بيهع  (2)الىرفين وإالّ لهم يتحقّهق لصهالً ، كمها اعتهرف به  بعضههم 

 الكافر الحربي من ينعتق علي .

ثبهوت  (4)وصهري  كثيهٍر  (3)واألقوأ فهي المسهأل  وفاقهاً لظها ر األكثهر 
 .(6)القيم   (5) ي القواعد بين استرداد العين والخيار في المقام ، وإن تردّد ف

وما ذكرنا : من لّن الرجو  بالقيم  مبنيٌّ على إمكهان تقهدير الملهك فهي 

 (7)ملك المالك األصلي ، لو لغمضنا عن منع  كما تقدّم فهي المسهأل  السهابق  
ا غير قادحٍ  نا ؛ ألّن تقدير المسلم في ملك الكافر بمقداٍر يثبت علي  بدل  لي

 سبيالً للكافر على المسلم ، ولذا جّوزنا ل  شراء من
__________________ 

 .3و  2،  1، الباب األّول من لبواب الخيار ، الحديث  345:  12( الوسا   1)

 .549و  319:  4، وم تاح الكرام   133:  4( راجع جامع المقاصد 2)

 بعدم سقوط الخيار.( ثبوت الخيار ظا ر من لطلق علي  البيع ولم يصّرح 3)

، والمحقّق الثاني فهي  199:  3( مّمن صّرح بثبوت الخيار في المسأل  اليهيد في الدروس 4)

 .65:  4جامع المقاصد 

 .«لو»:  «ش»( في 5)

 .18:  2( القواعد 6)

 .41( تقدّم في الص ح  7)
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 .(1)ينعتق علي . وقد مّر بعض الكالم في ذلك في شروط المتعاقدين 

فإّن الظا ر عدم الخيار في   شراء العبد ن س  بناًء على جوازه منها :و
ولو بالنسب  إلى القيم  ؛ لعهدم شهمول لدلّه  الخيهار له  ، واختهاره فهي التهذكرة 

 .(3)وفيها ليضاً : لنّ  لو اشترأ ٌجٌمداً فهي شهدّة الحهّر ف هي الخيهار إشهكال؛  .(2)

ار قابليّ  العين للبقاء بعد العقد ليتعلّق بهها الخيهار ولعلّ  من جه  احتمال اعتب
، فال يندفع اإلشكال بما في جامع المقاصد : مهن لّن الخيهار ال يسهق  بهالتل  

 ألنّ  ال يسق  ب  إذا ثبت قبل  ، فتأّم . (4)
__________________ 

 .598( راجع الجزء الثالث : 1)

 .516:  1( التذكرة 2)

 .516:  1( التذكرة 3)

 .287:  4( جامع المقاصد 4)

ء العبهههههد ـ شهههههرا 3
 ن س 
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 مسكلة

ٍء من العقهود سهوأ البيهع عنهد علما نها ، ال يثبت خيار المجلا في شي

وعههن ال نيهه  :  .(3)وغير مهها  (2)، وعههن تعليههق اإلرشههاد  (1)كمهها فههي التههذكرة 

ً  .(4)اإلجما  علي    وصّرح اليي  في غيهر موضهعٍ مهن المبسهوط بهذلك ليضها
، بهه  عههن الخههالف : اإلجمهها  علههى عههدم دخولهه  فههي الوكالهه  والعاريهه   (5)

إالّ لنّهه  فههي المبسههوط بعههد ذكههر جملههٍ  مههن  .(6)والقههرا  والحوالهه  والوديعهه  
العقههود التههي يههدخلها الخيههار والتههي ال يههدخلها قههال : ولّمهها الوكالهه  والوديعهه  

 والعاري 
__________________ 

 .516:  1( التذكرة 1)

 .«ويثبت في البيع خاّص »، ذي  قول المصنّ  :  254:  (مخىوط)( حاشي  اإلرشاد 2)

ال »، بل ه   211:  3، والمسهالك  «عنهد األصهحاب»، بل ه   388:  8( مث  مجمهع ال ا هدة 3)

 .«خالف في  بين علما نا

 .220( ال ني  : 4)

حواله  واإلجهارة والعتهق ، وفي  بعد الحكهم بعهدم دخوله  فهي ال 82 80:  2( راجع المبسوط 5)

 .«ألّن خيار المجلا يختّص البيع»و  «ألنّ  ليا ببيع»و  «ألنّ  يختّص البيع» كذا : 

 الجعال .:  «الحوال »من البيو  ، وفي  بدل  12، المسأل   14 13:  3( الخالف 6)

اختصههههههههههههههههههههههههها  
خيهههههههههار المجلههههههههها 

 بالبيع
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 ، انتهى. (1)والقرا  والجعال  فال يمنع من دخول الخيارين فيها مانع؛ 

 .(2)ر المجلا واليرط. وحكي نحوه عن القاضي ومراده خيا
، ب  جزم في التذكرة : بأنّ  ال  (3)ولم يُعلم معنى الخيار في  ذه العقود 

 .(4)معنى للخيار فيها ؛ ألّن الخيار فيها لبداً 

واحتم  في الدروس : لن يراد بذلك عدم جواز التصّرف قب  انقضهاء 
ّخص في  شرعاً للقاب  في  ذه العقهود ولعّ  مراده التصّرف المر .(5)الخيار 

، ال الموج  ؛ إذ ال معنى لتوقّ  جواز تصّرف المالك في  ذه العقود على 

ألّن لثر  ذه العقود تمّكن غير المالك مهن التصهّرف ،  (6) انقضاء الخيار ، و
لثهر  سهرهقدسفهو الذي يمكن توقّ   على انقضهاء الخيهار الهذي جعه  اليهي  

 .(7)علي  البيع متوقّ اً 

لكن اإلنصاف : لّن تتبّع كالم اليي  في المبسوط فهي  هذا المقهام ييههد 
بعههدم إرادتهه   ههذا المعنههى ، فإنّهه  صههّرح فههي مواضههع قبهه   ههذا الكههالم وبعههده 

 .(8)باختصا  خيار المجلا بالبيع 
__________________ 

 .82:  2( المبسوط 1)

 .356:  1( المهذّب 2)

 .«..وولّما الوكال  والوديع  »ة في كالم اليي  بقول  : ( يعني العقود المذكور3)

 .516:  1( التذكرة 4)

 .268:  3( الدروس 5)

 .«ش»في « و»( لم ترد 6)

 من كتاب البيو . 29، المسأل   22:  3( راجع الخالف 7)

 .82و  81،  80:  2( انظر المبسوط 8)
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العقههود إذا  والههذي يخىههر بالبههال : لّن مههراده دخههول الخيههارين فههي  ههذه

وقعت في ضمن عقد البيع ، فتن س  ب سخ  في المجلا ؛ و ذا المعنهى وإن 
كان بعيداً في ن س  ، إالّ لّن مالحظ  كالم اليي  في المقام يقّربه  إلهى الهذ ن 

 .(2) (1)، وقد ذكر نظير ذلك في جريان الخيارين في الر ن والضمان 

 وكي  كان ، فال إشكال في لص   ذه المسأل .
__________________ 

 .80و  79:  2( راجع المبسوط 1)

وصّرح في السرا ر بهدخول الخيهارين فهي  هذه العقهود ، ألنّهها جها زة »زيادة :  «ش»( في 2)

وقهد وردت  هذه الزيهادة فهي  .«فيجوز ال س  في كّ  وقت ، و هو محتمه  كهالم اليهي  ، فتأّمه 

 .246:  2في الهامش. وانظر السرا ر  «ف»
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 مسكلة

كهون البيهع علّه ً  (1)مبدل  ذا الخيار من حين العقهد ؛ ألّن ظها ر الهنّص 

تاّم  ، ومقتضاه كظا ر ال تاوأ شمول الحكم للصرف والسهلم قبه  القهبض. 

وال إشهكال فيهه  لهو قلنهها بوجههوب التقهابض فههي المجلهها فهي الصههرف والسههلم 
وإّمها  (2)به  فهي صهرف التهذكرة وجوباً تكلي يّاً ، إّما للهزوم الربها كمها صهّرح 

لوجههوب الوفههاء بالعقههد وإن لههم يكههن بن سهه  مملّكههاً ؛ ألّن ثمههرة الخيههار حينةههٍذ 
 جواز ال س  ، فال يج  التقابض.

لّما لو قلنا بعدم وجوب التقابض وجواز ترك  إلى الت ّرق المبى  للعقد 

تعاقدين علهى ، ف ي لثر الخيار خ اء؛ ، ألّن الم رو  بقاء سلىن  كّ ٍ من الم
ملك  وعدم حّقٍ ألحد ما في مال اآلخر. ويمكن لن يكون لثر الخيار خروج 

العقد ب س  ذي الخيار عن قابليّ  لحوق القبض المملّك ، فلو فهر  اشهتراط 

 سقوط الخيار في العقد لم يخرج العقد ب س  الميروط
__________________ 

مهن لبهواب الخيهار  1، الباب  345:  12، الوسا    «البيّعان بالخيار حتّى ي ترقا»( يعني : 1)

 .3 1، الحديث 

 .511:  1( التذكرة 2)

مبههههههههههههههدل خيههههههههههههههار 
 المجلا
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 علي  عن قابليّ  التأثير.

قال في التذكرة : لهو تقابضها فهي عقهد الصهرف ثهّم لجهازا فهي المجلها 
لزم العقد ، وإن لجازا قب  التقابض فكهذلك ، وعليهمها التقهابض ، فهإن ت ّرقها 

ثّم إن ت ّرقا عن تهراٍ  لهم يحكهم بعصهيانهما ، فهإن ان هرد  قبل  ان س  العقد ،

 ، انتهى. (1)لحد ما بالم ارق  عصى 
وفي الدروس : يثبت يعني خيار المجلا فهي الصهرف ، تقابضها لو ال 

، فههإن التزمهها بهه  قبهه  القههبض وجهه  التقههابض ، فلههو  ههرب لحههد ما عصههى 

تمهه  قويّههاً عههدم وان سهه  العقههد ، ولههو  ههرب قبهه  االلتههزام فههال معصههي . ويح
 ، انتهى. (2)العصيان مىلقاً ؛ ألّن للقبض مدخالً في اللزوم فل  ترك  

وصههّرح اليههي  ليضههاً فههي المبسههوط بثبههوت التخههاير فههي الصههرف قبهه  

 .(3)التقابض 
ومّما ذكرنا يظهر الوج  في كون مبدل الخيار للمالكين الحاضرين فهي 

لهمها مهن زمهان إجازتهمها  مجلا عقد ال ضوليّين على القهول بثبهوت الخيهار

 على القول بالنق  ، وكذا على الكي  ، مع احتمال كون  من زمان العقد.
__________________ 

 .519 518:  1( التذكرة 1)

 .267:  3( الدروس 2)

ولّمهها الصههرف فيدخلهه  خيههار »، ولكههن لههم يصههّرح بهه . وفيهه  :  79:  2( راجههع المبسههوط 3)

 .«المجلا



 51  ................................................................................  رايخلا تاطقسم يف

 في مسقطات الخيار

: اشههتراط سههقوط  فههي ـ  (1)و ههي لربعهه  علههى مهها ذكر هها فههي التههذكرة 

 ضمن العقد ، وإسقاط  بعد العقد ، والت ّرق ، والتصّرف.

 فيقع الكالم في مسا   :

 مسكلة

 ال خهالف ظهها راً فههي سهقوط  ههذا الخيههار باشهتراط سههقوط  فههي ضههمن

ويدّل علي  قب  ذلك عموم المست يض  .(2)العقد ، وعن ال ني  : اإلجما  علي  

 .«عند شروطهم (4)لو المسلمون  (3)المؤمنون »: 
 لدلّ  الخيار ، ويرّج  على تلك األدلّ  (5)وقد يتخيّ  معارضت  لعموم 

__________________ 

 .517:  1( التذكرة 1)

 .217( ال ني  : 2)

 .4من لبواب المهور ، ذي  الحديث  20، الباب  30:  15( الوسا   3)

 .5و  2،  1من لبواب الخيار ، الحديث  6، الباب  353:  12( الوسا   4)

 .«بعموم»:  «ش»( في 5)

مسهههههههقىات خيهههههههار 
 المجلا :

ول المسهههههههههههههههههق  األ
اشههههههتراط السههههههقوط 

 في ضمن العقد
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م قود؛ ، و و ضعي ؛ ؛ ألّن الترجي  من حيث الدالل  والسند  (1)بالمرّجحات 
وموافق  عم  األصحاب ال يصير مرّجحاً بعد العلم بانحصهار مسهتند م فهي 

 عموم لدلّ  اليروط ، كما يظهر من كتبهم.

بنهههاًء علهههى  (2) (أَْوفُاااوا بِااااْلعُقُودِ )ونحهههوه فهههي الضهههع  التمّسهههك بعمهههوم 
صيرورة شرط عدم الخيار كالجزء من العقد الذي يج  الوفاء ب  ؛ إذ في  : 

   الخيار لخّص ، فيخّصص بها العموم.لّن لدلّ 

ب  الوج  مع انحصار المسهتند فهي عمهوم دليه  اليهروط عهدم نههو  
لدلّ  الخيار للمعارض  ؛ ألنّها مسوق ؛ لبيان ثبوت الخيار بأص  الير  ، فال 

ينافي سقوط  بالمسق  الخارجي و و اليرط ؛ لوجوب العم  ب  شرعاً. ب  

بههأّن المقصههود منهه  رفههع اليههد عههن األحكههام التأّمهه  فههي دليهه  اليههرط يقضههي 
األصليّ  الثابت  للميروطات قب  وقوعها في حيّهز االشهتراط ، فهال تعارضه  

لدلّه  تلهك األحكهام ، فحالهه  حهال لدلّه  وجهوب الوفههاء بالنهذر والعههد فهي عههدم 

 مزاحمتها بأدلّ  لحكام األفعال المنذورة لوال النذر.
ذكرنها مهن حكومه  لدلّه  اليهرط وعهدم معارضهتها ل حكهام  وييهد لمها

كثيٍر مهن األخبهار بههذا  األصليّ  حتّى يحتاج إلى المرّج  استيهاد اإلمام في

 العموم على مخال   كثيٍر من األحكام األصليّ .
__________________ 

أَْوفُااوا )م :  ههذا الكههالم ومهها بعههده مههن تضههعي  التمّسههك بعمههو»:  سههرهقدس( قههال المامقههاني 1)

، وراجهع  490غايه  اآلمهال :  .«هللارحمه إشارة إلى دفع ما ذكهره صهاح  الجهوا ر  (بِاْلعُقُودِ 

 .12:  23الجوا ر 

 .1، واآلي  من سورة الما دة :  12:  23( تمّسك ب  صاح  الجوا ر ، انظر الجوا ر 2)

تهههههههوّ م معارضههههههه  
اشههههههتراط السههههههقوط 
لعمهههههههههههههوم لدلّههههههههههههه  

 الخيار ودفع 

مهههههها ييهههههههد لعههههههدم 
 المعارض 
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 السهالمعلي سألت لبها عبهد هللا »منها : صحيح  مالك بن عىيّ  ، قال : 

عن رجٍ  كان ل  لب؛ مملو، وكان تحت لبي  جاري ؛ مكاتب  قد لدّت بعض ما 
عليها ، فقال لهها ابهن العبهد :  ه  لهِك لن لُعينهك فهي مكاتبتهك حتّهى تهؤدّي مها 

قالهت  ؟على لبي إذا لنت ملكت ن سهكِ  (1)عليِك بيرط لن ال يكون لك الخيار 

ون لههها الخيههار بعههد ذلههك. قههال : نعههم ، فأعىا هها فههي مكاتبتههها علههى لن ال يكهه
 .(2) «: ال يكون لها الخيار ، المسلمون عند شروطهم السالمعلي 

والرواي  محمول ؛ بقرين  اإلجمها  علهى عهدم لهزوم اليهروط االبتدا يّه  

علههى صههورة وقههو  االشههتراط فههي ضههمن عقههٍد الزم ، لو المصههالح  علههى 
 ل.إسقاط الخيار المتحقّق سبب  بالمكاتب  بذلك الما

وكي  كان ، فاالستدالل فيها بقاعدة اليروط علهى ن هي الخيهار الثابهت 

بالعمومات دلي ؛ على حكومتها عليها ، ال معارضهتها المحوجه  إلهى التمهاس 
 المرّج .

 نعم ، قد يستيك  التمّسك بدلي  اليروط في المقام من وجوه :

رط يج  الوفاء ب  إذا كان العقد الميروط فيه  الزمهاً ؛ األّول : لّن الي
في ضمن العقد الجا ز ال يزيهد حكمه  علهى لصه  العقهد ، به   (3)ألّن اليرط 

 و كالوعد ، فلزوم اليرط يتوقّه  علهى لهزوم العقهد ، فلهو ثبهت لهزوم العقهد 

 بلزوم اليرط لزم الدور.
__________________ 

 .«بعد ذلك»زيادة :  «ش»( في 1)

 من لبواب المكاتب  ، الحديث األّول. 11، الباب  95:  16( الوسا   2)

 .«اليروط»:  «ق»( في 3)

االستيههههههكال علههههههى 
التمّسهههههههههك بهههههههههدلي  

 اليروط بوجوه
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الثاني : لّن  ذا اليرط مخال ؛ لمقتضى العقد على ما  و ظا ر قول  : 

فاشهههتراط عهههدم كونهمههها بالخيهههار اشهههتراط؛ لعهههدم بعهههض  «البيّعهههان بالخيهههار»
 مقتضيات العقد.

بعض اليافعيّ  على عدم جواز اشهتراط السهقوط  الثالث : ما استدّل ب 

: من لّن إسقاط الخيار في ضهمن العقهد إسهقاط؛ لمها لهم يجه  ؛ ألّن الخيهار ال 
 .(1)يحدل إالّ بعد البيع ، فإسقاط  في  كإسقاط  قبل  

 ء؛ من  ذه الوجوه ال يصل  لالستيكال. ذا ، ولكن شي

: اليهروط االبتدا يّه  ،  (2) الخارج من عموم اليروط لّما األّول ؛ ف نّ 
ألنّههها كالوعههد ، والواقعهه  فههي ضههمن العقههود الجهها زة بالههذات لو بالخيههار مههع 

بقا هههها علهههى الجهههواز ؛ ألّن الحكهههم بلهههزوم اليهههرط مهههع فهههر  جهههواز العقهههد 

الميروط ب  مّما ال يجتمعان ؛ ألّن اليرط تابع؛ وكالتقييد للعقد الميروط ب . 
ا إذا كان ن ا مؤدّأ اليرط لزوم ذلك العقهد الميهروط به  كمها فيمها نحهن لمّ 

فيهه  ال التزامههاً آخههر م ههايراً اللتههزام لصهه  العقههد ، فلزومهه  الثابههت بمقتضههى 

عموم وجوب الوفاء باليهرط عهين لهزوم العقهد ، فهال يلهزم ت كيهك؛ بهين التهابع 
 والمتبو  في اللزوم والجواز.

ار حقٌّ للمتعاقدين اقتضاه العقد لو ُخلّهي ون سه  ولّما الثاني ؛ ف ّن الخي

 ، فال ينافي سقوط  باليرط.
وبعبارةٍ لُخرأ : المقتضي للخيار العقد بيرط ال ، ال طبيع  العقد مهن 

 وإن كان «البيّعان بالخيار»حيث  ي حتّى ال يوجد بدون . وقول  : 
__________________ 

 .568:  3الم ني البن قدام   ، وراجع 517:  1( حكاه في التذكرة 1)

 .«اليرط»:  «ش»( في 2)

مناقيههههههه  الوجههههههههوه 
 المتقدّم 
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ل  ظههور؛ فهي العلّيه  التاّمه  ، إالّ لّن المتبهادر مهن إطالقه  صهورة الخلهّو عهن 

شهرط السههقوط ؛ مهع لّن مقتضههى الجمههع بينه  وبههين دليهه  اليهرط كههون العقههد 
 مقتضياً ، ال تمام العلّ  ليكون التخلّ  ممتنعاً شرعاً.

م في دفع تهوّ م : لنّه  لهو بُنهي علهى الجمهع بههذا الوجه  نعم ، يبقى الكال

بههين دليهه  اليههرط وعمومههات الكتههاب والسههنّ  لههم يبههٌق شههرط؛ مخههال ؛ للكتههاب 
والسنّ  ، ب  وال لمقتضى العقد. ومحّ  ذلك وإن كان في بهاب اليهروط ، إالّ 

ا  لّن مجم  القول في دفع ذلك فيما نحن في  : لنّا حيث علمنا بالنّص واإلجم

لّن الخيار حقٌّ ماليٌّ قاب ؛ لإلسقاط واإلرل ، لم يكن سقوط  منافياً للميرو  
، فلم يكن اشتراط  اشتراط المنافي ، كما لو اشترطا في  ذا العقد سقوط  (1)

 .[(2)في عقد آخر ]الخيار 

عن الثالث بما عرفت : من لّن المتبادر من النّص المثبت للخيهار  (3) و
الشههتراط وإقههدام المتبههايعين علههى عههدم الخيههار ، ف ا ههدة صههورة الخلههّو عههن ا

 اليرط إبىال المقتضي ال إثبات المانع.

ويمكههن لن يسههتأنا لههدفع اإلشههكال مههن  ههذا الوجهه  الثالههث ومههن سههابق  
 .(4)بصحيح  مالك بن عىيّ  المتقدّم  

 ر على وجوه :ثّم إّن  ذا اليرط يتصوّ 

 و ذا  و مراد الميهور من لحد ا : لن ييترط عدم الخيار
__________________ 

 .«للميروط»:  «ش»، وفي نسخ  بدل  «ق»( كذا في 1)

 .«ق»( لم يرد في 2)

 .«لّما»زيادة :  «ش»( في 3)

 .53( تقدّمت في الص ح  4)

صههههههههور اشههههههههتراط 
سهههههههههههقوط خيهههههههههههار 

 المجلا :
ـ اشهههههههههههتراط  1

 عدم الخيار
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كمها  «يهار المجلهابعت بيرط لن ال يثبت بيننها خ»اشتراط السقوط فيقول : 

؛ ألّن المراد بالسقوط  نا  (1)مثّ  ب  في الخالف والمبسوط وال ني  والتذكرة 
 عدم الثبوت ، ال االرت ا .

بعهت بيهرط لن ال لفسه  فهي »فيقهول :  الثاني : لن ييترط عدم ال سه 

حتمه  فيرجع إلهى التهزام تهر، حقّه  ، فلهو خهال  اليهرط وفسه  في «المجلا
قويّاً عدم ن وذ ال س  ؛ ألّن وجوب الوفهاء باليهرط مسهتلزم لوجهوب إجبهاره 

علي  وعدم سلىنت  على ترك  ، كما لو با  منذور التصدّق ب  على ما ذ   

فمخال   اليرط و و ال س  غير نافذةٍ في حقّ . ويحتم   (3)غير واحد  (2)إلي  
ال سه  ال يوجه  فسهاد ال سه   الن وذ ، لعموم دليه  الخيهار ، وااللتهزام بتهر،

على ما قال  بعضهم : من لّن بيع منذور التصهدّق ِحنهث؛ موجه ؛ للك ّهارة ، ال 

 .(4)فاسد؛ 
 وحينةٍذ فال فا دة في  ذا غير اإلثم على مخال ت  ، إذ ما يترتّ 

__________________ 

:  2، والمبسهوط  21و  9:  3( لم نعثر على المثال في الخالف والتهذكرة ، راجهع الخهالف 1)

 .516:  1، والتذكرة  217، وال ني  :  83

 المست اد من فحوأ الكالم. «بىالن البيع»( الظا ر رجو  الضمير إلى 2)

 سهرهقدس( لم نق  على موضع بحثهم عن المسأل  بخصوصها ، نعم عدّ المحقّهق التسهتري 3)

ونق  جمله ً مّمها وقه  عليه  مهن السب  السادس من منقّصات الملك : تعلّق حّق النذر وشبه  ، 

كلمهات األصهحاب فهي كتهاب الزكهاة والحهّ  والعتههق والنهذر والصهيد والذباحه  وغيهر ذلهك مّمهها 

يرتب  بالمسأل  ، لكن لم ينق  عهن لحهٍد القهول بهبىالن بيهع منهذور التصهدّق ، راجهع المقهابا : 

190. 

في مسهألتي منهذور  سرهقدس عن اليهيد الثاني 194( حكاه المحقّق التستري في المقابا : 4)

 .سرهقدسالتدبير ومنذور الحّري  ، ولكن لم نعثر علي  في كتب  

ـ اشهههههههههههتراط  2
 عدم ال س 
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على مخال   اليرط في غير  ذا المقام من تسلّ  الميروط ل  على ال س  لو 

 خول  اليرط غير مترتّ   نا.
واالحتمهههال األّول لوفهههق بعمهههوم وجهههوب الوفهههاء باليهههرط الهههداّل علهههى 

ليرط ، و هو عهدم ال سه  فهي جميهع األحهوال حتّهى بعهد وجوب ترتّ  آثار ا

ال س  ، فيستلزم ذلك كون ال س  الواقع ل واً ، كما تقدّم نظيره في االستدالل 
بعمههوم وجههوب الوفههاء بالعقههد علههى كههون فسهه  لحههد ما من ههرداً ل ههواً ال يرفههع 

 .(1)وجوب الوفاء 

ر ، ومقتضى ظا ره : وجوب اإلسقاط الثالث : لن ييترط إسقاط الخيا
بعد العقد ، فلو لخّ  ب  وفس  العقد ، ف ي تأثير ال سه  الوجههان المتقهدّمان ، 

 واألقوأ عدم التأثير.

و   للميروط ل  ال سُ  بمجّرد عدم إسقاط الميترط الخياٌر بعد العقد 
وجههان : مهن عهدم حصهول اليهرط ، ومهن لّن المقصهود منه   ؟وإن لم ي س 

 اء العقد ، فال يحص  التخلّ  إالّ إذا فس .إبق

واألولى : بنهاًء علهى القهول بعهدم تهأثير ال سه   هو عهدم الخيهار ؛ لعهدم 
تخلّ  اليرط. وعلى القول بتأثيره ثبوت الخيار ؛ ألنّ  قد يكون ال ر  من 

اليرط عدم تزلهزل العقهد ويكهون بقهاء الميهترط علهى سهلىن  ال سه  مخال هاً 

   ، وقد يموت ذو الخيار وينتق  إلى وارث .لمصلح  الميروط ل
بقي الكالم فهي لّن الميههور : لّن تهأثير اليهرط إنّمها  هو مهع ذكهره فهي 

مههتن العقههد ، فلههو ذكههراه قبلهه  لههم ي ههد ، لعههدم الههدلي  علههى وجههوب الوفههاء بهه . 

 ّن المتبادر عرفاً وصدق اليرط على غير المذكور في العقد غير ثابت ؛ أل
__________________ 

 .18( راجع الص ح  1)

ـ اشهههههههههههتراط  3
 إسقاط الخيار

حكهههههههههههم اليهههههههههههرط 
غيهههههههههر المهههههههههذكور 

 في متن العقد
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 هو اإللهزام وااللتهزام المههرتب  بمىلهٍ  آخهر ؛ وقهد تقههدّم عهن القهاموس : لنّهه  

 .(1)اإللزام وااللتزام في البيع ونحوه 
 وعن اليي  والقاضي تأثير اليرط المتقدّم.

بهت بينهمها خيهار؛ قال في محكّي الخالف : لو شرطا قبه  العقهد لن ال يث

بعد العقد صّ  اليرط ولزم العقهد بهن ا اإليجهاب والقبهول. ثهّم نقه  الخهالف 
عن بعض لصهحاب اليهافعي. ثهّم قهال : دليلنها : لنّه  ال مهانع مهن  هذا اليهرط 

،  (2)واألص  جوازه وعموم األخبار في جواز اليهرط ييهم   هذا الموضهع 

 .(3)انتهى. ونحوه المحكّي عن جوا ر القاضي 
وقال في المختل  على ما حكي عن  بعد ذلك : وعندي في ذلك نظر؛ ، 

فإّن اليرط إنّما يعتبر حكم  لو وقع في متن العقد ، نعم لو شرطا قبه  العقهد 

 ، انتهى. (4)وتبايعا على ذلك اليرط صّ  ما شرطاه 
ع علههى ذلههك اليههرط إن كهان باإلشههارة إليهه  فههي العقههد بههأن لقهول : التبههاي

فهو من المذكور في متن العقد ، وإن كهان  «بعت على ما ذكر»يقول مثالً : 

 بالقصد إلي  والبناء علي  عند اإلنياء ، فهذا  و ظا ر كالم اليي .
، و هههذا  هههو المناسههه   (5)نعهههم ، يحتمههه  لن يريهههد الصهههورة االولهههى 

 لالستدالل
__________________ 

 .22( تقدّم في الص ح  1)

 من كتاب البيو . 28، المسأل   21:  3( الخالف 2)

 .195، المسأل   54( جوا ر ال ق  : 3)

 .63:  5( المختل  4)

، ووردت  ههذه العبههارة فههي  «ولراد بقولهه  : قبهه  العقههد ، قبهه  تمامهه »زيههادة :  «ش»( فههي 5)

 .«إل  .. ويراد بقول »بل   :  «ف» امش 

الت صههههههههههي  بههههههههههين 
اليههههههرط المههههههذكور 
قبههههههههههههههه  العقهههههههههههههههد 
الميهههههار إليههههه  فيههههه  

 بين غيرهو
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لهه  بعههدم المههانع مههن  ههذا االشههتراط. ويؤيّههده ليضههاً ، بهه  يعيّنهه  : لّن بعههض 

لصحاب اليافعي إنّما يخال  في صّح   ذا االشهتراط فهي مهتن العقهد ، وقهد 
صّرح في التذكرة بذكر خالف بعض اليافعيّ  في اشهتراط عهدم الخيهار فهي 

 يصّ  إسهقاط  قبه  متن العقد ، واستدّل عنهم بأّن الخيار بعد تمام العقد ، فال

 .(1)تمام  
والحاصهههه  : لّن مالحظهههه  عنههههوان المسههههأل  فههههي الخههههالف والتههههذكرة 

بعهض اليهافعيّ  علهى المنهع يكهاد  (2)واستدالل اليي  على الجواز واسهتدالل 

 يوج  القىع بعدم إرادة اليي  صورة تر، اليرط في متن العقد.
ن العقهد غيههر وكيه  كههان ، فهاألقوأ لّن اليههرط ال يهر المههذكور فهي مههت

مؤثّر ؛ ألنّه  ال يلهزم بهن ا اشهتراط  السهابق ؛ ألّن المتحقّهق فهي السهابق إّمها 

وعد؛ بالتزام ، لو التزام؛ تبّرعيٌّ ال يج  الوفاء ب  ، والعقهد الالحهق وإن وقهع 
مبنيّههاً عليهه  ال يُلزمهه  ، ألّن اليههرط إلههزام؛ مسههتق ٌّ ال يههرتب  بههالتزام العقههد إالّ 

وإالّ فههههو بن سههه  لهههيا مهههن متعلّقهههات الكهههالم العقهههدي مثههه  بجعههه  المهههتكلّم ، 

منويّهاً ، فيكههون كالمحهذوف النحههوي بعههد  (3)العوضهين وقيود مهها حتّهى يقههدّر 
نص  القرين  ، فإّن من با  داره في حال بنا   في الواقع علهى عهدم الخيهار 

ه ل  لم يحص  له  فهي ضهمن بيعه  إنيهاء التهزام بعهدم الخيهار ولهم يُقيِّهد إنيهاءٌ 

 «[(4)لي ]بعتك على لن ال خيار »ٍء. بخالف قول  : بيي
__________________ 

 .568:  3، وراجع الم ني البن قدام   517:  1( التذكرة 1)

 .«ف»، وشى  عليها في  «ش»في  «استدالل»( لم ترد 2)

ً »زيادة :  «ش»( في 3)  .«شرطا

 .«ق»( لم يرد في 4)
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سي وبانياً على لن ال خيار لي ، فهإّن إنيهاءه الذي مؤدّاه بعتك ملتزماً على ن 

 للبيع قد اعتبر مقيّداً بإنيا   التزاٌم عدم الخيار.
فحاصهه  اليههرط : إلههزام؛ فههي التههزاٍم مههع اعتبههار تقييههد الثههاني بههاألّول ؛ 

 وتمام الكالم في باب اليروط إن شاء هللا تعالى.

 فرع :

خيهار  [(1)ن هي ]التهذكرة مهورداً لعهدم جهواز اشهتراط  ذكهر العالّمه  فهي
المجلا وغيره فهي مهتن العقهد ، و هو مها إذا نهذر المهولى لن يعتهق عبهده إذا 

، قال : لهو باعه  بيهرط ن هي  «هلل عليَّ لْن لُعتقك إذا بعتك»باع  ، بأن قال : 

 الخيههار لههم يصههّ  البيههع ؛ لصههّح  النههذر ، فيجهه  الوفههاء بهه  ، وال يههتّم برفههع
الخيار. وعلى قول بعض علما نا : من صّح  البيع مع بىالن اليرط ، يل و 

 .(3)، انتهى  [(2)البيع ويعتق ]اليرط ويصّ  

لقول :  ذا مبنيٌّ على لّن النذر المعلّق بالعين يوج  عدم تسلّ  النهاذر 
كون   [(4)ليضاً ]على التصّرفات المنافي  ل  ، وقد مّر لّن األقوأ في اليرط 

 .(5)ك كذل
__________________ 

 .«ق»( لم يرد في 1)

 والمصدر. «ش»( من 2)

 .495:  1( التذكرة 3)

 .«ق»( لم يرد في 4)

 .56( مّر في الص ح  5)

إذا نههههههذر لن يعتههههههق 
 عبده إذا باع 
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ومن المسقىات : إسهقاط  هذا الخيهار بعهد العقهد ، به   هذا  هو المسهق  

 راً في سقوط  باإلسقاط ، ويدّل عليه  بعهد اإلجمها  الحقيقي. وال خالف ظا

: مههن الههنّص الههداّل علههى سههقوط الخيههار بالتصههّرف ،  (1)ء فحههوأ مهها سههيجي
معلاّلً بأنّ  رضي بالبيع ؛ مضافاً إلى القاعدة المسلّم  : مهن لّن لكهّ  ذي حهّقٍ 

  إسقاط حقّ  ، ولعلّه  ل حهوأ تسهلّ  النهاس علهى لمهوالهم ، فههم لولهى بالتسهلّ 
على حقوقهم المتعلّق  باألموال ، وال معنى لتسهلّىهم علهى مثه   هذه الحقهوق 

 ال ير القابل  للنق  ، إالّ ن وذ تصّرفهم فيها بما ييم  اإلسقاط.

 ويمكن االستدالل ل  بدلي  اليرط لو فر  شمول  لاللتزام االبتدا ي.
ر بكههّ  ل ههٍ  يههدّل عليهه  بإحههدأ الههدالالت ثههّم إّن الظهها ر سههقوط الخيهها

 ، وفحوأ ما دّل على ك اي  بعض األفعال (2)العرفيّ  ، لل حوأ المتقدّم  
__________________ 

 .97و  82ء في الص ح  ( يجي1)

 ( يعني : ما ذكره آن اً من فحوأ سقوط الخيار بالتصّرف.2)

اني المسههههههههق  الثههههههههه
إسهههههههههههههقاط  هههههههههههههذا 

 الخيار بعد العقد

سهههههههههقوط الخيهههههههههار 
بكهههههههّ  ل هههههههٍ  يهههههههدّل 

 علي 
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افذ بمقتضى ما تقدّم من الن «اإلسقاط»، وصدق  (1)في إجازة عقد ال ضولي 

لسهقىت الخيهار »التسلّ  على إسقاط الحقوق ؛ وعلى  ذا فلو قال لحهد ما : 
فرضههي اآلخههر سههق  خيههار الراضههي ليضههاً ، لكههون رضههاه  «مههن الىههرفين

 بإسقاط اآلخر خياٌره إسقاطاً ليضاً.
__________________ 

لي ، وسههكوت المههولى إجههازة ( مثهه  : مهها دّل علههى لّن سههكوت البكههر إجههازة لنكاحههها ال ضههو1)

و مهن لبهواب عقهد النكهاح ولوليهاء العقهد ،  5، البهاب  206:  14لنكاح العبهد ، راجهع الوسها   

 من لبواب نكاح العبيد واإلماء. 26، الباب  525
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، فهإن اختهار المهأمور ال سه  ، فهال  «اختهر»لو قال لحد ما لصهاحب  : 

 ل في ان ساخ العقد.إشكا

وإن اختهار اإلمضههاء ، ف هي سههقوط خيهار اآلمههر ليضهاً مىلقههاً كمها عههن 
لو بيرط إرادت  تمليك  (2)، ب  عن الخالف : اإلجما  علي   (1)ظا ر األكثر 

لو مع قيد  (4)كما  و ظا ر التذكرة  (3)الخيار لصاحب  ، وإالّ فهو باٍق مىلقاً 
 كون حكم الت ويض كالتمليك ، لقوال.إرادة االستكياف دون الت ويض وي

 ولو سكت ، فخيار الساكت باٍق إجماعاً ، ووجه  واض . ولّما
__________________ 

كما فهي »:  544:  4( لم نق  على من نسب  إلى ظا ر األكثر ، نعم قال في م تاح الكرام  1)

ال نيهه  وظهها ر  المبسههوط والخههالف وال نيهه  والتحريههر والتههذكرة والههدروس وغير هها ، وفههي

 .«الخالف اإلجما  علي 

( حكاه السهيّد العهاملي عهن ظها ر الخهالف ، و هو الحهّق ؛ ألّن عبارته  ليسهت صهريح ً فهي 2)

 من كتاب البيو . 27، المسأل   21:  3دعوأ اإلجما  ، انظر الخالف 

ً »فوق  «ق»( كت  في 3)  .«على اإلطالق»:  «مىلقا

 .518:  1( التذكرة 4)

لهههههو قهههههال لحهههههد ما 
لصهههههههههههههههههههههههههههاحب  : 

 «اختر»
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تمليهك الخيهار كمها  (1)، ف ي بقا   مىلقاً ، لو بيرط عهدم إرادته   خيار اآلمر

. ؟(3)، لو سقوط خياره مىلقاً كما عن اليي   (2) و ظا ر التذكرة   لقوال؛
بحسهه  وضههع  لىلهه  اختيههار  «اختههر»واألولههى لن يقههال : إّن كلمهه  

المخاط  لحد طرفي العقد من ال س  واإلمضاء ، وليا فيه  دالله ؛ علهى مها 

 وه : من تمليك الخيار لو ت ويض األمر لو استكياف الحال.ذكر
نعم ، الظا ر عرفاً من حال اآلمر لّن داعي  استكياف حال المخاطه  

ء ، ، وكأنّ  في العهرف السهابق كهان ظها راً فهي تمليهك المخاطه  لمهر اليهي

، فإن تّم داللت  حينةٍذ على إسقاط اآلمر خياره  (4)كما يظهر من باب الىالق 
ذلك ، وإالّ فال مزي  لخياره. وعلي  يحمه  علهى تقهدير الصهّح  مها ورد فهي ب

لنّهمهها بالخيههار مهها لههم ي ترقهها ، لو يقههول »ذيهه  بعههض لخبههار خيههار المجلهها : 

 .(6) «[(5)اختر ]لحد ما لصاحب  : 
__________________ 

 .«إرادة»:  «ش»( في 1)

 .518:  1( التذكرة 2)

لّن المحقّهق الثهاني واليههيد  !ومهن ال ريه »فهي  هذا المقهام :  سهرهقدس( قال السيّد العاملي 3)

الثاني نسبا  ذا القول إلى اليي  وتبعهما شيخنا صاح  الريها  ، و هو خهالف مها صهّرح به  

:  4م تهاح الكرامه   «في المبسوط والخالف وخالف ما حكهي عنهمها فهي المختله  واإليضهاح

،  83 82:  2، راجهههع المبسهههوط  243با : . ومثلههه  قهههال المحقّهههق التسهههتري فهههي المقههها544

،  285:  4مهههن كتهههاب البيهههو  ، وانظهههر جهههامع المقاصهههد  27، المسهههأل   21:  3والخهههالف 

 .197:  3والمسالك 

 من لبواب مقدّمات الىالق وشرا ى . 41، الباب  335:  15( انظر الوسا   4)

 .«ق»( لم يرد في 5)

 .3ب الخيار ، الحديث من لبوا 2، الباب  299:  13( المستدر، 6)
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ثهّم إنّه  ال إشهكال فهي لّن إسهقاط لحهد ما خيهاره ال يوجه  سهقوط خيههار 

اآلخر. ومن  يظهر : لنّ  لو لجهاز لحهد ما وفسه  اآلخهر ان سه  العقهد ؛ ألنّه  
مقتضههى ثبههوت الخيههار ، فكههان العقههد بعههد إجههازة لحههد ما جهها زاً مههن طههرف 

لّول األمر ألحد ما. و ذا ليا  ال اس  دون المجيز ، كما لو جع  الخيار من

 تعارضاً بين اإلجازة وال س  وترجيحاً ل  عليها.
نعم ، لو اقتضت اإلجازة لزوم العقد من الىرفين كما لو فر  ثبهوت 

 (كاألصي  والوكي )الخيار من طرف لحد المتعاقدين لو من طرفهما لمتعدٍّد 

الخيهههار فهههي فأجهههاز لحهههد ما وفسههه  اآلخهههر دفعههه ً واحهههدة ، لو تصهههّرف ذو 
كما لو با  عبداً بجاريٍ  ، ثهّم لعتقهمها جميعهاً ، حيهث )العوضين دفع ً واحدة 

لو اختله  الورثه  فهي ال سه   (إّن إعتاق العبد فس ؛ ، وإعتاق الجاري  إجازة؛ 

واإلجههازة تحقّههق التعههار . وظهها ر العالّمهه  فههي جميههع  ههذه الصههور تقههديم 
 .(2)ء اإلشارة إلى ذلك في موضع  ولم يظهر ل  وج ؛ تاّم ؛ وسيجي (1)ال س  

__________________ 

 .518:  1( انظر التذكرة 1)

 وما بعد ا. 117( انظر الجزء السادس ، الص ح  2)
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من جمل  مسهقىات الخيهار افتهراق المتبهايعين ، وال إشهكال فهي سهقوط 

ره في رضا ما بالبيع ، وإن كان ظا ر الخيار ب  ، وال في عدم اعتبار ظهو

فإذا افترقا فهال خيهار لهمها بعهد »:  السالمعلي بعض األخبار ذلك ، مث  قول  
 .(1) «الرضا

ومعنههى حههدول افتراقهمهها المسههق  مههع كونهمهها مت ههّرقين حههين العقههد : 
العقههد ، فههإذا  افتراقهمهها بالنسههب  إلههى الهيةهه  االجتماعيّهه  الحاصههل  لهمهها حههين

حص  االفتراق اإلضهافي ولهو بمسهّماه ارت هع الخيهار ، فهال يعتبهر الخىهوة ؛ 

 .(2)ولذا حكي عن جماعٍ  التعبير بأدنى االنتقال 
والظا ر : لّن ذكره في بعض العبارات لبيان لقّ  األفهراد ، خصوصهاً 

 ، (3) «لقّ  ما ينقىع ب  خيار المجلا خىوة»مث  قول اليي  في الخالف : 
__________________ 

 .3، الباب األّول من لبواب الخيار ، الحديث  346:  12( الوسا   1)

عهههن التحريهههر وجهههامع المقاصهههد  (543:  4)( حكهههاه السهههيّد العهههاملي فهههي م تهههاح الكرامههه  2)

. لكهن 196:  3، والمسهالك  284:  4، وجهامع المقاصهد  165:  1والمسالك ، راجع التحرير 

 ن تصري  بذلك ، نعم فيهما ما ي يده.ليا في األخيري

 من كتاب البيو . 26، المسأل   21:  3( الخالف 3)

لمسههههههههق  الثالههههههههث ا
افتههههههههههههههههههههههههههههههههههراق 

 المتبايعين

معنهههههههى االفتهههههههراق 
 المسق 
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مبنيٌّ على ال ال  في الخارج لو في التمثيه  ألقهّ  االفتهراق ؛ فلهو تبايعها فهي 

 س ينتين متالصقتين ك ى مجّرد افتراقهما.
: اعتبههار الخىههوة ، اغتههراراً بتمثيهه  كثيههٍر مههن  (1)ويظهههر مههن بعههٍض 

: التأّمهه  فههي ك ايهه  الخىههوة ؛ النصههراف  (2)األصههحاب. وعههن صههري  آخههر 

فهي  السالمعلي ، فيستصح  الخيار. ويؤيّده قول   (3)اإلطالق إلى لزيد منها 
فلّمهها اسههتوجبتها قمههت فميههيت ُخىههًى ليجهه  البيههع حههين »بعههض الروايههات : 

 ، وفي  : منع االنصراف ودالل  الرواي . (4) «افترقنا

ثّم اعلم لّن االفتراق على ما عرفت من معنهاه يحصه  بحركه  لحهد ما 
وبقاء اآلخر في مكان  ، فال يعتبر الحرك  من الىرفين في صهدق افتراقهمها 

، فالحركهه  مههن لحههد ما ال يسههّمى افتراقههاً حتّههى يحصهه  عههدم المصههاحب  مههن 

صافها بكونها افتراقاً من المتحّر، ، واتّ  (5)اآلخر ، فذات االفتراق الخارجي 
من السهاكن. ولهو تحهّر، كه ٌّ منهمها كهان حركه  كهّ ٍ منهمها افتراقهاً بمالحظه  

 عدم مصاحب  اآلخر.

وكي  كان ، فال يعتبر في االفتراق المسق  حرك ُ كّ ٍ منهما إلى غيهر 
 السالمعلي جان  اآلخر ، كما تدّل علي  الروايات الحاكي  ليراء اإلمام 

__________________ 

 .543 542:  4( ولعّ  المراد ب  السيّد العاملي في م تاح الكرام  1)

:  8، وراجههع الريهها   13:  23( و هو السههيّد الىباطبهها ي فههي الريهها  كمها فههي الجههوا ر 2)

180. 

 .«من »:  «ق»( في 3)

 .2من لبواب خيار المجلا ، الحديث  2، الباب  348:  12( الوسا   4)

 .«ف»، وُشى  عليها في  «ش»في  «رجيالخا»( لم ترد 5)

بههههههه   مههههههها يحصههههههه 
 االفتراق
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فلّمهها اسهتوجبتها قمههت فميههيت ُخىههًى ليجهه  »قههال :  السههالمعلي لرضهاً ولنّهه  

 فق . السالمعلي ، فأثبت افتراق الىرفين بميي   (1) «البيع حين افترقنا
__________________ 

 ( تقدّم في الص ح  السابق .1)
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إذا منع من التخهاير ليضهاً    ال اعتبار باالفتراق عن إكراهالمعروف لنّ 

، سواء بلغ حدّ سل  االختيار لم ال ، ألصال  بقاء الخيار بعد تبادر االختيار 

ُرفهههع مههها »مهههن ال عههه  المسهههند إلهههى ال اعههه  المختهههار ، مضهههافاً إلهههى حهههديث 
 (2)بهايعين ، وقد تقدّم في مسأل  اشتراط االختيار في المت (1) «استكر وا علي 

مهها يظهههر منهه  عمههوم الرفههع للحكههم الوضههعي المحمههول علههى المكلّهه  ، فههال 
 يختّص برفع التكلي .

 ذا ، ولكن يمكن منع التبادر ، فإّن المتبادر  هو االختيهاري فهي مقابه  

االضىراري الذي لم يعدّ فعالً حقيقيّا قا ماً بن ا ال اع  ، ب  يكهون صهورة 
ال فههي مقابهه  المكههٌره ال اعهه  باالختيههار لههدفع  فعههٍ  قا مهه ً بجسههم المضههىّر ،

 الضرر المتوعَّد على ترك  ، فإّن التبادر ممنو ؛ ، فإذا دخ 
__________________ 

،  144:  16و ،  3مههن لبههواب جهههاد الههن ا ، الحههديث  56، البههاب  296:  11( الوسهها   1)

 .«رفع»بدل  «وضع»، وفيها :  5و  3من لبواب األيمان ، الحديث  16الباب 

 .331و  308( راجع الجزء الثالث : 2)

االفتههههههههههراق عههههههههههن 
 إكراه
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االختيههاري المكههٌره عليهه  دخهه  االضههىراري لعههدم القههول بال صهه  ؛ مههع لّن 

المعروف بين األصحاب : لّن االفتراق ولو اضىراراً مسق ؛ للخيار إذا كان 
اليههخص متمّكنههاً مههن ال سهه  واإلمضههاء ، مسههتدلّين عليهه  بحصههول الت ههّرق 

 .المسق  للخيار

قال في المبسوط فهي تعليه  الحكهم المهذكور : ألنّه  إذا كهان متمّكنهاً مهن 
اإلمضاء وال س  فلم ي ع  حتّهى وقهع الت هّرق ، كهان ذلهك دلهيالً علهى الرضها 

 ، انتهى. (1)واإلمضاء 

وفي جامع المقاصد تعلي  الحكم المذكور بقوله  : لتحقّهق االفتهراق مهع 
 ، انتهى. (2)التمّكن من االختيار 

 «رفع الحكم عهن المكهره»من  يظهر : لنّ  ال وج  لالستدالل بحديث و

 ؛ لالعتراف بدخول المكره والمضىّر إذا تمّكنا من التخاير.
والحاصهه  : لّن فتههوأ األصههحاب  ههي : لّن الت ههّرق عههن إكههراٍه عليهه  

وعلى تهر، التخهاير غيهر مسهقٍ  للخيهار ، ولنّه  لهو حصه  لحهد ما باختيهاره 

باختصها  األدلّه  بهالت ّرق  (3)ه ال يصّ  االستدالل عليهها سق  خياره ، و ذ
االختيهاري ، وال بهأّن مقتضهى حهديث الرفههع جعه  الت هّرق المكهره عليه  كههال 

ت ّرق ؛ ألّن الم رو  لّن الت ّرق االضىراري ليضاً مسق ؛ مع وقوعه  فهي 

 حال التمّكن من التخاير.
 فاألولى االستدالل علي  مضافاً إلى اليهرة المحقّق  الجابرة

__________________ 

 .84:  2( المبسوط 1)

 .283:  4( جامع المقاصد 2)

 .«و ذا ال يصّ  االستدالل علي »:  «ش»( في 3)

 االسهههههههتدالل علهههههههى
كههههههههههون المسههههههههههق  
 ههههههههههو االفتههههههههههراق 

 عن رضا
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، وإلى لّن المتبادر من الت ّرق ما كان عهن رضها بالعقهد  (1)لإلجما  المحكّي 

فهي صهحيح  ال ضهي  :  السهالمعلي اراً لو اضىراراً بقول  ، سواء وقع اختي
 .(2) «فإذا افترقا فال خيار بعد الرضا منهما»

دّل على لّن اليرط في السقوط االفتراق والرضا منهما ، وال ري  لّن 

الرضهها المعتبههر لههيا إالّ المتّصهه  بههالت ّرق بحيههث يكههون الت ههّرق عنهه  ؛ إذ ال 
 إجماعاً.يعتبر الرضا في زماٍن آخر 

إشهارة؛ إلهى إناطه  السهقوط بالرضها  «بعهد الرضها»لو يقال : إّن قول  : 

فيكهون االفتهراق مسهقىاً ، لكونه  كاشه اً  (3)بالعقد المستكٌيه  عهن افتراقهمها 
 نوعاً عن رضا ما بالعقد وإعراضهما عن ال س .

وعلههى كههّ  تقههديٍر ، فيههدّل علههى لّن المت ههّرقين ولههو اضههىراراً إذا كانهها 

 (4)نين من ال س  ولم ي سخا كي  ذلك نوعاً عن رضا ما بالعقد فسق  متمكّ 
كمها صهّرح به  فهي عبهارة  سهرهقدسخيار ما. و ذا  و الذي است اده اليهي  

 .(5)المبسوط المتقدّم  
__________________ 

 ، وحكاه السيّد بحر العلوم في المصابي  عن  وعن تعليهق اليهرا ع ، 217( كما في ال ني  : 1)

 .121:  (مخىوط)انظر المصابي  

 .3، الباب األّول من لبواب الخيار ، الحديث  346:  12( الوسا   2)

واألولههى فههي العبههارة :  .«المستكيهه  عنهه  عهن افتراقهمهها»:  «ش»، وفههي  «ق»( كهذا فههي 3)

 المستكي  عن  بافتراقهما.

 .«فيسق »ليضاً ، والمناس  :  «ق»( كذا في ظا ر 4)

 ي الص ح  المتقدّم .( تقدّمت ف5)
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 مسكلة

لههو لُكههره لحههد ما علههى الت ههّرق ومنههع عههن التخههاير وبقههي اآلخههر فههي 

المجلا ، فإن منع من المصاحب  والتخاير لهم يسهق  خيهار لحهد ما ؛ ألنّهمها 

مكٌر ان على االفتراق وتهر، التخهاير ، فهدخ  فهي المسهأل  السهابق . وإن لهم 
 يمنع من المصاحب  ، ف ي  لقوال.

وتوضهههي  ذلهههك : لّن افتراقهمههها المسهههتند إلهههى اختيار مههها كمههها عرفهههت 
كهذلك ، ولّن  [(1)له  ]يحص  بحرك  لحد ما اختياراً وعهدم مصهاحب  اآلخهر 

اإلكههراه علههى الت ههّرق ال يسههق  حكمهه  مهها لههم ينضههّم معهه  اإلكههراه علههى تههر، 

 التخاير.
ه المسهق  فهي لحهد ما دون اآلخهر يحصه  فحينةٍذ نقول : تحقّهق اإلكهرا

تهارةً بهإكراه لحهد ما علههى الت هّرق وتهر، التخهاير وبقههاء اآلخهر فهي المجلهها 

مختهههاراً فهههي المصهههاحب  لو التخهههاير. ولُخهههرأ بهههالعكا بإبقهههاء لحهههد ما فهههي 
 المجلا كر اً مع المنع عن التخاير وذ اب اآلخر اختياراً.

 الثاني. واألقوال [(2)حكم ]ومحّ  الكالم  و األّول ، وسيتّض  ب  
__________________ 

 ( الزيادة اقتضا ا السياق.1)

 في الهامش. «ف»، وكت  في  «ق»( لم يرد في 2)

 لههههو لُكههههره لحههههد ما
علهههههههههههى  خاّصههههههههههه ً 

 الت ّرق

محههههه  الكهههههالم مههههها 
كههههره لحههههد ما لههههو ل

لهههههههههههى المعهههههههههههين ع
 االفتراق
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 في  لربع  :

سههقوط خيار مهها ، كمهها عههن ظهها ر المحقّههق والعالّمهه  وولههده السههعيد 
 قدّس هللا لسرار م. (1)والسيّد العميد وشيخنا اليهيد 

وثبوتهه  لهمهها ، كمهها عههن ظهها ر المبسههوط والمحقّههق واليهههيد الثههانيين 

 .(2)ومحتم  اإلرشاد 
 وسقوط  في حّق المختار خاّص .

وفّص  في التحرير بين بقاء المختار في المجلا فالثبوت لهما ، وبين 

 .(3)م ارقت  فالسقوط عنهما 
ومبنى األقوال على لّن افتراقهما المجعول غاي ً لخيار مها  ه  يتوقّه  

 ؟على حصول  عن اختيار ما ، لو يك ي في  حصول  عن اختيار لحد ما

وعلى األّول ،    يكون اختيار كّ ٍ منهما مسهقىاً لخيهاره ، لو يتوقّه  
 فعلى األّول ؟سقوط خيار كّ ِ واحٍد على مجمو  اختيار ما

__________________ 

( عهن العالّمه  وولهده والسهيّد عميهد الهدين وعهن 242( حكاه المحقّق التستري فهي المقهابا )1)

:  1، وإيضههاح ال وا ههد  65:  2، والقواعههد  21:  2ظهها ر المحقّههق واليهههيد ، انظههر اليههرا ع 

 ، وحكهههى عهههنهم ذلهههك فهههي المصهههابي  266:  3، والهههدروس  447:  1، وكنهههز ال وا هههد  483

 ، ليضاً. 551:  4، وم تاح الكرام   122:  (مخىوط)

، والمقهابا  551:  4، وم تاح الكرامه   122:  (مخىوط)( حكى عنهم ذلك في المصابي  2)

، مههع ت ههاوت فههي النسههب  مههن حيههث التصههري  فههي بعههض والظهههور فههي آخههر ، انظههر  242: 

،  196:  3، والمسهالك  449:  3، والروضه   289:  4، وجهامع المقاصهد  84:  2المبسوط 

 .374:  1واإلرشاد 

 .166:  1( التحرير 3)

األقههههههههههههوال فههههههههههههي 
 المسأل 

 األقوال مبنى
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 .(2)وجههوا ر القاضههي  (1)يسههق  خيههار المختههار خاّصهه ً ، كمهها عههن الخههالف 

وعلى الثهاني يثبهت الخيهاران ، كمها عهن ظها ر المبسهوط والمحقّهق واليههيد 
 .(3)الثانيين 

 وجوديّههاً وعلههى الثههاني : فههه  يعتبههر فههي المسههق  لخيار مهها كونهه  فعههالً 

وحرك ً صادرةً باختيار لحد ما ، لو يك ي كون  تركاً اختياريّهاً ، كالبقهاء فهي 
 ؟مجلا العقد مختاراً 

ح ب  في التحرير بين بقاء اآلخر  فعلى األّول : يتوّج  الت صي  المصرَّ

 .(4)في مجلا العقد وذ اب  
  وعلههى الثههاني : يسههق  الخيههاران ، كمهها عههن ظهها ر المحقّههق والعالّمهه

 .(5)وولده السعيد والسيّد العميد وشيخنا اليهيد 

واعلم لّن ظا ر اإليضاح : لّن قول التحرير ليا قهوالً م هايراً للثبهوت 
لهما ، ولّن محّ  الخالف ما إذا لم ي ارق اآلخر المجلا اختياراً ، وإالّ سق  

ا لو حم  لحد م»:  سرهقدسخيار ما اتّ اقاً ، حيث قال في شرح قول والده 

ومنع من التخاير لهم يسهق  خيهاره علهى إشهكال. ولّمها الثابهت ، فهإن ُمنهع مهن 
المصاحب  والتخاير لم يسق  خيهاره ، وإالّ فهاألقرب سهقوط  ، فيسهق  خيهار 

 انتهى ، قال : إّن  ذا مبنيٌّ على بقاء (6) «األّول
__________________ 

 من كتاب البيو . 35، المسأل   26:  3( الخالف 1)

، وحكهاه عههن ظها ره وظهها ر قبله  السههيّد العهاملي فههي  197، المسههأل   55( جهوا ر ال قه  : 2)

 .242، والتستري في المقابا :  551:  4م تاح الكرام  

 ( تقدّم عنهم في الص ح  المتقدّم .3)

 ( تقدّم عن  في الص ح  المتقدّم .4)

 ( تقدّم عنهم في الص ح  المتقدّم .5)

 .65:  2( القواعد 6)
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األكوان وعدمه  وافتقهار البهاقي إلهى المهؤثّر وعدمه  ولّن االفتهراق ثبهوتيٌّ لو 

عههدميٌّ ، فعلههى عههدم البقههاء لو افتقههار البههاقي إلههى المههؤثّر يسههق  ؛ ألنّهه  فٌعٌهه  
الم ارق  ، وعلى القول ببقا ها واست ناء الباقي عن المؤثّر وثبوتيّه  االفتهراق 

 ً . وإن قلنها بعدميّه  االفتهراق والعهدم لهيا لم يسق  خياره ؛ ألنّ  لم ي عه  شهيةا

بمعلّ  فكذلك. وإن قلنا : إنّ  يعلّ  سق  ليضاً. واألقرب عندي السقوط ؛ ألنّ  
 ، انتهى. (1)مختار؛ في الم ارق  

و ذا الكالم وإن نوقش في  بمنع بناء األحكام على  هذه التهدقيقات ، إالّ 

ذ   اختياراً فال خالف في سقوط لنّ  على كّ  حاٍل صري ؛ في لّن الباقي لو 
: لّن سهقوط خيههاره ال ين هّك عههن ـ  خيهاره ؛ وظها ره كظهها ر عبهارة القواعههد

سههقوط خيههار اآلخههر ، فينت ههي القههول المحكههّي عههن الخههالف والجههوا ر. لكههّن 

لهو لُكر ها لو »العبارة المحكيّه  عهن الخهالف ظها رة؛ فهي  هذا القهول ، قهال : 
على وجٍ  يتمّكنان من ال س  والتخاير فلم ي عال  لحد ما على الت ّرق باألبدان

ونحهوه المحكهّي عهن القاضهي  (2) «بى  خيار ما لو خيار من تمّكن من ذلك
بىهه  »؛ فإنّهه  لههوال جههواز الت كيههك بههين الخيههارين القتصههر علههى قولهه  :  (3)

 فتأّم . «خيار ما

 وفي  تأّم . .(4)ب  حكي  ذا القول عن ظا ر التذكرة لو صريحها 

 وكي  كان ، فاألظهر في بادئ النظر ثبوت الخيارين ، ل ص 
__________________ 

 .483 482:  1( إيضاح ال وا د 1)

 من كتاب البيو . 35، المسأل   26:  3( الخالف 2)

 .197، المسأل   55( جوا ر ال ق  : 3)

 .518:  1وراجع التذكرة  ، 551:  4( حكاه السيّد العاملي في م تاح الكرام  4)

ألظهههههههههههههر فههههههههههههي ا
 المسأل 
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وما تقدّم : مهن تبهادر ت ّرقهمها عهن رضها منهمها ، فهإّن الت هّرق وإن لهم يعتبهر 

كون  اختياريّاً من الىرفين وال من لحد ما ، إالّ لّن المتبادر رضا ما بهالبيع 
حين الت ّرق ، فرضا لحد ما في المقام و و الماكث ال دلي  على ك ايته  فهي 

ال في سقوط خيهار خصهو  الراضهي ؛ إذ ال ايه  غايه ؛ سقوط خيار ما ، و

للخيههارين ، فههإن تحقّقههت سههقىا وإالّ ثبتهها. ويههدّل عليهه  مهها تقههدّم مههن صههحيح  
المصههّرح  بإناطهه  سههقوط الخيههار بالرضهها منهمهها المن ههّي بانت ههاء  (1)ال ضههي  

 رضا لحد ما.

 ولكن يمكن الت ّصي عن األص  بصدق ت ّرقهما ، وتبهادر تقيّهده بكونه 
 عن رضا كليهما ممنو ؛ ، ب  المتيقّن اعتبار رضا لحد ما.

وظا ر الصحيح  وإن كان اعتبار ذلك ، إالّ لنّه  معهار ؛ بهإطالق مها 

ولنّهه  قههال :  السههالمعلي يسههت اد مههن الروايهه  السههابق  الحاكيهه  ل عهه  اإلمههام 
 مالسالعلي ، ٌجعٌ  مجّرد ميي   (2) «فمييت ُخىًى ليج  البيع حين افترقنا»

سبباً لصدق االفتراق المجعول غاي ً للخيار ، وٌجعٌ  وجوب البيع علّ ً غا ي ً 

. ودعوأ السالمعلي ل  من دون اعتبار رضا اآلخر لو شعوره بميي اإلمام 
 : انصراف  إلى صورة شعور اآلخر وترك  المصاحب  اختياراً ، ممنوع .

يهه  فههي عههدم وظهها ر الصههحيح  وإن كههان لخههّص ، إالّ لّن ظهههور الروا

ٍء آخر زا داً على م ارق  لحهد ما صهاحب  مؤيَّهد؛ بهالتزام مقتضهاه مدخليّ  شي
 في غير واحٍد من المقامات ، مث  ما إذا مات لحد ما وفارق

__________________ 

 .71( تقدّمت في الص ح  1)

 .67( تقدّمت في الص ح  2)
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سهقوط الخيهارين ، وقهد  اآلخُر اختياراً ، فإّن الظا ر مهنهم عهدم الخهالف فهي

قىع ب  في جامع المقاصد مستدالً بأنّ  قد تحقّهق االفتهراق ، فسهق  الخيهاران 
 .(2)مع لّن المنسوب إلي  ثبوت الخيار لهما فيما نحن في   (1)

وكذا لو فارق لحد ما في حال نوم اآلخر لو غ لت  عن م ارق  صاحب  

 .(3)دين مع تأيّد ذلك بنق  اإلجما  عن السيّد عميد ال
ً  (4)وظا ر المبنى المتقدّم عن اإليضاح  : عدم الخالف في عدم ـ  ليضا

اعتبهار الرضهها مههن الىههرفين ، وإنّمهها الخههالف فههي لّن البقههاء اختيههاراً م ارقهه ؛ 

ً  (5)اختياريّ ؛ لم ال. ب  ظا ر القواعد  : لّن سقوط خيار المكره مت هّر ؛ ـ  ليضا
ةٍ إلى وجود خالٍف في  ذا الت ريع على سقوط خيار الماكث ، من غير إشار

، و ههو الههذي ينب ههي ؛ ألّن ال ايهه  إن حصههلت سههق  الخيههاران ، وإالّ بقيهها ، 

 فتأّم .
وإن كانهههت ظههها رةً فهههي الت كيهههك بهههين  (6)وعبهههارة الخهههالف المتقدّمههه  

المتبايعين في الخيار ، إالّ لنّها ليسهت بتلهك الظههور ، الحتمهال إرادة سهقوط 

 التخاير من حيث تمّكن  مع قىع النظر عن حالخيار المتمّكن من 
__________________ 

 .288:  4( جامع المقاصد 1)

 .73( كما تقدّم في الص ح  2)

 ، وفي  : ات اقاً. 447:  1عن ظا ره ، وراجع كنز ال وا د  242( نقل  في المقابا : 3)

 .75 74( تقدّم في الص ح  4)

 .74( تقدّمت عبارت  في الص ح  5)

 .75( تقدّمت في الص ح  6)
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ألجه  الهتالزم بههين الخيهارين مههن ]اآلخهر ، فهال ينههافي سهقوط خيهار اآلخههر ؛ 

، مع لّن شمول عبارت  لبعض الصهور التهي ال  [(1)حيث اتّحاد ما في ال اي  
يخههتّص بىههالن الخيههار فيههها بههالمتمّكن مّمهها ال بههدّ منهه  ، كمهها ال يخ ههى علههى 

نهها : مههن إرادة المههتمّكن ال بيههرٍط ، ال إرادة المتأّمهه . وحملههها علههى مهها ذكر

خصوصه  فقه  ، لولههى مهن تخصيصههها بهبعض الصهور. ولعههّ  نظهر اليههي  
إلى لّن االفتراق المستند إلى اختيار ما جع  غاي ً لسقوط خيار  (2)والقاضي 

كّ ٍ منهما ، فالمستند إلى اختيار لحد ما مسق ؛ لخياره خاّص ً. و و اسهتنباط؛ 

. لكن ال  .(3) يساعد علي  ظا ر النّص حسن؛
ثّم إنّ  يظهر مّما ذكرنا حكم عكها المسهأل  و هي مها إذا لُكهره لحهد ما 

على البقاء ممنوعاً من التخاير وفهارق اآلخهر اختيهاراً فهإّن مقتضهى مها تقهدّم 

عهدم الخهالف فهي سهقوط الخيهارين  نها ،  (4)من اإليضاح من مبنى الخهالف 
 جريان الخالف  نا ليضاً. (5)ومقتضى ما ذكرنا من مبنى األقوال 

 نهها لقههوأ كمهها ال  (6)وكيهه  كههان ، فههالحكم بسههقوط الخيههار ، عليهمهها 

 يخ ى.
__________________ 

 .«ف»، نعم ورد في  امش  «ق»( لم يرد ما بين المعقوفتين في 1)

 .74اّص  ، راجع الص ح  ( و و سقوط خيار المختار خ2)

 .«البيّعان بالخيار حتّى ي ترقا»:  وسلموآل علي هللاصلى( يعني قول  3)

 .75 74( تقدّم في الص ح  4)

 .73( تقدّم ذكره في الص ح  5)

 .«عنهما»:  «ش»، وفي  «ق»( كذا في 6)

إذا لكههههههره لحههههههد ما 
 على البقاء

األقههههههههوأ سههههههههقوط 
 الخيار عنهما
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 مسكلة

تداد الخيهار بامتهداد لو زال اإلكراه ، فالمحكّي عن اليي  وجماعٍ  : ام

ولعلّهه  ألّن االفتههراق الحاصهه  بينهمهها فههي حههال اإلكههراه  .(1)مجلهها الههزوال 

 كالمعدوم ، فكأنهما بعدُ مجتمعان في مجلا العقد ، فالخيار باٍق.
وفيهه  : لّن الهيةهه  االجتماعيهه  الحاصههل  حههين العقههد قههد ارت عههت حّسهها ، 

اإلكههراه ، ولههم يجعهه   غايهه  األمههر عههدم ارت هها  حكمههها و ههو الخيههار بسههب 
 مجلا زوال اإلكراه بمنزل  مجلا العقد.

والحاصهه  : لّن البههاقي بحكههم اليههر   ههو الخيههار ، ال مجلهها العقههد ، 

فالنّص ساكت؛ عن غاي   ذا الخيهار ، فهال بهدّ إّمها مهن القهول بهال ور كمها عهن 
 ـ نولعلّ  ألنّ  المقدار الثابت يقيناً الستدرا، حّق المتبايعي (2)التذكرة 

__________________ 

إلهى ظها ر ابهن ز هرة وال اضهلين  سهرهقدس، ونسهب  المحقّهق التسهتري  84:  2( المبسوط 1)

في اليرا ع واإلرشاد وفتوأ األخير في التحرير واليهيد الثاني في الروض  ، انظهر المقهابا 

 :243. 

وإذا »تهذكرة  كههذا : ، والموجهود فههي ال 243( حكهاه عنهها المحقّههق التسهتري فههي المقهابا : 2)

 .518:  1، انظر التذكرة  «في  ما سبق من الخالف ؟وجد التمّكن ،     و على ال ور

 لو زال اإلكراه
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وإّما من القول بهالتراخي إلهى لن يحصه  المسهقىات ، الستصهحاب الخيهار. 

 والوجهان جاريان في كّ  خياٍر لم يظهر حال  من األدلّ .
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 مسكلة

ا الخيههار : التصههّرف علههى وجههٍ  يههأتي فههي خيههاري ومههن مسههقىات  ههذ

الحيوان واليرط ذكره اليي  في المبسوط في خيار المجلا وفهي الصهرف 
 (3)، ونُس  إلى جميع من تهأّخر عنه   (2)في التذكرة  سرهقدس، والعالّم   (1)

علي  ، وحكي عهن الخهالف والجهوا ر والكهافي  (4)، ب  ربما يُدّعى إطباقهم 

 .(5)والسرا ر 
 الحيوان. و و [(6)خيار ]ولعلّ  لدالل  التعلي  في بعض لخبار 

__________________ 

 .96و  84 83:  2( المبسوط 1)

 .517:  1( التذكرة 2)

، وم تاح الكرامه   123:  (المخىوط)( لم نعثر علي  ، ولعلّ  يست اد من عبارات المصابي  3)

 .338 337: ، والمنا    243، والمقابا :  548 547:  4

 .548:  4( راجع م تاح الكرام  4)

 196، المسأل   55 54من كتاب البيو  ، وجوا ر ال ق  :  31، المسأل   24:  3( الخالف 5)

 .248 247:  2، والسرا ر  353، والكافي في ال ق  : 

 .«ق»( لم يرد في 6)

المسههههههههق  الرابههههههههع 
 التصرف
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يه  نهصٌّ الوج  ليضاً فهي اتّ هاقهم علهى سهقوط خيهار اليهرط ، وإالّ فلهم يهرد ف

بالخصههو  ، بهه  سههقوط خيههار الميههتري بتصههّرف  مسههت اد؛ مههن ن هها تلههك 
فهإن لحهدل الميهتري فيمها اشهترأ حهدثاً قبه  »الرواي  المعلِّل  ؛ حيث قهال : 

، فههإّن المن ههّي ييههم  شههرط  (1) «الثالثهه  ليههام فههذلك رضههاً منهه  ، فههال شههرط

 المجلا والحيوان ، فتأّم .
 إن شاء هللا تعالى. (2)ء وت صي  التصّرف الُمسِق  سيجي

__________________ 

 من لبواب الخيار ، الحديث األّول. 4، الباب  351:  12( الوسا   1)

 ، الثالث من مسقىات خيار الحيوان. 97( انظر الص ح  2)
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 الثاني

 خيار الحيوان

،  (1)ان الميههترأ ال خههالف بههين اإلماميّهه  فههي ثبههوت الخيههار فههي الحيههو

وال تههوأ : العمههوم لكههّ ِ ذي حيههاةٍ ، فييههم  مثههٌ  الجههراِد  (2)وظهها ر الههنّص 
هههٌمِك ٌوالعٌلٌهههِق ودُوِد القهههّزِ ، وال يبعهههد اختصاصههه  بهههالحيوان  ْنبُهههوِر والسَّ والزُّ

المقصود حيات  في الجمل  ، فمث  السَّمك المخٌرج من الماء والجراد المحٌرز 
ارج؛ ؛ ألنّ  ال يبا  من حيث إنّ  حيوان؛ ، ب  من حيث في اإلناء وشب  ذلك خ

إنّ  لحم؛ مثالً 
، وييك  فيما صار كذلك لعارٍ  ، كالصيد الميهرف علهى  (3)

 الموت بإصاب  السهم لو بجرح الكل  المعلّم.
وعلى كّ  حاٍل ، فال يُعدّ ز اق روح  تل اً مهن البها ع قبه  القهبض ، لو 

 في زمان الخيار.

 وفي منتهى خياره مع عدم بقا   إلى الثالث  وجوه؛.
 ثّم إنّ     يختّص  ذا الخيار بالبيع المعيَّن كما  و المنساق في

__________________ 

 .«للميتري»:  «ش»( في 1)

 من لبواب الخيار. 3، الباب  348:  12( راجع الوسا   2)

 .«ش»في  «مثالً »( لم ترد 3)

عمهههههههههههههوم  هههههههههههههذا 
الخيهههههههار لكهههههههّ  ذي 

 حياة

ذا  ههههه  يخهههههتّص  ههههه
الخيههههههههههار بههههههههههالبيع 
المعهههههههههيّن لو يعهههههههههّم 

 الكلّي ليضاً؟
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كمها » االستدالل ل  في بعض معاقد اإلجمها  (1)النظر من اإلطالقات ، ومع 

بالحكمه  ال يهر الجاريه  فهي الكلّهي الثابهت فهي الذّمه  لو يعهّم  (2) «في التهذكرة
 ؟الكلّي كما  و المتراءأ من النّص وال توأ

حاً بأحههد األمههرين. نعههم ، يظهههر مههن بعههض المعاصههرين  لههم لجههد مصههّرِ

 األّول. ولعلّ  األقوأ. سرهقدس
فالكالم في ٌمن ل   ذا الخيار ، وفي مدّت  من حيث المبدل  وكي  كان ،

 والمنتهى ، ومسقىات  يتّم برسم مسا   :
__________________ 

 .«ف»في  «مع»، وشى  على  «ش»في « و»، ولم ترد  «ق»( كذا في 1)

 .519:  1( التذكرة 2)
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 مسكلة

 (2)عن اليهيخين  (1)الميهور اختصا   ذا الخيار بالميتري ، حكي 

والحلّيين  (6)والياميّين الخمس   (5)وابن حمزة  (4)واإلسكافي  (3)والصدوقين 

 ، وعن ال ني  وظا ر الدروس : اإلجما  (8)ومعظم المتأّخرين  (7)الستّ  
__________________ 

،  554 553:  4، وم تههاح الكرامهه   181:  8، والريهها   64:  5( حكههاه فههي المختلهه  1)

 وغير ا. 375:  14والمستند 

 .386، والنهاي  :  78:  2، والمبسوط  592( راجع المقنع  : 2)

 .365( المقنع : 3)

 .64:  5( حكاه عن  في المختل  4)

 .248( الوسيل  : 5)

 3، والروضه   272:  3، والهدروس  353:  1، والمهذّب  353 ( راجع الكافي في ال ق  :6)

 .291:  4، وجامع المقاصد  450: 

،  261و  247، والجهههههامع لليهههههرا ع :  22:  2، واليهههههرا ع  244 243:  2( السهههههرا ر 7)

 .45:  2، والتنقي  الرا ع  483:  1، واإليضاح  64:  5، والمختل   86والنز   : 

: عليهه  عاّمهه   375:  14، والمسههتند  181:  8  ، نعههم فههي الريهها  ( لههم نعثههر عليهه  بعينهه8)

 المتأّخرين.

يههههههههههههههههههههههههههههههور الم
اختصههههههههههههههههههههههههها  
خيهههههههههار الحيهههههههههوان 

 بالميتری
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خهههرج  (2) «إذا افترقههها وجههه  البيهههع»:  السهههالمعلي ؛ لعمهههوم قولههه   (1)عليههه  
بالنسب  إلى ما ليا فيه   (3) (أَْوفُوا بِاْلعُقُودِ )الميتري وبقي البا ع ، ب  لعموم 

ألصه  لو باالشهتراط ، ويثبهت البهاقي بعهدم القهول بال صه . خيار المجلها با

 ويدّل علي  ليضاً ظا ر غير واحٍد من األخبار :
قهال :  السهالمعلي منها : صحيح  ال ضهي  بهن يسهار عهن لبهي عبهد هللا 

قهال : ثالثه  ليّهاٍم للميهتري. قلهت : ومها  ؟قلهت له  : مها اليهرط فهي الحيهوان»

البيّعان بالخيار مها لهم ي ترقها فهإذا افترقها فهال قال :  ؟اليرط في غير الحيوان
، وظههههوره فههههي اختصهههها  الخيههههار  (5) «[(4)منهمهههها ]خيهههار بعههههد الرضهههها 

بالميتري وإطالق ن ي الخيار لهما في بيع غير الحيوان بعد االفتراق ييم  

 ما إذا كان الثمن حيواناً.
ويتلو هها فههي الظهههور روايهه  علههّي بههن لسههباط عههن لبههي الحسههن الرضهها 

فإّن ذكر القيد  (6) «الخيار في الحيوان ثالث  ليّاٍم للميتري»قال :  السالمعلي 

 مع إطالق الحكم قبي  إالّ لنكت  جليّ .
__________________ 

:  3، والههدروس  219، وراجههع ال نيهه  :  24:  23( حكهاه صههاح  الجههوا ر فههي الجههوا ر 1)

272. 

 .4بواب الخيار ، الحديث ، الباب األّول من ل 346:  12( الوسا   2)

 .1( الما دة : 3)

 والمصدر. «ش»( من 4)

، البههاب األّول  346و ،  5مههن لبههواب الخيههار ، الحههديث  3، البههاب  349:  12( الوسهها   5)

 .3منها ، الحديث 

 .5، الباب األّول من لبواب الخيار ، الحديث  346:  12( الوسا   6)

دلي  علههههههههههههى الهههههههههههه
 االختصا 
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قال :  السالمعلي عن لبي عبد هللا ونحو ا صحيح  الحلبي في ال قي  ، 

، وصحيح  ابن ر هاب عهن  (1) «في الحيوان كلّ  شرط ثالث  ليّاٍم للميتري»
فهههي الحيوانهههات ثالثههه  ليهههام  (2)اليهههرط »قهههال :  السهههالمعلي لبهههي عبهههد هللا 

 .(3) «للميتري

ولظهر من الكّ  صحيح  ابن ر اب المحكيّ  عن قرب اإلسناد ، قال : 
 ؟عههن رجههٍ  اشههترأ جاريهه ً ، لمههن الخيههار السههالمعلي د هللا سههألت لبهها عبهه»

قال : الخيار لمهن اشهترأ نظهرة ثالثه   ؟كليهما (4)للميتري لو للبا ع لو لهما 

 .(5) «ليّاٍم ، فإذا مضت ثالث  ليّاٍم فقد وج  اليراء
،  (6)ابن طاوس : ثبوت  للبها ع ليضهاً و سرهقدسوعن سيّدنا المرتضى 

؛ ألصهال  جهواز العقهد مهن  (7)وحكي عن االنتصار : دعهوأ اإلجمها  عليه  

المتبايعهان »الىرفين بعد ثبوت خيار المجلا ، ولصحيح  محّمد بن مسلم : 
،  (8) «بالخيار ثالث  ليّاٍم في الحيوان ، وفيما سوأ ذلك مهن بيهعٍ حتّهى ي ترقها

 مات اللزوم مىلقاً لو بعد االفتراق ؛ و ي لرج وبها تخّصص عمو
__________________ 

مهن لبهواب الخيهار ،  3، البهاب  349:  12، والوسها    3761، الحهديث  201:  3( ال قي  1)

 الحديث األّول.

 ، والظا ر لنّ  سهو. «اليروط»:  «ق»( في 2)

 يث األّول.من لبواب الخيار ، الحد 4، الباب  351:  12( الوسا   3)

 ، ولعلّها من سهو القلم. «لو»زيادة  «ق»( في 4)

 .9من لبواب الخيار ، الحديث  3، الباب  350:  12( الوسا   5)

 .97:  2( حكاه عنهما اليهيد في غاي  المراد 6)

 .245، المسأل   433( االنتصار : 7)

 .3من لبواب الخيار ، الحديث  3، الباب  349:  12( الوسا   8)

عههههههههههههههن السههههههههههههههيّد 
المرتضههههههى ثبوتهههههه  
للبهههههههههههها ع ليضههههههههههههاً 

 والدلي  علي 
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 حس  السند من صحيح  ابن ر اب المحكيّ  عن قرب اإلسناد.ب

وقد صّرحوا بترجي  رواي  مث  محّمد بهن مسهلم وزرارة ولضهرابهما 
على غير م من الثقات ؛ مضافاً إلهى ورود ها فهي الكته  األربعه  المرّجحه  

على مث  قرب اإلسناد من الكت  التي لم يلت ت إليها لكثهر لصهحابنا مهع بُعهد 

 نها لو عن مراجعتها.غ لتهم ع
ولّما الصحاح األُخر المكافِة  سنداً لصحيح  ابن مسلم ، فاإلنصاف لّن 

داللتها بالم هوم ال تبلغ في الظهور مرتب  منىوق الصحيح  ، فيمكن حملها 

على بيان ال رد اليديد الحاج  ؛ ألّن ال ال  في المعامل  ، خصوصاً معامل  
طهههرف الميهههتري الّطالعهه  علهههى خ ايههها الحيههوان ، كهههون إرادة ال سههه  فههي 

في باب الترجي  على  (1)الحيوان ، وال ري  لّن األظهريّ  في الدالل  مقدّم  

 األكثريّ .
ولّمهها مهها ذكههر فههي تأويهه  صههحيح  ابههن مسههلم : مههن لّن خيههار الحيههوان 

 ، ف ي غاي  السقوط. (2)للميتري على البا ع فكان بين المجمو  

فال تصهير حّجه ً علهى السهيّد ، به  مىلقهاً ، بعهد  ولّما اليهرة المحقّق  ،
 العلم بمستند الميهور وعدم احتمال وجود مرّجِ ٍ لم يذكروه.

وإجمهها  ال نيهه  لههو سههلِّم رجوعهه  إلههى اختصهها  الخيههار بالميههتري ال 

مجّرد ثبوت  ل  معاٌر ؛ بإجما  االنتصار الصري  في ثبوت  للبها ع ؛ ولعلّه  
 قول السيّد مع قىع النظر عن اليهرة ، ب  (3)لذا قّوأ في المسالك 

__________________ 

 .«متقدّم »:  «ش»( في 1)

 .27:  23، واحتمل  في الجوا ر  244( ذكره المحقّق التستري في المقابا : 2)

 .200:  3( المسالك 3)
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وتوقّهه  فههي غايهه   (1)االتّ ههاق ، علههى خالفهه . وتبعهه  علههى ذلههك فههي الم ههاتي  

 .(4)وتبع  في المقتصر  (3)حواشي القواعد و (2)المراد 
 ههذا ، ولكههّن اإلنصههاف : لّن لخبههار الميهههور مههن حيههث المجمههو  ال 

يقصر ظهور ا عن الصحيح  مع اشتهار ا بين الرواة حتّى محّمد بن مسلم 

الههراوي للصههحيح  ، مههع لّن المرجههع بعههد التكههافؤ عمههوم لدلّهه  لههزوم العقههد 
 تيقّن خروج الميتري ، فال ري  في ضع   ذا القول.باالفتراق والم

نعم ،  نا قول؛ ثالث؛ لعلّ  لقوأ من  ، و و ثبوت الخيار لمن انتقه  إليه  

، مهنهم اليههيد  (5)الحيوان ثمناً لو مثمنهاً ، نسه  إلهى جماعهٍ  مهن المتهأّخرين 
المتبايعان بالخيار ما لم ي ترقا ، »؛ لعموم صحيح  ابن مسلم  (6)مسالك في ال

وال ينافيههه  تقييهههد الحيهههوان ب  (7) «وصهههاح  الحيهههوان بالخيهههار ثالثههه  ليّهههام

 ؛ الحتمال ورود التقييد مورد ال ال  ؛ (8)في موثّق  ابن فّضال  «الميترأ»
__________________ 

 .68:  3( م اتي  اليرا ع 1)

 .97 96:  2اي  المراد ( غ2)

 .555:  4( ال يوجد لدينا ، لكن حكاه عنها السيد العاملي في م تاح الكرام  3)

 .169 168( المقتصر : 4)

،  26و  25:  19، والمحههدّل البحرانههي فههي الحههدا ق  392:  8( مههنهم المحقّههق األردبيلههي 5)

 .450:  3اني في الروض  ، وقّواه اليهيد الث 377:  14والمحقّق النراقي في المستند 

 .200:  3( المسالك 6)

 ، الباب األّول من لبواب الخيار ، الحديث األّول. 345:  12( الوسا   7)

 .2من لبواب الخيار ، الحديث  3، الباب  349:  12( الوسا   8)

ضههههههههههههع   ههههههههههههذا 
 القول

القههههههههههول بثبههههههههههوت 
الخيههههههههههههار لمههههههههههههن 
انتقهههههههههههههه  إليهههههههههههههه  
الحيههههههههههوان ثمنههههههههههاً 

 ً  كان لو مثمنا
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 ألّن ال ال  كون صاح  الحيوان ميترياً.

مسلم ؛ ألّن ال لب   وال ينافي  ذه الدعوأ التمّسك بإطالق صحيح  ابن
 قد تكون بحيث توج  تنزي  التقييد عليها ، وال توج  تنزي  اإلطالق.

؛  (1)وال ينافيهههها ليضهههاً مههها دّل علهههى اختصههها  الخيهههار بالميهههتري 

لورود ا مورد ال ال  من كون الهثمن غيهر حيهوان. وال صهحيح  محّمهد بهن 
بعُهههد بمههها إذا كهههان  مسهههلم المثبتههه  للخيهههار للمتبهههايعين ؛ إلمكهههان تقييهههد ا وإن

 العوضان حيوانين.

مهن جهه  قهّوة انصهراف   (2)لكن اإلشكال في إطهالق الصهحيح  األُولهى 
إلههى الميههتري ، فههال مخّصههص يعتههدّ بهه  ؛ لعمومههات اللههزوم مىلقههاً لو بعههد 

 المجلا ، فال محيص عن الميهور.
__________________ 

 8،  5،  4،  1من لبهواب الخيهار ، األحاديهث  3، الباب  350 349:  12( راجع الوسا   1)

 .9و 

 .86( و ي صحيح  ال ضي  المتقدّم  في الص ح  2)

ال محهههههههيص عهههههههن 
 الميهور
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 مسكلة

 ال فرق بين األم  وغير ا في مدّة الخيار ، وفي ال ني  كما عن الحلبي

، ب  عن األّول دعوأ اإلجما  علي   (1) : لّن مدّة خيار األم  مدّة استبرا هاـ 

مههن جههه   (5)والمراسههم  (4)والنهايهه   (3) ههذا إلههى المقنعهه   (2)، وربمهها ينسهه  
 حكمهم بضمان البا ع لها مدّة االستبراء. ولم لق  لهم على دلي .

__________________ 

 .353، والكافي في ال ق  :  219( ال ني  : 1)

:  23، وصهاح  الجهوا ر فهي الجهوا ر  558:  4ي م تاح الكرامه  ( نسب  السيّد العاملي ف2)

 إلى ظا ر ا. 24

 .593 592( المقنع  : 3)

( العبارة ساقى  من النهاي  المتداوله  بهين ليهدينا. نعهم ،  هي موجهودة فهي النهايه  المىبوعه  4)

العالمه  ، ونقلهها  336، والمىبوع  ضهمن الجوامهع ال قهيّه  :  145 144:  2مع نكت النهاي  

 .223:  5بل ظها في المختل  

 .175( المراسم : 5)

عهههههدم ال هههههرق بهههههين 
األمهههههههه  وغير ههههههههها 

 في مدّة الخيار
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 مسكلة

مبدل  ذا الخيار من حين العقد ، فلو لم ي ترقا ثالثه  ليّهاٍم انقضهى خيهار 

إّن اليههرط فههي »:  السههالمعلي الحيههوان وبقههي خيههار المجلهها ؛ لظهها ر قولهه  

 .(1) «قاالحيوان ثالث  ليّاٍم ، وفي غيره حتّى يت رّ 
، وكهذا اليهي   (2)خالفاً للمحكّي عن ابن ز رة فجعل  من حين الت هّرق 

والحلّي في خيار اليرط المتّحد مع  ذا الخيار في  ذا الحكم من جه  الدلي  
 الذي ذكراه.

قال في المبسوط : األولى لن يقال : إنّه  يعنهي خيهار اليهرط يثبهت مهن 

بت العقد ، والعقهد لهم يثبهت قبه  الت هّرق حين الت ّرق ؛ ألّن الخيار يدخ  إذا ث
 .(4)، انتهى. ونحوه المحكّي عن السرا ر  (3)

__________________ 

، البههاب  346و ،  5مههن لبههواب الخيههار ، الحههديث  3، البههاب  349:  12( راجههع الوسهها   1)

 .5و  3األّول من األبواب ، الحديث 

 .220( ال ني  : 2)

 .85:  2( المبسوط 3)

 .247:  2لسرا ر ( ا4)

مبههههههههههههههدل خيههههههههههههههار 
 الحيوان
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بأصهال  عهدم  (2)عليه   (1)و ذه الدعوأ لم نعرفهها. نعهم ، ربمها يسهتدّل 

ارت اع  بانقضاء ثالثٍ  من حين العقد ، به  لصهال  عهدم حدوثه  قبه  انقضهاء 
اجتما  السهببين علهى مسهبّ  واحهد ، ومها دّل علهى لّن  (3)المجلا ، وبلزوم 

ع لّن التل  فهي الخيهار الميهتر، مهن م (4)تل  الحيوان في الثالث  من البا ع 

 الميتري.
. ولدلّه   (5)ويردّ األص  بظا ر  الدلي  ، مع لنّ  بالتقرير الثاني ، مثبِهت؛

علهى ال الهه  مهن كونهه  بعهد المجلهها. ويههردّ  (6)محمههول؛  «التله  مههن البها ع»

 التداخ  بأّن الخيارين إن اختل ا من حيث الما يّ  فال بأس بالتعدّد. وإن اتّحدا
فههات ، وإّمهها ألنّههها علهه ؛ ومههؤثِّرات؛ يتوقّهه   فكههذلك ، إّمهها ألّن األسههباب معّرِ

فهي التهأثير علهى عهدم مقارنه  اآلخهر لو سهبق  ،  [(7)منها ]استقالل كّ ِ واحٍد 

فهي عل ؛ تاّم ؛ إالّ من  ذه الجه  ، و و المراد مّما فهي التهذكرة فهي الجهواب 
: من لّن الخيار واحد؛ والجهه  متعهدّدة  ـ عن لّن الخيارين ِمثاْلن فال يجتمعان

(8). 
__________________ 

 .28:  23، والجوا ر  553:  4( راجع االستدالل وردّه في م تاح الكرام  1)

 .«عليها»( كذا ، والمناس  : 2)

 للزوم ، ولعلّ  من سهو القلم.:  «ق»( في 3)

 .5و  2ديث من لبواب الخيار ، الح 5، الباب  352:  12( الوسا   4)

 .«ظا ر»:  «ش»( في 5)

 ( كذا ، والمناس  : محمول .6)

 .«ق»( لم يرد في 7)

 .520:  1( التذكرة 8)
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زمهههان مجهههّرد الصهههي   كعقهههد  [(1) ههه  ]ثهههّم إّن المهههراد بزمهههان العقهههد 
 ؟ال ضولي على القول بكون اإلجازة ناقل ً لو زمان الملك ، عبّر بذلك لل لبه 

، قال : فعلى  ذا لو  (2)ا ر  و الثاني ، كما استظهره بعض المعاصرين الظ

لسلم حيواناً في طعاٍم وقلنا بثبوت الخيار لصاح  الحيوان وإن كهان با عهاً ، 
الخيههار  (3)كهان مبهد ه بعهد القههبض. وتمثيله  بمها ذكهر مبنههيٌّ علهى اختصها  

 .(4)بالحيوان المعيّن ، وقد تقدّم التردّد في ذلك 

إّن ما ذكروه في خيهار المجلها مهن جريانه  فهي الصهرف ولهو قبه   ثمّ 
القبض يدّل على لنّ  ال يعتبر في الخيار الملك ، لكهن ال بهدّ له  مهن لثهر. وقهد 

تقدّم اإلشكال في ثبوت  في الصرف قب  القبض لو لم نقه  بوجهوب التقهابض 
(5). 

__________________ 

 .«ق»( لم يرد في 1)

ي مها بأيهدينا مهن كته  معاصهري  ، نعهم فهي بعهض اليهروح : لنّه  المحقّهق ( لم نعثر عليه  فه2)

 في تعليقت  على اللمع . سرهقدساليي  علي كاش  ال ىاء 

: لّن فههي ـ  ليضهاً ، لكهن ذكهر اليههيدي بعههد توجيه  العبهارة بصهي   اإلثبهات «ق»( كهذا فهي 3)

اجهع  دايه  الىاله  : ، ووّجهه  ليضهاً بتوجيهٍ  ، ر «عهدم اختصها »بعض النس  المصهّحح  

433. 

 .84 83( تقدّم في الص ح  4)

 .49( تقدّم في الص ح  5)

المهههههههههراد بزمهههههههههان 
 العقد
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 مسكلة

ال إشكال فهي دخهول الليلتهين المتوّسهىتين فهي الثالثه  ليّهام ، ال لهدخول 

ول اللي  في م هوم اليوم ، ب  لالستمرار المست اد من الخهارج ، وال فهي دخه

 الليالي الثالل عند التل يق مع االنكسار.
ولههو عقههد فههي الليهه  ، فالظهها ر بقههاء الخيههار إلههى آخههر اليههوم الثالههث ، 

ويحتم  النقص عن اليوم الثالث بمقدار ما بقي من ليل  العقد. لكهن فيه  : لنّه  
يصدق حينةٍذ األقّ  من ثالث  ليّام ، واإلطالق علهى المقهدار المسهاوي للنههار 

 اللي  خالف الظا ر. ولو من

قي  : والمراد باأليّام الثالث  ما كانت مع الليالي الثالل لدخول الليلتهين 
 (1)لصال ً ، فتدخ  الثالث  ، وإالّ الختل ت م ردات الجمع في اسهتعماٍل واحهد 

 ، انتهى.

فإن لراد الليل  السابق  على األيّام فهو حسن ، إالّ لنّ  ال يعلّ  بما ذكهر. 
الليل  األخيرة فال يلهزم مهن خروجهها اخهتالف م هردات الجمهع فهي  وإن لراد

 استعماٍل واحد ، إذ ال نقول باستعمال اليومين األّولين
__________________ 

 .558:  4( قال  السيّد العاملي في م تاح الكرام  1)

دخههههههههول الليلتهههههههههين 
المتوّسههههههىتين فههههههي 

 الثالث  ليام
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في اليوم والليل  واستعمال اليوم الثالث في خصو  النهار ، به  نقهول : إّن 

م مستعم ؛ في خصو  النههار لو مقهداره مهن نههارين ، ال فهي مجمهو  اليو
النهههار ولههو مل ّقههاً مههن الليهه .  (1)النهههار والليهه  لو مقههدار ما ، وال فههي مقههدار 

 ههي بلياليههها لي ليههالي مجموعههها ، ال كههّ  واحههٍد  «الثالثهه  ليّههام»والمههراد مههن 

ت مههن جههه  اإلجمهها  منههها ، فالليههالي لههم تُههٌرد مههن ن هها الل هه  ، وإنّمهها لُريههد
وظهههور الل هه  الحههاكمين فههي المقههام باسههتمرار الخيههار ، فكأنهه  قههال : الخيههار 

 يستمّر إلى لن يمضي سّت وثالثون ساع ً من النهار.
__________________ 

 .«باقي»:  «مقدار»بدل  «ش»( في 1)
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 مسكلة

 بكُمور :يسقط هذا الخيار 

 أحدها : اشترا  سقو ه في العقد

 بالصّح . وال بأس ب . (1)ولو شرط سقوط بعض  ، فقد صّرح بعض؛ 
 .(2)إسقاط  بعد العقد ، وقد تقدّم األمران  الثاني :و

وال خههالف فههي إسههقاط  فههي الجملهه  لهههذا  التصههّرف الثالاا: : [(3) و]

  علي  قب  اإلجما  النصو  :الخيار. ويدلّ 
فإن لحدل الميتري فيما اشترأ حدثاً قبه  »ف ي صحيح  ابن ر اب : 

قهال : إن  ؟الثالث  ليّام فذلك رضى من  وال شهرط له  ، قيه  له  : ومها الحهدل

 .(4) «الما لو قبّ  لو نظر منها إلى ما كان محّرماً علي  قب  اليراء
__________________ 

 .559:  4سيّد العاملي في م تاح الكرام  ( صّرح ب  ال1)

 .61و  51( تقدّما في الص ح  2)

 .«ق»( لم يرد في 3)

 من لبواب الخيار ، الحديث األّول. 4، الباب  351:  12( الوسا   4)

مسهههههههقىات خيهههههههار 
 الحيوان :

ـ اشهههههههههههتراط  1
سههههههههههههقوط  فههههههههههههي 

ـ إسههههقاط  بعههههد  2 العقد
 ـ التصّرف 3 العقد
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فههي الرجهه   السههالمعلي كتبههت إلههى لبههي محّمههد »وصههحيح  الصهه ّار : 
مهن لخهذ الحهافر لو نْعلهها لو  [(1)حهدثاً ] ً مهن رجهٍ  فأحهدل فيهها اشهترأ دابّه

التهي له  فيهها الخيهار  (2)ٌرِكٌ  ظهر ا فراس  ، إل  لن يردّ ا في الثالثه  ليّهاٍم 

فوقّهع  ؟فراسه  (4)لو الركهوب الهذي ركبهها  (3)بعد الحهدل الهذي يحهدل فيهها 
 .(5) «شاء هللا تعالىإذا لحدل فيها حدثاً فقد وج  اليراء إن  السالمعلي 

رليهت ل (6) [له ]قلت »وفي ذي  الصحيح  المتقدّم  عن قرب اإلسناد : 

فقهال : إذا قبّه  لو المها لو نظهر منهها إلهى مها  ؟إن قبّلها الميهتري لو المها
 .(7) «يحرم على غيره فقد انقضى اليرط ولزم البيع

يه  الرضها : بهأّن التصهّرف دلـ  واستدّل علي  في التذكرة بعد اإلجمها 
وفي موضعٍ آخر منهها : لنّه  دليه  الرضها بلهزوم العقهد  .(8)

وفهي موضهعٍ  .(9)
 .(11): لّن التصّرف إجازة ـ  (10)آخر منها كما في ال ني  
__________________ 

 .«ق»( لم يرد في 1)

 ، وفاقاً للوسا  . «الثالث  األيّام»:  «ش»وفاقاً للتهذي  ، وفي  «ق»( كذا في 2)

 ، و و سهو. «يحدثها»:  «ق» ( في3)

 يركبها.:  «ش»( في 4)

 .2من لبواب الخيار ، الحديث  4، الباب  351:  12( الوسا   5)

 والمصدر. «ش»( من 6)

 .3من لبواب الخيار ، الحديث  4، الباب  351:  12( الوسا   7)

 .519:  1( التذكرة 8)

 .528:  1( التذكرة 9)

 .219( ال ني  : 10)

 .538:  1كرة ( التذ11)

النصههههههو  الدالّهههههه  
علهههههههههى مسهههههههههقىيّ  

 التصّرف
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لقهول : المههراد بالحههدل إن كههان مىلهق التصههّرف الههذي ال يجههوز ل يههر 
لو نظههر إلههى مهها كههان »:  السههالمعلي المالهك إالّ برضههاه كمهها ييههير إليهه  قوله  

، فالزم  كون مىلق استخدام المملو، ، ب  مىلهق  «يحرم علي  قب  اليراء

 ً ، كما صّرح ب  في التذكرة في بيان التصهّرف المسهق   التصّرف في  مسقىا
نهاولني »لو  «اسهقني»ٍء خ ي  مث  : من لنّ  لو استخدم  بييـ  للردّ بالعي 

سق  الردّ. ثّم استضع  قول بعض اليافعيّ  بعدم  «لغلق الباب»لو  «الثوب

المسق  السقوط ، معلاّلً بأّن مث   ذه األُمور قد يؤمر ب  غير المملو، : بأّن 
مىلق التصّرف. وقال ليضاً : لو كان ل  على الدابّ  سرج لو ركاب فتركهما 

 ، انتهى. (1)عليها بى  الردّ ، ألنّ  استعمال؛ وانت ا ؛ 

وقههال فههي موضههعٍ مههن التههذكرة : عنههدنا لّن االسههتخدام بهه  كههّ  تصههّرٍف 
 ، انتهى. (2)يصدر من الميتري قب  علم  بالعي  لو بعده يمنع الردّ 

 «الحهدل»و و فهي غايه  اإلشهكال ؛ لعهدم تبهادر مها يعهّم ذلهك مهن ل ه  

وعدم دالل  ذلك على الرضا بلزوم العقهد ؛ مهع لّن مهن المعلهوم عهدم ان كها، 
المملو، الميترأ عن ذلك في لثناء الثالث  ، فيلزم جع  الخيار في  كالل و ؛ 

وٍر خ يّههٍ  فههي مههع لنّهههم ذكههروا لّن الحكمهه  فههي  ههذا الخيههار االّطههال  علههى لُمهه

الميتري ، وكيه  يّىلهع اإلنسهان علهى ذلهك بهدون  (3)الحيوان توج  ز ادة 
 ؟النظر إلى الجاري  ولمسها ولمر ا ب لق الباب والسقي وشب  ذلك

__________________ 

 .530:  1( التذكرة 1)

 .531:  1( التذكرة 2)

 .«ز اد»:  «ق»( في 3)

المهههههههههههههراد مهههههههههههههن 
فهههههههههي  «الحهههههههههدل»

 النصو 
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اللت  على الرضا بلزوم العقد وإن كان المراد مىلق التصّرف بيرط د

،  (1)كمهها يرشههد إليهه  وقوعهه  فههي معههر  التعليهه  فههي صههحيح  ابههن ر ههاب 
ويظهر من استدالل العالّم  وغيره على المسأل  بأّن التصّرف دليه  الرضها 

 بلزوم العقد فهو ال يناس  إطالقهم الحكم بإسقاط التصّرفات التي ذكرو ا.

خلهي وطبعه  علهى االلتهزام بالعقهد ،  ودعوأ : لّن جميعها مّمها يهدّل لهو
 !فيكون إجازةً فعليّ ً ، كما ترأ

يهراد منه   «فهذلك رضهى منه »فهي الصهحيح  :  السالمعلي ثّم إّن قول  

الرضهها بالعقههد فههي مقابلهه  كرا هه  ضههدّه لعنههي ال سهه  ، وإالّ فالرضهها بأصهه  
ن العقهد إلهى حهين ال سه  ؛ وييههد لههذا المعنهى روايه  الملك مستمرٌّ من زما

عهن لبيه  عهن  السهالمعليهماعبد هللا بن الحسن بن زيد بهن علهّي بهن الحسهين 

في  وسلموآل علي هللاصلىقال رسول هللا »قال :  السالمعليهمجع ر عن لبي  
: رجههٍ  اشههترأ عبههداً بيههرٍط إلههى ثالثهه  ليّههاٍم فمههات العبههد فههي اليههرط ، قههال 

فهإّن المهراد  (2) «ء؛ مهن الضهمانيستحل  باهلل تعالى ما رضي  ، ثهّم  هو بهري

بالرضهها االلتههزام بالعقههد ، واالسههتحالف فههي الروايهه  محمولهه ؛ علههى سههما  
 دعوأ التهم  لو على صورة حصول القىع للبا ع بذلك.

 «[له ]ط فذلك رضى منه  وال شهر»:  السالمعلي إذا عرفت  ذا فقول  
(3)  ً  يحتم  وجو ا

__________________ 

 .97( المتقدّم  في الص ح  1)

 .4من لبواب الخيار ، الحديث  5، الباب  352:  12( الوسا   2)

 .«ق»( لم يرد في 3)

المهههههههههههههراد مهههههههههههههن 
فهههههههههذلك رضهههههههههًى »

فهههههههههههههههي  «منههههههههههههههه 
صههههههههههحيح  ابههههههههههن 

 ر اب

فهههههههي  المحهههههههتمالت
 ذلك :
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لحههد ا : لن تكههون الجملهه  جوابههاً لليههرط ، فيكههون حكمههاً شههرعيّاً بههأّن 
 إن لم يكن التزاماً عرفاً.التصّرف التزام؛ بالعقد و

 «[(1)له  ]وال شهرط »الثاني : لن تكون توطةه ً للجهواب ، و هو قوله  : 

فيكهون إشهارةً إلهى لّن  (2)لكنّ  توطة ؛ لحكم  الحكم وتمهيد؛ لها ال علّ ؛ حقيقيّه ؛ 
الحكم  في سقوط الخيار بالتصّرف داللته  غالبهاً علهى الرضها ، نظيهر كهون 

فهإذا »:  السهالمعلي حكم ً في سقوط خيار المجلا بالت ّرق فهي قوله   الرضا

علهى  (3)فإنّ  ال يعتبر في االفتراق داللت   «افترقا فال خيار بعد الرضا منهما
 الرضا.

وعلى  ذين المعنيين ، فكّ  تصّرٍف مسق ؛ وإن علهم عهدم داللته  علهى 

 الرضا.
خبهههاراً عهههن الواقهههع ، نظهههراً إلهههى ال الههه  الثالهههث : لن تكهههون الجملههه  إ

ومالحظ  نو  التصّرف لو ُخلّي وطبع  ، ويكون علّ ً للجواب ، فيكون ن ي 

الخيههار معلّههالً بكههون التصههّرف غالبههاً داالّ علههى الرضهها بلههزوم العقههد ، وبعههد 
ال تأكه  ]»مالحظ  وجوب تقييد إطالق الحكم بمهؤدّأ علّته  كمها فهي قوله  : 

دّل على اختصا  الحكم بالتصهّرف الهذي يكهون  «نّ  حامض؛ الرّمان أل [(4)

كذلك ، لي : داالّ بالنو  غالباً على التزام العقد وإن لم يدّل في شخص المقام 
 ، فيكون المسق  من التصّرف ما كان ل  ظهور؛ نوعيٌّ 

__________________ 

 .«ق»( لم يرد في 1)

 .«حقيق »:  «ش»( في 2)

 .«دالل »:  «ش»( في 3)

 .«ال تيرب»:  «ق»( في 4)

 االحتمال األّول

 االحتمال الثاني

 االحتمال الثالث
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في الرضا ، نظير ظهور األل اظ في معانيها مقيّداً بعدم قرينٍ  توج  صرف  

عن الدالل  ، كما إذا دّل الحال لو المقال على وقو  التصّرف لالختبار ، لو 
اشتبا اً بعيٍن اخرأ مملوكٍ  ل  ، ويدخ  فيه  كهّ  مها يهدّل نوعهاً علهى الرضها 

 اً عرفاً كالتعريض للبيع واإلذن للبا ع في التصّرف في .وإن لم يعد تصّرف

الرابههع : لن تكههون إخبههاراً عههن الواقههع ويكههون العلّهه   ههي ن هها الرضهها 
ال علي اليخصي ، ويكون إطالق الحكم مقيّداً بتلك العلّه  ، فيكهون موضهو  

ال علهي لهم الحكم في الحقيق   هو ن ها الرضها ال علهي ، فلهو لهم يثبهت الرضها 

 يسق  الخيار.
ثههّم إّن االحتمههالين األّولههين وإن كانهها مههوافقين إلطههالق سهها ر األخبههار 

وإطالقات بعض كلماتهم مث  ما تقدّم من التذكرة : مهن لّن مىلهق التصهّرف 

بهه   (2)، وكههذا غيههره كههالمحقّق واليهههيد الثههانيين  (1)لمصههلح  ن سهه  مسههق ؛ 
طههالق بعههض معاقههد اإلجمهها  ، إالّ لنّهمهها بعيههدان عههن ظهها ر الخبههر ؛ مههع إل

مخال تهمههها ألكثهههر كلمهههاتهم ، فهههإّن الظههها ر منهههها عهههدم السهههقوط بالتصهههّرف 

لالختبار والح   ، ب  ظا ر ا اعتبار الدالل  في الجمل  علهى الرضها ، كمها 
يعههدّ  ، ويؤيّههده حكههم بعضهههم بك ايهه  الههداّل علههى الرضهها وإن لههم (3)ء سههيجي

 تصّرفاً ، كتقبي  الجاري  للميتري ، على ما صّرح ب  في التحرير
__________________ 

 .99( تقدّم في الص ح  1)

 .201و  197:  3، والمسالك  291و  283:  4( راجع جامع المقاصد 2)

 وما بعد ا. 104ء في الص ح  ( يجي3)

 االحتمال الرابع

المناقيههههههههههه  فهههههههههههي 
االحتمهههههههههههههههههههههههههالين 

 األّولين
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 .(1)والدروس 

تبر التصهّرف للدالله  ، وورد الهنّص فعلم لّن العبرة بالرضا ، وإنّما اع
 ، مع لنّ  ليا حدثاً عرفاً. (2)ليضاً بأّن العر  على البيع إجازة؛ 

ومّما يؤيّهد عهدم إرادة األصهحاب كهون التصهّرف مسهقىاً إالّ مهن جهه  

داللت  على الرضا : حكمُهم بأنَّ ك َّ تصّرٍف يكون إجهازةً مهن الميهتري فهي 
مسقىاً تعبّدياً عند م من  (3)، فلو كان التصّرف  المبيع يكون فسخاً من البا ع

 جه  النّص لم يكن وج ؛ للتعدّي عن كون  إجازةً إلى كون  فسخاً.

 (4)وقد صّرح في التذكرة : بأّن ال س  كاإلجازة يكون بهالقول وبال عه  
 .(6)لل س  واإلجازة ال عليّين  [(5)مثاالً ]، وذكر التصّرف 

كون التصّرف مسقىاً ال للدالل  على الرضا  فاندفع ما يقال في تقري 

 .(7): بأّن األصحاب يعدّون  في مقاب  اإلجازة 
 ولّما المعنى الرابع : فهو وإن كان لظهر االحتماالت من حيث

__________________ 

 .272:  3، والدروس  168:  1( التحرير 1)

 من لبواب الخيار ، الحديث األّول. 12، الباب  359:  12( راجع الوسا   2)

 ، ولعّ  التكرار من سهو القلم. «عند م»زيادة :  «ق»( في 3)

 .537:  1( التذكرة 4)

 .«ق»( لم يرد في 5)

، وكتهه   «ف»، لكههن ُشههى  عليهه  فههي  «فعههالً »:  «ف»و  «ق»، وفههي  «ش»( كههذا فههي 6)

 لعاله ما لثبتناه.

 .66:  23( راجع الجوا ر 7)

المناقيههههههههههه  فهههههههههههي 
 االحتمال الرابع
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بهن ]، ويؤيّده ما تقدّم مهن روايه  عبهد هللا  (1)الل   ، ب  جزم ب  في الدروس 

علهى  (3)بن زيد ، الحاكي  للنبهوّي الهداّل كمها فهي الهدروس ليضهاً  [(2)الحسن 
 االعتبار بن ا الرضا ، وظا ر بعض كلماتهم اآلتي .

إالّ لّن المسههت اد مههن تتبّههع ال تههاوأ اإلجمهها  علههى عههدم إناطهه  الحكهههم 

بالرضا ال علي بلزوم العقد ؛ مع لّن لظهريّت  بالنسب  إلى المعنى الثالث غير 
 واضح .

فتعههيّن إرادة المعنهههى الثالهههث ، ومحّصهههل  : داللههه  التصهههّرف لهههو ُخلّهههي 

وطبعهه  علههى االلتههزام وإن لههم ي ههد فههي خصههو  المقههام ، فيكههون التصههّرف 
 ة القوليّ  ؛ و ذا  و الذي ينب ي لن يعتمد علي .إجازةً فعليّ ً في مقاب  اإلجاز

قههال فههي المقنعهه  : إّن  ههال، الحيههوان فههي الثالثهه  مههن البهها ع ، إالّ لن 

، انتههههى. وٌمثّههه   (4)يحهههدل فيههه  المبتههها  حهههدثاً يهههدّل علهههى الرضههها باالبتيههها  
 .(5)يحرم ل ير المالك للتصّرف في مقاٍم آخر بأن ينظر من األم  إلى ما 

وقال في المبسوط في لحكهام العيهوب : إذا كهان المبيهع بهيمه ً ولصهاب 

 بها عيباً فل  ردّ ا ، وإذا كان في طريق الردّ جاز ل  ركوبها
__________________ 

 .227:  3( الدروس 1)

 .100والمصدر ، وفيما تقدّم في الص ح   «ش»، لكنّ  موجود في  «ق»( لم يرد في 2)

 .228 227:  3( الدروس 3)

 ليضاً. 592، وانظر  599( المقنع  : 4)

 .593( المقنع  : 5)

تعههههههههيّن االحتمههههههههال 
 الثالث

االستيهههههههههههههههههههههههههههاد 
بكلمهههههههات ال قهههههههههاء 

 علي 
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وسقيها وعل ها وحلبها ولخذ لبنها ، وإن نتجت كان له  نتاجهها. ثهّم قهال : وال 

يسق  الردّ ؛ ألنّ  إنّما يسق  بالرضا بالعي  لو بتر، الهردّ بعهد العلهم بالعيه  
 ، انتهى. (1)ء؛ من ذلك ، وليا  نا شي لو بأن يحدل في  عي ؛ عنده

وفي ال ني  : لو  لك المبيع في مدّة الخيار فهو مهن مهال با عه  ، إالّ لن 

 ، انتهى. (2)يكون المبتا  قد لحدل في  حدثاً يدّل على الرضا 
: فهإن  لهك فهي ـ  في الكافي فهي خيهار الحيهوان سرهقدسوقال الحلبي 

،  (3)، إالّ لن يحدل في  حدثاً يدّل على الرضا  مدّة الخيار فهو من مال البا ع

 انتهى.
وفي السرا ر بعد حكم  بالخيار في الحيوان إلهى ثالثه  ليّهام قهال :  هذا 

إذا لم يُحدل في  هذه المهدّة حهدثاً يهدّل علهى الرضها لو يتصهّرف فيه  تصهّرفاً 

يههنقص قيمتهه  ، لو يكههون لمثهه  ذلههك التصههّرف اجههرة؛ ، بههأن يركهه  الدابّهه  لو 
يسهههتعم  الحمهههار لو يقبّههه  الجاريههه  لو يالمسهههها لو يهههدبّر ا تهههدبيراً لهههيا لههه  

 ، انتهى. (4)الرجو  في  كالمنذور 

وقال في موضعٍ آخر : إذا لم يتصّرف فيه  تصهّرفاً يهؤذن بالرضها فهي 
 .(5)العادة 

__________________ 

 .139:  2( المبسوط 1)

 .221( ال ني  : 2)

 .353( الكافي في ال ق  : 3)

 .280:  2( السرا ر 4)

 .277:  2( السرا ر 5)
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ولّما العالّم  : فقد عرفت لنّ  اسهتدّل علهى لصه  الحكهم بهأّن التصهّرف 

 .(1)دلي  الرضا باللزوم 
وقال في موضعٍ آخر : لو رك  الدابّ  ليردّ ها سهواء قصهرت المسهاف  

بهها ليسهقيها لو طالت لم يكن ذلك رضاً بها. ثّم قال : ولهو سهقا ا المهاء لو رك

ثّم يردّ ا لم يكن ذلك رضاً من  بإمساك  ، ولو حلبها في طريق  فاألقرب لنّه  
 .(2)تصّرف؛ يؤذن بالرضا 

وفي التحرير في مسهأل  سهقوط ردّ المعيه  بالتصهّرف قهال : وكهذا لهو 

 .(3)استعم  المبيع لو تصّرف في  بما يدّل على الرضا 
صهههّرف ركهههوب الدابّههه  وقههال فهههي الهههدروس : اسهههتثنى بعضهههم مهههن الت

 .(5)، وليا ببعيد  (4)والىحن عليها وحلبها ، إذ بها يعرف حالها ليختبر 

وقال المحقّق الكركي : لو تصهّرف ذو الخيهار غيهر عهالٍم ، كهأن ظنّهها 
ف ههي  (6)جاريته  المختّصه  فتبيّنهت ذات الخيهار لو ذ ه  عهن كونهها الميهتراة 

سهقوط الخيهار بالتصهّرف ، ومهن لنّه  الحكم تردّد؛ ، ينيأ : من إطالق الخبر ب

 غير قاصٍد إلى لزوم البيع ، إذ لو علم لم ي ع  ، والتصّرف إنّما ُعدّ 
__________________ 

 .98( راجع الص ح  1)

 .529( التذكرة : 2)

 .184:  1( التحرير 3)

 .«للمختبر»( كذا في النس  ، وفي الدروس : 4)

 .272:  3( الدروس 5)

 : لو ذ   عن كون الميتراة ذات خيار.( في المصدر 6)
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 .(1)مسقىاً لداللت  على الرضا باللزوم 

وقههال فههي موضههعٍ آخههر : وال يعههدّ ركههوب الدابّهه  لالسههتخبار لو لههدفع 
جموحها لو للخوف مهن ظهالٍم لو ليردّ ها تصهّرفاً. ثهّم قهال : و ه  يعهدّ حملهها 

اد ردّ ها وحلبهها ألخهذ ليا ببعيهٍد لن ال يعهدّ. وكهذا لهو لر ؟لالستخبار تصّرفاً 

 ، انتهى. (2)اللبن ، على إشكاٍل ينيأ من لنّ  ملك  ، فل  استخالص  
وحكي عن  في موضعٍ آخهر لنّه  قهال : والمهراد بالتصهّرف المسهق  مها 

كان المقصود من  التملّك ، ال االختبار وال ح   المبيع كركوب الدابّ  للسقي 
 ، انتهى. (3)

اء عليهه  وااللتههزام بهه  ، ويحتمهه  لن يههراد بهه  ومههراده مههن التملّههك : البقهه

 االستعمال لالنت ا  بالملك ، ال لالختبار لو الح  .

 ههذا مهها حضههرني مههن كلمههاتهم فههي  ههذا المقههام ، الظهها رة فههي المعنههى 
الثالههث ، وحاصههل  : التصههّرف علههى وجههٍ  يههدّل عرفههاً لههو ُخلّههي وطبعهه  علههى 

ام بالعقهد ، ليكهون إسهقاطاً فعليّهاً للخيهار ، فيخهرج منه  مها دلّهت القرينه  االلتز

 على وقوع  ال عن االلتزام.
 : من لّن لكثر لمثل  (4)لكن يبقى اإلشكال المتقدّم سابقاً 

__________________ 

 .305:  4( جامع المقاصد 1)

 .304:  4( جامع المقاصد 2)

و  291:  4، وانظههر جههامع المقاصههد  560:  4الكرامهه   ( حكههاه السههيّد العههاملي فههي م تههاح3)

304. 

 .99( راجع الص ح  4)

ظههههههههههور كلمهههههههههات 
ال قههههههههههههههاء فهههههههههههههي 

 المعنى الثالث
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التصهّرف المههذكورة فههي النصهو  وال تههاوأ ليسههت كهذلك ، بهه   ههي واقعهه ؛ 

غالباً مع ال  ل  لو التردّد لو العزم على ال سه  مىلقهاً ، لو إذا اّطلهع علهى مها 
 ً  على الرضا. يوج  ز ده في  ، فهي غير دالٍّ  في ن سها عرفا

مهن  (1)ومن  يظهر وجه  النظهر فهي دفهع االسهتبعاد الهذي ذكرنهاه سهابقاً 

عههدم ان كهها، اشههتراء الحيههوان مههن التصههّرف فيهه  فههي الثالثهه  فيكههون مههورد 
الخيار في غاي  الندرة بأّن ال اله  فهي التصهّرفات وقوعهها مهع عهدم الرضها 

ا يوجه  اسهتهجان تعليه  ، إذ فيه  : لّن  هذ (2)باللزوم ، فال يسق  بها الخيهار 

السقوط بمىلق الحدل بأنّ  رضاً ؛ ألّن المصّحِ  لهذا التعلي  مع العلم بعهدم 
كون بعض لفراده رضاً  و ظهوره في  عرفاً مهن لجه  ال لبه  ، فهإذا فهر  

لّن ال ال  في مث   ذه التصّرفات وقوعها ال عن التزاٍم للعقد به  مهع العهزم 

ال  لهه  ، كهان تعليهه  الحكههم علههى المىلههق بهههذه  علهى ال سهه  لو التههردّد فيهه  لو
 العلّ  ال ير الموجودة إالّ في قليٍ  من لفراده مستهجناً.

ء : من لّن تصّرف البها ع فهي ثمهن بيهع ولّما االستيهاد لذلك بما سيجي

الخيار غير مسهقٍ  لخيهاره اتّ اقهاً ، ولهيا ذلهك إالّ مهن جهه  صهدوره ال عهن 
 ء.عزم على ال س  بردّ مث  الثمن ، ف ي  : ما سيجيالتزاٍم بالعقد ، ب  مع ال

 ومّما ذكرنا من استهجان التعلي  على تقدير كون غال  التصّرفات
__________________ 

 .99( راجع الص ح  1)

 .560:  4، وم تاح الكرام   202:  8( راجع الريا  2)
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مهه  األخبههار واقعهه ً ال عههن التههزاٍم يظهههر فسههاد الجمههع بهههذا الوجهه  ، يعنههي ح

على صورة دالل  التصّرفات المذكورة على الرضا بلزوم العقد  (1)المتقدّم  
، جمعاً بينها وبين ما دّل من األخبار على عهدم سهقوط  بمجهّرد التصهّرف ، 

التي لهم يست صه  فهي جوابهها بهين  (2)مث  رواي  عبد هللا بن الحسن المتقدّم  

مهان الخيهار وعدمه  ، وإنّمها لُنهي  تصّرف الميتري في العبد المتهوفّى فهي ز
سقوط الخيار فيها بالرضا ال علي ، ومث  الخبر المصّح  : في رجٍ  اشترأ 

إن كان تلك الثالث  ليّهام شهرب لبنهها »قال :  ؟شاةً فأمسكها ثالث  ليّاٍم ثّم ردّ ا

ونحهوه  .(3) «ء؛ يردّ معها ثالثه  لمهداد ، وإن لهم يكهن لهها لهبن؛ فلهيا عليه  شهي
 .(4) اآلخر

لعلّ  محمول؛ على االستحباب ؛ مع لّن  «ردّ ثالث  لمداد»وما فيهما من 

 تر، العم  ب  ال يوج  ردّ الرواي  ، فتأّم .
وقد لفتى بذلك في المبسوط فيما لو با  شاةً غير مصّراةٍ وحلبهها ليّامهاً 

 ثّم وجد الميهتري بهها عيبهاً. ثهّم قهال : وقيه  : لهيا له  ردّ ها ، ألنّه  تصهّرف؛ 

 .(5)بالحل  
 وبالجمل  ، فالجمع بين النّص وال توأ الظا رين في كون التصّرف

__________________ 

 .98 97( المتقدّم  في الص ح  1)

 .100( المتقدّم  في الص ح  2)

 من لبواب الخيار ، الحديث األّول. 13، الباب  360:  12( الوسا   3)

مهن لبهواب  13، البهاب  360:  12فهي الوسها    ، وعن  107، الحديث  25:  7( التهذي  4)

 الخيار ، ذي  الحديث األّول.

 .126 125:  2( المبسوط 5)
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مسههقىاً لداللتهه  علههى الرضهها بلههزوم العقههد ، وبههين مهها تقههدّم مههن التصههّرفات 

مهن الجهزم  (1)المذكورة في كثيٍر من ال تاوأ خصوصاً ما ذكهره غيهر واحهٍد 
الههردّ ، لو التههردّد فيهه  وفههي التصههّرف  بسههقوط الخيههار بههالركوب فههي طريههق

لالستخبار مع العلم بعدم اقترانهما بالرضا بلزوم العقهد فهي غايه  اإلشهكال ، 

 وهللا العالم بحقيق  الحال.
__________________ 

بعهد  340، وقهال السهيّد المجا هد فهي المنا ه  :  451:  3( منهم اليهيد الثاني في الروض  1)

وراجهع  .«والمسهأل  محهّ  إشهكال»: ـ  ّرفات المراد منهها مجهّرد االختبهارنق  القولين في التص

 ليضاً. 247األقوال في التصّرف لالستخبار ، المقابا : 
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 الثال:

 خيار الشر 

لعنههي الثابههت بسههب  اشههتراط  فههي العقههد ، وال خههالف فههي صههّح   ههذا 

 .(1)نقُ  اإلجما  عليه  مسهت يض؛ اليرط ، وال في لنّ  ال يتقدّر بحدٍّ عندنا ، و
واألص  في  قب  ذلك : األخبهار العاّمه  المسهّوغ  الشهتراط كهّ  شهرٍط إالّ مها 

 استثني ، واألخبار الخاّص  الواردة في بعض لفراد المسأل .
إّن »فمههن االولههى : الخبههر المسههت يض الههذي ال يبعههد دعههوأ تههواتره : 

إالّ كهّ  شهرٍط »وزيد فهي صهحيح  ابهن سهنان :  (2) «طهمالمسلمين عند شرو

إالّ شهرطاً »وفهي موثّقه  إسهحاق بهن عّمهار :  .(3) «خال  كتاب هللا فال يجوز
 ً  .(4) «حّرم حالالً لو حلّ  حراما
__________________ 

 11:  3، واليهي  فهي الخهالف  246، المسهأل   434( نقل  السيّد المرتضى في االنتصار : 1)

، وانظهر م تهاح  218من كتاب البيو  ، وابن ز رة في ال نيه  :  25و  7، ذي  المسأل   20و 

 .560:  4الكرام  

،  5و  2،  1مههن لبههواب الخيههار ، الحههديث  6، البههاب  354 353:  12( راجههع الوسهها   2)

 .3و  1من لبواب الخيار ، الحديث  5، الباب  300:  13والمستدر، 

 .2من لبواب الخيار ، الحديث  6، الباب  353:  12( الوسا   3)

 .5من لبواب الخيار ، الحديث  6، الباب  354:  12( الوسا   4)

معنههههههههههههى خيههههههههههههار 
 اليرط

الهههههدلي  علهههههى  هههههذا 
 الخيار
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مههن اشههترط شههرطاً مخال ههاً »نعههم ، فههي صههحيحٍ  لُخههرأ البههن سههنان : 

لكتاب هللا فال يجوز على الهذي اشهترط عليه  ، والمسهلمون عنهد شهروطهم ، 
 .(1) «فيما وافق كتاب هللا

د منهه  بقرينهه  المقابلهه  عههدم المخال هه  ، لإلجمهها  علههى عههدم لكههن المههرا

اعتبار موافق  اليهرط لظها ر الكتهاب. وتمهام الكهالم فهي معنهى  هذه األخبهار 
وتوضي  المراد من االستثناء الهوارد فيهها يهأتي فهي بهاب اليهرط فهي ضهمن 

 العقد إن شاء هللا تعالى.

، و ههي تظهههر  المقصههود  نهها بيههان لحكههام الخيههار الميههترط فههي العقههدو
 برسم مسا   :

__________________ 

 من لبواب الخيار ، الحديث األّول. 6، الباب  353:  12( الوسا   1)
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 مسكلة

ال فرق بين كون زمان الخيار متّصالً بالعقد لو من صهالً عنه  ؛ لعمهوم 

 لدلّ  اليرط.

 .(1)التذكرة : لو شرط خيار ال د صّ  عنهدنا ، خالفهاً لليهافعي  قال في
واستدّل ل  في موضعٍ آخر بلزوم صيرورة العقد جا زاً بعد اللهزوم 
وُردّ  .(2)

منههتقض؛ بخيههار التههأخير  (3)بعههدم المههانع مههن ذلههك ؛ مههع لنّهه  كمهها فههي التههذكرة 
 وخيار الر ي .

ط تعيين المدّة ، فلو تراضيا على مدّةٍ مجهولٍ  كقدوم الحاّج نعم ، ييتر

؛ لصهيرورة المعامله   (4)بى  بال خالف ، ب  حكهي اإلجمها  عليه  صهريحاً 
بذلك غرريّ . وال عبرة بمسامح  العرف في بعض المقامات وإقدام العقهالء 

 علي  لحياناً ، فإّن المست اد من تتبّع لحكام المعامالت
__________________ 

 .520:  1( التذكرة 1)

 .520:  1( التذكرة 2)

 .520:  1( التذكرة 3)

 ليضاً. 561:  4، وراجع م تاح الكرام   246( حكاه في المقابا : 4)

ال فهههههههههههرق بههههههههههههين 
كههههههههههههون زمههههههههههههان 
الخيههههههههار متّصههههههههالً 
بالعقههههههههههههههههههههههههههههههد لو 

 من صالً عن 

ييهههههههههترط تعيهههههههههين 
المههههههههههههههدّة دفعههههههههههههههاً 

 لل رر
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عهههدم رضههها اليهههار  بهههذلك ؛ إذ كثيهههراً مههها يتّ هههق التيهههاّح فهههي مثههه  السهههاع  

 والساعتين من زمان الخيار فضالً عن اليوم واليومين.
  ، فال رر ال ينت ي بمسامح  الناس في غير زمان الحاج  إلى وبالجمل

المداقّ  ، وإالّ لم يكن بيع الجزاف وما تعذّر تسليم  والثمن المحتم  للت اوت 

القلي  وغير ذلك من الجهاالت غرراً ؛ لتسام  الناس في غيهر مقهام الحاجه  
 إلى المداقّ  في لكثر الجهاالت.

إّن دا ههرة ال ههرر فههي »ين مههن قولهه  : ولعههّ   ههذا مههراد بعههض األسههاط

وإالّ فهال رر ل ه ؛ ال يرجهع فهي  (2) «فهي العهرف (1)الير  لضيق من دا رت  
 معناه إالّ إلى العرف.

نعم الجهال  التي ال يرجهع األمهر معهها غالبهاً إلهى التيهاّح بحيهث يكهون 

 النادر كالمعدوم ال تعدّ غرراً ، كت اوت المكايي  والموازين.
ما ذكرنا األخبهار الدالّه  علهى اعتبهار كهون السهلٌم إلهى لجهٍ   وييير إلى

ال بهأس بالسهلٌم فهي كيهٍ  معلهوٍم إلهى »، وخصو  موثّقه  غيهال :  (3)معلوم 

مههع لّن التأجيهه  إلههى  (4) «لجههٍ  معلههوٍم ، ال يسههلم إلههى ديههاس لو إلههى حصههاد
  .الدياس والحصاد وشبههما فوق حدّ اإلحصاء بين العقالء الجا لين بالير

__________________ 

 .«ش»، والمناس  ما لثبتناه ، كما في  «دا رتها»:  «ق»( في 1)

، ولكهن لهم نعثهر  سهرهقدس هو كاشه  ال ىهاء  «بعهض األسهاطين»( الظا ر لّن المراد من 2)

 علي  في شرح  على القواعد.

 من لبواب السل . 3، الباب  57:  13( راجع الوسا   3)

 .5من لبواب السل  ، الحديث  3، الباب  58:  13( الوسا   4)
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على ذلك بأّن اشتراط المدّة المجهول  مخهال ؛ للكتهاب  (1)وربما يستدّل 

.  والسنّ  ؛ ألنّ  غرر؛
وفي  : لّن كون البيع بواسى  اليرط مخال اً للكتهاب والسهنّ  غيهر كهون 

البيهع ، ن ا اليرط مخال اً للكتاب والسنّ  ، ف ي الثاني ي سهد اليهرط ويتبعه  

 وفي األّول ي سد البيع فيل و اليرط.
اللهّم إالّ لن يراد لّن ن ا االلتزام بخياٍر في مدّةٍ مجهولٍ  غهرر؛ وإن لهم 

يكن بيعاً ، فييمل  دليه  ن هي ال هرر ، فيكهون مخال هاً للكتهاب والسهنّ . لكهن ال 

يخ ى سراي  ال رر إلى البيع ، فيكهون االسهتناد فهي فسهاده إلهى فسهاد شهرط  
 المخال  للكتاب كاألك  من الق ا.

__________________ 

 ليضاً. 131:  (مخىوط)، واستدّل ب  في المصابي   32:  23( استدّل ب  في الجوا ر 1)
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 مسكلة

ال فرق في بىالن العقد بين ذكر المدّة المجهول  كقدوم الحهاّج ، وبهين 

،  «ي الخيههاربعتههك علههى لن يكههون لهه»عههدم ذكههر المههدّة لصههالً ، كههأن يقههول : 

 «بعتك على لن يكون لي الخيار مدّة»وبين ذكر المدّة المىلق  ، كأن يقول : 
 ؛ الستواء الكّ  في ال رر.

عن المقنع  واالنتصار والخالف والجهوا ر وال نيه   (1)خالفاً للمحكّي 
ثالثهه  ليّههام. ويحتمهه   (2)والحلبههي ، فجعلههوا مههدّة الخيههار فههي الصههورة االولههى 

 .(3)عليها ، وعن االنتصار وال ني  والجوا ر : اإلجما  علي  حم  الثاني  
__________________ 

، واالنتصهار :  592، وراجهع المقنعه  :  561:  4( حكاه السيّد العاملي في م تاح الكرامه  1)

،  194، المسههأل   54، والجههوا ر :  25، المسههأل   20:  3، والخههالف  250، المسههأل   438

 .353، والكافي في ال ق  :  219وال ني  : 

 .«الثاني »:  «ش»( في 2)

ذيهه   439، وراجههع االنتصهار :  561:  4( حكهاه ليضههاً السهيّد العههاملي فهي م تههاح الكرامه  3)

 .194، المسأل   54، والجوا ر :  219، وال ني  :  250المسأل  
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 .(1)وفي محكّي الخالف : وجود لخبار ال رق  ب  

كايه  بمنزلهه  إرسهال لخبههاٍر ، فيك هي فههي انجبار هها وال شهّك لّن  ههذه الح
لكن العالّم  فهي  .(2)اإلجماعات المنقول  ؛ ولذا مال إلي  في محكّي الدروس 

لٌهه  بههإرادة خيههار  سههرهقدسالتههذكرة لههم يحههِك  ههذا القههول إالّ عههن اليههي   ولوَّ

 .(3)الحيوان 
ه بعهض ، وقهّوا (4)وعن العالّم  الىباطبا ي في مصهابيح  : الجهزم به  

منتصراً لهم بما في م تاح الكرام  : مهن لنّه  لهيا فهي األدلّه   (5)المعاصرين 

ما يخال   ، إذ ال رر مندفع؛ بتحديد الير  وإن لم يعلهم به  المتعاقهدان كخيهار 
الحيهوان الهذي ال إشهكال فهي صهّح  العقهد مهع الجهه  به  لو بمدّته . وزاد فههي 

 .(7)ى العلم الحاص  من الير  : بأّن الجه  يؤول إل (6)م تاح الكرام  

 : من لّن بيع ال رر (8)وفي  : ما تقدّم في مسأل  تعذّر التسليم 
__________________ 

، ذيه   20:  3، وراجهع الخهالف  561:  4( حكاه ليضاً السيّد العهاملي فهي م تهاح الكرامه  1)

 .25المسأل  

، وصهههاح  الجهههوا ر فهههي  132:  (مخىهههوط)المصهههابي   ( حكهههاه السهههيّد الىباطبههها ي فهههي2)

 .269:  3، وانظر الدروس  34:  23الجوا ر 

 .520:  1( التذكرة 3)

،  132:  (مخىههوط)، وانظهر المصههابي   34:  23( حكهاه صههاح  الجهوا ر فههي الجههوا ر 4)

 .«و و األقوأ»: ـ  وقال بعد نق   ذا القول

 .34 33:  23( قّواه في الجوا ر 5)

 .«التعلي »زيادة :  «ن»و امش  «ش»في ( 6)

 .562:  4( م تاح الكرام  7)

 .189( راجع الجزء الرابع ، الص ح  8)

مناقيههههههههه  القههههههههههول 
 المذكور
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موضو ؛ عرفيٌّ حكم في  اليار  بال ساد ، والتحديد بالثالث  تعبّد؛ شهرعيٌّ لهم 

يقصده المتعاقدان ، فإن ثبت بالدلي  كان مخّصصاً لعموم ن هي ال هرر وكهان 
، لو  (1)اً ، نظيههر التحديههد الههوارد فههي بعههض الوصههايا المبهمهه  التحديههد تعبّههدي

 يكون حكماً شرعيّاً ثبت في موضو ٍ خاّ  ، و و إ مال مدّة الخيار.

والحاصهههه  : لّن الههههدعوأ فههههي تخصههههيص لدلّهههه  ن ههههي ال ههههرر ال فههههي 
تخّصصها. واإلنصاف : لّن مها ذكرنها مهن حكايه  األخبهار ونقه  اإلجمها  ال 

ال ههرر ؛ ألّن الظهها ر بقرينهه  عههدم تعههّر  اليههي  يههنهض لتخصههيص قاعههدة 

ٍء من  ذه األخبار في كتابي  الموضوعين إليدا  األخبار لنّ  عهّول لذكر شي
اجتهههاده فههي داللهه  األخبههار الههواردة فههي شههرط  [(2)علههى ]فههي  ههذه الههدعوأ 

وال ريههه  لّن اإلجماعهههات المحكيّههه  إنّمههها تجبهههر قصهههور السهههند  .(3)الحيهههوان 

ضهه  داللتهه  لو القاصههر داللتهه  ، ال المرسهه  المجهههول العههين المرسهه  المتّ 
المحتم  لعدم الدالل  رلساً ، فالتعوي  حينةٍذ على ن ا الجابر وال حاج  إلهى 

ضّم المنجبر ، إذ نعلهم إجمهاالً لّن المجمعهين اعتمهدوا علهى دالالٍت اجتهاديّهٍ  

اعهات القاضهي استنبىو ا من األخبار ؛ وال ريه  لّن المسهتند غالبهاً فهي إجم
 وابن ز رة إجما  السيّد في االنتصار.

نعم ، قد روي في كت  العاّم  : لّن حنّان بن منقذ كان يُخهدٌ  فهي البيهع 

إذا بعهت »:  وسهلموآل علي هللاصلىليّجٍ  لصابت  فهي رلسه  ، فقهال له  النبهّي 
 فق 

__________________ 

 من لبواب الوصايا. 56و  55 و 54، الباب  450 443:  13( راجع الوسا   1)

 .«ق»( لم يرد في 2)

 من لبواب الخيار. 3، الباب  350 348:  12( راجع الوسا   3)
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 .(2) «ولك الخيهار ثالثهاً »وجع  ل  الخيار ثالثاً ، وفي روايٍ  :  (1) «ال خالب 

 والخالب  : الخديع .
عات كمها باإلجما (3)وفي داللت  فضالً عن سنده ما ال يخ ى. وجبر ما 

في الخروج عهن  (4)إذ التعوي  عليها مع ذ اب المتأّخرين إلى خالفها  !ترأ

 قاعدة ال رر ميك ؛ ، ب  غير صحي ٍ ، فالقول بالبىالن ال يخلو عن قّوة.
 بهبىالن اليهرط دون العقهد ، ولعلّه  مبنهيٌّ علهى لنّ  (5)ثّم إنّ  ربما يقهال 

 فساد اليرط ال يوج  فساد العقد.

وفي  : إّن  ذا على القول ب  فيما إذا لم يوج  اليرط فساداً فهي لصه  
البيع كما فيما نحن في  ؛ حيث إّن جهال  اليرط يوجه  كهون البيهع غرريّهاً ، 

وإالّ فالمتّج  فساد البيع ولو لم نق  بسراي  ال ساد من اليرط إلى الميروط ، 

 .(6)لكالم في مسأل  اليروط ء تمام اوسيجي
__________________ 

،  9499، الحهههديث  59:  4، وكنهههز العّمهههال  273:  5( راجهههع السهههنن الكبهههرأ للبيهقهههي 1)

 .9682، الحديث  91والص ح  

،  9499، الحهههديث  59:  4، وكنهههز العّمهههال  273:  5( راجهههع السهههنن الكبهههرأ للبيهقهههي 2)

 .9682، الحديث  91والص ح  

 .«جبر ا»:  «ش» ( في3)

، واليهههيد الثههاني فهههي  66:  5، والمختلههه   166:  1( ذ هه  إليهه  العالّمههه  فههي التحريههر 4)

:  8، والسههيّد الىباطبهها ي فههي الريهها   91، والسههبزواري فههي الك ايهه  :  201:  3المسههالك 

وربما الح ذلهك مهن ظها ر »:  132:  (مخىوط)، وقال السيّد الىباطبا ي في المصابي   188

 .«لوسيل  والسرا ر واليرا ع والنافع والجامع واللمع  ، لتضّمنها اعتبار التعيين في المدّةا

 ، ولكن لم نعثر على القا  . «قي »، بل   :  202:  3( نقل  اليهيد في المسالك 5)

 .90 89( انظر الجزء السادس ، الص ح  6)

القهههههههههول بهههههههههبىالن 
اليهههههههههههههههههههههرط دون 
العقهههههههد والمناقيههههههه  

 في 
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مههن حهين العقههد ؛ ألنّه  المتبههادر مههن  (1)مبهدل  ههذا الخيهار عنههد اإلطهالق 

 اإلطالق.

ولو كان زمان الخيار من صالً كان مبد ه لّول جزٍء من ذلك الزمهان ، 
 فلو شرط خيار ال د كان مبد ه من طلو  فجر ال د.

فيجوز جع  مبد   من انقضاء خيار الحيوان ، بناًء على لّن مبهدله مهن 
ق بىه  ؛ ألدا ه  إلهى جهاله  مهدّة حين العقد ، ولو ُجع  مبد ه من حهين الت هرّ 

 الخيار.

وقد تقدّم عن اليي   .(2)وعن اليي  والحلّي : لّن مبدله من حين الت ّرق 
 .(4)مع عدم تمام   (3)وجه  

__________________ 

 .«ق»في غير  «عند اإلطالق»( لم ترد 1)

 44، المسهأل   33:  3، وراجهع الخهالف  269:  3( حكى عنهما ذلك اليهيد فهي الهدروس 2)

 .247:  2، والسرا ر  85:  2من كتاب البيو  ، والمبسوط 

 .93 92( تقدّم في الص ح  3)

 .«ش»، كما في  «عدم تماميّت »، واألصّ  :  «ق»( كذا في 4)

مبههههههههههههههدل خيههههههههههههههار 
 اليرط
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نعم ، يمكن لن يقال  نا : إّن المتبادر من جع  الخيار جعل  فهي زمهاٍن 

السرا ر ، لكن لو تهّم  هذا القتضهى  لوال الخيار لزم العقد ، كما لشار إلي  في
كون  فهي الحيهوان مهن حهين انقضهاء الثالثه  ، مهع لّن  هذا إنّمها يهتّم مهع العلهم 

بثبوت خيار المجلا ، وإالّ فمع الجه  ب  ال يقصد إالّ الجع  من حين العقد 

 ، ب  الحكم بثبوت  من حين الت ّرق حكم؛ على المتعاقدين بخالف قصد ما.
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 يصّ  جع  الخيار ألجنبّيٍ.

قال في التذكرة : لو با  العبد وشرط الخيار للعبد صّ  البيهع واليهرط 

، قهال : ألّن العبهد بمنزله   (3)وحكي عنه  اإلجمها  فهي األجنبهّي  .(2) (1)عندنا 
ولو جع  الخيار لمتعهدٍّد ، كهان كه ٌّ مهنهم ذا خيهار ، فهإن اختل هوا  (4)األجنبّي 

ل سهه  واإلجههازة قههدّم ال اسهه  ؛ ألّن مرجههع اإلجههازة إلههى إسههقاط خيههار فههي ا
 (5)المجيز ؛ بخالف ما لو وّك  جماع ً في الخيار ، فإّن النافذ  هو التصهّرف 

 السابق ؛ ل وات محّ  الوكال  بعد ذلك.

 وعن الوسيل  : لنّ  إذا كان الخيار لهما واجتمعا على فس ٍ لو
__________________ 

ً »زيادة :  «ش»( في 1)  .«معا

 .521:  1( راجع التذكرة 2)

،  521:  1، وراجهع التهذكرة  562:  4( حكى عن  ذلك السهيّد العهاملي فهي م تهاح الكرامه  3)

 .«عندنا»وفي  : 

 .521:  1( راجع التذكرة 4)

 .«تصّرف»:  «ش»( في 5)

يهههههههههههار جعههههههههههه  الخ
 ل جنبي
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، وإن إمضاٍء ن ذ ، وإن لم يجتمعا بى . وإن كان ل ير ما ورضي ن ذ البيع 

 ، انتهى. (1)لم ير  كان المبتا  بالخيار بين ال س  واإلمضاء 
وفي الدروس : يجهوز اشهتراط  ألجنبهّيٍ من هرداً وال اعتهرا  عليه  ، 

ومعهما لو مع لحد ما ، ولو خول  لمكن اعتبار فعله  ، وإالّ لهم يكهن لهذكره 

 ، انتهى. (2)فا دة؛ 
تهه  والم ههرو  عههدم : لههو لههم يمههض فسهه  األجنبههّي مههع إجاز (3)لقههول 

 مضّي إجازت  مع فسخ  ، لم يكن لذكر األجنبّي فا دة.

 .(4)ثههّم إنّهه  ذكههر غيههر واحههٍد : لّن األجنبههّي يراعههي المصههلح  للجاعهه  
ولعلّ  لتبادره من اإلطالق ، وإالّ فمقتضى التحكيم ن وذ حكم  علهى الجاعه  

، فتعلي  وجوب مراعاة األصل  بكون  لميناً  [(5)مصلح  ]من دون مالحظ  

 ال يخلو عن نظر.
ثّم إنّه  ربمها يتخيّه  : لّن اشهتراط الخيهار ل جنبهّي مخهال ؛ للميهرو  ، 

نظراً إلى لّن الثابهت فهي اليهر  صهّح  ال سه  بالت اسه  ، لو بهدخول الخيهار 

بهردّ الهثمن  باألص  كخياري المجلا واليرط ، لو بالعار  كخيهار ال سه 
 لن ا المتعاقدين.

__________________ 

 .238، وراجع الوسيل  :  34:  23( حكاه في الجوا ر 1)

 .268:  3( الدروس 2)

 .«و»زيادة :  «ش»( في 3)

:  23، وصهاح  الجهوا ر فهي الجهوا ر  562:  4( منهم السيّد العاملي في م تهاح الكرامه  4)

35. 

 .«ق»( لم يرد في 5)

 ههههه  يجههههه  علههههههى 
األجنبهههههههههههههههههههههههي لن 
يراعههههههي مصههههههلح  

 الجاع ؟
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اعتبار كون ال س  من لحد المتعاقدين شرعاً وال  (1) بمنع و و ضعي ؛ 

عقالً ، ب  المعتبر في  تعلّهق حهّق ال اسه  بالعقهد لو بهالعين وإن كهان لجنبيّها ؛ 
ء نظيهره فحينةٍذ يجوز للمتبهايعين اشهتراط حهّقٍ ل جنبهّي فهي العقهد ؛ وسهيجي

 .(2)في إرل الزوج  للخيار مع عدم إرثها من العين 
__________________ 

 .«لمنع»:  «ش»( في 1)

 .114 111( انظر الجزء السادس ، الص ح  2)
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 مسكلة

يجوز لهما اشهتراط االسهتةمار ، بهأن يسهتأمر الميهروط عليه  األجنبهي 

 في لمر العقد فيأتمر بأمره ، لو بأن يأتمره إذا لمره ابتداًء.

وط علي  من دون استةماٍر لهم ين هذ. ولهو وعلى األّول : فإن فس  المير
استأمره ، فإن لمره باإلجازة لم يكن ل  ال س  قىعاً ، إذ ال ر  من اليرط 

ليا مجّرد االستةمار ، ب  االلتزام بهأمره ؛ مهع لنّه  لهو كهان ال هر  مجهّرد 
ذلك لم يوج  ذلك ليضاً ملك ال س . وإن لمره بال س  لم يج  علي  ال س  ، 

مر ملك ال س  حينةٍذ ، إذ ال معنى لوجوب ال س  عليه  ، لّمها مهع ب  غاي  األ

عدم رضا اآلخر بال س  فواض ؛ ، إذ الم رو  لّن الثالث ال سلىن  ل  على 
ال سهه  والمتعاقههدان ال يريدانهه  ، ولّمهها مههع طلهه  اآلخههر لل سهه  فهه ّن وجههوب 

فههإن  ال سهه  حينةههٍذ علههى المسههتأمر بالكسههر راجههع؛ إلههى حههّقٍ لصههاحب  عليهه  ،

عرفههاً ، فمعنههاه  [(1)علههى صههاحب  ]اقتضههى اشههتراط االسههتةمار ذلههك الحههّق 
سلىن  صاحب  على ال س  ، فيرجع اشتراط االستةمار إلى شرٍط لكّ ٍ منهمها 

 على صاحب .
__________________ 

 .«ق»( لم يرد في 1)

جههههههههواز اشههههههههتراط 
اسههههههههههههههههههههههههههههههههتةمار 

 األجنبي
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والحاص  : لّن اشتراط االسهتةمار مهن واحهٍد منهمها علهى صهاحب  إنّمها 

لك  لل س  إذا لذن ل  الثالث المستأمر ، واشتراط  لكّ ٍ منهمها علهى يقتضي م
 صاحب  يقتضي ملك كّ ِ واحٍد منهما لل س  عند اإلذن.

ومّما ذكرنا يتّض  حكم اليّق الثاني ، و و اال تمهار بهأمره االبتهدا ي ، 

فإنّ  إن كان شرطاً ألحهد ما ملهك ال سه  لهو لمهره به  ، وإن كهان لكهّ ٍ منهمها 
 كذلك. ملكا

لوجههمها ]ثّم في اعتبار مراعاة المستأمر للمصهلح  وعدمه  وجههان ، 
 العدم إن لم يست د االعتبار من إطالق العقد بقرينٍ  حاليٍّ  لو مقاليٍّ . [(1)

__________________ 

 .«ق»( لم يرد في 1)

 هههههههههههههه  يعتبههههههههههههههر 
مراعهههههههههههههههههههههههههههههههههاة 
المسهههههههههههههههههههههههههههههتأمر 

 للمصلح ؟
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 مسكلة

بيههع »مهها يضههاف البيههع إليهه  ، ويقههال لهه  : مههن لفههراد خيههار اليههرط : 

، وعههن غير هها : اإلجمهها   (1)، و ههو جهها ز؛ عنههدنا كمهها فههي التههذكرة  «الخيههار

 .(2)علي  
و ههو : لن يبيههع شههيةاً وييههترط الخيههار لن سهه  مههدّةً بههأن يههردّ الههثمن فيههها 

 ويرتجع المبيع.
النصهههو   (3)  فهههي اليهههرط واألصههه  فيههه  بعهههد العمومهههات المتقدّمههه

 المست يض .

سههمعت مههن يسهأل لبهها عبههد هللا »منهها : موثّقهه  إسهحاق بههن عّمههار قهال : 
يقول ، وقد سأل  : رج ؛ مسلم؛ احتاج إلهى بيهع داره ، فميهى إلهى  السالمعلي 

 لخي  فقال ل  : لبيعك داري  ذه ويكون لك لحّ  إلّي من لن يكون ل ير، ،
__________________ 

 .521:  1التذكرة  (1)

 .565:  4، وم تاح الكرام   202:  3، والمسالك  293:  4( كما في جامع المقاصد 2)

 وغير ا. 112 111( تقدّمت في الص ح  3)

 بيع الخيار

معنههههههههههههههى بيههههههههههههههع 
 الخيار

 ما يدّل علي 
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قهال : ال بهأس  ؟على لن تيترط لي لنّي إذا جةتك بثمنها إلى سن  تردّ ا علهيَّ 

 ؟للدار غلّ ؛ لمن تكهون رليت لو كانلبهذا ، إن جاء بثمنها ردّ ا علي . قلت : 
 .(1) «ال ترأ لنّها لو احترقت كانت من مال لقال : للميتري ، 

سمعت لبها الجهارود يسهأل لبها عبهد »ورواي  معاوي  بن ميسرة ، قال : 

من رجٍ  ، وكان بين  وبهين الهذي  [(2)ل  ]عن رجٍ  با  داراً  السالمعلي هللا 
نّهك إن لتيتنهي بمهالي مها بهين ثهالل الدار خلى ؛ ، فيهرط : ل [(3)من  ]اشترأ 

قال : ل  شرط . قال له  لبهو الجهارود : فهإّن  ؟سنين فالدار دار، ، فأتاه بمال 

قهال :  هو ماله  ؛ وقهال  ؟ ذا الرج  قد لصاب في  ذا المال في ثهالل سهنين
تكون الدار دار  ؟رليت لو لّن الدار احترقت من مال من كانتل:  السالمعلي 

 .(4) «الميتري

قلهههت ألبهههي عبهههد هللا »وعهههن سهههعيد بهههن يسهههار فهههي الصهههحي  ، قهههال : 
: إنّا نخال  لُناساً من ل   السواد وغيهر م فنبهيعهم ونهرب  علهيهم  السالمعلي 

في العيرة اثنهى عيهر وثالثه  عيهر ، ونهؤّخر ذلهك فيمها بيننها وبيهنهم السهن  

فيه   ونحو ا ، ويكت  لنا رجه ؛ مهنهم علهى داره لو لرضه  بهذلك المهال الهذي
ال ض  الذي لخذ منّا شراًء بأنّه  بها  وقهبض الهثمن منه  ، فنعهده إن  هو جهاء 

 بالمال إلى وقٍت بيننا وبينهم لن نردّ علي  اليراء ، فإن جاء الوقت
__________________ 

 من لبواب الخيار ، الحديث األّول. 8، الباب  355:  12( الوسا   1)

 .«ق»( لم يرد في 2)

 .«ق»( لم يرد في 3)

 .3من لبواب الخيار ، الحديث  8، الباب  356 355:  12( الوسا   4)
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قهال : لرأ لنّه  لهك إن  ؟ولم يأتنا بالدرا م فهو لنا ، فما ترأ في  هذا اليهراء

 .(2) «فُردّ علي  (1)لم ي عل  ، وإن جاء بالمال 
إن بعهت رجهالً »قهال :  السهالمعلي وعن لبي الجهارود عهن لبهي جع هر 

 .(3) « ، فإن لتا، بمالك ، وإالّ فالبيع لكعلى شرطٍ 
 فتوضيح المسكلة يتحقّق بالكالم في أُمور : إذا عرفت هذا

 األّول

 لّن اعتبار ردّ الثمن في  ذا الخيار يتصّور على وجوه :
خيهار  لحد ا : لن يؤخذ قيداً للخيار على وج  التعليق لو التوقيت ، فال

قبل  ، ويكون مدّة الخيار من صل ً دا ماً عن العقد ولهو بقليه  ، وال خيهار قبه  

الردّ. والمراد بردّ الهثمن : فعه  مها له  دخه ؛ فهي القهبض مهن طرفه  وإن لبهى 
 الميتري.

الثاني : لن يؤخذ قيداً لل س  بمعنى لّن ل  الخيار في كّ  جزٍء من المدّة 

 على وج  مقارنت  لردّ الثمن لو تأّخره عن .المضروب  والتسلّ  على ال س  
الثالههث : لن يكههون ردّ الههثمن فسههخاً فعليّههاً ، بههأن يههراد منهه  تمليههك الههثمن 

 ليتملّك من  المبيع.

 وعلي  ٌحٌم  في الريا  ظا ٌر األخبار الدالّ  على عود المبيع
__________________ 

 .«للوقت»ادر الحديثيّ  : ، والموجود في المص «المؤقّت»زيادة :  «ش»( في 1)

 من لبواب الخيار ، الحديث األّول. 7، الباب  354:  12( الوسا   2)

 .2( ن ا المصدر ، الحديث 3)

لنحهههههههههاء اشهههههههههتراط 
ردّ الههههههههههثمن فههههههههههي 

 بيع الخيار
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 .(1)بمجّرد ردّ الثمن 

الرابع : لن يؤخذ ردّ الثمن قيداً الن ساخ العقهد ، فمرجهع ثبهوت الخيهار 
 ال س . ل  إلى كون  مسلّىاً على سب  االن ساخ ال على مباشرة

، ويحتمه  الثالهث ،  (2)و ذا  و الظا ر من روايه  معاويه  بهن ميسهرة 

 .(3)كما  و ظا ر روايتي سعيد بن يسار وموثّق  إسحاق بن عّمار 
وعنوان المسأل  بهذا الوج   و الظا ر مهن ال نيه  حيهث لهم يهذكر  هذا 

ا زة فهي القسم من البيع في الخيار لصالً ، وإنّما ذكره في لمثل  اليروط الجه

مههتن العقههد ، قههال : لن يبيههع وييههترط علههى الميههتري إن ردّ الههثمن عليهه  فههي 
 ، انتهى. (4)وقت كذا كان المبيع ل  

الخاما : لن يكون ردّ الثمن شهرطاً لوجهوب اإلقاله  علهى الميهتري ، 

بأن يلتزم الميتري على ن س  لن يقيل  إذا جاء بالثمن واستقال . و هو ظها ر 
ل : إذا بها  شهيةاً علهى لن يقيله  فهي وقهت كهذا بمثه  الهثمن الوسيل  ، حيث قها

 ، انتهى. (5)الذي باع  من  لزمت  اإلقال  إذا جاءه بمث  الثمن في المدّة 

 فإن لبى لجبره الحاكم لو لقال عن  ، وإالّ استقّ  بال س . (6)وحينةٍذ 
 و و محتم  روايتي سعيد بن يسار وإسحاق بن عّمار على لن

__________________ 

 .189:  8( الريا  1)

 .128( المتقدّم  في الص ح  2)

 .128 127( تقدّمتا في الص ح  3)

 .215( ال ني  : 4)

 .249( الوسيل  : 5)

 .«ش»في  «وحينةذٍ »( لم ترد 6)
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فيهمها كنايه ً عهن ملزومه  و هي اإلقاله  ، ال لن  «ردّ المبيع إلى البا ع»يكون 

لّك البا ع للمبيع بمجهّرد فسهخ  بعهد ردّ الهثمن يكون وجوب الردّ كناي ً عن تم
 ، ومرجع  إلى لحد األّولين. (1)على ما فهم  األصحاب 

 و  (2)واألظهر في كثيٍر من العبارات مث  اليرا ع والقواعد والتذكرة 

 الثاني.
رابع ؛ فإّن لكن الظا ر صّح  االشتراط بكّ ٍ من الوجوه الخمس  عدا ال

في  إشكاالً من جه  لّن ان ساخ البيع بن سه  بهدون إنيهاٍء فعلهّيٍ لو قهولّيٍ ييهب  

انعقهههاده بن سههه  فهههي مخال ههه  الميهههرو  مهههن توقّههه  المسهههبَّبات علهههى لسهههبابها 
 .(3)ء في باب اليروط ما يتّض  ب  صّح  ذلك وسقم  اليرعيّ  ؛ وسيجي

 (4)الثاني 

 الثمن الميروط ردُّه : إّمها لن يكهون فهي الذّمه  ، وإّمها لن يكهون معيّنهاً.

 لم يقبض . (5)وعلى كّ  تقديٍر : إّما لن يكون قد قبض  ، وإّما لن 
فإن لم يقبضه  فله  الخيهار وإن لهم يتحقّهق ردّ الهثمن ؛ ألنّه  شهرط؛ علهى 

انقضهت المهدّة لهزم البيهع. ويحتمه  العهدم ؛ تقدير قبض . وإن لهم ي سه  حتّهى 

 .[(6)قبل  ]بناًء على لّن اشتراط الردّ بمنزل  اشتراط القبض 
__________________ 

 .137:  (مخىوط)، والمصابي   248( راجع المقابا : 1)

 .521:  1، والتذكرة  66:  2، والقواعد  22:  2( راجع اليرا ع 2)

 .60 59 ح  ( انظر الجزء السادس ، الص3)

 ، وكذا في الموارد اآلتي . «األمر الثاني»:  «ف»و امش  «ش»( في 4)

 .«ش»في  «لن»( لم ترد 5)

 .«ق»( لم يرد في 6)

صههههههههّح  األنحههههههههاء 
المهههههههههذكورة عهههههههههدا 

 االربع

لنحهههههههههههاء الهههههههههههثمن 
الميههههههههههههههههروط ردّه 

  البيهههههههههههههع ل سههههههههههههه
وحكههههم كههههّ  واحهههههٍد 

 منها



 5كتاب المكاس  / ج   ...........................................................................  132

 وإن قبض الثمن المعيّن :

 فإّما لن ييترط ردّ عين .
لو ييترط ردّ ما يعّم بدل  مع عدم التمّكن من العين بسهبٍ  ال منه  ، لو 

لتمّكن من  ، علهى إشهكاٍل فهي األخيهر مهن حيهث اقتضهاء مىلقاً ، لو ولو مع ا

ال س  شرعاً ب  ل  ً ردّ العين مع اإلمكان. وفي جواز اشتراط ردّ القيم  في 
 وجهان. (1)المثلي والعكا 

 وإّما لن يىلق.

فعلى األّول ، ال خيار إالّ بردّ العهين ، فلهو تله  ال مهن البها ع فالظها ر 
طالق اشتراط ردّ العين في الخيار إلفادة سقوط  عدم الخيار ، إالّ لن يكون إ

 بإتالف البا ع ، فيبقى الخيار في إتالف غيره على حال . وفي  نظر.

 وعلى الثاني ، فل  ردّ البدل في موضع صّح  االشتراط.
ولّما الثالث ، فمقتضى ظا ر اليرط في  ردّ العين. ويظهر من إطالق 

 .(2)اإلطههالق ال يحمهه  علههى العههين محكههّي الههدروس وحاشههي  اليههرا ع : لّن 

 .(3)ويحتم  حمل  على الثمن الكلّي ، وسيأتي 
__________________ 

 .«بالعكا»، وفي غيره :  «ق»( كذا في 1)

، ولههم نعثههر عليهه  فههي حاشههي  اليههرا ع للمحقّههق الكركههي ألّن  269:  3( راجههع الههدروس 2)

 كهذا :  565:  4فهي م تهاح الكرامه  الموجود عنهدنا نهاقص وال علهى الحهاكي عنه  ، نعهم جهاء 

، والظها ر  «وال يحم  إطالق  على العين كما صّرح ب  اليهيد والمحقّهق الثهاني فهي حاشهيت »

 «وال يحمهه  اإلطههالق علههى عههين الههثمن»لّن المههراد حاشههيت  علههى اإلرشههاد ، ألنّهه  جههاء فيههها : 

 .257:  (مخىوط)حاشي  اإلرشاد 

 ( في الص ح  اآلتي .3)
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الثمن كلّياً ، فإن كان في ذّمه  البها ع كمها  هو مضهمون روايه   وإن كان

فهردُّه بهأداء مها فهي الذّمه  ، سهواًء قلنها : إنّه  عهين  (1)سعيد بن يسار المتقدّمه  
الثمن لو بدل  ، من حيث إّن ما في ذّم  البا ع سق  عن  بصيرورت  ملكاً ل  ، 

 .فكأن  تٌِلٌ  ، فالمراد بردّه الميترط : ردُّ بدل 

وإن لم يكهن الهثمن فهي ذّمه  البها ع وقٌبٌضه  ، فهإن شهرط ردَّ ذلهك ال هرد 
فالحكم على مقتضى اليهرط.  (2)المقبو  لو ردَّ مثل  بأحد الوجوه المتقدّم  

وإن لطلق فالمتبادر بحكم ال لب  في  ذا القسم من البيع الميتهر ببيع الخيهار 

 د العين. و ردّ ما يعّم البدل ، إّما مىلقاً ، لو مع فق
إالّ لّن المتهيقّن منهها  (4)بعهض األخبهار المتقدّمه   (3)ويدّل عليه  صهري  

 صورة فقد العين.

 الثال:

: ظا ر األصحاب بناًء على ما تقدّم : من لّن ردّ الثمن في  هذا  (5)قي  
 في ال س .البيع عند م مقدّم ؛ ل س  البا ع لنّ  ال يك ي مجّرد الردّ 

__________________ 

 .128( تقدّمت في الص ح  1)

 ( راجع الص ح  المتقدّم .2)

ً »:  «ش»( في 3)  .«صريحا

 .128( كما في رواي  ابن ميسرة المتقدّم  في الص ح  4)

 .333، والمنا   :  248، والمقابا :  565:  4( راجع م تاح الكرام  5)

يك ههههي مجههههّرد   هههه 
 ؟الردّ في ال س 
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 .(2)وغيره  (1)وصّرح ب  في الدروس 

ولعّ  منيأ الظهور : لّن  هذا القسهم فهرد؛ مهن خيهار اليهرط مهع اعتبهار 
ٍء زا ٍد في  ، و و ردّ الثمن. وعلّلوا ذلك ليضاً : بأّن الردّ من حيث  و ال شي

و و حسن؛ مع عدم الدالل  ، لّما لو فهر  الدالله   .(3)يدّل على ال س  لصالً 

مهن الميهتري ليتملّهك منه  المبيهع  عرفاً إّما بهأن ي ههم منه  كونه  تمليكهاً للهثمن
على وج  المعاطاة ، وإّما بأن يدّل الردّ بن س  على الرضا بكون المبيع ملكاً 

ل  والثمن ملكاً للميهتري فهال وجه  لعهدم الك ايه  مهع اعتهرافهم بتحقّهق ال سه  

 فيما  و لخ ى من ذلك دالل ً.
 .(4)غيهر المهراد وما قي  : من لّن الردّ يدّل على إرادة ال سه  واإلرادة 

ف يههه  : لّن المهههدّعى داللتههه  علهههى إرادة كهههون المبيهههع ملكهههاً لههه  والهههثمن ملكهههاً 

للميتري ، وال يعتبر في ال س  ال علي لزيد من  ذا ؛ مع لّن ظها ر األخبهار 
ك اي  الردّ في وجوب ردّ المبيع ب  قد عرفت فهي روايه  معاويه  بهن ميسهرة 

 فيحم  على تحقّق ال س  ال علّي ب . ، (5)حصول تملّك المبيع بردّ الثمن 
__________________ 

 .269:  3( الدروس 1)

 .202:  3، واليهيد الثاني في المسالك  292:  4( مث  المحقّق الثاني في جامع المقاصد 2)

، والسههيّد العههاملي فههي م تههاح  292:  4( علّلهه  بههذلك المحقّههق الكركههي فههي جههامع المقاصههد 3)

، والمحقّههق التسههتري فههي المقههابا :  333والسههيّد المجا ههد فههي المنا هه  :  ، 565:  4الكرامهه  

248. 

 .333، والسيّد المجا د في المنا   :  565:  4( قال  السيّد العاملي في م تاح الكرام  4)

 .128( راجع الرواي  في الص ح  5)
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 الرابع

  الثهاني مهن الهوجهين يسق   ذا الخيار بإسهقاط  بعهد العقهد علهى الوجه

األّولههين ، بهه  وعلههى الوجهه  األّول ؛ بنههاًء علههى لّن تحقّههق السههب  و ههو العقههد 

كاٍف في صّح  إسقاط الحّق. لكن مقتضى ما صّرح ب  في التذكرة : من لنّه  
بناًء على حدوثهما من  (1)ال يجوز إسقاط خيار اليرط لو الحيوان بعد العقد 

اً. إالّ لن ي هّرق  نها : بهأّن الميهروط له  مالهك؛ زمان الت ّرق عدم الجواز ليضه
للخيار قب  الردّ ولو من حيث تملّك  للردّ الموج  له  فله  إسهقاط  ، بخهالف 

 ما في التذكرة.

ويسههق  ليضههاً بانقضههاء المههدّة وعههدم ردّ الههثمن لو بدلهه  مههع اليههرط لو 
 مىلقاً ، على الت صي  المتقدّم.

ال ردّ. ولهو ظههر معيبهاً ك هى فهي ولو تبيّن المردود مهن غيهر الجهنا فه

 الردّ ، ول  االستبدال.
ويسههق  ليضههاً بالتصههّرف فههي الههثمن المعههيّن مههع اشههتراط ردّ العههين لو 

حم  اإلطالق علي  ، وكذا ال رد المدفو  من الثمن الكلّي إذا حم  اإلطهالق 

علهى لّن تصهّرف  (2). كهّ  ذلهك إلطهالق مها دّل على اعتبار ردّ عين المدفو 
 ذي الخيار فيما انتق  إلي  رضا بالعقد وال خيار. وقد عم 

__________________ 

لو قلنا : بأّن مبدل المهدّة العقهد ولسهقىا الخيهار مىلقهاً »( لم نعثر علي  بعين  ، نعم جاء فيها : 1)

ط ، وإن قلنها بهالت ّرق سهق  خيهار المجلها قب  الت هّرق سهق  الخيهاران : خيهار المجلها واليهر

 .520:  1التذكرة  «دون خيار اليرط ؛ ألنّ  غير ثابت

 وغيره من لبواب الخيار. 4، الباب  351:  12( يدّل علي  ما في الوسا   2)

مسههههههههههقىات بيههههههههههع 
 الخيار

 هههههه  يسههههههق   ههههههذا 
الخيهههههههههههههههههههههههههههههههههههار 
بالتصههههههههّرف فهههههههههي 

 الثمن المعيّن؟



 5كتاب المكاس  / ج   ...........................................................................  136

 األصحاب بذلك في غير مورد النّص كخياري المجلا واليرط.

عههدم  (2)عههن المحقّههق األردبيلههي وصههاح  الك ايهه   (1)وظهها ر المحكههي 
سقوط  ذا الخيار بالتصّرف في الهثمن ؛ ألّن المهدار فهي  هذا الخيهار عليه  ؛ 

ألنّ  ُشّر  النت ا  البا ع بالثمن ، فلو سق  الخيهار سهقىت ال ا هدة ، وللموثّهق 

ثمن وبيهع الهدار ألجه  الم رو  في مورده تصّرف البها ع فهي اله (3)المتقدّم 
 .(4)ذلك 

والمحكهّي عهن العالّمه  الىباطبها ي فهي مصهابيح  الهردّ علهى ذلهك بعههد 

الىعن علي  بمخال ت  لما علي  األصحاب بما محّصل  : لّن التصّرف المسق  
ذكهر  ء؛ مّمهاما وقع في زمان الخيار وال خيهار إالّ بعهد الهردّ ، وال ينهافي شهي

لزوٌم  بالتصّرف بعد الردّ ؛ ألّن ذلك من  بعهده ال قبله  وإن كهان قهادراً علهى 

إيجاد سبب  فيه  ؛ إذ المهدار علهى ال عه  ال علهى القهّوة ، علهى لنّه  ال يهتّم فيمها 
، انتههى  (5)اشترط في  الردّ في وقٍت من صٍ  عن العقهد كيهوٍم بعهد سهنٍ  مهثالً 

 محّص  كالم .
__________________ 

، وك ايه   413و  402:  8، وراجع مجمع ال ا دة  340( حكاه السيّد المجا د في المنا   : 1)

 .92األحكام : 

 .«لّن الظا ر»زيادة :  «ش»( في 2)

 .128 127( المتقدّم في الص ح  3)

، مهع ت هاوت فهي األل هاظ ، نعهم حكهاه عنه  السهيّد  413:  8( ذكر التعليه  فهي مجمهع ال ا هدة 4)

 باألل اظ المذكورة. 340د في المنا   : المجا 

، والعبهارة المحكيّه  موجهودة فهي المصهابي   341( حكاه عن  السهيّد المجا هد فهي المنا ه  : 5)

 ، وقد نق  اليي  حاصلها ، كما قال. 139:  (مخىوط)

ظهههههههها ر المحكههههههههّي 
عههههههههن األردبيلههههههههي 
والسهههههههههههههههههههبزواري 

 قوطعدم الس

المحكهههههههههههّي عهههههههههههن 
الىباطبههههههههههههههههههههههها ي 

 ردّ ما
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مههن كههون حههدول  سههرهقدسونههاقش بعههض مههن تههأّخر عنهه  فيمهها ذكههره 
: بههأّن ذلههك يقتضههي جهالهه  مبههدل الخيههار ، وبههأّن ـ  الههردّ ال قبلهه  الخيههار بعههد

 (1)الظهها ر مههن إطههالق العههرف وتضههعي  كثيههٍر مههن األصههحاب قههوٌل اليههي  

بتوقّ  الملك على انقضاء الخيار ببعض األخبهار المتقدّمه  فهي  هذه المسهأل  
،  (2)ر الدالّ  على لّن غلّ  المبيع للميتري  و كون مجمو  المدّة زمان الخيا

 انتهى.

 مناقي  المؤلّ  لجميع ما تقدّم
لقههول : فههي لصهه  االسههتظهار المتقههدّم والههردّ المههذكور عههن المصههابي  

.  والمناقي  على الردّ نظر؛

ههههص لههههدلي  سههههقوط الخيههههار بالتصههههّرف  لّمهههها األّول : ف نهههه  ال مخّصِ
 المنسح  في غير مورد النّص علي  باتّ اق األصحاب.

د على التصّرف فهو مهن جهه  لّن ال اله  المتعهارف ولّما بناُء  ذا العق

 (3)البيع بالثمن الكلّي ، وظا ر الحهال فيه  ك ايه  ردّ مثه  الهثمن ؛ ولهذا قّوينها 
حمهه  اإلطههالق فههي  ههذه الصههورة علههى مهها يعههّم البههدل ، وحينةههٍذ فههال يكههون 

 التصّرف في عين ال رد المدفو  دليالً على الرضا بلزوم العقد ؛ إذ ال منافاة

بههين فسهه  العقههد وصههّح   ههذا التصههّرف واسههتمراره ، و ههو مههورد الموثّههق 
 المتقدّم لو منصرف إطالق .

لو من جه  تواطؤ المتعاقدين على ثبوت الخيار مع التصهّرف ليضهاً ، 

 (4)لو للعلم بعدم االلتزام بالعقد بمجّرد التصّرف في الثمن ، وقد مّر 
__________________ 

 في لحكام الخيار ، في مسأل  : لّن المبيع يملك بالعقد.( يأتي قول اليي  1)

 ، مع ت اوت في بعض األل اظ. 40:  23( الجوا ر 2)

 .133( راجع الص ح  3)

 .103( مّر في الص ح  4)

مناقيههههههههههه  الهههههههههههردّ 
 المذكور



 5كتاب المكاس  / ج   ...........................................................................  138

لّن السههقوط بالتصههّرف لههيا تعبّههداً شههرعيّاً مىلقههاً حتّههى المقههرون منهه  بعههدم 

 الرضا بلزوم العقد.
كههون  (1)مسهت اد مههن الهنّص وال تهوأ كمها عرفهت ولّمها الثهاني : فه ّن ال

التصههّرف مسههقىاً فعليّههاً كههالقولي يُسههق  الخيههار فههي كههّ  مقههاٍم يصههّ  إسههقاط  

 بالقول : والظا ر عدم اإلشكال في جواز إسقاط الخيار قوالً قب  الردّ.
 ذا ، مع لّن حدول الخيار بعد الردّ مبنيٌّ على الوج  األّول المتقدّم 
(2) 

في  (3)وه الخمس  في مدخليّ  الردّ في الخيار ، وال دلي  على تعيين  من الوج

بيههع الخيههار المتعههارف بههين النههاس ، بهه  الظهها ر مههن عبههارة غيههر واحههٍد  ههو 
 الوج  الثاني.

لو نقول : إّن المتّبع مدلول الجمل  اليرطيّ  الواقع  في متن العقد ، فقد 

 اً لل س .يؤخذ الردّ فيها قيداً للخيار وقد يؤخذ قيد
نعم ، لو ُجع  الخيار والردّ في جزٍء معهيٍّن مهن المهدّة كيهوٍم بعهد السهن  

كان التصّرف قبله  تصهّرفاً مهع لهزوم العقهد ، وجهاء فيه  اإلشهكال فهي صهّح  

 من عدم تحقّق الخيار ، ومن تحقّق سبب . (4)اإلسقاط  نا 
ة الخيهار ، ولّما المناقي  في تحديد مبدل الخيهار بهالردّ بلهزوم جهاله  مهدّ 

 ف ي  : لنّها ال تقدح مع تحديد زمان التسلّ  على الردّ وال س  بعده إن
__________________ 

 .107و  104( راجع الص ح  1)

 .129( تقدّم في الص ح  2)

 .«تعيّن »:  «ش»( في 3)

 .«ولو قوالً »زيادة :  «ش»( في 4)
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الخيهار مهن حهين الت هّرق شاء. نعم ، ذكر في التذكرة : لنّ  ال يجوز اشهتراط 

 لكن ال رق يظهر بالتأّم . .(1)إذا جعلنا مبدله عند اإلطالق من حين العقد 
ولّما االستيهاد عليه  بحكهم العهرف ، ف يه  : لّن زمهان الخيهار عرفهاً ال 

يهههراد بههه  إالّ مههها كهههان الخيهههار متحقّقهههاً فيههه  شهههرعاً لو بجعههه  المتعاقهههدين ، 

فههي تحقّههق الخيههار قبهه  الههردّ  (2)، فاليههّك  والم ههرو  لّن الخيههار  نهها جعلههيٌّ 
 بجع  المتعاقدين.

فههي ردّ اليههي  مههن بعههض لخبههار  (3)ولّمهها مهها ذكههره بعههض األصههحاب 

المسأل  ، فلعلّهم فهموا مهن مذ به  توقّه  الملهك علهى انقضهاء زمهان الخيهار 
مىلقاً حتّى المن ص  ، كما ال يبعد عن إطالق كالمه  وإطهالق مها اسهتدّل له  

 .(4)األخبار ب  من 

 الخامس

لههو تلهه  المبيههع كههان مههن الميههتري ، سههواًء كههان قبهه  الههردّ لو بعههده ، 
 ونما ه ليضاً ل  مىلقاً. والظا ر عدم سقوط خيار البا ع ، فيستردّ المث 

__________________ 

 .520:  1( التذكرة 1)

 .«فاليأن»:  «ف»( في 2)

، وصهاح  الجهوا ر فهي الجهوا ر  594:  4السهيّد العهاملي فهي م تهاح الكرامه  ( كما ذكره 3)

23  :80. 

وقد يحتّ  ل  برواي  الحلبي" فإذا افترقها »:  595:  5( قال السيّد العاملي في م تاح الكرام  4)

 .81:  23، ولخبار لُخر لشار إليها في الجوا ر  «فقد وج  البيع"

لههههههو تلهههههه  المبيههههههع 
كههههههههههههههههان مههههههههههههههههن 

 الميتري
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 . ويحتم  عهدم الخيهار ، بنهاًء علهى لّن مهورد  هذا لو القيم  بردّ الثمن لو بدل

، وظها ره اعتبهار بقهاء  (1)الخيار  هو إلهزام لّن له  ردّ الهثمن وارتجها  البيهع 
 المبيع في ذلك ، فال خيار مع تل  .

ثهّم إنّهه  ال تنهافي بههين شههرطيّ  البقهاء وعههدم جههواز ت ويهت اليههرط ، فههال 

ألّن غهر   (2)لحكهام الخيهار ء فهي يجوز للميتري إتالف المبيع كما سيجي
 .(3)البا ع من الخيار استرداد عين مال  ، وال يتّم إالّ بالتزام إبقا   للبا ع 

 ولو تل  الثمن :

لّن التله  »ء : مهن فإن كان بعد الردّ وقب  ال س  ، فمقتضى ما سهيجي
تري وإن كههان ملكههاً كونهه  مههن الميهه (4) «فههي زمههان الخيههار مّمههن ال خيههار لهه 

للبا ع ، إالّ لن يمنع شمول تلهك القاعهدة للهثمن ويهدّعى اختصاصهها بهالمبيع ، 

واسههتظهره مههن روايهه  معاويهه  بههن ميسههرة  (5)كمهها ذكههره بعههض المعاصههرين 
ولههم لعههرف وجه  االسههتظهار ، إذ لههيا فيهها إالّ لّن نمههاء الههثمن  .(6)المتقدّمه  

مهها إجماعيّههان حتّههى فههي مههورد كههون للبهها ع وتلهه  المبيههع مههن الميههتري ، و 

 التل  مّمن ال خيار ل  ، فال حاج  لهما إلى تلك الرواي  ، وال تكون
__________________ 

 .«المبيع»( كذا ، والظا ر : 1)

 .144ء في الجزء السادس ، الص ح  ( يجي2)

 .«على البا ع»:  «ف»( في 3)

 .176ء في الجزء السادس ، الص ح  ( يجي4)

 .88:  23ذكره صاح  الجوا ر في الجوا ر ( 5)

 .128( تقدّمت في الص ح  6)

لههههههو تلهههههه  الههههههثمن 
 فمّمن يكون؟
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لّن الخهههراج »الروايههه  مخال ههه ً للقاعهههدة ، وإنّمههها المخهههال  لهههها  هههي قاعهههدة 

إذا انضّمت إلى اإلجما  على كون النماء للمالك. نعهم ، اإلشهكال  «بالضمان
ن الظها ر مهن في عموم تلك القاعدة للثمن كعمومها لجميع لفهراد الخيهار. لكه

إطالق غير واحٍد عموم القاعدة للثمن واختصاصها بالخيارات الثالث  لعني 

 .(1)ء الكالم في لحكام الخيار خيار المجلا واليرط والحيوان وسيجي
؛ بنهاًء علهى عهدم ثبهوت الخيهار  (2)وإن كان التل  قب  الردّ فمن البها ع 

 قب  الردّ.

منُع البناء ، فإّن دلي  ضمان مهن : ـ  وفي  مع ما عرفت من منع المبنى
ال خيار ل  ماٌل صاحبِ   و تزلزُل البيع سواًء كان بخياٍر متّصٍ  لم بمن صٍ  

 .(3)ء ، كما يقتضي  لخبار تلك المسأل  ، كما سيجي

ثّم إن قلنا : بأّن تل  الثمن من الميتري ان سه  البيهع ، وإن قلنها : بأنّه  
 ، فيردّ البدل ويرتجع المبيع.من البا ع فالظا ر بقاء الخيار 

 السادس

ال إشكال في القهدرة علهى ال سه  بهردّ الهثمن علهى ن ها الميهتري ، لو 

 لو الحاكم لو العدول مع التصري  بذلك بردّه على وكيل  المىلق
__________________ 

 .181 178  ء في الجزء السادس ، الص ح( سيجي1)

، والظها ر لنّه  مهن  «الميهتري»:  «البا ع»بدل  «ف»و  «ق»، ولكن في  «ش»( كذا في 2)

 سهو القلم.

 ، مسأل  لّن المبيع في ضمان من ليا ل  الخيار. 175( انظر الجزء السادس ، الص ح  3)

ردّ الهههههههههثمن إلهههههههههى 
الوكيهههههه  لو الههههههولّي 

 مع التصري  ب 
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 في العقد.

ط  هو ردّه إلهى الميهتري مهع عهدم التصهري  ببدله  ، وإن كان الميهرو
فامتنع ردّه إلي  عقالً ل يبٍ  ونحو ا ، لو شرعاً لجنوٍن ونحوه ، ف ي حصهول 

اليرط بردّه إلى الحاكم ، كما اختاره المحقّق القّمي في بعض لجوب  مسا ل  
 ، قوالن. (2)وعدم  ، كما اختاره سيّد ميايخنا في منا ل   (1)

ر مهن صهاح  الحهدا ق االتّ هاق علهى عهدم لهزوم ردّ الهثمن وربما يظهه

قول الميههور بعهدم اعتبهار  [(3)نق  ]إلى الميتري مع غيبت  ، حيث إنّ  بعد 

حضور الخصم في فس  ذي الخيار ، ولنّ  ال اعتبار باإلشهاد خالفهاً لهبعض 
علما نا قال : إّن ظا ر الروايه  اعتبهار حضهور الميهتري لي سه  البها ع بعهد 

فع الثمن إلي  ؛ فمها ذكهروه : مهن جهواز ال سه  مهع عهدم حضهور الميهتري د

ء الميتري ، وإن كان ظا ر م االتّ اق عليه  وجع  الثمن لمان ً إلى لن يجي
 ، انتهى. (4)، إالّ لنّ  بعيد؛ عن مساق األخبار المذكورة 

لقهههول : لهههم لجهههد فيمههها رليهههت ٌمهههن تعهههّر  لحكهههم ردّ الهههثمن مهههع غيبههه  

 ذا الخيار ، ولم يظههر مهنهم جهواز ال سه  بجعه  الهثمن لمانه ً الميتري في 
عند البا ع حتّى يحضر الميتري. وذكر م لعدم اعتبار حضور الخصهم فهي 

 فس  ذي الخيار إنّما  و لبيان حال ال س  من حيث  و في مقاب 
__________________ 

 .99، المسأل   141:  2( جامع اليتات 1)

 .334( المنا   : 2)

 .«ق»( لم يرد في 3)

 .36 35:  19( الحدا ق 4)

إذا كهههههههههههههههههههههههههههههههههان 
الميههههههههروط الههههههههردّ 
إلهههههههههى الميهههههههههتري 

 فامتنع ردّه إلي 
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، حيههث اشههترطوا فههي ال سهه  بالخيههار حضههور  (1)العاّمهه  وبعههض الخاّصهه  

الخصم ، وال تنهافي بينه  وبهين اعتبهار حضهوره لتحقّهق شهرٍط آخهر لل سه  ، 
و و ردّ الثمن إلى الميتري ، مع لّن ما ذكره من لخبار المسأل  ال يدّل على 

م في ال س  وإن كان مورد ها صهورة حضهوره ألجه  اعتبار حضور الخص

تحقّههق الههردّ ، إالّ لّن ال سهه  قههد يتههأّخر عههن الههردّ بزمههاٍن ؛ بنههاًء علههى م ههايرة 
 ال س  للردّ وعدم االكت اء ب  عن .

نعم ، لو قلنا بحصول ال س  بالردّ اخهتّص مورد ها بحضهور الخصهم. 

ار ، خصوصهاً لهو لكن األصحاب لهم ينكهروا اعتبهار الحضهور فهي  هذا الخيه
 الثمن ، فافهم. (2)فر  قولهم بحصول ال س  بردّ 

وكيهه  كههان ، فههاألقوأ فيمهها لههم يصههّرح باشههتراط الههردّ إلههى خصههو  

 «الههردّ إلههى الميههتري»الميههتري  ههو قيههام الههولّي مقامهه  ؛ ألّن الظهها ر مههن 
ل  حتّى ال يبقى الثمن في ذّم  البا ع بعهد ال سه  ، ولهذا حصول  عنده وتملّك  

ح  لو دفع إلى وارل الميتري ك ى. وكذا لو ردّ وارل البا ع مهع لّن المصهرَّ

ب  في العقد ردّ البا ع ، وليا ذلك ألج  إرث  للخيار ؛ ألّن ذلك مت ّر ؛ على 
 عدم مدخليّ  خصو  البا ع في الرد ، وكذا الكالم في وليّ .

 وأ : لّن الحاكم إنّما يتصّرف في مال ال ا   على وج  الح  ودع
__________________ 

، ولّمها العاّمه   76:  5( لّما بعض الخاّص  فههو ابهن الجنيهد كمها نقله  العالّمه  فهي المختله  1)

، ذيهه   35:  3، إلههى لبههي حني هه  ومحّمههد ، ومثلهه  فههي الخههالف  522:  1فنسههب  فههي التههذكرة 

 .43:  3من كتاب البيو  ، وراجع ال تاوأ الهنديّ   ، 47المسأل  

 .«بمجّرد ردّ »:  «ش»( في 2)

لهههههههو لهههههههم يصهههههههّرح 
باشهههههههههتراط الهههههههههردّ 
إلهههههههههى الميهههههههههتري 

 قام وليّ  مقام 
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المصهههلح  ، والهههثمن قبههه  ردّه بهههاٍق علهههى ملهههك البههها ع ، وقبضههه  عنههه   (1)لو 

الموج  لسلىن  البا ع على ال س  قد ال يكون مصلح ً لل ا   لو شبه  ، فال 
 المدفوٌ  بعد ال س . يكون وليّاً في القبض ، فال يحص  ملُك الميتري

مدفوعهه  : بههأّن  ههذا لههيا تصههّرفاً اختياريّههاً مههن قبهه  الههولّي حتّههى ينههاط 

بالمصلح  ، ب  البا ع حيث وجد من  و منصوب؛ شهرعاً لح ه  مهال ال ا ه  
صّ  ل  ال س  ؛ إذ ال يعتبر في  قبول الميتري لو وليّ  للثمن حتّى يقال : إّن 

لمصهلح  ، به  المعتبهر تمكهين الميهتري لو واليت  فهي القبهول متوقّ ه ؛ علهى ا

 وليّ  من  إذا حص  ال س .
ومّمههها ذكرنههها يظههههر جهههواز ال سههه  بهههردّ الهههثمن إلهههى عهههدول المهههؤمنين 

 ليح ظو ا ِحْسب ً عن ال ا   وشبه .

بهها ع ، فههه  يصهّ  لهه  ال سهه  مههع ردّ ولهو اشههترأ األب للى هه  بخيهار ال
الثمن إلى الولّي اآلخر لعني الجدّ مىلقاً ، لو مهع عهدم الهتمّكن مهن الهردّ إلهى 

 وجوه؛. ؟األب ، لو ال

ويجري مثلها فيما لو اشهترأ الحهاكم للصه ير ، فهردّ البها ع إلهى حهاكٍم 
 آخهر ، ولهيا فههي قبهول الحههاكم اآلخهر مزاحمهه ؛ له ّول حتّههى ال يجهوز قبولهه 

للهثمن ، وال يجههري واليتهه  بالنسههب  إلههى  ههذه المعاملهه  بنههاًء علههى عههدم جههواز 

لحاكٍم آخر في مث   ذه األُمور ؛ لما عرفت : من لّن لخذ  (2)مزاحم  الحاكم 
 الثمن من البا ع ليا تصّرفاً اختياريّاً ، ب  البا ع إذا وجد من

__________________ 

 .«و»:  «لو»بدل  «ش»( في 1)

 .«حاكم»:  «ش» ( في2)

الهههههردّ إلهههههى عهههههدول 
 المؤمنين

لههههههو اشههههههترأ األب 
لو الحههههههاكم  للى هههههه 

للصهههههههه ير بخيههههههههار 
 البا ع
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يجوز لن يتملّك الهثمن عهن الميهتري عنهد فسهخ  جهاز له  ال سه . ولهيا فهي 

مجّرد تملّك الحاكم الثاني الثمٌن عن الميتري مزاحم ؛ للحهاكم األّول ، غايه  
األمهر وجههوب دفعهه  إليهه  ، مههع احتمهال عههدم الوجههوب ؛ ألّن  ههذا ملههك؛ جديههد؛ 

ال مزاحمهه . لكههن األظهههر لنّههها للصهه ير لههم يتصههّرف فيهه  الحههاكم األّول ، فهه

 مزاحم ؛ عرفاً.

 السابع

إذا لطلق اشتراط ال س  بردّ الثمن لم يكن ل  ذلك إالّ بردّ الجميع ، فلو 

ردّ بعض  لم يكهن له  ال سه . ولهيا للميهتري التصهّرف فهي المهدفو  إليه  ؛ 

 لبقا   على ملك البا ع.
تل  إذا دفع  إلي  على وج  الثمنيّه  ، إالّ لن  والظا ر لنّ  ضامن؛ ل  لو

 يصّرح بكونها لمان ً عنده إلى لن يجتمع قدر الثمن في س  البا ع.

ولو شهرط البها ع ال سه  فهي كهّ ِ جهزٍء بهردّ مها يخّصه  مهن الهثمن جهاز 
ال س  فيما قاب  المدفو  ، وللميتري خيار التبعيض إذا لم ي س  البا ع بقيّه  

 الوج  ذلك. ؟لمدّة. و   ل  ذلك قب  خروجهاالمبيع وخرجت ا

ويجوز اشتراط ال س  في الكّ  بردّ جزٍء معهيٍّن مهن الهثمن فهي المهدّة ، 
 ب  بجزٍء غير معيٍّن ، فيبقى الباقي في ذّم  البا ع بعد ال س .

 الثامن

وز للميههتري كمهها يجههوز للبهها ع اشههتراط ال سهه  بههردّ الههثمن ، كههذا يجهه

وال إشهكال فهي انصهراف اإلطهالق إلهى العهين ،  اشتراط ال س  بهردّ المهثمن.

 وال في جواز التصري  بردّ بدل  مع تل   ؛ ألّن مرجع  إلى اشتراط الخيار

لهههههههههههو ردّ البههههههههههها ع 
 بعض الثمن

اشههههههههههههههههههههههههههههههههتراط 
الميههههههتري ال سهههههه  

 بردّ المثمن
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بردّ المبيع مع وجوده وبدل  مع تل   وعدم بقاء مال البا ع عند الميتري بعهد 

 ال س .
مع التمّكن من العين إشهكال؛ : مهن لنّه  وفي جواز اشتراط ردّ بدل  ولو 

خالف مقتضى ال س  ؛ ألّن مقتضاه رجو  كّ ٍ من العوضين إلى صاحب  ، 

فاشتراط البدل اشتراط؛ لل س  على وجٍ  غيهر ميهرو ٍ ، به  لهيا فسهخاً فهي 
 .(1)الحقيق  

نعم ، لو اشترط ردّ التال  بالمث  في القيمي وبالقيم  في المثلهي لمكهن 

ألنّه  بمنزله  اشههتراط إي هاء مها فهي الذّمهه  ب يهر جنسه  ، ال اشههتراط الجهواز ؛ 
ضمان التال  المثلي بالقيمه  والقيمهي بالمثه  ، وال اشهتراط رجهو  غيهر مها 

 اقتضاه العقد إلى البا ع ، فتأّم .

ويجههوز اشههتراط ال سهه  لكههّ ٍ منهمهها بههردّ مهها انتقهه  إليهه  لو بدلهه  ؛ وهللا 
 العالم.

__________________ 

عمهوم :  اليهّق اآلخهر لإلشهكال ؛ اتّكهاالً علهى وضهوح  ، و هو سهرهقدس( لم يذكر المؤلّه  1)

 .«المؤمنون عند شروطهم»
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 مسكلة

ال إشكال وال خالف في عدم اختصا  خيار اليهرط بهالبيع وجريانه  

ة والصل  والمزارع  والمساقاة به  قهال فهي كاإلجار في كّ  معاوضٍ  الزم ٍ 

التذكرة : األقرب عندي دخول خيار اليرط فهي كهّ ِ عقهد معاوضهٍ  ، خالفهاً 
ومراده ما يكون الزماً ؛ ألنّه  صهّرح بعهدم دخوله  فهي الوكاله   .(1)للجمهور 

والجعال  والقرا  والعاري  والوديعه  ؛ ألّن الخيهار لكهّ ٍ منهمها دا مهاً ، فهال 
 .(2)دخول خيار اليرط في  معنى ل

، به  الظها ر  (3) «المؤمنون عنهد شهروطهم»واألص  فيما ذكر عموم 

ح ب  في كلمات جماعهٍ   دخوله  فهي غيهر المعاوضهات مهن العقهود  (4)المصرَّ
 الالزم  ولو من طرٍف واحٍد ، ب  إطالقها ييم  العقود الجا زة ، إالّ لن

__________________ 

 .522:  1التذكرة  (1)

 ( ن ا المصدر.2)

 .4من لبواب المهور ، ذي  الحديث  20، الباب  30:  15( الوسا   3)

فهي الضهمان والهبه  وغير مها ، والسهيّد  304:  4( منهم المحقّق الثاني في جهامع المقاصهد 4)

لكرامه  ، وراجهع م تهاح ا 248، والمحقّق التستري فهي المقهابا :  336المجا د في المنا   : 

 ليضاً. 569:  4

جريههههههههههان خيههههههههههار 
اليهههههرط فهههههي كهههههّ  
معاوضهههههه  الزمهههههه  
إاّل مههههههههههها خهههههههههههرج 

 بالدلي 

 االستدالل علي 
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يههدّعى مههن الخههارج عههدم معنههًى للخيههار فههي العقههد الجهها ز ولههو مههن الىههرف 

الواحد. فعن اليرا ع واإلرشاد والدروس وتعليهق اإلرشهاد ومجمهع البر هان 
: دخول خيار اليرط في كّ  عقٍد سوأ النكاح والوق  واإلبراء  (1)والك اي  

 ز ؛ ولذا ذكر نحهو  هذه العبهارة فهي والىالق والعتق. وظا ر ا ما عدا الجا

 بعد ما منع الخيار في العقود الجا زة. (2)التحرير 
وكي  كان : فالظا ر عهدم الخهالف بيهنهم فهي لّن مقتضهى عمهوم لدلّه  

اليرط الصّح  في الكهّ  وإنّمها اإلخهراج لمهانع ؛ ولهذا قهال فهي الهدروس بعهد 

: إنّ  ـ  سرهقدسي  حكاي  المنع من دخول خيار اليرط في الصرف عن الي
 (3) «المؤمنون عنهد شهروطهم»لم يعلم وجه  مع عموم صحيح  ابن سنان : 

 ، فالمهّم  نا بيان ما خرج عن  ذا العموم.

فنقول : لّما اإليقاعات ، فالظا ر عدم الخالف فهي عهدم دخهول الخيهار 
ي فههي السههرا ر علههى عههدم دخولهه  فههي فيههها ، كمهها يرشههد إليهه  اسههتدالل الحلّهه

 .(4)الىالق بخروج  عن العقود 

 قي  : ألّن الم هوم من اليرط ما كان بين اثنين كما ينبّ  علي 
__________________ 

،  23:  2، راجهههع اليهههرا ع  568:  4( حكهههاه عنهههها السهههيّد العهههاملي فهههي م تهههاح الكرامههه  1)

، ومجمههع  260:  (مخىههوط)اشههي  اإلرشههاد ، وح 268:  3، والههدروس  375:  1واإلرشههاد 

 .92، وك اي  األحكام :  411:  8ال ا دة 

 .168:  1( التحرير 2)

، و ههو مىههابق للمصههدر ،  «المؤمنههون»بههدل  «المسههلمون»، وفيهه  :  268:  3( الههدروس 3)

 .2و  1من لبواب الخيار ، الحديثان  6، الباب  353:  12وراجع الحديث في الوسا   

 .246:  2 ر ( السرا4)

جريهههههههههههان  عهههههههههههدم
خيههههههههههار اليههههههههههرط 

 في اإليقاعات



 149  ......................................................................................  طرشلا رايخ

 .(1)جمل ؛ من األخبار واإليقا  إنّما يقوم بواحٍد 

وفيههه  : لّن المسهههت اد مهههن األخبهههار كهههون اليهههرط قا مهههاً بيخصهههين : 
ال لالميروط ل  ، والميروط علي  ، ال كون  متوقِّ اً على اإليجاب والقبول ؛ 

ً  (2)ترأ لنّهم جّوزوا لن ييهترط فهي إعتهاق العبهد خدمه ٌ مهدّةٍ  بعمهوم :  تمّسهكا

، غاي  األمر توقّه  لزومه  كاشهتراط مهاٍل علهى  «المؤمنون عند شروطهم»
لكههن  ههذا غيههر اشههتراط وقههو   .(3)العبههد علههى قبههول العبههد علههى قههول بعههٍض 

 اليرط بين اإليجاب والقبول.

 (4)فاألولى االستدالل علي  مضافاً إلهى إمكهان منهع صهدق اليهرط ، لو 
: بعدم ميروعيّ  ال س  ـ  (5)وصاً على ما تقدّم عن القاموس انصراف  ، خص

في اإليقاعهات حتّهى تقبه  الشهتراط التسهلّ  علهى ال سه  فيهها. والرجهو  فهي 

العدّة ليا فسخاً للىالق ، ب   و حكم شرعيٌّ فهي بعهض لقسهام  ال يقبه  
(6) 

الثبوت في غيهر مهورده ، به  وال السهقوط فهي مهورده. ومرجهع  هذا إلهى لّن 

 ميروعيّ  ال س  ال بدّ لها من دليٍ  ، وقد وجد في
__________________ 

:  23، وصهاح  الجهوا ر فهي الجهوا ر  568:  4( قال  السيّد العهاملي فهي م تهاح الكرامه  1)

و  1من لبواب الخيهار ، الحهديثان  6، الباب  353:  12، والل   ل ّول ، وراجع الوسا    64

 .وغير ما في غير الباب 4

 2 (الىبع  الحجريّه )، وكي  اللثام  251:  2، ونهاي  المرام  292:  10( راجع المسالك 2)

 :185. 

 .79:  2( كما قال  العالّم  في التحرير 3)

 .«و»:  «لو»بدل  «ش»( في 4)

 .22( تقدّم في الص ح  5)

 .«ال تقب »:  «ق»( في 6)

االسهههههههتدالل علهههههههى 
 ذلك



 5كتاب المكاس  / ج   ...........................................................................  150

لا والحيهوان وغير مها العقود من جه  ميروعيّ  اإلقال  وثبوت خيار المج

فههي بعضههها ، بخههالف اإليقاعههات ؛ فإنّهه  لههم يُعهههد مههن اليههار  تجههويز نقههض 
 لثر ا بعد وقوعها حتّى يصّ  اشتراط ذلك فيها.

وبالجمل  ، فاليرط ال يٌجع  غيٌر السب  اليهرعي سهبباً ، فهإذا لهم يعلهم 

وم فههي كههون ال سهه  سههبباً الرت هها  اإليقهها  لو علههم عدمهه  بنههاًء علههى لّن اللههز
اإليقاعات حكم؛ شرعيٌّ كالجواز في العقود الجا زة فال يصير سبباً باشهتراط 

 التسلّ  علي  في متن اإليقا .

 ههذا كلّهه  ، مضههافاً إلههى اإلجمهها  عههن المبسههوط ون ههي الخههالف عهههن 
، وإجمها  المسهالك علههى  (1)السهرا ر علهى عهدم دخولهه  فهي العتهق والىههالق 

 .(2)عدم دخول  في العتق واإلبراء 

ومّمهها ذكرنهها فههي اإليقهها  يمكههن لن يمنههع دخههول الخيههار فيمهها تضههّمن 
اإليقهها  ولههو كههان عقههداً ، كالصههل  الم يههد فا ههدة اإلبههراء ، كمهها فههي التحريههر 

 .(3)وجامع المقاصد 

،  وفي غاي  المرام : لّن الصهل  إن وقهع معاوضه ً دخله  خيهار اليهرط
وإن وقهع عّمهها فهي الذّمهه  مهع جهالتهه  لو علههى إسهقاط الههدعوأ قبه  ثبوتههها لههم 

يدخلههه  ؛ ألّن ميهههروعيّت  لقىهههع المنازعههه  فقههه  ، واشهههتراط الخيهههار لعهههود 

الخصوم  ينافي ميروعيّتٌ  ، وكهّ  شهرٍط ينهافي ميهروعيّ  العقهد غيهر الزٍم 
 ، انتهى. (4)

__________________ 

 .246:  2لسرا ر ، وا 81:  2( المبسوط 1)

 .«محّ  وفاق»، وفي  :  212:  3( المسالك 2)

 .304:  4، وجامع المقاصد  167:  1( التحرير 3)

 .«غير جا ز»، وفي  :  295:  1 (مخىوط)( غاي  المرام 4)

عهههههههههههدم جريهههههههههههان 
يههههههههههرط خيههههههههههار ال

فهههههههههههههي العقهههههههههههههود 
المتضهههههههههههههههههههههههههههمن  

 لإليقا 
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والكبرأ المذكورة في كالم  راجع ؛ إلى ما ذكرنا في وجه  المنهع عهن 

الراجهع إلهى اليهّك فهي سهببيّ  ال سه  اإليقاعات ، وال لقّ  من اليّك فهي ذلهك 
 لرفع اإليقا .

ولّما العقود : فمنها ما ال يدخل  اتّ اقاً ، ومنها ما اختل  في  ، ومنها مها 

 يدخل  اتّ اقاً.
الخههالف والمبسههوط  النكههاح ، فإنّهه  ال يدخلهه  اتّ اقههاً ، كمهها عههن فاااألّول :

ولعلّهه  لتوقّههه   .(1)والسههرا ر وجهههامع المقاصههد والمسهههالك : اإلجمهها  عليههه  

 ارت اع  شرعاً على الىالق وعدم ميروعيّ  التقاي  في .
الوق  ، فإّن الميهور عدم دخول  في  ، وعهن المسهالك :  من الثاني :و

ويظهر من محكهّي السهرا ر والهدروس وجهود الخهالف  .(2)لنّ  موضع وفاق 

،  (4)وربمهها علّهه  باشههتراط القربهه  فيهه  ولنّهه  فههّك ملههٍك ب يههر عههوٍ   .(3)فيهه  
 والكبرأ في الص ريين ممنوع ؛.

__________________ 

 16:  3، وراجهع الخهالف  568:  4( حكى اإلجما  عنها السيّد العاملي في م تاح الكرام  1)

، وتعهّر  للمسهأل  فهي النكهاح وحكهم  «بال خالف ..»من كتاب البيو  ، وفي  :  17، المسأل  

مهن  59، المسأل   292:  4 نا، ليضاً بالبىالن ، ولكن لم يتعّر  لإلجما  ، راجع الخالف 

،  303:  4، وجههههامع المقاصههههد  246:  2، والسههههرا ر  81:  2كتههههاب النكههههاح ، والمبسههههوط 

 .«محّ  وفاق ..»، وفي  :  212:  3والمسالك 

 .336، وحكاه السيّد المجا د في المنا   :  212:  3( المسالك 2)

، والهدروس  245:  2، وراجهع السهرا ر  568:  4( حكاه السيّد العاملي في م تاح الكرام  3)

3  :268. 

 .569 568:  4، وم تاح الكرام   303:  4( كما علّل  بذلك في جامع المقاصد 4)

د مههههن لقسههههام العقههههو
حيهههههههههههث دخهههههههههههول 
خيههههههههههار اليههههههههههرط 

مههههها ال يدخلههههه  ـ  1 : فيها
 ً  اتّ اقا

مهههههها اختلهههههه   ـ 2
 : في دخول  في 

 الوق ـ ل
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ل ل  بالموثّق  المذكورة في مسهأل  شهرط الواقه  كونٌه  ويمكن االستدال

من لوق  لرضاً ثّم قال »:  السالمعلي لحّق بالوق  عند الحاج  ، و ي قول  
 «: إن احتجُت إليها فأنا لحّق بها ، ثّم مات الرجه  فإنّهها ترجهع فهي الميهرال

. (3)وفي داللتهما  .(2)وقري ؛ منها غير ا  (1)  على المدّعى تأّم ؛

تجههويز  (4)ويظهههر مههن المحكههّي عههن الميههاي  الثالثهه  فههي تلههك المسههأل  
المخال  الذي لُشير إلي  في محكهّي  (6)، ولعلّ   (5)اشتراط الخيار في الوق  

 .(7)السرا ر والدروس 

ولّما حكم الصدق  فالظا ر لنّ  حكم الوق  ، قال فهي التهذكرة فهي بهاب 
ترط في الوق  اإللزام فال يقع لهو شهرط الخيهار فيه  لن سه  ، الوق  : إنّ  يي

 ، انتهى. (8)ويكون الوق  باطالً كالعتق والصدق  

لكههن قههال فههي بههاب خيههار اليههرط : لّمهها الهبهه  المقبوضهه  ، فههإن كانههت 
 ، [(9)المتّه  ]ألجنبّيٍ غير معّوٍ  عنها وال قصد بها القرب  وال تصّرف 

__________________ 

 .612، الحديث  150:  9تهذي  ( ال1)

 .3من لبواب الوقوف ، الحديث  3، الباب  297:  13( راجع الوسا   2)

 .«داللتها»:  «ش»( في 3)

 ، والظا ر لنّها من سهو القلم. «ما يظهر من »زيادة :  «ق»( في 4)

 .595، والنهاي  :  264، المسأل   468، واالنتصار :  652( راجع المقنع  : 5)

الميههاي  »قبهه   «كههّ  واحههد»كههذا فههي النسهه  ، ولعههّ  وجهه  إفههراد الضههمير باعتبههار تقههدير ( 6)

 .«الثالث 

 ( تقدّمت الحكاي  عنهما في الص ح  السابق .7)

 .434:  2( التذكرة 8)

 ، و و سهو من القلم. «الوا  »:  «المتّه »بدل  «ق»( في 9)

 حكم الصدق 
 حكم الوق 
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زمههت. و هه  يههدخلها يجههوز للوا هه  الرجههو  فيههها ، وإن اختههّ  لحههد القيههود ل

 ، انتهى. (1)األقرب ذلك  ؟خيار اليرط
 وظا ره دخول الخيار في الهب  الالزم  حتّى الصدق .

وكيهه  كههان ، فههاألقوأ عههدم دخولهه  فيههها ؛ لعمههوم مهها دّل علههى لنّهه  ال 

، بناًء على لّن المست اد من  كون اللهزوم حكمهاً شهرعيّاً  (2)يُرجع فيما كان هلل 
 نظير الجواز للعقود الجا زة.لما يّ  الصدق  ، 

ولو شّك في ذلك ك ى في عدم سببيّ  ال س  التي يتوقّ  صّح  اشتراط 

الخيهههار عليهههها. وتهههوّ م إمكهههان إثبهههات السهههببيّ  بهههن ا دليههه  اليهههرط واضههه  
 االندفا .

الصل  ، فإّن الظا ر المصّرح ب  في كالم جماعٍ  كالعالّم   : (3) منهو

: دخول الخيار في  مىلقاً ، ب  عن المهذّب البهار  فهي بهاب ـ  (4)في التذكرة 
 .(5)الصل  : اإلجما  على دخول  في  بقوٍل مىلٍق 

 : عدم دخول  في  مىلقاً.ـ  (6)وظا ر المبسوط كالمحكّي عن الخالف 

 (7)وقد تقدّم الت صي  عن التحرير وجامع المقاصد وغاي  المرام 
__________________ 

 .522:  1ة ( التذكر1)

من لبواب الوقهوف والصهدقات ، وغيهره  11، الباب  315:  13( يدّل علي  ما في الوسا   2)

 من األبواب.

 ( لي : من لقسام ما اختل  في .3)

 .522:  1( التذكرة 4)

 .538:  2( المهذّب البار  5)

 من كتاب البيو . 10، المسأل   12:  3، والخالف  80:  2( راجع المبسوط 6)

 .150( تقدّم في الص ح  7)

 ب ـ الصل 
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وال يخلو عن قرٍب ؛ لما تقدّم من اليّك في سببيّ  ال س  لرفهع اإلبهراء لو مها 

 ي يد فا دت .
: عهدم  (1)الضمان ، فإّن المحكّي عن ضمان التهذكرة والقواعهد  منه :و

 .(3)، و و ظا ر المبسوط  [(2)في  ]دخول خيار اليرط 

 قلنا بالتقاي  في . واألقوأ دخول  في  لو
ح به  فهي غايه  المهرام عهدم ثبهوت الخيهار  منه :و الر ن ، فإّن المصهرَّ

؛ ألّن الر ن وثيق ؛ للهدين ، والخيهار ينهافي االسهتيثاق ؛ ولعلّه  لهذا  (4)للرا ن 

، ومرجع  إلى لّن مقتضهى  (6)و و ظا ر المبسوط  (5)استيك  في التحرير 
 عرفاً كونها وثيق ً ، والخيار مناٍف لذلك.طبيع  الر ن شرعاً ب  

وفي  : لّن غاي  األمر كون وضع  على اللزوم ، فال ينافي جواز جعه  

 الخيار بتراضي الىرفين.
 الصرف ، فإّن صري  المبسوط وال ني  والسرا ر عدم دخول منه :و

__________________ 

وكههذا لههو »، وفيهه  :  86:  2، وراجهع التههذكرة  569:  4( حكهاه عنهمهها فههي م تههاح الكرامهه  1)

 .155:  2، والقواعد  «شرط الضامن الخيار لن س  كان باطالً 

 .«ق»( لم يرد في 2)

 .80:  2( راجع المبسوط 3)

،  .. وفهي الهرا ن إشهكال مهن لصهال  الجهواز»، وفيه  :  295:  1 (مخىوط)( غاي  المرام 4)

 .«ق  لدين المرتهن ، ومع حصول الخيار ين ي ال ا دةومن منافات  لعقد الر ن ؛ ألنّ  وثي

 .«وفي الرا ن إشكال»، وفي  :  167:  1( التحرير 5)

 .79:  2( راجع المبسوط 6)

 ج ـ الضمان

 د ـ الر ن

  ـ ـ الصرف
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، مدّعين على ذلك اإلجما . ولعلّ  لما ذكره في التذكرة  (1)خيار اليرط في  

مههن  المقصههود (2): بههأّن ـ  لليههافعي المههانع عههن دخولهه  فههي الصههرف والسههلم
بينهمها علقه ؛ ، ولهو لثبتنها الخيهار  (3)اعتبار التقابض فيهما لن ي ترقا ولم يبهق 

 .(4)بقيت العلق  

والمالزمهه  ممنوعهه ؛ كمهها فههي التههذكرة ؛ ولههذا جههزم فيههها بدخولهه  فههي 
 .(5)الصرف وإن استيكل  لّوالً كما في القواعد 

لبيهههع مههها عهههدا الصهههرف ومىلهههق اإلجهههارة لقسهههام ا : (6) مااان الثالااا:و

والمزارع  والمساقاة وغير ما ذكر من مهوارد الخهالف ، فهإّن الظها ر عهدم 
 .[(7)فيها ]الخالف 

: دخول خيار اليرط في ـ  (8)واعلم لنّ  ذكر في التذكرة تبعاً للمبسوط 

ر إالّ بههأن ييههترط الخيههار فههي وال يتصههوّ  .(9)القسههم  وإن لههم يكههن فيههها ردٌّ 
التراضي القولي بالسهام ، ولّمها التراضهي ال علهي فهال يتصهّور دخهول خيهار 

 اليرط في  ؛ بناًء على وجوب ذكر اليرط في متن العقد.
__________________ 

 .244:  2، والسرا ر  220، وال ني  :  79:  2( المبسوط 1)

 .«ش»، كما في  «من لنّ »، والمناس  :  «ق»( كذا في 2)

 .«ال يبقى»:  «ش»، وفي  «ق»( كذا في 3)

 .522:  1( التذكرة 4)

 .67:  2( القواعد 5)

 ( و و ما يدخل  الخيار قىعاً.6)

 .«ق»( لم يرد في 7)

 .82:  2( المبسوط 8)

 .522:  1( التذكرة 9)

مههههههها يدخلههههههه   ـ 3
خيههههههههههار اليههههههههههرط 

 ات اقا

 ههههه  يهههههدخ  خيهههههار 
اليهههههههههههههرط فهههههههههههههي 

 ؟القسم 
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قلنا بلزومهها مهن ومن  يظهر عدم جريان  ذا الخيار في المعاطاة وإن 
لّول األمههر لو بعههد التلهه  ، والسههّر فههي ذلههك : لّن اليههرط القههولي ال يمكههن 

 ارتباط  باإلنياء ال علي.

ولعلّهه  لميههروعيّ   .(1)وذكههر فيهمهها ليضههاً دخههول الخيههار فههي الصههداق 
 لمث .ال س  في  في بعض المقامات ، كما إذا زّوجها الولّي بدون مهر ا

.  وفي  نظر؛

وذكههر فههي المبسههوط ليضههاً دخههول  ههذا الخيههار فههي السههبق والرمايهه  ؛ 
 .(2)للعموم 

لقههول : واألظهههر بحسهه  القواعههد إناطهه  دخههول خيههار اليههرط بصههّح  

ا التقاي  في العقد ، فمتى شر  التقاي  مع التراضي بعد العقد جاز تراضهيهم
حين العقد على سلىن  لحد ما لو كليهما على ال س  ، فإّن إقدامه  علهى ذلهك 

حين العقد كاٍف في ذلك بعد ما وج  علي  شرعاً القيهام والوفهاء بمها شهرط  

على ن س  ، فيكون لمر اليار  إيّاه بعد العقد بالرضا بما ي عله  صهاحب  مهن 
رضههاه ال علههي ب عهه  ال سهه  وااللتههزام وعههدم االعتههرا  عليهه  قا مههاً مقههام 

 صاحب  ، وإن لم يرٌ  فعالً.

ولّما إذا لم يصّ  التقاي  في  لم يصّ  اشهتراط الخيهار فيه  ؛ ألنّه  إذا لهم 
يثبت تأثير ال س  بعد العقد عن تراٍ  منهما ، فااللتزام حهين العقهد لسهلىن  

 لحد ما علي  ال يحدل له  لثهراً ؛ لمها عرفهت : مهن لّن االلتهزام حهين العقهد ال

ي يد إالّ فا دة الرضا ال علي بعد العقد ب س  صاحب  ، وال يجع  ال س  مؤثّراً 
 شرعيّاً ، وهللا العالم.

__________________ 

 .522:  1، والتذكرة  81:  2( المبسوط 1)

 .81:  2( المبسوط 2)

عههههدم جريانهههه  فههههي 
 المعاطاة

حكهههههههههم الصهههههههههداق 
والسهههههههههههههههههههههههههههههههههبق 

 والرماي 

إناطهههههههههه  دخههههههههههول 
خيههههههههههار اليههههههههههرط 
بصهههههههههّح  التقايههههههههه  

 في العقد
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 خيار الغبن

 (1) البيههع ، و واصههل  الخديعهه  ، قههال فههي الصههحاح :  ههو بالتسههكين فههي

 .(2)بالتحريك في الرلي 

و و في اصىالح ال قهاء : تمليك مال  بمها يزيهد علهى قيمته  مهع جهه  
اآلخر. وتسمي  المملّك غابناً واآلخر م بوناً ، مع لنّ  قد ال يكون ٌخْد ؛ لصالً 

 كما لو كانا جا لين ألج  غلب  صدور  ذه المعاوض  على وج  الٌخْد .
د لو يهنقص : العهو  مهع مالحظه  مها انضهّم إليه  مهن والمراد بما يزي

ما   دينار بأقّ  من  مع اشهتراط الخيهار للبها ع  (3)اليرط ، فلو با  ما يسوي 

، فال غبن ؛ ألّن المبيهع ببيهع الخيهار يهنقص ثمنُه  عهن المبيهع بهالبيع الهالزم ، 
 و كذا غيره من اليروط.

 رط؛ خارج؛ عنوالظا ر لّن كون الزيادة مّما ال يتسام  ب  ش
__________________ 

 .«ال بن»زيادة :  «ش»( في 1)

 .«غبن»، مادة  2172:  6( الصحاح 2)

 .«ما يساوي»:  «ش»، وفي  «ق»( كذا في 3)

ال ههههههههههههههبن ل هههههههههههههه  
 واصىالحا
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 م هوم  ، بخالف الجه  بقيمت .

ثهههّم إّن ثبهههوت الخيهههار بههه  مهههع اليهههرط المهههذكور  هههو المعهههروف بهههين 
، وعن نهه  الحهّق نسهبت  إلهى  (1)ا األصحاب ، ونسب  في التذكرة إلى علما ن

نعهههم ،  .(3)، وعهههن ال نيههه  والمختلههه  اإلجمههها  عليههه  صهههريحاً  (2)اإلماميّههه  

وال يعهدّ ذلهك خالفهاً فهي  .(4)في درس  إنكهاره  سرهقدسالمحكّي عن المحقّق 
 المسأل  ، كسكوت جماعٍ  عن التعّر  ل .

 و و شاذٌّ. .(5)نعم ، حكي عن اإلسكافي منع  

إِالّ أَْن تَُكاوَن تِجااَرةً )واستدّل في التذكرة على  هذا الخيهار بقوله  تعهالى 

قال : ومعلوم؛ لّن الم بون لو عرف الحال لم يهر   (6) (َعْن تَراض  ِمْنُكمْ 
(7). 

علهى وتوجيه  : لّن رضا الم بون بكون مها يأخهذه عوضهاً عّمها يدفعه  مبنهيٌّ 

اشهتريت  هذا »عنواٍن م قوٍد ، و و عدم نقص  عن  في الماليّ  ، فكأن  قال : 
در مهاً تبهيّن لنّه  لهم  (9)فإذا تبيّن لنّ  ال يسوي  «در ماً بدر مٍ  (8)الذي يسوي 

 يكن راضياً ب  عوضاً ، لكن لّما كان الم قود ص  ً 
__________________ 

 .522:  1( التذكرة 1)

 .481وكي  الصدق : ( نه  الحّق 2)

 .44:  5، والمختل   224( ال ني  : 3)

 .275:  3( حكاه اليهيد في الدروس 4)

 .«ويظهر من كالم ابن الجنيد»، بهذه العبارة :  275:  3( حكاه عن  اليهيد في الدروس 5)

 .29( النساء : 6)

 .522:  1( التذكرة 7)

 .«يساوي»:  «ش»( في 8)

 .«يساوي»:  «ش»( في 9)

  الل ب يههههههههاالسههههههههتد
تجاااااااااااااااارة عااااااااااااااان )

علههههى  ههههذا  (تااااراض
 الخيار
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ن ص ات المبيع لم يكن تبيّن فقده كاش اً عن بىالن البيهع ، به  كهان كسها ر م

الص ات المقصودة التي ال يوج  تبيّن فقد ا إالّ الخيار ، فراراً عن استلزام 
لزوم المعامل  إلزام  بما لم يلتزم ولم ير  ب  ، فاآليه  إنّمها تهدّل علهى عهدم 

ر المسهاوي كهان كالرضها لزوم العقهد ، فهإذا حصه  التراضهي بهالعو  ال يه

 السابق ؛ ل حوأ حكم ال ضولي والُمكره.
ويضعّ  بمنع كون الوصه  المهذكور عنوانهاً ، به  لهيا إالّ مهن قبيه  

الداعي الذي ال يوج  تخلّ   شيةاً ، ب  قد ال يكون داعياً ليضاً. كمها إذا كهان 

لخههذ المقصهود ذات المبيههع مههن دون مالحظهه  مقههدار ماليّتهه  ، فقههد يُقههدم علههى 
ء وإن كان ثمن  لضعاف قيمت  والت ت إلى احتمهال ذلهك ، مهع لّن لخهذه اليي

 على وج  التقييد ال يوج  خياراً إذا لم يذكر في متن العقد.

 َوال تَااكُْللُوا أَْمااوالَُكْم بَْياانَُكمْ ) ههذه اآليهه  بقولهه  تعههالى  سههرهقدسولههو لبههدل 

كهان لولهى ، بنهاًء علهى لّن لكه  المهال علهى وجه  الٌخهْد  ببيهع مها  (1) (بِاْلباِ لِ 

يسههوي در مههاً بعيههرةٍ مههع عههدم تسههلّ  المخههدو  بعههد تبههيّن خدعهه  علههى ردّ 

المعامل  وعدم ن وذ ردّه لكُ  المال بالباط  ، لّما مع رضهاه بعهد التبهيّن بهذلك 
 فال يُعدّ لكالً بالباط .

كان حرمه  األكه  حتّهى قبه  تبهيّن الٌخهْد  ، إالّ لنّه   ومقتضى اآلي  وإن

ه للمعامل .  خرج باإلجما  وبقي ما بعد اّطال  الم بون وردِّ
 (إِالّ أَْن تَُكاوَن تِجااَرةً َعاْن تَاراض  )لكن يعار  اآلي  ظا ر قول  تعهالى 

 بناًء على ما ذكرنا : من عدم خروج ذلك عن موضو  التراضي ،
__________________ 

 .188( البقرة : 1)

 األولهههههههههههههههههههههههههههههههههههى
 عليههههههه  االسهههههههتدالل

وال تاااااكللوا )ب يههههه  
 (أموالكم
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فمع التكافؤ يرجع إلى لصال  اللهزوم. إالّ لن يقهال : إّن التراضهي مهع الجهه  

 عن كون لك  ال ابن لمال الم بون الجا   لكالً بالباط . (1)بالحال ال يخرج 
ويمكن لن يقال : إّن آي  التراضي ييم  غير صهورة الٌخهْد  ، كمها إذا 

حهتِمالً لكونه  بأضهعاف قيمته  ، فيهدّل علهى لقدم الم بون على شهراء العهين م

، فيثبهت عهدم الخيهار فهي  (2)ن ي الخيار في  ذه الصورة مهن دون معهارٍ  
البههاقي بعههدم القههول بال صهه  ، فتعههار  مههع آيهه  النهههي ، المختّصهه  بصههورة 

الٌخهههْد  ، اليهههامل  غير ههها بعهههدم القهههول بال صههه  ، فيرجهههع بعهههد تعارضههههما 

 تكافةهما إلى لصال  اللزوم.بضميم  عدم القول بال ص  و
لثبههت  وسههلموآل علي هللاصلىواسههتدّل ليضههاً فههي التههذكرة : بههأّن النبههّي 

ويمكهن لن يمنهع صهّح  حكايه   .(3)الخيار في تلقّي الركبان وإنّما لثبت  لل هبن 

ن اإلماميّهه  ليقبهه  وجود هها فههي الكتهه  المعروفهه  بههي (4)إثبههات الخيههار ؛ لعههدم 
 ضع   االنجبار بالعم .
__________________ 

بعهد لن ذكهر العبهارة بصهي   اإلثبهات وبيههان  سهرهقدس، لكهن قهال اليههيدي  «ق»( كهذا فهي 1)

علهى العبهارة نهاٍش عهن ال له  فهي  سهرهقدسفمها استيهك  به  سهيّدنا األُسهتاذ »: ـ  ال ر  منها

، وراجههع  454،  دايه  الىاله  :  «" قبه " يخهرج"نسهخت  مهن حيهث اشهتمالها علهى كلمه " ال

 .. ، ذي  قول المؤلّ  : إالّ لن يقال 35حاشي  السيّد اليزدي في مبحث الخيارات : 

 .«معارض »:  «ش»( في 2)

 .522:  1( التذكرة 3)

 .«وعدم»:  «ق»، وفي  «ف»ومصّحح   «ش»( كذا في 4)

دل بههه  فهههي مههها اسهههت
التهههههههههههههههههههههههههههههههههذكرة 

 والمناقي  في 



 161  ........................................................................................  نبغلا رايخ

 

قولههه   (2)وغير ههها  (1)تدّل بههه  علهههى ذلهههك فهههي التهههذكرة ولقهههوأ مههها اسههه

، وكأّن وج   (3) «ال ضرر وال ضرار في اإلسالم»:  وسلموآل علي هللاصلى

االستدالل : لّن لزوم مث   ذا البيع وعدم تسلّ  الم بهون علهى فسهخ  ضهرر؛ 
ٍم علي  وإضرار؛ ب  فيكون من يّاً ، فحاص  الرواي  : لّن اليار  لم يحكم بحكه

يكون في  الضرر ولم يسّو  إضهراٌر المسهلمين بعِضههم بعضهاً ، ولهم يمهِض 
 لهم من التصّرفات ما في  ضرر؛ على الممضى علي .

ومن  يظهر صّح  التمّسك لتزلزل كّ ِ عقٍد يكهون لزومه  ضهرراً علهى 

الممضى علي  ، سواًء كان من جه  ال بن لم ال ، وسواًء كان في البيع لم في 
صهههل  ال يهههر المبنهههي علهههى المسهههامح  واإلجهههارة وغير ههها مهههن غيهههره ، كال

 المعاوضات.

 ذا ، ولكن يمكن الخدش  في ذلك : بأّن انت اء اللزوم وثبهوت التزلهزل 
في العقد ال يستلزم ثبوت الخيار للم بون بين الردّ واإلمضاء بكّ ِ الثمن ؛ إذ 

ه في المقدار الزا د ، غايه  يحتم  لن يتخيّر بين إمضاء  العقد بكّ ِ الثمن وردِّ

األمر ثبوت الخيار لل ابن ؛ لتبعّض المال علي  ، فيكون حهال الم بهون حهال 
المههريض إذا اشههترأ بأزيههد مههن ثمههن المثهه  ، وحالهه  بعههد العلههم بالقيمهه  حههال 

الهوارل إذا مهات ذلههك المهريض الميههتري ، فهي لّن له  اسههترداد الزيهادة مههن 

 جههزٍء مههن العههو  ، كمهها عليهه  األكثههر فههي معاوضههات المههريض دون ردّ 
 وإن اعتر  عليهم العالّم  بما حاصل  : لنّ  (4)الميتمل  على المحاباة 
__________________ 

 .522:  1( التذكرة 1)

 وغير ا. 190:  8، والريا   47:  2، والتنقي  الرا ع  224( كما استدّل ب  في ال ني  : 2)

 .10، الباب األّول من لبواب موانع اإلرل ، الحديث  376:  17 ( الوسا  3)

 .474 473:  28، والجوا ر  141:  11( راجع جامع المقاصد 4)

ـ االسهههههههههههتدالل بههههههههههه
ال ضهههههههههههههههرر وال »

 «ضرار

المناقيههههههههههه  فهههههههههههي 
االسهههههههههههههههههههههههههههتدالل 

 المذكور
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اسههترداد بعههض لحههد العوضههين مههن دون ردّ بعههٌض اآلخههر ينههافي مقتضههى 

 .(1)المعاوض  
ويحتم  ليضاً لن يكون ن ي اللزوم بتسهلّ  الم بهون علهى إلهزام ال هابن 

األمرين : من ال س  في الكّ  ، ومن تدار، ما فات علهى الم بهون بهردّ  بأحد

القههدر الزا ههد لو بدلهه  ، ومرجعهه  إلههى لّن للم بههون ال سهه  إذا لههم يبههذل ال ههابن 
الت اوت ، فالمبذول غرام ؛ لما فات على الم بون على تقدير إمضهاء البيهع ، 

ث انتصهرا للميههور ال  ب ؛ مستقلّ ؛ كما في اإليضهاح وجهامع المقاصهد ، حيه

: بههأّن الهبهه  المسههتقلّ  ال ـ  القها لين بعههدم سههقوط الخيههار ببههذل ال هابن للت ههاوت
 .(3)ء ذلك ، وسيجي (2)تُخِرج المعامل ٌ عن ال بن الموج  للخيار 

وما ذكرنا نظير ما اختاره العالّم  فهي التهذكرة واحتمله  فهي القواعهد : 

ي إخبهاره بهرلس المهال فبهذل المقهدار من لنّ  إذا ظهر كذب البها ع مرابحه ً فه
، فإّن مرجهع  هذا إلهى تخييهر البها ع  (4)الزا د مع ربح  ، فال خيار للميتري 

 بين ردّ الت اوت وبين االلتزام ب س  الميتري.

وحاص  االحتمالين : عهدم الخيهار للم بهون مهع بهذل ال هابن للت هاوت ، 
 تيقّن من ثبوت الخيار ل  صورة امتنا  ال ابن من البذل. ولعّ   ذافالم

__________________ 

 .427:  6، والمختل   536:  2( راجع القواعد 1)

 .294:  4، وجامع المقاصد  485:  1( اإليضاح 2)

 ء في الص ح  اآلتي .( سيجي3)

:  2مبحهث المرابحه  فهي القواعهد ، ولم نعثر علي  فهي القواعهد ، راجهع  544:  1( التذكرة 4)

56. 

سهههههههههقوط الخيهههههههههار 
مهههههع بههههههذل ال ههههههابن 
الت ههههههههههههههههههههههههههههههههاوت 

 للم بون
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،  (1) و الوج  في استيكال العالّم  في التذكرة في ثبهوت الخيهار مهع البهذل 

 .(3)كما يظهر من الريا   (2)ب  قول بعٍض بعدم  
ثههّم إّن المبههذول لههيا  بهه ً مسههتقلّ ً حتّههى يقههال : إنّههها ال تُخههِرج المعاملهه  

على ال بن عن كونها ميتمل ً عليه  ، وال جهزًء مهن لحهد العوضهين الميتمل  

حتّههى يكههون اسههترداده مههع العههو  اآلخههر جمعههاً بههين جههزء العههو  وتمههام 
منافياً لمقتضى المعاوض  ، ب   ي غرام ؛ لما لتل   ال ابن علي   (4)المعّو  

ر األرش من الزيادة بالمعامل  ال بنيّ  ، فال يعتبر كون  من عين الهثمن ، نظيه

 في المعي .
ومن  نا ظهر الخدش  فيما في اإليضاح والجامع ، من االستدالل على 

: بههأّن بههذل الت ههاوت ال يُخههِرج ـ  عههدم السههقوط مههع البههذل بعههد االستصههحاب

ى لنّه  لهو دفعه  علهى وجه  المعامل  عن كونها غبنيّ ً ؛ ألنّها  ب ؛ مستقلّ  ، حتّ 
لّن مههن قٌبِههٌ   بهه  ال ههابن ال  [(5)فههي ]االسههتحقاق لههم يحههّ  لخههذه ؛ إذ ال ريهه  

 ، انتهى بمعناه. (6)يسق  خياره 
__________________ 

، نعهم  «ولو دفع ال ابن الت اوت احتم  سهقوط خيهار الم بهون»، وفي  :  523:  1( التذكرة 1)

 .«دفع ال ابن الت اوت فال خيار على إشكالولو »:  (67:  2)في القواعد 

ولنّهه  احتملهه   «قيه »بعههد نسهبت  ذلههك إلههى  (391:  14)( قهال المحقّههق النراقههي فهي المسههتند 2)

 .«و و األقوأ»: ـ  بعض المتأّخرين

 .525:  1( راجع الريا  3)

 .«جزء المعّو  وتمام العو »:  «ش»، وفي  «ق»( كذا في 4)

 .«ق»( لم يرد في 5)

 .295 294:  4، وجامع المقاصد  485:  1( إيضاح ال وا د 6)

المبههههههههههذول لههههههههههيا 
  ب ً مستقلّ ً 

مههههههها اسهههههههتُدّل بههههههه  
علههههى عههههدم سههههقوط 
الخيههههار مههههع البههههذل 

 والمناقي  في 
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، من احتمال كون المبذول غرامه ً لمها لتل ه   (1)وج  الخدش  : ما تقدّم 

 ال ابن على الم بون قد دّل علي  ن ي الضرر.
ولّمهها االستصههحاب ، ف يهه  : لّن اليههّك فههي انههدفا  الخيههار بالبههذل ال فههي 

 ثبوت الخيار على الممتنع دون الباذل.المحتم   (2)ارت اع  ب  ؛ إذ 

ثّم إّن الظها ر لّن تهدار، ضهرر الم بهون بأحهد االحتمهالين المهذكورين 
لولى من إثبات الخيار ل  ؛ ألّن إلزام ال هابن بال سه  ضهرر؛ ؛ لتعلّهق غهر  

النههاس بمهها ينتقهه  إلهههيهم مههن لعههوا  لمهههوالهم خصوصههاً النقههود ، ونقهههض 

لمعارضه  لضهرر الم بهون ، إالّ لنّه  يصهل  ال ر  ضرر؛ وإن لم يبلغ حدّ ا
حههاً ألحههد االحتمههالين المههذكورين علههى مهها اشههتهر مههن تخييههره بههين الههردّ  مرّجِ

واإلمضاء بكّ  الهثمن ، إالّ لن يعهار  ذلهك بهأّن غهر  الم بهون قهد يتعلّهق 

بتملّك عيٍن ذات قيمٍ  ؛ لكون المقصود اقتناء ها للتجّمه  ، وقهد يسهتنك  عهن 
 قيم  اليسيرة للتجّم  ، فتأّم .اقتناء ذات ال

 وقد يستدّل على الخيار بأخباٍر واردةٍ في حكم ال بن :

 السهالمعلي فعن الكافي بسنده إلى إسحاق بن عّمار ، عن لبهي عبهد هللا 
د هللا وعهههن ميّسهههر عهههن لبهههي عبههه .(3) «غهههبن المسترسههه  سهههحت؛ »، قهههال : 

ال ت بن »، وفي روايٍ  لُخرأ :  (4) «غبن المؤمن حرام؛ »، قال :  السالمعلي 

 المسترس  ،
__________________ 

 ( تقدّم آن اً.1)

 .«من»زيادة :  «ش»( في 2)

مههن لبههواب  17، البههاب  363:  12، وعنهه  فههي الوسهها    14، الحههديث  153:  5( الكههافي 3)

 الخيار ، الحديث األّول.

مهن لبههواب الخيههار ،  17، البههاب  364:  12، والوسها    15، الحههديث  153:  5( الكهافي 4)

 .2الحديث 

االسهههههههتدالل علهههههههى 
خيههههههههههههار ال ههههههههههههبن 
باألخبههههههههههههههههههههههههههههههار 
الههههواردة فههههي حكههههم 

 ال بن
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 .(1) «فإّن غبن  ال يح ّ 

وعهههن مجمهههع البحهههرين : لّن االسترسهههال االسهههتةناس والىمأنينههه  إلهههى 
اإلنسهان والثقه  به  فيمها يحدّثه  ، واصهل  السهكون والثبهات ، ومنه  الحهديث : 

غهبن المسترسه  »، ومنه  :  «رس  إلى مسهلم ف بنه  فههو كهذاليّما مسلٍم است»

. (2) «سحت؛   ، انتهى. ويظهر من  لّن ما ذكره لّوالً حديث؛ رابع؛
واإلنصاف : عدم داللتها علهى المهدّعى ؛ فهإّن مها عهدا الروايه  األُولهى 

 تم  كون ال بن ب ت  الباء.ظا رة؛ في حرم  الخيان  في المياورة ، فيح

ولّما الروايه  األُولهى ، فههي وإن كانهت ظها رةً فيمها يتعلّهق بهاألموال ، 
لكههن يحتمهه  حينةههٍذ لن يههراد كههون ال ههابن بمنزلهه  آكهه  السههحت فههي اسههتحقاق 

العقهاب علهى لصهه  العمه  والخديعه  فههي لخهذ المهال. ويحتمهه  لن يهراد كههون 

حقّ  بمنزلهه  السههحت فههي الحرمهه  المقههدار الههذي يأخههذه زا ههداً علههى مهها يسههت
والضمان. ويحتم  إرادة كون مجمو  العو  الميتم  على الزيادة بمنزل  

السحت في تحهريم األكه  فهي صهورةٍ خاّصهٍ  ، و هي اّطهال  الم بهون وردّه 

للمعامل  الم بون فيها. وال ري  لّن الحم  على لحد األّولين لولى ، وال لقهّ  
 دالل .من المساواة للثالث ، فال 

فالعمههدة فههي المسههأل  اإلجمهها  المحكههّي المعتضههد باليهههرة المحقّقهه  ، 

 وحديث ن ي الضرر بالنسب  إلى خصو  الممتنع عن بذل الت اوت.
 ثّم إّن تنقي   ذا المىل  يتّم برسم مسا   :

__________________ 

 .7خيار ، الحديث من لبواب ال 2، الباب  285:  12( الوسا   1)

 .«رس »، مادّة  383:  5( مجمع البحرين 2)

عهههههههههههههدم داللههههههههههههه  
االخبههههههههههههههههههههههههههههههههار 
المههههههههذكورة علههههههههى 

 المدّعى

العمهههههههههههههدة فههههههههههههههي 
 المسأل  اإلجما 
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 مسكلة

 يشتر  في هذا الخيار أمران :

عدم علم الم بهون بالقيمه  ، فلهو علهم بالقيمه  فهال خيهار ، به  ال  األّول :

 الضرر. غبن كما عرفت بال خالٍف وال إشكاٍل ؛ ألنّ  لقدم على
ثّم إّن الظا ر عدم ال هرق بهين كونه  غهافالً مهن القيمه  بهالمّرة لو ملت تهاً 

إليهههها ، وال بهههين كونههه  مسهههبوقاً بهههالعلم وعدمههه  ، وال بهههين الجهههه  المرّكههه  

 والبسي  مع الظّن بعدم الزيادة والنقيص  لو الظّن بهما لو اليّك.
ى المسهامح  علهى وييك  في األخيرين إذا لقدم على المعامله  بانيهاً عله

ء إذا لقدم علي  النقيص  فهو كالعالم ، ب  الياّ، في اليي (1)تقدير الزيادة لو 

بانياً على تحّمل  فهو في حكم العالم من حيث استحقاق المدح علي  لو الهذّم ، 
ء مّمهها يعههذر ال افهه  فيهه  ، ومههن حيههث عههدم معذوريّتهه  لههو كههان ذلههك اليههي

 إلى الضرر ُمقِدم؛ علي . والحاص  : لّن الياّ، الملت ت

ومن لّن مقتضى عموم ن هي الضهرر وإطهالق اإلجمها  المحكهي ثبوته  
 بمجّرد تحقّق الضرر ، خرج المقِدم علي  عن علٍم ، ب  مىلق الياّ، ليا

__________________ 

 .«و»:  «ش»( في 1)

شههههههههههرا   خيههههههههههار 
األّول : جهههههههههههههههههههه   ال بن

 الم بون بالقيم 



 167  ........................................................................................  نبغلا رايخ

ثهار ُمقِدماً على الضرر ، ب  قد يُقِدم برجهاء عدمه  ، ومسهاوات  للعهالم فهي اآل

ممنوع ؛ حتّى في استحقاق المدح والهذّم لهو كهان الميهكو، مّمها يترتّه  عليه  
ذلك عند اإلقدام علي  ، ولذا قد يحص  للياّ، بعهد اّطالعه  علهى ال هبن حاله ؛ 

اخههرأ لههو حصههلت لهه  قبهه  العقههد لههم يُقههدم عليهه . نعههم ، لههو صههّرح فههي العقههد 

 اجعاً إلى إسقاط ال بن.بااللتزام ب  ولو على تقدير ظهور ال بن كان ذلك ر
ومّما ذكرنا يظهر ثبوت الخيار للجا   وإن كان قادراً علهى السهؤال ، 

 .(1)كما صّرح ب  في التحرير والتذكرة 

ولهههو لقهههدم عالمهههاً علهههى غهههبٍن يتسهههام  بههه  فبهههان لزيهههد بمههها ال يتسهههام  
ال يبعد الخيهار. ولهو لقهدم علهى مها ال يتسهام  بالمجمو  من  ومن المعلوم ، ف

 فبان لزيد بما يتسام  ب  من رداً لو بما ال يتسام  ، ف ي الخيار وج ؛.

ثههّم إّن المعتبههر القيمهه  حههال العقههد ، فلههو زادت بعههده ولههو قبهه  اّطههال  
ا حصلت في ملك  الم بون على النقصان حين العقد لم ين ع ؛ ألّن الزيادة إنّم

والمعاملهه  وقعههت علههى ال ههبن. ويحتمهه  عههدم الخيههار حينةههٍذ ؛ ألّن التههدار، 

حص  قب  الردّ ، فهال يثبهت الهردّ الميهرو  لتهدار، الضهرر ، كمها لهو بهرئ 
المعيوب قب  االّطال  على عيب  ، ب  في التذكرة : لنّ  مهما زال العي  قب  

 .(2)العلم لو بعده قب  الردّ سق  حّق الردّ 

ولشك  من  مها لهو توقّه  الملهك علهى القهبض فهارت ع ال هبن قبله  ؛ ألّن 
 الملك قد انتق  إلي  حينةٍذ من دون نقٍص في قيمت .

__________________ 

 .523:  1، والتذكرة  166:  1( التحرير 1)

 .541:  1( التذكرة 2)

ثبههههههههههوت الخيههههههههههار 
للجا هههههههههههههههههههههه  وإن 
كهههههان قهههههادراً علهههههى 

 السؤال

المعتبهههههههههر القيمههههههههه  
 حال العقد
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مه  فهي نعم ، لو قلنا بوجوب التقابض بمجّرد العقد كما صّرح به  العالّ 

يثبت الخيار ؛ لثبوت الضرر بوجوب إقبها  الزا هد فهي مقابله   (1)الصرف 
 الناقص. لكن ظا ر الميهور عدم وجوب التقابض.

ولو ثبت الزيادة لو النقيص  بعد العقد ، فإنّ  ال عبرة بهما إجماعهاً كمها 

 .(2)في التذكرة 
بعلم الوكيه  فهي مجهّرد العقهد ، به  العبهرة بعلهم الموّكه   ثّم إنّ  ال عبرة

وجهله . نعهم ، لهو كهان وكهيالً فهي المعامله  والمسهاوم  ، فمهع علمه  وفههر  

صّح  المعامل  حينةٍذ ال خيار للموّكِ  ، ومع جهل  يثبت الخيار للموّكِ  ، إالّ 
ل   يقهّرره له . وإذا يعقد علهى لزيهد منهها و (3)لن يكون عالماً بالقيم  وبأّن موّكِ

ه  خاّصه ً ، إالّ لن يكهون وكهيالً مىلقهاً  ثبت الخيار في عقد الوكي  فهو للموّكِ

 .(4)بحيث ييم  مث  ال س  ، فإنّ  كالولّي حينةٍذ 
ثّم إّن الجه  إنّما يثبت باعتراف ال هابن ، وبالبيّنه  إن تحقّقهت ، وبقهول 

لصهال  اللهزوم ، مهع لنّه  مدّعي  مع اليمين ؛ ألصال  عدم العلم الحاكم  علهى 

قد يتعّسهر إقامه  البيّنه  علهى الجهه  ، وال يمكهن لل هابن الحله  علهى علمه  ، 
 لجهل  بالحال ، فتأّم .

 ذا كلّ  إذا لم يكن الم بون من ل   الخبرة بحيث ال يخ ى علي  القيم  

 إالّ لعارٍ  من غ لٍ  لو غير ا ، وإالّ فال يقب  قول  كما في
__________________ 

 .171:  1، والتحرير  510:  1( التذكرة 1)

 .523:  1( التذكرة 2)

 .«وكيل »:  «ش»( في 3)

 .«وقد مّر ذلك ميروحاً في خيار المجلا»زيادة :  «ش»( في 4)

عههههدم العبههههرة بعلههههم 
الوكيههههههههههههه  فهههههههههههههي 

 مجّرد الصي  
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 .(2)والمسالك  (1)الجامع 

وقد ييك  بأّن  ذا إنّما يوج  عدم قبول قول  مهن حيهث تقهديم الظها ر 
ر لن يصير مدّعياً من جهه  مخال ه  قوله  للظها ر ، على األص  ، ف اي  األم

لكن المدّعى لّما تعّسر إقام  البيّن  علي  وال يُعرف إالّ من قِبٌل  يُقب  قول  مهع 

 اليمين ، فليكن  ذا من  ذا القبي .
تقههديم الظهها ر جعهه  مدّعيهه  مقبههول القههول  (3)إالّ لن يقههال : إّن معنههى 

يجهري عليه  جميهع لحكهام المهدّعى حتّهى فهي بيمين  ، ال جع  مخال ه  مهدّعياً 

ال ترأ لنّههم لهم يحكمهوا بقبهول قهول لقبول قول  إذا تعّسر علي  إقام  البيّن  ، 
 ؟مدّعي فساد العقد إذا تعّسر علي  إقام  البيّن  على سب  ال ساد

 مع لّن عموم تلك القاعدة ثّم اندراج المسأل  فيها محّ  تأّمٍ .

ولو اختل ا في القيم  وقت العقد لو في القيم  بعده مهع تعهذّر االسهتعالم 
 ، فالقول قول منكر سب  ال بن ؛ ألصال  عدم الت يّر ، ولصال  اللزوم.

ومن  يظهر حكم ما لو اتّ قا على الت يّهر واختل ها فهي تهأري  العقهد. ولهو 

د الواقهع علهى الزا هد عهن ُعلم تأري  الت يّهر فاألصه  وإن اقتضهى تهأّخر العقه
 القيم  ، إالّ لنّ  ال يثبت ب  وقو  العقد على الزا د حتّى يثبت ال بن.

 كون الت اوت فاحياً ، فالواحد ب  االثنان في : (4) الشر  الثاني
__________________ 

 .294:  4( جامع المقاصد 1)

 .204:  3( المسالك 2)

 .«إّن مقتضى»:  «ش»( في 3)

 .«األمر الثاني»:  «ش»( في 4)

لهههههههو اختل ههههههها فهههههههي 
قههههههههههههت القيمهههههههههههه  و

 العقد

:  اليهههههههرط الثهههههههاني
كههههههههههون الت ههههههههههاوت 

 ً  فاحيا
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 العيرين ال يوج  ال بن.

 : ما ال يت ابن الناس بمثل .ـ  وحدّه عندنا كما في التذكرة
وحكى فيها عن مالهك : لّن الت هاوت بالثلهث ال يوجه  الخيهار وإن كهان 

،  (1) لم ييهد ل  لص  في اليهر  بأكثر من الثلث لوجب . وردّه : بأنّ  تخمين؛ 

 انتهى.
والظا ر لنّ  ال إشكال في كون الت اوت بالثلث ب  الربع فاحيهاً. نعهم ، 

ء اإلشكال في الخما ، وال يبعد دعوأ عدم مسامح  الناس في  ، كما سيجي

 .(2)التصري  ب  من المحقّق القّمي في تصويره ل بن كال المتبايعين 
ثّم الظا ر لّن المرجهع عنهد اليهّك فهي ذلهك  هو لصهال  ثبهوت الخيهار ؛ 

ألنّ  ضرر؛ لم يُعلم تسام  الناس في . ويحتم  الرجهو  إلهى لصهال  اللهزوم ؛ 

 ألّن الخارج  و الضرر الذي يُناقش في  ، ال مىلق الضرر.
نههاط فههي ء؛ ، و ههو : لّن ظهها ر األصههحاب وغيههر م لّن المبقههي  نهها شههي

الضرر الموج  للخيار كون المعامل  ضرريّ ً مع قىع النظر عن مالحظه  

حال لشخا  المتبايعين ؛ ولذا حدّوه بما ال يت ابن ب  الناس لو بالزا هد علهى 
 .(3)الثلث ، كما عرفت عن بعض العاّم  

مالحظه  الضهرر بالنسهب  إلهى شهخص  (4)وظا ر حديث ن هي الضهرر 

 ا ب  على عدم وجوب شراء ماء الوضوء بمبلغٍ كثيرٍ الواقع  ؛ ولذا استدلّو
__________________ 

 .523:  1( التذكرة 1)

 .173ء في الص ح  ( سيجي2)

:  (584:  3)( و ههو مالههك ، كمهها تقههدم عههن التههذكرة آن ههاً ، ولكههّن المحكههي عنهه  فههي الم نههي 3)

 التحديد بالثلث.

 .«ل ق المستدّل علي  في لبواب ا»زيادة :  «ش»( في 4)

حههههههههههههد الت ههههههههههههاوت 
 ال احش

المنهههههههاط  مههههههها  هههههههو
رر فههههههههههههي الضهههههههههههه
 الموج  للخيار
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،  (1)إذا لضّر بالمكلّ  ووجوب شرا   بذلك المبلغ على من ال يضّر ب  ذلك 

 مع لّن لص  شراء الماء بأضعاف قيمت  معامل ؛ ضرريّ ؛ في حّق الكّ .
والحاصهه  : لّن العبههرة إن كههان بالضههرر المههالي لههم يجهه  شههراء مههاء 

صههي  فههي الوضههوء بأضههعاف قيمتهه  ، وإن كانههت بالضههرر الحههالي تعههيّن الت 

 خيار ال بن بين ما يضّر بحال الم بون وغيره.
واألظهر اعتبار الضرر المالي ؛ ألنّ  ضرر؛ في ن س  من غير مدخليٍّ  

إنّمها خهرج بهالنّص ؛  (2)لحال اليخص. وتحّمل  في بعهض المقامهات كهالتيّمم 

لوضهوء فهي ال هر  ولذا لجاب فهي المعتبهر عهن اليهافعي المنكهر لوجهوب ا
 .(3): بأّن الضرر ال يعتبر مع معارض  النّص ـ  المذكور

ويمكن ليضاً لن يلتزم الضرر المالي في مقام التكلي  ، ال لتخصهيص 

عموم ن ي الضرر بالنّص ، به  لعهدم كونه  ضهرراً بمالحظه  مها بإزا ه  مهن 
يه  مههاء بعهد شهرا   صهلوات هللا عل السهالمعلي األجهر ، كمها ييهير إليه  قوله  

 .(4) «إّن ما ييترأ ب  مال؛ كثير؛ »وضو   بأضعاف قيمت  : 

 نعم ، لو كان الضرر مجح اً بالمكلّ  انت ى بأدل  ن ي الحرج ، ال دلي 
__________________ 

:  2، والسهيّد الىباطبها ي فهي الريها   132:  1( كما استدّل ب  ال اض  المقداد في التنقي  1)

293. 

 .«ش»في المثال ، ولذا لسقى  مصّح  ( ال يخ ى ما 2)

 .370 369:  1( المعتبر 3)

من لبهواب  26، الباب  998:  2، وعن  في الوسا    1276، الحديث  406:  1( التهذي  4)

 التيّمم ، ذي  الحديث األّول.

األظههههههههر اعتبهههههههار 
 الضرر المالي
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إالّ إذا كهان  (2)الضرر المالي فهي التكهالي  ال يتحقّهق  (1)ن ي الضرر ، فن ي 

 تحّمل  حرجاً.
 إشكال :

ذكر في الروض  والمسالك تبعاً لجامع المقاصهد فهي لقسهام ال هبن : لّن 

 ، انتهى. (3)الم بون إّما لن يكون  و البا ع لو الميتري لو  ما 

فيقع اإلشكال فهي تصهّور غهبن كهّ ٍ مهن المتبهايعين معهاً. والمحكهّي عهن 
ق  على الروض  ما حاصل  اسهتحال  ذلهك ، حيهث ال ضالء في تعلي (4)بعض 

قال : قد عرفت لّن ال بن فهي طهرف البها ع إنّمها  هو إذا بها  بأقهّ  مهن القيمه  

السوقيّ  ، وفي طرف الميتري إذا اشهترأ بأزيهد منهها ، وال يت هاوت الحهال 
بكون الثمن والمثمن من األثمان لو العرو  لو مختل ين ، وحينةٍذ فال يعقه  

معاً م بونين ، وإالّ لزم كون الهثمن لقهّ  مهن القيمه  السهوقيّ  ولكثهر ، كونهما 

 و و محال؛ ، فتأّم  ، انتهى.
وقد تعّر  غير واحهٍد مّمهن قهارب عصهرنا لتصهوير ذلهك فهي بعهض 

 ال رو  :
 في جواب من سأل  نينمنها : ما ذكره المحقّق القّمي صاح  القوا

__________________ 

 ، لكنّ  ال يال م السياق. «فيبقى»:  «فن ي»بدل  «ق»( في 1)

 .«ال يكون»:  «ال يتحقّق»بدل  «ش»( في 2)

 .295:  4، وجامع المقاصد  205:  3، والمسالك  467:  3( الروض  3)

التوني صاح  الوافي  ، ذكره فهي  ( و و المولى لحمد بن محّمد التوني لخو المولى عبد هللا4)

، راجهع الروضه   «والم بون إّما البا ع لو الميهتري»تعليق  على الروض  ذي  قول اليارح : 

 .378:  1 (الىبع  الحجريّ )البهيّ  

تصهههههههههوير ال هههههههههبن 
مههههههههههن الىههههههههههرفين 

 ال في واإلشك

الوجههههههههههههههههههههههههههههههههههوه 
المههههههههههذكورة فههههههههههي 

 : تصوير ذلك
ـ مههههههها ذكهههههههره  1

 المحقّق القّمي
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عن  ذه العبارة من الروضه  قهال : إنّهها ت هر  فيمها إذا بها  متاعه  بأربعه  

نيهه  دنههانير معتقههداً لنّههها تسههوي تههوامين مههن ال لههوس علههى لن يعىيهه  عنههها ثما
لربع  توامين ، ثّم تبيّن لّن المتا  يسوي خمسه  تهوامين ولّن الهدنانير تسهوي 

خمس  توامين إالّ ُخمساً ، فصار البا ع م بوناً من كون الثمن لقّ  مهن القيمه  

السههوقيّ  بُخمهها تومههان ، والميههتري م بونههاً مههن جههه  زيههادة الههدنانير علههى 
فالبهها ع م بههون؛ فههي لصهه  البيههع ، والميههتري م بههون؛ فيمهها  لربعهه  تههوامين ،

،  (1)التزم  من إعىاء الدنانير عن الثمن وإن لم يكن م بوناً في لصه  البيهع 

 انتهى.
لقههول : الظهها ر لّن مثهه   ههذا البيههع الميههروط بهههذا اليههرط يالحهه  فيهه  

جمو  العقد واليهرط ، كمها لهو بها  شهيةاً حاص  ما يص  إلى البا ع بسب  م

يسوأ خمس  درا م بدر مين على لن يخي  له  ثوبهاً مهع فهر  كهون لُجهرة 
الخياط  ثالث  درا م ، ومن  نا يقال : إّن لليروط قسهىاً مهن العهو . وإن 

مهدخ  له  فهي زيهادة الهثمن ،  (2)لبيت إالّ عهن لّن اليهرط معامله ؛ مسهتقلّ ؛ فهال 

بن كّ ٍ من المتبايعين فهي معاملهٍ  واحهدةٍ. لكهن الحهّق خرج ذلك عن فر  غ
 ما ذكرنا : من وحدة المعامل  وكون ال بن من طرٍف واحٍد.

منها : ما ذكره بعض المعاصرين ، مهن فهر  المسهأل  فيمها إذا بها  و

والميهتري فهي اآلخهر شيةين في عقٍد واحٍد بثمنين ، ف بن البا ع فهي لحهد ما 
(3). 

__________________ 

 .48، المسأل   60 59:  2( جامع اليتات 1)

 .«وال»:  «ش»( في 2)

 .44:  23( ذكره صاح  الجوا ر في الجوا ر 3)

المناقيههههه  فهههههي مههههها 
ذكهههههههههره المحقّهههههههههق 

 القّمي

ـ مههههههها ذكهههههههره  2
بعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههض 
المعاصههههههههههههههههههههههرين 

 والمناقي  في 
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و ههذا الجههواب قريهه ؛ مههن سههابق  فههي الضههع  ؛ ألنّهه  إن جههاز الت كيههك 

  ال سهه  فههي بينهمها عنههد فههر  ثبهوت ال ههبن ألحههد ما خاّصه ً حتّههى يجههوز له
العههين الم بههون فيههها خاّصهه ً ، فهمهها معاملتههان مسههتقلّتان كههان ال ههبن فههي كههّ  

ألحد ما خاّص ً ، فال وج  لجع   ذا قسماً ثالثاً لقسمي غبن  (1)واحدةٍ منهما 

البها ع خاّصه ً والميهتري خاّصهه ً. وإن لهم يجهز الت كيهك بينهمهها لهم يكهن غههبن؛ 
للنقيص  في اآلخر ، ومع عدم المساواة لصالً مع تساوي الزيادة في لحد ما 

 فال بن من طرٍف واحٍد.

اليام  لصهورة خهروج  منها : لن يراد بال بن في المقسم معناه األعمّ و
العين الميا دة سابقاً على خالف ما شا ده لو خروج ما لخبهر البها ع بوزنه  

د لطلههق ال ههبن علههى  ههذا المعنههى األعههّم العالّمهه  فههي علههى خههالف خبههره ، وقهه

، وعلى  ذا المعنى األعّم تحقّهق ال هبن فهي  (3)واليهيد في اللمع   (2)القواعد 
 كّ ٍ منهما.

الثانيين إرادة ما  (5)والمحقّق  (4)و ذا حسن؛ ، لكن ظا ر عبارة اليهيد 

 روه ب .عنون ب   ذا الخيار و و ال بن بالمعنى األخّص على ما فسّ 
منها : ما ذكره بعض؛ : من لنّ  يحص  ب ر  المتبايعين وقهت العقهد و

 كما إذا حصر العسكر البلد وفُر  قيم  الىعام خارج البلد في مكانين ،
__________________ 

 .«منها»:  «ش»( في 1)

 .22:  2( القواعد 2)

 .113( اللمع  الدميقيّ  : 3)

 .203:  3( المسالك 4)

 .294:  4( جامع المقاصد 5)

ـ لن يهههههههههههراد  3
بهههههههههههال بن معنهههههههههههاه 
األعههههههّم والمناقيهههههه  

 في 

ـ مههههههها ذكهههههههره  4
بعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههض 

 والمناقي  في 
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ضع  قيمت  في البلد ، فاشترأ بعض ل   البلد من وراء سور البلهد طعامهاً 

من العسكر بثمٍن متوّسٍ  بين القيمتين ، فالميتري م بون؛ لزيادة الثمن علهى 
 .(1)قيم  الىعام في مكان  ، والبا ع م بون؛ لنقصان  عن القيم  في مكان  

ويمكن ردّه بأّن المبيع بعد العقد باٍق على قيمته  حهين العقهد ، وال غهبن 

فيهه  للميههتري مهها دام فههي محههّ  العقههد ، وإنّمهها نزلههت قيمتهه  بقههبض الميههتري 
ونقل  إيّاه إلى مكان الرخص. وبالجمل  ، الىعهام عنهد العقهد ال يكهون إالّ فهي 

 محّ ٍ واحٍد ل  قيم ؛ واحدة؛.

منها : ما ذكره في م تاح الكرام  : من فرض  فيما إذا ادّعى ك ٌّ مهن و
كمهها إذا بيههع ثههوب؛ ب ههرٍس بظههّن المسههاواة ، ثههّم ادّعههى كهه ٌّ  المتبههايعين ال ههبن ،

م ليرجهع إليه  ،  منهما نقص ما في يهده عّمها فهي يهد اآلخهر ، ولهم يوجهد المقهّوِ

 منهما في ما وص  إليه  ، قهال : ويتصهّور غبنهمها فتحال ا ، فيثبت ال بن لك ٍّ 
في لحد العوضين ، كما لهو تبايعها شهيةاً بما ه  در هم ، ثهّم ادّعهى البها ع كونه  

م يرجهع إليه   يسوي بمأتين والميتري كون  ال يسوأ إالّ بخمسهين ، وال مقهّوِ

 ، انتهى. (2)فتحال ا ، ويثبت ال س  لكّ ٍ منهما 
، مههع لّن  (3)الزم التحههال  عههدم ال ههبن ألحههد ما  وفيهه  : لّن الظهها ر لنّ 

 الكالم في ال بن الواقعي دون الظا ري.

 واألولى من  ذه الوجوه  و الوج  الثالث ، وهللا العالم.
__________________ 

 ( لم نعثر على  ذا البعض.1)

 .574:  4( م تاح الكرام  2)

 .«في المعامل  لصالً »:  «ألحد ما»بدل  «ش»( في 3)

ـ مههها ذكهههره فهههي  5
الكرامهههههههه  م تههههههههاح 

 والمناقي  في 

الوجههههههههه   األولهههههههههى
 الثالث



 5كتاب المكاس  / ج   ...........................................................................  176

 مسكلة

ظهور ال بن شرط؛ شرعيٌّ لحدول الخيار ، لو كاش ؛ عقليٌّ عن ثبوت  

 ؟حين العقد

وجههههان ، منيهههؤ ما اخهههتالف كلمهههات العلمهههاء فهههي فتهههاويهم ومعاقهههد 
 إجماعهم واستدالالتهم.

وغير ا  و األّول ، وفهي  (1)فظا ر عبارة المبسوط وال ني  واليرا ع 
 ال ني  : اإلجما  على لّن ظهور ال بن سب ؛ للخيار.

الثاني. وفي التذكرة : لّن ال بن سهب ؛ لثبهوت  (2)وظا ر كلمات آخرين 

فهإّن  (4) «ال يسهق   هذا الخيهار بالتصهّرف»وقهولهم :  .(3)الخيار عند علما نا 
 ظا ر؛ في ثبوت . (5)وط المراد التصّرف قب  العلم بال بن ، وعدم السق

__________________ 

 .22:  2، واليرا ع  224، وال ني  :  87:  2( راجع المبسوط 1)

 .190:  8، والريا   121:  1( مث  ظا ر المختصر 2)

 .522:  1( التذكرة 3)

:  2، وغايهه  المههراد  67:  2، والقواعههد  374:  1، واإلرشههاد  22:  2( كمهها فههي اليههرا ع 4)

 .572:  4وراجع م تاح الكرام   ، 99

 .«عدم سقوط »:  «ش»( في 5)

ظههههههههههههههور  ههههههههههههه  
ال هههههههههههبن شهههههههههههرط؛ 
لو  شههههههههههههههههههههههههههرعيٌّ 
 كاش  عقلي؟
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فههي صههّح  التصههّرفات الناقلهه  فههي  (1)ومّمهها يؤيّههد األّول : لنّهههم اختل ههوا 
زمان الخيار ولم يحكموا ببىالن التصهّرفات الواقعه  مهن ال هابن حهين جهه  

وانتقهال الم بهون بعهد ظههور غبنه  بن وذ ها  (2)الم بون ، ب  صّرح بعضههم 

 إلى البدل.
علهى  هذا الخيهار  (4)وال نيه   (3)ويؤيّده ليضهاً : االسهتدالل فهي التهذكرة 

إنّهههم بالخيههار إذا »فههي حههديث تلقّههي الركبههان :  وسههلموآل علي هللاصلىبقولهه  

فإّن ظا ره حهدول الخيهار بعهد الهدخول الموجه  لظههور  (5) «دخلوا السوق
 ال بن.

 ذا ، ولكن ال يخ ى إمكان إرجا  الكلمات إلهى لحهد الهوجهين بتوجيه  

 ما كان منها ظا راً في المعنى اآلخر.
: لنّ  إن لُريد بالخيار السلىن  ال عليّ  التهي يقتهدر بهها  (6)وتوضي  ذلك 

 ظهور ال بن.على ال س  واإلمضاء قوالً لو فعالً ، فال يحدل إالّ بعد 

وإن لُريد ب  ثبوت حّقٍ للم بهون لهو علهم به  لقهام بمقتضهاه ، فههو ثابهت؛ 
 قب  العلم ، وإنّما يتوقّ  على العلم إعمال  ذا الحّق ، فيكون حال

__________________ 

 1، والريها   466:  3، والروضه   295:  4( راجع ت صي  األقوال في جهامع المقاصهد 1)

 .572:  4كرام  ، وم تاح ال 525: 

 23، والجهوا ر  207و  206:  3( لم نعثر على من صّرح بذلك ، نعم صّرح في المسالك 2)

، وغير ما : بعدم سقوط خيار الم بون بتصرف ال ابن ، ب  ي س  ويرجع إلى المثه  لو  50: 

 القيم .

 ، ولكن لم يذكر في  ل   الحديث. 522:  1( التذكرة 3)

 .224( ال ني  : 4)

 ، باب النهي عن تلقّي السلع. 348:  5راجع السنن الكبرأ للبيهقي  (5)

 .«فاألولى لن يقال»على  ذه العبارة ، وكت  بدلها في الهامش :  «ف»( ُشى  في 6)

مههههههها يؤيّهههههههد كونههههههه  
 ً  شرطاً شرعيّا

ان إرجههههههههها  إمكههههههههه
الكلمهههههههههههات إلهههههههههههى 

 لحد الوجهين
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الجا ههه  بموضهههو  ال هههبن كالجا ههه  بحكمههه  لو بحكهههم خيهههاري المجلههها لو 

 .(1)الحيوان لو غير ما 
   للخيار :ثّم إّن اآلثار المجعول

السلىن  ال عليّ  ، كالسهقوط بالتصهّرف ، فإنّه  ال  (2)بين ما يترتّ  على 

ء ، ومنه  التله  ؛ فهإّن يكون إالّ بعد ظهور ال بن ، فال يسق  قبل  كما سيجي
كهون »الظا ر لنّ  قب  ظهور ال بن من الم بون اتّ اقاً ولو قلنا بعمهوم قاعهدة 

لمثه  خيهار ال هبن ، كمها جهزم به   «ار له التل  في زمان الخيهار مّمهن ال خيه

 .(4)وتردّد في  آخر  (3)بعض؛ 
 وبين ما يترتّ  على المعنى الثاني كإسقاط  بعد العقد قب  ظهوره.

وبههين مهها يتههردّد بههين األمههرين كالتصههّرفات الناقلهه  ، فههإّن تعلههيلهم المنههع 

ت ً لحهّق ذي الخيهار مهن ال هبن ظها ر؛ فهي ترتّه  ال منهع علهى عنها بكونها م ّوِ
 وجود ن ا الحّق وإن لم يعلم ب .

مههن منههع مههن التصههّرف فههي زمههان الخيههار بمضههّي  (5)وُحكههُم بعههِض 

التصّرفات الواقع  من ال ابن قب  علم الم بون ، يظههر منه  لّن المنهع ألجه  
 التسلّ  ال علي.

 والمتّبع دلي  كّ ِ واحٍد من تلك اآلثار ، فقد يظهر من  ترتّ  األثر
__________________ 

 .«غير ا»:  «ق»، وفي  «ش»( كذا في 1)

 .«تلك»زيادة :  «ش»( في 2)

 ( لم نعثر علي .3)

 .318و  297:  4( تردّد في  المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4)

 ( لم نق  علي .5)

 ثمرة الوجهين
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على ن ا الحّق الواقعي ولو كان مجههوالً لصهاحب  ، وقهد يظههر منه  ترتّبه  

 على السلىن  ال عليّ .
وتظهر ثمرة الوجهين ليضاً فيما لو فسه  الم بهون الجا ه  اقتراحهاً لو 

 بظّن وجود سبٍ  معدوٍم في الواقع فصادف ال بن.

 ثّم إّن ما ذكرناه في ال بن من الوجهين جاٍر في العي .
ليا الوجه ُ األّول ، قهال : وقد يستظهر من عبارة القواعد في باب التهد

 (2)قبه  علمه  بالتهدليا  [(1)عنهده ]وكذا يعني ال ردّ لو تعيّبت األمه  المدلّسه  

، فإنّه  ذكهر فهي جهامع المقاصهد : لنّه  ال فهرق بهين تعيّبهها قبه  العلهم  (انتهى)
وبعده ؛ ألّن العي  مضمون على الميتري. ثّم قال : إالّ لن يقال : إّن العي  

 .(3)غير مضموٍن على الميتري لثبوت الخيار بعد العلم 

وظا ره عدم ثبوت الخيار قب  العلم بالعيه  ؛ لكهون العيه  فهي زمهان 
الخيار مضموناً على مهن ال خيهار له . لكهن االسهتظهار المهذكور مبنهيٌّ علهى 

 (4)ء عدم العمهوم شمول قاعدة التل  مّمن ال خيار ل  لخيار العي  ، وسيجي

 .إن شاء هللا تعالى
ولّمهها خيههار الر يهه  : فسههيأتي لّن ظهها ر التههذكرة حدوثهه  بالر يهه  ، فههال 

 .(5)يجوز إسقاط  قبلها 
__________________ 

 والمصدر. «ش»من  «( عنده1)

 .77:  2( القواعد 2)

 .354:  4( راجع جامع المقاصد 3)

 .181 179( انظر الجزء السادس ، الص ح  4)

 .258 ( انظر الص ح 5)

 ثمرة اُخرأ

الوجهههههههههههههههههههههههههههههههان 
المههههههههذكوران فههههههههي 
ال هههههههههبن جاريهههههههههان 

 في العي 

حكهههههههههههههم خيهههههههههههههار 
 الر ي 
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 يسقط هذا الخيار بكُمور :

 (1)إسهقاط  بعهد العقهد ، و هو قهد يكهون بعهد العلهم بهال بن ، وال  أحدها :

مههع  (2)إشههكال فههي صههّح  إسههقاط  بههال عههوٍ  مههع العلههم بمرتبهه  ال ههبن ، وال 
 كههان ، فاحيههاً كههان لو الجههه  بههها إذا لسههق  ال ههبن المسههبَّ  عههن لّي مرتبهه ٍ 

 لفحش.

ولههو لسههقى  بههزعم كههون الت ههاوت عيههرةً فظهههر ما هه ً ، ف ههي السههقوط 
: من عدم طي  ن س  بسقوط  ذا المقدار من الحّق ، كما لو لسق   (3)إشكال؛ 

حّق ِعرٍ  بزعم لنّ  شتم؛ ال يبلغ القذف ، فتبيّن كونه  قهذفاً. ومهن لّن الخيهار 

الت ههاوت الههذي ال يتسههام  بهه  وال تعههدّد فيهه  ،  لمههر؛ واحههد؛ مسههبَّ ؛ عههن مىلههق
 فيسق  بمجّرد اإلسقاط ، والقذف وما دون  من اليتم حقّان مختل ان.

__________________ 

 .«فال»:  «ش»( في 1)

 .«ال»شى  على  «ن»( في 2)

 .«وجهان»:  «ش»( في 3)

مسهههههههقىات خيهههههههار 
 ال بن :

ـ إسههههقاط  بعههههد  1
 العقد
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ولّما اإلسهقاط بعهوٍ  بمعنهى المصهالح  عنه  به  ، فهال إشهكال فيه  مهع 

 علم بمرتب  ال بن لو التصري  بعموم المرات .ال
ولو لطلق وكان لإلطالق منصرف؛ ، كما لو صال  عن ال هبن المحقَّهق 

في المتا  الميترأ بعيرين بدر م ، فإّن المتعارف من ال هبن المحتٌمه  فهي 

مث   ذه المعامل   و كون الت اوت لربع ً لو خمسه ً فهي العيهرين ، فيصهال  
 در م.عن  ذا المحتم  ب

فلو ظهر كون الت اوت ثماني  عير ، ولّن المبيع يسوي در مين ، ف ي 

 بىالن الصل  ؛ ألنّ  لم يقع على الحّق الموجود.
لو صّحت  مع لزوم  ؛ لما ذكرنها : مهن لّن الخيهار حهّق واحهد؛ له  سهب ؛ 

 واحد؛ و و الت اوت الذي ل  لفراد؛ متعدّدة؛ فإذا لسقى  سق .

ألّن الخيهار الهذي صهال  عنه  باعتقهاد لّن عوضه   لو صّحت  متزلزالً ؛
المتعارف در م؛ تبيّن كون  مّما يبذل في مقابله  لزيهد مهن الهدر م ، ضهرورة 

لنّ  كلّما كان الت اوت المحتم  لزيد يبذل في مقابل  لزيد مّما يبذل فهي مقابله  

ن فهرق فهي ال هبن بهي (2)، وال  [(1)فيحص  ال بن في المصهالح  ]لو كان لقّ  
 كون  للجه  بمقدار ماليّت  مع العلم بعين  ، وبين كون  ألج  الجه  بعين .

 .[(4)فتأّم  ]، و ذا  و األقوأ  [(3)وجوه؛ ]

 ً  ولّما إسقاط  ذا الخيار بعد العقد قب  ظهور ال بن ، فالظا ر ليضا
__________________ 

 .«ق»( لم يرد في 1)

 .«إذ ال»:  «ش»( في 2)

 .«ق»( لم يرد في 3)

 .173 172( تقدّم في الجزء الثالث : 4)

 هههههههههههههه  يجههههههههههههههوز 
اسهههههههههههههقاط  هههههههههههههذا 
الخيهههههههههههههار قبههههههههههههه  

 ظهور ال بن؟
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جهوازه ، وال يقهدح عهدم تحقّهق شهرط  بنهاًء علهى كهون ظههور ال هبن شههرطاً 

لحههدول الخيههار ؛ إذ يك ههي فههي ذلههك تحقّههق السههب  المقتضههي للخيههار ، و ههو 
إسههقاط المسههبَّ  قبهه   ال ههبن الههواقعي وإن لههم يعلههم بهه . و ههذا كههاٍف فههي جههواز

ط عههن الضههمان ، وكبههراءة  حصههول شههرط  ، كههإبراء المالههك الههودعيَّ الم ههّرِ

البا ع من العيوب الراجع  إلى إسقاط الحّق المسبَّ  عهن وجود ها قبه  العلهم 
بها. وال يقدح فهي المقهام ليضهاً كونه  إسهقاطاً لمها لهم يتحقّهق ؛ إذ ال مهانع مهن 

لممنو  عن  في العقود فضالً عن اإليقاعهات ، ذلك إالّ التعليق وعدم الجزم ا

و و غير قادحٍ  نا ، فإّن الممنو  من   هو التعليهق علهى مها ال يتوقّه  تحقّهق 
م هوم اإلنياء علي  ، ولّما ما نحن في  وشبه  مث  طالق ميكو، الزوجيّ  ، 

 وإعتاق ميكو، الرقّيّ  منّجزاً ، واإلبراء عّمها احتمه  االشهت ال به  فقهد تقهدّم

، ومنهه  البههراءة عههن العيههوب  (2): لنّهه  ال مههانع منهه   (1)فههي شههرا   الصههي   
 المحتمل  في المبيع وضمان دٌٌر، المبيع عند ظهوره مستحقّاً لل ير.

نعم ، قد ييك  األمر مهن حيهث العهو  المصهال  به  ، فإنّه  ال بهدّ مهن 

ال  عنه  ٍء إلهى المصهٍء بإزا   و و غير معلوٍم ، فاألولى ضّم شهيوقو  شي
صهالحتك عهن »المجهول التحقّق ، لو ضّم سا ر الخيهارات إليه  بهأن يقهول : 

، ولههو تبههيّن عههدم ال ههبن لههم يقّسهه  العههو  عليهه  ؛ ألّن  «كههّ  خيههاٍر لههي بكههذا

 المعدوم إنّما دخ  على تقدير وجوده ، ال منّجزاً باعتقاد الوجود.
__________________ 

 .«لعقد معلّق عليها في الواقع من دون تعليق المتكلّمألّن م هوم ا»زيادة :  «ش»( في 1)

 .«يختصّ »:  «ش»( في 2)
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اشتراط سقوط الخيار في متن العقد ، واإلشكال  الثاني من المسقطات :

في  من الجهات المذكورة  نا ، لو المتقدّم  في إسقاط الخيارات المتقدّم  قهد 

 نها.ُعلم الت ّصي ع
بهذا الخيار وخيار الر ي  ، و و  (1)نعم ،  نا وج ؛ آخر للمنع مختصٌّ 

 لزوم ال رر من اشتراط إسقاط .
قال في الدروس في  هذا المقهام مها ل ظه  : ولهو اشهترطا رفعه  لو رفهع 

احتم  ال رق بهين  ، انتهى. ثمّ  (2)خيار الر ي  ، فالظا ر بىالن العقد لل رر 

 الخيارين : بأّن ال رر في ال بن سه  اإلزال .
، وتٌهٌردّد  (3)وٌجٌزم الصيمري في غايه  المهرام بهبىالن العقهد واليهرط 

 .(4)في  المحقّق الثاني ، إالّ لنّ  استظهر الصّح  

ولعّ  توجي  كالم اليهيد  و : لّن ال هرر باعتبهار الجهه  بمقهدار ماليّه  
بص ات  ؛ ألّن وج  كون الجه  بالص ات غرراً  هو رجوعه   المبيع كالجه 

إلى الجه  بمقدار ماليّت  ؛ ولذا ال غرر مهع الجهه  بالصه ات التهي ال مهدخ  

 لها في القيم .
 لكن األقوأ الصّح  ؛ ألّن مجّرد الجه  بمقدار الماليّ  لو كان غرراً 

__________________ 

 ير في بعض األل اظ.، مع تقديم وتأخ 276:  3( الدروس 1)

لي )ولهو شهرط فهي العقهد سهقوط  هذه الثالثه  »، وفيه  :  288:  1 (مخىوط)( غاي  المرام 2)

 .«بى  اليرط والعقد على الخالف (خيار العي  وال بن والر ي 

 .303 302:  4( جامع المقاصد 3)

 وما بعد ا. 258ء في الص ح  ( سيجي4)

اشهههههههههههتراط ـ  2
سههههقوط  فههههي مههههتن 

 العقد

دعههههههههههوأ لهههههههههههزوم 
ال هههههههههههههرر مهههههههههههههن 
إسهههههههههقاط الخيهههههههههار 

 ودفع 
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، وليضاً فإّن ارت ا  ال هرر عهن  هذا البيهع لم يصّ  البيع مع اليّك في القيم  

ليا ألج  الخيار حتّى يكون إسقاط  موجباً لثبوت  ، وإالّ لم يصّ  البيع ، إذ 
ال يجدي في اإلخراج عن ال رر ثبوت الخيار ؛ ألنّ  حكهم؛ شهرعيٌّ ال يرت هع 

ب  موضو  ال رر ، وإالّ لصّ  كّ  بيعٍ غهررّيٍ علهى وجه  التزلهزل وثبهوت 

 ، كبيع المجهول وجوده والمتعذّر تسليم .الخيار 
ولّمهها خيههار الر يهه  ، فاشههتراط سههقوط  راجههع؛ إلههى إسههقاط اعتبههار مهها 

اشترطاه من األوصاف في العين ال ير المر يّه  ، فكأنهمها تبايعها سهواًء وجهد 

فيها تلك األوصاف لم ال ، فصّح  البيع موقوف ؛ على اشتراط تلك األوصاف 
 معنى إل ا ها الموج  للبىالن.، وإسقاط الخيار في 

مع احتمال الصّح   نا، ليضاً ؛ ألّن مرجهع إسهقاط خيهار الر يه  إلهى 

التزام عدم تأثير تخلّه  تلهك اليهروط ، ال إلهى عهدم التهزام مها اشهترطاه مهن 
األوصاف ، وال تنافي بين لن يُقدم على اشتراء العين بانيهاً علهى وجهود تلهك 

ء تمههام م ال سهه  لههو تخلّ هت ، فتأّمهه . وسههيجياألوصهاف ، وبههين االلتههزام بعهد

 .(1)الكالم في خيار الر ي  
من حيث ]وكي  كان ، فال لرأ إشكاالً في اشتراط سقوط خيار ال بن 

. [(2)لزوم ال رر   ؛ إذ لو لم يير  الخيار في ال بن لصالً لم يلزم من  غرر؛

ون بأحد التصّرفات المسقى  للخيارات المتقدّم  تصّرف الم ب الثال: :
 بعد علم  بال بن.

__________________ 

 .«ق»( لم يرد في 1)

 .600و  588:  4، وراجع م تاح الكرام   68:  23( كما ادّعاه في الجوا ر 2)

ـ تصهههههههههههّرف  3
بعهههههههههههد  الم بههههههههههون
 العلم بال بن
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ويدّل عليه  مها دّل علهى سهقوط خيهاري المجلها واليهرط به  مهع عهدم 

ّص بخيههار الحيهوان و هو : إطهالُق بعههض ورود نهّصٍ فيهمها واختصها  الهن
معاقد اإلجما  بأّن تصّرف ذي الخيار فيما انتق  إلي  إجازة؛ وفيما انتق  عن  

العلّ ُ المست ادة من النّص في خيار الحيوان المستدّل بهها فهي  (2) ، و (1)فس ؛ 

 كلمات العلماء على السقوط ، و ي الرضا بلزوم العقد.
ن ي الضرر وإّما اإلجما  ، واألّول منتهٍ  ، فإنّه   مع لّن الدلي   نا إّما

ال يجهري مهع الرضها به  بعهده. ولّمها  (3)كما ال يجري مع اإلقدام عليه  كهذلك 

 اإلجما  فهو غير ثابٍت مع الرضا.
إالّ لن يقههال : إّن اليههّك فههي الرفههع ال الههدفع ، فيستصههح  ، فتأّمهه . لو 

 «بالتصهّرف  ذا الخيهار ال يسهق  إنّ »ندّعي لّن ظا ر قولهم فيما نحن في  : 

شمول  للتصّرف بعد العلم بال بن واختصا   ذا الخيار من بهين الخيهارات 
 بذلك.

لكّن اإلنصاف عدم شمول التصّرف في كلماتهم لما بعد العلم بهال بن ، 

وغرضهم من تخصيص الحكم بههذا الخيهار لّن التصهّرف مسهق ؛ لكهّ  خيهاٍر 
ما في العي  والتدليا سوأ  ذا الخيهار. ويؤيّهد ولو وقع قب  العلم بالخيار ك

ذلك ما اشتهر بيهنهم : مهن لّن التصهّرف قبه  العلهم بالعيه  والتهدليا ملهزم؛ ؛ 

لداللت  علهى الرضها بهالبيع فيسهق  الهردّ ، وإنّمها يثبهت األرش فهي خصهو  
 العي  لعدم دالل  التصّرف على الرضا بالعي .

__________________ 

 .«عموم»ة : زياد «ش»( في 1)

 .«فكذلك»:  «ش»( في 2)

 .207:  3( المسالك 3)
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وكي  كان ، فاختصا  التصّرف ال ير المسق  فهي كالمههم بمها قبه  

 العلم ال يكاد يخ ى على المتتبّع في كلماتهم.
 (1)نعم ، لم لجد لهم تصريحاً بذلك عدا ما حكي عهن صهاح  المسهالك 

الهدلي  للسهقوط فهال ينب هي االستيهكال ، مع لنّه  إذا اقتضهى  (2)وتبع  جماع ؛ 

بهه  ربمهها يستيههك  فههي حكمهههم بعههدم السههقوط  .(3)مههن جههه  تههر، التصههري  
بالتصّرف قب  العلم مع حكمهم بسقوط خيار التدليا والعي  بالتصّرف قب  

العلم. واالعتذار بالنّص إنّما يتّم في العيه  دون التهدليا ، فإنّه  ميهتر،؛ مهع 

ّص ، ومقتضى القاعدة في حكهم التصهّرف قبه  العلهم خيار ال بن في عدم الن
 فيهما واحد؛.

والتحقيق لن يقال : إّن مقتضى القاعدة عدم السقوط ؛ لبقهاء الضهرر ، 

 وعدم دالل  التصّرف مع الجه  على الرضا بلزوم العقد وتحّم  الضرر.
، وادّعي علي  اإلجما   (4)نعم ، قد ورد النّص في العي  على السقوط 

 مع لّن ضرر السقوط في  متداٌر،؛ باألرش وإن كان ن ا إمسا، ، (5)
__________________ 

، ولهم نعثهر علهى غيهره ، نعهم جهاء فهي مجمهع  395:  14( صّرح به  النراقهي فهي المسهتند 1)

ولّمهها تصههّرف الم بههون فههي مههال ال ههابن فيحتمهه  ذلههك ليضههاً ؛ ألّن الجههه  »:  404:  8ال ا ههدة 

 .525:  1د في الريا  ، ونحوه ما ور «عذر

لكن االستيكال مهن جهه  تهر، » كذا :  «ش»، ووردت في  «ق»( كذا وردت العبارة في 2)

 .«التصري  مع وجود الدلي  مّما ال ينب ي

 من لبواب الخيار. 16، الباب  362:  12( الوسا   3)

 .626 : 4، وراجع م تاح الكرام   183:  5، والمختل   222( ادّعاه في ال ني  : 4)

 .«العين»:  «ش»( في 5)
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قد يكون ضهرراً ، فهإن تهّم دليه ؛ فهي التهدليا ليضهاً قلنها به  ، وإالّ  (1)المعي  

 وج  الرجو  إلى دلي  خياره.
ثّم إّن الحكم بسقوط الخيار بالتصّرف بعهد العلهم بهال بن مبنهيٌّ علهى مها 

الرضهها  تقههدّم فههي الخيههارات السههابق  : مههن تسههليم كههون التصههّرف دلههيالً علههى

بلزوم العقد ، وإالّ كان الالزم في غير مها دّل فعهالً علهى االلتهزام بالعقهد مهن 
 لفراد التصّرف ، الرجو  إلى لصال  بقاء الخيار.

تصههّرف الميههتري الم بههون قبهه  العلههم بههال بن  الرابااع ماان المسااقطات :

ح به   لملك على وج  اللزوم كالبيع والعتق.تصّرفاً مخرجاً عن ا فإّن المصهرَّ
 و سقوط خيهاره حينةهٍذ ، وقيه  : إنّه   (3)ومن تأّخر عن   (2)في كالم المحقّق 

 و و كذلك بين المتأّخرين. .(4)الميهور 

نعم ، ذكر اليي  في خيار الميتري مرابح ً عند كهذب البها ع : لنّه  لهو 
 .(5)ق  الردّ  لك السلع  لو تصّرف فيها ، س

 والظا ر اتّحاد  ذا الخيار مع خيار ال بن ، كما يظهر من جامع
__________________ 

 .22:  2( اليرا ع 1)

، وال اضه  المقهداد  99:  2، واليهيد فهي غايه  المهراد  523:  1( مث  العالّم  في التذكرة 2)

 4، وانظهر م تهاح الكرامه   376 : 2، وابن فهد الحلّي في المهذّب البهار   48:  2في التنقي  

 :572. 

،  74:  3، والمحههدل الكاشههاني فههي الم ههاتي   465:  3( قالهه  اليهههيد الثههاني فههي الروضهه  3)

 .525:  1والسيّد الىباطبا ي في الريا  

 .143:  2( المبسوط 4)

 .«وال يبى »:  «ش»( في 5)

ـ تصهههههههههههّرف  4
الميهههههههههههههههههههههههههههههتري 
الم بههههههون تصههههههّرفاً 
مخرجهههههههههههاً عهههههههههههن 

 الملك
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فراجهع  «العهينالخيهار بتله   (1)وال يسق  »المقاصد في شرح قول الماتن : 
(2). 

بعههدم إمكههان اسههتدراك  مههع  (3)واسههتدّل علههى  ههذا الحكههم فههي التههذكرة 

الخروج عن الملك. و و بظا ره ميك ؛ ؛ ألّن الخيهار غيهر ميهروٍط عنهد م 

 بإمكان ردّ العين.
لهم يهدّل علهى الخيهار ، به   «ن ي الضهرر»ويمكن لن يوّج  بأّن حديث 

ن فيها ، فإذا امتنع ردّ ها ، فهال دليه  علهى المتيقّن من  جواز ردّ العين الم بو

جواز فس  العقد ، وتضّرر الم بون من جه  زيادة الثمن معاٌر ؛ بتضهّرر 
ال ابن بقبول البدل ، فإّن دفع الضرر من الىرفين إنّما يكون بتسلّ  الم بون 

على ردّ العين ، فيكون حال  من حيث إّن ل  القبول والردّ حاٌل العالم بهال بن 

  المعامل  في لّن ل  لن ييتري ولن يتر، ، وليا  كذا بعد خروج العهين قب
عهن ملكه  ؛ مههع لّن إخهراج الم بهون العههيٌن عهن ملكه  التههزام؛ بالضهرر ، ولههو 

 جهالً من  ب .

 ههذا ، ولكههن اعتههر  علههيهم شههيخنا اليهههيد قههدّس روحهه  السههعيدة فههي 
التصّرف ثابت؛ مهع بما توضيح  : لّن الضرر الموج  للخيار قب   (4)اللمع  

التصّرف ، والتصّرف مع الجه  بالضرر ليا إقداماً علي  ؛ لما عرفت من 

لّن الخارج عن عموم ن ي الضرر لهيا إالّ صهورة اإلقهدام عليه  عالمهاً به  ، 
فيج  تدار، الضرر باسترداد ما دفع  من الثمن الزا د بردّ ن ها العهين مهع 

 ت خصوصيّ  العينبقا ها على ملك  وبدلها مع عدم  ، وفوا
__________________ 

 .318:  4( جامع المقاصد 1)

 .523:  1( التذكرة 2)

 .128( راجع اللمع  الدميقيّ  : 3)

 .«المبيع »زيادة :  «ش»( في 4)



 189  ........................................................................................  نبغلا رايخ

إن كانههت مثليّه ً فههال ضهرر بتبههدّلها  (1)علهى ال ههابن لهيا ضههرراً ؛ ألّن العهين 

يع يدّل على إرادة قيمتها ، فهال ضهرر بمثلها ، وإن كانت قيميّ ً فتعريضها للب
لصالً ، فضالً عن لن يعار  ب  ضرر زيادة الثمن على القيم  ، خصوصاً 

 مع اإلفراط في الزيادة.

واإلنصههاف لّن  ههذا حسههن؛ جههدّاً ، لكههن قههال فههي الروضهه  : إن لههم يكههن 
 .(2)الحكم إجماعاً 

كالم مهن لقول : والظا ر عدم  ؛ ألنّك عرفت عدم عنوان المسأل  في 

 تقدّم على المحقّق فيما تتبّعُت.
ثّم إّن مقتضى دلي  الميهور عدم ال هرق فهي الم بهون المتصهّرف بهين 

 البا ع والميتري.

قهال فهي التحريهر بعههد لن صهّرح بثبهوت الخيههار للم بهون با عهاً كههان لو 
 ً ، ومقتضههى  (3) «بالتصههّرف مههع إمكههان الههردّ وال يسههق  الخيههار »: ـ  ميههتريا

إطالقه  عههدم ال ههرق بههين الناقهه  الههالزم ، وبههين فههّك الملههك كههالعتق والوقهه  ، 

 وبين المانع عن الردّ مع البقاء على الملك كاالستيالد ، ب  ويعّم التل .
 فإن لرادوا قصرٌ  .(4)وعن جماعٍ  : تخصيص العبارة بالميتري 

__________________ 

، ولكن لم نعثر في  على دعوأ اإلجمها  ، ولعلّهها تسهت اد  466:  3راجع الروض  البهيّ   (1)

 .«لكن لم لق  على قا ٍ  ب »من عبارة : 

 .166:  1( التحرير 2)

وقههد صههّرح األكثههر بههأّن المههراد بهه  »:  572:  4( قههال السههيّد العههاملي فههي م تههاح الكرامهه  3)

،  376:  2، والمههذّب البهار   22:  2اجهع اليهرا ع ، ولهم نعثهر علهى غيهره ، ور «الميهتري

 .192:  8، والريا   128واللمع  : 

:  3، واليههيد الثههاني فهي الروضهه   376:  2( مهنهم : ابهن فهههد الحلّهي فههي المههذّب البههار  4)

 .292 291:  1 (مخىوط)، والصيمري في غاي  المرام  472 471

ال فههههههههههههرق فههههههههههههي 
الم بهههههههههههههههههههههههههههههههون 
المتصهههههههّرف بهههههههين 
البهههههههههههههههههههههههههههههههههههههها ع 

 والميتري
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ن يبنى على مخال ت  لعموم دلي  الخيار الحكم علي  فال يُعرف ل  وج ؛ ، إالّ ل

 ، لعني ن ي الضرر ، فيقتصر على مورد اإلجما .
ثّم إّن ظا ر التقييد بصورة امتنا  الهردّ ، وظها ر التعليه  بعهدم إمكهان 

الههردّ : مههن لّن الناقهه  الجهها ز ال يمنههع  (1)االسههتدرا، مهها صههّرح بهه  جماعهه ؛ 

بالخيار إذا فسخ  ، فضالً عهن مثه  التهدبير والوصهيّ  مهن التصهّرفات ال يهر 
الموجب  للخروج عن الملك فعالً. و و حسن؛ ؛ لعموم ن ي الضرر ، ومجّرد 

 الخروج عن الملك ال يُسق  تدار، ضرر ال بن.

الهالزم لعيهٍ  لو  ولو اتّ ق زوال المانع كموت ولد لُّم الولد وفس  العقد
غبٍن ف ي جواز الردّ وجههان : مهن لنّه  مهتمّكن؛ حينةهٍذ ، ومهن اسهتقرار البيهع. 

وربمها يُبنيهان علهى لّن الزا ه  العا هد كالهذي لهم يهُزل لو كالهذي لهم يٌعُهد. وكهذا 

الوجهان فيما لو عاد إلي  بناقهٍ  جديهد ، وعهدم الخيهار  نها لولهى ؛ ألّن العهود 
 ال س  برفع السب  السابق.  نا بسبٍ  جديد ، وفي

 وفي لحوق اإلجارة بالبيع قوالن :

 .(3)ولبي العبّاس  (2)من امتنا  الردّ ، و و مختار الصيمري 
ومههن لّن مههورد االسههتثناء  ههو التصههّرف المخههِرج عههن الملههك ، و ههو 

 .(4)المحكّي عن ظا ر األكثر 
__________________ 

لو  .. سواء كهان وارداً علهى العهين»، وفي  :  291:  1 (مخىوط)ي غاي  المرام ( اختاره ف1)

 .«على المنافع كاإلجارة

 .377:  2( اختاره في المهذّب البار  2)

 .575:  4( حكاه السيّد العاملي في م تاح الكرام  3)

 .«فتأّم »زيادة :  «ش»( في 4)

الناقههههههه  الجههههههها ز ال 
يمنههههههههههههههع الههههههههههههههردّ 
بالخيهههههههههههههههههههههههههار اذا 

 فسخ 

لهههههههههو اتّ هههههههههق زوال 
 المانع

 هههههههههههههه  تلحههههههههههههههق 
 االجارة بالبيع؟
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توّج  الردّ ؛ وكذا لو لم يعلم ولو لم يعلم بال بن إالّ بعد انقضاء اإلجارة 

 ب  حتّى ان س  البيع.
وفي لحوق االمتزاج مىلقاً لو في الجمل  بالخروج عن الملك وجهوه؛ ، 

لقوا ههها اللحهههوق ؛ لحصهههول اليهههرك  ، فيمتنهههع ردّ العهههين الهههذي  هههو مهههورد 

و ت يّهرت بالزيهادة العينيّه  لو االستثناء ، وكذا لو ت يّرت العين بالنقيص  ، ول
الحكميّهه  لو مههن الجهتههين ، فههاألقوأ الههردّ فههي الوسههىى بنههاًء علههى حصههول 

  ذا كلّ  في تصّرف الم بون. .(1)اليرك  في غير ا المانع  عن ردّ العين 

  ال وج  لسقوط خيهار الم بهون به  ، ولّما تصّرف ال ابن ، فالظا ر لنّ 
وحينةٍذ فإن فس  ووجد العين خارجه ً عهن ملكه  لزومهاً بهالعتق لو الوقه  لو 

لو مههن لصههلها  (2)البيههع الههالزم ، ف ههي تسههلّى  علههى إبىههال ذلههك مههن حينههها 

 كالمرتهن والي يع لو رجوع  إلى البدل ، وجوه؛ :
 الم بهون ثابهت؛ بأصه  من وقو  العقد في متعلّق حّق ال يهر ، فهإّن حهقّ 

المعامل  ال بنيّ  ، وإنّمها يظههر له  بظههور السهب  ، فله  الخيهار فهي اسهترداد 

العين إذا ظهر السب  ، وحيث وقع العقد في ملك ال ابن ، فال وجه  لبىالنه  
 من رلٍس.

ومن لّن وقو  العقد في متعلّق حّق ال ير يوج  تزلزل  مهن رلٍس كمها 

البيهع األّول تلقهّي الملهك مهن ال هابن الهذي وقهع  في بيع الر ن ومقتضى فس 
 البيع مع  ، ال من الميتري الثاني.

 ومن لنّ  ال وج  للتزلزل ، إّما ألّن التصّرف في زمان خيار
__________________ 

 .«حين »:  «ش»( في 1)

 .«المتصّرف»شى  على  «ف»ال ير ، وفي :  «ش»( في 2)

 هههههههههههههه  يلحههههههههههههههق 
االمتهههههههههههههههههههههههههههههزاج 
بهههههههههالخروج عهههههههههن 

 الملك؟

 تصّرف ال ابن
لههههههو كههههههان المبيههههههع 
خارجههههاً عههههن ملههههك 
ال ههههههههههابن بالعقههههههههههد 

 الالزم
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فيسهتردّ  (2)ء فهي لحكهام الخيهار مها سهيجيالمتصّرف صهحي ؛ الزم ك (1)غير 

ال اس  البدل ، وإّما لعدم تحقّق الخيار قب  ظهور ال بن فعالً على وجٍ  يمنع 
من تصّرف ٌمن علي  الخيار ، كما  و ظا ر الجماع   نا وفي خيهار العيه  

قب  ظهوره ، فإّن غير واحهٍد مّمهن منهع مهن تصهّرف غيهر ذي الخيهار بهدون 

في  حكم بلزوم العقود الواقع  قب  ظهور ال بن والعيه   (3)ل  إذن  لو استيكا
 .(5)و ذا  و األقوأ ، وستأتي تتّم ؛ لذلك في لحكام الخيار  .(4)

وكذا الحكم لو حص  مانع؛ من ردّه كاالستيالد ، ويحتم   نا تقديم حّق 

 الخيار ؛ لسبق سبب  على االستيالد.
ثههّم إّن مقتضههى مهها ذكرنهها جريههان الحكههم فههي خههروج المبيههع عههن ملههك 

ال ابن بالعقد الجا ز ؛ ألّن معنى جوازه تسلّ  لحهد المتعاقهدين علهى فسهخ  ، 

لّمهها تسههلّ  األجنبههّي و ههو الم بههون ، فههال دليهه  عليهه  بعههد فههر  وقههو  العقههد 
 صحيحاً.

 ق  مّما يمكن إبىال  كالبيع بخياٍر الزموفي المسالك : لو كان النا
__________________ 

 .150 144( انظر الجزء السادس ، الص ح  1)

 .«استيك »:  «ش»( في 2)

( لم نعثر على قا ٍ  ب  صراح ً ، نعم يظهر مّمن حكم بعدم سهقوط خيهار الم بهون بتصهّرف 3)

، وجههامع  377:  2ي المهههذّب البههار  ال ههابن ولنّهه  يلزمهه  المثهه  لو القيمهه  بعههد ال سهه  ، كمهها فهه

 وغير ا. 206:  3، والمسالك  295:  4المقاصد 

 .154( انظر الجزء السادس ، الص ح  4)

 .«وإن تعذّر»:  «ش»( في 5)

لهههههو حصههههه  مهههههانع؛ 
 من الردّ 

لهههههو خهههههرج المبيهههههع 
عهههههن ملهههههك ال هههههابن 

 بالعقد الجا ز
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 .(2)فٌسٌخ  الم بون  (1)بال س  ، فإن امتنع فٌٌسٌخ  الحاكم ، فإن امتنع 

لعين في ملك  ، وإّما ويمكن النظر في  : بأّن فس  الم بون إّما بدخول ا
بههدخول بههدلها ، فعلههى األّول ال حاجهه  إلههى ال سهه  حتّههى يههتكلّم فههي ال اسهه  ، 

 وعلى الثاني فال وج  للعدول عّما استحقّ  بال س  إلى غيره.

اللهّم إالّ لن يقال : إنّ  ال منافهاة ؛ ألّن البهدل المسهتحّق بال سه  إنّمها  هو 
علهى ال هابن تحصهيلها ، لكهن ذلهك إنّمها للحيلول  ، فإذا لمكن ردّ العين وج  

علهى ملهك الم بهون ، ولّمها مهع عدمه  وتملّهك الم بهون  (3)يتّم مع كهون العهين 

 للبدل فال دلي  على وجوب تحصي  العين.
ثّم على القول بعدم وجوب ال س  في الجا ز ، لو اتّ ق عود الملك إليه  

فإن كان ذلك قب  فس  الم بهون فالظها ر  (4) ز لو الالزم ل س ٍ في العقد الجا

وجوب ردّ العين. وإن كان بعهده ، فالظها ر عهدم وجهوب ردّه ؛ لعهدم الهدلي  
 بعد تملّك البدل.

ولو كان العود بعقٍد جديد فاألقوأ عدم وجوب الردّ مىلقاً ؛ ألنّه  ملهك؛ 

السهابق بعهد ارت هها   جديهد تلقّهاه مهن مالكه  ، وال اسه  إنّمهها يملهك بسهب  ملكه 
 السب  الناق .

ولو تصّرف ال ابن تصهّرفاً م يّهراً للعهين ، فإّمها لن يكهون بالنقيصه  لو 

 بالزيادة لو باالمتزاج.
__________________ 

 ، مع ت اوت في بعض األل اظ. 206:  3( المسالك 1)

 .«باقي »زيادة :  «ش»( في 2)

 .«ش»في  «في العقد الجا ز لو الالزم»لم ترد عبارة ( 3)

 .«ق»( لم يردا في 2) ( و4)

لهههههههو اتّ هههههههق عهههههههود 
الملههههههههههههههك إلههههههههههههههى 

 ال ابن

تصهههههههّرف ال هههههههابن 
تصهههههههههّرفاً م يّهههههههههراً 

 للعين



 5كتاب المكاس  / ج   ...........................................................................  194

 

فههإن كههان بالنقيصهه  : فإّمهها لن يكههون نقصههاً يوجهه  األرش ، وإّمهها لن 
 يكون مّما ال يوجب .

فههإن لوجهه  األرش لخههذه مههع األرش ، كمهها  ههو مقتضههى ال سهه  ؛ ألّن 

ٍء من العو  ، فإذا ردّ تمام العو  وج  ردّ مجمو  ال ا ت مضمون؛ بجز
ببدله  ، ومثه  ذلهك مها لهو تله  بعهض  (1) [منه ]المعهّو  ، فيتهدار، ال ا هت 

 العين.

ٍء. ومنه  مها لهو وجهد العهين وإن كان مّما ال يوج  شهيةاً ، ردَّه بهال شهي
 مستأجرةً ، فإّن على ال اس  الصبر إلى لن ينقضي مدّة اإلجهارة ، وال يجه 

المن عهه  المسهتوفاة بالنسههب  إلههى بقيّه  المههدّة بعههد  (2)عههو  ]علهى ال ههابن بهذل 

ال س  ؛ ألّن المن ع  من الزوا د المن صل  المتخلّل  بين العقهد وال سه  ، فههي 
ملك؛ للم سوخ علي  ، فالمن عه  الدا مه  تابعه ؛ للملهك المىلهق ، فهإذا تحقّهق فهي 

تم  ان ساخ اإلجارة في بقيّ  المدّة ؛ ألّن زماٍن ٌمِلٌك من ع ٌ العين بأسر ا. ويح

ملك من ع  الملك المتزلزل متزلزل؛ ، و و الذي جزم ب  المحقّق القّمهي فيمها 
وفيه  نظهر؛ ؛ لمنهع تزلهزل  .(3)إذا فس  البها ع بخيهاره الميهروط له  فهي البيهع 

 ملك المن ع .

ف نعههم ، ذكههر العالّمهه  فههي القواعههد فيمهها إذا وقههع الت اسهه  ألجهه  اخههتال
المتبههايعين : لنّهه  إذا وجههد البهها ع العههين مسههتأجرةً كانههت األُجههرة للميههتري 

 ، وقّرره (4)الموجر ووج  علي  للبا ع لُجرة المث  للمدّة الباقي  بعد ال س  
__________________ 

 «ق»( لم يردا في 1)

 «ق»( لم يردا في 2)

 .203، المسأل   432 431:  3( راجع جامع اليتات 3)

 .96:  2القواعد ( 4)

إن كهههههههان الت ييهههههههر 
 بالنقيص 
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 ء ما يمكن لن يكون فارقاً بين المقامين.، وسيجي (1)على ذلك شّراح الكتاب 

وإن كان الت يير بالزيادة : فهإن كانهت ُحكميّه ً محضه  كقصهارة الثهوب 
م  وتعليم الصنع  ، فالظا ر ثبهوت اليهرك  فيه  بنسهب  تلهك الزيهادة ، بهأن تقهوَّ

ا وال معهها وتؤخههذ النسهب . ولههو لههم يكهن للزيههادة مهدخ  فههي زيههادة العهين معههه

ٍء لمحدثها ؛ ألنّ  إنّما عم  في مال  ، وعمل  لن س  القيم  ، فالظا ر عدم شي
غير مضموٍن على غيره ، ولم يحص  من  في الخهارج مها يقابه  المهال ولهو 

 في ضمن العين.

 عيناً محضاً كال رس : ولو كانت الزيادة
ف ي تسلّ  الم بون على القلع بال لرٍش ، كما اختاره فهي المختله  فهي 

لو عدم تسلّى  عليه  مىلقهاً ، كمها عليه  الميههور ، فيمها إذا رجهع  (2)الي ع  

 با ع األر  الم روس  بعد ت ليا الميتري.
  فهي وقي  به (3)لو تسلّى  علي  مع األرش كما اختاره في المسالك  نا 

 وجوه؛ : (4)الي ع  والعاري  

 من لّن ص   كون  منصوباً المستلزم  لزيادة قيمت  إنّما  ي عبارة؛ 
__________________ 

 .760:  4، وم تاح الكرام   446:  4، وجامع المقاصد  521:  1( راجع إيضاح ال وا د 1)

 .356:  5( راجع المختل  2)

 .469:  3صرح ب  في الروض   ( لم نعثر علي  في المسالك ، نعم3)

 .383و  61:  6، وم تاح الكرام   260:  3و ،  173:  2( راجع اليرا ع 4)

إن كهههههههان الت ييهههههههر 
 بالزيادة

لههههو كانههههت الزيههههادة 
 ً  كال رس عينا



 5كتاب المكاس  / ج   ...........................................................................  196

عن كون  في مكاٍن صار ملكاً لل ير ، فال حهّق لل هرس ، كمها إذا بها  لرضهاً 

ميه ول  بمالهه  وكههان مالهه  فههي تلههك األر  لزيهد قيمهه ً ، مضههافاً إلههى مهها فههي 
مههن لّن ال ا ههت لّمهها حههدل فههي محههّ ٍ ُمعههرٍ   المختلهه  فههي مسههأل  اليهه ع  :

ومهههن لّن ال هههرس المنصهههوب الهههذي  هههو مهههال؛  (1)للهههزوال لهههم يجههه  تداركههه  

للميههتري مههال؛ م ههاير؛ للمقلههو  عرفههاً ، ولههيا كالمتهها  الموضههو  فههي بيههٍت 
بحيهههث يكهههون ت هههاوت قيمتههه  باعتبهههار المكهههان ، مضهههافاً إلهههى م ههههوم قولههه  

فيكهون كمهها لهو بهها   (3) «حههقٌّ  (2)لِعههرِق ظهالٍم  لهيا»:  وسهلموآل علي هللاصلى

 األر  الم روس .
ومن لّن ال رس إنّما وقهع فهي ملهٍك متزلهزٍل ، وال دليه  علهى اسهتحقاق 

 ال رس على األر  البقاٌء : وقياس األر  الم روس  على
__________________ 

 356:  5( راجع المختل  1)

"  هو لن وف»( قال ابن األثير في النهاي  : 2) ي حديث إحياء الموات : " ليا لعهرٍق ظهالٍم حهقٌّ

 ء الرج  إلى لرٍ  قد لحيا ا رج  قبل  في رس فيها غرساً غصباً ليستوج  ب  األر .يجي

والرواي " لعرٍق" بالتنوين ، و و على حهذف المضهاف : لي لهذي عهرٍق ظهالٍم ، فجعه  

ظالم من صه   صهاح  الِعهْرق ، وإن ُروي" الِعْرٌق ن س  ظالماً ، والحّق لصاحب  ، لو يكون ال

 .«ِعرِق" باإلضاف  فيكون الظالم صاح  العرق ، والحّق للعرق ، و و لحد عروق اليجرة
 ، وانظر مجمع البحرين : المادّة ن سها. «عرق»انظر النهاي  البن األثير : مادّة 

مهههن  3، البههاب  311:  17، ورواه فههي الوسههها    6، الحهههديث  257:  2( عههوالي الآللههي 3)

 .السالمعلي لبواب ال ص  ، الحديث األّول عن الصادق 
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األر  المستأجرة حيث ال ي س  إجارتها وال ت رم لهها اجهرة المثه  فاسهد؛ ؛ 

لل رق بتملّك المن عه  فهي تمهام المهدّة قبه  اسهتحقاق ال اسه   نها، بخهالف مها 
اق مكهاٍن فهي نحن في  ، فإّن المستحّق  و ال رس المنصوب من دون اسهتحق

 األر .

فالتحقيق : لّن كالّ من المالكين يملك مال  ال بيرط حّقٍ ل  على اآلخهر 
وال عليهه  لهه  ، فلكههّ ٍ منهمهها تخلههيص مالهه  عههن مههال صههاحب . فههإن لراد مالههك 

ال رس قلعٌ  فعلي  لرش طّم الح ر ، وإن لراد مالك األر  تخليٌصها فعليه  

منصههوباً دا مههاً وكونهه  مقلوعههاً.  لرش ال ههرس ، لعنههي ت ههاوت مهها بههين كونهه 
تسلّى   (1)وكون  ماالً للمالك على ص   النص  دا ماً ليا اعترافاً على عدم 

علههى قلعهه  ؛ ألّن المههال  ههو ال ههرس المنصههوب ، ومرجههع دوامهه  إلههى دوام 

ثبوت  ذا المال الخاّ  ل  ، فليا  ذا مهن بهاب اسهتحقاق ال هرس للمكهان ، 
 فافهم.

نحن في  وبين مسأل  الت ليا ، حيث ذ ه  األكثهر  ويبقى ال رق بين ما

إلى لن ليا للبا ع ال اس  قلع ال هرس ولهو مهع األرش. ويمكهن ال هرق بكهون 
حدول ملك ال رس في ملٍك متزلزٍل فيما نحن في  ، فحّق الم بون إنّما تعلّق 

باألر  قب  ال رس ، بخالف مسأل  الت ليا ؛ ألّن سب  التزلزل  نا، بعد 

فييب  بيع األر  الم روس  وليا للميتري قلع  ولو مع األرش  ال رس ،
فههي المختلهه  جعهه  التزلههزل  سههرهقدسبههال خههالٍف ، بهه  عرفههت لّن العالّمهه  

 موجباً لعدم استحقاق لرش ال رس.

 ثّم إذا جاز القلع ، فه  يجوز للم بون مباشرة القلع ، لم ل  مىالب 
__________________ 

 .«بعدم»:  «ش»( في 1)
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فيما  (1)وجوه؛ ، ذكرو ا  ؟المالك بالقلع ، ومع امتناع  يجبره الحاكم لو يقلع 

لو دخلت لغصان شهجر الجهار إلهى داره. ويحتمه  ال هرق بهين المقهامين مهن 
جه  كون الدخول  نا، ب ير فع  المالك ، ولذا قي  في  بعهدم وجهوب إجابه  

االمتنها  لو قبله .  هذا كلّه   المالِك الجاٌر إلى القلع وإن جاز للجهار قلعهها بعهد

ولّما لهو اختهار الم بهون اإلبقهاء ، فمقتضهى مها ذكرنها مهن عهدم  (2)حكم القلع 
ثبههوت حههّقٍ ألحههد المههالكين علههى اآلخههر اسههتحقاق  األُجههرة علههى البقههاء ؛ ألّن 

انتقال األر  إلى الم بهون بحهّقٍ سهابٍق علهى ال هرس ، ال بسهبٍ  الحهٍق له . 

  ذا كلّ  حكم اليجر.
ألّن له  لمهداً  (3)ولّما الزر  : ف ي المسالك : لنّه  يتعهيّن إبقها ه بهاألُجرة 

ينتظههر. ولعلّهه  إلمكههان الجمههع بههين الحقّههين علههى وجههٍ  ال ضههرر فيهه  علههى 

الىرفين ، بخالف مسأل  اليجر ، فإّن في تعيين إبقا   باألُجرة ضرراً علهى 
 مالك األر  ، لىول مدّة البقاء ، فتأّم .

ولو طل  مالك ال رس القلع ، فه  لمالك األر  منع  الستلزام نقص 

لرض  ، فإّن كالّ منهما مسلّ  على مال  وال يجوز تصّرف  في مال غيهره إالّ 
بإذن  ، لم ال ؛ ألّن التسلّ  على المال ال يوج  منع مالٍك آخر عن التصّرف 

 اني.وجهان : لقوا ما الث ؟في مال 
__________________ 

، والجهوا ر  389 388، والمنا ه  :  504:  5( راجع ت صي  األقوال فهي م تهاح الكرامه  1)

26  :277. 

 .«التخليص»:  «ش»( في 2)

 .469:  3( لم نعثر علي  في المسالك ، نعم  و موجود في الروض  3)

 كم الزر ح

لههههههو طلهههههه  مالههههههك 
 ال رس القلع
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إّما لن يكون ب ير جنسه  ، وإّمها لن يكهون ولو كان الت يّر باالمتزاج : ف
 بجنس .

فإن كان ب ير الجنا ، فإن كان على وجه  االسهتهال، عرفهاً بحيهث ال 

يحكههم فههي مثلهه  باليههرك  كههامتزاج مههاء الههورد المبيههع بالزيههت فهههو فههي حكههم 
التال  يرجع إلى قيمت . وإن كان ال على وجٍ  يُعدّ تال اً كالخهّ  الممتهزج مهع 

 .(2)، وجهان  (1)ي كون  شريكاً لو كون  كالمعدوم األنجبين ف 

وإن كان االمتزاج بالجنا ، فهإن كهان بالمسهاوي يثبهت اليهرك  ، وإن 
كههان بههاألردإ فكههذلك ، وفههي اسههتحقاق  ألرش الههنقص لو ت ههاوت الههرداءة مههن 

الجنا الممتزج لو من ثمن  ، وجهوه؛. ولهو كهان بهاألجود احتمه  اليهرك  فهي 

ويُعىههى مههن الهثمن بنسههب  قيمتهه  ، ويحتمهه  اليههرك  بنسههب   الهثمن ، بههأن يُبهها 
ء كان المجمو  بينهما لثالثهاً ، القيم  ، فإذا كان األجود يساوي قيمتي الردي

وردّه اليي  في مسأل  رجو  البا ع على الم لّا بعين مال  بأنّ  يستلزم الربا 
 .(4)قي  : و و حسن؛ مع عموم الربا لكّ  معاوض   .(3)

 بقي الكالم في حكم تل  العوضين مع ال بن :
__________________ 

 .«كالمعدوم »:  «ق»( في 1)

مهن حصههول االشهترا، قهههراً لههو كانها لمههالكين ، ومهن ت يّههر حقيقتهه  ، »زيههادة :  «ش»( فهي 2)

 .«فيكون كالتل  الرافع للخيار

 .263:  2( المبسوط 3)

و هو يهتّم علهى القهول بثبوته  فهي كهّ  »، بل ه  :  113:  4الك ( قال  اليههيد الثهاني فهي المسه4)

 .«معاوض 

إن كهههههههان الت ييهههههههر 
 باالمتزاج

  حكههههههههههههههم تلهههههههههههههه
 العوضين
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وت صههيل  : لّن التلهه  إّمهها لن يكههون فيمهها وصهه  إلههى ال ههابن ، لو فيمهها 

وصههه  إلهههى الم بهههون. والتلههه  ، إّمههها ب فهههٍ  لو بهههإتالف لحهههد ما لو بهههإتالف 
 األجنبّي.

الم بهون ، فهإن كهان ب فهٍ  فمقتضهى مها وحكمها : لنّ  لو تل  ما فهي يهد 

فهي اإلخهراج عهن الملهك مهن تعليه  السهقوط بعهدم إمكهان  (1)تقدّم من التذكرة 
االستدرا، سقوط الخيار. لكنّك قد عرفت الكالم في مورد التعلي  فضالً عن 

يهوم  (3)، فهإذا فسه  غهرم قيمه   (2)غيره ؛ ولذا اختار غير واحٍد بقهاء الخيهار 

 ال س  ولخذ ما عند ال ابن لو بدل . وكذا لو كان بإتالف .التل  لو يوم 
ولو كان بإتالف األجنبّي ف س  الم بون ، لخذ الثمن ورجع ال ابن إلى 

الُمتِلهه  إن لههم يرجههع الم بههون عليهه . وإن رجههع عليهه  بالبههدل ثههّم ظهههر ال ههبن 

 ف س  ردّ على ال ابن القيم  يوم التل  لو يوم ال س .
 ابن فهإن لهم ي سه  الم بهون لخهذ القيمه  مهن ال هابن. ولو كان بإتالف ال

وإن فس  لخذ الثمن. ولهو كهان إتالفه  قبه  ظههور ال هبن فهأبرله الم بهون مهن 

ال رام  ثهّم ظههر ال هبن ف سه  وجه  عليه  ردّ القيمه  ؛ ألّن مها لبهرله بمنزله  
 المقبو .

 ف س  الم بون لخذ ولو تل  ما في يد ال ابن ب فٍ  لو بإتالف 
__________________ 

 .188( تقدّم في الص ح  1)

،  192:  8، والسههيّد الىباطبهها ي فههي الريهها   473:  3( كاليهههيد الثههاني فههي الروضهه  2)

 .607:  4وراجع م تاح الكرام  

 .«قيمت »:  «ف»و  «ش»( في 3)

لههههو تلههههه  مهههها فهههههي 
 يد الم بون

لههههو تلههههه  مهههها فهههههي 
 يد ال ابن
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ا ر األكثههر البهدل. وفههي اعتبههار القيمهه  يههوم التلهه  لو يههوم ال سهه  قههوالن ، ظهه

 األّول.
 (3)ومحكهّي حاشهي  اليهرا ع  (2)والمسالك  (1)ولكن صّرح في الدروس 

: لنّه  لهو اشهترأ عينهاً  (5)وبعهض؛ آخهر  (4)للمحقّق الثاني وصهاح  الحهدا ق 

بعيٍن فقبض لحد ما دون األُخرأ فبا  المقبهوٌ  ثهّم تله  غيهر المقبهو  : 
القهبض بخهالف البيهع الثهاني ، في هرم لّن البيع األّول ين س  بتل  متعلّق  قب  

 البا ع الثاني قيم ٌ ما باع  يوم تل  غير المقبو .

و هذا ظهها ر؛ بهه  صهري ؛ فههي لّن العبههرة بقيمه  يههوم االن سههاخ دون تلهه  
العين. وال رق بين المسألتين ميك ؛ ، وتمهام الكهالم فهي بهاب اإلقاله  إن شهاء 

 هللا تعالى.

م بهون بعهد ال سه  إلهى ال هابن ؛ ألنّه  ولو تل  بإتالف األجنبّي رجع ال
الذي يُردّ إلي  العو  فيؤخذ من  المعوَّ  لو بدل  ، وألن  ٌمِلٌك القيمه ٌ علهى 

الُمتِل . ويحتم  الرجو  إلهى الُمتِله  ؛ ألّن المهال فهي ضهمان  ومها لهم يهدفع 

 (6)العو  فن ا المال في عهدت  ؛ ولذا صّرح في اليرا ع 
__________________ 

 .211:  3( الدروس 1)

 .257:  3( المسالك 2)

 ( لم نعثر على الحاكي ، وال توجد لدينا حاشي  اليرا ع في  ذا الموضو .3)

 .190 189:  19( الحدا ق 4)

،  381:  1، واإلرشههاد  87:  2، والعالّمهه  فههي القواعههد  32:  2( كههالمحقّق فههي اليههرا ع 5)

 .718:  4وراجع م تاح الكرام  

 .122:  2ليرا ع ( راجع ا6)
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بجواز المصالح  على ذلك المتلٌ  بما لو صهال  به  علهى قيمته  لهزم الربها ، 

بأنّ  لو صالح  على ن ا المتلٌ  بأقّ  من قيمت  لهم يلهزم  (1)وصّرح العالّم  
الربهها ، وإن صههالح  علههى قيمتهه  باألقههّ  لههزم الربهها ، بنههاًء علههى جريانهه  فههي 

ابن ف نهه  ملههك البههدل ، ولّمهها المتِلهه  فهه ّن الصههل . ويحتمهه  التخييههر لّمهها ال هه

 المال المتلٌ  في عهدت  قب  لداء القيم .
وإن كان بإتالف الم بون فهإن لهم ي سه  غهرم بدله  ، ولهو لبهرله ال هابن 

مههن بههدل المتلٌهه  فظهههر ال ههبن ف سهه  ، ردّ الههثمن ولخههذ قيمهه  المتلهه  ؛ ألّن 

 المبرإ من  كالمقبو .
ون  هذا المقهام قهابالً له  مهن الكهالم ، وينب هي  ذا قليه ؛ مهن كثيهر مها يكه

إحالهه  الزا ههد علههى مهها ذكههروه فههي غيههر  ههذا المقههام ، وهللا العههالم باألحكههام 

 ورسول  وخل ا ه الكرام صلوات هللا علي  وعليهم إلى يوم القيام.
__________________ 

 .230 229:  1( راجع التحرير 1)
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 مسكلة

الظا ر ثبوت خيار ال بن في كّ  معاوضهٍ  ماليّهٍ  ؛ بنهاًء علهى االسهتناد 

في ثبوت  في البيع إلى ن ي الضرر. نعم ، لو استُند إلى اإلجماعهات المنقوله  

 لمكن الرجو  في غير البيع إلى لصال  اللزوم.
فههي شههرح  سههرهقدسومّمههن حكههي عنهه  التصههري  بههالعموم فخههر الههدين 

، وعههن إجههارة  (3)وصههاح  إيضههاح النههافع  (2)اح  التنقههي  وصهه (1)اإلرشههاد 
 .(4)جامع المقاصد : جريان  فيها مستنداً إلى لنّ  من توابع المعاوضات 

ولعلّهه   .(5)نعههم ، حكههي عههن المهههذّب البههار  عههدم جريانهه  فههي الصههل  

لكون ال ر  األصلي في  قىع المنازع  ، فال يير  في  ال س . وفي  ما ال 
 يخ ى.
__________________ 

 .571 570:  4( حكاه عن  وعّمن بعده السيّد العاملي في م تاح الكرام  1)

 .47:  2( التنقي  الرا ع 2)

 ال يوجد لدينا. (مخىوط)( إيضاح النافع 3)

 .86:  7( جامع المقاصد 4)

 .538:  2( المهذّب البار  5)

 ههههه  يثبهههههت خيهههههار 
ال ههههههبن فههههههي غيههههههر 

 بيع؟ال
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المعاوضه   وفي غاي  المرام : الت صي  بهين الصهل  الواقهع علهى وجه 

فيجري في  ، وبين الواقع علهى إسهقاط دعهوأ قبه  ثبوتهها ثهّم ظههر حقّيه  مها 
يدّعي  وكان م بوناً فيما صال  ب  ، والواقع على ما في الذمم وكهان مجههوالً 

ولعلّ  لإلقدام في  .(1)ثّم ظهر بعد عقد الصل  وظهر غبن لحد ما على تأّمٍ  

 ناً ما كان ، فقد لقدم على الضرر. ذين على رفع اليد عّما صال  عن  كا 
الت صهي  بهين كهّ  عقهٍد وقهع شخصه  علهى وجهه   (2)وحكهي عهن بعهٍض 

المسامح  وكان اإلقدام على المعامل  في  مبنيّاً على عدم االلت ات إلى النقص 

سم ال هبن ، وبهين والزيادة بيعاً كان لو صلحاً لو غير ما فإنّ  ال يصدق في  ا
 غيره.

: لّن الحكهم بالخيهار لهم يعلَّهق ـ  وفي  مع لّن منع صدق ال بن محّ  نظرٍ 

حتّههى يتّبههع مصههاديق  ، فههإّن ال تههاوأ  «ال ههبن»فههي دليههٍ  علههى م هههوم ل هه  
مختّص ؛ ب بن البيع ، وحديث ن ي الضرر عامٌّ لهم يخهرج منه  إالّ مها اسهتُثني 

الضرر عالمهاً به . نعهم ، لهو اسهتدّل ب يه   في ال تاوأ من صورة اإلقدام على

التجارة عن تراٍ  لو النهي عن لك  المال بالباط  لمكهن اختصاصههما بمها 
 إذا لقدم على المعامل  محتِمالً للضرر مساِمحاً في دفع ذلك االحتمال.

 والحاص  : لّن المسأل  ال تخلو عن إشكالٍ 
__________________ 

، وفي  تصهري  بعهدم ثبهوت الخيهار فهي ال رضهين  296:  1 (مخىوط)ظر غاي  المرام ( ان1)

 األخيرين.

 ( لم نعثر علي .2)

الت صههههههههههههههههههههههههههههههي  
المحكهههههههههههّي عهههههههههههن 
بعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههض 

 والمناقي  في 

االشههههههههههههههههههههههههههكال ، 
 المسأل 
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من جه  لصال  اللزوم ، واختصا  معقد اإلجمها  واليههرة بهالبيع ، 

وعدم تعّر  األكثر لدخول  ذا الخيار في غير البيع كما تعّرضوا لجريهان 
دم جريان خيار المجلا في غير البيع لكون  ، وتعّرضهم لع (1)خيار اليرط 

، فهال يهدّل علهى  (2)محّ  خالٍف لبعض العاّم  في بعض لفهراد مها عهدا البيهع 

 عموم غيره لما عدا البيع.
ومن دالل  حديث ن ي الضرر علهى عهدم لهزوم المعامله  الم بهون فيهها 

ألصحاب ، وقد استدّل ب  ا (3)ولو في صورة امتنا  ال ابن عن بذل الت اوت 

 على إثبات كثيٍر من الخيارات ، فدخول  فيما عدا البيع ال يخلو عن قّوة.
نعم ، يبقى اإلشكال في شمول  للصورة المتقدّم  ، و ي ما إذا علم من 

الخههارج بنههاء شههخص تلههك المعاملهه  بيعههاً كههان لو غيههره علههى عههدم الم ابنهه  

ٍء الماليّه  ، كمهها إذا احتهاج الميههتري إلهى قليههٍ  مهن شههي والمكايسه  مهن حيههث
مبتهذٍل لحاجهٍ  عظيمه  دينيّهٍ  لو دنيويّههٍ  ، فإنّه  ال يالحه  فهي شهرا   مسههاوات  

،  (4)للثمن المدفو  بإزا   ، فإّن في شمول األدلّ  لمث   هذا خ هاًء ، به  منعهاً 

 وهللا العالم.
__________________ 

 .148 147ي الص ح  ( كما تقدّم عنهم ف1)

لحهد ا خيهار »، وفيه  :  61:  4 (المىبو  ضمن الم ني البن قدام )( راجع اليرح الكبير 2)

، وراجههع  «المجلهها ويثبههت فههي البيههع والصههل  بمعنههاه واإلجههارة ويثبههت فههي الصههرف والسههلم

 من كتاب البيو . 14، المسأل   14:  3الخالف 

 .«ظهور عدم ال ص  عند األصحاببعد إلحاق غير ا ب»زيادة :  «ش»( في 3)

 .«إالّ لن يتّم بعدم القول بال ص »زيادة :  «ش»( في 4)

ثبوتهههههه  فههههههي غيههههههر 
البيههههههههههع ال يخلههههههههههو 

 عن قّوة
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 مسكلة

على  اختل  لصحابنا في كون  ذا الخيار على ال ور لو على التراخي

 قولين :

الميهور ظا راً إلى كون الخيار على خالف واستند للقول األّول و و 
، فيقتصر في  على المتيقّن. وقّرره في جامع المقاصد بأّن العموم  (1)األص  

 ، انتهى. (2)في لفراد العقود يستتبع عموم األزمن  ، وإالّ لم ينت ع بعموم  
الريا  مها حاصهل  : االستصحاب. وذكر في  [(3)إلى ]وللقول الثاني 

لّن المسههههتند فههههي  ههههذا الخيههههار إن كههههان اإلجمهههها  المنقههههول اتّجهههه  التمّسههههك 

باالستصحاب ، وإن كان ن ي الضرر وج  االقتصار على الزمهان األّول ، 
 .(4)إذ ب  يندفع الضرر 

__________________ 

 .327، والمنا   :  104:  4، وم تاح الكرام   43:  19( راجع الحدا ق 1)

 .38:  4( جامع المقاصد 2)

 .«ق»( لم يرد في 3)

 .525:  1( راجع الريا  4)

 ههههه   هههههذا الخيهههههار 
علهههههههههى ال هههههههههور لو 

 التراخي؟
االسههههههتدالل لل ههههههور 

أوفاااااااااااوا )ب يههههههههههه  
 (بالعقود

االسهههههههههههههههههههههههههههتدالل 
للتراخهههههههههههههههههههههههههههههههي 

 باالستصحاب



 207  ........................................................................................  نبغلا رايخ

 

 لقول : ويمكن الخدش  في جميع الوجوه المذكورة.
لّمههها فهههي وجهههوب االقتصهههار علهههى المتهههيقّن ، ف نههه  غيهههر متّجهههٍ  مهههع 

 االستصحاب.

ولّمهها مهها ذكههره فههي جههامع المقاصههد مههن عمههوم األزمنهه  فههإن لراد بهه  
عمومها المست اد من إطالق الحكم بالنسب  إلى زمانه  الراجهع بهدلي  الحكمه  

إلى استمراره في جميع األزمن  ، فال يخ ى لّن  ذا العموم فهي كهّ  فهرٍد مهن 

 من  ، فال موضو  الحكم تابع؛ لدخول  تحت العموم ، فإذا فر  خروج فردٍ 
ي رق فيه  بهين خروجه  عهن حكهم العهاّم دا مهاً لو فهي زمهاٍن مها ؛ إذ لهيا فهي 

خروج  دا ماً زيهادة تخصهيٍص فهي العهاّم حتّهى يقتصهر عنهد اليهّك فيه  علهى 

المتيقّن ، نظير ما إذا ورد تحريم فعٍ  بعنوان العموم وخرج من  فرد؛ خا ٌّ 
ا  الحرم  عن ذلك ال رد مختصٌّ من ذلك ال ع  ، لكن وقع اليّك في لّن ارت 

ببعض األزمن  لو عامٌّ لجميعهها ، فهإّن الهالزم  نها استصهحاب حكهم الخهاّ  

لعني الحلّي  ال الرجو  فيما بعد الزمان المتيقّن إلى عمهوم التحهريم ، ولهيا 
 ذا من معارض  العمهوم لالستصهحاب ؛ والسهّر فيه  مها عرفهت : مهن تبعيّه  

ألفهرادي ، فهإذا فهر  خهروج بعضهها فهال مقتضهي العموم الزماني للعموم ا

للعمهوم الزمهاني فيه  حتّهى يقتصهر فيهه  مهن حيهث الزمهان علهى المتهيقّن ، بهه  
 ال رد الخارج واحد؛ ، دام زمان خروج  لو انقىع.

نعم ، لو فر  إفادة الكهالم للعمهوم الزمهاني علهى وجهٍ  يكهون الزمهان 

ي كهّ  زمهاٍن م هايراً له  فهي زمهاٍن مكثِّراً ألفراد العاّم ، بحيث يكهون ال هرد فه
 [(1)االقتصار ]آخر ، كان الالزم بعد العلم بخروج فرٍد في زماٍن ما 

__________________ 

 .«ق»( لم يرد في 1)

المناقيههههههههههه  فهههههههههههي 
الوجههههههههههههههههههههههههههههههههههوه 

 المذكورة

المناقيههههههههههه  فهههههههههههي 
االسههههههههتدالل ب يهههههههه  

أوفاااااااااااااااااااااااااااااوا )
  ورلل (بالعقود
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على المتيقّن ؛ ألّن خروج غيره مهن الزمهان مسهتلزم؛ لخهروج فهرٍد آخهر مهن 

لكهرم العلمهاء فهي »العاّم غير ما ُعلم خروجه  ، كمها إذا قهال المهولى لعبهده : 
بحيث كان إكهرام كهّ ِ عهالٍم فهي كهّ  يهوٍم واجبهاً مسهتقال غيهر إكهرام  «كّ  يوم

ذلك العالم في اليوم اآلخر ، فإذا علم بخروج زيهٍد العهالم وُشهّك فهي خروجه  

عن العموم يوماً لو لزيد ، وج  الرجو  في ما بعهد اليهوم األّول إلهى عمهوم 
عدم وجوب  ، ب  لو فرضنا عدم وجهود  وجوب اإلكرام ، ال إلى استصحاب

ذلك العموم لم يجز التمّسك باالستصحاب ، ب  يج  الرجو  إلى لصٍ  آخر 

؛ كما لّن فهي الصهورة االولهى لهو فرضهنا عهدم حّجيه  االستصهحاب لهم يجهز 
 !الرجو  إلى العموم ، فما لوض  ال رق بين الصورتين

الزمهان فهي الصهورة ثّم ال يخ ى لّن مناط  ذا ال رق لهيا كهون عمهوم 

االولى من اإلطالق المحمول على العموم بدلي  الحكم  وكون  في الصهورة 
الثاني  عموماً ل ويّهاً ، به  المنهاط كهون الزمهان فهي األُولهى ظرفهاً للحكهم وإن 

فُر  عموم  ل ويّاً ، فيكون الحكم في  حكماً واحداً مستمّراً لموضو ٍ واحد 

ليههّك فههي اسههتمرار حكههٍم واحههٍد وانقىاعهه  ، فيكههون مرجههع اليههّك فيهه  إلههى ا
فيستصح . والزمان في الثاني  مكثّر؛ ألفراد موضو  الحكم ، فمرجع اليّك 

في وجود الحكم في اآلن الثاني إلى ثبوت حكم الخاّ  ل رٍد من العاّم م ايٍر 

 لل رد األّول ، ومعلوم؛ لّن المرجع في  إلى لصال  العموم ، فافهم واغتنم.
 (.. أَْوفُااوا)ر فسههاد دفههع كههالم جههامع المقاصههد : بههأّن آيهه  وبههذلك يظههه

 إالّ لن يدّعى لنّ  (1)وغير ا مىلق ؛ ال عاّم ؛ ، فال تنافي االستصحاب 
__________________ 

 .44:  23( الدافع  و صاح  الجوا ر في الجوا ر 1)



 209  ........................................................................................  نبغلا رايخ

 العموم اإلطالقي ال يرجع إالّ إلى العموم الزماني على الوج  األّول.

ظههههر ليضهههاً مّمههها ذكرنههها مهههن ت هههاير مهههوردي الرجهههو  إلهههى  (1)وقهههد 
: فسهاد مها قيه  فهي األُصهول : مهن لّن ـ  االستصحاب والرجو  إلهى العمهوم

االستصحاب قد يخّصص العموم ، ومثّ  ل  بالصورة األُولى ، زعماً من  لّن 

وقههههد عرفههههت لّن مقههههام جريههههان  .(2)االستصههههحاب قههههد ٌخّصههههص العمههههوم 
يجهههوز فيههه  الرجهههو  إلهههى العمهههوم ولهههو علهههى فهههر  عهههدم  االستصهههحاب ال

االستصحاب ، ومقام جريان العموم ال يجوز في  الرجو  إلى االستصهحاب 

ٍء ء؛ منهمها ممنوعهاً بهاآلخر فهي شهيولو على فر  عدم العموم ، فليا شهي
 من المقامين.

إذا عرفت  ذا فما نحن في  من قبي  األّول ؛ ألّن العقد الم بون في  إذا 

خرج عن عموم وجوب الوفاء فال فرق بين عدم وجوب الوفاء ب  في زماٍن 
واحٍد وبين عدم وجوب  رلساً ، نظير العقد الجا ز دا ماً ، فلهيا األمهر دا هراً 

بههين قلّهه  التخصههيص وكثرتهه  حتّههى يتمّسههك بههالعموم فيمهها عههدا المتههيقّن ، فلههو 

  لههم يجههز فههر  عههدم جريههان االستصههحاب فههي الخيههار علههى مهها سنيههير إليهه
التمّسك بالعموم ليضهاً. نعهم ، يتمّسهك فيه  حينةهٍذ بأصهال  اللهزوم الثابته  ب يهر 

 العمومات.

ولّمهها اسههتناد القههول بههالتراخي إلههى االستصههحاب ، فهههو حسههن؛ علههى مهها 
اشتهر من المسامح  في تيخيص الموضو  في استصحاب الحكم اليرعي 

ص  للموضو  ، مع كون اليكّ الث  ابت ب ير األدلّ  الل ظيّ  الميّخِ
__________________ 

 .«فقد»:  «ش»( في 1)

 ، التنبي  العاشر من تنبيهات االستصحاب. 273:  3( راجع فرا د األُصول 2)

المناقيههههههههههه  فهههههههههههي 
االسهههههههههههههههههههههههههههتدالل 
باالستصهههههههههههههههههحاب 

 للتراخي
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من حيث استعداد الحكم للبقاء. ولّما على التحقيق من عدم إحراز الموضو  

التحقيهق ، فهال يجهري فيمها نحهن فيه  االستصهحاب ؛  في مث  ذلك على وجه 
فإّن المتيقّن سابقاً ثبهوت الخيهار لمهن لهم يهتمّكن مهن تهدار، ضهرره بال سه  ، 

فههال معنهههى  (2)الحكهههم مههن اليههر  علههى  هههذا الوجهه   (1)فههإذا فرضههنا ثبههوت 

النسحاب  في اآلن الالحق مع كون اليخص قد تمّكن من التهدار، ولهم ي عه  
 ضو ؛ آخر يكون إثبات الحكم ل  من القياس المحّرم.؛ ألّن  ذا مو

نعم ، لو لُحهرز الموضهو  مهن دليهٍ  ل ظهّيٍ علهى المستصهح  لو كهان 

اليّك في رافع الحكم حتّى ال يحتم  لن يكهون اليهّك ألجه  ت يّهر الموضهو  
 اتّج  التمّسك باالستصحاب.

، ف يه  : لنّه  إن بنهى األمهر علهى التهدقيق  (3)لّما ما ذكره في الريها  و

في موضو  االستصحاب كمها لشهرنا  نها وحقّقنهاه فهي األُصهول فهال يجهري 
االستصحاب وإن كان المدر، للخيار اإلجما . وإن بنى على المسامح  في  

كما اشتهر جهرأ االستصهحاب وإن اسهتند فهي الخيهار إلهى قاعهدة الضهرر ، 

 مستنداً  (4)في المنا    سر ماقدسكما اعترف ب  ولده 
__________________ 

 .« ذا»زيادة :  «ش»( في 1)

 .«ش»في  «على  ذا الوج »( لم ترد 2)

 .206( المتقدّم عن  في الص ح  3)

( قالهه  فيمهها لههو بههذل ال ههابن الت ههاوت ، فههي تقويهه  مهها اختههاره مههن عههدم سههقوط الخيههار بالبههذل 4)

 .327سأل  ال ور والتراخي ، لكن لم يتعّر  لهذا المستند ، راجع المنا   : وتعّر  لم

ابتنههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاء 
االستصهههههههههههههههههههحاب 
وعدمهههههههههه  علهههههههههههى 
المبنيهههههههههههين فههههههههههههي 
موضهههههههههههههههههههههههههههههو  

 االستصحاب
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إلى احتمال لن يكون الضرر علّ ً محِدث ً يك ي في بقاء الحكم وإن ارت ع. إالّ 

لن يدّعى لنّ  إذا استند الحكم إلى الضهرر فالموضهو  للخيهار  هو المتضهّرر 
 زمان الالحق ، كما لشرنا.العاجز عن تدار، ضرره و و غير محقٍَّق في ال

ه  له  ، فقهال  (1)ثّم إنّ  بنى المسأل ٌ بعُض المعاصرين  على ما ال محصَّ

ما ل ظ  : إّن المسأل  مبتني  على لّن لزوم العقد معناه : لّن لثر العقهد مسهتمرٌّ 
 ؛ للقىهع بهأن لههيا إلهى يهوم القيامه  ولّن عمهوم الوفهاء بههالعقود عمهوم؛ زمهانيٌّ 

المراد باآلي  الوفاء بالعقود آناً ما ، ب  على الدوام ، وقد فههم الميههور منهها 

باعتبار لّن الوفاء بها العم  بمقتضها ا وال ريه  لّن م هاده عرفهاً  (2) ذلك ، و
وبحس  قصد المتعاقدين الدوام ، فإذا دّل دلي ؛ على ثبوت خياٍر : من ضرٍر 

نّصٍ في ثبوت  في الماضهي لو مىلقهاً بنهاًء علهى اإل مهال ال ، لو إجما ٍ ، لو 

اإلطالق في األخبار فيكون استثناًء من ذلك العاّم ويبقى العاّم على عموم  ، 
 كاستثناء ليّام اإلقام  والثالثين ووقت المعصي  ونحو ا من حكم الس ر.

مههه  لو لّن اللهههزوم لهههيا كهههالعموم وإنّمههها يُثبهههت ِملكهههاً سهههابقاً ويبقهههى حك

مستصٌحباً إلى المزي  ، فتكون المعارضه  بهين استصهحابين ، والثهاني وارد؛ 
علههى األّول ، فيقههدّم عليهه  ، واألّول لقههوأ ؛ ألّن حههدول الحههادل مههع زوال 

 علّت  السابق  يقضي بعدم اعتبار السابق ، لّما مع بقا ها فال يل و اعتبار
__________________ 

، مبحههث خيههار  (مخىههوط)ل ىههاء فههي تعليقتهه  علههى اللمعهه  ( و ههو اليههي  علههي آل كاشهه  ا1)

 التأخير.

 .«ش»في « و»( لم ترد 2)

مههههها ذكهههههره بعهههههض 
المعاصههههههرين فههههههي 

 المسأل 
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 السابق ، انتهى.

وال يخ ى لّن ما ذكره مهن المبنهى للرجهو  إلهى العمهوم و هو اسهتمرار 
 اللزوم مبنيٌّ لىرح العموم والرجو  إلى االستصحاب.

خيراً لمبنى الرجو  إلهى االستصهحاب ، وحاصهل  : لّن ولّما ما ذكره ل

 اللزوم إنّما يثبت باالستصحاب ، فإذا ورد علي  استصحاب الخيار قُدّم علي .
ف ي  : لّن الكّ  متّ قون على االستناد فهي لصهال  اللهزوم إلهى عمهوم آيه  

الوفاء وإن لمكن االستناد في  إلى االستصحاب ليضهاً ، فهال وجه  لإلغمها  

 اآلي  ومالحظ  االستصحاب المقتضي للّزوم مع استصحاب الخيار. عن
ثههّم إنّهه  قههد علههم مههن تضههاعي  مهها لوردنههاه علههى كلمههات الجماعهه  : لّن 

األقوأ كون الخيار  نها علهى ال هور ؛ ألنّه  لّمها لهم يجهز التمّسهك فهي الزمهان 

مرجههع العمههوم الزمههاني فههي  ههذا الثههاني بههالعموم لمهها عرفههت سههابقاً : مههن لّن 
المقام إلى استمرار الحكم في األفهراد فهإذا انقىهع االسهتمرار فهال دليه  علهى 

العهود إليهه  ، كمهها فههي جميههع األحكهام المسههتمّرة إذا طههرل عليههها االنقىهها  وال 

باستصحاب الخيار لمها عرفهت : مهن لّن الموضهو  غيهر محهٌرٍز ؛ الحتمهال 
 ههو مههن لههم يههتمّكن مههن تههدار، ضههرره  كههون موضههو  الحكههم عنههد اليههار 

بال س  ، فال ييم  اليخٌص المهتمّكن منه  التهار، له  ، به  قهد يُسهتظهر ذلهك 

الرجههو  إلههى لصههال  فسههاد فسهه  الم بههون  (1)مههن حههديث ن ههي الضههرر تٌعههيٌَّن 
 وعدم ترتّ  األثر علي  وبقاء آثار العقد ، فيثبت اللزوم من

__________________ 

 .«لّما لم يجز»: ( جواب لقول  1)

المناقيههههه  فهههههي مههههها 
ذكهههههههههههره بعهههههههههههض 

 المعاصرين

األقهههههههههوأ ال هههههههههور 
 والدلي  علي 
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 ههذه الجههه . و ههذا لههيا كاستصههحاب الخيههار ؛ ألّن اليههّك  نهها فههي الرافههع ، 

فالموضو  محٌرز؛ كمها فهي استصهحاب الىههارة بعهد خهروج المهذي ، فهافهم 
 واغتنم ، والحمد هلل.

 ذا ، مضافاً إلى ما قد يقال  نا وفيما ييبه  من إجازة عقهد ال ضهولي 

تجويز التأخير فيها ضرر؛ على من علي  الخيار  : من لنّ ـ  ونكاح  وغير ما
.  ، وفي  تأّم ؛

ثّم إّن مقتضى ما استند إلي  لل وريّ  عدا  ذا المؤيّد األخير  ي ال وريّ  

العرفيّه  ؛ ألّن االقتصههار علههى الحقيقيّهه  حهرج؛ علههى ذي الخيههار ، فههال ينب ههي 
يه  عليه  عهدا االستصهحاب المتسهالٌم تدار، الضرر ب  ، والزا هد عليهها ال دل

 على ردّه بين ل    ذا القول.

لكن الذي يظهر من التذكرة في خيار العي  على القول ب وريّت  ما  و 
لوسع من ال ور العرفي ، قال : خيار العي  ليا على ال ور على مها تقهدّم ، 

ؤمر بالعٌهْدو خالفاً لليهافعي ، فإنّه  اشهترط ال وريّه  والمبهادرة بالعهادة ، فهال يه

وال الههركض ليههردّ ، وإن كههان ميهه والً بصههالةٍ لو لكههٍ  لو قضههاء حاجههٍ  فلهه  
الخيار إلى لن ي ر  ، وكذا لو اّطلع حين دخ  وقت  ذه األُمور فاشت   بهها 

فال بأس إجماعاً ، وكذا لو لبا ثوباً لو لغلق باباً. ولو اّطلع على العي  لهيالً 

 ، انتهى. (1)لم يكن عذر فل  التأخير إلى لن يُصب  وإن 
وقد صّرح في الي ع  على القول ب وريّتها بما يقرب من ذلهك وجعلهها 

 من األعذار. وصّرح في الي ع  بأنّ  ال يج  المبادرة على
__________________ 

 .529:  1( التذكرة 1)

المهههههههههههههراد مهههههههههههههن 
 ال وريّ 
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 في ذلك كلّ  إلى العرف ، فكّ  ما ال يُعدّ تقصيراً ال (1)خالف العادة ، ورجع 

،  (2)يبى  ب  الي ع  ، وكّ  ما يُعدّ تقصيراً وتوانياً في الىل  فإنّ  مسق ؛ لها 
 انتهى.

والمسههأل  ال تخلههو عههن إشههكاٍل ، ألّن جعهه  حضههور وقههت الصههالة لو 

ال دليه   «فسهخت»دخول اللي  عذراً في تر، ال س  المتحقّق بمجّرد قول  : 
خصهم لو القاضهي لو علهى علي . نعم ، لو توقّ  ال س  على الحضور عند ال

اإلشهاد ، توّج  ما ذكر في الجمل  ، مع لّن قيهام الهدلي  عليه  ميهك ؛ ، إالّ لن 

ذلهك  (3)يُجع  الدلي  على ال وريّ  لهزوم اإلضهرار لمهن عليه  الخيهار ، فهدفع 
بلزوم المبادرة العرفيّ  بحيث ال يُعهدّ متوانيهاً فيه  ، فهإّن  هذا  هو الهذي يضهّر 

خيار من جه  عدم اسهتقرار ملكه  وكهون تصهّرفات  فيه  فهي بحال من علي  ال

 لكنّك عرفت التأّم  في  ذا الدلي . .(4)معر  النقض 
عهن العالّمه  علهى عهدم  (5)فاإلنصاف : لنّه  إن تهّم اإلجمها  الهذي تقهدّم 

وجه  البأس باألُمور المذكورة وعدم قهدح لمثالهها فهي ال وريّه  ، فههو ، وإالّ 

 االقتصار على لّول مرات  إمكان إنياء ال س  ، وهللا العالم.
 ثّم إّن الظا ر لنّ  ال خالف في معذوريّ  الجا   بالخيار في تر،

__________________ 

 ، كما في المصدر. «يُرجع»( كذا في النس  ، والصواب : 1)

 .604:  1( التذكرة 2)

 .«فيدفع»:  «ش»( في 3)

 .«النقص»:  «ش»( في 4)

 ( المتقدّم عن  في الص ح  الماضي .5)

رلي المصههههههههههههههههنّ  
 في المسأل 

معذوريّههههههههههههههههههههههههههههه  
الجا ههههههه  بالخيهههههههار 
فههههههههههههههههي تههههههههههههههههر، 

 المبادرة
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المبههادرة ، لعمههوم ن ههي الضههرر ؛ إذ ال فههرق بههين الجا هه  بههال بن والجا هه  

بحكم  ، وليا تر، ال حص عن الحكم اليهرعي منافيهاً لمعذوريّته  ، كتهر، 
 ال حص عن ال بن وعدم .

جه  ال وريّ  فظا ر بعٍض الوفاق على المعذوريّه . وييهك  بعهدم ولو 

جريان ن ي الضرر  نا ؛ لتمّكن  من ال س  وتدار، الضرر ، فيرجع إلى ما 
تقدّم من لصال  بقاء آثار العقد وعدم صّح  فس  الم بون بعد الزمان األّول. 

،  (1)وقههد حكههي عههن بعههض األسههاطين عههدم المعذوريّهه  فههي خيههار التههأخير 

 والمناط واحد؛.
ولو ادّعى الجه  بالخيار فاألقوأ القبهول ، إالّ لن يكهون مّمها ال يخ هى 

.  علي   ذا الحكم اليرعي إالّ لعارٍ  ، ف ي  نظر؛

لهم لعلهم ثبهوت حهّق »وقال في التذكرة في بهاب اليه ع  : إنّه  لهو قهال : 
فهإن كههان  «ّن اليه ع  علههى ال هورلّخهرت ألنههي لهم لعلهم ل»لو قهال :  «اليه ع 

قري  العهد باإلسالم لو نيأ في بريٍّ  ال يعرفون األحكام قُب  قول  ول  األخذ 

 ، انتهى. (2)بالي ع  ، وإالّ فال 
فإن لراد بالتقييد المذكور تخصيص السما  بمن يحتم  في حقّ  الجه  

 يعلمهون مثه   هذه ، فال حاج  إلي  ؛ ألّن لكثر العواّم وكثيراً من الخواّ  ال

األحكام. وإن لراد تخصيص السما  بمن يكون الظا ر في حقّ  عدم العلم ، 
 ف ي  : لنّ  ال داعي إلى اعتبار الظهور ، مع لّن األص  العدم.

 واألقوأ : لّن الناسي في حكم الجا  . وفي سما  دعواه النسيان
__________________ 

 علي  ، وال على الحاكي.( لم نعثر 1)

 ، مع تقديم وتأخير في بعض العبارات. 605:  1( التذكرة 2)

 لو جه  ال وريّ 

لههههو ادّعههههى الجههههه  
 بالخيار

الناسههههي فههههي حكههههم 
 الجا  
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 نظر؛ : من لنّ  مدّ ٍ ، ومن تعّسر إقام  البيّن  علي  ولنّ  ال يُعرف إالّ من قِبٌل .

ولّمههها اليهههاّ، فهههي ثبهههوت الخيهههار فالظههها ر معذوريّتههه . ويحتمههه  عهههدم 
تمّكن  من ال س  بعد االّطال  على ال بن ثّم السؤال عن صهّحت  معذوريّت  ؛ ل

شههرعاً ، فهههو مههتمّكن؛ مههن ال سهه  العرفههي ، إذ الجههه  بالصههّح  ال يمنههع عههن 

 اإلنياء ، فهو مقّصر؛ بتر، ال س  ال لعذٍر ، فافهم ، وهللا العالم.

الظههههههههههههههههههههههههههههههههها ر 
 معذوريّ  اليا،ّ 
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 الخامس

 خيار التكخير

: مههن بهها  شههيةاً ولههم يسههلّم  إلههى الميههتري وال قههبض قههال فههي التههذكرة 

الثمن وال شرط تأخيره ولو ساع ً لزم البيع ثالثه  ليّهام ، فهإن جهاء الميهتري 
بالثمن في  ذه الثالث  فهو لحّق بهالعين. وإن مضهت الثالثه  ولهم يهأِت بهالثمن 

 .(1)تخيّر البا ع بين فس  العقد والصبر والمىالب  بالثمن عند علما نا لجمع 
عههن االنتصههار والخههالف  (2)واألصهه  فههي ذلههك قبهه  اإلجمهها  المحكههّي 

ح بها في التذكرة  (3)والجوا ر وغير ا   (4)المعتضد بدعوأ االتّ اق المصرَّ
__________________ 

 .523:  1( التذكرة 1)

،  437ع االنتصههار : ، وراجهه 576:  4( حكههاه عههنهم السههيّد العههاملي فههي م تههاح الكرامهه  2)

 .193، المسأل   54، وجوا ر ال ق  :  24، المسأل   20:  3، والخالف  249المسأل  

، والجهوا ر  397:  14، ومسهتند اليهيع   525:  1، والريا   44:  19( مث  : الحدا ق 3)

23  :51. 

 .577 576:  4( تقدّم التخري  عنها آن اً ، وراجع ت صي  ذلك في م تاح الكرام  4)

كههههالم التههههذكرة فههههي 
 خيار التأخير

الهههههدلي  علهههههى  هههههذا 
 الخيار
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والظا رة مهن غير ها ، وبمها ذكهره فهي التهذكرة : مهن لّن الصهبر لبهداً مظنّه  

، ب  الضرر  نا لشدّ من الضرر في ال بن ؛ حيث  (1)الضرر المن ّي بالخبر 
إّن المبيع  نا في ضمان  وتل ه  منه  وملهك؛ ل يهره ال يجهوز له  التصهّرف فيه  

 األخبار المست يض  ، منها :

عههن  السههالمعلي سههألت لبهها الحسههن »روايهه  علههّي بههن يقىههين ، قههال : 
 الرج  يبيع البيع وال يقبض  صاحب  وال يقبض الثمن ، قال :

 .(3) «بيع  ، وإالّ فال بيع بينهما (2)األج  بينهما ثالث  ليّام ، فإن قبض 

يعهاً مهن اشهترأ ب»ورواي  إسحاق بن عّمار عن العبد الصهال  ، قهال : 
 .(4) «ء ، فال بيع ل فمضت ثالث  ليّاٍم ولم يجي

اشههتريت محِمههالً ولعىيههت بعههض الههثمن »وروايهه  ابههن الحّجههاج قههال : 

وتركت  عند صاحب  ، ثّم احتبست ليّاماً ، ثّم جةت إلى بها ع المحِمه  آلخهذه ، 
ال لدعهك لو لُقاضهيك ، فقهال :  !فقال : قد بعت  ، فضحكت ، ثّم قلت : ال وهللا

قلهت : نعهم ، فأتينهاه فقصصهنا عليه  قّصهتنا ،  ؟ترضى بهأبي بكهر بهن عيّهاشل

 ؟بينكما ، بقول صاحبك لو غيره (5)فقال لبو بكر : بقول من تحّ  لن يُقضى 
قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعت  يقول : من اشترأ شيةاً فجهاء بهالثمن مها 

 .(6) «بين  وبين ثالث  ليّام ، وإالّ فال بيع ل 
__________________ 

 .523:  1( التذكرة 1)

 ، و و من سهو القلم. «قبض »:  «ق»، وفي  «ش»( كذا في 2)

 .3من لبواب الخيار ، الحديث  9، الباب  357:  12( الوسا   3)

 .4( ن ا المصدر ، الحديث 4)

 .«لن لقضي»والمصدر :  «ش»، وفي  «ق»( كذا في 5)

 .2من لبواب الخيار ، الحديث  9، الباب  357 356:  12( الوسا   6)

الروايهههههههههههههههههههههههههههههات 
فههههههههههههي  الههههههههههههواردة

 المقام
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قلههت لهه  : الرجههه  »:  السههالمعلي وصههحيح  زرارة عههن لبههي جع هههر 

قهال : إن جهاء  ؟ييتري من الرج  المتا  ثّم يدع  عنده ، فيقول : آتيك بثمن 
 .(1) «ما بين  وبين ثالث  ليّام ، وإالّ فال بيع ل 

لبيع ، كما فهم  في المبسهوط حيهث قهال : وظا ر  ذه األخبار بىالن ا

روأ لصههحابنا لنّهه  إذا اشههترأ شههيةاً بعينهه  بههثمٍن معلههوٍم وقههال للبهها ع لجيةههك 
بالثمن ومضى ، فإن جاء في مدّة الثالث  كان البيع ل  ، وإن لهم يرتجهع بىه  

 ، انتهى. (2)البيع 

، المعبِّهههر بل هه  الروايهههات  (4)عهههن ظهها ر اإلسههكافي  (3)وربمهها يُحكههى 
، وجهزم به  فهي  (6)، وقّواه صاح  الك اي   (5)وتوقّ  في  المحقّق األردبيلي 

الحههدا ق طاعنههاً علههى العالّمهه  فههي المختلهه  ، حيههث إنّهه  اعتههرف بظهههور 

األخبههار فههي خههالف الميهههور ثههّم اختههار الميهههور مسههتدال بههأّن األصهه  بقههاء 
 .(7)صّح  العقد ، وٌحٌم  األخبار على ن ي اللزوم 

 ظهور األخبار في ال ساد في محلّ  ، إالّ لّن فهم العلماءلقول : 
__________________ 

 من لبواب الخيار ، الحديث األّول. 9، الباب  356:  12( الوسا   1)

 .«ءوإن لم يجي»:  «وإن لم يرتجع»، وفي  بدل  87:  2( المبسوط 2)

 .« ذا»زيادة :  «ف»و امش  «ش»( في 3)

 .70:  5، وراجع المختل   274:  3الدروس  ( حكاه اليهيد في4)

 .406 405:  8( راجع مجمع ال ا دة 5)

وعههن ظهها ر ابههن الجنيههد واليههي  »: ـ  ، وفيهه  بعههد نقهه  الخيههار عههن جماعهه  92( الك ايهه  : 6)

 .«بىالن البيع ، ولعّ  األقرب الثاني

 .71:  5، وراجع المختل   48 47:  19( الحدا ق 7)

ظهههههها ر الروايههههههات 
 بىالن البيع
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مّما يقّرب  ذا المعنى ؛ مضافاً إلهى مها يقهال :  (1)وٌحٌملٌِ  األخبار ن ٌي اللزوم 
ظا ر؛ فهي انت هاء  «ال بيع ل »في لكثر تلك األخبار :  السالمعلي من لّن قول  

البيع بالنسب  إلى الميتري فق  ، وال يكون إالّ ن ي اللزوم مهن طهرف البها ع 

 .«فال بيع بينهما»رواي  ابن يقىين : ، إالّ لّن في 
وكي  كان ، فال لقّ  من اليّك فيرجع إلى استصهحاب اآلثهار المترتّبه  

 على البيع.

وتههوّ م : كههون الصههّح  سههابقاً فههي ضههمن اللههزوم ، فترت ههع بارت اعهه  ، 
مندفع؛ : بأّن اللزوم ليا من قبي  ال ص  للصّح  ، وإنّما  و حكهم؛ مقهارن؛ له  

 يع الخالي من الخيار.في خصو  الب
 ثّم إنّه يشتر  في هذا الخيار أُمور :

عهدم قهبض المبيهع ، وال خهالف فهي اشهتراط  ظها راً ، ويههدّل  أحادها :
فهي صهحيح  علهّي بهن يقىهين  السهالمعلي علي  من الروايهات المتقدّمه  قوله  

 «البيهع»بنهاًء علهى لّن  (2) « فهال بيهع بينهمهافإن قبض بيع  ، وإالّ »المتقدّم  : 
  نا بمعنى المبيع.

، وتبعه   (3)لكن فهي الريها  : إنكهار دالله  األخبهار علهى  هذا اليهرط 

 وال لعلم ل  وجهاً غير سقوط  ذه ال قرة عن .(4)بعض المعاصرين 
__________________ 

 .«وحملهم األخبار على ن ي اللزوم»:  «ش»( في 1)

 .218قدّمت في الص ح  ( ت2)

 .525:  1( راجع الريا  3)

:  398:  14، وجهههاء فهههي المسهههتند  53:  23( و ههو صهههاح  الجهههوا ر ، انظهههر الجههوا ر 4)

 .«.. ولكثر تلك األخبار وإن كانت مىلق  بالنسب  إلى إقبا  المبيع وعدم »

 فههههههم العلمهههههاء مّمههههها
يقهههههههههههههّرب ن هههههههههههههي 

 اللزوم

شههههههههههرا   خيههههههههههار 
 التأخير :

ـ عهههههدم قهههههبض  1
 المبيع
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 وبههالتخ ي  ،  «قٌههبٌض»النسههخ  المههأخوذ منههها الروايهه  ، لو احتمههال قههراءة 

بالتيديد ، يعني : قٌبٌٌض با عُ  الثمٌن. وال يخ ى ضع   ذا االحتمال  «بيّعُ »
بالتيديد م رداً نادر ، ب  لم يوجد ، مع إمكان إجراء  «البيّع»؛ ألّن استعمال 

لصال  عدم التيديد ، نظير ما ذكره في الروض  : من لصهال  عهدم المهدّ فهي 

 .(1)الوارد في قواطع الصالة  «البكاء»ل   
الهثمن  (2)ثّم إنّه  لهو كهان عهدم قهبض الميهتري لعهدوان البها ع بهأن بذله  

فههامتنع مههن لخههذه وإقبهها  المبيههع فالظهها ر عههدم الخيههار ؛ ألّن ظهها ر الههنّص 

وال توأ كون  ذا الخيار إرفاقاً للبها ع ودفعهاً لتضهّرره ، فهال يجهري فيمها إذا 
 من قِبٌل . كان االمتنا 

ولو قبض  الميتري على وجٍ  يكون للبا ع استرداده كما إذا كان بدون 

مىلقهاً ، لو مهع اسهترداده  «ال قبض» إذن  مع عدم إقبا  الثمن ف ي كون  ك
ي لحكام ء ف، لو كون  قبضاً ، وجوه؛ ، رابعها : ابتناء المسأل  على ما سيجي

 .(3)القبض ، من ارت ا  الضمان عن البا ع بهذا القبض وعدم  

ولعلّهه  األقههوأ ؛ إذ مههع ارت هها  الضههمان بهههذا القههبض ال ضههرر علههى 
البا ع إالّ من جه  وجهوب ح ه  المبيهع لمالكه  وتضهّرره بعهدم وصهول ثمنه  

  إليهه  ، وكال مهها ممكههن االنههدفا  بأخههذ المبيههع مقاّصهه ً. ولّمهها مههع عههدم ارت هها

 الضمان بذلك فيجري دلي  الضرر بالتقري  المتقدّم وإن ادّعي انصراف
__________________ 

 .565:  1( الروض  البهيّ  1)

 .«بذل ل »:  «ش»( في 2)

 .275 274( انظر الجزء السادس ، الص ح  3)

لهههههههو كههههههههان عههههههههدم 
قهههههههبض الميهههههههتري 

 لعدوان البا ع

لهههههههههههههههو قبضههههههههههههههه  
الميههههههههتري علههههههههى 
وجههههههههههههٍ  يكههههههههههههون 

 للبا ع استرداده
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 .(1)األخبار إلى غير  ذه الصورة 

ميههتري مههن القههبض فلههم يقههبض ، فههاألقوأ ليضههاً ابتنههاء ولههو مّكههن ال
 المسأل  على ارت ا  الضمان وعدم .

 «ثّم يدع  عنده»وربما يستظهر من قول السا   في بعض الروايات : 
. واألقوأ عدم الخيار ؛ لعدم الضمان. (2)  عدم ك اي  التمكين. وفي  نظر؛

لظههها ر األخبهههار ، لو  «قهههبٍض  ال» وفهههي كهههون قهههبض بعهههض المبيهههع ك

ٍء منه  ، لو تبعهيض كالقبض ، لدعوأ انصرافها إلى صورة عدم قهبض شهي

الخيار بالنسب  إلى المقبو  وغيره اسهتناداً مهع تسهليم االنصهراف المهذكور 
 إلى تحقّق الضرر بالنسب  إلى غير المقبو  ال غير ، وجوه؛.

بض مجمو  الثمن ، واشتراط  مجٌمع؛ علي  نّصاً عدم ق الشر  الثاني :

 وفتوأ.
؛ لظا ر األخبار المعتضد ب هم لبي بكهر  «ال قبض» وقبض البعض ك

تبعههاً  (4)، وربمها يسهتدّل بهها  (3)ابهن عيّهاش فهي روايه  ابهن الحّجههاج المتقدّمه  

. .(5)للتذكرة   وفي  نظر؛
 ؛ لظهور األخبار في اشتراط وقوع  والقبض بدون اإلذن كعدم 

__________________ 

 .«لكنّ  ميك ؛ ، كدعوأ شمولها ولو قلنا بارت ا  الضمان»زيادة :  «ش»( في 1)

 .219( الوارد في صحيح  زرارة المتقدّم  في الص ح  2)

 .218( تقدّمت في الص ح  3)

 .53:  23ي الجوا ر ، واستدّل بها ف «بتلك الرواي »:  «بها»بدل  «ش»( في 4)

 .523:  1( التذكرة 5)

ولهههههههههههههههو مّكهههههههههههههههن 
الميههههههههههتري مههههههههههن 
القهههههههههههههبض فلهههههههههههههم 

 يقبض

لهههههو قهههههبض بعهههههض 
 المبيع

ـ عهههههدم قهههههبض  2
 مجمو  الثمن

القههههههههههبض بههههههههههدون 
 اإلذن كالعدم
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بههاإلذن فههي بقههاء البيههع علههى اللههزوم ، مههع لّن ضههرر ضههمان المبيههع مههع عههدم 

وصههول الههثمن إليهه  علههى وجههٍ  يجههوز لهه  التصههّرف فيهه  بههاٍق. نعههم ، لههو كههان 
القههبض بههدون اإلذن حقّهها كمهها إذا عههر  المبيههع علههى الميههتري فلههم يقبضهه  

م دخول  في منصرف األخبار وعدم تضّرر البا ع فالظا ر عدم الخيار ؛ لعد

 بالتأخير.
وربما يقال بك اي  القبض  نها مىلقهاً مهع االعتهراف باعتبهار اإلذن فهي 

اليرط السابق لعني قبض المبيع نظراً إلى لنّهم شرطوا في عناوين المسأل  

في طرف المبيهع عهدم إقبها  المبيهع إيّهاه ، وفهي طهرف الهثمن عهدم قبضه . 
ر ؛ ألّن  ههذا النحهو مههن التعبيههر مههن مناسهبات عنههوان المسههأل  باسههم وفيه  نظهه

البا ع ، فيُعبّر في طهرف الهثمن والمهثمن بمها  هو فعه ؛ له  ، و هو القهبض فهي 

 األّول واإلقبا  في الثاني ، فتأّم .
ولو لجاز الميتري قبض الثمن بناًء على اعتبار اإلذن كانت فهي حكهم 

لقوا ما الثاني. ويترتّه  عليه  مها لهو قهبض  ؟اإلذن. و    ي كاش   لو مثبت 

 قب  الثالث  فأجاز الميتري بعد ا.
عدم اشتراط تأخير تسليم لحد العوضين ؛ ألّن المتبادر  الشر  الثال: :

من النّص غير ذلك ، فيقتصر في مخال   األص  على منصرف النّص ، مع 

.لنّ  في الجمل  إ  جماعيٌّ
لن يكههون المبيههع عينههاً لو شههبه  ، كصهها ٍ مههن صههبرةٍ.  الشاار  الرابااع :

في نق  مضمون روايات لصهحابنا.  (1)نّص علي  اليي  في عبارت  المتقدّم  

 (2)وظا ره كون  م تًى ب  عند م ، وصّرح ب  في التحرير 
__________________ 

 .219  في الص ح  ( المتقدّم1)

 .167:  1( التحرير 2)

ـ عههههههههههههههههدم  3
اشههههههههتراط تههههههههأخير 
تسههههههههههههههليم لحههههههههههههههد 

 العوضين

ـ لن يكههههههههههون  4
المبيهههههههههع عينهههههههههاً لو 

 شبه 
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، و هو ظها ر جهامع المقاصهد ، حيهث  (2)وغايه  المهرام  (1)والمهذّب البهار  

 .(3)قال : ال فرق في الثمن بين كون  عيناً لو في الذّم  
وقههال فههي ال نيهه  : وروأ لصههحابنا لّن الميههتري إذا لههم يقههبض المبيههع 

البها ع الصهبر عليه  ثالثهاً ، ثهّم  ههو ومضهى ، فعلهى  «لجيةهك بهالثمن»وقهال : 

بالخيار بين فس  البيع ومىالبت  بالثمن.  ذا إذا كان المبيع مّما يصّ  بقا ه ، 
فإن لم يكن كذلك كالخضروات فعلي  الصبر يوماً واحهداً ثهّم  هو بالخيهار. ثهّم 

ذكر لّن تل  المبيع قب  الثالث  من مهال الميهتري وبعهده مهن مهال البها ع. ثهّم 

 ، انتهى. (4): ويدّل على ذلك كلّ  إجما  الىا    قال 
جهوا ر  (5)وفي معقد إجما  االنتصار والخالف وما وجدت  في نسخ  

لكن في بعض نس  الجوا ر :  (6) «لو با  شيةاً معيّناً بثمٍن معيّن»القاضي : 

 (7)، وقههد لخههذ عنهه  فههي م تههاح الكرامهه  وغيههره  «لههو بهها  شههيةاً غيههر معههيّنٍ »
 القاضي دعوأ اإلجما  على غير المعيّن ، ولظنّ  ونس  إلى

__________________ 

 .382:  2( المهذّب البار  1)

 .292:  1 (مخىوط)( غاي  المرام 2)

 .298:  4( جامع المقاصد 3)

 .220 219( ال ني  : 4)

 .«ش»في  «ما وجدت  في نسخ »( لم ترد 5)

مههن البيههو  ،  24، المسههأل   20:  3الف ، والخهه 249، المسههأل   437( راجههع االنتصههار : 6)

ولم نعثر علهى نسهخ  جهوا ر ال قه  الميهار إليهها فهي كهالم المؤله  ، نعهم كته  فهي المىبوعه  

 ز ظ.:  «غير»فوق كلم   420ضمن الجوامع ال قهيّ  : 

، ولههم نعثههر علههى  579:  4، وراجههع م تههاح الكرامهه   193، المسههأل   54( جههوا ر ال قهه  : 7)

 غيره.العبارة في 
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 ال ل  في تلك النسخ .

 هههو المعلهههوم فهههي مقابههه   (1) «الهههثمن المعهههيّن»والظههها ر لّن المهههراد ب 
المجهول ؛ ألّن تيّخص الثمن غير معتبر إجماعاً ؛ ولذا وص  في التحرير 

، ومهن البعيهد  «المعلوم»والثمن ب  «المعيَّن»المبيع ب  (3)تبعاً للمبسوط  (2)

إلى إجمها  ال رقه  ولخبهار م مهع مها  (4)اختالف عنوان ما نسب  في الخالف 
 نسب  في المبسوط إلى روايات لصحابنا.

فههي معاقههد اإلجماعههات التيههّخص  «المعههيّن»مههع لنّهها نقههول : إّن ظهها ر 

جنا عن  ذا العيني ، ال مجّرد المعلوم في مقاب  المجهول ولو كان كلّياً ، خر
الظا ر بالنسب  إلى الثمن ؛ لإلجما  على عدم اعتبهار التعيهين فيه  ، مهع لنّه  

؛ فههإّن الثههاني ظهها ر؛ فههي  «ء المعههيّناليههي»و  «الههثمن المعههيّن»فههرق؛ بههين 

 اليخصي بخالف األّول.
فههو مخهتصٌّ  (5)ولّما معقد إجمها  التهذكرة المتقهدّم فهي عنهوان المسهأل  

لّن الميهتري لهو جهاء بهالثمن فهي »في معقهد اإلجمها   باليخصي ؛ ألنّ  ذكر

ظها ر؛ فهي اليخصهي.  هذه  «العهين»وال يخ هى لّن  «الثالث  فهو لحّق بهالعين
 حال معاقد اإلجماعات.

 ولّما حديث ن ي الضرر ، فهو مختصٌّ باليخصي ؛ ألنّ  المضمون
__________________ 

 .«همفي معقد إجماع»زيادة :  «ف»و امش  «ش»( في 1)

 .167:  1( التحرير 2)

 ليضاً. 219، وتقدّم في الص ح   87:  2( المبسوط 3)

 .224( تقدّم عن  في الص ح  4)

 .217( المتقدّم  في الص ح  5)

المهههههههههههههههراد بهههههههههههههههـ 
 «الثمن المعيّن»

ظههههههههههههههههههههههههههههههههههههها ر 
 «المعهههههههههههههههههههههههههههيّن»

التيههههههههههههههههههههههههههههّخص 
 العيني
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على البا ع قب  القبض ، فيتضّرر بضمان  وعدم جواز التصهّرف فيه  وعهدم 

 وصول بدل  إلي  ، بخالف الكلّي.
ميهتملتان علهى  (2)وابن عّمهار  (1)يقىين  ولّما النصو  ، فروايتا ابن

المهراد به  المبيهع الهذي يىلهق قبه  البيهع علهى العهين المعرضه   «البيهع»ل   

 للبيع ، وال مناسب  في إطالق  على الكلّي ، كما ال يخ ى.
 «المتها »ظا رة؛ ليضاً في اليخصي من جهه  ل ه   (3)ورواي  زرارة 

في روايه  لبهي بكهر بهن  السالمعلي ، فلم يبٌق إالّ قول   «يدع  عنده»وقول  : 

فإّن إطالق  وإن شم  المعيّن والكلّي ، إالّ لّن  (4) «من اشترأ شيةاً »عيّاش : 
الموجهههود الخههارجي ، كمهها فهههي قههول القا ههه  :  «ءاليههي»الظهها ر مههن ل ههه  

« ً المهراد والكلّهي المبيهع لهيا موجهوداً خارجيّهاً ؛ إذ لهيا  .(5) «اشتريت شهيةا

مههن الكلّههي  نهها الكلّههي الىبيعههي الموجههود فههي الخههارج ؛ ألّن المبيههع قههد يكههون 
، به   هو  (6)معدوماً عند العقد ، والموجود من  قد ال يملك  البها ع المملِّهك له  

لمهههر؛ اعتبهههاريٌّ يعاِمههه  
العهههرف واليهههر  معههه  معاملههه ٌ األمهههال، ، و هههذه  (7)

عليه  لو علهى مها يعّمه  ،  «ءياليه»المعامل  وإن اقتضت صّح  إطالق ل ه  
 إالّ لنّ  ليا بحيث لو لُريد من الل   خصو  ما عداه من الموجود

__________________ 

 .218( المتقدّمتان في الص ح  1)

 .218( المتقدّمتان في الص ح  2)

 .219( المتقدّم  في الص ح  3)

 .218( المتقدّم  في الص ح  4)

 .«ضمن لُموٍر متعدّدة ، كصا  من صبرةولو في »زيادة :  «ش»( في 5)

 .«حتّى يملّك »:  «المملّك ل »بدل  «ش»( في 6)

 .«في»زيادة :  «ش»( في 7)
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الخههارجي اليخصههي احتههي  إلههى قرينههٍ  علههى التقييههد ، فهههو نظيههر المجههاز 

الميهههور والمىلههق المنصههرف إلههى بعههض لفههراده انصههرافاً ال يحههوج إرادة 
 المىلق إلى القرين .

مكن  نا دفع احتمال إرادة خصو  الموجهود الخهارجي بأصهال  فال ي

 عدم القرين  ، فافهم.
فقهههد ظههههر مّمههها ذكرنههها : لن لهههيا فهههي لدلّههه  المسهههأل  مهههن النصهههو  

 واإلجماعات المنقول  ودلي  الضرر ما يجري في المبيع الكلّي.

؛ لعهههدم تقييهههد م البيهههع  (1)ر وربمههها يُنسههه  التعمهههيم إلهههى ظههها ر األكثههه
 باليخصي.

وفيهه  : لّن التأّمهه  فههي عبههاراتهم ، مههع اإلنصههاف يُعىههي االختصهها  

بالمعيّن ، لو اليّك فهي التعمهيم ، مهع لنّه  معهاٌر ؛ بعهدم تصهري  لحهٍد بكهون 
اليهيد في  ، إالّ  (2)المسأل  محّ  الخالف من حيث التعميم والتخصيص. نعم 

قيّههد فههي المبسههوط  ههذا الخيههار  سههرهقدسإّن اليههي  »الههدروس ، حيههث قههال : 

فإنّهه  ظهها ر؛ فههي عههدم فهههم  ههذا التقييههد مههن كلمههات بههاقي  (3) «بيههراء المعههيّن
قد لخذ  ذا التقييد في مضمون  سرهقدساألصحاب ، لكنّك عرفت لّن اليي  

 .(4)روايات لصحابنا 
__________________ 

 55:  23، والجههوا ر  579:  4نعثههر علههى النسههب  ، نعههم نسهه  فههي م تههاح الكرامهه   ( لههم1)

 اإلطالق إلى األكثر.

 .«ش»في  «نعم»( لم ترد 2)

 .273:  3( الدروس 3)

 .223( راجع الص ح  4)

عهههههههههههدم جريهههههههههههان 
األدلّهههه  فههههي المبيههههع 

 الكلّي

مقتضههههههههى التأّمهههههههه  
فهههههههههههي عبهههههههههههارات 

 ال قهاء
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وكي  كان ، فالتأّم  في لدلّ  المسأل  وفتاوي األصحاب يُيرف ال قيه ٌ 

 .على القىع باختصا  الحكم بالمعيّن
 ثّم إّن  نا لُموراً قي  باعتبار ا في  ذا الخيار :

وال خيهار »عهدم الخيهار ألحهد ما لو لهمها ، قهال فهي التحريهر :  منها :

وفههي السههرا ر قيّههد الحكههم فههي  (1) «للبهها ع لههو كههان فههي المبيههع خيههار ألحههد ما
وظها ره  (2) «ولهم ييهترطا خيهاراً لهمها لو ألحهد ما»أل  بقوله  : عنوان المس

االختصا  بخيار اليرط. ويحتم  لن يكون االقتصار علي  لعنوان المسأل  

 في كالم  ب ير الحيوان و و المتا .
وكي  كان ، فال لعرف وجههاً معتمهداً فهي اشهتراط  هذا اليهرط سهواًء 

ما يعّم خيار الحيوان لم خصو  خيار اليرط ، وسواًء لُريد مىلق  (3)لُريد 

الخيار ولو اختّص بما قب  انقضاء الثالث  لم لُريد خصو  الخيهار المحقّهق 
 فيها لم بعد ا. (4)فيما بعد الثالث  ، سواًء حدل 

في توجيه   هذا القهول مضهافاً إلهى دعهوأ انصهراف  (5)ولوج  ما يقال 

: لّن شرط الخيار في قّوة اشتراط التأخير ـ    إلى غير  ذا ال ر النصو
 ، وتأخير الميتري بحّق الخيار ين ي خيار البا ع.

 وتوضي  ذلك ما ذكره في التذكرة في لحكام الخيار : من لنّ 
__________________ 

 .167:  1( التحرير 1)

 .277:  2( السرا ر 2)

 .«لراد»:  «ش»( في 3)

 .«لحدل»:  «ش»( في 4)

 .580 579:  4( قال  السيّد العاملي في م تاح الكرام  5)

مهههها قيههههه  باعتبهههههاره 
ـ عهههههدم الخيهههههار  1 في  ذا الخيار :
 لهما لو ألحد ما

عههههدم وجههههٍ  معتبههههر 
 في  ذا اليرط

 لوج  ما يقال
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ال يج  على البا ع تسهليم المبيهع وال علهى الميهتري تسهليم الهثمن فهي زمهان 

الخيار ، ولهو تبهّر  لحهد ما بالتسهليم لهم يبىه  خيهاره وال يُجبهر اآلخهر علهى 
ر. وقال بعض اليافعيّ  ول  استرداد المدفو  قضيّ ً للخيا (1)تسليم ما في يده 

: ليا له  اسهترداده ، وله  لخهذ مها عنهد صهاحب  بهدون رضهاه ، كمها لهو كهان 

 ، انتهى. (2)التسليم بعد لزوم البيع 
ء وحينةههٍذ فوجهه   ههذا االشههتراط : لّن ظهها ر األخبههار كههون عههدم مجههي

الميتري بالثمن ب ير حّق التأخير ، وذو الخيار ل  حّق التهأخير ، وظا ر ها 

 ً كون عدم إقبا  البا ع لعدم قبض الثمن ال لحّقٍ ل  في عدم اإلقبها .  ليضا
 والحاص  : لّن الخيار بمنزل  تأجي  لحد العوضين.

وفي  بعد تسليم الحكم فهي الخيهار وتسهليم انصهراف األخبهار إلهى كهون 

لثالثه  مهن حهين : لنّه  ينب هي علهى  هذا القهول كهون مبهدل اـ  التأخير ب ير حقٍّ 
الت ّرق وكون  ذا الخيار مختّصاً ب ير الحيوان ، مع اتّ اقهم علهى ثبوته  فيه  

ذ هه  الصههدوق إلههى كههون الخيههار فههي  (4)، وإن  (3)كمهها يظهههر مههن المختلهه  

إالّ لن يراد بما في التحرير : عدم ثبوت خيار التهأخير  .(5)الجاري  بعد شهٍر 
 ، فال ينافي (6)ما دام الخيار ثابتاً ألحد ما 

__________________ 

 .«اآلخر»زيادة :  «ش»( في 1)

 .537:  1( التذكرة 2)

 .71 68:  5( راجع المختل  3)

 .«ش»في  «إن»( لم ترد 4)

 .365( راجع المقنع : 5)

 .167:  1( التحرير 6)

المناقيههههههههههه  فهههههههههههي 
 الوج  المذكور
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 ثبوت  في الحيوان بعد الثالث .

خيار للبا ع من جهٍ  لُخرأ فيسق  معه   هذا بين ثبوت ال (1)وقد ي ّص  
الخيار ألّن خيار التأخير ُشّر  لدفع ضرره وقد اندفع ب يره ، ولدالل  النّص 

وال توأ على لزوم البيع في الثالث  فيختّص ب ير صورة ثبوت الخيهار له  ، 

قال : ودعوأ لّن المراد مهن األخبهار اللهزوم مهن  هذه الجهه  ، مدفوعه ؛ بهأّن 
وال يتقيّههد الحكههم بالسههب  وبههين مهها إذا كههان الخيههار  (2)ر سههب  الخيههار التههأخي

للميتري فال وج  لسقوط  ، مهع لّن الهالزم منه  عهدم ثبهوت  هذا الخيهار فهي 

 .(3)الحيوان 
ووجهه  ضههع   ههذا الت صههي  : لّن ضههرر الصههبر بعههد الثالثهه  ال ينههدفع 

ن عدم تقييد الحكم بالسب  ، فال يمنع مهن بالخيار في الثالث . ولّما ما ذكره م

كون ن ي الخيار في الثالث  مهن جهه  التضهّرر بالتهأخير ، ولهذا ال ينهافي  هذا 
 الخيار خياٌر المجلا.

تعههدّد المتعاقههدين ؛ ألّن الههنّص مخههتصٌّ بصههورة التعههدّد ،  : (4) منهاااو

خيهار المجلهها بهاٍق مههع اتّحههاد وألّن  هذا الخيههار ثبهت بعههد خيهار المجلهها ، و
 العاقد إالّ مع إسقاط .

 وفي  : لّن المناط عدم اإلقبا  والقبض ، وال إشكال في تصّوره
__________________ 

 .580 579:  4( فّصل  السيّد العاملي في م تاح الكرام  1)

 .«للخيار»:  «ش»( في 2)

 قالً بالمعنى.( انتهى ما قال  الم ّص  ن3)

 .230( لي من األُمور التي قي  باعتبار ا في  ذا الخيار ، وقد تقدّم لّولها في الص ح  4)

الت صههههههههي  الهههههههههذي 
 ذكره بعض

ضههههههع  الت صههههههي  
 المذكور

 ـ تعهههههههههههههههدّد 2
 المتعاقدين

المناقيهههه  فههههي  ههههذا 
 اليرط
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من المالٌكين مع اتّحاد العاقد من قبلهما. ولّما خيار المجلا ، فقد عرفهت لنّه  

غير ثابٍت للوكي  في مجّرد العقد ، وعلى تقديره فيمكن إسهقاط  لو اشهتراط 
لو كان العاقد وليّهاً بيهده العوضهان لهم يتحقّهق اليهرطان األّوالن عدم . نعم ، 

 لعني عدم اإلقبا  والقبض وليا ذلك من جه  اشتراط التعدّد.

لن ال يكون المبيع حيواناً لو خصو  الجاري  ، فإّن المحكهّي  منها :و
فقهال : لجيةهك بهالثمن ،  [(1)جاريه ً ]اشهترأ  عن الصدوق في المقنهع لنّه  إذا

 .(2)فإن جاء بالثمن فيما بين  وبين شهٍر ، وإالّ فال بيع ل  

 .(3)وظا ر المختل  نسهب  الخهالف إلهى الصهدوق فهي مىلهق الحيهوان 
والمستند في  رواي  ابن يقىين عن رجٍ  اشترأ جاري  فقال : لجيةك بالثمن 

 .(4) «بين شهر ، وإالّ فال بيع ل إن جاء فيما بين  و»، فقال : 

علههى صههورة عههدم إقبهها  الجاريهه  وال قرينهه  علههى  (5)وال داللهه  فيههها 
ء بالثمن إلى شهٍر في متن حملها عليها ، فيحتم  الحم  على اشتراط المجي

العقههد ، فيثبههت الخيههار عنههد تخلّهه  اليههرط ، ويحتمهه  الحمهه  علههى اسههتحباب 

 ع وعههدم فسههخ  إلههى شهههٍر. وكيهه  كههان ، فالروايهه  مخال هه ؛ لعمهه  صههبر البهها
 المعظم ، فال بدّ من حملها على بعض الوجوه.

__________________ 

 .«ق»( لم يرد في 1)

 .365، والمقنع :  70:  5( راجع المختل  2)

 .70:  5( انظر المختل  3)

 .6ث من لبواب الخيار ، الحدي 9، الباب  357:  12( الوسا   4)

 .«في »:  «ق»( في 5)

ـ لن ال يكهههههههون  3
المبيههههههع حيوانههههههاً لو 
خصهههههههههههههههههههههههههههو  

 الجاري 

المناقيهههه  فههههي  ههههذا 
 اليرط
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وجههان : مههن  ؟ثهّم إّن مبهدل الثالثهه  مهن حههين الت هّرق لو مههن حهين العقههد
فهي كهون مهدّة ال يبه   «فهإن جهاء بهالثمن بينه  وبهين ثالثه  ليّهامٍ »ظهور قول  : 

ظها ر ثالث ً ، ومن كون ذلك كنايه ً عهن عهدم التقهابض ثالثه  ليّهاٍم ، كمها  هو 

األج  بينهما ثالث  ليّاٍم ، فإن قبض »في رواي  ابن يقىين :  السالمعلي قول  
 و ذا  و األقوأ. (1) «بيع  وإالّ فال بيع بينهما
__________________ 

 .3من لبواب الخيار ، الحديث  9، الباب  357:  12( الوسا   1)

مبهههههدل الثالثههههه  فهههههي 
 خيار التأخير
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 مسكلة

 يسقط هذا الخيار بكُمور  :

إسههقاط  بعههد الثالثهه  بههال إشههكاٍل وال خههالف ، وفههي سههقوط   أحاادها :

باإلسقاط في الثالث  وجهان : من لّن السب  في  الضرر الحاص  بالتهأخير ، 
فال يتحقّق إالّ بعد الثالث  ؛ ولذا صّرح في التذكرة بعهدم جهواز إسهقاط خيهار 

مع لنّ  لولهى بهالجواز ، ومهن  (1)ون مبد   بعده اليرط قب  الت ّرق إذا قلنا بك

لّن العقد سب  الخيار ، فيك ي وجوده في إسقاط  ، مضافاً إلى فحوأ جواز 
 .(2)اشتراط سقوط  في متن العقد 

اشهتراط سهقوط  فهي مهتن العقهد ، حكهي عهن الهدروس وجهامع  الثاني :

 ، ولعلّ  لعموم لدلّ  اليروط. (3)المقاصد وتعليق اإلرشاد 
__________________ 

 .520:  1( التذكرة 1)

 .«ضمن العقد»:  «ش»( في 2)

، وجههامع  276:  3، وراجهع الهدروس  581:  4( حكهاه السهيّد العهاملي فهي م تههاح الكرامه  3)

، وحاشههي  اإلرشههاد  «لنّهه  لظهههر»: ـ  ، وفيهه  بعههد احتمههال الصههّح  303 302:  4المقاصههد 

 .260، الص ح   (مخىوط)

مسهههههههقىات خيهههههههار 
 ر :التأخي
ـ إسههههقاط  بعههههد  1

 الثالث 

ـ اشهههههههههههتراط  2
سههههقوط  فههههي مههههتن 

 العقد
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وييك  على عدم جواز إسقاط  في الثالث  بناًء على لّن السب  في  ذا 

الخيار  و الضرر الحادل بالتأخير دون العقد ، فإّن اليرط إنّما يسق  ب  ما 
يقب  اإلسقاط بدون اليرط ، وال يوج  شرعيّ  سقوط ما ال ييهر  إسهقاط  

قلنها  (1)سقوط باليرط كمها حكهاه بعهض؛ بدون شرٍط ، فإن كان إجما ؛ على ال

.  ب  ، ب  بصّح  اإلسقاط بعد العقد ؛ ل حواه ، وإالّ فللنظر في  مجال؛
ح ب  في التهذكرة  الثال: : بذل الميتري للثمن بعد الثالث  ، فإّن المصرَّ

و هو حسهن؛  .(3)اباً وقي  بعدم السقوط بهذلك استصهح .(2)سقوط الخيار حينةٍذ 

لو استند في الخيار إلى األخبار ، ولّما إذا استند في  إلهى الضهرر ، فهال شهّك 
في عدم الضرر حال بذل الثمن ، فال ضهرر ليتهدار، بالخيهار ، ولهو فهر  

تضههّرره سههابقاً بالتههأخير فالخيههار ال يوجهه  تههدار، ذلههك ، وإنّمهها يتههدار، بهه  

 الضرر المستقب .
الضرر قب  البذل يك ي في بقاء الخيهار ، مهدفو ؛ ودعوأ : لّن حدول 

بههأّن األحكههام المترتّبهه  علههى ن ههي الضههرر تابعهه ؛ للضههرر ال علههي ، ال مجههّرد 

 حدول الضرر في زماٍن ، وال يبعد دعوأ انصراف األخبار إلى
__________________ 

 ( لم نعثر على حكاي  اإلجما .1)

 .523:  1( التذكرة 2)

وال يسق  بإسهقاط  فيهها »، وفي  :  131:  (مخىوط)الىباطبا ي في المصابي  ( قال  السيّد 3)

وجعله  فهي الريها   «وال بإحضار الثمن بعد ا إلى لن قال : وإن حص  اليّك ب  فيستصهح 

 لظهر الوجهين. 400:  14، ومستند الييع   195:  8

ـ بههههههههههههههههذل  3
الميهههههههتري للهههههههثمن 

 بعد الثالث 
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يهتري صورة التضّرر فعالً بلزوم العقهد ، بهأن يقهال : بهأّن عهدم حضهور الم

 علّ ؛ النت اء اللزوم يدور معها وجوداً وعدماً.
 وكي  كان ، فمختار التذكرة ال يخلو عن قّوةٍ.

لخذ الثمن من الميتري بناًء على عدم سقوط  بالبذل ، وإالّ لم  الرابع :

ومه . يحت  إلى األخهذ به  والسهقوط به  ؛ ألنّه  التهزام؛ فعلهيٌّ بهالبيع ورضهاً بلز
و   ييترط إفادة العلم بكون  ألج  االلتزام لو يك ي الظّن ، فلو احتم  كون 

وجهوه؛ :  ؟األخذ بعنوان العاري  لو غير ها لهم ين هع ، لم ال يعتبهر الظهّن ليضهاً 

من عدم تحقّق موضو  االلتزام إالّ بالعلم ، ومن كون ال ع  مهع إفهادة الظهّن 
، ومّما تقهدّم مهن سهقوط خيهار الحيهوان لو لمارةً عرفيّ ً على االلتزام كالقول 

عدم  (1)اليرط بما كان رضاً نوعيّاً بالعقد و ذا من لوض  لفراده ، وقد بيّنّا 

اعتبههار الظههّن اليخصههي فههي داللهه  التصههّرف علههى الرضهها. وخيههر الوجههوه 
 لوسىها ، لكّن األقوأ األخير.

ح ب  في التذكرة  ؟الثمن و   يسق  الخيار بمىالب  وغير ها  (2)المصرَّ
 العدم ؛ ل ص  وعدم الدلي . (3)

 ويحتم  السقوط ؛ لداللت  على الرضا بالبيع.

وفي  : لّن سب  الخيار  و التضّرر في المستقب  ، لما عرفت : من لّن 

الخيهار ال يتهدار، به  مها مضهى مهن ضهرر الصهبر ، ومىالبه  الهثمن ال تهدّل 
 لضرر المستقب  حتّى يكون التزاماً بالبيع ، ب  مىالب على التزام ا

__________________ 

 ، ذي  البحث عن مسقىيّ  خيار الحيوان بالتصّرف. 104( بيّن  في الص ح  1)

 .523:  1( التذكرة 2)

 .208:  3، والمسالك  298:  4، وجامع المقاصد  274:  3( كالدروس 3)

ـ لخههههههذ الههههههثمن  4
 من الميتري

و هههههههههههه  يسههههههههههههق  
الخيهههههههار بمىالبههههههه  

 ؟الثمن
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ر المسهتقب  كال سه  ، ال التهزام؛ بهذلك الضهرر الثمن إنّما  هو اسهتدفا ؛ للضهر

ليسق  الخيار. وليا الضرر  نا من قبي  الضرر في بيع ال بن ونحهوه مّمها 
كان الضرر حاصهالً بهن ا العقهد ، حتّهى يكهون الرضها به  بعهد العقهد والعلهم 

 بالضرر التزاماً بالضرر الذي  و سب  الخيار.

وبالجمل  ، فالمسق  لههذا الخيهار لهيا إالّ دفهع الضهرر المسهتقب  ببهذل 
الههثمن ، لو التزامهه  بإسههقاط  ، لو اشههتراط سههقوط  ، ومهها تقههدّم مههن سههقوط 

الخيارات المتقدّم  بما يدّل على الرضا فإنّما  و حيث يكون ن ا العقد سبباً 

 هذا القبيه  ، للخيار ولو من جه  التضّرر بلزوم  ، ومها نحهن فيه  لهيا مهن 
مع لّن سقوط تلهك الخيهارات بمجهّرد مىالبه  الهثمن ليضهاً محهّ  نظهٍر ؛ لعهدم 

 كون  تصّرفاً ، وهللا العالم.

المسهههههههههههق  لههههههههههههذا 
الخيههههههههههههار دفههههههههههههع 
الضهههههههههههههههههههههههههههههههههرر 

 المستقب 
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 مسكلة

في كون  ذا الخيار على ال ور لو التراخي قوالن ، وقد تقدّم ما يصل  

الخيهههار مهههع قىههع النظهههر عهههن  لن يسههتند إليههه  لكهههّ ٍ مههن القهههولين فهههي مىلههق

 .(1)خصوصيّات الموارد ، وقد عرفت لّن األقوأ ال ور 
 السهالمعلي ويمكن لن يقال في خصو  ما نحن في  : إّن ظا ر قوله  

ن ي البيع رلساً ، واألنس  بن ي الحقيق  بعد عدم إرادة ن ي  (2) «ال بيع ل »: 
 ً  لبداً ، فتأّم . الصّح   و ن ي لزوم  رلساً ، بأن ال يعود الزما

ثّم علهى تقهدير إ مهال الهنّص وعهدم ظههوره فهي العمهوم يمكهن التمّسهك 

باالستصحاب  نا ؛ ألّن اللزوم إذا ارت ع عن البيع في زماٍن ، فعوده يحتهاج 
إلههى دليهه . ولههيا اليههّك  نهها فههي موضههو  المستصههح  نظيههر مهها تقههدّم فههي 

 راجع.استصحاب الخيار ألّن الموضو  مست اد؛ من النّص ، ف

وكيه  كهان ، فهالقول بهالتراخي ال يخلهو عهن قهّوة ، إّمها لظههور الهنّص 
 وإّما لالستصحاب.

__________________ 

 .212( راجع الص ح  1)

 .218( في رواي  ابن عّمار المتقدّم  في الص ح  2)

 هههههذا الخيهههههار  ههههه  
علهههههههههى ال هههههههههور لو 

 ؟التراخي

القهههههههول بهههههههالتراخي 
 ال يخلو عن قّوة
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ع بعههد الثالثهه  كههان مههن البهها ع إجماعههاً مست يضههاً ، بهه  لههو تلهه  المبيهه

ويدّل علي  النبوّي الميهور وإن كهان فهي كته   .(1)متواتراً كما في الريا  

كّ  مبيعٍ تله  قبه  قبضه  فههو مهن مهال »: ـ  روايات لصحابنا غير مسىور
 ما لو تل  في حال الخيار [(3)يعّم ]، وإطالق  كمعاقد اإلجماعات  (2) «با ع 

لم تل  بعد بىالن  ، كما لو قلنا بكونه  علهى ال هور فبىه  بالتهأخير ، لو بهذل 
 الميتري الثمن فتل  العين في  ذا الحال.

المسهت ادة  «المالزم  بهين النمهاء والهدٌَّر،»وقد يُعار  النبوّي بقاعدة 

التله  فهي زمهان  (5)بأّن »واالستقراء والقاعدة المجٌمع عليها :  (4)من النّص 
 .«ار مّمن ال خيار ل الخي

__________________ 

 .195:  8( الريا  1)

 .591، الحديث  212:  3( عوالي الآللي 2)

 .«ق»( لم يرد في 3)

 .89، الحديث  219:  1الوارد في عوالي الآللي  «الخراج بالضمان»( مث  4)

 .«من لنّ »:  «ش»( في 5)

تلههههه  المبيهههههع بعهههههد 
الثالثههههههههههههه  مهههههههههههههن 

 البا ع
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، والقاعهدة الثانيه   لكن النبوّي لخّص من القاعدة االولهى فهال معارضه 

ال عمههوم فيههها ييههم  جميههع لفههراد الخيههار وال جميههع لحههوال البيههع حتّههى قبهه  
إن شههاء هللا اختصاصههها بخيههار  (1)ء القههبض ، بهه  التحقيههق فيههها كمهها سههيجي

 المجلا واليرط والحيوان مع كون التل  بعد القبض.

ال البهها ع ليضههاً ، وعههن ولههو تلهه  فههي الثالثهه  ، فالميهههور كونهه  مههن مهه
 .(2)الخالف : اإلجما  علي  

مههدّعين عليهه   (4)والسههيّدان  (3)خالفههاً لجماعههٍ  مههن القههدماء مههنهم الم يههد 

 يصّ  حّج ً لهذا القول. «ضمان المالك لمال »اإلجما  ، و و مع قاعدة 
. والقاعهههدة مخصَّصههه ؛ بهههالنبوّي  لكهههن اإلجمههها  معهههاٌر ؛ بههه  مو هههون؛

نجبر من حيث الصدور ، مضافاً إلى رواي  عقبه  بهن خالهد : الم (5)المذكور 

في رجٍ  اشترأ متاعاً من رجهٍ  ولوجبه  غيهر لنّه  تهر، المتها  عنهده ولهم »
 ؟يقبض  ، قال : آتيك غهداً إن شهاء هللا ، فُسهرق المتها  ، مهن مهال ٌمهن يكهون

 قال : من مال صاح  المتا  الذي  و في بيت  حتّى يُقبض
__________________ 

 .181 179( انظر الجزء السادس ، الص ح  1)

، والسهههيّد بحهههر العلهههوم فهههي المصهههابي   526:  1( حكهههاه السهههيّد الىباطبههها ي فهههي الريههها  2)

، لكههّن الموجهود فههي الخههالف  58:  23، وصههاح  الجههوا ر فهي الجههوا ر  130:  (مخىهوط)

مههن  24، المسهأل   20:  3ف راجهع الخههال «لّن التلهه  فهي الثالثه  مههن المبتها »الهذي بأيهدينا : 

 البيو .

 .592( المقنع  : 3)

 .220 219، وال ني  :  249، المسأل   437( االنتصار : 4)

 ( المذكور في الص ح  السابق .5)

لههههههههو تلهههههههه  فههههههههي 
 الثالث 
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المال ويخرج  من بيته  ، فهإذا لخرجه  مهن بيته  فالمبتها  ضهامن؛ لحقّه  حتّهى 

 .(1)يردّ إلي  حقّ  
ولههو مّكنهه  مههن القههبض فلههم يتسههلّم ، فضههمان البهها ع مبنههيٌّ علههى ارت هها  

 الضمان بذلك ، و و األقوأ.

قههال اليههي  فههي النهايهه  : إذا بهها  اإلنسههان شههيةاً ولههم يقههبض المتهها  وال 
قبض الثمن ومضى المبتا  ، فإّن العقد موقوف؛ ثالث  ليّام ، فإن جاء المبتا  

ن المبيهع له  ، وإن مضهت ثالثه  ليّهاٍم كهان البها ع لولههى فهي مهدّة ثالثه  ليّهاٍم كها

بالمتا  ، فإن  لك المتا  فهي  هذه الثالثه  ليّهام ولهم يكهن قبّضه  إيّهاه كهان مهن 
مال البا ع دون المبتا  ، وإن كان قبّض  إيّاه ثّم  لك في مدّة الثالث  ليّام كان 

البا ع على كهّ  حهاٍل  من مال المبتا  ، وإن  لك بعد الثالث  ليّام كان من مال
، انتههى المحكهّي فهي المختلهه  ، وقهال بعهد الحكايهه  : وفيه  نظهر؛ ، إذ مههع  (2)

 ، انتهى. (3)القبض يلزم البيع 

لقول : كأن  جع  الِ قرة الثالث  مقابل ً للِ ْقرتين ، فييم  ما بعهد القهبض 

خهالف لكّن التعمهيم مهع لنّه   «على كّ  حال»وما قبل  ، خصوصاً مع قول  : 
ألّن الخيههار لهه  بعههد الثالثهه  »اإلجمهها  منههاٍف لتعليهه  الحكههم بعههد ذلههك بقولهه  : 

فإّن من المعلوم لّن الخيار إنّمها يكهون له  مهع عهدم القهبض ، فيهدّل ذلهك  «ليّام

 على لّن الحكم المعلّ  م رو ؛ فيما قب  القبض.
__________________ 

 خيار ، وفي  حديث؛ واحد.من لبواب ال 10، الباب  358:  12( الوسا   1)

 .«ألّن الخيار ل  بعد ا»والمصدر زيادة :  «ش». وفي 386 385( النهاي  : 2)

 .70 69:  5( المختل  3)

لههههههو مّكنهههههه  البهههههها ع 
مهههههن القهههههبض فلهههههم 

 تسلّمي
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لو اشترأ مها ي سهد مهن يومه  ، فهإن جهاء بهالثمن مها بينه  وبهين الليه  ، 

والمهراد مهن ن هي  .(1)زة وإالّ فال بيع ل  ، كما في مرسهل  محّمهد بهن لبهي حمه

؛ فههإّن البهها ع ضههامن؛  «ن ههي الضههرر»البيههع ن ههي لزومهه . ويههدّل عليهه  قاعههدة 
 للمبيع ممنو ؛ عن التصّرف في  محروم؛ عن الثمن.

ومن  نا يمكن تعديه  الحكهم إلهى كهّ ِ مهورٍد يتحقّهق فيه   هذا الضهرر ، 
  يهوٍم لو وإن خرج عن مورد النّص ، كما إذا كان المبيع مّما ي سد في نص

فههي يههومين ، فيثبههت فيهه  الخيههار فههي زمههاٍن يكههون التههأخير عنهه  ضههرراً علههى 

 البا ع.
ما ي سد »لكن ظا ر النّص يو م خالف ما ذكرنا ؛ ألّن الموضو  في  

والحكم في  بثبوت الخيار من لّول الليه  ، فيكهون الخيهار فهي لّول  «من يوم 

وم لّن الخيههار حينةههٍذ ال يجههدي للبهها ع شههيةاً ، لكههن لزمنهه  ال سههاد ، ومههن المعلهه
اليوم وليل  ، فالمعنى : لنّ  ال يبقى على صه   الصهالح :  «اليوم»المراد من 

 ، فيكون الم سد ل  المبيت (2)لزيد من يوم بليلت  
__________________ 

 من لبواب الخيار ، الحديث األّول. 11، الباب  359:  12( الوسا   1)

 .«بليل »:  «ش»في  (2)

شههههههراء مهههههها ي سههههههد 
 من يوم 

المهههههههههههههراد مهههههههههههههن 
 «اليوم»
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ال مجّرد دخول اللي  ، فإذا فس  البا ع لّول اللي  لمكن ل  االنت ا  به  وببدله  
 «خيار ما ي سده المبيهت»، وألج  ذلك عبّر في الدروس عن  ذا الخيار ب 

، وفهي معقهد إجمها  ال نيه  : لّن علهى البها ع  (1)ولنّه  ثابهت؛ عنهد دخهول الليه  

وفهي محكهّي الوسهيل  : لّن خيهار ال واكه   .(3)ثهّم  هو بالخيهار  (2)الصبر يومهاً 
للبا ع ، فإذا مّر علهى المبيهع يهوم؛ ولهم يقهبض المبتها  كهان البها ع بالخيهار 
(4). 

 .(5)ونحو ا عبارة جامع اليرا ع 

نعم ، عبارات جماعٍ  من األصحاب ال يخلو عن اختالٍل في التعبيهر ، 
ى عدم الخيار للبا ع في النهار يوج  تأويلهها إلهى مها يوافهق لكن اإلجما  عل

الدروس. ولحسن تلك العبارات عبارة الصهدوق فهي ال قيه  التهي لسهند ا فهي 

العهدة فيمها ي سهد مهن يومه  مثه  البقهول »الوسا   إلى رواي  زرارة ، قال : 
 ا ع.فإّن المراد بالعهدة عهدة الب (6) «والبّىي  وال واك  يوم؛ إلى اللي 

وقال في النهاي  : وإذا با  اإلنسان ما ال يصّ  علي  البقاء من الُخٌضر 

 وغير ا ولم يقبض المبتا  وال قٌبٌض الثمن كان الخيار في  يوماً ،
__________________ 

 .«و و ثابت للبا ع عند انقضاء النهار»، وفي  :  274:  3( الدروس 1)

 .«واحداً »زيادة :  «ش»( في 2)

 .219 ني  : ( ال3)

 .238( الوسيل  : 4)

 .247( الجامع لليرا ع : 5)

مهههن  11، البههاب  359:  12، وراجههع الوسهها    3767، ذيهه  الحههديث  203:  3( ال قيهه  6)

 .2لبواب الخيار ، الحديث 

خيهههههار مههههها ي سههههههده 
 المبيت
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، انتههى. ونحو ها  (1)فإن جاء المبتا  بالثمن في ذلك اليوم ، وإالّ فال بيهع له  

 .(2)عبارة السرا ر 
ظههها ر لّن المهههراد بالخيهههار اختيهههار الميهههتري فهههي تهههأخير القهههبض وال

 واإلقبا  مع بقاء البيع على حال  من اللزوم.

ولّما المتأّخرون ، فظا ر لكثر م يو م كهون الليه  غايه ً للخيهار ، وإن 
ومهن عبّهر بهأّن الخيهار إلهى الليه   (3)اختل وا بين من عبّر بكون الخيهار يومهاً 

صههحي ؛ لهههذه التعبيههرات مههع وضههوح المقصههد إالّ متابعهه  ولههم يُعلههم وجهه ؛  .(4)

عبهههارة اليهههي  فهههي النهايههه  ، لكنّهههك عرفهههت لّن المهههراد بالخيهههار فيههه  اختيهههار 
الميههتري ، ولّن لهه  تههأخير القههبض واإلقبهها . و ههذا االسههتعمال فههي كههالم 

فهال يحسهن المتابعه   نها  «الخيهار»المتأّخرين خالف ما اصىلحوا علي  ل   

 .(5)واألولى تعبير الدروس كما عرفت  في التعبير ،
ثّم الظا ر لّن شروط  ذا الخيار شروط خيار التهأخير ؛ ألنّه  فهرد؛ مهن 

 ، فييترط في  جميع (7)وغير ا  (6)لفراده ، كما  و صري  عنوان ال ني  
__________________ 

تقال ، نعهم وردت فهي المىبههو  ( سهقىت العبهارة المهذكورة مههن كتهاب النهايه  المىبهو  مسهه1)

،  142:  2 (للمحقّههق الحلّههي)، والمىبههو  مههع نكههت النهايهه   336ضههمن الجوامههع ال قهيّهه  : 

 ومحلّها باب اليرط في العقود من كتاب المتاجر.

 .282:  2( السرا ر 2)

 .167:  1( مث  العالّم  في التحرير 3)

 .374:  1، واإلرشاد  67 : 2، والقواعد  247( كما في الجامع لليرا ع : 4)

 ( في الص ح  السابق .5)

 .219( ال ني  : 6)

 وغير ا. 374:  1، واإلرشاد  67:  2، والقواعد  23:  2( راجع اليرا ع 7)

شههههههههههههروط  ههههههههههههذا 
 الخيار
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ما سبق من اليروط. نعم ، ال ينب ي التأّم   نا في اختصا  الحكم بهالمبيع 
لّن  (2) نا،  اليخصي لو ما في حكم  كالصا  من الصبرة ، وقد عرفت (1)

 على القىع باالختصا  ليضاً. (3)التأّم  في األدلّ  وال تاوأ ييرف 

وحكم الهال، في اليوم  نا وفيما بعده حكم المبيهع  نها، فهي كونه  مهن 

الحالين. والزم القول اآلخر  نا، جريان   نا ، كما صهّرح به  فهي  البا ع في
 .(4)ال ني  حيث جعل  قب  اللي  من الميتري 

ثههّم إّن المههراد بال سههاد فههي الههنّص وال تههوأ لههيا ال سههاد الحقيقههي ؛ ألّن 

مورد ما  و الُخٌضر وال واك  والبقول ، و ذه ال تضيع بالمبيت وال تهلك ، 
ب  المراد ما ييم  ت يّر العين نظير الت يّهر الحهادل فهي  هذه األُمهور بسهب  

 المبيت.

فههوات السههوق ، ف ههي إلحاقهه  بت يّههر العههين ولههو لههم يحههدل فههي البيههع إالّ 
وجهان : من كون  ضرراً ، ومن إمكان منع ذلك لكون  فهوت ن هعٍ ال ضهرراً 

(5). 
__________________ 

 .«بالبيع»:  «ش»( في 1)

 .228( راجع الص ح  2)

 .«ال قي »زيادة :  «ش»( في 3)

 .220 219( ال ني  : 4)

 بما لثبتناه. «ن»، وصّححت في  «ف»عليها في ، وشى   «ال دفع ضررٍ »:  «ق»( في 5)

راد بهههههههههههههههـ المههههههههههههههه
 «ال ساد»
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 السادس

 خيار الرؤية

والمراد ب  الخيار المسبَّ  عهن ر يه  المبيهع علهى خهالف مها اشهترط  

 في  المتبايعان.
: حهديُث ن هي الضهرر. ـ  ويدّل علي  قب  اإلجما  المحقَّق والمست يض

 علي  ليضاً بأخباٍر :واستُدّل 
 السهالمعلي سهألت لبها عبهد هللا »منها : صحيح  جمي  بهن دّراج قهال : 

عن رجٍ  اشترأ ضيع ً وقد كهان يهدخلها ويخهرج منهها ، فلّمها لن نقهد المهال 

صار إلى الضيع  فقلّبها ثّم رجع فاستقال صاحب  ، فلم يُِقله  ، فقهال لبهو عبهد 
منها ونظر إلى تسعٍ وتسعين قىع ً ثّم بقهي منهها  : إنّ  لو قلّ  السالمعلي هللا 

وال بدّ من حملها علهى صهورةٍ  .(1) «قىع ؛ لم ير ا لكان ل  فيها خيار الر ي 

يصّ  معها بيع الضهيع  ، إّمها بوصه  القىعه  ال يهر المر يّه  ، لو بدالله  مها 
 رآه منها على ما لم يره.

ألت لبهها عبههد هللا سهه»وقههد يسههتدّل ليضههاً بصههحيح  زيههد اليههّحام قههال : 

عن رجٍ  اشترأ سهام القّصابين من قب  لن يخرج السهم ، فقال  السالمعلي 
 السالمعلي 

__________________ 

 من لبواب الخيار ، الحديث األّول. 15، الباب  361:  12( الوسا   1)

خيههههار  مههههنالمههههراد 
 ر ي ال

الهههههدلي  علهههههى  هههههذا 
 الخيار
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 ال ييتر شيةاً حتّى يعلم لين يخرج السهم ، فإن اشترأ شيةاً فههو بالخيهار إذا

 .(1) «خرج
: وتوضههي  معنهى  هذا الخبههر مها رواه فهي الكههافي  (2)قهال فهي الحهدا ق 

والتههذي  فهي الصههحي  عهن عبهد الههرحمن بهن الحّجهاج عههن منههال القّصههاب 

: لشتري ال نم لو ييتري  السالمعلي قلت ألبي عبد هللا »و و مجهول؛ قال : 
البهاب فيعُهدّ واحهداً واثنهين ال نم جماع ؛ ، ثّم تُدٌخ  داراً ، ثّم يقوم رج ؛ علهى 

قهال : ال يصهل   هذا ، إنّمها تصهل   ؟وثالث  ولربع  وخمس  ثهّم يخهرج السههم

 .(3) «الخبر .. السهام إذا عدلت القسم 
لقول : لم يُعلم وج  االستيههاد به  لمها نحهن فيه  ؛ ألّن الميهتري لسههم 

سهههم  القّصههاب إن اشههتراه ميههاعاً فههال مههورد لخيههار الر يهه  ، وإن اشههترأ 

المعيّن الذي يخرج فهو شراء فرٍد غير معيٍّن ، و و باطه ؛ ، وعلهى الصهّح  
 فال خيار في  للر ي  كالميا .

ويمكن حمل  على شراء عدٍد معيٍّن نظير الصا  من الصبرة ، ويكون 

 ل  خيار الحيوان إذا خرج السهم.
ميهتري ، والظها ر االتّ هاق علهى لّن ثّم إّن صحيح  جميه  مختّصه ؛ بال

 هذا الخيههار يثبهت للبهها ع ليضهاً إذا لههم يهٌر المبيههع وباعه  بوصهه  غيهره فتبههيّن 

 كون  زا داً على ما وص .
__________________ 

 .2من لبواب الخيار ، الحديث  15، الباب  362:  12( الوسا   1)

 .57:  19( راجع الحدا ق 2)

، وعنهمهها فههي  339، الحههديث  79:  7، والتهههذي   2، الحههديث  223:  5( راجههع الكههافي 3)

 .8من لبواب عقد البيع وشروط  ، الحديث  12، الباب  265:  12الوسا   

عههههههدم اختصههههههها  
 هههههههههههههذا الخيهههههههههههههار 

 بالميتري
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: لنّ  يحتم  في صحيح  جمي  لن يكون الت تهيش  (1)وحكي عن بعٍض 

من البا ع بأن يكون البا ع باع  بوصه  الميهتري ، وحينةهٍذ فيكهون الجهواب 
النسهب  إليهمها علهى تقهدير  هذا االحتمهال. وال يخ هى بعهده ، ولبعهد منه  عاّماً ب

 ، وهللا العالم. (2)دعوأ عموم الجواب حينةٍذ 
__________________ 

 .58:  19( حكاه المحدّل البحراني في الحدا ق 1)

 .«ش»في  «حينةذ»( لم ترد 2)
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 مسكلة

   ال ا ب .مورد  ذا الخيار بيع العين اليخصيّ 

والمعروف لنّ  ييترط في صّحت  ذكر لوصاف المبيع التي يرت هع بهها 

الجهالهه  الموجبهه  لل ههرر ؛ إذ لوال هها لكههان غههرراً. وعبّههر بعضهههم عههن  ههذه 
المقاصهد وجهامع  (1)األوصاف بما يختل  الثمن باختالف  ، كمها فهي الوسهيل  

 (5)وآخرون كاليهيخين  .(4)وآخر بما يعتبر في صّح  السلم  .(3)وغير ما  (2)
 اقتصروا على اعتبار ذكر الص  . (6)والحلّي 

 والظا ر لّن مرجع الجميع واحد؛ ، ولذا ادّعي اإلجما  على ك ّ 
__________________ 

 .240( الوسيل  : 1)

 .301:  4( جامع المقاصد 2)

 .58:  19، والحدا ق  410:  8، ومجمع ال ا دة  219:  3( مث  المسالك 3)

 290:  4، وم تهاح الكرامه   500 499:  2، والنهايه   524و  467:  1( كما في التهذكرة 4)

291. 

 .76:  2، والمبسوط  609و  594( راجع المقنع  : 5)

 .241:  2( السرا ر 6)

 مههههههههههههورد خيههههههههههههار
اشههههههههههتراط ذكههههههههههر  الر ي 

 لوصاف المبيع
اخهههههههههههههههههههههههههههههههتالف 
التعههههابير فههههي بيههههان 

  ذا اليرط

رجهههههههو  التعهههههههابير 
المختل هههههههههه  إلههههههههههى 

 لمٍر واحد
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 منها.واحٍد 

ف ي موضعٍ من التذكرة : ييترط في بيهع خيهار الر يه  وصه  المبيهع 
وص اً يك ي في السلم عندنا. وعن  فهي موضهعٍ آخهر مهن التهذكرة : لّن شهرط 

صّح  بيع ال ا ب  وص ها بما يرفع الجهال  عند علما نها لجمهع ، ويجه  ذكهر 

علهى التميّهز ،  الل   الداّل علهى الجهنا. ثهّم ذكهر لنّه  يجه  ذكهر الل ه  الهدالّ 
وذلك بذكر جميع الص ات التي يختله  األثمهان باختالفهها ويتىهّرق الجهاله  

 ، انتهى. (1)بتر، بعضها 

وفههي جههامع المقاصههد : ضههاب  ذلههك لّن كههّ  وصههٍ  تت ههاوت الرغبههات 
بثبوت  وانت ا   وتت اوت ب  القيمه  ت اوتهاً ظها راً ال يتسهام  به  يجه  ذكهره ، 

 .(2)صاف السلٌم ، انتهى فال بدّ من استقصاء لو

وربمهها يتههراءأ التنههافي بههين اعتبههار مهها يختلهه  الههثمن باختالفهه  وك ايهه  
ذكهر بعهض  [(3)فهي ]ذكر لوصاف السلم من جه  لنّه  قهد يتسهام  فهي السهلم 

األوصاف ، إلفضا   إلى عّزة الوجهود لو لتعهذّر االستقصهاء علهى التحقيهق. 

 مانع م قود؛ فيما نحن في .و ذا ال
قههال فههي التههذكرة فههي بههاب السههلٌم : ال ييههترط وصهه  كههّ  عضههٍو مههن 

الحيوان بأوصاف  المقصودة وإن ت اوت ب  ال ر  والقيمه  ؛ إلفضها   إلهى 

 ، انتهى. (4)عّزة الوجود 
__________________ 

 .523و  467:  1( راجع التذكرة 1)

 .301:  4( جامع المقاصد 2)

 .«ق»يرد في  ( لم3)

 .552:  1( التذكرة 4)

تههههههههههوّ م التنههههههههههافي 
بهههههههههههههين بعهههههههههههههض 

 التعابير
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وقال في السهلم فهي األحجهار المتّخهذة للبنهاء : إنّه  يهذكر نوعهها ولونهها 

ويص  ِعٌظمها ، فيقول : ما يحم  البعير منها اثنتين لو ثالثاً لو لربعاً علهى 
 .(1)سبي  التقري  دون التحقيق ، لتعذّر التحقيق 

: إّن المهراد مها يعتبهر فهي السهلٌم فهي حهدّ ذاته  مهع قىهع ويمكن لن يقال 

النظر عن العذر الموج  للمسامح  في بعض لفراد السلٌم ، وإن كهان يمكهن 
لن يههورد علههى مسههامحتهم  نهها، : لّن االستقصههاء فههي األوصههاف شههرط؛ فههي 

السههلم غيههر مقيّههٍد بحههال الههتمّكن ، فتعههذّره يوجهه  فسههاد السههلٌم ال الحكههم بعههدم 

، كما حكموا بعدم جواز السلم فيما ال يمكن ضب  لوصاف  ، وتمام  اشتراط 
 الكالم في محلّ .

ثهههّم إّن األوصهههاف التهههي يختلههه  الهههثمن مهههن لجلهههها غيهههر محصهههورةٍ ، 

خصوصاً في العبيد واإلماء ؛ فإّن مراتبهم الكماليّ  التهي تختله  بهها لثمهانهم 
ير محصورة جدّاً ، واالقتصار على ما يرفع به  معظهم ال هرر إحاله ؛ علهى غ

مجهههول ، بهه  يوجهه  االكت ههاء علههى مهها دون صهه ات السههلم ؛ النت ههاء ال ههرر 

 عرفاً بذلك ، مع لنّا علمنا لّن ال رر العرفي لخّص من اليرعي.
ذلك لّن الظها ر وكي  كان ، فالمسأل  ال تخلو عن إشكاٍل. ولشك  من 

لّن الوص  يقوم مقام الر ي  المتحقّق  في بيع العهين الحاضهرة ، وعلهى  هذا 

فيجهه  لن يعتبههر فههي الر يهه  لن يحصهه  بههها االّطههال  علههى جميههع الصهه ات 
 المعتبرة في العين ال ا ب  مّما يختل  الثمن باختالف .

 قال في التذكرة : ييترط ر ي  ما  و مقصود؛ بالبيع كداخ 
__________________ 

 .553:  1( التذكرة 1)

دفههههههههههههع التنههههههههههههافي 
 المذكور

إشههههههههههههكال عههههههههههههدم 
حصههههههههههههههههههههههههههههههههههههر 
االوصهههههههاف التهههههههي 
يختلهههههههههه  الههههههههههثمن 

 من لجلها

إشهههههكال آخهههههر فهههههي 
 المقام
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الثوب ، فلو با  ثوباً مىويّاً لو عيناً حاضرةً ال ييا د منها ما يختله  الهثمن 

،  (1)ألجلهه  كههان كبيههع ال ا هه  ، يبىهه  إن لههم يوصهه  وصهه اً يرفههع الجهالهه  
 انتهى.

وحاص   ذا الكالم اعتبار وقهو  الميها دة علهى مها يعتبهر فهي صهّح  

 ل ا  . ومن المعلوم من السيرة عدم اعتبارالسلم وبيع ا
االّطال  بالر ي  علهى جميهع الصه ات المعتبهرة فهي السهلٌم وبيهع العهين 

ال ا ب  ، فإنّ  قهد ال يحصه  االّطهال  بالميها دة علهى سهّن الجاريه  ، به  وال 

علههى نوعههها وال غير هها مههن األُمههور التههي ال يعرفههها إالّ ل هه  المعرفهه  بههها ، 
  كمالهها اإلنسهاني المىلوبه  فهي الجهواري المبهذول بإزا هها فضهالً عهن مرتبه

األموال ، ويبعد كّ  البعد التزام ذلك لو ما دون ذلك في الميا دة ، ب  يلهزم 

من ذلك عدم صّح  شراء غير العارف بأوصاف المبيع الراجعه  إلهى نوعه  
لو صهههن   لو شخصههه  ، بههه   هههو بالنسهههب  إلهههى األوصهههاف التهههي اعتبرو ههها 

 ، ال بدّ من مراجعت  لبصيٍر عارٍف بها.كاألعمى 

وال لجد في المسأل  لوثق من لن يقال : إّن المعتبر  هو ال هرر العرفهي 
في العين الحاضرة وال ا ب  الموصوف  ، فإن دّل على اعتبار لزيهد مهن ذلهك 

 حّج ؛ معتبرة؛ لُخذ ب .

تهذكرة مهن اإلجمها  حّجه ؛ ، مهع اسهتناده وليا فيما ادّعاه العالّم  في ال
فههي ذلههك إلههى كونهه  غههرراً عرفههاً ، حيههث قههال فههي لّول مسههأل  اشههتراط العلههم 

بالعوضين : لنّ  لجمع علما نا على اشتراط العلم بالعوضين ليعرف ما الذي 

 ٌمِلٌك بإزاء ما بذل فينت ي ال رر ، فال يصّ  بيع العين ال ا ب  ما لم يتقدّم
__________________ 

 .467:  1( التذكرة 1)

الجهههههههههههواب عهههههههههههن 
االشهههههههههههههههههههههههههههكالين 

 المتقدّمين
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 ، انتهى. (1)ر ي ؛ لو يوص  وص اً يرفع الجهال  

وال ريهه  لّن المههراد بمعرفهه  مهها ٌمِلههك معرفتهه  علههى وجههٍ  وسههٍ  بههين 
 طرفي اإلجمال والت صي .

ثهّم إنّهه  يمكههن االستيهكال فههي صههّح   ههذا العقهد بههأّن ذكههر األوصههاف ال 

لبيههع عههن كونهه  غههرراً ؛ ألّن ال ههرر بههدون لخههذ الصهه ات مههن حيههث يخههرج ا
الجه  بص ات المبيع ، فإذا لُخذت في  مقيّداً بها صار ميكو، الوجود ؛ ألّن 

العبد المتّص  بتلهك الصه ات مهثالً ال يعلهم وجهوده فهي الخهارج وال هرر فيه  

 لعظم.
ييههد ، ويمكههن لن يقههال : إّن لخههذ األوصههاف فههي معنههى االشههتراط ال التق

فيبيهع العبههد مههثالً ملتزمههاً بكونهه  كههذا وكهذا ، وال غههرر فيهه  حينةههٍذ عرفههاً. وقههد 

: ـ  صّرح في النهاي  والمسالك في مسأل  ما لو رلأ المبيع ثّم ت يّر عّما رآه
والزمهه  كههون الوصهه  القهها م مقههام الر يهه   .(2)لّن الر يهه  بمنزلهه  االشههتراط 

 .(3)اشتراطاً 

ذا البيع على تصديق البا ع لو غيره فهي إخبهاره ويمكن لن يقال ببناء  
باتّصههاف المبيههع بالصهه ات المههذكورة ، كمهها يجههوز االعتمههاد عليهه  فههي الكيهه  

والههوزن ؛ ولههذا ذكههروا لنّهه  يجههوز مههع جههه  المتبههايعين بصهه   العههين ال ا بهه  

 .(4)المبايع  بوصٍ  ثالٍث لهما 
__________________ 

 .467:  1( التذكرة 1)

 .501:  2  اإلحكام ( نهاي2)

 .178:  3( المسالك 3)

:  3، والروضههه   276:  3، والهههدروس  26:  2، والقواعهههد  25:  2( كمههها فهههي اليهههرا ع 4)

462. 

إشههههكال رابهههههع فهههههي 
 المقام وجواب 
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وكي  كان ، فال غرر عرفاً في بيع العين ال ا ب  مهع اعتبهار الصه ات 

الرافعهه  للجهالهه  ، وال دليهه  شههرعاً ليضههاً علههى المنههع مههن حيههث عههدم العلههم 
تلك الص ات ، فيتعيّن الحكم بجوازه ؛ مضافاً إلى اإلجما  علي  مّمن  بوجود

 .(1)عدا بعض العاّم  

ثّم إّن الخيار بين الردّ واإلمسها، مّجانهاً  هو الميههور بهين األصهحاب. 
يجبهر علهى وصري  السرا ر : تخييره بين الهردّ واإلمسها، بهاألرش ولنّه  ال 

 ويضعّ  بأنّ  ال دلي  على األرش. .(2)لحد ما 

نعم لو كان للوص  الم قود دخ ؛ في الصّح  توّج  لخذ األرش ، لكهن 
بخيار العي  ، ال خيار ر ي  المبيع على خالف ما وص   ؛ إذ لوال الوص  

ء عدم اشتراط ذكر األوصاف الراجعه  إلهى ثبت خيار العي  ليضاً. وسيجي

  .وص  الصحّ 
:  (3)ولضع  من  ذا ما ينس  إلى ظها ر المقنعه  والنهايه  والمراسهم 

من بىالن البيع إذا وجد على خالف مها وصه . لكهن الموجهود فهي المقنعه  

وال يبعهد كهون  «إن لم يكن على الوصه  كهان البيهع مهردوداً »والنهاي  لنّ  : 
مراد بالمردود القاب  للردّ ، ال الباط  فعالً. وقد عبّر في النهاي  عهن خيهار ال

 ال بن بذلك فقال : وال بأس بأن يبيع اإلنسان متاعاً بأكثر
__________________ 

عن لحمد واليافعي في لحد الوجهين ، وراجع م تهاح الكرامه   467:  1( حكاه في التذكرة 1)

4  :586. 

 .242 : 2( السرا ر 2)

. انظهر المقنعه  : 94:  23، والجهوا ر  586:  4( نس  إليهها صهريحاً فهي م تهاح الكرامه  3)

 .180، والمراسم :  391، والنهاي  :  594

الميهههههههههههور  ههههههههههو 
الخيههههار بههههين الههههردّ 

 ً  واالمسا، مّجانا

القهههههههههول بهههههههههبىالن 
البيهههههههههع إذا وجهههههههههد 
علهههههى خهههههالف مههههها 
وصهههههههههههههههههههههههههههههههههه  

 والمناقي  في 
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مّما يسوي إذا كان المبتا  مهن ل ه  المعرفه  ، فهإن لهم يكهن كهذلك كهان البيهع 

 .(1)مردوداً 
؛ لعهدم الهدلي  وعلى تقدير وجهود القهول بهالبىالن ، فهال يخ هى ضهع   

على البىالن بعد انعقاده صحيحاً ، عدا ما في مجمهع البر هان ، وحاصهل  : 

ٍء م هههايٍر للموجهههود ، فهههالمعقود عليههه  غيهههر موجهههوٍد وقهههو  العقهههد علهههى شهههي
 .(2)والموجود غير معقوٍد علي  

فههي تخلّهه  األوصههاف التههي ال توجهه   ويضههعّ  : بههأّن محههّ  الكههالم

م ههايرة الموصههوف للموجههود عرفههاً ، بههأن يقههال : إّن المبيههع فاقههد؛ ل وصههاف 
المأخوذة في  ، ال لنّ  م اير؛ للموجود. نعم ، لو كهان ظههور الخهالف فيمها له  

دخ ؛ في حقيق  المبيع عرفاً ، فالظا ر عدم الخالف في البىالن ولو لُخذ في 

وج  االشتراط كأن يقول : بعتك ما في البيت على لنّ  عبد؛  عبارة العقد على
 حبييٌّ فبان حماراً وحييّاً.

إالّ لن يقال : إّن الموجود وإن لم يُعدّ م هايراً للمعقهود عليه  عرفهاً ، إالّ 

لّن اشتراط اتّصاف  باألوصاف في معنى كون القصد إلى بيع  بانياً على تلك 
عليه  العقهد ، فالمقصهود غيهر حاصهٍ  ، فينب هي األوصاف ، فإذا فُقد مها بُنهي 

، فهإّن  (3)بىالن البيع ؛ ولذا التزم لكثر المتأّخرين ب ساد العقد ب ساد شهرط  

 قصد اليرط إن كان مؤثّراً في المعقود علي 
__________________ 

 .391( النهاي  : 1)

 .183:  8( مجمع ال ا دة 2)

، واليهههيد  215 214:  3، واليهههيد فههي الههدروس  93 : 2( مههنهم : العالّمهه  فههي القواعههد 3)

 .732:  4، وراجع ت صي  القا لين بالبىالن في م تاح الكرام   273:  3الثاني في المسالك 

محههههّ  الكههههالم إنّمهههها 
 ههههههو فههههههي تخلّهههههه  
االوصههههههههههههههههههههههههههاف 
الخارجهههههههههه  عههههههههههن 

 الحقيق 
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فالواج  كون تخلّ   موجباً لبىالن العقد ، وإالّ لم يوج  فساده فساد العقد ، 

 ب  غاي  األمر ثبوت الخيار.
فههي وجهه  الههبىالن الههذي جعلهه   (1)ا ذكههر ومههن  نهها يظهههر : لّن دفههع مهه

فهي النهايه   هللارحمه ، واحتمله  العالّمه   (2)المحقّق األردبيلي موافقاً للقاعدة 
فيما إذا ظهر ما رآه سابقاً على خالف ما رآه ، بأنّ  اشتباه ناشئ؛ عن عدم  (3)

اليخصههيات  (4)ال ههرق بههين الوصهه  المعههيِّن للكلّيههات والوصهه  المعههيِّن فههي 

ين الوصهه  الههذاتي والعرضههي ، ولّن لقصههى مهها  نهها، كونهه  مههن بههاب وبهه

 تعار  اإلشارة والوص  واإلشارة لقوأ مجازف ؛ ال محّص  لها.
ولّما كون اإلشارة لقوأ من الوص  عند التعهار  ، فلهو جهرأ فيمها 

نحن في  لهم يكهن اعتبهار؛ بالوصه  ، فينب هي لهزوم العقهد وإثبهات الخيهار مهن 

خٍص ال ميّخصاً لكلّّيٍ حتّى يتقهّوم به  ، وكونه  عرضهيّاً جه  كون  وص اً لي
 ال ذاتيّاً إعادة؛ للكالم السابق.

 ويمكن لن يقال : إّن المست اد من النصو  واإلجماعات في الموارد
__________________ 

ولّما الدافع ، ف ي بعض الحواشي : لنّ  صاح  الجهوا ر ، والظها ر لنّه  »( قال اليهيدي : 1)

باه من المحّيي ؛ ألّن الموجود في  خاٍل عن قوله  : " وإّن لقصهى مها  نها، كونه  مهن بهاب اشت

تعههار  اإلشههارة والوصهه " إلههى لن قههال : والظهها ر لّن الههدافع  ههو اليههي  علههي آل كاشهه  

،  «في محكّي تعليق  علهى خيهارات اللمعه  ، فإنّه  عهين عبارته  المحكيّه  عنه  سرهقدسال ىاء 

 ليضاً. 94:  23، وراجع الجوا ر  494 داي  الىال  : 

 .183:  8( مجمع ال ا دة 2)

 .501:  2( نهاي  اإلحكام 3)

 .«من»:  «في»بدل  «ق»( في ظا ر 4)
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المت ّرق  عدم بىالن البيع بمخال   الص   المقصودة ال يهر المقّومه  للمبيهع ، 

ضهّي سواًء علم القصد إليها مهن الخهارج لم اشهترطت فهي العقهد ، كهالحكم بم
العقههد علههى المعيهه  مههع عههدم القصههد إالّ إلههى الصههحي  ، ومنهه  المصههّراة. 

الص ق  إذا با  ما يملك وما لم يملهك  (1)وكالحكم في النّص وال توأ بتبعّض 

 .(2)وغير ذلك ، فتأّم  
ي الحقيقه  نعهم  نها إشهكال؛ آخهر مهن جهه  تيهخيص الوصه  الهداخ  فه

عرفاً الموج  ظهور خالف  لبىالن البيع ، والخارج عنهها الموجه  ظههور 

خالف  للخيار ، فإّن الظا ر دخول الذكورة واألُنوث  في المماليهك فهي حقيقه  
المبيههع ال فههي مثهه  ال ههنم ، وكههذا الرومههي والزنجههي حقيقتههان عرفههاً ، وربمهها 

  األوصهاف ، كمها إذا باعه  يت اير الحقيقتان مع كون  فيما نحهن فيه  مهن قبيه

الد ن لو الجبن لو اللبن على لنّ  من ال نم فبان من الجاموس ، وكذا لو باع  
خههّ  الزبيهه  فبههان مههن التمههر. ويمكههن إحالهه  اتّحههاد الجههنا وم ايرتهه  علههى 

 العرف وإن خال  ضابى  الت اير المذكورة في باب الربا ، فتأّم .
__________________ 

 .«بتبعيض»:  «ش»( في 1)

وراجهع  «ء بعض الكالم في مسأل  اليهرط ال اسهد إن شهاء هللاوسيجي»زيادة :  «ش»( في 2)

 .531و  513ت صي  المسأل  في الجزء الثالث من المكاس  : 

صههههههههههههههههههههههههههههههههعوب  
تيهههههههههههههههههههههههههههههخيص 
الوصهههههه  الههههههداخ  
فههههههههههههي الحقيقهههههههههههه  

 والخارج عنها
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 مسكلة

األكثههر علههى لّن الخيههار عنههد الر يهه  فههوريٌّ ، بهه  نسهه  إلههى ظهها ر 

رة عدم الخالف بين المسلمين إالّ من لحمهد ، ، ب  ظا ر التذك (1)األصحاب 

، واحتمله  فهي  (2)حيث جعل  ممتدّاً بامتداد المجلا الذي وقعهت فيه  الر يه  
 .(3)نهاي  اإلحكام 

ولم لجد لهم دليالً صالحاً على ذلك ، إالّ وجوب االقتصار فهي مخال ه  
خيهار ال هبن  لزوم العقد على المتيقّن ، ويبقى على القا لين بالتراخي في مث 

والعيهه  سههؤال ال ههرق بههين المقههامين ، مههع لّن صههحيح  جميهه  المتقدّمهه  فههي 

مىلق ؛ يمكن التمّسك بعدم بيهان مهدّة الخيهار فيهها علهى عهدم  (4)صدر المسأل  
ال وريّهه  وإن كههان خههالف التحقيههق ، كمهها نبّهنهها عليهه  فههي بعههض الخيههارات 

التمّسههك باالستصههحاب فههي ضههع   (5)المسههتندة إلههى الههنّص. وقههد بيّنهها سههابقاً 

 إثبات التراخي وإن استندوا إلي  في بعض الخيارات السابق .
__________________ 

 إلى ظا ر كالم لكثر األصحاب ، ولم نعثر على غيره. 59:  19( نسب  في الحدا ق 1)

 .467:  1( التذكرة 2)

 .508:  2( نهاي  اإلحكام 3)

 .245( تقدّمت في الص ح  4)

 .212 209في خيار ال بن ، راجع الص ح   ( بيّن 5)

 ههههههههههههههه  خيهههههههههههههههار 
 الر ي  فوري؟
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 مسكلة

 ً علهى الوجه  المتقهدّم فهي خيهار  يسق   هذا الخيهار بتهر، المبهادرة عرفها

، وبإسهقاط  بعهد الر يه  ، وبالتصهّرف بعهد ا ، ولهو تصهّرف قبلهها  (1)ال بن 

لخيهار قهوالً ف ي سقوط الخيار وجوه؛ ، ثالثها : ابتناء ذلك على جواز إسقاط ا
 قب  الر ي  ، بناًء على لّن التصّرف إسقاط؛ فعلي.

وفي جواز إسقاط  قب  الر ي  وجهان مبنيّان على لّن الر ي  سهب  لو 
 كاش .

قال في التذكرة : لو اختهار إمضهاء العقهد قبه  الر يه  لهم يلهزم ؛ لتعلّهق 

 .(3)هى. وحكي ذلك عن غير ا ليضاً ، انت (2)الخيار بالر ي  
وظا ره : لّن الخيهار يحهدل بالر يه  ، ال لنّه  يظههر بهها ، ولهو جعلهت 

 الر ي  شرطاً ال سبباً لمكن جواز اإلسقاط بمجّرد تحقّق السب  و و
__________________ 

 وما بعد ا. 213( راجع الص ح  1)

 .533و  467:  1( التذكرة 2)

ولكهن لهم  «وفهي التهذكرة وغير ها»بل ه   586:  4ملي في م تهاح الكرامه  ( حكاه السيد العا3)

 نعثر على غير التذكرة.

مسهههههههقىات خيهههههههار 
 الر ي 

 هههههههههههههه  يجههههههههههههههوز 
اسهههههههههههههقاط  هههههههههههههذا 
الخيهههههههههههههار قبههههههههههههه  

 الر ي ؟
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 العقد. وال يخلو عن قّوة.

ولههو شههرط سههقوط  ههذا الخيههار ، ف ههي فسههاده وإفسههاده للعقههد ، كمهها عههن 
، لو  (4)ٍض وبعهه (3)، لو عههدمهما ، كمهها عههن النهايهه   (2)وجماعههٍ   (1)العالّمهه  

 ، وجوه؛ ، ب  لقوال؛ : (5)ال ساد دون اإلفساد 

من كون  موجباً لكون العقهد غهرراً ، كمها فهي جهامع المقاصهد : مهن لّن 
الوص  قام مقام الر ي  ، فإذا شرط عدم االعتداد ب  كان المبيع غير مر ّيٍ 

 .(6)وال موصوف 

لهيا بالخيهار حتّهى يثبهت بارت اعه  ، ومن لّن دفع ال رر عن  ذا البيع 
فإّن الخيار حكم؛ شرعيٌّ لو لثّر في دفع ال رر جاز بيع كّ  مجههوٍل متزلهزالً 

، والعلم بالمبيع ال يرت ع بالتزام عدم ال س  عند تبهيّن المخال ه  ، فهإّن ال هرر 

 و اإلقدام على شراء العين ال ا ب  على لّي ص ٍ  كانت ، ولهو كهان االلتهزام 
ذكور مؤدّياً إلى ال رر لكان اشتراط البراءة من العيوب ليضاً مؤدّيهاً إليه  الم

 ء؛ ألنّ  بمنزل  بيع اليي
__________________ 

 .467:  1( راجع التذكرة 1)

، والمحقّهق  303:  4، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد  276:  3( كاليهيد في الدروس 2)

 .292:  4وراجع م تاح الكرام   ، 408:  14النراقي في المستند 

 .507:  2( نهاي  اإلحكام 3)

 .72:  3( و و المحدّل الكاشاني في الم اتي  4)

( لم نعثر على القا   ب  في  هذا المبحهث ، نعهم قهال به  جماعه  فهي مبحهث اليهرط ال اسهد ، 5)

راجهع  ، بعهد نقله  عهن اليهي  فهي المبسهوط ، 474:  1منهم ال اض  اآلبي فهي كيه  الرمهوز 

 .732:  4م تاح الكرام  

 .303:  4( جامع المقاصد 6)

لهههههههههههههو اشههههههههههههههترط 
سهههههههههههههقوط  هههههههههههههذا 

 الخيار

االقههههههههههههوال فههههههههههههي 
 المسأل 
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ء صحيحاً لو معيباً بأّي عيٍ  كان ، وال شّك لنّ  غرر؛ ، وإنّما جاز بيع اليهي

غيههر ميههروٍط بالصههّح  اعتمههاداً علههى لصههال  الصههّح  ، ال مههن جههه  عههدم 
اشههتراط مالحظهه  الصههّح  والعيهه  فههي المبيههع ؛ ألّن تخههال  لفههراد الصههحي  

والمعي  لفحش من تخال  لفراد الصحي  ، واقتصار م في بيان األوصاف 

المعتبرة في بيع العين ال ا ب  على ما عدا الص ات الراجعه  إلهى العيه  إنّمها 
 و لالست ناء عهن تلهك األوصهاف بأصهال  الصهّح  ، ال لجهواز إ مالهها عنهد 

 البيع.

جعههاً إلههى عههدم فحينةهٍذ ، فههإذا شههرط البههراءة مههن العيههوب ، كههان ذلههك را
االعتداد بوجود تلك األوصاف وعدمها ، فيلزم ال هرر ، خصوصهاً علهى مها 

: مهن جهواز اشهتراط البهراءة  (1)حكاه في الدروس عن ظا ر اليي  ولتباع  

من العيوب فيما ال قيم  لمكسهوره كهالبيض والجهوز ال اسهدين كهذلك ، حيهث 
لر يه  إلهى اشهتراط إّن مرجع  على ما ذكروه  نا في اشتراط سقوط خيهار ا

عدم االعتداد بماليّ  المبيع ؛ ولذا اعتر  عليهم اليهيد ولتباع  ب ساد البيهع 

 .(2)مع  ذا اليرط 
لكن مقتضى اعتراضهم فساد اشهتراط البهراءة مهن سها ر العيهوب ولهو 

كان للمعي  قيم  ؛ ألّن مرجع  إلهى عهدم االعتهداد بكهون المبيهع صهحيحاً لو 

ل رر في  لفحش من البيع مع عدم االعتداد بكهون المبيهع معيباً بأّي عيٍ  ، وا
 ال ا   متّص اً بأّي وصٍ  كان.

__________________ 

، وإصههباح  255و  247، والوسههيل  :  138:  2، وراجههع المبسههوط  198:  3( الههدروس 1)

 .392:  1، والمهذّب  224الييع  : 

 .198:  3( راجع المبسوط 2)
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 ذا اليرط ال من جه  لزوم ال رر في البيع حتّهى  ثّم إنّ  قد يثبت فساد

يلزم فساد البيع ولو على القول بعدم استلزام فساد اليهرط ل سهاد العقهد ، به  
من جه  لنّ  إسقاط؛ لما لم يتحقّق ، بناًء على ما عرفهت : مهن لّن الخيهار إنّمها 

وفسهاده يتحقّق بالر ي  ، فال يجوز إسهقاط  قبلهها ، فاشهتراط اإلسهقاط ل هو؛ ، 

من  ذه الجه  ال يهؤثّر فهي فسهاد العقهد ، فيتعهيّن المصهير إلهى ثالهث األقهوال 
 المتقدّم .

 لكن اإلنصاف : ضع  وج   ذا القول.

ولقوأ األقوال لّولها ؛ ألّن دفهع ال هرر عهن  هذه المعامله  وإن لهم يكهن 
ل هرر العرفههي الخيهار ، ألّن الخيهار حكهم؛ شههرعيٌّ ال دخه  له  فهي ا (1)لثبهوت 

المتحقّق في البيع ، إالّ لنّ  ألج  سب  الخيار ، و و اشتراط تلك األوصهاف 

المنحّ  إلى ارتباط االلتزام العقدي بوجود  هذه الصه ات ، ألنّهها إّمها شهروط؛ 
للبيههع وإّمهها قيههود؛ للمبيههع كمهها تقههدّم سههابقاً واشههتراط سههقوط الخيههار راجههع؛ إلههى 

ود تلههك الصهه ات وعههدمها ، والتنههافي بههين االلتههزام بالعقههد علههى تقههديري وجهه

.  األمرين واض ؛
ولّما قياس  ذا االشتراط باشتراط البراءة ، فيدفع  ال رق بينهمها : بهأّن 

ن هي العيهوب لهيا مهأخوذاً فهي البيههع علهى وجه  االشهتراط لو التقييهد ، وإنّمهها 

ل  الصههّح  ، ال علههى تعّهههد البهها ع النت ا ههها اعتمههد الميههتري فيهمهها علههى لصهها
حتّى ينافي ذلك اشهتراط بهراءة البها ع عهن عههدة انت ا هها ، بخهالف الصه ات 

فيما نحن في  ، فإّن البا ع يتعّهد لوجود ها فهي المبيهع والميهتري يعتمهد علهى 

  ذا التعّهد ، فاشتراط البا ع على الميتري عدم تعّهده لها
__________________ 

 .«بثبوت»لو محتمل  :  «ق»( في ظا ر 1)

 لقوأ األقوال

عههههههههههههدم صههههههههههههّح  
قيههههههههههههههاس  ههههههههههههههذا 
اليههههههرط باشههههههتراط 

 البراءة
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 والتزام العقد علي  بدونها ظا ر المنافاة لذلك.

نعههم ، لههو شهها ده الميههتري واشهههتراه معتِمههداً علههى لصههال  بقههاء تلهههك 
الص ات فاشترط البا ع لزوم العقد علي  وعدم ال سه  لهو ظههرت المخال ه  ، 

لخبههر بكيلهه  لو وزنهه   كههان نظيههر اشههتراط البههراءة مههن العيههوب. كمهها انّهه  لههو

فصدّق  الميتري فاشترط عدم الخيهار لهو ظههر الهنقص ، كهان مثه  مها نحهن 
 .(1)في  ، كما يظهر من التحرير في بعض فرو  اإلخبار بالكي  

والضاب  في ذلك : لّن كّ  وصٍ  تعّهده البا ع وكان رفع ال رر بهذلك 

تري فهي رفهع لم يجز اشتراط سهقوط خيهار فقهده ، وكهّ  وصهٍ  اعتمهد الميه
ال رر على لمارةٍ لُخرأ جاز اشتراط سقوط خيهار فقهده ، كاألصه  لو غلبه  

 مساواة باطن الصبرة لظا ر ا لو نحو ذلك.

فهي المنهع والجهواز  (3)وغيهره  (2)ومّما ذكرنا ظههر وجه  فهرق اليههيد 
بههين اشههتراط البههراءة مههن الصهه ات المههأخوذة فههي بيههع العههين ال ا بهه  وبههين 

 .(4)من العيوب في العين الميكو، في صّحت  وفساده  اشتراط البراءة

وظهر ليضاً لنّ  لو تيقّن الميتري بوجود الص ات المذكورة فهي العقهد 
 في المبيع ، فالظا ر جواز اشتراط عدم الخيار على تقدير فقد ا ؛

__________________ 

 .177:  1لتحرير ( راجع ا1)

، حيث حكم ببىالن العقهد لهو تبهّرل البها ع لو شهرط رفهع  276و  198:  3( راجع الدروس 2)

حيث حكم بأّن من مسقىات خيار العي  التبّري مهن  282الخيار في خيار الر ي  ، والص ح  

 العي .

 .624و  292:  4( راجع م تاح الكرام  3)

 .«تها وفساد اصحّ »( كذا في النس  ، والمناس  : 4)

جههههههههواز اشههههههههتراط 
عهههههدم الخيهههههار لههههههو 
تههههههههيقّن الميههههههههتري 

 بوجود الص ات
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ال رر ليا بالتزام تلك الص ات ، ب  لعلم  بها ، وكذا لو اطمأّن  (1)ألّن دفع 

بوجود ا ولم يتيقّن. والضاب  كون اندفا  ال رر باشتراط الص ات وتعّهد ا 
 .(2)من البا ع وعدم  

وظهر ليضاً ضع  ما يقال : من لّن األقوأ في محّ  الكالم الصّح  ، 

يع بمعلوٍم غير مجهوٍل ، ولو لّن ال رر ثابت؛ فهي البيهع ن سه  لصدق تعلّق الب
لهم يُجههِد فههي الصهّح  ثبههوت الخيههار ، وإالّ لصهّ  مهها فيهه  ال هرر مههن البيههع مههع 

بهالبيع الميهترط فيه  السهقوط  (3)اشتراط الخيار ، و و معلوم العدم. وإقدام  

 انتهى. ، (4)مع عدم االطمةنان بالوص  إدخال ال رر علي  من قب  ن س  
توضي  الضع  : لّن المجدي في الصّح  ما  هو سهب  الخيهار ، و هو 

التزام البا ع وجود الوص  ال ن ا الخيار. ولّما كون اإلقهدام مهن قبه  ن سه  

 فال يوج  الرخص  في البيع ال رري. والمسأل  موضع إشكال.
__________________ 

 .«رفع»:  «ش»( في 1)

إمكههان التههزام فسههاد اشههتراط عههدم الخيههار ، علههى تقههدير فقههد  ههذا مههع »زيههادة :  «ش»( فههي 2)

الص ات المعتبر علمها في البيع ، خرج اشهتراط التبهّري مهن العيهوب بهالنّص واإلجمها  ، ألّن 

ً  «ن ي ال رر»قاعدة   .«قابل  للتخصيص ، كما لشرنا إلي  سابقا

 .«على الرضا»والمصدر زيادة :  «ش»( في 3)

 .96:  23( الجوا ر 4)
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 مسكلة

ال يسههق   ههذا الخيههار ببههذل الت ههاوت وال بإبههدال العههين ؛ ألّن العقههد إنّمهها 

 وقع على اليخصي ، فتملّك غيره يحتاج إلى معاوضٍ  جديدة.

ولو شرط في متن العقد اإلبدال لو ظههر علهى خهالف الوصه  ، ف هي 
ولعلّه  ألّن البهدل المسهتحّق عليه  بمقتضهى  .(1)سهاد الدروس : لّن األقهرب ال 

 اليرط :
إن كان بإزاء الهثمن فمرجعه  إلهى معاوضهٍ  جديهدةٍ علهى تقهدير ظههور 

المخال   ، بأن ين س  البيع بن س  عند المخال   ، وينعقد بيهع؛ آخهر ، فيحصه  

مخال   باليرط ان ساخ عقٍد وانعقاد عقٍد آخر ، ك ٌّ منهما معلَّق؛ على ظهور ال
 ، ومن المعلوم عدم نهو  اليرط إلثبات ذلك.

وإن كههان بههإزاء المبيههع الههذي ظهههر علههى خههالف الوصهه  ، فمرجعهه  

ليضهاً إلهى انعقهاد معاوضهٍ  تعليقيّههٍ  غرريّه  ؛ ألّن الم هرو  جهاله  المبههدل. 
وعلى لّي تقديٍر ، فالظا ر عدم ميهروعيّ  اليهرط المهذكور ، فيٌ سهد ويُ سهد 

 العقد.
__________________ 

 .276:  3( الدروس 1)

عهههههدم سهههههقوط  هههههذا 
الخيهههههههههههار ببهههههههههههذل 
الت هههههههههههههههههههههههههاوت لو 

 إبدال العين
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وبههذلك ظهههر ضههع  مهها فههي الحههدا ق : مههن االعتههرا  علههى اليهههيد 

 ، حيث قال بعد نق  عبارة الدروس وحكم  بال ساد ما ل ظ  : سرهقدس
إّن ظا ر كالم  لّن الحكم بال ساد لعّم مهن لن يظههر علهى الوصه  لو 

 ال.

لوصهه  الميههروط ، وفيهه  : لنّهه  ال موجهه  لل سههاد مههع ظهههوره علههى ا
الوص  ال يصل  سبباً لل ساد  (1)ومجّرد شرط البا ع اإلبدال مع عدم ظهور 

؛ لعموم األخبار المتقدّم . نعم ، لو ظهر مخال هاً فإنّه  يكهون فاسهداً مهن حيهث 

المخال ه  ، وال يجبهره  هذا اليهرط ، إلطههالق األخبهار فهي الخيهار. واألظهههر 
ى اليهرط المهذكور حيهث ال تهأثير له  مهع رجو  الحكم بال ساد في العبارة إله

الظهور وعدم . وبالجمل  ، فإنّي ال لعرف للحكهم ب سهاد العقهد فهي الصهورة 

 .(3)، انتهى  (2)المذكورة على اإلطالق وجهاً يحم  علي  
__________________ 

 .«عدم الظهور على الوص »:  «ش»( في 1)

 .59:  19( الحدا ق 2)

 .«وال يخ ى ضع  »  عليها زيادة : بعد كلمات شى «ق»( في 3)
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الظهها ر ثبههوت خيههار الر يهه  فههي كههّ  عقههٍد واقههعٍ علههى عههيٍن شخصههيٍّ  

موصوفٍ  كالصل  واإلجارة ؛ ألنّ  لهو لهم يحكهم بالخيهار مهع تبهيّن المخال ه  ، 

ي بىالن بيهع العهين عن األردبيلي ف (1)فإّما لن يحكم ببىالن العقد ؛ لما تقدّم 
 ال ا ب . وإّما لن يحكم بلزوم  من دون خيار.

واألّول مخهال ؛ لىريقه  ال قههاء فهي تخلّه  األوصهاف الميهروط  فههي 
 المعقود علي .

والثاني فاسد؛ من جه  لّن دلي  اللزوم  و وجوب الوفاء بالعقد وحرم  

عههين ال اقههدة الههنقض ، ومعلههوم؛ لّن عههدم االلتههزام بترتّهه  آثههار العقههد علههى ال
للص ات الميترط  فيها ليا نقضاً للعقد ، ب  قد تقدّم عهن بعهٍض لّن ترتيه  

آثار العقد عليها ليا وفاًء وعمالً بالعقد حتّى يجوز ، ب   و تصّرف؛ لم يدّل 

 علي  العقد ، فيبى .
والحاص  : لّن األمر في ذلك دا ر؛ بين فساد العقد وثبوت  مع الخيهار ، 

 لىريق  األصحاب في غير باب ، فتعيّن الثاني.واألّول مناٍف 
__________________ 

 .254( تقدّم في الص ح  1)

ثبههههههههههههوت خيههههههههههههار 
الر يهههههه  فههههههي كههههههّ  

 عقدٍ 
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، وقههال الميههتري : قههد  (1)لههو اختل هها ، فقههال البهها ع : لههم يختلهه  صهه ت  

لهثمن ، ف ي التذكرة : قُدّم قول الميتري ؛ ألصال  براءة ذّمت  من ا اختل ت ،

وردّه فههي المختلهه  فههي نظيههر  .(2)فههال يلزمهه  مهها لههم يقههّر بهه  لو يثبههت بالبيّنهه  
ويمكههن لن يكههون  .(3)المسههأل  بههأّن إقههراره باليههراء إقههرار؛ باالشههت ال بههالثمن 

مراده ببراءة الذّم  عدم وجوب تسليم  إلهى البها ع ؛ بنهاًء علهى مها ذكهره فهي 
تسليم الهثمن وال المهثمن فهي مهدّة  لحكام الخيار من التذكرة : من عدم وجوب

 .(4)الخيار وإن تسلّم اآلخر 

وكيهه  كههان ، فههيمكن لن يخههدش بههأّن الميههتري قههد لقههّر باشههت ال ذّمتهه  
بهالثمن سهواًء اختله  صه   المبيهع لم لههم يختله  ، غايه  األمهر سهلىنت  علههى 

 بأوصافٍ  (5)ال س  لو ثبت لّن البا ع التزم على ن س  اتّصاف البيع 
__________________ 

 .«ص  »:  «ش»( في 1)

 .467:  1( التذكرة 2)

 .297:  5( المختل  3)

 .537:  1( التذكرة 4)

 .«المبيع»( كذا في النس  ، والظا ر : 5)

فهههههههي  لهههههههو اختل ههههههها
اخهههههههتالف الصههههههه   

 وعدم 
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م قودة ، كما لو اختل ها فهي اشهتراط كهون العبهد كاتبهاً ، وحيهث لهم يثبهت ذلهك 

 ال  ب س  العقد.فاألص  عدم  ، فيبقى االشت ال الزماً غير قابٍ  لإلز
 ذا ، ويمكن دفع ذلك بأّن لخذ الص ات في المبيهع وإن كهان فهي معنهى 

االشهتراط ، إالّ لنّه  بعنهوان التقييههد ، فمرجهع االخهتالف إلههى اليهّك فهي تعلّههق 

البيهههع بهههالعين الملحهههوظ فيهههها صههه ات؛ م قهههودة ، لو تعلّقههه  بعهههيٍن لهههوح  فيهههها 
زوم من لحكام البيهع المتعلّهق بهالعين ، والل (1)الص ات الموجودة لو ما يعّمها 

 على الوج  الثاني ، واألص  عدم .

ومن  يظهر ال رق بين ما نحن فيه  وبهين االخهتالف فهي اشهتراط كتابه  
العبد ، وقد تقدّم توضي  ذلك وبيان ما قي  لو يمكن لن يقال فهي  هذا المجهال 

 ما شا داه قب  البيع. (2)في مسأل  ما إذا اختل ا في ت يّر 
__________________ 

 .«يعّمهما»:  «ق»( في ظا ر 1)

 .«ت يير»:  «ش»( في 2)
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لو نس  بعهض الثهوب ، فاشهتراه علهى لن ينسه  البهاقي كهاألّول بىه  ، 

فهي والعالّمه   سهر ماقدس (3)وابهن سهعيد  (2)والقاضهي  (1)كما عن المبسوط 

واستدّل علي  في التذكرة وجامع المقاصد : بأّن  .(5)وجامع المقاصد  (4)كتب  
.  بعض  عين؛ حاضرة؛ وبعض  في الذّم  مجهول؛

وال يحضرني اآلن حتّى لتأّم  في دليله  ،  .(6)وعن المختل  : صّحت  
 والذي ذُكر للمنع ال ينهض مانعاً.

لمنسوج المنضّم إلى غزٍل فالذي يقوأ في النظر : لنّ  إذا با  البعض ا

 معيّن على لن ينسج  على ذلك المنوال فال مانع من  ، وكذا إذا ضمّ 
__________________ 

 .77:  2( المبسوط 1)

 .352:  1( المهذّب 2)

 .257 256( الجامع لليرا ع : 3)

 .524:  1، والتذكرة  167:  1، والتحرير  68:  2( القواعد 4)

 .302 : 4( جامع المقاصد 5)

 .73:  5( المختل  6)

لههههههو نسهههههه  بعههههههض 
الثهههههههههههههههههههههههههههههههوب ، 
فاشههههههتراه علههههههى لن 
ينسههههههههههه  البهههههههههههاقي 

 كاألّول
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مع  مقهداراً معيّنهاً كلّيهاً مهن ال هزل الموصهوف علهى لن ينسهج  كهذلك ؛ إذ ال 

مانع من ضّم الكلّي إلى اليخصي ، وإلي  ينظر بعهض كلمهات المختله  فهي 
 ذا المقام ، حيث جع  اشتراط نس  الباقي كاشتراط الخياط  والصبغ. وكذا 

 وج ً مع  ذا المنسوج بهذا المنوال.إذا باع  لذرعاً معلوم ً منس

ولو لم ينسج  في الصورتين األُوليين على ذلك المنوال ثبهت الخيهار ، 
لتخلّ  اليرط. ولو لم ينسج  كهذلك فهي الصهورة األخيهرة لهم يلهزم القبهول ، 

وبقههي علههى مههال البهها ع ، وكههان للميههتري الخيههار فههي المنسههوج ؛ لتههبعّض 

 الص ق  علي  ، وهللا العالم.



 271  ...................................................................................  بيعلا رايخ يف

 [(1)السابع ]

 في خيار العيب

إطالق العقد يقتضي وقوع  مبنيّاً على سالم  العين من العي  ، وإنّمها 

تُر، اشتراط  صريحاً اعتماداً على لصال  السالم  ، وإالّ لم يصّ  العقد من 
لّق ب  جه  الجه  بص   العين ال ا ب  ، و ي صّحتها التي  ي من ل ّم ما يتع

 األغرا .
ولههذا اتّ قههوا فههي بيههع العههين ال ا بهه  علههى اشههتراط ذكههر الصهه ات التههي 

يختل  الثمن باختالفها ، ولم يذكروا اشتراط صه   الصهّح  ، فلهيا ذلهك إالّ 

من حيث االعتماد في وجود ا على األص  ، فهإّن مهن ييهتري عبهداً ال يعلهم 
صّحت  إالّ على لصال  السالم   لنّ  صحي ؛ سوّي لم فال ؛ ُمقعد ، ال يعتمد في

، كما يعتمد من شا د المبيع سابقاً على بقا   على ما شا ده ، فال يحتاج إلى 

 ذكر تلك الص ات في العقد ، وكما يعتمد على إخبار البا ع بالوزن.
قال في التذكرة : األص  في المبيع مهن األعيهان واألشهخا  السهالم  

 الميتري على بذل مال  فيمن العيوب والصّح  ، فإذا لقدم 
__________________ 

 .«ق»( لم يرد في 1)

إطهههههههههههالق العقهههههههههههد 
 السالم  يقتضي
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مقابلهه  تلههك العههين ، فإنّمهها بنههى إقدامهه  علههى غالهه  ظنّهه  المسههتند إلههى لصههال  

 ، انتهى. (1)السالم  
وقههال فههي موضههعٍ آخههر : إطههالق العقههد واشههتراط السههالم  يقتضههيان 

لّن الميهتري إنّمها  (2)ي السالم  على ما مهّر : مهن لّن القضهاء العرفهي يقتضه

،  (3)بههذل مالهه  بنههاًء علههى لصههال  السههالم  ، فكأنههها ميههترط ؛ فههي ن هها العقههد 
 انتهى.

ومّمها ذكرنهها يظههر : لّن االنصههراف لهيا مههن بهاب انصههراف المىلههق 

 إلى ال رد الصحي  ليرد علي  :
 مان والنذور.لّوالً : منع االنصراف ؛ ولذا ال يجري في األي

وثانياً : عدم جريان  فيما نحن فيه  ؛ لعهدم كهون المبيهع مىلقهاً ، به   هو 

 جز يٌّ حقيقيٌّ خارجي.
وثالثاً : بأّن مقتضاه عهدم وقهو  العقهد رلسهاً علهى المعيه  ، فهال معنهى 

 إلمضاء العقد الواقع علي  لو فسخ  حتّى يثبت التخيير بينهما.

  قهههد لُخهههذ شهههرطاً فهههي العهههين ودفهههع جميهههع  هههذا : بهههأّن وصههه  الصهههحّ 
الخارجيّ  نظير معرف  الكتاب  لو غير ا مهن الصه ات الميهروط  فهي العهين 

الخارجيّه  ، وإنّمها اسهت ني عهن ذكههر وصه  الصهّح  العتمهاد الميهتري فههي 

وجود ا على األص  ، كالعين المر يّ  سهابقاً حيهث يعتمهد فهي وجهود لصهلها 
 وص اتها على األص .
__________________ 

 .524:  1( التذكرة 1)

 .«لن يقضي»:  «ق»( في 2)

 .538:  1( التذكرة 3)

معنههههههههههههههههههههههههههههههههههههههى 
االنصهههههههراف إلهههههههى 

 السالم 
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ولقههد لجههاد فههي الك ايهه  حيههث قههال : إّن المعههروف بههين األصههحاب لّن 

 .(1)إطالق العقد يقتضي لزوم السالم  
من جه   [(2)إلى الصحي  ]ولو با  كلّياً حاالّ لو ٌسلٌماً كان االنصراف 

من جه  اإلطالق المنصرف إلى  [(4)كون  ]ويحتم   .(3)ظا ر اإلقدام ليضاً 

 .(5)الصحي  في مقام االشتراء ، وإن لم ينصرف إلي  في غير  ذا المقام 
ح ب  في كلمات جماعٍ   : لّن اشتراط الصّح  فهي مهتن  (6)ثّم إّن المصرَّ

ون اإلطالق منّزالً عليه  ، وإنّمها تهر، العقد ي يد التأكيد ؛ ألنّ  تصري ؛ بما يك

العتماد الميتري على لصال  السالم  ، فال يحص  من لجه   هذا االشهتراط 
خيار؛ آخر غير خيار العي  ، كما لو اشترط كون الصبرة كذا وكذا صاعاً ، 

فإنّ  ال يزيد على ما إذا تر، االشتراط واعتمد على إخبار البا ع بالكي  ، لو 

ء على الص   السابق  المر يّ  فإنّ  في حكم ما لو تر، ذلك ليياشترط بقاء ا
 اعتماداً على لصال  بقا ها.
__________________ 

 .«.. ال لعرف خالفاً بينهم في لّن إطالق»، ولكن في  :  93( ك اي  األحكام : 1)

 .«ق»( لم يرد في 2)

 .«ال اإلطالق»زيادة كلم  غير مقرّوة ، ولعلّها  «ق»( في 3)

 .«ق»( لم يرد في 4)

 .«فتأّم »زيادة :  «ش»( في 5)

،  79:  19، والمحدّل البحراني فهي الحهدا ق  282:  3( منهم : اليهيد الثاني في المسالك 6)

 .«ب  لم لجد قا الً ب يره»بعد نسبت  إلى صري  جماع  قال :  235:  23وفي الجوا ر 

اشههههههتراط الصههههههّح  
فهههههههي العقهههههههد ي يهههههههد 

 التأكيد
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لم لهم ييهترط. ويؤيّهده  وبالجمل  ، فالخيار خيار العي  اشترط الصهّح 

فههي رجهه  اشهترأ جاريهه ً علههى لنّههها عههذراء فلههم »مها ورد مههن روايهه  يههونا 
 السهالمعلي فهإّن اقتصهاره  (1) «قهال : يهردّ عليه  فضه  القيمه  ؟يجد ا عذراء

علههى لخههذ األرش الظهها ر فههي عههدم جههواز الههردّ يههدّل علههى لّن الخيههار خيههار 

ط لهم يسهق  الهردّ بالتصهّرف فهي العي  ، ولو كهان  نها خيهار تخلّه  االشهترا
الجاري  بالوطء لو مقدّمات . ومن  يظهر ضهع  مها حكهاه فهي المسهالك : مهن 

 .(2)ثبوت خيار االشتراط  نا ، فال يسق  الردّ بالتصّرف 

ودعههوأ : عههدم داللهه  الروايهه  علهههى التصههّرف لو عههدم داللتهه  علهههى 
 .(3)اشتراط البكارة في متن العقد ، ممنوع ؛ 

__________________ 

 من لبواب العيوب ، الحديث األّول. 6، الباب  418:  12( الوسا   1)

 .282:  3( المسالك 2)

 .«كما ترأ»:  «ممنوع »بدل  «ش»( في 3)
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 مسكلة

ظهور العي  في المبيع يوج  تسلّ  الميتري على الردّ ولخذ األرش 

 .(1)ويدّل على الردّ األخبار المست يض  اآلتي  بال خالٍف ، 

ولّما األرش فلم يوجد في األخبار ما يدّل على التخيير بينه  وبهين الهردّ 
،  (2)، بهه  مهها دّل علههى األرش يخههتّص بصههورة التصههّرف المههانع مههن الههردّ 

فيجههوز لن يكههون األرش فههي  ههذه الصههورة لتههدار، ضههرر الميههتري ، ال 
 يير بتعذّر اآلخر.لتعيين لحد طرفي التخ

وعلم الميهتري  (3)فإن خرج السلع  معيباً »نعم ، في ال ق  الرضوي : 

 «، فالخيار إلي  إن شاء ردّه وإن شاء لخهذه لو ردّ عليه  بالقيمه  لرش العيه 
 التخيير بين الردّ ولخذه بتمام (5)، وظا ره كما في الحدا ق  (4)

__________________ 

 وما بعد ا. 293 و 280( انظر الص ح  1)

مهن  4، البهاب  413من لبواب الخيار ، والص ح   16، الباب  362:  12( راجع الوسا   2)

 لبواب لحكام العيوب.

 .«فإن خرج في السلع  عي »، وفي المصدر :  «معيب »( كذا ، والمناس  : 3)

 .253:  السالمعلي ( ال ق  المنسوب لإلمام الرضا 4)

 .64:  19( الحدا ق 5)

التخييهههههههههههر بههههههههههههين 
الهههههههههههههردّ ولخهههههههههههههذ 
األرش عنههههههههههههههههههههههد 

 ظهور العي 
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 «واو»ويكههون  «لو»الههثمن ولخههذ األرش. ويحتمهه  زيههادة الهمههزة فههي ل ظهه  

 العى  ، فيدّل على التخيير بين الردّ واألرش.
وقد يتكلّ  الستنباط  ذا الحكم من سها ر األخبهار ، و هو صهع ؛ جهدّاً. 

ولصع  من  جعل  مقتضى القاعدة ، بناًء على لّن الصّح  وإن كانت وصه اً 

ء ، فيتدار، فا ته  باسهترداد مها قابله  مهن الهثمن ، ويكهون ، فهي بمنزل  الجز
 الخيار حينةٍذ لتبعّض الص ق .

شرعاً ، ولذا لم يبىه  البيهع فيمها قابله   (1)وفي  : منع المنزل  عرفاً وال 

من الثمن ، ب  كان الثابت ب واته  مجهّرد اسهتحقاق المىالبه  ، به  ال يسهتحّق 
ثهّم منهع كهون  .(3)وغيره  (2)ح ب  العالّم  المىالب  بعين ما قابل  على ما صرّ 

الجهزء ال ا هت يقابهه  بجهزٍء مهن الههثمن إذا لُخهذ وجهوده فههي المبيهع اليخصههي 

على وج  اليرطيّ  ، كما في بيع األر  على لنّها جربان؛ معيّن  ، وما نحن 
 في  من  ذا القبي .

ب  اإلجما  على التخيير  وبالجمل  ، فالظا ر عدم الخالف في المسأل 

بين الردّ واألرش. نعم ، يظهر من اليي  في غير موضعٍ من المبسوط : لّن 
، لكنّ  مع مخال ت  لظا ر كالم  في  (4)لخذ األرش ميروط؛ باليأس عن الردّ 

 ينافي  (6)وبعض مواضع المبسوط  (5)النهاي  
__________________ 

 .«ال»( كذا في النس  ، واألولى حذف 1)

 .528:  1( التذكرة 2)

 .294:  23( كصاح  الجوا ر في الجوا ر 3)

 .132 131:  2( راجع المبسوط 4)

 .393( راجع النهاي  : 5)

 .140 126:  2( راجع المبسوط 6)

االجمههههههههها  علهههههههههى 
 التخيير
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 ، فافهم. (1)إطالق األخبار بجواز لخذ األرش 

يه  مثبِتهاً للخيهار لو كاشه اً عنه  مها تقهدّم فهي ثّم إّن فهي كهون ظههور الع
خيار ال بن. وقد عرفت لّن األظهر ثبوت الخيار بمجّرد العي  وال بن واقعاً 

، وإن كان ظا ر كثيٍر من كلماتهم يو م حدوثه  بظههور العيه  ، خصوصهاً 

 بعد كون ظهور العي  بمنزل  ر ي  المبيع على خالف ما اشترط.
دم جواز إسهقاط خيهار الر يه  قبلهها ، معلّهالً بهأّن وقد صّرح العالّم  بع

لكّن المتّ ق علي   نا نّصاً وفتوأ جواز التبّري  .(2)الخيار إنّما يثبت بالر ي  

 وإسقاط خيار العي .
ويؤيّد ثبوت الخيار  نها بهن ا العيه  : لّن اسهتحقاق المىالبه  بهاألرش 

الخيهار ال معنهى لثبوته  بظههور العيه  ، به   هو ثابهت؛  الذي  و لحهد طرفهي

 بن ا انت اء وص  الصّح .
 ذا ، مضافاً إلى لّن الظها ر مهن بعهض لخبهار المسهأل  لّن السهب   هو 

 ن ا العي . لكنّها ال تدّل على العلّي  التاّم  ، فلعّ  الظهور شرط؛.

لرجهو  وكي  كان ، فالتحقيق ما ذكرنا في خيار ال بن : من وجهوب ا
في كّ  حكٍم من لحكام  ذا الخيار إلى دليل  ولنّ  ي يد ثبوت  بمجّرد العيه  لو 

 بظهوره ، والمرجع فيما ال يست اد من دليل  لحد األمرين
__________________ 

 275( لهههم نعثهههر علهههى األخبهههار المىلقههه  ، بههه  األخبهههار كمههها ذكهههره اليهههي  فهههي الصههه ح  1)

ف المانع عن الردّ ، نعم نق  في الموضع المهذكور عهن مخصوص  باألرش في صورة التصرّ 

 ال ق  الرضوي ما يدّل على التخيير.

 .533و  467:  1( راجع التذكرة 2)

 ههههههههههههه  ظههههههههههههههور 
العيههههههههههه  مثبهههههههههههت 
للخيههههههههههههههههههههههههههههار لو 

 كاش  عن ؟

مهههههها يؤيّههههههد ثبههههههوت 
الخيههههههههههار بههههههههههن ا 

 العي 
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  ي القواعد ، فافهم.

ثههّم إنّهه  ال فههرق فههي  ههذا الخيههار بههين الههثمن والمههثمن ، كمهها صههّرح بهه  
،  نها وفهي بهاب الصهرف فيمها إذا ظههر لحهد عوضهي  (2)وغيهره  (1)العالّم  

والظها ر لنّه  مّمها ال خهالف فيه  وإن كهان مهورد األخبهار  .(3)الصرف معيباً 

ظهور العي  في المبيع ، ألّن ال اله  كهون الهثمن نقهداً غالبهاً والمهثمن متاعهاً 
 فيكثر في  العي  ، بخالف النقد.

__________________ 

 .188:  5، والمختل   532:  1( راجع التذكرة 1)

 .237:  23، وصاح  الجوا ر في الجوا ر  286:  3( كاليهيد الثاني في المسالك 2)

 119:  5، والمختلهه   39:  2، والقواعههد  513:  1، والتههذكرة  49:  2( راجههع اليههرا ع 3)

120. 

ال فهههههرق فهههههي  هههههذا 
الخيهههههههههههههار بهههههههههههههين 

 الثمن والمثمن
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 القول في مسقطات هذا الخيار

 بىرفي  لو لحد ما.

 مسكلة

  بكُمور :يسقط الرّد خاّصةً 

التصههري  بههالتزام العقههد وإسههقاط الههردّ واختيههار األرش ، ولههو  أحاادها :

لطلق االلتزام بالعقد فالظا ر عدم سقوط األرش ، ولو لسق  الخيار فال يبعد 
 سقوط .

، وفهي  (1)التهذكرة كمها فهي  التصّرف في المعيه  عنهد علما نها الثاني :

،  (2)السههرا ر : اإلجمهها  علههى لّن التصههّرف يُسههق  الههردّ ب يههر خههالٍف مههنهم 
 ، وسيأتي الخالف في الجمل  من اإلسكافي والييخين (3)ونحوه المسالك 

__________________ 

 .525:  1( التذكرة 1)

 .302:  2( السرا ر 2)

أ اإلجمها  لو ن هي الخهالف ، نعهم قهال فهي ، ولكن ليا في  دعو 283:  3( راجع المسالك 3)

 .«ال خالف في سقوط  بالتصّرف»في خيار الحيوان :  201الص ح  

 مسقىات الردّ :
ـ التصهههههههههري   1

 باسقاط 

ـ التصهههههههههّرف  2
 في المعي 
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 .(1)وابن ز رة وظا ر المحقّق ، ب  المحقّق الثاني 

: بهأّن تصهّرف  فيه  ـ  (3)في التذكرة ليضاً تبعاً لل ني   [(2)علي  ]واستدّل 
ب  على اإلطالق ، ولو ال ذلك كان ينب ي ل  الصبر والثبهات حتّهى  رضاً من 

فههي الصههحي  :  السههالمعلي يعلههم حههال صههّحت  وعههدمها ، وبقههول لبههي جع ههر 

 (4)ليّمهها رجههٍ  اشههترأ شههيةاً وبهه  عيهه ؛ لو عههوار؛ ولههم يتبههّرل إليهه  ولههم يبيّنهه  »
يه  ، فإنّه  علهم بهذلك العهوار وبهذلك الع (5) فأحدل فيه  بعهد مها قبضه  شهيةاً و

يمضي علي  البيع ، ويردّ علي  بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعي  من ثمن 

 .(6) «ذلك لو لم يكن ب 
فهي الرجه  »:  السهالمعلي ويدّل علي  مرسهل  جميه  عهن لبهي عبهد هللا 

 ً قال : إن كهان الثهوب قا مهاً بعينه  ردّه  ؟ييتري الثوب لو المتا  فيجد ب  عيبا

ثمن ، وإن كان الثهوب قهد قىهع لو خهي  لو صهبغ رجهع على صاحب  ولخذ ال
 .(7) «بنقصان العي 

  ذا ، ولكّن الحكم بسقوط الردّ بمىلق التصّرف ، حتّى مث  قول
__________________ 

 .289 286( انظر الص ح  1)

 .«ق»( لم يرد في 2)

 .222( راجع ال ني  : 3)

 ، واختل ت المصادر الحديثيّ  فيها. «يتبيّن ل  ولم»:  «ش»( في 4)

 .«ثمّ »« : و»بدل  «ش»( في 5)

مههن لبههواب  16، البههاب  362:  12، والروايهه  لورد هها فههي الوسهها    525:  1( التههذكرة 6)

 .2الخيار ، الحديث 

 .3من لبواب الخيار ، الحديث  16، الباب  363:  12( الوسا   7)

االسهههههههتدالل علهههههههى 
مسهههههههههههههههههههههههههههههههقىيّ  

 التصّرف

 ههههه  يسهههههق  الهههههردّ 
بمىلههههههههههههههههههههههههههههههههههق 

 التصّرف؟
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على مها صهّرح  «لغلق الباب»لو  «اولني الثوبن»الميتري للعبد الميترأ 

إن »:  السالمعلي في غاي  اإلشكال ؛ إلطالق قول   (1)ب  العالّم  في التذكرة 
المعتضد بإطالق األخبار في الردّ خصوصاً ما  «كان الثوب قا ماً بعين  ردّه

ونحهو  (3) (2)ورد في ردّ الجاري  بعد ما لم تحض ستّ  لشههٍر عنهد الميهتري 

لغلههق »ذلههك مّمهها يبعههد التههزام التقييههد فيهه  بصههورة عههدم التصههّرف فيهه  بمثهه  
ما يصل  للتقييد مّما استدّل ب  للسقوط ، فهإّن مىلهق  (4)ونحوه وعدم  «الباب

 التصّرف ال يدّل على الرضا ، خصوصاً مع الجه  بالعي .

فقد عرفت إطالقها لمها ييهم  لهبا الثهوب واسهتخدام  (5)ولّما المرسل  
 بد ، ب  وطء الجاري  لوال النّص المسق  للخيار ب .الع

لكهن  «ٍء فهي المبيهعإحدال شي»فال يُعلم المراد من  (6)ولّما الصحيح  

الظا ر ب  المقىو  عدم شهمول  ل ه ً وال عرفهاً لمثه  اسهتخدام العبهد وشهبه  
 مّما مّر من األمثل  ، فال يدّل على لزيد مّمها دّل عليه  ذيه  المرسهل  : مهن لنّ 

 العبرة بت يّر العين وعدم قيامها بعينها. اللهّم إالّ لن
__________________ 

 .530:  1( التذكرة 1)

 من لبواب لحكام العيوب ، وفي  حديث واحد. 3، الباب  413:  12( راجع الوسا   2)

 .«وردّ المملو، في لحدال السن »زيادة :  «ش»( في 3)

 .«إلطالق»( عى  على قول  : 4)

 يعني مرسل  جمي  المتقدّم  في الص ح  السابق . (5)

 ( يعني صحيح  زرارة المتقدّم  في الص ح  السابق  ليضاً.6)
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يستظهر بمعون  ما تقدّم في خيار الحيوان : من النّص الداّل علهى لّن المهراد 

بإحدال الحدل في المبيع  و : لن ينظر إلى ما حرم النظر إلي  قب  اليهراء 
ان مجّرد النظر المختّص بالمالك حدثاً دّل على سقوط الخيار  نا ، فإذا ك (1)

بكّ  تصّرٍف ، فيكون ذلك النّص دليالً على المراد بالحهدل  (2)وفي الحيوان 

 نا. و ذا حسن؛ ، لكن إقام  البيّن  على اتّحاد معنى الحدل فهي المقهامين مهع 
 .(3) عدم مساعدة العرف على ظهور الحدل في  ذا المعنى ميكل ؛ 

ثّم إنّ  إذا قلنا بعموم الحدل في  ذا المقام لمىلق التصّرف ، فال دليه  

وإن كان النّص في خيهار الحيهوان داالّ  (4)على كون  من حيث الرضا بالعقد 
راد فهي المه (5)على ذلك ، بقرين  التعلي  المذكور في  علهى الوجهوه المتقدّمه  

لكن كلمات كثيٍر منهم في  هذا المقهام ليضهاً تهدّل علهى سهقوط  .(6)من التعلي  

 ذا الخيار بالتصّرف من حيث الرضا ، ب  عرفت من التذكرة وال ني  : لّن 
 .(7)علّ  السقوط دالل  التصّرف نوعاً على الرضا 

__________________ 

 97، وراجهع الصهه ح   3 1، الحههديث مهن لبههواب الخيهار  4، البههاب  351:  12( الوسها   1)

98. 

 .«ش»في  «وفي الحيوان»( لم ترد 2)

 .«ميك »:  «ق»( في 3)

 .«فال يتقيّد بالتصّرف الداّل علي »زيادة :  «ش»( في 4)

 .« نا،»زيادة :  «ش»( في 5)

 .102 100( تقدّمت في الص ح  6)

 .280( راجع الص ح  7)

 ههههههههههه  مسهههههههههههقىيّ  
التصهههههههههّرف مهههههههههن 
حيهههههههههههث داللتههههههههههه  

 على الرضا؟
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ي الدالل  على كون السقوط بالتصهّرف مهن حيهث داللته  علهى ونحوه ف
 الرضا كلماُت جماعٍ  مّمن تقدّم علي  ومن تأّخر عن .

قال في المقنع  : فإن لم يعلم المبتها  بالعيه  حتّهى لحهدل فيه  حهدثاً لهم 

يكن له  الهردّ ، وكهان له  لرش العيه  خاّصه ً ، وكهذلك حكمه  إذا لحهدل فيه  
 يكون إحداث  الحدل بعد المعرفه  بالعيه  رضهاً به  منه  حدثاً بعد العلم ، وال

 ، انتهى. (1)

فإّن تعليل  عدٌم سقوط األرش بعدم دالل  اإلحدال على الرضا بالعيه  
ظا ر؛ خصوصاً بمالحظ  ما يأتي من كالم غيره في لّن سقوط الردّ بالحدل 

 .(2)اوٍت لداللت  على الرضا بأص  البيع ، ومثلها عبارة النهاي  من غير ت 

وقههال فههي المبسههوط : إذا كههان المبيههع بهيمهه ً فأصههاب بههها عيبههاً كههان لهه  
ردّ ا ، فإذا كان في طريق الردّ جاز ل  ركوبها وعل ها وسقيها وحلبها ولخذ 

لبنههها ، وإن نتجههت كههان لهه  نتاجههها ؛ كههّ   ههذا ألنّهه  ملكهه  ولهه  فا دتهه  وعليهه  

الردّ بالرضا بالمعي  لو تر، الردّ مةونت  ، والردّ ال يسق  ، ألنّ  إنّما يسق  
،  (3)ء؛ مهن ذلهك بعد العلم ب  لو بهأن يحهدل فيه  عيه ؛ عنهده ، ولهيا  نها شهي

 انتهى.

وقال في ال ني  : وال يسق  بالتصّرف بعهد العلهم بالعيه  حهقُّ المىالبه  
 ، انتهى. (4)باألرش ؛ ألّن التصّرف دالل  الرضا بالبيع ال بالعي  

__________________ 

 .597( المقنع  : 1)

 ، لكن مع ت اوت في األل اظ. 393( راجع النهاي  : 2)

 .139:  2( المبسوط 3)

 .222( ال ني  : 4)

ظههههههههههور كلمهههههههههات 
 ال قهاء في ذلك
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وفي السهرا ر ، قهال فهي حكهم مهن ظههر علهى عيهٍ  فيمها اشهتراه : وال 

يجبر على لحد األمهرين يعنهي الهردّ واألرش قهال :  هذا إذا لهم يتصهّرف فيه  
 ، انتهى. (1)ا في العادة ، لو ينقص قيمت  بتصّرف  تصّرفاً يؤذن بالرض

وفي الوسيل  : ويسق  الردّ بأحد ثالث  لشهياء : بالرضها ، وبتهر، الهردّ 

، وبحهدول عيهٍ  آخهر  (3)إذا عهرف لّن له  الخيهار  (2)بعد العلم ب  والمعرف  
 ، انتهى. (4)عنده 

ّرف لههيا و ههي بعينهه  كعبههارة المبسههوط المتقدّمهه  ظهها رة؛ فههي لّن التصهه

 بن س  مسقىاً إالّ إذا دّل على الرضا.
وقال في التذكرة : لو ركبها ليسقيها ثهّم يردّ ها لهم يكهن ذلهك رضهاً منه  

بإمساكها ، ولو حلبهها فهي طريهق الهردّ فهاألقوأ لنّه  تصهّرف؛ يهؤذن بالرضها 

بههها. وقههال بعههض اليههافعيّ  : ال يكههون رضههاً بإمسههاك  ؛ ألّن اللههبن مالُهه  قههد 
 ، انتهى. (5)ي حال الردّ استوفاه ف

وفي جامع المقاصد والمسالك في ردّ ابهن حمهزة القا ه  بهأّن التصهّرف 

 ً : لّن التصهّرف ال يهدّل علهى إسهقاط األرش ، ـ  بعد العلم يسق  األرش ليضا
 .(6)نعم يدّل على االلتزام بالعقد 

__________________ 

 .277:  2( السرا ر 1)

 والمصدر. «ش»في  «والمعرف »( لم ترد 2)

 .«الردّ »والمصدر :  «ش»( في 3)

 .256( الوسيل  : 4)

 .529:  1( التذكرة 5)

 .284 283:  3، والمسالك  332:  4( جامع المقاصد 6)
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وفي التحرير : لو نق  المبيع لو عرض  للبيع لو تصّرف فيه  بمها يهدّل 

 ، انتهى. (1)على الرضا قب  علم  بالعي  وبعده سق  الردّ 
وقد ظهر من جميهع ذلهك : لّن التصهّرف مهن حيهث  هو لهيا مسهقىاً ، 

وإنّما  و التزام؛ ورضاً بالعقد فعالً ، فكّ  تصهّرٍف يهدّل علهى ذلهك عهادةً فههو 

نسهياناً لو  مسق ؛ ، وما ليا كهذلك فهال دليه  علهى اإلسهقاط به  ، كمها لهو وقهع
لالختبار ، ومقتضى ذلك : لنّ  لو وقع التصّرف قب  العلم بالعي  لم يسق  ، 

خصوصاً إذا كان مّما يتوقّ  العلهم بالعيه  عليه  وحصه  بقصهد االختبهار ، 

: عدم ال رق في ـ  (2)إالّ لّن المعروف خصوصاً بين العالّم  ومن تأّخر عن  
 بالعي  لو بعده. السقوط بالتصّرف بين وقوع  قب  العلم

: إّن التصهّرف ـ  والذي ينب ي لن يقال وإن كان ظا ر الميهور خالف 

بعد العلم مسق ؛ للردّ إذا كان داالّ بنوع  على الرضا كدالل  الل   على معناه 
، ال مىلق التصّرف ، والدلي  على إسقاط  مضافاً إلى لنّ  التزام؛ فعليٌّ فيدّل 

: مها تقهدّم فهي خيهار ـ  ي  ما يدّل علهى اعتبهار االلتهزام إذا دّل عليه  بهالل  عل

من تعلي  السقوط بالحدل بكونه  رضهاً بهالبيع ، ولهذا تعهدّينا إلهى  (3)الحيوان 
 خيار المجلا واليرط وحكمنا بسقوطهما بالتصّرف ، فكذلك خيار العي .

  للعين بزيادةٍ لوولّما التصّرف قب  العلم بالعي  ، فإن كان م يِّراً 
__________________ 

 .184:  1( التحرير 1)

 .283:  3، والدروس  74:  2، والقواعد  183:  1( راجع التحرير 2)

 .97( تقدّم في الص ح  3)

ون عههههههههههههههدم كهههههههههههههه
التصهههههههههّرف مهههههههههن 
حيهههههههههههههههث  هههههههههههههههو 

 ً  مسقىا
 ههههههههه  التصهههههههههّرف 
قبههههههههههههههه  العلهههههههههههههههم 
بالعيهههههههههه  يسههههههههههق  

 ؟الردّ 

رلي المؤلّههههههههههههههههههه  
 في المسأل 
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نقيصٍ  لو ت يّر  يةٍ  لو ناقالً لها بنقٍ  الزٍم لو جا ٍز وبالجمل  صار بحيث ال 
 .(1)ء بعين  فهو مسق ؛ ليضاً ؛ لمرسل  جمي  المتقدّم  يصدق مع  قيام اليي

 ويلحق بذلك تعذّر الردّ بموٍت لو عتٍق لو إجارةٍ لو شب  ذلك.

وظا ر المحقّق في اليرا ع االقتصار علهى ذلهك ، حيهث قهال فهي لّول 
 المسأل  : ويسق  الردّ بإحداث  في  حدثاً كالعتق وقىع

وفي مسأل  ردّ المملو،  .(2)ان قب  العلم بالعي  لو بعده الثوب سواًء ك

،  (3)مههن لحههدال السههن  : فلههو لحههدل مهها ي يّههر عينهه  لو صهه ت  ثبههت األرش 
 انتهى.

و و الظا ر من المحكّي عن اإلسكافي ، حيث قال : فإن وجد بالسلع  

، ردّ ها إلهى مها كانهت عليه  قبله   [(4)معه  ]عيباً وقهد لحهدل فيه  مها ال يمكهن 
كالوطء ل م  والقىع للثوب لو تعذّر الردّ بموٍت لو نحوه ، كان ل  فض  ما 

 ، انتهى. (5)بين الصّح  والعي  

و ذا  و الذي ينب ي لن يقتصر علي  من التصّرف قب  العلم ، ولّما ما 
عدا ذلك من التصّرف قب  العلم كحل  الدابّ  وركوبهها وشهب  ذلهك فهال دليه  

 (6)تىمةّن ب  الن ا ، لقصى على السقوط ب  بحيث 
__________________ 

 .280( تقدّمت في الص ح  1)

 .36:  2( اليرا ع 2)

 .40:  2( اليرا ع 3)

 .«ق»( لم يرد في 4)

 .179 178:  5( حكاه العالّم  في المختل  5)

 .«ولقصى»:  «ش»( في 6)

ضهههههههههههههههههههههههههههههههههههاب  
التصههههههههههههههههههههههههههههّرف 
المسهههههههههههق  قبههههههههههه  

 العلم



 287  ..................................................................  رايخلا اذه تاطقسم يف لوقلا

ي خيههار فهه (2)بضههميم  مهها تقههدّم  (1)مهها يوجههد لههذلك صههحيح  زرارة المتقدّمهه  

واإلجما  علهى  (3)الحيوان من التمثي  للحدل بالنظر واللما ، وقيام النّص 
سقوط ردّ الجاريه  بوطةهها قبه  العلهم ، مهع عهدم داللته  علهى االلتهزام بهالبيع 

وعدم ت ييره للعين ، وإطالق معقد اإلجما  المدّعى فهي كثيهٍر مهن العبها ر ، 

 .(4)كالتذكرة والسرا ر وال ني  وغير ا 
في نهو  ذلك كلّ  لتقييد إطالق لخبار الهردّ خصوصهاً مها كهان  هذا و

، وردّ  (5)التقييهد فيه  فهي غايه  البعهد ، كهالنّص بهردّ الجاريه  بعهد سهتّ  لشههر 

نظهر؛ ، به  منهع؛ ،  (7)وردّ المملو، من لحدال السهن   (6)الجاري  إذا لم يىأ ا 
مه  والحلّهي وابهن ز هرة خصوصاً معاقد اإلجما  ؛ فإّن نٌقٌلٌه  اإلجمها  كالعالّ 

قد صّرحوا فهي كلمهاتهم المتقدّمه  بهأّن العبهرة بالرضها بالعقهد ، فكهأّن دعهوأ 

اإلجما  وقعت من  ؤالء على السقوط بما يدّل على الرضا من التصّرف ، 
 خصوصاً ابن ز رة في ال ني  حيث إنّ  اختار

__________________ 

 الّم .ضمن كالم الع 280( تقدّمت في الص ح  1)

 .98 97( راجع الص ح  2)

 من لبواب لحكام العيوب. 3، الباب  415 414:  12( راجع الوسا   3)

 4، وم تاح الكرامه   222، وراجع ال ني  :  279( تقدّم عن التذكرة والسرا ر في الص ح  4)

 :626. 

 من لبواب العيوب ، وفي  حديث واحد. 3، الباب  413:  12( الوسا   5)

نعثر على  ذا النّص ، نعم يسهت اد مّمها ورد باشهتراط رد الجاريه  بعهدم الهوطء ، راجهع ( لم 6)

 من لبواب لحكام العيوب. 4، الباب  415 414:  12الوسا   

 من لبواب العيوب. 2، الباب  411:  12( راجع الوسا   7)
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 .(1)ما قّويناه من الت صي  بين صورتي العلم والجه  والم يّر وغيره 

: وخامسههها يعنههي مسههقىات الههردّ التصههّرف فههي المبيههع  سههرهدسققههال 
الذي ال يجوز مثله  إالّ بملكه  لو اإلذن الحاصه  له  بعهد العلهم بالعيه  ، فإنّه  

ٍء مهن العيهوب ، وال يسهق  حهّق المىالبه  بهاألرش ، ألّن يمنع مهن الهردّ ليهي

به  العلهم كهان ق (2)التصّرف دالل  الرضا بهالبيع ال بالعيه  ، وكهذا حكمه  لهو 
بالعيهه  وكههان م يّههراً للعههين بزيههادةٍ فيهه  مثهه  الصههبغ للثههوب لو نقصههاٍن فيهه  

وإن لم يكن كذلك فل  الردّ بالعي  إذا علم ما لم يكهن لمه ً فيىأ ها  .(3)كالقىع 
، انتههى كالمه . وقهد  (5)ٍء مهن العيهوب إالّ الٌحبٌه  فإنّ  يمنع من ردّ ا ليهي (4)

 ن األدلّ .فيما است اده م سرهقدسلجاد 

وحكي من المبسوط ليضاً : لّن التصّرف قب  العلم ال يسق  به  الخيهار 
فإطالق التصّرف  .(7)لكن صّرح بأّن الصبغ وقىع الثوب يمنع من الردّ  .(6)

 قب  العلم محمول؛ على غير الم يّر.

 : لنّ  إذا وجد العي  بعد عتق العبد (8)وظا ر المقنع  والمبسوط 
__________________ 

 .«حيث»زيادة :  «ش»( في 1)

 .«إن»:  «لو»والمصدر بدل  «ش»( في 2)

 .«للثوب»زيادة :  «ش»( في 3)

 .«إذا علم  ما لم يكن وطء الجاري » كذا :  «ش»( العبارة في 4)

 .222( ال ني  : 5)

 ، ولم نعثر علي  في المبسوط. 626:  4( حكاه السيّد العاملي في م تاح الكرام  6)

 .139:  2مبسوط ( ال7)

، ولم نعثر على جميع ما ذكر في المبسوط ، نعهم ذكهر  598 597( صّرح ب  في المقنع  : 8)

، ولكن ذكره تماماً وصهريحاً فهي النهايه   132:  2في  حكم العي  بعد العتق ، راجع المبسوط 

 :393 394. 
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مخيّراً بين واألم  لم يكن ل  ردّ ما ، وإذا وجده بعد تدبير ما لو  بتهما كان 

لرش العي  ، وفّرقا بينهما وبين العتق بجواز الرجو  فيهما دون  (1) الردّ و
 العتق.

؛ فههإّن  (2)ويههردّه مههع لّن مثلهمهها تصههّرف؛ يههؤذن بالرضهها مرسههل  جميهه  

العين مع الهب  والتدبير غير قا مٍ  ، وجواز الرجو  وعدم  ال دخه  له  فهي 
نقض بما لو باع  بخياٍر مع لنّ  لهم يقه  ذلك ؛ ولذا اعتر  عليهما الحلّي بال

بعهد مها ذكهر : لّن الهذي يقتضهي  لُصهول  (3)لحد؛ من األُّم  بجواز الهردّ حينةهٍذ 

المههذ   لّن الميههتري إذا تصههّرف فههي المبيههع فإنّهه  ال يجههوز لهه  ردّه ، وال 
 .(5)لّن الهب  والتدبير تصّرف  [(4)في ]خالف 

لتصّرف مع التعميم لما بعد العلم وما وبالجمل  ، فتعميم األكثر ألفراد ا

. والعج  من المحقّهق الثهاني لنّه  تنّظهر فهي سهقوط الخيهار بالهبه   قبل  ميك ؛
 .(6)الجا زة ، مع تصريح  في مقاٍم آخر بما علي  األكثر 

سهق  الخيهار  نها ، تله  العهين لو صهيرورت  كالتهال  ، فإنّه  ي الثال: :

 بخالف الخيارات المتقدّم  ال ير الساقى  بتل  العين.
 (7)والمستند في  بعد ظهور اإلجما  إناط  الردّ في المرسل  السابق  

__________________ 

 .«لخذ»زيادة :  «ش»( في 1)

 .280( المتقدّم  في الص ح  2)

 .«وقال»زيادة :  «ش»( في 3)

 .«ش»( من 4)

 .299:  2ر ( السرا 5)

 .291و  342:  4( راجع جامع المقاصد 6)

 .280( و ي مرسل  جمي  المتقدّم  في الص ح  7)

ـ المسههههههههههههق   3
الثالههههههههههث : تلهههههههههه  
العههههههههههههههههههههههههههههههين لو 
صهههههههههههههههههههههههههيرورت  

 كالتال 
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بقيام العين ، فإّن الظا ر من  اعتبار بقا ها في ملك  ، فلو تله  لو انتقه  إلهى 

ملك ال ير لو استُؤجر لو ُر ن لو لبق العبد لو انعتق العبد علهى الميهتري ، 
 فال ردّ.

رنا ظهر لّن عدّ انعتاق العبد على الميتري مسقىاً برلس  كما ومّما ذك

ٍء. نعهم ، ذكهر لنّه  يمكهن إرجها   هذا الوجه  ال يخلو عن شي (1)في الدروس 
 ٍء ، واألولى ما ذكرناه.إلى التصّرف ، و و ليضاً ال يخلو عن شي

 ثّم إنّ  لو عاد الملك إلى الميتري لم يجز ردّه ؛ ل ص  ، خالفاً لليي 
 .سر ماقدس (3)، ب  الم يد  (2)

 : «فرع»

وفتوأ في لّن وطء الجاري  يمنع عن ردّ ا بالعي  ،  (4)ال خالف نّصاً 

سواًء قلنا بأّن مىلق التصّرف مانع؛ لم قلنا باختصاصه  بالتصهّرف الموجه  

األمههر كههون الههوطء علههى  ههذا القههول ء قا مههاً بعينهه  ، غايهه  لعههدم كههون اليههي
من عبارة ال ني  مع  (5)مستثنى عن التصّرف ال ير الم يّر للعين كما عرفت 

  المنع في موضعٍ مهن التهذكرة بهأّن الهوطء جنايه ؛ ،  سرهقدسلّن العالّم  
علّ

 .(6)ولهذا يوج  غرام  جزٍء من القيم  كسا ر جنايات المملو، 
__________________ 

 .286:  3روس ( الد1)

 .131:  2( المبسوط 2)

 ( لم نعثر علي .3)

 من لبواب العيوب. 4، الباب  415 414:  12( راجع الوسا   4)

 .288( راجع الص ح  5)

 .526:  1( التذكرة 6)

وطء الجاريهههههههههههههههههه  
مهههههانع عهههههن ردّ ههههها 
بالعيههههههه  والهههههههدلي  

 علي 
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في كالم اإلسكافي ليضاً : لّن الوطء مّما ال يمكهن معه  ردّ  (1)وقد تقدّم 

ء فهي غيهر واحهٍد مههن ر إليه  مها سههيجيالمبيهع إلهى مها كهان عليهه  قبله  ، وييهي
فهإّن فيه  إشهارةً إلهى  (2) «!معاذ هللا لن يجع  لهها لجهراً »الروايات من قول  : 

لنّ  لو ردّ ا ال بدّ لن يردّ معها شيةاً تداركاً للجناي  ؛ إذ لو كان الوطء مجهّرد 

  استي اء من عٍ  لم يتوقّ  ردّ ا على ردّ عو  المن ع  ، فإطالق األجر علي
مهن كهون  هذه ال رامه  ]في الرواي  على طبق مها يتهراءأ فهي نظهر العهرف 

 .[(3)كأنّها اجرة؛ للوطء 

وحاص  معناه : لنّه  إذا حكمهت بهالردّ مهع لرش جنايتهها كهان ذلهك فهي 
األنظههار بمنزلهه  األُجههرة و ههي ممنوعهه ؛ شههرعاً ؛ ألّن إجههارة ال ههروج غيههر 

مبنيّاً على تقرير رعيّت   السالمي علجا زة. و ذا إنّما وقع من لمير المؤمنين 

على ما فعل  الثاني من تحريم العقد المنقىع ، فال يقال : إّن المتع  ميروع  
فههال وجهه  لالسههتعاذة بههاهلل مههن  (4) «لّن المنقىعههات مسههتأجرات؛ »، وقههد ورد 

جع  األُجرة لل روج.  ذا ما يخىر عاجالً بالبال في معنى  ذه ال قرة ، وهللا 

 العالم.
 وكي  كان ، ف ي النصو  المست يض  الواردة في المسأل  ك اي ؛ :

فههي رجههٍ  »:  السههالمعلي ف ههي صههحيح  ابههن حههازم عههن لبههي عبههد هللا 

 قال : إن وجد فيها عيباً فليا ل  لن ؟اشترأ جاري ً فوقع عليها
__________________ 

 .286( تقدّم في الص ح  1)

 ء في الص ح  اآلتي  ، في صحيح  ابن مسلم ورواي  ميّسر.جي( ي2)

 .«ق»( لم يرد في 3)

 .4و  2من لبواب المتع  ، الحديث  4، الباب  446:  14( راجع الوسا   4)

النصههههههههههههههههههههههههههو  
المست يضههههههه  فهههههههي 

 المسأل 
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يردّ هها ، ولكههن يههردّ عليهه  بقيمهه  مهها نقَّصههها العيهه . قلههت :  ههذا قههول لميههر 

 .(1) «قال : نعم ؟السالمعلي المؤمنين 
لنّ  سة  عهن الرجه  »:  السالمعليهماابن مسلم عن لحد ما وصحيح  

قههال : ال يردّ هها علههى  ؟يبتهها  الجاريهه  فيقههع عليههها ، فيجههد بههها عيبههاً بعههد ذلههك

صاحبها ، ولكن يقّوم ما بين العي  والصّح  ، ويردّ على المبتا  ، معهاذ هللا 
 .(2) «!لن يجع  لها لجراً 

كههان علهيٌّ ال يههردّ »قهال :  السههالمعلي وروايه  ميّسههر عهن لبههي عبهد هللا 

الجاريه  بعيهٍ  إذا وطةهت ، ولكههن يرجهع بقيمه  العيهه  ، وكهان يقهول : معههاذ 
 .(3) «الخبر .. لن لجع  لها لجراً  !هللا

قضهى »قهال :  السهالمعلي وفي رواي  طلح  بن زيهد عهن لبهي عبهد هللا 

ّم رلأ فيهها فهي رجهٍ  اشهترأ جاريه ً فوطأ ها ، ثه السهالمعلي لمير المؤمنين 
م وبهها الههداء ، ثهّم يهردّ البها ع علههى  م و ههي صهحيح ؛ ، وتُقهوَّ عيبهاً ، قهال : تُقهوَّ

 .(5) «(4)المبتا  فض  ما بين القيمتين 

قهال »، يقول :  السالمعلي وما عن حّماد في الصحي  عن لبي عبد هللا 
أ األم  : كان القضاء األّول في الرج  إذا اشتر السالمعلي علّي بن الحسين 

 إلى (6) «فوطأ ا ، ثّم ظهر على عيٍ  : لّن البيع الزم؛ ، ول  لرش العي 
__________________ 

 .3من لبواب لحكام العيوب ، الحديث  4، الباب  414:  12( الوسا   1)

 .4من لبواب لحكام العيوب ، الحديث  4، الباب  414:  12( الوسا   2)

 .8من لبواب لحكام العيوب ، الحديث  4، الباب  415:  12( الوسا   3)

 .«ما بين الصّح  والداء»والمصدر :  «ش»( في 4)

 .2من لبواب لحكام العيوب ، الحديث  4، الباب  414:  12( الوسا   5)

 .7من لبواب لحكام العيوب ، الحديث  4، الباب  415:  12( الوسا   6)
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 ء.غير ذلك مّما سيجي

ثههّم إّن الميهههور اسههتثنوا مههن عمههوم  ههذه األخبههار لجميههع لفههراد العيهه  
إالّ لّن الهوطء ال يمنهع مهن  .(1)الحم  ، فإنّ  عي ؛ إجماعاً ، كما فهي المسهالك 

 الردّ ب  ، ب  يردّ ا ويردّ معها العُير لو نص   على الميهور بينهم.

 ي ذلك إلى نصوٍ  مست يض  :واستندوا ف
عهن رجهٍ  »:  السهالمعلي منها : صحيح  ابهن سهنان عهن لبهي عبهد هللا 

قههال : يردّ هها علههى الههذي  ؟اشههترأ جاريهه ً ُحبلههى ولههم يعلههم بٌحبٌلههها ، فوطأ هها

نص  عير قيمتها لنكاح  إيّا ا ، وقد قال علّي  (2)ابتاعها من  ، ويردّ عليها 
ي ليسهت بُحبلهى إذا وطأ ها صهاحبها ، ويوضهع عنه  : ال تُهردّ الته السالمعلي 

 .(3) «من ثمنها بقدر العي  إن كان فيها

ال »قهال :  السهالمعلي ورواي  عبهد الملهك بهن عمهرو عهن لبهي عبهد هللا 
تردّ التي ليست بُحبلى إذا وطأ ها صهاحبها وله  لرش العيه  ، وتهردّ الُحبلهى 

افي ، قههال : وفههي روايهه  وزاد فههي الكهه .(4) «ويهردّ معههها نصهه  عيههر قيمتههها

 «إن كانت بكراً فعير قيمتها ، وإن كانت ثيّباً فنص  عير قيمتها»اخرأ : 
(5). 

__________________ 

، وفيهه  بعههد بيههان المقدّمهه  الخامسهه  مههن مقههدّمات تحريههر المسههأل   288 287:  3( المسههالك 1)

 .«ا إجماعيّ و ذه المقدّمات كلّه»: ـ  التي منها : لّن الحم  في األم  عي 

 ، وفي الكافي والتهذي  واالستبصار : علي . «معها»( كذا ، وفي الوسا   : 2)

مههن لبههواب لحكههام العيههوب ، الحههديث األّول ، والصهه ح   5، البههاب  416:  12( الوسهها   3)

 من لبواب لحكام العيوب ، الحديث األّول ليضاً. 4، الباب  414

 .3لبواب لحكام العيوب ، الحديث  من 5، الباب  416:  12( الوسا   4)

مهن لبهواب  5، البهاب  416:  12، وعنه  فهي الوسها    3، ذي  الحديث  214:  5( الكافي 5)

 .4لحكام العيوب ، الحديث 

الميههههههههههههههههههههههور لّن 
نههههههههع الههههههههوطء ال يم

مهههههن الهههههردّ بعيهههههه  
الحمهههههههههه  مىلقههههههههههاً 

 والدلي  علي 
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سهألت لبها عبهد هللا »ومرسل  ابن لبي عمير عن سعيد بن يسار ، قال : 

 ؟الهذي اشهترأ عن رجٍ  با  جاريه ً ُحبلهى و هو ال يعلهم فنكحهها السالمعلي 
 .(1) «قال : يردّ ا ويردّ نص  عير قيمتها

سههألت لبهها عبههد هللا »وروايهه  عبههد الههرحمن بههن لبههي عبههد هللا ، قههال : 

قهال :  ؟عهن الرجه  ييهتري الجاريه  ، فيقهع عليهها فيجهد ا ُحبلهى السالمعلي 
 ً  .(2) «تردّ ويردّ معها شيةا

الرجه  ييهتري فهي »:  السهالمعلي وصحيح  ابن مسلم عن لبي جع ر 

 .(3) «قال : يردّ ا ويكسو ا ؟الجاري  الُحبلى فينكحها
فههي »:  السههالمعلي وروايهه  عبههد الملههك بههن عمههرو عههن لبههي عبههد هللا 

 «قال : يردّ ا ويردّ عير قيمتها ؟الرج  ييتري الجاري  و ي ُحبلى فيىأ ا
(4). 

به   ذه جمل  ما وق ت عليها من الروايات ، وقد عم  بهها الميههور ، 

، وعههدم  (6)كمهها عههن االنتصههار  (5)ادّعههي علههى ظا ر هها اإلجمهها  فههي ال نيهه  

 .(7)الخالف في السرا ر 
__________________ 

 .9من لبواب لحكام العيوب ، الحديث  5، الباب  417:  12( الوسا   1)

 .5من لبواب لحكام العيوب ، الحديث  5، الباب  416:  12( الوسا   2)

 .6من لبواب لحكام العيوب ، الحديث  5، الباب  417:  12( الوسا   3)

 .7من لبواب لحكام العيوب ، الحديث  5، الباب  417:  12( الوسا   4)

 .222( ال ني  : 5)

، المسههأل   439، وراجههع االنتصههار :  634:  4( حكههاه السههيّد العههاملي فههي م تههاح الكرامهه  6)

251. 

 .298:  2( السرا ر 7)
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خالفاً للمحكّي عن اإلسكافي فحكم بالردّ مع كون الحم  مهن المهولى ؛ 
لبىالن بيع لُّم الولد ، حيث قال : فإن وجهد فهي السهلع  عيبهاً كهان عنهد البها ع 

عليه  قبله  وقد لحهدل الميهتري فهي السهلع  مها ال يمكهن ردّ ها إلهى مها كانهت 

كالوطء ل م  لو القىع للثوب لو تل  السلع  بموٍت لو غيره كهان للميهتري 
فض  ما بين الصّح  والعي  دون ردّ ا ، فهإن كهان العيه  ظههور حمهٍ  مهن 

البا ع وقهد وطأ ها الميهتري مهن غيهر علهٍم بهذلك ، كهان عليه  ردّ ها ونصه  

 ، انتهى. (1)عير قيمتها 
 هو ظها ر اليهي  فهي النهايه  حيهث قهال : : و (2)واختاره في المختله  

فههإن وجههد بههها عيبههاً بعههد لن وطأ هها لههم يكههن لهه  ردّ هها وكههان لهه  لرش العيهه  

إالّ لن يكون العي  من ٌحبٌٍ  فيلزم  ردّ ا علهى كهّ  حهاٍل  [(3)اللهّم ]خاّص ً ، 
 ، انتهى. (4)وطأ ا لو لم يىأ ا ويردّ معها إذا وطأ ا نص  عير قيمتها 

 (5)ة  ذا من إطالق المبسوط القوٌل بمنع الوطء من الهردّ ويمكن است اد

؛ فإّن من البعيد عدم استثناء وطء الحام  وعدم تعّرض  لحكمه  مهع اشهتهار 
 المسأل  في الروايات وللسن  القدماء.

 وقال في الوسيل  : إذا وطأ األم  ثّم علم بها عيباً لم يكن ل 
__________________ 

 .179 178:  5م  في المختل  ( حكاه عن  العالّ 1)

 .179:  5( المختل  2)

 والمصدر. «ش»( من 3)

 .393( النهاي  : 4)

 .127:  2( المبسوط 5)

المحكهههههههههههّي عهههههههههههن 
سههههههههههههههههههههكافي لّن اال

الههههههههوطء ال يمنههههههههع 
مهههههن الهههههردّ بعيهههههه  
الحمهههههههه  اذا كههههههههان 

 من المولى
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ردّ ها ، إالّ إذا كهان العيه  حمههالً وكهان حهّرا ، فإنّه  وجهه  عليه  ردّ ها ويههردّ 

، انتههى.  (1)معها نص  عير قيمتها ، وإن كان الحم  مملوكاً لم يج  ذلك 
 .(3)اختيار  ذا القول  (2)الريا  وظا ر 

: ظا ر األخبار المتقدّمه  فهي بهادئ النظهر وإن كهان مها ذكهره  (4)لقول 

الميهور ، إالّ لّن العم  على  ذا الظهور يستلزم مخال   الظا ر مهن وجهوٍه 
(5) : 

ب ردّ الجاريهه  لو تقييههد لحههد ا : مههن حيههث مخال هه  ظهور هها فههي وجههو

الحم  بكون  من غير المهولى ، حتّهى تكهون الجمله  الخبريّه  واردةً فهي مقهام 
دفع توّ م الحظر الناشهئ مهن األخبهار المتقدّمه  المانعه  مهن ردّ الجاريه  بعهد 

الوطء ؛ إذ لو بقي الحم  على إطالق  لم يستقم دعوأ وقو  الجمل  الخبريّ  

؛ إذ ال منيأ لتوّ م حظر ردّ الحام  حتّى لُّم الولهد  في مقام دفع توّ م الحظر
 ، فال بدّ إّما من التقييد ، لو من مخال   ظا ر الجمل  الخبريّ .

عهدم العُْقهر فهي »الثاني : مخال ه  لهزوم العُقهر علهى الميهتري لقاعهدة : 

، ال مههن  «كههون الههردّ بالعيهه  فسههخاً مههن حينهه »، لو قاعههدة :  «وطء الملههك
 لصل .
__________________ 

 .256( الوسيل  : 1)

ً »زيادة :  «ش»( في 2)  .«ليضا

 .265 264:  8( الريا  3)

 .«واإلنصاف لنّ »:  «لقول»بدل  «ش»( في 4)

 .«لُخر»زيادة :  «ش»( في 5)

بقههههههههههههول العمهههههههههههه  
الميههههههههههههههههههههههههههههههور 
يسههههههههتلزم مخال هههههههه  
الظهههههههههههها ر مههههههههههههن 

 وجوه
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والهههوطء  (1)الثالهههث : مخال تههه  لمههها دّل علهههى كهههون التصهههّرف عمومهههاً 

 مانعاً من الردّ. (2)بالخصو  
ظا ر من قول السا   في مرسل  ابن لبي عمير المتقدّمه  الرابع : لّن ال

وقو  السؤال عن بيع لُّم الولهد ،  (3) «رج ؛ با  جاري ً ُحبلى و و ال يعلم»: 

وإالّ لهم يكهن لهذكر جهه  البها ع فهي السههؤال فا هدة؛. وييهير إليه  مها فهي بعههض 
إلى تيهبّثها ، فإّن في ذلك إشارةً  (4) «يكسو ا»الروايات المتقدّم  من قول  : 

بالحرا ر ، ولم يصّرح ب  (5)بالحّري  لالستيالد ، فنس  الكسوة إليها تيبيهاً 

 الذي  و جزء؛ من القيم . «العُْقر»
الخاما : ظهور  ذه األخبار في كون الردّ بعد تصّرف الميتري فهي 

وغير ما مّمها  «لغلق الباب»لو  «اسقني ماءً »الجاري  ب ير الوطء من نحو 

ن ههّك عنهه  الجاريهه  ، وتقييههد ا بصههورة عههدم  ههذه التصههّرفات تقييههد؛ قههّ  لن ت
بال ر  النادر ، وإنّما دعهي إلهى  هذا التقييهد فهي غيهر  هذه األخبهار مّمها دّل 

 .(7)الدلي  الهداّل علهى اللهزوم بالتصهّرف  (6)على ردّ الجاري  بعد مدّةٍ طويل  

بكونه  مهن المهولى ِلتٌسهلم لكن ال داعي  نا لهذا التقييد ، إذ يمكن تقييد الحم  
 األخبار عن جميع ذلك ، وغاي  األمر تعار 

__________________ 

 من لبواب لحكام الخيار. 16، الباب  362:  12( راجع الوسا   1)

 من لبواب لحكام العيوب. 4، الباب  415 414:  12( راجع الوسا   2)

 .294( المتقدّم  في الص ح  3)

 .294ابن مسلم المتقدّم  في الص ح  ( الوارد في صحيح  4)

ً »:  «ش»( في 5)  .«تيبّها

 من لبواب العيوب. 2، الباب  411:  12( راجع الوسا   6)

 من لبواب لحكام الخيار. 16، الباب  362:  12( راجع الوسا   7)
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بالعموم من وجٍ  ، فيبقى  (1) ذه األخبار مع ما دّل على منع الوطء عن الردّ 

حاً لتقييد  ذه األخبار.ما عدا الوج    الثالث مرّجِ
ولههو فههر  التكههافؤ بههين جميههع مهها تقههدّم وبههين إطههالق الحمهه  فههي  ههذه 

األخبار لو ظهور اختصاص  بما لهم يكهن مهن المهولى ، وجه  الرجهو  إلهى 

، ويمكهن  (2)عموم ما دّل على لّن إحدال الحدل مسق ؛ ؛ لكون  رضاً بهالبيع 
 .(3)لردّ مع قيام العين الرجو  إلى ما دّل على جواز ا

الههردّ بمىلههق  (4)نعههم ، لههو ُخههدش فههي عمههوم مهها دّل علههى المنههع عههن 

التصّرف وج  الرجو  إلى لصال  جواز الردّ الثابت قب  الوطء لكهن يبقهى 
لزوم العُْقر مّمها ال دليه  عليه  إالّ اإلجمها  المرّكه  وعهدم ال صه  بهين الهردّ 

 والعُقر ، فافهم.

ثّم إّن المحكّي عن الميههور إطهالق الحكهم بوجهوب ردّ نصه  العيهر 
إالّ لن يههدّعى انصههراف  .(6)، به  عههن االنتصههار وال نيهه  : اإلجمها  عليهه   (5)

إطالق ال تاوأ ومعقد اإلجمها  كالنصهو  إلهى ال اله  : مهن كهون الحامه  

و بوطء الدُّبُر ؛ ولذا ادّعى عهدم ثيّباً ، فال ييم  فر  حم  البكر بالسَّحق ل
 الخالف في السرا ر على اختصا  نص  العير بالثيّ 

__________________ 

 من لبواب لحكام العيوب. 4، الباب  413:  12( راجع الوسا   1)

 من لبواب الخيار ، الحديث األّول. 4، الباب  351 350:  12( راجع الوسا   2)

 .3من لبواب الخيار ، الحديث  16، الباب  363:  12( راجع الوسا   3)

 .«من»:  «ش»( في 4)

 .337:  4( حكاه المحقّق الثاني في جامع المقاصد 5)

 .294( تقدّم عنهما في الص ح  6)

الميههههههههههههههههههههههههههههههور 
م إطهههههههههالق الحكههههههههه

بوجهههههههههههههههههههههههوب ردّ 
 نص  العير
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 .(1)وثبوت العير في البكر 

ب  معقد إجما  ال ني  بعد التأّم  موافق؛ للسرا ر ليضاً ، حيث ذكر في 
ا نصهه  عيههر قيمتههها علههى مهها مضههى بههدلي  إجمهها  الحامهه  : لنّهه  يههردّ معههه

ومراده بما مضهى كمها يظههر لمهن راجهع كالمه  مها ذكهره سهابقاً  .(2)الىا    

مدّعياً علي  اإلجما  : من لنّ  إذا وطهأ الميهتري فهي مهدّة خيهار البها ع ف سه  
ولّمهها  .(3)يههردّ معههها العيههر إن كانههت بكههراً ونصهه  العيههر إن كانههت ثيّبههاً 

ال يحضههرني حتّههى لُراجعهه  ؛ وقههد عرفههت إمكههان تنزيهه  الجميههع االنتصههار فهه

 على ال ال .
بعد انجبار ا بمها عرفهت مهن  (4)وحينةٍذ فتكون مرسل  الكافي المتقدّم  

السرا ر وال ني  دلهيالً علهى الت صهي  فهي المسهأل  ، كمها اختهاره جماعه ؛ مهن 

يهههر فهههي بعهههض الروايهههات المتقدّمههه  ، مضهههافاً إلهههى ورود الع (5)المتهههأّخرين 
إلهى سههو  سهرهقدسالمحمول  علهى البكهر ، إالّ لنّه  بعيهد؛ ؛ ولهذا نسهب  اليهي  

، وفي الهدروس : لّن الصهدوق ذكر ها  (6) «النص »الراوي في إسقاط ل   

 .(7) «النص »بل   
__________________ 

 .298:  2( السرا ر 1)

 .222( ال ني  : 2)

 .221( ال ني  : 3)

 .293( المتقدّم  في الص ح  4)

:  3، واليهههيد الثههاني فههي المسههالك  337:  4( مههنهم : المحقّههق الثههاني فههي جههامع المقاصههد 5)

288. 

 .272، ذي  الحديث  63:  7( راجع التهذي  6)

 .3820، الحديث  131:  3، وراجع ال قي   280:  3( الدروس 7)

رلي المؤلّههههههههههههههههههه  
 الت صي 
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، فههو بإطالقه  خهالف  (1)معها شهيةاً ولّما ما تقدّم مّما دّل على لنّ  يردّ 

 اإلجما  ، فال بدّ من جعل  وارداً في مقام ثبوت لص  العُقر ال مقداره.
، فقد حم  علهى كسهوةٍ تسهاوي العيهر  (2)ولّما ما دّل على لنّ  يكسو ا 

 لو نص   ، وال بأس ب  في مقام الجمع.

الق جواز الردّ ولو مهع الهوطء فهي الهدُّبُر ، ويمكهن ثّم إّن مقتضى اإلط
دعوأ انصراف  إلى غيره ، فيقتصر فهي مخال ه  العمومهات علهى منصهرف 

الل  . وفي لحوق التقبي  واللما بالوطء وجههان : مهن الخهروج عهن مهورد 

 النّص ، ومن األولويّ .
ء ولو انضّم إلى الحم  عي ؛ آخر ، فقد استيك  في سقوط الردّ بهالوط

 : من صدق كونها معيب ً بالحم  ، وكونها معيب ً ب يره.

وفي  : لّن كونها معيب ً ب ير الحم  ال يقتضي إالّ عدم تأثير ذلك العي  
 في الردّ مع التصّرف ، ال ن ي تأثير عي  الحم .

ههههها وظهههها ر باقي (4)النصههههو  وال تههههاوأ  (3)ثههههّم إّن صههههري  بعههههض 

اختصا  الحكم بالوطء مع الجه  بالعي  ، فلو وطهأ عالمهاً به  سهق  الهردّ. 
 لكن إطالق كثيٍر من الروايات ييم  العالم.

__________________ 

 .294( و ي رواي  عبد الرحمن المتقدّم  في الص ح  1)

 .294( تدّل علي  صحيح  ابن مسلم المتقدّم  في الص ح  2)

 .293سنان المتقدّم  في الص ح   ( و و صري  صحيح  ابن3)

،  279:  3، والهدروس  222، وال نيه  :  251، المسهأل   439( و و صهري  االنتصهار : 4)

 .634:  4وراجع م تاح الكرام  

حكهههههم الهههههوطء فهههههي 
الهههههههههدبر والتقبيههههههههه  

 واللما

اختصههههههههههههههههههههههههها  
الحكهههههههههم بهههههههههالوطء 
مهههههههههههههع الجههههههههههههههه  

 بالعي 
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 حدول عيٍ  عند الميتري. من المسقطات : (1) الرابع
العيه  بعهد العقهد علهى المعيه  ، فإّمها لن وت صي  ذلك : لنّه  إذا حهدل 

يحدل قب  القبض ، وإّما لن يحدل بعهده فهي زمهان خيهاٍر يضهمن فيه  البها ع 

المبيههع لعنههي خيههار المجلهها والحيههوان واليههرط وإّمهها لن يحههدل بعههد مضههّي 
 الخيار. والمراد بالعي  الحادل  نا  و األخير.

 و  (2)ف ظا راً في لنّ  ال يمنع الردّ ، ب  في لنّ  ولّما األّول : فال خال

فهي  (3)كالموجود قب  العقد حتّى في ثبوت األرش في  ، على الخهالف اآلتهي 
 لحكام القبض.

ولّما الحادل في زمن الخيار : فكذلك ال خالف في لنّ  غيهر مهانعٍ عهن 

 (4) للردّ ، ب  األرش علهى الخهالف اآلتهي الردّ ، ب   و سب ؛ مستق ٌّ موج ؛ 
 فيما قب  القبض بناًء على اتّحاد المسألتين ، كما يظهر من بعٍض.

__________________ 

،  304فهي الصه ح   «واستدّل العالّم  في التذكرة علهى لصه  الحكهم»( من  نا إلى قول  : 1)

 .«ق»م قود من نسخ  

لّن قولهه  : " فههي لنّهه " فههي الموضههع الثههاني غلهه  فههي الظهها ر »:  سههرهقدس( قههال اليهههيدي 2)

العبارة ؛ إذ قضيّت  عدم الخالف في ثبوت األرش فيه  ، و هو منهاٍف لقوله  : " علهى الخهالف" 

 .513،  داي  الىال  :  «اآلتي في لحكام القبض

فهي بمها لثبتنهاه. والمظنهون : لّن مها  «ن»، إالّ لنّه  صهّح  فهي  «المتقدّم»:  «ش»( في غير 3)

القهول »قبه   «لحكام القهبض»كت   سرهقدساألص  مىابق لما في لكثر النس . ولعّ  المؤلّ  

 ، ثّم نضدت األوراق كذلك. «في الخيارات

، والكالم في  وفيما يأتي ليضاً ن ا الكالم المتقدّم في الههامش  «السابق»:  «ش»( في غير 4)

 السابق.

ـ المسههههههههههههق   4
الرابهههههههع : حهههههههدول 
عيههههههههههههههٍ  عنههههههههههههههد 

 الميتري

العيهههههههه  الحههههههههادل 
 قب  القبض

العيهههههههه  الحههههههههادل 
فههههههههههههههي زمههههههههههههههان 

 الخيار
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حدل فهي زمهان الخيهار مضهمون؛ علهى : من لّن ال (1)ويدّل على ذلك ما يأتي 

البا ع ومن مال  ، ومعناه : ضمان  على الوج  الذي يضهمن  قبه  القهبض به  
قب  العقد ، إالّ لّن المحكّي عن المحقّهق فهي درسه  فيمها لهو حهدل فهي المبيهع 

: لّن تأثير العي  الحادل في زمن الخيار وكهذا عهدم تهأثيره فهي الهردّ ـ  عي ؛ 

ا  هو مها دام الخيهار ، فهإذا انقضهى الخيهار كهان حكمه  حكهم بالعي  القديم إنّم
 .(2)العي  المضمون على الميتري 

قههال فههي الههدروس : لههو حههدل فههي المبيههع عيهه ؛ غيههر مضههموٍن علههى 

الميتري لم يمنهع مهن الهردّ إن كهان قبه  القهبض لو فهي مهدّة خيهار الميهتري 
الخيهار ف هي الهردّ الميترط لو باألص  ، فل  الردّ ما دام الخيار ، فهإن خهرج 

، فجهّوزه ابهن نمها ألنّه  مهن  سهر ماقدسخالف؛ بين ابن نما وتلميهذه المحقّهق 

؛ ألّن الردّ لمكان الخيار ، وقد زال.  سرهقدسضمان البا ع ، ومنع  المحقّق 
ولو كان حدول العيه  فهي مبيهعٍ صهحي ٍ فهي مهدّة الخيهار فالبهاب واحهد؛ 
(3)  ،

 انتهى.

 ع  عن المحقّق  و ال ر  الثاني ، و ولكن الذي حكاه في اللم
__________________ 

 .«ما تقدّم»:  «ش»( في غير 1)

( المراد من الحكاي  ما سينقل  عن الدروس ، وليا في  النقه  عهن المحقّهق فهي درسه  ، به  2)

فيهه  الخههالف بههين ابههن نمهها وتلميههذه المحقّههق فههي المسههأل  ، ويبههدو لّن منيههأ  ههذه النسههب  مهها نقلهه  

المنقول عن المحقّق فهي الهدرس علهى مها نقله  فهي »حيث قال :  (110:  19)ح  الحدا ق صا

ونقه  »: ـ  بعهد لن نقه  قهول المحقّهق (63:  2)، نعم قال اليهيد في غاي  المهراد  «.. الدروس

 .«.. عن شيخ  ابن نما في الدرس ، الثاني

 .289:  3( الدروس 3)
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حهدول العيه  فههي مبيهعٍ صهحي  
ال هر  األّول مترتّه ؛ عليهه  ؛ ألّن  ولعهه ّ  .(1)

العي  الحادل إذا لم يكن مضموناً على البا ع حتّى يكهون سهبباً للخيهار غايه  
األمر كون  غير مانعٍ عن الردّ كخيار 
الثالث  كان مانعاً عهن الهردّ بالعيه   (2)

السابق ؛ إذ ال يجوز الردّ بالعي  مع حدول عيٍ  مضموٍن على الميتري ، 

 دّ في زمان الخيار بالخيار ، ال بالعي  السابق.فيكون الر
فمنيههأ  ههذا القههول عههدم ضههمان البهها ع للعيهه  الحههادل ؛ ولههذا ذكههر فههي 

اللمعهه  : لّن  ههذا مههن المحقّههق منههاٍف لمهها ذكههره فههي اليههرا ع : مههن لّن العيهه  

 .(3)الحادل في الحيوان مضمون؛ على البا ع ، مع حكم  بعدم األرش 
قههول المحقّههق عكسههاً لقههول شههيخ  ، ويضههعّ   (4)ثههّم إنّهه  ربمهها يجعهه  

ال يهأبى  هللارحمه كال ما بأّن الظا ر تعدّد الخيهار ، وفيه  : لّن قهول ابهن نمها 

 عن التعدّد ، كما ال يخ ى.
ولّما الثالث لعني العي  الحادل في يد الميهتري بعهد القهبض والخيهار 

ن الردّ بالعيه  السهابق ، به  عهن شهرح اإلرشهاد ل خهر فالميهور لنّ  مانع؛ ع

 اإلجما  علي . (6)وفي ظا ر ال ني   (5)اإلسالم 
__________________ 

 .119 118( اللمع  الدميقي  : 1)

 .«بخيار عي »:  «ن»، وفي مصّحح   «بالخيارات»:  «ش»( في 2)

ل في  من غير جهه  الميهتري ولو حد»، وفي  :  57:  2، وراجع اليرا ع  119( اللمع  : 3)

فيه  تهردّد ، والظها ر  ؟لم يكن ذلك العي  مانعاً من الردّ بأص  الخيار ، و   يلزم البا ع لرشه 

 .«ال

 .242:  23( جعل  صاح  الجوا ر في الجوا ر 4)

 .626:  4( حكاه السيّد العاملي في م تاح الكرام  5)

 .222( ال ني  : 6)

العيهههههههه  الحههههههههادل 
بعههههههههههههد القههههههههههههبض 

 والخيار
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د بالعي   نا مجهّرد الهنقص ، ال خصهو  مها يوجه  األرش ، والمرا
فيعّم عي  اليرك  وتبعّض الص ق  إذا اشترأ اثنان شيةاً فهأراد لحهد ما ردّه 

بالعي  ، لو اشترأ واحد؛ ص ق ً وظهر العيه  فهي بعضه  فهأراد ردّ المعيه  

،  (2)وغيره  (1)خاّص ً ؛ ونحوه نسيان العبد الكتاب  كما صّرح ب  في القواعد 
 .(3)ونسيان الدابّ  للىحن كما صّرح ب  في جامع المقاصد 

؛  (4)ويمكن االستدالل على الحكم في المسأل  بمرسهل  جميه  المتقدّمه  

نقههص األوصههاف ، كمهها  (5)وإن لههم ينههاِف بظهها ره مجههّرد  «قيههام العههين»فههإّن 
قهول البهها ع فهي قههدر الهثمن مههع قيههام  فههي مسهأل  تقههديم (6)اعتهرف بهه  بعضههم 

العين ، إالّ لّن الظا ر من  بقرين  التمثي  لمقابل  بمث  قىهع الثهوب وخياطته  

وصب   ما يقاب  ت يّهر األوصهاف والهنقص الحاصه  ولهو لهم يوجه  لرشهاً ، 
 كصبغ الثوب وخياطت .

ٌمن وتعلُّم الصهنع  . لكنّه  نعم ، قد يتوّ م شمول  لما يقاب  الزيادة ، كالّسِ

ينههدفع : بههأّن الظهها ر مههن قيههام العههين بقهها ه بمعنههى لن ال يههنقص ماليّتهه  ، ال 
 بمعنى لن ال يزيد وال ينقص ، كما ال يخ ى على المتأّم .

 : (7)واستدّل العالّم  في التذكرة على لص  الحكم قب  المرسل  
__________________ 

 .75:  2( القواعد 1)

 .640:  4، وم تاح الكرام   341:  4مث  جامع المقاصد  (2)

 .342:  4( جامع المقاصد 3)

 .280( تقدّمت في الص ح  4)

 .«لمجّرد»:  «ف»( في 5)

 .262:  3( اعترف ب  اليهيد الثاني في المسالك 6)

 ( يعني مرسل  جمي  الميار إليها آن اً.7)

المهههههههههراد بالعيههههههههه  
  نا

االسهههههههتدالل علهههههههى 
الحكههههههههم بمرسههههههههل  

 جمي 

مههههههها اسهههههههتدّل بههههههه  
 العاّلم 
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بيهع ، فيكهون مضهموناً علهى بأّن العي  الحادل يقتضهي إتهالف جهزٍء مهن الم

الميتري ، فيسق  ردّه ؛ للنقص الحاص  في يده ؛ فإنّ  ليا تحّم  البا ع له  
 .(1)بالعي  السابق لولى من تحّم  الميتري ب  للعي  الحادل 

ال تيم  جميع لفراد الهنقص ، مثه  نسهيان الدابّه  للىحهن  (2)والمرسل  

 وشبه .
قاصر؛ عن إفادة المدّعى ؛ ألّن المرجهع بعهد  (3)مذكور بعد ا والوج  ال

عدم األولويّ  من لحد الىرفين إلى لصال  ثبوت الخيهار وعهدم مها يهدّل علهى 

سقوط  ، غايه  األمهر لنّه  لهو كهان الحهادل عيبهاً كهان عليه  األرش للبها ع إذا 
ا مثه  نسهيان ردّه ، كما لو تقايال لو فس  لحد ما بخياره بعد تعيّ  العهين. لّمه

الصنع  وشبه  فال يوج  لرشاً ب  يردّه ؛ ألّن النقص حدل في ملكه  وإنّمها 

 بعد ال س  ببدل . (4)يضمن وص  الصّح  لكون  كالجزء التال  ، فيرجع 
نعم ، لو ُعلّ  الردّ بالعي  القديم بكهون الصهبر علهى المعيه  ضهرراً ، 

لههردّ مههع تضههّرر البهها ع لمكهن لن يقههال : إّن تههدار، ضههرر الميههتري بجههواز ا

بالصبر على العي  الحادل مّما ال يقتضي  قاعهدة ن هي الضهرر. لكهّن العمهدة 
فههي دليهه  الههردّ  ههو الههنّص واإلجمهها  ، فاستصههحاب الخيههار عنههد اليههّك فههي 

 المسق  ال بأس ب .
__________________ 

 .530:  1( التذكرة 1)

 ، ولكّن المرسل . « ذا»:  «ش»( في 2)

 .«في التذكرة»:  «بعد ا»بدل  «ش»( في 3)

 .«البا ع»زيادة :  «ش»( في 4)

المناقيههههههههههه  فهههههههههههي 
 االستداللين
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إالّ لّن اإلنصاف لّن المست اد من التمثي  في الرواي  بالصبغ والخياطه  
  و إناط  الحكم بمىلق النقص.

مهن تل هها   و ما يقاب  األعهمّ  «قيام العين»توضي  ذلك : لّن المراد ب 

وت يّر ا ، على ما عرفت من دالل  ذكر األمثله  علهى ذلهك. لكهّن المهراد مهن 
ٌمن ال يمنهع الهردّ قىعهاً ،  الت يّر  و الموج  للنقص ال الزيادة ، ألّن مث  الّسِ

والمراد بالنقص  و األعّم من العي  الموج  ل رش ، فإّن النقص الحاص  

 الميههتري بههالثوب مههن جههه  الصههبغ بالصههبغ والخياطهه  إنّمهها  ههو لتعلّههق حههقّ 
 والخياط  ، و ذا ليا عيباً اصىالحيّاً.

ودعوأ : اختصاص  بالت يّر الخارجي الذي  و مورد األمثل  فال يعهّم 

 مث  نسيان الدابّ  للىحن.
يدفع  : لّن المقصود مجّرد النقص ، مع لنّ  إذا ثبت الحكم فهي الهنقص 

، ثبت في الم يّر وغيهره ؛ للقىهع بعهدم الحادل وإن لم يكن عيباً اصىالحيّاً 

ال رق ، فإّن المحتمه   هو ثبهوت ال هرق فهي الهنقص الحهادل بهين كونه  عيبهاً 
اصىالحيّاً ال يجوز ردّ العين إالّ مع لرش  ، وكونه  مجهّرد نقهٍص ال يوجه  

لفراد النقص ال ير الموجه   (1)لرشاً كنسيان الكتاب  والىحن. لّما ال رق في 

 ر العين حّسا وغيره فال مجال الحتمال .ل رش بين م يّ 
ثّم إّن ظا ر الم يد في المقنع  المخال   في لص  المسأل  ، ولّن حدول 

 لكنّ  شاذٌّ على الظا ر. .(2)العي  ال يمنع عن الردّ 

 ر بين بقاء العي ثّم مقتضى األص  عدم ال رق في سقوط الخيا
__________________ 

 ، والظا ر لنّ  من سهو القلم. «بين»:  «في»بدل  «ق»( في 1)

 .597( راجع المقنع  : 2)

المسهههههههههههت اد مهههههههههههن 
المرسههههههههل  إناطهههههههه  
الحكهههههههههم بمىلهههههههههق 

 النقص

مقتضههههههى االصهههههه  
عهههههدم ال هههههرق فهههههي 
سهههههههههقوط الخيهههههههههار 
بهههههين بقهههههاء العيههههه  

 وزوال 
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الحههادل وزوالهه  ، فههال يثبههت بعههد زوالهه  ؛ لعههدم الههدلي  علههى الثبههوت بعههد 

 السقوط.
قههال فههي التههذكرة : عنههدنا لّن العيهه  المتجههدّد مههانع؛ عههن الههردّ بالعيهه  

 .(1)لسابق ، سواًء زال لم ال ا

لكن في التحرير : لو زال العي  الحادل عند الميتري ولم يكن بسبب  
 ، انتهى. (2)كان ل  الردّ وال لرش علي  

ولعّ  وجه  : لّن الممنو   و ردّه معيوباً ألج  تضّرر البا ع وضهمان 

 الميتري لما يحدل ، وقد انت ى األمران.
ولو رضي البها ع بهردّه مجبهوراً بهاألرش لو غيهر مجبهوٍر جهاز الهردّ ، 

؛ ألّن عدم الجواز لحّق البا ع ، وإالّ فمقتضى  (4)وغيره  (3)كما في الدروس 

قاعههدة خيههار ال سهه  عههدم سههقوط  بحههدول العيهه  ، غايهه  األمههر ثبههوت قيمهه  
 جما  ، لو للضرر.واإل (5)العي  ، وإنّما منع من الردّ  نا للنّص 

ومّما ذكرنا يعلم : لّن المراد باألرش الذي ي رمه  الميهتري عنهد الهردّ 

قيمه  العيهه  ، ال األرش الههذي ي رمهه  البها ع للميههتري عنههد عههدم الههردّ ؛ ألّن 
 العي  القديم مضمون؛ بضمان المعاوض  والحادل مضمون؛ بضمان اليد.

__________________ 

 .530:  1( التذكرة 1)

 .183:  1( التحرير 2)

 .284:  3( الدروس 3)

 .627:  4، وراجع م تاح الكرام   496:  3( الروض  البهيّ  4)

 .280( و و مرسل  جمي  المتقدّم  في الص ح  5)

لههههو رضههههي البههههها ع 
بههههههههههوراً بههههههههههردّه مج

 باألرش

المهههههههراد بهههههههاالرش 
الهههههههههههذي ي رمههههههههههه  
الميهههههههههتري عنهههههههههد 

 الردّ 



 5كتاب المكاس  / ج   ...........................................................................  308

 

بأخههذه معيوبههاً لههم يجههز ثههّم إّن صههري  المبسههوط : لنّهه  لههو رضههي البهها ع 
في لّول المسهأل  إلهى  (2)و ذا لحد المواضع التي لشرنا  .(1)مىالبت  باألرش 

تصري  اليي  فيهها بهأّن األرش ميهروط؛ باليهأس مهن الهردّ ، وينافيه  إطهالق 

 .(4)األرش  (3)األخبار في لخذ 
 تنبيه :

: لّن من العي  المانع من الهردّ بالعيه   (6)والدروس  (5)ظا ر التذكرة 

 القديم تبعّض الص ق  على البا ع.

ر فيهه   وتوضههي  الكههالم فههي فههرو   ههذه المسههأل  : لّن التعههدّد المتصههوَّ
ثمنههاً كههان لو مثمنههاً وإّمهها فههي البهها ع ، وإّمهها فههي  (7)التههبعّض إّمهها فههي العههو  

 الميتري.

 (8)يةاً واحداً لو شيةين بثمٍن واحٍد من ميهتٍر فاألّول : كما إذا اشترأ ش
با  شيةاً بثمٍن ، فظهر بعض الهثمن  [(9)لو ]واحٍد فظهر بعض  معيباً ، وكذا 

 معيباً.
__________________ 

 .132:  2( المبسوط 1)

 .276( لشار إلي  في الص ح  2)

 .«بأخذ»:  «ش»( في 3)

 من لبواب لحكام العيوب. 4، الباب  415 414:  12( راجع الوسا   4)

 .536:  1( راجع التذكرة 5)

 .284:  3( الدروس 6)

 .«في لحد العوضين»:  «ش»( في 7)

 .«ش»، كما في  «من با ع»، والظا ر :  «ق»( كذا في 8)

 .«ق»( لم يرد في 9)

لههههو رضههههي البههههها ع 
 ً  بأخذه معيوبا

 هههههههههههه  تهههههههههههههبعّض 
الصهههههههههه ق  مههههههههههانع 

 من الردّ؟
 فرو  المسأل  :
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والثاني : كما إذا با  اثنان من واحهٍد شهيةاً واحهداً فظههر معيبهاً ، ولراد 

 على لحد ما نصيب  دون اآلخر. الميتري لن يردّ 
والثالث : كمها إذا اشهترأ اثنهان مهن واحهٍد شهيةاً فظههر معيبهاً ، فاختهار 

 لحد ما الردّ دون اآلخر ، وللحق بذلك الوارثان لميتٍر واحٍد للمعي .

ولّما التعدّد في الهثمن : بهأن ييهتري شهيةاً واحهداً بعٌضه  بهثمٍن وبعٌضه  
فهي كهون  هذا عقهدين ، وال إشهكال فهي جهواز اآلخر بثمٍن آخر ، فهال إشهكال 

 الت ريق بينهما.

لّما األّول : فالمعروف لنّ  ال يجوز التبعيض فيه  مهن حيهث الهردّ ، به  
ح به  فهي كلمهات بعهٍض اإلجمها  عليه   ؛ ألّن المهردود إن  (1)الظا ر المصرَّ

يهث حهدول اليهرك  ، كان جزءاً مياعاً من المبيع الواحد فههو نهاقص؛ مهن ح

وإن كان معيّناً فهو ناقص من حيث حدول الت ريق فيه  ، وكه ٌّ منهمها نقهص؛ 
يوج  الخيار لو حدل في المبيع الصحي  ، فهو لولهى بهالمنع عهن الهردّ مهن 

 نسيان الدابّ  الىحن.

بعههض و ههذا الضههرر وإن لمكههن جبههره بخيههار البهها ع نظيههر مهها إذا كههان 
الصهه ق  حيوانههاً فههردّه الميههتري بخيههار الثالثهه  إالّ لنّهه  يوجهه  الضههرر علههى 

الميتري ؛ إذ قد يتعلّق غرض  بإمسا، الجزء الصهحي . ويهدّل عليه  الهنّص 

 ، فإّن المانع فيهما ليا (2)المانع عن الردّ بخياط  الثوب والصبغ 
__________________ 

مههن كتههاب البيههو  ، والسههيّد ابههن  180، المسههأل   110:  3( صههّرح بهه  اليههي  فههي الخههالف 1)

 .630 629:  4، وراجع م تاح الكرام   223ز رة الحلبي في ال ني  : 

 .280( تدّل علي  مرسل  جمي  المتقدّم  في الص ح  2)

ـ التعههههههدّد فههههههي  1
 العو 

عهههههههههههههدم جهههههههههههههواز 
التبعهههههههههههههههههههههههههههههيض 

 والدلي  علي 
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بنسهب  الصهبغ والخياطه  ال مجهّرد ت يّهر  [(1)في الثهوب ]إالّ حصول اليرك  

ٌمن لم يمنع عن الردّ قىعاً.الهية  ؛ ولذا لو ت يّر بما يو  ج  الزيادة كالّسِ
بعد ردّ االستدالل بتبعّض الصه ق  بمها ذكرنهاه مهع دفعه   (2)وقد يستدّل 

بظهور األدلّ  في تعلّق حّق الخيار بمجمهو  المبيهع ال كهّ  جهزٍء منه  ؛ ال  (3)

 إطالٍق موثوٍق ب  ، واألص  اللزوم.لقّ  من اليّك ؛ لعدم 
وفي  مضافاً إلى لّن الالزم من ذلك عدم جواز ردّ المعي  من هرداً وإن 

رضي البا ع ؛ ألّن المنع حينةٍذ لعهدم المقتضهي للخيهار فهي الجهزء ال لوجهود 

: لنّه  ال ـ  المانع عن  و و لزوم الضرر على البا ع حتّى ينت ي برضا البها ع
 (4) دلي   ذا الخيار ك يره من لدلّ  جميع الخيهارات صهري ؛ ييّك لحد؛ في لنّ 

فههي ثبههوت حههّق الخيههار لمجمههو  المبيههع ال كههّ  جههزٍء ؛ ولههذا لههم يجههّوز لحههد؛ 

لجزاِء ما لٌه  فيه  الخيهار ، ولهم يحتمه   نها لحهد؛ ردَّ  (5)تبعيض ذي خياٍر بين 
و  ههذا الصههحي  دون المعيهه  ، وإنّمهها وقههع اإلشههكال فههي لّن محههّ  الخيههار  هه

ء المعيههوب غايهه  األمههر لنّهه  يجههوز ردّ الجههزء الصههحي  معهه  إّمهها لههةالّ اليههي

يتهبعّض الصه ق  عليه  ، وإّمها لقيهام اإلجمها  علهى جهواز ردّه ، وإّمها لصههدق 
المعيهوب علههى المجمههو  كمهها تقههدّم لو لّن محهّ  الخيههار  ههو مجمههو  مهها وقههع 

 ؟علي  العقد لكون  معيوباً ولو من حيث بعض 
__________________ 

 .«ق»( لم يرد في 1)

 .248:  23( استدّل ب  صاح  الجوا ر في الجوا ر 2)

 .«مع جواب »:  «ش»( في 3)

 .«صريح »:  «ق»( في 4)

 .«ذي الخيار لجزاء»:  «ذي خيار بين»بدل  «ش»( في 5)

اسهههههههههههههههههههههههههههههههتدالل 
صههههههههههههههههههههههههههههههههاح  
الجهههههههههوا ر علهههههههههى 
عهههههههههههههدم جهههههههههههههواز 
التبعهههههههههههههههههههههههههههههيض 

 ومناقيت 
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ء المعيههوب فههي وبعبههارةٍ اخههرأ : الخيههار المسههبّ  عههن وجههود اليههي

سبّ  عن وجود الحيوان في الص ق  في اختصاصه  الص ق  نظير الخيار الم
بهه  غايههه  األمهههر ظههههور  ؟لم ال (1)بههالجزء المعنهههون بمههها  ههو سهههب  الخيهههار 

الظا ر في تمام ما وقع علي   (3)في ردّ المبيع  (2)النصو  الواردة في الردّ 

العقد ، لكن مورد ا المبيهع الواحهد العرفهي المتّصه  بالعيه  ، نظيهر لخبهار 
ان ، و ذا المقدار ال يدّل على حكم ما لو انضّم المعي  إلى غيره خيار الحيو

، ب  قد يدّل كأخبار خيار الحيوان على اختصا  الخيار بخصو  ما  و 

متّصهه ؛ بالعيهه  عرفههاً باعتبههار ن سهه  لو جز هه  الحقيقههي كههبعض الثههوب ، ال 
 جز   االعتباري كأحد الييةين الذي  و محّ  الكالم.

إذا »ز التيبّث في المقام بقول  في مرسل  جمي  : ومن  يظهر عدم جوا

 هو المعيه  ، وال شهّك  «ءاليهي»ألّن المراد ب  (4) «ء قا ماً بعين كان اليي
 في قيام   نا بعين .

:  (5)وبالجمل  ، فالعمدة في المسأل  مضافاً إلى ظهور اإلجما  ما تقدّم 

 إلى إثبات سلىنٍ  للميتري من لّن مرجع جواز الردّ من رداً 
__________________ 

 .«للخيار»:  «ش»( في 1)

،  7و  3و  2، البهههاب  419 411:  12( راجهههع النصهههو  الهههواردة فهههي الهههردّ ، الوسههها   2)

 وغير ا من لبواب لحكام العيوب.

 البيع.:  «ش»، وفي  «ق»( كذا في ظا ر 3)

 .280( تقدّمت المرسل  في الص ح  4)

لم يتقدّم لهذا ذكر في السابق ، ولعّ  في النسخ  تقديماً وتهأخيراً »:  سرهقدساليهيدي ( قال 5)

وكان العبارة في األص   كذا : فالعمدة في المسأل  مضافاً إلى ما تقدّم مهن ظههور اإلجمها  لّن 

 .520،  داي  الىال  :  «إل  .. مرجع

العمهههههههههههههدة فههههههههههههههي 
 المسأل 
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بخيهار البها ع ،  على الجزء الصحي  من حيث إمساك  ثّم سهل  سهلىنت  عنه 

ومنههع سههلىنت  علههى الههردّ لّوالً لولههى ، وال لقههّ  مههن التسههاوي ، فيرجههع إلههى 
لصال  اللزوم. وال رق بين  وبين خيار الحيوان اإلجما  ، كما لّن لليه يع لن 

 يأخذ بالي ع  في بعض الص ق . وبالجمل  ، فاألص  كاٍف في المسأل .

ض الص ق  بالعيه  الحهادل : ثّم إّن مقتضى ما ذكروه : من إلحاق تبعّ 
لنّ  لو رضي البا ع بتبعّض الص ق  جهاز الهردّ ، كمها فهي التهذكرة معلّهالً بهأّن 

و ذا مّما يدّل على لّن محّ  الخيار  و الجهزء المعيه   .(1)الحّق ال يعدو ما 

، إالّ لنّهه  منههع مههن ردّه نقصهه  بههاالن راد عههن بههاقي المبيههع ، إذ لههو كههان محلّهه  
الصههحي   (2)جههز ردّ المعيهه  وحههده إالّ بالت اسهه  المجههّوز لههردّ المجمههو  لههم ي

 من رداً ليضاً.

بأن اشتريا شيةاً واحهداً فظههر فيه   (3)ولّما الثاني : و و تعدّد الميتري 
عي ؛ ، فإّن األقهوأ فيه  عهدم جهواز ان هراد لحهد ما علهى الميههور كمها عهن 

 بأّن التيقيص عي ؛  (6)وغير ا  (5)واستدّل علي  في التذكرة  .(4) جماع ٍ 
__________________ 

 .536:  1( التذكرة 1)

 .«ومع  يجوز ردّ »:  «المجّوز لردّ »بدل  «ش»( في 2)

، وال يخ ى لّن الصورة الثانيه  بحسه  التقسهيم المتقهدّم فهي لّول البحهث إنّمها  «ق»( كذا في 3)

فقهد  «ش»عكها الترتيه  ، ولّمها مصهّح   سهرهقدسالبها ع ، لكهن المؤله  كانت صورة تعهدّد 

 .«ولّما الثاني»، وفي الصورة اآلتي  :  «ولّما الثالث»عكا العدد فكت   نا : 

عن المختل  وإيضاح النهافع والمسهالك  (630:  4)( حكاه السيّد العاملي في م تاح الكرام  4)

، وإيضهههاح  71:  3، والم ههاتي   286:  3المسههالك ، و 186:  5والم ههاتي . راجههع المختلهه  

 ال يوجد لدينا. (مخىوط)النافع 

 .536:  1( راجع التذكرة 5)

 .286:  3( المسالك 6)

ـ تعهههههههههههههههدّد  2
 الميتري

األقهههههههههههوأ عهههههههههههدم 
 جواز االن راد
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 (2)واإلسهكافي  (1)مانع؛ من الردّ. خالفاً للمحكّي عن اليهي  فهي بهاب اليهرك  

 ، فجّوزوا االفتراق. (5)وصاح  البيرأ  (4)والحلّي  (3)والقاضي 
فههي التههذكرة : لههيا عنههدي فيهه  بُعههد؛ ؛ إذ البهها ع لخههرج العبههد إليهمهها و

لمها تقهدّم مهن  (7)وقهّواه فهي اإليضهاح  .(6)ميقّصاً ، فاليرك  حصلت بإيجاب  

 التذكرة.
وظا ر  ذا الوج  اختصا  جواز الت ريق بصورة علهم البها ع بتعهدّد 

وصههاح   (9)وقههّواه جههامع المقاصههد  (8)الميههتري. واسههتجوده فههي التحريههر 

 .(10)المسالك 
 وقال في المبسوط : إذا اشترأ اليريكان عبداً بمال اليرك  ، ثمّ 

__________________ 

 .351:  2من كتاب اليرك  ، والمبسوط  10، المسأل   333:  3( راجع الخالف 1)

 .285:  3وس ، واليهيد في الدر 187:  5( حكاه عن  العالّم  في المختل  2)

،  187:  5( لههم نعثههر عليهه  فيمهها بأيههدينا مههن كتبهه  ، نعههم حكههاه عنهه  العالّمهه  فههي المختلهه  3)

 .285:  3واليهيد في الدروس 

 .345:  2( السرا ر 4)

( و و جمال الدين لحمد بن موسى بن جع ر ، لخو السيّد ابن طاوس ، ولّمها كتابه  البيهرأ 5)

 .477:  1ال اض  اآلبي في كي  الرموز فال يوجد لدينا ، نعم حكاه عن  

 .536:  1( التذكرة 6)

 .494:  1( اإليضاح 7)

 .274:  1( التحرير 8)

 .«.. ال يبعد ال رق بين»، وفي  :  334:  4( جامع المقاصد 9)

 .286:  3( المسالك 10)

كهههههالم اليهههههي  فهههههي 
 المبسوط
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لصابا ب  عيباً كان لهمها لن يهردّاه وكهان لهمها لن يمسهكاه ، فهإن لراد لحهد ما 

  واآلخر اإلمسا، كان لهما ذلك.الردّ 
ثّم قال : ولو اشترأ لحد اليريكين لليرك  ثّم لصابا ب  عيباً كان لهمها 

لن يههردّا ولن يمسههكا ، فههإن لراد لحههد ما الههردّ واآلخههر اإلمسهها، نُِظههٌر : فههإن 

لطلهق العقهد ولههم يخبهر البهها ع لنّه  قههد اشهترأ لليههرك  لهم يكههن له  الههردّ ؛ ألّن 
راه لن سه  ، فهإذا ادّعهى لنّه  اشهتراه له  وليهريك  ، فقهد ادّعهى الظا ر لنّ  اشت

 خالف الظا ر ، فلم يقب  قول  وكان القول قول البا ع مع يمين .

إلى لن قال : وإن لخبر البا ع بذلك ، قي  : في  وجههان : لحهد ما و هو 
يبيعه  الصحي  لّن ل  الردّ ؛ ألّن الملك بالعقد وقع الثنين ، فقد علم البا ع لنّه  

من اثنين وكان ألحد ما لن ين رد بالردّ دون اآلخر ، وقي  : في  وج ؛ آخر ، 

 ، انتهى. (1)و و لنّ  ليا ل  الردّ ، ألّن القبول في العقد كان واحداً 
وظهها ر  ههذه العبههارة اختصهها  النههزا  بمهها إذا كههان القبههول فههي العقههد 

ين ، فهال كهالم فهي جهواز واحداً عن اثنين ، لّما إذا تحقّهق القبهول مهن اليهريك

 االفتراق. ثّم الظا ر من  مع اتّحاد القبول الت صي  بين علم البا ع وجهل .
لكههن التأّمهه  فههي تمههام كالمهه  قههد يعىههي الت صههي  بههين كههون القبههول فههي 

عدم علّ  عدم جواز الردّ في صورة  سرهقدسالواقع الثنين لو لواحٍد ، فإنّ  

 إخبار الميتري باالشترا، : بأّن الظا ر لنّ  اشتراه لن س  ، ال بعدم علم
__________________ 

 .351:  2( المبسوط 1)

مقتضههههههههى التأّمهههههههه  
فههههههي كالمهههههه   ههههههو 

 الت صي 
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بتقدّم قول البها ع بيمينه  المسهتلزم لقبهول  سرهقدسالبا ع بالتعدّد. وكذا حكم  

لت ريهق البيّن  من الميتري على لّن اليراء باالشترا، دلي ؛ على لنّه  يجهوز ا
بمجّرد ثبوت التعهدّد فهي الواقهع بالبيّنه  وإن لهم يعلهم به  البها ع ، إالّ لن يحمه  

البيّنه  علهى  «البيّنه »على يمين البا ع على ن هي العلهم ، ويهراد مهن  «اليمين»

إعالم الميتري للبا ع بالتعدّد. وكي  كان ، فمبنى المسأل  على ما يظهر من 
 دّد الميتري ووحدت .كالم اليي  على تعدّد العقد بتع

واألقههوأ فههي المسههأل  : عههدم جههواز االفتههراق مىلقههاً ؛ ألّن الثابههت مههن 

الدلي   نا خيار؛ واحد؛ متقّوم؛ باثنين ، فليا لكهّ ٍ منهمها االسهتقالل ، وال دليه  
ترأ مهن اشه»على تعدّد الخيار  نا إالّ إطالق ال تاوأ والنصهو  : مهن لّن 

اليام  لمن اشترأ جهزءاً مهن المعيه . لكهن الظها ر  (1) «معيباً فهو بالخيار

بعد التأّم  انصراف  إلى غير المقام ، ولو سلّمنا الظهور لكن ال ري  في لّن 
ردّ  ذا المبيع من رداً عن المبيع اآلخر نقص؛ حدل في  ، ب  ليا قا ماً بعين  

ن الهردّ. ومهن ذلهك يعلهم قهّوة المنهع ولو ب ع  الممسك لحّصت  ، و هو مهانع؛ مه

 وإن قلنا بتعدّد العقد.
: مهن لّن التيهقيص حصه  بإيجهاب البها ع ـ  (2)وما ذكروه تبعاً للتذكرة 

 ، في  : لنّ  لخرج  غيٌر مبعٍّض وإنّما تبعّض باإلخراج ، والمقصود (3)
__________________ 

 12 ادة مهن الروايهات ، راجهع الوسها   ( لم ترد العبارة بعينها في النصو  ، ب   ي مست1)

 من لبواب الخيار ، وغيره من لبواب لحكام العيوب. 16، الباب  362: 

 .536:  1( التذكرة 2)

 .286:  3، والمسالك  436:  8، ومجمع ال ا دة  494:  1( اإليضاح 3)

االقهههههههههههوأ عهههههههههههدم 
جهههههههواز االفتهههههههراق 

 ً  مىلقا
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حصول  في يهد البها ع كمها كهان قبه  الخهروج ، وخهالف ذلهك ضهرر؛ عليه  ، 

ا ع بههذلك لههيا فيهه  إقههدام؛ علههى الضههرر إالّ علههى تقههدير كههون حكههم وعلههُم البهه
 المسأل  جواز التبعيض ، و و محّ  الكالم.

 والحاص  : لّن ال رق بين  ذه المسأل  والمسأل  االولى غير وجي .

جهواز  : و هو تعهدّد البها ع ، فالظها ر عهدم الخهالف فهي (1)ولّما الثالهث 
 الت ريق ؛ إذ ال ضرر على البا ع بالت ريق.

ولو اشترأ اثنان من اثنين عبداً واحداً فقد اشترأ ك ٌّ مهن كهّ ٍ ربعهاً ، 

فإن لراد لحد ما ردَّ ربعٍ إلى لحد البا عين دخ  في المسأل  الثاني  
ولذا ال  (2)

 يجوز ؛ ألّن المعيار تبعّض الص ق  على با ع الواحد.
__________________ 

 .312( من الص ح  3، وقد تقدّم الكالم في وج  ذلك في الهامش ) «الثاني»:  «ش»( في 1)

 .«الثالث »:  «ش»( في 2)

ـ تعهههههدّد البههههها ع  3
والظههههههها ر جهههههههواز 

 الت ّرق
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 مسكلة

 يسقط األرش دون الرّد في موضعين :

ا ، فهال لرش إذا اشترأ ربويّاً بجنس  فظهر عي ؛ فهي لحهد م أحدهما :

 حذراً من الربا.
عنهه  البههأس فههي التههذكرة بعههد لن  (1)ويحتمهه  جههواز لخههذ األرش ، ن ههى 

هاً ل  بأّن المماثل  فهي مهال الربها إنّمها  حكاه وجهاً ثالثاً لبعض اليافعيّ  ، موّجِ

ييترط في ابتداء العقد وقد حصلت ، واألرش حقٌّ ثبت بعد ذلك ال يقدح في 
 نتهى.، ا (2)العقد السابق 

ثّم ذكر لّن األقهرب لنّه  يجهوز لخهذ األرش مهن جهنا العوضهين ؛ ألّن 

الجنا لو امتنهع لخهذه المتنهع لخهذ غيهر الجهنا ، ألنّه  يكهون بيهع مهال الربها 
 ، انتهى. (3)ٍء آخر بجنس  مع شي

 (4)وعن جامع اليرا ع حكاي   ذا الوج  عن بعض لصحابنا 
__________________ 

 .«ون ى»:  «ش»( في 1)

 .531:  1( التذكرة 2)

 .531:  1( التذكرة 3)

 .268( الجامع لليرا ع : 4)

مسهههههههههههههههههههههههههههههقىات 
 االرش دون

 الردّ :
 ـ إذا اشههههههههترأ 1

 ربويّاً بجنس 
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ٍء مهن المتقدّم على العالّم  ، وحاص  وجه  : لّن ص   الصّح  لم تُقاب  بيي

الثمن حتّى يكون المقاب  للمعي  ال اقد للّصح  لنقص من  قدراً ، ب  لم تُقاب  
ثبههت فههي ذّمهه  البهها ع وإن لههم يختههر ٍء لصههالً ولههو مههن غيههر الههثمن وإالّ لبيههي

الميههتري األرش ، بهه  الصههّح  وصهه ؛ التزمهه  البهها ع فههي المبيههع مههن دون 

ٍء مهههن المههال كسههها ر الصهه ات الميهههترط  فههي المبيهههع ، إالّ لّن مقابلتهه  بيههي
اليار  جّوز للميتري مهع تبهيّن فقهده لخهذ مها يخّصه  بنسهب  المعاوضه  مهن 

 ؛ حكم بها اليار  عنهد اختيهار الميهتري الثمن لو غيره. و ذه غرام ؛ شرعيّ 

 لت ريم البا ع.
 ذا ، ولكن يمكن لن يدّعى : لّن المست اد من لدلّ  تحريم الربا وحرمه  

المعاوض  إالّ مثالً بمثٍ  بعد مالحظ  لّن الصهحي  والمعيه  جهنا؛ واحهد؛ لّن 

وصهه  الصههّح  فههي لحههد الجنسههين كالمعههدوم ال يترتّهه  علههى فقههده اسههتحقاق 
 ، ومن المعلوم : لّن األرش عو  وصه  الصهّح  عرفهاً وشهرعاً ، عوٍ  

فالعقههد علههى المتجانسههين ال يجههوز لن يصههير سههبباً السههتحقاق لحههد ما علههى 

اآلخههر زا ههداً علههى مهها يسههاوي الجههنا اآلخههر. وبالجملهه  ، فبنههاء معاوضهه  
 المتجانسين على عدم وقو  ماٍل في مقاب  الصّح  الم قودة في لحد ما.

ل  في غاي  اإلشكال ، وال بدّ من مراجع  لدلّ  الربا وفهم حقيقه  والمسأ

 ء بعض الكالم في  إن شاء هللا.األرش ، وسيجي
ما لو لم يوج  العيه  نقصهاً فهي القيمه  ، فإنّه  ال يتصهّور  نها  الثاني :

 .(1)خصاء في العبيد لرش؛ حتّى يحكم بثبوت  ، وقد مثّلوا لذلك بال
__________________ 

 .243:  23، والجوا ر  284:  3، والمسالك  288:  3( كما مث  ب  في الدروس 1)

ـ مهههههها لههههههو لههههههم  2
يوجههههههههه  العيههههههههه  

 نقصاً في القيم 
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وقد يناقش في ذلك : بأّن الخصاء موج ؛ في ن س  لنقص القيم  ل وات 

بعههض المنههافع عنهه  كال حولهه  ، وإنّمهها يرغهه  فههي الخصههّي قليهه ؛ مههن النههاس 
فيكهون واسهى ً  (1)اسدة ، لعني : عدم تستّر النساء منه  لبعض األغرا  ال 

في الخدمات بين المرء وزوجته  ، و هذا المقهدار ال يوجه  زيهادةً فهي لصه  

 الماليّ  ، فهو كعنٍ  معيوب يُرغ  في  لجودة خمره.
لكههّن اإلنصههاف : لّن الراغهه  فيهه  لهههذا ال ههر  حيههث يكههون كثيههراً ال 

لمتعارف  لهوال  هذا ال هر  ، صهّ  لن يجعه  نادراً بحيث ال يقدح في قيمت  ا

الثمن المبذول من الراغبين مقداراً لماليّ  الخصّي ، فكأّن  ذا ال ر  صار 
غرضاً مقصوداً متعارفاً ، وصهّح  ال هر  وفسهاده شهرعاً ال دخه  لهها فهي 

 الماليّ  العرفيّ  ، كما ال يخ ى.

ي بذل ذلك المقهدار وبالجمل  ، فالعبرة في مقدار الماليّ  برغب  الناس ف
من المال بإزا   ، سواًء كان من جه  لغرا  لن سهم لم من جه  بيع  على 

مههن لهه  غههر ؛ فيههه  مههع كثههرة ذلههك الميهههتري وعههدم ندرتهه  بحيههث يلحهههق 

 باالتّ اقيات.
__________________ 

 ، ولعلّ  من سهو القلم. «منهنّ »:  «ق»( في 1)
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 مسكلة

 يسقط الرّد واألرش معاً بكُمور :

العلم بالعي  قب  العقد بال خالٍف وال إشكال ؛ ألّن الخيار إنّمها  أحدها :

 ثبت مع الجه .
 وفي  نظر. .(1)وقد يستدّل بم هوم صحيح  زرارة المتقدّم  

وحيث ال يكون العي  المعلهوم سهبباً لخيهاٍر ، فلهو اشهترط العهالم ثبهوت 

ار العيهه  مريههداً به  الخيههار الخههاّ  الهذي لهه  لحكههام؛ خاّصه ؛ فسههد اليههرط خيه
ولفسههد ؛ لكونهه  مخال ههاً لليههر . ولههو لراد بهه  مجههّرد الخيههار كههان مههن خيههار 

 اليرط ولحق  لحكام  ، ال لحكام خيار العي .

 علههى الظهها ر تبههّري البهها ع عههن العيههوب إجماعههاً فههي الجملهه  الثاااني :
، ونسههب  فههي التههذكرة إلههى  (3)وال نيهه   (2)المصههّرح بهه  فههي محكههي الخههالف 

 .(4)علما نا لجمع 
__________________ 

 .238:  23، واستدل ب  في الجوا ر  280( تقدمت في الص ح  1)

 من كتاب البيو . 213، المسأل   128 127:  3( الخالف 2)

 .222 221( ال ني  : 3)

 .525:  1( التذكرة 4)

 مسههههههههقىات الههههههههردّ 
 واالرش :

 ـ العلههههم بالعيهههه  1
 قب  العقد

ـ التبهههههرّي مهههههن  2
 العيوب
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واألص  في الحكم قب  اإلجما  ، مضافاً إلى مها فهي التهذكرة : مهن لّن 
الخيار إنّما يثبت القتضاء مىلق العقد السالم  ، فهإذا صهّرح البها ع بهالبراءة 

ومكاتبه  جع هر ابهن عيسهى  (1)فقد ارت ع اإلطهالق صهحيح  زرارة المتقدّمه  

 .(2)اآلتي  
ومقتضهى إطالقهمهها كمعقههد اإلجمهها  المحكههي عههدم ال ههرق بههين التبههّري 

ت صهيالً وإجمهاالً ، وال بهين العيهوب الظها رة والباطنه  ؛ الشهترا، الكهّ  فههي 

 عدم المقتضي للخيار مع البراءة.
خالفاً للمحكّي في السرا ر عن بعض لصحابنا : من عدم ك اي  التبّري 

إلهى صهري  آخهر  (5)، به   (4)وعن المختل  نسبت  إلى اإلسهكافي  .(3)إجماالً 

، مهع لّن المحكهي عهن كامه  القاضهي  (6)كالم القاضي المحكّي في المختل  
 .(8)، وفي الدروس نس  الميهور إلى لشهر القولين  (7)موافق  الميهور 

 العقد. ثّم إّن ظا ر األدلّ   و التبّري من العيوب الموجودة حال
__________________ 

 .280( تقدّمت في الص ح  1)

مهن لبهواب لحكهام  8، البهاب  420:  12، وراجع الوسها    350 349( اآلتي  في الص ح  2)

 العيوب ، وفي  حديث واحد.

 .297 296:  2( السرا ر 3)

 .170:  5( المختل  4)

 وقد ينس  إلى.:  «ف»ومصّحح   «ش»( في 5)

 .171 170:  5، وراجع المختل   625:  4د العاملي في م تاح الكرام  ( نسب  السيّ 6)

مههع لّن القاضههي فههي الكامهه  »، وفيهه  :  625:  4( حكههاه السههيد العههاملي فههي م تههاح الكرامهه  7)

 .«وافق

 .282:  3( الدروس 8)

الههههههههههههدلي  علههههههههههههى 
كهههههههههههون التبهههههههههههرّي 

 ً  مسقىا

بهههههين  عهههههدم ال هههههرق
التبهههههههّري ت صهههههههيالً 

 لو اجماالً 
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جبهه  للخيههار ، فيههدّل علههى صههّحت  ولّمهها التبههّري مههن العيههوب المتجههدّدة المو
 .(1) «المؤمنون عند شروطهم»وسقوط الخيار ب  عموم 

ال يقههال : إّن :  «المؤمنههون»قههال فههي التههذكرة بعههد االسههتدالل بعمههوم 

التبّري مّما لم يوجد يستدعي البراءة مّما لم يج  ؛ ألنّها نقهول : التبهّري إنّمها 
 ، انتهى. (2)العي    و من الخيار الثابت بمقتضى العقد ، ال من

لقول : الم رو  لّن الخيار ال يحدل إالّ بسب  حدول العي  ، والعقد 

لههيا سههبباً لهههذا الخيههار ، فإسههناد البههراءة إلههى الخيههار ال ين ههع ، وقههد اعتههرف 
في بعض كلمات  بعدم جهواز إسهقاط خيهار الر يه  بعهد العقهد وقبه   سرهقدس

اشتراط ن ي خيار الر يه  فهي العقهد  نعم ، ذكر في التذكرة جواز .(3)الر ي  
 .(6)والمحقّق الثاني  (5)، لكنّ  مخال ؛ لسا ر كلمات  وكلمات غيره كاليهيد  (4)

وبالجمل  ، فال فرق بين البراءة من خيار العيوب والبراءة من خيار الر يه  

، ب  ال رر فهي األّول لعظهم ، إالّ لنّه  لّمها قهام الهنّص واإلجمها  علهى صهّح  

ي من العيوب الموجودة فال منا  عن التزام صّحت . مع إمكان ال رق التبرّ 
بين العيوب والص ات الميترط  في العين ال ا به  بانهدفا  ال هرر فهي األّول 

 باالعتماد على لصال  السالم  فال يقدح عدم التزام البا ع
__________________ 

 .4ذي  الحديث من لبواب المهور ،  20، الباب  30:  15( الوسا   1)

 .525:  1( التذكرة 2)

 ليضاً. 258، وتقدم في الص ح   533و  467:  1( راجع التذكرة 3)

، راجههع  «لنّهه  فاسههد وم سههد»( لههم نعثههر عليهه  فيههها ، ونقهه  عنههها سههابقاً فههي خيههار الر يهه  : 4)

 .259الص ح  

 .276:  3( الدروس 5)

 .303:  4( جامع المقاصد 6)

التبههههههههههههرّي مههههههههههههن 
العيهههههههههههههههههههههههههههههههههوب 
المتجههههههههههههههههههههههههههههههدّدة 

 الموجب  للخيار
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ني فهإّن ال هرر ال ينهدفع فيه  إالّ بهالتزام البها ع بوجود ها بعدمها ، بخالف الثها

 فإذا لم يلتزم بها لزم ال رر.
عن العيوب المتجدّدة فال يلزم من اشتراطها غهرر؛ فهي  (1)ولّما البراءة 

البيع حتّى يحتاج إلى دفع ال رر بأصال  عدمها ؛ ألنّها غير موجهودةٍ بال عه  

 في المبيع حتّى يوج  جهال ً.
 ثّم إّن البراءة في  ذا المقام يحتم  إضافتها إلى لُمور :

تعّهد سالمت  من العيوب ،  (3): عدم  (2)األول : عهدة العيوب ، ومعناه 

فيكون مرجع  إلى عدم التهزام سهالمت  ، فهال يترتّه  علهى ظههور العيه  ردٌّ 
 .وال لرش؛ ، فكأن  باع  على كّ  تقدير

الثهاني : ضهمان العيه  ، و هذا لنسهه  بمعنهى البهراءة ، ومقتضهاه عههدم 

ضمان  بماٍل ، فتصير الصّح  كسا ر األوصاف الميترط  في عقهد البيهع ال 
توج  إالّ تخييراً بين الردّ واإلمضاء مّجاناً ، ومرجع ذلك إلى إسهقاط لرش 

 العيوب في عقد البيع ، ال خيار ا.

نههاه : البههراءة مههن الخيههار الثابههت بمقتضههى الثالههث : حكههم العيهه  ، ومع
 العقد بسب  العي .

__________________ 

 .«ق»في  «البراءة»( شى  على كلم  1)

ضمير" معناه" راجهع إلهى" العههدة" ، ويجهوز تهذكير الضهمير »:  سرهقدس( قال اليهيدي 2)

تبهّري" ال إلهى" إذا كانت التاء في المرجع مصدري . ولما ضمير" مرجع " فهو راجع إلهى" ال

العهدة" ،  ذا بناًء على كون النسخ  : " ومعنهاه تعّههد سهالمت  مهن العيهوب" ، ولّمها بنهاًء علهى 

،  دايه   «كونها : " ومعناه عدم تعّهد سهالمت  مهن العيهوب" فضهمير معنهاه راجهع إلهى التبهّري

 .524الىال  : 

 .«ش»في  «عدم»( لم ترد 3)

مهههههههاالت فهههههههي االحت
مههههها يضهههههاف إليهههههه  

 التبريّ 
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ّول ، واألنسه  بمعنهى البهراءة  هو واألظهر في العرف  و المعنهى األ

 الثاني.
، و هو بعيهد؛ عهن الل ه  ، إالّ لن  (1)وقد تقدّم عن التذكرة المعنى الثالث 

.  يرجع إلى المعنى األّول. واألمر سه ؛

ثّم إّن تبّري البا ع عهن العيهوب مىلقهاً لو عهن عيهٍ  خهاّ ٍ إنّمها يسهق  
حيث الخيار. لّما سا ر لحكام  فال ، فلو تل  بههذا العيه  فهي ليّهام تأثيره من 

 .(2)خيار الميتري لم يزل ضمان البا ع لعموم النّص 

لكههن فههي الههدروس : لنّهه  لههو تبههّرل مههن عيههٍ  فتلهه  بهه  فههي زمههن خيههار 
الميتري فاألقرب عدم ضمان البا ع ، وكذا لهو علهم الميهتري به  قبه  العقهد 

في زمان خيار الميتري. ويحتمه  الضهمان ؛ لبقهاء  لو رضي ب  بعده وتل 

عالقه  الخيههار المقتضههي لضههمان العهين معهه . ولقههوأ إشههكاالً مها لههو تلهه  بهه  
 ، انتهى كالم  رفع مقام . (3)وبعيٍ  آخر تجدَّدٌ في الخيار 

 ما قي  بكون  مسقىاً للردّ واالرش :

 من بعض األصحاب سقوط الردّ واألرش بها :ثّم إّن  نا لُموراً يظهر 
زوال العي  قب  العلم ب  ، كما صّرح به  فهي غيهر موضهعٍ مهن  منها :

 .(6)، واختاره في المسالك  (5)، ومال إلي  في جامع المقاصد  (4)التذكرة 
__________________ 

 .322( تقدّم في الص ح  1)

 من لبواب الخيار. 8و  5، الباب  355و  351:  12( راجع الوسا   2)

 .283:  3( الدروس 3)

 .541و  527:  1( التذكرة 4)

 .352:  4( جامع المقاصد 5)

 .293:  3( المسالك 6)

التبههههههههههههرّي مههههههههههههن 
العيههههههههوب مسههههههههق  

 للخيار فق 

ـ زوال العيهههههه   1
 قب  العلم ب 
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ب  وكذا لو زال بعد العلم ب  قب  الردّ ، و و ظا ر التهذكرة حيهث قهال 

في لواخر فص  العيوب : لو كان المبيع معيباً عند البا ع ثّم لقبض  وقد زال 
  فال ردَّ ، لعدم موجب . وسبق العي  ال يوج  خياراً كما لهو سهبق علهى عيب

العقد ثّم زال قبل  ، ب  مهما زال العي  قب  العلم لو بعده قب  الردّ سق  حّق 

 ، انتهى. (1)الردّ 
و و صري ؛ في سهقوط الهردّ وظها ر؛ فهي سهقوط األرش كمها ال يخ هى 

 آخههر قبه  ذلههك عهدم الههردّ علهى المتأّمهه  ، خصوصهاً مههع ت ريعه  فههي موضهعٍ 

واألرش معاً على زوال العي  ، حيث قال : لو اشترأ عبهداً وحهدل فهي يهد 
الميتري نكت ُ بياٍ  فهي عينه  ووجهد نكته ؛ قديمه ؛ ثهّم زالهت إحهدا ما ، فقهال 

البا ع : الزا ل   ي القديمه  فهال ردَّ وال لرش ، وقهال الميهتري : به  الحادثه  

 .(2)إلى آخر ما حكاه عن اليافعي  .. يتحال انولي الردّ ، قال اليافعي 
وكي  كان ، ف ي سقوط الردّ بزوال العي  وج ؛ ؛ ألّن ظا ر لدلّ  الردّ 

خصوصههاً بمالحظهه  لّن الصههبر علههى العيهه  ضههرر؛  ههو ردّ المعيههوب و ههو 

المتلبّا بالعيه  ، ال مها كهان معيوبهاً فهي زمهاٍن ، فهال يتهوّ م  نها استصهحاب 
 الخيار.

رش ، فلّمها ثبهت اسهتحقاق المىالبه  به  ل هوات وصه  الّصهح  ولّما األ

عنههد العقههد فقههد اسههتقّر بالعقههد ، خصوصههاً بعههد العلههم بالعيهه  ، والصههّح  إنّمهها 
حدثت فهي ملهك الميهتري ، فبهراءة ذّمه  البها ع عهن عههدة العيه  المضهمون 

علي  يحتاج إلى دليٍ  ، فالقول بثبوت األرش وسهقوط الهردّ قهويٌّ لهو لهم يكهن 

 ت صيالً 
__________________ 

 .541:  1( التذكرة 1)

 .530:  1( التذكرة 2)
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 .(1)مخال اً لإلجما . ولم لجد من تعّر  لهذا ال ر  قب  العالّم  لو بعده 

التصههّرف بعههد العلههم بالعيهه  ، فإنّهه  مسههق ؛ ل مههرين عنههد ابههن  منهااا :و
لعلّه  لكونه  عالمه  الرضها بهالمبيع بوصه  العيه  ، و .(2)حمزة في الوسيل  

والنّص المثبت ل رش بعد التصهّرف ظها ر؛ فيمها قبه  العلهم. وُردّ بأنّه  دليه  

 الرضا بالمبيع ال بالعي .
واألولى لن يقال : إّن الرضا بالعيه  ال يوجه  إسهقاط األرش ، وإنّمها 

التصههّرف عليهه   المسههق  لهه  إبههراء البهها ع عههن عهههدة العيهه  ، وحيههث لههم يههدلّ 

فاألص  بقهاء حهّق األرش الثابهت قبه  التصهّرف ، مهع لّن اختصها  الهنّص 
 بصورة التصّرف قب  العلم ممنو ؛ ، فليراجع.

التصّرف فهي المعيه  الهذي لهم يهنقص قيمته  بالعيه  ، كالب ه   منها :و

، فإّن األرش منتٍ  لعدم ت اوت  (3)ا عرفت الخصّي ب  العبد الخصّي على م
 القيم  ، والردّ ألج  التصّرف.

وقد يستيك  في  من حيث لزوم الضهرر علهى الميهتري بصهبره علهى 

 .(4)المعي  
__________________ 

 زيادة ما يلي : «ش»( في 1)

لعا هد نعم ،  ذا داخ  فهي فهرو  القاعهدة التهي اخترعهها اليهافعي ، و هو : لّن الزا ه  ا»

كالذي لم يزل لو كالذي لهم يعهد. لكهن عرفهت مهراراً لّن المرجهع فهي ذلهك  هي األدلّه  وال منيهأ 

 .«لهذه القاعدة
 .257( الوسيل  : 2)

 .318( عرف في الص ح  3)

، وراجهههع م تهههاح  284:  3، والمسهههالك  288:  3( استيههك  فيههه  اليههههيدان فهههي الههدروس 4)

 .613:  4الكرام  

ـ التصهههههههههّرف  2
العلهههههههههههههههم  بعهههههههههههههههد
 بالعي 

ـ التصهههههههههّرف  3
فههههههههههههي المعيهههههههههههه  
الهههههذي لهههههم تهههههنقص 

 قيمت  بالعي 
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في مثل  ال يُعدّ ضرراً ماليّهاً بهال ر  ، فهال بهأس بهأن  وفي  : لّن العي 

الخيار في  كالثابت بالتدليا في سقوط  بالتصّرف مع عدم لرٍش  [(1)يكون ]
 في .

وحلّ  : لّن الضرر إّما لن يكون من حيث القصد إلى ما  و لزيد ماليّه ً 

ي من الموجود ، وإّمها لن يكهون مهن حيهث القصهد إلهى خصوصهيٍّ  م قهودةٍ فه
العههين مههع قىههع النظههر عههن قيمتهه . واألّول م ههرو  االنت ههاء ، والثههاني قههد 

رضي ب  ولقدم علي  الميتري بتصهّرف  فيه  ، بنهاًء علهى لّن التصهّرف دليه  

الرضها بهالعين الخارجيه  ، كمهها لهو رضهي بالعبهد الميههروط كتابته  مهع تبههيّن 
 عدمها في .

دّ بالتصهّرف  هو مهورد إالّ لن يقال : إّن المقدار الثابهت مهن سهقوط الهر

ثبهوت األرش ، وإالّ فمقتضهى القاعههدة عهدم سهقوط الههردّ بالتصهّرف كمها فههي 
غير العي  والتدليا من لسباب الخيار ، خصوصاً بعد تنزيه  الصهّح  فيمها 

نحن في  منزل  األوصاف الميترط  الّتي ال يوج  فواتها لرشاً ، فإّن خيهار 

نعههم ، لههو اقتصههر فههي  .(2)ّرح بهه  التخلّهه  فيههها ال يسههق  بالتصههّرف كمهها ُصهه
التصههّرف المسههق  علههى مهها يههدّل علههى الرضهها كههان مقتضههى عمههوم مهها تقههدّم 

 سقوط الردّ بالتصّرف مىلقاً.

حدول العي  فهي المعيه  المهذكور ، واالستيهكال  نها بلهزوم  منها :و
 بوت الردّ مع قيم  النقص الحادل لو كانالضرر في محلّ  ، فيحتم  ث

__________________ 

 .«ق»( لم يرد في 1)

وسهقوط  بالتصهرف »، وجاء في  حول خيار تخلّه  الوصه  :  96:  23( راجع الجوا ر 2)

، ونسهب  فهي  «قب  العلم ب  نحو ما سمعت  في ال بن وبعده يسق  إن دّل على الرضا ، وإالّ فهال

 إلى ظا ر األكثر. (586:  4)م تاح الكرام  

ـ حههههههههههههدول  4
العيهههههههههههههه  فههههههههههههههي 
المعيهههه  الهههههذي لهههههم 
تهههههههههههنقص قيمتههههههههههه  

 بالعي 
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موجباً ل  ؛ ألّن الصّح  في  ذا المبيع كسا ر األوصاف الميترط  في البيهع 
التي ال يوج  فواتها لرشاً ، والنّص الداّل على اشتراط الردّ بقيهام العهين  (1)

مختصٌّ بمورد إمكان تهدار، ضهرر الصهبر علهى  (2)و ي المرسل  المتقدّم  

ما  فيما نحن في  غيهر متحقّهق ، مهع مها عرفهت مهن المعي  باألرش ، واإلج

 .(3)مخال   الم يد في لص  المسأل  
 ذا كلّ  ، مضهافاً إلهى لصهال  جهواز الهردّ الثابهت قبه  حهدول العيه  ؛ 

معارض  الضرر المذكور بتضّرر البا ع بال س  ونق  المعي   .(4)وبها يدفع 

 .إلى ملك  بعد خروج  عن ملك  سليماً عن  ذا العي 
علهى سهقوط الهردّ  (5)وكي  كان ، فلو ثبهت اإلجمها  لو اسهت يض نقله  

بحدول العي  والت يير على وجٍ  ييم  المقام ، وإالّ فسقوط الردّ  نها محهّ  

 نظٍر ب  منع.
 الذي ال يجوز لخذ في المعي  (6)ثبوت لحد مانعي الردّ  منها :و

__________________ 

 .«المبيع»:  «ش»( في 1)

 .280( تقدمت في الص ح  2)

 .306( في الص ح  3)

 .«و ي المرجع بعد»:  «وبها يدفع»بدل  «ش»( في 4)

 .«بنقل »:  «ش»( في 5)

يعني بهما : التصّرف وحدول العي  بعد القبض ، وإنّما عبّهر »( قال اليهيدي قدس سّره : 6)

دّ مع لنّ  جعه  المسهقىات لربعه  ، ألّن" اإلسهقاط" الّهذي  هو لحهد ا إنّمها  هو عنهما بمانعي الر

من قبي  المسق  ال المانع ، و" تل  العين" الّهذي  هو ثالثهها ال يبقهى معه  موضهو ؛ للهردِّ حتّهى 

 ،  دايه  الىاله  : «يُعدّ مانعاً ؛ وجع  األّول لّوالً لتقدّم  في كالمه  ، والثهاني ثانيهاً لتهأّخره فيه 

526. 

ـ ثبههههههوت احههههههد  5
مههههانعي الههههردّ فيمهههها 
ال يؤخههههههههههههذ االرش 

 في 
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 األرش في  ألج  الربا.

لّمهها المههانع األّول ، فالظهها ر لّن حكمهه  كمهها تقههدّم فههي المعيهه  الههذي ال 
؛ فإّن الميتري لّما لقدم على معاوض  لحد الربويّين باآلخر  (1)ينقص ماليّت  

ان لقههدم علههى عههدم مىالبهه  مههاٍل زا ههٍد علههى مهها يأخههذه بههدالً عههن مالهه  وإن كهه

المههأخوذ معيبههاً ، فيبقههى وصهه  الصههّح  كسهها ر األوصههاف التههي ال يوجهه  
اشتراطها إالّ جهواز الهردّ بهال لرٍش ، فهإذا تصهّرف فيه  خصوصهاً بعهد العلهم 

، كما في خيار  (2)تصّرفاً داالّ على الرضا ب اقد الوص  الميترط لزم علي  

 .(3)التدليا بعد التصّرف 
ا المانع الثاني ، فظا ر جماعٍ  كون  مانعاً فيمها نحهن فيه  مهن الهردّ ولمّ 

ليضاً ، و و مبنيٌّ على عموم منع العي  الحادل من الهردّ حتّهى فهي صهورة 

 .(4)عدم جواز لخذ األرش. وقد عرفت النظر في  
و و : لنّ  لو ردَّ ، فإّما لن وذكر في التذكرة وجهاً آخر المتنا  الردّ ، 

يكهون مهع لرش العيه  الحهادل ، وإّمهها لن يهردّ بدونه  ، فهإن ردَّه بدونه  كههان 

ضرراً على البا ع ، وإن ردَّ مع األرش لزم الربا ، قال : ألّن المردود حينةٍذ 
 .(5)يزيد على وزن عوض  

عاوضه  والظا ر لّن مراده من ذلك : لّن ردّ المعي  لّما كهان ب سه  الم

 ، ومقتضى المعاوض  بين الصحي  والمعي  من جنٍا واحٍد لن
__________________ 

 .318( تقدّم في الص ح  1)

 .«لزم العقد»:  «ش»( في 2)

 .«نعم ، التصرف قب  العلم ال يسق  خيار اليرط ، كما تقدّم»زيادة :  «ش»( في 3)

 .328 327( راجع الص ح  4)

 .531:  1( التذكرة 5)

الكههههالم فههههي المههههانع 
 األّول

الكههههالم فههههي المههههانع 
 الثاني

مهههها لفههههاده العاّلمهههه  
فهههههي وجههههه  امتنههههها  

 الردّ 
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ٍء ؛ إذ لهو جهاز ضهمان  لجهاز لخهذ الميههتري يُضهمن وصه  الصهّح  بيهي ال

األرش فيما نحن في  ، فيكهون وصه  الصهّح  فهي كهّ ٍ مهن العوضهين نظيهر 
سهها ر األوصههاف ال يههر المضههمون  بالمههال ، فههإذا حصهه  ال سهه  وجهه  تههرادّ 

العوضين من غير زيادةٍ وال نقيص  ؛ ولذا يبى  التقاي  مع اشهتراط الزيهادة 

النقيص  في لحد العوضين ، فإذا استردّ الميتري الهثمن لهم يكهن عليه  إالّ  لو
لهم يكهن  (1)ردّ ما قابل  ال غير ، فإن ردّ إلى البا ع قيم  العي  الحهادل عنهده 

ذلههك إالّ باعتبههار كههون ذلههك العيهه  مضههموناً عليهه  بجههزٍء مههن الههثمن ، فيلههزم 

نقص الثمن عن ن ها وقو  الثمن بإزاء مجمو  المثمن ووص  صّحت  ، في
 المعي  فيلزم الربا.

بلهههزوم الربههها : إّمههها لهههزوم الربههها فهههي لصههه   سهههرهقدسفمهههراد العالّمههه  

المعاوض  ، إذ لوال مالحظ  جزٍء من الثمن في مقابل  ص   الصّح  لم يكهن 
لهزوم الربها فهي  وج ؛ ل رام  بدل الص   وقيمتهها عنهد اسهترداد الهثمن ، وإّمها

 ال س  حيث قوب  في  الثمن بمقداره من المثمن وزيادة. واألّول لولى.

ومّما ذكرنا ظهر ما في تصحي   ذا : بأّن قيم  العي  الحادل غرامه ؛ 
لما فات في يده مضموناً علي  نظير المقبو  بالسوم إذا حدل فيه  العيه  ، 

 فال ينضّم إلى المثمن حتى يصير لزيد من الثمن.

إذ فيهه  : وضههوح ال ههرق ؛ فههإّن المقبههو  بالسههوم إنّمهها يتلهه  فههي ملههك 
المبيهع ال يتصههّور ضههمان  (2)مالكه  فيضههمن  القههابض ، والعيه  الحههادل فههي 

 الميتري ل  إالّ بعد تقدير رجو  العين في ملك البا ع وتل  وص 
__________________ 

 .«إذا حص  العي  عندهكما  و الحكم في غير الربويّين »زيادة :  «ش»( في 1)

 ، والظا ر لنّها من سهو القلم. «ملك»زيادة :  «ق»( في 2)

احتمههههههههههاالن فههههههههههي 
مههههههههههراد العاّلمهههههههههه  

 قدّس سّره
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الصّح  من  في يهد الميهتري ، فهإذا فهر  لّن صه   الصهّح  ال تقابه  بجهزٍء 

، فيكون تل ها في يد الميتري كنسهيان العبهد  (1)من المال في عقد المعاوض  
 .الكتاب  ، ال يستحّق البا ع عند ال س  قيمتها

والحاص  : لّن البا ع ال يستحّق من الميتري إالّ ما وقع مقابالً بهالثمن 

، و و ن ا المهثمن ، مهن دون اعتبهار صهّحت  جهزًء ، فكأنه  بها  عبهداً كاتبهاً 
 .(2)فقبض  الميتري ثّم فس  لو ت اسخا بعد نسيان العبد الكتاب  

عدم الحكم على الميتري بالصبر  ثّم إّن صري  جماعٍ  من األصحاب

، فهذكروا فهي تهدار، ضهرر الميهتري  (3)على المعي  مّجانهاً فيمها نحهن فيه  
 .(4)وجهين ، اقتصر في المبسوط على حكايتهما 

لحد ما : جواز ردّ الميتري للمعي  مع غرام  قيم  العي  الحهادل ؛ 

يد الميتري نظيهر  إلي  اإلشارة : من لّن لرش العي  الحادل في (5)لما تقدّم 
لرش العي  الحادل في المقبو  بالسوم ، في كونها غرام  تالٍ  مضموٍن 

 على الميتري ال دخ  ل  في العوضين حتى يلزم الربا.

 الثاني : لن ي س  البيع لتعذّر إمضا   ، وإلزام الميتري ببدل  من
__________________ 

 .«الربوي »زيادة :  «ش»( في 1)

نعههم  ههذا يصههّ  فههي غيههر الربههويين ؛ ألّن وصهه  الصههّح  فيهه  يقابهه  »يههادة : ز «ش»( فههي 2)

بجزٍء من الثمن فيرد الميتري قيم  العي  الحادل عنده ليأخهذ الهثمن المقابه  لهن ا المبيهع مهع 

 .«الصّح 

، والمحقهههق الثههاني فههي جهههامع  531:  1، والتههذكرة  79:  2( مههنهم العالّمهه  فهههي القواعههد 3)

 .363:  4المقاصد 

 .133:  2( المبسوط 4)

 ( تقدم في الص ح  المتقدّم .5)

مههههههها بههههههه  يتهههههههدار، 
 ضرر الميتري
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غير الجنا معيباً بالعي  القديم وسليماً عن الجديد ، ويُجع  بمثاب  التهال  ؛ 

 المتنا  ردّه بال لرش ومع األرش.
الوج  األّول مييراً إلى تضهعي   (1)واختار في الدروس تبعاً للتحرير 

وتبعه  المحقّهق  .(2)د معدوماً خالف األصه  الثاني بقول  : ألّن تقدير الموجو

الثههاني معلّههالً بههأّن الربهها ممنوعهه ؛ فههي المعاوضههات ال فههي الضههمانات ، ولنّهه  
كههأرش عيهه  العههين المقبوضهه  بالسههوم إذا حههدل فههي يههد المسههتام وإن كانههت 

 .(3)ربويّ ً ، فكما ال يعدّ  نا رباً فكذا ال يعدّ في صورة النزا  

ق بهين مها نحهن فيه  وبهين لرش عيه  المقبهو  لقول : قد عرفت ال هر
بالسوم ، فإنّ  يحدل في ملك مالك  بيد قابض  ، والعي  فيما نحن في  يحدل 

في ملك الميتري وال يقدّر في ملك البها ع إالّ بعهد فهر  رجهو  مقابله  مهن 

 .(4)الثمن إلى الميتري ، والم رو  عدم المقابل  بين  وبين جزٍء من المبيع 
تأخير األخذ بمقتضى الخيار ، فإّن ظا ر ال نيه  إسهقاط  للهردّ  منها :و

واألرش كليهما حيث جع  المسقىات خمسه  : التبهّري ، والرضها بالعيه  ، 

الههردّ مههع العلههم ؛ ألنّهه  علههى ال هور بههال خههالٍف. ولههم يههذكر فههي  ههذه  (5)وتهر، 
يهه  وقههال : لههيا لهه   هها  نهها إالّ الثالثهه  ثبههوت األرش. ثههّم ذكههر حههدول الع

 .(6)األرش. ثّم ذكر التصّرف وحكم في  باألرش 
__________________ 

 .183:  1( التحرير 1)

 .288:  3( الدروس 2)

 .365:  4( جامع المقاصد 3)

 .«ٍء من  وبين صّح  البيعبين شي» كذا :  «ش»( العبارة في 4)

 .«تأخير»:  «تر،»والمصدر بدل  «ش»( في 5)

 .222 221( ال ني  : 6)

االخههههذ  ـ تههههأخير 6
 بمقتضى الخيار



 333  ..................................................................  رايخلا اذه تاطقسم يف لوقلا

فإّن في إلحاق الثالث بهاألّولين فهي تهر، ذكهر األرش فيه  ثهّم ذكهره فهي 

، ظهوراً في عدم ثبوت األرش بالتأخير  « ا نا (1)ليا »األخيرين وقول  : 
، مع لّن  ذا  و القول اآلخر فهي المسهأل  علهى مها يظههر ؛ حيهث نسه  إلهى 

؛ ولعلّه  ألّن التهأخير دليه   (2)بالتهأخير اليافعي القول بسهقوط الهردّ واألرش 

 الرضا.
: لّن الرضا بمجّرده ال يوج  سقوط األرش ـ  ويردّه بعد تسليم الدالل 

كما عرفت في التصّرف. نعم ، سقوط الردّ وحده ل  وج ؛ ، كما  هو صهري  

مههن عبارتهمهها فههي التصههّرف المسههق  ،  (3)المبسهوط والوسههيل  علههى مهها تقههدّم 
 ً ، بنههاًء علههى مهها تقههدّم فههي سهها ر  (4) عبههارة ال نيهه  المتقدّمهه  ويحتملهه  ليضهها

الخيارات : من لزوم االقتصار في الخروج عن لصال  اللزوم علهى المتهيقّن 

السالم  عّما يهدّل علهى التراخهي ، عهدا مها فهي الك ايه  : مهن إطهالق األخبهار 
 .(5)وخصو  بعضها 

ولّما الخبر الخاّ  فلم وفي  : لّن اإلطالق في مقام بيان لص  الخيار ، 

 لق  علي  ، وحينةٍذ فالقول بال ور وفاقاً لمن تقدّم ل ص  ال يخلو
__________________ 

 .«ق»، وشى  عليها في  «ل »زيادة :  «ش»( في 1)

و ههذا لحههد القههولين » كههذا :  «ش»إلههى  نهها وردت فههي  «.. مههع لنّ »( العبههارة مههن قولهه  : 2)

 .160:  4، والم ني  530و  529:  1التذكرة  ، راجع «منسوب إلى اليافعي

 .284 283( تقدّم في الص ح  3)

 .283( تقدّمت في الص ح  4)

ومسههتنده عمههوم لدلهه  الخيههار مههن غيههر تقييههٍد ، وخصههو  بعههض »، وفيهه  :  94( الك ايهه  : 5)

 .«األخبار
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وال  .(1)عن قّوةٍ ، مع ما تقدّم من ن ي الخالف في ال ني  في كون  على ال ور 

؛ ألنّها  (3)خالفهاً  (2)يعارض  ما في المسالك والحدا ق : من لنّ  ال نعرف في  
وكههذا مهها فههي الك ايهه  : مههن عههدم  .(4)عرفنههاه ولههذا جعلهه  فههي التههذكرة لقههرب 

 .(6)؛ لوجود الخالف ، ب  ن ي الخالف  (5)الخالف 

 .(9)فّ  لنّ  ظا ر لصحابنا المتأّخرين كا (8)ما في الريا  : من  (7)نِْعٌم 
والتحقيق رجو  المسأل  إلى اعتبار االستصهحاب فهي مثه   هذا المقهام 

، وإالّ فهال يحصه   (10)وعدم  ؛ ولذا لم يتمّسهك فهي التهذكرة للتراخهي إالّ به  

من فتوأ األصحاب إالّ اليهرة بين المتأّخرين المستندة إلهى االستصهحاب ، 
ايه  ن هي الخهالف مهن بههاب وال اعتبهار بمثلهها وإن قلنها بحّجيه  اليهههرة لو حك

 مىلق الظّن ؛ لعدم الظّن كما ال يخ ى ، وهللا العالم.
__________________ 

 .332( تقدم في الص ح  1)

 ( لي : في عدم سقوط الخيار بالتراخي.2)

 .117:  19، والحدا ق  302:  3( المسالك 3)

 ؟ق  الههردحظهه ً  هه  يسههلههو علههم بالعيهه  ول مهه  المىالبهه  ل»، وفيهه  :  529:  1( التههذكرة 4)

 .«األقرب لنّ  ال يسق 

 .94( ك اي  األحكام : 5)

 .«ش»في  «ب  ن ي الخالف»( لم ترد 6)

 .«ونِْعمٌ »( كذا ، والمناس  : 7)

 .«نعم في الريا  لنّ »:  «ش»( في 8)

 .260:  8( الريا  9)

 .«ألّن األص  بقاء ما ثبت»، وفي  :  529:  1( التذكرة 10)
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 مسكلة

وكهان  قال في المبسوط : من با  شيةاً في  عي ؛ لم يبيّن  فعه  محظهوراً 

 .(2)، انتهى. ومثل  ما عن الخالف  (1)الميتري بالخيار 

وفههي موضههعٍ آخههر مههن المبسههوط : وجهه  عليهه  لن يبيّنهه  وال يكتمهه  لو 
 .(4)نههدي ونحههوه عههن فقهه  الراو .(3)يتبههّرل إليهه  مههن العيههوب ، واألّول لحههوط 

 .(5) «لهةالّ يكهون غاّشهاً »ومثلهما في التحرير ، وزاد االستدالل علي  بقوله  : 
 وظا ر ذلك كلِّ  عدم ال رق بين العي  الجلّي والخ ّي.

: االسهتحباب مىلقهاً  (7)كظا ر اليرا ع  (6)وصري  التذكرة والسرا ر 

، 
__________________ 

 .138:  2( المبسوط 1)

 .211، المسأل  :  125:  3( الخالف 2)

 .126:  2( المبسوط 3)

 .56:  2( فق  القرآن 4)

 .183:  1( التحرير 5)

 .296:  2، والسرا ر  538و  525:  1( التذكرة 6)

 .36:  2( اليرا ع 7)

  ههههههههههههههه  يجههههههههههههههه 
 االعالم بالعي ؟

االقههههههههههههوال فههههههههههههي 
 المسأل 
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وظا ر جماعٍ  الت صي  بين العي  الخ ّي والجلّي ، فيج  فهي األّول مىلقهاً 

 .(2)، لو مع عدم التبّري كما في الدروس  (1)اعٍ  كما  و ظا ر جم
فالمحصَّ  من ظوا ر كلماتهم خمس  لقوال. والظا ر ابتناء الكّ  علهى 

 دعوأ صدق ال ّش وعدم .

والذي يظهر من مالحظ  العرف والل ه  فهي معنهى ال هّش : لّن كتمهان 
الذي ال يظهر بمجّرد االختبار المتعارف قب  البيع ِغشٌّ ،  العي  الخ ّي و و

 فإّن الِ ّش كما يظهر من الل   خالف النص .

ولّمها العيه  الظها ر ، فالظها ر لّن تهر، إظههاره لهيا ِغّيهاً. نعهم ، لههو 
لظهر سالمت  عن  علهى وجهٍ  يعتمهد عليه  كمها إذا فهت  قرآنهاً بهين يهدي العبهد 

ر؛ يقرل ، فاعتمد الميتري على ذلك ول مه  اختبهاره األعمى ُمظهراً لنّ  بصي

 كان ِغّياً.
قال في التهذكرة فهي ردّ اسهتدالل اليهافعي علهى وجهوب إظههار العيه  

: إّن الِ ههّش ممنهو ؛ ، به  يثبهت فههي كتمهان العيه  بعهد سههؤال ـ  مىلقهاً بهالِ شّ 

 ، انتهى. (3)الميتري وتبيّن  ، والتقصير في ذلك من الميتري 
يحمهه  بقرينهه  ذكههر التقصههير علههى العيهه  الظهها ر. كمهها لنّهه  ويمكههن لن 

 ، «الكتمان»الميتمل  على ل    (4)يمكن حم  عبارة التحرير المتقدّم  
__________________ 

 285:  3، واليههيد الثهاني فهي المسهالك  333:  4( منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد 1)

 .629:  4، وراجع ت صيل  في م تاح الكرام  

 .287:  3( الدروس 2)

 .538:  1( التذكرة 3)

 ( تقدّمت اإلشارة إليها في الص ح  المتقدّم .4)

 مبنى االقوال

 هههههههههههه  يصههههههههههههدق 
عنهههههههههد  «ال هههههههههشّ »

 ؟عدم االعالم
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وعلى االستدالل بال ّش على العي  الخ ّي ، ب   ذا الجمع ممكن؛ في كلمهات 

األصحاب مىلقاً. ومن لقوأ اليهوا د علهى ذلهك لنّه  حكهي عهن موضهعٍ مهن 
علم بها حهرام؛ ومحظهور؛ ب يهر خهالٍف السرا ر : لّن كتمان العيوب مع ال

(1)  ،

 مع ما تقدّم من نسب  االستحباب إلي  ، فالح .

ثّم التبّري من العيوب    يُسهق  وجهوب اإلعهالم فهي مهورده كمها عهن 
: لّن لزوم ال ّش من جه  ظهور  (3)في  إشكال؛ ، منيؤه  ؟، لم ال (2)الميهور 

إطالق العقد في التزام البا ع بالصّح  ، فإذا تبّرل من العيوب ارت هع الظههور 

، لو مههن جههه  إدخههال البهها ع للميههتري فيمهها يكر هه  عامههداً والتبههّري ال يرفههع 
اعتماد الميتري على لصال  الصهّح  ، فهالت رير إنّمها  هو لتهر، مها يصهرف  

تقهدّم عهن المبسهوط  عن االعتماد على األص . واألحوط اإلعهالم مىلقهاً كمها
(4). 

:  (7)وعهن غير مها  (6)والمسهالك  (5)ثّم إّن المذكور في جامع المقاصهد 

 لنّ 
__________________ 

ب يهر »، ولكن ليا في  ن ي الخالف ، ولعّ  المراد من العبهارة  كهذا :  297:  2( السرا ر 1)

وقال بعهض لصهحابنا »ه لنّ  قال بعد الحكم في موضعٍ منها باالستحباب : ، ويؤيّد «نق  خالف

 .«: ب  ذلك واج 

 .629:  4( حكاه السيد العاملي في م تاح الكرام  2)

 .«من دعوأ صدق ال ش ومن»، وزيادة :  «نيأ»:  «منيؤه»بدل  «ش»( في 3)

 .335( تقدم في الص ح  4)

 .333:  4( جامع المقاصد 5)

 .285و  129:  3لك ( المسا6)

عن إيضاح النافع والميسي  ، وحكهم به   (629:  4)( حكاه السيّد العاملي في م تاح الكرام  7)

 ، ليضاً. 246:  23في الجوا ر 

 هههههههههههههه  يسههههههههههههههق  
التبههههههههههههرّي مههههههههههههن 
العيهههههههوب وجهههههههوب 

 االعالم؟

 ههههه  يبىههههه  البيهههههع 
فههههههي مثهههههه  شههههههوب 

 اللبن بالماء؟
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ينب ي بىالن البيع في مث  شوب اللبن بالماء ؛ ألّن ما كان من غيهر الجهنا 

جهالهه  الجههزء غيههر ال يصههّ  العقههد فيهه  ، واآلخههر مجهههول. إالّ لن يقههال : إّن 
مانعٍ  إن كانت الجمل  معلومه ً ، كمها لهو ضهّم ماله  ومهال غيهره وباعهمها ثهّم 

ظهر البعض مستحقّاً ، فإّن البيهع ال يبىه  فهي ملكه  وإن كهان مجههوالً قهدره 

 ، انتهى. (1)وقت العقد 
لقول : الكهالم فهي مهزج اللهبن بمقهداٍر مهن المهاء يسهتهلك فهي اللهبن وال 

خرج  عن حقيقت  كالمل  الزا د في الخبز ، فال وج  لإلشكال المذكور. نعم يُ 

ء مهن دون لن يسهتهلك فيه  ، لو فر  المزج على وجٍ  يوجه  تعيّه  اليهي
ء توّجه  مها ذكهروه فهي بعهض بحيث يخرج عن حقيقت  إلى حقيق  ذلك اليهي

 الموارد.
__________________ 

 ( العبارة من جامع المقاصد.1)

 رلي المؤلّ 
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 ئلمسا

 في اختالف المتبايعين

 و و تارةً في موج  الخيار ، ولُخرأ في مسقى  ، وثالث ً في ال س .
 أّما األّول ، ففيه مسائل :

 ولىاالُ 

لو اختل ا في تعيّ  المبيع وعدم  مهع تعهذّر مالحظته  لتلهٍ  لو نحهوه ، 
 بيمين .فالقول قول المنكر 

 الثانية

كهان  ء عيباً وتعذّر تبيُّن الحال ل قد ل   الخبرةلو اختل ا في كون اليي

الحكم كسابق . نعم ، لو علم كون  نقصاً كان للميتري الخيهار فهي الهردّ دون 
 األرش ، ألصال  البراءة.

 الثالثة

 لو اختل ا في حدول العي  في ضمان البا ع لو تأّخره عن ذلك

االخهههههههههتالف فهههههههههي 
 موج  الخيار

لهههههههو اختل ههههههها فهههههههي 
 تعيّ  المبيع

لهههههههو اختل ههههههها فهههههههي 
ء كهههههههههههون اليهههههههههههي

 ً  عيبا

لهههههههو اختل ههههههها فهههههههي 
حهههههههههدول العيههههههههه  
فهههههههههههههي ضهههههههههههههمان 

 عالبا 
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بههأن حههدل بعههد القههبض وانقضههاء الخيههار ، كههان القههول قههول منكههر تقدّمهه  ؛ 

ل ص  حتّى لو علهم تهاري  الحهدول وجهه  تهاري  العقهد ؛ ألّن لصهال  عهدم 
 العقد حين حدول العي  ال يثبت وقو  العقد على المعي .

  حكههى عههن ابههن الجنيههد : لنّهه  إن ادّعههى البهها ع لّن وعههن المختلهه  : لنّهه

 .(2)، انتهى  (1)العي  حدل عند الميترأ حل  الميتري إن كان منكراً 
ال يمكههن عههادةً حصههول  بعههد  (3) ههذا إذا لههم تيهههد القرينهه  القىعيّهه  مّمهها 

 وإالّ عم  عليها من غير يمين. وقت ضمان الميتري لو تقدّم  علي  ،

عم  بها. ثّم قال : ولهو لقامها  (4)قال في التذكرة : ولو لقام لحد ما بيّن ً 
بيّن ً عمه  ببيّنه  الميهتري ، ألّن القهول قهول البها ع ألنّه  منكهر؛ ، فالبيّنه  علهى 

 .(5)الميتري 

يمين عن المنكر بإقام  البيّن  ، وفي  كهالم؛ و ذا من  مبنيٌّ على سقوط ال
 في محلّ  وإن كان ال يخلو عن قّوةٍ.

__________________ 

 .172:  5( المختل  1)

ولعلّهه  ألصههال  عههدم تسههليم البهها ع العههين إلههى الميههتري علههى الوجهه  »زيههادة :  «ش»( فههي 2)

ا إذا ادّعهى البها ع ت يّهر العهين المقصود ، وعدم استحقاق  الثمن كالّ وعدم لزوم العقد ؛ نظير مه

 .«عند الميتري ولنكر الميتري ، وقد تقدّم في محلّ 

 .«بما»( كذا في النس  ، والظا ر : 3)

 .«ق»في  «بيّن »( لم ترد 4)

 .541:  1( التذكرة 5)

العمهههههههههههه  طبههههههههههههق 
القرينههههههه  القىعيّههههههه  
بههههههههال يمههههههههين لههههههههو 

لهههههههههو لقهههههههههام كههههههههه ٌّ  كانت
منهمههههها بيّنههههه  علهههههى 

 مدّعاه
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لو ن ي استحقاق وإذا حل  البا ع فال بدّ من حل   على عدم تقدّم العي  
الردّ لو األرش إن كان قد اختبر المبيع واّطلع علهى خ ايها لمهره ، كمها ييههد 

 باإلعسار والعدال  وغير ما مّما يكت ى في  باالختبار الظا ر.

ولو لم يختبر ، ف ي جواز االستناد في ذلهك إلهى لصهال  عدمه  إذا شهّك 
، كمها  (2)جماعهٍ   وحكهي عهن (1)في ذلك وجه ؛ ، احتمله  فهي جهامع المقاصهد 

يُحلٌ  على طههارة المبيهع اسهتناداً إلهى األصه . ويمكهن ال هرق بهين الىههارة 

وبين ما نحن في  : بأّن المراد بالىهارة في استعمال المتيهّرع  مها يعهّم غيهر 
معلههوم النجاسهه  ال الىهها ر الههواقعي ، كمهها لّن المههراد بالملكيّهه  والزوجيّهه  مهها 

ّيٍ ، كمها تهدّل عليه  روايه  ح هص الهواردة فهي استند إلى سبٍ  شرعّيٍ ظا ر

 .(3)جواز الحل  على ملكيّ  ما لُخذ من يد المسلمين 
وفهي التههذكرة بعهد مهها حكههى عهن بعههض اليههافعيّ  جهواز االعتمههاد علههى 

لصههال  السههالم  فههي  ههذه الصههورة قههال : وعنههدي فيهه  نظههر؛ ، لقربهه  االكت ههاء 

سالك ، قال : العتضاده بأصال  واستحسن  في الم .(4)بالحل  على ن ي العلم 
 وقد سبق  إلى ذلك في .(5)عدم التقدّم ، فيحتاج الميتري إلى إثبات  

__________________ 

 .355:  4( جامع المقاصد 1)

 .659:  4( حكاه السيد العاملي في م تاح الكرام  2)

 .2من لبواب كي ي  الحكم ، الحديث  25، الباب  215:  18( الوسا   3)

 .541:  1( التذكرة 4)

 .299:  3( المسالك 5)

كي يّهههههههههههه  حلهههههههههههه  
البهههها ع علههههى عهههههدم 

 تقدّم العي 
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 .(2)، وتبع  في الريا   (1)الميسيّ  

لقول : إن كان مراده االكت اء بالحل  على ن ي العلم في إسهقاط لصه  
. نعهم ، لهو لُريهد سهقوط  الدعوأ بحيث ال تسمع البيّن  بعد ذلهك ، ف يه  إشهكال؛

قرب في م تهاح الكرامه  لن ال الدعوأ إلى لن تقوم البيّن  ، فل  وج ؛ وإن است

و ذا لوفق  .(3)يكت ى بذلك من  ، فيردّ الحاكم اليمين على الميتري ، فيحل  
 بالقواعد.

ثّم الظا ر من عبارة التذكرة اختصا  يمين ن ي العلم على القول به  

بما إذا لم يختبر البا ع المبيع ، ب  عن الريا  : لهزوم الحله  مهع االختبهار 
لكههن الظهها ر لّن الم ههرو  فههي التههذكرة صههورة  .(4) واحههداً علههى البههّت قههوالً 

الحاج  إلى يمين ن ي العلم ؛ إذ مع االختبار يهتمّكن مهن الحله  علهى البهّت ، 

فال حاج  إلى عنوان مسأل  اليمين علهى ن هي العلهم ، ال لّن اليمهين علهى ن هي 
 العلم ال يك ي من البا ع مع االختبار ، فافهم.

 فرٌع :

ه   لو با  الوكي  ، فوجد ب  الميتري عيباً يوج  الردّ ردَّه علهى الموّكِ
؛ ألنّ  المالك والوكي  نا  ؛ عن  بىلهت وكالته  ب عه  مها لُمهر به  ، فهال عههدة 

 علي .
__________________ 

 .659:  4 ( ال يوجد لدينا ، نعم حكاه عن  السيّد العاملي في م تاح الكرام 1)

 .274:  8( الريا  2)

 .659:  4( م تاح الكرام  3)

 .540:  1( الريا  4)

لههههههو بهههههها  الوكيهههههه  
جهههههههد الميهههههههتري فو

 ً  ب  عيبا
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ولو اختل  الموّكِ  والميتري في قِدٌم العي  وحدوث  ، فيحل  الموّكِ  
.  على عدم التقدّم كما مّر ، وال يُقب  إقرار الوكي  بِقدٌم  ؛ ألنّ  لجنبيٌّ

يتري جا الً بالوكاله  ولهم يهتمّكن الوكيه  مهن إقامه  البيّنه  وإذا كان الم

فادّعى على الوكي  بِقدٌم العي  ، فإن اعترف الوكي  بالتقدّم لم يملهك الوكيه  
ه  ال  ردّه على الموّكِ  ؛ ألّن إقرار الوكي  بالسبق دعهوأ بالنسهب  إلهى الموّكِ

بق ؛ ألنّه  لهو اعتهرف نٌ ٌهٌع تُقب  إالّ بالبيّن  ، فل  إحالف الموّكِ  على عدم الس

الوكيٌ  بدفع الظالم  عن  ، فل  علي  مع إنكاره اليمهين. ولهو ردّ اليمهين علهى 
الوكي  فحل  على السبق الزم الموّك . ولو لنكر الوكيه  التقهدّم حله  ليهدفع 

عن ن س  الحّق الالزم علي  لو اعتهرف ولهم يهتمّكن مهن الهردّ علهى الموّكه  ؛ 

 علي . ألنّ  لو لقّر ردّ 
هه  ألنّهه  مقههرٌّ بالتوكيهه  الظهها ر ال ؛ ألّن  ؟و هه  للميههتري تحليهه  الموّكِ

ه  يسهتلزم االعتهراف  دعواه على الوكي  يستلزم إنكار وكالت  ، وعلهى الموّكِ

 .(1)ب . واحتم  في جامع المقاصد ثبوت ذلك ل  مؤاخذةً ل  بإقراره 
ردودة وردّ ثهّم إذا لهم يحله  الوكيه  ونكهه  فحله  الميهتري اليمهين المهه

وجههان ، بنا مها  ؟العين على الوكي  ، فه  للوكي  ردّ ها علهى الموّكه  لم ال

هه  ، لو  فهي القواعهد علهى كهون اليمهين المههردودة كالبيّنه  فين هذ فهي حهّق الموّكِ
 في  في (3)ونظر  .(2)كإقرار المنكر ، فال ين ذ 
__________________ 

 .359:  4( جامع المقاصد 1)

 .79 78:  2( القواعد 2)

 .«تنّظر»:  «ش»( في 3)

اخههههههتالف الموّكهههههه  
 والميتري
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ه  ؛  جامع المقاصد : بأّن كونها كالبيّنه  ال يوجه  ن وذ ها للوكيه  علهى الموّكِ

ألّن الوكي  معترف؛ بعدم سبق العيه  ، فهال تن عه  البيّنه  القا مه  علهى السهبق 
الكاذب  باعتراف  ، قال : اللههّم إالّ لن يكهون إنكهاره لسهبق العيه  اسهتناداً إلهى 

ال حهّق لهك »ص  ، بحيث ال ينافي ثبوت  وال دعهوأ ثبوته  ، كهأن يقهول : األ

 «لهيا فهي المبيهع عيه ؛ يثبهت لهك به  الهردُّ علهيَّ »لو  «عليَّ في  ذه الهدعوأ
 ، انتهى. (1)فإنّ  ال تمنع حينةٍذ تخري  المسأل  على القولين المذكورين 

ن المهردودة وفي م تاح الكرامه  : لّن اعتراضه  مبنهيٌّ علهى كهون اليمهي

 .(2)كبيّن  الرادّ ، والمعروف بينهم لنّ  كبيّن  المدّعى 
ب لههها  لقهول : كونه  كبيّنه  المهدّعى ال ينهافي عهدم ن وذ ها للوكيه  المكهذِّ

 على الموّك . وتمام الكالم في محلّ .

 الرابعة

ع لنّهها سهلعت  ، قُهدّم قهول البها ع كمها فهي لو ٌردّ سلع ً بالعي  فأنكر البها 
ألصههال  عههدم حههّقٍ لهه  عليهه  ،  (5)وجههامع المقاصههد  (4)والههدروس  (3)التههذكرة 

 ولصال  عدم كونها سلعت . و ذا بخالف ما لو ردّ ا بخياٍر فأنكر كونها
__________________ 

 .360:  4( جامع المقاصد 1)

 .665 664:  4( م تاح الكرام  2)

 .541:  1لتذكرة ( ا3)

 .289:  3( الدروس 4)

 .361:  4( جامع المقاصد 5)

لهههههههههههو ٌردّ سهههههههههههلع ً 
بالعيهههههههههه  فههههههههههأنكر 
البهههههههههههههها ع لنّههههههههههههههها 

 سلعت 
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، ونسهب  فهي  (1)ل  ، فأحتم   نا فهي التهذكرة والقواعهد تقهديم قهول الميهتري 

؛ التّ اقهمههها علهههى اسهههتحقاق ال سههه  بعهههد لن احتمههه   (2)التحريهههر إلهههى القيههه  
 مساواتها للمسأل  األُولى.

ول : النههزا  فههي كههون السههلع  سههلع  البهها ع يجتمههع مههع الخههالف فههي لقهه

الخيار ومهع االتّ هاق عليه  ، كمها ال يخ هى. لكهن ظها ر المسهأل  األُولهى كهون 
االخههتالف فههي ثبههوت خيههار العيهه  ناشههةاً عههن كههون السههلع   ههذه المعيوبهه  لو 

لهى الخيهار قهول البها ع مهع يمينه . ولّمها إذا اتّ قها ع (3)غير ا ، والحكم بتقهديم 

واختل ا في السلع  ، فلذي الخيار حينةٍذ ال س  من دون توقٍّ  على كون  ذه 
السلع   ي المبيع  لو غير ها ، فهإذا فسه  ولراد ردّ السهلع  فأنكر ها البها ع ، 

فال وج  لتقديم قول الميتري مع لصال  عدم كون السلع   ي التي وقع العقد 

 عليها.
: بأّن االتّ هاق منهمها علهى ـ  ح بعد ما قّواهنعم ، استدّل علي  في اإليضا

عههدم لههزوم البيههع واسههتحقاق ال سهه  ، واالخههتالف فههي موضههعين : لحههد ما : 

خيان  الميهتري فيهدّعيها البها ع بت يّهر السهلع  والميهتري ينكر ها ، واألصه  
عهههدمها. الثهههاني : سهههقوط حهههّق الخيهههار الثابهههت للميهههتري ، فالبههها ع يدّعيههه  

 .(4)ألص  بقا ه والميتري ينكره وا

 وتبع  في الدروس ، حيث قال : لو لنكر البا ع كون المبيع مبيع 
__________________ 

 .79:  2، والقواعد  541:  1( التذكرة 1)

 .185:  1( التحرير 2)

 .«تقديم»:  «ش»( في 3)

 .499:  1( اإليضاح 4)

الكههههههههههههههالم فههههههههههههههي 
المسههههههأل  يههههههع فههههههي 

 فرعين
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ري حلهه  حله  ، ولههو صههدّق  علهى كههون المبيههع معيوبههاً ولنكهر تعيههين الميههت

 ، انتهى. (1)الميتري 
لقول : لّما دعهوأ الخيانه  ، فلهو احتاجهت إلهى اإلثبهات ولهو كهان معهها 

 [(2)قهول ]لصال  عدم كون المال الخهاّ   هو المبيهع ، لوجه  القهول بتقهديم 

الميتري في المسأل  األُولى وإن كانت  نا، لُصول؛ متعدّدة؛ علهى مها ذكر ها 
لخيههار ، وعههدم حههدول العيهه  ، وصههّح  فههي اإليضههاح و ههي : لصههال  عههدم ا

القههبض بمعنههى خههروج البهها ع مههن ضههمان  ألّن لصههال  عههدم الخيانهه  مسههتند ا 

، نظيههر  (3)ظهههور حههال المسههلم ، و ههو وارد؛ علههى جميههع األُصههول العدميّهه  
 لصال  الّصح .

ولّمهها مهها ذكههره : مههن لصههال  صههّح  القههبض ، فلههم نتحقّههق معنا هها وإن 

ا ذكرنهها ، لكههن لصههال  الّصههح  ال تن ههع إلثبههات لههزوم فّسههرنا ا مههن قِبٌلهه  بمهه
 القبض.

ولّما دعوأ سقوط حّق الخيار فهي انّما تجهدي إذا كهان الخيهار المتّ هق 

علي  ألج  العي  كما فرضه  فهي الهدروس وإالّ فهأكثر الخيهارات مّمها لجمهع 
ال  على بقا   مع التل  ، مع لّن لصال  عدم سقوط الخيار ال تُثبت إالّ ثبوت  ،

وجهوب قبههول  هذه السههلع  إالّ مهن جههه  الهتالزم الههواقعي بينهمها. ولعههّ  نظههر 

 .(4)الدروس إلى ذلك 
__________________ 

 .289:  3( الدروس 1)

 .«ق»( لم يرد في 2)

 .«العمليّ »:  «ش»( في 3)

لكههن للنظههر فههي إثبههات لحههد المتالزمههين باألصهه  »زيههادة :  «ف»، و ههامش  «ش»( فههي 4)

 .«اآلخر مجال؛ ، كما نبّهنا علي  مراراً  الجاري في
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 وهو االختالف في المسقط ففيه أيضاً مسائل : (1) أّما الثانيو

 االولى

قههدّم منكههر العلههم ، فيثبههت  لههو اختل هها فههي علههم الميههتري بالعيهه  وعدمهه 

 الخيار.

 الثانية

علهى القهول بهأّن زواله   لو اختل ا في زوال  قب  علهم الميهتري لو بعهده
بعد العلم ال يُسق  األرش ب  وال الردّ ف ي تقديم مهدّعي البقهاء فيثبهت الخيهار 

ألصال  بقا   وعدم زوال  المسق  للخيار ، لو تقديم مدّعي عدم ثبوت الخيار 

ب  لو شرط  العلهم به  حهال وجهوده و هو غيهر ثابهٍت فاألصه  لهزوم ؛ ألّن سب
العقد وعدم الخيار ، وجهان ، لقوا ما األّول. والعبارة المتقدّم  مهن التهذكرة 

في سقوط الردّ بزوال العي  قب  العلم لو بعده قب  الردّ تومئ إلهى الثهاني  (2)

 ، فراجع.
ولو اختل ا بعد حدول عيٍ  جديٍد وزوال لحد العيبين فهي كهون الزا ه  

 ههو القههديم حتّههى ال يكههون خيههار؛ لو الحههادل حتّههى يثبههت الخيههار ، فمقتضههى 
القاعدة بقاء القهديم الموجه  للخيهار. وال يعارضه  لصهال  بقهاء الجديهد ؛ ألّن 

 بقاء الجديد ال يوج  بن س  سقوط الخيار إالّ من حيث
__________________ 

 .339في الص ح   «لّما األّول»( ِعدل؛ لقول  : 1)

 ليضاً. 325، وراجع الص ح   340( تقدّمت في الص ح  2)

االخهههههههههتالف فهههههههههي 
 مسق  الخيار :

لهههههههو اختل ههههههها فهههههههي 
علهههههههههم الميهههههههههتري 

 بالعي 

 لهههههههو اختل ههههههها فهههههههي
 العيههههههههههههههههههههه  زوال

قبهههههههههههههههه  علههههههههههههههههم 
الميهههههههههههههههههههههتري لو 

 بعده

لهههههههو اختل ههههههها فهههههههي 
كهههههون الزا ههههه   هههههو 
القههههههههههههههههههههههههههههههديم لو 

 الحادل
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استلزام  لزوال القديم ، وقد ثبت في األُصول : لّن لصال  عدم لحد الضدّين 

 .(1)ال يثبت وجود الضدّ اآلخر ليترتّ  علي  حكم  
عههن اليههافعي فههي مثلهه  التحههال  ، قههال : لههو لكههّن المحكههّي فههي التههذكرة 

نكت  بياٍ  بعين  ، ووجد نكت  قديم   (2)اشترأ عبداً وحدل في يد الميتري 

، ثّم زالت إحهدا ما ، فقهال البها ع : الزا له  القديمه  فهال ردّ وال لرش ، وقهال 
الميتري : ب  الحادث  وِلٌي الردّ ، قهال اليهافعي : يحل هان علهى مها يقهوالن ، 

ذا حل ا است اد البا ع بيمين  دفع الردّ واسهت اد الميهتري بيمينه  لخهذ األرش فإ
 ، انتهى. (3)

 الثالثة

غير المتّ ق عليه  ، فهادّعى البها ع حدوثه  عنهد  (4)لو كان عي ؛ ميا داً 

، يعنهي  (5)كالعيه  المن هرد الميتري والميتري سبق  ، ف هي الهدروس : لنّه  

لنّ  يحل  البا ع كما لو لم يكن سوأ  ذا العي  واختل ا فهي السهبق والتهأّخر. 
 ولعل  ألصال  عدم التقدّم.

 ويمكن لن يقال : إّن عدم التقدّم  نا، راجع؛ إلى عدم سب 
__________________ 

 .338و  60:  2( راجع فرا د األُصول 1)

 .«في يد الميتري في يده»:  «ق»، وفي  «في يده»:  «ش»وفي ( كذا في المصدر ، 2)

 .530:  1( التذكرة 3)

 .«ميا د؛ »:  «ش»( في 4)

 .289:  3( الدروس 5)

إذا ادّعهههههههى البههههههها ع 
حهههههههههدول العيههههههههه  
عنهههههههههد الميهههههههههتري 

 والميتري سبق 
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الخيههار ، ولّمهها  نهها فههال يرجههع إلههى ثبههوت المسههق  ، بهه  المسههق   ههو حههدول 

العيهه  عنههد الميههتري ، وقههد مههّر غيههر مههّرةٍ : لّن لصههال  التههأّخر ال يثبههت بههها 
عدم التقدّم الذي ال يثبت  (1)ول الحادل في الزمان المتأّخر ، وإنّما يثبت حد

 ب  التأّخر.

ثههّم قههال فههي الههدروس : ولههو ادّعههى البهها ع زيههادة العيهه  عنههد الميههتري 
ولنكر احتم  حل  الميتري ألّن الخيار متيقّن؛ والزيادة مو ومه ؛ ، ويحتمه  

 .(2)يد حل  البا ع إجراًء للزيادة مجرأ العي  الجد

لقول : قد عرفت الحكهم فهي العيه  الجديهد ولّن حله  البها ع فيه  محهّ  
 نظر.

ثّم ال بدّ من فر  المسأل  فيما لو اختل ا في مقداٍر مهن العيه  موجهوٍد 

المتّ ق علي  لنّ  كان متقهدّماً لو متهأّخراً. ولّمها إذا اختل ها  (3)زا ٍد على المقدار 
 قديم قول الميتري.في لص  الزيادة ، فال إشكال في ت

 الرابعة

لههو اختل هها فههي البههراءة قههدّم منكر هها ، فيثبههت الخيههار ؛ ألصههال  عههدمها 

 الحاكم  على لصال  لزوم العقد.
كتبهت »وربّما يتراءأ من مكاتب  جع ر بن عيسى خالف ذلك ، قهال : 

 " من المتا  يبا  في !: ُجعلت فدا، مالسالعلي إلى لبي الحسن 
__________________ 

 .«بها»زيادة :  «ش»( في 1)

 .289:  3( الدروس 2)

 .«المعيّن»، لو  «المتعيّن»كلم ؛ غير واضح  ، لعلّها :  «ق»( في 3)

لهههههههو اختل ههههههها فهههههههي 
 البراءة

مههههها يتهههههراءأ مهههههن 
مكاتبهههه  جع ههههر بههههن 

 عيسى
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ء من كّ  عيٍ  في  ، فإذا يزيد" فينادي علي  المنادي ، فإذا نادأ علي  : بري

ي ورضي  ولم يبٌق إالّ نقهد الهثمن فربّمها ز هد فيه  ، فهإذا ز هد اشتراه الميتر
في  ادّعى عيوباً ولنّ  لم يعلم بها ، فيقول ل  المنادي : قد بر ت منها ، فيقهول 

 ؟يصهدَّق فهال يجه  عليه  ، لم ال يصهدَّقلالميتري : لم لسمع البهراءة منهها ، 

 .(1) «الخبر .. لّن علي  الثمن السالمعلي فكت  
وعههن المحقّههق األردبيلههي : لنّهه  ال يلت ههت الههى  ههذا الخبههر لضههع   مههع 

 ، انتهى. (2)الكتاب  ومخال   القاعدة 

وما لبعد ما بين  وبين ما في الك ايه  : مهن جعه  الروايه  مؤيّهدة لقاعهدة 
 ا نظر.، وفي كّ ٍ منهم (3) «البيّن  على المدّعى واليمين على من لنكر»

وفهههي الحهههدا ق : لّن الم ههههوم مهههن مسهههاق الخبهههر المهههذكور : لّن إنكهههار 

الميتري إنّما وقع مدالس ً ؛ لعهدم رغبته  فهي المبيهع ، وإالّ فههو عهالم؛ بتبهّري 
 .(4)إنّما للزم  بالثمن من  ذه الجه   السالمعلي البا ع ، واإلمام 

منكهر له  فيمها بينهه  وفيه  : لّن مهراد السها   لهيا حكهم العهالم بهالتبّري ال

وبين هللا ، ب  الظها ر مهن سهياق السهؤال اسهتعالم مهن يقهدّم قوله  فهي ظها ر 
الير  من البا ع والميتري ، مع لّن حكهم العهالم بهالتبّري المنكهر له  مكهابرةً 

يصههدَّق لم ال ل»معلههوم؛ لكههّ  لحههٍد ، خصوصههاً للسهها   ، كمهها ييهههد بهه  قولهه  : 

 ورتي صدق  وكذب .الداّل على وضوح حكم ص «؟يصدَّق
__________________ 

 من لبواب لحكام العيوب. 8، الباب  420:  12( الوسا   1)

 .437:  8( مجمع ال ا دة 2)

 .94( ك اي  األحكام : 3)

 .91:  19( الحدا ق 4)

يههههههه  المحقّهههههههق مناق
االردبيلهههههههههههههههههههههههههههي 

 للمكاتب 
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واألولى توجي  الرواي  : بأّن الحكم بتقديم قول المنادي لجريهان العهادة 
ل عند البيع بالبراءة من العيوب على وجٍ  يسهمع  كهّ  مهن حضهر بنداء الدالّ 

لليراء ، فدعوأ الميتري مخال  ؛ للظا ر ، نظير دعوأ ال بن وال  ل  عهن 

 القيم  مّمن ال يخ ى علي  قيم  المبيع.
د بقي في الروايه  إشهكال؛ آخهر ؛ مهن حيهث إّن البهراءة مهن العيهوب عنه

نداء المنادي ال يجهدي فهي سهقوط خيهار العيه  ، به  يعتبهر وقوعه  فهي مهتن 

 العقد.
ويمكهن الت ّصههي عنهه  : إّمهها بههالتزام ك ايه  تقههدّم اليههرط علههى العقههد بعههد 

في باب اليروط. وإّما بدعوأ لّن نداء الدالّل  (1)وقو  العقد علي  ، كما تقدّم 

ن يرغ  في  لحد الحّضهار بقيمته  ، بمنزل  اإليجاب ؛ ألنّ  ال ينادي إالّ بعد ل
فينادي الدالّل ويقول : بعتك  ذا الموجود بكّ  عيٍ  ، ويكّرر ذلك مراراً من 

دون لن يتّم اإليجاب حتّى يتمّكن من إبىال  عند زيادة من زاد ، والحاص  : 

ٌجعٌ  نداءه إيجاباً للبيع. ولو لبيت إالّ عن لّن المتعارف في الدالّل كون ندا   
  إيجاب البيع ، لمكن دعوأ كون المتعارف في ذلهك الزمهان غيهر ذلهك ، قب

مع لّن الرواي  ال تصري  فيها بكون البراءة في النداء قب  اإليجاب ، كمها ال 

 يخ ى.
__________________ 

، و ههذا  ههو المناسهه  للترتيهه  الموجههود فههي  «كمهها يههأتي»:  «ش»، وفههي  «ق»( كههذا فههي 1)

يأتي متأخراً في الجهزء  «القول في اليروط»حيث إّن  «ق»ص  و ي النس  ، حتّى نسخ  األ

قبه   هذا  «القهول فهي اليهروط»كته   سهرهقدس، والظا ر لّن المؤلّه  ـ  11السادس الص ح  

 الموضو  ، ثّم حص  تقديم وتأخير في تنضيد األوراق.

 بالتحميد. «ق»ويؤيّد  ذا االستظهار بدل باب اليروط في نسخ  

 توجي  المكاتب 

إشهههههكال آخهههههر فهههههي 
المكاتبههههههه  والهههههههذّب 

 عن 
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 نا على ن ي العلم بالبراءة ؛ ألنّ  الموج  لسقوط الخيهار ال  ثّم الحل 

 انت اء البراءة واقعاً.

 الخامسة

لههو ادّعههى البهها ع رضهها الميههتري بهه  بعههد العلههم لو إسههقاط الخيههار لو 
م  ههذه تصههّرف  فيهه  لو حههدول عيههٍ  عنههده ، حلهه  الميههتري ؛ ألصههال  عههد

 األُمور.
ولو ُوجد في المعي  عي ؛ اختل ا في حدوث  وقِدٌِم  ، ف ي تقهديم مهدّعي 

الحدول ؛ ألصال  عدم تقدّم  كما تقدّم سابقاً في دعوأ تقهدّم العيه  وتهأّخره 
لو مدّعي عدم  ؛ ألصال  بقاء الخيار الثابت بالعقهد علهى المعيه  واليهك  (1)

ان الميتري ، فاألص  عدم وقهو  في سقوط  بحدول العي  اآلخر في ضم

 .. (2)العقد على السليم من  ذا العي  حتّى يضمن  الميتري 

 ، ففيه مسائل : (3)أّما الثال: و

 االولى

 وفي الدروس لو اختل ا في ال س  ، فإن كان الخيار باقياً فل  إنيا ه.
__________________ 

 .340 339( راجع الص ح  1)

 .«وجهان»، و و  «لو»ء جواب ( كذا في النس  ، وال يخ ى عدم مجي2)

 .339( و و االختالف في ال س  ، وراجع المقسم في الص ح  3)

لهههههو ادّعهههههى البههههها ع 
 رضههههههها الميهههههههتري
بالعيهههههه  لو سهههههها ر 

 المسقىات

االخهههههههههتالف فهههههههههي 
 ال س  :

لهههههههو اختل ههههههها فهههههههي 
ال سههههههههههه  وكهههههههههههان 

 ً  الخيار باقيا
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ٌمهْن ٌمِلهٌك »ولعلّه  لمها اشهتهر : مهن لّن  .(1)لنّ  يمكن جع  إقراره إنياًء 

ا لههو ادّعههى الههزوج الىههالق. ويههدّل عليهه  بعههض كمهه «شههيةاً ٌمِلههٌك اإلقههرار بهه 
األخبار الواردة فيمن لخبر بعتق مملوك  ثّم جاء العبد يدّعي الن ق  على ليتام 

  ذه القاعدة. (3)ء الكالم في وسيجي .(2)الرج  ولنّ  رقٌّ لهم 

يه  إلهى وإن كان بعد انقضاء زمان الخيار كما لو تل  العين افتقر مدّع
البيّن  ، ومع عدمها حل  اآلخر على ن ي علم  بال س  إن ادّعى علي  ِعْلٌمه  

 ب سخ .

ثّم إذا لم يثبت ال سه  فهه  يثبهت للميهتري المهدّعى لل سه  األرش لهةالّ 
وس : لنّه  يحتمه  وزاد في الهدر ؟يخرج من الحقّين ، لم ال ؛ إلقراره بال س 

لن يأخذ لقّ  األمهرين مهن األرش ومها زاد علهى القيمه  مهن الهثمن إن اتّ هق ؛ 

 ألنّ  بزعم  يستحّق استرداد الثمن وردّ القيم  ، فيقع التقا ّ 
__________________ 

 .286:  3( الدروس 1)

ذيه   95ح  ( لم نعثر على الخبر ، وقال السهيّد اليهزدي فهي حاشهيت  علهى الكتهاب فهي الصه 2)

لقههول الظهها ر لّن نظههره إلههى مهها ورد بهههذا »:  «ويههدلُّ عليهه  بعههض األخبههار»قههول المؤلهه  : 

المعنى فيمن لقهّر ببيهع مملوكه  ثهّم جهاء وادّعهى الرقيه  ، وإالّ فلهم نهٌر خبهراً فهي العتهق علهى مها 

ل ه " وص   بعد ال حص ، فيكون ل  " العتق" غلىاً مهن النسهخ  لو سههواً مهن القلهم بهدالً عهن 

البيع" ، ولّما ما لشرنا إلي  فهو الخبر عن محّمد بن عبد هللا الكا لي ، قال : قلت ألبهي عبهد هللا 

مهن لبهواب بيهع الحيهوان ، وفيه  حهديث  26، البهاب  53:  13، راجهع الوسها    «إل  .. : كان

 واحد.

 .«فرو »زيادة :  «ش»( في 3)

لههههههو كههههههان الخيههههههار 
 ً  منقضيا

اذا لههههههههههههم يثبههههههههههههت 
ال سههههههههههههه  فهههههههههههههه  
للميهههههههههههههههههههههههههههههتري 
المههههههههدّعي لل سهههههههه  

 االرش؟
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 ، انتهى. (2)التقديرين  ويبقى قدر األرش مستحقّاً على (1)في القيم  

 الثانية

بناًء على فوريّه  الخيهار ف هي  لو اختل ا في تأّخر ال س  عن لّول الوقت

تقديم مدّعي التأّخر ؛ ألصال  بقاء العقد وعدم حدول ال س  في لّول الزمهان 
 ، لو مدّعي عدم  ؛ ألصال  صّح  ال س  ، وجهان.

ولو كان منيأ النزا  االختالف في زمان وقو  العقد مع االتّ اق علهى 
زمان ال س  ، ف ي الحكهم بتهأّخر العقهد لتصهحي  ال سه  وجه ؛ ، يُضهعّ  بهأّن 

لصههال  تههأّخر العقههد الراجعهه  حقيقهه ً إلههى لصههال  عههدم تقدّمهه  علههى الزمههان 

 الميكو، وقوع  في  ال يُثبت وقو  ال س  في لّول الزمان.
المسههأل  نظيههر مهها لههو ادّعههى الههزوج الرجههو  فههي عههدّة المىلّقهه  و ههذه 

 وادّعت  ي تأّخره عنها.

 الثالثة

ُسهمع  لو ادّعى الميتري الجه  بالخيهار لو ب وريّته  بنهاًء علهى فوريّته 

لخيهار فهال قول  إن احتُم  في حقّ  الجه  ، ل ص . وقد ي ّص  بين الجه  با
يعذر إالّ إذا نيأ في بلٍد ال يعرفون األحكام والجه  بال وريّه  فيعهذر مىلقهاً ؛ 

 ألنّ  مّما يخ ى على العاّم .
__________________ 

 .«قدر القيم »والمصدر :  «ش»( في 1)

 .287:  3( الدروس 2)

لهههههههو اختل ههههههها فهههههههي 
تههههأّخر ال سهههه  عههههن 

 لّول الوقت

لهههههههههههههههو ادّعهههههههههههههههى 
الميههههههتري الجههههههه  
بالخيههههههههههههههههههههههههههار لو 

 ب وريّت 
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 القول في ماهيّة العيب

 وذلر بعض أفراده

و  «العي »علّق؛ في الروايات على م هوم اعلم لّن حكم الردّ واألرش م

 .«العوار»
ولّمها العيه  ، فالظها ر مهن  .(1)لّما العوار ، ف ي الصحاح : لنّ  العيه  

الل   والعرف : لنّ  النقص عن مرتب  الصّح  المتوّسى  بينه  وبهين الكمهال. 
ء لهو ُخلّهي لفهراد اليهي ما يقتضهي  لصه  الما يّه  الميهترك  بهين»فالصّح  : 

 ، والعي  والكمال يلحقان ل  ألمٍر خارجٍ عن . «وطبعٌ 

مههن الخههارج ، كمقتضههى حقيقهه   (2)ء قههد يُعلههم ثههّم مقتضههى حقيقهه  اليههي
الحيوان األناسي وغيره فإنّ  يعلم لّن العمى عي ؛ ، ومعرف  الكتاب  في العبهد 

مال؛ فيهما. وقد يستكيه  ذلهك بمالحظه  لغله  األفهراد ، والىب  في األم  ك

ء يكيه  عهن كونه  مقتضهى الما يّه  فإّن وجود ص ٍ  في لغله  لفهراد اليهي
 الميترك  بين لفراده ، وكون التخلّ  في النادر لعارٍ .

 و ذا وإن لم يكن مّىرداً في الواقع ؛ إذ كثيراً ما يكون لغل 
__________________ 

 .«عور»، مادة  761:  2 ( الصحاح1)

 .«يعرف»:  «ش»( في 2)

 «العههههههوار»معنههههههى 
 «العي »و 

مههههههههها يعلهههههههههم بههههههههه  
مقتضههههههههى حقيقهههههههه  

 الييء
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األفراد متّص  ً بص ٍ  ألمٍر عارضّيٍ لو ألُموٍر مختل هٍ  ، إالّ لّن بنهاء العهرف 
والعههادة علههى استكيههاف حههال الحقيقهه  عههن حههال لغلهه  األفههراد ؛ ومههن  نهها 

ثبهوت صه ٍ  ل هرٍد مهن مالحظه  لغله  استمّرت العهادة علهى حصهول الظهّن ب

االسهتدالل به  علهى  (1)ء في لغل  األفراد ال يمكن األفراد ، فإّن وجود اليي
وجوده في فرٍد غير ا ؛ الستحال  االستدالل ولو ظنّاً بالجز ي على الجز ي 

، إالّ لنّ  يستدّل من حال األغل  على حهال القهدر الميهتر، ، ثهّم يسهتدّل مهن 

 ال رد الميكو،.ذلك على حال 
 (2)إذا عرفت  ذا تبيّن لهك الوجه  فهي تعريه  العيه  فهي كلمهات كثيهٍر 

، و هههو مههها يقتضهههي  الِخلقههه   «الخهههروج عهههن المجهههرأ الىبيعهههي»مهههنهم ب 

األصهليّ . ولّن المهراد بالخلقه  األصهليّ  : مهها عليه  لغله  لفهراد ذلهك النههو  ، 
لنقص فهو عي ؛ ، وما خرج عن  بالمزيّ  فهو كمال؛ ولّن ما خرج عن ذلك با

، فالضيع  إذا لوحظت من حيث الخراج فما علي  لغل  الضهيا  مهن مقهدار 

الخههراج  ههو مقتضههى طبيعتههها ، فزيههادة الخههراج علههى ذلههك المقههدار عيهه ؛ ، 
 ونقص  عن  كمال؛ ، وكذا كونها مورد العساكر.

ثههّم لههو تعههار  مقتضههى الحقيقهه  األصههليّ  وحههال لغلهه  األفههراد الّتههي 

ء بحقيقهٍ  ثانويّهٍ  يستدّل بها على حال الحقيق  عرفاً ُرّج  الثهاني وُحكهم لليهي
اعتباريٍّ  يُعتبر الصّح  والعي  والكمال بالنسب  إليها. ومن  نا ال يُعهدّ ثبهوت 

 قيقتها ال تقتضي ذلك ،الخراج على الضيع  عيباً مع لّن ح
__________________ 

 .«وإن لم يمكن»:  «ش»( في 1)

، والحههدا ق  323 322:  4، وراجههع جههامع المقاصههد  72:  2( مههنهم العالمهه  فههي القواعههد 2)

 .610:  4، وم تاح الكرام   113:  19

استكيهههههههاف حهههههههال 
الحقيقهههههههههههه  عههههههههههههن 
حهههههههههههههال لغلههههههههههههه  

 األفراد

 المهههههههههههههههراد بهههههههههههههههـ
الخلقهههههههههههههههههههههههههههههههه  »

 «االصليّ 

لههههههههههههو تعههههههههههههار  
مقتضههههههى الحقيقهههههه  
االصههههههههليّ  وحههههههههال 

 ل  االفراداغ
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ء؛ عههر  لغلهه  األفههراد فصههار مقتضههى الحقيقهه  الثانويهه  ، وإنّمهها  ههو شههي

يحصه  إالّ بزيهادة الخهراج علهى مقتضهى األغله . ولعهّ   هذا  هو  فالعي  ال
به  عهدم الخهالف بيهنهم فهي لّن الثيبوبه  ليسهت  (1)الوج  في قهول كثيهٍر مهنهم 

 عيباً في اإلماء.

وقهههد يهههنعكا األمهههر فيكهههون العيههه  فهههي مقتضهههى الحقيقههه  األصهههليّ  ، 
 ؛ فهي الكبيهر ؛ من مقتضى الحقيقه  الثانويه  ، كال ُل ه  فإنّهها عيه (2)والصّح  

لكونها مخال  ً لما عليه  األغله . إالّ لن يقهال : إّن ال ُل ه  بن سهها ليسهت عيبهاً 

إنّمهها العيهه  كههون األغلهه  مههورداً للخىههر بختانهه  ؛ ولههذا اخههتّص  ههذا العيهه  
 بالكبير دون الص ير.

ويمكن لن يقال : إّن العبرة بالحقيق  األصليّ  والنقص عنهها عيه ؛ وإن 

األغل  ، إالّ لّن حكم العي  ال يثبت مع إطالق العقد حينةهٍذ ؛ كان على طبق 
ألنّ  إنّما يثبت من جه  اقتضاء اإلطالق لاللتهزام بالسهالم  ، فيكهون كمها لهو 

التزم  صريحاً في العقد ، فإذا فُر  األغل  علهى خهالف مقتضهى الحقيقه  

براءة مهن األصليّ  لم يقتض اإلطالق ذلك ب  اقتضى عكس  ، لعني التزام ال
ل؛ علههى التههزام  ذلههك الههنقص. فههإطالق العقههد علههى الجاريهه  بحكههم ال لبهه  منههزَّ

 البراءة من عي  الثيبوب  ، وكذا ال ُل   في الكبير ، فهي
__________________ 

 2، والعالّمه  فهي القواعهد  126، والمختصر النافع :  37:  2( منهم : المحقّق في اليرا ع 1)

مع ادّعا   عدم الخهالف  480:  1  ، وال اض  اآلبي في كي  الرموز ، وغيره من كتب 73: 

 .276:  23، والجوا ر  618:  4بين األصحاب ، راجع ت صي  األقوال في م تاح الكرام  

 .«إلى»ب  «من»مع تبدي   «بالخروج»زيادة :  «ش»( في 2)
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إالّ لّن  ليضاً عي ؛ في الكبير لكهون العبهد معهها مهورداً للخىهر عنهد الختهان ،

ال ال  في المجلوب من بالد الير، لّما كان  هي ال ل ه  لهم يقهتض اإلطهالق 
التههزام سههالمت  مههن  ههذا العيهه  ، بهه  اقتضههى التههزام البهها ع البههراءة مههن  ههذا 

 العي .

، وقههول العالّمهه  قههدس  «إّن الثيبوبهه  ليسههت عيبههاً فههي اإلمههاء»فقههولهم : 
ال يبعهد  (1) « فهي الكبيهر المجلهوبإّن ال ُل ه  ليسهت عيبهاً »سّره في القواعهد : 

إرادتهم ن ي حكم العي  من الردّ واألرش ، ال ن ي حقيقته . ويهدّل عليه  ن هي 

، مهع لنّه  فهي التحريهر  (2)الخالف في التحرير عن كون الثيبوب  ليست عيبهاً 
اختار األرش مع اشتراط البٌكارة ، مع لنّ  ال لرش في تخلّ   (4)والتذكرة  (3)

 خالٍف ظا ر. اليرط بال

الميتري البٌكارة والختهان ، فإنّه  يثبهت  (5)وتظهر الثمرة فيما لو شرط 
على الوج  الثاني حكم العي  من الردّ واألرش ؛ لثبوت العي  ، غاي  األمر 

عدم ثبوت الخيار مع اإلطالق ؛ لتنّزل  منزل  تبّري البها ع مهن  هذا العيه  ، 

ت حكههم العيهه . ولّمهها علههى الوجهه  فههإذا زال مقتضههى اإلطههالق باالشههتراط ثبهه
 األّول ، فإّن االشتراط ال ي يد إالّ خيار تخلّ  اليرط دون األرش.

__________________ 

وعهدم الختهان »: ـ  ، والعبارة منقول  بالمعنى ، فإنّ  قال عند عهدّ العيهوب 73:  2( القواعد 1)

 .«في الكبير ، دون الص ير واألم  والمجلوب من بالد الير،

 .182:  1( التحرير 2)

 .186:  1( التحرير 3)

 .539:  1( التذكرة 4)

 .«اشترط»:  «ش»( في 5)
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لكّن الوج  السابق لقوأ ، وعلي  فالعي  إنّما يوج  الخيار إذا لم يكهن 

غالباً فهي لفهراد الىبيعه  بحسه  نوعهها لو صهن ها ، وال لبه  الصهن يّ  مقدّمه ؛ 
بوب  في الص يرة ال يهر المجلوبه  عيه ؛ ؛ على النوعيّ  عند التعار  ، فالثي

 ألنّها ليست غالب ً في صن ها وإن غلبت في نوعها.

ء مهن حيههث ثهّم إّن مقتضههى مها ذكرنهها دوران العيه  مههدار نقهص اليههي
ّي ناقص؛ في ن س  عنوان  مع قىع النظر عن كون  ماالً ، فإّن اإلنسان الخص

وإن فُر  زيادت  من حيث كون  ماالً ، وكذا الب ه  الخصهّي حيهوان؛ نهاقص؛ 

وإن كان زا داً من حيث الماليّه  علهى غيهره ؛ ولهذا ذكهر جماعه ؛ ثبهوت الهردّ 
 .(1)دون األرش في مث  ذلك 

فههي العيهه   ههو الههنقص المههالي ، ويحتمهه  قويّههاً لن يقههال : إّن المنههاط 

فالنقص الٌخلقي ال ير الموج  للهنقص كالخصهاء ونحهوه لهيا عيبهاً ، إالّ لّن 
الً علهى إقهدام  ال ال  في لفراد الحيوان لّما كان عدم  كهان إطهالق العقهد منهزَّ

مع عدم  ذا النقص اعتماداً على األص  وال لبه  ،  (2)ء الميتري على اليي

بمنزلهه  شههرٍط اشههترط فههي العقههد ، ال يوجهه  تخلّ هه  إالّ فكانههت السههالم  عنهه  
 خيار تخلّ  اليرط.

وتظهر الثمرة في طرّو موانع الردّ بالعيه  بنهاًء علهى عهدم منعهها عهن 

الهردّ بخيههار تخلّهه  اليهرط ، فتأّمهه . وفههي صههورة حصهول  ههذا الههنقص قبهه  
 ّول بناًء على إطالقالقبض لو في مدّة الخيار ، فإنّ  مضمون؛ على األ

__________________ 

فهي الموضهع الثهاني مهن الموضهعين اللهذين يسهق  فيهمها  318( كما تقدّم عنهم في الصه ح  1)

 .614 613:  4األرش دون الردّ ، وراجع م تاح الكرام  

 .«اليراء»:  «ءاليي»بدل  «ش»( في 2)

 هههه  العيهههه  يههههدور 
مههههههههههدار الههههههههههنقص 
المهههههههالي لو نقهههههههص 
اليههههيء مههههن حيههههث 

 عنوان ؟

المحتمههههههههه  قويّههههههههههاً 
لّن المنهههههههههاط  هههههههههو 

 النقص المالي

الثمههههههههههههههرة فههههههههههههههي 
 المسأل 
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ثهاني فإنّه  ال دليه  علهى كلماتهم : لّن العي  مضمون؛ على البها ع ، بخهالف ال

لّن فقد الص   الميترط  قب  القبض لو في مدّة الخيار مضهمون؛ علهى البها ع 
 ، بمعنى كون  سبباً للخيار.

 وللنظر في كال شقّي الثمرة مجال.

لكون الخيار  نا خيار العي  بما في مرسل  السهيّاري  (1)وربّما يستدّل 
ابن لبي ليلى ، حيث قدّم إلي  رج ؛ خصماً له  ، فقهال : إّن  (2)  الحاكي  لقضيّ 

شعراً ، وزعمهت  (3) ذا باعني  ذه الجاري  فلم لجد على ركبها حين كي ها 

لنّ  لم يكن لها قّ  ، فقال ل  ابهن لبهي ليلهى : إّن النهاس ليحتهالون لههذا بالحيه  
ي إن كهان عيبهاً فهاقض فقال ل  : ليّها القاضه ؟حتّى يذ بوه ، فما الذي كر ت

حتّهى لخههرج إليهك فهإنّي لجهد لذأ فههي بىنهي ، ثهم دخه  بيتهه   (4)لهي به  ، قهال 

ٍء وخههرج مههن بههاٍب آخههر ، فههأتى محّمههد بههن مسههلم الثق ههي ، فقههال لهه  : لّي شههي
فهي المهرلة ال يكهون علهى ركبهها شهعر؛ ،  السهالمعلي تروون عهن لبهي جع هر 

ً ل م : لّمها  هذا نّصهاً فهال لعرفه  ، ولكهن فقال ل  محّمد بهن مسهل ؟يكون  ذا عيبا

،  وسهلموآل علي هللاصلىحدّثني لبو جع ر عهن لبيه  ، عهن آبا ه  ، عهن النبهي 
فقهال له  ابهن  «كّ  ما كان في لص  الِخْلقه  فهزاد لو نقهص فههو عيه ؛ »قال : 

 .(5)فرجع إلى القوم فقضى لهم بالعي   !لبي ليلى : حسبُك  ذا
__________________ 

 .243:  23راجع الجوا ر  (1)

 .«لقّص »:  «ش»( في 2)

 ، كما في الوسا  . «كي تها»( كذا في النس  ، والصواب : 3)

 .«فاصبر»زيادة :  «ش»( في 4)

 ، الباب األّول من لحكام العيوب ، وفي  حديث واحد. 410:  12( الوسا   5)

مرسههههههل  السههههههيّاري 
 في المقام
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فههإّن ظههها ر إطههالق الروايههه  المؤيَّهههد ب هههم ابهههن مسهههلم مههن حيهههث ن هههي 
نصوصيّ  الرواي  في تلهك القضهيّ  الميهعر بظهور ها فيهها ، وفههم ابهن لبهي 

ليلى من حيث قول  وعمل  كون مجّرد الخروج عهن المجهرأ الىبيعهي عيبهاً 
وإن كان مرغوباً فال ينقص ألج  ذلك من عوض  ، كما يظههر مهن قهول  (1)

 ، وتقرير الميتري ل  في ردّه. «إل  .. إّن الناس ليحتالون»لبي ليلى : ابن 

 لكّن اإلنصاف : عدم دالل  الرواي  على ذلك.

لّمهها لّوالً : فهه ّن ظهها ر الحكايهه  لّن ردّ الميههتري لههم يكههن لمجههّرد عههدم 
ن مرٍ  في العضو لو اليعر ب  لكونها في لص  الخلق  كذلك ، الكاش  ع

لهم لجهد »في لص  المزاج ، كما يدّل علي  عدم اكت ا   في عذر الردّ بقول  : 

 .«لنّ  لم يكن لها ق ُّ »حتّى ضّم إلي  دعواه  «على ركبها شعراً 
ال  «إّن النهاس ليحتهالون فهي ذلهك حتّهى يهذ بوه»وقول ابهن لبهي ليلهى : 

  ، وإنّمها  هي م الىه ؛ يدّل على مخال   الميتري في كي  ذلك عن المهر

عليهه  ت ّصههياً عههن خصههومت  ، لعجههزه عههن حكمههها ، وإالّ فاالحتيههال إلذ ههاب 
ء؛ مرغوب؛ في  ، كمها شعر الرك  ال يدّل على لّن عدم  في لص  الخلق  شي

لّن احتيالهم إلذ اب شعر الرلس ال يدّل على كون عدم  من لصهل  لقٌهٌر ٍ لو 

 شبه  لمراً مرغوباً في .
  ، فالثابت من الرواي   و كون عهدم اليهعر علهى الركه  مّمها وبالجمل

يُقىههع لو يُحتمهه  كونهه  ألجهه  مههرٍ  عيبههاً. وقههد ُعههدّ مههن العيههوب الموجبهه  

  و لدون من ذلك. (2)ل رش ما 
__________________ 

ً »:  «ق»( في 1)  .«غالبا

 .«بما»:  «ق»ومحتم   «ش»( في 2)

ظههههههها ر المرسهههههههل  
كههههههههههههون مجههههههههههههّرد 
الخههههههههههروج عههههههههههن 
المجهههههههههههههههههههههههههههههههرأ 

 ً  الىبيعي عيبا

االنصههههههههاف عههههههههدم 
داللهههههههههه  الروايهههههههههه  

 على ذلك



 5كتاب المكاس  / ج   ...........................................................................  362

إنّمهها يههراد بهه  بيههان  «فهههو عيهه ؛ »:  سههالمالعلي ولّمهها ثانيههاً : فهه ّن قولهه  

موضو  العي  توطة ً لثبوت لحكام العي  ل  ، وال ال  اليا ع المتبادر فهي 
األذ ههان  ههو ردّ المعيههوب ؛ ولههذا اشههتهر : كههّ  معيههوٍب مههردود؛. ولّمهها بههاقي 

لحكام العي  وخياره مث  عدم جواز ردّه بىرّو موانهع الهردّ بخيهار العيه  ، 

 ً علههى البهها ع قبهه  القههبض وفههي مههدّة الخيههار فههال يظهههر مههن  وكونهه  مضههمونا
 الرواي  ترتّبها على العي  ، فتأّم .

الرواي  ال تدّل على الزا د عما يدّل عليه  العهرف ؛  (2): ف ّن  (1)وثالثاً 

ألّن المراد بالزيادة والنقيص  على لص  الخلق  ليا مىلق ذلك قىعاً ، فهإّن 
والىهب   (3)دّة بصر العبد لو تعلّمهما للصهنع  زيادة شعر رلس الجاري  لو ح

، وكذا نقص العبد بالختان وحلق الهرلس لهيا عيبهاً قىعهاً ، فتعهيّن لن يكهون 

ء مهن حيهث اآلثهار المراد بها الزيهادة والنقيصه  المهوجبتين لهنقٍص فهي اليهي
والخواّ  المترتّب  عليه  ، والزم ذلهك نقصه  مهن حيهث الماليّه  ؛ ألّن المهال 

 ول في مقاب  األموال بقدر ما يترتّ  عليها من اآلثار والمنافع.المبذ

: لههو سههلّمنا مخال هه  الروايهه  للعهرف فههي معنههى العيهه  ، فههال  (4)ورابعهاً 
ينهض لرفع اليد بها عن العرف المحكَّم في مثه  ذلهك لهوال الهنّص المعتبهر ، 

 ، فافهم. (5)ال مث   ذه الرواي  الضعي   باإلرسال والمرِس  
__________________ 

ً »:  «ش»( في 1)  .«ولّما ثالثا

 .«لنّ »:  «ف نّ »بدل  «ق»و  «ف»( في 2)

 .«للصي  »:  «ق»ومحتم   «ش»( في 3)

 .«ولّما رابعاً ف نا»:  «ش»( في 4)

 .«ش»في  «والمرِس »( لم ترد 5)
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فهي التحريهر وقهد ظههر مّمها ذكرنها : لّن األولهى فهي تعريه  العيه  مها 
والقواعد : من لنّ  نقص؛ فهي العهين ، لو زيهادة؛ فيهها تقتضهي النقيصه  الماليّه  

ولعلّ  المراد بما في الرواي  كما عرفت ومراد كّ  من  .(1)في عادات التجار 

وبالجمل  كّ  ما زاد لو نقص »عبّر بمثلها ؛ ولذا قال في التحرير بعد ذلك : 
ر إلدراج النقص الموج  لبذل الزا د لبعض والقيد األخي .«عن لص  الخلق 

 األغرا  ، كما قد يقال ذلك في العبد الخصّي.

وال ينافي  ما ذكره في التحرير : من لّن عدم اليهعر علهى العانه  عيه ؛ 
؛ ألنّ  مبنيٌّ على ما ذكرنا في الجواب األّول عن الرواي   (2)في العبد واألم  

في العضو لو المزاج ، ال على لنّه  ال  : من لّن ذلك كاش ؛ لو مو م؛ لمرٍ  

 يعتبر في العي  النقيص  الماليّ .
وفي التذكرة بعد لخذ نقص الماليّ  في تعري  العي  ، وذكر كثيٍر مهن 

: والضهاب  لنّهه  يثبهت الهردّ بكههّ  مها فهي المعقههود عليه  مهن مههنقّص ـ  العيهوب

ال اله  فهي القيم  لو العين نقصاً ي وت به  غهر ؛ صهحي ؛ بيهرط لن يكهون 
 ، انتهى كالم . (3)لمثال المبيع عدم  

حيهث لهم يجعه  ذلهك تعري هاً للعيه  ، به  لمها يوجه  الهردّ  !وما لحسهن 

فيدخ  في  مث  خصاء العبد ، كما صّرح ب  في التذكرة معلّهالً بهأّن ال هر  
قد يتعلّق بال حوليّ  وإن زادت قيمت  باعتباٍر آخر ، وقد دخ  الميهتري علهى 

 ويخرج من  مث  الثيبوب  وال ُل   في المجلوب. .(4)م  ، انتهى ظّن السال
__________________ 

 ، والعبارة من التحرير. 72:  2، والقواعد  182:  1( التحرير 1)

 .«عدم اليعر على العان  في الرج  والمرلة عي »، وفي  :  182:  1( التحرير 2)

 .540:  1( التذكرة 3)

 .538:  1( التذكرة 4)

األولهههههههههههههى فهههههههههههههي 
 تعري  العي 
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،  (1)ولعّ  من عّمم العي  لما ال يوج  نقص المالي  كمها فهي المسهالك 

لراد به  مجهّرد موجه  الهردّ ، ال العيه  الهذي يترتّه  عليه   (2)وعهن جماعهٍ  
، كسههقوط خيههاره بتصههّرٍف لو  (3)كثيههر؛ مههن األحكههام وإن لههم يكههن فيهه  لرش؛ 

 حدول عيٍ  وغير ذلك.

عههن تعليههق اإلرشههاد ، حيههث وعليهه  يبتنههي قههول جههامع المقاصههد ، كمهها 
بقولهه  :  «يوجهه  نقههص الماليّهه »: لّن الههالزم تقييههد قههول العالّمهه  :  (4)ذكههرا 

« ً ؛ ألّن المسههت اد مههن ذكههر بعههض  (5)لينههدرج مثهه  الخصههاء والٌجههّ   «غالبهها

األمثل  لّن الكالم في موجبات الردّ ، ال خصو  العي . ويدّل على ذلك لنّ  
ً كوٌن عدم الختان في »قيّد  ب  «الكبيهر المجلهوب مهن بهالد اليهر، لهيا عيبها

؛ إذ ظا ره لنّ  مع عدم العلهم عيه ؛ ، فلهوال لنّه  لراد  «علم الميتري بجلب »

بالعي  مىلق ما يوج  الردّ لم يكن معنهًى لهدخ  علهم الميهتري وجهله  فهي 
 ذلك.

__________________ 

 .290:  3( المسالك 1)

و ههو قضههي  »عههن الميسههيّ  ، وقههال :  611:  4الكرامهه  ( حكههاه السههيد العههاملي فههي م تههاح 2)

 إطالق المقنع  والنهاي  والمبسوط والخالف والمراسم وفق  القرآن للراونهدي والوسهيل  وال نيه 

..». 

 .«ش»في  «وإن لم يكن في  لرش»( لم ترد عبارة 3)

 .«ذكر»:  «ش»( في 4)

 والعبارة ل ّول. 262:  (مخىوط)وحاشي  اإلرشاد  323:  4( جامع المقاصد 5)
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 الكالم في بعض أفراد العيب

 مسكلة

ال إشكال وال خالف في كون المر  عيباً ، وإطهالق كثيهٍر وتصهري  

ييم  ُحّمى يوٍم ، بهأن يجهده فهي يهوم البيهع قهد عهر  له  الُحّمهى  (1)بعضهم 
 وإن لم يكن نوب  ل  في األُسبو .

ة : الُجههذام والبٌههٌر  والعٌٌمههى والعٌههٌور والعٌههٌرج والقٌههْرن قههال فههي التههذكر
والصههٌمم والٌخههٌرس عيههوب؛ إجماعههاً. وكههذا لنههوا   (2)وال ٌتْههق والرتٌههق والقٌههٌر  

المر  ، سواًء استمّر كما في الممرا  ، لو كان عارضاً ولو ُحّمهى يهوٍم. 

ي الهردّة لو واإلصبع الزا هدة والٌحهٌول والٌحهٌو  والسهبٌ  واسهتحقاق القته  فه
القصا  والقىع بالسرق  لو الجناي  واالستسهعاء فهي الهدين عيهوب؛ إجماعهاً 

(3). 

ثّم إّن عدّ ُحّمى اليوم المعلوم كونها ُحّمى يوٍم يزول في يوم  وال يعود 
مبنههيٌّ علههى عههدِّ موجبههات الههردِّ ال العيههوب الحقيقيّهه  ؛ ألّن ذلههك لههيا ُمنقِّصههاً 

 للقيم .
__________________ 

، واليههيد فهي الهدروس  72:  2، والعالّم  فهي القواعهد  37:  2( مث  المحقّق في اليرا ع 1)

3  :281. 

 .«الصر »:  «ق»( في محتم  2)

 .540:  1( التذكرة 3)

عههههههههههدم الخههههههههههالف 
فهههههههههههههههي كهههههههههههههههون 

 ً  المر  عيبا
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:  (2)، وفهي المسهالك  (1)كمها صهّرح به  جماعه ؛  الٌحبٌ  عي ؛ في اإلمهاء

فههي مسههأل  ردّ الجاريهه  الحامهه  بعههد الههوطء. ويههدّل عليهه  اإلجمهها  عليهه  ، 

وعلّل  في التذكرة باشهتمال  علهى ت ريهر  .(3)األخبار الواردة في تلك المسأل  
 ذا مع عدم كهون الحمه  للبها ع ، وإالّ  .(4)الن ا لعدم يقين السالم  بالوضع 

يّتهها فاألمر لوض . ويؤيّده عجهز الحامه  عهن كثيهٍر مهن الخهدمات وعهدم قابل
 لالستيالد إالّ بعد الوضع.

لّما في غير اإلماء من الحيوانهات ، ف هي التهذكرة : لنّه  لهيا بعيهٍ  وال 

 زيادة؛ في المبيع إن قلنا بدخول الحم  في [(5)ذلك ]يوج  الردّ ب  
__________________ 

، والسهيد العهاملي فهي  281:  3يهيد في الدروس ، وال 540:  1( مث  العالم  في التذكرة 1)

 .622:  4م تاح الكرام  

 .288 287:  3( المسالك 2)

 من لبواب العيوب. 5، الباب  417 415:  12( راجع الوسا   3)

 .540:  1( التذكرة 4)

 .«ق»( لم يرد في 5)

الٌحبٌههههه  عيههههه ؛ فهههههي 
 اإلماء

الحبههههه  فهههههي غيهههههر 
االمهههههههههههههاء مهههههههههههههن 

 الحيوانات
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ا بيع الحام  ، كما  و مذ   اليي  ، وقال بعض اليافعيّ  : يهردّ به  ، ولهي

 ، انتهى. (1)ٍء بيي
كون  عيباً وإن قلنها بهدخول الحمه  فهي بيهع  [(2)الثاني ]ورّج  المحقّق 

الحام  ؛ ألنّ  وإن كان زيادةً من وجٍ  ، إالّ لنّ  نقيص ؛ من وجٍ  آخهر ، لمنهع 

 .(3)االنت ا  بها عاجالً ، وألن  ال يؤمن عليها من لداء الوضع إلى الهال، 
ما اختاره في التهذكرة ؛ لعهدم الهنقص فهي  (4)  واألقوأ على قول اليي

الماليّ  بعد كون  زيادةً مهن وجهٍ  آخهر ، ولداء الوضهع إلهى الههال، نهادر؛ فهي 

الحيوانات ال يعبأ ب . نعم ، عدم التمّكن من بعهض االنت اعهات نقهص؛ يوجه  
 الخيار دون األرش ، كوجدان العين مستأجرةً.

وكيهه  كههان ، فمقتضههى كههون الحمهه  عيبههاً فههي اإلمههاء لنّهه  لههو حملههت 

سواًء  (5)الجاري  المعيب  عند الميتري لم يجز ردّ ا ؛ لحدول العي  في يده 
نقصت بعد الوالدة لم ال ، ألّن العي  الحادل مهانع؛ وإن زال ، علهى مها تقهدّم 

 .(6)من التذكرة 

 فحبلت وولدت في يد (7)وفي التذكرة : لو كان المبيع جاري ً 
__________________ 

 .540:  1( التذكرة 1)

 .«ق»( لم يرد في 2)

 .331:  4( جامع المقاصد 3)

 ( و و دخول الحم  في بيع الحام .4)

 ، و و سهو. «في يد ا»:  «ق»( في 5)

 .307( تقدّم في الص ح  6)

 .«معيب »زيادة :  «ش»( في 7)

لههههههههههههههو حملههههههههههههههت 
الجاريههههههه  المعيبههههههه  

 تريعند المي
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ة سق  الهردّ بالعيه  القهديم وكهان له  األرش ، الميتري ، فإن نقصت بالوالد

وإن لم تنقص فاألولى جواز ردّ ا وحد ا من دون الولد إلهى لن قهال : وكهذا 
، فإن نقصت بهالوالدة فهال ردّ  (1)حكم الدابّ  لو حملت وولدت عند الميتري 

 ، انتهى. (3)ألنّ  للميتري  [(2)دون ولد ا ]، وإن لم تنقص ردّ ا 

: لهههو اشهههترأ جاريههه ً لو بهيمههه ً حههها الً فحبلهههت عنهههد  وفهههي مقهههاٍم آخهههر
، وإن لم تنقص لو كان الحم  في يد  (4)الميتري فإن نقصت بالحم  فال ردّ 

 ، انتهى. (5)البا ع فل  الردّ 

وفهههي الهههدروس : لهههو حملهههت إحهههدا ما يعنهههي الجاريههه  والبهيمههه  عنهههد 
م تهنقص بالحمه  لو الميتري ال بتصّرف  فالحم  ل  ، فإن فسٌ  ردَّ االمَّ مها له

الههوالدة. وظهها ر القاضههي : لن الحمهه  عنههد الميههتري يمنههع الههردّ ، ألنّهه  إّمهها 

 ، انتهى. (6)ب عل  لو إ مال المراعاة حتّى ضربها ال ح  ، وكال ما تصّرف؛ 
 لكن صّرح في المبسوط باستواء البهيم  والجاري  في لنّ  إذا حملت

__________________ 

 .«حملت عند الميتري وولدتلو »:  «ش»( في 1)

 والمصدر. «ش»( من 2)

 .532:  1( التذكرة 3)

لو اشترأ جاري ً حا الً لو بهيمه ً حها الً فحبلهت ، ثهّم »والمصدر  كذا :  «ش»( العبارة في 4)

اّطلههع علههى عيهه  ، فههإن نقصههت بالحمهه  فههال ردّ إن كههان الحمهه  فههي يههد الميههتري ، وبهه  قههال 

 .«اليافعي

 .532:  1( التذكرة 5)

 .«ولطلق القاضي»، وفي  :  285:  3( الدروس 6)
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إحدا ما عند الميتري وولهدت ولهم تهنقص بهالوالدة فوجهد فيهها عيبهاً ردَّ االمَّ 

 .(1)دون الولد 
وظهها ر ذلههك كلّهه  خصوصههاً نسههب  منههع الههردّ إلههى خصههو  القاضههي 

وخصوصاً مع اسهتدالل  علهى المنهع بالتصهّرف ، ال حهدول العيه  تسهالمهم 

لّن الحم  الحادل عند الميتري في األم  ليا في ن س  عيباً ب  العي   على
بههالوالدة. و ههذا مخههال ؛ ل خبههار المتقدّمهه  فههي ردّ  (2) ههو الههنقص الحاصهه  

، ولإلجمهها  المتقههدّم عههن  (3)الجاريهه  الحامهه  الموطههوءة مههن عيهه  الٌحبٌهه  

الشهتمال  علهى  عيبهاً يُهردّ منه  (5)، وتصري   ؤالء بكون الحم   (4)المسالك 
 الت رير بالن ا.

والجمههع بههين كلمههاتهم ميههك ؛ ، خصوصههاً بمالحظهه  العبههارة األخيههرة 

المحكيّ  عن التذكرة : من إطالق كون الحم  عند البا ع عيباً وإن لهم يُهنقِّص 
مههن غيههر فههرٍق بههين الجاريهه   (6)ـ  ، وعنههد الميههتري بيههرط الههنقص فههافهم

 ولى كالتحرير والقواعد ال رق ، فراجع.والبهيم  ، مع لّن ظا ر العبارة األُ 

 قال في القواعد : لو حملت غير األم  عند الميتري من غير
__________________ 

 .127:  2( المبسوط 1)

 .«الحادل»:  «ش»( في 2)

 .294 293( تقدّم في الص ح  3)

 .366( تقدّم في الص ح  4)

 .«الحب »:  «ش»( في 5)

 .«ش»في  «فافهم»( لم ترد 6)
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،  (1)تصّرٍف فاألقرب لّن للميتري الردّ بالعيه  السهابق ، ألّن الحمه  زيهادة 

 انتهى. و ذا بناء؛ من  على لّن الحم  ليا عيباً في غير األم .
علههى قههول اليههي  فههي كههون الحمهه  تابعههاً  (2)وفههي اإليضههاح : لّن  ههذا 

نّهه  كههالثمرة ، ولّمهها عنههدنا فههاألقوأ ذلههك ؛ أل (3)للحامهه  فههي االنتقههال ظهها ر؛ 

المتجههدّدة علههى اليههجرة ، وكمهها لههو لطههارت الههري  ثوبههاً للميههتري فههي الههدار 
المبتاع  والخيار ل  فال يؤثّر ، ويحتم  عدم  ؛ لحصول خىٍر ما ، ولنقص 

 ، انتهى. (4)منافعها ، فإنّها ال تقدر على الحم  العظيم 

قّربه  فهي ومّما ذكرنا ظهر الو م فيما نس  إلى اإليضهاح : مهن لّن مها 
 القواعد مبنيٌّ على قول اليي  : من دخول الحم  في بيع الحام .

إن تهّم  سهرهقدسنعم ، ذكر في جامع المقاصد : لّن ما ذكهره المصهنّ  

ج على قول اليي  : مهن كهون المبيهع فهي زمهن الخيهار ِملكهاً للبها ع  فإنّما يُخرَّ
 .(5)بيرط تجدّد الحم  في زمان الخيار 

العبارة ردّ الحام  مع حملها على ما يتراءأ مهن تعليله  ولعلّ  فهم من 

يعني : لّن الحام  ُردَّت إلى البا ع مهع الزيهادة ،  «ألّن الحم  زيادة؛ »بقول  : 
ال مع النقيص . لكن الظا ر من التعليه  كونه  تعلهيالً لعهدم كهون الحمه  عيبهاً 

 في غير األم .
__________________ 

 ليضاً. 184:  1اجع التحرير ، ور 75:  2( القواعد 1)

 .«بناء»زيادة :  «ش»( في 2)

 .«ظا راً »:  «ق»( في 3)

 .495:  1( اإليضاح 4)

 .341:  4( جامع المقاصد 5)
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وكي  كان ، فاألقوأ في مسأل  حدول حم  األم  عدم جواز الردّ مها 
ع وعدم النقص علهى مها تقهدّم : مهن لّن دام الحم  ، وابتناء حكمها بعد الوض

ولّمها حمه  غيهر األمه  فقهد  ؟زوال العي  الحادل يؤثّر فهي جهواز الهردّ لم ال

عرفت لنّ  ليا عيباً موجباً ل رش ؛ لعدم الخىر في  غالبهاً ، وعجز ها عهن 
تحّم  بعض المياّق ال يوج  إالّ فوات بعض المنهافع الموجه  للتخييهر فهي 

 الردّ دون األرش.

لكههن لّمهها كههان المههراد بالعيهه  الحههادل المههانع عههن الههردّ مهها يعههّم نقههص 
 نهها مضههافاً إلههى  (2)كههان متحقّقههاً  [(1) و]الصهه ات ال يههر الموجهه  لهه رش ، 

نقههٍص آخههر و ههو كههون المبيههع متضههّمناً لمههال ال يههر ؛ ألّن الم ههرو  كههون 

 الحم  للميتري اتّج  الحكم بعدم جواز الردّ حينةٍذ.
__________________ 

 .«ق»( لم يرد في 1)

ً »:  «ش»( في 2)  .«محقّقا

االقهههههههههههوأ عهههههههههههدم 
جههههههواز الههههههردّ مهههههها 

 دام الحم 
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األكثر علهى لّن الثيبوبه  ليسهت عيبهاً فهي اإلمهاء ، به  فهي التحريهر : ال 

إلههى إطههالق  (3)كمهها عههن غيههره  (2)، ونسههب  فههي المسههالك  (1)نعلههم فيهه  خالفههاً 

لخلقهه  األصههليّ . واسههتدّل عليهه  األصههحاب ؛ ل لبتههها فههيهّن ، فكانههت بمنزلهه  ا
: ـ  ليضاً برواي  سماع  المنجبهرة بعمه  األصهحاب علهى مها ادّعهاه المسهتدلّ 

قال : ال تردّ علي  ،  ؟عن رجٍ  با  جاري ً على لنّها بِكر؛ ، فلم يجد ا كذلك»
 «ء؛ ؛ إنّ  قد يكون تذ   في حال مهرٍ  لو لمهٍر يصهيبهاوال يج  علي  شي

(4). 

 هين نظر :وفي كال الوج
ف ي األّول : مها عرفهت سهابقاً : مهن لّن وجهود الصه   فهي لغله  لفهراد 

الىبيع  إنّما يكي  عن كونها بمقتضهى لصه  وجود ها المعبَّهر عنه  بالخلقه  

 نحن في  ، وإالّ فمقتضى (5)األصليّ  إذا لم يكن مقتضى الخلق  معلوماً كما 
__________________ 

 .182:  1( التحرير 1)

 .295:  3المسالك ( 2)

 .618:  4، وراجع م تاح الكرام   98:  19( مث  الحدا ق 3)

 .2من لبواب العيوب ، الحديث  6، الباب  418:  12( الوسا   4)

 .«فيما»:  «ش»( في 5)

 ههههههههههههه  الثيوبههههههههههههه  
 عي  في االماء



 373  ....................................................................  بيعلا دارفأ ضعب يف مالكلا

ال ال  ال يقدَّم على ما علم لنّه  مقتضهى الخلقه  األصهليّ  وُعلهم كهون الهنقص 

ما نحهن فيه  ، خصوصهاً مهع مها عرفهت مهن عنها موجباً لنقص الماليّ  كما في
، غايه  مها ي يهد ال لبه  المهذكورة  نها عهدم تنزيه   (1)إطالق مرسل  السهيّاري 

إطالق العقد على التزام سهالم  المعقهود عليه  عهن تلهك الصه   ال البه  ، وال 

 يثبت الخيار بوجود ا وإن كانت نقصاً في الخلق  األصليّ .
 السهالمعلي لهها علهى المقصهود ؛ لتعليله  ولّما رواي  سهماع  فهال دالله  

عدم الردّ مع اشتراط البكارة باحتمال ذ ابها بعارٍ  ، وقدح  هذا االحتمهال 

إّما لجريان  بعد قهبض الميهتري فهال يكهون مضهموناً علهى البها ع ، وإّمها ألّن 
اشههتراط البكههارة كنايهه ؛ عههن عههدم وطء لحههٍد لههها ، فمجههّرد ثيبوبتههها ال يوجهه  

ط الموج  للخيار ، ب  مقتضى تعليه  عهدم الهردّ بههذا االحتمهال تخلّ  الير

لنّ  لو فر  عدم  لثبهت الخيهار ، فهيعلم مهن ذلهك كهون البكهارة صه   كمهاٍل 
 طبيعّيٍ ، فعدمها نقص؛ في لص  الىبيع  فيكون عيباً.

عيهه ؛ عرفههاً وشههرعاً ، إالّ لنّههها لّمهها  وكيهه  كههان ، فههاألقوأ لّن الثيبوبهه 

 غلبت على اإلماء لم يقتض إطالق العقد التزام سالمتها عن ذلك.
وتظهر الثمرة فيما لو اشترط في متن العقد سالم  المبيع عهن العيهوب 

مىلقههاً لو اشههترط خصههو  البكههارة ، فإنّهه  يثبههت ب قههد ا التخييههر بههين الههردّ 

نع مهن تهأثيره. ومثله  مهها لهو كهان المبيههع واألرش ؛ لوجهود العيه  وعهدم المهها
صهه يرةً لو كبيههرةً لههم يكههن ال الهه  علههى صههن ها الثيبوبهه  ، فإنّهه  يثبههت حكههم 

 العي .

 والحاص  : لّن غلب  الثيبوب  مانع ؛ عن حكم العي  ال موضوِعِ  ،
__________________ 

 .360( المتقدّم  في الص ح  1)

عههههههههههدم اقتضههههههههههاء 
اطههههالق العقههههد فههههي 
االمههههههههاء السههههههههالم  

 عن الثيوب 
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مههراد  (1)م العيهه  ، ولعههّ   ههذا فههإذا وجههد مهها يمنههع عههن مقتضهها ا ثبههت حكهه

فههي  هللارحمهه مههن العالّمهه   (2)الميهههور ليضههاً. ويههدّل علههى ذلههك مهها عرفههت 
،  (3)التحرير : من ن ي الخالف في عدم كون الثيبوب  عيباً ، مع لنّ  في كتب  

علههى ثبههوت األرش إذا اشههترط البكههارة ،  (4)بهه  الميهههور كمهها فههي الههدروس 

 لم يكن لرش؛ في مجّرد تخلّ  اليرط. فلوال لّن الثيبوب  عي ؛ 
نعم ، يمكن لن يقال : إّن مستند م في ثبوت األرش ورود النّص بهذلك 

فهي رجهٍ  اشهترأ جاريه ً علهى »فيما رواه في الكافي والتهذي  عن يونا : 

قهال : يهردّ عليه  فضه  القيمه  إذا علهم لنّه   ؟لنّها عهذراء ، فلهم يجهد ا عهذراء
 .(5) «صادق

  في التذكرة إلى لصحابنا عدم الردّ بمقتضى رواي  سماع  ثّم إنّ  نس

لٌهه  بمهها وّجهنهها بهه  تلههك الروايهه   وذكههر اليههي  فههي النهايهه   .(6)المتقدّمهه  ، ولوَّ
 مع تعليلها الداّل على تأويلها. (7)مضمون الرواي  

د يقصههد الثيّهه  ولههو شههرط الثيبوبهه  فبانههت بكههراً كههان لهه  الههردّ ؛ ألنّهه  قهه

 ل رٍ  صحي .
__________________ 

 .« و»زيادة :  «ش»( في 1)

 .372( في الص ح  2)

 .539:  1، والتذكرة  186:  1، والتحرير  174:  5( كما في المختل  3)

 .276:  3( الدروس 4)

 ، وعنهما في الوسا   278، الحديث  64:  7، والتهذي   14، الحديث  216:  5( الكافي 5)

 من لبواب العيوب ، الحديث األّول. 6، الباب  418:  12

 .372، وتقدّمت الرواي  في الص ح   540 539:  1( التذكرة 6)

 .395 394( النهاي  : 7)

لهههههههههههههههو شهههههههههههههههرط 
الثيبوبههههههههه  فبانهههههههههت 

 بكراً 
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ذكههر فههي التههذكرة والقواعههد مههن جملهه  العيههوب عههدم الختههان فههي العبههد 

و و حسهن؛ علهى تقهدير تحقّهق الخهوف  .(1)ذلك الكبير ؛ ألنّ  يخاف علي  من 

على وجهٍ  ال يرغه  فهي بهذل مها يبهذل ل يهره بإزا ه . ويلحهق بهذلك المملهو، 
ال يههر المجههدّر ، فإنّهه  يخههاف عليهه  ، لكثههرة مههوت المماليههك بالجههدري. ومثهه  

 ذين وإن لهم يكهن نقصهاً فهي الخلقه  األصهليّ  ، إالّ لّن عهرو   هذا الهنقص 
 لمقتضى ما علي  األغل  في النو  لو الصن . لعني الخوف مخال ؛ 

ولو كان الكبيهر مجلوبهاً مهن بهالد اليهر، ، فظها ر القواعهد كهون عهدم 

و ههو غيههر مسههتقيٍم ؛ ألّن العلههم  .(2)الختههان عيبههاً فيهه  مههع الجههه  دون العلههم 
والجههه  بكونهه  مجلوبههاً ال يههؤثّر فههي كونهه  عيبههاً. نعههم ، لّمهها كههان ال الهه  فههي 

لختان لم يكن إطالق العقد الواقع علي  مع العلم بجلب  التزاماً المجلوب عدم ا

 بسالمت  من  ذا العي  ، كما ذكرنا نظيره في الثيّ .
__________________ 

 .73:  2، والقواعد  539:  1( التذكرة 1)

 .73:  2( القواعد 2)

 هههه  عههههدم الختهههههان 
 عي ؛ في العبد؟
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وتظهر الثمرة  نا ليضاً فيما لهو اشهترط الختهان فظههر لغله  ، فيثبهت 

 واألرش. الرد
الثيبوبه  وعهدم الختهان فهي الكبيهر المجلهوب  سرهقدسفإخراج العالّم  

فهي مقهام عهدّ العيهوب الموجبه   سهرهقدسمع العلم بجلب  من العيوب ؛ لكون  

 فعالً للخيار.
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عدم الحيض مّمن شأنها الحيض بحسه  السهّن والمكهان وغير مها مهن 

الجاريه  ؛ ألنّه   (2)تُهردّ منه   فهي ذلهك عيه ؛  (1)التي لها مدخ ؛ الخصوصيّات 

وقهد ُسهة  عهن  السهالمعلي خهروج؛ عهن المجهرأ الىبيعهي ، ولقهول الصهادق 
رجههٍ  اشههترأ جاريهه ً مدركهه ً فلههم تحههض عنههده حتههى مضههى لههها سههتّ  لشهههٍر 

إن كهان مثلهها تحهيض ولهم يكهن ذلهك مهن كبهٍر فههذا »وليا بها حم ؛ ، قال : 
ولهيا التقييهد بمضهّي سهتّ  لشههٍر إالّ فهي مهورد السهؤال ،  (3) «تُردُّ من  عي ؛ 

 .(4)فال داعي إلى تقييد كون  عيباً بذلك ، كما في ظا ر بعض الكلمات 

ثّم إّن حم  الرواي  على صورة عدم التصّرف في الجاري  حتّى بمثه  
. وظها ر فهي غايه  البعهد «لغلقهي البهاب»و  «اسقني مهاءً »قول المولى لها : 

 .(5)الحلّي في السرا ر عدم العم  بمضمون الرواي  رلساً 
__________________ 

 .«مدخلي »:  «ش»( في 1)

 .«مع »:  «ش»( في 2)

 من لبواب العيوب ، وفي  حديث واحد. 3، الباب  413:  12( الوسا   3)

:  2مه  فهي القواعهد ، والعالّ  37:  2، والمحقّق في اليرا ع  395( مث  اليي  في النهاي  : 4)

72. 

 .305 304:  2( راجع السرا ر 5)

عههههههههههدم الحههههههههههيض 
مّمههههههههههههن شههههههههههههأنها 

 الحيض
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 مسكلة

اإلبهاق عيهه ؛ بههال إشههكاٍل وال خههالٍف ؛ ألنّهه  مههن لفحههش العيههوب. وتههدّل 

لكن فهي روايه  محّمهد  .(2)اآلتي  في عيوب السَّنٌ   (1)علي  صحيح  لبي  ّمام 

، ويمكههن حملههها علههى لنّهه  لههيا  (3) «لههيا فههي اإلبههاق عهههدة؛ »بههن قههيا : لنّهه  
في روايه   السالمعلي كعيوب السَّنٌ  يك ي حدوثها بعد العقد ، كما ييهد قول  

، ب  ال بدّ من ثبوت كون   (4) «إّن العهدة في الجنون والبر  سن ؛ »يونا : 
كههذلك عنههد البهها ع ، وإالّ فحدوثهه  عنههد الميههتري لههيا فههي عهههدة البهها ع ، وال 

 جوده عند البا ع.خالف إذا ثبت و

قوالن : من اليّك في كون   ؟و   يك ي المّرة عنده لو ييترط االعتياد
 وصري  (5)عيباً. واألقوأ ذلك ، وفاقاً لظا ر اليرا ع 

__________________ 

 .2من لبواب لحكام العيوب ، الحديث  2، الباب  411:  12( الوسا   1)

 فيما يأتي.( لم نعثر عليها 2)

 .2من لبواب العيوب ، الحديث  10، الباب  422:  12( الوسا   3)

 .5من لبواب العيوب ، الحديث  2، الباب  412:  12( الوسا   4)

 .37:  2( اليرا ع 5)

 اإلبههههاق عيهههه ؛ بههههال
 خالف

ييههههههههههههترط  هههههههههههه  
 ؟االعتياد
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 ؛ لكون ذلك بن س  نقصاً بحكم العرف. (1)التذكرة 

 وال ييترط إباق  عند الميتري قىعاً.
__________________ 

، ولّمها القهول باالعتيهاد  «.. والمهّرة الواحهدة فهي اإلبهاق تك هي»، وفي  :  538:  1التذكرة ( 1)

، وقههال فههي  «و ههو لقههوأ»إلههى بعههض األصههحاب ، وقههال :  296:  3فقههد نسههب  فههي المسههالك 

 .«واألقوأ اعتبار اعتياده»:  499:  3الروض  
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 مسكلة

يثبت ب  الردّ  ي الزيت والبذر ونحو ما عي ؛ الث   الخارج عن العادة ف

 ء.واألرش ؛ لكون ذلك خالف ما علي  غال  لفراد اليي

هههر بهههن عبهههد العزيهههز ، قهههال :  قلهههت ألبهههي عبهههد هللا »وفهههي روايههه  ميّسِ
ً  السالمعلي  قهال : إن كهان يعلهم  ؟في الرج  ييتري ِزقَّ زيٍت يجد في  دُرديّها

عليه  لن يهردّه ، وإن لهم يكهن يعلهم فله  لن  لّن الدُّردي يكون في الزيت فلهيا
 .(1) «يردّه

لّن عليّهاً »:  السهالمعليهمانعم ، في رواي  السكوني عن جع ر عن لبي  

قضى في رجٍ  اشترأ من رجٍ  ُعّك ً فيها سمن؛ احتكر ا ُحكهرةً  السالمعلي 
:  السالملي ع، فقال ل  عليٌّ  السالمعلي ، فوجد فيها ُربّاً ، فخاصم  إلى علّيٍ 

ّب سمناً ، فقال ل  الرج  : إنّما بعته  منه  ُحكهرةً ، فقهال له  علهيٌّ  لك بكي  الرُّ

ً  السالمعلي  قال في الهوافي :  (2) «: إنّما اشترأ منك سمناً ولم ييتر منك ُربّا
 يقال

__________________ 

، نقلهه  عههن الكههافي ، مههن لبههواب العيههوب ، الحههديث األوّل  7، البههاب  419:  12( الوسهها   1)

 .283، الحديث  66:  7ولكن الموجود في المتن لقرب ولشب  لما في التهذي  

 .3من لبواب العيوب ، الحديث  7، الباب  419:  12( الوسا   2)

الث هههههههههه  الخههههههههههارج 
 عن العادة
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 .(1)لي جمل ً  «اشترأ المتا  ُحكرةً »

لحكههم العيهه  مههن الههردّ لو األرش ،  (2)و ههذه الروايهه  بظا ر هها منههاٍف 
ما يىابق القواعد ميك ؛ ، وربّما استُيك  في لص  الحكم بصّح  وتوجيهها ب

؛ للجههه  بمقههدار المبيههع. وك ايهه  معرفهه  وزن  (3)البيههع لههو كههان كثيههراً وعلههم 

لو م روضهه ؛ فههي صههورة  (4)السههمن بظروفهه  خارجهه ؛ باإلجمهها  كمهها تقههدّم 
ل.  انضمام الظرف الم قود  نا ؛ ألّن الدُّردي غير متموَّ

قال : إّن وجود الدُّردي إن لفاد نقصاً في الزيت من حيث واألولى لن ي

الوص  وإن لفضى بعهد التخلهيص إلهى نقهص الكهّم نظيهر ال هّش فهي الهذ   
كههان الزا ههد منهه  علههى المعتههاد عيبههاً وإن لفههرط فههي الكثههرة ، وال إشههكال فههي 

صّح  البيع حينةٍذ ، ألّن المبيع زيت؛ وإن كان معيوبهاً ، وعليه  يحمه  مها فهي 

 .(5)تحرير : من لّن الدُّردي في الزيت والبذر عي ؛ موج ؛ للردّ لو األرش ال
ما فهي العُّكه  بعهد وزنهها مهع  (6)وإن لم ي د إالّ نقصاً في الكم ، فإن بيع 

بعتهك مها فهي  هذه »ٍء من  تكون لمارةً علهى باقيه  وقهال : العُّك  وميا دة شي

  ب يره ال ير الموج  لتعيّب  فظهر امتزاج «العُّك  من الزيت كّ  رطٍ  بكذا
 ، فالظا ر صّح  البيع وعدم ثبوت الخيار لصالً ؛ ألنّ 

__________________ 

 .18202، ذي  الحديث  739:  18( الوافي 1)

 .«منافي »( كذا ، والمناس  : 2)

 .«ش»في  «وعلم»( لم ترد 3)

 .322 321( راجع الجزء الرابع ، الص ح  4)

 .182:  1( التحرير 5)

 .«با »:  «ش»( في 6)
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اشترأ السمن الموجود في  ذه العُّك  ، وال يقدح الجه  بوزن  ؛ للعلم ب  مع 

ٍء منها ب هت  رلس العُّكه  ، الظرف ، والم رو  معرف  نوع  بمالحظ  شي
فال عي  وال تبعّض ص قٍ  ، إالّ لن يقال : إّن إطالق شراء ما في العُّك  مهن 

ء فهي كهون مها عهدا العُّكه  سهمناً ، فيلحهق بمها سهيجيالزيت فهي قهّوة اشهتراط 

 الصورة الثالث  من اشتراط كون  بمقداٍر خاّ .
 «بعتك ما في  هذه العُّكه »وإن باع  بعد معرف  وزن المجمو  بقول  : 

 فتبيّن بعض  دُرديّاً صّ  البيع في الزيت مع خيار تبعّض الص ق .

  غيره تخيّر بين الّرد ولخذ قال في التحرير : لو اشترأ سمناً فوجد في
 .(1)ما وجده من السمن بنسب  الثمن 

ما في العُّكه  مهن الزيهت علهى لنّه  كهذا وكهذا رطهالً ، فتبهيّن  (2)ولو با  

نقص  عن  لوجود الدُّردي ، صّ  البيع وكان للميتري خيار تخلّ  الوص  
هها كهذا وكهذا فيما لو با  الصبرة علهى لنّ  (3)لو الجزء ، على الخالف المتقدّم 

 فظهر ناقصاً.

ولههو باعهه  مههع ميهها دت  ممزوجههاً بمهها ال يُتمههّول بحيههث ال يعلههم قههدر 
خصو  الزيت ، فالظا ر عدم صّح  البيع وإن عرف وزن المجمهو  مهع 

العُّك  ؛ ألّن ك اي  معرف  وزن الظرف والمظروف إنّما  ي من حيث الجه  

غير قابٍ  للبيع ، كما لو  الحاص  من اجتماعهما ال من انضمام مجهوٍل آخر
علم بوزن مجمو  الظرف والمظروف لكن علم بوجود صهخرةٍ فهي الزيهت 

 مجهول  الوزن.
__________________ 

 .182:  1( التحرير 1)

 .«ولو باع »:  «ق»( في 2)

 .82 81( انظر الجزء السادس ، الص ح  3)
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 مسكلة

لّن مىلهق المهر  عيه ؛ ، خصوصهاً الجنهون والبٌهٌر   (1)قد عرفهت 

. ولكن تختّص  ذه األربع  من بين العيهوب بأنّهها لهو حهدثت والُجذام والقٌٌرن

دّ واألرش.  ههذا  ههو  إلههى سههنٍ  مههن يههوم العقههد يثبههت ألجلههها التخييههر بههين الههرَّ
رضههها الميههههور ، ويهههدّل عليههه  مههها اسهههت يض عهههن موالنههها لبهههي الحسهههن ال

 .السالمعلي 
إّن لحهدال »ف ي رواي  علّي بن لسباط عن  فهي حهديث خيهار الثالثه  : 

قههال الجنههون والُجههذام  ؟السههنّ  تههردّ بعههد السههن  ، قلههت : ومهها لحههدال السههن 

والبٌٌر  والقٌٌرن ، فمن اشترأ فحدل في   ذه األحدال فالحكم لن يردّ على 
 .(2) «من يوم اشتراهصاحب  إلى تمام السن  

في لربع  لشياء خيهار »وفي رواي  ابن فّضال المحكيّ  عن الخصال : 

 .(3) «سن  : الجنون والُجذام والقٌٌرن والبٌٌر 
 تردّ الجاري  من لربع»قال :  السالمعلي وفي روايٍ  لُخرأ ل  عن  

__________________ 

 .365( في الص ح  1)

 .4من لبواب العيوب ، الحديث  2باب ، ال 412:  12( الوسا   2)

مههن لبههواب  2، البههاب  412:  12، وعنهه  فههي الوسهها    104، الحههديث  245( الخصههال : 3)

 .7العيوب ، الحديث 

ثبههههههههههوت الخيههههههههههار 
فههههههههههههي الجنههههههههههههون 
والبهههههههههههههههههههههههههههههر  
والجههههههذام والقههههههرن 

 سن  إلى

روايهههههههات لحهههههههدال 
 السن 
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 كههذا فههي  (1) «خصههال : مههن الجنههون والُجههذام والبٌههٌر  والقٌههٌرن والٌحدٌبٌهه 

ن فهي الصهدر تهدخ  القٌهٌرن : الٌحدٌبٌه  ، إالّ لنهها تكهو»التهذي . وفي الكافي : 
 ، انتهى. (2) «الظهر وتخرج الصدر

ومراده : لّن الٌحدٌب ليا خامساً لها ، ألّن القٌٌرن يرجع إلهى ٌحهدٌٍب فهي 

 ال رج. لكن المعروف لنّ  ٌعْظم؛ في ال رج كالسّن يمنع الوطء.
واحتمهه  ،  (3)وفههي الصههحي  عههن محّمههد بههن علههّيٍ قيهه  : و ههو مجهههول؛ 

يردّ المملو، من لحدال السن  »قال :  السالمعلي كون  الحلبي عن   (4)بعض؛ 

فقهال :  ؟، من الجنون والبٌٌر  والقٌٌرن ، قال : قلت وكيه  يهردّ مهن لحهدال
 ذا لّول السن  يعني المحّرم فإذا اشتريت مملوكاً فحدل في   ذه الخصال ما 

، و ذه الرواي  لم يهذكر فيهها  (5) «بينك وبين ذي الحّج  رددت على صاحب 

 مع ورود ا في مقام التحديد والضب  لهذه األُمور ، (6)الجذام 
__________________ 

:  7من لبواب العيوب ، الحهديث األّول ، وراجهع التههذي   2، الباب  411:  12( الوسا   1)

 .277، الحديث  64

 .15، الحديث  216:  5( الكافي 2)

:  4، والسهيّد العهاملي فهي م تهاح الكرامه   104:  19ل البحرانهي فهي الحهدا ق ( قال  المحدّ 3)

661. 

 23، وصهاح  الجهوا ر فهي الجهوا ر  449:  8( و و المحقق األردبيلي في مجمع ال ا دة 4)

 :298. 

مههن لبههواب  2البههاب  412:  12، وعنهه  فههي الوسهها    275، الحههديث  64:  7( التهههذي  5)

 .2الحديث لحكام العيوب ، ذي  

، به  وردت فهي كته  ـ  فهي الحهديث المنقهول فهي التههذي  وغيهره «الجذام»( وردت كلم  6)

،  661:  4ال رو  ، مث  الحدا ق والجوا ر ليضاً ، نعم ذكر السيّد العاملي في م تاح الكرامه  

، والظها ر لّن المصهنّ  لخهذه  «وقهد تهر، فيه  الجهذام»الحديث كمها ذكهره المصهن  ، وقهال : 

 ن .م

تهههههر، الجهههههذام فهههههي 
 رواي  الحلبي
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 فيمكن لن يدّعى معارضتها لباقي األخبار المتقدم .

ولهيا التعهار   .(1)ومن  نها استيهك  المحقّهق األردبيلهي فهي الجهذام 
 هللارحمه من باب المىلق والمقيّد كما ذكره في الحدا ق ردّاً على األردبيلهي 

تعههار  المىلههق والمقيّههد فههي وجههوب إالّ لن يريههد لّن التعههار  ييههب   .(2)

العم  بما ال يجري في  احتمال؛ يجري في معارض  ، و و  نا احتمال سههو 
الراوي في تر، ذكهر الجهذام ، فإنّه  لقهرب االحتمهاالت المتىّرقه  فيمها نحهن 

 في .

هها علهى ويمكن لن يكون الوج  في تر، الجذام فهي  هذه الروايه  انعتاق
الميههتري بمجههّرد حههدول الجههذام ، فههال معنههى للههردّ ، وحينةههٍذ فييههك  الحكههم 

 بالردّ في باقي األخبار.

ووّجه  في المسهالك : بهأّن عتقه  علهى الميهتري موقهوف؛ علهى ظههور 
الجههذام بال عهه  ، ويك ههي فههي العيهه  الموجهه  للخيههار وجههود مادّتهه  فههي ن هها 

مر وإن لم يظهر ، فيكون سب  الخيار مقدّماً على سب  العتق ، فإن فس  األ

 .(3)انعتق على البا ع ، وإن لمضى انعتق على الميتري 
 وفي  لّوالً :

لّن ظا ر  ذه األخبار : لّن سب  الخيار ظههور  هذه األمهرا  ؛ ألنّه  

ولو ال  ، «فحدل في   ذه الخصال ما بينك وبين ذي الحّج »المعنّي بقول  : 
 ذلك لك ى وجود موادّ ا في السن  ، وإن تأّخر ظهور ا عنها

__________________ 

( لههم نعثههر عليهه  فههي مجمههع ال ا ههدة ، نعههم استيههك  فههي القٌههٌرن والبٌههٌر  كمهها نقهه  عنهه  فههي 1)

 .450 449:  8، وراجع مجمع ال ا دة  106 105:  19الحدا ق 

 .106 105:  19( راجع الحدا ق 2)

 .305:  3مسالك ( ال3)

المحقّههههههههق اشههههههههكال 
األردبيلهههههههههي فهههههههههي 

 الجذام

توجيهههههههههههه  تههههههههههههر، 
ذكهههههر الجهههههذام فهههههي 

 الرواي 

توجيههههههههه  اليههههههههههيد 
الثههههههههههههاني لههههههههههههذلك 

 ومناقيت 



 5كتاب المكاس  / ج   ...........................................................................  386

ولو بقليٍ  بحيث يكيه  عهن وجهود المهادّة قبه  انقضهاء السهن . و هذا مّمها ال 

لحههداً يلتزمهه  ، مههع لنّهه  لههو كههان الموجهه  للخيههار  ههي مههوادّ  ههذه  (1)لظههّن 
األمههرا  كههان ظهور هها زيههادةً فههي العيهه  حادثهه ً فههي يههد الميههتري ، فلههتكن 

نةٍذ ، فيكون فهي التهزام خهروج  هذه مانع ً من الردّ ؛ لعدم قيام المال بعين  حي

آخهر  (2)العيوب عن عموم كون الهنقص الحهادل مانعهاً عهن الهردّ تخصهيص؛ 
 للعمومات.

وثانياً : لّن سبق سب  الخيار ال يوج  عدم االنعتاق بىرّو سبب  ، به  

مانعاً شرعيّاً بمنزل  المانع العقلهي  (3)ينب ي لن يكون االنعتاق القهري بسبب  
كالموت ؛ ولذا لو حدل االنعتاق بسبٍ  آخر غيهر الجهذام فهال لظهّن عن الردّ 

لحداً يلتزم عدم االنعتاق إالّ بعد لزوم البيع ، خصوصاً مهع بنهاء العتهق علهى 

 الت لي .
 ههذا ، ولكههن رفههع اليههد عههن  ههذه األخبههار الكثيههرة المعتٌضههدة باليهههرة 

ميهك ؛ ، فهيمكن العمه   (5)وال ني   (4)المحقَّق  واإلجما  المدّعى في السرا ر 

بها في مورد ها ، لو الحكهم مهن لجلهها بهأّن تقهدّم سهب  الخيهار يوجه  توقّه  
االنعتاق على إمضاء العقد ولو في غير المقام. ثّم لو فس  الميتري فانعتاق  

 على البا ع موقوف؛ على دالل  الدلي  على عدم جواز تملّك
__________________ 

 .«يظنّ »:  «ق»( في ظا ر 1)

ً »( في النس  : 2)  .«تخصيصا

 .«سبب »:  «ش»( في 3)

 .302:  2( السرا ر 4)

 .223 222( ال ني  : 5)
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المجههذوم ، ال لّن جههذام المملههو، يوجهه  انعتاقهه  بحيههث يظهههر اختصاصهه  

 بحدول الجذام في ملك .
مههنهم العههدم ،  لههيا فههي كههالم األكثههر ، فيظهههر «القٌههٌرن»ثههّم إّن زيههادة 

كأنه  السهتظهار ذلهك مهن  (1)فنسب  المسالك الحكم في األربع  إلى الميههور 

وعن التحرير : نسبت  إلى لبهي  .(2)ذكره في الدروس ساكتاً عن الخالف في  
، وفي م تاح الكرام  : لنّ  لم يظ ر بقا ٍ  غير اليههيدين ولبهي علهّي  (3)علّي 

ردبيلي من عدم صّح  األخبار وفقهد االنجبهار ؛ ومن  نا تأّم  المحقّق األ (4)
(5). 

ثّم إّن ظا ر إطالق األخبار على وجهٍ  يبعهد التقييهد فيهها شهموُل الحكهم 

لصورة التصّرف. لكن الميههور تقييهد الحكهم ب ير ها ، ونُسه  إلهيهم جهواز 

لي ؛ عن  ، وكهال الحكمهين ، واألخبار خا (6)األرش قب  التصّرف وتعيّن  بعده 
ميك ؛ ، إالّ لن الظها ر مهن كلمهات بعهٍض عهدم الخهالف الصهري  فيهمها.  (7)

 ، واليي  وابن ز رة لم (8)مختصٌّ بالوطء  سرهقدسلكن كالم الم يد 
__________________ 

 .305:  3( المسالك 1)

 .281:  3( الدروس 2)

 .185:  1( التحرير 3)

 ، مع زيادة نقل  عن جامع اليرا ع. 661 660:  4م  ( راجع م تاح الكرا4)

 .450 449:  8( مجمع ال ا دة 5)

وثبهت عنهد م : لن الهردّ يسهق  »:  (450:  8)( لم نعثر علي  بعين  ، نعم فهي مجمهع ال ا هدة 6)

 .«مع التصرف في المبيع مىلقاً دون األرش

 .«كال ما»:  «ش»( في 7)

 تي .( سيأتي في كالم  في الص ح  اآل8)

عههههدم ذكههههر القههههرن 
 في كالم االكثر

شههههههههههمول الحكههههههههههم 
لصههههههههههههههههههههههههههههههههورة 

 ً  التصّرف ليضا
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 .(1)يذكرا التصّرف وال األرش 

مع سا ر العيوب من  هذه  (2)نعم ، ظا ر الحلّي اإلجما  على تساويها 
الجه  ، ولّن  ذه العيوب كسا ر العيوب في كونها مضمون ً ، إالّ لّن ال ارق 

ولو ثبت لّن  .(3)ضمان  ذه إذا حدثت في السن  بعد القبض وانقضاء الخيار 

تكمهن قبهه  سههنٍ  مهن ظهور هها ، وثبههت لّن لخههذ األرش  لصه   ههذه األمههرا 
للعيهه  الموجههود قبهه  العقههد لو القههبض مىههابق؛ للقاعههدة ، ثبههت األرش  نههها 

بمالحظ  التعيّ  بمادّة  ذه األمرا  الكامن  في المبيع ، ال بههذه األمهرا  

 الظا رة في .
  مها قال في المقنع  : ويردّ العبد واألم  مهن الجنهون والُجهذام والبٌهرٌ 

بين ابتياعهما وبين سنٍ  واحدة ، وال يُهردّان بعهد سهنٍ  ، وذلهك لّن لصه   هذه 

األمرا  يتقدّم ظهور ا بسنٍ  وال يتقدّم بأزيد ، فهإن وطهأ المبتها  األمه  فهي 
،  (4) هذه السههن  لههم يجههز له  ردّ هها وكههان لهه  قيمه  مهها بينههها صههحيح ً وسههقيم ً 

 انتهى.

قههدّم بسههنٍ  ؛ ولههذا لورد عليهه  فههي وظهها ره : لّن ن هها  ههذه األمههرا  تت
 .(5)السرا ر : لّن  هذا موجه ؛ النعتهاق المملهو، علهى البها ع فهال يصهّ  البيهع 

 ويمكن لن يريد ب  ما ذكرنا : من إرادة موادّ  ذه األمرا .
__________________ 

 .222، وال ني  :  394( راجع النهاي  : 1)

 .«تساوي »:  «ق»( في 2)

 .302 301:  2 ( راجع السرا ر3)

 .600( المقنع  : 4)

 .302:  2( السرا ر 5)
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 خاتمة

 في عيوب  متفّرقة

 .(2)الك ر ليا عيباً في العبد وال فهي الجاريه   (1)قال في التذكرة : بأّن 

ثّم استحسن قول بعض اليافعيّ  بكونه  عيبهاً فهي الجاريه  إذا منهع االسهتمتا  
ّجا والتوثّن دون التهّود والتنّصر. واألقوأ كون  موجباً للردّ في غير كالتم

المجلههوب وإن كههان لصههالً فههي المماليههك ، إالّ لّن ال الهه  فههي غيههر المجلههوب 
لتن ّر الىبها  عنه  ، خصوصهاً بمالحظه  نجاسهتهم  (3)اإلسالم ، فهو نقص؛ ؛ 

 المانع  عن كثيٍر من االستخدامات.

رش فيه  ؛ لعهدم صهدق العيه  عليه  عرفهاً وعهدم نعم ، الظا ر عدم األ
 كون  نقصاً لو زيادةً في لص  الخلق .

مه ً علهى الميهتري برضها ٍ لو نسهٍ  فالظها ر  ولو ظههرت األمه  محرَّ

 عدم الردّ ب  ؛ ألنّ  ال يعدّ نقصاً بالنو  ، وال عبرة بخصو  الميتري.
 معلاّلً : بأنّ  (5)مّمن ينعتق علي  فكذلك ، كما في التذكرة  (4)ولو ظهر 

__________________ 

 .«إنّ »:  «ش»( في 1)

 .539:  1( التذكرة 2)

 .«موج »زيادة :  «ش»( في 3)

 ( لي العبد ، كما في التذكرة.4)

 .540:  1( التذكرة 5)

 ههههه  الك هههههر عيههههه  
فهههههههههههههههي العبهههههههههههههههد 

 والجاري 

ظهههههرت األمهههه  لههههو 
مهههههههههه ً علههههههههههى  محرَّ
لو  الميهههههههههههههههههههههتري

مّمههههههههههههن ينعتههههههههههههق 
 علي 
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 د غيره.ليا نقصاً عند كّ  الناس وعدم نقص ماليّت  عن

وفهي التهذكرة : لههو ظههر لّن البهها ع باعه  وكالهه ً لو واليه ً لو وصههاي ً لو 
 لقول : األقوأ عدم . .(1)لمان ً ، ف ي ثبوت الردّ لخىر فساد النياب  احتمال 

لمهارة؛ قويّه ؛ وكذا لو اشهترأ مها عليه  لثهر الوقه . نعهم ، لهو كهان عليه  

علي  لم يبعد كون  موجباً للردّ ، لقلّ  رغب  الناس في تملّك مثل  ، وتأثير ذلك 
 ء لو خلي وطبع  لثراً بيّناً.في نقصان قيمت  عن قيم  لص  اليي

 .(2)وذكر في التذكرة : لّن الصيام واإلحرام واالعتداد ليست عيوباً 

: لّما عدم إيجابها األرش فال إشكال فيه . ولّمها عهدم إيجابهها الهردّ لقول 
ف يهه  إشههكال؛ إذا فههات بههها االنت هها  بههها فههي مههدّةٍ طويلههٍ  ، فإنّهه  ال يههنقص عههن 

 ظهور المبيع مستأجراً.

وقال ليضاً : إذا كان المملو، نّماماً لو سهاحراً لو قاذفهاً للمحصهنات لو 
 .(3)ون  ذه عيوباً إشكال؛ ، لقرب  العدم شارباً للخمر لو مقامراً ف ي ك

وقال : لو كان الرقيق رطه  الكهالم لو غلهي  الصهوت لو سهيّئ األدب 

لو ولههد زنهها لو م نيّههاً لو حّجامههاً لو لكههوالً لو ز يههداً ، فههال ردّ. ويههردّ الدابّهه  
بالز ادة. وكون األم  عقيماً ال يوج  الردّ ؛ لعدم القىهع بتحقّقه  فربّمها كهان 

 لزوج لو لعارٍ  ، انتهى.من ا

 ومراده العار  االتّ اقي ال المر  العارضي.
قال في التذكرة في آخر ذكر موجبات الهردّ : والضهاب  لّن الهردّ يثبهت 

بكّ  ما في المعقود علي  من منقِّص القيم  لو العهين نقصهاً ي هوت به  غهر ؛ 

 ى.، انته (4)صحي ؛ بيرط لن يكون ال ال  في لمثال المبيع عدم  
__________________ 

 .«ص »، والعبارة الثالث  ثبتت في الهامش ، وكت  في آخر ا  540:  1( التذكرة 1)

 .«ص »، والعبارة الثالث  ثبتت في الهامش ، وكت  في آخر ا  540:  1( التذكرة 2)

 .«ص »، والعبارة الثالث  ثبتت في الهامش ، وكت  في آخر ا  540:  1( التذكرة 3)

 .«ص »، والعبارة الثالث  ثبتت في الهامش ، وكت  في آخر ا  540:  1تذكرة ( ال4)

لههههههههههههو ظهههههههههههههر لّن 
 البا ع باع  نياب 

لهههههههو اشهههههههترأ مههههههها 
 علي  لثر الوق 

 هههههههههههه  الصههههههههههههيام 
واالحههههههههههههههههههههههههههههرام 
واالعتهههههههههههههههههههههههههههداد 

 عي ؟
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 القول في األرش

: ديه  الجراحهات ، ـ  (2)وعهن المصهباح  (1)و و ل  ً كما في الصهحاح 

 ويظهر من األّولين لنّ  في األص  اسم؛ لل ساد. .(3)وعن القاموس : لنّ  الدي  

الم ال قهاء علهى مهاٍل يؤخهذ بهدالً عهن نقهٍص مضهموٍن فهي ويُىلق في ك
. (4)ماٍل لو بدٍن   ، لم يقدّر ل  في الير  مقدّر؛

: لنّهه  يىلههق باالشههترا، الل ظههي علههى  سههرهقدسوعههن حواشههي اليهههيد 
 معاٍن :

 منها : ما نحن في .

فهي غيهر المقهدّر ومنها : نقص القيم  لجنايه  اإلنسهان علهى عبهد غيهره 
 اليرعي.

__________________ 

 .«لرش»، مادّة  995:  3( الصحاح 1)

 .«لرش»، مادّة  12( المصباح المنير : 2)

 .«لرش»، مادّة  261:  2( القاموس المحي  3)

 .«و»زيادة :  «ش»( في 4)

االرش ل هههههههههههههههههههههههه ً 
 ً  واصىالحا

كههههالم اليهههههيد فههههي 
 معنى االرش
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 ومنها : ثمن التال  المقدّر شرعاً بالجناي  ، كقىع يد العبد.

مههرين مههن المقههدّر اليههرعي واألرش ، و ههو مهها تلهه  ومنههها : لكثههر األ
 ، انتهى. (1)بجناي  ال اص  

وفههي جعهه  ذلههك مههن االشههترا، الل ظههي إشههارة؛ إلههى لّن  ههذا الل هه  قههد 

اصىل  في خصو  كّ ٍ من  هذه المعهاني عنهد ال قههاء بمالحظه  مناسهبتها 
اآلخر  للمعنى الل وي مع قىع النظر عن مالحظ  العالق  بين كّ ٍ منها وبين

، فال يكون ميتركاً معنوياً بينهما ، وال حقيق ً ومجازاً ، فههي كلّهها منقهوالت؛ 

عن المعنى الل وّي بعالق  اإلطالق والتقييد. وما ذكرناه فهي تعريه  األرش 
 فهو كلّي انتزاعيٌّ عن تلك المعاني ، كما يظهر بالتأّم .

ظهر من تعري  األرش : لنّ  ال يثبت إالّ مع ضهمان وكي  كان ، فقد 

 النقص المذكور.
 ثّم إّن ضمان النقص تابع؛ في الكي يّ  لضمان المنقو  ، و و األص .

فههإن كهههان مضهههموناً بقيمتههه  كالم صهههوب والمسهههتام وشهههبههما ويسهههّمى 

 كّ .ضمان اليد كان النقص مضموناً بما يخّص  من القيم  إذا وّزعت على ال
وإن كان مضموناً بعوٍ  ، بمعنى لّن فوات  يوج  عدم تملّك عوضه  

المسههّمى فههي المعاوضهه  ويسههّمى ضهههمان  ضههمان المعاوضهه  كههان الهههنقص 

مضموناً بما يخّص  من العو  إذا وّز  على مجمهو  النهاقص والمنقهو  
ا عّرف جماعه ؛ ال ن ا قيم  العي  ؛ ألّن الجزء تابع؛ للكّ  في الضمان ؛ ولذ

 األرٌش في عي  المثمن فيما نحن في  : بأنّ  جزء؛ من الثمن نسبت  إلي 
__________________ 

 .632:  4( حكاه السيّد العاملي في م تاح الكرام  1)

عهههههههههههههدم ثبهههههههههههههوت 
االرش إاّل مههههههههههههههههع 

 ضمان النقص

 ضمان اليد

ضههههههههههههههههههههههههههههههههههمان 
 المعاوض 
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ان ؛ وذلهك ألّن ضهم (1)كنسب  الت اوت بين الصهحي  والمعيه  إلهى الصهحي  
تمام المبيع الصحي  على البا ع ضمان المعاوض  ، بمعنى لّن البها ع ضهامن؛ 

لتسليم المبيع تاّمهاً إلهى الميهتري ، فهإذا فاته  تسهليم بعضه  ٌضهِمنٌ  بمقهدار مها 

 يخّص  من الثمن ال بقيمت .
كهأكثر النصهو  يهو م إرادة  (2)اء نعم ، ظا ر كالم جماعٍ  من القهدم

قيمهه  العيهه  كلّههها ، إالّ لنّههها محمولهه ؛ علههى ال الهه  مههن مسههاواة الههثمن للقيمهه  

السوقيّ  للمبيع ، بقرين  ما فيها : من لّن البا ع يردّ على الميتري ، وظا ره 
كون المردود شيةاً من الثمن ، الظا ر في عدم زيادت  علي  ب  فهي نقصهان . 

لالزم  و ن ا الت اوت لزاد علهى الهثمن فهي بعهض األوقهات ، كمها فلو كان ا

معيبها تسوي ما ه ً وصهحيحها تسهوي  (3)إذا اشترأ جاري ً بدينارين وكانت 
لزيد ، فيلزم استحقاق ما   ديناٍر ، فإذا لم يكن مثه   هذا ال هرد داخهالً بقرينه  

عههدم عههدم صههدق الههردّ واالسههترجا  تعههيّن كههون  ههذا التعبيههر ألجهه  غلبهه  

فمقتضا ا  [(4)على مالحظ  ال لب  ]استيعاب الت اوت للثمن ، فإذا بُني األمر 
االختصا  بما  و ال ال  من اشتراء األشياء من ل لها في لسواقها بقيمتها 

 المتعارف .
__________________ 

ّن أل»، وفيه  :  192:  4، وجامع المقاصد  376:  1، واإلرشاد  74:  2( كما في القواعد 1)

 .426:  8، ومجمع ال ا دة  «.. المعروف لّن األرش جزء؛ من الثمن

، وراجهع ت صهي  ذلهك فهي م تهاح  287:  3( مث  علّي بن بابوي  والم يد كمها فهي الهدروس 2)

 .633 631:  4الكرام  

 ، و و األنس . «كان»:  «ش»( في 3)

 .«ق»( لم يرد في 4)

المضههههههههمون  هههههههههو 
وصههههههه  الصهههههههّح  
بمههههها يخّصههههه  مهههههن 

 الثمن

ظهههههههههههها ر كههههههههههههالم 
جماعهههههههههههههههههههههههههه  لّن 
المضهههههههمون قيمههههههه  
العيهههههههههههه  كلّههههههههههههها 

 وتوجيه 
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م بعض من ال تحصي  له  : لّن العيه  إذا كهان فهي الهثمن كهان وقد تو ّ 
في ال اله  :  (1)لرش  تمام الت اوت بين الصحي  والمعي  ، ومنيأه ما يُرأ 

من وقو  الثمن في ال ال  نقداً غالباً مساوياً لقيمه  المبيهع ، فهإذا ظههر معيبهاً 

عبداً بجاريٍ   وج  تصحيح  ببذل تمام الت اوت ، وإالّ فلو فر  لنّ  اشترأ
تسوي معيبها لضعاف قيمت  ، فإنّ  ال يج  بذل ن ا الت اوت بهين صهحيحها 

 ومعيبها قىعاً.

وكيهه  كههان ، فالظهها ر لنّهه  ال إشههكال وال خههالف فههي ذلههك وإن كههان 
 المتراءأ من األخبار خالف  ، إالّ لّن التأّم  فيها قاٍ  بخالف .

نعههم ، ييههك  األمههر فههي المقههام مههن جهههٍ  لُخههرأ ، و ههي : لّن مقتضههى 

ضمان وص  الصّح  بمقدار ما يخّص  من الثمن ال بقيمت  ان ساخ العقد في 
ذلههك المقههدار ؛ لعههدم مقابههٍ  لهه  حههين العقههد كمهها  ههو شههأن الجههزء الم قههود مههن 

تعهيّن لخهذ األرش مهن المبيع ، مع لنّ  لم يق  ب  لحد؛ ، ويلزم مهن ذلهك ليضهاً 

 .(2)الثمن ، مع لّن ظا ر جماعٍ  عدم تعيّن  من  معلاّلً بأنّ  غرام  
مقابالً للهثمن ، ال  (3)وتوضيح  : لّن األرش لتتميم المعي  حتّى يصير 

الثمن حتّى يصير مقابالً للمعي  ؛ ولذا ُسّمي لرشاً كسا ر االروش  (4)لنقص 

 على  ذا الوج  خارج؛ عن المتدارك  للنقا ص ، فضمان العي 
__________________ 

 .«ما يتراءأ»:  «ش»، وفي  «ق»( كذا في ظا ر 1)

 .294:  23، وصاح  الجوا ر في الجوا ر  528:  1( صّرح ب  العالّم  في التذكرة 2)

 ، والظا ر لنّ  من سهو القلم. «يصل »:  «ق»( في 3)

 .«ال لتنقيص»:  «ش»( في 4)

مهههها توّ مهههه  بعههههض 
مههههههههن ال تحصههههههههي  

 ل 

الظههههههههههها ر عهههههههههههدم 
الخهههههههههههالف فهههههههههههي 

 المسأل 
االشهههههههههههكال مهههههههههههن 

 جه  اُخرأ
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ورين ؛ ألّن ضههمان المعاوضهه  يقتضههي ان سههاخ المعاوضهه  الضههمانين المههذك

ء بالنسب  إلى ال ا هت المضهمون ومقابله  ؛ إذ ال معنهى له  غيهر ضهمان اليهي
ء ولجزا   بعوض  المسّمى ولجزا   ، والضمان اآلخر يقتضي ضمان اليي

 بقيمت  الواقعيّ .

عرفهاً  هو عهدم مقابلهه  فهال لوثهق مهن لن يقهال : إّن مقتضهى المعاوضه  
ٍء من الثمن ، ألنّ  لمر؛ معنويٌّ كسا ر األوصهاف ؛ ولهذا وص  الصّح  بيي

لو قاب  المعي  بما  و لنقص من  قدراً حص  الربا من جهه  صهدق الزيهادة 

ٍء مهن مقابله  ، إالّ لّن الهدلي  مهن الهنّص وعدم عدّ العيه  نقصهاً يتهدار، بيهي
، بمعنههى  (1)صهه  مههن بههين األوصههاف واإلجمهها  دّل علههى ضههمان  ههذا الو

إلى ما يقاب  بأص  المبيع ألج   (2)وجوب تدارك  بمقداٍر من الثمن ُمنضاٍف 

اتّصاف  بوص  الصّح  ، فإّن  ذا الوص  كسا ر األوصهاف وإن لهم يقابله  
ء؛ من الهثمن ، لكهن له  مهدخ ؛ فهي وجهود مقهداٍر مهن الهثمن وعدمه  ، فهإذا شي

ري مىالبت  بخروج  عن عهدت  بأداء ما كان يالحه  تعّهده البا ع كان للميت

 من الثمن ألجل  ، وللميتري ليضاً إسقاط  ذا االلتزام عن .
نعم ، يبقى الكالم في كون  ذا الضمان المخهال  ل صه  بعهين بعهض 

 (3)من الثمن الثمن ، كما  و ظا ر تعري  األرش في كالم األكثر بأنّ  جزء؛ 

 وظا ر (4)، لو بمقداره ، كما  و مختار العالّم  في صري  التذكرة 
__________________ 

 .«وكون  في عهدة البا ع»زيادة :  «ش»( في 1)

 .«يُضاف»:  «ش»( في 2)

 .394 393( منهم العالّم  والمحقّق الثاني وغير ما ، وقد تقدّم عنهم في الص ح  3)

 ، وفي  : واألقرب لنّ  ال يتعيّن حّق الميتري في  ب  للبا ع إبدال . 528:  1( التذكرة 4)

الجهههههههههههواب عهههههههههههن 
 االشكال

 ههههههههههه  الضهههههههههههمان 
بعههههههههههههين بعههههههههههههض 
الههههههههههههههههههههههههههههههثمن لو 

 بمقداره؟
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وجههان : تهردّد بينهمها فهي جهامع المقاصهد  ؟(1)غير ا واليهيدين في كتبهمها 
(2). 

ٍء مهن الهثمن ، ولقوا ما الثاني ؛ ألصال  عدم تسلّ  الميتري على شهي

؛ ألّن المتيقّن من مخال   األصه  ضهمان  وبراءة ذّم  البا ع من وجوب دفع 

البا ع لتدار، ال ا ت الهذي التهزم وجهوده فهي المبيهع بمقهداٍر وقهع اإلقهدام مهن 
المتعاقدين على زيادت  على الثمن لداعي وجود  ذه الص   ، ال في مقابلها ، 

 (3)فهي روايتهي حّمهاد وعبهد الملهك : إّن  السهالمعلي مضافاً إلى إطهالق قوله  

، وال دلي  على وجوب كون التهدار، بجهزٍء مهن عهين  (4) «رش العي ل  ل»
الثمن ، عهدا مها يتهراءأ مهن ظها ر التعبيهر فهي روايهات األرش عهن تهدار، 

الظها ر فهي كهون المهردود شهيةاً  (5) «ردّ الت اوت إلى الميتري»العي  ب : 

 كان عنده لّوالً ، و و بعض الثمن.
 التعبير وقع بمالحظ  لّن ال ال لكن التأّم  التاّم يقضي بأّن  ذا 

__________________ 

 .474:  3، والروض   300 299:  3، والمسالك  287:  3( راجع الدروس 1)

 .194:  4( جامع المقاصد 2)

 .«إنّ »:  «ش»( في 3)

،  416، والصه ح   7من لبواب العيهوب ، الحهديث  4، الباب  415:  12( راجع الوسا   4)

 .3واب العيوب ، الحديث من لب 5الباب 

( لهم نعثهر علهى العبهارة بل ظههها ، نعهم يهدّل علهى م اد ها مهها ورد فهي لبهواب الخيهار ولبههواب 5)

مهن لبهواب لحكهام العيهوب ،  6، البهاب  418:  12لحكام العيوب ، منهها مها ورد فهي الوسها   

مههن لبههواب  16، البههاب  362، والصهه ح   «يههرد عليهه  فضهه  القيمهه »الحههديث األّول ، وفيهه  : 

 من لبواب لحكام العقود ، وغير ما. 4، الباب  413الخيار ، والص ح  

األقههههههههههههوأ فههههههههههههي 
 المسأل 
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وصههول الههثمن إلههى البهها ع وكونهه  مههن النقههدين ، فههالردّ باعتبههار النههو  ، ال 

فهههي روايهه  ابهههن سهههنان :  السههالمعلي اليههخص. ومهههن ذلههك يظههههر لّن قولههه  
 على ال اله  : محمول؛  (1) «ويوضع عن  من ثمنها بقدر العي  إن كان فيها»

مههن كههون الههثمن كلّيههاً فههي ذّمهه  الميههتري ، فههإذا اشههت لت ذّمهه  البهها ع بههاألرش 

 حس  الميتري عند لداء الثمن ما في ذّمت  علي .
ثّم علهى المختهار مهن عهدم تعيّنه  مهن عهين الهثمن ، فالظها ر تعيّنه  مهن 

مضههمونات ، إالّ لن يتراضههى علههى النقههدين ؛ ألنّهمهها األصهه  فههي ضههمان ال

 غير ما من باب الوفاء لو المعاوض .
واستظهر المحقّق الثاني من عبارة القواعد والتحرير ب  الدروس عدم 

في باب الصرف بأنّه  لهو وجهد عيه ؛ فهي لحهد  (2)تعيّن  منهما ؛ حيث حكموا 

يجهز  العوضين المتخال ين بعد الت ّرق جاز لخذ األرش من غير النقهدين ولهم
منهمهها ، فاستيههك  ذلههك بههأّن الحقههوق الماليّهه  إنّمهها يرجههع فيههها إلههى النقههدين ، 

 .(3) ؟فكي  الحّق الثابت باعتبار نقصاٍن في لحد ما

ويمكهههن رفهههع  هههذا اإلشهههكال : بهههأّن المضهههمون بالنقهههدين  هههي األمهههوال 
مها المتعيّن  المستقّرة ، والثابهت  نها لهيا مهاالً فهي الذّمه  ، وإالّ بىه  البيهع في

قابل  مهن الصهحي  ؛ لعهدم وصهول عوضه  قبه  الت هّرق ، وإنّمها  هو حهقٌّ لهو 

 لعمل  جاز ل  مىالب  المال ، فإذا اختار األرش من غير النقدين
__________________ 

 من لبواب لحكام العيوب ، الحديث األّول. 4، الباب  414:  12( الوسا   1)

 .«حكما»:  «ش»( في 2)

،  172:  1، والتحريهههههر  39:  2، وراجهههههع القواعهههههد  194 192:  4( جهههههامع المقاصهههههد 3)

 .304:  3والدروس 

الظهههههههههها ر تعههههههههههيّن 
االرش مههههههههههههههههههههههههن 

 النقدين
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ن ها األرش ، ال عهو ؛ عنه . نعهم ،  (1)ابتداًء ورضهي به  اآلخهر فالمختهار 

لآلخر االمتنا  من  ؛ لعدم تعيّن  عليه  ، كمها لّن لهذي الخيهار مىالبه  النقهدين 
   حينةٍذ.في غير  ذا المقام وإن لم يكن لآلخر االمتنا

ء؛ معههيّن؛ ثابههت؛ فههي الذّمهه  ، إالّ لّن دفههع غيههر وبالجملهه  ، فلههيا  نهها شههي

النقههدين يتوقّهه  علههى رضهها ذي الخيههار ويكههون ن هها األرش ، بخههالف دفههع 
 ل رشيّ . (2)النقدين ، فإنّ  إذا اختير غير ما لم يتعيّن 

معنهى األرش : لنّه  ال يكهون إالّ مقهداراً  ثّم إنّه  قهد تبهيّن مّمها ذكرنها فهي

مساوياً لبعض الهثمن ، وال يعقه  لن يكهون مسهت رقاً له  ، ألّن المعيه  إن لهم 
ء؛ من المال بى  بيع  ، وإالّ فهال بهدّ مهن يكن مّما يتمّول ويبذل في مقابل  شي

 لن يبقى ل  من الثمن قس ؛.

نعم ، ربما يتصّور ذلك فيما إذا حدل قب  القبض لو في زمهان الخيهار 
، بنهاًء علهى لّن  (3)ء علهى صه   التملّهك عي ؛ يسهت رق للقيمه  مهع بقهاء اليهي

مث  ذلك غير ملحٍق بالتل  فهي ان سهاخ العقهد به  ، به  يأخهذ الميهتري لرش 

لكهن عهدم إلحاقه  بهالتل  ميهك ؛ ، بنهاًء العي  ، و و  نها مقهدار تمهام الهثمن. 
إن »:  السهالمعلي على لّن العي  إذا كان مضموناً على البا ع بمقتضى قول  

 (4) «حدل بالحيوان حدل؛ فهو من مال البا ع حتّى ينقضي خياره
__________________ 

 .«فمختاره»:  «ش»( في 1)

صهواب : فإنّه  إذا اختيهر لحهد ما يتعهيّن ال»:  سهرهقدس( كذا في النس  ، لكن قال اليههيدي 2)

 .548 داي  الىال  :  «ل رشيّ 

 .«الملك»:  «ق»( في محتم  3)

حتّهههى »، ولههيا فيههه  :  5مههن لبهههواب الخيههار ، الحهههديث  5، البهههاب  352:  12( الوسهها   4)

 .«ينقضي خياره

 ههههههههههههههه  يعقههههههههههههههه  
اسهههههههههههههههههههههههههههههت راق 

 االرش للثمن؟

تصهههههههههههوير ذلهههههههههههك 
فيمهههههها لههههههو حصهههههه  
قبهههههههه  القههههههههبض لو 
فههههههههههههههي زمههههههههههههههان 

خيهههههههههههار عيههههههههههه  ال
 مست رق للقيم 



 399  .................................................................................. شرألا يف لوقلا

كان  ذا العي  كأن  حدل في ملك البها ع ، والم هرو  : لنّه  إذا حهدل مثه  

ء؛ مهن ا في ملك البا ع كان بيع  باطالً ؛ لعدم كون  متمّوالً يُبذل بإزا   شي ذ
بعده مضموناً على البا ع. إاّل  (1)المال ، فيج  الحكم بان ساخ العقد إذا حدل 

الحكهم بكهون دٌٌركه  عليه  ،  (2)لن يمنع ذلك ولّن ضهمان  علهى البها ع موجه  

كم ال مىلقاً حتّهى ين سه  العقهد به  ، فهو بمنزل  الحادل قب  البيع في  ذا الح
ويرجع  ذا الملك الموجود ال ير المتمّول إلى البا ع. به  لهو فرضهنا حهدول 

العي  على وجٍ  لخرج  عن الملك فال دليه  علهى إلحاقه  بهالتل  ، به  تبقهى 

العههين ال يههر المملوكهه  حقّهها للميههتري وإن لههم يكههن ملكههاً لهه  كههالخمر المتّخههذ 
 من لو مقداره من البا ع لرشاً ال من باب ان ساخ العقد.للتخلي  ويأخذ الث

 (3)فهههي القواعهههد والتهههذكرة والتحريهههر  سهههرهقدس ههذا ، إالّ لّن العالّمههه  

يظهر من  األرش المستوع  في العي  المتقدّم على العقد  (4)ومحكّي النهاي  
 كرنا لنّ  ال يعق  في  استيعاب األرش للثمن.الذي ذ

قال في القواعد : لو بها  العبهد الجهاني خىهأً ٌضهِمٌن لقه َّ األمهرين علهى 

رليٍ ، واألرش على رليٍ ، وصّ  البيع إن كان موسراً ، وإالّ تخيّر المجنّي 
علي . ولهو كهان عمهداً وقه  علهى إجهازة المجنهّي عليه  ، ويضهمن األقهّ  مهن 

 قيم  ال الثمن معها ، وللميتري ال س  مع الجه  ، فيرجعاألرش وال
__________________ 

 .«مث   ذا»زيادة :  «ش»( في 1)

 .«بمعنى»:  «موج »بدل  «ش»( في 2)

 ( ستأتي النصو  المنقول  عن  ذه المصادر.3)

 .486 485:  2( نهاي  اإلحكام 4)

كلمههههههههات العاّلمهههههههه  
فهههههههههههههههههههههههههي االرش 
المسههههههههتوع  فههههههههي 
العيههههههههه  المتقهههههههههدّم 

 على العقد
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ألرش ثمنهه  ليضههاً ، وإالّ بههالثمن لو األرش. فههإن اسههتوعبت الجنايهه  القيمهه  فهها

فقدر األرش. وال يرجع لو كان عالماً ، ول  لن ي ديه  كالمالهك وال يرجهع به  
علي . ولو اقتّص منه  فهال ردّ وله  األرش ، و هو نسهب  ت هاوت مها بهين كونه  

 ، انتهى. (1)جانياً وغير جاٍن من الثمن 

ال فههي وقهه .(2)وذكهر فههي التههذكرة  هذه العبههارة بعينههها فههي بهاب العيههوب 
لوا   البيع من التذكرة في مسأل  بيع العبد الجاني : ولو كان المولى معسهراً 

لم يسق  حّق المجنّي علي  من الرقب  ما لم يجهز البيهع لّوالً ، فهإّن البها ع إنّمها 

يملك نق  حقّ  عن رقبت  ب دا   ، وال يحصه  مهن ذّمه  المعسهر ، فيبقهى حهّق 
ميتري ، ويتخيّر الميتري الجا   في ال س  المجنّي علي  مقدّماً على حّق ال

لو مع االستيعاب ، ألّن لرش مث   ذا جميع ثمن .  [(3)مع  ]، فيرجع بالثمن 

فهال  [(4)به  ]وإن لم يستوع  يرجع بقدر لرش . ولو كان عالماً بتعلّهق الحهّق 
رجو  إلهى لن قهال : وإن لوجبهت الجنايه  قصاصهاً تخيّهر الميهتري الجا ه  

واألرش ، فإن اقتّص من  احتم  تعيّن األرش ، و و قس  قيمه  مها بين الردّ 

؛ ألنّ  تل  عند الميتري  (5)بين  جانياً وغير جاٍن. وال يبى  البيع من لصل  
 بالعي  الذي كان في  ، فلم
__________________ 

 .76:  2( القواعد 1)

 .540:  1( التذكرة 2)

وبه  قهال لحمهد وبعهض »زيهادة :  «بهالثمن»قوله  : بعهد  «ش»( لثبتناه من المصهدر ، وفهي 3)

 .«اليافعيّ 

 والمصدر. «ش»( من 4)

 .«وب  قال لحمد وبعض اليافعيّ »( في المصدر زيادة : 5)
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يوج  الرجو  بجميع الثمن كالمريض والمرتدّ. وقال لبو حني   واليافعي : 

د البا ع ، فجرأ استحّق علي  عن (2)؛ ألّن تل   لمعنًى  [(1)ثمن  ]يرجع بجميع 
 ، انتهى. (3)إتالف  

وقههال فههي التحريههر فههي بيههع الجههاني خىههأً : ولههو كههان السههيّد معسههراً لههم 

رقب  العبد ، فيتخيّر الميتري مع عدم علم  ،  (4)يسق  حّق المجنّي علي  من 
فإن فس  يرجع بالثمن ؛ وكذا إن كانت الجناي  مستوعب ً ، وإن لهم يسهتوع  

 نتهى.، ا (5)رجع باألرش 

وقال في لوا   البيع في  ذه المسأل  : ولو كان السيّد معسراً لهم يسهق  
، فهإن  (6)حّق المجنّي علي  عن رقب  العبد ، وللميتري ال س  مع عدم العلهم 

فس  رجع بالثمن ، وإن لم ي س  واستوعبت الجناي  قيمته  وانتزعهت يرجهع 

ألرش. ولههو علههم الميههتري بههالثمن ليضههاً ، وإن لههم يسههتوع  رجههع بقههدر ا
ٍء. ولهو اختهار الميهتري لن الميتري بتعلّق الحّق برقب  العبد لم يرجهع بيهي

 ، انتهى. (7)ي دي  جاز ورجع ب  على البا ع مع اإلذن ، وإالّ فال 
__________________ 

 .«ق»، والكلم  ساقى  من  «الثمن»( في المصدر : 1)

 .«ألمر»:  «ش»، وفي  «بمعنى»، وفي المصدر :  «ق»( كذا في ظا ر 2)

 .466 465:  1( التذكرة 3)

 .«عن»والمصدر :  «ش»( في 4)

 .165 و 185:  1( التحرير 7) ( و5)

وللميههتري ال سهه  مههع عههدم »:  «فيتخيّههر الميههتري إلههى مههع عههدم العلههم»بههدل  «ش»( فههي 6)

 .«علم 
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 إّما راجع؛ إلى رقب  العبد ، لو إلهى القيمه  إذا باعه  «وانتزعت»قول  : 

المجنّي علي  ولخذ قيمت  ، و ذا القيد غير موجوٍد في باقي عبارات العالّمه  
 في كتب  الثالث .

وكي  كان : فالعبد المتعلّق برقبت  حقٌّ للمجنّي علي  يستوع  قيمته  ، 

إّمهها لن يكههون لهه  قيمهه ؛ تبههذل بإزا هه  ، لو ال ، وعلههى األّول : فههال بههدّ لن يبقههى 
ا   ، فال يرجع بجميهع الهثمن عليه . وعلهى الثهاني : ء؛ من الثمن للبا ع بإزشي

 فينب ي بىالن البيع.

ولهو قيه  : إّن انتزاعه  عهن ملهك الميهتري لحهّقٍ كهان عليه  عنهد البها ع 
فههي ن سهه  لن  (1)يوجهه  غرامتهه  علههى البهها ع كههان الههالزم مههن ذلههك مههع منعهه  

 يكون الحكم كذلك فيما لو اقتّص من الجاني عمداً.

 ذكرة والقواعد الحكم بقسٍ  من الثمن في .وقد عرفت من الت
 وبالجمل  ، فالمسأل  محّ  تأّمٍ  ، وهللا العالم.

__________________ 

 .«مع بُعده»:  «ش»( في 1)
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 مسكلة

يُعرف األرش بمعرف  قيمتي الصحي  والمعي  ليعرف الت اوت بينهما 

ذا لم تكن القيم  معلوم ً فال بهدّ مهن وإ ، فيؤخذ من البا ع بنسب  ذلك الت اوت.

 الرجو  إلى العارف بها.
و و قد يخبر عن القيم  المتعارف  المعلوم  المضبوط  عند ل ه  البلهد 

لو ل ه  الخبهرة مهنهم لههذا المبيههع المعهيّن لو لمثله  فهي الصه ات المقصههودة ، 
في السوق بكذا ، و ذا داخه ؛ فهي  كمن يخبر : بأّن  ذه الحنى  لو مثلها يبا 

اليهادة يعتبر فيها جميع ما يعتبر في اليهادة على سا ر المحسوسهات : مهن 

 العدال  ، واإلخبار عن الحّا ، والتعدّد.
ء وقد يخبر عن نظره وحدس  من جه  كثرة ممارست  لشباه  هذا اليهي

ا يحتهاج إلهى وإن لم يتّ ق اّطالع  على مقدار رغبه  النهاس فهي لمثاله  ، و هذ

الصهه ات السههابق  وزيههادة المعرفهه  والخبههرة بهههذا الجههنا ، ويقههال لهه  بهههذا 
 االعتبار : ل   الخبرة.

وقههد يخبههر عههن قيمتهه  باعتبههار خصوصههيّاٍت فههي المبيههع يعرفههها  ههذا 

المخبر مع كون قيمت  على تقدير العلهم بالخصوصهيّات واضهح ً ، كالصها غ 
 الجودة والرداءة ، مع كون العارف بأصناف الذ   وال ّض  من حيث

طريهههههههههق معرفههههههههه  
 األرش

لنحهههههههههاء اإلخبهههههههههار 
 عن القيم 
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 ذا قيمت  »ء مح وظ ً عند الناس معروف ً بينهم ، فقول  : قيم  الجيّد والردي

م  «كذا يريد ب  لنّ  من جنا قيمت  كذا ، و ذا في الحقيق  ال يهدخ  فهي المقهّوِ
م  و الثاني.  ، وكذا القسم األّول ، فمراد م بالمقّوِ

لكن األظهر عدم الت رق  بين األقسام مهن حيهث اعتبهار شهروط القبهول 

 وإن احتم  في غير األّول االكت اء بالواحد :
 إّما للزوم الحرج لو اعتبر التعدّد.

وإّمها العتبهار الظهّن فهي مثه  ذلهك مّمهها انسهدّ فيه  بهاب العلهم ويلهزم مههن 

راءة ذّم  البا ع تضييُع حّقِ طرح قول العادل الواحد واألخذ باألقّ  ألصال  ب
 الميتري في لكثر المقامات.

وإّما لعموم ما دّل على قبول قول العادل ، خرج من  ما كهان مهن قبيه  

اليهادة كالقسم األّول ، دون ما كان مهن قبيه  ال تهوأ كالثهاني ؛ لكونه  ناشهةاً 
يحكههم عههن حههدٍس واجتهههاٍد وتتبّههع األشههباه واألنظههار وقياسهه  عليههها حتّههى لنّهه  

ألج  ذلك بأنّ  ينب ي لن يبذل بإزا   كذا وكذا وإن لهم يوجهد راغه ؛ يبهذل له  

 ذلك.
ثّم لو تعذّر معرف  القيم  ل قد ل   الخبرة لو توقّ هم ف ي ك اي  الظّن لو 

األخههذ باألقههّ  وجهههان. ويحتمهه  ضههعي اً األخههذ بههاألكثر ؛ لعههدم العلههم بتههدار، 

 ن إالّ ب .العي  المضمو

حكهههههههههههههم لنحهههههههههههههاء 
االخبهههههههههههار مههههههههههههن 
حيههههههههههث شههههههههههروط 

 القبول

لهههههو تعهههههذّر معرفههههه  
 القيم 
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 مسكلة

 لو تعار  المقّومون ، فيحتم  :

 تقديم بيّن  األقّ  ؛ ل ص .

 وبيّن  األكثر ؛ ألنّها مثبت .
 والقرع  ؛ ألنّها لكّ  لمٍر ميتب .

والرجههو  إلهههى الصههل  ؛ لتيهههبّث كههّ ٍ مهههن المتبههايعين بحّجهههٍ  شهههرعيٍّ  
 لجه  كّ ٍ منهما بالواقع.ظا ريٍّ  ، والمورد غير قاب  للحل  ؛ 

 وتخيير الحاكم ؛ المتنا  الجمع وفقد المرّج .

: مهن وجهوب الجمهع بينهمها  (1)لكّن األقوأ مهن الكهّ  مها عليه  المعظهم 
 في (3)، فإذا تعذّر العم  ب   (2)بقدر اإلمكان ؛ ألّن كالّ منهما حّج ؛ شرعيّ  

__________________ 

:  2، والعالّم  في القواعهد  38:  2، والمحقّق في اليرا ع  597( منهم الم يد في المقنع  : 1)

 .633 632:  4وغيره من كتب  ، وراجع ت صي  ذلك في م تاح الكرام   75

 .«يلزم العم  ب »زيادة :  «ش»( في 2)

 .«بها»:  «ق»( في 3)

لههههههههههههو تعههههههههههههار  
 المقّومون

األقهههههههوأ وجهههههههوب 
الجمهههههههههههههع بهههههههههههههين 
البيّنههههههههههات مهمهههههههههها 

 لمكن
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  ، فإذا قّوم  لحد ما بعيرةٍ فقد قهّوم تمام مضمون  وج  العم  ب  في بعض

بثمانيهٍ  فقهد قهّوم كهالّ مهن نصه    (1)كالّ من نص   بخمسٍ  ، وإذا قّوم  اآلخر 
وإن كانهههها  (2)بأربعهههٍ  ، فيعمهههه  بكههههّ ٍ منهمهههها فههههي نصهههه  المبيههههع. وقولهمهههها 

متعارضين في النص  ليضاً كالكّ  ، فيلزم مّما ذكر طهرح كهال القهولين فهي 

 لّن طرح قول كّ ٍ منهما في النص  مع العم  ب  في النصه  النص ين ، إالّ 
اآلخر لولى في مقام امتثال لدلّ  العم  بكّ  بيّنٍ  من طرح كليهما لو إحدا ما 

إّن الجمع بهين الهدليلين والعمه  بكهّ ٍ منهمها ولهو »رلساً ، و ذا معنى قولهم : 

 ً القواعهد مهن  ؛ ولهذا جعه  فهي تمهيهد «من وجٍ  لولى من طرح لحد ما رلسا
فرو   ذه القاعدة : الحكم بالتنصي  فيما لو تعارضهت البيّنتهان فهي داٍر فهي 

 .(3)يد رجلين يدّعيها ك ٌّ منهما 

ب  ما نحن في  لولى بمراعاة  ذه القاعدة من الدليلين المتعارضين فهي 
اآلخههر كهههذلك فهههي  (4)لحكههام هللا تعهههالى ؛ ألّن األخههذ بأحهههد ما كلّيهه ً وطهههرح 

اليرعيّ  اإللهيّ  ال ينقص عن التبعيض مهن حيهث مراعهاة حهّق هللا  التكالي 

سبحان  ؛ لرجو  الكهّ  إلهى امتثهال لمهر هللا سهبحان  ، بخهالف مقهام التكليه  
بإحقاق حقوق النهاس ، فهإّن فهي التبعهيض جمعهاً بهين حقهوق النهاس ومراعهاةً 

م عنههد للجميههع ولههو فههي الجملهه  ؛ ولعههّ   ههذا  ههو السههّر فههي عههدم تخييههر الحههاك

 .(5)ٍء من موارد ال ق  تعار  لسباب حقوق الناس في شي
__________________ 

 .«األُخرأ»:  «ق»( في 1)

 .«قوال ما»:  «ش»( في 2)

 .284( تمهيد القواعد : 3)

 .«تر،»:  «ش»( في 4)

 .«الموارد»:  «موارد ال ق »بدل  «ف»ومصّحح   «ش»( في 5)
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يُستيك  ما ذكرنا : تارةً بعدم التعار  بينهما عند التحقيهق ؛ ألّن  وقد
مرجههع بيّنهه  الن ههي إلههى عههدم وصههول نظر هها وحدسههها إلههى الزيههادة ، فبيّنهه  

 اإلثبات المدّعي  للزيادة سليم .

ولُخرأ بأّن الجمع فر  عدم اعتضاد إحدأ البيّنتين بمرّج ٍ ، ولصال  
 حاكم  باألقّ .البراءة  نا مرّجح ؛ للبيّن  ال

وثالث ً بأّن في الجمع مخال  ً قىعيّ ً وإن كان فيه  موافقه ؛ قىعيّه ؛ ، لكهّن 

 التخيير الذي ال يكون في  إالّ مخال  ؛ احتماليّ ؛ لولى من .
وينههدفع األّول بههأّن الم ههرو  لّن بيّنهه  الن ههي تيهههد بههالقىع علههى ن ههي 

 يع س  ؛.الزيادة واقعاً ، ولّن بذل الزا د في مقاب  المب

: مهن لّن األُصهول الظا ريّه   (1)ويندفع الثاني بما قّررناه في األُصهول 
ح ً ل دلّ  االجتهاديّ  ، ب  تصل  مرجعاً في المسأل  لو تساق   ال تصير مرّجِ

الدليالن من جه  ارت ا  ما  و مناط الدالل  فيهما ألج  التعار  ، كما فهي 

متعارضهين كالعهاّمين مهن وجهٍ  المىهابق لحهد ما ل صه  ، ومها الظا رين ال
نحن في  ليا من  ذا القبي . والحاص  : لّن بيّنه  الزيهادة تثبهت لمهراً مخال هاً 

ل صهه  ، ومعارضههتها بههاألُخرأ النافيهه  لههها ال يوجهه  سههقوطها بههالمّرة ل قههد 

 المرّج  ، فيجمع بين الن ي واإلثبات في النص ين.
بههأّن تههرجي  الموافقهه  االحتماليّهه  ال يههر الميههتمل  علههى وينههدفع الثالههث 

المخال هه  القىعيّهه  علههى الموافقهه  القىعيّهه  الميههتمل  عليههها إنّمهها  ههو فههي مقههام 

 اإلطاع  والمعصي  الراجعتين إلى االنقياد والتجّري ؛ حيث إّن تر،
__________________ 

 .152 151:  4( راجع فرا د األُصول 1)

بعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههض 
االشههههههههكاالت فههههههههي 

 ما ذكرناه

دفهههههههع االشهههههههكاالت 
 المتقدّم 
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من تحصي  العلم باالنقياد ، بخالف مقام إحقهاق حقهوق النهاس التجّري لولى 

لولههى مههن إ مههال لحههد ما رلسههاً وإن اشههتم  علههى  (1)، فههإّن مراعههاة الجميههع 
 كما في حقوق هللا سبحان . (2)إعمال اآلخر ؛ إذ ليا الحّق فيهما لواحٍد 

حاكمهه ؛ علههى دليهه  القرعهه  ؛ ألّن المههأمور بهه   ههو ثههّم إّن قاعههدة الجمههع 

العم  بكّ ٍ من الدليلين ال بالواقع المردّد بينهما ؛ إذ قد يكهون كال مها مخال هاً 
للواقهههع ، فهمههها سهههببان مهههؤثّران بحكهههم اليهههار  فهههي حقهههوق النهههاس ، فيجههه  

مراعاتههها وإعمههال لسههبابها بقههدر اإلمكههان ، إذ ال ين ههع توفيهه  حههّقِ واحههٍد مههع 

ال حّقِ اآلخر رلساً إ م
(3). 

فههي قيمتههي  (4)ثههّم إّن المعههروف فههي الجمههع بههين البيّنههات الجمههع بينههها 

ومهن  (5)الصحي  ، فيؤخذ من القيمتين للصحي  نصه هما ومهن الهثالل ثلثهها 

و كذا في المعي  ، ثّم تالح  النسب  بين المأخوذ للصهحي   (6)األربع ربعها 
بين المأخوذ للمعي  ويؤخذ بتلهك النسهب . فهإذا كهان إحهدأ قيمتهي الصهحي  و

 (7)اثني عير واألُخرأ ستّ ً ، وإحدأ قيمتي المعي  لربع ً 
__________________ 

 .«الجمع»:  «ق»( في محتم  1)

 .«معيّن»زيادة :  «ش»( في 2)

 .«ععلى النه  الذي ذكرنا من التنصي  في المبي»زيادة :  «ش»( في 3)

 .«بينهما»:  «ش»، وفي  «ق»( كذا في ظا ر 4)

 .«ثلثهما»:  «ش»( في 5)

 .«ربعهما»:  «ش»( في 6)

 ، و و سهو. «ستّ »:  «ق»( في 7)

حكومههههههههه  قاعهههههههههدة 
الجمهههههههههع مهمههههههههها »

علهههههههههههى  «لمكهههههههههههن
 دلي  القرع 

مهههههههههههههههههها  ههههههههههههههههههو 
المعهههههههههروف فهههههههههي 

 كي يّ  الجمع
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واألُخرأ اثنين ، لُخذ للصهحي  تسهع ؛ وللمعيه  ثالثه ؛ ، والت هاوت بهالثلثين ، 

 .(1)فيكون األرش ثلثي الثمن 
ٍق آخهر ، و هو : لن يرجهع إلهى البيّنه  فهي مقههدار ويحتمه  الجمهع بىريه

الت اوت ويجمع بين البيّنات في  مهن غيهر مالحظه  القهيم. و هذا منسهوب؛ إلهى 

 .(2)على ما في الروض   سرهقدساليهيد 
وحاصل  قد يتّحد مهع طريهق الميههور كمها فهي المثهال المهذكور ، فهإّن 

يّنتين بهالثلثين كمها ذكرنها الت اوت بين الصحي  والمعي  على قول كّ ٍ من الب

 في الىريق األّول.
اثنههي عيههر  [(3)الصههحي  ]وقههد يختل ههان ، كمهها إذا كانههت إحههدأ قيمتههي 

واألُخههرأ ثمانيهه ً ، وقيمهه  المعيهه  علههى األّول عيههرة وعلههى الثههاني خمسهه ؛. 

فعلى األّول : يؤخذ نص  مجمو  قيمتي الصحي  لعنهي العيهرة ، ونصه  
متي المعي  و و سبع  ونص  ، فالت اوت بالربع ، فهاألرش ربهع الهثمن ، قي

لعني ثالث ً من اثني عير لو فر  الثمن اثني عير. وعلهى الثهاني : يؤخهذ 

 الت اوت بين الصحي  والمعي  على إحدأ البيّنتين بالسدس وعلى
__________________ 

لتنصي  فيما ب  الت اوت بهين القيمتهين ويمكن ليضاً على وج  ا»زيادة ما يلي :  «ش»( في 1)

، بههأن تعمهه  فههي نصهه   بقههول المثبههت للزيههادة ، وفههي نصهه   اآلخههر بقههول النههافي ، فههإذا قّومهه  

إحدا ما باثني عير واآلخر بثماني  لُخذ فهي نصه  األربعه  بقهول المثبهت وفهي نصه ها اآلخهر 

 .« و الجمع على النه  األّول بقول النافي ، جمعاً بين حقّي البا ع والميتري ، لكّن األظهر

 .478:  3( الروض  البهيّ  2)

 .«ق»( لم يرد في 3)

طريههههههههههههق آخههههههههههههر 
 للجمع

قههههههههههههههد يختلهههههههههههههه  
حاصهههههههههههههههههههههههههههههههههه  

 الجمعين
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مهن اثنههي  (1)األُخهرأ ثالثه  لثمههان ، ويُنّصه  المجمههو  لعنهي سهتّ  ونصهه  

 عير جزءاً ويؤخذ نص   و و ثالث  وربع ، وقد كان في األّول ثالث .
معي  سهتّ ً ، وقهال وقد ينقص عن األّول ، كما إذا اتّ قا على لّن قيم  ال

إحدا ما : قيم  الصحي  ثماني ؛ ، وقال األُخرأ : عيرة؛. فعلى األّول : يجمع 

القيمتهان ويؤخهذ نصه هما تسهع  ، ونسهبت  إلهى السهتّ  بالثلهث. وعلهى الثههاني : 
يكون الت اوت على إحدأ البيّنتين ربعاً وعلى األُخرأ خمسين فيؤخذ نص  

ن ثُمنهاً وُخمسهاً ، و هو نهاقص؛ عهن الثلهث الربهع ونصه  الخمسهين ، فيكهو (2)

 بنص  خما.
توضي   ذا المقام : لّن االختالف إّمها لن يكهون فهي الصهحي  فقه  مهع 

 اتّ اقهما على المعي  ، وإّما لن يكون في المعي  فق  ، وإّما لن يكون فيهما.

كما في المثال األخير فالظا ر الت هاوت بهين فإن كان في الصحي  فق  
الىريقين دا مهاً ؛ ألنّهك قهد عرفهت لّن الملحهوظ علهى طريهق الميههور نسهب  

المعي  إلى مجمو  نص ي قيمتي الصحي  المجعول قيمه ً منتزعه ً ، وعلهى 

الىريق اآلخر نسب  المعي  إلى كهّ ٍ مهن القيمتهين المسهتلزم  لمالحظه  لخهذ 
ليجمع بين البيّنتين في العم  ، والم هرو  فهي  هذه  نص   مع نص  اآلخر

الصههورة لّن نسههب  المعيهه  إلههى مجمههو  نصهه ي قيمتههي الصههحي  التههي  ههي 

 طريق  الميهور مخال  ؛ لنسب  نص   إلى كّ ٍ من
__________________ 

ً »، والمناس  :  «ق»( كذا في 1)  .«ش»كما في  «نص ا

م قهود مهن نسهخ   414فهي الصه ح   «.. ءٍ م شهراء شهيوتوّ م لّن حك»( من  نا إلى قول  : 2)

 .«ق»األص  

صهههههههور اخههههههههتالف 
 المقّومين :

ـ االخهههههههههتالف  1
فههههههههههي الصههههههههههحي  

 فق 
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النص ين ؛ ألّن نسب  الكّ  إلى الكّ  تساوي نسهب  نصه   إلهى كهّ ٍ مهن نصه ي 

 (1)ذلك الكّ  ، و و األربع  والنص  فهي المثهال ، ال إلهى كهّ ٍ مهن النصه ين 
إلى لحهد المرّك  منهما ذلك الكّ  كاألربع  والخمس  ، ب  النص  المنسوب 

المنسوب إلي  كاألربع  نسب ؛ م ايرة؛ لنسهبت  إلهى الهبعض اآلخهر ،  (2)بعضي 

 لعني الخمس  ، و كذا غيره من األمثل .
وإن كهههان االخهههتالف فهههي المعيههه  فقههه  فالظههها ر عهههدم الت هههاوت بهههين 

  علهى الىريقين لبداً ؛ ألّن نسب  الصحي  إلى نصه  مجمهو  قيمتهي المعيه

مها  ههو طريهق الميهههور مسههاوي ؛ لنسهب  نصهه   إلههى نصه  إحههدا ما ونصهه   
على كهون الصهحي  اثنهي عيهر  (3)اآلخر إلى نص  األُخرأ ، كما إذا اتّ قا 

وقالت إحدا ما : المعي  ثماني  ، وقالت األُخرأ : ستّ  ، فإّن ت اوت السهبع  

ت ههاوتي واالثنههي عيههر الههذي  ههو طريههق الميهههور مسههاٍو لنصهه  مجمههو  
الثماني  مع االثني عير والستّ  مع االثنهي عيهر ؛ ألّن نسهب  األّولهين بالثلهث 

واآلخهرين بالنصه  ونصهه هما السهدس والربهع ، و ههذا بعينه  ت هاوت السههبع  

 واالثني عير.
وإن اختل ا فهي الصهحي  والمعيه  ، فهإن اتّحهدت النسهب  بهين الصهحي  

فيتّحد الىريقان دا ماً ، كمها إذا قّومه  إحهدا ما  (4)عي  على كلتا البيّنتين والم

 ً  صحيحاً باثني عير ومعيباً بستّ  ، وقّوم  األُخرأ صحيحاً بستّ  ومعيبا
__________________ 

 .«البعضين»:  «النص ين»بدل  «ف»( في 1)

 .«بعض»:  «ش»( في 2)

 جو  الضمير إلى البيّنتين.، لر «اتّ قتا»( كذا ، والمناس  : 3)

 .«النسبتين»:  «ن»( في نسخ  بدل 4)

ـ االخهههههههههتالف  2
 في المعي  فق 

ـ االخهههههههههتالف  3
فههههههههههي الصههههههههههحي  

 ً  والمعي  معا
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بثالثهه  ، فههإّن نصهه  الصههحيحين لعنههي التسههع  ت اوتُهه  مههع نصهه  مجمههو  

المعيبين و و األربعه  ونصه  عهيُن نصه  ت هاوتي االثنهي عيهر مهع السهتّ  
 والستّ  مع الثالث .

  والحاصهه  : لّن كههّ  صههحي ٍ ِضههعُ  المعيهه  ، فيلزمهه  كههون نصههه

 الصحيحين ِضع  نص  المعيبين.
وإن اختل ههت النسههب  ، فقههد يختلهه  الىريقههان وقههد يتّحههدان ، وقههد تقههدّم 

 .(1)مثالهما في لّول المسأل  

ثّم إّن األظهر ب  المتعيّن في المقهام  هو الىريهق الثهاني المنسهوب إلهى 
اً للمحكههّي عههن إيضههاح النههافع ، حيههث ذكههر لّن طريههق وفاقهه سههرهقدساليهههيد 

، ولم يذكر وجه . ويمكن إرجا  كهالم األكثهر إليه  ،  (2)الميهور ليا بجيٍّد 

 .(3)ء كما سيجي
ووجهه  تعههيّن  ههذا الىريههق : لّن لخههذ القيمهه  مههن القيمتههين علههى طريههق 

ا للجمهع الميهور لو النسب  المتوّسى  من النسبتين على الىريق الثهاني ، إّمه

بين البيّنتين بإعمال كّ ٍ منهمها فهي نصه  العهين كمها ذكرنها ، وإّمها ألجه  لّن 
ذلك توّس ؛ بينهما ألج  الجمع بين الحقّين بتنصي  ما ب  الت اوت ن ياً وإثباتاً 

على النه  الذي ذكرناه لخيراً في الجمهع بهين البيّنتهين ، كمها يحكهم بتنصهي  

ملهوكين ليخصهين إذا ضها  لحهد ما المهردّد الدر م الباقي من الدر مين الم
 بينهما من عند الودعي ولم تكن  نا بيّن ؛ تيهد ألحد ما

__________________ 

 .409( تقدّم في الص ح  1)

 .633:  4( حكاه السيّد العاملي في م تاح الكرام  2)

 .416ء في الص ح  ( يجي3)

المتعههههههههههههيّن  ههههههههههههو 
الىريههههههههههههههههههههههههههههههههق 
المنسهههههههههوب إلهههههههههى 
اليهههههههههيد والوجهههههههه  

 في 
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  م الموجود.باالختصا  ، ب  وال ادّعى لحد ما اختصاص  بالدر

فعلى األّول فالالزم وإن كان  و جمع نص ي قيمتي الصحي  والمعي  
قيمتهين  (1)كما فعل  الميهور بهأن يُجمهع االثنها عيهر والثمانيه  الم روضهتان 

قيمه  نصه  المبيهع  (2)للصحي  في المثهال المتقهدّم ، ويؤخهذ نصه  لحهد ما 

زم ذلك كون تمام  صحيحاً ، ونص  األُخرأ قيم ً للنص  اآلخر من  ، وال
بعيرة ، ويجمع قيمتا المعي  لعني العيرة والخمس  ويؤخذ لكّ ِ نصٍ  من 

المبيههع المعيههوب نصهه ؛ مههن لحههد ما ، والزم ذلههك كههون تمههام المبيههع بسههبعٍ  

، إالّ لنّهه  ال ينب ههي مالحظهه  نسههب  المجمههو  مههن نصهه ي إحههدأ  (3)ونصهه  
األُخههرأ لعنههي سههبع   (4)القيمتههين لعنههي العيههرة إلههى المجمههو  مههن نصهه  

ونص اً كما نس  إلى الميهور ؛ ألنّ  إذا فر  لكّ ِ نصٍ  مهن المبيهع قيمه ؛ 

ت ههاير قيمهه ٌ النصهه  اآلخههر وجهه  مالحظهه  الت ههاوت بالنسههب  إلههى كههّ ٍ مههن 
النصهه ين صهههحيحاً ومعيبهههاً ولخهههذ األرش لكههّ ِ نصهههٍ  علهههى حسههه  ت هههاوت 

 صحيح  ومعيب .

م؛ ، فالعيهرة ليسههت قيمهه ً لمجمههو  الصههحي   إالّ باعتبههار لّن نصهه   مقههوَّ
ليسهت قيمه ً لمجمهو   (5)بستٍّ  ونص   اآلخر بأربعٍ  ، وكهذا السهبع  ونصه  

م؛ بخمسٍ  ونص   اآلخر باثنين ونص  ،  المعي  إالّ باعتبار لّن نص   مقوَّ
__________________ 

 .«الم روضتين»:  «ف»( في 1)

 .«إحديهما»:  «ش»( في 2)

 .«المعي  بخمس  عير»:  «المبيع بسبع  ونص » بدل «ف»( في 3)

 .«نص ي»:  «ف»( في 4)

 .«والنص »:  «ش»( في 5)
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، به  ال بهدّ  (1)فال وج  ألخذ ت اوت ما بين مجمو  العيرة والسبع  ونص  

من لخذ ت اوت مها بهين األربعه  واالثنهين ونصه  لنصهٍ  منه  ، وت هاوت مها 
 بين الستّ  والخمس  للنص  اآلخر.

ٍء تٌ هايٌٌر قيمتها نصه ي  حكهم مها لهو اشهترأ وتوّ م : لّن حكهم شهراء شهي

مالين معيبهين مختل هين فهي القيمه  صهحيحاً ومعيبهاً ، بهأن  [(2)الواحد ]بالثمن 
فظهرا معيبين ، والعبد يسهوي لربعه ً  [(3)باثني عير ]اشترأ عبداً وجاري ً 

يسهوي سهتّ ً صهحيح  وخمسه ً معيبهاً ، والجاريه   (4)صحيحاً واثنين ونص  

معيب  ، فإنّ  ال شّك في لّن الالزم في  ذه الصهورة مالحظه  مجمهو  قيمتهي 
ولخهذ الت هاوت  (5)الص ق  صهحيح ً ومعيبه ً لعنهي العيهرة والسهبع  ونصه  

و و الربع من الثمن ، و و ثالث ؛ إذا فر  الثمن اثني عير كما  و طريق 

 الميهور فيما نحن في .
ّن الههثمن فههي المثههال لّمهها كههان موّزعههاً علههى العبههد والجاريهه  مههدفو ؛ : بههأ

بحسه  قيمتهمهها ، فهإذا لخههذ الميهتري ربههع الههثمن لرشهاً فقههد لخهذ للعبههد ثالثهه  

كمهها  ههو الىريههق المختههار ؛ ألنّهه  لخههذ مههن  (6)لثمههان قيمتهه  وللجاريهه  سدسهه  
 مقاب  الجاري  لعني سبع ً وخمسهاً ُسدٌسه  و هو واحهد؛ وُخمها ، ومهن مقابه 

 العبد لعني لربع ً ولربع  لخماس ثالث  لثماٍن و و واحد؛ ولربع 
__________________ 

 .«والنص »:  «ش»( في 1)

 .«ق»( لم يرد في 2)

 .«ق»( لم يرد في 3)

ً »، والمناس  :  «ق»( كذا في 4)  .«ش»، كما في  «نص ا

 .«النص »:  «ش»( في 5)

 .«ش»في  ، كما «سدسها»، والمناس  :  «ق»( كذا في 6)

 م ودفع تو ّ 
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لخماٍس ، فالثالثه  التهي  هي ربهع الهثمن منىبهق؛ علهى السهدس وثالثه  لثمهان. 

بخههالف مهها نحههن فيهه  ؛ فههإّن المبههذول فههي مقابهه  كههّ ٍ مههن النصهه ين المختل ههين 
 بالقيم  لمر؛ واحد ، و و نص  الثمن.

فالمناس  لما نحن في  فر  شراء كّ ٍ من الجاريه  والعبهد فهي المثهال 

مساٍو لآلخر ، بأن اشترأ كهالّ منهمها بنصه  االثنهي عيهر الم رو  بثمٍن 
في عقٍد واحٍد لو عقدين ، فهال يجهوز حينةهٍذ لخهذ الربهع مهن اثنهي عيهر ، به  

المتعيّن حينةٍذ لن يؤخذ من ستّ  الجاري  ُسدس ، ومن ستّ  العبد اثنهان وربهع 

تقهدّم ، و هو المهأخوذ فهي المثهال الم (1)، فيصير مجمو  األرش ثالث  وربعاً 
 على الىريق الثاني.

وقد ظهر مّما ذكرنا : لنّ  ال فرق بين شهادة البيّنات بالقيم لو شههادتهم 

 بن ا النسب  بين الصحي  والمعي  وإن لم يذكروا القيم.
العمه   (2)ىى إلهى  ذا كلّ  إذا كان مستند الميهور في لخذ القيم  الوس

 بكّ ٍ من البيّنتين في جزٍء من المبيع.

، بهأن تنهّزل القيمه   (4)إذا كان المستند مجّرد الجمع بهين الحقّهين  (3)لّما 
ليضهاً ]الناقص  على حهدٍّ سهواء ، فهالمتعيّن الىريهق الثهاني  (5)الزا دة وترفع 

(6)] ، 
__________________ 

ً »بدل  «ق»( في 1)  ، و و سهو ظا راً. « لربع»:  «ربعا

 .«ش»في  «إلى»( لم ترد 2)

 .«ولّما»:  «ش»( في 3)

 .«على ما ذكرناه لخيراً »زيادة :  «ش»( في 4)

 .«يرت ع»:  «ش»( في 5)

 .«ق»( لم يرد في 6)

ال فهههههههههههرق بههههههههههههين 
شههههههههههادة البيّنهههههههههات 
بههههههههههالقيم ، وبههههههههههين 
شهههههههههادتها بههههههههن ا 

 النسب 
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 سواًء شهدت البيّنتان بالقيمتين لم شهدتا بن ا النسب  بين الصحي  والمعي .

 نه  إذا شههدت إحهدا ما بهأّن الت هاوت لّما إذا شههدتا بهن ا الت هاوت ، ف
بههين الصههحي  والمعيهه  بالسههدس و ههو االثنههان مههن اثنههي عيههر ، وشهههدت 

األُخههرأ بأنّهه  بثالثهه  لثمههان و ههو الثالثهه  مههن ثمانيهه  ، زدنهها علههى السههدس مهها 

سدسهاً ونصه  سهدس وثُمنه  ،  (2)كه ُّ واحهٍد  (1)تنقص من ثالث  لثمان صهار 
 ير ثالث ؛ وربع ، كما ذكرنا سابقاً.و و من الثمن الم رو  اثني ع

وإن شهههدت البيّنتههان بههالقيمتين ، فمقتضههى الجمههع بههين الحقّههين فههي  ههذا 

 (4)تعديُ  قيمتي كّ ٍ من الصحي  والمعي  بالزيادة والنقصان بأخهذ  (3)المقام 
قيمههٍ  نسههبت  إلههى المعيهه  دون نسههب  القيمهه  الزا ههدة وفههوق نسههب  الناقصهه  ، 

ير والعٌيهر فيؤخذ من االثني ع
ومهن الثمانيه  والخمسه  قيمتهان للصهحي   (5)

والمعي  نسب  إحدا ما إلى األُخرأ يزيد على السدس بمها يهنقص مهن ثالثه  
لثمان ، فيؤخذ قيمتان يزيهد صهحيحهما علهى المعيه  بسهدٍس ونصه  سهدس 

 وثُمن سدس.

 كثر إلى الىريق الثاني ، بأن يريدواومن  نا يمكن إرجا  كالم األ
__________________ 

 .«وصار»:  «ش»( في 1)

 .«من الت اوتين بعد التعدي »زيادة :  «ش»( في 2)

بههين حقّههي البهها ع والميههتري فههي مقههام إعىههاء األرش ولخههذه » كههذا :  «ش»( العبههارة فههي 3)

 .«.. تعدي 

 .«لخذ»:  «ق»( في 4)

 .«العيرة»:  «ش»( في 5)

إمكهههههههههان إرجههههههههها  
كههههالم االكثههههر إلههههى 

 الىريق الثاني
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القيم  المتوّسى  بين القيم لكّ ٍ  «لوس  القيم المتعدّدة للصحي  والمعي »من 

منهما من حيهث نسهبتهما إلهى قيمه  اآلخهر ، فيكهون مهراد م مهن لخهذ قيمتهين 
متوّسى ً من حيث نسهب  إحهدا ما إلهى األُخهرأ  [(1)قيم ً ]للصحي  والمعي  

ولهيا فهي كهالم األكثهر  بين لقوال جميع البيّنات المقّومين للصحي  وال اسهد.

لنّ  تجمع قيم الصحي  وتنتز  منها قيم ؛ وكذلك قيم المعي  ثّم تنسه  إحهدأ 
 القيمتين المنتزعتين إلى األُخرأ.

 (2)قهال فهي المقنعه  : فههإن اختله  ل ه  الخبهرة ُعمهه  علهى لوسه  القههيم 

 .(4)وفي اليرا ع ُعم  على األوس   .(3)ونحوه في النهاي  
مهن عبّههر باألوسه  يحتمه  لن يريههد الوسه  مهن حيههث  وبالجمله  ، فكه ّ 

 .(5)النسب  ال من حيث العدد 
__________________ 

 .«ق»( لم يرد في 1)

 .597( المقنع  : 2)

 .393( النهاي  : 3)

 .38:  2( اليرا ع 4)

 زيادة ما يلي : «ش»( في 5)

ّ ٍ من البيّنتهين فهي  ذا ، مع لّن المستند في الجميع  و ما ذكرنا : من وجوب العم  بك»

قيم  نص  المبيع. نعم ، لو لم يكن بيّن ؛ لصالً لكن علمنا من الخارج لّن قيم  الصحي  إّما  هذا 

وإّمهها ذا، وكههذلك قيمهه  المعيهه  ولههم نقهه  حينةههٍذ بالقرعهه  لو األصهه  ، فههالالزم االسههتناد فههي 

ع بتعدي  الت اوت ؛ ألنّه  التنصي  إلى الجمع بين الحقّين على  ذا الوج  ، وقد عرفت لّن الجم

 .«الحّق ، دون خصو  القيمتين المحتملتين. وهللا العالم
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 تمّ 
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