
 





 





 





 

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

الحمد هلل رّب العالمين ، والصالة والسالال  لىالم محّمالدآ و لالط اليالا   ن 

 .(1)، ولعنة هللا لىم ألدائهم أجمعين إلم  و  الد ن 
__________________ 

 ، ولم ت د في سائ  النسخ. «ق»( وردت الخيبة في 1)





 يها العقدفي الشروط التي يقع عل

 وشروط صّحتها

 وما يترتّب على صحيحها وفاسدها





 التي يقع عليها العقد (1) في الشروط

 وشروط صّحتها

 وما يترتّب على صحيحها وفاسدها

 الش ط  يىق في الع ف لىم معنيين :

، فهالالو  «َشالَ طَ »معنالالم مصالدر أحالد ما : المعنالم الحالالد ي ، و الو اهال ا ال

 شارطٌ لألم  الفالني ، وذلك األم  مش وطٌ ، وفالٌن مش وط لط أو لىيط.

 (2) «ء والتاامالالط فالالي البيالاله و يالال  أنّالالط إلالالاا  الشالالي»وفالالي المالالامو  : 

 وظا    كون استعمالط في اإللاا  االاتدائي مجازاً أو  ي  صحيح.

 لكن ال إشكال في صّحتط ، لوقولط في األخبار كثي اً ، مثل :

قضالاء هللا أحالّق »في حكا ة ايه ا  ال ة : إّن  وسىمو لطلىيطهللاصىمقولط 

 .(3) «، وش طط أو ق ، والوالء لمن ألتق

وقالالول أميالال  المالالصمنين صالالىوات هللا لىيالالط فالالي الالال دّ لىالالم مشالالت ط لالالد  

 التاّوج
__________________ 

 .«المول في الش وط»:  «ش»( في 1)

 .«ش ط»، مادّة  368:  2( المامو  المحيط 2)

، وأورد  29615، الحالد    322:  10، وكنالا العّمالال  295:  10( السنن الكب ى لىبيهمي 3)

 .2و  1من أاواب كتاب العتق ، الحد    37، الباب  40:  16اعضط في الوسائل 

الشالالالالالالالالالالالال ط فالالالالالالالالالالالالي 
العالالالالالالالالالال ف لىالالالالالالالالالالم 

 معنيين :
األّول : المعنالالالالالالالالالالالالم 

 الحد ي

صالالالالالالّحة اسالالالالالالتعمال 
الشالالالالالال ط االالالالالالالمعنم 
المتمالالالالالالالالالالالالدّ  فالالالالالالالالالالالالي 

 لاا  االاتدائياال
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 .(1) «ش ط هللا قبل ش طكم»النكاح : إّن اام أةآ أُخ ى في 

قالالال :  ال الالة أ ّالالا آ لىمشالالت  . قىالال  :  ؟مالالا الشالال ط فالالي الحيالالوان»وقولالالط : 

 .(2) «قال :  ما االخيار حتّم  فت قا ؟وفي  ي  

وقد أُطىق لىالم النال ر أو العهالد أو الولالد فالي اعالر أخبالار الشال ط فالي 

إطالالق الشالال ط لىالالم البيالاله فالي الحالالدائق : االال ّن  [(4)قالالد التالال ف و ] .(3)النكالاح 

 .(5)كثيٌ  في األخبار 

وأّمالالا دلالالالوى كونالالالط مجالالالازاً ، فيالالدفعها مضالالالافاً إلالالالم أولو ّالالالة االشالالالت ا  

لالاليإ إالّ  «َشالالَ َط لىالالم نفسالالط كالال ا»المعنالالو  ، وإلالالم أّن المتبالالادر مالالن قولالالط : 

المصمنالالالون لنالالالد » : االالالالنبو ّ  السالالالال لىيطاسالالالتدالُل اإلمالالالا   (6)مجالالالّ د اإللالالالاا  

فيمالالا تمالالدّ  مالالن الخبالال  الالال   أُطىالالق فيالالط الشالال ط لىالالم النالال ر أو  (7) «شالال وطهم

 العهد.

ومه ذلك فال حّجة فيما في المامو  مه تفّ د  اط ، ولعىّط لالم  ىتفال  إلالم 

 االستعماالت التي ذك نا ا ، وإالّ ل ك  ا ولو اعنوانآ  شع  امجاز ّتها.
__________________ 

 .6من أاواب المهور ، الحد    20، الباب  31:  15ئل ( الوسا1)

، البالالاب  346، والصالفحة  5مالن أاالواب الخيالار ، الحالد    3، البالاب  349:  12( الوسالائل 2)

 .3األّول من أاواب الخيار ، الحد   

و ي  الالا مالالن أاالالواب المهالالور ،  39 37،  20، البالالاب  47 46،  29:  15( راجالاله الوسالالائل 3)

 .28صور ان  ونإ اآلتية في الصفحة وراجه روا ة من

 .«ق»( لم   د في 4)

 .73:  20( الحدائق 5)

 .«االلتاا »:  «ش»( في 6)

 .4من أاواب المهور ، ذ ل الحد    20، الباب  30:  15( الوسائل 7)

لالالالالالد  كالالالالالالون  الالالالالال ا 
االسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتعمال 

 مجازاً 
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اهالال ا المعنالالالم فييىالالق لىالالالم نفالالالإ  «الشالالال ط» الالّم قالالالد  تجالالّوز فالالالي لفالال  

 اط ما  ىامط اإلنسان لىم نفسط.المش وط ، كالخىق امعنم المخىوق ، في اد 

الثاني : ما  ىا  من لدمط العد  من دون مالحظة أنّالط  ىالا  مالن وجالود  

،  (1)الوجود أو ال ، و و اه ا المعنم اسٌم جامدٌ ال مصدٌر ، فىاليإ فعالالً ألحالدآ 

سالالالا ولالالال ا لي «الشالالالارط» منالالالط لالالاليإ لىالالالم األصالالالل ك «المشالالال وط»واشالالالتماق 

 «المشال وط»و  الو الجالالل  «الشالارط»امتضا فين في الفعل واالنفعال ، االل 

االكسالالال  والفالالالتح المشالالالتمّين مالالالن  «المسالالالبّب»  الالالو مالالالا جعالالالل لالالالط الشالالال ط ، ك

 .«السبب»

امعنالالم  «األمالال »فالالي المعنيالالين نظيالال   «الشالال ط»فعُىالالم مالالن ذلالالك : أّن 

 .«ءالشي»المصدر وامعنم 

أّمالالا اسالالتعمالط فالالي ألسالالنة النحالالاة لىالالم الجمىالالة الواقعالالة لميالالب أدوات و

فهالو اصاليالٌح خالامأ مال خوذٌ مالن إفالادة تىالك الجمىالة لكالون مضالمونها  الش ط

ش طاً االمعنم الثالاني ، كمالا أّن اسالتعمالط فالي ألسالنة أ الل المعمالول واألُصالول 

ن ذلالك مال خوذٌ مال «ما  ىا  من لدمط العد  وال  ىالا  مالن وجالود  الوجالود»في 

 المعنم ، إالّ أنّط أُضيف إليط ما ذك  في اصيالحهم ممااالً لىسبب.

فمالالالد تىّخالالال  مّمالالالا ذك نالالالا : أّن لىشالالال ط معنيالالالين لالالال فيّين ، و خالالال  ن 

اصالاليالحيّين ال  حمالالل لىيهمالالا اإلطالقالالات الع فيّالالالة ، االالل  الالي مالال دّدة االالالين 

ن األّول ، أو لىالم إرادة األُوليين ، فإن قام  ق  نالةٌ لىالم إرادة المصالدر تعاليّ

 الجامد تعيّن الثاني ، وإالّ حصل اإلجمال.
__________________ 

 .«وال حد اً »:  «ألحد»ادل  «ش»، وفي  «ق»( ك ا في 1)

الثالالالالاني : مالالالالا  ىالالالالا  
 من لدمط العد 

الشالالالالالالالالالالالال ط فالالالالالالالالالالالالي 
اصالالالالاليالح النحالالالالالاة 

 وأ ل المعمول

مىّخالالالالالالالالالالالال  مالالالالالالالالالالالالا 
 ذك نا 
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فالي قالولهم صالىوات هللا لىاليهم :  «الشال ط»وظه  أ ضاً : أّن المال اد ب 

 الالو الشالال ط االتبالالار كونالالط مصالالدراً ، إّمالالالا  (1) «شالال وطهمالمصمنالالون لنالالد »

مسالالتعمالً فالالالي معنالالالا  ألنالالالي إلاامالالالاتهم لىالالم أنفسالالالهم وإّمالالالا مسالالالتعمالً امعنالالالم 

ء شالال طاً االالالمعنم الثالالاني امعنالالم التالالاا  مىتامالالاتهم ، وإّمالالا امعنالالم جعالالل الشالالي

 .(2)ء الكال  في ذلك ءآ لند لد   خ  ؛ وسيجيلد  شي

قالالال :  ال الالة أ ّالالا   ؟مالالا الشالال ط فالالي الحيالالوان»وأّمالالا الشالال ط فالالي قولالالط : 

 «قال : البيّعالان االخيالار حتاّلم  فت قالا ؟لىمشت   ، قى  : وما الش ط في  ي  
 «الش ط في الحيوان  ال ة أ ّا  لىمشت   اشت ط أو لالم  شالت ط»، وقولط :  (3)
ر  الشالار  وألامالط لىالم المتبالا عين أو أحالد ما : فيحتمل أن   اد اط ما ق ّ  (4)

من التسىّط لىم الفسخ ، فيكالون مصالدراً امعنالم المفعالول ، فيكالون المال اد االط 

نفالالإ الخيالالار المحالالدود مالالن الشالالار . و حتمالالل أن  الال اد االالط الحكالالم الشالال لي 

الممّ ر ، و و  بوت الخيار ، ولىم كّلِّ تمد  آ ففي اإلخبار لنالط حينذال آ امولالط 

 مسامحةٌ. «أ ّا  ال ة »: 

وال  (5) «فالي الحيالوان كىّالط شال ط  ال الة أ ّالا »نعم ، في اعر األخبار : 

  خفم توقّفط لىم التوجيط.
__________________ 

 .12( تمدّ  تخ  جط في الصفحة 1)

 وما اعد ا. 59( انظ  الصفحة 2)

 .12( تمدّ  تخ  جط في الصفحة 3)

 .4و  1الخيار ، الحد    من أاواب 4، الباب  351:  12( الوسائل 4)

 .4و  1من أاواب الخيار ، الحد    3، الباب  349:  12( الوسائل 5)

المالالالالالالالالالالالالالال اد االالالالالالالالالالالالالال  
فالالالالالالالالي  «الشالالالالالالالال ط»
المصمنالالالالالالون لنالالالالالالد »

 «ش وطهم

المالالالالالالالالالالالالالال اد االالالالالالالالالالالالالال  
فالالالالالالالالي  «الشالالالالالالالال ط»
الشالالالالالال ط »لالالالالالالط : قو

 «في الحيوان
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 (1) [مسألة]

 في شروط صّحة الشرط

 و ي أُموٌر قد وقه الكال  أو الخالف فيها :

يخال ج مالا ال  مالدر العاقالد أن  كون داخالً تح  قدرة المكىّف ، ف أحدها :

لىم تسىيمط إلم صاحبط ، سواء كان صالفةً ال  مالدر العاقالد لىالم تسالىيم العالين 

موصوفاً اها ، مثل صي ورة الار  سالنبالً ، وكالون األمالة والدااّالة تحمالل فالي 

ال  تمال اً ، كمالا  المستمبل أو تىد ك ا. أو كان لمالً ، كجعالل الالار  سالنبالً والبُست

 .(2)مثّل اط في الموالد 

الال  سالالنبالً وتمالال اً ،  لكالالن الظالالا   أّن المالال اد االالط جعالالل هللا الالالار  والبُست

والغ ض االحت از لن اشالت اط فعالل  يال  العاقالد مّمالا ال  كالون تحال  قدرتالط 

ك فعال هللا سبحانط ، ال لن اشت اط حدوث فعلآ محالالآ مالن المشال وط لىيالط ؛ 

مّمالالا ال   تكبالالالط  ألّن اإللالالاا  وااللتالالاا  امباشالالال ة فعالاللآ ممتنالالهآ لمالالالالً أو لالالادةً 

العمالء ، واالحت از لن مثل الجمه اين الضدّ ن أو الييال ان فالي الهالواء مّمالا 

ج ل لك  ال   تكبط العمالء. واإلتيان االميد المخ ِّ
__________________ 

 .«الكال »:  «ف»ومصّححة  «ش»، وفي  «مسائل»:  «مس لة»ادل  «ق»( في 1)

 .90:  2( الموالد 2)

شالالالالالال وط : صالالالالالالّحة 
 الش ط :

األّول : أن 
 كالالالالالالالالالون الشالالالالالالالالال ط 

 ً  ممدورا
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عد  الجواز والصّحة اعيدٌ لن ش ن الفمهاء ؛ ول ا لالم  تعّ ضالوا والحكم لىيط ا

لمثل ذلك في ااب اإلجارة والجعالة ، مه أّن اشت اط كون الفعالل سالائغاً  غنالي 

 لن اشت اط المدرة.

نعالالم ، اشالالت اط تحمّالالق فعالالل الغيالال  ، الخالالارج لالالن اختيالالار المتعاقالالد ن ، 

يالال   كالالون الت اضالالي المحتمالالل وقولالالط فالالي المسالالتمبل ، وارتبالالاط العمالالد االالط اح

منوطالالاً االالط وواقعالالاً لىيالالط أمالالٌ  صالالحيٌح لنالالد العمالالالء ميىالالوٌب لهالالم ، االالل أولالالم 

ااالشت اط من الوصف الخالي الغي  المعىالو  تحمّمالط ، ككالون العبالد كاتبالاً ، أو 

 الحيوان حامالً ، والغ ض االحت از لن ذلك.

الال  سالالنبالً »و الالدّل لىالالم مالالا ذك نالالا تعبيالال  أكثالال  م ب   اىالالوا الالالار  والبُست

، وتمثالالاليىهم لغيالالال  الممالالالدور ب  «كالالال لك (2)صالالالي ورتهما »، أو ل  (1) «وتمالالال اً 

وضه الحامالل فالي »و ،  «حمل الدااّة فيما اعدُ »و ،  «انعماد الثم ة وإ نالها»

 ، و ي  ذلك. «وق  ك ا

وقال فالي الموالالد :  جالوز اشالت اط مالا  الدخل تحال  المالدرة : مالن منالافه 

الال  تمالال اً جعالالل الالالار  سالالنب» البالالائه دون  يالال   ، ك قالالال الشالالهيد  .(3) «الً والبُست

في محكّي حواشيط لىم الموالد : إّن الم اد جعالل هللا الالار  سالنبالً  هللارحمط

والبُست  تم اً ، ألنّا إنّما نف ض ما  جوز أن  توّ مط لاقٌل ؛ المتنالا  ذلالك مالن 

 .(4) ي  اإللط جىّ  لظمتط انتهم 

 ال  دخل في لكن قال في الش ائه : وال  جوز اشت اط ما
__________________ 

 .505:  3، وال وضة  416:  4، وجامه المماصد  215:  3( كما في الدرو  1)

 .«اصي ورتهما»، والظا   :  «ق»( ك ا في ظا   2)

 .90:  2( الموالد 3)

 .734:  4( حكا  السيّد العامىي في مفتاح الك امة 4)
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 وال طالب لىالم أن  جعىالط تمال اً ، ممدور  ، كبيه الار  لىم أن  جعىط سالنبالً 

 .(2)ونحو ا لبارة الت ك ة  .(1)انتهم 

لكن ال ادّ من إرجالهالا إلالم مالا ذكال  ؛ إذ ال  تصالّور المصالد مالن العاقالل 

إلم اإللاا  وااللتاا  اه ا الممتنه العمىالي ، الىهالّم إالّ أن  ال اد إلمالال ممالدّمات 

سالند الجعالل إلالم نفسالط الجعل لىم وجالطآ توصالل إليالط ماله التالاا  اإل صالال ، ف 

 اه ا االلتبار ، فافهم.

وكيالالف كالالان ، فالوجالالط فالالي اشالالت اط الشالال ط المالال كور مضالالافاً إلالالم لالالد  

الخالالالف فيالالط لالالد  المالالدرة لىالالم تسالالىيمط ، االالل وال لىالالم تسالالىيم المبيالاله إذا أُخالال  

 ناط االإرادة  متّصفاً اط ؛ ألّن تحمّق مثل   ا الش ط اض بآ من االتّفاق ، وال

المشال وط لىيالط ، فيىالا  الغال ر فالالي العمالد ، الرتباطالط امالا ال و الوق اتحمّمالالط ؛ 

ول ا نفم الخالالف فالي الغنيالة لالن ايالالن العمالد ااشالت اط  ال ا الشال ط اسالتناداً 

، كما  ظه  االت ّمالل فالي  خال  كالمالط فالي  (3)إلم لد  المدرة لىم تسىيم المبيه 

     المس لة.

لو اشت ط وصفاً حاليّا ال  عىم تحمّمط في المبياله  وال  نمر ما ذك نا اما
:    ، كاشالت اط كونالط كاتبالاً االفعالل أو حالالامالً ؛ لىفال ق اينهمالا اعالد اإلجمالا  (4)

ا ّن التاا  وجود الصفة في الحالال انالاٌء لىالم وجالود الوصالف الحالالي ولالو لالم 

  عىما اط ، فاشت اط كتااة العبد المعيّن الخارجي امنالة
__________________ 

 .33:  2( الش ائه 1)

 .490:  1( الت ك ة 2)

 .215( الغنية : 3)

 .«ش»، والصواب ما أ بتنا  كما في  «البيه»:  «ق»( ظا   4)

االسالالالالالالتدالل لىالالالالالالم 
 الش ط الم كور
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توصيفط اها ، واه ا الممدار   تفه الغ ر ، اخالف ما ساليتحمّق فالي المسالتمبل 

 ، فإّن االرتباط اط ال  دّل لىم البناء لىم تحمّمط.

مالالة فيمالالا حكالالي لنالالط االالبيالن اشالالت اط أن تكالالون األمالالة وقالالد صالالّ ح العالّ 

خالفاً لىمحكالّي لالن الشاليخ والماضالي ،  .(2) (1)تحمل في المستمبل ؛ ألنّط   ر 

،  (3)فحكمالالا اىالالاو  العمالالد مالاله تحمّالالق الحمالالل ، واجالالواز الفسالالخ إذا لالالم  تحمّالالق 

تالال العمد ااشت اط مجهول التحمّالق  (4)وظا   ما كما استفاد  في الدرو  

فيتحمّق الخالف في مس لة التبار المدرة في صالّحة الشال ط. و مكالن توجيالط  ،

اإرجا  اشت اط الحمل في المستمبل إلم اشت اط صالفةآ حاليّالةآ  (5)فتوى الشيخ 

موجبةآ لىحمل ، فعدمط كاشالٌف لالن فمالد ا. و ال ا الشال ط وإن كالان لىت ّمالل فالي 

 كون الش ط مّما  الدخل صّحتط مجاٌل ، إالّ أّن إرادة   ا المعنم  ُخ ج التبارَ 

 تح  المدرة لن الخالف.

 ّم إّن لد  المدرة لىم الش ط : تارةً لعد  مدخىيّتط فيالط أصالالً كاشالت اط 

أّن الحامالالل تضالاله فالالي شالاله  كالال ا ، وأُخالال ى لعالالد  اسالالتماللط فيالالط كاشالالت اط ايالاله 

مالد الم ّكالب ، فالإن أراد المبيه من ز دآ ، فإّن الممدور  الو اإل جالاب فمالط ال الع

 اشت اط الم ّكب ، فالظا   دخولط في اشت اط  ي 
__________________ 

 .«ل فاً »ز ادة :  «ش»( في 1)

 ، ولكنط في مورد الدااة. 242:  5( المختىف 2)

،  60، وجالوا   الفمالط :  156:  2، وراجه المبسوط  242:  5( حكا  العالّمة في المختىف 3)

 .220المس لة 

 .217:  3( الدرو  4)

 .«كال  الشيخ»:  «ش»( في 5)

أنحالالالالالالالالالالالالاء لالالالالالالالالالالالالد  
المالالالالالالالالالالالدرة لىالالالالالالالالالالالم 

 الش ط
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في الت ك ة اعد جامط اصّحة اشت اط ايعالط  س  قد الممدور. إالّ أّن العالّمة 

لىم ز دآ قال : لو اشت ط ايعط لىم ز دآ فامتنه ز دٌ من شال ائط احتُمالل  بالوت 

 (1)ت ا  الخيار اين الفسخ واإلمضاء والعد  ؛ إذ تمد    : اعط لىم ز الدآ إن اشال

 ، انتهم.

وال ألالالال ف وجهالالالاً لالحتمالالالال األّول ؛ إذ لىالالالم تمالالالد   إرادة اشالالالت اط 

اإل جالالاب فمالالط قالالالد حصالالل الشالال ط ، ولىالالالم تمالالد   إرادة اشالالت اط المجمالالالو  

الم ّكالالب  نبغالالي الالالبيالن ، إالّ أن  حمالالل لىالالم صالالورة الو الالوق ااالشالالت اء ، 

اق امتنالالط مالن فاشت اط النتيجالة انالاٌء لىالم حصالولها امجالّ د اإل جالاب ، فاتّفال

الش اء امنالة تعال ّر الشال ط ، ولىيالط  حمالل قولالط فالي التال ك ة : ولالو اشالت ط 

لىم البائه إقامة كفيلآ لىم العهدة فىالم  وجالد أو امتناله المعاليّن  بال  لىمشالت   

 الخيار ، انتهم.

ومالن أفالال اد  يال  الممالالدور : مالالا لالو شالال ط حصالالول  ا الةآ متوقّفالالةآ شالال لاً 

بآ خاّمآ ، احي   عىالم مالن الشال   لالد  حصالولها االنفإ االشالت اط ، لىم سب

كاشالالت اط كالالون امالال أةآ زوجالالةً أو الاوجالالة ميىّمالالةً مالالن  يالال  أن  الال اد مالالن ذلالالك 

إ جالالاد األسالالباب. أّمالالا لالالو أراد إ جالالاد األسالالباب أو كالالان الشالال ط مّمالالا  كفالالي فالالي 

تحمّمالالط نفالالإ االشالالت اط فالالال إشالالكال. ولالالو شالالّك فالالي حصالالولط االالنفإ االشالالت اط 

 يّة لينآ خاّصة فسي تي الكال  فيط في حكم الش ط.كمىك

أن  كالالون الشالال ط سالالائغاً فالالي نفسالالط ، فالالال  جالالوز اشالالت اط جعالالل  الثااا ي :

نَب خم اً ونحو  من المحّ مات ؛ لعد  نفوذ االلتاا  االمحّ  .  العِّ

 صمنون لند ش وطهمالم»:  السال لىيطء من قولط و دّل لىيط ما سيجي
__________________ 

 .490:  1( الت ك ة 1)

مالالالالالن أفالالالالال اد  يالالالالال  
 الممدور

الثالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاني : أن 
 كالالالالالالالالالون الشالالالالالالالالال ط 

 سائغاً في نفسط
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إذا كالان محّ مالاً  (2)فالإّن المشال وط  (1) «إالّ ش طاً أحالّل ح امالاً أو حالّ   حالالالً 

 كان اشت اطط وااللتاا  اط إحالالً لىح ا  ، و  ا واضٌح ال إشكال فيط.

أن  كالالون مّمالالا فيالالط  الال ٌض معتالالدأ االالط لنالالد العمالالالء نولالالاً ، أو  لثالاا: :ا

االنظ  إلالم خصالوم المشال وط لالط ، ومثاّلل لالط فالي الالدرو  ااشالت اط جهالل 

 .(3)العبد االعبادات 

: اال ّن اشالت اط الكيالل أو الالوزن امكيالالآ معاليّنآ أو  (4)وقد صّ ح جمالالةٌ 

ي السالالىم و يالال   ، وفالالي ميالالاانآ معالاليّنآ مالالن أفالال اد المتعالالارف لغالالٌو ، سالالواء فالال

الت ك ة : لو ش ط ما ال   ض لىعمالء فيط وال  ا د اط الماليّالة ، فإنّالط لغالٌو ال 

والوجالط فالالي ذلالك : أّن مثالالل ذلالك ال  ُعالالدّ حمّالا لىمشالال وط لالالط  .(5) وجالب الخيالالار 

 (6)حتاّلالم  تضالالّ ر اتعالال ّر  فيثبالال  لالالط الخيالالار ، أو  عتنالالي االالط الشالالار  فيوجالالب 

 ، ولو شّك في تعىّق   ضآ  (7)ماً الوفاء اط و كون ت كط ظى
__________________ 

 .22( انظ  الصفحة 1)

 .«الش ط»:  «ش»( في 2)

 .215:  3( ال مثّل اط لش طآ  ي  مش و  ، راجه الدرو  3)

 253:  3، والشهيد فالي الالدرو   556:  1، والت ك ة  49:  2( منهم : العالّمة في الموالد 4)

 .454 453:  4، وراجه مفتاح الك امة  225:  4مه المماصد ، والمحمّق الثاني في جا

 .524:  1( الت ك ة 5)

 .«فوجب»:  «ق»( في ظا   6)

فهو نظي  لد  إمضاء الشار  لب ل المالال لىالم مالا فيالط منفعالة ال  عتالدّ »ز ادة :  «ش»( في 7)

 .«اها لند العمالء

الثالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  : أن 
 كالالالالالالون مّمالالالالالالا فيالالالالالالط 
 الالالال ٌض معتالالالالدأ االالالالط 

 لند العمالء
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 صحيحآ اط ُحمل لىيط.

 اط : أن ال   كالل إالّ اله  سالة ، ومن  نا اختار في التال ك ة صالّحة اشالت

 .(1)وال  ىبإ إالّ الخّا 

 (2)ولالو اشالالت ط كالون العبالالد كالاف اً ففالالي صالّحتط أو لغو ّتالالط قالوالن لىشالاليخ 

 : (3)والحىّي 

مالالن تعىّالالق الغالال ض المعتالالدّ االالط ؛ لجالالواز ايعالالط لىالالم المسالالىم والكالالاف  ؛ 

 والستغ اق أوقاتط االخدمة.

واأل الال اض الدنيو ّالالة ال  (4) «اإلسالالال   عىالالو وال  عىالالم لىيالالط»ومالالن أّن 

 تعارض األُخ و ّة.

 .(6) س  قد واما قبىط العالّمة  (5)وجا  ا لك في الدرو  

أن ال  كالون مخالفالاً لىكتالاب والسالنّة ، فىالو اشالت ط رقّيالة حالّ آ أو  الرابع :

 ٌء.تاب والسنّة ال  سّو هما شيتور   أجنبّيآ كان فاسداً ؛ ألّن مخالفة الك

 نعم ، قد  مو  احتمال تخصي  لمو  الكتاب والسنّة ا دلّة الوفاء ،
__________________ 

 .493:  1( الت ك ة 1)

 من كتاب البيو . 185، المس لة  112:  3، والخالف  130:  2( المبسوط 2)

 .357:  2( الس ائ  3)

 .11ل من أاواب موانه اإلرث ، الحد   ، الباب األوّ  376:  17( الوسائل 4)

 .215:  3( الدرو  5)

 .189:  5( المختىف 6)

ال ااالالالالالالالالالالالالالالاله : أن ال 
 كالالالالالالالالالون مخالفالالالالالالالالالالاً 

 لىكتاب والسنّة
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تخصالالي  لمالالو  مالالا دّل لىالالم لالالد  جالالواز الشالال ط  (1)االالل قالالد جالالّوز اعالالٌر 

 المخالف لىكتاب والسنّة. لكنّط مّما ال   تاب في ضعفط.

معنالالم مخالفالالة الشالال ط لىكتالالاب وتفصالاليل الكالالال  فالالي  الال ا الممالالا  وايالالان 

موقوٌف لىم ذك  األخبار الواردة في   ا الش ط ،  ّم التعالّ ض  [(2)والسنّة ]

 لمعنا ا ، فنمول :

 إّن األخبار في   ا المعنم مستفيضةٌ ، ال متوات ةٌ معنًم :

مالالن »:  السالالال لىيطففالالي النبالالوّ  المالال وّ  صالالحيحاً لالالن أاالالي لبالالد هللا 

 .(3) «اشت ط ش طاً سوى كتاب هللا لّا وجّل ، فال  جوز ذلك لط وال لىيط

المالال وّ  مالالن ط  الالق  هللارحمالالط (4)والمالال كور فالالي كالالال  الشالاليخ والعالّمالالة 

فالالي حكا الالة ا  الال ة لّمالالا اشالالت تها لائشالالة  وسالالىمو لطلىيطهللاصىمالعاّمالالة قولالالط 

شال وطاً ليسال  فالي مالا االال أقالوا آ  شالت طون »وش ط مواليها لىيها والء ا : 

فما كان من ش طآ ليإ في كتاب هللا لّا وجالّل فهالو ااطالٌل ، قضالاء  !كتاب هللا

 .(5) «هللا أحّق ، وش طط أو ق ، والوالء لمن ألتق

مالالن شالالال ط »:  السالالال لىيطوفالالي المالال وّ  مو ّمالالاً لالالن أميالال  المالالصمنين 

حالّ    الم أتط ش طاً فىيالفِّ لهالا االط ، فالإّن المسالىمين لنالد شال وطهم إالّ شال طاً 

 حالالً 
__________________ 

 ( لم نعث  لىيط.1)

 .«ق»( لم   د في 2)

 .2من أاواب المهور ، الحد    38، الباب  47:  15( الوسائل 3)

:  5مالالن كتالالاب البيالالو  ، والمختىالالف  249، ذ الالل المسالال لة  158 157:  3( راجالاله الخالالالف 4)

 .493:  1، والت ك ة  299 298

 .29615، الحد    322:  10، وكنا العّمال  295:  10ي ( السنن الكب ى لىبيهم5)

معنالالالالالالالالالم مخالفالالالالالالالالالة 
الشالالالالالالال ط لىكتالالالالالالالاب 

 والسنّة

األخبالالالالالالار الالالالالالالواردة 
 في المما 
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 .(1) «أو أحّل ح اماً 

 .(2) «كّل ش طآ خالف كتاب هللا فهو ردأ »وفي صحيحة الحىبي : 

َمالالن اشالت ط شال طاً مخالفالاً لكتالاب هللا لالالّا »وفالي صالحيحة ااالن سالنان : 

ىمون لىالم الال   اشالت ط لىيالط ، والمسال [(3)لط ، وال  جوز ]وجّل ، فال  جوز 

 .(4) «لند ش وطهم فيما وافق كتاب هللا

المصمنالالون لنالالد شالال وطهم إالّ كالالّل شالال طآ »وفالالي صالالحيحتط األُخالال ى : 

 .(5) «خالف كتاب هللا لّا وجّل فال  جوز

فالاليمن تالالاّوج  السالالال لىيطوفالالي روا الالة محّمالالد االالن قالاليإ لالالن أاالالي جعفالال  

  السالنّة خالفال»قالال :  ؟واشالت ط  لىيالط أّن ايالد ا الجمالا  واليالالق (6)ام أةً 

وولي  حمّا ليس  أ الً لط. فمضم أّن لىيط الصداق وايالد  الجمالا  واليالالق ، 

 السالال لىيط، وفي معنا ا م سىة اان اكي  لالن أاالي لبالد هللا  (7) «وذلك السنّة

 .(8)وم سىة م وان ان مسىم ، إالّ أّن فيهما لد  جواز   ا النكاح 
__________________ 

 .4من أاواب المهور ، الحد    40الباب ،  50:  15( الوسائل 1)

 من أاواب ايه الحيوان ، الحد   األّول. 15، الباب  44:  13( الوسائل 2)

 فمط. «لط»والكافي والوسائل ، وفي الته  ب ز ادة  «ش»( من 3)

 من أاواب الخيار ، الحد   األّول. 6، الباب  353:  12( الوسائل 4)

، ولكالالالالن فيالالالالط االالالالدل  2مالالالالن أاالالالالواب الخيالالالالار ، الحالالالالد    6 ، البالالالالاب 353:  12( الوسالالالالائل 5)

 .«المسىمون»:  «المصمنون»

 .«وأصدقها»ز ادة :  «ش»( في 6)

 من أاواب المهور ، وفيط حد   واحد. 29، الباب  41 40:  15( الوسائل 7)

 337و من أاواب ممدّمات اليالق ، وفيط حالد   واحالد ،  42، الباب  340:  15( الوسائل 8)

، إالّ أّن الحكالالم اعالالد  جالالواز النكالالاح موجالالود فالالي م سالالىة  5مالالن األاالالواب ، الحالالد    41 ، البالاب

 م وان فمط.
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:  السالال لىيطقى  ألاي لبد هللا »وفي روا ة إا ا يم ان مح ز ، قال : 

وقالد قالال  !: أنّم  كون  ال ا السال لىيطرجٌل قال الم أتط : أم  ِّ ايد ِّ ، فمال 

جاُل قَّوا)هللا تعالم   .(1) «(ُموَن َعلَى النِّساءِ الّرِ

قالال  السالال لىيطولن تفسي  العيّاشي ، لن اان مسىم ، لالن أاالي جعفال  

في ام أة تاّوجهالا رجالٌل ، وشال ط لىيهالا  السال لىيطقضم أمي  المصمنين »: 

ولىم أ ىهالا : إن تالاّوج لىيهالا أو  ج  الا أو أتالم لىيهالا سال  ّةً فهالي طالالق ، 

قبالالل شالال طكم ، إن شالالاء وفالالم اشالال طط وإن شالالاء : شالال ط هللا  السالالال لىيطفمالال 

أمسك ام أتط وتاّوج لىيهالا وتسالّ ى و ج  الا إن أتال  اسالبب ذلالك ، قالال هللا 

ُحوا ماا طااَل لَُِااْم ِماَن النِّسااِء َمثْناى َو ُاا  َ )تعالالم  ِِ الل  لَكُالمت مالالا ) (3)،  (2) (فَااْ  أُحِّ

 .(6) «اآل ة (5) (.. نَّ َوال ّتِي تَخافُوَن  ُشُوَزهُ )،  (4) (َمىََك ت أ تمانُكُمت 

 الو مالا كتالب هللا لىالم لبالاد  مالالن  «كتالاب هللا» الّم الظالا   أّن المال اد ب 

، فاشالالت اط  وسالالىمو لطلىيطهللاصىمأحكالالا  الالالد ن وإن ايّنالالط لىالالم لسالالان رسالالولط 

 نوالء الممىو  لبائعط إنّما جعل في النبوّ  مخالفاً لكتاب هللا اه ا المعنم. لك
__________________ 

، واآل الالة فالالي  6مالالن أاالالواب ممالالدّمات اليالالالق ، الحالالد    41، البالالاب  337:  15( الوسالالائل 1)

 .34سورة النساء : 

 .3( النساء : 2)

 .«وقال»ز ادة :  «ش»( في 3)

ُِمْ  ..)، واآل ة في المصحف الك  م  ك ا  3( النساء : 4) َِْت أَْيما ُ  .(أَْو ما َملَ

 .34 ( النساء :5)

مالن  20، البالاب  31:  15، ولنالط فالي الوسالائل  121، الحالد    240:  1( تفسي  العيّاشي 6)

 .6أاواب المهور ، الحد   

المالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال اد ب 
 «كتاب هللا»
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ظالالا   النبالالو  وإحالالدى صالالحيحتي ااالالن سالالنان اشالالت اط موافمالالة كتالالاب هللا فالالي 

 صّحة الش ط ، وأّن ما ليإ فيط أو ال  وافمط فهو ااطٌل.

وال  بعالالد أن  الال اد االموافمالالة لالالد  المخالفالالة ؛ نظالال اً إلالالم موافمالالة مالالا لالالم 

 خالف كتاب هللا االخصوم لعموماتط الم ّخصة لىتصّ فات الغيال  المحّ مالة 

 في النفإ والمال ، فخياطة  وب البائه مثالً موافٌق لىكتاب اه ا المعنم.

 الالّم إّن المتّصالالف امخالفالالة الكتالالاب إّمالالا نفالالإ المشالال وط والمىتالالَا  ككالالون 

األجنبالالّي وار الالاً ولكسالالط ، وكالالون الحالالّ  أو ولالالد  رقّالالاً ، و بالالوت الالالوالء لغيالال  

المعتِّالالق ، ونحالالو ذلالالك وإّمالالا أن  كالالون التاامالالط ، مالالثالً مجالالّ د لالالد  التسالالّ   

ا المخالالف االلتالاا  االط ، لىم الم أة لاليإ مخالفالاً لىكتالاب ، وإنّمال (1)والتاو ج 

 فإنّط مخالٌف إلااحة التسّ   والتاو ج الثااتة االكتاب.

وقالالد  مالالال : إّن التالالاا  تالال   المبالالاح ال  نالالافي إااحتالالط ، فاشالالت اط تالال   

 التاو ج والتسّ   ال  نافي الكتاب ، فينحص  الم اد في المعنم األّول.

ت   المبالاح وإن لالم  وفيط : أّن ما ذك  ال  وجب االنحصار ، فإّن التاا 

 خالف الكتاب المبيح لط ، إالّ أّن التاا  فعل الح ا   خالف الكتاب المحّ ِّ  لالط 

الدالّالالة لىالالم  (2)، فيكفالي  الال ا مصالداقاً لهالال ا المعنالالم ، ماله أّن ال وا الالة المتمدّمالة 

كون اشت اط تال   التالاو ج والتسالّ   مخالفالاً لىكتالاب مستشالهداً لىيالط امالا دّل 

مالن  (3)ء احتهمالا كالصال  حة فالي  ال ا المعنالم ، ومالا ساليجيمن الكتاب لىم إا

 في السال لىيطت و ل ال وا ة اعيدٌ ، مه أّن قولط 
__________________ 

 ، و ك ا فيما   تي. «التاّوج»:  «ش»( في 1)

 ( راجه الصفحة المتمدّمة.2)

 .28 27( انظ  الصفحة 3)

المالالالالالالالالالالالالالال اد االالالالالالالالالالالالالال  
موافمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة »

فالالالالالالالالالالي  «الكتالالالالالالالالالالاب
 ر االخباراع

المتّصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالف 
امخالفالالالالالالة الكتالالالالالالاب 

المىتالالالالالالالالا  أو  إّمالالالالالالالالا
 لتاا نفإ اال
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إالّ ش طاً حالّ   حالالالً أو المصمنون لند ش وطهم »روا ة إسحاق ان لّمار : 

ظالالا ٌ  االالل صالال  ٌح فالالي فعالالل الشالالارط ؛ فإنّالالط الالال    الال ّخ   (1) «أحالالّل ح امالالاً 

ااشالالت اطط الحالال ا  الشالال لي ، و منالاله ااشالالت اطط لالالن المبالالاح الشالال لي ؛ إذ 

الم اد من التحال  م واإلحالالل مالا  الو مالن فعالل الشالارط ال الشالار . وأصال ح 

الش ط جائٌا االين المسالىمين مالا لالم »من ذلك كىّط الم سل الم وّ  في الغنية : 

 .(2) « منه منط كتاٌب أو سنّة

 ّم إّن الم اد احكم الكتاب والسنّة ال    عتب  لد  مخالفالة المشال وط أو 

نفإ االشت اط لط  و ما  بال  لىالم وجالطآ ال  مبالل تغيّال   االشال ط ألجالل تغيّال  

 ضولط اسبب االشت اط.مو

توضيح ذلك : أّن حكم الموضو  قد  ثبال  لالط مالن حيال  نفسالط ومجالّ داً 

لن مالحظة لنوانآ  خ  طارآ لىيط ، والز  ذلك لد  التنافي االين  بالوت  ال ا 

الحكالالم واالالين  بالالوت حكالالمآ  خالال  لالالالط إذا فالال ض لالال وض لنالالوانآ  خالال  لالالال لك 

ىالالالب المباحالالالات والمسالالالتحبّات والمك و الالالات االالالل الموضالالالو . ومثالالالال ذلالالالك أ 

الفعل والت   إنّما  و من حي  ذات الفعالل ، فالال  (3)جميعها ؛ حي  إّن تجّوز 

 نالالافي طالال ّو لنالالوانآ  وجالالب المنالاله لالالن الفعالالل أو التالال   ، ك كالالل الىحالالم ؛ فالالإّن 

الش   قد دّل لىم إااحتط في نفسط ، احي  ال  نافي لال وض التحال  م لالط إذا 

ط أو أمالال  الوالالالد ات كالالط ، أو لالال وض الوجالالوب لالالط إذا صالالار حىالالف لىالالم ت كالال

 ممدّمةً لواجبآ أو نَ ََر فعىط مه انعماد .
__________________ 

 .22( راجه الصفحة 1)

 .315( الغنية : 2)

 .«جواز»، واألصّح :  «تجو ا»:  «ش»، وفي  «ق»( ك ا في 3)

المالالالالالالالالالال اد احكالالالالالالالالالالم 
 الكتاب والسنّة

انمسالالالالالالالالالا  الح الالالالالالالالالم 
الشالالالالالالالالال ل  إلالالالالالالالالالم 

  مالالالالالالالا  ثبالالالالالالال   1 قسمين
لىشالالاليء مالالالن حيالالال  

 نفسط
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وقد  ثبال  لالط ال ماله تجالّ د  لالن مالحظالة العنوانالات الخارجالة اليار الة 

لىيالط ، والز  ذلالالك حصالالول التنالافي االالين  بالالوت  الال ا الحكالم واالالين  بالالوت حكالالمآ 

 خ  لط ، و ال ا نظيال  أ ىالب المحّ مالات والواجبالات ، فالإّن الحكالم االالمنه لالن 

 لالالن اعالالر الفعالالل أو التالال   ميىالالٌق ال مميّالالدٌ احيثيّالالة تجالالّ د الموضالالو  ، إالّ 

العنوانالالات كالضالال ر والحالال ج ، فالالإذا فالال ض ورود حكالالمآ  خالال  مالالن  يالال  جهالالة 

الحال ج والضالال ر فالالال االالدّ مالالن وقالالو  التعالالارض االالين دليىالالي الحكمالالين ، فيعمالالل 

 اال اجح انفسط أو االخارج.

ّول لالم إذا ل ف    ا فنمول : الش ط إذا ورد لىم مالا كالان مالن قبيالل األ

 كن االلتاا  ا لك مخالفاً لىكتالاب ؛ إذ المفال وض أنّالط ال تنالافي االين حكالم ذلالك 

 ء في الكتاب والسنّة واين دليل االلتاا  االش ط ووجوب الوفاء اط.الشي

وإذا ورد لىالالم مالالا كالالان مالالن قبيالالل الثالالاني كالالان التاامالالط مخالفالالاً لىكتالالاب 

 والسنّة.

ولكالالن ظالالا   مالالورد اعالالر األخبالالار المتمدّمالالة مالالن قبيالالل األّول ، كتالال   

وتالال   التسالالّ   ، فإنّهمالالا مباحالالان مالالن حيالال  أنفسالالهما ، فالالال  نالالافي  (1)التالاو ج 

ذلالك لاومهمالالا اواسالالية العنوانالالات الخارجالة ، كالالالحىف والشالال ط وأمالال  السالاليّد 

 والوالد.

اً لالن كالون تال   الفعىالين فالي وحينذ آ فيجالب إّمالا جعالل ذلالك الخبال  كاشالف

نظ  الشار  من الجالائا الال   ال  مبالل الىالاو  االشال ط وإن كالان فالي أنظارنالا 

 نظي  ت   أكل الىحم والتم  و ي  ما من المباحات المااىة لي وّ 
__________________ 

 .«التاّوج»:  «ش»( في 1)

 ثبالالالال  لالالالالط   مالالالالا  2
ال مالالالالالالالالاله تجالالالالالالالالالّ د  
لالالالالالالالالالن مالحظالالالالالالالالالة 
 العنوانالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات

 يارئةال

المسالالالالالالم األّول مالالالالالالن 
الشالالالالالالالال وط لالالالالالالالاليإ 

 مخالفاً لىكتاب

ظالالالالالالالالالالا   مالالالالالالالالالالورد 
اعالالالالالالالر األخبالالالالالالالار 
المتمدّمالالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالالن 

 يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل األّولقب
 وتوجيهط
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 .(1)لنوان التح  م 

 جالالوز تعىّالالق وقالالو  اليالالالق وإّمالالا الحمالالل لىالالم أّن  الال   األفعالالال مّمالالا ال 

لىيها وأنّها ال توجب اليالق كما فعىط الشارط ، فالمخالف لىكتاب  الو ت تاّلب 

مّمالا ال  ت تاّلب لىيالط حال ٌج  (2)طالق الم أة ؛ إذ الكتاب داّل لىم إااحتها وأنّط 

 ولو من حي  خ وج الم أة اها لن زوجيّة ال جل.

ظالا  ة فالي وجالوب الوفالاء و شهد له ا الحمل وإن اَعُد اعُر األخبالار ال

قى  ألاالي الحسالن »امثل   ا االلتاا  ، مثل روا ة منصور ان  ونإ ، قال : 

: إّن شالالال  كاً لالالالي كالالالان تحتالالالط امالالال أة فيىّمهالالالا فبانالالال  منالالالط فالالال راد  السالالالال لىيط

م اجعتهالالا ، فمالالال  لالالط المالال أة : ال وهللا ال أتاّوجالالك أاالالداً حتاّلالم  جعالالل هللا لالالي 

قىال  : نعالم ، جعىنالي  ؟ج لىالي  ، قالال : وقالد فعالللىيك أن ال تيىّمني وال تتالاوّ 

ما كان  در  ما  ماله فالي قىبالط االىيالل والنهالار.  !قال : اذإ ما صنه !هللا فدا 

 الالالالّم قالالالالال : أّمالالالالا اآلن فمالالالالل لالالالالط : فىيالالالالتّم لىمالالالال أة شالالالال طها ، فالالالالإّن رسالالالالول هللا 

، فالاليمكن حمالالل  (3) «قالالال : المسالالىمون لنالالد شالال وطهم وسالالىمو لطلىيطهللاصىم

لىالالم إرادة لالالد  سالالببيّتط لىيالالالق احكالالم الشالال ط ،  (4)حّمالالد االالن قالاليإ روا الالة م

 فت ّمل.
__________________ 

لالبيالن تىالالك الشال وط اإااحالالة  السالالال لىيطلكالالن  بعّالد  استشالالهاد اإلمالا  »ز الادة :  «ش»( فالي 1)

 .«ذلك في الم  ن ، و و في معنم إلياء الضااية لبيالن الش وط

 .«نّهاوأ»:  «ش»، وفي  «ق»( ك ا في 2)

مالالالن أاالالالواب  20، البالالالاب  30:  15، ولنالالالط فالالالي الوسالالالائل  8، الحالالالد    404:  5( الكالالافي 3)

منصالور االن »و و متّحد ماله  «منصور ان اارج»، وفي المصادر :  4المهور ، ذ ل الحد   

ج»، وفي رجال النجاشي :  « ونإ ،  413انظال  رجالال النجاشالي :  .«منصور ان  ونإ ااُلُارت

 .110الت جمة رقم 

 .23( تمدّم  في الصفحة 4)
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 ّم إنّط ال إشالكال فيمالا ذك نالا : مالن انمسالا  الحكالم الشال لي إلالم المسالمين 

المالال كور ن وأّن المخالالالف لىكتالالاب  الالو الشالال ط الالالوارد لىالالم المسالالم الثالالاني ال 

 األّول.

اآلخالال  فالالي كثيالال آ مالالن  وإنّمالالا اإلشالالكال فالالي تميّالالا مصالالداق أحالالد ما لالالن

 الممامات :

منها : كون َمن أحدُ أاو ط حال أ رقّالاً ، فالإّن مالا دّل لىالم أنّالط ال  ُمىَالك ولالدُ 

قااٌل ألن   اد اط لد  رقّية ولد الحّ  انفسط ، امعنم أّن الولد  نعمد لالو  (1)حّ آ 

قّالاً االشال ط فالي ضالمن  خىي وطبعط تااعاً ألش ف األاو ن ، فال  نافي جعىالط رِّ

قّالالالاً ، لمالال . وأن  الالال اد االالط أّن ولالالالد الحالالالّ  ال  مكالالن أن  صالالالي  فالالي الشالالال  عة رِّ دآ

 فاشت اطط اشت اطٌ لما  و مخالٌف لىكتاب والسنّة الدالّين لىم   ا الحكم.

ومنهالالا : إرث المتمت الاله اهالالا ،  الالل  الالو قااالالٌل لالشالالت اط فالالي ضالالمن لمالالد 

وليّة فالالالإّن الظالالالا   االتّفالالالاق لىالالالم لالالالد  مشالالال  ؟المتعالالالة أو لمالالالدآ  خالالال  ، أ  ال

اشت اطط في ضالمن لمالدآ  خال  ، ولالد  مشال وليّة اشالت اط إرث أجنبالّيآ  خال  

في ضمن لمدآ ميىماً. فيشكل الف ق حينذ آ اين أف اد  ي  الوارث واين أفال اد 

مياامالاً لىكتالاب ومالا منعالوا لنالط مخالفالاً.  (2)العمود ، وجعل ما حكموا اجالواز  

إالّ فالالي  الال ا المالالورد ، أو أّن  إالّ أن  الالدّلم أّن  الال ا االشالالت اط مخالالالٌف لىكتالالاب

 الش ط المخالف لىكتاب ممنو ٌ إالّ في   ا المورد. ولكن
__________________ 

مالن أاالواب نكالاح العبيالد واإلمالاء ، الحالد    67، الباب  579و  578:  14( راجه الوسائل 1)

 .5و  2

 .«ميىماً »ز ادة :  «ش»( في 2)

اإلشالالالالالالالالالالكال فالالالالالالالالالالي 
مصالالالالالالالاد ق  تميّالالالالالالالا

المسالالالالالالالالالالمين فالالالالالالالالالالي 
كثيالالالالالالالالالالالالالال  مالالالالالالالالالالالالالالن 

 الممامات
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 م ت ّمل.ل ف  َو تن الثاني ، واألّول  حتاج إل

ومنها : أنّهالم اتّفمالوا لىالم جالواز اشالت اط الضالمان فالي العار الة واشالته  

 (1)لد  جواز  في لمد اإلجارة ، فيشكل أّن ممتضم أدلّة لالد  ضالمان األمالين 

لالالد  ضالالمانط فالالي نفسالالط مالالن  يالال  إقالالدا آ لىيالالط ، احيالال  ال  نالالافي إقدامالالط لىالالم 

ط ولالو ااألسالباب الضمان من أّول األم  ، أو لد  مش وليّة ضالمانط وتضالمين

 أو  ي  ذلك. (2)، كالش ط في ضمن ذلك العمد األمانة 

ومنها : اشت اط أن ال  خ ج االاوجة إلم اىدآ  خال  ، فالإنّهم اختىفالوا فالي 

مالن جهالة مخالفتالط  (4)، وجمالةٌ لىم المنه  (3)جواز  ، واألشه  لىم الجواز 

 لىشالال   مالالن حيالال  وجالالوب إطالالالة الالالاوج وكالالون مسالالكن الاوجالالة ومنالهالالا

 : ا ّن   ا جارآ في جميه (5)ااختيار  ، وأورد لىيهم اعر المجّوز ن 
__________________ 

، البالالاب األّول مالالن  235و مالالن أحكالالا  الود عالة ،  4، البالاب  227:  13( منهالا فالالي الوسالالائل 1)

 كتاب العار ة.

 .«في ضمن لمد تىك األمانة»:  «ش»( في 2)

، والماضالالي فالالي  474ذ الالب إليالالط الشالاليخ فالالي النها الالة : ، و 406:  1( كمالالا فالالي نها الالة المالال ا  3)

،  190، والمحمّالق فالي المختصال  النالافه :  297، واان حماة فالي الوساليىة :  212:  2المه ّب 

 2 (اليبعالة الحج  ّالة)، والفاضل األصفهاني فالي كشالف الىثالا   153:  7والعالّمة في المختىف 

 .537:  24، والمحدّث البح اني في الحدائق  82: 

مالن كتالاب الصالداق  32، المس لة  388:  4، والخالف  303:  4( منهم الشيخ في المبسوط 4)

 .399:  13، والمحمّق الثاني في جامه المماصد  590:  2، والحىّي في الس ائ  

اليبعالة )، والساليّد اليباطبالائي فالي ال  الاض  407:  1( و و السيّد العامىي في نها ة المال ا  5)

 .147:  2 (الحج  ّة
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 الش وط السائغة ، من حي  إّن الش ط مىاٌ  لما ليإ االز آ فعالً أو ت كاً.

واالجمىالالة ، فمالالوارد اإلشالالكال فالالي تميّالالا الحكالالم الشالال لي المااالالل لتغيّالال   

االش ط اسالبب تغيّال  لنوانالط لالن  يال  المااالل كثيال ةٌ  ظهال  لىمتتبّاله ، فينبغالي 

الدالّين لىم الحكم ال    ال اد تغيّال   االشال ط لىمجتهد مالحظة الكتاب والسنّة 

والت ّمالالل فيالالط حتاّلالم  حصالالل لالالط التميّالالا و عالال ف أّن المشالال وط مالالن قبيالالل  بالالوت 

الالالالوالء لمالالالن »:  وسالالىمو لطلىيطهللاصىمالالالوالء لغيالالال  المعتالالق المنالالالافي لمولالالالط 

أو مالالالن قبيالالالل  بالالالوت الخيالالالار لىمتبالالالا عين الغيالالال  المنالالالافي لمولالالالط  (1) «ألتالالالق

أو لدمط لهما فالي المجىالإ ماله قولالط  (2) «إذا افت قا وجب البيه» : السال لىيط

إلالم  يال  ذلالك مالن المالوارد  (3) «البيّعالان االخيالار مالا لالم  فت قالا»:  السال لىيط

 المتشااهة صورةً المخالفة حكماً.

  : فإن لم  حصل لط انم لىم أصالة لالد  المخالفالة ، في جاله إلالم لمالو

والخالالالارج لالالالن  الالال ا العمالالالو  وإن كالالالان  الالالو  (4) «المصمنالالون لنالالالد شالالال وطهم»

المخالف واقعاً لىكتاب والسنّة ، ال ما لىم مخالفتط ، إالّ أّن البناء لىالم أصالالة 

لد  المخالفة  كفي في إح از لدمها واقعاً ، كما في سالائ  مجالار  األُصالول 

لىالم وجالطآ ال  مبالل ، وم جه   ا األصالل إلالم أصالالة لالد   بالوت  ال ا الحكالم 

 تغيّ   االش ط.
__________________ 

 .2و  1من كتاب العتق ، الحد    37، الباب  40:  16( الوسائل 1)

 .4، الباب األّول من أاواب الخيار ، الحد    346:  12( الوسائل 2)

 .3، الباب األّول من أاواب الخيار ، الحد    346:  12( الوسائل 3)

 .4من أاواب المهور ، ذ ل الحد    20، الباب  30 : 15( الوسائل 4)

 مالالالالالالوارد اإلشالالالالالالكال
 كثي ة

األصالالالالالالالالالالل لالالالالالالالالالالد  
المخالفالالالالالالالالالة لنالالالالالالالالالد 

 لد  التميّا
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مثالً نمول : إّن األصالل لالد   بالوت الحكالم اتسالىّط الالاوج لىالم الاوجالة 

من حي   و لو خىي وطبعط ، ولالم  ثبال  فالي صالورة  (1)من حي  المسكن إالّ 

 إلاا  الاوج لىم نفسط اعر خصوصيّات المسكن.

لالدليل الالداّل لىالم الحكالم فالي لكن   ا األصل إنّما  نفه اعد لد  ظهالور ا

إطالقالالط احيالال   شالالمل صالالورة االشالالت اط ، كمالالا فالالي أكثالال  األدلّالالة المتضالالّمنة 

لألحكالا  المتضالالّمنة لى خصالالة والتسالالىيط ، فالالإّن الظالالا   سالالوقها فالالي ممالالا  ايالالان 

ء مالالن حيالال   الالو ، الالال   ال  نالالافي طالال ّو خالفالالط لمىالالا آ شالال لّيآ ، حكالالم الشالالي

شبهط من حموق النالا . أّمالا مالا كالان كالن ر وشبهط من حموق هللا ، والش ط و

 فال مج ى فيط له ا األصل. (2) «ال  ُمىك ولدُ حّ آ »ظا    العمو  ، كمولط : 

اعالالد مالالا خالالّ  الشالال ط المخالالالف  (3) الالّم إّن اعالالر مشالالا خنا المعاصالال  ن 

لىكتاب ، الممنو  لنط في األخبار اما كان الحكالم المشال وط مخالفالاً لىكتالاب ، 

ح أو الحالال ا  أو تالال   المبالالاح أو الواجالالب خالالارٌج لالالن وأّن التالالاا  فعالالل المبالالا

مالدلول تىالك األخبالار ذكال  : أّن المتعاليّن فالي  ال   المالوارد مالحظالة التعالالارض 

االالين مالالا دّل لىالالم حكالالم ذلالالك الفعالالل ومالالا دّل لىالالم وجالالوب الوفالالاء االشالال ط ، 

فالي مثالل اشالت اط شال ب  (4) [المال ّجح]و ُ جه إلالم الم ّجحالات ، وذكال  : أّن 

 ، قال : وما لم  كن فيط م ّجحٌ  الخم   و اإلجما 
__________________ 

 .«ال»:  «ش»( في 1)

 .5من أاواب نكاح العبيد واإلماء ، الحد    67، الباب  579:  14( الوسائل 2)

 .«ذك »ز ادة :  «ق»( في 3)

 .«ق»( لم   د في 4)
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 .(1) ُعمل فيط االموالد واألُصول 

وفيالط مالن الضالالعف مالا ال  خفالم ، مالاله أّن الالالز  لىالم ذلالالك الحكالم اعالالد  

لاو  الش ط ال لد  صّحتط في جميه موارد لالد  التال جيح ؛ ألّن الشال ط إن 

ت كالالط كالالان الالالالز  مالاله تعالالارض أدلّالالة وجالالوب الوفالالاء  (2)كالالان فعالالالً لمالالا  جالالوز 

لة االش ط وأدلّالة جالواز تال   ذلالك الفعالل ماله فمالد المال ّجح ال جالو  إلالم أصالا

لد  وجوب الوفاء االش ط ، فال  ىا  ، ال ال  صّح. وإن كان فعالَل محالّ  آ أو 

ت َ  واجبآ ، لا  ال جالو  إلالم أصالالة امالاء الوجالوب والتحال  م الثالااتين قبالل 

 االشت اط.

فالتحميق ما ذك نا : من أّن من األحكا  الم كورة في الكتاب والسالنّة مالا 

كالال كث  مالا ُرّخال  فالالي فعىالط وت كالالط ،  مبالل التغييال  االشالال ط لتغييال  لنوانالط ، 

 ومنها ما ال  مبىط ، كالتح  م وكثي آ من موارد الوجوب.

وأدلّالالة الشالال وط حاكمالالةٌ لىالالم المسالالم األّول دون الثالالاني ، فالالإّن اشالالت اطط 

 مخالٌف لكتاب هللا ، كما ل ف  ول ف  حكم صورة الشّك.

لمالا ذك نالا فالي حكالم المسالم الثالاني وأّن الشال ط فيالط  سال  قد وقد تفّين 

مخالالالٌف لىكتالالاب اعالالر الالالتفّين ، احيالال  كالالاد أن   جالاله لّمالالا ذكالال   أّوالً مالالن 

التعارض اين أدلّة وجوب الوفاء االش ط وأدلّة ح مة ش ب الخمال  ، فمالال : 

ولو جعل   ا الشال ط مالن أقسالا  الشال ط المخالالف لىكتالاب والسالنّة كمالا  يىالق 

 .(3)ل فاً لم  كن اعيداً ، انتهم لىيط 
__________________ 

 .151( ذك   المحمّق الن اقي في العوائد : 1)

 .«ش»في  «لما»( لم ت د 2)

 .151( لوائد األ ّا  : 3)

المناقشالالالالالة فالالالالالي مالالالالالا 
أفالالالالالالالالالاد  الفاضالالالالالالالالالل 

 يالن اق

حكومالالالالالالالالالالة أدلّالالالالالالالالالالة 
الشالالالالالالالال وط لىالالالالالالالالم 
المسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم األّول 

 دون الثاني
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ومّما ذك نالا : مالن انمسالا  األحكالا  الشال ليّة المالدلول لىيهالا فالي الكتالاب 

في روا الة إسالحاق االن  السال لىيطلىم قسمين ،  ظه  لك معنم قولط  والسنّة

المصمنالون لنالد شال وطهم إالّ شال طاً حالّ   حالالالً أو أحالّل »:    لّمار المتمدّمة

فيهالالالا مالالالا كالالالان كالالال لك  «الحالالال ا »و  «الحالالالالل»، فالالالإّن المالالال اد ب  (1) «ح امالالالاً 

نماً اظا   دليىط حتّم مه االشت اط ، نظيال  شال ب الخمال  ولمالل الخشالب صال

أو صورة حيوانآ ، ونظي  مجامعة الاوج التي دّل اعر األخبالار السالاامة 
(2) 

لىم لد  ارتفا  حكمها ألني اإلااحالة متالم أراد الالاوج ااشالت اط كونهالا ايالد 

والتسّ   والهج  ، حي  دّل اعالر تىالك األخبالار  (3)الم أة ، ونظي  التاو ج 
 االالورود الكتالالاب العا الالا لىالالم لالالد  ارتفالالا  إااحتهالالا ااشالالت اط ت كهالالا معىّالالالً  (4)

 اإااحتها.

أّمالا مالالا كالالان حالالالً لالالو ُخىالالي وطبعالالط احيال  ال  نالالافي ح متالالط أو وجواالالط 

امالحظة ط ّو لنالوانآ خالارجّيآ لىيالط ، أو كالان ح امالاً كال لك ، فالال  ىالا  مالن 

اشت اط فعىط أو ت كط إالّ تغيّ  لنالوان الحالالل والحال ا  الموجالب لتغيّال  الحالّل 

.والح مة ، فال  كون حي  نذ آ تح  م حاللآ وال تحىيل ح ا آ

ال ت ى أنّط لو نهم السيّد لبد  أو الوالد ولالد  لالن فعاللآ مبالاح ، ألنالي : أ

 ما لَط في ذّمة    مط ، أو حىف المكىّف لىم ت كط ، (5)ميالبة    مآ 
__________________ 

 .22( تمدّم  في الصفحة 1)

 .23فحة ( مثل روا ة محّمد ان قيإ المتمدّمة في الص2)

 .«التاّوج»:  «ش»( في 3)

 .24( و و خب  اان مسىم المنمول لن تفسي  العيّاشي المتمدّ  في الصفحة 4)

 .«ش»في  «   م»( لم ت د 5)

المالالالالالالالالالالالال اد مالالالالالالالالالالالالن 
تحالالالالالالالال  م الحالالالالالالالالالل 

 وتحىيل الح ا 
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 «معصالية الساليّد والوالالد»لم  كن الحكم اح متط ش لاً من حي  ط ّو لنوان 

ل فالالي لىيالالط تح  مالاً لحالاللآ ، فكال لك تالال   ذلالك الفعال «حنال  اليمالين»ولنالوان 

 ضمن لمدآ  جب الوفاء اط.

وك لك امتنا  الاوجة لن الخ وج مه زوجها إلم اىالدآ  خال  محالّ ٌ  فالي 

نفسط ، وك لك امتنالها لن المجامعة ، وال  نالافي ذلالك حىّيتهالا ااشالت اط لالد  

إخ اجها لن اىد ا ، أو ااشت اط لد  مجامعتهالا ، كمالا فالي اعالر النصالوم 
(1). 

حىيل الح ا  إنّما  ىالا  ماله معارضالة أدلّالة واالجمىة ، فتح  م الحالل وت

الوفالاء االشالال ط ألدلّالة أصالالل الحكالم حتاّلالم  سالتىا  وجالالوب الوفالاء مخالفالالة ذلالالك 

وطال ح دليىالالط. أّمالا إذا كالالان دليالالل الحكالم ال  فيالالد إالّ  بوتالالط لالو ُخىالالي الموضالالو  

وطبعط ، فإنّالط ال  عارضالط مالا دّل لىالم  بالوت ضالدّ ذلالك الحكالم إذا طال أ لىالم 

 لم  ثب  ذلك الحكم لط إالّ مجّ داً لن ذلك العنوان. (2) الموضو  لنوانٌ 

 ّم إنّط  شكل األم  في استثناء الش ط المحّ ِّ  لىحالالل ، لىالم مالا ذك نالا 

في معنالم ال وا الة : اال ّن أدلّالة حىّيالة أ ىالب المحى الالت االل كىّهالا إنّمالا تالدّل لىالم 

لالو ُخىّيال  وأنفسالها ، فالال تنالافي ح متهالا مالن أجالل الشال ط ، حىّيتها في أنفسها 

كما قد تُح    من أجل الن ر وأخو ط ، ومن جهة إطالالة الوالالد والساليّد ، ومالن 

 جهة صي ورتها لىّةً لىمح    ، و ي  ذلك من
__________________ 

 45الصالفحة ، و 3و  1من أاواب المهالور ، الحالد    40، الباب  49:  15( راجه الوسائل 1)

 من أاواب المهور ، الحد   األّول. 36، الباب 

 .« خ »ز ادة :  «ش»( في 2)

االشالالالالالالالالالالكال فالالالالالالالالالالي 
اسالالالالالالالتثناء الشالالالالالالال ط 

 المحّ   لىحالل
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 العناو ن اليارئة لها.

الالّل شالالي ىّالالط الميىالالق نعالالم ، لالالو دّل دليالالل حِّ نظيالال  داللالالة أدلّالالة  (1)ءآ لىالالم حِّ

مات ، احي  ال  مبل لي ّو  لنوانآ مغيِّّ آ لىيط أصالالً ، أو خصالوم  (2)المح  

من الخارج لىم كون ذلالك الحالالل كال لك  (3)لعناو ن ، أو دّل الش ط من اين ا

 (4)كمالالا دّل اعالالر األخبالالار االنسالالبة إلالالم اعالالر األفعالالال كالالالتاو ج والتسالالّ   

كالان ممتضالا  فسالاد اشالت اط خالفالط.  (5)وت   الجما  مالن دون إرادة الاوجالة 

لكالن داللالالة نفالالإ دليالالل الحىّيالالة لىالالم ذلالك لالالم توجالالد فالالي مالالوردآ ، والوقالالوف مالاله 

الالالداّل لىالالم فسالالاد االشالالت اط  ُخالال ج ال وا الالة لالالن سالالوقها  (6)يل الخالالارجي الالالدل

لبيالالان ضالالااية الشالال وط لنالالد الشالالّك ؛ إذ مالالورد الشالالّك حينذالال آ محكالالوٌ  اصالالّحة 

 االشت اط.

الّل الفعالل ااشالت اط ت كالط مسالتغنآ  ومورد ورود الدليل لىم لد  تغيّال  حِّ

رد اكونالالط لالالن الضالالااية ، مالاله أّن اإلمالالا  لىّالالل فسالالاد الشالال ط فالالي  الال   المالالوا

ماً لىحالل ، كما ل ف  في ال وا ة التي تمدّم  فالي لالد  صالّحة اشالت اط  محّ ِّ

 والتسّ   ، معىاّلً اكونط مخالفاً لىكتاب الداّل لىم (7)لد  التاو ج 
__________________ 

 .«الحىّية الميىمة»:  «ش»( في 1)

 .«ط وّ »:  «ش»( في 2)

 .«الدليل»ز ادة :  «ش»( في 3)

 .«كالتسّ   والتاّوج»:  «ش»( في 4)

لالالن تفسالالي  العياشالالي ، وراجالاله  24( راجاله لىتالالاو ج والتسالال   الخبالال  المتمالالدّ  فالي الصالالفحة 5)

 .23لت   الجما  روا ة محّمد ان قيإ المتمدّمة في الصفحة 

 .«الخارج»:  «ش»( في 6)

 .«التاّوج»:  «ش»( في 7)
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 .(1)إااحتها 

نعالالالم ، ال  الالال د  الالال ا اإلشالالالكال فالالالي طالالال ف تحىيالالالل الحالالال ا  ؛ ألّن أدلّالالالة 

اعنالوان الشال ط  (2)المحّ مات قد لُىم داللتها لىم التح  م لىم وجطآ ال تتغيّ  

والن ر وشبههما ، ال نفإ اسالتثناء الشال ط المحىِّّالل لىحال ا  لّمالا  جالب الوفالاء 

 اط دليٌل لىم إرادة الح ا  في نفسط لوال الش ط.

ك لك في ط ف المحالّ ِّ  لىحالالل ، فإنّالا قالد لىمنالا أن لاليإ المال اد  وليإ

ألجالالل الشالال ط  «المباحالالات لالالوال الشالال ط»الحالالالل لالالوال الشالال ط ؛ ألّن تحالال  م 

فالالوق حالالدّ اإلحصالالاء ، االالل اشالالت اط كالالّلِّ شالال طآ لالالدا فعالالل الواجبالالات وتالالال   

 المحّ مات مستىاٌ  لتح  م الحالل فعالً أو ت كاً.

وراما  تخيّل : أّن   ا اإلشكال مخت أ اما دّل لىم اإلااحالة التكىيفيّالة ، 

أّمالالا الحىّيالة التالالي تضالّمنها األحكالالا  الوضالالعيّة  «تحالالّل كال ا وتبالالاح كال ا»كمولالط : 

ال  (3)كالحكم اثبوت الاوجيّة أو المىكيّالة أو ال قّيالة ، أو أضالداد ا فهالي أحكالاٌ  

نالوانآ أصالالً ، فالإّن االنتفالا  االمىالك فالي الجمىالة واالسالتمتا  االاوجالة تتغيّ  لع

والنظ  إلم أُّمهالا وانتهالا مالن المباحالات التالي ال تمبالل التغييال  ؛ ولال ا ذكال  فالي 

 مثال الصىح المحّ ِّ  لىحالل : أن ال  نتفه امالط أو ال  ي  جار تط.

و  الالار  واعبالالارةآ اخالال ى : ت تاّلالب   الالار المىكيّالالة لىالالم المىالالك فالالي الجمىالالة

 الاوجيّة لىم الاوج ك لك ، من المباحات التي ال تتغيّ  لن إااحتها ،
__________________ 

 .24( تمدّم  في الصفحة 1)

 .«ال  تغيّ »:  «ش»( في 2)

 .«حكم»:  «ق»( في 3)

لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد  ورود 
االشالالالالالالالالالالكال فالالالالالالالالالالي 
الشالالالالالالال ط المحىّالالالالالالالل 

  ا لىح

تالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوّ م 
اختصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالام 

دّل  االشالالالالالالكال امالالالالالالا
لىالالالالالالالالالم االااحالالالالالالالالالة 

 التكىيفيّة
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وإن كان ت تّب اعر اآل ار قااالً لتغيّال  حكمالط إلالم التحال  م ، كالسالكنم فيمالا 
ه فيالالط مالالدّةً ، وإسالالكان الاوجالالة فالالي اىالالدآ اشالالت ط أن ال اشالالت ط إسالالكان البالالائ (1)

 خ ج إليط ، أو وط  ا مه اشت اط لد  وطذهالا أصالالً ، كمالا  الو المنصالوم 
(2). 

ولكّن اإلنصاف : أنّالط كالالٌ   يال  منضالبط ؛ فإنّالط كمالا جالاز تغيّال  إااحالة 

التحال  م ألجالل  اعر االنتفالات كالوطء في النكاح ، والسكنم في البياله إلالم

 (3)الش ط ، ك لك  جوز تغيّ  إااحة سالائ  ا إلالم الح مالة. فىاليإ الحكالم اعالد  

إااحالالة ميىالالق التصالالّ ف فالالي المىالالك واالسالالتمتا  االاوجالالة ألجالالل الشالال ط إالّ 

إلجما آ 
أو لمجالّ د االسالتبعاد ، والثالاني  يال  معتالدّآ االط ، واألّول  وجالب مالا  (4)

لضالالااية ، مالاله أّن  الال ا العنالالوان ألنالالي تمالدّ  : مالالن لالالد  الفائالالدة فالالي ايالالان  ال   ا

تح  م الحالل وتحىيل الح ا  إنّما وقه مستثنم في أدلّة انعماد اليمالين ، وورد 

، وقالد ورد ايالالن الحىالف  (5): أنّط ال  مين في تحىيل الح ا  وتح  م الحالالل 

لىم ت   شال ب العصالي  المبالاح دائمالاً ، معىّالالً : ا نّالط لاليإ لالك أن تحالّ   مالا 

ومن المعىو  أّن إااحة العصي  لالم تثبال  مالن األحكالا  الوضالعيّة ،  .(6) أحّل هللا

 ال  ي من األحكا  التكىيفيّة االاتدائيّة.
__________________ 

 .«لو»ز ادة :  «ش»( في 1)

 .35( تمدّ  تخ  جط في الصفحة 2)

 .«تغيّ »ز ادة :  «ش»( في 3)

 .«لإلجما »:  «ش»( في 4)

 .7و  6من أاواب األ مان ، الحد    11، الباب  130:  16( راجه الوسائل 5)

 .2من أاواب األ مان ، الحد    19، الباب  148:  16( راجه الوسائل 6)

دفالالالالالالالالالالاله التالالالالالالالالالالالالوّ م 
 الم كور
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والتسالالّ   الىالال  ن ورد لالالد  جالالواز  (1)واالجمىالالة ، فالالالف ق االالين التالالاو ج 

اشت اط ت كهما معىاّلً : ا نّط خالف الكتاب الداّل لىالم إااحتهمالا ، واالين تال   

الالال   ورد جالالواز اشالالت اطط ، وكالال ا االالين تالال   شالال ب العصالالي  المبالالاح  الالالوطء

الال   ورد لالالد  جالالواز الحىالف لىيالالط معىّالالالً : ا نّالالط مالن تحالال  م الحالالالل ، واالالين 

 ت   اعر المباحات المتّفق لىم جواز الحىف لىيط ، في  ا ة اإلشكال.

فالالي توجيالط ال وا الة وتوضالاليح معنا الا : إّن معنالم قولالالط :  (2)ورامالا قيالل 

إالّ شالال طاً حالالّ   »إّمالالا أن  كالالون :  «إالّ شالال طاً حالالّ   حالالالالً أو أحالالّل ح امالالاً »

إالّ شال طاً حالّ   ذلالك الشال ط »، وإّمالا أن  كالون :  «وجوُب الوفالاء االط الحالاللَ 

ط ، واألّول مخالالالٌف لظالالا   العبالالارة ، مالاله مناقضالالتط لمالالا استشالالهد االال «الحالالاللَ 

الدالّالالة لىالالم  (3)فالالي روا الالة منصالالور االالن  الالونإ المتمدّمالالة  السالالال لىيطاإلمالالا  

ال  ىالا  كالون الكالّل لغالواً ؛ إذ  (4)وجوب الوفاء االتاا  لد  اليالق والتاو ج 

ااشالالت اط الواجبالالات واجتنالالاب  «المسالالىمون لنالالد شالال وطهم» نحصالال  مالالورد 

إالّ شال طاً »  : المحّ مات ، فيبمم الثالاني ، و الو ظالا   الكالال  ، فيكالون معنالا

 ، ا ن  كون المش وط  و ح مة الحالل. «حّ   ذلك الش طُ الحاللَ 

فيجعىالط ح امالاً لىيالط. قىنالا : ال  (5) ّم قال : فإن قيل : إذا ش ط لد  فعىط 

 ن  د أّن معنم الح مة طىب الت   من المشت ط ال جعىط
__________________ 

 .«التاّوج»:  «ش»( في 1)

 .150 148ي في العوائد : ( قالط الن اق2)

 .28( تمدّم  في الصفحة 3)

 .«التاّوج»:  «ش»( في 4)

 .«فال   ضم افعىط»ز ادة :  «ش»( في 5)

مالالالالا أفالالالالاد  الفاضالالالالل 
الن اقالالالالالالالالالالالي فالالالالالالالالالالالي 
تفسالالالالالالالالي  الشالالالالالالالال ط 

 المحّ   لىحالل
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أ  ميىالوب التال   شال لاً ، وال شالّك أّن شال ط لالد  فعاللآ االل  (1)ح اماً واقعاً 

 نهَي شخ آ لن فعلآ ال  جعىط ح اماً ش ليّاً.

 الو ماله قياله النظال  لالن إ جالاب  ّم قال : فالإن قيالل : الشال ط مالن حيال  

 الشار  الوفاء ال  وجب تحىيالً وتح  ماً ش لاً فال  حّ   وال  حىّل.

قىنالالا : إن أُر الالد أنّالالط ال  وجالالب تحىالاليالً وال تح  مالالاً شالال ليّين واقعالالاً فهالالو 

ك لك ، وإن أُر د أنّط ال  وجب تحىاليالً وال تح  مالاً شال ليّاً احكالم الشال ط فهالو 

ذلك ، و  ا معنم تح  م الش ط وتحىيىط. ولىالم ليإ ك لك ، ال حكم الش ط 

فالالي ذلالالك  [(2)الشالال ط ] الال ا فالالال إجمالالال فالالي الحالالد   وال تخصالالي  ، و كالالون 

كالن ر والعهد واليمين ، فإّن مالن نال ر أن ال   كالل المالال المشالتبط  نعمالد ، ولالو 

نالال ر أن  كالالون المالالال المشالالتبط ح امالالاً لىيالالط شالال لاً أو  حالالّ   ذلالالك لىالالم نفسالالط 

 ، انتهم. (3) ش لاً لم  نعمد

ء أو حىّيتالط شال لاً ، أقول : ال أفهم معنًم محّصالً الشت اط ح مة الشي

فإّن   ا أمٌ   يال  ممالدورآ لىمشالت ط وال  الدخل تحال  الجعالل ، فهالو داخالٌل فالي 

 يال  الممالدور. وال معنالم السالتثنائط لّمالالا  جالب الوفالاء االط ؛ ألّن  ال ا ال  مكالالن 

الً الوفاء اط ، إذ ليإ فعالالً خصوصالاً لىمشالت ط ، وكال لك الكالال  فالي النال ر لم

 وشبهط.

حيالال  الحالال  ظهالالور الكالالال  فالالي كالالون المحالالّ ِّ   !سالال  قد والعجالب منالالط 

 والمحىِّّل نفإ الش ط ، ولم  الح  كون االستثناء من األفعال التي  عمل
__________________ 

ً »:  «واقعاً »ادل  «ش»( في 1)  .«ذاتيّا

 ( أ بتنا  من المصدر.2)

 ( انتهم ما قالط المحمّق الن اقي.3)

المناقشالالالالالة فالالالالالي مالالالالالا 
أفالالالالالالالالالاد  الفاضالالالالالالالالالل 

 الن اقي
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 ء ش لاً ال  عمل فيها الوفاء والنمر.الوفاء االتاامها ، وح مة الشي

لىصىح المحىِّّل لىح ا  االصىح لىالم شال ب الخمال  ،  (1)وقد مثّل جمالةٌ 

 ولىمحّ ِّ  لىحالل االصىح لىم أن ال  ي  جار تط وال  نتفه امالط.

كالالالان ، فالظالالا   االالالل المتعالاليّن : أّن المالالال اد االتحىيالالل والتحالالال  م  وكيالالف

المستند ن إلم الش ط  و التال خي  والمناله. نعالم ، المال اد االالحالل والحال ا  

احي  ال  تغيّ  موضالولط االشال ط ، ال مالا كالان حالالالً  (2)ما كان ك لك ميىماً 

 ط ، لو ُخىّي وطبعط احيال  ال  نالافي لال وض لنالوان التحال  م لالط ألجالل الشال

ء وقد ذك نا : أّن المعيار في ذلك وقو  التعارض االين دليالل حىّيالة ذلالك الشالي

أو ح متالالط واالالين وجالالوب الوفالالاء االشالال ط ولالالد  وقولالالط ، ففالالي األّول  كالالون 

الش ط لىم تمد   صّحتط مغيِّّال اً لىحكالم الشال لي ، وفالي الثالاني  كالون مغيِّّال اً 

 لموضولط.

:  «الشالال ط»و  «لصالالىحا»فحاصالالل المالال اد اهالال ا االسالالتثناء فالالي حالالد ثي 

أنّهما ال  غيّ ان حكماً شال ليّاً احيال    فاله اليالد لالن ذلالك الحكالم ألجالل الوفالاء 

االصىح والش ط ، كالن ر وشبهط. وأّما تغيي  ما لموضو  األحكا  الشال ليّة 

ففي  ا ة الكثال ة ، االل  مالا موضالولان لال لك ، وقالد ذك نالا : أّن اإلشالكال فالي 

 المسمين من األحكا  لن اآلخ .كثي آ من الموارد في تميّا أحد 
__________________ 

،  262:  4، والشالالهيد الثالالاني فالالي المسالالالك  201:  2( مالالنهم الفاضالالل الممالالداد فالالي التنمالاليح 1)

 .345، والمنا ل :  456:  5، وراجه تفصيل ذلك في مفتاح الك امة  174:  4وال وضة 

 .«ش»في  «ميىماً »( لم ت د 2)
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ومّما ذك نا  ظه  النظ  في تفسي آ  خ  لهال ا االسالتثناء  مال ب مالن  ال ا 

التفسي  ال   تكىّمنا لىيط ، ذك   المحمّق المّمي صالاحب المالوانين فالي رسالالتط 

التي ألّفها في     المس لة ، فإنّط اعد مالا ذكال  مالن أمثىالة الشال ط الغيال  الجالائا 

  لالالن اشالالت اطط والتاامالالط شالال ب الخمالال  والانالالا فالالي نفسالالط مالاله قيالاله النظالال

فعالالل الم جوحالالات وتالال   المباحالالات وفعالالل  (1)ونحو مالالا مالالن المحّ مالالات أو 

المستحبّات ، ك ن  شت ط تمىيم األظاف  االسّن أاداً ، أو أن ال  ىبإ الخالّا أاالداً 

، أو ال  ت   النوافل ، فالإّن جعالل المكال و  أو المسالتحّب واجبالاً وجعالل المبالاح 

حالال اٌ  إالّ ا خصالالةآ شالال ليّةآ حاصالالىةآ مالالن األسالالباب الشالال ليّة ، كالنالال ر ح امالالاً 

فالي روا الة  السالال لىيطوشبهط فيمالا  نعمالد فيالط ، و سالتفاد ذلالك مالن كالال  لىالّيآ 

مالالالن اشالالت ط الم أتالالط شالال طاً ، فىيالالالفِّ لهالالا االالط ، فالالالإّن »إسالالحاق االالن لّمالالار : 

قالالالال  (2) «المسالالىمين لنالالد شالالال وطهم إالّ شالال طاً حالالّ   حالالالالالً أو أحالالّل ح امالالاً 

 : (3) س  قد 

فالالإن قىالال  : إّن الشالال ط كالنالال ر وشالالبهط مالالن األسالالباب الشالال ليّة المغيّالال ة 

لىحكم ، ال الغالب فيط  و إ جاب مالا لاليإ اواجالبآ ، فالإّن اياله ال جالل مالالط أو 

 بتط لغي   مباٌح ، وأّمالا لالو اشالت ط فالي ضالمن لمالدآ  خال   صالي  واجبالاً ، فمالا 

 ؟مثىةوجط تخصي  الش ط اغي  ما ذك تط من األ
__________________ 

مالن أمثىالة مالا  كالون التاامالط واالسالتم ار لىيالط »، مه ز الادة : « و»:  «أو»ادل  «ش»( في 1)

 .«.. من المحّ مات

، وتمالالدّم  فالالي الصالالفحة  4مالالن أاالالواب المهالالور ، الحالالد    40، البالالاب  50:  15( الوسالالائل 2)

22. 

 .«فإنّط اعد ما ذك »( خب  لمولط قبل أسي  : 3)

مالالالالا أفالالالالاد  المحمّالالالالق 
ّمالالالالي فالالالالي تفسالالالالي  الم

 الش ط الم كور
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 الو ت ساليإ المالالدة  «تحىيل الح ا  وتح  م الحالل»: الظا   من قى  

الّل أو الح مالة االبعر األفعالال لىالم سالبيل العمالو  مالن  ، و و تعىّق الحكم االحِّ

دون النظال  إلالم خصوصالاليّة فال دآ ، فتحالال  م الخمال  معنالا  : منالاله المكىّالف لالالن 

 (1)شال ب جميالاله مالالا  صالدق لىيالالط  الال ا الكىالالّي ، وكال ا حىّيالالة المبيالاله ، فالالالتاو ج 

والتسّ   أمالٌ  كىالٌي حالالل ، والتالاا  ت كالط مسالتىاٌ  لتح  مالط ، وكال لك جمياله 

أحكا  الش   من التكىيفيّة والوضعيّة و ي  ا إنّما  تعىّق االجائيّالات االتبالار 

المنهالّي لنالط  «تحىيل الح ا  وتحال  م الحالالل»تحمّق الكىّي فيها ، فالم اد من 

حكماً جد داً ، فمالد أُجيالا فالي الشال   البنالاء قالدةً كىّيةً و ُبد   (2) و أن  ُحدِّث 

لىم الش وط إالّ ش طاً أوجالب إاالدا  حكالمآ كىالّي جد الد ، مثالل تحال  م التالاّوج 

ُحوا ماا )والتسّ   وإن كان االنسالبة إلالم نفسالط فمالط ، وقالد قالال هللا تعالالم  ِِ فَااْ 

 أة. ، وكجعالل الخيال ة فالي الجمالا  واليالالق ايالد المال (3) (طاَل لَُِْم ِماَن النِّسااءِ 

جاااُل قَّواُمااوَن َعلَااى النِّساااءِ )وقالالد قالالال هللا تعالالالم   (5)وفيمالالا لالالو شالال ط   .(4) (الّرِ

لىيط أن ال  تاّوج أو ال  تسّ ى افالنةآ خاّصةً إشكاٌل. فمالا ذكال  فالي السالصال : 

من وجوب البيه الخاّم ال    شالت طانط فالي ضالمن لمالدآ ، لاليإ مّمالا  وجالب 

لشالار  وح امالط ، وكال ا لالو شال ط نمال  إحداث حكمآ لىبياله وال تبالد ل حالالل ا

   : س  قد الجما  لن الواجب إلم أن قال 
__________________ 

 .«فالتاّوج»:  «ش»( في 1)

 ( أ  المشت ط.2)

 .3( النساء : 3)

 .34( النساء : 4)

 .«اشت ط »:  «ش»( في 5)
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واالجمىالالة ، الىالالاو  الحاصالالل مالالن الشالال ط لمالالا  شالالت طانط مالالن الشالال وط 

مالالن االالاب تحىيالالل حالال ا آ أو تحالال  م حالالاللآ أو إ جالالاب جالالائاآ لىالالم  الجالالائاة لالاليإ

 حصالالل مالالن مالحظالالة جميالاله مالالوارد  حكالالٌم كىالالٌي  الالو  (1)سالالبيل المالالالدة ، االالل 

وجالالوب العمالالل لىالالم مالالا  شالالت طانط ، و الال ا الحكالالم أ ضالالاً مالالن جعالالل الشالالار  ، 

حكالالٌم كىالاليأ شالال ليأ ،  «العمالالل لىالالم ممتضالالم الشالال ط الجالالائا واجالالبٌ »فمولنالالا : 

ن جانب ش طنا حتّم  كون مالن االاب تحىيالل الحال ا  ولكسالط وحصولط ليإ م

 ، انتهم كالمط رفه ممامط. (2)، ال إنّما  و صادٌر من الشار  

 ولىنظ  في مواضه من كالمط مجاٌل ، فافهم وهللا العالم.

وإالّ لالالم  صالالّح ،  أن ال  كالون منافيالالاً لممتضالالم العمالد ، الشارط الخااام  :

 لوجهين :

أحد ما : وقو  التنافي في العمد الممي الد اهال ا الشال ط االين ممتضالا  الال   

ال  تخىّف لنط واين الش ط المىالا  لعالد  تحمّمالط ، فيسالتحيل الوفالاء اهال ا العمالد 

ماله تميّالالد  اهالال ا الشال ط ، فالالال االالدّ إّمالا أن  حكالالم اتسالالاقط كىيهمالا ، وإّمالالا أن  مالالدّ  

ط المتبو  الممصود اال ات والش ط تالااٌه ، ولىالم كالّل تمالد  آ جانب العمد ؛ ألنّ 

 ال  صّح الش ط.

الثالالاني : أّن الشالال ط المنالالافي مخالالالٌف لىكتالالاب والسالالنّة الالالدالّين لىالالم لالالد  

تخىّف العمد لالن ممتضالا  ، فاشالت اط تخىّفالط لنالط مخالالٌف لىكتالاب ؛ ولال ا ذكال  

 م مىكيّتط ، فيخالففي الت ك ة : أّن اشت اط لد  ايه المبيه منافآ لممتض
__________________ 

 .«ال  »ز ادة :  «ش»( في 1)

 .732( رسالة الش وط الميبولة مه  نائم األ ا  : 2)

الشالالالالالال ط الخالالالالالالامإ 
أن ال  كالالالالالالالالالالالالالالالالالون  :

منافيالالالالالالالاً لممتضالالالالالالالم 
 العمد
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 .(1) «النا  مسىّيون لىم أموالهم»:  وسىمو لطلىيطهللاصىمقولط 

ودلالالوى : أّن العمالالد إنّمالالا  متضالالي ذلالالك مالاله لالالد  اشالالت اط لدمالالط فيالالط ال 

ن محالالالّل الكالالالال  ؛ إذ الكالالال  فيمالالالا  متضالالاليط ميىالالالق العمالالالد ميىمالالاً ، خالالال وٌج لالالال

وطبيعتالالط السالالار ة فالالي كالالّل فالال دآ منالالط ، ال مالالا  متضالاليط العمالالد الميىالالق اوصالالف 

إطالقالالط وخىالالو  لالالن الشالال ائط والميالالود حتاّلالم ال  نالالافي تخىّفالالط لنالالط لميالالدآ  ميّالالد  

 وش طآ  شت ط فيط.

ال فالي   ا كىّط ماله تحمّالق اإلجمالا  لىالم ايالالن  ال ا الشال ط ، فالال إشالك

 أصل الحكم.

ميىالق  [(2)لالن ]وإنّما اإلشكال في تشخي    ار العمالد التالي ال تتخىّالف 

العمالالد فالالي نظالال  العالال ف أو الشالال   وتميّا الالا لّمالالا  مبالالل التخىّالالف لخصوصالاليّةآ 

عالالر المالالوارد ؛ لكالالون األ الال  كالالالممّوِّ  تعتالال   العمالالد وإن اتّضالالح ذلالالك فالالي ا

الع في لىبيه أو   ضاً أصىيّاً ، كاشت اط لالد  التصالّ ف أصالالً فالي المبياله ، 

 ولد  االستمتا  أصالً االاوجة حتّم النظ  ، ونحو ذلك.

إالّ أّن اإلشكال في كثي آ من المواضه ، خصوصاً اعد مالحظالة اتّفالاقهم 

هم لىالم لدمالط فيمالا  شالبهط ، و صالعب لىم الجواز في اعر الممامات واتّفاق

 .(3)الف ق اينهما وإن تكىّف لط اعٌر 

مثالً : المع وف لد  جواز المنه لن البيه والهبة في ضمن لمالد البياله 

 ، وجواز اشت اط لتمط اعد البيه اال فصلآ أو وقفط حتّم لىم البائه
__________________ 

،  99، الحالالالالد    222:  1، وراجالالالاله الحالالالالد   فالالالالي لالالالالوالي ال لالالالالي  489:  1( التالالالال ك ة 1)

 .198، الحد    457والصفحة 

 .«ق»( لم   د في 2)

 .307:  2( و و السيّد الم ا ي في العناو ن 3)

صالالالالالالالالعواة تمييالالالالالالالالا 
الشالالالالالالالال وط التالالالالالالالالالي 
 الالالالالالالالالالالالالالالي مالالالالالالالالالالالالالالالن 
ممتضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليات 
ما يّالالالالة العمالالالالد لالالالالن 
التالالالالالالي  الالالالالالي مالالالالالالن 
ممتضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليات 

 إطالقط

مالالالالالالالالالالالالوارد مّمالالالالالالالالالالالالا 
 صالالالالالالعب التمييالالالالالالا 
فيهالالالالالالالالالالالالالالا االالالالالالالالالالالالالالالين 

 المورد ن
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، وقالالد التالال ف فالالي التح  الال  : االال ّن  (1)وولالالد  ، كمالالا صالالّ ح االالط فالالي التالال ك ة 

م العمد ، وإنّما جاز لبناء العتالق لىالم التغىيالب اشت اط العتق مّما  نافي ممتض
(2). 

 (3)و  ا لو تالّم لالم  جالا فالي الوقالف خصوصالاً لىالم البالائه وولالد  ، فإنّالط 

ليإ مبنيّالاً لىالم التغىيالب ؛ وألجالل مالا ذك نالا وقاله فالي مالوارد كثيال ة الخالالف 

 .(4)واإلشكال : في أّن الش ط الفالني مخالٌف لممتضم العمد 

البيه ، فإّن المشهور لد  الجواز. لكالن العالّمالة فالي منها : اشت اط لد  

 .(6)، ال قّوى اعر من ت ّخ  لنط صّحتط  (5)الت ك ة استشكل في ذلك 

ومنها : ما ذك   في الدرو  في ايه الحيوان : مالن جالواز الشال كة فيالط 

؛ لصالالالحيحة رفالالالالة فالالالي شالالال اء  «الالالال اح لنالالالا وال خسالالال ان لىيالالالك»إذا قالالالال : 

لمضاليّة الشالال كة.  (9)ااالن إدر الالإ ؛ ألنّالط مخالالالٌف  (8)منالاله ، قالال : و (7)الجار الة 

 لميىق الش كة ، ال لىش كة الميىمة ، (10)قىنا : ال نسىّم أّن تبعيّة المال الزٌ  
__________________ 

 .493:  1( الت ك ة 1)

 .180:  1( التح    2)

 .«ش ط منافآ كالعتق»ز ادة :  «ش»( في 3)

 .«أ  ال»ز ادة :  «ش»( في 4)

 .489:  1( الت ك ة 5)

أّن الجالواز  يالال  »لالالن إ ضالاح النالافه :  732:  4( لالم نعثال  لىيالط ، نعالالم فالي مفتالاح الك امالة 6)

 .255:  8، وراجه ال  اض  «اعيد

 .«في الش كة في الجار ة»:  «ش»( في 7)

 .«منعط»:  «ش»( في 8)

 .«مناف»:  «ش»( في 9)

 .«الزمة»:  «ش»( في 10)
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 ، انتهم. (1)كم إلم  ي  الجار ة من المبيعات واألق ب تعدّ  الح

اشته  اينهم : من جالواز اشالت اط الضالمان فالي العار الة  [(2)ما ]ومنها : 

ولد  جواز  في اإلجارة ، مستدلّين : ا ّن ممتضم لمالد اإلجالارة لالد  ضالمان 

 .(3)المست ج  

وتبعالط جمالالال المحمّمالين فالي حاشالالية  (4)فال ورد لىاليهم المحمّالالق األردايىالي 

: امنالاله اقتضالالاء ميىالالق العمالالد لالال لك ، إنّمالالا المسالالىّم اقتضالالاء العمالالد  (5)وضالالة ال 

 الميىق المجّ د لن اشت اط الضمان ، نظي  العار ة.

؛  (6)ومنها : اشت اط لد  إخ اج الاوجة من اىد ا ، فمد جّوز  جمالالةٌ 

، مالالنهم فخالال  الالالد ن فالالي اإل ضالالاح ،  (7)لعالالد  المالالانه ولىالالنّ . ومنعالالط  خالال ون 

االالال ّن ممتضالالالم العمالالالد تسالالالىّط ال جالالالل لىالالالم المالالال أة فالالالي االسالالالتمتا  مسالالالتدال : 

 جعل   ا ق  نةً لىم حمل (9)، وقد االغ حي   (8)واإلسكان 
__________________ 

، البالالالاب  175:  13، والوسالالالائل  349:  2، وراجالالاله السالالال ائ   224 223:  3( الالالالدرو  1)

 .8األّول من كتاب الش كة ، الحد   

 .«ق»( لم   د في 2)

 .217:  27، والجوا    253:  7( راجه مفتاح الك امة 3)

 .69:  10( مجمه الفائدة 4)

 .«لفساد الش ط»، ذ ل قول الشارح :  365( حاشية ال وضة : 5)

( مثل الشيخ في اعر كتبط والماضي وااالن حمالاة و يال  م ، وقالد تمالدّ  التخال  ج لالنهم فالي 6)

 .30الصفحة 

 .30الحىّي والمحمّق الثاني ، راجه الصفحة ( كالشيخ في اعر كتبط األُخ  و7)

 .209:  3( إ ضاح الفوائد 8)

 .«حتّم»:  «حي »ادل  «ش»( في 9)
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 النّ  لىم استحباب الوفاء.

ومنها : مس لة توارث الاوجين االعمد المنمياله مالن دون شال طآ أو معالط 

ي معالالط ، فإنّهالالا مبنيّالالةٌ لىالالم الخالالالف فالال (1)، ولالالد  توار همالالا مالاله الشالال ط أو ال 

 ممتضم العمد المنميه.

: إنّهالم    قال في اإل ضالاح مالا مىّخصالط اعالد إسالماط مالا ال  ال تبط االممالا 

 ؟اختىفوا في أّن   ا العمد  متضي التوارث أ  ال

ولىم األّول : فميالل : الممتضالي  الو العمالد الميىالق مالن حيال   الو  الو ، 

ما يّالة فعىم   ا المول لو ش ط سموطط لبيل الش ط ؛ ألّن كالّل مالا تمتضاليط ال

من حي   ي  ي  ستحيل لدمط مه وجود ا. وقيل : الممتضالي إطالالق العمالد 

ء فيثبالال  أ  العمالالد المجالالّ د لالالن شالال ط نميضالالط ألنالالي الما يّالالة اشالال ط ال شالالي

 اإلرث ما لم  شت ط سموطط.

ولىم الثاني ، قيل :  ثب  مه االشت اط و سالمط ماله لدمالط ، وقيالل : ال 

 ، انتهم. (2) صّح اشت اطط 

ولين إلالالالم أّن لالالالد  اإلرث مالالالن ممتضالالالم إطالالالالق العمالالالد أو وم جالالاله المالالال

،  سالال  ماقد ما يّتالالط. واختالالار  الالو  الال ا المالالول ال ااالاله ، تبعالالاً لجالالدّ  ووالالالد  

واستدّل لىيط أخي اً اما دّل لىالم أّن مالن حالدود المتعالة أن ال ت  هالا وال ت  الك 
 ، قال : فُجعل نفي اإلرث من ممتضم الما يّة. (3)

 وألجل صعواة دفه ما ذك نا من اإلشكال في تميّا ممتضيات
__________________ 

 .«أو إالّ »:  «( ق1)

 .132:  3( إ ضاح الفوائد 2)

 .8و  7من أاواب المتعة ، الحد    32، الباب  487:  14( راجه الوسائل 3)

مالالالالا أفالالالالاد  المحمّالالالالق 
ني لنالالالالد لالالالالد  الثالالالالا

الالالالالالالالالالالالالتمّكن مالالالالالالالالالالالالن 
 التمييا
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ج  المحمّق الثاني ماله كمالال تبّحال   فالي ما يّة العمد من ممتضيات إطالقط ، الت

و الفمالط حتاّلم  ُنّالالي االط المحمّالالق فال رجه  ال ا التمييالالا لنالد لالالد  اتّضالاح المنافالالاة 

 اإلجما  لىم الصّحة أو البيالن إلم نظ  الفميط ، فمال أّوالً : [(1)لد  ]

مالا  متضالي لالد  ت تاّلب األ ال  الالال    «منالافي ممتضالم العمالد»المال اد ب 

ن حي   و  و احي   متضيط ورتّبط لىيط لىم أنّالط أ ال   جعل الشار  العمد م

وفائدتالالط التالالي ألجىهالالا وضالاله ، كانتمالالال العوضالالين إلالالم المتعاقالالد ن ، وإطالالالق 

التصالالّ ف فيهمالالا فالالي البيالاله ، و بالالوت التو اّلالق فالالي الالال  ن ، والمالالال فالالي ذّمالالة 

، وانتمالال الحالّق إلالم ذّمالة المحالال لىيالط فالي  (2)الضامن االنسالبة إلالم الضالمان 

لة ، ونحو ذلك ، فإذا ش ط لدمها أو لد  الالبعر أصالالً نالافم ممتضالم الحوا

 العمد.

 الالّم التالال ض لىالالم ذلالالك اصالالّحة اشالالت اط لالالد  االنتفالالا  زمانالالاً معيّنالالاً ، 

وأجاب اكفا ة جواز االنتفالا  وقتالاً مالا فالي ممتضالم العمالد.  الّم التال ض : اال ّن 

 العمد  متضي االنتفا  ميىماً ، فالمنه لن البعر منافآ لط.

 قال : ودفه ذلك ال  خىو لن لسال آ ، وكال ا المالول فالي خيالار الحيالوان  مّ 
 ؛ فإّن  بوتط ممتضم العمد ، فيىا  أن  كون ش ط سموطط منافياً لط. (3)

 ّم قال : وال  مكن أن  مال : إّن ممتضم العمالد مالا لالم  جعالل إالّ ألجىالط ، 

 مثالً. (4)ال  ي  كانتمال العوضين ، فإّن ذلك  نافي منه اشت اط أن ال  بيه أو 
__________________ 

 .«ق»( لم   د في 1)

 ، والصواب ما أ بتنا  من المصدر. «الضامن»( في النسخ : 2)

 .«في نحو خيار الحيوان مثالً »:  «ش»( في 3)

 .«المبيه»:  «أو ال  ي »والمصدر ادل  «ش»( في 4)
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 : ّم قال : والحاسم لمادّة اإلشكال أّن الش وط لىم أقسا  

 منها : ما انعمد اإلجما  لىم حكمط من صّحةآ أو فساد.

ومنهالالالا : مالالالا وضالالالح فيالالالط المنافالالالاة لىممتضالالالي كاشالالالت اط لالالالد  ضالالالمان 

 وضح ممااىط ، وال كال  فيما وضح. (1) الممبوض االبيه و

،  (2)ومنهالالا : مالالا لالاليإ واحالالداً مالالن النالالولين ، فهالالو احسالالب نظالال  الفميالالط 

 انتهم كالمط رفه ممامط.

أقالالول : وضالالوح المنافالالاة إن كالالان االالالع ف كاشالالت اط لالالد  االنتمالالال فالالي 

العوضين ولد  انتمال المال إلم ذّمة الضالامن والمحالال لىيالط فالال  تال تّم معالط 

إنشاء مفهو  العمد الع في ، وإن كان اغيال  العال ف فم جعالط إلالم الشال   مالن 

لدمالالالط. ومالالاله لالالالدمهما وجالالالب  (3) نالالّ آ أو إجمالالالا آ لىالالالم صالالالّحة االشالالالت اط و

ال جو  إلم دليالل اقتضالاء العمالد لال لك األ ال  المشالت ط لدمالط ، فالإن دّل لىيالط 

لىالالم وجالالطآ  عالالارض اإطالقالالط أو لمومالالط دليالالل وجالالوب الوفالالاء االالط احيالال  لالالو 

أوجبنالا الوفالالاء االالط وجالالب طالال ح لمالو  ذلالالك الالالدليل وتخصيصالالط ، حكالالم افسالالاد 

دّل لىالم  بوتالط لىعمالد لالو خىالي  الش ط ؛ لمخالفتط حينذ آ لىكتاب أو السالنّة. وإن

 وطبعط احي  ال  نافي تغيّ  حكمط االش ط ، حكم اصّحة الش ط.

جاُل قَّواُموَن َعلَى النِّساءِ )وقد فُهم من قولط تعالم   الدّال (4) (الّرِ
__________________ 

 .«أو»« : و»ادل  «ش»( في 1)

 .415 414:  4( جامه المماصد 2)

 .«أو»« : و»ادل  «ش»( في 3)

 .34( النساء : 4)

ا المناقشالالالالالة فالالالالالي مالالالالال
أفالالالالالالالالالاد  المحمّالالالالالالالالالق 

 الثاني



 51 ..............................................................................  طرشلا ةّحص طورش يف

أّن السالىينة لىالم الاوجالة مالن   الار الاوجيّالة التالي ال تتغيّال  ، فُجعالالل  (1)لىالم 

اشت اط كون الجمالا  ايالد الاوجالة فالي ال وا الة السالاامة منافيالاً لهال ا األ ال  ولالم 

 ُجعالالل اشالالت اط لالالد  اإلخالال اج مالالن البىالالد منافيالالاً. وقالالد فهالالم الفمهالالاء مالالن قولالالط : 

التنالافي  [(3)لالد  ] (2) «م  فت قا ، فإذا افت قا وجالب البيالهالبيّعان االخيار حتّ »

، ف جمعوا لىم صّحة اشالت اط سالموط الخيالار الال    الو مالن اآل الار الشال ليّة 

لىعمد ، وك ا لىم صالّحة اشالت اط الخيالار اعالد االفتال اق. ولالو شالّك فالي مالصدّى 

،  (4)الالالدليل وجالالب ال جالالو  إلالالم أصالالالة  بالالوت ذلالالك األ الال  لىالالم الوجالالط األّول 

بمالم لمالو  أدلّالالة الشال ط سالىيماً لالالن المخّصال  ؛ وقالد ذك نالالا  ال ا فالي ايالالان في

 معنم مخالفة الكتاب والسنّة.

أن ال  كون الش ط مجهوالً جهالالةً توجالب الغال ر فالي  الشرط السادس :

 .(5)ء ايانط كما سيجيالبيه ؛ ألّن الش ط في الحميمة كالجاء من العوضين ، 

قالالال فالالي التالال ك ة : وكمالالا أّن الجهالالالة فالالي العوضالالين مبيىالالةٌ فكالال ا فالالي 

،  (7)، فىالالو شالال طا شالال طاً مجهالالوالً ايالالل البيالاله  (6)صالالفاتهما ولواحالالق المبيالاله 

 انتهم.
__________________ 

 ، والظا   ز ادتها. «ش»لم ت د في  «الدّال لىم»( لبارة 1)

 .4و  3، الباب األّول من أاواب الخيار ، الحد    346:  12( راجه الوسائل 2)

 .«ق»( لم   د في 3)

 .«ش»، كما في  «الثاني»، والظا   أّن الصحيح :  «ق»( ك ا في 4)

 .81( انظ  الصفحة 5)

 .«البيه»:  «ق»( في ظا   6)

 .472:  1( الت ك ة 7)

الشالالالالالال ط السالالالالالالاد  
ال  كالالالالالالالالالالالالالالالالالون  : أن

 الشالالالالالال ط مجهالالالالالالوال
امالالالالالالالالالالالالا  وجالالالالالالالالالالالالب 

 الغ ر
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ين األجل المش وط في الالثمن ، االل لالو وقد سبق ما  دّل لىم التبار تعي

ف ضنا لد  س ا ة الغ ر في البيه كفالم لاومالط فالي أصالل الشال ط انالاًء لىالم 

أّن المنفّي ميىق الغ ر حتّم فالي  يال  البياله ؛ ولال ا  سالتندون إليالط فالي أاالواب 

المعالالامالت حتاّلالم الوكالالالة ، فالالبيالن الشالال ط المجهالالول لالاليإ إلايالالالط البيالالاله 

ا  االبيالن  ال ا الشال ط ماله االستشالكال فالي ايالالن المش وط اط ؛ ول ا قد  ُج

البيه ، فإّن العالّمة في الت ك ة ذك  في اشت اط لملآ مجهولآ في لمد البياله : 

 .(1)أّن في ايالن البيه وجهين مه الجا  ابيالن الش ط 

لكالّن اإلنصالاف : أّن جهالالة الشالال ط تسالتىا  فالي العمالالد دائمالاً ممالداراً مالالن 

 تط جهالة أحد العوضين.الغ ر ال    ىا  من جهال

مالالن  (2)ومالالن ذلالالك  ظهالال  وجالالط النظالال  فيمالالا ذكالال   العالّمالالة فالالي مواضالاله 

الت ك ة : من الف ق في حمل الحيوان واالير الدجاجالة ومالال العبالد المجهالول 

الممدار ، اين تمىيكها لىم وجالط الشال طية فالي ضالمن اياله  ال   األُمالور ، اال ن 

واالين تمىيكهالا لىالم  «حمىهالا اعتكها لىالم أنّهالا حامالل أو لىالم أّن لالك» مول : 

، فصالّحح األّول ألنّالط تالااٌه ،  (3) «اعتكها وحمىهالا»وجط الجائيّة ، ا ن  مول : 

 وأايل الثاني ألنّط جاء.
__________________ 

والصالالفحة  «فىالالو شالال طا شالال طاً مجهالالوالً ايالالل البيالاله»، وفيهالالا :  472:  1( راجالاله التالال ك ة 1)

 ، كما لو االط اش ط أن  عمل فيط ما  ال م   االط اعالد لو اشت ط ش طاً مجهوالً »، وفيها :  491

 .«العمد أو  صبغ لط  وااً و يىمهما أو أحد ما ، فالوجهان

فالالي مالالال  499فالالي الحمالالل والبالالير ، والصالالفحة  493( منهالالا مالالا ذكالال   فالالي الجالالاء األّول : 2)

 العبد.

 .493:  1( الت ك ة 3)

الالالالالالالالالالالالدليل لىالالالالالالالالالالالم 
التبالالالالالالالالالالالار  الالالالالالالالالالال ا 

 الش ط
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يالاله فالالاألقوى لكالالن قالالال فالالي الالالدرو  : لالالو جعالالل الحمالالل جالالاءاً مالالن المب

 .(1)الصّحة ألنّط امنالة االشت اط ، وال  ضّ  الجهالة ألنّط تااه 

وقالالال فالالي االالاب ايالاله الممىالالو  : ولالالو اشالالت ا  ومالالالط صالالّح ، ولالالم  ُشالالت ط 

،  (2)لىمالالط وال التفّصالالي مالالن ال االالا إن قىنالالا : إنّالالط  مىالالك ، وإن أحىنالالا  اشالالت طا 

 انتهم.

ة محالالالّل إشالالالكالآ ، وكىمالالالاتهم ال  كالالالاد  عالالال ف التذامهالالالا ، حيالالال  والمسالالال ل

صّ حوا : ا ّن لىش ط قسياً من أحالد العوضالين ، وأّن الت اضالي االمعاوضالة 
 وقه منوطاً اط ، والزمط كون الجهالة فيط قادحة. (3)

فالي  (4)واألقوى التبار العىالم ؛ لعمالو  نفالي الغال ر إالّ إذا لُالدّ المشال وط 

صودآ االبيه ، كبير الدجاج. وقد مّ  ما  نفه  ال ا الممالا  الع ف تااعاً  ي  مم

، إن شالاء  (6)، وسي تي اعر الكال  في ايه الحيالوان  (5)في ش وط العوضين 

 هللا تعالم.

أن ال  كون مسالتىاماً لمحالال ، كمالا لالو شال ط فالي البياله  الشرط السابع :

 ه ، فإّن العالّمة قد ذك   نا : أنّط مستىاٌ  لىدور.أن  بيعط لىم البائ

 قال في الت ك ة : لو االط شيذاً اش ط أن  بيعط إ ّا  لم  صّح سواء
__________________ 

 .217 216:  3( الدرو  1)

 .«اشت طنا»:  «اشت طا»، وفيط ادل  226:  3( الدرو  2)

 .«لىم المعاوضة»:  «ش»( في 3)

 .«ش طال»:  «ش»( في 4)

 .313( راجه الجاء ال ااه ، الصفحة 5)

 لمس لة ايه الحيوان فيما سي تي. س  قد ( لم  تعّ ض 6)

لالالالالالالالالالالالد  التبالالالالالالالالالالالار 
العىالالالالالم فالالالالالي شالالالالال ط 

 ما  و تااه

الشالالالالالال ط السالالالالالالااه : 
أن ال  كالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالون 

 مستىاماً لمحال
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اتّحد الثمن قدراً وجنساً ووصفاً أو ال ، وإالّ جاء الدور ؛ ألّن ايعط لالط  توقّالف 

لىم مىكيّتط لط المتوقّفة لىم ايعط ، فيدور. أّما لو ش ط أن  بيعالط لىالم  يال   

صالّح لنالدنا حيال  ال منافالاة فيالط لىكتالاب والسالنّة. ال  مالال : مالا التامالو  ، فإنّط  

من الدور  تآ  نا ؛ ألنّا نمول : الفال ق ظالا ٌ  ؛ لجالواز أن  كالون جار الاً لىالم 

،  (1)حالدّ التوكيالل أو لمالالد الفضالولي ، اخالالف مالالا لالو شال ط البيالاله لىالم البالالائه 

 انتهم.

 .(2)النسية وقد تمدّ  تم    الدور مه جوااط في ااب النمد و

وقد صالّ ح فالي الالدرو  : اال ّن  ال ا الشال ط ااطالٌل ال لىالدور ، االل لعالد  

 .(3)المصد إلم البيه 

و  د لىيط ولىم الدور : النمر امالا إذا اشالت ط البالائه لىالم المشالت   

،  (4)أن  مالالف المبيالاله لىيالالط ولىالالم لمبالالط ، فمالالد صالالّ ح فالالي التالال ك ة اجالالواز  

 مه ج  ان الدور فيط. (5)ثمن وصّ ح اجواز اشت اط ر ن المبيه لىم ال

أن  ىتا  االط فالي مالتن العمالد ، فىالو تواطيالا لىيالط قبىالط لالم  الشرط الثاامن :

  كف ذلك في التاا  المش وط اط لىم المشهور ، ال لم  ُعىم فيط
__________________ 

 .490:  1( الت ك ة 1)

ب  «ش»تمالدّ  اااهمالا ، االل  ال تي اعالد أحكالا  الخيالار ، ولال ا  يّال   فالي ، ولالم   «ق»( ك ا في 2)

 232، ولعّل الوجط في ذلالك تمدّمالط فالي المسالودة ، ولىالم أّ  تمالد   انظال  الصالفحة  «وسي تي»

 وما اعد ا.

 .216:  3( الدرو  3)

 أ ضاً. 45، وتمدّ  في الصفحة  494 493:  1( الت ك ة 4)

 .491:  1( الت ك ة 5)

الشالالالالالال ط الثالالالالالالامن : 
أن  ىتالالالالا  االالالالط فالالالالي 

 متن العمد
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ألّن  .(1)خالالالٌف ، لالالدا مالالا  تالالوّ م مالالن ظالالا   الخالالالف والمختىالالف ، وسالالي تي 

المش وط لىيط إن أنش  إلاا  الش ط لىم نفسط قبل العمالد كالان إلاامالاً ااتالدائيّاً 

العمالد ال  جب الوفاء اط قيعاً وإن كان أ    مستمّ اً في نفإ المىاِّ  إلم حالين 

، ال إلم حين حصول الوفاء واعد  نظيال  امالاء أ ال  اليىالب الُمنشال  فالي زمالانآ 

إلالالم حالالين حصالالول الميىالالوب وإن ولالالد اإ مالالا  العمالالد مم ونالالاً االتاامالالط ، فالالإذا 

 ت   ذك   في العمد فىم  حصل مىاٌ  لط.

لعمد إذا وقه ماله تواطذهمالا لىالم الشال ط كالان نعم ،  مكن أن  مال : إّن ا

قيداً معنو ّاً لط ، فالوفاء االعمد الخاّم ال  كالون إالّ ماله العمالل اال لك الشال ط ، 

و كون العمد ادونط تجارةً ال لن ت اض ؛ إذ الت اضالي وقاله مميّالداً االشال ط ، 

فإنّهم قد صّ حوا ا ّن الش ط كالالجاء مالن أحالد العوضالين ، فالال فال ق االين أن 

واالين تواطذهمالا لىالم كالون  «اعتالك العبالد اعشال ةآ وشال ط  لالك مالالط»ل :  مو

قاصالد ن العشال ة المم ونالة  «اعتك العبد اعش ة»مال العبد لىمشت   ، فمال : 

 اكون مال العبد لىمشت  .

 الو مالا لالم  «المصمنالون لنالد شال وطهم»  ا ، مه أّن الخارج من لمالو  

  مه العمد مبنيّاً لىيط ، فيعّم محّل الكال .

ولىم   ا فىو تواطيا لىم شال طآ فاسالدآ فسالد العمالد المبنالّي لىيالط وإن لالم 

  ك  فيط. نعم ، لو نسيا الش ط المتواطال  لىيالط ف وقعالا العمالد  يال  االانين لىالم 

الشالال ط احيالال   مصالالدان مالالن العالالوض الممالال ون االشالال ط ، اتّجالالط صالالّحة العمالالد 

 ولد  لاو  الش ط.

 الش ط الغي    ا ، ولكن الظا   من كىمات األكث  لد  لاو 
__________________ 

 .57( سي تي في الصفحة 1)

الل لىالالالالالالم االسالالالالالالتد
لالالالالالالالالالالالالالد  لالالالالالالالالالالالالالاو  
الشالالالالالالالالالال ط  يالالالالالالالالالال  
المالالالالالالالالالال كور فالالالالالالالالالالي 

 متن العمد

قالالالالد  مالالالالال اوجالالالالوب 
الوفالالالالالالالاء االشالالالالالالال ط 
إذا تواطالالالالالالال  لىيالالالالالالالط 

 قبل العمد
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المالال كور فالالي مالالتن العمالالد ، ولالالد  إجالال اء أحكالالا  الشالال ط لىيالالط وإن وقالاله العمالالد 

مبنيّالاً لىيالالط ، االل فالالي ال  الاض لالالن اعالر األجىّالالة حكا الة اإلجمالالا  لىالم لالالد  

اإلجمالالا   سال  قد ا  شالت ط ال فالي لمالدآ ، اعالد مالا ادّلالم  الو لالاو  الوفالاء امال

وتتبّه كىماتهم فالي االاب  .(1)لىم أنّط ال حكم لىش وط إذا كان  قبل لمد النكاح 

البياله والنكالالاح  كشالف لالالن صالدق ذلالالك المحكالّي ، فتالال ا م  جالّوزون فالالي االالاب 

 ال اا والص ف االحتيال في تحىيل معاوضة أحد المتجانسين ا ز الد منالط ابياله

الجنإ امساو ط  م  بة الاائد من دون أن  شت ط ذلك في العمد ، فالإّن الحيىالة 

ال تتحمّالق إالّ االالالتواطي لىالم  بالالة الاائالالد اعالد البيالاله والتالالاا  الوا الب اهالالا قبالالل 

 العمد مستمّ اً إلم ما اعد .

ء وقد صّ ح المحمّق والعالّمة في ااب الم ااحة : اجواز أن  بيه الشالي

 مه قصد ما نمىط اعالد ذلالك الالم البالائه ليخبال  اال لك الالثمن من  ي   اثمنآ زائدآ 

 .(2)لند ايعط م ااحةً إذا لم  شت طا ذلك لفظاً 

ومعىالالالوٌ  أّن المعامىالالالة ألجالالالل  الالال ا الغالالال ض ال  كالالالون إالّ مالالاله التالالالواطي 

 وااللتاا  االنمل  انياً.

نعم ، خّ  في المسالك ذلك اما إذا و ق البائه ا ن المشت    نمىالط إليالط 

لكنّالط تمييالدٌ إلطالالالق  .(3)ن التالاا  ذلالك وإ مالا  العمالد لىالم  ال ا االلتالاا  مالن دو

 كىماتهم ، خصوصاً مه قولهم : إذا لم  شت طا لفظاً.

واالجمىة ، فظا   لبارتي الش ائه والتال ك ة : أّن االشالت اط وااللتالاا  

 من قصد ما ولم   ك ا  لفظاً ، ال أّن النمل من قصد ما ، ف اجه.
__________________ 

 .116:  2 (الحج  ّة)( راجه ال  اض 1)

 .542:  1، والت ك ة  58:  2، والموالد  41:  2( الش ائه 2)

 .309:  3( المسالك 3)

دلالالالالالالوى االجمالالالالالالا  
لىالالالالم لالالالالد  لالالالالاو  
الوفالالالالالالالالالالالالالاء امالالالالالالالالالالالالالا 
 شالالالالالالالالالالالت ط قبالالالالالالالالالالالل 

 العمد
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وأ ضالاً فمالد حكالي لالن المشالهور : أّن لمالد النكالاح الممصالود فيالط األجالل 

 .(1)والمه  المعيّن إذا خال لن ذك  األجل  نمىب دائماً 

إلالالم الخالالالف والمختىالالف : صالالّحة اشالالت اط لالالد   (2)نعالالم ، رامالالا  نسالالب 

في خيار المجىإ النظ  في  ال   النسالبة  (3)الخيار قبل لمد البيه. لكن قد تمدّ  

 إلم الخالف ، ال المختىف ، ف اجه.

 ّم إّن  نا وجهاً  خ  ال  خىو لن وجطآ ، و و ايالن العمالد الواقاله لىالم 

  ا الش ط ؛ ألّن الش ط من أركان العمد المش وط ، ال ل فال  أنّالط كالالجاء 

من أحد العوضالين ، فيجالب ذكال   فالي اإل جالاب والمبالول كال جااء العوضالين ، 

وقالالد صالالّ ح الشالالهيد فالالي  ا الالة المالال اد اوجالالوب ذكالال  الالالثمن فالالي العمالالد ولالالد  

:  فمالالالال «اعنالالالي االالالدر م»، كمالالالا إذا قالالالال :  (4)االسالالالتغناء لنالالالط االالال ك   سالالالااماً 

وسالي تي فالي حكالم الشال ط الفاسالد كالالٌ  مالن  «قبى »فمال المشت   :  «اعتك»

 إن شاء هللا تعالم. (5)المسالك 

تنجيا الش ط ، اناًء لىم أّن تعىيمالط  قد يتوّهم هنا شرطٌ تاسع ، وهاو :و

أحالد العوضالين ،  س   إلم العمد اعد مالحظة رجو  الشال ط إلالم جالاءآ مالن 

 اعتك   ا ادر مآ لىم أن تخيط لي إن»فإّن م جه قولط : 
__________________ 

 .172:  30( حكا  في الجوا   1)

مالالن  28، المسالال لة  21:  3، وراجالاله الخالالالف  540 539:  4( نسالالبط فالالي مفتالالاح الك امالالة 2)

 .63:  5كتاب البيو  ، والمختىف 

 .58( راجه الجاء الخامإ ، الصفحة 3)

 .17 16:  2(  ا ة الم اد 4)

 .104(   تي في الصفحة 5)

وجالالالالالالالالالالالالالطٌ  خالالالالالالالالالالالالال  
لالالالالالالالالالبيالن العمالالالالالالالالالد 
الواقالالالاله لىالالالالم  الالالال ا 

 الش ط

تالالالالالالالالالالالوّ م شالالالالالالالالالالال ط 
تاسالالالالالالالالالاله ، و الالالالالالالالالالو 
اشالالالالالالالت اط تنجيالالالالالالالا 

 الش ط
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لىم وقو  المعاوضة االين المبياله واالين الالدر م الممال ون اخياطالة  «جاء ز د

ء ز الد ، االل  الصدّ  إلالم البياله اثمنالين لىالم تمالد   ن ، الثوب لىم تمد   مجالي

ء ز الد ، واالالدر م الممال ون ماله فبالط االدر م المجّ د لىم تمد   لد  مجالي

 ياطة الثوب لىم تمد   مجيذط.خ

ء ال الخياطالالة و نالالدفه : االال ّن الشالال ط  الالو الخياطالالة لىالالم تمالالد   المجالالي

إلالم أصالل المعاوضالة الخاّصالة. ومجالّ د رجولهمالا  (1)الميىمة لي جه التعىّق 

أّن م جالاله  (2)فالالي المعنالالم إلالالم أمالال آ واحالالدآ ال  وجالالب الالالبيالن ؛ ولالال ا التالال ف 

أن  وكيىالي فالي أن »و  «إذا جاء رأ  الشه  في أن تبيهأن  وكيىي »قولط : 

إلالالالم واحالالدآ ، مالاله االتّفالالالاق لىالالم صالالّحة الثالالالاني  «تبيالاله إذا جالالاء رأ  الشالاله 

 .(3)وايالن األّول 

نعم ، ذك  في الت ك ة : أنّط لو ش ط البائه كونط أحالّق االالمبيه لالو االالط 

الش ط ، االل ظالا    (5)لكن لم  عىم أّن وجهط تعىّق  .(4)المشت   ، ففيط إشكال 

لبارة الت ك ة وكثي آ منهم في ايه الخيار اش ط ردّ الثمن كالون الشال ط و الو 

 .(6)الخيار معىّماً لىم ردّ الثمن. وقد ذك نا ذلك سااماً في ايه الخيار 
__________________ 

 .«التعىيق»:  «ش»( في 1)

 .«اعضهم ا نّ  الت ف»:  «ش»، وفي  «ق»( أ  : المتوّ م ، اناًء لىم نسخة 2)

فالي ذ الل الشال ط السالااه. ولالم نمالف  «ق»إلم  نا ، قالد ورد فالي  «.. وقد  توّ م»( من قولط : 3)

 لىم منشذط.

 ( لم نعث  لىيط في الت ك ة.4)

 .«تعىيق»:  «ش»( في 5)

 .131 129( راجه الجاء الخامإ ، الصفحة 6)

 دفه   ا التوّ م
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 مسألة

 في حِم الشرط الصحيح

وتفصيىط : أّن الش ط إّما أن  تعىّق اصفةآ من صالفات المبياله الشخصالي 

 ، ككون العبد كاتباً ، والجار ة حامالً ، ونحو ما.

وإّما أن  تعىّق افعاللآ مالن أفعالال أحالد المتعاقالد ن أو  ي  مالا ، كاشالت اط 

 إلتاق العبد ، وخياطة الثوب.

 الالو مالالن قبيالالل الغا الالة لىفعالالل ، كاشالالت اط تمىّالالك لالالينآ  وإّمالالا أن  تعىّالالق امالالا

 خاّصةآ ، وانعتاق ممىو آ خاّمآ ، ونحو ما.

وال إشكال في أنّط ال حكم لىمسم األّول إالّ الخيار مه تباليّن فمالد الوصالف 

المش وط ؛ إذ ال  عمل تحصيىط  نا ، فال معنم لوجوب الوفالاء فيالط ، ولمالو  

 مخت أ اغي    ا المسم. «المصمنون»

وأّمالالا الثالالال  : فالالإن أُر الالد ااشالالت اط الغا الالة ألنالالي المىكيّالالة ، والاوجيالالة ، 

ونحو ما اشت اط تحصيىهما ا سبااهما الشال ليّة ، في جاله إلالم الثالاني ، و الو 

 اشت اط الفعل.

 لي وإن أُر الالد حصالالول الغا الالة االالنفإ االشالالت اط ، فالالإن دّل الالالدليل الشالال

لىم لد  تحمّق تىك الغا ة إالّ اسببها الش لّي الخاّم كالاوجيالة ، واليالالق 

 ، والعبود ّة ، واالنعتاق ، وكون الم  ون مبيعاً لند انمضاء

 أقسا  الش ط :
  شالالالالالالالالالالالالال ط  1

 الوصف.
  شالالالالالالالالالالالالال ط  2

 الفعل.
  شالالالالالالالالالالالالال ط  3

 الغا ة.

ال حكالالالالالالالالالم لىمسالالالالالالالالالم 
 األّول إاّل الخيار

حكالالالالالالالالالالالالم المسالالالالالالالالالالالالم 
 الثال 
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 األجل ، ونحو ذلك كان الش ط فاسداً ؛ لمخالفتط لىكتاب والسنّة.

 ة ، كمالالا أنّالالط لالالو دّل الالالدليل لىالالم كفا الالة الشالال ط فيالالط كالوكالالالة ، والوصالالا

 وكون مال العبد وحمل الجار ة و م  الشج ة مىكاً لىمشت   فال إشكال.

وأّما لو لم  دّل دليٌل لىم أحالد الالوجهين ، كمالا لالو شال ط فالي البياله كالون 

مالآ خاّمآ  يال  تالااهآ ألحالد العوضالين كاألمثىالة المال كورة مىكالاً ألحالد ما ، أو 

صالالّحة  ال ا الشالال ط  صالدقةً ، أو كالون العبالالد الفالنالي حالّ ا ، ونحالالو ذلالك ، ففالي

 إشكاٌل :

من أصالة لد  تحمّالق تىالك الغا الة إالّ امالا لُىالم كونالط سالبباً لهالا ، ولمالو  

ونحالو  ال  جال    نالا ؛ لعالد  كالون الشال ط فعالالً  «المصمنالون لنالد شال وطهم»

 ليجب الوفاء اط.

اآل ار لىيالط  (1)ومن أّن الوفاء ال  ختّ  افعل ما ش ط ال  شمل ت تّب 

اهالال ا العمالالو  فالالي  السالالال لىيطد. و شالالهد لالالط تمّسالالك اإلمالالا  ، نظيال  الوفالالاء االعمالال

موارد كىِّّهالا مالن  ال ا المبيالل ، كعالد  الخيالار لىمكاتبالة التالي ألانهالا ولالد زوجهالا 

لىم أداء مال الكتااة مشت طاً لىيهالا لالد  الخيالار لىالم زوجهالا اعالد االنعتالاق 
شالال ط ، مضالالافاً إلالالم كفا الالة دليالالل الوفالالاء االالالعمود فالالي ذلالالك اعالالد صالالي ورة ال (2)

 جاءاً لىعمد.

وأّمالالالا توقّالالالف المىالالالك وشالالالبهط لىالالالم أسالالالبابآ خاّصالالالةآ فهالالالي دلالالالوى  يالالال  

 مسمولةآ مه وجود أف ادآ اتّفق لىم صّحتها ، كما في حمل الجار ة ومال
__________________ 

 .«ت تيب»:  «ش»( في 1)

 من أاواب كتاب المكاتبة ، وفيط حد   واحد. 11، الباب  95:  16( الوسائل 2)
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 بد و ي  ما.الع

ودلوى : تسو غ ذلالك لكونهالا تواااله لىمبياله ، مدفولالةٌ ؛ لعالد  صالالحيّة 

ذلك لىف ق ، مه أنّط  ظه  من اعضهم جواز اشت اط مىك حمل دااالةآ فالي اياله 

اخ ى ، كما  ظه  من المحمّالق الثالاني فالي شال ح لبالارة الموالالد فالي شال ائط 

إن انضالّم إلالم معىالو  العوضين : وكّل مجهولآ ممصودآ االبيه ال  صالّح ايعالط و
(1). 

وكيف كان ، فاألقوى صّحة اشت اط الغا ات التالي لالم  ُعىالم مالن الشالار  

إناطتها ا سبابآ خاّصة ، كمالا  صالّح نال ر مثالل  ال   الغا الات ، اال ن  نال ر كالون 

 المال صدقةً ، أو الشاة أُضحيةً ، أو كون   ا المال لا د.

 (2)نذ آ فالظا   لالد  الخالالف فالي وجالوب الوفالاء اهالا امعنالم ت تاّلب وحي

اآل الالار ، وإنّمالالا الخالالالف واإلشالالكال فالالي المسالالم الثالالاني ، و الالو مالالا تعىّالالق فيالالط 

 االشت اط افعل.

 الِ م فيه يقع في مسائل :و
__________________ 

 .112:  4( العبارة لىموالد ، وراجه ش حها في جامه المماصد 1)

 .«ت تيب»:  «ش»( في 2)

الخالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالف 
واالشالالالالالالالالالكال فالالالالالالالالالي 
المسالالالالم الثالالالالاني مالالالالن 

 الش وط
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 االولى

 في وجول الوفاء من حي: التِليف الشرعي

المصمنالالون لنالالد »ظالالا   المشالالهور :  الالو الوجالالوب ؛ لظالالا   النبالالو  : 

َمالالنت َشالالَ َط الم أتالالط شالال طاً فىيالالف لهالالا االالط ، فالالإّن »والعىالالو  :  (1) «شالال وطهم

و صّكالالد  .(2) «ىّالالل ح امالالاً المسالالىمين لنالالد شالال وطهم إالّ شالال طاً حالالّ   حالالالالً أو ح

 «إالّ مالن لصالم هللا»من ز ادة قولالط :  (3)الوجوب ما أُرسل في اعر الكتب 

في النبو  ، اناًء لىم كالون االسالتثناء مالن المشال وط لىيالط ، ال مالن الشالارط. 

  ا كىّط ، مضافاً إلم لمالو  وجالوب الوفالاء االعمالد اعالد كالون الشال ط كالالجاء 

 من ركن العمد.

خالفاً لظا   الشهيد في الىمعة وراما  نسب إلم  يال   حيال  قالال : إنّالط 

ال  جب لىم المش وط لىيط فعالل الشال ط ، وإنّمالا فائدتالط جعالل البياله ل ضالةً 

 .(4)لىاوال 
__________________ 

 .4من أاواب المهور ، ذ ل الحد    20، الباب  30:  15( الوسائل 1)

 .4من أاواب المهور ، الحد    40، الباب  50:  15ل ( الوسائ2)

 .132، ولوائد األ ّا  :  506:  3، وال وضة  274:  3( أُرسل في المسالك 3)

، حيال  قالال اعالد احتمالال الوجالوب  71:  2، وراجه التنميح ال ائه  130( الىمعة الدمشمية : 4)

 .«و حتمل الثاني و و األصحّ »ولدمط في العتق المش وط : 

 المشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهور
وجالالالالالالالالوب الوفالالالالالالالالاء 

 االش ط

ظالالالالالالالالالا   الشالالالالالالالالالهيد 
وجالالالالالالالالالالوب  لالالالالالالالالالالد 

 ً  الوفاء تكىيفا
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فالي تفصاليىط المحكالي فالي  سال  قد ووجهط مه ضعفط  ظه  مّما ذكال   

فالالي اعالالر تحميماتالط ، و الالو : أّن الشال ط الواقالاله فالالي  سال  قد ال وضالة لنالالط 

العمد الالالز  إن كالان العمالد كافيالاً فالي تحمّمالط وال  حتالاج اعالد  إلالم صاليغةآ فهالو 

الوكالالالة ، وإن احتالالاج اعالد  إلالالم أمالال آ  خالال   الزٌ  ال  جالوز اإلخالالالل االالط كشال ط

وراء ذكالال   فالالي العمالالد كشالال ط العتالالق فىالاليإ االالالز آ ، االالل  مىالالب العمالالد الالالالز  

جالائااً. وجعالالل السالالّ  فيالالط : أّن اشالالت اط مالالا العمالالد كالالافآ فالالي تحمّمالالط كجالالاءآ مالالن 

اإل جاب والمبول فهالو تالااٌه لهمالا فالي الىالاو  والجالواز ، واشالت اط مالا ساليوجد 

العمد وقد لىّق لىيالط العمالد ، والمعى الق لىالم الممكالن ممكالٌن ، أمٌ  منفصٌل لن 

 و و معنم قىب الالز  جائااً ، انتهم.

: واألقالوى الىالاو  ميىمالاً وإن    قال في ال وضة اعد حكا ة  ال ا الكالال 

 .(1)كان تفصيىط أجود مّما اختار   نا 

 فالي محاللّ  (2)في اعر تحميماتط ليإ تفصاليالً  س  قد أقول : ما ذك   

الكال  ممااالً لما اختار  في الىمعالة ؛ ألّن الكالال  فالي اشالت اط فعاللآ سالائغ وأنّالط 

كمالا ذكال   الشالهيد فالي المالتن ،  ؟ ل  صالي  واجبالاً لىالم المشال وط لىيالط أ  ال

فمثل اشت اط كونط وكيالً ليإ إالّ كاشت اط  بوت الخيالار أو لالد   بوتالط لالط ، 

 فال  مال : إنّط  جب فعىط أو ال  جب.

  الار ذلالك الشال ط المتحمّالق االنفإ  (3)وجوب الوفاء امعنالم ت تاّلب  نعم ،

 العمد مّما ال خالف فيط ، إذ لم  مل أحدٌ اعد   بوت الخيار أو
__________________ 

 .508 507:  3( ال وضة البهيّة 1)

 .«ال  حسن لدّ  تفصيالً »:  «ش»( في 2)

 .«ت تيب»:  «ش»( في 3)

مالالالالالا أفالالالالالاد  الشالالالالالهيد 
فالالالالالالالالالالالالالي اعالالالالالالالالالالالالالر 

 تحميماتط
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 في العمد.  ار الىاو  اعد اشت اطهما 

واالجمىالة ، فالالكال   نالا فالي اشالت اط فعاللآ  وجالد اعالد العمالد. نعالم ، كالال  

الشهيد في الىمعة ألّم منط ومن كّل شال طآ لالم  ُسالىم لمشالت طط ، ومال اد  تعال ّر 

 الش ط.

وكيف كان ، فمثل اشت اط الوكالة أو الخيالار ولدمالط خالارٌج لالن محالّل 

  الار الشال ط لىيالط ، وال فالي  الكال  ؛ إذ ال كال  وال خالف في وجوب ت تاّلب

لد  انفساخ العمد اعد  ت تيب اآل ار ، وال في أّن المش وط لىيالط  جبال  لىالم 

ت تيالالب اآل الالار. وإن شالالذ  قىالال  : اشالالت اط الوكالالالة مالالن اشالالت اط الغا الالات ، ال 

 المبادئ.

ور أو االستدالل لىيط امالا فالي ومّما ذك نا  ظه  : أّن ت  يد المول المشه

 ي  صحيح ؛ ألنّط إنّمالا ذكال   (1)الغنية : من اإلجما  لىم لاو  الوفاء االعمد 

ذلالالك فالالي مسالال لة اشالالت اط الخيالالار ، وقالالد ل فالال  خالال وج مثالالل ذلالالك لالالن محالالّل 

الكال . نعم ، في التال ك ة : لالو اشالت ى لبالداً اشال ط أن  عتمالط المشالت   صالّح 

 .(2)ا أجمه البيه ولا  الش ط لند لىمائن

اشالالت اط مالالا سالاليوجد أمالالٌ  »: مالالن أّن  سالال  قد  الالّم إّن مالالا ذكالال   الشالالهيد 

ال  خىالالو لالالن نظالال آ ؛ إذ حاصالالىط أّن  «إلالالخ .. منفصالالٌل وقالالد لىّالالق لىيالالط العمالالد

الش ط قد لُىّق لىيط العمالد فالي الحميمالة وإن كالان ال تعىيالق صالورةً ، فحاصالل 

أّن االلتالالاا  اهال   المعاوضالة معى الالٌق  «تالك  ال ا العبالالد لىالم أن تعتمالطاع»قولالط : 

 لىم التاامك االعتق ، فإذا لم  ىتا  ااإللتاق لم  جب
__________________ 

 .215( الغنية : 1)

 .492:  1( الت ك ة 2)

لالالالالالد  صالالالالالّحة مالالالالالالا 
أفالالالالالاد  فالالالالالي الغنيّالالالالالة 

 ت  يداً لىمشهور

المناقشالالالالالة فالالالالالي مالالالالالا 
أفالالالالالالالالالالاد  الشالالالالالالالالالالهيد 

 قدّ  سّ  
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 لىم المش وط لط االلتاا  االمعاوضة.

اء مالالالن أحالالالد وفيالالط مالالاله أّن المعالالال وف ايالالالنهم : أّن الشالال ط امنالالالالة الجالالال

المالالدة الىفظيّالالة فالالي العمالد المشالال وط ال  متضالالي  (1)العوضالين ، وأّن ممتضالالم 

 الال ا المعنالالم أ ضالالاً ، وأّن رجولالالط إلالالم التعىيالالق لىالالم المحتمالالل  وجالالب لالالد  

: أّن الز   ال ا الكالال     الجا  المفسالد لىعمالد وإن لالم  كالن فالي صالورة التعىيالق

أ آ لنالد فمالد الشال ط ال ألني دلوى تعىيق العمد لىم الممكالن ارتفالالط مالن ر

 انمالاط جائااً.
__________________ 

 .«ش»في  «ممتضم»( لم ت د 1)
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 (1)الثا ية 

مالالن حيالال  التكىيالالف الشالال لي ، فهالالل  (2)فالالي أنّالالط لالالو قىنالالا اوجالالوب الوفالالاء 

 .(3)ظا   جمالةآ ذلك  ؟ جب  لىيط لو امتنه

وظا   التح    خالفط ، قال في االاب الشال وط : إّن الشال ط إن تعىّمال  

مصالالىحة المتعاقالالد ن كاألجالالل ، والخيالالار ، والشالالهادة ، والتضالالمين ،  [(4)االالط ]

وال  ن ، واشت اط صالفةآ ممصالودةآ كالكتااالة جالاز ولالا  الوفالاء.  الّم قالال : إذا 

والشالال ط ، فالالإن ألتمالالط المشالالت   ، وإالّ ففالالي  االالا  اشالال ط العتالالق صالالّح البيالاله

 ، انتهم. (5)إجبار  وجهان : أق اهما لد  اإلجبار 

 وفي الدرو  :  جوز اشت اط سائغآ في العمد ، فيىا  الش ط في
__________________ 

 ، و و من سهو المىم. «المما  الثاني»:  «ق»( في 1)

 .«اط»ز ادة :  «ش»( في 2)

 274:  3، والشالهيد الثالاني فالي المسالالك  423:  4( منهم المحمّق الثاني في جالامه المماصالد 3)

 .218:  23، وصاحب الجوا   في الجوا   

 .«إن تعىّق امصىحة»:  «ش»، وأ بتنا  من المصدر. وفي  «ق»( لم   د في 4)

 .180:  1( التح    5)

 الالالالالالالالالالالالل  جالالالالالالالالالالالالالوز 
االجبالالالالالالالالالار لىالالالالالالالالالم 
الوفالالالالالالالاء االشالالالالالالال ط 

كىمالالالالالالالالات الفمهالالالالالالالالاء  أ  ال؟
 المس لةفي 

كالالالالالالالالالال  العاّلمالالالالالالالالالالة 
 في التح   

كالالالالال  الشالالالالهيد فالالالالي 
 الدرو 



 67 .....................................................  يعرشلا فيلكتلا ثيح نم ءافولا بوجو يف

الفسخ ، و الل  مىالك إجبالار   (1)ط ط ف المشت ط لىيط ، فإن أخّل اط فىىمشت ِّ 

 ، انتهم. (2)فيط نظ   ؟لىيط

 وال معنم لىاو  الش ط إالّ وجوب الوفاء.

: إذا ألتمالط    وقال في التال ك ة فالي فال و  مسال لة العبالد المشالتَ ط لتمالط

المشت   فمد وفم اما وجب لىيط إلم أن قال : وإن امتنه اجبال  لىيالط إن قىنالا 

إنّط حقأ هلل تعالم ، وإن قىنا : إنّط حقأ لىبائه لم  ُجب  ، كما في ش ط الال  ن  :

والكفيالالل ، لكالالن  تخيّالال  البالالائه فالالي الفسالالخ ؛ لعالالد  سالالالمة مالالا شالال ط.  الالّم ذكالال  

: واألولالم لنالد  اإلجبالار    لىشافعي وجهين في اإلجبار ولدمط إلالم أن قالال

سالىيم الالثمن معّجالالً ف  مالل ال  ن والكفيل لو امتنه ، كما لو شال ط ت في ش ط
 ، انتهم. (3)

و مكالالن أن  سالالتظه   الال ا المالالول ألنالالي الوجالالوب تكىيفالالاً مالاله لالالد  جالالواز 

ماله قولالط  «المصمنالون»اإلجبار من كّل من استدّل لىم صالّحة الشال ط اعمالو  

اعالالد  وجالالوب اإلجبالالار ، كالشالاليخ فالالي المبسالالوط ، حيالال  اسالالتدّل لىالالم صالالّحة 

المصمنالالون لنالالد »:  وسالالىمو لطلىيطهللاصىماشالالت اط لتالالق العبالالد المبيالاله امولالالط 

 ّم ذك  : أّن في إجبار  لىم اإللتاق لالو امتناله قالولين : الوجالوب  .«ش وطهم

؛ ألّن لتمط قد اسالتحّق االشال ط ، ولالد  الوجالوب وإنّمالا  جعالل لالط الخيالار.  الّم 

 [.(5)انتهم ]،  (4)قال : واألقوى  و الثاني 
__________________ 

 .«  فىىمشت»:  «ق»( في 1)

 .214:  3( الدرو  2)

 .492:  1( الت ك ة 3)

 .151:  2( المبسوط 4)

 .«ق»( لم   د في 5)

كالالالالالالالالالال  العاّلمالالالالالالالالالالة 
 في الت ك ة
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فالالإّن ظهالالور النبالالوّ  فالالي الوجالالوب مالالن حيالال  نفسالالط ومالالن جهالالة المالال ائن 

المتّصالالىة والمنفصالالىة مّمالالا ال مسالالاا إلنكالالار  ، االالل االسالالتدالل االالط لىالالم صالالّحة 

فاسالد  توقّالف ظالالا  اً الشال ط لنالد الشاليخ ومالن تبعالط فالي لالد  إفسالاد الشال ط ال

لىالالم إرادة الوجالالوب منالالط ؛ إذ ال تنالالافي حينذالال آ االالين اسالالتحباب الوفالالاء االشالال ط 

لىالالم  (1)وفسالالاد  ، فالالال  الالدّل اسالالتحباب الوفالالاء االالالعتق المشالال وط فالالي المبيالاله 

 صّحتط.

 ّم إّن الصيم   في  ا ة الم ا  قال : ال خالف اين لىمائنالا فالي جالواز 

 اط العتق ؛ ألنّط  ي  مخالفآ لىكتالاب والسالنّة ، فيجالب الوفالاء االط ، قالال : اشت

:     حتمالل األّول إلالم أن قالال ؟و ل  كون حمّا هلل تعالم ، أو لىعبد ، أو لىبالائه

و حتمل الثال  ، و و م  ب العالّمالة فالي الموالالد والتح  ال  ؛ ألنّالط اسالتم ب 

ّل لىم أنّط حقأ لىبالائه. ولىالم فيهما لد  إجبار المشت   لىم العتق ، و و  د

المول : ا نّط حقأ هلل ،  كون الميالبة لىحاكم و جب   مه االمتنالا  ، وال  سالمط 

اإسالالماط البالالائه. ولىالالم المالالول : اكونالالط لىبالالائه ،  كالالون الميالبالالة لالالط و سالالمط 

االالالين  (2)اإسالالالماطط ، وال  جبالالال  المشالالالت   ، ومالالاله االمتنالالالا   تخيّالالال  المشالالالت   

م المالالول : ا نّالالط لىعبالالد ،  كالالون  الالو الميالالالب االالالعتق ، اإلمضالاء والفسالالخ. ولىالال

ومالاله االمتنالالا    افعالالط إلالالم الحالالاكم ليجبالال   لىالالم ذلالالك ، وكسالالبط قبالالل العتالالق 

 ، انتهم. (3)لىمشت   لىم جميه التماد   

 لن حكمط اعد  اإلجبار س  قد وظا   استكشافط م  ب العالّمة 
__________________ 

 .«البيه»:  «ش»( في 1)

 .«المشت ط»:  «ش»، وفي  «البائه»في المصدر : ( 2)

 .304:  1 (مخيوط)(  ا ة الم ا  3)

كالالالالالالال  الصالالالالالاليم   
 في  ا ة الم ا 
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أّن كالالّل شالال طآ  كالالون حمّالالا مختّصالالاً لىمشالالت ط ال كالالال  وال خالالالف فالالي لالالد  

اإلجبار لىيالط ، و الو ظالا   أّول الكالال  السالااق فالي التال ك ة. لكالن قالد ل فال  

 .(1)ا : إنّط حقأ لىبائه قولط أخي اً : واألولم أّن لط إجبار  لىيط وإن قىن

ومالالا أاعالالد مالالا االالين مالالا ذكالال   الصالاليم   ومالالا ذكالال   فالالي جالالامه المماصالالد 

والمسالك : من أنّط إذا قىنا اوجوب الوفاء فال كال  في  بالوت اإلجبالار ، حيال  

قال : والىم أّن في إجبار المشت   لىم اإللتاق وجهالين : أحالد ما : العالد  ؛ 

و الو الفسالخ. والثالالاني : لالط ذلالك ؛ لظالالا    (2)ألّن لىبالائه ط  مالاً  خال  لىالالتخىّ  

 «المصمنالون لنالد شال وطهم إالّ مالن لصالم هللا»و  (أَْوفُوا بِاْلعُقُودِ )قولط تعالم 

 ، انتهم. (3)و و األوجط 

وفالي المسالالك جعالل أحالالد المالولين  بالوت الخيالالار ولالد  وجالوب الوفالالاء ، 

اء االشال ط مستدال لط ا صالة لد  وجوب الوفاء ، والمول اآلخ  وجالوب الوفال

، والمصمنالون لنالد شال وطهم  [(4)االعمالد ]، واستدّل لط : اعمو  األمال  االوفالاء 

 .(5)إالّ من لصم هللا ، انتهم 

وظالالا    : وحالالدة الخالالالف فالالي مسالال لتي وجالالوب الوفالالاء والتسالالىّط لىالالم 

 اإلجبار. كما أّن ظا   الصيم   : االتّفاق لىم وجوب الوفاء ، ال ولىم
__________________ 

 .67( راجه الصفحة 1)

 ، والظا   أنّط من سهو المىم. «لىفسخ»:  «ق»( في 2)

 .422:  4( جامه المماصد 3)

 .«االش ط»:  «ق»والمصدر ، وفي  «ش»( ك ا في 4)

 .274:  3( المسالك 5)
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ت األصالحاب لىبائه. واألظهال  فالي كىمالا (1)لد  اإلجبار فيما كان حمّا مختّصاً 

 وجود الخالف في المس لتين.

 [(3)لالط ]: مالن أّن لىمشال وط  (2)وكيف كان ، فاألقوى ما اختار  جمالالة 

إجبالار المشالال وط لىيالالط ؛ لعمالالو  وجالالوب الوفالاء االعمالالد والشالال ط ، فالالإّن العمالالل 

 المشال وط لالط قالد مىالك الشال ط لىالم االش ط ليإ إالّ كتسالىيم العوضالين ، فالإنّ 

 المش وط لىيط اممتضم العمد المم ون االش ط ، فيجب  لىم تسىيمط.

وما في جامه المماصد : من توجيالط لالد  اإلجبالار : اال ّن لالط ط  مالاً إلالم 

الالالتخىّ  االفسالالخ ، ضالالعيٌف فالالي الغا الالة ؛ فالالإّن الخيالالار إنّمالالا شُالالّ   اعالالد تعالال ّر 

 اإلجبار دفعاً لىض ر.

ء اختيالالاراً ، فالالإذا امتنالاله د  تالالوّ م : أّن ظالالا   الشالال ط  الالو فعالالل الشالاليوقالال

المش وط لىيط فمد تع ّر الش ط ، وحصالول الفعالل منالط ك  الاً  يال  مالا شُال ط 
 لىيط ، فال  نفه في الوفاء االش ط. (4)

و ندفه : ا ّن المش وط  و نفإ الفعل ماله قياله النظال  لالن االختيالار ، 

إنّط فعٌل واجٌب لىيط ، فإذا أُجب  فمالد اجبال   واإلجبار إنّما  ع ض لط من حي 

لىم نفإ الواجب. نعم ، لو صّ ح ااشت اط صدور الفعل لنط اختياراً ولالن 

 رضاً منط لم  نفه إجبار  في حصول الش ط.
__________________ 

 .«محضاً »:  «ق»( في محتمل 1)

 274:  3ثالاني فالي المسالالك ، والشالهيد ال 423:  4( منهم المحمّق الثاني في جالامه المماصالد 2)

، وصالاحب الجالوا    137، والن اقالي فالي العوائالد :  97، والمحمّالق السالباوار  فالي الكفا الة : 

 .218:  23في الجوا   

 .«ق»( لم   د في 3)

 .«اشت ط»:  «ش»( في 4)

االقالالالالالالالالوى جالالالالالالالالواز 
االجبالالالالالالار والالالالالالالدليل 

 لىيط
كالالالالالالالالالالالالال  جالالالالالالالالالالالالامه 
المماصالالالالالالالالالالد فالالالالالالالالالالي 
توجيالالالالالالالالالالالط لالالالالالالالالالالالد  
االجبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالار 

 والمناقشة فيط

 دفهوو م 
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 الثالثة

إلجبالار فيكالون مخيّال اً في أنّط  ل لىمش وط لالط الفسالخ ماله الالتمّكن مالن ا

و يال   (1)ظا   ال وضة  ؟اينهما ، أ  ال  جوز لط الفسخ إالّ مه تع ّر اإلجبار

 و الثاني. وص  ح موضهآ مالن التال ك ة  الو األّول ، قالال : لالو االالط  (2)واحد 

شالاليذاً اشالال ط أن  بيعالالط  خالال  أو  م ضالالط اعالالد شالاله آ أو فالالي الحالالال لامالالط الوفالالاء 

ل البيه ، لكن  تخيّال  المشالت   االين فسالخط لىبياله االش ط ، فإن أخّل اط لم  بي

 ، انتهم. (3)واين إلاامط اما ش ط 

وال نع ف مستنداً لىخيار مه التمّكن من اإلجبار ؛ لمالا ل فال  : مالن أّن 

 ممتضم العمد المش وط  و العمل لىم طبق الش ط اختياراً أو قه اً.

ش ط حقأ الزٌ  لىالم المشال وط لىيالط ،  جبال  إالّ أن  مال : إّن العمل اال

 لىيط إذا انم المش وط لط لىم الوفاء االعمد ، وأّما إذا أراد الفسخ
__________________ 

 .506:  3( راجه ال وضة 1)

، وصالاحب الجالوا    137، والن اقي في العوائد :  97( كالمحمّق السباوار  في الكفا ة : 2)

 .219:  23في الجوا   

 .490:  1الت ك ة  (3)

 الالالالالالالالالالالالل  جالالالالالالالالالالالالالوز 
الفسالالالالالالالالالالالالالخ مالالالالالالالالالالالالاله 
الالالالالالالالالالالالالتمّكن مالالالالالالالالالالالالن 

 االجبار؟

رأ  المصلّالالالالالالالالالالالالالالالالالالف 
 في المس لة



 6كتاب المكاسب / ج   ................................................................................  72

المتنا  المش وط لىيط لن الوفالاء االعمالد لىالم الوجالط الال   وقاله لىيالط ، فىالط 

 ذلك ، فيكون ذلك امنالة تما لآ من الي فين لن ت اضآ منهما.

و الال ا الكالالال  ال  جالال   مالاله امتنالالا  أحالالد ما لالالن تسالالىيم أحالالد العوضالالين 

د اآلخالال  ، وال ليجالالوز ل خالال  فسالالخ العمالالد ؛ ألّن كالالالّ منهمالالا قالالد مىالالك مالالا فالالي  الال

 خ ج لن مىكط اعد  تسىيم صالاحبط ، فيجبال ان لىالم ذلالك. اخالالف الشال ط ، 

حي  فال ض فعالالً كاإللتالاق فالال معنالم لتمىّكالط ، فالإذا امتناله  (1)فإّن المش وط 

المشال وط لىيالالط لنالالط فمالد نَمَالالر العمالالد ، فيجالالوز لىمشال وط لالالط أ ضالالاً نمضالالط ، 

 فت ّمل.

مالاله تعالال ّر اإلجبالالار ، لالالو كالالان   الالّم لىالالم المختالالار : مالالن لالالد  الخيالالار إالّ 

الشال ط مالن قبيالالل اإلنشالاء المااالالل لىنيااالة ، فهالالل  وقعالط الحالالاكم لنالط إذا فالال ض 

الظالالا   ذلالالك ؛ لعمالالو  وال الالة السالالىيان لىالالم الممتنالاله ، فينالالدفه  ؟تعالال ّر إجبالالار 

 ض ر المش وط لط ا لك.
__________________ 

 ، و ي من سهو المىم. «لط»ز ادة :  «ق»( في 1)
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 الرابعة

إالّ الخيار ، لعالد  دلياللآ لىالم األرش  (1)لو تع ّر الش ط فىيإ لىمشت   

، فإّن الش ط في حكم الميالد ال  مااَالل االمالال ، االل الممااىالة ل فالاً وشال لاً إنّمالا 

 ي اين المالين ، والتمييد أمٌ  معنو أ ال  ُعدّ ماالً وإن كان  ماليّة المال تا الد 

 مط ، و بوت األرش في العيب ألجل النّ .وتنم  اوجود  ولد

:  بالوت األرش إذا اشالت ط لتالق العبالد فمالات  س  قد وظا   العالّمة 

 .(2)العبد قبل العتق 

وتبعالالط الصالاليم   فيمالالا إذا اشالالت ط تالالداي  العبالالد ، قالالال : فالالإن امتنالاله مالالن 

تالالداي   تخيّالال  البالالائه االالين الفسالالخ واسالالت جا  العبالالد واالالين اإلمضالالاء ، في جالاله 

 ، انتهم. (3)اين قيمتط لو ايه ميىماً وقيمتط اش ط التداي   االتفاوت

 ممدار جاءآ من الثمن نسبتط إليط كنسبة:  «التفاوت»وم اد  ب 
__________________ 

 .«لىمشت ط»:  «ش»( في 1)

 .492:  1( راجه الت ك ة 2)

 .305:  1 (مخيوط)(  ا ة الم ا  3)

حكالالالالالالالالالالالالم تعالالالالالالالالالالالال ّر 
 الش ط
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؛ ألّن لىشال ط قسالالياً مالن الالالثمن ، فهالالو  التفالاوت إلالالم الميمالة ، ال تمالالا  التفالالاوت

 .(1)مضموٌن اط ال اتما  قيمتط ، كما نّ  لىيط في الت ك ة 

قالالول العالّمالالة امالالا ذك نالالا : مالالن أّن الالالثمن ال  (2)وضالالعّف فالالي الالالدرو  

  مّسط لىم الش وط.

وأضالالالعف منالالالط  بالالالوت األرش امجالالالّ د امتنالالالا  المشالالالت   لالالالن الوفالالالاء 

 .(3)يم   االش ط وإن لم  تع ّر ، كما لن الص

ولالالو كالالان الشالال ط لمالالالً مالالن المشالال وط لىيالالط  ُعالالدّ مالالاالً و مااالالل االمالالال 

كخياطة الثوب فتع ّر ، ففي اسالتحماق المشال وط لالط اُلج تالط أو مجالّ د  بالوت 

 الخيار لط ، وجهان.

قال في الت ك ة : لو ش ط لىم البائه لمالً سالائغاً تخيّال  المشالت   االين 

ات وقتط وكان مّما  تمالّو  ، كمالا لالو شال ط الفسخ والميالبة اط أو اعوضط إن ف

تسىيم الثوب مصبو اً ف تا  اط  ي  مصبواآ وتىف في  الد المشالت   ، ولالو لالم 

 ، انتهم. (4) كن مّما  تمّو  تخيّ  اين الفسخ واإلمضاء مّجاناً 

وقال أ ضاً : لو كالان الشال ط لىالم المشالت   مثالل أن االالط دار  اشال ط 

تخيّالال  البالالائه االالين الفسالالخ واإلمضالالاء اميمالالة  أن  صالالبغ لالالط  واالالط فتىالالف الثالالوب ،

 ، انتهم. (5)الفائ  إن كان مّما لط قيمةٌ ، وإالّ مّجاناً 
__________________ 

 .492:  1( راجه الت ك ة 1)

 .216:  3( الدرو  2)

 .305:  1 (مخيوط)( راجه  ا ة الم ا  3)

 .491:  1( الت ك ة 4)

 .491:  1( الت ك ة 5)
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ما  تمّو  في نفسط ، سواء كالان لمالالً  «ما  تمّو »اد  ب والظا   أّن م 

محضالالاً كالخياطالالة ، أو لينالالاً كمالالال العبالالد المشالالت ط معالالط ، أو لينالالاً ولمالالالً 

 كالصبغ ، ال ما لَط مدخٌل في قيمة العوض ؛ إذ كّل ش طآ ك لك.

ال  خىو لن وجطآ وإن كان ممتضم المعاوضالة االين  س  قد وما ذك   

كالون الشال ط ميىمالاً قيالداً  يال  مماااللآ االمالال ، فالإّن المبياله العوضين ا نفسهما 

 و الثوب المخيط والعبد المصاحب لىمال ال الثوب والخياطة والعبالد ومالالط ؛ 

ولال ا ال  شالالت ط قالالبر مالالا االإزاء المالالال مالالن النمالالد ن فالي المجىالالإ لالالو كالالان مالالن 

ء فالي المسال لة السالااعة المعامىالة ماله اعالر الشال وط معامىالة أحد ما. وساليجي

 .(1)جااء األ
__________________ 

 .81( انظ  الصفحة 1)
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 الخامسة

لو تع ّر الش ط وقد خال ج العالين لالن سالىينة المشال وط لىيالط اتىالفآ أو 

انملآ أو ر نآ أو استيالدآ ، فالظا   لد  منه ذلالك لالن الفسالخ. فالإذا فسالخ ففالي 

يمة ، أو االعين مه امائها افسخ العمد الواقاله لىيالط مالن حينالط رجولط لىيط االم

: أّن األقالوى  (2)فالي أحكالا  الخيالار ، وتمالدّ   (1)، أو من أصىط ، وجالو ٌ تمالدّم  

 ال جو  االبدل ؛ جمعاً اين األدلّة.

   ا كىّط مه صّحة العمد الواقه ، ا ن ال  كون منافياً لىوفاء االش ط.

وأّما لو كان منافياً كبيه ما اشت ط وقفط لىالم البالائه ففالي صالّحتط ميىمالاً 

 أو مه إذن المش وط لط أو إجازتط ، أو ايالنط ، وجو ٌ خي  ا أوسيها.

 فسخط وإلاامط االوفاء [(3)لط ]فىو اا  ادون إذنط كان لىمش وط 
__________________ 

  البح  لن أحكا  الخيار ، ال  ال تي لالن ق  البآ اعالد حكالم الشال ط ، ولم  تمدّ  «ق»( ك ا في 1)

الفاسد. والحمل لىالم سالهو المىالم أ ضالاً اعيالد ، ولعىّالط كالان متمالدّماً فالي المسالودة. ولال لك  يّ  مالا 

 .152، وانظ  الصفحة  «  تي»ب  «ش»مصّحح 

حكالم الشال ط  ، ولم  تمدّ  البح  لن أحكا  الخيار ، ال  ال تي لالن ق  البآ اعالد «ق»( ك ا في 2)

الفاسد. والحمل لىالم سالهو المىالم أ ضالاً اعيالد ، ولعىّالط كالان متمالدّماً فالي المسالودة. ولال لك  يّ  مالا 

 .152، وانظ  الصفحة  «  تي»ب  «ش»مصّحح 

 .«ق»( لم   د في 3)

 الالالالالالالالالالالل خالالالالالالالالالالال وج 
العالالالالالالالالالالالالالين لالالالالالالالالالالالالالن 
سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالىينة 
المشالالالالالال وط لىيالالالالالالالط 
مالالالالالالالالالالالالالالانه لالالالالالالالالالالالالالالن 

 الفسخ؟

لالالالالالالو كالالالالالالالان العمالالالالالالالد 
ين المخالالالالالالال ج لىعالالالالالالالال

 منافياً لىش ط
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 االش ط. نعم ، لو لم نمل اإجبار المش وط لىيط فالظا   صّحة العمد الثاني.

فإذا فسخ المش وط لط ، ففي انفساخ العمد من حينط ، أو من أصالىط ، أو 

ال جو  االميمة ، وجو ٌ ، رااعها : التفصيل اين التصالّ ف االالعتق فالال  بيالل 

لبنائط لىم التغىيب في جه االميمة ، واين  يال   فيبيالل ، اختالار  فالي التال ك ة 

 وال وضة.

 لة العبالالد المشالالتَ ط لتمالالط اعالالد مالالا ذكالال  : أّن إطالالالق قالالال فالالي فالال و  مسالال

اشالت اط العتالق  متضالي لتمالط مّجانالاً ، فىالو ألتمالط اشال ط الخدمالة مالدّةً ، تخيّال  

المش وط لط االين اإلمضالاء والفسالخ في جاله اميمالة العبالد. قالال اعالد ذلالك : ولالو 

االط المشت   أو وقفط أو كاتبط تخيّ  البائه اين الفسخ واإلمضاء ، فإن فسالخ 

 ال   العتالَق اشال ط  (2)العمود ؛ لوقولها في  ي  مىكآ تالاّ  ، وتفالارق  (1)ايى  

؛ ألّن العتالق مبناليأ لىالم التغىيالب ، فالال سالبيل إلالم فسالخط. و الل لالط  (3)الخدمة 

، انتهالم. ومثىالط  (4)فيالط احتمالاٌل  ؟إمضاء البيه مه طىب فسخ ما نمىط المشت  

 .(5)ما في ال وضة 

المشال وط لتمالط : ولالو أخ جالط لالن مىكالالط وقالال فالي الالدرو  فالي العبالد 

ابيهآ أو  بةآ أو وقفآ ، فىىبائه فسخ ذلك كىّط 
 ، انتهم. وظا    (6)

__________________ 

 .«   »والمصدر ز ادة :  «ش»( في 1)

 .«تخالف»:  «ش»( في 2)

 في المصدر. «الخدمة»( لم ت د 3)

 .493 492:  1( الت ك ة 4)

 .506:  3( راجه ال وضة البهيّة 5)

 .216:  3( الدرو  6)

إذا فسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالخ 
 المشالالالالالالالالالال وط لالالالالالالالالالالط

 دذلك العم

كالالالالالالالالالال  العاّلمالالالالالالالالالالة 
 في المس لة
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 ما اخت نا  ، و حتمل ضعيفاً  ي  .

وفالالي جالالامه المماصالالد : الالال    نبغالالي ، أّن المشالالت   ممنالالو ٌ مالالن كالالّل 

 .(1)تصّ فآ  نافي العتق المشت ط 

ف  ّم إّن   ا الخيالار كمالا ال  سالمط اتىالف العالين كال لك ال  سالمط االتصال ّ 

فيها ، كما نبّط لىيط في المسالك في أّول خيار العيب فيمالا لالو اشالت ط الصالّحة 

 .(2)لىم البائه 

لالا  العمالد وسالمط الخيالالار ]نعالم ، إذا دّل التصالّ ف لىالم االلتالاا  االعمالالد 
نظي  خيار المجىإ والحيوان اناًء لىم ما استفيد من اعر أخبالار خيالار  [(3)

االتصالالّ ف ، معىّالالالً احصالالول ال ضالالا الحيالالوان المشالالتمل لىالالم سالالموط خيالالار  

 االعمد. وأّما ميىق التصّ ف فال.
__________________ 

 .426:  4( جامه المماصد 1)

 .282:  3( المسالك 2)

 .«ق»( لم   د في 3)

 الالالالل  سالالالالمط خيالالالالار 
تخىّالالالالالالالالف الشالالالالالالالال ط 
االتصالالالالالالالالّ ف فالالالالالالالالي 

 العين؟
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 السادسة

لىمش وط لط إسماط ش طط إذا كان مّما  مبل اإلسالماط ، ال مثالل اشالت اط 

و حمالالل الدااالالة ؛ لعمالالو  مالالا تمالالدّ  فالالي إسالالماط الخيالالار و يالال   مالالن مالالال العبالالد ، أ

 الحموق.

وقالالد  ُسالالتثنم مالالن ذلالالك مالالا كالالان حمّالالا لغيالال  المشالال وط لالالط كالالالعتق ، فالالإّن 

: لالدُ     المصّ ح االط فالي كالال  جمالالةآ كالعالّمالة وولالد  والشالهيد ن و يال  م

 سموطط اإسماط المش وط لط.

قال في الت ك ة : األقوى لند  أّن العتق المش وط اجتمه فيالط حمالوٌق : 

حالالقأ هلل ، وحالالقأ لىبالالائه ، وحالالقأ  خالال  لىعبالالد.  الالّم اسالالتم ب انالالاًء لىالالم مالالا ذكالال   

 .(1)ميالبةَ العبد االعتق لو امتنه المشت   

 لىبائه وهلل تعالم ، فالال  سالمط ااإلسالماط وفي اإل ضاح : األقوى أنّط حقأ 
 ، انتهم. (2)

 وفي الدرو  : لو أسمط البائه الش ط جاز إالّ العتق ، لتعىّق حقّ 
__________________ 

 .492:  1( الت ك ة 1)

 .514:  1( اإل ضاح 2)

لىمشالالالالالالالالالال وط لالالالالالالالالالالط 
 إسماط ش طط

إذا كالالالالالالالان الشالالالالالالال ط 
حمّالالالالالالالالالالالالالالاً لغيالالالالالالالالالالالالالال  

 المش وط لط

ات الفمهالالالالالالالالاء كىمالالالالالالالال
حالالالالالالالالول الحمالالالالالالالالالوق 
المجتمعالالالالالالالالالة فالالالالالالالالالي 

 العتق المش وط
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 ، انتهم. (1)العبد وحّق هللا تعالم اط 

ق فيالط معنالم الم االة والعبالادة وفي جامه المماصالد : أّن التحميالق أّن العتال

و الو حالّق هللا تعالالم ، وزوال الحجالال  و الو حالقأ لىعبالالد ، وفالوات الماليّالة لىالالم 

 ، انتهم. (3) (2)الوجط المخصوم لىم اة و و حّق البائه 

أقول : أّما كونط حمّالا لىبالائه مالن حيال  تعىّالق   ضالط اوقالو   ال ا األمال  

فهو واضالٌح. وأّمالا كونالط حمّالا لىعبالد ، فالإن أُر الد االط مجالّ د  الميىوب لىشار  ،

انتفالط ا لك فه ا ال  متضي سىينةً لط لىم المشالت   ، االل  الو متفالّ  ٌ لىالم 

حّق البائه دائٌ  معط وجالوداً ولالدماً. وإن أُر الد االط  بالوت حالّقآ لىالم المشالت   

ب إالّ  وجالالب السالالىينة لىالالم الميالبالالة فالالال دليالالل لىيالالط ، ودليالالل الوفالالاء ال  وجالال

  بوت الحّق لىبائه.

واالجمىة ، فاشالت اط لتالق العبالد لاليإ إالّ كاشالت اط أن  بياله المبياله مالن 

ز الالدآ االال دون مالالن  مالالن المثالالل أو  تصالالدّق االالط لىيالالط ، ولالالم  الال ك  أحالالدٌ أّن لا الالدآ 

الميالبة. ومّما ذك   ظه  الكال  في  بوت حالّق هللا تعالالم ، فإنّالط إن أُر الد االط 

وفاٌء اما شال ط العبالاد اعضالهم لالبعر فهال ا جالارآ فالي مجّ د وجواط لىيط ألنّط 

كّل ش طآ ، وال  نافي ذلك سالموط الشال وط ااإلسالماط. وإن أُر الد مالا لالدا ذلالك 

من حيال  كالون العتالق ميىواالاً هلل كمالا ذكال   جالامه المماصالد ففيالط : أّن مجالّ د 

الميىوايّالالة إذا لالالم  بىالالغ حالالدّ الوجالالوب ال  وجالالب الحالالّق هلل لىالالم وجالالطآ  ىالالا  االالط 

، وال وجوب  نا من  ي  جهالة وجالوب الوفالاء اشال وط العبالاد والميالا   الحاكم

 احموقهم. وقد ل ف  أّن الميىوب  ي    ا ، فافهم.
__________________ 

 .216:  3( الدرو  1)

 .«لىبائه»والمصدر :  «ش»( في 2)

 .421:  4( جامه المماصد 3)

المناقشالالالالالة فالالالالالي مالالالالالا 
 ذك   الفمهاء
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 السابعة

مالالن حيالال   الالو شالال طٌ ال  مّسالالط لىيالالط الالالثمن لنالالد قالالد ل فالال  أّن الشالال ط 

انكشاف التخىّف لىم المشهور ؛ لعد  الدليل لىيط اعد لد  داللالة العمالد ل فالاً 

 (1)لىالالم ممااىالالة أحالالد العوضالالين إالّ االالاآلخ  ، والشالال   لالالم  الالاد لىالالم أن أَمالالَ  

االوفاء ا لك المالدلول الع فالي ، فتخىُالُف الشال ط ال  مالدح فالي تمىّالك كالّلآ منهمالا 

   العوضين.لتما

  ا ، ولكن قد  كون الش ط تضّمن المبيه لما  و جاٌء لط حميمالةً ، اال ن 

كالال ا وكالال ا جالالاءاً ، كالال ن  مالالول : اعتالالك  الال    (2) شالالت   م ّكبالالاً و شالالت ط كونالالط 

جعالل األرض أو الثوب أو الصب ة لىم أن  كون ك ا ذرالالاً أو صالالاً ، فمالد 

.  الش ط ت ّكبط من أجااءآ معيّنةآ

فهل  الح  حينذ آ جانب الميد ّة و مال : إّن المبياله  الو العالين الشخصاليّة 

المتّصفة اوصف كونط ك ا جاءاً ، فالمتخىّف  و قيدٌ من قيود العالين كالكتااالة 

يالالاراً االالين الفسالالخ واإلمضالالاء اتمالالا  ونحو الالا فالالي العبالالد ال  وجالالب فواتهالالا إالّ خ

 ؟الثمن
__________________ 

 .«لم  اد لىم ذلك إذ أم  »:  «ش»، وفي  «ق»( ك ا في 1)

 ، و و سهو. «كونها»:  «ق»( في 2)

الشالالالالالال ط ال  مّسالالالالالالط 
 لىيط الثمن

إذا كالالالالالالالان الشالالالالالالال ط 
تضالالالالالالالالُمن المبيالالالالالالالاله 
لمالالالا  الالالو جالالالاٌء لالالالط 

 حميمة

 الالالالالالالالالالالل  الحالالالالالالالالالالالال  
حينذالالالالالالالالالال آ جانالالالالالالالالالالب 
أو  الميد ّالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة

 الجائيّة؟
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أو  الح  جانب الجائيّة ؛ فالإّن المال كور وإن كالان اصالورة الميالد إالّ أّن 

بيه فالي الحميمالة  الو كال ا منش  انتاالط  و وجود الجالاء الاائالد ولدمالط ، فالالم

وكالال ا جالالاءاً ، إالّ أنّالالط لبّالال  لنالالط اهالال   العبالالارة ، كمالالا لالالو أخبالال   االالوزن المبيالاله 

المعيّن فبالط التماداً لىم إخبار  ، فإّن وقو  البيه لىالم العالين الشخصاليّة ال 

 وجب لد  تمسيط الثمن لىم الفائ . واالجمىة ، فالفائ  ل فالاً وفالي الحميمالة 

صورة الش ط ، فال  ج   فيط ما مّ  : من لالد  التمااالل  و الجاء وإن كان ا

 ؟إالّ اين نفإ العوضين

وألجل مالا ذك نالا وقاله الخالالف فيمالا لالو االالط أرضالاً لىالم أنّهالا ُج االاٌن 

 معيّنةٌ ، أو صب ةً لىم أنّها أصو ٌ معي نةٌ.

كال   فالي التال ك ة امولالط : لالو االالط شاليذاً وتفصيل ذلك : العنالوان الال   ذ

وش ط فيط قدراً معيّناً فتبيّن االختالف من حي  الكّم ، ف قسالامط أراعالة : ألنّالط 

إّمالالا أن  كالالون مختىالالف األجالالااء أو متّفمهالالا ، ولىالالم التمالالد   ن : فإّمالالا أن  ا الالد 

 .(1)وإّما أن  نم  

تبالاليّن الالالنم  فالالي متسالالاو  األجالالااء. وال إشالالكال فالالي الخيالالار ،  ّول :فااأ

مالن الالثمن ، أو لاليإ  (2)وإنّما اإلشكال والخالف فالي أّن لالط اإلمضالاء احّصالتط 

 لط اإلمضاء إالّ اتما  الثمن.

 و األّول ، وقالد حكالي لالن المبسالوط  (3)فالمشهور كما لن  ا ة الم ا  

 درو  والتنميح وال وضةوالش ائه وجمىةآ من كتب العالّمة وال
__________________ 

 .494:  1( الم  نا تّم ما ذك   لن الت ك ة مه تفاوت ، راجه الت ك ة 1)

 .«احّصة»:  «ش»( في 2)

:  1 (مخيالالوط)، وراجالاله  ا الالة المالال ا   744:  4( حكالا  السالاليّد العالالامىي فالالي مفتالالاح الك امالة 3)

309. 

لالالالالالالالو االالالالالالالا  شالالالالالالاليذاً 
لىالالالالالالم أنّالالالالالالط قالالالالالالدٌر 
معالالالالالالالالالالاليّن فتبالالالالالالالالالالاليّن 

 االختالف

 ف و  المس لة :
  تبالالالاليّن الالالالالنم   1

فالالالالالالالالالالي متسالالالالالالالالالالاو  
 األجااء
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حيال  اختالارا ذلالك فالي مختىالف األجالااء ،  (1)وظا   الس ائ  وإ ضاح النافه 

فيكالالون كالال لك فالالي متسالالاو  األجالالااء اي  الالقآ أولالالم. و ظهالال  مالالن اسالالتدالل 

اعضهم لىم الحكم في مختىف األجااء كونط فالي متسالاو  األجالااء مف و الاً 

 .(2)الش لية لنط. ولن مجمه الب  ان : أنّط ظا   الموانين 

ووجهط مضافاً إلم فحوى ال وا ة اآلتية في المسم الثاني مالا أشال نا إليالط 

: من أّن كون المبيه الشخصالي اال لك الممالدار وإن كالان اصالورة الشال ط ، إالّ 

أّن م جعالط إلالالم كالون المبيالاله  ال ا المالالدر ، كمالا لالالو كالاال طعامالالاً فاشالت ا  فتبالاليّن 

ي ممااىالة الالثمن لمجمالو  الممالدار الغىط في الكيل ، وال   تاب أ الل العال ف فال

 المعيّن المشت ط  نا.

وقالالالّوا  فالالي محكالالالّي  .(4)ومحكالالالي اإل ضالالاح  (3)خالفالالاً لصالالال  ح الموالالالد 

 و ظه  .(7)واستوجهط في المسالك  .(6)والكفا ة  (5)حواشي الشهيد والميسيّة 
__________________ 

:  2، وراجالاله المبسالالوط  744:  4فالالي مفتالالاح الك امالالة  ( حكالالم لالالنهم جميعالالاً السالاليّد العالالامىي1)

، الفصالالالل الثالالالامن فالالالي  100، والتبصالالال ة :  177:  1، والتح  الالال   35:  2، والشالالال ائه  155

،  76:  2، والتنمالالالالاليح ال ائالالالالاله  198:  3، والالالالالالدرو   268 267:  5التسالالالالالىيم ، والمختىالالالالالف 

 ال  وجد لد نا. (مخيوط)، وإ ضاح النافه  377:  2، والس ائ   267:  3وال وضة 

 .530:  8( مجمه الفائدة 2)

 .93 92:  2( الموالد 3)

 .517:  1، وراجه إ ضاح الفوائد  744:  4( حكا  السيّد العامىي في مفتاح الك امة 4)

 ، وال  وجدان لد نا. 744:  4( حكا  لنهما السيّد العامىي في مفتاح الك امة 5)

 .«.. ق باأل»، وفيط :  90( كفا ة األحكا  : 6)

 .280:  3( المسالك 7)

المشالالالالالالهور صالالالالالالّحة 
إمضالالالالالالالالالاء البيالالالالالالالالالاله 
ط اممالالالالالالالالدار تمسالالالالالالالالي

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالثمن 
واالسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتدالل 

 لىيط

المالالالالالالالالالالالالول اعالالالالالالالالالالالالد  
 التسميط
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أ ضاً ؛ ألّن المبيه  و الموجود الخارجي كائنالاً مالا كالان  (1)من جامه المماصد 

،  ا ة األم  أنّط التا  أن  كون اممدارآ معيّنآ ، و و وصٌف  ي  موجالودآ فالي 

مودة في العبد. وليإ مماال الالثمن نفالإ المبيه ، ف وجب الخيار ، كالكتااة المف

ذلالالك الممالالدار ؛ ألنّالالط  يالال  موجالالودآ فالالي الخالالارج ؛ مالاله أّن ممتضالالم تعالالارض 

اعتالك  ال   »اإلشارة والوصف  الباً ت جيح اإلشالارة ل فالاً ، فإرجالا  قولالط : 

اعتالك لشال ة أصالو  موجالودة »إلم قولالط :  «الصب ة لىم أنّها لش ة أصو 

 تكىّف. «في   ا المكان

ب : أّن كونالالط مالالن قبيالالل الشالال ط مسالالىٌّم ، إالّ أّن الكبالال ى و الالي : والجالالوا

ممنولةٌ ؛ فإّن المستند في لالد  التوز اله  «أّن كّل ش طآ ال  وّز  لىيط الثمن»

 لد  الممااىة ل فاً ، والع ف حاكٌم في   ا الش ط االممااىة ، فت ّمل.

تباليّن الالالنم  فالي مختىالف األجالالااء. واألقالوى فيالط مالالا ذكال  مالالن  الثاا ي :

التمساليط مالاله اإلمضالالاء ، وفاقالالاً لألكثالال  ؛ لمالا ذكالال  سالالااماً : مالالن قضالالاء العالال ف 

اكون ما انتا  منط الش ط جاءاً من المبيه ، مضالافاً إلالم خبال  ااالن حنظىالة : 

منالط احالدود   رجٌل اا  أرضاً لىم أنّهالا لشال ة أجت االةآ ، فاشالت ى المشالت  »

ونمد الثمن وأوقه صالفمة البياله وافت قالا ، فىّمالا مسالح األرض فالإذا  الي خمسالة 

قالالال : فالالإن شالالاء اسالالت جه فضالالل مالالالط وأخالال  األرض ، وإن شالالاء ردّ  ؟أجت االالةآ 

المبيالاله وأخالال  المالالال كىّالالط ، إالّ أن  كالالون لالالط إلالالم جنالالب تىالالك األرض أرضالالون 

 في، و كون البيه الزماً ، فإن لم  كن لط  (2)فىيوفط 
__________________ 

 .430و  428:  4( جامه المماصد 1)

، وفالالي  «فيوفّيالالط»مثالالل التهالال  ب وفالالي الفميالالط :  «فىيوفالالط»:  «ش»، وفالالي  «ق»( كالال ا فالالي 2)

 .«فىيصخ »الوسائل : 

اسالالالالالتدالل المالالالالالائىين 
اعالالالالالالالالالد  التمسالالالالالالالالاليط 

 والجواب لنط

  تبالالالاليّن الالالالالنم   2
فالالالالالالالالالالالي مختىالالالالالالالالالالالف 
األجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالااء ، 
واالقالالالالالالالالالالوى فيالالالالالالالالالالط 

ً التمسيط أ ض  ا
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ذلك المكان  ي  ال   اا  ، فإن شاء المشت   أخ  األرض واسالت جه فضالل 

 .(1) «الخب  .. طمالط ، وإن شاء ردّ األرض وأخ  المال كىّ 

وال اال   ااشالالتمالط لىالالم حكالالمآ مخالالفآ لىموالالالد ؛ ألّن  ا الالة األمالال  لىالالم 

ف ض لد  إمكان إرجالط إليهالا ومخالفالة ظالا    لإلجمالا  طال ح ذ ىالط الغيال  

 المسمط لصدر  لن االحتجاج.

ة األُولالالم وجميالاله مالن قالالال فالالي الصالالور (2)خالفالاً لىمحّكالالي لالالن المبسالالوط 

؛ لما ذك   نا  : من كالون المبياله لينالاً خارجيّالاً ال  ا الد وال  (3)اعد  التمسيط 

 نم  لوجالود الشال ط ولدمالط ، والشال ط التالااٌ  مالن البالائه اكالون تىالك العالين 

ا لك الممدار ، كما لو اشت ط حمالل الدااّالة أو مالال العبالد فتباليّن لالدمهما. وزاد 

: اال ّن  (6)ط فالي المبسالوط االين الصالورتين ما فّ ق ا [(5)لىم ] (4)اعر  صالء 

الفائ   نا ال  عىم قسيط من الثمن ؛ ألّن المبيه مختىالف األجالااء ، فالال  مكالن 

 قسمتط لىم لدد الُج اان.

 أّن لد  معىوميّة قسيط ال  وجب لد  (7)وفيط مضافاً إلم 
__________________ 

:  12، راجاله الوسالائل  «الخبال »ط ، وال وجالط لا الادة  الو الحالد   اتمامال سال  قد ( ما نمىط 1)

 من أاواب الخيار ، الحد   األّول. 14، الباب  361

 .154:  2( المبسوط 2)

 .83( تمدّ  لنهم في الصفحة 3)

 .278:  3، والشهيد الثاني في المسالك  428:  4( كالمحمّق الثاني في جامه المماصد 4)

 ( اقتضا  السياق.5)

 .155:  3 ( المبسوط6)

ً إلم»( لم   د 7)  .«ش»في  «مضافا

المالالالالالالالالالالالالول اعالالالالالالالالالالالالد  
التمسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليط 
واالسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتدالل 

 لىيط

الجالالالالالالالالالالواب لالالالالالالالالالالن 
 ذلك
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استحماق المشت   ما  سالتحمّط لىالم تمالد   العىالم ، فاليمكن الالتخىّ  اصالىحآ أو 

نحو  ، إالّ أن  دّلم استىاا  ذلك جهالة  من المبيه في ااتداء العمد ، مه لالد  

: منالالُه لالالد     (1)إمكالالان العىالالم االالط لنالالد الحاجالالة إلالالم التمسالاليط ، وفيالالط نظالالٌ  

عىوميّالالة ؛ ألّن الفائالال  صالالفة كالالون  الال   األرض المعيّنالالة المشّخصالالة لشالال ة الم

أجت اةآ ، و حصل ف ضط وإن كان المف وض مستحيل الوقو  اتضالالف كالّل 

جاءآ مالن األرض ؛ ألنّالط معنالم فال ض نفالإ الخمسالة لشال ةً. وف ضالط أ ضالاً 

وإن اصي ورة  ال ةآ منها  مانيالةً أو أراعالةآ تسالعةً أو واحالدآ سالتّةً أو  يال  ذلالك 

مالاله فالال ض تسالالاو  قيالالا  األرض ، ومالاله  (2)كالالان ممكنالالاً ، إالّ أنّالالط ال  مالالدح 

اختالفها فظا   التاا  كونها لش ةً مه رؤ ة قيالها المختىفة أو وصالفها لالط 

 مضي اىالاو  كالون كالّل جالاءآ منهالا مضالالفاً لىالم مالا  الو لىيالط مالن الصالفات 

 الم ئيّة أو الموصوفة.

، ونفالم لنالط  (3)ل ال وا ة المال كورة  ّم إّن المحكي لن الشيخ العمل ا  

معىاّلً : ا ّن الميعة المجاورة لىمبيه أق ب إلالم المثالل مالن  (4)البعد في الت ك ة 

 األرش.

 : أّن الفائ  لم  مه   وفيط مه منه كون نحو األرض مثىيّا
__________________ 

 .«ش»في  «نظ »( لم ت د 1)

 .«ال  نفه»:  «ش»، وفي  «ق»( ك ا في 2)

االالمول الثالال  لىشاليخ المحكالي  278:  3( و و المعبّ  لنالط فالي اعالر الكتالب مثالل المسالالك 3)

 .420لن نها تط ، وراجه النها ة : 

 .494:  1( الت ك ة 4)
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المعاوضة لىيط في ااتداء العمد ، وقسيط من الثمن ااقآ فالي مىالك المشالت   ، 

 سال  قد ّمالا الشاليخ وليإ مضموناً لىم البائه حتّم  مد  مثىط لىالم قيمتالط. وأ

 فالظا   استناد  في ذلك إلم ال وا ة.

أن تتبيّن الا ادة لّما ش ط لىم البائه. فالإن دلّال  الم  نالة لىالم  الثال: :

أّن الم اد اشالت اط اىو الط اهال ا الممالدار ال اشال ط لالد  الا الادة ، فالظالا   أّن 

ن أُر د ظا    و و كونط ش طاً لىبالائه مالن حيال  الكّل لىمشت   وال خيار. وإ

لد  الا ادة ولىيالط مالن حيال  لالد  النميصالة ففالي كالون الا الادة لىبالائه وتخيّال  

ء المشالالت   لىشالال كة ، أو تخيّالال  البالالائه االالين الفسالالخ واإلجالالازة لمجمالالو  الشالالي

 االثمن ، وجهان :

معالاليّن امنالالالة مالن أّن ممتضالالم مالالا تمالالدّ  مالالن أّن اشالت اط اىالالوا الممالالدار ال

: أّن اشالت اط لالد     تعىّق البيه اط فهو شال طٌ صالورةً ولالط حكالم الجالاء ل فالاً 

الا ادة لىم الممدار المعيّن  نا امنالالة االسالتثناء وإخال اج الاائالد لالن المبياله 
(1). 

ومالالن الفالال ق اينهمالالا : االال ّن اشالالت اط لالالد  الا الالادة شالال طٌ ل فالالاً ، ولالاليإ 

 إالّ الخيار.امنالة االستثناء ، فتخىّفط ال  وجب 

ولعّل   ا أظه  ، مضافاً إلالم إمكالان الفال ق االين الا الادة والنميصالة ماله 

ممتضالالم المالالالدة فيهمالالا كونهمالالا مالالن تخىّالالف الوصالالف ال  (2)اشالالت اكهما لكالالون 

: اورود النّ  المتمدّ  في النميصة ، و بمالم الا الادة    نم  الجاء أو ز ادتط

 اني اعر من قاللىم ممتضم الضااية ؛ ول ا اختار االحتمال الث
__________________ 

 .«البيه»:  «ق»( في ظا   1)

 .«في كون»:  «ش»، وفي  «ق»( ك ا في 2)

  تبالالالاليّن الا الالالالادة  3
فالالالالالالالالالالي متسالالالالالالالالالالاو  

 األجااء

 حكم الا ادة
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 .(2)النميصة  (1)االتمسيط في ط ف 

؛ ألّن البالائه لالم  مصالد  (3)وقد  حكم لن المبسالوط المالول االالبيالن  نالا 

 ايه الاائد والمشت   لم  مصد ش اء البعر. وفيط ت ّمل.

أن تتبالاليّن الا الالادة فالالي مختىالالف األجالالااء ، وحكمالالط  عىالالم مّمالالا  : (4) الرابااع

 ذك نا.
__________________ 

 .«أط اف»:  «ش»( في 1)

 .743:  4وراجه مفتاح الك امة  232:  23( مثل صاحب الجوا   ، انظ  الجوا   2)

جالااء ، نعالم حكالي لنالط فالي مختىالف األجالااء ، ( لم نعث  لىم الحاكي لنالط فالي متسالاو  األ3)

 .155 152:  2، والمبسوط  743:  4راجه مفتاح الك امة 

 و و سهو. .«ال ااعة»:  «ق»( في 4)

يّن الا الالالالادة   تبالالالال 4
فالالالالالالالالالالالي مختىالالالالالالالالالالالف 

 األجااء
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 (1) [مسألة]

 في حِم الشرط الفاسد

 (2) [والكال  فيط  مه في أُمور :]

 (3) [اأّول]

ال ت ّمالالل فالالي لالالد  وجالالوب الوفالالاء االالط ، االالل  الالو  (4) [أّن الشالال ط الفاسالالد]

داخٌل في الولد ، فإن كان العمل االط مشال ولاً اسالتحّب الوفالاء االط لىالم المالول 

 اعد  فساد أصل العمد.

د ؛ وال ت ّمالالالل أ ضالالالاً فالالالي أّن الشالالال ط الفاسالالالد ألجالالالل الجهالالالالة  فسالالالد العمالالال

 ل جو  الجهالة فيط إلم جهالة أحد العوضين ، فيكون البيه   راً.

وك ا لو كان االشت اط موجباً لمح ورآ  خ  فالي أصالل البياله ، كاشالت اط 

اياله المبياله مالن البالائه  انيالاً ؛ ألنّالالط موجالب لىالدور ، أو لعالد  المصالد إلالم البيالاله 

 علاألّول ، أو لىتعبّد من أجل اإلجما  أو النّ . وكاشت اط ج
__________________ 

 ( العنوان منّا.1)

 القتضاء السياق لط. «ش»، وأ بتنا  من  «ق»( ما اين المعموفات لم   د في 2)

 القتضاء السياق لط «ش»، وأ بتنا  من  «ق»( ما اين المعموفات لم   د في 3)

 القتضاء السياق لط «ش»، وأ بتنا  من  «ق»( ما اين المعموفات لم   د في 4)

لالالالالالالالالالالد  وجالالالالالالالالالالوب 
الوفالالالالالالالاء االشالالالالالالال ط 

 الفاسد

إذا كالالالالالالالان الشالالالالالالال ط 
فاسالالالالالالالالالالالداً ألجالالالالالالالالالالالل 
الجهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة أو 
موجبالالالالالالاً لمحالالالالالالال ورآ 
 خالالالالال  فالالالالالي أصالالالالالل 

 البيه
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الخشالالب المبيالاله صالالنماً ؛ ألّن المعامىالالة لىالالم  الال ا الوجالالط أكالالٌل لىمالالال االباطالالل ، 

 .(1)ولبعر األخبار 

وإنّما اإلشكال فيما كان فساد  ال ألم آ مخالّلآ االعمالد ، فهالل  كالون مجالّ د 

قالوالن : حكالي  ؟الصالّحةفساد الشال ط موجبالاً لفسالاد العمالد أ   بمالم العمالد لىالم 

،  (6)وااالالالن سالالالعيد  (5)وااالالالن البالالالّ اج  (4)واإلسالالالكافي  (3)لالالالن الشالالاليخ  (2)أّولهمالالالا 

وجمالالالةآ مّمالالن تالالبعهم  (9)والمحمّالالق الثالالاني  (8)والشالالهيد ن  (7)و انيهمالالا لىعالّمالالة 
(10). 

__________________ 

 من أاواب ما  كتسب اط. 41، الباب  127:  12( راجه الوسائل 1)

 ا فالالي النسالخ ، ولكالالن المحكالّي فالالي المالورد ن لكالالإ ذلالك ، كمالالا نبّالط لىيالالط الشالهيد  فالالي ( كال2)

 نبغالالي أن  مالالول  انيهمالالا لالالن الشالاليخ واإلسالالكافي وااالالن البالالّ اج وااالالن سالالعيد ، »حاشالاليتط امولالالط : 

 4، وراجاله مفتالاح الك امالة  580 دا ة اليالالب :  «وأّولهما لىعالّمة إلم  خ   ، ف اجه كىماتهم

 .211:  23ا   ، والجو 732: 

 .149:  2( المبسوط 3)

 .298:  5( حكا  لنط العالّمة في المختىف 4)

، ولم نعث  لىيط فيما ا  د نا مالن كتبالط ، االل  298:  5( حكا  لنط العالّمة أ ضاً في المختىف 5)

 الحكم االفساد. 389:  1الموجود في المه ّب 

 .272( الجامه لىش ائه : 6)

 ، و ي  ما من كتبط. 90:  2، والموالد  298:  5( راجه المختىف 7)

،  505:  3 (ال وضالالالالة البهيّالالالالة)، والىمعالالالالة وشالالالال حها  215 214:  3( راجالالالاله الالالالالدرو  8)

 .273:  3والمسالك 

 .431:  4( جامه المماصد 9)

،  148:  8، والمحمّالالالق األردايىالالالي  74و  70:  2( مالالالنهم الفاضالالالل الممالالالداد فالالالي التنمالالاليح 10)

 .732:  4، وراجه تفصيل ذلك في مفتاح الك امة  97الكفا ة :  والمحمّق السباوار  في

 الالالالالالالالالالالل الشالالالالالالالالالالال ط 
الفاسالالالالالالالالالالالد لغيالالالالالالالالالالال  
إخاللالالالالالالالالالط االعمالالالالالالالالالد 

 مفسدٌ لىعمد؟
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وظالالا   ااالالن ز الال ة فالالي الغنيالالة : التفصالاليل االالين الشالال ط الغيالال  الممالالدور 

كصي ورة الالار  سالنبالً والبسال  تمال اً ، واالين  يال   مالن الشال وط الفاسالدة ، 

وممتضالم الت ّمالل فالي  .(1)الخالالف فالي الفسالاد واإلفسالاد فادّلم في األّول لد  

كالمط : أّن الوجط في ذلك صالي ورة المبياله  يال  ممالدورآ لىالم تسالىيمط ، ولالو 

صالّح مالالا ذكالال   مالن الوجالالط خالال ج  ال ا المسالالم مالالن الفاسالد لالالن محالالّل الخالالالف ؛ 

ل جولط كالش ط المجهول إلم مالا  وجالب اخالتالل اعالر شال وط العوضالين. 

ي الت ك ة : وقو  الخالف في الشال ط الغيال  الممالدور ، لكن ص  ح العالّمة ف

ومثّىط االمثالالين المال كور ن ، ونسالب المالول اصالّحة العمالد إلالم اعالر لىمائنالا 
(2). 

والحّق : أّن الش ط الغي  الممدور من حي   الو  يال  ممالدورآ ال  وجالب 

تع ّر التسىيم في أحد العوضين. نعم ، لو أوجبط فهو خارٌج لالن محالّل النالاا  

 كالش ط المجهول حي   وجب كون المش وط ايه الغ ر.، 

التفصاليل االين الفاسالد ألجالل  (3)وراما  نسب إلالم ااالن المتالّوج البح انالي 

لد  تعىّق   ضآ ممصودآ لىعمالء اط فال  وجب فساد العمد ك كالل طعالا آ اعينالط 

 أو لبإ  وبآ ك لك واين  ي  .

 ي اشت اط كون الش ط مّما  تعىّق اط   ٌض ممصودٌ ف (4)وقد تمدّ  
__________________ 

 .215( الغنية : 1)

 .490:  1( الت ك ة 2)

، وصالاحب الجالوا   فالي الجالوا    732:  4( نسبط إليالط الساليّد العالامىي فالي مفتالاح الك امالة 3)

23  :211. 

 .20( تمدّ  في الصفحة 4)

ظالالالالالالالالالالالالا   ااالالالالالالالالالالالالن 
ز الالالالالال ة التفصالالالالالاليل 
االالالين الشالالال ط  يالالالال  

 الممدور و ي  

التفصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليل 
المنسالالالالالالالالوب إلالالالالالالالالم 

 اان المتّوج
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الش ط لغٌو ال  ص ّ  الخيالار ، والخالالف  لىعمالء لن الت ك ة و ي  ا : أّن   ا

في أّن اشت اط الكف  صحيٌح أ  ال ، ولد  الخالف ظا  اً في لغو ّالة اشالت اط 

 كيل المسىَم فيط امكيالآ شخصّيآ معيّن.

 وظا   ذلك كىِّّط التسالم لىم صّحة العمد ولو مه لغو ّة الش ط.

ىين ااإلفسالالاد : االال ّن الفسالالاد اسالالتدالل المالالائ [(1)لالالد  ]و ص ّالد االتّفالالاق لىالالم 

 لىش ط قسياً من الثمن ، فيصي  الثمن مه فساد الش ط مجهوالً.

نعم ، استداللهم اآلخ  لىالم اإلفسالاد اعالد  الت اضالي ماله انتفالاء الشال ط 

راما  ص ّد لمو  محّل الكال  له ا الش ط ، إالّ أّن الشالهيد ن مّمالن اسالتدّل اهال ا 

االعبالادات ، احيال   ظهال  منالط  الوجط وصّ ح اىغو ّة اشالت اط الكفال  والجهالل

 .(2)صّحة العمد ، ف اجه 

وكيف كان ، فالمول االصّحة في أصل المس لة ال  خىو لن قالّوةآ ، وفاقالاً 

 لمن تمدّ  ؛ لعمو  األدلّة السالم لن معارضة ما  خّصصط ، لدا وجو  :

مالالا ذكالال   فالالي المبسالالوط لىمالالانعين : مالالن أّن لىشالال ط قسالالياً مالالن  أحاادها :

 .(3)العوض مجهوالً ، فإذا سمط لفساد  صار العوض مجهوالً 

وفيط اعد النمر االش ط الفاسد في النكاح ال    كون امنالة جالاءآ مالن 

 :   الصداق فيجب لىم   ا سموط المسّمم وال جو  إلم مه  المثل

 من العوضين ل فاً وال ش لاً ؛ ألنّ  (4)ءآ  : منه ممااىة شيأّوالً 
__________________ 

 ، والظا   سموطط من المىم. «ق»( لم   د في 1)

 ، ولم نعث  لىيط في كتب الشهيد الثاني. 215:  3( راجه الدرو  2)

 .149:  2( المبسوط 3)

كمالا اسالتظه   مصالّحح  «ءآ ىة الش ط اشيمماا»أ ضاً ، واألولم في العبارة :  «ق»( ك ا في 4)

 .«ش»

المالالالالالالالول االصالالالالالالالّحة 
 ال  خىو من قّوة

أدلّالالالالالالالالالالة المالالالالالالالالالالائىين 
 ااالفساد :

  مالالالا ذكالالال   فالالالي  1
لمبسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوط ا

 وجوااط
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مالالدلول العمالالد  الالو وقالالو  المعاوضالالة االالين الالالثمن والمالالثمن ،  ا الالة األمالال  كالالون 

الش ط قيداً ألحد ما  كون لط دخٌل في ز ادة العوض ونمصالانط ، والشال   لالم 

 حكم لىم   ا العمد إالّ اإمضائط لىم النحو الواقاله لىيالط ، فالال  مااالل الشال ط 

عوضين ؛ ول ا لم  كن فالي فمالد  إالّ الخيالار االين الفسالخ واإلمضالاء اجاءآ من ال

 مّجاناً ، كما ل ف .

و انيالالاً : منالاله جهالالالة مالالا االالإزاء الشالال ط مالالن العالالوض ؛ إذ لالاليإ العالالوض 

المنضّم إلالم الشال ط والمجالّ د لنالط إالّ كالمتّصالف اوصالف الصالّحة والمجالّ د 

حكالم العالّمالة فيمالا لنط ، في كون التفاوت اينهما مضبوطاً في الع ف ؛ ولال ا 

اوجوب األرش لو لم  تحمّق العتق المش وط في صالّحة اياله الممىالو   (1)تمدّ  

 ، واىاو  قيمة الصبغ المش وط في ايه الثوب.

و الثاً : مناله كالون الجهالالة اليارئالة لىالم العالوض قادحالةً ، إنّمالا المالادح 

  و الجهل اط لند إنشاء العمد.

أّن الت اضي إنّما وقه لىم العمالد الواقاله لىالم النحالو الخالاّم ،  :الثا ي 

فالالإذا تعالال ّرت الخصوصالاليّة لالالم  بالالق الت اضالالي ؛ النتفالالاء المميّالالد اانتفالالاء الميالالد ، 

ولد  اماء الجنإ مه ارتفا  الفصل ، فالمعاوضة االين الالثمن والمالثمن االدون 

وادونالالط الشال ط معاوضالالةٌ أُخالال ى محتاجالةٌ إلالالم تالال اضآ جد الد وإنشالالاءآ جد الالد ، 

.   كون التصّ ف أكالً لىمال ال لن ت اضآ

وفيالط : مناله كالالون ارتبالاط الشالال ط االعمالد لىالالم وجالطآ  ُحالالوج انتفالاؤ  إلالالم 

 جد دةآ لن ت اضآ جد د. ومجّ د االرتباط ال  متضي ذلك ، (2)معامىةآ 
__________________ 

 .492و  491:  1، وراجه الت ك ة  73( تمدّ  في الصفحة 1)

 .«معاوضة»:  «ش»( في 2)

  الالالالالالالالالالالالالالدليل  2
 الثاني وجوااط
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أحالالد العوضالالالين ، أو انكشالالالف فمالالد اعالالالر الصالالالفات  (1)كمالالا إذا تعالالال ّر اعالالالر 

الم خوذة في البيه ، كالكتااة والصّحة ، وكالش وط الفاسدة في لمالد النكالاح ، 

وفتالالوى فالالي لالالد  فسالالاد النكالالاح امجالالّ د فسالالاد شالال طط  (2)فإنّالالط ال خالالالف نّصالالاً 

شال ط الغيال  الممصالود لىعمالالء : أّن ظالا   م فالي ال (3)الم خوذ فيط. وقالد تمالدّ  

أ ضالالاً : أّن ظالالا   م أّن  (4)فالالي السالالىم و يالال   لالالد  فسالالاد العمالالد االالط ، وتمالالدّ  

 الش ط الغي  الم كور في العمد ال حكم لط ، صحيحاً كان أو فاسداً.

ء اانتفاء ما ارتبط االط ودلوى : أّن األصل في االرتباط  و انتفاء الشي

مالالوارد ألجالل الالالدليل ال  وجالب التعالالدّ  ، ، ومجالّ د لالالد  االنتفالاء فالالي اعالر ال

مدفولةٌ : ا ّن الممصود من ايان األمثىة : أنّط ال  ستحيل التفكيالك االين الشال ط 

والعمد ، وأنّط ليإ التصّ ف المت تّب لىم العمد اعد انتفالاء مالا ارتالبط االط فالي 

المالوارد المالال كورة تصالالّ فاً ال لالالن تالال اضآ جالالّوز  الشالالار  تعبّالالداً وقهالال اً لىالالم 

اقد ن ، فما  و التوجيط في     األمثىة  و التوجيط فيما نحالن فيالط ؛ ولال ا المتع

الت ف في جامه المماصد : ا ّن في الف ق اين الش ط الفاسد والجالاء الفاسالد 

 .(5)لس اً 

 والحاصل : أنّط  كفي لىمستدّل االعمومات منه كون االرتباط
__________________ 

 .«إذا تبيّن نم »:  «ش»( في 1)

مالن  42، البالاب  340من أاواب المهور ، والصفحة  29، الباب  40:  15( راجه الوسائل 2)

 أاواب كتاب اليالق.

 .20( تمدّ  في الصفحة 3)

 وما اعد ا. 54( تمدّ  في الصفحة 4)

 .432 431:  4( جامه المماصد 5)
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ممتضياً لكون العمد ادون الش ط تجارةً ال لالن تال اض ، مسالتنداً إلالم الالنمر 

فالالي الميىواالالات الع فيّالالة  [(1)هالال   المالالوارد. وَحالالّل ذلالالك : أّن الميالالود المالال خوذة ا

 والش ليّة :

،  (2)منها : ما  و ركٌن لىميىوب ، ككون المبياله حيوانالاً ناطمالاً ال نا مالاً 

وكالالون ميىالالوب المالالولم إتيالالان تاُلالتُن الشالاليب ال األصالالف  الصالالالح لىنارجيالالل ، 

، فالالإّن العالال ف  حكالالم فالالي  الال    (3)وميىالالوب الشالالار  الغسالالل االمالالاء لىا الالارة 

األمثىة اانتفاء الميىوب النتفاء     الميود ، فال  مو  الحمار مما  العبالد ، وال 

 األصف  مما  التتُن ، وال التيُمم مما  الغسل.

ومنها : ما ليإ كال لك ، ككالون العبالد صالحيحاً ، والتالتُن جيّالداً ، والغسالل 

موارد اكون الفاقد نفالإ الميىالوب. اماء الف ات ، فإّن الع ف  حكم في     ال

والظا   أّن الش ط مالن  ال ا المبيالل ، ال مالن قبيالل األّول ، فالال  عالدّ التصالّ ف 

.  الناشئ لن العمد اعد فساد الش ط تصّ فاً ال لن ت اضآ

نعم ،  ا ة األم  أّن فوات الميالد  نالا موجالٌب لىخيالار لالو كالان المشال وط 

لشالال ط الصالحيحين. وال مالالانه مالالن لالط جالالا الً االفسالاد ، نظيالال  فالالوات الجالاء وا

 التاامط وإن لم  ظه  منط أ ٌ  في كال  المائىين اه ا المول.
__________________ 

 ( الا ادة اقتضتها الض ورة.1)

 الالّم شالاليب لىالالم  «ككالالون المبيالاله إنسالالاناً ال حمالالاراً » كالال ا :  «ق»( كالالان أصالالل العبالالارة فالالي 2)

لالم  شاليب لىيهالا ،  «ال حمالاراً »واميال  كىمالة  « مالاً حيواناً ناطماً ، ال نا»وكتب ادلط :  «إنساناً »

ككون المبيه حيواناً ناطمالاً ، ال »ومن  نا وقه االلتبا  وأُ بت  العبارة في اعر النسخ  ك ا : 

 .«ن»و  «ف»، كما في  «نا ماً حماراً 

 .«ألجل التنظيف»ز ادة :  «ش»( في 3)
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لالن »:  (1) السالال لىيطاالن لتبالة لالن ال ضالا روا ة لبد المىالك  الثال: :

ال جالالل ااتالالا  منالالط طعامالالاً أو متالالالاً لىالالم أن لالاليإ منالالط لىالالّي وضالاليعة ،  الالل 

والظالا   أّن المال اد الح مالة  (3) «قالال : ال  نبغالي ؟(2)ما حدّ ذلك  ؟ ستميم ذلك

؛ إذ ماله صالّحة العمالد ال وجالط لك ا الة الوفالاء  (4)ال الك ا ة كما فالي المختىالف 

 االولد.

:  السالالال لىيطقالال : قىالال  ألاالالي لبالالد هللا »روا الة الحسالالين االالن المنالال ر : و

ال جل  جيذني فييىب منّي العينة ، ف شت   المتا  من أجىط ،  ّم أايعالط إ ّالا  ، 

فمالال : إذا كالان  الو االخيالار إن شالاء االا  وإن شالاء لالم  ؟ ّم أشت  ط منط مكالاني

تشالت  فالال االال   ،   باله ، وكنال  أنال  االخيالالار إن شالذ  اشالت    وإن شالذ  لالالم

فمى  : إّن أ ل المسجد  المون أّن   ا فاسدٌ ، و مولون : إنّط إن جاء االط اعالد 

فالإّن مفهومالالط  بالالوت  (5) «أشاله آ صالالّح ، قالال : إنّمالالا  ال ا تمالالد ٌم وتال خيٌ  ال االال  

البالال   إذا لالالم  كونالالا أو أحالالد ما مختالالاراً فالالي تالال   المعامىالالة الثانيالالة ، ولالالد  

حمّالق ااشالت اط فعىهالا فالي ضالمن العمالد األّول ، وإالّ االختيار في ت كها إنّمالا  ت

 لىيها ، فيصي  الحاصل : أنّط (6)فال  ُىا  لط 
__________________ 

سالال ل  أاالالا الحسالالن موسالالم »أ ضالالاً ، والموجالالود فالالي التهالال  ب والوسالالائل :  «ق»( كالال ا فالالي 1)

 .«السال لىيط

، وفالالي التهالال  ب  «؟ذلالالكومالالا حالالدّ  ؟وكيالالف  الال ا ؟ الالل  سالالتميم  الال ا»:  «ش»( العبالالارة فالالي 2)

 .«؟وكيف  ستميم وجط ذلك ؟ ل  ستميم   ا»والوسائل : 

 من أاواب أحكا  العمود. 35، الباب  409:  12( الوسائل 3)

 .311:  5( المختىف 4)

 .4من أاواب أحكا  العمود ، الحد    5، الباب  370:  12( الوسائل 5)

 .«ش»في  «لط»( لم ت د 6)

  االسالالالالالالالالتدالل  3
 اال وا ات
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عط منط أو  شت  ط منط لم  صّح البياله األّول فكال ا الثالاني إذا االط اش ط أن  بي

 ، أو لم  صّح الثاني ألجل فساد األّول ، إذ ال مفسد لط  ي  .

سال لتط لالن رجاللآ »قالال :  السالال لىيطوروا ة لىّي ان جعفال  لالن أخيالط 

قالال : إذا لالم  ؟ حلّ أاا   وااً اعش ة درا م إلم أجلآ ،  م اشت ا  اخمسةآ نمداً ، 

 وداللتها أوضح من االولم. (1) «طا ورضيا فال ا   شت 

فالالي الك ا الالة ، وال  «ال  نبغالالي»والجالالواب أّمالالا لالالن االولالالم : فبظهالالور 

أّن البياله صالحيٌح  يال  مكال و آ  (2)مانه من ك ا الة البياله لىالم  ال ا النحالو ، ال 

 والوفاء االش ط مك و ٌ.

 وأّما لن ال وا تين :

ام  نالة حكا الة فتالالوى أ الل المسالالجد  (3) : اال ّن الظالالا   مالن ال وا الالة فال ّوالً 

في ال وا ة االولم  الو رجالو  البال   فالي  السال لىيطلىم خالف قول اإلما  

المفهو  إلم الش اء ، وال  نحصال  وجالط فسالاد  فالي فسالاد البياله ؛ الحتمالال أن 

األّول ،   كون من جهة لد  االختيار فيط الناشئ لن التاامط في خالارج العمالد

فإّن الع ف ال  فّ قون في إلالاا  المشال وط لىيالط االوفالاء االشال ط االين وقالو  

الش ط في متن العمد أو في الخارج ، فإذا التالا  االط أحالد ما فالي خالارج العمالد 

 األّول كان وقولط لىاومط لىيط ل فاً ، فيمه ال لن رضاً منط فيفسد.

 المش وط فيط ايعطو انياً : ا ّن  ا ة مدلول ال وا ة فساد البيه 
__________________ 

 .6من أاواب أحكا  العمود ، الحد    5، الباب  371:  12( الوسائل 1)

 .«من»:  «ال»ادل  «ش»( في 2)

 .«ال وا تين»:  «ش»( في 3)

الجالالالالالالالالالالواب لالالالالالالالالالالن 
االسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتدالل 

 اال وا ات



 6كتاب المكاسب / ج   ................................................................................  98

لىيالط  انيالاً ، و الو مّمالا ال خالالالف فيالط حتاّلم مّمالن قالالال اعالد  فسالاد العمالد افسالالاد 

ال  تعدّى منط إلم  يال   ، فىعالّل الالبيالن فيالط ف (1)ش طط كالشيخ في المبسوط 

، أو لعالالد  قصالالد البيالاله كمالالا ذكالال   الشالالهيد  (2)لىالالاو  الالالدور كمالالا ذكالال   العالّمالالة 

 ، أو لغي  ذلك. (3) س  قد 

ال التحميق : أّن مس لة اشت اط ايه المبيه خارجالةٌ لّمالا نحالن فيالط ؛ ألّن 

نفسط ليإ مخالفاً لىكتالاب الفساد ليإ ألجل كون نفإ الش ط فاسداً ، ألنّط في 

والسنّة ، وال منافياً لممتضم العمد ، ال الفساد في أصل البيه ألجل نفالإ  ال ا 

االشالالت اط فيالالط ال لفسالالاد مالالا اشالالت ط. وقالالد أشالال نا إلالالم ذلالالك فالالي أّول المسالال لة ؛ 

 أحدٌ في مس لتنا    . (4)ولعىّط لما ذك نا لم  ستند إليهما 

ومالالات فالالي  الال   المسالال لة مالالا والحاصالالل : أنّالالي لالالم أجالالد لتخصالالي  العم

 اط النفإ. (5) يمذن 

 و دّل لىم الصّحة أ ضاً جمىةٌ من األخبار :

منها : مالا لالن المشالا خ الثال الة فالي الصالحيح لالن الحىبالي لالن الصالادق 

أنّالالالط ذكالالال  أّن ا  الالال ة كانالالال  لنالالالد زوجآ لهالالالا و الالالي ممىوكالالالةٌ ، »:  السالالالال لىيط

فمالال :  وسالىمو لطلىيطهللاصىم لتمتهالا ، فخيّ  الا رسالول هللا فاشت تها لائشة ف

 إن شاءت قعدت لند زوجها وإن شاءت فارقتط ، وكان مواليها ال  ن
__________________ 

 .149:  2( المبسوط 1)

 .490:  1( الت ك ة 2)

 .216:  3( الدرو  3)

 .«إليها»:  «ش»( في 4)

 .«تيمذن»( ك ا ، واألنسب : 5)

مالالالالالالالا  الالالالالالالدّل لىالالالالالالالم 
الصالالالالالالالالالالالّحة مالالالالالالالالالالالن 

 االخبار
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:  وسالىمو لطلىيطهللاصىمو ا اشت طوا لىم لائشة أّن لهالم والء الا ، فمالال اال

 .(1) «الوالء لمن ألتق

وحمىها لىم الشال ط الخالارج لالن العمالد مخالالٌف لتعىيالل فسالاد  فالي  ال   

 ال وا ة إشارةً وفي  ي  ا ص احةً اكونط مخالفاً لىكتاب والسنّة.

 فاإلنصاف : أّن ال وا ة في  ا ة الظهور.

 ها : م سىة جميل وصحيحة الحىبي :ومن

فالالالي ال جالالالل  شالالالت   الجار الالالة »:  السالالالال لىيهمااألُولالالالم لالالالن أحالالالد ما 

و شت ط أل ىها أن ال  بياله وال  هالب وال  الورث ، قالال :  فالي اال لك إذا شال ط 

 .(2) «لهم ، إالّ المي اث

فإّن الحكم اوجوب الوفاء ااألّولين دون الثال  ماله اشالت اط الجمياله فالي 

 كون إالّ مه لد  فساد العمد افساد ش طط. ولالو قىنالا اممالالة المشالهور العمد ال 

: من فساد اشت اط لد  البيه والهبة حتم أنّط حكي لن كاشف ال مالوز : أنالي 

كالان األمال  االوفالاء محمالوالً لىالم االسالتحباب  (3)لالم أجالد لالامالً اهال   ال وا الة 

ّن المىك فيالط قهال   و تّم الميىوب أ ضاً ، و كون استثناء اشت اط اإلرث ؛ أل

 لىوارث ، ال معنم الستحباب وفاء
__________________ 

:  7، والتهالال  ب  3497، الحالالد    134:  3، الحالالد   األّول ، والفميالالط  486:  5( الكالالافي 1)

مالالن أاالالواب نكالالاح العبيالالالد  52، البالالالاب  559:  14، وراجالاله الوسالالائل  1396، الحالالد    341

 .2من كتاب العتق ، الحد    37، الباب  40:  16و ،  2واإلماء ، الحد   

 .3من أاواب المهور ، الحد    40، الباب  49:  15( الوسائل 2)

 .475:  1( كشف ال موز 3)
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المشالالت   االالط. مالاله أّن تحمّالالق اإلجمالالا  لىالالم ايالالالن شالال ط لالالد  البيالاله والهبالالة 

 ممنو ٌ ، كما ال  خفم.

فالالي اإلمالالاء ، ال  لالالن الشالال ط»:  السالالال لىيطوالثانيالالة لالالن أاالالي لبالالد هللا 

قالالال :  جالالوز ذلالالك  يالال  الميالال اث ، فإنّهالالا تالالورث ، وكالالّل  ؟وال تو الالب (1)تبالالا  

فإنّهالالا »:  السالالال لىيطفالالإّن قولالالط  (2) «الخبالال  .. شال طآ خالالالف كتالالاب هللا فهالالو َردأ 

 دّل لىم اماء البيه ال   شال ط فيالط أن ال تالورث لىالم الصالّحة ، االل  «تورث

كالّل شال طآ خالالف كتالاب هللا لالّا وجالل »:  مكن أن  ستفاد مالن قولالط اعالد ذلالك 

: أّن جمياله مالا ورد فالي ايالالن الشال وط المخالفالة    أ  ال  عمل االط «فهو ردأ 

لكتالاب هللا جالّل ذكالال    ال اد اهالالا لالد  العمالالل االشال ط ، ال ايالالالن أصالل البيالاله. 

 .(3)و ص ّد  ما ورد في ايالن الش وط الفاسدة في ضمن لمد النكاح 

: اال ّن صالّحة الشال ط فال  ٌ لىالم صالّحة البياله ، وقد  ستدّل لىم الصّحة 

فىو كان الحكم اصّحة البيه موقوفاً لىم صّحة الش ط لا  الدور. وفيالط مالا ال 

  خفم.

واإلنصالالاف : أّن المسالال لة فالالي  ا الالة اإلشالالكال ؛ ولالال ا توقّالالف فيهالالا اعالالٌر 

 .(4) س  قد تبعاً لىمحمّق 
__________________ 

 .«وال تورث»ز ادة :  «ش»( في 1)

 من أاواب ايه الحيوان ، الحد   األّول. 15، الباب  43:  13( الوسائل 2)

 .94و  24 23( راجه تفصيل ذلك في الصفحة 3)

، ولالالم  حكالالم  «قيالالل :  صالالّح البيالاله و بيالالل الشالال ط»، حيالال  قالالال :  34:  2( راجالاله الشالال ائه 4)

، حيال  نمالالل المالولين ولالالم  (407 406:  2)ءآ ، و ظهال  مالالن ااالن فهالالد فالي المهال ّب البالالار  اشالي

 أ ضاً. 518:  1ءآ ، و و الظا   من إ ضاح الفوائد  حكم اشي

المسالالالالالالالالالالال لة فالالالالالالالالالالالي 
  ا ة االشكال
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 ّم لىم تمد   صّحة العمد ، ففالي  بالوت الخيالار لىمشال وط لالط ماله جهىالط 

فالإّن افساد الش ط وجطٌ ؛ من حي  كونالط فالي حكالم تخىّالف الشال ط الصالحيح ، 

المانه الش لي كالعمىي ، فيالدّل لىيالط مالا  الدّل لىالم خيالار تخىّالف الشال ط. وال 

ف ق في الجهل المعتب  في الخيار اين كونالط االموضالو  أو االالحكم الشال لي 

 ؛ ول ا  ُع ر الجا ل اثبوت الخيار أو افور ّتط.

ولكن  شكل : ا ّن العمدة في خيالار تخىّالف الشال ط  الو اإلجمالا  ، وأدلّالة 

ض ر قد تمدّ   يال  مال ةآ أنّهالا ال تصالىح لت ساليإ الحكالم الشال لي إذا لالم نفي ال

 عتضالالد اعمالالل جمالالالةآ ؛ ألّن المعىالالو  إجمالالاالً أنّالالط لالالو لمالالل اعمومهالالا لالالا  منالالط 

ت سيإ فمطآ جد الدآ خصوصالاً إذا جعىنالا الجهالل االالحكم الشال لي لال راً ، فالُ ب  

 الصالّحة ض رآ  ت تّب لىم المعامالت من أجل الجهالل ا حكامهالا ، خصوصالاً 

والفسالالاد ، فالالإّن ضالال ورة الشالال   قاضالاليةٌ فالالي أ ىالالب المالالوارد االال ّن الضالال ر 

المت تاّلب لىالم فسالالاد معامىالةآ مالاله الجهالل االالط ال  تالدار  ، مالاله أّن ممتضالم تىالالك 

األدلّة نفي الض ر الغي  الناشئ لن تمصي  المتضّ ر في دفعط ، سالواء كالان 

في اعر الممامالات لىالم الجهل متعىّماً االموضو  أ  االحكم ، وإن قا  الدليل 

 التسو ة اين الماص  والممّص .

فالالاألقوى فالالي الممالالا  لالالد  الخيالالار وإن كالالان  سالالبق خالفالالط فالالي االالواد  

 .(1)األنظار 
__________________ 

 .«ااد  األنظار»:  «ش»( في 1)

 الالالالالالالالالالالل الشالالالالالالالالالالال ط 
الفاسالالالالالالالالد  وجالالالالالالالالالب 
الخيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالار 

 لىمش وط لط؟

األقالالالالالالالالالالوى لالالالالالالالالالالد  
 الخيار
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 الثا ي

وط لالالط الشالال ط الفاسالالد لىالالم المالالول اإفسالالاد  ، لالالم  صالالّح لالالو أسالالمط المشالال 

 ا لك العمد ؛ النعماد  اينهما لىم الفساد ، فال  نفه إسماط المفسد.

و حتمل الصّحة اناًء لىم أّن الت اضي إنّما حصالل لىالم العمالد المجالّ د 

 لن الش ط ، فيكون كت اضيهما لىيط حال العمد.

لىيط العمد أو لحق العمد السالااق ،  وفيط : أّن الت اضي إنّما  نفه إذا وقه

كما في ايه المكَ   والفضولي ، أّما إذا ط أ ال ضالا لىالم  يال  مالا وقاله لىيالط 

 العمد فال  نفه ؛ ألّن متعىّق ال ضا لم  ُعمد لىيط ومتعىّق العمد لم  ُ ض اط.

و ظه  من اعر مواضه الت ك ة الت دّد في الفساد اعد إسالماط الشال ط 

العمل المش وط لىم البائه أن  كون محى الً ، فىالو اشالت ى ، قال :  شت ط في 

نَب لىم ش ط أن  عص   البائه خم اً لم  صّح الش ط والبيه لىم إشالكالآ  العِّ

،  نش  من جواز إسالماط المشالت   الشال ط لالن البالائه وال ضالا االط خاليالاً لنالط 

 و و المانه من صّحة البيه ، ومن اقت ان البيه االمبيل.

 ل  ُثم  اقت ان مثل   ا الش ط ايالن البيه من أصىطواالجمىة ، فه

لالالالالالالالالالالالالالالو أسالالالالالالالالالالالالالالمط 
المشالالالالالالالالالال وط لالالالالالالالالالالط 
الشالالالالالالالال ط الفاسالالالالالالالالد 
لىالالالالالالالالالالالم المالالالالالالالالالالالالول 

 اإفساد 
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احي  لو رضالي صالاحبط اإسالماطط ال   جاله البياله صالحيحاً ، أو إ مالاف البياله 

 ، انتهم. (1)نظٌ   ؟ادونط فإن لم   ض ادونط ايل وإالّ صحّ 

 وال  ُع ف وجطٌ لما ذك   من احتمال اإل ماف.
__________________ 

 .490:  1( الت ك ة 1)
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 (1) [الثال:]

لو ذك  الش ط الفاسد قبل العمد لفظالاً ولالم  ال ك  فالي العمالد ، فهالل  بيالل 

وجهالالان ، االالل قالالوالن  ؟انالالاًء لىالالم أّن الشالال ط الفاسالالد مفسالالدٌ أ  ال العمالالد االال لك

 مبنيّان لىم ت  ي  الش ط قبل العمد.

فالالإن قىنالالا : ا نّالالط ال حكالالم لالالط كمالالا  الالو ظالالا   المشالالهور ، وقالالد تمالالدّ  فالالي 

و ظه  من المسالك  نا قوٌل  الال  ، قالال فالي  .(2)د ، وإالّ فسد الش وط لم  فس

مس لة اشت اط ايه المبياله مالن البالائه : المال اد ااشالت اط ذلالك شال طط فالي مالتن 

العمالد ، فىالو كالان فالي أنفسالهما ذلالك ولالالم  شالت طا  لالم  ضالّ . ولالو شال طا  قبالالل 

 أ   لالط ، وإالّ العمد لفظاً ، فإن كانا  عىمان ا ّن الش ط المتمدّ  ال حكم لط ، فال

اتّجط ايالن العمد كما لالو ذكال ا  فالي متنالط ؛ ألنّهمالا لالم  مالدما إالّ لىالم الشال ط 

 ، انتهم. (3)ولم  تّم لهما ، فيبيل العمد 

لالو »وفي ااب الم ااحالة اعالد ذكال  المحمّالق فالي المسال لة المال كورة : أنّالط 

 كان
__________________ 

 .«ق»( مكانط اياض في 1)

 .«أفسد»:  «ش»( في 2)

 .224:  3( المسالك 3)
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قالال فالي المسالالك : أ  لالم  شالت طا  «من قصد ما ذلك ولم  شت طا  لفظاً ك  

في نفإ العمد فال لب ة اش طط قبىط. نعم ، لو توّ م لاو  ذلك أو نسالي ذكال   

 ، انتهم. (1)فيط مه ذك   قبىط ، اتّجط الفساد 

 نط امولط :وجواااً ل س  قد  م حكم الت اضاً لىم المحمّق 

قيل لىيالط : إّن مخالفالة المصالد لِّى فال  تمتضالي ايالالن العمالد ؛ ألّن العمالود 

تتبالاله المصالالود ، فكيالالف  صالالّح العمالالد مالاله مخالفالالة الىفالال  لىمصالالد. وأُجيالالب : االال ّن 

المصد وإن كان معتب اً في الصّحة فال  عتبال  فالي الالبيالن ، لتوقّالف الالبيالن 

جالالد فالالي الفالال ض.  الالّم قالالال لىالالم الىفالال  والمصالالد ، وكالال لك الصالالّحة ، ولالالم  و

: وفيط منٌه ظالا   ، فالإّن التبار مالا معالاً فالي الصالّحة  متضالي كالون  س  قد 

 (2)تخىّالالف أحالالد ما كافيالالاً فالالي الالالبيالن ، و  شالالد إليالالط لبالالارة السالالا ي والنالالائم 

خاّصالةً ، وإالّ فالالىف  ]والمكَ   ، فإّن المتخىّالف الموجالب لىالبيالن  الو المصالد 

 [.(3)موجودٌ 

البيالاله  [(4)إلالالم ]   نبغالالي فهمالالط أنّالالط ال االالدّ مالالن قصالالد ما  الالّم قالالال : والالال 

المت تاّلالب لىيالالط أ الال  المىالالك لىمشالالت   لىالالم وجالالطآ ال  ىامالالط ردّ  ، وإنّمالالا  فتمالال  

قصد ما ل دّ  اعد ذلك اي  ق االختيار ، نظال اً إلالم و الوق البالائه االمشالت   

 (5)م أنّالالط ال  متنالاله مالالن ردّ  إليالالط اعمالالدآ جد الالدآ امحالالر اختيالالار  وم ّوتالالط ، انتهالال

 كالمط.

 أقول : إذا أوقعا العمد المجّ د لىم النحو ال    وقعانط ممت ناً 
__________________ 

 .308:  3( المسالك 1)

 .«الغالط»والمصدر :  «ش»( في 2)

 .«ق»( لم   دا في 3)

 .«ق»( لم   دا في 4)

 .309 308:  3( المسالك 5)
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ىالم الشال ط وااللتالاا  االط إالّ االش ط وفُ ض لد  التفاوت اينهما فالي البنالاء ل

االالالتىفّ  االشالال ط ولدمالالط ، فالالإن قىنالالا اعالالد  التبالالار الالالتىفّ  فالالي تالال  ي  الشالال ط 

الصحيح والفاسد ، فال وجط لىفال ق االين مالن  عىالم فسالاد الشال ط و يال   ، فالإّن 

العالالالم االفسالالاد ال  منعالالط لىمالالط لالالن اإلقالالدا  لىالالم العمالالد مميّالالداً االالااللتاا  امالالا 

إقدامط كإقدا  من  عتمالد الصالّحة ، كمالا ال فال ق فالي  اشت طط خارج العمد ، ال

 إ ما  العمد الفاسد اين من  عىم فساد  ولد  ت تّب أ  آ ش لّيآ لىيط ، و ي  .

واالجمىة ، فاإلقدا  لىم العمد مميّداً أمالٌ  ل فاليأ  صالدر مالن المتعاقالد ن 

 وإن لىما افساد الش ط.

نسيان أصالل الشال ط وأّما حكم صورة نسيان ذك  الش ط : فإن كان مه 

كما  و الغالب فالظا   الصّحة ؛ لعد  اإلقدا  لىم العمد مميّالداً ،  ا الة األمال  

أنّالالط كالالان لازمالالاً لىالالم ذلالالك لكالالن  فالالل لنالالط. نعالالم ، لالالو اتّفالالق إ مالالا  العمالالد مالاله 

االلتفات إلم الش ط  ّم ط أ لىيط النسيان في محالّل ذكال  الشال ط كالان كتالار  

 اطذهما السااق.ذك  الش ط لمداً تعو الً لىم تو
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 (1) [الرابع]

 لالالو كالالان فسالالاد الشالال ط ألجالالل لالالد  تعىّالالق  الال ضآ معتالالدّآ االالط لنالالد العمالالالء

فظا   كال  جمالةآ من المائىين اإفساد الشال ط الفاسالد كونالط لغالواً  يال  مفسالدآ 

 لىعمد.

ال   ض فيالط لىعمالالء وال قال في الت ك ة في ااب العيب : لو ش ط ما 

وقالد صالّ ح فالي مواضاله أُخال   .(2) ا د اط الماليّة ، فإنّط لغٌو ال  وجب الخيالار 

 .(3)في ااب الش وط اصّحة العمد ولغو ة الش ط 

وقد صّ ح الشهيد اعد   بوت الخيار إذا اشت ط كالون العبالد كالاف اً فبالان 

 وم جعط إلم لغو ّة االشت اط. .(4)مسىماً 
__________________ 

 .«ق»( لم   د في 1)

 .524:  1( الت ك ة 2)

فيمالا لالو االا  مكاليالً أو موزونالاً أو مال رولاً اشال ط أن »، وفيهالا :  494:  1( راجه الت ك ة 3)

:  2، والجالاء  495، والصالفحة  « مال امكيال معين إلم أن قال : صّح البيه لكالن  ىغالو الشال ط

12. 

 .215:  3( الدرو  4)

لالالالالالالالو كالالالالالالالان فسالالالالالالالاد 
الشالالالالالالالالال ط ألجالالالالالالالالالل 
لالالالالالالالالالالالالالد  تعىّالالالالالالالالالالالالالق 

   ضآ معتدّآ اط
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، كاشالالت اط الالالوزن  (1)سالالىم لغو ّالالة اعالالر الشالال وط وقالالد ذكالال وا فالالي ال

 امياانآ معيّن.

ولعّل وجط لد  قدح  ال   الشال وط : أّن الوفالاء اهالا لّمالا لالم  جالب شال لاً 

ولم  كن في تخىّفها أو تع ّر ا خياٌر خ ج  لن قااىيّة تمييد العمالد اهالا ؛ لعالد  

 لدّ ا كالجاء من أحد العوضين.

تمييالالد العمالالد اهالالا فالالي نظالال  المتعاقالالد ن ، و شالالكل : االال ّن لغو ّتهالالا ال تنالالافي 

فالالز  إّما ايالن العمد وإّما وجوب الوفالاء ، كمالا إذا جعالل اعالر الالثمن مّمالا 

 ال  ُعدّ ماالً في الع ف.
__________________ 

 454 453:  4، وراجاله مفتالاح الك امالة  253:  3، والالدرو   556:  1( كما في الت ك ة 1)

 .20، وتمدّ  في الصفحة 
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 (1)ي أحِام الخيار ف

الخيار موروٌث ا نوالط اال خالالفآ االين األصالحاب ، كمالا فالي ال  الاض 
 .(3)وظا   الحدائق  (2)

وفالي التال ك ة : إّن الخيالالار لنالدنا مالوروٌث ؛ ألنّالالط مالن الحمالوق كالشالالفعة 

 .(4)والمصام في جميه أنوالط ، واط قال الشافعي إالّ في خيار المجىإ 

وادّلالالم فالالي الغنيالالة : اإلجمالالا  لىالالم إرث خيالالار  المجىالالإ والشالال ط. 

وتبعالط  .(5): ا نّط حٌق لىميّال  ، فيالورث لظالا   المال  ن    واستدّل لىيط مه ذلك

 ما ت  »، وز د لىيط االستدالل االنبو  :  (6)اعر من ت ّخ  لنط 
__________________ 

 .«الكال  في أحكا  الخيار»:  «ش»ي ( ف1)

 .202:  8( ال  اض 2)

 .70:  19( الحدائق 3)

 .536:  1( الت ك ة 4)

 .221( الغنية : 5)

، حيالال  قالالال :  249:  2( الظالالا   وهللا العالالالم أّن المالال اد االالط  الالو ااالالن إدر الالإ فالالي السالال ائ  6)

 .«خيار المجىإ والش ط ، موروث لندنا»

الخيالالالالالالار مالالالالالالوروث 
 ا نوالط

سالالالالالالتدالل لىيالالالالالالط اال
امالالالالالالالالالالا ورد فالالالالالالالالالالي 
إرث مالالالالالالالالالا تالالالالالالالالال   

 الميّ 
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 .(1) «الميّ  من حّقآ فىوار ط

أقول : االستدالل لىم   ا الحكم االكتاب والسنّة الوارد ن فالي إرث مالا 

 ت   الميّ   توقّف لىم  بوت أم  ن :

لعمالالالد  (2)أحالالالد ما : كالالالون الخيالالالار حمّالالالا ال حكمالالالاً شالالال ليّاً ، كاإلجالالالازة 

و  فالالي الهبالالة وسالالائ  العمالالود الجالالائاة ، فالالإّن الحكالالم الفضالالولي ، وجالالواز ال جالال

الش لي مّما ال  ورث ، وك ا مالا تال دّد اينهمالا ، لألصالل. ولاليإ فالي األخبالار 

ما  دّل لىم ذلك ، لدا ما دّل لىم انتفاء الخيار االتصالّ ف معىّالالً ا نّالط رضالاً 
والتمّسالالالك ااإلجمالالالا  لىالالالم سالالالموطط  .(4)، كمالالالا تمالالالدّ  فالالالي خيالالالار الحيالالالوان  (3)

إلسماط فيكشف لن كونط حمّا ال حكمالاً ، مسالتغنم لنالط اميالا  اإلجمالا  لىالم اا

 نفإ الحكم.

الثاني : كونط حمّا قااالً لالنتمال ليصالدق أنّالط مّمالا ت كالط الميّال  ، اال ن ال 

 كون وجود الشخ  وحياتط ممّوماً لط ، وإالّ فمثالل حالّق الجىالو  فالي السالوق 

وحّق التولية والنظارة  يال  قاااللآ  (5)حّق الخيار المجعول لألجنبّي والمسجد و

لالنتمالالال ، فالالال  الالورث. وإ بالالات  الال ا األمالال  اغيالال  اإلجمالالا  أ ضالالاً مشالالالكٌل ، 

 والتمّسك في ذلك ااستصحاب اماء الحّق ولد  انميالط اموت
__________________ 

:  12فمهالالاء فالالي كتالالبهم مثالالل المسالالالك ( لالالم نعثالال  لىيالالط فالالي المجالالاميه الحد ثيّالالة ، نعالالم أورد  ال1)

 .202:  2، وال  اض  341

 .«كإجازة العمد الفضولي»:  «ش»( في 2)

 من أاواب الخيار ، الحد   األّول. 4، الباب  351:  12( الوسائل 3)

 وما اعد ا. 97( راجه الجاء الخامإ : 4)

 .«ش»في  «وحّق الخيار المجعول لألجنبي»( لم ت د 5)

االسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتدالل 
المالالالالالال كور  توقّالالالالالالف 

 لىم أم  ن :
  كالالالالون الخيالالالالار  1

 ً  حمّاً ال حكما

  كونالالالالالالط حمّالالالالالالاً  2
 قااالً لالنتمال
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 ل ؛ لعد  إح از الموضو  ؛ ألّن الحّق ال  تمّو  إالّ االمستحّق.ذ  الحّق أشك

وكيف كان ، ففي اإلجمالا  المنعمالد لىالم نفالإ الحكالم كفا الةٌ إن شالاء هللا 

 تعالم.

امالالي الكالالال  : فالالي أّن إرث الخيالالار لالاليإ تااعالالاً إلرث المالالال فعالالالً ، فىالالو 

  كتط لم  منه انتمال الخيار إلم الوارث.ف ض استغ اق د ن الميّ  لت

ولالالو كالالان الالالوارث ممنولالالاً لنمصالالانآ فيالالط كال قّيالالة أو المتالالل لىمالالورث أو 

الكف  فال إشالكال فالي لالد  اإلرث ؛ ألّن الموجالب لح مانالط مالن المالال موجالٌب 

 لح مانط من سائ  الحموق.

ش لّيآ كالاوجالة  يال  ذات الولالد ، أو  ولو كان ح مانط من المال لتعبّدآ 

ميىماً االنسبة إلم العمار ، و ي  األكب  مالن األوالد االنسالبة إلالم الحبالوة ففالي 

ح مانالالط مالالن الخيالالار المتعىّالالق االال لك المالالال ميىمالالاً ، أو لالالد  ح مانالالط كالال لك ، 

 وجو ٌ ، ال أقوال :

ط منالتمالً إلالم الميّال  أو  الثها : التفصيل اين كون مالا  حال   الالوارث لنال

، وفّسال  االط  (1)لنط ، في ث فالي األّول ، صالّ ح االط فخال  الالد ن فالي اإل ضالاح 

 .(3)وشيخنا الشهيد في الحواشي  (2)لبارة والد  ، كالسيّد العميد 

ورااعها : لد  الجواز في تىك الصورة واإلشالكال فالي  ي  الا ، صالّ ح 

 .(4)اط في جامه المماصد 
__________________ 

 .487:  1( إ ضاح الفوائد 1)

 .451:  1( كنا الفوائد 2)

 .590:  4( ال توجد لد نا ، وحكا  لنها السيّد العامىي في مفتاح الك امة 3)

 .306:  4( جامه المماصد 4)

إرث الخيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالار 
لالالالالاليإ تااعالالالالالاً الرث 

 المال

لالالالالو كالالالالان ح مالالالالالان 
الالالالالالالالالالوارث لتعبّالالالالالالالالالدآ 

 ش لي

االقالالالالالالالالالالالوال فالالالالالالالالالالالي 
 المس لة
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ولالالم أجالالد مالالن جالالا  اعالالد  اإلرث ميىمالالاً ، وإن أمكالالن توجيهالالط : االال ّن مالالا 

  فالفسالخ ال معنالم لالط ؛ ألنّالط  ح   منط   ا الوارث إن كان قد انتمل لن الميّ

ٌء مالن المالثمن. واعبالارةآ اخال ى ال  نتمل إليط اإزاء ما  نتمل لنط من الثمن شالي

: الخيار لالقةٌ لصاحبط فيما انتمل لنط توجب سىينتط لىيط ، وال لالقالة  نالا 

وال سىينة. وإن كان قد انتمل إلم الميّ  فهو لباقي الور الة ، وال سالىينة لهال ا 

والخيالار حالقأ فيمالا انتمالل لنالط اعالد إحال از تسالىّيط لىالم مالا وصالل المح و  ، 

 اإزائط.

المىالك  (1)ولكن  ال دّ ذلالك امالا فالي اإل ضالاح : مالن أّن الخيالار ال  متضالي 

فعمومالالات اإلرث االنسالالبة إلالالم الخيالالار لالالم  خالال ج لنهالالا  (2)كخيالالار األجنبالالي 

 الاوجة وإن خ ج  لنها االنسبة إلم المال.

لالالاليإ تااعالالاً لىمىكيّالالالة ؛ ولالال ا قالالالّوى اعالالالر والحاصالالل : أّن حالالالق الخيالالار 

  بوت الخيار في الصورتين. (3)المعاص  ن 

و ضعّفط : أّن حّق الخيار لىمةٌ فالي المىالك المنتمالل إلالم الغيال  مالن حيال  

مالن  الو منصالوٌب مالن قبىالط ، كمالا فالي  (4)التسىّط لىالم اسالت داد  إلالم نفسالط أو 

ط أو لمالن نصالب لنالط. األجنبي. واعبالارةآ اخال ى : مىالٌك لتمىّالك المعالّوض لنفسال

و    العالقة ال تنتمل من الميّ  إالّ إلم وارثآ  كون كالميّال  فالي كونالط مالكالاً 

 ألنت  مىك ، فإذا فُ ض أّن الميّ  اا  أرضاً اثمنآ ، فالعالقة
__________________ 

 .«ال  توقّف لىم المىك»والمصدر :  «ش»( في 1)

 .487:  1( إ ضاح الفوائد 2)

 .77:  23الجوا   ، انظ  الجوا    ( و و صاحب3)

 .«إلم»ز ادة :  «ش»( في 4)
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الم كورة إنّما  ي لسائ  الور ة دون الاوجة ؛ ألنّها االخيار ال ت دّ شيذاً مالن 

األرض إلم نفسها وال إلم  خال   الي مالن قِّبَىالط لتكالون كالاألجنبي المجعالول لالط 

 الخيار.

الالالثمن المالالدفو  إلالالم نعالم ، لالالو كالالان الميّال  قالالد انتمىالال  إليالالط األرض كالان 

البالالائه متالالالاالً فالالي مىكالالط ، فيكالالون فالالي معالال ض االنتمالالال إلالالم جميالاله الور الالة 

 ومنهم الاوجة ، فهي أ ضاً مالكةٌ لتمىّك حّصتها من الثمن.

: مالن أّن الخيالار حالقأ فيمالا انتمالل لنالط اعالد  (1)لكن فيط : ما ذك نالا سالااماً 

جالامه المماصالد اىالاو  إح از التسىّط لىم ما وصل اإزائالط ، ولبّال  لنالط فالي 

 .(2)تسىّط الاوجة لىم مال الغي  

وحاصالىط : أّن الميّالال  إنّمالا كالالان لالط الخيالالار والعىمالة فيمالالا انتمالل لنالالط مالالن 

حي  تسىّيط لىم ردّ ما في  د  لتمىّالك مالا انتمالل لنالط اإزائالط ، فالال تنتمالل  ال   

العالقالالة إالّ إلالالم مالالن  الالو كالال لك مالالن ور تالالط كمالالا مالالّ  نظيالال   فالالي لكالالإ  الال   

فالي مسال لة  بالوت خيالار المجىالإ  (3)ة وليس  الاوجة ك لك. وقالد تمالدّ  الصور

لىوكيل : أّن أدلّالة الخيالار مسالوقةٌ لبيالان تسالىّط ذ  الخيالار لىالم صالاحبط ، مالن 

جهة تسىّيط لىم تمىّك ما في  د  ، فال  ثب  اها تسىّط الوكيل لىالم مالا وصالل 

 إليط لموّكىط ، وما نحن فيط ك لك.

االالائه األرض لىالالثمن لّمالالا كالالان متالالالاالً وفالالي و مكالالن دفعالالط : االال ّن مىالالك 

 مع ض االنتمال إلم جميه الور ة ، اقتضم اماء   ا التالال اعد موت
__________________ 

 ( في الصفحة المتمدّمة.1)

 .307 306:  4( جامه المماصد 2)

 .32و  29( راجه الجاء الخامإ : 3)
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طٌ لىالالم نفالالإ األرض. ذ  الخيالالار  بالالوت حالالّقآ لىاوجالالة وإن لالالم  كالالن لهالالا تسالالىّ 

والف ق اين ما نحن فيط واين ما تمدّ  فالي الوكيالل : أّن الخيالار  نالا  وتالالال 

مىالالك اليالال ف اآلخالال  وكونالالط فالالي معالال ض االنتمالالال إلالالم موّكالالل الوكيالالل كالالان 

متوقّفاً لىم تسىّط الوكيل لىم ما في  د  ، وتالالال مىالك اليال ف اآلخال   نالا 

ٌ  لىم كّل حالآ ولو لم نمل اثبالوت وكونط في مع ض االنتمال إلم الور ة  اا

الخيالالالار لىاوجالالالة ، فالالالإّن االالالاقي الور الالالة لالالالو ردّوا األرض واسالالالت دّوا الالالالثمن 

شاركتهم الاوجة فيط ، فحّق الاوجة في الثمن المنتمل إلم البائه  ااالٌ  ، فىهالا 

 استيفاؤ  االفسخ.

االثمنآ معاليّنآ  ّم إّن ما ذُك  واردٌ لىم فسخ ااقي الور ة لألرض المبيعالة 

تشالت   فيالالط الاوجالالة ، إالّ أن  ىتالالا  لالالد  تسالىّيهم لىالالم الفسالالخ إالّ فالالي ممالالدار 

حّصتهم من الثمن ، فيىا  تبعالير الصالفمة ، فمالا اختالار  فالي اإل ضالاح : مالن 

 التفصيل مفّسِّ اً اط لبارة والد  في الموالد ال  خىو لن قّوة.

أّ  أنوالالط  (1)قال في الموالد : الخيار موروٌث االحصال  كالمالال فالي 

لىالم إشالكالآ ، أق االط ذلالك  [(2)في األرض ]كان ، إالّ الاوجة  ي  ذات الولد 

 ، انتهم. (3)إن اشت ى اخيارآ لت ث من الثمن 

فالال  تعىّالق  (4) [منها]وقال في اإل ضاح :  نش  اإلشكال : من لد  إر ها 

 اها فال ت ث من خيار ا ، ومن أّن الخيار ال  توقّف لىم
__________________ 

 .«من»والمصدر :  «ش»( في 1)

 والمصدر. «ش»( من 2)

 .68:  2( الموالد 3)

 والمصدر. «ش»( من 4)

 رأ  المصلّف
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 (1)المىالالك كالالاألجنبّي ،  الالّم فالالّ   المصالالنّف : أنّالالط لالالو اشالالت ى المالالوّرث اخيالالارآ 

فاألق ب إر ها من الخيار ؛ ألّن لها حمّا فالي الالثمن. و حتمالل لدمالط ؛ ألنّهالا ال 

ن إالّ اعالالالد الفسالالخ ، فىالالو لُىّالالالل اإر هالالا دار. واألصالالّح اختيالالالار تالال ث مالالن الالالثم

ءآ نّالط الشار  منالة جالاءآ مالن المصنّف ؛ ألّن الش اء  ستىا  منعها من شي

 ، انتهم. (2)الت كة ، و و الثمن ، فمد تعىّق الخيار اما ت ث منط 

 .(3)وقد حمل العبارة لىم   ا المعنم السيّد العميد الشارح لىكتاب 

اعالد ايالالان  (4)سالتظه  خالالف ذلالالك مالن العبالالارة جالامه المماصالد ، فإنّالالط وا

 منش  اإلشكال لىم ما  م ب من اإل ضاح قال :

أرضالاً ]واألق ب من   ا اإلشكال لد  إر ها إن كان الميّ  قالد اشالت ى 
أرضالالاً اخيالالارآ اخيالالارآ ، فالال رادت الفسالالخ لتالال ث مالالن الالالثمن. وأّمالالا إذا االالا   [(5)

فاإلشالكال حينذالال آ احالالالط ؛ ألنّهالا إذا فسالالخ  فالالي  الال   الصالورة لالالم تالال ث شالاليذاً ، 

وَحَمالالل الشالالارحان العبالالارة لىالالم أّن األقالال ب إر هالالا إذا اشالالت ى اخيالالارآ ، ألنّهالالا 

حينذ آ تفسخ فت ث من الثمن ، اخالف ما إذا اا  اخيار. و و خالالف الظالا   

 الو لالد  اإلرث الال   سالاليم   «ذلالك»لالالط : ؛ فالإّن المتبالادر أّن المشالار إليالط امو

ألجىط العبارة ، مه أنّط من حي  الحكم  ي  مستميمآ أ ضاً ؛ فالإّن األرض حالقأ 

 لباقي الوّراث استحمّو ا االموت ، فكيف تمىك
__________________ 

 .«لو كان الموّرث قد اشت ى اخيار»والمصدر :  «ش»( العبارة في 1)

 .487:  1( إ ضاح الفوائد 2)

 .451:  1( كنا الفوائد 3)

 .«قال»ز ادة :  «ق»( في 4)

 والمصدر. «ش»( من 5)

مالالالالا أفالالالالاد  المحمّالالالالق 
الثالالالالالالالالالالالالالاني فالالالالالالالالالالالالالي 

 المس لة
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نعالم ، لالو قىنالا : إّن  ؟وإخ اجهالا لالن مىكهالم [(1)لها ]الاوجة إايال استحماقهم 

الخيار استما  ذلك. وأ ضالاً فإنّهالا إذا ور ال   [(3)مدّة ]اانمضاء  (2)ذلك  حصل 

 [(4)اخيالالارآ ]ا  الميّالال  أرضالالاً فالالي  الال   الصالالورة وجالالب أن تالال ث فيمالالا إذا االال

اي  قآ أولم ؛ ألنّها ت ث حينذال آ مالن الالثمن. وأقصالم مالا  ىالا  مالن إر هالا مالن 

مالن ]إر هالا حالّق  ي  الا  (5)الخيار أن  بيل حمّها من الالثمن ، و الو أولالم مالن 

اختّصالالوا امىكهالا.  الالّم قالال : والحالالّق أّن إر هالا مالالن الخيالالار  (7)التالي  [(6)األرض 

مستبعدٌ جدّاً ، وإايالال حالّقآ قالد  بال  لغي  الا  حتالاج إلالم في األرض المشت اة 

لىم   ا التمد    حتاج إلالم تكىّالف ز الادة  «لت ث من الثمن»دليل. نعم قولط : 

 ، انتهم. (8)تمد  آ ، اخالف ما حمال لىيط 

 وقد تمدّ  ما  مكن أن  مال لىم   ا الكال .

الالوَ  ة مالالن الور الالة إذا  الالّم إّن الكالالال  فالالي  بالالوت الخيالالار لغيالال  مسالالتحّقِّ الَحبت

اشالالت ى الميّالال  أو االالا  اعالالر أليالالان الحبالالوة اخيالالارآ ،  الالو الكالالال  فالالي  بوتالالط 

 لىاوجة في األرض المشت اة أو المبيعة.
__________________ 

 والمصدر. «ش»( من 1)

 .« نتمل»( في المصدر : 2)

 والمصدر. «ش»( من 3)

 والمصدر. «ش»( من 4)

 .«إايال»ز ادة :  «ش»( في 5)

 والمصدر. «ش»ن ( م6)

 .«ال  »:  «ق»( في 7)

 .307 306:  4( جامه المماصد 8)
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 مسألة

ٌء واحالدٌ  يال  قاااللآ مه أنّط شالي في كيفيّة استحماق كّلآ من الور ة لىخيار

 لىتجا ة والتمسيم وجو ٌ :

: مالالن اسالالتحماق كالالّلآ مالالنهم خيالالاراً مسالالتمال  (1)ل : مالالا اختالالار  اعالالٌر األوّ 

، نظيال  حالدّ  (2)كموّر ط ، احي   كون لالط الفسالخ فالي الكالّل وإن أجالاز البالاقون 

المالال ف الالال   ال  سالالمط اعفالالو اعالالر المسالالتحمّين ، وكالال لك حالالّق الشالالفعة لىالالم 

بالالوت فالالي ذلالالك إلالالم أّن ظالالا   النبالالوّ  المتمالالدّ  و يالال     (3)المشالالهور. واسالالتند 

الحّق لكّل وارثآ ، لتعمّل تعدّد من لهم الخيار ، اخالف المالال الال   ال االدّ مالن 

تنا ل مثل ذلك لىم إرادة االشت ا  ، لعد  تعدّد الُمالّ  شال لاً لمالالآ واحالدآ ، 

 اخالف محّل البح .

 مال في نصيبط ، فىط الفسخالثاني : استحماق كّلآ منهم خياراً مست
__________________ 

 .«اعضهم»:  «ش»( في 1)

:  4، والساليّد العالامىي فالي مفتالاح الك امالة  214:  3( كما اختار  الشهيد الثاني فالي المسالالك 2)

 .121ء في الصفحة ، و ي  ما كما سيجي 591

 .76:  23( استند إليط صاحب الجوا   ، انظ  الجوا   3)

فالالالالي كيفيالالالالة وجالالالالو  
اسالالالالالتحماق الور الالالالالة 

 لىخيار
  اسالالالالالالالالالتحماق  1

كالالالالّلآ مالالالالنهم خيالالالالالاراً 
مسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتمالً 

 كالموّرث

  اسالالالالالالالالالتحماق  2
كالالالالّلآ مالالالالنهم خيالالالالالاراً 
مسالالالالالالالالالالالالتماّلً فالالالالالالالالالالالالي 

 نصيبط
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االالاقي الحصالال  ،  ا الالة األمالال  مالاله اخالالتالف الور الالة فالالي الفسالالخ  فيالالط ، دون

واإلمضاء تُبع ر الصفمة لىم من لىيط الخيار فيثب  لط الخيالار. ووجالط ذلالك 

: أّن الخيالالار لّمالالا لالالم  كالالن قالالااالً لىتجا الالة ، وكالالان ممتضالالم أدلّالالة اإلرث كمالالا 

 ء اشت ا  الور الة فيمالا تال   مالوّر هم ، تعاليّن تبعّضالط احسالب متعىّمالط ،سيجي

 فيكون نظي  المشت  ين لصفمةآ واحدةآ إذا قىنا اثبوت الخيار لكّلآ منهما.

الثال  : استحماق مجمو  الور ة لمجمو  الخيار ، فيشت كون فيالط مالن 

دون ارتكالالاب تعالالدّد  االنسالالبة إلالالم جميالاله المالالال ، وال االنسالالبة إلالالم حّصالالة كالالّلآ 

ضم أدلّة اإلرث فالي الحمالوق الغيال  المااىالة لىتجا الة واألمالوال منهم ؛ ألّن ممت

المااىة لها أمٌ  واحدٌ ، و و  بالوت مجمالو  مالا تال   لمجمالو  الور الة ، إالّ أن 

التمساليم فالي األمالوال لّمالا كالان أمال اً ممكنالاً كالان م جاله اشالت ا  المجمالو  فالي 

هالالا المجمالالو  إلالالم اختصالالام كالالّلآ مالالنهم احّصالالةآ مشالالالةآ ، اخالالالف الحمالالوق فإنّ 

تبمالالم لىالالم حالهالالا مالالن اشالالت ا  مجمالالو  الور الالة فيهالالا ، فالالال  جالالوز ألحالالد م 

 .(1)االستمالل االفسخ ال في الكّل وال في حّصتط ، فافهم 

و نا معنًم  خ  لميا  الخيار االمجمو  ، و و : أن  مو  االالمجمو  مالن 

ونالط مجمولالاً ، فيجالوز لكالّلآ حي  تحمّق اليبيعالة فالي ضالمنط ، ال مالن حيال  ك

ا اآلخ  ؛ لتحمّق اليبيعة في الواحالد ، ولاليإ  منهم االستمالل االفسخ ما لم  ُجِّ

لط اإلجازة اعد ذلك. كما أنّط لو أجاز اآلخ  لم  جا الفسالخ اعالد  ؛ ألّن الخيالار 

الواحد إذا قا  اما يّالة الالوارث ، واحالداً كالان أو متعالدّداً ، كالان إمضالاء الواحالد 

 اضياً ، فال لب ة اما  مه مت ّخ اً لن اآلخ  ؛ ألنّ كفسخط م
__________________ 

 .«ق»مشيوب لىيها ظا  اً في  «فافهم»( كىمة 1)

  اسالالالالالالالالالتحماق  3
مجمالالالالالالو  الور الالالالالالة 

 لمجمو  الخيار

معنالالالالًم  خالالالال  لميالالالالا  
الخيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالار 

 االمجمو 



 119 ................................................................................  )1( رايخلا ماكحأ يف

األّول قالالد اسالالتوفا . ولالالو اتّحالالدا زمانالالاً كالالان ذلالالك كاإلمضالالاء والفسالالخ مالالن ذ  

ء فالالالي أحكالالالا  الخيالالالار اتصالالالّ فآ واحالالالد ، ال أّن الفاسالالالخ متمالالالدٌّ  ، كمالالالا سالالاليجي

 .(1)التصّ ف 

 ّم إنّط ال ر ب في فساد مستند الوجالط األّول المال كور لالط ؛ لمناله ظهالور 

النبوّ  و ي   في  بوت ما ت   لكّل واحدآ من الور ة ؛ ألّن المال اد االالوارث 

جالنإ الالوارث المتحمّالق فالي  «الالوارث»في النبو  و ي   مّما أف د فيالط لفال  

خيالالار االالالجنإ  تالال تّم لىالالم الوجالالو  األراعالالة ضالالمن الواحالالد والكثيالال  ، وقيالالا  ال

 المتمدّمة ، كما ال  خفم لىم المت ّمل.

اصيغة الجمه ، فال  خفم أّن المال اد  (2) «الور ة»وأّما ما ورد فيط لف  

اط أ ضاً إّما جنإ الجمه ، أو جنإ الف د ، أو االستغ اق الماال لىحمالل لىالم 

 ما في نظائ  .المجمولي واألف اد . واألظه   و الثاني ، ك

  ا كىّط ، مه قيا  الم  نالة العمىيّالة والىفظيالة لىالم لالد  إرادة  بوتالط لكالّلِّ 

 واحدآ مستمال في الكّل.

أّمالالا االولالالم : فالالألّن المفالال وض أّن مالالا كالالان لىميّالال  وت كالالط لىالالوارث حالالقأ 

واحالالدٌ شخصالالاليأ ، وقيامالالالط ااألشالالالخام المتعالالدّد ن أوضالالالح اسالالالتحالةً وأظهالالال  

سالامط لىالم الور الة ، فكيالف  الدّلم ظهالور أدلّالة اإلرث ايالناً من تجّا ط وانم

 ؟فيط
__________________ 

 .129ء أحكا  التصّ ف في الصفحة ( سيجي1)

مالن كتالاب  8، الباب  332:  13( ورد الىف  في موارد متعدّدة ، منها : ما ورد في الوسائل 2)

ات األلضالالالاء ، مالالالن أاالالالواب د الالال 24، البالالالاب  247:  19و ،  2السالالالكنم والحبالالاليإ ، الحالالالد   

 ، واألاواب المناسبة األُخ ى. 2و  1الحد   

فسالالالالالالالالالالالاد الوجالالالالالالالالالالالط 
 األّول
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وأّما الثانية : فألّن مفاد تىك األدلّالة االنسالبة إلالم المالال المتال و  والحالّق 

ٌء واحدٌ ، وال  ستفاد منها االنسبة إلالم المالال االشالت ا  واالنسالبة المت و  شي

 إلم الحّق التعدّد ، إالّ مه استعمال الكال  في معنيين.

  ا ، مه أّن ممتضم  بالوت مالا كالان لىميّال  لكالّلآ مالن الور الة أن  كونالوا 

كالوكالء المستمىّين ، فيمضي السااق من إجالازة أحالد م أو فسالخط ، وال  الص ّ  

 الالحق ، فال وجط لتمدّ  الفسخ لىم اإلجازة لىم ما ذك  .

لالالم  كالن منافيالاً لظالا   أدلّالة اإلرث : مالالن  وأّمالا الوجالط الثالاني : فهالو وإن

 بالالوت مجمالالو  المتالال و  لمجمالالو  الالالوارث ، إالّ أّن تجائالالة الخيالالار احسالالب 

متعىّمط كما تمدّ  مّما لم تدّل لىيط أدلّة اإلرث. أّمالا مالا كالان منهالا كالالنبو   يال  

متعّ ضآ لىمسمة فواضٌح ، وأّمالا مالا تعالّ ض فيالط لىمسالمة ك  الات قسالمة اإلرث 

فغا الة مالا  سالتفاد منهالا فالي الممالا  اعالد مالحظالة لالد  انمسالا  نفالإ  اين الور الة

المت و   نا  بوُت المسمة فيما  حصل اإلمال   ا الحالّق أو إسالماطط ، فيمّسالم 

اينهم العين المست دّة االفسالخ ، أو  منهالا البالاقي فالي مىكهالم اعالد اإلجالازة لىالم 

 ط  ق اإلرث.

بوت الخيار لكالّلآ مالنهم مسالتمال فالي حّصالتط ، فالال  سالتفاد مالن تىالك وأّما  

األدلّة ، فالمتيمّن من مفاد الا  الو  بالوت الخيالار الواحالد الشخصالي لىمجمالو  ، 

فالالإن اتّفالالق المجمالالو  لىالالم الفسالالخ انفسالالخ فالالي المجمالالو  ، وإالّ فالالال دليالالل لىالالم 

 ءآ منط.االنفساخ في شي

ومالالن ذلالالك  ظهالال  : أّن المعنالالم الثالالاني لىوجالالط الثالالال  و الالو قيالالا  الخيالالار 

االيبيعة المتحمّمة فالي ضالمن المجمالو  أ ضالاً ال دليالل لىيالط ، فالال  الص ّ  فسالخ 

أحد م وإن لم  جا اآلخ  ، ماله أّن  ال ا المعنالم أ ضالاً مخالالٌف ألدلّالة اإلرث ؛ 

  واحدٌ ، ومن المعىو لما ل ف  من أّن مفاد ا االنسبة إلم المال والحقّ 

لالالالالالد  داللالالالالالة أدلّالالالالالة 
االرث لىالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم 

 الوجط الثاني

متالالالالالالالالالالاليمّن مالالالالالالالالالالالن ال
األدلّالالالة  الالالالو الوجالالالالط 

 الثال 

لالالالالد  الالالالالدليل لىالالالالم 
المعنالالالالالالالالم الثالالالالالالالالاني 
  لىوجالالالالالالالالالط الثالالالالالالالالالال

 ً  أ ضا
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 أّن المالك لىمال ليإ  و الجنإ المتحمّق في ضمن المجمو .

 م إّن ما ذك نا جارآ في كّل حّقآ  ب  لمتعدّدآ لالم  ُعىالم مالن الخالارج كونالط 

لىالالم خصالالوم واحالالدآ مالالن الوجالالو  المالال كورة. نعالالم ، لالالو لىالالم ذلالالك مالالن دليالاللآ 

تّبه ، كما في حدّ المال ف ؛ فالإّن الالنّ  قالد دّل لىالم أنّالط ال  سالمط اعفالو خارجآ ا

، وكحالّق المصالام ، فإنّالط ال  سالمط اعفالو أحالد الشال  كين ،  (1)أحد الشال  كين 

لكالن ماله دفاله اآلخال  ممالدار حّصالة البالالاقي مالن الد الة إلالم أوليالاء الممالتّ  منالالط 

 جمعاً اين الحمّين.

لكن  بمم اإلشكال في حكم المشهور من  ي  خالالفآ  عال ف ايالنهم وإن 

: من أّن أحد الور ة إذا لفم لن الشفعة كالان ل خال     (2)احتمىط في الدرو  

األخ  اكالّل المبياله ، فالإّن الظالا   أّن قالولهم اال لك لاليإ ألجالل دلياللآ خالارجّيآ ، 

 والف ق اينط واين ما نحن فيط مشكٌل.

ن أن  فّ ق االض ر ؛ فإنّط لو سمي  الشفعة اعفالو أحالد الشال  كين و مك

تضّ ر اآلخ  االش كة. ال لعالّل  ال ا  الو السالّ  فالي لالد  سالموط حالدّ  المال ف 

والمصالام اعفالو الالبعر ؛ ألّن الحكمالة فيهمالا التشالفّي ، فإايالهمالا اعفالو أحالد 

الشالال كاء إضالال اٌر لىالالم  يالال  العالالافي ، و الال ا  يالال  موجالالودآ فيمالالا نحالالن فيالالط ، 

 ت ّمل.ف

 الو مختالار العالّمالة فالي الموالالد  (3) الّم إّن مالا اخت نالا  مالن الوجالط األّول 

 اعد أن احتمل الوجط الثاني وولد  في اإل ضاح والشهيد في الدرو 
__________________ 

 .2و  1، الحد    من أاواب حدّ الم ف 22، الباب  456:  18( راجه الوسائل 1)

 .378:  3( الدرو  2)

 .118( أ  المعنم األّول من معنيي الوجط الثال  ، راجه الصفحة 3)

مالالالالالا ذك نالالالالالا  جالالالالالارآ 
فالالالي كالالالّل حالالالّقآ  بالالال  

 لمتعدّد

االشالالالالالالالالكال لىالالالالالالالالم 
حكالالالالالالالالم المشالالالالالالالالهور 
ة فالالالالي حالالالالالّق الشالالالالالفع

 والجواب لنط

مالالالالالا اخت نالالالالالا   الالالالالو 
مختالالالالالالالار العاّلمالالالالالالالة 
وولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد  

 والشهيد ن
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 .(1)والشهيد الثاني في المسالك ، وحكي لن  ي  م 

فيالط نظالٌ  ، أق االط المناله ، وإن  ؟قال في الموالد : و ل لىور ة التف  الق

وزاد فالي اإل ضالاح اعالد توجيالط المناله ا نّالط لالم  .(2)لمشالت   جّوزنا  مه تعالدّد ا

 .(3): أنّط ال وجط الحتمال التف  ق     كن لموّر هم إالّ خياٌر واحد

وقال في الالدرو  فالي االاب خيالار العيالب : لالو جّوزنالا ألحالد المشالت  ين 

ال دّ لم نجّوز  ألحد الوار ين لالن واحالدآ ؛ ألّن التعالدّد طالارآ لىالم العمالد سالواء 

 ، انتهم. (5)أو  ي    (4)الموروث خيار العيب  كان

وقال في المسالك اعد المنه لن تفّ ق المشت  ين فالي الخيالار :  ال ا كىّالط 

المبياله ماله اتحالاد المشالت    (6)فيما لو تعدّد المشالت   ، أّمالا لالو تعالدّد مسالتحمّو 

ااتالالداًء كمالالا لالالو تعالالدّد وارث المشالالت   الواحالالد فإنّالالط لالاليإ لهالالم التفالالّ ق التّحالالاد 

 ، انتهم. (7)الصفمة ، والتعدّد طارآ ، مه احتمالط 

وظا   الت ك ة في خيار المجىالإ الوجالطُ األّول مالن الوجالو  المتمدّمالة ، 

قال : لو فسخ اعضهم وأجاز اآلخ  فاألقوى أنّط  نفسالخ فالي الكالّل ، كالالموّرث 

 ، انتهم. (8)عر لو فسخ في حياتط في البعر وأجاز في الب
__________________ 

 .415 414:  14، ومستند الشيعة  591:  4( راجه مفتاح الك امة 1)

 .68:  2( الموالد 2)

 .487:  1( إ ضاح الفوائد 3)

 .«ليب»والمصدر :  «ش»( في 4)

 .285:  3( الدرو  5)

 .«المستحّق لىمبيه»، وفي المصدر :  «مستحّق المبيه»:  «ش»( في 6)

 .287:  3( المسالك 7)

 .518:  1( الت ك ة 8)

كالالالالالالالالالال  العاّلمالالالالالالالالالالة 
 في الموالد

ظالالالالالالالالالا   كالمالالالالالالالالالط 
فالالالالالالالالالالالي التالالالالالالالالالالال ك ة 

 الوجط األّول
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و حتمل أن ال    د ا لك أّن لكّلآ منهما مىالك الفسالخ فالي الكالّل ، كمالا  الو 

ممتضم الوجط األّول ، ال  مىك الفسخ في البعر و سال   فالي الكالّل ، نظيال  

 فسخ الموّرث في البعر.

وكيالالف كالالان ، فمالالد ذكالال  فالالي خيالالار العيالالب : أنّالالط لالالو اشالالت ى لبالالداً فمالالات 

وخىّف وار ين فوجدا اط ليباً لالم  كالن ألحالد ما ردّ حّصالتط خاّصالةً لىتشالمي  
 ، انتهم. (1)

وقالال فالالي التح  ال  : لالالو ورث ا نالالان لالن أايهمالالا خيالار ليالالبآ ، ف ضالالي 

 .(3)ال دّ دون األرش  (2)أحد ما ، سمط حّق اآلخ  لن 

والظا   أّن خيار العيب وخيار المجىإ واحدٌ ، كما تمدّ  لالن الالدرو  
 فىعىّط رجو ٌ لّما ذك   في خيار المجىإ. .(4)

،  (5) ّم إنّط راما  حمل ما في الموالد و ي  ا : من لد  جواز التف  الق 

من حيال  الفسالخ واإلجالازة ، االل ال االدّ مالن  (6)لىم أنّط ال  صّح تبعّر المبيه 

الفسخ في الكّل أو اإلجازة ، فال داللة فيها لىم لالد  اسالتمالل كالّلآ مالنهم لىالم 

فسالالخ فالالي الكالالّل ، وحينذالال آ فالالإن فسالالخ أحالالد م وأجالالاز اآلخالال  قاُلالدّ  الفسالالخ لىالالم ال

 اإلجازة.
__________________ 

 .536:  1( الت ك ة 1)

 .«من»والمصدر :  «ش»( في 2)

 .183:  1( التح    3)

 .«سواء كان الموروث خيار العيب أو  ي  »( تمدّ  في الصفحة المتمدّمة ، ولكنّط قال : 4)

 .414:  14، وراجه مستند الشيعة  68:  2د ( الموال5)

 .«البيه»:  «ق»( في محتمل 6)
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و ُنسالب تمالالد م الفسالالخ إلالم كالالّل َمالالن َمنالَه مالالن التف  الالق ، االل فالالي الحالالدائق 

والز  ذلالالك  .(1)تصالال  ح األصالالحاب اتمالالد م الفاسالالخ مالالن الور الالة لىالالم المجيالالا 

ن  ال   الالدلوى االتّفاق لىم أنّط متم فسخ أحد م انفسخ في الكّل. وما أاعد االي

واين ما في ال  اض ، من قولط : ولو اختىفوا  عنالي الور الة قيالل : قاُلدّ  الفسالخ 

 .(2)، وفيط نظٌ  

لكالالّن األظهالال  فالالي معنالالم لبالالارة الموالالالد مالالا ذك نالالا ، وأّن المالال اد اعالالد  

جواز التف  الق : أّن فسالخ أحالد م لاليإ ماضالياً ماله لالد  موافمالة البالاقين ، كمالا 

إذا ور الا خيالار ليالبآ »ذلك في ااب خيار العيب : إنّط  دّل لىيط قولط فيما اعد 
فالإّن المال اد اوجالوب التوافالق وجواالط  (4) «، فال إشكال في وجوب توافمهما (3)

الشالال طي ، ومعنالالا  : لالالد  نفالالوذ التخالالالف ، وال ر الالب أّن لالالد  نفالالوذ التخالالالف 

ماله فسالخ صالاحبط ، االل المال اد  (5)ليإ معنا  لالد  نفالوذ اإلجالازة مالن أحالد ما 

 ، و و الميىوب. (6)فوذ فسخ صاحبط من دون إجازتط لد  ن

نعالم ، مالا تمالدّ   .(7)وأص ح منط ما تمدّ  من لبالارة التح  ال   الّم التال ك ة 

 أق اط ذلك إن اشت ى»من قولط في الاوجة  ي  ذات الولد : 
__________________ 

 .71:  19( الحدائق 1)

 .203:  8( ال  اض 2)

 .«ا خيار العيبأّما لو أور »:  «ش»( في 3)

 .74:  2( الموالد 4)

 ، و و ال  وافق السياق. «أحد م»:  «ق»( في 5)

 .«لفسخ صاحبط»ز ادة :  «ش»( في 6)

 ( تمدّمتا في الصفحة المتمدّمة.7)
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قالالد  الالدّل لىالالم أّن فسالالخ الاوجالالة فمالالط كالالافآ فالالي  (1) «اخيالالارآ لتالال ث مالالن الالالثمن

ر حّصالتها موجالٌب لىتف  الق است جا  تما  الثمن لت ث منط ؛ إذ اسالت داد ممالدا

 الممنو  لند  ولند  ي  .

وكيالف كالالان ، فممتضالالم أدلّالة اإلرث  بالالوت الخيالالار لىور الة لىالالم الوجالالط 

الثالالال  الالال   اخت نالالا . وحاصالالىط : أنّالالط متالالم فسالالخ أحالالد م وأجالالاز اآلخالال  لغالالم 

 الفسخ.

 ط.وقد  توّ م استىاا  ذلك ايالن حّق شخ آ ، لعد  إلمال اآلخ  حمّ 

و ندفه : اال ّن الحالّق إذا كالان مشالت كاً لالم  جالا إلمالالط إالّ ا ضالا الكالّل ، 

 كما لو جعل الخيار ألجنبيين لىم سبيل التوافق.

 فرع :

إذا اجتمه الور ة كىّهم لىم الفسالخ فيمالا االالط مالوّر هم ، فالإن كالان لالين 

الالثمن موجالالوداً فالالي مىالك الميّالال  دفعالالو  إلالالم المشالت   ، وإن لالالم  كالالن موجالالوداً 

خالال ج مالالن مالالال الميّالال  وال  منعالالون مالالن ذلالالك وإن كالالان لىالالم الميّالال  د الالٌن أُ 

مسالالالتغ ٌق لىت كالالالة ، ألّن المحجالالالور لالالالط الفسالالالخ اخيالالالار . وفالالالي اشالالالت اط ذلالالالك 

امصالىحة الالد ّان ولدمالالط وجهالان. ولالو كالالان مصالىحتهم فالي الفسالالخ لالم  جبالال وا 

 لىيط ألنّط حٌق لهم ، فال  جب ون لىم إلمالط. (2)الور ة 

  ماٌل ففي وجوب دفه الثمن من مالهم امالدر الحصال  ولو لم  كن لىميّ

 وجهان :
__________________ 

 .114( تمدّ  في الصفحة 1)

 .«الوارث»:  «ق»( في 2)

حاصالالالالالالالالل الوجالالالالالالالالط 
 الثال 
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من أنّط لاليإ لهالم كالاألجنبّي المجعالول لالط الخيالار ، أو الوكيالل المسالتناب 

في الفسالخ واإلمضالاء إالّ حالّق الفسالخ وانحالالل العمالد المسالتىا  لالدخول المبياله 

في مىك الميّ   وفم لنط د ونط وخ وج الثمن لن مىكط في المعاليّن واشالتغال 

ذّمتالط ابدلالالط فالي الالالثمن الكىالّي ، فالالال  كالون مالالال الور الة لوضالالاً لالن المبيالاله إالّ 

لىم وجط كونط وفاًء لالد ن الميّال  ، وحينذال آ فالال اختصالام لالط االور الة لىالم 

كالان لىميّال    مالاء حسب سهامهم ، ال  جوز لىغي  أداء ذلالك الالد ن ، االل لالو 

ضال ب المشالت   مالاله الغ مالاء. و الال ا  يال  اشالالتغال ذمالم الور الالة االالثمن لىالالم 

 حسب سهامهم من المبيه.

ومالالن أنّهالالم قالالائمون ممالالا  الميّالال  فالالي الفسالالخ االال دّ الالالثمن أو ادلالالط وتمىّالالك 

المبياله ، فالالإذا كالالان المبيالاله مالال دوداً لىالالم الور الالة مالالن حيالال  إنّهالالم قالالائمون ممالالا  

اثمنالط مالالن حيال  إنّهالالم كالنفإ الميّالال  ، كمالا أّن معنالالم الميّال  ، اشالتغى  ذممهالالم 

إر هالالم لحالالّق الشالالفعة اسالالتحماقهم لتمىّالالك الحّصالالة االالثمنآ مالالن مالالالهم ال مالالن مالالال 

 الميّ .

 ّم لالو قىنالا اجالواز الفسالخ لالبعر الور الة وإن لالم  وافمالط البالاقي وفسالخ ، 

مّمالا ذك نالا مالن ممتضالم ففي انتمال المبيه إلم الكّل أو إلم الفاسخ ، وجهان : 

 الفسخ ، وما ذك نا أخي اً من ممتضم النيااة والميا  مما  الميّ .

واألظه  في الف لين  و كون وال ة الوارث ال كوال ة الالولي والوكيالل 

في كونها الستيفاء حّقآ لىغي  ، ال  ي وال ة استيفاء حّقآ متعىّقآ انفسط ، فهالو 

ائالبآ لنالط فالي الفسالخ ؛ ومالن  نالا جال ت السالي ة : اال ّن ور الة كنفإ الميّ  ال ن

البائه ابيه خيار ردّ الثمن   دّون مثل الثمن من أمالوالهم ، و سالت دّون المبياله 

ألنفسهم من دون أن  ُىاموا ا داء الد ون منالط اعالد اإلخال اج. والمسال لة تحتالاج 

 إلم تنميحآ زائد.

إذا فسالالالالالالالخ اعالالالالالالالر 
 الور ة

االظهالالالالالالالالالالال  فالالالالالالالالالالالي 
 الف لين
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 مسألة

لخيار ألجنبّيآ ومات ، ففي انتمالط إلم وار الط كمالا فالي التح  ال  لو كان ا
، أو إلم المتعاقد ن ، أو سالموطط كمالا اختالار   يال  واحالدآ مالن المعاصال  ن  (1)
 ، وجو ٌ : (3)وراما  ظه  من الموالد  (2)

 من أنّط حقأ ت كط الميّ  فىوار ط.

ة الوكيالل الال   ومن أنّط حقأ لمن اشت ط لط من المتعاقد ن ؛ ألنّالط امنالال

 .(4)حكم في الت ك ة اانتمال خيار  إلم موّكىط دون وار ط 

ومن أّن ظا   الجعل أو محتمىة مدخىيّة نفإ األجنبي ، فال  الدخل فيمالا 

 ت كط.

 و  ا ال  خىو لن قّوة ألجل الشّك في مدخىيّة نفإ األجنبّي.
__________________ 

 .168:  1( التح    1)

 .592:  4، والسيّد العامىي في مفتاح الك امة  413:  14المستند  ( منهم الن اقي في2)

 .69:  2( الموالد 3)

 .518:  1( الت ك ة 4)

لالالالالالو كالالالالالان الخيالالالالالار 
آ ومات  ألجنبّي
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؛  (1)وفالالي الموالالالد : لالالو جعالالل الخيالالار لعبالالد أحالالد ما ، فالخيالالار لمالالوال  

ولعىّط لعالد  نفالوذ فسالخط وال إجازتالط االدون رضالا مالوال  ، وإذا أمال   ا حالد ما 

 امتنه فىىمولم فعىط لنط ، في جه الخيار ااألخ ة لط. اجب  ش لاً لىيط ، فىو

لكن   ا  متضي أن  كالون لبالد األجنبالّي كال لك ، ماله أنّالط قالال : لالو كالان 

العبد ألجنبّيآ لم  مىك موال  وال  توقّالف لىالم رضالا  إذا لالم  مناله حمّالا لىمالولم 
 ، فيظه  من ذلك فساد الوجط الم كور نمضاً وحالّ ، فافهم. (2)

__________________ 

 .69:  2( الموالد 1)

 .69:  2( الموالد 2)
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 مسألة

وقالد مالّ  ايالان  ومن أحكا  الخيار سموطط االتصّ ف اعالد العىالم االخيالار.

 حصالل إسالماط  [(1)والممصالود  نالا ايالان أنّالط كمالا ]ذلك في مسالميات الخيالار. 

كون التصّ ف إجازةً فعىيّةً ، كال لك  حصالل الخيار والتاا  العمد االتصّ ف في

 الفسخ االتصّ ف ، فيكون فسخاً فعىيّاً.

وقالالد صالالّ ح فالالي التالال ك ة : االال ّن الفسالالخ كاإلجالالازة قالالد  كالالون االالالمول وقالالد 

 (5)وااالن إدر الإ  (4)وااالن ز ال ة  (3)وقد ذك  جمالةٌ كالشاليخ  .(2) كون االفعل 

 (6)وجمالةٌ من المت ّخ  ن لنهم كالعالّمة 
__________________ 

 .«ق»( لم   د في 1)

 .537:  1( الت ك ة 2)

 .84 83:  2( راجه المبسوط 3)

 .219( الغنية : 4)

 .282:  2( الس ائ  5)

وقالال اعالد أسالي  :  .«إّن خيالار المشالت    سالمط اوطيالط»، وفيالط :  535:  1( انظ  الت ك ة 6)

 أ ضاً. 69:  2، وراجه الموالد  «ولو وط  ا البائه في مدّة خيار  فإنّط  كون فسخاً لىبيه»

 الالالالالالالالالالالالل الفسالالالالالالالالالالالالخ 
 حصالالالالالالالل االفعالالالالالالالل 
كمالالالالالالالالالالالا  حصالالالالالالالالالالالل 

 االمول؟
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: أّن التصالالّ ف إن وقاله فيمالا انتمالل لنالط كالالان    قالدّ  هللا أسال ار م (1)و يال   

 فسخاً ، وإن وقه فيما انتمل إليط كان إجازة.

 المسالالمط  الالو : أّن ظالالا   األكثالال  أنّ  (2)وقالد ل فالال  فالالي مسالال لة اإلسالماط 

التصالالّ ف المالالصذن اال ضالالا ، وقالالد دّل لىيالالط الصالالحيحة المتمدّمالالة فالالي خيالالار 

المعىِّّىالالة لىسالالموط : االال ّن التصالالّ ف رضالالاً االعمالالد فالالال خيالالار ، وكالال ا  (3)الحيالالوان 

 .(4)النبوّ  المتمدّ  

وممتضم ذلك منهم : أّن التصّ ف فيما انتمل لنالط إنّمالا  كالون فسالخاً إذا 

ون فسخاً فعىيّاً ، وأّما ما ال  دّل لىالم إرادة الفسالخ ، فالال كان مصذناً االفسخ ليك

وجالالط النفسالالاخ العمالالد االالط وإن قىنالالا احصالالول اإلجالالازة االالط ؛ انالالاًء لىالالم حمالالل 

الصحيحة المتمدّمة لىم سموط الخيار االتصّ ف تعبّداً ش ليّاً ، مالن  يال  أن 

  نمىالط لالن  كون فيط داللةٌ ل فيّةٌ نوليّةٌ لىالم ال ضالا اىالاو  العمالد ، كمالا تمالدّ 

إالّ أن  دّلم اإلجما  لىم اتّحاد مالا  حصالل االط اإلجالازة والفسالخ ،  .(5)اعرآ 

 فكّل ما  كون إجازةً لو ورد لىم ما في  د   كون
__________________ 

، والمحمّالق األردايىالي  213و  197:  3، والمسالالك  270:  3( مثل الشهيد ن في الالدرو  1)

 إلم األصحاب. 247سبط المحمّق التست   في الممااإ : ، ون 412:  8في مجمه الفائدة 

 .102( في الجاء الخامإ ، الصفحة 2)

 .97( و ي صحيحة اان رئاب المتمدّمة في الجاء الخامإ ، الصفحة 3)

 السالال لىيهما، المال و  لالن جعفال  لالن أايالط  100( المتمدّ  في الجاء الخالامإ ، الصالفحة 4)

 .«.. وسىمو لطلىيطهللاصىمقال رسول هللا »قال : 

 .103و  99( راجه الجاء الخامإ ، الصفحة 5)

 الالالالالالالالل التصالالالالالالالالّ ف 
فسالالالالالالالالخ ميىمالالالالالالالالاً أو 
فالالالالالي مالالالالالا إذا كالالالالالان 
كاشالالالالفاً لالالالالن قصالالالالد 

 الفسخ؟
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 فسخاً إذا ورد منط لىم ما في  د صاحبط.

و  ا االتّفاق وإن كان الظا   تحمّمالط ، إالّ أّن أكثال   الصالء كمالا ل فال  

كىمالالاتهم فالالي سالالموط خيالالار الشالال ط االتصالالّ ف تالالدّل لىالالم التبالالار الداللالالة لىالالم 

، فيىالامهم االممااىالة التبالار الداللالة لىالم الفسالخ ال ضا في التصّ ف المسالمط 

 في التصّ ف الفاسخ ، و دّل لىيط كثيٌ  من كىماتهم في   ا المما  أ ضاً.

قال في الت ك ة : أّما الع ض لىم البياله واإلذن فيالط والتوكيالل والال  ن 

 ي  الممبوض اناًء لىم اشت اطط فيط والهبة  ي  الممبوضة ، فالاألق ب أنّهالا 

ئه فسٌخ ومن المشالت   إجالازةٌ ؛ لالداللتها لىالم طىالب المبياله واسالتيفائط من البا
 .(2)، و  ا  و األقوى ، ونحو ا في جامه المماصد  (1)

ة لىتصالالّ فات  الّم إنّالك قالد ل فال  اإلشالكال فالي كثيال آ مالن أمثىالتهم المتمدّمال

المىامة ، ك كالوب الدااّالة فالي ط  الق الال دّ ونحالو  مّمالا لالم  الدّل لىالم االلتالاا  

أصالً ، لكّن األم   نا أسهل ، اناًء لىم أّن ذا الخيالار إذا تصالّ ف فيمالا انتمالل 

لنط تصّ فاً ال  جوز ش لاً إالّ من المالالك أو اإذنالط ، دّل ذلالك اضالميمة حمالل 

 لىم إرادة انفساخ العمد قبل   ا التصّ ف.فعل المسىم لىم الصحيح ش لاً 

قال في الت ك ة : لو قبّل الجار ة اشهوةآ ، أو ااش  في مالا دون الفال ج ، 

أو لمإ اشهوةآ ، فالوجط لندنا أنّط  كون فسخاً ؛ ألّن اإلسال   صالون صالاحبط 

ماً لىم  لن المبيح ، فىو لم  خت  اإلمسا  لكان ُممدِّ
__________________ 

 .538:  1 ك ة ( الت1)

 .311:  4( جامه المماصد 2)

داللالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 
التصالالالالالّ فات  يالالالالالال  
الجالالالالالالالالالائاة لغيالالالالالالالالال  
المالالالالالالالالالالالالك لىالالالالالالالالالالالم 
إرادة الفسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالخ 
اضالالالالالالالالميمة حمالالالالالالالالل 
فعالالالالالالالالالالالل المسالالالالالالالالالالالىم 

 لىم الصحيح
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 ، انتهم. (1)المعصية 

 الالّم نمالالل لالالن اعالالر الشالالافعيّة احتمالالال العالالد  ؛ نظالال اً إلالالم حالالدوث  الال   

 .(2)األُمور لّمن  ت دّد في الفسخ واإلجازة 

و حصالل الفسالخ »:  سال  قد وفي جالامه المماصالد لنالد قالول المصالنّف 

لوجالالوب صالاليانة فعالالل المسالالىم لالالن  قالالال : «االالوطء البالالائه وايعالالط ولتمالالط و بتالالط

الحال ا  حيالال   وجالالد إليالالط سالبيٌل ، وتنا الالل فعىالالط لىالالم مالا  جالالوز لالالط مالاله  بالالوت 

 ، انتهم. (3)ط  ق الجواز 

 ّم إّن أصالة حمل فعل المسىم لىم الجالائا مالن االاب الظالوا   المعتبال ة 

كغي  الالا مالالن األمالالارات الشالال ليّة ، فيالالدّل  (4)، كمالالا صالالّ ح االالط جمالالالةٌ شالال لاً 

لىالالالم الفسالالالخ ، ال مالالالن األُصالالالول التعبّد الالالة حتاّلالالم  مالالالال : إنّهالالالا ال تثبالالال  إرادة 

المتصّ ف لىفسخ ؛ لما تمالّ ر : مالن أّن األُصالول التعبّد ّالة ال تثبال  إالّ الىالواز  

 .(5)الش ليّة لمجار ها ، و نا كالٌ  م كوٌر في األُصول 

ثل التصّ ف ال    ح   ش لاً إالّ لىم المالك أو م ذونط   ّم إّن مِّ
__________________ 

 .537:  1( الت ك ة 1)

 .538:  1( الت ك ة 2)

 .310 309:  4( جامه المماصد 3)

،  312، وتمهيالد الموالالد :  138:  1، والموالالد والفوائالد  32:  1( كالشهيد ن في الدرو  4)

 135:  10و  119:  5، والمحمّالق الثالاني فالي جالامه المماصالد  174:  6و  239:  1والمسالالك 

 .374و  355:  3، وراجه تفصيل ذلك في ف ائد األُصول  463:  12و ، 

 .233:  3( راجه ف ائد األُصول 5)

داللالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 
التصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالّ فات 
االلتبار ّالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 
المتوقّالالالالالف نفوذ الالالالالا 
لىالالالالم المىالالالالك لىالالالالم 

 إرادة الفسخ



 133 ................................................................................  )1( رايخلا ماكحأ يف

التصّ ُف ال   ال  نف  ش لاً إالّ من المالك أو م ذونالط وإن لالم  حال   ، كالالبيه 

إّن     العمود وإن حىّ  لغي  المالك لعد  لالدّ ا تصالّ فاً واإلجارة والنكاح ، ف

في مىك الغيال  ، إالّ أنّهالا تالدّل لىالم إرادة االنفسالاخ اهالا اضالميمة أصالالة لالد  

لنالالالد قالالالول المصالالالنّف :  (2)جالالالامه المماصالالالد  (1)الفضالالالوليّة ، كمالالالا صالالالّ ح االالالط 

 ، والمال اد اهال ا األصالل الظالا   ، فالال «واإلجارة والتاو ج في معنالم البياله»

وجط لمعارضتط ا صالة لد  الفسالخ ، ماله أنّالط لالو أُر الد االط أصالالة لالد  قصالد 

العمد لن الغي  ، فهو حاكٌم لىم أصالة لد  الفسخ ، لكّن اإلنصالاف : أنّالط لالو 

 أُر د اط   ا لم  ثب  اط إرادة العاقد لىفسخ.

لنالد م كاإلجالالازة اداللالالة  (3)الفسالالخ  وكيالف كالالان ، فالال إشالالكال فالالي إناطالة

التصّ ف لىيط. و ص ّد  استشكالهم في اعر أف اد  من حي  داللتالط االااللتاا  

لىالم االلتالاا  االالبيه أو فسالخط ، ومالن حيال  إمكالان صالدور  لّمالن  تال دّد فالي 

وجالامه المماصالد فالي وجالط إشالكال الموالالد  (4)الفسخ ، كما ذك   في اإل ضاح 

 .(5)ه واإلذن فيط فسخاً في كون الع ض لىم البي

ومّما ذك نا  عىم : أنّط لو وقه التصّ ف فيمالا انتمالل لنالط نسالياناً لىبياله أو 

مسامحةً في التصّ ف في مىك الغيال  أو التمالاداً لىالم شالهادة الحالال االاإلذن ، 

 لم  حصل الفسخ ا لك.
__________________ 

 .«اها»:  «ش»( في 1)

 .311:  4( جامه المماصد 2)

 .«ا لك»ز ادة :  «ش»( في 3)

 .489:  1( إ ضاح الفوائد 4)

 .311:  4( جامه المماصد 5)

ال اشالالالالالالالالالكال فالالالالالالالالالي 
إناطالالالالالالالالالالة الفسالالالالالالالالالالخ 
اداللالالالالالة التصالالالالالّ ف 

 لىيط

لالالالالالالالالالالالالالالالالو وقالالالالالالالالالالالالالالالاله 
التصالالالالّ ف فالالالالي مالالالالا 

 ً  انتمل لنط نسيانا
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 مسألة

واعبالارةآ  ؟ ل الفسخ  حصل انفإ التصّ ف أو  حصل قبىط متّصالالً االط

 فيط وجهان ، ال قوالن : ؟اخ ى : التصّ ف سبٌب أو كاشف

من ظهور كىماتهم في كون نفالإ التصالّ ف فسالخاً أو إجالازةً وأنّالط فسالٌخ 

فعىيأ في مماال المولّي ، وظهور اتّفاقهم لىم أّن الفسخ االل ميىالق اإلنشالاء ال 

  حصل االنيّة ، ال ال ادّ من حصولط االمول أو الفعل.

ومّما ل ف  من الت ك ة و ي  ا : من تعىيل تحمّق الفسخ اصاليانة فعالل 

، ومالن المعىالالو  : أنّالط ال  ُصالان لنالط إالّ إذا وقاله الفسالالخ  (1)م لالن المباليح المسالى

 قبىط ؛ وإالّ لوقه الجاء األّول منط محّ ماً.

و مكن أن  حمل قولهم اكون التصّ ف فسخاً لىم كونالط داالّ لىيالط وإن 

لم  تحمّق اط ، و  ا الممدار  كفي فالي جعىالط ممالااالً لىمالول. و ص ّالد  مالا دّل مالن 

لىالالم كالالون ال ضالالا  الالو منالالاط االلتالالاا  االعمالالد وسالالموط  (2)ر المتمدّمالالة األخبالالا

 وصّ ح اط في الت ك ة ، (3)الخيار ، كما الت ف اط في الدرو  
__________________ 

 .132 131( راجه الصفحة 1)

 وما اعد ا. 97( المتمدّمة في خيار الحيوان في الجاء الخامإ ، الصفحة 2)

 .227:  3( الدرو  3)

 الالالالالالالالل التصالالالالالالالالّ ف 
سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبٌب أو 

 كاشف؟
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أّن قصالالد المتبالالا عين ألحالالد لوضالالي الصالال ف قبالالل التصالالّ ف »ذكالال  : حيالال  

، فممتضالالالم  (2)وإن التبالال  كونالالالط مكشالالوفاً لنالالالط االتصالالّ ف  (1)رضالالاً االعمالالالد 

الممااىة  و كون ك ا ة العمد ااطناً ولالد  ال ضالا االط  الو الموجالب لىفسالخ إذا 

 كشف لنط التصّ ف.

بالائه ذ  الخيالار و ص ّد  أنّهم ذك وا : أنّالط ال تحصالل اإلجالازة اسالكوت ال

؛ فالإّن  ال ا  (3)لىم وطء المشت   ، معىاّلً : ا ّن السكوت ال  دّل لىم ال ضالا 

الكالالال  ظالالا ٌ  فالالي أّن العبالال ة اال ضالالا. وصالالّ ح فالالي المبسالالوط : ا نّالالط لالالو لىالالم 

، فاقتصالال  فالالي اإلجالالازة لىالالم مجالالّ د  (4)رضالالا  االالوطء المشالالت   سالالمط خيالالار  

 ال ضا.

صول الفسالخ االنيّالة ، فمال اد م اهالا نيّالة وأّما ما اتّفموا لىيط : من لد  ح

االنفساخ ، ألني الك ا ة الباطنيّة لبماء العمد والبنالاء لىالم كونالط منفسالخاً مالن 

دون أن  دّل لىيها افعاللآ ممالارنآ لالط. وأّمالا ماله اقت انهالا االفعالل فالال قائالل اعالد  

 (6)فيما  كفي فيط الفعل ؛ إذ كّل ما  كفي  (5)ت  ي   
__________________ 

 .«ألّن قصد ما لىتبا ه رضاً اط»، وفيط :  514:  1( الت ك ة 1)

وإن التبالال  كونالالط مكشالالوفاً لنالالط »(  كالال ا وردت العبالالارة فالالي األصالالل ، لكالالن جالالاءت لبالالارة 2)

 .«وسموط الخيار»اعد قولط :  «ش»في  «االتصّ ف

،  535:  1، والتالال ك ة  69:  2، والموالالالد  221، والغنيالالة :  83:  2( كمالالا فالالي المبسالالوط 3)

 .601:  4وراجه مفتاح الك امة 

 .83:  2( المبسوط 4)

 .«ت  ي  ا»:  «ش»( في 5)

 .« كتفم»:  «ق»( في ظا   6)
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فيط الفعل من اإلنشاءات وال  عتب  فيط خصوم المول فهو مالن  ال ا المبيالل ؛ 

ألّن الفعالالل ال إنشالالاء فيالالط ، فالمنشالال   حصالالل اإرادتالالط المتّصالالىة االفعالالل ال االالنفإ 

   داللتط لىيط.الفعل ، لعد

نعم ،  ىا  من ذلالك أن ال  حصالل الفسالخ االالىف  أصالالً ؛ ألّن الىفال  أاالداً 

مسبوٌق االمصد الموجود اعينط قبل الفعل الداّل لىم الفسخ. وقد ذكال  العالّمالة 

فالالي اعالالر مواضالاله التالال ك ة : االال ّن الالالالز  انالالاًء لىالالم المالالول اتضالالّمن الالالوطء 

 .(1)و قُبيىَط ، فيكون حالالً لىفسخ لود المىك إلم الواطئ مه الوطء أ

   ا ، وكيف كان ، فالمس لة ذات قولين :

ففي التح    قالّوى ح مالة الالوطء الال    حصالل االط الفسالخ ، وأّن الفسالخ 

، فيكشف لن لد  الفسالخ قبىالط. و الو الز  كالّل مالن  (2) حصل ا ّول جاءآ منط 

 (3)جالو  ، كمالا فالي الشال ائه قال اعد  صّحة لمد الوا الب الال    تحمّالق االط ال 

، والحكالم فالي االاب الهبالة والخيالار  (6)والجالامه  (5)والمهال ّب  (4)ولن المبسوط 

 مه حكمط (7)واحدٌ. وتوقّف الشهيد في الدرو  في الممامين 
__________________ 

 .534:  1( الت ك ة 1)

 .168:  1( التح    2)

 .231:  2( الش ائه 3)

 .304:  3( المبسوط 4)

 .95:  2( المه ّب 5)

 .367( الجامه : 6)

 .289:  2و ،  271:  3( راجه الدرو  7)

المسالالالالالالالالالالالالالالالالالالال لة ذات 
 قولين



 137 ................................................................................  )1( رايخلا ماكحأ يف

 .(1)اصّحة ر ن ذ  الخيار 

الّل  ؛ نظالال اً إلالم حصالول الفسالالخ  (2)وجالا  الشالهيد والمحمّالالق الثانيالان االحِّ

 قبىط االمصد الممارن.

فالال إشالكال فالي وقولهالا   ّم إنّط لو قىنا احصول الفسخ قُبيل  ال   األفعالال

في مىك الفاسخ ، فيت تّب لىيها   ار الا ، فيصالّح ايعالط وسالائ  العمالود الواقعالة 

منالالط لىالالم العالالين ، لمصالالادفتهما لىمىالالك. ولالالو قىنالالا احصالالولط االالنفإ األفعالالال ، 

فينبغالالي لالالد  صالالّحة التصالالّ فات المالال كورة كالالالبيه والعتالالق مالالن حيالال  لالالد  

 تها.مصادفتهما لمىك العاقد التي  ي ش طٌ لصحّ 

ء وقالالد  مالالّ ر المالالانه امالالا فالالي التالال ك ة لالالن اعالالر العاّمالالة : مالالن أّن الشالالي

الواحد ال  حصل اط الفسخ والعمالد ، كمالا أّن التكبيال ة الثانيالة فالي الصالالة انيّالة 

الشالال و  فالالي الصالالالة  خالال ج اهالالا لالالن الصالالالة ، وال  شالال   اهالالا فالالي الصالالالة. 

 لمت ّخ  لن البيه.البيه موقوٌف لىم المىك الموقوف لىم الفسخ ا (3)وا ّن 

وأجاب في الت ك ة لالن األّول امناله لالد  صالّحة حصالول الفسالخ والعمالد 

 وأجاب الشهيد لن الثاني امنه .(4)ءآ واحدآ االنسبة إلم شيذين اشي
__________________ 

 .391:  3( الدرو  1)

 .310:  4، وجامه المماصد  216:  3( راجه المسالك 2)

   ا المانه موجود في التال ك ة ، ولكالن لالم نعثال  لىيالط فيهالا ، نعالم ( ظا   العبارة  متضي أنّ 3)

، وذكالال   «.. فانالالدفه أ ضالالاً مالالا قيالالل»اىفالال  :  601:  4نمىالالط السالاليّد العالالامىي فالالي مفتالالاح الك امالالة 

 .«وجاء الدور .. أنّط لو اا  شيذاً اش ط أن  بيه إ ّا  لم  صحّ »:  490:  1العالّمة في الت ك ة 

 .538:  1( الت ك ة 4)

 مالالال ة المالالالولين فالالالالي 
 المس لة
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الدور التوقّفي ، وأّن الدور معيأ 
(1). 

وزاد  .(2)وقال فالي اإل ضالاح : إّن الفسالخ  حصالل اال ّول جالاءآ مالن العمالد 

 ، انتهم. (3)في ااب الهبة قولط : فيبمم المحّل قااالً لمجمو  العمد 

وقد  ستدّل لىصّحة : ا نّط إذا وقاله العمالد لىالم مالال الغيال  فمىكالط امجالّ د 

 مال  ي    ّم مىكط.العمد كان كمن اا  

أقول : إن قىنا : ا ّن المستفاد مالن أدلّالة توقّالف البياله والعتالق لىالم المىالك 

 الالو  (5) «ال لتالالق إالّ فالالي مىالالك»و ،  (4) «ال ايالاله إالّ فالالي مىالالك»نحالالو قولالالط : 

اشت اط وقو  اإلنشاء فالي مىالك المنشالئ ، فالال منالام لالن المالول االالبيالن ؛ 

مدّ  تمىّك العاقد لىالم جمياله أجالااء العمالد ألّن صّحة العمد حينذ آ تتوقّف لىم ت

لتمه فيط ، فإذا ف ض العمد أو جاٌء من أجاائط فسالخاً كالان سالبباً لتمىّالك العاقالد 

ممالالدّماً لىيالالط ؛ ألّن المسالالبّب إنّمالالا  حصالالل االالالجاء األخيالال  مالالن سالالببط ، فكىّمالالا 

ف ض جالاٌء مالن العمالد قااالٌل لىتجا الة سالبباً لىتمىّالك ، كالان التمىّالك متال ّخ اً لالن 

عر ذلك الجاء ، وإالّ لا  تمدّ  وجود المسالبّب لىالم السالبب. والجالاء الال   ا

ال  تجّاأ  ي  موجودآ ، فالال  كالون سالبباً ، ماله أّن  ا الة األمال  حينذال آ الممارنالة 

 اينط واين التمىّك.
__________________ 

 ( لم نعث  لىيط.1)

 .417:  2و ،  488:  1( راجه إ ضاح الفوائد 2)

 .417:  2و ،  488:  1الفوائد ( راجه إ ضاح 3)

 .«ال ايه إالّ فيما تمىك»، وفيط :  16، الحد    247:  2( راجه لوالي ال لي 4)

 .6و  2و  1من أاواب كتاب العتق ، األحاد    5، الباب  8 7:  16( راجه الوسائل 5)
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التمىّالالك لىالالم جميالاله  (1)لكنّالالك ل فالال  أّن الشالال ط اممتضالالم األدلّالالة سالالبق 

 قضاًء لحّق الظ فيّة. أجااء العمد

فهالو اعالد فال ض المالول  «من اا  شيذاً  ّم مىكالط»وأّما دخول المس لة في 

فالي مسال لة  (2)اصّحتط  وجب التبار إجازة العاقد  انيالاً ، انالاًء لىالم مالا ذك نالا 

الفضالالولي : مالالن توقّالالف لالالاو  العمالالد المالال كور لىالالم اإلجالالازة. إالّ أن  مالالال : إّن 

فضولي وايعالط لىمالالك ، وأّمالا ايعالط لنفسالط نظيال  المتوقّف لىم اإلجازة لمد ال

ايه الغاصب فال  حتاج إلم اإلجازة اعد العمد. لكن   ا لىالم تمالد   المالول االط 

 .(3)واإل ماض لّما تمدّ  في لمد الفضولي ال  ج   في مثل العتق 

: إّن المستفاد من تىك األدلّالة  الو لالد  وقالو  البياله فالي مىالك  (4)وإن قىنا 

في نمل مالال الغيال  اغيال  إذنالط ، فالالممنو  شال لاً تمالا  السالبب  (5)الغي  ليص ّ  

في مىك الغي  ، ال وقو  اعر أجاائط في مىك الغيال  وتمامالط فالي مىالك نفسالط 

ليُنمل اتما  العمد المىُك الحادث ابعضط ، فال مانه من ت  ي   ال ا العمالد النتمالال 

 ما انتمل إلم البائه ا ّول جاءآ منط.

ةآ ؛ إذ ال داللالة فالي أدلّالة التبالار المىكيّالة فالي المبياله و  ا ال  خىو لن قوّ 

 إالّ لىم التبار كونط ممىوكاً قبل كونط مبيعاً ، والحص  في قولط
__________________ 

 .«سبب»:  «سبق»ادل  «ش»( في 1)

 .435( راجه الجاء الثال  : 2)

 .«الغي  الماال لىفضولي»ز ادة :  «ش»( في 3)

 في الصفحة المتمدّمة. «إن قىنا ا ّن المستفاد»( ليف لىم قولط : 4)

 .«المص ّ »:  «ش»( في 5)
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إضافيأ االنسبة إلالم البياله فالي مىالك الغيال  ، أو فالي  يال   «ال ايه إالّ في مىك»

مىكآ كالمباحات األصىيّة ، فال  عّم المستثنم منط البيَه الواقاله اعضالط فالي مىالك 

 الغي  وتمامط في مىك البائه.

ط  مالال ب أن  مالالال : إّن المالال اد االالالبيه  الالو النمالالل الع فالالي  الال ا ، مالاله أنّالال

إالّ  «البياله»الحاصل من العمد ال نفإ العمد ؛ ألّن الع ف ال  فهمون من لفال  

، وحينذالال آ فالفسالالخ الموجالالب لىمىالالك  «اعالال » الال ا المعنالالم المالال خوذ فالالي قالالولهم : 

لنمالل  حصالل اتمامالط ، فيماله ا (1) حصل ا ّول جاءآ من العمد ، والنمل والتمىّك 

في المىك. وك ا الكال  فالي العتالق و يال   مالن التصالّ فات الموليّالة ، لمالداً كالان 

 أو إ مالاً.

 (2)ولعّل   ا معنم ما في اإل ضاح : مالن أّن الفسالخ  حصالل اال ّول جالاءآ 

 ، واتمامط  حصل العتق.

نعالالم ، التصالالّ فات الفعىيّالالة المحمِّّمالالة لىفسالالخ كالالالوطء واألكالالل ونحو مالالا ال 

إاِلّ َعلاى أَْزواِجِهاْم أَْو )األّول منها ؛ فإّن ظا   قولالط تعالالم وجط لجواز الجاء 

َِااْت أَْيمااا ُُهمْ  التبالالار وقالالو  الالالوطء فيمالالا اتّصالالف اكونهالالا ممىوكالالةً ،  (3) (مااا َملَ

ل لىفسخ ال  كون اتمامط حالالً.  فالوطء المحّصِّ

وتوّ م أّن الفسخ إذا جاز احكم الخيار جاز كّل ما  حصالل االط قالوالً كالان 

عالً ، فاسدٌ ؛ فإّن معنم جواز الفسخ ألجل الخيار الجواز الوضالعي ألنالي أو ف

 الصّحة ال التكىيفي ، فال  نافي تح  م ما  حصل اط
__________________ 

 .«الع في»ز ادة :  «ش»( في 1)

 .488:  1( إ ضاح الفوائد 2)

 .6( المصمنون : 3)
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 الفسخ ، كما ال  خفم.

الفسخ لىم إااحة ما  حصل االط تعاليّن حمالل  مه أنّط لو ف ض داللة دليل

ذلك لىم حصول الفسخ قُبيل التصالّ ف ، جمعالاً اينالط واالين مالا دّل لىالم لالد  

 جواز ذلك التصّ ف إالّ إذا وقه في المىك.

ال  خىالو  فالي المسال لة (1)واالجمىة ، فما اختار  المحمّق والشهيد الثانيالان 

لن قّوةآ ، واط   تفه اإلشكال لن جواز التصّ فات تكىيفاً ووضعاً. و ال ا  الو 

الظا   من الشيخ في المبسوط ، حي  جّوز لىمتصالارفين تبالا ه النمالد ن  انيالاً 

 .(2)في مجىإ الص ف ، وقال : إّن ش ولهما في البيه قيالٌه لخيالار المجىالإ 

لمتحمّالق  نالا االالبيه المتوقّالف لىالم مه أّن المىك لند   حصل اانميا  الخيار ا

المىالك. لكنّالالط فالالي االالاب الهبالة لالالم  صالالّحح البيالاله الال    حصالالل االالط ال جالالو  فيهالالا 

 .(3)معىاّلً اعد  وقولط في المىك 

 فرع :

فمالالال : ألتمهمالالا ، ف امالالا  مالالال  (4)لالالو اشالالت ى لبالالداً اجار الالةآ مالاله الخيالالار 

 تاق الجار ة دون العبد ؛ ألّن الفسخ ممد ٌ  لىم اإلجازة.اانع

وفيط : أنّط ال دليل لىم التمد م في مثل المما  مّما وقاله اإلجالازة والفسالخ 

 من ط فآ واحدآ دفعةً ، سواء اتّحد المجيا والفاسخ كما في المما  ،
__________________ 

 .137( تمدّ  لنهما في الصفحة 1)

 .96:  2( المبسوط 2)

 .304:  3( المبسوط 3)

 .«لط»ز ادة :  «ش»( في 4)

مالالالالالالالالالالالالالا اختالالالالالالالالالالالالالار  
المحمّالالالالالق والشالالالالالهيد 
الثانيالالالالالالان ال  خىالالالالالالو 

 لن قّوة

لالالالالو اشالالالالت ى لبالالالالداً 
اجار الالالالالالالالالالالةآ مالالالالالالالالالالاله 

، وقالالالالالالال :  الخيالالالالالالار
 ألتمهما
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أو تعدّد كما لو وقعالا مالن وكيىالي ذ  الخيالار دفعالةً واحالدةً ، إنّمالا المسالىّم تمالد م 

الفسخ الصادر من أحد الي فين لىم اإلجازة الصادرة مالن اليال ف اآلخال  ؛ 

خ ألّن لاو  العمالد مالن أحالد اليال فين اممتضالم إجازتالط ال  نالافي انفسالاخط افسال

ماله لالاو  العمالد  (1)الي ف اآلخ  ، كما لو كان العمد جائااً من أحد ما ففسخ 

 من الي ف اآلخ  ، اخالف الىاو  واالنفساخ من ط فآ واحد.

ونحالالو  فالالي الضالالعف المالالول اعتالالق العبالالد ؛ ألّن اإلجالالازة إامالالاٌء لىعمالالد ، 

 واألصل فيط االستم ار.

  ة كالعكإ.وفيط : أّن لتق العبد موقوٌف لىم لد  لتق الجار

نعم ، األصل استم ار العمد واماء الخيار ولالد  حصالول العتالق أصالالً. 

 (2)و و األقوى ، كما اختار  جمالالةٌ ، مالنهم : العالّمالة فالي التال ك ة والموالالد 

؛ ألّن لتمهمالا معالاً ال  نفال  ؛ ألّن العتالق  (3)والمحمّق الثاني في جامه المماصالد 

ن مالكالالاً لهمالالا االفعالالل ؛ ألّن مىالالك أحالالد ما ال  كالالون فضالالوليّاً ، والمعتِّالالق ال  كالالو

  ستىا  خ وج اآلخ  لن المىك.

ولو كان الخيار في الف ض المال كور لبالائه العبالد اُنالي لتالق العبالد لىالم 

جواز التصّ ف مالن  يال  ذ  الخيالار فالي مالدّة الخيالار ، ولتالُق الجار الة لىالم 

فالي األّول جواز لتق الفضولي. والثاني  ي  صحيحآ اتّفاقالاً ، وسالي تي الكالال  

 وإن كان الخيار لهما.
__________________ 

 .«فيفسخ»:  «ش»( في 1)

 .70:  2، والموالد  538:  1( الت ك ة 2)

 .314:  4( جامه المماصد 3)
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: صالالالّحة لتالالالق  (3)وجالالالامه المماصالالالد  (2)واإل ضالالالاح  (1)ففالالالي الموالالالالد 

ر اائعالط  يال  الجار ة و كون فسخاً ؛ ألّن لتق العبد من حي  إنّط إاياٌل لخيالا

صالحيحآ االدون إجالازة البالائه ، ومعهالا  كالون إجالازةً منالط لبيعالط ، والفسالخ ممالدٌّ  

 لىم اإلجازة.

والف ق اين  ال ا وصالورة اختصالام المشالت   االخيالار : أّن لتالق كالّلآ 

من الممىوكين كان من المشت   صحيحاً الزماً ، اخالف ما نحالن فيالط. نعالم ، 

مالان خيالار البالائه كالان الحكالم كمالا فالي لو قىنا  نا اصّحة لتق المشت   فالي ز

 تىك الصورة.
__________________ 

 .70:  2( الموالد 1)

 .490:  1( إ ضاح الفوائد 2)

 .316:  4( جامه المماصد 3)
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 مسألة

لد  جواز تصّ ف  ي  ذ  الخيار تصالّ فاً  مناله مالن  من أحكا  الخيار

والمحكالّي لالن ااالن سالعيد فالي  (1)لىالم قالول الشاليخ  است داد العالين لنالد الفسالخ

وظا   جمالةآ من األصحاب ، منهم : العالّمة فالي الموالالد  (2)جامه الش ائه 
،  (6)الثانيان قدّ  هللا أس ار م في ظالا   كىمالاتهم  (5)والشهيد  (4)والمحمّق  (3)

االالل فالالي مفتالالاح الك امالالة فالالي مسالال لة لالالد  انتمالالال حالالّق ال جالالو  فالالي الهبالالة إلالالم 

 : أّن حّق الخيار  منه المشت   من التصّ فات الناقىة لند   الور ة
__________________ 

، حيالال  حكالالم اعالالد  نفالالوذ تصالالّ ف المشالالت   مالاله  بالالوت الخيالالار  211:  2( راجالاله المبسالالوط 1)

 من نفإ المصدر أ ضاً. 96ائه من الخيار ، وراجه الصفحة لىبائه ، ألنّط إاياُل حّق الب

 .248( الجامه لىش ائه : 2)

 .70:  2( الموالد 3)

 .169:  9و ،  315و  312:  4( راجه جامه المماصد 4)

 .360:  1( راجه المسالك 5)

 .«ش»في  «في ظا   كىماتهم»( لم ت د 6)

 الالالالالالالالالالالالل  جالالالالالالالالالالالالالوز 
تصالالالالالالالالالّ ف  يالالالالالالالالال  
ذ  الخيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالار 
تصالالالّ فاً  منالالاله مالالالالن 

 است داد العين؟
األقالالالالالالالالالالالوال فالالالالالالالالالالالي 

 المس لة :
   المول االمنه 1



 145 ................................................................................  )1( رايخلا ماكحأ يف

لىالم المشالت   لىنصالاب  ، ولن جمالالةآ فالي مسال لة وجالوب الاكالاة (1)األكث  

اخيارآ لىبائه : أّن المشالت   ممنالو ٌ مالن كثيال آ مالن التصالّ فات المنافيالة لخيالار 

لالد  الخالالف  (3)، ال ظالا   المحكالّي لالن الجالامه كعبالارة الالدرو   (2)البائه 

فالالي ذلالالك ، حيالال  قالالال فالالي الجالالامه : و نتمالالل المبيالاله االعمالالد وانمضالالاء الخيالالار ، 

 .(4)المشالت   فيالط حتاّلم  نمضالي خيالار البالائه وقيل االعمد ، وال  نفال  تصالّ ف 

 ء لبارة الدرو .وستجي

ولكن خالف الشيخ واان سعيد مبنيأ لىم لد  قولهما اتمىّك المبياله قبالل 

 انمضاء الخيار ، فال  ُعدّ مثىهما مخالفاً في المس لة.

زمالن والموجود في ظا   كال  المحمّق في الش ائه : جواز ال  ن فالي 

، االل ظالا    لالد   (5)الخيار ، سواء كالان الخيالار لىبالائه أو المشالت   أو لهمالا 

الخالف في ذلك اين كّل من قال اانتمال المىك االعمد ، وكال ا ظالا    فالي االاب 

الاكاة حي  حكم اوجوب الاكاة في النصاب الممىالو  ولالو ماله  بالوت الخيالار 
(6). 

 ن لىم وجطآ  ظه نعم ، استشكل فيط في المسالك في ش ح الممامي
__________________ 

 .195:  9( مفتاح الك امة 1)

 .39:  15، والجوا    30:  9، ومستند الشيعة  19:  (الاكاة) 3( راجه مفتاح الك امة 2)

 ء لبارة الدرو  في الصفحة اآلتية.( ستجي3)

 .248( الجامه لىش ائه : 4)

 .77:  2( الش ائه 5)

 .141:  1( الش ائه 6)

  المالالالالالالالالالالالالالول  2
 االجواز
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وكال ا ظالا   كالال  الموالالد فالي  .(1)نط : أّن المصنّف معت ٌف امنشإ اإلشالكال م

 اما مّ  من المسالك. (3)وإن الت ض لىيط جامه المماصد  (2)ااب ال  ن 

 .(4)لكن ص  ح كالمط فالي التال ك ة فالي االاب الصال ف جالواز التصالّ ف 

قال فالي االاب الصال ف : لالو  [(5)حي  ]وك ا ص  ح كال  الشهيد في الدرو  

ما قبضالط لىالم  يال  صالاحبط قبالل التفالّ ق ، فالوجالط الجالواز  [(6)أحد ما ]اا  

ألنّالالط  منالاله اآلخالال  خيالالاَر . وُردّ ا نّالالا  سالال  قد وفاقالالاً لىفاضالالل ، ومنعالالط الشالاليخ 

 ، انتهم. (8)الخيار  (7)نمول :  بمم 

وصّ ح في المختىف في ااب الص ف : ا ّن لط أن  بياله مالالط مالن  يال  

خيار اآلخ  ، كما لو اا  المشالت   فالي زمالان خيالار  صاحبط ، وال  بيل حقّ 

 (10)و و ظا   الىمعة ال ص  حها في مسال لة ر الن مالا فيالط الخيالار  .(9)البائه 

 .(11)، وإن ش حها في ال وضة اما ال  خىو لن تكىّف 
__________________ 

 .25:  4و  360:  1( راجه المسالك 1)

 .110:  2( الموالد 2)

 .54:  5 ( جامه المماصد3)

 .514:  1( الت ك ة 4)

 .«ش»( من 5)

 والمصدر. «ش»( من 6)

 .«ابماء»والمصدر :  «ش»( في 7)

ء لالن المختىالف ، وأّما قول الفاضل فمد تمدّ   نفاً لن الت ك ة ، وساليجي 302:  3( الدرو  8)

 .96:  2، وأّما قول الشيخ ف اجه المبسوط 

 .117:  5( المختىف 9)

 .138ميّة : ( الىمعة الدمش10)

 .70:  4( ال وضة البهيّة 11)
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 ال ا ، و مكالالن أن  مالالال : إّن قالول الشالاليخ ومالالن تبعالط االالالمنه لالاليإ منشالالص  

المول اعد  انتمال المبيه ومتفّ لاً لىيط ؛ وإالّ لم  كالن وجالطٌ لتعىيالل المناله لالن 

االسالالتناد إلالالم لالالالد   (1)التصالالّ ف اىالالاو  إايالالال حالالّق الخيالالار ، االالل المتعالاليّن 

 مه وجود الخيار.حصول المىك 

ال لعّل المول اعد  االنتمالال منشالص  كالون المناله لالن التصالّ ف مف و الاً 

لنط لند م ، كما  ظه  من ايان مبنم   ا الخالف فالي الالدرو  ، قالال : فالي 

تمىّك المبيه االعمد أو اعد الخيار امعنم الكشف أو النمل خالالٌف ، م خال   : أّن 

را  و الو ال  نافيالط ، وأّن  ا الة المىالك الناقل العمد ، والغ ض االخيار االسالتد

 ، انتهم. (2)التصّ ف الممتنه في مدّة الخيار 

كالالون امتنالالا   (3)وظالالا    الال ا الكالالال  كالمتمالالدّ  لالالن جالالامه ااالالن سالالعيد 

نفالوذ التصالّ ف  (4)التصّ ف في زمن الخيار مسىّماً اين المولين ، إالّ أن  ُ اد 

ضمان العين اميمتها لنالد الفسالخ  لىم وجطآ ال  مىك ايالنط االفسخ وال  تعمّبط

، والتصالالّ ف فالالي زمالالن الخيالالار لىالالم المالالول اجالالواز  معالال ٌض لبيالنالالط لنالالد 

الفسالالخ أو مسالالتعمٌب لىضالالمان ال محالالالة. و الال ا االحتمالالال وإن اَعاُلالد لالالن ظالالا   

قالال اعالد أسالي  : إّن فالي جالواز  سال  قد لبارة الدرو  ، إالّ أنّط  مّ اط أنّالط 

 .(6)وجهين  (5)تصّ ف كّلآ منهما في الخيار 
__________________ 

 .«حينذ آ »ز ادة :  «ش»( في 1)

 .270:  3( الدرو  2)

 .145( تمدّ  في الصفحة 3)

 .«اط»ز ادة :  «ش»( في 4)

 .«مه اشت ا  الخيار»:  «في الخيار»والمصدر ادل  «ش»( في 5)

 .271:  3( الدرو  6)
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ا قالالالالدّ  هللا والحاصالالالالل : أّن كىمالالالالات العالّمالالالالة والشالالالالهيد االالالالل و ي  مالالالال

 أس ار م في   ا المما  ال تخىو احسب الظا   لن اضي اب.

 الّم إّن الظالا   لالد  الفال ق االين العتالق و يال   مالن التصالّ فات ، ورامالالا 

وكال ا الظالا    .(1) ظه  من كىمات اعضهم تجو ا العتق لبنائط لىالم التغىيالب 

 ت الناقىة.لد  الف ق اين اإلتالف والتصّ فا

واختالالار اعالالر أفاضالالل مالالن لاصالال نا م الفالال ق االالالمنه لالالن اإلتالالالف 

، وقيالل  (2)وتجو ا  ي   ، لكن مه انفساخط مالن أصالىط لنالد فسالخ ذ  الخيالار 

 .(3)اانفساخط حينذ آ من حينط 

لمتعىّق االعوضين مالن حّجة المول االمنه : أّن الخيار حقأ  تعىّق االعمد ا

حيالال  إرجالهمالالا اَِّحالالّلِّ العمالالد إلالالم مالكهمالالا السالالااق ، فالالالحّق االالاألخ ة متعىّالالٌق 

االعين التي انتمى  منالط إلالم صالاحبط ، فالال  جالوز لصالاحبط أن  تصالّ ف فيهالا 

 اما  بيل ذلك الحّق اإتالفها أو نمىها إلم شخ آ  خ .

بالدل ال  وجالب ومنط  ظهال  أّن جالواز الفسالخ ماله التىالف االال جو  إلالم ال

الالٌق اخصالالوم العالالين ، فإتالفهالالا إتالالالٌف لهالال ا  جالالواز اإلتالالالف ؛ ألّن الحالالّق متعىِّّ

الحّق وإن انتمل إلم ادلط لو تىف انفسط ، كما أّن تعىّق حّق ال  ن ابدل العالين 

 الم  ونة اعد تىفها ال  وجب جواز إتالفها لىم ذ  الحّق.
__________________ 

 .602 : 4( راجه مفتاح الك امة 1)

 .200( و و المحمّق التست   في الممااإ : 2)

 ( لم نعث  لىيط.3)

  لالالالالالد  الفالالالالال ق  3
االالالالالالالالالالالالين العتالالالالالالالالالالالالالق 

 و ي  

  الفالالالالال ق االالالالالين  4
 االتالف و ي  

حّجالالالالالالالالالالالة المالالالالالالالالالالالول 
 االمنه
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وإلم ما ذك    جه ما في اإل ضاح : من توجيط ايالن العتق في زمالن 

 .(1)الخيار اوجوب صيانة حّق البائه في العين المعيّنة لن اإلايال 

و ص ّالالد مالالالا ذك نالالا : أنّهالالالم حكمالالوا مالالالن  يالال  خالالالالفآ  ظهالال  مالالالنهم االالال ّن 

مالاً التص ّ  ف الناقل إذا وقه اإذن ذ  الخيار سمط خيار  ، فىو لم  كن حمّالا متعىِّّ

االعين لالم  كالن وقالو  ذلالك موجبالاً لسالموط الخيالار ، فالإّن تىالف العالين ال  نالافي 

اماء الخيار ؛ لعالد  منافالاة التصالّ ف لعالد  االلتالاا  االعمالد وإرادة الفسالخ ا خال  

 الميمة.

ما  مكن أن  مال في توجيط المناله ، لكنّالط ال  خىالو لالن نظال آ ؛    ا  ا ة

فإّن الثاا  من خيار الفسخ اعد مالحظة جواز التفاسخ في حالال تىالف العينالين 

 الالي سالالىينة ذ  الخيالالار لىالالم فسالالخ العمالالد المالالتمّكن فالالي حالالالتي وجالالود العالالين 

،  وفمد ا ، فال داللة في مجالّ د  بالوت الخيالار لىالم حكالم التىالف جالوازاً ومنعالاً 

ال تالال ى أّن حالالّق الشالالفيه ال أفالالم جه فيالالط أدلّالالة سالىينة النالالا  لىالالم أمالوالهم ، 

الشالفعة سالىينةٌ  (2)ومجّ د الفال ق اينهمالا : اال ّن  ؟ منه المشت   من نمل العين

لىم نملآ جد دآ فالمىك مستم أ قبل األخ  اها  ا ة األم  تمىّك الشالفيه نمىالط إلالم 

لىم رفه العمد وإرجا  المىك إلالم الحالالة نفسط ، اخالف الخيار فإنّها سىينةٌ 
السالالاامة ، ال  الالص ّ  فالالي الحكالالم المالال كور مالاله أّن المىالالك فالالي الشالالفعة أولالالم  (3)

 االتالال ، إلايالها تصّ فات المشت   اتّفاقاً.
__________________ 

 .489:  1( إ ضاح الفوائد 1)

 .«أنّ »:  «ق»( في 2)

 .«حالط»:  «ق»( في 3)

المناقشالالالالالالالالالالة فالالالالالالالالالالي 
 الحّجة الم كورة
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، فهو مالن حيال  كالون الال  ن و يمالةً  الدّل لىالم وجالوب وأّما حّق ال  ن 

إامائط ولد  السىينة لىم إتالفط ، مضالافاً إلالم الالنّ  واإلجمالا  لىالم ح مالة 

 التصّ ف في ال  ن ميىماً ولو لم  كن متىفاً وال ناقالً.

وأّما سموط الخيار االتصّ ف ال   أذن فيط ذو الخيار ، فىداللة العال ف 

 ، ال لىمنافاة.

لالم  عىالم تمييالد   «النالا  مسالىّيون لىالم أمالوالهم»والحاصل : أّن لمالو  

احّقآ  حدث ل   الخيار  ااحم اط سالىينة المالالك ، فالالجواز ال  خىالو لالن قالّوةآ 

 في الخيارات األصىيّة.

إرادة إامالالاء  (1)وأّمالالا الخيالالار المجعالالول اشالال طآ ، فالظالالا   مالالن اشالالت اطط 

ك ليست دّ  لنالد الفسالخ ، االل الحكمالة فالي أصالل الخيالار  الو إامالاء السالىينة المى

لىالم اسالت داد العالين ، إالّ أنّهالا فالالي الخيالار المجعالول لىّالةٌ لىجعالل ، وال  نالالافي 

 ذلك اماء الخيار مه التىف ، كما ال  خفم.

بدل لند الفسخ مه اإلتالالف. وأّمالا ماله فعالل ولىيط فيتعيّن االنتمال إلم ال

ا انتمالط لن المتصّ ف كاالستيالد ، ففي تمالد م حالّق الخيالار لسالبمط  ما ال  سّوِّ

، أو االسالالتيالد لعالالد  اقتضالالاء الفسالالخ لالال دّ العالالين مالاله وجالالود المالالانه الشالال لي 

 .(2)كالعمىي ، وجهان ، أقوا ما الثاني 
__________________ 

 .«لخيارات المجعولة االش ط فالظا   من اشت اطهاوأّما ا»:  «ش»( في 1)

و و الالئح من كال  التال ك ة فالي االاب الصال ف ، حيال  ذكال  : »ز ادة ما  ىي :  «ش»( في 2)

،  514:  1، وراجاله التال ك ة  «أّن صّحة البيه الثاني ال  نافي حكمط و بوت الخيار لىمتعاقالد ن

 .«في  بوت الخيار لغي  المتعاقد نألّن صّحة البيه ال تنا»والعبارة فيها  ك ا : 

 خىالالالالالالو  الجالالالالالالواز ال
 لن قّوة

حكالالالالالالالالالالالم الخيالالالالالالالالالالالار 
 المجعول

حكالالالالالالالالالم االتالالالالالالالالالالف 
وفعالالالالالالالالالالالل مالالالالالالالالالالالا ال 
ا انتمالالالالالالالالالالط   سالالالالالالالالالّوِّ

 لن المتصّ ف
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ومنالالط  عىالالم حكالالم نمىالالط لالالن مىكالالط وأنّالالط  نتمالالل إلالالم البالالدل ؛ ألنّالالط إذا جالالاز 

التصّ ف فال دالي إلم إ مال ما  متضيط التصّ ف من الىاو  وتسالىّط العاقالد 

يأ لىالم العمالد الثاني لىم مالط ، لدا ما  تخيّل : من أّن تمىّك العاقد الثالاني مبنال

األّول ، فإذا ارتفه االفسخ وصار ك ن لم  كن ولو االنسالبة إلالم مالا اعالد الفسالخ 

كان من لواز  ذلك ارتفا  ما اُني لىيط من التصالّ فات والعمالود. والحاصالل : 

أّن العاقد الثاني  تىمّم المىك من المشالت   األّول ، فالإذا فال ض االشالت اء كال ن 

عين االمىك السااق قبل البيه ارتفه ا لك مالا اسالتند لم  كن ومىك البائه األّول ال

 إليط من العمد الثاني.

و مكن دفعط : ا ّن تمىّك العاقد الثاني مسالتندٌ إلالم تمىّالك المشالت   لالط  نالاً 

مالالا ؛ ألّن ممتضالالم سالالىينتط فالالي ذلالالك اآلن صالالّحة جميالاله مالالا  ت تاّلالب لىيالالط مالالن 

سالالبة إلالالم مالالا اعالالد التصالالّ فات ، واقتضالالاء الفسالالخ لكالالون العمالالد كالال ن لالالم  كالالن االن

 الفسخ ألنّط رفٌه لىعمد الثاا .

وقد ذ ب المشهور إلم أنّط لو تىف أحد العوضين قبل قبضالط واعالد اياله 

العالالوض اآلخالال  الممبالالوض انفسالالخ البيالاله األّول دون الثالالاني ، واسالالتحّق االالدل 

 العوض المبيه  انياً لىم من االط.

الخيالار أو أمالٌ  والف ق اين تالال العمالد مالن حيال  إنّالط أمالٌ  اختيالار أ ك

 اضي ار أ كتىف لوضط قبل قبضط ،  ي  مجدآ فيما نحن اصدد .

 ّم إنّط ال ف ق اين كون العمد الثاني الزمالاً أو جالائااً ؛ ألّن جالواز العمالد 

  وجب سىينة العاقد لىم فسخط ، ال سىينة الثال  األجنبّي.

انالاًء لىالم أّن البالدل لىحيىولالة و الي نعم ،  بمم  نا إلالاا  العاقالد االفسالخ 

 مه تع ّر المبدل ، ومه التمّكن  جب تحصيىط ، إالّ أن  مال

حكالالالالم مالالالالا لالالالالو نمىالالالالط 
 لن مىكط

 الالالالالل  ىالالالالالا  العاقالالالالالد 
 االفسخ؟



 6كتاب المكاسب / ج   ..............................................................................  152

لىالالم مىالالك مسالالتحّق البالالدل ،  (1)ااختصالالام ذلالالك امالالا إذا كالالان المبالالدل المتعالال ّر 

كما في المغصوب اآلاق. أّما فيما نحالن فيالط ، فالإّن العالين مىالٌك لىعاقالد الثالاني ، 

المعّوض لالن مىالك مالن  الدخل فالي مىكالط العالوض والفسخ إنّما  متضي خ وج 

ض لالالن مىالالك العاقالالد الثالالاني ،  و الالو العاقالالد األّول ، فيسالالتحيل خالال وج المعالالو 

فيستمّ  ادلالط لىالم العاقالد األّول ، وال دليالل لىالم إلاامالط اتحصاليل المبالدل ماله 

 .(2)دخولط في مىك  ال  ، وقد مّ  اعر الكال  في ذلك في خيار الغبن 

: أّن ظا   لبارتي الدرو  والجامه االتّفالاق لىالم    ا ، ولكن قد تمدّ 

وتوجيهالط االإرادة التصالّ ف  .(3)لد  نفوذ التصّ فات الواقعة في زمان الخيار 

لىم وجطآ ال  سالتعمب الضالمان اال ن  ضالمنط ابدلالط اعالد فسالخ ذ  الخيالار اعيالدٌ 

ي جدّاً. ولم  ظه  مّمن تمدّ  نمل المول االالجواز لنالط ال جالو ُ إلالم البالدل إالّ فال

 مس لة العتق واالستيالد. فالمس لة في  ا ة اإلشكال.

 ّم لىم المول اانفساخ العمد الثاني ، فهل  كالون مالن حالين فسالخ األّول ، 

 ، محتّجالاً  (4)قوالن ، اختار  انيهمالا اعالر أفاضالل المعاصال  ن  ؟أو من أصىط

 : ا ّن ممتضم الفسخ تىمّي كّلآ من العوضين من مىك كّلآ من
__________________ 

 ز ادة : ااقياً. «ش»( في 1)

 وما اعد ا. 192( راجه الجاء الخامإ ، الصفحة 2)

 .145( تمدّ  في الصفحة 3)

 ( الظا   أّن المال اد  الو المحمّالق التسالت   ، ولكالن لالم نعثال  لىالم تفصاليل مالا نمىالط المصالنّف4)

، نعالالم رامالالا  تضالالّمن حاصالالل اعالالر كالمالالط ، كالفسالالخ مالالن األصالالل ، كمالالا تمالالدّ  فالالي  سالال  قد 

 .148الصفحة 

 الالالالالالالالالالالالالل  كالالالالالالالالالالالالالون 
انفسالالالالالالالالالالاخ العمالالالالالالالالالالد 
الثالالالالالالالالالالالاني لىالالالالالالالالالالالم 
المالالالالالالول االالالالالالالط مالالالالالالالن 
حالالالالالين فسالالالالالخ االّول 

 أو من أصىط؟
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المتعاقد ن ، فال  جوز أن  تىمّم الفاسخ المىك من العاقد الثاني ، ال ال االدّ مالن 

انفساخ العمد الثاني افسخ األّول ورجو  العين إلم مىك المالالك األّول ليخال ج 

، إالّ أن  ىتا  : ا ّن مىك العاقد الثاني إلالم وقال  الفسالخ ، منط إلم مىك الفاسخ 

: اعالالالد   (1)فتىمّالالم الفاسالالخ المىالالالك اعالالد الفسالالخ مالالالن العاقالالد األّول. وردّ  المائالالل 

 مع وفيّة التمىّك المصقّ  في الش   ، فافهم.

 ّم إّن المتيمّن من زمان الخيار الممنالو  فيالط مالن التصالّ ف لىالم المالول 

خيالار فعالالً ، كالالمجىإ والثال الة فالي الحيالوان والامالان االط  الو زمالان تحمّالق ال

المش وط فيط الخيار. وأّما الامان ال   لم  تنّجا فيالط الخيالار إّمالا لعالد  تحمّالق 

سالالببط كمالالا فالالي خيالالار التالال خي  انالالاًء لىالالم أّن السالالبب فالالي  بوتالالط تضالالّ ر البالالائه 

اشال ط االصب  أز د من الثال ة ، وإّما لعد  تحمّق ش طط كما فالي اياله الخيالار 

ردّ الثمن ، اناًء لىم كون ال دّ ش طاً لىخيار ولالد  تحمّمالط قبىالط ، وكاشالت اط 

الخيالار فالي زمالانآ متالال ّخ  ففالي جالواز التصالّ ف قبالالل تنّجالا الخيالار خصوصالالاً 

 فيما لم  تحمّق سببط ، وجهان :

ط فالالي معالال ض مالالن أّن المالالانه لالالن التصالالّ ف  الالو تالالالال العمالالد وكونالال

.  االرتفا  و و موجودٌ  نا وإن لم  مدر ذو الخيار لىم الفسخ حينذ آ

 ومن أنّط ال حّق االفعل ل   الخيار فال مانه من التصّ ف.

و مكن الف ق االين الخيالار المتوقّالف لىالم حضالور الامالان ، والمتوقّالف 

ءآ  خال  كالتال خي  وال ؤ الة لىالم خالالف الوصالف ؛ ألّن  بالوت الحالّق لىم شي

األّول معىالوٌ  وإن لالم  حضالال  زمانالط ، اخالالف الثالاني ؛ ولالال ا لالم  مالل أحالالدٌ فالي 

 العوضين قبل قبر اآلخ  من جهة كون (2)االمنه من التصّ ف في أحد 
__________________ 

 .«ش»في  «المائل»(  عني اعر األفاضل. ولم ت د كىمة 1)

 .«من»ز ادة :  «ش»( في 2)

 الالالالالالالالالالالالل  جالالالالالالالالالالالالالوز 
التصالالالالالالالالّ ف قبالالالالالالالالل 
تنّجالالالالالالا الخيالالالالالالار أ  

 ال؟
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ء مالا  ظهال  منالط قالّوة لم  مالبر ، وساليجي العمد في مع ض االنفساخ اتىف ما

   ا التفصيل.

ولىم كّل حالآ ، فالخيار المتوقّف تنّجا  فعالً لىم ظهالور أمال آ كالالغبن 

، والعيب ، وال ؤ ة لىم خالف الوصف  ي  مانهآ من التصّ ف االال خالالفآ 

 ظا  اً.

 فرعان :

عا لن التصّ ف المتىف في زمان الخيار ، فهل  مناله لالن لو من اأّول :

ض لفالالوات حالالّق ذ  الخيالالار مالالن العالالين ، كالالوطء األمالالة فالالي  التصالالّ ف المعالالّ ِّ

قالالوالن  ؟زمالان الخيالالار ، انالالاًء لىالالم أّن االسالالتيالد مالالانٌه مالالن ردّ العالالين االخيالالار

 [(2)فالي ]والشالارح  (1)لىمانعين ، أكث  م لىم الجواز ، كالعالّمة فالي الموالالد 

، لكالن ال  (6)والخالالف  (5)والغنيالة  (4)وحكالي لالن المبسالوط  (3)جامه المماصالد 

 الئالالم ذلالالك المالالوَل اتوقّالالف المىالالك لىالالم انمضالالاء الخيالالار ، كمالالا التالال ف االالط فالالي 

 ول ا حمل في الدرو  تجو ا الشيخ لىوطء لىم ما إذا .(7)اإل ضاح 
__________________ 

 .70:  2( الموالد 1)

 .«ق»( لم   د في 2)

 .319و  313:  4( جامه المماصد 3)

 .83:  2( المبسوط 4)

 .221( الغنية : 5)

 من كتاب البيو . 31، المس لة  23:  3( الخالف 6)

 .491:  1( إ ضاح الفوائد 7)

 الالالالالالالالالالالالل  جالالالالالالالالالالالالالوز 
التصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالّ ف 
المعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالّ ض 
لفالالالالالالالوات حالالالالالالالّق ذ  

 الخيار؟
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 .(2)لكن قيل : إّن لبارة المبسوط ال تمبل ذلك  .(1)اختّ  الخيار االواطئ 

المنالاله لالالن ذلالالك ،  (3)وظالالا   المحكالالّي لالالن التالال ك ة وظالالا   الالالدرو  

 لكون الوطء مع ضاً لفوات حّق ذ  الخيار من العين.

الثالالاني : أنّالالط  الالل  جالالوز إجالالارة العالالين فالالي زمالالان الخيالالار االالدون إذن ذ  

مىكالالاً لالالط ، ومالالن إايالالال  الال ا التصالالّ ف ؛  (4)فيالالط وجهالالان : مالالن كونالالط ؟ الخيالالار

ن ، إذ الفال ض اسالتحماق المسالت ج  لتسالىّمط ألجالل لتسىّط الفاسخ لىم أخ  العي

 استيفاء منفعتط.

ولالالو  جالالال   مالالالن ذ  الخيالالالار أو اإذنالالالط ففسالالالخ لالالالم  بيالالالل اإلجالالالارة ؛ ألّن 

المشالالت   مىالالك العالالين مىكيّالالةً ميىمالالةً مسالالتعدّةً لىالالدوا  ، ومالالن نمالالاء  الال ا المىالالك 

لمشالت   ااإلجالارة ، فالال وجالط ل جولهالا إلالم المنفعة الدائمة ، فإذا استوفا ا ا

الفاسخ ، ال  عود المىك إليط مسىوب المنفعة فالي مالدّة اإلجالارة ، كمالا إذا االالط 

اعد اإلجارة. وليإ المىك  نالا نظيال  مىالك الالبين األّول مالن الموقالوف لىيالط ؛ 

ألّن الالبين الثالاني ال  تىمّالم المىالالك منالط حتاّلم  تىمّالا  مسالالىوب المنفعالة ، االل مالالن 

 قف كالبين األّول ، فالمىك  نتهي اانتهاء استعداد .الوا
__________________ 

 .271:  3( الدرو  1)

 .603:  4( قالط السيّد العامىي في مفتاح الك امة 2)

 1إلم ص  ح الت ك ة وظالا   الالدرو . راجاله التال ك ة  604:  4( نسبط في مفتاح الك امة 3)

 .271:  3، والدرو   534: 

، و كالال ا الكالالال  فالالي الضالالمائ   «العالالين»لمناسالالب ت نيالال  الضالالمي  ؛ ل جولالالط إلالالم ( كالال ا ، وا4)

 اآلتية.

 الالالالالالالالالالالالل  جالالالالالالالالالالالالالوز 
إجالالالالارة العالالالالين فالالالالي 

 زمان الخيار؟

لالالالالو  جالالالال   مالالالالن ذ  
الخيالالالالالالار أو اإذنالالالالالالط 

 ففسخ
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فإن قى  : إّن مىك المنفعة تااٌه لمىك العين ، امعنم أنّط إذا  بال  المىكيّالة 

فالالي زمالالانآ وكالالان زوالهالالا ااالنتمالالال إلالالم  خالال  ، مىالالك المنفعالالة الدائمالالة ؛ ألّن 

ن ذلالالك المالالالك ، فيتىمّالالا  مسالالىوب المفالال وض أّن المنتمالالل إليالالط  تىمّالالم المىالالك مالال

المنفعة. وأّما إذا  بت  وكان زوالها اارتفا  سببها لالم  كالن مىالك مالن لالاد إليالط 

متىمّم لن المالك األّول ومستنداً إليط ، ال كان مستنداً إلالم مالا كالان قبالل تمىّالك 

المالك األّول ، فيتبعط المنفعالة ، كمالا لالو ف ضالنا زوال المىالك اانتهالاء سالببط ال 

فالإّن المنفعالة تتباله  [(1)لىيالط ]ط ، كما في مىك البين األّول من الموقالوف ا فع

 ممدار تمىّكط.

 قى  :

أّوالً : أنّط منموٌض اما إذا وقه التفاسخ اعد اإلجارة مه لالد  التالاا  أحالدآ 

 ابيالن اإلجارة.

و انياً : أنّط  كفي في مىك المنفعة الدائمة تحمّق المىكيّة المسالتعدّة لىالدوا  

 ال افه  ناً ما.لوال 

 الّم إّن الفاضالالل المّمالالي فالالي اعالالر أجواالة مسالالائىط جالالا  االالبيالن اإلجالالارة 

افسالالالخ البيالالاله اخيالالالار ردّ مثالالالل الالالالثمن ، ولى ىالالالط : ا نّالالالط  عىالالالم افسالالالخ البيالالاله : أّن 

الالةً وم الالاةً المشت   لم  مىك منافه ما اعد الفسخ ، وأّن اإلجارة كان  متال

 ، انتهم. (2)االنسبة إلم فسخ البيه 

 فإن كان م جعط إلم ما ذك نا : من كون المنفعة تااعةً لبماء المىك
__________________ 

 .«ق»( لم   د في 1)

مالالن كتالالالاب  203، جالالواب السالالالصال :  432:  3 (اليبعالالة الحد ثالالالة)( راجالاله جالالامه الشالالالتات 2)

 اإلجارة.

مالالالالا أفالالالالاد  المحمّالالالالق 
المّمالالالالالالالالالالالالالي فالالالالالالالالالالالالالي 
المسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال لة 

 والمناقشة فيط
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ذلك المىك ، فمد ل ف  الجواب لنط نمضالاً وَحالالّ ، وأّن أو المىك المستند إلم 

 [(1) خال  ]ءآ المنفعة تااعةٌ لىمىالك المسالتعدّ لىالدوا  ، وإن كالان م جعالط إلالم شالي

فىيبيّن حتّم  ُنظ  فيط ، مه أّن األصل لد  االنفساخ ؛ ألّن الشالّك فالي أّن حالّق 

م امااىيّالالة خيالالار الفسالالخ فالالي العالالين  وجالالب تالالالال مىالالك المنفعالالة أ  ال مالاله العىالال

 المنفعة اعد الفسخ لىتمىّك قبىط ، كما إذا تما ال البيه اعد اإلجارة.

 ّم إنّط ال إشكال في نفوذ التصّ ف االإذن ذ  الخيالار وأنّالط  سالمط خيالار  

اه ا التصّ ف ، إّما لداللة اإلذن لىم االلتاا  االعمد ل فاً وإن لم  كالن منافالاةٌ 

ذن فالالي التصالالّ ف أو اإلتالالالف وإرادة الفسالخ وأخالال  الميمالالة ، كمالالا نبّهنالالا االين اإل

، واالالالط  نالالالدفه اإلشالالالكال الالالال   أورد  المحمّالالالق  (2)لىيالالالط فالالالي المسالالال لة السالالالاامة 

وإّمالا ألّن التصالّ ف  .(3)األردايىي : مالن لالد  داللالة ذلالك لىالم سالموط الخيالار 

 نفسالالالخ  الواقالاله تفو الالٌ  لمحالالالّل  الال ا الحالالّق و الالالي العالالين االالإذن صالالالاحبط ، فالالال

التصّ ف وال  تعىّق الحّق االبدل ؛ ألّن أخ  البدل االفسخ ف   تىف العالين فالي 

 حال حىول الحّق فيط ، ال مه سموطط لنط.

ولالالو أذن ولالالم  تصالالّ ف المالال ذون ، ففالالي الموالالالد والتالال ك ة : أنّالالط  سالالمط 

 قيل : ك ّن منش      .(5)، ولن الميسيّة : أنّط المشهور  (4)خيار اآلذن 
__________________ 

 .«ق»( لم   د في 1)

 .150 149( في الصفحة 2)

 .415:  8( مجمه الفائدة 3)

 .528:  1، والت ك ة  68:  2( الموالد 4)

 .589:  4( حكا  لنها السيّد العامىي في مفتاح الك امة 5)

إذا أذن 
ذوالخيالالالالالالالالالار فالالالالالالالالالي 

 التصّ ف

لالالالالالالالالالالالو أذن ولالالالالالالالالالالالالم 
 تصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالّ ف 

 الم ذون
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سالاامة إلالم داللالة النسبة فهم استناد المشهور في سموط الخيار فالي الصالورة ال

وقالد َمنَاله داللالة اإلذن  .(1)مجّ د اإلذن ، وال  مدح فيها تجالّ د  لالن التصالّ ف 

 .(2)المجّ د في المسالك وجامه المماصد والموالد 

واألولم أن  مال : إنّالط ال  نبغالي اإلشالكال فالي كالون إذن ذ  الخيالار فالي 

مالال الغيال   (4)التوكيالل فالي اياله ؛ ألّن  (3)التصّ ف لنط فيما انتمالل لنالط فسالخاً 

لنفسالالط  يالال  جالالائاآ شالال لاً ، فيحمالالل لىالالم الفسالالخ ، كسالالائ  التصالالّ فات التالالي ال 

 تصّح ش لاً إالّ اجعىها فسخاً.

وأّمالالا كالالون إذن ذ  الخيالالار لىمشالالت   فالالي التصالالّ ف إجالالازةً وإسالالماطاً 

لخيالالالالار  ، فالالالاليمكن االستشالالالالكال فيالالالالط ؛ ألّن الثااالالالال  االالالالالنّ  واإلجمالالالالا  : أّن 

فيما انتمل إليط إجازةٌ ، وليإ اإلذن من ذلالك ، وإنّمالا ُحكالم االسالموط  التصّ ف

في التصّ ف لن إذنط ، ال ألجل تحمّق اإلسالماط مالن ذ  الخيالار االاإلذن ، االل 

لتحمّالق المسالمط ؛ لمالا ل فال  : مالن أّن التصالّ ف الواقاله اإذنالط صالحيٌح نافالال  ، 

حالّق ، فالالاإلذن والتسالىّط لىالم ادلالط فال   خ وجالط لالن مىالك المشالت   متعىّمالاً لى

فيما نحن فيط نظي  إذن المال تهن فالي اياله الال  ن ال  سالمط االط حالُق ال  انالة ، 

 و جوز ال جو  قبل البيه. نعم ،  مكن المول اإسماطط من
__________________ 

 .589:  4( راجه مفتاح الك امة 1)

 .69 68:  2، والموالد  311و  305:  4، وجامه المماصد  213:  3( المسالك 2)

 ، و و سهو لىم الظا  . «فسخ»:  «ق»( في 3)

واألولالالم أن  مالالال : االال ّن الظالالا   كالالون إذن ذ  الخيالالار فالالي » كالال ا :  «ش»( العبالالارة فالالي 4)

 .«.. التصّ ف المخ ج فيما انتمل لنط فسخاً لحكم الع ف ، وألّن إااحة ايه مال الغي 

 رأ  المصلّف
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   اتمبيالالل جهالالة تضالالّمنط لى ضالالا االعمالالد ، فإنّالالط لالاليإ االال دون مالالن رضالالا المشالالت

 الجار ة.

وقالد صالالّ ح فالالي المبسالالوط : ا نّالالط إذا لىالالم رضالالا البالالائه االالوطء المشالالت   

فالالي كالالون العالال ض لىالالم البيالاله  (2)، و ص ّالالد  روا الالة السالالكوني  (1)سالالمط خيالالار  

 التااماً.

 فه ا المول ال  خىو لن قّوة.
__________________ 

 .83:  2( المبسوط 1)

 أاواب الخيار ، الحد   األّول.من  12، الباب  359:  12( الوسائل 2)
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 مسألة

المشالالهور أّن المبيالاله  ُمىالالك االعمالالد ، وأ الال  الخيالالار تالالالال المىالالك اسالالبب 

المدرة لىم رفه سببط ، فالخيار حقأ لصاحبط في مىك اآلخ . وحكم المحمّالق 
شالاليخ : توقّالالف المىالالك اعالالد العمالالد لىالالم انمضالالاء الخيالالار. لالالن ال (2)وجمالالالةٌ  (1)

وإطالقط  شالمل الخيالار المخالتّ  االمشالت   ، وصالّ ح فالي التح  ال  اشالمولط 

 .(3)ل لك 

لكالن الشالهيد فالي الالالدرو  قالال : فالي تمىّالك المبيالاله االعمالد أو اعالد الخيالالار 

امعنالالم الكشالالف أو النمالالل خالالالٌف ، م خالال   : أّن الناقالالل العمالالد ، والغالال ض مالالن 

 االستدرا  و و ال  نافي المىك ، وأّن  ا ة المىك التصّ ف الممتنه الخيار
__________________ 

، نعالالم لىّالالق لىيالالط فالالي  «وقيالالل»، اىفالال   122، والمختصالال  :  23:  2( حكالالا  فالالي الشالال ائه 1)

 .«والمشهور أّن المول المحكي لىشيخ»امولط :  215:  3المسالك 

و ي  الا ، ونسالب  75:  3، والمفالاتيح  51:  2 ائاله ، والتنماليح ال 461:  1( كشف ال موز 2)

راجاله تفصاليل ذلالك  .« ىالوح مالن كالال  الشاليخ»اعٌر ذلك إلم ظا   الشيخ وقال اعالٌر  خال  : 

 .592:  4في مفتاح الك امة 

 .168:  1( التح    3)

 الالالالل المبيالالالاله  مىالالالالك 
االعمالالالالالد كمالالالالالالا  الالالالالالو 
المشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهور أو 
 توقّالالالالالالالالالالف لىالالالالالالالالالالم 

 انمضاء الخيار؟
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فالالي زمالالان الخيالالار. ورامالالا قيالاله الشالاليخ امىالالك المشالالت   إذا اخالالتّ  الخيالالار. 

 ، انتهم. (1)المىك لىم انمضاء الخيار وظا   اان الجنيد توقّف 

فإّن في   ا الكال  شالهادةً مالن وجهالين لىالم لالد  توقّالف مىالك المشالت   

لىالالم انمضالالاء خيالالار  لنالالد الشالاليخ ، االالل الم خالال  المالال كور صالال  ٌح فالالي لالالد  

يالد أ ضالاً ، لكالن  نافيالط جعالل قالول ااالن الجن سال  قد الخالف من  يال  الشاليخ 

فالالالي الخالالالالف  سالالال  قد ممالالالااالً لمالالالول الشالالاليخ ، والالالالالز  نمالالالل كالالالال  الشالالاليخ 

 والمبسوط.

قال في محكّي الخالف : العمد  ثب  انفإ اإل جاب والمبالول ، فالإن كالان 

ميىماً فإنّط  ىا  ااالفت اق ااألادان ، وإن كان مش وطاً  ىا  اانمضاء الشال ط 

و لىبالالائه فالإذا انمضالالم الخيالالار مىالك المشالالت   االعمالالد ، فالإن كالالان الشال ط لهمالالا أ

المتمدّ  ، وإن كالان الخيالار لىمشالت   وحالد  زال مىالك البالائه لالن المىالك االنفإ 

 (2)العمالد ، لكنّالالط لالالم  نتمالل إلالالم المشالالت   حتاّلالم  نمضالي الخيالالار ، فالالإن انمضالالم 

 ، انتهم. (3)الخيار مىك المشت   االعمد األّول 

 الو الكشالف ، فحينذال آ  مكالن الجماله االين  (4)وظا     ا الكالال  كمالا قيالل 

زوال مىك البائه امعنم لد  حّقآ لط اعد ذلك في المبيه نظي  لالاو  العمالد مالن 

ط ف األصيل إذا وقه مه الفضولي واين لد  انتمالالط إلالم المشالت   احسالب 

 الظا   حتّم  نمضي خيار  ، فإذا انمضم مىك اسبب
__________________ 

 .270:  3( الدرو  1)

 ، و و من سهو المىم. «فإذا انتمل»:  «انمضم»ادل فإن  «ق»( في 2)

 من كتاب البيو . 29، المس لة  22:  3( الخالف 3)

 .215:  3( قالط الشهيد في المسالك 4)

مالالالالالالالالالالالا  الالالالالالالالالالالو رأ  
الشالالالالالاليخ اليوسالالالالالالي 

 في المس لة؟

كالالالالالال  الشالالالالاليخ فالالالالالي 
 الخالف
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العمد األّول امعنم كشف االنمضالاء لنالط ، فيصالي  انمضالاء الخيالار لىمشالت   

: أّن الالالز  منالط امالاء المىالك  نظي  إجازة لمد الفضولي. وال   د حينذال آ لىيالط

 اال مالك. وحاصل   ا المول : أّن الخيار  وجب تالال المىك.

و مكالالن حمىالالط أ ضالالاً لىالالم إرادة المىالالك الالالالز  الالال   ال حالالّق وال لالقالالة 

لمالكالالط السالالااق فيالالط ، فوافالالق المشالالهور ؛ ولالال ا لبّالال  فالالي  ا الالة المالال اد امولالالط : 

ولالالم  نسالالب  (1) «مضالالاء الخيالارو ىالوح مالالن كالال  الشالاليخ توقّالف المىالالك لىالم ان»

 ذلك إليط ص  حاً.

وقال في المبسوط : البيه إن كان ميىماً  ي  مش وطآ فإنّالط  ثبال  االنفإ 

العمالد و ىالالا  االالالتفّ ق ااألاالدان ، وإن كالالان مشالال وطاً لاومالط االالنفإ العمالالد لالالا  

 ، انتهم. (2)انفإ العمد ، وإن كان مميّداً اش طآ لا  اانمضاء الش ط 

وظا    كظا   الخالف لد  الف ق اين خيالار البالائه والمشالت  . لكالن 

مصالاً اشال ط الخيالار ، فالإن كالان الخيالار لىبالائه  قال في ااب الشفعة : إذا اا  شِّ

أو لهما لم  كالن لىشالفيه الشالفعة ؛ ألّن الشالفعة إنّمالا تجالب إذا انتمالل المىالك إليالط. 

ألّن المىالالالك  ثبالالال   [(3) لىشالالالفيه]وإن كالالالان الخيالالالار لىمشالالالت   وجالالالب الشالالالفعة 

 الخيار. (4) [انمضاء]لىمشت   انفإ العمد ، ولط الميالبة اعد 
__________________ 

فيىوح من كال  الشيخ في الخالف والمبسوط توقّالف مىالك »، وفيط :  105:  2(  ا ة الم اد 1)

 .«المشت ى لىم سموطط

 .83:  2( المبسوط 2)

 ر.والمصد «ش»( أ بتنا ما من 4و )( 3)

كالالالالالال  الشالالالالاليخ فالالالالالي 
 المبسوط
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ولعالّل  ال ا  .(1)وحكم خيار المجىإ والش ط في ذلك سواٌء ، لىالم مالا فّصالىنا  

 من النسبة في ذ ل لبارة الدرو . (2)م خ  ما تمدّ  

فالالي السالال ائ  ادّلالالم رجالالو  الشالاليخ لّمالالا  سالال  قد  الال ا ، ولكالالن الحىّالالي 

 .(3)ذك   في الخالف 

 مواضه من المبسوط ما  وافق المشهور.و مكن أن  ستظه  من 

مثل استداللط فالي مواضاله لىالم المناله لالن التصالّ ف فالي مالدّة الخيالار : 

ا ّن فيط إاياالً لحّق ذ  الخيالار ، كمالا فالي مسال لة اياله أحالد النمالد ن لىالم  يال  

؛ فإنّالط لالو  (5)، وفي مس لة ر ن مالا فيالط الخيالار لىبالائه  (4)صاحبط في المجىإ 

ن تعىيل المنه اط ، ال اإايال حّق ذ  الخيالار مالن الخيالار ؛ قال اعد  المىك تعيّ

ومنهالا : أنّالط ذكال   !ألّن التعىيل اوجود المانه في مما  فمد الممتضي كمالا تال ى

في ااب الص ف جواز تبا ه المتصارفين  انياً في المجىالإ ؛ ألّن شال ولهما 

ه الال    تحمّالق ، مه أنّط لم  صّحح في ااب الهبالة البيال (6)في البيه قيٌه لىخيار 

فىالوال قولالط فالي الخيالار اممالالة  .(7)اط ال جالو  فيهالا ، لعالد  وقولالط فالي المىالك 

 المشهور لم  صّح البيه  انياً ؛ لوقولط في  ي  المىك
__________________ 

 .123:  3( المبسوط 1)

 .161( تمدّ  في الصفحة 2)

 .386:  2( الس ائ  3)

 .96:  2( راجه المبسوط 4)

 .211:  2المبسوط ( راجه 5)

 .96:  2( المبسوط 6)

 .304:  3( المبسوط 7)

اسالالالالالالالالالالتظهار مالالالالالالالالالالا 
 وافالالالالالالق المشالالالالالالهور 

 من المبسوط
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 في الهبة. (1)لىم ما ذك   

إلالالم المبسالالوط اختيالالار المشالالهور فيمالالا إذا صالالار أحالالد  (2)ورامالالا  نسالالب 

المتبالالا عين الالال   لالالط الخيالالار مفىّسالالاً ، حيالال  حكالالم االال ّن لالالط الخيالالار فالالي اإلجالالازة 

، انتهالم. لكالّن  (3)ك قالد سالبق االعمالد والفسخ ، ألنّط ليإ اااتداء مىك ؛ ألّن المىال

 النسبة ال تخىو لن ت ّملآ لمن الح  ااقي العبارة.

: إّن المبياله    فالي الجالامه لىالم مالا حكالي لنالط س  قد وقال اان سعيد 

 ُمىك االعمد واانمضاء الخيار ، وقيل : االعمالد وال  نفال  تصالّ ف المشالت   إالّ 

 ، انتهم. (4)اعد انمضاء خيار البائه 

 .(5)وقد تمدّ  حكا ة التوقّف لن اان الجنيد أ ضاً 

الالّل البيالاله ، وأكالالل  وكيالالف كالالان ، فالالاألقوى  الالو المشالالهور ؛ لعمالالو  أدلّالالة حِّ

المالال إذا كانال  تجالارةً لالالن تال اضآ ، و ي  مالا مّمالا ظالالا    كالون العمالد لىّالالةً 

 .تاّمةً لجواز التصّ ف ال    و من لواز  المىك

 «البيّعالان االخيالار»:  السالال لىيهمفالي قالولهم  «الخيالار»و دّل لىيط لف  
، وما دّل لىم جواز النظ  في الجار ة فالي زمالان الخيالار إلالم مالا ال  حالّل  (6)

 لط
__________________ 

 .«لىم ما ذك نا»:  «ش»( في 1)

 .116:  (مخيوط)( نسبط العالّمة اح  العىو  ، انظ  المصاايح 2)

 .266:  2لمبسوط ( ا3)

 .248( الجامه لىش ائه : 4)

 .161( تمدّ  في الصفحة 5)

و  1، البالاب األّول مالن أاالواب أحكالا  الخيالار ، األحاد ال   346 345:  12( راجه الوسائل 6)

 .3و  2

قالالالالالوى مالالالالالا  الالالالالالو األ
المشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهور 
واالسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتدالل 

 لىيط
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الّل اعالد العمالد فالي زمالن الخيالار ، إالّ أن  ىتالا   (1)قبل ذلك  ، فإنّط  الدّل لىالم الحِّ

ّل وطء الم  يىّمة ال جعيّة ال    حصل اط ال جو .ا نّط نظي  حِّ

: من كالون  (2)و دّل لىيط : ما تمدّ  في أدلّة ايه الخيار اش ط ردّ المبيه 

فيكشف ذلك لن  بوت الىالاو  و الو المىالك  (3)نماء المبيه لىمشت   وتىفط منط 

، إالّ أن  ىتالالا  اعالالد  كالالون ذلالالك مالالن اشالالت اط الخيالالار ، االالل مالالن االالاب اشالالت اط 

في مس لة اياله الخيالار ايالان  ال ا االحتمالال  (4)دّ الثمن وقد تمدّ  انفساخ البيه ا 

وما  شهد لط من اعر العنوانات ، لكالن تمالدّ  : أنّالط اعيالدٌ فالي الغا الة أو  مالال : 

إّن النماء في مالورد ال وا الة نمالاء المبياله فالي زمالان لالاو  البياله ؛ ألّن الخيالار 

 الخيالار فالي اياله الخيالار  حدث ا دّ مثل الثمن وإن ذك نا في تىك المس لة : أنّ 

، إالّ أّن ال وا الة قااىالةٌ  (5)المعنون لند األصحاب ليإ مش وطاً حدو ط اال دّ 

الشالامل لمالا إذا جعالل الخيالار مالن أّول  (6) تمّسك اإطالقالط  لىحمل لىيط ، إالّ أن

 العمد في فسخط مميّداً ا دّ مثل الثمن.

الخيالالار المنفصالالل   الال ا ، مالاله أّن الظالالا   أّن الشالاليخ  مالالول االالالتوقّف فالالي

 أ ضاً.
__________________ 

 .3و  1من أاواب الخيار ، الحد ثين  4، الباب  351:  12( راجه الوسائل 1)

 .«الثمن»:  «ش»( في 2)

 في األم  الخامإ ذ ل ايه الخيار. 139( تمدّ  في الجاء الخامإ : 3)

 خيار.في األم  األّول ذ ل ايه ال 129( تمدّ  في الجاء الخامإ : 4)

 .«في أدلّة ايه الخيار»ز ادة :  «ش»( في 5)

 .«اإطالقها»( ك ا في النسخ ، والمناسب : 6)
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و الالالي : أن  شالالالت    (1)ورامالالالا  تمّسالالالك ااألخبالالالار الالالالواردة فالالالي العينالالالة 

في ذلك المجىإ نمداً. لكنّها ال داللة لهالا  اإلنسان شيذاً انسيةآ  ّم  بيعط ا قّل منط

من     الحيثيّة ؛ ألّن ايعها لىم اائعها األّول وإن كان فالي خيالار المجىالإ أو 

الحيالالوان ، إالّ أن ايعالالط لىيالالط مسالالمطٌ لخيار مالالا اتّفاقالالاً. وقالالد صالالّ ح الشالاليخ فالالي 

 .(2)المبسوط اجواز ذلك ، مه منعط لن ايعط لىم  ي  صاحبط في المجىإ 

اعالالر  الال   األخبالالار  شالالتمل لىالالم فمالال اتآ  سالالت نإ اهالالا لمالال  ب  نعالالم ،

لالن ال جالل  بياله المتالا  و شالت  ط »المشهور ، مثل صحيح  سار ان  سالار : 

 ؟قالال : نعالم ال اال   االط. قىال  : أشالت   متالالي ؟من صاحبط الال    بيعالط منالط

فالإّن فالالي ذ ىهالا داللالةً لىالالم  (3) «فمالال : لاليإ  الو متالالالك وال امال   وال  نمالك

 لمبيه قبل انمضاء الخيار.انتمال ا

وال استذنا  اها أ ضاً لند الت ّمل ؛ لما ل ف  : من أّن   ا البياله جالائٌا 

لند المائل االتوقّف ، لسموط خيار ما االتواطص لىم  ال ا البياله ، كمالا ل فال  

 .(4)التص  ح اط من المبسوط 

 : من أّن المىك (5)و  ّب ا لك لن اإلشكال المتمدّ  نظي   سااماً 
__________________ 

 369:  12، وراجاله الوسالائل  80:  23( كما تمّسك اها صاحب الجوا   ، انظ  الجالوا   1)

 من أاواب أحكا  العمود. 8و  5، الباب  375و 

 .144 142و  96:  2( راجه المبسوط 2)

االن   سالار»، وفيط ادل  3من أاواب أحكا  العمود ، الحد    5، الباب  370:  12( الوسائل 3)

 .«اشار ان  سار»:  « سار

 أ ضاً. 164( ل فتط  نفاً ، وراجه الصفحة 4)

 .138 137، الش ط السااه من ش وط صّحة الش ط ، وراجه  53( راجه الصفحة 5)

االسالالالالالتدالل لىمالالالالالول 
المشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهور 
ااالخبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالار 
الالالالالالالالالالالالواردة فالالالالالالالالالالالي 
العينالالالالالة والمناقشالالالالالة 

 فيط
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إذا حصل انفإ البياله الثالاني ماله أنّالط موقالوٌف لىالم المىالك لالا  الالدور الالوارد 

 فاليمكن أن  كالون سالصال لىم من صّحح البيه ال    تحمّق اط الفسالخ ، وحينذال آ 

من جهة ركالوز مال  ب الشاليخ لنالد م : مالن  «أشت   متالي»السائل امولط : 

مبنيّالاً لىالم  السالال لىيطلد  جواز البيه قبل االفت اق ، و كالون جالواب اإلمالا  

جواز ايعط لىم البائه ؛ ألّن تواطص مالا لىالم البياله الثالاني إسالماطٌ لىخيالار مالن 

إشالارةٌ  «لاليإ  الو متالالك»فمولالط :  .(1) الي فين ، كمالا فالي صال  ح المبسالوط

إلالالم أّن مالالا  نتمالالل إليالالك االشالال اء إنّمالالا انتمالالل إليالالك اعالالد خ وجالالط لالالن مىكالالك 

اتواطُذكمالالا لىالالم المعامىالالة الثانيالالة المسالالمط لخياركمالالا ، ال االالنفإ العمالالد. و الال ا 

 المعنم في  ا ة الوضوح لمن ت ّمل في فمط المس لة.

تذنا  لم  دفه اط إالّ المالول االالوقف  ّم لو سىّم ما ذك  من الداللة أو االس
 دون الكشف ، كما ال  خفم. (2)

ومثل     ال وا ة فالي لالد  الداللالة وال االسالتذنا  صالحيحة محّمالد ااالن 

لعىالي أشالت  ط منالك انمالدآ  (3)لن رجلآ أتا  رجٌل فمال : ااته لي متالاً »مسىم : 

نّمالا  شالت  ط منالط قالال : لاليإ االط اال ٌ  ، إ ؟أو انسيةآ ، فااتالط ال جل من أجىالط

 .(4) «اعد ما  مىكط

 إشارةٌ إلم أّن   ا «إلخ .. إنّما  شت  ط»فإّن الظا   : أّن قولط : 
__________________ 

 ، المنمول لن ااب الص ف. 163( كما تمدّ  لنط في الصفحة 1)

 .«االنمل»:  «ش»( في 2)

 .«متالك»:  «ق»( في 3)

 .8أاواب أحكا  العمود ، الحد   من  8، الباب  377:  12( الوسائل 4)
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، وأّن ايعالط لالم  كالن قبالل اسالتيجاب البياله مالاله  (1)لاليإ مالن اياله مالا لاليإ لنالد  

إشالارةٌ إلالم اسالتيجاب العمالد ماله األّول ، كمالا  «اعد مالا  مىكالط»األّول ، فمولط : 

وال »فالي أخبالارآ أُخال  واردةآ فالي  ال   المسال لة :  السالال لىيهم ظه  من قولهم 

ماله أّن الغالالب فالي مثالل  ال   المعامىالة قيالا   (2) «ل أن تسالتوجبطتوجب البيه قب

ال جالالل إلالالم مكالالان  يالال   لي خالال  منالالط المتالالا  ورجولالالط إلالالم منالالالط لبيعالالط مالالن 

صالالاحبط الالال   طىالالب منالالالط ذلالالك ، فيىالالا  العمالالالد األّول االالالتفّ ق. ولالالو فالالال ض 

اجتمالهمالالا فالالي مجىالالإآ واحالالدآ كالالان تع  ضالالط لىبيالاله  انيالالاً احضالالور البالالائه داالّ 

 لىم سموط خيار  ، و سمط خيار المشت   االتع  ر لىبيه.ل فاً 

داللالةٌ لىالم أّن تمىّكالط االنفإ  «اعد ما  مىكالط»واالجمىة ، ليإ في قولط : 

 العمد ، مه أنّها لىم تمد   الداللة تدفه النمل ال الكشف ، كما ال  خفم.

امالالا دّل لىالالم أّن مالالال  (3) ك ة ونحالالو  فالالي الضالالعف : االسالالتدالل فالالي التالال

العبالد المشالالت ى لمشالت  ط ميىمالالاً أو مالاله الشال ط أو لىالالم البالالائه مالن  يالال  تمييالالدآ 

: أّن الكالال  مسالوٌق لبيالان  بالوت المالال لىمشالالت    (4)اانمضالاء الخيالار ؛ إذ فيالط 

لىم نحو  بوت العبد لط ، وأنّط  دخل في ش اء العبد حتّم إذا مىالك العبالد مىالك 

 لشيخ لم  ثب  منط   ا المول في الخيارمالط. مه أّن ا
__________________ 

 .«لند »:  «ش»( في 1)

 .13من أاواب أحكا  العمود ، الحد    8، الباب  378:  12( الوسائل 2)

 .534و  499:  1( راجه الت ك ة 3)

 .«فيها»( في األصل : 4)

ضالالالالالالالالالالالالالعف مالالالالالالالالالالالالالا 
اسالالالالالالتدّل االالالالالالط فالالالالالالي 

 ً  الت ك ة أ ضا
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البالائه الخيالار المختّ  االمشت   ، والتمّسك اإطالق ال وا ات لمالا إذا شال ط 

 !كما ت ى

: مالن أّن الممصالود لىمتعاقالد ن والال    (1)وأشدّ ضالعفاً مالن الكالّل مالا قيالل 

وقه الت اضي لىيط انتمال كّلآ من الالثمن والمالثمن حالال العمالد ، فهال   المعامىالة 

فثبالال  الميىالالوب ، أو ااطىالالةٌ مالالن  (2)إّمالالا صالالحيحةٌ كالال لك كمالالا لنالالد المشالالهور 

 أنّها صحيحةٌ إالّ أنّها لىم  ي  ما قصدا  وت اضيا لىيط. أصىها ، أو

توضيح الضعف : أّن مالدلول العمالد لاليإ  الو االنتمالال مالن حالين العمالد ، 

لكّن اإلنشاء لّما كان لىّةً لتحمّق الُمنش  لند تحمّمالط كالان الالدالي لىالم اإلنشالاء 

نالافي كونالط لنالد العال ف ، فالال   (3)حصول المنش  لند  ، لكّن العىّيالة إنّمالا  الو 

فالي الشالال   سالبباً محتاجالالاً إلالم تحمّالالق شال ائط أُخالال  اعالد  ، كالالالمبر فالي السالالىم 

والص ف ، وانمضاء الخيالار فالي محالّل الكالال . فالعمالد مدلولالط مجالّ د التمىيالك 

والتمىّالالك مجالالّ داً لالالن الامالالان ، لكنّالالط ل فالالاً لىّالالةٌ تاّمالالةٌ لمضالالمونط ، وإمضالالاء 

تال خي  اإلمضالاء تخىّالف أ ال  العمالد  الشار  لط تااٌه لممتضم األدلّة ، فىيإ فالي

لن الممصود المدلول لىيط االعمد ، وإنّما فيط التخىّف لن دالي المتعاقالد ن ، 

 وال ض ر فيط.

 .(4)وقد تمدّ  الكال  في ذلك في مس لة كون اإلجازة كاشفةً أو ناقىة 
__________________ 

 .79:  23( قالط صاحب الجوا   ، انظ  الجوا   1)

 .«أّما صحيحة ك لك لند الشار  فيثب  الميىوب»لجوا   : ( في ا2)

 .« ي»( ك ا ، والمناسب : 3)

 وما اعد ا. 399( راجه الجاء الثال  : 4)

أشالالالالالدّ ضالالالالالعفاً مالالالالالن 
 الكلّ 
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أ ضالالالاً االالالالنبوّ  المشالالهور المالالال كور فالالالي كتالالالب الفتالالالوى  (1)وقالالد  سالالالتدّل 

 (2) «الخال اج االضالمان»االسالتناد إليالط و الو : أّن لىخاّصة والعاّمالة لىالم جهالة 

اناًء لىم أّن المبيه في زمان الخيار المشت   أو المختّ  االبائه في ضالمان 

 المشت   ، فخ اجط لط ، و ي لالمة مىكط.

وفيط : أنّط لم  ُعىم من المائىين اتوقّف المىك لىالم انمضالاء الخيالار المالول 

 نماؤ  لط. اكون ضمانط لىم المشت   حتّم  كون

الالّل »وقالد ظهال  امالا ذك نالالا : أّن العمالدة فالي قالول المشالالهور لمالو  أدلّالة  حِّ

 وأخبار الخيار. «التجارة لن ت اضآ »و  «البيه

تىالف المبياله مالن مالال البالائه  امالا دّل لىالم كالون (3)واستدّل لىمول اآلخ  

كالالون التىالالف مالالن المالالالك ألنّالالط »، فيالالدّل اضالالميمة قالالالدة  (4)فالالي زمالالان الخيالالار 

 لىم كونط في مىك البائه ، مثل : «مماال الخ اج

لن ال جل  شت   العبد أو الدااّالة اشال طآ إلالم  الو آ »صحيحة اان سنان 

م َمالالن ضالالمان أو  الالومين ، فيمالالوت العبالالد أو الدااّالالة أو  حالالدث فيالالط حالالدٌث ، لىالال

فمالالال : لىالالم البالالائه حتاّلالم  نمضالالي الشالال ط  ال الالة أ ّالالا  و صالالي  المبيالاله  ؟ذلالالك

لىمشت   ، ش ط لط البالائه أو لالم  شالت ط. قالال : وإن كالان اينهمالا شال طٌ أ ّامالاً 

 معدودةً فهىك في  د المشت   ، فهو
__________________ 

 .81:  23( كما استدّل اط في الجوا   1)

مالالن  7، البالاب  302:  13، ولنالط فالي المسالالتدر   89، الحالالد    219:  1( لالوالي ال لالي 2)

 .3أاواب الخيار ، الحد   

 ( و و المول ا ّن المىك إنّما  تحمّق اانمضاء الخيار.3)

 .81:  23، والجوا    205:  8( استدّل اط في ال  اض 4)

االسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتدالل 
ا وا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة : 

الخالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال اج »
 «االضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمان

 والمناقشة فيط

العمالالالالالدة فالالالالالي قالالالالالول 
 المشهور

االسالالالالالتدالل لىمالالالالالول 
اآلخالالالالالالالال  امالالالالالالالالا دّل 
لىالالالالالالالالالم أّن تىالالالالالالالالالف 
المبيالالالاله فالالالالي زمالالالالان 
الخيالالالالار مالالالالن مالالالالالال 

 البائه
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 .(1) «من مال البائه

 ل  أاالالا لبالالد هللا سالال»وروا الالة لبالالد الالال حمن االالن أاالالي لبالالد هللا ، قالالال : 

لالالن ال جالالل اشالالت ى أمالالةً مالالن رجالاللآ اشالال ط ،  ومالالاً أو  الالومين ،  السالالال لىيط

قالال : لاليإ لىالم  ؟فمات  لند  وقد قيه الثمن ، لىالم َمالن  كالون ضالمان ذلالك

 .(2) «ال   اشت ى ضماٌن حتّم  مضي ش طط

إن حدث االحيوان حدٌث قبالل  ال الة أ ّالا  فهالو مالن »وم سىة اان رااط : 

 .(3) «مال البائه

والنبوّ  الم وّ  في ق ب اإلسناد في العبالد المشالت ى اشال طآ فيمالوت ، 

 .(4) «ٌء من الضمان ستحىف ااهلل ما رضيط ،  ّم  و ا  »قال : 

و الال   األخبالالار إنّمالالا تجالالد  فالالي ممااالالل مالالن  نكالال  تمىّالالك المشالالت   مالاله 

سوط فالي االاب الشالفعة مالا حكالا  اختصام الخيار ، وقد ل ف  أّن ظا   المب

،  (5)لنالالط فالالي الالالدرو  : مالالن الميالاله اتمىّالالك المشالالت   مالاله اختصالالام الخيالالار 

 .(6)وك لك ظا   العبارة المتمدّمة لن الجامه 
__________________ 

( وردت الصالحيحة فالي الكالافي والفميالط والتهال  ب ، ولكالن المنمالول فالي المالتن أوفالق امالا فالي 1)

 5، البالالاب  352:  12، ولنالط فالي الوسالائل  103، الحالالد    24:  7التهال  ب ، انظال  التهال  ب 

 .2من أاواب الخيار ، الحد    8، الباب  355، والصفحة  3من أاواب الخيار ، الحد   

 من أاواب الخيار ، الحد   األّول. 5، الباب  351:  12( الوسائل 2)

 .5د   ، الباب األّول من أاواب الخيار ، الح 352:  12( الوسائل 3)

 352:  12( لم نعث  لىيط في ق ب اإلسناد ، وال لىم الحاكي لنط ، نعم روا  في الوسالائل 4)

 من الته  ب. 4من أاواب الخيار ، الحد    5، الباب 

 .161 160و  162( راجه الصفحة 5)

 .164( تمدّم  في الصفحة 6)

المناقشالالالالالالالالالالة فالالالالالالالالالالي 
االسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتدالل 

 الم كور
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صالة ألدلّالة ا لمشالهور ولىم أّ  حالآ ، فه   األخبار إّمالا أن تجعالل مخّصِّ

اضالالميمة قالالالدة تالالالز  المىالالك والضالالمان ، أو لمالالالدة الالالتالز  اضالالميمة أدلّالالة 

المس لة ، في جه اعد التكافص إلم أصالة لد  حدوث المىك االعمد قبالل انمضالاء 

 الخيار.

لكن   ا ف   التكالافص المفمالود فالي الممالا  مالن جهالاتآ ، ألظمهالا الشاله ة 

 .(1)لس ائ  المحم مة المص  دة ااإلجما  المحكّي لن ا

مالن  (2) ّم إّن ممتضم إطالالق مالا تمالدّ  مالن لبالارتي المبسالوط والخالالف 

كالون الخالالالف فالالي العمالد المميّالالد اشالال ط الخيالالار لموُمالط لىخيالالار المنفصالالل لالالن 

العمالالد ، كمالالا إذا شالال ط الخيالالار مالالن الغالالد. كمالالا أّن ممتضالالم تخصالالي  الكالالال  

ر لد  شمولط لخيار  ي  الش ط والحيوان الال    يىالق لىيالط االعنوان الم كو

 الش ط أ ضاً.

فخيار العيالب والغالبن وال ؤ الة والتالدليإ الظالا   لالد  ج  الان الخالالف 

 فيها.

ومّما  دّل لىم االختصام : أّن ما ذك  من األدلّالة مختّصالةٌ االخيالار ن 

فالالي تح  الال ات محالالّل الخالالالف انميالالا   «االنمضالالاء»فالال  ، وأّن الظالالا   مالالن ل

 الخيار الاماني.

وأّمالا خيالار المجىالإ ، فالظالا   دخولالط فالي محالّل الكالال  ؛ لالنّ  الشالاليخ 

 ، ولمولط في االستبصار (3)ا لك في لبارتط المتمدّمة لنط في ااب الشفعة 
__________________ 

 .386و  248:  2، وراجه الس ائ   592:  4د العامىي في مفتاح الك امة ( حكا  السي1ّ)

 .162و  161( تمدّم  لبارتهما في الصفحة 2)

 .163 162( تمدّم  في الصفحة 3)

 الالالالالالالالالالالالالل المالالالالالالالالالالالالالول 
االالالالالالالالتوقّف  شالالالالالالالمل 
الخيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالار 

 المنفصل؟

اختصالالالالالام محالالالالالّل 
الكالالالالالالالال  اخيالالالالالالالار  
الحيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوان 

 والش ط

دخالالالالالالالالالالول خيالالالالالالالالالالار 
المجىالالالالالالالالالالإ فالالالالالالالالالالالي 

 محّل الكال 
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إّن العمد سبٌب الستباحة المىك إالّ أنّط مش وطٌ ا ن  تفّ قالا ااألاالدان وال  فسالخا 

سالالوط لىالالم أّن التفالالّ ق كانمضالالاء ، ولالالنّ  الشالاليخ فالالي الخالالالف والمب (1)العمالالد 

وم اد  من الىالاو  تحمّالق لىّالة المىالك ، ال ممااالل  .(2)الخيار في لاو  العمد اط 

فالي م خال   (3)الجواز ، كما ال  خفالم. ماله أّن ظالا   لبالارة الالدرو  المتمدّمالة 

 ال ا الخالالالف : أّن كالالّل خيالالارآ  منالاله مالالن التصالّ ف فالالي المبيالاله فهالالو داخالالٌل فيمالالا 

انمضائط. وك لك العبارة المتمدّمة فالي لنالوان  ال ا الخالالف  توقّف المىك لىم 

وقد تمدّ  لن الشيخ في صال ف المبسالوط : أّن خيالار المجىالإ  .(4)لن الجامه 

 .(5)مانٌه لن التصّ ف في أحد العوضين 

ومالالن ذلالالك  ظهالال  وجالالطٌ  خالال  لخالال وج خيالالار العيالالب وإخوتالالط لالالن محالالّل 

ها مالن التصالّ ف فالي العوضالين قبالل ظهور الا ، الكال  ، فإّن الظا   لد  منع

فال ادّ أن  مول الشيخ االىاو  والمىك قبل الظهور ، والخ وج لن المىالك اعالد 

 الظهور وتنّجا الخيار ، و  ا  ي  الئقآ االشيخ.

فثبالال  أّن دخولهالالا فالالي محالالّل الكالالال  مسالالتىاٌ  : إّمالالا لمنالاله التصالالّ ف فالالي 

مبيالاله لالالن المىالالك اعالالد دخولالالط ، مالالوارد  الال ا الخيالالار ، وإّمالالا لىمالالول اخالال وج ال

وكال ما  ي  الئقآ اااللتاا . مه أّن كال  العالّمة في المختىف كالصال  ح فالي 

 كون التمىّك االعمد اتّفاقياً في المعيب ؛ ألنّط ذك  في االستدالل : أنّ 
__________________ 

 .73:  3( االستبصار 1)

 .83:  2بيو  ، والمبسوط من كتاب ال 29، المس لة  22:  3( راجه الخالف 2)

 .161 160( تمدّم  في الصفحة 3)

 .164( تمدّم  في الصفحة 4)

 .163( تمدّ  في الصفحة 5)

وجالالالالالالالالالالالالالط  خالالالالالالالالالالالالال  
 لالختصام
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الممتضي لىمىك موجودٌ والخيار ال  صىح لىمنه ، كما في اياله المعيالب. وذكال  

 .(1)أ ضاً أنّط ال منافاة اين المىك والخيار ، كما في المعيب 

أ ضالاً فالي المبسالوط : ا نّالط إذا اشالت ى شاليذاً   س قد وقد صّ ح الشيخ 

فحصل منط نماٌء  ّم وجد اط ليباً ردّ  دون نمائط ، محتّجاً ااإلجمالا  واالالنبوّ  

 ء تتّمةٌ ل لك إن شاء هللا تعالم.وستجي (2) «الخ اج االضمان»: 
__________________ 

 .62:  5( المختىف 1)

 219:  1، وراجاله الحالد   فالي لالوالي ال لالي  «فاال خالال»، وفيط :  126:  2( المبسوط 2)

 .3من أاواب الخيار ، الحد    7، الباب  302:  13، ولنط المستدر   89، الحد   
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 مسألة

ومالن أحكالا  الخيالالار ، كالون المبيالاله فالي ضالمان مالالن لاليإ لالالط الخيالار فالالي 

 المشت   االعمد.الجمىة ، لىم المع وف اين المائىين اتمىّك 

وتوضالاليح  الال   المسالال لة : أّن الخيالالار إذا كالالان لىمشالالت   فمالالط مالالن جهالالة 

الحيوان فال إشكال وال خالف في كون المبيه فالي ضالمان البالائه. و الدّل لىيالط 

 في المس لة الساامة من األخبار. (1)ما تمدّ  

لمولالط وك لك الخيار الثااال  لالط مالن جهالة الشال ط االال خالالفآ فالي ذلالك ؛ 

وإن كالالان اينهمالالا شالال طٌ أ ّامالالاً »فالالي ذ الالل صالالحيحة ااالالن سالالنان :  السالالال لىيط

 .(2) «معدودةً فهىك في  د المشت   ، فهو من مال اائعط

ولالالو كالالان لىمشالالالت   فمالالط خيالالالار المجىالالإ دون البالالالائه ، فظالالا   قولالالالط 

كالال لك ] (3) «حتاّلالم  نمضالي شالال طط ، و صالالي  المبياله لىمشالالت  »:  السالال لىيط
 ىماناًء ل [(4)

__________________ 

 .171 170( تمدّ  في الصفحة 1)

 .170( راجه الصحيحة في الصفحة 2)

 أ ضاً. 170( ورد ذلك في صحيحة اان سنان المتمدّمة في الصفحة 3)

 .«ش»( من 4)

المبيالالالالالالالالالالالالاله فالالالالالالالالالالالالالي 
ضالالالالمان مالالالالن لالالالاليإ 

 لط الخيار
 توضيح المس لة
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أّن المنالالاط انمضالالاء الشالال ط الالال   تمالالدّ  أنّالالط  يىالالق لىالالم خيالالار المجىالالإ فالالي 

ط فالي رفاله ضالمان البالائه صالي ورة المبياله ، ال ظا    : أّن المنا (1)األخبار 

 لىمشت   واختصاصط اط احي  ال  مدر لىم سىبط لن نفسط.

وإلم   ا المناط  نظ  تعىيل   ا الحكم في السال ائ  ، حيال  قالال : فكالّل 

من كان لط خيالاٌر فالمتالا   هىالك مالن مالال مالن لاليإ لالط خيالاٌر ؛ ألنّالط قالد اسالتمّ  

مّ  لىيالط العمالد ولالا . فالإن كالان الخيالار لىيط العمالد ، والال   لالط الخيالار مالا اسالت

كالان  [(2)وكان المتا  قد قبضط المشت   و ىك في  الد  ]لىبائه دون المشت   

؛ ألّن العمالد مسالتم أ لىيالط والزٌ  مالن  (3) الكط مالن مالال المشالت   دون البالائه 

 .(4)جهتط 

ناًء لىالم فهالم  ال ا المنالاط طال د الحكالم فالي كالّل ومن  نا  عىم أنّط  مكن ا

أّن التىالف فالي زمالان الخيالار مّمالن ال »خيالارآ ، فتثبال  المالالدة المع وفالة : مالن 

مالالن  يالال  فالال قآ االالين أقسالالا  الخيالالار وال االالين الالالثمن والمالالثمن ، كمالالا  «خيالالار لالالط

 جمالةٌ إلم (5) ظه  من كىمات  ي  واحدآ من األصحاب ، ال نسبط 
__________________ 

( لم نعث  لىم تص  ح لط ا لك ، نعم راّما  دّل لىيط مثالل قولالط فيمالا تمالدّ  فالي مسال لة سالموط 1)

فالالإّن المنفالالي  شالالمل »:  «فالالال شالال ط»:  السالالال لىيطخيالالار المجىالالإ االتصالالّ ف ذ الالل قالالول اإلمالالا  

، ومالالا تمالالدّ  أ ضالالاً فالالي ايالالان مبالالدأ خيالالار الحيالالوان ، راجالاله الجالالاء  «شالال ط المجىالالإ والحيالالوان

 .92و  82صفحة الخامإ ، ال

 والمصدر. «ش»( من 2)

 ، و و سهو مخالف لما في الس ائ . «من مال البائه دون المشت  »:  «ق»( في 3)

 .277:  2( الس ائ  4)

( لالم نعثال  لىالالم  ال   النسالالبة ، نعالم  سالالتفاد  ال ا اإلطالالق مالالن كىمالات اعالالر الفمهالاء ، راجالاله 5)

، والجالالوا    599 598:  4لك امالة ، ومفتالاح ا 209 208:  8، وال  الاض  217:  3المسالالك 

23  :85 90. 

التىالالالالالالالالف »قالالالالالالالالالدة 
فالالالالالالالالالالالالالي زمالالالالالالالالالالالالالان 
الخيالالالالالالالار مّمالالالالالالالن ال 

 «خيار لط
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 إطالق األصحاب.

واالالالمبر  نتمالالل الضالالمان إلالالم »قالالال فالالي الالالدرو  فالالي أحكالالا  المالالبر : 

، انتهم. فإّن ظا    كفا ة ميىالق الخيالار فالي  (1) «الماار إذا لم  كن لط خيار

فالي الىمعالة  سال  قد ط لد  ضمان المشت   لىمبيه الممبالوض ، ونحالو  كالمال
(2). 

ولالو ماتال  »:  سال  قد وفي جامه المماصالد فالي شال ح قالول المصالنّف 

ء لالالط ، وكالال ا لالالو تعيّبالال  لنالالد  قبالالل الشالالاة الُمَصالالّ اة أو األمالالة المدلّسالالة فالالال شالالي

قالال : وتمييالد الحكالم امالا قبالل العىالم  يال  ظالا  آ ؛ ألّن العيالب إذا تجالدّد  «لىمط

مالالال : إنّالالط  يالال  مضالالمونآ لىيالالط اآلن لثبالالوت اعالالد لىمالالط  كالالون كالال لك ، إالّ أن  

 ، انتهم. (3)ءآ في ذلك خيار  ، ولم أظف  في كال  المصنّف و ي   اشي

وال  سالالمط الخيالالار اتىالالف »:  سالال  قد وقالالال فالالي شالال ح قالالول المصالالنّف 

ممتضم إطالق كالمهم أنّط لو تىف المبيه مه خيالار الغالبن لىمشالت   :  «العين

ر االمشت   ،  ّم ت دّد فيط وفالي خيالار ال ؤ الة انفسخ البيه ، الختصام الخيا
(4). 

وفي المسالك في مس لة أّن العيب الحادث  منه مالن الال دّ االعيالب المالد م 

وأّن الحادث في أ ّا  خيار الحيوان مضموٌن لىم البائه قال : وكال ا كالّل خيالارآ 

 .(5)مختّ آ االمشت   
__________________ 

 .211 210:  3( الدرو  1)

 .132لىمعة الدمشميّة : ( ا2)

 .354:  4( جامه المماصد 3)

 .318:  4( جامه المماصد 4)

 .284:  3( المسالك 5)

كىمالالالالالالالالات الفمهالالالالالالالالاء 
 في المس لة
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ولالن مجماله الب  الالان فالي مسالال لة أّن تىالف المبيالاله اعالد الثال الالة ماله خيالالار 

قالال  «تىالف المبياله قبالل الضالمان»الت خي  من البائه استناداً إلالم لمالو  قالالدة 
فالي  (2) امالالدةآ أُخال ى ، و الي : أّن تىالف المبياله : إّن     المالدة معارضالةٌ  (1)

، فالإّن الظالالا   مالن جعالل  الال    (3)الخيالار المخالتّ  االبالائه مالالن مالال المشالت   

 قالدةً كونها مسىّمةً اين األصحاب.

،  (4)وصالالّ ح انحالالو ذلالالك المحمّالالق جمالالال الالالد ن فالالي حاشالالية ال وضالالة 

هالا مالن جهالاتآ واستظه  اعد ذلك اختصاصط اما اعالد المالبر ، معت فالاً اعموم

 اخ ى.

وظالالا    الال   الكىمالالات لالالد  الفالال ق االالين أقسالالا  الخيالالار ، وال االالين الالالثمن 

والمثمن ، وال اين الخيار المختّ  االبالائه والمخالتّ  االمشالت   ؛ ولال ا نفالم 

 .(5)لخيار مّمن ال خيار لط في ال  اض الخالف في أّن التىف في مدّة ا

التىف فالي مالدّة الخيالار مّمالن ال خيالار »وفي مفتاح الك امة : أّن قولهم : 

 تبعاً لى  اض : أنّ  (6)قالدةٌ ال خالف فيها.  ّم ذك  فيها  «لط
__________________ 

تىالالف المالالال قبالالل »:  «تىالالف المبيالاله قبالالل الضالالمان قالالال»االالدل  «ش»، وفالالي  «ق»( كالال ا فالالي 1)

 .«المبر

 .«المال»:  «ش»( في 2)

وفالي »( لم ت د العبارة اىفظها في مجمه الفائدة ، نعم قال السيّد العامىي في مفتالاح الك امالة : 3)

، ومجماله  581:  4، انظال  مفتالاح الك امالة  «إلخ .. مجمه الب  ان ما حاصىط : إّن     المالدة

 .407 406:  8الفائدة 

 .«النتمال المبيه إليط»ارح : ، ذ ل قول الش 364( حاشية ال وضة : 4)

 .208:  8( ال  اض 5)

 .«فيط»:  «ش»( في 6)

ظالالالالالالالالالالالالا    الالالالالالالالالالالال   
الكىمالالالالالالالالالات لالالالالالالالالالد  
الفالالال ق االالالين أقسالالالالا  
الخيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالار ، وال 
االالالالالالالالالالالالالين الالالالالالالالالالالالالالثمن 

 والمثمن



 179 ................................................................................  (1) رايخلا ماكحأ يف

 .(1)الحكم في اعر أف اد المس لة ميااٌق لىمالدة 

لكّن اإلنصاف : أنّط لم  عىم من حال أحدآ من معتب   األصالحاب الجالا  

 .اه ا التعميم ، فضالً لن اتّفاقهم لىيط

 الالو الخيالالار الامالالاني ،  «التىالف فالالي زمالالان الخيالار»فالإّن ظالالا   قالالولهم : 

، ال ميىالق  (2)و و الخيار ال   ذ ب جمالةٌ إلم توقّف المىك لىالم انمضالائط 

ال تال ى أنّهالالم اتّفمالالوا أالخيالار ليشالالمل خيالار الغالالبن وال ؤ الالة والعيالب ونحو الالا ، 

كالان المالوت اعالد لىم أنّط إذا مات المعيالب لالم  كالن مضالموناً لىالم البالائه ولالو 

ال تالال ى أّن المحمّالالق الثالالاني ذكالال  : أّن االقتصالالام مالالن العبالالد أ ؟العىالالم االعيالالب

 ؟(3)الجاني إذا كان في خيار المشت   كان من ضمان البائه 

 «ولالو تعيّبال  قبالل لىمالط»فالي شال ح قولالط :  (4)وأّما ما نمىنالا لنالط سالااماً 

ءآ ، مه أنّط ذكال  شيفهو مجّ د احتمالآ ، حي  الت ف ا نّط لم  ظف  فيط لىم 

وكالّل ليالبآ  حالدث فالي الحيالوان »في ش ح قول المصنّف فالي االاب العيالوب : 

نفالَي ذلالك :  «اعد المبر وقبل انمضاء الخيار ، فإنّط ال  مناله الال دّ فالي الثال الة

االحتمال لىم وجط الجالا  ، حيال  قالال : الخيالار الواقاله فالي العبالارة  ال اد االط 

خيالارآ  خالتّ  االمشالت   كخيالار الشال ط لالط. كالُل  [(5)كال ا و ]خيار الحيوان ، 

  بعد المول اط ؟و ل خيار الغبن وال ؤ ة ك لك
__________________ 

 .600 599:  4( مفتاح الك امة 1)

 .164و  161 160( كما تمدّ  لن الشيخ واان الجنيد واان سعيد في الصفحة 2)

 .345:  4( جامه المماصد 3)

 .177( نمىط في الصفحة 4)

 والمصدر. «ش»ن ( م5)

االنصالالالالالالالاف لالالالالالالالد  
شالالالالالالالمول كىمالالالالالالالاتهم 

 لميىق الخيار
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خصوصاً لىالم المالول االفور ّالة ، ال خيالار العيالب ؛ ألّن العيالب الحالادث  مناله 

، انتهم. ومن ذلك  ُعىم حال ما نمىنا  لنالط فالي  (1)من ال دّ االعيب المد م قيعاً 

 .(2)خيار الغبن 

: مالن أّن  (3)فىم  بَق في المما  ما  جالوز ال كالون إليالط إالّ مالا أشال نا إليالط 

:  السالال لىيطج المبيه لن ضمان البائه لىالم مالا  سالتفاد مالن قولالط مناط خ و

 الالالو انمضالالاء خيالالالار  «شالالال طط و صالالي  المبيالالاله لىمشالالت   (4)حتاّلالم  نمضالالي »

المشالالت   الالال    يىالالق لىيالالط الشالال ط فالالي األخبالالار وصالالي ورة المبيالاله مختّصالالاً 

االمشت   الزماً لىيط احي  ال  مالدر لىالم سالىبط لالن نفسالط ، فيالدّل لىالم : أّن 

لالالط شالال طٌ ولالاليإ المعالالّوض الالال   وصالالل إليالالط الزمالالاً لىيالالط فهالالو  يالال   كالالّل مالالن

ضامنآ لط حتّم  نمضي 
 ش طط و صي  مختّصاً اط الزماً لىيط. (5)

وفي االلتماد لىالم  ال ا االسالتظهار ت ّمالٌل فالي ممااىالة الموالالد ، ماله أنّالط 

بط لىيالالالط ؛ ألّن ظالالالا   الصالالالحيحة  مكالالالن منالالاله داللالالالة  الالال ا المنالالالاط المسالالالتن

االختصام اما كان التالالال ولالد  كالون المبياله الزمالاً لىالم المشالت    ااتالاً 

الظالا  ة فالي االاتالداء ، و ال ا  «حتاّلم»من أّول األم  ، كمالا  ظهال  مالن لفظالة 

المعنم مخت أ اخيالار المجىالإ والحيالوان والشال ط ولالو كالان منفصالالً ، انالاًء 

 بل حضور زمان الش ط ؛ ول ا ذك نا ج  انلىم أّن البيه متالاٌل ولو ق
__________________ 

 .357:  4( جامه المماصد 1)

 .177( نمىط في الصفحة 2)

 .176( أشار إليط في الصفحة 3)

 .« مضي»:  «ق»( في ظا   4)

 .« مضي»:  «ق»( في ظا   5)

لالالالالالالالالالالالد  شالالالالالالالالالالالمول 
صالالالالالالالالالحيحة ااالالالالالالالالالن 
سالالالالالالالالالنان لميىالالالالالالالالالق 

 ً  الخيار أ ضا
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 الخالف في المس لتين الساامتين فيط.

ف الش ط وتفىاليإ المشالت   وتالبعّر وأّما الغبن والعيب وال ؤ ة وتخىّ 

 الصفمة ، فهي توجب التالال لند ظهور ا اعد لاو  العمد.

والحاصل : أّن ظا   ال وا ة استم ار الضمان الثاا  قبل المبر إلالم 

ال مالن الزماً لىم المشت   ، و  ا مخت أ االبيه المتالال (1)أن  صي  المبيه 

أّول األمالال  ، فالالال  شالالمل التالالالال المسالالبوق االالالىاو  ، االال ن  كالالون المبيالاله فالالي 

ضالالمان المشالالت   اعالالد المالالبر  الالّم   جالاله اعالالد لالال وض التالالالال إلالالم ضالالمان 

البائه ، فاتّضح اال لك أّن الصالحيحة مختّصالةٌ االخيالارات الثال الة ، لىالم ت ّماللآ 

 في خيار المجىإ.

 إّن مورد     المالدة إنّما  و ما اعالد المالبر ، وأّمالا قبالل المالبر فالال  مّ 

إشكال وال خالف في كونط من البائه من  ي  التفاتآ إلم الخيالار ، فالال تشالمل 

     المالدة خيار الت خي .

وأّما لمو  الحكم لىثمن والمثمن ، ا ن  كالون تىالف الالثمن فالي مالدّة خيالار 

ائه المختّ  اط من مال المشت   فهو  ي  اعيالدآ ؛ نظال اً إلالم المنالاط الال   الب

، مضالالالالافاً إلالالالالم  (2)اسالالالالتفدنا  ، و شالالالالمىط ظالالالالا   لبالالالالارة الالالالالدرو  المتمدّمالالالالة 

 استصحاب ضمان المشت   لط الثاا  قبل المبر.

وتوّ م : لد  ج  انط مه اقتضاء المالدة كون الضمان مالن مالال المالالك 

، مالدفو ٌ : اال ّن الضالمان الثااال  قبالل المالبر واعالد   خ ج منط ما قبل المالبر

 في مدّة الخيار ليإ مخالفاً لتىك المالدة ؛ ألّن الم اد اط انفساخ
__________________ 

 .«البيه»:  «ق»( في ظا   1)

 .177( المتمدّمة في الصفحة 2)

اختصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالام 
الصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالحيحة 
اخيالالالالالالالار المجىالالالالالالالإ 
والحيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوان 

 والش ط

مالالالالالالالالالورد المالالالالالالالالالالدة 
إنّمالالالالا  الالالالو مالالالالا اعالالالالد 

 المبر

لمالالالالالالالالالالو  الحكالالالالالالالالالالم 
 لىثمن والمثمن
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 العمد ودخول العوض في مىك صاحبط األصىي وتىفط من مالط.

ألصالالالة لالالد  االنفسالاخ ، وحيالال   بالال  المخالفالالة قبالالل  نعالم ،  الالو مخالالالفٌ 

 المبر ، فاألصل اماؤ ا اعد المبر في مدّة الخيار.

نعم ،  بمم  نا : أّن  ال ا ممالترآ لكالون تىالف الالثمن فالي مالدّة خيالار البياله 

 الخيار  من المشت   ، فينفسخ البيه و  دّ المبيه إلم البائه.

ي ذلك البيه إنّمالا  حالدث اعالد والتاا  لد  الج  ان من حي  إّن الخيار ف

ردّ الثمن أو مثىط فتىف الثمن في مدّة الخيالار إنّمالا  تحمّالق اعالد ردّ  قبالل الفسالخ 

سااماً : من منه ذلك ، مه أّن المناط فالي ضالمان  (1)ال قبىط ، مدفو ٌ اما أش نا 

 يالال  ذ  الخيالالار لمالالا انتمالالل لنالالط إلالالم ذ  الخيالالار تالالالال البيالاله المتحمّالالق ولالالو 

 .(2)نفصل ، كما أش نا سااماً االخيار الم

فالالاألولم االلتالالاا  اج  الالان  الال   المالالالدة إذا كالالان الالالثمن شخصالاليّاً احيالال  

 كالون تىفالط قبالل قبضالط موجبالاً النفسالالاخ البياله ، فيكالون كال لك اعالد المالبر مالاله 

 خيار البائه ولو منفصالً لن العمد.

وأّمالالا إذا كالالان الالالثمن كىّيالالاً ، فحالالالط حالالال المبيالاله إذا كالالان كىّيالالاً ، كمالالا إذا 

اشت ى طعاماً كىّياً اش ط الخيار لط إلم مدّةآ فمبر ف داً منالط فتىالف فالي  الد  ، 

فالإّن الظالا   لالد  ضالمانط لىالم البالالائه ؛ ألّن ممتضالم ضالمان المبياله فالي مالالدّة 

 اماؤ  (3)احدآ الخيار لىم من ال خيار لط لىم ما فهمط  ي  و
__________________ 

 .«إليط»ز ادة :  «ش»( في 1)

، في األم  الخامإ من األُمور التي ذك  الا ذ الل اياله  139( أشار إليط في الجاء الخامإ : 2)

 الخيار.

:  23، وصالاحب الجالوا   فالي الجالوا    209 208:  8( كالسيّد اليباطبالائي فالي ال  الاض 3)

87. 

ج  الالالالالالالان المالالالالالالالالدة 
إذا كالالالالالالالالان الالالالالالالالالثمن 

 ً  شخصيّا

إذا كالالالالالالالالان الالالالالالالالالثمن 
ً أو المثمن كىّي  ا
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المالبر ، ودخالول الفال د فالي مىالك المشالت   ال  سالتىا  لىم ما كان لىيط قبالل 

انفساخ العمالد ، االل معنالم الضالمان االنسالبة إلالم الفال د صالي ورة الكىالّي كغيال  

 الممبوض ، و  ا مّما ال تدّل لىيط األخبار المتمدّمة ، فت ّمل.

صالحاب وصال  ح جمالالةآ مالنهم كالالمحمّق والشالهيد  ّم إّن ظا   كال  األ

: أّن المال اد اضالمان مالن ال خيالار لالط لمالا انتمالل إلالم  يال   ،  الو    (1)الثانيين 

امالالاء الضالالمان الثااالال  قبالالل قبضالالط وانفسالالاخ العمالالد  نالالاً مالالا قبالالل التىالالف ، و الالو 

واالالالمبر  نتمالالل »فالالي الالالدرو  :  سالال  قد الظالالا   أ ضالالاً مالالن قالالول الشالالهيد 

حيال  إّن مفهومالط أنّالط ماله خيالار  (2) «ر ما لم  كن لالط خيالارالضمان إلم الماا

المالالاار ال  نتمالالل الضالالمان إليالالط ، االالل  بمالالم لىالالم ضالالمان ناقىالالط الثااالال  قبالالل 

 المبر.

وقد ل ف  أّن معنم الضمان قبل المبر  و تمد   انفساخ العمالد وتىفالط 

ن في مىك ناقىط ، ال  و ظا   المالدة ، و ي : أّن التىف فالي مالدّة الخيالار مّمال

ال خيار لط ، فإّن معنم تىفط منط تىفط ممىوكالاً لالط ، ماله أّن  ال ا ظالا   األخبالار 

الدالّة لىم ضمان البائه لىمبيه فالي مالدّة خيالار المشالت   اضالميمة  (3)المتمدّمة 

الالالتالز  »وقالالدة  (4) «لالد  ضالمان الشالالخ  لمالا  تىالف فالي  الالد مالكالط»قالالدة 

بيه فالي مىالك البالائه  نالاً مالا لالم  ىالا  ، فإنّا إذا قدّرنا الم «اين الضمان والخ اج

 ءآ من المالدتين. والحاصل : أّن إرادة مامخالفة شي
__________________ 

 .216:  3، والمسالك  309:  4( جامه المماصد 1)

 .211 210:  3( الدرو  2)

 .171 170( تمدّم  في الصفحة 3)

 .«في مىك مالكط»:  «ش»( في 4)

ظالالالالالالالالالالالا   كالالالالالالالالالالالال  
االصالالالالالالالالالالالالالالالالحاب أّن 
المالالالالالالال اد اضالالالالالالالمان 
مالالالالالن ال خيالالالالالار لالالالالالط 

 انفساخ العمد
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  نبغي ال  ب فيها. ذك نا من الضمان مّما ال

مالن فال و   (1)ومه ذلك كىّط فظا   لبارة الدرو  فالي الفال   السالاد  

: لالالو تىالالف  سالال  قد خيالار الشالال ط  الالو م االالل  الالدّل لىالالم لالد  االنفسالالاخ ، قالالال 

ايالالل البياله والخيالالار ، واعالد  ال  بيالالل الخيالار وإن كالالان  (2)المبياله قبالالل قبضالط 

مالا إذا اخالتّ  الخيالار االمشالت   ، فىالو فسالخ البالائه رجاله التىف من البائه ، ك

االبدل في صورة لد  ضمانط ، ولو فسخ المشت   رجه االثمن و    البالدل 

في صورة ضمانط ، ولو أوجبالط المشالت   فالي صالورة التىالف قبالل المالبر لالم 

 ص ّ  في تضمين البائه الميمة أو المثل. وفالي انسالحااط فيمالا لالو تىالف ايالد  فالي 

 ، انتهم. والعبارة محتاجةٌ إلم الت ّمل من وجو . (3) خيار  نظ 

لالو تىالف المبياله ا فالةآ »وقد  ظه  ذلك من إطالق لبارة الت ك ة ، قال : 

سماو ّةآ في زمن الخيار ، فإن كان قبل المبر انفسالخ البياله قيعالاً ، وإن كالان 

 الّم  (4) «و جالب الميمالة لىالم مالا تمالدّ  اعد  لم  بيالل خيالار المشالت   وال البالائه

حكم لن الشافعيّة وجهين في االنفساخ اعد المبر ولدمط ، اناًء لىم المىالك 

 االعمد.

ال »و مكالالن حمىالالط لىالالم الخيالالار المشالالت   ، كمالالا أّن قولالالط فالالي الموالالالد : 

 محموٌل لىم  ي  صورة ضمان البائه (5) « سمط الخيار اتىف العين
__________________ 

 ، والصواب ما أ بتط أّوالً. «السااه»وكتب فوقط :  «ق»( شُيب لىيط في 1)

 .«قبل قبر المشت  »والمصدر :  «ش»( في 2)

 .271:  3( الدرو  3)

 .535:  1( الت ك ة 4)

 .«ال  بيل الخيار»، وفيط :  70:  2( الموالد 5)

ظالالالالالالا   الالالالالالالدرو  
 لد  االنفساخ

ظالالالالالالالالا   التالالالالالالالال ك ة 
أ ضالالالالالالالالالالالالاً لالالالالالالالالالالالالد  

 االنفساخ
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 لىمبيه ؛ لما ل ف  من تعيّن االنفساخ فيها.

أّن لىيالط :  «إّن التىف مّمن ال خيار لالط»م قولهم : وراما  حتمل أّن معن

ذلك إذا فسخ صاحبط ، ال أنّالط  نفسالخ كمالا فالي التىالف قبالل المالبر. وأّمالا حيال  

 وجب المشت   فيحتمل أنّط  تخيّ  اين ال جو  لىالم البالائه االمثالل أو الميمالة 

، واين ال جو  االثمن. و حتمل تعيّن ال جالو  االالثمن. و حتمالل أن ال   جاله 

 ءآ ، فيكون معنم لط الخيار : أّن لط الفسخ.اشي

 الالّم الظالالا   أّن حكالالم تىالالف الالالبعر حكالالم تىالالف الكالالّل. وكالال ا حكالالم تىالالف 

الوصالالف ال اجالالاله إلالالالم وصالالالف الصالالالّحة االالال خالالالالفآ لىالالالم الظالالالا   ؛ لمولالالالط 

فالالإّن المالال اد  «أو  حالالدث فيالالط حالالدثٌ »:  (1)فالالي الصالالحيحة السالالاامة  السالالال لىيط

 ث ألّم من فوات الجاء والوصف.االحد

   ا كىّط إذا تىف ا فةآ سماو ّةآ ، ومنط حكم الشار  لىيط ااإلتالف.

وأّما إذا كان اإتالف ذ  الخيار سمط االط خيالار  ولالا  العمالد مالن جهتالط. 

وإن كالالان االالإتالف  يالال  ذ  الخيالالار لالالم  بيالالل خيالالار صالالاحبط ، فيتخيّالال  االالين 

 ال جو  االميمة والفسخ وال جو  االثمن.إمضاء العمد و

وإن كان اإتالف أجنبّيآ تخيّ  أ ضاً اين اإلمضاء والفسخ ، و ل   جاله 

 وجو ٌ : ؟حينذ آ االميمة إلم المتىِّف ، أو إلم صاحبط ، أو  تخيّ 

وألّن من أّن البدل المائم مما  العين فالي ذّمالة المتىالف فيسالت دّ  االفسالخ ، 

الفسخ موجٌب ل جالو  العالين قبالل تىفهالا فالي مىالك الفاسالخ ، أو اللتبار الا لنالد 

الفسالالخ مىكالالاً تالفالالاً لىفاسالالخ انالالاًء لىالالم الالالوجهين فالالي التبالالار  الالو  التىالالف أو  الالو  

 الفسخ ، ولىم التمد   ن فهي في ضمان المتىف ، كما لو
__________________ 

 .170( تمدّم  في الصفحة 1)

لالالالالالو كالالالالالان التالالالالالالف 
  و البعر

إذا كالالالالالالالالان التىالالالالالالالالف 
 ااالتالف

لالالالالو كالالالالان االتالالالالالف 
 من االجنبي
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  د األجنبّي.كان  العين في 

ومن أنّط إذا دخل الثمن فالي مىالك مالن تىالف المالثمن فالي مىكالط خال ج لالن 

مىكالالط االالدل المالالثمن وصالالار فالالي ذّمتالالط ؛ ألّن ضالالمان المتىالالف محىّالالط ال ّمالالة ال 

األموال الخارجيّة ، وما فالي ذّمالة المتىالف إنّمالا تشالّخ  مالاالً لىمالالك ، وكونالط 

  وجالوب دفعالط إلالم المالالك ادالً لن العين إنّما  و االنسبة إلم التىف مالن حيال

كالعين لو وجدت ، ال أنّط ادٌل خارجيأ  ت تّب لىيالط جمياله أحكالا  العالين حتاّلم 

، فه ا البدل نظي  االدل العالين لالو االهالا المشالت    (1)االنسبة إلم  ي  المتىِّف 

ففسالالخ البالالائه ، فإنّالالط ال  تعالاليّن لىالالدفه إلالالم الفاسالالخ ، وأّمالالا الفسالالخ فهالالو موجالالٌب 

ىفها مضمونةً لمالكها لىم متىفها االميمالة فالي مىالك الفاسالخ ل جو  العين قبل ت

 ، فيكون تىفها اه ا الوصف مضموناً لىم المالك ، ال المتىف.

ومن كالون  الد المفسالوخ لىيالط  الد ضالمانآ االالعوض قبالل الفسالخ واالميمالة 

اعالالد  ، وإتالالالف األجنبالالّي أ ضالالاً سالالبٌب لىضالالمان ، فيتخيّالال  فالالي ال جالالو . و الال ا 

 أضعف الوجو .
__________________ 

 .«التىف»:  «ش»( في 1)
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 مسألة

ومن أحكا  الخيالار مالا ذكال   فالي التال ك ة ، فمالال : ال  جالب لىالم البالائه 

 تسىيم المبيه وال لىم المشت   تسىيم الثمن في زمان الخيار ،

ىالم تسالىيم ولو تبّ   أحد ما االتسىيم لم  بيل خيار  وال  جبال  اآلخال  ل

ما لند  ، ولط است داد المدفو  قضيّةً لىخيار. وقال اعر الشافعيّة : ليإ لالط 

است داد  ولط أخ  ما لند صاحبط دون رضالا  كمالا لالو كالان التسالىيم اعالد لالاو  

 ، انتهم. (1)البيه 

و ظهالال  منالالط أّن الخالالالف االالين المسالالىمين إنّمالالا  الالو اعالالد اختيالالار أحالالد ما 

 داًء فال  جب من ذ  الخيار إجمالاً.التسىيم ، وأّما التسىيم اات

 الالّم إنّالالط إن أُر الالد لالالد  وجالالوب التسالالىيم لىالالم ذ  الخيالالار مالالن جهالالة أّن لالالط 

الفسالالخ فالالال  تعالاليّن لىيالالط التسالالىيم ، فم جعالالط إلالالم وجالالوب أحالالد األمالال  ن لىيالالط. 

 والظا   أنّط  ي  م اد.

وإن أُر د لد  تسالىّط المالالك لىالم مالا انتمالل إليالط إذا كالان لىناقالل خيالاٌر ، 

 ى ا  جوز منعط لن مالط ، ففيط نظٌ  ، من جهة لد  الدليلف
__________________ 

 .537:  1( الت ك ة 1)

 الالالالل  جالالالالب تسالالالالىيم 
العوضالالالالالالالالين فالالالالالالالالالي 

 زمان الخيار؟
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 المخّصِّ  لعمو  سىينة النا  لىم أموالهم.

واالجمىالالة ، فىالالم أجالالد لهالال ا الحكالالم وجهالالاً معتمالالداً ، ولالالم أجالالد مالالن لنونالالط 

 وتعّ ض لوجهط.
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 «الخيار اتىف العين (1)ال  سمط »موالد : قال في ال
 (3)و  ا الكال  ليإ لىم إطالقط كما الت ف اط في جالامه المماصالد  .(2)

؛ فإّن من جمىة أف اد الخيار خيار الت خي  ، االل ميىالق الخيالار قبالل المالبر ، 

أو الخيالالار المخالالتّ  اعالالالد  ، ومالالن المعىالالو  : أّن تىالالالف العالالين حينذالال آ موجالالالٌب 

فال  بمالم خيالاٌر ، فيكالون المال اد : التىالف ماله امالاء العمالد لىالم  النفساخ العمد ،

حالط ال  وجب سموط الخيار. واعبالارةآ اخال ى : تىالف العالين فالي مىالك مالن فالي 

  د  ال  سمط اط خيار  وال خيار صاحبط.

و الالو كالال لك ؛ ألّن الخيالالار كمالالا ل فالال  لبالالارةٌ لالالن مىالالك فسالالخ العمالالد ، 

عمد اعد التىف قااالٌل لىفسالخ ؛ ولال ا تشال   اإلقالالة حينذال آ اتّفاقالاً ، ومعىوٌ  : أّن ال

 فال ما ل له ا المىك اعد التىف وال مميّد لط اصورة البماء.

 الىهّم إالّ أن  عىم من الخارج أّن ش   الخيار لدفه ض ر الصب 
__________________ 

 .«ال  بيل»والمصدر :  «ش»( في 1)

 .70:  2( الموالد 2)

 .318:  4جامه المماصد  (3)

 الالالالالالالالالالالالالل  سالالالالالالالالالالالالالمط 
الخيالالالالالالالالالالار اتىالالالالالالالالالالف 

 العين؟

رأ  المصلّالالالالالالالالالالالالالالالالالالف 
 في المس لة
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لىالم نفالإ العالالين ، فينتفالي  الال ا الضال ر اتىالف العالالين ، كمالا فالالي العيالب ، فالالإّن 

تخيّ   اين ال دّ واألرش ألّن الصب  لىم العيب ضال ٌر ولالو ماله أخال  األرش 

 ، فتداَرَكطُ الشار  امىك الفسخ وال دّ ، فإذا تىف انتفم حكمة الخيار.

يار معنوناً اجواز ال دّ ال االخيار اخالتّ  أو  مال : إنّط إذا كان دليل الخ

  بوت الخيار اصورة تحمّق ال دّ المتوقّف لىم اماء العين.

  ا ، مه قيا  الدليل لىالم سالموط الخيالار اتىالف المعيالب والمالدلّإ فيالط ، 

 فال   د لد  اّط اد تىك الحكمة.

ي  بالوت الخيالار ماله التىالف ، أو  ظهال  مالنهم نعم ،  نالا مالوارد تال ّمىوا فال

 العد  :

في ااب الم ااحة فيما لو ظهال  كال ب البالائه  س  قد كما ت دّد العالّمة 

 (2)، االالل لالن المبسالالوط  (1)م ااحالةً فالي إخبالالار  اال أ  المالالال اعالد تىالالف المتالا  

 تحمّالق ماله امالاء العالين. الجا  االعد  ؛ نظ اً إلم أّن ال دّ إنّما  (3)واعرآ  خ  

وفيط إشارةٌ إلالم مالا ذك نالا : مالن أّن الثااال   الو جالواز الال دّ ، فيخالتّ  الفسالخ 

 اصورة تحمّمط.

  بوت الخيار ؛ لوجود (4)لكن قّوى في المسالك وجامه المماصد 
__________________ 

 .59 58:  2( الموالد 1)

 .143:  2( المبسوط 2)

، لن الشهيد : أنّالط حكالا  لالن ااالن المتالّوج  500:  4تاح الك امة ( حكم السيّد العامىي في مف3)

 ، ولكن لم نعث  لىم     الحكا ة فيما ا  د نا من كتب الشهيد.

 .263:  4، وجامه المماصد  310:  3( المسالك 4)

مواضالالالالالالاله التالالالالالالال دّد 
فالالالالالالالالالالالالالي  بالالالالالالالالالالالالالوت 
الخيالالالالالالالالالالالالار مالالالالالالالالالالالاله 

  مالالالالالالالا ذكالالالالالالال    1 التىف :
 العأّلمة
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 الممتضي ولد  المانه.

لغالبن اتىالف المغبالون فيالط في سموط خيالار ا (1)وكما ت دّد المحمّق الثاني 
وظا   تعىيل العالّمة في الت ك ة لدَ  الخيار مه نمل المغبالون العالين لالن  .(2)

 الو لالد  الخيالار ماله التىالف ، واألقالوى  (3)مىكط اعد  إمكان االسالتدرا  حينذال آ 

اماؤ  ؛ ألّن العمدة فيط نفي الض ر ال   ال  ف ق فيط االين امالاء العالين ولدمالط 

 (4) «و الم االخيالار إذا دخىالوا السالوق»:  السالال لىيطقولط ، مضافاً إلم إطالق 

مالاله أنّالالط لالالو اسالالتند إلالالم اإلجمالالا  أمكالالن التمّسالالك ااالستصالالحاب ، إالّ أن  الالدّلم 

انعماد  لىالم التسالىّط لىالم الال دّ ، فيخالتّ  اصالورة البمالاء. وألَحالَق فالي جالامه 

 .(5)المماصد اخيار الغبن في الت دّد خياَر ال ؤ ة 

ومن مواضه الت دّد ما إذا جعل المتعاقدان الخيالار لىالم وجالط إرادتهمالا 

التسىّط لىم مجّ د ال دّ المتوقّف لىم اماء العين ، فإّن الفسخ وإن لالم  توقّالف 

لىم اماء العين ، إالّ أنّط إذا فال ض الغال ض مالن الخيالار الال دّ أو االسالت داد ، 

ء. والالتمّكن مالن الال دّ واالسالت داد وإن كالان فال  بعد اختصاصالط اصالورة البمالا

حكمةً في خيار  المجىالإ والحيالوان ، إالّ أّن الحكالم ألالّم مالورداً مالن الحكمالة 

إذا كان الدليل  متضالي العمالو  ، اخالالف مالا إذا كالان إطالالق جعالل المتعاقالد ن 

 مميّداً لىم وجط التص  ح اط في الكال  أو
__________________ 

 .«كما ت دّد العالّمة» ( ليف لىم قولط :1)

 .318و  297:  4( جامه المماصد 2)

 .523:  1( الت ك ة 3)

 .4و  3من أاواب  داب التجارة ، الحد    29، الباب  281:  13( المستدر  4)

 .318:  4( جامه المماصد 5)

  مالالالالالالالا ذكالالالالالالال    2
 المحمّق الثاني

  الخيالالالالار الالالالال    3
 جعىالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالط 

 المتعاقدان
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 تعىّق الغ ض إالّ اال دّ أو االست داد. (1)استظهار  منط لعد  

  امالاء الخيالار المشال وط اال دّ الالثمن فالي البياله ومن  نا  مكن المول اعالد

الخيالالار  إذا تىالالف المبيالاله لنالالد المشالالت   ؛ ألّن الثااالال  مالالن اشالالت اطهما  الالو 

الالالتمّكن مالالن اسالالت داد المبيالاله االفسالالخ لنالالد ردّ الالالثمن ، ال التسالالىّط لىالالم ميىالالق 

الفسخ المش و  ميىماً ولو لند التىف. لكن لم أجد من التا  اال لك أو تعالّ ض 

 لط.

ا  مكن أن  مال فالي  ال ا الممالا  وإن كالان مخالفالاً لىمشالهور اعالد  ومن  ن

 فالالي موضالالهآ دّل لىيالالط الالالدليل ؛ إذ لالالم تالالدّل أدلّالالة 
 بالالوت الخيالالار لنالالد التىالالف إالّ

الخيالالار مالالن األخبالالار واإلجمالالا  إالّ لىالالم التسالالىّط لىالالم الالال دّ أو االسالالت داد ، 

الفسالخ مالن  وليإ فيها التعّ ض لىفسخ المتحمق ماله التىالف أ ضالاً. وإرادة مىالك

الخيار  ي  متعيّنة في كىمات الشار  ؛ لما ل ف  فالي أّول االاب الخيالارات : 

 .(2)من أنّط استعماٌل  الٌب في كىمات اعر المت ّخ  ن 

نعم ، لالو دّل الالدليل الشال لي لىالم  بالوت خيالار الفسالخ الميىالق الشالامل 

،  بال  ماله  لصورة التىف ، أو َجعََل المتبا عان اينهما خيار الفسخ اه ا المعنم

 التىف أ ضاً. وهللا العالم.
__________________ 

 .«اعد »:  «ش»( في 1)

 .11( راجه الممدّمة االولم من الممدّمتين المتمدّمتين في أّول مبح  الخيارات في الصفحة 2)
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 مسألة

ىالم الظالا   ؛ االال خالالفآ ل لو فسخ ذو الخيار فالعين فالي  الد  مضالمونةٌ 

ألنّها كان  مضمونةً قبل الفسخ ؛ إذ لم  سىّمها ناقىها إالّ فالي ممااالل العالوض ، 

واألصل اماؤ  ، إذ لم  تجالدّد مالا  الدّل لىالم رضالا مالكالط اكونالط فالي  الد الفاسالخ 

 أمانةً ، إذ الفسخ إنّما  و من قِّبَىِّط.

والغ ض من التمّسك اضمانها قبل الفسخ ايالان لالد  مالا  متضالي كونهالا 

مانالالةً مالكيّالالةً أو شالال ليّةً ، لتكالالون  يالال  مضالالمونةآ ا ضالالا المالالالك أو اجعالالل أ

الشار  ، وإذن الشار  في الفسخ ال  سالتىا  رفاله الضالمان لالن اليالد كمالا فالي 

أو إلالم أنّهالا  (1) «لىم اليد مالا أخال ت»المبر االسو . وم جه ذلك إلم لمو  

ط االالعوض قبض  مضمونةً ، فإذا ايالل ضالمانط االالثمن المسالّمم تعاليّن ضالمان

 الواقعي ألني المثل أو الميمة كما في البيه الفاسد.

   ا ، ولكّن المس لة ال تخىو لن إشكال.

 وأّما العين في  د المفسوخ لىيط ، ففي ضمانها أو كونها أمانةً 
__________________ 

، البالاب األّول مالن أاالواب  8:  14، والمسالتدر   106، الحالد    224:  1( لالوالي ال لالي 1)

 .12كتاب الود عة ، الحد   

ضالالالالالالالالالمان العالالالالالالالالالين 
فالالالالالالي  الالالالالالد الفاسالالالالالالخ 

 اعد الفسخ

حكالالالالالم العالالالالالين فالالالالالي 
 الالالالالالالالالالالد المفسالالالالالالالالالالالوخ 

 لىيط
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إشكاٌل : مّما في الت ك ة : مالن أنّالط قبضالها قالبر ضالمانآ فالال  الاول إالّ االال دّ 

ومن أّن الفسخ لّما كالان مالن قِّبَالل اآلخال  ، فت كالط العالين فالي  الد  .(1)إلم مالكها 

 صاحبط مشعٌ  اال ضا اط الممتضي لالستذمان.

،  (2)امه المماصد : ا ّن مجّ د   ا ال  سمط األمال  الثااال  وضعّفط في ج

 وهللا العالم.

  ا اعر الكال  في الخيارات وأحكامهالا ، والبالاقي محالّوٌل إلالم النالاظ  

 الخبي  اكىمات الفمهاء.

 والحمد هلل وصّىم هللا لىم محّمد و لط
__________________ 

 .538:  1( الت ك ة 1)

 .322:  4( جامه المماصد 2)
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 القول

 في النقد والنسية
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 [القول]

 [في النقد والنسية]

قالالالال فالالالي التالالال ك ة :  نمسالالالم البيالالاله االتبالالالار التالالال خي  والتمالالالد م فالالالي أحالالالد 

 العوضين إلم أراعة أقسا  :

 ايه الحاض  االحاض  ، و و النمد.

ل ، و و اي ل االمصج   ه الكالي االكالي.وايه المصج 

ل ، و ي النسية.  وايه الحاض  االثمن المصج 

 .(1)وايه المصّجل االحاض  ، و و الس ىَم 

 والم اد االحاض  ألّم من الكىّي ، واالمصّجل خصوم الكىّي.
__________________ 

 .541:  1( الت ك ة 1)

أقسالالالالالالالالالالالا  البيالالالالالالالالالالالاله 
لتبالالالالالالالار تالالالالالالال خي  اا

وتمالالالالالالالالالالالد م أحالالالالالالالالالالالالد 
 العوضين
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 مسألة

ىّىط في الت ك ة : ا ّن قضيّة العمالد انتمالال إطالق العمد  متضي النمد ، ول

كالالّلآ مالالن العوضالالين إلالالم اآلخالال  ، فيجالالب الخالال وج لالالن العهالالدة متالالم طولالالب 

 لد  حّقآ لىمشت   في ت خي  الثمن. «النمد»، فيكون الم اد من  (1)صاحبها 

والم اد الميالبة مه االستحماق ، ا ن  كون قد ا ل المثمن أو مّكن منالط 

 .(2)في زمان وجوب تسىيم الثمن لىم المشت    ، لىم الخالف اآلتي

مالالن ]فالالي رجالاللآ اشالالت ى »و الالدّل لىالالم الحكالالم المالال كور أ ضالالاً المو اّلالق : 

قالال : وجالب البياله ، والالثمن إذا لالم  ؟جار ةً اثمنآ مسّمم ،  ّم افت قالا [(3)رجل 

 .(4) « كونا ش طا فهو نمد

 اً لممتضم اإلطالق لىمولو اشت طا تعجيل الثمن كان ت كيد
__________________ 

 .546:  1( الت ك ة 1)

 ، المول في وجوب المبر. 261( انظ  الصفحة 2)

 والمصدر. «ش»( من 3)

 .2، الباب األّول من أاواب أحكا  العمود ، الحد    366:  12( الوسائل 4)

إطالالالالالالالالالالالق العمالالالالالالالالالالد 
  متضي النمد

إذا اشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت طا 
 تعجيل الثمن
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ادة لالد  المشهور ، اناًء لىم مالا  الو الظالا   ل فالاً مالن  ال ا الشال ط : مالن إر

المماطىة والت خي  لن زمان الميالبة ، ال أن  عّجل ادفعط من دون ميالبالة ؛ 

. لكنّط خالف متفا م ذلك الش ط ال    الو محالّط نظال   إذ ال  كون ت كيداً حينذ آ

 ال ا  (1)المشهور ، مه أّن م جه لد  الميالبة في زمان استحماقها إلالم إلغالاء 

 امان.الحّق المشت ط في   ا الممدار من ال

فالالي الالالدرو  : أّن فائالالدة الشالال ط  هللارحمالالطوكيالالف كالالان ، فالال ك  الشالالهيد 

وقالالّوى الشالالهيد  .(2) بالالوت الخيالالار إذا لالاليّن زمالالان النمالالد ، ف خالالّل المشالالت   االالط 

الامالان إذا  (4)،  عنالي لالد  تعيالين  (3)الثاني  بوت الخيالار ماله اإلطالالق أ ضالاً 

 سن.أخّل اط في أّول وقتط. و و ح

وال  مدح في اإلطالق لد  تعيّن زمان التعجيالل ؛ ألّن التعجيالل الميىالق 

 معنا  : الدفه في أّول أوقات اإلمكان ل فاً.

وال حاجالالة إلالالم تمييالالد الخيالالار  نالالا اصالالورة لالالد  إمكالالان اإلجبالالار لىالالم 

التعجيل ؛ ألّن الممصود  نا  بوت الخيار اعالد فالوات التعجيالل ، أمكالن إجبالار  

وجب أو لم  جب ، فإّن مس لة أّن  مال ة الشال ط  بالوت الخيالار اط أ  لم  مكن ، 

 ميىماً أو اعد تع ّر إجبار  لىم الوفاء مس لةٌ أُخ ى.

مضافاً إلم لد  ج  انهالا فالي مثالل  ال ا الشال ط ؛ إذ قبالل زمالان انمضالاء 

زمالالان نمالالالد الالالثمن ال  جالالالوز اإلجبالالالار ، واعالالد  ال  نفالالاله ، ألنّالالط  يالالال  الامالالالان 

 المش وط فيط األداء.
__________________ 

 .«إلماء»:  «ش»( في 1)

 .202:  3( الدرو  2)

 .223:  3( المسالك 3)

 .«لد  تعيّن»:  «ق»( في ظا   4)

فائالالالالالالالالالدة اشالالالالالالالالالت اط 
 التعجيل
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 جوز اشت اط ت جيل الثمن مدّةً معيّنةً  ي  محتمىةآ مفهوماً وال مصالداقاً 

هما ، فىالو لالم  عاليّن كال لك ايالل االال خالالفآ لىا ادة والنمصان الغي  المسامح في

الىَم الالال    الو لكالالإ المسال لة لىالالم وجالالوب  ظالا  اً ؛ لىغالال ر ، ولمالا دّل فالالي الس 

 .(1)تعيين األجل ولد  جواز السىم إلم دِّ ا آ أو حصاد 

وال فالال ق فالالي األجالالل المعالاليّن االالين اليو الالل والمصالالي . ولالالن اإلسالالكافي 

وقد  ستشهد لالط االالنهي لنالط فالي اعالر  .(2)نه لن الت خي  إلم  الث سنين الم

: إنّالي  السالال لىيطقىال  ألاالي الحسالن »األخبار ، مثل روا ة أحمد ان محّمالد : 

أُر د الخ وج إلم اعر الجبالال إلالم أن قالال : إنّالا إذا اعنالا م نساليةً كالان أكثال  

قالال : نعالم ، قىال  :  ؟  سنتينات خي  سنةآ ، قى  : ات خي (3)لى اح ، فمال : نعم 

 .(4) «قال : ال ؟ات خي   الث سنين
__________________ 

 من أاواب السىف. 3، الباب  59 57:  13( راجه الوسائل 1)

 .136:  5( حكا  لنط العالّمة في المختىف 2)

 .«قال : فبعهم»( في الوسائل : 3)

 ود ، الحد   األّول.، الباب األّول من أحكا  العم 366:  12( الوسائل 4)

جالالالالالالالالواز اشالالالالالالالالت اط 
ت جيالالالل الالالالثمن مالالالدّة 

 معيّنة

لالالالالالد  الفالالالالال ق فالالالالالي 
األجالالالالالالالالالالالالل االالالالالالالالالالالالين 
اليو الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل 

 والمصي 
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والمحكّي لن ق ب اإلسناد لن البانيي أنّالط قالال ألاالي الحسالن ال ضالا 

رزقآ ، فمالالال  إّن  الال ا الجبالالل قالالد فالالتح منالالط لىالالم النالالا  االالاب»:  السالالال لىيط

: إذا أردت الخ وج فاخ ج فإنّهالا سالنةٌ مضالي اة ، ولاليإ لىنالا   السال لىيط

هالالم قالالوٌ  ُمالالالء ، ونحالالن نحتمالالل االالدأ مالالن معاشالالهم فالالال تالالد  اليىالالب ، فمىالال  : إنّ 

قال : اعهم ، قىال  :  ؟قال : اعهم ، قى  : سنتين ؟الت خي  فنبا عهم ات خي  سنة

 .(1) «ٌء أكث  من  الث سنينقال : ال  كون لك شي ؟ الث سنين

 وظا   الخب  ن اإلرشاد ، ال التح  م ، فضالً لن الفساد.

اط في التال خي  إذا لالم  صالل إلالم حالدّآ  كالون البياله معالط و ل  جوز اإلف 

 فيط وجهان : ؟سفهاً والش اء أكالً لىمال االباطل

قال في الدرو  : لو تمادى األجل إلم ما ال  بمم إليالط المتبا عالان  البالاً 

ك لف سنة ، ففالي الصالّحة نظالٌ  ؛ مالن حيال  خال وج الالثمن لالن االنتفالا  االط ، 

 .(2)وت المشت   ، و و أق ب ومن األجل المضبوط وحىولط ام

الً امالا ذكال  مالاٌل  وما قّ اط  و األق ب ؛ ألّن ما في ال ّمة ولو كان مالصج 

 صّح االنتفا  اط في حياتط االمعاوضالة لىيالط اغيال  البياله ، االل واالالبيه ، كمالا 

 .(3)اختار  في الت ك ة 

 نعم  بمم الكال  في أنّط إذا ف ض حىول األجل ش لاً اموت
__________________ 

، البالاب األّول  366:  12، ولنط في الوسالائل  1326، ذ ل الحد    372( ق ب اإلسناد : 1)

 .3من أاواب أحكا  العمود ، الحد   

 .204:  3( الدرو  2)

 .546:  1( الت ك ة 3)

 الالالالالالالالالالالالل  جالالالالالالالالالالالالالوز 
اإلفالالالالالالالالالالال اط فالالالالالالالالالالالي 

 ؟الت خي 
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،  (1)المشت   كان اشالت اط مالا زاد لىالم مالا  حتمالل امالاء المشالت   إليالط لغالواً 

مالا كالان مفسالداً ، وإن أراد الممالدار المحتمالل لىبمالاء كالان فيكون فاسالداً ، االل را

 اشت اط مدّةآ مجهولةآ ، فافهم.

 الالو تعيّنالالط فالالي نفسالالط وإن لالالم  [(2) الالل ] الالّم إّن المعتبالال  فالالي تعيالالين المالالدّة 

المتعاقدان ، فيجوز الت جيل إلالم انتمالال الشالمإ إلالم اعالر البال وج  (3) ع فط 

والمه جالالان ونحو مالالا أ  ال االالدّ مالالن مع فالالة المتعاقالالد ن اهمالالا حالالين  كالالالني وز

؛ لمالالدة  (5)تبعاً لىالدرو  وجالامه المماصالد  (4)وجهان ، أقوا ما الثاني  ؟العمد

نفي الغ ر. وراما احتمل االكتفاء فالي ذلالك اكالون  ال   اآلجالال مضالبوطةً فالي 

ء وزنالةآ نفسها ك وزان البىالدان ماله لالد  مع فالة المصالداق ، حيال  إّن لالط شال ا

مثالً اعيار اىدآ مخصوم وإن لم  ع ف ممالدار ا ، ورامالا اسالتظه  ذلالك مالن 

 .(6)الت ك ة 

وال  خفم ضعف منشال   ال ا االحتمالال ، إذ المضالبوطيّة فالي نفسالط  يال  

 المع فة ؛ إذ الم اد ااألجل الغي  الماال [(8)فيط ]في مما آ  شت ط  (7)مجدآ 
__________________ 

ال مخالفاً لىمش و  ، حي  إّن الشالار  أسالمط األجالل االالموت ، »ما  ىي : ز ادة  «ش»( في 1)

 .«واالشت اط الم كور تص  ح ابمائط اعد 

 .«ق»( لم   د في 2)

 .«ش»، والمناسب ت ني  الضمائ  كما في  «ق»( ك ا في 3)

 ، و و من سهو المىم. «األّول»:  «ق»( في 4)

، ولكن ذك   المحمّالق فالي مبحال  السالىف ،  231:  4، وجامه المماصد  202:  3( الدرو  5)

 ولم نعث  لىيط في   ا المبح .

 .101:  23( استظه   في الجوا   6)

 .«في نفسها  ي  مجد ةآ »( ك ا ، والمناسب : 7)

 .«ق»( لم   د في 8)

مالالالالالا  الالالالالو المعتبالالالالال  
 ؟في تعيين المدّة
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لىا الادة والنميصالة مالا ال  كالون قالااالً لهمالالا حتاّلم فالي نظال  المتعاقالد ن ، ال فالالي 

ا لىالالم لالالد  جالالواز الت جيالالل إلالالم مالالوت فالالالن ، مالاله أنّالالط الواقالاله ؛ ولالال ا أجمعالالو

مضبوطٌ في نفسط ، وضبيط لند  ي  المتعاقد ن ال  جد  أ ضاً. ومالا ذكال  : 

من قياسط لىم جواز الش اء اعيالار اىالدآ مخصالومآ ال نمالول االط ، االل المعاليّن 

 .(1)فيط البيالن مه الغ ر ل فاً ، كما تمدّ  في ش وط العوضين 

تيالار الجالواز ، حيال  قالال اجالواز التوقيال  االالني وز وظا   التال ك ة اخ

والمه جان ؛ ألنّط معىوٌ  لند العاّمة ، وك ا جواز التوقي  ابعر أليالاد أ الل 

ال ّمالالالة إذا ل فالالالط المسالالالىمون ، لكالالالن قالالالال اعالالالد ذلالالالك : و الالالل  عتبالالال  مع فالالالة 

 عتبال  ، و كتفالالم ]قالال اعالر الشالافعيّة : نعالم. وقالال اعضالهم : ال  ؟المتعاقالد ن

فا كفم  [.(2)نا  امع فة ال وسواء التب  مع فتهما أو ال ، لو َل ِّ
 ، انتهم. (3)

 ّم األقوى التبار مع فة المتعاقد ن والتفاتهما إلم المعنالم حالين العمالد ، 

 فال  كفي مع فتهما اط لند االلتفات والحساب.
__________________ 

 .219 210( راجه الجاء ال ااه ، الصفحة 1)

 والمصدر. «ش»( من 2)

 .548:  1( الت ك ة 3)
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لو اا  اثمنآ حالاالّ وا ز الد منالط مالصّجالً ، ففالي المبسالوط 
 (2)والسال ائ   (1)

: أنّط ال  صّح. ولىّىط فالي المبسالوط و يال   االجهالالة  (3)ولن أكث  المت ّخ  ن 

 ، كما لو اا  إّما   ا العبد وإّما ذا .

مالن سالاو  »:  السالال لىيطيط أ ضاً ما روا  في الكافي ، أنّط قال و دّل لى

 .(4) «اثمنين : أحد ما لاجالً واآلخ  نَظِّ ةً فىيسّم أحد ما قبل الصفمة

، ولن ايعين فالي اياله  (5)و ص ّد  ما ورد من النهي لن ش طين في ايه 
(6) 

__________________ 

 .159:  2( المبسوط 1)

 .287:  2( الس ائ  2)

إلالم  (327:  8)إلم لاّمة من ت ّخ  ، ونسبط في مجمه الفائدة  214:  8( نسبط في ال  اض 3)

 .432 428:  4ظا   األكث  ، وراجه تفصيىط في مفتاح الك امة 

مالالن أاالالواب أحكالالا   2، البالالاب  367:  12، الحالالد   األّول ، والوسالالائل  206:  5( الكالالافي 4)

 د   األّول.العمود ، الح

 .5و  4و  3من أاواب أحكا  العمود ، الحد    2، الباب  368 367:  12( راجه الوسائل 5)

 .5و  4و  3من أاواب أحكا  العمود ، الحد    2، الباب  368 367:  12( راجه الوسائل 6)

 الالالالل  صالالالالّح البيالالالاله 
لثمنالالالالالالالالالالين حالالالالالالالالالالالااّلً 

 ومصّجالً؟

أدلّالالالالالالالالالالالالة المالالالالالالالالالالالالول 
 االبيالن
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: أنّالط رو  لالن  (1)اناًء لىم تفسي  ما ا لك. ولن اإلسكافي كمالا لالن الغنيالة 

، قالال :  «ال  حالّل صالفمتان فالي واحالدةآ »أنّط قال :  وسىمو لطلىيطهللاصىمالنبي 

 .(2)وذلك ا ن  مول : إن كان االنمد فبك ا ، وإن كان االنسية فبك ا 

  ا ، إالّ أّن في روا ة محّمد ان قيإ المعتبال ة أنّالط قالال أميال  المالصمنين 

الَ ةً ، من اا  سىع»:  السال لىيط ةً وقال :  منها ك ا وك ا  داً ايد وك ا وكال ا نَظِّ

فخالال  ا االال ّ   مالالنآ شالالذ  ، وجعالالل صالالفمتهما واحالالدة ، فىالاليإ لالالط إالّ أقىّهمالالا وإن 

َ ةً   .(3) «كان  نَظِّ

:  [السالال لىيهم]وفي روا ة السكوني لن جعف آ ، لن أايط ، لالن  اائالط 

قضالم فالي رجاللآ االا  ايعالاً واشالت ط شال طين االنمالد كال ا  السال لىيطأّن لىيّاً »

واالنسية ك ا ، ف خ  المتا  لىم ذلك الش ط ، فمال :  الو ا قالّل الثمنالين وأاعالد 

 .(4) «األجىين ، فيمول : ليإ لط إالّ أقّل النمد ن إلم األجل ال   أّجىط نسيةً 

، ونسالب إلالم اعالر  (5)ولن ظا   جمالةآ من األصالحاب العمالل اهمالا 

 .(6)ء المول االبيالن  صال

 االقتصار لىم نمل لبارة  صالء من (7)فاألولم تبعاً لىمختىف 
__________________ 

 .213( الغنية : 1)

 .122:  5( إلم  نا انتهم كال  اإلسكافي ، وحكا  لنط العالّمة في المختىف 2)

 ّول.من أاواب أحكا  العمود ، الحد   األ 2، الباب  367:  12( الوسائل 3)

 .2من أاواب أحكا  العمود ، الحد    2، الباب  367:  12( الوسائل 4)

 .103:  23( حكا  لنهم صاحب الجوا   ، انظ  الجوا   5)

 إلم الشيخ والحىّي و ي  ما. (102:  23)( نسبط في الجوا   6)

 .123 122:  5( راجه المختىف 7)

روا الالالالة محّمالالالالد االالالالن 
 قيإ في المس لة

روا الالالالالالة السالالالالالالكوني 
 في المس لة
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 دون إسناد أحد المولين إليهم.

 ال ا »قال في الممنعالة : ال  جالوز البياله اال جىين لىالم التخييال  ، كمولالط : 

المتالالا  االالالدر م نمالالالداً واالالالدر مين إلالالالم شالاله آ أو سالالالنة ، أو االالالدر مآ إلالالالم شالالاله  

فالإن ااتالا  إنسالاٌن شاليذاً لىالم  ال ا الشال ط كالان لىيالط  «وادر مين إلم شاله  ن

 .(1)أقّل الثمنين في  خ  األجىين 

التحالال  م مالاله الصالّحة. و حتمالالل الحمالالل لىالالم مالالا إذا و ال ا الكالالال   حتمالالل 

الال   اياله االط نمالداً ؛  (2)تىف المبيه ، فإّن الالالز  ماله فال ض فسالاد البياله األقالّل 

أنّالط ال  ا الد :  «فالي  خال  األجىالين»ء. ومعنالم قولالط : قيمة ذلك الشالي (3)ألنّها 

  لىالالم األقالالّل وإن تالال ّخ  الالالدفه إلالالم  خالال  األجىالالين ، أو المالال اد جالالواز التالال خي

 سال  قد ل ضا البائه ا لك. و حتمل إرادة الك ا الة ، كمالا لالن ظالا   الساليّد 

فالي الناصالال  ّات : أّن المكال و  أن  بيالاله اثمنالين امىيالاللآ إن كالان الالالثمن نمالالداً ، أو 

و حتمالل الحمالل لىالم فسالاد اشالت اط ز الادة الالثمن ماله  .(4)ا كث  إن كالان نساليةً 

 .ءت خي  األجل ، لكن ال  فسد العمد ، كما سيجي

ولن اإلسكافي : أنّط اعد ما تمالدّ  لنالط مالن النبالوّ  الظالا   فالي التحال  م 

قال : ولو لمد البائه لىمشت   ك لك وجعل الخيار إليط لالم أختال  لىمشالت   أن 

 مالالد  لىالالم ذلالالك ، فالالإن فعالالل و ىكالال  السالالىعة لالالم  كالالن لىبالالائه إالّ أقالالّل الثمنالالين ، 

 إلجازتط البيه اط ، وكان لىمشت   الخيار في
__________________ 

 .595( الممنعة : 1)

 .«ااألقلّ »:  «ق»ومحتمل  «ش»( في 2)

 .«ألنّط»:  «ش»( في 3)

 .172، المس لة  365، وراجه الناص  ات :  106:  23( حكا  في الجوا   4)

كىمالالالالالالالالات الفمهالالالالالالالالاء 
 ي المس لةف
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ت خي  الثمن األقّل إلم المدّة التي ذك  ا البائه االثمن األوفالم مالن  يال  ز الادةآ 

 .(1)لىم الثمن األقّل 

وفي النها ة : فالإن ذكال  المتالا  اال جىين ونمالد ن لىالم التخييال  ، مثالل أن 

اعتك   ا اد نارآ أو در المآ لالاجالً أو إلالم شاله آ أو سالنةآ ، واالد نار ن » مول : 

كالان البياله االاطالً ، فالإن أمضالم  «أو در مين إلالم شاله آ أو شاله  ن أو سالنتين

 ، انتهم. (2)ألجىين البيّعان ذلك اينهما كان لىبائه أقّل الثمنين في  خ  ا

ولالالن موضالالهآ مالالن الغنيالالة : قالالد قالالدّمنا أّن تعىيالالق البيالاله االال جىين و منالالين ، 

 فسالالد  ، فالالإن ت اضالاليا  «وإلالالم اخالال ى اكالال ا (3)اعالال  إلالالم مالالدّةآ اكالال ا »كمولالالط : 

 .(4)اإنفاذ  كان لىبائه أقّل الثمنين في أاعد األجىين ادليل إجما  اليائفة 

اعتالك  ال   السالىعة إلالم » و أن  مول : ولن سالّر : ما لُىِّّق ا جىين ، و

، و الو  (5)كالان االاطالً  يال  منعمالد  «لش ة أ ّا  ادر مآ وإلم شه  ن ادر مين

 .(6)المحكّي لن أاي الصالح 

ولالن الماضالالي : مالالن االالا  شالاليذاً االال جىين لىالالم التخييالال  ، مثالالل أن  مالالول : 

 أوأايعك   ا اد نارآ أو ادر مآ لاجالً وادر مين أو د نار ن إلم شه آ »
__________________ 

 .123 122:  5( حكا  في المختىف 1)

 .388 387( النها ة : 2)

 .«ك ا اك ا»، وفي المصدر :  «ك ا»:  «ق»( في 3)

 .230( الغنية : 4)

 .176( الم اسم : 5)

 .357( الكافي في الفمط : 6)
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كالان كالان االاطالً ، فالإن أمضالم البيّعالان ذلالك اينهمالا  «شهورآ أو سنةآ أو سالنتين

 .(1)لىبائه أقّل الثمنين في  خ  األجىين 

: و مكالالن أن  مالالال : إنّالالط رضالالي    وقالالال فالالي المختىالالف اعالالد تمو الالة المنالاله

االثمن األقّل فىيإ لط األكث  في البعيد ، وإالّ لا  ال االا ؛ إذ  بمالم الا الادة فالي 

 مماال ت خي  الثمن ال  ي  ، فإذا صب  إلم البعيد لم  جب لط األكث  من األقاللّ 
 ، انتهم. (2)

وفالالي الالالدرو  : أّن األقالال ب الصالالّحة ولالالاو  األقالالّل ، و كالالون التالال خي  

جائااً من ط ف المشت   الزماً من ط ف البائه ، ل ضا  ااألقّل ، فالا الادةُ 

رااً ؛ ول ا ورد النهي لنط ، و و  ي  مانهآ من صّحة البيه 
 ، انتهم. (3)

بالائه ؛ ألنّالط فالي ممااالل أقول : لكنّط مالانٌه مالن لالاو  األجالل مالن طال ف ال

الا ادة الساقية ش لاً ، إالّ أن  مال : إّن الا ادة ليس  في مماال األجل ، االل 

 الي فالي ممااالالل إسالماط البالالائه حمّالط مالالن التعجيالل الالال    متضاليط العمالالد لالو خىّالالي 

ء إالّ أّن فسالالاد الممااىالالالة ال راالالاً كمالالا سالاليجي (4)وطبعالالط ، فالا الالادة وإن كانالال  

، كمالالا احتمالالل ذلالك فالالي مصالالالحة حالّق المصالالام اعبالالدآ  متضالي فسالالاد اإلسالماط 

 أو حّ  تط ، ال قال في [(5)لط ] عىمان استحماق الغي  
__________________ 

 ، ولكن لم نعث  لىيط في كتبط. 123:  5( حكا  لنط في المختىف 1)

 .125:  5( المختىف 2)

 .203:  3( الدرو  3)

 .«لكنّط»ز ادة :  «ش»( في 4)

 .«ق»في ( لم   د 5)
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وحينذالالال آ فالالالال  سالالالتحّق البالالالائه الا الالالادة وال  .(1)التح  الالال  االالالال جو  إلالالالم الد الالالة 

الميالبالالة قبالالل األجالالل ، لكالالن المشالالت   لالالو أليالالا  وجالالب لىيالالط المبالالول ؛ إذ لالالم 

 حدث لط اسبب الممااىة الفاسدة حقأ في الت جيالل حتاّلم  كالون لالط االمتنالا  مالن 

 عجيل.المبول قبل األجل ، وإنّما سمط حمّط من الت

لىالالم أّن الالالثمن  الالو األقالالّل ، لكالالن شالال ط  (2)و مكالالن أ ضالالاً حمالالل ال وا الالة 

ء : لىيط أن  عييط لىم الت جيل شاليذاً زائالداً. و ال ا الشال ط فاسالدٌ ؛ لمالا ساليجي

مالالن أّن ت جيالالل الحالالاّل اا الالادةآ راالالاً محالالّ   ، لكالالن فسالالاد الشالال ط ال  وجالالب فسالالاد 

وحينذالالال آ فىىبالالالائه األقالالالّل وإن فاُلالال ض أّن  .(3)لمشالالال وط ، كمالالالا لىيالالالط جمالالالالة ا

المشت   أّخال   إلالم األجالل ، كمالا  متضاليط قولالط فالي روا الة محّمالد االن قاليإ : 

َ ةً » لف ض ت اضيهما لىم ذلك االالم صالّحة  ال ا الشال ط  (4) «وإن كان  نَظِّ

   هللا أسال ار م، أو البناء لىيها تش  عاً. ولعّل   ا مبنم قالول الجمالالة قالدّ  

فإن أمضيا البيه اينهما ك لك امعنالم أنّهمالا ت اضاليا لىالم  ال   المعامىالة لالم »: 

ٌء زائالالد لىالالم األقالالّل ، لفسالالاد  جالالب فالالي ممااالالل التالال خي  الواقالاله ا ضالالا ما شالالي

ومالال اد م مالالالن ايالالالن البيالالاله الالال   حكمالالوا االالالط أّوالً ايالنالالط اهالالال    «الممااىالالة

 ط.الخصوصيّة ولد  ت تّب األ   الممصود لىي

 وقد تىّخ  من جميه ما ذك نا : أّن المعامىة الم كورة في ظا  
__________________ 

 .230:  1( التح    1)

 .205(  عني روا ة السكوني المتمدّمة في الصفحة 2)

 .90( تمدّ  لنهم في الصفحة 3)

 .205( المتمدّمة في الصفحة 4)

معنالالالالالالالالم روا تالالالالالالالالي 
محّمالالالالالد االالالالالن قالالالالاليإ 
والسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالكوني 

 المتمدّمتين
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معنالم لالد  مضاليّها لىالم متن ال وا تين ال إشكال وال خالالف فالي ايالنهالا ، ا

ما تعاقدا لىيط. وأّما الحكم اإمضالائهما كمالا فالي الال وا تين ، فهالو حكالٌم تعبّالد أ 

ّل المال لىم ال ضا وطيب النفإ وكون األكالل ال لالن  مخالٌف ألدلّة توقّف حِّ

ت اضآ أكالً االباطل ، فيمه اإلشكال في نهوض ال وا تين لت سيإ  ال ا الحكالم 

 المخالف لألصل.

الثااالال  منهمالالا لىالالم تمالالد   العمالالل اهمالالا  الالي مخالفالالة المالالالدة فالالي   الالّم إنّ 

 مورد ما.

وأّما ما لدا  ، كما إذا جعل لط األقّل فالي أجاللآ واألكثال  فالي أجاللآ  خال  ، 

فال  نبغي االستشكال في ايالنط ؛ لح مة الميا  ، خصوصالاً لىالم مثالل  ال ا 

 األصل.

 (2)وحكالي مالن  يال  واحالدآ  .(1)ح    : البيالن  نالا قالوالً واحالداً وفي الت

 ما  ىوح منط ذلك.

وإن  (3)إالّ أنّك قد ل ف  لمو  كىمات  ي  واحالدآ مّمالن تمالدّ  لىمسال لتين 

، لكالن لالن ال  الاض :  (4) سال  قد لم  نسب ذلك في الالدرو  إالّ إلالم المفيالد 

 ، (5) لتين أّن ظا   األصحاب لد  الف ق في الحكم اين المس
__________________ 

 .173:  1( التح    1)

لالن المحمّالق والفاضالل اآلاالي ، راجاله  (429:  4)( حكا  السيّد العالامىي فالي مفتالاح الك امالة 2)

 .463:  1، وكشف ال موز  26:  2، والش ائه  122المختص  النافه : 

 .208 206( راجه كىماتهم المتمدّمة في الصفحة 3)

 .203:  3و  ( راجه الدر4)

 .216:  8( ال  اض 5)

إذا جعالالالالالالالالل األقالالالالالالالالّل 
فالالالالالالالالالالالالالالالي أجالالالالالالالالالالالالالالاللآ 
واالكثالالالالالالالالالالال  فالالالالالالالالالالالي 

 أجلآ  خ 
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 ، وما أاعد ما اينط واين ما تمدّ  لن التح   . (1)و و ظا   الحدائق أ ضاً 

 ّم إّن العالّمة في المختىف ذك  في تم  ب صّحة المس لة : أنّالط مثالل مالا 

إن خيتالط فارساليّاً فبالدر مآ ، وإن خيتالالط »إذا قالال المسالت ج  لخياطالة الثالوب : 

 .(2)وأجاب لنط اعد تسىيم الصّحة ا جولها إلم الجعالة  «ينروميّاً فبدر م
__________________ 

 .123 122:  19( راجه الحدائق 1)

 .125 124:  5( المختىف 2)
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وإن  جالاللال  جالالب لىالالم المشالالت   دفالاله الالالثمن المصّجالالل قبالالل حىالالول األ

طولب إجمالالاً ؛ ألّن ذلالك فائالدة اشالت اط الت جيالل. ولالو تبالّ   ادفعالط لالم  جالب 

وفالالي  .(1)لىالم البالالائه المبالول االالال خالالالفآ ، االل لالالن ال  الالاض : اإلجمالا  لىيالالط 

الالىَم نسالالبة الخالالالف إلالالم اعالالر العاّمالالة  ، ولىّالالل  (2)جالالامه المماصالالد فالالي االالاب الس 

عجيل كالتبّ   االا ادة ، فالال  كىّالف : ا ّن الت   الحكم في الت ك ة في ااب السىم

 ، وفيط ت ّمل. (3)تمىيد المنّة 

و مكن تعىيل الحكم : ا ّن الت جيالل كمالا  الو حالقأ لىمشالت    تضالّمن حمّالا 

لىبائه من حي  التاا  المشت   لحف  مالالط فالي ذّمتالط وجعىالط إ ّالا  كالالودلي ؛ 

 فإّن ذلك حقأ ل فاً.

 ، ففي األجل حقأ لصاحب الد ن اال خالفآ ظا  . واالجمىة

ل ، حي  إنّط ليإ  ومّما ذك نا  ظه  الف ق اين الحاّل والمصج 
__________________ 

 .219:  8( ال  اض 1)

 .249:  4( جامه المماصد 2)

 .559:  1( الت ك ة 3)

 الالالالالل  جالالالالالب لىالالالالالم 
البالالالالالائه لالالالالالو تبالالالالالّ   
المشالالالالالالالت   االالالالالالالدفه 
الالالالالالالالالثمن المصّجالالالالالالالالل 
قبالالالالالالالالالالالالل حىالالالالالالالالالالالالول 

 األجل؟

الفالالالالالالالالالالالال ق االالالالالالالالالالالالين 
 الحاّل والمصّجل
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ن أّن لصالالاحب الالالد ن الحالالاّل حالالقأ لىالالم المالالد ون. وانالالدفه أ ضالالاً مالالا  تخيّالالل : مالال

األجالالل حالالقأ مخالالت أ االمشالالت   ، ولالال ا  الالااد الالالثمن مالالن أجىالالط ، ولالالط طىالالب 

الل كالواجالب الموس اله فالي أنّالط  جالوز  النمصان في ممااالل التعجيالل ، وأّن المصج 

 فيط الت خي  وال  جب.

الالالد ن مالن التالال ك ة  الّم إنّالط لالالو أسالمط المشالالت   أجالل الالد ن ، ففالالي كتالاب 

لىيالط لالم  سالمط ، ولاليإ  [(1)مّمالا ]والموالد : أنّط لو أسمط المد ون أجل الالد ن 

، ولى ىالالط فالي جالامه المماصالد : ا نّالط قالالد  (2)لصالاحب الالد ن ميالبتالط فالي الحالال 

امجالالّ د ]فالالال  سالالمط  (3) [ألنّالالط المفالال وض] بالال  الت جيالالل فالالي العمالالد الالالالز  ، 

حمّالالا لصالالاحب الالالد ن ، ولالال ا لالالم  جالالب لىيالالط  ، وألّن فالالي األجالالل (4) [اإلسالالماط

نال ر الت جيالل  (5)المبول قبل األجل. أّما لو تما ال في األجل فإنّط  صّح ، أّما لالو 

فإنّط  ىا  و نبغي أن ال  سمط اتما ىهما ، ألّن التما ل في العمالود ال فالي النال ور 
 ، انتهم. (6)

حبط إسالماطط ، وفيط : أنّالط الحالّق المشالت ط فالي العمالد الالالز   جالوز لصالا

 من أسمط حّق نفسط. (7)وحّق صاحب الد ن ال  منه من ميالبتط 

 وفي ااب الش وط من الت ك ة : لو كان لىيط د ٌن مصّجٌل ف سمط
__________________ 

 .«ق»( لم   د في 1)

 .107:  2، والموالد  4:  2( الت ك ة 2)

 والمصدر. «ش»( من 3)

 والمصدر. «ش»( من 4)

 .«ولو»والمصدر :  «ش»( في 5)

 .41:  5( جامه المماصد 6)

 .«ميالبة»( في محتمل األصل : 7)

 الالالالالل  سالالالالالمط أجالالالالالل 
الالالالالالد ن اذا أسالالالالالميط 
المشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت   

 المستحّق لط؟
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؛ ألّن  [(2)فالي الحالال ]ميالبتالط  (1)المد ون األجالل لالم  سالمط ، ولاليإ لىمالد ون 

د ااإلسالالماط ؛ ولهالال ا لالالو أسالالمط مسالالتحّق  األجالالل صالالفةٌ تااعالالة ، والصالالفة ال تُفالال  

أو الصالّحة لالم  سالمط ، ولىشالافعي الحنية الجيّدة أو الدناني  الصحيحة الجودة 

 ، انتهم. (3)وجهان 

و مكالن أن  مالال : إّن م جالاله الت جيالل فالالي العمالد الالالز  إلالالم إسالماط حالالّق 

الميالبالالة فالالي األجالالل ، فالالال  عالالود الحالالّق اإسالالماط الت جيالالل ، والشالال ط المااالالل 

تالال ى أنّالالط لالالو  الألإلسالالماط مالالا تضالالّمن إ بالالات حالالّقآ قااالاللآ إلسالالماطط اعالالد جعىالالط ، 

ش ط في العمد التبّ   من ليالوب المبياله لالم  سالمط  ال ا الشال ط اإسالماطط اعالد 

وأّمالا مالا ذكال   :  !كانال  االدون الشال ط (4)العمد ولم تعد العيوب مضمونةً كمالا 

من أّن لصاحب الد ن حمّا في األجل ، فداللتط لىالم المالدّلم موقوفالةٌ لىالم أّن 

 من المتبا عين لالم  جالا ألحالد ما إسالماطط الش ط الواحد إذا انحّل إلم حّقآ لكّلآ 

؛ ألّن الف ض اشت اكهما فيط ، ولم  سمط الحّق االنسبة إلم نفسالط ، ألنّالط حالقأ 

واحدٌ  تعىّق اهما ، فال  سمط إالّ ااتّفاقهما الال   لب ال  لنالط االتما الل ، ومعنالا  : 

لتما الل االتّفاق لىم إسماط الش ط ال اجه إليهما ، فالال  ال د لىيالط مناله صالّحة ا

في ش وط العمود ال في أنفسها. نعم ، لو صالار الت جيالل حمّالا هلل تعالالم االنال ر 

 لم  نفه اتّفاقهما لىم
__________________ 

 .«لىمستحقّ »:  «لىمد ون»والمصدر ادل  «ش»( في 1)

 والمصدر. «ش»( من 2)

 .491:  1( الت ك ة 3)

 .«لو»ز ادة :  «ش»( في 4)

رأ  المصلّالالالالالالالالالالالالالالالالالالف 
 في المس لة
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 ىٌّق اغي  ما.سموطط ؛ ألّن الحّق مع

وما ذك   َحَسٌن لو  ب  اتّحالاد الحالّق الثااال  مالن اشالت اط الت جيالل أو لالم 

 ثب  التعالدّد ، في جاله إلالم أصالالة لالد  السالموط ، لكالّن الظالا   تعالدّد الحالّق ، 

 .(1)فت ّمل 
__________________ 

ىيالل لالد   ّم إّن المال كور فالي االاب الشال وط لالن اياله التال ك ة تع»ز ادة ما  ىي :  «ش»( في 1)

سموط أجل الد ن ااإلسماط : ا ّن األجل صفةٌ تااعةٌ ال  فال د ااإلسالماط ، ولال ا لالو أسالمط مسالتحّق 

و ال ا ال دخالل لالط امالا  .«الحنية الجيّدة أو الدناني  الصحاح الجودة أو الصّحة لم  سمط ، انتهالم

 ذك   جامه المماصد.
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إذا كان الثمن ال كالُل د النآ حالاالّ أو َحالّل ، وجالب لىالم مالكالط قبولالط لنالد 

؛ ألّن في امتنالط إض اراً وظىماً ؛ إذ ال حق  لط لىم مالن فالي ذّمتالط  دفعط إليط

 في حف  مالط في ذّمتط ، والنا  مسى يون لىم أنفسهم.

لالط وتوّ م : لد  اإلضال ار والظىالم ؛ الرتفالالط امالبر الحالاكم ماله امتنا

أو لالالالط وضالالمانط لىالالم مالكالالط ، مالالدفو ٌ : االال ّن مشالال وليّة قالالبر الحالالاكم أو 

لالدفه  ال ا الظىالم واإلضال ار المحال    لالن المالد ون ، ولاليإ  (1)العال إنّما  ي 

االدالً اختيار ّالاً لالالن قالبر الحالالاكم أو العالال حتاّلالم  سالمط الوجالالوب لالن المالالالك 

الط لنفمة ليالالط ال  سالمط ال ت ى أّن من  جب لىيط ايه مأ،  (3)البدل  (2)لتحمّق 

 لنط الوجوب لميا  الحاكم ممامط في البيه.

وكيف كالان ، فالإذا امتناله اغيال  حالّقآ سالمط التبالار رضالا  ؛ لحالد   نفالي 

الض ار ، ال مورد  كالان مالن  ال ا المبيالل ، حيال  إّن َسالُم ة االن ُجنالدب امتناله 

 في دار األنصار  ولن من االستذ ان لىم ور إلم لِّ تقط الواقه
__________________ 

 .« ثب »:  « ي»ادل  «ش»( في 1)

 .«اتحمّق»:  «ق»( في محتمل 2)

 .«المبدل»:  «ق»( في ظا   3)

وجالالالالالالالالالوب قبالالالالالالالالالول 
الالالالالالالثمن االالالالالالل كالالالالالالّل 
د الالالالالالالالالالن إذا كالالالالالالالالالالان 

 لّ حااّلً أو ح

إذا امتنالالالالالاله الالالالالالالدائن 
 من المبول
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 (2)اذ الب فاقىعهالا »لألنصالار  :  وسالىمو لطلىيطهللاصىم، فمال النبالّي  (1)ايعها 

ف سالالمط وال تالالط لىالالم مالالالط. وممتضالالم المالالالدة  (3) «وجالالط صالالاحبها وار ِّ اهالالا

إجبار الحاكم لط لىم المبر ؛ ألّن امتنالالط أسالمط التبالار رضالا  فالي المالبر 

ال    توقّف مىكط لىيط ، ال أصل المبر الممكن تحمّمط منط كُ  اً ، ماله كالون 

الّ  الحالاكم ؛ اإلك ا  احّقآ امنالة االختيار ، فإن تع ّر مباش تط ولالو كُ  الاً تالو

ألّن السىيان ولّي الممتنه انالاًء لىالم أّن الممتناله مالن  متناله ولالو ماله اإلجبالار. 

ولو قىنا : إنّط من  متنه ااالختيالار ، جالاز لىحالاكم تالولّي المالبر لنالط مالن دون 

 .(4)اإلك ا  ، و و ال   رّجحط في جامه المماصد 

 .(5)والمحكّي لن إطالق جمالةآ لد  التبار الحاكم 

لىحالاكم ميالبالة المالد ون االالد ن إذا لالم  سال لط ؛ لعالد  وال تالط لىيالط  وليإ

مه رضا المالك اكونط في ذّمتط. ولن الس ائ  : وجوب المبر لىالم الحالاكم 

 ، [(8) (7) ي   ]واستبعد   .(6)لند االمتنا  ولد  وجوب اإلجبار 
__________________ 

 .«ايعط»( ك ا ، والمناسب : 1)

 الواقعة في الحد  . «النخىة»التبار ( ت ني  الضمي  ا2)

 .3و  1من أاواب إحياء الموات ، الحد    12، الباب  341 340:  17( راجه الوسائل 3)

 .248:  4( جامه المماصد 4)

 «.. ال قد  ظه  من إطالق الشيخين وااالن حمالاة»اىف  :  (116:  23)( نسبط في الجوا   5)

 .483:  4، وقال نحو  في مفتاح الك امة 

 .288:  2( الس ائ  6)

 .«ق»( لم   د في 7)

:  23، وقالّ ر  صالاحب الجالوا   ، انظال  الجالوا    205:  3( استبعد  الشهيد في الالدرو  8)

117. 

ممتضالالالالالالم المالالالالالالالدة 
إجبالالالالار الحالالالالاكم لالالالالط 

 لىم المبر
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 و و في محىّط.

ولو تع ّر الحاكم ، فممتضم المالدة إجبالار المالصمنين لالط ، لالدوالً كالانوا 

 ن المع وف ال    جب األم  اط لىم كّل أحد.أ  ال ؛ ألنّط م

فالالإن لالالم  مكالالن إجبالالار  ، ففالالي وجالالوب قالالبر العالالدول لنالالط نظالالٌ  ، أقالالوا  

العد . وحينذ آ في  ق ا اءة ذّمة المد ون أن  عال حمّط و جعىط أمانالةً لنالد  ، 

ء قالبر ذ  الحالّق. فإن تىف فعىم ذ  الحّق ؛ ألّن     فائدة العال و م ة إلغا

ولكن لم  خ ج لن مىك مالكط ، لعد  الدليل لىم ذلالك ، فالإّن اشالت اط المالبر 

في التمىّك ال  سمط ا دلّة نفي الضال ر ، وإنّمالا  سالمط اهالا مالا  وجالب التضالّ ر 

و و الضمان ، وحينذ آ فنماء المعاول لالط ، وقالالدة ممااىالة الخال اج االضالمان 

  ي  جار ةآ  نا.

مه اين الحكم ابمالاء مىكيّالة الالدافه وكالون التىالف مالن وقد  ستشكل في الج

ذ  الحالالالّق ، ووجهالالالط : أّن الحالالالّق الممىالالالو  لصالالالاحب الالالالد ن إن تشالالالّخ  فالالالي 

المعاول كان مىكاً لط ، وإن امي في ذّمة الدافه لم  مكن تىالف المعالاول منالط ؛ 

 إذ لم  تىف مالط.

اول ، و مكن أن  مال : إّن الحّق قد سمط من ال ّمة ولالم  تشالّخ  االالمع

وإنّما تعى ق اط تعىَُق حّق المجنّي لىيط ا قبة العبد الجاني ، فبتىفط  تىالف الحالّق 

، ومه امائط ال  تعيّن الحّق فيط ، فضالً لن أن  تشالّخ  االط. و مكالن أن  مالال 

 : ا نّط  مدّر  ناً ما قبل التىف في مىك صاحب الد ن.

المالال إلالم ذّمتالط لالو  ّم إّن الظا   جواز تصّ فط في المعالاول ، فينتمالل 

أتىفط. وممتضالم المالالدة لالد  وجالوب حفظالط مالن التىالف ؛ ألّن شال ليّة لالالط 

وكون تىفط من مال صالاحب الالد ن إنّمالا جالاء مالن جهالة تضالّ ر المالد ون ابمالاء 

 ذّمتط مشغولةً ، وتكىيفط احف  المعاول أضّ  لىيط من حف 

 تعالالالالالال ّر الحالالالالالالاكمإذا 
 أجب   المصمنون

لالالالالالالالالو لالالالالالالالالم  مكالالالالالالالالن 
إجبالالالالالالالالالار  ُلالالالالالالالالالال 

 حمّط
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 أصل المال في ال ّمة.

ولن المحمّق الثاني : أنّط  تّجالط الفال ق االين مالا إذا ل ضالط لىالم المالالك 

لم   ت اط لكن ألىم االحال ، واين ما إذا أتا  وط حالط لنالد  ،  (1) اعد تعيينط و

 .(3)وجوب الحف  في الثاني دون األّول  (2)فيىغم 

 ء لىعهدة التخىية واإلقباض المتحمّق في الثالانيولعّل وجهط : أّن المب ى

 .(4)ء في مس لة قبر المبيه ما  ص ّد  دون األّول ، وسيجي

ولن المسالك : أنّالط ماله لالد  الحالاكم  خىّالم اينالط واالين ذ  الحالّق وتبال أ 

 .(5)ذّمتط وإن تىف ، وك ا  فعل الحاكم لو قبضط إن لم  مكن إلاامط االمبر 

 الالّم إّن المحمّالالق الثالالاني ذكالال  فالالي جالالامه المماصالالد اعالالد الحكالالم اكالالون تىالالف 

: أّن فالي انسالحاب  ال ا الحكالم    المعاول من صاحب الد ن الممتناله مالن أخال  

فالي مالالن أجبال   الظالالالم لىالم دفالاله نصاليب شالال  كط الغائالب فالالي مالالآ لىالالم جهالالة 

مالدفو  لىشال  ك وال  تىالف منهمالا تال دّداً. ومثىالط مالا لالو اإلشالة احي   تعيّن ال

تسىّط الظالم انفسالط وأخال  قالدر نصاليب الشال  ك. لالم أجالد لألصالحاب تصال  حاً 

انفيآ وال إ باتآ ، مه أّن الض ر  نا قائٌم أ ضالاً ، والمتّجالط لالد  االنسالحاب 
(6) 

 ، انتهم. وحكي نحو  لنط في حاشية
__________________ 

 .«وأ»:  «ق»( في 1)

 .«فينتفي»والمصدر :  «ش»( في 2)

 .41:  5( جامه المماصد 3)

 .266( انظ  الصفحة 4)

 .425:  3( المسالك 5)

 .41 40:  5( جامه المماصد 6)

المحمّالالالالالالق تفصالالالالالاليل 
فالالالالالالالالالالالالالي  الثالالالالالالالالالالالالالاني
 المس لة

كالالالالالالالالالالال  الشالالالالالالالالالالهيد 
الثالالالالالالالالالالالالالاني فالالالالالالالالالالالالالي 

 المسالك
كالالالالالالالالالال  المحمّالالالالالالالالالق 
الثالالالالالالاني فالالالالالالي مالالالالالالن 

ظالالالالالالالالالالم أجبالالالالالالالالال   ال
لىالالالالالالالالالالالالالالم دفالالالالالالالالالالالالالاله 
نصالالالالالالاليب شالالالالالالالص كط 
الغائالالالالالالب أو أخالالالالالال   

 انفسط
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 من دون فتوى. (1)اإلرشاد 

أقالالول : أّمالالا الفالال   الثالالاني ، فالالال وجالالط إللحاقالالط امالالا نحالالن فيالالط ؛ إذ دليالالل 

ضالال ر انفسالالط ال  مضالالي اتالال  ي  نيّالالة الظالالالم فالالي التعيالالين ، فالالإذا أخالال  جالالاءاً ال

خارجيّاً من المشا  فتوجيط   ا الض ر إلالم مالن نالوا  الظالالم دون الشال  ك ال 

 وجط لط ، كما لو أخ  الظالم من المد ون ممدار الد ن انيّة أنّط مال الغ  م.

لّمالا كالان فالي معال ض وأّما الف   األّول ، فيمكن أن  مال : ا ّن الشال  ك 

التضّ ر ألجل مشاركة ش  كط جعل لط وال ة المسمة. لكالن فيالط : أّن تضالّ ر  

إنّما  وجب وال تط لىم المسمة حي  ال  وجالب المسالمة تضالّ ر شال  كط ، اال ن 

ال  كون حّصة الش  ك احي  تتىف امجالّ د المسالمة ، كمالا فالي الفال ض ، وإالّ 

فالالي  «نفالالي الضالال ر»ك اعمالالو  فالالال تالال جيح ألحالالد الضالال ر ن ، مالاله أّن التمّسالال

 موارد الفمط من دون انجبار  اعمل اعر األصحاب  صّسإ فمهاً جد داً.
__________________ 

 .244:  (مخيوط)، وراجه حاشية اإلرشاد  119:  23( حكا  لنط في الجوا   1)

رأ  المصلّالالالالالالالالالالالالالالالالالالف 
فالالالالالالالالالالي الفالالالالالالالالالال لين 

 الم كور ن
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 مسألة

 في ذلك «ال اا»ناول   ة ، 

فالالي  (2)المصالّ ح االط فالي  يال    (1)ال خالالف لىالم الظالا   مالن الحالالدائق 

لد  جواز ت جيل الثمن الحاّل ، ال ميىق الد ن ، ا ز د منط ؛ ألنّالط راالا ، ألّن 

حميمة ال اا في الم ض راجعةٌ إلالم جعالل الا الادة فالي ممااالل إمهالال الممال ض 

ء ت خي  الميالبة راالاً ل فالاً وت خي   الميالبة إلم أجل ، فالا ادة الواقعة اإزا

، فإّن أ ل الع ف ال  فّ قون في إطالق ال اا اين الا ادة التي ت اضيا لىيهالا 

في أّول المدا نة ك ن  م ضط لش ةً ا حالد لشال  إلالم شاله  واالين أن  ت اضاليا 
، االل ط  مالة  .. اعد الشاله  إلالم تال خي   شاله اً  خال  اا الادة واحالد ، و كال ا (3)

 لىم ذلك ، االل الظالا   مالن اعالر التفاسالي  : أّن صالدق معامىة ال اا مستمّ ةٌ 

ال اا لىم   ا الت اضي مسىٌّم في الع ف ، وأّن مورد ناول قولالط تعالالم فالي 

با)مما  ال دّ لىم من قال  َم الّرِ با َوأََحلَّ هللاُ اْلبَْيَع َوَحرَّ  و  (4) (إِ ََّما اْلبَْيُع ِمثُْل الّرِ

 الت اضي اعد حىول
__________________ 

 .134:  19( راجه الحدائق 1)

 .120:  23، والجوا    289:  2( كما في الس ائ  2)

 .« ت اضون»:  «ق»( في 3)

 .275( البم ة : 4)

لالالالالالالالالالالالالد  جالالالالالالالالالالالالواز 
ت جيالالالالالالالالالالل الالالالالالالالالالالثمن 
الحالالالالاّل ا ز الالالالد منالالالالط 
واالسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتدالل 

 لىيط
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 الد ن لىم ت خي   إلم أجلآ اا ادةآ فيط.

 (1)فعن مجمه البيان لن اان لبا  : أنّط كان ال جالل مالن أ الل الجار الة 

د نالالط لىالالم    مالالط فيالبالالط ، قالالال الميىالالوب منالالط : زدنالالي فالالي األجالالل إذا حالالّل 

أز د  في المال ، فيت اضيان لىيط و عمالن اط ، فالإذا قيالل لهالم : راالا ، قالالوا 
:  ما سواٌء ،  عنون ا لك : أّن الا الادة فالي الالثمن حالال البياله والا الادة فيالط  (2)

هالم الوليالد وخّيال  م اسبب األجل لند حىول الد ن سواٌء ، ف ّمهم هللا وألحالق ا

با)في ذلك امولط تعالم  َم الّرِ  .(3) (َوأََحلَّ هللاُ اْلبَْيَع َوَحرَّ

و ص ّد  ال  دّل لىيط حسنة اان أاي لمي  أو صحيحتط لن أاي لبالد هللا 

سالذل لالن ال جالل  كالون لالط د الٌن إلالم أجاللآ مسالّمم ، في تيالط »قال :  السال لىيط

ط فيمول لط : أنمالدني كال ا وكال ا وأضاله لنالك اميّتالط ، أو : أنمالدني اعضالط    م

قال : ال أرى االط ا سالاً ، إنّالط لالم  الاد لىالم  ؟وأمدّ لك في األجل فيما امي لىيك

ُس أَْماواِلُِْم ال تَْلِلُماوَن َوال تُْللَُماونَ )رأ  مالط ، قال هللا تعالالم  ُُ  (4) «(فَلَُِاْم ُر

 ي  أجل البعر انمدلىّل جواز الت اضي لىم ت خ
__________________ 

،  «كالالان ال جالل مالن أ الل الجا ىيّالالة»:  «ش»، وفالي  «ن»و  «ف»و ظالا  اً  «ق»( كال ا فالي 1)

، ولىالالم فالال ض لالالد  السالالهو ، فالالالمعنم المناسالالب ل  «.. كالالان ال جالالل مالالنهم»وفالالي المصالالدر : 

 .« ج »، مادّة  312:  4، راجه المامو  المحيط  «النعمة» نا  و  «الجار ة»

 .«قال»:  «ق»( في 2)

 .389:  1( مجمه البيان 3)

من أاواب أحكا  الصىح ، الحد   األّول. واآل ة من سالورة  7، الباب  168:  13( الوسائل 4)

 .279البم ة : 

كالالالالالالالال  اليب سالالالالالالالي 
 في ذلك

ت  يالالالالالالالالالالالالالد ذلالالالالالالالالالالالالالك 
اصالالالالالالالالحيحة ااالالالالالالالالن 

 أاي لمي 
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البعر اعد  االزد الاد لىالم رأ  مالالط ، فيالدّل لىالم أنّالط لالو ازداد لىالم رأ  

اً اممتضالم استشالهاد  اال  ل   الة مالط لم  جا الت اضي لىم الت خي  ، وكان را

ُس أَْمواِلُِْم ال تَْلِلُموَن َوال تُْللَُمونَ )ال اا ، و و قولط تعالم  ُُ  .(فَلَُِْم ُر

و الدّل لىيالالط اعالالر األخبالالار الالالوارد فالي تعىالاليم ط  الالق الحيىالالة فالالي جالالواز 

 يالال  ممصالالودةآ تالال خي  الالالد ن اا الالادةآ ااشالالت اط التالال خي  فالالي ضالالمن معاوضالالةآ 

، فىو جالاز الت اضالي لىالم الت جيالل اا الادة لالم  كالن دا آ  (1)لىف ار لن الح ا  

مالورداً اللتال اض  السالال لىيهمإلم التوّصل ا مثال تىك الحيالل حتاّلم صالاروا 

الالواردة فالي  (2)العاّمة في استعمال اعضها ، كما فالي  يال  واحالدآ مالن األخبالار 

 .(3)اعضها 

  اعر األخبار الالواردة فالي االاب الالد ن ، فيمالا و دّل لىيط أ ضاً أو  ص ّد

 .(4)إذا أليم المد ون اعد الد ن شيذاً مخافة أن  يىبط الغ  م اد نط 

ومّما ذك نا من أّن ممااىة الا الادة االت جيالل راالا  ظهال  لالد  الفال ق االين 

نالط اهالا والمماولالة لىيهالا مالن  يال  لمالد. وظهال  أ ضالاً أنّالط  جالوز المصالالحة ل

 ءآ واشت اط ت خي  الد نالمعاوضة الالزمة لىم الا ادة اشي
__________________ 

 .6و  5و  4من أاواب أحكا  العمود ، األحاد    9، الباب  380:  12( راجه الوسائل 1)

 .2و  1اواب الص ف ، الحد ثين من أ 6، الباب  467 466:  12( راجه الوسائل 2)

 .«في ذلك»:  «ش»( في 3)

 .3من أاواب الد ن ، الحد    19، الباب  104:  13( راجه الوسائل 4)

داللالالالالالالالالالالة اعالالالالالالالالالالالر 
االخبالالالالار لىالالالالم مالالالالا 

 تمدّ 

لالالالالد  الفالالالال ق االالالالين 
المصالالالالالالالالحة لالالالالالالالن 
الت جيالالالالالل االا الالالالالالادة 
أو المماولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 
لىيهالالالالالا مالالالالالن  يالالالالال  

 لمد
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فالي روا الة  (1)لىيط في ضمن تىك المعاوضة. وظه  أ ضاً من التعىيل المتمدّ  

ء تمالالا  الكالالال  فالالي ااالالن أاالالي لميالال  جالالواز نمالال  المصّجالالل االتعجيالالل. وسالاليجي

 المس لتين في ااب الش وط أو كتاب الم ض إن شاء هللا تعالم. اتين 
__________________ 

 .222( تمدّ  في الصفحة 1)



 225 ...................................................................................  [ةيسنلاو دقنلا يف]

 مسألة

إذا ااتالا  لينالاً شخصاليّةً االثمنآ مصّجاللآ جالالاز ايعالط مالن اائعالط و يال   قبالالل 

األجل واعد  اجنإ الثمن و ي   ، مساو اً لالط أو زائالداً لىيالط أو ناقصالاً حىول 

، حالالاالّ أو مالالصّجالً ، إالّ إذا اشالالت ط أحالالد المتبالالا عين لىالالم صالالاحبط فالالي البيالاله 

 األّول قبولط منط امعامىةآ  انية.

إالّ االنسالالبة إلالالم اعالالر أّمالالا الحكالالم فالالي المسالالتثنم منالالط ، فالالال خالالالف فيالالط 

، ولالن الشالهيد : أنّالط  (1)صور المس لة فمنه منها الشيخ في النها ة والته  بين 

و الالي : ايعالالط مالالن البالالائه اعالالد الحىالالول اجالالنإ الالالثمن ال  (2)تبالاله الشالاليخ جمالالالة 

 مساو اً.

 قال في النها ة : إذا اشت ى نسيةً فحّل األجل ولم  كن معط
__________________ 

:  3، واالستبصالار  137، ذ الل الحالد    33:  7لبارة النها ة ، وراجه التهال  ب  ء( ستجي1)

 .256، ذ ل الحد    77

اعد نمالل  ال ا لالن  (434:  4)، وقال السيّد العامىي في مفتاح الك امة  80:  2(  ا ة الم اد 2)

المنمالول اعالد  «ش»فالي  «إلالخ .. ولن الشالهيد»،   ا وقد ورد قولط :  «ولم نظف  اهم»الشهيد : 

 لن النها ة.

جالالالالواز ايالالالاله العالالالالين 
الشخصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليّة 
المبتالالالالالالالالالة االالالالالالالالثمنآ 
مصّجالالالالالالالالالالالاللآ مالالالالالالالالالالالالن 
اائعهالالالالالالالالالا إاّل فالالالالالالالالالي 
صالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالورة 

لالالالالالالالالالد  الخالالالالالالالالالالف  االشت اط
فالالالالالالالالالي الحكالالالالالالالالالم إاّل 
فالالالي اعالالالر صالالالالور 

 المس لة
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ما  دفعط إلم البائه جاز لىبائه أن   خ  منط ما كان االط إ ّا  من  يال  نمصالانآ 

من  منط ، فإن أخ   انمصانآ مّما اا  لم  كن ذلالك صالحيحاً ولامالط  منالط الال   

كان أليا  اط ، فإن أخ  من المبتا  متالاً  خ  اميمتط في الحال لم  كالن اال لك 

 ، انتهم. (1)ا   

وظالا   الحالالدائق : أّن محالّل الخالالالف ألالّم مّمالالا اعالد الحىالالول وأنّالط قّصالال  

 .(2)اعضهم التح  م االيعا  

زة كتااالاً وسالنّة  وكيف كان ، فالاألقوى  الو المشالهور ؛ لىعمومالات المجالّوِّ
سال ل  أاالا »، ولمو  ت   االستفصال في صحيحة اّشار ان  سار ، قالال :  (3)

لن ال جل  بيه المتا  انس آ ، فيشالت  ط مالن صالاحبط الال    السال لىيطد هللا لب

قالال :  !فمال : نعم ، ال ا   اط. فمى  لط : أشالت   متالالي و نمالي ؟ بيعط منط

 .«(4)ليإ  و متالك وال  نمك وال ام   

رجٌل كان لالط لىالم »:  السال لىيطوصحيحة اان حاز  لن أاي لبد هللا 

ن  النمآ اشالت ا ا منالط ، فال تم اليالالب الميىالوب  تماضالا  ، رجلآ درا م من  مال

 ؟فمال لط الميىوب : أايعك     الغنم ادرا مك التي لك لند  ، ف ضي
__________________ 

 ، مه تفاوت في اعر األلفاظ. 388( النها ة : 1)

 .125:  19( الحدائق 2)

بااَوأََحالَّ هللاُ اْلبَْيا)( أّما الكتاب فمثل قولط تعالالم 3) َم الّرِ  (أَْوفُاوا بِااْلعُقُودِ ) و 275البمال ة :  (َع َوَحارَّ

، و ي  ما من اآل ات ، وأّما السنّة فتعّ ض ل ك  ا المصلّف ، وراجه تفصاليل ذلالك  1المائدة : 

 من أاواب أحكا  العمود. 6و  5، الباب  373 370:  12في الوسائل 

 .3لعمود ، الحد   من أاواب أحكا  ا 5، الباب  370:  12( الوسائل 4)

األقالالالالالوى مالالالالالا  الالالالالالو 
المشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهور ، 

 لىعمومات
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 .(1) «قال : ال ا   ا لك

:  السالالال لىيطقىالال  ألاالالي لبالالد هللا »وروا الالة الحسالالين االالن منالال ر ، قالالال : 

 الّم أايعالط إ ّالا   الّم  (2)ال جل  جيذني فييىب العينة ف شت   لط المتالا  مالن أجىالط 

قال : فمال : إذا كان  و االخيار إن شاء اا  وإن شالاء لالم  ؟أشت  ط منط مكاني

، وكن  أن  االخيار إن شذ  اشت    وإن شذ  لم تشالت  فالال اال  . قالال   به

: فمى  : إّن أ ل المسجد  المون أّن   ا فاسدٌ و مولون : إنّط إن جاء االط اعالد 

 .«(3)أشه آ صّح ، قال : إنّما   ا تمد ٌم وت خيٌ  وال ا   

وفالالالي المحكالالالّي لالالالن قالالال ب اإلسالالالناد لالالالن لىالالالّي االالالن جعفالالال  لالالالن أخيالالالط 

سالال لتط لالالن رجالاللآ االالا   واالالاً اعشالال ة درا الالم اشالالت ا  منالالط »قالالال :   السالالاللىيهما

 .(4) «قال : إذا لم  شت ط ورضيا فال ا   ؟ حلّ أاخمسة درا م ، 

االالط اعشال ةآ إلالم أجاللآ  الّم اشالت ا  »ولن كتالاب لىالّي االن جعفال  قولالط : 

 ، و و أظه  في لنوان المس لة. (5) «اخمسةآ انمد
__________________ 

 من أاواب أحكا  العمود ، الحد   األّول. 5، الباب  370:  12( الوسائل 1)

، وقالد ورد  «مالن أجىالط»، وإّمالا  «لالط»، والظا   ز ادة إحالدى الكىمتالين : إّمالا  «ق»( ك ا في 2)

 األّول في الوسائل ، والثاني في الته  ب.

 .4من أاواب أحكا  العمود ، الحد    5، الباب  370:  12( الوسائل 3)

مالالن  5، البالالاب  371:  12، ولنالالط فالالي الوسالالائل  1062، الحالالد    267اإلسالالناد : ( قالال ب 4)

 .6أاواب أحكا  العمود ، الحد   

، البالاب  371:  12، ولنط في الوسالائل  100، المس لة رقم  127( مسائل لىّي ان جعف  : 5)

 .6من أاواب أحكا  العمود ، ذ ل الحد    5
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 الخالف. وظا       األخبار كما ت ى  شمل صور

وقد  ستدّل أ ضالاً ا وا الة  عمالوب االن شالعيب ولبيالد االن زرارة ، قالاال : 

إلالم أجالالل ،  (1)لالالن رجاللآ االالا  طعامالاً االالدرا م  السالال لىيطسال لنا أاالا لبالالد هللا »

فىّما اىغ ذلك تماضا  ، فمال : ليإ لي درا م خ  منّي طعاماً ، فمالال : ال اال   

 وفي داللتها نظ . (2) «اط ، فإنّما لط درا مط   خ  اها ما شاء

وفيمالالا سالالبق مالالن العمومالالات كفا الالةٌ ؛ إذ ال معالالارض لهالالا لالالدا مالالا ذكالال   

سالال ل  أاالالا لبالالد هللا »: مالالن روا الالة خالالالد االالن الحّجالالاج ، قالالال :  سالال  قد الشالاليخ 

ا جالاء األجالل لن رجلآ اعتط طعاماً ات خي  إلالم أجاللآ مسالّمم ، فىّمال السال لىيط

أخ تط االدرا مي ، فمالال : لاليإ لنالد  درا الم ، ولكالن لنالد  طعالا  ، فاشالت   

 .(3) «فمال : ال تشت   منط ، فإنّط ال خي  فيط ؟منّي

سال لط محّمالد ااالن »وروا ة لبد الصمد ان اش  المحكيّة لن الفميط قال : 

ء جيأاياله اليعالا  مالن رجاللآ إلالم أجالل ، فالال  !قاسالم الحنّالاط فمالال : أصالىحك هللا

قال : خ  منالط اسالع   ؟لند  درا م (4)وقد تغيّ  اليعا  من سع   فيمول ليإ 

  ومط. فمال : أفهم أصىحك هللا أنّط طعامي ال  
__________________ 

ومالالا أ بتنالالا  موافالالق لىمصالالادر الحد ثيّالالة ، والظالالا   أّن الشالاليخ  .«امائالالة در الالم»:  «ق»( فالالي 1)

 .112:  23نمىها لن الجوا   ، راجه الجوا   

 .10من أاواب السىف ، الحد    11، الباب  71:  13( الوسائل 2)

مالالالن أاالالالواب  12، البالالاب  74:  13، والوسالالالائل  137، الحالالد    33:  7( راجالاله التهالالال  ب 3)

 .3السىف ، الحد   

 ، ولم ت د في المصادر الحد ثيّة. «لك»ز ادة :  «ق»( في 4)

تالالالالالالالوّ م معارضالالالالالالالة 
العمومالالالالالالالالات مالالالالالالالاله 
روا تالالالالالالالالالي خالالالالالالالالالالد 

 ولبد الصمد
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 بيعالالط و عييالالك ، فمالالال : أر الالم هللا اشالالت ا  منالالّي ، فمالالال : ال ت خالال  منالالط حتاّلالم 

 .(1) «رّخ  لي ، ف ددت لىيط فشدّد لىيّ  !أنفي

: أنّالط أورد الا فالي االستبصالار دلاليالً لىالالم  سال  قد وحكالي لالن الشاليخ 

 ردّ ا اعد  الداللة اوجطآ من الوجو . (3)وحكي لن اعرآ  .(2)مختار  

اللةٌ لىم م  ب الشيخ ، ولىم تمالد   أقول : ال  ظه  من روا ة خالد د

 من أمارات الك ا ة. «ال خي  فيط»الداللة فتعىيل المنه ا نّط : 

حكم في المختىف لن الخالف : أنّط إذا االا  طعامالاً قفيالااً  (4)والىم أنّط 

 األجل أخ  اها طعامالاً جالاز إذا أخال  مثالل ذلالك اعش ة درا م مصّجىة ، فىّما حلّ 
 [(6)وأخبار م ]، فإن زاد لىيط لم  جا. واحتّج اإجما  الف قة  (5)

__________________ 

من أاالواب السالىف  12، الباب  75 74:  13، والوسائل  3777، الحد    207:  3( الفميط 1)

 .5، الحد   

، الحالد    77:  3، وراجاله االستبصالار  130:  19( حكا  المحدّث البح انالي فالي الحالدائق 2)

257. 

 هللارحمالطلن اعر مشا خط ، فمالال  130:  19( حكا  أ ضاً المحدّث البح اني في الحدائق 3)

 الالو شالاليخنا الشالاليخ لىالالّي االالن سالالىيمان المدسالالي البح انالالي فالالي حواشالاليط لىالالم »فالالي تعىيمالالة منالالط : 

 .«الكتاب

فالالي المبسالالوط : إذا االالا  طعامالالاً اعشالال ة  سالال  قد قالالال الشالاليخ »ز الالادة مالالا  ىالالي :  «ش»( فالالي 4)

مصّجىة ، فىّما حّل األجل أخ  اها طعامالاً جالاز إذا أخال  مالا أليالا  ، فالإن أخال  أكثال  لالم  جالا. وقالد 

 .123:  2راجه المبسوط  .«رو  أنّط  جوز لىم كّل حال و

 .«جاز ذلك إذا أخ  مثىط»والمصدر :  «ش»( العبارة في 5)

 .«ق»( لم   د في 6)

الجالالالالالالالالالالواب لالالالالالالالالالالن 
 توّ م المعارضة

مالالالالالالا حكالالالالالالي لالالالالالالالن 
الشالالالالاليخ مالالالالالن لالالالالالد  
جالالالالالواز أخالالالالال  االالالالالدل 
اليعالالالالالالالالا  طعامالالالالالالالالاً 

 إذا كان أز د
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 ّم حكم لالن اعالر أصالحاانا الجالواز  .(1)ط  صدّ  إلم ايه اليعا  االيعا  وا نّ 

ميىماً ، ولن اعضهم المنه ميىماً.  ّم حكم لن الشاليخ فالي  خال  كالمالط ، أنّالط 

قال : والمول اآلخ  ال   ألصحاانا قالو أ ؛ وذلالك أنّالط اياله طعالا آ االدرا م ، ال 

 ، انتهم. (2)ة ايه طعا آ ايعا  ، فال  حتاج إلم التبار المثىيّ

جال ى فالي ذلالك وفيمالا تمالدّ  لنالط فالي  س  قد أقول : الظا   أّن الشيخ 

النها ة من لد  جواز ايه ما اشت ى اجنإ الالثمن متفاضالالً لىالم قالالدةآ كىّيالةآ 

ء ال االالالو  ال  جالالالوز أن تظهالال  مالالالن اعالالر األخبالالالار : مالالن أّن لالالالوض الشالالي

ة ، وأّن لالالوض العالالوض امنالالالة العالالوض ، فالالإذا ء اا الالاد عالالّوض االال لك الشالالي

اشت ى طعاماً ادرا م ال  جوز أن   خال  االدل اليعالا  درا الم اا الادة ، وكال لك 

أن   خ  لوض الدرا م طعاماً. ولّول فالي  (3)إذا اا  طعاماً ادرا م ال  جوز 

ح االالالط فالالالي روا الالالة لىالالالّي االالالن جعفالالال  لالالالن أخيالالالط  ذلالالالك لىالالالم التعىيالالالل المصالالال  

لالالن اعالالر أفالال اد  الال    (4)د االالبعر األخبالالار المانعالالة المعتضالال السالالال لىيهما

سال لتط لالن رجاللآ لالط لىالم  خال  تمالٌ  أو »قالال :  (5)المالدة  نا وفي ااب السىم 

 : إذا [(7)قال ] ؟درا م (6)  خ  قيمتها أشعيٌ  أو حنيةٌ ، 
__________________ 

 .«طعا  ايعا »والمصدر :  «ش»( في 1)

 من كتاب البيو . 166، المس لة :  101:  3خالف ، وراجه ال 289:  5( المختىف 2)

 .«لط»ز ادة :  «ش»( في 3)

 التي ذك  ا الشيخ لم  بط. 228( المتمدّمة في الصفحة 4)

مالن أاالواب السالىف ،  11، البالاب  72:  13( مثل روا ة محّمد ان قيإ الواردة في الوسائل 5)

 ، و ي  ا من ال وا ات الدالّة في الباب. 15الحد   

 .«اميمتط»والوسائل :  «ش»( في 6)

 ( من المصدر.7)

توضالالالالالالالاليح فتالالالالالالالالوى 
الشالالالالالالالالالالاليخ قالالالالالالالالالالالدّ  

 سّ  
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درا الالم فسالالد ؛ ألّن األصالالل الالال    شالالت   االالط درا الالم ، فالالال  صالالىح  (1)قّومهالالا 

 [(3)مالا تضالّمنط ]، قال في محكّي الته  ب : ال   افتالي االط  (2) «درا م ادرا م

  ا الخب  األخي  : من أنّط إذا كان الال   أسالىف فيالط درا الم لالم  جالا أن  بيعالط 

را م ؛ ألنّط  كون قد اا  درا م ادرا م ، وراما كالان فيالط ز الادة أو نميصالة اد
 .(6)انتهم  (5) [وذلك رااً ] (4)

الىَم التالي  الي لكالإ مسال لتنا : إنّالط إذا  و نا  مالول أ ضالاً قبالاالً لمسال لة الس 

كالالان الالال   االالالط طعامالالاً لالالم  جالالا أن  شالالت   اثمنالالط طعامالالاً ؛ ألنّالالط  كالالون االالا  

 طعاماً ايعا .

لىالالم مالالا ل فالال  مالالن ظهالالور  سالال  قد واالجمىالة ، فمالالدار فتالالوى الشالاليخ 

اعر األخبار ال صال احتط فيالط : مالن أّن لالوض العالوض فالي حكالم العالوض 

فالي لالالد  جالواز التفاضالالل ماله اتّحالالاد الجالنإ ال االالو  ، فالال فالال ق االين اشالالت اء 

االين اشالت ائط نفإ ما االط منط ، واين اشت اء مجانسط منالط ، وال فال ق أ ضالاً 

 .(7)قبل حىول األجل أو اعد  ، كما أطىمط في الحدائق 

لكالالون الغالالالب  (8)وتمييالالد  امالالا اعالالد الحىالالول فالالي لبالالارة النها الالة المتمدّمالالة 

 وقو  الميالبة واإل فاء اعد الحىول ، وإن قّص  المشهور خالفط اط. لكنّ 
__________________ 

 .«قّومط»والوسائل :  «ش»( في 1)

 .12من أاواب السىف ، الحد    11، الباب  71:  13ائل ( الوس2)

 ( من المصدر.3)

 .«نمصان»والمصدر :  «ش»( في 4)

 ( من المصدر.5)

 .129، ذ ل الحد    31 30:  7( الته  ب 6)

 .125:  19( الحدائق 7)

 .225( تمدّم  في الصفحة 8)

فتالالالالالالالالالالالوى مالالالالالالالالالالالدار 
الشالالالالالالالالالالاليخ قالالالالالالالالالالالدّ  

 سّ  
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االالط االنالاق  ؛ األظه   و اإلطالق. كما أّن تمييد المنه في كالمالط ا خال  مالا 

ألنّالالالالط الغالالالالالب ، ألّن الغالالالالالب فالالالالي ردّ نفالالالالإ مالالالالا اشالالالالت ا  ردّ  االنالالالالاق  ، ال 

جالواز أخال  المتالا   (1)لخصوصيّةآ في النم  ال تج   في الا ادة ؛ ول ا ذك  

اآلخ  اميمتط في الحال زادت أو نمص  ، فيعىم منط : أّن أخ  ما االالط اميمتالط 

 في الحال  ي  جائاآ زادت أو نمص .

ذك  في مس لة الس ىَم التي  الي  س  قد  ص ّد الحمل لىم الغالب : أنّط و

 (3)الثمن زائداً لىالم مالا أليالا   (2): أنّط ال  جوز لط أخ  جنإ    لكإ المس لة

، فالالإّن الغالالالب مالاله إليالالاء اليعالالا  االالدل الالالدرا م الالالنم  مّمالالا اشالالت ى ، ومالاله 

 العكإ العكإ.

 سال  قد ت أ فالي كالال  الشاليخ وظه  أ ضاً مّما ذك نالا : أّن الحكالم مخال

 االجنإ ال او  ، ال ميىق المتا  وال خصوم اليعا .

وأّما الحكم فالي المسالتثنم و الو مالا إذا اشالت ط فالي البياله األّول نمىالط إلالم 

 (4)مالالن انتمالالل لنالالط فهالالو المشالالهور ، ونالالّ  لىيالالط الشالاليخ فالالي االالاب الم ااحالالة 

 دلّوا لىيط أّوالً االدور ، كما في الت ك ة.واست

قال في االاب الشال وط : لالو االالط شاليذاً اشال ط أن  بيعالط إ ّالا  لالم  صالّح ، 

سواء اتّحد الالثمن قالدراً ووصالفاً ولينالاً أ  ال ، وإالّ جالاء الالدور ؛ ألّن ايعالط لالط 

 ، أّما لو [(5)فيدور ]ايعط  توقّف لىم مىكيّتط لط المتوقّفة لىم 
__________________ 

 .226( أ  ذك  الشيخ في لبارة النها ة المتمدّمة في الصفحة 1)

 .«مثل»:  «جنإ»ادل  «ش»( في 2)

 .187:  2، وراجه المبسوط  397( ذك   في النها ة : 3)

 .142:  2( المبسوط 4)

 .«ق»( لم   د في 5)

إذا اشالالالالالالالالت ط فالالالالالالالالي 
البيالالالالالاله األّول نمىالالالالالالط 
إلالالالالالالم مالالالالالالن انتمالالالالالالل 

 لنط

االسالالالالالالتدالل لىالالالالالالم 
ايالالالالن  الالال ا البيالالالاله 

 االدور
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دنا حيال  ال منافالاة فيالط لىكتالاب والسالنّة. ال ش ط أن  بيعط لىم  ي   صالّح لنال

 مال : ما التامتمو  من الدور  تآ  نا ؛ ألنّا نمول : الف ق ظالا ٌ  ؛ لجالواز أن 

 كون جار اً لىم حدّ التوكيل أو لمالد الفضالولي ، اخالالف مالا لالو شال ط البياله 

 ، انتهم. (1)لىم البائه 

أن  كالالون أقالالول : ظالالا   مالالا ذكالال   مالالن الالالنمر أنّالالط  عتبالال  فالالي الشالال ط 

ء لىالم معموالً في نفسط مه قيه النظ  لن البيه المش وط فيالط ، واياله الشالي

 ي  مالكط معمالوٌل ولالو مالن  يال  المالالك كالوكيالل والفضالولي ، اخالالف ايعالط 

لىم مالكط ، فإنّط  يال  معمالولآ أصالالً. فانالدفه لنالط نمالر جمالالةآ مّمالن تال ّخ  

 لنط ااشت اط ايعط لىم  ي   أو لتمط.

نعم ،  نتمر ذلك ااشت اط كون المبيه ر نالاً لىالم الالثمن ، فالإّن ذلالك ال 

اال لك  س  قد  عمل مه قيه النظ  لن البيه ، ال  توقّف لىيط. وقد الت ف 

فالالالي التالالال ك ة ، فاسالالالتدّل االالال لك ألكثالالال  الشالالالافعيّة المالالالانعين لنالالالط ، وقالالالال : إّن 

، فالال  توقّالف لىيالط صالّحة  المشت   ال  مىك ر ن المبيه إالّ اعالد صالّحة البياله

 مه ذلك جّوز   ا االشت اط. س  قد لكنّط  .(2)البيه وإالّ دار 

إالّ أن  مال : إّن أخ  الال  ن لىالم الالثمن والتضالمين لىيالط ولىالم دََركالط 

ودََر  المبيالاله مالالن توااالاله البيالاله ومالالن مصالالالحط ، فيجالالوز اشالالت اطها ، نظيالال  

 .(3)ونحو ذلك ، فت ّمل  وجوب نمد الثمن أو لد  ت خي   لن شه آ مثالً 

 وقّ ر الدور في جامه المماصد : ا ّن انتمال المىك موقوٌف لىم
__________________ 

 .490:  1( الت ك ة 1)

 .491:  1( الت ك ة 2)

لكالالن  نالالتمر حينذالال آ امالالا التالال ف اجالالواز  فالالي التالال ك ة : مالالن »:  «فت ّمالالل»االالدل  «ش»( فالالي 3)

 .«وقف المشت   المبيه لن البائه وولد  اشت اط

الالالالالالالالالالالنمر لىالالالالالالالالالالم 
 الستداللا

تم  الالالال  الالالالالدور فالالالالي 
 جامه المماصد
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و الال ا اعينالط مالالا  .(1)حصالول الشال ط ، وحصالالول الشال ط موقالالوٌف لىالم المىالك 

 تمدّ  لن الت ك ة اتفاوتآ في ت تيب الممدّمتين.

 لنط تارةً : االنمر ااشت اط ايعط من  يال  . وقالد ل فال  أنّ  (2)وأُجيب 

تفّيالن لالط فالي التال ك ة ، وأجالاب لنالط امالا ل فال  انتماضالالط  سال  قد العالّمالة 

 امثل اشت اط ر نط لىم الثمن ، ول ف  تفّينط ل لك أ ضاً في الت ك ة.

وأُخ ى : االحّل ، و و أّن انتمال المىك ليإ موقوفاً لىم تحمّق الشال ط 

 ، وإنّما المتوقّف لىيط لاومط.

لو ش ط ايعط منط اعد أجل البيه األّول ، فالإّن  و الثةً : اعد  ج  انط فيما

 مىك المشت   متخىٌّل اين البيعين.

ومبنم    ن الجوااين لىم ما ذك   العالّمة في االلت اض لىالم نفسالط 

والجواب لنط اما حاصىط : أّن الش ط ال ادّ مالن صالّحتط ماله قياله النظال  لالن 

 البيه ، فال  جوز أن  توقّف صّحتط لىم صّحة البيه.

ال فالال ق فالالي ذلالالك االالين اشالالت اط ايعالالط قبالالل األجالالل أو اعالالد  ؛ ألّن ايالاله و

ء لىالم مالكالالط  يال  معمالولآ ميىمالالاً. ولالو قُيّالالد امالا اعالد خ وجالالط لالن مىالالك الشالي

 مالكط لم  ف ق أ ضاً اين ما قبل األجل وما اعد .

إلالالالم حميمالالالة  اعالالالد  قصالالالد البالالالائه اهالالال ا الشالالال ط (3)واسالالتُدّل لىيالالالط أ ضالالالاً 

 اإلخ اج لن مىكط ، حي  لم  ميه لالقة المىك لنط.

 وجعىط في  ا ة الم اد أولم من االستدالل االدور اعد دفعط
__________________ 

 .204:  4( جامه المماصد 1)

 .110:  23( أجاب صاحب الجوا   في الجوا   2)

 .232متمدّ  في الصفحة ، ال «واستدلّوا لىيط أّوالً االدور»( ليف لىم قولط : 3)

مالالالا اُجيالالالب االالالط لالالالن 
 الالالال ا التم  الالالال  ومالالالالا 
 الالالالالالالالالالالالالال د لىالالالالالالالالالالالالالالم 

 األجواة

االسالالالالالالتدالل لىالالالالالالم 
الالالالالالالالالالبيالن اعالالالالالالالالالد  

 المصد
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 .(1)االجوااين األّولين ،  ّم قال : وإن كان إجما ٌ لىم المس لة فال اح  

وردّ لىيط المحمّق والشالهيد الثانيالان : اال ّن الفال ض حصالول المصالد إلالم 

النمل األّول لتوقّفط لىيط ، وإالّ لم  صّح ذلك إذا قصالدا ذلالك ولالم  شالت طا  ماله 

 ، انتهم. (2)فاق لىم صّحتط االتّ 

فالالي روا الالة الحسالالين االالن  السالالال لىيطواسالالتدّل لىيالالط فالالي الحالالدائق امولالالط 

 ء واشت ائط  انيالاً مالن المشالت  السصال لن ايه الشي [(3)في ]المن ر المتمدّمة 

ه ، وكنال  أنال  االخيالار إن كان  و االخيار إن شالاء االا  وإن شالاء لالم  بال»:   

فالإّن المال اد االخيالار  الو  (4) «إن شذ  اشت    وإن شذ  لم تشت  ، فالال اال  

االختيار ل فاً في مماال االشت اط لىم نفسط اش ائط  انياً ، فالدّل لىالم  بالوت 

الب   إذا كان أحد المتبا عين  ي  مختارآ في النمل من جهة التاامط اال لك فالي 

 العمد األّول.

فالالالي ال وا الالالة ، إّمالالالا راجالالالٌه إلالالالم البيالالاله األّول فثبالالال   «البالالال  »و بالالالوت 

الميىالالوب ، وإن كالالان راجعالالاً إلالالم البيالاله الثالالاني فالالال وجالالط لالالط إالّ ايالالالن البيالاله 

األّول ، إذ لالالو صالالّح البيالاله األّول والمفالال وض اشالالت اطط االالالبيه الثالالاني لالالم  كالالن 

واقالاله فالالي مالالتن العمالالد االالالبيه الثالالاني االال ٌ  ، االالل كالالان الزمالالاً اممتضالالم الشالال ط ال

 الصحيح.

 لىم البيالن. وفيط «الب  »داللتها امنه داللة  (5)  ا ، وقد  ُ دّ 
__________________ 

 .78:  2(  ا ة الم اد 1)

 .225:  3، والمسالك  204:  4( جامه المماصد 2)

 .«ق»( لم   د في 3)

 .227، وتمدّم  ال وا ة في الصفحة  129 128:  19( الحدائق 4)

 .111:  23، راجه الجوا    س  قد (   ا ال دّ وال دّان اآلتيان من صاحب الجوا   5)

الالالالالالالالالالالالالال دّ لىالالالالالالالالالالالالالم 
 االستدالل

االسالالالالالالتدالل لىالالالالالالم 
الالالالالالالبيالن ا وا الالالالالالة 
الحسالالالالالالالالالالين ااالالالالالالالالالالن 

 المن ر

 تداللايان االس

مالالالالالالا ردّ االالالالالالط لالالالالالالن 
االسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتدالل 

 والجواب لنط
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 ما ال  خفم.

وقد تُ دّ أ ضاً اتضّمنها اللتبار ما ال  مول االط أحالد : مالن لالد  اشالت اط 

 المشت   ذلك لىم البائه.

المالالائىين االتبالالار لالالد  اشالالت اط  وفيالالط : أّن  الال ا قالالد قالالال االالط كالالّل أحالالدآ مالالن

فالي  ا الة المال اد  سال  قد البائه ، فإّن المس لتين مالن وادآ واحالد ، االل الشالهيد 

 .(1)لنون المس لة ااالشت اء اش ط االشت اء 

وقد  ُ دّ أ ضاً : ا ّن المستفاد من المفهو  لاو  الش ط وأنّالط لالو شال طا  

بياله الثالاني أو  الو والبياله   تفه الخيار لن المش وط لىيالط وإن كالان  حال   ال

األّول مه الش ط و كالون الحاصالل حينذال آ ح مالة االشالت اط وإن كالان لالو فعالل 

د العمد.  التا  اط ، و و  ي  التاا  المحّ   ال    َفسُد و ُفسِّ

لالاليإ إالّ الح مالالة الوضالالعيّة  «البالال  »وفيالط : أّن الح مالالة المسالالتفادة مالالن 

 ومط.ألني الفساد ، وال  جامه ذلك صّحة الش ط ولا

نعم ،  مكن أن  مال اعد ظهور سياق ال وا ة في ايان حكم البياله الثالاني 

مه الف اا لن صالّحة األّول ، كمالا  شالهد االط أ ضالاً ايالان خالالف أ الل المسالجد 

: إّن الم اد أنّط إن وقه البيه الثاني لىم وجط ال ضالا    المختّ  االبيه الثاني

ختيار فال ا   اط ، وإن وقه ال لن ذلك ال ألجالل االلتالاا  وطيب النفإ واال

اط سااماً في متن العمد أو قبىالط وإلاامالط ل فالاً امالا التالا  كالان الشال اء فاسالداً ، 

لكن فساد الش اء ال  كون إالّ لعد  طيب النفإ فيط ولد  وجوب االلتالاا  امالا 

 التا  لىم نفسط ، إّما لعد  ذك   في
__________________ 

 .78:  2(  ا ة الم اد 1)

مناقشالالالالالالة المصلّالالالالالالف 
 في االستدالل
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مالتن العمالد ، وإّمالا لكالون الشال ط لغالواً ال  جالب الوفالاء االط ، وأّمالا فسالاد  ألجالالل 

فساد العمد األّول من جهة فساد االلتاا  الم كور فالي متنالط حتاّلم لالو وقاله لالن 

لمالا ل فال  مالن ظهالور اختصالام حكالم ال وا الة  (1)طيب النفإ فهو مخالالٌف 

 منعاً وجوازاً االعمد الثاني.

فهي أظه  في اختصام الحكالم االشال اء  (2)وأّما روا ة لىّي ان جعف  

الثاني ، فيجب أ ضاً حمىط لىالم وجالطآ ال  كالون منشال  فسالاد البياله الثالاني فسالادُ 

قبىالط  البيه األّول ، ا ن  كون مفهو  الش ط : أنّط إذا اشت طا ذلك في العمالد أو

اإللجالالاء مالالن حيالال   (3)ولالالم   ضالاليا اوقالالو  العمالالد الثالالاني االالل وقالاله لىالالم جهالالة 

االلتاا  اط قبل العمد أو فيط فهو  ي  صحيح ، لعد  طيب النفإ فيط ووقولط 

لن إلجالاء ، و ال ا ال  كالون إالّ ماله لالد  وجالوب الوفالاء ، إّمالا لعالد  ذكال   فالي 

 د  في العمد.العمد ، وإّما لكونط لغواً فاسداً مه لد  ت  ي  فسا

واالجمىة ، فالحكم افساد العمالد الثالاني فالي الال وا تين ال  صالّح أن  سالتند 

 إلم فساد األّول ؛ لما ذك نا : من ظهور ال وا تين في ذلك ، فال ادّ 
__________________ 

 كال ا :  «ش»فالي  «وإّمالا لكالون الشال ط لغالواً إلالم فهالو مخالالفٌ »( وردت العبارة من قولالط : 1)

ن الش ط االخصوم فاسدٌ ال  جب الوفاء اط ، وال  وجب فسالاد العمالد المشال وط االط وإّما لكو»

، كما  و م  ب كثي  من المدماء ألجل فساد العمد األّول مالن جهالة فسالاد االلتالاا  المال كور فالي 

 .«متنط حتّم لو وقه لن طيب النفإ ؛ ألّن   ا مخالف

 .231 230( المتمدّمة في الصفحة 2)

 .«وجط لىم»:  «ش»( في 3)

السالالالالالالتدالل لىالالالالالالم ا
الالالالالالالبيالن ا وا الالالالالالة 
لىالالالالالي االالالالالن جعفالالالالال  

 والمناقشة فيط
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من أن  كون منشص  لالد  طيالب الالنفإ االعمالد الثالاني ، ولالد  طيالب الالنفإ ال 

 مدح إالّ ماله لالد  لالاو  الوفالاء شال لاً امالا التالا  ، ولالد  الىالاو  ال  كالون إالّ 

 .(2) ي  مفسد  (1)لعد  ذك  الش ط في العمد ، وإّما لكونط لغواً 

مالد لفظالاً ، فالإن كانالا  ّم إنّالط قالال فالي المسالالك : إنّهمالا لالو شال طا  قبالل الع

 عىمان أّن الش ط المتمدّ  ال حكم لالط فالال أ ال  لالط ، وإالّ اتّجالط ايالالن العمالد االط 

 .(3)كما لو ذك ا  في متنط ؛ ألنّهما لم  مدما إالّ لىم الش ط ولم  تّم لهما 

و مكن أن  مال : إّن لىمهما اعد  حكالمآ لىشال ط ال  وجالب لالد  إقالدامهما 

 لىم الش ط.

فالاألولم انالالاء المسالال لة لىالم تالال  ي  الشالال ط المتمالالدّ  فالي ارتبالالاط العمالالد االالط 

، إالّ أن  فّ ق اين الشال ط  (4)ولدمط ، والمع وف اينهم لد  الت  ي  كما تمدّ  

الصحيح فال  ص ّ  واين الفاسد فيص ّ  في الالبيالن. ووجهالط  يال  ظالا  آ ، االل 

، وقالد تمالدّ  توضاليح الكالال  فالي  (5)راّما حكي العكإ لن اعالر المعاصال  ن 

 .(6)ذلك 
__________________ 

 .«أو لكونط فاسداً »:  «وإّما لكونط لغواً »ادل  «ش»( في 1)

 .«ق»ساقط من نسخة  245اآلتي في الصفحة  «.. فإن استند»( من  نا إلم قولط : 2)

 .224:  3( المسالك 3)

 .54( تمدّ  في الصفحة 4)

 ( لم نعث  لىيط.5)

 في األم  الثال  من األُمور المنعمدة ذ ل حكم الش ط الفاسد. 104تمدّ  في الصفحة ( 6)

 رأ  المصلّالالالالالالالالالالالالالالالالالالف
 في المس لة
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 القول

 في القبض
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 القول في القبض

و الالو لغالالةً : األخالال  ميىمالالاً ، أو االيالالد ، أو اجميالاله الكالالّف ، لىالالم اخالالتالف 

 .(1)لبارات أ ل الىغة 

 ائل :النظ  في ما يّتط ، ووجواط ، وأحكامط  مه في مسو

 مسألة

 «التخىيالة»اعالد اتّفالاقهم لىالم أنّهالا  اختىفوا في ما يّة المبر في المنمالول

 في  ي  المنمول لىم أقوال :

، وحكالي  (2)أنّها التخىية أ ضاً ، صّ ح اط المحمّق فالي الشال ائه  أحدها :

 إلم اعر متمدّميولن اإل ضاح نسبتط  .(3)لن تىمي   كاشف ال موز 
__________________ 

وفالي مجمالاله  «األخال  االيالد»وفالي المالامو  ب  «األخال  ميىمالالاً »( فمالد فّسال   فالي الصالحاح ب 1)

 341:  2، والمالامو  المحاليط  1100:  3، انظال  الصالحاح  «األخ  اجميه الكفّ »البح  ن ب 

 .226 225:  4، ومجمه البح  ن 

 .29:  2( الش ائه 2)

 .471:  1 ( كشف ال موز3)

 المبر لغة

االقالالالالالالالالالالالوال فالالالالالالالالالالالي 
ما يّالالالالالالالالة المالالالالالالالالبر 

 في المنمول



 6كتاب المكاسب / ج   ..............................................................................  242

 .(2)ولن التنميح نسبتط إلم المبسوط  .(1)أصحاانا 

أنّط في المنمول : النمل ، وفيما  عتبال  كيىالط أو وزنالط : الكيالل أو  الثا ي :

 الوزن.

 (3)ما في الدرو  : من أنّط في الحيالوان : نمىالط ، وفالي المعتبال   الثال: :

 .(4)ي اليد : كيىط أو وزنط أو لدّ  أو نمىط ، وفي الثوب : وضعط ف

ما فالي الغنيالة ولالن الخالالف والسال ائ  والىمعالة : أنّالط التحو الل  الرابع :

الخالالالامإ : مالالالا فالالالي المبسالالالوط : مالالالن أنّالالالط إن كالالالان مثالالالل الجالالالوا    .(5) والنمالالالل

والدرا م والدناني  وما  تناول االيد فالمبر فيط  الو التنالاول االيالد ، وإن كالان 

بهيمالة أن  مشالالي اهالا إلالالم مكالالانآ مثالل الحيالالوان كالعبالد والبهيمالالة فالالمبر فالالي ال

 خالال  ، وفالالي العبالالد أن  ميمالالط إلالالم مكالالانآ  خالال . وإن كالالان اشالالت ا  جاافالالاً كالالان 

المبر فيط أن  نمىط من مكانط. وإن كان اشت ا  مكا ىالةً فالالمبر فيالط أن  كيىالط 
 .(7)وزاد في الوسيىة : أنّط في الموزون : وزنط ، وفي المعدود : لدّ   .(6)

__________________ 

 .506:  1( إ ضاح الفوائد 1)

 .120:  2، وانظ  المبسوط  65:  2( التنميح ال ائه 2)

 ( أ  : فيما  عتب  كيىط أو وزنط.3)

 .213:  3( الدرو  4)

 98:  3، وراجاله الخالالف  704:  4، وحكا  لن الثال ة في مفتاح الك امالة  229( الغنية : 5)

 .132، والىمعة :  369:  2من البيو  ، والس ائ   159، المس لة 

 .120:  2( المبسوط 6)

 .252( الوسيىة : 7)
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 .(1)ونُسب لبارة الش ائه ال اجعة إلم ما في المبسوط إلم المشهور 

أنّالالط االسالالتمالل واالسالالتيالء لىيالالط االيالالد ، حكالالي لالالن المحمّالالق  السااادس :

امه تبعالاً لجال (4)في المسالك  [(3)اط ]، والت ف  (2)األردايىي وصاحب الكفا ة 

لشهادة الع ف ا لك ، إالّ أنّط أخال ج لالن ذلالك المكيالل والمالوزون  (5)المماصد 

 ء.، مستنداً إلم النّ  الصحيح. وفيط ما سيجي

ما في المختىف : من أنّط إن كان منمالوالً فالالمبر فيالط النمالل أو  السابع :

 .(6)األخ  االيد ، وإن كان مكيالً أو موزوناً فمبضط ذلك أو الكيل أو الوزن 

أنّط التخىية ميىماً االنسالبة إلالم انتمالال الضالمان إلالم المشالت   ،  الثامن :

 .(7)نفم لنط الب   في الدرو   دون النهي لن ايه ما لم  مبر.

أقول : ال شّك أّن المبر لىمبيه  الو فعالل المالاار و الو المشالت   ، وال 

 تت تاّلالب لىالالم مالالا كالالان مالالن فعالالل شالالّك أّن األحكالالا  المت تّبالالة لىالالم  الال ا الفعالالل ال

 البائه من  ي  مدخلآ لىمشت   فيط ، كما أّن األحكا  المت تّبة
__________________ 

، وراجاله مفتالاح  301:  1 (مخيالوط)، و ا الة المال ا   398:  2( نسبط في المه ّب البالار  1)

 .705 704:  4الك امة 

،  512:  8، وراجاله مجماله الفائالدة  705:  4( حكا  لنهما السيّد العامىي في مفتاح الك امة 2)

 .96وكفا ة األحكا  : 

 ( الا ادة اقتضا ا السياق.3)

 .239:  3( المسالك 4)

 .392 391:  4( راجه جامه المماصد 5)

 .279:  5( المختىف 6)

 .213:  3( الدرو  7)

رأ  المصلالالالالالالالالالالالالالالالالالالف 
 س لةفي الم
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لىم فعل البائه كالوجوب لىم البائه وال ا ن في الجمىالة ، واشالت اط المالدرة 

 م التسىيم ال  حتاج في ت تّبها إلم فعلآ من المشت   ، فحينذ آ نمول :لى

أّما ما اتّفق لىيط : من كفا ة التخىية في تحمّق المبر فالي  يال  المنمالول 

ما  و فعل البائه االنسبة إلم المبيه ، و الو جمياله مالا  «المبر»، إن أُر د ب 

لط إلالالالم المشالالالت   ، و عبّالالال  لنالالالط مسالالالامحةً  توقّالالالف لىيالالالط مالالالن ط فالالالط وصالالالو

ااإلقبالالاض والتسالالالىيم و الالالو الالالال    حكمالالون اوجواالالالط لىالالالم البالالالائه والغاصالالالب 

فمالد ل فال   (1)التالي  الي فعىالط  «التخىيالة»وال ا ن في الجمىة ، و فّس ونط ب 

أنّط ليإ قبضاً حميميّا حتّم في  ي  المنمول وإن فّسال ت ا فاله جمياله المواناله 

 ف.وإذن المشت   في التص ّ 

قال كاشالف ال مالوز فالي شال ح لبالارة النالافه : المالبر مصالدٌر  سالتعمل 

امعنالالم التمبالالير و الالو التخىيالالة ، و كالالون مالالن طالال ف البالالائه والوا الالب امعنالالم 

 ، انتهم. (2)التمكين من التصّ ف 

: أّن المبر ميىماً  الو اسالتيالء المشالت   لىيالط وتسالىّيط  (3)ال التحميق 

 صّور فيط الغصب.و ت «اليد»لىيط ال    تحمّق اط معنم 

نعم ،  ت تّب لىم ذلك المعنم األّول ، األحكا  المت تّبالة لىالم اإلقبالاض 

والتسالالىيم الالالواجبين لىالالم البالالالائه ، فينبغالالي مالحظالالة كالالالّل حكالالمآ مالالن األحكالالالا  

 الم كورة في ااب المبر وأنّط مت تٌّب لىم المبر ال    و
__________________ 

 .«فعل البائه»:  «ش»( في 1)

 .«التمكين من حي  التصّ ف»، وفيط :  471:  1( كشف ال موز 2)

 .«إنّط ليإ قبضاً حميميّا»( ليف لىم قولط : 3)

ايالالالالالالالالالن تفسالالالالالالالالي  
 المبر االتخىية

الاالالالالدّ مالالالالن اسالالالالتفادة 
معنالالالالالالالالالم المالالالالالالالالالبر 
مالالالالالالالن حكالالالالالالالم كالالالالالالالّل 
مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالورد 

 اخصوصط
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لىم اإلقباض ال    و فعالل البالائه ، مالثالً  (1)فعل المشت   اعد فعل البائه أو 

لهبالة دلّال  لىالم التبالار حيالازة المتّهالب إذا ف ض أّن أدلّة التبار المبر فالي ا

 .. و ك ا (2)الهبة ، لم  كتف في ذلك االتخىية التي  ي من فعل الموا ب 

مالن حيال  إّن  (3)ولعّل تفصيل الشهيد في البيه اين حكم الضمان و ي   

 الحكم األّول منوطٌ ااإلقباض و ي   منوطٌ افعل المشت  .

 أحكا  المبر ، فنمول :وكيف كان ، فال ادّ من م الاة أدلّة 

كالّل مبيالالهآ تىالف قبالالل »أّمالا رفاله الضالالمان ، فالإن اسالالتند فيالط إلالم النبالالو  : 

فالمنالاط فيالط حصالول الفعالل مالن المشالت  . وإن  (4) «قبضط فهو من مال اائعط

المتالا   حتاّلم  مالبر»فالي روا الة لمبالة االن خالالد :  السالال لىيطاستند إلم قولط 

احتمل فيط إناطة الحكم االتخىيالة ، فاليمكن حمالل النبالو   (5) «و خ جط من ايتط

لىم ذك  ما  و ممارٌن  البيأ لىتخىية. واحتمل ورود  
مورد الغالالب : مالن  (6)

مالزمة اإلخ اج لىوصول إلم المشت   ام  نة ظا   النبو  ؛ ول ا قالال فالي 

 .(7): إّن الخبال  دالأ لىالم خالفالط    جامه المماصد اعد ما نمل ما فالي الالدرو 

 و و حسٌن إن أراد اط ظا   النبو  ، ال ظا  
__________________ 

 .«ولىم»:  «ش»( في 1)

 .«المشت  »:  «الموا ب»ادل  «ف»( في 2)

 .243( تمدّ  التفصيل لنط في الصفحة 3)

 من أاواب الخيار ، وفيط حد   واحد. 9، الباب  303:  13( المستدر  4)

 من أاواب الخيار ، وفيط حد   واحد. 10، الباب  358:  12( الوسائل 5)

 .«ال وا ة»:  «ورود »فوق  «ف»، وكتب في  «ورود ال وا ة»:  «ش»( في 6)

 .392:  4( جامه المماصد 7)

اخالالالالالالتالف المنالالالالالالاط 
فالالالالالالالالالالالالي المالالالالالالالالالالالالبر 
االالالالالالاختالف مالالالالالالدر  

 الضمان
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 روا ة لمبة أو  ي  ا.

 واإلنصاف : أّن ما ذك   الشهيد ق  ٌب االنسبة إلم ظا   روا ة لمبة.

فيها اظهور ا في التبار اإلخال اج مالن البيال  ماله أنّالط  (1)دش وراما  ُخ

  ي  معتب آ في رفه الضمان اتّفاقاً.

وفيط : أّن اإلخ اج لن البيال  كنا الةٌ لالن اإلخال اج لالن السالىينة ورفاله 

اليد ، وال  نبغي خفالاء ذلالك لىالم المت ّمالل فالي االسالتعمال الع فالي. ومالا ذكال   

من اعر ف و  التال ك ة حيال  قالال : الشهيد من رفه الضمان االتخىية  ظه  

لو أحض  البائه السىعة ، فمال المشت   : ضعط ، تّم المبر ؛ ألنّالط كالتوكيالل 

، حصالل  (2)في الوضه. ولالو لالم  مالل المشالت   شاليذاً ، أو قالال : ال أُر الد شاليذاً 

المبر ، لوجود التسىيم ، كما لو وضه الغاصب المغصوب االين  الد  المالالك 

 ، انتهم. (3)ضمان ، فإنّط  ب ء من ال

وظا    : أّن الم اد مالن التسالىيم المبحالوث لنالط مالا  الو مالن فعالل البالائه 

 ولو امتنه المشت  .

 (5)وفالالالي االالالاب الهبالالالة  (4)صالالالّ ح فالالالي لنالالالوان المسالالال لة  سالالال  قد لكنّالالالط ]

 اضعف   ا المول اعد نسبتط إلم اعر الشافعية.
__________________ 

 .698:  4في مفتاح الك امة  ( أورد الخدشة فيها السيّد العامىي1)

 والمصدر. «ش»في  «شيذاً »( لم   د 2)

 .472:  1( الت ك ة 3)

 .472:  1( الت ك ة 4)

 .253 252ء في الصفحة ، وسيجي 418:  2( الت ك ة 5)
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: رفه الضالمان اهال ا وإن    س  قد فالظا   أّن م اد  ال م اد الشهيد 

:  سال  قد ي : أنّط نمل لن العالّمالة لم  كن قبضاً ، ال لن الشهيد في الحواش

أّن التخىية في المنمول و ي     فه الضمان ؛ ألنّط حالقأ لىالم البالائه وقالد أدّى 

 .(1)ما لىيط 

ء أقالول : و ال ا كمالا أّن إتالالف المشالت     فاله ضالمان البالائه ، وسالاليجي

مالن المحمّالالق الثالالاني : أّن النمالالل فالالي المكيالل والمالالوزون   فالاله الضالالمان وإن لالالم 

 [.(3) (2)بضاً  كن ق

 الال ا ، ولكالالّن الجمالالود لىالالم حميمالالة الىفالال  فالالي ال وا الالة  متضالالي التبالالار 

الوصول إلم  د المشت   ، ألّن اإلقباض واإلخ اج وإن كانا مالن فعالل البالائه 

، إالّ أّن صالالالدقهما لىيالالالط  حتالالالاج إلالالالم فعالالاللآ مالالالن  يالالال  البالالالائه ؛ ألّن اإلقبالالالاض 

اد مالالن ال وا الالة تعىّالالق واإلخالال اج االالدون المالالبر والخالال وج محالالال. إالّ أن  سالالتف

و  «اإلقبالالالالاض»الضالالالالمان لىالالالالم مالالالالا كالالالالان مالالالالن فعالالالالل البالالالالائه ، والتعبيالالالال  ب 

 .(4)مسامحةٌ مّس  الحاجة إليها في التعبي   «اإلخ اج»

الظالالا   اصالاليغتط فالالي فعالالل  «المالالبر»وقالالد ظهالال  مّمالالا ذك نالالا : أّن لفالال  

بياله ، سالالواء فالي المنمالول و يالال   ؛ ألّن المشالت    ال اد االط االسالالتيالء لىالم الم

 المبر لغةً األخ  ميىماً ، أو االيد ، أو اجميه الكّف ، لىم
__________________ 

 .696:  4( نمىط السيّد العامىي في مفتاح الك امة 1)

 .256 255ء في الصفحة ، وسيجي 390:  4( جامه المماصد 2)

 .«ش»و  «ف»( ما اين المعموفتين من 3)

ومالا ذكال   »قبالل قولالط :  «ش»ورد فالي  « ال ا ولكالن الجمالود إلالم فالي التعبيال »من قولالط :  (4)

 في الصفحة المتمدّمة. «إلخ .. الشهيد

المالالالالالالالالالالالالبر  الالالالالالالالالالالالو 
االسالالالالالالالالالتيالء فالالالالالالالالالي 

 المنمول و ي  
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 .(1)اختالف التعبي ات 

فإن أُر د األخ  حّسا االيالد ، فهالو ال  تال تّم فالي جمياله المبيعالات ، ماله أّن 

الىغالة أو فالي  [(2)أ الل ]أحكامط جار ةٌ في الكّل ، فالالز  أن   اد اط فالي كالال  

لسالالالان الشالالال   الحالالالاكم لىيالالالط ا حكالالالا  كثيالالال ة فالالالي البيالالاله والالالال  ن والصالالالدقة 

ءآ احسالبط ، و الو مالا ذك نالا مالن االسالتيالء وتشخي  ما في ال ّمة أخ ُ كّلِّ شي

 والسىينة.

االل ادّلالم فالي  (3)وأّما ما ذك   اعضهم : من التبار النمل والتحو ل فيط 

الال   ال  كتفالم فيالط االتخىيالة  (4)الغنية اإلجما  لىالم أنّالط المالبر فالي المنمالول 

فهالو ال  خىالو لالن ت ّماللآ وإن شالهد مالن ل فال  اكونالط موافمالاً لىعال ف فالي مثالالل 

مَود لىمشت   أو مه ركواط لىيط قالبٌر ل فالاً  الحيوان ؛ ألّن مجّ د إلياء المِّ

 لىم الظا  .

فالي كالال  مالن التبال    الو نمالل المشالت   لالط ، ال  «لالنمال» ّم الم اد من 

ح االط فالي  (5)نمل البائه ، كما  و الظا   من لبارة المبسوط المتمدّمة  المصال  

 .(6)جامه المماصد 

 فال داللة فيها لىم (7)وأّما روا ة لمبة ان خالد المتمدّمة 
__________________ 

 .241( كما تمدّ  في الصفحة 1)

 .«ش»( من 2)

 .242( تمدّ  لن الغنية والخالف و ي  ما في الصفحة 3)

 .229( الغنية : 4)

 .242( تمدّم  في الصفحة 5)

 .389:  4( جامه المماصد 6)

 .245( تمدّم  في الصفحة 7)

المناقشالالالالالالالالالالة فالالالالالالالالالالي 
التبالالالالالالالالالالار النمالالالالالالالالالالل 
والتحو الالالالالالالالالل فالالالالالالالالالي 

 المبر
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 (2)؛ لمالا ل فال   (1)التبار النمل في المنمول وإن استدّل اها لىيط فالي التال ك ة 

نظيال  اإلخال اج مالن اليالد كنا الةٌ لالن  : من أّن اإلخ اج مالن البيال  فالي ال وا الة

رفه اليد والتخىية لىمشت   حتّم ال  بمم من ممدّمات الوصول إلالم المشالت   

 إالّ ما  و من فعىط.

وأّمالا التبالار الكيالل أو الالوزن أو كفا تالط فالي قالبر المكيالل والمالوزون ، 

 تعبّدٌ ؛ ألجل النّ  ال   ادّلي داللتط لىيط. ا نّط (3)فمد الت ف  ي  واحدآ 

:  السالال لىيطس ل  أاا لبالد هللا »مثل صحيحة معاو ة ان و ب ، قال : 

لالن ال جالل  بياله البيالاله قبالل أن  مبضالط ، فمالال : مالالا لالم  كالن كيالٌل أو وزٌن فالالال 

 .(4) «[ال   قا  لىيط]تبعط حتّم تكيىط أو تانط إالّ أن تولّيط 

إذا اشالت    متالالاً فيالط كيالٌل أو وزٌن ، »حالاز  : وصحيحة منصور ان 

 .(5) «فال تبعط حتّم تمبضط ، إالّ أن تولّيط

لن ال جل  شالت   اليعالا  ، »وفي صحيحة لىّي ان جعف  لن أخيط : 

قال : إذا لم   اح لىيط فالال اال   ، وإن راالح فالال  ؟ صىح ايعط قبل أن  مبضطأ

 .(6) « بعط حتّم  مبضط
__________________ 

 .472:  1( الت ك ة 1)

 .246( في الصفحة 2)

 .241و  239:  3، والمسالك  392:  4( راجه جامه المماصد 3)

 .11من أاواب أحكا  العمود ، الحد    16، الباب  389:  12( الوسائل 4)

 ، نفإ الباب ، الحد   األّول. 387:  12( الوسائل 5)

 .9، نفإ الباب ، الحد    389:  12( الوسائل 6)

التبالالالالالالالالالار الكيالالالالالالالالالل 
والالالالالالالالالالالالوزن فالالالالالالالالالالالي 
قالالالالالالالالالبر المكيالالالالالالالالالل 

 والموزون
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 ؟لن رجلآ اشت ى طعاماً  الّم االالط قبالل أن  كيىالط»وروا ة أاي اصي  : 

قال : ال  عجبنالي أن  بياله كاليالً أو وزنالاً قبالل أن  كيىالط أو  انالط ، إالّ أن  ولّيالط 

 .(1) «كما اشت ا 

إلم  ي  ذلك مّما دّل لىم التبالار الكيالل والالوزن ال مالن حيال  اشالت اط 

ق اين التولية و ي  ا ، فتعيّن ألمال آ  خال  ، صّحة المعامىة اهما ، وإالّ لم  ف 

لىالم جالواز اياله  (2)ولاليإ إالّ لكالون ذلالك قبضالاً ؛ لإلجمالا  كمالا فالي المختىالف 

 اليعا  اعد قبضط.

ومنط  ظه  ما في المسالك ، حي  إنّط اعد ذك  صحيحة اان و الب قالال 

: والتحميق : أّن الخبال  الصالحيح دّل لىالم النهالي لالن اياله المكيالل والمالوزون 

ل التبار  اهما ، ال لىم أّن المالبر ال  تحمّالق االدونهما. وكالون السالصال فيالط قب

وقه لن البيه قبل المبر ال  نافي ذلالك ؛ ألّن االلتبالار اهمالا قالبٌر وز الادة ، 

وحينذ آ فىو قيل ااالكتفاء في نمل الضمان فيهما االنمل لمالالً االالع ف والخبال  

زن ، أمكالن إن لالم  كالن إحالالداث اآلخال  ، واتوقّالف البياله  انيالاً لىالم الكيالالل والالو

 ، انتهم. (3)قول 

 وقد ل ف  «لمبة ان خالد»والظا   أّن م اد  االخب  ، خب  
__________________ 

 .16، نفإ الباب ، الحد    390:  12( الوسائل 1)

 .280:  5( المختىف 2)

ر ، ولكالن ( العبارة وردت في المبح  الثامن مالن المباحال  المنعمالدة ذ الل البحال  لالن المالب3)

وقالاله السالالهو والخيالال  فالالي ضالالبط العبالالارة فالالي المسالالالك الجد الالدة حيالال  وقعالال  العبالالارة مالالن كىمالالة 

إلالم  «قبالل المالبر»، ومن كىمالة  244 243في الجاء الثال  :  «والتحميق إلم وقه لن البيه»

 .243 خ  العبارة في أّول الصفحة 
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 .(1)لد  ظهور  في التبار النمل 

 ّم إّن ظا    ي  واحدآ كفا ة الكيل والوزن في المبر مالن دون توقّالفآ 

لىالم النمالل. والظالا   أنّالالط ال االدّ ماله الكيالالل والالوزن مالن رفالاله  الد البالائه ، كمالالا 

؛ ولالال ا نبّالالط فالالي موضالالهآ مالالن التالال ك ة : االال ّن  (2)صالالّ ح االالط فالالي جالالامه المماصالالد 

 .(3)الكيل ش طٌ في المبر 

لم في المس لة مالا ل فال  : مالن أّن المالبر لالط معنالًم وكيف كان ، فاألو

واحالالدٌ  ختىالالف االالاختالف المالالوارد ، وأّن كالالون المالالبر  الالو الكيالالل أو الالالوزن 

خصوصاً في ااب الصدقة وال  ن وتشخي  ما في ال ّمالة مشالكٌل جالدّاً ؛ ألّن 

التعبّد الش لي لىم تمد   تسىيمط مخت أ االالبيه ، إالّ أن  كالون إجمالا ٌ لىالم 

والشالهيدان  (4)عنم المبر فالي البياله و يال   ، كمالا صالّ ح االط العالّمالة اتّحاد م
 في ااب ال  ن والهبة ، (7)و ي  م  (6)والمحمّق الثاني  (5)

__________________ 

 .249 248( في الصفحة 1)

 .390:  4( جامه المماصد 2)

 أ ضاً. 472، وراجه الصفحة  561 560:  1( الت ك ة 3)

ّل لىم أّن العالّمة ومن اعد  ادّلوا اإلجما  لىالم االتّحالاد ، لكالن لالم نعثال  ( ظا   العبارة  د4)

و  25:  2لىيط في كالمهم وال لىم من حكا  لنهم ، نعم ادّلوا أصل االتّحاد ، راجاله التال ك ة 

418. 

 .26:  6، والمسالك  384:  3( الدرو  5)

 .153:  9و ،  102:  5( جامه المماصد 6)

، وصالاحب الجالوا   فالي  318:  22و ،  232:  20بح انالي فالي الحالدائق ( مثل المحالدّث ال7)

، واسالتظه  اتّفالاق األصالحاب  401، والسيّد المجا د فالي المنا الل :  177 176:  28الجوا   

 لىيط.

الاالالالالالالدّ مالالالالالاله الكيالالالالالالل 
والالالالالالالالالالالوزن مالالالالالالالالالالن 

 فه  د البائهر
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واسالتظه   الحالاكي  (1)وحكي فيها االتّفالاق لىالم االتّحالاد لالن ظالا   المسالالك 
ظا   المبسوط في ااب الهبة : أّن المبر  الي التخىيالة فيمالا ال  (3) وأ ضاً.  (2)

لكن صالّ ح فالي االاب الال  ن : اال ّن كالّل  .(4) نتمل ، والنمل والتحو ل في  ي   

مالالا كالالان قبضالالاً فالالي البيالالو  كالالان قبضالالاً فالالي الالال  ن والهبالالات والصالالدقات ، ال 

 .(5) ختىف ذلك 

لو قىنا اكفا تط في البياله ولن الماضي : أنّط ال  كفي في ال  ن التخىية و

؛ ألّن البيه  وجب استحماق المبياله فيكفالي التمكالين منالط ، و نالا ال اسالتحماق ، 

وممتضالالالم  الالال ا الوجالالالط لحالالالوق الهبالالالة  .(6)االالل المالالالبر سالالالبٌب فالالالي االسالالالتحماق 

 والصدقة اال  ن.

 سال  قد و  ا الوجط حكا  في  بة الت ك ة لن اعر الشالافعيّة ، فمالال 

ل : التخىيالة ، وفيمالا  : المبر  نا كالالمبر فالي البياله ، ففيمالا ال  نمالل وال  حالو 

ل : النمالالل والتحو الالل ، وفيمالالا  كالالال أو  الالوزن : الكيالالل والالالوزن.  الالّم   نمالل و حالالو 

حكم لن اعر الشافعيّة لد  كفا ة التخىية في المنمول لو قىنا اط فالي البياله ، 

فالالتب   مستنداً إلالم أّن المالبر فالي البياله مسالتحقأ وفالي الهبالة  يال  مسالتحّق ،

 تحمّمط ولم  كتف االوضه اين  د  ؛ ول ا لو أتىف المتّهب المو وب
__________________ 

 ، حي  نسب الخالف إلم اعر الشافعيّة. 26:  6( المسالك 1)

 ( لم نعث  لىيط.2)

 .«لن»ز ادة :  «ش»( في 3)

 .306:  3( المبسوط 4)

 .203:  2( المبسوط 5)

 .182:  2 ( ا ة الم اد)حاشية اإلرشاد الميبو  ضمن ( حكا  الشهيد الثاني في 6)

التبالالالالالالالار المالالالالالالالبر 
فالالالالالالالالالالالالالالي الهبالالالالالالالالالالالالالالة 

 وال  ن
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ءآ ؛ التّحالالاد لالم  صال  قااضالاً ، اخالالف المشالت  .  الم ضالعّفط : ا نّالط لاليإ اشالي

 ، انتهم. (1)المبر في الموضعين والتبار الع ف فيهما 

وظا   لد  اكتفائط  نا االوضه اين  د ط مخالٌف لىف   المتمالدّ  لنالط ، 

التخىية في رفاله الضالمان وإن لالم  كالن قبضالاً ، كمالا أشال نا  إالّ أن  ىتا  اكفا ة

 .(2)إليط سااماً 

 : (3) فروع

قال في الت ك ة : لالو االا  داراً أو سالفينةً مشالحونةً ا متعالة البالائه  اأّول :

. وقالالال احيال  جعالل لالط تحو ىهالا مالالن مكالانآ إلالم مكالانآ كالان قبضالاً  ومّكنالط منهالا

أ ضاً : إذا كان المبياله فالي موضالهآ ال  خالتّ  االبالائه كفالم فالي المنمالول النمالل 

من حيّاآ إلالم حيّالا ، وإن كالان فالي موضالهآ  خالتّ  االط فالنمالل مالن زاو الةآ إلالم 

أُخالالال ى اغيالالال  إذن البالالالائه ال  كفالالالي لجالالالواز التصالالالّ ف ، و كفالالالي لدخولالالالط فالالالي 

معالة المنمالول إليهالا ضمانط. وإن نمالل اإذنالط حصالل المالبر ، وك نّالط اسالتعار الب
(4). 

 فال  خىو قال في المسالك : لو كان المبيه مكيالً أو موزوناً  الثا ي :
__________________ 

 .418:  2( الت ك ة 1)

 .246( راجه الصفحة 2)

لالم  عنالون إالّ فال لين ، ولال ا ادّلالط مصالّحح  ، ولكالن «ق»في  س  قد ( ك ا اخّيط الش  ف 3)

 .«ف لان»ب  «ش»

 .472:  1( الت ك ة 4)

لالالالالالالالو االالالالالالالا  داراً أو 
سالالالالالالفينة مشالالالالالالالحونة 

 ا متعة البائه

لالالالالالالو كيالالالالالالل أو وزن 
قبالالالالالل البيالالالالالاله فهالالالالالالل 
 جالالالالالالالالب التبالالالالالالالالار  
 انيالالالالالالالالالالالاً لتحمّالالالالالالالالالالالق 

 المبر؟
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إّمالالا أن  كالالون قالالد كيالالل قبالالل البيالاله أو وزن ، أو ال ، االال ن أخبالال  البالالائه اكيىالالط أو 

االدّ فالال  (1)وزنط أو االط قدراً معيّناً من صب ةآ مشتمىةآ لىيط. فالإن كالان اآلخال  

فالي تحمّالق قبضالط مالالن كيىالط أو وزنالط ؛ لىالالنّ  المتمالدّ . وإن كالان األّول ، ففالالي 

افتمار  إلم االلتبار  انياً ألجل المبر أو االكتفالاء اااللتبالار األّول وجهالان : 

 السالال لىيطمن إطالق توقّف الحكم لىم الكيل والالوزن وقالد حصالال ، وقولالط 

 لىالالم التبالالار أز الالد مالالن التبالالار ال  الالدلّ  (2) «حتاّلالم تكيىالالط أو تانالالط»فالالي الالالنّ  

الشامل لما وقه قبل البيه. ومن أّن الظالا   أّن ذلالك ألجالل  [(3)والوزن ]الكيل 

المبر ال لتحمّق ش ط صّحة البيه ، فال االدّ لالط مالن التبالارآ جد الدآ اعالد العمالد ، 

وجمالالة. و الو األقالوى ، و الدّل لىيالط قولالط  (5)والشهيد  (4)واط صّ ح العالّمة 

، فإّن الكيل السااق شال طٌ لصالّحة البياله ، فالال  (6) «إالّ أن تولّيط»:  السال لىيط

ادّ منط في التولية و ي  ا ، فدّل لىم أّن ذلك ألجل المبر ، ال لصالّحة البياله 
 .هللارحمط، انتهم المهّم من كالمط  (7)

اء المكيالالل والمالالوزون اعالالد أقالالول :  بعالالد التالالاا  المالالائىين اهالال ا المالالول ابمالال

 الكيل والوزن والعمد لىيط واألخ  والتصّ ف في اعضط في ضمان البائه
__________________ 

 .«األخي »( ك ا ، وفي المصدر : 1)

 .249( الوارد في صحيحة معاو ة ان و ب المتمدّمة في الصفحة 2)

 .«ق»( لم   د في 3)

 .85:  2( الموالد 4)

 .213:  3( الدرو  5)

 .249( الوارد في صحيحة معاو ة المتمدّمة في الصفحة 6)

 .241:  3( المسالك 7)

مالالالالالا أفالالالالالاد  الشالالالالالهيد 
الثالالالالالالالالالالالالالاني فالالالالالالالالالالالالالي 

 المس لة

المناقشالالالالالة فالالالالالي مالالالالالا 
أفالالالالالالالالالالاد  الشالالالالالالالالالالهيد 

 الثاني
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؛ وكال ا لالو كالالط وقبضالط  الّم لمالد  (1)حتّم  كيىط  انياً أو  انط وإن لم   د ايعالط 

 لىيط.

مالن حاصالل  (2)فيمالا حكالي  هللارحمالطوقد تفّين ل لك المحمّالق األردايىالي 

  نّال ما دّل لىم التبار الكيل والوزن في البيه الثالاني لىالم مالا كالمط ، حي

إذا لم  عىم كيىط أو وزنط ، ال وقه البيه األّول من دون كيل ، كمالا إذا اشالت ى 

أصالالولاً مالالن صالالب ةآ مشالالتمىةآ لىيهالالا أو اشالالت ى اإخبالالار البالالائه. أّمالالا إذا كالالالط 

ّ ف فيالط االاليحن احضور المشت    ّم االط إ ّا  ف خ   وحمىط إلم ايتالط وتصال

والعجن والخبا ، فال شّك في كونط قبضاً مسمياً لىضمان مجالّوزاً لىبياله ، وال 

: إّن     ىا  تكىّف البالائه اكيىالط مالّ ةً أُخال ى لإلقبالاض إلالم أن قالال مالا حاصالىط

لىمبر مه تحمّمط أّوالً لند الش اء كمالا نمىالط  (3)كون وجوب الكيل مّ ةً أُخ ى 

وقالّوا  لاليإ  (قالدّ  هللا أسال ار م)والشالهيد وجمالالة في المسالك لن العالّمالة 

 ، انتهم. (4)اموّ  

وقال في جامه المماصالد لنالد شال ح قالول المصالنّف : إّن التسالىيم االكيالل 

 الكيل (6)الم اد  (5): إّن    والوزن فيما  كال أو  وزن لىم رأ آ 
__________________ 

 .« انياً »ز ادة :  «ش»( في 1)

 .701:  4لعامىي في مفتاح الك امة ( حكا  السيّد ا2)

،  «وجالوب المالبر مالّ ةً لىمالبر»:  «وجالوب الكيالل مالّ ةً أُخال ى لىمالبر ..»ادل  «ق»( في 3)

 والظا   أنّط من سهو المىم.

 .509 508:  8( مجمه الفائدة 4)

 .«إنّ »:  «ش»( لم   د في 5)

 .«اط»ز ادة :  «ش»( في 6)

كىمالالالالالالالالات الفمهالالالالالالالالاء 
 في المس لة
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، فىالو وقاله الكيالل  (1)دّ مالن رفاله البالائه  الد  ال    تحمّق اط التبار البيه ، وال ا

 د  ، فالال تسالىيم وال قالبر ، ولالو أخبال   البالائه االكيالل أو الالوزن  (2)ولم   فه 

 الّم  .(3)فصدّقط وأخ   لىم ذلالك حصالل المالبر ، كمالا نالّ  لىيالط فالي التال ك ة 

قال : ولو أخال  المبياله جاافالاً أو أخال  مالا اشالت ا  كاليالً وزنالاً أو االالعكإ ، فالإن 

والال    نبغالي  .(4)ن حصول الحّق فيط صّح ، وإالّ فال ، ذكال   فالي التال ك ة تيمّ 

أن  مالال : إّن  ال ا األخال  اإليالاء البالالائه موجالٌب النتمالال ضالمان المالدفو  إلالالم 

الالثمن ، ال التسالىّط لىالم  (5)المشت   وانتفاء سىينة البائه لو أراد حبسط لدفه 

زنالط لىالم التحال  م أو الك ا الة ايعط ؛ ألّن ايه ما  كال أو  وزن قبل كيىط أو و

، ولو كيل قبل ذلك فحض  كيىَط أو وزنَط ،  ّم اشت ا  وأخ   ا لك فهو كما لالو 

 ، انتهم. (6)أخب   االكيل أو الوزن ، ال  و أولم 

 ّم الظالا   أّن مال اد المسالالك مّمالا نسالبط إلالم العالّمالة والشالهيد وجمالالةآ 

فالي الموالالد تف  عالاً لىالم  من وجوب تجد د االلتبالار ألجالل المالبر مالا ذكال  

 فال ادّ لكّل ايهآ مالن كياللآ جد الدآ »  ا المول : 
أنّط لو اشت ى مكا ىةً واا  مكا ىةً

 قال جامه المماصد في ش حط : إنّط لو .(7) «ليتّم المبر
__________________ 

 .«لنط»ز ادة :  «ش»( في 1)

 .«البائه»ز ادة :  «ش»( في 2)

 .561:  1( الت ك ة 3)

 .564:  1الت ك ة  (4)

 .«ليمبر»:  «لدفه»والمصدر ادل  «ش»( في 5)

 .390:  4( جامه المماصد 6)

 .85:  2( الموالد 7)
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 واالا  كال لك ال االدّ لكالّل ايالهآ مالن  ال  ن مالن كياللآ 
اشت ى مالا ال  ُبالا  إالّ مكا ىالةً

جد د ؛ ألّن كّل ايهآ ال ادّ لط من قالبر. قالال اعالد ذلالك : ولالو أنّالط حضال  الكيالل 

عىّق االبيه األّول فاكتفم االط أو أخبال   البالائه فصالدّقط كفالم نمىالط وقالا  ذلالك المت

 .(1)مما  كيىط 

وفي الالدرو  اعالد تمو الة كفا الة التخىيالة فالي رفاله الضالمان ال فالي زوال 

تحالال  م البيالاله أو ك ا تالالط قبالالل المالالبر قالالال : نعالالم لالالو خىّالالم اينالالط واالالين المكيالالل 

  كفالالي االلتبالالار األّول لالالن فالالامتنه حتاّلالم  كتالالالط لالالم  نتمالالل إليالالط الضالالمان ، وال

 ، انتهم. (2)التبار المبر 

  ا ما  مكن االستشالهاد االط مالن كالال  العالّمالة والشالهيد والمحمّالق الثالاني 

الختيار م وجوب تجد د الكيل والالوزن ألجالل المالبر وإن كيالل أو وزن قبالل 

 ذلك.

ط لالاليإ فالالي كالمهالالم وال  يالال  م مالالا  الالدّل لىالالم أّن لكالالن اإلنصالالاف : أنّالال

ء الشخصي المعىالو  كيىالط أو وزنالط قبالل العمالد إذا لمالد لىيالط وجالب كيىالط الشي

فالال  بعالد أن  كالالون  .(3)مالّ ةً أُخال ى لتحمّالق المالبر ، كمالا  ظهالال  مالن المسالالك 

 (5)في   ا المول ، وكال  العالّمة  (4)ومن تبعط  س  قد كال  الشيخ 
__________________ 

 .393:  4( جامه المماصد 1)

 .213:  3( الدرو  2)

 .254( راجه كال  المسالك في الصفحة 3)

( لم  تمالدّ  لالن الشاليخ ومالن تبعالط كالالٌ  فالي المسال لة ، نعالم تمالدّ  كالمهالم فالي المالبر ، راجاله 4)

 وما اعد ا. 242الصفحة 

 ( المتمدّ  في الصفحة المتمدّمة.5)

لالالالالالالالالالالالد  ظهالالالالالالالالالالالور 
كىمالالالالالالالالات الفمهالالالالالالالالاء 
فالالالالالالالالالالالي وجالالالالالالالالالالالوب 
االلتبالالالالالالالالالار مالالالالالالالالالّ ةً 

 اُخ ى
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 [(2)مالن ]مختّصاً اما إذا لمالد لىالم كياللآ معىالو آ  (1)ومن ذك  ف و    ا المول 

كىّيآ أو من ُصب ةآ معيّنة أو لىم جائّيآ محسو آ لىم أنّط ك ا وكال ا ، فيكالون 

: أنّالط اشالت ى اعنالوان  (3) «اشت ى مكا ىالة»م اد الشيخ والجمالة من قولهم : 

ية الكيل والوزن ، في مماال مالا إذا اشالت ى مالا لىالم كيىالط سالااماً مالن دون تسالم

 الكيل المعيّن في العمد ، لكونط لغواً.

والظالا   أّن  ال ا  الو الالال    مكالن أن  عتبال  فالي المالالبر فالي  يال  البيالاله 

أ ضاً من ال  ن والهبالة ، فىالو ر الن إنالاًء معيّنالاً مالن صالف آ مجهالول الالوزن أو 

معىو  الوزن أو و بط خصوصالاً لىالم المالول اجالواز  بالة المجهالول فالظالا   

ط  عتبال  فالي قبضالط وزنالط ، ماله لالد  تعىّالق  ال ضآ فالي أنّط ال  مول أحالدٌ : ا نّال

 الهبة اوزنط أصالً.

نعم ، لو ر ن أو و الب ممالداراً معيّنالاً مالن الكيالل أو الالوزن أمكالن المالول 

 : ال قبر. ااشت اط التبار  في قبضط ، وأّن قبضط جاافاً ك

و الو العنالوان المال كور  «اشالت ى مكا ىالة»فظه  أّن قولط فالي الموالالد : 

ط له ا المول ، كما ل ف  لند نمل األقوال  ال اد االط مالا ذك نالا ، ال في المبسو

 ما ل ف  من جامه المماصد.

 [(4)و شهد لالط أ ضالاً ] .«واا  مكا ىة»و ص ّد  تك ار المكا ىة في قولط : 

 قول العالّمة في  ي  موضهآ من الت ك ة : لو قبر جاافاً ما
__________________ 

 .393:  4امه المماصد ( كالمحمّق الثاني في ج1)

 .«ق»( شُيب لىيط في 2)

 وما اعد ا. 242( راجه الصفحة 3)

 .«ق»( لم   د في 4)
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و شهد لط أ ضاً قولط في موضالهآ  خال  : لالو أخال  مالا اشالت ى  .(1)اشت ا  مكا ىة 

 .(2)إلخ  .. كيالً وزناً واالعكإ ، فإن تيمّن حصول الحّق فيط

بسوط ، فإنّط اعد ما صالّ ح ااتّحالاد وأظه  من ذلك فيما ذك نا ما في الم

معنم المبر في البيه وال  ن و ي  ما ذك  : أنّط لو ر الن صالب ةً لىالم أنّالط 

 .(5)مالن مكانالط  (4)، ولالو ر نهالا جاافالاً فمبضالط انمىالط  (3)كيل ك ا فمبضط اكيىالط 

 ، فافهم. (6)مه أنّط اختار لد  جواز ايه الصب ة جاافاً 

 كفالالالي االلتبالالالار األّول لالالالن التبالالالار وال »وأّمالالالا قولالالالط فالالالي الالالالدرو  : 

نعم ، لو خىّم اينط واينالط »فال  بعد أن  كون تتّمةً لما قبىط من قولط :  «المبر

ومورد  اياله كياللآ معاليّنآ كىالّي ، فالال  الدّل لىالم وجالوب  (7) «فامتنه حتّم  كتالط

 تجد د التبار ما التب  قبل العمد.

  ب أّوالً : من أنّ في صحيحة اان و (8) م إّن ما ذك   في المسالك 
__________________ 

ولالم نعثال   «.. ف و  : األّول لو قبر جاافاً ما اشت ا  مكا ىة»، وفيط :  472:  1( الت ك ة 1)

 469:  1لىم العبارة اعينها في  ي    ا الموضه ، نعم  وجد مالا  الدّل لىيهالا ، راجاله التال ك ة 

وما اعالد ا فالي  560و ة المبر وأحكامط ، في ايان ما يّ 473 472و في أقسا  ايه الصب ة ، 

 أحكا  المبر في الس ىَم.

 .256، وتمدّ  في الصفحة  564:  1( الت ك ة 2)

 .«أن  كيىط»:  «ش»( في 3)

 .«أن  نمىط»:  «ش»( في 4)

 .203:  2( المبسوط 5)

 .152:  2( المبسوط 6)

م في الصفحة 7) م والمتم   .257( تمدّ  المول المتّمِّ

 .254ه ما ذك   المسالك في الصفحة ( راج8)
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 صالدق ماله الكيالل السالااق ،  الّم اسالتظهار   انيالاً  «ال تبعط حتاّلم تكيىالط»قولط : 

: أّن الم اد  ي  الكيل المشالت ط فالي صالّحة العمالد    ام  نة استثناء ايه التولية

 ؛ إذ المال اد مالن الكيالل والالوزن فالي تىالك الصالحيحة و ي  الا ، لم  عىم لط وجطٌ 

 و الكيالل المتوّسالط االين البياله األّول والثالاني ، و ال ا  يال  قاااللآ إلرادة الكيالل 

المصالالّحح لىبيالاله األّول ، فالالال وجالالط لمالالا ذكالال   أّوالً أصالالالً ، وال وجالالط إلرادة 

إرادتالط ؛  المصّحح لىبيه الثالاني حتاّلم  كالون اسالتثناء التوليالة ق  نالةً لىالم لالد 

الشت ا  التولية مه  ي  ا في توقّف صالّحتهما لىالم االلتبالار ، ألّن السالصال 

ء قبل قبضط.  ّم الجواب االف ق اين المكيل والموزون ال  مكالن لن ايه الشي

إلالالم السالالصال والجالالواب لالالن شالال ائط البيالاله الثالالاني ، االالل الكالالال   (1)إرجالهمالالا 

 يه قبل المبر لىبيه ولدمها.سصاالً وجواااً ن أ في إرادة قااىيّة المب

فاألولم أّن استثناء التولية ناظٌ  إلم الف ق اين البياله مكا ىالةً اال ن  بيعالط 

ما اشالت ا  لىالم أنّالط كيالٌل معاليّن ، فيشالت ط قبضالط االكيالل والالوزن  الّم إقباضالط 

واالالين أن  ولّيالالط البيالاله األّول مالالن  يالال  تعالالّ ضآ فالالي العمالالد لكيىالالط ووزنالالط ، فالالال 

 نهما ، ال  كفي قبر المشت   الثاني لن األّول. عتب  توّسط قبرآ اي

ء أّوالً قبالل واالجمىة ، فىيإ في الصالحيحة تعالّ ٌض لصالورة كيالل الشالي

البيالاله  الالّم العمالالد لىيالالط والتصالالّ ف فيالالط االنمالالل والتحو الالل ، وأّن ايعالالط  انيالالاً اعالالد 

التصّ ف  ل  حتاج إلم كيلآ جد د لمبر البيه األّول ، ال الشالت اط معىوميّالة 

االالل لالاليإ فالالي كالالال  المتعّ ضالالين لبيالاله مالالا لالالم  ؟ه فالالي البيالاله الثالالاني ، أ  الالمبيالال

  مبر تعّ ٌض له   الصورة.
__________________ 

 .«إرجالها»:  «ش»و  «ف»، وفي  «ن»ومصّححة  «ق»( ك ا في ظا   1)

اسالالالالالالالالالالالتثناء ايالالالالالالالالالالاله 
التوليالالالالالالالالالالة لالالالالالالالالالاليإ 
ق  نالالالالالالالالالالالة لىالالالالالالالالالالالم 
وجالالالالالوب االلتبالالالالالار 

 مّ ةً اُخ ى
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 القول في وجول القبض

 مسألة

مّط اآلخال  االالبيه ؛ القتضالاء  جب لىم كّلآ من المتبا عين تسىيم ما اسالتح

 العمد ل لك.

فالالإن قالالال كالاللأ منهمالالا : ال أدفالاله حتاّلالم أقالالبر ، فالالاألقوى إجبار مالالا معالالاً ، 

 (4)واإل ضالاح  (3)وكتالب العالّمالة  (2)والشال ائه  (1)وفاقاً لىمحكالّي لالن السال ائ  

 ، ولن ظا   (8)و ي  ا  (7)والمسالك  (6)وجامه المماصد  (5)والدرو  
__________________ 

 .«واألّول أقوى»، وفيط اعد احتمال الم لة :  306:  2( الس ائ  1)

 .29:  2( الش ائه 2)

:  1، والتح  الالالال   564،  473:  1، والتالالالال ك ة  291:  5، والمختىالالالالف  87:  2( الموالالالالالد 3)

175. 

ء االط حيال  لالم  عىّالق لىالم كالال  الموالالد ، ( لم نعث  لىم التص  ح اط ، نعم  ظهال  االرتضالا4)

 .509:  1راجه اإل ضاح 

 .210:  3( الدرو  5)

 .403:  4( جامه المماصد 6)

 .238:  3( المسالك 7)

، وراجالاله تفصالاليل ذلالالك فالالي مفتالالاح  504:  8، ومجمالاله الفائالالدة  522:  3( مثالالل ال وضالالة 8)

 .719:  4الك امة 

وجالالالالالالالالوب تسالالالالالالالالالىيم 
 العوضين

قالالالالالالالالال كالالالالالالالاللأ لالالالالالالالالو 
منهمالالالالالالا : ال أدفالالالالالالاله 

 حتّم أقبر
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تال ك ة : مالن أّن كالالّ منهمالا قالد وجالب لالط ؛ لما في ال (1)التنميح : اإلجما  لىيط 

 .(2)حقأ لىم صاحبط 

ولالالن الخالالالف : أنّالالط  جبالال  البالالائه أّوالً لىالالم تسالالىيم المبيالاله ،  الالّم  جبالال  

المشت   لىم تسىيم الثمن ، سواء كان الالثمن لينالاً أو فالي ال ّمالة ؛ ألّن الالثمن 

 .(3)من إنّما  ستحّق لىم المبيه ، فيجب أّوالً تسىيم المبيه ليستحّق الث

ولعالالّل وجهالالط دلالالوى انصالال اف إطالالالق العمالالد إلالالم ذلالالك ؛ ولالال ا اسالالتمّ  

الع ف لىم تسمية الثمن لوضاً وقيمةً ، ول ا  مبّحون ميالبة الثمن قبالل دفاله 

المبيالاله ، كمالالا  مبّحالالون ميالبالالة األُجالال ة قبالالل العمالالل أو دفالاله العالالين المسالالت ج ة. 

 واألقوى ما لىيط األكث .

إّن ظالالا   جمالالالةآ أّن محالالّل الخالالالف فالالي  الال   المسالال لة االالين الخاّصالالة   الالمّ 

والعاّمالة : مالا لالالو كالان كالاللأ منهمالا االاذالً وتشالالاّحا فالي البالالدأة االتسالىيم ، ال مالالا إذا 

 امتنه أحد ما لن الب ل.

قالالال فالالي المبسالالوط اعالالد اختيالالار  أّوالً إجبار مالالا معالالاً لىالالم التمالالاار  الالّم 

بالار أولالم قالال :  ال ا إذا كالان كاللأ منهمالا االاذالً. الحكم ا ّن تمد م البائه في اإلج

وأّمالالا إذا كالالان أحالالد ما  يالال  االالاذل أصالالالً ، وقالالال : ال أُسالالىّم مالالا لىالالي  ، أجبالال   

 الحاكم لىم الب ل ، فإذا حصل الب ل حصل الخالف
__________________ 

 .65 64:  2، وراجه التنميح ال ائه  719:  4( حكا  السيّد العامىي في مفتاح الك امة 1)

 .473:  1( الت ك ة 2)

 من كتاب البيو . 239، المس لة  151:  3( الخالف 3)

محالالالالالالالالّل الخالالالالالالالالالف 
 في المس لة
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فالالي أ ّهمالالا  الالدفه.  الال ا إذا كالالان موسالال اً قالالادراً لىالالم إحضالالار الالالثمن ، فالالإن كالالان 

 ، انتهم. (1)معس اً كان لىبائه الفسخ وال جو  إلم لين مالط كالمفىّإ 

ي البدأة االتسىيم خالٌف فالي أّن قال في الت ك ة : توّ م قوٌ  أّن الخالف ف

إن قىنالا اوجالوب البالدأة لىبالائه فىاليإ لالط حالبإ  ؟البائه  ل لط حالّق الحالبإ أ  ال

المبيه إلم استيفاء الالثمن ، وإالّ فىالط ذلالك. ونالاز  أكثال  الشالافعيّة فيالط وقالالوا : 

  ا الخالف مخت أ امالا إذا كالان ناالهمالا فالي مجالّ د البالدأة وكالان كاللأ منهمالا 

ىيط وال  خاف فوت ما لند صاحبط ، ف ّما إذا لالم  بال ل البالائه المبياله  ب ل ما ل

وأراد حبسالالط خوفالالاً مالالن تعالال ّر تحصالاليل الالالثمن ، فىالالط ذلالالك االالال خالالالف ، وكالال ا 

 ، انتهم. (2)لىمشت   حبإ الثمن خوفاً من تع ّر تحصيل المبيه 

وقد صالّ ح أ ضالاً اعالد  الخالالف فالي جالواز الحالبإ المتنالا  اآلخال  مالن 

 .(3)  خ  التسىيم اعرٌ 

ولعّل الوجط فيط : أّن لمد البيه مبنيأ لىم التماار وكالون المعامىالة  الداً 

،  (4)ايد ، فمد التا  كلأ منهما اتسىيم العالين ممارنالاً لتسالىيم صالاحبط ، ال ادونالط 

فمد  ب  اإطالق العمد لكّلآ منهمالا حالّق االمتنالا  ماله امتنالا  صالاحبط. فالال  ال د 

 منهما ليإ مش وطاً أّن وجوب التسىيم لىم كّلآ 
__________________ 

 .148:  2( المبسوط 1)

 .564:  1( الت ك ة 2)

 .720:  4( صّ ح اط في مفتاح الك امة 3)

 .«والتا  لىم صاحبط أن ال  سىّمط مه االمتنا »:  «ال ادونط»ادل  «ش»( في 4)
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عصالية اتحمّمط من اآلخ  ، فال  سمط التكىيف ا داء مالال الغيال  لالن أحالد ما ام

 اآلخ  ، وأّن ظىم أحد ما ال  سّوا ظىَم اآلخ .

مالصّجالً ]  ا كىّط مه لد  الت جيل في أحد العوضالين ، فىالو كالان أحالد ما 
 لم  جا حبإ اآلخ . [(1)

لالم  كالن لالط  (2)قال في الت ك ة : ولو لم  تّفالق تسالىيمط حتاّلم حالّل المصّجالل 

 .(3)الحبإ أ ضاً 

وجهط : أّن  يال  المصّجالل قالد التالا  اتسالىيمط مالن دون تعىيالقآ لىالم ولعّل 

تسىيم المصّجل أصالً. و  ا مّما  ص ّالد أّن حالّق الحالبإ لاليإ لمجالّ د  بالوت حالّقآ 

 لىحااإ لىم اآلخ  ، فيكون الحبإ اإزاء الحبإ.

خال  ولالد   ّم ممتضم ما ذك نا مالن لالد  وجالوب التسالىيم ماله امتنالا  اآل

: أنّالط لالو قبضالط الممتناله االالدون    اسالتحماق الممتناله لمالبر مالا فالي  الد صالاحبط

 رضا صاحبط لم  صّح المبر.

فصّحة المبر ا حد أم  ن : إّما إقباض ما في  د  لصاحبط ، فىط حينذال آ 

قبر ما في  د صاحبط ولو اغي  إذنط. وإّما إذن صاحبط سالواء أقالبر مالا فالي 

، وصالّ ح فيهمالا :  (5)والتال ك ة  (4)فالي المبسالوط   د  أ  ال ، كمالا صالّ ح اال لك

 ا ّن لط ميالبة الماار ا دّ ما قبر اغي  إذنط ؛ ألّن لط
__________________ 

 .«ق»( لم   د في 1)

 .«حّل األجل»والمصدر :  «ش»( في 2)

 .473:  1( الت ك ة 3)

 .120:  2( راجه المبسوط 4)

 .562و  472:  1( راجه الت ك ة 5)

لالالالالالالالو كالالالالالالالان أحالالالالالالالد 
العوضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالين 

 مصّجالً 

 لالالالالالالالالالالالالالالو قالالالالالالالالالالالالالالبر
الممتنالالالالالالالاله االالالالالالالالالدون 

 رضا صاحبط
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 الحبإ والتو ّق إلم أن  ستوفي العوض.حّق 

وفي موضهآ من الت ك ة : أنّط ال  نف  تصّ فط فيط 
وم اد  التصالّ ف  .(1)

 المتوقّف لىم المبر ، كالبيه أو ميىق االستبدال.

 ّم إذا ااتدأ أحد ما االتسالىيم إّمالا لوجواالط لىيالط كالبالائه لىالم قالول الشاليخ 
بّ لط ا لك اجب  اآلخ  لىم التسىيم ، وال  حج  لىيالط فالي مالا لنالد  ، أو لت (2)

 من العوض وال في مالآ  خ  ؛ لعد  الدليل.
__________________ 

 .472:  1( الت ك ة 1)

 .262( تمدّ  قول الشيخ في الصفحة 2)

إذا ااتالالالالالالدأ أحالالالالالالد ما 
 االتسىيم
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 مسألة

لالالط ميىمالالاً ومالالن  ي  الالا فالالي  جالالب لىالالم البالالائه تف  الالغ المبيالاله مالالن أموا

و الال ا الوجالوب لالاليإ شالال طيّاً االنسالبة إلالالم التسالىيم وإن أو مالالط اعالالر  الجمىالة.

 .(1)العبالالارات ، ففالالي  يالال  واحالالدآ مالالن الكتالالب : أنّالالط  جالالب تسالالىيم المبيالاله مفّ  الالاً 

والم اد إرجا  الحكم إلم الميد ، وإالّ فالتسىيم  حصل ادونالط ، وقالد تمالدّ  لالن 

 .(2)الت ك ة 

وكيف كان ، فيدّل لىالم وجالوب التف  الغ مالا دّل لىالم وجالوب التسالىيم ، 

فإّن إطالق العمد كما  متضي أصل التسىيم ك لك  متضي التسالىيم مفّ  الاً ، االل 

كالعد  االنسبة إلالم  ال ض المتعاقالد ن وإن ت تاّلب  (3)التسىيم من دون التف  غ 

 حو .لىيط أحكاٌ  تعبّد ةٌ ، كالدخول في ضمان المشت   ون
__________________ 

،  382:  1، واإلرشالاد  85:  2، والموالالد  124، والمختصال  :  30:  2( كما في الش ائه 1)

 .706:  4، وراجه تفصيل ذلك في مفتاح الك امة  213:  3والدرو  

 .253( تمدّ  في الصفحة 2)

 .«فإّن التسىيم ادونط»:  «ش»( العبارة في 3)

وجالالالالالالالالوب تف  الالالالالالالالغ 
المبيالالالالاله مّمالالالالالا فيالالالالالط 

 من االموال

 لىيطاالستدالل 
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فىو كان فالي الالدار متالا ٌ وجالب نمىالط فالوراً ، فالإن تعال ّر ففالي أّول أزمنالة 

اإلمكان. ولو ت اخي زمان اإلمكان وكان المشت   جا الً كالان لالط الخيالار لالو 

تضال ر افالالوات اعالالر منالالافه الالدار لىيالالط. وفالالي  بالالوت األُجال ة لالالو كالالان لبمائالالط 

طٌ. ولو كان ت خي  التف  غ اتمصي   فينبغالي الجالا  أُج ةٌ إلم زمان الف اا وج

 ااألُج ة ، كما جاموا اها مه امتنالط من أصل التسىيم.

ولو كان في األرض زر ٌ قد أُحصد وجب إزالتط ؛ لمالا ذك نالا. وإن لالم 

 ُحصالالد وجالالب الصالالب  إلالالم اىالالوا أوانالالط ؛ لىالالاو  تضالالّ ر البالالائه االالالمىه ، وأّمالالا 

 ض ر المشت   فينجب  االخيار مه الجهل ، كما لو وجد ا مست ج ة.

ومن ذلك  ُعىم لالد  األُجال ة ؛ ألنّالط اشالت ى أرضالاً تباليّن أنّهالا مشالغولةٌ ، 

فالال  ثبال  أكثالال  مالن الخيالار. و حتمالالل  بالوت األُجال ة ؛ ألنّالالط اشالت ى أرضالالاً ال 

مسالالتحّقآ قالالد مىالالك الالالار   يالال   (1) سالالتحّق لىيهالالا االشالالتغال االالالار  ، والبالالائه 

لىبماء ، فيتخيّ  اين إامائط ااألُج ة واين قىعط ؛ لتمد م ض ر المىه لىم ض ر 

فوات منفعة األرض االاألُج ة. و حتمالل تخييال  المشالت   االين إامائالط االاألُج ة 

 وقىعط ااألرش. و حتمل مالحظة األكث  ض راً.

ءآ  دمط االإذن المشالت   ، ولىيالط شي ولو احتاج تف  غ األرض إلم  د 

طالالّم مالالا  يالالّم ا ضالالا المالالالك وإصالالالح مالالا اسالالتهد  أو األرش ، لىالالم اخالالتالف 

المالوارد ، فالإّن مثالل قىاله البالاب أو قىالاله سالاجةآ منالط إصالالحط إلادتالط ، اخالالالف 

 الالد  حالالائطآ ، فالالإّن الظالالا   لحوقالالط االالالميمي فالالي وجالالوب األرش لالالط. والمالال اد 

 العيب. ااألرش نفإ قيمة الهد  ال أرش
__________________ 

 .«المالك»:  «البائه»ادل  «ش»( في 1)

لالالالالالو مضالالالالال  مالالالالالالدّة 
ن ولالالالالالالالالالالالالم  الالالالالالالالالالالالتمكّ 

البالالالالالالالالالالالالالائه مالالالالالالالالالالالالالن 
التف  الالالالالالالالالغ أو لالالالالالالالالالم 

  فّ ا

لالالالالالالالالو كالالالالالالالالان فالالالالالالالالي 
 األرض زر ٌ

 لىبائه

لالالالالو احتالالالالاج تف  الالالالغ 
األرض إلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم 

 ءآ  د  شي
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واالجمىة ، فممتضم العال ف إلحالاق اعالر مالا اسالتهد  االالمثىي واعضالط 

 االميمي ، ولو الحق ميىماً االميمي كان لط وجطٌ.

و ظهال  مالالنهم فيمالالا لالالو  الالد  أحالد الشالال  كين الجالالدار المشالالت   اغيالال  إذن 

 صاحبط أقوال  ال ة :

 .(2)ولن المبسوط  (1)ميىماً كما في الش ائه  اإللادة

 .(4)والمحمّق والشهيد الثانيين  (3)واألرش ك لك كما لن العالّمة 

والتفصاليل االين مالا كالان مثىيّالا كحالائط البسالاتين والمالاار  وإالّ فالالاألرش 

 .(5)كما لن الدرو  

والظا   ج  ان ذلك في كس  البالاب والشالباايك. وفتالق الثالوب مالن  ال ا 

 .المبيل
__________________ 

 .125:  2( الش ائه 1)

 .303:  2( المبسوط 2)

 .175 174:  2( الموالد 3)

 .291:  4، والمسالك  424:  5( جامه المماصد 4)

 .491:  4، وحكا  لنط الشهيد الثاني في المسالك  345:  3( الدرو  5)
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 مسألة

ىيم ، فإن كان لحالّقآ كمالا لالو امتناله المشالت   لالن لو امتنه البائه من التس

 تسىيم الثمن فال إ م.

احتمىالالط فالالي جالالامه المماصالالد ، إالّ أّن  ؟و الالل لىيالالط اجالال ة مالالدّة االمتنالالا 

منالالافه األمالالوال الفائتالالة احالالّقآ ال دليالالل لىالالم ضالالمانها ، ولىالالم المشالالت   نفمالالة 

حتاّلالم المبياله. وفالالي جالالامه المماصالالد : مالا أشالالبط  الال   امثالالل مناله الاوجالالة نفسالالها 

تمبر المهال  ، فالإّن فالي اسالتحماقها النفمالة تال دّداً ، قالال : و حتمالل الفال ق االين 

 ، انتهم. (1)الموس  والمعس  

 و مكن الف ق اين النفمة في الممامين.

 ولو طىب من البائه االنتفا  اط في  د  ، ففي وجوب إجااتط وجهان.

دآ ، وممتضالم ولو كان امتنالط ال لحّقآ ، وجالب لىيالط األُجال ة ؛ ألنّالط لالا

 المالدة أّن نفمتط لىم المشت  .
__________________ 

 .412:  4( جامه المماصد 1)

امتنالالالالالالاله البالالالالالالالائه إذا 
 من التسىيم
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 الِ م في أحِام القبض

 و ي التي تىحمط اعد تحمّمط.

 مسألة

من أحكا  المبر انتمال الضالمان مّمالن نمىالط إلالم المالاار ، فمبىالط  كالون 

اً مستفيضالالاً ، االالالل محمّمالالاً ، و سالالّمم ضالالالمان مضالالموناً لىيالالط اعوضالالالط إجمالالال

 المعاوضة.

كالُل مبيالهآ تىالف قبالل قبضالط »و دّل لىيط قبل اإلجما  النبوّ  المشهور : 

: أنّالط اعالد    لىتبعالير «مالن»وظا    اناًء لىم جعالل  (1) «فهو من مال اائعط

ي  مالاالً لىبالالائه ، لكالن إطالالق المالال لىالالم التالالف إنّمالا  الو االتبالالار التىالف  صال

كونط ماالً لند التىف. واه ا االلتبار  صّح أن  مه  و المصالح لنط إذا أتىفالط 

 (2)الغي  ال قيمتط كما صّ ح اط في ااب الصىح من الش ائه 
__________________ 

 ر ، وفيط حد   واحد.من أاواب الخيا 9، الباب  303:  13( المستدر  1)

 .122:  2( الش ائه 2)

انتمالالالالالالالال الضالالالالالالالمان 
 إلم الماار

تىالالالالف المبيالالالاله قبالالالالل 
قبضالالالالالالالالالالالط لىالالالالالالالالالالالم 
البالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالائه 
واالسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتدالل 
لىيالالالالالالالالالط االالالالالالالالالالنبوّ  

 المشهور
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وحينذال آ فالال االدّ مالن أن  كالون المال اد االالنبو  : أّن المبياله  كالون  (1)والتح  ال  

تالفاً من مال البائه ، وم جه   ا إلم انفساخ العمد قُبيل التىف  ناً مالا ، ليكالون 

 ىبائه.التالف ماالً ل

والحاصل : أّن ظا   ال وا ة صي ورة المبيه مالاالً لىبالائه اعالد التىالف ، 

لكن لّما لم  تعمّل ذلك تعيّن إرادة وقو  التىف لىم مال البائه ، وم جعط إلالم 

: من أنّط  تجدّد انتمالال المىالك    (3)وتبعط من ت ّخ  لنط  (2)ما ذك   في الت ك ة 

  تجّاأ من الامان.إلم البائه قبل الهال  اجاءآ ال 

كون المبيه التالالف قبالل المالبر »: إّن ظا      وراّما  مال تبعاً لىمسالك

ولعىّالط لالدلوى : أّن ظالا   كونالط  .(4) و م خالف   ا المعنم  «من مال البائه

من مالط كون تىفط من مالط ، امعنم كون دركط لىيالط ، فيالو م ضالمانط االمثالل 

 والميمة.

ومّما ذك نا من أّن معنم الضمان  نالا   جاله إلالم انفسالاخ العمالد االالتىف 

ال ضالمانط لىيالط ماله  «ضمان المعاوضة»وتىف المبيه في مىك البائه و سّمم 

 تىفط من المشت   ، كما في المغصوب والمستا  و ي  ما و سّمم
__________________ 

 .230:  1( التح    1)

و تجدّد انتمال المىك إلالم البالائه قبالل الهالال  اجالاءآ ال  تجالّاى »، وفيط :  562:  1ت ك ة ( ال2)

 .«من الامان

،  216:  3، والشالهيد الثالاني فالي المسالالك  403:  4( مثل المحمّق الثاني في جامه المماصد 3)

 .208:  8، والسيّد اليباطبائي في ال  اض  76:  19والمحدّث البح اني في الحدائق 

 .596:  4( قالط السيّد العامىي في مفتاح الك امة 4)

م جالالالالالالالاله النبالالالالالالالالوّ  
إلالالالالالالالالالالالم انفسالالالالالالالالالالالاخ 
العمالالالالد قبالالالالل التىالالالالف 

  ناً ما

الضالالالالالالالالالالمان فالالالالالالالالالالي 
المسالالالالالالال لة ضالالالالالالالمان 
المعاوضالالالالالالالالالالالالالالالالالة ال 

 ضمان اليد
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 عىم أّن الضمان فيما نحن فيط حكٌم شال ليأ ال حالقأ مالالي ، فالال  «ضمان اليد»

 مبل اإلسماط ؛ ول ا لو أا أ  المشت   من الضمان لم  سمط ، كما نالّ  لىيالط 

 «إسماط ما لالم  جالب»وليإ الوجط في ذلك : أنّط  .(2)الدرو  و (1)في الت ك ة 

 ، كما قد  تخيّل.

و دّل لىم الحكم الم كور أ ضاً روا ة لُمبة االن خالالد لالن أاالي لبالد هللا 

  فالالي رجالاللآ اشالالت ى متالالالاً مالالن رجالاللآ وأوجبالالط ،  يالال  أنّالالط تالال »:  السالالال لىيط

قالال : مالن مالال  ؟المتا  لند  ولم  مبضط ، فس ق المتا  ، من مال مالن  كالون

و خ جط مالن ايتالط ،  [(3)ال    و في ايتط حتّم  مبر المتا  ]صاحب المتا  

ولعالالّل  (4) «فالالإذا أخ جالالط مالالن ايتالالط فالمبتالالا  ضالالامٌن لحمّالالط حتاّلالم  الال دّ إليالالط مالالالط

 نبو .ال وا ة أظه  داللةً لىم االنفساخ قبل التىف من ال

وكيف كان ، فال خالف في المس لة ، ألني ايالالن البياله لنالد التىالف ال 

مالن أصالىط ؛ ألّن تمالد   ماليّالة البالائه قبالل التىالف مخالالٌف ألصالالة امالاء العمالالد ، 

وإنّما احتيج إليالط لتصالحيح مالا فالي الالنّ  : مالن الحكالم اكالون التالالف مالن مالال 

 رة.البائه ، في تكب امدر الض و

 و ت تّب لىم ذلك كون النماء قبل التىف لىمشت  .

 ، أو (5)وفي معنا  ال كاز ال    جد  العبد ، وما و ب منط فمبل 
__________________ 

 .473:  1( الت ك ة 1)

 .212:  3( الدرو  2)

 .«ق»( لم   د في 3)

 أاواب الخيار ، وفيط حد   واحد.من  10، الباب  358:  12( الوسائل 4)

 .«فمبىط وقبضط»:  «ش»( في 5)

الضالالالالالالالالالمان فيمالالالالالالالالالا 
نحالالالالالالن فيالالالالالالط حكالالالالالالٌم 
شالالالالالالال ليأ ال حالالالالالالالقأ 

 مالي

االسالالالالالالتدالل لىالالالالالالم 
ضالالالالالالالالالمان البالالالالالالالالالائه 
قبالالالالالالالالالالالل المالالالالالالالالالالالبر 
ا وا الالالالالالالالالة لمبالالالالالالالالالالة 

 ً  أ ضا

لالالالالالالالالالد  الخالالالالالالالالالالف 
 في المس لة

قبالالالالل  المبيالالالاله نمالالالالاء
 التىف لىمشت  
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وصالالّ ح  .(2)، كمالالا صالّ ح االالط فالالي المبسالوط والتالال ك ة  (1)اوصالي لالالط االط فمبالالل 

، و الو مبناليأ لىالم  (3)العالّمة : ا ن مذونة تجهيا  لو كان ممىوكاً لىم البالائه 

  ال االدّ فيالط مالن  بوت المىك التحميمي قبل التىالف ، ال مجالّ د تمالد   المىالك الال 

االقتصالار لىالالم الحكالم الثااالال  المحالالوج إلالم ذلالالك التمالالد   ، دون مالا لالالدا  مالالن 

إالّ أن  مال : ا ّن التىف من البالائه  الدّل التاامالاً لىالم الفسالخ ]ااقي   ار الممدّر 

 [.(4)الحميمي 

لىم وجالطآ ال  ّم إنّط  ىحق االتىف تع ّر الوصول إليط لادةً ، مثل س قتط 

 .(5)  جم لود  ، ولىيط تحمل روا ة لمبة المتمدّمة 

قال في الت ك ة : ووقالو  الالدّرة فالي البحال  قبالل المالبر كالالتىف ، وكال ا 

انفالت اليي  والصاليد المتالوّح . ولالو  ال ق البحال  األرض المبيعالة أو وقاله 

بال  لىيها صخوٌر لظيمةٌ من جبلآ أو كسا ا رمٌل ، فهي امثااة التىالف ، أو  ث

لىشافعية وجهالان : أقوا مالا الثالاني. ولالو أاالق العبالد قبالل المالبر أو  ؟اط الخيار

،  (6)ضا  فالي انتهالاب العسالك  لالم  نفسالخ البياله ، لبمالاء الماليّالة ورجالاء العالود 

 انتهم.

 وفي الت ك ة أ ضاً : لو   ب المشت   قبل وزن الثمن و و معس ٌ 
__________________ 

 .«فمبىط»:  «ش»( في 1)

 .562:  1، والت ك ة  124:  2المبسوط  (2)

 .474:  1( الت ك ة 3)

 .«ق»( لم   د في 4)

 .272( في الصفحة 5)

 .«أق اهما الثاني»، وفيط :  562:  1( الت ك ة 6)

 تعالالالالالالال ّر الوصالالالالالالالول
 احكم التىف
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مه لد  اإلقباض احتمل أن  مىك البائه الفسخ في الحال لتع ّر اسالتيفاء الالثمن 

وى ؛ لورود الا فالي البالاذل. وإن كالان ، والصب   ال ة أ ّا  لى وا الة. واألّول أقال

موسالال اً أ بالال  البالالائه ذلالالك لنالالد الحالالاكم ،  الالّم إن وجالالد لالالط مالالاالً قضالالا  وإالّ االالا  

 ، انتهم. (1)المبيه وقضم منط ، والفاضل لىمشت   والمعوز لىيط 

 وفي  ي  موضهآ مّما ذك   ت ّمل.

صالالحاب : أنّالالط ال  عتبالال  فالالي المالالبر المسالالمط  الالّم إّن ظالالا   كثيالال آ مالالن األ

وقولالط صالحيحاً جامعالاً لمالا  عتبال  فيالط ، فىالو وقاله اغيال  إذن  (2)لضمان البائه 

 (4)والالدرو   (3)ذ  اليد كفم في رفه الضالمان ، كمالا صالّ ح االط فالي التال ك ة 

ولالو لالم  تحمّالالق الكيالل والالوزن انالاًء لىالالم التبار مالا فالي قالالبر  .(5)و ي  مالا 

 وط الضمان امجّ د نمل المشت   قوالن.المكيل ، ففي سم

مكا ىالةً  (6)طعامالاً ]: إنّط لو اشالت ى    قال في الت ك ة في ااب ايه الثمار

 (7) [لحصالول المالبر]فمبر جاافاً فهىك في  د  ، فهو من ضالمان المشالت   

 ، انتهم. (8)وإن جعىنا الكيل ش طاً فيط فاألق ب أنّط من ضمان البائه 
__________________ 

 .473:  1( الت ك ة 1)

 .«لىضمان»:  «لضمان البائه»ادل  «ش»( في 2)

 .562:  1( الت ك ة 3)

 .214:  3( الدرو  4)

 .152:  23، والجوا    514 513:  8( مثل مجمه الفائدة 5)

 والمصدر. «ش»( من 6)

 والمصدر. «ش»( من 7)

 .508:  1( الت ك ة 8)

لالالالالالو كالالالالالان المالالالالالبر 
 يالالالالالالالالالالالال  واجالالالالالالالالالالالالدآ 

 لش ائط الصّحة
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ان  نالالا انالالاًء لىالالم اشالالت اط وقالالد تمالالدّ  لالالن جالالامه المماصالالد سالالموط الضالالم

 وال  خىو لن قّوة. .(1)الكيل في المبر 

 ؟و ل  كتفم االتخىية لىم المول اعد  كونها قبضالاً فالي سالموط الضالمان

 [.(2)وإن لم نجعىط قبضاً ]قوالن : ال  خىو السموط من قّوة 

ولم  نمىط اناًء لىم التبالار وك ا الكال  فيما لو وضه المشت    د  لىيط 

 النمل في المبر.

   ا كىّط حكم التىف السماو .

وأّما اإلتالف : فإّما أن  كون من المشت   ، وإّما أن  كون مالن البالائه ، 

 وإّما أن  كون من األجنبي.

لالة المالبر فإن كان من المشت   ، فالظا   لد  الخالف في كونط امنا

في سالموط الضالمان ؛ ألنّالط قالد ضالمن مالالط اإتالفالط. وحّجتالط اإلجمالا  لالو تالّم ، 

 وإالّ فانص اف النّ  إلم  ي    ا التىف ، فيبمم تح  المالدة.

قال في الت ك ة :   ا إذا كان المشالت   لالمالاً ، وإن كالان جالا الً ، اال ن 

األقال ب أنّالط  ؟ل قااضالاً قدّ  البائه اليعا  المبيه إلم المشت   ف كىط ، فهل  جع

 الالّم مثاّلالل لالالط امالالا إذا قالالدّ   .(3)ال  صالالي  قااضالالاً ، و كالالون امنالالالة إتالالالف البالالائه 

 المغصوب إلم المالك ف كىط.

أقول :   ا مه   ور البائه ال ا   اط ، أّما مه لد  الغ ور ففي كونالط 

 كالتىف السماو  وجهان.
__________________ 

 .256 255( تمدّ  في الصفحة 1)

 .«ق»( شُيب لىيط في 2)

 .562:  1( الت ك ة 3)

 الالالالالالالالالالالالل  كتفالالالالالالالالالالالالم 
فالالالالالالالالالالالي  االتخىيالالالالالالالالالالالة

 ؟سموط الضمان

 حكم االتالف :

لالالالالالالو كالالالالالالان التىالالالالالالف 
  و المشت  
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ولو صال العبد لىالم المشالت   فمتىالط دفعالاً ، ففالي التال ك ة : أّن األصالّح 

أنّط ال  ستمّ  لىيط الثمن. وحكي لن اعر الشالافعيّة : االسالتم ار ؛ ألنّالط قتىالط 

 .(1)في   ض نفسط 

بيالاله ، كمالالا لالالن المبسالالوط والشالال ائه ولالالو أتىفالالط البالالائه ، ففالالي انفسالالاخ ال

؛ لعمو  التىالف فالي الالنّ  لمالا كالان االإتالف حيالوانآ أو إنسالانآ أو  (2)والتح    

 كان ا فة.

أو ضمان البائه لىميمة ؛ لخ وجط لن منصال ف دليالل االنفسالاخ فيالدخل 

 .«إتالف مال الغي »تح  قالدة 

بب االنفسالاخ أو التخيي  اين ميالبتالط االميمالة أو االالثمن ، إّمالا لتحمّالق سال

وسبب الضمان فيتخيّ  المالك في العمل ا حد ما ، وإّما ألّن التىالف لىالم  ال ا 

الوجط إذا خ ج لن منص ف دليل االنفساخ لحمالط حكالم تعال ّر تسالىيم المبياله ، 

 فيثب  الخيار لىمشت   ، لج  ان دليل تع ّر التسىيم  نا.

وجالالالامه  (4)والالالالدرو   (3)و الالال ا  الالالو األقالالالوى ، واختالالالار  فالالالي التالالال ك ة 

 ، ولن حواشي الشهيد نسبتط إلم (7)و ي  ا  (6)والمسالك  (5)المماصد 
__________________ 

 .562:  1( الت ك ة 1)

، وحكالالا  لالالنهم فالالي مفتالالاح  175:  1، والتح  الال   53:  2، والشالال ائه  117:  2( المبسالالوط 2)

 .597:  4الك امة 

 .508:  1( راجه الت ك ة 3)

 .212:  3( الدرو  4)

 .404:  4( جامه المماصد 5)

 .361و  217:  3( المسالك 6)

 .76:  19، والحدائق  419:  8( مثل مجمه الفائدة 7)

لالالالالالالو كالالالالالالان التىالالالالالالف 
  و البائه
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 .(1)أصحاانا الع اقيّين 

 ؟فالالإن اختالالار المشالالت   الميمالالة ، فهالالل لىبالالائه حالالبإ الميمالالة لىالالم الالالثمن

 ، أقوا ما العد . (2)وجهان 

االسالت داد ف تىفالط ولالو قالبر المشالت   اغيال  إذن البالائه حيال   كالون لالط 

البالالائه فالالي  الالد المشالالت   ، ففالالي كونالالط كإتالفالالط قبالالل المالالبر فيكالالون فالالي حكالالم 

االست داد ، كما أّن إتالف المشالت   فالي  الد البالائه امنالالة المالبر ، أو كونالط 

إتالفالالاً لالالط اعالالد المالالبر موجبالالاً لىميمالالة ؛ لالالدخول المبيالاله فالالي ضالالمان المشالالت   

 .(3)أّولهما في الت ك ة  االمبر وإن كان ظالماً فيط ، وجهان. اختار

ولو أتىفط أجنبيأ جاء الوجو  الثال ة المتمدّمالة ، إالّ أّن المتعاليّن منهالا  الو 

التخييالال  ؛ لمالالا تمالالدّ  ، ولالالو ال شالالبهة اإلجمالالا  لىالالم لالالد  تعالاليّن الميمالالة تعالاليّن 

 ال جو  إليها اعد ف ض انص اف دليل االنفساخ إلم  ي  ذلك.
__________________ 

 .597:  4( حكا  السيّد العامىي في مفتاح الك امة 1)

مالن أنّهالا االدل لالن العالين ، ومالن أّن دليالل الحالبإ و الو االنفهالا  »ز ادة ما  ىي :  «ش»( في 2)

 .«من العمد  ختّ  االمبدل

 .562:  1( الت ك ة 3)

لالالالالالالو كالالالالالالان التىالالالالالالف 
 األجنبي
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 مسألة

المعيّن فالي جمياله مالا ذكال  ، تىف الثمن المعيّن قبل المبر كتىف المبيه 

، و و ظا   لبالارة الالدرو  ، حيال  ذكال  : أّن  (1)كما صّ ح اط في الت ك ة 

، االل الظالا   أنّالط مّمالا ال خالالف فيالط.  (2)االمبر  نتمل الضمان إلالم المالاار 

قالال فالي المبسالالوط : لالو اشالالت ى لبالداً اثالوبآ وقالالبر العبالد ولالالم  سالىّم الثالالوب ، 

االالط وسالىّمط  الّم تىالف الثالوب انفسالخ البياله ولامالط  فبا  العبدَ صّح ايعط ، وإذا

 ، انتهم. (3)قيمة العبد لبائعط ؛ ألنّط ال  مدر لىم ردّ  

وقالد ذكال   ال   المسال لة  .(4)وفي ااب الصال ف مالن السال ائ  نظيال  ذلالك 

 وجامه (7)والدرو   (6)وكتب العالّمة  (5)أ ضاً في الش ائه 
__________________ 

 .474:  1( الت ك ة 1)

 .211 210:  3( الدرو  2)

 .124:  2( المبسوط 3)

 .268:  2( راجه الس ائ  4)

 .32:  2( الش ائه 5)

:  1، واإلرشالاد  561و  474:  1، والتال ك ة  176:  1، والتح  ال   87:  2( مثل الموالالد 6)

381. 

 .211:  3( الدرو  7)

 تىالالالالالالالالالالالالف الالالالالالالالالالالالالثمن
 كتىف المبيه
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ءآ يذاً معيّنالاً اشاليألنالي مسال لة مالن االا  شال (3)و ي  ا  (2)والمسالك  (1)المماصد 

معالاليّن  الالّم ايالاله أحالالد ما  الالّم تىالالف اآلخالال  وحكمالالوا اانفسالالاخ البيالاله األّول ، وقالالد 

 .(4)صّ حوا انظي  ذلك في ااب الشفعة أ ضاً 

 واالجمىة ، فالظا   لد  الخالف في المس لة.

حي  ذك  فالي  خ  الا :  (5) و مكن أن  ستظه  من روا ة لمبة المتمدّمة

انالالاًء لىالالم لالالود ضالالمي  ال  «أّن المبتالالا  ضالالامٌن لحمّالالط حتاّلالم  الال دّ إليالالط مالالالط»

االل ظالا   اعضالهم شالمول النبالوّ  لالط انالاًء لىالم صالدق  «البالائه»إلالم  «حق»

 المبيه لىم الثمن.

قال في الت ك ة : لو أكى  الشاة  منهالا المعاليّن قبالل المالبر ، فالإن كانال  

الفط ، وإن كان  فالي  الد البالائه فكإتالفالط ، وإن كانال  فالي في  د المشت   فكإت

 د أجنبّيآ فكإتالفط ، وإن لم تكن في  د أحد انفسخ البيه ، ألّن المبيه  ىك قبالل 

 ، انتهم. (6)المبر ا م آ ال  نسب إلم  دمي فكان كالسماو ّة 

  ّم إنّط  ل  ىحق العوضان في  ي  البيه من المعاوضات اط في
__________________ 

 .402:  4( جامه المماصد 1)

 .257:  3( المسالك 2)

 .718:  4، وراجه مفتاح الك امة  182:  23، والجوا    189:  19( مثل الحدائق 3)

 .256:  2، والموالد  391:  6و  719:  4( انظ  مفتاح الك امة 4)

 .272( تمدّم  في الصفحة 5)

 .474:  1( الت ك ة 6)

اسالالالالالالتظهار الحكالالالالالالم 
مالالالالن روا الالالالة لمبالالالالة 
والنبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو  

 المشهور
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د أحداً صّ ح اال لك نفيالاً أو إ باتالاً. نعالم ، ذكال وا فالي اإلجالارة لم أج ؟  ا الحكم
ضمانها لالو تىالف قبالل المالبر ، لكالن  بالوت  (3)ولوض الخىه  (2)والصداق  (1)

 الحكم لموماً مسكوٌت لنط في كىماتهم.

إالّ أنّالالالط  ظهالالال  مالالالن اعالالالر مواضالالاله التالالال ك ة لمالالالو  الحكالالالم لجميالالاله 

المعاوضات لىم وجطآ  ظه  كونط مالن المسالىّمات. قالال فالي مسال لة البياله قبالل 

: والمالال المضالمون فالي  الد  (4)المبر وجواز ايه مالا انتمالل اغيال  البياله ، قالال 

الغي  االميمة كالعار ة المضمونة أو االتف  ط و سّمم ضمان اليد  جوز ايعالط 

 الو مضالموٌن فالي  الد الغيال  : أّما مالا    قبل قبضط ؛ لتما  المىك فيط إلم أن قال

: مالال الصالىح ،  اعوضآ في لمد معاوضةآ ، فالوجط جواز ايعالط قبالل قبضالط ك

وقال الشالافعي : ال  صالّح ، لتالوّ م االنفسالاخ اتىفالط كالالبيه  .(5)واألُج ة المعيّنة 
 ، انتهم. (6)

 وظا     ا الكال  كونط مسىّماً اين الخاّصة والعاّمة.
__________________ 

، وراجاله  183:  2و ي  مالا مالن الصالفحات ، والشال ائه  223 222:  3ه المبسالوط ( راج1)

 .91:  7تفصيل ذلك في مفتاح الك امة 

 .39:  31، والجوا    187:  8، والمسالك  325:  2، والش ائه  276:  4( المبسوط 2)

 .31:  33، والجوا    398:  9، والمسالك  51:  3، والش ائه  355:  4( المبسوط 3)

قالال فالالي مسال لة جالالواز اياله مالا انتمالالل اغيال  البيالاله قبالل المالالبر : » كالال ا :  «ش»( العبالارة فالي 4)

 .«.. والمال

 .«لما تمدّ »والمصدر ز ادة :  «ش»( في 5)

 .475:  1( الت ك ة 6)

 الالالالالالالالالالالالالل  ىحالالالالالالالالالالالالالق 
العوضالالالالالالالالالان فالالالالالالالالالي 
سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالائ  
المعاوضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات 

 االبيه؟
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 مسألة

 ، وفيط صورتان : تىف اعر المبيه قبل قبضط

اعر المبيه قبل قبضط ، فإن كان مّما  مّسط الثمن لىيط انفسالخ  لو تىف

البيه فيط فيما  مااىط من الثمن ؛ ألّن التالف مبيٌه تىالف قبالل قبضالط ، فالإّن البياله 

 تعىّق اكّلِّ جاء ، إذ البيه ل فاً ليإ إالّ التمىيك اعالوض ، وكالُل جالاءآ كال لك. 

مسالتمل ،  (1) و م انتمالط اعمالدآ  نعم ، إسناد البيه إلم جاءآ واحدآ ممتص اً لىيط

 .«البيو  المتعدّدة»ايه الكّل  لم  يىق لىم [(2)ول ا ]

 وكيف كان فال إشكال وال خالف في المس لة.

وإن كالالان الجالالاء مّمالالا ال  تمّسالالط لىيالالط الالالثمن كيالالد العبالالد ، فالالاألقوى أنّالالط 

نالا اكونالط كالحالادث قبالل العمالد ، فالمشالت   كالوصف الموجب لىتعيّالب. فالإن قى

مخيّالالٌ  االالين الالال دّ واألرش ، وإالّ كالالان لالالط الالال دّ فمالالط ، االالل لالالن اإل ضالالاح : أّن 

األرش  نا أظه  ؛ ألّن المبياله  الو مجمالو  االدن العبالد ، وقالد نمال  اعضالط ، 

 وفيط ت ّمل. .(3)اخالف نمصان الصفة 
__________________ 

 .«لعمد»:  «ق»( ظا   1)

 .«ق»م   د في ( ل2)

 .510:  1( إ ضاح الفوائد 3)

  إذا كالالالالالالالالالالالان  1
الجالالالالالالالالاء التالالالالالالالالالف 
مّمالالالالا  مّسالالالالط لىيالالالالط 

 الثمن

  إذا كالالالالان مّمالالالالا  2
ال  مّسالالالالالالالالط لىيالالالالالالالالط 

 الثمن
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،  (2)مالاله قولالالط االالط فالالي العيالالب  (1)االالل ظالالا   الشالال ائه لالالد  األرش  نالالا 

فت ّمل. وكيف كان ، فالمهّم نمل الكالال  إلالم حكالم العيالب الحالادث قبالل المالبر. 

ح االط فالي كالال   يال  واحالد : أنّالط ال خالالف فالي أ ّن لىمشالت   والظا   المص  

 .(3)ال دّ 

وأّمالا الخالالف فالي األرش ، ففالي الخالالف لدمالط ، مالدّلياً لالد  الخالالالف 

وظالا   المحمّالق وتىميال   كاشالف ال مالوز  (5)، و و المحكي لن الحىّي  (4)فيط 
 ؛ ألصالة لاو  العمد وإنّما  ب  ال دّ لدفه تضّ ر المشت ى اط. (6)

 والمحمّق (9)والشهيدان  (8)، واختار  العالّمة  (7) ة :  بوتط ولن النها
__________________ 

، وتالال دّد فالي العيالالب الحالادث اعالالد العمالد وقبالالل المالبر ، راجالاله  36 35و  30:  2( الشال ائه 1)

 .39:  2الش ائه 

 ، وتالال دّد فالي العيالالب الحالادث اعالالد العمالد وقبالالل المالبر ، راجالاله 36 35و  30:  2( الشال ائه 2)

 .39:  2الش ائه 

،  93، والمحمّالالق السالالباوار  فالالي الكفا الالة :  435:  8( مالالنهم األردايىالالي فالالي مجمالاله الفائالالدة 3)

،  275:  8، والسالاليّد اليباطبالالالائي فالالي ال  الالالاض  88:  19والمحالالدّث البح انالالالي فالالي الحالالالدائق 

 .628:  4وراجه تفصيل ذلك في مفتاح الك امة 

 تاب البيو .من ك 178، المس لة  109:  3( الخالف 4)

 .298:  2( الس ائ  5)

، وقالالال فالالي  39:  2( لالالم نعثالال  لىالالم  الال   الحكا الالة ، أّمالالا المحمّالالق فمالالد تالال دّد فالالي الشالال ائه 6)

نعالم قالّوى فالي نكال  النها الة لالد   «وفي األرش قالوالن ، أشالبههما الثبالوت»:  126المختص  : 

 484:  1كشالف ال مالوز  ، وأّما تىميال   فمالد اختالار فالي 162:  2األرش ، راجه النها ة ونكتها 

 لد  األرش.

 .395( النها ة : 7)

 .524:  1، والت ك ة  78:  2( الموالد 8)

و  284:  3، وحاشالالية الشالالهيد الثالالاني نفالالإ الموضالاله ، والمسالالالك  61:  2(  ا الالة المالال اد 9)

303. 

حكالالالالالالالالالالالم العيالالالالالالالالالالالب 
الحالالالالالالالالالالادث قبالالالالالالالالالالل 

 المبر

 الخالالالالالالالالالالالالف فالالالالالالالالالالالي
 األرش  بالالالالالالالالالالالالالالالالالوت
 فيط ولدمط
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، ولالن  (3)لماضي والحىبالي ، ولن المختىف : نمىط لن ا (2)و ي  م  (1)الثاني 

 .(4)المسالك : أنّط المشهور 

لىيالالط : االال ّن الكالالّل مضالالموٌن قبالالل المالالبر ، فكالال ا أاعاضالالط  (5)واسالالتدلّوا 

وصفاتط. وأُورد لىيط : ا ّن معنالم ضالمان الكالّل انفسالاخ العمالد ورجالو  الالثمن 

إلم المشت   والمبيه إلم البالائه ، و ال ا المعنالم  يال  متحمالقآ فالي الوصالف ؛ 

 وجب رجو  مالا قااىالة مالن لالين  [(6)ال ]نعدامط اعد العمد في مىك البائه ألّن ا

 الثمن ، مه أن األرش ال  تعيّن كونط من لين الثمن.

و دفه : ا ّن وصف الصّحة ال  مااَل اجاء لينآ من الثمن ؛ ول ا  جالوز 

دفه ادلط من  ي  الثمن مه فمد  ، ال  ماال ااأللّم منط ومّما  ساو ط مالن  يال  

 ، وحينذ آ فتىفط لىم المشت   ال  وجب (7)من الث
__________________ 

 .356:  4( جامه المماصد 1)

 435:  8، والمحمّالق األردايىالي فالي مجماله الفائالدة  85:  2( مثل الفاضل الممداد في التنماليح 2)

 .628:  4، وراجه تفصيل ذلك في مفتاح الك امة 

 .355ي المه ّب ، وراجه الكافي في الفمط : ، ولم نعث  لىيط ف 182:  5( المختىف 3)

 .284:  3( المسالك 4)

،  628:  4، ومفتالاح الك امالة  277 276:  8( راجه لالسالتدالل ومالا  الورد لىيالط ال  الاض 5)

 أ ضاً. 329وراجه 

 ، والظا   سموطط من قىمط الش  ف. «ق»( لم   د في 6)

االالل  مااالالل » كالال ا :  «ن  يالال  الالالثمنمالاله أّن األرش إلالالم مالال»مالالن قولالالط :  «ش»( العبالالارة فالالي 7)

ااأللّم منط ومّما  ساو ط من  ي  الثمن ، ألّن األرش ال  تعيّن كونط من لالين الالثمن ، و الدفه : 

ا ّن وصف الصّحة ال  ماال ااتداًء اجاءآ من لين الثمن ؛ ول ا  جوز دفه ادلالط مالن  يال  الالثمن 

 .«ءد لىم المعيب اال شيمه فمد  ، ال ال  ضمن امالآ أصالً ، لجواز إمضاء العم

المشالالالالالالهور  بالالالالالالوت 
االرش 

واالسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتدالل 
 لىيط
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جاءآ من لين الثمن ، اخالف الكّل واألجالااء المسالتمىّة فالي التمالو م  (1)رجو  

، فحاصل معنم الضالمان فالي الممالامين  الو : تمالد   التىالف المتعىّالق االالعين أو 

وأّن العمد من     الجهة ك ن لالم  كالن ، والز   ال ا  (2)الوصف في مىك البائه 

ا تىف تما  المبيه ، وانفساخط االنسبة إلم اعالر أجاائالط انفساخ العمد رأساً إذ

إذا تىف البعر ، وانفساخ العمد االنسبة إلم الوصالف امعنالم فواتالط فالي مىكالط 

وتمد   العمد ك ن لم  كن االنسبة إلم حالدوث  ال ا العيالب ، فكال ّن العيالب حالدث 

:  قبل العمد والعمد قد وقه لىم لينآ معيبة ، فيجال   فيالط جمياله أحكالا  العيالب

من الخيار ، وجواز التبّ   منالط فالي العمالد ، وجالواز إسالماط الخيالار اعالد  ردّاً 

 وأرشاً.

و ص ّالالد مالالا ذك نالالا : مالالن اتّحالالاد معنالالم الضالالمان االنسالالبة إلالالم ذات المبيالاله 

ووصف صّحتط ، الجمُه اينهما في تىف الحيالوان فالي أ ّالا  الخيالار وتعيّبالط فالي 

 جل  شت   الدااّة أو العبد فيمالوت أو  حالدث فيالط لن ال»صحيح اان سنان : 

 .(4) (3) «قال : لىم البائه حتّم  مضي الش ط ؟حدٌث ، لىم من ضمان ذلك
__________________ 

 .«ءآ إلم المشت   ، فضالً لنشي»ز ادة :  «ش»( في 1)

 كالال ا :  «فحاصالالل معنالالم الضالالمان إلالالم فالالي مىالالك البالالائه»مالالن قولالالط :  «ش»( العبالالارة فالالي 2)

فحاصل معنم الضمان إذا انتفم وصف الصّحة قبل العمالد أو انعالد  اعالد العمالد وقبالل المالبر : »

 .« و تمد   التىف المتعىّق االعين أو الوصف في مىك البائه في الممامين

 .2من أاواب الخيار ، الحد    5، الباب  352:  12( الوسائل 3)

" لىالم البالائه" حكالٌم االضالمان لمالوت العبالد :  السالال لىيطفمولط »ز ادة ما  ىي :  «ش»( في 4)

 .«وحدوث حدثآ فيط افوات جاءآ أو وصف ، ومعنا  تمد   وقولط في مىك البائه

مالالالالالا  ص ّالالالالالالد  بالالالالالالوت 
 االرش
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نعالم ، قالد  شالكل الحكالم المالال كور ؛ لعالد  الالدليل لىالم ضالمان الوصالالف ، 

ّ  ألّن الضمان اه ا المعنم حكٌم مخالٌف لألصالل  متصال  فيالط لىالم محالّلِّ الالن

واإلجمالالا  ، و الالو تىالالف الكالالّلِّ أو الالالبعر. ولالالو ال اإلجمالالا  لىالالم جالالواز الالال دّ 

قالالوا ]ألشكل الحكم اط أ ضاً ، إالّ أنّط لّما استندوا فالي الال دّ إلالم نفالي الضال ر 
 إّن الض ر المتوّجط إلم المبيه قبل المبر  جب تداركط لىم البائه. [(1)

 الحاجالالة قالالد تمالالّإ إلالالم وحينذالال آ فمالالد  سالالتوجط مالالا ذكالال   العالّمالالة : مالالن أنّ 

، وكالال لك فالي اإلمسالالا  اغيالال  أرش ،  (2)المعاوضالة ، فيكالالون فالي الالال دّ ضال ر 

 فيوجب التخيي  اين ال دّ واألرش ، لنفي الض ر.

لكن فيط : أّن تدار  ض ر الصب  لىالم المعيالب  تحمّالق امجالّ د الخيالار 

فالالي الفسالالخ واإلمضالالاء ، كمالالا فالالي سالالائ  مالالوارد الضالال ر الالالدالي إلالالم الحكالالم 

 خيار.اال

   ا ، ومه ذلك فمول المشهور ال  خىو لن قّوة.

   ا كىّط مه تعيّبط ا فةآ سماو ّة.

وأّما لو تعيّب افعل أحالدآ ، فالإن كالان  الو المشالت   فالال ضالمان ا رشالط ، 

ر فالي العيالب وإالّ كان لط لىالم الجالاني أرش جنا تالط ؛ لعالد  الالدليل لىالم الخيالا

المتالال ّخ  إالّ أن  كالالون ا فالالةآ سالالماو ّة. و حتمالالل تخييالال  المشالالت   االالين الفسالالخ 

واإلمضالالاء ، مالاله تضالالمين الجالالاني ألرش جنا تالالط انالالاًء لىالالم جعالالل العيالالب قبالالل 

المالالالبر ميىمالالالاً موجبالالالاً لىخيالالالار ، ومالالاله الفسالالالخ   جالالاله البالالالائه لىالالالم األجنبالالالي 

 ااألرش.
__________________ 

 .«ق»( لم   د في 1)

 .182:  5ك   في المختىف ( ذ2)

االشالالالالالالالالالالكال فالالالالالالالالالالي 
  بوت االرش

االقالالالالالالالالالالوى قالالالالالالالالالالول 
 المشهور

لالالالالالو كالالالالالان التعيّالالالالالب 
اغيالالالالالالالالالالالالالال   فالالالالالالالالالالالالالالة 

 سماو ّة
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 مسألة

األقالوى مالن حيال  الجمالاله االين ال وا الات ح مالالة اياله المكيالل والمالالوزون 

إذا اشالت  َ  »قبل قبضط إالّ توليةً ؛ لصحيحة اان حاز  الم و ّالة فالي الفميالط : 

 أو وزٌن فال تبعط حتّم تمبضط ، إالّ أن تولّيط ، فإن لالم  كالن فيالط متالاً فيط كيلٌ 

 .(1) «كيٌل أو وزٌن فبعط

فالي »قالال :  السالال لىيطوصحيحة الحىبي فالي الكالافي لالن أاالي لبالد هللا 

 .(2) «قال : ال  صىح لط ذلك ؟ال جل  بتا  اليعا  ،  ّم  بيعط قبل أن  كتالط

:  السالال لىيطسال ل  أاالا لبالد هللا » وصحيحتط األُخ ى في الفميط ، قال :

 صالالىح ألحالالد ألالن قالالو آ اشالالت وا اَالالّااً ، فاشالالت كوا فيالط جميعالالاً ، ولالالم  متسالالموا ، 

 قال : ال ا   اط ، وقال : ؟منهم ايه اَّا  قبل أن  مبضط و  خ  راحط
__________________ 

أاالواب العمالود ، مالن  16، البالاب  387:  12، والوسائل  3772، الحد    206:  3( الفميط 1)

 الحد   األّول.

مالالن أاالالواب العمالالود ،  16، البالالاب  388:  12، والوسالالائل  2، الحالالد    178:  5( الكالالافي 2)

 .5الحد   

ح مالالالالالالالالالالالالة ايالالالالالالالالالالالاله 
المكيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل 
والمالالالالالالالوزون قبالالالالالالالل 
قبضالالالالالالط إاّل توليالالالالالالةً 
واالسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتدالل 
لىيالالالالالالط اال وا الالالالالالات 

 الصحيحة
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انالاًء لىالم أّن المال اد  (2) «  ا ليإ امنالالة اليعالا  ، ألّن اليعالا   كالال (1)ألّن 

تط مالن  الد ما قبل أن  مبضط من البائه ، أّما إذا أُر د من ذلالك لالد  قالبر حّصال

الشالال كاء فالالال  الالدّل لىالالم مالالا نحالالن فيالالط ؛ لتحمّالالق المالالبر احصالالولط فالالي  الالد أحالالد 

 الش كاء الم ذون لن الباقي.

لالن  السالال لىيطسال ل  أاالا لبالد هللا »وروا ة معاو الة االن و الب ، قالال : 

فمالالال : مالا لالم  كالن كيالٌل أو وزٌن فالال  بعالالط  ؟ال جالل  بياله البياله قبالل أن  مبضالط

 .(3) «الّ أن  ولّيط اال   قا  لىيطحتّم  كيىط أو  انط ، إ

 السالالال لىيطسالال ل  أاالا لبالالد هللا »وصالحيحة منصالالور فالالي الفميالط ، قالالال : 

لن رجلآ اشت ى مبيعاً ليإ فيط كيٌل وال وزٌن ، إلط أن  بيعط م ااحةً قبالل أن 

قال : ال اال   اال لك مالا لالم  كالن كيالٌل أو وزٌن ، فالإن  الو  ؟ مبضط و  خ  راحط

 .(4) «طقبضط كان أا أ لنفس

ايعالط قبالل أن  (6) صالىح أ بتا  اليعالا   (5)في ال جل »وصحيح الحىبي : 

 قال : إذا راح لم  صىح حتّم  مبضط وإن كان توليةً  ؟ مبضط
__________________ 

 .«إنّ »والمصدر :  «ش»( في 1)

 مالن أاالواب العمالود ، 16، البالاب  389:  12، والوسائل  3805، الحد    217:  3( الفميط 2)

 .10الحد   

 .11من أاواب العمود ، الحد    16، الباب  389:  12( الوسائل 3)

مالن أاالواب العمالود ،  16، البالاب  390:  12، والوسائل  3804، الحد    217:  3( الفميط 4)

 .18الحد   

 .«ق»ساقط من  311في الصفحة  «.. وأّما إذا لم   ض المسىم إليط»( من  نا إلم قولط : 5)

 .« صحأ»:  « صىحأ»ادل  «ف»( في 6)



 6كتاب المكاسب / ج   ..............................................................................  288

 .(1) «فال ا  

ااتعال  طعامالاً مالن »وخب  حاا  الم و  لن مجالإ اليوسالي ، قالال : 

طعالالا  الصالالدقة ، ف ُراحالال  فيالالط قبالالل أن أقبضالالط ، فالال ردت ايعالالط فسالال ل  النبالالي 

 .(2) «، فمال : ال تبعط حتم تمبضط وسىمو لطلىيطهللاصىم

قىالال  ألاالالي لبالالد هللا »ل : ومفهالالو  روا الالة خالالالد االالن حّجالالاج الك خالالي قالالا

: أشالت   اليعالالا  إلالم أجاللآ مسالالّمم ، فييىبالط التجالار منّالالي اعالد مالالا  السالال لىيط

 «(3)قال : ال اال   أن تبياله إلالم أجاللآ ، كمالا اشالت     ؟اشت    قبل أن أقبضط
إشالالارةٌ إلالالم كالالون البيالاله  «كمالالا اشالالت   »والمالال اد ت جيالالل الالالثمن ، وقولالالط :  (4)

   في  ي  التولية.توليةً فيدّل لىم  بوت الب 

لالالن ال جالالل  شالالت   اليعالالا  »ومصالالّححة لىالالّي االالن جعفالال  لالالن أخيالالط : 

قالال : إذا راالح لالم  صالىح حتاّلم  مالبر ، وإن  ؟ايعط قبالل أن  مبضالط (5) صىح أ

 .(7)وفي معنا ا روا تط األُخ ى  (6) «كان توليةً فال ا  
__________________ 

عثال  لىيالط ، االل  الو ت كيالب مالن روا تالين ، ( ما ذك   المصنّف اعنوان صالحيح الحىبالي لالم ن1)

، والبالاقي  286مالن صالحيحة الحىبالي المتمدّمالة فالي الصالفحة  «في ال جل  بتا  اليعا »فمولط : 

 من مصّححة لىي ان جعف  اآلتية اعد أسي .

مالالن أاالالواب  16، البالالاب  391:  12، والوسالالائل  891، الحالالد    399( األمالالي لىيوسالالي : 2)

 .21 أحكا  العمود ، الحد  

 .«إليط ، الخب »ز ادة :  «ش»( في 3)

 .19من أاواب أحكا  العمود ، الحد    16، الباب  391:  12( الوسائل 4)

 .« صحّ أ»:  « صىحأ»ادل  «ف»( في 5)

 .9من أاواب أحكا  العمود ، الحد    16، الباب  389:  12( الوسائل 6)

، والوسالائل  1052، الحالد    265 ، وراجه ق ب اإلسالناد : «روا ةٌ أُخ ى»:  «ش»( في 7)

 .9من أاواب أحكا  العمود ، ذ ل الحد    16، الباب  389:  12
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 (3)والماضالالي  (2)والنها الالة  (1)خالفالالاً لىمحّكالالي لالالن الشالاليخين فالالي الممنعالالة 

، فالك ا الالالة ، ل وا الالالاتآ صالالالارفةآ لظالالالوا    (4)والمشالالالهور االالالين المتالالال ّخ  ن 

 وا ات المتمدّمة إلم الك ا ة ، مثالل مالا فالي الفميالط فالي ذ الل روا الة الك خالي ال

: أشت   اليعالا  مالن ال جالل ،  الّم  السال لىيطقى  ألاي لبد هللا »:    المتمدّمة

أايعط من رجلآ  خ  قبل أن أكتالط ، ف قول لط : ااع  وكيىالك حتاّلم  شالهد كيىالط 

 .(5) «قال : ال ا   ؟إذا قبضتط

فالالي ال جالالل » السالالال لىيطاالالن دّراج لالالن أاالالي لبالالد هللا وروا الالة جميالالل 

قالالال : ال االال   ، و وّكالالل ال جالالل  ؟ شالالت   اليعالالا   الالّم  بيعالالط قبالالل أن  مبضالالط

 .(6) «المشت   من  كيىط و مبضط

و    ال وا ات ميىمةٌ  مكن حمىها لىم التوليالة ، و الو أولالم مالن حمالل 

 لىم الك ا ة ، مه أّن استثناء التولية حينذ آ  وجب تىك األخبار
__________________ 

 .596( الممنعة : 1)

 .398( النها ة : 2)

، والشالهيد فالي  ا الة  508:  1، وولالد  فالي اإل ضالاح  281:  5( حكا  العالّمة في المختىف 3)

 لن الماضي في الكامل. وال  وجد الكامل لندنا. 137:  2الم اد 

 .168:  19  المحدّث البح اني في الحدائق ( حكا4)

مالالن أاالالواب  16، البالالاب  388:  12، والوسالالائل  3780، ذ الالل الحالالد    209:  3( الفميالالط 5)

 .3أحكا  العمود ، الحد   

و وّكالل ال جالل المشالت   منالط امبضالط وكيىالط ، »والوسالائل  كال ا :  «ش»(  خ  الحد   فالي 6)

 .6من أاواب أحكا  العمود ، الحد    16، الباب  388:  12، راجه الوسائل  «قال : ال ا  

المالالالالالالول االك ا الالالالالالالة 
جمعالالالالالالالالالالالالالاً االالالالالالالالالالالالالين 

 ال وا ات

األولالالالالالالالالالالم حمالالالالالالالالالالل 
ال وا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات 
المجالالالالالالالالّوزة لىالالالالالالالالم 

 التولية
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نفي الك ا ة فيها ، مه أّن الظا   لد  الخالالف فالي الك ا الة فيهالا أ ضالاً االين 

 أرااب   ا المول وإن كان  أخّف.

صالي  : ومن ذلالك  عىالم مالا فالي االسالتينا  لىجماله االك ا الة اخبال  أاالي ا

لالن رجاللآ اشالت ى طعامالاً ،  الم االالط قبالالل أن  السالال لىيطسال ل  أاالا لبالد هللا »

قال : ال  عجبني أن  بياله كاليالً أو وزنالاً قبالل أن  كيىالط أو  انالط ، إالّ أن  ؟ كيىط

فال ا   أن  ولّيط كما اشالت ا  إذا لالم  ال اح االط أو  ضاله  [(1)كما اشت ا  ] ولّيط 

كيالاللآ وال وزنآ فالالال االال   أن  بيعالالط قبالالل أن ءآ لالاليإ ا، ومالالا كالالان لنالالد  مالالن شالالي

 .(2) « مبضط

ظا ٌ  في الك ا ة ، فإّن ذلالك  وجالب  «ال  عجبني»اناًء لىم أّن قولط : 

إّن ذلك فالي التوليالة لاليإ مّمالا »رفه الك ا ة رأساً في التولية ؛ ألنّط في قّوة : 

ا فالالي مالاله أّن المالالائىين االك ا الالة ال  فّ قالالون االالين التوليالالة و ي  الال «ال  عجبنالالي

 .(3)أصل الك ا ة وإن صّ ح اعضهم اكونها في التولية أخّف 

وراّما  ستدّل لىم الجواز اصحيحتي الحىبي واان مسىم في جالواز اياله 

لكالالن ال  بعالالد إرادة الثمالال ة لىالالم الشالالج ة ،  .(4)الثمالال ة المشالالت اة قبالالل قبضالالها 

 المكيل والموزون.فيخ ج لن 
__________________ 

 .«ف»( لم   د في 1)

 .16من أاواب أحكا  العمود ، الحد    16، الباب  390:  12( الوسائل 2)

 .169:  23( صّ ح اط صاحب الجوا   في الجوا   3)

من أاالواب اياله  7، الباب  13:  13، وراجه الوسائل  166:  23( استدّل اهما في الجوا   4)

 .3و  2ر ، الحد   الثما

االسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتينا  
لىجمالالالالالاله االك ا الالالالالالة 
اخبالالالالالالالالالالالالال  أاالالالالالالالالالالالالالي 
 اصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي 

 والمناقشة فيط

االسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتدالل 
لىجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالواز 
اصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالحيحتي 
الحىبالالالالالالالالالالي وااالالالالالالالالالالن 
مسالالالالالالىم والمناقشالالالالالالة 

 فيط
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الىَم لىالم مالن  وراما  ست نإ لىجواز ااألخبار الواردة فالي جالواز اياله الس 

اناًء لىم لد  الف ق اين المس لتين. وفيط ت ّمٌل ؛ لعد   بالوت ذلالك  (1) و لىيط 

 نا  و ايه  ي  الممبالوض لىالم  يال  البالائه ، ، ال الظا   أّن محّل الخالف 

 كما  ستفاد من ذك  المائىين االجواز في تىك المس لة والمائىين االتح  م  نا.

وقد جعل العالّمة ايه  يال  الممبالوض لىالم اائعالط مسال لةً أُخال ى ذك  الا 

اعالالد مسالال لتنا وف ولهالالا ، وذكالال  : أّن المجالالّوز ن فالالي المسالال لة األُولالالم جامالالوا 

مالالا لالالن  !(3)ومالالن العجيالالب  [.(2)فيهالالا  نالالا ]، واختىالالف المالالانعون االالالجواز  نالالا 

ماله إجمالا   (4)التنميح : من اإلجما  لىم جواز ايه الس ىَم لىالم مالن  الو لىيالط 

حاً اعالد  الفال ق االين  الىَم قبالل المالبر ، مصالّ ِّ المبسوط لىم المناله لالن اياله الس 

 .(5)المسىم إليط و ي   

: اإلجمالالا  لىالالم الجالالواز فالالي  (7)والالالدرو   (6)صالال  ح التح  الال    الالّم إنّ 

 يالال  المكيالالل والمالالوزون ، مالاله أّن المحكالالي فالالي التالال ك ة لالالن اعالالر لىمائنالالا 

 المول
__________________ 

مالالن  7، البالاب  375 374:  12، وراجاله الوسالالائل  166:  23( اسالت نإ اهالالا فالي الجالالوا   1)

 من أاواب السىف. 11لباب ، ا 73 68:  13و أاواب أحكا  العمود ، 

 .475:  1، وراجه الت ك ة  «ف»( لم   د في 2)

 .«العجب»:  «ش»( في 3)

 .145:  2( التنميح ال ائه 4)

 .121:  2( المبسوط 5)

 .176:  1( التح    6)

 .211:  3( الدرو  7)

االسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتذنا  
لىجالالالالالالالواز ا خبالالالالالالالار 
جالالالالواز ايالالالاله السالالالالىم 
لىالالالالالالالم مالالالالالالالن  الالالالالالالو 
لىيالالالالالالط والمناقشالالالالالالة 

 فيط

الحكالالالالالم فالالالالالي  يالالالالال  
المكيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل 

 والموزون
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، ونسالالبط فالالي موضالالهآ  خالال  إلالالم جمالالالةآ منّالالا  (1)االالالتح  م ميىمالالاً 
وصالال  ح  .(2)

المبسالوط اختيالار  ال ا المالول ، قالال فالي االاب السالىم : إذا أسالىف فالي  الشيخ فالي

ءآ فالالالالالال  جالالالالالوز أن  شالالالالال   فيالالالالالط  يالالالالال   وال أن  ولّيالالالالالط ؛ ألّن النبالالالالالّي شالالالالالي

مالن أسالىف فالي »نهالم لالن اياله مالا لالم  مالبر ، وقالال :  وسالىمو لطلىيطهللاصىم

 إلم أن قال : وايو  األليان مثالل ذلالك إن لالم (3) «ءآ فال  ص فط إلم  ي  شي

 كن قبر المبيه ، فال  صّح الش كة وال التولية ، وإن كان قد قبضالط صالّح  

الشالال كة والتوليالالة فيالالط االالال خالالالف. وقالالد روى أصالالحاانا جالالواز الشالال كة فيالالط 

 .(4)والتولية قبل المبر 

بالالالار  الالالّم إّن المحكالالالّي لالالالن المهالالال ّب البالالالار  لالالالد  وجالالالدان العامالالالل ااألخ

و الو لجيالٌب ؛ فالإّن التفصاليل حكالا   .(5)المتمدّمة المفّصىة اين التولية و ي  ا 

فالي التال ك ة قالوالً خامسالاً فالي المسال لة ألقالوال لىمائنالا ، و الي الك ا الة ميىمالالاً 

والتفصاليل االين المكيالل والمالوزون و ي  مالا ، والتفصاليل  [(6)والمنه ميىمالاً ]

 قول الشيخ في المبسوط مدّلياً  و و (7)اين اليعا  و ي   االتح  م والعد  
__________________ 

 .474:  1( الت ك ة 1)

 .560:  1( الت ك ة 2)

،  242والصالالالفحة  15527، الحالالد    241:  6، وكنالالالا العّمالالال  30:  6( السالالنن الكبالال ى 3)

 .15529الحد   

 .187:  2( المبسوط 4)

 .401 400:  2( المه ّب البار  5)

 .«ف»( لم   د في 6)

 .474:  1( الت ك ة 7)

أقالالالالواٌل خمسالالالالة فالالالالي 
ايالالالالالالالالالالالاله المكيالالالالالالالالالالالالل 
والمالالالالالالالوزون قبالالالالالالالل 

 المبر
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 واالك ا ة والعد . (1)لىيط اإلجما  

و الالو : التفصالاليل فالالي خصالالوم  (2)و نالالا سالالادٌ  اختالالار  فالالي التح  الال  

اليعالالالا  االالالين التوليالالالة و ي  الالالا االالالالتح  م والك ا الالالة فالالالي  يالالال   مالالالن المكيالالالل 

 والموزون.

ألكالل ، كمالا قيالل : إنّالط والم اد االيعا   حتمل أن  كون ميىق مالا أُلالدّ ل

 .(4)لغة  (3)موضو ٌ لط 

و حتمالالل أن  كالالون خصالالوم الحنيالالة والشالالعي  ، االالل قيالالل : إنّالالط معنالالا  

، وحكالي اختيالار  لالن  (6)، وحكالي لالن فخال  الالد ن نمىالط لالن والالد   (5)ش لاً 

 .(7)اعر المت ّخ  ن 

، وحكالي  (8)ولن الشهيد : أنّالط حكالم لالن التح  ال  أنّالط الحنيالة خاّصالة 

 .(9)أ ل الىغة  لن اعر
__________________ 

 .120 119:  2( المبسوط 1)

 .176:  1( التح    2)

 .«موضولط»:  «ف»( في 3)

 .179:  19، والمحدّث البح اني في الحدائق  248:  3( قالط الشهيد الثاني في المسالك 4)

 .476:  4( قالط السيّد العامىي في مفتاح الك امة 5)

ادر المتوفّ ة لد نا نمىط لن فخ  الد ن نفسالط ، ولالم نعثال  لىالم نمىالط لالن ( الموجود في المص6)

 .476:  4، ومفتاح الك امة  248:  3، والمسالك  398:  4والد  راجه جامه المماصد 

 .476:  4( حكا  السيّد العامىي في مفتاح الك امة 7)

 .476:  4( حكا  أ ضاً السيّد العامىي في مفتاح الك امة 8)

،  «طعالالم»مالالادة  1974:  5، وراجالاله الصالالحاح  476:  4  أ ضالالاً فالالي مفتالالاح الك امالالة ( حكالالا9)

 .«وراما خّ  االب ّ »نفإ المادّة ، وفيهما :  105:  6ومجمه البح  ن 

سالالالالالالالالالالالادٌ  قالالالالالالالالالالالوٌل 
اختالالالالالالالالالالالالار  فالالالالالالالالالالالالي 

 التح   
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 ّم إّن الظا   أّن أصل لنوان المس لة مخت أ االمبيه الشخصالي ، كمالا 

مالالبر ؛  ظهالال  مالالن االسالالتدالل فالالي التالال ك ة لىمالالانعين اضالالعف المىالالك قبالالل ال

النفساخط االتىف وكون المبيه مضالموناً لىالم البالائه ، فوال الة المشالت   لىالم 

 .(1)التصّ ف ضعيفة 

وذك  فالي التال ك ة الكىّالي الغيال  الممبالوض فالي فال و  المسال لة ، وقالال : 

المبياله إن كالان د نالاً لالالم  جالا ايعالط قبالل قبضالالط لنالد المالانعين ؛ ألّن المبياله مالاله 

الىَم قبالل  تعيينط ال  جوز ايعط قبل قبضط ، فمه لدمط أولم ، فال  جالوز اياله الس 

 ، انتهم. (2)قبضط ، وال االستبدال اط ، واط قال الشافعي 

وكيف كان ، فال ف ق فالي الالنّ  والفتالوى انالاًء لىالم المناله االين المبياله 

 المعيّن والكىّي ، ال وال اناًء لىم الجواز.

 ّم إّن ظا   أكث  األخبار المتمدّمالة المانعالة ايالالن البياله قبالل المالبر ، 

، االالل  الالو ظالالا   كالالّل مالالن لبّالال  اعالالد   (3)و الالو المحكالالّي لالالن صالال  ح العمالالاني 

؛ فالالإّن  (5)الالال    الالو معمالالد إجمالالا  المبسالالوط فالالي خصالالوم اليعالالا   (4)الجالالواز 

 أّن المحكالالالّي لالالالن جالالالواز البيالالاله ولدمالالالط ظالالالا  ان فالالالي الحكالالالم الوضالالالعي. إالّ 

 لكن ص  حط في .(6)المختىف : أنّط لو قىنا االتح  م لم  ىا  ايالن البيه 
__________________ 

 .474:  1( الت ك ة 1)

 .475 474:  1( الت ك ة 2)

 .281:  5( حكا  لنط العالّمة في المختىف 3)

واليوسالالالي فالالالي  ، 385:  1، والماضالالالي فالالالي المهالالال ّب  367( مثالالل الصالالالدوق فالالالي الممنالالاله : 4)

 .252الوسيىة : 

 .119:  2( المبسوط 5)

 .282:  5( المختىف 6)

لالالالالد  الفالالالال ق االالالالين 
كالالالالالالالالالالالون المبيالالالالالالالالالالاله 

 ً  شخصيّاً أ  كىيّا
 الالالالالالالالالالالالالل المنالالالالالالالالالالالالاله 
تكىيفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليأ أو 

 وضعي؟
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وفالالي الموالالد : أّن محالالّل الخالالف الصالالّحة والالالبيالن  (1)مواضاله مالالن التال ك ة 
(2). 

واالجمىالالالة ، فالالالال  نبغالالالي اإلشالالالكال فالالالي أّن محالالالّل الخالالالالف فالالالي كىمالالالات 

  و الحكم الوضعي. (3)األصحاب 

  نبغي التنبيط لىم أُمور :و

 اأّول

أّن ظا   جمالةآ لد  لحوق الثمن االمبيه في   ا الحكم ، فيصالّح ايعالط 

 قبل قبضط.

قال في المبسوط : أّما الثمن إذا كان معيّناً فإنّط  جوز ايعط قبل قبضالط ، 

فاً ، ف ّمالا وإن كان في ال ّمة فك لك  جوز ؛ ألنّالط ال  مالانه منالط مالا لالم  كالن َصال ت

فاً ال  جوز ايعط قبل المبر   .(4)إذا كان َص ت

وفي موضعين من التال ك ة قالّوى الجالواز إذا كالان الالثمن كىيّالاً فالي ال ّمالة 
: ولالو أحالال  س  قد و و ظا   جامه المماصد في ش ح قول المصنّف  .(5)

 .(6)إلخ  .. من لط طعاٌ  من سىم
__________________ 

مسالال لة : قالالد تمالالدّ  الخالالالف فالالي أّن ايالاله المبيالاله قبالالل »:  561:  1( منهالالا مالالا قالالالط فالالي التالال ك ة 1)

 .«.. المبر  ل  صّح أ  ال

 .«ولىم التح  م  بيل»، وفيط :  87:  2( راجه الموالد 2)

 .«كىمات األكث »:  «ش»( في 3)

 .120:  2( المبسوط 4)

 .563و  475:  1( الت ك ة 5)

 .399:  4ماصد ( جامه الم6)

محالالالالالالالالّل الخالالالالالالالالالف 
 الالالالالالالالالالالالالو الحكالالالالالالالالالالالالالم 

 الوضعي

 الالالالل  ىحالالالالق الالالالالثمن 
االالالالالالمبيه فالالالالالي  الالالالال ا 

 الحكم؟
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وقالالد سُالالذل لالالن  السالالال لىيطواسالالتدّل لىيالالط فالالي التالال ك ة امالالول الصالالادق 

ال جل اا  طعاماً االدرا م إلالم أجالل ، فىّمالا اىالغ األجالل تماضالا  ، فمالال : لاليإ 

ال اال   إنّمالالا لالط درا مالالط   خال  اهالالا مالالا »لنالد  درا الالم خال  منّالالي طعامالاً قالالال : 

 .(1) «شاء

لالثمن مبيعالاً فالي العمالد الثالاني ، ال و مكن أن  مالال : إّن الميىالوب جعالل ا

 مناً أ ضاً كما  و ظا   ال وا ة ، مه اختصاصها االبيه مّمن  و لىيط ، فالال 

الىَم اإلحالالاق الالالثمن   عالّم إالّ اعالالد  الفصالل لالالو  بال . وصالالّ ح فالالي أواخال  االالاب الس 

و ص ّالالد  تعىيالالل المنالاله فالالي طالال ف المبيالاله امصالالور وال الالة  .(2)المعالاليّن االالالمبيه 

 فإنّط جارآ في الثمن المعيّن. (3)خ العمد اتىفط المشت   النفسا

 الثا ي

 ل البيه كنا ةٌ لن ميىالق االسالتبدال فالال  جالوز جعىالط  منالاً وال لوضالاً 

 ؟في الصىح وال اج ةً وال وفاًء لّما لىيط ، أ   ختّ  االبيه

وأظهال  منهالا فالي االختصالام  .(4) ظا   لنواناتهم االختصام االالبيه

قولالالط فالالي التالال ك ة : األقالال ب لنالالد  أّن النهالالي االالط متعىّالالٌق االالالبيه ال اغيالال   مالالن 

 وأظه  من الكّل قولط في موضهآ  خ  : لو كان لا دآ لند .(5)المعاوضات 
__________________ 

 .10من أاواب السىف ، الحد    11، الباب  71:  13( الوسائل 1)

 .560:  1 ( الت ك ة2)

 .474:  1( راجه الت ك ة 3)

 .«االمبيه»:  «ف»( في 4)

 .475:  1( الت ك ة 5)

 الالالالل  خالالالالتّ   الالالال ا 
الحكالالالالالالم االالالالالالالالبيه أو 
 عالالالالالالالالالالالالّم ميىالالالالالالالالالالالالق 

 االستبدال؟
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لمال وآ طعالاٌ  مالالن َسالىَم ، فمالال لا الالد : خال   الال   الالدرا م لالن اليعالالا  الال   لالالك 

لند  ، لم  جا لنالد الشالافعي ؛ ألنّالط اياله المسالىَم فيالط قبالل المالبر ، واألولالم 

، انتهالم. وأصال ح  (1) و نو  معاوضة لند  الجواز ، وليإ   ا ايعاً وإنّما 

مالالن الكالالّل تصالال  حط فالالي موضالالهآ  الالال  اجالالواز الصالالىح لالالن المسالالىَم فيالالط قبالالل 

 .(2)المبر ؛ ألنّط لمدٌ مستملأ ال  جب مساواتط لىبيه في أحكامط 

وقالد صالّ ح جالامه المماصالد أ ضالاً فالي  يال  موضالهآ ااختصالام الحكالم 

الىَم قبالل قبضالط وقد تمدّ  في كالمط : أنّ  .(3)االبيه دون  ي    ط ال  جالوز اياله الس 

 .(4)، وال االستبدال اط 

في كثي آ من فال و  مسال لة البياله  «االستبدال»لكّن العالّمة قد لبّ  اىف  

، مه أّن مالا اسالتدّل االط لىمالانعين : مالن قصالور وال الة المشالت    (5)قبل المبر 

 لالن ، جارآ في ميىق التصالّ ف فضالالً  (6)في التصّ ف النفساخ العمد االتىف 

 المعاوضة.

وقالالد صالالّ ح الشالاليخ فالالي المبسالالوط فالالي االالاب الحوالالالة : ا نّهالالا معاوضالالة ، 

 و و وإن .(8) [(7)والمعاوضة لىم المسىَم فيط قبل المبر  ي  جائاة 
__________________ 

 .560:  1( الت ك ة 1)

 .559:  1( الت ك ة 2)

 .401 399:  4امه المماصد ( لم نعث  لىم تص  حط ا لك ، نعم  ظه  منط ذلك ، راجه ج3)

( لم نعث  لىيط فيما تمدّ  من كالمط ، ولم نعث  لىيط في جامه المماصالد ، نعالم تمالدّ  فالي كالال  4)

 .294العالّمة المتمدّ  في الصفحة 

 .475:  1( راجه الت ك ة 5)

 ، وتمدّ  في الصفحة الساامة أ ضاً. 474:  1( استدّل اط في الت ك ة 6)

 .( الا ادة منّا7)

 .313:  2( المبسوط 8)
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 ، لكنّط لم   جه لن الكب ى. (1)رجه لن الصغ ى فيما اعد ذلك 

وصّ ح في اإل ضاح اااتناء الفال   اآلتالي ألنالي إحالالة مالن لىيالط طعالاٌ  

أو اسالالتيفاء ،  (2)لغ  مالالط لىالالم مالالن لالالط لىيالالط طعالالا  لىالالم أّن الحوالالالة معاوضالالةٌ 

 .(3)وأّن المعاوضة قبل المبر ح اٌ  أو مك و  

وإرادة خصالالوم البيالاله مالالن المعاوضالالة ليسالال  االال ولم مالالن إرادة ميىالالق 

االالل  الال    «إّن الحوالالالة ايالالٌه أو ليسالال  ايعالالاً »المعاوضالالة مالالن البيالاله فالالي قالالولهم : 

أظهال  فالي كىمالاتهم ، وقالد صالّ ح األكثال  : اال ّن ت اضالي المسالىِّم والمسالىَم إليالالط 

 (5)خبالار  ، فاسالتدلّوا ا  (4)لىم قيمالة المسالىَم فيالط مالن اياله اليعالا  قبالل المالبر 

 لىم جواز .

و ص ّد  أ ضاً قولط في الت ك ة : لو كان لا الدآ طعالاٌ  لىالم لمال وآ َسالىَماً ، 

اذ الب إلالم لمال و واقالبر لنفسالك مالالي »ولخالد مثىط لىم ز د ، فمال ز الد : 

لالالم  صالالّح لخالالالدآ لنالالد أكثالال  لىمائنالالا ، واالالط قالالال الشالالافعي وأحمالالد ؛ ألّن  «لىيالالط

نهالم لالن ايالاله اليعالا  االيعالا  حتالم  جال   فيالالط  وسالىمو لطلىيطهللاصىمالنبالّي 

 .(6)صالان : صا  البائه وصا  المشت   
__________________ 

 .«و موى في نفسي أنّها ليس  ابيه»وفيط :  317:  2( راجه المبسوط 1)

 .«مستمىّة»ز ادة :  «ش»( في 2)

 .508:  1( إ ضاح الفوائد 3)

 .321:  24، والجوا    44:  20( منهم المحدّث البح اني في الحدائق 4)

 11، البالاب  68:  13و من أاواب أحكالا  العمالود ،  16، الباب  387:  12( راجه الوسائل 5)

 من أاواب السىف.

 .316:  5، وراجه الحد   في السنن الكب ى  473:  1( الت ك ة 6)
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وسي تي ااتناء   ا الف   في كال  جمالةآ لىم مس لة البياله قبالل المالبر 
(1). 

نعم ، ذك  الشهيد : أنّط كالبيه قبل المبر ، وصّ ح اااتنالاء الحكالم فيمالا 

لىالم حكالم  «اشت  لالي اهال   الالدرا م طعامالاً واقبضالط لنفسالك»لو قال لىمسىِّم : 

 .(2)البيه قبل المبر 

وكيف كان ، فالمسال لة محالّل إشالكالآ مالن حيال  اضالي اب كىمالاتهم ، إالّ 

 ي مخالفة األصل لىم المتيمّن  و المتعيّن.أّن االقتصار ف

ومنط  ظهال  جالواز اياله مالا انتمالل اغيال  البياله مالن المعاوضالات كالصالىح 

فضالالالً لالالن مثالالل اإلرث  (3)واإلجالالارة والخىالاله كمالالا صالالّ ح االالط فالالي الالالدرو  

والمالال ض ومالالال الكتااالالة والصالالداق و ي  الالا. نعالالم ، لالالو ورث مالالا اشالالت ى ولالالم 

 ى الخالف في ايعط. مبر أو أصدقط أو لّوض لن الخىه ج 

 الثال:

 ل الم اد من البيه المنهّي إ ما  لمالد البياله لىالم مالا لالم  مالبر ، أو مالا 

 ؟ عّم تشخي  الكىّي المبيه اط

كمالا لالو فيكون المنهّي لنط نمل مالا لالم  مالبر اسالببآ خالاّمآ  الو البياله ، 

نهي لن ايه أُّ  الولد ، أو حىف لىم أن ال  بيه ممىوكالط ، حيال  ال فال ق االين 

 إ ما  البيه لىيط أو دفعط لن الكىّي المبيه.
__________________ 

 وما اعد ا. 301( راجه الصفحة 1)

 .211:  3( الدرو  2)

 .211:  3( الدرو  3)

رأ  المصلّالالالالالالالالالالالالالالالالالالف 
 في المس لة

 الالالالالالالالالالالل المنهالالالالالالالالالالالّي 
إ مالالالالالالا  خصالالالالالالوم 

البيالالاله لىالالالم مالالالا لالالالم 
 مالالالالالالالالبر ، أو مالالالالالالالالا 
 عالالالالالالالالالّم تشالالالالالالالالالخي  

 ؟الكىّي المبيه اط
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ن كان  و األّول ، ال  و المتعيّن فالي األخبالار ظا   النّ  والفتوى وإ

الالىة االالين التوليالالة و ي  الالا  إالّ أّن المعنالالم الثالالاني ال  بعالالد لالالن سالالياق  .(1)المفّصِّ

 مجمو  األخبار.

اشالت  »ولىيط ، فىو كان لىيط َسالىٌَم لصالاحبط ، فالدفه إليالط درا الم وقالال : 

ج ى فيط الخالف في ايه ما لالم  مالبر ، كمالا  «عاماً واقبضط لنفسكلي اها ط

ولكالن فالي اعالر ال وا الات داللالة لىالم الجالواز ،  .(2)صّ ح االط فالي الالدرو  

لالالن  السالالال لىيطسالال ل  أاالالا لبالد هللا »مثالل صالالحيحة  عمالوب االالن شالالعيب قالال : 

ال جل  كون لط لىم اآلخال  أحمالاٌل مالن ُرطالبآ أو تمال آ فيبعال  إليالط االدناني  ، 

 .(3) «يمول : اشت  اه   واستوف منط ال   لك ، قال : ال ا   إذا ائتمنطف

لالالن  السالالال لىيطسالال ل  أاالالا لبالالد هللا »لكالالن فالالي صالالحيحة الحىبالالي قالالال : 

رجلآ أسىفتُط درا م في طعا آ فىّما حّل طعامي لىيط اع  إلّي ادرا م ، فمالال : 

 يال   وتمالو   اشت  لنفسك طعاماً واسالتوف حمّالك ، قالال : أرى أن  الولّي ذلالك

 .(4) «معط حتّم تمبر ال   لك ، وال تتولّم أن  ش اء 

 .(5) « كون معط  ي    وفيط ذلك»وفي مو ّمة لبد ال حمن : 
__________________ 

 من أاواب أحكا  العمود. 16، الباب  387:  12( راجه الوسائل 1)

 .211:  3( الدرو  2)

من أاالواب السالىف ذ الل  12، الباب  73:  13ائل ، والوس 180، الحد    42:  7( الته  ب 3)

الحد   األّول ، والسائل كما نمىط الشيخ في الته  ب  و  عموب اان شالعيب ، وظالا   الوسالائل 

  و م أّن السائل  و الحىبي.

 من أاواب السىف ، الحد   األّول. 12، الباب  73:  13( الوسائل 4)

 .2السىف ، الحد   من أاواب  12، الباب  74:  13( الوسائل 5)

رأ  المصلّالالالالالالالالالالالالالالالالالالف 
 في المس لة

ظالالالالالالالالالا   اعالالالالالالالالالر 
ال وا الالالالالالات جالالالالالالواز 
إقالالال ار البيالالاله لىالالالالم 

 ما لم  مبر
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لكن ظا   الخب  ن ك ا ة مباش ة الش اء من جهالة كونالط فالي معال ض 

 التهمة ، والميىوب صّحة الش اء ولد  جواز االستيفاء.

  ّم إّن   ا كىّط إذا كان اليعا  المشت ى شخصيّاً.

ذا وّكىط فالي شال اء الكىالّي فالال  جال   فيالط ذلالك ؛ ألّن تشالخي  مالا وأّما إ

االالالط َسالالىَماً فالالي اليعالالا  الكىالالّي المشالالت ى موقالالوٌف لىالالم قبضالالط  الالم إقباضالالط ، 

واالالدون ذلالالك ال  مكالالن اإل فالالاء إالّ االحوالالالة أو التوكيالالل ، فتالالدخل المسالال لة فيمالالا 

   (4)لمشالهور ال نسب إلم ا (3)تبعاً لىمبسوط  (2)و ي  ا  (1)ذك   في الش ائه 

: من أنّط لو كان لط لىم  ي   طعاٌ  من َسىَمآ ولىيط مثالل ذلالك ، فال م     مالط 

 أن  كتال لنفسط من اآلخ  ، فإنّط  ك   أو  ح   لىم الخالف.

وقد لىّل ذلك في الش ائه : ا نّط قبضط لوضاً لن مالالط قبالل أن  مبضالط 

 .(5)صاحبط 

، قالال : لالو أحالال مالن لىيالط وذك  المسال لة فالي الموالالد اعنالوان الحوالالة 

طعاٌ  من َسىَمآ امبضالط لىالم مالن لالط لىيالط مثىالط مالن َسالىَم ، فالاألقوى الك ا الة ، 

ولىم التح  م  بيل ، ألنّالط قبضالط لوضالاً لالن مالالط قبالل أن  مبضالط صالاحبط 
(6). 

__________________ 

 .31:  2( الش ائه 1)

 .170:  23، والجوا    714:  4( مفتاح الك امة 2)

 .122:  2مبسوط ( ال3)

 .180:  19( الحدائق 4)

 .31:  2( الش ائه 5)

 .87 86:  2( الموالد 6)

إذا كالالالالالالالالالالالالان مالالالالالالالالالالالالا 
 شالالالالالالالت   القالالالالالالال ار 
البيالالالالاله لىيالالالالالط كىّيالالالالالاً 
فهالالالالالل  الالالالالدخل فالالالالالي 
محالالالالالّل الخالالالالالالف أ  

 ال؟
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وانالالالم فالالالي اإل ضالالالاح ج  الالالان الخالالالالف فالالالي المسالالال لة لىالالالم أّن الحوالالالالة 

الىَم قبالل المالبر حال اٌ  أو  معاوضةٌ أو اسالتيفاء ، وأّن المعاوضالة لىالم مالال الس 

 .(1)مك و  

كالون  ال   المسال لة مالن محالّل  (2)وأنك  جمالالةٌ مّمالن تال ّخ  لالن العالّمالة 

الخالف في ايه ما لالم  مالبر ؛ انالاًء لىالم أّن الحوالالة ليسال  معاوضالةً فضالالً 

 لن كونها ايعاً ، ال  ي استيفاء.

أقول : ذلك إّما وكالةٌ وإّما حوالةٌ ، ولىم كالّل تمالد  آ  مكالن تعماليم محالّل 

كون البيه كنا ةً لنهالا ؛ ولال ا نسالب فيمالا ل فال  الخالف لميىق المعاوضة و 

مالالن لبالالارة التالال ك ة المنالاله فالالي  الال   المسالال لة إلالالم أكثالال  لىمائنالالا وجمالالالةآ مالالن 

، واسالالتند الشالاليخ  (3)العاّمالالة محتّجالالين االالالنبوّ  المالالانه لالالن ايالاله مالالا لالالم  مالالبر 

 .(4)أ ضاً في المنه إلم اإلجما  لىم لد  جواز ايه ما لم  مبر  هللارحمط

ولعىّالط لال ا قالال الشالهيد  .(5)ما ذكال   الشاليخ فالي االاب الحوالالة  وقد ل ف 

 .(6)في الدرو  في حكم المس لة : إنّط كالبيه قبل المبر 
__________________ 

 .508:  1( اإل ضاح 1)

،  250:  3، والشالهيد الثالاني فالي المسالالك  399:  4( مثل المحمّق الثاني في جامه المماصد 2)

 .170:  23، وصاحب الجوا   في الجوا    96ي الكفا ة : والمحمّق السباوار  ف

 .298( راجه الصفحة 3)

 أ ضاً. 119، وراجه الصفحة  122:  2( المبسوط 4)

 .297( راجه الصفحة 5)

 .211:  3( الدرو  6)

توجيالالالالالالالالالالالالالالالالالط إدراج 
المسالالالالالالالالالالال لة فالالالالالالالالالالالي 

 محّل الخالف
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توجيالط إدراج المسال لة فالي البياله : تعّ ض في اعالر تحميماتالط ل هللارحمطلكنّط 

الىَم لّمالا كالان ما يّالةً كىّيالةً  ااتالةً فالي ال ّمالة منيبمالةً لىالم أفال ادآ ال  ا ّن مالورد الس 

نها ة لها ، ف ّ  ف دآ ليّنط المسىَم إليط تشّخ  ا لك الف د وانصّب العمالد لىيالط 

 قالد جعالل لمالد السالىم معالط «اكتالل مالن    مالي فالالن»، فك نط لّما قال الغ  م : 

ولّمالالا  مبضالالط اعالالدُ ، وال ر الالب أنّالالط  (1)وارداً لىالالم مالالا فالالي ذّمالالة المسالالتىف منالالط 

ممىوٌ  لط االبيه ، فإذا جعل مورداً لىس ىَم ال    و ايٌه  كون ايعالاً لىيعالا  قبالل 

 ، انتهم. (2)قبضط ، فيتحمّق الش طان و ىحق االباب ، و  ا من ليائف الفمط 

الالىَم ونظالالائ   والت ضالالط فالال مالالن الحمالالوق  (3)ي المسالالالك : االال ّن مالالورد الس 

الثااتة في ال ّمة لّما كان أمال اً كىّيالاً كالان البياله المتحمّالق االط  الو األمال  الكىّالي ، 

وما  تعيّن ل لك من األليان الشخصيّة االحوالة و ي  ا ليإ  و نفالإ المبياله 

ّصالة ، فإنّهالا ليسال  وإن كان األم  الكىالّي إنّمالا  تحمّالق فالي ضالمن األفال اد الخا

لينط ؛ ومن  َّم لو ظهال  المالدفو  مسالتََحمّاً أو معيبالاً   جاله الحالّق إلالم ال ّمالة ، 

والمبياله المعاليّن لالاليإ كال لك ، وحينذالال آ فانصالباب العمالالد لىالم مالالا قالبر وكونالالط 

حينذ آ مبيعاً  ي  واضح ، فالمول االالتح  م االط لنالد المائالل االط فالي  يال    يال  

 ، انتهم. (4)متوّجط 

 أقول : ما ذك   من منه تشخي  المبيه في ضمن الف د الخامّ 
__________________ 

 .«المسىف منط»:  «ش»( في 1)

 .250:  3( نمىط لنط الشهيد الثاني في المسالك 2)

 .« ي  »:  «نظائ  »ادل  «ف»( في 3)

 .251:  3( المسالك 4)

مالالالالالا أفالالالالالاد  الشالالالالالهيد 
األّول فالالالالالالالالالالي إدراج 
المسالالالالالالالالالالال لة فالالالالالالالالالالالي 

 محّل الخالف

مناقشالالالالالالالة الشالالالالالالالالهيد 
 الثاني ل لك

شالالالالالة فالالالالالي مالالالالالا المناق
أفالالالالالالالالالالاد  الشالالالالالالالالالالهيد 

 قدّ  سّ  
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ا مالن حيال  لالالد  انصالباب العمالد لىيالط ، إالّ أنّالط  صالالدق المالدفو  وإن كالان حمّال

لىيط انتمالط إلم المشت   اعمد البيه ، فإذا نهم الشار  لن ايه مالا لالم  مالبر 

نظيَ  نهيط لن ايه أُّ  الولد ولن ايه ما حىف لىم تال   ايعالط ، فإنّالط ال فال ق 

 اين إ ما  العمد لىيط واين دفعط لن الكىّي المبيه.

ذك   الشالهيد لالد  تشالّخ  الكىالّي االالكىّي إالّ االحوالالة لكن   د لىم ما 

ا إطالالالَق البيالاله لىالالم  ال اجعالالة إلالالم االسالالتيفاء أو المعاوضالالة ، و الال ا ال  سالالّوِّ

 الكىّي المتشّخ  اط احي   صدق أنّط انتمل إلم المحال اناقل البيه.

لن الالدرو  و الو :  (1)نعم ،   ا التوجيط إنّما  ستميم في الف   المتمدّ  

ذا أمالال   امالالبر اليعالالا  الشخصالالّي الالال   اشالالت ا  لىمشالالت   ، فالالإّن مجالالّ د مالالا إ

ٌ  لىكىّي المبيه في ضمنط ، فيصدق أنّالط انتمالل االالبيه  قبضط اإذن البائه مشّخِّ

 قبل أن  مبر.

و مكن أن  مالال : إّن تشالخي  الكىالّي المبياله فالي الكىالّي المشالت ى  كفالي 

مالالن دون حاجالالةآ إلالالم  فيالالط إذن البالالائه فالالي قالالبر اعالالر أفالال اد الكىالالّي المشالالت ى

 حوالة ، فإذا وقه ف دٌ منط في  د المشت   صدق أنّط انتمل االبيه قبل المبر.

وكيف كان ، فاألظه  في وجالط إدخالال  ال   المسال لة فالي محالّل الخالالف 

نمالالل  تعماليم مالورد الخالالف لميىالالق االسالتبدال حتاّلم المتحمّالالق االحوالالة وإن لالم

 اكونها ايعاً. والمس لة تحتاج إلم فضل تتبّه ، وهللا الموفِّّق.

 لىم الجواز اما لن المشا خ الثال ة اي  قآ  (2)واستدّل في الحدائق 
__________________ 

 .299( تمدّ  في الصفحة 1)

 .181:  19( الحدائق 2)

األظهالالالالالالالالالالال  فالالالالالالالالالالالي 
وجالالالالالالالالالالالط إدخالالالالالالالالالالالال 
المسالالالالالالالالالالال لة فالالالالالالالالالالالي 

 محّل الخالف
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سال ل  أاالا لبالد هللا »صحيحآ ومو ّق لن لبالد الال حمن االن أاالي لبالد هللا قالال : 

لالن رجالاللآ لىيالط كُال أ مالالن طعالا  ، فاشالت ى كُالالّ اً مالن رجاللآ  خالال  ،  السالال لىيط

 .(1) «فمال لى جل : انيىق فاستوف كُّ   ، قال : ال ا   اط

كالالان  وفيالالط : أنّالالط ال داللالالة لهالالا لىالالم محالالّل الكالالال  ؛ ألّن الكالالال  فيمالالا إذا

الماالن َسىَمين ، ومورد ال وا ة إليالاء مالا اشالت ى االط قبالل قبضالط وفالاًء لالن 

دَ نآ لم  عىم أنّالط َسالىٌَم أو قال ٌض أو  ي  مالا. وقالد اسالتدّل االط فالي التال ك ة لىالم 

؛ ول ا قالال جالامه المماصالد فالي شال ح قولالط  (2)جواز إ فاء الم ض امال الس ىَم 

ن َسىَمآ امبضالط لىالم َمالن لىيالط مثىالط  ولو أحال من لط لىيط طعا ٌ »:  هللارحمط مِّ

الالَم التبال  كالالون المالالين معالالاً َسالىَمين «إلالخ .. مالن َسالالىَم قىالال  : ألّن  ؟فالالإن قىال  : لِّ

المنه إنّما  و من ايه ما لالم  مالبر ، وإذا كالان أحالد المالالين َسالىَماً دون اآلخال  

،  (4) ألحالالد ما (3)لالم  تعالاليّن لكونالالط مبيعالالاً ؛ إلمكالالان التبالالار   منالالاً ، إذ ال معالاليّن 

 انتهم.

و مكالالن أن  مالالال : إّن ظالالا   الحوالالالة انالالاًء لىالالم كونهالالا معاوضالالةً كالالون 

المحيل ممىِّّكالاً مالَالط فالي ذّمالة    مالط االإزاء مالا لغ  مالط لىيالط ، فمالاُلط معالّوٌض 

وماُل    مط لوض ، فإذا كان ما لَط لىالم    مالط َسالىَماً كفالم فالي المناله لالن 

 تمىيكط
__________________ 

،  37:  7، والتهال  ب  3773، الحالد    206:  3، والفميالط  5، الحالد    179:  5( الكالافي 1)

 .2من أاواب أحكا  العمود ، الحد    16، الباب  387:  12، والوسائل  156الحد   

 .560:  1( الت ك ة 2)

 .«الحتمال كونط  مناً ، إذ ال  تعيّن» ك ا :  «ف»( العبارة في 3)

 .399:  4( جامه المماصد 4)

مالالالالالالالا اسالالالالالالالتدّل االالالالالالالط 
الحالالالالالالالالالدائق لىالالالالالالالالالم 
الجالالالالالالالالالالالالواز فالالالالالالالالالالالالي 
المسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال لة 

 والمناقشة فيط
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اإزاء ما لغ  مط لىيط ، ألنّالط مالن اياله مالا لالم  مالبر ، وحينذال آ فيالتّم االسالتدالل 

اال وا ة. نعم ، لو كان ما لىيط َسىَماً دون ما لَط أمكالن خ وجالط لالن المسال لة ؛ 

فالالي  (1)ألّن الظالالا    نالالا كالالون المسالالىَم  منالالاً ولوضالالاً. وإلالالم  الال ا  نظالال  امولالالط 

لالو كالان المالاالن أو المحالال االط ق ضالاً : و   (2)الموالد والتح    تبعاً لىش ائه 

 .(3)صّح 

وال وجالالط اللتالال اض جالالامه المماصالالد لىيالالط : ا نّالالط ال وجالالط لتخصالالي  

المحالالال االالط االالال ك  مالاله أّن العكالالإ كالال لك ، واستحسالالان تعبيالال  الالالدرو  اىفالال  

 ّم قال : ولاليإ لالط أن  مالول : إّن المحالال االط شالبيطٌ االالمبيه مالن  .(4) «أحد ما»

مااالً ااآلخ  ، إذ رامالا  مالال : إّن شالبهط االالثمن أظهال  ؛ م (5)حي  تخيّل كونط 

 ، انتهم. (6)القت انط االباء. وكّل ذلك ضعيف 

وفيط ما ال  خفالم ، فالإّن البالاء  نالا لاليإ لىعالوض ، وظهالور الحوالالة فالي 

كون إنشاء التمىيالك مالن المحيالل ال  نكال . واحتمالال كونالط متمىِّّكالاً مالال    مالط 

لممدّ  لمبولط لىم اإل جاب اعيد. و دّل لىالم  ال ا امال نفسط كما في المشت   ا

 ، فإّن ظا    كون المحيل اائعاً. (7)أ ضاً قولهم : إّن الحوالة ايه 
__________________ 

 .«قولط»:  «ف»( في 1)

 .32:  2( الش ائه 2)

 .176:  1، والتح     87:  2( الموالد 3)

 .211:  3( الدرو  4)

 .«من حي  إنّط  جعل»:  «يّل كونطمن حي  تخ»ادل  «ف»( في 5)

 .401:  4( جامه المماصد 6)

، وجالامه المماصالد  563و  560و  475:  1، والت ك ة  318و  316:  2( راجه المبسوط 7)

 .367و  359:  5
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ىمحالال لىيالط  ّم إّن المف وض في المس لة الم كورة مالا لالو أذن المحيالل ل
أو  (2)فالي اكتيالالط لنفسالالط ، اال ن  ال تي اىفالال  اإلحالالة كمالا فالالي لبالارة الموالالالد  (1)

أّمالالا لالالو  .(3)كمالالا فالالي لبالالارتي المبسالالوط والشالال ائه  «اكتالالل لنفسالالك» مالالول لالالط : 

 (4)وّكىط في المبر لن اآلذن  ّم المبر لنفسط فيكالون قااضالاً ممبضالاً ، فيبنالم 

  ب صّحتط ، لعد  المانه.لىم جواز تولّي ط في المبر ، واألق

 الرابع

: أنّالالط لالالو دفالاله إلالالم مالالن لالالط لىيالالط طعالالاٌ  درا الالَم وقالالال :  (5)ذكالال  جمالالالة 

ءآ االط لالم  صالّح ؛ ألّن مالال الغيال   متناله شال اء شالي «اشت  اها لنفسالك طعامالاً »

معاوضة انتمالال كالّل لالوضآ إلالم مىالك مالن خال ج لنفسط. ووجهط : أّن قضيّة ال

 لن مىكط العوض اآلخ  ، فىو انتمل إلم  ي   لم  كن لوضاً.

و مكالالن نمالالر  الال ا االالالعوض المالال خوذ االمعاطالالاة لىالالم المالالول اإفادتهالالا 

 لإلااحة ، فإنّط  جوز أن  شت   اط شيذاً لنفسط ، لىم ما في المسالك : من
__________________ 

 .«ذن المحيُل المحالأ»:  «ش»( في 1)

 .86:  2( الموالد 2)

 .31:  2، والش ائه  121:  2( المبسوط 3)

 ، وفي نسخة ادلط ما أ بتنا . «مبنيّ »:  «ش»( في 4)

، والمحمّالالق فالالي  387:  1، والماضالالي فالالي المهالال ّب  121:  2( مثالالل الشالاليخ فالالي المبسالالوط 5)

 .715:  4، و ي  م ، راجه مفتاح الك امة  32:  2الش ائه 

مفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال وض 
 المس لة

إذا وّكىالالالالالالالالالالط فالالالالالالالالالالي 
المالالالالالالالالالالالالالبر  الالالالالالالالالالالالالّم 

 المبر لنفسط

لالالالالو دفالالالاله إلالالالالم مالالالالن 
لالالالالالالط لىيالالالالالالط طعالالالالالالاٌ  
درا الالالالالالالالَم وقالالالالالالالالال : 

اشالالالالالالالالالالالالت  اهالالالالالالالالالالالالا »
 ً  «لنفسك طعاما
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 .(1)جواز جميه التصّ فات اإجما  المائىين اصّحة المعاطاة 

وقيالالب الالالد ن  (2)وأ ضالالاً فمالالد ذكالال  جمالالالة مالالنهم العالّمالالة فالالي المختىالالف 

: أّن مالالال الغيالال  المنتمالالل لنالالط االالإزاء مالالا    (3)والشالالهيد لىالالم مالالا حكالالي لنهمالالا 

اشت ا  لالماً اكونط مغصوااً ااقآ لىالم مىكالط ، و جالوز لبالائه ذلالك المغصالوب 

 التصّ ف فيط ا ن  شت   اط شيذاً لنفسط و مىّكط امجّ د الش اء.

قال في المختىف اعد ما نمل لن الشيخ في النها ة : أنّط لالو  صالب مالاالً 

واشت ى اط جار ةً كان الف ج لط حالالً ، واعد ما نمل مال  ب الشاليخ فالي ذلالك 

 :: إّن كال  النها ة  حتمل أم  ن    في  ي  النها ة وم  ب الحىيّ 

 أحد ما : اشت اء الجار ة في ال ّمة ، كما ذك   في  ي  النها ة.

الثالالاني : أن  كالالون البالالائه لالمالالاً اغصالالب المالالال ، فالالإّن المشالالت   حينذالال آ 

 ، انتهم. (4) ستبيح وطء الجار ة ولىيط وزر المال 

فالي فالال و  اياله الفضالالولي وفالي فالال و  المعاطالاة نمالالل كالالال   (5)وقالد تمالالدّ  

 ا.الميب والشهيد و ي  م

 و مكن توجيط ما ذك  في المعاطاة ادخول المال  ناً ما قبل
__________________ 

مالن أجالاز المعاطالاة »، ولالم نعثال  فيالط لىالم اإلجمالا  ، نعالم فيالط :  149:  3( راجه المسالك 1)

 .«سّوا أنوا  التصّ فات

 ( ست تي لبارتط.2)

 .192:  4( حكا  لنهما السيّد العامىي في مفتاح الك امة 3)

ال سالالالالائل )، والمسالالالائل الحائ  ّالالالالات  404، وراجالالالاله النها الالالالة :  259 258:  5( المختىالالالف 4)

 .329:  2، والس ائ   288 287 (العش 

 .472و  387،  89( في الجاء الثال  : 5)
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التصالّ ف فالالي مىالالك المتصالّ ف ، كمالالا  ىالالامهم المالول االال لك فالالي وطء الجار الالة 

فالي معنالم تمىيالك مالالط مّجانالاً اغيال   الم خوذة االمعاطاة. وتوجيط الثالاني : ا نّالط

 لوض.

ضالط ،  وكيف كان ، فالمعاوضة ال تعمل ادون قيا  كّل لوضآ ممالا  معو 

وإذا  ب  لىم  ي  ذلك فال ادّ مالن توجيهالط ، إّمالا اانتمالال أحالد العوضالين إلالم 

  ي  مالكط قبل المعاوضة ، وإّما اانتمال العوض اآلخ  إليط اعد ا.

اشالت  االدرا مي طعامالاً »ومن  نا  مكن أن  حمل قولط فيمالا نحالن فيالط : 

لىالم إرادة كالون الالال  لميىالق النفاله ال لىتمىيالك ، امعنالم : اشالت  فالالي  «لنفسالك

اشالالت  »مىكالالي وخالال   لنفسالالك ، كمالالا ورد فالالي مالالورد اعالالر األخبالالار السالالاامة : 

 .(1) «لنفسك طعاماً واستوف حم ك

لنفسالط امالال الغيال  وقاله البياله فضالالوالً و مكالن أن  مالال : إنّالط إذا اشالت ى 

كما لو اا  الغي  لنفسط فإذا قبضالط ف جالاز المالالك الشال اء والمالبر تعاليّن لالط ، 

وحي  كان استم ار  ايد المشت   قبضاً فمد قبر مالط لىالم مالالك اليعالا  ، 

 فافهم.
__________________ 

 .300( تمدّ  في صحيحة الحىبي المتمدّمة في الصفحة 1)

رأ  المصلّالالالالالالالالالالالالالالالالالالف 
 في المس لة
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 مسألة

لو كان لط طعاٌ  لىم  ي   فيالبط اط في  ي  مكان حدو الط فالي ذّمتالط ، 

 فهنا مسائل  الث :

 أحدها :

االمد نالة ماله ا ن أسىفط طعامالاً فالي العال اق وطالبالط  أن  كون المال َسىَماً 

لد  اشت اط تسىيمط االمد نة ، فال إشكال في لد  وجوب أدائط في ذلك البىالد. 

 وأولم اعد  الوجوب ما لو طالبط اميمة ذلك البىد.

ولو طالبط في ذلالك البىالد اميمتالط فالي اىالد وجالوب التسالىيم وت اضاليا لىالم 

ٌن انالاًء و الو حسال .(1)ذلك ، قال الشيخ : لم  جا ؛ ألنّط ايه اليعالا  قبالل قبضالط 

لىالالم إرادة ايالاله مالالا فالالي ذّمتالالط االميمالالة ، أو إرادة ميىالالق االسالالتبدال مالالن البيالاله 

لن خصوم البيه ولالم  حتمالل الت اضالي  (2)المنهّي لنط. أّما لو جعىنا النهي 

الىَم  منالاً ، فالال  لىم خصالوم كالون الميمالة  منالاً ، االل احتمالل كونالط مثمنالاً والس 

 الميمة وجط لىتح  م. لكّن اإلنصاف : ظهور لنوان
__________________ 

 .121:  2( المبسوط 1)

 .«المنهّي لنط»:  «ش»( في 2)

ميالبالالالالالالالة اليعالالالالالالالا  
فالالالالالي  يالالالالال  مكالالالالالان 
حدو الالالالط فالالالالي ذّمتالالالالط 
وفيهالالالالالالالالالالا صالالالالالالالالالالور 

  الث :

  لالالالالالالالالو كالالالالالالالالان  1
المالالالالالالالالالالالالال سالالالالالالالالالالالالىماً 
فيالبالالالالط فالالالالي  يالالالال  

 مكان المعامىة
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خصوصالالاً إذا كالالان مالالن النمالالد ن فالالي الثمنيّالالة ، فيبنالالم الحكالالم لىالالم انصالال اف 

 الت اضي الم كور إلم البيه أو المول اتح  م ميىق االستبدال.

والن ، وأّما إذا لم  ال ض المسالىَم إليالط ، ففالي جالواز إجبالار  لىالم ذلالك قال

 ؛ ألّن الواجب في ذّمتط  و اليعا  ال الميمة. (1)المشهور كما قيل العد  

؛ ألّن اليعالا  الال    (2)ولالن جمالالةآ مالنهم العالّمالة فالي التال ك ة الجالواز 

  ىامط دفعط معدو  ، فكان كما لو لد  اليعا  في اىدآ  ىامط التسىيم فيط.

ىَم إليط ، حيال  إنّالط لالو وتوضيحط : أّن اليعا  قد حّل والتمصي  من المس

كان في ذلك البىد أمكنط أداء الواجب اتسىيم المالال إلالم المشالت   إن حضال  ، 

 وإالّ دفعط إلم وليّط ولو الحاكم أو لالط.

وكيف كان فتع ّر الب اءة مستندٌ إلالم  يبتالط ، فىىغال  م ميالبالة قيمالة اىالد 

. وقد  توّ م أنّط  ىا  من ذلك جواز ميالب ة اليعالا  وإن كالان االستحماق حينذ آ

 ء المول ا لك في الم ض.أز د قيمةً ، كما سيجي

ولو كالان اليعالا  فالي اىالد الميالبالة مسالاو اً فالي الميمالة لبىالد االسالتحماق ، 

فالظا   وجوب اليعالا  لىيالط ، لعالد  تعال ّر الحالّق ، والمفال وض لالد  سالموط 

 الميالبة االغيبة لن اىد االستحماق ، فييالبط انفإ الحّق.
__________________ 

 .186:  19( راجه الحدائق 1)

إلالالم اعالالر  (254:  3)، ولالالم نعثالال  لىالالم  يالال   ، ونسالالبط فالالي المسالالالك  561:  1( التالال ك ة 2)

وذ الب اعالر األصالحاب »، والعبارة فيهما  كال ا :  186:  19األصحاب ، ومثىط في الحدائق 

محمّالق الثالاني الميالل إليالط ، نعالم  ظهال  مالن ال «ومنهم العالّمة في الت ك ة إلم وجوب دفه الميمالة

 .409 408:  4في جامه المماصد 
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 الثا ية :

أن  كون ما لىيط ق ضاً ، والظا   لالد  اسالتحماق الميالبالة االمثالل ماله 

إنّمالا  سالتحمّها فالي اىالد المال ض ، فإلاامالط االالدفه فالي  (1)اختالف الميمة ؛ ألنّالط 

وقالّوا  جالامه المماصالد  نالالا ،  (2)المختىالف   يال   إضال ار. خالفالاً لىمحّكالي لالن

وأّما ميالبتالط اميمالة اىالد االسالتحماق ،  .(3)لكنّط جا  االمختار في ااب الم ض 

، ولالن  (5)وحكالي لالن الشاليخ والماضالي  (4)فالظا   جواز ا وفاقالاً لىفاضالىين 

: مالن أّن الحالّق  الو اليعالا  لىالم  (7)؛ لمالا تمالدّ   (6) ا ة الم ا  : نفي الخالالف 

 سىم في اىد االستحماق ، وقد تع ّر اتع ّر قيالد  ال اامتنالا  ذ  الحالّق ، فالال أن 

 وجط لسموطط.

 ا الة األمالال  ال جالالو  إلالم قيمتالالط ألجالالل اإلضالال ار ؛ ولال ا لالالو لالالم تختىالالف 

الميمة فالظا   جواز ميالبتط االمثل ؛ لعد  التضّ ر. لكالن ممتضالم مالحظالة 

و امصالالىحتط ولالالو مالالن التضالالّ ر إناطالالة الحكالالم اعالالد  الضالال ر لىالالم الممتالال ض أ

 وشارحط جامه (8) ي  جهة اختالف الميمة ، كما فعىط العالّمة في الموالد 
__________________ 

 .«ألنّها»:  «ش»( في 1)

 .290:  5، وراجه المختىف  726:  4( حكا  لنط في مفتاح الك امة 2)

 .34 33:  5و ،  409:  4( جامه المماصد 3)

 .88:  2موالد ، وال 32:  2( الش ائه 4)

، وفيالط أ ضالاً اعالد  390:  1، والمهال ّب  «اجبال  لىالم دفعهالا»، وفيالط :  123:  2( المبسوط 5)

 .«وصّح أن  جب  لىم دفعها إليط»الحكم االجواز : 

 .303:  1 (مخيوط)، وراجه  ا ة الم ا   725:  4( حكا  لنط في مفتاح الك امة 6)

 ( تمدّ  في الصفحة المتمدّمة.7)

 .105:  2والد ( الم8)

أن  كالالالالون مالالالالا    2
 ً  لىيط ق ضا



 313 .............................................................................  ضبقلا ماكحأ يف مالكلا

 ّم إنّالط التال ف فالي المختىالف اتعاليّن قيمالة اىالد المال ض ماله تعال ّر  .(1)المماصد 

 وفيط ت ّمل ، فت ّمل. .(2)المثل في اىد الميالبة 

وظا   اعرآ لد  جواز الميالبة ال االمثل وال االميمة ، وك نّالط  تفالّ   

يالبالالة : مالالن لالالد  جالالواز م (3)فالالي حواشالاليط  هللارحمالالطلىالالم مالالا لالالن الشالالهيد 

الممت ض المثل في  ي  اىد الم ض حتّم مه لد  تضالّ ر  ، فيىالا  مالن ذلالك 

التبالار اىالد »االميمة اي  قآ أولم. ولعىّالط ألّن ممتضالم  (4)لد  جواز ميالبتط 

أن ليإ لىمم ض إالّ ميالبة تسىيم مالط في اىد المال ض ، ومجالّ د :  «الم ض

  وجالب اشالتغالط االميمالة ، تع ّر  في وق آ من جهة توقّفط لىم مضّي زمانآ ال

كمالالا لالالو أّخالال  التسالالىيم اختيالالاراً فالالي اىالالد المالال ض ، أو احتالالاج تسالالىيم المثالالل إلالالم 

 مضّي زمان ، فت ّمل.

 الثالثة :

أن  كون االستم ار من جهة الغصب ، فالالمحكي لالن الشاليخ والماضالي 

ولعىّالط لظالا   قولالط  .(5)د الغصالب : أنّالط ال  جالوز ميالبتالط االمثالل فالي  يال  اىال

 فإّن ما في ذّمتط  و (6) (فَاْعتَُدوا َعلَْيِه بِِمثِْل َما اْعتَدى َعلَْيُِمْ )تعالم 
__________________ 

 .33:  5( جامه المماصد 1)

 .290:  5( المختىف 2)

هيد فالي وذ الب شاليخنا الشال»، وفيالط :  34:  5( لعىّط  نظ  إلالم مالا حكالا  فالي جالامه المماصالد 3)

حواشيط إلم التبار موضه الش ط واإلطالق فالي وجالوب الالدفه والمبالول ، سالواء كالان لىممتناله 

 .«مصىحة أ  ال

 .«الميالبة»:  «ش»( في 4)

 .«لم  جب »، وفيهما :  390:  1، والمه ّب  123:  2( المبسوط 5)

 .194( البم ة : 6)

أن  كالالالالالالالالالون    3
االسالالالالالالالالتم ار مالالالالالالالالن 

 جهة الغصب
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ة اليعالالا   ختىالالف اليعالالا  الموصالالوف اكونالالط فالالي ذلالالك البىالالد ، فالالإّن ممالالدار ماليّالال

االالاختالف األمالالاكن ، فالالإّن المالالالك لممالالدارآ منالالط فالالي اىالالدآ قالالد  عالالدّ  نيّالالاً ، والمالالالك 

 ألضعافط في  ي    عدّ فمي اً ، فالمما ىة في الصفات موجودةٌ ال في الماليّة.

لكنّط  نتمر االمغصوب المختىف قيمتط ااختالف األزمالان. فالإّن الالالز  

 لمثل في زمان  الئط.لىم   ا لد  جواز ميالبتط اا

وحىّالالط : أّن المما ىالالالة فالالالي الجالالالنإ والصالالالفات  الالالي المنالالالاط فالالالي التما الالالل 

وانصال اف  «نفالي الضال ر»الع في من دون مالحظة الماليّة ، ولالو ال قالالدة 

 لتعيّن ذلك فيهما أ ضاً. «الس ىَم»و  «الم ض»إطالق العمد في مس لتي 

البىالد ، ألّن الالالز  لىيالط ولو تع ّر المثل في اىد الميالبة لا  قيمالة ذلالك 

 حينذ آ المثل في   ا البىد لو تمّكن ، فإذا تع ّر قام  الميمة ممامط.

و الو حسالٌن انالالاًء  .(1)وفالي المبسالوط ولالن الماضالي : قيمالالة اىالد الغصالب 

 لىم حكمها في المثل.

والمعتبالال  قيمالالة وقالال  الالالدفه ؛ لوجالالوب المثالالل حينذالال آ ، فتعالاليّن ادلالالط مالاله 

 ع ر ، ألنّط وق  االنتمال إلم الميمة.تع ّر . و حتمل وق  الت

وفي المس لة أقواٌل م كورة في ااب الغصب ، ذك نا الا ماله مبانيهالا فالي 

 .(2)البيه الفاسد لند ذك  ش وط العمد ، فىي اجه 
__________________ 

 .443:  2، والمه ّب  76:  3، وراجه المبسوط  127:  6( حكا  لنهما في المختىف 1)

 ، الساد  من أحكا  الممبوض االعمد الفاسد. 226ء الثال  : ( راجه الجا2)
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