
 





 





 





 

 القول في شرائط العوضين





 (1) [من شروط العوضين : المالية]

الً ؛ ألّن البيع لغةً  ٍٍّ ممااٍ ـ  يشترط في كّلٍّ منهما كونه متموَّ : مبادلة ماا
ة مقصااودل لق قاا   ، ، وقااا ارتااربوا مهاارا الشاارط نّمااا ال ينت ااع مااه من  اا (2)

ٍٍّ نرفاااً كالانااافع والاياااان ؛ ف نّااه  محقَّقااة فااي الشاارّ ؛ ألّن األّوٍ لاايع ممااا

ٍٍّ شرناً  يصّح نرفاً سقب المصرف لها ون ي ال ائال ننها ، والثاني ليع مما
 كالامر والانزير.

  كالحشارا  ، ثّم قّساموا نااا االنت ااّ  لا  ماا يساتنا  لا  شّساة الشاي

 لاا  ققّتااه كحبّااة رنذااة ، وأكااروا : انّااه لاايع ماااالً و ن كااان  و لاا  مااا يسااتنا
 ؛ ولرا يحرا غصبه  جماناً ، ونن (3)يصاق نقيه المقك 

__________________ 

 ( ال نوان منّا.1)

 .«ميع»، أيل مادّل  69( المصباح المنير : 2)

 4في م تاح الكراماة ، والسيّا ال امقي  90:  4( أكر ألك المحقّق الثاني في جامع المقاصا 3)

 :220. 

االرتااااااااراب مهااااااااارا 
الشاااااااارط نّمااااااااا ال 
ينت ااااااع مااااااه من  ااااااةً 

 مقصودلً محقّقةً 
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، وانترضه غير وارا مّمان تاّّشر  (1)التركرل : انّه لو تقف لم يُضمن اص ً 

 موجوب ردّ المثل. (2)ننه 
واألول  ان يقاٍ :  ّن ماا تحقّاق انّاه لايع ممااٍ نرفااً ، فا   شاكاٍ وال 

لام ش ف في ناا جواب وقونه اراَ ال وضين ؛  أ ال ميع  الّ فاي مقاك. وماا 

يتحقّق فيه ألك : ف ن كان اكل الماٍ في مقامقه اك ً مالباطل نرفاً ، فالظاارر 
فساد المقامقة. وما لم يتحقّق فيه ألك : ف ن ثبت دليل من نّص او  جماّ نق  

ناا جواب مي ه فهو ، و الّ ف  يا   وجاوب الرجاوّ  لا  نمومااّ  صاّحة 

المروّي نن تحف ال قوٍ :  في الس انقيهالبيع والتجارل ، وشصوص قوله 
 ٍّ يكون لهم فيه الص ح من جهاةٍّ مان الجهاا  ، فكاّل ألاك را ٍ وكّل شي»

 .(4)، وقا تقاّمت في اّوٍ الكتاب  (3) « ل  آشر الرواية .. مي ه
__________________ 

 .465:  1، وراجع التركرل  90:  4( ركاه ننه المحقّق الثاني في جامع المقاصا 1)

:  4، والسايّا ال اامقي فاي م تااح الكراماة  90:  4المحقّق الثاني في جاامع المقاصاا  ( منهم2)

 .347:  22، وصارب الجوارر في الجوارر  220

 .333، وانظر تحف ال قوٍ :  13 5( تقاّمت الرواية في المجقّا األّوٍ من طب تنا : 3)

، فاا  مااّك مااركررا وريااج جاارر أكاار م اار رااره الروايااة الشااري ة »بيااادل :  «ف»( فااي 4)

متمامها الشتمالها نق  فوائا جقيقة ، شصوصاً في تميّز ما يجوب االكتساب مه وماا ال يجاوب ، 

فنقوٍ : رور فاي الوساائل نان كتااب تحاف ال قاوٍ لقحسان مان نقاي امان شا بة نان الصاادق 

رد فاي اّوٍ فركر اكثر الرواياة مااشت ف كثيار نّماا و «.. اّن م ايش ال باد كقّها»:  الس انقيه

 الكتاب.

 رور فاي الوساائل»من قولاه : فنقاوٍ :  «خ»و  «ن»ررا ، وقا ورد  رره الزيادل في 

 لكن كتب نقيها فيهما : بائا. « لخ ..
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ثّم  نّهم ارتربوا مانتبار المقكيّة في ال وضين مان مياع ماا يَشاتره فياه 
 (2)والوروش قبل اصذيادرا ؛ ّلكون  (1)الما  ، والكأل ، والسموه الناك : ك

 رره كقّها غير ممقوكة مال  ل.

وارتااربوا ايضاااً مااه ناان األرح الم تورااة ننااول ؛ ووجااه االرتااراب 
 ننها : انّها غير ممقوكة لم ّكها نق  نحاو ساائر األما ه محياج يكاون لكاّلٍّ 

ث ، مل وال من قبيل  منهم جزٌ  م يّن من نين األرح و ن قّل ؛ ولرا ال يورَّ

الوقااف الااااّص نقاا  م يَّنااين ؛ ل اااا تمقّكهاام لقمن  ااة مشاااناً ، وال كااالوقف 
نقا  غياار م يَّناين كال قمااا  والمااومنين ، وال مان قبياال تمقّاك ال قاارا  لقزكااال 

 (4)ا تمقّكهاام لمناف هااا ل ااا (3)والسااادل لقامااع مم ناا  كااونهم مصااارف لااه 

منحصر في مصالح المسقمين ، ف  يجوب تقسيمه  (5)مالقبر ؛ ألّن مصرفه 
نقيهم من دون م رظة مصالحهم ، فهره المقكيّة نحٌو مستقلٌّ من المقكيّاة قاا 

ٍّ نقيه   الاليل ، وم نارا : صرف راصل المقك في مصالح الم ّه. (6)د

 (7)مّما ادُّني نقيه اإلجماّ  ثّم  ّن كون رره األرح لقمسقمين
__________________ 

 السماه.:  «ص»و  «ّ»،  «ا»( في 1)

 ، وفي سائر النسخ : مكون. «يكون»:  «ف»، وفي  «ن»( كرا في مصّححة 2)

 ( كرا ، والمناسب تثنية الضمير.3)

 لمناف ه.:  «ش»( في غير 4)

 ي قوله : تقسيمه.( كرا في النسخ ، والمناسب تّنيج الضمير ، وكرا ف5)

 نقيها.:  «ف»( في 6)

، وال  ّمة فاي المنتهاي  80، كتاب الزكال ، المسّلة  70 67:  2( ادّناه الشيخ في الا ف 7)

 .157:  21، وراجع الجوارر  427:  1، والتركرل  934:  2

االرتاااااااااراب مقياااااااااا 
المقكيّاااااة نااااان مياااااع 
مااااااا يشااااااتره فيااااااه 

 الناك

االرتاااااااااراب نااااااااان 
األراضاااااااااااااااااااااااااااي 
الم توراااااااة ننااااااااولً 

 ً  ايضا
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ٍّ نقيه النّص كمرسقة رّماد الذويقة   .(2)وغيررا  (1)ود

 (3) [أقسام األرضين وأحكامها]

ورياااج جااارر الكااا ا فاااي أكااار م ااار اقسااااا األرضاااين ، فااا  ماااّك 

ماإلشااارل  جماااالً  لاا  جميااع اقساااا األرضااين واركامهااا ، فنقااوٍ وماان   
 االست انة :

األرح  ّما موا  و ّما نامرل ، وكلٌّ منهما  ّما ان يكون كرلك اصاقيّة 
 فاألقساا ارم ة ال شامع لها : او نرح لها ألك ،

 (4)األّول : ما يكون مواتاً باألصالة ، بأن لم تكن مسبوقة بعمارة 
، واإلجماااّ  الساا انقيهوال  شااكاٍ وال شاا ف منّااا فااي كونهااا ل ماااا 

 (8)والمسااالك  (7)وجااامع المقاصااا  (6)والغنيااة  (5)نقيااه محكااّي ناان الااا ف 
 وظارر

__________________ 

 .2من امواب جهاد ال اّو ، الحايج  41، الباب  85 84:  11( الوسائل 1)

 .9و  5،  4من امواب نقا البيع ، األراديج  21، الباب  275 274:  12( راجع الوسائل 2)

 ( ال نوان منّا.3)

 مال مارل.:  «ش»و  «خ»( في غير 4)

 .3، المسّلة ، كتاب  ريا  الموا   525:  3( الا ف 5)

 .293( الغنية : 6)

 .9:  7( جامع المقاصا 7)

 ، وفيه : ننانا موضع وفاق. 391:  12( المسالك 8)

ن ـ ماااااااا يكاااااااو 1
راااااو ل مااااااا نقياااااه  مواتاً ماألصالة

السااااااااااا ا ومااااااااااان 
 االن اٍ
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، مال قيال :  نّهاا متاواترل  (2)والنصاوص مارلك مست يضاة  .(1)جمانة اُشرر 
(3). 

يا  م  نوح ، ونقيه وري من األن اٍ ، ن م اُميح التصّرف فيها ماإلر

 (5)َمَوتااااااااان األرح ه ولرساااااااااوله »:  (4)يُحماااااااال مااااااااا فااااااااي النبااااااااوّي 

ونحوه اآلشار :  .(6) «، ثّم ري لكم منّي ايّها المسقمون وسقموآلهنقيه صق 
 .(7) «ناديُّ األرح ه ولرسوله ، ثّم ري لكم منّي»

مماااا يكاااون فاااي م ااار األشباااار وجاااوب ادا  شراجهاااا  لااا  اإلمااااا ور

 وجانا في كتاب»:  (8)كما في صحيحة الكامقي ، قاٍ  الس انقيه
__________________ 

( ركاااه الساايّا ال ااامقي وصااارب الجااوارر ناان المصااادر المااركورل وناان ظااارر المبسااوط 1)

 .11:  38، والجوارر  4:  7والتركرل والتنقيح والك اية ، انظر م تاح الكرامة 

، ن اع  295:  7، الباب األّوٍ من امواب األن ااٍ ، والمساتاره  364:  6( راجع الوسائل 2)

 الباب.

 ، وفيه : يمكن دنور تواتررا. 11:  38( راجع الجوارر 3)

 ، وفي غيررا : النبويّين. «ش»و  «خ»،  «ف»( كرا في 4)

 ورسوله.:  «ش»( في 5)

موتاان األرح ه »ررا النّص م ينه فاي المجااميع الحايثياة ، مال الموجاود : ( لم نقف نق  6)

، الحااايج األّوٍ ،  480:  3، انظار ناوالي اليلاي  «ولرساوله ، فمان ارياا منهاا شايهاً فهاو لاه

، الباب األّوٍ من امواب  رياا  الماوا  ، الحاايج األّوٍ. ن ام  111:  17وننه في المستاره 

 .400:  2المتن ال  ّمة في التركرل نقل الرواية كما في 

، البااب األّوٍ مان  112:  17، وننه في المستاره  5، الحايج  481:  3( نوالي اليلي 7)

 .5امواب  ريا  الموا  ، الحايج 

 قاٍ لي.:  «ف»( في 8)

 ماراااااااة التصاااااااّرف 
فيهااااااااااا ماالريااااااااااا  

 م  نوح

داللاااااااااااة م ااااااااااار 
األشبااااااااااار نقاااااااااا  
وجااااااااااااااااااااااوب ادا  
شراجهاااااااااااا  لااااااااااا  

 اإلماا
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ِ يُوِرثُها َمنأ يَشاُء ِمنأ ِعباِدِه َوالأعاقِبَ ) الس انقيهنقي  َض لِِلّ َرأ  (ةُ ِللأُمتَِّقيينَ إِنَّ األأ

واراال ميتااي الاارين اورثَنَااا  ُ األرَح ، ونحاان المتّقااون ، واألرح  (1)، انااا 
ماان المسااقمين فقيَ مررااا وليااودّّ شراجهااا  لاا   (2)كقّهااا لنااا ، فماان اريااا ارضاااً 

 .(3) «الابر .. اإلماا من ارل ميتي ، وله ما اكل منها

حة نمر من يزيا :  نان  السا انقيها نبا   انّه سٍّ رجل ام»ومصحَّ
رجال اشار ارضااً مواتاااً تركهاا ارقهاا ، ف ّمرراا واجاارر انهارراا ومنا  فيهااا 

: كاان اميار  السا انقيهميوتاً ، وغرك فيها نا ً وشجراً ، فقاٍ امو نبا   

يقوٍ : من ارياا ارضااً مان الماومنين فهاي لاه ، ونقياه  الس انقيهالمومنين 
فاي راااٍ الُهانااة ، فاا أا ظهاار القااائم  الساا انقيه  اإلماااا  لاا (4)طساقها يودّيااه 

ن ن سه نق  ان توشر منه  .(5) «فقيوّطّ

ويمكن رمقها نق  ميان االساتحقاق ووجاوب  يصااٍ الذساق  أا طقباه 
 .الس انقيهاإلماا  (6)

__________________ 

 انا.والمصار ، وفي غيررا : قاٍ  «ص»و  «ف»( كرا في 1)

 والمصار ، وفي سائر النسخ : من األرح. «ص»( كرا في 2)

، واآلياة مان ساورل  2من امواب  رياا  الماوا  ، الحاايج  3، الباب  329:  17( الوسائل 3)

 .128األنراف : 

و  «ا»، وفااي  «يااوت  مااه»:  «خ»و  «ف»والمصااار ، وفااي  «ص»و  «ن»( كاارا فااي 4)

 ه مه.يودّي:  «ش»، وفي  «يوتيه مه»:  «ّ»

، وال وجاه لهاا ظاارراً ، ألّن الحاايج ماركور متماماه ، انظار  «الابار»( في النسخ بيادل : 5)

 .13من امواب األن اٍ ، الحايج  4، الباب  383:  6الوسائل 

 كما اثبتناه. «ن»، وصّحح في  «طقب»:  «ن»و  «ص»،  «ّ»،  «ا»( في 6)

توجياااااااااااااه راااااااااااااره 
 االشبار
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رقّقوا شاي تهم ،  الس انقيهم ا امير المومنين  الس انقيهملكّن األئّمة 

ٍّ نقيااه قولااه  مااا كااان لنااا فهااو »:  الساا انقيهواسااقذوا ألااك ناانهم ، كمااا يااا
كاّل ماا »فاي رواياة مسامع مان نباا المقاك :  الس انقيه، وقوله  (1) «لشي تنا

كان في ايااي شاي تنا مان األرح فهام فياه محقّقاون ، يَحالُّ لهام ألاك  لا  ان 

ماا كااان فاي ايااي سااوارم ، فا ّن كسابهم فااي  (2)طساق يقاوا قائمناا ، فيجباايهم 
األرح رراا نقيهم رتّ  يقوا قائمنا ويّشر األرح من ايايهم ، ويُاارجهم 

 .(3) «الابر .. ننها َصغََرل

ن اام ، أكاار فااي التااركرل : انّااه لااو تصااّرف فااي المااوا  اراااٌ مغياار  أن 
 .(4)اإلماا كان نقيه طسقها 

ورل نقااا  رااااٍ الحضاااور ، و الّ ويحتمااال رمااال راااره األشباااار المااارك

ٍٍّ ل ماا  في األراضي فاي رااٍ  (5)فالظارر ناا الا ف في ناا وجوب ما
، وسايّتي ركاياة  جمااّ  (6)الغيبة ، مل األشبار متّ قة نقا  انّهاا لمان ارياراا 

 .(7)المسقمين نق  صيرورتها مقكاً ماإلريا  
__________________ 

 .17من امواب األن اٍ ، الحايج  4، الباب  384:  6( الوسائل 1)

، وراره الزياادل  «ما كان في ايايهم ويتاره األرح فاي اياايهم ، واّماا»بيادل :  «ش»( في 2)

،  3، الحاايج  408:  1قا ورد  في الكاافي ولام تارد فاي التهاريب والوساائل ، انظار الكاافي 

 .403، الحايج  144:  4والتهريب 

 .12ن امواب األن اٍ ، الحايج م 4، الباب  382:  6( الوسائل 3)

 .402:  2( التركرل 4)

 ، وفي سائر النسخ : اإلماا. «ف»( كرا في 5)

 ، الباب األّوٍ من امواب  ريا  الموا . 326:  17( راجع الوسائل 6)

 .17( يّتي في الص حة 7)
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ر  الثاني : ما كانت عامرة باألصالة ، أي ال من معّمِ

وكونها من األن اٍ ، ورو ظارر  الس انقيهوالظارر انّها ايضاً ل ماا 

وكاااّل ارح لااام يجاااّر نقيهاااا مقاااك مساااقم فهاااي ل مااااا » طااا ق قاااولهم : 

وفي غيررا ن ي الا ف  .(2)، ونن التركرل : اإلجماّ نقيه  (1) «الس انقيه
؛ لموثّقة امان من نثماان نان  ساحاق مان نّماار المحكيّاة نان ت ساير  (3)ننه 

كااّل »، ريااج َناااّ ماان األن اااٍ :  الساا انقيهنقااّي ماان  مااراريم ناان الصااادق 
، ونحورااا المحكااي ناان ت سااير ال ياشااي ، ناان امااي  (4) «ارح ال رّب لهااا

 .(5) الس انقيهمصير ، نن امي ج  ر 

شباار ، رياج ُج ال فيهاا وال ياّصص نموا ألك ماصوص م ر األ
؛ مناااً  نقاا  ثبااو  الم هااوا  (6) «كااّل ارح ميّتااة ال رّب لهااا»ماان األن اااٍ 

لقوصااف المسااوق ل رتااراب ؛ ألّن الظااارر ورود الوصااف مااورد الغالااب ؛ 

 ألنّ 
__________________ 

فاي أيال  (9:  7)، وفاي م تااح الكراماة  220:  1، والقواناا  272:  3( كما فاي الشارائع 1)

 ال بارل ركرا : كما ط حت مرلك نباراتهم م  ش ف من ارا.

، وصااارب  9:  7( ركاااه ناان ال  ّمااة فااي التااركرل ، الساايّا ال ااامقي فااي م تاااح الكرامااة 2)

 .402:  2، وانظر التركرل  19:  38الجوارر في الجوارر 

 .19:  38، والجوارر  9:  7( كما في م تاح الكرامة 3)

:  6، في ت ساير اآلياة االولا  مان ساورل األن ااٍ ، ونناه الوساائل  254:  1( ت سير القّمي 4)

 .20، الباب األّوٍ من امواب األن اٍ ، الحايج  371

، الباب األّوٍ من امواب  372:  6، وننه الوسائل  11، الحايج  48:  2( ت سير ال ياشي 5)

 .28األن اٍ ، الحايج 

 .4ن امواب األن اٍ ، الحايج ، الباب األّوٍ م 365:  6( الوسائل 6)

ـ ماااااااا كانااااااات  2
 نامرلً ماالصل

الظاااااااااارر كونهاااااااااا 
ل ماااااااااااااا نقيااااااااااااه 
السااااااااااا ا ومااااااااااان 

 ً  االن اٍ ايضا
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 الغالب في األرح التي ال مالك لها كونها مواتاً.

وجهاان : مان كوناه مااٍ اإلمااا ، ومان نااا  ؟ورل تُمقك رره مالحياابل
منافاته لقتمقّك مالحيابل ، كما يُمقاك الماوا  ماإلرياا  ماع كوناه مااٍ اإلمااا ، 

 «من سبق  ل  ما لم يسبقه  ليه مسقم فهو ارّق مه»: فاشل في نموا النبوّي 
(1). 

 الثالث : ما عرض له الحياة بعد الموت

ورااو مقااك لقمحيااي ، فيصااير مقكاااً لااه مالشااروط المااركورل فااي ماااب 

قمين كمااا ناان ، وم جماااّ المساا (2)اإلريااا  م جماااّ األُّمااة كمااا ناان المهاارّب 

، لكن مبالي مان  (4)، ونقيه ناّمة فقها  األمصار كما نن التركرل  (3)التنقيح 
، فا  مااّ مان  (5)المبسوط ك ا يشا ر مّنّاه يمقاك التصاّرف ، ال ن اع الرقباة 

 الم رظة.

 الرابع : ما عرض له الموت بعد العمارة

 . و ن كانتالس انقيهيّة ، فهي ماٍ اإلماا ف ن كانت ال مارل اصق
__________________ 

، البااب األّوٍ مان اماواب  112:  17، والمساتاره  4، الحاايج  480:  3( نوالي اليلي 1)

 .4 ريا  الموا  ، الحايج 

 .285:  4( المهرّب البارّ 2)

 .98:  4( التنقيح الرائع 3)

 .400:  2( التركرل 4)

 .29:  2مبسوط ( انظر ال5)

رااااااااااااااال تمقاااااااااااااااك 
 مالحيابل اا ال؟

ـ مااااا نرضاااات  3
لاااااااه الحياااااااال م اااااااا 

 المو 
رااااارا القسااااام مقااااااك 

 لقمحيي

ـ مااااااا ناااااارح  4
لااااااه المااااااو  م ااااااا 

 ال مارل
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رراااا ، او شروجهاااا نناااه  ااار ، ف اااي مقائهاااا نقااا  مقاااك م ّمّ ال ماااارل مااان م ّمّ

كتاااب  ريااا   وصاايرورتها مقكاااً لماان نّمررااا ثانياااً ، شاا ف م ااروف فااي
 .(2)؛ منشوه اشت ف األشبار  (1)الموا  

ن المساقمين ، او مان ما (3)ثّم القسم الثالاج ،  ّماا ان تكاون ال ماارل فياه 

 الك ّار.
من المسقمين فمقكهم ال يازوٍ  الّ مناقال او مذارّو الااراب  (4)ف ن كان 

 نق  ارا القولين.

 ن كان من الك ّار ، فكرلك  ن كان في دار اإلس ا وققنا م اا انتباار و
. و ن السا انقيهانتبرنا اإلس ا ، كان ماقياً نق  مقك اإلمااا  اإلس ا ، و ن

كان في دار الك ر ، فمقكهاا يازوٍ مماا يازوٍ ماه مقاك المساقم ، وماالغتنااا ، 

 كسائر اموالهم.
 من األرح : (5)ثّم ما مقكه الكافر 

 ام كه. ّما ان يُسقم نقيه طوناً ، فيبق  نق  مقكه كسائر 

 و ّما ان ال يسقم نقيه طوناً.
 ايضاً كسائر ام كه تحت ياه. (6)ف ن مقي ياه نقيه كافراً ، فهو 

__________________ 

، فنسااب األّوٍ  لاا  المحقّاق والشاايخ وجمانااة ، والثاااني  397 396:  12( راجاع المسااالك 1)

:  38و ن ساه ، وانظار الجاوارر  ل  ال  ّمة في م ر فتاويه ، وماٍ  ليه في التاركرل وقاّواه را

21. 

 من امواب  ريا  الموا . 3و  1، الباب  328 326:  17( راجع الوسائل 2)

 .«ن»ومصّححة  «ش»من  «فيه»( كقمة 3)

 ( كرا ، والمناسب : كانت.4)

 مما اثبتناه. «ن»الك ّار ، ولكن صّحح في :  «ش»و  «ف»( في غير 5)

 فهي.:  «ف»( في غير 6)

رجااااااااااااوّ  لاااااااااااا  
اركااااااااااااا القسااااااااااام 

 الثالج
كاناااااااااااااااات  لاااااااااااااااو

ال مااااارل فيهااااا ماااان 
 المسقمين
كاناااااااااااااااات  لاااااااااااااااو

ال مااااارل فيهااااا ماااان 
 الك ّار

ركااااااام ماااااااا مقكاااااااه 
الكاااااااااااااافر مااااااااااااان 

 األرح
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 : (1)ت ياه ننها و ن ارت  

 ف ّما ان يكون مانج   المالك ننها وتاقيتها لقمسقمين.
،  الساا انقيهاو ممااو  ارقهااا وناااا الااوارث ، فيصااير مقكاااً ل ماااا 

 ويكون من األن اٍ التي لم يوجف نقيها مايل وال ركاب.

ماان  (2)راً وننااول ، فهااي كسااائر مااا ال يُنقاال و ن رف اات ياااه ننهااا قهاا
الغنيماة كالناال واألشاجار والبنياان لقمسااقمين كافّاة  جمانااً ، نقا  ماا ركاااه 

النصاااوُص مااااه و ، (5)وغيررماااا  (4)والتااااركرل  (3)غيااار واراااا ، كاااالا ف 

 مست يضة :
 المساااهوٍ فيهاااا نااان مياااع ارح الااااراج قااااٍ ف اااي رواياااة اماااي ماااردل

ققت : يبي ها الري في يااه.  !ري ارح المسقمين ؟!من يبي ها»:  الس انقيه

رقّاه منهاا ،  (6)ثّم قاٍ : ال مّك ، اشاتر  ؟!قاٍ : يصنع ماراج المسقمين ماأا
 «ويحّوٍ رّق المسقمين نقيه ، ول قّه يكون اقور نقيها وامق  ماراجهم مناه

(7). 
__________________ 

 .«األرح»نتبار ( تّنيج الضمير ما1)

 كتب نقيه : ال ينقل ظ. «ص»ما ال ينتقل ، وفي :  «ن»ومصّححة  «ش»( في غير 2)

 .80، كتاب الزكال ، المسّلة  70 67:  2( الا ف 3)

 .427:  1( التركرل 4)

 .157:  21، والجوارر  934:  2، والمنته   205 204( كالغنية : 5)

 «ان يشاتري»:  «ن»ومصّححة  «ش»و  «ص»في ( كرا في اكثر النسخ واالستبصار ، و6)

 ، وفي التهريب والوسائل : اشترر.

 من امواب جهاد ال اّو ، الحايج األّوٍ. 71، الباب  118:  11( الوسائل 7)

اضاااااااااااااااااااااااااااي األر
الم توراااااااة ننااااااااول 
 مقااااااااك لقمسااااااااقمين
لقنصااااااااااااااااااااااااااوص 

 المست يضة :

ـ روايااااااة امااااااي  1
 مردل
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  مان األرضاين وماا ليع لمن قاتال شاي»الذويقة :  في مرسقة رّمادو
 لاا  ان قاااٍ : واألرح التااي  .. سااكرال  (2)،  الّ مااا رااور  (1)غقبااوا نقيااه 

اُشر  مايل وركاب فهي موقوفة متروكة في يا من ي مررا ويحييهاا ويقاوا 

نقيها ، نق  ما صالحهم الوالي نق  قار طااقتهم مان الااراج : النصاف او 
 ل  ان قاٍ  (3)الثقج او الثقثين ، نق  قار ما يكون لهم صالحاً وال يضّر مهم 

ال شار ، فيقسام ماين الاوالي وماين شاركائه الارين رام  (4): فيوشر ما مقاي م اا 

نّماٍ األرح واَكَرتها ، فيافع  ليهم انصبا رم نقا  قاار ماا صاالحهم نقياه 
ويّشاار الباااقي فيكااون ألااك ارباق انوانااه نقاا  دياان   ، وفااي مصااقحة مااا 

ينومه ، من تقوية اإلس ا وتقوياة الااين فاي وجاوه الجهااد ، وغيار ألاك مّماا 

 .(5) «الابر .. قحة ال اّمة ، ليع لن سه من ألك ققيل وال كثيرفيه مص
نن السواد  الس انقيهسهل امو نبا   »في صحيحة الحقبي ، قاٍ : و

 في (6)قاٍ : رو لجميع المسقمين ، لمن رو اليوا ، ولمن ياشل  ؟ما منزلته
__________________ 

 وال بارل في المصادر : وال ما غقبوا نقيه.،  «ش»من  «نقيه»( كقمة 1)

 ( في الكافي والوسائل : ما ارتور نقيه.2)

بيادل : ف أا اشارج منهاا ماا اشارج ، مااا فاّشرج مناه ال شار مان  «ن»ورامش  «ش»( في 3)

 الجميع مّما سقت السما  او سقي سيحاً ، ونصف ال شر مّما سقي مالاوالي والنواضح.

 ويوشر م ا.:  «فيوشر ما مقي م ا»ل ماٍ ( في الكافي والوسائ4)

 .2من امواب جهاد ال اّو ، الحايج  41، الباب  85 84:  11( الوسائل 5)

 دشل.:  «ص»( في غير 6)

مرسااااااااااااقة ـ  2
 رّماد

صااااااااااحيحة ـ  3
 الحقبي
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قاٍ : ال  ؟نشتريه من الاراقينااإلس ا م ا اليوا ، ولمن لم ياقق م اُ. فققنا : 

، فاا ن شااا  ولااّي  يصااقح ،  الّ ان تشااتريها ماانهم نقاا  ان تصاايّررا لقمسااقمين
قاٍ : ياردّ نقياه راك مالاه ،  ؟األمر ان يّشررا اشررا. ققت : ف ن اشررا منه

 .(1) «وله ما اكل من غقّتها مما نمل

نن شارا  األرح  الس انقيهسّلت اما نبا   »رواية امن شريح : و
قمساقمين. فقاالوا قاٍ :  نّما ارح الااراج ل (2) من ارح الاراج ، فكرره و

فقااٍ : ال ماّك ،  الّ ان يساتحيي  ؟له : ف نّاه يشاتريها الرجال ونقياه شراجهاا

 .(3) «من نيب ألك
وسااّلته ناان رجاال »، ف يهااا :  روايااة  ساامانيل ماان ال ضاال الهاشااميو

ن اشترر ارضاً من ارح الاراج ، فبنا  مهاا او لام يابّن ، غيار اّن اُناسااً ما

 ؟ارل الرّمة نزلورا ، له ان يّشر منهم اجرل البياو   أا ادّوا جزياة رسوساهم
 .(5) «(4)قاٍ : يشارطهم ، فما اشر م ا الشرط فهو ر ٍ 

 (6)ال تشاتر مان ارح الساواد شايهاً ،  الّ مان »في شبر اماي الرمياع : و

 .(7) «  لقمسقمينكانت له أّمة ف نّما ري في
__________________ 

 .4من امواب نقا البيع ، الحايج  21، الباب  274:  12( الوسائل 1)

 والمصار. «ص»من  «( الواو2)

 .9من امواب نقا البيع ، الحايج  21، الباب  275:  12( الوسائل 3)

 ، ولم ترد في المصادر الحايثية. «اشررا»بيادل :  «ش»( في غير 4)

 .10من امواب نقا البيع ، الحايج  21اب ، الب 275:  12( الوسائل 5)

 مّمن.:  «ن»( في مصّححة 6)

 .5من امواب نقا البيع ، الحايج  21، الباب  274:  12( الوسائل 7)

ـ روايااااااة اماااااان  4
 شريح

ـ رواياااااااااااااة  5
اساااااااااامانيل اماااااااااان 

 ال ضل

شبااااااار اماااااااي ـ  6
 الرميع
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 .(1) ..  ل  غير ألك

رتّ  تب ااً ليثاار الممقوكاة فيهاا  كما ترر ناا جواب مي ها (2)ظارره و
 ز اً من المبيع ، فياشل في مقك المشتري.نق  ان تكون ج

ن اام ، يكااون لقمشااتري نقاا  وجااه كااان لقبااائع ، اننااي مجااّرد األولويّااة 

وناااا جااواب مزارمتااه  أا كااان التصااّرف و رااااث تقااك اآلثااار ماا أن اإلماااا 
متقبياال او م جابتااه ولااو ل مااوا الشااي ة ، كمااا  أا كااان التصااّرف  الساا انقيه

الساقذان الجاائر او ما أن الحااكم الشارني ، منااً  نقا  نماوا واليتاه ألُماور 

 .الس انقيهالمسقمين ونيامته نن اإلماا 
ظارر نبارل المبسوط  ط ق المنع نن التصّرف فيهاا ، قااٍ : ال  لكن

 شرا ٍّ وال ربةٍّ وال م اوضةٍّ ، وال يصّح ان مبيعٍّ وال (3)يجوب التصّرف فيها 

غير ألك من انواّ التصّرف  (4)يبني دوراً ومنابٍ ومساجا وسقايا  ، وال 
الري يتبع المقك ، ومت  ف ل شيهاً من ألك كان التصّرف ماط ً ، وراو نقا  

 .(5)ركم األصل 

 راٍ الس انقيهويمكن رمل ك مه نق  صورل ناا اإلأن من اإلماا 
__________________ 

مان  4، الباب  330:  17و من امواب نقا البيع ،  21، الباب  273:  12( راجع الوسائل 1)

 امواب  ريا  الموا .

؛ ألّن الضمير يرجع  ل  جميع األشباار المتقاّماة  «ظارررا»( كرا في النسخ ، والمناسب : 2)

 كما رو ظارر.

 .«ش»لم ترد في  «اقاٍ : ال يجوب التصّرف فيه»( نبارل 3)

 .«ش»و  «ّ»في  «ال»( لم ترد 4)

 .34:  2( المبسوط 5)

ظااااااااارر األشبااااااااار 
 ناا جواب البيع

ثباااااااااااااو  راااااااااااااق 
األولويااااااااااة فيهااااااااااا 

 لقمشتري

ظااااااااااارر نبااااااااااارل 
المبساااااااااوط نااااااااااا 
جااااااواب التصااااااّرف 

 ً  فيها مذققا
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 رضوره. ويحتمل  رادل التصّرف مالبنا  نق  وجه الحيابل والتمقّك.

وقاااٍ فااي الاااروك : ال يجااوب التصااّرف فااي الم تورااة ننااول  الّ ماا أن 
. ن م في راٍ الغيبة ين ار ألاك اإلماا ، سوا  كان مالبيع او الوقف او غيررما

، واطقق في المبساوط : اّن التصاّرف فيهاا ال ين ار. وقااٍ امان  درياع :  نّماا 

 ، انته . (2)ومنا نا وتصّرفنا ، ال ن ع األرح  (1)نبيع ونوقف تحجيرنا 
والحضااور ، وقااا ينسااب  لاا  الاااروك الت صاايل مااين بماااني الغيبااة 

فيجوب التصّرف في األّوٍ ولو مالبيع والوقف ، ال في الثاني  الّ م أن اإلمااا 

 .(4)، وكرا  ل  جامع المقاصا  (3) الس انقيه
: مان جاواب  (5)وفي النسبة نظر ، مل الظارر موافقتهما ل تور جمانة 

يثار التصّرف فيه في بمان الغيبة م رااث اآلثار وجواب نقل األرح تب اً ل

، في  اال ألااك ماااألرح تب اااً ليثااار ، والم ناا  : انّهااا ممقوكااة مااا داا اآلثااار 
 موجودل.

 وال يجوب مي ها وال»قاٍ في المسالك في شرح قوٍ المحقّق : 
__________________ 

 محجرنا.:  «ص»و  «ّ»،  «ا»،  «ف»( في 1)

 .41:  2اروك ( ال2)

،  253:  1 (رساائل المحقّاق الكركاي)( نسبه  ليه المحقّق الثاني فاي رساالة قاط اة القجااج 3)

 .41:  2وانظر الاروك 

 .10:  7، وانظر جامع المقاصا  241:  4( نسبه  ليه السيّا ال امقي في م تاح الكرامة 4)

، وراجااع ت صاايل  465:  1رل ، وال  ّمااة فااي التاارك 478:  1( ماانهم الحقّااي فااي الساارائر 5)

 .349:  22، والجوارر  240:  4األقواٍ في م تاح الكرامة 

كاااا ا الشااااهيا فااااي 
 الاروك

نساااااااابة الت صااااااااايل 
 لاااااااااا  الاااااااااااروك 
والمناقشاااااااااة فاااااااااي 

 النسبة

ظهاااااااااااور كااااااااااا ا 
ثاااااااااااني الشااااااااااهيا ال

فاااااي جاااااواب البياااااع 
 تب ا ليثار
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 ّن المراد : ال يصّح ألك في رقباة األرح مساتققّة ، اّماا :  «ربتها وال وق ها
ف ل ألك مها تب اً آلثار التصّرف من منا  وغرك وبرّ ونحوراا فجاائز  (1)

 نق  األقور.

نقا   (2)  من رره اآلثار دشال فاي المبياع شي قاٍ : ف أا مانها مائع مع

  من اآلثار ماقياً سبيل التبع ، وكرا الوقف وغيره ، ويستمّر كرلك ما داا شي
، ف أا أربت اجمع انقذاع راّق المشاتري والموقاوف نقياه وغيررماا ننهاا ، 

 ، انته . (3)ركرا أكره جمع ، ونقيه ال مل 

رمما يظهر من نباارل الشايخ فاي التهاريب جاواب البياع والشارا   ن م ،
 في ن ع الرقبة ، ريج قاٍ :

ٍّ نقا   ماراة التصاّرف فاي راره   ن قااٍ قائال :  ّن ماا أكرتماوه  نّماا د

ٍّ نق  صّحة تمقّكها مالشارا  والبياع ، وماع نااا صاّحتها  األرضين ، وال يا
 .(5)ا ال يصّح ما يت ّرّ نقيه (4)

ققنا :  نّا قا قّسمنا األرضين نق  ث ثة اقساا : ارح اسقم ارقها نقيها 

فهي مقك لهم يتصّرفون فيها ، وارح توشر ننول او يصاالح ارقهاا نقيهاا ، 
 فقا امحنا شراَ را ومي ها ؛ ألّن لنا في ألك قسماً ؛ ألنّها

__________________ 

 والمصار بيادل : لو. «ص»( في 1)

 ، كما في المصار. «دشقت في البيع»را في النسخ ، والصواب : ( ك2)

 .56:  3( المسالك 3)

؛ لرجاوّ الضامير  «نااا صاّحته»، والصاواب :  «ناا صاّحتهما»:  «ن»( في مصّححة 4)

 .«التمقّك» ل  

 ؛ لقسبب المتقاّا. «نقيه»نقيهما ، والصواب : :  «ن»ومصّححة  «ش»( في 5)

ظهاااااااااااور كااااااااااا ا 
الشااااااايخ الذوساااااااي 
فااااااي جااااااواب ميااااااع 

 ن ع الرقبة
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القساام ايضاااً يصااّح الشاارا  والبيااع فيااه نقاا  راارا  اراضااي المسااقمين ، وراارا

الوجه. واّما األن اٍ وما يجري مجرارا ف  يصّح تمقّكها مالشرا  و نّماا اُمايح 
 .(1)لنا التصّرف فيها رسب 

ٍّ نق  اراضي الاراج مرواية امي مردل السامقة  الاالّة نق   (2)ثّم استا

ه قرينااة نقاا  توجيااه جااواب ميااع آثااار التصااّرف دون رقبااة األرح. ودليقاا
 ك مه.

وكياف كااان ، فمااا أكااروه ماان رصااوٍ المقااك تب اااً ليثااار مّمااا ال دلياال 

نقيااااه  ن ارادوا االنتقاااااٍ. ن اااام ، المتاااايقّن رااااو ثبااااو  رااااّق االشتصاااااص 
   من اآلثار موجوداً.لقمتصّرف ما داا شي

 ليااه رااو ميااان الوجااه الااري يجاااوب فالااري ينبغااي ان يصاارف الكاا ا 

 التصّرف م ه رتّ  يثبت رّق االشتصاص ، فنقوٍ :
في بمان الحضور والتمّكن من االستهران ، ف  ينبغي اإلشكاٍ في  اّما

ين فقاه نققهاا ؛ ألنّاه ولاّي المساقم الس انقيهتوقّف التصّرف نق   أن اإلماا 

المذقق في المنع نن التصّرف  (3)نيناً ومن  ة. ومن الظارر اّن ك ا الشيخ 
 مع رضوره. الس انقيهمحموٍ نق  صورل ناا  أن اإلماا 

 اّما في بمان الغيبة ، ف ي :و

ٍَ الااراج  ناا جواب التصّرف  الّ فيما انذاه الساقذان الاري راّل قباو
 المقاسمة منه.و

__________________ 

 .405، أيل الحايج  146 145:  4( التهريب 1)

مان اماواب  71، البااب  118:  11، والوساائل  406، الحاايج  146:  4( راجع التهاريب 2)

 .19جهاد ال اّو ، الحايج األّوٍ ، وتقاّمت في الص حة 

 .22( تقاّا نققه نن المبسوط في الص حة 3)

المتااااااااايقن ثباااااااااو  
رااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق 

الشتصاااااااااااااااااااااص ا
لقمتصاااااااااااااااااارف ال 

 المقك

توقّااااااف التصااااااّرف 
نقاااااا   أن االماااااااا 
نقيااااه الساااا ا فاااااي 

 بمان الحضور

ركاااااااام التصااااااااّرف 
 في بمان الغيبة
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ٍّ نقا  تحقيال مذقاق األرح او جوابه م ذققاً ؛ نظراً  ل  نماوا ماا د

، ورمماا  السا انقيه، ال شصوص الماوا  التاي راي مااٍ اإلمااا  (1)لقشي ة 
يويّاه جواب قبوٍ الاراج الاري راو كااجرل األرح ، فيجاوب التصاّرف فاي 

 نينها مّجاناً.

 .االس نقيهاو ناا جوابه  الّ م أن الحاكم الري رو نائب اإلماا 
او الت صيل مين من يستحّق اجرل راره األرح ، فيجاوب لاه التصاّرف 

لقمااطااب فااي م اار اشبااار ّرااّلّ  الساا انقيهيظهاار ماان قولااه  (2)فيهااا ؛ لمااا 

، ومين غيره الاري يجاب نقياه  (3) «و ّن لك نصيباً في ميت الماٍ»الاراج : 
ب رابع مّنّاه ال يجاو (4)راّق األرح ، ولارا افتا  غيار واراا نقا  ماا ركاي 

الساقذان الجاائر واالمتنااّ نناه ، واساتثن  م ضاهم  (5)الاراج وسرقته نن 
 .الس انقيهما  أا دف ه  ل  نائب اإلماا  (6)

__________________ 

ٍّ نقيه شصوصاً ما في الوسائل 1)  12مان اماواب األن ااٍ ، الحاايج  4، الباب  382:  6( يا

 وغيره.

 كما.:  «ّ»ونساة ماٍ  «خ»و  «ن»( في 2)

 .6من امواب ما يكتسب مه ، الحايج  51، الباب  157:  12( الوسائل 3)

رسااائل المحقّااق )( ركاااه المحقّااق الكركااي ناان كثياار مّماان ناصااره ، فااي قاط ااة القجاااج 4)

نن األصحاب ، وانظار المنارال  56 55:  3، والشهيا الثاني في المسالك  285:  1 (الكركي

 وما م ارا. 214:  2، وراجع ت صيل ألك في المكاسب ، التنبيه السادك نشر  312: 

 ، وفي سائر النسخ : نق . «ش»ونساة ماٍ  «خ»و  «ف»( كرا في 5)

، والمناراال :  245:  4، وم تاااح الكرامااة  496:  1 (الذب ااة الحجريااة)( راجااع الرياااح 6)

 .195 194:  22، والجوارر  313
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راااٍ ال ااتح ، ومااين او مااين مااا ناارح لااه المااو  ماان األرح المحيااال 

الباقية نق  نمارتها من رين ال تح فيجوب  ريا  األّوٍ ؛ ل موا ادلّة اإلريا  
 ونحورا. (2)وشصوص رواية سقيمان من شالا  (1)

 وجوه ، اوفقها مالقوانا االرتماٍ الثالج ، ثّم الرامع ، ثّم الاامع.

ومّما أكرنا ي قم راٍ ما ين صل من الم توح ننول ، كّوراق األشاجار 
واثماررا ، واششاب األمنية والسقوف الواق ة ، والذاين الماّشوأ مان ساذح 

األرح ، والَجااّص والحجااارل ونحااو ألااك ، فاا ّن مقتضاا  القانااال كااون مااا 

قمساقمين ؛ ولارا صاّرح جماناة ، يحاث م ا ال تح من األُمور المنقولة مقكااً ل
نقا  ماا ركاي نانهم  (6)وغيررم  (5)والمحقّق الثاني  (4)والشهيا  (3)كال  ّمة 

 أا لم تكان اآلال  مان  (7)متقييا جواب ررن امنية األرح الم تورة ننول مما 

 تراب األرح. ن م الموجودل فيها راٍ ال تح لقمقاتقين ؛ ألنّه مّما ينقل.
  القانال : ناا صّحة اشررا  الّ من الساقذان الجاائر ورينهرٍّ ، فمقتض

 او من راكم الشرّ ، مع  مكان ان يقاٍ : ال ماشل لسقذان
__________________ 

 ، الباب األّوٍ من امواب  ريا  الموا . 326:  17( الوسائل 1)

 .2، الباب األّوٍ من امواب  ريا  الموا  ، الحايج  326:  17( الوسائل 2)

 .17:  2التركرل ( 3)

، لكان لام  82:  5( ركاه نان الااروك وجاامع المقاصاا السايّا ال اامقي فاي م تااح الكراماة 4)

 ن ثر نقيه فيهما.

، لكان لام  82:  5( ركاه نان الااروك وجاامع المقاصاا السايّا ال اامقي فاي م تااح الكراماة 5)

 ن ثر نقيه فيهما.

 .145:  9( كالمحقّق األردميقي في مجمع ال ائال 6)

 ، ولكنّها استاركت في اكثر النسخ. «ش»في غير  «مما»( لم ترد 7)

األوفااااااق مالقوانااااااا 
نااااااااااااااا جاااااااااااااواب 
التصااااااااااااااااااااّرف  اّل 

 م أن الحاكم

ين صااااال  ركااااام ماااااا
مااااااااااان الم تاااااااااااوح 

 ننول
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الجور ؛ ألّن القار المّأون في تناوله منه من  ة األرح ، ال اجزاسراا ،  الّ 

 ان يكون األشر نق  وجه االنت اّ ال التمقّك ، فيجوب.
من سبق  ل  ماا لام يسابقه »ويحتمل كون ألك محكم المبارا  ؛ ل موا 

ٍّ نقيه : استمرار السيرل شق اً  .(2) «ليه مسقم فهو ارّق مه  (1) ويويّاه ، مل يا

مان ترماة ارح ال اراق مان اآلجار  (3)نن سقف نق  ميع األُماور الم مولاة 
مان الترماة الحساينية ، ويقاور رارا االرتمااٍ  (4)والكوب واألواني وماا نمال 

 م ا ان صاٍ رره األجزا  من األرح.
__________________ 

 والمصار ، وفي سائر النسخ : لم يسبق. «ف»( كرا في 1)

، الباااب األّوٍ ماان  112:  17، وننااه المسااتاره  4، الحااايج  480:  3( نااوالي اليلااي 2)

 .4امواب  ريا  الموا  ، الحايج 

 المنقولة.:  «ف»( في 3)

 نقل.:  «ف»( في 4)
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 [مسألة]

[ ً  (1) [من شروط العوضين : كونه ِطلأقا

فاي شاروط  (3)وجماع مّمان تاّّشر ننهماا  (2)نّاه أكار ال اضا ن وانقم ا

ال وضين م ا المقكية : كونه ّطْققاً. وفّرنوا نقيه : ناا جواب ميع الوقف  الّ 
فيما استثني ، وال الررن  الّ ما أن المارتهن او  جابتاه ، وال اُّا الولاا  الّ فاي 

 المواضع المستثنال.
محياج يكاون لقمالاك ان  تماا السقذنة نق  المقاك «الذْقق»المراد ب و

 ي  ل ممقكه ما شا  ، ويكون مذقق ال نان في ألك.

لكن ررا الم ن  في الحقيقاة راجاع  لا  كاون المقاك مّماا يساتقّل المالاك 
ق رّقٍّ مه مانعٍّ نن نققه

 منققه ويكون نققه ماضياً فيه ؛ ل اا ت قّ
__________________ 

 ( ال نوان منّا.1)

 ، وفيه : ويشترط في المقك التمامية. 126:  1، القوانا  17:  2( الشرائع 2)

، والمحقّق السبزواري فاي  253:  3 (الروضة البهيّة)( منهم الشهياان في القم ة وشررها 3)

 .438:  18، والمحاّث البحراني في الحاائق  89الك اية : 

 مااااااااااااانالماااااااااااااراد 
 «الذْقق»

رااااااااااااارا مرجاااااااااااااع 
 الشرط
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 ل  : اّن من شارط البياع ان يكاون مت قّقاه  (1)ماون  أن أي الحّق ، فمرج ه 
ال محّصل له ، فالظارر اّن ررا  (2)مّما يصّح لقمالك مي ه مستق  ، وررا مّما 

ال نوان ليع في ن سه شرطاً ليت ّرّ نقيه ناا جواب مياع الوقاف والمرراون 

ة انت ااا  كااّلٍّ ماان تقااك الحقااوق الااّصااة واُّا الولااا ، ماال الشاارط فااي الحقيقاا
وغيررا مّما ثبت من ه نن تصاّرف المالاك كالنارر والاياار ونحورماا ورارا 

 ال نوان منتزّ من انت ا  تقك الحقوق.

ان يكون المالك مذقق ال نان في نققه غير محباوك :  «الذْقق»فم ن  
، فاالت بير  نقيه ألرا الحقوق التي ثبت من ها لقمالك نن التصّرف في مقكاه

المنتاازّ تمهيااا لااركر الحقااوق المان ااة ناان التصااّرف ، ال  (3)مهاارا الم هااوا 

تّساايع لشاارط ليكااون مااا م اااه فروناااً ، ماال األماار فااي ال رنيّااة واألصااالة 
 مال كع.

ثاّم  ّن اكثار ماان ت اّرح لهاارا الشارط لاام ياركر ماان الحقاوق  الّ الث ثااة 

 واشتق وا في ركم مي ه. (4)ركورل ، ثّم ننونوا رّق الجاني الم
وظااارٌر اّن الحقااوق المان ااة اكثاار ماان رااره الث ثااة او األرم ااة ، وقااا 

  ل  ابيا من نشرين ، فركر م ا األرم ة (5)انهارا م ر من ناصرناه 
__________________ 

، وُصااّححت فااي  «ومرج ااه»:  «ص»، وفااي مصااّححة  «لمرج ااه»:  «ف»( فااي غياار 1)

 مما اثبتناه. «ن»

 .«ف»من  «مّما»( كقمة 2)

 ال موا.:  «ف»( في 3)

 ( اي الحّق المت قّق مال با الجاني ، وقا اُضيف الحّق  ل  من نقيه الحّق.4)

 .212 139( رو المحقّق التستري في مقامع األنوار : 5)

ناااااااا كااااااون راااااارا 
 ال نااااااااااااوان فااااااااااااي

 ً  ن سه شرطا

المان اااااااة الحقاااااااوق 
ناااااااااان تصاااااااااارف 

 المالك في مقكه
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لبيااع ، والاياااَر : الناارر المت قّااق مااال ين قباال اـ  المااركورل فااي نبااارل األكثاار

المت قّاق ماه ، واالرتااادَ ، والحقاَف نقا  نااا مي اه ، وت يايَن الهااي لقاارمح ، 
واشتراَط نتق ال با في نقاٍّ البا ، والكتاماة المشاروطة او المذققاة مالنسابة 

 ل  ما لم يتحّرر منه ؛ ريج  ّن المول  ممنوّ نن التصاّرف م شراجاه نان 

قَّق نق  مو  غير المول  ، مناً  نقا  جاواب مقكه قبل األدا  ، والتامير الم 
ألك ، ف أا ما  المول  ولام يمات مان ُنقّّاق نقياه ال تاق كاان ممقوكااً لقورثاة 

ممنوناً من التصّرف فيه ، وت قَّق رّق الموص  له مالموصا  ماه م اا ماو  

، وت قّاَق  (1)الموصي وقبل قبوله ، مناً  نق  منع الوارث من التصّرف قبقاه 
 ة مالماااٍ ؛ ف نّااه مااانع ماان لاازوا التصااّرفا  الواق ااة ماان المالااك ، رااّق الشاا 

فققش يع م ا األشر مالش  ة  مذالها ، وتغريةَ الولاا الممقاوه منذ اة سايّاه فيماا 

 (3)جواب مي هاا  (2) أا اشترر امةً ُربق  فوطّرا فّتت مالولا ، مناً  نق  ناا 
راٍ الاوط  ، ف نّاه ممقاوه  (5) من رّر شريك في اُّمة (4)، وكونَه ممقوكاً ولا 

 له ، لكن ليع له التصّرف فيه  الّ متقويمه واشر قيمته ،
__________________ 

، وفي سائر النسخ : فيه ، واألول  الجماع مينهماا  «ن»ومصّححة  «ش»و  «ف»( كرا في 1)

 كما في المصار.

لمامقااني فاي شارره غاياة ، ولم ترد في سائر النسخ ، ولم يثبتها ا «ش»من  «ناا»( كقمة 2)

 .430اآلماٍ ، انظر غاية اآلماٍ : 

 .«خ»، كما في مصّححة  «مي ه»( كرا في النسخ ، والظارر : 3)

 ، وفي اكثر النسخ : ولو. «ن»( كرا صّحح في 4)

 .«ش»من  «في اّمه»( نبارل 5)
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لاو قََهاَر ررمايٌّ امااه  (1)وت ارَح السابب الممقّّاك والمزيال لقمقاك ، كماا 
(2)  ،

والغنيمةَ قبل القسمة ، مناً  نق  رصوٍ المقك ممجّرد االستي   دون القسمة 
؛ الستحالة مقا  المقك م  مالاك. وغياَر ألاك مّماا سايقف نقياه المتتبّاع ، لكنّاا 

نقتصر نق  ما اقتصار نقياه األصاحاب مان أكار الوقاف ، ثاّم اُّا الولاا ، ثاّم 

 الررن ، ثّم الجناية ،  ن شا   .
__________________ 

 فيما.:  «ف»( في 1)

 ، ورو تصحيف. « يّاه»( في م ر النسخ : 2)
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 مسألة

 ً  .(1) ال يجوب ميع الوقف  جماناً محقّقاً في الجمقة ومحكيّا

 .(2) «الوقوف نق  رسب ما يوق ها ارقها»:  الس انقيهول موا قوله 

،  الساا انقيهساّلت امااا الحسان »ن راشاا ، قاااٍ : ورواياة امااي نقاي ماا
ققاات : ج قاات فااااه  نّااي اشااتريت ارضاااً  لاا  جنااب ضااي تي فقّمااا نّمرتهااا 

وقااف. فقاااٍ : ال يجااوب شاارا  الوقااف ، وال تاااشل الغقّااة فااي  (3)ُشبّّاار  انّهااا 
اُوق اات نقيااه. ققاات : ال اناارف لهااا رمّاااً. قاااٍ :  (4)مقكااك ، ادف هااا  لاا  َماان 

 .(5) «تهاتصاّق مغقّ 
__________________ 

:  2، والمسااااتنا  399:  5، والمساااالك  153:  3، والساااارائر  226( راجاااع االنتصاااار : 1)

371. 

 ، مت او  يسير. 2من امواب اركاا الوقوف ، الحايج  2، الباب  295:  13( الوسائل 2)

  جناب ضااي تي اشااتريت ارضااً  لاا»( كارا فاي النسااخ ، والموجاود فااي الكاافي والوساائل : 3)

 .«.. مّل ي دررم ، فقّما وفّيت الماٍ شبّر  اّن األرح

 ، وفي سائر النسخ : ما. «ن»ونساة ماٍ  «ص»و  «ف»و ( كرا في الكافي والوسائل 4)

مان اركااا الوقاوف والصااقا  ، الحاايج األّوٍ ، وانظار  6، البااب  303:  13( الوسائل 5)

 .37:  7الكافي 

نااااااا جاااااواب مياااااع 
الوقاااااااااااااااااااااااااااااااااااف 
واالساااااااااااااااااااااااتاالٍ 

 نقيه
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وغيره مان األئّماة  الس انقيهوما ورد من ركاية وقف امير المومنين 
صقوا    نقيهم اجم ين ، مثل : ما نن رم ي من نبا   نن امي نبا   

مسم   الررمن »: ـ  الس انقيهفي صورل وقف امير المومنين  الس انقيه

مااي طالاب وراو راايٌّ ساويٌّ : تصاااّق الارريم ، رارا مااا تصااّق ماه نقااّي مان ا
مااره التي في مناي ُبرياق ، صااقةً ال تبااّ وال توراب رتّا  يرثهاا   الاري 

يرث السماوا  واألرح ، واسكن ف ناً رره الصاقة ما ناش ونااش نقباه 
فا ّن  .(3) «(2)الابار  .. ، ف أا انقرضاوا فهاي لاروي الحاجاة مان المساقمين (1)

صا ة لناوّ الصااقة ال لشاصاها ، ويب اا كونهاا  الظارر من الوصف كونها

النوّ ماّشوأاً فاي الشااص ، ماع اّن ساياق االشاتراط  (4)شرطاً شارجاً نن 

يقتضي تّّشره نن ركن ال قا ، انني الموقوف نقيهم ، شصوصاً ماع كوناه 
 اشتراطاً نقيهم.

مااع انّااه لااو جاااب البيااع فااي م اار األريااان كااان اشااتراط نامااه نقاا  

  ، مل م سااً ؛ لماال ته لقمشروّ من جواب مي ه في م راإلط ق فاسااً 
__________________ 

،  «واسكن رره الصااقة شاالتاه ماا نشان ونااش نقابهن»( في ال قيه والتهريب والوسائل : 1)

ً »وكقمة   نّما ورد  في االستبصار ، ول ظه ما يقاي : وانّاه قاا اساكن صااقته راره ف نااً  «ف نا

 .. رضواونقبه ، ف أا انق

ماالنظر  لا  تتّماة فاي الحاايج  «الابار»، ول اّل كقماة :  «.. وشاها  »( في ال قيه بيادل : 2)

 نق  م ر النسخ.

، وانظاار  4ماان امااواب الوقااوف والصاااقا  ، الحااايج  6، الباااب  304:  13( الوسااائل 3)

،  131:  9، والتهااريب  5588، الحااايج  248:  4، وال قيااه  40، الحااايج  39:  7الكااافي 

 .380، الحايج  98:  4، واالستبصار  558الحايج 

 من.:  «ف»( في 4)

صااااااااااورل وقااااااااااف 
نين امياااااااار المااااااااوم

 الس انقيه
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الموارد : كافع ال ساد مين الموقوف نقيهم او رف ه ، او طرو  الحاجة ، او 

 صيرورته مّما ال ينت ع مه اص ً.
 الّ ان يقاااٍ :  ّن راارا اإلطاا ق نظياار اإلطاا ق المتقاااّا فااي روايااة اماان 

ل  البيع ال ل رر ، مع اّن ررا التقييا مّما ال مااّ مناه نقا  راشا في انصرافه  

 تقاير كون الص ة فص ً لقنوّ او شرطاً شارجيّاً.
م ااا طارو  راره األُماور المبيحاة ،  السا انقيهمع ارتماٍ نقم اإلماا 

ورينهرٍّ يصّح ان يستغن  مرلك نن التقيياا نقا  تقااير كاون الصا ة شارطاً ، 

اً داش ً في النوّ ؛ ف ّن ال قم م اا طرو  مسّوغا  ما ف ما لو ج ل وص 
البيااع فااي الشاااص ال يغنااي ناان تقييااا  طاا ق الوصااف فااي النااوّ ، كمااا ال 

 يا  .

فظهر : اّن التمّسك م ط ق المنع نن البيع نقا  كاون الوصاف داشا ً 
ال ياقاو نان نظار ،  (1)في اصل الوقف كما صار نن م ر من ناصارناه 

ما أكرنا : من ظهور سياق األوصاف في كونها اوصافاً و ن كان اإلنصاف 

 لقنوّ.
 اّن المانع نن ميع الوقف اُمور ث ثة : ومّما أكرنا ظهر

رّق الواقف ، ريج ج قها ممقتض  صيغة الوقف صااقة جارياة ينت اع 

 مها.
 .(2) رّق البذون المتّّشرل نن مذن البائعو

__________________ 

 .144( رو المحقّق التستري في مقامع األنوار : 1)

 ، والصواب : البذن البائع. «البذن السامق»:  «خ»و  «ف»( كرا في اكثر النسخ ، وفي 2)

المااااااانع ناااااان ميااااااع 
الوقااااااااااف اُمااااااااااور 

 ث ثة
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الت بّا الشرني المكشوف نناه مالرواياا  ؛ فا ّن الوقاف مت قّاق لحاّق و

 يه نوضه.  ؛ ريج ي تبر فيه التقّرب ويكون ه ت ال  نمقه ونق
وقاااا يرت اااع م ااار راااره المواناااع فيبقااا  البااااقي ، وقاااا يرت اااع كقّهاااا ، 

   الت صيل.وسيجي

ثااّم  ّن جااواب البيااع ال ينااافي مقااا  الوقااف  لاا  ان يباااّ ، فااالوقف يبذاال 
ماان ع البيااع ال مجااوابه ، فم ناا  جااواب ميااع ال ااين الموقوفااة : جااواب  مذاااٍ 

 لاا  ماااٍ او ال  ليااه ؛ فاا ّن مااالوٍ صاايغة الوقااف و ن اُشاار فيااه الاااواا  وق هااا

ب ماال ة ررا اإلنشا   والمنع نن الم اوضة نقيه ،  الّ انّه قا ي رح ما يجّوّ
، كمااا اّن مقتضاا  ال قااا الجااائز كالهبااة تمقيااك المتَّهااب المقتضااي لتسااقّذه 

وقذع سقذنته ننه المنافي لجواب انتزانه من ياه ، ومع ألك يجوب ماال ته 

 ، فتّّمل.
 الّ انّه أكر م ٌر في ررا المقاا : اّن الري يقور في النظر م ا  م اناه 

: اّن الوقف ما داا وق اً ال يجوب مي ه ، مل ل ّل جواب مي ه مع كونه وق اً من 

ادّ. ن اام ،  أا مذاال الوقااف اتّجااه رينهاارٍّ جااواب مي ااه ، ثااّم أكاار م اار التضاا
وقا سبقه  لا  ألاك م ار األسااطين فاي  .(1)مبذ   الوقف المسّوغة لبي ه 

ٍّ نقا  المناع نان مياع الوقاف م اا الانّص  شرره نقا  القواناا ، رياج اساتا

ألشار : مّّن البيع واضرامه ينافي رقيقة الوقف ؛ ـ  واإلجماّ ، مل الضرورل
 .(2)الاواا فيه ، واّن ن ي الم اوضا  مّشوأ فيه امتااً  

__________________ 

 .358:  22( الجوارر 1)

 .85: الورقة  (ماذوط)( شرح القوانا 2)

لوقاااااااااااااف رااااااااااااال ا
يبذاااااااااااال ماااااااااااان ع 

 البيع او مجوابه

كااااااااا ا صااااااااااارب 
فاااااااي ان الجااااااوارر 

الوقااااااااااف يبذاااااااااال 
ممجااااااااارد جااااااااااواب 

 البيع
اشاااااااااااف كااااااااااا ا ك
فاااااي ألاااااك الغذاااااا  
 ً  ايضا
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وفيااه : انّااه  ن اُريااا ماان مذ نااه انت ااا  م اار آثاااره ورااو جااواب البيااع 
ب نن ساقوط راّق الموقاوف نقايهم نان شااص ال اين او ننهاا ونان المسبَّ 

ال لاه ، فضا ً  مالها ، ريج ققنا مكاون الاثمن لقابذن الاري يبياع فهارا ال محصَّ

 نن ان يحتاج  ل  نظر ، فض ً نن  م انه.
و ن اُريا مه انت ا  اصل الوقف كما رو ظارر ك مه ريج ج ل المناع 

، ف يه مع كوناه شا ف اإلجمااّ ؛  أ لام من البيع من مقّوما  م هوا الوقف 

يقل ارا مّمن اجاب مياع الوقاف فاي م ار الماوارد مابذ ن الوقاف وشاروج 
: اّن المناع نان البياع ـ  الموقوف نن مقك الموقاوف نقياه  لا  مقاك الواقاف

ليع مّشوأاً في م هومه ، مل رو في غير المساجا وشبهها قسم مان التمقياك 

،  الّ اّن  «تصاااّقت»، ويجااوب  يجامااه مق اا   (1)؛ ولاارا يذقااق نقيااه الصاااقة 
المالك لاه مذاون مت رقاة ، فا أا جااب مي اه ماع اإلماااٍ كاان الباائع وليّااً نان 

ٍٍّ آشاار ، و أا جاااب ال م ااه كمااا  أا ميااع  جميااع الماا ّه فااي  مااااٍ مااالهم ممااا

لضاارورل الاابذن الموجااود نقاا  القااوٍ مجااوابه فقااا ج اال الشااارّ لهاام رااّق 
لاو فاارح  (2)بي اه ألن ساهم ، فا أا لام يبي اوا لام يبذال ؛ ولارا  مذااٍ الوقاف م

انافاّ الضرورل م ا الحكم مجواب البيع او لم يتّ ق البيع ، كاان الوقاف نقا  

راله ؛ ولرا صّرح في جامع المقاصا م اا جواب ررن الوقاف و ن مقاح رااّا 
مي ه في  يجوب مي ه ؛ م قّ ً مارتماٍ طرّو اليسار لقموقوف نقيهم ننا  رادل

 .(3)دَين المرتهن 
__________________ 

 ، الباب األّوٍ من امواب اركاا الوقوف. 292:  13( انظر الوسائل 1)

 وكرا.:  «ا»ومصّححة  «ص»و  «ّ»،  «خ»( في 2)

 .51:  5( جامع المقاصا 3)

المناقشااااااااااة فيمااااااااااا 
افاااااااااااده صااااااااااارب 
الجااااااااااااااااااااااااااااااوارر 

 وكاشف الغذا 
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 (1) [األقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف]

 فاي الوقاف نااا جاواب البياع ، (3)اّن مقتض  ال موما   (2) أا نرفت 

 فانقم اّن ألصحامنا في الاروج نن نموا المنع في الجمقة اقواالً :

ناا الاروج ننه اص ً ، ورو الظارر من ك ا الحقّي ، ريج  أحدها :
: والري يقتضايه مارربنا انّاه ـ  سرهقاكقاٍ في السرائر م ا نقل ك ا الم يا 

ال يجوب الرجوّ فيه ، وال تغييره نن وجوره وُسابُقه  (4)م ا وق ه وتقبيضه 
نقايهم اا ال ، وساوا  شارب الوقاف وال  (5)، وال مي ه ، سوا  كان مي ه ادّر 

يوجاا مان يرانيااه م ماارل ماان ساقذان وغياره ، او يحصاال محياج ال يجاااي 

 .(6)ن  اً ، اا ال 
: وامان  درياع ساااَّ ـ  م ااا نقال اقاواٍ المجاّوبين  ررماهقااٍ الشاهيا 

 .(7)الباب ، ورو نادر مع قّوته 
__________________ 

 ( ال نوان منّا.1)

اآلتي  « أا نرفت»رنا ، وقوله :  «..  أا نرفت»مين  «ف»( وقع تقايم وتّشير في نساة 2)

 .53في الص حة 

 .34 33( المتقاّمة في الص حة 3)

 ، وفي سائر النسخ : قبضه. «ن»ومصّححة  «ش»و ( كرا في المصار 4)

ونساااة ماااٍ اكثاار النسااخ :  «ص»، وفااي  «ن»ومصااّححة  «ش»و ( كاارا فااي المصااار 5)

 ، وفي سائر النسخ : اردّ. «انود»

 .153:  3( السرائر 6)

 .279:  2( الاروك 7)

األقاااااواٍ فاااااي مياااااع 
 الوقف

القاااااااااااااااااوٍ األّوٍ : 
 ً  المنع مذققا

كااااااااااااااا ا امااااااااااااااان 
  دريع
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ٍ :  ّن الااا ف وقاا ادّناا  فااي السارائر ناااا الااا ف فاي المومَّااا ، قااا

الاري ركينااه مااين اصاحامنا  نّماا رااو  أا كاان الوقاف نقاا  قاوا ماصوصااين 
وليع فيه شرط يقتضي رجونه  ل  غيررم ، واّما  أا كان الوقف نق  قوا 

وّمن م ارم نق  غيررم وكان الواقف قا اشترط رجونه  لا  غياره  لا  ان 

،  (1)ماين اصاحامنا  يرث   األرح ، لم يجز مي ه نق  وجهٍّ ، مغير شا ف
 انته .

وفيه نظر يظهر مّما سيّتي من ظهور اقاواٍ كثيارٍّ مان المجاّوبين فاي 

 المومّا.
ايضااً  الّ فاي  (3)وفاار اإلسا ا  (2)وركي المناع مذققااً نان اإلساكافي 

 واجزائه التي انحصر طريق االنت اّ مها في البيع. (4)آال  الموقوف 

رقيقااً  (6):  ّن الموقوف ـ  رك  ننه في الماتقف (5)ما قاٍ اإلسكافي في
او غيره لو مقاح رالاه  لا  بواٍ ماا سابّقه مان من  تاه فا  ماّك مبي اه و ماااٍ 

 لياه من  تاه ، او ردّ  (7)مكانه مثمنه  ن امكن ، او صارفه فيماا كاان يصارف 

 ثمنه نق  منافع ما مقي من اصل ما ربع م ه  أا كان
__________________ 

 .153:  3( السرائر 1)

 .287:  6( ركاه ننه ال  ّمة في الماتقف 2)

 .140( ركاه ننه ونن اإلسكافي مهره ال بارل المحقّق التستري في مقامع األنوار : 3)

 ، وفي سائر النسخ : الوقوف. «لموقوف»:  «ش»، وفي  «ن»( كرا في مصّححة 4)

 نق  ما.:  «ن»ومصّححة  «ش»( في 5)

، واساتظهر مصاّحح  «ص»و  «خ»، وشذب نقيها فاي  «نقيه»بيادل :  «ش»ير ( في غ6)

 .«نينه»ان تكون تصحي اً نن :  «ن»

 مما اثبتناه. «ص»و  «ن»، لكن صّححت في  «ينصرف»:  «ش»( في غير 7)

 ك ا امن الجنيا
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 ، انته . (1)في ألك ص ح 

ولاو »:  سررماقاكوقاٍ فار الاين في اإليضاح في شرح قوٍ والاه 
َشّقَق رصير المسجا ، وشرج نان االنت ااّ ماه ، او انكسار الجارّ محياج ال 

، قاٍ م ا ارتمااٍ المناع ،  «ينت ع مه في غير اإلرراق ، فاألقرب جواب مي ه

 :ـ  م موا النّص في المنع
واألصّح نناي جواب مي ه وصارف ثمناه فاي المماثال  ن امكان ، و الّ 

 ، انته . (2)ف ي غيره 

ونسبة المنع  ليهما نق  اإلط ق ال ماّ ان تُبنا  نقا  شاروج مثال رارا 
ناان محااّل الااا ف ، وساايظهر راارا ماان نبااارل الحقبااي فااي الكااافي ايضاااً ، 

 .(3)ف ر  

شاّصة دون  (4) لمنقذع في الجمقةالاروج نن نموا المنع في ا الثاني
المومّا ، ورو المحكّي نن القاضي ، ريج قاٍ في محكّي المهارّب :  أا كاان 

 غيررم وكان الواقف قا (5)  وق اً نق  قوا ومن م ارم نق  الشي
__________________ 

 .316:  6( الماتقف 1)

 .407:  2(  يضاح ال وائا 2)

ظاارر رارا الكا ا راو انّاه ياركر نبارتاه فيماا ياّتي ، ولكان لام » : سرهقاك( قاٍ المامقاني 3)

، وقاااٍ  (438غاياة اآلمااٍ : ) «ياركررا ، والظاارر انّاه مااا لاه رياج وصال  لا  محاّل أكرراا

 (.348رااية الذالب : ) «ولم يركررا المصنّف فيما م ا»ايضاً :  سرهقاكالشهياي 

 .«خ»كما في مصّححة  «في المنقذع»نق   «ةفي الجمق»( كرا في النسخ ، واألول  تقايم 4)

 ، وفي النسخ :  ل . «ص»( كرا في المصار ومصّححة 5)

 ك ا فار الاين

ثااااااااااني : القاااااااااوٍ ال
الجااااااااااااواب فاااااااااااااي 
الوقاااااااف المنقذاااااااع 
فاااااااي الجمقاااااااة دون 

كااااااااا ا القاضاااااااااي  المومّا
اماااان البااااّراج قاااااّك 

 سّره
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األرح ومان نقيهاا  (1)اشترط رجونه  ل  غير ألك  ل  ان يرث   ت ال  

، لم يجز مي ه نق  وجهٍّ من الوجوه ، ف ن كان وق ااً نقا  قاواٍّ ماصوصاين 
رسااب مااا قاااّمناه ، ورصاال  ولاايع فيااه شاارٌط يقتضااي رجونااه  لاا  غيااررم

الااوف مان ر كاه او فسااده ، او كاان مّرماماه راجاةٌ ضاروريّة يكاون مي اه 

اصقح لهم من مقائه نقيهم ، او يااف من وقوّ ُشْقفٍّ مينهم يودّي  ل  فساده 
؛ ف نّه رينهرٍّ يجوب مي ه وصرف ثمنه في مصالحهم نق  رسب استحقاقهم ، 

مي ه نق  وجهٍّ مان الوجاوه. وال يجاوب  ٌ  من ألك لم يجزف ن لم يحصل شي

 .(2)ربة الوقف ، وال الصاقة مه ايضاً 
نساابة الت صاايل  لاا  الحقبااي ، لكاان  (3)وركااي ناان الماتقااف وجمانااة 

مناه المناع نقا   (4)ال بارل المحكيّة نن كافيه ال تساناه ، مل رمماا اساتظهر 

 .اإلط ق ، فراجع
والمحكاي نان ال قياه : انّاه  .(5)وركي الت صيل المركور نن الصااوق 

 :  ّن ررا وقف كان نقيهمـ  (6)قاٍ م ا رواية نقي من مهزيار اآلتية 
__________________ 

 مما اثبتناه. «ن»، وصّححت في  «وليّ »:  «ت ال »ماٍ  «ش»و ،  «ص»( في غير 1)

 .92:  2( المهرّب 2)

،  287:  6، وانظاار الماتقااف  142( ركاااه المحقّااق التسااتري ناانهم فااي مقااامع األنااوار : 3)

 .65:  3، والمهرّب البارّ  329:  2، والتنقيح الرائع  82وغاية المراد : 

 324، وانظار الكاافي فاي ال قاه :  142( اساتظهره المحقّاق التساتري فاي مقاامع األناوار : 4)

325. 

،  65:  3، وامان فهاا الحقّاي فاي المهارّب الباارّ  329:  2ل اضل في التنقايح ( ركاه ننه ا5)

 وغيررما.

 .94و  93( تّتي في الص حة 6)

نساااااااابة الت صااااااااايل 
المتقاااااااااااااّا  لاااااااااااا  
الحقباااااااااااااااااااااااااااااااااااي 

 والصاوق

كاااااااا ا الصاااااااااوق 
 في ال قيه
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نق   (1)دون َمن م ارم ، ولو كان نقيهم ونق  اوالدرم ما تناسقوا ومن م ا 

فقرا  المسقمين  لا  ان يارث   ت اال  األرح ومان نقيهاا ، لام يجاز مي اه 
 .(2)امااً 

ثّم  ّن جواب ميع ما ناا الذبقة األشيرل في المنقذع ال يظهار مان كا ا 

 الصاوق والقاضي ، كما ال يا  .
مرجوّ الوقف المنقذع  لا  ورثاة  (3)ثّم  ّن روال   ن كانوا مّمن يقوٍ 

ماان يقااوٍ  (4)الموقااوف نقيااه ، فقققااوٍ مجااواب مي ااه وجااه. اّمااا  أا كااان فاايهم 

نقيه  ل  الواقف او ورثته ، ف  وجه لقحكم مرجونه م ا انقراح الموقوف 
 مجواب مي ه وصرف الموقوف نقيهم ثََمنه في مصالحهم.

 الّ ان يوّجاه مّنّاه ال يقاوٍ  .(6)نان القاضاي  (5)وقا ركي القاوٍ مهارين 

رتّاا  يكااون ربساااً ، ماال رااو وقااف  (7)مبقائااه نقاا  مقااك الواقااف رااين الوقااف 
درم ، ورينهارٍّ فباي هم لاه ماع ت قّاق رقيقي وتمقيك لقموقاوف نقايهم مااّل وجاو

رّق الواقف نظير ميع البذن األّوٍ ماع ت قّاق راّق ساائر البذاون فاي الوقاف 

 المومّا.
__________________ 

 ثّم.:  «ومن م ا»ماٍ  «ف»( في 1)

 .5575، أيل الحايج  242 241:  4( ال قيه 2)

 يقولون.:  «ف»( في 3)

 منهم.:  «ف»( في 4)

 (.348رااية الذالب : )الرجوّ  ل  الواقف وجواب ميع الموقوف نقيه ( ي ني مهما 5)

، ولاام ن ثاار نقيااه فااي المهاارّب  142( ركاااه ننااه المحقّااق التسااتري فااي مقااامع األنااوار : 6)

 والجوارر.

 .«ش»في  «رين الوقف»( لم ترد 7)
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لكاان راارا الوجااه ال يااافع اإلشااكاٍ ناان الحقبااي ، المحكااّي ننااه القااوٍ 

 .(3)الوقف مذققاً نق  مقك الواقف  (2)، ريج  نّه يقوٍ مبقا   (1)المتقاّا 
فاي  (4)الاروج نان نماوا المناع والحكام ماالجواب فاي المومّاا  الثالث :

 الجمقة ،

واّمااا المنقذااع فقاام ينّصااوا نقيااه و ن ظهاار ماان م ضااهم الت ماايم وماان 
  قولااه مرجااوّ المنقذااع  لاا  ورثااة الواقااف ، م ضااهم التاصاايص مناااً  نقاا

. ومااان ركااام مرجوناااه م اااا انقاااراح ساااررماقاك (6)وسااا ّر  (5)كالشااايخ 

ف بمااه  (7)الموقااوف نقيااه  لاا  وجااوه البااّر كالساايّا امااي المكااارا اماان براارل 
 ج قه كالمومّا.

 كيف كان ، فالمناسب اّوالً نقل نبائر روال  ، فنقوٍ :و

 قاٍ الم يا في المقن ة : الوقوف في األصل صاقا  ال يجوب
__________________ 

 ( تقاّا ننه في الص حة السامقة.1)

 «رياج  ّن المحكاي نناه مقاا »، وال بارل في سائر النساخ ركارا :  «ش»و  «ف»( كرا في 2)

 مع بيادل :  نّه يقوٍ خ ٍ.

ع الوقااف رينهااارٍّ مااع نااااا مزارمااة راااّق وجااواب ميااا»بياااادل :  «ش»و  «ف»( فااي غياار 3)

، وكتاب نقيهاا فاي  «خ»و  «ن»، ولكان شاذب نقيهاا فاي  «الموقوف نقيه مّما ال  شكاٍ فياه

 نساة.:  «ّ»و  «ا»

،  300:  3، والمبساااوط  595، والنهاياااة :  226، واالنتصاااار :  652( راجاااع المقن اااة : 4)

،  258:  4 صيقه فاي م تااح الكراماة ، وغيررم وراجع ت 370، والوسيقة :  197والمراسم : 

 .154و  142ومقامع األنوار : 

 .599( قاله الشيخ في النهاية : 5)

 ، ايضاً. 142، ومقامع األنوار :  197( راجع المراسم : 6)

 .299( الغنية : 7)

القااااااااوٍ الثالااااااااج : 
الجااااااااااااواب فاااااااااااااي 
المومّاااااااااااااا فااااااااااااااي 

 الجمقة

كاااااااااااا ا الشاااااااااااايخ 
 الم يااااااااااااا قاااااااااااااّك

 سّره
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الرجوّ فيها ،  الّ ان يُحاّاث الموقاوف نقايهم ماا يمناع الشارّ مان م اونتهم 

 (1)قتهم ، او يكااون تغيياار الشاارط فااي الموقااوف ادّر والتقااّرب  لاا    مصاا
نقيهم وان ع لهم من تركه نق  راله. و أا اشرج الواقف الوقف نن ياه  لا  

 ٍّ منه ، وال تغيير شرائذه ، وال من وقف نقيه ، لم يجز له الرجوّ في شي

نققه نن وجوره وسبقه. ومت  اشترط الواقاف فاي الوقاف : انّاه متا  ارتااج 
رياته ل قرٍّ كان لاه مي اه وصارف ثمناه فاي مصاالحه ، جااب لاه ف ال   ليه في

ألك. وليع ألرماب الوقف م ا وفال الواقف ان يتصّرفوا فيه مبياع او رباة او 

يغيّااروا شاايهاً ماان شااروطه ،  الّ ان يااارب الوقااف وال يوجااا ماان يرانيااه 
رينهرٍّ ، فقهم  (2)م مارلٍّ من سقذان او غيره ، او يحصل محيج ال يجاي ن  اً 

ضارورل  لا  ثمناه كاان لهام  (3)مي ه واالنت اّ مثمنه. وكرلك  ن رصقت لهام 

 .(4)رقّااه ، وال يجااوب ألااك مااع ناااا مااا أكرناااه ماان األسااباب والضاارورا  
 . ررمهانته  ك مه 

ميااع الوقاف فااي  (5)وقاا اسات اد ماان رارا الكاا ا فاي غاياة المااراد جاواب 

الشارط  لا   (6)وجاواب تغيّار  شمسة مواضع ، وضّم صورل جواب الرجاوّ
 المواضع الث ثة المركورل م ا وصوٍ الموقوف  ل  الموقوف نقيهم ووفال

__________________ 

، وفاي  «اناود»ونساة مااٍ اكثار النساخ :  «ص»، وفي  «ن»ومصّححة  «ش»( كرا في 1)

 سائر النسخ : ارد.

 بيادل : لهم. «ف»( في 2)

 والمصار : مهم. «ص»( في 3)

 .653 652( المقن ة : 4)

 تجويز.:  «ش»و  «ن»( في 5)

 تغيير.:  «ن»( في مصّححة 6)
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 ، ف ر  وتّّمل. (1)الواقف 

ال يجااوب »ثااّم  ّن ال  ّمااة أكاار فااي التحرياار : اّن قااوٍ الم يااا مّنّااه : 
،  «الرجوّ في الوقف  الّ ان يحاث  ل  قوله : ان ع لهم من تركه نق  راله

 من شاّل ماال ته لققوانا لم يرتّر مظارره لقم يا.ول قّه  .(2)متّّوٍ 

: ومّماا ان ارد  اإلماميّاة ماه : ـ  وقاٍ في االنتصار نق  ما ركي نناه
القوٍ مّّن الوقف مت  رصل له الاراب محيج ال يجااي ن  ااً جااب لمان راو 

دناتهم ضارورل  وقف نقيه مي اه واالنت ااّ مثمناه ، واّن ارمااب الوقاف متا 

 شايال  ل  ثمنه جاب لهم مي ه ، وال يجوب لهم ألك مع فقا الضرورل.
ثااّم ارااتّا ماتّ اااق اإلماميّااة ، ثااّم أكاار شاا ف اماان الجنيااا ، وردّه مكونااه 

مسبوقاً ومقحوقاً ماإلجماّ ، وانّه  نّما نّوٍ في ألك نق  ظنونٍّ لاه ورسابانٍّ 

 .(3)واشبارٍّ شاأّل ال يقت ت  ل  مثقها 
محيج ال يجاي ن  اً ، او دنت ارمامه  (4)ّم قاٍ : واّما  أا صار الوقف ث

الضرورل  ل  ثمنه ؛ لشاّل فقررم ، فااألروط ماا أكرنااه : مان جاواب مي اه ؛ 

 (5)ألنّه  نّما ُج ل لمناف هم ، ف أا مذقت مناف هم منه فقا انتقر الغرح منه 
__________________ 

 .82( غاية المراد : 1)

 .284:  1لتحرير ( ا2)

 «مااع فقااا الضاارورل»، والظااارر اّن موضاا ها م ااا قولااه :  «انتهاا »( فااي النسااخ بيااادل : 3)

 المتقاّا آن اً.

 .«ن»والمصار ومصّححة  «ش»من  «الوقف»( كقمة 4)

 .«ننه»، وفي النسخ :  «فيه»، وفي المصار :  «ن»( كرا في مصّححة 5)

كااااااااااااا ا السااااااااااااايا 
المرتضاااااااااااااااااااااااااا  

 سرهقاك
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 ، انته . (2)الري أكرناه   الّ من الوجه (1)ولم يبَق من  ة فيه 

وقاٍ في المبسوط : و نّما يمقك الموقوف نقيه مي ه نق  وجهٍّ نناانا ، 
 أا شيف نق  الوقف الاراب ، او كان مّرمامه راجةٌ شاايال وال  (3)ورو انّه 

وب مي ه يقّارون نق  القياا مه ، فحينهرٍّ يجوب لهم مي ه ، ومع ناا ألك ال يج
 .(5)، انته . ثّم ارتّا نق  ألك ماألشبار  (4)

: وال ياقاو الحااٍ فاي الوقاف والموقاوف ـقاٍ س ّر فيما ركاي نناه و

نقيهم : من ان يبق  ويبقوا نقا  الحااٍ التاي وقاف فيهاا ، او يتغيّار الحااٍ ، 

وال ربتُه وال تغيير  ف ن لم يتغيّر الحاٍ ف  يجوب ميع الموقوف نقيهم الوقف
 ٍّ من ارواله ، و ن تغيّر الحاٍ في الوقف رتّ  ال ينت ع مه نق  اّي وجهٍّ شي

كان ، او لَّحق الموقوَف نقيهم راجةٌ شايال جاب مي ه وصرف ثمنه فيما رو 

 ، انته . (6)ان ع لهم 
 الوقف: ويجوب ننانا ميع ـقاٍ في الغنية نق  ما ركي ننه و

__________________ 

 .«من  ته»:  «من  ة فيه»ماٍ  «ف»( في 1)

 .227و  226( االنتصار : 2)

 في المصار ، والظارر انّها بائال. «انّه»( لم ترد 3)

 .287:  3( المبسوط 4)

( لم ن ثر فاي المبساوط نقا  االرتجااج ماألشباار ، والظاارر انّاه ساهو مان ققماه الشاريف ، 5)

قااوٍ صااارب الجااوارر م ااا نقاال ال بااارل المتقاّمااة ماان المبسااوط ، ونقاال نبااارل ومنشااّ السااهو 

، اي اراتّا الشايخ فاي الاا ف نقا  ألاك ماألشباار.  «وارتّا نق  ألك ماألشباار»: ـ  الا ف

 من كتاب الوقف. 22، المسّلة  551:  3، والا ف  362:  22انظر الجوارر 

 .197( المراسم : 6)

كاااااااااااا ا الشاااااااااااايخ 
الذوسااااااااااي فاااااااااااي 

 المبسوط

كاااااااااااا ا سااااااااااااّ ر 
 قاّك سّره

امااااان برااااارل كااااا ا 
 سرهقاك
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ا صاار محياج ال يجااي ن  ااً وشياف شراماه ، او كانات  أ (1)لقموقوف نقياه 

مّرمامااه راجااةٌ شااايالٌ دنااتهم الضاارورل  لاا  مي ااه ؛ ماااليل  جماااّ الذائ ااة ، 
وألّن غرح الواقف انت اّ الموقوف نقيه ، فا أا لام يباَق لاه من  اة  الّ نقا  

 ، انته . (2)الوجه الري أكرنا جاب 

: وال يجااوب مي ااه ي نااي الوقااف  الّ مّرااا شاارطين : قاااٍ فااي الوساايقة و
الاوف من شرامه ، او راجةٌ مالموقوف نقيه شايالٌ ال يمكنه م ها القيااا ماه 

 ، انته . (3)

: و نّماا يمقاك مي اه ـقاٍ الراوناي في فقه القرآن نقا  ماا ركاي نناه و
لاااراب ، او كااان مّرمامااه نقاا  وجااهٍّ ننااانا ، ورااو  أا شيااف نقاا  الوقااف ا

 .(5)، انته   (4)راجةٌ شايالٌ 

: ف ن شياف شراماه ، او كاان مهام ـ  وقاٍ في الجامع نق  ما ركي ننه
،  (6)راجةٌ شايالٌ ، او شيف وقوّ فتنةٍّ مينهم تستباح مها األن ع ، جاب مي اه 

 انته .

قااف  الّ ان يُااااف ر كااه ، او يااودّي وناان النزرااة : ال يجااوب ميااع الو
 المنابنة فيه مين ارمامه  ل  ضررٍّ نظيم ، او يكون فيهم راجةٌ نظيمةٌ 

__________________ 

 نقيهم.:  «ف»( في 1)

 .298( الغنية : 2)

 .370( الوسيقة : 3)

 .293:  2( فقه القرآن 4)

 .«ف»من  «انته »( كقمة 5)

 .372( الجامع لقشرائع : 6)

امااااان رمااااازل كااااا ا 
 سرهقاك

 الراونااااااااايكاااااااا ا 
 قاّك سّره

ماااااااااااااا  امااااااااااااان كق
سااااااااااااااا يا فاااااااااااااااي 

 الجامع والنزرة
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 ، انته . (1)ال ويكون ميع الوقف اصقح لهم شاي

قاٍ في الشرائع : وال يصّح مياع الوقاف ماا لام ياودّ مقااسه  لا  شراماه و
لُاْقفٍّ مين ارمامه ويكون البيع انود. وقاٍ فاي كتااب الوقاف : ولاو وقاع ماين 

قاع ُشْقاٌف ُشْقٌف محيج يُاش  شرامه جاب مي ه ، ولاو لام ي (2)الموقوف نقيهم 

وال ُششي شرامه ، مل كان البيع ان ع لهم ، قيل : يجوب مي ه ، والوجه المناع 
 ، انته . (3)

ومثاال نبااارل الشاارائع فااي كتااامي البيااع والوقااف نبااارل القوانااا فااي 

 .(4)الكتامين 
انهاامت الااار لام وقاٍ في التحرير : ال يجوب ميع الوقف محااٍ ، ولاو 

تااارج ال َْرَصااة ناان الوقااف ، ولاام يجااز مي هااا. ولااو وقااع ُشْقااٌف مااين ارماااب 

الوقف محيج ياش  شرامه جاب مي ه نقا  ماا رواه اصاحامنا. ثاّم أكار كا ا 
امن  دريع وفتواه نق  المنع مذققاً وتنزيقه قوٍ م ار األصاحاب ماالجواب 

مومّا. ثّم قاٍ : ولو قيل مجواب نق  المنقذع ، ون يَه الا ف نق  المنع في ال

البياع  أا أرباات مناف اه مالكقيّااة كااارٍّ انهااامت ونااد  مواتاااً ولام يااتمّكن ماان 
، انته . وقاٍ فاي مياع  (5)نمارتها ويشترر مثمنه ما يكون وق اً ، كان وجهاً 

التحرير : وال يجوب ميع الوقاف ماا داا ناامراً ، ولاو ادّر مقااسه  لا  شراماه 

 باّ لو ششي وقوّ فتنة مين ارمامهجاب ، وكرا ي
__________________ 

 .74( نزرة الناظر : 1)

 ، وفي سائر النسخ : الموقوف نقيه. «ص»( كرا في المصار ومصّححة 2)

 .220و  17:  2( الشرائع 3)

 .269و  126:  1( القوانا 4)

 .153:  3، وانظر السرائر  290:  1( التحرير 5)

المحقااااااااااق كاااااااااا ا 
 سرهقاك

ة كاااااااااا ا ال  ماااااااااا
فاااااااااااي التحريااااااااااار 
واإلرشاااااااااااااااااااااااااااااد 

 والتركرل
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 ، انته . (1)مع مقائه نق  الوقف 

اإلرشااد : ال يصاّح مياع الوقاف  الّ ان ياارب ، او ياودّي  (2)ونن مياع 
ونناه فاي مااب الوقاف : ال يصاّح مياع  .(3) ل  الُاْقاف ماين ارماماه نقا  رايٍّ 

 .(6)مه الاراب  (5)ُشْقٌف ياش   (4)الوقف ،  الّ ان يقع مين الموقوف نقيهم 

: والوجاه ان ـ  كاي نناهوقاٍ في التركرل فاي كتااب الوقاف نقا  ماا ر
يقاٍ : يجوب ميع الوقف مع شرامه وناا التمّكن من نمارته ، او شوف فتنة 

 ، انته . (7)مين ارمامه يحصل مانتباررا فساد 

المقاك فياه ؛  أ  (8)وقاٍ في كتاب البيع : ال يصاّح مياع الوقاف ، لانقص 
ْقافٍّ ماين ارماماه القصا منه التّميا. ن م ، لو كان مي ه انود نقيهم ، لوقاوّ شُ 

 ، انته . (9)وششي تق ه او ظهور فتنة مسببه جّوب اكثر نقمائنا مي ه 

 وقاٍ في غاية المراد : يجوب مي ه في موض ين : شوف ال ساد
__________________ 

. 165:  1( التحرير 1)  ، وفيه : مع مقائه نق  ش فٍّ

ماتصرل ركرا : ونن اإلرشاد : ال يصّح ميع الوقاف  الّ ان يقاع  «ف»  ال بارل في ( ورد2)

 مين الموقوف نقيهم شقف ياش  مه الاراب.

 .361:  1( اإلرشاد 3)

 والمصار ، وفي سائر النسخ : الموقوف نقيه. «ص»( كرا في 4)

 وياش .:  «ص»و  «ف»( في غير 5)

 .. ميع الوقف ، وفيه : ال يجوب 455:  1( اإلرشاد 6)

 .444:  2( التركرل 7)

 لتب ّر.:  «ّ»ورامش  «خ»و  «ف»( في 8)

 .465:  1( التركرل 9)

كقماااااااااا  الشاااااااااهيا 
ي غاياااااة الماااااراد فااااا

والااااااااااااااااااااااااااااروك 
 والقم ة
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 .(1)ماالشت ف ، و أا كان البيع انود مع الحاجة 

وقاااٍ فااي الاااروك : ال يجااوب ميااع الوقااف  الّ  أا شيااف ماان شرامااه او 
 .(2)ُشْقفٍّ ارمامه المودّي  ل  فساده 

و ادّر مقااسه  لا  شراماه لُاْقاف ارماماه ، فالمشاهور وقاٍ في القم ة : لا

 ، انته . (3)الجواب 
:  ّن ألصاحامنا فاي مياع ـ  وقاٍ في تقايص الا ف نق  ما ركي ننه

الوقااف اقااواالً مت اااّدل ، اشااهررا : جااوابه  أا وقااع مااين ارمامااه ُشْقااٌف وفتنااة 

ورو قوٍ الشياين ، واشتاره وُششي شرامه وال يمكن ساّ ال تنة ماون مي ه ، 
 ، انته . (4)نجم الاين وال  ّمة 

:  أا آٍ  لاا  الاااراب ألجاال ـ  وقاااٍ فااي التنقاايح نقاا  مااا ركااي ننااه

 .(5)االشت ف محيج ال ينت ع مه اص ً ، جاب مي ه 
 .(6)ونن ت قيق اإلرشاد : يجوب مي ه  أا كان فسادٌ يُستباح فيه األن ع 

 ً  ونن  يضاح النافع : انّه جّوب مي ه  أا اشتقف ارمامه اشت فا
__________________ 

:  22اشاررا مان الجاوارر  سارهقاك( لم ن ثر نق  ال بارل في غاية المراد ، ول ّل المولاف 1)

 .146و  84 82، راجع غاية المراد :  364

 .279:  2( الاروك 2)

 .112ة الامشقية : ( القم 3)

 .221:  2( تقايص الا ف 4)

 .330:  2( التنقيح الرائع 5)

، وراجااع الحاشااية نقاا  اإلرشاااد  256:  4( ركاااه ننااه الساايّا ال ااامقي فااي م تاااح الكرامااة 6)

 .220:  (ماذوط)

 ك ا الصيمري

كاااااااااا ا ال اضاااااااااال 
المقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااد 

 سرهقاك

كاااااااااا ا ال اضاااااااااال 
 القذي ي
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القتاااٍ ونهااب األمااواٍ ولاام ينااافع  الّ مااالبيع. قاااٍ : فقااو امكاان  (1)يااااف م ااه 

،  (2)الجاور لام يجاز ، وال انتباار ماشاية الااراب وناماه بواله ولو محاكم 
 .(4)المحكي نن ت قيقه نق  الشرائع  (3)انته . ومثقه ك مه 

وقاٍ في جاامع المقاصاا م اا نسابة ماا فاي نباارل القواناا  لا  موافقاة 

 :  ّن الم تما جواب مي ه في ث ثة مواضع :ـ  األكثر
المسجا  أا  (5)ضمحّل محيج ال ينت ع مه ، كُحُصر ارارا :  أا شرب وا

 .(6)انارست وجرونه  أا انكسر  

ثانيها :  أا رصل ُشْقٌف مين ارمامه يااف منه تقف األمواٍ ، ومساتناه 
 .(7)صحيحة نقي من مهزيار 

ويُشترر مثمنه في الموض ين ما يكون وق اً نق  وجهٍّ ينافع مه الُاْقَف 

قف محسب اإلمكان. ويتولّ  ألك الناظر الاااّص  ن ؛ تحصي ً لمذقوب الوا
 كان ، و الّ فالحاكم.

 راجةٌ شايال ولم يكن ما يك يهم (8)ثالثها :  أا لحق مالموقوف نقيه 
__________________ 

 منه.:  «ف»( في 1)

، وال يوجااا لاااينا ، ن اام ركاااه ننااه الساايّا ال ااامقي فااي م تاااح  (ماذااوط)(  يضاااح النااافع 2)

 .256:  4مة الكرا

 الك ا.:  «ن»ومصّححة  «ف»( في غير 3)

 .256:  4( ركاه ننه السيّا ال امقي في م تاح الكرامة 4)

 كحصير.:  «ش»( في غير 5)

 جرنه  أا انكسر.:  «ش»( في غير 6)

 .6من امواب اركاا الوقوف ، الحايج  6، الباب  305:  13( الوسائل 7)

  أا لحق الموقوف نقيهم. ( كرا في النسخ ، وفي المصار :8)

كاااااااااا ا المحقااااااااااق 
 الثاني
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 .(2) السا انقيهنان الصاادق  (1)من غقّة وغيرراا ؛ لرواياة ج  ار مان رنّاان 

 انته  ك مه ، رفع مقامه.
ٍّ نقياه صاحيحة نقاي  وقاٍ في الروضاة : واألقاور فاي المساّلة ماا د

وقاع ماين  : من جاواب مي اه  أا الس انقيهامن مهزيار نن امي ج  ر الجواد 

رمماا جاا  فياه تقاف األماواٍ »مّنّاه :  السا انقيهارمامه ُشْقٌف شايا ، ونقّقاه 
اّن شوف ادائه  ليهما و ل  ارارما ليع مشرط ،  (4)، وظارره  (3) «والن وك

مل رو مظنّة لرلك. قاٍ : وال يجوب مي ه في غير ما أكرنااه و ن ارتااج  لياه 

كان انود ، او غير ألاك مّماا قيال ؛ ل ااا ارماب الوقف ولم يك هم غقّته ، او 
دليلٍّ صالحٍّ نقيه 
 .(6)، انته . ونحوه ما نن الك اية  (5)

رره جمقة من كقمااتهم المرئيّاة او المحكيّاة. والظاارر اّن الماراد متّدياة 

موجاب لصااق الااوف ، ال مقا  الوقف  ل  شرامه : رصوٍ الظّن مرلك ، ال
فاي م ار تقاك ال باارا   «التّدياة»التّدية نق  وجه القذع ، فيكون نناوان 

فاي م ضاها اآلشار ، ولارلك نبّاار  «ششاايتها»و  «شوفهاا»متّحاااً ماع نناوان 

 (7)فقيهٌ وارا تارل مهرا ، واُشرر مراه كما اتّ ق لق اضقين 
__________________ 

 .29، الحايج  35:  7، انظر الكافي  «ريان»والكافي :  «ص»( في 1)

ماان  6، الباااب  306:  13، والروايااة ورد  فااي الوسااائل  98 97:  4( جااامع المقاصااا 2)

 .8امواب اركاا الوقوف ، الحايج 

 .6من امواب اركاا الوقوف ، الحايج  6، الباب  305:  13( الوسائل 3)

 ، وفي النسخ : وظارر. «ن»( كرا في المصار ومصّححة 4)

 .255:  3( الروضة البهيّة 5)

 .142( الك اية : 6)

، وتقاّمت ال بارل ننهما فاي  269و  126:  1، والقوانا  220و  17:  1( راجع الشرائع 7)

 .48الص حة 

كااااااااااا ا الشاااااااااااهيا 
 الثاني

الماااااااااااااراد مااااااااااااان 
تّدياااااااااة الوقاااااااااف »

 « لااااااااا  الااااااااااراب
فاااااااااااااي كقماااااااااااااا  

 ال قها 
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ونسب م ضهم ننوان الاوف  ل  األكثر كال  ّماة فاي التاركرل  .(1)والشهيا 
شااٌر ننااوان التّديااة  لاا  ، وآ (3)، و لاا  األشااهر كمااا ناان  يضاااح النااافع  (2)

 .(5)، او  ل  المشهور كالقم ة  (4)األكثر كجامع المقاصا 

فظهر من ألك : اّن جواب البيع مظّن تّدية مقائه  ل  شرامه مّما تحقّقت 

بين ، لكان المتايقَّن مان فتاور المشاهور : ماا كاان مان  فيه الشهرل مين المجّوّ
مااان كقمااااتهم كاااالنّص كاااون اجااال اشااات ف ارماماااه. القهاااّم  الّ ان يساااتظهر 

بل ري مظنّة الاراب.  االشت ف من ماب المقاّمة واّن الغاية المجّوّ

فيقع الك ا تارل في الوقاف المومّاا ، واُشارر  نرفت ما أكرنا ، (6) أا 
 في المنقذع.

 (7) [الوقف المؤبّد]

  ّن الوقف نق  قسمين : هاّما األّوٍ : فالري ينبغي ان يقاٍ في

 ارارما : ما يكون مقكاً لقموقوف نقيهم ، فيمقكون من  ته ، فقهم
__________________ 

 .50، وتقاّمت في الص حة  112، والقم ة الامشقية :  279:  2( راجع الاروك 1)

 .465:  1( راجع التركرل 2)

 ر نق  الحاكي ايضاً.، وال يوجا لاينا ، ولم ن ث (ماذوط)(  يضاح النافع 3)

 .97:  4( جامع المقاصا 4)

 .112( القم ة الامشقية : 5)

م اا قولاه : ديان  «ف»ورد فاي  60اآلتي في الص حة  «وقّواه م ر»( من رنا  ل  قوله : 6)

 .37المتقاّا في الص حة  «المرتهن

 ( ال نوان منّا.7)

الوقااااااااااااف نقااااااااااااا 
قساااااااااااااااااااااااااااااامين : 

 تمقيکيٌّ ، وفكيّ 



 4ب / ج كتاب المكاس  .............................................................................  54

 استهجاره واشر اُجرته مّمن انت ع مه مغير رّق.

: ما ال يكون مقكاً ألراا ، مال يكاون فاّك مقاك نظيار التحريار ، الثاني و
كما في المساجا والماارك والرمُط ؛ مناً  نق  القوٍ م اا دشولهاا فاي مقاك 

، فاا ّن الموقااوف نقاايهم  نّمااا يمقكااون  (1)المسااقمين كمااا رااو مااررب جمانااة 

قياه اجارل االنت اّ دون المن  ة ، فقو سكنه اراٌ مغير رّقٍّ فالظارر انّه ليع ن
 المثل.

الظارر اّن محاّل الكا ا فاي مياع الوقاف  نّماا راو القسام األّوٍ ، واّماا و

 .(2)الثاني فالظارر ناا الا ف في ناا جواب مي ه ؛ ل اا المقك 
فيما لام يكان مقكااً  ومالجمقة ، فك مهم رنا فيما كان مقكاً غير طقق ، ال

، ورينهرٍّ فقو شرب المساجا وشرمات القرياة وانقذ ات المااّرل نان الذرياق 

الري فياه المساجا ، لام يجاز مي اه وصارف ثمناه فاي  راااث مساجاٍّ آشار او 
 .(3)ت ميره ، والظارر ناا الا ف في ألك كما انترف مه غير وارا 

ميع الوقاف ال ااّا ن م ، أكر م ر األساطين م ا ما أكر : انّه ال يصّح 

ل اا تماميّة المقك ، مال ل ااا اصال المقاك ؛ لرجونهاا  لا     (4)مذققاً ، ال 
 ـودشولها في مشانره 
__________________ 

، وال اضال المقاااد  277:  2، والشاهيا فاي الااروك  269:  1( منهم ال  ّمة فاي القواناا 1)

، والشااهيا الثاااني فااي  62:  9ع المقاصااا ، والمحقّااق الثاااني فااي جااام 311:  2فااي التنقاايح 

 .28:  2 (الحجريّة)، والسيّا الذباطبائي في الرياح  377:  5المسالك 

 المقكية.:  «ف»( في 2)

، والساايّا المجارااا فااي المناراال :  100:  9( انتارف مااه الساايا ال ااامقي فااي م تااح الكرامااة 3)

 .107:  28، وصارب الجوارر في الجوارر  508

 .«ن»في مصّححة  «ال»، واستاركت  «ش»من  «مذققاً ال»رل ( نبا4)

محاااااااااااّل الكااااااااااا ا 
 القسم األّوٍ

ال شاااااااااا ف فااااااااااي 
نااااااا جاااااواب مياااااع 

 الوقف ال ّكي
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انّااه مااع اليااّك ناان االنت اااّ مااه فااي الجهااة المقصااودل تااوجر لقزرانااة 
 و ركاّا ونحورا ، مع المحافظة نق  اآلداب ال بمة لها  ن كان مسجااً مث ً 

السج ّ  ؛ له ّ يغقب اليا فيُقض  مالمقك ، وتصرف فائاتها فيما يماثقها من 

األوقاف مقاّماً لألقرب واألروج واألفضل ارتياطاً ، ومع الت ارح فالماار 
نق  الراجح ، و ن ت رّر ُصّرف  ل  غير المماثل كرلك ، ف ن ت رّر ُصاّرف 

ماان اآلال  وال ُاُرش والحيوانااا  فاي مصاالح المسااقمين. واّماا غيار األرح 

وثياااب الضاارائح ونحورااا ، فاا ن مقياات نقاا  رالهااا وامكاان االنت اااّ مهااا فااي 
شصوص المحّل الري اُناّ  له ، كانت نق  رالها ، و الّ ج قت في المماثل 

، و الّ في غيره ، و الّ ف ي المصالح ، نق  نحو ما مّر ، و ن ت رّر االنت ااّ 

مالوجه المقصود منهاا او ماا قااا مقاماه ، اشابهت المقاك  مها ماقيةً نق  رالها
م ا  نراح المالك ، فيقوا فيها ارتماٍ الرجوّ  ل  ركم اإلماراة ، وال اود 

مقكاً لقمسقمين ّلتُصرف في مصالحهم ، وال َْود  ل  المالك ، ومع اليّك نن 

م رفتااه تاااشل فااي مجهااوٍ المالااك ، ويحتماال مقاااسه نقاا  الوقااف ويباااّ ؛ 
اباً نن التقاف والضارر ولازوا الحارج ، وتُصارف مرتَّبااً نقا  النحاو ارتر

 ، انته . (1)السامق. وررا رو األقور كما صّرح مه م ضهم 

وفيه : اّن  جارل األرح وميع اآلال  رسن لاو ثبات دليال نقا  كونهاا 
 ة ننول ، لكنّهلقمسقمين ولو نق  نحو األرح الم تور (3)مقكاً  (2)

__________________ 

 .85 84: الورقة  (ماذوط)( شرح القوانا 1)

 كونه.:  «ف»( في غير 2)

ً »( لم ترد 3)  .«ف»في  «مقكا

كااااااااااا ا كاشاااااااااااف 
الغذاااااااااااااا  فاااااااااااااي 
األوقااااااااف ال اّماااااااة 
مااااااع اليااااااّك ناااااان 
االنت ااااااّ مهاااااا فاااااي 
الجهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 المقصودل

المناقشااااااااااة فيمااااااااااا 
افااااااااااااده كاشاااااااااااف 

 الغذا 
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دشولااه فااي مقااك  (1)غياار ثاماات ، والمتاايقّن شروجااه ناان مقااك مالكااه ، اّمااا 

 المسقمين فمن ّي ماألصل.
؛ ألصااالة اإلمارااة ، وال ن اام ، يمكاان الحكاام م مارااة االنت اااّ لقمسااقمين 

 يت قّق نقيهم اجرل.

ثّم  نّه رمما ينافي ما أكرنا من ناا جواب ميع القسم الثااني مان الوقاف 
:  (2)ما ورد في ميع ثوب الك بة وربتاه ، مثال رواياة ماروان مان نباا المقاك 

ن كساول الك باة ماا نان رجال اشاترر ما الس انقيهقاٍ : سّلت اما الحسن »

 ؟قض  مب ضه راجتَه ومقي م ضه في يااه ، رال يصاقح لاه ان يبياع ماا اراد
يك ّن اقاٍ : يبيع ما اراد ، ويهب ما لم يرد ، وينت ع مه ويذقب مركته. ققت : 

 .(3) «قاٍ : ال ؟مه الميّت

 (5) «(4)يجااوب اسااات ماله ، ومياااع ن ساااه »قياال : وفاااي رواياااة اُشااارر : 
المسااجا  أا شققاات ، وجرونااه  أا  (6)وكاارلك مااا أكااروه فااي م اار ُرُصاار 

شرجت نن االنت اّ ، القهّم  الّ ان يقااٍ :  ّن ثاوب الك باة ورصاير المساجا 

 ليسا
__________________ 

 واّما.:  «ش»( في 1)

،  5، الحاايج  148:  3، انظار الكاافي  «مروان نن نباا المقاك»( في الكافي والتهريب : 2)

 .1391، الحايج  434:  1والتهريب 

 من امواب التك ين ، الحايج األّوٍ. 22، الباب  752:  2( الوسائل 3)

 م ضه.:  «خ»، وفي  «مقيته»والمصار :  «ص»( في 4)

ماان امااواب  26، الباااب  359:  9نقاا  مااا فااي الوسااائل  ساارهقاك( قالااه الشاايخ الكقينااي 5)

 مقاّما  الذواف ، أيل الحايج األّوٍ ، ولم نقف نقيه في الكافي المذبوّ.

 رصير.:  «ش»( في غير 6)

ماااااا ورد فاااااي مياااااع 
ثاااااااااااوب الك باااااااااااة 

 وربته

ال اااارق مااااين ثااااوب 
الك باااااااة ورصاااااااير 
المساااااااااجا وماااااااااين 

 ن ع المسجا
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كسااائر  (1)ماان قبياال المسااجا ، ماال رمااا مبااروالن لقبياات والمسااجا ، فيكااون 

اموالهما ، وم قاوٌا اّن وق يّاة اماواٍ المسااجا والك باة مان قبيال القسام األّوٍ 
ا ، فهااي مقاااك لقمسااقمين ، فققناااظر ال ااااّا ماان قبياال ن اااع المسااج (2)ولاايع 

 مالبيع. (3)التصّرف فيها 

ن اام ، فاارق مااين مااا يكااون مقكاااً طققاااً كالحصااير الُمشااترر ماان ماااٍ 
المسااجا ، فهاارا يجااوب لقناااظر مي ااه مااع المصااقحة ولااو لاام يااارج ناان ريّااز 

االنت ااّ ، مال كاان جايااااً غيار مسات مل ، وماين مااا يكاون مان األماواٍ وق اااً 

لمسجا كالحصير الري يشتريه الرجل ويضا ه فاي المساجا ، والثاوب نق  ا
الري يُقبع البيت ، فمثل ررا يكون مقكااً لقمساقمين ال يجاوب لهام تغيياره نان 

 وض ه  الّ في مواضع يسوغ فيها ميع الوقف.

ر فياه ثّم ال رق مين ثوب الك بة ورصير المسجا : اّن الحصاير يتصاوّ 
يضاا ه فااي المسااجا ؛ ألنّااه ارااا وجااوه  (4)كونااه وق اااً نقاا  المسااقمين ، لكاان 

انت ااانهم ، كالمااا  المساابّل الموضااوّ فااي المسااجا ، فاا أا شاارب المسااجا او 

استغني ننه جاب االنت اّ مه ولو في مسجا آشر ، مال يمكان االنت ااّ ماه فاي 
 غيره ولو مع راجته.

مثاال مااا  أا فاارش رصاايراً فااي  لكاان يبقاا  الكاا ا فااي مااورد الشااّك ،

المساجا او وضاع راّب ماا ٍّ فيااه ، و ن كاان الظاارر فاي األّوٍ االشتصاااص 
 واوضح من ألك التَرب الموضونة فيه وفي الثاني ال موا ، فيجوب

__________________ 

 ( كرا ، والمناسب : فيكونان.1)

 ( كرا ، والمناسب : ليست.2)

 فيه.:  «ف»( في غير 3)

 ولكن.:  «ش»( في 4)

ال اااارق مااااين ثااااوب 
الك باااااااة ورصاااااااير 

 المسجا
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 التوّضو منه و ن لم يرد الص ل في المسجا.

وشبهها الموضاونة فاي المسااجا وشابهها  (1)والحاصل : اّن الحصير 
اقساا كثيارل يكاون المقاك فيهاا لقمساقمين ، وليسات مان قبيال  (2)يتصّور فيها 

 ن ع المسجا واضرامه ، فت ّرح األصحاب لبي ها ال ينافي ما أكرنا.

ن م ، ما أكرنا ال يجري في الجرّ المنكسار مان جاروّ المساجا التاي 
والشاهياين  (4)وولااه  (3)ري من اجزا  البنيان ، مع اّن المحكي نن ال  ّماة 

جواب مي ه و ن اشتق وا فاي تقيياا الحكام و ط قاه كماا  (6)والمحقّق الثاني  (5)

ال رق ماااين ارح المساااجا ، فااا ّن وق هاااا مااا (9)نقتااازا  (8)،  الّ ان  (7)  سااايجي
وج قها مساجااً فاّك مقاك ، ماا ف ماا نااارا مان اجازا  البنياان كاألششااب 

 واألرجار ، ف نّها تصير مقكاً لقمسقمين ، فتّّمل.

وكيف كان ، فالحكم في ارح المسجا ماع شروجهاا نان االنت ااّ مهاا 
 ً   رو  مقاسرا مع التصّرف في مناف ها كما تقاّا نن م رراسا

__________________ 

 مصيغة الجمع. «الُحُصر»( كرا ، والظارر : 1)

 فيه.:  «ف»( في غير 2)

 .272:  1( القوانا 3)

 .407:  2( اإليضاح 4)

 .170:  3، والمسالك  254:  3، والروضة البهيّة  280:  2( الاروك 5)

، وركاا  ألااك ناانهم المحقّااق التسااتري فااي مقااامع  116:  9و  97:  4قاصااا ( جااامع الم6)

 .156األنوار : 

   في الص حة اآلتية.( يجي7)

 انّه.:  «ش»و  «ف»( في غير 8)

 يقتزا.:  «ص»و  «ف»( في 9)

الجااااااارّ المنكسااااااار 
مااااااااااااان جاااااااااااااروّ 

 المسجا

ركااااااااااااااااااااااام ارح 
المسااااااااااااجا مااااااااااااع 
شروجهاااااااااا نااااااااان 
االنت اااااااااااااّ مهااااااااااااا 

 ً  راسا
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او ماونه. واّما اجزاسه كجروّ سق ه وآجره من رائذه المنهاا  (1)األساطين 
؛ ألّن مقتضا  وجاوب  مقاا   (3)فيه ت ايّن  (2)مع المصقحة في صرف نينه ف

نق  رسب ما يوق ها ارقها وجوب  مقائه جز اً لقمسجا  (4)الوقوف واجزائها 

، لكاان ال يجااب صاارف الماااٍ ماان المكقّااف لمهونتااه ، ماال يُصاارف ماان ماااٍ 
 (5)بناً  المسجا او ميت الماٍ. و ن لم يكن مصقحة في ردّه جز اً لقمسجا ، ف

نق  ما تقاّا من اّن الوقف في المسجا واضارامه فاّك مقاك ، لام يجاز مي اه ، 

 ل رح ناا المقك.
ورينهرٍّ ف ن ققنا موجوب مرانال األقرب  ل  مقصود الواقاف فااألقرب 

صرفه في مصالح ألك ، ك رراقه آلجار المساجا ونحاو ألاك كماا  (6)، ت يّن 

و الّ ُصّرف  (8)آشر كما في الاروك و الّ ُصّرف في مسجاٍّ  (7)نن الروضة 
 في سائر مصالح المسقمين.
__________________ 

 .55 54( تقاّا في الص حة 1)

( كرا في النسخ ، والمناسب تّنيج الضمير ، وركرا راٍ الضمائر اآلتية الراج ة  لا  كقماة 2)

 .«اجزاسه»

 صرف نينه فيه. ركرا : فمع المصقحة في صرف نينه يجب «ف»( ال بارل في غير 3)

 و جرائها.:  «ش»( في 4)

 مناً .:  «ش»( في غير 5)

 .«يت يّن»ب  «ص»مما اثبتناه ، وفي  «ن»، لكن صّحح في  «فت يّن»:  «ش»( في غير 6)

 .254:  3( الروضة البهيّة 7)

، وركاااه ننااه وناان الروضااة المحقّااق التسااتري فااي مقااامع األنااوار :  280:  2( الاااروك 8)

156. 

ركاااااااااااام اجاااااااااااازا  
 المسجا كرلك
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 ، وفيه نظر. (1)قيل : مل لكّل ارا ريابته وتمقّكه 
مالمساااااجا المشااااارا والمقااااامر والاانااااا  والماااااارك  (2)وقااااا الحااااق 

والقنااااطر الموقوفاااة نقااا  الذريقاااة الم روفاااة ، والكتاااب الموقوفاااة نقااا  

المشتغقين ، وال با المحبوك في شامة الك بة ونحورا ، واألشجار الموقوفة 
ّ الماااّرل ، والبااواري الموضااونة لصاا ل المصااقّين ، وغياار ألااك مّمااا النت ااا

قصااا موق ااه االنت اااّ ال اااّا لجميااع الناااك او لقمسااقمين ونحااورم ماان غياار 

المحصورين ، ال لتحصيل المنافع ماإلجارل ونحورا وصرفها في مصاارفها 
؛ ألّن جميااع ألااك صااار مااالوقف  (3)كمااا فااي الحّمامااا  والاااكاكين ونحورااا 

 لمبارا  ماألصل ، ال با  مقاسرا نق  اإلمارة كالذرق ال اّمة واألسواق.كا

 وررا كقّه رسن نق  تقاير كون الوقف فيها فّك مقك ، ال تمقيكاً.
ولو اتقف شايهاً مان راره الموقوفاا  او اجزائهاا متقاٌف ، ف اي الضامان 

 وجهان :

 ه في ماله.فيجب صرف قيمت «نق  اليا»من نموا 
ومان اّن ماا يذقاب مقيمتاه يذقاب ممناف اه ، والم اروح نااا المذالبااة 

مُّجرل منافع رره لاو اساتوفارا ظاالم كماا لاو ج ال المارساة ميات المساكن او 

اإليصاااٍ  لاا  المالااك  «اليااا»محاارباً ، واّن الظااارر ماان التّديااة فااي رااايج 
 .(4)فياتّص مّم ه الناك ، واألّوٍ اروط ، وقّواه م ر 

__________________ 

 .156( قاله المحقّق التستري في مقامع األنوار : 1)

 .156( الحقها المحقّق التستري في مقامع األنوار : 2)

 ونحو ألك.:  «ف»( في 3)

 ، وفيه : وررا رو األصّح. 156( ورو المحقّق التستري في مقامع األنوار : 4)

 ُ لحااااااااااااااااق مااااااااااااااااا ا
 مالمساجا

 تاااااااااااااااااااااااااااااااااااا ف 
الموقوفاااااااااااااااااااااااااا  

 ال اّمة
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 (1) [صور جواز بيع الوقف]

فانقم اّن الك ا في جاواب مياع الوقاف يقاع  ا أكرنا ، أا نرفت جميع م

 في صور :

ان يارب الوقف محيج ال يمكان االنت ااّ ماه ماع مقاا  نيناه ،  االولى :
 كالحيوان المرموح والجرّ البالي والحصير الَاّقق.

، وفاقاً لمن نرفت مّمن تقااّا نقال كقمااتهم ؛ ل ااا واألقور جواب مي ه 
 جريان ادلّة المنع.

 اّما اإلجماّ ، فواضح.

ف نصارافه  لا   (2) «ال يجاوب شارا  الوقاف»:  السا انقيهواّما قولاه 
 غير رره الحالة.

فا   (3) «الوقوف نق  رسب ما يوق هاا ارقهاا»:  الس انقيهواّما قوله 

ٍّ نق  المنع رنا ؛  ألنّه مسوق لبيان وجوب مرانال الكي يّة المرسومة فاي يا
 نشا  الوقف ، وليع منها ناا مي ه ، مل ناا جواب البيع من اركااا الوقاف 

و ن أكر في متن ال قا ؛ ل ت اق نق  انّه ال فرق مين أكره فيه وتركه ؛ وقا 

 قوٍ من قاٍ مبذ ن ال قا  أا (5)وتض يف  (4)تقاّا ألك 
__________________ 

 ( ال نوان منّا.1)

 من امواب الوقوف ، الحايج األّوٍ. 6، الباب  303:  13( الوسائل 2)

 .2و  1من امواب الوقوف ، الحايج  2، الباب  295:  13( الوسائل 3)

 .30و  29( ي ني كون ناا جواب البيع من اركاا الوقف ، وتقاّا في الص حة 4)

، وفاي ساائر النساخ :  «ضا ف»:  «خ»مصاّححة ، وفي  «ن»ومصّححة  «ش»( كرا في 5)

 يض ف.

ـ اأا شااااااااارب  1
الوقااااااف محيااااااج ال 

 ينت ع مه
األقاااااااااور جاااااااااواب 

 بيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعال
واالساااااااااااااااااااااااتاالٍ 

 نقيه
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 ركم مجواب مي ه.

ولو سقّم اّن المّشوأ في الوقف  مقا  ال ين ، ف نّماا راو ماّشوأ فياه مان 
ريج كون المقصود انت اّ البذاون ماه ماع مقاا  ال اين ، والم اروح ت ارّره 

 رنا.

ي ه رنا غير منافٍّ لما قصاه الواقف في وق ه ، والحاصل : اّن جواب م
فهو مقك لقبذون يجوب لهام البياع  أا اجتماع  أن الابذن الموجاود ماع اولياا  

 سائر البذون ، ورو الحاكم او المتولي.

رتّاا  يتقااف من سااه ، ومااين  (1)والحاصاال : اّن األماار دائاار مااين ت ذيقااه 
 لموجود مه ماإلت ف ، ومين تبايقه مما يبق  وينت ع مه الكّل.انت اّ البذن ا

واألّوٍ تضااييٌع منااافٍّ لحااّق   ورااّق الواقااف ورااّق الموقااوف نقيااه ، 

ومااه ينااافع استصااحاب المنااع ، مضااافاً  لاا  كااون المنااع السااامق فااي ضاامن 
وجوب ال مل ممقتض  الوقف ، ورو انت اّ جميع البذون م ينه ، وقا ارت ع 

 ، ف  يبق  ما كان في ضمنه.قذ اً 

سائر البذون يستقزا جواب مياع الابذن  (2)واّما الثاني فمع منافاته لحّق 
 األّوٍ ؛  أ ال فرق مين  ت فه ونققه.

 والثالج رو المذقوب.

ن اام ، يمكاان ان يقاااٍ :  أا كااان الوقااف مّمااا ال يبقاا  محسااب اساات ااده 
 متبايقه مما يبق  لهم ، فينتهيال ادي  ل  آشر البذون ، ف  وجه لمراناتهم 

__________________ 

 ت ّذقه.:  «ف»( في 1)

 لت قّق رّق.:  «ن»ونساة ماٍ  «ف»( في 2)

نااااااااااااااا منافاااااااااااااال 
جاااااواب البياااااع لماااااا 

 قصاه الواقف

راصاااااااااااااااااااااااااااااااااال 
االساااااااتاالٍ نقااااااا  

 جواب البيع
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 مقكه  ل  من ادره آشر ابمنة مقائه ، فتّّمل.

 (1)وكيف كاان ، فماع فارح ثباو  الحاّق لقبذاون ال رقاة ، فا  وجاه 
 لترشيص البذن الموجود في  ت فه.

ومّمااا أكرنااا يظهاار : اّن الااثمن نقاا  تقاااير البيااع ال ياااّص مااه الاابذن 

 (3)وال  ّماة  (2)الموجود ، وفاقاً لمان تقااّا مّمان يظهار مناه ألاك كاإلساكافي 
 (7)تنقاااايح ، وركااااي ناااان ال (6)والمحقّااااق الثاااااني  (5)والشااااهياين  (4)وولاااااه 

القتضاا  الباليّاة ألاك ، فا ّن المبياع  أا كاان  (9)ومجماع ال ائاال  (8)والمقتصر 

مقكااً لقموجاودين مال  ال ولقم اااومين ماالقّول كاان الااثمن كارلك ، فا ّن المقكيّااة 
انتبااار نرفااي او شاارني ي رظهااا الم تباار ننااا تحقّااق اساابامها ، فكمااا اّن 

اً متمقيك الواقف ، فكرلك الم ااوا مالاك الموجود مالك له ف  ً ما داا موجود

له شّناً ممقتض  تمقيك الواقف. وناُا ت قّل المقك لقم اوا  نّما رو في المقك 
 ال  قي ، ال الشّني.

__________________ 

 ال وجه.:  «ن»( في مصّححة 1)

 .39( راجع الص حة 2)

 .48( راجع ك ا ال  ّمة في الص حة 3)

 .40( راجع الص حة 4)

 .52و  50،  49( راجع ك مهما في الص حة 5)

 .51( راجع الص حة 6)

 .330:  2( التنقيح الرائع 7)

 .212( المقتصر : 8)

، ومقاااامع  89 88:  9و  259:  4، وراجاااع م تااااح الكراماااة  169:  8( مجماااع ال ائاااال 9)

 .158األنوار : 

ناااااااا اشتصااااااااص 
الاااااااثمن ـ نقااااااا  
تقااااااااير البياااااااع ـ 
 مالبذن الموجود

الاااااليل نقاااا  ناااااا 
 االشتصاص
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رّمها  نشااا  ودناور : اّن المقاك الشاّني لايع شايهاً محقَّقااً موجاوداً ، يكا

الواقف له ك نشاائه لمقاك الموجاود. فقاو جااب ان تاارج ال اين الموقوفاة  لا  
مقك الغير م اوح ال يااشل فاي مقاك الم ااوا نقا  نهاا دشاوٍ الم اّوح ، 

جاااب ان تااارج م ااوح ال ياااشل فااي مقااك الموجااود. و ليااه اشااار الشااهيا 

قوكااً نقا  في ال رّ اآلتي ، ريج قااٍ :  نّاه ي ناي الاثمن صاار مم سرهقاك
 .(1)راّ المقك األّوٍ ؛  أ يستحيل ان يمقك ال نق  راّه 

، واشتاره المحقّق في الشرائع  (2)ش فاً لظارر م ر ال بائر المتقاّمة 

ول ااّل وجهااه : اّن الوقااف مقااك لقاابذن  .(3)فااي ديااة ال بااا الموقااوف المقتااوٍ 
، غاية األمر ت قّق رّق البذون ال رقة مه ، ف أا فرح جواب مي ه الموجود 

انتقل الثمن  ل  من رو مالك له ف  ً ، وال يقزا من ت قّاق الحاّق م اين المبياع 

ت قّقه مالثمن ، وال دليل نقيه. ومجّرد الباليّة ال يوجب ترتّب جميع القوابا ؛ 
راو مااٍ لاه فاي المقكيّاة وماا   أ ال نموا ل ظي يقتضي الباليّة والتنزيل ، مال

 يتب ها من ريج رو مقك.

 لا  المشاتري  ن كاان راو االشتصااص الموقّات  (4)وفيه : اّن ما ينقال 
 (5)الثامت لقبذن الموجود ، لزا منه رجوّ المبيع م ا ان ااا البذن السامق 

__________________ 

 .66في الص حة  ، ويّتي 143( غاية المراد : 1)

 .45 43( ي ني مه نبارل الم يا والسيّا المتقاّمتين في الص حة 2)

 .219:  2( الشرائع 3)

 ، وفي سائر النسخ : اّن النقل. «ن»ومصّححة  «ش»( كرا في 4)

 البذن البائع.:  «ف»( في 5)

ظااااااااااارر م اااااااااار 
ال بااااااائر المتقاّمااااااة 

 االشتصاص
وجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه 

 االشتصاص

المناقشاااااااااااة فاااااااااااي 
 الوجه المركور
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 ل  البذن ال رق ، ف  يمقكه المشاتري مقكااً مساتمّراً. و ن كاان راو مذقاق 

 (1)تصاص المستقّر الري ال يزوٍ  الّ مالناقال ، فهاو ال يكاون  الّ مثباو  االش
 جميع االشتصاصا  الحاصقة لقبذون له ، فالثمن لهم نق  نحو المثمن.

ومّما أكرنا ت رف اّن اشتراه البذاون فاي الاثمن اولا  مان اشاتراكهم 

 نان في دية ال با المقتاوٍ ؛ رياج  نّاه مااٍ شارنّي يكاون الحكام ماه متاّّشراً 
تقااف الوقااف ، فجاااب نقاا ً منااع سااراية رااّق البذااون ال رقااة  ليااه ، مااا ف 

الااثمن ، ف نّااه يمقكااه ماان يمقكااه ماان ع شااروج الوقااف ناان مقكهاام نقاا  وجااه 

الحقيقيّاااة ، فااا  ي قااال اشتصااااص ال اااوح ممااان لااام يااااتّص  (2)الم اوضاااة 
 مالم ّوح.

لري ركماوا ومن رنا اتّضح ايضاً اّن ررا اول  مالحكم من ماٍ الررن ا

مكونه ررناً ؛ ألّن رّق الررنيّة مت قّق مال ين من ريج  نّه مقاك لمالكاه األّوٍ 
 لاا  ماااٍ مارت اااّ مقكيّااة المالااك األّوٍ ، مااا ف  (3)، فجاااب ان يرت ااع ، ال 

االشتصاص الثامت لقبذن الم اوا ، ف نّه ليع قائماً مال ين من ريج  نّه مقك 

وقّات نظيار اشتصااص الابذن الموجاود ، البذن الموجود ، مل اشتصاٌص م
 ُمنَشٌّ م نشائه ، مقارٌن له محسب الج ل ، متّّشٌر ننه في الوجود.

__________________ 

 ثبو .:  «ن»ومصّححة  «ش»( في غير 1)

 ، لكن صّححت في اكثررا مما اثبتناه. «الم اوضيّة»، وفي سائر النسخ :  «ف»( كرا في 2)

 .«ش»ساقذة من  «ال»( كقمة 3)
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وقا تبيَّن مّما أكرنا : اّن الثمن ركمه ركم الوقف في كونه مقكاً لجمياع 
البذون نق  ترتيبهم ، ف ن كان مّماا يمكان ان يبقا  وينت اع ماه البذاون نقا  

نحو المباٍ وكانت مصقحة البذون في مقائه امقي ، و الّ اُمااٍ مكاناه ماا راو 

 اصقح.
ومان رنااا ظهاار ناااا الحاجااة  لاا  صاايغة الوقااف فااي الباااٍ ، ماال ن ااع 

في غاية المراد  سرهقاككونه كالمباٍ ؛ ولرا نقّقه الشهيا  (1)الباليّة تقتضي 

مقوله : ألنّه صار ممقوكاً نق  راّ المقك األّوٍ ؛  أ يستحيل ان يمقك ال نق  
 .(2)راّه 

ال ااين ريااج صااار  مقكاااً لقبذااون ، فقهاام او لااوليّهم ان  (3)ثااّم  ّن رااره 

ينظر فيه ويتصّرف فياه محساب مصاقحة جمياع البذاون ولاو ماإلماااٍ م اين 
ولايع  .(4)اُشرر اصقح لهم ، مل قا يجب  أا كان تركه ي اّ تضيي اً لقحقوق 

ك كااان ركماااً ماان اركاااا مثاال األصاال ممنوناااً ناان مي ااه  الّ ل اارر ؛ ألّن ألاا

الوقف االمتاائي ، وماٍ الوقف  نّما رو ماٍ له فاي كوناه مقكااً لقبذاون ، فا  
 يترتّب نقيه جميع اركاا الوقف االمتاائي.

 ومّما أكرنا ايضاً يظهر ناا وجوب شرا  المماثل لقوقف كما رو
__________________ 

 .«ص»، والمناسب ما اثبتناه كما في مصّححة  «قضيي»( في النسخ : 1)

 .143( غاية المراد : 2)

 ررا.:  «ص»( في غير 3)

 بيادل : وليع ركمه ركمه. «ف»( في 4)

الاااااااااااثمن ركماااااااااااه 
 ركم الوقف

ناااااا الحاجااااة  لاااا  
صااااااااايغة الوقاااااااااف 

 في الباٍ

جااااااواب التصااااااّرف 
 فاااااااااااااااي البااااااااااااااااٍ
محسااااااااااااااااااااااااااااااااااب 

 المصقحة

نااااااااااااا وجاااااااااااوب 
شااااااااارا  المماثااااااااال 

 لقوقف
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 (5)والمقتصر  (4)والتنقيح  (3)وجامع المقاصا  (2)واإلرشاد  (1)ظارر التركرل 

 الاثمن  أا صاار مل قا ال يجوب  أا كان غيره اصاقح ؛ ألنّ  (6)ومجمع ال ائال 
مقكاً لقموقوف نقيهم الموجودين والم ااومين فاال با م رظاة مصاقحتهم ، 

فااّوجبوا المماثقااة مااع  (10)وجمانااة  (9)والشااهيا  (8)وولاااه  (7)ش فاااً لق  ّمااة 

 اإلمكان ؛ لكون المثل اقرب  ل  مقصود الواقف.
انضااباط غاارح الواقااف ،  أ قااا يت قّااق غرضااه مكااون وفيااه مااع ناااا 

الموقوف نيناً شاّصة ، وقا يت قّق مكون من  ة الوقف مقااراً م يّناً مان دون 

ت قّق غرح مال ين ، وقا يكون الغرح شصوص االنت اّ مثمرته ، كما لو 
وقف مستاناً لينت  وا مثمرته فبياع ، فااار األمار ماين ان يُشاترر مثمناه مساتان 

 في موضع ال يصل  ليهم  الّ قيمة الثمرل ، ومين ان (11)
__________________ 

 .444:  2( راجع التركرل 1)

 .455:  1(  رشاد األأران 2)

 .71:  9و ،  97:  4( جامع المقاصا 3)

 .330:  2( التنقيح الرائع 4)

 .212( المقتصر : 5)

 .169:  8( مجمع ال ائال 6)

 .289:  6( راجع الماتقف 7)

 .407:  2(  يضاح ال وائا 8)

 .143( غاية المراد : 9)

، والشهيا الثااني فاي المساالك  71:  9و  97:  4( منهم المحقق الثاني في جامع المقاصا 10)

 .255:  3، والروضة البهيّة  170:  3

 ، وفي سائر النسخ : مستاناً. «خ»و  «ن»،  «ف»( كرا في 11)

دليااااااااااااال القاااااااااااااوٍ 
موجااااااااوب شاااااااارا  
المماثااااااااااااااااااااااااااااااااال 

 والمناقشة فيه
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اجارل من  تاه ، فا ّن األّوٍ و ن كاان ممااث ً آشر يصل  لايهم  (1)يُشترر مقك 

ال دلياال نقاا  وجااوب  (2): انّااه ـ   الّ انّااه لاايع اقاارب  لاا  غاارح الواقااف
م رظة األقرب  ل  مقصوده ،  نّما ال با م رظة مالوٍ ك مه في  نشا  

 الوقف ؛ ليجري الوقوف نق  رسب ما يوق ها ارقها.

الوقف ما داا موجوداً مشاصه ال ي ر  فيه  الّ مالوٍ  فالحاصل : انّ 
ك ا الواقف ، و أا ميع وانتقل الثمن  ل  الموقاوف نقايهم لام ي را  فياه  الّ 

 مصقحتهم.

بنا مياع الوقاف  [و]ررا  قاٍ ال  ّمة في محكّي التركرل : كّل مورد جوَّ
الوقف ، ف ن امكن شرا  مثال تقاك ال اين ف نّه يباّ ويصرف الثمن  ل  جهة 

مّما ينت ع مه كان اولا  ، و الّ جااب شارا  كاّل ماا يصاّح وق اه ، و الّ صارف 

ماا شاا  ؛ ألّن فياه جم ااً ماين التوّصال  (3)الثمن  ل  الموقوف نقيه ي مل ماه 
 ٍّ  ل  غرح الواقف من ن ع الموقوف نقيه نقا  الااواا ، وماين الانّص الااا

شرط التّميا ، ف أا لم يمكن التّميا  (4)اال ة الواقف ؛ ريج نق  ناا جواب م

محسب الشاص وامكن محسب الناوّ وجاب ؛ ألنّاه موافاق لغارح الواقاف 
وداشاال تحاات األّوٍ الااري وقااع ال قااا نقيااه ، ومرانااال الاصوصاايّة الكقّيااة 

تُ ضي  ل  فوا  الغرح مّجم ه ، وألّن قصر الثمن نق  الباائ ين يقتضاي 

 البذون نن االستحقاق مغير وجه ، معشروج ماقي 
__________________ 

 ، وفي سائر النسخ : مقكاً. «خ»و  «ن»،  «ف»( كرا في 1)

 مما اثبتناه. «ص»و  «ن»،  الّ انّها صّححت في  « أ»:  «ش»( في غير 2)

 ، وفي سائر النسخ : فيه. «خ»و  «ن»،  «ف»( كرا في 3)

 من.:  «ريج»ماٍ  «ف»( في 4)

راصااااااااال الكااااااااا ا 
 في المسّلة

كاااااااااا ا ال ّ مااااااااااة 
 في المسّلة
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وجاودرم  (2)كماا يساتحّق الابذن األّوٍ ، ويقااّر  (1)ه يستحقّون مان الوقاف انّ 

 راٍ الوقف.
وقاااٍ م اار نقمائنااا والشاااف يّة :  ّن ثماان الوقااف كقيمااة الموقااوف  أا 

 ، انته . (4)نق  راي  (3)تقف فيصرف الثمن نق  الموقوف نقيهم 

 .سرهقاكوال يا   نقيك مواقع الردّ والقبوٍ في ك مه 
ثّم  ّن المتولّي لقبيع رو البذن الموجود مضاميمة الحااكم القايّم مان قبال 

سائر البذون. ويحتمل ان يكاون رارا  لا  النااظر  ن كاان ؛ ألنّاه المنصاوب 

لم ظاام األُمااور الراج ااة  لاا  الوقااف ،  الّ ان يقاااٍ م اااا انصااراف وظي تااه 
ن اع ال ااين. والظاارر سااقوط المج ولاة مان قباال الواقاف  لاا  التصاّرف فااي 

نظارتااه ناان ماااٍ الوقااف. ويحتماال مقاااسه ؛ لت قّااق رقّااه مااال ين الموقوفااة ، 

 .(5)فيت قّق مبالها 
ثّم  نّه لو لم يمكان شارا  مالاه ، ولام يكان الاثمن مّماا ينت اع ماه ماع مقاا  

نرفات مان كوناه نينه كالنقااين فا  يجاوب دف اه  لا  الابذن الموجاود ؛ لماا 

كالمبيع مشتركاً مين جميع البذون ، ورينهارٍّ فيوضاع نناا اماين رتّا  ياتمّكن 
من شرا  ما ينت ع مه ولو مع الايار  ل  ماّل. ولو طقب ألك البذُن الموجود 

 (6)ف  يب ا وجوب  جامته ، وال ي ّذل الثمن رتّ  يوجا 
__________________ 

 : الواقف.والمصار  «ا»و  «خ»،  «ن»( في 1)

 والمصار ، وفي النسخ : ت رّر. «ن»( كرا في مصّححة 2)

 والمصار بيادل : مقكاً. «ش»( في 3)

 ، مع ت او  واشت ف في األل اظ. 444:  2( التركرل 4)

 ممبالها.:  «ش»و  «ن»( في غير 5)

 ، وفي غيررما : يوشر. «ن»ومصّححة  «ش»( كرا في 6)

و المتاااااولّي مااااان رااااا
 لقبيع؟

لااااااااو لاااااااام يمكاااااااان 
شااااااااااااارا  مااااااااااااااٍ 

 الوقف
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 ما يشترر مه من غير شيار.

ن م ، لو رضي الموجود ماالتّجاار ماه وكانات المصاقحة فاي التجاارل ، 
 جاب مع المصقحة  ل  ان يوجا الباٍ.

والرمح تاامع لألصال وال يمقكاه الموجاودون ؛ ألنّاه جاز  مان المبياع ، 

 وليع كالنما  الحقيقي.
ثّم ال فرق في جميع ما أكرناا مان جاواب البياع ماع شاراب الوقاف ماين 

نروح الاراب لكقّه او م ضه ، فيباّ الاب ر المااروب ويج ال مالاه ماا 

جاب  (1)يكون وق اً. ولو كان صرف ثمنه في ماقيه محيج يوجب بيادل من  ةٍّ 
التصّرف فيه مع رضا الكّل ؛ لما نرفت من كون الثمن مقكاً لقبذون ، فقهم 

 نق  ظّن المصقحة.

ومنه ي قم جواب صرفه في وقف آشار نقايهم نقا  نحاو رارا الوقاف ، 
 فيجوب صرف ثمن مقك ماروب في ت مير وقف آشر نقيهم.

ولو شرب م ر الوقف وشرج نن االنت اّ ومقي م ضه محتاجااً  لا  

نها انت اّ البذون ال رقة ، فهل يصرف ثمن المااروب نمارل ال يمكن ماو
وجهااان آتيااان فيمااا  أا  ؟ لاا  نمااارل الباااقي و ن لاام ياارح الاابذن الموجااود

ارتاج  ص ح الوقف محيج ال يارج نن قامقية انت اّ البذاون ال رقاة  لا  

صرف من  ته الحاضرل التي يستحقّها البذن الموجود  أا لم يشترط الواقف 
 في الموقوف نقيهم. (2)نة الوقف نن من  ته قبل قسمته  شراج مهو

 ورنا فروّ اُشر يستارجها المارر م ا التّّمل.
__________________ 

 من  ته.:  «ش»( في 1)

 ( كرا ، والمناسب : قسمتها.2)

ضااااي الاااابذن لااااو ر
الموجااااااااااااااااااااااااااااااود 

 ماالتّجار مالثمن

نااااااا ال ااااارق فاااااي 
جاااااواب البياااااع ماااااين 
شاااااااااااااراب كاااااااااااااّل 
او الوقااااااااااااااااااااااااااااف 

 م ضه

ولاااااااااااااو شااااااااااااارب 
 م ااااااااار الوقااااااااااف

م ضاااااااااااه ومقاااااااااااي 
محتاجاااااااااااااً  لاااااااااااا  

  مارلال
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النت اّ الم تاّ مه ، محيج ان يارب محيج يسقط نن ا الصورة الثانية :
يصاااق نرفاااً انّااه ال من  ااة فيااه ، كاااارٍّ انهااامت فصااار  َنَرَصااةً تااوجر 

 ل نت اّ مها مُّجرل ال تبقح شيهاً م تاّاً مه.

ف ن كان ثمنه نق  تقاير البياع ال ي ذا  ماه  الّ ماا كاان من  تاه كمن  اة 
 ذاا  مثمنااه مااا ال ََرَصااة ، فاا  ينبغااي اإلشااكاٍ فااي ناااا الجااواب. و ن كااان يُ 

من  اة الااار ، ف اي  (2)ال رصة ، مل يساوي  (1)يكون من  ته اكثر من من  ة 

 جواب البيع وجهان :
ماان ناااا دلياالٍّ نقاا  الجااواب مااع قياااا المقتضااي لقمنااع ، ورااو ظااارر 

 ااً ، المشهور ، ريج قيّاوا الاراب المساّوغ لقبياع مكوناه محياج ال يجااي ن 

وقا تقاّا التصريح من ال  ّمة في التحرير مّنّه : لو انهامت الاار لم تاارج 
 .(3)ال رصة من الوقف ، ولم يجز مي ها 

القهّم  الّ ان يحمل الن ع المن ّي في ك ا المشهور نق  الن اع الم تااّ ماه 

دينار  أا صار   محسب راٍ ال ين ، ف ّن الحّماا الري يستّجر كّل سنة مائة
نرصة توجر كّل سنة شمسة درارم او نشرل لغرحٍّ جزئي كجمع الزمائل 

 ونحوه يصاق نقيه انّه ال يجاي ن  اً ؛ وكرا القرية
__________________ 

 .«ف»في  «من  ة»( لم ترد 1)

 ساور.:  «ش»و  «ن»( في غير 2)

مان »ه الثااني الّاري راو ّنااٍ لقولاه : ، ثّم  ّن المولّاف لام يبايّن الوجا 48( تقاّا في الص حة 3)

 .«.. القهم  الّ ان يحمل»ول قّه لوضوره ، ويشير  ليه قوله :  «ناا الاليل

ـ  أا شااااااااارب  2
الوقااااااااااف محيااااااااااج 
يساااااااااااااقط ناااااااااااااان 
االنت اااااااااّ الم تاااااااااّ 

 مه

وجااااه ناااااا جااااواب 
البياااااااع فاااااااي راااااااره 

 الصورل

 وجه جواب البيع
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 (1)الموقوفااة ، فاا ّن شرامهااا مغااور انهاررااا وراا ه ارقهااا ، وال تكااون مسااقب 

منافع اراضيها راساً ؛ ويشها لهرا ما تقاّا نن التحرير : مان ج ال نرصاة 
مااع انّهاااا كثيااراً مااا تُساااتّجر  (2)مواتاااً ال ينت اااع مهااا مالكقيّااة  الاااار المنهامااة

 لألغراح الجزئيّة.

فالظارر دشوٍ الصورل المركورل في  ط ق ك ا كّل من ساّوغ البياع 
 (3)ننا شرامه محيج ال يجاي ن  اً ، ويشمقه اإلجماّ الماّن  فاي االنتصاار 

ك نن نموا ادلّة وجوب ال مل ممقتض  وقف ، لكن الاروج مرل (4)والغنية 

ال يجااوب »:  الساا انقيهالااري رااو راابع ال ااين ، ونمااوا قولااه  (5)الواقااف 
 مشكل. (6) «شرا  الوقف

ركم اكثر مان تاّّشر نان الشايخ ماالمنع نان مياع الناقاة  (7)ويويّا المنع 

 اُشر ، كالتسقيف ، مناً  نق  جواب االنت اّ مها في وجوهٍّ  (8)المنقق ة 
__________________ 

 تسقب.:  «ف»( في غير 1)

 .48( تقاّا في الص حة 2)

 .227 226( االنتصار : 3)

 .298( الغنية : 4)

 .27( راجع الص حة 5)

 من امواب اركاا الوقوف والصاقا  ، الحايج األّوٍ. 6، الباب  303:  13( الوسائل 6)

 البيع.:  «ف»( في 7)

:  1، والتحرياار  269:  1، وال  ّمااة فااي القوانااا  221:  2محقّااق فااي الشاارائع ( ماانهم ال8)

، وراجاع  72:  9، والمحقّق الثاني في جامع المقاصاا  279:  2، والشهيا في الاروك  290

 .92:  9ت صيل ألك في م تاح الكرامة 

االشاااااااااااكاٍ فاااااااااااي 
 الجواب

 ما يويّا المنع
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 وج قها جسراً ونحو ألك.

قّاي ررمهماا   مل ظارر الماتقف ريج ج ل النازاّ ماين الشايخ والح
ل ظيّاااً ، ريااج نااّزٍ تجااويز الشاايخ نقاا  صااورل ناااا  مكااان االنت اااّ مااه فااي 

من  ة اُشرر االتّ اق نق  المنع  أا رصل فيه انت اّ ولاو ققاي ً ، كماا يظهار 

 .(1)من التمثيل مج قه جسراً 
غايااة محيااج يقحااق مالم اااوا امكاان الحكاام ن اام ، لااو كااان ققااي ً فااي ال

 لا  غيار  «ال يجوب شارا  الوقاف»:  الس انقيهمالجواب ، النصراف قوله 

 رره الحالة.
وكرا ربع ال ين وتسبيل المن  ة ،  نّما يجب الوفاا  ماه ماا داا المن  اة 

الم تاّ مها موجودل ، و الّ فمجّرد ربع ال ين و مساكه ولو من دون من  ة ، 

 ب الوفا  مه لمنع نن البيع في الصورل االول .لو وج
ققيقااة  (2)ثاّم  ّن الحكام المااركور جاارٍّ فيمااا  أا صاار  من  ااة الموقاوف 

 ل ارحٍّ آشر غير الاراب ؛ لجريان ما أكرنا فيه.

: اّن جواب ميع الوقاف ال  (3)انّه أكر م ر ثّم  نّك قا نرفت فيما سبق 
يكون  الّ مع مذ ن الوقف ونرفت وجه النظر فياه ثاّم وّجاه مذا ن الوقاف 

 شرط الوقف المران  في (4)في الصورل األُول  م وا  
__________________ 

، والسارائر  23، كتاب الوقاف ، المساّلة  551:  3، والا ف  316:  6( راجع الماتقف 1)

3  :167. 

 الموقوفة.:  «ف»( في 2)

 .36( رو صارب الجوارر ، وتقاّا ك مه في الص حة 3)

 كما في الجوارر. «م قاان»، وري مصّح ة  «م نوان»:  «ف»( في 4)

جااااااواب البيااااااع لااااااو 
كاااااان الن اااااع ققاااااي ً 
محياااااااااااج يقحاااااااااااق 

 مالم اوا

 أا صااااااااااااااااااااااااار  
من  ااااااااااة الوقااااااااااف 
ققيقاااااااااة ل اااااااااارح 
آشاااااااااااااار غياااااااااااااار 

 الاراب
رجااااوٌّ  لاااا  كاااا ا 
صااااااااااااااااااااااااااااااااارب 

 الجوارر
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 االمتاا  واالستاامة ، ورو كون ال ين مّما ينت ع مها مع مقا  نينها.
من اّن مذ ن الوقف م ا ان قاده صاحيحاً ال  (1)مقاً وفيه : ما نرفت سا

وجه له في الوقف المومّا ، مع انّه ال دليل نقيه. مضافاً  ل  انّه ال دليل نق  

اشتراط الشرط المركور في االستاامة ، ف ّن الشروط في ال قود الناققة يك ي 
ج مارلك نان وجودرا رين النقل ، ف نّه قا يارج المبياع نان الماليّاة وال ياار

مقااك المشااتري. مااع اّن جااواب مي ااه ال يوجااب الحكاام مااالبذ ن ، ماال يوجااب 

 شروج الوقف نن القزوا  ل  الجواب ، كما تقاّا.
: انّه قا يقاٍ مالبذ ن ايضااً مان اااا نناوان الوقاف فيماا  أا  (2)ثّم أكر 

اً في ننوان وق ه البساتانيّة ، فارمات رتّا  شرجات وقف مستاناً مث ً م رظ

نن قامقيّة ألك ، ف نّاه و ن لام تبذال من  تهاا اصا ً إلمكاان االنت ااّ مهاا داراً 
مااث ً لكاان لاايع ماان ننااوان الوقااف. وارتماااٍ مقااا  ال رصااة نقاا  الوقااف 

مانتبااار انّهااا جااز  ماان الوقااف ورااي ماقيااة ، وشااراب غيررااا و ن اقتضاا  

ال يقتضي مذ نه فيها ، ياف ه : اّن ال رصة كانت جاز اً مان  (3)مذ نه فيه 
الموقوف من ريج كونه مستاناً ، ال مذققاً ، فهي رينهرٍّ جاز  نناوان الوقاف 

الري فرح شرامه ، ولو فرح  رادل وق هاا لتكاون مساتاناً او غياره لام يكان 

قاة ماا  شكاٍ في مقائها ، ل اا أراب ننوان الوقف. ورمما يويّا ألك في الجم
 أكروه في ماب الوصيّة : من انّه

__________________ 

 .37( راجع الص حة 1)

 ( اي : صارب الجوارر.2)

 ، لكنّها استاركت في م ر النسخ. «ش»لم ترد في غير  «فيه»( كقمة 3)

المناقشاااااااااااة فاااااااااااي 
كااااااااا ا صااااااااااارب 

 الجوارر

كااااااااا ا صااااااااااارب 
الجااااوارر فيمااااا لااااو 
ان اااااااااااا ننااااااااااوان 

 الوقف
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لاااو اوصااا  مااااار فانهاااامت قبااال ماااو  الموصاااي مذقااات الوصااايّة النت اااا  

ونحااو ألااك مااث ً  «البسااتانيّة»و  «الااريّااة»موضااونها. ن اام ، لااو لاام تكاان 
ننواناً لقوقف و ن قارنت وق ه ، مل كان المراد مه االنت اّ مه فاي كاّل وقاتٍّ 

 نق  رسب ما يقبقه ، لم يبذل الوقف متغيّر ارواله.

ثّم أكر : اّن في نود الوقف  ل  مقك الواقف او وارثه م ا البذ ن او 
 .(1)الموقوف نقيه وجهين 

م ا اإلجماّ نق  اّن ان اااا ال ناوان  (3)ما قا يقاٍ  (2)اقوٍ : يرد نق  

ال يوجب مذ ن الوقف ، مل وال جواب البياع و ن اشتق اوا فياه نناا الااراب 
: انّااه ال وجااه لقاابذ ن ـ  او شوفااه ، لكنّااه غياار تغيّاار ال نااوان كمااا ال يا اا 

 مان ااا ال نوان ؛ ألنّه :

وق ااات رااارا »ماااا ج ااال م  اااوالً فاااي قولاااه :  «ال ناااوان»رياااا ب  ن اُ 
او  «م اات راارا البسااتان»انّااه لاايع  الّ كقولااه :  (4)، فاا  شااّك فااي  «البسااتان

، فاا ّن التمقيااك الم قّاااق م نااوانٍّ ، ال يقتضااي دوران المقااك مااااار  «وربتااه»

كان ال نوان ، فالبستان  أا صار مقكاً فقا ُمقك منه كّل جز ٍّ شارجي و ن لم ي
، ولاايع التمقيااك ماان قبياال األركاااا الج قيّااة  «البسااتان»فااي ضاامن ننااوان 

 المت قّقة مال نوانا .
__________________ 

 .359 358:  22، انظر الجوارر  سرهقاك(  ل  رنا تّم ما افاده صارب الجوارر 1)

 ، وال راجة  ليها كما ال يا  . «ألك»بيادل :  «ن»ومصّححة  «ش»( في 2)

 .. ي : يرد نق  ما تقاّا في الص حة السامقة من قوله : ثّم أكر انّه قا يقاٍ( ي ن3)

 فقط. «ف»من  «في»( كقمة 4)

المناقشااااااااااة فيمااااااااااا 
افاااااااااااده صااااااااااارب 

 الجوارر
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ٌ  آشاار ، فهااو شااارٌج ناان مصااذقح اراال شااي «ال نااوان»و ن اُريااا ب 

ال رف وال قم ، وال ماّ من ميان المراد منه ، رال ياراد ماا اشاترط ل ظااً ، او 
 ؟ننوانهقصااً في الموضوّ بيادل نق  

، فالمناسااب ان يقااايع مااا نحاان فيااه  (1)واّمااا تّييااا مااا أكاار مالوصاايّة 

مالوصاايّة مالبسااتان م ااا تمامهااا وشااروج البسااتان ناان مقااك الموصااي مموتااه 
وقباوٍ الموصاا  لاه ، فهاال يرضاا  ارااٌ مااالتزاا مذا ن الوصاايّة مصاايرورل 

 ؟البستان نرصة

ومذ نهاا مان جهاا  ن م ، الوصايّة قبال تمامهاا يقاع الكا ا فاي مقائهاا 
 اُشر.

ثّم ما أكره من الاوجهين ، مّماا ال ي ارف لاه وجاه م اا  طبااق كاّل مان 

 قاٍ ماروج الوقف المومّا نن مقك الواقف نق  ناا نوده  ليه امااً.
الصورل الثالثة : ان يارب محيج يقّل من  تاه ، لكان ال  لا  رااٍّّ يقحاق 

 .مالم اوا

واألقور رنا المنع ، ورو الظارر من األكثر في مسّلة الناقة المنقق اة 
في محكّي الا ف مي ها ، محتّجاً مّنّه ال يمكن   ررمه، ريج جّوب الشيخ 

االنت اّ مها  الّ نق  ررا الوجه ؛ ألّن الوجه الري شرطه الواقف قا مذل وال 

 قائ ً : وال يجوب مي ها ، مل ، ومن ه الحقيّ  (2)يُرج  نوده 
__________________ 

 مقوله : ورمما يويّا ألك في الجمقة. 74( المتقاّا في الص حة 1)

 .23، كتاب الوقف ، المسّلة  552 551:  3( الا ف 2)

ـ  أا شااااااااارب  3
الوقااااااااااف محيااااااااااج 

 تقّل من  ته
 األقور المنع
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ينت ع مها مغير البيع ، مستنااً  ل  وجوب  مقاا  الوقاف نقا  رالاه ماع  مكاان 

نافع ال يساتقزا بواٍ جمي هاا ، إلمكاان التساقيف االنت اّ ، وبواٍ م ر الم
، والمحقّاق  (3)والشاهياين  (2)، وركاي موافقتاه نان ال اضاقين  (1)مها ونحوه 

 .(5)واكثر المتّّشرين  (4)الثاني 

: اّن الناازاّ مااين الشاايخ  سااررماقاكوركاا  فااي اإليضاااح ناان والاااه 
انترافااً مساقب جمياع ؛ ألّن فاي ت قيال الشايخ  (6)والحقّي ل ظاّي ، واستحسانه 

 مناف ها ، والحقّي فرح وجود من  ة ومنع لرلك مي ها.

منا  نزانهما نق  رناية المن  ة الم اّ لها الوقف كما  (7)قيل : ويمكن 
 ، وال ياقو نن تّّمل. (8)رو الظارر من ت قيل الشيخ 

مناه ماالمنع ماا لاو ققّات من  اة وكيف كان ، فاألقور رنا المنع ، واول  

الوقف من دون شراب ، ف  يجوب مرلك البيع  الّ  أا ققنا مجواب مي ه  أا كان 
 .(9)  ت صيقه انود ، وسيجي

__________________ 

 .167:  3( السرائر 1)

 .290:  1، والتحرير  269:  1، والقوانا  221:  2( الشرائع 2)

 .400:  5 ، والمسالك 279:  2( الاروك 3)

 .72:  9( جامع المقاصا 4)

 .155( ركاه ننهم ونن قبقهم جمي اً المحقّق التستري في المقامع : 5)

 .393:  2(  يضاح ال وائا 6)

 وقيل يمكن.:  «ش»( في 7)

 ، أيل الصورل الاامسة. 155( قاله المحقّق التستري في مقامع األنوار : 8)

   في الصورل الرام ة اآلتية.( يجي9)

لااااااو ققّاااااات من  ااااااة 
الوقااااااف ماااااان دون 

 شراب
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 الصاورل الرام ااة : ان يكااون ميااع الوقاف ان ااع وانااود لقموقااوف نقيااه.
وظارر الماراد مناه : ان يكاون ثمان الوقاف ابياا ن  ااً مان المن  اة الحاصاقة 

 تاريجاً ماّل وجود الموقوف نقيه.

 .(1)فراجع  وقا نسب جواب البيع رنا  ل  الم يا ، وقا تقاّا نبارته ،
وبيااادل الن ااع قااا ت راا  مالنساابة  لاا  الاابذن الموجااود ، وقااا ت راا  

 مالنسبة  ل  جميع البذون  أا قيل موجوب شرا  ماٍ الوقف مثمنه.

واألقور المنع مذققاً ، وفاقااً لألكثار ، مال الكاّل ، منااً  نقا  ماا تقااّا : 
نق  ألك ، ونقا  تقاايره فقاا تقااّا نان التحريار : من ناا داللة قوٍ الم يا 

 .(2)اّن ك ا الم يا متّّوٍ 

وكيااف كااان ، فاا   شااكاٍ فااي المنااع ؛ لوجااود مقتضااي المنااع ، ورااو 
ال يجااوب »:  الساا انقيهوجااوب ال ماال نقاا  طبااق  نشااا  الواقااف ، وقولااه 

، وغياار ألااك. وناااا مااا يصااقح لقمنااع ناااا روايااة اماان  (3) «شاارا  الوقااف

ساّلت اماا نباا »، قااٍ :  (4)محبوب نن نقي من رئاب نن ج  ر مان رنّاان 
( 6من اميه ، وقرامته ) (5)نن رجلٍّ وقف غقّةً له نق  قرامته  الس انقيه  

 من اّمه ،
__________________ 

،  68:  9المحقّاق الثااني فاي جاامع المقاصاا ، و 279:  2( نسبه  ليه الشاهيا فاي الااروك 1)

 .44 43، وراجع الص حة  652وانظر المقن ة : 

 .45( تقاّا في الص حة 2)

 من امواب اركاا الوقوف والصاقا  ، الحايج األّوٍ. 6، الباب  303:  13( الوسائل 3)

 والكافي : ج  ر من ريّان. «ص»و  «ف»( في 4)

 قرامة.:  «ص»( في 6) ( و5)

ـ  أا كاااااان مياااااع  4
الوقااااااااااااف ان ااااااااااااع 

 لقموقوف نقيه

األقااااااااااور المنااااااااااع 
واالساااااااااااااااااااااااتاالٍ 

 نقيه

روايااااة ج  اااار ماااان 
رنّاااااااااااااان نقااااااااااااا  
جاااااواب البياااااع فاااااي 

 رره الصورل
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ليع مينه ومينه قرامة مث ثمائة دررم  (1)وص  لرجل ول قبه من تقك الغقّة وا

فااي كااّل ساانة ، ويقساام الباااقي نقاا  قرامتااه ماان اميااه وقرامتااه ماان اّمااه ، فقاااٍ 
رايت  ن لم يارج من غقّاة ا: جائز لقري اوصي له مرلك. ققت :  الس انقيه

لايع فاي وصايّته افقاٍ :  ؟ الّ شمسمائة دررم (3)األرح التي اوق ها  (2)تقك 

ان يُ ذاا  الااري اوصااي لااه ماان الغقّااة ث ثمائااة درراام ، ويقساام الباااقي نقاا  
ققت : ن م. قاٍ : ليع لقرامته ان يّشروا من الغقّة شيهاً  ؟قرامته من اميه واُّمه

رتّا  يُااوفي الموصاا  لااه ث ثمائاة درراام ، ثااّم لهاام ماا يبقاا  م ااا ألااك. ققاات : 

دررام  (5)الث ثمائاة  (4)قاٍ :  ن ما  كانات  ؟لهرايت  ن ما  الري اوصي ا
لورثته يتوارثونها ما مقي ارا مانهم ، فا ن انقذاع ورثتاه ولام يباق مانهم اراا 

كانت الث ثمائة دررم لقرامة الميّت ، يردّ  ل  ما يارج من الوقف ، ثّم يقّسم 

الميّات مينهم ، يتوارثون ألك ما مقوا ومقيت الغقّة. ققات : فققورثاة مان قراماة 
قاٍ : ن م ،  أا  ؟ان يبي وا األرح  أا ارتاجوا ولم يك هم ما يارج من الغقّة

 .(6) «رضوا كقّهم وكان البيع شيراً لهم ، مانوا

والابااار الماااروّي نااان االرتجااااج : اّن الحمياااري كتاااب  لااا  صاااارب 
 شبر مّثور الس انقيه انّه روي نن الصادق»: ـ  الزمان ج قني   فااه
__________________ 

 .«ش»و  «ص»لم ترد في غير  «من تقك الغقّة»( نبارل 1)

 .«ص»في  «تقك»( لم ترد 2)

 وق ها.:  «ص»( في 3)

 بيادل : له. «ش»( في 4)

 ، وفي النسخ : ث ثمائة. «ن»( كرا في المصادر الحايثية ومصّححة 5)

 .8من امواب اركاا الوقوف والصاقا  ، الحايج  6، الباب  306:  13( الوسائل 6)

روايااااااة الحميااااااري 
فااااااااااااي الجاااااااااااااواب 

 ً  ايضا
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نق  قواٍّ مّنياانهم وانقاامهم فااجتمع ارال الوقاف نقا   (1)اّن الوقف  أا كان 

م ضهم  (2)مي ه وكان ألك اصقح ، لهم ان يبي وه. فهل يجوب ان يشترر من 
 ؟ ن لم يجتم وا كقّهم نق  البيع ، اا ال يجوب  الّ ان يجتم وا كقّهم نقا  ألاك

:  أا كاان الوقاف نقا   السا انقيهفّجااب  ؟ونن الوقف الري ال يجوب مي ه

 ماا المسقمين ف  يجوب مي اه ، و أا كاان نقا  قاوا مان المساقمين فقيباع كاّل 
 .(3) «قوا ما يقارون نق  مي ه مجتم ين ومت ّرقين ،  ن شا   

شصوص ماا أكاره الاراوي وراو كاون دلّت نق  جواب البيع ،  ّما في 

البيع اصقح و ّماا مذققااً ؛ منااً  نقا  نماوا الجاواب ، لكنّاه مقيّاا ماألصاقح ؛ 
كماا انّاه يمكان رمال انتباار رضاا الكاّل فاي رواياة  .(4)لم هوا رواية ج  ار 

في ميع كّل وارا ، مقرينة  (5)ج  ر نق  صورل ميع تماا الوقف ، ال انتباره 

 رواية االرتجاج.
 لبيع رّصة ضي ة (6)ويّا المذقب صار رواية امن مهزيار اآلتية وي

__________________ 

 والمصار :  أا كان الوقف. «ص»( في 1)

 ، وفي سائر النسخ : نن. «ن»( كرا في المصار ومصّححة 2)

مااان اماااواب اركااااا  6، البااااب  307 306:  13، والوساااائل  313 312:  2( االرتجااااج 3)

 .9  ، الحايج الوقوف والصاقا

الج  ري ، والصواب ما اثبتناه ، والماراد ماه ج  ار مان رناان الاراوي لقابار :  «ش»( في 4)

 السامق.

 .«ن»، وشذب نقيها في  «مما»بيادل :  «ف»( في غير 5)

 .94 93( ستّتي في الص حة 6)

داللااااااااااااااة رااااااااااااااره 
الروايااااااااااة نقاااااااااا  

 الجواب
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 من الوقف. الس انقيهاإلماا 

ٍّ نقا  الجاواب ماع  (1)ن رواية ج  ر ، فبّنّها والجواب : اّما ن  نّما تاا
راجااة الموقاااوف نقااايهم ، ال لمجااّرد كاااون البياااع ان ااع ، فاااالجواب مشاااروط 

   الك ا في ررا القوٍ.وسيجي .(2)ماألمرين كما تقاّا نن ظارر النزرة 

مل يمكن ان يقاٍ :  ّن المراد مكون البيع شيراً لهم : مذقق الن اع الاري 
ميااان  الساا انقيهال اناال ليكااون منشاّ إلرادتااه ، فقاايع ماراد اإلماااا  ي رظاه

انتبار ألك ت بّااً ، مل الماراد مياان الواقاع الاري فرضاه الساائل ، ي ناي :  أا 

كان األمر نق  ما أكر  من المصقحة في مي ه جاب ، كما يقاٍ :  أا ارد  
 ارا. البيع ورايته اصقح من تركه فبّع ، وررا مّما ال يقوٍ مه

رفاع الحاجاة التاي  (3)شصاوص  «الايار»ويحتمل ايضااً ان ياراد مان 

 فرضها السائل.
م اا ظهوره في المومّاا  (6)الجواب ننه  (5)وجمانة  (4)ونن الماتقف 

 ؛
__________________ 

 مّنّها.:  «ص»، وفي  «انّها»:  «ف»( في 1)

 .47لص حة ( تقاّمت نبارل النزرة في ا2)

 رو شصوص.:  «ف»( في غير 3)

 .289:  6( الماتقف 4)

،  67:  3، وامن فها في المهرّب الباارّ  329:  2( منهم ال اضل المقااد في التنقيح الرائع 5)

، والمحقّاق التساتري فاي مقاامع األنااوار :  487:  1 (ماذااوط)والصايمري فاي غاياة الماراا 

145. 

، وركاارا الكاا ا فااي  «روايااة ج  اار»مير ، لرجونااه  لاا  ( كاارا ، والمناسااب تّنيااج الضاا6)

 الضميرين اآلتيين.

الجاااااااااااواب نااااااااااان 
روايااااة ج  اااار ماااان 

 رنّان

جااااااااواب ال ّ مااااااااة 
 نن الرواية
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 القتصاره نق  أكر األنقاب.

ٍّ نق  االشتصاص ؛  وفيه نظر ؛ ألّن االقتصار في مقاا الحكاية ال يا
  أ يصّح ان يقااٍ فاي الوقاف المومّاا :  نّاه وقاٌف نقا  األوالد ماث ً ، ورينهارٍّ 

ان يست صاال  أا كااان مااين المومّااا وغيااره فاارق فااي  الساا انقيهف قاا  اإلماااا 

 الحكم ، فافهم.
وكياف كااان ، ف ااي االساتاالٍ مالروايااة مااع مااا فيهاا ماان اإلشااكاٍ نقاا  

، نااا ماا  (1)جواب البيع ممجّرد األن  يّة  شكاٍ ، ماع نااا الظ ار مالقائال ماه 

 .(2)يورمه ظارر نبارل الم يا المتقاّمة 
 ومّما أكرنا يظهر الجواب نن رواية الحميري.

ثااّم لااو ققنااا فااي رااره الصااورل مااالجواب كااان الااثمن لقاابذن األّوٍ البااائع 

 يتصّرف فيه نق  ما شا .
ومنه يظهر وجه آشر لماال ة الاروايتين لققواناا ؛ فا ّن مقتضا  كاون 

لبذون كون ماله كرلك ، كما تقاّا من استحالة كون مالاه ال ين مشتركة مين ا

، فيكون تجويز البيع في راره الصاورل والتصاّرف  (3)مقكاً لاصوص البائع 
في الثمن رشصة من الشارّ لقبائع في  سقاط رّق ال رقين آناً ما قبال البياع 

 نظياار الرجااوّ فااي الهبااة المتحقّااق مبيااع الوارااب لااه ّ يقااع البيااع نقاا  الماااٍ

 المشتره ، فيستحيل كون ماله ماتّصاً.
__________________ 

 .«ف»من  «( مه1)

 .44 43( تقاّمت في الص حة 2)

 .65( تقاّمت في الص حة 3)

المناقشاااااااااااة فاااااااااااي 
الجااااااااااااااااااااااااااااااااواب 

 المركور

لجاااااااااااواب نااااااااااان ا
 رواية الحميري

ماال ااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
الااااااااااااااااااااااااااااروايتين 

 لققوانا
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 ان يقحق الموقوَف نقيهم ضرورلٌ شايال. الصورة الخامسة :
، ماال ناان  (1)ره الصااورل وقااا تقاااّا ناان جمانااةٍّ تجااويز البيااع فااي راا

ٍّ نقيه رواية ج  ر المتقاّمة  .(2)االنتصار والغنية : اإلجماّ نقيه   .(3)ويا

ويردّه : اّن ظارر الرواية انّه يك اي فاي البياع نااا ك اياة غقّاة األرح 
يا  . وررا اقّل مراتب ال قر الشرني. لمهونة سنة الموقوف نقيهم ، كما ال 

نبائر مان تقااّا مان المجاّوبين انتباار الضارورل والحاجاة  (4)والمّشوأ في 

الشايال ، ومينها ومين مذقاق ال قار نماوا مان وجاه ؛  أ قاا يكاون فقياراً وال 
يتّ ق له راجة شايال ، مل مذقق الحاجة ؛ لوجاانه من ماٍ ال قرا  ما يوجب 

وقا يتّ ق الحاجة والضرورل الشايال في م ر األوقاا  لمان التوس ة نقيه. 

 يقار نق  مهونة سنته ، فالرواية مظارررا غير م موٍ مها.
مااع انّااه قااا يقاااٍ :  ّن ظااارر الجااواب جااواب البيااع ممجااّرد رضااا الكااّل 

 وكون البيع ان ع ولو لم يكن راجة.

بقا  لقجاواب نناا الضارورل الشاايال  الّ اإلجماناان وكيف كان ، فا  ي
 الم تضاان م تور جمانة ، وفي الاروج مهما نن قانال ناا جواب البيع

__________________ 

 .52 43( راجع نباراتهم في الص حة 1)

 .47 45، وتقاّمت نبارتهما في الص حة  298، والغنية :  227 226( االنتصار : 2)

 .78 ر من رنان ، المتقاّمة في الص حة ( وري رواية ج 3)

 من.:  «ف»( في غير 4)

ـ  أا لحقااااااااات  5
الموقااااااوف نقاااااايهم 

 ضرورل شايال

االساااااااااااااااااااااااااااتاالٍ 
مرواياااااااااة ج  اااااااااار 
ماااااان رنّااااااان نقاااااا  
جااااااااااااواب البيااااااااااااع 

 والمناقشة فيه

االشاااااااااااكاٍ فاااااااااااي 
االجمااااااااااااااااااااااااااااااااّ 
الماااااااااااّني نقاااااااااا  

 الجواب
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وناان قانااال وجااوب كااون الااثمن نقاا  تقاااير البيااع غياار ماااتّص مااالبذن 

 ل   (2)ممصير جمهور المتّّشرين وجمانةٍّ من القاما   (1)الموجود مع ورنه 
  شكاٍ. (4)ماإلجماّ الماّن  في السرائر  (3)الا ف ، مل م ارضته 

ان يشاترط الواقاف مي اه نناا الحاجاة ، او  أا كاان  الصورة السادسة :

فيه مصقحة البذن الموجود او جميع البذون ، او ننا مصقحةٍّ شاّصةٍّ نقا  
 رسب ما يشترط.

 فقا اشتقف كقما  ال  ّمة ومن تّّشر ننه في ألك.

: ولاااو شااارط مياااع الوقاااف نناااا رصاااوٍ الضااارر فقااااٍ فاااي اإلرشااااد 
،  (5)كالاراج والمون من قبل الظاالم وشارا  غياره مثمناه ، فالوجاه الجاواب 

 انته .

وفي القواناا : ولاو شارط مي اه نناا الضارورل كزياادل شاراج وشابهه 
اّ االنت ااّ ، وشرا  غيره مثمنه ، او ننا شرامه ونذقته ، او شروجه نن ر

او ققّة ن  ه ، ف ي صّحة الشرط  شاكاٍ. وماع الابذ ن ، ف اي  مذااٍ الوقاف 

 ، انته . (6)نظر 
__________________ 

 .«ص»( كرا ، والمناسب تثنية الضمير ، كما استظهره مصّحح 1)

، وناان الحقبااي  40، وناان القاضااي فااي الصاا حة  39( تقاااّا ناان اإلسااكافي فااي الصاا حة 2)

 .41في الص حة والصاوق 

 .«ص»( كرا ، والمناسب تثنية الضمير ، كما استظهره مصّحح 3)

 .39( تقاّا ك مه في الص حة 4)

 .455:  1( اإلرشاد 5)

 .270 269:  1( القوانا 6)

ا اشااااااااترط ـ اأ 6
الواقااااااااااااف ميااااااااااااع 

 الوقف

اشااااااات ف ال قهاااااااا  
 في المسّلة

كقمااااااااا  ال ّ مااااااااة 
فاااااااااااي اإلرشااااااااااااد 

 والقوانا
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 (1)وأكر في اإليضاح في وجه الجواب رواية ج  ر من رنّان المتقاّماة 
غير شرط فمع الشرط اول . وفي وجاه المناع : اّن الوقاف ، قاٍ : ف أا جاب م

،  (2)لقتّمياا ، والبياع ينافياه ، قااٍ : واألصااّح انّاه ال يجاوب مياع الوقاف محاااٍ 

 انته .
وقااٍ الشااهيا فااي الاااروك : ولااو شاارط الواقااف مي ااه ننااا راااجتهم او 

 ، انته . (3)وقوّ ال تنة مينهم فّول  مالجواب 

ويظهر منه : اّن لقشرط تّثيراً ، وانّه يحتمال المناع مان دون الشارط ، 
 والتجويز م ه.

ونن المحقّق الكركي انّه قاٍ : التحقيق اّن كّل موضعٍّ ققنا مجاواب مياع 

ا ،  الوقف يجوب اشتراط البيع في الوقف  أا مقح تقك الحالة ؛ ألنّه شرط موّكّ
نافٍّ لقتّميا الم تبر في الوقف ؛ ألنّه مقيّااٌ واق ااً م ااا رصاوٍ اراا وليع مم

؛ ألّن  (6)، ف  ؛ لقمنافال ، ف  يصّح رينهارٍّ ربسااً  (5)، وما ال  (4)اسباب البيع 

 ٍّ مثمنه يكاون وق ااً مناافٍّ لارلك ؛ القتضاائه الااروج نان اشتراط شرا  شي
  .، انته (7)المالك ف  يكون وق اً وال ربساً 

__________________ 

 .78( تقاّمت في الص حة 1)

 .393:  2(  يضاح ال وائا 2)

 .279:  2( الاروك 3)

 لم ترد في جامع المقاصا. «لقتّميا  ل  البيع»المنع ، وال بارل :  «ش»( في غير 4)

 والمصار ، وفي سائر النسخ : و الّ. «ف»( كرا في 5)

 وفي سائر النسخ : ربسها.،  «ن»ومصّححة  «ش»و  «ف»( كرا في 6)

واشتراط الشارا  مثمناه ماا يكاون وق ااً يقتضايه »( كرا ، وال بارل في جامع المقاصا ركرا : 7)

 ً  .73:  9، انظر جامع المقاصا  «ف  يكون وق اً وال ربسا

كاااا ا فااااار الاااااين 
 قاّك سّره

كااااااااااا ا الشاااااااااااهيا 
 قاّك سّره

كاااااااااا ا المحقّااااااااااق 
الثاااااااااااااني قاااااااااااااّك 

 سّره
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الوقوف نقا  »ان يقاٍ م ا التمّسك في الجواب م موا  (1)اقوٍ : يمكن 
م اا ثبو  كون  (3) «المومنون ننا شروطهم»و  (2) «ما يوق ها ارقهارسب 

جااواب البيااع منافياااً لمقتضاا  الوقااف ، فق قّااه منااافٍّ إلط قااه ، ولاارا يجتمااع 

الوقف مع جواب البيع ننا طرّو مسّوغاته ، فا ّن التحقياق كماا نرفات ساامقاً 
ف أا ميع شارج  اّن جواب البيع ال يبذل الوقف ، مل رو وقف يجوب مي ه ، (4)

 نن كونه وق اً.

ثّم  نّه لو سقّم المنافال ف نّما رو مي ه لقبذن الموجاود واكال ثمناه ، واّماا 
 تبايقه موقفٍّ آشر ف  تنافي مينه ومين م هوا الوقف.

فم ن  كونه ربساً : كونه محبوساً من ان يتصاّرف فياه م ار طبقاا  

الوقااف فهااو البا ؛ الماا ّه نقاا  نحااو المقااك المذقااق ، واّمااا راابع شاااص 
إلط قه وتجّرده نن مسّوغا  اإلمااٍ ، شرنيّة كانت كاوف الاراب ، او 

 مج ل الواقف كاالشتراط في متن ال قا ، فتّّمل.

في  الس انقيهثّم  نّه رور صحيحاً في الكافي ما أكره امير المومنين 
 في نين ينبع ، وفيه : كي يّة وقف ماله

 (5)ان يبيع نصيباً من الماٍ ليقضي  الس انقيهف ن اراد ي ني الحسن »

 مه الاين فقي  ل  ن شا  ، ال ررج نقيه فيه ، و ن شا  ج قه
__________________ 

 ويمكن.:  «ش»و  «ف»( في غير 1)

 .33( تقاّا في الص حة 2)

 .4اب المهور ، الحايج من امو 20، الباب  30:  15( الوسائل 3)

 .36( في الص حة 4)

 والمصار : فيقضي. «ص»( في 5)

راي المصاااااااااااااااانّف 
 في المسّلة

صااااااااااورل وقااااااااااف 
اميرالمااااااااااااااااااومنين 
نقياااااه السااااا ا ماااااا 

 له مينبع
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المقك. و ّن ولا نقّيٍّ ومواليهم واموالهم  ل  الحسان مان نقاّي. و ن  (1)سرّي 

كانت دار الحسن من نقي غير دار الصاقة فباا له ان يبي ها فقيب ها  ن شاا  
ثمنها ث ثة اثا ث ، فيج ال ثقثااً ال ررج نقيه فيه. ف ن ماّ ف نّه يقّسم  (2) ، و

في سبيل   ، ويج ل ثقثااً فاي مناي راشام ومناي المّذقاب ، وثقثااً فاي آٍ اماي 

 .(3)طالب ، و نّه يض ه فيهم ريج يراه   
، فا ّن اآلشار  (4)ثّم قاٍ : و ن رااث فاي الحسان او فاي الحساين رااٌث 

في رجلٍّ يرضااه مان مناي منهما ينظر في مني نقّيٍّ  ل  ان قاٍ : ف نّه يج قه 

الماااٍ نقاا   (5)راشاام ، و نّااه يشااترط نقاا  الااري يج قااه  ليااه ان يتااره راارا 
من سابيل   ووجهاه ، وأوي الاررم  (6)اُصوله وين ق الثمرل ريج امره مه 

ٌ  منه وال يوراب من مني راشم ومني المّذقب والقريب والب يا ، ال يباّ شي

 .(7) «الرواية .. وال يورث
__________________ 

 «خ»و  «ن»ل ظاااً وم نًاا  وفااي  «ن اايع»( كاارا فااي اكثاار النسااخ والكااافي ورااو نقاا  وبن 1)

 1انظار مجماع البحارين )  : مثقه وفي مجمع البحرين : وشرور الشي «شرور»والوسائل : 

 شرا .:  «ص»وفي  («شرا»، مادّل :  245: 

 والمصار. «ص»في « و»( لم ترد 2)

 قاار ارم ة اسذر لم ترد في النسخ.( لقحايج تتّمة مم3)

 ( ال بارل في المصار ركرا : و ن راث محسن او رسين راث.4)

 والمصار. «ص»في  «ررا»( لم ترد 5)

،  «امرتاه ماه»، وفاي الكاافي :  «اماره   ماه»:  «ف»والوساائل ، وفاي  «ص»( كرا فاي 6)

 .«امره»وفي سائر النسخ : 

من امواب اركاا الوقاوف  10، الباب  312:  13والوسائل ،  7، الحايج  49:  7( الكافي 7)

 .4والصاقا  ، الحايج 
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وظارررااا جااواب اشااتراط البيااع فااي الوقااف لاان ع الاابذن الموجااود ، 
فضاا ً ناان البيااع لجميااع البذااون وصاارف ثمنااه فيمااا ينت  ااون مااه. والساانا 

 مشكل ، وال مل اشكل. صحيح ، والتّويل

ان يااودّي مقاااسه  لاا  شرامااه نقماااً او ظنّاااً ، ورااو  الصييورة السييابعة :
 في كثيرٍّ من ال بائر المتقاّمة. «شوف الاراب»الم بّر ننه ب 

 له.واألدا   ل  الاراب قا يكون لقُاْقف مين ارمامه ، وقا يكون ال 

الماااوف ، قااا يكااون نقاا  راااّ سااقوطه ماان  (1)والاااراب الم قااوا او 
 االنت اّ ن  اً م تاّاً مه ، وقا يكون نق  وجه نقص المن  ة.

واّمااا  أا فاارح جااواب االنت اااّ مااه م ااا الاااراب موجااهٍّ آشاار كانت انااه 

او ابيا ، ف  يجوب مي ه  الّ نق  ما استظهره م ر من تقااّا ك ماه  السامق
 .(2)سامقاً : من اّن تغيّر ننوان الوقف يسّوغ مي ه وقا نرفت ض  ه 

وقااا نرفاات ماان نبااائر جمانااةٍّ تجااويز البيااع فااي صااورل التّديااة  لاا  

 .(3)الاراب ولو لغير االشت ف ، ومن اشرر تقييارم مه 
الصورل الثامناة : ان يقاع ماين الموقاوف نقايهم اشات ٌف ال ياومن م اه 

 الن ع و ن لم ي قم او يظّن مرلك. (4)او  تقف الماٍ
__________________ 

 و.:  «او»ماٍ  «ش»( في 1)

 .76 74( راجع الص حة 2)

 .52 43( راجع الص حة 3)

 و.:  «او»ماٍ  «ن»ومصّححة  «ش»ي ( ف4)

داللااااااااااااااة رااااااااااااااره 
الصاااااااحيحة نقااااااا  
جااااااااواب اشااااااااتراط 

 البيع في الوقف

ـ  أا كااااان مقااااا   7
الوقااااااااااف يااااااااااودّي 
 لاااا  شرامااااه نقماااااً 

 ً  او ظنّا

الاااااااااااااراب قااااااااااااا 
يكاااااون نقااااا  رااااااّ 
سااااااااااااقوطه ماااااااااااان 
االنت ااااااااااااّ وقاااااااااااا 
يكااااون نقاااا  وجااااه 

 نقص المن  ة

ـ  أا وقااااع مااااين  8
وقااااااوف نقاااااايهم الم

اشااااااااااااااااااااااااات ف ال 
ياااااومن م اااااه تقاااااف 

 الماٍ او الن ع
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ف ّن الظارر من م ر ال بارا  الساامقة جاوابه لارلك ، شصوصااً مان 

 نبّر ماالشت ف الموجب لاوف الاراب.
 لا  ضاررٍّ نظايم مان  (1)ان يودّي االشت ف ميانهم  الصورة التاسعة :

 ض ً نن شصوص الوقف.غير تقيياٍّ متقف الماٍ ، ف

 ان يقزا فسادٌ يستباح منه األن ع. الصورة العاشرة :
واألقور : الجواب مع تّدية البقا   لا  الااراب نقا  وجاهٍّ ال ينت اع ماه 

 ً  ي تاّ مه نرفاً ، سوا  كان ألجل االشت ف او غياره ، والمناع فاي غياره ن  ا

 من جميع الصور.
اّما الجواب في األّوٍ ، فقما مّر من الاليل نق  جواب ميع ما ساقط نان 

االنت اّ ، ف ّن الغرح من ناا البيع ناا انقذاّ شاصه ، ف أا فرح ال قم 

نقذااّ شاصاه ونوناه ، وماين او الظّن مانقذاّ شاصه ، فاار األمار ماين ا
اولاا  ، فقاايع فيااه منافااال لغاارح  (2)انقذاااّ شاصااه ال نونااه ، كااان الثاااني 

 الواقف اص ً.

 ، فغير نارضةٍّ ؛ الشتصاص اإلجماّ ، (3)واّما األدلّة الشرنيّة 
__________________ 

 اثبتناه.مما  «ن»، وصّححت في  «منهم»:  «ش»( في غير 1)

، قااٍ المحقّاق المامقااني  «األّوٍ»، وفي ساائر النساخ :  «ص»ومصّححة  «ش»( كرا في 2)

 «كاان األّوٍ اولا »: ركرا في م ر النسخ ، وفي م ضها : ـ  م ا ان اثبت ما اثبتناه سرهقاك

 (.453غاية اآلماٍ : )ورو سهو من ققم الناسخ. 

 وما م ارا. 33مة في الص حة ( ي ني النارية نن ميع الوقف ، المتقاّ 3)

ـ ان يااااااااااودّي  9
االشاااااات ف مياااااانهم 
 لااااااااااااا  ضاااااااااااااررٍّ 

ـ ان يقااااااااازا  10 نظيم
فسااااااااااادٌ تسااااااااااتباح 

 منه األن ع
األقاااااااااور جاااااااااواب 
البيااااااع مااااااع تّديااااااة 
البقااااااااااااااا   لاااااااااااااا  
الااااااااااراب نقااااااااا  
وجااااه ال ينت ااااع مااااه 
 والمنع في غيره

الاااااااااااااليل نقاااااااااااا  
الجاااااااااااواب فيماااااااااااا 

 أكرنا
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 وانصراف النصوص  ل  غير رره الصورل.

واّما الموقوف نقيهم ، فالم روح  أن الموجود مانهم ، وقيااا النااظر 
 الااّص مقاا غير الموجود. (1)ال اّا او 

ن م ، قا يشكل األمر فيما لو فرح تضّرر البذن الموجود من مي اه ، 

بمااان وجاااان الباااٍ ، او كااون الباااٍ ققياال االنت اااّ  لاا   (2)لقاازوا ت ذياال 
 المن  ة مالنسبة  ل  الباقي.

ومّما أكر يظهر انّه يجب تّشير البياع  لا  آشار ابمناة  مكاان البقاا  ، 

 مع ناا فوا  االستبااٍ فيه ، ومع فوته ف ي تقايم البيع  شكاٍ.
دار األمر مين مي اه واإلماااٍ ماه ، وماين صارف من  تاه الحاصاقة ولو 

ماّل من الزمان لت ميره ، ف ي ترجيح رّق البذن الري ي وته المن  اة او راّق 

وجهااان ، ال  (3)الواقااف وسااائر البذااون المتااّّشرل المت قّااق مشاااص الوقااف 
مقااّماً ياقو اّولهما نن قّول  أا لم يشترط الواقف  ص ح الوقاف مان من  تاه 

 نق  الموقوف نقيه.

ٍّ نق  الجواب فيما أكرنا ، مماا نان  التنقايح : مان اّن مقاا   (4)وقا يستا
الوقف نق  راله والحاٍ رره  ضانة و ت ف لقماٍ ، ورو منهّي ننه شرناً 

 .(5)، فيكون البيع جائزاً 
__________________ 

 و.:  «او»ماٍ  «ش»و  «ا»( في 1)

 ت ذل.:  «ص»( في نساة ماٍ 2)

 ( في اكثر النسخ : لشاص الواقف.3)

 في.:  «ف»( في 4)

ٍّ مه المحقّق التستري في المقامع : 5)  .330:  2، وانظر التنقيح الرائع  155( استا

لااااااااااو دار األماااااااااار 
مااااااين مي ااااااه ومااااااين 
صاااااااارف من  تااااااااه 
مااااااّلً مااااان الزماااااان 

 لت ميره

اساااااااااااااااااااااااااااااااتاالٍ 
ال اضااااااال المقاااااااااد 
نقاااا  جااااواب البيااااع 

 فيما أكرنا
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ٍّ نقاا   ول قّااه اراد الجااواب مااالم ن  األنااّم ، فاا  ياارد نقيااه : انّااه يااا

 .(1)ب البيع وجو
وفيه : اّن المحّرا رو  ضانة الماٍ المسقّط نقيه ، ال تره الماٍ الاري 

ال سااقذان نقيااه  لاا  ان يااارب من سااه ، و الّ لاازا وجااوب ت مياار األوقاااف 

المشاّرفة نقا  الااراب مغيار البياع مهماا امكان مقااّماً نقا  البياع ، او  أا لاام 
 يمكن البيع.

والحاصاال : اّن ضاا ف راارا الاااليل مظااارره واضااح ، ويتّضااح فساااده 

 نق  القوٍ مكون الثمن لقبذن الموجود ال غير.
وغاية  (4)والمهرّب  (3)والتركرل  (2)ويتقوه في الض ف ما نن الماتقف 

 : من اّن الغرح من الوقف استي ا  مناف ه وقاا ت ارّر  ، فيجاوب (5)المراا 

 شراجه نن راّه ؛ تحصي ً لقغرح منه ، والجمود نق  ال ين ماع ت ذيقهاا 
الهااي أُمااح فاي الحااٍ و ن اشااتّص  (6)تضاييع لقغارح ، كماا انّااه لاو ت ّذال 

 .(7)مموضع ، فقّما ت رّر مرانال المحّل تره مرانال الااّص المت رّر 
__________________ 

 .152األنوار :  ( كما اورده المحقّق التستري في مقامع1)

 .288:  6( الماتقف 2)

 .444:  2( التركرل 3)

 .66:  3( المهرّب البارّ 4)

 .153( لم ن ثر نقيه في غاية المراا ، وركاه ننهم المحقّق التستري في مقامع األنوار : 5)

و  «ن»، وماا اثبتنااه مان مصاّححتي  «نذقات»، وفاي المقاامع :  «ت ّذقت»( في النسخ : 6)

 كما في الماتقف. «نذب»لصحيح : ، وا «خ»

والماتقف والتركرل ، وفاي ساائر النساخ : تاره مراناتاه  «ن»ونساة ماٍ  «ف»( كرا في 7)

 لتاقّص الم ترر.

المناقشاااااااااااة فاااااااااااي 
االساااااااااااااااااااااااااااتاالٍ 

 المركور

اسااااااااااتاالٍ آشاااااااااار 
 نق  الجواب
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وفيه : اّن الغرح من الوقف استي ا  المناافع مان شااص الموقاوف ؛ 
ٍّ نقيه صيغة الوقف ، والم ر وح ت رّره فيسقط. وقياا االنت اّ ألنّه الري د

اقاارب  لاا  مقصااود الواقااف فاارّ  (1)مااالنوّ مقاااا االنت اااّ مالشاااص لكونااه 

الاليل نق  وجوب انتبار ما رو األقرب  ل  غرح الواقف م ا ت رّر اصل 
 الغرح.

فاألول  منع جريان ادلّة المنع مع شوف الاراب المسقط لقمن  ة راساً 

 .(2)، وج ل ألك مويّااً 
وفيما نااارا مان  (3)واّما المنع في غير ررا القسم من الصورل السام ة 

ال يجوب شارا  الوقاف وال »:  الس انقيهالصور ال رقة لها ، فق موا قوله 

نقام المشاتري  (5)؛ ف ّن تره االست صااٍ فياه نان  (4) «تاشل الغقّة في مقكك
قف نق  م ر الوجاوه المجاّوبل وناماه الموجاب لحمال م اا وقوّ ميع الو

ٍّ نقا  اّن الوقاف ماا داا لاه غقّاة ال يجاوب مي اه.  ف ل البائع نق  الصاّحة ياا

 «الوقوف نق  رساب ماا يوق هاا ارقهاا  ن شاا   »:  الس انقيهوكرا قوله 
ٍّ نق  انّه : يتره رتّ  يرثها وارث (6)  ، وما د

__________________ 

 ألنّه.:  «ف» ( في1)

 .«ف»لم ترد في  «وج ل ألك مويّااً »( نبارل 2)

 ( في اكثر النسخ : السامقة.3)

 من امواب اركاا الوقوف والصاقا  ، الحايج األّوٍ. 6، الباب  303:  13( الوسائل 4)

 مين.:  «نن»ماٍ  «ن»ومصّححة  «ش»( في غير 5)

،  2و  1لوقاوف والصااقا  ، الحاايج مان اماواب اركااا ا 2، الباب  295:  13( الوسائل 6)

 في آشر الحايج. «ت ال »بيادل  «ف»وفي 

المناقشااااة فااااي راااارا 
 ً  االستاالٍ ايضا

الاااااااااااااليل نقاااااااااااا  
المنااااااع فااااااي غياااااار 

 ما أكرنا
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 .(1)السماوا  واألرح 

ررا كقّه ، مضافاً  ل  االستصحاب في جميع رره الصور وناا الااليل 
المكاتبة المشهورل التي انحصر تمّسك كّل من جاّوبه فاي الوارد نقيه ، ناا 

كتبات  لا  اماي ج  ار »رره الصور فيها ، وري مكاتبة امن مهزياار ، قااٍ : 

: اّن ف ناااً امتاااّ ضااي ة فّوق هااا ، وج اال لااك فااي الوقااف  الساا انقيهالثاااني 
 (3)نن رايك فاي مياع رّصاتك مان األرح ، او تقويمهاا  (2)الامع ، ويسٍّ 

 ؟، او يانها موقوفة (4)ن سه مما اشترارا نق  

فكتب  ليَّ : انّقم ف ناً انّاي آماره مبياع رّصاتي مان الضاي ة ، و يصااٍ 
ثمن ألك  ليَّ ،  ّن 
ألك رايي  ن شا    ت ال  ، او يقّومها نق  ن ساه  ن  (5)

 له. (6)كان ألك اوفق 

قيهم مقيّة راره  ليه : اّن الرجل أكر اّن مين من وقف ن (7)قاٍ : وكتبت 
لايع ياّمن ان يت ااقم ألاك ميانهم م ااه ، فا ن  (8)الضي ة اشت فاً شايااً ، وانّاه 

 كان ترر ان يبيع ررا الوقف ، ويافع  ل  كّل  نسان منهم
__________________ 

ٍّ نقيه ماا فاي الوساائل 1) مان اماواب اركااا الوقاوف والصااقا  ،  6، البااب  304:  13( يا

 .4الحايج 

 والمصار ، وفي سائر النسخ : يسّلك. «ص»كرا في  (2)

 والمصار ، وفي سائر النسخ : تقويمه. «ص»( كرا في 3)

 والكافي بيادل : مه. «ص»( في 4)

 والمصار : و ّن. «ص»( في 5)

 ( في م ر النسخ : ارفق.6)

 ، وفي النسخ : فكتب. «ص»( كرا في المصار ومصّححة 7)

 .«ش»و  «ص»في غير  «انّه»( لم ترد 8)

التمّساااااااااااااااااااااااااااااااااك 
ماالستصاااااااااااااااااحاب 

 نق  المنع
االساااااااااااااااااااااااااااتاالٍ 
ممكاتبااااااااااااة اماااااااااااان 
مهزيااااااااااار نقاااااااااا  
الجااااواب فااااي غياااار 

 ما أكرنا
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 .(1)ما وقف له من ألك ، امرته 

فكتب ماّذه : وانقمه اّن رايي :  ن كان قا نقم االشت ف ماين ارمااب 
، ف نّااه رممااا جااا  فااي االشاات ف تقااف  (2)الوقااف اّن ميااع الوقااف امثاال فقيبااع 

 .(3) «األمواٍ والن وك

رياج  نّااه يمكان االسااتاالٍ لقجااواب مهاا فااي القساام الثااني ماان الصااورل 
ت قيل لجواب البيع في صورل  « لخ .. ف نّه»؛ مناً  نق  اّن قوله :  (4)السام ة 

االشت ف ، واّن المراد مالماٍ رو الوقف ، فا ّن ضاّم الن اوك  نّماا راو لبياان 

ال اّن المناااط فااي الحكاام رااو  المترتّااب نقاا  االشاات ف ، (5)الضاارر اآلشاار 
اجتماّ األمرين كما ال يا   ، فيكون راصل الت قيل : انّه كقّما كاان الوقاف 

 في م رح الاراب جاب مي ه.

وفيه : اّن المقصود جواب مي ه  أا ادّر مقاسه  ل  الاراب نقماً او ظنّااً 
مع ل رتماٍ المسااوي او المرجاوح ، ، ال مجّرد كونه رمما يودّي  ليه المجا

كمااا ال يا اا  نقاا  المتتبّااع لمااوارد  «رممااا»نقاا  مااا رااو الظااارر ماان ل ظااة 

 است ماالته وال اظّن ارااً يقتزا مجواب البيع ممجّرد ارتماٍ ادا 
__________________ 

 في اكثر النسخ. «امرته»( لم ترد 1)

 .«ا»و  «ش»،  «ص»في غير  «فقيبع»( لم ترد 2)

، والظارر انّه ال وجه لها ؛ ف ّن الحايج ماركور متماماه  «الابر»بيادل :  «ص»( في غير 3)

،  6ماان امااواب اركاااا الوقااوف والصاااقا  ، الحااايج  6، الباااب  305:  13، انظاار الوسااائل 

 .3، الحايج  36:  7وانظر الكافي 

 ( في اكثر النسخ : السامقة.4)

 .«ف»في  «اآلشر»( لم ترد 5)

االساااااااااااااااااااااااااااتاالٍ 
مالمكاتباااااااااة نقااااااااا  
الجاااااواب فيماااااا لاااااو 
كااااااااااان الاااااااااااراب 
نقاااا  وجااااه نقااااص 

 المن  ة

المناقشااااة فااااي راااارا 
 االستاالٍ
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ه  ل  الاراب ؛ ألّن كقما  من نبّر مهرا ال نوان كما نرفات ماين قاولهم مقائ

 .«ياش  او يااف شرامه»، ومين قولهم :  «ادّر مقاسه  ل  شرامه»: 
والاااوف ننااا المشااهور ، كمااا ي قاام ماان سااائر مااوارد  ط قاااتهم مثاال 

ويحارا السا ر ماع »،  «يجاب اإلفذاار والتايّمم ماع شاوف الضارر»قولهم : 

 .(1)ال يتحقّق  الّ م ا قياا امارل الاوف  «هشوف اله 
ررا ، مع اّن مناط الجواب نق  ما أكر تقف الوقف راساً ، وراو القسام 

البيع ، ف  يشامل الااراب  (3)الري جّوبنا فيه  (2)األّوٍ من الصورل السام ة 

الري ال يصاق م ه التقف. مع انّه ال وجه مناً  نق  نموا الت قيل ل قتصار 
ٍٍّ جاااب ميااع  نقاا  شااوف شااراب شصااوص الوقااف ، ماال كقّمااا شيااف تقااف مااا

 الوقف.

واّما تقريب االستاالٍ مالمكاتبة نق  جاواب البياع فاي الصاورل الثامناة 
وري صورل وقوّ االشت ف الري رمما اوجب تقف األمواٍ والن وك فهو : 

 « لاخ .. ف نّاه رمماا»م قّق نق  االشات ف ،  الّ اّن قولاه : اّن الحكم مالجواب 

مقيّا ماالشت ف الااّص ورو الري ال يوَمن م ه مان التقاف ؛ ألّن ال قّاة تقيّاا 
 الم قوٍ ، كما في قولك : ال تّكل الرّمان ألنّه رامر.

 كّل مورد ال يوَمن وفيه : اّن ال با نق  ررا ، ت ميم الجواب في
__________________ 

 ، وفي غيررما : الماوف. «ن»ومصّححة  «ش»( كرا في 1)

 ، لكن صّححت في م ضها مما اثبتناه. «الثانية»:  «ش»( في غير 2)

 مما اثبتناه. «ن»، وصّححت في رامش  «التي جّوبنا فيها»:  «ش»( في غير 3)

االساااااااااااااااااااااااااااتاالٍ 
مالمكاتباااااااااة نقااااااااا  
الجااااااااااااواب فاااااااااااااي 

 الصورل الثامنة

المناقشاااااااااااة فاااااااااااي 
االساااااااااااااااااااااااااااتاالٍ 

 المركور
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كاان ماان جهااة اشاات ف الموقااوف م ااه ماان تقااف األمااواٍ والن ااوك و ن لاام ي

نقيهم ، فيجوب ميع الوقف إلص ح كّل فتنة و ن لم يكن لها دشل في الوقف. 
القهااّم  الّ ان ياااّن  َسااْوق ال قّااة مساااق التقريااب ، ال الت قياال الحقيقااي رتّاا  

 يت اّر  ل  جميع موارده.

لكاان تقييااا االشاات ف رينهاارٍّ مكونااه مّمااا ال يااومن ، ممنااوّ. ورااو الااري 
لكاّن الحكام نقا  رارا  (1)في الروضة كما تقااّا ك ماه   ررمهمه الشهيا فه

 الوجه ماالف لقمشهور.

فاا  يبقاا  رينهاارٍّ وثااوق مالروايااة محيااج يرفااع اليااا مهااا ناان ال مومااا  
 رل.   ليه اإلشاوالقوانا ، مع ما فيها من ض ف الااللة ، كما سيجي

 ومّما أكرنا يظهر تقريب االستاالٍ نق  الصورل التاس ة وردّه.

واّمااا تقريااب االسااتاالٍ نقاا  الصااورل ال اشاارل فهااو : اّن ضااّم تقااف 
الن ع  ل  تقف األمواٍ مع اّن شاوف تقاف األن اع يتب اه شاوف تقاف المااٍ 

ٍّ نق  انتبار مقوغ ال تنة في الشاّل  ل  ريج يُااف منه تقف الان ع  غالباً يا

 ، وال يك ي مقوغه  ل  ما دون ألك محيج يااف منه تقف الماٍ فقط.
وفيه : اّن ال با نق  ررا ناا اشتصاص موجب ال ساد موقوّ ال تناة 

ماين الموقاوف نقايهم ، مال يجاوب رينهارٍّ مياع الوقاف لرفاع كاّلّ فتناة ، ماع اّن 

ظااارر الروايااة ك ايااة كااون االشاات ف محيااج رممااا جااا  فيااه تقااف األمااواٍ 
 رو انتبار (2)والن وك ، والمقصود كما يظهر من نبارل الجامع المتقاّمة 

__________________ 

 .52( تقاّا في الص حة 1)

 .47( تقاّمت في الص حة 2)

االساااااااااااااااااااااااااااتاالٍ 
مالمكاتباااااااااة نقااااااااا  
الصاااااااااااااااااااااااااااااااورل 

 التاس ة وردّه

االساااااااااتاالٍ مهاااااااااا 
نقااااااااا  الصاااااااااورل 

 ال اشرل

ردّ االسااااااااااااااااااتاالٍ 
 ً  المركور ايضا



 97  ....................................................................  (1) [فقولا عيب زاوج روص]

 ال تنة التي يُستباح مها األن ع.

والحاصل : اّن جميع ال تاور المتقاّمة فاي جاواب مياع الوقاف الراج اة 
 ل  انتبار ادا  مقا  الوقاف نقمااً او ظنّااً او ارتمااالً  لا  مذقاق ال سااد ، او 

فسادٍّ شاّص ، او انتبار االشت ف مذققاً ، او اشت ف شاّص مستنال  ل  ما 

 ها من المكاتبة المركورل.فهم ارمام
واألظهر في ماالولها : راو  ناطاة الجاواب مااالشت ف الاري رمماا جاا  

فيااه تقااف األمااواٍ والن ااوك ، ال مذقااق االشاات ف ؛ ألّن الااريل مقيّااا ، وال 

اناّم مان  «رمما»شصوص المودّي نقماً او ظنّاً ؛ ألّن موارد است ماٍ ل ظة 
 مذقاق ماا ياودّي  لا  المحارور الماركور ؛ ل ااا ظهاور الاريل فاي ألك ، وال

 الت قيل محيج يت اّر نن مورد النّص و ن كان فيه  شارل  ل  الت قيل.

ونق  ما أكرنا ، فالمكاتبة غير م تً  مها ننا المشاهور ؛ ألّن الظاارر 
ا  مقائه  ل  الاراب الغير الم با لق تنة الموجبة انتباررم ال قم او الظّن مّد

الستبارة األمواٍ واألن اع ، فيكاون النسابة ماين فتاور المشاهور ومضامون 

 الرواية نموماً من وجه.
نصاف : اّن ررا ال يمنع من جبر ض ف داللة الرواية وقصور لكن اإل

مقاومتها لق موماا  المان اة ، مالشاهرل ؛ ألّن اشات ف فتااور المشاهور  نّماا 

رااو ماان ريااج االشاات ف فااي فهاام المناااط الااري اُناايط مااه الجااواب ماان قولااه 
ماا ف نّاه رم»المنضّم  ل  قولاه :  «..  ن كان قا نقم االشت ف»:  الس انقيه

 .«.. جا  في االشت ف

واّما داللة المكاتبة نق  كون ماورد الساواٍ راو الوقاف المومّاا التااّا ، 
 فهي نق  تقاير قصوررا منجبرل مالشهرل ، فينافع مها ما ياّن 

اسااااااااتناد ال تاااااااااور 
 مجاااااااااااااواب مياااااااااااااع
الوقااااااف  لاااااا  مااااااا 
فهاااام ماااان المكاتبااااة 

 المركورل

األظهاااااااااااار فااااااااااااي 
 مالوٍ المكاتبة

اإلياااااااااااراد نقااااااااااا  
المكاتبااااااااااااااااااااااااااااااااة 
مااااااااااااااااااااااااااااانراح 

 المشهور ننها

الجاااااااااااواب نااااااااااان 
 االيراد المركور

اإلياااااااااااراد نقااااااااااا  
المكاتبااااااااااة م اااااااااااا 
ظهوررااااااااااا فااااااااااي 
الوقاااااااااف المومّاااااااااا 
او ظهورراااااااا فاااااااي 
نااااااااااااا  قبااااااااااااح 

 الموقوف نقيهم
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من قصور داللتها من جها  ، مثل : ناا ظهورراا فاي المومّاا ؛ ل ااا أكار 

قااوف نقاايهم وناااا تماااا الاابذن ال رااق ، وظهوررااا فااي ناااا  قباااح المو
، واوضااحه ال اضاال المحاااّث المجقسااي ،  (1)الوقااف ، كمااا ناان اإليضاااح 

 .(3)، وماٍ  ليه في الرياح  (2)وجزا مه المحاّث البحراني 

:  نّاه ياذار ـ  قاٍ األّوٍ في م ر رواشيه نق  م ار كتاب األشباار
انّه يمكن رمل الابر نق  ما  أا لم يُقبضهم الضي ة الموقوفة نقيهم ، مالباٍ 

ولاام ياااف ها  لاايهم ، وراصاال السااواٍ : اّن الواقااف ي قاام انّااه  أا دف هااا  لاايهم 

قبل الافع  ليهم  (4)يحصل مينهم االشت ف ويشتاّ ؛ لحصوٍ االشت ف مينهم 
اف ها  لاايهم ، او فاي تقااك الضاي ة او فااي امار آشاار ، فهال يااانها موقوفاة وياا

انتها   (5) ؟ايّهما افضل ؟يرجع نن الوقف ل اا لزومه م اُ ويافع  ليهم ثمنها

 موضع الحاجة.
واإلنصاف : انّه توجيه رسن ، لكن ليع في السواٍ ما يوجب ظهوره 

في ألك ، ف  يجوب رفع اليا نن مقتض  تره االست صاٍ في الجواب. كما 

ناا أكر البذن ال رق ال يوجب ظهور السواٍ في الوقف المنقذاع ؛  أ اّن 
 كثيراً ما يقتصر في مقاا ركاية وقف مومّا نق 

__________________ 

 .392:  2(  يضاح ال وائا 1)

 .443 442:  18( الحاائق 2)

 .31:  2( الرياح 3)

 مما اثبتناه. «ن»، وصّححت في  «منهم»:  «ش»( في غير 4)

 23، ومارآل ال قاوٍ  4، ماب الوقوف والصاقا  ، أيل الحايج  400:  14م أ األشيار ( 5)

 .30كتاب الوصايا ، أيل الحايج  61: 

كااااااااا ا المحااااااااااّث 
المجقسااااااااااي فااااااااااي 
ظهاااااااور المكاتباااااااة 
فااااااااااااااااي ناااااااااااااااااا 

 اإلقباح

الجاااااااااااواب نااااااااااان 
 ررين اإليرادين
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 أكر م ر البذون ، فتره االست صاٍ نن ألك يوجب ثبو  الحكم لقمومّا.

والحاصاال : اّن المحتاااج  لاا  االنجبااار مالشااهرل ثبااو  ركاام الروايااة 
ا ، ال ت يين ما اُنيط مه الجواب من كونه مجّرد ال تنة او ماا لقوقف التاّا المومّ 

يااودّي ال تنااة  ليااه ، او غياار ألااك مّمااا تقاااّا ماان االرتماااال  فااي ال قاارتين 

 المركورتين.
ن اام ، يحتاااج  لاا  االنتضاااد مالشااهرل ماان جهااة اُشاارر ، ورااي : اّن 

لازوا كاون مااٍ الوقاف كن ساه مشاتركاً ماين  (1)مقتض  القانال كماا نرفات 

لقساائل فاي تقسايم ثمان  السا انقيهجميع البذاون ، وظاارر الرواياة تقرياره 
الوقف نق  الموجودين ، ف  ماّ :  ّما من رفاع الياا نان مقتضا  الم اوضاة 

 الّ متكقّااف سااقوط رااّق سااائر البذااون ناان الوقااف آناااً مااا قباال البيااع ؛ لتقااع 

م. و ّما من رمال الساواٍ نقا  الوقاف المنقذاع ، انناي : الم اوضة في ماله
الحبع الاري ال  شاكاٍ فاي مقائاه نقا  مقاك الواقاف ، او نقا  الوقاف الغيار 

التاّا ؛ ل اا القبر ؛ او ل اا تحقّق صيغة الوقف و ن تحقّق التاوطين نقياه. 

 وتسميته وق اً مهرا االنتبار.
ان يحمل نق  كونه نااظراً ،  ويويّاه : تصاّي الواقف من سه لقبيع ،  الّ 

 في مي ه نقيهم رسبةً. الس انقيهاو يقاٍ :  نّه اجنبّي استّأن اإلماا 

مان ج اال الساائل قساامة  الساا انقيهمال يمكان ان يكااون قاا فهاام اإلمااا 
الاثمن ماين الموجاودين م روغااً ننهاا ماع اّن المركاوب فاي األأراان اشااتراه 

 رد السواٍ رو الوقف الباقي نق جميع البذون في الوقف وماله اّن مو
__________________ 

 .63( في الص حة 1)

اإلياااااااااااراد نقااااااااااا  
المكاتباااااااااااة مااااااااااان 

 جهة اُشرر
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 مقك الواقف ؛ النقذانه او ل اا تمامه.

ويويّاه : اّن ظارر صاره المتضاّمن لج ال الاماع مان الوقاف ل مااا 
 رو ررا النحو ايضاً. الس انقيه

لاه م هام األصاحاب الوقاف المومّاا التااّا ،  الّ ان يصقح ررا الاقل وامثا

ويقاٍ :  نّه ال ماّك مج ال الابار الم تضاا مالشاهرل ماّصصااً لقاناال المناع 
نن ميع الوقف ، وموجباً لتكقّاف االلتازاا مساقوط راّق ال رقاين نان الوقاف 

لقسائل في قسمة الثمن  الس انقيهتقرير اإلماا  (1)ننا  رادل البيع ، او نمنع 

 موجودين. ل  ال
ويبق  الك ا في ت يين المحتم   في مناط جواب البياع ، وقاا نرفات 

ٌ  من الجزا مظهوره ، فقو اقتُصر نق  األظهر منها ، لكن في الن ع شي (2)

المتيقّن من ماين المحاتم   وراو االشات ف الماودّي نقمااً او ظنّااً  لا  تقاف 
وك الموقوف نقايهم كاان اولا . وال ارق ماين رارا شصوص ماٍ الوقف ون 

 والقسم األّوٍ من الصورل السام ة الري جّوبنا فيه البيع :

 اّن المناط في ألك القسم : ال قم او الظّن متقف الوقف راساً.
والمناط رنا : شراب الوقف ، الري يتحقّق مه تقف المااٍ و ن لام يتقاف 

ٌٍ قا تقف.الوقف ، ف ّن الزائا من المقاار البا  قي ما

وليع المراد من التقف فاي الرواياة تقاف الوقاف راسااً رتّا  يتّحاا ماع 
 ألك القسم المتقاّا ؛  أ ال يناسب ررا ما رو الغالب في تقف الضي ة

__________________ 

 ممنع.:  «ص»( في 1)

 .89( في الص حة 2)

الجااااواب ناااان راااارا 
 اإليراد وامثاله

القااااااااااار المتاااااااااايقّن 
 من المكاتبة

الماااااااااااااراد مااااااااااااان 
فااااااااااي  «التقااااااااااف»

 المكاتبة
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 تق ها غالباً لسقوطها نن المن  ة المذقومة منها التي ري مورد الرواية ، ف نّ 

 محسب شّنها.
:  (1)ثّم  ّن الظارر من م ر ال بائر المتقاّمة ، مل المحكّي نن األكثر 

اّن الااثمن فااي راارا البيااع لقاابذن الموجااود.  الّ اّن ظااارر كاا ا جمانااة ، ماال 

رااو : انّااه يشااترر مثمناه مااا يكااون وق اااً  (2)م كجااامع المقاصاا صاريح م ضااه
نق  وجهٍّ ينافع مه الُاقف ؛ تحصي ً لمذقوب الواقف محسب اإلمكان. وررا 

مبنيٌّ نق  منع  سرهقاكمنه 
ظهور الرواية فاي تقريار الساائل فاي قسامة  (3)

تضا  الثمن نق  الموجودين ، او نق  منع ال مل مهرا التقرير في ماال ة مق
قانال الم اوضة من اشتراه جميع البذون في البااٍ كالمبااٍ ، لكان الوجاه 

الثاني ينافي قوله ماشتصاص الموجاودين ماثمن ماا يبااّ ، لقحاجاة الشاايال ؛ 

، فت اايّن األّوٍ ، ورااو منااع التقرياار. لكنّااه شاا ف  (4)تمّسااكاً مروايااة ج  اار 
 مقتض  التّّمل في الرواية.

 (5) [الوقف المنقطع]

 واّما الوقف المنقذع ، ورو : ما  أا وقف نق  من ينقرح منا ً 
__________________ 

 ( لم نقف نقيه.1)

 .97:  4( جامع المقاصا 2)

 وجه.:  «منع»ماٍ  «ش»( في 3)

 .78( تقاّمت في الص حة 4)

 ( ال نوان منّا.5)

راااال الااااثمن لقاااابذن 
الموجااااااااااااااااااااااود او 
يشااااااتري ماااااااه ماااااااا 

 يكون وفقاً؟

وقاااااااف المنقذاااااااع ال
 واألقواٍ فيه
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مبقائه نق  مقاك الواقاف ، و ّماا نق  صّحته كما رو الم روف ف ّما ان نقوٍ 

ان نقاوٍ مانتقالااه  لاا  الموقاوف نقاايهم. ونقاا  الثااني : ف ّمااا ان يمقكااوه مقكاااً 
مستقّراً محيج ينتقل منهم  ل  ورثتهم نناا انقراضاهم ، و ّماا ان يقااٍ م اوده 

  ل  مقك الواقف ، و ّما ان يقاٍ مصيرورته في سبيل  .

ال يجوب لقموقوف نقيهم البيع ؛ ل اا المقك. وفاي جاوابه  فعلى األّول :
لقواقاف ماع جهالاة مااّل اساتحقاق الموقااوف نقايهم  شاكاٍ ، مان رياج لاازوا 

الغاارر مجهالااة وقاات اسااتحقاق التسااقيم التاااّا نقاا  وجااه ينت ااع مااه ؛ ولاارا منااع 

ميَع مسكن المذقّقة الم تاّل ماألقرا  ؛ لجهالاة  (1)اإليضاح  األصحاب كما في
 ماّل ال اّل ، مع ناا كثرل الت او .

 (3)والشااهياين فااي المسااالك  (2)ن اام ، المحكااي ناان جمانااة كااالمحقّق 

سكن  الموقّتة م مر اراارما ، : صّحة البيع في الـ  (5)وغيررم  (4)والاروك 
مل رمما يظهر من محكاّي التنقايح : اإلجمااّ نقياه. ول قّاه  ّماا لمناع الغارر ، 

 و ّما لقنّص ، ورو ما رواه المشايخ الث ثة في الصحيح او الحسن نن
__________________ 

، وشااذب  «كااي ناانهمنقاا  مااا ر»بيااادل :  «ف»، وفااي غياار  409:  2(  يضاااح ال وائااا 1)

 .«ن»نقيها في 

 .225:  2، والشرائع  159( الماتصر النافع : 2)

 .429 427:  5( المسالك 3)

 .282:  2( الاروك 4)

،  220:  3، والمحاّث الكاشااني فاي الم ااتيح  143( مثل المحقّق السبزواري في الك اية : 5)

 .157، وانظر مقامع األنوار :  34:  2والسيّا الذباطبائي في الرياح 

راااااال يجااااااوب ميااااااع 
الوقاااااااف المنقذاااااااع 

 ال؟اا 
ركااااام البيااااااع مناااااااً  
نقااااا  مقائاااااه نقااااا  

 مقك الواقف

المحكاااااااااااّي نااااااااااان 
جماناااااااااة صاااااااااّحة 
البياااااااااااااااع فااااااااااااااااي 
الساااااااكن  الموقّتاااااااة 

 م مر ارارما
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نان رجالٍّ ج ال داره  الس انقيهسّلت اما الحسن »لحسين من ن يم ، قاٍ : ا

سكن  لرجلٍّ بماَن رياته ول قبه من م اه ، قاٍ : ري له ول قبه من م اه كما 
 ؟قاٍ : ن م. ققت : فيانقر البياُع الساكن  ؟شرط. ققت : ف ن ارتاج  ل  مي ها

: قاااٍ امااو ج  اار  قاااٍ : ال ياانقر البيااُع السااكن  ، كاارلك ساام ت امااي يقااوٍ

: ال ينقر البيع اإلجارل وال السكن  ، ولكن يبي ه نق  اّن الاري  الس انقيه
 .(1) «الابر .. يشتريه ال يمقك ما اشتراه رتّ  ينقضي السكن  نق  ما شرط

والمحقّاق الثااني  (3)وولااه  (2)ومع ألك فقا توقّف فاي المساّلة ال  ّماة 
(4). 

ولو مانه من الموقوف نقيه الماتّص ممن  ة الوقف ، فالظارر جوابه 

؛ ل اا الغرر. ويحتمل ال اا ؛ ألّن م رفة المجموّ المرّكب من مقاك الباائع 

ورّق المشتري ال توجب م رفة المبياع. وكارا لاو ماناه مّمان انتقال  لياه راّق 
 اقف ثّم ماّ صّح جزماً.الموقوف نقيه. ن م ، لو انتقل  ل  الو

 واّما مجّرد رضا الموقوف نقيهم ، ف  يجّوب البيع من األجنبّي ؛
__________________ 

 141:  9، والتهاريب  5595، الحاايج  251:  4، وال قياه  38، الحايج  38:  7( الكافي 1)

من اماواب اركااا اإلجاارل ، الحاايج  24، الباب  267:  13الوسائل ، وننها  593، الحايج 

3. 

 .336:  6، والماتقف  273:  1( القوانا 2)

 .409:  2(  يضاح ال وائا 3)

 .125:  9( جامع المقاصا 4)

لااااااااو مانااااااااه ماااااااان 
الموقااااااااوف نقيااااااااه 

لماااااااتّص ممن  ااااااة ا
 الوقف

مجاااااااااااّرد رضاااااااااااا 
الموقااااااوف نقاااااايهم 
ال يجاااااااااّوب البياااااااااع 

 من األجنبي
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ألّن المن  ة ماٍ لهم ف  تنتقل  لا  المشاتري ما  ناوح. القهاّم  الّ ان يكاون 

ماانهم ، او يكااون الم امقااة مرّكبااة ماان نقاال نقا  وجااه اإلسااقاط لااو صااّححناه 
ال ااين ماان طاارف الواقااف ونقاال المن  ااة ماان قباال الموقااوف نقاايهم ، فيكااون 

ال وح موّبناً نقيهما. وال ماّ ان يكون ألك نق  وجاه الصاقح ؛ ألّن غياره 

 ال يتضّمن نقل ال ين والمن  ة كقيهما ، شصوصاً مع جهالة المن  ة.
ومّما أكرنا يظهر وجه التّّمل فيما ركي نن التنقيح : من انّاه لاو اتّ اق 

، سااوا  اراد ميااع  (1)الواقااف والموقااوف نقيااه نقاا  البيااع فااي المنقذااع جاااب 

ٍّ نقيه ك مه المحكّي ننه فاي مساّلة  الواقف او ميع الموقوف نقيه ، كما يا
 ين مالبيع ولو من دون رضاا مالاك ؛ ريج اجاب استق ٍ مالك ال (2)السكن  

 االنت اّ او المن  ة.

ن م ، لو كان لقموقوف نقياه راّق االنت ااّ مان دون تمقّاك لقمن  اة كماا 
ٍٍّ صااّح مااا أكااره ؛ إلمكااان سااقوط الحااّق ماإلسااقاط ،  فااي السااكن  نقاا  قااو

 ما ف الماٍ ، فتّّمل.

وتماااا الكاا ا فااي رااره المسااائل فااي ماااب السااكن  والحاابع  ن شااا    
 ت ال .

 ف  يجوب البيع لقواقف ؛ ل اا المقك ، وال لقموقوف : (3) على الثانيو
__________________ 

 .157ق التستري في مقامع األنوار : ، وركاه ننه المحقّ  330 329:  2( التنقيح الرائع 1)

 .337 336:  2( راجع التنقيح الرائع 2)

 .102المتقاّا في الص حة  «ف ق  األّوٍ»( نذف نق  قوله : 3)

لاااااو اتّ اااااق الواقاااااف 
نقيااااااه والموقااااااوف 
 نق  البيع

لاااااااااااااااااو كاااااااااااااااااان 
لقموقااااااااوف نقيااااااااه 
راااااااااااّق االنت ااااااااااااّ 
دون تمقّااااااااااااااااااااااااااك 

لبيااااااع مناااااااً  ركااااام ا المن  ة
نقاااااا  صاااااايرورته 
مقكااااااااااااً مساااااااااااتقّراً 

 لقموقوف نقيهم
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 نقيه ؛ النتبار الواقف مقا ه في يارم  ل  انقراضهم.

نقيااه و ن اجاااب الواقااف ؛ فاا  يجااوب البيااع لقموقااوف  علييى الثالييث :و
لمنافاته النتبار الواقف في الوقف مقا  ال اين ، كماا ال يجاوب ايضااً لقواقاف 

الغير المالك ف  ً و ن اجااب الموقاوف نقياه ،  الّ  أا جّوبناا مياع مقاك الغيار 

مع ناا انتبار مجيزٍّ له في الحاٍ ؛ منااً  نقا  اّن الموقاوف نقياه الاري راو 
اإلجاااابل ؛ ل اااا تساااقّذه نقاا  النقااال ، فاا أا انقااارح المالااك ف اا ً لااايع لااه 

 الموقوف نقيه ومقكه الواقف لزا البيع.

رياج جاّوب لقموقاوف نقياه  سارهقاكنق  القاضاي  (1)ثّم  نّه قا اُورد 
 .(2)ميع الوقف المنقذع مع قوله مبقا  الوقف المنقذع نق  مقك الواقف 

افي مكونه قائ ً مالوجه الثالج من الوجوه المتقاّمة ورو ويمكن دفع التن

مقك الموقوف نقيهم ثّم نوده  ل  الواقف  الّ اّن الك ا في ثباو  رارا القاوٍ 
مااين ماان اشتقااف فااي مالااك الموقااوف فااي الوقااف المنقذااع ، ويتّضااح ألااك 

 ممراج ة المسّلة في كتاب الوقف.

فالظااارر اّن ركماه ركاام الوقااف المومّاا كمااا صااّرح مااه  عليى الرابييع :و
نق  ماا ركاي نناه ألنّاه رقيقاةً وقاٌف مومّاا كماا لاو صاّرح  (3)المحقّق الثاني 

 مكونه في سبيل   م ا انقراح الموقوف نقيه الااّص.

ثّم  ّن ما أكرنا فاي ركام الوقاف المنقذاع ف نّماا راو مالنسابة  لا  الابذن 
  مذن م اه يتققّ  المقك من الواقف.الري ال

__________________ 

 .157( اورده المحقّق التستري في مقامع األنوار : 1)

 .92:  2( المهرّب 2)

 .70:  9( جامع المقاصا 3)

ركااااام البيااااااع مناااااااً  
نقااااا  ناااااوده  لااااا  

 مقك الواقف

 يااااااااااراد التنااااااااااافي 
نقااااااااا  القاضااااااااااي 

 ودف ه

ركااااام البيااااااع مناااااااً  
نقاااااا  صاااااايرورته 

 في سبيل  
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واّمااا ركاام ميااع م اار البذااون مااع وجااود َماان م ااارم ، فاا ن ققنااا م اااا 
قمنقذع فهو كما تقاّا. واّما نق  تقاير القوٍ ممقكهم ، فحكم ميع غير تمقّكهم ل

األشير من البذون ركم ميع م ر البذون في الوقف المومّا ، فيشتره م اه 

التاي جّوبناا ؛  (1)في المنع في الصور التي من نا ، وفي الجواب في الصاور 
 لبيع.الشتراه دليل المنع ، ويتشاركان ايضاً في ركم الثمن م ا ا

__________________ 

 ، وفي سائر النسخ : الصورل. «خ»ومصّححة  «ن»و  «ف»( كرا في 1)

ركااااام مياااااع م ااااار 
البذااااااااااااون مااااااااااااع 
وجااااااااااااااود َماااااااااااااان 

 م ارم
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 مسألة

ومن اسباب شروج المقك نن كونه ّطْققااً : صايرورل الممقوكاة اُّا ولااٍّ 

لسيّارا ، ف ّن ألك يوجب منع المالك نن مي ها ، م  شا فٍّ ماين المساقمين ، 

 .(1)الظارر المحكّي نن مجمع ال ائال نق  
وفي م ر األشبار داللةٌ نق  كونه من المنكرا  في صار اإلس ا ، 

ساّله نان مياع اماة  (2)لمان  السا انقيهمثل ما روي من قوٍ امير الماومنين 
 .(3) «؟شر ميارا ، وقل : من يشتري اُّا ولاي»ارض ت ولاه ، قاٍ له : 

في ركم البياع كاّل تصاّرفٍّ ناقالٍّ لقمقاك الغيار المسات قب ماال تق ، او و

كمااا يظهاار ماان تضااانيف كقماااتهم فااي جمقااةٍّ ماان  مسااتقزاٍّ لقنقاال كااالررن ،
 الموارد :

 مقكاً غير طقق ، كالوقف والررن. وقا (5): َجْ ُل اُّا الولا  (4)منها 
__________________ 

 .169:  8ائال ( مجمع ال 1)

 .«ن»و  «ش»في غير  «لمن»( لم ترد 2)

 من امواب ما يحرا مالرضاّ ، الحايج األّوٍ. 19، الباب  309:  14( الوسائل 3)

 .«ّ»و  «خ»،  «ن»، وشذب نقيها في  «ما»بيادل :  «ف»( في غير 4)

 مما اثبتناه. «ن»، وصّححت في  «اُّا ولا»:  «ش»و  «ف»( في غير 5)

نااااااا جاااااواب مياااااع 
 اُّا الولا

فااااااي ركاااااام البيااااااع 
كاااااااااااّل تصاااااااااااّرف 

قااااااال او مساااااااتقزاٍّ نا
 لقنقل
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نرفت اّن المراد من الذْقق : تماميّة المقاك واالساتق ٍ فاي التصاّرف ، فقاو 
جاب الصقح ننها وّربتها لم تارج نن كونها ّطْققاً ممجاّرد نااا جاواب  يقااّ 

الصاااقح ننااه وربتاااه  (1)نقااا البياااع نقيهااا ، كماااا اّن المجهااوٍ الاااري يجااوب 

 ن كونه ّطْققاً.واإلمرا  ننه وال يجوب مي ه ، ال يارج ن
 .(2)ومنها : كقماتهم في ررن اُّا الولا ، ف رظها 

ومنهااا : كقماااتهم فااي اسااتي د المشااتري فااي بمااان شيااار البااائع ، فاا ّن 

ح مه في ك ا الشهياين في شيار الغبن : اّن البائع لو فسخ يرجع  ل   المصرَّ
 (6)وولااه  (5)ال  ّماة  كارا فاي كا ا (4) و .(3)القيمة ؛ المتناّ انتقااٍ اُّا الولاا 

 ألك ايضاً في بمان مذقق الايار. (7)وجامع المقاصا 

؛ ف نّهاااا  (8)ومنهاااا : كقمااااتهم فاااي مساااتثنيا  مياااع اُّا الولاااا ردّاً وقباااوالً 
 كالصريحة في اّن الممنوّ مذقق نققها ، ال شصوص البيع.

ومالجمقااة ، فاا  يبقاا  لقمتّّماال شااّك فااي ثبااو  ركاام البيااع لغيااره ماان 

 لنواقل.ا
__________________ 

 يصّح.:  «ف»( في غير 1)

:  3، والااااروك  12:  2، واإليضااااح  426:  5، والماتقاااف  159:  1( راجاااع القواناااا 2)

 .139:  25، والجوارر  52:  5، وجامع المقاصا  393

 .206:  3، والمسالك  466:  3( راجع الروضة البهيّة 3)

 .«ن»ومصّححة  «ش»من  «( الواو4)

 .144:  1( القوانا 5)

 .489:  1(  يضاح ال وائا 6)

 .313:  4( جامع المقاصا 7)

 وما م ارا. 118( ستّتي كقماتهم في المستثنيا  في الص حة 8)

ل قهاااااااااا  كقمااااااااا  ا
 في ألك
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مجواب غير البياع مان  (1)ومع ألك كقّه ، فقا جزا م ر سادل مشايانا 
لنواقاال ؛ لألُصااوٍ وشقااّو كاا ا الم ظاام ناان ركاام غياار البيااع. وقااا نرفاات ا

ظهوره من تضانيف كقما  الم ظم فاي الماوارد الماتق اة ، وماع ألاك فهاو 

:  أا ماا  ولاارا جااب مي هاا  (2)الظارر من المبسوط والسارائر ، رياج قااال 
 .(3)وربتها والتصّرف فيها مسائر انواّ التصّرف 

،  (4)ضاح اإلجماّ صريحاً نق  المنع نن كّل ناقال وقا ادّن  في اإلي

 رساااٍ المساقّما  ، ماال  (6)وجماناة  (5)وارساقه م ضاهم كصااارب الريااح 
نبارل م ضهم ظاررل في دنور االتّ اق ، ريج قاٍ :  ّن االستي د مانع من 

صّحة التصّرفا  الناققة من مقك المول   لا  مقاك غياره ، او الم ّرضاة لهاا 

 .(7)مقك غيره كالررن ، نق  ش فٍّ في ألك لقاشوٍ في 
ثااّم  ّن نمااوا المناااع لكااّل ناقااال وناااا اشتصاصااه ماااالبيع قااوٍ جمياااع 

فااي  رادل  (8)المسااقمين ، والوجااه فيااه : ظهااور ادلّااة المنااع الم نونااة مااالبيع 

واياة الساامقة : فاي الر الس انقيهمذقق النقل ، ف ّن مثل قوٍ امير المومنين 
 شر»

__________________ 

 (.التنبيه السادك) 320( المنارل : 1)

 قاٍ.:  «ش»و  «ا»( في 2)

 .21:  3، والسرائر  185:  6( المبسوط 3)

 .631:  3(  يضاح ال وائا 4)

 .237:  2( الرياح 5)

ب الجاوارر ، وصاار 369:  6، والروضاة البهيّاة  249( منهم الشهياان في غاية المراد : 6)

 .374:  22في الجوارر 

 .160( قاله المحقّق التستري في مقامع األنوار : 7)

 ( ستّتي في الص حا  التالية.8)

قاااااااااااااوٍ السااااااااااااايّا 
المجاراااااااا مجاااااااواب 
غياااااار البيااااااع ماااااان 
النواقااااااااال والاااااااااردّ 

 نقيه

 جمااااااااااااااااااااااااااااااااااااّ 
المسااااااااقمين نقاااااااا  

 نموا المنع
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ٍّ نقا  اّن مذقاق نقال اُّا الولاا  (1) «؟ميارا ، وقل : من يشتري اُّا ولاي ، ياا

  مان اشباار  ل  الغير كان من المنكرا  ، ورو مقتض  التّّمال فيماا سايجي
 وناا جوابه فيما سور ألك. (2)اُّا الولا في ثمن رقبتها ميع 

: مان اّن الوجاه فاي ـ  ررا مضافاً  ل  ما اشتهر و ن لم نجا نّصاً نقياه

 المنع رو مقاسرا رجاً  الن تاقها من نصيب ولارا م ا مو  سيّارا.
  شكاٍ في نموا المنع لجميع النواقل. والحاصل : انّه ال

ثااّم  ّن المنااع ماااتّص م اااا راا ه الولااا ، فقااو رقااك جاااب اتّ اقاااً فتااًور 

 ونّصاً.
 ولو ما  الولا وشقّف ولااً :

ف ااي  جاارا  ركاام الولااا نقيااه ؛ ألصااالة مقااا  المنااع ، ولصاااق االساام 

 .(3)لقحّرية فينارج في  ط ق األدلّة ، وتغقيباً 
او ال اا ؛ لكونه رقيقة في ولا الصقب ، وظهور  رادته من جمقةٍّ مان 

ٍّ مان النصاوص واإلجمااّ نقا  الجاواب م اا ماو   األشبار ، و ط ق ماا د

 ولارا.
او الت صاايل مااين كونااه وارثاااً ؛ ل اااا ولااا الصااقب لقمااول  ، ونامااه ؛ 

 ع ، وجوه :لمساوال األّوٍ مع ولا الصقب في الجهة المقتضية لقمن

ونهاياة  (5)، وثالثهاا نان المهارّب الباارّ  (4)ركي اّولهاا نان اإليضااح 
 .(6)المراا 

__________________ 

 .107( تقاّمت في الص حة 1)

 .120 119  في الص حة ( يجي2)

 ، وفي النسخ : لقحرمة. «ص»و  «ن»( كرا في مصّححة 3)

 .636:  3(  يضاح ال وائا 4)

 .106:  4 ( المهرب البار5ّ)

 .318:  2( نهاية المراا 6)

مااااااا اشااااااتهر ماااااان 
 الوجه في المنع

اشتصااااااااااااااااااااااااااص 
المناااااااااع مصاااااااااورل 

 مقا  الولا

لاااااااو ماااااااا  الولاااااااا 
 وشقّف ولااً 
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 : التردّد. (3)وغيررما  (2)والاروك  (1)ونن القوانا 
، فاا ّن ظااارر الق اا  انتبااار ان صاااٍ  «اُّا الولااا»مقااي الكاا ا فااي م ناا  

ولاو  (4)راد رنا مجاباً ولاارا الحمل ؛  أ ال يصاق الولا  الّ مالوالدل. لكن الم

؛ لقمشارفة. ويحتمل ان يراد الوالدل من الوالا دون الوالال. وكياف  (5)رم ً 
 كان ، ف   شكاٍ ، مل ال ش ف في تحقّق الموضوّ ممجّرد الحمل.

ٍّ نقياااه : الصاااحيح نااان محّماااا مااان ماااارد ، نااان اماااي نباااا    وياااا

اوالداً ، ثااّم يشااتريها  (6)قااا منااه فااي الرجاال يتاازّوج امااة ، فت»:  الساا انقيه
فتمكج نناه ما شا    لم تقا منه شيهاً م ا ما مقكها ، ثّم يباو له فاي مي هاا ، 

و ن شاا   [(7)م اا ألاك ]قاٍ : ري امته  ن شا  ماّ ما لم يحااث ننااه رمال 

 .(8) «انتق
 قاٍ نقي من»وفي رواية السكوني ، نن ج  ر من محّما ، قاٍ : 

__________________ 

 .128:  2( القوانا 1)

 160، وركاا  ناانهم جمي اااً المحقّااق التسااتري فااي مقااامع األنااوار :  223:  2( الاااروك 2)

161. 

 .264:  4( راجع م تاح الكرامة 3)

 : ولارا مجاباً. 456وغاية اآلماٍ :  «ن»( ال بارل في مصححة 4)

 .«ش»من  «ولو رم ً »( نبارل 5)

،  «يتازّوج الجارياة تقاا مناه»:  «ن»ومصاّححة  «ش»ر ، وفاي والمصاا «ص»( كرا في 6)

 وفي سائر النسخ : يزّوج الجارية يقا منه.

 والمصار. «ص»( من 7)

 من كتاب االستي د. 4، الباب  105:  16( الوسائل 8)

 م ن  اُّا الولا

تحقّااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق 
الموضااااااااااااااااااااااااااوّ 
ممجاااااااااّرد الحمااااااااال 

 والاليل نقيه
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فااي مكاتبااة يذورااا موالرااا فتحباال ،  (1)الحسااين صااقوا    نقاايهم اجم ااين 

، فا ن نجاز  فهاي مان  (2)ا ، وتس   في رقبتها فقاٍ : يردّ نقيها مهر مثقه
 .(3) «اُّمها  األوالد

لكاان فااي داللتهااا نقاا  ثبااو  الحكاام ممجااّرد الحماال نظاار ؛ ألّن بمااان 

.  الحكم م ا تحقّق الس ي وال جز نقيب الحمل ، والغالب ولوج الروح رينهرٍّ
،  (4)ماا صاّرح فاي الريااح  ثّم الحمال يصااق مالمضاغة اتّ اقااً ، نقا 

وركاااه ناان جمانااة رنااا وفااي ماااب انقضااا  ناااّل  (5)واسااتظهره م اار آشاار 

 الحامل.
نان  السا انقيهسّلت اماا الحسان »وفي صحيحة امن الحّجاج ، قاٍ : 

الحبقاا  يذقّقهااا بوجهااا ثااّم تضااع سااقذاً تااّم او لاام يااتّم او وضاا ته مضااغة ، 

   وض ته يستبين انّه رمل تمّ : كّل شي الس انقيهفقاٍ  ؟(6)تنقضي ناّتها ا
__________________ 

:  ّن اميار  السا انقيه( كرا في ال قيه ، وفي الكافي والتهريب والوساائل : نان اماي نباا   1)

 قاٍ. الس انقيهالمومنين 

 والمصادر الحايثية : قيمتها. «ص»( في 2)

،  188:  6، وانظر الكافي  2تبة ، الحايج من كتاب المكا 14، الباب  97:  16( الوسائل 3)

 .981، الحايج  269:  8، والتهريب  3563، الحايج  154:  3، وال قيه  16الحايج 

 .237:  2( الرياح 4)

 .159( ورو المحقّق التستري في مقامع األنوار : 5)

 بيادل : ننها. «ص»( في غير 6)

صاااااااااااق الحماااااااااال 
 ً  مالمضغة اتّ اقا
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 .(1) «او لم يتّم فقا انقضت ناّتها و ن كان مضغة

و ن »:  الساا انقيهنقاا  ال ققااة ، وقولااه  «الحماال»ثااّم الظااارر صاااق 
تقريار لكا ا الساائل ، ال مياان ألقاّل مراتاب الحمال كماا نان  «كانات مضاغة

 (3)ورينهرٍّ فيتّجه الحكم متحقّق الموضوّ مال ققة كما نن م ر  (2)اإلسكافي 

 : اإلجماّ نقيه. (5)لبارّ والمهرّب ا (4)، مل نن اإليضاح 
وفي المبسوط فيما  أا القت جسااً ليع فيه تاذيط ال ظاارر وال ش اّي 

: ـ  وتصّور (6)، لكن قالت القوامل :  نّه مباا شقق آدمّي ، و نّه لو مقي لتاقّق 

ا. ورااو قااٍ قاوا :  نّهااا ال تصاير اُّا ولاا ماارلك. وقااٍ م ضاهم : تصااير اُّا ولا
 ، انته . وال ياقو نن قّول ؛ لصاق الحمل. (7)مرربنا 

واّما النذ ة : فهي ممجّردرا ال نبرل مها ما لم تستقّر في الررم ؛ ل ااا 

صاق كونها رام ً ، ونق  ررا ال رد ينّزٍ  جماّ ال اضل المقااد نق  ناا 
 .(8) اّل ال برل مها في ال

__________________ 

 من امواب ال اد. 11، الباب  421:  15( الوسائل 1)

 .528:  7( ركاه ننه ال  ّمة في الماتقف 2)

،  315:  2، وصااارب المااااره فااي نهايااة المااراا  138:  3( مثاال المحقّااق فااي الشاارائع 3)

 ، وغيررم. 262:  4والسيّا ال امقي في م تاح الكرامة 

 .631:  3ال وائا  (  يضاح4)

 .100:  4( المهرّب البارّ 5)

 ، والصواب ما اثبتناه من المصار. «لاقق»( في النسخ : 6)

 .186:  6( المبسوط 7)

 .342:  3( التنقيح الرائع 8)

صاااااااااااق الحماااااااااال 
 ً  مال ققة ايضا

الجساااااااااااا الاااااااااااري 
 ليع فيه تاذيط

ال نبااااااارل ممجاااااااّرد 
النذ اااااااة ماااااااا لااااااام 
تسااااااااااااااتقّر فااااااااااااااي 

 الررم
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مع استقراررا في الررم ، فالمحكّي نان نهاياة الشايخ : تحقّاق  (1)واّما 

مبسوط في ماب ال اّل م ا ان نقل نن ، ورو الري قّواه في ال (2)االستي د مها 
، ومرج اه  (3)الماال ين ناا انقضا  ال اّل مه مستاالً م موا اآلياة واألشباار 

  ل  صاق الحمل.

رينهرٍّ مجاب مالمشارفة ، يكرّمها التّّمال  «الحامل»ودنور : اّن  ط ق 
م نان التحريار موافقاة الشايخ ، ماع انّاه لا (4)في االست ماال . ورمماا يُحكا  

ن م ، في م ر نسخ التحريار ل ا   .(5)يزد فيه نق  ركاية الحكم نن الشيخ 

 .(6)يورم ألك 
ن م ، قّور التحرير موافقته فيما تقاّا نن الشيخ في مسّلة الجسا الري 

 .(8)ونُسب القوٍ المركور  ل  الجامع ايضاً  .(7)ليع فيه تاذيط 

وانقم اّن ثمرل تحقّق الموضوّ فيما  أا القت الممقوكة ما فاي مذنهاا ، 
  نّما تظهر في مي ها الواقع قبل اإللقا  ، فيحكم مبذ نه  أا كان المقق 

__________________ 

 .«ن»، وشذب نقيها في  «خ»و  «ف»في  «اّما»( لم ترد 1)

 .546، وراجع النهاية :  160( ركاه ننه المحقّق التستري في مقامع األنوار : 2)

 .240:  5( المبسوط 3)

 .160، والمحقّق التستري في مقامع األنوار :  138:  2( ركاه ال اضل في كشف القثاا 4)

 .71:  2( انظر التحرير 5)

 نساة.:  «ن م ال  ألك»نق  نبارل  «ف»( كتب في 6)

 ، وفي سائر النسخ : التاذيط. «ن»ومصّححة  «ف»( كرا في 7)

، وراجاع الجاامع  138:  2( نسب ألك ال  الجامع ، ال اضال األصا هاني فاي كشاف القثااا 8)

 .471لقشرائع : 

ثماااااااااااارل تحقّااااااااااااق 
الموضاااااااوّ فيماااااااا 
 أا القااااات ماااااا فاااااي 

 مذنها
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رم ً ، واّما مي ها م ا اإللقا  فيصّح م   شكاٍ. ورينهرٍّ فقو وطّرا المول  ثّم 

جااا   مولاااٍّ تاااّاٍّ او غياار تاااّا ، فاايحكم ماابذ ن البيااع الواقااع مااين اّوٍ بمااان 
 .(1)اإللقا . ونن المسالك : اإلجماّ نق  ألك  ال قوق وبمان

فّركر صور اإللقا  المضغة ، وال ققة ، والنذ ة في ماب ال اّل  نّما راو 

لبيااان انقضااا  ال ااااّل ماإللقااا  ، وفاااي ماااب االسااتي د لبياااان كشاا ها نااان اّن 
الممقوكااة م ااا الااوط  صااار  اُّا ولااا ، ال اّن البيااع الواقااع قباال تحقّااق ال ققااة 

ان تصااير النذ ااة نققااة ، ولاارا نبّاار األصااحاب ناان ساابب  (2)ح  لاا  صااحي

 .(3)االستي د مال قوق الري رو الققاح 
ن م ، لاو فارح نااا نقوقهاا م اا الاوط   لا  بماانٍّ ، صاّح البياع قبال 

 ال قوق.

ح مه في ك ا م رٍّ  ً  (4)ثّم  ّن المصرَّ : انّاه ال ـ  (5) له نان غياره راكيا
ي تباار فااي ال قااوق ان يكااون مااالوط  ، فيتحقّااق مالمسااارقة ؛ ألّن المناااط رااو 

 الحمل ، وكون ما يولا منها ولااً لقمول  شرناً ، ف  نبرل م ا ألك
__________________ 

 .160، وركاه ننه المحقّق التستري في مقامع األنوار :  288:  3( المسالك 1)

  الّ.:  « ل »ماٍ  «ش»و  «ص»،  «ّ»في  (2)

،  315:  2، ونهاياااة الماااراا  370:  6، والروضاااة البهيّاااة  138:  3( كماااا فاااي الشااارائع 3)

 ، وغيررا. 262:  4، وم تاح الكرامة  448:  18والحاائق 

 ، وقا ركاه نن جمقة من األصحاب. 237:  2( ورو السيّا الذباطبائي في الرياح 4)

 .«ن»ومصححة  «ش»من  «يرهغ»( كقمة 5)

صااااّحة البيااااع قبااااال 
 ال قوق

تحقّاااااااااق ال قااااااااااوق 
 ً  مالمسارقة ايضا
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 مانصراف اإلط قا   ل  الغالب من كون الحمل مالوط .

ن م ، يشترط في ال قوق مالوط  ان يكون الوط  نق  وجهٍّ يقحق الولا 
مااالواطو و ن كااان محّرماااً ، كمااا  أا كاناات فااي راايرٍّ ، او ممنونااة الااوط  

 ً   ل ارح آشر ، اّما األمة المزّوجة فوطورا بنا ال يوجب لحوق الولا.شرنا

ثّم  ّن المشهور انتبار الحمل في بمان المقاك ، فقاو مقكهاا م اا الحمال 
فاكت يا مكونها اُّا  (2)وامن رمزل  (1)لم تصر اُّا ولا. ش فاً لقمحكّي نن الشيخ 

ك ، ول قّااه إلطا ق ال نااوان ، ووجاود ال قّااة ، وراي كونهااا فااي ولاا قباال المقا

 م رح االن تاق من نصيب ولارا.
 «اُّا الولاا»ويردّ األّوٍ : منع  ط قٍّ يقتضاي ألاك ؛ فا ّن المتباادر مان 

صااانٌف مااان اصاااناف الجاااواري مانتباااار الحااااال  ال ارضاااة لهاااا موصاااف 

ل غيار مّذاردل وال من كساة الممقوكيّاة ، كالماامَّر والمكاتاب. وال قّاة الماركور
 .(3)كما ال يا   ، مضافاً  ل  صريح رواية محّما من مارد المتقاّمة 

ثّم  ّن المنع نن ميع اُّا الولا قانال كقّية مسات ادل مان األشباار كروايتاي 

 (5)، وصحيحة نمر من يزيا اآلتياة  (4)ن السكوني ومحما من مارد المتقاّمتي
 وغيررا. ومن اإلجماّ نق  انّها ال تباّ  الّ ألمرٍّ يغقب

__________________ 

 .186:  6( المبسوط 1)

 .159، وركاه ننهما المحقّق التستري في مقامع األنوار :  343( الوسيقة : 2)

 .111( تقاّمت في الص حة 3)

 .111( تقاّمتا في الص حة 4)

 .120 119( ستّتي في الص حة 5)

اشااااااااااااااااااااااااتراط ان 
يكااااااااااون الااااااااااوط  
نقاااا  وجااااهٍّ يقحااااق 

 الولا مالواطو

المشااااااهور انتبااااااار 
الحماااال فااااي بمااااان 

 المقك

المنااااع ناااان ميااااع اُّا 
الولااااا قانااااال كقّيااااة 
مسااااااااااات ادل مااااااااااان 
االشبااااااااااااااااااااااااااااااااار 

 واالجماّ
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انناي تشابّثها  (2)ماالساتي د  (1)م رظته نق  م رظاة الحاّق الحاصال منهاا 

مالحّرياة ولاارا كااّل ماان جااّوب البيااع فاي مقااااٍّ ، لاام يجااّوب  الّ م ااا  قامااة الاااليل 
 .(3)الااّص 

من التمّسك مهره القانال المنصوصاة المجماع نقيهاا رتّا  يثبات ف  ماّ 

ما رو اول  مالم رظة في نظر الشارّ من الحاّق الماركور  (4)مالاليل ثبو  
، ف  يُصغ   أاً  ل  منع الاليل نق  المنع كقّيةً والتمّسك مّصالة صّحة البيع 

 من ريج قانال تسقّط الناك نق  اموالهم رتّ  يثبت المارج.

ثّم  ّن الم روف مين ال قما  ثباو  االساتثنا  نان الكقّياة الماركورل فاي 
نماوا المناع ونااا  سارهقاكالجمقة ، لكن المحكي فاي السارائر نان السايّا 

ورااو غياار ثاماات ، ونقاا  تقاااير الثبااو  فهااو ضاا يف ، ياارده  .(5)االسااتثنا  

في صحيحة برارل وقا  الس انقيهف من األشبار قولُهُ مضافاً  ل  ما ست ر
منااً  نقا   .(6) «تباّ وتورث ، ورااّرا رااّ األماة»سّله نن اُّا الولا ، قاٍ : 

 رمقها نق  انّها قا ي رح لها ما يجّوب ألك.
__________________ 

 .«ن»، كما في مصّححة  «لها»( كرا في النسخ ، والظارر : 1)

 ، وفي سائر النسخ : ماستي د. «ن»ومصّححة  «ف»( كرا في 2)

ومان »قبال قولاه :  «ش»ورد  فاي غيار  «ولرا كّل من جّوب البياع الا  الاااص»( نبارل 3)

  ل  ررا في رامش النساة. «ن»المتقاّا آن اً ، واشار مصّحح  «.. اإلجماّ

 .«ن»مشذوب نقيها في  «ثبو »( كقمة 4)

 ، المسّلة التاس ة من كتاب التامير. 175صار : ، وراجع االنت 21:  3( السرائر 5)

 .3من امواب ميع الحيوان ، الحايج  24، الباب  52:  13( الوسائل 6)

الماااااّ ماااان التمّسااااك 
مهاااااره القاناااااال ماااااا 
لاااااااام يقاااااااام دلياااااااال 
شااااااااااااّص نقااااااااااا  

 ش فها

الم ااااااروف ثبااااااو  
االساااااااااتثنا  نااااااااان 

 الكقّية المركورل
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 [مستثنيات منع]

 [(1)بيع أُّم الولد ]

جال وقاع الاتكقّم فاي اساتثنائها أل (2)و ن  اّما المواضع القامقة ل ستثنا و

 وجود ما يصقح ان يكون اول  مالم رظة من الحّق فهي صور ، يجم ها :
 ت قّق رّقٍّ لقغير مها.

 او ت قّق رقّها مت جيل ال تق.
او ت قّق رّقٍّ سامقٍّ نق  االستي د 
(3). 

 او ناا تحقّق الحكمة المان ة نن النقل.

ما  أا كاان نقا  موالراا دَْياٌن ولام يكان لاه ماا  فمن موارد القسم األّول :
 يودّي ررا الاين.

والك ا في ررا المورد قا يقع فيما  أا كان الاين ثمن رقبتها ، وقا يقع 

 فيما  أا كان غير ثمنها.
ل م اا ماو  الماول  ، واُشارر فاي رااٍ ونق  األّوٍ ، يقاع الكا ا تاار

 رياته.

 اّما م ا المو  ، فالمشهور الجواب ، مل نن الروضة : انّه موضع
__________________ 

 ( ال نوان منّا.1)

 قا.:  « ن»ماٍ  «ش»( في 2)

 .«ن»ورامش  «ش»من  «او ت قّق رّق سامق نق  االستي د»( نبارل 3)

المواضااااااع القامقااااااة 
ل سااااااااتثنا  نقاااااااا  

 ارم ة اقساا

قسااااااااااام مااااااااااوارد ال
ـ  أا  1: األوٍ 

كااااااااااااااان نقاااااااااااااا  
موالرااااا ديااااٌن ولاااام 

 يودّيه يكن له ما

 أا كاااااااااان الااااااااااَّين 
ثماااااااااااان رقبتهااااااااااااا 

 ً  والمول  ميّتا
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وال يناافي ألاك ماال اة السايّا  .(2) ش ف فيه ، ونن جمانة : انّه ال (1)وفاق 

؛ ألنّهم يرياون ن ي الا ف مين القائقين ماالساتثنا  فاي  (3)في اصل المسّلة 
ميع اُّا الولا ، او القائقين ماستثنا  مي هاا فاي ثمان رقبتهاا ، فاي مقامال صاورل 

 ريال المول  الماتقف فيها.

:  (4)وكيف كان ، ف   شكاٍ في الجواب في رره الصورل ، ال لماا قيال 
مان قاناال تساقّط النااك نقا  اماوالهم ؛ لماا نرفات مان انقا ب القاناال  لا  

، مل لما رواه المشايخ الث ثة في الصاحيح  (5)المنع في شصوص ررا الماٍ 

: اسّلك نن مسّلة  لس اانقيهققت ألمي  مراريم »نن نمر من يزيا ، قاٍ : 
، فقاٍ : سل. ققت : ّلَم ماّ امير المومنين صقوا    وسا مه نقياه اُّمهاا  

قاٍ : ايّما رجالٍّ اشاترر  ؟قاٍ : في فكاه رقامهّن. ققت : فكيف ألك ؟األوالد

جاريةً فّولارا ولم يودّ ثمنهاا ، ولام يااّ مان المااٍ ماا ياودّي نناه اُشار منهاا 
 فيما سور ألك من (6)دّي ثمنها. ققت : فيُب ن ولارا ومي ت ، واُ 

__________________ 

 .257:  3( الروضة البهيّة 1)

،  225، والمحقّااق الساابزواري فااي الك ايااة :  315:  2( كالساايّا ال ااامقي فااي نهايااة المااراا 2)

:  4ة ، وركاه ننهم السيّا ال اامقي فاي م تااح الكراما 237:  2والسيّا الذباطبائي في الرياح 

262. 

 .117( كما تقاّا في الص حة 3)

، نن اإليضااح  319، ونققه في المنارل :  376:  22( قاله صارب الجوارر في الجوارر 4)

 .428:  1، انظر  يضاح ال وائا 

 .117( راجع الص حة 5)

، وفاقااً لق قياه  «فتبااّ»:  «ص»والكاافي ، وفاي  «خ»و  «ن»ومصاّححة  «ش»( كرا فاي 6)

 .والوسائل

ال  شااااااااااكاٍ فااااااااااي 
جاااااواب البياااااع فاااااي 
رااااااااااره الصااااااااااورل 

 لاليل نقيهوا
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 .(1) «قاٍ : ال ؟دين

، قااٍ :  السا انقيهوفي رواية اُشرر ل مر من يزياا نان اماي الحسان 
 .(3) «قاٍ : ن م ، في ثمن رقبتها ؟نن اُّا الولا ، تباّ في الاين (2)سّلته »

: ثبو  الجاواب ـ  (4)ومقتض   ط قها ، مل  ط ق الصحيحة كما قيل 

مل لم ي ارف الاا ف فياه صاريحاً.  مع ريال المول  كما رو مررب األكثر ،
 .(5)ن م ، تردّد فيه ال اض ن 

 .(6)ونن نهاية المراا والك اية : اّن المنع نادر ، لكنّه ال ياقو نان قاّول 

ورمماا يتاوّرم القااّول مان رياج تااوّرم تقيياارا مالصاحيحة السااامقة ؛ منااً  نقاا  
ه فيهااا : اشتصاااص الجااواب فيهااا مصااورل مااو  المااول  ، كمااا يشااها مااه قولاا

ٍّ نق  ن ي الجواب نّما ساور رارا ال ارد ؛  « لخ .. ولم ياّ من الماٍ» ، فيا

ٍّ نقا    ّما لورودرا في جواب السواٍ نان ماوارد مياع اُّمهاا  األوالد ، فياا
 الحصر. و ّما ألّن ن ي الجواب في أيقها فيما سور رره الصورل

__________________ 

 238:  8، والتهاريب  3512، الحاايج  139:  3، وال قياه  5، الحايج  193:  6( الكافي 1)

 من امواب ميع الحيوان ، الحايج األّوٍ. 24، الباب  51:  13، والوسائل  862، الحايج 

 .«ن»ورامش  «ش»( من 2)

 .2من امواب ميع الحيوان ، الحايج  24، الباب  51:  13( الوسائل 3)

 .319( قاله السيّا المجارا في المنارل : 4)

 .165:  1، والتحرير  126:  1، والقوانا  17:  2( راجع الشرائع 5)

، وركااه ننهماا السايّا ال اامقي فاي م تااح  173، وك اية األركااا :  294:  1( نهاية المراا 6)

 .262:  4الكرامة 
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 في الاين مع ريال المول . (1)يشمل مي ه 

 وانافاّ التوّرم مك  وجهيه واضح.
ن م ، يمكن ان يقاٍ في وجه القّول م ا الغّر نن دنور ظهور قوله : 

: اّن النسبة ـ  في كون البائع غير المول  في ما م ا المو  «تباّ في الاين»

نموٌا من وجاه ، فيرجاع  لا  اصاالة  (2)مينها ومين رواية امن مارد المتقاّمة 
 المجمع نقيها.من القانال المنصوصة  (3)المنع الثامتة مما تقاّا 

ن اام ، رممااا يمنااع نمااوا القانااال نقاا  راارا الوجااه محيااج يحتاااج  لاا  

الماّصص ، فيقاٍ ممنع اإلجماّ في محّل الا ف ، سيّما مع كون الماالف 
ساقذنة »، ورينهرٍّ فالمرجع  لا  قاناال  (4)ُجّل المجم ين ، مل كقّهم  الّ نادراً 

 .«الناك نق  اموالهم

؛ ألّن  (5) ن صااار رااو ناان م اار المحقّقااين لكاان التحقيااق ش فااه ، و
المست اد من النصوص وال تاور : اّن استي د األمة يُحاث لها رقّا مان اً نن 

 نققها ،  الّ  أا كان رناه رقٌّ اول  منه مالمرانال.

م م ارضة رره القانال وجوَب  فيبق  قاناال ادا  الاين ،  (6)ورمما تُوّرّ
واصااالة مقااا  جااواب مي هااا فااي ثماان رقبتهااا قباال االسااتي د ، وال  «السااقذنة»

 ي ارضها اصالة مقا  المنع راٍ االستي د قبل ال جز نن ثمنها ؛ ألنّ 
__________________ 

 ( كرا في النسخ ، والمناسب : مي ها.1)

 .111( تقاّمت في الص حة 2)

 .116( تقاّا في الص حة 3)

 نادر.:  «ص»في غير ( 4)

 .162( راجع مقامع األنوار : 5)

 موجوب.:  «ن»ومصّححة  «ش»( في 6)

وجااااااااااااااه ناااااااااااااااا 
 بالجوا

تاااااااوّرم م ارضاااااااة 
القانااااااال موجااااااوب 

 ادا  الاين
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 مي ها قبل ال جز ليع مي اً في الاين ، كما ال يا  .

مالقاارل  (1)وينافع اصل الم ارضة ماّّن ادلّاة وجاوب ادا  الااين مقيّاال 
الشارنيّة ، كماا فاي المرراون  ال ققيّة والشرنيّة ، وقانال المنع تن اي القاارل

 والموقوف.

فاألول  في االنتصار لمررب المشهور ان يقاٍ مرجحان  ط ق رواية 
نمر من يزيا نق   ط ق رواية امن مارد الظاارر فاي نااا كاون مي هاا فاي 

ا مناه شايهاً فتمكج ننااه ماا شاا    لام تقا»ثمن رقبتها ، كما يشها مه قوله : 

، مع اّن ظارر الباا  في البيع يناافي  (2) «م ا ما مقكها ، ثّم يباو له في مي ها
 االضذرار  ليه ألجل ثمنها.

ومالجمقة ، فب ا منع ظهور سياق الرواية فيما م اا الماو  ، ال  شاكاٍ 

يظهاار فااي رجحااان داللتهااا نقاا  داللااة روايااة اماان مااارد نقاا  المنااع ، كمااا 
 مالتّّمل ؛ مضافاً  ل  انتضادرا مالشهرل المحقّقة. والمسّلة محّل  شكاٍ.

 (3)ثّم نق  المشهور من الجاواب ، فهال ي تبار فياه نااا ماا ي اي مالااين 

كمااا ناان ولااو ماان المسااتثنيا  كمااا رااو ظااارر  طاا ق كثياار ، او مّمااا ناااارا 
 ؟(4)جمانة 

 األقور رو الثاني ، مل ال يب ا ان يكون ألك مراد من اطقق ؛
__________________ 

 متقيّال.:  «ش»و  «ا»( في غير 1)

 .111( راجع الص حة 2)

 ، وفي سائر النسخ : مه الاين. «ن»ومصّححة  «ش»( كرا في 3)

، والمحااااّث  257:  3لبهيّاااة ، والروضاااة ا 170:  3( مااانهم الشاااهيا الثااااني فاااي المساااالك 4)

، وصاارب الجاوارر  319، والسايّا المجاراا فاي المنارال :  448:  18البحراني في الحااائق 

 .375:  22في الجوارر 

 دفع الم ارضة

األولااااااااااااا  فاااااااااااااي 
االنتصااااااااااااااااااااااااااااار 
لمااااااااااااااااااااااااااااااااااررب 

 المشهور

المسااااااااااّلة محااااااااااّل 
  شكاٍ

رااااال ي تبااااار نااااااا 
مااااااا ي ااااااي مالاااااااين 
ولااااااااااااااااو ماااااااااااااااان 
المساااااااااااااااااتثنيا  او 

 مّما ناارا؟
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ألّن الحكم مالجواب في رره الصورل في النّص وال تور مسوٌق لبياان ارت ااّ 

ر األما ه التاي المانع نن مي ها من جهة االستي د ، فتكون مقكااً ّطْققااً كساائ
 يُوشر المالك مبي ها من دون ميع المستثنيا .

فحاصل السواٍ فاي رواياة نمار مان يزياا : انّاه رال تبااّ اُّا الولاا فاي 

 ؟الاين نق  راّ سائر األمواٍ التي تباّ فيه
ون ثمان وراصل الجواب : تقرير ألك في شصوص ثمن الرقبة ، فيكا

 الرقبة مالنسبة  ل  اُّا الولا كسائر الايون مالنسبة  ل  سائر األمواٍ.

ومّما أكر يظهار : انّاه لاو كاان ن اع اُّا الولاا مّماا يحتااج  ليهاا الماول  
ن لقاامة ف  تباّ في ثمن رقبتهاا ؛ ألّن غاياة األمار كونهاا مالنسابة  لا  الاثم

 كجارية اُشرر يحتاج  ليها.

ومّما أكرنا يظهر الوجه في استثنا  الك ن ومهونة التجهيز ، فا أا كاان 
لقميّت ك اٌن واُّا ولاا ، مي ات فاي الااين دون الك ان ؛  أ يصااق اّن الميّات لام 

 ياّ ما يودّي ننه الاين ناارا ؛ ألّن الك ن ال يودّي ننه الاين.

ثااّم  نّااه ال فاارق مااين كااون ثمنهااا من سااه ديناااً لقبااائع ، او اسااتاان الااثمن 
واشترر مه. اّما لو اشترر في الرّمة ثّم استاان ما اوف  مه البائع فقيع مي ها 

 في ثمن رقبتها ، مل رمما تُوّمل فيما قبقه ، فتّّمل.

وال فرق مين مقاا  جمياع الاثمن فاي الرّماة او م ضاه ، وال ماين نقصاان 
قيمتها نن الثمن او بيادتها نقيه. ن م ، لو امكن الوفا  مبياع م ضاها اقتصار 

 .(1)نقيه ، كما نن غاية المراد التصريح مه 

 ولو كان الثمن موّج ً لم يجز لقمول  مي ها قبل رقوٍ األجل و ن
__________________ 

 .165، وركاه ننه المحقّق التستري في مقامع األنوار :  89( غاية المراد : 1)

ماااااااااررب األكثااااااااار 
جاااااواب البياااااع ماااااع 
رياااااااااااال الماااااااااااول  

 ً  ايضا

لااااااااااااو كاناااااااااااات اُّا 
الولااااا مّمااااا يحتاااااج 

  ليه المول 

نااااااا ال ااااارق ماااااين 
 ً  كاااااون ثمنهاااااا ديناااااا
او اسااااااااااااااااااااااااااتاان 

 لشرائها

نااااااااااااااا جاااااااااااااواب 
مي هااااا قباااال رقااااوٍ 
األجاااااال لااااااو كااااااان 

 موّج ً الثمن 
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 كان مّيوساً من األدا  ننا األجل.

وفااي اشااتراط مذالبااة البااائع ، او االكت ااا  ماسااتحقاقه ولااو امتنااع ناان 
 ساقاطه لحاّق الحقاوٍ و ن لام يساقط التسقّم ، او ال رق مين رضاه مالتاّشير و

وجاوهٌ ، اروطهاا  .(1)مرلك ومين ناا المذالبة فيجاوب فاي األّوٍ دون الثااني 

 األّوٍ ، ومقتض  اإلط ق الثاني.
ولو تبّرّ متبّرٌّ ماألدا  ، ف ن سقّم  ل  البائع مرئت أّمة المشاتري وال 

ماول  او الورثاة ، ف اي وجاوب القباوٍ نظار ؛ يجوب مي ها ، و ن سقّم  لا  ال

 البائع ماستس ائها في األدا . (2)وكرا لو ارضي 
ولو دار األمر مين مي ها مّمن تن تق نقيه او مشرط ال تق ، ومي ها من 

 غيره ، ف ي وجوب تقايم األّوٍ وجهان.

ركاام البااقي ي قاام ماان نقياه ، و (3)ولاو ادّر الولااا ثمان نصاايبه ، ان تااق 
 مسائل السراية.

ولو ادّر ثمن جمي ها ، ف ن اقبضه البائع فكالمتبّرّ ، و ن كان مذريق 

 الشرا  ف ي وجوب قبوٍ ألك نق  الورثة نظر : من اإلط ق ،
__________________ 

وقااااٍ المحقّاااق ،  «فيجاااوب فاااي الثااااني دون األّوٍ»ركااارا :  «ح»و  «ش»( ال باااارل فاااي 1)

فيجاوب فاي الثااني »: الظاارر ان يقااٍ : ـ  م ا ان اثبت ما اثبتناه في الماتن سرهقاكالمامقاني 

؛ ألّن جاااواب مي هاااا يناساااب الثااااني دون األّوٍ ،  الّ ان يتكقّاااف م رجااااّ ضااامير  «دون األّوٍ

؛ ألّن المقصاود  ل  تره البيع ، ورو مع كونه تكقّ اً في ال بارل غير وافٍّ مالمقصاود  «يجوب»

 (.458انظر غاية اآلماٍ : )جواب البيع م ا ان لم يكن جائزاً ، ال انّه كان واجباً فيجوب تركه. 

 رضي.:  «ن»ومصّححة  «ش»( في 2)

 ( كرا في النسخ ، والصواب : ان تقت.3)

راااااااااااال يشااااااااااااترط 
مذالبااااااة البااااااائع او 

 يك ي استحقاقه؟

لاااااو تباااااّرّ متباااااّرٌّ 
 ماألدا 

لااااااااااو ادّر الولااااااااااا 
 ثمن نصيبه

لاااااااااااو ادّر ثمااااااااااان 
 جمي ها



 125  ................................................................................  [(1) دلولا ُّمأ عيب]

 ومن الجمع مين رقّي االستي د والاين.

امتنع المول  من ادا  الثمن من غير نررٍّ ، فقجواب ميع الباائع لهاا  ولو
؛ ألّن  (1)مقاّصااةً مذققاااً ، او مااع  أن الحاااكم وجااهٌ. ورممااا يسااتوجه ش فااه 

المنع لحّق اُّا الولاا ، فا  يساقط مامتنااّ الماول  ، ولظاارر ال تااور وتغقياب 

 جانب الحّرية.
 وفي الجميع نظر.

والمااراد مثمنهااا : مااا ج اال نوضاااً لهااا فااي نقااا مساااومتها و ن كااان 

 صقحاً.
وفااي  لحاااق الشاارط المااركور فااي مااتن ال قااا مااالثمن كمااا  أا اشااترط 

 اإلن اق نق  البائع ماّل م يّنة  شكاٍ.

ساااتي د مااان ونقاا  ال ااااا ، لاااو فساااخ الباااائع ، فاا ن ققناااا م ااااا مناااع اال
 االسترداد مال سخ استردّ  ، و ن ققنا ممن ه ننه فينتقل  ل  القيمة.

ولاااو ققناااا مجاااواب مي هاااا رينهااارٍّ فاااي ادا  القيماااة امكااان القاااوٍ مجاااواب 

استردادرا ؛ ألّن المانع ننه رو ناا انتقالها ، ف أا لم يكن ماٌّ من نققهاا ألجال 
مي اات نقاا  البااائع فااي ثماان  القيمااة لاام يمنااع ناان ردّرااا  لاا  البااائع ، كمااا لااو

 رقبتها.

 ررا مجمل القوٍ في مي ها في ثمنها.
واّما مي ها في دَينٍّ آشر ، ف ن كان موالرا ريّااً ، لام يجاز  جمانااً نقا  

 .(2)الظارر المصّرح مه في ك ا م ر 

 موته ، فالم روف من مررب األصحاب المنعو ن كان مي ها م ا 
__________________ 

 .165( وّجهه المحقّق التستري في مقامع األنوار : 1)

 .166( صّرح مه المحقّق التستري في مقامع األنوار : 2)

لااااو امتنااااع المااااول  
ماااااااان ادا  الااااااااثمن 

 من غير نررٍّ 

المااااااااراد مااااااااثمن اُّا 
 لاالو

راااااااااااال الشاااااااااااارط 
الماااااااااااركور فاااااااااااي 
مااااتن ال قااااا يقحااااق 

 مالثمن؟

ركاااااام مي هااااااا فااااااي 
غياااااار دياااااان ثماااااان 
رقبتهاااااا فاااااي رياااااال 

 المول 

مي هاااااا م اااااا ماااااو  
 المول 
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ايضاً ؛ ألصالة مقا  المنع في راٍ الحيال ، وإلط ق روايتي نمار مان يزياا 

ٍّ م مومه نقا  الجاواب منذوقاً وم (1)المتقاّمتين   هوماً. ومهما ياّصص ما د
مّمااا يتايّاال صاا ريّته لتاصاايص قانااال المنااع ناان ميااع اُّا الولااا ، كم هااوا 

فااي اُّا ولاااٍّ لاايع لهااا ولااا ، مااا  ولااارا ، ومااا  ننهااا »مقذونااة يااونع : 

قاااٍ : ال ، ال يحااّل ألرااا  ؟صاااربها ولاام ي تقهااا ، راال يجااوب ألرااا تزويجهااا
 تقٍّ من الورثة ، و ن كان لها ولاٌ وليع نق  الميّت ديٌن فهاي تزويجها  الّ م

لقولا ، و أا مقكها الولا نتقت ممقك ولاارا لهاا ، و ن كانات ماين شاركا  فقاا 

 .(2) «نتقت من نصيبه وتستس ي في مقيّة ثمنها
 .(3)ينهرٍّ مع استغراق الاين ش فاً لقمحكّي نن المبسوط ، فجّوب البيع ر

 .(6)والصيمري  (5)وكنز ال رفان  (4)والجواب ظارر القم تين 

ول ّل وجه ت صيل الشايخ : اّن الورثاة ال يرثاون ماع االساتغراق ، فا  
 سبيل  ل  ان تاق اُّا الولا الري رو الغرح من المنع نن مي ها.

تقاااٍ التركااة  لا  الااوارث مذققاااً ، ونان نكاااح المسااالك : اّن األقاور ان

 نق  تقاير استغراق الاين ، فين تق نصيب (7)و ن ُمنع من التصّرف مها 
__________________ 

 .120 119( تقاّمتا في الص حة 1)

 .3من امواب االستي د ، الحايج  5، الباب  106:  16( الوسائل 2)

 .166ي في مقامع األنوار : ، وركاه ننه المحقّق التستر 14:  3( المبسوط 3)

 .258:  3( الروضة البهيّة 4)

 .129:  2( كنز ال رفان 5)

 .. ، أيل قوٍ المحقّق : وال ميع اُّا الولا 280:  1 (ماذوط)( غاية المراا 6)

 والمصار : فيها. «ن»( في مصّححة 7)

ت صااااااااايل الشااااااااايخ 
الذوسااااااااااي مااااااااااين 
اساااااااتغراق الااااااااين 

وجاااااااااااااااه رااااااااااااااارا  وغيره
 الت صيل
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 .(2)ادا  قيمة النصيب من ماله  (1)الولا منها كما لو لم يكن دين ، ويقزمه 

 لقمبسوط نق  المسالك : (3)ورمما ينتصر 
ٍّ نقا  انّهاا ت تاق مان نصايب ولاارا  : اّن  (4)اّوالً : مّّن المست اد مّما د

ألك من جهة استحقاقه لرلك النصيب مان غيار ان تقاّوا نقياه اصا ً ، و نّماا 

يّف نصيبه من جميع التركاة مقيماة اّماه ، لم  (5)الك ا في ماقي الحصص  أا 
 ؟رل تقّوا نقيه ، او تس   ري في ادا  قيمتها

وثانياً : مّّن النصيب  أا نسب  ل  الوارث ، ف  يراد منه  الّ ما ي ضل 

ماان التركااة م ااا ادا  الاااين وسااائر مااا يااارج ماان األصاال. والمقصااود منااه 
صيب الري يحكم متمقّك الوارث لاه ؛ ت ّصاياً النصيب المستقّر الثامت ، ال الن

 من لزوا مقا  المقك م  مالك.

: اّن ما ادّناه من االن تاق نق  الولا ممثل رارا المقاك مّماا لام  (6)وثالثاً 
ٍّ نقيااه دلياال م تباار ، ومااا يورمااه األشبااار  ياانّص نقيااه األصااحاب ، وال د

رر اّن المراد مه غير ررا القسام ؛ وك ا األصحاب من  ط ق المقك ، فالظا

 ولرا ال يحكم مان تاق ال با الموقوف نق  من ين تق نقيه ؛ منا ً 
__________________ 

 لزمه.:  «ش»و  «ن»( في غير 1)

 .166، وركاه ننه المحقّق التستري في مقامع األنوار :  47:  8( المسالك 2)

 .167وار : ( انتصر له المحقّق التستري في مقامع األن3)

ٍّ نقيها ما في الوسائل 4)  من امواب االستي د. 6و  5، الباب  108 105:  16( يا

  ن.:  «ش»( في 5)

 رامع الوجوه. 167( ج قه المحقّق التستري في مقامع األنوار : 6)

االنتصااااااار لقشاااااايخ 
الذوسااااااي موجااااااوه 

: 
 الوجه األّوٍ

 الوجه الثاني

 الوجه الثالج
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 نق  صّحة الوقف وانتقاٍ الموقوف  ل  الموقوف نقيه.

نقاا  ك مااه انّااه متاا  كااان نصاايب الولااا ماان  (2): انّااه يقاازا  (1)ورام اااً 
نقياه ، ساوا  كاان  (5)يسااوي قيماة اّماه تقاّوا  (4)التركة مّجم ها ما  (3)اصل 

رناه دين مستغرق اا ال ، وسوا  كان نصيبه الثامت فاي البااقي م اا الاايون 

ونحورا يساوي قيمتها اا ال ؛ وكرلك لو ساور نصيبه من األصل نص ها او 
ألاك ، ف نّاه يقاّوا نصايبه نقياه كائنااً ماا كاان ويساقط مان القيماة ثقثها او غير 

نصيبه الباقي الثامت  ن كاان لاه نصايب ويذقاب مالبااقي. ورارا مّماا ال يقولاه 

 ارا من األصحاب ، وينبغي القذع مبذ نه.
ويمكن دفع األّوٍ : مّّن المست اد من ظارر األدلّاة ان تاقهاا مان نصايب 

ولارا رتّ  مع الاين المستغرق ، فالاين غير مانع من ان تاقهاا نقا  الولاا ، 

لكن ألك ال ينافي اشتغاٍ أّمة الولا قهاراً مقيماة نصايبه او وجاوب مي هاا فاي 
ٍّ نقا  االن تااق نقا  الولاا الاري يكشاف نناه  طا ق  القيمة جم اً ماين ماا د

ٍّ نقاا  اّن الااوارث  (6)النهااي ناان مي هااا  ال يسااتقّر لااه مااا قاماال ، ومااين مااا د

 ، (8)الايّان  (7)نصيبه من الاين نق  وجه يسقط رّق 
__________________ 

 ثالج الوجوه. 167( ج قه المحقّق التستري في مقامع األنوار : 1)

 ( في اكثر النسخ والمصار : يقزمه.2)

 .«ن»ومصّححة  «ش»من  «( اصل3)

 .«ن»، وشذب نقيها في  «ش»في  «ما»( لم ترد 4)

 يقّوا.:  «ص»و  «ن»( في غير 5)

 وما م ارا. 107( راجع اّوٍ المسّلة في الص حة 6)

 لحق.:  «ف»( في 7)

 من امواب اركاا الوصايا. 29و  28، الباب  407 406:  13( راجع الوسائل 8)

 الوجه الرامع

الجاااااااااااواب نااااااااااان 
 الوجه األّوٍ
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غايااة األماار سااقوط رقّهاام ناان نااين راارا الماااٍ الااااّص وناااا كونااه كسااائر 

االمتناّ نن ادا  مقامقها ودفع نينهاا  لا  الاايّان األمواٍ التي يكون لقوارث 
 لهم اشر ال ين  أا امتنع الوارث من ادا  ما قامل ال ين. (1)، ويكون 

نن ميع اُّا الولاا فاي ديان غيار ثمنهاا  (2)والحاصل : اّن مقتض  النهي 

م ا مو  المول  ، ناا تسقّط الاايّان نقا  اشاررا ولاو ماع امتنااّ الولاا نان 
امياه ، والبا  (3)قيمة ، وناا تساقّط الولاا نقا  دف هاا وفااً  نان ديان فّكها مال

 ألك ان تاقها نق  الولا.

 فيتردّد األمر رينهرٍّ :
مين سقوط رّق الايّان نن ماا قامقهاا مان الااين ، فتكاون اُّا الولاا نظيار 

 مهونة التجهيز التي ال يت قّق رّق الايّان مها.

ها نق  من تتقف في مقكه وتن تق نقيه ومين ان يت قّق رّق الايّان مقيمت
 ، ورو الولا.

 ومين ان يت قّق رّق الايّان مقيمتها نق  رقبتها ، فتس   فيها.

ومين ان يت قّق رّق الايّان ممناف ها ، فقهم ان يوجرورا ماّل طويقة ي ي 
 .(5)رّق الغرما  ممنافع اُّا ولا الم قّع  (4)اُجرتها ماينهم ، كما قيل يت قّق 

__________________ 

 فيكون.:  «ش»و  «ا»( في 1)

 .120 119( المست اد من روايتي نمر من يزيا المتقاّمتين في الص حة 2)

 .«ن»ومصّححة  «ش»من  «دين»( كقمة 3)

 مت قّق.:  «ص»و  «ن»( في 4)

 .320:  25( قاله صارب الجوارر في الجوارر 5)
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ٍّ ن ق  مقا  رّق الايّان مت قّقاً وال  شكاٍ في ناا جواب رفع اليا نّما د

ٍٍّ ،  (1)مالتركة  ، فياور األمر مين الوجهين األشيارين ، فتن تاق نقا  كاّلّ راا
 ويبق  الترجيح مين الوجهين محتاجاً  ل  التّّمل.

ومّما أكرنا يظهر انافاّ الوجه الثاني ، ف ّن مقتضا  المناع نان مي هاا 

 ثمنها استقرار مقك الوارث نقيها. مذققاً او في دين غير
ومنه يظهر الجواب نن الوجه الثالج ،  أ م ا ما ثبت نااا ت قّاق راّق 

الاايّان م ينهاا نقاا  ان يكاون لهاام اشاررا ننااا امتنااّ الااوارث مان األدا  فاا  

 مانع نن ان تاقها. وال جامع مينها ومين الوقف الري راو مقاك لقابذن ال راق
 كما رو مقك لقبذن السامق.

واّما ما أكره رام اً ، فهو  نّما ينافي الجازا مكاون قيمتهاا م اا االن تااق 

  .مت قّقاً مالولا ، اّما  أا ققنا ماستس ائها ف  يقزا شي
نقاا  الولااا مااا لاام يت قّبااه ضاامان ماان  (2)فالضااامط رينهاارٍّ :  نااه ين تااق 

مجموّ نصيبه او م ر نصيبه يمقكه ماع ضامان ادا  ماا نصيبه ، ف ن كان 

 في رقبتها. (3)قامقة من الاين ، كان ألك 
 ً  ومّما أكرنا يظهر ايضاً : انّه لو كان غير ولارا ايضاً مستحقّا

__________________ 

 ( تقاّمت اإلشارل  ليه وتاريجه في الص حة السامقة.1)

 .«ص»، كما في مصححة  «تن تقانّها »( كرا في النسخ ، والصواب : 2)

األولا  ان  « لاخ .. يمقكاه»: قولاه :  سارهقاك( ال بارل ال تاقو من  غ ق ، قااٍ الشاهياي 3)

انظر رااياة الذالاب )في ال بارل  شارل  ل  الموصوٍ.  «ألك»، ثّم  ّن  «محيج يمقكه»يقوٍ : 

 :262.) 

الجاااااااااااواب نااااااااااان 
 الوجه الثاني

الجاااااااااااواب نااااااااااان 
 الوجه الثالج

الجاااااااااااواب نااااااااااان 
 الوجه الرامع
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ان ياافع  لا  الاايّان ماا   ٍّ منها مااإلرث لام يمقاك نصايبه مّجانااً ، مال  ّماالشي

اُّا الولااا كماا لااو لاام يكان ديااٌن ، فين تاق نصاايب غياار  (1)قامال نصاايبه فتسا   
التي فّكها من الايّان  (2)ولارا نقيه مع ضمانها او ضمان ولارا قيمة رّصته 

، و ّما ان ياقّي مينها ومين الايّان فتن تق ايضاً نقيهم مع ضامانها او ضامان 

 ن لهم.ولارا ما قامل الاي
واّمااا ررمااان الااايّان ننهااا نيناااً وقيمااةً و رث الورثااة لهااا واشاار غياار 

 (3)ولارا قيمة رّصته منها او من ولارا وصرفها فاي غيار الااين فهاو ماطال 

ألدلّة ثبو  رّق الايّان من غير ان يقتضي النهي نان التصاّرف  (4)لماال ته 
 في اُّا الولا لرلك.

ر من اورد نق  ما في المساالك مماا ومّما أكرنا يظهر ما في قوٍ م 

أكرناه : اّن الجماع ماين فتااور األصاحاب وادلّاتهم مشاكٌل جااّاً ؛ رياج  نّهام 
قيّاوا الاين مكونه ثمناً وركموا مّنّها ت تاق نقا  ولاارا مان نصايبه ، واّن ماا 

فضل نن نصيبه ين تق مالسراية وتس   في ادا  قيمته. ولو قصاوا : اّن اُّا 

م الولا مساتثن  مان الااين كاالك ن نما ً مالنصاوص المزماورل ، الولا او سه
فقه وجهٌ ،  الّ انّهم ال ي اّون ألاك مان المساتثنيا  ، وال أكار فاي النصاوص 

 ، انته . (5)صريحاً 
__________________ 

 فيبق .:  «ف»( في 1)

 رّصتها.:  «ص»( في 2)

 .«ن»ومصّححة  «ش»من  «فهو ماطل»( نبارل 3)

 فماالف.:  «خ»، وفي مصّححة  «فقماال ته»:  «ص»و  «ّ»ّححتي ( في مص4)

 .167( مقامع األنوار : 5)
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ال تقتضي سقوط رّق الايّان ،  (1)وانت شبير مّّن النصوص المزمورل 

 كما ال يا  .
مشارط  (3)نق  ما ركاه فاي الروضاة  ت قّق ك ن موالرا مها : (2) منهاو

ياة م ضاها لاه ، منااً  نقا  مااا تقااّا نظياره فاي الااين : مان اّن المنااع نااا ك ا

لغاية اإلرث ، ورو م قودٌ مع الحاجة  ل  الك ن ، وقا نرفت اّن راره ركماةٌ 
 .(4)غير مّذردل وال من كسة 

: من جواب مي ها في غير ثمنها من الاين مع  (5)واّما مناً  نق  ما تقاّا 

فبي ها له اول  ، مل ال با ألك ايضااً ؛ منااً  نقا   اّن الك ن يتقاّا نق  الاين
نق  ما تقاّا من اّن وجاود مقامال  (6)رصر الجواب في مي ها في ثمنها ؛ مناً  

الك ن الممكن صرفه في ثمنها ال يمنع نن مي ها ، فيُ قم من ألك تقايم الك ان 

 نق  رّق االستي د ، و الّ لُصرف مقامقه في ثمنها ولم تُبع.
 ألك يظهر النظر فيما قيل : من اّن ررا القوٍ مّشوأٌ منومن 

__________________ 

وغيررماا مّماا يااٍ نقا   120 119( مثل روايتاي نمار مان يزياا المتقاامتين فاي الصا حة 1)

 انّها ال تباّ في غير ثمنها.

انااال ( رارا رااو المااورد الثااني ماان مااوارد القسام األّوٍ ماان اقساااا المواضاع المسااتثنال ماان ق2)

 .118المنع نن ميع اُّا الولا ، وتقاّا اّولها في الص حة 

 .260:  3( الروضة البهيّة 3)

 وما م ارا. 126( راجع الص حة 4)

 .126( تقاّا نن الشيخ وغيره في الص حة 5)

 .«ن»، ن م استاركت في  «ف»في غير  «منا ً »( لم ترد 6)

ـ تعلّيييين ك يييين  2
 موالها بها
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 .(1)القوٍ مجواب مي ها في مذقق الاين المستونب 

وتوضيحه : انّه  أا كان لقميّت الماايون اُّا ولاا ومقااار ماا يجّهاز ماه ، 
فقا اجتمع رنا رّق الميّات ، وراّق ماائع اُّا الولاا ، وراّق اُّا الولاا ، فا أا ثبات 

ميّت متاره الك ان ناا سقوط رّق مائع اُّا الولا ، دار األمر مين  رماٍ رّق ال

، و رماٍ رّق اُّا الولا مبي ها. ف أا ركم مجواب مياع اُّا الولاا رينهارٍّ منااً  نقا  
ما تقاّا في المسّلة السامقة كان م ناه : تقايم رّق الميّت نق  راّق اُّا الولاا ، 

والبا ألااك تقايمااه نقيهااا مااع ناااا الاااين ، وانحصااار الحااّق فااي الميّاات واُّا 

 الولا.
تقاايم ديان ثمان اُّا الولاا  (2)الّ ان يقاٍ : لّماا ثبات مالااليل الساامق القهّم  

تقايم الك ان نقا  الااين ، اقتضا  الجماع  (3)نق  رقّها ، وثبت م موا النّص 

مينهما تاصيص جواب صرفها في ثمنهاا مماا  أا لام يحاتا الميّات  لا  الك ان 
؛ ألّن مقامال الك ان  من سه او لبرٍ ماأٍ ، او مماا  أا كاان لقميّات مقامال الك ان

غير قامل لقصرف في الاين ، فقو لم يكن غيررا لزا مان صارفها فاي الاثمن 

 تقايم الاين نق  الك ن.
اّما  أا لم يكن رناه ديٌن وتردّد األمر مين رقّها وراّق موالراا الميّات ، 

ف  دليل نق  تقايم رّق موالرا ، لياّصص مه قانال المنع نان مياع اُّا الولاا 

مااا يُاااّن  : ماان قانااال ت قّااق رااّق الك اان مماااٍ الميّاات. لكاان الظااارر ، ناااا 
 اشتصاص تقك القانال مما  أا لم يت قّق مه رقٌّ سامٌق مانع

__________________ 

 .168( راجع مقامع األنوار : 1)

 .120 119( راجع الص حة 2)

 من امواب اركاا الوصايا. 28و  27، الباب  406 405:  13( الوسائل 3)

 أا كااااااااان لقميّاااااااات 
الماااااااايون اُّا ولااااااااٍّ 
ومقااااااااااااااار ماااااااااااااا 

 يجّهز مه
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من التصّرف فيه ، واالستي د من ألك الحّق ؛ ولاو فارح ت اارح الحقّاين 

 فالمرجع  ل  اصالة فساد مي ها قبل الحاجة  ل  الك ن ، فتّّمل.
فااي الاااين : ماان اّن الولااا ياارث  (1)ن اام ، يمكاان ان يقاااٍ نظياار مااا قياال 

ه ولاو اّما (2)نصيبه وين تق نقيه ويت قّق مرّمته مهوناة التجهياز ، او تستسا ي 

م يجااار ن سااها فااي ماااّل واشاار األُجاارل قباال ال ماال وصاارفها فااي التجهيااز. 
 والمسّلة محّل  شكاٍ.

ما  أا جنت نق  غيار موالراا فاي رياتاه ، اّماا م اا موتاه ،  : (3) منهاو

ة ، ف   شكاٍ في ركمها ؛ ألنّها م ا مو  المول  تارج نن التشبّج مالحريا
  ّما  ل  الحّرية الاالصة ، او الرقّية الاالصة.

وركم جنايتها نمااً : انّه  ن كان في ماوردٍّ ثبات القصااص ، فققمجناّي 

نقيااه القصاااص ، ن ساااً كااان او طرفاااً ، ولااه اسااترقاقها كاا  او م ضاااً نقاا  
 اً.رسب جنايتها ، فيصير المقاار المسترّق منها مقكاً ّطْقق

لقمجنّي نقيه ال  (5)انّه يمكن ان يقاٍ :  ّن رقّيتها  (4)ورمما تايّل م ٌر 

لقمالك األّوٍ ؛ ألنّها تنتقل  ليه نق  رسب ما كانت ننا  (6)تزيا نق  رقّيتها 
 األّوٍ. ثّم ادّن  انّه يمكن ان ياّن  ظهور ادلّة المنع

__________________ 

 .127 126المسالك ، راجع الص حة ( كما قاله الشهيا الثاني في 1)

 ، وفي غيررما : يستس  . «ص»و  «ن»( كرا في 2)

 .118( ررا رو المورد الثالج من القسم األّوٍ ، وقا تقاّا اّولها في الص حة 3)

 .379:  22( ورو صارب الجوارر في الجوارر 4)

 ، وفي غيررا : رقبتها. «ن»( كرا في 6) ( و5)

ـ  أا جناااااااااات  3
نقاااااااااااااا  غياااااااااااااار 
موالراااااااااااااا فاااااااااااااي 

 رياته

لااااو كاناااات جنايتهااااا 
 نمااً 
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 في ناا ميع اُّا الولا مذققاً. (1)يزيا المتقاّمة شصوصاً صحيحة نمر من 

والظارر اّن مراده م مكاان القاوٍ الماركور مقامال امتناناه نقا ً ، و الّ 
ٍّ نق  االسترقاق  ٌٍ ماالٌف ل جماّ والنّص الاا ، الظارر فاي  (2)فهو ارتما

 صيرورل الجاني ّرقّاً شالصاً.

ااه مااه راارا االرتماااٍ : ماان انّهااا تنت قاال  لاا  المجنااّي نقيااه نقاا  ومااا وجَّ
رسب ما كانت ننا األّوٍ ، فيه : انّاه لايع فاي الانّص  الّ االساترقاق ، وراو 

ج قها ّرقّاً له كسائر الرقيق ، ال انتقالها نان الماول  األّوٍ  لياه رتّا  يقااٍ : 

  نّه  نّما كان نق  النحو الري كان لقمول  األّوٍ.
لنّص وال تور : اّن االساتي د والحاصل : اّن المست اد مالضرورل من ا

يُحاث لألمة رقّا نق  مستولارا يمنع مان مباشارل مي هاا ومان البياع لغارحٍّ 

 .(3)نائاٍّ  ليه ، مثل قضا  ديونه ، وك نه ، نق  ش فٍّ في ألك 
و ن كانت الجناية شذًّ : فالمشهور انّها كغيررا مان الممالياك ، يتايّار 

 ف ها او دفع ما قامل الجناية منها  ل  المجنّي نقيه ،المول  مين د
__________________ 

 .120 119( تقاّمت في الص حة 1)

 من امواب القصاص في الن ع. 41، الباب  73:  19( الوسائل 2)

( كرا ورد  ال بارل فاي النساخ ، وال يا ا  ماا فيهاا مان االشات ٍ  ن كاان الماراد مهاا مياان 3)

رناا ال محاّل لهاا ، فا ّن  «والحاصال»: كقمة  سرهقاكقاٍ المحقّق اإليرواني محّصل البحج ، 

المركور م ارا جواب نن التمّسك مصحيحة نمر من يزيا نق  المنع نن مياع المشاتري ، ولام 

 (.188راشية المكاسب : )يتقاّا لهرا الجواب أكٌر ليكون ررا راصقه. 

لااااو كاناااات الجنايااااة 
 ً  شذّ
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، او ماألرش نق  ما نن الشايخ ومين ان ي ايها مّقّل األمرين نق  المشهور 
 .(2)وغيره  (1)

: انّه ال ش ف في  (5)واستي د المبسوط  (4)والسرائر  (3)ونن الا ف 

اّن جنايتها تت قّق مرقبتها. لكن نن ديا  المبساوط : اّن جنايتهاا نقا  سايّارا 

 .(6)م  ش ف  الّ مان اماي ثاور ، ف نّاه ج قهاا فاي أّمتهاا تتباع مهاا م اا ال تاق 
ماا رادل ن ااي  (7)ورااو ماااالف لمااا فااي االسااتي د ماان المبسااوط. ورممااا يوّجااه 

 .(8)الا ف مين ال اّمة ، ورمما نسب  ليه الغ قة ، كما نن الماتقف 

نقا   (9)واألظهر : اّن المراد مكونها نق  سيّارا نود شساارل الجناياة 
 من نين الجاني وال من ماٍ (10)ل  ال السيّا ، في مقامل ناا شسارل المو

__________________ 

 .160:  7، وراجع المبسوط  168( ركاه ننه المحقّق التستري في مقامع األنوار : 1)

 .139:  3( مثل المحقّق في الشرائع 2)

 6، وانظار الاا ف  168( ركاه ننه ونن السرائر المحقّق التستري في مقاامع األناوار : 3)

 .88، كتاب الايا  ، المسّلة  271و ،  5، كتاب الجنايا  ، المسّلة  419: 

 .22:  3( السرائر 4)

 .187:  6( المبسوط 5)

 .160:  7( المبسوط 6)

هه المحقّق التستري في مقامع األنوار : 7)  .168( وجَّ

 ( لم نقف نقيه.8)

 جنايتها.:  «ش»ونساة ماٍ  «ص»و  «ّ»( في 9)

 .«ف»في  «ال»( لم ترد 10)

م ناااااااااااا  كااااااااااااون 
جنايتهااااااااااا نقاااااااااا  

 سيّارا
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 آشر وكونها في أّمة ن سها تتبع مها م ا ال تق ، وليع المراد وجوب فاائها.

مااا فااي روايااة مساامع ناان امااي نبااا    (1)ونقاا  راارا ايضاااً يحماال 
قاٍ : اُّا الولا جنايتها في رقوق الناك نق  سيّارا ، وما كان »،  الس انقيه

، فم ناا  كونهااا نقاا   (2) « ألااك فااي مااانهاماان رقااوق   فااي الحاااود ، فاا نّ 

 سيّارا : اّن األمة من سها ال تتحّمل من الجناية شيهاً.
 (3)الم تاق نان دَْمار راو »فاي :  السا انقيهومثقها ما اُرسل نان نقاّي 

 «واُّا الولا فالمول  ضامن لجنايتهم [(4)والمكاتب ]من الثقج ، وما جن  رو 
(5). 

شاروج دياة الجناياة مان مااٍ الماول  الماردّد والمراد من جمياع ألاك : 

 مين مقكه الجاني او مقك آشر.

سااقيمة ناان  (6)وكيااف كااان ، ف ط قااا  ركاام جنايااة مذقااق الممقااوه 
ّن تره ؛ أل (7)الماّصص. وال ي ارضها ايضاً  ط ق المنع نن ميع اُّا الولا 

 فاائها والتاقية مينها ، ومين المجنّي نقيه ليع نق ً لها.
__________________ 

 رمل.:  «ف»( في 1)

 من امواب القصاص في الن ع. 43، الباب  76:  19( الوسائل 2)

 وال قيه ، وفي سائر النسخ والوسائل : فهو. «خ»و  «ن»،  «ف»( كرا في 3)

 ( من المصار.4)

مان اماواب كتااب  8، الباب  78:  16، وانظر الوسائل  3468، الحايج  124:  3( ال قيه 5)

 .2التامير ، الحايج 

 من امواب القصاص في الن ع. 41، الباب  73:  19( منها ما ورد في الوسائل 6)

 .107( راجع الص حة 7)

التحقيااااااااااااق فااااااااااااي 
 المسّلة

ناااااااااا م ارضااااااااة 
 ط قاااااااااا  ركااااااااام 
جنايااااااااة الممقااااااااوه 
مااااااااا ط ق المناااااااااع 

 نن ميع اُّا الولا
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والماتقاف  (3)والمهارّب  (2)نن موضع من المبسوط  (1)ش فاً لقمحكّي 
 ين ال اا  نق  السيّا.: من ت ي (4)

المويّاتين مّّن استي د الماول  راو الاري امذال اراا  (5)ول قّه لقروايتين 

طرفاي التاييار فت ايّن نقياه اآلشار ؛ مناااً  نقا  انّاه ال فارق ماين  مذااٍ ارااا 

طرفي التايير م ا الجناية كما لو قتل او ماّ نباه الجاني ومين  مذالاه قبقهاا 
ا تااّثير اسااباب االنتقاااٍ فيهااا. وقااا نرفاات م ناا  ، كاالسااتي د الموجااب ل ااا

 الروايتين ، والمويّا مصادرل ال يبذل مه  ط ق النصوص.

ماا  أا جنات نقا  موالراا مماا يوجاب صاّحة اساترقاقها لااو  : (6) منهياو
 كان المجنّي نقيه غير المول  ،

را ، فيجوب له التصاّرف الناقال فهل ت ود ّمقكاً ّطْققاً مجنايتها نق  موال

وناّرا السيوري مان صاور  (7)فيها كما رو المحكّي في الروضة نن م ر 
 كما رو المشهور ؛  أ لم ؟اا ال (8)الجواب 

__________________ 

 .168( ركاه المحقّق التستري في مقامع األنوار : 1)

 .160:  7( المبسوط 2)

 .488:  2( المهرّب 3)

وقوله في المبساوط : لايع م ياااً مان »، وفيه :  822:  (الذب ة الحجرية)ماتقف ( راجع ال4)

 .«الصواب

 ( المتقاّمتين آن اً.5)

 .118( ررا رو المورد الرامع من موارد القسم األّوٍ التي تقاّا اّولها في الص حة 6)

 .260:  3( الروضة البهيّة 7)

مان صاور الجاواب : ان تجناي  (129:  2)فاان ( لم ن ثر نقيه م ينه ، ن م ناّ فاي كناز ال ر8)

 .169اشر ألك من مقامع األنوار :  سرهقاكجناية تستغرق قيمتها ، والظارر اّن المولف 

ـ  أا جناااااااااات  3
نقااااااااااا  موالراااااااااااا 

 نمااً 
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يتحقّاق مجنايتهاا نقا  موالراا  الّ جااواب االقتصااص منهاا ، واّماا االسااترقاق 

 فهو تحصيل لقحاصل.
ر مقار اإلمكان ، اّن األسباب الشرنيّة توثّ »وما يقاٍ في توجيهه : من 

فاا أا لاام تااوثّر الجنايااة االسااترقاق امكاان ان يتحقّااق لقمااول  اثاار جايااا ، ورااو 

استق ٍ جايا في التصّرف فيها ، مضافاً  ل  اّن استرقاقها لتاره القصااص 
 (1)ك كاااه رقااامهّن الااري اُناايط مااه الجااواب فااي صااحيحة اماان يزيااا المتقاّمااة 

جال التا ياف ال يناساب الجااني نماااً مضافاً  لا  اّن المناع نان التصاّرف أل
 فمنافع مما ال يا  . «(2)

 ً   أا كانت الجناية شذّ

واّما الجناية نق  موالرا شذًّ ، ف   شكاٍ في انّها ال تجّوب التصاّرف 

فيها ، كما ال يا   ، ورور الشيخ في الموثّق نن غياث ، نن ج  ر ، نان 
لا  أا قتقت سيّارا شذًّ فهي رّرل ال اُّا الو»قاٍ :  الس انقيهاميه ، نن نقّي 

 .(3) «س اية نقيها

ونن الشيخ والصاوق م سانادرما نان وراب مان وراب ، نان ج  ار ، 
اّن اُّا الولااا  أا قتقاات ساايّارا شذااًّ »ناان اميااه صااقوا    وساا مه نقيهمااا : 

 .(4) «فهي رّرل ال سبيل نقيها ، و ن قتقته نمااً قُتقت مه
__________________ 

 .120 119( تقاّمت في الص حة 1)

 .169( انظر مقامع األنوار : 2)

مان اماواب دياا   11، الباب  159:  19، والوسائل  791، الحايج  200:  10( التهريب 3)

 مع تقايم وتّشير في م ر األل اظ. 2الن ع ، الحايج 

 19الوساائل ، و 5367، الحايج  162:  4، وال قيه  792، الحايج  200:  10( التهريب 4)

مع اشت ف وتقاايم وتاّشير فاي م ار  3من امواب ديا  الن ع ، الحايج  11، الباب  159: 

 األل اظ.
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 أا قتقت »:  الس انقيهونن الشيخ ، نن رّماد ، نن ج  ر ، نن اميه 

 .(1) «اُّا الولا موالرا س ت في قيمتها
 ارا.ويمكن رمقها نق  س يها في مقيّة قيمتها  أا قصر نصيب ول

: الجمااع مينهمااا مغياار ألااك ، ـ  وناان الشاايخ فااي التهااريب واالستبصااار

 .(2)فراجع 
مااا  أا جناا  رااّر نقيهااا ممااا فيااه ديتهااا ، ف نّهااا لااو لاام تكاان  : (3) منهيياو

مسااتولال كااان لقمااول  التايياار مااين دف هااا  لاا  الجاااني واشاار قيمتهااا ، ومااين 

ح ، ف ااي وال شااي مساااكها ،    لااه ؛ لااه ّ يقاازا الجمااع مااين ال ااوح والم ااوَّ
المستولال يحتمل ألك ، ويحتمل ان ال يجوب لقمول  اشر القيماة ، ليقازا مناه 

 استحقاق الجاني لقرقبة.

واّما ارتماٍ منع الجاني نن اشررا وناا تمقّكه لها م ا اشار الاياة مناه 
 (4)لم اوضاة او ماا فاي ركمهاا ، ال ، ف  وجه له ؛ ألّن االستي د يمنع نان ا

 محكم الشرّ. (5)نن اشر ال وح م ا  نذا  الم ّوح 

 والمسّلة من اصقها موضع  شكاٍ ؛ ل اا لزوا الجمع مين ال وح
__________________ 

مان اماواب دياا   11، الباب  159:  19، والوسائل  793، الحايج  200:  10( التهريب 1)

ً »:  «موالرا»، وفيهما ماٍ  الن ع ، الحايج األّوٍ  .«سيّارا شذّ

 .1047، الحايج  276:  4، واالستبصار  793، أيل الحايج  200:  10( التهريب 2)

 .118( ررا رو المورد الاامع من موارد القسم األّوٍ المتقاّا اّولها في الص حة 3)

  الّ.:  «ال»ماٍ  «ش»و  «ّ»،  «ا»( في 4)

 الم ّوح م ا  نذا  ال وح.اشر :  «ن»( في مصّححة 5)

ـ  أا جناااا  راااارٌّ  4
نقيهاااااااا مماااااااا فياااااااه 

 ديتها
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والم ّوح ؛ ألّن الاية نوح شرني نّما فا  مالجناية ، ال نن رقبة ال با. 

 وتماا الك ا في محقّه.
ما  أا لحقت ماار الحرب ثّم استرقّت ، ركااه فاي الروضاة  : (1) منهاو

 (3)را المسااقمون فكّنااه فيمااا  أا وكاارا لااو اسااررا المشااركون ثااّم اساات اد .(2)

اسررا غير موالرا فقام يثبات كونهاا اماة الماول   الّ م اا القسامة ، وققناا ماّّن 
ويغاارا اإلماااا قيمتهااا لمالكهااا لكاان المحكااّي ناان األكثاار  (4)القساامة ال تاانقص 

 .(5)والمنصوص : انّها تردّ نق  مالكها ، ويغرا قيمتها لقمقاتقة 

 ومقكت اموالُه التي ري منها. ما  أا شرج موالرا نن الرّمة : (6) منهاو
__________________ 

 .118( ررا رو المورد السادك من موارد القسم األّوٍ ، المتقاّا اّولها في الص حة 1)

 .261:  3( الروضة البهيّة 2)

، وال بااارل كمااا تاارر ، ولاارا  «نّااهوكّ»:  «فكّنااه»ماااٍ  «ف»( كاارا فااي النسااخ ،  الّ اّن فااي 3)

 سارهقاك، وقااٍ الشاهياي  «فكانت فيماا اساررا غيار موالراا»مما يقي :  «ص»صّححت في 

ب  «ال ااا »، وتبااايل  «راارا» لاا  قولااه  «فكّنااه»: األولاا  تبااايل ـ  م ااا ان اثباات مااا اثبتناااه

 .364 363، رااية الذالب :  «فقم يثبت»في قوله :  «الواو»

، وراارا رااو المناسااب لقسااياق ، لكاان نبااارل  «ال تاانقر»:  «ص»و  «ن»ة ( فااي مصااّحح4)

وياردّ اإلمااا قيماة ألاك لقمقاتقاة لاه ّ »ركرا :  سرهقاكالمقامع التي ري األصل لك ا المولف 

 (.174انظر مقامع األنوار : ) «.. ينقص القسمة

 .174( ركاه المحقق التستري في مقامع األنوار : 5)

 .118رد السامع من القسم األّوٍ وقا تقاّا اّوله في الص حة ( ررا رو المو6)

ـ  أا لحقااااااااات  5
مااااااار الحااااارب ثاااااّم 

 استرقّت

ـ  أا شاااااااااارج  6
موالرااااااااااااا ناااااااااااان 

 الرّمة
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ما  أا كان موالرا أّميا وقتل مسقماً ، ف نّه يافع رو واموالاه  : (1) منهاو
  ل  اوليا  المقتوٍ.

ررا ما ظ ر  مه من موارد القسم األّوٍ ، ورو ما  أا نرح اُلّا الولا 

 ّق لقغير اقور من االستي د.ر
وراااو ماااا  أا نااارح لهاااا راااّق لن ساااها اولااا   : (2) أّميييا القسيييم الثيييانيو

 : فمن مواردهمالمرانال من رّق االستي د ، 

مااا  أا اسااقمت ورااي امااة أّمااي ، ف نّهااا تباااّ نقيااه ؛ مناااً  نقاا  اّن رااّق 
ضاااي ل ااااا ساااقذنة الكاااافر نقيهاااا اولااا  مااان راااّق االساااتي د  سااا مها المقت

ح لق تق. ولو فرح تكافو دليقهما كان المرجع نموما  صّحة البيع  الم ّرّ

المقتضية ل اا جواب مي ها نقياه ؛  «سقذنة الناك نق  اموالهم»دون قانال 
قا ارت  ت محكوماة ادلّاة ن اي ساقذنة  «السقذنة»ألّن الم روح : اّن قانال 

، فالمالااك لاايع مسااقّذاً قذ اااً ، وال رااّق لااه فااي نااين  (3)فر نقاا  المسااقم الكااا

 المقك جزماً.
 نّما الك ا في ت ارح رقّي اُّا الولا من ريج كونها مسقمة ف  يجاوب 

كونها مقهورل ميا الكاافر ، ومان رياج كونهاا فاي م ارح ال تاق فا  يجاوب 

ل نتباار ، وركوماة   شراجها نن رره ال رضة. والظاارر اّن األّوٍ اولا  ؛
 : وسقموآلهنقيه صق نق  ُجّل القوانا ، ولقوله  «ن ي السبيل»قانال 

__________________ 

 .118( ررا رو المورد الثامن من القسم األّوٍ وقا تقاّا اّوله في الص حة 1)

سم فاي الصا حة ( من اقساا المواضع المستثنال من قانال المنع نن ميع اُّا الولا ، راجع المق2)

118. 

 .141النسا  :  .«لَْن يَْج ََل  ُ ّلقكافّريَن َنق  الُمْوّمنيَن َسبي ً »( منها اآلية الشري ة : 3)

ـ  أا كااااااااااااان  7
موالراااااااااااا أميّااااااااااااً 

 ً  وقتل مسقما

مااااااااااوارد القسااااااااااام 
 الثاني :

 أا اسااااااااقمت ـ  1
 وري امة أّمي
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 .(1) «اإلس ا ي قو وال ي ق  نقيه»

ومّما أكرنا ظهر : انّه ال وجه لقتمّسك ماستصحاب المنع قبل  سا مها 
اّا نق  رّق االستي د واألصل نامه ؛ ألّن الشّك  نّما رو في طرّو ما رو مق

، مااع  مكااان م ارضااة األصاال ممثقااه لااو فاارح فااي م اار الصااور تقاااّا  (2)

 «المناع»مع  مكاان دناور ظهاور قاناال  (3) اإلس ا نق  المنع نن البيع. و
في ناا سقذنة المالك وتقايم رّق االستي د نق  رّق المقك ، ف  ينافي تقايم 

 لحّق.رّقٍّ آشر لها نق  ررا ا

 ـ  أا نجز موالرا نن ن قتها 2
 (6)، فتبااّ  (5)ماا  أا نجاز موالراا نان ن قتهاا ولاو مكسابها  : (4) منهاو

وامي  (9)وكنز ال رفان  (8)نن القم ة  (7)نق  من ين ق نقيها ، نق  ما ركي 

 .(12)والمحقّق الثاني  (11)والصيمري  (10)ال باك 
__________________ 

 .11، الباب األّوٍ من امواب موانع اإلرث ، الحايج  376 : 17( الوسائل 1)

 ( الت قيل ميان لجريان االستصحاب ، ال ل اا الوجه في جريانه.2)

 .«ف»في « و»( لم ترد 3)

 ( المورد الثاني من القسم الثاني.4)

 ، وفي سائر النسخ : في كسبها. «ن»ونساة ماٍ  «ف»( كرا في 5)

 اّ.فب:  «ش»و  «ص»( في غير 6)

 .176( ركاه المحقّق التستري في مقامع األنوار : 7)

 .112( القم ة الامشقية : 8)

 .129:  2( كنز ال رفان 9)

 .106:  4( المهرّب البارّ 10)

 .280:  1 (ماذوط)( غاية المراا 11)

 .99:  4( جامع المقاصا 12)
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كّسب ، وقاٍ في القوانا : لو نجز نن اإلن اق نق  اُّا الولا اُمر  مالت

ف ن نجز  اُن ق نقيها من ميت الماٍ ، وال يجب نتقها ، ولو كانات الك اياة 
 ، انته . (1)مالتزويا وجب ، ولو ت رّر الجميع ف ي البيع  شكاٍ 

وظااارره ناااا جااواب البيااع مهمااا امكاان اإلن اااق ماان ماااٍ المااول  ، او 

ن قتها ، او ، او نوح مُض ها ، او وجود من يوشر م (3)، او مالها  (2)كسبها 
 ميت الماٍ ، ورو رسن.

ومع ناا ألك كقّه ف  يب ا المنع نن البيع ايضاً ، وفرضها كالحّر في 

 وجوب ساّ رمقها ك ايةً نق  جميع من اّطقع نقيها.
ولو فرح ناا ألك ايضاً ، او كاون ألاك ضارراً نظيمااً نقيهاا ، فا  

را ننهااا اولاا  ماان يب ااا الجااواب ؛ لحكومااة ادلّااة ن ااي الضاارر ، وألّن رفااع راا

ألك ؛ رجاا  ان تن تاق مان نصايب ولاارا ، ماع جرياان ماا أكرناا  (4)تحّمقها 
اشيراً في الصورل السامقة : مان ارتمااٍ ظهاور ادلّاة المناع فاي تارجيح راّق 

 االستي د نق  رّق مالكها ، ال نق  رقّها اآلشر ، فتامّر.

 نق  ما ركي من الجمانة من تن تق نقيهمي ها نق   : (5) منهاو
__________________ 

 .59:  2( القوانا 1)

 ، وفي سائر النسخ : كسبه. «ن»ومصّححة  «ش»( كرا في 2)

، لكن شذب نقيها ، ولم يثبتها المامقااني فاي شارره غاياة اآلمااٍ :  «ومالها»:  «ن»( في 3)

460. 

 بيادل : تحميقها خ ٍ. «ف»( في غير 4)

 المورد الثالج من القسم الثاني. (5)

ـ مي هاااااا نقااااا   3
 من تنت تق نقيه
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 ألّن فيه ت جيل رقّها. (1)المتقاّا  ليهم اإلشارل 

ورو رسن لو ُنقم اّن ال قّة رصوٍ ال تق ، فق ّل الحكمة ان تاٌق شاّص 
، القهّم  الّ ان يستنا  ل  ما أكرنا اشيراً في ظهور ادلّة المناع ، او يقااٍ :  ّن 

 ررا نتٌق في الحقيقة.

لك مي ها مشرط ال تق ، فقو لم ياّف المشاتري ارتمال وجاوب ويقحق مر
ويحتماال  جبااار الحاااكم او ال اااوٍ  .(2)اسااتردادرا ، كمااا ناان الشااهيا الثاااني 

 لقمشتري نق  اإلنتاق ، او  نتاقها نقيه قهراً.

وكاارلك مي هااا مّماان اقااّر محّريتهااا. ويشااكل مّنّااه  ن نقاام المااول  صاااق 
لثمن في مقامال الحاّر ، و ن نقام مكرماه لام يجاز المقّر لم يجز له البيع واشر ا

ايضاً ؛ ل اا جواب ميع اُّا الولا. ومجّرد صيرورتها رّرل نق  المشتري فاي 

ظارر الشرّ مع كونهاا مقكااً لاه فاي الواقاع ، ومقائهاا فاي الواقاع نقا  صا ة 
الّرقيّة لقمشتري ال يجّوب البيع ، مل الحريّاة الواق يّاة و ن تاّّشر  اولا  مان 

 ظاررية و ن ت ّجقت.ال

ما  أا ما  قريبها وشقّاف تركاة ولام يكان لاه وارث ساوارا  : (3) منهاو
 ورو ماتار الجمانة وترث قريبها. (4)فتشترر من موالرا لت تق 
__________________ 

، وكناز  112، وانظار القم اة :  178ار : ( ركاه نانهم المحقّاق التساتري فاي مقاامع األناو1)

، وجاامع  280:  1 (ماذاوط)، وغاية المراا  106:  4، والمهرّب البارّ  129:  2ال رفان 

 .99:  4المقاصا 

:  3، وراجااع الروضااة البهيّااة  179( ركاااه ننااه المحقّااق التسااتري فااي مقااامع األنااوار : 2)

260. 

 ( المورد الرامع من القسم الثاني.3)

 لق تق.:  «ف»في غير  (4)

ـ  أا ماااااااااااا   4
قريبهاااااااااا وشقّاااااااااف 
تركااااااة ولاااااام يكاااااان 
 له وارث سوارا
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ونن المهرّب :  (3)، وركي نن ال ماني  (2)وامن س يا في النزرة  (1)السامقة 

 .(4) جماّ األصحاب نقيه 
، مضااافاً  «المنااع»نقاا  قانااال  «اإلرث»وماارلك يمكاان تاارجيح اشبااار 

 لاا  ظهوررااا فااي رفااع سااقذنة المالااك ، والم ااروح رنااا ناااا كااون البيااع 

 قيه لو امتنع.ماشتياره ، مل تباّ ن
ورااو ماااا يكاااون الجااواب لحاااّقٍّ ساااامق نقااا   (6)القسااام الثالاااج  (5)ماان و

 (8) أا كااان نقوقهااا م ااا الااررن ، فاا ّن المحكااي ناان الشاايخ  (7)االسااتي د مااا 

 (11)والماتقف  (10)وامن بررل  (9)والحقّي 
__________________ 

،  129:  2، والسااايوري فاااي كناااز ال رفاااان  112هم الشاااهيا فاااي القم اااة الامشاااقيّة : ( مااان1)

 .98:  4والمحقّق الثاني في جامع المقاصا 

 .82( نزرة الناظر : 2)

 .82( ركاه ننه امن س يا في نزرة الناظر : 3)

 .106:  4( المهرّب البارّ 4)

 بيادل : موارد. «ش»( في 5)

تثنال من قانال المنع نن ميع اُّا الولا ، راجع المقسم فاي الصا حة ( من اقساا المواضع المس6)

118. 

 .«خ»و  «ن»في :  (الواو)، لكن شذب نق   «وما»:  «ش»( في غير 7)

:  6و  217و  206:  2، والمبساااوط  19، كتااااب الاااررن ، المساااّلة  230:  3( الاااا ف 8)

185. 

 .418:  2( السرائر 9)

 .244( الغنية : 10)

 .440:  5لماتقف ( ا11)

مااااااااااوارد القسااااااااااام 
 الثالج
ـ  أا كااااااااااااان  1

نقوقهااااااااااااا م ااااااااااااا 
 الررن
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واماي  (5)والسيوري  (4)والمحقّق الثاني  (3)والمسالك  (2)والقم ة  (1)والتركرل 

. ول قّااه ل اااا الاااليل نقاا   (7)والصاايمري  (6)ال باااك  : جااواب مي هااا رينهاارٍّ
ماالسااتي د ال رااق م ااا ت ااارح ادلّااة ركاام  (8)مذاا ن ركاام الااررن السااامق 

 ّا الولا في دين غير ثمنها.الررن ، وادلّة المنع نن ميع اُ 

 ، فالمنع مذققاً. (10)والتحرير  (9)ش فاً لقمحكّي نن الشرائع 
وناان الشااهيا فااي م اار تحقيقاتااه : ال اارق مااين وقااوّ الااوط  ماا أن 

 .(11)المرتهن ، ووقونه ماونه 

 ، وتماا الك ا في ماب الررن. (12)ونن اإلرشاد والقوانا : التردّد 
 ما  أا كان نقوقها م ا  ف ك المول  والَحجر نقيه ، : (13) منهاو

__________________ 

 .28:  2( التركرل 1)

 .112( القم ة الامشقية : 2)

 .527:  10و ،  50:  4و ،  170:  3( المسالك 3)

 .98:  4( جامع المقاصا 4)

 .129:  2( كنز ال رفان 5)

 .105:  4المهرّب البارّ  (6)

 ، وفيه : و ن كان م سراً مي ت مه. 18، المسّلة  96:  2( تقايص الا ف 7)

 .«ش»في  «السامق»( لم ترد 8)

 .82:  2( الشرائع 9)

 .207:  1( التحرير 10)

 ، نن م ر رواشيه. 50:  4( ركاه ننه الشهيا الثاني في المسالك 11)

 .160:  1نا ، القوا 393:  1( اإلرشاد 12)

 ( المورد الثاني من موارد القسم الثالج.13)

ـ  أا كااااااااااااان  2
نقوقهااااااااااااا م ااااااااااااا 
 فاااااااا ك المااااااااول  

 والحجر نقيه
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وكانت فاضقة نن المستثنيا  في ادا  الاين ، فتباّ رينهرٍّ ، كما في القوانا 
وغاياة  (5)وكنز ال رفان  (4)ونن المهرّب  .(3)وجامع المقاصا  (2)والقم ة  (1)

دليال نقا  مذ ناه  ؛ لما أكر من سبق ت قّاق راّق الاايّان مهاا ، وال (6)المراا 

 ماالستي د.

ورو رسن مع وجود الاليل نق  ت قّق رّق الغرما  ماألنيان. اّما لو لم 
يثبت  الّ الحجر نق  الم قّع فاي التصاّرف ووجاوب مياع الحااكم اموالاه فاي 

الاين ، ف  يوثّر في دنور اشتصاصها مما رو قامل لقبيع في ن سه ، فتّّمال. 

 ْجر ،  ن شا   .وتماا الك ا في ماب الحَ 
في الجناية التي ال  (8)ما  أا كان نقوقها م ا جنايتها ، وررا  : (7) منهاو

 واّما لو ققنا .(11)المول  ال اا   (10)، مل يقزا  (9)تجّوب البيع لو كانت الرقة 
__________________ 

 .173:  1( القوانا 1)

 .112مشقية : ( القم ة الا2)

 .99:  4( جامع المقاصا 3)

 .106:  4( المهرّب البارّ 4)

 .129:  2( كنز ال رفان 5)

، وركااه نانهم المحقّاق التساتري فاي مقاامع األناوار :  280:  1 (ماذاوط)( غاية الماراا 6)

172. 

 ( المورد الثالج من موارد القسم الثالج.7)

 ورره.:  «ف»( في 8)

 سامقة.:  «ف»( في 9)

 تقزا.:  «ن»و  «ف»( في غير 10)

 مال اا .:  «ف»( في غير 11)

ـ  أا كااااااااااااان  3
نقوقهااااااااااااا م ااااااااااااا 

 جنايتها
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 مّّن الجناية ال رقة ايضاً ترفع المنع لم يكن فائال في فرح تقايمها.

ما  أا كان نقوقها في بمان شيار مائ ها ، ف ّن المحكي نن  : (1) منهاو
ول قّاه القتضاا  الاياار  .(2)كونها مقكاً لقمشاتري الحقّي جواب استردادرا مع 

 ألك ف  يبذقه االستي د.

وغياررم ،  (6)والشهيا الثاانيين  (5)والمحقّق  (4)وولاه  (3)ش فاً لق  ّمة 
 (7)فحكمااوا مّنّااه  أا فسااخ رجااع مقيمااة اُّا الولااا. ول قّااه لصاايرورتها ممنزلااة 

ال قا من بمان ال سخ كّن لم يكن التالف ، وال سخ من سه ال يقتضي  الّ ج ل 

، واّما وجوب ردّ ال ين فهو من اركامه لو لم يمتنع نق ً او شرناً ، والمانع 
 الشرني كال ققي.

ن م ، لو قيل :  ّن الممنوّ  نّما رو نقل المالك او النقل من قّبَقاه لايوناه 

فقام يثبات ،  ننه مسببٍّ يقتضيه الاليل شارجٍّ نان اشتيااره ، (8)، اّما االنتقاٍ 
 ف  مانع شرناً من استرداد نينها.

 والحاصل : اّن منع االستي د نن استرداد مائ ها لها يحتاج  ل 
__________________ 

 ( المورد الرامع من القسم الثالج.1)

 .172، وركاه ننه المحقّق التستري في مقامع األنوار :  248 247:  2( راجع السرائر 2)

 .144 : 1( القوانا 3)

 .489:  1(  يضاح ال وائا 4)

 .313:  4( جامع المقاصا 5)

 .206:  3، والمسالك  465:  3( الروضة البهيّة 6)

 منزلة.:  «ش»و  «ن»( في غير 7)

 ( اي : منع االنتقاٍ ، ُررف المضاف مقرينة المقاا.8)

ـ  أا كااااااااااااان  4
نقوقهااااااااااااا فاااااااااااااي 
بمااااااااااااان شيااااااااااااار 

 مائ ها
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نٌع نن انتقالهاا دليل م قود. القهّم  الّ ان ياّن  : اّن االستي د رقٌّ اُلّا الولا ما

نن مقك المول  لحقّه او لحّق غيره ،  الّ ان يكون لقغير رقٌّ اقور او ساامٌق 
ٍٍّ مذقاق  يقتضي انتقالها ، والم روح اّن رّق الايار ال يقتضي انتقالهاا مقاو

، مل يقتضي انتقالها مع اإلمكان شرناً ، والم روح اّن ت قّاق راّق اُّا الولاا 

 ع نق  القوٍ مصّحتهما في بمان الايار ، فتّّمل.مانٌع شرناً كال تق والبي
مااا  أا كاان نقوقهااا م اا اشااتراط ادا  مااٍ الضاامان منهااا ،  : (1) منهياو

ٍٍّ م ايّن  مناً  نق  ما استظهر االتّ اق نقيه : من جواب اشتراط األدا  من ماا
مضمون لاه ، ورياج فارح ساامقاً نقا  االساتي د فا  ، فيت قّق مه رّق ال (2)

ٍٍّ محكّيٍّ في الروضة  يزارم مه نق  قو
(3). 

مااا  أا كااان نقوقهااا م ااا ناارر َج قهااا صاااقةً  أا كااان الناارر  : (4) منهيياو

مشروطاً مشرط لم يحصل قبل الوط  ثّم رصل م اه ، منااً  نقا  ماا أكاروه 
شروج المنرور كونها صاقةً نان مقاك النااأر ممجاّرد النارر فاي المذقاق  من

وم ا رصوٍ الشرط في الم قّق ، كما ركاه صارب المااره ننهم في مااب 

 .(5)الزكال 
ويحتماال كااون اسااتي درا ك ت فهااا ، فيحصاال الحنااج ويسااتقّر القيمااة ؛ 

 جم اً مين رقّي اُّا الولا والمنرور له.
__________________ 

 ( المورد الاامع من موارد القسم الثالج.1)

 .173( استظهره المحقّق التستري في مقامع األنوار : 2)

 .361:  3( الروضة البهيّة 3)

 ( المورد السادك من موارد القسم الثالج.4)

 .31:  5( المااره 5)

ـ  أا كااااااااااااان  5
نقوقهااااااااااااا م ااااااااااااا 
اشااااااااااااااااااااتراط ادا  
ماااااااااااٍ الضاااااااااامان 

 منها

ـ  أا كااااااااااااان  6
نقوقهااااا م ااااا نااااارر 

 ج قها صاقةً 
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ولااو ناارر التصاااّق مهااا ، فاا ن كااان مذققاااً وققنااا ماروجهااا ناان المقااك 

ف  ركم لق قوق. و ن ققنا م اا شروجها  (1)ما ركي نن م رٍّ ممجّرد ألك ك
نن مقكه ، ارتمل : تقايم رّق المنرور له في ال ين ، وتقايم رّق االستي د ، 

 والجمع مينهما مالقيمة.

ولااو كااان م قّقاااً فوطّرااا قباال رصااوٍ الشاارط صااار  اُّا ولااا ، فاا أا 
ماال انحاا ٍ الناارر ؛ رصاال الشاارط وجااب التصاااّق مهااا ؛ لتقاااّا سااببه. ويحت

 لصيرورل التصاّق مرجوراً ماالستي د مع الرجوّ  ل  القيمة او ماونه.

 ال يس ه الوقت. (2)وتماا الك ا يحتاج  ل  مسطٍّ تمااٍّ 
ما  أا كان نقوقها من مكاتَاب مشاروط ثاّم فُساات كتامتاه ،  : (3) منهاو

منااً   (4)ول  ان يبي ها نق  ما ركاه في الروضاة نان م ار األصاحاب فققم

نقاا  اّن مسااتولاته اُّا ولااا مال  اال غياار م قّااق نقاا  نتقااه فاا  يجااوب لااه ميااع 
 ولارا.

  مقاسرا في مقك المول  غير (6): ورو ما كان  (5)القسم الرامع و
__________________ 

 ااره.( تقاّا ان ه نن الم1)

 .«ص»، كما في مصّححة  «تااّ »( كرا ، والظارر : 2)

 ( المورد السامع من موارد القسم الثالج.3)

 .261:  3( الروضة البهيّة 4)

( ررا رو قسم آشر من اقساا المواضع المساتثنال مان قاناال المناع نان مياع اُّا الولاا ، راجاع 5)

 .118المقسم في الص حة 

ورو ما يكاون الجاواب ل ااا تحقّاق السابب » رظة المقسم ان يقاٍ : ( كرا ، ورّق ال بارل مم6)

 ايضاً. «ش»وقا استظهر ألك مصّحح  «.. المانع نن النقل مثل ما كان  مقاسرا

ـ  أا كااااااااااااان  7
نقوقهااااااااااااا ماااااااااااان 
مكاتااااااب مشااااااروط 
 ثّم فسات كتامته

ماااااااااااورد القسااااااااااام 
 الرامع
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ل اا توريج الولا من اميه ؛ ألرا موانع اإلرث او ل ااا م ّرحٍّ لها لق تق ؛ 

 ظارراً ؛ مانتراف. ثبو  النسب من طرف األُّا او األب واق اً ؛ ل جورٍّ ، او
ثّم  نّا لم نركر في كّل مورد من موارد االستثنا   الّ ققاي ً مان كثيار ماا 

 يتحّمقه من الك ا ، فيذقب ت صيل كّل واراٍّ من مقامه.
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 مسألة

 ومن اسباب شروج المقك نن كونه ّطْققاً : كونه مرروناً.

: االتّ ااق نقا  نااا اساتق ٍ المالاك فاي ـ  ّن الظارر مل المقذوّ مهف 

 ميع مقكه المررون.
، وقا ركي  (1)وركي نن الا ف :  جماّ ال رقة واشباررم نق  ألك 

 .(2)اإلجماّ نن غيره ايضاً 
ونن الماتقاف فاي مااب تازويا األماة المرروناة انّاه ارسال نان النباّي 

 .(3) «اّن الرارن والمرتهن ممنونان من التصّرف»:  وسقموآلهنقيه صق 

او يقع موقوفاً  ؟ نّما الك ا في اّن ميع الرارن رل يقع ماط ً من اصقهو
 ؟نق  اإلجابل ، او سقوط رقّه م سقاطه او مال كّ 

__________________ 

، وركااه نناه المحقّاق التساتري فاي  59، أيال المساّلة  ، كتاب الاررن 253:  3( الا ف 1)

 .188مقامع األنوار : 

 .188، وركاه ننه المحقّق التستري في المقامع :  139:  3( م اتيح الشرائع 2)

 نن درر اليلي. 426:  13، ورواه في مستاره الوسائل  421:  5( الماتقف 3)

ناااااااااااا اسااااااااااتق ٍ 
المالااااااك فااااااي ميااااااع 
مقكااااااااه المررااااااااون 

 والاليل نقيه

رااااال مياااااع الااااارارن 
يقااااااع ماااااااط ً ماااااان 
اصااااااااااااااااااااااااااااااقه او 

 موقوفاً؟
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األّوٍ ،  الّ اّن صااريح  (1)فظاارر نبااائر جماناةٍّ ماان القااما  وغيااررم 
نااا  (4)وجمهاور المتاّّشرين  (3)وامن رمزل في الوسيقة  (2)الشيخ في النهاية 

رااو كونااه موقوفاااً ، ورااو األقااور ؛ لق مومااا  السااقيمة ناان  (5)شاااأٍّّ ماانهم 

بار الظاررل فاي المناع نان التصاّرف الماّصص ؛ ألّن م قا اإلجماّ واألش
، ماع ماا  (6) «الرارن»نق   «المرتهن»رو االستق ٍ ، كما يشها مه نذف 

 ثبت في محقّه من وقوّ تصّرف المرتهن موقوفاً ، ال ماط ً.

ونقااا  تساااقيم الظهاااور فاااي مذااا ن التصاااّرف راسااااً ، فهاااي موروناااة 
 .(7)ممصير جمهور المتّّشرين نق  ش فه 

مضافاً  ل  ما يست اد من صّحة نكاح ال با ماإلجاابل ؛ م قّا ً  ررا كقّه ،

 ؛  أ المست اد منه : اّن كلّ  (8) «انّه لم ي ّص   و نّما نص  سيّاه»ب 
__________________ 

: وراو الاري يقتضايه كا ا الشايخ فاي الاا ف  188( قاٍ المحقّق التساتري فاي المقاامع : 1)

 وكرا الاايقمي .. ك ا امن بررل ،  ل  ان قاٍ : وكرا امو الص ح وامن  دريع كما أكر ، وكرا

 وكرا الم يا. ..

 .433( النهاية : 2)

 «ف ن اأن المرتهن لاه فاي التصاّرف صاحّ »( لم ن ثر نق  اإلجابل في الوسيقة. ن م ، فيه : 3)

 .266، راجع الوسيقة : 

، وال  ّماة فاي  288ع لقشارائع : ، والحقّاي فاي الجاام 82:  2( منهم المحقّاق فاي الشارائع 4)

 140وغيررماااا مااان كتباااه ، والشاااهياان فاااي القم اااة :  207:  1والتحريااار  16:  1القواناااا 

 .116:  5وم تاح الكرامة  189، وراجع مقامع األنوار :  47:  4والمسالك 

 .417:  2( مثل الحقّي في السرائر 5)

  اً.( كما في النبوي المرسل المتقاا نن الماتقف آن6)

 ( تقاّمت اإلشارل  ل  مواضع ك مهم آن اً.7)

 .2و  1من امواب نكاح ال بيا واإلما  ، الحايج  24، الباب  523:  14( الوسائل 8)

اشااااااات ف ال قهاااااااا  
 في المسّلة

األقااااااااااور كونااااااااااه 
وفاااااااااااااااااااااااااااااااااااً موق

واالساااااااااااااااااااااااتاالٍ 
 نقيه
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المناع ويحصال التاّثير مارت ااّ  (1)نقا كاان النهاي نناه لحاّق اآلدماي يرت اع 

 قاا فاي  يقااّ ال (2)المنع ورصوٍ الرضا ، وليع ألاك كم صاية   اصاالة 
 رضا   ت ال . (3)التي ال يمكن ان يقحقها 

 ررا كقّه ، مضافاً  ل  فحور ادلّة صّحة ال ضولي.

لكن الظارر من التركرل : اّن كّل من امذل نقاا ال ضاولي امذال ال قاا 
، وفيه نظر ؛ ألّن من استنا في البذ ن في ال ضاولي  لا  مثال قولاه  (4)رنا 

ال يقزمه الابذ ن رناا ، مال  (5) «ميع  الّ في مقك ال»:  وسقموآلهنقيه صق 

  نن  يضاح النافع : من اّن الظارر وقوف ررا ال قاا و ن األظهر ما سيجي
 .(6)ققنا مبذ ن ال ضولي 

مان القاوٍ  (7)وقا ظهر من ألك ضا ف ماا قاّواه م ار مان ناصارناه 

متمّسكاً مظارر اإلجمانا  واألشبار المحكيّة نق  المناع والنهاي  مالبذ ن ،
، قاٍ : ورو موجب لقابذ ن و ن كاان لحاّق الغيار ؛  أ ال بارل مت قّاق النهاي 

 (8)مال قا 
__________________ 

 فيرت ع.:  «ش»( في غير 1)

 .«ف»في  «اصالة»( لم ترد 2)

 يقحقه.:  «ف»( في 3)

 يه : ومن امذل ميع ال ضولي لزا اإلمذاٍ رنا.، وف 465:  1( التركرل 4)

، البااب األّوٍ مان  230:  13، والمستاره  16، الحايج  247:  2( راجع نوالي اليلي 5)

 .4و  3امواب نقا البيع ، الحايج 

 .190، وال يوجا لاينا ، وانظر الص حة  (ماذوط)(  يضاح النافع 6)

 ر.( رو المحقّق التستري في مقامع األنوا7)

وفاقاً لقمصار ، وفي ساائر النساخ :  أ ال بارل ماالنهي نان  «ن»ومصّححة  «ش»( كرا في 8)

 ال قا.

كاااااااااا ا المحقّااااااااااق 
التسااااااااااتري فاااااااااااي 
مذااااااااااااا ن مياااااااااااااع 
الاااااااااااارارن ماااااااااااان 

 اصقه
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ال ألماارٍّ شااارجٍّ ننااه ، ورااو كااافٍّ فااي اقتضااا  ال ساااد كمااا اقتضاااه فااي ميااع 

في كون سبب النهاي راّق  (1)الوقف واُّا الولا وغيررما ، مع استوا  الجميع 
 الغير.

: فاا ن ققاات : ف قاا  راارا يقاازا مذاا ن نقااا  ثااّم اورد نقاا  ن سااه مقولااه

ال ضولي ونقا المارتهن ، ماع اّن كثياراً مان األصاحاب سااووا ماين الارارن 
فيقزا مذ ن نقا الجميع او  (3)كما دلّت نقيه الرواية  (2)والمرتهن في المنع 

 صّحته ، فال رق تحّكم.

فهو محاّرا ، ققنا :  ّن التصّرف المنهّي ننه  ن كان انت اناً مماٍ الغير 
وال تحقّقااه اإلجااابل المت قّبااة. و ن كااان نقااااً او  يقاناااً ، فاا ن وقااع مذريااق 

ال نق  وجه النيامة نن المالاك ، فالظاارر انّاه كارلك كماا سابق  (4)االستق ٍ 

فااي ال ضااولي و الّ فاا  ي اااّ تصااّرفاً يت قّااق مااه النهااي ، فال قااا الصااادر ناان 
 يكون كرلك.ال ضولي قا يكون محّرماً ، وقا ال 

وكاارا الصااادر ناان الماارتهن  ن وقااع مذريااق االسااتق ٍ المسااتنا  لاا  

البناا  نقاا  ظقاام الاارارن وغصااب رقّااه ، او  لاا  بناام التسااقّط نقيااه ممجااّرد 
 االرتهان كان منهيّاً ننه. و ن كان مقصا النيامة نن الرارن في مجّرد

__________________ 

 نسخ : استوائهما.والمصار ، وفي سائر ال «ص»( كرا في 1)

:  1، وال  ّمة في اإلرشااد  192، والايقمي في المراسم :  622( منهم الم يا في المقن ة : 2)

مااان اماااواب الاااررن  7و  4، البااااب  124و  123:  13، وغياااررم ، وراجاااع الوساااائل  393

 وغيررما من األمواب.

 ( في المصار : الروايا .3)

 األمر.بيادل : في  «ن»ورامش  «ص»( في 4)
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  جرا  الصيغة ، ف  يزيا نن نقا ال ضولي ، ف  يت قّق مه نهٌي اص ً.

واّما المالك ، فقّما ُرجر نق  ماله مررنه وكان نقاه ال يقاع  الّ مساتنااً 
المالكيّة فيه وال م ن  لقصاه النيامة ، فهو منهيٌّ نناه  (1) ل  مقكه النحصار 

جر الثامت نقيه ، فياّصص ال موما  مماا ؛ لكونه تصّرفاً مذققاً ومنافياً لقح

أكاار. ومجااّرد المقااك ال يقضااي مالصااّحة ؛  أ الظااارر ممقتضاا  التّّماال : اّن 
لم يصّح  (2)المقك المسّوغ لقبيع رو مقك األصل مع مقك التصّرف فيه ؛ ولرا 

 البيع في مواضع وجا فيها سبب المقك وكان ناقصاً ؛ لقمنع نن التصّرف.

: اّن ال قود ما لام  (3)مقة ، فالري يظهر مالتتبّع في األدلّة ثّم قاٍ : ومالج
تنته  لا  المالاك فايمكن وقونهاا موقوفاة نقا   جابتاه ، واّماا  أا انتهات  لا  

 أن المالك او  جابته او صار  منه وكان تصّرفه نقا  وجاه األصاالة فا  

 (4)تقع نق  وجهين ، مل تكون فاسال او صحيحة البمة  أا كان وضاع ألاك 
ال قا نق  القزوا. واّما الت قيل المست اد من الرواية المرويّاة فاي النكااح مان 

، فهو جارٍّ فاي مان  (5) « ل  آشره .. لم ي ص   و نّما نص  سيّاه»قوله : 

 لم يكن مالكاً كما اّن ال با ال يمقك امر
__________________ 

 وانحصار.:  «ص»ٍ والمصار ، وفي سائر النسخ ونساة ما «ص»( كرا في 1)

والمصااار ركاارا :  أ الظااارر ممقتضاا  التّّماال الصااادق : اّن المااراد  «ص»( ال بااارل فااي 2)

 .. مالمقك المسّوغ لقبيع رو مقك األصل مع التصّرف فيه ، ولرلك

 والمصار : من تتبّع األدلّة. «ص»( في 3)

 .«ن»والمصار ومصّححة  «ص»من  «( ألك4)

 .2و  1من امواب نكاح ال بيا واإلما  الحايج  24لباب ، ا 523:  14( الوسائل 5)
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ن سه ، واّما المالك المحجور نقيه ، فهو نااصٍّ ه متصاّرفه. وال يقااٍ :  نّاه 

نص  المرتهن ؛ ل اا كونه مالكاً ، و نّما منع   من ت ويت رقّه مالتصّرف 
ٍٍّّ ألمر ن سه  أا ُرجر نق   ماله ل ارحٍّ ، وما أكرناه جارٍّ في كّل مالكٍّ متو

كااال َقَع وغيااره فاايحكم م ساااد الجميااع. ورممااا يتّجااه الصااّحة فيمااا  أا كااان 

؛ فاالقوٍ ماالبذ ن رناا كماا  (1)الغرح من الَحْجر رناية مصاقحةٍّ كالشا  ة 
 ، انته  ك مه رفع مقامه. (2)اشتاره اساطين ال قها  رو األقور 

م اا منااع ال ارق فاي الحكاام ماين مياع مقااك الغيار نقا  وجااه ويارد نقياه 

االساتق ٍ ومي اه نقا  وجااه النياماة ، ومناع اقتضااا  مذقاق النهاي ، ال ألماارٍّ 
 :ـشارجٍّ ، لق ساد 

اّوالً : اّن نظياار ألااك يتصااّور فااي ميااع الاارارن ؛ ف نّااه قااا يبيااع رجاااً  

مالررن او محكماه جار ً  (3)إلجابل المرتهن وال ينوي االستق ٍ ، وقا يبيع 
 .(4) ٍّ من ألك او ناسياً ، وال ررمة في شي

وثانياً : اّن المتيقّن من اإلجماّ واألشبار نق  منع الارارن كوناه نقا  

 نحو منع المرتهن نق  ما يقتضيه نبارل م قا اإلجماّ واألشبار ،
__________________ 

وقاا تقااّا الكا ا فياه. »ي : رناا بياادل اساتاركها المصاّحح مان المصاار ، ورا «ص»( في 1)

ومالجمقااة ، فااالقوٍ متااّثير اإلجااابل نقاا  نحااو مااا مناا  نقيااه جمانااة ماان المتااّّشرين ،  مذاااٍ 

 .«القوانا الم قومة من الشرّ واألركاا المقّررل فيه ضرورل

 .190( مقامع األنوار : 2)

 بيادل : استق الً. «خ»و  «ّ»( في 3)

 بيادل : فتّّمل. «ن»( في 4)

المناقشااااااااااة فيمااااااااااا 
افاااااااااااده المحقّااااااااااق 

 التستري
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، وم قوا اّن المنع في المرتهن  «الرارن والمرتهن ممنونان»ي قولهم : انن

 نّما رو نق  وجهٍّ ال ينافي وقونه موقوفااً ، وراصاقه يرجاع  لا  مناع ال قاا 
نق  الررن والوفا  ممقتضاه نقا  سابيل االساتق ٍ ونااا مراج اة صااربه 

يرجع  لا   في ألك. و ثبا  المنع ابيا من ألك يحتاج  ل  دليل ، ومع نامه

 ال موما .
واّما ما أكره من منع جريان الت قيال فاي رواياا  ال باا فيماا نحان فياه 

مستنااً  ل  ال رق مينهما ، فقم اتحقّق ال رق مينهما ، مال الظاارر كاون النهاي 

في كّلٍّ منهما لحّق الغير ، ف ّن منع   جّل أكره من ت ويت رّق الغيار ثامات 
لحاّق الغيار ، ماان غيار فارقٍّ مااين مياع ال ضااولي فاي كاّلّ مااا كاان النهاي ننااه 

 ونكاح ال با وميع الرارن.

واّما ما أكره من المساوال مين ميع الرارن وميع الوقف واُّا الولا ، ف يه 
: اّن الحكم فيهما ت بّاٌ ؛ ولرا ال يوثّر اإلأن السامق فاي صاّحة البياع ، فقيااك 

 الررن نقيه في غير محقّه.

ومالجمقاة ، فالمساات اد مان طريقااة األصاحاب ، ماال األشباار : اّن المنااع 
من الم امقة  أا كان لحّق الغير الاري يك اي  أناه الساامق ال يقتضاي اإلمذااٍ 

ه مساتق  مان راساً ، مل  نّماا يقتضاي ال سااد ، مم نا  نااا ترتّاب األثار نقيا

دون مراج اااة أي الحاااّق. ويناااارج فاااي ألاااك : ال ضاااولي ونقاااا الااارارن ، 
والم قَّع ، والمرير ، ونقا الزوج لبنات اُشات بوجتاه او اشيهاا ، ولألماة 

نق  الحّرل وغير ألك ، ف ّن النهي في جميع ألك  نّما يقتضي ال سااد مم نا  

 المقصود من ال قا (1)ناا ترتّب األثر 
__________________ 

 بيادل : نق . «ف»( في 1)

المسااااااااااات اد مااااااااااان 
ر اّن األشبااااااااااااااااااااااااا

المناااااااااااااااع مااااااااااااااان 
الم امقااااااة  أا كااااااان 
لحاااااااااّق الغيااااااااار ال 
يقتضااااااي الاااااابذ ن 

 ً  راسا



 4ب / ج كتاب المكاس  ...........................................................................  160

نرفاااً ، ورااو صاايرورته ساابباً مسااتق  آلثاااره ماان دون ماشقيّااة رضااا غياار 

 المت اقاين.
  : مان اّن وقا يتايّل وجهٌ آشر لبذ ن البيع رنا ؛ مناً  نق  ما سيجي

غير الرارن  ظارررم كون اإلجابل رنا كاش ة ؛ ريج  نّه يقزا منه كون ماٍ

 ورو المشتري ررناً لقبائع.
وم بارل اشرر : الررن والبيع متنافيان ، ف  يحكم متحقّقهما في بماانٍّ 

من ماّ شيهاً »وارا ، انني : ما قبل اإلجابل ؛ وررا نظير ما تقاّا في مسّلة 

ماان انّااه نقاا  تقاااير صااّحة البيااع يقاازا كااون المقااك لشاصااين فااي  «ثااّم َمقكااه
 .(1)الواقع 

وياف ه : اّن القائل يقتزا مكشف اإلجابل نن نااا الاررن فاي الواقاع ، 

و الّ لجارر ألااك فااي نقااا ال ضااولي ايضااً ؛ ألّن فاارح كااون المجيااز مالكاااً 
 واراٍّ قبل اإلجابل. (2)لقمبيع نافّرَ اإلجابل يوجب تمقّك ماّلَكين ّلمقكٍّ 

ً »واّما ما يقزا فاي مساّلة  فا  يقازا فاي مساّلة  «ثاّم َمقكاه مان مااّ شايها

  التنبيه نقيه ،  جابل المرتهن ، ن م يقزا في مسّلة افتكاه الررن ، وسيجي
 .(3) ن شا    ت ال  

ثّم  ّن الك ا في كون اإلجابل من المرتهن كاش ةً او ناققةً ، راو الكا ا 

 اّن مقتض  القانال النقل ،  الّ انّ  في مسّلة ال ضولي ، ومحّصقه :
__________________ 

 .441:  3( راجع المكاسب 1)

 ، وفي سائر النسخ : ممقك. «ن»ومصّححة  «ش»( كرا في 2)

 .164 162( انظر الص حة 3)

تايّااااال وجاااااهٍّ آشااااار 
 لقبذ ن

فااااااااااااع التايّاااااااااااال د
 المركور

راااااااااااااال  جااااااااااااااابل 
المااااااارتهن كاشااااااا ة 

 او ناققة؟
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رو الكشاف ، والقاوٍ مالكشاف رنااه يساتقزمه  (1)الظارر من م ر األشبار 

اشبه مجز  المقتضي ، وراي رناا مان قبيال رنا مال حور ؛ ألّن  جابل المالك 
رفااع المااانع ؛ وماان اجاال ألااك جااّوبوا نتااق الاارارن رنااا مااع ت قّااب  جااابل 

، ماع اّن اإليقاناا  نناارم ال تقاع مراناال. واالنتارار نان ألاك  (2)المرتهن 

مبناااّ  ال تااق نقاا  التغقيااب كمااا ف قااه المحقّااق الثاااني فااي كتاااب الااررن ، فااي 
منافٍّ لتمّساكهم  (3)ناية الجاني نق  ال با المررون مسّلة ن و الرارن نن ج

فااي تقااك المسااّلة قااا  ساارهقاكفااي ال تااق م مومااا  ال تااق ؛ مااع اّن ال  ّمااة 

 .(4)جّوب ال  و مران  م ّك الررن 
ررا  أا رضي المرتهن مالبيع واجابه. اّما  أا اسقط رّق الاررن ، ف اي 

 افتكاه الررن او  مرا  الاين. كون اإلسقاط كاش اً او ناق ً ك ٌا يّتي في

ثّم  نّه ال  شكاٍ في انّه ال ين ع الردّ م اا اإلجاابل ، وراو واضاح. ورال 
 وجهان : ؟ين ع اإلجابل م ا الردّ 

__________________ 

كااح من امواب ن 88، الباب  591:  14( مثل صحيحة محما من قيع المروية في الوسائل 1)

مااان اماااواب مياااراث األبواج ،  11، البااااب  527:  17و ال بياااا واإلماااا  ، الحاااايج األّوٍ ، 

الحاايج األّوٍ ، وغيررماا ماان األشباار المشااار  ليهاا فاي مبحااج اإلجاابل ، راجااع مبحاج ميااع 

 .399:  3ال ضولي في الجز  

، وانظاار م تاااح  88، والجااامع لقشاارائع :  82:  2، والشاارائع  433( كمااا فااي النهايااة : 2)

 .116:  5الكرامة 

 .146:  5( جامع المقاصا 3)

 .165:  1( القوانا 4)

ل تن ااااااااااااااااع راااااااااااااااا
اإلجاااااااااااابل م اااااااااااا 

 ؟الرد اا ال
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من اّن الردّ في م ن  نااا رفاع الياا نان رقّاه فقاه  ساقاطه م اا ألاك ، 

وليع ألك كردّ ميع ال ضولي ، ألّن المجيز رناه في م ن  ارا المت اقاين ، 
ال اقا اآلشر ، ما فه رنا ؛ ف ّن وقا تقّرر اّن ردّ ارا ال اقاين مبذٌل إلنشا  

 المرتهن اجنبيٌّ له رقٌّ في ال ين.

ومن اّن اإليجاب الموثّر  نّما يتحقّق مرضاا المالاك والمارتهن ، فرضاا 
كااّلٍّ منهمااا جاازٌ  مقااّوٌا ل يجاااب المااوثّّر ، فكمااا اّن ردّ المالااك فااي ال ضااولي 

وراارا راو األظهار ماان مبذاٌل لق قاا مالتقرياب المتقاااّا ، كارلك ردّ المارتهن ؛ 

 قوانارم.
ثّم  ّن الظاارر اّن فاّك الاررن م اا البياع ممنزلاة اإلجاابل ؛ لساقوط راّق 

 (2)وركاي نان فاار اإلسا ا  .(1)المرتهن مرلك ، كما صّرح مه فاي التاركرل 

 .(4)ن ، ورو الظارر من المحقّق والشهيا الثانيي (3)والشهيا في الحواشي 
 (6)مل ممذقق  (5)ويحتمل ناا لزوا ال قا مال ّك كما ارتمقه في القوانا 

 السقوط الحاصل ماإلسقاط او اإلمرا  او مغيررما ؛ نظراً  ل  انّ 
__________________ 

 .50:  2و ،  465:  1( التركرل 1)

 .19:  2(  يضاح ال وائا 2)

 .118:  5ي في م تاح الكرامة ( ال يوجا لاينا ، ورك  ننه السيّا ال امق3)

ٍّ نقياه ، ن ام  75:  5( راجع جامع المقاصا 4) ، ولم ن ثر في ك ا الشهيا الثااني نقا  ماا ياا

 (.84:  4)قاٍ مقزوا ال تق من طرف الرارن م ّك الررن في الروضة البهيّة 

 ، وفيه : فقو افتّك الررن ف ي لزوا ال قود نظر. 160:  1( راجع القوانا 5)

 مذقق.:  «ف»في غير  (6)

الااااااررن م ااااااا فاااااك 
البياااااااااااع ممنزلاااااااااااة 

 اإلجابل
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الاارارن تصااّرف فيمااا فيااه رااّق الماارتهن ، وسااقوطه م ااا ألااك ال يااوثّر فااي 

 تصحيحه.
راو صاّحة  (1)ال رق مين اإلجابل وال ّك : اّن مقتض  ثبو  الحاّق لاه و

 مضااائه لقبيااع الواقااع فااي بمااان رقّااه ، و ن لاازا ماان اإلجااابل سااقوط رقّااه ، 

سااقط رقّااه مقاازوا البيااع. ومالجمقااة ، فاإلجااابل تصااّرف ماان الماارتهن فااي في
الررن راٍ وجود رقّه انني راٍ ال قا مما يوجب سقوط رقّه ، نظير  جابل 

المالك. ما ف اإلسقاط او السقوط مااإلمرا  او األدا  ؛ ف نّاه لايع فياه داللاة 

او الغاصاب   ٍّ مبياع ال ضاولينق  مضّي ال قا راٍ وقونه ، فهو اشبه شاي
مضااافاً  لاا   .(2)لن سااهما ثااّم تمقّكهمااا ، وقااا تقاااّا اإلشااكاٍ فيااه ناان جمانااة 

فُوا بِالأعُقُودِ )استصحاب ناا القزوا الحاكم نق  نموا  ؛ مناً  نقا  اّن  (3) (أَوأ

ررا ال قا غير البا قبل السقوط فيستصحب ركم الااّص. وليع ألاك محاّل 
  نمااوا بماااني رتّاا  يقاااٍ :  ّن المتاايقّن التمّسااك مال اااّا ؛  أ لاايع فااي الق اا

 شروجه رو ال قا قبل السقوط ، فيبق  ما م ا السقوط داش ً في ال اّا.

ٍّ نقياه : ماا يظهار مان م ار الرواياا  مان ـ  ويويّا ما أكرنااه مال ياا
ناا صّحة نكاح ال با ماون  أن سيّاه ممجّرد نتقه ما لم يتحقّق اإلجابل ولو 

 .(4)سكو  السيّا مع نقمه مالنكاح مالرضا المستكشف من 
__________________ 

 .«ف»في  «له»( لم ترد 1)

 .376:  3( راجع المسّلة الثالثة من محج ال ضولي المتقاّا في الجز  2)

 .1( المائال : 3)

 .3و  1من امواب نكاح ال بيا واإلما  ، الحايج  26، الباب  525:  14( الوسائل 4)

ارتمااااااااااٍ ال ااااااااارق 
ماااااااااااين اإلجاااااااااااابل 

 وال كّ 
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ررا ، ولكاّن اإلنصااف ضا ف االرتمااٍ الماركور ، مان جهاة اّن نااا 
تاّثير ميااع المالاك فااي بماان الااررن لايع  الّ لمزارمااة راّق الماارتهن المتقاااّا 

نق  رّق المالاك متساقيط المالاك ، ف ااا األثار لايع لقصاورٍّ فاي المقتضاي ، 

 و نّما رو من جهة المانع ، ف أا باٍ اثّر المقتضي.
فُيوا )كرناا  لا  اّن ادلّاة ساببيّة البياع المسات ادل مان نحاو ومرجع ماا أ أَوأ

ونحو ألك ، ناّمة ، وشاروج  (1) «الناك مسقّذون نق  اموالهم»و  (بِالأعُقُودِ 

بمان الررن ي قم انّه من جهة مزارمة راّق المارتهن الاري راو اسابق ، فا أا 
البياع ؛ باٍ المزارم وجب تّثير السبب. وال مجااٍ الستصاحاب نااا تاّثير 

لق قم ممناط المستصحب وارت انه ، فالمقاا من مااب وجاوب ال مال مال ااّا ، 

 ال من مقاا استصحاب ركم الااّص ، فافهم.
واّما قياك ما نحن فيه نق  نكاح ال با ماون  أن سيّاه ، فهو قياٌك مع 

ن سببيّة نكاح ال با مااون  أن سايّاه قصاور تصاّرفاته ال ارق ؛ ألّن المانع ن

ناان االسااتق ٍ فااي التااّثير ، ال مزارمااة رااّق الساايّا لمقتضاا  النكاااح ؛  أ ال 
منافال مين كونه نبااً وكونه بوجاً ؛ وألجل ما أكرنا لو تصّرف ال باا لغيار 

 .السيّا مبيعٍّ او غيره ، ثّم ان تق ال با لم ين ع في تصحيح ألك التصّرف

راارا ، ولكاان مقتضاا  مااا أكرنااا : كااون سااقوط رااّق الررانااة مال ااّك او 
اإلسقاط او اإلمرا  او غير ألك ناق ً وموثّراً من رينه ، ال كاشا اً نان تاّثير 

 ال قا من رين وقونه ، شصوصاً مناً  نق  االستاالٍ نق  الكشف
__________________ 

 .49، الحايج  208:  3و ،  99، الحايج  222:  1اليلي ( نوالي 1)

ضاااااااااااااااااااااااااااااااااا ف 
االرتمااااااااااااااااااااااااااااااٍ 

 كورالمر

ناااااااااااااا صااااااااااااّحة 
قياااااااك مااااااا نحاااااان 
فياااااه منكااااااح ال باااااا 

 ماون  أن سيّاه

ق رااااال ساااااقوط رااااا
الرراناااااااة كاشااااااااف 

 او ناقل
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اإلجاابل  (2): من اّن مقتض  م هوا  (1)مما أكره جمانة مّمن قارب نصرنا 

 مضا  ال قا من رينه ، ف ّن ررا غير متحقّق في افتكاه الررن ، فهاو نظيار 
التازاا  ميع ال ضاولي ثاّم تمقّكاه لقمبياع ، رياج  نّاه ال يساع القائال مصاّحته  الّ 

تّثير ال قا مان راين انتقالاه نان مقاك المالاك األّوٍ ال مان راين ال قاا ، و الّ 

يقازا فاي تقاك  (3)لزا في المقااا كاون مقاك الغيار ررنااً لغيار مالكاه كماا كاان 
المسّلة كون المبيع لمالكين فاي بماان واراا لاو ققناا مكشاف اإلجاابل لقتاّثير 

 من رين ال قا.

 ررا ، ولكن ظارر كّل من قاٍ مقزوا ال قا رو القوٍ مالكشف.
 وقا تقاّا نن القوانا في مسّلة ن و الرارن نن الجاني نق  المررون

 .(4): اّن ال ّك يكشف نن صّحته ـ 

ٍّ نق  الكشف ايضاً ما استالّوا مه نق  الكشف في ال ضولي : من  ويا
 .(6)وجامع المقاصا  (5)ر ما أكره في الروضة  ل  آش .. اّن ال قا سبٌب تااّ 

 لزوا ال قا (7)ثّم  ّن البا الكشف كما نرفت في مسّلة ال ضولي 
__________________ 

:  2، والمحقّااق القمااي فااي جااامع الشااتا   513:  1( مانهم الساايّا الذباطبااائي فااي الرياااح 1)

 .542ا : ، وغنائم األيا 279

 نموا.:  «ف»( في 2)

 .«ش»في  «كان»( لم ترد 3)

 .161، وتقاّا في الص حة  165:  1( راجع القوانا 4)

 .229:  3( الروضة البهيّة 5)

 .75 74:  4( جامع المقاصا 6)

 .420 411:  3( راجع المكاسب 7)

ظااااااارر كاااااال ماااااان 
قاااااا قاااااٍ مقاااازوا ال 

 لكشفرو ا

البا الكشااااااااااااااااااااف 
لااااازوا ال قاااااا قبااااال 

 اإلجابل
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فا  يجاوب لاه  (1)قبل  جابل المرتهن من طرف الارارن كالمشاتري األصايل 

 ه ، مل وال  مذاله ماإلأن لقمرتهن في البيع.فسا
ٍٍّ آشر ،  أ ال يتّم الوفاا  مال قاا  ن م ، يمكن ان يقاٍ موجوب فّكه من ما

 الثاني  الّ مرلك ، فالوفا  ممقتض  الررن غير منافٍّ لقوفا  مالبيع.

يقاازا الوفااا  مااالبيع ، مم ناا  ناااا جااواب  (2)ه  نّمااا ويمكاان ان يقاااٍ :  نّاا
نقضه ، واّما دفع رقوق الغير وساقذنته فا  يجاب ؛ ولارا ال يجاب نقا  مان 

ماّ ماٍ الغير لن سه ان يشتريه من مالكه وياف ه  ليه ، مناً  نق  لزوا ال قا 

 مرلك.
وكيف كاان ، فقاو امتناع ، فهال يبااّ نقياه ؛ لحاّق المارتهن ؛ القتضاا  

او  ؟لررن ألاك و ن لازا مان ألاك  مذااٍ مياع الارارن ؛ لتقااّا راّق المارتهنا

ٍٍّ آشاار ؛ جم اااً مااين رقّااي المشااتري  يجباار الحاااكُم الاارارَن نقاا  فّكااه ماان مااا
وجهاان. وماع انحصاار المااٍ فااي  ؟والمارتهن ال بماين نقا  الارارن الباائع

 المبيع ف   شكاٍ في تقايم رّق المرتهن.
__________________ 

 .«ن»ومصّححة  «ش»من  «األصيل»( كقمة 1)

 .«ف»في  « نّما»( لم ترد 2)

لاااااو ماااااااّ الاااااارارن 
فهااااال يجاااااب نقياااااه 
فااااااّك الااااااررن ماااااان 
ٍٍّ آشاااااااار اا ال  مااااااااا

 يجب؟
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 مسألة

اااه او م ضاااه ،   أا جنااا  ال باااا نماااااً مماااا يوجاااب قتقاااه او اساااترقاق كقّّ

والمحقّااق  (2)والشااهيا  (1)فااألقور صااّحة مي ااه ، وفاقاااً لقمحكاّي ناان ال  ّمااة 

؛ ألنّاه لام  (5)، مل في شرح الصايمري : انّاه المشاهور  (4)وغيررم  (3)الثاني 
يارج ماستحقاقه لققتل او االسترقاق نن مقك مواله ، نق  ما رو الم روف 

 .(7)  في الا ف كما سيجي (6)نّمن ناا الشيخ 
 وت قّق رّق المجنّي نقيه مه ال يوجب شروج المقك نن قامقيّة

__________________ 

 .126:  1، والقوانا  465 : 1( التركرل 1)

 .112، والقم ة الامشقية :  200:  3( الاروك 2)

 .99:  4( جامع المقاصا 3)

 383:  22، وصاارب الجاوارر فاي الجااوارر  171:  3( مثال الشاهيا الثااني فاي المسااالك 4)

384. 

 .280:  1 (ماذوط)( غاية المراا 5)

 نن غير الشيخ.:  «ف»( في 6)

 .170 169   في الص حة( يجي7)

راااااال يصااااااّح ميااااااع 
الجااااااااني نماااااااااً اا 

 ال؟
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االنت اااّ مااه. ومجااّرد  مكااان مذالبااة اوليااا  المجنااّي نقيااه لااه فااي كااّل وقااتٍّ 
 ماالسترقاق او القتل ال يسقط انتبار ماليّته.

ونقاا  تقاااير تسااقيمه ، فاا  ياانقص ألااك ناان ميااع ماااٍ الغياار ، فيكااون 

قتل واالسترقاق ، ف ن افتّك لزا ، و الّ مذال البياع موقوفاً نق  افتكاكه نن ال
 من اصقه.

ويحتمل ان يكون البياع غيار متزلازٍ ، فيكاون تق اه مان المشاتري فاي 

غير بمن الايار ؛ لوقونه فاي مقكاه ، غاياة األمار اّن كاون المبياع نرضاة 
األرمااا  أا نمااي ،  (2)يوجااب الايااار مااع الجهاال ، كااالمبيع  (1)لاارلك نيااب 

 أا ما  ممرضه.والمرير  

ويردّه : اّن المبيع  أا كان مت قّقااً لحاّق الغيار فا  يقبال ان يقاع البمااً ؛ 
ألدائه  ل  سقوط رّق الغير ، ف  ماّ  ّما ان يبذل و ّما ان يقع مراناً  ، وقاا 

ّ نرفت اّن مقتض  ناا استق ٍ البائع فاي مالاه وماشقيّاة الغيار فياه : وقاو

 مي ه مرانً  ، ال ماط ً.
ومرلك يظهر ال رق ماين ماا نحان فياه وماين مياع المارير الاري ياااف 

نقيه من المو  ، واألرما الري يااف نقيه من ال ما  الموجاب ل ن تااق ؛ 

 (3)ف ّن الااوف فاي المثاالين ال يوجاب نقصااناً فاي ساقذنة المالاك مان ااً نان 
 :  نّ  (4)ن وأ تمقيكه منّجزاً ، ما ف ت قّق رّق الغير. القهّم  الّ ان يقاٍ 

__________________ 

 .«ّ»و  «ا»،  «خ»في  «نيب»( لم ترد 1)

 ، وررا رو األنسب. «كبيع خ»:  «خ»( كرا في النسخ ، وكتب فوقه في 2)

 من.:  «خ»و  «ف»( في 3)

 .«ص»و  «ن»، لكن استاركت في  «ش»و  «ف»في غير  «ان يقاٍ»( لم ترد 4)

 مكاااااااااان مذالباااااااااة 
اوليااااااااا  المجناااااااااي 
نقياااااااااه ال يساااااااااقط 

 الماليّة

وقااااااااااااوّ البيااااااااااااع 
مرانااااااااااااااااااااااااااً  ال 

 ماط ً 

ال اااااارق ماااااااين ماااااااا 
مااااااين ونحاااااان فيااااااه 
 ميع المرير
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ت قّق رّق المجنّي نقيه ال يمناع مان ن اوأ تمقيكاه منّجازاً ؛ ألّن لقباائع ساقذنة 

مان  (3)التصاّرف لهماا فياه  (2)، وكرا لقمشتري ؛ ولارا يجاوب  (1)مذققة نقيه 
 (4)دون مراج ااة أي الحااّق ، غايااة األماار اّن لااه التسااقّط نقاا   بالااة مقكهمااا 

 ف او التمقيااك ، وراارا ال يقتضااي وقااوّ ال قااا مراناا  وناااا ورف ااه ماااإلت

 استقرار المقك.
المانع مان تصاّرف الغيار  (5)ومما أكرنا ظهر ال رق مين رّق المرتهن 

 شّناً. (6)ورّق المجنّي نقيه الغير المانع ف  ً ، غاية األمر انّه رافع 

وكيف كان ، فقا ركي نن الشيخ في الا ف البذ ن ، ف نّه قااٍ فيماا 
، فباناه ماواله مغيار  أن المجناّي  (7)ركي ننه :  أا كان لرجلٍّ نباٌ ، فجنا  

نقيه ، ف ن كانت جنايته توجب القصاص ف  يصّح البيع ، و ن كانت جنايته 

ٍّ مّنّاه  أا وجاب نقياه  توجب األرش صاّح  أا التازا ماواله األرش. ثاّم اساتا
 القود ف  يصّح مي ه ؛ ألنّه قا ماّ منه ما ال يمقكه ،

__________________ 

 سقذنة مت قّقة مه.:  «ف»( في 1)

نقاا  كقمااة  «ص»و  «خ»،  «ن»، وشااذب فاي  «ال يجاوب»:  «ش»و  «ف»( فاي غياار 2)

 .«ال»

 .«ش»و  «ف»في  «فيه»( لم ترد 3)

،  «مقكهاا»، وفاي ساائر النساخ :  «مقكاه»:  «ش»، وفي  «ف»ومحتمل  «ص»كرا في ( 4)

 مما اثبتناه. «خ»و  «ن»لكن صّححت في 

 مما اثبتناه. «ن»، وصّححت في  «الرارن»:  «ش»( في غير 5)

 مانع.:  «ص»( في مصّححة 6)

 «هفجنا  نقيا»:  «ص»، وفي  «جان»:  «ن»ومصّححة  «ش»( كرا في المصار ، وفي 7)

 .«مجني نقيه»، وفي سائر النسخ : 

ال ااااارق ماااااين راااااّق 
الماااااااارتهن ورااااااااّق 

 المجنّ  نقيه
كاااااااااااا ا الشاااااااااااايخ 

وسااااااااااي فاااااااااااي الذ
مذاااا ن البيااااع فااااي 

 المسّلة
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ف نّه رقٌّ لقمجنّي نقيه. واّما  أا وجب نقيه األرش صاّح ؛ ألّن رقبتاه ساقيمةٌ 

 ، انته . (1)، والجناية ارشها فقا التزمه السيّا ، ف  وجه ي سا البيع 
فاااي كتااااب الظهاااار :  (2)وقاااا ركاااي نااان الماتقاااف : انّاااه ركااا  نناااه 

المول  نق  الجاني نمااً ، ريج قاٍ :  أا كان نباٌ التصريح م اا مقا  مقك 

قا جن  جنايةً ف نّاه ال يجازع نتقاه نان الك ّاارل ، و ن كاان شذاًّ جااب ألاك. 
ٍّ م جماّ ال رقة ، ف نّه ال ش ف مينهم انّه  أا كانت جنايته نمااً ينتقل  واستا

 ، انته . (3)مقكه  ل  المجنّي نقيه ، و ن كان شذّ فاية ما جناه نق  مواله 

ورمماا يسااتظهر ألاك ماان نبااارل اإلساكافّي المحكيّااة نناه فااي الااررن ، 
مثبتاً لمقكه  يّاه ، غير شارجٍّ  (4)وري : اّن من شرط الررن ان يكون الرارن 

 ، انته . (5)مارتاادٍّ او استحقاق الرقبة مجنايته نن مقكه 

ن من نبارل الشرائع ايضاً فاي كتااب القصااص ورمما يستظهر البذ 
 أا قتل ال با رّرا نمااً فّنتقه ماواله صاّح ، ولام يساقط  (6)، ريج قاٍ :  نّه 

 من (7)القود ، ولو قيل : ال يصّح له ّ يبذل رّق الولي 
__________________ 

 .198، كتاب البيوّ ، المسّلة  118 117:  3( الا ف 1)

 خ.( اي : نن الشي2)

 .33، كتاب الظهار ، المسّلة  546:  4، وراجع الا ف  443:  7( الماتقف 3)

 ، وفي سائر النسخ : الررن. «ش»و  «ن»( كرا في المصار ونساة ماٍ 4)

 .422:  5( الماتقف 5)

 والمصار. «ش»في  « نّه»( لم ترد 6)

 ، وفي سائر النسخ : المول . «ش»و  «ن»،  «ف»( كرا في 7)

اساااااااااااااااااااااااااااااتظهار 
الااااااااااابذ ن مااااااااااان 
االسااااااااااااااااااااااااااااكافي 

 والمحقّق
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 ، انته . (1)ق ، كان رسناً. وكرا مي ه وربته االسترقا

لكن يحتمل قويّاً ان يكون مراده مالصّحة : وقونه البماً غير متزلازٍ 
كوقوّ ال تاق ؛ ألنّاه الاري يبذال ماه راّق االساترقاق ، دون وقوناه مرانا  

 مافتكاكه نن القتل واالسترقاق.

وكيف كان ، فالظارر من نبارل الا ف االستناد في ناا الصّحة  ل  
ل اااا   (2)ناااااا المقااااك ، ورااااو ممنااااوّ ؛ ألصااااالة مقااااا  مقكااااه ، ولظهااااور 

في مقا  المقك. ن م ، فاي م ار األشباار  (3)في م ر األشبار  «االسترقاق»

ٍّ نق  الا ف   .(4)ما يا
ويمكاان ان يكااون مااراد الشاايخ مالمقااك السااقذنة نقيااه ؛ ف نّااه ينتقاال  لاا  

المجنّي نقيه ، ويكون ناا جواب مي ه من المول  مبنيّااً نقا  المناع نان مياع 

ال ضولي المستقزا لقمنع نن ميع كّل ما يت قّق ماه راّق الغيار ينافياه الساقذنة 
 المذققة من المشتري نقيه ، كما في الررن.

__________________ 

 .209:  4( الشرائع 1)

 وظهور.:  «ف»( في غير 2)

 من امواب قصاص الن ع. 41، الباب  73:  19( الوسائل 3)

 من امواب قصاص الن ع. 41، الباب  73:  19( الوسائل 4)

ارتمااااااااااااااااااااااااااٍ ان 
يكااااااااااااون مااااااااااااراد 
المحقّااااااااااااق ماااااااااااان 

 «الصاااااااااااااااااااااااااّحة»
ناد فاااااااااااي االسااااااااااات القزوا

نااااااااااااا الصاااااااااااّحة 
 لااااا  نااااااا المقاااااك 

 والمناقشة فيه
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 مسألة

صايمري  أا جن  ال با شذًّ صّح مي ه نق  المشهور ، مل في شرح ال

: انّه ال ش ف في جاواب مياع الجااني  أا كانات الجناياة شذاًّ او شابه نماا ، 

ويضمن المول  اقّل األمرين من قيمته ودية الجناية ، ولو امتنع كان لقمجنّي 
نقياااه او لوليّاااه انتزاناااه ، فيبذااال البياااع. وكااارا لاااو كاااان الماااول  م ساااراً ، 

 ، انته . (2)المول   (1)يَْ ّاه  فققمشتري ال سخ مع الجهالة لتزلزٍ مقكه ما لم
وظارره انّاه اراد ن اي الاا ف نان الجاواب قبال التازاا السايّا ،  الّ اّن 

 المول  او (5): انّه ال يجوب  الّ  أا فااه  (4)والا ف  (3)المحكّي نن السرائر 
__________________ 

 لم ي ا مه.:  «ش»و  «ص»،  «ّ»،  «ا»( في 1)

 .280:  1 (ماذوط)( غاية المراا 2)

 .183، ورك  ألك ننه المحقّق التستري في مقامع األنوار :  358:  3( السرائر 3)

، وقاااٍ :  نّااه م هااوا ماان ك مااه فااي  183( ركاااه المحقّااق التسااتري فااي مقااامع األنااوار : 4)

 .28، كتاب الررن المسّلة  235:  3الررن ، وراجع الا ف 

 في سائر النسخ : افااه.، و «ن»ومصّححة  «ف»( كرا في 5)

راااااال يصااااااّح ميااااااع 
ال باااااااااااا الجااااااااااااني 

 شذًّ اا ال؟
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  أا ماّ ضمن. (1)التزا مال اا  ، ال انّه 

واألوفق مالقواناا ان يقااٍ مجاواب البياع ؛ لكوناه مقكااً لماواله ، وت قّاق 
رّق الغير ال يمناع نان ألاك ؛ ألّن كاون المبياع مااٍ الغيار ال يوجاب مذا ن 

نن ت قّق رّق الغير. ول ّل ما نن الا ف والسرائر مبنايٌّ  البيع راساً فض ً 

نق  اصقهما من مذ ن ال ضولي وماا اشابهه مان كاّل مياعٍّ يقازا مان لزوماه 
مذا ن رااّق الغياار ، كمااا ياومو  ليااه اسااتاالٍ الحقّااي نقا  مذاا ن البيااع قباال 

 .(3)ه مرقبة ال باا الجااني فا  يجاوب  مذالا (2)التزامه وضمانه : مّنّه قا ت قّق 

ومرجع ررا المررب  ل  انّه ال واسذة مين لزوا البياع ومذ ناه ، فا أا صاّح 
 البيع امذل رّق الغير.

وقا تقاّا غيار ماّرل : انّاه ال ماانع مان وقاوّ البياع مراناً  م جاابل أي 

اياة او اقاّل الحّق او سقوط رقّه ، ف أا مااّ الماول  فيماا نحان فياه قبال ادا  ال
األمرين نق  الا ف وقع مرانً  ، ف ن فاّاه المول  او رضي المجنّي نقيه 

مضاامانه فااراه ، و الّ انتزنااه المجنااّي نقيااه ماان المشااتري ، ونقاا  راارا فاا  

 يكون البيع موجباً لضمان البائع رّق المجنّي نقيه.
ني قاٍ في كتاب الررن مان القواناا : وال يجبار السايّا نقا  فااا  الجاا

و ن ررنه او مانه ، مل يتسقّط المجناّي نقياه ، فا ن اساتونب الجناياة القيماة 

 ، انته . (4)مذل الررن ، و الّ ف ي المقامل 
__________________ 

  الّ انّه.:  «ش»( في 1)

 بيادل : رّق الغير. «ص»( في 2)

 .358:  3( السرائر 3)

 .159:  1( القوانا 4)

 األوفااااااق مالقوانااااااا
جااااااااااااواب البيااااااااااااع 

 والاليل نقيه

رااااال البياااااع التااااازاٌا 
 مال اا  اا ال؟
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لكن ظارر ال  ّمة في غير ررا المقاا وغيره رو اّن البيع من سه التزاا 
ٌٍ مان  مال اا . ول ّل وجهه : انّه يجب نق  المول  ريج ت قّق مال با وراو ماا

رقٌّ يتايّر المول  في نققه ننه  ل  أّمته ، ان يوفي رّق  (1)امواله ، وفي ياه 

من ال ين او من أّمته ، فيجب نقيه :  ّما تاقيص ال باا مان  المجني نقيه  ّما
المشتري م سخٍّ او غيره ، و ّما ان ي ايه من ماله ، فا أا امتناع المشاتري مان 

ردّه والم اروح ناااا ساقذنة البااائع نقاا  اشاره قهااراً ؛ لقازوا الوفااا  مال قااا 

 وجب نقيه دفع ال اا .
يرد نقيه : اّن فاا  ال با غير البا قبال البياع ، ومي اه لايع  ت فااً لاه و

رتّ  يت يّن نقيه ال اا  ، ووجاوب الوفاا  ماالبيع ال يقتضاي  الّ رفاع يااه ، ال 

رفع يا الغير ، مل ررا اول  م اا وجوب ال ّك من الررن الري تقاّا في آشر 
ا مي ه ؛ لت قّق الاين رناه في وجوب ال ّك نق  الرارن م  (2)مسّلته الااشة 

 مالرّمة وت قّق الحّق رنا مال ين ، فتّّمل.

ح ماااه فاااي التاااركرل  : اّن  (4)والمحكاااّي نااان غيرراااا  (3)ثاااّم  ّن المصااارَّ
 لقمشتري فّك ال با ، وركم رجونه  ل  البائع ركم قضا  الاين ننه.

__________________ 

 .«ف»في  «وفي ياه»( لم ترد 1)

 .166، وراجع الص حة  «الا ف»:  «ف»( في 2)

 .466 465:  1( التركرل 3)

 .165:  1نن التحرير ، وراجع التحرير  186( ركاه المحقّق التستري في المقامع : 4)

كاااااااااا ا ال ّ مااااااااااة 
بياااااااااااع فاااااااااااي اّن ال

من ساااااااااااه التااااااااااازاا 
 مال اا 

المناقشااااااااااة فيمااااااااااا 
افاااااااااااده ال ّ مااااااااااة 

 قاّك سّره
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 مسألة الثالث

 من شروط العوضين : القدرة على التسليم

في جامع المقاصا ف ّن الظارر اإلجماّ نق  اشتراطها في الجمقة كما 
وفي المبسوط : اإلجماّ نق  نااا جاواب  .(2)، وفي التركرل : انّه  جماّ  (1)

ونن الغنية : انّاه  نّماا انتبرناا  .(3)ميع السمك في الما  وال الذير في الهوا  

فااي الم قااود نقيااه ان يكااون مقاااوراً نقيااه تح ّظاااً مّمااا ال يمكاان فيااه ألااك ، 
الهاوا  ، فا ّن ماا راره رالاه ال يجاوب مي اه ما   كالسمك في الما  والذير فاي

 .(4)ش ف 

ٍّ في التركرل نق  ألك مّنّه :   وسقموآلهنقيه صق نه  النبّي »واستا
 ، (5) «نن ميع الغرر

__________________ 

 .101:  4( جامع المقاصا 1)

 .466:  1( التركرل 2)

 .157:  2( المبسوط 3)

 .211( الغنية : 4)

 .3من امواب آداب التجارل ، الحايج  40، الباب  330:  12( الوسائل 5)

شاااااااارطيّة القااااااااارل 
 نق  التسقيم

االساااااااتاالٍ نقياااااااه 
مااااااـ : نهااااااي النبااااااّي 
صااااااااقّ    نقيااااااااه 
وآلاااااااه نااااااان مياااااااع 

 الغرر
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، والنهي رنا يوجب ال سااد  جمانااً ، نقا  الظاارر المصاّرح  (1)وررا غرٌر 

مه في موضعٍّ من اإليضاح 
يجبار ، واشتهار الابر مين الااّصاة وال اماة  (2)

  رساله.

 (3)اّما كون ما نحن فيه غرراً فهو الظارر من كقما  كثيرٍّ من ال قهاا  

، ريج مثّقوا لقغرر مبيع السمك في الما  والذير في الهوا  ؛  (4)وارل القغة 
مع اّن م ن  الغرر نق  ما أكاره اكثار ارال القغاة صاادٌق نقياه ، والماروّي 

 «انّاه نماُل ماا ال ياومن م اه مان الضارر»:  السا انقيهن نن امير الماومني
(5). 

وفي الصحاح : الغّرل : الغ قاة ، والغااّر : الغافال ، واغاّره ، اي : اتااه 

، والغاارر : الاذاار ،  (6)  ، اي : شاااّ مااه نقاا  ّغااّرل منااه ، واغتااّر مالشااي

ناان ميااع الغاارر ؛ ورااو مثاال ميااع  وسااقموآلهنقيه صق ونهاا  رسااوٍ   
 السمك في الما 

__________________ 

 .466:  1( التركرل 1)

 .430:  1(  يضاح ال وائا 2)

،  255، والجاااامع لقشااارائع :  324 323:  2، والسااارائر  246 245( راجاااع الوسااايقة : 3)

 ، وغيررا. 485:  1والتركرل 

 «غارر»، ماادّل  423:  3، ومجماع البحارين  «غارر»، مادّل  768:  2( كما في الصحاح 4)

 ايضاً.

:  22( لم ن ثر نقيه في كتب األُصوٍ وال روّ ، ن ام نققاه صاارب الجاوارر فاي الجاوارر 5)

اّن الغاارر »:  الساا انقيه، مق اا  : ورور اماان امااي المكااارا ال قهااي ناان امياار المااومنين  387

 .«نمل ما ال يومن م ه الضرر

   ، اي : شانه مه.مالشياغّره :  «ف»( في 6)

كاااااااون ماااااااا نحااااااان 
 فيه غرراً 

م نااااااااااا  الغااااااااااارر 
 لغة

ت رياااااااااااااااااااااااااااااااااف 
 الصحاح
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،  (1)والذيار فاي الهااوا   لا  ان قاااٍ : والتغريار : رمال الاان ع نقا  الغاارر 
، فهو ـ  انته . ونن القاموك ما مقّاصه : غّره غّراً وغروراً وّغّرلً مالكسر

 لاا  ان قاااٍ :  (3): شانااه واطم ااه فااي الباطاال ـ  (2)مغااروٌر وغريااٌر كااّمير 

ه تغريراً وتغاّرلً ، اي : نّرضاها لقهقكاة ، واإلسام الغَاَرر محّركاه غّرر من س
ل مالكسار  ،  (4) ل  ان قااٍ : والغااّر : الغافال ، واغتاّر : غ ال ، واإلسام الّغارَّ

 انته .

ل مالكسر مالغ قة : انّه نه  نان مياع الغَاَرر  ونن النهاية م ا ت سير الّغرَّ
ّر المشاتري ، ومااطٌن مجهاوٍ. وقااٍ األبراري : ، ورو ما كان له ظارٌر يغا

ميع الغرر ما كان نق  غير نهالٍّ وال ثقةٍّ ، وياشل فيه البيوّ التي ال يحايط 

مكنههاا المتباي ااان مان كااّل مجهااوٍ ، وقاا تكااّرر فااي الحاايج ، ومنااه رااايج 
ف :  ، اي ارمقهااا  « ّن لااي ن ساااً وارااال ، و نّااي ألكااره ان اغااّرر مهااا»مذااّرّ

ثقةٍّ ، ومه سّمي الشيذان غروراً ؛ ألنّه يحمل اإلنسان نق  محامّاه نق  غير 

 ، انته . (5)، وورا  ألك ما يسوسه 
والمجمال  (8)والمغارب  (7)والمصاباح  (6)وقا ركي ايضاً نن األسااك 

(9) 
__________________ 

 تاه.، وفيه : واغتّره : اي ا «غرر»، مادّل  769 768:  2( الصحاح 1)

 والمصار. «ش»من  «كّمير»( كقمة 2)

 والمصار : مالباطل. «ص»( في 3)

 .«غّره»، مادّل  101 100:  2( القاموك المحيط 4)

 .«غرر»، مادّل  356 355:  3 (المن األثير)( النهاية 5)

 .«غرر»، مادّل  322( اساك الب غة : 6)

 .«الغّرل»، مادّل  445( المصباح المنير : 7)

 .338غرب : ( الم8)

 .«غرّ »، مادل  532:  (المن فارك)( مجمل القغة 9)

ت رياااااااااااااااااااااااااااااااااف 
 القاموك

 ت ريف النهاية

 سائر كتب القغة
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ت سير الغرر مالاذر ، ممثّ ً له في الث ثة األشيرل مبيع السمك  (1)والمجمع 

 في الما  والذير في الهوا .
، وماراده مان  (2)وفي التركرل : اّن ارل القغة فّسروا ميع الغََرر مهارين 

ليع في المحكّي نن النهاية منافالٌ لهرا الت ساير الت سير التوضيح مالمثاٍ ، و

 ، كما يظهر مالتّّمل.
في م ن  الغََرر ، سوا   «الجهالة»ومالجمقة ، فالكّل متّ قون نق  اشر 

ت قّق الجهل مّصل وجوده ، اا محصاوله فاي ياا مان انتقال  لياه ، اا مصا اته 

 .(3)كّماً وكي اً 
:  ّن المنساااق ماان الغَااَرر المنهااّي ننااه : الاذاار ، ماان  (4)ورممااا يقاااٍ 

ريااج الجهاال مصاا ا  المبيااع ومقااااره ، ال مذقااق الاذاار الشااامل لتسااقيمه 

ونامه ؛ ضرورل رصوله في ميع كّلّ غائاب ، شصوصااً  أا كاان فاي محارٍّ 
  ٍّ في ميع الثمار والزرّ ونحورما.شيونحوه ، مل رو اوضح 

والحاصاال : اّن ماان الواضااح ناااا لاازوا المااااطرل فااي مبيااعٍّ مجهااوٍ 

 الحاٍ مالنسبة  ل  التسقّم ونامه ، شصوصاً م ا جبره مالايار لو ت رّر.
 وفيه : اّن الاذر من ريج رصوٍ المبيع في يا المشتري انظم

__________________ 

،  423:  3( لم ن ثر فيه نق  التصريح مه ، ن ام فياه ماا ي ياا ألاك ، انظار مجماع البحارين 1)

 .386:  22، وركاه ننه ونّما تقاّا صارب الجوارر ، انظر الجوارر  «غرر»مادّل 

 ، وفيه : وفّسر مّنّه ميع السمك في الما  والذير في الهوا . 466:  1( التركرل 2)

ً :  «ش»( في 3)  .او كي ا

 .388:  22( قاله صارب الجوارر في الجوارر 4)

اشاااار الجهالاااااة فاااااي 
 «الغرر»م ن  

 تاااااااااااااااااااااااااااااااوّرم انّ 
المنسااااااااااااق مااااااااااان 

 «الغاااااااااااااااااااااااااااارر»
الجهاااااااال مصاااااااا ا  

 المبيع ومقااره

رفااااااااااااع التااااااااااااوّرم 
 المركور
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ماان الجهاال مصاا اته مااع ال قاام محصااوله ، فاا  وجااه لتقييااا كاا ا اراال القغااة 

شصوصاً م ا تمثيقهم مالمثاالين الماركورين. وارتمااٍ  رادتهام أكار المثاالين 
لجهالة صا ا  المبياع ال الجهال محصاوله فاي يااه ، ياف اه م رظاة اشاتهار 

 في كقما  ال قها  لق جز نن التسقيم ال لقجهالة مالص ا .التمثيل مهما 

راارا ، مضااافاً  لاا  اسااتاالٍ ال ااريقين ماان ال امااة والااّصااة مااالنبوّي 
المركور نق  انتبار القارل نق  التسقيم ، كما يظهار مان االنتصاار ، رياج 

ّمااا ان اارد  مااه اإلماميّااة القااوٍ مجااواب شاارا  ال بااا قااٍ فيمااا ركااي ننااه : وم

اآلماااق ماااع الضاااميمة ، وال يشاااترر ورااااه  الّ  أا كاااان محياااج يقاااار نقياااه 
، وشاالف مااقي ال قهاا  فاي ألااك وأرباوا  لا  انّاه ال يجاوب ميااع  (1)المشاتري 

ٍ ماال ونا في منع مي ه نق  انّاه مياع  اآلمق نق  كّل راٍ  ل  ان قاٍ : وي ّوّ

نهاا  ناان ميااع الغَااَرر  لاا  ان قاااٍ :  وسااقموآلهنقيه صق ، واّن نبيّنااا  َغااَررٍّ 
 (2)وررا ليع مصحيح ؛ ألّن ررا البيع يارجه نن ان يكون غرراً ؛ انضماا 

 ، انته . (3)غيره  ليه 

وراو صاريٌح فاي اساتاالٍ جميااع ال اّماة ماالنبوّي نقا  اشاتراط القااارل 
، كماا  (4)نا ايضااً نقا  االساتاالٍ ماه لاه نق  التسقيم. والظارر اتّ اق اصحام

   في نبارل الشهيا التصريح مه.يظهر لقمتتبّع ، وسيجي

 وكيف كان ، فالانور المركورل مّما ال يسانارا القغة وال ال رف
__________________ 

 والمصار. «ش»من  «وال يشترر  ل  المشتري»( نبارل 1)

 سائر النسخ والمصار : النضماا.، وفي  «ص»ونساة ماٍ  «ش»( كرا في 2)

 .209( االنتصار : 3)

 ايضاً. «ّ»و  «ا»،  «ن»، واستاركت في  «خ»من  «( له4)

االساااااااااااااااااااااااااااتاالٍ 
ال اااااااااااااااااااااااااااااااريقين 

لنبوي ماااااااااااااااااااااااااااااااااا
الماااااااااركور نقااااااااا  

 شرطية القارل



 4ب / ج كتاب المكاس  ...........................................................................  180

 وال كقما  ارل الشرّ.

، رياج قااٍ :  سارهقاكوما ام اا ماا ميناه وماين ماا نان قواناا الشاهيا 
محباوٌب ومااطٌن مكاروه ، قالاه م ضاهم ، ماا كاان لاه ظاارٌر  [(1)لغاةً ]الغرر 

، وشاارناً رااو جهاال الحصااوٍ. واّمااا  (2) (َمتيياُ  الأرُييُروِر )ومنااه قولااه ت ااال  

ومجهوٍ الص ة فقيع غارراً. ومينهماا نماوٌا  (3)المجهوٍ الم قوا الحصوٍ 
وشصوٌص من وجاه ، لوجاود الغَاَرر مااون الجهال فاي ال باا اآلماق  أا كاان 

اآلن ، ووجاود الجهال مااون الغَاَرر فاي  (4)او ُوّصاف م قوا الص ة من قباُل 

المكيل والموبون والم اود  أا لم ي تبر. وقا يتوّغل في الجهالة ، كحجرٍّ ال 
أرااٌب ، اا فّضااةٌ ، اا نحاااٌك ، اا َصاااٌر ، ويوجاااان م اااً فااي ال بااا ايُااارر 

ماق اآلمق المجهوٍ الصا ة. ويت قّاق الغَاَرر والجهال تاارلً ماالوجود كال باا اآل

، وتااارلً مالحصااوٍ كال بااا اآلمااق الم قااوا الوجااود ،  (5)المجهااوٍ الوجااود 
ومالجنع كَحّبٍّ ال يُارر ما رو ، وسق ةٍّ من سقعٍّ ماتق ة ، ومالنوّ ك باٍّ من 

نبياٍّ ، ومالقَاَر ككيلٍّ ال ي رف قَاَُره والبيع  ل  مبقح السهم ، وماال ين كثاوبٍّ 

 ثمرل قبل ماّو الص حمن ثومين ماتق ين ، ومالبقا  كبيع ال
__________________ 

 ايضاً. «ص»و  «ن»( ما مين الم قوفتين من المصار ، واستاركت في 1)

 .20، والحايا :  185( آٍ نمران : 2)

، والموجود في المصاار م اا  «ش»لم ترد في  «واّما المجهوٍ الم قوا الحصوٍ»( نبارل 3)

واّماا المجهاوٍ ، فم قاوا الحصاوٍ مجهااوٍ »: ، ركارا  «وشارناً راو جهال الحصاوٍ»قولاه : 

 .«الص ة ، ومينهما نموا وشصوص من وجه

 ( في المصار : او مالوصف.4)

 .«ف»في  «الوجود»( لم ترد 5)

شااااهيا فااااي كاااا ا ال
القوانااااااااااااا فااااااااااااي 

 ت سير الغرر
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ننا م ر األصحاب. ولو اشترط ان يباو الص ح ال محالة كان غرراً ننا 

ه مااشل الكّل ، كما لو شرط صيرورل الزرّ سنب ً. والغرر قا يكاون مماا لا
ظارر في ال وضين ورو ممتنع  جماناً. وقا يكون مما يتسامح مه نادل لققّتاه 

، كااُّّك الجاااار وقذاان الجبّااة ، ورااو م  ااّو ننااه  جماناااً ، ونحااوه اشااتراط 

مينهمااا ، ورااو محااّل الااا ف ، كااالجزاف فااي ماااٍ  (1)الحماال. وقااا يكااون 
،  (2)ق مغيار ضاميمة اإلجارل والمضارمة ، والثمرل قبل ماّو الص ح ، واآلم

 .(3)انته  

وفي م ر ك مه تّّمل ، كك مه اآلشر في شرح اإلرشاد ، ريج أكر 
: ـ  ننانا قالوا ي ني الماال ين من ال اّمة (4)في مسّلة ت يّن األثمان مالت يين 

رر ، فقجااواب نااامها او غاارر ، فيكااون منهيّاااً ننااه. اّمااا الصااغ (5)ت يينهااا 

ظهوررا مستحقّة فين سخ البيع. واّماا الكبارر ، فظااررل  لا  ان قااٍ : ققناا : 
مجتنااب ننااه فااي ال اارف محيااج لااو  (6)نمنااع الصااغرر ؛ ألّن الغاارر  جماااٍ 

ٍٍّ فض ً نن القّوا (7)تركه ُومّخ نقيه ، وما أكروه   ال ياذر مبا
__________________ 

 بيادل : مردّداً. «ن»ومصّححة  «ش»( في 1)

، وفاي  «قبل الضميمة»:  «ص»، وفي  «لغير ضميمة»:  «ش»( كرا في المصار ، وفي 2)

 سائر النسخ : مع الضميمة.

 .199، القانال  138 137:  2( القوانا وال وائا 3)

 بيادل : الشاصي. «ش»( في 4)

 .«ن»، وما اثبتناه من المصار ومصّححة  «ت يّنها»( في النسخ : 5)

 ، وفي سائر النسخ : ارتماٍ. «ن»ونساة ماٍ  «ف»و ( كرا في المصار 6)

 ، وفي سائر النسخ : وما أكره. «ن»ومصّححة  «ش»( كرا في 7)

فااااي  كاااا ا الشااااهيا
شاااااااارح اإلرشاااااااااد 
فااااااااااااااي ت سااااااااااااااير 

 الغرر
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 ، انته . (1)نقيه 

ٍّ المرجاّو الحصاوٍ ماثمنٍّ  ف ّن مقتضاه : انّه لو اشتُري اآلماق او الضاا
لم يكن غرراً ؛ ألّن ال ق   يقاامون نقا  الضارر الققيال رجااً  لقن اع ققيل ، 

الكثير. وكرا لو اشترر المجهوٍ المردّد مين أرابٍّ ونحااكٍّ مقيماة النحااك ؛ 

مناً  نق  الم روف من تحقّاق الغارر مالجهال مالصا ة. وكارا شارا  مجهاوٍ 
قاا   ، ماال المقاااار مااثمن المتاايقّن منااه ؛ فاا ّن ألااك كقّااه مرغااوب فيااه ننااا ال 

 يومّاون من ناٍ ننه انتراراً مكونه شذراً.

فاألول  : اّن ررا النهي من الشارّ لسااّ مااب الماااطرل الم ضاية  لا  
التنااابّ فااي الم ااام   ، ولاايع منوطاااً مااالنهي ماان ال قاا   لااياّص مااورده 

 مالس ها  او المتس ّهة.

اد م ار ثّم  نّه قا ركي نان الصااوق فاي م ااني األشباار : ت قيال فسا
الم ااام   المت ارفااة فااي الجارقيااة كبيااع المناماارل والم مسااة وميااع الحصااال 

، مع انّه ال جهالة في م ضاها كبياع المنامارل ؛ منااً  نقا  ماا  (2)مكونها غرراً 

من انّه قوٍ ارارما لصاربه : انبر  لّي الثاوب او انباره  لياك فقاا  (3)فّسره مه 
:  أا نبار  الحصاال فقاا وجاب البياع.  وجب البيع ، ومياع الحصاال ماّن يقاوٍ

 ، و  ال الم. (4)ول قّه كان نق  وجهٍّ شاّصٍّ يكون فيه شذر 
__________________ 

 .93( غاية المراد : 1)

 .278( م اني األشبار : 2)

 فّسر مه.:  «ش»( في 3)

 يكون شذراً.:  «ف»( في 4)

مااااااااااا المناقشااااااااااة في
افاااااده الشااااهيا فاااااي 

 شرح اإلرشاد
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ف   شكاٍ في صّحة التمّسك النتبار القارل نق  التساقيم  وكيف كان ،

مالنبوّي الماركور ،  الّ انّاه اشاّص مان المااّن  ؛ ألّن ماا يمتناع تساقيمه ناادل 

كالغريق في محرٍّ يمتنع شروجه منه نادلً ونحوه ليع فاي مي اه شذار ؛ ألّن 
ال رد يك اي الاذر  نّما يذقق في مقااٍّ يحتمل الس مة ولو ض ي اً ، لكّن ررا 

الس ارة وكون اكل الثمن في مقامقه اك ً  (1)في االستاالٍ نق  مذ نه مقزوا 
لقماٍ مالباطل ، مل ال ي اّ ماالً نرفاً و ن كاان ّمقكااً ، فيصاّح نتقاه ، ويكاون 

لمالكه لو فرح التمّكن منه ،  الّ انّه ال ينافي سقب ص ة التمّوٍ ننه نرفاً ؛ 

تمااا قيمتاه  لا  المالاك ، فيمقكاه ماع مقاا  ال اين  ولرا يجب نقا  غاصابه ردّ 
 نق  مقكه نق  ما رو ظارر المشهور.

 ثّم إنّه ربما يستدّل على هذا الشرط بوجوه أُخر :

ال تبع ما »من قوله :  قموسوآلهنقيه صق ما اشتهر نن النبي  منها :

ال يراد مه الحضور ؛ لجواب ميع  «كونه نناه»مناً  نق  اّن  (2) «ليع نناه
نن مجّرد المقك ؛ ألّن المناسب  (3)الغائب والسقف  جماناً ، فهي كناية ، ال 

، وال نن مجّرد السقذنة نقيه والقارل نق  تسقيمه  «ال ا»رينهرٍّ أكر ل ظة 

نقا  نااا جاواب مياع  [(4)ماه ]ال قما  من الااّصة وال اّماة  ؛ لمنافاته لتمّسك
 ال ين الشاصية الممقوكة لقغير ثّم شرائها من مالكها ، شصوصاً  أا

__________________ 

 لزوا.:  «ن»( في مصححة 1)

ٍّ نقياه ماا فاي الوساائل  339و  317،  267:  5( سنن البيهقاي 2) ، البااب  266:  12، وياا

 .12قا البيع وشروطه ، الحايج من امواب ن 12

 ، واستاركت في اكثر النسخ. «ش»و  «ف»من  «ال»( كقمة 3)

 ( الزيادل اقتضارا السياق.4)

مااااااالنبوي التمسااااااك 
المااااااااركور اش اااااااا  

 من المان 

االساااااااتاالٍ نقااااااا  
شاااااااارطيّة القااااااااارل 

 موجوهٍّ اُشر :
ـ النباااااااااااااوّي  1

ال »المشااااااااااااااااااهور 
تبااااااااع مااااااااا لاااااااايع 

 «نناه
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كان وكي ً ننه في مي ه ولاو مان ن ساه ؛ فا ّن الساقذنة والقاارل نقا  التساقيم 

 راصقة رنا ، مع انّه مورد الرواية ننا ال قها .
ون كنايااة ناان السااقذنة التاّمااة ال  قيّااة التااي تتوقّااف نقاا  فت اايّن ان يكاا

 المقك مع كونه تحت اليا رتّ  كّنه نناه و ن كان غائباً.

ونق  اّي راٍ ، ف  ماّ من  شراج ميع ال ضولي ننه مّدلّته ، او محمقه 
 نق  النهي المقتضي ل ساده مم ن  ناا وقونه لبائ ه لو اراد ألك.

 ستاالٍ مالابر نق  ما نحن فيه ممكن.وكيف كان ، فتوجيه اال

واّما اإليراد نقيه مانور : اّن المراد مه اإلشارل  ل  ما رو المت اارف 
  الغير الممقاوه ثاّم تحصايقه مشارائه ونحاوه في تقك األبمنة ، من ميع الشي

ودف ه  ل  المشتري ، فمافوّ م اا الشاارا نقا  اشتصاصاه مهارا الماورد ، 

تضااّمنة لنقاال راارا الاباار مااا يشااها ماشتصاصااه مهاارا ولاايع فااي األشبااار الم
 المورد.

ٍّ نقيااه راارا النبااوّي ماال النبااوي  ن اام ، يمكاان ان يقاااٍ :  ّن غايااة مااا يااا

 ً : فساااد البياااع ، مم نااا  ناااا كوناااه نقّاااة تاّمااة لترتّاااب األثااار ـ  األّوٍ ايضااا
 انت ا  ص ة الغرر وتحقّق كونه نناه.المقصود ، ف  ينافي وقونه مران  م

ولو اميت  الّ نن ظهور النباويّين فاي ال سااد مم نا  لغويّاة ال قاا راسااً 

المنافية لوقونه مران  ، دار األمر مين ارتكاب ش ف ررا الظارر ، وماين 
 شراج ميع الررن ، وميع ما يمقكاه م اا البياع ومياع ال باا الجااني نماااً ومياع 

و س هٍّ او فقع ، ف ّن البائع في رره الموارد ناجز شرناً نن المحجور لرّقٍّ ا

التسقيم ، وال رجحان لهره التاصيصا  ، فحينهرٍّ ال ماانع نان التازاا وقاوّ 
 ميع كّل ما ي جز نن تسقيمه مع رجا  التمّكن منه مران 

كونااااااااااه »م ناااااااااا  
 «نناه

المناقشاااااااااااة فاااااااااااي 
االساااااااااااااااااااااااااااتاالٍ 

 مالابر المركور
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 مالتمّكن منه في بمانٍّ ال ي و  االنت اّ الم تاّ مه.

ٍّ والمجحاود مان غيار وقا صّرح الشهيا فاي القم اة  مجاواب مياع الضاا
 ماقٍّ مرانً  م مكان التسقيم 
 .(2)، وارتمقه في التركرل  (1)

لكااّن اإلنصاااف : اّن الظااارر ماان راااٍ ال قهااا  اتّ اااقهم نقاا  فساااد ميااع 

 .(3)الغرر مم ن  ناا تّثيره راساً ، كما نرفت من اإليضاح 
اّن البا ال قا وجوب تسقيم كاّلٍّ مان المتبااي ين ال وضاين  لا   منها :و

 .(4)صاربه ، فيجب ان يكون مقاوراً ؛ الستحالة التكقيف مالممتنع 

ويضاا ّف مّنّااه  ن اُريااا اّن البا ال قااا وجااوب التسااقيم وجوماااً مذققاااً ، 
التمّكن من نا الم بمة ، و ن اُريا مذقق وجومه ، ف  ينافي كونه مشروطاً ما

 ، كما لو تجاّد ال جز م ا ال قا.

وقا ي ترح مّصالة ناا تقيّا الوجاوب ، ثاّم ياافع مم ارضاته مّصاالة 
ناااا تقيّااا البيااع مهاارا الشاارط. وفااي االنتااراح والم ارضااة نظاار واضااح ، 

 فافهم.

ليه ، وال ياتّم اّن الغرح من البيع انت اّ كّلٍّ منهما مما يصير   منها :و
  الّ مالتسقيم.

ويض ّ ه : منع توقّف مذقق االنت اّ نق  التسقيم ، مال مناع نااا كاون 

 الغرح منه  الّ االنت اّ م ا التسقيم ال االنت اّ المذقق.
__________________ 

 .111( القم ة الامشقية : 1)

 .466:  1( التركرل 2)

 .176( تقاّا في الص حة 3)

 ممتنع.ال:  «ش»( في 4)

ـ اساااااااااااتحالة  2
التكقيااااااااااااااااااااااااااااااااف 
مااااااااااااااااااااااااااالممتنع ، 

 والمناقشة فيه

ـ ناااااااااااااااااا  3
االنت اااااااااااااااااااااااااااااااااّ 

 والمناقشة فيه
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اّن مرٍ الثمن نق  غير المقااور سا هٌ ، فيكاون ممنونااً واكقاه  منها :و
 اك ً مالباطل.

وفيه : اّن مرٍ الماٍ الققيل فاي مقامال المااٍ الكثيار المحتمال الحصاوٍ 

 س هٌ ، فافهم. (1)ليع س هاً ، مل تركه انتراراً م اا ال قم محصوٍ ال وح 
ثّم  ّن ظارر م اقا اإلجمانا  كما نرفت كون القارل شرطاً ، كما رو 

، رياج  (2)كرلك في التكاليف ، وقا اُّكا الشرطيّة فاي نباارل الغنياة المتقاّماة 

وط نناا انت اا  ركم م اا جواب مياع ماا ال يمكان فياه التساقيم ، فينت اي المشار
مان تقااك ال باارل : اّن ال جااز  (3)فقااا اساتظهر م ااٌر  الشارط. وماع ألااك كقّاه

مانٌع ، ال اّن القارل شرٌط. قاٍ : ويظهر الثمرل فاي موضاع الشاّك ، ثاّم أكار 

ٍّ والضالّة ، وج قه دلاي ً نقا  اّن القاار  اشت ف األصحاب في مسّلة الضا
 المتّ ق نقيه ما  أا تحقّق ال جز.

ما نرفت من اّن صريح م اقا اإلجماّ ، شصوصاً نبارل  (4)وفيه مع 

: اّن ـ  الغنية المتّّكال مالتصريح ماالنت ا  ننا االنت اا  ، راي شارطيّة القاارل
ن من شاّنه صان اً او نونااً او جنسااً ال جز امٌر نامّي ؛ ألنّه ناا القارل نمّ 

ماع اّن الماانع راو األمار الوجاودي الاري يقازا  ؟ان يقار ، فكيف يكون مان اً 

نقياه ال ثمارل فياه ، ال  «الماانع»ثّم لو ساقّم صاّحة  طا ق  ؟من وجوده ال اا
 في صورل الشّك الموضوني او الحكمي ،

__________________ 

 الم ّوح.:  «ف»( في 1)

 .175مت في الص حة ( تقاّ 2)

 .385:  22( استظهره صارب الجوارر في الجوارر 3)

 .«خ»و  «ن»،  الّ انّها استاركت في  «ف»في غير  «مع»( لم ترد 4)

ـ لااااااااااااااازوا  4
الساااااااااااااااااااااااااااااااا ارة 

 والمناقشة فيه

ل القااااارل شاااارط راااا
 او ال جز مانع

اساااااااااااااااااااااااااااااتظهار 
صااااااااااااااااااااااااااااااااارب 
الجااااااااااااااااااااااوارر اّن 

 ال جز مانع

قشااااااااااة فيمااااااااااا لمناا
اسااااااااااااااااااااااااااااتظهره 
صااااااااااااااااااااااااااااااااارب 

 الجوارر
ناااااااااااا م قوليّااااااااااة 
كاااااااااااون ال جاااااااااااز 
مان اااااااااااااً وناااااااااااااا 

 الثمرل فيه
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وال في غيررما ؛ ف نّاا  أا شاككنا فاي تحقّاق القاارل وال جاز ماع سابق القاارل 

القاارل فاألصل مقاسرا ، او ال م ه فاألصل نامها انني ال جاز ساوا  ج ال 
شرطاً او ال جز مان اً ، و أا شككنا في اّن الاارج نن نموما  الصّحة رو 

ال جز المستمّر او ال جز في الجمقة او شككنا في اّن الماراد ماال جز ماا ي اّم 

اا شصوص الت رّر ، فال با التمّسك م موما  الصّحة  (1)الت ّسر كما ركي 
 ل جز مان اً.من غير فرقٍّ مين تسمية القارل شرطاً او ا

قامقاه  نّماا يصاّح   ومان يّاة موالحاصل : اّن التاردّد ماين شارطيّة الشاي

ويثماار فااي الضاااّين مثاال ال سااق وال االااة ، ال فيمااا نحاان فيااه وشاابهه كااال قم 
ٍّ والضااالّة فقاايع لشااّك  والجهاال. واّمااا اشاات ف األصااحاب فااي مسااّلة الضااا

قاارل شارطاً او ال جاز مان ااً المالك في القارل وال جز ، ومبنيّاً نقا  كاون ال

  نناا الت ااّرح كماا يظهار مان ادلّاتهم نقا  الصاّحة وال سااد مال لماا سايجي
 .(2)لحكمها 

ثّم  ّن ال برل في الشرط المركور  نّما رو في بمان اساتحقاق التساقيم ، 

مها رااٍ اساتحقاق التساقيم ؛ كماا ال ف  ين ع وجودرا راٍ ال قاا  أا نقام م اا
يقاااح نااامها قباال االسااتحقاق ولااو رااين ال قااا. ويت ااّرّ نقاا  ألااك : ناااا 

ي تبار التساقيم  (3)انتباررا اص ً  أا كانت ال ين في يا المشاتري ، وفيماا لام 

 فيه راساً ، كما  أا اشترر من ين تق نقيه ، ف نّه ين تق
__________________ 

 ه.( لم نقف نقي1)

 .198  في الص حة ( يجي2)

 او لم.:  «وفيما لم»ماٍ  «ف»( في 3)

بااااااااارل مالقاااااااااارل ال 
فااااااااااااااي بمااااااااااااااان 

 االستحقاق
 ما يت ّرّ نقيه
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ممجّرد الشرا  وال سبيل ألراٍّ نقيه. وفيما  أا لم يستحّق التسقيم ممجّرد ال قا 

،  ّما الشتراط تّشيره ماّل ، و ّما لتزلزٍ ال قا كما  أا اشترر فضوالً ؛ ف نّه 
، ف  ي تبر القارل نق  التسقيم قبقهاا.  ال يستحّق التسقيم  الّ م ا  جابل المالك

لكن يشكل نق  الكشف ، مان رياج  نّاه البٌا مان طارف األصايل ، فيتحقّاق 

يقار نق  تحصيقه. ن م ، رو رسٌن  (1)الغََرر مالنسبة  ليه  أا انتقل  ليه ما ال 
 في ال ضولي من الذرفين.

لم يقاار نقا  ومثقه ميع الررن قبل  جابل المرتهن او فّكه. مل وكرا لو 

تسااقيم ثماان السااقَم ؛ ألّن تااّثير ال قااا قباال التسااقيم فااي المجقااع موقااوف نقاا  
تحقّقه ف  يقزا غرٌر. ولو ت رّر التسقيم م اا ال قاا رجاع  لا  ت ارّر الشارط ، 

ومن الم قوا : اّن ت رّر الشرط المتّّشر راٍ ال قاا غيار قاادح ، مال ال يقااح 

ال قااا  أا اتّ ااق رصااوله ، فاا ّن الشااروط ال قاام مت اارّره فيمااا م اااه فااي تااّثير 
 المتّّشرل ال يجب  ررابرا راٍ ال قا وال ال قم متحقّقها فيما م ا.

والحاصل : اّن ت رّر التسقيم مانٌع في ميعٍّ يكون التسقيم من اركامه ، ال 

من شروط تّثيره. والسّر فيه : اّن التسقيم فياه جاز  الناقال ، فا  يقازا غارٌر 
 المقاور. من ت قّقه مغير

،  (2)وم بااارل اشاارر : االنتبااار مالقااارل نقاا  التسااقيم م ااا تماااا الناقاال 

ولهااارا ال يقااااح كوناااه نااااجزاً قبااال القباااوٍ  أا نقااام متجااااّد القاااارل م ااااه ، 
 ـوالم روح اّن المبيع م ا تحقّق الجز  األشير من الناقل ورو القبر 

__________________ 

 ، وفي سائر النسخ : ما لم. «ف»( كرا في 1)

 النقل.:  «خ»، وفي سائر النسخ ونساة ماٍ  «ن»ومصّححة  «خ»و  «ف»( كرا في 2)

انتباااااااااار القاااااااااارل 
 م ا تماا الناقل
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راصٌل في يا المشتري ؛ فالقبر مثل اإلجابل مناً  نق  النقل ، واول  منها 

 مناً  نق  الكشف.
ساقيم فياه وكرلك الكا ا فاي نقاا الاررن ، فا ّن اشاتراط القاارل نقا  الت

 (1)مناً  نق  اشتراط القبر  نّما راو مان رياج اشاتراط القابر ، فا  يجاب 

 ررابه رين الررن وال ال قام متحقّقاه م ااه ، فقاو رران ماا يت ارّر تساقيمه ثاّم 
  الكاا ا فااي ماااب اتّ ااق رصااوله فااي يااا الماارتهن اثّاار ال قااا اثااره ، وساايجي

 الررن.

رااو كااّل م امقااة تكااون  (2)النبااوّي القهااّم  الّ ان يقاااٍ :  ّن المن ااّي فااي 
محساب ال اارف غاارراً ، فااالبيع المشااروط فيااه القاابر كالصااْرف والسااقَم  أا 

ٍٍّ قباال القابر او غياار مقااورٍّ ، غاارٌر نرفاااً ؛ ألّن  وقاع نقاا  ناوحٍّ مجهااو

اشاااتراط القااابر فاااي نقااال ال وضاااين شااارنيٌّ ال نرفاااّي ، فيصااااق الغااارر 
بل التسقيم ال انتقاٍ وم اه ال شذر والاذر نرفاً و ن لم يتحقّق شرناً ؛  أ ق

 ، لكن النهي وال ساد يتب ان ميع الغرر نرفاً.

ومن رنا يمكن الحكم م ساد ميع غير المالك  أا ماّ لن سه ال نن المالك 
 م اا االّطا ّ نقا  ما ال يقار نق  تسقيمه. القهّم  الّ ان يمناع الغارر ال رفايّ 

الم امقة شارناً نقا  وجاه ال يقازا مناه شذار ، فا ّن ال ارف  أا  (3)كون اثر 

 اّطق وا نق  ان تاق القريب ممجّرد شرائه لم يحكموا مالاذر اص ً ، وركرا
 فالمناط صاق الغرر نرفاً م ا م رظة اآلثار الشرنيّة لقم امقة ، فتّّمل. ..

__________________ 

 ف  ي تبر.:  «ف»نساة ماٍ ( في 1)

 .175( المتقاّا في الص حة 2)

 امر.:  «ف»( في 3)

فساااااااد ميااااااع غياااااار 
المالاااااااااك  أا مااااااااااّ 
لن سااااااااااااه مااااااااااااا ال 
يقااااااااااااااار نقاااااااااااااا  

 تسقيمه
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ثااّم  ّن الااا ف فااي اصاال المسااّلة لاام يظهاار  الّ ماان ال اضاال القذي ااي 
 الم اصر لقمحقّق الثاني ، ريج ركي ننه انّه قاٍ في  يضاح النافع :

م مان مصاالح المشاتري فقاط ، ال انّهاا شارٌط فاي  ّن القارل نق  التساقي

اصل صّحة البيع ، فقو قار نق  التسقّم صّح البياع و ن لام يكان الباائع قاادراً 
التساقيم جااب  (1)نقيه ، مل لو رضي ماالمتياّ مع نقمه م اا تمّكن البائع من 

ماع وينتقل  ليه ، وال يرجع نق  البائع ؛ ل اا القارل  أا كان البيع نق  ألاك 

ال قم ، فيصّح ميع المغصاوب ونحاوه. ن ام ،  أا لام يكان المبياع مان شاّنه ان 
 ٍٍّ يُقاابر نرفاااً لاام يصااّح الم اوضااة نقيااه مااالبيع ؛ ألنّااه فااي م ناا  اكاال مااا

مالباطاال ، ورممااا ارتماال  مكااان المصااالحة نقيااه. وماان رنااا ي قاام : اّن قولااه 

،  نّماا راو ماع  «يصاحّ  لاو مااّ اآلماَق من ارداً لام»: ـ  ي ني المحقّق في النافع
ناا رضا المشتري ، او مع ناا نقمه ، او كونه محيج ال يتمّكن منه نرفااً 

 ، انته . (2)، ولو اراد غير ألك فهو غير مسقّم 

وفيااه : مااا نرفاات ماان اإلجماااّ ، ولاازوا الغاارر الغياار المنااافع م قاام 
ن اإلقااااا نقيااه ،  الّ ان يج اال الغاارر رنااا المشااتري ؛ ألّن الشااارّ نهاا  ناا

مم ن  الااي ة ، فيبذل في موضع تحقّقه ، ورو نناا جهال المشاتري. وفياه 

 ما فيه.
: اّن القاارل نقا  ـ  (3)ثّم  ّن الظارر كما انتارف ماه م ار األسااطين 

 شتراط  الّ مالتبع ، و نّما المقصا األصقي روالتسقيم ليست مقصودل ماال
__________________ 

 نق .:  «من»ماٍ  «ف»( في 1)

 .224:  4( ركاه ننه السيّا ال امقي في م تاح الكرامة 2)

 .75:  (ماذوط)( ورو كاشف الغذا  في شرره نق  القوانا 3)

الاااااااااااا ف فاااااااااااي 
المسااااااااااااّلة ماااااااااااان 
ال اضاااااااااااااااااااااااااااااااال 

 القذي ي

المناقشااااااااااة فيمااااااااااا 
افاااااااااااده ال اضاااااااااال 

 القذي ي

القااااااااااااارل نقاااااااااااا  
التسااااااااااقيم شاااااااااارط 

التبع والمقصاااااااا مااااااا
األصاااااااااااقي راااااااااااو 

 التسقم
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ي الصاّحة ، كماا التسقّم ، ومن رنا لو كان المشتري قادراً دون البائع ك ا  فا

والمحقّااق  (4)والشااهياين  (3)وكاشااف الرمااوب  (2)وال  ّمااة  (1)ناان اإلسااكافي 
ونن ظارر االنتصار : اّن صاّحة مياع اآلماق نقا  مان يقاار نقا   .(5)الثاني 

، ورو المتّجه ؛ ألّن ظارر م اقا اإلجمااّ  (6)تسقّمه مّما ان رد  مه اإلماميّة 

ماالغرر وغياره مااتّص مغيار  (7)ي اساتااللهم مضميمة التتبّع في كقمااتهم وفا
 ألك.

لو لم يقار ارارما نق  التحصيل ، لكن يوثق  (8)ومنه ي قم ايضاً : انّه 

محصااوله فااي يااا ارااارما ننااا اسااتحقاق المشااتري لقتسااقيم ، كمااا لااو انتاااد 
 والمحقّق (11)والشهياين  (01)؛ وفاقاً لق اضقين  (9)الذائر ال ود صّح 

__________________ 

 .216:  5، والماتقف  165:  1( ركاه ننه ال  ّمة في التحرير 1)

 .216:  5( الماتقف 2)

، ولكان لام ن ثار  97:  (ماذاوط)( ركاه ننه السيّا محر ال قاوا الذباطباائي فاي المصااميح 3)

 3، والروضة البهيّاة  172:  3لمسالك ، وا 453:  1نق  المحكي ننه ، انظر كشف الرموب 

 :250. 

 .200:  3، والاروك  111( القم ة الامشقية : 4)

 .102و  100:  4( جامع المقاصا 5)

 .209، وراجع االنتصار :  519:  1( ركاه نن ظارره السيّا الذباطبائي في الرياح 6)

 ، وفي سائر النسخ : واستاالالتهم. «ف»( كرا في 7)

 الجواب.:  «انّه»ماٍ  «ف»( في 8)

 .«ف»في  «صحّ »( لم ترد 9)

 .466:  1، والتركرل  125:  1، والقوانا  17:  2( الشرائع 10)

،  249:  3، والروضاااة البهياااة  200 199:  3، والااااروك  111( القم اااة الامشاااقية : 11)

 .173:  3والمسالك 

لاااو لاااام يقاااار نقاااا  
التحصاااااااايل لكاااااااان 

 يوثق محصوله
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 .(2)وغيررم  (1)الثاني 

ل اا ، مسبب انت ا  القارل في الحاٍ ن م ، نن نهاية اإلركاا : ارتماٍ ا
نق  التسقيم ، واّن نود الذائر غير موثوقٍّ مه ،  أ ليع له نقٌل مانج 
(3). 

 وفيه : اّن ال ادل مانثةٌ كال قل ، مع اّن الك ا نق  تقاير الوثوق.

ر نقيهما  الّ م ا مااّلٍّ مقااّرلٍّ ناادلً نق  التحصيل وت رّ  (4)ولو لم يقارا 
وكانااات مّماااا ال يتساااامح فياااه كسااانةٍّ او ابياااا ، ف اااي مذااا ن البياااع ؛ لظاااارر 

، ولثبااو  الغاارر ، او صااّحته ؛ ألّن ظااارر م قااا  (5)اإلجمانااا  المحكيّااة 

اإلجماّ الت ارّر راسااً ؛ ولارا ركام ماّنياه مالصاّحة رناا ، والغارر من اّي ماع 
نقيه  ل  انقضاا  مااّل ، كماا  أا اشاترط تاّشير التساقيم  ال قم موجوب الصبر

،  (6)ماّل ، وجهان ، مل قوالن ، تردّد فيهماا فاي الشارائع ، ثاّم قاّور الصاّحة 

 .(10)وغيررا  (9)والك اية  (8)والمسالك  (7)وتب ه في محكّي التحرير 
__________________ 

 .92:  4( جامع المقاصا 1)

،  90، والساابزواري فااي الك ايااة :  174:  8ميقااي فااي مجمااع ال ائااال ( مثاال المحقّااق األرد2)

 وغيررم. 58:  3والكاشاني في م اتيح الشرائع 

 .481:  2( نهاية اإلركاا 3)

 لم يقار.:  «ش»و  «ا»،  «ف»( في 4)

 .175( تقاّمت في صار المسّلة ، الص حة 5)

 .17:  2( الشرائع 6)

 .165:  1( التحرير 7)

 .174:  3 ( المسالك8)

 .90( ك اية األركاا : 9)

، والسيّا محر ال قوا فاي المصااميح  280:  1 (ماذوط)( مثل الصيمري في غاية المراا 10)

 .271:  4، والسيّا ال امقي في م تاح الكرامة  105:  (ماذوط)

لاااو لاااام يقاااار نقاااا  
التحصاااااااااااااااااااايل  اّل 
م اااااا مااااااّل مقاااااااّرل 

 نادلً 
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 ن م ، لقمشتري الايار مع جهقه م وا  من  ة المقك نقيه ماّلً.

رناا ـ  [اٍ]ولو كان ماّل الت رّر غير مضبوطة نادلً كال با الُمْن َر  لا  
ٌٍ : من ركمهم م اا جاواب  (1)لحاجةٍّ  ال ي قم بمان قضائها ف ي الصّحة  شكا

مياع مساكن المذقّقااة الم تااّل ماااألقرا  ؛ لجهالاة وقاات تساقيم ال ااين. وقاا تقاااّا 

 .(2)لقوقف المنقذع م ر الك ا فيه في ميع الواقف 
ثااّم  ّن الشاارط رااي القااارل الم قومااة لقمتباااي ين ؛ ألّن الغاارر ال ينااافع 

 ممجّرد القارل الواق يّة.

فتبيّن نجزه فاي بماان البياع وتجااّدرا م اا  (3)ولو ماّ ما ي تقا التمّكن 
د مذال. والم تبار راو الوثاوق ، فا  يك اي مذقاق ألك ، صّح ، ولاو لام يتجااّ 

 الظّن وال ي تبر اليقين.

ثّم ال  شكاٍ في انتبار قارل ال اقا  أا كان مالكاً ، ال ما  أا كان وكاي ً 
 في مجّرد ال قا ؛ ف نّه ال نبرل مقارته كما ال نبرل م قمه.

ع ولوابمه محيج ي اّ الموّكل اجنبيّا نن رره واّما لو كان وكي ً في البي

الظارر ن م ،  ؟الم امقة. ف   شكاٍ في ك اية قارته. ورل يك ي قارل الموّكل
مع نقم المشاتري مارلك  أا نقام م جاز ال اقاا ، فا ن انتقاا قارتاه لام يشاترط 

 نقمه مرلك.

 (5)ل الحكم مالك اية مما  أا رضي المشتري متسقيم الموكّ  (4)ورمّما قيّا 
__________________ 

 ، وفي سائر النسخ : ألجل راجة. «ف»( كرا في 1)

 ، ررا ولم يركر الوجه الثاني. 192( راجع الص حة 2)

 بيادل : منه ، استاراكاً. «ن»( في 3)

 .سرهقاك( قيّاه صارب الجوارر 4)

مماا  «ن»و  «خ»، وفي غيررما : الوكيل ،  الّ انّها صّححت في  «ش»و  «ص»( كرا في 5)

 اثبتناه.

لاااااااو كانااااااات مااااااااّل 
ر الت اااااااااااارّر غياااااااااااا
 مضبوطة نادلً 

الشاااااااااااارط رااااااااااااي 
القااااااارل الم قومااااااة 

 لقمتباي ين
الم تباااااااااااار رااااااااااااو 

 الوثوق

ال بااااااااااااارل رااااااااااااال 
مقاااااااااارل الموكااااااااال 

 او الوكيل
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مرجوّ المشتري نقيه ، وفّرّ نق  ألاك رجحاان الحكام  (1)ورضي المالك 
مااالبذ ن فااي ال ضااولي ؛ ألّن التسااقيم الم تباار ماان ال اقااا غياار ممكاانٍّ قباال 

ل التراضاي مهاا اإلجابل ، وقارل المالك  نّما توثّر لو من  ال قا نقيهاا ورصا

راٍ البيع ؛ ألّن ميع المّأون ال يك ي فيه قارل اآلأن مذققاً ، مال ماع الشارط 
المركور ورو غير متحقّقٍّ في ال ضولي. والبنا  نق  القارل الواق يّة ماطل ؛ 

 أ الشارط رااي القاارل الم قومااة دون الواق يّاة  لاا  ان قااٍ : والحاصاال : اّن 

 وم ارا  ن وجا  لم تن ع. القارل قبل اإلجابل لم توجا ،
 ثّم قاٍ :

ال يقاااٍ :  نّااه قااا يحصاال الوثااوق لق ضااولي م رضااا  المالااك وانّااه ال 

يارج نن رايه ، فيتحقّق له مرلك القارل نق  التساقيم رااٍ ال قاا ؛ ألّن رارا 
ال رح يُارج ال ضولي نان كوناه فضاوليّاً ؛ لمصااربة اإلأن لقبياع ، غاياة 

را الحااٍ ، ورماا مان اناواّ اإلأن ، فا  يكاون األمر رصوله مال حور وشاا

فضااوليّاً وال يتوقّااف صااّحته نقاا  اإلجااابل ، ولااو سااقّمنا مقااا ه نقاا  الصاا ة 
 .(2)فم قوٌا اّن القائقين مصّحة ال ضولي ال يقصرون الحكم نق  ررا ال رح 

ال ضولي ، ثّم في  وفيما أكره من مبن  مسّلة ال ضولي ، ثّم في ت ريع

االنتراح الري أكره ، ثّم في الجواب ننه اّوالً وثانيااً ، تّّماٌل ، مال نظاٌر ، 
 فتامّر.

__________________ 

 الموكل.:  «ص»( في نساة ماٍ 1)

 .393 392:  22(  ل  رنا انته  ك ا صارب الجوارر في الجوارر 2)

كااااااااا ا صااااااااااارب 
الجاااااااااااوارر فاااااااااااي 
المساااااااااااّلة وماااااااااااا 

 ه نق  ألك‘فرّ 

النظاااار فيمااااا افاااااده 
صااااااااااااااااااااااااااااااااارب 

 الجوارر
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 مسألة

نق  المشهور ماين نقمائناا كماا فاي التاركرل  يجوب ميع اآلمق من رداً ال 
، وما  شا فٍّ  (4)والريااح  (3)والغنياة  (2)، مل  جماناً كما نن الاا ف  (1)

التاالف ،  (6)؛ ألنّاه ماع الياّك نان الظ ار ممنزلاة  (5)كما نن كشاف الرماوب 
ومع ارتماله ميع غررٍّ من يٌّ  جماناً نّصاً 
 وفتور. (7)

، ول قّاه اإلساكافي ؛  (8)ش فاً لما ركاه في التاركرل نان م ار نقمائناا 
رياج  ّن المحكاّي ننااه : انّاه ال يجاوب ان يشااترر اآلماق ورااه ،  الّ  أا كااان 

 ، انته . (9)محيج يقار نقيه المشتري او يضمنه البائع 
__________________ 

 .466:  1( التركرل 1)

 .274بيوّ ، المسّلة ، كتاب ال 168:  3( الا ف 2)

 .212 211( الغنية : 3)

 .519:  1( الرياح 4)

 .453:  1( كشف الرموب 5)

 بيادل : ميع. «ف»( في 6)

 .175( تقاّا في الص حة 7)

 .466:  1( التركرل 8)

 .216:  5( ركاه ننه في الماتقف 9)

المشاااااااااهور نااااااااااا 
جااااواب ميااااع اآلمااااق 

 من رداً 
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وقا تقاّا نن ال اضل القذي ي في  يضاح الناافع : مناع اشاتراط القاارل 

 .(1)  التسقيم. وقا نرفت ض  ه نق
لكن يمكن ان يقاٍ مالصّحة في شصوص اآلمق ؛ لحصوٍ االنت ااّ ماه 

مال تق ، شصوصاً مع تقييا اإلسكافي مصورل ضمان البائع ، ف نّاه يناافع ماه 

 .(2)الغرر نرفاً ، لكن سيّتي ما فيه 
واإلجمانااا   (3)ه ، ولاه وجاهٌ لااوال الانّص اآلتاي فال ماال االنت ااّ م تقاا

 المتقاّمة ، مع اّن قامقيّة المبيع لب ر االنت انا  ال تارجه نن الغرر.

وكما ال يجوب ج قه مثمناً ، ال يجاوب ج قاه من ارداً ثمنااً ؛ الشاتراكهما 
 في األدلّة.

وقا تردّد في القم ة في ج قه ثمنااً م اا الجازا ممناع ج قاه مثمنااً ، و ن 

ول ااّل الوجااه : االسااتناد فااي المنااع ناان ج قااه  .(4)قااّرب اشيااراً المنااع من اارداً 
مثمناً  ل  النّص واإلجماّ الممكن دنور اشتصاصاهما ماالمثمن ، دون ن اي 

نت ااّ ماه فاي ال تاق. ويويّااه : ركماه مجاواب الغرر ، الممكن من ه مجواب اال

ٍّ والمجحود ، مع ش ا  ال ارق مينهماا وماين اآلماق فاي نااا القاارل  ميع الضا
 نق  التسقيم.

ونظير ألك ما فاي التاركرل ، رياج ادّنا  اّوالً اإلجمااّ نقا  اشاتراط 

 القارل نق  التسقيم ليارج البيع نن كونه ميع غرر ، ثّم قاٍ : والمشهور
__________________ 

 .190( راجع الص حة 1)

 .200( يّتي في الص حة 2)

 .202 201( انظر الص حة 3)

 .111( القم ة الامشقية : 4)

 مكاااااااااااان القاااااااااااوٍ 
مالصاااااااااّحة لاااااااااو ال 
الاااااااااااااااااااااااااااااااااااانّص 

 واالجماّ

نااااااا ال ااااارق ماااااين 
ج قااااااااه مثمناااااااااً او 

 ً  ثمنا
تااااردّد الشااااهيا فااااي 
ع ج قااااااه ثمناااااااً ماااااا
جزمااااااااااااه ممنااااااااااااع 

 ً  ج قه مثمنا
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ماين نقمائنااا المناع ماان مياع اآلمااق من اارداً  لا  ان قاااٍ : وقااٍ م اار نقمائنااا 

ٍّ ولام يحتمال فياه  .(1)مالجواب ، وركاه نن م ر ال اّمة ايضاً  ثّم أكر الضاا
 .(4)الضميمة  (3)اشتراط  (2)  جواب البيع من رداً و الّ 

فاا ّن التنااافي مااين رااره ال قاارا  الااث ث ظااارر ، والتوجيااه يحتاااج  لاا  

 تّّمل.
وكيف كان ، فهل يقحق مالبيع الصقح نّماا يت ارّر تساقيمه ، في تبار فياه 

 : (5)ل قوالن وجهان ، م ؟القارل نق  التسقيم

 (8)، كجهالااة  (7)نقاام ماان التوّسااع فيااه  (6)ماان نمومااا  الصااقح ومااا 
 ً ، واشتصااص الغارر ـ  المصالح نناه  أا ت ارّر او ت ّسار م رفتاه مال مذققاا

 المن ّي مالبيع.

ومن اّن الاائر نق  السنة األصحاب ن اي الغارر مان غيار اشتصااص 
 ، (9)اوضا  كالوكالة مالبيع ، رتّ  انّهم يستالّون مه في غير الم 

__________________ 

 .466:  1( التركرل 1)

 او.« : و»ماٍ  «ش»( في 2)

 ، وفي سائر النسخ : اشتراطه. «ن»ومصّححة  «ف»( كرا في 3)

 .466:  1( راجع التركرل 4)

( القوٍ مالجواب من الشهيا الثاني كماا سايّتي فاي الصا حة اآلتياة ، واشتااره السايّا ال اامقي 5)

 .83:  5م تاح الكرامة  في

 ومّما.:  «ف»( في 6)

 ، وفي سائر النسخ : فيهما. «فيها»:  «ا»، وفي  «ش»و  «ص»( كرا في 7)

 لجهالة.:  «ش»( في 8)

 .562:  7، وم تاح الكرامة  221:  8، وجامع المقاصا  119:  2( راجع التركرل 9)

راااال يقحااااق ماااااالبيع 
الصااااااااااااقح نّمااااااااااااّ 

 يت رّر تسقيمه؟
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، مال قاا  (1)لج الة فض ً نن الم اوضا  كاإلجارل والمزارنة والمساقال وا

 .(2): انّه نه  نن الغرر  وسقموآلهنقيه صق يرسل في كقماتهم نن النبّي 
جريااان االشااتراط فيمااا لاام ياابن نقاا   (3)وقااا رّجااح م اار األساااطين 

المسااامحة ماان الصااقح. وظااارر المسااالك فااي مسااّلة رراان مااا ال يقااار نقاا  

 .(4)جواب الصقح نقيه تسقيمه نق  القوٍ م اا اشتراط القبر في الررن 
ٍّ والمجحود والمغصوب ونحورا مّما ال يقاار نقا  تساقيمه  واّما الضا

؛ لقغاارر المن ااي الم تضااا  (5)، فاااألقور فيهااا ناااا الجااواب ، وفاقاااً لجمانااة 

تراط القااارل نقاا  التسااقيم ،  الّ ان يااورن متااردّد ماإلجماااّ الماااّن  نقاا  اشاا
ٍّ من اارداً   (7)، ويُمنَااع  (6)ماّنيااه كال  ّمااة فااي التااركرل فااي صااّحة ميااع الضااا

 الغرر شصوصاً فيما يراد نتقه مكون المبيع قبل القبر مضموناً نق 
__________________ 

فاي المزارناة ،  611:  1ح فاي اإلجاارل ، والرياا 103و  86:  7( راجع م تاح الكرامة 1)

فاااي  194:  35فااي المسااااقال ، والجااوارر  64:  27، والجاااوارر  349:  7وم تاااح الكرامااة 

 الج الة ، وغيررا من الكتب ال قهيّة.

 .142:  26، والجوارر  22:  20، والحاائق  291:  2( كما في التركرل 2)

 .75:  (ماذوط)( رو كاشف الغذا  في شرره نق  القوانا 3)

 .24:  4( المسالك 4)

،  251:  3، والروضاة البهيّاة  172:  3، والمساالك  200:  3( منهم الشهيا في الااروك 5)

:  3، والمحااّث الكاشااني فاي الم ااتيح  «ويحتمل قويّاً مذ ن البيع»وفيه م ا الحكم مالصّحة : 

،  375:  2لمسااتنا ، والمحقّااق النراقااي فااي ا 519:  3، والساايّا الذباطبااائي فااي الرياااح  57

 .270 269:  4وغيررم ، وراجع ت صيقه في م تاح الكرامة 

 .466:  1( راجع التركرل 6)

 ومَمنع.:  «ص»( في مصّححة 7)

نااااااا جاااااواب مياااااع 
 ٍّ الضاااااااااااااااااااااااااااااااااااا
والمجحاااااااااااااااااااااااااود 
والمغصاااااااااااااااااااااوب 
لقغاااااااااااااااااااااااااااااااااااارر 

 واالجماّ
قاااااااااااااااا ياااااااااااااااورن 
االجمااااااااّ ويمناااااااع 

 الغرر
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الباائع. واّماا فاوا  من  تااه مااّلً رجاا  الظ اار ماه فهاو ضاارر قاا اقااا نقيااه ، 

لو لام توجاا وجهالته غير مضّرل مع  مكان ال قم متقك الماّل كضالّة ي قم انّها 
 توجا م ا ألك. وكرا في المغصوب والمنهوب. (1)م ا ث ثة اياا فقن 

والحاصال : انّاه ال غاارر نرفااً م اا فاارح كاون الياّك ننااه فاي ركاام 

التقف المقتضي الن سااخ البياع مان اصاقه ، وفارح نااا تساقّط الباائع نقا  
لبياااع ، مذالبتاااه ماااالثمن ، ل ااااا تساااقيم الماااثمن ؛ ف نّاااه ال شذااار رينهااارٍّ فاااي ا

 شصوصاً مع ال قم مماّل الرجا  التي ي و  االنت اّ مالمبيع فيها.

ررا ، ولكن يافع جميع ما أكر : اّن المن ّي في رايج الغارر كماا تقااّا 
رو ما كان غرراً فاي ن ساه نرفااً ماع قذاع النظار نان األركااا الشارنيّة  (2)

جريان ن ي الغرر فاي البياع المشاروط  (3)نا فيما سقف الثامتة لقبيع ؛ ولرا قّوي

ٍّ وشبهه ليع محكوماً نقيه  تّثيره شرناً مالتسقيم. ومن الم قوا اّن ميع الضا
فااي ال ااارف مكونااه فاااي ضااامان البااائع ، مااال يحكماااون م ااا م رظاااة  قاااااا 

المشااتري نقاا  شاارائه مكااون تق ااه منااه ، فاالن ساااخ مااالتقف ركااٌم شاارنيٌّ 

 الصحيح الري ليع في ن سه غرراً نرفاً.نارٌح لقبيع 
الغارر الحكام مصاّحة البياع  (4)ومّما أكر يظهر : انّه ال يجاي في رفع 

مران  مالتسقيم ، ف ن تسقّم قبل ماّل ال ي و  االنت اّ الم تااّ ماه ، و الّ تايّار 

 ف ّن ثبو  الايار (5)تقرمه في القم ة مين ال سخ واإلمضا  كما اس
__________________ 

 لن.:  «خ»و  «ف»( في 1)

 .189( راجع الص حة 2)

 .188( راجع الص حة 3)

 ن ي.:  «خ»( في 4)

 .111( القم ة الامشقية : 5)

الجااااااااااواب نّمااااااااااا 
أكااااااار فاااااااي مناااااااع 

 الغرر

نااااااااااااا ارت ااااااااااااّ 
الغااااااااارر ماااااااااالحكم 
مكاااااااااون الصاااااااااّحة 

 مران  مالتسقيم
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ركٌم شرنيٌّ نارٌح لقبيع الصحيح الري فرح 
 (2)فياه ال جاز نان تساقّم  (1)

الغرر الثامت نرفاً في البيع المبذال لاه. لكان قاا ماّر   المبيع ، ف  ينافع مه
الغاارر نقاا  مثاال راارا م ااا  (4)المناقشااة فااي ألااك ممنااع  طاا ق ال اارف  (3)

 (6)مان ضامانه قبال التساقيم  (5)اّط نهم نق  الحكم الشرني ال راق لقمبياع 

 ومن ناا التسقّط نق  مذالبة الثمن ، فافهم.
ولو فارح اشار المتبااي ين لهارا الاياار فاي ماتن ال قاا فباناه نقا  ان 

يكون له الايار  أا لم يحصل المبيع في ياه  ل  ث ثاة ايااا ، امكان جاوابه ؛ 

ل ااا الغارر رينهارٍّ نرفااً ، ولارا ال يُ اااّ مياع ال اين الغيار المرئيّاة الموصااوفة 
أكار الوصاف ممنزلاة اشاتراطه فياه  مالص ا  الم يّناة مان مياع الغارر ؛ ألنّ 

 الموجب لقتسقّط نق  الردّ.

ول قّه لهرا اشتار في محكّي الماتقاف تب ااً ل ساكافي جاواب مياع اآلماق 
 ف ّن الظارر منه اشتراط ضمانه. .(7) أا ضمنه البائع 

و ن كاان قاا يارد نقا  رارا  .(8)ونن راشية الشاهيا ظهاور الميال  لياه 

 ط الضمان ، فتّّمل.ناا انافاّ الغرر ماشترا
__________________ 

 ي رح.:  «ف»( في 1)

 تسقيم.:  «ص»( في 2)

 .189( مّر  في الص حة 3)

 .«ن»، واستاركت في  «ف»في غير  «ال رف»( لم ترد 4)

 لقبيع.:  «ف»( في 5)

 ، لكنّها صّححت في اكثر النسخ مما اثبتناه. «ال قم»:  «ف»( في غير 6)

 .216:  5( الماتقف 7)

 .224:  4( ركاه ننه السيّا ال امقي في م تاح الكرامة 8)

امكااااااااااان جاااااااااااواب 
البياااااع ماااااع شااااارط 

فاااااي ماااااتن  الاياااااار
 ال قا
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 مسألة

وكشاف  (1)كما نن االنتصاار  يجوب ميع اآلمق مع الضميمة في الجمقة

راكيااً فياه كماا  (4)، مل ما  شا ف كماا نان الاا ف  (3)والتنقيح  (2)الرموب 

 ه.نن االنتصار  طباق ال اّمة نق  ش ف
وظااارر االنتصااار شااروج البيااع مالضااميمة ناان كونااه غاارراً ، ريااج 

 ، فّنكره نقيهم مع الضميمة. وفيه  شكاٍ. «الغرر»رك  ارتجاج ال اّمة ب 
واألول  لنا التمّسك قبل اإلجمانا  المحكيّاة ، الم تضاال مماال اة مان 

اٍ : ققت ألمي الحسن ق»ُج ل الرشا في ماال ته مصحيحة رفانة النّااك : 

 يصقح لي ان اشتري من القوا الجارية اآلمقة وانذيهما:  الس انقيه
__________________ 

 .209( االنتصار : 1)

 .453:  1( كشف الرموب 2)

 .35:  2( التنقيح الرائع 3)

ٍّ نقيااه فااي الااا ف م جماااّ ال رقااة ، راجااع الااا ف 4) ، كتاااب البيااوّ ،  168:  3( اسااتا

 .274المسّلة 

جااااواب ميااااع اآلمااااق 
 مع الضميمة

االساااااااتاالٍ نقااااااا  
 ألك
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م هاا شايهاً ]قاٍ : ال يصاقح شاراسرا  الّ ان تشاتري مانهم  ؟الثمن واطقبها انا
ثوماً او متاناً ، فتقوٍ لهم : اشتري منكم جاريتكم ف نة وررا المتاّ مكرا  [(1)

 .(2) «ّن ألك جائزوكرا دررماً ، ف 

فاي الرجال قاا يشاتري »:  السا انقيهوموثّقة سمانة نن امي نبا   

،  [(3)آشر ]قاٍ : ال يصقح  الّ ان يشتري م ه شيهاً  ؟ال با ورو آمٌق نن ارقه
" ، ف ن لم يقار نق   (4)  ونباه مكرا وكرا فيقوٍ : " اشتري منك ررا الشي

 .(5) «م ه ال با كان الري نقاه فيما اشترر

وظارر السواٍ في األُول  والجواب في الثانية : االشتصاص مصاورل 
رجاااا  الوجااااان ، وراااو الظاااارر ايضااااً مااان م اقاااا اإلجماناااا  المنقولاااة ، 

فالمّيوك نادلً من الظ ر مه المقحق مالتالف ال يجوب ج قه جز اً من المبيع 

الثمن في مقامقه لو لام يكان سا هاً او اكا ً لقمااٍ مالباطال ؛ ألّن مرٍ جز ٍّ من 
يبااّ ماه مساتق  ، فالماانع نان اساتق له ماالبيع ماانع نان  (6)لجاب ج قه ثمنااً 

 ، لقنهي نن الغرر ، السقيم نن (7)ج قه جز  مبيع 
__________________ 

 ( من المصار.1)

 بيع وشروطه ، الحايج األّوٍ.من امواب نقا ال 11، الباب  262:  12( الوسائل 2)

 ( من المصار.3)

 بيادل : دررماً. «ف»( في غير 4)

 .2من امواب نقا البيع وشروطه ، الحايج  11، الباب  263:  12( الوسائل 5)

 مثمناً.:  «ص»( في 6)

:  «ش»و  «ص»، وكتاب نقيهاا فاي ماا نااا  «ف»لم تارد فاي  «( ألّن مرٍ  ل  جز  مبيع7)

م اا ان قااٍ :  ّن ال باارل غقاط ، وفاي م ار النساخ  سارهقاكقااٍ الشاهياي  .«كرا في نساة»

: وجااه الغقذيّااة : اّن ـ  المصااّححة ماان القاااري :  ّن المصاانّف شااذب نقيهااا مققمااه الشااريف

  جاز  المبياع وماين جاواب ج قاه تمااا مقتض  ماا أكاره مان الم بماة ماين جاواب ج ال الشاي

الضااميمة مااع رجااا  الوجاااان ، مااع انّااه ماطاال  جماناااً المبيااع : جااواب ميااع اآلمااق من اارداً ناان 

 .375ونّصاً. انظر رااية الذالب : 

اشتصااااااااااااااااااااااااااص 
الجاااااااواب مصاااااااورل 

 رجا  الوجاان
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 .(1)الماّصص 

 ن م ، يصّح تمقّكه نق  وجه التب يّة لقمبيع ماشتراطٍّ ونحوه.
وايضاً الظاارر انتباار كاون الضاميمة مّماا يصاّح مي هاا ، واّماا صاّحة 

، فقاو اضااف  لا  الضاميمة َمان  (3)مان الرواياة  (2)ن اردل فا  يظهار مي ها م

يك ااي ضااّم المن  ااة  الّ  أا فهمنااا ماان قولااه :  (5)، وال  (4)ت اارّر تسااقيمه ك اا  
ت قياال الحكاام موجااود مااا يمكاان مقامقتااه  « لاا  آشاار الروايااة .. فاا ن لاام يقااار»

كناية نان نقال مالثمن ، فيكون أكر اشتراط الضميمة م ه من ماب المثاٍ او 

ٍٍّ او رّقٍّ  ليه مع اآلمق ؛ له ّ ياقو الثمن نن المقامل ؛ فتّّمل.  ما
ثّم  نّه ال  شكاٍ في انتقااٍ اآلماق  لا  المشاتري ،  الّ انّاه لاو مقاي نقا  

   و ن اقتض  ماقه وصار في ركم التالف لم يرجع نق  البائع مشي
__________________ 

اص»التاصيص ، ونبارل :  «ف»( في 1) مشاذوب  «لقنهاي نان الغارر الساقيم نان الماّصّ

 .«ن»نقيها في 

 ( كرا ، والمناسب : ف  تظهر.2)

 نساة.:  «واّما صّحة مي ها  ل  من الرواية»نق  نبارل  «ش»( كتب في 3)

، ونقاا  فاارح  «ن»، وُشااذب نقيهااا فااي  «ش»فااي  «فقااو اضاااف  لاا  ك اا »( لاام تاارد 4)

 ما ت رّر تسقيمه ك  . .. وجودرا في األصل فالصواب :

 ف .:  «ن»ومصّححة  «خ»( في 5)

انتباااااااااااار كاااااااااااون 
الضاااااااااميمة مّماااااااااا 

 يصّح مي ها

لاااااااو مقاااااااي اآلماااااااق 
نقاااااااااااااا   ماقااااااااااااااه 
وصااااار فااااي ركااااام 

 التالف
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استرداد ما قامقة من الثمن ، فقيع م ن  الرواياة  «التقف قبل القبر»قانال 

،  (1): انّه لاو لام يقاار نقا  اآلماق وق ات الم اوضاة نقا  الضاميمة والاثمن 
اآلمق فاي يااه ، كماا  (3)جموّ مرانالً محصوٍ الم اوضة نق  الم (2)ليكون 

يورمه ظاارر المحكاي نان كاشاف الرماوب : مان اّن اآلماق ماا داا آمقااً لايع 

ٍّ نقا   (4)مبي اً في الحقيقاة ، وال جازَ  مبياع  ، ماع انّاه أكار م اا ألاك ماا ياا
، مل م نارا : انّه ال يرجع المشتري مت رّر اآلمق الري رو  (5) رادل ما أكرنا 

 من الثمن. (6)ركم التقف الموجب لقرجوّ مما يقامقه التالف مما يقامقه  في

 ولو تقف قبل اليّك ، ف ي أرامه نق  المشتري  شكاٍ.
 ولو تق ت الضميمة قبل القبر :

فاا ن كااان م ااا رصااوٍ اآلمااق فااي اليااا ، فالظااارر الرجااوّ ممااا قامقااة 

 ميمة ، ال مجموّ الثمن ؛ ألّن اآلمق ال يوّبّ نقيه الثمن ما داا آمقاً ،الض
__________________ 

 لقثمن.:  «ن»( في مصّححة 1)

 فيكون.:  «ف»( في 2)

 ، وفي سائر النسخ : لحصوٍ. «ن»ومصّححة  «ص»( كرا في 3)

ف الرماوب ، ، ولم ن ثر نقيه في كشا 398:  22( ركاه ننه صارب الجوارر في الجوارر 4)

:  4، كما ركاه نناه السايّا ال اامقي فاي م تااح الكراماة  (36:  2)مل وجاناه في التنقيح الرائع 

268. 

 .«ف»لم ترد في  «كما يورمه  ل  ما أكرنا»( نبارل : 5)

الموجب لقرجوّ  ل  مقامل »ركرا :  «ف»، وال بارل في  «ن»ومصّححة  «ش»( كرا في 6)

،  «الموجاب لقرجاوّ مماا يقامقاه التاالف مّماا ال يقامقاه»سائر النساخ :  ، وفي «التالف ال مقامقه

 .«ال»نق  كقمة  «ص»ن م شذب في 

 اآلمااااااق لااااااو تقااااااف
لااااااااااااااااو تق اااااااااااااااات  قبل اليّك

الضاااااااااميمة قبااااااااال 
 القبر
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ال م ا الحصوٍ في اليا. وكرا لو كان م ا  ت ف المشتري له مع ال جز نن 

 التسقيم ، كما لو ارسل  ليه ط اماً مسموماً ؛ ألنّه ممنزلة القبر.
بيع في اآلمق تب اً لقضميمة ، او مقائه مما و ن كان قبقه ، ف ي ان ساخ ال

 قامقة من الثمن ، وجهان :

من اّن ال قا نق  الضميمة  أا صار كّن لم يكن تب ه ال قا نق  اآلماق 
 ؛ ألنّه كان سبباً في صّحته.

تحقّق تمقّاك المشاتري لاه ،  (1)ومن انّه كان تام اً له في الحاوث ، ف أا 

لام ي قاا نقيهاا راسااً ، راو انحا ٍ المقامقاة فال با مان ج ال الضاميمة كاّن 
الحاصقة مينه ومين ما ياّصه من الثمن ، ال الحكم اآلشر الري كان يتب ه في 

 االمتاا .

انّاه ال يقامال اآلماق مجاز ٍّ مان الاثمن اصا ً ، وال  (2)لكن ظارر الانّص 
 ٌ  منه امااً نق  تقاير ناا الظ ر مه.يوضع له شي

ومن رنا ظهر ركم ما لو فرح فسخ ال قاا مان جهاة الضاميمة فقاط ، 

 .(3)الشتراط شيارٍّ ياّص مها 
ن اام ، لااو نقااا نقاا  الضااميمة فضااوالً ولاام يجااز مالكهااا ان سااخ ال قااا 

 مالنسبة  ل  المجموّ.

ري في اآلمق نيباً سامقاً ،  ّما م ا القارل نقيه او قبقها ثّم لو وجا المشت
 .(4)، كان له الرجوّ مّرشه ، كرا قيل 

__________________ 

 ، وفي غيررما : فيما  أا. «ن»ومصّححة  «ش»( كرا في 1)

 .202 201( تقاّا في الص حة 2)

 مه.:  «ش»( في غير 3)

 .438 : 18( قاله المحاّث البحراني في الحاائق 4)

لااااااو فسااااااخ ال قاااااااا 
مااااااااااااااان جهاااااااااااااااة 

 الضميمة فقط
لاااااااو نقاااااااا نقااااااا  
الضاااااااااااااااااااااااااااااميمة 

 فضوالً 
لاااااااااااااااااو وجاااااااااااااااااا 
المشااااااااااتري فااااااااااي 
 ً  اآلمق نيباً سامقا
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 مسألة

 (1) [من شروط العوضين : العلم بقدر الثمن]

الم روف انّه يشترط ال قم ماالثمن قااراً ، فقاو مااّ محكام اراارما مذال 

، وات اقااااً ، كماااا نااان الروضاااة  (2) جمانااااً ، كماااا نااان الماتقاااف والتاااركرل 
لبياع محكام المشااتري وفااي السارائر فاي مسااّلة ا .(3)وراشاية ال قياه لقساقذان 

 مذاله مّنَّ كّل مبيع لم يُركر فيه الثمن ف نّه ماطل ، م  شا ف ماين المساقمين 
(4). 

 المشهور مين المسقمين. (5) «ن ي الغرر»واألصل في ألك : رايج 
__________________ 

 ( ال نوان منّا.1)

 .472:  1، والتركرل  244 243:  5( الماتقف 2)

:  3، وراجااع الروضااة البهيّااة  278:  4( ركاااه ننهمااا الساايّا ال ااامقي فااي م تاااح الكرامااة 3)

، واّما راشية سقذان ال قما  نق  ال قيه ف  توجا لاينا ، ن م نقال المحااّث البحراناي فاي  264

 ال بارل م ينها نن الحاشية. (461:  18)الحاائق 

 .286:  2( السرائر 4)

 .175ة ( المتقاّا في الص ح5)

شاااااااااارطيّة ال قاااااااااام 
 مقار الثمن

 الاليل نق  ألك
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ويويّاااه : الت قياال فااي روايااة رّماااد ماان ميساار ، ناان ج  اار ، ناان اميااه 

: انّه كره ان يُشترر الثوب ماينار غير دررم ؛ ألنّه ال يُارر كم  الس انقيه
 .(1)الاينار من الاررم 

ساّلت اماا »اٍ : لكن في صحيحة رفانة النّااك ما ظارره المنافال ، قا

فققات لاه : سااومت رجا ً مجارياة لاه فباننيهاا محكماي ،  الس انقيهنبا   
ثاّم م ثات  لياه ماّلف دررام فققات لاه : راره الاف  [(2)نق  ألك ]فقبضتها منه 

منّاي وقاا كنات مسساتها قبال ان  (5)فاّم  ان يقبقهاا  (4)ركمي نقياك  (3)دررم 

تقّوا الجارية مقيماة نادلاة ، فا ن كاان  فقاٍ : ارر ان ؟ام ج  ليه مّلف دررم
 ليه كاان نقياك ان تاردّ ماا نقاص مان القيماة ، و ن  (6)قيمتها اكثر مّما م ثت 

رايات  ن اصابت مهاا ا:  (7)كان قيمتها اقّل مّما م ثت  ليه فهو له. قاٍ : ققات 

 (8)قاٍ : ليع نقيك  ؟نيباً م ا ان مسستها
__________________ 

 .4من امواب اركاا ال قود ، الحايج  22، الباب  399 : 12( الوسائل 1)

 والمصار. «ص»( من 2)

،  «ا»، وفاي  «راره األلاف»، وفاي الكاافي :  «ن»ومصاّححة  «ش»و ( كرا فاي الوساائل 3)

 «ف»رره األلف الارارم ، وال باارل فاي :  «ص»، وفي  «ررا األلف درارم»:  «ّ»و  «خ»

 .. ررا ركمي ركرا : ثم م ثت  ليه مّلف فققت له

 بيادل : ان تقبقها. «ن»والوسائل ورامش  «ش»( في 4)

 ، وفي سائر النسخ : ان يقبضها. «ن»والكافي والوسائل ومصّححة  «ش»( كرا في 5)

 ، وفي سائر النسخ : م ثتها. «ن»والكافي والوسائل ومصّححة  «ص»( كرا في 6)

 بيادل : له. «ش»و  «ص»،  «ّ»،  «ا»( في 7)

 ، وفي الكافي والوسائل : لك.( كرا 8)

ظاااااااارر صاااااااحيحة 
رفاناااااااااة صااااااااااّحة 
البياااااااااااااع محكااااااااااااام 

 المشتري
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 .(1) «ان تردّرا نقيه ، ولك ان تّشر قيمة ما مين الصّحة وال يب

لمنافااال ظارررااا لصااّحة البيااع وفساااده ، فاا  ]لكاان التّوياال فيهااا مت اايّن 
يتوّرم جواب التمّسك مها لصّحة ررا البيع ؛  أ لو كان صحيحاً لم يكان م نا  

قيمة مثقها م ا تحقّق البيع مثمن شااّص. ن ام راي محتاجاةٌ  لا  ابياا  لوجوب

ماننيهاا »ماّن ياراد مان قولاه :  [(2)من ررا التّويل ؛ مناً  نق  القوٍ مال ساد 
فاي  (3)قذاع المسااومة نقا  ان اقّومهاا نقا  ن ساي مقيمتهاا ال ادلاة  «محكمي

ّومها رفاناة نقا  نظري ريج  ّن رفانة كان نّااساً يبيع ويشتري الرقيق فق

ن سه مّلف دررم  ّما م اطالً ، و ّما مع  نشا  اإليجاب وكالةً والقبوٍ اصاالةً 
، فقّما مّسها وم ج الارارم لم يقبقها المالك ، لظهور غبنٍّ له في البياع ، واّن 

 رفانة ماذو في القيمة ، او لثبو  شيار الحيوان لقبائع نق  القوٍ مه.

 ّماا ان ياراد ماه  «اكثر ف قيك ان تردّ ما نقاص ن كان قيمتها »وقوله : 
لزوا ألك نقيه من مااب  رضاا  المالاك  أا اراد  مسااه الجارياة ؛ رياج  ّن 

المالك ال راجة له في الجارية فيسقط شياره مبارٍ الت ااو  ، و ّماا ان يحمال 

 (4)نق  رصوٍ الَحبَل م ا المّع ، فصار  اُّا ولا ت يّن 
__________________ 

ماان امااواب نقااا البيااع  18، الباااب  271:  12، الوسااائل  4، الحااايج  209:  5الكااافي  (1)

 وشروطه ، الحايج األّوٍ.

و  «ا»،  «خ»،  «ن»، وكتب نقيها فاي  «ف»في  «لمنافال ظارررا  ل  مال ساد»( لم ترد 2)

 نساة.:  «ّ»

 القيمة ال ادلة.:  «ف»( في 3)

 وت يّن.:  «ش»( في 4)

ت اااايّن التّوياااال فااااي 
 الصحيحة
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  أا فسخ البائع.نقيه قيمتها 

فقايع »وقا يحمل نق  صورل تقف الجارية ، وينافيه قولاه فيماا م اا : 
 .« لخ .. نقيك ان تردّرا

وكيف كان ، فالحكم مصّحة البياع محكام المشاتري ، وانصاراف الاثمن 

 ض يف. (1) ل  القيمة السوقيّة ، لهره الرواية كما ركي نن ظارر الحاائق 
م تاك مسا ر »واض ف منه ما نن اإلسكافي : من تجويز قوٍ البائع : 

 .(2)، ويكون لقمشتري الايار  «ما م ت

ويردّه : اّن البيع في ن سه  أا كان غرراً فهو ماطل فا  يجباره الاياار. 
واّمااا ميااع شيااار الرسيااة فااركر األوصاااف فيااه ممنزلااة اشااتراطها المااانع ناان 

لغرر ، كما تقاّا ننا ركاية قاوٍ اإلساكافي فاي مساّلة القاارل نقا  رصوٍ ا

 التسقيم.
__________________ 

 .463 461:  18( لم ن ثر نق  الحاكي ، وراجع الحاائق 1)

 .244:  5( ركاه ال  ّمة في الماتقف 2)

تجاااااااااااااويز امااااااااااااان 
الجنيااااااااااااا البيااااااااااااع 

ر ماااااااا مااااااااّ مسااااااا 
 والردّ نقيه
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 مسألة

 (1) [من شروط العوضين : العلم بقدر المثمن]

 ، م جمااّ نقمائناا ، كماا نان التاركرل ال قم مقاار الماثمن كاالثمن شارطٌ 
ونن الا ف :  .(3)ونن الغنية : ال قا نق  المجهوٍ ماطل ، م  ش ف  .(2)

وفاي السارائر :  .(4)ما يباّ كي ً ف  يصّح مي ه جزافااً و ن شاورا ،  جمانااً 

 .(5)ما يباّ وبناً ف  يباّ كي ً ، م  ش ف 
فااي شصااوص و .(6)واألصاال فااي ألااك مااا تقاااّا ماان النبااوّي المشااهور 

 الكيل والوبن شصوص األشبار الم تبرل :

فاي رجالٍّ »:  [(7) السا انقيهنن امي نبا   ] منها : صحيحة الحقبي
 اشترر من رجلٍّ ط اماً ّناالً مكيلٍّ م قوا ، واّن صاربه قاٍ لقمشتري :

__________________ 

 ( ال نوان منّا.1)

 .467:  1( التركرل 2)

 .211( الغنية : 3)

 .258، كتاب البيوّ ، المسّلة  162:  3( الا ف 4)

 .321:  2( السرائر 5)

 .175( تقاّا في الص حة 6)

 ( من الوسائل.7)

األشبااااااار الااااااواردل 
فاااااااااي شصاااااااااوص 

 لوبنالكيل وا
ـ صااااااااااحيحة  1

 الحقبي
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امتااع منّااي راارا الّ اااٍ اآلشاار مغياار كياال ؛ فاا ّن فيااه مثاال مااا فااي اآلشاار الااري 

ٍ : ال يصقح  الّ مكيل. قاٍ : وما كان من ط اااٍّ ساّميت فياه كاي ً ، قا ؟امت ت
 .(1) «ف نّه ال يصقح مجابفةً ، ررا مّما يكره من ميع الذ اا

 .(2) «ف  يصّح مي ه مجابفة»وفي رواية ال قيه : 

نق  شا ف نق  داللة الصحيحة ماإلجماٍ ، او ماشتمالها  (3)واإليراد 
المشااهور ماان ناااا تصااايق البااائع ، غياار وجيااه ؛ ألّن الظااارر ماان قولااه : 

، انّاه ياركر فياه الكيال ، فهاي كناياةٌ نان كوناه مكاي ً فاي  «سّميت فياه كاي ً »

:  ّن توصايف الذ ااا مكوناه كارلك الظاارر فاي  (4)ال ادل ، القهّم  الّ ان يقااٍ 
مثال الاازرّ  (5)اٍ وال ياوبن  الّ التنوياع ، ماع انّاه لايع مان الذ اااا ماا ال يكا

  رادل ررا الم ن  ، فتّّمل. (6)قائماً يب ّا 

ٌٍ نقاا  شاارائه سااواً  باد او  واّمااا الحكاام م اااا تصااايق البااائع فمحمااو
نقص ، شصوصاً  أا لم يذمهّن متصايقه ، ال شارائه نقا  انّاه القاار الم ايّن 

 الري اشبر مه البائع ؛ ف ّن ررا ال يصاق نقيه الجزاف.

قااٍ فااي التااركرل : لااو اشبااره البااائع مكيقااه ثااّم مانااه ماارلك الكياال ، صااّح 
 .(7)ننانا 

__________________ 

 .2من امواب نقا البيع وشروطه ، الحايج  4، الباب  254:  12( الوسائل 1)

 .3838، الحايج  226:  3انظر ال قيه  «ف  يصقح مجابفة»( في ال قيه : 2)

 .177:  8دميقي في مجمع ال ائال ( اورده المحقّق األر3)

 .«ن»ومصّححة  «ش»من  «ان يقاٍ»( نبارل 4)

 بيادل : في. «ش»( في 5)

 مّما يب ا.:  «ن»ورامش  «ف»( في 6)

 .470:  1( التركرل 7)

إلياااااااااااراد نقااااااااااا  ا
الصاااااااااااااااااااااااااااحيحة 

 والجواب ننه
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وقاٍ في التحرير : لو انقمه مالكيل ، فبانه مثمنٍّ ، سواً  باد او نقص 

 .(1)، لم يجز 
ا البيااع ، فقاايع فيااه ظهااوٌر فااي الم ناا  واّمااا نساابة الكرارااة  لاا  راار

 في ال ساد. «ال يصحّ »و  «ال يصقح»المصذقح ي ارح ظهور 

وفااي الصااحيح ناان اماان محبااوب ، ناان برنااة ، ناان ساامانة ، قاااٍ : 
 ؟مغياار كياالٍّ وال وبن (3)يااوبن ،  (2) سااّلته ناان شاارا  الذ اااا ومااا يكاااٍ و»

وبن تشتري مناه مرامحاةً ،  (4) قا كيل او فقاٍ : اّما ان تّتي رج ً في ط ااٍّ 

ف  مّك  ن اشتريته منه ولم تكقه ولم تزنه ،  أا اشاره المشاتري األّوٍ مكيالٍّ 
وداللتهاا اوضاح  .(5) «.. او وبنٍّ وققت له ننا البيع :  نّي اُرمحاك كارا وكارا

 من االول .

ألمااي نبااا   ققاات »روايااة امااان ، ناان محّمااا ماان رمااران ، قاااٍ : و
: اشااترينا ط اماااً ، فاازنم صاااربه انّااه كالااه ، فصاااّقناه واشاارناه  الساا انقيه

قااٍ :  ؟يجاوب ان امي اه كماا اشاتريته مغيار كيالاقاٍ : ال مّك. ققات :  ؟مكيقه

، دلّت نق  ناا جواب البيع مغير كيال ،  الّ  (6) «اّما انت ف  تب ه رتّ  تكيقه
  أا اشبره البائع فصاّقه.
__________________ 

 .177:  1( التحرير 1)

 والكافي : مّما يكاٍ او. «ص»( في 2)

 ( في الوسائل بيادل : رل يصقح شراسه.3)

 .«و»، وفي ماقي النسخ :  «ص»و  «ش»( كرا في 4)

 .7من امواب نقا البيع وشروطه ، الحايج  5، الباب  257:  12( الوسائل 5)

 .4من امواب نقا البيع وشروطه ، الحايج  5، الباب  256:  12( الوسائل 6)

رواياااااااااااااة ـ  2
 سمانة

 رواية امانـ  3



 213  ..............................................  (1) [نمثملا ردقب ملعلا : نيضوعلا طورش نم]

 

ققات : فااشرج الكاّر »رواية امي ال ذاارد ، وفيهاا :  (1)وفحور م هوا 
 «والكّرين ، فيقوٍ الرجال : انذنياه مكيقاك ، فقااٍ :  أا ائتمناك فا  ماّك ماه

(2). 

ناان  السا انقيهامااا نباا    (3)ساٍّ »ناان رجال :  مرساقة امان مكيارو
الرجل يشتري الجّص ، فيكيل م ضه ويّشر البقيّة مغير كيل ، فقاٍ :  ّماا ان 

 .(4) «يّشر كقّه متصايقه ، و ّما ان يكيقه كقّه

فاا ّن المنااع ماان التب ااير المساات اد منااه  رشااادّي محمااوٍ نقاا  انّااه  ن 
ع كياال الااب ر. صاااّقه فاا  راجااة  لاا  كق ااة كياال الااب ر ، و الّ فاا  يجااز

 ويحتمل الرواية الحمل نق  استي ا  المبيع م ا االشترا .

وكيف كان ، ف ي مجموّ ما أكر من األشبار ، وماا لام ياركر مّماا فياه 
 يما   ل  المذقب من ريج ظهوره في كون الحكم م روغاً ننه ننا الساائل 

 (5) «نااّهكيال ماا ال يساتذاّ »، كماا فاي رواياة  الس انقيه، وتقرير اإلماا 

ك اياة فااي  (6)وغيرراا ماع ماا أكاار مان الشاهرل المحقّقاة واالت اقااا  المنقولاة 
 المسّلة.

__________________ 

 .«ش»و  «ف»من  «م هوا»( كقمة 1)

 .6من امواب نقا البيع وشروطه ، الحايج  5، الباب  257:  12( الوسائل 2)

 امنا قاٍ : سّلت.، وفي الوسائل : نن رجل من اصح «سّلت»:  «ش»( في 3)

 .3من امواب نقا البيع وشروطه ، الحايج  5، الباب  256:  12( الوسائل 4)

 من امواب نقا البيع وشروطه ، الحايج األّوٍ. 7، الباب  259:  12( راجع الوسائل 5)

 .224:  4، وراجع م تاح الكرامة  210( راجع الص حة 6)

روايااااااة امااااااي ـ  4
 ال ذارد

مرساااااقة امااااان ـ  5
 مكير
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 ّن ظااارر  طاا ق جميااع مااا أكاار اّن الحكاام لاايع منوطاااً مااالغرر ثااّم 
الشاصااي و ن كااان ركمتااه ساااّ ماااب المسااامحة الم ضااية  لاا  الوقااوّ فااي 

الغرر. كماا اّن ركماة الحكام مانتباار م ار الشاروط فاي م ار الم اام   

 رفع المنابنة المتوقّ ة ننا  رماٍ ألك الشرط.
ن و ن لام يكان فااي شااص المقاااا فحينهارٍّ في تبار التقاااير مالكيال والااوب

غرر ، كما لاو مااّ مقاااراً مان الذ ااا مماا يقامقاه فاي الميازان مان جنساه او 

له في القيمة ؛ ف نّه ال يتصّور رنا غرر اصا ً ماع الجهال  (1)غيره المساوي 
مساوٍّ ليشر في المقاار  (2)ممقاار كّلٍّ من ال وضين ؛ ألنّه 

(3). 

ويحتمل غير م يا رمل اإلط قا  سيّما األشبار نق  المورد الغالب ، 

الغرر من ريج مقاار ال وضين موقوفاً نقا  التقااير ،  (4)ورو ما كان رفع 
فقو فرح انافاّ الغرر مغير التقاير ك   ، كما في ال رح المزمور ، وكما 

واقاع ، وكماا  أا  أا كان لقمتباي ين راك قاوّي مالمقااار ناادر التاقّاف نان ال

الميزان لمثقه ، كما لو دفع فقسااً واراد  (5)كان المبيع ققي ً لم يت ارف وضع 
مه درناً لحاجة ؛ ف ّن الميزان لم يوضع لمثقه ، فيجوب مما تراضايا نقياه مان 

 التامين.

   من جنع المكيل والموبون ، ونااوال منافال مين كون الشي
__________________ 

 ، وفي سائر النسخ : المتساوي. «ن»ومصّححة  «ص»ي ( كرا ف1)

 ، وفي غيررما : و الّ انّه. «ش»و  «ن»( كرا في 2)

:  «ش»، وكتااب نقيهااا فااي  «ف»لاام تاارد فااي  «ألنّااه مساااو ليشاار فااي المقاااار»( نبااارل 3)

 نساة.

 دفع.:  «خ»و  «ن»و  «ف»( في 4)

 وبن.:  «ش»و  «ا»( في 5)

راااال الحكاااام منااااوط 
مااااااااااااااااااااااااااااااااااالغرر 

 شاصي اا الال

لاااااو اناااااافع الغااااارر 
 مغير التقاير
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لققّتاه كاالحبّتين والث ثاة مان الحنذاة ، او لكثرتاه دشوٍ الكيل والوبن فياه ، 

 .(3)وراشيتها  (2)وشررها  (1)كزمرل الحايا ، كما نبّه نقيه في القوانا 
ومّماا أكرناا يتّجاه نااا انتباار ال قام ماوبن ال قاوك المساكوكة ؛ ف نّهااا 

 الّ انّهاا  (4)في التركرل موقوّ الرما فيهاا  و ن كانت من الموبون ولرا صّرح

ننااا وقونهااا ثمناااً ركمهااا كالم اااود فااي اّن م رفااة مقاااار ماليّتهااا ال تتوقّااف 
 .(5)نق  وبنها ، فهي كالققيال والكثيار مان الماوبون الاري ال ياشقاه الاوبن 

وكرا شبه ال قوك من المسكوكا  المرّكبة من النحااك وال ّضاة كاّكثر نقاود 

و ن  (7)؛ ف نّهااا  (6)ي راارا الزمااان. وكاارا الاااررم والاااينار الاالصااان مغااااد فاا
 كانت من الموبون وياشل فيها الرما  جماناً ،  الّ اّن ألك

__________________ 

 .141:  1( القوانا 1)

 .271:  4( جامع المقاصا 2)

 .517:  4( ال يوجا لاينا ، وركاه ننه السيّا ال امقي في م تاح الكرامة 3)

 .477:  1( التركرل 4)

مل يمكن  جرا  ألك وقت البيع في دشوٍ ونااا »بيادل ما يقي :  «ش»و  «ف»( في غير 5)

و  «خ»،  «ا»، وكتااب نقيهااا فااي  «ن»، ولكاان شااذب نقيهااا فااي  «انتبااار الااوبن فااي مي ااه

 نساة.:  «ّ»

الاااينار ، وال بااارل فااي سااائر النسااخ : مااا ف الاااررم و «ن»ومصااّححة  «ش»( كاارا فااي 6)

 الاالصين.

فااي رااره ال قاارل فااي اكثاار النسااخ  «الاااينار»و  «الاااررم»( قااا ورد  الضاامائر ال ائااال  لاا  7)

يةَ َوال » مصيغة الم رد المونّج ، ول اّل ألاك نظاراً  لا  قولاه ت اال  ََّ نِيُووَن اليذََّهَو َوالأِ  الَّيِذيَن يَكأ

 لا  صايغة التثنياة ، وقاا اثبتناا ماا  «ن» وجمي ها فاي «ش»وقا ماّلت اغقبها في  «.. يُنأِ قُونَهيا

 .سرهقاكفي اكثر النسخ لظننا اّن ألك جرر نق  ققم المولف 

ناااااااااااااا انتبااااااااااااار 
ال قاااااااااااام مااااااااااااوبن 
ال قاااااااااااااااااااااااااااااااااوك 
المساااااااااااااااااااااااااااكوكة 

 وشبهها
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ج قها نوضاً من دون م رفة موبنها ؛ ل اا غرر في ألك  (1)ال ينافي جواب 

اصا ً. ويويّااا ألااك جريااان ساايرل النااك نقاا  الم امقااة مهااا ماان دون م رفااة 
 موبنها. (2)األغقب 

ن ام ، ي تبارون فيهاا نااا نقصاها نان وبنهاا المقاّرر فاي وضا ها مان 

ريج ت او  قيمتها مرلك ، فالنقص فيها نناارم ممنزلاة ال ياب ؛ ومان رناا ال 
 يجوب  نذا  الناقص منها ؛ لكونه غّشاً وشيانة.

ومهاارا يمتاااب الاااررم والاااينار ناان ال قااوك السااود وشاابهها ريااج  ّن 

 نقصان الوبن ال يوثّر في قيمتها ، ف  مّك م نذا  ما ي قم نقصه.
، قااٍ  (3)و ل  ما أكرنا من ال رق اُشير في صحيحة امن نبا الررمن 

النااقص    مالاارارم فاانذي: اشتري الشي الس انقيهققت ألمي نبا   »: 

رااره  (4)قاااٍ : ال ، رتّاا  تبيّنااه. ثااّم قاااٍ :  الّ ان تكااون نحااو  ؟الحبّااة والحبّتااين
 .(6) «التي تكون ننانا ناداً  (5)الارارم األوضاريّة 

__________________ 

 .«ن»، واستاركت في  «ش»و  «ف»من  «جواب»( كقمة 1)

، وفاي ساائر  «غقبهما»:  «ن»ومصّححة  «ش»، وفي  «ص»ومصّححة  «ف»( كرا في 2)

 النسخ : اغقب.

 ( في الوسائل : نبا الررمن من الحّجاج.3)

 .«ن»من المصادر الحايثية ومصّححة  «نحو»( كقمة 4)

قاااٍ الذريحااي :  .«الوضاااريّة»( كاارا فااي التهااريب والوسااائل ايضاااً ، لكاان فااي ال قيااه : 5)

:  2انظار مجماع البحارين ،  «والوضارية : نسبة  لا  ألاك .. الوضح من الاررم : الصحيح»

424. 

، والوسااائل  3830، الحااايج :  223:  3، وال قيااه  476، الحااايج :  110:  7( التهااريب 6)

 .7من امواب الصرف ، الحايج  10، الباب  473:  12

ي الم تباااااااااااار فاااااااااااا
الااااااااااااااااااااااااااااااااارارم 
والاااااااااانانير نااااااااااا 
الاااااااااااانقص ناااااااااااان 

امتياااااااااب الااااااااارارم  وبنها المقّرر
والاااااااااانانير نااااااااان 
ود ال قاااااااااوك السااااااااا

 وشبهها
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ومالجمقااة ، ف ناطااة الحكاام موجااوب م رفااة وبن المبيااع وكيقااه ماااار 
لغاارر الشاصااي قريااب فااي الغايااة ،  الّ اّن الظااارر كونااه ماال اااً لكقمااا  ا

 األصحاب في موارد كثيرل.

ثااّم  ّن الحكاام فااي الم اااود ووجااوب م رفااة ال اااد فيااه ، ركاام المكياال 
 والموبون ، م  ش ف ظارر.

ٍّ نقيه : تقرير اإلماا في الرواية اآلتية  الس انقيه ويشير  ليه ، مل يا
 الكيل في الم اود المت رّر ناّه. (2)المصّررة متجويز  (1)

ويظهاار ماان المحكااي ناان المحقّااق األردميقااي المناقشااة فااي ألااك ، ماال 

 ، ويردّه رواياة الجاوب اآلتياة (3)الميل  ل  من ه وجواب ميع الم اود مشارال 
(4). 

والمااراد مالم اااودا  : مااا ي اارف مقاااار ماليّتهااا مّناااادرا ، كااالجوب 

 والبير ، ما ف مثل الشال وال رك والثوب.

وناّ ال  ّمة البذيخ والباأنجان في الم اودا  ، ريج قاٍ في شاروط 
ال ااّ فاي الم ااودا  ، مال ال مااّ مان الاوبن  (5)ي السقم من القوانا : وال يك 

 في البّذيخ والباأنجان والرّمان ، و نّما اكت   م اّرا في البيع
__________________ 

 .224( ستّتي في الص حة 1)

 ، وفي سائر النسخ : المتضّمنة لتجويز. «ص»و  «ا»ونساة ماٍ  «ف»( كرا في 2)

 .178:  8( راجع مجمع ال ائال 3)

 .224( ستّتي في الص حة 4)

 بيادل : في السقم صح. «ن»، وفي رامش  «في السقم وصّحته»بيادل  «ش»( في 5)

 ناطاااااااااااة الحكااااااااااام 
مااااااااااااار الغااااااااااارر 
الشاصاااااااااااااااااااااااااااي 

 قريب جاّاً 

 وجااااااااوب م رفااااااااة
ال ااااااااااااااااد فاااااااااااااااي 
الم اااااااود والاااااااليل 

 نقيه

ظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااارر 
األردميقااااااي جااااااواب 
مياااااااااااع الم ااااااااااااود 

 مشارالً 

مااااااااااااان الماااااااااااااراد 
 «الم اودا »

اّ م ااااااار ماااااااا نااااااا
مااااااان الم ااااااااودا  

 والتّّمل فيه
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 .(1)لقم اينة ، انته  

وقا صّرح في التركرل م اا الرما في البّذيخ والرّماان  أا كاان رطبااً ؛ 
، ماال يظهار منااه كاون القثّااا  والاااوخ  (2)ل ااا الااوبن ، وثبوتاه مااع الج ااف 

 مشمش ايضاً غير موبونة.وال

وكّل ألك محّل تّّمل ؛ لحصوٍ الغرر ارياناً م اا الوبن. فالظاارر اّن 
 تقاير الماٍ نرفاً في المركورا  مالوبن ال مال اد ، كما في الجوب والبير.

__________________ 

 .136:  1( القوانا 1)

 .484:  1( التركرل 2)
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 مسألة

لااو ققنااا مااّّن المناااط فااي انتبااار تقاااير المبيااع فااي المكياال والمااوبون 

والم اود مما يت ارف التقاير مه رو رصوٍ الغارر الشاصاي ، فا   شاكاٍ 

في جواب تقاير كّلٍّ منها مغير ما يت ارف تقايره ماه  أا انت ا  الغارر مارلك ، 
 مل في ك اية المشارال فيها من غير تقاير اص ً.

: اّن ظارر األشبار الواردل في رارا البااب انتباار التقااير  (1)اّا لكن تق
ماان غياار م رظااة الغاارر الشاصااي ؛ لحكمااة ساااّ ماااب الغاارر المااودّي  لاا  

التناااابّ ، المقصاااود رف اااه مااان انتباااار م ااار الاصوصااايّا  فاااي اكثااار 

 الم ام   بيادل نق  التراضي ال  قي راٍ الم امقة.
ٍ فااي تقاااير م اار المقاااّرا  مغياار مااا ورينهاارٍّ فيقااع الكاا ا واإلشااكا

 ت ارف فيه ، فنقوٍ :

 نق  اقواٍ ، (2)اشتق وا في جواب ميع المكيل وبناً ومال كع ونامه 
__________________ 

 .214( تقاّا في الص حة 1)

 اا ال.:  «ونامه»ماٍ  «ف»( في 2)

قااااااير مغيااااار ماااااا الت
ير يت اااااااارف التقاااااااا

 مه

يجااااااوب ميااااااع  راااااال
المكيااااااااااال وبناااااااااااا 

 ومال كع
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، دون ال كااع ؛ ألّن الااوبن اصاال الكياال  (2)وبناااً  (1)اب المكياال ثالثهااا : جااو
 واضبط ، و نّما ناٍ  ليه في المكي   تسهي ً.

فالمحكّي نن الاروك في السقَم جوابه مذققاً ، رياج قااٍ : ولاو اساقم 

فااي المكياال وبناااً ومااال كع فالوجااه الصااّحة ؛ لروايااة ورااب ناان الصااادق 
ر مها  ل  رواياة وراب ، نان ج  ار ، نان امياه ، ، وكّنّه اشا (3) الس انقيه

ما يوبن فيما يكااٍ ،  (4)ال مّك مَسقَف »نن نقّيٍّ صقوا    نقيهم ، قاٍ : 

 .(5) «وما يكاٍ فيما يوبن
، وداللةً ماّّن الظاارر منهاا  «ورب»وال يا   قصور الرواية سنااً ب 

المْساقَم فيااه جاواب  ساا ف الماوبون فااي المكيال ومااال كع ، ال جاواب تقاااير 

المكياال مااالوبن ومااال كع ، وي ضاااه أكاار الشاايخ لقروايااة فااي ماااب  ساا ف 
 .(6)الزيت في السمن 

فالري ينبغي ان يقاٍ :  ّن الك ا تارلً فاي ك اياة كاّلٍّ مان التقاايرين فاي 

المقاّر ماآلشر من ريج ج قه دلي ً نق  التقاير الم تبر فيه ، ماّن يستكشاف 
لكياال وبن المااوبون ومااال كع. وتااارل فااي ك ايتااه فيااه اصاا ً ماان غياار ماان ا

 م رظة تقايره المت ارف.
__________________ 

 .«الكيل»، وفي سائر النسخ :  «ن»( كرا في 1)

، وراجاع ت صايل ألاك فاي م تااح الكراماة  321و  260:  2( أرب  ليه الحقّي في السرائر 2)

4  :228. 

 .253:  3( الاروك 3)

 مالسقف.:  «ّ»و  «ا»،  «خ»،  «ن»( في 4)

 من امواب السقف ، الحايج األّوٍ. 7، الباب  63:  13( الوسائل 5)

 .79:  3( مل في ماب  س ف السمن مالزيت ، انظر االستبصار 6)

األقااااااااااااواٍ فااااااااااااي 
 المسّلة

الكاااااااااااااا ا فااااااااااااااي 
 مقامين
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ت ااو  المحتماال مّمااا يتساامح فيااه نااادل ، وقااا اّماا األّوٍ ، فقااا يكااون ال
 يكون مّما ال يتسامح فيه :

اّما األّوٍ ، فالظارر جوابه ، شصوصاً مع ت ّسر تقايره مماا يت اارف 

يت ارف فيه ، غاياة  (1)فيه ؛ ألّن ألك غير شارج في الحقيقة نن تقايره مّما 
 ما في الباب ان يج ل التقاير اآلشر طريقاً  ليه.

ققااات ألماااي نباااا   »ه رواياااة نباااا المقاااك مااان نمااارو ، قااااٍ : ويويّاااا

راوياة او اثنتاين  (2): اشاتري مائاة راوياة مان بيات ، فاّنترح  الس انقيه
 .(4) «، ثّم آشر سائره نق  قار ألك. قاٍ : ال مّك (3)فّبنهما 

ٍّ مها في التركرل نق  جواب ميع الموبون ننا ت رّر وبناه ماوبن  استا

اّد ونسبة الباقي  ليه ، واردفه مقوله : وألنه يحصل المذقوب وارا من المت 
 .(5)ورو ال قم 

ٍّ نقاا  ناااا اشتصاااص الحكاام مصااورل الت اارّر ،  واسااتاالله الثاااني يااا

 والتقييا مالت رّر ل قّه استنبذه من الغالب في مورد السواٍ ، ورو ت رّر
__________________ 

 .«ن»كما في مصّححة  «مما»( كرا في النسخ ، والظارر : 1)

 مما اثبتناه. «ص»و  «ن»، وصّححت في  «فّنرح»:  «ش»و  «ف»( في غير 2)

 ( كرا في الكافي ، وفي النسخ : فّتزنهما.3)

ماان امااواب نقااا البيااع  5، الباااب  255:  12، والوسااائل  7، الحااايج  194:  5( الكااافي 4)

 وشروطه ، الحايج األّوٍ.

 .469:  1( التركرل 5)

ـ التقاااااير مغياااار  1
ماااااااااااااا ت اااااااااااااارف 
تقااااااايره مااااااه مااااااان 
ريااااااااااااج ج قااااااااااااه 
طريقاااااااً  لاااااا  مااااااا 

 ت ارف فيه
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لو سقّمت نق  وجهٍّ  (1)مائة راوية من الزيت ؛ وال يا   اّن رره ال قّة وبن 

يقاح في نموا تره االست صاٍ  نّما يجب االقتصاار نقا  موردراا لاو كاان 
الحكم ماال اً ل موما  وجوب التقاير ، وقا نرفت اّن ررا في الحقيقة تقايٌر 

 وليع مجزاف.

الصاحيحة اآلتياة فاي مياع  ن م ، رمماا يناافي ألاك التقريار المسات اد مان
 .(2)  الجوب ، كما سيجي

الت او  مّما ال يتسامح فيه ، فالظارر ايضاً الجواب مع  (3)واّما لو كان 

المستكشف من التقاير  أا كان ألك التقاير اماارلً  (4)البنا  نق  ألك المقاار 
ار نق  ألك المقاار ، ألّن ألك ايضاً شارٌج نن الجزاف ، فيكون نظيار  شبا

 البائع مالكيل. ويتايّر المشتري لو نقص.

وما تقاّا من صحيحة الحقبي في اّوٍ الباب مان المناع نان شارا  اراا 
 .(5)الّ الين مكيل ارارما قا نرفت توجيهه رناه 

 ررا كقّه مع ج ل التقاير الغير المت ارف امارلً نق  المت ارف.

واّما ك اية ارا التقايرين نن اآلشر اصاالةً مان غيار م رظاة التقااير 
 وبناً نق  المشهور ، كما (7)، فالظارر جواب ميع المكيل  (6)المت ارف 

__________________ 

 ايضاً. «ش»، واستظهررا مصّحح  «الغقبة»:  «ن»ورامش  «ا»( في مصّححة 1)

 .224  في الص حة جي( سي2)

  أا كان.:  «ف»( في 3)

 المقار.:  «ش»و  «ّ»( في 4)

 .211 210( راجع الص حة 5)

 ( رره ري الصورل الثانية ، وتقاّمت اُوالرا في الص حة السامقة.6)

 الكيل.:  «ش»و  «ص»( في 7)

غياااار التقاااااير مـ  2
ماااااااااااااا ت اااااااااااااارف 
تقااااااااااااااايره مااااااااااااااه 

 مستق 

ميااااااااااااااع  جااااااااااااااواب
المكيااااااااااال وبنااااااااااااً 

 والاليل نقيه
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؛ ألّن ألك لايع مان مياع المكيال مجابفاةً ، المنهاّي نناه فاي  (1)نن الرياح 

وم قا اإلجمانا  ؛ ألّن الوبن اضبط من الكيل ، ومقااار ماليّاة  (2)بار األش
 من دون  رجاٍّّ  ل  الكيل.

 المكي   م قوٌا مه اصالةً

: اّن الاوبن اصاٌل لقكيال ، واّن ال ااوٍ  لا  ـ  والمحكي المويّا ماالتتبّع

ف الكيال فاي الكيل مان مااب الرشصاة ؛ ورارا م قاوا لمان تتبّاع ماوارد ت اار
 الموبونا .

ويشااها ألصااالة الااوبن : اّن المكايياال المت ارفااة فااي األماااكن المت ّرقااة 

نق  اشت فها في المقاار ليع لها مّشار  الّ الاوبن ؛  أ لايع رناا كياٌل وارااٌ 
 يقاك المكاييل نقيه.

من دون م رظة كش ه نن الاوبن ،  (3)لموبون واّما ك اية الكيل في ا

ٌٍ ، مل ال يب ا ناا الجواب ، وقا نرفت نن السرائر : اّن ما يباّ  ف يه  شكا
، فا ّن راره مجابفاةٌ صارفة ؛  أ لايع الكيال  (4)وبناً ال يباّ كي ً م  شا ف 

، فهاو م يناه ماا من اوه مان التقااير  (5)فيما لم يت اارف فياه ، ونااً  منضابذاً 

 ؛ ف ّن الكيل من ريج رو ال (6)  اليا مقص ةٍّ راضرلٍّ او مل
__________________ 

 .515:  1( الرياح 1)

 من امواب نقا البيع وشروطه. 4، الباب  254:  12( الوسائل 2)

 بيادل : اّوالً. «ف»( في 3)

 .210( راجع الص حة 4)

 منضبط.:  «ش»( في 5)

نه من الت رّر كقص ة راضرل او مقي اليا قااره تامينااً ، ركرا : فهو م ي «ف»( ال بارل في 6)

 .. ف نّ 

الااااااااااوبن اصاااااااااااٌل 
 لقكيل

مااااا يشااااها ألصااااالة 
 الوبن

اإلشاااااااااااكاٍ فاااااااااااي 
ك اياااااة الكيااااال فاااااي 

 الموبون
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يوجااب فااي الموبونااا  م رفااة بائااال نقاا  مااا يحصاال مالمشااارال ، فااالقوٍ 

 مالجواب فيما نحن فيه مرج ه  ل  ك اية المشارال.
ت م امقة الموبون م نوان م قوا ثّم  نّه قا نقم مّما أكرنا : انّه لو وق 

ننااا ارااا المتباااي ين دون اآلشاار كالحقّااة والرطاال والَوْبنااة ماصااذ ح اراال 

ال راق ، الري ال ي رفه غيررم ، شصوصاً األناجم غير جائز ؛ ألّن مجّرد 
أكر ارا رره ال نوانا  نقيه وج قه في الميازان ، ووضاع صاارل مجهولاة 

ه ، ال يوجاب لقجارال م رفاة بائاال نقا  ماا المقاار م قومة االسام فاي مقامقا

 يحصل مالمشارال.
 ررا كقّه في المكيل والموبون.

واّما الم اود : ف ن كان الكيل او الاوبن طريقااً  لياه ، فاالك ا فياه كماا 

ة الحقباي نان نرفت في اشوياه. ورمماا ينافياه التقريار المسات اد مان صاحيح
انّه سهل نان الجاوب ال نساتذيع ان ن ااّه ؛ فيكااٍ »:  الس انقيهامي نبا   

قااٍ : ال  ؟ثّم ي اّ ما فيه ، ثّم يكاٍ ما مقاي نقا  رسااب ألاك ال ااد (1)ممكياٍ 

 .(2) «مّك مه
فاا ّن ظااارر السااواٍ انتقاااد السااائل ناااا جااواب ألااك فااي غياار راااٍ 

مالتنبيه نق  اّن ألك غير مااتّص  الس ايهنقالضرورل ، ولم يردنه اإلماا 

 مصورل االضذرار.
__________________ 

ال »، وال بارل في سائر النسخ ركارا :  «ن»والوسائل ومصّححة  «ش»و  «ص»( كرا في 1)

 مع اشت فا  اشرر لم نت ّرح لركررا. «.. يستذيع يكاٍ ممكياٍ

 البيع وشروطه.من امواب نقا  7، الباب  259:  12( الوسائل 2)

م امقااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
المااااااوبون ماااااااوبنٍّ 
م قاااااوا نناااااا اراااااا 

 المتباي ين

ك ايااااااااة الكياااااااال او 
الاااااااااااااوبن فاااااااااااااي 
الم اااااااود  أا كااااااان 

 طريقاً  ليه
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لكن التقرير غير واضح ، ف  تانهر الرواياة لتاصايص ال موماا  ؛ ولارا 

 .(1)قّور في الروضة الجواب مذققاً 
واّما ك اية الكيل فيه اصالةً : فهو مشكٌل ؛ ألنّه ال يارج نن المجابفة 

 ، والكيل ال يزيا نق  المشارال.

 نّااه ال »واّمااا الااوبن : فالظااارر ك ايتااه ، ماال ظااارر قااولهم فااي السااقَم : 
 «يك ي ال اّ في الم اودا  و ن جاب مي ها م ّج ً مال اّ ، مل ال ماّ من الوبن

 .(3): انّه ال ش ف في انّه اضبط ، وانّه يغني نن ال اّ  (2)

 « نّه ال ماّ من ال ااّ فاي الم ااودا »:  (4)فقولهم في شروط ال وضين 
ٌٍ نق  اقّل مراتب التقاير. لكنّه رمما ينافي ألك ت قيب م ضهم ألك  (5) محمو

؛ ف نّه يورم كونه األصل في الضبط ،  (6) «ويك ي الوبن نن ال اّ »مقولهم : 

 الّ ان يرياوا رنا األصالة وال رنيّاة محساب الضابط المت اارف ، ال محساب 
 ، فافهم.الحقيقة 

   مكي ً او موبوناً.مقي الك ا في ت يين المناط في كون الشي
__________________ 

 ، وفيه : كان رسناً. 266:  3( الروضة البهيّة 1)

:  1، والشارائع  318:  2، والسارائر  227( لم ن ثر نق  ال بارل م ينها ، ن م في الغنية : 2)

 ايضاً. 453:  4ٍّ نقيه ، وراجع م تاح الكرامة ما يا 63

 مما اثبتناه. «ن»، وصّححت في  «الوبن»:  «ش»( في غير 3)

 ال وضين ظ.:  «ن»، وفي رامش  «المت اقاين»:  «ال وضين»ماٍ  «ش»( في غير 4)

 .224:  4، وم تاح الكرامة  126:  1، والقوانا  17:  2( راجع الشرائع 5)

،  400، ن اام ركمااوا مااالجواب مااع الت اارّر او الت ّساار ، راجااع النهايااة :  ( لاام ن ثاار نقيااه6)

 .226:  4، وم تاح الكرامة  176:  3، والمسالك  321:  2والسرائر 

اإلشاااااااااااكاٍ فاااااااااااي 
ك اياااااة الكيااااال فاااااي 

 الم اود مستقّ ً 
لظاااااااااارر ك ايااااااااااة ا

الاااااااااااااوبن فاااااااااااااي 
 الم اود

المنااااااااااااااط فاااااااااااااي 
المكيااااااااااااااااااااااااااااااااااال 

 والموبون
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:  ّن الموجااود فااي كاا ا األصااحاب انتبااار الكياال والااوبن  (1)فقااا قياال 
هما في بمن الشارّ ، وركام البااقي فاي البقااان ماا راو المت اارف فيما ميع م

ونان ظاارر  .(2)فيها ، فما كان مكي ً او موبوناً في مقا يبااّ كارا ، و الّ فا  

 .(3)مجمع البرران وصريح الحاائق نسبته  ل  األصحاب 
دناور اإلجمااّ نقا   ورمما منع ألك م ار الم اصارين ، قاائ ً :  نّ 

نقاا  الوجاه المااركور ،  وساقموآلهنقيه صق كاون المااار رنااا نقا  بمانااه 

ف نّي لم اجا ألك في ك ا ارا مان األسااطين ، فضا ً نان ان يكاون  !غريبة
 جماناً. ن م ، قا أكروا ألك مالنسبة  ل  ركم الرما ، ال انّه كرلك مالنظر  ل  

 وسقموآلهنقيه صق  قوا ناا الماشقيّة لزمانه الجهالة والغرر الري من الم

 ، انته . (4) ٍّ من ألك و ثباته في رفع شي
: من ناا ت ّرح جّل ال قها  لرلك رنا ي ني ـ  اقوٍ : ما أكره داا ظقّه

ار فااي شااروط ال وضااين واّن مااا أكااروه فااي ماااب الرمااا ، رااقٌّ ،  الّ اّن المااا

وجوداً وناماً في الرما نق  اشتراط الكيل والوبن في صحة ميع جنع ألك 
  ، واكثر ال قها  لم يركروا تحايا ررا الشارط والم ياار فياه رناا ي ناي الشي

في شروط ال وضين  الّ اّن األكثر أكروا في ماب الرماا ماا راو الم ياار رناا 

 وفي ألك الباب.
 واّما اشتصاص ررا الم يار ممسّلة الرما وناا جريانه في شروط

__________________ 

 .228:  4( قاله السيّا ال امقي في م تاح الكرامة 1)

 .سرهقاك(  ل  رنا ك ا السيّا ال امقي 2)

، وركاا  ألااك ننهمااا الساايّا ال ااامقي فااي  471:  18، والحاااائق  177:  8( مجمااع ال ائااال 3)

 .228:  4لكرامة م تاح ا

 .428 427:  22( الجوارر 4)

دناااااااااور  جمااااااااااّ 
األصااااااحاب نقاااااا  
اّن الم يااااااااار فااااااااي 
ألاااااااااااااك بماااااااااااااان 

 الشارّ

مناقشاااااااة صاااااااارب 
الجاااااااااااوارر فاااااااااااي 

 اإلجماّ

المناقشااااااااااة فيمااااااااااا 
افاااااااااااده صااااااااااارب 

 الجوارر

ناااااااا اشتصااااااااص 
الم ياااااااار ممسااااااااّلة 

 الرما
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 ال وضين كما أكره فهو ش ف الواقع :

اّما اّوالً ، فقشهادل تتبّع كقما  األصحاب ما فه. قاٍ في المبسوط في 
فااي  وسااقموآلهنقيه صق ماااب الرمااا :  أا كاناات نااادل الحجاااب نقاا  نهاااه 

لكيل ، لم يجز  الّ كي ً في سائر الب د ، وما كانات فياه وبنااً لام يجاز  ٍّ اشي

 الّ وبناً فاي ساائر الاب د ، والمكيااٍ مكيااٍ ارال المايناة ، والميازان ميازان 
في نهااه  (2)، ررا كقّه م  ش ف. ف ن كان مّما ال ي رف نادته  (1)ارل مّكة 

  ، فما نرف الري فيه ألك الشيرمل نق  نادل البقا  وسقموآلهنقيه صق 

 ، انته . (3)مالكيل ال يباّ  الّ كي ً ، وما نرف فيه الوبن ال يباّ  الّ وبناً 
وال يا اا  نمااوا مااا أكااره ماان التحايااا لمذقااق البيااع ، ال لاصااوص 

 .(4)مباي ة المتماثقين. ونحوه ك ا ال  ّمة في التركرل 

ثانيااً ، فاألّن ماا يقذاع ماه م اا التتبّاع فاي كقمااتهم رناا ، وفاي مااب واّما 
  وارا انني المكيل والموبون قا الرما اّن الموضوّ في كقتا المسّلتين شي

رمل نقيه ركمان : ارارما ناا صّحة مي ه جزافاً ، واآلشر ناا صّحة ميع 

ن الم نونة م ضه مب ر مت اض ً ، ويزياه وضوراً م رظة اشبار المسّلتي
 مما يكاٍ او يوبن ، ف أا أكروا ضامذة لتحايا

__________________ 

 وفاقا لما في المصار ، وفي سائر النسخ : ارل الحجاب. «ن»ومصّححة  «ش»( كرا في 1)

،  «ال ت رف نادل»:  «ش»و  «ف»وفاقاً لما في المصار ، وفي  «ن»( كرا في مصّححة 2)

 ادل.وفي سائر النسخ : ال ن رف ن

 .90:  2( المبسوط 3)

 .483:  1( التركرل 4)

كاااااااااااا ا الشاااااااااااايخ 
الذوسااااااااااي فاااااااااااي 
نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 االشتصاص

الموضااااااااوّ فااااااااي 
المساااااااّلتين شااااااايٌ  

 وارا
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 الموضوّ فهي مرنيّة في كقتا المسّلتين.
: اّن ماان ـ  واّمااا ثالثاااً ، فألنااه يظهاار ماان جمانااة تصااريحاً او ظهااوراً 

 .(1)شرط الرما كون الكيل والوبن شرطاً في صّحة مي ه 

قاٍ المحقّق فاي الشارائع م اا أكار اشاتراط انتباار الكيال والاوبن فاي 
:  نّه ال رما في الماا  ؛  أ ال يشاترط فاي مي اه الكيال ـ  الرما ت ري اً نق  ألك

 .(2)او الوبن 

؛  [(3)و ن وبن او كيل ]وقاٍ في الاروك : وال يجري الرما في الما  
: وكاارا الحجااارل والتااراب  ل اااا اشااتراطهما فااي صااّحة مي ااه نقااااً ثااّم قاااٍ

والحذب ، وال نبرل مبيع الحذب وبناً في م ر البقاان ؛ ألّن الاوبن غيار 

 ، انته . (4)شرط في صّحته 
وررا المضمون ساهل اإلصاامة لمان الرا  كقمااتهم ، ف را  المساالك 

 ننا قوٍ (7)والشهيا  (6)، وشرح القوانا وراشيتها لقمحقّق الثاني  (5)رنا 
__________________ 

، ويظهاار ماان المحقّااق فااي الشاارائع  542:  1( صااّرح مااه الساايّا الذباطبااائي فااي الرياااح 1)

 والشهيا في الاروك ، كما سيّتي ننهما.

 .45:  2( الشرائع 2)

 من المصار ، اقتضارا السياق. «و ن وبن او كيل»( نبارل 3)

 .297:  3( الاروك 4)

 .323:  3( راجع المسالك 5)

 .271:  4لمقاصا ( جامع ا6)

( ال توجا لاينا راشية الشاهيا نقا  القواناا ، ونقال ال باارل ننهاا السايّا ال اامقي فاي م تااح 7)

، ن اام اسااتاركت فااي  «ش»و  «ف»فاي غياار  «والشااهيا». راارا ، ولاام تاارد 517:  4الكراماة 

 .«ن»رامش 

ظهاااااااااااور كااااااااااا ا 
جمانااااااااااااةٍّ فاااااااااااااي 
اشاااااااتراط انتباااااااار 
الكيااااااااال والاااااااااوبن 

 في الرما
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والمراد مالمكيل والموبون رنا جنسه و ن لم ياش ه لققّته كالحبّة »مة : ال  ّ 
، والبا ألك ي ني اشتراط  (2) «(1)والحبّتين من الحنذة ، او لكثرته كالزمرل 

: انّاه  أا ثبات ـ  دشوٍ الرما في جنعٍّ ماشتراط الكيل والوبن في صّحة مي ه

 او موبونااً نقا  نهاا رساوٍ الرما في بماننا في جنعٍّ ؛ لثبو  كونه مكي ً 
، لزا ان ال يجوب مي ه جزافاً ، و الّ لم يصااق ماا  وسقموآلهنقيه صق   

 أكروه : من اشتراط الرما ماشتراط التقاير في صّحة مي ه.

ومالجمقة ، فات با الحكماين انناي دشاوٍ الرماا فاي جانعٍّ ، واشاتراط 
 لمتتبّع في كتب األصحاب.مي ه مالكيل او الوبن مّما ال يا   نق  ا

ورينهااارٍّ فنقاااوٍ : كاااّل ماااا ثبااات كوناااه مكاااي ً او موبونااااً فاااي نصاااره 

فهااو رمااويٌّ فااي بماننااا وال يجااوب مي ااه جزافاااً ، فقااو  وسااقموآلهنقيه صق 
ه جزافاً ننانا كان مااط ً و ن لام يقازا غارٌر ؛ ل جمااّ ، فرح ت ارف مي 

ولما نرفت : مان اّن انتباار الكيال والاوبن لحكماة سااّ مااب ناوّ الغارر ال 

، فهو ركٌم لحكمةٍّ غير مّذردل ، نظير النهي نن ميع الثماار قبال  (3)شاصه 
كاه الظهور لرفاع التناابّ ، وانتباار االنضاباط فاي المساقَم فياه ؛ ألّن فاي تر

 .(4)مظنّة التنابّ والتغامن ، ونحو ألك 

 اّن المسّلة اتّ اقية. (5)والظارر كما نرفت من غير وارا 
__________________ 

 (.666:  2الصحاح )( الزمرل : القذ ة من الحايا ، والجمع : بمر 1)

 .141:  1( القوانا 2)

 .214( تقاّا في الص حة 3)

 ونحوه.:  «ف»( في 4)

 .226ص حة ( راجع ال5)

البا مااااااااا أكرنااااااااا 
انّااااااااااااه  أا ثباااااااااااات 
الرماااااا فاااااي جااااانعٍّ 
فااااا  يجاااااوب مي اااااه 

 ً  جزافا

ماااااااا ثبااااااات كوناااااااه 
مكااااااااااااااااااااااااااااااي ً او 
موبوناااااااااااااً فااااااااااااي 
نصاااااااااره صاااااااااقّ  
  نقيااااااااااه وآلااااااااااه 
فهاااااااو رمااااااااوّي وال 
يجااااااااااااوب مي ااااااااااااه 

 ً  جزافا
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،  وسااقموآلهنقيه صق واّمااا مااا نقاام انّااه كااان يباااّ جزافاااً فااي بمانااه 
فالظارر جواب مي ه كرلك ننانا مع ناا الغرر قذ اً ، والظارر انّه  جمانيٌّ 

،  (1) ضاهم اإلجمااّ نقا  اّن مثال رارا لايع مرماوّيٍّ ، كما يشها مه دنور م

 والشهرل محقّقة نق  ألك.
ن اام ، ينااافي ألااك م اار مااا تقاااّا ماان  طاا ق النهااي ناان ميااع المكياال 

او   االسانقيهوالموبون جزافاً ، الظارر فيما ت ارف كيقه في بمان اإلمااا 

في نرف السائل او في نارف المتبااي ين او اراارما ، و ن لام يت اارف فاي 
مااا كااان ماان ط ااااٍّ سااّميت فيااه كااي ً فاا  »:  الساا انقيهغيااره. وكاارلك قولااه 

الظااارر فااي وضااع المكياااٍ نقيااه ننااا المااطااب وفااي  (2) «يصااقح مجابفااةً 

 نرفه و ن لم يكن كرلك في نرف الشارّ.
ما ت ارف كيقه او وبنه في نرف  (3):  نّه لم ي قم اّن القهّم  الّ ان يقاٍ 

األئمة واصحامهم ، كان غير مقاّرٍّ فاي بماان الشاارّ رتّا  يتحقّاق المنافاال. 

واألصال فااي ألااك : اّن م هااوا المكياال والماوبون فااي األشبااار ال يااراد مهمااا 
رتّ  ي ّم ما نقم كونه غير مقاّر في بمان  «كّل ما فرح صيرورته كرلك»

ارّ ، مل المراد مهما المصااق ال  قي الم نون مهما فاي بماان الماتكقّم ، الش

وراااره األفاااراد ال ي قااام نااااا كونهاااا مكيقاااةً وال موبوناااةً فاااي بمااان النباااّي 
 .وسقموآلهنقيه صق 

__________________ 

 .91:  2( ادّناه ال اضل المقااد في التنقيح 1)

 .210قاّمة في الص حة ( المتقاّا في صحيحة الحقبي ، المت2)

 مما في المتن. «ص»و  «ن»لم ي قم كون ما ت ارف ، وصّححت في :  «ش»( في غير 3)

ماااااااا كاااااااان يباااااااااّ 
جزافاااااً فااااي بمانااااه 
صااااااااقّ    نقيااااااااه 
وآلاااااااااااه فيجاااااااااااوب 
مي اااااااااااااه كااااااااااااارلك 
ننااااااانا مااااااع ناااااااا 

منافااااااااااال  طاااااااااا ق  الغرر
النهااااااي ناااااان ميااااااع 
المكيااااااااااااااااااااااااااااااااااال 
والماااااااااااااااااااااااااوبون 
جزافاااااً لااااب ر مااااا 

 أكرنا
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ماا »لكن يرد نق  ألاك ماع كوناه ماال ااً لقظاارر المسات اد مان نناوان 

انّااه ال دلياال رينهاارٍّ نقاا  انتبااار الكياال فيمااا شااّك فااي كونااه :  «يكاااٍ ويااوبن
ف التقاااير فياه فااي الزماان اآلشاار ؛  أ ال مقااّراً فاي ألااك الزماان ، مااع ت اار

يك ي في الحكام رينهارٍّ دشولاه فاي م هاوا المكيال والماوبون ، مال ال مااّ مان 

كونه ارا المصاديق ال  قيّة في بمان صاور األشبار ، وال دليل ايضاً نقا  
 ن سه مع اشت ف البقاان. (1) لحاق كّل مقا لحكم 

مّشبااار المسااّلة الم نونااة ممااا يكاااٍ او  (2)والحاصاال : اّن االسااتاالٍ 

يااوبن نقاا  مااا رااو المشااهور ماان كااون ال باارل فااي التقاااير مزمااان النبااّي 
، ثّم مما اتّ ق نقيه الب د ، ثّم مما ت ارف فاي كاّل مقاال  وسقموآلهنقيه صق 

ل األشباار نقا  ماا ت اارف مالنسبة  ل  ن سه في غاية اإلشكاٍ. فاألول  تنزي

تقايره ننا المتباي ين و ثبا  ما ينافي ألك من األركااا المشاهورل ماإلجمااّ 
 المنقوٍ الم تضا مالشهرل المحقّقة.

وكرا اإلشكاٍ لو نقم التقاير في بمن الشارّ ولم ي قم كونه مالكيل او 

 مالوبن.
ومّمااا أكرنااا ظهاار ضاا ف مااا فااي كاا ا جمانااة ماان التمّسااك لكااون 

النتبار في التقاير م اادل الشارّ موجاوب رمال الق ا  نقا  المت اارف نناا ا

الشارّ ، ولكون المرجع فيما لم ي قم نادل الشرّ راي ال اادل المت ارفاة فاي 
البقاااان مااّّن الحقيقااة ال رفيّااة رااي المرجااع ننااا انت ااا  الشاارنيّة ، ولكااون 

 ّص قائم مقااالمرجع نادل كّل مقا  أا اشتقف البقاان ، مّّن ال رف الاا
__________________ 

 محكم.:  «ص»( في 1)

 االستناد.:  «ف»( في 2)

راصااااااااال الكااااااااا ا 
فاااااااااي االساااااااااتاالٍ 

 سّلةمّشبار الم
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 ، انته . (1)ال اّا ننا انت ائه 

وأكاار المحقّااق الثاااني ايضاااً : اّن الحقيقااة ال رفيّااة ي تباار فيهااا مااا كااان 
ي تباار فااي رماال  طاا ق ل اا  الشااارّ نقيهااا ، فقااو تغيّاار  فااي نصاار م ااا 

 (2)الم تبر راااو ال ااارف الساااامق ، وال اثااار لق ااارف اساااتقراررا فيماااا قبقاااه فااا

ركمااي »:  وسااقموآلهنقيه صق الذااارع ؛ ل ستصااحاب ، ولظااارر قولااه 
واّما في األقارير وااليمان ونحورا ،  .(3) «نق  الوارا ركمي نق  الجمانة

؛ رم ً له  (4)ٌ  منها فالظارر الحوالة نق  نرف ألك ال صر الواقع فيه شي

 ، انته . (5)ي همه الموقع  نق  ما
اقوٍ : ليع الك ا في م هاوا المكيال والماوبون ، مال الكا ا فيماا راو 

ما كان »:  (6) الس انقيهمالم تبر في تحقّق ررا الم هوا ؛ ف ّن المراد مقولهم 

ً مكي ً ف  ً »، او  (7) « يباّ جزافا ،  ّماا  (8) «ال يُباّ م ضه مب ر  الّ متساويا
 ان

__________________ 

 .364 363:  23و  427 426:  22، والجوارر  229 228:  4( راجع م تاح الكرامة 1)

 ، وفي سائر النسخ : لقغير. «لقتغيّر»والمصار :  «ش»، وفي  «ص»و  «ف»( كرا في 2)

 .270، الحايج  98:  2ليلي ( نوالي ا3)

 والمصار. «ش»من  «ٌ  منهاالواقع فيه شي»( نبارل 4)

 .270:  4( جامع المقاصا 5)

 .الس انقيهمقوله :  «ف»( في 6)

ٍّ نقيه ما في الوساائل 7) مان اماواب نقاا  4، البااب  254:  12( لم ن ثر نقيه مق ظه ، ن م يا

 البيع وشروطه.

ٍّ نقيه ما في الوسائل  ( لم ن ثر نقيه مق ظه8) مان اماواب  8، الباب  438:  12ايضاً ، ن م يا

 الرما.

ناااااااااااااااا كااااااااااااااون 
النااااااااااااازاّ فاااااااااااااي 
م هاااااااااوا المكيااااااااال 
والماااااااااوبون مااااااااال 
فيمااااا رااااو الم تباااار 
فااااااي تحقّااااااق راااااارا 

 الم هوا
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يكون ما رو المكيل في نرف المتكقّم ، او يراد مه ما رو المكيل في ال ارف 

ال ااّا ، او مااا رااو المكياال فااي ناارف كاّل مكقّااف ، ونقاا  اّي تقااايرٍّ فاا  ي يااا 
ركاام غيار المااراد مان دلياالٍّ الكا ا لحكاام غيار مااا راو المااراد ، فا  ماااّ لبياان 

شاارجي. و رادل جمياع راره الث ثااة شصوصااً ماع ترتياابٍّ شااّصٍّ فاي ثبااو  

الحكم مها ، وشصوصاً مع كون مرتبة كّل الرقٍّ مع ناا ال قم مسامقه ال مع 
 نامه غير صحيحةٍّ ، كما ال يا  .

ي اراد ماا أكرناا ، رياج تّّمال فيماا أكاروه مان ول ّل المقاّك األردميقا

الترتيااب مااين ناارف الشااارّ ، وال اارف ال اااّا ، وال اارف الااااّص ؛ م قّاا ً 
مارتماٍ  رادل الكيل والوبن المت ارف نرفاً ناّماً ، او في اكثر البقاان ، او 

 في الجمقة مذققاً ، او مالنسبة  ل  كّل مقاٍّ مقا كما قيل في الماّكوٍ والمقباوك

،  (2)، والظااارر رااو األشياار  (1)فااي السااجال ماان األماار الااوارد مهمااا لااو سااقّم 
 انته .

وقااا ردّه فااي الحاااائق : مااّّن الواجااب فااي م اااني األل اااظ الااواردل فااي 

األشبااار رمقهااا نقاا  ناارفهم صااقوا    نقاايهم ، فكااّل مااا كااان مكااي ً او 
فهم وجب  جرا  الحكم نقيه فاي األبمناة المتاّّشرل ، وماا لام موبوناً في نر

ي قم فهو مناً  نق  قوانارم يرجع  ل  ال رف ال اّا و ل  آشر ما أكروه من 

ٍّ لق اارف ال اااّا ممااا تقاااّا فااي صااحيحة  الت صاايل. ثااّم قاااٍ : ويمكاان ان يسااتا
فاا ّن  ، «ماا كاان مان ط ااااٍّ ساّميت فياه كاي ً »:  الساا انقيهالحقباي مان قولاه 

 ً  الظارر اّن المرجع في كونه مكي ً  ل  تسميته نرفا
__________________ 

 والمصار. «ش»في غير  «لو سقّم»( لم ترد 1)

 .177:  8( مجمع ال ائال 2)

ارتماااااااٍ  رادل مااااااا 
أكرناااااا فاااااي كااااا ا 
المحقّاااااااااااااااااااااااااااااااااق 

 األردميقي

ردّ صاااااااااااااااااااااااارب 
الحااااااااااائق نقاااااااااا  
المحقّاااااااااااااااااااااااااااااااااق 

 األردميقي
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 ، انته . (1) الس انقيهممكي ً. ويمكن تقيياه مما لم ي قم راله في بمانهم 

ا نرفت اّن الك ا رنا ليع في م ن  الق   ؛ ألّن م هوا الكيل اقوٍ : ق
م قااوا لغااةً ، و نّمااا الكاا ا فااي ت يااين االصااذ ح الااري يت ااارف فيااه راارا 

 الم هوا.

ثااّم لااو فاارح كااون الكاا ا فااي م ناا  الق اا  ، كااان الاا با رمقااه نقاا  
ه لم ال رف ال اّا  أا لم يكن نرٌف شرني ، ال  أا جهل نرفه الشرنّي ؛ ف نّ 

يقل ارا محمل الق   رينهرٍّ نق  الم ن  ال رفي ، مال ال مااّ مان االجتهااد فاي 

ت يااين ألااك الم ناا  الشاارنّي ، ومااع ال جااز يحكاام م جماااٍ الق اا  ، كمااا رااو 
 .(2)واضح 

راارا كقّااه مااع اّن األشبااار  نّمااا وصااقت  لينااا ماان األئمااة صااقوا    

 الشارّ.وس مه نقيهم ، فال با انتبار نرفهم ال نرف 
:  السا انقيهواّما ما استشها ماه لقرجاوّ  لا  ال ارف ال ااّا مان قولاه 

فيحتمال ان ياراد نارف المااطاب ، فيكاون  (3) « لاخ .. ما سّميت فيه كاي ً »

 الم يار ال رف الااّص مالمتباي ين.
ن م ، مع ال قم مال رف ال اّا ال نبرل مال رف الااّص ؛ لمقذونة امان 

 فتّّمل. ، (4)راشم اآلتية 
__________________ 

 .472 471:  18( الحاائق 1)

، وكتاب نقيهاا فاي غيار  «ف» لا  رناا لام تارد فاي  «.. ثّم لو فارح»( ال بارل من قوله : 2)

 وجا في نساةٍّ كرا.:  «ص»و  «ش»

 .210( المتقاّا في صحيحة الحقبي المتقاّمة في الص حة 3)

 .238( اآلتية في الص حة 4)

المناقشاااااااااااة فاااااااااااي 
كااااااااا ا صااااااااااارب 

 الحاائق
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في المقاا : ما أكاره فاي جاامع المقاصاا ، مان اّن الحقيقاة   ٍّ وام ا شي

، فقاو  (1)ال رفيّة ي تبر فيها ما كان ي تبر في رمل  ط ق ل   الشارّ نقيها 
 .(2) لخ  .. تغيّر  في نصرٍّ م ا استقراررا فيما قبقه

ومالجمقااة ، ف تماااا المسااائل الااث ث ماألشبااار مشااكل ، لكاان الظااارر اّن 

 كقّها متّ ق نقيها.
ن م ، اشتق وا فيما  أا كان الب د ماتق ة في اّن لكّل مقاا ركام ن ساه مان 

 .(3)ريج الرما ، او انّه يغقّب جانب التحريم ، كما نقيه جمانة من اصاحامنا 

الرما ، ال في جواب البيع جزافاً في مقا ال لكن الظارر اشتصاص ررا الحكم م
 يت ارف فيه التقاير.

نقم كونه مقاّراً في بمان الشارّ لكن لم  (4)ثّم  نّه يشكل األمر فيما لو 

اقواراا واروطهاا انتباار ماا ي قم اّن تقايره مالكيل او مالوبن ، ف ياه وجاوه : 
 رو ام ا من الغرر.

  غير مكيال فاي بمان الشاارّ واشكل من ألك : ما لو نقم كون الشي

او في ال رف ال اّا ، مع لزوا الغرر فيه ننا قاواٍّ شااّصٍّ ، وال يمكان ج ال 
ترشيص الشارّ لبي اه جزافااً تاصيصااً ألدلّاة ن اي الغارر ؛ الرتمااٍ كاون 

 ال  في بمن الشارّ او في ال رف  من المبترألك الشي
__________________ 

 مما اثبتناه. «ن»نقيهما ، وصّححت في :  «ص»و  «ف»( في غير 1)

 .232( تقاّمت نبارل جامع المقاصا في الص حة 2)

، وقاّواه فاار المحقّقاين فاي  179، وسا ّر فاي المراسام :  378( منهم الشايخ فاي النهاياة : 3)

 .476:  1اإليضاح 

 .«ف»من  «( لو4)

 أا كانااااااات الاااااااب د 
ماتق ااااة فهاااال لكااااّل 
مقاااااااٍّ ركاااااام ن سااااااه 
مااااان رياااااج الرماااااا 
او يغقاااااااب جاناااااااب 

 م؟التحري

االشااااكاٍ فيمااااا لااااو 
نقااااام التقااااااير فاااااي 
بماااااااااان الشاااااااااارّ 
لكاااااااان لاااااااام ي قاااااااام 
كوناااااااه مالكيااااااال او 

 الوبن
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محيج يتحّرب نن الغرر ممشاراته وقا مقح ننا قاوا فاي ال اّزل  لا  رياج ال 

يتسامح فيها. فاألقور وجاوب االنتباار فاي ال ارح الماركور مماا يناافع فياه 
 الغرر من الكيل او الوبن او ال اّ.

مالجمقة ، فاألول  ج ل الماار فيما ال  جماّ فيه نق  وجوب التقاير و

  نق  ألك التقاير ، فا أا ساهل مني األمر في مقاا است  ا ماليّة الشي (1)مما 
نن مقاار ما نناه من الجوب ، فيجاب مركر ال اد ، ما ف ما  أا سهل نان 

جاب  الّ مالوبن ، و أا سهل ما نناه من الرّمان والبّذيخ ، ف نّه ال ي (2)مقاار 

نن مقاار الحنذة والش ير فرمما يجاب مالكيل ورمماا يجااب ماالوبن ، لكان 
الجواب مالكيل ماتّص ممن ي رف مقاار الكيل مان رياج الاوبن ؛  أ الكيال 

الكيل  (3)من سه غير منضبط ، ما ف الوبن ، وقا تقاّا اّن الوبن اصل في 
(4). 

والموبون القرين رمل نقيهماا الحكام  (5)وما أكرنا رو المراد مالمكيل 

 موجوب االنتبار مالكيل والوبن ننا البيع ، وماشوٍ الرما فيهما.

واّمااا مااا ال ي تباار مقاااار ماليّتااه مالتقاااير مّرااا الث ثااة كالمااا  والتاابن 
 شارال فيها من غير تقاير.فالظارر ك اية الم (6)والاضريا  

__________________ 

 مما اثبتناه. «ن»، وصّححت في  «فيما»:  «ش»( في غير 1)

 بيادل : مالية. «ف»( في غير 2)

 .«ّ»، وشذب نقيها في  «ص»و  «خ»،  «ن»،  «ف»في  «في»( لم ترد 3)

 .223( تقاّا في الص حة 4)

 من المكيل.:  «ف»( في 5)

 وفي القّغة : شضروا . ( كرا في النسخ ،6)

األولاااااااااا  ج ااااااااااال 
المااااااااااااار نقاااااااااااا  
التقااااااير مماااااا مناااااي 
فااااااااااااااااي مقاااااااااااااااااا 
اسااااااااات  ا ماليّاااااااااة 

 الشي  نقيه

ك اياااااااة المشااااااااارال 
ر  تباااااااااافيمااااااااااا ال ي

ه مقاااااااااااااار ماليّاااااااااااا
 مّرا الث ثة
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ف ن اشتقف الاب د فاي التقااير وال ااا ، فا   شاكاٍ فاي التقااير فاي مقاا 
  نناارم محياج التقاير. واّما مقا نااا التقااير ، فا ن كاان ألاك المتاراٍ الشاي

كاان  يتسامح في مقاار الت او  المحتمل مع المشاارال ك ات المشاارال ، و ن

ماااع االنتاااااد مالت ااااو   (1)ل ااااا مبااااالتهم ماااالغرر و قااااامهم نقياااه شرصااااً 
المحتمل مالمشاارال فا  انتباار م اادتهم ، مال يجاب ماال تهاا ، فا ّن الناواري 

الواردل في الشرّ نن ميوّ الغرر والمجابفا  كبياع الم قايح والمضاامين 
، وثمااار  (4)سااايررا ، نقااا  م ااار ت ا (3)والم مساااة والمنامااارل والحصاااال  (2)

، وغير ألك لم يارد  الّ ردّاً نقا  مان ت اارف نناارم  (5)الشجر قبل الوجود 

اإلقاااااا نقااا  الغااارر والبناااا  نقااا  المجابفاااا  ، الموجاااب ل اااتح اماااواب 

 المنابنا .
__________________ 

 ، وفي سائر النسخ : ررصاً. «ص»و  «ا»،  «ن»( كرا في 1)

وراي األجنّاة ، والمضاامين : ماا فاي اصا ب ال حاوٍ كماا ورد  ( الم قيح : ما في البذاون2)

مان اماواب نقاا البياع وشاروطه ، الحاايج  10، البااب  262:  12في الابر ، راجع الوسائل 

2. 

 12، البااب  266:  12( قا ورد م ن  رره الاث ث وركمهاا فاي الحاايج ، راجاع الوساائل 3)

 .13من امواب نقا البيع وشروطه ، الحايج 

  المقيّاا مت قّاق اراا : ي ني مه ج ل المبيع الوارد نقياه البياع الشاي سرهقاك( قاٍ الشهياي 4)

ما ااُلمساه م اا ألاك او انباره او اطرراه  لياك »رره األُمور الث ثة مه م ا اإلنشا  ، مّن يقوٍ : 

فهاو  نشاا  ف ّن المبيع نق  ررا مجهوٍ ننا البيع. واّماا الت ساير اآلشار  «او القي الحصال نقيه

البيع من ع القمع والنبر و لقا  الحصال ك نشائه مالم اطاال ، وال جهالاة فياه نقا  رارا الت ساير. 

 .29:  3وراجع المكاسب  (383رااية الذالب : )

 ، الباب األّوٍ من امواب ميع الثمار. 2:  13( راجع الوسائل 5)

لاااااااااااااو اشتق ااااااااااااات 
الااااااااااااااب د فااااااااااااااي 

 التقاير ونامه
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نان  (2)ياه نقي من  مراريم نن ام (1)و ل  م ر ما أكرنا اشار ما نن 

وال ينظار فيماا يكااٍ او ياوبن  الّ »أكره في رايج طويل ، قاٍ :  (3)رجاله 
ف ن كان قاوا يكيقاون القحام ويكيقاون  (4) ل  ال اّمة ، وال يوشر فيه مالااّصة 

 .(5) «الجوب ف  ي تبر مهم ؛ ألّن اصل القحم ان يوبن واصل الجوب ان ي اّ 

وجاود المبياع ، ال مبقاا ال قاا وال مبقاا  (6)ونق  ما أكرنا ، فال برل مبقّا 
 المت اقاين.

: ثاّم الرجاوّ  لا  ال اادل ماع  (7)وفي شرح القواناا لاب ر األسااطين 

اتّ اقها اتّ اقي ، ولو اشتقف فقكّل مقا ركمه كما راو المشاهور. ورال ياراد ماه 
األقور األّوٍ. ولو ت اقااا فاي الصاحرا  رج اا  لا   ؟قا ال قا او المت اقاينم

 ركم مقارما. ولو اشتق ا رّجح األقرب ، او األنظم ، او أو
__________________ 

 .«ن»ومصّححة  «ش»من  «ما نن»( نبارل 1)

 فقط. «ش»من  «نن اميه»( نبارل 2)

، قاااٍ  «فااي رجالااه»ئر النسااخ : ، وفااي سااا «ص»ومصااّححة  «ش»و  «ف»( كاارا فااي 3)

ماا نان »: الظارر اّن رره ال بارل قا وقع فيها التشويش من النّسااخ وانّاه :  سرهقاكالمامقاني 

 (.466انظر غاية اآلماٍ : ) «نقي من  مراريم نن اميه نن رجاله

 الااّصة.:  «ص»( في غير 4)

، البااب  435:  12ظر الوساائل بيادل : الحايج ، وليع لقحايج تتّمة ، ان «ش»( في غير 5)

 .6من امواب الرما ، الحايج  5

 .«ن»، لكن شذب نقيها في  «فيه»بيادل :  «ف»( في غير 6)

 .سرهقاك( ورو كاشف الغذا  7)

رااااال ال بااااارل مبقاااااا 
المبيااااااااع او ال قااااااااا 

 المت اقاين؟او 
كااااااااااا ا كاشاااااااااااف 
الغذاااااااااااااا  فاااااااااااااي 

 المقاا
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نق  أي الجزاف ، او البائع في مبي ه والمشتري فاي ثمناه ، او  (1)االشتبار 

التاييار ،  (2)ع االتّ اق ، او يبن  نق  اإلقراّ مع االشت ف وما اتّ قا نقيه م
ويجري مثقه في م امقة الغرما  في الصحرا  مع اشت ف  .(3)ول قّه األقور 

البقاان. واألول  التاقّص م يقاّ الم امقة نق  وجه ال ي سارا الجهالاة ، مان 

صااقح او ربااة م ااوح او م اطااال ونحورااا. ولااو رصاال االشاات ف فااي البقااا 
ألقور التاييار. وماع االشتصااص مجماع ققيال الوارا نق  وجه التسااوي فاا

 ، انته . (4) شكاٍ 
__________________ 

 أو االنتبار.:  «ش»( في 1)

 و.:  «او»ماٍ  «ّ»( في 2)

 ( في المصار : األقرب.3)

 .76:  (ماذوط)( شرح القوانا 4)
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 مسألة

البااائع ممقاااار المبيااع جاااب االنتماااد نقيااه نقاا  المشااهور ،  لااو اشباار

ٍّ نقيه غير وارا من األشبار  (1)ونبارل التركرل  مش رل ماالتّ اق نقيه ، ويا

 .(2)المتقاّمة 
محموٍ  (4)صحيحة الحقبي الظاررل في المنع نن ألك  (3)وما تقاّا من 

اباار مااه و ن كااان نقاا  صااورل  يقاااّ الم امقااة غياار مبنيّااة نقاا  المقاااار الم
اإلشبار دانياً  ليها ، ف نّها ال تارج ممجّرد ألك نان الغارر ، وقاا تقااّا نان 

 .(5)التحرير ما يوافق ألك 

ثّم  ّن الظارر انتباار كاون الابار طريقااً نرفيّااً لقمقااار كماا يشاها ماه 
 اً ف شكاٍ : من مقا  الجهالة الموجبةالروايا  المتقاّمة ، فقو لم يُ ا ظنّ 

__________________ 

 .211، وتقاّا في الص حة  470:  1( التركرل 1)

 .213 212( تقاّمت في الص حة 2)

 في.:  «ف»( في غير 3)

 .210( تقاّا في الص حة 4)

 .212( تقاّا في الص حة 5)

جاااااااواب االنتمااااااااد 
نقاااااااااااا   شبااااااااااااار 
البااااااااااائع ممقاااااااااااار 
المبياااااااااااااااااااااااااااااااااااااع 
واالساااااااااااااااااااااااتاالٍ 

 نقيه

كاااااون  رااااال ي تبااااار
الاباااااااااار طريقااااااااااا 

 نرفيا لقمقاار
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 ر مال االة.لقغرر ، ومن ناا تقييارم اإلشبار م فادل الظّن وال الماب

واألقور ؛ منااً  نقا  انتباار التقااير و ن لام يقازا الغارر ال  قاي : راو 
 .(1)االنتبار 

ن م ، لو دار الحكم ماار الغرر ك   في صّحة الم امقاة  يقانهاا مبنيّاةً 

نقا  المقاااار الماباار ماه و ن كااان مجهااوالً. ويناافع الغاارر مبنااا  المت ااامقين 
ك المقاار ؛ ف ّن ألك ليع مّدون من ميع ال ين الغائباة نقا  اوصااف نق  أل

مركورل في ال قا ، فيقوٍ : م تك رره الصابرل نقا  انّهاا كارا وكارا صااناً ، 

 .(2)ونق  كّل تقايرٍّ ركمنا فيه مالصّحة 
 فقو تبيّن الا ف ، ف ّما ان يكون مالنقيصة ، و ّما ان يكون مالزيادل.

ف ن كان مالنقيصة تايّر المشتري مين ال ساخ وماين اإلمضاا  ، مال فاي 

جاامع المقاصااا : ارتماااٍ الاابذ ن ، كمااا لااو مانااه ثوماااً نقاا  انّااه كتّااان فبااان 
 .(3)قذناً. ثّم ردّه مكون ألك من غير الجنع وررا منه و نّما ال ائت الوصف 

يرل الموجود الاارجي لما رو ننوان ال قا لكن يمكن ان يقاٍ :  ّن مغا

 رقيقةً مغايرلٌ رقيقيّةٌ ال تشبه مغايرل ال اقا لقوصف لواجاه ؛
__________________ 

 بيادل : ناا. «ا»، وفي رامش  «ناا االنتبار»:  «ف»( في 1)

نان م ار  «ن»، وفاي راامش  «الحكم فيه مالصاّحة»:  «ش»( كرا في اكثر النسخ ، وفي 2)

 : الحكم فيه الصّحة. النسخ

( ال يا   اّن ما نققه نن جامع المقاصا من االرتماٍ وردّه  نّما رو في مورد تبيّن الاا ف 3)

 .427:  4مالزيادل ال مالنقيصة ، فراجع جامع المقاصا 

راي المصاااااااااااااااانّف 
 في المسّلة

ثبااااااااااو  الايااااااااااار 
ي لاااااااااااو قمشاااااااااااترل

تبااااااااااين الااااااااااا ف 
 مالنقيصة
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الشتراكهما في اصل الحقيقة ، ما ف الجز  والكّل ، فتّّمال ؛ فا ّن المت ايّن 

 الصّحة والايار.
ثااّم  نّااه قااا نبّاار فااي القوانااا ناان ثبااو  راارا الايااار لقبااائع مااع الزيااادل 

، فرممااا تايّاال م ااٌر  (1) «تايّاار المغبااون»ولقمشااتري مااع النقيصااة مقولااه : 

اّن ررا ليع من شياار فاوا  الوصاف او الجاز  ؛ م قّا ً ماّّن  (2)تب اً لب رٍّ 
 تصريح ماشتراط الوصف في ال قا.شيار الوصف  نّما يثبت مع ال

: مّنّه لو ظهار ـ  وياف ه : تصريح ال  ّمة في رره المسّلة من التركرل

وفي ماب الصارف مان القواناا : مّنّاه  .(3)النقصان رجع المشتري مالناقص 
لااو تباايّن المبيااع نقاا  شاا ف مااا اشباار البااائع تايّاار المشااتري مااين ال سااخ 

وتصااريح جااامع المقاصااا فااي  .(5)ماان الااثمن  (4)محّصااةٍّ م يّنااة واإلمضااا  

ما لو ماّ متسااوي »المسّلة األشيرل مامتنائها نق  المسّلة الم روفة ، وري 
، ومان الم قاوا اّن الاياار فاي  (6) «األجزا  نق  انّاه مقااار م ايّن فباان اقالّ 

  ف اآلتي.تقك المسّلة  ّما ل وا  الوصف ، و ّما ل وا  الجز  ، نق  الا
__________________ 

 .143:  1( القوانا 1)

 ( لم ن ثر نقيه.2)

 .470:  1( التركرل 3)

 .«ش»من  «م يّنة»( كقمة 4)

 .133:  1( القوانا 5)

 .198:  4( جامع المقاصا 6)

 ااااااارٍّ اّن تايّااااااال م
الثامااااااااااات شياااااااااااار 

 الغبن

دفااااااااااااع التايّاااااااااااال 
 المركور
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فيشااامل الباااائع نقااا  تقااااير الزياااادل ،  «المغباااون»واّماااا الت بيااار ب 

ت بيار الشاهيا فاي القم اة نان الباائع  والمشتري نق  تقاير النقيصاة ، نظيار
والمشتري في ميع ال ين الغائبة مرسيتها السامقة مع تبيّن الا ف ، ريج قاٍ 

 .(1): تايّر المغبون منهما 

واّما ما أكره : من اّن الايار  نّما يثبت في تاقّف الوصف  أا اشاترط 
يشااترط فااي مااتن ال قااا ، ف يااه : اّن ألااك فااي األوصاااف الاارجااة التااي ال 

، ككتامااة ال بااا وشياطتااه. واّمااا المقحااوظ فااي  (2)انتباررااا فااي صااّحة البيااع 

الكيل او  (3)ننوان المبيع محيج لو لم ي ر  لم يصّح البيع كمقاارٍّ م يّن من 
الوبن او ال اّ فهرا ال يحتااج  لا  أكاره فاي ماتن ال قاا ، فا ّن رارا اولا  مان 

نن أكره فاي ال قاا ، فا ّن م رفاة وصف الصّحة الري يغني مناُ  ال قا نقيه 

وجود م رظة الصّحة ليست من مصّححا  ال قاا ، ماا ف م رفاة وجاود 
 المقاار الم يّن.

وكيااف كااان ، فاا   شااكاٍ فااي كااون راارا الايااار شيااار التاقّااف و نّمااا 

المبياع او وصاف مان  (4)اإلشكاٍ في اّن المتاقّف في الحقيقة رال راو جاز  
فقرلك اشتقف في اّن اإلمضا  رل رو مجميع الثمن ، او محّصةٍّ منه  ؟اوصافه

وتماااا الكاا ا فااي  ؟نساابتها  ليااه كنساابة الموجااود ماان األجاازا   لاا  الم اااوا

 موضع ت ّرح األصحاب لقمسّلة.
__________________ 

 .113( القم ة الامشقيّة : 1)

 ال قا.:  «ف»( في 2)

 بيادل : ريج. «ف»( في 3)

 بيادل : من. «ف»( في 4)

 ناااااااااااا اإلشااااااااااكاٍ
فاااااااي كاااااااون رااااااارا 
الاياااااااااااار شياااااااااااار 

 التاقف
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ثّم  ّن في ركم  شبار البائع مالكيل والوبن من ريج ثبو  الاياار نناا 
ال قاا  (1)تبيّن الا ف ، كّل ما يكون طريقاً نرفيّااً  لا  مقااار المبياع واُوقاع 

كما  أا ج قناا الكيال فاي الم ااود والماوبون طريقااً  لا  نااّه او مناً  نقيه ، 

 وبنه.
__________________ 

 فُّوقع.:  «ف»( في 1)

كااااااال ماااااااا يكاااااااون 
طريقااااااااااا نرفيااااااااااا 

ار البياااااع  لااااا  مقاااااا
فهااااو محكاااام  شبااااار 

 البائع
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 مسألة

قاااٍ فااي الشاارائع : يجااوب ميااع الثااوب واألرح مااع المشااارال و ن لاام 

لاك ، وت ارّر  دراكاه يُمسحا ، ولو ُمسحا كان اروط ؛ لت او  الغارح فاي أ

 ، انته . (1)مالمشارال 
وفااي التااركرل : لااو ماااّ ماتقااف األجاازا  مااع المشااارال صااّح كااالثوب 

 .(2)والاار والغنم  جماناً 
 .(3)وصّرح في التحرير مجواب ميع قذيع الغنم و ن لم ي قم نادرا 

ير من رره الموارد ، لثباو  الغارر اقوٍ : يشكل الحكم مالجواب في كث

غالباً مع جهل اأرّ الثوب وناد قذيع الغنم. واالنتماد في ناادرا نقا  ماا 
 يحصل تاميناً مالمشارال نين المجابفة.

ومالجمقة ، ف أا فرضنا اّن مقاار ماليّة الغنم ققّة وكثرل ي قم مال ااد فا  

 ي المكيل والموبونفرق مين الجهل مال اد فيها ومين الجهل مالمقاار ف
__________________ 

 .18:  1( الشرائع 1)

 .470:  1( التركرل 2)

 .177:  1( التحرير 3)

ميااااااع راااااال يجااااااوب 
الثااااااااااااااااااااااااااااااااااااوب 
واألراضاااااااي ماااااااع 

 المشارال

االشاااااااااااكاٍ فاااااااااااي 
الجااااواب فااااي كثياااار 

 من الموارد
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والجرمان  (1)والم اود. وكرا الحكم في ناد األأرّ والذاقا  في الكراميع 

 في كثيرٍّ من األراضي المقاّرل نادلً مالجريب.
م ر طاقا  الكاراميع ن م ، رمما يتّ ق ت ارف نادٍّ شاّصٍّ في اأرّ 

، لكاان االنتماااد نقاا  راارا ماان ريااج كونااه طريقاااً  لاا  ناااد األأرّ ، نظياار 

  شبار البائع ، وليع ررا م ن  ك اية المشارال.
وتظهر الثمرل في ثبو  الايار ؛  أ نق  تقاير ك اية المشارال ال يثبت 

مشاارال ، شياٌر مع تبيّن ققّة األأرّ مالنسبة  ل  ما رصال التاماين ماه مان ال

طاوالً  (2) الّ  أا كان الانقص نيبااً او اشاترط نااداً شاّصااً مان رياج الارراّ 
 ونرضاً.

ومالجمقاة ، فالم يااار رنااا دفااع الغاارر الشاصااي ،  أ لاام ياارد رنااا نااصٌّ 

مالتقاااير ليحتماال  ناطااة الحكاام مااه ولااو لاام يكاان غاارر ، كمااا اسااتظهرناه فااي 
 ، فافهم.المكيل والموبون 

__________________ 

 الكرماك.:  «ف»( في 1)

 الررّ.:  «خ»( في 2)

الم ياااااااااااار دفاااااااااااع 
الغاااااااااااااااااااااااااااااااااااارر 

 الشاصي
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 مسألة

كصاااٍّّ ماان صاابرلٍّ مجتم ااة  ميااع م اارٍّ ماان جمقااةٍّ متساااوية األجاازا 

الصااي ان او مت ّرقتهااا ، او أراٍّّ ماان كرماااكٍّ ، او نباااٍّ ماان نباااين ، وشاابه 

 ألك يتصّور نق  وجوه :
مرلك  (2)مرلك الب ر كسراً واق يّاً من الجمقة مقاّراً  (1)ان يريا  األّول :

مالصاّ مث ً مان صابرلٍّ تكاون نشارل اصاوّ ُنشاررا ،  (3)فيريا  ال نوان ،
 ومن نباٍّ من ال باين نص هما.

وال  شكاٍ في صّحة ألك ، وال في كون المبيع مشاناً في الجمقاة. وال 

فرق ماين اشات ف ال بااين فاي القيماة وناماه ، وال ماين ال قام م ااد صاي ان 
الصاابرل ونامااه ، ألّن الكساار مقاااٌّر مالصاااّ فاا  ي تباار ال قاام منساابته  لاا  

 المجموّ.
__________________ 

 يردد.:  «ّ»و  «ا»،  «خ»ماٍ  ( في نساة1)

 مقاار.:  «ا»و  «ّ»، وفي  «ف»( الكقمة ال تقرا في 2)

 فيردّد.:  «ّ»و  «ا»،  «خ»( في نساة ماٍ 3)

الوجااااااااااااااااااااااااااااااااااوه 
المتصااااااااّورل فااااااااي 
ميااااااع م اااااارٍّ ماااااان 
جمقااااااااةٍّ متساااااااااوية 

ـ ان يكااااااااااون  1 األجزا 
الماااااااااراد الكسااااااااار 
الااااااواق ي المشاااااااّ 

 من الجمقة

ناااااااااااا االشااااااااااكاٍ 
لصاااااّحة فاااااي فاااااي ا

 رره الصورل
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ررا ، ولكن قاٍ في التركرل : واألقرب انّاه لاو قصاا اإلشاانة فاي نباا 

، انتها .  (1)من نباين او شال من شاتين مذل ، ما ف الرراّ مان األرح 
و  «ال باا»،  الّ منع ظهور الكسار المشااّ مان ل ا   (2)ي قم وجه ال رق ولم 

 .«الشال»

ان يراد مه م ر مردّد مين ما يمكان صااقه نقياه مان األفاراد  الثاني :
المتصااّورل فااي المجمااوّ ، نظياار تااردّد ال اارد المنتشاار مااين األفااراد ، وراارا 

 صي ان المت ّرقة.يتّضح في صاٍّّ من ال

وال  شكاٍ في مذ ن ألك مع اشت ف المصااديق فاي القيماة كال بااين 
 الماتق ين ؛ ألنّه غرر ؛ ألّن المشتري ال ي قم مما يحصل في ياه منهما.

لمشااهور واّمااا مااع اتّ اقهمااا فااي القيمااة كمااا فااي الصااي ان المت ّرقااة ، فا

 (4)المنع ، مل في الرياح نسبته  ل  األصحاب  (3)ايضاً كما في ك ا م ر 
ايضاااً نساابة المنااع ناان ميااع أراّ ماان  ساارهقاك، وناان المحقّااق األردميقااي 

 .(5)كرماك مشارا من غير ت يين ارا طرفيه  ل  األصحاب 

ٍّ نقااا  المناااع م ضاااهم  : مالجهالاااة التاااي يبذااال م هاااا البياااع  (6)واساااتا
 ناً. جما

__________________ 

 .470:  1( التركرل 1)

 لق رق.:  «ف»( في 2)

 ( لم نقف نقيه.3)

 .515:  1( الرياح 4)

 181:  8، وراجااع مجمااع ال ائااال  420:  22( ركاااه ننااه صااارب الجااوارر فااي الجااوارر 5)

 ، وفيه : ومثل المتن اكثر نباراتهم. 182

   في ك ا الحقّي والشيخ.، وسيجي 150:  4( كما في جامع المقاصا 6)

ـ ان يكااااااااااون  2
المااااااااراد الااااااااب ر 

 المردّد

ناااااااااااا االشااااااااااكاٍ 
فاااااي الااااابذ ن ماااااع 
اشااااااااااااااااااااااااااااااات ف 
المصاااااااااديق فااااااااي 

 القيمة
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: مّّن اإلمهاا في البيع مبذٌل له ، ال مان رياج الجهالاة. ويويّااه انّاه  (1)وآشر 
ركم في التركرل مع من ه نن ميع ارا ال باين المشاراين المتساويين مّنّه لو 

 .(2)تقف ارارما فباّ الباقي ولم ياّر ايّهما رو ، صّح ، ش فاً لاب ر ال اّماة 

: مّّن المقك صا ةٌ وجوديّاةٌ محتاجاةٌ  لا   (4): مقزوا الغرر. ورامٌع  (3)وثالٌج 
محاّلٍّ تقاوا ماه كسااائر الصا ا  الموجاودل فاي الاااارج واراارما نقا  ساابيل 

 انيٌّ من امرين م يّنين.الباٍ غير قامل لقيامه مه ؛ ألنّه امٌر انتز

ويضاا ّف األّوٍ ممنااع المقاااّمتين ؛ ألّن الوارااا نقاا  ساابيل الباااٍ غياار 
مجهوٍ ؛  أ ال ت ايّن لاه فاي الواقاع رتّا  يُجهال ، والمناع نان مياع المجهاوٍ 

 ولو لم يقزا غرٌر ، غير مسقّم.

كقتااا  ن اام ، وقااع فااي م قااا م اار اإلجمانااا  مااا يظهاار منااه صاااق
 المقاّمتين.

ف ي السرائر م ا نقل الرواية التي روارا في الاا ف نقا  جاواب مياع 

نبااٍّ مان نباااين قااٍ :  ّن مااا اشاتمقت نقياه الروايااة مااالٌف لمااا نقياه األُّمااة 
مّسررا ، منافٍّ ألُصوٍ ماررب اصاحامنا وفتااويهم وتصااني هم ؛ ألّن المبياع 

 ، انته . (5)ش ف   أا كان مجهوالً كان البيع ماط ً مغير

 اشتري منك ارا»: انّه لو قاٍ : ـ  ونن الا ف في ماب السقَم
__________________ 

 ( لم نقف نقيه.1)

 ( لم ن ثر نقيه في التركرل.2)

 ( كما في ك ا الشيخ اآلتي في الص حة التالية.3)

ٍّ مه المحقّق النراقي في المستنا 4)  .375:  2( كما استا

مان اماواب شياار  16، البااب  44:  13، وراجع الرواية فاي الوساائل  350:  2( السرائر 5)

 الحيوان.

االساااااااتاالٍ نقااااااا  
المنااااااااع مالجهالااااااااة 
واإلمهاااااااا والغاااااارر 
وكااااااااااون المقاااااااااااك 
محتاجاااااااااااااً  لاااااااااااا  

 محّل يقوا مه

الجاااااااااااواب نااااااااااان 
 محرور الجهالة
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لام يصااّح الشارا . دليقناا : انّااه مياع مجهااوٍ  «رارين ال بااين او رااوال  ال بياا

فيجب ان ال يصّح ، وألنه ميع غرر الشت ف قيمتي ال باين ، وألنه ال دليل 
لمساّلة فاي البياوّ وققناا :  ّن نق  صّحة ألاك فاي الشارّ. وقاا أكرناا راره ا

اصحامنا رووا جواب ألك في ال باين ، ف ن ققنا مرلك تب نا فيه الرواية ، ولام 

 ، انته . (2)غيررا نقيها  (1)يقع 
ونبارتااه المحكيااة فااي ماااب البيااوّ رااي : انّااه رور اصااحامنا انّااه  أا 

نّاه جاائز ، اشترر نبااً من نباين نق  اّن لقمشتري ان ياتار ايّهما شاا  ، ا

ولااام يااارووا فاااي الثاااومين شااايهاً. ثاااّم قااااٍ : دليقناااا  جمااااّ ال رقاااة ، وقولاااه 
 ، انته . (3) «المومنون ننا شروطهم»:  وسقموآلهنقيه صق 

وسيّتي ايضاً في ك ا فار الاين اّن ناا تشايص المبيع ، من الغرر 

 .(4)الري يوجب النهي ننه ال ساد  جماناً 
ا  صاق الجهالة وكون مثقها قادرة اتّ اقاً مع فرح وظارر رره الكقم

ناا نّصٍّ ، مل قا نرفت ردّ الحقّاي لقانّص المجاّوب مماال تاه إلجمااّ األُّماة 
(5). 

ومّما أكرنا من منع كبرر الوجه األّوٍ يظهار رااٍ الوجاه الثااني مان 

 وجوه المنع ، انني كون اإلمهاا مبذ ً.
__________________ 

 ، مصيغة المتكقّم كما في المصار. «ولم نقع»( كرا في النسخ ، والصواب : 1)

، كتااب الساقم ، المساّلة  217:  3، راجاع الاا ف  «غيررماا نقيهماا»:  «ف»( في غير 2)

38. 

 من كتاب البيوّ. 54، المسّلة :  38:  3( الا ف 3)

 ( اآلتي في الص حة التالية.4)

 ة السامقة.( راجع الص ح5)

الجاااااااااااواب نااااااااااان 
 محرور االمهاا
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واّما الوجه الثالج ، فيردّه منع لزوا الغََرر مع فرح اتّ اق األفراد في 
الص ا  الموجبة الشت ف القيمة ؛ ولرا يجوب اإلس ف فاي الكقاّي مان راره 

األفااراد ، مااع اّن االنضااباط فااي السااقَم آكااا. وايضاااً فقااا جااّوبوا ميااع الصاااّ 

ل ، وال فارق مينهمااا مان ريااج الغارر قذ اااً ؛ ولارا ردّ فااي الكقاّي مان الصاابر
اإليضاااح رماال الصاااّ ماان الصاابرل نقاا  الكقااّي مرجونااه  لاا  ناااا ت يااين 

 .(1)المبيع الموجب لقغرر الم سا  جماناً 

فاا ّن  واّمااا الرامااع ، فبمنااع ارتياااج صاا ة المقااك  لاا  موجااودٍّ شااارجّيٍّ ،
الكقااّي المبيااع َسااقَماً او راااالّ ممقااوٌه لقمشااتري ، وال وجااود ل ااردٍّ منااه فااي 

الاااارج مصاا ة كونااه ممقوكاااً لقمشااتري ، فالوجااه اّن المقكيّااة امااٌر انتباااريٌّ 

ي تبااره ال اارف والشاارّ او ارااارما فااي مااوارده ، وليساات صاا ةً وجوديّااةً 
وصيّة مّرا الشايهين ، متّّصقةً كالحموضة والسواد ؛ ولرا صّرروا مصّحة ال

 .(3)الشاصين ونحورما  (2)مل ألرا 

اّولهاام المحقّااق األردميقااي ناااا  (4)فاإلنصاااف كمااا انتاارف مااه جمانااةٌ 
 دليلٍّ م تبرٍّ نق  المنع.

حاب قاٍ في شرح اإلرشاد نق  ما ركي ننه م ا ان ركا  نان األصا

المنع نن ميع أراٍّّ من كرماكٍّ من غير تقييا كونه من اّي الذرفين ، قااٍ : 
 وفيه تّّمٌل ،  أ لم يقم دليٌل نق  انتبار ررا المقاار من

__________________ 

 .430:  1(  يضاح ال وائا 1)

 ارا.:  «ف»( في غير 2)

، والشااهيا فااي  480:  2 ، والتااركرل 295:  1( مّماان صااّرح ماارلك ال  ّمااة فااي القوانااا 3)

 .308و  301:  2الاروك 

 ، ولم ن ثر نق  غيره. 480:  18( منهم المحاّث البحراني في الحاائق 4)

الجاااااااااااواب نااااااااااان 
 محرور الغرر

الجاااااااااااواب نااااااااااان 
كااااااااااااون المقااااااااااااك 
محتاجاااااااااااااً  لاااااااااااا  

 محّلٍّ يقوا مه

االنصاااااااااف ناااااااااا 
 دليلٍّ نق  المنع

كاااااااااا ا المحقّااااااااااق 
االردميقاااااااااي فاااااااااي 

 ناا المنع
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ال قم ، ف نّهما  أا تراضايا نقا  أراّ مان رارا الكرمااك مان اّي طارف اراد 

 (1) ؟المشتري او من اّي جانب كان من األرح ، فما الماانع م اا ال قام مارلك
 انته .

غير واراا نسابته  لا   (2)فالاليل رو اإلجماّ لو ثبت ، وقا نرفت من 

 األصحاب.
قاااٍ م اار األساااطين فااي شاارره نقاا  القوانااا م ااا ركاام المصاانّف 

مصّحة ميع الرراّ من الثوب واألرح ، الراجع  ل  ميع الكسر المشاّ قااٍ 

او كقّيااً ال نقا  وجاه اإلشاانة مذال ؛ لحصاوٍ الغارر  (3)قصاا م يّناً  : و ن
ماإلمهاا فاي األّوٍ ، وكوناه مياع الم ااوا ، ومااشت ف األغاراح فاي الثااني 

غالباً ، فيقحق مه النادر ، ول جماّ المنقوٍ فيه  لا  ان قااٍ : والظاارر م اا 

قزا الغاارر ال رفااي  م ااان النظاار ونهايااة التتبّااع اّن الغاارر الشاارني ال يساات
ومال كع ، وارت ااّ الجهالاة فاي الاصوصايّة قاا ال يثمار ماع رصاولها فاي 

اصل الماريّة ، ول ّل الاائرل في الشرّ اضيق ، و ن كان ماين المصاذقحين 

، وفهاام األصااحاب مقاااّا ؛ ألنّهاام ادرر  (4)نمااوا وشصااوص ماان وجهااين 
 ، انته . (5)ممراق الشارّ وانقم 

 ّ  ل  فهم األصحاب فيما ياالف ال موما .ولقا اجاد ريج التج
__________________ 

 .182:  8( مجمع ال ائال 1)

 نن.:  «خ»و  «ن»،  «ف»( في 2)

 ، كما في المصار. «من غير ت يين»وري تصحيف  «من نين»بيادل :  «ش»( في 3)

مان  التثنية مذريق التوبيع ، ي ني نموا مان وجاه وشصاوص»:  سرهقاك( قاٍ الشهياي 4)

 (.384رااية الذالب : ) «وجه

 ، أيل قوٍ ال  ّمة : و ن قصاا م يّناً. 91 90: الورقة  (ماذوط)( شرح القوانا 5)

نحصاااااااار الااااااااليل ا
فاااااي االجمااااااّ لاااااو 

 ثبت
كااااااااااا ا كاشاااااااااااف 
الغذاااااااااااااا  فاااااااااااااي 

 المسّلة
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 فر  :

نق  المشهور من المنع ، لو اتّ قا نق  انّهما ارادا غير شائعٍّ لم يصاّح 

 البيع ؛ التّ اقهما نق  مذ نه.
ولو اشتق ا فادّن  المشتري اإلشانة فيصّح البيع ، وقاٍ البائع : ارد  

م يّناً ، ف ي التركرل : األقرب قباوٍ قاوٍ المشاتري ؛ نما ً مّصاالة الصاّحة 

 ، انته . (1)واصالة ناا الت يين 
ظااررل فاي اراا الم نياين ، اّماا  وررا رسن لو لام يتساالما نقا  صايغة

واّماا  .(3)رو الظارر ، واصالة الصاّحة ال تصارف الظاوارر  (2)م ه فالمتّبع 

 اصالة ناا الت يين فقم اتحقّقها.
: انّاه لاو فارح لقكا ا ظهاور فاي  (4)وأكر م ر من قاارب نصارنا 

 اإلشانة كان رمل ال  ل نق  الصّحة قرينة صارفة. وفيه نظر. (5)ناا 

الثالج من وجوه مياع الاب ر مان الكاّل : ان يكاون المبياع طبي اة كقّياة 
 في األفراد المتصّورل في تقك الجمقة. منحصرل المصاديق

__________________ 

 .470:  1( التركرل 1)

المامقاااني  ، وكاارا اثبتااه «فااالمنع»، وفااي سااائر النسااخ :  «ن»ومصااّححة  «ش»( كاارا فااي 2)

 .467في غاية اآلماٍ :  سرهقاك

 ال تضّر مالظوارر.:  «ف»( في 3)

 ( لم نقف نقيه.4)

 .«ف»في  «ناا»( لم ترد 5)

لاااااااو اتّ قاااااااا نقااااااا  
ناااااااااااااااااااااااااااا  رادل 

 الكسر المشاّ
شتق ااااا فااااادّن  لااااو ا

المشاااااااااااااااااااااااااااااتري 
اإلشاااااااااانة وقااااااااااٍ 
الباااااااااااااااااائع : ارد  

 ً  م يّنا

ان يكااااااااااون ـ  3
المبيااااع الكقّااااي فااااي 

 الم يّن
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كما رقّقه في جامع المقاصا م اا  ال رق مين ررا الوجه والوجه الثانيو
: اّن المبيع رناه ـ  : م تك اراراالتمثيل لقثاني مما  أا فّرق الصي ان ، وقاٍ 

واراااٌ ماان الصااي ان المتميّاازل المتشّاصااة غياار م اايّنٍّ  (1)
، فيكااون مي ااه  (2)

مشااتم ً نقاا  الغاارر. وفااي راارا الوجااه اماار كقااٌي غياار متشااّاصٍّ وال متميّاازٍّ 
من سه ، ويتقّوا مكّل واراٍّ من صي ان الصبرل ويوجا مه ؛ ومثقه ماا لاو قّسام 

 ً  منهااا ماان غياار ت يااين. ولااو ماااّ رم اااً قباال القساامة صااّح األرماااّ وماااّ رم ااا

وتنّزٍ نق  واراٍّ منها مشاناً ؛ ألنّه رينهارٍّ امار كقاٌي. فا ن ققات : المبياع فاي 
األُول  ايضاً امر كقاٌي. ققناا : لايع كارلك ، مال راو وارااٌ مان تقاك الصاي ان 

 المتشّاصة ، مابهم محساب صاورل ال باارل ، فيشابه األمار الكقاّي ، ومحساب

الواقااع جزئاايٌّ غياار م اايّن وال م قااوا. والمقتضااي لهاارا الم ناا  رااو ت ريااق 
الً  (3)الصااي ان ، وج اال كااّل وارااا منهااا  مراسااه ، فصااار  طاا ق ارااارا مناازَّ

نق  شاصّيٍّ غير م قوا ، فصار كبيع ارا الشياه وارا ال بيا. ولو انّه قااٍ 

 ، انته . (4) : م تك صاناً من رره شائ اً في جمقتها ، لحكمنا مالصّحة
وراصااقه : اّن المبيااع مااع الترديااا جزئاايٌّ رقيقاايٌّ ، فيمتاااب ناان المبيااع 

 الكقّي الصادق نق  األفراد المتصّورل في تقك الجمقة.
__________________ 

 مما اثبتناه. «ن»، وصّححت في  «رنا»:  «ش»( في غير 1)

، وفاي  «مان غيار ت ياين»:  «ص»ي ، وفا «غيار مت ايّن»:  «ف»، وفي  «ش»( كرا في 2)

 .«من»نق   «ن»، وشذب في  «من غير مت يّن»سائر النسخ : 

ً »( كرا ، والظارر سقوط كقمةٍّ رنا ، مثل : 3)  .«ص»، كما اشار  ليه مصّحح  «شاصا

 .103:  4( جامع المقاصا 4)

ال ااااااااااااارق ماااااااااااااين 
الوجااااااااااه الثاااااااااااني 

 والثالج

 راصل ال رق
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ّي المقيّاا مالوراال وفي اإليضاح : اّن ال رق مينهما راو ال ارق ماين الكقا
 .(1)ومين ال رد المنتشر 

ثّم الظاارر صاّحة مياع الكقاّي مهارا الم نا  ، كماا راو صاريح جماناةٍّ ، 

، مال الظااارر  (5)وغيااررم  (4)والمحقّاق الثااني  (3)والشااهياان  (2)مانهم الشايخ 
في تنزيال الصااّ مان الصابرل نقا  الكقاّي او ناا الا ف فيه و ن اشتق وا 

 اإلشانة.

لكن يظهر مّما نن اإليضاح وجود الا ف فاي صاّحة مياع الكقاّي واّن 
منشااّ القااوٍ مالتنزياال نقاا  اإلشااانة رااو مذاا ن ميااع الكقااّي مهاارا الم ناا  ، 

 والكقّي الري يجوب مي ه رو ما يكون في الرّمة.

قااٍ فاي اإليضااح فااي تارجيح التنزيال نقا  اإلشااانة :  نّاه لاو لام يكاان 
 ٍّ مشااناً لكااان غياار م اايّن ، فاا  يكااون م قااوا ال ااين ، ورااو الغاارر الااري يااا

النهي ننه نق  ال ساد  جماناً ، وألّن ارارما م ينه لو وقع البيع نقيه ترّجح 
 ، انته . (7)رّجح ، وال م ينه رو المبهم ، و مهاا المبيع مبذل من غير م (6)

__________________ 

 .430:  1(  يضاح ال وائا 1)

و  259، كتاااب البيااوّ ، المسااّلة  163 162:  3، والااا ف  153 152:  2( المبسااوط 2)

260. 

 .268 267:  3 (الروضة البهيّة)( القم ة وشررها 3)

 .105و  103 : 4( جامع المقاصا 4)

 377 376:  2، والمحقّق النراقاي فاي المساتنا  515:  1( كالسيّا الذباطبائي في الرياح 5)

 .275 274:  4، وراجع م تاح الكرامة 

 ، وفي سائر النسخ : ترجيح. «ن»ومصّححة  «ش»( كرا في 6)

 .430:  1(  يضاح ال وائا 7)

مياااااان ال ااااارق فاااااي 
 االيضاح

الظااااااااارر صااااااااّحة 
ميااااااع الكقّااااااي فاااااااي 
الم ااااايّن مااااال نااااااا 

 الا ف فيه

ظااااااارر اإليضااااااااح 
وجااااااااود الااااااااا ف 

 في ألك

فااااار الاااااين  كاااا ا
فاااااي مذااااا ن ميااااااع 
الكقّااااااااااااااي فااااااااااااااي 

 الم يّن
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مستنااً تارلً  ل  ما في اإليضاح من لزوا  (1) اصرين وتب ه م ر الم
اإلمهااا والغارر ، واُشاارر  لا  نااا م هوديّااة مقاك الكقاّي فااي غيار الرّمااة ال 

نق  وجه اإلشانة ، وثالثةً ماتّ ااقهم نقا  تنزيال األرطااٍ المساتثنال مان مياع 

 الثمرل نق  اإلشانة.
ت من منع الغرر في ميع ال ارد المنتشار ، فكياف ويردّ األّوٍ : ما نرف

 نسقّم في الكقّي.

والثاني : مّنّه م هود في الوصايّة واإلصاااق ؛ ماع انّاه لام ي هام ماراده 
ماان الم هوديّااة ، فاا ّن انااواّ المقااك ماال كااّل جاانع ال ي هااا تحقّااق ارااارا فااي 

مورد اآلشر ،  الّ ان يراد منه ناا وجود ماوردٍّ يقيناّيٍّ 
ه الشاارّ ركام فيا (2)

فاااي ردّه الااانقر  (3)ممقكيّاااة الكقاااّي المشاااتره ماااين افاااراد موجاااودل ، فيك اااي 
 مالوصيّة وشبهها.

، فا ّن موردراا  ّماا مياع  (4)ررا كقّه مضافاً  ل  صحيحة األطنان اآلتياة 

 ال رد المنتشر ، و ّما ميع الكقّي في الاارج.
 .(5)واّما الثالج : فسيّتي الك ا فيه  ن شا    ت ال  

__________________ 

 .223 222:  23( ورو صارب الجوارر في الجوارر 1)

 متيقّن.:  «ف»( في 2)

.:  «ف»( في 3)  فيك ي فيه رينهرٍّ

 ( ستّتي في الص حة اآلتية.4)

 .261( في الص حة 5)

تب يّاااااااااة صاااااااااارب 
الجااااااااوارر ل ااااااااار 

 الاين

الااااااردّ نقاااااا  ادلّااااااة 
 البذ ن
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 مسألة

اناً مان صابرل ، فهال يناّزٍ نقا  الوجاه األّوٍ مان الوجاوه لو ماّ صا

الث ثة المتقاّماة انناي : الكسار المشااّ او نقا  الوجاه الثالاج وراو الكقاّي ، 

وجهااان ، ماال قااوالن ، ركااي ثانيهمااا ناان  ؟مناااً  نقاا  المشااهور ماان صااّحته
 .(4)وجمانة  (3)والمحقّق الثاني  (2)والشهياين  (1)الشيخ 

ٍّ له في جامع المقاصا : مّنّه السامق  لا  ال هام ، ومرواياة مرياا  واستا
 نن رجل»:  الس انقيهمن م اوية نن امي نبا   
__________________ 

، فصال فاي مياع  152:  2، وراجع المبساوط  430:  1( ركاه فار المحقّقين في اإليضاح 1)

 الصبرل واركامها.

، وركاااه ننهمااا  176:  3، والمسااالك  268:  3، والروضااة البهيّااة  201:  3( الاااروك 2)

 .275:  4ونّمن م ارما السيّا ال امقي في م تاح الكرامة 

 .105:  4( جامع المقاصا 3)

، والشايخ الكبيار كاشاف الغذاا  فاي شارره  90( منهم : المحقّق السابزواري فاي الك اياة : 4)

 .275:  4، والسيّا ال امقي في م تاح الكرامة  91: الورقة  (ماذوط)نق  القوانا 

لااااااو ماااااااّ صاااااااناً 
مااااااااااان صااااااااااابرل ، 
 فهااااال يناااااّزٍ نقااااا 
الكساااااااار المشاااااااااّ 
او الكقاااااااااااّي فاااااااااااي 

 الم يّن؟
اسااااااااتاالٍ جااااااااامع 

مقاصاااااااا لقحمااااااال ال
 نق  الكقّي
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نشرل آالف ُطّن من انبار م ضه نقا  م ار مان اجماة واراال ،  (1)اشترر 

واألنبار فيه ث ثون الف ُطّن ، فقاٍ البائع : قا م تك من ررا القصاب نشارل 
 آالف ُطّن. فقاٍ المشتري : قا قبقت واشتريت ورضيت ، فّنذاه المشاتري

من ثمنه الف دررم ، ووّكل من يقبضه ، فّصبحوا وقا وقع في القصب نار 

:  السا انقيهفارترق منه نشرون الف ُطّن ومقاي نشارل آالف ُطاّن ، فقااٍ 
ال شرل آالف ُطّن التي مقيت راي لقمشاتري ، وال شارون التاي ارترقات مان 

 .(2)ماٍ البائع 

صااااناً مااان »دفاااع األّوٍ : ماااّّن مقتضااا  الوضاااع فاااي قولاااه :  ويمكااان
اّن المشاهور مال اإلجمااّ  (3)رو ال رد المنتشار الاري نرفات ساامقاً  «صبرل

نق  مذ نه. ومقتض  الم ن  ال رفي رو المقاار المقاّر مصااّ ، وظاارره 

 رينهرٍّ اإلشانة ، ألّن المقاار المركور من مجموّ الصبرل مشاّ فيه.
رواية فهي ايضاً ظاررل في ال رد المنتشر ، كما انترف مه فاي واّما ال

 .(4)الرياح 

لكّن اإلنصاف : اّن ال ارف ي اامقون فاي البياع الماركور م امقاة الكقاّي 
 فيج قون الايار في الت يين  ل  البائع ، ورره امارل فهمهم الكقّي.

__________________ 

نااا مااتن الحااايج طبقاااً لمااا ورد فااي اكثاار النسااخ ، ولاام نت ااّرح لااب ر االشت فااا  ( اثبت1)

، نقماااً مّنّهااا تصااحيحا  اُجرياات نقاا  اساااك التذبيااق مااع  «ش»و  «ص»الموجااودل فااي 

 المصار.

 من امواب نقا البيع وشروطه. 19، الباب  272:  12( الوسائل 2)

 .248 247( راجع الص حة 3)

 .515:  1( الرياح 4)

الجااااااااااواب نّمااااااااااا 
ٍّ ماااااااه فاااااااي  اساااااااتا

 جامع المقاصا

االنصااااااااااااااااااااف اّن 
ال ااااااارف ي هماااااااون 

 الكقّي
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واّما الرواية ، فقو فرضنا ظهوررا في ال رد المنتشر ف  ماّك محمقهاا 

ٍّ نقاا  ناااا اإلشااانة ماان ريااج  نقاا  الكقااّي ألجاال القرينااة الاارجيّااة ، وتااا
 الحكم مبقا  المقاار المبيع وكونه ماالً لقمشتري.

جزا ماألّوٍ و ن ركاه  فالقوٍ الثاني ال ياقو من قّول ، مل لم نظ ر ممن

 .(1)في اإليضاح قوالً 
 ثّم  نّه يت ّرّ نق  الماتار من كون المبيع كقّياً اُمور :

اراااارا : كاااون التاييااار فاااي ت ييناااه مياااا الباااائع ؛ ألّن الم اااروح اّن 

بي ة الم اّرال نان التشاّاص الاااّص ، فا  يساتحّق المشتري لم يمقك  الّ الذ
نق  البائع شصوصيّة ف أا طالب ماصوصيّة بائال نق  الذبي ة فقا طالاب 

ليع رقّا له. وررا جارٍّ في كّل من مقك كقّياً في الرّمة او في الااارج ،  (2)ما 

فقايع لمالكاه اقتااراح الاصوصايّة نقا  ماان نقياه الكقاّي ؛ ولاارا كاان اشتيااار 
يين ميا الوارث  أا اوص  الميّت لرجل موارا من مت اّد يمقكاه الميّات ، الت 

 ك باٍّ من نبياه ونحو ألك.

فاي غيار موضاعٍّ مان اجوماة  سارهقاك الّ انّه قاا جازا المحقّاق القّماي 
، ولاام ي قاام لااه وجااه  (3): مااّّن االشتيااار فااي الت يااين ميااا المشااتري ـ  مسااائقه

رياج  ّن الذالاب لّماا مقاك  !الذبي اة مصّحح ، فيا ليته قاك ألاك نقا  طقاب

الذبي اااة نقااا  الماااّمور واساااتحقّها مناااه لااام يجاااز لاااه محكااام ال قااال مذالباااة 
 شصوصيّة دون اشرر ، وكرلك مسّلة التمقيك كما ال يا  .

__________________ 

 .430:  1(  يضاح ال وائا 1)

 مما.:  «ف»( في غير 2)

 .72المسّلة :  ، 95:  2( منها ما قاله في جامع الشتا  3)

الحمااااااااااال نقاااااااااااا  
الكقّااااااااااي الياقااااااااااو 

 نن قّول
مااااااا يت ااااااّرّ نقاااااا  
كااااون المبيااااع كقيّاااااً 

: 
1 

ـاااااا كااااااون التايياااااار 
فااااااي ت يينااااااه ميااااااا 

 البائع
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واّما نق  اإلشانة : ف  اشتيار ألرارما ، لحصاوٍ الشاركة ، فيحتااج 

 القسمة  ل  التراضي.
منها : انّه لو تقف م ر الجمقة ومقي مصاااق الذبي اة انحصار راّق و

افراد الذبي ة و ن كان قاام ً لت قّاق مقكاه ماه ألّن كّل فرد من  المشتري فيه ،

ماصوصه ،  الّ انّه يتوقّاف نقا  ت ياين مالاك المجماوّ و قباضاه ، فكاّل ماا 
فينحصار فاي  (2)ف ا ً  (1)تقف قبل  قباضه شرج نن قامقيّة مقكيّتاه لقمشاتري 

ثامات فاي كاّل  (3)الموجود. وررا ما ف المشااّ ، فا ّن مقاك المشاتري ف ا ً 

الماٍ من دون راجة  ل  اشتيارٍّ و قباح ، فكّل ما يتقف من المااٍ  جز ٍّ من
 فقا تقف من المشتري جز  منسبة رّصته.

لو فرضنا اّن البائع م اا ماا مااّ صااناً مان الجمقاة مااّ  (4)منها : انّه و

اً آشار ، فالظاارر انّااه  أا مقاي صااّ واراا كااان مان شااص آشار صاااناً كقيّا
لااألّوٍ ، ألّن الكقااّي المبيااع ثانياااً  نّمااا رااو سااارٍّ فااي ماااٍ البااائع ورااو مااا ناااا 

الصاّ من الصبرل ، ف أا تقف ما ناا الصاّ فقاا تقاف جمياع ماا كاان الكقاّي 

فيااه سااارياً فقااا تقااف المبيااع الثاااني قباال القاابر ، وراارا مااا ف مااا لااو ققنااا 
 انة.ماإلش

ثّم انقم : اّن المبيع  نّماا يبقا  كقّيااً ماا لام يقابر. واّماا  أا قُابر ، فا ن 

قُبر من رداً نّما نااه كان ماتّصاً مالمشتري ، و ن قبر في ضمن الباقي 
 مّن اقبضه البائع مجموّ الصبرل فيكون م ضه وفاً  ، والباقي

__________________ 

 .«المشتري مقك»:  «ف»( في 1)

 مث ً.:  «ّ»و  «ا»ونساة ماٍ  «ف»( في 2)

 مث ً.:  «ّ»و  «ا»ونساة ماٍ  «ف»( في 3)

 .«ن»ورامش  «ش»من  «منها انّه»( نبارل 4)

ـ انحصااااااااااار  2
راااااااااّق المشاااااااااتري 
فاااااااااااي مصاااااااااااااق 
الذبي اااااة لاااااو مقاااااي 
م اااااااااااااااا تقاااااااااااااااف 

 الب ر اآلشر

ـ لااااو ماااااّ ماااان  3
شااااااااااااص آشااااااااااار 
صاااااناً كقيّاااااً آشااااار 
فااااا أا مقاااااي صاااااااٌّ 
وارااااااااااااااا كااااااااااااااان 

 لألّوٍ

صاااااااااور  قبااااااااااح 
 الكقي
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امانااة رصااقت الشااركة ، لحصااوٍ مالااه فااي ياااه وناااا توقّ ااه نقاا  ت يااينٍّ 

صر رقّه و قباحٍّ رتّ  يارج التالف نن قامقيّة تمقّك المشتري له ف  ً وينح
فااي الباااقي ، فحينهاارٍّ رساااب التااالف نقاا  البااائع دون المشااتري تاارجيٌح ماا  

 مرّجح ، فيحسب نقيهما.

م اايّن قباال اإلقباااح قامااٌل لكونااه كاا  او  (1)والحاصاال : اّن كااّل جااز ٍّ 
مقكاً ف قيّاً لقمشتري ، والمقك ال  قي له رينهارٍّ راو الكقاّي السااري ،  (2)م ضاً 

محسوماً نق  المشتري ، ألّن تمقّكه  (3)قامل لكون جزئه  فالتالف الم يّن غير

لم يّن موقوف نقا  اشتياار الباائع و قباضاه ، فيحساب نقا  الباائع. ماا ف 
التالف م ا اإلقباح ، ف ّن تمقّك المشتري لمقاارٍّ مناه راصاٌل ف ا ً ؛ لتحقّاق 

مشاتري اإلقباح ، فنسبة كّل جاز ٍّ م ايّنٍّ مان الجمقاة  لا  كاّلٍّ مان الباائع وال

 نق  راٍّّ سوا .
نق  وجه اإلي ا  ، مل نق   (4)ن م ، لو لم يكن  قباح البائع لقمجموّ 

وجه التوكيل في الت يين ، او نق  وجه األمانة رتّ  ي ايّن الباائع م اا ألاك ، 

 كان ركمه ركم ما قبل القبر.
ه ، و نّما اإلشكاٍ في انّهم أكاروا فيماا لاو مااّ ررا كقّه مّما ال  شكاٍ في

 ثمرل شجرا ٍّ واستثن  منها ارطاالً م قومة : انّه لو شاست الثمرل
__________________ 

 .«ف»في  «جز »( لم ترد 1)

ً »( لم ترد 2)  .«ف»في  «ك  او م ضا

 ضّره.:  «ص»و  «ّ»،  «ا»، وفي نساة ماٍ  «ضرره»:  «جزئه»ماٍ  «خ»( في 3)

 لقجز .:  «ص»و  «ّ»،  «ا»، وفي نساة ماٍ  «لقجز  رينهرٍّ »:  «ف»( في 4)

لاااااااو مااااااااّ ثمااااااارل 
را  شاااااااااااااااااااااااااااااااج

واساااااااااتثن  منهاااااااااا 
 ارطاال م قومة
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وظاارر ألاك تنزيال األرطااٍ المساتثنال نقا   .(1)سقط من المستثن  محساامه 
اإلشانة ، ولرا قاٍ في الاروك :  ّن في ررا الحكم داللةً نق  تنزيل الصاّ 

ورينهرٍّ يقع اإلشكاٍ في ال رق مين المسّلتين ،  .(2)صبرل نق  اإلشانة من ال

 ريج  ّن مسّلة االستثنا  ظارررم االتّ اق نق  تنزيقها نق  اإلشانة.
 والمشهور رنا التنزيل نق  الكقّي ، مل لم يُ رف َمن جزا ماإلشانة.

مالنّص فيما نحن فياه نقا  التنزيال نقا   (3)سّلتين ورمما ي ّرق مين الم

 .(4)الكقّي ، ورو ما تقاّا من الصحيحة المتقاّمة 
وفيه : اّن الانّص  ن اسات يا مناه ركام القاناال لازا الت ااّي نان ماورده 

 ل  مساّلة االساتثنا  ، او مياان ال اارق وشروجهاا نان القاناال. و ن اقتصار 

ده رتّ  في البياع  الّ م اا  مااا  ال ارق ماين نق  مورده لم يت اّ  ل  غير مور
 موارد الت اّي ومين مسّلة االستثنا .

ومالجمقة ، فاالنّص من ساه ال يصاقح فارقااً ماع البناا  نقا  الت ااّي نان 

 مورده الشاصي.
 واض ف من ألك : ال رق مقياا اإلجماّ نق  اإلشانة في مسّلة

__________________ 

 4، وجامع المقاصاا  239:  3، والاروك  131:  1، والقوانا  53:  2( كما في الشرائع 1)

 .382 381:  4، وراجع م تاح الكرامة  168: 

 .239:  3( الاروك 2)

 .223:  23( فّرق مينهما صارب الجوارر في الجوارر 3)

 .258( المتقاّمة في الص حة 4)

ظاااااااارررم تنزيااااااال 
األرطاااااااااااااااااااااااااااااااٍ 
المسااااااااتثنال نقااااااااا  

 االشانة

ال ااااااااااااارق ماااااااااااااين 
المسااااااااااااااااااااااااااااّلتين 
مااااااااااااااااااااااااااااااااااالنّص 

 والمناقشة فيه

ال اااااااااارق مينهمااااااااااا 
ماالجماااااااااااااااااااااااااااااّ 

 والمناقشة فيه
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 االستثنا  ؛ ألنّا نقذع م اا استناد المجم ين فيها  ل  توقيف مالاصوص.
واضااا ف مااان رااارين ، ال ااارق ماااين مساااّلة االساااتثنا  ومساااّلة الزكاااال 

 (1)وغيررمااا مّمااا يحماال الكقااّي فيهااا نقاا  اإلشااانة ، ومااين البيااع ، مانتبااار 

يتحقّاق فياه البياع القبر في لزوا البيع و يجامه نق  البائع ، فمع وجود فرد 
 يجب دف ه  ل  المشتري ،  أ رو شبه الكقّي في الرّمة. (2)

: اّن ـ  وفيه مع اّن  يجاب القبر متحقّق في مسّلتي الزكال واالستثنا 

 يجاب القبر نق  البائع يتوقّف نق  مقائه ؛  أ مع ناا مقائه كا ّ او م ضااً 
البقاا  يتوقّاف نقا  ن اي اإلشاانة ، فن اي ين سخ البياع فاي التاالف ، والحكام م

 اإلشانة موجوب اإلقباح ال ياقو نن مصادرل ، كما ال يا  .

 واّما ماشقيّة القبر في القزوا ف  دشل له اص ً في ال رق.
ومثقه في الض ف لو لم يكن نيناه ماا فاي م تااح الكراماة مان ال ارق : 

 (3) فيقزا نق  البائع تسقيم المبيع منها و مّّن التقف من الصبرل قبل القبر ،

 ن مقي قاره ، ف  يانقص المبياع ألجقاه. ماا ف االساتثنا  ، فا ّن التقاف فياه 
م ا القبر ، والمساتثن  مياا المشاتري اماناة نقا  اإلشاانة مينهماا ، فياوّبّ 

الناقص نقيهما ، ولهرا لم يحكم مضمان المشتري رنا ، ما ف الباائع رنااه 
 ته .، ان (4)

__________________ 

كما قالاه الشاهياي فاي  «االنتبار»نذف نق   «اإليجاب»و ،  «ال رق»( الجار مت قّق ب 1)

 .387رااية الذالب : 

 .«ن»( كرا في النسخ ، والظارر : المبيع ، كما في مصّححة 2)

 .«ف»في « و»( لم ترد 3)

 .382:  4( م تاح الكرامة 4)

االضااااااااا ف فااااااااااي 
ال ااااااااااااارق ماااااااااااااين 

 لمسّلتينا

 وجه األض  ية

مثقااااااااااااااااه فااااااااااااااااي 
 الض ف
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فت من اّن التقف مان الصابرل قبال القابر  نّماا يوجاب وفيه مع ما نر
 انّه : ؟تسقيم تماا المبيع من الباقي م ا ثبو  ناا اإلشانة ، فكيف يثبت مه

كون التقاف فاي مساّلة االساتثنا  م اا القابر : انّاه م اا  (1) ن اُريا من 

 ؟قبر المشتري
ري ف يه : انّه موجب لاروج البائع نن ضمان ما يتقف من ماٍ المشات

وال ك ا فيه وال  شكاٍ ، و نّما اإلشكاٍ في ال رق ماين المشاتري فاي مساّلة 

الصاّ والبائع في مسّلة االستثنا  ، ريج  ّن ك ّ منهماا يساتحّق مقاااراً مان 
نقا  اراارما  (2)المجموّ لم يقبضه مساتحقّه ، فكياف يحساب نقاص التاالف 

 .الكقيّ  (3)دون اآلشر مع اشتراكهما في ناا قبر رقّه 

و ن اُريا من كون التقف م ا القبر : اّن الكقّي الري يستحقّه البائع قاا 
كان في ياه م ا ال قا فحصال االشاتراه ، فا أا دفاع الكاّل  لا  المشاتري فقاا 

دفع ماالً مشتركاً ، فهو نظير ما  أا دفع البائع مجموّ الصبرل  ل  المشتري 

 ، فاالشتراه كان قبل القبر.
م تااك »ٍ محالااه ؛  أ يبقاا  سااواٍ ال اارق مااين قولااه : ف يااه : اّن اإلشااكا

 م تك رره الصبرل او رره»ومين قوله :  «صاناً من رره الصبرل
__________________ 

 .«ن»، واستاركت في  «ش»في غير  «من»( لم ترد 1)

 التقف.:  «ش»( في 2)

،  «انااا قابر رقّهما»:  «ن»ومصاّححة  «ش»، وفي  «خ»ونساة ماٍ  «ف»( كرا في 3)

 وفي سائر النسخ : ناا قبضه.

 وجه الض ف
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ماع  ؟، وما الموجب ل شتراه في الثااني دون األّوٍ «الثمرل  الّ صاناً منها

 الّ م ااا  (2)فااردٍّ منااه او جااز ٍّ منااه لمالكااه  (1)كاون مقتضاا  الكقااّي ناااا ت اايّن 
 قباح مالك الكّل الري رو المشاتري فاي مساّلة االساتثنا  ، فا ّن كاون الكاّل 

 المالك لقكقّي ال يوجب االشتراه.ميا البائع 

ررا ، مع انّه لم ي قم من األصحاب في مسّلة االستثنا  الحكم م ا ال قا 
ماالشااتراه وناااا جااواب تصااّرف المشااتري  الّ ماا أن البااائع ، كمااا يشاا ر مااه 

مّنّه لاو فاّرط المشاتري  (4)والمحقّق الثاني  (3)فتور جمانةٍّ ، منهم الشهياان 

 من الباقي. وجب ادا  المستثن 
ان يقاٍ :  ّن مناا  المشاهور فاي مساّلة اساتثنا  األرطااٍ  ن  (5)ويمكن 

كااان نقاا  ناااا اإلشااانة قباال التقااف واشتصاااص االشااتراه مالتااالف دون 

الموجود كما ينبو ننه فتور جمانةٍّ منهم : مّنّه لو كان تقف الب ر مت ريط 
ن رّصة البائع في الباقي ، ويويّااه اساتمرار السايرل فاي صاورل المشتري كا

اسااتثنا  ارطاااٍ م قومااة ماان الثماارل نقاا  اسااتق ٍ المشااتري فااي التصااّرف 

وناا الم امقة مع البائع م امقة الشاركا  فالمساّلتان مشاتركتان فاي التنزيال 
 نق  الكقّي ، وال فرق مينهما  الّ في م ر ثمرا  التنزيل نق 

__________________ 

 ت يين.:  «ش»( في غير 1)

 ، وفي سائر النسخ : لمالك. «ن»ومصّححة  «ش»،  «ف»( كرا في 2)

 .360:  3، والروضة البهيّة  239:  3، راجع الاروك  «الشهيا الثاني»:  «ف»( في 3)

 .168:  4( راجع جامع المقاصا 4)

 ررا ، ويمكن.:  «ف»( في 5)

ماااااااااااااااااا افااااااااااااااااااده 
المصاااااااااانّف فااااااااااي 
ال ااااااااااااارق ماااااااااااااين 

 المسّلتين
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هما. وال يحضارني وجاهٌ واضاح لهارا ال ارق ، الكقّي ورو رساب التالف نقي

 الّ دنااور اّن المتبااادر ماان الكقاااّي المسااتثن  رااو الكقاااّي الشااائع فيمااا يساااقم 
 لقمشتري ، ال مذقق الموجود وقت البيع.

و ن كان مناسرم نق  اإلشانة من اّوٍ األمر امكن ان يكون الوجه في 

رلك يكاااون نناااوان ألاااك : اّن المساااتثن  كماااا يكاااون ظاااارراً فاااي الكقاااّي ، كااا
المسااتثن  منااه الااري انتقاال  لاا  المشااتري مااالبيع كقّياااً ، مم ناا  انّااه مقحااوٌظ 

:  «م تاك راره الصابرل  الّ صااناً منهاا»م نوانٍّ كقّي يقع نقيه البيع ، فم نا  

فهاو كقاٌي  «م تك الكقّي الاارجي الري رو المجماوّ الماارج نناه الصااّ»
ن كقاّي ، فاالموجود مشاتره مينهماا ؛ كن ع الصاّ ، فكالٌّ منهماا مالاك ل ناوا

ألّن نسبة كل جز ٍّ منه  ل  كّلٍّ منهما نق  نهااٍّ ساوا  ، فتاصايص اراارما 

مه ترجيٌح من غير مرّجح ؛ وكرا التالف نسبته  ليهما نق  السوا  ، فيحسب 
 نقيهما.

وراارا مااا ف مااا  أا كااان المبيااع كقّياااً ، فاا ّن ماااٍ البااائع لاايع مقحوظاااً 

؛  أ لم يقع موضاوّ  «م تك صاناً من رره الصبرل»ي قولنا : م نوان كقّي ف
 في ررا الك ا رتّ  يقح  م نوان كقّي كن ع الصاّ. (1)الحكم 

ف ن ققت :  ّن ماٍ البائع م ا مياع الصااّ لايع جزئيّااً رقيقيّاا متشّاصااً 

 في الاارج فيكون كقّياً كن ع الصاّ.
انٍّ كقاّي رتّا  يبقا  ماا مقاي ققت : ن م ولكن مقكيّاة الباائع لاه لايع م ناو

 ألك ال نوان ، ليكون الباقي م ا تقف الب ر صادقاً نق  ررا ال نوان
__________________ 

 موضوناً لحكم.:  «خ»ومصّححة  «ف»( في 1)
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نقاا  نهاااٍّ سااوا  ، ليقاازا ماان تاصيصااه مّرااارما  (1)ونقاا  ننااوان الصاااّ 

م يبااَق  الّ صاااّ كااان   االشااتراه ، فاا أا لااالتاارجيح ماان غياار ماارّجح فيجااي
الموجود مصااقاً ل نوان مقك المشتري فيحكم مكونه مالكااً لاه ، وال يزارماه 

 مقا  ننوان مقك البائع ، فتّّمل.

ررا ما شذر ناج ً مالباٍ ، وقا او كقنا تحقيق ررا المقاا الري لم يبقاح 
ن  ليه أرني القاصر  لا  نظار النااظر البصاير الابيار الماارر ، ن ا    نا

 الزلل في الم اثر.

:  ّن اقسااا مياع ـ  (2)قاٍ في الروضة تب اً لقمحكي نن رواشي الشهيا 
الصبرل نشرل ؛ ألنّها  ّما ان تكون م قومة المقاار او مجهولته ، فا ن كانات 

م قومة صّح مي ها اجمع ، وميع جز ٍّ منها م قواٍّ مشاٍّّ ، وميع مقاارٍّ كق يازٍّ 

مياااع كاااّلّ ق ياااز منهاااا مكااارا.  (3)، ومي هاااا كاااّل ق ياااز مكااارا ، ال  تشاااتمل نقياااه
، ورو ميع مقاارٍّ م قاوا يشاتمل الصابرل  (4)والمجهولة كقّها ماطقة  الّ الثالج 

 نقيه.

 والمحكي نن رواشي (5)ولو لم ي قم ماشتمالها نقيه ، فظارر القوانا 
__________________ 

،  «مصااااقاً لهاارا ال نااوان وننااوان الصاااّ»ركارا :  «ش»( كارا فااي النسااخ ، وال بااارل فااي 1)

ما يقي : الظارر انّه سهو من ققمه الشريف ، ورّق ال بارل ان يقاوٍ :  «ص»وجا  في رامش 

 ، كما ال يا  . «مصااقاً لهرا ال نوان ول نوان الصاّ»

 .275:  4م تاح الكرامة  ( ركاه السيّا ال امقي في2)

ممااا  «ن»، وصااّححت فااي  « الّ »:  «ال»، وفااي غيررمااا ماااٍ  «ص»و  «ف»( كاارا فااي 3)

 اثبتناه.

 .268:  3، راجع الروضة البهيّة  سرهقاك( انته  ك ا الشهيا الثاني 4)

 .127:  1( راجع القوانا 5)

اقساااااااااااااااا ميااااااااااااااع 
 الصبرل

لااااااو ماااااااّ مقااااااااراً 
م يّنااااااااً لااااااام ي قااااااام 
اشاااااااتماٍ الصااااااابرل 

 نقيه
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ثّم قااٍ : ولاو ناا الصّحة ، واستحسنه في الروضة ،  (2)وغيررا  (1)الشهيا 

 .(3)قيل ماالكت ا  مالظّن ماشتمالها نقيه كان متّجهاً 
، قاااٍ فيهااا : فاا ن  (4)والمحكااي ناان ظااارر الاااروك والقم ااة الصااّحة 

،  (6)مان الاثمن وماين ال ساخ  (5)نقصت تايّر مين اشر الموجود منها محّصاته 

، وال  (8)ش فاه  (7)مبساوط ، والمحكاّي لتب ّر الص قة. ورمما يحكا  نان ال
مالاياار ؛ لماا  (9)ياقو نن قّول و ن كان في ت ييناه نظار ، ال لتاااره الغارر 

 نرفت غير مّرل : من اّن الغرر  نّما ي ر  في البيع مع قذع النظر
__________________ 

 رواشي الشهيا. ، وال توجا ننانا 274:  4( ركاه السيّا ال امقي في م تاح الكرامة 1)

:  4، وركاااه ننااه الساايّا ال ااامقي فااي م تاااح الكرامااة  469:  1( مثاال ال  ّمااة فااي التااركرل 2)

 ، وفيه :  أا نقما اشتمالها نق  ألك. 274

 .267:  3( الروضة البهيّة 3)

،  239و  201:  3، وراجاع الااروك  274:  4( ركااه السايّا ال اامقي فاي م تااح الكراماة 4)

 .267:  3 (الروضة البهيّة)، وال بارل منقولة من القم ة وشررها  113 والقم ة :

 ، وفي سائر النسخ : محّصة. «خ»و  «ن»( كرا في 5)

 .سرهقاك(  ل  رنا ك ا الشهيا ، والت قيل من المولف 6)

 نن المبسوط والا ف.:  «ش»( في 7)

كماا ركا  الصاّحة نان ظاارر ،  274:  4( رك  ش فه السايّا ال اامقي فاي م تااح الكراماة 8)

، و يضاااح  152:  2الاااروك والقم ااة فااي ن ااع ألااك الموضااع ، فراجااع ، وانظاار المبسااوط 

 .430:  1ال وائا 

 ، وفي سائر النسخ : الضرر. «ش»ونساة ماٍ  «ف»( كرا في 9)

الحكاااااااام مالصااااااااّحة 
 ال ياقو نن قّول



 269  ..............................................................................................  ةلأسم

نن الاياار الاري راو مان اركااا ال قاا ، فا  يرت اع ماه الغارر الحاصال نناا 

 .ال قا ، مل لمنع الغرر
 : ناا ال قم مالوجود من انظم افراد الغرر. (1)و ن قيل 

ققنا : ن م ،  أا مني ال قا نق  ج ل الثمن في مقامل الموجاود. واّماا  أا 

متماماه  (2)مني نق  توبيع الثمن نق  مجموّ المبياع الغيار الم قاوا الوجاود 
 ف  غرر نرفاً ، ورمما يحتمل الصّحة مرانً  متبيّن اشتمالها نقيه.

 وفيه : اّن الغرر  ن ثبت راٍ البيع لم ين ع تبيّن االشتماٍ.

مع  (3)ررا ، ولكن األوفق مكقماتهم في موارد الغرر ناا الصّحة ،  الّ 
ال قم ماالشتماٍ ، او الظاّن الاري يت اارف االنتمااد نقياه ولاو كاان مان جهاة 

 استصحاب االشتماٍ.

واّما الرامع مع الجهالة ورو مي ها كّل ق يز مكارا فاالمحكّي نان جماناة 
 المنع. (4)

 ونن ظارر  ط ق المحكّي من نبارتي المبسوط والا ف انّه لو
__________________ 

 ، والقائاال صاااارب «ولااو قياال»:  «ص»، وفااي مصاااّححة  «وقياال»:  «ش»( فااي غياار 1)

 .423:  22الجوارر في الجوارر 

 ، وفي سائر النسخ : الموجود. «ص»و  «ن»ومصّححة  «ش»( كرا في 2)

 ال.:  « الّ »ماٍ  «ف»( في 3)

 3، والشاهيا فاي الااروك  469:  1، وال  ّمة في التركرل  34:  2( كالمحقّق في الشرائع 4)

 المشهور.  ل  (90في الك اية : )، ونسبه المحقّق السبزواري  195: 

األوفاااااااااااق نااااااااااااا 
الصااااااااااااّحة فااااااااااااي 

 موارد الغرر

رل لاااااو مااااااّ الصاااااب
كاااااااّل ق يااااااازٍّ مكااااااارا 
مااااااااااااااع جهالااااااااااااااة 

 المقاار
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 .(1)صّح البيع  «م تك رره الصبرل كّل ق يز ماررم»قاٍ : 

وظااارر  .«ألنّااه ال مااانع منااه ، واألصاال جااوابه»قاااٍ فااي الااا ف : 
  ط قه ي ّم صورل الجهل ماالشتماٍ.

؛  أ المبيع م قوا مالمشاارال ، والاثمن  (2)ونن الك اية : ن ي البُ ا ننه 

 (3)الصبرل ويوّبّ الثمن نق  ق زاتها ، قااٍ مّما يمكن ان ي رف ، مّن تكاٍ 
 .(4): وله نظائر أكر جمقة منها في التركرل 

 وفيه نظر.
__________________ 

، وركاااه ننهمااا  259، كتاااب البيااع ، المسااّلة  162:  3، والااا ف  152:  2( المبسااوط 1)

 .276:  4السيّا ال امقي في م تاح الكرامة 

 .90( ك اية األركاا : 2)

 لاا  صااارب الك ايااة ، ولاايع األماار كاارلك. ماال  «قاااٍ»( ظااارر السااياق رجااوّ ضاامير 3)

:  4انظار م تااح الكراماة )من م تااح الكراماة  «واّما الرامع  ل  وفيه نظر»ال بارا  من قوله 

276.) 

 .469:  1( التركرل 4)
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 مسألة

قا  ال قاا نقيهاا ، فا ن اقتضات ال اادل  أا شارا نيناً في بمان ساامق ن

السااامقة  لاا  غيررااا المجهااوٍ ننااا المتباااي ين ، فاا   (1)تغيّررااا ناان صاا اتها 

يصّح البيع  الّ ماركر صا ا  تصاّحح مياع الغائاب ؛ ألّن الرسياة القايماة غيار 
 ناف ة.

و ن اقتضت ال ادل مقا راا نقيهاا فا   شاكاٍ فاي الصاّحة ، وال شا ف 
 .(2)ر الشاف يّة ايضاً  الّ من م 

والبناا   (3)و ن ارتمل األمران جاب االنتماد نقا  اصاالة نااا التغيّار 

نقيها في ال قا ، فيكون نظير  شبار البائع مالكيل والوبن ؛ ألّن األصال مان 
 الذرق التي يت ارف الت ويل نقيها.

__________________ 

مماا  «ن»رل ، وصاّححت فاي ماركّ  «ش»ورد  في غيار  «ال ين»( الضمائر الراج ة  ل  1)

 اثبتناه.

 ، نن األنماطي من الشاف يّة. 280:  4( ركاه السيّا ال امقي في م تاح الكرامة 2)

 مما في المتن. «ن»التغيير ، وصّحح في :  «ّ»و  «ا»،  «خ»،  «ن»،  «ف»( في 3)

رااااااااااااااال تك اااااااااااااااي 
مشاااااااااارال ال اااااااااين 

 سامقاً اا ال؟
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لحصاوٍ اماارل نقا   (1)ولو فرضاناه فاي مقااا ال يمكان الت ويال نقياه 

فاا ن مقغاات قااّول الظااّن راااّا يقحقااه مالقساام األّوٍ ورااو مااا اقتضاا   ، (2)ش فااه 
ال ادل تغيّره لم يجز البيع ، و الّ جاب مع أكر تقك الص ا  ، ال ماونه ؛ ألنّاه 

ال ينقص نن الغائب الموصوف الري يجوب مي ه مص ا  لم يشاارا نقيهاا ، 

الص ا  مع  مل يمكن القوٍ مالصّحة في القسم األّوٍ  أا لم ي رح كون أكر
 اقتضا  ال ادل نامها لغواً. لكن ررا كقّه شارج نن البيع مالرسية القايمة.

وكيف كاان ، فا أا مااّ او اشاترر مرسياة قايماة فانكشاف التغيّار تايّار 

 ن   ل  ص ا  باد  في ماليّته ، والمشتري (3)المغبون ورو البائع  ن تغيّر 
، وألّن الصا ا  المبناّي نقيهاا  «الضارر»نقصت نن تقاك الصا ا  لقاناال 

في ركم الص ا  المشروطة ، فهي من قبيل تاقّف الشرط ، كماا اشاار  لياه 

فااي نهايااة اإلركاااا والمسااالك مقولهمااا : الرسيااة ممثامااة الشاارط فااي الصاا ا  
،  (4)ي الشارط الكائنة في المرئّي ، فكاّل ماا فاا  منهاا فهاو ممثاماة التاقّاف فا

 انته .

 (5)وتوّرم : اّن الشروط  أا لام تُاركر فاي ماتن ال قاا ال نبارل مهاا ، فماا 
 نحن فيه من قبيل ما لم يركر من الشروط في متن ال قا ، مافوّ

__________________ 

 مما اثبتناه. «ن»، وصّححت في  «نقيها»:  «ش»( في غير 1)

 مما اثبتناه. «ن»في ، وصّححت  «ش فها»:  «ش»( في غير 2)

 تغيّر .:  «ن»ومصّححة  «ف»( في 3)

 .178:  3، المسالك  501:  2( نهاية اإلركاا 4)

 وما.:  «ن»( في مصّححة 5)

 أا مااااااااااااااااااااااااااااّ او 
اشاااااااااترر مرسياااااااااةٍّ 
قايمااااااااة فانكشااااااااف 

 التغيّر
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مااّّن الغاارح ماان أكاار الشااروط فااي ال قااا صاايرورتها مااّشوألً فيااه رتّاا  ال 

 البيع يكون ال مل مال قا ماونها وفاً  مال قا. والص ا  المرئيّة سامقاً ريج  نّ 
دشولهاا فاي ال قاا اولا  مان دشاوٍ الشارط  (1)ال يصّح  الّ مبنيّاً نقيها كانات 

المركور نق  وجه الشرطيّة ؛ ولرا لو لم يبن البيع نقيها ولم ي ر  وجودرا 

في البيع كان البيع ماط ً ، فالركر الق ظي  نّما يحتاج  ليه في شروط شارجة 
 ال يجب م رظتها في ال قا.

ول قّاه ألّن المضاّي نقا  البياع  .(2)في نهاياة اإلركااا الابذ ن وارتمل 

وناا نقضه ننا تبيّن الا ف  ن كان وفاً  مال قا وجب ، ف  شيار. و ن لم 
ٍّ دلياال نقاا  جاوابه. وم بااارل اشاارر : ال قااا  أا وقااع نقاا   يكان وفاااً  لاام يااا

ايااار مااع   الموصااوف انت اا  مت قّقااه مانت ااا  صاا ته ، و الّ فاا  وجااه لقالشااي

 اصالة القزوا.
ويض ّ ه : اّن األوصااف الاارجاة نان رقيقاة المبياع  أا انتبار  فياه 

 (3)ننااا البيااع  ّمااا مبنااا  ال قااا نقيهااا ، و ّمااا مااركررا فااي مااتن ال قااا ال ت اااّ 

مقّوماااا  المبياااع ، ف واتهاااا فاااوا  راااّقٍّ  (4)مقّوماااا ٍّ لق قاااا كماااا انّهاااا ليسااات 
 ً  لضرر االلتازاا مماا لام يقااا نقياه. وتمااا لقمشتري ثبت مسببه الايار ؛ دف ا

 الك ا في ماب الايارا   ن شا   .
__________________ 

 كان.:  «ن»( في مصّححة 1)

 .501:  2( نهاية اإلركاا 2)

 .«من»بيادل :  «ش»( في 3)

 .«من»بيادل :  «ش»( في 4)
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 فرعان :

 األّول

والتاركرل  (2)فادّنااه المشاتري ، ف اي المبساوط  (1)لو اشتق ا في التغيير 
: تقاايم قاوٍ  (7)والمسالك  (6)وجامع المقاصا  (5)والاروك  (4)واإليضاح  (3)

، ورو راجع  ل  ما في  (8)المشتري ؛ ألّن ياه نق  الثمن ، كما في الاروك 

: مان اّن المشاتري راو الاري ينتازّ مناه الاثمن ،  (10)والسارائر  (9)المبسوط 
 تقوا نقيه ، انته . (11)وال ينتزّ منه  الّ م قراره او ميّنةٍّ 

 ال  ّمة ايضاً في صورل االشت ف في اوصاف المبيع (12)وتب هما 
__________________ 

 .«ن»كما في مصّححة  «التغير»( كرا في النسخ ، والظارر : 1)

 .77:  2( المبسوط 2)

 .468:  1( التركرل 3)

 .432:  1(  يضاح ال وائا 4)

 .199:  3( الاروك 5)

 .109:  4( جامع المقاصا 6)

 .178:  3( المسالك 7)

 .199:  3( الاروك 8)

 .77:  2( المبسوط 9) ( و9)

 .243:  2( السرائر 10)

 مبيّنة.:  «ش»و  «ص»،  «ّ»،  «ا»( في 11)

 مما اثبتناه. «ن»، وصّححت في  «تب ه»:  «ف»ير ( في غ12)

لاااااااو اشتق اااااااا فاااااااي 
 التغيّر

االساااااااتاالٍ نقااااااا  
ٍ تقااااااااااااااايم قااااااااااااااو
المشاااااااااااااااااااااااااااااتري 

 موجوهٍّ ث ثة :

 الوجه االّوٍ
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، ريج تمّسك مّصالة مرا ل أّمة المشاتري  (1)الموصوف  أا لم يسبقه رسية 

 مالبيّنة. (2)من الثمن ، ف  يقزمه ما لم يقرَّ مّه او يثبت 
ه وألّن البائع ياّني نقمه مالمبيع نق  ررا الوصف الموجود والرضا م

 .(3)، واألصل نامه كما في التركرل 

 .(4)وألّن األصل ناا وصوٍ رقّه  ليه كما في جامع المقاصا 
ويمكن ان يضا ّف األّوٍ : ماّّن ياا المشاتري نقا  الاثمن م اا انترافاه 

متحقّق الناقل الصحيح يا امانة ، غاية األمار انّاه يااّني ساقذنته نقا  ال ساخ 

 ع تشبّثه ماليا.  الّ ان يقاٍ :  ّن وجود الناقل ال يك ي فاي ساقذنة الباائع ف  ين
نق  الثمن ، مناً  نق  ما أكره ال  ّمة في اركااا الاياار مان التاركرل ، ولام 

ينسب ش فه  الّ  ل  م ر الشاف يّة ، من ناا وجوب تساقيم الاثمن والماثمن 

فالشّك في ثباو  الاياار يوجاب  ، ورينهرٍّ  (5)في ماّل الايار و ن تسقّم اآلشر 
الشّك في سقذنة البائع نق  اشر الثمن ، ف  مافع لهرا الوجه  الّ اصالة نااا 

  .سبب الايار لو تّم ، كما سيجي

مااع م ارضااته مّصااالة ناااا نقاام المشااتري مااالمبيع نقاا   (6)والثاااني 
 : مّّن الشّك في نقمـ  وصف آشر رتّ  يكون رقّا له يوجب الايار

__________________ 

 مما اثبتناه. «ن»، وصّححت في  «مرسية»:  «ف»( في غير 1)

 مما اثبتناه. «ن»، وصّححت في  «ثبت»:  «ش»( في غير 2)

 .468 467:  1( التركرل 3)

 .109:  4( جامع المقاصا 4)

 .537:  1( التركرل 5)

 ( نذف نق  قوله : ويض ّف األّوٍ.6)

الوجااااااااااه الثاااااااااااني 
 والثالج

المناقشاااااااااااة فاااااااااااي 
 الوجه األّوٍ

المناقشاااااااااااة فاااااااااااي 
 الوجه الثاني
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شتري مهرا الوصف ونقمه مغيره مسابّب نان الشاّك فاي وجاود غيار رارا الم

الوصف سامقاً ، ف أا انت   غيره ماألصل الري يرجع  لياه اصاالة نااا تغيّار 
 المبيع لم يجر اصالة ناا نقمه مهرا الوصف.

را والثالج : مّّن رّق المشتري من ن ع ال ين قا وصل  ليه قذ ااً ، ولا

يجوب له  مضا  ال قا ، وثبو  رّقٍّ له من ريج الوصف الم قود غير ثامت 
، ف قيه اإلثبا  ، والمرجع اصالة لزوا ال قا. وألجل ماا أكرناا قاّور م اٌر 

 تقايم قوٍ البائع. (1)

راارا ، ويمكاان منااا  المسااّلة نقاا  اّن منااا  المتباااي ين رااين ال قااا نقاا  
األوصاااف المقحوظااة رااين المشااارال راال رااو كاشااتراطها فااي ال قااا ، فهااي 

نان النهاياة والمساالك  (2)كشروط مضمرل في ن اع المت اقااين كماا نرفات 

 ولرا ال يحصل من فقارا  الّ شيار لمن اشترطت له وال يقازا مذا ن ال قاا ،
  او انّها مّشوأل في ن ع الم قود نقيه ، محيج يكون الم قود نقيه رو الشي

المقيّا ؛ ولرا ال يجوب  لغاسرا في الم قود نقيه كماا يجاوب  لغاا  غيرراا مان 

 ؟الشروط
ف ق  األّوٍ : يرجع النزاّ في التغيّر وناماه  لا  النازاّ فاي اشاتراط 

 ش ف ررا الوصف الموجود نق  البائع ونامه ، واألصل مع البائع.

  المقحاوظ فياه وم بارل اشارر : النازاّ فاي اّن ال قاا وقاع نقا  الشاي
 لكّن اإلنصاف : اّن ررا البنا  في ركم ؟(3)الوصف الم قود ، اا ال 
__________________ 

 .431:  22( قّواه صارب الجوارر في الجوارر 1)

 .272جع الص حة ( را2)

 ونامه.:  «اا ال»ماٍ  «ف»( في 3)

المناقشاااااااااااة فاااااااااااي 
 الوجه الثالج

مناااااااااااا  المساااااااااااّلة 
نقاااااااااااااااااااااااااااااااا  اّن 
األوصاااااااااااااااااااااااااااف 
المقحوظاااااااة راااااااين 
المشااااااااااارال راااااااااال 
رااااااااي كالشاااااااااروط 
او انّهاااااااا ماااااااّشوأل 
فااااااااااااي الم قااااااااااااود 

 نقيه

مناااااااً  نقاااااا  انّهااااااا 
كالشاااااااااااااااااااااااااااروط 
فاألصااااااااااال ماااااااااااع 

 البائع
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االشتراط من رياج ثباو  الاياار ، لكنّاه لايع شايهاً مساتق  رتّا  ياافع نناا 

الشّك ماألصل ، مل المراد مه  يقاّ ال قا نقا  ال اين المقحاوظ كوناه متّصا اً 
لك مار (2)مهرا الوصف ، وليع رنا نقاٌ نق  ال ين والتازاٌا مكوناه متّصا اً  (1)

الوصف ، فهو قياٌ مقحوٌظ في الم قود نقيه نظير األجازا  ، ال شارٌط مقازٌا 
فااي ال قااا ؛ فحينهاارٍّ يرجااع الناازاّ  لاا  وقااوّ ال قااا نقاا  مااا ينذبااق نقاا   (3)

   الموجود رتّ  يقزا الوفا  ونامه ، واألصل نامه.الشي

ودنااور : م ارضااته مّصااالة ناااا وقااوّ ال قااا نقاا  ال ااين المقيّااال 

الم قود ليثبت الجواب ، مافونةٌ : مّّن ناا وقوّ ال قا نق  ال اين مالوصف 
المقيّال ال يثبت جواب ال قا الواقع  الّ م ا  ثبا  وقوّ ال قا نق  ال ين الغير 

المقيّال مّصالة ناا وقوّ ال قا نق  المقيّال ، ورو غير جائزٍّ كماا رقّاق فاي 

 .(4)األُصوٍ 
والتراضاي نقا   (6): يرجاع النازاّ  لا  وقاوّ ال قاا  (5)ونقا  الثااني 

   المذقق محيج يشمل الموصوف مهرا الوصف الموجود ونامه ،الشي
__________________ 

 ( كرا ، والمناسب : كونها متّص ة.1)

 ( كرا ، والمناسب : مكونها متّص ة.2)

 مقتزا. : «ن»( في مصّححة 3)

 ( رقّق ألك في مبحج األصل المثبت ، في التنبيه السادك من تنبيها  االستصحاب.4)

 ( ورو ان تكون األوصاف المقحوظة رين المشارال مّشوأل في ن ع الم قود نقيه.5)

:  لا  ـ    الموجاود  لا  قولاهنق  ما ينذبق نق  الشاي»: قوله :  سرهقاك( قاٍ المامقاني 6)

غاية اآلمااٍ )،   ررمهفي نساة المصنّف  [اي مشذوب نقيه]ضروب نقيه م «وقوّ ال قا

 .«ف»، ولم ترد رره ال قرل في  (471: 

مناااااااً  نقاااااا  انّهااااااا 
مااااااااااااّشوأل فااااااااااااي 

ود نقيااااااااااه الم قاااااااااا
فاالصااااااااااال ماااااااااااع 

 المشتري



 4ب / ج كتاب المكاس  ...........................................................................  278

 واألصل مع المشتري.

  الموصاوف ودنور : م ارضته مّصالة ناا وقوّ ال قا نق  الشاي
 مالص ة الم قودل ، مافونة : مّنّه ال يقزا من ناا ت قّقه مراه ت قّقه مهرا رتّ 

يقزا نق  المشتري الوفا  مه ، ف لزاا المشتري مالوفا  مال قا موقاوف نقا  

ثبااو  ت قّااق ال قااا مهاارا ، ورااو غياار ثاماات واألصاال نامااه ؛ وقااا تقااّرر فااي 
ليترتّاب  (2)ال يثبت الضاّ اآلشار  (1)األُصوٍ : اّن ن ي ارا الضاّين ماألصل 

 نقيه ركمه.

يظهر فساد التمّسك مّصاالة القازوا ؛ رياج  ّن المبياع مقاك ومما أكرنا 
المشتري ، والاثمن مقاك الباائع اتّ اقااً ، و نّماا اشت فهماا فاي تساقّط المشاتري 

 نق  ال سخ ، فيُن   مما تقاّا من قانال القزوا.

توضيح ال ساد : اّن الشّك في القزوا ونامه من ريج الشّك في مت قّق 
األصل ناا ت قّق ال قا مهرا الموجود رتّ  يثبت القزوا ،  ال قا ، ف نّا نقوٍ :

 .(3)ورو وارد نق  اصالة القزوا 

 والحاصل : اّن رنا امرين :
مت قّق ال قا مرلك الوصاف الم قاود واشاره فياه.  (4)ارارما : ناا تقييا 

 وررا األصل ين ع في ناا الايار ، لكنّه غير جارٍّ ؛ ل اا الحالة السامقة.
__________________ 

 .«ف»في  «ماألصل»( لم ترد 1)

 ( تقّرر ألك في مبحج األصل المثبت.2)

 .«ف»لم ترد في  «ورو وارد نق  اصالة القزوا»( نبارل 3)

 ارارما : الشّك في تقييا.:  «ف»( في 4)

فساااااااااااد التمّسااااااااااك 
 مّصالة القزوا
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والثاااني : ناااا وقااوّ ال قااا نقاا  الموصااوف مااراه الوصااف الم قااود. 

دف اة كاّراً مان  (1)في كون الما  الماقاوق وررا جارٍّ غير نافع ، نظير الشّك 
اصقه ، ف ّن اصالة ناا كّريته ناف ةٌ غير جارية ، واصالة نااا وجاود الكاّر 

 جاريةٌ غير ناف ة في ترتّب آثار الققّة نق  الما  المركور ، فافهم واغتنم.

ال قااا  وممااا أكرنااا يظهاار راااٍ التمّسااك مال مومااا  المقتضااية لقاازوا
ٍّ نقا  ررماة اكال المااٍ  الحاكمة نق  األُصوٍ ال مقيّة المتقاّمة ، مثل ماا د

يحّل مااٍ امارعٍّ مساقمٍّ  (3)ال »، ونموا :  (2) (إِالّ أَنأ تَُكوَن تِجاَرةً َعنأ تَراض  )

،  (5) «الناااك مسااقّذون نقاا  امااوالهم»، ونمااوا :  (4) « الّ ناان طيااب ن سااه
ٍّ نق  نا ا تسقّط المشتري نق  استرداد الثمن من الباائع ؛ مناً  نق  انّها تا

؛  أ ال يا ا  نقياك اّن راره ال موماا   (6)ألّن الم روح صيرورته ّمقكاً له 

ماصَّصة قا شرج ننها محكم ادلّة الايار الماٍ الري لم ياافع نوضاه الاري 
وقاع الم اوضاة نقياه  لا  المشاتري ، فا أا شاّك فاي ألاك فاألصال نااا دفااع 

ا رو الري تقاّا : من اصالة ناا وصوٍ راّق المشاتري  لياه ، ال وح. ورر

 ف ّن ناا وصوٍ رقّه  ليه يثبت موضوّ
__________________ 

 الااّص.:  «ش»و  «ّ»،  «ا»،  «خ»( في نساة ماٍ 1)

 من سورل النسا . 29( كآية 2)

 وال.:  «ف»( في غير 3)

 .309، الحايج  113:  2( نوالي اليلي 4)

 .99، الحايج  222:  1اليلي  ( نوالي5)

 .«ش»و  «ف»في  «له»( لم ترد 6)

فساااااااااااد التمّسااااااااااك 
 مال موما 
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 شيار تاقّف الوصف.

ف ن ققت : ال دليل نق  كون الااارج مان ال موماا  الماركورل م نونااً 
مال نوان المركور ، مل نقوٍ : قا شرج من تقاك ال موماا  المااٍ الاري وقاع 

شّك فاي ألاك فاألصال  الم اوضة مينه ومين ما لم ينذبق نق  المافوّ ، ف أا

 ناا وقوّ الم اوضة المركورل.
ققاات : الساابب فااي الايااار وسااقذنة المشااتري نقاا  فسااخ ال قااا وناااا 

منذبقة نق  ما وقاع  (1)وجوب الوفا  مه نقيه رو ناا كون ال ين الاارجيّة 

ال قا نقيه. وم بارل اشرر : رو ناا وفاا  الباائع مال قاا ماافع ال ناوان الاري 
يذاامق ال اين  (2)ه  لا  المشاتري ، ال وقاوّ ال قاا نقا  ماا ال وقع ال قاا نقيا

 الاارجيّة.

كماااا اّن السااابب فاااي لااازوا ال قاااا تحقّاااق مقتضااااه : مااان انتقااااٍ ال اااين 
 مالص ا  التي وقع ال قا نقيها  ل  مقك المشتري.

واألصل موافق لألّوٍ ، وماالف لقثاني. مث ً  أا وقع ال قا نق  ال ين 

بانت مهزولة ، فالموجب لقايار رو : انّه لم ينتقل  لياه فاي نق  انّها سمينة ف
الاارج ما ُنقا نقيه ورو السمين ، ال وقوّ ال قا نق  السمين ، ف ّن ألك ال 

يقتضي الجواب ، و نّما المقتضي لقجواب ناا انذبااق ال اين الاارجيّاة نقا  

 مت قّق ال قا ، ومن الم قوا اّن ناا االنذباق رو المذامق
__________________ 

 ( في النسخ : الاارجة.1)

في اكثر النسخ تصحيحاً ، قااٍ المامقااني  «ال»نق  ما يذامق ، وبيا  :  «ف»( في غير 2)

 (.471غاية اآلماٍ : )سقذت من ققم الناساين ،  «ال»: والظارر اّن كقمة  سرهقاك
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 لألصل ننا الشّك.

فقا تحقّق مّماا أكرناا : صاّحة ماا تقااّا : مان اصاالة نااا وصاوٍ راّق 
المشتري  ليه ، وكرا صّحة ما في التركرل : من اصالة ناا التزاا المشاتري 

 .(1)متمقّك ررا الموجود رتّ  يجب الوفا  مما اُلزا 

: من اصالة مقاا  ياا  (4)والاروك  (3)والسرائر  (2)ن م ما في المبسوط 
ي نقاا  الااثمن ، كّنااه ال يناسااب اصااالة القاازوا ماال يناسااب اصااالة المشااتر

الجواب ننا الشّك في لزوا ال قا ، كما يظهار مان الماتقاف فاي مااب السابق 

 وسيّتي تحقيق الحاٍ في ماب الايار. .(5)والرماية 
صالة ناا تغيّار المبياع نقا  األُصاوٍ الماركورل ؛ واّما دنور ورود ا

ألّن الشّك فيها مسبّب نن الشّك في تغيّر المبياع ، فهاي مافوناة مضاافاً  لا  

منع جريانه فيما  أا نقم مالسَمن قبل المشارال فاشتقف في بماان المشاارال ، 
كما  أا نقم مكونها سامينة وانّهاا صاار  مهزولاة ، وال ي قام انّهاا فاي بماان 

المشااارال كاناات ماقيااة نقاا  الساامن او ال ، فحينهاارٍّ مقتضاا  األصاال تااّّشر 

 الهزاٍ نن المشارال ، فاألصل تّّشر التغيّر ، ال نامه
__________________ 

مما التزا ، ررا ولم ن ثر نقيه في التركرل ، ول قّه ينظار  لا  ماا تقااّا :  «ن»( في مصّححة 1)

 .275نن التركرل في الص حة 

 .77:  2مبسوط ( ال2)

 .243:  2( السرائر 3)

 .199:  3( الاروك 4)

: والوجاه ، األّوٍ ـ  ، وفيه م ا نقل القولين من الجاواب والقازوا 255:  6( راجع الماتقف 5)

 ، لنا : األصل ناا القزوا.

صااااااااّحة التمّسااااااااك 
مّصاااااااااااالة نااااااااااااا 
وصاااااااااااوٍ راااااااااااّق 

 ليهالمشتري  

دناااااااااااااااااااور ورود 
اصااااااااااااالة ناااااااااااااا 
تغيّاااااااااااار المبيااااااااااااع 
نقااااااااا  االُصاااااااااوٍ 
المااااااااااااااااااااااااااااركورل 

 والمناقشة فيها
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مرجااع اصااالة ناااا تغيّاار المبيااع  لاا  ناااا  (1): مااّّن ـ  الموجااب لقاازوا ال قااا

مينة ، ومان الم قاوا : اّن رارا من ساه ال يوجاب لازوا كونها رين المشارال س
 ال قا ، نظير اصالة ناا وقوّ ال قا نق  السمين.

ن ااام ، لاااو ثبااات مااارلك األصااال رزالهاااا نناااا المشاااارال وت قّاااق ال قاااا 

ماالمهزوٍ ثباات لاازوا ال قاا ، ولكااّن األُصااوٍ ال اميّاة فااي مجاريهااا ال تثباات 
 وجود اضاادرا.

 ررا كقّه مع دنور المشتري النقص الموجب لقايار.

ولو ادّن  البائع الزيادل الموجبة لايار البائع ، فمقتض  ما أكرناا فاي 
طرف المشتري تقايم قاوٍ الباائع ، ألّن األصال نااا وقاوّ ال قاا نقا  رارا 

 الموجود رتّ  يجب نقيه الوفا  مه.

 ولم ي قم وجهه. .(2)وظارر نبارل القم ة تقايم قوٍ المشتري رنا 
__________________ 

 ، وفي سائر النسخ : اّن. «ن»ومصّححة  «ص»( كرا في 1)

ولااو اشتق ااا فااي التغيّاار قاااّا قااوٍ المشااتري مااع »، وفيهااا :  113( انظاار القم ااة الامشااقية : 2)

  ل   ط ق ال بارل. (271:  3)ونسبه في الروضة  .«يمينه

لاااااو ادّنااااا  الباااااائع 
 الزيادل
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 الثاني [(1)ال ر  ]

لااو اتّ قااا نقاا  التغيّااار م ااا المشااارال ، ووقاااوّ ال قااا نقاا  الوصاااف 

 المشااَرا ، واشتق ااا فاي تقاااّا التغيّار نقاا  البياع ليثباات الاياار ، وتااّّشره ننااه

نق  وجهٍّ ال يوجب الايار ، ت ارح كلٌّ من اصالة ناا تقاّا البيع والتغيّار 
 نق  صاربه.

ورياج  ّن مرجااع األصااقين  لاا  اصااالة نااا وقااوّ البيااع راااٍ الساامن 
مث ً ، واصالة مقا  السمن ، وناا وجود الهزاٍ رااٍ البياع والظاارر انّاه ال 

القزوا ؛ ألّن القزوا من اركاا  (2) ٍّ منهما الحكم مالجواب او يترتّب نق  شي

وانتقالاه  لا  المشاتري ، واصاالة مقاا  السامن ال يثبات  وصوٍ ما نقا نقياه
وصااوٍ الساامين ؛ كمااا اّن اصااالة ناااا وقااوّ البيااع راااٍ الساامن ال ين يااه 

فالمرجع  ل  اصالة ناا وصوٍ رّق المشتري  ليه كما في المساّلة الساامقة 

،  الّ اّن ال رق مينهما رو : اّن الشّك في وصوٍ الحّق رناه نااشٍّ نان الشاّك 
 ع الحّق ، ورنا ناشٍّ نن الشّك في وصوٍ الحّق الم قوا.في ن 

 (3)وم بااارل اشاارر : الشااّك رنااا فااي وصااوٍ الحااّق ، ورناااه فااي رقيّااة 

 الواصل ، ومقتض  األصل في المقامين ناا القزوا.
__________________ 

 .274( تقاّا األّوٍ في الص حة 1)

 و.:  «او»ماٍ  «ش»و  «ف»( في 2)

 ، وفي سائر النسخ : رقّه. «ن» و «ف»( كرا في 3)

 لاااااااو اشتق اااااااا فاااااااي
تقاااااّا التغيّاااار نقاااا  
البيااااااااااع وتااااااااااّّشره 

 ننه

جااااااااااااع رااااااااااااو المر
اصااااااااااااالة ناااااااااااااا 
وصاااااااااااوٍ راااااااااااّق 

 المشتري  ليه
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ومن ألك ي قم الك ا فيما لو كاان مااّني الاياار راو الباائع ، ماّن اتّ قاا 
نق  مشاراته مهزوالً ووقوّ ال قا نق  المشارا ورصال السامن ، واشتق اا 

المقااا ال ياقاو  في تقاّمه نق  البيع ليثبت الايار لقبائع ، فاافهم وتاامّر ؛ فا نّ 

 نن  شكاٍ واشتباه.
ولو وجا المبيع تال اً م ا القبر فيما يك ي في قبضه التاقية ، واشتق اا 

في تقاّا التقف نق  البيع وتّّشره ، فاألصل مقا  مقك المشتري نق  الثمن ، 

 ألصالة ناا تّثير البيع.
ريان اصالة صّحة البيع رنا ، لقشّك في م ار شاروطه ، وقا يتوّرم ج

 ورو وجود المبيع.

وفيه : اّن صّحة ال قا نبارلٌ نن كونه محيج يترتّب نقيه األثر شارناً 
 ٍّ م ااواٍّ فاي الواقاع فا  تاّثير لاه نقا ً فاي ، ف أا فرضنا انّاه نقاا نقا  شاي

ا الوجااود ، وال تمقيااك ال ااين ؛ ألّن تمقيااك الم اااوا ال نقاا  قصااا تمقيكااه نناا

غيار م قاوٍ. ومجاّرد  نشاائه ماالق    (1)نق  قصا تمقيك مالاه ّماث ً او قيمتاه 
لغٌو نرفاً ، يقبح مع ال قم دون الجهل مالحاٍ ، فا أا شاككنا فاي وجاود ال اين 

راااٍ ال قااا فاا  يقاازا ماان الحكاام م امااه ف ااٌل فاساااٌ ماان المسااقم ؛ ألّن التمقيااك 

و ن تحقّق لكنّه ليع م اسا ؛  أ القغو فاساٌ الحقيقي غير متحقّق ، والصوري 
 مالحاٍ. (2)نرفاً اي قبيح  أا صار نن نقمٍّ 

 ننه ف ل المسقم رو التمقيك (3)ومالجمقة ، ال اسا شرناً الري تنّزه 
__________________ 

 ( كرا ، والظارر : قيمة.1)

 ن نقم.ومصّححة سائر النسخ : نمّ  «ص»و  «خ»، وفي  «ش»و  «ف»( كرا في 2)

 ينّزه.:  «ن»( في مصّححة 3)

لااااااو كااااااان ماااااااّني 
الاياااااااااااااار راااااااااااااو 

 البائع

لاااااااو اشتق اااااااا فاااااااي 
تقاااااّا التقااااف نقاااا  
البيااااااااااع وتااااااااااّّشره 

 ننه
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 الحقيقي المقصود الري لم يمضه الشارّ.

 (2)في مسّلة االشت ف في تقاّا  (1)فافهم ررا ، ف نّه قا غ ل ننه م ٌر 
نناه ، رياج  (3)ميع الرارن نق  رجوّ المرتهن نن  أنه فاي البياع وتاّّشره 

لااو وقااع م ااا ميااع  تمّسااك مّصااالة صااّحة الرجااوّ ناان اإلأن ؛ ألّن الرجااوّ

 الرارن كان فاسااً ؛ ل اا مصادفته مح ًّ يوثّر فيه.
اإلنشاا  الحقيقاي نرفااً  (4)ن م ، لو تحقّقت قامقيّاة التاّثير نقا ً وتحقّاق 

ولااو فيمااا  أا ماااّ ماا  ثماان ، او ماااّ مااا رااو غياار ممقااوهٍّ كااالامر والانزياار 

كاه نناا وجاوده وكالتالف شارناً كاالغريق والمساروق ، او م ااوا قُصاا تمقّ 
كالثمرل الم اومة ، او قصا تمقيك ماله ّماث ً او قيماةً ، كماا لاو مااّ ماا اتق اه 

بيا نق  نمرو ، او صالحه  يّااه مقصاا رصاوٍ اثار المقاك فاي مالاه تحقّاق 

 ٍّ مان ألاك ثاّم شاّك فاي اّن ال قاا مورد الصّحة وال ساد ، ف أا ركم م ساد شي
 ق  الصحيح.الاارجي منه اا من الصحيح ، رمل ن

__________________ 

 .267:  25( راجع الجوارر 1)

 تقايم.:  «ف»( في 2)

 ، وفي النسخ : تّشيره. «ن»( كرا في مصّححة 3)

 او تحقق.:  «ف»( في غير 4)
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 مسألة

ال ماّ من اشتبار الذ ام والقاون والرائحاة فيماا ياتقاف قيمتاه مااشت ف 

كماا فاي كاّل وصافٍّ يكاون كارلك ؛  أ ال فارق فاي توقّاف رفاع الغارر  ، ألك

 نق  ال قم ، مين رره األوصاف ومين تقاير ال وضين مالكيل والوبن وال اّ.
ويغني الوصف نن االشتبار فيما ينضابط مان األوصااف ، دون ماا ال 

والقون وكي يّاتهاا ، فا ّن ألاك مّماا ال يمكان  ينضبط ، كمقاار الذ م والرائحة
لوصف  ٍّ من جنسه ، ثّم الشرا  نق  ألك النحو من اضبذه  الّ ماشتبار شي

، مثل ان يكون األنما  قاا رار قبال ال ما  لولاولً ، فبياع مناه لولاولٌ اُشارر 

نق  ألك الوصف. وكرا الك ا في الذ م والرائحة لمن كان مسقوب الرائقاة 
 والشاّمة.

ن ام ، لاو لام يُارد مان اشتباار األوصااف  الّ اسات  ا صاّحته وفساااده ، 

جاب شراسرا موصف الصّحة ، كما في الامع والارن ماث ً ، فا ّن المقصاود 
ائح من ط مهما م رظة ناا فسادرما. ماا ف م ار اناواّ ال واكاه والارو

التااي تاتقااف قيمتهاااا ماااشت ف ط مهااا ورائحتهاااا ، وال يقصااا ماان اشتباااار 

 اوصافها م رظة صّحتها وفسادرا.

لااااااااااازوا اشتباااااااااااار 
الذ ااااااااام والقاااااااااون 

 والرائحة

نااااااااااااااا لاااااااااااااازوا 
االشتبااااااااااار فيمااااااااااا 
ينضاااااااااااابط ماااااااااااان 

 االوصاف

جاااااااااواب الشااااااااارا  
موصااااااف الصااااااّحة 
 أا كاااااااااااااااااااااااااااااااااان 
المقصااااااااااود ماااااااااان 
االشتبااااااااااااااااااااااااااااااار 

 است  ا الصّحة
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في جواب شرا  ما يراد ط مه ورائحتاه  (1)و ط ق كقما  األصحاب 

ٌٍ نق  ما  أا اُريا األوصاف التي لها ماشٌل في الصّحة ، ال  مالوصف محمو
، مقريناة ت ّرضاهم م اا رارا  (2)مهاا القيماة الزائال نق  الصاّحة التاي ياتقاف 

 لبيان جواب شرائها من دون اشتبارٍّ وال وصفٍّ ، مناً  نق  اصالة الصّحة.

وكيااف كااان ، فقااا قااّور فااي الساارائر ناااا الجااواب اشيااراً م ااا اشتيااار 
قياه اإلجمااّ فاي جواب مياع ماا أكرناا مالوصاف ، وفاقااً لقمشاهور المااّن  ن

قاٍ : يمكن ان يقاٍ :  ّن ميع ال اين المشاارال المرئيّاة ال يجاوب ان  .(3)الغنية 

يكون مالوصف ؛ ألنّه غير غائبٍّ فيباّ مع شيار الرسياة مالوصاف ، فا أاً ال 
ماّ من شّمه وأوقه ؛ ألنّه راضار مشااَرا غيار غائابٍّ يحتااج  لا  الوصاف ، 

وررا قويٌّ 
 ، انته . (4)

ويض ّ ه : اّن المقصاود مان االشتباار رفاع الغارر ، فا أا فارح رف اه 
مالوصف كان ال رق ماين الحاضار والغائاب تحّكمااً. مال األقاور جاواب مي اه 

 (5)من غير اشتبار وال وصفٍّ ، مناً  نق  اصالة الصّحة ، وفاقاً لق اضقين 
__________________ 

، والشاااهيا فاااي  126:  1، وال  ّماااة فاااي القواناااا  19:  2لشااارائع ( مااانهم المحقّاااق فاااي ا1)

 .231:  4، وانظر م تاح الكرامة  198:  3الاروك 

مراتااب »:  «القيمااة»مااٍ  «ف»، وفااي  «ش»و  «ص»و  «ّ»و  «ا»و  «خ»( كارا فااي 2)

ياتقااف مهااا قيمااة مراتااب »جمااع مينهمااا وصااّححت ال بااارل ركاارا :  «ن»، وفااي  «الصااحيح

 مراتب الصحيح.:  «ص»و  «ّ»و  «ا»، وفي نساة ماٍ  «الصحيح

 .211( الغنية : 3)

 .331:  2( السرائر 4)

 .126:  1، والقوانا  19:  2( الشرائع 5)

كااااا ا الحقّاااااي فاااااي 
ناااااا جااااواب البيااااع 

 مالوصف

شااااااااااة فيمااااااااااا المناق
 افاده الحقّي
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، ألنّاه  أا كاان الم اروح م رظاة الوصاف مان جهاة  (1)ومن تّّشر ننهماا 

دوران الصّحة م ه ، فاركره فاي الحقيقاة يرجاع  لا  أكار وصاف الصاّحة ، 
الم قااوا انّااه غيار م تباارٍّ فااي البياع  جماناااً ، ماال يك اي منااا  المت اقاااين ومان 

 نقيه  أا لم يصّرح البائع مالبرا ل من ال يوب.

يروقاه انن الرجل يشاتري ماا ياراق ، »واّما رواية محّما من ال يص : 
فالساواٍ  .(2) «قااٍ : ن ام فقيرقاه ، وال ياروقّن ماا ال يشاتري ؟قبل ان يشاتري

 الروق ، ال نن وجومه. فيها نن جواب

ثّم  نّه رمما نسب الا ف في رره المسّلة  ل  الم يا والقاضي وسا ّر 
 وامي الص ح وامن رمزل.

 ٍّ مااان المذ وماااا  والمشاااموما  يمكااان قااااٍ فاااي المقن اااة : كاااّل شاااي

ّم وصنوف الذيب ل نسان اشتباره من غير  فسادٍّ له كاألدران الماتبرل مالش
، فاا ن امتيااع مغياار  (3)والحقااوا  المروقااة ف نّااه ال يصااّح مي ااه مغياار اشتباااره 

 ف ن تراضيا (5)مالايار  (4)اشتبارٍّ كان البيع ماط ً ، والمتباي ان فيه 
__________________ 

،  998:  3، والشاهياان فااي الاااروك  427:  1( مانهم فااار المحقّقااين فاي  يضاااح ال وائااا 1)

 .232:  4وغيررم ، راجع م تاح الكرامة  179:  3المسالك و

 من امواب نقا البيع وشروطه ، الحايج األّوٍ. 25، الباب  279:  12( الوسائل 2)

.:  «ش»( في 3)  مغير اشتبارٍّ

 فيها.:  «ش»( في 4)

ن ام  ، ولم ن ثار نقا  ماا م ااه فيهاا ، 609، راجع المقن ة :  سرهقاك(  ل  رنا ك ا الم يا 5)

، وقااٍ السايّا ال اامقي فاي م تااح  «قاٍ الشياان»مق   :  (560:  5)نققه ال  ّمة في الماتقف 

، وباد م اا قولاه :  «.. ومثقاه نباارل النهاياة ررفااً محارف»الكرامة م ا نقال ماا فاي المقن اة : 

:  4ماة ، راجاع م تااح الكرا «ف ن تراضيا مرلك لم يكان ماه ماّك»:  «والمتباي ان فيه مالايار»

232. 

نسااااااااابة الاااااااااا ف 
فاااااي المساااااّلة  لااااا  

 جمانةٍّ 
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 .(1)مرلك لم يكن مه مّك ، انته  

ونن القاضي : انّه ال يجوب مي ه  الّ م ا ان ياتبر ، ف ن ميع مان غيار 
 .(2)اشتبار كان المشتري مايّراً في ردّه له نق  البائع 

ٍ م ااا والمحكّي نن سا ّر واماي الصا ح وامان رمازل :  طا ق القاو

مان غيار ت اّرح  (3)صّحة البيع مان غيار اشتباار فاي ماا ال ي سااه االشتباار 
 كالم يا ، او لقمشتري كالقاضي. (4)لايارٍّ لقمتباي ين 

ثّم المحكّي نن الم يا وس ّر : اّن ما ي ساه االشتبار يجوب مي ه مشرط 

 .(5)الصّحة 
او البرا ل من ونن النهاية والكافي : اّن مي ه جائز نق  شرط الصّحة 

 .(6)ال يوب 

ونن القاضي : ال يجوب مي ه  الّ مشرط الصّحة او البرا ل من ال يوب 
:  ّن رره ال بارل تورم ـ  قاٍ في محكّي الماتقف م ا أكر نبارل القاضي .(7)

 اشتراط ارا القياين : اّما الصّحة او البرا ل من ال يوب ، وليع
__________________ 

 .«ف»في  «نته ا»( لم ترد 1)

 ، ولم ن ثر نقيه فيما مّياينا من كتب القاضي. 260:  5( ركاه ننه ال  ّمة في الماتقف 2)

 354، والكاافي فاي ال قاه :  180، وانظر المراسم :  260:  5( ركاه ال  ّمة في الماتقف 3)

 .246، والوسيقة : 

 لايار المتباي ين.:  «ش»( في 4)

 .180، والمراسم :  610 609، وانظر المقن ة :  262:  5اتقف ( ركاه ال  ّمة في الم5)

، والكاافي فاي ال قاه :  404، وانظار النهاياة :  263:  5( ركاه ال  ّمة ايضاً في الماتقاف 6)

354. 

 .263:  5( لم ن ثر نقيه فيما مّياينا من كتب القاضي وركاه ال  ّمة ايضاً في الماتقف 7)

كقمااااااااا  ال قهاااااااااا  
فاااااي ناااااااا جااااااواب 

 البيع مالوصف
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ننهمااا او  (1)اد البيااع ، ساوا  شارط ارااارما او شقا  مجيّاا ، مال األولاا  ان قا

،  (2)شرط ال يب. والظاارر انّاه  نّماا صاار  لا  اإلمهااا مان نباارل الشاياين 
ريج قاال :  نّه جاب نق  شرط الصّحة او مشرط الصّحة. ومقصودرما : اّن 

البيااع مشاارط الصااّحة او نقاا  شاارط الصااّحة جااائز ، ال اّن جااوابه مشااروط 

 ، انته . (3)البرا ل مالصّحة او 
اقوٍ : ول قّه لنكتّة مياّن اّن مذقب الشياين ليع وجوب أكر الوصاف 

 (6)مشارط  (5)جاب »نبّر في القوانا فيما ي ساه االشتبار مقوله :  (4)في ال قا 

، لكاااّن اإلنصااااف اّن الظاااارر مااان نباااارتي المقن اااة والنهاياااة  (7) «الصاااّحة
ورما رو انتبار أكار الصاّحة فاي ال قاا ، كماا يظهار مالتاامّر فاي نباارل ونح

، ونبااارل النهايااة رنااا رااي نبااارل المقن ااة  (8)المقن ااة ماان اّولهااا  لاا  آشررااا 

 .(9)م ينها ، ف ر  
 وظارر الكّل كما ترر انتبار شصوص االشتبار فيما ال ي ساه ،

__________________ 

 ه.( كرا ، وفي المصار : اش 1)

 ( ال بارل في المصار ركرا : و نّما صار  ل  ررا اإلمهاا نبارل الشياين.2)

 .263:  5( الماتقف 3)

 .«ن»، وقا محيت في  «كما»بيادل :  «ف»( في غير 4)

 بيادل : مي ه. «ن»( في رامش 5)

 شرط.:  «ن»و  «ف»( في غير 6)

 .126:  1( القوانا 7)

 .610 609( انظر المقن ة : 8)

 .404اجع النهاية : ( ر9)

ظااااااااارر نبااااااااارتي 
 المقن ة والنهاية
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 .(1)كما تقاّا من الحقّي 

ف  يك ي أكر األوصاف ، فض ً نن االستغنا  ننها مّصالة الس مة. 
ٍّ نقيااه : اّن راااوال  اشااترطوا فااي ظاااارر نبااائررم المتقاّمااة اشاااتراط  ويااا

الوصف او الس مة من ال يوب فيما ي ساه االشتبار ، و ن فهم في الماتقاف 

 منا ما فيه.ش ف ألك. لكن قاّ 
فينبغي ان يكون ك مهم في األُمور التي ال تنضبط شصوصيّة ط مهاا 

نقيهاا وريحها مالوصاف. والظاارر اّن ألاك فاي غيار األوصااف التاي يااور 

ساااه االشتبااار الحكاام ممااا ال ي  (2)ماان ال يااب ،  الّ اّن تاصيصااهم  الساا مة
نق  اّن المراد ماألوصااف التاي ال ي ساا اشتبارراا ماا راو منااط  (3)كالشارا 

  ماشتباااره كااالبير والبّذاايخ الساا مة ، كمااا اّن مقامقااه ورااو مااا ي سااا الشااي

 .(4)كرلك غالباً. ويويّاه ركم القاضي مايار المشتري 
ياااين االشتباااار فيماااا ال ينضااابط وكياااف كاااان ، فااا ن كاااان مااارربهم ت 

 ماألوصاف ، ف  ش ف م هم منّا وال من األصحاب.

منااً  نقا   رادل األوصااف التاي مهاا  (5)و ن كان مرربهم موافقاً لقحقّي 
 .(6)قواا الس مة من ال يب ، فقا نرفت انّه ض يف في الغاية 

__________________ 

 .288( تقاّا في الص حة 1)

 الّ ان ياّصص. :  «ف»( في 2)

 كالمشارا.:  «ص»و  «ن»( في غير 3)

 .289( راجع الص حة 4)

:  «ّ»و  «خ»، وفااي  «لقمشااهور»:  «ا»ورااامش  «ف»( كاارا فااي اكثاار النسااخ ، وفااي 5)

 لقمحكي.

 .289 288( راجع الص حة 6)

كااااااااااا ا ال قهاااااااااااا  
 نّمااااااااا رااااااااو فااااااااي 
االُمااااااااور التااااااااي ال 
تنضااااااااااااااااااااااااااااااااابط 
شصوصاااااااااااااااااايّاتها 

 مالوصف

المحاااااااتم   فاااااااي 
 ك ا ال قها 
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و ن كان مرربهم ناا ك اياة البناا  نقا  اصاالة السا مة نان االشتباار 

لوصااف كافياااً ناان االشتبااار ، فقااا نرفاات : اّن والوصااف و ن كااان أكاار ا
الظارر مان راالهم ورااٍ غياررم نااا التازاا أكار األوصااف الراج اة  لا  

 الس مة من ال يوب في ميع األنيان الشاصية.

ن ؛ ل اااا ويمكاان ان يقاااٍ م ااا منااع جريااان اصااالة الساا مة فااي األنيااا
الاليل نقيها ، ال من منا  ال قا    الّ فيماا  أا كاان الشاّك فاي طارّو الم ساا ، 

في ك اية اصالة الس مة نن أكر األوصاف اناّم ، وال مان  (1)مع اّن الك ا 

:  ّن السا مة مان ال ياب الاااّص متا  ماا كانات ـ  الشرّ ؛ ل اا الاليل نقيه
ح ول فااي الااامع ، والرائحااة فااي مقصااودل نقاا  جهااة الركنيّااة لقماااٍ كااال

الُج ّب ، والحموضة في الاّل ، وغير ألك مّما يررب مررامه م ظم الماليّاة 

ف  ماّ في دفع الغرر من  رراب الس مة من ررا ال يب الناشو من ناا راره 
الص ا  ، وريج فرح ناا انتبار اصالة الس مة ، ف  ماّ من االشتبار او 

موجودراااا ألماااارل نرفيّاااة مغنياااة نااان االشتباااار  (2)الوصاااف او االنتقااااد 

 والوصف. ومت  ما كانت مقصودل ال نق  ررا الوجه لم يجب  ررابرا.
ن م ، لّما كاان اإلطا ق منصارفاً  لا  الصاحيح جاا  الاياار نناا تبايّن 

ال يب ، فالايار من جهة االنصراف نظيار انصاراف اإلطا ق  لا  النقاا ال 

المقك في المبياع  لا  غيار مساقوب المن  اة مااّل النسيهة ، وانصراف  ط ق 
ي تاّ مها ، ال من جهة االنتماد في  رراب الصّحة والبنا  نقيها نقا  اصاالة 

 الس مة.
__________________ 

 والك ا خ.:  «ن»( في رامش 1)

 االنتماد.:  «ف»( في 2)

ت صاااااااااااااااااااااااااااااااااايل 
المصااااااااانّف ماااااااااين 
كاااااااااون السااااااااا مة 
مقّوماااااااااة لقماليّاااااااااة 

 او غير مقّومة
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وم بارل اشرر : الشّك في م ر ال يوب قا ال يستقزا الغارر ، ككاون 

الجارية مّمن ال تحير في سّن الحير ، ومثل ررا ال ي تبر  رراب الس مة 
ننه. وقا يستقزمه ، ككون الجارية شنث  وكون الاامّة ال تساتذيع المشاي او 

الركااوب والحماال نقيهااا ، ورااره مّمااا ي تباار  رااراب الساا مة ننهااا ؛ وريااج 

 فرح ناا  ررابرا ماألصل ، ف  ماّ من االشتبار او الوصف.
 (1)ررا ، ويويّا ما أكرنا من الت صيل : اّن م ضهم كالمحقّق في الناافع 

 ننون المسّلة مما كان المراد ط مه او ريحه. (2)وال  ّمة في القوانا 

ررا ، ولكّن اإلنصاف اّن مذقق ال ياب  أا الت ات  لياه المشاتري وشاّك 
، فا  مااّ فاي رفاع الغارر مان  راراب السا مة نناه  ّماا ماالشتباار ، و ّماا فيه 

مالوصاااف ، و ّماااا مااااإلط ق  أا فااارح قياماااه مقااااا الوصاااف  ّماااا ألجااال 

 االنصراف و ّما ألصالة الس مة ، من غير ت رقة مين ال يوب اص ً.
ف  ماّ  ّما مان ك اياة اإلطا ق فاي الكاّل ؛ لألصال واالنصاراف ، و ّماا 

ناا ك ايته في الكّل ؛ نظراً  ل  انّه ال ينافع مه الغرر  الّ  أا رصال مناه  من

الوثوق ، رتّ  انّه لو شّك في اّن ررا ال با صحيح او انّه اجرا لم يجز البنا  
نقا  اصاالة السا مة  أا لام ي اا الوثاوق ، مال ال مااّ مان االشتباار او وصااف 

 كونه غير اجرا.

ه ،  الّ انّااه ماااالف لمااا يساات اد ماان وراارا و ن كااان ال ياقااو ناان وجاا
: من ناا وجاوب اشتباار غيار ماا ياراد ط ماه او ـ  كقماتهم في غير موضع

 ريحه من ريج س مته من ال يوب ونامها.
__________________ 

 .119( الماتصر النافع : 1)

 .126:  1( القوانا 2)

ماااااااااااااااااا يويّاااااااااااااااااا 
الت صاااااااااااااااااااااااااااااايل 

 المركور
ماااااااااااااا يقتضااااااااااااايه 
االنصااااااااااف فاااااااااي 

 المسّلة
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 مسألة

 جماناً نق  الظاارر ،  تياّ ما ي ساه االشتبار من دون اشتباريجوب ام

واألقور ناا انتبار اشتراط الصّحة في ال قا وك اية االنتمااد نقا  اصاالة 

 (2)ش فاً لظارر جمانة تقااّا أكاررم  .(1)الس مة كما فيما ال ي ساه االشتبار 
 رارما.من انتبار اشتراط الصّحة او البرا ل من ال يوب او شصوص ا

وقااا نرفاات تّوياال ال  ّمااة فااي الماتقااف ل بااارتي المقن ااة والنهايااة 
جااب »الظاررتين في ألك و رجانهما  لا  ماا اراده مان قولاه فاي القواناا : 

مان انّاه ماع الصاّحة يمضاي البياع ، وال م هاا يتايّار :  «مي ه مشرط الصّحة

 .(3)المشتري 
 ّن قوله في القواناونرفت اّن ررا التّويل ماالف لقظارر ، رتّ  ا

__________________ 

بيااادل مااا يقااي : وفاقاااً لكااّل ماان قاااٍ م اااا انتبااار االشتبااار او  «خ»ورااامش  «ف»( فااي 1)

 الوصف في ما ال ي ساه االشتبار.

 .291 290( تقاّا أكررم في الص حا  2)

 .290( راجع الص حة 3)

جاااااواب شااااارا  ماااااا 
ي سااااااااه االشتبااااااااار 

 من دون اشتبار
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قاصاا : وكماا يجاوب ظارٌر في انتبار شرط الصّحة ؛ ولرا قاٍ في جامع الم

 .(1)مي ه مشرط الصّحة يجوب مي ه مذققاً 
وكيف كان ، ف أا تبيّن فساد المبيع ، ف ن كان قبل التصّرف فيه مالكسر 

ونحااوه ، فاا ن كااان ل اساااه قيمااة كبااير الن امااة والجااوب تايّاار مااين الااردّ 

سااا ماان افااراد ألااك واألرش. ولااو فاارح مقااوغ ال ساااد  لاا  ريااج ال ي اااّ ال ا
الجاانع نرفاااً كااالجوب األجااوف الااري ال يصااقح  الّ ل رااراق فيحتماال قويّاااً 

مذ ن البيع. و ن لم يكان ل اسااه قيماة تبايّن مذا ن البياع ؛ لوقوناه نقا  ماا 

. ٍٍّ  ليع ممتمّو
األرش شاصة ؛  (2)و ن كان تبيّن ال ساد م ا الكسر ، ف ي األّوٍ يت يّن 

 لمكان التصّرف.

ٌٍ مّنّاه لااو كاان تصاّرفه نقا  قَااَرٍّ يسات قم مااه ويظهار ما ن المبساوط قاو
الماراد مااألرش : ت ااو  ماا ماين صاحيحه  (3) فساد المبيع لم يسقط الاردّ ، و

 .(4)وفاساه الغير المكسور ؛ ألّن الكسر نقٌص رصل في يا المشتري 

ومنه ي قم ثبو  األرش ايضاً ولو لم يكن لمكسوره قيماة ؛ ألّن ال بارل 
 لتمّوٍ مال اسا الغير المكسور ، وال نبرل ماروجه مالكسر نن التمّوٍ.في ا

 ً  ويبذل البيع في الثاني انني ما لم يكن ل اساه قيمة وفاقا
__________________ 

 .95:  4( جامع المقاصا 1)

 ت يّن.:  «ص»و  «ن»( في 2)

 حيحاً.، تص «انّ »بيادل :  «ن»( في 3)

 .135:  2( راجع المبسوط 4)

 أا تبااااااااايّن فساااااااااااد 
 البيع

مذااااا ن البياااااع لاااااو 
لاااااام تكاااااان ل اساااااااه 

 قيمة
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وظارررم مذ ن  .(4)وظارر من تّّشر ننهما  (3)،  (2)والسرائر  (1)لقمبسوط 
 (7)وال  ّمة في التاركرل  (6)والحقّي  (5)البيع من راك ، كما صّرح مه الشيخ 

ين موقونه نق  ما ال قيمة له ، كالحشرا . ورو صريح جمقةٍّ مّمان ، مستالّ 

وظارر آشرين ناا الشهيا في الاروك ؛ ف ّن ظاارره ان سااخ  (8)تّّشر ننهم 
تبيّن ال ساد ال من اصقه ، وَج ََل الثاني ارتماالً ونسبه  لا   (9)البيع من رين 

سب في الروضة ش فه ولم ي قم وجه ما اشتاره ؛ ولرا ن .(10)ظارر الجمانة 

ورو كرلك ؛ ف ّن ال اساا الاواق ي  ن لام يكان مان األماواٍ  .(11) ل  الوضوح 
 الواق يّة كان ال قا نقيه فاسااً ، ألّن اشتراط تمّوٍ

__________________ 

 .135:  2( المبسوط 1)

 .332:  2( السرائر 2)

 ، استاراكاً. «والتركرل»بيادل :  «ن»( في 3)

ألاك  لا  مان صاّرح  سرهقاكننهم ، وسيّتي نسبة المولف :  «ن»ومصّححة  «ف»( في 4)

 (.301انظر الص حة )مرجوّ المشتري متماا الثمن 

 .135:  2( المبسوط 5)

 .332:  2( السرائر 6)

 .531و  467:  1( التركرل 7)

،  516:  1، والسايّا الذباطباائي فاي الريااح  277:  3( منهم الشهيا الثاني في الروضاة 8)

:  (ماذاوط)، وكاشاف الغذاا  فاي شارره نقا  القواناا  294والسيّا المجاراا فاي المنارال : 

 .78الورقة 

 كتب نقيها : رين خ. «ن»ريج ، وفي :  «ف»( في غير 9)

 .198:  3( الاروك 10)

 .277:  3( الروضة البهيّة 11)

رااااال يبذااااال البياااااع 
ماااااان راكٍّ او ماااااان 
رااااااااااااااين تباااااااااااااايّن 

 ال ساد؟
راي المصاااااااااااااااانّف 

 في المسّلة
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كان ميناه ال وضين واق ي ال نقمي. و ن كان من األمواٍ الواق يّة ، ف ن لام ي

ومااين الصااحيح ت اااوٌ  فااي القيمااة لاام يكاان رنااا ارٌش وال ردٌّ ، ماال كااان البيااع 
البماااً وقااا تقااف المبيااع م ااا قبضااه. و ن كااان مينااه ومااين الصااحيح الااواق ي 

ت اااوٌ  ، فااال با رااو اسااترجاّ نساابة ت اااو  مااا مااين الصااحيح وال اسااا ماان 

 الثمن ال جميع الثمن.
 ٌٍ  واق يٌّ  ل  رين تبيّن ال ساد ، ف أا سقط نن القهم  الّ ان يقاٍ :  نّه ما

الماليّااة ألماارٍّ سااامقٍّ نقاا  ال قااا ورااو فساااده واق اااً كااان فااي ضاامان البااائع ، 

. (1)فين سخ   البيع رينهرٍّ
مل يمكن ان يقاٍ م اا االن ساخ ، فيجوب له اإلمضا  فيكون المكساور 

ن المالياة ألمارٍّ مقكاً له و ن شرج نن الماليّة مالكسر ، وريج  ّن شروجه نا

سامق نق  ال قا كان مضموناً نق  البائع ، وتااره ررا ال ياب انناي فاوا  
  مااا فيااه ماان ماال ااة لكاان ساايجي .(2)الماليّااة ال يكااون  الّ مااافع تماااا الااثمن 

 القوانا وال تاور.

 (3)وفيه : وضوح كون ماليّته نرفاً وشارناً مان رياج الظاارر ، واّماا 
م اا الماليّة الواق يّة من اّوٍ األمر ؛ مع انّاه لاو كاان   أا انكشف ال ساد ُركم

ماالً واق اً فال يب رادٌث في مقك المشتري ؛ ف ّن ال قم مارٌج له نن الماليّاة 

، ال كاشااٌف ، فقاايع راارا نيباااً مجهااوالً ، ولااو سااقّم فهااو كاألرمااا ي ماا  م ااا 
 ، ال نيباً.االشترا  والمرير يمو  ، مع اّن فوا  الماليّة يُ اّ تق اً 

__________________ 

 في سخ.:  «ف»( في 1)

 بيادل : فيكون األرش رنا تماا الثمن. «خ»ورامش  «ف»( في 2)

 وانّه.:  «واّما»ماٍ  «ف»( في 3)
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 (2)المشاتري الاثمن  (1)ثّم  ّن فائال الا ف تظهر في ترتّب آثار مالكيّة 
 ساد.رين تبيّن ال  (3) ل  

ونن الاروك والقم ة : انّها تظهر في مهونة نققاه نان الموضاع الاري 

، ف قا  األّوٍ نقا  الباائع ، ونقا  الثااني  (4)اشتراه فيه  ل  موضع اشتباره 
 نق  المشتري ؛ لوقونه في مقكه.

النظاار انّاه لاايع لاه رجااوٌّ نقاا   وفاي جااامع المقاصاا : الااري يقتضايه

وتب ه الشهيا الثاني ، قااٍ : ألنّاه نققاه مغيار  .(5)البائع مها ؛ النت ا  المقتضي 
امره ، ف  يتّجه الرجوّ نقياه مهاا ، وكاون المشاتري رناا كجارال اساتحقاق 

مماا غارا ،  نّماا يتّجاه ماع الغارور ، وراو من ايٌّ رناا ،  (6)المبيع ريج يرجع 

 ، انته . (7)ي الجهل الشتراكهما ف
 : مّّن الغرور ال ياتّص مصورل نقم الغاّر. (8)وانتُرح نقيه 

ٌٍ ثالٌج ن   ننه الب ا م ر األساطين  ، وراو : كوناه نقا   (9)ورنا قو

 البائع نق  التقايرين. ورو م ياٌ نق  تقاير ال سخ من رين تبيّن ال ساد.
__________________ 

 ، وفي النسخ : مقكيّة. «ن»مصّححة و «ص»( كرا في نساة ماٍ 1)

 لقثمن.:  «ن»ومصّححة  «ص»( في 2)

 .«خ»في  « ل »( لم ترد 3)

 .114، والقم ة الامشقية :  198:  3( الاروك 4)

 .96:  4( جامع المقاصا 5)

 ، والصواب ما اثبتناه من المصار. «رجع»( في النسخ : 6)

 .279 278:  3( الروضة البهيّة 7)

 .235:  4قيه السيّا ال امقي في م تاح الكرامة ( انترح ن8)

 .79: الورقة  (ماذوط)( رو كاشف الغذا  في شرره نق  القوانا 9)

ثمااااااااارل الاااااااااا ف 
 في المسّلة

راااال موونااااة النقاااال 
ماااااااااااان موضااااااااااااع 
االشااااااااترا  نقاااااااا  
الباااااااااائع او نقااااااااا  

 المشتري؟
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ررا كقّه في مهونة النقل من موضع االشترا   ل  موضع الكسار. واّماا 
او لكوناه  مهونة نققه من موضع الكسر لو وجاب ت ريغاه مناه لمذالباة مالكاه

مسجااً او مشهااً ف ن كان المكسور مع ناا تمّوله مقكاً نظير ربّة الحنذاة ، 

فالظارر انّه نق  البائع نق  التقايرين ؛ ألنّاه م اا ال ساخ مقكاه ، واّماا لاو لام 
يكن قام ً لقتمقّك ، ف  يب ا مواشرل المشتري مه. وفي رجونه نق  البائع ما 

 ضع الكسر.تقاّا في مهونة نققه  ل  مو

ثّم  ّن المحكّي في الاروك نن الشيخ واتبانه : انّه لاو تباّرا الباائع مان 
، قاٍ : ويشكل : انّه اكال مااٍ مالباطال  (1)ال يب فيما ال قيمة لمكسوره صّح 

 .(3)وتب ه الشهيا والمحقّق الثانيان  .(2)

وقاا تصاااّر م ار لتوجيااه صاّحة اشااتراط البارا ل ممااا راصاقه : منااع 
مذاااا ن البيااااع و ن اسااااتحّق المشااااتري مجمااااوّ الااااثمن ماااان ماااااب األرش 

المستونب ، ف ّن األرش غرامة اوجبها الشارّ مسبب ال ياب ، ال انّاه جازٌ  

ساقط ماإلساقاط ، من الثمن استحّق مسبب فوا  ما قامقاة مان الماثمن ، ولارا ي
ماالتبّري. ولايع  (4)وال يت يّن نق  البائع اإلنذا  مان ن اع الاثمن ، ويساقط 

نقا  رساب  (5)ررا كاشتراط ناا المبياع فاي نقاا البياع ؛  أ الماثمن متحقّاق 

 م امقة ال ق   ، ولم ي قم انتبار ابيا من ألك في
__________________ 

 .247، والوسيقة :  404( راجع النهاية : 1)

 .198:  3( الاروك 2)

 .179:  3، والمسالك  96 95:  4( جامع المقاصا 3)

 ، وفي سائر النسخ : ليسقط. «فيسقط»:  «خ»و  «ن»، وفي مصّححتي  «ف»( كرا في 4)

 يتحقّق.:  «ن»، وفي سائر النسخ ونساة ماٍ  «ن»( كرا في 5)

ركاااااااااااام موونااااااااااااة 
النقااااااااااااااال مااااااااااااااان 

 موضع الكسر

لااااااو تباااااااّرا الباااااااائع 
مااااان ال ياااااب فيماااااا 
ال قيمااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 لمكسوره

توجياااااااه صااااااااارب 
لصااااااّحة  الجااااااوارر

 اشتراط البرا ل
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الاه نقا  رارا صّحة البيع ، فمع فرح رضاه مارلك يكاون قادمااً نقا  مارٍ م

النحو. ن م ، لو لم يشترط استحّق الرجوّ ماألرش المستونب. ول قّه لرا لام 
ي بّروا مالبذ ن و ن أكر المحقّق وغيره الرجوّ ماالثمن وفهام مناه جماناةٌ 

مذ ن البيع. لكنّه قا يمناع م ااا شروجاه نان الماليّاة و ن لام يكان لاه قيماةٌ ، 

 .(2)ه  محّصقه ، انت (1)ورو انّم من مذ ن البيع 
؛ ف ّن المت ّرضين لقمساّلة ماين مصاّرحٍّ  (3)وال يا   فيه مواقع النظر 

، وال  ّماة  (5)، والحقّاي فاي السارائر  (4)مبذ ن البيع كالشيخ فاي المبساوط 

ّرح ؛ م قّقين ألك مّنّه ال يجوب ميع ما ال قيمة له ومين مان صا (6)في التركرل 
، فا ّن الرجاوّ م اين  (7)مرجوّ المشتري متماا الثمن ، الظارر في البذ ن 

مان الااروك :  (8)الثمن ال ي قل من دون الابذ ن. ويك اي فاي ألاك ماا تقااّا 

 سرهقاك (9)من اّن ظارر الجمانة البذ ن من اّوٍ األمر ، واشتياره 
__________________ 

 .440 439:  22( الجوارر 1)

 مقّاصه.:  «ف»في ( 2)

 وفيه مواقع لقنظر.:  «ش»( كرا في اكثر النسخ ، وفي 3)

 .135:  2( المبسوط 4)

 .332:  2( السرائر 5)

 .531و  467:  1( التركرل 6)

، وانظاار المناراال :  126:  1، وال  ّمااة فااي القوانااا  19:  1( مثاال المحقّااق فااي الشاارائع 7)

294. 

 .297( تقاّا في الص حة 8)

، وفاي ساائر  «واشتار»:  «ن»ومصّححة  «ش»، وفي  «ن»ونساة ماٍ  «ف»را في ( ك9)

 النسخ : واشتاره.

المناقشااااااااااة فيمااااااااااا 
افاااااااااااده صااااااااااارب 

 الجوارر
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 .(1)االن ساخ من ريج تبيّن ال ساد 

فاي   ررماهف قم ان ال قوٍ مالصّحة مع األرش ، مال ظاارر ال  ّماة 
التركرل نااا رارا القاوٍ ماين المساقمين ، رياج  نّاه م اا ركماه م سااد البياع ، 

 ً موقوّ ال قا نق  ما ال قيمة له ، وركاية ألك نن م ر الشااف يّة قااٍ م قّ 

: وقاااٍ م ضااهم م ساااد البيااع ال لهااره ال قّااة ، ماال ألّن الااردّ ثباات نقاا  ساابيل 
اسااتاراه الظ مااة ، وكمااا يرجااع مجااز ٍّ ماان الااثمن ننااا انتقاااص جااز ٍّ ماان 

فائاال الاا ف  المبيع ، كرلك يرجع مكّل الثمن ننا فوا  كّل المبيع. ويظهار

 (2)في اّن القشور الباقية ممن تاتّص رتّ  يجب نقيه تذهيار الموضاع ننهاا 
 ، انته .

رارا ، ماع انّااه ال مجااٍ لقتّّماال فاي الابذ ن ؛ مناااً  نقا  مااا أكرناا ماان 

 ، وتمااّوٍ القذااع مااّّن الحكاام مماليّااة المبيااع رنااا شاارناً ونرفاااً ركااٌم ظااارريٌّ 
ال وضين واق اً شرٌط واق يٌّ ال نقميٌّ ؛ ولرا لام يتّّمال أو ُمْساكةٍّ فاي مذا ن 

ما مان شمراً ، وغيار ألاك ؛  أ انكشااف فقاا ال اوح  (3)ميع من مان رّرا او 

 مشترٌه مينهما.
ثّم  ّن الجمع مين ناا شروجه نن الماليّة ، ومين ناا القيمة لمكساوره 

 ه اراد المقكيّة.مّما لم يُ هم ؛ فق قّ 

 ، ٍٍّ مضافاً  ل  اّن األرش المستونب لقثمن ال ياقو تصّوره نان  شاكا
 ألّن األرش كما صّرروا مه ت او  ما مين قيمتي الصحيح

__________________ 

 .198:  3( الاروك 1)

 .531:  1( التركرل 2)

 و.:  «او»ماٍ  «ف»( في 3)

ال مجااااااااٍ لقتّّمااااااال 
فاااااااااااااي مذااااااااااااا ن 

 اشتراط البرا ل
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 .(1)والم يب 

: اّن  (4)والقواناااا  (3)والتحريااار  (2)تاااركرل ن ااام ، أكااار ال  ّماااة فاااي ال
المشتري لق با الجاني نمااً ، يتايّر مع الجهل مين ال سخ فيستردّ الثمن ، او 

طقب األرش ، ف ن استونب الجناية القيمة كان األرش جميع الثمن ايضاً  (5)
(6). 

وقا تصاّر جامع المقاصا لتوجيه نبارل القوانا في ررا المقااا مماا ال 

 .(7)اقو نن مُ ا ، فراجع ي

 وكيف كان ، ف  اجا وجهاً لما أكره.
: من منع ركم الشيخ واتبانه  (8)واض ف من ألك ما أكره م ر آشر 

 اشتراط البائع نق  المشتري البرا ل من (10) مصّحة البيع ، و (9)
__________________ 

،  392، والنهاياااة :  127:  2، والمبساااوط  597ي المقن اااة : ( صاااّرح مااارلك الشاااياان فااا1)

 .632 631:  4وراجع لقت صيل م تاح الكرامة 

 .540:  1( التركرل 2)

 .185:  1( التحرير 3)

 .146:  1( القوانا 4)

 و.:  «او»ماٍ  «ص»( في 5)

ً »شذب نق   «ن»( في 6)  .«ايضا

 .344:  4( جامع المقاصا 7)

 .236:  4امقي في م تاح الكرامة ( أكره السيّا ال 8)

 واألتباّ.:  «ف»( في 9)

فاي رااياة الذالاب :  سارهقاكقاله الشهياي  .«مع»مم ن   «واشتراط»( الواو في قوله : 10)

394. 

اضاااااااااااا  يّة مااااااااااااا 
أكااااااااااااره الساااااااااااايّا 

 ال امقي
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، وبنااام : اّن م نااا  اشاااتراط البااارا ل فاااي ك مهااام : اشاااتراط  (1)ال ياااوب 

 ً  الشاتراط الصاّحة. المشتري نق  البائع البرا ل من ال يوب ، فيكاون مرادفاا
واناات شبياار م ساااد ألااك م ااا م رظااة نبااارل الشاايخ واألتباااّ ، فاا ّن ك مهاام 

 ظارر او صريح في اّن المراد مرا ل البائع من ال يوب ، ال المشتري.

ن م ، لم اجا فاي كا ا الشاياين والمحكاّي نان غيررماا ت اّرٌح لاركر 
 ررا الشرط في شصوص ما ال قيمة لمكسوره.

ثااّم  نّااه رممااا يستشااكل فااي جااواب اشااتراط الباارا ل ماان ال يااوب الغياار 

المارجة نن الماليّة ايضاً مقزوا الغرر ، ف ّن ميع ما ال ي قم صاّحته وفسااده 
البارا ل كاان ممنزلاة  (2)ال يجوب  الّ مناً  نق  اصاالة الصاّحة ، فا أا اشاترط 

 انتاادٍّ موجود ال يوب ونامها. البيع من غير

وقا صّرح ال  ّمة وجمانة م ساد ال قا لو اشترط سقوط شيار الرسية 
  توضاايحه فااي ماااب الايااارا   ن شااا    وساايجي .(3)فااي ال ااين الغائبااة 

 ت ال .
__________________ 

 .290( تقاّا ننهم في الص حة 1)

 واشتراط.:  «ف»( في غير 2)

، والصيمري فاي  276:  1، والشهيا في الاروك  467:  1، والتركرل  510:  2( النهاية 3)

، وانظاار  303:  4، والمحقّااق الثاااني فااي جااامع المقاصااا  288:  1 (ماذااوط)غايااة المااراا 

 .292:  4م تاح الكرامة 

 اإلشاااااااااااكاٍ فاااااااااااي
جااااااااواب اشااااااااتراط 
البااااااااارا ل مقااااااااازوا 

 ً  الغرر ايضا
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 مسألة

وال ااّر  .المشااهور ماان غياار شاا ف يااركر جااواب ميااع المسااك فااي فااّره

ونان النهاياة : انّاه قاا ال يهماز  .(1)مالهمزل قيال : جماع فاّرل ، كتمار وتمارل 

ومستنا الحكم : ال موما  الغير المزارمة مما يصقح لقتاصايص  .(2)تا ي اً 
، او  (4)واإلجمااّ  (3)، ناا توّرم النجاسة المنافع في ماب النجاسا  مالنّص 

من ارتمااٍ نااا ال بارل مّصاالة الصاّحة  (5)توّرم جهالته ؛ مناً  نق  ما تقاّا 
: من منا  ال رف نق  األصل في ن ي  (7)الغرر. وينافع مما تقاّا  (6)في دفع 

ال ساد ، ومنا  األصحاب نق  ناا التزاا االشتبار في األوصاف التي تاور 

 م ها الصّحة.
__________________ 

 .«فّر»دّل : ، ما 433:  4( قاله الذريحي في مجمع البحرين 1)

 .«فّر»، مادّل :  405:  3( النهاية ؛ المن األثير 2)

 .2و  1من امواب لباك المصقّي ، الحايج  41، الباب  314:  3( راجع الوسائل 3)

، والسايّا ال اامقي فاي  14، والشاهيا فاي الاركرر :  58:  1( كما ادّناه ال  ّمة في التركرل 4)

 .447:  22ر ، وانظر الجوار 284:  2المااره 

 والص حة السامقة. 288( تقاّا في الص حة 5)

 رفع.:  «ص»و  «ا»( في 6)

 .293( تقاّا في الص حة 7)

جااااااااااااااواب ميااااااااااااااع 
المساااااك فاااااي فاااااّره 

 والاليل نقيه
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لكنّك شبير مّّن ررا كقّه رسٌن لافع الغرر الحاصل من ارتماٍ ال سااد. 

واّما الغرر من جهة ت او  افراد الصاحيح الاري ال ي قام  الّ ماالشتباار ، فا  
 رافع له.

جاواب مي اه  الس انقيهقا رور في التركرل مرس ً نن الصادق ن م ، 
  رادل ما في ال ّرل. (2)لكن لم ي قم  .(1)

وكيااف كااان ، فاا أا فاارح انّااه لاايع لااه اوصاااف شارجيّااة ي اارف مهااا 

الوصف الري له دشٌل في القيمة ، فاألروط ما أكروه من فتقه م دشااٍ شايطٍّ 

 .(3)ثّم  شراجه وشّمه  فيها م مرلٍّ ،
فهل يضامن رارا الانقص الاااشل نقياه مان  (4)ثّم لو شّمه ولم يرَح مه 

الانقص ،  (5)جهة ال تق لو فرح رصوله فيه ولو مكونه جز اً اشيراً لسبب 

وجاهٌ مبنايٌّ نقا  ضامان الانقص  ؟مّن فتق قبقه م دشاٍ الايط واإلمرل مراراً 
 في المقبوح مالسوا ، فاألول  ان يباشر البائع ألك فيشّم المشتري الايط.

، وراو  (6)ثّم  ّن الظارر من ال  ّمة ناا جواب ميع القولو في الصااف 

، وراو  (7)كرلك. وصّرح م ااا جاواب مياع الباير فاي مذان الااجاج لقجهالاة 
الاااجاج فااردٌ م تااادٌ ماان البااير ماان ريااج الكباار رسااٌن  أا لاام ي اارف لاارلك 

 والصغر.
__________________ 

 .471:  1( التركرل 1)

 ال ي قم.:  «ف»( في 2)

 ، ونسبه  ل  جمانة. 182:  3( كما أكره الشهيا الثاني في المسالك 3)

 .«ف»في  «مه»( لم ترد 4)

 ، وفي غيررما : مسبب. «ن»ومصّححة  «ش»( كرا في 5)

 .471:  1( راجع التركرل 7) ( و6)

األرااااااوط اشتباااااااره 
 مال تق

راااااااااااال يضاااااااااااامن 
الاااااانقص الحاصاااااال 

 من جهة ال تق؟

نااااااا جاااااواب مياااااع 
القولااااااااااااااو فااااااااااااااي 

 الصاف ونحوه
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 مسألة

ال فرق في ناا جواب ميع المجهوٍ مين ضّم م قواٍّ  ليه وناماه ؛ ألّن 

 قااوا  ليااه ال يارجااه ناان الجهالااة فيكااون المجمااوّ مجهااوالً ؛  أ ال ضااّم الم

مالمجهوٍ ما كان كّل جز ٍّ جز ٍّ منه مجهاوالً. ويت اّرّ نقا  ألاك :  (1)يُ ن  
انّااه ال يجااوب ميااع ساامك اآلجاااا ولااو كااان ممقوكاااً ؛ لجهالتااه و ن ضااّم  ليااه 

، او  القصااب او غيااره. وال القاابن فااي الضاارّ ولااو ضااّم  ليااه مااا يحقااب منااه
 .(3)ونن الحاائق  (2)غيره ، نق  المشهور كما في الروضة 

وشااّص المنااع جمانااة ممااا  أا كااان المجهااوٍ مقصااوداً ماالسااتق ٍ او 

 (4)منضّماً  ل  الم قوا ، وجّوبوا مي ه  أا كان تام اً لقم قوا ، وراو المحكاّي 
 استحسنه، و (7)والمقتصر  (6)وشرح اإلرشاد ل ار اإلس ا  (5)نن الماتقف 

__________________ 

 ال ن ني.:  «ش»( في 1)

 .282:  3( الروضة البهيّة 2)

 .487:  18( الحاائق 3)

 .282:  4( ركاه السيّا ال امقي في م تاح الكرامة 4)

 .254و  248:  5( راجع الماتقف 5)

 ( ماذوط ، وال يوجا لاينا.6)

 .167( المقتصر : 7)

نااااااا جاااااواب مياااااع 
المجهاااااااااااااااااااااااااااااوٍ 
منضااااااااااااّماً  لاااااااااااا  
الم قاااااااوا والااااااااليل 

 نقيه
ت صااااااايل جماناااااااة 
ماااااين ماااااا  أا كاااااان 
المجهاااااااااااااااااااااااااااااوٍ 
مقصااااااااااااااااااااااااااااااوداً 
ماالساااااااااااااااااتق ٍ او 
منضااااااااااااّماً  لاااااااااااا  
الم قااااوا ومااااين مااااا 

 ً   أا كان تام ا
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ول اّل الماان ين ال يريااون  الّ ألاك ؛ نظاراً  لا   .(1)المحقّق والشهيا الثانيان 

نقاا  المبيااع  «المجهااوٍ»اّن جهالااة التااامع ال توجااب الغاارر وال صاااق اساام 
ٍّ ماان اإلجماااّ نقاا  ناااا جااواب ميااع  نرفاااً رتّاا  ينااارج فااي  طاا ق مااا د

 المجهوٍ ؛ ف ّن اكثر الم قوما  م ر اجزائها مجهوٍ.

والمحكاّي نان  .(3)وامان رمازل فاي الوسايقة  (2)فاً لقشيخ في النهاية ش 
، مل في م تاح الكرامة : اّن الحاصل من التتبّع اّن  (5)والقاضي  (4)اإلسكافي 

:  (8)والغنيااة  (7)، ماال ناان الااا ف  (6)المشااهور مااين المتقاااّمين رااو الصااّحة 

 (9)لمحقّااق األردميقااي اإلجماااّ فااي مسااّلة الساامك. واشتاااره ماان المتااّّشرين ا
، وركي  (12)والمحاّث الكاشاني  (11)والمحاّث ال امقي  (10)وصارب الك اية 

 ، (13)نن ظارر غاية المراد 
__________________ 

 .282:  3، والروضة البهيّة  110:  4( جامع المقاصا 1)

 .401 400( النهاية : 2)

 .246( الوسيقة : 3)

 .248:  5اتقف ( ركاه ال  ّمة في الم4)

 ، ولم ن ثر نقيه فيما مّياينا من كتبه. 247:  5( ركاه ال  ّمة في الماتقف 5)

 .282:  4( م تاح الكرامة 6)

 .245، كتاب البيوّ ، المسّلة  155:  3( الا ف 7)

 .212( الغنية : 8)

 .186 185:  8( مجمع ال ائال 9)

 .91( ك اية األركاا : 10)

 .129:  1( مااية الهااية 11)

 .56:  3( م اتيح الشرائع 12)

 .85 84:  1، واُنظر غاية المراد  282:  4( ركاه السيّا ال امقي في م تاح الكرامة 13)

مااااااررب الجماناااااااة 
رااااااااااااو الصااااااااااااّحة 

 ً  مذققا
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ورّجاتهم نقا  ألاك األشباار المست يضاة  .(1)وصريح رواشيه نقا  القواناا 
 الواردل في مسّلتي السمك والقبن وغيررما.

ف ي مرسقة البزنذي التي  رسالها ، كوجود سهلٍّ فيها ، سهٌل نن امي 

 أا كانت اَجَماةٌ لايع فيهاا قصاٌب ، اشارج شايهاً »، قاٍ :  الس انقيهنبا   
 .(3) «وما في األجمة (2)من سمكٍّ فباّ 

ال ماّك »:  (5) الس اقيهنم اوية من نّمار نن امي نبا    (4)ورواية 

والماراد شارا  ماا فيهاا مقريناة  .(6) «مّن يشترر اآلجااا  أا كاان فيهاا قصاب
 الرواية السامقة وال رقة.

في شرا  األَجَماة لايع  الس انقيهورواية امي مصير نن امي نبا   

وٍ : اشتري منك ك ّاً من سمكٍّ تق (7)تصيا »فيها قصٌب  نّما ري ما  ، قاٍ : 
 .(8) «ررا السمك وما في رره األَجَمة مكرا وكرا

سّلته »كما في ال قيه قاٍ :  الس انقيهوموثّقة سمانة نن امي نبا   

 (9)قاٍ : ال ،  الّ ان يَحقب  ؟نن القبن يشترر ورو في الضرّ
__________________ 

 .282:  4يّا ال امقي في م تاح الكرامة ( ال يوجا لاينا ، ن م ركاه ننه الس1)

 .«..   من السمك فيباّاُشرج شي»( كرا في النسخ ، وفي التهريب والوسائل : 2)

 .2من امواب نقا البيع وشروطه ، الحايج  12، الباب  263:  12( الوسائل 3)

 مما اثبتناه. «ن»، وصّححت في  «ومرواية»:  «ش»( في غير 4)

 بيادل : قاٍ. «ّ» و «ص»،  «خ»( في 5)

 .5من امواب نقا البيع وشروطه ، الحايج  12، الباب  264:  12( الوسائل 6)

 يصيا.:  «ش»و  «ص»، وفي  « نّما تصيا»:  «ف»( في 7)

 .6من امواب نقا البيع وشروطه ، الحايج  12، الباب  264:  12( الوسائل 8)

، وفاي  «لاك»بياادل :  «ص»وفاي  ، « ل »بيادل :  «ن»( كرا في النسخ ، وفي مصححة 9)

 ، وفي ال قيه والوسائل : لك منه. «لك في»بيادل :  «ش»

االساااااااتاالٍ نقااااااا  
الصاااااااااااااااااااااااااااااااااّحة 

 ماالشبار :
 مرسقة البزنذي

م اوياااااااااة  رواياااااااااة
 من نّمارا

رواياااااااااااااة اماااااااااااااي 
 مصير

 موثّقة سمانة
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جة  وماا فاي  (3)رارا القابن الاري فاي الساكرجة  (2)فيقوٍ : اشتر منّاي  (1)ُسُكرُّ

جة ضرونها مثمنٍّ مسّم  ، ف ن لم يكن في الضرّ شي ٌ  كان ماا فاي الساُكرُّ
(4)» (5). 

سااّلت امااا نبااا   »نقيهااا تحماال صااحيحة ال اايص ماان القاساام قاااٍ : و

قااٍ : ن ام ، رتّا  تنقذاع  ؟نن رجلٍّ له نَ ٌَم يبيع البانها مغير كيل الس انقيه
، مناااً  نقاا  اّن المااراد : ميااع القاابن الااري فااي الضاارّ  (7) «ٌ  منهااااو شااي (6)

مقاي فاي الضارّ م اا  ما (8)  ٍّ منه محقوب في الاارج ومتمامه ، او ميع شي

  ٍّ منه.رقب شي
ققاات »وفااي الصااحيح  لاا  اماان محبااوب ، ناان  مااراريم الكرشااي قاااٍ : 

: ما تقوٍ في رجلٍّ اشترر من رجلٍّ اصواف مائاة  الس انقيهألمي نبا   

 ً قاٍ : ال مّك ،  ن لام يكان  ؟ن جة وما في مذونها من رملٍّ مكرا وكرا دررما
 .(9) «ها رمٌل كان راك ماله في الصوففي مذون

__________________ 

جة مضّم السين والكاف وتشايا الارا 1)   الققيال مان :  ناا  صاغير يوكال فياه الشايـ  ( السُكرُّ

 .384:  2األدا ، وري فارسية ، راجع النهاية 

 اشتري.:  «اشتر منّي»ماٍ  «ف»( في 2)

 االسكرجة.:  «ش»و  «ف»( في 3)

 االسكرجة.:  «ف»( في 4)

:  3، وال قياه  2من امواب نقاا البياع وشاروطه ، الحاايج  8، الباب  259:  12( الوسائل 5)

 .3831، الحايج  224

 ينقذع.:  «ّ»و  «ا»،  «خ»( في 6)

 من امواب نقا البيع وشروطه ، الحايج األّوٍ. 8، الباب  259:  12( الوسائل 7)

 او.« : و»ماٍ  «ش»( في غير 8)

 من امواب نقا البيع وشروطه ، الحايج األّوٍ. 10، الباب  261:  12الوسائل ( 9)

صااااااااااااااااااااااااااااااحيحة 
ال اااااااااااايص اماااااااااااان 

 القاسم

روايااااااااة  مااااااااراريم 
 الكرشي
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:  السا انقيهوموثّقة  سامانيل مان ال ضال الهاشامي نان اماي نباا   
في الرجل يتقبّل ماراج الرجاٍ وجزية رسوساهم وشاراج الناال والشاجر »

ٌ  مان ورو ال ياري ل قّاه ال يكاون شايواآلجاا والمصائا والسمك والذير ، 

قااٍ  ؟(2)وفاي اّي بماان يشاتريه ويتقبّال ماه  ؟(1)يشاتريه اررا امااً او يكاون ، 
مان ألاك شايهاً واراااً انّاه قاا ادره فاشاتره وتقبّال  (3):  أا نقمت  الس انقيه

 .(4) «مه

ة الم قوماة  نّماا تن اع مان وظارر األشيرين كموثّقة سمانة اّن الضاميم
ريااج ناااا الوثااوق محصااوٍ المبيااع ، ال ماان ريااج جهالتااه ، فاا ّن مااا فااي 

َجة  غير م قوا مالوبن والكيل ، وكرا الم قوا الحصوٍ من األشيا   (5)السُُّكرُّ

 المركورل في رواية الهاشمي.
المنااع نان ميااع األصااواف نقاا   (6)ماع اّن المشااهور كمااا نان الحاااائق 

 (8)والقااائقون مجااوابه  .(7)، ماال ناان الااا ف نقيااه اإلجماااّ  ظهااور الغاانم

 استالّوا
__________________ 

 .«.. نشتريه ونتقبّل .. نشتريها»:  «ن»( في مصّححة 1)

 منه.:  «مه»( في ال قيه والوسائل ماٍ 2)

 نقم.:  «ش»( في 3)

 .4ايج من امواب نقا البيع وشروطه ، الح 12، الباب  264:  12( الوسائل 4)

 ، وفي غيررما : االسكرجة. «ن»ونساة ماٍ  «ص»( كرا في 5)

 .490:  18( الحاائق 6)

 .276، كتاب البيوّ ، المسّلة  169:  3( الا ف 7)

 مالجواب.:  «ف»( في 8)

موثّقاااااااة اسااااااامانيل 
 امن ال ضل

المناقشاااااااااااة فاااااااااااي 
 داللة االشبار
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ضااّم مااا فااي  (3)ماان ريااج  (2)مااع ماان هم ناان مضاامونها  (1)مروايااة الكرشااي 

 لم يقل ارا مظارررا.البذون  ل  األصواف. فتبيّن اّن الرواية 
ومثقها في الاروج نن مسّلة ضاّم الم قاوا  لا  المجهاوٍ روايتاا اماي 

؛ فاا ّن الكااّف ماان الساامك ال يجااوب مي ااه ، لكونااه ماان  (4)مصااير والبزنذااي 

، وال يناافي ألاك تجاويز مياع سامك  (5)الموبون ؛ ولرا ج قوه مان الرمويّاا  
ر الاوبن فاي مياع الكثيار مناه ، اآلجاا  أا كانت مشارال ، الرتماٍ ان ال ي تب

 كالري ال ياشل في الوبن لكثرته كُزْمَرلّ الحايا ، ما ف الققيل منه.

واّماا روايااة م اويااة مان نّمااار ، فاا  داللااة فيهاا نقاا  ميااع الساامك ،  الّ 
 مقرينة روايتي امي مصير والبزنذي القّتين نرفت رالهما ، فتّّمل.

   تقاير الااللة :ثّم نق

 ن اُريا انتزاّ قانال منها وري جواب ضّم المجهوٍ  ل  الم قاوا و ن 
كان الم قوا غير مقصود مالبيع  الّ ريقة لجواب نقل المجهوٍ ف  داللاة فيهاا 

(6) 
__________________ 

 .310( تقاّمت في الص حة 1)

 8محقّق األردميقي في مجمع ال ائال ، وال 111:  4( منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصا 2)

 .284:  4، والسيّا ال امقي في م تاح الكرامة  188: 

 مع.:  «من ريج»ماٍ  «ف»( في 3)

 .309( تقاّمتا في الص حة 4)

 3، والااروك  140:  1، والقوانا  373 372:  1، والمهرّب  99:  2( كما في المبسوط 5)

 وغيررا. 294 293: 

 مما اثبتناه. «ن»، وصّححت في  «فيهما»:  «ش»( في غير 6)

المناقشاااااااااة نقااااااااا  
 تقاير الااللة
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التازاا راره القاناال ، مال الم قاوا  (1)نق  ألك ، ولم يظهر مان ال اامقين مهاا 

من م ضهم ، مل كقّهم ش فه ؛ ف نّا ن قم من فتاويهم ناا التزامهم لجواب ميع 
 ٍّ م قوا  ليه ، كما كّل مجهوٍ من ريج الوصف او التقاير ممجّرد ضّم شي

 ه تتبّع كقماتهم.يشها م

و ن اُريااا االقتصااار نقاا  مااورد النصااوص ورااو ميااع ساامك اآلجاااا ، 
ولاابن الضاارّ ، ومااا فااي البذااون مااع األصااواف فاااألمر سااهل نقاا  تقاااير 

اإلغماح نن ماال ة رره النصوص لققانال المجماع نقيهاا ماين الكاّل : مان 

 ناا جواب ميع المجهوٍ مذققاً.
  ا في توضيح الت صيل المتقاّا ، واصقة من ال  ّمة :مقي الك

ٍٍّ مقصاودٍّ ماالبيع  قاٍ في القوانا في ماب شرط ال وضين : كالُّ مجهاو

ال يصّح مي ه و ن انضاّم  لا  م قاوا ، ويجاوب ماع االنضاماا  لا  م قاوا  أا 
 ، انته . (2)كان تام اً 

،  الّ اّن مرادرم مان  (3) صيل جمانة مّمن تّّشر ننه وارتض  ررا الت

غير واضح. والري يظهر من مواضاَع مان القواناا  «التامع»و  «المقصود»
والتركرل : اّن مراده مالتامع : ما يشترط دشوله فاي البياع ، ومالمقصاود : ماا 

 كان جز اً.

قاٍ في القوانا في مااب الشارط فاي ضامن البياع : لاو شارط اّن األماة 
 رامل او الاامّة كرلك صّح. اّما لو ماّ الاامّة ورمقها او الجارية

__________________ 

 مما اثبتناه. «ن»، وصّححت في  «مهما»:  «ش»( في غير 1)

 .127:  1( القوانا 2)

 .308( تقاّا ننهم في الص حة 3)

توضاااااااااااااااااااااااااااااااايح 
 الت صيل المتقاّا

ماااااااا راااااااو الماااااااراد 
 «المقصااااااود»ماااااان 
 «التامع»و 

ظااااااااارر ال ّ مااااااااة 
اّن الماااااااااراد مااااااااان 

 «المقصاااااااااااااااااااااود»
الجاااااااااز  ، ومااااااااان 

 الشرط «التامع»
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كااّل مااا ال يصااّح مي ااه من اارداً ال يصااّح جااز اً ماان  (1)رمقهااا مذاال ؛ ألّن و

 ، انته . (2)المقصود ، ويصّح تام اً 
وفي ماب ما ينارج في المبيع قاٍ : السادك : ال باا ، وال يتنااوٍ مالاه 

مااواله ،  الّ ان يسااتثنيه المشااتري  ن ققنااا :  ّن ال بااا يمقااك ،  (3)الااري مقّكااه 

نق  ال با ،  (4)شتري مع ال با ، وكان ج قه لقمشتري  مقاً  له فينتقل  ل  الم
فيجوب ان يكون مجهوالً او غائباً. اّما  أا ارقنا تمقّكاه وماا م اه صاار جاز اً 

 ، انته . (5)من المبيع ، في تبر فيه شرائط البيع 

مين ج ل الماٍ شارطاً وماين ج قاه جازً  صاّرح  وممثل ألك في ال رق
في التركرل فاي فاروّ مساّلة تمقّاك ال باا وناماه ؛ م قّا ً مكوناه ماع الشارط 

 .(6)كما  اآلمار واششاب السقوف 

وقاٍ في التركرل ايضاً في ماب شروط ال وضاين : لاو مااّ الحمال ماع 
 .(7)اّمه جاب  جماناً 

وفي موضعٍّ من ماب الشروط 
قا : لو قاٍ : م تاك راره الاامّاة في ال  (8)

 ورمقها لم يصّح ننانا ، لما تقاّا من اّن الحمل ال يصّح ج قه
__________________ 

 ، وفي المصار : ألنّه كما ال يصّح. «ألنّه»:  «ف»( في 1)

 .153:  1( القوانا 2)

 ما مقّكه.:  «ماله الري مقّكه»ماٍ  «ش»( في غير 3)

  مقا  مقكه.:  «ن» ومصححة «ش»( في غير 4)

 .150:  1( القوانا 5)

 .499:  1( التركرل 6)

 .468:  1( التركرل 7)

 الشرط.:  «ف»( في غير 8)

كاااااااااا ا ال ّ مااااااااااة 
فاااااي التاااااركرل فاااااي 
ال ااااااااااااارق ماااااااااااااين 
الجاااااااز  والشااااااارط 

 ً  ايضا
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 .(1)مستق  مالشرا  وال جز اً 

الحمال صااّح ؛  (3)لقمشاتري  (2)وقااٍ ايضااً : ولاو مااّ الحاماال وشارط 
الّا ؛ لق ارق ألنّه تامٌع ، كّساك الحيذان و ن لام يصاّح ضاّمه فاي البياع ماع ا

 .(4)مين الجز  والتامع 

وقاٍ في موضعٍّ آشر : لو قاٍ : م تك رره الشياه وما في ضارنها مان 
 .(5)القبن ، لم يجز ننانا 

وقاٍ في موضعٍّ آشر 
: لو ماّ دجاجةً أاَ  ميضةٍّ وَشاَرَطها صاّح ،  (6)

 .(7)و ن ج قها جز اً من المبيع لم يصّح 
ورره كقّها صريحةٌ في ناا جواب ضّم المجهوٍ نق  وجاه الجزئياة ، 

من غير فرقٍّ مين ت قّق الغرح الااني مالم قوا او المجهوٍ. وقا أكر رارا 

في مسّلة اشاتراط دشاوٍ الازرّ فاي  (8)، المحقّق الثاني في جامع المقاصا 
 المجهااوٍ  ن ميااع األرح ، قاااٍ : ومااا قااا يوجااا فااي م اار الكاا ا ، ماان انّ 

 ٍّ ؛ ُج ل جز اً من المبيع ال يصّح ، و ن اشترط صّح ونحو ألك فقيع مشاي

 محسوب من جمقة (9)ألّن ال بارل ال اثر لها ، والمشروط 
__________________ 

 .493:  1( التركرل 1)

 ، وفي النسخ : يشترط. «ن»( كرا في مصّححة 2)

 ( في المصار : المشتري.3)

 .493:  1( التركرل 4)

 .493:  1( التركرل 5)

 ، فراجع. «فرّ»( مل قاله في الموضع الري ننون ال رّ السامق ، تحت ننوان 6)

 .493:  1( التركرل 7)

 ايضاً. «ن»، واستاركت في  «ماب»بيادل :  «ف»( في 8)

 الشرط.:  «ش»( في غير 9)

 ياااااااااراد المحقّاااااااااق 
الثاااااااااااااني نقاااااااااااا  

 ق المركورال ر
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  مي هاااا المبياااع ، وألناااه لاااو مااااّ الحمااال واألُّا صاااّح البياااع وال يتوقّاااف نقااا

 ، انته . (1)واشتراطه 
رياج اشاترطا فاي  (2)ورو الظارر من الشهياين في القّم اة والروضاة 

 ماٍ ال با المشروط دشوله في مي ه استجمانه لشروط البيع.

ال قم ممقااار  (3)وقا صّرح الشيخ في مسّلة اشتراط ماٍ ال با مانتبار 
 .(4)الماٍ 

، ولم يشاترط نقَماه وال الت ّصاي ونن الشهيا : لو اشتراه وما لَه صّح 

 .(5)من الرما  ن ققنا :  نّه يمقك ، و ن ارقنا مقكه اشترط 
قاٍ في الاروك : لو ج ل الحمل جز اً من المبياع فااألقور الصاّحة ، 

، انتها . واشتااره  (6)ألنّه ممنزلة االشتراط ، وال يضاّر الجهالاة ؛ ألنّاه تاامع 

 .(7)جامع المقاصا 
: ماا ي ااّ فاي ال ارف  (8)في ك ا روال  يحتمل ان يراد مه  «التامع»ثّم 

 تام اً كالحمل مع االّا ، والقبن مع الشال ، والبير مع الاجاج ،
__________________ 

 .385:  4( جامع المقاصا 1)

 .313:  3 (الروضة البهيّة)( القم ة وشررها 2)

 مما اثبتناه. «ن»، وصّححت في  «انتبار»النسخ :  ( في3)

 .137:  2( صّرح مه في المبسوط 4)

 .226:  3( الاروك 5)

 .217 216:  3( الاروك 6)

 .427:  4( جامع المقاصا 7)

 .«ن»ومصّححة  «ش»من  «مه»( كقمة 8)

ارتمااااااااااااااااااااااااااٍ ان 
الماااااراد ماااااا  يكاااااون

ي ااااااّ فاااااي ال ااااارف 
 ً  تام ا
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 في الاار ، والقصر في البستان ، ونحو ألك مّما (1)وماٍ ال با م ه ، والباغ 

نسااب البيااع نرفاااً  لاا  المتبااوّ ال  ليهمااا م اااً ، و ن فاارح ت قّااق الغاارح 
الشاصي مكقيهما في م ر األريان ، مل مالتاامع شاّصاة ، كماا قاا يتّ اق فاي 

 رمل م ر افراد الايل.

وراارا رااو الظااارر ماان كقماااتهم فااي م اار المقامااا  كمااا تقاااّا ناان 
 ألّن الحمل تامع. الاروك وجامع المقاصا من صّحة ميع االّا ورمقها ؛

ويجاوب »قاٍ في جامع المقاصا في شارح قولاه المتقااّا فاي القواناا : 

 ً  ّن  طاا ق ال بااارل يشاامل مااا  أا :  «مااع االنضااماا  لاا  م قااوا  أا كااان تام ااا
شرط رمل دامّة فاي مياع دامّاة اُشارر ،  الّ ان يقااٍ : التب يّاة  نّماا تتحقّاق ماع 

،  (2)اجزائهاا ، ومثقاه بشرفاة جااران البيات االّا ؛ ألنّه رينهرٍّ ممنزلة م ر 

 انته .
وفي التمثيل نظر ؛ لاروج بشرفة الجاران من محّل الك ا في المقاا 

 ،  الّ ان يريا مثاٍ األجزا  ، ال مثاٍ التامع ، لكن ررا ينافي ما تقاّا من
__________________ 

اً كارلك ، ثاّم قااٍ ماا ل ظاه : الظاارر مالمهمقة ، واثبتها المامقااني ايضا «الباّ»:  «ن»( في 1)

انّه اراد مالباّ سارة الاار ، و ن لم اجاه مصّرراً مه في ما رضرني مان كتاب القغاة ، والاري 

وجاته في شرح القااموك راو : اّن البااّ قاار مااّ اليااين ، والباناة مالتاا  ساارة الااار ، فق قّاه 

وقع التحريف من ققم الناسخ ، وفي م ار النساخ اّطقع نق  ما لم اّطقع نقيه ، او انّه   ررمه

مالغين الم جمة ورو انسب مالغرح المسوق له الك ا ، قاٍ في المصاباح : البااغ :  «الباغ»: 

 (.476غاية اآلماٍ : )الكرا ، ل ظة انجمية است مقها الناك ماأللف وال ا ، انته  

 .112:  4( جامع المقاصا 2)
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مع اّن مااٍ ال باا تاامع  سرهقاكوفاقاً لقشيخ  (1) با انتباررم ال قم في ماٍ ال

 .(2)نرفّي ، كما صّرح مه في الماتقف في مسّلة ميع ال با واشتراط ماله 
ويحتمل ان يكاون مارادرم : التاامع محساب قصاا المتبااي ين ، وراو ماا 

لاام يكاان تام اااً نرفيّاااً كماان اشااترر قصااب  يكااون المقصااود مااالبيع غيااره و ن

اآلجاا وكان فيها ققيل من السمك ، او اشترر سامك اآلجااا وكاان فيهاا ققيال 
من القصاب ، ورارا ايضااً قاا يكاون كارلك محساب الناوّ ، وقاا يكاون كارلك 

محساب الشاااص ، كمان اراد الساامك الققيال ألجاال راجاة ، لكاان لام يتهيّااّ لااه 

 األَجَمة. (3)شراسه  الّ في ضمن قصب 
واألّوٍ رو الظارر من مواضع من الماتقف ، منها : في ميع القبن فاي 

نق  ما  أا  (4)الضرّ مع المحقوب منه ، ريج رمل رواية سمانة المتقاّمة 

 .(5)كان المحقوب يقارب الثمن ويصير اص ً ، والري في الضرّ تام اً 
والم تماا ان  وقاٍ في مسّلة ميع ماا فاي مذاون األن ااا ماع الضاميمة :

نقوٍ :  ن كان الحمل تام اً صّح البيع ، كما لو مانه االّا ورمقها او مانه ماا 

 .(6)يقصا مثقه ممثل الثمن وضّم الحمل ، فهرا ال مّك مه ، و الّ كان ماط ً 
__________________ 

 ( تقاّا في الص حة السامقة.1)

 الماٍ تامع. ، وفيه :  الّ ان يقاٍ :  نّ  218:  5( الماتقف 2)

 قصبة.:  «ف»( في غير 3)

 .309( في الص حة 4)

 .248:  5( الماتقف 5)

 .251:  5( الماتقف 6)

ارتمااااااااااااااااااااااااااٍ ان 
يكااااااااااون المااااااااااراد 
التااااااااااامع محسااااااااااب 

 قصا المتباي ين
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واّما االرتماٍ الثاني انناي مراناال الغارح الشاصاي لقمتبااي ين فقام 

نجااا نقيااه شااارااً ،  الّ ثبااو  الغاارر نقاا  تقاااير ت قّااق الغاارح الشاصااي 
قااه مااالم قوا. ويمكاان تنزياال  ط قااا  مااالمجهوٍ ، وانت ااا ه نقاا  تقاااير ت قّ 

 نبارا  الماتقف نقيه ، كما ال يا  .

، مااال اساااتظهر اّن مااارادرم مكاااون الم قاااوا  (1)ورمماااا ارتمااال م ااار 
قااا مقصوداً والمجهوٍ تام اً : كون المقصود مالبيع ألك الم قوا ، مم ن  اإل

منهما ولو لتصحيح البيع نق  اّن المبيع المقامل مالثمن ررا الم قوا الري راو 

و ن ُسّمي ضميمة لكنّه المقصود فاي تصاحيح البياع ، قااٍ : وال ينافياه كاون 
المقصود مالنسبة  ل  الغرح ما فيه الغرر ، نظير ما يست مقه م ر النااك 

د مي ااه ل ااارح ماان فااي الااتاقّص ماان المااصاامة م ااا ألااك فااي الااري ياارا

 ٍّ م يّنٍّ م قواٍّ ال نزاّ فيه ، وج ل ألك مان ال وارح م يقاّ ال قا نق  شي
التوامع والقوارق لما نقا نقيه البيع ، ف  يقاح رصوله ونااا رصاوله كماا 

اُوم   ليه في ضميمة اآلمق ، وضميمة الثمر نق  الشجر ، وضميمة ما في 

 ، انته . (2)الضروّ وما في اآلجاا 
رارا الحمال ،  الّ ان  (3)وال يا   انّه لم توجا نبارل من نبائررم تقبل 

ج ل المجهوٍ شرطاً والم قاوا مشاروطاً ، فيرياا ماا تقااّا  «التامع»يريا ب 

، وال اظّن  رادل ألك من ك مه ؛ مقريناة استشاهاده  (4)نن القوانا والتركرل 
 في الموارد المت ّرقة.مّشبار الضميمة 

__________________ 

 ( ورو صارب الجوارر.1)

 .445:  22( الجوارر 2)

 تومي.:  «ف»( في 3)

 .314 313( راجع الص حة 4)

ارتماااااااٍ صااااااارب 
الجااااااااااااااااااااااوارر ان 
يكااااااااااون المااااااااااراد 
التااااااااااامع محسااااااااااب 
 تباني المت امقين

لمناقشااااااااااة فيمااااااااااا ا
ارتمقاااااااه صاااااااارب 

 الجوارر
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واألوفق مالقوانا ان يقاٍ : اّما الشرط والجاز  ، فا  فارق مينهماا مان 
 .(1)ريج لزوا الغرر مالجهالة 

اي ين محساب الشااص ، فالظاارر انّاه غيار ماوثّر فاي واّما قصاا المتبا

الغاارر وجااوداً وناااماً ؛ ألّن الظااارر ماان رااايج الغاارر ماان كقماااتهم : ناااا 
ماشقيّة قصا المتباي ين في الموارد الشاصيّة ، مل وكرلك قصاارما محساب 

النوّ نق  الوجه الري أكره فاي الماتقاف : مان كاون قيماة الم قاوا تقاارب 

 .(2)ه ولقمجهوٍ الثمن المافوّ ل
واّما التامع ال رفي ، فالمجهوٍ مناه و ن شارج نان الغارر نرفااً ،  الّ 

اّن المجهوٍ منه جز اً داشٌل ظاارراً فاي م قاا اإلجمااّ نقا  اشاتراط ال قام 

مااالمبيع المتوقّااف نقاا  ال قاام مااالمجموّ. ن اام ، لااو كااان الشاارط تام اااً نرفيّاااً 
  اشاتراط كاون المبياع م قومااً شرج نن ميع الغرر ونن م قا اإلجمااّ نقا

 فيقتصر نقيه.

 ررا كقّه في التامع من ريج ج ل المتباي ين.
واّما التامع لقمبيع الري ينارج في المبيع و ن لم ينضاّم  لياه راين ال قاا 

إلشكاٍ في ناا انتبار ولم ياذر مباٍ المتباي ين ، فالظارر ناا الا ف وا

غاارراً فااي ن ااع المبيااع ؛  أ الكاا ا فااي مسااّلة  (3)ال قاام مااه ،  الّ  أا اسااتقزا 
الضميمة من ريج الغرر الحاصل في المجموّ ، ال السااري مان المجهاوٍ 

  ل  الم قوا ، فافهم.
__________________ 

 والجهالة.:  «ف»( في 1)

 .248:  5( راجع الماتقف 2)

  الّ ان يستقزا. : «ف»( في 3)

 األوفق مالقوانا

التااااااااااااامع الااااااااااااري 
يناااااااااااااارج فاااااااااااااي 
المبياااااااااع و ن لااااااااام 
ينضاااااّم  لياااااه راااااين 

 ال قا
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 مسألة

يجااوب ان يُنااار لظاارفٍّ مااا يااوبن مااع ظرفااه مقااااٌر يحتماال الزيااادل 

نقاا  المشااهور ، ماال ال شاا ف فيااه فااي الجمقااة ، ماال ناان فااار  والنقيصااة

اإلس ا التصريح مانور اإلجماّ ، قااٍ فيماا ركاي نناه : ناّص األصاحاب 
ق  انّه يجوب اإلناار لقظروف مماا يحتمال الزياادل والنقيصاة ، فقاا اساتثني ن

ٌٍ ، واسااتثنا  المجهااوٍ مبذاال لقبيااع ،  الّ فااي رااره  ماان المبيااع امااٌر مجهااو
 ، انته . (1)الصورل ؛ ف نّه ال يبذل  جماناً 

والظارر اّن  ط ق االستثنا  مانتبار شروجه نن المبيع ولو مان اّوٍ 

 ستثنا  الحقيقي من المبيع يرجع  ل  ررا ايضاً.األمر ، مل اال
 ثّم  ّن األقواٍ في ت صيل المسّلة ستّة :

األّوٍ : جااواب اإلناااار مشاارطين : كااون المناااَر مت ااارف اإلناااار ننااا 

 ونن (3)والوسيقة  (2)التجار ، وناا ال قم مزيادل ما يناره. ورو لقنهاية 
__________________ 

 .294:  4( لم ن ثر نقيه في اإليضاح ، ن م ركاه ننه السيّا ال امقي في م تاح الكرامة 1)

 .401( النهاية : 2)

 .246( الوسيقة : 3)

يجااااااااااااااوب راااااااااااااال 
لظاااااااارفٍّ  االناااااااااار

ماااااااااااااا يحتمااااااااااااال م
الزياااااااااااااااااااااااااااااااااااادل 

 والنقيصة

االقااااااااااااواٍ فااااااااااااي 
 المسّلة
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 .(1)غيررما 

الثاني : نذف النقيصة نقا  الزياادل فاي انتباار نااا ال قام مهاا. وراو 
 .(2)لقتحرير 

او النقيصاة ، وماع نااا الثالج : انتبار ال ادل مذققاً ولاو نقام الزياادل 

 .(3)ال ادل فيما يحتمقهما. ورو لظارر القم ة وصريح الروضة 
الرامع : الت صيل مين ما يحتمل الزيادل والنقيصة فيجاوب مذققااً ، وماا 

 .(5)فالجواب مشرط التراضي  (4)نقم الزيادل 

الاااامع : نذااف ال قاام مالنقيصااة نقاا  الزيااادل ، ورااو لقمحقّااق الثاااني 
  ل  كّل من لم يركر النقيصة. ناسباً له

 .(6)السادك :  ناطة الحكم مالغرر 

المسااّلة : ان يااوبن مظااروٌف مااع ظرفااه فااي قم انّااه  (7)ثااّم  ّن صااورل 
 نشرل ارطاٍ ، ف أا اُريا ميع المظروف فقط كما رو الم روح وققنا

__________________ 

 .294:  4، وراجع م تاح الكرامة  129:  1ا ، والقوان 536:  3( مثل نهاية اإلركاا 1)

 .179:  1( التحرير 2)

 .284:  3 (الروضة البهيّة)( راجع القم ة وشررها 3)

 بيادته.:  «خ»و  «ن»( في 4)

 ل  ظاارر  (190:  8)، ونسبه في مجمع ال ائال  91، والك اية :  129:  1( راجع القوانا 5)

 الشرائع.

، وسيّتي نققه فاي الصا حة  449:  22ارر ، راجع الجوارر ( يظهر ألك من صارب الجو6)

 .سرهقاكاآلتية نن كاشف الغذا  

 صور.:  «ف»( في 7)

 صورل المسّلة
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مك اية ال قم موبن المجموّ وناا انتباار ال قام ماوبن المبياع من ارداً ، نقا  

 ما رو م روح المسّلة وم قا اإلجماّ المتقاّا :
، ورينهارٍّ فا  يحتااج  لا   فتارل : يبااّ المظاروف الماركور جمقاةً مكارا

 اإلناار ؛ ألّن الثمن والمثمن م قومان مال رح.

م تَُكااه كاالَّ َرْطاالٍّ »واُشاارر : يباااّ نقاا  وجااه التساا ير مااّن يقااوٍ : 
  مسااّلة اإلناااار ؛ لقحاجااة  لاا  ت يااين مااا يسااتحقّه البااائع ماان فيجااي «ماااررم

 الارارم.

نق  وجه آشر ، ورو : انّه م ا ماا نقام وبن ويمكن ان تحّرر المسّلة 
الظرف والمظروف ، وققنا م اا لزوا ال قم موبن المظروف من رداً ف نااار 

اّي مقاار لقظرف يج ل وبن المظروف في ركم الم قوا ، ورل راو مناوط 

 ؟مالم تاد مين التجار ، او التراضي ، او مغير ألك
راااراب شااارط صاااّحة مياااع فاااالك ا فاااي ت ياااين المقااااار المنااااَر ألجااال  

المظروف ، م ا قياا اإلجماّ نق  ناا لزوا ال قم موبنه مالتقاير او م شبار 

 البائع.
؛ ريج اناط المقااار المنااَر  (1)و ل  ررا الوجه ينظر م ر األساطين 

ممااا ال يحصاال م ااه غاارر ، وانتاارح نقاا  مااا فااي القوانااا ومثقهااا : ماان 

التراضي في جواب  ناار ما ي قم بيادته مّّن التراضي ال يافع غرراً  انتبار
 .(2)وال يصّحح نقااً. وتب ه في ألك م ر اتبانه 

 ريج (3)ويمكن ان يستظهر ررا الوجه من نبارل ال ار المتقاّمة 
__________________ 

 .97: الورقة  (ماذوط)  القوانا ( ورو كاشف الغذا  في شرره نق1)

:  22( الظااارر اّن المااراد صااارب الجااوارر ريااج ج اال المناااط الغاارر ، انظاار الجااوارر 2)

449. 

 .321( راجع الص حة 3)

تحريااااااار المسااااااااّلة 
 موجهٍّ آشر

نظااااااااااار كاشاااااااااااف 
الغذاااااا   لااااا  رااااارا 

 الوجه

اساااااااااتظهار رااااااااارا 
الوجاااااااااااااه ماااااااااااااان 
 نبارل فارالاين
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فّرّ استثنا  المجهوٍ من المبيع نق  جاواب اإلنااار ،  أ نقا  الوجاه األّوٍ 

وف مااون الظارف المجهوٍ مت ّرناً نق  جواب ميع المظار (1)يكون استثنا  
المجهوٍ ، ال نق  جواب  ناار مقاارٍّ م يّن ؛  أ اإلناار رينهرٍّ لت يين الثمن ، 

 فتّّمل.

وكيف كان ، فهرا الوجه مااالٌف لظاارر كقماا  البااقين ، فا ّن جماناةً 
مصورل  وغيررما شّصوا انتبار التراضي (2)منهم كما نرفت من ال اضقين 

ال قم مالماال ة ، فقو كان اإلناار إلراراب وبن المبياع وتصاحيح ال قاا لكاان 

م تباااراً مذققااااً ؛  أ ال م نااا  إليقااااّ ال قاااا نقااا  وبنٍّ ماصاااوصٍّ ماااثمنٍّ 
.  ماصوصٍّ من دون تراحٍّ

وقا صّرح المحقّق والشهيا الثانيان في وجه انتبار التراضي مع ال قم 

ناار من دون التراضي تضيي اً لمااٍ اراارما مالزيادل او النقيصة مّّن في اإل
(3). 

وال يا ا  انّاه لااو كاان انتبااار اإلنااار قباال ال قاا لتصااحيحه لام يتحقّااق 

تضييع الماٍ ؛ ألّن الثمن وقع في ال قا في مقامل المظروف ، ساوا  فارح 
 بائااً او ناقصاً.

 نٍّ ررا ، مع انّه  أا فرح كون استقرار ال ادل نق   ناار مقاارٍّ م يّ 
__________________ 

 االستثنا .:  «ّ»و  «خ»،  «ا»( في 1)

( لم يتقاّا ألك من المحقّق ، مل من ال  ّماة ورااه فاي الصا حة الساامقة ، ول قّاه يسات اد مان 2)

 .19:  2، راجع الشرائع  «نق  ما في القوانا»م ا نبارل :  «ومثقها»قوله : 

 .182:  3، والمسالك  115:  4( جامع المقاصا 3)

ماال ااااااااااااة راااااااااااارا 
الوجاااااااااه لظاااااااااارر 

 كقما  الباقين
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يحتمل الزيادل والنقيصة ، فالتراضي نق  الزائا نقيه او النااقص نناه يقينااً 

ال يوجب غرراً ، مل يكون كاشتراط بيادل مقاارٍّ نق  المقاار الم قوا غيار 
 قادحٍّ في صّحة البيع.

مااث ً : لااو كااان المجمااوّ نشاارل ارطاااٍ وكااان الم تاااد  سااقاط رطاال 

فكّناااه شااارط  (1)اَر لقظااارف رطااا ن لقظااارف ، فااا أا تراضااايا نقااا  ان يُنااا
لقمشتري ان ال يحسب نقيه رط ً. ولو تراضيا نق   ناار نصف رطلٍّ فقا 

ٍٍّ ونصافٍّ ثََمنااً لقتسا ة ، فا  م نا   اشترط المشتري َجْ اَل ثََماّن تسا ة ارطاا

ل نتااراح نقاا  ماان قاااٍ مانتبااار التراضااي فااي  ناااار مااا نقاام بيادتااه او 
 فع غرراً وال يصّحح نقااً.نقيصته : مّّن التراضي ال يا

رو الوجه األّوٍ ، فيكون دشوٍ رره المسّلة  (2)وكيف كان ، فاألظهر 

فااي فااروّ مسااّلة ت يااين ال وضااين ماان ريااج تجااويز ميااع المظااروف ماااون 
، مل نسبه في الحاائق  (3)ظرفه المجهوٍ كما ننون المسّلة مرلك في القم ة 

ريااج  ناااار مقاااارٍّ م اايّنٍّ لقظاارف المجهااوٍ وقاات ال قااا ، ال ماان  (4) لاايهم 

 والتواطو نق   يقاّ ال قا نق  الباقي م ا اإلناار.
فااي ت سااير ننااوان المسااّلة : اّن   ررمااهوأكاار المحقّااق األردميقااي 

يُساقط مان المجماوّ  المراد انّه يجوب ميع الموبون مّن ياوبن ماع ظرفاه ثامّ 

مقاار الظرف تاميناً محيج يحتمل كونه مقاار الظرف ال ابيا وال انقص ، 
 مل

__________________ 

 ، وفي سائر النسخ : رط ً. «ن»ومصّححة  «ف»( كرا في 1)

 فالظارر.:  «ش»( في 2)

 .114( القم ة الامشقيّة : 3)

 .493:  18( راجع الحاائق 4)

االظهاااااااااااار رااااااااااااو 
 الوجه االوٍ

كاااااااااا ا المحقّااااااااااق 
االردميقاااااااااي فاااااااااي 
ت ساااااااااير نناااااااااوان 

 المسّلة
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ثمان  (3)نادلً ، ثاّم دفاع  (2)مه  (1) ٍّ يسير يتسارل  الّ مشي و ن ت او  ال يكون

 ، انته . (4)الباقي مع الظرف  ل  البائع 
فظااارره الوجااه األّوٍ الااري أكرنااا ، ريااج جااّوب البيااع ممجااّرد وبن 

لاري يجاب نقياه المظروف مع الظرف ، وَج َل اإلناار ألجل ت يين البااقي ا

 دفع ثمنه.
وفي الحاائق في مقاا الردّ نق  من الحق النقيصة مالزيادل فاي انتباار 

ناا ال قم مها قاٍ :  ّن اإلناار رقٌّ لقمشتري ؛ ألنّه قا اشترر مث ً مائاة ماّنٍّ 

ورل ، وله  سقاط ما من السمن في رره الظروف ، فالواجب قيمة المائة المرك
 ، انته . (5)يقامل الظروف من ررا الوبن 

وررا الك ا و ن كان مويّااً لماا اساتقرمناه فاي تحريار المساّلة ،  الّ اّن 

نظار ؛ فا ّن  (6)َجْ َل اإلنااار رقّاا لقمشاتري والتمثيال مماا أكاره ال ياقاو نان 
مّنٍّ من السامن فاي راره الظاروف ؛ ألّن الت بيار مهارا  المشتري لم يشتّر مائة

مع ال قم م اا كون ما في رره الظروف مائة مّنٍّ لغو ، مل المبيع في الحقيقة 

ما في رره الظروف التي ري مع المظروف مائة مّنٍّ ، ف ن مانه مثمن م ايّنٍّ 
 ف  راجة  ل  اإلناار ، وال راّق لقمشاتري. و ن اشاتراه نقا  وجاه التسا ير

 فاإلناار :  نّما يحتاج  ليه لت يين «كّل مّنٍّ مكرا»مقوله : 
__________________ 

 مما اثبتناه. «ص»و  «ن»، وصّححت في  «متسارل»:  «ف»( في غير 1)

 ممثقه.:  «ص»و ، وفي المصار  «ن»ومصّححة  «ش»من  «( مه2)

 ( كرا في النسخ ، وفي المصار : يافع ، ورو المناسب لقسياق.3)

 .190:  8( مجمع ال ائال 4)

 .494:  18( الحاائق 5)

 من.:  «ف»( في 6)

ظهاااااااااااور كااااااااااا ا 
المحقّاااااااااااااااااااااااااااااااااق 
االردميقاااااااااي فاااااااااي 

 الوجه االّوٍ

كااااااااا ا صااااااااااارب 
الحااااااااااااائق فاااااااااااي 
تّييااااااااااااا الوجااااااااااااه 

 االّوٍ

م ااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 
المناقشاااااااااا  فاااااااااي 
كااااااااا ا صااااااااااارب 

 الحاائق



 327  ..............................................................................................  ةلأسم

ما يستحقّه البائع نق  المشتري من الثمن ، فكيف يكون الواجب قيمة المائاة 

 ؟!كما أكره المحاّث
الظارف وقا نقم مّما أكرناا : اّن اإلنااار الاري راو نباارل نان تاماين 

 الاارج نن المبيع موبن  نّما رو لت يين رّق البائع ، وليع رقّا لقمشتري.

ساام ت م ّماار الزيّااا  قاااٍ »واّمااا األشبااار : فمنهااا موثّقااة رنااان قاااٍ : 
:  نّا نشتري الزيت في بقاقه ، فيحسب لنا النقصان  الس انقيهألمي نبا   

ن كان يزيا وينقص ف  ماّك ، و ن كاان يزياا وال فقاٍ له :   ؟لمكان الزقاق

 .(1) «ينقص ف  تقرمه
 .(3): وظارره ناا انتبار التراضي  (2)قيل 

اقوٍ : الم روح في السواٍ راو التراضاي ؛ ألّن الحاساب راو الباائع 

 او وكيقه ورما ماتاران ، والمحسوب له رو المشتري.
لتحقيق : اّن مورد السواٍ صّحة اإلناار مع  مقاا  الزقااق لقمشاتري وا

م  ثمن او ماثمنٍّ مغاايرٍّ لقمظاروف ، او ماع ردّراا  لا  الباائع مان دون وبن 

ألك م ا ال راغ نن تراضي المتباي ين  (4)لها ، ف ّن السواٍ نن صّحة جميع 
ي نان ارتكاماه نقيه ، ف   ط ق فيه ي ّم صورل ناا التراضي. ويويّاه النها

 ارتكامه (6)ننه ليع نن  (5)مع ال قم مالزيادل ؛ ف ّن النهي 
__________________ 

 .4من امواب نقا البيع وشروطه ، الحايج  20، الباب  273:  12( الوسائل 1)

 .«ف»في  «قيل»( لم ترد 2)

 .448:  22( قاله صارب الجوارر في الجوارر 3)

 ميع.:  «ف»( في 4)

 المنهّي.:  «ن»( في 5)

 فقط ، والظارر اّن الصواب في ال بارل : ليع  الّ نن. «ف»من  «نن»( كقمة 6)

ناااااااااااااااا كااااااااااااااون 
االناااااااااااااار رقّاااااااااااااً 

 لقمشتري
 ـ موثّقة رنّان 1 اشبار المسّلة :

ماااااااااورد الساااااااااواٍ 
فاااااي الموثّقاااااة راااااو 
صااااااااااااااااااااااااااااااااااورل 

 التراضي
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 مغير تراحٍّ ، فافهم.

ٍّ نق  صّحة ألك مع التراضاي ، مثال رواياة  فحينهرٍّ ال ي ارضها ما د
سااام ت م ّمااار الزيّاااا  يساااٍّ اماااا نباااا   »نقاااّي مااان اماااي رمااازل ، قااااٍ : 

نذرح ظاروف السامن والزيات كاّل ظارف  !، قاٍ : ج قت فااه الس ايهنق

قاٍ :  أا كان ألك نن تراحٍّ مانكم  ؟كرا وكرا رط ً فرمما باد ورمما نقص
 .(1) «ف  مّك

ف ّن الشرط فيه مسوق لبيان ك اية التراضي في ألك ونااا الماانع مناه 

  .ة نق  شيشرناً ، فيشبه التراضي ال قّة التاّمة الغير المتوقّ 
ونحوه اشتراط التراضي في شبار نقاّي مان ج  ار المحكاّي نان قارب 

نن الرجل يشاتري المتااّ وبنااً فاي »:  الس انقيهاإلسناد نن اشيه موس  

يحاّل ألاك االناسية والجوالق ، فيقوٍ : ادفع لقناسية رط ً او اكثر من ألك ، 
 .(2) «بن الناسية والجوالق ف  مّك  أا تراضياقاٍ :  أا لم ي قم و ؟البيع

فاي الرواياة األُولا  ، يحتمال ان  « ن كان يزيا ويانقص»ثّم  ّن قوله : 

ياراد ماه : الزياادل والنقيصاة فاي رارا المقااار المنااَر فاي شااص الم امقاة ، 
نناه. او مم نا  :  مم ن  بيادل مجموّ ما اُناار لمجماوّ الزقااق او نقصاانه

 في م ر آشر. (3)انّه يزيا في م ر الزقاق ، وينقص 
__________________ 

 من امواب نقا البيع وشروطه ، الحايج األّوٍ. 20، الباب  272:  12( الوسائل 1)

من امواب نقاا  20، الباب  273:  12، والوسائل  1035، الحايج  261( قرب اإلسناد : 2)

 .3البيع ، الحايج 

 النقيصة.:  «ش»( في غير 3)

ـ رواياااااة نقااااا   2
 امن رمزل

ـ شباااااار نقااااااّي  3
 امن ج  ر

ارتماااااااااااالن فااااااااااي 
 الرواية االُول 
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وان يراد مه : الزيادل والنقيصة في ناوّ المقااار الُمنااَر فاي ناوّ راره 

الم امقااة محيااج قااا يتّ ااق فااي م اار الم ااام   الزيااادل وفااي م اار اُشاارر 
رياج انتبار ان يكاون ماا يناار  (1)النقيصة. وررا رو الري فهماه فاي النهاياة 

 .(2)، ونحوه في الوسيقة  لقظروف مّما يزيا تارل وينقص اشرر

 لااا   «يااانقص»و  «يزياااا»ويشاااها ل رتمااااٍ األّوٍ رجاااوّ ضااامير 
مجموّ النقصاان المحساوب لمكاان الزقااق ، ولقثااني نذاف النقيصاة نقا  

الزيادل مالواو الظارر في اجتماّ ن ع المت اط ين ال ارتمالهما ، ولقثالج ماا 

 اا من ارال السا ينة ثاّم من انّه رمما يشتري الذ»ورد في م ر الروايا  : 
ققت : ورمماا نقاص. قااٍ : فا أا  ؟: ورمما نقص الس انقيهقاٍ  ؟يكيقه فيزيا

 .(3) «ققت : ال. قاٍ : ال مّك ؟نقص ردّوا نقيكم

بائاااً ماّرل  (5): انّاه  أا كاان الاري يحساب لكام  (4)فيكون م ن  الرواية 
و ن باد دائمااً ، فا  وناقصاً اشرر ، ف  مّك مما يحساب و ن مقاح ماا مقاح ، 

يجوب  الّ مهبة او  مرا  مان الاثمن او ماع التراضاي ، منااً  نقا  نااا توقّاف 

الشّق األّوٍ نقيه ، ووقوّ المحاسبة من السمسار ممقتضا  ال اادل مان غيار 
 اّط ّ صارب الزيت.

 المشهور مين المتّّشرينوكيف كان ، فالري يقور في النظر ، رو 
__________________ 

 .401( النهاية : 1)

 .246( الوسيقة : 2)

 .2من امواب اركاا ال قود ، الحايج  27، الباب  403:  12( الوسائل 3)

 .327( ي ني مها موثّقة رنان المتقاّمة في الص حة 4)

 نقيكم.:  «ص»( في 5)

األقاااااااااور جاااااااااواب 
 نااااااار ماااااا يحتمااااال 
الزياااااااااااااااااااااااااااااااااااادل 

 والنقيصة
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ة ؛ ألصالة ناا بيادل المبيع نقيه من جواب  ناار ما يحتمل الزيادل والنقيص

وناااا اسااتحقاق البااائع ابيااا مّمااا ي ذيااه المشااتري ماان الااثمن. لكاان ال ماال 
 ماألصل ال يوجب أراب رّق ارارما ننا انكشاف الحاٍ.

واّما مع ال قم مالزيادل او النقيصة ، فا ن كاان رناا ناادلٌ تقتضايه ، كاان 

ل قا واق اً نقيها مع نقم المتباي ين مها. ول قّه مراد من لم يقيّاا ماال قم. وماع ا
الجهل مها او نامها ف  يجوب  الّ مع التراضاي لساقوط راّق مان لاه الحاّق ، 

م تك ما في رره الظروف »سوا  تواطها نق  ألك في متن ال قا ، مّن قاٍ : 

، او تراضيا  (1)فهو ربةٌ له  «كّل رطلٍّ ماررمٍّ نق  ان يسقط لكّل ظرفٍّ كرا
 نقيه م اه م سقاطٍّ من الرّمة او ربةٍّ لق ين.

ررا كقّه مع قذع النظر نن النصاوص ، واّماا ماع م رظتهاا فاالم ّوٍ 

الظاااررل فااي انتبااار االنتياااد ، ماان ريااج  (2)نقيااه روايااة رنّااان المتقاّمااة 
ارفاااً ، وانتبااار ناااا ال قاام ظهوررااا فااي كااون رساااب المقاااار الااااّص مت 

مزيااادل المحسااوب ناان الظااروف ممااا ال يتسااامح مااه فااي ميااع كااّل مظااروفٍّ 

فاي النهاياة فهام ألاك مان الرواياة ف بّار   ررماهمحسب راله. وكاّّن الشايخ 
 .(3)ممضمونها كما رو دامه في ألك الكتاب 

__________________ 

منزلاة قولاك : نقا  ان تزيااني نقا  كااّل فهاو م»ركارا :  «ش»و  «ف»( ال باارل فاي غيار 1)

ـ  م ا  ثبا  ما اثبتناه سرهقاكمما اثبتناه ، قاٍ المامقاني  «ن»، وصّححت في  «نشرل رط ً 

 .477غاية اآلماٍ :  «رره ال بارل ماّذه  ررمهركرا صّحح المصنّف »: 

 .327( تقاّمت في الص حة 2)

 .401( راجع النهاية : 3)

ركاااام االناااااار مااااع 
ال قاااااام مالزيااااااادل او 

 النقيصة

مااااااا يساااااات اد مااااااان 
 النصوص
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الروايااة جااواب اإلناااار واق اااً ، مم ناا  ناااا وقونااه وريااج  ّن ظااارر 

مهااا كاارلك ، فيكااون مرجااع  (1)مراناا  مانكشاااف الزيااادل والنقيصااة ، نمقنااا 
النهااي ناان ارتكاااب مااا نقاام مزيادتااه نظياار مااا ورد ماان النهااي ناان الشاارا  

ماالموابين الزائااال نّماا يتسااامح مااه ، فا ّن ألااك يحتاااج  لا  ربااةٍّ جايااالٍّ ، وال 

 ا من ريج كونها رقّا لقمشتري.يك ي  قباضه
ررا كقّه مع ت ارف  نااار ألاك المقااار ونااا ال قام مالزياادل. واّماا ماع 

القياين ، فمع الشّك في الزيادل والنقيصة وناا ال ادل يجاوب اإلنااار  (2)ناا 

يجاااوب مناااً  نقااا   (3)، لكاان مراناا  م ااااا انكشاااف اراااا األماارين. وم هااا 
ن فياه تّّماٌل لااو لام يبقاح رااّا يكاون كالشارط فااي لكا .(4)انصاراف ال قاا  ليهاا 

ضمن ال قاا ؛ ألّن رارا لايع مان افاراد المذقاق رتّا  ينصارف مكاون ال اادل 

 .(5)صارفةً له 
ثّم الظارر : اّن الحكم المركور غير ماتّصٍّ مظروف السمن والزيت ، 

قاا اإلجمااّ المتقااّا نان فاار الااين مل ي اّم كالَّ ظارفٍّ ، كماا راو ظاارر م 

 وال اضقين والشهياين والمحقّق (7)ونبارل النهاية والوسيقة  (6)  ررمه
__________________ 

 نقمنا.:  «ش»( في 1)

 ارا ظ.:  «ناا»فوق  «ش»( كتب في 2)

مماااا  «ص»و  «ن»، وفاااي غيررماااا : م هماااا ، وصاااّححت فاااي  «خ»و  «ش»( كااارا فاااي 3)

 اثبتناه.

 مما اثبتناه. «ص»و  «ن» ليهما ، وصّححت في :  «ش»( في غير 4)

  ليه.:  «له»، وفي سائر النسخ ماٍ  «ش»و  «ف»( كرا في 5)

 .321( راجع الص حة 6)

 .«ف»لم ترد في  « ررمهموالمحقق الثاني »( من رنا  ل  قوله : 7)

ناااااااا اشتصااااااااص 
الحكااااااام مظاااااااروف 

 السمن والزيت
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 .(2)اإلسناد ويويّاه الرواية المتقاّمة نن قرب  .(1)  ررمهمالثاني 

  لكن ال يب ا ان يراد مالظروف شصوص الونا  المت ارف ميع الشي
فيه وناا ت ريغه منه كقوارير الُج ّب وال ذريّا  ، ال مذقق القغوي انني 

 : الونا . ويحتمل ال موا ، ورو ض يف.

ن م ، يقور ت اياة الحكام  لا  كاّل مصاارب لقمبياع يت اارف مي اه م اه 
 (4)مان الاررب وال ّضاة ؛ وكارا لقمظاروف  (3)كالشمع فاي الحقاّي المصاوغة 

الري يقصا ظرفه مالشرا   أا كان وجوده فيه تب ااً لاه كققيال مان الاامع فاي 

لمبيع مّما ال يراد مي ه م ه واّما ت اية الحكم  ل  كّل ما ضّم  ل  ا .(5)الزقاق 
 فمّما ال ينبغي ارتماله.
__________________ 

،  179:  1، والتحريااار  129:  1، والقواناااا  246، والوسااايقة :  401( راجاااع النهاياااة : 1)

:  4، وجااامع المقاصااا  182:  3، والمسااالك  284:  3 (الروضااة البهيّااة)والقم ااة وشااررها 

115. 

 .328( تقامت في الص حة 2)

 المصنونة.:  «ص»و  «ش»،  «ا»( في 3)

، وفاااي ساااائر النساااخ :  «المظاااروف»:  «ف»ومحتمااال  «ن»، وفاااي  «ش»( كااارا فاااي 4)

 الظروف.

 بيادل : لقمحافظة. «خ»ونساة ماٍ  «ف»( في 5)

المااااااااااااااااااااااااااااااااااااراد 
مااااااااااااااااااااااااااالظروف 
شصاااااااااااااااااااااااااااوص 
الونااااااااااااااااااااااااااااااااااا  
المت اااااااااارف مياااااااااع 

 الشي  فيه
االقاااااااااور ت اياااااااااة 
الحكاااااام  لاااااا  كااااااّل 

 مصارب لقمبيع



 333  ..............................................................................................  ةلأسم

 مسألة

 ماوبن يجوب ميع المظروف ماع ظرفاه الماوبون م اه و ن لام ي قام  الّ 

المجمااوّ ، نقاا  المشااهور ، ماال لاام يوجااا قائااٌل ما فااه ماان الااّصااة  الّ مااا 

، اساتناداً  (2)، ونساب فاي التاركرل  لا  م ار ال اّماة  (1)ارسقه في الروضة 
 ل  اّن وبن ما يباّ وبناً غير م قوا ، والظرف ال يباّ وبناً ، مال لاو كاان 

ت ف قيمتهمااا ، فاااالغرر موبوناااً لاام ين ااع مااع جهالاااة وبن كااّل وارااا واشاا
 الجزاف راصل رنا. (3)الحاصل في ميع 

والري يقتضيه النظر : اّما فيما نحن فيه مّما ُجاّوب شارناً مي ُاه من ارداً 

نااان الظااارف ماااع جهالاااة وبناااه فاااالقذع ماااالجواب منضاااّماً ؛  أ لااام يحصااال 
 مانٌع ، وال ارت ع شرط. (4)ماالنضماا 

 ال يك ي في مي ه من رداً  (5)يره من ارا المنضّمين القرين واّما في غ
__________________ 

 .284:  3( الروضة البهيّة 1)

 .471:  1( التركرل 2)

 البيع.:  «ّ»( في 3)

 من االنضماا.:  «ف»( في غير 4)

 الري.:  «ّ»و  «خ»ونساة ماٍ  «ن»( كرا في النسخ ، وفي مصّححة 5)

راااااال يجااااااوب ميااااااع 
المظااااااااروف مااااااااع 
ظرفااااااه المااااااوبون 

 م ه؟

راي المصاااااااااااااااانّف 
 في المسّلة



 4ب / ج كتاب المكاس  ...........................................................................  334

، فالقذع مالمنع ماع لازوا الغارر الشاصاي ، كماا لاو م رفة وبن المجموّ 

ٍٍّ والف مع وصقة مان رصااص قاا  ماّ سبيكةً من أربٍّ مردّدٍّ مين مائة مثقا
 قاااٌا نقا  ماا فياه  (2)ال ي مثقاٍ ، ف ّن اإلقااا نق  رارا البياع  (1)مقح وبنهما 

 شذٌر يستحّق ألجقه القوا من ال ق  .

ٍّ نق  واّما مع انت ا  الغرر الشاصي وا نحصار المانع في النّص الاا
واإلجماّ المن قا نق  مذ ن البيع  أا كان  (3)لزوا االنتبار مالكيل والوبن 

المقاااار فااي المكياال والمااوبون ، فااالقذع مااالجواب ؛ ألّن  (4)المبيااع مجهااوٍ 

 نق  لزوا انتبار المبيع ، ال كّلّ جز ٍّ منه. (5)النّص واإلجماّ  نّما دالّ 
ولو كان ارا الموبونين يجوب مي ه من رداً ماع م رفاة وبن المجماوّ 

دون اآلشر ، كما لو فرضنا جواب ميع ال ّضة المحّشي مالشامع ونااا جاواب 

 ميع الشمع كرلك ، ف ن فرضنا الشمع تام اً ال يضّر جهالته ، و الّ ف .
 :ثّم  ّن ميع المظروف مع الظرف يتصّور نق  صورٍّ 

 م شرل مث ً ، فيقّسط الثمن نق  (6) راارا : ان يبي ه مع ظرفه 
__________________ 

 ، وفي سائر النسخ : وبنها. «ن»ومصّححة  «ف»( كرا في 1)

 المبيع.:  «ش»و  «ن»،  «ف»( في غير 2)

روطه ، وغياااره مااان مااان اماااواب نقاااا البياااع وشااا 4، البااااب  254:  12( راجاااع الوساااائل 3)

 األمواب.

 المجهوٍ.:  «ص»( في 4)

.:  «ص»( في غير 5) ٍّ  د

 ، وفي سائر النسخ : ان يبي ه وما في ظرفه. «ن»ومصّححة  «ش»و  «خ»( كرا في 6)

صاااااااااااااور ميااااااااااااااع 
لمظااااااااروف مااااااااع ا

 الظرف

ـ ان يبي ااااه مااااع  1
 ظرفه مكرا
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قيمتي كّلٍّ من المظروف والظرف لو ارتيا  لا  التقسايط ، فا أا قيال : قيماة 

 ُنشر الثمن.الظرف دررٌم وقيمة المظروف تس ةٌ ، كان لقظرف 
الثانية : ان يبي ه مع ظرفه مكرا نق  اّن كّل رطلٍّ من المظروف مكارا 

، فيحتاج  ل   ناار مقاارٍّ لقظرف ، ويكون قيماة الظارف ماا مقاي م اا ألاك. 

 وررا في م ن  ميع كّلٍّ منهما من رداً.
الثالثاة : ان يبي اه ماع الظارف كاالَّ رطالٍّ مكارا نقا  ان يكاون التساا ير 

: ان ـ  لقظرف والمظروف. وطريقة التقسيط لو ارتيا  ليه كما في المساالك

 (1)يوبن الظرف من رداً وينسب  ل  الجمقة ويوشر له من الثمن متقك النسبة 
ه : انّااه لااو كااان الظاارف رطقااين ومقتضااا .(2)، وتب ااه نقاا  راارا غياار واراااٍّ 

 والمجموّ نشرل اُشر له شمع الثمن.

والوجه في ألك : م رظة الظرف والمظروف شيهاً وارااً ، رتّ  انّاه 
يجوب ان ي رح تماا الظرف كسراً مشاناً من المجموّ ليساوي ثمناه ثمان 

المظااروف. فااالمبيع كااّل رطاالٍّ ماان راارا المجمااوّ ، ال ماان المرّكااب ماان  (3)

ف والمظروف ، ألنّه  أا ماّ كّل رطل من الظرف والمظروف ماررمٍّ الظر
 محسب قيمة مثقهما. ف أا كان (4)مث ً وّبّ الاررم نق  الرطل والمظروف 

__________________ 

 .281:  3( المسالك 1)

:  23، وصاارب الجاوارر فاي الجاوارر  754:  4( مثل السيّا ال امقي فاي م تااح الكراماة 2)

234 235. 

 من.:  «ثمن»ماٍ  «ف»( في غير 3)

ب :  «ن»، وصّححت في  «الرطل المظروف»، وفي غيررما :  «ش»و  «ف»( كرا في 4)

 الظرف والمظروف.

ـ ان يبي ااااه مااااع  2
ظرفااااه مكاااارا نقاااا  
ان كااااااااااّل رطاااااااااالٍّ 
ماااااااان المظااااااااروف 

ـ ان يبي ااااه مااااع  3 مكرا
لظااااااااااارف كااااااااااااّل ا

 رطلٍّ مكرا
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قيمااة شمااع الرطاال المااركور الااري رااو وبن الظاارف الموجااود فيااه مساااوياً 

لقيماة ارم اة األشمااك التااي راي مقااار المظااروف الموجاود ، فكياف يقّسااط 
ً  الثمن نقيه  ؟اشماسا
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 مسألة

ـ  (1) «ينبغاي»الم روف مين األصحاب تب اً لظارر ت بير الشيخ مق ا  

: استحباب الت قّه في مساائل الحا ٍ والحاراا المت قّقاة مالتجاارا  ، لي ارف 

 فاساه ويسقم من الرما. (2)صحيح ال قا من 
ورو ظارر نبارل الحاائق ايضااً  .(3)ونن  يضاح النافع : انّه قا يجب 

في المقن ة ايضاً ال يّم  الوجوب ؛ ألنّه م ا أكار   ررمهوك ا الم يا  .(4)
والَُكمأ بَيأنَُكمأ بِالأباِطِل إِالّ أَنأ تَُكونَ )قوله ت ال    (5) (تِجاَرةً َعنأ تَيراض   ال تَأأُكلُوا أَمأ

ِض َوال )، وقوله ت ال   َرأ نيا لَُكيمأ ِميَن األأ َرجأ أَنأِ قُوا ِمنأ َطيِّباِت ميا َكَسيبأتُمأ َوِمّميا أَخأ

ُموا الأَخبِيَث ِمنأهُ تُنأِ قُونَ   قاٍ : فناب  ل  اإلن اق (6) (تَيَمَّ
__________________ 

 .371( انظر النهاية : 1)

 ن.ن:  «ف»( في 2)

 .132:  4( ال يوجا لاينا  يضاح النافع ، ن م ركاه ننه السيّا ال امقي في م تاح الكرامة 3)

 .23و  19:  18( راجع الحاائق 4)

 .29( النسا  : 5)

 .267( البقرل : 6)

الم اااااااااااااااااااااااااااروف 
اساااااااتحباب الت ّقاااااااه 
فاااااااااااااي مساااااااااااااائل 

 التجارا 

وجاااااااااوب الت قّااااااااااه 
فاااااااي ألاااااااك نناااااااا 

 جمانة
كاااااااااااا ا الشاااااااااااايخ 
الم يااااااااااااااا فااااااااااااااي 

 المسّلة
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من طيّب االكتساب ، ونها  نان طقاب الابياج لقم يشاة واإلن ااق ، فمان لام 

الحراا لم يكن مجتنباً لقابياج مان ي رف فرق ما مين الح ٍ من المكتسب و
مان طيّاب االكتسااب ، وقااٍ ت اال   (1)األنماٍ ، وال كان نق  ثقاةٍّ فاي ت قّاهٍّ 

بيا)ايضاً  َم الّرِ بيا َوأََحيلَّ لُ الأبَيأيَع َوَحيرَّ ،  (2) (ذِلَك بِأَنَُّهمأ قالُوا إِنََّما الأبَيأيُع ِمثأيُل الّرِ

ي قم ماارلك مااا ارااّل   ورااّرا ماان فينبغااي ان ي اارف البيااع الماااالف لقرمااا لاا
انّه كان  الس انقيهالمتاجر واالكتساب. وجا   الرواية نن امير المومنين 

 .(3) «من اتّجر مغير نقمٍّ فقا ارتذم في الرما ، ثّم ارتذم»يقوٍ : 

من اراد التجارل فقيت قّه في دينه ؛ »:  الس انقيهثّم قاٍ : قاٍ الصادق 
له مّما يحرا نقيه ، ومن لم يت قّه في دينه ثّم اتّجر تاوّرط  لي قم مرلك ما يحلّ 

 .(5)، انته   (4) «في الشبها 

 «ينبغاي»الوجوب ،  الّ اّن ت بياره مق ا    ررمهاقوٍ : ظارر ك مه 
 ظهااوره لاايع انّ  (6)رممااا يُاااّن  ظهااوره فااي االسااتحباب ،  الّ اّن اإلنصاااف 

ظهور ما في ك مه في الوجاوب مان مااب المقاّماة ، فا ّن  (7)محيج ي ارح 

 من (8)م رفة الح ٍ والحراا واجبةٌ نق  كّل اراٍّ مالنظر  ل  ما يبتق  مه 
__________________ 

 ، كما في نساة من المصار. «ن قته»ن قةٍّ ، والصواب : :  «ص»و  «ن»( في 1)

 .275( البقرل : 2)

 .2، الباب األّوٍ من امواب آداب التجارل ، الحايج  283:  12( الوسائل 3)

 .4، الباب األّوٍ من امواب آداب التجارل ، الحايج  283:  12( الوسائل 4)

 .591 590( المقن ة : 5)

 .«ف»في  «اّن اإلنصاف»( لم ترد 6)

 مما اثبتناه. «ن»، وصّححت في  «يت ارح»:  «ش»و  «ف»( في غير 7)

 يبتن  مه.:  «ّ»و  «ا»، وفي  «يبتن  نقيه»:  «ف»( في 8)

ظااااااااااااارر كاااااااااااا ا 
الشااااااااااايخ الم ياااااااااااا 
الوجااااااااااوب ماااااااااان 

 ماب المقاّمة
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األُمور. وليع م رفة جمي ها مّما يت قّاق ماإلنساان وجومهاا فاوراً دف اةً ، مال 

ننااا االلت ااا   لاا  ارتماااٍ الحرمااة فااي ف االٍّ يريااا ان ي  قااه ، او ننااا  رادل 
ٍٍّ ي قم موجود الحراا مينها ، ف نّه م اقٌب نقا   ماا ي  قاه مان اإلقااا نق  اف ا

الحااراا لااو تااره الاات قّم و ن لاام يقت اات ننااا ف قااه  لاا  ارتماااٍ تحريمااه ، فاا ّن 

الت اتاه الساامق ونقمااه م ااا شقاّو مااا يرياا مزاولتهاا ماان األف ااٍ مان الحااراا 
كافٍّ في رسن ال قاب ، و الّ لم ي اقب اكثر الجّهاٍ نق  اكثار المحّرماا  ؛ 

   ارتماٍ ررمتها ننا االرتكاب.ألنّهم ي  قونها ورم غير مقت تين  ل

ولرا اجم نا نق  اّن الك ّار ي اقبون نقا  ال اروّ. وقاا ورد أّا الغافال 
 .(1)المقّصر في م صيته ، في غير واراٍّ من األشبار 

ق ي الاري ي  قاه مان غيار ثّم لو ققنا م اا ال قاب نق  ف ل المحّرا الاوا

: من ناا ال قااب ـ   ررمهكما رو ظارر جمانةٍّ تب اً لألردميقي  (2)ش ورٍّ 
نقاا  الحااراا المجهااوٍ ررمتااه ناان تقصاايرٍّ ؛ لقاابح شذاااب الغافاال ، فيقاابح 

تحصاايل ال قاام و بالااة الجهاال واجااٌب نقاا  راارا القااوٍ ، كمااا  (3)نقامااه. لكاان 

 انترفوا مه.
نقاا  ف اال  (4)والحاصاال : اّن التاازاا ناااا نقاااب الجاراال المقّصاار ال 

 الحراا ، وال نق  تره الت قّم  الّ  أا كان رين ال  ل مقت تاً  ل  ارتماٍ
__________________ 

،  178 177:  1، والبحااار  2و  1، ماااب سااواٍ ال ااالم ، الحااايج  40:  1( راجااع الكااافي 1)

 .58الحايج 

 ،  الّ انّها صّححت في م ر النسخ مما في المتن. «من ش ور»:  «ش»( في غير 2)

 .«ن»، لكن شذب نقيها في  «وجوب»( في النسخ بيادل : 3)

 .«خ»ونساة ماٍ  «ش»من  «ال»( كقمة 4)

مناااااااً  نقاااااا  ناااااااا 
نقااااااااااب الجارااااااااال 
نقااااااااااا  الحاااااااااااراا 
الااااااااااواق ي لكاااااااااان 
تحصااااااااايل ال قااااااااام 

 واجب

نااااااا الوجاااااه فاااااي 
 ناااااااااااااا نقاااااااااااااب
 الجارل المقّصر
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تحريمه ال يوجاا لاه وجاهٌ ، م اا ثباو  ادلّاة التحاريم ، ووجاوب طقاب ال قام 

نقااب مان الت ات  لا  وجاود الحاراا فاي افاراد  نق  كّل مسقمٍّ ، وناا تقبيح
األثناا  و ن لاام  (1)البياع التاي يزاولهاا تااريجاً نقا  ارتكاااب الحاراا فاي رارا 

 يقت ت رين  رادل ألك الحراا.

ثااّم  ّن المقاااا يزيااا نقاا  غيااره مااّّن األصاال فااي الم ااام   ال ساااد ، 
ياه من امواٍ  فالمكقّف  أا اراد التجارل ومن  نق  التصّرف فيما يحصل في

نق  وجه ال وضايّة يحارا نقياه ظاارراً اإلقاااا نقا  كاّل تصاّرفٍّ  (2)الناك 

منهااا ممقتضاا  اصااالة ناااا انتقالااه  ليااه  الّ مااع ال قاام م مضااا  الشااارّ لتقااك 
التااجر فااجر ، وال ااجر »:  السا انقيهالم امقة ، ويمكن ان يكون في قولاه 

 شاارلٌ  لا  رارا الم نا  ، منااً   (3) «في النار  الّ من اشر الحّق وانذ  الحقّ 

 نق  اّن الاارج من ال موا ليع  الّ من نقم م نذا  الحّق واشر الحّق.
شارنيٌّ ، لنهاي  (4)فوجوب م رفة الم امقاة الصاحيحة فاي رارا المقااا 

ٍٍّ لام ي قام انتقالاه  لياه ، منااً  نقا   اصاالة نااا الشارّ نن التصّرف فاي ماا

 انتقاله  ليه. وفي غير ررا المقاا نققيٌّ مقاّميٌّ له ّ يقع في الحراا.
وكيف كان ، فالحكم ماساتحباب الت قّاه لقتااجر محاّل نظار ، مال األولا  

وجومه نقياه نقا ً وشارناً ، و ن كاان وجاوب م رفاة مااقي المحّرماا  مان 

 فقط.ماب ال قل 
__________________ 

 رره.:  «ص»( في 1)

 .«خ»ونساة ماٍ  «ش»و  «ف»في غير  «الناك»( لم يرد 2)

، الباب األّوٍ مان اماواب آداب التجاارل ، الحاايج األّوٍ ، والصا حة  282:  12( الوسائل 3)

 .5من األمواب ، الحايج  2، الباب  285

ٍٍّ كان سا4)  مقاً لقغير.( اي : مقاا  رادل التصّرف في ما

وجاااااااااوب الااااااااات قّم 
فااااااااي الم ااااااااام   

 شرنيٌّ 

األولاااااااا  وجااااااااوب 
الت قّااااااااااه لقتاااااااااااجر 

 ً  نق ً وشرنا
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ويمكاان توجيااه ك مهاام ماا رادل الت قّااه الكاماال ليّذقااع نقاا  مسااائل الرمااا 
الاقيقة والم ام   ال اسال كرلك ، ويّذقاع نقا  ماوارد الشابهة والم اام   

الغيار الواضاحة الصااّحة فيجتناب ننهااا فاي ال ماال ، فا ّن القااار الواجاب رااو 

 البقور ، ال ال روّ ال قهيّة المركورل في الم ام  . م رفة المسائل ال اّمة
فاي مقااا ت قيال وجاوب الت قّاه :  السا انقيهويشها لقغاية األُول  قولاه 

، ولقغايااة الثانيااة قااوٍ  (1) « ّن الرمااا اش اا  ماان دميااب النمقااة نقاا  الصاا ا»

ط فاي من لم يت قّه ثاّم اتّجار تاورّ »في الرواية المتقاّمة :  الس انقيهالصادق 
 ، لكن ظارر صاره الوجوب ، ف ر . (2) «الشبها 

وال ياقاو نان  .(3)وقا ركي توجيه ك مهم مماا أكرناا نان غيار واراا 

 وجهٍّ في مقاا التوجيه.
ثاااّم  ّن الت قّاااه فاااي مساااائل التجاااارل لّماااا كاااان مذقومااااً لقاااتاقّص نااان 

الرما الجام ة مين اكل الماٍ مالباطل وارتكاب الم ام   ال اسال التي ارّمها 

المومقة الكرائيّة لم ي تبر فيه كونه نن اجتهاد ، مل يك ي فيه التققيا الصاحيح 
 ، ف  ت ارح مين ادلّة الت قّه رنا ، وادلّة تحصيل الم اش.

 ا المقاا و ن كان شارجاً ننه الت ارحفي رر (4)ن م ، رمما اُورد 
__________________ 

 ، الباب األّوٍ من امواب آداب التجارل ، الحايج األّوٍ. 282:  12( الوسائل 1)

 .338( تقاّمت في الص حة 2)

( لام ن ثاار نقاا  ركايااة راارا التوجيااه م ينااه فاي كاا ا ال قهااا  ، ن اام يظهاار مّمااا قالااه المحقّااق 3)

، وراجااع  451:  22وصاارب الجااوارر فااي الجااوارر  116:  8جمااع ال ائااال األردميقاي فااي م

 ، وفيه : مل قا يجب كما في  يضاح النافع. 132:  4م تاح الكرامة 

 وغيره. 15و  9:  18( اورده صارب الحاائق في الحاائق 4)

توجيااااااااااه الحكاااااااااام 
 ماالستحباب

ك اياااااة التققياااااا فاااااي 
مساااااااااااااااااااااااااااااااااااائل 

 التجارا 

تاااااااوّرم الت اااااااارح 
مااااااين ادلّااااااة طقااااااب 
ال قاااااااااااام وادلّاااااااااااااة 

 طقب االكتساب
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ماااين ادلّاااة طقاااب مذقاااق ال قااام ، الشاااامل لم رفاااة مساااائل ال باااادا  واناااواّ 

قّف نقا  االجتهااد ، وماين ادلّاة طقاب االكتسااب واالشاتغاٍ الم ام   المتو
في تحصيل الماٍ ألجل اإلن اق نق  من ينبغي ان ين اق نقياه ، وتاره  لقاا  

 َكقّّه نق  الناك الموجب الستحقاق الق ن ، ف ّن األشبار من الذرفين كثيرل.

 ت اال   لا  داود اور   »يك ي في طقب االكتساب ما ورد : من انّه 
: يا داود  نّك نّْ م ال با لوال انّاك تّكال مان ميات نقيه الس ا ونق  نبيّنا وآله 

ارم ااين صااباراً ثااّم االن    الساا انقيهالماااٍ وال ت ماال مياااه شاايهاً. فبكاا  

ت ااال  لااه الحايااا ، وكااان ي ماال كااّل يااوا درناااً ويبي ااه مااّلف درراام ، ف ماال 
 ً وماا  .(1) «الحاايج .. فبانها واساتغن  نان ميات المااٍ ث ثمائة وستّين درنا

ليع منّا من تره دنيااه آلشرتاه »:  الس انقيهارسقه في ال قيه نن الصادق 

 «ال بادل سب ون جاز اً افضاقها طقاب الحا ٍ»، واّن  (2) «، او آشرته لانياه
(3). 

ن تاركر ، واوضاح واّما األشبار في طقب ال قم وفضقه فهي اكثر من ا

 من ان تحتاج  ل  الركر.
 وأكر في الحاائق : اّن الجمع مينهما مّرا وجهين :

: تاصايص اشباار وجاوب طقاب ـ  ارارما وراو األظهار ماين نقمائناا

 الربق مّشبار وجوب طقب ال قم ، ويقاٍ موجوب ألك نق 
__________________ 

 .3من امواب مقاّما  التجارل ، الحايج  9، الباب  22:  12وسائل ( ال1)

ماان اماواب مقاااّما   28، البااب  49:  12، والوسااائل  3568، الحاايج  156:  3( ال قياه 2)

 التجارل ، الحايج األّوٍ.

 .6من امواب مقاّما  التجارل ، الحايج  4، الباب  11:  12( الوسائل 3)

اشباااااااااااار طقاااااااااااب 
 االكتساب

طقاااااااااااب  اشباااااااااااار
 ال قم

مااااااااا أكااااااااره فااااااااي 
الحااااااااااااائق فاااااااااااي 
وجااااااااااااه الجمااااااااااااع 

 مينهما
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واساات ادته وت قيمااه و فادتااه. قاااٍ :  (1)غياار طالااب ال قاام المشااتغل متحصاايقه 
منيااة »فاي رسااالته المسااّمال ب   ررمااهومهارا الوجااه صااّرح الشاهيا الثاااني 

 ريج قاٍ في جمقة شرائط ال قم : «المريا في آداب الم يا والمست يا

األسااباب وان يتوّكاال نقاا    وي ااّوح امااره  ليااه ، وال ي تمااا نقاا  
وماالً نقيه ، وال نق  اراٍّ من شقق   ت ال  ، مال  (3)وتكون  (2)فيوكل  ليها 

يققي مقاليا امره  ل    ت ال  ، يظهر له من ن حا  قاسه ولحظا  اُنسه ما 

مااه يحصاال مذقومااه ويصااقح مااه مااراده. وقااا ورد فااي الحااايج ناان النبااي 
تك ّل لذالب ال قام مربقاه نّماا ضامنه اّن   ت ال  قا  وسقموآلهنقيه صق 

مم ن  : اّن غيره يحتاج  ل  السا ي نقا  الاربق رتّا  يحصال لاه ،  «لغيره

وطالب ال قم ال يُكقَّف مرلك مل مالذقب ، وك اه مهونة الربق  ن ارسان النيّاة 
ماا ال  [(4)مقاح ]، واشقص القرمة. ونناي في ألك من الوقاائع ماا لاو جم تاه 

ماا اشاتغقت  [(5)وجميال م ونتاه منار ]من رسن صنع   ت ال  ي قمه  الّ   

مال قم ، ورو مبادي نشر الث ثين وتس مائة  ل  يومناا رارا ، وراو منتصاف 
شاااهر رمضاااان سااانة ثااا ث وشمساااين وتسااا مائة. ومالجمقاااة ، لااايع الابااار 

م سناده  ل   سرهقاككال يان. ورور شيانا المقاّا محّما من ي قوب الكقيني 

 من نقوان ، قاٍ : كنّا في مجقعٍّ نذقب الحسين
__________________ 

، وماا اثبتنااه  «المساتقل تحصايقه»، وفي سائر النسخ :  «المستقّل متحصيقه»:  «ف»( في 1)

 .«ن»من المصار ومصّححة 

 ( في النسخ : فيتوّكل نقيها ، والصواب ما اثبتناه من المصار.2)

 ، وفي م ضها : فيكون. «ويكون»النسخ :  والمصار ، وفي سائر «ن»( كرا في 3)

 ( من المصار.4)

 ( من المصار.5)

كاااا ا الشااااهيا فااااي 
 جمعوجه ال
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فيه ال قم ، وقا ن ا  ن قتي في م ار األسا ار ، فقااٍ لاي م ار اصاحامي : 

فققات : ف نااً ، فقااٍ :  أاً و  ال تسا ف محاجتاك  ؟من توّمل لما قا نزٍ ماك
قااٍ :  ّن اماا  ؟ماك  ققات : وماا ّنقُماك رر !وال تبقح امقك وال تنجح طقبتاك

 ّن   تبااره وت اال  »راّثني : انّه قرا في م ر كتبه :  الس انقيهنبا   

نق  نرشي ألقذ ّن امل كّلّ  (1)يقوٍ : ونّزتي وج لي ومجاي وارت اني 
موّماال غيااري ماليااّك ، وألكسااونَّه ثااوب المرلّااة ننااا الناااك ، وألُنحينّااه ماان 

اُل غياري فاي الشااائا والشااائا ميااياوصاق  ، قرمي ، وألُم ّانّاه مان   ؟!يَُوّمّ

ويرجااو غيااري ويقاارّ ماااب غيااري ومياااي م اااتيح األمااواب ورااي مغقّقااة ، 
ومن أا  ؟ومامي م توح لمن دناني ، فمن أا الري اّمقني لنوائبه فقذ ته دونها

ج قاات آماااٍ نبااادي نناااي  ؟الااري رجاااني ل ظيمااة فقذ اات رجااا ه منّااي

ا مح ظي ، ومأل  سماواتي مّمن ال يماّل مان تسابيحي مح وظة ، فقم يرضو
لم ي قم ا، وامرتهم ان ال يغققوا األمواب ميني ومين نبادي ، فقم يثقوا مقولي. 

من َطَرقَتْه نائبة من نوائبي انّه ال يمقك كش ها ارا غيري  الّ ّمن م ا  أناي ، 

 (2)انتزنتاه نناه انذيته مجودي ماا لام يساّلني ، ثاّم  ؟فما لي اراه الرياً ننّي
فتراني اماا مال ذايا قبل المسّلة ثّم اسٍّ ف  افقم يسّلني ردّه وسٍّ غيري ، 

َولايع ا ؟َولايع الجاود والكارا لايا ؟مايل انا فيبّاقناي نباايا ؟اُجيب سائقي

 ؟َوليع انا محّل اآلماٍ ، فمن يقذ ها دونيا ؟ال  و والررمة مياي
__________________ 

 .«وارت اّ مكاني»والحاائق ومنية المريا والكافي ، وفي النسخ :  «ص»( كرا في 1)

 منه.:  «ف»( في غير 2)
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فقااو اّن اراال سااماواتي واراال  ؟الموّمقااون ان يوّمقااوا غيااري (1)فاا  ياشاا  ا

ارضي اّمقوا جمي اً ثّم انذيت كّل وارا منهم مثل ما اّمل الجميع ما انتقص 
فياا موسااً لققاانذين  ؟ْقاٌك اناا قيّماهمن مقكي مثل نضو أّرل ، وكيف يانقص مُ 

انته  الحايج الشريف ،  «!ويا موساً لمن نصاني ولم يراقبني !من ررمتي

 .(2)  ررمهوانته  ك ا شيانا الشهيا 
ٍّ نقا  ألاك مّصارح داللاة ماا رواه فاي الكاافي  قاٍ في الحااائق : وياا

اّثاه ، قااٍ : سام ت اميار الماومنين م سناده  ل  امي  سحاق السبي ي نّمان ر

ال اايّها الناك ،  ّن كماٍ الاين طقب ال قام وال مال ماه ، »يقوٍ :  الس انقيه
و ّن طقب ال قم اوجب نقيكم من طقب الماٍ ،  ّن الماٍ مقسوا مضمون لكم 

قا قّسمه نادٍ مينكم وضمنه لكم ، وَسيَ ي لكم ، وال قم ماازون نناا ارقاه ، 

 .(3) «الابر .. ذقبه من ارقه فاطقبوهوقا اُمرتم م
قااٍ  السا انقيهقاٍ : ويوّكاه ما رواه في الكافي مسناه نن امي ج  ر 

يقااوٍ   نااّز وجااّل : ونّزتااي »:  وسااقموآلهنقيه صق : قاااٍ رسااوٍ   

ي وارت ااّ مكااني  وج لي وكبريائي وناوري ، ونظمتاي وُنقُاّوّ
ال ياوثر  (4)

 ه  الّ استح ظته م ئكتي ، وك ّقت السماوا  واألرضيننبا رواي نق  روا
__________________ 

 ف  يستحي.اونساة ماٍ م ر النسخ ، وفي سائر النسخ :  «خ»و  «ف»( كرا في 1)

 .7، الحايج  66:  2، وراجع الكافي  63 62( منية المريا : 2)

 .4، الحايج  30:  1( الكافي 3)

ا القساام : ال يااوثر نبااا رااواه نقاا  رااواي  الّ شااتّّت نقيااه امااره ، ( فااي الحاااائق والكااافي م اا4)

ولبّساات نقيااه دنياااه وشااغقت ققبااه مهااا ، ولاام اوتااه منهااا  الّ مااا قاااّر  لااه ، ونّزتااي وج لااي 

  لخ. .. ونظمتي ونوري ونقّوي وارت اّ مكاني

كااااااااا ا صااااااااااارب 
 الحاائق
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 (1)ربقه ، وكنت له مان ورا  تجاارل كاّل تااجر ، فتّتياه الاانيا وراي راغماة 
 .(3)انته  ك مه  .(2)

ومااا أكااره ماان   ررمااهواناات شبياار مااّّن مااا أكااره ماان كاا ا الشااهيا 

الحايج القاسي ال ارتباط لاه مماا أكار مان دفاع التناافي ماين ادلّاة الذارفين ؛ 

ال ينااافي  (5)ماان التوّكاال نقاا    وناااا رمااط الققااب مغيااره  (4)ألّن مااا أكاار 
غاٍ ماالكتساب ؛ ولرا كان امير المومنين صقوا    نقيه ونق  اشياه االشت

وبوجتااه وولايااه وأّريتااه جام اااً ماااين انقاا  مراتااب التوّكاال واشاااّ مشااااّق 

، وليع الشاهيا ايضااً فاي مقااا  (6)االكتساب ، ورو االستقا  لحائط اليهودي 
ّن طالاب اّن طقب ال قم افضل مان التكّساب و ن كاان افضال ، مال فاي مقااا ا

ال قم  أا اشتغل متحصيل ال قم فقيكن منقذ اً نن األسباب الظاررل الموجودل 

 غالباً لذ ّب ال قوا من الوظائف المستمّرل
__________________ 

، وقااٍ المامقااني م اا ان اثبتهاا مااالزاي  «بانماة»( كارا فاي المصاار ، ولكان فاي النسااخ : 1)

 «راغماة»اائق وفي الوسائل المصّححة نق  شّط المولف : في نساة من الحـ  وال ين المهمقة

 (.478غاية اآلماٍ : ) «أليقة منقادل»مالرا  المهمقة وال ين الم جمة ، وم ن  الكقمة رينهرٍّ : 

، والظاارر انّاه ال وجاه لهاا ، ألّن الحاايج ماركور متماماه ،  «الحاايج»( في النسخ بيادل : 2)

 .2، الحايج  335:  2راجع الكافي 

 .12 9:  18( الحاائق 3)

 ما أكره.:  «ص»( في 4)

 لغيره.:  «ن»ومصّححة  «ص»( في غير 5)

:  41، وننااه البحااار  22:  1( كمااا نققااه اماان امااي الحايااا فااي مقاّمااة شاارره لاانها الب غااة 6)

144. 

المناقشااااااااااة فيمااااااااااا 
افاااااااااااده صااااااااااارب 

 الحاائق
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من الس طين ، والحاصقة من الموقوفا  لقماارك وارل ال قم ، والموجودل 

ا  والمشتغقين من م اشارل الساقذان واتباناه والماراودل الحاصقة غالباً لق قم
مااع التجااار واألغنيااا  وال قمااا  الاارين ال ينت ااع ماانهم  الّ ممااا فااي ايااايهم ماان 

 (1)وجااوه الزكااوا  وردّ المظاااالم واألشماااك وشااابه ألااك ، كماااا كااان ألاااك 

مت ارفاً في ألاك الزماان ، مال فاي كاّل بماان ، فرمماا ج ال االشاتغاٍ ماال قم 
 سبباً لقم يشة من الجها  التي أكرنارا. من سه

من اّولاه  لا    ررمهومالجمقة ، ف  شهادل فيما أكر من ك ا الشهيا 

آشره وما اضاف  ليه من الروايا  في الجمع المركور ، انناي : تاصايص 
 ادلّة طقب الح ٍ مغير طالب ال قم.

 مان طقاب ال قام وطقاب الاربق ينقسام  لا  ثّم  نّه ال  شكاٍ فاي اّن كا ّ 

 األركاا األرم ة او الامسة.
وال ريااب اّن المسااتحّب ماان ارااارما ال ياازارم الواجااب ، وال الواجااب 

الك ائي الواجب ال يني. وال  شكاٍ ايضاً في اّن األرّم من الاواجبين ال ينيّاين 
ظاّن قيااا الغيار  مقاّا نق  غيره ؛ وكرا الحكم فاي الاواجبين الك اائيّين ماع (2)

مه. وقا يكون كسب الكاسب مقاّمة الشتغاٍ غيره مال قم ، فيجب او يساتحّب 

 مقاّمة.

مقي الك ا فاي المساتحّب مان األمارين نناا فارح نااا  مكاان الجماع 
ائاا المرتّباة نقا  مينهما ، وال ريب في ت او  الحكم مالترجيح مااشت ف ال و

 األمرين.
__________________ 

 .«ف»في غير  «ألك»( لم ترد 1)

 الم ينين.:  «ف»( في غير 2)

راي المصاااااااااااااااانّف 
 في وجه الجمع

مااااا رااااو المسااااتحّب 
مااااااااااان االمااااااااااارين 
ننااااا نااااااا امكاااااان 

 الجمع مينهما
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  ققيال ال يترتّاب نقياه فرّب مان ال يحصال لاه ماشاتغاله ماال قم  الّ شاي

كثير فائال ، ويترتّب نق  اشتغاله مالتجارل فوائا كثيرل ، منها : تك ّل ارواٍ 
الااه او ماااٍ اقرانااه ماان التجااار الماااالذين م ااه نقاا  وجااه المشااتغقين ماان م

الصقة او الصاقة الواجبة والمستحبّة ، فيحصل مرلك ثواب الصااقة وثاواب 

 اإلنانة الواجبة او المستحبّة نق  تحصيل ال قم.
ورّب من يحّصل ماالشتغاٍ مرتبةً ناليةً من ال قم يُحيي مها فنون نقام 

 الّ ققيال مان الاربق ؛ ف نّاه ال  شاكاٍ فاي اّن الاين ، ف  يحصل له من كسبه 

اشتغاله مال قم واألكل من وجوه الصاقا  ارجح. وماا أكار مان راايج داود 
ف نّمااا رااو ل اااا مزارمااة اشااتغاله مالكسااب  (1) نقيااه الساا اونقاا  نبيّنااا وآلااه 

   من وظائف النبّول والرياسة ال قميّة.لشي

 أا لور  المستحّب منهما مان  ومالجمقة ، فذقب كّلٍّ من ال قم والربق
ريج الن ع ال ائا  ل  ن ع الذالب كاان طقاب ال قام ارجاح ، و أا لاور  مان 

 جهة الن ع الواصل  ل  الغير كان ال با م رظة مقاار الن ع الواصل.

فثبااات مااان ألاااك كقّاااه : اّن تااازارم رااارين المساااتحبّين كتااازارم ساااائر 
اب او طقاب ال قام الغيار الاواجبين المستحبّا  المتنافياة ، كاالشاتغاٍ ماالكتسا

، او ماع السا ي  السا انقيهماو  لا  مشاارا األئماة  (2)مع المسير  ل  الحاّا 

في قضا  روائا اإلشوان الري ال يجامع طقب ال قم او المااٍ الحا ٍ ،  لا  
 غير ألك ، مّما ال يحص .
__________________ 

 .342( أكره في الص حة 1)

 المستحّب.:  «الحاّ »كتب فوق  «ش»( في 2)
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 مسألة

ال ش ف في مرجوريّة تققّي الركباان مالشاروط اآلتياة ، واشتق اوا فاي 

وال  ّماااة فاااي  (3)والحقّاااي  (2)والقاضاااي  (1)ررمتاااه وكرارتاااه ، ف ااان التقاااي 

ورواشاااي  (5): الحرماااة ، وراااو المحكاااي نااان ظاااارر الااااروك  (4)المنتهاااي 
 .(6)المحقّق الثاني 

__________________ 

ويكاره »ولكن لم ن ثار فاي الكاافي  الّ نقا  راره ال باارل :  42:  5( ركاه ننه في الماتقف 1)

 .360، انظر الكافي في ال قه :  «تققّي الركبان

( ركاااه ننااه ايضاااً ال  ّمااة فااي الماتقااف ، ولكاان لاام ن ثاار نقيااه فااي مااا مّياااينا ماان كتبااه 2)

 .سرهقاك

 .237:  2( السرائر 3)

 .1005:  2( المنته  4)

:  3، وانظار الااروك  521:  1 (الذب اة الحجرياة)( ركاه السيّا الذباطبائي فاي الريااح 5)

 .102:  4، ولكن ك مه صريح في الحرمة كما قاله السيّا ال امقي في م تاح الكرامة  179

 ثة.نن رواشيه الث  102:  4( ركاه السيّا ال امقي في م تاح الكرامة 6)

ركاااااااااااااام تققااااااااااااااي 
 الركبان تكقي ا
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ٍَ في الماتقف نبارل الشيخ  .(1)ونن الشيخ وامن بررل : ال يجوب  واوَّ

 .(2)مالكرارة 
مررب األكثر ، مل نن  يضاح الناافع : اّن الشايخ  (3)وري اي الكرارة 

وناان نهاياة اإلركاااا : تققّااي الركبااان  .(4)ادّنا  اإلجماااّ نقاا  نااا التحااريم 

 .(5)مائنا ، وليع رراماً  جماناً مكروه ننا اكثر نق
 ومستنا التحريم ظوارر األشبار :

: ال  الس انقيهقاٍ امو نبا   »منها : ما نن منهاٍ القّصاب ، قاٍ : 

نها  نان التققّاي. ققات : وماا  وساقموآلهنقيه صق ، ف ّن رسوٍ    (6)تقّق 
قاٍ  ؟قاٍ : ما دون غاول او رورة ، ققت : وكم الغاول والرورة ؟يراّ التققّ 

 .(7) «: ارم ة فراسخ. قاٍ امن امي نمير : وما فوق ألك فقيع متقّقٍّ 
__________________ 

:  4، والسايّا ال اامقي فاي م تااح الكراماة  43:  5( ركاه نان الشايخ ال  ّماة فاي الماتقاف 1)

، ماال ركا  الساايّا  «ال يجاوب»ن ثاار نقا  الحكايااة نناه مق اا   ، واّماا ناان امان براارل فقام 102

، والاا ف  160:  2راجاع المبساوط  .«نها »مق    101:  4ال امقي ننه في م تاح الكرامة 

 «ونه  نن تققّي الركباان»، وفيه :  216، والغنية :  282، كتاب البيوّ ، المسّلة  172:  3

 كما ركاه السيّا ال امقي ننه.

 .43:  5قف ( المات2)

 .«ف»في  «اي الكرارة»( لم ترد 3)

 .101:  4( ال يوجا اإليضاح ننانا ، وركاه ننه السيّا ال امقي في م تاح الكرامة 4)

 .517:  2( نهاية اإلركاا 5)

 من المصار. «ص»و  «ش»في النسخ ، واستاركت في  «ال تققّ »( لم ترد 6)

 داب التجارل ، الحايج األّوٍ.من امواب آ 36، الباب  326:  12( الوسائل 7)

ماااااااااررب االكثااااااااار 
 الكرارة

االساااااااتاالٍ نقااااااا  
التحااااااااااااااااااااااااااااااااريم 
مظاااااااااااااااااااااااااااااااوارر 

 االشبار
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اراكم تجارلً شارجاً من المصار ، وال  (1)ال يتققّ  »وفي شبر نرول : 

 .(3) «راضٌر لبادٍّ ، والمسقمون يربق   م َضهم من م رٍّ  (2)يبيع 
 .(4) «ال تقّقّ وال تشتّر ما يتققّ  وال تّكل منه»وفي روايةٍّ اُشرر : 

اد الم امقاة ، فيكاون اكا ً مالباطال ، وظارر النهي نن األكل كونه ل س

 .(5)ولم يقل مه  الّ اإلسكافي 
، فتكااون الروايااة مااع  (6)وناان ظااارر المنتهااي : االتّ اااق نقاا  ش فااه 

 ض  ها ماال ة ل مل األصحاب ، فتقصر نن  فادل الحرمة وال ساد.

مكرارااة األكاال مّمااا ن اام ال مااّك محمقهااا نقاا  الكرارااة لااو وجااا القااوٍ 
 يُشترر من المتققّ  ، وال مّك مه رسماً لمادّل التققّي.

ٌٍ نقاا   ومّمااا أكرنااا ي قاام : اّن النهااي فااي سااائر األشبااار ايضاااً محمااو

 لألصل مع ض ف الابر وماال ته لقمشهور. (7)الكرارة ، الموافقة 
__________________ 

 ال يتقّق.:  «خ»ونساة ماٍ  «ن»( في 1)

 ، وفي سائر النسخ : وال ميع. «وال يَبع»:  «ص»و  «ن»وفي  «ش»ا في ( كر2)

،  5مان اماواب آداب التجاارل ، الحاايج  36، الباب  326:  12( اورد صاره في الوسائل 3)

 من األمواب ، الحايج األّوٍ. 37، الباب  327وأيقه في الص حة 

 .3، الحايج  من امواب آداب التجارل 36، الباب  326:  12( الوسائل 4)

، والشاهيا فاي الااروك  44:  5( ال يوجا لاينا كتامه ، ن م ركاه ننه ال  ّمة فاي الماتقاف 5)

 ، وغيررما. 179:  3

، وفيااه :  1005:  2، وراجااع المنتهااي  58:  18( ركاااه المحاااّث البحرانااي فااي الحاااائق 6)

 فالبيع صحيح في قوٍ ناّمة ال قما .

 لموافقته.:  «ش»( في 7)

االشبااااااار محمولااااااة 
 نق  الكرارة
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والظاارر اّن  .(1)ثّم  ّن راّ التققّي ارم ة فراساخ ، كماا فاي كا ا م ار 
مرادرم شروج الحاّ نن المحااود ؛ ألّن الظاارر بواٍ المرجوريّاة  أا كاان 

 ارم ة فراسخ. وقا تب وا مرلك مرسقة ال قيه.

 «لتققّي رورة ، ف أا مقح  ل  ارم ة فراسخ فهو َجقباّن راّ ا»ورور : 
، فاا ّن الجمااع مااين صاااررا وأيقهااا ال يكااون  الّ ماا رادل شااروج الحاااّ ناان  (2)

 «ما دون غاول او روراة»المحاود. كما اّن ما في الرواية السامقة : اّن راّه 
ٌٍ نق  دشوٍ الحاّ في المحاود. (3)  محمو

اسنااا التققّااي مّرم ااة فراسااخ ، فكررااوا لكاان قاااٍ فااي المنتهااي : راااَّ نقم

التققّي  ل  ألك الحاّ ، ف ن باد نقا  ألاك كاان تجاارلً وجقبااً ، وراو ظاارٌر ، 

ألّن ممضاايّه ورجونااه يكااون مسااافراً ، ويجااب نقيااه القصاار فيكااون ساا راً 
 ، انته . (4)رقيقيّا  ل  ان قاٍ : وال ن رف مين نقمائنا ش فاً فيه 

ٍّ نق  مسامحة في الت بير ، ول ّل والت قيل محصوٍ الس ر  الحقيقي يا

 ٍ نق  األرم ة م  بيادل ونقيصة  (5)الوجه في التحايا ماألرم ة : اّن الحصو
نادر ، فا  يصاقح ان يكاون ضاامذاً لرفاع الكراراة ؛  أ ال يقااٍ :  نّاه وصال 

  ل  األرم ة  الّ  أا تجاوب ننها ولو يسيراً.
__________________ 

الظاارر » ل  نقمائنا كما سيّتي ننه ، وقاٍ في الحاائق :  (1006:  2)ي المنتهي ( نسبه ف1)

 .105:  4، وراجع لسائر الت امير م تاح الكرامة  «انّه ال ش ف مين اصحامنا

ماان امااواب آداب  36، الباااب  327:  12، والوسااائل  3990، الحااايج  274:  3( ال قيااه 2)

 .6التجارل ، الحايج 

 ، وري رواية منهاٍ القّصاب. 350في الص حة ( تقاّمت 3)

 .1006:  2( المنتهي 4)

 الوصوٍ.:  «ش»( في 5)

راااااّ التققّااااي ارم ااااة 
 فراسخ

داشاااااٌل  رااااال الحااااااّ 
فاااااااي المحاااااااااود اا 

 شارج ننه؟
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فالظارر انّه ال  شكاٍ في اصل الحكم و ن وقع اشت ٌف في الت بير في 

 النصوص وال تاور.
وان التققّاي ، ثّم  نّه ال  شكاٍ في انتبار القصا ؛  أ ماونه ال يصاق نن

فقو تققّ  الركب في طريقه أارباً او جائياً لم يكاره الم امقاة م هام. وكارا فاي 

انتبااار قصااا الم امقااة ماان المتققّاا  ، فاا  يكااره لغاارحٍّ آشاار ولااو اتّ قاات 
 الم امقة.

جهال الركاب  انتباار (1)قيل : ظارر الت قيل في رواية نرول المتقاّماة 

 .(2)مس ر البقا 
وفيه : انّه مبنيٌّ نق  ناا اشتصاص القيا مالحكم األشير ، فيحتمال ان 

تكون ال قّة في كرارة التققي مسامحة الركب فاي الميازان مماا ال يتساامح ماه 

المتققي ، او مظنّة رابع المتققّاين ماا اشاتروه ، او ادّشااره نان اناين النااك 
 أا اتاا  الركااب وطررااوا امت ااتهم فااي الاانااا  ومي ااه تاااريجاً. مااا ف مااا 

واألسواق ، ف ّن له اثراً ميّناً في امت   اناين النااك شصوصااً ال قارا  وقات 

 الغ    أا اتي مالذ اا.
 وكيف كان ، فاشتراط الكرارة مجهقهم مس ر البقا محّل مناقشة.

فرق مين اشر المتققّ  مصيغة البيع او الصقح او غيررما. ن ام  ثّم  نّه ال

  ٍّ  ليهم.، ال مّك ماستيهامهم ولو م راا  شي
__________________ 

 .351( تقاّمت في الص حة 1)

: ـ  ( لم ن ثر نق  ررا الت بيار م يناه ، ن ام قااٍ فاي المساالك م اا ان أكار قياا جهال الركاب2)

: ـ  قااٍ مثقاه فاي الجاوارر ، وقااٍ فاي الحااائق م اا ان أكار القياا، و «كما يش ر ماه الت قيال»

:  22، والجاوارر  189:  3، انظار المساالك  «.. اقوٍ : و ليه يشير الت قيل في رواية نرول»

 .57:  18، والحاائق  473

اشااااااتراط الكرارااااااة 
مقصااااااااا الم امقااااااااة 

 م هم

رااااال يشاااااترط فاااااي 
الكراراااااااااة جهااااااااال 
الركاااااااااب مساااااااااا ر 

 البقا؟

نااااااا ال ااااارق ماااااين 
االشااااااااار مصااااااااايغة 
البياااااااع او الصاااااااقح 

 او غيررما
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الرواياا  نااا ولو تققّارم لم ام   اُشر غير شرا  متانهم ، فظاارر 
 المرجوريّة.

المسااقمون »:  الساا انقيهن اام ، لااو ج قنااا المناااط مااا يقاارب ماان قولااه 

 ٍّ ماانهم قااوي سااراية الحكاام  لاا  ميااع شااي (1) «يااربق   م ضااهم ماان م اار
 و يجاررم المساكن والاانا .

 ٍّ كما انّه  أا ج قناا المنااط فاي الكراراة كراراة غابن الجارال ، كماا ياا

ال تققّااوا الَجقَااب ، فمان تققّاااه واشااترر منااه فاا أا اتاا  »ل ااامّي : نقياه النبااوّي ا
قوي سراية الحكام  لا  كاّل م امقاة توجاب غبانهم ،  (2) «السوق فهو مالايار

 ، وشبه ألك. لكن األظهر رو األّوٍ. (3)كالبيع والشرا  منهم متققّياً 

لهم الغبن ال ارش كان  (4)لس ر فثبت وكيف كان ، ف أا فرح جهقهم ما
، ول قّاه  (5)لهم الايار. وقا يحك  نن الحقّي ثبو  الايار و ن لم يكان غابن 

النبوّي المتقاّا المحموٍ نق  صورل تبايّّن الغابن مااشوٍ الساوق  (6)إلط ق 

 واالّط ّ نق  القيمة.
، واشتق ااوا فااي كااون راارا الايااار نقاا  ال ااور او التراشااي نقاا  قااولين 

   أكر األقور منهما في مسّلة شيار الغبن  ن شا   .سيجي
__________________ 

 .351( في رايج نرول المتقاّا في الص حة 1)

 ، ماب النهي نن تققّي السقع. 348:  5( السنن الكبرر 2)

 ، وفي سائر النسخ : متققّ . «ن»ومصّححة  «ش»( كرا في 3)

 مما اثبتناه. «ن»صّححت في  ، لكن «فيثبت»:  «ش»( في غير 4)

 .238:  2، نن ظارر المحكي ننه ، وراجع السرائر  474:  22( ركاه في الجوارر 5)

  لخ. .. ركرا : و ن لم يكن غبن ك ط ق «ش»و  «ف»( ال بارل في غير 6)

لاااااااااااااااو تققّاااااااااااااااارم 
لم اااااااام  ٍّ غيااااااار 

 شرا  متانهم

ثبااااااااااو  الايااااااااااار 
لهاااااام ننااااااا الغاااااابن 

 ال ارش
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 مسألة

، مال نان المنتهاي  (1)نقا  المشاهور ، كماا فاي الحااائق  يحرا النجش

 .(3) جماناً  (2)امع المقاصا : انّه محّرا وج

قااٍ رساوٍ   »قااٍ :  السا انقيهلرواية امن سنان نان اماي نباا   
: الواشمة والموتشامة والنااجش والمنجاوش مق وناون  وسقموآلهنقيه صق 

 .(4) «وسقموآلهنقيه صق نق  لسان محّما 
،  «ال تناجشوا وال تاامروا»ي المحكّي نن م اني األشبار : وفي النبو

قاٍ : وم ناه : ان يزيا الرجل في ثمن السق ة ورو ال يريا شرا را ؛ ليسمع 

، انتها  كا ا  (5)غيره فيزيا مزيادته ، والناجش شائن ، والتاامر : الهجران 
 الصاوق.

__________________ 

 .44:  18( الحاائق 1)

 يحرا.:  «ف»( في 2)

 .39:  4، وجامع المقاصا  1004:  2( المنتهي 3)

 .2من امواب آداب التجارل ، الحايج  49، الباب  337:  12( الوسائل 4)

ماان امااواب آداب التجااارل ،  49، الباااب  338:  12، والوسااائل  284( م اااني األشبااار : 5)

 .4الحايج 

ركااااااااااام الااااااااااانجش 
 ً  تكقي ا

كاااااااا ا الصاااااااااوق 
فااااااااااااااي م ناااااااااااااا  

 النجش
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 .(1)ئع المنجوش له والظارر اّن المراد مزيادل الناجش : مواطال البا
__________________ 

( قاٍ ال يروبآمادي في القاموك المحيط : الانجُش ان تُاواّطَو رجا ً  أا اراد مي ااً ان تماراه 1)

 .. ، او ان يُرياا اإلنساان ان يبياع مياناه فتسااومه فيهاا ماثمنٍّ كثيارٍّ لينظار  لياك نااظٌر فيقاع فيهااا

 .«نجش»، مادّل  289:  2القاموك المحيط 

وقاااٍ الجااورري فااي الصااحاح : الاانَّْجش : ان تزايااا فااي المبيااع ليقااع غيااره ولاايع ماان 

 .«نجش»، مادّل  1021:  3راجتك. الصحاح 
وقاٍ ال يّومي في المصباح المنير : نجش الرجل نجشااً مان مااب قتال  أا باد فاي ّساق ةٍّ 

، وكرلك في النكااح وغياره  اكثر من ثمنها وليع قصاه ان يشتريها ، مل ّليَغُرَّ غيره فيوق ه فيه

 .«نجش»، مادّل  594، واإلسم النََّجُش. المصباح المنير : 
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مسّلة  أا دفع  نسان  ل  غياره مااالً ليصارفه فاي قَبيالٍّ يكاون الماافوّ 
 افع ك ليه منهم ، ولم يحصل لقمافوّ  ليه والية نق  ألك الماٍ مان دون الاا

 : ماٍ اإلماا ، او ردّ المظالم المافوّ  ل  الحاكم فقه صور :

رضااه ماألشار مناه ،  (2)قريناة نقا  نااا جاواب  (1)ان تظهار  إحداها :
كما  أا نيّن له منه مقااراً قبل الافع او م ااه. وال  شاكاٍ فاي نااا الجاواب ؛ 

 التصّرف في ماٍ الناك نق  غير الوجه المّأون فيه. لحرمة

قرينة راليّة او مقاليّة نق  جواب اشره منه مقااراً  (3)ان تظهر  الثانية :
.  مساوياً لما يافع  ل  غيره او انقص او ابيا. وال  شكاٍ في الجواب رينهرٍّ

__________________ 

، وراارا ايضااً صااحيح مان ماااب اإلف ااٍ ، والضاامير المسااتتر  «يظهار»:  «ف»( فاي غياار 1)

 يرجع  ل  الاافع.

 .«ن»، ولرا شذب نقيها في  «جواب»( الظارر بيادل كقمة 2)

 ، وررا ايضاً صحيح كما تقاّا في الهامش السامق. «يظهر»:  «ف»( في غير 3)

 أا دفاااااااااع  نساااااااااان 
 لاااااا  غيااااااره ماااااااالً 
ليصااااااااااارفه فاااااااااااي 

 قبيل

 صور المسّلة
ـ ان تظهااااااااار  1

قرينااااة نقاااا  ناااااا 
 رضاه ماالشر

ـ ان تظهااااااااار  2
قرينااااااااااااة نقاااااااااااا  

 جواب االشر
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 لا  األصاناف   الّ انّه قاا يشاكل األمار فيماا لاو اشتقاف مقااار الماافوّ

 (1)الماتق ااة ، كااّن ناايّن لقمجتهاااين مقااااراً ، ولقمشااتغقين مقااااراً ، وانتقاااه 
 الاافع م نوان ياالف ُمْ تَقَا المافوّ  ليه.

والتحقيااق رنااا : مرانااال م تقااا المااافوّ  ليااه  ن كااان ننااوان الصاانف 

نقاا  وجااه الموضااونيّة ، كااّن يقااوٍ : ادفااع  لاا  كااّل مشااتغل كاارا و لاا  كااّل 
تهااا كاارا ، وشاار اناات مااا ياّصااك. و ن كااان نقاا  وجااه الااااني مااّن كااان مج

ننوان الصنف دانياً  ل  ت يين ألك المقاار ، كان المتّبع انتقاد الاافع ؛ ألّن 

 الااني  نّما يت ّرّ نق  االنتقاد ال الواقع.
ن ال تقااوا قرينااة نقاا  ارااا األماارين ، ويذقااق المااتكقّم. وقااا ا الثالثيية :

 (2)اشتقف فيه كقماتهم مل كقما  وارا منهم ، فالمحكّي نان وكالاة المبساوط 

 (6)والماتقاااف  (5)وكشاااف الرماااوب  (4)ومكاساااب الناااافع  (3)وبكاااال السااارائر 
 : تحريم األشر مذققاً. (8)وجامع المقاصا  (7)والتركرل 

__________________ 

، ونق  فرح صّحة ما اثبتناه من سائر النسخ ، فالضامير راجاع  «وانتقا»:  «ص»( في 1)

 المتقاّا في اّوٍ المسّلة. «غيره»او راجع  ل   «مقاار المافوّ» ل  

 .403:  2( المبسوط 2)

 .463:  1( السرائر 3)

 .118( الماتصر النافع : 4)

 .444 443:  1( كشف الرموب 5)

 .24:  5( الماتقف 6)

 .583:  1( التركرل 7)

 .43:  4( جامع المقاصا 8)

ـ نااااااا قريناااااة  3
نقااااااااااااااا  اراااااااااااااااا 

 األمرين
المحكاااااااااااّي نااااااااااان 
جمانااااااااة تحااااااااريم 

 ً  االشر مذققا
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 (4)والتحريااار  (3)والشااارائع  (2)ومكاساااب السااارائر  (1)ونااان النهاياااة 

: انّه يجوب له األشر منه  ن اطقق مان  (7)والك اية  (6)والمسالك  (5)واإلرشاد 
ل  ، وفي الحاائق   (8)دون بيادل نق  غيره. ونسبه في الاروك  ل  األكثر 

 .(10)، وفي المسالك : ركرا شرط كّل من سّوغ له األشر  (9)المشهور 

والمقتصار  (13)والمهارّب الباارّ  (12)والتنقايح  (11)ونن نهاياة اإلركااا 
 : االقتصار نق  نقل القولين. (14)

  ن كانت الصيغة (15)ونن المهرّب البارّ : ركاية الت صيل مالجواب 
__________________ 

 .366( النهاية : 1)

 .223:  2( السرائر 2)

 .12:  2( الشرائع 3)

 .162:  1( التحرير 4)

 .358:  1(  رشاد األأران 5)

 .138:  3( المسالك 6)

 .88( الك اية : 7)

 .171:  3( الاروك 8)

 .237:  18( الحاائق 9)

 .138:  3( المسالك 10)

 .526:  2ية اإلركاا ( نها11)

 .20:  2( التنقيح الرائع 12)

 .354 353:  2( المهرّب البارّ 13)

 .165المقن ة ، والصواب ظارراً ما اثبتناه ، راجع المقتصر : :  «ف»( في غير 14)

 مما اثبتناه. «ن»، وصّححت في  «الجواب»:  «ش»و  «ف»( في غير 15)

ت صااااايل امااااان فهاااااا 
مااااااااااااااين ل ظاااااااااااااااة 

ل ظااااااة و «ضاااااا ه»
 «ادف ه»
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 .(1) «ادف ه»المنع  ن كانت مق   او ما ادّر م ناه ، و «ض ه فيهم»مق   

جااب ،  «راو لق قارا »ونن التنقيح نن م ر ال ض   : انّه  ن قااٍ : 
، فا ن نقام فقاره لام يجاز ؛  أ لاو اراده لاّصاه ،  «انذه لق قرا »و ن قاٍ : 

 .(2)و ن لم ي قم جاب 

ارااتّا القائاال مااالتحريم مضااافاً  لاا  ظهااور الق اا  فااي مغااايرل المااّمور 
لقمافوّ  ليهم ، المويّا مما قالوه فيمن وّكقته امارال ان يزّوجهاا مان  (3)مالافع 

 ٍّ فّنذاااه ماان نناااه شاااصٍّ فزّوجهااا ماان ن سااه ، او وّكقااه فااي شاارا  شااي

صاااادق امااان الحّجااااج المسااانال فاااي التحريااار  لااا  موالناااا ال (4)مصاااحيحة 
ساّلته نان رجالٍّ انذااه رجاٌل »و ن اُضمر  في غياره ، قااٍ :  الس انقيه

يّشار مناه لن ساه اماالً ليصرفه فاي محااويا او فاي مسااكين ، وراو يحتااج ، 

 .(5) «قاٍ : ال يّشر شيهاً رتّ  يّأن له صاربه ؟وال ي قمه رو
مافوّ  ليه شامل لاه ، والغارح : مّّن ال نوان ال (6)وارتّا المجّوبون 

 الافع  ل  ررا ال نوان من غير م رظة لاصوصيّة الغير ، والق   و ن (7)
__________________ 

 .354 353:  2، وراجع المهرّب البارّ  110:  4( ركاه السيّا ال امقي في م تاح الكرامة 1)

 .21:  3ع التنقيح ، وراج 110:  4( ركاه السيّا ال امقي في م تاح الكرامة 2)

 مما اثبتناه. «خ»، وصّححت في  «المّمور الاافع»:  «ش»( في غير 3)

 ، وفي سائر النسخ : مصّححة. «ن»ومصّححة  «ف»( كرا في 4)

 .3من امواب ما يكتسب مه ، الحايج  84، الباب  206:  12( الوسائل 5)

 امقة.( راجع الكتب المنقولة ننها اقواٍ ال قها  في الص حة الس6)

 ال رح.:  «ف»( في غير 7)

ت صااااااااايل م ااااااااار 
رااااااو »مااااااين قولااااااه 

و  «لق قاااااااااااااااااااااااارا 
انذاااااااااااااااااااااااااااااااااه »

اسااااااااتاالٍ القائاااااااال  «لق قرا 
 مالتحريم

اسااااااااتاالٍ القائاااااااال 
 مالجواب
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ُسقّم ناا شموله له لغاةً ،  الّ اّن المنسااق نرفااً صارفه  لا  كاّل مان اتّصاف 

 مهرا ال نوان ، فال نوان موضوّ لجواب الافع يحمل نقيه الجواب.
ن م ، لو كان المافوّ  ليهم اشااصاً شاّصة ، وكان الااني نق  الافع 

لمّمور. والرواية م ارضة مرواياا  اُشار اتّصافهم مرلك الوصف لم يشمل ا

 ، مثل :
ققت ألمي نباا »ما نن الكافي في الصحيح نن س يا من يسار ، قاٍ : 

ً ا: الرجل ي ذ  الزكال يقّسمها في اصحامه ،  الس انقيه    ؟يّشر منها شيها

 .(1) «قاٍ : ن م
فاي »: ـ  ونن الحسين من نثماان فاي الصاحيح او الحسان ماامن راشام

يّشر مناه شايهاً لن ساه و ن لام يساّم الٍّ انذي ماالً ي ّرقه في من يحّل له ، رج

 .(2) «قاٍ : يّشر منه لن سه مثل ما ي ذي غيَره ؟له
ناان  الساا انقيهسااّلت امااا الحساان »وصااحيحة اماان الحّجاااج ، قاااٍ : 

الرجل ي ذي الرجل الارارم يقّسمها ويض ها في مواض ها ورو مّمن تحاّل 

ٍ : ال مّك ان يّشر لن سه كما ي ذي غيره ، وال يجاوب لاه ان قا ؟له الصاقة
 .(3) «يّشر  أا امره ان يض ها في مواضع مسّمال  الّ م أنه

ٍّ نقا  اإلأن فاي  والري ينبغي ان يقاٍ : اّما من ريج داللاة الق ا  الااا

 الافع والصرف ، ف ّن المتّبع الظهور ال رفي و ن كان ظارراً 
__________________ 

مااان اماااواب ماااا  84، البااااب  206:  12، الحاااايج األّوٍ ، والوساااائل  555:  3( الكاااافي 1)

 يكتسب مه ، الحايج األّوٍ.

 .2من امواب المستحقّين لقزكال ، الحايج  40، الباب  200:  6( الوسائل 2)

 .3ج من امواب المستحقّين لقزكال ، الحاي 40، الباب  200:  6( الوسائل 3)

المتّبااااااااااااااع رااااااااااااااو 
 الظهور
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محسب الوضع القغوي في غيره ، كما اّن الظهور الاارجي الري يست اد من 

القرائن الاارجيّة مقاّا نق  الظهاور ال رفاي الثامات لقّ ا  المجاّرد نان تقاك 
 القرائن.

ثااّم  ّن الت بّااا فااي ركاام رااره المسااّلة ال ياقااو ناان مُ ااا ، فاااألول  رماال 

بااار المجااّوبل نقاا  مااا  أا كااان غاارح المااتكقّم َصاارف المااافوّ فااي األش
ال نااوان المرسااوا لااه ماان غياار ت قّااق الغاارح ماصااوص فاارد دون آشاار ، 

 (2)نق  ما  أا لم ي قم اآلمر م قر المّمور فّمره  (1)ورمل الصحيحة المان ة 

اً  ل  الافع ال موضاون (3)مالافع  ل  مساكين نق  وجه تكون المسكنة دانياً 
، ولّمااا لاام ي قاام المسااكنة فااي المااّمور لاام يحصاال داٍّّ نقاا  الرضااا موصااوٍ 

  ٍّ من الماٍ  ليه.شي

ثّم نق  تقاير الم ارضاة ، فالواجاب الرجاوّ  لا  ظاارر الق ا  ؛ ألّن 
الشّك م ا تكافو األشبار في الصارف الشرني نن الظهور ال رفي. ولاو لام 

ّ  لاا  المنااع ؛  أ ال يجااوب يكاان لقّ اا  ظهااور فالواجااب م ااا التكااافو الرجااو

 التصّرف في ماٍ الغير  الّ م أنٍّ من المالك او الشارّ.
__________________ 

، وراي صاحيحة امان  «الساامقة»:  «ش»و  «ّ»،  «ن»ونسااة مااٍ  «خ»و  «ف»( في 1)

 الحّجاج المتقاّمة في الص حة السامقة.

 ما اثبتناه. «ن»ومصّححة  «خ»، وفي نساة ماٍ  «فّمررا»( في النسخ : 2)

 ( كرا ، والمناسب : دانية.3)

الجماااااااااااااع ماااااااااااااين 
االشباااااااار المان اااااااة 

 والمجّوبل
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 مسألة

: جمااع  (2)وناان المصااباح  (1)ورااو كمااا فااي الصااحاح  ارتكااار الذ اااا

 الذ اا وربسه يترمّص مه الغ   ال ش ف في مرجوريّته.

والحقبااي فااي  (4)والمقن ااة  (3)وقااا اشتقااف فااي ررمتااه ، ف اان المبسااوط 
 : الكرارة. (7)والماتقف  (6)والشرائع  (5)كتاب المكاسب 

 (11)والقاضي  (10)والسرائر  (9)واالستبصار  (8)ونن كتب الصاوق 
__________________ 

بيااادل : والنهاياة ، وانظاار النهايااة  «ف»وفاي  .«ركاار»، ماادّل :  635:  2( صاحاح القغااة 1)

 .«ركر»:  ، مادّل 417:  1المن األثير 

 .«ركر»، مادّل  145( المصباح المنير : 2)

 .195:  2( المبسوط 3)

 .616( المقن ة : 4)

 .283( الكافي في ال قه : 5)

 .21:  2( الشرائع 6)

 .38:  5( الماتقف 7)

،  372، راجااع المقنااع :  107:  4( ركاا  ألااك ننهااا الساايّا ال ااامقي فااي م تاااح الكرامااة 8)

 .265:  3وال قيه 

 .408، أيل الحايج  115:  3االستبصار  (9)

 .346:  1( المهرّب 11. )218:  2( السرائر 10)

ركاااااااام االرتكااااااااار 
 ً  تكقي ا

االشااااااااات ف فاااااااااي 
ررمتااااااااااااااااااااااااااااااااااه 

 وكرارته
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 (5)وجااامع المقاصااا  (4)والاااروك  (3)واإليضاااح  (2)والتحرياار  (1)والتااركرل 

 : التحريم. (6)والروضة 
: تقويتاه. وراو األقاور مشارط نااا مااأٍ  (8)يّة والميسا (7)ونن التنقيح 

:  الس انقيهقاٍ لي امو نبا   »؛ لصحيحة سالم الحنّاط ، قاٍ :  (9)الك اية 

ققت : رنّااط ، ورمماا قاامت نقا  ن ااق ورمماا قاامت نقا  كسااد  ؟ما نمقك
 ققات : يقولاون : محتكاٌر. قااٍ : يبي اه ؟فحبست. قاٍ : فما يقوٍ َمن قّبَقَك فيه

قااٍ : ال ماّك ،  نّماا  .(10)ققت : ما اميع انا من الف جز ٍّ جاز اً  ؟ارا غيره

كان ألك رجل من قريش يقاٍ له : ركيم مان رازاا ، وكاان  أا دشال الذ ااا 
فقاٍ له : يا ركيم  وسقموآلهنقيه صق الماينة اشتراه كقَّه ، فمّر نقيه النبي 

الظارر مناه اّن نقّاة نااا الباّك وجاود ، ف ّن  (11) «من رزاا  يّاه ان تحتكر

 الباأٍ ، فقواله ررا.
__________________ 

 .585:  1( التركرل 1)

 .160:  1( التحرير 2)

 .409:  1(  يضاح ال وائا 3)

 .180:  3( الاروك 4)

 .40:  4( جامع المقاصا 5)

 .298و  218:  3( الروضة البهيّة 6)

 .42:  2( التنقيح الرائع 7)

 .107:  4يوجا لاينا ، ونققه ننه السيّا ال امقي في م تاح الكرامة  ( ال8)

 لقك اية.:  «ف»( في 9)

 ( كرا في المصادر الحايثيّة ، وفي النسخ : جزٌ .10)

 .3من امواب آداب التجارل ، الحايج  28، الباب  316:  12( الوسائل 11)

االقاااااااور التحاااااااريم 
مااااااع نااااااااا مااااااااأٍ 
الك اياااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
واالساااااااااااااااااااااااتاالٍ 

 نقيه ماالشبار
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هل نن الحكارل انّه س»:  الس انقيهوصحيحة الحقبي نن امي نبا   

، فقاٍ :  نّما الحكرل ان تشاتري ط امااً ولايع فاي المصار غياره فتحتكاره ، 
 .(1) «ف ن كان في المصر ط اا غيره ف  مّك ان تقتمع مسق تك ال ضل

وسّلته نن »وباد في الصحيحة المحكيّة نن الكافي والتهريب : قاٍ : 

 .(3) «ننا غيره ف  مّك م مساكه (2)الزيت ، قاٍ :  ن كان 
فاي نهاا الب غاة فاي كتاماه  لا  مالاك  السا انقيهونن امير المومنين 

مناع  وساقموآلهنقيه صق فامنع مان االرتكاار ، فا ّن رساوٍ   »األشتر : 

ال يجحاف ماال ريقين :  (5)نااٍ  (4)منه. وليكن البياع مي ااً سامحاً فاي ماوابين 
ال ماه وناقاب فاي غيار البائع والمبتاّ. فمن قاارف ركارلً م اا نهياك  يّا اه فنّكّ

 .(6) « سراف

 نّمن يحتكر الذ اا الس انقيهسّلته »وصحيحة الحقبي ، قاٍ : 
__________________ 

 من امواب آداب التجارل ، الحايج األّوٍ. 28، الباب  315:  12( الوسائل 1)

  أا كان.:  «ص»( في 2)

، وننهما في الوسائل  706، الحايج  160:  7، والتهريب  3، الحايج  165:  5( الكافي 3)

 وأيقه. 2من امواب آداب التجارل ، الحايج  28، الباب  315:  12

 ( في المصار : مموابين.4)

 ، وفي الوسائل : واس اً. «واس ار»( في نها الب غة بيادل : 5)

اماواب  مان 27، البااب  315:  12، وننه في الوساائل  53، الكتاب  438( نها الب غة : 6)

 .13آداب التجارل ، الحايج 
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قااٍ :  ن كاان الذ ااا كثياراً يساع النااك فا   ؟ويترمّص مه ، رل يصقح ألاك

مّك مه ، و ن كان الذ ااا ققاي ً ال يساع النااك ف نّاه يكاره ان يحتكار ويتاره 
 .(1) «الناك ليع لهم ط اا

ه و ن كاان يساات مل فاي المكاارو الساا انقيهمفا ّن الكراراة فااي ك مهام 

ٍّ نقا  كراراة  ٍٍّ غيره مع ماا د والحراا ،  الّ اّن في تقييارا مصورل ناا ماأ
االرتكار مذققاً ، قرينة نق   رادل التحريم. ورمقه نق  تّّكا الكرارة ايضااً 

 كما ال يا  . «يكره»ماالف لظارر 

في الشرطية األُول  التحريم ؛  «البّك»و ن شهت ققت :  ّن المراد ب 
 امتة في رره الصورل ايضاً ، فالشرطية الثانية كالم هوا لها.ألّن الكرارة ث

ويويّا التحريم : ما نن المجالع مسناه نن امي ماريم األنصااري نان 

: ايّماا  وساقموآلهنقيه صق قاٍ : قااٍ رساوٍ   »:  الس انقيهامي ج  ر 
، ثاّم  رجلٍّ اشاترر ط امااً فحبساه ارم اين صاباراً يرياا ماه الغا   لقمساقمين

 .(2) «مانه وتصاّق مثمنه لم يكن ك ّارلً لما صنع

وفي السنا م ر مني فّضاٍ ، والظارر اّن الرواية ماّشوأل مان كتابهم 
شروا مما رووا وأروا ما »ننا سواله ننها :  الس انقيهالتي قاٍ ال سكري 

 ، ف يه دليل نق  انتبار ما في كتبهم ، فيُستغن  مرلك (3) «راوا
__________________ 

 .2من امواب آداب التجارل ، الحايج  27، الباب  313:  12( الوسائل 1)

 27، البااب  314:  12، وننه في الوساائل  6 1427، الحايج  676( األمالي لقذوسي : 2)

 .6من امواب آداب التجارل ، الحايج 

 .13من امواب ص ا  القاضي ، الحايج  11، الباب  103:  18( الوسائل 3)
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: اّن راارا الحااايج اولاا   (1)ناان م رظااة ماان قاابقهم فااي الساانا ، وقااا أكرنااا 

مالااللة نق  ناا وجوب ال حص نّما قبل راوال  مان اإلجمااّ الاري ادّنااه 
 .(2)الكّشي نق  تصحيح ما يصّح نن جمانة 

نان  ويويّاه ايضاً : ما نن الشيخ الجقيال الشايخ وّراا : مان انّاه ارسال

اّطق ات نقا  »، قااٍ :  السا انقيهنن جبرئيال  وسقموآلهنقيه صق النبّي 
قااااٍ : لث ثاااة :  ؟النااار فرايااات فاااي جهاانّم واديااااً فققااات : يااا مالاااك لمااان راارا

 .(3) «المحتكرين ، والمامنين لقامر ، والقّوادين

ٍّ نق  وجوب البي ع نقيه ، فا ّن  لزاماه مارلك ومّما يويّا التحريم : ما د
ظارر في كون الحبع محّرماً ؛  أ اإللزاا نق  تره المكروه ش ف الظارر 

 .«سقذنة الناك نق  اموالهم»وش ف قانال 

 ثّم  ّن كشف اإلمهاا نن اطراف المسّلة يتّم مبيان اُمور :
نن ارال القغاة  ف ّن ظارر الت سير المتقاّا في مورد االرتكار ، األّول :

 وم ر األشبار المتقاّمة : اشتصاصه مالذ اا.

 ليع الحكرل  الّ في الحنذة ،»وفي رواية غياث من  مراريم : 
__________________ 

فاي اّوٍ كتااب  سارهقاك( لم نقف نق  موضاع أكار رارا المذقاب مالاصاوص ، لكان قااٍ 1)

الروايااة و ن كاناات مرسااقة  الّ اّن ورااره »: ـ  الصاا ل ننااا مااا ت ااّرح لروايااة داود ماان فرقااا

،  «سنارا  ل  الحسان مان فّضااٍ صاحيح ، ومناو فّضااٍ مّمان اُمرناا ماألشار مكتابهم وروايااتهم

 .36:  1انظر كتاب الص ل 

، الارقم  673:  2( ادّناه الكّشي في موارد نايال من رجاله ، انظر اشتيار م رفاة الرجااٍ 2)

 .1050، الرقم  830، والص حة  705

 .11من امواب آداب التجارل ، الحايج  27، الباب  314:  12( الوسائل 3)

مااااا يويّااااا التحااااريم 
 ً  ايضا

مااااا يويّااااا التحااااريم 
 ً  ايضا

 مورد االرتكار
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 .(1) «والش ير ، والتمر ، والزميب

، وقااا تقاااّا فااي م اار األشبااار  (2) «الزياات»وناان ال قيااه : بيااادل : 
 .(3)المتقاّمة دشوٍ الزيت ايضاً 

وفاااي المحكاااّي نااان قااارب اإلساااناد مرواياااة اماااي الباتاااري نااان نقاااّي 

قاٍ : ليع الحكارل  الّ فاي الحنذاة والشا ير والتمار والزمياب »:  االس نقيه
 .(5) «والسمن (4)

وناان الاصاااٍ فااي روايااة السااكوني ناان ج  اار ناان اميااه ناان آمائااه 

: الحكاارل فااي  وسااقموآلهنقيه صق قاااٍ : قاااٍ رسااوٍ   »:  الساا انقيهم
 «الزمياب ، والسامنالحنذة ، والش ير ، والتمر ، والزيات ، و (6)ستّة اقساا 

(7). 

ال ش ف فيه ظاارراً ،  «السمن»ثّم  ّن ثبوته في الغ ّ  األرمع مزيادل 
 : دنور االت اق نقيه ، (9)وظارر السرائر  (8)ونن كشف الرموب 

__________________ 

 .4مواب آداب التجارل ، الحايج من ا 27، الباب  313:  12( الوسائل 1)

مان اماواب  27، البااب  313:  12، وننه في الوساائل  3954، الحايج  265:  3( ال قيه 2)

 .4آداب التجارل ، أيل الحايج 

 ، الصحيحة المحكيّة نن الكافي والتهريب. 365( راجع الص حة 3)

 الزيت.:  «ص»و  «ف»( في غير 4)

مان اماواب آداب  27، البااب  314:  12، الوساائل  472يج ، الحاا 135( قرب اإلسناد : 5)

 .7التجارل ، الحايج 

 ( كرا في النسخ ، وفي المصار : ستّة اشيا .6)

مااان اماااواب آداب  27، البااااب  314:  12، والوساااائل  23، الحاااايج  329( الاصااااٍ : 7)

 .10التجارل ، الحايج 

 .455:  1( راجع كشف الرموب 8)

 .238:  2( السرائر 9)

االتّ ااااااااااااق نقااااااااااا  
ثباااااااو  االرتكاااااااار 
فااااااااااااي الغااااااااااااّ   

 االرمع والسمن
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 .(1)ونن مجمع ال ائال : ن ي الا ف فيه 

واّمااا الزياات : فقااا تقاااّا فااي غياار واراااٍّ ماان األشبااار ؛ ولاارا اشتاااره 
 (3)وال  ّماااة فاااي التحريااار رياااج أكااار اّن ماااه رواياااةً رسااانةً  (2)الصااااوق 

 .(6)نقيه ال تور ، ونن  يضاح النافع : اّن  (5)والمحقّق الثاني  (4)والشهياان 

 (9)والتاركرل  (8)والوسايقة  (7)واّما المقاح : فقاا الحقاه مهاا فاي المبساوط 
، ول قّااه ل حااور الت قياال  (12)والمسااالك  (11)والاااروك  (10)ونهايااة اإلركاااا 

 .(13)الوارد في م ر األشبار : من راجة الناك 
__________________ 

 .26:  8ل ائال ( مجمع ا1)

 .3954، الحايج  265:  3، وال قيه  372( راجع المقنع : 2)

 .160:  1( التحرير 3)

 .192:  3، والمسالك  299:  3، والروضة البهيّة  180:  3( الاروك 4)

 .40:  4( جامع المقاصا 5)

تااح الكراماة وال يوجا لاينا ، ن م ركاه ننه السيّا ال امقي فاي م  (ماذوط)(  يضاح النافع 6)

4  :107. 

 .195:  2( المبسوط 7)

 .260( الوسيقة : 8)

 .585:  1( التركرل 9)

 .514:  2( نهاية اإلركاا 10)

 .180:  3( الاروك 11)

 .192:  3( المسالك 12)

 .365( ورد الت قيل في صحيحة الحقبي المتقاّمة في الص حة 13)

رااااااااااااااال يثبااااااااااااااات 
االرتكااااااااااار فااااااااااي 

 الزيت؟

رااااااااااااااال يثبااااااااااااااات 
االرتكااااااااااار فااااااااااي 

 المقح؟
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 ّن الحكارل فاي »:  الس انقيهمي نبا   رور السكوني نن ا :الثاني 
الاصااب ارم ااون يوماااً ، وفااي الغاا   والشاااّل ث ثااة ايّااااٍّ ، فمااا باد نقاا  

األرم ين يومااً فاي الاصاب ، فصااربه مق اوٌن ، وماا باد فاي ال سارل نقا  

 .(2) «(1)ث ثة اياا فصاربه مق ون 
 (4)الشااايخ وركاااي ناان  (3)ويويّااارا ظاااارر روايااة المجاااالع المتقاّمااة 

ال ماال مهااا ، وناان الاااروك : اّن األظهاار  (6)والوساايقة  (5)ومحكااّي القاضااي 

تحريمه مع راجة الناك. ومظنّتها الزيادل نق  ث ثة ايّاا في الغ   وارم ين 
 ، انته . (7)في الرشص ؛ لقرواية 

وغيررا  (8)فهو رسٌن ، كما نن المقن ة  «راجة الناك»اّما تحاياه ب 
 ر من األشبار المتقاّمة.، ويظه (9)

__________________ 

 والمصادر الحايثية ، وفي سائر النسخ : فمق ون. «ص»( كرا في 1)

 من امواب آداب التجارل ، الحايج األّوٍ. 27، الباب  312:  12( الوسائل 2)

 .366( تقاّمت في الص حة 3)

 .375و  374( راجع النهاية : 4)

، والسايّا  40:  5قاضاي ، ن ام ركااه نناه ال  ّماة فاي الماتقاف ( لم ن ثر نقيه فاي كتاب ال5)

 .109:  4ال امقي في م تاح الكرامة 

 .260( راجع الوسيقة : 6)

 .180:  3( الاروك 7)

 .109:  4، وركاه السيّا ال امقي ننها ونن غيررا في م تاح الكرامة  616( المقن ة : 8)

 .25:  8ل ، ومجمع ال ائا 346:  1( راجع المهرّب 9)

ماااااااااا راااااااااو راااااااااا 
 االرتكار
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واّما ما أكره من رمل رواية السكوني نق  ميان مظنّاة الحاجاة ، فهاو 

 جيّا. ومنه يظهر ناا داللتها نق  التحايا مال ادين ت بّااً.
 (2)في مادر النظر  (1)مقتض  ظارر صحيحة الحقبي المتقاّمة  :الثالث 

مقرينااة ت ريااع  [(3)لكاان األقاور الت ماايم ]تكااار فااي شارا  الذ اااا رصار االر

 .«ف ن كان في المصر ط اا»قوله : 
ويويّا ألك : ما تقااّا مان ت ساير االرتكاار فاي كا ا ارال القغاة ممذقاق 

، ساااوا  كاااان ماالشاااترا  او ماااالزرّ والحصااااد  (4)جماااع الذ ااااا وربساااه 

 .(5)واإلرراب ،  الّ ان يراد جم ه في مقكه 
ان يتره الناك ليع »ويويّا الت ميم ت قيل الحكم في م ر األشبار ب 

، ونقيه ف  فرق مين ان يكون ألك من برنه او مان مياراثٍّ  (6) «لهم ط اا

او يكون موروماً له ، او كان قا اشتراه لحاجة فانقضت الحاجة ومقي الذ اا 
 ال يحتاج  ليه المالك ، فحبسه مترمّصاً لقغ  .

 كثيرل ؛ ألّن الشاص  ّما ان يكون قساا ربع الذ ااا الرابع :
__________________ 

 .365( تقاّمت في الص حة 1)

،  486تصاحيحاً ، وورد  راره الكقماة فاي ماتن غاياة اآلمااٍ :  «ناا»بيادل :  «ن»( في 2)

 فراجع.

 .«خ»ورامش  «ش»( من 3)

 .363( تقاّا في الص حة 4)

 .بيادل : م ضاً منه «ف»( في 5)

 .365( كما تقاّا في صحيحة الحقبي المتقاّمة في الص حة 6)

ناااااااااااااا رصاااااااااااار 
االرتكااااااااااار فااااااااااي 
شاااارا  الذ اااااا ماااال 
مذقااااااااااق جم ااااااااااه 

 وربسه
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 قا رّصل الذ اا لحبسه او لغرحٍّ آشر ، او رصل له من دون تحصيل له.

ن اع تققيال الذ ااا  ضاراراً مالنااك  (1)،  ّما ان يراد مناه  «الحبع»و 
في ان سهم ، او يريا مه الغ   ورو  ضراررم من ريج المااٍ ، او يرياا ماه 

ا الاسارل من راك ماله و ن رصل ألك لغا  ٍّ نارضاّيٍّ ال يتضاّرر ماه نا

فاي الاب د وتاوقّ هم ياومين  (2)ارل البقا ، كما قا يتّ ق ورود نسكرٍّ او بّوارٍّ 
او ث ثااة ، فيحاااث لقذ اااا نااّزلٌ ال يضااّر مااّكثر اراال البقااا ، وقااا يريااا ب 

 لغرح آشر المستقزا لقغ   غرضاً آشر. «الحبع»

مع رصوٍ الغا   محبساه ، وقاا يحابع انتظااراً أليّااا الغا    ررا كقّه
ماان دون رصااوٍ الغاا   محبسااه ، ماال لققّااة الذ اااا آشاار الساانة ، او لااورود 

 نسكرٍّ او بّوارٍّ ين ا الذ اا.

ثّم ربسه النتظار ايّاا الغ   ، قاا يكاون لقبياع مّبياا مان قيماة الحااٍ ، 
 ع نقيهم واإلرفاق مهم.وقا يكون لحّب  نانة المضذّرين ولو مالبي

ثّم راجة الناك قا يكون ألكقهم ، وقا يكون لقبرر او نقف الاواّب ، او 

 االسترماح مالثمن.
 اركاا رره األقساا وتمييز المباح والمكروه (3)ونقيك ماستاراج 
__________________ 

 .«ف»في  «منه»( لم ترد 1)

 .«ف»في  «او بّوار»( لم ترد 2)

 مما اثبتناه. «خ»و  «ن»، وصّححت في  «في استاراج»:  «ف»( في غير 3)

اركااااااااااااااا راااااااااااااره 
 االقساا
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 والمستحّب من الحراا.

فاي  جباار المحتكار نقا   (1)الاامع : الظارر نااا الاا ف كماا قيال 
،  (2)ب الباارّ : اإلجمااّ البيع ، رتّ  نق  القاوٍ مالكراراة ، مال نان المهارّ 

: ناااا الااا ف فيااه ، ورااو الاااليل ـ  (4)كمااا ناان الحاااائق  (3)وناان التنقاايح 

المارج نن قانال ناا اإلجبار لغير الواجب ؛ ولرا أكرناا : اّن ظاارر ادلّاة 
ٍّ نق  التحريم  ؛ ألّن  لزاا غير ال با ش ف القاناال. ن ام ال  (5)اإلجبار تا

،  (6)كما نن السرائر ، وباد وجود األشباار المتاواترل  يس ّر نقيه  جماناً ،

 .(7)ونن المبسوط : ناا الا ف فيه 
 .(8)لكن نن المقن ة : انّه يُس ّر نقيه مما يراه الحاكم 

 : انّه يس ّرـ  (12)والشهيا  (11)وولاه  (10)منهم ال  ّمة  (9)ونن جمانة 
__________________ 

 .109:  4، وم تاح الكرامة  42:  2 ( راجع التنقيح الرائع1)

 .370:  2( المهرّب البارّ 2)

 .42:  2( التنقيح الرائع 3)

 .64:  18( الحاائق 4)

 .367( أكره في الص حة 5)

 .239:  2( السرائر 6)

 .195:  2( المبسوط 7)

 .616( المقن ة : 8)

 .109:  4( ركاه ننهم السيّا ال امقي في م تاح الكرامة 9)

 .42:  5اجع الماتقف ( ر10)

 .409:  1(  يضاح ال وائا 11)

 .180:  3( الاروك 12)

ناااااااااااا الااااااااااا ف 
فااااااااااااااي  جبااااااااااااااار 
المحتكااااااااار نقااااااااا  

 البيع
رااااال يسااااا ّر نقياااااه 

 اا ال؟
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:  (2)والشهيا الثاني  (1)نقيه  ن اجحف مالثمن ؛ لن ي الضرر ، ونن الميسي 

انّه يومر مالنزوٍ من دون تس ير ؛ جم اً مين النهاي نان التسا ير ، والجبار 
 من ي اإلضرار. (3)

__________________ 

يّة ، ال توجا لاينا ، ولكان نققاه نناه ونان الشاهيا الثااني ، السايّا ال اامقي فاي م تااح ( الميس1)

 .109:  4الكرامة 

 .299:  3( الروضة البهيّة 2)

، ونقا  فارح صاّحة  «فاي الابار»:  «والجبار»ماٍ  «ص»و  «ّ»،  «خ»،  «ا»( في 3)

 .«خ»ة ماٍ ، كما في نسا «ون ي»رره النسخ فالصواب في الكقمة التي م ارا : 
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 خاتمة

وماان ارااّم آداب التجااارل اإلجماااٍ فااي الذقااب واالقتصاااد فيااه ، ف ااي 

لاايكن طقبااك »:  الساا انقيهمرسااقة اماان فّضاااٍ ناان رجاال ناان امااي نبااا   

لقم يشة فوق كسب المضيّع ودون طقب الحريص الراضي ماانياه المذماهّن 
ن انزٍ ن سك من ألك منزلة المنصف المت  ّف ، ترفع ن سك نن  ليها ، ولك

منزلة الوارن الض يف وتكسب ما ال ماّ لقمومن منه ؛  ّن الرين اُنذوا الماٍ 
 .(1) «ثّم لم يشكروا ، ال ماٍ لهم

قاٍ : قاٍ رسوٍ   » الس انقيهوفي صحيحة الثمالي نن امي ج  ر 

الاااوداّ : اال  ّن الااروح األماااين ن اااج فاااي فاااي رّجاااة  وسااقموآلهنقيه صق 
َرْوني : انّه لان تماو  ن اع رتّا  تساتكمل ربقهاا ، فااتّقوا   واجمقاوا فاي 

 ٍّ مااان  ٍّ مااان الاااربق ان تذقباااوه مشااايالذقاااب ، وال يحمقااانّكم اساااتبذا  شاااي

م صية   ؛ ف ّن   تباره وت ال  قّسم األرباق في شققه ر الً ولم يقسمها 
مان اتّقا    وصابر آتااه   مربقاه مان ّرقّّاه ، ومان رتاك رجاااب ررامااً ، ف

ماه مان ربقاه الحا ٍ وروساب  (2)الستر ونّجال فّشاره مان غيار رقّاه قاّص 

 نقيه
__________________ 

 .3من امواب مقاّما  التجارل ، الحايج  13، الباب  30:  12( الوسائل 1)

 ، وفي سائر النسخ : قّصر. والمصار «ص»و  «ن»ومصّححتي  «ف»( كرا في 2)

اساااااااااااااااااااااااااااااتحباب 
اإلجمااااااااااااٍ فاااااااااااي 
الذقااااااب واألشبااااااار 

 في ألك
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 .(1) «يوا القيامة

 الساا انقيهانّاه كاان اميار الماومنين »:  السا انقيهونان اماي نباا   
كثيراً ما يقوٍ : انقموا نقماً يقيناً اّن   نّز وجّل لام يج ال لق باا و ن اشاتاّ 

ان يساابق مااا ساّمي لااه فااي الااركر  (2)جهااه ونظماات ريقتااه وكثار  مكائاتااه 

ال با في ض  ه وققّة ريقته ان يبقح ما سّمي لاه فاي  (3)حكيم ، ولم يحل مين ال
 الركر الحكيم.

، ولم ينقص امرٌس نقيراً  (4)ايّها الناك ،  نّه لن يزداد امرٌس نقيراً لحرقه 

، فال االم مهارا ال امال ماه انظام النااك راراةً فاي من  تاه ، وال االم  (5)لحمقه 
ك شاغ ً فاي مضاّرته ، ورّب ُمان َمٍّ نقياه ُمساتَْاَرجٍّ مهرا التاره له انظم الناا

ايّهاا السااني  (6)ماإلرسان  ليه ، ورّب مغرور في الناك مصنوّ له ، فاّمق 

من س يك ، واقصر من نجقتك ، وانتبه مان ّسانَة غ قتاك ، وت ّكار فيماا جاا  
 .(7) «وسقموآلهنقيه صق نن   نّز وجّل نق  لسان نبيّه 

__________________ 

 من امواب مقاّما  التجارل ، الحايج األّوٍ. 12، الباب  27:  12( الوسائل 1)

 ، وفي الوسائل : مكائاه. «مكاماته»( كرا في النسخ ، وفي الكافي والتهريب : 2)

 «ن»، وفاي مصاّححة  «ولم يحل مان ال باا»( كرا في النسخ وفاقاً لقتهريب ، وفي الكافي : 3)

 .«م يال من ال باول»والوسائل : 

 ( في المصادر الحايثيّة : محرقه.4)

 ( في التهريب : محمقه5)

، وفاي غيرراا :  «فّقّالَّ »:  «ن»، وفاي مصاّححة  «فاتق»:  «ص»، وفي  «ش»( كرا في 6)

، وفاي الوساائل :  «فاافق»، وفي الكاافي والتهاريب :  «فاتق»، والظارر انّها مصّح ة  «فاتو»

 (.ٍفاتق   ، خ )فّمق 

،  30:  12، والوسائل  9، الحايج  81:  5، والكافي  883، الحايج  322:  6( التهريب 7)

 .4من امواب مقاّما  التجارل ، الحايج  13الباب 
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 السا انقيهسم ت اما نبا   »وفي رواية نبا   من سقيمان ، قاٍ : 

 ق   ، وي قموا اّن يقوٍ :  ّن   نّز وجّل وّسع في ارباق الحمق  لي تبر ال
 .(1) «الانيا ليع يُناٍ ما فيها م مل وال ريقة

 السا انقيهقاٍ امير الماومنين »وفي مرفونة سهل من بياد انّه قاٍ : 

، وكم من مقتصا فاي الذقاب قاا سااناته  (2): كم من مت ب ن سه مقتَّر نقيه 
نبااا    قاااٍ امااو»وفااي روايااة نقااّي ماان نبااا ال زيااز قاااٍ :  .(3) «المقااادير

اقبال نقا  ال باادل  !ققات : ج قات فاااه ؟: ما ف ل نمر من مساقم الس انقيه

اما نقم اّن تاره الذقب ال تستجاب له دنوته  !وتره التجارل ، فقاٍ : ويحه
لّمااا ناازٍ قولااه  وسااقموآلهنقيه صق  ّن قوماااً ماان اصااحاب رسااوٍ    ؟(4)

عَلأ )ت ال   تَِسيوُ  َوَمنأ يَتَِّن لَ يَجأ ُزقأهُ ِمينأ َحيأيُث ال يَحأ َرجاً َويَرأ اغققاوا  (5) (لَهُ َمخأ

فبقااااح ألااااك النبااااي  !األمااااواب واقبقااااوا نقاااا  ال بااااادل وقااااالوا : قااااا ُك ينااااا
 ؟فّرسل  ليهم ، فقااٍ لهام : ماا دنااكم  لا  ماا صان تم وسقموآلهنقيه صق 

ا فّقبقنا نق  ال باادل. فقااٍ لنا مّرباقن (6)فقالوا : يا رسوٍ   تك ّل   ت ال  

 «:  نّه من ف ل ألك لم يستجب له ، نقايكم مالذقاب (7) وسقموآلهنقيه صق 
(8). 

__________________ 

 من امواب مقاّما  التجارل ، الحايج األّوٍ. 13، الباب  30:  12( الوسائل 1)

 استاراكاً. «ربقه»بيادل :  «ش»و  «ن»( في 2)

 .2من امواب مقاّما  التجارل ، الحايج  30، الباب  30:  12( الوسائل 3)

 دنول.:  «ص»( في 4)

 .3و  2( الذ ق : 5)

 .«خ»و  «ف»في  «ت ال »( لم ترد 6)

 .«خ»و  «ن»،  «ف»في  «وسقموآلهنقيه صق »( لم ترد 7)

 .7من امواب مقاّما  التجارل ، الحايج  5، الباب  15:  12( الوسائل 8)
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ليع منّا مان تاره آشرتاه لاانياه ، وال مان تاره »قاّا رواية انّه : وقا ت

 .(1) «دنياه آلشرته
ونقاا   نقيااه الساا اونقاا  نبيّنااا وآلااه  (3)رااايج داود  (2)وتقاااّا ايضاااً 

جمياع انبيائااه الصا ل والساا ا ، م ااا الحماا ه المقااك ال اا ّا ، نقا  مااا ان اام 

تغاٍ ممذال ة وكتامة كقما  اوليائه نقينا مالن م الجساا التي من انظمها االش
 الكراا التي ري مصاميح الظ ا لقااّص وال اّا.

__________________ 

 .342( تقاّا في الص حة 1)

 ايضاً. 342( تقاّا في الص حة 2)

قاا تاّم م ضاقه ونوناه »، وورد ماالها ماا يقاي :  «ف»( من رنا  ل  آشر ال بارل لم تارد فاي 3)

ره النساة الشري ة ، ويتقوه  ن شا    الثاني فاي الاياارا  ، وراو ماع انّاه المجقّا األّوٍ من ر

قا جمع األرّم مان القواناا وشامل األن اع واألصاّح مان المساائل واألُصاوٍ والشاوارد ، واودّ 

فيه من الثمرل كّل لباب ، ومن النكت ماا ال يوجاا منتظمااً فاي كتااب ، قاا تضاّمن مان التحقياق 

تاقيق كّل وارد ، وانارج فيه من النوادر ما رقي وض ها ، ورسان طربراا كّل شاردٍّ ، ومن ال

، يشها مه من مارك الصنانة ، ويشاراه من تتبّع اقاويل الجمانة وكتاب ال قماا  األجقّاة ، مال 

رو مع انّه كثيراً مقتصر نق  مازون الااطر ومقترح القريحة ، مشتمل نق  ت صايل مجمال 

، وتحرياار اجومااة ، ومنااع انتراضااا  ، ودفااع م ارضااا  ،  ، ومسااط مااوجز ، وتقرياار اسااهقة

وكشف شبها  ، وتحقيق رّق ، و مذاٍ ماطل ف يه فوائاا مااررل وشاوارا نقا  صااق المااّن  

ظاررل ، يكاد من قاّول الحااك يستشا ق الواقاع مان ورا  رجاماه ويستشاها المساتور مان ورا  

رجة ال قيا ، فققه دّرل داا ظقّه رياج ارسان ستره ونقامه ، فهو رينهرٍّ قا مقح الغاية القصور والا

واجاد ، ن  نا   موجوده و فادته ، وسائر المحّصقين ، ممحماٍّ وآله األمجااد ، والحماا ه نقا  

 .«.. فضل اإلتماا ، والص ل والس ا نق  النبّي وآله ائّمة األناا
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 تمّ 

 الجوء الرابع

 ويليه

 الجوء الخامس وأّوله

 في الخيارات
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 124 .......................... رل تشترط مذالبة البائع او يك ي استحقاقه؟

 124 ................................................... لو تبّرّ متبّرُّ ماألدا 

 124 ................................................. لو ادّر الولا ثمن نصيبه
 124 .......................................................لو ادّر ثمن جمي ها

 125 ......................... لو امتنع المول  من ادا  الثمن من غير نرر

 125 ...................................................... المراد مثمن اُّا الولا
 125 ..................... رل الشرط المركور في متن ال قا يقحق مالثمن؟

 125 ................. ي غير دين ثمن رقبتها في ريال المول ركم مي ها ف



 395  ..................................................................................  ىوتحملا سرهف

 125 ................................................... مي ها م ا مو  المول 

 126 ................... ت صيل الشيخ الذوسي مين استغراق الاين وغيره
 126 ......................................................... وجه ررا الت صيل

 127 ......................................االنتصار لقشيخ الذوسي موجوه :

 127 ............................................................... الوجه األّوٍ
 127 ............................................................... الوجه الثاني

 127 ............................................................... الوجه الثالج

 128 ............................................................... الوجه الرامع
 128 ................................................ ٍالجواب نن الوجه األوّ 

 130 ................................................ الجواب نن الوجه الثاني

 130 ................................................ الجواب نن الوجه الثالج
 130 ................................................ الجواب نن الوجه الرامع

 132 ................................................ ت قق ك ن موالرا مها ـ 2

 133 ....................  أا كان لقميت المايون اا ولا ومقاار ما يجهز مه
 134 ...............................ـ  أا جنت نق  غير موالرا في رياته 3

 134 .................................................... لو كانت جنايتها نمااً 

 135 ..................................................... لو كانت الجناية شذّ
 136 .......................................... م ن  كون جنايتها نق  سيارا

ناا م ارضة  ط قا  ركم جناياة الممقاوه ما ط ق المناع نان مياع اا 

 137 ........................................................................ الولا
 138 .........................................  أا جنت نق  موالرا نماا ـ 3

 139 ....................................................  أا كانت الجناية شذّ

 140 ....................................  أا جن  رر نقيها مما فيه ديتها ـ 4
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 141 ................................. ـ اأا لحقت ماار الحرب ثّم استرقّت 5

 141 .......................................... نن الرّمة ـ اأا شرج موالرا 6
7  ً  142 ................................... ـ اأا كان موالرا أّمياً وقتل مسقما

 142 ...................................................... موارد القسم الثاني :

1  ّ  142 ........................................... ـ  أا اسقمت وري امة أمّي
 143 .......................................... أا نجز موالرا نن ن قتهاـ  2

 144 .......................................... مي ها نق  من تن تق نقيهـ  3

 145 ..........  أا ما  قريبها وشقف تركة ولم يكن له وارث سواراـ  4
 146 ..................................................... موارد القسم الثالج :

 146 .......................................... ـ  أا كان نقوقها م ا الررن 1

 147 .................  أا كان نقوقها م ا  ف ك المول  والحجر نقيهـ  2
 148 .........................................  أا كان نقوقها م ا جنايتهاـ  3

 149 .............................  أا كان نقوقها في بمان شيار مائ هاـ  4

 150 .............. م ا اشتراط ادا  ماٍ الضمان منها  أا كان نقوقهاـ  5
 150 .............................. قةً م ا نرر ج قها صا  أا كان نقوقهاـ  6

 151 ............ من مكاتب مشروط ثّم فسات كتامته  أا كان نقوقهاـ  7

 151 ........................................................ مورد القسم الرامع
 ً  153 ....... مسّلة : ومن اسباب شروج المقك نن كونه ّطققاً كونه مررونا

 153 ............ ناا استق ٍ المالك في ميع مقكه المررون والاليل نقيه

 153 ...................... رل ميع الرارن يقع ماط ً من اصقه او موقوفاً؟
 154 .............................................. ال قها  في المسّلة اشت ف



 397  ..................................................................................  ىوتحملا سرهف

 154 .................................. األقور كونه موقوفاً واالستاالٍ نقيه

 155 ............. ك ا المحقق التستري في مذ ن ميع الرارن من اصقه
 158 .................................... المناقشة فيما افاده المحقق التستري

المساات اد مااان األشباااار ان المناااع ماان الم امقاااة  أا كاااان لحاااق الغيااار ال 

 159 .................................................... يقتضي البذ ن راسا
 160 ..................................................لقبذ نتايّل وجهٍّ آشر 

 160 ...................................................... دفع التايّل المركور

 160 .....................................رل  جارل المرتهن كاش ة او ناققة؟
 161 ........................................ ؟رل تن ع اإلجابل م ا الرد اا ال

 162 .................................... فك الررن م ا البيع ممنزلة اإلجابل

 163 ....................................... ارتماٍ ال رق مين اإلجابل وال ك
 164 ................................................ ض ف االرتماٍ المركور

 164 ............اهناا صّحة قياك ما نحن فيه منكاح ال با ماون  أن سيّ 

 164 ................................ رل سقوط رّق الررانة كاشف او ناقل؟
 165 ............................. ظارر كّل من قاٍ مقزوا ال قا رو الكشف

 165 ................................... البا الكشف لزوا ال قا قبل اإلجابل

 166 ؟لو ماّ الرارن فهل يجب نقيه فك الررن من ماٍ آشر اا ال يجب
 167 ................................................ مسّلة :  أا جن  ال با نمااً 

 167 ....................................... رل يصّح ميع الجاني نمااً اا ال؟

 168 .................... كان مذالبة اوليا  المجني نقيه ال يسقط الماليّة م
 168 ....................................األقور وقوّ البيع مرانً  ال ماط ً 
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 168 ............................. ال رق مين ما نحن فيه ومين ميع المرير

 169 ........................... ال رق مين رّق المرتهن ورّق المجنّي نقيه
 169 ..................... ك ا الشيخ الذوسي في مذ ن البيع في المسّلة

 170 ............................. حققاستظهار البذ ن من اإلسكافي والم

 171 ................ القزوا «الصّحة»ارتماٍ ان يكون مراد المحقّق من 
 171 .............. االستناد في ناا الصّحة  ل  ناا المقك والمناقشة فيه

 ً  172 ................................................. مسّلة :  أا جن  ال با شذّ

 172 ....................................... رل يصّح ميع الجاني شذًّ اا ال؟
 173 .............................. األوفق مالقوانا جواب البيع والاليل نقيه

 173 ............................................ رل البيع التزاٌا مال اا  اا ال؟

 174 ......................... ك ا ال ّ مة في اّن البيع من سه التزاا مال اا 
 174 .................................. المناقشة فيما افاده ال ّ مة قاّك سّره

 175 ............... مسّلة : الثالج من شروط ال وضين القارل نق  التسقيم

 175 . االستاالٍ نقيه مـ : نهي النبّي صقّ    نقيه وآله نن ميع الغرر
 176 ................................................... كون ما نحن فيه غرراً 

 176 ....................................................... لغةً  «رالغر»م ن  

 176 .......................................................... ت ريف الصحاح
 176 .......................................................... ت ريف القاموك

 177 ............................................................. ت ريف النهاية

 177 ........................................................... سائر كتب القغة



 399  ..................................................................................  ىوتحملا سرهف

 178 ......................................... «الغرر»اشر الجهالة في م ن  

 178 ..... الجهل مص ا  المبيع ومقااره «الغرر»توّرم اّن المنساق من 
 178 ...................................................... رفع التورّم المركور

 179 .............. استاالٍ ال ريقين مالنبوي المركور نق  شرطية القارل

 180 .......................... «الغرر» ا الشهيا في القوانا في ت سير ك
 181 .......................... ك ا الشهيا في شرح اإلرشاد في ألك ايضا

 182 .......................... المناقشة فيما افاده الشهيا في شرح اإلرشاد

 183 ........................... التمّسك مالنبوّي المركور اش   من الماّن 
 183 .......................... االستاالٍ نق  شرطيّة القارل موجوهٍّ اُشر :

 183 ......................... «ع نناهال تبع ما لي»ـ النبوّي المشهور  1

 184 ...................................................... «كونه نناه»م ن  
 184 ................................ المناقشة في االستاالٍ مالابر المركور

 185 .........................ـ استحالة التكقيف مالممتنع ، والمناقشة فيه 2

 185 .......................................... ـ ناا االنت اّ والمناقشة فيه 3
 186 ......................................... ـ لزوا الس ارة والمناقشة فيه 4

 186 ........................................ رل القارل شرطٌ او ال جز مانٌع؟

 186 ............................ جز مانعاستظهار صارب الجوارر اّن ال 
 186 .............................. المناقشة فيما استظهره صارب الجوارر

 186 ...................... ناا م قوليّة كون ال جز مان اً وناا الثمرل فيه

 187 ..................................... ال برل مالقارل في بمان االستحقاق
 187 ............................................................. ما يت ّرّ نقيه

 188 ............................................ انتبار القارل م ا تماا الناقل
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 189 .......... فساد ميع غير المالك  أا ماّ لن سه ما ال يقار نق  تسقيمه

 190 .............................. ف في المسّلة من ال اضل القذي يالا 
 190 .................................... المناقشة فيما افاده ال اضل القذي ي

 190 ....... القارل نق  التسقيم شرطٌ مالتبع والمقصا األصقي رو التسقّم

 191 ........................ لو لم يقار نق  التحصيل لكن يوثق محصوله
 192 .................... لو لم يقار نق  التحصيل  ال م ا مال مقارل نادل

 193 .............................. بوطة نادلً لو كانت ماّل الت رّر غير مض

 193 ................................. الشرط ري القارل الم قومة لقمتباي ين
 193 ........................................................الم تبر رو الوثوق

 193 ....................................رل ال برل مقارل الموّكل او الوكيل؟

 194 .............. ك ا صارب الجوارر في المسّلة وما فّرنه نق  ألك
 194 ...................................... النظر فيما افاده صارب الجوارر

 195 ......................................... مسّلة : ال يجوب ميع اآلمق من ردا

 196 ........................... ة لوال النّص واالجماّ مكان القوٍ مالصحّ 
 196 ...................................... ناا ال رق مين ج قه مثمناً او ثمناً 

 196 ............... تردّد الشهيا في ج قه ثمناً مع جزمه ممنع ج قه مثمناً 

 197 ........................... ؟رل يقحق مالبيع الصقح نما يت رر تسقيمه
ٍّ والمجحود والمغصوب لقغرر واالجماّ  198 .... ناا جواب ميع الضا

 198 ......................................... قا يورن االجماّ ويمنع الغرر

 199 ........................................ واب نّما أكر في منع الغررالج
 199 ............ ناا ارت اّ الغرر مالحكم مكون الصّحة مران  مالتسقيم



 401  ..................................................................................  ىوتحملا سرهف

 200 .....................  مكان جواب البيع مع شرط الايار في متن ال قا

 201 ..................................... مسّلة : يجوب ميع اآلمق مع الضميمة
 201 ....................................................... االستاالٍ نق  ألك

 202 ............................ اشتصاص الجواب مصورل رجا  الوجاان

 203 ................................. صّح مي هاانتبار كون الضميمة مّما ي
 203 ....................... لو مقي اآلمق نق   ماقه وصار في ركم التالف

 204 .................................................. لو تقف اآلمق قبل اليّك

 204 ........................................... لو تق ت الضميمة قبل القبر
 205 ................................... لو فسخ ال قا من جهة الضميمة فقط

 205 ........................................... لو نقا نق  الضميمة فضوالً 

 ً  205 ................................. لو وجا المشتري في اآلمق نيباً سامقا
 206 .......................... ار الثمنمسّلة : من شروط ال وضين ال قم مق

 206 ........................................................... الاليل نق  ألك

 207 ................... ظارر صحيحة رفانة صحة البيع محكم المشتري
 208 .............................................. ت ين التّويل في الصحيحة

 209 ..................... تجويز امن الجنيا البيع مس ر ما ماّ والرد نقيه

 210 ......................... مسّلة : من شروط ال وضين ال قم مقار المثمن
 210 ........................ االشبار الواردل في شصوص الكيل والوبن :

 210 ...................................................... قبيـ صحيحة الح 1
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 211 .................................. اإليراد نق  الصحيحة والجواب ننه

 212 ......................................................... ـ رواية سمانة 2
 212 ............................................................ ـ رواية امان 3

 213 ...................................................ـ رواية امي ال ذارد 4

 213 ...................................................... ـ مرسقة امن مكير 5
 214 .............................. رل الحكم منوط مالغرر الشاصي اا ال؟

 214 ............................................. لو انافع الغرر مغير التقاير

 215 ................... ناا انتبار ال قم موبن ال قوك المسكوكة وشبهها
 216 .......  تبر في الارارم والانانير ناا النقص نن وبنها المقّررالم

 216 .................. امتياب الارارم والانانير نن ال قوك السود وشبهها

 ً  217 ........................  ناطة الحكم ماار الغرر الشاصي قريب جاّا
 217 ........................ وجوب م رفة ال اد في الم اود والاليل نقيه

 217 ........................... ظارر االردميقي جواب ميع الم اود مشارالً 

 217 ................................................ «م اودا ال»المراد من 
 217 ............................... م ر ما ناّ من الم اودا  والتّّمل فيه

 219 .......................... مسّلة : في التقاير مغير ما يت ارف التقاير مه

 219 .................................. رل يجوب ميع المكيل وبناً ومال كع؟
 220 ........................................................االقواٍ في المسّلة

 220 ....................................................... الك ا في مقامين :

التقااير مغيار ماا ت اارف تقاايره ماه مان رياج ج قاه طريقاا  لا  ماا  ـ 1
 221 ................................................................. هت ارف في



 403  ..................................................................................  ىوتحملا سرهف

 222 ......................... ـ التقاير مغير ما ت ارف تقايره مه مستقّ ً  2

 222 .................................... جواب ميع المكيل وبناً والاليل نقيه
 223 ........................................................ الوبن اصٌل لقكيل

 223 ...................................................ما يشها ألصالة الوبن

 223 .................................. االشكاٍ في ك اية الكيل في الموبون
 224 .................... م امقة الموبون موبنٍّ م قوا ننا ارا المتباي ين

 224 ................  اود  أا كان طريقاً  ليهك اية الكيل او الوبن في الم

 225 ........................... االشكاٍ في ك اية الكيل في الم اود مستق ً 
 225 ........................................ الظارر ك اية الوبن في الم اود

 225 ............................................ المناط في المكيل والموبون

 226 .. دنور  جماّ األصحاب نق  اّن الم يار في ألك بمان الشارّ
 226 .................................. مناقشة صارب الجوارر في االجماّ

 226 .................................... الجوارر المناقشة فيما افاده صارب

 226 ................................... ناا اشتصاص الم يار ممسّلة الرما
 227 ............................ ك ا الشيخ الذوسي في ناا االشتصاص

 227 .................................... الموضوّ في المسّلتين شيٌ  وارا

 228 .....ظهور ك ا جمانة في اشتراط انتبار الكيل والوبن في الرما
 ً  229 .... البا ما أكرنا انه  أا ثبت الرما في جنعٍّ ف  يجوب مي ه جزافا

ه مكااي ً او موبوناااً فااي نصااره صااقّ    نقيااه وآلااه فهااو مااا ثباات كوناا

 ً  229 ............................................. رموّي وال يجوب مي ه جزافا
ما كاان يبااّ جزافااً فاي بماناه صاقّ    نقياه وآلاه فيجاوب مي اه كارلك 

 229 ...................................................... ننانا مع ناا الغرر

منافال اط ق النهي نن ميع المكيل والماوبون جزافااً لاب ر ماا أكرناا
 .............................................................................. 230 
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 231 ........................... ستاالٍ مّشبار المسّلةراصل الك ا في اال

ناا كون النزاّ في م هوا المكيل والموبون مال فيماا راو الم تبار فاي 
 232 ......................................................... تحقق ررا الم هوا

 233 ................... ارتماٍ  رادل ما أكرنا في ك ا المحقّق األردميقي

 233 ...........................ردّ صارب الحاائق نق  المحقّق األردميقي
 234 ..................................... المناقشة في ك ا صارب الحاائق

تق ة فهل لكّل مقاٍّ ركم ن سه من رياج الرماا او يغقاب  أا كانت الب د ما

 235 ............................................................ جانب التحريم؟
االشكاٍ فيما لو نقم التقاير مما مني في مقاا است  ا ماليّة الشي  نقيه

 .............................................................................. 236 

األول  ج ل الماار نق  التقاير مما من  في مقاا اسات  ا ماليّاة الشاي  
 236 ........................................................................ نقيه

 236 ............... ته مّرا الث ثةك اية المشارال فيما ال ي تبر مقاار ماليّ 

 237 .................................... لو اشتق ت الب د في التقاير ونامه
 238 ......................... رل ال برل مبقا المبيع او ال قا او المت اقاين؟

 238 ........................................... ك ا كاشف الغذا  في المقاا

 240 ...................................... مسّلة : لو اشبر البائع ممقاار المبيع
 240 ... جواب االنتماد نق   شبار البائع ممقاار المبيع واالستاالٍ نقيه

 240 .......................... ون الابر طريقاً نرفيّاً لقمقاار؟رل ي تبر ك

 241 ............................................... راي المصنّف في المسّلة
 241 .................... ثبو  الايار لقمشتري لو تبيّن الا ف مالنقيصة

 242 ...................................... تايّل م رٍّ اّن الثامت شيار الغبن



 405  ..................................................................................  ىوتحملا سرهف

 242 ...................................................... دفع التايّل المركور

 243 ...................... ناا اإلشكاٍ في كون ررا الايار شيار التاقف
 244 مبيع فهو محكم  شبار البائعكل ما يكون طريقا نرفيا  ل  مقاار ال

 245 .................. مسّلة : في جواب ميع الثوب واألراضي مع المشارال

 245 .............................. االشكاٍ في الجواب في كثير من الموارد
 246 ............................................ الم يار دفع الغرر الشاصي

مسّلة : في الوجوه المتصّورل في ميع م رٍّ من جمقةٍّ متساوية األجزا  :

 ................................................................................. 247 
 247 .............. المشاّ من الجمقةـ ان يكون المراد الكسر الواق ي  1

 247 ............................. ناا االشكاٍ في الصّحة في رره الصورل

 248 ..................................... ـ ان يكون المراد الب ر المردّد 2
 248 ......... ناا االشكاٍ في البذ ن مع اشت ف المصاديق في القيمة

 248 .................................... المشهور المنع مع اتّ اقها في القيمة

 ً  االساتاالٍ نقاا  المناع مالجهالااة واالمهااا والغاارر وكاون المقااك محتاجااا
 249 ..........................................................  ل  محّل يقوا مه

 250 ............................................. الجواب نن محرور اإلمهاا

 251 .............................................. الجواب نن محرور الغرر
 251 .................... الجواب نن كون المقك محتاجاً  ل  محّلٍّ يقوا مه

 251 .......................................... االنصاف ناا دليلٍّ نق  المنع

 251 .................................. ك ا المحقّق االردميقي في ناا المنع
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 252 .................................... انحصار الاليل في االجماّ لو ثبت

 252 ......................................... المسّلةك ا كاشف الغذا  في 
 253 ................................. لو اتّ قا نق  ناا  رادل الكسر المشاّ

 253 ...... لو اشتق ا فادّن  المشتري اإلشانة وقاٍ البائع : ارد  م يّناً 

 253 ................................... ـ ان يكون المبيع الكقّي في الم يّن 3
 254 ......................................... ال رق مين الوجه الثاني والثالج

 254 .............................................................. راصل ال رق

 255 ................................................. ميان ال رق في االيضاح
 255 ............ في الم يّن مل ناا الا ف فيه الظارر صّحة ميع الكقّي

 255 ................................ ظارر االيضاح وجود الا ف في ألك

 255 ....................... ك ا فارالاين في مذ ن ميع الكقّي في الم يّن
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