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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ــه الطــاهرين،  مــد هلل اب العــاملني، والصــالما والســالم  احل ــة علــى حممــد وآل علــى دعــدا هم اهلل ولعن

 .دمجعني
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 ألةمس
 )) بيع غري املالك لنفسه((

لـو بــاري اــري املالــ، لنفســه، ســواًء كــان ااًــبا ، دو اـافال  بــمن زعــم امللكيــة، دو مالكــا  حســب  ــاهر األمــااات    

ما هو املشهوا، دو ال كذل، كما اختااه بعض، دو يفصل بني الغاًب وبني اريه كما واألًول، فهل يصح مطلقا ، ك

 عن ابن إدايس، دو فيه بني علم املشرتي وجهله كما عن العالمة واريه، دقوال.

 األقرب األول، إلطالقات األدلة، واملؤيدات املتقدمة مثل )مل يعص اهلل( وحنوه.

 بمموا:  دما من منع ذل، مطلقا  فقد استدل له

 .(ليس عندك تبع ما ال): )ًلى اهلل عليه وآله(األول: ما تقدم من قوله 

 .وب، وقد تقدم اعتباا عدم سبق املنعصيف املغ خصوًا  الثاني: دنه يكون املال، مانعا 

 وحيث إن جوابهما  هر مما تقدم نكتفي منه بذل،.

ن دخـول العـويف يف كـيس م ـ     ةصده، إذ حقيقـه املبادلـ  يق وما هو بيع ال الثالث: دن ما يقصده الفضولي ليس بيعا 

 املعويف من كيسه، وهذا املعنى مفقود يف البيع املذكوا.

 جوية، نقدم عليها مقدمة:مدقول: دجابوا عن ذل، ب

  .كغسل يوم السبت بدل يوم اجلمعة :وهي دن املبادلة قد تكون زمانية

 .كوضع بضاعة مكان بضاعة دخرى ومكانية:

احلقيقـة،   هما، قد يكون له طرفان وقد يكون له طـر  واحـد مـن قبيـل شـبههما يف املقـول      احدإست واعتبااية لي

 حدهما مكان اآلخر دوإذا وضع  ،فإذا بدل جلام الفرس بلجام البغل كان من ذي الطرفني
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 فقط كان من ذي الطر  الواحد.

ليـه اييـاا،   إشاما بالصخلة ملـ، مـن انتقلـت الشـاما     فإذا باري ال ،من اري فرق يف ذل، بني تشابه اآلثاا دو اختالفها

 .(1)(دوفوا بالعقود)يشمله  بل عقدا  إذ ليس ذل، بيعا  ،ولو انعكس انعكس، ولو تبادال مل يكن خياا

فهـي   ،املال، مبال، آخر دو اململوك دو اإلضافة كذل، ،كن تبديل كل من الثالثةومي ،ثم املل، إضافة هلا طرفان

 وقد يبدل اييط إىل آخر. ، دابته فقط يربط ادسه بعمرو مكان زيد، دو بفرس مكان الدابةكخيط بني زيد وبني

جااما فصاا بنحو املل،، دو بنحو الدوام فصاا بنحو املتعة، دو بنحو ومثال تبديل اإلضافة ما كان بينهما بنحو اإل

 إىل اري ذل،. ،ضعيف كاالختصاص فصاا بنحو قوي كاملل،

 
 جواب الشيخ

من بـ وكان من اجلـدير ذكـر )امللتفـت( ديضـا  ـ:       ،دجاب عن ذل، ـ بعد دن خصصه ببيع الغاًب  )قدس سره(الشيخ 

ن كان هذا اجلعل ال حقيقـة لـه، لكـن املعاوضـة     إ، وحقيقيا  قصد املعاوضة احلقيقة مبين على جعل الغاًب نفسه مالكا 

ًول، نعم لو باري لنفسه من دون بنـاء  علـى ملكيـة     ي يف األمر اري احلقيقي حقيقة، نظري اجملاز االدعااملبنية على هذا األ

تعميمـه للـثمن ديضـا ، حيـث إن الغاًـب قـد يكـون هلـذا وقـد يكـون لـذاك( وال اعتقـاد لـه كانـت                املثمن )وكان األوىل

 املعاملة باطلة اري واقعة له وال 

                                                             

 .1سورة املائدة: ( 1)



الشريازياإلمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 7 

 

 

 7ص

 املعاوضة. ىللمال،، لعدم حتقق معن

حيـث ال قصـد بـدون التنزيـل الـذي ذكـره، بينمـا قـد          ،بيع يف هذه الصواما لـذل، ينفي ال )قدس سره(دقول: الشيخ 

 طرا .دضة ولو كان هلا ثالثة واملعا ىعرفت بتحقق معن

علـى   ىن كـان اجملـاز يبنـ   إعلـى اجملـاز، و   ىباإلضافة إىل دنه مل يعـر  وجـه لقولـه: )حقيقيـة( فـان احلقيقـة ال تبنـ       

إىل  ـل شـخص    مشـريا   ـما إذا قـال   دنياب، فبين اجملاز على اإلنسان احلقيقي، ده قد يقول: هذا اإلنسان ل احلقيقة، مثال 

نيـاب  ديكـون لـه    ىلبداهـة دن الظـل لـيس بشـيء حتـ      ،نيـاب حقيقيـا   مل يعقـل كـون األ   ،نيابدهذا اإلنسان له  ـ :شروا   

 .حقيقي

 ثالثة. منها إاّل يصح والبناء ال ىواملتحصل: دن األقسام األابعة من احلقيقي واجملازي يف املبن

 ونة.ؤاالعتباا احلقيقي على اجلعل اري احلقيقي، واالعتباا خفيف امل ىبن )قدس سره(ال يقال: الشيخ 

إىل كتاب  وزيد:  طااه، فهل يصح دن يقال مشريا إنه يقال: كل من احلقيقة واالعتباا واالنتزاري ال يعقل يف اري أل

وااق املاليـة، كمـا ال يصـح دن يقـول:     لسـلطة: جعلـت للنجـوم اعتبـاا األ    نكحت، هذا الكتاب، دو دن يقول من بيده اد

 محر، دو جعلت دًابع اليد الواحدما زوجا .د ـوهو ابيض  ـجعلت هذا اجلداا 

اعـة: عـدم الصـحة    متبعـا  جل  )قدس سره(مباله لغريه شيئا  ووقع لغريه، وان ذكر هو  ىوبذل،  هر ًحة ما لو اشرت

 دو دخول الثمن دوال  يف كيس الفقري ثم كيس ايباز. ،ز مثال  دوال  يف كيسه ثم كيس الفقربمن ينوي دخول ايب إاّل
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 إشكال اإليرواين
ن دااد دن الغاًـب يقصـد وقـوري املعاملـة لنفسـه      إنـه  م: ب)قـدس سـره(  دشكل على الشيخ  )قدس سـره( يرواني ثم إن اإل

نهـا سـبع، فقيـه: دن ادعـاء كونـه مالكـا  ال يصـحح العقـد إىل         د  فـاا للمنيـة  كما تثبت األ ،امللكية هوكان مصححه دعوا

 وكيف يكون حقيقيا  ما دساسه االدعاء. ،املعاوضة احلقيقية

 باعه، إىل اري ذل،.فشخص كون فالنة خلية فزوجها، دو دنه ليس بوقف  ىدقول: وذل، كما إذا ادع

فيكون للغاًب قصدان: قصد كربوي  ،هو هو ن دااد دنه يقصد وقوري املعاوضة للمال، الواقعي ثم يدعي دنهإو

نه هو ذل، الواقعي، فقيه: دنـه لـيس للغاًـب    د ودخرى ًغروي وهو قصد ،وهو قصد وقوري املعاملة للمال، الواقعي

 قصدان بالوجدان.

ول القبـ  منشـ ده واقعـا  لنفسـه، كمـا إذا    ؤثم قال: سلمنا قصده املعاملة ملالكه الواقعي، لكنه ال جيدي إذا كـان إنشـا  

 على طبقه. ئثر له ما مل ينشدن جمرد القصد ال إ، ف(ملكت)دو  (متلكت)بلفظ 

بعـدم الكليـة يف جوابـه، كـذل، ميكـن االستشـكال علـى         )قـدس سـره(  دقول: كمـا ميكـن دن يستشـكل علـى الشـيخ      

 مرين.ريف قصد الغاًب األفبذل،، باختياا الشق الثاني وي )قدس سره(اإليرواني 

ولـذا يصـح للـوكيلني دو     ،يه: دن )التاء( كالكا  يف )بعت،( ال يقصد بها خصوًية املتكلمفما تسليمه األخري فد

 بعت، ومتلكت، وقد سبق دن مثل ذل،  :حنوهما قول
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 يف مثل النكاح. ىًحيح حت

 

 إشكال السيد الطباطبائي 
مه، إذ بيـع الغاًـب يتصـوا علـى     نه ال إطالق لكالمب :)قدس سره(دشكل عليه  )امحه اهلل(كما دن السيد الطباطبا ي 

 زاء مال الغري.إبالبناء على متل، الثمن ب :والثاني ،بالبناء على كونه مالكا  :حدهماد :وجهني

مبادلة مـال ميـال، مـن اـري نظـر إىل كونـه لنفسـه دو         ن حقيقة البيع ليس إاّلإقال: فالصواب يف اجلواب دن يقال: 

 وال فرق فيه بني التنزيل وعدمه. ،وقصد كونه لنفسه خااج عن حقيقته ،بلغريه، وهذا املعنى موجود يف بيع الغاً

ما االحتياج إىل اإلضافة فال، كما دنه قد د ،ة بينهما واجلدقوتوضيحه: دن املبادلة حباجة إىل اللفظ واملعنى واملطاب

)اـري إشـكال القصـد الـذي      ممـا يـدفع اإلشـكال اآلخـر     ،ا إىل احنصاا الدخول وايروج يف كيسـني هحاجة فيال تقدم دنه 

 ة البيع، إذ الكالم قد يكون فيه وقد يكون يف القصد النفسي.يإىل جوابه( وهو عدم حتقق مه )قدس سره(تعريف الشيخ 

 دنه قد سبق منه يف دول البيع دنه ليس مبادلة، بل متلي، ومتل، بعويف. )قدس سره(لكن يرد على السيد 
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 إشكال آخر
ن تعلقـت  إوهـو: دن الفضـولي إذا قصـد البيـع لنفسـه فـ       ،الفضولي لنفسه دشـكل بإشـكال آخـر   ثم إن املبطل لبيع 

ن شـئت  إن تعلقت بغري املقصود كان بعقد مسـتمنف، و إو ،صحة العقدلع كان منافيا   جازما املال، بهذا الذي قصده الباإ

 جازما، واجملاز اري املنشم.قلت: املنشم اري قابل لإل

الغاًـب   اتبـديل اضـ   ىجازما يف هذه الصواما مصـححة للبيـع، مبعنـ   ن اإلم: ب)قدس سره( ودجاب عنه احملقق القمي

 نظري ما لو باري ثم مل،. ،املال، ووقوري البيع عنه اوبيعه لنفسه برض

كمـا فهمــه   ،ه القبـول اّدوصـر  املالـ، يف اإلجيـاب    بتدااد تصـحيح فعـل الغاًـب فقـط      )قـدس سـره(  وهـل احملقـق   

 بعض.

 فريد عليه:

وحينئذ  ال يتمكن املال، مـن تبـديل القيـد، إذ املقيـد      ت(،بع) ـقد يكون قيدا  ل (لنفسي)ن قول الغاًب: دوال : د

فيجـوزه دا مـا ، نعـم إذا كـان علـى       فيجوزه نقـدا ، دو متعـة    فهو من قبيل بيعه نسيئة  ،الذي اعتربه الغاًب ًب ًغريا 

 جازما.حنو الوًف جازت اإل

 جازه املال،.دجياب الغاًب الذي إالقبول من املشرتي  وثانيا : دنه حينئذ  ال يطابق

 جازما فقد قامت اإل )قدس سره(الشيخ  هو دااد تصحيح طريف العقد كما فهمد
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 جيابه وقبول املشرتي.إمن املال، مقام 

ين مـا ألن الواقـع علـى حـال مـن التكـو      إمجاري والعقل، وكونه خالفه ن هذا خال  اإلمعليه: ب )قدس سره(واد دو

 مكن التبديل بالنسبة إىل املستقبل.دن إو ،يعقل تبدله بعد ذل، من حال الوقوري واالعتباا واالنتزاري ال

ن قبول املشرتي ومتلي، مالـه ضـمنا  يصـوص دو الفضـول     إف ،و ألن املال، له السلطة على ماله ال على املشرتيد

 .لتبديل قبول املشرتي ىفال معن ،مره بيد املال، األًيلدفليس 

 وذل، حمال من جهتني: ،تقوم مقام اإلجياب والقبول كليهما فيتحد اإلجياب والقبول ماجازما ألن اإلإو

 األول: دًل االحتاد، كما ذكروه يف الكالم واريه.

هنا، ألن اتبة اإلجياب مقدمة على اتبة القبول، ومن اـري املعقـول احتـاد اتبتهمـا يف كـون       تهالثاني: عدم معقولي

 .)قدس سره(ًبهاني شاا األدهذه الوجوه لالستحالة  ىلإدما هلما، وجازما مفياإل

ال يعقـل انقالبـه، بـل     ىن الغاًب واملشـرتي مل يقصـدا القيـد حتـ    مولتني: بلكن من املمكن افع االستحالتني اأُل

 ًل ويطرح اإلضافة، وليس هذا من االستحالة يف شيء.ًر  اإلضافة، فاملال، يقبل األ

مـرين طـوليني دو عرضـيني كـذل، املقـام، فـال احتـاد يف        شاء كالعلم، وكمـا ميكـن علـم واحـد أل    ن اإلنموالثالثة: ب

ن ما بعده حمل دن النصب الكذا ي عالمة ألن مكان نصبه على ادس فرسخ وإاحلقيقة، فهو كما إذا قلنا يف التكوينيات: 

 خطر.

دو كـان   ،ن الغاًـب قصـد قيديـة اإلضـافة    متي اإلشـكال فيمـا كـا   يـ وعليه فال استحالة لقول احملقق املذكوا، نعم 

 )قدس املشرتي كذل،، فيتم إشكال الشيخ 
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 عليه يف هذه الصواما فقط.سره( 

عن دًل اإلشكال مبا حاًله: دن اإلجيـاب والقبـول يف بيـع الغاًـب يشـتمل علـى        )قدس سره(وقد دجاب الشيخ 

ال يهـم االبـا ، فـإذا     ىرفه عنه، ومن املعلوم دن الصـغر مرين يدخل يف حمل خروج طدن كال األ ىاملبادلة، وًغر ىكرب

 .ىجازما للكربإجاز املال، ًح العقد لنفسه لكونه د

 يكون منحال  إىل شيئني. نه ال يتم فيما قصد الغاًب ايصوًية فالمواد على نفسه: بدثم 

 ن كانت تقييدية مل تصح.إو ،ن كانت تعليلية ًحإن احليثية مودجاب: ب

ن إجازه املالـ،، فـ  دخص من مدعاه، مع دن املشهوا يقول بإطالق ًحة بيع الغاًب لنفسه إذا دله وفيه: دن دلي

فاملصحح يف األول ال يكون  ،، وقد يكون بنحو شيء واحدىوًغر ىالبيع واريه من سا ر العقود قد يكون بنحو كرب

 مصححا  يف الثاني.

 

 جواب النائيين 
نـه كيـف جيمـع بـني قصـد املعاوضـة احلقيقيـة وبـني قصـد الغاًـب البيـع            عـن إشـكال د   )قدس سـره( ودجاب النا يين 

وكمنه يقطع حبل امللكيـة املتصـلة بـني املالـ،      ،ن الغاًب يغصب اإلضافة احلاًلة بني املال، وملكه ويسرقهاملنفسه: ب

فرقـا  بـني    ىيـر  ولـذا ال  ،فيبيـع مـا هـو ملكـه     ،واإلضـافة وحـدما اعتباايـة    ،إضافة نفسه ذا ىوملكه ويوًله بنفسه، فري

 ضة حقيقية بعد هذه وملكه املواوثي وما سرقه، واحلاًل دنه معا
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 السرقة.

ن اإلضـافة هلـا موازينهـا اياًـة يف النقـل      إفـ  ،لكـن يـرد عليـه دوال : دن اإلضـافة ليسـت قابلـة للسـرقة والغصـب        

 دواا.ن داات البضاعة عشرات األإاإلضافة باقية و ىواالنتقال، ولذا ال تبق

ضافته إىل نفسه، وقد يبيع بعنوان دنه مـال النـاس لكـن قصـده     إوثانيا : دن الغاًب قد يبيع مال الناس لنفسه بعد 

 ثاالســتيالء علــى بدلــه، وقــد يبيــع بنقــل البضــاعة مــن مالكهــا إىل املشــرتي يف قبــال نقــل مــال املشــرتي إىل نفســه بتثليــ   

 فقط. لصواما األوىلمنا هو يف اإف )قدس سره(ن سلم ما ذكره إطرا ، فاأل

زاء مـال الغـري   إمر يف ًواتي البناء على كونه مالكا  دو على متل، الـثمن بـ  األ )قدس سره(ومنه يعلم دن حصر السيد 

 اري حاًر.

 

 واألصبهاين جواب اآلخوند
 الـذي مل  )قـدس سـره(  ولت افـع التنـايف بـني القصـدين يـمتي دوا جـواب اآلخونـد        االيت ح (1)ابعةة األبجووبعد األ

بل مل نسـتبعد حصـوله    ،حد العوضني يف مل، من خرج عن ملكه اآلخر، وهذا هو الذي اخرتناه سابقا ديشرتط دخول 

 طرا .دابعة مب

 زاء سـقوط احلـق عـن ذمتـه، متليـ، شـيء      إالذي جعل البيع التملي، ال جمانا ، فالتمليـ، بـ   )قدس سره(ًبهاني واأل

ضافة، قال: بل ال جيب دن يكون البيع متليكا  كمـا يف بيـع العبـد بالزكـاما،     زاء شيء ال حبيث يقوم مقامه يف ماله من اإلإب

 ن حقيقته إف

                                                             

 جواب القمي والشيخ والسيد والنائيين )قدس سرهم(.( 1)
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 دي الزكاما.ؤال متلي، من ي ،زاء شيءإقطع اإلضافة امللكية ب

 وما ذكره منه. ،لكن من املمكن فريف الدخول وايروج لطرفني حقيقيني دو حقوقيني دو خمتلفني

 

 قصد الغاصب
ن كـان داعيـه دن يتصـر     إ املبادلة قد يقصد بدون اإلضافة، وقد يقصـد باإلضـافة إىل املالـ، و   ثم إن الغاًب يف

هو، وقد يقصد باإلضافة إىل نفسه على حنو القيد دو الشرط دو الداعي، وقد يقصد إنشاء اـري امللـ، دوال  وإنشـاء البيـع     

 .لنفسه مرتتبا 

 ليست من املقومات. ن اإلضافةإف ،بال إشكال ماجازما األول: فيصح باإلد

 يرتبط بها. نه اليضر باملعاملة أل بالصحة الثاني، والداعي الفاسد ال ودوىل

 ًـح، وهـذا مـا    اّلإمل يصـح و  ،طـرا  ديكون بثالثة  ن البيع المن قلنا بإما التقييد فدخرياه، دما الثالث: فيصح د

ن التـزم بـه   إكثـر إشـكاال  و  دز للفقـري  بـ عطـاء اي إعتـق عبـدك عـين، و   دنستظهره لقول مجاعة باملل، اآلنا مـا ي يف مثـل:   

 مجاعة.

فانه يشـهد االعتبـاا العقال ـي حينئـذ  الـذي هـو املعيـاا يف         ،جاز املال، جازدن إف ،ه الثانيؤنشاإويف الرابع: يلغو 

الكسـر  جيـاد والوجـود دو   تكون من األسـباب احلقيقيـة كاإل   ىموا ايااجية حتإذ ليست هي من األ ،يقاعاتالعقود واإل

ن إ، ول ـ واالنكساا، ولذا قد يعتربها شخص دونهم وقد يكون العكس، مثال : النقد الواقي يسـقط اعتبـااه بسـقوط امل    

 مثلة.بقي هو على اعتبااه لعدم اعتبااه له، إىل اري ذل، من األ
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 حد الطرفني بغصبية اآلخرأالبيع مع علم 
جـازما  إ، إلطـالق األدلـة بعـد    (1)فقـد عرفـت ًـحة البيـع ديضـا       ،احد الطرفني بغصبية اآلخر دو كالهمدولو علم 

 .من املال، التوفر شرطي البيع من املبادلة والرض ،املال،

ن احلكـم يف الغاًـب   إلكن احملكي عن العالمة دنه بعد اإلشكال يف ًحة بيع الفضولي مع جهـل املشـرتي قـال:    

 مع علم املشرتي دشكل.

قصد لـه يف البيـع الـذي هـو      كال يف بيع الغاًب لنفسه من جهة القصد، حيث اله األشكلية بعد دًل اإلشّجوُو

فـال   ،ذهاب كل بدل إىل حمل البدل اآلخر، ومن جهة مهية البيع حيث إن املهية االعتبااية هي القابلة لتعلق االعتبـاا بـه  

 يصح تعلق اعتباا البيع بالنكاح دو الرهن كالعكس وهكذا.

 مرين:مشكل بوُد

جازه املال، كـان  دنه لو إف ،زاء متليكه مال الغريإن املشرتي العامل بكون البا ع ااًبا  كيف ميلكه الثمن باألول: د

ــاا لــدخول الــثمن يف ملــ، املالــ،   ،مــن التنــاقض فكيــف بقبــل املالــ، دخــول الــثمن يف ملــ،    ،إذ اعتبــاا دنــه بيــع اعتب

 تزاعيات.ن التناقض جاا يف التكوينيات واالعتباايات واالنإف ،الغاًب

املالـ، البيـع،    اّد ليس له الرجـوري عليـه بـه لـو     ،ن البا ع ااًب على الثمنمسلط املشرتي العامل ب الثاني: دنه لو

جـازما  فال يكون البيع املزبـوا قـابال  لإل   ،ن ذل، يكشف عن اختصاص الغاًب بالثمنإنسب إىل األًحاب، ف على ما

 ن الالزم دن يرده إىل املشرتي برد البيع.مع دنه لو كان هذا مثنه كا ،نه بيع بال مثنأل

                                                             

 أي إذا أجاز املالك.( 1)
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لكنه حبسـب بنـاء    ،منا هو إىل مال، املعويفإن نسبة مل، العويف حقيقة معن األول: ب )قدس سـره( ودجاب الشيخ 

 تقدم من احلقيقة املبنية على احلقيقة االدعا ية. ليه، وحاًله ماإالطرفني على مالكية الغاًب للعويف منسوب 

عر  وجه ااتباط ملا ذكره بهذا اإلشكال اجلديد كي حيصل بـه اجلـواب عنـه، مل    د: مل )قدس سره(اني فقول اإليرو

 يعر  وجهه.

هـو دن اإلضـافة ليسـت     ن اجلـواب األوىل دو ،نا ذكرنا سابقا  عدم تعقلنا بناء احلقيقة علـى احلقيقـة االدعا يـة   إنعم 

جاز املال، جاز، وقصـد البـا ع دو املشـرتي دن العـويف     د، فإذا منا هو تبادل بني العوضني و ذل، حاًلإمرتبطة بالبيع و

 يضر بالبيع. يذهب إىل كيس اري من خرج من كيسه املعويف قصد ال

ن: عـدم الضـمان يف   يخـر آألن فيـه قـولني    ،ًـحاب كلـهم بـذل،   بعد عدم تسـليم قـول األ   ـ  واجلواب عن الثاني

كل بالباطل، ولذا يقولون بمن الزانية واملقامر الرابح ومن دنه ًواما التلف فقط، والضمان، والثاني هو املختاا لصدق د

 ،منا يف قبال البـدل إيضمن واحلال دنه مل يعطه جمانا  و ال دنه كيف ـ:  تلفهدن إدشبه يضمن مال الزاني واياسر وحنوهما و

 فإذا مل يسلم للمشرتي البدل كان له احلق يف اسرتجاري ماله، تلف دو مل يتلف.

حـق لـه يف اسـرتجاعه مـن الغـري الـذي حـازه،         عرايف الـذي ال ه الغاًب كاألءعطاإألن  مان مطلقا ما عدم الضد

إذا كانـت العـني    ياه فال ضمان، خبال  ماإعطا ه إتلفه بدن تلف فاملشرتي هو الذي إنه متلف دو مل يتلف، دو التفصيل ب

 نه يسرتجع عينه، فقد عرفت اإلشكال فيهما.إباقية حيث 

 اإلشكال يف بيع الغاًب مع علم املشرتي على ثالث  ىبن )قدس سره(ثم إن الشيخ 
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 تسليمات:

دو دليـل   )عليـه السـالم(  كي يكشف قـوهلم عـن قـول املعصـوم      ،ًحاب يقولون بعدم الضماناألول: تسليم دن األ

 معترب مثال  .

 ىجـازما، ال التسـليط املراعـ   إلالثاني: تسليم دن الوجه يف حكمهم ذل، هو مطلـق التسـليط علـى تقـديري الـرد وا     

 جازما البيع.إبعدم 

حيـث يكـون تسـليط املشـرتي البـا ع علـى الـثمن قبـل انتقالـه إىل مالـ، املبيـع             ،جـازما ناقلـة  الثالث: تسـليم دن اإل 

 جازما.مواد لإل يبقىفال  ،جازماباإل

يط للعـني علـى مـال    ودما على القول بالكشف فال يتوجه اإلشكال، إذ تسليط املشرتي الغاًب علـى الـثمن تسـل   

بل يكون ملكا  للمال، يف يد الغاًب، فـال يكـون البيـع بـال مثـن الـذي هـو         ،ذنه فال ميل، الغاًب الثمنإاملال، بدون 

 إشكال املستشكل يف بيع الغاًب مع علم املشرتي.

 يكـن  ن، ألن تسليط املشرتي للغاًب مليخرًحة للتسليمني اآل وقد عرفت عدم ًحة التسليم األول، كما ال

 خذه البضاعة اليت هي له.دبل قصده وًول املال إىل املال، يف قبال  ،جازما املال،إعلى تقدير 

إذا مل  ىألنـه اعتبـاا فهـو مـن قبيـل الشـرط املتـمخر، وحتـ         ،نستبعد الكشف احلقيقي ما الكشف والنقل فنحن الد

 نه كاحلقيقي يف كل األحكام.نقل به فالكشف احلكمي كا   أل

ن امللتـزم بـه   بـم ، والثالـث  ن التملي، حينئذ  يكون مطلقا مدن إشكال بعضهم على اد التسليم الثاني ب وبذل، يظهر

 عنه، اري وااد. يكون املال منتقال  جازما الالكشف احلكمي فقبل اإل
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 الفضويل يف الذمة
كذل، الفضولي، والكالم هنـا يف الثـاني    كما دن األًيل قد يبيع عينا  كليا  يف الذمة دو يف املعني دو املشاري دو املردد

ن كل إبالبيع الذمة، ف ئيف الذمة دو ينش حدهما واآلخر خااجيا ، من اري فرق بني دن يبيع مادسواء كان الطرفان دينا  دو 

 دلة.إلطالق األ ،ذل، ًحيح

ن الذمـة يف  إفـ  ،اادوذلـ، معلـوم العـدم اـري و     ،نه يلزم دن تكون الذمـة خمزنـا  لكـل شـيء    مواإلشكال يف األخري ب

كذل، بالنسبة إىل الغـري الـذي    ،طاقة له يصح دن يبيع لنفسه مبا ال فكما ال ،منا تقبل املمكن العاديإاألًيل والفضولي 

 هو فضولي عنه.

 .ن العقود تتبع القصودإف ،بل يكفي القصد ،دو مثمنا  حاجة إىل لفظ دنه للغري مثنا  وال

طـرا   وقد يشرتيه لذل، الغري، وقد تقـدم ًـحة األ   ،طرا  ثالثةاألفشرتيه لنفسه ه يف ذمة الغري قد يييشرت ثم ما

 على احتمال ضعيف. نه مستحيل إاّلإ: )قدس سره(ن قال الشيخ إابعة، و، بل األةالثالث

 : لو قال اشرت مبالي لنفس، طعاما  باطل، إذا مل يقصد متلي، الثمن قبل الشـراء دو متليـ،  )قدس سـره(  وقال النا يين

 .الطعام بعده

 وكذل، يصح دن جيعل الفضول الذمة للثمن دو املثمن مرددا .

ــه  ــه خــال  العقــل أل مب :وإشــكال بعضــهم علي ــه الن ــا ي     ن وجــود للمــردد يف ايــااج، منقــويف بالواجــب الكف

 .ونة ممكن يف اري احملاالتؤنه اعتباا وهو ضعيف املموالتخيريي، وحملول ب

 يف  ألن ما ،نه خال  العقال يةمب عليه )امحه اهلل(كإشكال احلكيم 
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ن مل جيعــل إفالعاقــد  ،يكــون موضــوعا  العتبــاا امللكيــة عنــد العقــالء مل يكــن مضــافا  إىل ذمــة معينــة ال الذمـة مــا 

 جازما.ن حلقته اإلإالعويف يف ذمة معينة بطل العقد و

 ، وكذل، بالنسبة إىل املثمن.هكان ل دجاز يهمامبيه دو عمه فدذ فيه: دنه عقال ي دن يشرتي البضاعة مثال  يف ذمة إ

 

 اختلفا لو
فهـل يصـح البيـع  ـاهرا       ،ن الغـري مل جيـز  دو ،لنفسـه دو لغـريه   ىحدهما اشـرت داختلف البا ع واملشرتي يف دن  ولو

صح كما قاله مجع، دو يبطل كذل، كما قاله آخرون، دو ي ،مثال  لغريه يصح البيع لنفسه ىن اشرتإدنه و ىمبعن ،وواقعا 

  اهرا  ويبطل واقعا  كما قاله ثالث، احتماالت.

وهـو دنـه لغـريه،     ىوالصـغر  ،وهـو دًـل البيـع    ىنشـا ي الكـرب  إن إنشاء الفضـول لغـريه يشـمل    مب :استدل األول

 .وحيث يبطل الثاني يبقي األول

 حد.ديقول به  ال ال يصح كل فضولي وهذا ماإلكن فيه: دنه خال  بساطة اإلنشاء و

وهـو دًـل ثـانوي وااد علـى      ،ًل الصـحة ما  اهرا  فاألدجازما املال،، إنه يبطل واقعا  لعدم مب :واستدل األخري

 ًالة الفساد يف املعامالت.د

 عر  إال من قبله قبول كالمه.ُي ال قبول ما ىن مقتضإيقال:  ال

نـه مل يقبـل،   دمـل لغـريه و  بطال املعاملة بادعاء دنه تعاإال ملل، كل متعامل إًالة الصحة، ودنه يقال: هذا ينايف أل

ًول: دنه وذل، واضح البطالن، لكن التخالف بني الواقع والظاهر مبين على وجود احلكم الظاهري، وقد ذكر يف األ

  ليس وااء الواقع إاّل



الشريازياإلمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 20 

 

  20ص

 

 عذاا.التنجيز واإل

ة بينة، فقـد يـدعي مـدعي    فلم يبق إال الثاني وهو البطالن مطلقا ، فإذا ترافعا إىل احلاكم ومل يكن ملدعي الفضولي

ال حلـف كالهمـا   إحدهما كان احلق معه، ودن حلف إمر من التداعي فالصحة علمه بكذب مدعي الفضولية ويكون األ

 «.القضاء»التداعي كما قرا يف كتاب  ىنه مقتضأل ،ي منهما بطل البيعددو مل حيلف 

اا، فـإذا حلـف املنكـر ًـحت املعاملـة،      نكـ فيكون من باب االدعـاء واإل  ،وقد يدعي عدم علمه بصدقه دو كذبه

ألن مدعي البطالن مل يمت بشيء يوجب بطالنها، وحينئذ  القا ل بالبطالن الذي يعلم بطالنها واقعا  ألنه من الفضـولي  

 ن كـان مـا  إعنـده مـن بـاب التقـاص، و     خذ القا ل بـالبطالن مـا  دن كان الثمن واملثمن متساويني، إالذي مل جيوزه املال، 

ذهـب  دخذ التفاوت مـن طرفـه تقاًـا ، ألن ميـني طرفـه      دحيق له يف  قل الدن كان إاجع التفاوت إىل طرفه، ودد زيدعنده 

 حقه، كما يف النص الذي ذكر يف كتاب القضاء.

 

 طرافالبيع ذو األ
اآلخونـد ومجاعـة، قـال:     حهحيث دشكل فيه الشـيخ ومجاعـة، وًـح    ،طرا ملاري إىل البيع ذي األقد تقدم اإل

وعليـه  ، حد العوضني يف مل، من خـرج مـن ملكـه اآلخـر    دوال يعترب دخول  ،ة البيع ليس إال التملي، بالعويفن حقيقإ

 .فهو بيع معترب عند العقالء مل مينعه الشااري

مـا متليـ، للخبـز    إنـه  إفقد قال فيما إذا كان ًواما بيع سواء كان يف الثمن دو املثمن عينا  دو ذمة:  ،ما من منع منهد

 لذي  
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 عطا ـه الفقـري، خبـال  مـا    إالداهم ثم يعطيه ايباز للفقري بالوكالة، وعليه فلمال، الداهم دن يفسخ وكالته قبل 

فيكون الداهم خرج من كيسه إىل كيس ايبـاز   ،دو متلي، من مال، الداهم له للفقري ،طرا  الثالثةإذا كان من ذي األ

 خر.ة اأُلوايبز إىل كيس الفقري، وهكذا يف املوااد الثالث

 ال)دو  (لـق متاعـ، يف البحـر وعلـي بدلـه     )دنهـي، مثـل   دو مـر  دما من قبيل الضـمان يف قبـال   إو ،ما هبة بعويفإو

 .(تقدا دن تصيد تذهب للصيد وعلي مثن ما

حيث يصح الصلح بني مالني دو عملني دو باالختال  دو يف مواد التنازري، نعم دشكل مجاعـة علـى    ،ما ًلحإو

 دي حال فاملقام من الصلح. ىكال  بالباطل، وعلدكل املبطل يف النزاري للمال املصاحل به د التنازري حيث يكون

يقال: كيف دن الشااري يصحح عنوانا  من عناوين املعامالت دون عنوان مع دن النتيجة واحدما، مثال : الصـلح   ال

يصـح   كـالبيع بـدون النـزاري حيـث ال    بيـع، و  والبيع من حيث املواد بينهما من وجه، كالصلح يف مـواد التنـازري حيـث ال   

 االجتماري فهو يف البيع املسبوق بالنزاري. ماما مادد ـاشرتاط الصلح باجلهل دو النزاري  ىعند من ير ـ الصلح

مكان اجتماعهما يصححون إحيث إنهم اعتربوا معامالت، ويف مواد  ،ألنه يقال: االعتباا العقال ي جيعل ذل،

جـراه بيعـا  كـان لـه خيـاا اجمللـس       دن إمثال  يف مواد االجتماري يف املثال املتقـدم،   ،ثاا خمتلفةيا  منهما، ومن املعلوم دن اآلد

البيعي، وإمنا قيدنا الغرا باملسامح فيه يف الصـلح ألنـه ال إشـكال    جراه ًلحا  مل جير فيه الغرا دن إواحليوان وما دشبه، و

 ية يف وضعهم القانون، والشااري سيد العقالء، ولذا قال علـ بلن العقالء يعتربون الغإيف الصلح، ف ىحتيف الغرا الكبري 

 ل اسول سيف ُا )عليه السالم(
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ــه( اهلل  ــه وآل ــه( : جلريــان الســنة، ودااق الرســول  )ًــلى اهلل علي ــه وآل مــع دن حلمهــا  (1)هليــةقــدوا احلمــر األ )ًــلى اهلل علي

 ما يف الشريعة.مكروه، ملسملة األهم واملهم، إىل اري ذل، من املوااد الوااد

ن كانـت ًـحيحة يف نفسـها لـو قصـداها، إال دن الكـالم يف دن مـن        إفالوجوه املصححة عند املانع و ،وكيف كان

عـدم ًـحة تثليـث     ىيـا  منهـا ولـو ااتكـازا ، فـالالزم القـول بـالبطالن عنـد مـن يـر          ديقصد  ابعة اليبيع بمحد األقسام األ

 طرا .األ

 

 لو مجع بني املتنافيني
جـاز مـن   ديف الذمة دو يف ايـااج، و  ،ع: من كون الثمن عن الغري دو املثمنبني املتنافيني يف ًواه األاولو مجع ب

 إشكال. األطرا  كما اخرتناه ال ثليه، فعند من جيوز تثليإضيف د

: فيمـا لـو قـال اشـرتيت هـذا لفـالن بـداهم يف ذمـيت، حيتمـل          )قـدس سـره(   جييـزه، فقـد قـال الشـيخ     ما عند من الد

 تصحيح املعاملة لنفسه دو للغري.ولغاء دحد القيدين إنه يف حكم شراء للغري بعني ماله، وحيتمل أل ،نالبطال

 :قوالد

نه خال  املعاوضة اليت هي دخول كل طر  يف كيس من خرج مـن كيسـه الطـر ، فحيـث مل     ما البطالن: فألد

ل وملزومـه ومالزمـه باطـل، إذ ال يعقـل مـن فـريف       ن الزم الباطـ إيعقل قصد املتنافيني كان العقد املبين عليـه بـاطال ، فـ   

 خر.حدهما وًحة اآلداملالزمة بطالن 

 كالذي فرضه من احلقيقة  ،حد الوجوه ايمسة السابقةدفللبناء على  :ودما الصحة

                                                             

 .5ح 3ب 173ص 62حبار األنوار: ج( 1)
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 االدعا ية يف بيع الغاًب لنفسه، دو الصلح دو التملي، دو اهلبة دو الضمان من اآلمر.

جازما الغري يف كـال مثـالي الشـيخ،    ثر إلداحلق هو الصحة ووقوري العقد لنفس العاقد وال  سره()قدس وجعل النا يين 

ألن العقد الصادا من شخص يقتضي يف طبعه وقوري العقد لنفس العاقد، وكل قيد وقع بعد متاميته دو كـان العقـد حبيـث    

 يقع لغوا . مل يكن منافيا  ملقتضاه وكان منافيا  لبعض ايصوًيات ايااجة عن حقيقته

 ى( فمقتضـ ثي يف ًـواما التثليـ  دن قلنـا مبقالـة املصـنف مـن عـدم الصـحة )      إالـذي قـال:    )قدس سـره( خبال  السيد 

حـدهما  دلغـاء  فال وجـه إل  ،القاعدما البطالن فيهما جزما ، وذل، ألن املفرويف دنه قاًد للقيدين عن جد  وهما متنافيان

 خر.اآلخذ بواأل

، )قـدس سـره(   كالشـيخ  بطلت عند من يراه باطال  ثن قصد جمريها التثليإابعة ثلة األمالقاعدما دن األ ىدقول: مقتض

حد الوجوه ايمسة ًـحت، ومل يعلـم وجـه االحتمـال     دن مل يقصده بل قصد إوجه االحتمال اآلخر منه، ويعلم ومل 

لغاء القيـد بعـد فـريف انصـباب     إلوجه  وبطالنا ، إذ ال ًحة )قدس سرهما( اآلخر، ومنه يعلم وجه إطالق النا يين والسيد 

 حد الوجوه ايمسة املذكواما.دالعقد عليه، كما ال وجه للبطالن مع قصد 

ذكـره   مل حنتج إىل التكلم يف كل واحدما واحدما منها، إال مـا  ،ابعالقاعدما يف مجيع األ ىوحيث قد عرفت مقتض

مـال الغـري فـايال  يف الـبطالن والوقـف علـى        ن كـان بعـني  إفضـوليا  فـ   ىيف التذكرما: من دنه لو اشرت )قدس سره(العالمة 

داء الـثمن  دجـاز ًـح ولزمـه    دن إفـ  ،جازمانا: يقف على اإلؤطلق اللفظ، قال علمادن كان يف الذمة لغريه وإجازما، واإل

 ن اد نفذ عن املباشر، إىل آخر كالمه.إو

الصـحة يف   ـول مجع ذل،  اكما حن كان على القاعدما إ ـالصحة يف الصواما اليت نسبها إىل العلماء  ىال دن مقتضإ

 سا ر الصوا من اشرتا ه املثمن العني دو الذمي دو 
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 بالثمن كذل، عن الغري وله.

 

 الشيخ مكال
ن تطبيق هذا الذي ذكره من ًـحة املعاملـة لـنفس الفضـول إذا اده     إ: )قدس سـره(  دي حال، فقد قال الشيخ ىوعل

مل يقصـد إال اـريه، فهـو     فكيـف يصـح لنفسـه يف مـا     ،ود تتبـع القصـود  املال، على القواعد مشـكل، لوضـوح دن العقـ   

 يساوق دن يقصد نفسه ويقال بالصحة للغري.

 :نه من باب تصحيح كالم الكباا ولو بالتمويل ال دنه علـى القواعـد  موك ،ًححه مبا ذكره )امحه اهلل(لكن النا يين 

 ،ن اد كان للعاقـد إو ،جاز يكون العقد لهدن إف ،للغري ـملواضعة  قبال املساومة واملراحبة وا ـمن دنه من باب جعل التولية  

جاز من قصد العقد دلكن إذا  ،دو دنه من قبيل الضمان عند العامة بالطولية بكون املباشر هو املتعهد للمال وامللزم به دوال 

 ليه.إله ينصر  عن املباشر 

 وجهان آخران:  ـعلى الالبدية التصحيحية  ـدقول: وميكن 

 .ال ًاا لنفسهإجاز ذاك فهو ودن إف ،لطولية يف من قصد له إىل نفسها

والكليـة يف البــا ع دو املشـرتي، كمــا تصــح الكليـة يف الــثمن دو املـثمن، وكمــا فيهمــا تصـح الكليــة يف املعــني دو يف      

 ني كعشرما دفراد احلاضرين، دو يف اريه كفرد من اإلنسان.عالذمة، يصح فيهما الكلية يف امل

ن عمـرو،  مـ ف ىبدن إفلعمرو، دو من زيد ف ىبدن إن يبيع لزيد فمر ًحة الطولية والكلية على قسميهما، بوالظاه

كـمن يـرهن لزيـد ثـم لعمـرو طـوال ، دو يبـيح         ،، وقد يوجد يف سا ر املعامالت ذل، باستثناء النكاح التـوقيفي ومثنا  مثمنا 

  ،فلعمرو ىن دبإلزيد ف
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 إىل اري ذل،.

ن  هـر  إن  هر دنه لغريه فهذا اآلخر، دو بهذا الداهم فإكبيع هذا ف ،يقال: بصحة ذل، يف العوضنيبل ميكن دن 

 لغريه فهذا اآلخر.

ن مجعا  من الفقهـاء كاملسـال، والعـروما    إيف العوضني تصح يف الشخصني، ف وكما تصح الكلية يف املعني دو مطلقا 

تكن حمظواما بالنص من الشااري، وكل من الكلية والطولية يتوفر واريهما يرون ًحة املعامالت إذا مل تكن اراية ومل 

 فيهما الشرطان.

ن مل يقبـل فنقـدا ، دو يبيـع    إبل امبا يقال: بالصحة بالنسبة إىل معاملتني طوليتني، مثل دن يشـرتي ملوكلـه نسـيئة فـ    

ن مل يقبـل فيصـاحل، حيـث    إفيبيـع فـ   ،ن مل يقبل فكتابا  كليا ، بل كذل، بـني بيـع وًـلح   إعنه هذا الكتاب الشخصي، ف

 مر حيتاج إىل تتبع دوسع وتممل دعمق.وجود االعتباا العقال ي يف الكل بدون حمذوا شرعي، لكن األ

 

 الذمة
 ثم إن الذمة يف عامل الثبوت سواء يف الثمن دو املثمن على ستة دقسام:

رهم ضـعف  ك ذمـة عشـرما لـذ   البضـاعة بـديناا يف   يكمن يشـرت  ،دو التفاوت ،واملشاعة بالتساوي ،وهي الشخصية

ن كان الظاهر دنه ًحيح حيـث  إيقوله العامة يف الضمان، و ، والطولية على حنو مادو مطلقا  ،نثاهم، والكلية يف املعنيد

نه نقل ذمـة املضـمون إىل   إحيث  ،ن مل يكن من الضمان املصطلح عندناإعتباا العقال ي وعدم منع الشااري خاًا ، واال

 .الضامن

 ما ديهما، دن يكون خمتااا  يف األخذ من مب ،عرضيةبل وكذل، ال
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والثالثية والرباعية وايماسية والسداسية، فإذا مل يكـن حمـذوا مـن      يةثبات فتضا  الذمة املبهمة الثنايف عامل اإل

 ارا وحنوه ًح.

 

 ةالفضويل يف املعاطا
دلـة املتقدمـة، وقـد    إلطـالق األ  ،واملعاطـاتي املشهوا بني القا لني بصحة الفضـولي عـدم الفـرق بـني العقـدي منـه       

 دشكل مجاعة على الثاني:

 باحة، وهما من و ا ف املال، كما ذكره املقابيس.منوطة بالرتاضي مع قصد التملي، دو اإل ماما ألن املعاطاإ

كـره  ثـر، كمـا ذ  ديف مـال الغـري، فـال يرتتـب عليـه       ايف الذي حيصل به التمليـ، حمـرم، لكونـه تصـرفا     بقدو ألن اإل

 الشيخ.

جاز املال، وقـع لـه، ودمـا الفعـل فاسـم      دفإذا  ،نه ميكن انفكاك حاًل املصدا من املصدا يف اإلنشاء القوليدو أل

وقـع عليـه كمـا     ينقلب الفعـل ملـا   جازما املال، الإوب ،ينف، عن العطاء عطاء الن اإلإينف، عن مصداه، ف املصدا منه ال

 ذكره النا يين.

 ًل، كما ذكره بعض.ما من الفضول فباقية حتت األد ،خال  القاعدما ثبتت من املال، على ماما ألن املعاطاإو

 :، إذ يردىال خيف ويف الكل ما

جـازه  دنشـا ي إذا  دن التمليـ، اإل  ،منـه  ماعلى األول: باإلضافة إىل دنه جاا يف مطلق الفضـولي فـال خيـص املعاطـا    

 املال حتقق الركنان للعقد من اإلنشاء والرضا.

 ثاني: دنه قد حيرم السبب دون املسبب، وقد يعكس، وقد حيرمان معا ، ال ىوعل
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يـدل علـى    عـم، ولـذا قـالوا: النهـي ال    ديكون التسبيب بهذا السبب إىل هـذا املسـبب، فاحلرمـة يف السـبب      وقد ال

 .(املكاسب)الفساد، إىل اري ذل، مما ذكره 

وعنـوان ثـانوي مربـوط بالقصـد، وال فـرق يف الفعـل بـني        فعـال القصـدية هلـا عنـوان ذاتـي      الثالـث: دن األ  ىوعل

جـازما  اللساني واجلوااحي، والعطـاء لـه عنـوان ثـانوي هـو االعتبـاا، وهـو ممتـد كامتـداد االعتبـاا يف القـول علـى دن اإل            

 تصحح الفعل عند وقوعه ولو بنحو الشرط املتمخر.

 يها بينهما.ففال فرق  وعليه ،الرابع: دنه قد تقدم دن الفضولي على طبق القاعدما ىوعل
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 فصل
 يف الكشف والنقل
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 مقدمة
جازما الكاشـفة دو الناقلـة، وحيـث اسـتحال كالهمـا      ألن ًحته متوقفة على اإل ،قال بعض: باستحالة الفضولي

 واملتوقف على احملال حمال استحال.

ثر يف النقل املتمخر، فسـواء كـان   ؤلفا  فال توجود حيث عدمت األمه تمثري املعدوم يف املوما استحالة النقل: فللزد

 (1)خـر مـا الثالثـة األُ  دثر هـو الوجـود يف الوجـود،    ؤن املإف ،العقد جزء العلة دو متامها وهو عدم عند النقل استحال تمثريه

 فكلها حمال.

 ليه.إجود يقال: فكيف يوجد اهلل سبحانه ويعدم مع دن األول من العدم والثاني من الو ال

ما البناء وهدمه فمنه ديقدا إال على التحري، وخالفه فقط،  نه الإف ،يقاس به سبحانه نه يقال: دوال : البشر الأل

 سبحانه.

كما  ،ويعدم املهية املوجودما ،بل يوجد املهية املعدومة ،جيعل العدم موجودا  دو الوجود عدما  ال وثانيا : دنه تعاىل

 حقق يف موضعه.

 وكما ال ،جازمانه يستلزم تقدم املعلول الذي هو حتقق االعتباا على العلة اليت هي اإلحالة الكشف: فألودما است

 ميكن يف االعتبااية واالنتزاعية. موا ايااجية كذل، الميكن ذل، يف األ

عـد  منـا العقـد مُ  إو ،جـازما كـل شـيء   ن اإلإفرضـه ميكـن دن يقـال:     ىلفا  ال تعدم، وعلـ ويرد على األول: دن األ

 واعتباا  ،ثر عندهمؤفقط، مضافا  إىل دن اعتباا العقالء هو امل

                                                             

 الوجود يف العدم، وعكسه، والعدم يف العدم.( 1)
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 .ىمن وجه كما ال خيف ن بينهما عموما إف ،ثر عندهؤالشااري هو امل

 ،نفسـها  جـازما شـرط ال  الثاني: دن اجلواب هنا هو ما قالوه يف الشرط املتمخر: مـن دن وًـف التعقـب باإل    ىوعل

موا االعتبااية ليست إال حلـا  مـا هـو    ًاحب احلاشية والفصول، دو دن العلة يف األوهذا حاًل حال العقد، كما عن 

حيانـا  ديف التكـوين   (1)منشم االنتزاري، فكما ميكن حلا  املقاان ميكن حلا  املتقـدم واملتـمخر، فالعلـة يف املقـام مقاانـة، بـل      

دو دن  ،)قـدس سـره(  خوند كما قاله اآل ،الفرحتيني يف حتلب الفم واحلزن وكتصوا احلامض واملكروه واحملبوب اآل ،كذل،

واملضـا  ميكـن تقدمـه دو     ،ضـافته إىل شـيء مـا   إاملقتضي حصة خاًة مـن الطبيعـة سـواء يف التكـوين دو اـريه حاًـلة ب      

ثاا سواء يضر تمخره دو تقدمه، والكاشف للتمثري هو اآل ىبالشرط حت ىيسم ما ثر نفس احلصة الؤتمخره دو تقاانه، فامل

 ن كان اجلاعل لألول هو اهلل سبحانه وللثاني هو املعترب.إوين دو االعتباا، ويف التك

ذكـروه يف تصـوير الشـرط املتـمخر يف      ال فالتفصـيل موكـول إىل مـا   إملـاري إىل اجلـواب، و  واملقصود يف املقام: هو اإل

 يف الكالم واحلكمة. (2)ًول، دو كيفية العليةاأل

 

 جازة كاشفة أم انقلةاإل
ليـه مجاعـة، وحيـث    إدو ناقلة كما ذهب  ،جازما كاشفة كما هو املشهواملقدمة قلنا: اختلفوا يف دن اإلإذا حتققت ا

 إن الكشف بظاهره ينايف استحالة تقدم املعلول على 

                                                             

 املثال منا.( 1)
 قال السبزواري: )وهل بتوليد أو إعداد ثبت( إخل.( 2)
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 هه الفقهاء بتوجيهات: العلة، سواء يف ايااجيات دو االعتباايات دو االنتزاعيات، وّج

 هجـازما علـم لـ   واإل ،ممـا حاًـله: دن العقـد هـو سـبب امللـ،       (هماس سـر قد)لثانيني األول: ما عن احملقق والشهيد ا

جازما ال م الكشف احلقيقي، فال مدخلية لإلي: من دن العلل الشرعية معرفات، وهذا )قدس سره( والفخر ،ذكره ما ىمبعن

 كنصب الطرق.

 ثبات.يقال: على هذا وجودها وعدمها سواء ألنها يف عامل اإل ال

 .مس بذل،، لكن طريق الكشف منحصرب : النه يقالأل

 املال، من املقومات. ادنه خال  الظاهر من دن اض :لكن فيه

ونه وهو نقل العوضـني مـن حينـه،    ممبض اجازما متعلقة بالعقد السابق، ألنها اضن اإلمثم إنه امبا استدال  ديضا : ب

 د آخر.نفاذ حاكم حكم جمتهإثر يف النقل، بل هي من قبيل ؤت جازما الفاإل

ذكـراه مـن املعرفيـة، مـمخوذ مـن كـالم فخـر         ذكـر، ولعـل مـا    عر  من املدخلية، فليسـت مـن قبيـل مـا     وفيه: ما

 يسلم إطالق معرفية العلل الشرعية، فبعضها ًرحية يف العلية. ، لكن نفس كالمه حمل تممل، إذ ال)قدس سره(احملققني 

تقـدم   علـى مـا   ،مل تكن كاشفة لزم تـمثري املعـدوم يف املوجـود   نها لو د: من )قدس سره(الثاني: ما عن فخر احملققني 

 من التقريب.

منا املتخلف هـو املنشـم   إنشا ه، وإال يتخلف عن  ئ: من دن املنشم بنظر املنش)قدس سره(وال يرد عليه جواب النا يين 

رد إنشـاء الفضـولي، إذ لـو مل    يتحقق مبج املال، ال ايف عامل االعتباا العقال ي والشرعي، وهو إذا كان متوقفا  على اض

 ذكره. يف جواب هذا اإلشكال مل يتم ما نقل مبا ذكرناه سابقا 



الشريازياإلمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 34 

 

 

 34ص

 

 الرضا التقديري
فعلـي والتقـديري، والثـاني    لعـم مـن ا  : مـن دن الشـرط هـو الرضـا، األ    )قـدس سـره(  عن احملقق الرشـيت   الثالث: ما

جـازما ال  ن مل يكـن ااضـيا  بالفعـل فاإل   إليهـا، و إا ـدما املعاملـة و  حاًل يف املقام، ألن املال، كان ااضـيا  لـو التفـت إىل ف   

 الكشف عن حصول الشرط حال العقد. ة هلا إاّليمدخل

دقول: ال إشكال يف الرضا الفعلي الظاهر، والرضا االاتكازي البـاطن، ولـو كـان املالـ، يف حـال النـوم دو حـال        

نهما يـبطالن الصـوم دون النـوم،    مر، والقول بكنوم والسلنها كاإالغشوما، على ما اخرتناه يف عدم بطالن الوكالة بها، ف

ذن يسـببان بطـالن اإل   كما ال ،: عدم تسبيبهما بطالن الوكاالت(الوكالة)فيه يف موضعه، ولذا ذكرنا يف كتاب  ذكرنا ما

 واملنصب.

ا الوكالــة حتتــاج إىل ذن، بينمــاإل ىحيتــاج إىل القبــول، فمــع افــض املــمذون يبقــ ذن الوالفــرق بــني الثالثــة: دن اإل

جرما خبـال  الوكالـة،   ذن فيه مل يستحق األدالقبول ألنها عقد فإذا افض الوكيل مل تتحقق، وكذل، لو فعل املمذون ما 

، وهـو ال يبطـل بـاملوت خبـال  الوكالـة، نعـم للفقيـه        (1)«تقمصـها فـالن  : »)عليه السالم(ما املنصب فهو كالقميص، قال د

 جازما بنفسها تبطل.جازما السابقة إذا دااد، ال دن اإلال اإلبطإبعده دن خيلعه كما له 

 دلة، ال هنا فقط، خال   واهر األ ـاملعلق بلو  ـفالرضا التقديري  ،ي حالد ىوعل

                                                             

 هنج البالغة: اخلطبة الشقشقية.( 1)
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 إىل اري ذل،. ،بواب، ولذا يصح قصد الغسل  اهرا  وااتكازا ، وال يصح فيما لو التفت لقصدهبل يف كل األ

 إذ امبا مل يريف املال، حني العقد، وهل يعقل اجلمع بني عدم اضاه وبني لو علم اضي.هذا مع دنه اري مطرد، 

 

 الشرط املتأخر
 الرابع: ما تقدم عن ًاحيب احلاشية والفصول من تصوير الشرط املتمخر.

طرا  األ يف كل من متساوي ن املتضايفني متكافئان فعال  وقوما منه ينايف القاعدما العقلية: بموامبا استشكل عليه: ب

ضـافيات، فـال يعقـل دن يكـون املتقـدم موًـوفا  بالتقـدم        وخمتلفها، إذ عنوان التعقب والتقاان والتقـدم والتـمخر مـن اإل   

ثبـوت شـيء لشـيء     ذإيعقل قبل وجود املتمخر،  بدون وًف املتمخر بالتمخر يف نفس ذل، احلني، والوًف بالتمخري ال

 دوم باملوجود، وهو بديهي االستحالة.ال لزم اتصا  املعإفرري ثبوت املثبت له، و

 .جيب عنه: تااما بالوجود اللحا ي للمتمخر، ودخرى: باملهيتني، وثالثة: بالعرفيةدو

 خر يف الذهن على حنو احلقيقة.حد املتضايفني يف ايااج، واآلدلكن يرد على األول: استحالة دن يكون 

ال لـزم كـون   إعلى اجملـاز احلقيقـة، و   ىيبن نه الإايااجية، ف عليه العلية احلقيقية ىيبن الثالث: دن العر  ال ىوعل

 ن إنياب حقيقية يف املنية، ف، واألمللظم السراب اافعا 
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 نيان على اجملاز العريف، فلم يبق إال الثاني.يبل واالنتقال يف البيع حقيقة فكيف نقال

احملققـني مـن كـون احلصـة اياًـة، كـذل،        علـة، دو بعـض    يف كون اللحا )قدس سـره( نعم لو قبل مبقالة اآلخوند 

 .(1)مر من هذه اجلهة، لكنهما خال  كالم احملققني املذكواينًح األ

)قـدس  كمـا عـن شـريف العلمـاء      ،جـازما ترتب آثاا امللكية مـن حـني العقـد ال اإل    ىايامس: الكشف احلكمي مبعن

 .سره(

ن إالذي هو املل،، لزم وجود املعلول بـدون العلـة، و  ثر ؤن اآلثاا من حني العقد إذا كان بدون املمواد عليه: بدو

 جازما.ايد مع وجودها فهو خال  املفرويف، إذ الفريف دن امللكية مل جتد إال بعد اإلد

جـازما إىل آثـاا   منـا انقلبـت بعـد اإل   إجـازما، فاآلثـاا كانـت مرتتبـة علـى الالملكيـة و      ايـد االنقـالب بعـد اإل   دنعم لو 

جازما انقلبت إىل ثواب وطـي  جاز من له اإلداحلد، فلما  ـجازما  قبل اإل ـ النكاح الفضولي مثال  استحق الواطي يف ،امللكية

ن اضي سيدها، كما يف إيده طهااما لنب الزانية ؤكون عرقه طاهرا  دنيا ، إىل اري ذل، من اآلثاا، وي ىلإالزوجة آخرما ، و

يبـدل اهلل سـيئاتهم   : »وقـال تعـاىل   ،(3)«عمـاهلم د حبطت»ط يف العقاب والتبديل، يف الثواب، قال سبحانه: باحل (2)بابي

 مل يكن به بمس. ،(4)«حسنات

                                                             

 صاحب الفصول واحلاشية.( 1)
إشارة ال خيفى أن يف املقام أربعة أمور: إبطال الثواب والعقاب وتبديل كل واحد منهما إىل اآلخر، واآلية األوىل إشارة إىل األول والثانية ( 2)

 إىل الثاين.
 .217سورة البقرة: ( 3)
 .70سورة الفرقان: ( 4)
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 يقال: كيف ميكن ذل، يف االعتباا وهو فرري التكوين احملال ذل، فيه. ال

حمرما ، وايمر احلرام ينقلب خال  حـالال ، بكـل    استحالة فيه، فكما دن العنب احلالل ينقلب مخرا  نه يقال: الأل

 ة وخواًهما املزاجية، كذل، حال السيئات واحلسنات.بيالطآثااهما 

 

 

 كالم السيد
 فيكون الشرط وجودها يف املستقبل. ،جازما املتمخرما شرطا كون نفس اإل ىمبعن ،السادس: الكشف احلقيقي

ن احتمـل يف آخـر كالمـه خالفـه،     إرحيا ، وًـ وهـذا  ـاهر املشـهوا، واختـااه يف اجلـواهر       :)قدس سـره( قال السيد 

بـل ميكـن كونـه مثلـها بنـاًء علـى دن        :نهـا ليسـت كالعقليـات   دحكم جبواز تمخر الشرط يف الشـرعيات و  حيث قال بعد ما

 ول ببعض التمويالت.ؤعدم حله لإلشكال إال دن ي ى، وال خيفالشرط دن حيصل الرضا ال حصوله فعال 

جـازما  الشـرط هـو الوجـود الـدهري لإل    الكشف احلقيقـي مـع ادعـاء دن    : يف اابع وجوهه  )قدس سـره( ثم قال السيد 

 متمخرا  إال دنه حبسب وعا ه الدهري مقاان.الزمان ن كان حبسب إنه ودو

ن كلها جمتمعة يف وعاء الـدهر، الـذي هـو جـوهر الزمـان      م لة فقط، وبدن الوجود مدقول: قال بعض احلكماء: ب

ه، دو هو  ر  للزمـان جبـوهره وخصوًـياته    فراددنواعه ودشخاص كل يوم يوم كاحليوان يف ضمن دالواحد الظاهر يف 

 لعدم تعقل شيء 
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 ...  ر ، كإنسان الكهف بال

 هر فالشرط مقاان ال متمخر.الدوإذا كانت كلها جمتمعة يف وعاء 

شـعرت  قشـهد لقـد ا  د»و ،(1) «نـا يـوم جديـد واـدا  عليـ، شـهيد...      د»مرين بعض املتشرعة مبا واد من د األديوقد 

 .(2)« لة ايال قدرش مع  لة العدلدما كم 

 لـة، مـن إضـافة الصـفة إىل     دن العرش وايال ق يف الكـون احلـالي   دو ،حيث إن  اهرهما: دن نفس اليوم يشهد

 املوًو .

شـااما إىل دن املـراد   رتكـه ملوضـعه إال باإل  ن ،موا ال يرتبط بالفقه املرتبط بالفهم العـريف وحيث إن الكالم يف هذه األ

نـه  مما من قال: بديه: دنه فرري كون الزمان شيئا ، فزمان كاجلامع بني احليوانات باحليوانية، فبني األ بالدهر لو كان اجلامع

يـه عـدم   فإذ لكل شيء  ر  والزمان شيء فلـه  ـر ، ف   ،ذكره، ولو كان  ر  الزمان البعد الرابع للجسم فال يتم ما

 لزم التسلسل. اّلإمتامية ذل، و

 

 إشكال النائيين 
 .د من دن يكون زمانيا بن شرط الزماني الم: ب)قدس سره(ذكره النا يين  ليه مانعم ال يرد ع

حــدهما دي مــانع مــن اشــرتاط دن الشــرط زمــاني، مضــافا  إىل دنــه إيقــول  إذ فيــه: دن القا ــل بالشــرط الــدهري ال

لـيس بزمـاني فهـو     ن العقـل إمكـان دن يقـال   إهـذا مـع    ،خرلـه وبـاآل  ث، فكل من الزماني واريه ميكن دن يشرتط مبرخباآل

 كاحلركة يف الدخان فهل 

                                                             

 .20ح 16ب 325ص 7األنوار: جحبار ( 1)
 .1زايرة احلسني عليه السالم ح 6ب 337ص 98حبار األنوار: ج( 2)
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 .)سالم اهلل عليها(هي دخاني، ولذا واد دن اهلل سبحانه عقد فاطمة 

 جازما االستقبالية فتكشف عنه.لإل ويكون ذل، الزما  ،يعر  مر واقعي الدالسابع: دن الشرط 

ومـا   (1)ول آيـات الوجـه واليـد   ؤ، كمـا يـ  وفيه: دنه ميكن االلتزام به إذا كان  اهر الدليل ومل يكـن خالفـه معقـوال    

تقـدم ويـمتي، ثـم     دلة على خال  ذل،، كما يف بيع األمة واريه ماألإذ ا ،القرآن احلكيم، والشرطان مفقودان دشبه يف

 قرب من هذا الوجه.دخر يف التصحيح هي ُدهناك وجوه 

مطلـق   ىلغـ د، كمـا  (2)«عن تـرايف »ء من جازما، فهو استثنابني العقد واإل ااشرتاط الرض ىلغدالثامن: دن الشااري 

 عطا ها نفقة دو من باب دية العاقلة، دو ما دشبه ذل،.موال املفلس دو إلدالرضا فيما يبيع احلاكم الشرعي 

مكن حـل اإلشـكال بـدون التخصـيص     ددنه لو  ىيلتزم به، مبعن ن كان ممكنا ، لكن القا ل بالكشف الإوفيه: دنه و

 مل يبق جمال له.

 

 كييالكشف احل
بـواب الفقـه،   دالـب  ديف  نقل عن ابن ًاحب احلاشية من دن الكشف احلكمـي مطـابق للقاعـدما سـاا     ما التاسع:

مـر املتـمخر حبيـث كـان األمـر السـابق مبنزلـة املـادما اهليوال يـة          حلكـم مـن األحكـام بتوسـط األ     يكون موضـوعا   ن كل ماإف

 والعنوان املتمخر 

                                                             

 .10، ومثل )يد هللا فوق أيديهم( سورة الفتح: 115مثل )فأينما تولوا فثم وجه هللا( سورة البقرة: ( 1)
 .29سورة النساء: ( 2)



الشريازياإلمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 40 

 

 39ص

: عنوان فاضل اتبت آثاا املوضوري من دول حتققه، مثال  ـجلنسية والصنفية والشخصية  ال ا ـالنوعية  مامبنزلة الصوا

منا هـو بعـد انقضـاء    إونة ؤن فاضل املاونة موضوري ايمس، وذاته يتحقق دول زمان  هوا الربح، ولكن اتصافه بعنوؤامل

والركـوري   ،ال الزكـاما تعلقـا  وبيعـا    تلفه حسـب عليـه، إىل اـريه مـن مثـ     ده قبل حتقق هذا العنوان، ولو ؤدادفيصح  ،السنة

 وحنوها.

دي ايمـس دول  هـوا الـربح، إىل اـري ذلـ،، ويف دن التمثيـل       ؤ: فهل يصح دن يىبعد املناقشة يف الصغر ـ  وفيه

ن يرجـع إىل  ددنـه مـن دجوبـة الشـرط املتـمخر الـذي البـد و        ـ:   مشاحة فيـه  باملادما والصواما خال  االًطالح وان كان ال

جوبة، ولذا قـال النـا يين   حد تل، األدوليس وحده كافيا  يف اجلواب، إال إذا دااد  ،  دو التعقب مما تقدماحلصة دو اللحا

ل اتصـافه بهـذا الوًـف قبـل     ييف جوابه: مع دخل املتمخر يف حتقق اتصا  السـابق بوًـف املوضـوعية يسـتح     )قدس سره(

 حتقق املتمخر وجمردا  عنه.

 

 كالم اإليرواين 
: مـن دنـه بـرزني بـني الكشـف والنقـل، ويصـح دن يعـرب عنـه بكـل منهمـا،            )قـدس سـره(  يرواني اإل ذكره العاشر: ما

جازما املال، كان مقتضاه انتقال املال إىل املشرتي من الفضول حـني  إنشمه الفضولي بعد د وذل، ألن الدليل على ًحة ما

 اململوك بتقدم سابق على  نعم ،جازما املال، يف احلال، فيكون مل، املشرتي يف احلالإدجاز املال،، و
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جازما الحقـة للعقـد يعتـرب مملوكيـا  فعليـا  للمشـرتي وحتـت سـلطانه         دن قطعة سابقة من البيع على اإل ىجازما مبعناإل

جازما فهو نقل، واململوك سـابق فهـو   فامللكية الحقة لإل ،ًليجازما حتت سلطان مالكه األاحلالي بعد كونه إىل زمان اإل

 كشف. 

 دلة، والشرري واد بلسانهم:عليه: باإلضافة إىل دنه ليس مما يستفيده العقالء من األلكن يرد 

 خر؟حدهما على اآلدالتضايف بني املل، واململوك، فهل يعقل تقدم  ى: دنه خال  مقتضدوال 

 يقال: فكيف قالوا بتقدم الوجوب على الواجب يف مثل احلج. ال

 يقال باالستحالة، بل ترشح الوجوب من موطنه إىل املقدمات. ىينايف ذل،، حت ما سنه يقال: مرادهم ليأل

 حدهما وليس ملكا  له.وثانيا : التناقض بني دن يكون ملكا  أل

 عرضا . وذل، ممكن طوال  ال ،وثالثا: دنه يلزم فيه مجع امللكني التامني يف وقت واحد للمال، واملشرتي

ن تقاانـا  إخـر، و حدهما سقط مال، اآلدن تقدم إلشخصني، ف باحتني من مال،لكن امبا يقال: جبوازه عقال  كاإل

 .)قدس سره(دلة وال يلتزم به اإليرواني ي حال فهو خال  األد ىدشبه ذل،، وعل صف، دو ماُن

 ن كان يعلم دن املال، سيجيز.إجيز للمشرتي التصر  يف املبيع وال يف املنافع و مجازما فلما قبل اإلدثم إنه قال: 

يـد  ؤمة، بينما مل يدل النص عليه، مما هو مال لزم حد وطي األإدلة، ويقال بكونه خال   اهر األ وفيه: دنه امبا

 للكشف احلقيقي، ففي ًحيحة حممد بن قيس قال 
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ميـع آثـااه، مـن حـني بيـع      جبنه  اهر يف حتقـق امللـ،   إ، ف(1)جاز بيع ابنهدذل، سيد الوليدما  دى: فلما ا)عليه السالم(

ن إبي عبيدما: يف تزويج الصغريين فضـوال  حتقـق الزوجيـة مـن حـني العقـد، ولـذا تـرث و        دويف ًحيحة  الولد الفضول،

 جازما بعد موت الزوج.كانت اإل

 

 الثيرة
 ثم إنهم ذكروا دن الثمرما بني الكشف والنقل تظهر يف مواضع:

 .النقل ملن انتقلت عنه ىليه العني، وعلإ تنه على الكشف ملن انتقلإمنها: النماء، ف

جيـز بشـرط دن يكـون    دوقبل الشروري يف املطلب نقول: لو قبل بالكشف ًح االشرتاط السـابق، فيقـول املالـ،:    

ن مجده يف كلماتهم، ولو قلنا بدجيز من احلال، العقالء يعتربونه، لكين مل دالنماء السابق لي، دما هل يصح دن يقول: 

 .اختااه اري واحد، ًح ذل،ه العقالء بدون ادري الشرري عنه فهو ممضي كما اير كل ما

كما قاله القا ـل بالنقـل    ،ن، دو من السابق على القول بالنقل، إذا مل يستلزم استحالةجيز من اآلدومثله لو قال: 

 ادا  على الكشف.

وكونـه عاًـيا     ،نها ترتتب مطلقا  مـن اـري فـرق بـني جهـل الضـامن دو علمـه       دنه قد حتقق يف الضمانات: إوحيث 

شـجاا جديـدما، دو   دكـان متجـددا ، كمـا إذا  هـرت يف البسـتان       الكشـف دن النمـاء سـواء    ىنقول: مقتضـ  ال، تكليفا  دو

 ليه.إإىل اري ذل،، دنه للمنتقل  ،شجاامنفصال  كالثمر، دو متصال  ككرب األ

                                                             

 .26900ح 591ص 14وسائل الشيعة: ج( 1)
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 الكالم يف موضعني: ىويبق
 

 املوضع األول: يف منافع البضاعة
 مرين:دوالكالم فيه يف 

ن إكثر ادهما، ودن كانت مساوية دو إف ،ن الالزم ادها إىل املشرتيإمن قبل املال،، ف مااملستوفا األول: يف املنافع

 نه فوتها على املشرتي.قل ادها مع التفاوت، ألدكانت 

، فمع الوحدما دو التساوي بني املنافع املتعـددما امليسـرما كلـها دعطـى املالـ، بقـدا تلـ،        ماالثاني: املنافع اري املستوفا

اد  ،جـرما مخسـة  والبقـال األ  ،جـرما عشـرما  جـااما ايبـاز حيـث األ   ومع االختال  كما إذا كان الـدكان ًـاحلا  إل   املنفعة،

 كثر.األ

 

 املوضع الثاين: يف منافع النقد
خـر  ثاا العتيقة وال من البضاعة حيث إن بعضها املرتبط بالبلد واآلوالصناعة تقتضي دن النقد الذي مل يكن من اآل

لـه   ـوهـي يف حتـول دا ـم حسـب اضـطراب السياسـة واالقتصـاد ومـا دشـبه            ــ  ،تعامل بها إال ايواصليها، فال يإتتحول 

حسب نسـبة عقال يـة    ،وبني العمل الذي يعمل فيه العامل ،ن الربح بني النقد الذي هو عمل مرتاكمإاباح مضاابية، فد

 بني مال، النقد وبني العامل فيه.

ر  الفضول وبقي عند مالكه كان على مالكه دن يعطـي الـربح املضـاابي،    فإذا كان النقد يف بيع الفضولي، هو ط

 ن كان جاهال  باملعاملة ومل يكن عاًيا ، ملا عرفت.إنه فوته على البا ع، وجازته، ألإبعد 

 وعليه فإذا تنزل يف قوته الشرا ية كان على املشرتي اجمليز قدا التفاوت  
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ة فـااتفع مبـا تني    مبا ىيف طر  التنزل العكس يف طر  التضخم، فإذا اشرت وحنوه، ومقتضاه (1)«ضرا ال»دليل ل

 دعطى املشرتي املا تني، وإذا اخنفض إىل مخسني دعطى مخسني.

، والصـلح يف مـوااد   «االقتصـاد »يقولـون بـه االبـا  يف اـري بعـض املواضـع الـيت فصـلناها يف كتـب           لكن هذا ما ال

 نذا والوًية وحنوها.لبواب الوقف واد، يف االختال  خري، نعم  اهرهم القول بذل

 

 الربح املضاريب والربوي
ن مـن يمخـذ املـال قـد يمخـذ      إمر عقال ي وشرعي، فـ داباح الربوية فهو اباح املضاابية واألما مسملة الفرق بني األد

ن إفـ  ،رتباحخذ منه شيء فوقه ويستغل ضروااته لالستفادما منـه، وقـد يمخـذه للتجـااما واالسـ     ؤفكيف ي ،لقضاء حاجته

ذا يمخذ املال، وقد ًر  العامل وقته ومل حيصـل علـى   اي األخريين مفاملال حينذاك قد يربح وقد خيسر وقد يتوسط، ف

 شيء، فهل من الصحيح دن يعطي فوق عمره املصرو  شيئا  آخر؟

قـل دو  د، فـإذا كـان   كثر وقد يكون بقداهدقل من الربا وقد يكون دما يف الربح فإذا لوحظ الربا، فقد يكون الربح د

بقـدا قوتـه ومقابـل عمـره املصـرو .       ىعمره وخسر ماال  فوقه، دو مل يربح شـيئا  حتـ   ىعطدذل، دنه  ىمساويا  كان معن

 ثالثة  قكثر فالعدل يقتضي النسبة حسب العمل وحنوه، فقد يكون العمل شاقا  دو حنوه يستحدوإذا كان 

                                                             

 .23073و 23072و 23071ح 364ص 12وسائل الشيعة: ج (1)
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لشحة النقد وكثرما دواانه لـوال جتميـده    ـوقد يكون العكس فيستحق املال،   عشاا،كثر كتسعة األداباري الربح دو د

جحافـا  مـن هـذا علـى هـذا دو      إال كـان  إو ،هـل ايـربما هـم الـذين يعينـون النسـبة      دكثر، وقـد يتسـاويان، و  األ ـيف االجتاا  

 جحا .عن اإلمن النهي  )عليه السالم( يوما قاله عل ،(1)«ظلمونظلمون وال ُتت  ال»بالعكس، وهو خال  

ة، بينما العمل من العامـل يف منـاجم الفحـم دو    ا : قد يكون النقد متوفرا  فرحبه بالنسبة إىل املال، عشرما يف املمثال 

ن املال، يتمكن من جعل نقـده يف مـداواات سـريعة    إة، وقد يكون العكس فا شبه، فله تسعون يف املدخماطر البحر دو ما 

خطـاا عليـه وال ًـعوبة يف جتااتـه     دكثـر، بينمـا العامـل ال    دسـرري كـان احبـه    دكلمـا داا   دابـاح الكـثريما، إذ النقـ   حيث األ

 هل ايربما.ديعينه  قل الربح، وهذا مادفيكون له  ،اتفيةاهل

نـه مكـان املصـاحلة الـيت     دثم املشكل فيما مل يكن هناك تعيني يف دن الدفع حبسب حجم النقد دو القوما الشـرا ية، و 

 ان تعيني ولو ااتكازا  كان كما قراا.ال فلو كإذكرناها، و

 

 فسخ األصيل
هـذا فيمـا كـان     ،جازما اآلخر مبطل له علـى القـول بالنقـل دون الكشـف    إنشا ه قبل )ومنها(: دن فسخ األًيل إل

 جازما اآلخر.إحد األًيلني ثم فسخ اجمليز قبل دجاز دما إذا كان كالهما فضوال  فالثمرما تظهر فيما إذا ددًيل يف البني، 

                                                             

 .279سورة البقرة: ( 1)
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 جازما واريها.نا نفريف الكالم يف اإلق الفسخ يف اجمللس، ألحين يف البيع موال يستشكل ب

 

 كالم الشيخ 
نشـا ه قبـل إنشـاء    بطـال دحـد املتعاقـدين إل   إتسـاملوا عليـه مـن جـواز      : وهـذا مـبين علـى مـا    )قـدس سـره(  قال الشـيخ  

ن مبـ  بطال على القول بالنقل، معلـال  من منع جواز اإل ه()قدس سروكمنه احملقق القمي  ـاعرتضه بعض   ًاحبه، فال يرد ما

 مدخل الختياا املشرتي فيه. ثر على جزء السبب بعد انضمام اجلزء اآلخر من دحكام الوضع الترتب األ

ن تعقبـه  إقـراا و إن حتقق الفسخ بـني طرفيـه، كمـا دنـه     إنه عقد وإحيث  (1)«ود ُقُعاْلوا ب ُفْود »بـ دقول: وكمنه يستدل 

وا قـالُ  ْدق ـ ل و : »ن اجـع بعـده فـواا ، قـال اهلل تعـاىل     إكمن يقـول الكفـر و   ،ثرهدثر دن الكالم إذا ًدا من املتكلم إرد، فال

قراا والكفر الـذين يتمـان بطـر     وفرق بني اإل ،يصدق العقد إذا اجع قبل قول اآلخر دنه ال :، لكن فيه(2)«رْفُكاْل ة م ل ك 

 براء والفسخ ال حال العقد.رفني، فحاهلما حال اإليتم إال بط العقد الذي الوواحد 

 بل فرق بني سحب الرضا من املوجب قبل القبول، وموت املوجـب دو جنونـه دو حجـره دو سـكره دو نومـه دو مـا      

جتـااما  »إذ  ـاهر   ،بصحة حلوقه بالقبول ميكن دن يقول: بعدم الصحة يف املقـام  ـفرضا    ـن من يقول  إدشبه قبل القبول، ف

 وجود  ،(3)«يفعن ترا

                                                             

 .1: املائدةسورة ( 1)
 .74: التوبةسورة ( 2)
 .29: النساءسورة ( 3)
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املوجـب   احداث املذكواما، حيـث إن اضـ  مثل ًالما عن وضوء وًوم عن نية، خبال  األ ،الرضا يف متام العقد

ن مـات  إيده قبول البنت بعد البلـو  بنكاحهـا الفضـولي عنـد الصـغر و     ؤمنا زال الراضي، ويإالذي حدث له مل يسحب و

 كما يف النص. ،الزوج

يف  شمن هلا إطالقـا  إالّ  جازما النه تتم الثمرما املذكواما بناًء على دن اإلم: ب)قدس سره(شيخ لكن امبا يستشكل على ال

وجـب متاميـة العقـد حـني وقوعـه بـني       دنـه سـيجيز   مب : دن علم اهلل تعاىلىب الطريق، بدعوُصثبات، كُنعامل العلم واإل

ن جمـيء زيـد  هـرا ، يوجـب حتـرك      إالعتبـاا، فـ  األًيل والفضول، إذ من املمكن مثل هذا التمثري يف كل من التكـوين وا 

نـي ليحـزنين   إ: »واملفرح واحملزن  هرا  يوجب حزن وفرح قريبه قبل الظهر، قـال تعـاىل   ،ًديقه إىل استقباله قبل الظهر

ميكـن يف   لكـن هـذا ال   ،نفسـية  وًـفة   مر املستقبلي يوثر يف املاضي حركـة  فاأل ،(1)«خا  دن يمكله الذ بددن تذهبوا به و

 ابع تفاحات يف املستقبل الزوجية يف احلال احلاضر.دمكان تمثري إلوضوح عدم  ،النتزاريا

له يف عامل  ثردوالكاشف ال  ،جازما إال الكشف احملضكون اإلتجازما، بدون دن وعليه مت العقد يف املاضي قبل اإل

 ثر.ديكون للفسخ  الثبوت، فإذا مت العقد ال

فسـخا  بعـد متـام    ـ يف بـاب الكشـف     ـمل يكـن الفسـخ قبلـها      ،يف عامل الثبوت ما جازما هلا شمنن اإلمما إذا قلنا: بد

نـه  إف (قبلـت )نـه فسـخ قبـل )التـاء( مـن      إ، ولو شـئت قلـت:   (لُتب ق )و (عُتب )حاله حال الفسخ بني  ،ثنا هدالعقد بل يف 

 مجاري على البطالن.إنه إ: )قدس سره(موجب لبطالن العقد على املشهوا، بل قال احلكيم 
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حمل نظر، إذ قد عرفـت لـزوم التفصـيل     )قدس سره(على الشيخ  )قدس سره(وبذل، يظهر دن إطالق إشكال اآلخوند 

مـن هنـا    ـ:ذكرنـاه    بعد كالم له مشـريا  إىل بعـض مـا    ـ، قال  ا ثباتي والكشف الثبوتي، ال دنه كالنقل مطلقبني الكشف اإل

ًـيل علـى النقـل لـو ًـح لكـان موجبـا  جلـوازه علـى الكشـف ديضـا             جلواز الفسـخ مـن طـر  األ    ىجعله مبن  هر دن ما

 ليهما.إالستواء نسبته 

 

 جراين االستصحاب
فاستصـحاب التمهـل حمكـم     ،جـازما جازما، متمهال  حبيث تلحقـه اإل ولو ش، يف بقاء العقد املتعقب بالفسخ قبل اإل

مبثل هـذا   ـكشفا  دو نقال    ـتقال املالني عن املالكني  ش، يف ان من دنه مثبت، نعم لو )قدس سـره( من اري جهة ما ذكره الشيخ 

جمال لالستصحاب املذكوا، وال  ىيبق على االستصحاب املذكوا، إذ مع هذا االستصحاب ال كان ذل، حاكما  ،العقد

 إذ ليسا يف عريف واحد، حاهلما حال استصحاب الكرية وجناسة اليد. ،تعاايف بينهما

ني املتعااضني يف الشبهة املوضوعية، كما إذا مل يعلم حبد الرتخص يف الذهاب بل قال بعض: جبريان االستصحاب

ره دو ب ـ ثنـاء ع  ياب، حيث يتم يف األول ويقصر يف الثاني، دو احلكمية كما إذا شرري يف الصـالما قبـل الرتخـص ويف األ   واإل

 بالعكس.

ــ ــو   ىوعل ــه فيهمــا جيــوز فت ــه للشــخص الواحــد املبتلــ   ىجــواز جريان ــاأل ىالفقي  ىين، دو للشخصــني، مبقتضــ مرب

نـه مـن   ماطلـة، إذ قـالوا: ب  ب االستصحابني، مع دنه لو كان الواقع قبل حد الرتخص كانت الثانية باطلة، دو بعده فاألوىل

 باب احلكم الظاهري املمكن  
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وال  خـذ منـه املـال   ؤن مل ميكن يف كلها، فحال املقـام حـال السـااق املعـرت  مـرما، حيـث ي      إطرا ، ويف بعض األ

 يقطع، إىل اري ذل، من التفكي، بني املتالزمني.

: عـدم ذلـ،   (ًـول األ)نص خـاص، حيـث ذكرنـا يف     مثال املقام حيث الدلكن الظاهر الفرق بني موااد النص و

كما  ،مجالميكن بني معلوم بالتفصيل ومعلوم باإل ميكن التناقض بني املعلومني بالتفصيل ال نه كما الدوال  وبالذات، أل

 .)قدس سره(ه اآلخوند قال

لـو ال دن  »مـن قبيـل    ،نه ممكن بسبب جعل البدل دو التخصيص لرفع االضطراا دو العسر دو التسهيلمولو قبل: ب

 .يف مثل التفصيليني ىمكن حتددو ما دشبه، قلنا: إذا متس، بذل،  (1)«شقد

م جيعل الظاهري يف قبال العلم ال لزم عدم االلتزاإموا، وحد هذه األدفإذا كان نص خاص دل على  ،هذا ىوعل

 عذاا.ذكرناه بني القول باحلكم الظاهري دو التنجيز واإل يفرق يف ما مجالي، والاإل

 

 تصرف األصيل 
: من جواز تصر  األًيل فيما انتقل عنه بنـاًء علـى النقـل، فلـو بـاري جاايـة       )قدس سره(ذكره الشيخ  ما :)ومنها(

م ولـد ألنهـا ملكـه، وكـذا لـو زوجـت نفسـها مـن فضـولي جـاز هلـا            دًاات  ن استولدهاإفضولي جاز له وطيها، و من

جـازما يف املثـالني لغـت، لعـدم بقـاء احملـل قـابال ، خبـال  الكشـف فـال جيـوز تصـر              التزويج من الغري، فلو حصـلت اإل 

 مر على النقل.األًيل، وينعكس األ
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ما يف النقل: فلما عرفت، ودمـا  دبل قال به آخر، ، كما احتمله بعض، يبعد جواز تصر  األًيل مطلقا  لكن ال

جـازما حيـث   ن مثل هذا العقد هو الذي تنفعـه اإل إمنا يكون يف العقد اري املتعقب بالتصر  من املال،، فإالكشف: فألنه 

ع تنفـ  جـازما ال فاإل ،بعقـد آخـر دو حنـوه    ما املتعقب بالتصر : قوال  بالفسخ، دو عمـال  دتكشف عن اعتبااه سبحانه له، 

 على الكشف. ىحت

كمـا   ،ن التزموا بالكشفإيرون عدم زنا املال، والبنت و )قدس سـره( ية العقالء ذل،، ففي مثالي الشيخ ؤيده اؤوي

 لعله الظاهر من اواية الوليدما واريها مما تقدم.

ج البنـت لـو   بـاري الفضـول اجلاايـة دو زوّ    ثم بناًء على النقل الذي يكون عمل املشرتي األًيل زنـا قبلـه، فيمـا لـو    

م ن الزنا بـاأل مجاز مالكها دو هي يف وسط العمل فهل هو زنا، له كل دحكامه من احلد وحرمة املصاهرما عند من يقول بد

دو يفصـل بـني    ،ن اسـتحق التمديـب مـع علمـه وعمـده     إو لـيس بزنـا يف كـل ذلـ، و    د ،حيرم البنت إذا حصـل قبـل العقـد   

 األول: فال، وبني الثاني فنعم؟ 

خـري  دثنـاء قالـه، دو البـا ع كـذل،، حيـث حيـل       ويف األ« قبلـت » :فهو مثل دن يطم املشـرتي قبـل قولـه   احتماالت، 

الوطي يف األول ودوله يف الثاني، ألن الوطي باعتباا األول واألخري والوسط على ستة دقسام: هذه الثالثة بإضافة ثالثة 

 .(1)مركبة

 كراه واجلهل وما دشبه ذل،.واإل ،ثناءطالق اليا سة يف األكما دنه يتحقق مثل هذه الستة يف التحليل واملتعة و

نه فعل ذل، ولو يف اجلملة املتحقق يف كل الستة فيرتتب احلكمان، ودما احتمـال دنـه لـيس    ما احتمال دنه زنا، فألد

 منا حصل إخراج ومل حيصال وإدخال وإنه بزنا فأل

                                                             

 .من األول والوسط، والوسط واألخري، واألول واألخري( 1)
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فلـداء احلـدود بالشـبهات، بينمـا املصـاهرما حاًـلة إلطـالق        حدهما دو حنوه املسـتحق للتمديـب، ودمـا التفصـيل     د

 دلتها.د

كــراه وحنــوه وبعضــه باختيــاا إم والبنــت بالنســبة إىل الفاعــل بعضــه عــن خــت واألومثــل ذلــ، يــمتي يف حتــريم األ

 .الفاعل

وحيـث  إىل اـري ذلـ،،    ،ومنـه يعلـم الكـالم يف الزنـا بـذات البعـل دو بالعمـة وايالـة يف حرمتهـا دو حرمـة بنتهمـا           

 الكالم استطراد نرتكه ملوضعه.

 

 مسألة الغاصب 
يف مسـملة شـراء الغاًـب     عـدم جـواز التصـر  مطلقـا      )قدس سـره( استظهر من احملقق الثاني )قدس سره(ثم إن الشيخ 

جـازما، سـيما علـى القـول     مكـان اإل جيوز للبا ع وال للغاًب التصر  يف العني، إل حيث قال: ال ،بعني املال املغصوب

 ف.بالكش

ذكره  ليس حمل الكالم، بل الكالم بني املال، واملشرتي، يرد عليه: ما بدقول: مع الغض عن دن تصر  الغاً

جازما على القول بالنقل له مدخل يف العقد شـرطا  دو شـطرا ، فمـا مل يتحقـق الشـرط دو اجلـزء مل جيـب الوفـاء         من دن اإل

 يوجد إال بعد القيد. ملقيد الذي الحد املتعاقدين، ألن املمموا بالوفاء هو العقد ادعلى 

 

  ينكالم النائي
 لو كان املستفاد من قوله   :حاًله فقال ما ،إىل التفصيل )قدس سره(وذهب النا يين 
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احلكم التكليفي الذي هـو املعنـى املصـداي، وجـب علـى كـل منهمـا االلتـزام مبـا دلـزم            (1)«بالعقود وفواد: »تعاىل

 ادما باهليئة، سواء حتقق االلتزام من اآلخر دو ال.جياد املإعلى نفسه، وهو 

جاز تصـرفه علـى النقـل دون الكشـف، ألن امللكيـة علـى كـل تقـدير          ،لو كان الوجوب متعلقا  بنتيجة املصدا امد

 ،بنـاًء علـى الشـرط املتـمخر     ىما بناًء على الكشـف فقـد حصـلت، حتـ    دنه على النقل مل حتصل امللكية بعد، أل ،حاًلة

 ثرية السبب.ؤاملتمخر شرطا  للسبب الناقل دو مل سواء كان

يئة كاجلنس بالفصل، ويف املاديات بـالعكس كصـواما   هلن يف املعنويات املادما حتصل بامدقول: بعد توضيح كالمه ب

 زية دو الفخااية، ومـا حنـن فيـه مـن األول حيـث إن االلتـزام يف العقـد الـذي هـو مبنزلـة اجلـنس ال           لناء بسبب مادية الفاإل

التزامه بالعقد، فال يتصـر  يف   ىيكون تصر  العاقد إال على مقتض ن المصل إال يف ضمن هيئة االلتزام ايااجي، بحي

 املنتقل عنه.

يكـون  « دوفـوا »اسـم املصـدا امللكيـة ايااجيـة، ألن الوفـاء يف       ىاملصـدا االلتـزام كاالاتسـال، ومعنـ     ىن معنـ موب

 االاتسال.مثل الغسل احلاًل من  ،بامللكية ايااجية

وقـع العقـد   ديرد عليه: دنه لو كان املراد بالوفاء التكليف مل يكن على األًـيل االلتـزام بـدون التـزام طرفـه الـذي       

حـدهما مل يكـن   دخـر فـإذا مل يكـن    حد االلتـزامني يف قبـال اآل  دية والروايات دن عنه الفضول، وذل، ألن املستفاد من اآل

 ة بانتفاء املوضوري دو بانتفاء احملمول.كان العدم من باب السالب خر، سواءاآل
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 إذا عصت الزوجة زوجها
 جيـب علـى الـزوج النفقـة، سـواء      نه الإإذا مل تمت الزوجة بالطاعة للزوج يف ايروج واالستفراش ف حاله حال ما

، فإذا مل ينفـق الـزوج   نقوله يف عكسه ديضا  دشبه ذل،، وهذا ما جل دن  املا  سجنها دو ماانها عصيانا  دو ألإتيكان عدم 

ن كان العدم من الزوج بسبب فقـر دو سـجن دو سـقوط    إعليها ومل يمت بواجب االستفراش مل حيق له الطاعة عليها، و

 . (1)(هلن مثل الذي عليهن باملعرو )نه إعن الرجولية، ف

لـبعض، فهـل لـه    دو بـالبعض يف كـل منهمـا دون ا    ،حـد مـن النفقـة دو االسـتفراش    مالرجل بـالبعض ك  ىنعم لو دت

 دو التبعيض يف كل منهما؟ ،دو التبعيض بينهما ،دو ال مطلقا  ،الطاعة عليها مطلقا 

نه إذا كان الكـل يف قبـال الكـل كـان الـبعض يف قبـال الـبعض،        الصناعة، أل ىن كان األخري مقتضإو، احتماالت

مكانـه بـالفقر دو   إوالطـالق فقـط مـع عـدم      ،مكان الرجلإلكن الظاهر دن هلا الشكاية بالطالق دو املعاشرما باملعرو  مع 

 دشبه. دو ما تهسقوط اجولي

مـا إذا كـان   دلصدق النشوز،  ،دلةاملستفاد من األ ،ضت املردما عن نشوز فال شيء هلا عليه على املشهواما إذا بّعد

تـه بعضـا  بعضـا     عطدن إعطاء نفسها لالسـتفراش بعضـا  و  إدو ملريف مينعها عن  ،عن نشوز كحبس الظامل هلا تبعيضها ال

 عطته بعضا  فال حق هلا يف الكل؟ ددو بعضا  ألنها  ،دلتهادفهل عليه حق النفقة كال ، إلطالق  ،فليس بنشوز

 إال ما خرج بالدليل. ،مرين مطلقا ًل املعادلة بني األن كان األإليها يف )كتاب النكاح( وإشرنا د ،احتماالت
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ن إي الشخصـني و ديهما على دنهما تكليفان منفكان جيب د قبال التكليف، الفاملقام من التكليف يف  ،وكيف كان

حـدهما  دب والولد، حيث لألول على الثاني حق الطاعة وبالعكس حق النفقة، فإذا مل يمت خر بتكليفه كاألمل يمت اآل

 خر.بتكليفه مل يسقط التكليف عن اآل

علـى تفصـيل    ،اسـم املصـدا والوضـع    ىتكليف، دو مبعنـ املصدا وال ىمبعن« دوفوا»فال فرق بني دن يكون  ،وعليه

  .)قدس سره(الشيخ 

 دليس تالزم بني األمرين؟يقال:  ال

البقـاء يف االلتـزام    ىتـالزم بينهمـا، إذ الوفـاء مبعنـ     نعم التالزم موجود، لكن يف املقام وفاء وملـ، وال ألنه يقال: 

يقـال التـزم فانتقـل امللـ،، واحلاًـل دن جعـل        وال ،لتـزم فلـزم  انتقـال امللكيـة، فيقـال ا    ىمبعن بينهما من قبل األًيل ال

 على سبيل اجملاز، ال احلقيقة. )قدس سره(املل، اسم مصدا االلتزام على ما فعله النا يين 

 

 كالم اإليرواين 
زاء إصـاحبه بـ  ن يكـون مالـه ل  من االلتزام باملبادلة بـني املـالني مهلـه إىل االلتـزام بـ     إ :)قدس سره(قال اإليرواني  (1)ولذا

ه علـى  ؤكون مال ًاحبه له، فيكون ذل، التزاما  على تقدير ال على مجيـع التقـادير، وااللتـزام علـى تقـدير يكـون وفـا       

 .(2)«دوفوا»خياطب األًيل خبطاب  ىيعقل وفاء حت ال ـجازما املال، إوهو يف املقام  ـفإذا مل حيصل ذل، التقدير  ،تقدير

                                                             

 .أي ألن االلتزام يف قبال االلتزام كالزوجية، ال تكليفان غري مرتبطني كحقي األب والولد ( 1)
 .1: املائدةسورة ( 2)



الشريازياإلمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 55 

 

 

 55ص

 طر  واحد. له طرفان ال إذ هو يف املقام ما ،نه ليس بوفاءدقول: عدم املعقولية أل

 

 مسألة النذر
فكما جيـوز هـذا    ،ق قبل حصولهدفع تشبيه التصر  من األًيل بالتصر  يف املنذوا املعّل )قدس سره(ثم إن الشيخ 

ا: دن االلتزام هنا اـري  جيوز ذاك، بقوله: بعد تسليم جواز التصر  يف مسملة النذا املشهواما باإلشكال، دن الفرق بينهم

 جازما فيجب عليه.منا التزم باملبادلة متوقعا  لإلإو ،جازمامعلق على اإل

دقول: النـذا قـد يكـون نـذا نتيجـة، مثلـه يف الشـرط والوًـية حيـث جتـوز هـذه الثالثـة سـواء منجـزا  دو معلقـا ،                

يكـون فيمـا تصـح النتيجـة فيـه شـرعا  كاملثـال،        منا إداا له، هذا لدو دنه إذا جاء مسافري فا ،نذات دن الداا لزيد :فيقول

 دون مثل الزوجية والطالق.

يلـزم علـى الـولي واملتـولي      وهذا القسم من النذا يف اري املعلق يكون مبجرد النذا للمنذوا له بشـرط قبولـه، إذ ال  

ن إفـ  ى،يرضـ  متوليـه، دو إلنسـان ال   ىيرضـ  وليـه، دو ملسـجد ال   ىيرض والشخص قبول النذا، كما نذا لطفل حيث ال

 وحنوه. (1)«الناس مسلطون»تصر  يف سلطة الشخص وهو خال   ادخوله يف ملكه دو حنوه بدون الرض

 مس؟كمن يقول له من األ ،وهل يصح نذا النتيجة ماضيا 

دو يكـون علـى حنـو تعـدد املطلـوب       ،فهو مـن احلـال   ،اجلواب: ال، إال دن يكون مراده نتا جه السابقة وهي باقية

 فهو من حمل  ،نسبة إىل املاضي ويصح من احلال، دو لو قال لفالن ادا فيبطل بال

                                                             

 .7ح 272ص 2حبار األنوار: ج( 1)
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 م ال، قبل جميء الغد؟ .دنه هل يصح تصر  الناذا فيه دالكالم و

ن مل إعطيـت زيـدا  هـذه الشـاما، وال إشـكال يف تصـرفه       داهلل ولـدي   ىن شـاف إكـمن يقـول:    ،وقد يكون نذا فعـل 

منـا اإلشـكال فيمـا إذا تصـر      إمدخليـة لـه يف تغـيري الواقـع، و     م ال، إذ العلم الدحقق يتحقق املعلق عليه، علم بعدم الت

ن إكمـا إذا قـال:    ،وبعده حتقق، من اري فرق يف املسملة بني كون التعليـق بـممر اختيـااي لـه دو لغـريه، دو اـري اختيـااي       

 دو نزل املطر، لوحدما املالك يف اجلميع. ،فعلت كذا، دو فعل زيد كذا

 

 

 وال يف املسألةاألق
 قوال واحتماالت:دويف املقام 

 األول: جواز التصر  تكليفا  ووضعا .

 ويصح وضعا . ،الثاني: عدم اجلواز تكليفا 

 الثالث: عدم جوازهما معا .

ن تفويت املوضوري يوجب عدم تعلق النذا، فهو كما إذا فات الناذا مبوت وحنوه، دو مما األول: فقد استدل له بد

مـن كـربالء إذا    )عليـه السـالم(   ياسـاله زوجتـه إىل مشـهد علـ    إوكما إذا نذا  ،كما إذا مات الولد املنذوا لشفا ه املعلق عليه

 ثم طلقها قبل جميئه، فهل يكون ذل، حنثا  للنذا؟   ،جاء مسافره

دو يستصــحب اجلــواز قبــل النــذا، اللــهم إال دن يقــال بــتغري   ،ماءًــل الــرباكــان األ ولــو فــريف الشــ، يف اجلــواز 

 ملوضوري.ا

دليـل لتعلـق حـق     نـه ال إنه خـال  الوفـاء بالنـذا، خبـال  املوضـع، ف     مودما الثاني: فقد استدل للحرمة التكليفية ب

 يمتي يف  الفقري به، بل الدليل على عدمه، على ما
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 القول الثالث.

 ابعة:دموا مودما الثالث: فقد استدل له ب

 ما هلل حق. ه التصر  يفق لحياألول: تعلق حق اهلل سبحانه به، فال 

وحـق   ،ابعـة حقـوق: حـق اهلل   دالثاني: تعلق حق الفقري، وذل، لرويـة العـر ، ولـذا قـالوا: املسـجد يتعلـق بـه        

 .وحق املتولي ،وحق املصلي ،املال، الواقف

احلكـم   ىألنهـا مـن املوضـوعات، والعـر  حمكـم فيهـا، كمـا هـو حمكـم يف معنـ           ،يـة العـر  يف احلقيـة   ؤويكفي ا

والطهااما وحدودها إىل العر ، وقـد قـال سـبحانه:     ،املاء وحدوده ى، اوجع يف معن(املاء طاهر)، فإذا قال: وحدوده

 :حد هدم الوقفد، فقوهلم حجة فيما يرون إذا مل مينعه الشااري، ولذا يقول املتولي والواقف إذا دااد (1)«ودمر بالعر »

 عن املنكر.مثل حق كل مسلم من جهة النهي  ال ،ن من حقي الدفاريإ

وهـذا االلتـزام واجـب الوفـاء ملكـان       ،بقـاء املتعلـق إىل حـني حصـول الشـرط     إالثالث: اجـوري النـذا إىل االلتـزام ب   

 نه املنصر  من األحكام املتعلقة باملاليات.ويوجب الوضع ديضا  أل ،النذا

يـع تصـرفاته يف املنـذوا،    : من دن الناذا بسبب النذا سلب عـن نفسـه حـق مج   )قدس سره(ذكره النا يين  الرابع: ما

 ينفذ منه. تصرفه يف جهة نذاه، فال جيوز له تصرفه يف اريها وال ىسو

                                                             

 .199: األعرافسورة ( 1)
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 اإلشكاالت
 واد على األول:دو

 ن تعلق حق اهلل؟دينه دوال : من مب

واث دمنـا هـو تكليـف، والكـالم يف الوضـع، ولـو شـ، يف دنـه باإلضـافة إىل التكليـف           إوثانيا : دنـه علـى تقـديره    

 ن  اهر احلق يف املال الوضع.مًل العدم، اللهم إال دن يقال: بكان األ ،الوضع

عطـاء داهـم للفقـري، والفـرق دن     إذو حق، كما إذا شرط على املشـرتي   ن الفقري مثال  مصر  المالثاني: ب ىوعل

 خبال  املصر . ،إىل اري ذل، ،يلزم مخسه على املال، إذا احلق عليه ايمس ويرثه وااثه وال

 سقاطه؟إذا للفقري املعني حني النذا ا: فلمن قلتإ

نـه لـيس   إيقبـل مل يتحقـق النـذا، ف   مل سقاط ذي احلق حقه، بل له عـدم القبـول، فـإذا    إسقاطه كإقلت: ليس له 

 جيابا  وسلبا .إخراج، ألنه خال  سلطنة الناس حق له يف اإل حد ماال ، كما الدألحد دن يدخل يف مل، 

ول عـن  ؤم ال؟ ولو سمله املسـ ده ؤبقاإولذا يسمل الناذا هل عليه  ،النذا ذل، ىن معنين ددنه من مالثالث: ب ىوعل

 نه مل يفعل ذل،.مدنه هل قصد االلتزام دجاب ب

نه ليس كذل،، ولذا جاز شرب لبنها واكوبها يف مثل الفرس وسكين الداا ووطـي األمـة واـري    مالرابع: ب ىوعل

 نه دول الكالم، فهو دشبه باملصاداما.مب :عن املل، واملتلفة، قلنان مراده التصرفات املخرجة إذل،، ولو قيل: 
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 صبهاين كالم األ
ن كان الشرط يف النذا تقييدا  للوجـوب، مل يكـن بـمس    إنه متفصيال  يف املسملة: ب )قدس سره(ًبهاني ثم إنه ذكر األ

ن كـان تقييـدا    إو ،(1)«ت الصـالما والطهـوا  إذا دخل الوقـت وجبـ  »نه ال وجوب، فهو مثل بالتصر  الناقل وحنوه فيه، أل

ن إ: الفرق بني تقييد املادما واهليئة، وهوحاًل ،(2)«إذا قمتم إىل الصالما فااسلوا وجوهكم»نه مثل للواجب مل جيز، أل

 املوضوري دو احملمول. :شئت قلت

 .ره()قدس س: اجوري الشرط إىل النذا ال إىل املنذوا، عكس النا يين )قدس سره(ثم استظهر هو 

ًل عدم خروج الشيء عن مل، الناذا فاملعياا قصد الناذا هذا دو هذا، ولو مل يعلم قصده كان األ ،هذا ىوعل

 مما يفيد جواز التصر . ،دو عن حقه

 ثم إن كان النذا تقييدا  للواجب ولو مل يفعله الناذا مل يستبعد حق احلاكم يف الوفاء بالنذا من مال النـاذا، سـواء  

 من دًل الرتكة. يلفقري دو ملسجد وحنوه، ولو مات الناذا بعد الثبوت عليه دعططعاما  إكان 

 حنث. نه عمل بنذاه ومعه الال مل حينث ألإن كان نذا الناذا على دن يفعل هو كان حانثا ، وإاحلاكم ف ىوإذا وف

                                                             

 .، وفيه )وجب الطهور والصالة(981ح 261ص 1وسائل الشيعة: ج( 1)
 .6: املائدةسورة ( 2)
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 خرأ  مثرات 

 خر:ُدثم إن بعضهم ذكروا مثرات 

جـاز الطـر    دحد العوضني الشرط حني العقـد فتجـدد، ثـم    دحد العاقدين دو ددو  : دنه لو فقد العقدالثمرما األوىل

ن كـان عنـد   إجـازما جـامع للشـرا ط و   نـه عنـد اإل  الذي عقد له الفضول، دنه يصح على النقـل ويبطـل علـى الكشـف، أل    

ن إجـازما بعـد ذلـ، و   إلنه حيث كان العقد فاقدا  للشرا ط يف حـال اإلنشـاء مل تنفـع ا   إما على الكشف فدالعقد فاقدا  هلا، 

 وجدت الشرا ط يف البني.

نـه يصـح علـى الكشـف لوجـود      إف ،جـازما فاقـدا  هلـا   ن كان حني العقد جامعا  للشرا ط وقبـل اإل مودما لو انعكس ب

 ًول األقسام ستة.مالشرا ط حال العقد، ويبطل على النقل حيث إن العقد حاله فاقد للشرا ط، ف

 جازما.ت قبل اإلاألول: كما إذا عقد األًيل ثم ما

 الثاني: كما إذا سقط العويف عن الصالحية قبلها.

 ن يف الوسط.الثالث: كما إذا ُج

 الرابع: كما إذا باري احملجوا عليه ثم افع عنه احلجر فيه.

 ايامس: كما إذا باري ايمر فانقلب خال  فيه.

جـازه  منشـا ه ف إعاملـة باقيـا  علـى    حـني عقلـه بامل   السادس: كمـا إذا بـاري اجملنـون ثـم عقـل يف الوسـط وكـان ااضـيا         

 ال دنه عقد بدون شرط العاقد دو العويف. ،عقد نه بدونه المنا جعل العقل من شرا ط العقد ألإالفضول بعد ذل،، و
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كما إذا كان مخرا  عند  ،ومما نذكره من دحكام الصوا تظهر ًواما وجود الشرط بني فقدين دو فقده بني وجودين

 جازما دو بالعكس.م مخرا  عند اإلالعقد ثم خال  ث

 

 

 شرائط املعاملة
سالم يف بيـع العبـد املسـلم للكـافر دو املصـحف لـه،       إذا عرفت ذل، فلنتكلم دوال : يف شرا ط املعاملة كاحلياما واإل

 وله ًواتان:

يـه ثالثـة   جازما، وفجازما، كما إذا مات األًيل قبل اإلكان الشرط عند العقد لألًيل ثم فقد عند اإل : مااألوىل

جـازما تـرتبط بالعقـد، واألًـيل جـامع للشـرا ط عنـده، وبـني النقـل فـال           قوال: التفصيل بني الكشف، فيصـح ألن اإل د

ن امليت يف اري إومات قبل قبول املشرتي، ف (بعت)يصح دن يكون طر  املعاملة ميتا ، فهو كما إذا قال:  يصح، ألنه ال

اث وال ينتقـل إىل الـوااث ابتـداًء، ولـذا يقسـم حسـب       إته حيـث إن املـال   كما إذا حازت شـبك  ـ  دل الدليل على ملكه ما

اث وخيرج منه الثلث، ولو كان حيازما للواثة قسم بينهم بالسوية فيما كانت الشبكة مـثال  عاايـة عـن ولـده وبنتـه إىل      اإل

 .يصح دن يكون مالكا  ال ـ تصر  الدية يف ايري ثاري ذل،، وكما إذا جين عليه بعد املوت حي

)قـدس   وهذا التفصيل منقول عن كشف الغطـاء يف قبـال إطـالق اجلـواهر بـبطالن املعاملـة كشـفا  ونقـال ، والنـا يين         

 .: بصحتها عليهماسره(

: بـمن  )قـدس سـره(  عتباا استمراا القابلية، ووجهه السيد الطباطبـا ي  ال ،دليل اجلواهر دنه على الكشف باطل ديضا 

 مل يرتضه، مستدال  بعدم  )قدس سره( ىل هذه الصواما، لكن الشيخ املرتضددلة عقد الفضولي قاًرما عن مشو



الشريازياإلمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 62 

 

 

 62ص

 الدليل عليه.

 ىاستدل على الصحة على النقل، ألن املال ينتقـل إىل الـوااث علـى حنـو كـان للمـواث فيبقـ        )قدس سـره( والنا يين 

ليـه ال وجـه   إجازته مع دن املال املنتقـل  إن إذ بدو ،العقد على حاله، لكن يلزم دن يقيد كالمه مبا إذا دجاز وااث األًيل

شـرت دًـيل وقبـل    ملجـازما طـر  الفضـولي، فهـو كمـا إذا بـاري األًـيل        إللصحة بعد فريف دن العقد مل يتم ألنه مل تمت 

 ن بدون قبول الواثة عمل مواثهم مل يكن وجه للصحة.إف ،قبوله مات البا ع فواث املال

 جازتها.إيف عقد الصغريين فضولة مع موت الزوج قبل يد الصحة مطلقا  ما واد ؤوكيف كان، في

 

 ))فرع((
جـازما بعـرويف االاتـداد الفطـري يف مطلـق      قوال الثالثة يف فوات حمل اإلفرق بني األ ثم إن مجاعة ذكروا: دنه ال

 حد املتعاملني.دواالاتداد امللي يف خصوص بيع املصحف والعبد املسلم، وبعرويف تلف دحد العوضني دو  ،البيع

ما إوتفصيل الكالم يف انسالني األًيل عن حاله السابق وحنوه: دن ًوا املسملة ست عشرما، ألن األًيل البا ع 

مـات املسـلم وواثـه    مات الكافر وواثه مسـلم، دو  سلم كذل،، دو ددو كان كافرا  ثم  ما،جازكان مسلما  ثم ااتد قبل اإل

يز حصلت الصـوا املـذكواما، مـن اـري فـرق بـني بيـع املسـلم دو         ابع يف مثلها يف املشرتي اجملكافر، فإذا ضربت الصوا األ

 املصحف.
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 بيع املصحف للكافر

 ًحة، ألن احملتمل فيه ثالثة: مع دن هنا كالما  حول ًحة بيع املصحف للكافر وال

 هو املشهوا من عدم اجلواز. األول: ما

 حيانـا  دان يرسـل بالكتـب املصـداما بالبسـملة، واملتضـمنة      كـ  )ًـلى اهلل عليـه وآلـه(   ، ألن الرسول الثاني: اجلواز مطلقا 

ن فرق بني بعـض القـرآن وكلـه، وأل    مجاري بني الفريقني، واللبعض آيات القرآن احلكيم إىل الكفاا، كما ثبت ذل، باإل

كما  عليه السالم() يسالم علبعد دن كان دول ضااب هلما يف اإل )عليه السالم(مام الباقر مر اإلمالديناا والداهم، وقد ضربا ب

منا الثاني ضرب على طبق السكة الفااسية، كان فيهما آيات من القرآن احلكيم كما ثبت تااخييـا ، وكمـا   إو ،يف التواايخ

 هو املشاهد يف اآلثاا القدمية يف املتاحف، فتممل.

كثـر  ديـدل علـى    ال وآلـه( )ًـلى اهلل عليـه   الثالث: اجلواز بقصد اهلداية بقدا الضرواما دون اريها، ألن فعل الرسـول  

 من ذل،.

 ه.تاث الكافر من املسلم وقد اشتهر عدم ًحإيقال: كيف ذكرمت  ال

سـالمي إال إذا  يرضـون بـاحلكم اإل   هم يف البني باحلكم الثانوي، كما إذا الكفاا الدإذا كان  نه يقال: ذل، يف ماأل

سالم وبلد الكفـر، حيـث كـل    هلند، دو يف بلدين كبلد اإلكان الكافر واملسلم يف بلد واحد كلبنان وا باملثل، سواء هقابلو

 اث الكافر للمسلم.إيعطون  اث املسلم للكافر الإمن املسلمني واريهم يف البلدين، فإذا مل نعط 

 إذا مينعون فتح املساجد واملدااس واملكتبات منا يف بالدهم  وكذل، حال ما
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م يف بالدنا قبلوا هذا بالنسبة إىل دية القتل والشهادما، فإذا قبلنا شهادتإال بفتحهم الكنا س وحنوها يف بالدنا، وهك

من واملخـالف يف بلـدين هلمـا، دو بلـد واحـد مشـرتك       ؤمـر بالنسـبة إىل املـ   إىل اري ذلـ،، وهكـذا األ   ،شهادتنا يف بالدهم

 م مل يقبلوا شهادتنا.هبينهما، فإذا مل نقبل شهادت

همية املـذكواما، واث الكـافر املسـلم، ويتحقـق     الح يف املقابلة باملثل، لألالص دىفإذا فريف دن احلاكم الشرعي ا

 .ذكرناه من بعض ًوا املسملة ما

 اليت حنن يف ًددها. ىيهم ادها دو قبوهلا بالنسبة إىل الكرب ال ةفهذه الصوا ًغروي ،ي حالد ىوعل

 :ىوموجز القول يف الكرب

إذا مـات   (، نعـم يف مـا  مهس سـر اجلـواهر والنـا يين )قـد   والغطـاء  السابقة مـن كشـف    ةقوال الثالثاألدنه يمتي هنا 

جازما، بطل، ومل يبق حمل لإل اّلإو ،مر كما فعله األًيلاألًيل وواثه وااثه، تقدم دنه إذا قبل مبا فعله مواثه بقي األ

تقـدمت   مـا  مـن األًـيل اآلخـر، علـى     (قبلـت )قبـل   (بعـت )حد األًـيلني بعـد لفـظ    دإذا مات البا ع وهو  حاله حال ما

 ليه.إشااما اإل

جـازما، علـى الكشـف    وكيف كان، إذا كان البا ع للمصحف إىل طر  الفضول مسلما  ثم كفر مليا  بني البيع واإل

 .يصح، ولو انعكس انعكس، على التفصيل املذكوا سابقا  النقل ال ىوعل ،يصح

مل  ،ن القـرآن مل يكـن لـه   مفلو قيل: ب اّلإو ،سلم، يلزم دن يقال ببقاء القرآن حتت حيازتهدلكن إذا كان كافرا  ثم 

ليس لـه لـه، وكـذا حـال العبـد املسـلم للكـافر إذا انسـلخ عـن كفـره، دو املسـلم إذا انسـلخ عـن               سالمه يف جعل ماإينفع 

 سالمه.إ

ن كـان فيهـا بعـض    إو ،ليهـا، نرتكهـا خـو  التطويـل    إشـرنا  دوحيث يعلم مما تقدم الصوا األخرى للمسـملة الـيت   

 الفا دما.
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 التنبيه األول
جــازما كاشـفة دو ناقلــة، ميكــن دن يعنــون لغويـا  دو شــرعيا  دو اعتباايــا  عقال يــا  دو   دن ايــال  يف كــون اإل ىخيفـ  ال

ن إع، واألخـري  ن مل يكـن مـان  إول جتـوز  دو جمازا  دو عموم جماز دو الطا ، والثالثة اأُل ن اللفظ قد يكون حقيقة إعقليا ، ف

يبعـد   : بـاجلواز، واـريه بالعـدم، وال   )قـدس سـره(  ًـبهاني  ، قال السيد األ(زوجت)مكان  (جوزت)كان متعاافا  كما يف 

 ن كان االحتياط خالفه.إقوله، و

ن منع بعض ذل، وقيده بالوااد، لكنـه حمـل نظـر،    إن مل مينع عن شيء جاز، إلطالق العقود وحنوه، وإوالشرري 

هـذا اليـوم لزيـد     متعة  ماما املمنوري فال، كما يف نكاح امردد، «الفقه»وحنوها على تفصيل ذكرناه يف  (ملغااسةا)جزنا دولذا 

 جازما والرهن وحنوهما قالوا باجلواز.ن مل يكن له منع عقال ي كما يف اإلإدشبه ذل،، و وادا  لعمرو دو ما

 جازما دو معها دو بعدها.بعده، قبل اإل دو ما قبل العقد دو معه جازما ماإما االعتباا فبيد العقالء، فيصح د

 يقال: كيف ميكن األول؟ ال

ثر ، ممـا يعـربون عنـه بـاأل    ة صـ ونقي سـقاطا  وزيـادما   إنـه اعتبـاا جييـزه العقـالء يف حنـو الضـرا ب جعـال  و       إنه يقال: أل

 الرجعي، لكن الظاهر دنه مل يوجد يف الشرري.

 ه للمجيز وللمال،، ملكا  تاما  صد دنقوإذا كان خال  العقل مل يصح، كما إذا 
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مل، كل واحد منهما تامـا  طـرد    ىنه مستلزم للتناقض، ألن معنلكل منهما من حني العقد دو ما دشبه، أل مستقال 

يعقـل يف االعتبــاا، السـتحالة التنـاقض مـثال  فيهمــا ويف      يعقـل يف التكـوين ال   ملـ، اآلخـر فـال يعقـل مجعهمــا، ومـا ال     

 ليه.إملاري سبق اإل االنتزاري، كما

جـازما علـى القـول    مضـاء مـن حـني اإل   فلـو قصـد اجمليـز اإل   )حيـث قـال:    )قدس سره(ذكرناه فتوقف الشيخ  ما ىوعل

 .(مضاء من حني العقد على القول بالنقل، ففي ًحتها وجهانبالكشف، دو اإل

 كما عرفت. ذكرناه الصحة فيهما، بل ويف اريهما ما ىإذ مقتض ،الؤحمل س

ــا إذا د ــرافات    مـ ــا ر االنصـ ــرا  دو اإلطـــالق، فمـــع التقييـــد يصـــح كسـ كـــان الكشـــف دو النقـــل خـــال  االنصـ

، نعم إذا كان املصـب  (عقودكم)واإلطالقات، مثل إطالق البيع يقتضي النقد الذي يرجع إىل االاتكاز املوجب لصدق 

 هجـاز مو كمـا إذا عقـد دومـا  ف   مل يصح خالفه، فه (عقودكم)ضيقا  حبيث كان التضييق دو التوسعة عن املصبوب خال  

 دو بالعكس، إىل اري ذل،. متعة 

 .(1)وهناك قسم ثالث: هو دن يكون من باب الشرط

 

 التنبيه الثاين
 فيه احتماالت: ،جازمايلزم يف اإل ما

 األول: كفاية الرضا.

 الثاني: اإلنشاء القليب.

                                                             

 .أبن جييز العقد ويشرتط النقل على الكشف، أو ابلعكس، والكالم فيه مبين على إفساد الشرط الفاسد وعدمه( 1)
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 إىل اري ذل،. ،لة للبا ع دو املشرتي دو دخذ الثمنعطاء مفتاح بيته املبيع فضوإالثالث: الفعل الدال عليه، ك

 وحنوه. (بااك اهلل)قراا بالنسب بكفاية: الرابع: الكالم الدال عليه ولو على حنو الكناية، كما قالوا يف اإل

 ايامس: اللفظ الصريح.

 

 أدلة القول األول
ال » ـبعد الصـدق العـريف بالرضـا، وبـ     وحنوه من العمومات، ،(1)«حل اهلل البيعد»استدل من قال باألول: بعموم 

بعـد علمـه    خبـاا: مـن دن سـكوت املـوىل    د، مما يـدل علـى احلليـة مبجـرده، ومبـا واد يف عـدما       (2)«بطيب نفسه إاّل ...حيل

ق، يـدل علـى الرضـا بالنكـاح، فيكفـي يف كونـه       طلّـ  :لعبـده  دل علـى دن قـول املـوىل    قراا منه عليه، ومبـا إبتزويج عبده 

يكون  بتقريب دنه بالرضا ال ،(3)(منا عصي سيدهإمل يعص اهلل و)يف نكاح العبد:  )عليه السـالم( دم من قوله جازما، ومبا تقإ

جـازما منـه، ومبـا واد:    إي إذا اضي، ومبا واد من دن تصر  ذي ايياا د، (جاز جازدإذا ): )عليه السالم(فقوله  ،عصيانا 

ومبـا واد يف تـزويج    ،يف العقـد  الرضـا وحـده مل يكـن تـوكيال     ، بضميمة دنه لـو مل يكـف   (4)من دن سكوت البكر اضاها

 .(منها افهو اض): )عليه السالم(: من قوله ىالسكر

                                                             

 .275: البقرةسورة ( 1)
 .15088ح 62ب 197ص 13مستدرك الوسائل: ج (2)
 .26666ح 523ص 14وسائل الشيعة: ج( 3)
 .سكوهتاابب أنه يكفي يف استيذان البكر  206ص 14وسائل الشيعة: ج( 4)
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 موا:ممر القليب حسب االستقراء يرتبط بن األإ، فىخيف ويف الكل ما ال

، وواد: (1)«يت بهمسعت بذل، فرض» :)عليه السالم(ًول الدين، ولذا واد يف زيااما احلسني ميرتبط ب األول: ما

 اضوا بذل،، إىل اريهما.ألنهم ن يخرمنا هلكوا مجيعا  مع دن بعضهم عقروا دون اآلإدن قوم ًاحل 

 مجاعا .إموال الناس حيث يكفي فيه اضاهم، نصا  ودالثاني: التصر  يف 

، ونيـة  (2)مـال بالنيـات  عمنـا األ إف ،ينفـع  حيث إن العبادما واإلنشاء بدون النيـة ال  ،كان من النية للعمل الثالث: ما

للتبعـيض، ألن النيـة عمـل     (مـن )كـون  تيبعـد دن   وقد ذكرنـا: دنـه ال   ،(3)من خري من عمله ونية الكافر شر من عملهؤامل

 هانته فيتلون بالقبح.ن قيامه باحلسن، وقد ينوي استعداده إلالقلب، وكذل، من قام لعامل قد ينوي احرتامه فيتلّو

يف  ن تبــدوا مــاإ»، وقــد قــال ســبحانه: (4)«الســرا ر ىتبلــ»ن هنــاك إيف يف اآلخــرما، فــالرابــع: االاتفــاري واالخنفــا

شهاد، وسبب ذل، عدم الداجة الرفيعة له مبا كان حيصلها لو الشر خجل دمام األ ىاآلية، فإذا نو (5)«نفسكم دو ختفوهد

مر كـذل،  ذل، الروايات، بل األايري فرح وااتفعت داجته، كما دل على  ىن مل يعاقب عليه، وإذا نوإمل ينو ذل، و

ن زيدا  يريد الشر كالسرقة والزنا اجتنبوا عنه، خبال  ما إذا انكشف هلم باطنه دنـه  منه إذا علم الناس بإيف احلياما الدنيا، ف

 يريد ايري.

 صد دو ن ق مدن نية الشر املوجبة لتنزل الداجة، ما كان باختيااه ب ىخيف لكن ال

                                                             

 .32ح 18ب 200ص 98حبار األنوار: ج( 1)
 .5ب 58ح 90ص 1مستدرك الوسائل: ج( 2)
 .74ح 6ب 95ص 1مستدرك الوسائل: ج( 3)
 .9: الطارقسورة ( 4)
 .284: البقرةسورة ( 5)
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لقاء الشياطني بدون اختيااه فال تنزيل، ألن إما ما كان من دحاال  بسبب املقدمات االختيااية، ًاات له ملكة دو 

 .(1)«منا جتزون ما كنتم تعملونإ»مثرما له، قال سبحانه:  ليس باالختياا ال ما

كـان يعلـم دنـه    بي مثال  ُدن عبد اهلل بن إبناء، فلا ىنه مبعنإ: دن عقد القلب واجب اري العلم والعرفان، فىخيف وال

نه اعتقادا ، أل ىنه مل ينب على ذل،، ولذا يسممنا كان منافقا  ألإو ،وكان يقر بلسانه بذل، ،اسول اهلل )ًلى اهلل عليه وآلـه( 

وجحـدوا بهـا   : »وقـال تعـاىل   ،(2)«همءبنـا ديعرفونـه كمـا يعرفـون    »من عقد القلب كعقدما اييط وحنوه، قـال سـبحانه:   

 ابعة فليس من شمن القلب.موا األما اري هذه األدىل اري ذل،، إ ،(3)«نفسهمدواستيقنتها 

 

 

 عدم كفاية الرضا
ليها يف كفاية الرضا وحده، إذ العقد عمـل ولـيس   إميكن االستناد  ن شيئا  من املذكواات الإإذا عرفت ذل، قلنا: 

مـن اآليـة دون القلـيب،    النصـرا  العمـل ايـااجي     ،ينفـع  عقـد القلـب ال   ىمـن وجـه، وحتـ    ن بينهما عموما إف ا،اض

مضـاء  إمضـاء  دو السـكوت يف مقـام الـرد واإل    ،على دنـه عقـد   وحلية املال بطيب النفس اري العقد، فال يكون ذل، دليال 

حاجـة   دنـه ال  ىنه استمراا على البقاء بالكيفية السابقة، ومن املعلوم دن مـن يكفـي بالرضـا يـر    عريف وعمل خااجي، أل

 :وىلثبات، وقول املإىل مقام اإل

                                                             

 .16: الطورسورة ( 1)
 .20: األنعامسورة ( 2)
 .14: النملسورة ( 3)
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 طلق فقط الزم لقبوله النكاح، فال ابط له بالرضا اجملرد الذي هو حمل الكالم.

 يكـان علـ   الإو ،عدو اهلل، فيـدل علـى ضـعف الروايـة     قال لعبده: يا ن املوىلمودما إشكال بعض على الرواية: ب

 ينكره. )عليه السالم(

حـدوده، نعـم فـرق بـني التعـدي الكـثري        ىحكام اهلل يتعدوكل خمالف أل (التعدي)و  (العدو)دن العدو من  :يهفف

مـن نـام    )ًلى اهلل عليه وآله(والقليل، وعن الواجب دو املستحب، فهو مثل اللعن يف عر  اجلاهلية، حيث لعن اسول اهلل 

، كـد ؤحيث ابتعـاده عـن الواجـب امل    ،(2)سامةُدحيث ابتعاده عن ايري املستحب، ولعن من ختلف عن جيش  ،(1)وحده

 .(4)«مام زمانهإيعر   من مات وال»و ،(3)«من مات بال وًية»وكذل، بالنسبة إىل 

 ودوالرضا وحده ليس ميزان الطاعة واملعصية والعقد والفسـخ، فهـل إذا اضـي بالنكـاح دو بالفسـخ يكـون عقـدا         

ال لـزم كفايـة الرضـا    إو ،ةجاز، ومل يقل: إذا اضي، وتصر  ذي ايياا لـه مدخليـ  د: إذا )عليه السالم(ولذا قال  ،فسخا 

 يقولون به. بدون التصر ، وال

ن مل حيمـل علـى السـكر    إفـ  ىما تزويج السكردنه مظهر وليس الكالم فيه، إومبا تقدم تبني وجه سكوت البكر، ف

نه قضـية يف واقعـة،   ميفعل السكر الكامل، لزم دن يقال ب ايفيف الذي هو كتشويش البال، حيث إن النبيذ يف الغالب ال

 ميكن االلتزام به، فضال  عن تعديه إىل سا ر العقود، ولذا  نه استثناء يف النكاح، إذ الإوال نقول: 

                                                             

 .3ح 3ب 51ص 74حبار األنوار: ج( 1)
 .4ح 1ب 324ص 23ار األنوار: جحب( 2)
 1ب 259ص 19ابب الوصية ووجوهبا، وسائل الشيعة: ج 666روي أنه )من مات بغري وصية مات ميتة جاهلية( املقنعة: ص( 3)
 .24546ح
 .317ح 8ب 331ص 32حبار األنوار: ج( 4)



الشريازياإلمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 73 

 

 

 73ص

 دشبه ذل، من االحتماالت. محله بعض على التوكيل للغري يف عقدها للرجل، دو ما

 

 كالم اآلخوند 
 اّد و ،وجههـا كفايـة اإلنشـاء القلـيب    د: جـازما، قـال  بعد دن ذكـر الوجـوه احملتملـة يف اإل    )قدس سره(ثم إن اآلخوند 

جـازما  ن احلاجـة إىل اإل ملزوم اللفظ ًراحة دو كناية، دو الفعل الكاشف عن الرضا عرفا ، بـ  ىالذي ير )قدس سره(الشيخ 

لتصـحيح اسـتناد    تن كانـ إن كانت مبجرد حصول الرضا فلحوق الرضا بالعقد كا  يف تمثريه، كمـا يف عقـد املكـره، و   إ

 االستناد. حيصح جمليز فالظاهر دن حلوق الرضا الالعقد إىل ا

يصـح   حيصل بالرضا اجملرد، ولـذا ال  حيصل بإنشاء القلب، كما ال لكن يرد عليه: دنه البد من االستناد، وهو ال

 ىفيبقـ  ،منـه إىل العمـل بـاملالك    ىالـذي يتعـد   (منا حيلل الكـالم )إ: ىلإيف مقام قبول النكاح إنشاء القلب، هذا باإلضافة 

وحـدما إنشـاء القلـب واإلنشـاء بـاللفظ مـن حيـث عمـل الـنفس،           ىيـر  )قدس سـره( إنشاء القلب بال دليل، ولعل اآلخوند 

 ذا الفرق بينهما، لكنه خال  اعتباا العقالء الذي هو املمضي شرعا .افلم

الـرهن وحنوهمـا،   ما واجـا جـازما البيـع الواقـع عليـه، وحنـوه اإل     إن مت كرباه وًغراه بإنه وإ، ف)قدس سـره( ما الشيخ د

عليـه، فـتمكني الزوجـة مـن الـدخول بهـا إذا        الـيت نقلـها عـن العالمـة سـاكتا       ىلوحدما املالك يف اجلميـع، إال دن الصـغر  

 فـاللمس والقبلـة ومـا بعـدهما حيـرم مـن دون متـام العقـد الـذي ال          اّلإو ،ن مل يرد املقدماتإ، حمل تممل جت فضوال زّو

 مثال . (قبلت)جازما، بل هو من قبيل وطيها دون قوهلا إكون جازما، فيكف ييكون إال بتمام اإل
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 شارةاإل
جيابـا  دو املنـع   إذن يف التصـر   مـوا، كمـا يف اإل  شااما اليت هي من الفعل يف بعض األثم إنه ال إشكال يف كفاية اإل

حـرام دو التلبيـة   شـااما بتكـبريما اإل  كاإل ،ليه باملنع، وعدم كفايتها يف بعضإشاا دباح له ثم دا ، فيما إذا استمذن دو بمنه سل

دو بتصـديق الكـاذب علـى     ،سالم دو الكفر يف جعلـه مسـلما  دو مرتـدا    شااما باإلكاإل ،دشبه، ويف بعضها حمل كالم دو ما

خــرس وحنــوه، ولــذا واد ًــحة يف يــوم الصــيام دو تكــذيب الصــادق، نعــم يكفــي يف األ )ًــلى اهلل عليــه وآلــه(اهلل واســوله 

 حيث اعتقلت لسانها عند املوت، إىل اري ذل،. )عليه السالم( ية زوجة علمماُديف ًية بها وال

 

 التنبيه الثالث
 كما ذكره آخرون؟، يسبقها الرد، كما ذكره مجع، دو ال جازما دن الهل يشرتط يف ًحة اإل

دون املعاملـة إىل  نيـرون هـذا االشـرتاط، بـل يسـ      مضـا يات، فـإذا ادينـا العـر  ال    إيبعد الثاني، ألن املعامالت  ال

مرجـع يف حـدود    (ًـول األ)ليـه يف  إشـرنا  دن اده قبـل ذلـ، كانـت ممضـاما، إذ العـر  كمـا       إجـازه و دطر  الفضول لـو  

 : الكلب جنس، سملوا عن حد الكلب هل يشمل مثال  مـا املوضوري واحلكم وكيفية الطاعة بل والتسامح، فإذا قال املوىل

 املاء )ريه، وكذل، يف هو كلب بصواما شاما دو متولد من الكلب وا
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ي مالقذااما الـيت تـزال بـ    ىالنجس، هل هو مبعن ىهل يشمل املياه الزاجية والكربيتية، كما يسملون عن معن (طاهر

ووقوري  ،ليه ينجس العنيإمزيل، كما يراه الكفاا، دو بايصوًيات اليت حنن نراه، دو مبا يراه اهلندوس: من دن النظر 

 ديضا . له على شيء ينجسه 

ًل عدم تغـيريه، فمـا   لفظ كان قبل الشرري، والشرري حيث بعث مل يغريه، دو دن األ (النجس)ن شئت قلت: إو

 كانوا يفهمونه منه عند البعثة هو املراد، ومن املعلوم دنه عريف.

 

 التسامح العريف
اللعـب والعبـث يكـون    وهـل إذا مزجـه ب   ،الظـن  ىطاعة هل يلـزم العلـم دو يكفـي حتـ    وهكذا بالنسبة إىل كيفية اإل

 .م الدطاعة 

الدقـة لـزم    إذا دااد املـوىل  ىوامر على حنو مساحمي ال على حنو دقي حتـ دن العر  ميتثلون األ ىمر الرابع نرويف األ

سـل والصـاري   سـل والغُ موا احملكومة شرعا  حبكم كالفرسخ والشرب والوجـه والبـدن يف الغ   التنبيه عليه، فذل، جيري يف األ

 فـر دو مـا   ن مل يسـتوعبا بسـبب وسـاخة حتـت اإل    إل وسإىل اري ذل،، ولذا قال مجع بصحة الوضوء الغ واملد والوسق

، إىل اري ذلـ، ممـا ذكـروه    ىها االب اري العرب الفصحؤن كانت اري ًحيحة بالنظر الدقي كما يقرإما وءدشبه، والقرا

 يف التحديدات ويف كتاب الطهااما والصالما إىل اريها.

 

 دم سبق الرد(())أدلة اشرتاط ع
مجـاري احملقـق عدمـه، وبـمن     شـااما: باإل إي حال، فقد استدل القا ل باعتباا شرط عدم سبق الرد لفظا  دو د ىوعل

 الرد املتخلل بني العقد وبينها حاله حال الرد املتخلل  
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زما جـزء دو شـرط،   جـا ه، كذل، يف املقام، حيث إن اإلؤجزاديرتبط العقد  جزاء العقد، فكما هو مبطل إذ الدبني 

 مـا  ىمواهلم: تمثري الرد يف قطع عالقة الطـر  اآلخـر عـن ملكـه، فـال يبقـ      ددل على سلطنة الناس على  ما ىن مقتضموب

 جازما.لحقه اإلت

ن العـر  يـرون متـام العقـد لـو اجـع الـراد وملـا         إلكن يرد على األول: باإلضافة إىل اإلشكال يف املقيس عليـه، فـ  

ن األًيل العاقد يرد قبل قبول األًيل اآلخر، ويف املقام الراد هـو  إف ،الطر ، دن القياس اري تام ل ب ق تنفقد الشرا ط ف 

جـازما اـري   ن الفصل بني العقد واإلمجازما مثل القبول، بل قالوا: بين دن اإلدطر  الفضول الذي مل يفعل شيئا ، ثم من 

 اا، بينما يضر بني اإلجياب والقبول.ض

مضـاء  مـوال يف حـدود اإل  تـدل علـى السـلطة علـى األحكـام ، بـل علـى األ        السـلطة ال  ن قاعـدما مالثـاني: بـ   ىوعل

 ثرية الرد يف حل العقد.ؤثبات مالشرعي، فال تصلح إل

 

 كالم السيد الطباطبائي 
منا تثبت نفوذ التصـرفات  إنه قد مر من املصنف دن قاعدما السلطة إقا ال :  )قدس سره(ليه السيد الطباطبا ي إملع دوقد 

 .إذ ليست مشرعة ،دااده املال، مجيع ما ابتة بالشرري كالبيع واهلبة، الالث

 املال. ىعل ن السلطنة على احلكم الإقا ال : ف )قدس سره(شاا اآلخوند دليه إو

ألن مقتضـاها جـواز دن جييـز بعـد      ،ن قاعدما السلطة متعااضـة إنعم جوابه اآلخر عن الدليل املتقدم، حيث قال: 

نـه بعـد   إثر فيـه كـالعكس، ف  ؤكـي تـ   جـازما موضـوري لإل  ىيبقـ  بعـد قبولـه تـمثري الـرد يف حـل العقـد ال       إذ ،الرد، حمل تممل

 حمل للرد. ىيبق جازما الاإل
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استصحاب بقا ها، فإذا قبل طر  الفضول انداج يف موضوري وجوب  ىولو ش، يف بقاء الصالحية بعد الرد جر

 فنصفه يثبت بالوجدان ونصفه اآلخر به. ،الوفاء

ًـل  حيصـل باأل  العقد، وهو انتزاعـي مـن اإلجيـاب والقبـول، وذلـ، ال      (وجوب الوفاء)ن موضوري ملو قيل: بو

 .لكونه مثبتا 

 خبفاء الواسطة. :مكن اجلوابد

، نعـم ًـحيحة   )قدس سـره( ليه الشيخ إملع دكما  ،جازما بعد الردهذا مع دن ًحيحة بيع الوليدما  اهرما يف ًحة اإل

 .(1)«وهم له منكرون»الرد بل مثل  ىنكاا ليس مبعنن اإلإال، ف تدل على الرد دو نفسها ال ىابن بزيع يف عقد السكر

 

 التنبيه الرابع
ن إجـاز و دمنا املل، ينتقل إىل املال، الـوااث فـإذا شـاء    إتواث، و ال ىتواث، دو حكم حت ىجازما حق حتهل اإل

 شاء اد فيما مل يكن األًيل قيد كون الطر  فالنا .

 

 مواحلك قاحل
وشرعا  وعرفـا ، إال   واحد يطلق على اآلخر لغة كل ن كان إنهما وإلمع إىل احلق واحلكم: فنقبل الكالم يف ذل، 

 دن االًطالح الفقهي على إطالق األول على ما 

                                                             

 .69: املؤمنونسورة ( 1)
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دلـة  ي مـن الثالثـة، والكاشـف لكونـه هـذا دو ذاك األ     ديكون فيـه   سقاط، بينما الثاني اليواث وينقل ويسقط باإل

مثال  مل، الداا،  ،مضاء الشااري ولو من باب عدم التغيري، كما يف سا ر املعامالتإدو العرفية املمضاما ب ،رعية ابتداًءالش

 إىل اري ذل،. ،ي منهادعرايف امللحق هلا باملباحات، بينما حق الزواج ليس له له كل تل، الثالثة اليت ثالثها اإل

 ن للزوجة شرط عدم زواج الزوج.ماحلكم، كيف قالوا: ب اليقال: إذا مل يكن الزواج من قسم احلق،  ال

بوين تتعلـق بالالاقتضـا يات، نعـم النـذا يلـزم      واأل مر املوىلدنه يقال: ألن العناوين الثانوية االختيااية كالنذا وأل

نه قـد  إدشبه، ف ا وماما االقتضا يات فال يتعلق بها إال العناوين الثانوية الالاختيااية كاالضطراداجحان متعلقه بالدليل، 

م بينمـا  س نه جيوز لإلنسان دن يوجب دو حيرم على نفسه شرب املاء مثال  بالق إوقد يراد به الثاني، ف ،يطلق ويراد به األول

يصح دن يضطر نفسـه إىل حيـث اهلـالك     نه الإجيابا  يف الثاني، فإيصح ذل، يف مثل الواجب واحلرام سلبا  يف األول دو  ال

جاز، نعم لو اضطر نفسه إىل حد املوت وجـب عليـه الشـرب مـن بـاب       ن اضطر تلقا يا إدو حنو ذل،، بل  فيشرب ايمر

 ن كان معاقبا  على ذل،.إهم واملهم، واأل

ن إالوضـع، دو يصـح و  « عنـد شـروطهم  »يف « عنـد »فـادما  فهـل يبطـل إل   ،ثم إذا شرطت عليه عدم الزواج وتزوج

 البيع وقت النداء؟. فهو يفيد التكليف فقط مثل ،كان عاًيا 

كان مييل إىل األول، بينما  ـاهر املشـهوا الثـاني، وعليـه فالزوجـة هلـا حـق اإللـزام كمـا يف كـل            )قدس سره(الوالد 

 فيجربه احلاكم بالطالق دو  ،شرط مل يف به املشروط عليه
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 فسخ املتعة بهبة املدما، كما جيرب املشروط عليه خبياطة ما شرط عليه خياطته.

ال إشكال يف حق الشااط يف الفسخ يف اري النكاح إذا مل يف املشروط عليـه بالشـرط، لكـن املشـهوا يف النكـاح      و

فالنكـاح كسـا ر    ،موا خاًة، إال دن الظاهر من اجلواهر واريه دن حقه اعم من تل، املوااددسباب الفسخ يف دحصروا 

 دو الضمين.حدهما الفسخ إذا مل يكن طبق الشرط الصريح دالعقود يف حق 

اوت املهـر، حيـث إن   فـ فهل هلـا مطالبـة الـزوج بت    ،وال من الفسخ لعدم مشروعيته ،ولو مل تتمكن ال من اإللزام

 ة ألن للشرط حصة من البدل؟.ا ة فرتك عشرين منه ملكان شرطها عليه، فإذا مل يف استحقت متام املا مهرها م

: )عليه السالم(وقوله  ،(1)«نَُّهوا ُجُد ت ْيآت »د قوله سبحانه: احتماالن: من دن النكاح كسا ر املعامالت خصوًا  بع

ًـل العـدم، نعـم    يقابل باملال، ولو شـ، كـان األ   هم دن البضع الءإىل اري ذل،، ومن دن بنا ،(2)«مثن ىالمها بييشرت»

 كتابه. االحتياط يف التصاحل، بل احلاكم الشرعي يتمكن من جربهما على الصلح، كما ذكر مثله اجلواهر يف

 يف مثال النكاح. ًىوًغر ًىطلنا املقدمة ليتضح بعض جوانب احلق واحلكم كربدمنا إو

 

 كالم الشيخ 
  ،ثر من آثاا سلطنة املال، على مالهدجازما : اإل)قدس سره(إذا تبني ذل، قلنا: قال الشيخ 

                                                             

 .70: األحزابسورة ( 1)
 .1ن أراد التزويج حابب النظر مل 365ص 5الكايف: ج( 2)
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جـازما  ر ، فلـو مـات املالـ، مل يـواث اإل    فقولنا له دن جييز مثل قولنا له دن يبيع، والكل ااجع إىل دن لـه دن يتصـ  

 اث املال يظهر بالتممل.إجازما واث اإلإمنا يواث املال الذي عقد عليه الفضولي، والفرق بني إو

 دقول: يظهر الفرق يف موااد:

 ،جـازما ترثهـا الزوجـة   اث اإلإنـه علـى القـول بـ    إاألول: ما إذا كان املبيع مثال  ممـا حيـرم منـه الزوجـة كـاألايف، ف     

ايف نها مل متلـ، األ دن املفرويف إف ،جازما، ألنها تابعة لألايف اليت مل ترثهاترث فليس هلا اإل القول بالعدم ال ىوعل

 .افال حق هلا فيه

الكالم الـذي ذكـروه يف اييـاا مـن دنـه للمجمـوري مـن حيـث اجملمـوري، فـالالزم            افيه ىجازما دتثم لو استحقت اإل

يف قدا حصـته، دو للفـرد فمـن سـبق بالفسـخ انفسـخ اجلميـع، مـثال  إذا         ينفذ، دو للمشاري فلكل الفسخ  ىفسخ الكل حت

يهـم  د ايف تساوي واحدا  وعشرين، وكان للميت زوجة وولد وبنت، هل يسـتحق اجلميـع فسـخا  واحـدا ، دو    كانت األ

 ةللثالثـ و ،ابعـة عشـر  دالفسخ بقدا ثالثـة، وللثـاني بقـدا     ن مل يريف اآلخرون، دو دن لألوىلإفسخ انفسخ البيع مثال  و

 بقدا نصفها.

كرب يكـون حالـه يف هـذا املقـام حـال      وما، حيث إن اري الولد األبيرثه بعض الواثة كاحل الثاني: ما إذا كان املبيع مما

 ايف.الزوجة يف األ

ن يكون ملكا  هلم باملوت، ثم وقـع عقـد   مب ،مبال معني للفقراء مثال  على حنو وًية النتيجة ىوًدإذا  الثالث: ما

جـازما دو  جازما كان لواثة املوًـي اإل اث اإلإالقول ب ىجازته دو اده، فعلإى هذا املال، ثم مات املوًي قبل فضولي عل

 جازما والرد.ما على القول بعدمه انتقل املال إىل الفقراء فلهم اإلدالرد، 

 جازما وحدها، وكليهما معا ، فاألول واإل ،مكان كل من انتقال املال وحدهإ ىخيف وال
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جازما إىل الواثة، لفريف احنصااها فيـه حسـب   نه إذا مات مل تنتقل اإلإجازما لنفسه فقط، فإذا باري وجعل اإل كما

 اجلعل، واآلخران واضحان.

على حنـو نـذا النتيجـة، وباعـه الفضـول: ومـات النـاذا، ثـم          ،ن جاء ولده ساملا إنذا كون كتابه لزيد  الرابع: لو

مـا علـى القـول بعـدم انتقاهلـا يكـون       دجازما دو الرد، جازما إىل الوااث كان له اإلال اإلالقول بانتق ىفعل ،جاء الولد ساملا 

 فله دن جييز دو يرد، إىل اري ذل، من املوااد. ،الكتاب لزيد

 

 التنبيه اخلامس
 جازما؟.قبايف الفضوليان كالعقد الفضولي ًاحلان لإلهل القبض واإل

 قوال: دفيه 

نهمـا مـن بـاب    دفصل بـني قـبض الـثمن املعـني دون الكلـي، والظـاهر        س سره()قدمطلقا، والشيخ  نعم مطلقا، وال

حـدهما بـدون   دكمـا جيـري يف    ـقبـايف   بعد جريان دليلـه يف املـثمن ويف اإل   ـفال خصوًية للثمن وال للقبض   اّلإو ،املثال

يه، وعكس السيد الطباطبـا ي  عنون املسملة يف تنبيه املعاملة الفضولية ذكر احلكم ف )قدس سره(نه إمعاملة فضولية، وحيث 

 فخص اجلريان بالكلي دون املعني. )قدس سره(

عـروما  )نه اعتباا عقال ي مل مينع عنه الشااري، وللمالك يف املعاملة الفضولية، ولظاهر حديث والظاهر األول: أل

 إىل اري ذل،. ،(1)(البااقي

 :ما الثاني: فقد استدل لهد

 موا التكوينية ما األدبااية هي القابلة للفضولية، موا االعتألن األ ،دوال : باالستحالة

                                                             

 .15260ح 18ب 245ص 13مستدرك الوسائل: ج( 1)
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 .ينفعها اعتباا الوجود ما مفقودما الإو ،يضرها اعتباا العدم ما موجودما الإفهي 

قـوال  فعـال واأل فاأل ،ليـة معانفـاذ الشـيء وال مـواد للنفـوذ إال التصـرفات امل     إجـازما  ن حقيقـة اإل موامبا يقرا هذا بـ 

 قبايف من ًغريات ذل،.ا، والقبض واإلتكون موادا  هل خر الاأل

نـه لـو اضـي املالـ، وانتسـب      إثر، حيـث  جازما تكشف عن الرضا وحتقق االنتساب ويرتتب عليها األوفيه: دن اإل

كـان مـن التلـف     خبال  دنـه لـو مل جيـز    ،من املعطي فيكون من اآلخذ ال ،قبله ليه يكون التلف بعد القبض الإقبايف اإل

يتحقـق باالعتبـاا وال    ن شـئت قلـت: التكـوين ال   إه، وعليه فـال فـرق بـني املعاملـة واريهـا، و     قبل القبض من مال مالك

 ما االعتباا املرتتب على التكوين فكما ميكن باالبتداء ميكن باالستدامة.دعكسه، 

اء ن تتعلـق مبـا لـه بقـ    دجـازما البـد و  ن اإلم: بـ )قـدس سـره(  ًـبهاني  وضـحه األ دو )قـدس سـره(  ذكـره اآلخونـد    ثانيا : مـا 

جـازما إىل املالـ،، وًـريواتها    فعـال ايااجيـة فلـيس هلـا بقـاء كـي تنتسـب باإل       موا االعتباايـة، ودمـا األ  واستمراا كاأل

 مل تكن كذل، يستلزم انقالب الشيء عما وقع عليه. جازما بعد مامنتسبة من حني اإل

جـازما دو الـرد   يصـح باإل  ح دو المنا الباقي االعتباا، فكما يصـ إيه: دوال : دن العقد كالقبض كالهما ينصرم، وفو

 جازما.الفضولية إذا حلقها اإل مامنا الفااق دن األول لفظ والثاني عمل، ولذا تصح املعاطاإيف العقد كذل، يف القبض، و

مـر ايـااجي لـيس مقومـا  للرضـا،      ن األإمر متقدم معقول، فمن الرضا بم: ب)قدس سره(ًبهاني ذكره األ وثانيا : ما

 ،هو موجـود بـه يف وعـاء الرضـا، وهـو وجـوده العنـواني الفـاني يف معنونـه املتقـدم دو املتـمخر دو املقـاان             بل املقوم له ما

زيـد مـن هـذه اإلضـافة، وال يلـزم منـه       دنريـد بانتسـابه إىل اجمليـز     فالعقد اللفظي املتقدم دو القـبض مرضـي بـه فعـال ، وال    

 ًدا وهو اري مرضي به كيف ينقلب  االنقالب بتوهم دن ما
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 به. فيصري مرضيا 

 

 تفصيل الشيخ
سقاط ضمان الثمن عن عهدما املشـرتي،  إجازما القبض إىل إاستدل لتفصيله بقوله: ألن مرجع  )قدس سره(والشيخ 

البـا ع، فيرتتـب عليـه مجيـع اآلثـاا املرتتبـة علـى قـبض          اقبايف إىل حصول املبيـع يف يـد املشـرتي برضـ    جازما اإلإومرجع 

جـازما،  صح يف املعني، ودما قبض الكلي وتشخصه به فوقوعه مـن الفضـولي علـى حرجـه تصـححه اإل     منا يإاملبيع، لكنه 

منــا تلحــق إجــازما قبــايف، ولعلــه ألن القــبض فعــل واإل حيتــاج إىل دليــل معمــم حلكــم عقــد الفضــولي ملثــل القــبض واإل  

 تقدم تقريبه. على ما ،فعال ايااجيةاإلنشاءات ال األ

مـا  دمـن املشـاري والكلـي املطلـق ويف املعـني،       ، املنع عن الكلي مشولـه لكـل دقسـامه   والظاهر من الدليل املذكوا يف

بـمس بـه    ن كـان ال إيقولون به، بل قـال بعـض باسـتحالته، و    نهم االبا  الد ن كان قسما  من الكلي ديضا  إاّلوإاملردد فهو 

لكـل واحـد مـن املـالكني، مـثال  يـوم        مالك املتداخلة مثل دن يكـون كـل واحـد مـن اململوكـات     على القواعد، كما دن األ

جازما واريها، اري مذكوا يف كلماتهم إويوم السبت بالعكس، دو سا ر ما دشبه من  ،اجلمعة الدكان لزيد والداا لعمرو

الـدكان باحلمـام ًـاا احلمـام      (1)بـاري مـن يف يومـه    ويكون ألبداهلا حكم مبـدالتها، فـإذا   ،ن كان اري مستبعد عقال يا إو

 مبنزلته.

                                                             

ولذا احتملنا صحة الوقف الكلي لألعيان واألبدال، مثالً جيعل الواقف داره وأبداهلا وقفاً، فاملوقوف الكلي املتجلي يف كل من األصل ( 1)
 .ن مل جيز له إفناؤهوالبدل، فإذا شاء الواقف جعل الدار دكاانً، والدكان نقداً يتجر به، وإ
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نكحة اجلاهلية فكل واحدما لكـل واحـد يف قبـال دن يكـون اجلميـع      دن كان من إيصح يف النكاح قطعا  و نعم هذا ال

 ن كانت كلها يف اجلاهلية.إسالم، وللجميع دو واحدما لواحد، كما قراه اإل

 (1)«دوفوا»مشول  فيمكن دن يقال: على التفصيل املذكوا يف قسمه السليب باملالك يف العقد، دو ،ي حالد ىوعل

سـقاط  إنـه كمـا يصـح    إي دجـازما الحقـا ،   ذن سـابقا  واإل ي فـرق بـني اإل  دمر عقال ي مل مينعه الشااري، ودلتوابعه، دو دنه 

 ذكره، يصح يف الكلي. الضمان يف الشخصي على ما

 

 تفصيل السيد
فعال ايااجيـة  يف األ املعاملية المنا جتري يف التصرفات إن الفضولية مفقد استدل له: ب )قدس سـره( ما تفصيل السيد د

باإلشكال من القبض يف الكلي، ألن تشخيص  ايااجية، فهو دوىل فعالاليت هلا آثاا شرعية، والقبض يف املعني من األ

وهــو يف اللــب مبادلــة بــني الكلــي والفــرد  ،نــه مــن بــاب الوفــاءيينــه فيــه نــوري مــن املعاملــة، ألعالكلــي اململــوك بــالفرد وت

 املتشخص.

، دنه ليست هناك معاملتان بالوجدان، بل تطبيق الكلي من )قدس سره(تقدم يف كالم الشيخ  يه: باإلضافة إىل ماوف

فالشخصــية علــى حنــو الكلــي مــرتبط بالعقــد واالختيــاا بيــد مــن عليــه يف تعــيني الكلــي يف    ،بــاب دنــه مــن مصــب العقــد 

 ذات والشخصية الكلية معا .يبادل ال الشخصي، فكل من طريف املعاملة إذا كان العويف كليا 

 حدهما الذات ولآلخر الشخصية فإذا باعا تكون النسبة يف نه امبا يكون ألإف

 

                                                             

 .84: املائدةسورة ( 1)
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 حدهما الرتاب ومن اآلخر ًيااته كوزا .دالثمن بينهما، وكذل، يف سا ر املعامالت، كما إذا كان من 

حـدهما دون اآلخـر، وقـد    دا، وقـد يزيـد   وقد ذكرنا يف بعض املباحث: دن االنضمام قد يزيـدهما، وقـد ينقصـهم   

 يكون زيادما دو نقيصة. خر، وقد الحدهما دون اآلدحدهما وينقص اآلخر، وقد ينقص ديزيد 

ال كان للبـا ع  إلكن املقام ليس من ذل،، بل البا ع مثال  يبيع الكلي والشخص الكلي، وهكذا يشرتيه املشرتي، و

مـر لـيس   دشـبه ذلـ،، ومـن املعلـوم دن األ     على الكلي دو يهبهـا لـه دو مـا    مطالبة املشرتي ببدل الشخصية اليت هي ًواما

 كذل،.

نه يشرتط كـل مـن   : حيث جعله من جهة الشرط الضمين أل)قدس سره(ال يف كالم النا يين ؤوبذل، يظهر وجه الس

 البا ع واملشرتي على ًاحبه باالاتكاز قبض الثمن دو املثمن وليس مقصودهم جمرد التبديل.

 جزت العقد دون القبض، ففي بطالن العقد دو بطالن اد القبض وجهان. دقال: ولو قال  )قدس سره(لشيخ ثم إن ا

 ن العقد بدونه باطل فيهما.إوكالمه يف الصر  والسلم، ف

 .نه من قبيل الرد بعد اللزوموجه الصحة: دن قوله دون القبض باطل أل

ط فيها وحدما املوضوري مبا هـو هـو، بـل بكـل حواشـيه مـن       يشرت نه من قبيل املناقضة، حيث الووجه البطالن: أل

دو بالعكس فيما كان بينهما العليـة دو املالزمـة كـان     ،الالزم وامللزوم واملالزم، فإذا قال: حتركت اليد ومل يتحرك ايامت

 من التناقض، وحيث تتوقف الصحة على املناقضة مل تتحقق إذ املرتتب على احملال حمال.

 ن قدم اده للقبض بطل العقد.إو ،جزت( بطل قوله )دون القبض(دن قدم )إ نهإوامبا يقال: 
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 التنبيه السادس
دو  هيـد ؤجـازما دو الـرد، وي  دليل عليه، بـل جيـوز لطـر  الفضـول التـمخري يف اإل      جازما ليست على الفوا، إذ الاإل

 ية وًحيحة ابن قيس واريهما. دلة السابقة كالعقاليدل عليه: مجلة من األ

لـزم تضـرا    ىقـدام األًـيل علـى الضـرا، حتـ     إولو مل جيز املالـ، ومل يـرد يف املعاملـة املعقولـة الالزمـة مـن دون       

ليــه الســيد إكمــا ذهــب  ،مــرينحــد األدليــه، فهــل جيــرب طــر  األًــيل علــى  إاألًــيل لعــدم تصــرفه فيمــا انتقــل عنــه و 

ليـه الشـيخ   إمـرين علـى الكشـف كمـا ذهـب      محـد األ ليـه مجـع، دو ب  إ، دو يتدااك خبيااه كما ذهب )قدس سره(الطباطبا ي 

قوال، دو النقل فللمال، األًـيل دن يتصـر  فيمـا كـان لـه ممـا       ، دو يفصل بني الكشف فمحد هذه األ)قدس سره( ىاملرتض

ن تصر  كذل، بطل العقد، إالتصرفات الناقلة، ف ىايد بالبيع انتقاله عنه، دو لألًيل دن يتصر  يف ما انتقل عنه حتد

 بقي على دن جييز طر  الفضول دو يرد؟  اّلإو

 احتماالت.

شـملها، ولـذا   ت دلة الفضـولية ال دن إنه إذا مل تكن املعاملة معقولة مل تصح إطالقا ، فإما وجه القيود املذكواما: فد

م تصـديه  ن عـد مقول مـن دبطلـها بـ    ومل يرتِض (ًلوات اهلل عليـه )مر جت نفسها بولي األزّوبنت يف  )قدس سره(ي ددبطلها وال

لعـدم القبـول، ويف    إذ لعله للمحـذوا ال  ،لالزم الزوجية كاشف عن اده للعقد، قال: ألن هذا اري كاشف )عليه السالم(

 منا هو من شروط دًل الصحة.إاحلقيقة هذا ليس من شروط املبحث و

 دو كونها خيااية شرعا   ،كما دنه إذا مل تكن املعاملة الزمة، كاجملعول فيها ايياا
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يام دو ما دشبه ذلـ،، مل يكـن حمـذوا علـى األًـيل حيـث يـتمكن مـن         دلمشرتي خياا ثالثة لكبيع احليوان حيث 

 ضرا عليه. الفسخ وال

فـال يكـون    ،«ضـرا  ال»دفع دليـل  يـ قدم األًيل على الضـرا، ألن الضـرا املقـدم عليـه     دلو  وهكذا بالنسبة إىل ما

يعلم دن طرفـه فضـول، دو يعلـم بـذل، لكنـه       ما من جهة دنه الإعلى الضرا  قدامهإقوال املذكواما، وعدم على األ دليال 

نه يرد، دو كان يتوهم دن له الفسـخ إذا مل جيـز طـر  الفضـول ومل يـرد، إىل      من طر  الفضول جييز، دو يقطع بميقطع ب

 قدام على الضرا.مل يكن من األًيل اإل اري ذل، مما

 

 الضرر معىن
نـه ضـرا شـرعا  وعرفـا ،     بدله، ال الضرا اجلسـمي دو املـالي، أل   م تصرفه يف ماله والثم إن املراد بالضرا: هو عد

 ن مل يكن حمتاجا  إىل ذل، املال إطالقا .إو

مـر  دضـراا ، والضـرا    ـيتصف بشـيء وجـودي     وهو عدم حمض، والعدم ال ـيقال: كيف يكون عدم التصر   ال

 وجودي.

إىل العدم يراد بـه اتصـا  ضـده بضـده، فـإذا       ةإذا استند خرب دو ًف واريه دنه (ًولاأل)نه يقال: قد ذكرنا يف أل

ايد به: بقي على حاله احلضـري، ألن علـة البقـاء موجـودما، ال دن العـدم      دميل، املال،  نه القيل مل يذهب إىل السفر أل

ال دن عدم التصر  ينفيه،  ادن التصر  باطل، وهذا ضرا، فال ضر هإذ معنا ،ًاا علة للعدم، واملقام من هذا القبيل

 ضرا.

 ل املذكواما باستثناء القول الثاني اري وا .افمستند األقو ،وكيف كان
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نفسـهم، ولـذا   دوال دن الشااري قرا جربه خال  سلطنة الناس على  ذ يرد على دوهلا: دن اجلرب ملن مل يعمل شيئا إ

قيما  دو منساقا  إىل نذا النـاس دو قسـمهم دو عهـدهم دو     ن يكون وًيا  دو متوليا  دومدن إلزام الشخص ب« الفقه»ذكرنا يف 

 اري تام، فال حيدث على طر  الفضول حق من األًيل. ـدل النص عليه  يف اري ما ـشرطهم 

ن قلنـا بـه لكـن ال دليـل علـى دنـه يوجـب        إومنه يظهر وجه النظر يف الثالث يف شقه اجلربي، والرابع، والكشـف و 

 ي حال اري تام، قبل قبول طر  الفضول.دى ألن العقد عل ،اجلرب وحنوه

وعدم جريان ايياا يف عقد النكاح إال يف املوااد اياًـة كمـا    ،و هر مما تقدم عدم الفرق بني عقد النكاح واريه

 منا هو يف العقد التام فال يشمل املقام.إعم منها كما اخرتناه تبعا  للجواهر، هو املشهوا، دو األ

 

 التنبيه السابع
 ابعة:دموا دحد داز، املبيع واجمُلبني 

 التصادق، وال ش، يف الصحة على القول بصحة الفضولي.: 1

 والتباين، وال ش، يف البطالن.: 2

ن كان املبيع عاما  واجملاز خاًا  بدون دن يكون االاتباط بينهما علـى حنـو التقييـد ًـح يف     إوالعموم املطلق، ف: 3

بيض منهـا، نعـم إذا   ع عليه توافق املتبايعني، كما إذا باعه شياه املال،، فقبل يف األاياص دون الزا د، ألن الزا د مل يق

 كان من التقييد كان من التباين، ثم إذا كان املشرتي جاهال  كان له خياا تبعض الصفقة.
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 ن كان بالعكس، مل يصح بالنسبة إىل اري اياص، إذ مل يقع عليه التوافق البيعي.إو

 من وجه، ويصح يف مواد االجتماري دون االفرتاقني، ملا عرفت، ومسملة التقييد يمتي هنا ديضا . والعموم: 4

جــرما واريهمــا مــن ســا ر جرما واألؤمــن اــري فــرق يف األقســام ايمســة بــني املــثمن والــثمن، وكــذل، يف العــني املــ 

 املعامالت، لوحدما املالك يف اجلميع.

كثر دو ن دااد بـاأل إة، فمجـاز املالـ، بنسـبة الـثمن الواقعيـة ًـح، و      حـدهما لنفسـه واآلخـر فضـول    دولو باري شيئني 

جيـز  دنـي  إن حصيت من الثمن عشرما وإسقاطا ، مثال  يقول املال، إجازما دو ن ًح شرطا  يف اإلإو قل مل يصح معاملة األ

 ن قبولي مشروط بزيادما اثنني.إسقط منها اثنني دو دذل، و

جازما يف قبال مثن حصـته وزيـادما مالـه    من يف قبال اهليئة، فمااد املال، اإلإذا كان بعض الث ومن ذل، يظهر حال ما

من اهليئة واحلال دن اهليئة فاتت، مثال  كان مصـراعا بـاب لزيـد وعمـرو كـل لـه مصـراري، فباعهمـا الفضـول بـدينااين:           

لنسبة يف هـذا احلـال نصـف دينـاا     ن اإجاز زيد مصراعه بديناا، واحلال دنه مل جيز عمرو، فمدينااا  هلما ودينااا  للهيئة، ف

 ديناا. ال

سـقاط كمـا   جازما ال للبيع، ويصـح اإل فيصح يف الزيادما شرطا  لإل ،سقاط شرطإما إذا دااد املال، زيادما شرط دو د

 جديد يف الفضولي. إذ من هذه اجلهة ال ،حد الطرفني ثم افع يده عنهديف كل شرط شرطه 
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 كالم الشيخ
جـازه  موقـع العقـد علـى شـرط، ف    دحيث قال: ولـو   )قدس سره(لنظر يف كال استظهااي الشيخ ومما تقدم  هر وجه ا

ن كـان قـابال    إو ،عدم اجلواز، بناًء على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشـرط  ىقواملال، جمردا  عن الشرط، فاأل

لكـون   ،غـي الشـرط لغـي املشـروط    نـه إذا ل جـازما، أل بطـالن اإل  ىقوللتبعيض من حيث اجلزء، قال: ولو انعكس، فـاأل 

 اجملموري التزاما  واحدا .

 ال دنه قيد. ،نفسه: دن الشرط التزام يف التزام )قدس سره(ن ومنهم الشيخ يذ املشهوا بني املتمخرإ

 تكون متعلقة به. جازما الن الشرط مل يكن يف منت العقد، فاإلإنعم امبا يقال يف زيادما الشرط: 

، (1)«منـون عنـد شـروطهم   ؤامل»آلن به، فيصدق دنه ليس من الشرط االبتدا ي، فيشمله جازما تتعلق ادن اإل :وفيه

 كما ذكرناه يف قبول املشرتي بشرط مل يكن عند اإلجياب.

 

 فرع 
)قـدس  باري حيوانا  فضولة، فقبل املال، لنسبة منه كالنصف دو الثلث، فالظـاهر الصـحة، كمـا عليـه النـا يين       ثم لو

 حكم البيع ابتداًء، فكما جيوز  جازما، ألن حكم اإلسره(

                                                             

 .18ح 47ب 96ص 72حبار األنوار: ج( 1)
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 .جازما بعضهإللمال، بيع بعض ماله ابتداًء، كذل، جيوز له 

 وقع عليه العقد اري اجملاز. وما ،وقع عليه العقد بطله حبجة: دن اجملاز اري مادملن  خالفا 

 ،ذكـره  التقييـد مت مـا  ن كـان علـى وجـه    إوفيه: دن الظاهر االحنالل، فيكون كما لو مل حيز بعـض الصـفقة، نعـم    

)قـدس  فالقياس املذكوا تام، ومنه يظهر دن قياس املقام مبسملة التبعيض يف باب اييااات، كما اختـااه السـيد الطباطبـا ي    

ن مل إما إذا باري الفضول دمة املال، فقبل نسـبة منهـا ًـح البيـع و    ديتم،  يصح التبعيض كالنكاح ال تام، نعم فيما ال سره(

 جيز الوطي.

كمـا   ن قلنا بصحة ذل، يف البيع ابتـداءً إًح،  ـال النسبة   ـا تقدم يظهر دنه لو قبل املال، ادس احليوان وداجله  ومم

 جل عدم ًحة مثل هذا البيع.دجل الفضولي بل من دال مل يصح، ال من إ، و«هالفق»مل نستبعده يف 

حـدهما دون  دالوًف، فقبل املال، ووًو  ولو باري الشيء املصا  دو الفخاا دو املنجوا مما يفك، العر  بني امل

ن مل يقدم املشرتي علـى التفكيـ، كـان لـه خيـاا تـبعض       إمثال اجلزء والشرط والصفة داآلخر، ًح ويشرتكان، نعم يف 

 الصفقة.

جـازما، ولـو   جيز مع الشرط، فلم يقبل املشرتي دو قبل ومل يعمل بالشرط، كـان للمالـ، خيـاا اد اإل   دولو قال: 

نكحـت فضـولة وشـرطت عـدم الـزواج عليهـا، وبعـد مـده تـزوج الرجـل خالفـا             داح مثال  يف كون املـردما  قبل وحتقق النك

ن كـان  إكون الشرط يفيـد الوضـع بـبطالن النكـاح وكـان نظرهـا عـدم حتقـق النكـاح خااجـا  فهـو، و            ىفمن ير ،للشرط

عد دن هلا حق الفسـخ، كمـا يف سـا ر    فادما الشرط التكليف فقط مل يستبإ ىجرا ه لفظ النكاح دو عند من يرإنظرها عدم 

يقبـل الفسـخ يف سـا ر     يـراه الـبعض مـن دن النكـاح قابـل للفسـخ يف كـل مـا         الشروط يف سا ر العقود، خصوًا  علـى مـا  

 العقود، 
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 موا خاًة كالعنن واجلب والقرن وما دشبه.مدلة الدالة على دنه ينفسخ بدلته وعدم مانعية األدإلطالق 

الزم دن يكون الفسخ من األول ال من حينه، كما يف سا ر دقسام الفسخ، وذل، ألن النكاح مل فإذا فسخت، فال

، إال على ما ذكرنـاه  ىمسم دشبه، ويكون املهر مثال  ال يتحقق، فال حكم ملثل هذا النكاح يف حمرمية حماام املصاهرما وما

حـدهما ومل  دشرط  ـولو من األًيلني   ـ كل نكاح  يف كتاب النكاح، وهذا الذي ذكرناه ليس خاًا  باملقام، بل جيري يف

 خصوص الفضولي كما هو واضح. نه فا دما الشرط اليعمل به اآلخر، أل

 

 التنبيه الثامن
اادما نفـس العقـد مصـرحا     إقد يقال بتصوا حكم الفضولي من اإلنسان نفسه، كما لو عقد بقصد )قال اجلواهر: 

يقـاري الصـواما دون   إل من ذل، بيع التلجئـة وحنـوه ممـا قصـد بـه التـواطي علـى        ، ثم جع(1)(بتمخري الرضا إىل ما بعد ذل،

 جاز بعد ذل، حكم بصحته.داحلقيقة، فإذا 

كاجلاهـل بـه، دو للجـد كاهلـازل، دو حنـوه كمريـد        ىفـظ كالنـا م، دو للمعنـ   يكون املتكلم قاًـدا  للّ  دقول: قد ال

 بدون الطيب كاملضطر. ه، دو معهكاملكر  االتهديد، دو يكون كل ذل، بدون الرض

مـا بيـع التلجئـة فالظـاهر عـدم الصـحة       ده، نه كـاملكر  إبمس جبعله كالفضولي ف ال ىبه اآلن ثم يرض ال اضا ففي ما

 لفريف كونه ًواما فقط  ،نه يفقد املعنى اجلديأل

                                                             

 القول يف بيع الفضويل. 295ص 22جواهر الكالم يف شرح شرائع اإلسالم: ج( 1)
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 .امنا يفقد الرضإيفقد اجلد و دلة، وفرق بينه وبني املكره الذي الفال تشمله األ

 

 لسيدكالم ا
يكون قاًدا  لإلنشاء حقيقة اـري دنـه اـري اايف بـه     دن ما )إعليه دنه  )قدس سره(ومنه يعلم وجه النظر يف قول السيد 

 الثـاني يكـون كبيـع اهلـازل يف دنـه ال      ىجياد الصواما مـن دون قصـد احلقيقـة، فعلـ    إيكون مبجرد دن كراه، ودما كما يف اإل

وذلـ، ملـا عرفـت يف بيـع     ، جـازما ب احلكم بالصحة من دون حاجـة إىل اإل األول جي ىجازما الالحقة، وعليصح ولو باإل

ولـذا   ،كراه، إذ القدا املعترب يف ًـحة البيـع مـن الرضـا موجـود     القاعدما الصحة لو ال دليل افع اإل ىاملكره من دن مقتض

 .(1) (ن كان كااها قلبا إحنكم بصحة بيع املضطر إىل البيع و

منـا دل الـدليل علـى بطالنـه     إحسـب القاعـدما، ال دنـه ًـحيح حسـب القاعـدما، و       ن بيع املكره حباجة إىل الرضاإف

 بدون الرضا الالحق.

 يقال: فكيف حتكمون بصحة املضطر دون املكره مع سياقهما يف مجلة واحدما من حديث الرفع. ال

خـال   ـاهر    نه يقال: الصحة يف املضطر ملا ذكروه من دنه لوالها لزم إضافة الشااري اضـطراا املضـطر، وذلـ،   أل

 ىليـه كمـا يف تلـ، املـردما العطشـ     إليهـا، فالزنـا املضـطر    إدليل املنة يف افع االضطراا، فيمضي األحكام التكليفية املضـطر  

 دشبه ذل،. وحنوه مرفوري احلرمة والعقاب وما

 دشبه ذل،  فهو كما قالوا يف ًحة الصوم والوضوء والغسل والقيام يف الصالما وما

                                                             

 .161ص 1حاشية املكاسب، لليزدي: ج( 1)
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ال زاده الشااري عسرا ، نعم يف مثل احلج إذا حج بزعم االستطاعة فتـبني فقـره بعـد احلـج،     إ، وإذا مل يعلم الضرا

لفا  موضـوعة للمعـاني الواقعيـة ال ايياليـة، لكـن فيـه تممـل، حيـث إن         سالم، ألن األيكفي عن حجة اإل نه المقالوا ب

 سالم خال  املنة.وعدم كفاية مثل هذا احلج عن اإل ،االستطاعة جعلت منة

 زاده الشااري حبسا . اّلإوكما قالوا يف جواز تصر  احملبوس يف الغصب و

نــه خــال  احلريــة ممنــا يــراد وجــود الــدليل ب إدليــل، و (زاده حبســا ، دو اضــطرااا ، دو عســرا )ن ديــراد بــذل،  وال

 بكـم اليسـر وال   يريـد اهلل »املمنوحة لإلنسان وخال  املنة يف عدم اضطراا الشااري وعسره على اإلنسان، قال سـبحانه:  

 إىل اري ذل،. ،(1)«يريد بكم العسر

 .ال كان باطال إو ،كراه ال االضطراا، فيما إذا مل يقصد جمرد الصوامادن املقام مثل اإل :واحلاًل

قت ن ًـدّ إالـزوج يف الطـالق فـ    ىن مل يتـبني فـادع  إثم إن تبني الصواية يف النكاح مثال  دو الطالق فال إشكال، و

يعلـم مـن قبلـه يف بعـض      ن قـالوا ال إنـه و إف ،علـم، مل يثبـت  دنكـرت دو قالـت: ال   دمـا إذا  دمنـازري،   الالزوجة فهـو، إذ  

بطالـه بادعـاء   إمللـ، كـل عاقـد وموقـع      اّلإًالة اجلـد العقال يـة حمكمـة، وقـد قـالوا يف تقريـب ذلـ،: و       ددن  املقامات إاّل

 مكان.سب اإلالصواية، نعم لو علم هو واقعية ادعا ه لزم عليه العمل حسبها ح

                                                             

 .185: البقرةسورة ( 1)
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 التنبيه التاسع
جـازما كاشـفة   من الفضولي الـذي تكـون اإل   ،الطرفني دو الطر  الواحد دو كال  يف ا ن يكون الفضولي جزءدالبد و

ن النتيجـة تابعـة ألخـس    من مل نقـل بـ  إفعلـه اـري األًـيل، و    يعقـل عـدم الفضـولية ولـو يف اجلملـة يف مـا       دو ناقلـة، إذ ال 

يف  ىقــومنــا ذكــروا ذلــ، ملــا هــو مقصــدهم مــن داادما عــدم وجــود قــوما األ إنــا يف موضــعه دن املنطقــيني املقــدمتني، إذ ذكر

فال يعقـل دن يثمـر القـوي والضـعيف الضـعف       اّلإميكن دن يكون نتيجة الضرواية واملمكنة ضرواية، و النتيجة، مثال  ال

ذكرنـاه النتيجـة تابعـة     نه على ماإاالعتباا، فيعقل عكسه، فكما يف التكوين كذل، يف التشريع و كما ال ،بقدا الضعيف

 لألًيل بقدا مدخليته. للفضولي بقدا مدخليته وما هلما، فتكون متوسطة بينهما، هلا ما

جـازما كاشـفة دو ناقلـة    : من دن ايـال  يف كـون اإل  )قدس سره(ال فيما ذكره السيد الطباطبا ي ؤومنه يعلم وجه الس

ودما إذا كانت قبل ذل، فال تكـون كاشـفة وال ناقلـة، كمـا إذا      ،اء العقد وشرا ط ًحتهجزدمنا هو إذا كانت بعد متامية إ

جـاز قبلـه   دجاز املال، قبل قبول اآلخر دو كان البيع موقوفا  علـى القـبض كالصـر  والسـلم إذا     موجب الفضولي البيع فد

 ن قبل القبض.جازما الرهإوقبل تفرق اجمللس، بناًء على كون القبض شرطا  يف الصحة، وكما يف 

جازما يف املقام كاشفة دو نه إذا كان فضوليا  يف اجلملة وكانت الفضولية ال تنف، عن الكشف دو النقل، كانت اإلإف

منا همـا  إفال يقال:  ،دو نقال  بعد متام الفضول اجلزء ،ناقلة كشفا  عن وقوري هذا اجلزء من املال، من دول شروري الفضول

 بعد االنتقال 
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 قال مل حيصل يف الوسط.واالنت

 

 التنبيه العاشر
جـازما  حد الشريكني مـن زيـد، وقبـل اإل   دباري الفضولي حصة  ويظهر مثرما القولني فيما لو): )قدس سره(قال النا يين 

نه ًاا شـريكا  للبـا ع   الكشف يكون حق الشفعة لزيد أل ىجاز الشري،، فعلدباري الشري، اآلخر حصته من عمرو، ثم 

ولعمـرو   ،فلزيـد األخـذ بالشـفعة مـن عمـرو علـى الكشـف        ،نه ًاا شريكا  للمجيزنقل يصري لعمرو ألال ىالثاني، وعل

 .(1) (األخذ بالشفعة من زيد على النقل

بعدية، ولو شـككنا يف   جازما والبيع الثاني مل يكن شفعة إذ هي متوقفة على البعدية والفال تقاان اإل ،هذا ىوعل

ًـل عـدم   ضا  حسب الظاهر، ولو اختلفا احتاج من يريد األخذ بها إىل الـدليل، إذ األ التقاان والبعدية مل تكن شفعة دي

 حتقق شرطها.

  

                                                             

 .252ص 1منية الطالب يف حاشية املكاسب: ج( 1)
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 فصل 
 يف اجمليز
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 وفيه دموا:

 

 شرتط جواز تصرف اجمليز((مىت ي))
األول األمر األول: يف اشرتاط جواز تصر  اجمليـز عنـد العقـد فقـط، دو عنـد اإلجـازما كـذل،، دو عنـدهما، دو         

 على الكشف والثاني على النقل، دقوال واحتماالت.

 

 وجه األول:
عقـب باإلجـازما كـا     والعقـد املت  ،والتوقـف علـى اإلجـازما وإن مت إال دنهـا إجـازما مهمـا كانـت        ،دنه زمان انعقاده

 عالمة. ، مضافا  إىل ما ذكره بعض من دن اإلجازما ليست إاّلكالشرط املتمخر

صحيحة، فالشرط ذل،، ال مطلق اإلجازما وإن ًـدات عـن املالـ، اجملنـون وحنـوه،      لا وفيه: دن الالزم اإلجازما

وكون اإلجازما جمرد عالمة اري تـام، بـل هلـا مدخليـة قطعـا ، فهـي تصـر  معـاملي يف املـال، فـإذا مل يكـن اجمليـز جـا ز              

 .تهالتصر  مل تنفع إجاز

 
  ووجه الثاين:

ما العقد فليس إال مبنزلـة املعـّد، ويؤيـده مـا واد مـن إجـازما البنـت        دن اإلجازما هي العقد حقيقة من طر  اجمليز، د

بعد البلو  إذ عقد عليها وعلى الزوج من اري الولي يف حـال ًـغرهما، فمـات ودجـازت حالفـة، حيـث تـرث وتعتـد،         

 وترتتب سا ر دحكام الزوجية واملصاهرما.

ال العقـد، كمـا إذا بـاري الـولي مـثال  بـدون       ثم إنه امبا دشكل على كفاية جواز التصر  عند اإلجازما فقـط دون حـ  

 مصلحة اليتيم، ثم ًاات املصلحة فمجاز العقد، بمموا:

األول: عدم متامية ذل، على الكشف، ألنه حيتاج إىل واقع مكشـو ، وال واقـع يف املقـام، لفـريف عـدم جـواز       

 التصر  يف ذل، احلال.

 الناقل، دنه اعتباا، فإذا اعتربه وفيه: باإلضافة إىل دنه إمنا يتم على القول به ال عند 
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مضافا  إىل األخباا الواادما يف تـزويج   )قدس سـره( العقالء كفى، وقد عرفت اعتبااهم بل الشااري ديضا ، قال الشيخ 

ًواما عدم وجـود الـولي بنـاًء علـى     إمنا له اإلجازما إىل بلواهم، وو الصغاا فضوال ، الشاملة لصواما وجود ولي النكاح

 الوًي على خال  فيه.لولي واب واجلد واحنصاا الولي يف األة احلاكم على الصغري يف النكاح وم واليعد

الثــاني: لــزوم الضــرا علــى املشــرتي، المتنــاري تصــرفه يف العــني الحتمــال عــدم اإلجــازما، ويف الــثمن الحتمــال     

 اإلجازما.

فسـخ، مضـافا  إىل دنـه وااد يف كـل فضـولي،      دنـه بـدون العلـم لـه حـق ال      ،قـدم دإىل دنه مع العلم  ةضاففيه: باإلو

 فاجلواب هنا هو اجلواب هناك.

 

 كالم اإليرواين
ليـه يف ذلـ،   إمل يرجـع   ،: من دن العام إذا خصص خبروج فرد منه يف زمـان )قدس سره( الثالث: ما ذكره اإليرواني

متنـع دخولـه حالـه حتـت خطـاب      جازتـه حـال العقـد ا   إالفرد فيمـا عـدا ذلـ، الزمـان، فالعقـد إذا مل يكـن لـه مـن يصـح ب         

 بدا .د وقوعه مل يوثر د، فإذا مل يوثر من مبد(وفوا)د

يؤيده: دنه إذا كان ارايا  مل ينفع ااتفاري الغرا بعد العقد، دو إذا استشهد بالفاسق حال الطالق مل ينفع عدالتـه  و

 بعد ذل،، دو إذا باري ايمر مل ينفع ًريواته بعد ذل، خال .

 مـن و ـ،علـى خـال      ـمضـاء الشـااري دو عـدم ادعـه      إس عقليا ، بل يكفي فيه اعتبـاا العقـالء ب  فيه: دن األمر ليو

 لو اعتربها و يدات: دن الشااري مل يعترب املذكواات،ؤامل
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 ،الصغاا فكفت بعد بلواهم )قدس سره(جاز العالمة دقد و دا ها عادال ،دو ، كما قيل يف حتمل الشهادما فاسقا ىكف

 .إىل اري ذل،

 بدا  حباجة إىل الدليل.دبمنه إذا خرج مبدءا  خرج  ىدن كلية الكرب ،ي حالدوعلى 

 

 صبهاينكالم األ
مكــان ًــله: لــزوم اســتجماري العقــد الفضــولي جلميــع مراتــب اإل امــا ح )قــدس ســره(ًــبهاني الرابــع: مــا ذكــره األ

كن اإلجازما حال العقد يكون العقـد اـري   تمل  ال إىل عدم اإلجازما، فإذاإاالستعدادي، حبيث ال يستند عدم فعلية التمثري 

 كلما كان كذل، امتنع دا ما .و مكان لإلجازما فإذا امتنعت، امتنعت الصحة التمهلية،واجد هلا، ألن منها اإل

جـزاء  داالمتناري لعدم وجود مجيع  ىمبعنالعرضي ايد دن إممنوعة، و ىايد باالمتناري الذاتي فالصغردن إفيه: دنه و

 ،خـر دن كانت هلا اسـتحاالت  إاالستحالة يف االعتباايات، و هن شئت قلت: ال يمتي مثل هذإممنوعة، و ىاملؤثر فالكرب

 عدم االشرتاط. ىقو: فاأل)قدس سره(لذا قال الشيخ كالتناقض وحنوه، و

 

 و وجه الثالث:
ال دنـه ال  إمسـلمة   ن كانـت إدن مدخلية العقـد و  :دن كليهما له مدخلية، فالالزم مجعهما لشرا ط اجمليز، لكن فيه

 دليل على اشرتاط كمال اجمليز حاله. 

 

   و وجه الرابع:
فيه: دنه ال فرق بعد دن كال منهما يتوقف علـى  م حال العقد وعلى النقل يتم حال اإلجازما، ودنه على الكشف يت

ا ذكـر بـني القـول بالكشـف     فـرق فيمـ  : ال )قـدس سـره(  لذا قال الشيخ ال على ما ذكرناه يف الثاني، وإخر كشفا  دو نقال ، اآل

 النقل.و

 ىنفوذها عل ىجاز املريض مبريف املوت بندمما تقدم  هر الكالم يف دنه لو و
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وقـو  عليـه ًـحة املعاملـة كـالوقف والصـر        فيما توقف األمر على القـبض نظـري قـبض امل   منجزات املريض، و

قبضـه يف حـال املـريف    دليه، فإذا وقف يف حال الصحة ثم إال يبعد عدم احلجر بالنسبة : و)قدس سـره( السلم، قال السيد و

 فتممل.  ،مكن دن يقال بعدم توقفه على اإلجازما من الوااثد

نـه ال يصـح،   إف ،جـازه يف حـال فلسـه   دم ثـ كذل،  هر الكالم فيما وقع العقد الفضـولي يف حـال عـدم احلجـر،     و

 الصحة. ماالقاعد ىخبال  عكسه فمقتض

 

 صوراتن ابقيتان 
قـا   عدم وجودهـا إطال ن حني العقد إىل اإلجازما فيصح، وط م من وجود الشرا :ابعرفت الصوا األوحيث قد ع

 على ما فيهما من االختال ، بقي الكالم يف ًواتني: ،عكسهخريا ، ودوال  ال دوجودها فال يصح، و

وقـت العقـد   يف الوسـط، بينمـا كـان    ط يف الوسـط دون الطـرفني، كـايمر الـذي ًـاا خـال         وهما: وجـود الشـرا  

يف الطرفني جمنونا ، لوضوح دنه ال تـمتي اإلجـازما مـن    ثل ما إذا كان يف الوسط عاقال  وال يف م ،عكسهو اإلجازما مخرا ،و

 اجملنون.

دمــا يف نــه وقــت العقــد واآلن خــّل، والقاعــدما فيهمــا: الصــحة يف اجلملــة، دمــا يف ًــحيح الطــرفني فأل ىمقتضــو

يف حال ايّلية شـرب منـه ااًـب، ممـا     م ًاا مخرا  وثكما إذا باري مخرا  فتخلل  ثر،دًحيح الوسط ففي ما إذا كان له 

 .ر حيث ال يكون اعتباا عقال ي فيهثدال ما إذا مل يكن له  ،ليهإًحة البيع يستلزم ضمانه للمنتقل 

 كالناا حترق يف ،ذل، ألنه كما يف التكوينيات يتعلق السبب بالشيء القابلو
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ــ   ن ختّلــل بعضــها بعضــا ، كــذل، يف    إو ،املــاءال مــا ال يقبلــه كاحلديــد و   ،القطــنه كايشــب و طريقهــا مــا يقبل

إذا مل يكـن نـذاها علـى     ،بغريهمـا و عادما، تعلق النذا بغـري العيـد  فلو نذات ًيام شوال وختلله مريف و ،االعتباايات

 حنو وحدما املطلوب. 

 خريا .دوال  دو وسطا  دو دكايلية  ،هليةاألن اعتباا الصحة العقال ية يتعلق بوقت إحيث  ،هكذا املقامو

 ثر.دإذ انتقال الثمن مثال   ،كاملثل يف الغاًب ،ثر مادال يقال: ال حاجة إىل 

 فال يشمله الدليل. ،ثر له ليس عقال يا دفما ال  اّلإثر، ونه يقال: هذا مرتتب على األأل
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 ))إذا ملك حني العقد ومل يكن جائز التصرف((
ول جـا ز التصـر ، ال ملثـل    لكـن مل يكـن يف األ   ،لو كان املالـ، حـال العقـد مالكـا  حـال اإلجـازما       ر الثاني:األم

 ففيه مسا ل:  ،بل ملثل احلجر يف الرهن، كما لو باري الراهن فف، الرهن قبل مراجعة املرتهن ،اجلنون

فيكـون   ،يف اجلملة ملكان حق املرتهناجة إىل إجازما الراهن نفسه، ألنه وقت العقد فضولي األوىل: هل النفوذ حب

: ال )قـدس سـره(  احتمـاالن، قـال الشـيخ     ،ًل يف املقـام اهو حو ألن اإلجازما لالستناد ،من قبيل من باري ثم مل،، دو ال

 هو األقرب.جازما، كما ًرح به يف التذكرما، وحاجة إىل اإل

مـاالت: مـن دنـه تصـر  يف حقـه فيحتـاج إىل       احت ،هل النفوذ حباجة إىل إجازما املرتهن يف ما الرهن باقالثانية: و

 .من اري نقص (وفوا)د ةدلمن دن املل، ليس له، فبيع الراهن مشمول ألجازته، وإ

نـه يف  إلعـل هـذا دقـرب، ف   ال فـال، و إو ،جازتـه إحيتمل التفصيل: بني ما إذا كان ضراا  علـى املـرتهن احتـاج إىل    و

 ول منا  حلقه، خبال  الثاني.األ

 ا دل على منع كل منهما من التصر . ال يقال: فمين م

 نه يقال: أل

 : سنده ضعيف.وال د

 مالك.ثانيا : دنه منصر  إىل ًواما الضرا بالوثاقة، إذ الرهن وثيقة، فبدونه يكون املل، كسا ر األو
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 .ةوثالثا: للروايات اياًة الدالة على جواز التصر  اري الضاا، مثل ما دل على وطي اجلااية املرهون

 .(1)(الرهن) كتاب يفقد ذكرنا تفصيل الكالم فيه ال يبعد التفصيل املذكوا، و

 

 اإلجارةو  الرهن
 

يؤجرهـا  ملف ورهن دااه بـ يإجااما من املال،، كما هو املتعاا  يف بعض البالد، كمن ودنه يصح اهن  ىثم ال خيف

 حلق املرتهن. ماو يف ًواما املنافان قلنا بإطالق اشرتاط اإلجازما، دإجازته، إللمرتهن بعشرما، دو لغريه ب

إجيـاا الـداا بعشـرما    نعم العدالة يف قدا اإلجااما بالنسبة إىل املـرتهن نفسـه مالحظـة الـربح املضـاابي للمـال، مـثال        

هو التفاوت بـني قـدا   ، وخذ مخسة من املرتهندجياا ن عدالة اإلإكان الربح املضاابي لأللف مخسة دنانري كل شهر، فو

، كمـا لـو آجرهـا بسـتة مـن      (الغـنب )يثمر ذل، يف مسملة (، واالقتصاد)كما ذكرناه يف  ،الربح مضاابيو جياا يف نفسهاإل

 دو استمجرها بمابعة من اري علم الراهن. ،اري علم املرتهن

فيمـا إذا مل يـؤّد إىل ًـاحب املـال مالـه مـع       قـريف و ال يقال: إذا ًح الربح املضاابي عقال يـا ، جـري ذلـ، يف ال   

 نه ابا.إ نكم تقولوند

حناء االستغالل، وإذا كان بـدون  دنواري دفضع دخذ الربح دكان  ،داء للحاجةعدم األقريف ونه يقال: إذا كان الأل

 يضا  عليه الربح املضاابي. ىعنده حت ى، فال يبقعاًي قهرا حلاجة فالشريعة تمخذ املال من الا

                                                             

 كتاب الرهن. 49ج :عة الفقهموسو ( 1)



الشريازياإلمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 106 

 

  106ص 

 ،جربه احلاكم، فهل يصح الربح املضاابي هلذه املـدما د ىحت نعم يستشكل ذل، فيما إذا مل يعط العاًي املال ملدما

الظـاهر العـدم   ، و، فهـل يصـح اشـرتاط الـربح املضـاابي     ةعطاه قرضا  من اري حاجة من املقرتيف بدون عقد املضاابددو 

ن إ، وكغسل امليت ضربا  للقانون ،ما بالذاتهن مل تكن العلة فيإفيهما، ألنه ابا، فضرب القانون يقتضي حرمتهما، و

 طاهرا  مطهرا . )ًلى اهلل عليه وآله(كان بدن النيب 

 (ال ضرا)خذ الربح، لدليل ديف ًواما العصيان للمال،  بمنهن كان امبا يقال: إ، ودكثراملسملة حباجة إىل حتقيق و

 جياب دو سلب يوجب الضرا.إنه يرفع كل إحيث 

ما الغـري ال يوجـب حقـه يف    سخ، ألنه عملـه، فعـدم إجـاز   ثم إذا احتاج بيع املال، إىل إجازما املرتهن مل يصح له الف

ألنه تصر  يف حقه  ،إذا احتاج إىل إجازما املرتهن حق له دن يفسخإجازته، و: ما إذا مل حيتج إىل وىلدبطريق الفسخ، و

 جازته، كما حق له دن جييز.إمن دون 
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 ))من ابع مث ملك((
شكل بعـض  ددن و الصيمري،و )قدس سره( ، كما نسب إىل الشيخمن باري ثم مل، هل يصح مطلقا  :الثالث مراأل

، كمـا اختـااه   املقابيس، دو يصـح باإلجـازما عنـد امللـ، ال مطلقـا      و يف النسبة، دو ال يصح كذل،، كما عن احملقق الثاني

 ، دقوال.)قدس سره(تبعهم شيخنا األنصااي و مجاعةو احملقق

دنـه   ىال خيفـ و حنـوه، و اثشبه، دو بال اختيااه كاإلدة دو ًلح دو ما ببيع دو هب ،ال فرق بني دن ميل، باالختيااو

 املالك فيهما واحد.إذ  حدهما يكون من حمل البحث ديضا ،دلو باري حني مل يكن وليا  دو متوليا  ثم ًاا 

 

 أدلة القول ابلصحة 
 به: املراد و األًل،و بالعمومات :فقد استدل ،دو مع اإلجازما ما من قال بالصحة مطلقا د

يان راري املسلم، كما تقدم جو سواء يف عمل النفس دو الغري، املسلم ،ما دًل الصحة املقدم على دًل الفسادإ

يعامـل الكفـاا مـع     )ًلى اهلل عليه وآله(حيث كان  ،)ًلى اهلل عليه وآله(منذ زمن الرسول  ،بعض األدلة العامة يف اريهو السريما

ن قلنــا إو شــبه،دكــذل، يقبــل الكــافرما اجلــا زما النكــاح دنهــا خليــة دو مــا   و بــل ،شــبه ذلــ،دنهــم ســرقوا دو مــا داحتمــال 

 ما إ»خي،( باملسلم بقرينة دباختصاص )
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نه من باب اللقب، فال مفهوم له، إمل نقل و شبه ذل،،دما و (2)«خوماإمنا املؤمنون إ»و ،(1)«ني ل، يف دين...د

خــوان إ»و ،(3)«دخــوهم ًــاحل»ني مــن الطــرفني، مثــل  أللــه، بضــميمة مــا اســتعمل يف القــرآن احلكــيم مــن إطــالق ا   

 .(4)«لوط

ــاطي بقســميه: األ    و ــى جريانهــا يف االاتب ــاًء عل ــرباءما، بن ــا ال ــلدم ــراألو ق ــياأل كث ــا إســلبا  دو  ،جزا  ــا  دو بهم  ،جياب

لـ، حـال   التقييد حيث األًل عدم التقييد، فإذا شككنا يف اشرتاط املو طالقاإلحنوها، كما إذا شككنا يف و الشرا طيو

 «.األًول»كما اخرتناه يف  ،العقد كان األًل عدمه

 

 أدلة القول ابلبطالن
 موا: مما القا لون بالبطالن فقد استدلوا عليه بد

 هذا ليس منه.و البيع دخول العوضني يف كيسني متقابلني، دن حقيقةول: األ

 و فيه:
 خذ املال من احملسن. دايبز للفقري يف قبال عطاء إكون حقيقة البيع ذل، منظوا فيه، كما تقدم من وال : دن د

ال إدو باإلجازما، دما العقد فليس  ن العني خترج من كيس البا ع عند متلكه مطلقا إاملقام كذل،، حيث  دنثانيا : و

 مبنزلة املعّد.

                                                             

 .33ب 744ح 600ص 33ج: نوارحبار األ( 1)
 .10سورة احلجرات: ( 2)
 .142سورة الشعراء: ( 3)
 .13سورة ق: ( 4)
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نـه لــيس مـن اــري   املالــ، اـري اجمليـز، فــال يكـون مــن الفضـولي يف شـيء، كمــا د     و اــري املالـ،،  دن اجمليـز الثـاني:  

 بعد احنصاا العقد فيهما يتبني عدم ًحته. و الفضولي،

 فيه: و

 الفضولي يف ما ذكر اري  اهر.  دن احنصاا: وال د

ن إإىل دن اجمليـز هـو املالـ، حيـث      ال دليـل عليـه، مضـافا     احنصاا العقد فيهما بعد مشول اإلطالقـات لـه  : و ثانيا 

  البا ع جييز العقد بعد ملكه ملا باعه.

هليـة يف  دال و هلية حني العقد، باستثناء االستناد الذي حيصـل باإلجـازما،  ديلزم دن يكون له  دن الفضوليالثالث: 

إذ  قداتـه علـى التسـليم يف اـري حملـها،     و لـه،  ااملال، ال اضو القداما على التسليم،و هلية الرضامن مجلة األإذ  املقام،

البـا ع ال قـداما لـه علـى التسـليم      و ،حيث مل يبع املال، ،البة بانتفاء املوضورياملقام من السو املعترب قداما تسليم ما باعه،

 البا ع ليس مالكا .و املال،، احيث املعترب اض ،اضاه يف اري حملهو شرعا ،

 و فيه:  

املعترب قداما البـا ع علـى التسـليم دو املشـرتي علـى التسـلم دو علـى االسـتفادما، كاشـرتاء العبـد اآلبـق يريـد             : وال د

 ريره.حت

 كما دنه اايف كذل،. ،البا ع قادا بعد اشرتا ه: ثانيا و

 القداما حال العقد.و لو قيل: لزوم الرضاو

 حنوه. و لذا ًح الفضوليو ال دليل عليه، :قلنا

 .ال تبع ما ليس عندك: )عليه السالم(ما واد من قوله الرابع: 

 دنه لو محل على و فيه : بعد ضعف الداللة مما يوجب محله على عدم البطالن، 
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، فـالالزم ًـرفه عنـه، فـال يكـون دلـيال  علـى        كثـر هـذا ختصـيص األ  و الفضـولي، و  اهره لزم بطالن بيع الكلـي 

 بد.من املمكن دن يراد به: ما ليس عنده إىل األو املنع،

شـرتي  هـذا مسـتحيل، ألن امل  و ،الكشف يلزم خـروج املـال عـن ملـ، البـا ع قبـل دخولـه فيـه         دنه علىايامس: 

 املل، عن البا ع. ىيتلق

 يلــزم ديضــا  دن يكــون املبيــع مــن حــني عقــد الفضــولي إىل حــني شــرا ه مــن املالــ، ملكــا  للمالــ،  بمنــهقـد يقــال:  و

 اريه من التوالي الفاسدما. و )قدس سره(نهما متضادان، إىل اري ذل، مما ذكره احلكيم دمع  ،للمشرتي معا و

دن مقـداا   ،)قـدس سـره(  مـا ذكـره الشـيخ    و النقـل،  ى، فال يـرد علـى مـن يـر    ًىنشكال مبإىل دن اإل ضافةفيه: باإلو

 زمنة قابليته، فال حمال عقليدول دكشف اإلجازما تابع لصحة البيع، فاإلجازما كاشفة عن خروج املال عن مل، اجمليز يف 

 ال شرعي.و

فلكـل واحـد منهمـا     ،عـدد املالـ،  تنـه ال مـانع عقـال  مـن     إهذا مع دنه لو سّلم عدم القول بذل، ال يلزم التضاد، ف

شبه ذل،، دما لو تقاانا بطل كـل  دثنني دو ما باحة لالخر مل يبق لآلخر جمال، كاإلسبق دن تصر  تصرفا  منا   ملل، اآل

 دو قاعدما العدل. ةدو حيتكم إىل القرع ،منهما

 

 كالم الشيخ 
خصـص املالـ، اإلجـازما بزمـان متـمخر عـن        ال يتـوهم دن هـذا نظـري مـا لـو     و بقولـه:  )قدس سـره( ما ما ذكره الشيخ د

قادح، مع عدم قابليـة تمثريهـا    منا يقدح مع القابلية، كما دن تعميم اإلجازما ملا قبل مل، اجمليز اريإالتخصيص إذ  العقد،

 من زمان مل، إاّل
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 اجمليز للبيع.

ن إفـ  ،ان سابق على حنـو الشـرط  خر، كما يصح ضميمة زممالقاعدما ًحة تقييد اجمليز بزمان مت ىففيه: دن مقتض

دو ادا ، يصـح فيمـا مل يسـتلزم حمـذوا      إضافةالشرط و ثباتا ،إو سقاطا إمن اجلزء و تمخريا ،و كل واحد من الزمان تقدميا 

فال يصح دن يقبل الذي وقع الفضولي عنه النكاح مـن زمـان سـابق دو     ،ن الشااري مل يقبل بذل،إكما يف النكاح، حيث 

 ا االعتبااية يصح فيها كل ذل،.مون األإالحق، ف

)قـدس  مكان على مـا ذكـره   شكال املتقدم، فال يصح التمخري مع اإلمكان لإلو عليه: فال حاجة يف الصحة عدم اإل

 .سره(

هي تقييد ال ميكـن  إذ  على حنو وحدما املطلوب، مرخويه يف ما إذا كان األدو نعم ال يصح الستة املتقدمة من الزمان

 .شاء اهلل تعاىل نإسيمتي توضيحه و فيها، دما كون الزمان مفردا  دو  رفا  فال دخل له يف املقام، النقيصةو الزيادما

 ول. جمال لإلجازما من األ ىله، فال يبق فيكون مبطال  ،املال، بالبيع تصر  منا  لعقد البا ع دن فعلالسادس: 

عتـق العبـد، دو   و لقا ه يف البحرإفويت املال كحنوه، دو تو ما بتفويت حمل اإلجازما كالوقفإفيه: دن فعل املال، و

لو تـرددت العـني   و : ال جمال لبيع البا ع، دما يف الثالث: فاجملال باقنياهلبة، ففي األولو الصلحو فعل شيء آخر كالبيع

 اث مثال .ليه املال قهرا  باإلإالبا ع يشرتي من الثاني دو الثالث، دو ينتقل إذ  ،يف بيوري دو حنوها

دمـا فعـل املنـايف ملضـيه فلـيس فسـخا  لـه،        و نشـاء اده، إن فسـخ عقـد الفضـولي هـو     إ: )قـدس سـره(   ل الشيخلذا قاو

 خصوًا  مع عدم التفاته إىل وقوري عقد الفضولي. 
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 كالم النائيين 
نسـبة إىل  : من دنـه إذا كـان البيـع مفوتـا  حملـل اإلجـازما بال      )قدس سره(من ذل، يظهر وجه التممل فيما ذكره النا يين و

 إىل اريه ديضا . ضافةاملتصر ، كان مفوتا  حمللها، باإل

قـد  و متعلق اإلجازما،و بل مهل هذا إىل عدم التطابق بني متعلق العقد ،حال اريهو ذ ال تالزم بني حال املتصر إ

 شكال.سبق اجلواب عن هذا اإل

مجـال، فكـل   الشـيء علـى سـبيل اإل    نشاء لرد كل عقد وقـع علـى ذلـ،   إ من دن البيع للشيء يروانيما ذكره اإلو

 نشاء للرد باملدلول االلتزامي.إفعل للمنايف هو 

جازتـه بعـد   إيريد و ن البا ع باعهإلذا لو قيل له: و املفرويف دن املال، مل ينشئه،و بدونه ال يقع،و نشاء،إذ الرد إ

 لو كان الفعل ادا  مل يصح هذا القول منه.و اشرتا ه من،، قال: ال شمن لي بذل،،

 

 الرواايت الدالة على البطالن
 : الرجـل جييـئين  )عليـه السـالم(  قلـت ألبـي عبـد اهلل     :بعض الروايات: مثل اواية خالد بن احلجـاج، قـال  السابع: 

، قـال: ال  ىقلت: بل ،ن شاء تركإو ن شاء دخذإليس : د)عليه السالم(كذا، قال و احب، كذادو يقول: اشرت هذا الثوبو

 .(1)حيرم الكالمو ممنا حيلل الكالإبمس به، 

                                                             

 .23112ح 376ص 12وسائل الشيعة: ج( 1)
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 ثباتا . إحيرم و : بناًء على دن املراد بالكالم عقد البيع، فيحلل نفيا (هسر قد)قال الشيخ 

 جيـابني كالنكـاح حيلـل   دااد اإل ،دقول: على هذا االحتمال من مشول العلة للنفـي ديضـا ، يكـون احملـتمالت دابـع     

إىل  ضــافةعــدم الطــالق حيلــل، باإل و حتــريم االســتمتاعات، ىيبقــ الســلبني فعــدم النكــاح حيــرم دي و الطــالق حيــرم،و

 للنفي. ىخراألو ثباتاجلملتني لإل ىحدإًواتي: دن 

قد ذكر سابقا  دن جعل العـدم علـة دو معلـوال  دو الزمـا      و املقاولة حمللة،و لكن الظاهر من احلديث: دن البيع حمّرم

ه ؤتيـان املعلـم، حقيقتـه بقـا    إل العدم الذي هـو الوجـود، فلـم دداس لعـدم     منا احلقيقة مقابإو دو ملزوما  دو مالزما  جماز،

 جاهال  لبقاء احلالة السابقة. 

 

 املراد ابلكالم 
 فـإن الكـالم األًـل يف التحليـل     ،مـا دشـبه  و باحـة الـذي منـه مثـل اإل   و ،يقـاري اإلو ثم يراد بالكالم دعم من العقـد 

 ما دشبه ذل،.و ،شااما القا مة مقامهإلاو كاإلاث ،حيانا  يقع بدونهدن كان إو التحريمو

)ًــلى اهلل عليــه احلــرام اثـنني، كمــا يف حــالل حممـد   و حكــام ايمســة، فـاحلالل يشــمل ثــالث كمـا دنهــا دعــم مـن األ  

وآله(
حكام باٍق إىل يوم القيامة كما فسره املشـهوا، دو دن جممـوري الـدين ال ينسـخ     سواء دايد منه دن كل فرد من األ ،(1)

 ول لزم األ ىلعّله من جهة دنه لو كان املعنو يف الرسا ل، )قدس سره(ان السابقة كما ذكره الشيخ دييف قبال األ

                                                             

 .17ح 31ب 260ص 2حبار األنوار: ج( 1)
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  باء عن التخصيص.حكام اليت نسخت، مع دن  اهر هذا اجلملة اإلالتخصيص فيه باأل

قــيض، ألن كـل واحـد منهمـا مينـع الن    إذ  ن ذكـر احلـرام ال الواجـب مـع دن مؤداهمـا واحـد،      إفـ  ،علـى دي حـال  و

لـذا يصـّلي الظهـر الـذي يف تركـه      و املصـلحة، و قبـال علـى الثـواب   فرااا  من احلرام املوجب للعقـاب مـن اإل   دكثرنسان اإل

ن كــان لـو ذكــر  إو ،ن كــان يف فعـل كــل منهمـا الثــواب، فـذكر احلـرام للبعــث علـى الفــراا  ـاهرا       إو ال النافلـة  ،العقـاب 

 الواجب كان كذل، حقيقة.

فـالالزم   إاّلو احلـالل واضـحا ،  و كـان دخوهلـا يف احلـرام    ،حكـام التكليفيـة  ن كانت من األإعية حكام الوضثم األ

 ليهما بنحو من العناية.إاجاعها إ

العقـد اـري املـؤثر    إذ  ،ال التكليـف  ،عدم انعقـاده و منا يراد به الوضع بانعقاد البيعإالظاهر دن التعليل يف احلديث و

ذهـان  دن حرمتـه اـري بعيـد علـى مـا هـو املركـوز يف        إااج عليـه دليـل، مثـل عقـد احملـاام فـ      إذا دّل من اي ليس حمرما ، إاّل

 املتشرعة. 

 لكالمني البيعاحيرم و هل حيللو إىل اري ذل،، كما هو واضح، ،القول بداعي اجلّد ،املراد من الكالم املقصودو

 ول.بعد األاملقاولة، دو الشاهد من هذا التعليل، دو له فقط، كما قاله بعض، ال يو

)عليـه  مـام  تعليـل اإل إذ  هل التعليل شرعي كما هو األًل يف كلماتهم، دو عريف كما هو األًـل يف التعلـيالت،  و

 فـالالزم دن يعلـل مبـا يفهمـه،     ،إال فيما دايد منه إعطـاء القاعـدما   ،شرعّي ال يفهم وجهه الراوي ال فا دما فيه ممرب السالم(

 مبوضع العّلة على العرفية. ا خاًو طلقا  على الشرعية،ين كون احلكم املعلل ممرفا دما األو

ابتـع لـي متاعـا  لعّلـي اشـرتيته منـ، بنقـد دو         :تـاه اجـل، فقـال لـه    دقال: سملته عـن اجـل   »ًحيحة ابن مسلم و

 منا يشرتيه إنسيئة، فابتاعه الرجل من دجله، قال: ليس به بمس 
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 .(1)«ما ميلكه منه بعد

 :اجال  ليشرتي له متاعا  فيشرتيه منه، قال دمريف اجل  )عليه السـالم( بي عبد اهلل دعن  ،ًحيحة منصوا بن حازمو

 .(2)«منا البيع بعد ما يشرتيهإال بمس بذل،، 

لـيس  و جييـئين الرجـل فيطلـب مـين بيـع احلريـر       )عليـه السـالم(  با عبد اهلل دسملت  :قال ،ًحيحة معاوية بن عمااو

 ،ليـه إجنتمع على شيء، ثم دذهب ألشرتي احلريـر فـمدعوه    ىاألجل حتو ه يف الربحقاولدو فيقاولين عليه ،عندي شيء

قـال: ال   ،قلـت: نعـم   ،تدعـه و ليـه عنـه  إليـه ممـا عنـدك د تسـتطيع دن تصـر       إن وجـد بيعـا  هـو دحـب     إداديـت  »فقال: 

 .(3)«بمس

مـن حيـث   و ،يف بعضـها خبـاا مـن حيـث املـواد     فقد استدل املانعون عن بيع ما ال ميل، ثـم ميلـ، بظهـوا هـذه األ    

 حنــو االشــرتاء كاإلجــازما قبــل االســتئجاا،و حنــو البيــعو ،التعليــل يف بعضــها اآلخــر يف عــدم ًــحة البيــع قبــل االشــرتاء

 االستيهاب قبل البيع.و

كصحيحة عبد الـرمحن بـن احلجـاج، ال بـمس ببيـع كـل متـاري         ،هو ًحيح نصا و ن  اهرها البيع الكليإحيث و

ن إدو التقيـة حيـث    ،اشاددو اإل ،ما حلها على الكراهةإسريما ، فالالزم و مجاعا إو بعته فيه، كنت جتده يف الوقت الذي

 املنع مذهب العامة.

لكن األوىل من كل ذل، اجلمع الداللي، فإن احلمل على األخري من وجوه الرتاجيح سندا  دو ًدواا  دو جهـة  دو  

 ليها، إمع اجلمع الداللي ال تصل النوبة و مضمونا ،

                                                             

 .23116ح 377ص 12وسائل الشيعة: ج( 1)
 .23114ح 376ص 12وسائل الشيعة: ج( 2)
 .23115ح 377ص 12وسائل الشيعة: ج( 3)
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 اشاد كالهما خال  الظاهر. اإلو الكراهةو ،«األًول»كما مر يف 

بـني مـا لـو بـاري عـن      و ثر املقصود مـن البيـع بـدون اإلجـازما، فـال فـرق بينـه       محلها على عدم ترتب األ فلم يبق إاّل

 املال، دو عن الثالث.

 

 كالم الشيخ
ال دن ذلـ، ال ينـايف األخـذ    إ ،ان حيمـل علـى التقيـة   ن كإو : من دن احلكم يف موادها)قدس سره( ما ما ذكره الشيخد

 هو يقتضي البطالن يف بيع الشخصي.و عموم مفهوم التعليل، ىمبقتض

ال  :فريد عليه: من دنه ال وجه للحمل عليها، مضافا  دن التبعيض يف عموم التعليل مستلزم للخلف، فإنه لو قال

كـل الرمـان   دمنـا العلـة   إو كـان معنـاه عـدم كـون العلـة علـة ،       تمكل الرمان ألنه حامض، ثم قـال: ال بـمس بمكـل ايـل،    

هـا يف  ءخبـاا الكلـي، بينمـا التبعـيض يسـتلزم بقا     مـواد واود هـذه األ  إذ  احلامض مثال ، على دنه يستلزم خـروج املـواد،  

 لقا ها يف موادها.إو ،الشخصي الذي ليس موادها

ن إو لـه حجـة،  عهـو ممـا جي  و بان،دعنه  ىالطا ي، الذي اوديد املنع برواية احلسن بن زياد  )قدس سره(ن الشيخ إثم 

نـي كنـت اجـال     إ: )عليـه السـالم(  قلـت ألبـي عبـد اهلل    »ذن مواله، قال:إكان يف نفسه جمهوال ، الواادما يف نكاح العبد بغري 

قلـت:   ،زوجـت نـ، ت د: علمـوا  )عليـه السـالم(  فقـال   ،عتقين اهلل بعُد فمجدد النكـاح دذن موالي ثم إمملوكا  فتزوجت بغري 

 نت على د ،قراا منهمإيقولوا لي شيئا ، قال: ذل،  ملو نعم قد علموا فسكتوا
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 .(1)«نكاح،

قـرااه  إذن مـواله هـو   إا  اهرما بل ًرحية يف دن علة البقـاء بعـد العتـق علـى مـا فعلـه بغـري        بمنهقّرب وجه الداللة و

جازته دو بـدونها، مل حيـتج إىل االستفصـال    إمسواة للبقاء مع  املستفاد من سكوته، فلو كان ًريواته حرا  مالكا  لنفسه

 سكت دم ال، للزوم العقد على كل تقدير.  عن دن املوىل

 

 ما يرد على كالم الشيخ 
 و فيه:  

يف  )عليـه السـالم(  عـن دبـي عبـد اهلل     ،تدل على الصحة، مثل ًـحيحة معاويـة بـن وهـب     دن بعض الرواياتوال : د

ن سـيده  إنكاحـه فاسـد مـردود، قيـل: فـ     و ،ال يصلح له دن حيدث يف ماله إّلا األكلة من الطعـام »حديث املكاتب، قال: 

جيـدد نكاحـه دم    ىن املكاتـب عتـق دفـرت   إقّر، قيل: فدمل يقل شيئا ، فقال: إذا ًمت حني يعلم ذل، فقد و علم بنكاحه

 .(2)«قال: ميضي على نكاحه ،ولميضي على النكاح األ

 نكاحه بعد العتق ًحيح بدون احلاجة إىل اإلجازما.ن  اهر الذيل دن إحيث 

عـن اجـل يشـرتي الطعـام مـن الرجـل        )عليـه السـالم(  قال: سملت دبا عبـد اهلل   ،ًحيحة عبد الرمحن بن احلجاجو

نهم يفسـدونه عنـدنا، قـال: فـمي شـيء يقولـون يف السـلم،        إليس عنده فيشرتي منه حاال ، قال: ليس به بمس، قلت: 

 ليس عند ًاحبه فال يصلح، فقالو بمسا ، يقولون هذا إىل دجل فإذا كان إىل اري دجلقلت: ال يرون به 

                                                             

 .26673ح 526ص 14وسائل الشيعة: ج( 1)
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 ليس هو عنـد ًـاحبه حـاال    و : فإذا مل يكن إىل دجل كان دجود، ثم قال: ال بمس بمن يشرتي الطعام)عليه السالم(

 خل.إ كان دبي يقول...»إىل الصحيحة السابقة:  ضافة، باإل(1)إىل دجلو

قد يكون لرفع احتمال اد و خّص من مدعاه، ألن االستفصال قد يكون ملا ذكره،د )قدس سره(دليل الشيخ يا : ثانو

 : ال يعلـم إن الصـوا سـت  دو اإلجازما نقال ، ف ،العقد، دو ألجل دنه لو مل يعلم به ًح العقد من حني البيع كشفا  املوىل

 مرتويا . يسكت ااضيا  دو ااضبا  دوو يعلم، نافيا  دو جميزا ،و

ألن يف العبد تضـييق لـيس يف اـريه حيـث ال يقـدا علـى شـيء، فعـدم          ،لو فريف الداللة ال يرتبط باملقامثالثا : و

 حراا.حنوهما مما يفعله األو الرهنو مل، نفسه ال يالزم عدم الصحة يف مثل البيعو الصحة فيه بعد عتقه

للكشـف عـن وجـود علـة      )عليـه السـالم(  مـام  ستفصـال اإل ن املعلول يستند إىل دسبق العلل، يكون اإحيث اابعا : و

نت حباجة إىل إجازما نكاح،، كما دن ًحيحة حممد دمام: نه لو قال علموا فغضبوا، مل يقل له اإلإمن يقول و سابقة،

البيـع  ينفـذ   ىخذ ابنه الذي باري الوليدما حت :الثاني مام للموىل، قال اإلىالوليدما ملا دب ن موىلإحيث  ،بن قيس يؤيد ذل،

 .(2)ل، 

 املشـرتي اـري مرتقـب إلجـازما املالـ،      ىاشـرت و خّصص املنع بصواما ما لو باري البا ع لنفسـه  )قدس سره(ن الشيخ إثم 

ال إلجازما البا ع إذا ًاا مالكا ، دما لو تبايعا على دن يكون العقد موقوفا  على اإلجازما فاتفقت اإلجـازما مـن املالـ، دو    و

 من البا ع بعد متلكه، دو 

                                                             

 .23104ح 374ص 12وسائل الشيعة: ج( 1)
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 ال مقعد اتفاق املنع.و جازته، فليسا مشمولني لألخبااإتبايعا على دن يكون اللزوم موقوفا  على متل، البا ع دون 

 

 شكال النائيين على الشيخإ
 :)قدس سره(ودشكل عليه النا يين 

 خباا املنع تشمل اجلميع.دبمن وال : د

حتققهــا ال يــؤثران يف و ترقبــه لإلجــازماو ؤثر يف الفســاد،عليــه ال يــ هبــمن جمــرد بنا ــه علــى لزومــه لتحصــيلثانيــا : و

 الصحة يف باب املعامالت. و ن البناء القليب ال يؤثر يف الفسادإالصحة، ف

يف العبـادات املبنيـة علـى    و يف حتقق خبث النفس دو طيبهـا، و ذل، ألن البناء القليب يؤثر يف االعتقادات،و دقول:

مـن  »و ،(1)«عدم إعطاء املهر فهو عنـد اهلل زان  ىنوو دن من تزوج»ا واد: من العقاب، كمو يف بعض الثوابو النية،

عطـاء اللـون للعمـل الـذي ال لـون لـه، كمـا إذا قـام ناويـا           إيف و ،«داء القـريف فهـو عنـد اهلل سـااق    دعدم  ىنوو قرتيفا

 لتعظيم الوااد دو إلهانته دو ألخذ الشيء من الّر .

 فـال جيعـل البنـاء الصـحيح فاسـدا  دو بـالعكس، كمـا إذا باعـه العنـب          ،يقـاري اإلدما بالنسبة إىل املعاملة األعـم مـن   

 ليه. إتسليمه و قصد تبدله إىل ايلو قصد حتويله إىل ايمر ثم تسليمه له، دو باعه ايمرو

 ن كان املراد من التعليق يف ضمن العقد، فهذا إعلى الصواما الثانية  دنه يردثالثا : و

                                                             

 .27059ح 22ص 15وسائل الشيعة: ج( 1)
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 مجعوا على بطالنه.داملنشم الذي  هو التعليق يف

حمصـل يف املقـام، ألنـه عبـااما عـن       ىيرد على الصواما الثالثة دنه ليس لتعليق الالزم على التمل، معن دنهاابعا : و

مـا مـن اهلل   إن اييـاا  إليس العقد منسوبا  إىل البا ع، فو منا يكون متقابال  لاللتزام العقدي من املال،،إهو و جعل ايياا،

املقـام  و يف ثالثة احليوان، دو من املال، مباشرما كما يف جعل ايياا لنفسه، دو اري مباشر كما يف جعل اييـاا ألبيـه،  كما 

 .)امحه اهلل(كالمه  ىانته ،جلعل ايياا فيه ىال معن ،ًلااالسم املصداي اري احلو ،ليس من دي الثالثة

ايـااج هـو الفـريف    و مـا خـرج،   قسـام إالّ يع األالعرفية ًحة مجو العمومات ىن مقتضإلكن للشيخ دن يقول: 

 ،منـا البيـع بعـد مـا ميلكـه     إذل، بشمن كونـه منجـزا ، بـل هـو  ـاهر قولـه       و قرااه،إو ول، ألن النص ذكر مواجبة البيعاأل

 مراده باللزوم املتعلق على التملي، هو لزومه عرفا .و التملي، باحلمل الشا ع للمنّجز،و

 ريفقـ عـن ال  )ًـلى اهلل عليـه وآلـه(   لغريف من كالم العالمة الذي استدل على املنع بنهي النيب ا )امحه اهلل(و قد استفاد 

 عدم القداما على التسليم.و

 دقول: لكن )عند( له معان: 

 .الذي ليس مبراد قطعا  ،العند املكاني

 ع الكلــي،ايـد باحلـديث ذلـ، لـزم بطـالن بيـ      دملكـه، لكـن إذا   د ىفيقـال: عنـدي الشـيء الفالنـي مبعنـ      ،امللكـي و

)ًلى  بد دن حيمل على التنزيه دو التقية، ال التقية يف كالم الرسولاج مستلزم للتخصيص املستهجن، فالاخ بمنهالقول و

)ًـلى اهلل عليـه   ن كـان يفـريف دنـه    إو )عليـه السـالم(  الذي وافق القول احملكـي عنـه    )عليه السالم(مام ، بل يف كالم اإلاهلل عليه وآله(

 مل يقله. وآله(

 عندنا » :قولهو ،(1)«عنده مفاتح الغيبو»قداي، مثل قوله سبحانه: الو
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 .سيمتي ما فيهو ،(1)«خزا نه

عرايف إن متكن من االستمالك باشرتاء دو استيهاب دو تصاحل دو حيازما بعد إدما الغروا ففيه: دنه ليس خبسااما، ف

 اشرتاه ممن ليس له. ن مل يتمكن مل يتضرا املشرتي الذيإو ًاحب املال عنه فهو،

 ،دو قداما املشرتي على التسـلم  ،شياء: القداما على التسليمدحد ددما عدم القداما على التسليم، فاملهم يف البيع و

 استفاد منه يف عتقه كفااما دو حنو ذل،.و ن مل يقدا، كما إذا باعه اآلبقإو دو نفع املشرتي

 

 يرواينكالم اإل
 ن تعليله املذكوا كاشف عن بطالن الفضولي بقول مطلق. مب (قدس سرهما)على العالمة  يروانيشكل اإلدقد و

ن الشراء مرتقب دو اري مب )قدس سره(على الشيخ و ن الفضولي خرج بالدليل،مب )امحه اهلل(ال دن يرد من قبله إاللهم 

 عدمها.و ال يف القداماو ،عدمهو ثر له يف حصول الغرادمرتقب مما ال 

نها من املعقول الثانوي الذي هو عبااما عن كـل مـا   ليس من ًغريات العلية، أل بمنه دس سره()ق يروانيملع اإلدقد و

ال إاملـاء املوضـوري جبنبهـا، دمـا عليـة األوىل حلـرااما الثانيـة فـال يـداكها          و النـاا  ىيـر  ن البصـر مـثال   إال يداك باحلواس، فـ 

منـا  إو ،تحالة مجـع النقيضـني ال خـااج هلـا إطالقـا      مثـل اسـ   ،وضحد مرات، دما يف السلبيات فاأليجيابالعقل، هذا يف اإل

 العلية. غرا ليس مما يداكه العقل على حنوفاملوضوري اري املرتقب حلصول ال ،يداكها العقل فقط

                                                             

 .21سورة احلجر: ( 1)
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لقطع املشرتي بعد انتقال الثمن مـن ملكـه مـا مل يـدخل املـثمن يف       ،لإلجازما ن املبيع مرتقبا ملكن للشيخ دن جييب ب

 س كذل، البيع منجزا .ليو ،ملكه

، خبال  ما ذكـره السـيد احلكـيم    ىبعد التسليم الكرب ىليس بغرا، منع للصغر بمنهشكال على العالمة ن اإلإثم 

 دنه ال دليل على املنع عن الغرا.و ،ىواخر املستمس،: من منع الكربديف  )قدس سره(

اسـتنادهم  و ،ذلـ،  )ًـلى اهلل عليـه وآلـه(   عنـه   ،شيخمن الشيخ إىل الو ،لكن الظاهر بعد اوايتهم من السيد إىل السيد

 اري نقي السند، كا  يف متاميتها.  (1)«عن الغرا ىنه»كان ما اوي من دنه  إنو بواب الفقه،دليه يف خمتلف إ

 

 هل حيتاج إىل اإلجازة
 ةلميف املسـ  اريه، دو ال كمـا قالـه آخـرون، دو يفصـل    و هل حيتاج إىل اإلجازما، كما قاله الشيخ ،ثم لو باري فمل،

 احتماالت: ،كما خنتااه

الـالزم  إذ  ،دنه قبل االنتقال مل يكـن اسـتناد   بتقريب ،(2)وفوا(دمن ) ماإىل قاعدما االستناد املستفاد :ولاستند األ

« الطيـب »قاعـدما  و فالالزم حصوله بعد متلكـه،  ،مل يتحققو ،الوكيلو فيه دن يكون إىل املال، دو من قام مقامه كالولي

منـه ال   ىللمسـتثن  مل يكـن للمالـ، طيـب، فبـدون حتقيقـه بعـد التملـ، يكـون مشـموال          و ،لكـه ال ينفـع طيبـه   نه قبـل م إف

 نه بعد التمل، تشمله القاعدما، فبدون اإلجازما إف« السلطنة»قاعدما و ،ىاملستثن

                                                             

 .22963ح 330ص 12وسائل الشيعة: ج( 1)
 .1سورة املائدة: ( 2)
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 ال يكون خااجا  عن سلطنته.

ال وجــه و قــد حصــلت،و دلــة املــالنياان، فــاملهم مبحنوهــا يقصــد فيهــا البــدالن ال املكــو املبايعــةدن : إىل الثــانيو

 هميـة لتبـادل املـالكني، سـواء يف طـر  البـا ع دو املشـرتي،       دًـلة، فـال   اة احليـ ًل: دن املهـم املهيـة املعامل  ااحلو للمنع،

ًـل بتجـدد امللـ، ملالـ،     ادن الالزم املالكان، لكن همـا علـى حنـو الكلـي احل    و اريه، سلمناو كذل، حال طريف الرهنو

 ّمـا، دخـوال  يف حبالتـه دو خروجـا      الطـالق، حيـث املقصـود زوجـة    و مجاري لقلنا مثل ذلـ، يف النكـاح  خر، بل لو ال اإلآ

 ال منعكسة، ال التقييدية اليت فيهـا االطـراد  و هي ليست مطردماو احليثية التعليلية، عنها، سلمنا لكن الشخصي على حنو

 االنعكاس.و

نـه  إفق األدلة االجتهادية إّلا دنـه موسـع هلـا، ف   دن مل يكن يف إو نهإصحاب، فباالست :نه امبا يستدل لالحتياجإثم 

ن املقـام مـن استصـحاب حكـم ايـاص ال      إجـاز، فـ  دقبل االنتقال إىل البا ع مل يكن جيب عليه الوفاء فيستصحب إال إذا 

دن  ال التخصـيص، إالّ  نـه مـن قبيـل التخصـص    لعّلـه أل و تممل يف ذلـ،،  )قدس سره(الرجوري إىل حكم العام، لكن الشيخ 

فـإذا ملـ،    ،يقال: وجوب الوفاء كان ثابتا  على البا ع حبيث عليه حتصيله مقدمة لوفا ه، خرج عنه حـال مل يكـن مالكـا    

 كان مشموال  للعام. 

ما مل إذ  اإلجازما، لكنه حمل نظر،و إن جاز للمال، الرّدو لعّله من هذه اجلهة ذهب بعضهم إىل وجوب اإلجازماو

ىل ن حتقق ال حاجـة إ إو ن مل يتحقق البيع،إبعد حصول املل، للبا ع مل يلزم اإلجازما و الستناد مل جيب الوفاء،يتحقق ا

 .اإلجازما، فوجوب اإلجازما تهافت
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 لةأاملختار يف املس
االشـرتاط   ن كان على حنوإو ،ن كان بيعه على حنو املهية اجملردما ًح مطلقا إما ما اخرتناه من التفصيل: فهو دنه د

التقييـد بـه    ن كـان علـى حنـو   إو دو يمخـذ بـه فيبطـل،    ،سقاط الشرط، للمشـرتي دن يسـقطه فيصـح   إملال، معني ًح مع 

من الواضح دن املراد بالشرط يف املقـام: مـا اًـطلحوا عليـه مـن دنـه مـا يوجـب         و ألن املقيد عدم عند عدم قيده، ،بطل

عدم عند عدمه، ألنه مـتمم لفاعليـة الفاعـل دو قابليـة القابـل دو فعليـة       الح الفلسفي الذي هو طًايياا إذا فقد، ال اال

 عن القيد.  ىخردعبااما  ىنه بهذا املعنإالفعل، ف

 

 

 فرع
عـدم جـوازه املتصـوا    و كـان يف الواقـع جـا زا ،   و سا ر املعامالت بتصـوا دنـه اـري جـا ز التصـر       ىلو باري دو دجر

لـ، دو عـن نفسـه، ففـي املقـام      امـا دن يوقـع املعاملـة عـن امل    إعلـى دي ف و ية،ما لعدم املل، دو عدم الوالإالواقع خالفه، 

 مسا ل: 



الشريازياإلمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 125 

 

 125ص

 األوىل ةاملسأل
الـبطالن كـذل،،   و فيه ثالثة دقوال: الصحة مطلقا ، دو مع اإلجـازما، و ن يبيع عن املال، بزعم دن املال، اريه،د

 آخرين.و كما عن العالمة

 اكـان لـى حنـو احليثيـة التعليليـة املعـرب عنهـا: بالـداعي، لتماميـة كـل األ         ن كان عإلكن الظاهر: التفصيل بالصحة 

ن كان علـى  إ ىامُلراعو ألن املقيد عدم عند عدم قيده، ،ن كان على حنو احليثية التقييديةإالبطالن و عدم وجود املانع،و

 ول. سقطه كان كاألدن إو ،خذ بشرطه كان كالثانيدن إمن له الشرط، ف ىحنو احليثية االشرتاطية، كما هو مقتض

فـال قصـد بالنسـبة إىل     ،ألن القصد دنه عن الغـري  ،خال  كون )العقود تتبع القصود( بمنهاستدل للقول الثالث: 

 نفسه. 

 و فيه: دنه يتم يف احليثية التقييدية ال يف اريها.

نـه قصـد دن البيـع عـن     فأل ىدمـا الصـغر  و فواضـح،  ىمجاعا ، دما الكـرب إو مبا عن الفخر: دنه من التعليق املبطل 

دن مصب هـذا الـدليل اـري مصـب الـدليل السـابق، ألنـه         ىال خيفو ن كان هو املال،،إدو عين  ،ن كان له مال،إاملال، 

 هذا فيما باري على حنو التعليق.و فيما باري على حنو التنجيز،

توهم انطباقـه  و حنو اإلطالق منا هو فيما لو باري علىإبل قوهلم  ،لكن فيه: دن املشهوا ال يقولون بصحة مثل هذا

 على املال، الذي هو اريه. 

 جزاء، طيب الركننيدالطيب املعترب مركب من مخسة إذ  ال طيب، بمنهو
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 حدها مل يكن.دمع فقد و سا ر ايصوًيات،و املتبايعنيو

دو جتـاوزه عـن شـرطه يف     مـا مطلقـا   إمنا هي يف اري ًواما التقييـد  إيف احلقيقة ال يبطل ما اخرتناه: من دن الصحة و

 ًواما احليثية االشرتاطية، فهو ًاحل لدفع اإلطالق ال لدفع التفصيل.

 

 إشكال النائيين
ا ال ميكن االلتـزام بهـا يف   بمنه: )قدس سـره(  شكل على احليثية التقييدية اليت تظهر من الشيخد )امحه اهلل(لكن النا يين 

بيـه  دفتقييده ممتنـع، ثـم قـال: )يف مثـاهلم بيـع الولـد مـال         ،قابل للتعددألن الفرد ايااجي اري  ،املوضوعات الشخصية

ثـر  دهـي ال  و املالـ، حيثيـة تعليليـة    بمنـه توًيفه و ب إذا كان هو الذي بيع عنه فهو ملحو  خبصوًهفاأل ،زاعما  حياته(

 اجملاز.و مهلا، الحتاد املنش

 اهلـدم، و عل ايااجي اري املتقوم بالقصـد كالبنـاء  الفو الشخصية ايااجية، ،قسام ثالثةقول: لكن فيه: دن األد

 الفعل االعتبااي املتقوم به كالبيع.  و

مـن الواضـح   و ال يعقل وقوعه على تقدير دون تقدير،و الالوقوري،و  يتم ما ذكره، فهما بني الوقورينيففي األول

 و حمل الكالم. منا هو يف عامل الذهن ال عامل ايااج الذي هإدن احتمال دن يكون هكذا دو هكذا 

مكـان وقـوري البيـع عـن     مـا حنـن فيـه منـه، إل    و فعال القصدية تتعلق بالعناوين الكليـة، األإذ  ما الثالث فهو ممكن،د

 إىل ما ذكرناه من احليثية االشرتاطية. ضافةب على حنو احليثية التعليلية دو التقييدية، باإلاأل
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 املسألة الثانية
علـى دنــه ال ينبغــي   )قـدس ســره( فيــه دقــوال ثالثـة: الشــيخ  و  الواقــع وليـا  ال يعلــم بـه،  كــان يفو ن يبيـع عــن املالـ،  د

نـه جـامع   إهلـه، ف دلعّله ألنه مما وقع يف حملـه بعـد ًـدواه عـن     و على القول ببطالن الفضولي، ىشكال يف اللزوم حتاإل

 فاقد للموانع، فال وجه للبطالن دو االحتياج إىل اإلجازما.و للشرا ط

قـد  و كمنه جلعل العلم دخيال ، فحيث ال علم ال ًحة،و ،للقاضي إطالقا  دو مالكا  قالوا: بالبطالن بعض تبعا و

حيث يفيت به الفقهاء، كما إذا  ،مل يكن يف الواقع كان ًحيحا و مدخلية العلم بعكسه، كما إذا باري بتوهم الصالح دّيد

نه لو كـان علـم بـذل، مل يصـح البيـع ممـا       إلفني، حبيث دات  ئبعد يوم ًاات القيمة ملفاجو ،لفدباري دااه يف يوم قيمتها 

نظااهم للواقع، تعطي دحنوهم مع كثرما عدم مطابقة و إىل اآلباء مرحالة األإلعله من جهة دن و ،يظهر منه مدخلية العلم

 نظااهم ال إىل الواقع.دحالة إىل اإل

كشـفا  دو   ،ك دليـل مـن ايـااج يف موضـوعية العلـم     ال إذا كان هناإلكن فيه: دن  اهر األدلة كون العلم طريقيا ، 

 ىاجـل قضـ  »شـكل علـى   ددن بعضـهم   ىمنـه، حتـ   ىاملقام من املسـتثن و متام املوضوري دو جز ه دو قيده دو شرطه، ،ًفة 

مـا لـيس حبـرام كمـا يقولـه الشـيخ، دو حـرام        إهـو  و ،دنـه متجـرٍ   مـر من جهـة السـند، منتهـي األ    (1)«هو ال يعلمو باحلق

 هو ال يعلم، من اجملتهدين العدول.و بالباطل ىيؤيده عدم الناا ملن قضو خوند،وضعي كما يقوله اآلتكليفي ال 

                                                             

 .33506ح 127ص 18، والوسائل: ج33089ح 11ص 18وسائل الشيعة: ج( 1)
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 باء فهو من باب األقرب إىل الصالح، كسا ر األًول املخالفة كثريا  للواقع.حالة إىل اآلما اإلد

 

 كالم السيد الطباطبائي
ن إال دنـه لعـل   إ ،ن ًدا مـن نافـذ التصـر    إو إلجازما، ألن العقدًحح املعاملة با )قدس سره(السيد الطباطبا ي و

منـا  إو بهـذا  ىمكان وجود ًـالحني متسـاويني ال يرضـ   ال تكفي موافقة املصلحة إلو كان عاملا  بالوالية ما كان ااضيا  به،

 بغريه. 

 ال إطالق االحتياج إىل اإلجازما. ،خص من املدعي، فالالزم التفصيلدفيه: دن دليله و

مل و عليـه مبـا فيـه ًـالحه،     منا دل على نفوذ تصـرفات الـولي يف مـال املـوىل    إن الدليل مشكال بعضهم عليه بإما د

القطع بعدم اضاه باملعاملة لو التفت إىل الوالية ال يضـر إذا  و ذا العنوان،هعليه ب يدل دليل على لزوم قصد عنوان املوىل

 قبيل ختلف الداعي.نه من إكان به ااضيا  بالفعل فضال  عن احتماله، ف

كما قد يكون من قبيل ختلف الشـرط دو ختلـف احليثيـة     ،لوجدان دنه قد يكون من قبيل ختلف الداعي ،فغري وااد

 قسام الثالثة هنا ديضا ، كما ذكرناها يف الصواما األوىل.حنن وجود األ ىلذا نرو التقييدية،

بل يعترب اضاه مباله بعنوان دنه مالـه   ،كفاية الرضا املطلقمن عدم  )امحه اهلل( يروانيشاا اإلدو إىل بعض ما ذكرناه 

 ال احتاج إىل اإلجازما. إو ،دو مال املولي عليه

 عم د ،موا التكوينية دو االنتزاعية دو االعتباايةو ذل، ألن الرضا باجلنس سواء يف األ
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ل كـان بـاجلنس فقـط فـال حاجـة إىل      حالة ذل، إىل دن اضاه يف عامل الثبـوت هـ  إفالالزم  ،من الرضا بنوري خاص

مـع اإلجـازما، دو علـى سـبيل االشـرتاط       ىاإلجازما، دو بـاجلنس املتفصـل بفصـل خـاص علـى سـبيل التقييـد فباطـل حتـ         

 سقط شرطه.دن إفصحيح 

هو كما و ال بعد اإلجازما،إقال: لو ًاا اجملال لالستصحاب كان مقتضاه عدم جواز التصر   )امحه اهلل(دنه  ىحت

 ال دنه ال جمال له بعد وجود الدليل االجتهادي.إ ه اهلل()امحذكره 
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 مسألة يف اجملاز
 موا: دو فيه 

 

 ول األ مراأل
مـا متـام   إذلـ، ألن العقـد   و املالـ،،  ا: كونه جامعا  جلميع الشروط املعتربما يف تمثريه عدا اضـ )قدس سره(قال الشيخ 

 جياب يف حال جهل القابل بالعوضني. هلذا ال جيوز اإلو ،ندهي فيعترب اجتماري الشروط عدعلى و السبب دو جز ه،

نـه قـال: ميكـن القـول بكفايـة وجـوده       إالعبد املسلم، فو سالم مشرتي املصحفإو القداما على التسليم ىثم استثن

 حني اإلجازما.

 قوهلم انتفـاء الشـرط   حنوهما، ال ما يراد به يفو املانعو قول: بعد دن املراد بالشرط يف املقام العريف الشامل للجزءد

 ال ما يراد به يف قوهلم: فقد الشرط يوجب ايياا.و يستلزم انتفاء املشروط،

 و بعد وضوح دن الشرط قد يكون للعقد دو العاقد، كمن ال يكون مسلوب العبااما دو املال، دو العوضني.

 ال من كفاية الشرط ح ،سبعة ـكشروط العوضني  ـو بعد دن االحتماالت يف املقام  
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 دو التفصـيل بـني شـروط العوضـني     ،دو مـن حـني العقـد إىل حـني اإلجـازما      ،امـ دو حني اإلجازما، دو حينه ،العقد

خـال  بينهمـا، دو   و حـال اإلجـازما  و لو آنا ّما، كما إذا كان مخرا  حال العقدو شروط املتعاقدين، دو كفاية وجود الشرطو

 ه النا يين.ة فقط كما ذكر، ال مخسكفايته حال التسليم املقرا بينهما

 يف كالمه. ىاملستثنو منه ىشكال على املستثنميكن اإل

 

 ))وجوه اإلشكال((
ن إدن الشرط قد يكون للكل ال للجزء، سواء يف التكوينيـات فـ   ىنا نردين الكلية املذكواما، مع دفمن ول: ما األد

 نما هو زوج،ين النصف االثنني ليس بزوج بإات فنتزاعياالو القداما يف اجليش الفاتح ال يكون نصفها يف نصف اجليش،

 قل. ددو  دكثرقد يعتربه و ن نصف الديناا الواقي قد يعتربه املعترب نصف الديناا يف القوما الشرا يةإاالعتباايات فو

خل، مع وضوح دن اجلز ـي ال يكـون   إهلذا ال جيوز و ال ما تقدم من قوله:إذكر دليال عليها يمل  )قدس سره(الشيخ و

ينـتقض مبثـال    ىثبات الكليـة حتـ  ليه مثال واحد إلإالغريف نفي الكلية املذكواما، فيكفي فيما حنتاج و ال مكتسبا ،و كاسبا 

 جياب حال اجلهل القابل. عدم جواز اإل

حكـم الكـل دو    ،ن تراجع األدلة يف دن للبعض الذي هو العقد على تقدير كونه جزء السـبب د القاعدما ىبل مقتض

 تتحقق الكلية املذكواما. ى ط الكل ليس مطلقا  حبيث يشمل البعض ديضا  حتال، فدليل شرا

هـذا مـع الغـض عـن كفايـة       ،فالقداما على التسليم شرط عند تعيني وقـت التسـليم ال عنـد اإلجـازما    دما الثاني: و

 اآلبق.ااد عتق العبد دم كما إذا التسّلو التسليم لو بدونو دو انتفاري الطر  بالبيع ،مالقداما على التسّل
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لــو و العبــد املسـلم، فالظــاهر اخــتال  النتيجــة مــن جهـة كــون اإلجــازما كاشــفة  و ســالم مشــرتي املصــحفإو دمـا  

م ال، ألن دحكميا ، فيبطل العقد حلصـول التسـلط مـن الكـافر عليهمـا حـال كفـره، سـواء كـان لـه قـداما فعليـة عليهمـا              

 جهة دن السلطة حتصل باإلجازما. التسلط سبيل كما قرا يف حمله، دو ناقلة حيث يصح من

 

 كالم النائيين
 .حال اإلجازماو اعترب وجود الشرا ط حال العقد )قدس سره(ن النا يين إثم 

عـدم الشـرا ط حـال    ف ،منـا خيتلفـان مـن جهـة الرضـا     إًـيل  األو ن عقد الفضـول إف ،إلطالق األدلة :ولكمن األو

 العقد يوجب عدم مشول األدلة له. 

ا هـ فقد الشرا ط حين عفم ،ال دنها دخيل يف االستناد إىل املال،إ ،ن مل يكن عقدا  مستمنفا إو ازماألن اإلج :الثانيو

 ليه.إال ميكن دن يستند العقد 

نـه لـو   إاإلجـازما، ف و إىل العقد ضافةوجب استمراا الشرا ط فيها باإلدحيث  ،من ذل، شروط العوضني ىو استثن

شكال، ألن ايـل  انقلب إىل ايل حني اإلجازما، فتمثريها يف ااية اإلو ثم تبدلكان املبيع حني العقد خال  ثم ًاا مخرا  

 مبجرد انقالبه إىل ايمر خيرج عن قابلية تعلق اإلجازما بالعقد الواقع عليه.

لـو سـكوتا    و مضـاها دالشـرري  إذ  نه ملا كان العـر  هـو األًـل يف املعـامالت،    إ :منه ىو ميكن دن يقال على املستثن

العر  يرون ًحة املعاملة الفضولية و ن زاد الشااري دو نقص يف كثري منها،إو دات اليت هي مهيات خمرتعة،خبال  العبا

 مل يدل دليل من الشرري على لزومه حينه تصح و اقدما لبعض شرا ط املتعاملني حني العقد،فال
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ا إذا عامـل الفضـولي علـى مـال     نهم ال يشـكون يف ًـحة مـ   إن مل تكن متوفرما الشرا ط ذلـ، احلـني، فـ   إو املعاملة

 شبههم.دمن و اجملنونو السكرانو كذل، بالنسبة إىل النا مو جاز،مالصغري فكرب ف

 النقـل فـالالزم وجودهـا حـني اإلجـازما،     و ،و لذا امبا يقـال: بـالفرق بـني الكشـف فـالالزم وجودهـا حـني العقـد        

 ضا  احللف.دشااري يؤيده ًحة إجازما البنت بعد البلو  إذا زوجت بصغري مات، لكن الو

كما يف كل خـل يتحـول    ،دنه يوجب الضمانو لذا ال جيوز ًبها،و : دن ايمر احملرتم فيها احلق،ىو على املستثن

حنوه واجبـا  دو جـا زا    و ال كان الصبإو ،إىل ايمر ثم ينقلب، فالالزم القول بصحة بيعها ألنه اري مشمول ألدلة ايمر

يكون حاله حـال مـا إذا سـقطت البضـاعة     و ة بني ايلني موجبة لعدم نفوذ اإلجازماحيلولة ايمري تكونفحسب، فكيف 

 ليها.إعن القيمة ثم ااتدت 

 

 فرع
 ثم لو شككنا يف اشرتاط شيء وجودي دو عدمي حني العقد دو اإلجازما دو باستمراا، فاألًـل عـدم االشـرتاط،   

 يه.لإًالة عدم حتقق املعاملة، ألنه سبيب بالنسبة دهو حاكم على و

 

 ((وما يرد عليه ))كالم األصبهاين
 الشرط على دحناء: )قدس سره(ًبهاني و جعل األ

 ًيال  دو فضوليا .دهذا القسم معترب يف حتقق املعاملة و املطابقة،و التنجيزو كاملواالما ،ما يعترب حال العقدول: األ
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وجـه  و هي القداما علـى التسـليم،  و ،لتصر  كالوليسواء كان مالكا  للعني دو ل ،ما يعترب فيمن له العقدالثاني: 

مـا حـال اإلجـازما، لـئال     إو ما القداما حال العقدإحال اإلجازما، فالالزم و خيتلف حال العقدو اعتبااها دليل نفي الغرا،

 ارايا . جازيقدامه اإلإيكون 

ا الشـرط حـال امللـ، سـواء     املعتـرب يف هـذ  و املصـحف، و سالم مشرتي العبد املسلمإك ،ما يعترب يف املال،الثالث: 

 تقدم على اإلجازما دو قاانها دو تمخر عنها.

 مالتســّلو عــم مــن التســليماأل ــدنــه يــرد علــى الثــاني: دن املخــرج عــن الغــرا هــو قداتــه حــال التســليم   ىو ال خيفــ

 كن دن يبيع املواثال حال اإلجازما، مضافا : دن من املمو ال حال العقد ــعتاقه االنتفاري كما تقدم فيمن يشرتي اآلبق إلو

بعـد  و م،يسّلو كذل، يف بيع مال الصيب ثم يبلغ الصيبو مع دن الوااث حال البيع ليس ممن له العقد، ،يسلم الوااثو

حد الزوجني مـن  دهذين يكون هذا القسم على حنو املوجبة اجلز ية، فال جيري يف النكاح الفضولي حيث ال يشرتط متكن 

 دن يكون الغريف جمرد الوثيقة بدون تسليم املرهون إىل املرتهن، إىل اري ذل،. ال يف الرهن حيث ميكنو خر،اآل

ابعة قسام األما يتحقق بالعقد دو باإلجازما، فمن األإو على الثالث: دنه ال يتصوا تمخر املل، عن اإلجازما، ألنه 

ن كـان  ملـو اختلـف يف احلـالني بـ    و فواضـح،  ،اإلجازما، دو كـافرا  فيهمـا  و املتصواما لو كان املشرتي مسلما  يف حال العقد

علـى الثـاني   و ،ول يصـح األ ىالنقـل، فعلـ  و علـى الكشـف   مريتوقف األ ــيف املّلي ـ  مسلما  عند العقد كافرا  عند اإلجازما 

 يصح يف الثاني. و ،ولحيث يبطل يف األ ،يف عكسه ينعكسو يبطل،

 بعد دنه اري قابل للمل،. ،العقد ن كان مسلما  حالإو ما يف الفطري فال تصح اإلجازما يف حال كفرهد
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ن كـان  إو ــ كثـر األو قـل مـع األ و ،و إذا ش، يف دن االشرتاط يف حـال العقـد دو اإلجـازما، فمـع التبـاين يـمتي بهمـا       

 الوضـعية، دمـا يف مثـل مـا إذا شـ، يف دن     و يةال فرق فيه بني التكليفإذ  ،كثرجلريان الرباءما من األ ،قليمتي باأل ــااتباطيا  

دو املمتـد إىل حـال    ،نذاه ليومني من اجب دو ثالثة من شعبان، كما إذا مل يعلم هل الالزم ايليـة يف حـال العقـد فقـط    

 قـل هنـاك دنـه مـن األ    ى، فمـن يـر  كثـر األو قـل ول بـني األ حيـث الطـر  األ   ،دو الالزم ايلية يف حال اإلجازما ،اإلجازما

دنـه مـن املتبـاينني ال يقـول هنـا باالمتـداد، بـل الـالزم وجـود الشـرط            ىمـن يـر  و ،كثر جيري الرباءما هنا عن االمتـداد األو

 حاهلما فقط.

 
 الثاين مراأل

 ))هل يشرتط علم اجمليز خبصوصيات اجملاز((
ال دليـل  و علم اجمليز جبنس اجملاز دو نوعـه دو ًـنفه لألًـل، بعـد بنـاء العقـالء علـى الكفايـة،        لزوم ال يبعد عدم 

احتمال اعتباا العلـم، ألن اإلجـازما حبسـب احلقيقـة دحـد اكـين        ىحيث قو )قدس سره(للشيخ على تغيري الشااري، خالفا  

 جياب عند القابل.يشبه القبول مع عدم تعيني اإلو صل من املالكني بعد اإلجازما،حتمنا إاملعاهدما احلقيقية إذ  العقد،

لي يعر  طرفا العقـد مـا يلـزم معرفتـه     ن يف الفضوإشبه بالقياس، مضافا  إىل دنه مع الفااق، حيث دلكن فيه: دنه 

لزام معرفة طر  ثالث هو اجمليز باشرتاط معرفة طرفني همـا العاقـدان   إن شئت قلت: إو خبال  ما إذا مل يعر  القابل،

لذا جرت و فكما ال يشرتط العلم فيه ال يشرتط فيه، ،ًيل مع الفااق، على دن اإلجازما بعد العقد كاإلجازما قبلهيف األ

 عطا هما بدون معرفة اآلذنإيف الوكالة على و يهالسريما ف
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 ل. واملوّك

تيـان بـه بعـده مل يصـح،     ااد اإلدعـدم قبـول الوكيـل يبطلـه، فـإذا      و الوكالة عقد،و يقاريإذن والفرق بينهما دن اإل

 ذن.جرما خبال  اإلن مل يسحبه اآلذن، مضافا  إىل دنه مع الوكالة حيق للوكيل األإذن خبال  اإل

إىل املالــ،،  ضــافةاـريه كونــه جمهـوال ، ألن وجــه احلاجـة إىل اإلجــازما حتقيـق اإل    و )قـدس ســره( جــاز احلكـيم  دا ولـذ 

 حد اكين العقد ممنوري.دكونها و ذن السابق،ال كاإلإفليست 

لتعلـق اإلجـازما بالعقـد علـى حنـو اإلطـالق، ألن عقـد الفضـولي وقـع           ى: ال معنبمنهمستدال   )قدس سره(للنا يين و

حكمهـا حكـم تعلـق    و هو لو كان جمهوال  عند اجمليز فال تشـمله األدلـة الدالـة علـى نفـوذ اإلجـازما،      و يء خاص،على ش

عـن   )ًـلى اهلل عليـه وآلـه(   الـنيب   ىنهـ »الوكالة بالشيء املـبهم الـيت ال اعتبـاا بهـا عنـد العقـالء، مـع دنهـا منداجـة يف عمـوم           

 .(1)«الغرا

 ،الرتديد يف الشيء ايااجي، ألن كل شيء هو هـو كمـا ذكـروا   و بهاماإلو ن مت عدم ًحة اإلطالقإو و فيه: دنه

دن الفضـولي شـيء    بـاب السـالبة بانتفـاء املوضـوري، إالّ    فال يصح تعلق دي شيء من اإلجازما دو اريهـا بهـذه الثالثـة مـن     

عدم اعتباا مثلـها  من جهة  ،ما يقال انصرا  ددلة اإلجازما عنه ىذهين، فمنته دمرمنا اجلهل إو خااجي وقع يف ايااج،

عليه فال وجـه لالنصـرا    و الوكالة يف اجملهول،و ذنلذا جيوزون اإلو فيه: دن العقالء يرون عدم املانع،و عند العقالء،

 املذكوا.

 إذا هو امبا يطلق عليه كما  ،ل عموم من وجهبني اجلهو ن بينهإما دليل الغرا فد
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 اّلإو النهـي عنـه منـه لـيس كـل جهالـة،      و هـو فعليتـه،  و الضـرا و هو احتمـال الضـرا،  و يطلق على كل من ايطر

ذلـ،، بـل املـراد منـه مـا جيتنبـه العقـالء         اـري و سفرهمو جتااتهمو من زواجهم ،عمال العقالء مبين على اجلهالةد مكثرف

 ليس املقام مما جيتنبه العقالء على ما عرفت.و منه،

ًـيل اجمليـز هـو الطـر  يف املعاملـة، فيـمتي فيـه الشـرا ط         منـا األ إو ن الفضـولي ال شـمن لـه،   إوآلخرين حيث قيـل  

 اليت منها العلم.و املعتربما يف الطرفني،

هـذا مـا   و حيث يكون الفضـول مـن طـر  البـا ع،     ،جياب عن القبولإىل دنه قد يستلزم تمخر اإل ضافةو فيه: باإل

 ن اجمليز ينفذ العقد ال دنه يعقد.د :واحد استشكل فيه اري

اهـن  و الثالثـة كاحلوالـة  و الطرفني كالبيع،و يقاري،عم يشمل ذا الطر  الواحد كاإلاأل ىعنملعامل بان التإو قيل: 

 يعترب يف الكل الشرا ط اليت منها العلم.و املقام من الثالث،و مال الغري،

ن زاد إ ،ن للشـرط قسـطا   إعاملـة، فـ  جهل الشـااط مبتعلـق الشـرط يوجـب جهلـه بامل     و ،ن اإلجازما شرطإ :و قيل

 ن نقص زاد طرفه.إو ،طرفه نقص

 و فيهما: ما عرفت يف الرابع.

حـدهما  دالعتبـاا الشـرا ط يف املتعاقـدين الـذين      ،املال، يعلم مل يصـح و و مما تقدم  هر دن الفضول لو كان جيهل

 الفضول، فتممل.

 

 الثالث مراأل
 ))العلم بوقوع العقد((

 كما  ،املثمنو ال الثمنو ،املشرتيو يشرتط العلم بشخص البا عال بعد وضوح دنه 
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كمـا قالـه    ،آخـرون، دو ال يشـرتط  و النـا يين و تقدم، يقع الكالم يف دنه هل يشرتط بوقوري العقد، كما قاله الشيخ

 األقرب الثاني.و اريهم، احتماالن،و احلكيمو ًبهانياألو اآلخوند

مجـاعهم  إيشـملها معاقـد    ىمـن العقـود حتـ   ن مل تكـن  إو بـمن اإلجـازما   )قدس سره(ولون: مبا قاله الشيخ استدل األ

 .لذا خياطب اجمليز بعدها بالوفاء بالعقد السابقو دنها يف معناها، اّلإ ،على جواز التعليق فيها

جـنيب الـيت علـق    طرا  العقـد، بـل هـي سـبب نفـوذه، فهـو كإجـازما األ       دو فيه: دنه ال دليل على دن اإلجازما من 

 ،نشاء املمتنـع اد ال دنها اكن للعقد، هذا مضافا  إىل دنه تعليق يف املنشم ال يف اإلًيل العقد عليها، فهي توجب االستناأل

 القصد املمتنعني.و كالتعليق يف اللفظ

لتعلق اإلجازما بالعقد على حنو اإلطالق، ألن عقد الفضولي وقع علـى شـيء    ى: ألنه ال معن)قدس سره( و النا يين

ًـل: دن االسـتناد املتحقـق    ااحلو شـمله األدلـة الدالـة علـى نفـوذ اإلجـازما.      هو لو كـان جمهـوال  عنـد اجمليـز فـال ت     و خاص

 هي ال تقبل التعليق.و يقاعاتنها من اإلال وقعت لغوا  ألإو املشكوك، مرباإلجازما ال تتعلق باأل

لـيس ذلـ، مـن التعليـق املمتنـع، فهـي يف االعتباايـات كر مـي احلجـر إىل          و و فيه: دن االسـتناد يتحقـق بـاجملهول،   

مـن   ،ما حنن فيه يفريف وجـود العقـد  و اجلهل،و ال يهم العلمو ن كان موجودا  كسره،إتمل كونه موجودا  زجاجا ، فحم

 جزت(.: )داري فرق بني دن يقول اجمليز: )لو عقد( دو قال

ما كـان كـذل،   و املوضوري له خاص،و الوضع عامو جيادي،إحريف جز ّي  ىو بعضهم: من دن هيئة اإلجازما معن

 ألن التعليق مساوق  ،التعليقو التقييدال يقبل 
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 جياب.لعدم اإل

 و فيه:  

 اريه.و االسم من جهة الوضعو اريه تساويا  يف احلر و ، حيث جعل اآلخونددنه مبنا يوال : د

 من قبيل )ضيق فم الركية(. ،نه لو سلم ما ذكر، ال مانع من الصب على حنو اجلز يةإحيث  ،بنا يو ثانيا : 

دن التعليـق املمنـوري مـا إذا كـان علـى مـا        اّلإن كانت يف معنـاه  إو ن اإلجازماإقال اآلخوند يف جواب الشيخ: و لذا 

ال فيمـا هـو    ،مجـاري علـى عدمـه التعليـق يف نفسـه     العقد كذل،، مضافا  إىل دن القدا املتيقن مـن اإل و ،ليس مما ال بد منه

 مبعناه.

ال يف مرحلـة العقـد    ،نشـا ي عـين العقـد اإل  د ،عليق يف مرحلة السببن التعليق املمنوري هو التإًبهاني: و قال األ

 املعنوي.

 نه ليس من التعليق املبطل يف العقود فضال  عن اإلجازما.إو قال احلكيم: 

 

 الرابع مراأل
 ))الفضولية العرضية((

ن إ عـريف واحـد، فـ   واحـد ببـيعني يف   الفضولية قد تكون عرضية، كما إذا باري فضوالن شيئا  واحدا  ملـالكني ملشـرتٍ  

 إال فال خياا.و ،افض اآلخر فمع جهل املشرتي له خياا تبعض الصفقةو حدهمادن جاز إو كالم،ال جازا دو افضا  فد

كـان للمشـرتي مصـراعه     ،ن كانـت اهليئـة هلـا مدخليـة يف القيمـة ااتفاعـا  كمصـراعي البـاب        إثم يف هذه الصـواما  

ال دن يف االاتفـاري بسـبب اهليئـة    إ ،كـان كـذل،   ا علـى اهليئـة، دو اخنفاضـ   ال و مل حيصل على املصـراري اآلخـر  إذ  ،بقيمته

 يف االخنفايف و ،تنخفض القيمة
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 ترتفع. 

 ومنه يعلم حال ما إذا كان الثمن مكان املثمن يف املثال السابق.

، دو يف النـوري  دحد الفضولني ووهب اآلخر هبة معوضة مثال كما يعلم منه حال االختال  يف اجلنس، كما لو باري 

خـر بتسـعني، دو يف الشخصـي كنقـدين     اآلو حدهما مبا ةدف كنقدين ناآلخر نسيئة، دو يف الصو حدهما نقدا كما لو باري د

 خري ينصف لكـل منهمـا،  جاز كليهما فمع التساوي كاملثال األدن إو حدهما ال كالم،دجاز املال، دكل منهما مبا ة، فإذا 

النسيئة، كما دنه يف املثال يكون نصف القيمـتني  و كذل، يف مثل النقدو ،ون لكل نصفاهلبة يكو مع االختال  كالبيعو

 تسعون.و على املشرتي فتكون عليه مخس

مستقال  بمن يكون آثر موا الستة احملتملة يف تمثري العلتني: تمثري كل ال واحد من األإموا التكوينية ال يعقل ثم يف األ

ثريهمـا  متو تمثريهمـا مـع اخـتال  النسـبة،    و ثري ذاك كـذل،، متـ و ثري هـذا فقـط،  متو قا ،عدم التمثري إطالو التمثري مرتني،

 بالتناًف.

منـا الكـالم يف دن الشـااري ًـّدق     إو التـمثريين، كمـا إذا اهنـه فضـوالن،     ىموا االعتباايـة فالكـل ممكـن حتـ    دما األ

 الظاهر التنصيف على ما عرفت.و ،يهماد

فهـل يكـون كـل     ،نكحهـا فضـوليان لشـخص واحـد، فمجازهمـا معـا       دكمـا إذا  هذا كله يف املعامالت، دما النكاح 

املـانع إذا مل  و ثري دي منهما عدم تـمثري اآلخـر، فحاهلمـا حـال املقتضـي     مت ىن معنإواحد تمكيدا  لآلخر، دو يبطالن حيث 

يشـرتكان كـل لـه نصـف     ني املتدافعني كنفرين جيـران حـبال  باجتـاهني متعاكسـني، دو     ي، دو حال املقتضىيكن دحدهما دقو

 نها خال  املستفاد من األدلة. إحيث  ،خر فمقطوري العدمالتمثري، دما الوجوه األ
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 احتماالت:  

اجلـد إذا  و بدو حـاكم ي شـرري، دو األ   ،دو نكاحني كذل، ،مثل بيعني لشيء واحد من وكيلني ألنه شمنول: األ

 قلنا بتساوي اتبتهما.

 فع.ملا عرفت من التداو الثاني: 

نهم ذكـروا عـدم ًـحة نكـاحني علـى نصـفني       إاآلخر مقـتض، فـ  و حدهما مانعدواد يف الشرري مثالن و الثالث: 

ن إو نصـفها بامللـ،،  و تكون الزوجة نصفها بالنكاح ىخر حتمته لشريكه اآلدحد الشريكني دلذا منعوا عن نكاح و منها،

 ىلـو شـ، فاألًـل عـدم ًـحة النكـاحني فتبقـ       و ل،نصـفها بالتحليـ  و يكون نصـفها بامللـ،   ىجازوا حتليل الشري، حتد

 جنبية.د

 

 اخلامس مراأل
 ))الفضولية الطولية((

دن تكـون املعاملـة األوىل فضـولية، دمـا إذا      املال، مثمنا  دو مثنـا ، علـى فـريف   مال لو وقعت معامالت طولية على 

 لى سا ر املعامالت. لة فيما لو حصلت اإلجازما عمقيم املستكانت سا ر املعامالت ديضا  فضولية فتس

مـا دن تكـون علـى حنـو     إكـل واحـد منهمـا    و ،ما دن تكون على املثمن، دو الثمنإقسام دابعة: ألن املعامالت فاأل

ال إلـيس هلـا   و ،تبـادال  و هـو مـا لـو كانـت املعـامالت خمتلفـة حتركـا        و ميكن قسم خامسو دو على حنو التبادل، ،التحرك

 ا كل يف موضعه. محكمه

مـا  و يف حتركهـا كـذل، يف دنهـا تصـح    و ما قبلـها، و املثمن يف دنها تصحو نه يف تبادهلا ال فرق بني الثمند ىو ال خيف

 ،مـا قبلـها  و التبـادل يف الـثمن قـالوا ًـح    و مـا بعـدها،  و بعدها، لكن حيث فريف الفقهاء التحـرك يف املـثمن قـالوا ًـح    

 فلكل منهم موادان.
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للوسط و ول دو وسط دو آخر،دمثلة، ألن اجملاز د يةيف مثان )امحه اهلل(الشيخ الثمن ًوا مجعها و لكل من املثمنو 

 ما مواده دو اريه دو باالختال .إابع ًوا، ألن طرفيه د

ح املـواد مـن تواادهـا عليـه، ال     لثم لو وقعت عقود متعددما على مال الغري مـن شـخص واحـد، فيمـا إذا مل يصـ     

فلـه دن جييـزه دو    ،جازتـه إألنه عقد وقع على مالـه بـدون    ،يها شاءددن جييز كالرهن الصاحل لذل،، فالظاهر دن للمال، 

 .برده

بعـض ذاك،  و ، بل دن جييز بعض هذاريخاألو الوسطو ولمن اري فرق بني األ ،له ًحة تمهلية ى:خردبعبااما و

دو  ،خـتني دله مـن   ود ،هرينبني النكاح هلا من اجلني دو من اجل واحد مبو من اري فرق بني مثل البيع خمتلفا  دو متفقا ،

 ام دو متعة.وبد ،متفقا  دو خمتلفا  ،بنتو دم

هـو ال يقـع مـن الفضـول، يـرد عليـه:       و يقـاري إاهلدم و ،ولن العقد الثاني يهدم العقد األمعليه: ب دشكاُل بعضو

 رناه من التمهلية. ما ذك ،اري اري معلوم وجوده يف مثل هذا اهلدم املالزم للعقدإمنا اإلمجهو إذ  ،ىبعد تسليم الكرب

جازتـه اد لغـري   إجاز الثاني مـثال  فهـل   دلو و يها،دشكال يف ًحة دن جييز للمال، إما لو كان الفضول متعددا  فال د

ن كـان امبـا احتمـل ذلـ،،     إو ألن العر  يراه كذل،، فاحتمال تغيري الشااري له حباجة إىل دليـل،  ،ال يبعد ذل، ،اجملاز

 خر. حد العقود اأُلدفله إجازما  فإذا مل، البيع بعد اإلجازما

م، لـيس هلـا دو لـه    خـت دو األ شكال يف دن قبوهلا دو قبولـه للنكـاح هـدم لغـريه، فـإذا طلقـت دو طلـق األ       إنعم ال 

 اختياا عقد آخر.

لعمـرو يف شـهر آخـر، فيصـح إجـازما الكـل،       و لزيد يف هـذا الشـهر   دكثركمن آجر دااه فضولي دو  ،ما يف اإلجازماد

 على ما قرا يف النكاح.  ،دو متعته لألختني ،، يف متعتها لنفرينلكن ال يصح ذل
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 من فروع حترك الثين أو املثين
ترتفع قيمتـه، فـإذا    كثرتحركه األبن النقد إشبه، فدما و بصالغو املضاابةو ثم من فروري التحرك ما جيري يف الربا

و املكـان دو سـا ر ايصوًـيات مثـل كثـرما حتـرك املعامـل        فريف دن الديناا حتـرك عشـر مـرات يف اليـوم لشـرا ط الزمـان د      

 نصفها إذا حترك عشرين مرما.و موا تكون ضعف قيمته إذا  حترك مخس مرات،ن قيمته يف تل، األإفرضا ، ف

ايـد جعـل    داملسلم على الكـافر، دو تنـازري عنـدنا كـافران، فيمـا إذا      و فإذا فريف دن الوالد جعل الربا على الولد،

ر مرات ما ة يكون يف التحـرك مخـس مـرات مخسـون،     شالقانون االقتصادي املتحرك ع ىيكون مقتض ،فلدالربا على 

للثـاني، كمـا ال حيـق    و وليف الثـاني سـتا  كـان خيـاا الفسـخ للغـنب لـأل       و ول سـتا  لو دنه مل يعلم بذل، فجعـل يف األ  ىحت

 قل.قل دو قبول األاحلاكم جعل األو الوًيو الوكيلو للولي

ما يـدوا مخـس   و ،فما يدوا عشر مرات حصة املال، من الربح ضعف حصة العامل ،يف املضاابة كذل، احلالو

 .دكثرف ايمس تكون حصة العامل صما يدوا نو مرات بقدا العامل،

احبهـا  و عطـي ما ـة دينـاا اهنـا     دجرتها كل شهر ديناا، إذا دالداا اليت  كذل، ما جيعل من الربح املضاابي، مثال و

 حدهما مغبونـا ، لـه حـق الفسـخ،    دكان  دكثرقل دو دديناا كل شهر، يستمجرها بنصف ديناا، فإذا دخذ  املضاابي نصف

 قل.زيد دو دخذ األعطاء األإحنوه و هكذا ال حيق للوليو
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هـذا ضـعف الـربح فيمـا     و لف ديناا فيمـا حتركـه عشـر مـرات    داباح التحرك، إذا اصب ديف الغصب خيمن بقدا و

كـذل،  و ابـاح البضـاعة،  دابـاح النقـد ديضـا  كمـا يشـمل      ديشـمل   (1)«ال ضـرا »، إذا قلنا بمن دليـل  حتركه مخس مرات

ًـبهاني  قد قال بماباح احلر مجع من الفقهاء كالسيد األو اباح العبد،داحلر كما يشمل داباح القاعدما دنه يشمل  ىمقتض

 اريه.و )قدس سره(

 إىل العقال ية اليت يرون املناسبة بني النقد ضافة، باإل«ال ضرا»ل اباح العقد، ملا عرفت من دليدمنا قلنا بشموله إو

 النقد على نسق واحد.  و يف البضاعة ،كيفا و سلبا ، كّما و جيابا إن النسبة إف ،البضاعة فيما جيري فيهو

 يعقـل دن  الإذ  بـن ديضـا ،  معّلم تكون هناك نسـبتان يف اال  هناك دبذ ال يعقل اختال  النسبة يف الكم، فإذا كان إ

: )عليـه السـالم(   يهكـذا حـال الكيـف، مـثال : قـال علـ      و خـر نسـبتان،  يف اجلانب اآلو حد اجلانبني نسبة واحدما،ديكون يف 

 املسلوب عنه.و املسلوبو اجلز ية، بني السلبو فال ميكن دن تكون النسبة خمتلفة يف الكلية ،(2)«ال اجالو»

 الثاني جز ي؟.و ول كليزيد، مع دن األو اننسكيف تقولون بوجود النسبة بني اإل :ال يقال

نـه ال يعقـل سـلب الرجولـة اجلز يـة عـن       إمنا الكالم يف النسبة، فإو ال كلية فيه،و نساننه يقال: زيد مصداق اإلأل

ن يف إفسـلب الكلـي عمـوم السـلب ال سـلب العمـوم، فـ        ،هكذا بالنسبة إىل السـلب و شباه الرجال الكلية دو بالعكس،د

 نه كلي.إ ي جمموعي، خبال  عموم السلب فسلب العموم جز

                                                             

 .32241ح 319ص 17وسائل الشيعة: ج( 1)
 .6ح 6ص 5الكايف: ج (2)
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جرما اصب دجرما كل مرما ديناا، ضعف دًل: دنه كما يكون اصب الدابة اليت تسافر كل يوم عشر مرات ااحلو

جرما كـل مـرما دينـاا، كـذل، يكـون ابـح الـديناا الـذي يتحـرك كـل يـوم عشـر مـرات              ددابة تسافر كل يوم مخس مرات 

 البضاعة.و يوم مخس مرات، لوحدما النسبة بني النقدضعف ابح ديناا يتحرك كل 

ال يف البضاعة، لكن، قد عرفت دنه إال دليل شرعي  بمنهال دن يناقش: إو مبا ذكرناه يقول القانون العاملي، اللهم 

كسا ر هل العر  دعداد الدواان يف النقد فذل، ما يرجع إىل االقتصاديني من دعرفا ، دما كيفية تعيني « ال ضرا» ىمقتض

 املواضيع.
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 مسألة
 ))تتبع العقود((

 شكال.إمع علم املشرتي و اعاية مصلحتهو للمال، تتبع العقودو النهاية:و قال يف القواعد

 شكال يقرا بتقريبني:هذا اإلو بعلم البا ع، مركذل، لو انعكس األو قول:د

معـه  و يـاه، إ ع مع علمه بكونـه فضـوليا  متليـ، منـه     ول بناًء على دن تسليم املشرتي الثمن للبايف العقد األول: األ

 متتنع ًحة العقد باإلجازما، المتناري كونه للمجيز بعد فريف كونه ملكا  للفضولي.

ما ملكه بتسـليم املشـرتي    هو العقد على العويف كما لو باعه الفضولي، ألنه بعدو يف العقد املرتتب عليهالثاني: 

 كان البيع له ال للمال،.و الفضولي فقد باري ملكه جنبيا  عنه، فإذا باعهدكان املال، 

دن املشـرتي مـع العلـم بعـدم مالكيـة البـا ع يكـون مسـلطا  للبـا ع الغاًـب علـى             ىشكال علنهم قد بنوا هذا اإلإف

لـو بقـي   و عطاه لشخص ليتلفـه بـدون ضـمان،   دتلفه بنفسه حيث دلذا لو تلف مل يكن للمشرتي الرجوري، ألنه و الثمن،

عدم ًحة اجوعه ألنه كمن دعـريف عـن   و ااد،دما  ىًحة اجوري املشرتي ألنه ماله فيمخذه مت ،احتماالن الثمن ففيه

عليه فال ينفذ يف الثمن إجازما املال، بعد تلفه من قبل الغاًـب، حيـث دفعـه    و خر فال يكون له الرجوري،ماله فمخذه اآل

 ي عكس ذل، بالنسبة إىل ما لو كان املشرتي فضوال .يمتو املشرتي املال، للثمن إىل الفضولي مثنا  عن مبيع اشرتاه،

 مل مينع عن نفوذو ألن الثمن عويف عن العني اململوكة ،ةحهناك وجه الصو قيل:
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 يكون بيعه فال مانع عنه.و ليهإجاز ًح االستناد دذا إعدم ًدواه عن املال،، ف اّلإاملل، فيه 

 

 ))صور املسألة((
 ول ًواتان: لألو امبا ال تكون،و فهو خيتلف باختالفه، فرمبا تكون معاملةن العمل قصدي إقول: حيث د

 تلفـه الغاًـب  دعطا ه للغاًب يف الشخصـي يوجـب ضـمانه إذا    إو دخل املشرتي الثمن يف كيس املال،داألوىل: 

يف هـذه  و ،مبوافقـة املالـ،   مل يرد على املال، مثله دو قيمته، دما يف الكلي فال يتعني املسّلم إىل الغاًب يف كونه مثنـا  إال و

ال كون املعاملـة باطلـة   و شكالني: ال كون الثمن داخال  يف كيس من مل خيرج من كيسه املثمن،الصواما ال يرد دي من اإل

 نها بال مثن.أل

شـكال التثليـث يف   إيـمتي هنـا   و دخل الثمن يف كيس الغاًب بينما املثمن خرج من كيس املغصوب منه،دالثانية: 

 املة.طرا  املعد

 نقاذ املال من يد الغاًب، فله ثالث ًوا:إجراء ًواما املعاملة إااد املشرتي بدن مدما إذا مل تكن املعاملة بو

قسـام  دن مل يـدخل حتـت   إحيـق لـه االسـرتجاري     اّلإو تلفه فال حق لـه، دن إعطاء الثمن للغاًب جمانا ، فإاألوىل: 

 اهلبة اليت ال ميكن اسرتجاعها.

سقطه عن ملكه بدون دن يدخلـه  دخذه كان له، ألن املال، دو إذا جاء شخص آخر ىاملال حتعريف عن دالثانية: 

 يف مل، الغاًب.

 ىفهو ماله مل خيرج عـن ملكـه حتـ    اّلإو ،ليهإتلفه مل حيق له الرجوري دن إاملتلف، ف ىباح له التصر  حتدالثالثة: 

نه ليس ألحد إخبال  الثانية حيث و نه للغاًب،إيث ه له، خبال  الصواما األوىل حؤيكون مناو حيتاج إىل االسرتجاري،

 قبل دن 
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 يستملكه.

 

 قول املشهور
 .ما بعدهاو ًحتهو ،ما قبلهاو ومما تقدم تبني ًحة قول املشهوا بصحته

ول، بمن تسليط املشرتي البا ع الغاًب علـى الـثمن مـع علمـه     شكال الشهيد يف احلواشي على العقد األخالفا  إل

 اًبا  تسليط جماني فيكون ملكا  للغاًب، فال جمال إلجازما املال، البيع بعد كونه ملكا  للغاًب.بكونه ا

نـه بعـدما   إف ول، كما لو باري الغاًب الثمن مـثال  شكال فخر احملققني بالنسبة إىل العقود املرتتبة على العقد األو إل

 .فال جمال إلجازما املال،جنبيا  عنه، فعقد الغاًب عليه عقد يف ملكه دملكه كان املال، 

 الثاني على الثاني.و ول،ول اكز على األن كان األإو شكالني مههلما واحد،دن اإل ىال خيفو

 

 ))تفصيل النائيين((
تلفـه الغاًـب دو فعـل    دبني بقا ـه دو  و : بني تلف الثمن مساويا  فال تصح إجازما املال،،)امحه اهلل(فّصل النا يين و

ول قابل لتعلق اإلجازما به إذا كان الثمن اري تالف بـالتلف  ن البيع األإ  فتصح اإلجازما، قال: تالبه ما يكون حبكم اإل

 م كان باقيا  عنده.د ،به الغاًب شيئا  ىتلفه بالتلف ايااجي دو احلكمي كما إذا اشرتدسواء  ،السماوي

التبـادل  و مكـن اجملانيـة  دن إو نهإمنه، فخذه دول: دن املشرتي مل يعطه الثمن جمانا ، بل يف قبال ما نه يرد على األإف

فـال وجـه ملـا ذكـره      ،عليه فريف الفقهـاء و دن املتعاا  ما ذكرناه، اّلإاالشرتاطية و التقييديةو احليثية التعليليةو بني املالني

 .)قدس سره(الشهيد 
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 فخر. خريات، فال يتم ما ذكره الول باإلجازما ًح األن ًح العقد األإوعلى الثاني: دنه 

 شـبه، دمـا  و (تلـف دمن )و القاعدما ضمان البا ع يف ًواما التلف السماوي لقاعدما اليد ىعلى الثالث: دن مقتضو

ن دليـل الضـمان مثـل    مبـ  )رحمـ  ( خونـد  دن يقـال: مبقالـة اآل   إاّلاللـهم   جمرد التسليط ال دليل على دنه مسقط للضمان،و

 لـو كـان بعـويف مـال الغـري،     و تال لـو بـاإل  و املال، عليه بالتصـر   منصر  عما إذا سلطه« تلفدمن »و (1)«اليد ىعل»

 عم من التملي،، فافهم.دعدم التضمني و

 مرااملقـ و جر، كالبغيـة فاعـل احلـرام بـاأل   و مشهوا املتمخرين: بضـمان املرابـي   ىفتدلذا و لكن ال وجه لالنصرا ،

 «اليـد  ىعلـ »بضـميمة   ،جـر ألعـم مـن ا  املـراد بـه األ   ،«نـه ن اهلل إذا حرم شيئا  حرم مثد»بـ مستدلني  ،شبهدما و با ع ايمرو

 حنوه.و

جاز املال، ًاا الثمن موجودا  دو تالفا  مساويا  دو اري مساوي له، سـواء قلنـا بالكشـف دو النقـل،     دفإذا  ،عليهو

 ما قبلـه، و يلالعقود املتمخرما يف التبدو ولفيصح العقد األ ،ما خال عن الدليلهن كان هناك تفصيل بينإو ما،على القاعد

 ما بعده، مثنا  كان دو مثمنا  على ما عرفت. و يف التحري،و

تقـدم  و النقـل، و عطاء املشرتي الثمن مل يكـن علـى وجـه اجملانيـة، فـال فـرق بـني الكشـف        إو حيث قد عرفت دن 

كـان بدلـه    إذا تلـف و تمخرها عنه، يف دن للمجيز دن جييز، فإذا كـان الـثمن كـان للمغصـوب منـه،     و اإلجازما على التلف

 هذا هو الذي يظهر من اري واحد. و على الغاًب مثال  دو قيمة ،

 حلالاشكل دول قبل اإلجازما، حيث قال: لو تلف الثمن يف البيع األ )قدس سره(خالفا  للسيد 

                                                             

 .15944ح 7ص 14مستدرك الوسائل: ج (1)



الشريازياإلمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 150 

 

 150ص 

د نـه ال بـد مـن وجـو    إبناًء على النقل، لكن ال خيتص هذا ببيع الغاًب، بل جيري يف مجيع املقامات، من حيـث  

 النقل. و مفصل بني الكشف )رحم  ( كل من العوضني حني النقل، فهو 

 تلفه ممن له ذمة.دن تلف كان بدله على ذمة الغاًب دو من إفيه: دنه و

 

 صبهاين األو  كالم النائيين
 .على الكشف ىبطاله مطلقا  حتدحيث : (هماس سرقد)ًبهاني األو وللنا يين

ليس له، ال ميكن دن جيعلـه ضـامنا  بالضـمان     بمنهزاء املثمن، ألن مع علمه إليه بنه سلطه عإال يقال و ول:قال األ

املفـرويف عـدم جريـان ضـمان اليـد فيـه ديضـا ، لعلـم املشـرتي بكونـه           و ن يكون الثمن عوضا  عن املـثمن، ماملعاوضي، ب

خيص مـوااد ختصـيص   سسـت لتشـ  دالـيت  « ما ال يضمن بصحيحه»الزمه التسليط اجملاني فيكون من ًغريات و ،ااًبا 

 «.اليد»قاعدما 

همــا: ضـمان االلتــزام كقولــه  و فللضــمان مـوادان آخــران ديضـا ،   إاّلو قـول: مــراده الضـمان املمكــن يف املقـام،   د

ليـه  إحيث قد عرفت دنه يدفعـه  و حنوهما،و الكفااماو ضمان احلقوق كما يف باب ايمسو ،(1) (نا به زعيم)ودسبحانه: 

 «.ما يضمن بصحيحه»هو و ن معاوضيا ، فيكون من ًغريات ضد القاعدما السابقةبعنوان املعاوضة كان الضما

 قباضا  وفا يا ، فهو تسليط منه إقباضه الثمن ليس إن إًله: اقال الثاني ما حو

                                                             

 .72سورة يوسف:  (1)
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تالفه الثمن، فـإذا انضـم ذلـ،    إذن املال،، فال يكون ضامنا  بإتصرفاته بو للغاًب على ماله برضاه، فوضع يده

 ال بيع فيما ال مثن له.إذ  ،ال ذمي، مل تصح اإلجازماو جاز املغصوب منه ال يكون ملاله بدل خااجيده إذا إىل دن

جـاز املالـ، كـان علـى الغاًـب      دقبايف وفا ي، فالبدل موجود يف ذمة الغاًب، فإذا فيه: ما عرفت من دن اإلو

مـا يضــمن  »قاعـدما  و بـل  ،«اليـد  ىعلـ »و «تلـف دمـن  »ن تلـف مـن السـماء، علـى مـا تقـدم مــن إطـالق        إو مثلـه دو قيمتـه  

 «.بصحيحه

 

 خساألو  شقالغاصب يؤخذ ابألهل 
حقـه مقـدم   و يمخـذ الـثمن،  و نه مّلا قال الفخر: باحتمال دن ملال، العني حق تعلق بـالثمن، فلـه دن جييـز البيـع    إثم 

 حوال.املال، ممخوذ بمجود األو شقها،دو حوالهدخس معلى حق الغاًب، ألن الغاًب يؤخذ ب

ن مؤاخـذما  م: بـ ىخـر دو لإلجـازما حمـل بعـد خـروج الـثمن عـن امللـ،،        ىال يبقـ  بمنهتااما :  يروانيشكل عليه اإلد

لـيس  و املفرويف دن املشرتي قد ملكه الثمن،و سباب الشرعية يف حقه،حوال ال تقتضي عدم تمثري األالغاًب بمشق األ

 ته.مواله دو تزوجيه ابندال كتمليكه شيئا  من سا ر إمتليكه الثمن 

منـا يعطيـه وفـاًء    إو ،ول اري وااد، ملا تقدم من دن املشـرتي مل ميلكـه الـثمن يف البيـوري املتعاافـة     شكال األقول: اإلد

 خر، بل حق واحد فقط. حدهما على اآلدقال بتقديم ي ىدلة، نعم يرد على الفخر: دنه ليس حقان حتاللمب

  املقام إطالقا ، فيصح ما ال تمثري له يف« خسهادو حوالاألشق مخذ الغاًب بد»ن إثم 
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 سباب الشرعية.: من عدم اقتضا ه املنع عن تمثري األيروانيذكره اإل

 

 شق األ معىن
 ايااجي.و الداخليو املكانيو الزماني«: شقاأل» ىن معنإف

و اد إنـه لـ  افعها، بل ميكـن دن يقـال:   دعطاء الغاًب إإذا اختلفت القيمة للمغصوب، حيث يلزم  كما ول:فاأل

 ليها. إ ضافةه التفاوت باإلؤعطاإعني بعد نزوهلا يلزم ال

 افعها.ده ؤعطاإماكن، حيث يلزم ماكن متعددما ختتلف قيمتها يف تل، األدإذا سافر بالعني إىل كما  الثاني:و

 الصحيح.و عطاء قيمة السمنيإفالالزم  ،ًحو هزل دو مريفو كما إذا مسن الثالث:و

ينما قيمته السوقية ليست كـذل،، فمنـع   بعنده،  مضعا  قيمته، ألنه دثرّييشرتيها ب كما إذا اتفق مشرٍت الرابع:و

 حنوه.و (1)«ال ضرا»الدليل على كل ذل، و عطاء القيمة الرفيعة،إالغاًب يوجب 

 

 خساأل معىن
 دو ضراا   ،فهو فيما إذا كان الرد عسرا  جسميا ، دو حرجا  اوحيا «: خساأل» ىما معند

                                                             

 .33ب 28ح 276ص 2حبار األنوار: ج (1)
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 حنوه. و (1)(جزاء سيئة سيئة)نه عليه التحمل من جهة إف ،على الغاًب ماليا 

 احلـرج و خذ سيئة يقابلـه االسـرتجاري، دمـا دن يقـع الغاًـب يف العسـر      ألن األ (،جزاء سيئة)ال يقال: ال داللة يف 

املغصوب منه، فيتضرا إذا مهله دو ل الضرا، كما إذا استلزم االسرتجاري دن يبيع الزا د على املستثنيات، مما ترتفع قيمتهو

 االبتدا ية.  (السيئة)زيادما على  دمرباعه يف احلال، فهو 

دن يقال: فيما لو كـان البيـع حـاال  بضـرا،      إاّلإىل ما امبا يقال من دنه عدم النفع ال الضرا،  ضافةنه يقال: باإلأل

لـذا لـو ًـفعه    و ني السيئتني عرفية ال دقية عقلية،ن املقابلة بإمهله املغصوب منه، دبينما البيع مستقبال  ال يكون بضرا لو 

كـذل، إذا كـان عـني اجملـرم الـيت تقلـع       و يـديهما، دبيد ًغريما حق للمصفوري دن يقابله بالصفع بيد كبريما فيما لو تفاوتت 

 قل عمرا  من عني اجملين عليه. دمجل دو دكرب دو ددو  دحّدقصاًا  

جيابا  املقابلـة  إاملقابلة بني اري املتماثلني، بينما يعترب يف التضايف سلبا  دو كانت  اّلإو ن الالزم الدقية،إامبا يقال: و

حـدها  دن يكـون  مالسلب ال يعقل دن يكون خمتلفـا  يف الكـم دو الكيـف دو اجلهـة، بـ     و املسلوب عنهو ن املسلوبإالتامة، ف

ثبـات يف  اإلو املثبـت و كذل، حال املثبت لهو خر ممكنة مثال ،اآلو خر جز يا ، دو ضروايةاآلو خر جزءا  دو كليا ،اآلو كال 

 هو خلف. و ال مل يكن بينها تضايفإو ،جيابياتاإل

 الشرري مبين على العر . و منا يتم يف الدقيات،إال دن هذا القول إ

ن عـدم اسـل مقـداا شـعرما     مبـ  قـالوا  ىشـبه، حتـ  دمـا  و الفرسخو الوضوءو ال يقال: فلماذا قالوا بالدقة يف الغسل

 لتمامية، كما حددوا الفرسخ بشعر الربذون.يوجب عدم ا
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بعد دن لسان القوم العرفية، اللـهم دن يفهـم الدقـة مـن      (،الفقه)مل، كما ذكرناه يف منه يقال: ذل، ديضا  حمل تأل

 ال شيء منها يف السيئة املتقابلة.و مجاري دو ضرواما،إنص خاص دو 
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 قسام الردأمسألة: يف 
لـذا ال ينبغـي   و خبـاا لـيس بـرد،   إهـذا  و نفـذ، ددو ال  ىاضـ دخبـااي مثـل ال   إما إول األو و فعلي،ما لفظي دإالرد 

نشـاء السـابق فـال    ألنـه يبطـل اإل   ،املشهوا دنه ال تصح اإلجـازما بعـده  و ،نشا يإشكال يف دنه تصح اإلجازما بعده، دو اإل

 فيكون حاله حال الرد بعد اإلجازما. ،يصح باإلجازما ىمراع ىيبق

دمـا   ،(1)يؤيده ًحيحة حممد بن قـيس يف بيـع اجلاايـة   و الشااري مل يغريه،و ألنه عريف ،يبعد ًحتها بعدهلكن ال 

لـيس  و(، عقـودكم )ألنه بها يتحقـق   ى،التنظري بالرد بعد اإلجازما فغري تام، بعد دن اإلجازما حتول دون كون العقد مراع

 مثل ذل، يف اإلجازما بعد الرد، لكن املشهوا ال يقولون بذل،.

فقـول   ،القصد عرفا ، مما مل يغريه الشـرري و املعياا اللفظإذ  م ال،دفال فرق بني كون الرد ًرحيا   ،ي حالدعلى و

 حمل نظر. ،قابليته من طر  اجمليزو ًيلًالة بقاء اللزوم من طر  األالشيخ مما هو ًريح يف الرد أل

لعل مقصوده من ذل، و شاء الرد بلفظ دال عليه،نإهو و ،: ال فرق بينهما فيما هو مالك الرديروانيولذا قال اإل

 لفا  اجململة، لكنه احتمال بعيد.بطال حصول الرد باألإاالستدالل على 

 الظهوا حجة عليه.و ،منا هو بالردإن العربما إخوند: دو  اهر فيه، فقال اآلو

 ي دعلى و الكالم يف عامل الثبوت،و ثبات،قول: لكن ذل، يمتي يف عامل اإلد
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 .فاألًل ال مسرح له لعدم الش،

ول على النقل مفـوت حملـل اإلجـازما، ألن نقـل     قد ال يكون، فاألو عن املل، كالبيع، ما الفعل فقد يكون خمرجا د

ال على ما تقدم من ًـحة بيـع   إالفضولي بعد عقد املال،، فهو كما إذا باري ثم باري بيعا  ثانيا ، حيث ال جمال له فيما ميل، 

 .من باري ثم مل،

ال دنــه ممكــن يف عــامل إن مل يكــن يف عــامل احلقــا ق، إو نــهإف ،مــا علــى الكشــف احلقيقــي بنحــو الشــرط املتــمخر د

 حوال: دابعة دلو الذهنية متقدمة، فال يبعد القول بصحته باإلجازما، ألنه ال خيلو عن و االعتباا، حيث العلة

 .هذا ال وجه لهو بطالنهما،

 .هذا يوجب مجع الضدينو ًحتهما،و

نـه ختصـيص بـال وجـه،     إًـبهاني حيـث   هذا مستلزم للـدوا علـى مـا قالـه األ    و ًحة عقده دون عقد الفضول،و

 التخصص بال وجه، دو بوجه دا ر.و بني التخصيص مرفيدوا األ

 .ىال فيمكن اد الدوا مبا ال خيفإو ،«وفواد»ي العقدين مشمول ألدلة دلكن املهم: دن 

 

 ما يرد عليه و كالم النائيين 
ن الـرد مـن العنـاوين القابلـة     إ، فـ ىشكال فيـه حبسـب الكـرب   إن حتقق الرد بالفعل ال م: ب)قدس سره( قول النا يينما د

منــا إو ن الفعـل فيــه مــن الســفاح الــذي هــو ضــد النكــاح، إلــيس كالنكــاح الــذي ال يقبــل بالفعــل، فــو لتحققهـا بالفعــل، 

 حلمل الشا ع.يكون مصداقا  للرد با نا ال جند فعال إ، فىشكال يف الصغراإل

 ففيه: 
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ليست مصداق  ى: من دن الفرادحنوه، وال يرد هنا ما ذكروهو مالزمه كبيع املال،و عم من ذاتهد دن الفعلوال: د

ن كونها حنثا  معناه بطالنهـا فـال   إة حيث ضال لزم املناقإو ،له، فليس حبنث ، بل الزماحلنث فيما نذا دن يصلي مجاعة

 تكون حنثا .

 . ىشكال يف الصغرإالكتابة بالنفي مصداق الرد، فال و شاامادن اإل: و ثانيا 

 خل، يرد عليه: إن الفعل إيف النكاح حيث علله بقوله: ف ىمن استحالة الكرب )رحم  ( كما دن ما يظهر منه 

اضـح دن احملـال   من الوو ديان،لذا نراها يف كثري من األو شااما دو كتابة،إالفعل النكاحي ميكن دن يكون  دن :وال د

 طالقه.و خرسإىل دن الشااري ًدق الفعل يف نكاح األ ضافةالعقلي ال ميكن خرقه إطالقا ، باإل

القصـد خيتلـف   بمـن املعلـوم دن   و يف النكـاح،  ماجـازوا املعاطـا  دن كالمـه مبنـا ي ال بنـا ي، ألن بعـض الفقهـاء      إثم 

 عن دكان البقال. مااملعاطاخذ بعنوان السفاح عن النكاح، كما دن به خيتلف السرقة عن األ

 شكال فيهما.إيف الرد، ال  ىالصغرو يف النكاح، ىعلى كل، فالكربو

 ،ه كـان ادا  ءنشـا إو ن قصـد الـرد  إهذا كله يف الرد املخرج عن املل،، دما اري املخرج، ففيما إذا علـم الظـاهر دنـه    

فقالـت هـل مـن     ،زوجـ، فـالن مـن فـالن     :اال فال، فلو قيل له: فالن باري كتاب، فقال هل من مشرٍت له، دو قيـل هلـ  إو

نشا ه، إلعدم  ،ال ادا ؤالسو ال قبال، مل ميكن العريفإو حسن اداإذا وجدا األ ىاادا استطالري احلال حتدن إخاطب، ف

 نشاء، فبدونه ال حيصالن.إذل، لوضوح دن الرد كاإلجازما و نشاء الرد كان ادا ،إدما إذا كان الفعل بقصد 

 ال ايب دن تعريض املبيع للبيع ليس حبكم الرد، إذا مل يكن خوند: لذا قال اآلو
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 يروانـي تبعه اإلو جاز،دال إو زيد مما بيع فضوال  ليبيعمب ىشرتدنه ُيو كذا معه إذا كان حبكم االختبااو عن التفات،

 اريهما.و االًبهانيو

ل علـى دن للمالـ، الـرد، مثـل مـا واد يف      مبـا د و طلق دنه اد، مستدال  عليه بصدق الرد عليه فيعمه،دلكن الشيخ 

بمن املانع من ًحة اإلجازما بعد الرد القـولي موجـود يف   و ،(1)هو اا بو مهُدمن زّوجته و ذن مواله،إنكاح العبد بدون 

على حصول فسخ  ىمجاري املدعاإل ىبفحوو حد طريف العقد،دهو خروج اجمليز بعد الرد عن كونه مبنزلة و الرد الفعلي،

  ا بالفعل كالوطي.ذي اييا
 ،ىالروايـات دلـت علـى الكـرب    و ال يصـدق عليـه الـرد،   إذ  مـا يف إطالقـه الشـامل ملـا إذا مل ينشـم الـرد،       ىال خيفو

يف الـوطي ديضـا    و إذا مل ينشم، ىالعقد على كونه مراع ىقضية ايروج املذكوا اري تام، بل يبقو ،ىالكالم يف الصغرو

نشـاء كيـف يكــون فسـخا ، خصوًـا  فــيمن ال يهمـه الزنـا، فلــم يقصـد الــرد        اإل بــدونإذ  لـو مل يكـن دليــل حمـل تممـل،    

 منه يظهر حال املقيس، دما إذا كان هناك دليل خاص حنتاج يف التنظري إىل القطع باملالك.و بالوطي،

 

 فرع
 الـرد، مـن اـري فـرق بــني    و للمالـ، اإلجـازما   كـرهنني، حــقّ  املالـ، معـاملتني ال تتصـادمان   و وقـع الفضـولي  دلـو  و

 الفضوليني. و ًيلني كالوكيلني، وكذل، احلال يف األىخرحدهما على األددو تقدم  ،تقاانهما
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جازتهما إ ال يصح نيإجااما، ففي األولو جااتني، دو باالختال  كبيعإما املتصادمتان متنا ، كبيعني، دو هامشا  كد

 وقعه املال، لفريف تصادمهما.دًحة ما  ًيلني، دو إجازما الفضولي معيف الفضوليني، دو وقوعهما يف األ

هي: دن العلتني املتزامحتني يف التكوينيات قد تـؤثران بالتناًـف،   و ،يف الثالث يظهر الكالم فيه من بيان مقدمةو

 ثالثا ،دآخر يقتل نصفا ، حيث يقسم القتل بينهما و شبه ذل،، كما إذا كان سهم يقتل كامال دنسانا  دو ما إكسهمني تقتل 

قـد ال تـؤثران يف ًـواما    و سـرري، دنقـاذه  إخـذ الغريـق حـبلني بيـد منقـذين حيـث يكـون        دسراري كمـا إذا  تؤثران يف اإلقد و

 التصادم كفرسني متناطحني يف اجتاهني.

لـذا قـالوا:   و دو االخـتال ،  ،دو كليهمـا بالتسـاوي   ،حدهما فقـط دما يف التشريعيات فبحسب اجلعل، من تمثري د

 ذل، ألن االعتباا بيد املعترب يف اري احملال.و ي منهما،دحسب اجلنايات، دو عدم تمثري  تقسم الدية حسب اجُلنات ال

 

 االحتياالت
  موا:د ،وقعه الفضوليدإجازما املال، ملا و يف ًواما تقاانهما ،ن االحتماالت يف املقامإذا تبني هذا قلنا: إ

ا آجر املالـ، مـا باعـه الفضـولي، فهمـا جيتمعـان       اإلجااما، كما إذو بني البيع ماًحة كلتيهما، لعدم املنافاول: األ

 على مال واحد، كما يف بيع مسلوب املنفعة.

التناقض كمـا يـمتي يف التبـاين يـمتي     و بدونها متناقضان،و ن البيع مع املنافعإبطالنهما، للتدافع بينهما، فالثاني: 

 املطلق و يف العموم من وجه يف مواد االجتماري،
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 لـيس بـزوج، دو طلـوري مشـس    و ابعـة دمثلـه يف املنـايف لـالزم دو امللـزوم، كمـا إذا قـال:       و خص،كما يف مواد األ

من اري فرق بني  ،ليس بنهاا، دو ًحة ما يتقدم اتبة فالعقد ًحيح دون اإلجازما، ألن املنفعة متمخرما اتبة عن العنيو

 ًيل مطلقا . الفضولي، دو ًحة ما فعله األو ًيلي من األديهما ددن يوقع 

فيـه   ىالبيع، لكـن شـخص مـا وقـع مـن الفضـولي مل يكـن مسـتثن        و مكن مجع اإلجازمادن إو نهإ: يروانيوقال اإل

خـر، دمـا احلكـم    بطـالن اآل و حدهماداملنفعة، فنفوذ شخص هذا البيع ال جيتمع مع نفوذ إجازما املال،، بل الالزم ًحة 

ما دن يقـع مـا دنشـم    إنشاء البيع كذل،، فإن الوجه، لعدم انتقال املال إىل املشرتي مسلوب املنفعة فهو خال عو بصحتهما

جازتـه لعقـد   إن توجه إىل عقد املالـ، مل يبـق موقـع لتوجهـه إىل     إ« وفوادن خطاب إعلى ما هو عليه دو ال يقع شيء، ف

 يلتجم إىل اجلمع بني ايطابني. ىالفضولي حت

لطر  حق ايياا، كمـا يف بيـع مسـلوب املنفعـة     ل مراأل ىقول: لكن ال مانع من ذل، بعد عدم االستحالة، منتهد

 طالة الكالم فيها.إالنقل، مما ال داعي إىل و دنه يمتي يف املقام مسملة الكشف ىال خيفو مع جهل املشرتي،

يكــون لكــل مــن الطــرفني  و جــااتني مــع التناًــف، دو بــاالختال  منــه يعلــم: دنــه ميكــن دن يقــال: بصــحة اإل و

اييــاا مــع  ،ًــيلاأل ىخــراألو حــدهما الفضــوليد ىجــرددو لطــر  الفضــولي إذا  ،يانجراهمــا فضــولدللفضــوليني إذا 

 ًيلني كالوكيلني. دجااتني من إهكذا يكون حال و شرا طه،

املفــرويف عــدم منافاتــه ديضــا  لإلجــازما  و وممــا تقــدم  هــر حــال مــا يوقعــه املالــ، بــدون االلتفــات، قــال الشــيخ: 

 نشاء ضده إفعل بال يكفي جمرد افع اليد عن الو الالحقة،
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 االلتفات إىل وقوري املردود.و مع عدم ًدق عنوان الرد، املوقو  على القصد

 

 قسام املذكورة األ
 اريه قبله دو بعده سبعة: و )قدس سره(قسام اليت ذكرها احلكيم ن األإثم 

 تلفه السماء. دكله املال، دو دكما إذا  ،التصر  من املال، دو اريه مقدما  ملوضوري عقد الفضولي دن يكونول: األ

موجبا  يروج موضوري العقد عن مل، املالـ، إىل ملـ، اـريه دو ال إىل ملـ،، كمـا إذا باعـه دو        دن يكونالثاني: 

 عتقه قبل اإلجازما. د

هـذه الثالثـة بالنسـبة إىل    و التصـر  يف العـني موجبـا  لقصـوا سـلطنته عليـه كاسـتيالد اجلاايـة،         دن يكونالثالث: 

 العني. 

 ،ىدو تركهـا بــال ســكن  ،املالــ، الـداا املبيعــة فضــوال   ىعــدام املنـافع بســكن إك ،بالنســبة إىل املنفعـة ثالثـة منهــا:  و

كمـا إذا   ،كالتصر  املوجب لقصوا السـلطنة و كالتصر  املخرج للمنفعة عن مل، املال،، كما إذا آجر الدابة املبيعة،و

 حكامها.دقد سبق و ،اكاب الناس  هر دابته إىل مسجد خااج املدينةإنذا 

 حنوه.و التحّري تااماو نشاء للرد،إالتصر  بتعريضه للبيع، حيث قد عرفت دنه تااما  دن يكونالسابع: 
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  يرواينكالم اإل
 مـر اقتضاء األ)عين د ،«األًول»الظاهر دن هذا البحث داخل يف املبحث املعرو  يف و: )قدس سـره( قال اإليرواني 

حـد  دهـذا يف اقتضـاء اختيـاا    و خـر، حـد الضـدين طلـب تـرك اآل    دن ذلـ، يف اقتضـاء طلـب    إف (،بالشيء النهي عن الضد

 احلق يف كال املقامني عدم االقتضاء.و خر،الضدين كراهة اآل

بـالعكس،  و خـر من دن وجود كل واحد يـالزم نفـي اآل   ،ابعال فرق يف ذل، بني الضدين ذي النتا ج األو قول:د

 وجود اجلامع عدم الثالـث، و عدمه وجوده،و ،خرحدهما عدم اجلامع اآلدزم وجود حيث يال ،ضداد كذل،دو بني األ

 . (القضية احلقيقية)فهو كما ذكره املنطقيون يف  ،هذا يف التكوين ،عدمه وجودهو

ال لـزم حكمـان يف الوجـوب:    إو ال العكـس، و خـر حد الضدين ليس معنـاه طلـب تـرك اآل   دما يف التشريع فطلب د

 لـزوم عقـابني لكـل حكـم،    و مـن املعلـوم لغويـة احلكـم الثـاني،     و حكمـان يف التحـريم،  و لرتك،حرمة او وجوب الفعل

إىل دلـو    ،اسـتهزاء النـاس  و الزنـا و ألنه تـرك شـرب ايمـر    ،لزوم دن يكون من يقرد القرآن مثال  آتيا  بملو  الواجباتو

فيـه نـوري    ،و تـرك شـرب ايمـر واجـب    كلها بديهي العدم، فقول العـر : تـرك الصـالما حمـرم د    و ،مثاهلا كلها واجباتد

 مساحمة.
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 مسألة
 لو مل جيز املالك

، ماذلـ، بالنسـبة إىل نكـاح الفتـا     ىكمـا يـر   ،سبب العقـد عليهـا نقـص القيمـة    و كانت العني بيدهو لو مل جيز املال،

ال » ى، فمقتضـ ضـره دألنه عرفا  قـد   ،ال يبعد ذل، ،فهل يضمن الفضول ،املهرن اده نقص عليها يوجب تقليل إحيث 

 لكن املسملة حباجة إىل التممل.و وجوب تدااكه عليه،« ضرا

ي مـنهم  ددو علـى   ،هي موجودما، فهل الرجوري على مـن يف يـده فقـط   و ياديدلو كانت العني بيد تعاقبت عليها و

 يردها عليه.و شاء املال،، فعليه دن حيصلها

 قسام: ددن اليد على ثالثة  ىال خيفو

ديضـا  يـده علـى    حنـوه  و ن اجلاهـل إم ال، فـ دتكليفـي   ى يكون حكمالعادية مطلقا  حتو ،وكيال  ًيال  دودالسلطوية 

اجـاري إىل  قـد اختلـف يف دنـه هـل عليـه اإل     و نانيـة مالكيـا  دو شـرعيا ،   األو ،ن مل يكـن حرامـا  فعليـا    إو مال الناس بال تعد 

يصـاله  إفهل يصـح لـه دن يضـعه مكانـه بـدون       ،ريقنقذ به الغدو خذ حبل الغريدالتلف، كما إذا و ماجرضمان األو املال،

حيـث   (1) (ما علـى احملسـنني مـن سـبيل    )دنه إذا انقطع ليس عليه مثله دو قيمته، حسب و ،جرما عليهددنه ال و ،إىل مالكه

ن ديتـه عليـه   إحيـث   ،كمن قتل املترتس به من املسـلمني  ،كان على بيت املال لو فريف ضمانو ه بذل،،دمردنه سبحانه 

 بني الوضع   مالعدم املنافا ،عليه كل الثالثةو لى القاتل،ال ع

                                                             

 .91سورة التوبة:  (1)
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 بني املسملتني فرق.و ،ولاألقرب إىل النظر األ ،كاألكل يف املخمصة ،والتكليف

 حنوه.و عم من جهلهاأل ،دن البحث يف املقام بناًء على اليد العادية من الفضول ىوال خيف

ال يبحث عن العهدما، دمـا مـن يـراه اسـتقالال       ،اريهو يخ يف الرسا لاحلكم الوضعي مستقال  كالش ىثم من ال ير

 :يادي املتعاقبةحنوه من األو يمتي الكالم يف املقام يف دن عهدما الفضول

 .الظرفية كالدين الذي يف العهدماو ،الضمان املظرو و ،العهدما الظر ، فيها ثالث اعتبااات ، رفية

فعـني مـال    ،علـى هـذا  و منا متعلق العهـدما. إو ،كفول له ليس يف العهدمان الشخص املإكالكفالة حيث  ،قيةدو تعّل

 منا يكون يف العهدما بعد التلف.إنه إول، حيث األ ىاملال، يف العهدما خبال  املعن

علـى   اّلإما حيـث ال يضـمنها املسـتمجر    ردنه على تقدير التلف يكون مضمونا ، مثل العـني املـوج   ىمبعن ،و تقديريةد

 .تقدير تلفها

مـن  و ظرفيـة، القيـة ال  فيكـون التعلّ  ،يف حـال وجـوده   ىاملفيـد للضـمان حتـ    (1) اليـد(  ىمن  اهر )عل، تماالتاح

جيـب  و لـيهم إلـذا يصـح للمالـ، الرجـوري     و بل هو املشـهوا بيـنهم،   ،ولال يبعد األو تلف( املفيد للتقديرية،د اهر )من 

 .تسليمه للمال،و ن مل يكن يف يدهإعليه حتصيله 

 شكال يف ًحة اجوعه إىل ديهم.إبالثاني فال  دما إذا قلنا
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 لو تلف املال
سـواء كانـا عـاملني دو     ،املشـرتي و املالـ، حـق لـه دن يرجـع إىل كـل مـن الفضـول        اّدو لو تلف املـال بيـد املشـرتي   و

 جاهلني دو باالختال . 

خـذه هـو   دمـا  و خـذه املالـ، منـه   دمـا   ىتساويما دن إاملفرويف جهلهما، فو خذ القيمة منهدو فإذا اجع إىل الفضول

ألن املشـرتي   ،ال حـق للفضـول يف الرجـوري إىل املشـرتي يف الزا ـد      دكثـر خذه املالـ،  دن كان ما إو من املشرتي فال كالم،

خـذه  دللمشرتي الرجـوري إىل الفضـول باسـرتداد الزا ـد مـن الفضـول، ألن مـا         قل حّقدخذه املال، دن كان ما إو مغروا،

 ال حيق للفضول الزا د عن القيمة.  و املال، هو قيمة العني

دن اخذ من املشرتي اقل اجع املشرتي إىل كـل مـا دفعـه إىل    و إذا اجع املال، إىل املشرتي يف املتساوي فال كالم،و

 الزا د ديضـا  لقاعـدما الغـروا، حيـث دن املغـروا يرجـع إىل الغـاا       و اسرتجع ما دفعه إىل الفضول دكثردن اخذ و الفضول،

املخـتلفني، مـن اـري فـرق بـني      و مما تقـدم يف اجلـاهلني يظهـر مـوازين العـاملني     و يتعمد الغاا بان كان جاهال ، دن كان ملو

 العكس.و علم املشرتي،و جهل الفضول

ثم لو اجع املال، إىل الفضول باملنافع املوجودما دو الفا تة املتصلة دو املنفصـلة عنـده، فـال كـالم يف دنـه ال حيـق لـه        

ن اجع املال، إىل املشرتي باملنافع حق لـه الرجـوري إىل الفضـول، ألن املشـرتي دخـل علـى دنهـا        إو رتي،الرجوري إىل املش

فكـذل، إذا   ،ن املعاملة لو كانـت ًـحيحة كانـت املنـافع للمشـرتي     إف ،«ما ال يضمن بصحيحه ال يضمن بفاسده»و ،له

 منه و كانت فاسدما اليت هي حمل الكالم، هذا يف اجلاهلني،
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 خر.ر الكالم يف الصوا الثالثة اأُليظه

 

 م النائيينكال
يرجـع مبنافعـه   و ن املال، لو اد ختري يف الرجوري إىل كل مـن ترتـب يـده علـى مالـه،     إقال:  )امحه اهلل(ن النا يين إثم 

ت هـذه  ول بالصفات اليت فاتت عنـد الثـاني، سـواء كانـ    بصفاته الفا تة، فله دن يرجع إىل الضامن األو اريهاو مااملستوفا

م جتددت يف يد الثاني ثم زالت، فكـل مـن وقـع املـال يف يـده ضـمن       دالصفات موجودما يف العني حني كانت العني يف يده 

م العبد املغصـوب  فعل الغاًب، كما لو عّلب تاليت حصل ىًفاتها حتو منافعهاو العني جبميع خصوًياتها من ماليتها

الصــفات موهبــة مــن اهلل ســبحانه حصــلت يف ملــ، املالــ، فهــو   ًــنعة فنســيها، دو مسنــت الدابــة فهزلــت، ألن مجيــع

 القيم تكون زيادما القيمة السوقية كنفس القيمة يف عهدما الغاًب.  ىعلملو قلنا بو يستحقها،

نقصـت دو زادت  و دنه لو اده كما كـان، مل يكـن علـى الـراد شـيء، سـواء زادت ًـفة       « اليد ىعل»قول:  اهر د

 لسؤال: من اابع موااد د )رحم  ( ن ماتت، ففي كالمه إو على الغاًب ،شاما ولدتاجعت، نعم الزيادما كالو قيمة

مـا   اّلإنسـان  ن لـيس لإل د»احلال دنـه خـال    و لو كانت للغاًب فلماذا تكون للمغصوب منه، دن الصفةول: األ

هوبـة مــن اهلل  قولـه: مو و جيــابي دنـه للغاًـب،  عقـدما اإل و السـليب يقتضـي دنــه لـيس للمغصـوب منـه،      هفعقـد  (1)«ىسـع 

 للمال،، مل يقم عليه  
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 دليل، بل عرفت دن الدليل على خالفه. 

يف و ااتفاري القيمة السوقية ملاذا يكون للمال، بعد اجوري الشيء إىل قيمته السابقة، فلو كانت الشاما بدينااالثاني: 

عطـاء الشـاما   إن الواجـب  مكـن القـول بـ   بقيت عنـده سـنة، فهـل مي   و هكذاو يوم اجلمعة تصري دينااين ثم تنزل يوم السبت

 اجاري نفسه فقط. إ« اليد ىعل»مخسني دينااا ، بينما  اهر و للمال،

شـكال فيهمـا، دن   إىل اإل ضـافة نـه باإل إده مصـداا  دو اسـم مصـدا، ف   ن الزا د يكون يف العهدما دو تعّهإال يقال: و

 االلتـزام و إن ددلـة الضـمان عبـااما عنـه    ل سـواه، فـ  ال دليـ و ال األًـل إقد عرفت دنه ال يقتضي و هو الدليل،« اليد ىعل»

 .)قدس سره(ًبهاني كما ذكره األ ،ما يضمنو االحرتامو

لو مسنت ثم اجعت، فما هو الدليل على ضمان التفاوت، خصوًـا  إذا تكـرات حبيـث لـزم      دن الشاماالثالث: 

 ىاليـد حتـ   ىلو قيل: )علـ و العني الفا تة،إىل العني دو مضافا  إىل قيمة  ضافةضعا  القيمة باإلدضعا  دعطاء الغاًب إ

علـى   اّلإاحلـل  و يف دًـلي الطهـااما   (2) تعلـم(  ىكمـا ال تـدل )حتـ    ،مـن قاعـدما   دكثـر قلنا: ال يدل ذاك على  ،(1) دي(ؤت

 .)رحم  ( ال على االستصحاب كما ذكره الشيخ  ،القاعدتني

يد من بعد املـمخوذ منـه يف السلسـلة إذا ُفقـدت كلـها،       الصفة املتجددما علىو العنيو ااتفاري القيمة دنه ملاذاالرابع: 

 دو العهدما دو التعهد.« اليد ىعل»ال إذا قيل: بظهوا إتكون على املمخوذ منه،  ،ن اجعت إىل احلالة السابقةمب

 فال وجه لرفع اليد ،دنه املصدا هلما يف املقامو شكال يف الظهوا،قد عرفت اإلو

                                                             

 .15944ح 7ص 14مستدرك الوسائل: ج (1)
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 االاتفاري فامتنع الغاًب، ًدق الضرا.و اادهما املال، يف حال السمندلو التمس، بهما، نعم و عنه

 

   بقي شيء
من بعده سببت عدم منو العني مبا لو كانت يف يد املالـ، منـت، فالظـاهر الضـمان،     و هو: دنه لو كان يد الفضولو

 تلف عليه منافعها.دو ضرهدألنه 
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 مسألة
 إدعاء الفضولية

، سيمتي الكـالم فيـه  و منا املال له، فقد يكون املشرتي عاملا  بذل،إو شرتي دن البا ع له فضوللو ادعي مدرٍي على امل

 .ن انكشف للمشرتي كذب املدعي دو ًدقه فال كالمإف ،قد يكون جاهال و

لـه   خذ املال منه قهرا  ال يرجع إىل البا ع، ألنه باعرتافـه ملكيـة البـا ع ال حيـق    دن إال حق للمدعي، ف :وليف األإذ 

فيكـون للمشـرتي    ،يعـد ذلـ، مـن العيـب     ىإذا كان املال يف معريف االاتصـاب مـن املـدعي حتـ    إاّل ليه، اللهم إالرجوري 

 كذل، احلال يف عكس املسملة دو الثمن. و خياا العيب، فإذا فسخ اجع إىل البا ع بالثمن،

 مه، كما تقدم الكالم فيه.ما اارتو يرجع إىل البا ع بالثمنو يف الثاني: يعطي املشرتي املال للمدعيو

خــذه مــن دقـراا الفضــول،  إثبــت املـدعي ًــدقه بالبينــة دو  دن إين، فــمــرإذا مل ينكشـف للمشــرتي شــيء مـن األ  و

 اجع املشرتي على البا ع.  و املشرتي

 ين: مرقراا الفضول مثبتا ، ألإال يقال: ليس 

قـرت املزوجـة   دعلـى نفسـه، فهـو كمـا إذا      قراا على اريه الذي هـو املشـرتي ال  إعن يده، فهو  ألنه خرجول: األ

 ا زوجة اريه. بمنه

خـذ  دن البضـاعة ااتفعـت، فـإذا اد الـثمن إىل املشـرتي      إحيـث   ،الفضـول و احتمال التواطي بـني املـدعي  الثاني: 

 ضعا  قيمتها السابقة. داملثمن الذي هو 

 اا قرإدن كل و بالعكس،و قراا عليهإدن كل «: الفقه»نه يقال: قد ذكرنا يف أل
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 الزوجـة و قـرااا  علـى الولـد   إكان  ،قّر دن هذا ولده دو زوجته دو مالهدبالعكس، فإذا و قراا على اريهإنفسه  ىعل

 احتمال االتهام حيقق عنه احلاكم إذا كان عقال يا . و على الغري دن ما بيده ليس ماله،و

 مـر ، بـل ثبـت بـاحللف املـردودما، فالظـاهر دن األ     قـراا البـا ع  إما إذا مل يثبـت للمشـرتي ًـدق املـدعي بالبينـة دو      د

ادافـه بهـا يف   إكما يدل عليـه   ،ثبات امللزماتإيرجع املشرتي إىل البا ع، ألن احللف مبنزلة البينة يف و كذل، يمخذ املدعي

 .(1) ميان(األو )بالبينات :)صلى ( علي  وآل  قوله 

الزوجة دو الولد يف التنازري عليهما يعاملـه املسـلمون معاملـة    خذ املال دو دن احلالف الذي إيؤيده: السريما، حيث و

مثبتـه لـيس حبجـة، كمـا إذا مـات      و ال يقـال لـه ثبـت لـ، املـال بـاحللف،      و ب، فإذا باعه اشرتوا منه،األوالزوج و املال،

 لبينة.ل من الناجح هل جنحت بسبب احللف دو امسمل يعهد دن ُيو إىل اري ذل،، ،كذل، ولدهو اث،زوجته األ ىتعط

 

 ما يرد عليهو صبهاين كالم األ
جــل الـيمني املــردودما مــن البــا ع علــى  إن كــان ألو حيـث قــال:  ،بعــض مــن تبعــهو )قــدس سـره(  ًــبهانيخالفـا  لأل 

عطا ـه للمـدعي، ال دنهـا طريـق     إو املدعي، فغاية ما يستدعي اليمني املردودما كونها ميزانـا  لفصـل ايصـومة بمخـذ املبيـع     

 ن مل جيز له إو للمدعي حبكم احلاكم، وال مزيال  فعليا  للملكية، بل املال باق على مل، مالكه شرعي إىل كونه ملكا 
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 ثاا. منا هو بلحا  بعض اآلإفكون القول ما يقوله املدعي حبلفه ف ،التصر  فيه  اهرا  دو باطنا 

 اليـد و ن امللكيـة تثبـت بـالعلم   إ، فـ ن ما ذكره مل يقم له دليل، بل قد عرفـت دن الـدليل علـى خالفـه    منت خبري بدو

 ثاا.ا إذا ثبتت، ثبتت عليه مجيع اآلبمنهو بال معاايف، ىالدعوو قراااإلو االستصحابو احللفو البينةو

ألن احللــف يــذهب  ،فيمــا إذا حلـف عنــد مجلـة مــن الفقهـاء    اّلإوإذا تعـاايف اثنــان منهـا فــالعلم مقـدم مطلقــا ،    

مااتني قّدم احلاكم منهما يف تعاايف األًلني دو األو مااما متقدمة على األًل،باحلق، كما دل عليه النص، كما دن األ

مـا لقاعـدما   هف بينإذا مل تكـن حكومـة تسـاقطا، ففـي املاليـات ينصّـ      و اليـد، و كالبينـة و دًل الطهـااما، و كاالستصحاب

 الولد يكون املرجع شيئا  آخر. و يف مثل الزوجةو اريه،و العدل

 حدهما.أل بمنهاحلاكم يعلم و التنصيف،ال يقال: كيف يكون احلكم 

الثالـث  ملـ،  نتيجته جواز و ل يف داهمي الودعي،يكما ق ،هميةقع من جهة األاما يقال بتغيري الشااري الوإقلت: 

 حنوها تقـديم للموافقـة االحتماليـة املسـاوقة للمخالفـة االحتماليـة،      و حدهما بالقرعةميؤيده: دن ختصيص املال بو هلما،

 مون املوافقة القطعية يف البعض على املخالفة االحتمالية يف الكل.العقالء يقدو

تفصـيله يف  و ،النتيجة عدم جواز حيازما الثالث هلماو منا هذا طريق الفيصلة،إو ن الواقع على واقعهمب :ما يقالإو

 «.األًول»

نه يعلم دنه قد سـبقه  احلال دنه حيكم لصاحب اليد، مع دو ،ن االستصحاب مقدم على اليدمال يقال: كيف قلتم ب

 سواق.من األ ىالب ما يشرتداريه يف 

 ال قال احلاكم ملن بيده: اثبت انتقال إو نه يقال: ذل، يف اري مواد التنازري،أل
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 فتممل.  ،ال احللفإالسابق منكر ليس عليه و ،ال حلف السابق، فصاحب اليد مدريإو لي، من السابق،إاملال 

 ذل، عكس ما ذكرمت.و مااما،دي هو دًل، قدم على اليد اليت هي ال يقال: فاالستصحاب الذ

مااما توسعت بسبب االستصـحاب، فلـم   دنه يقال: مل يتقدم االستصحاب على اليد، بل اليد السابقة اليت هي أل

 اليد.و تدري جماال  لليد الثانية، فهي من تعاايف اليدين، ال من تعاايف االستصحاب

 

 رجوع املشرتي اجلاهل
مستفيدا  دو  ،فا دتهاو نقصهاو التفاوتو ليه يف مثن العنيإدم  هر دن املشرتي اجلاهل بغاًبية البا ع يرجع مما تقو

ًـالحاتها الـيت توجـب    إو جـرما حفظهـا  ُدو كلـها مارامتهـا ك و دنه متصر  فيهـا باعتبـاا دنهـا لـه بتغريـر البـا ع،      إذ  تالفة ،

 ليه بالتفاوت. إنه يرجع إف ،نقص من قدا ما ًر داالشرتاك  كذل، إذا كان قداو الزيادما ليشرتك مع املال، فيها،

 ول يكون كـالعلم بالغصـب،  يف األإذ  ال مستصحب املل،،و ما ًواما اجلهل الذي مل يكن مستصحب الغصبد

ًالة الصـحة حيـث   دن مستصحب الغصب جيري إله، فليس هناك ًواما ثالثة، لكن امبا يقال:  بمنهيف الثاني كالعلم و

ال مـوااد قليلـة،   إلو مل يعمل بمًل الصحة لـزم دن ال يكـون لـه    و ما مقدمة على االستصحاب الذي هو دًل،مااددنها 

 بعد و عليه فإذا كانت زوجةو ن الصحة وضعت يف مواد االستصحاب،إحيث 
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 مدما جاءت ليزوجها العامل لثان مل جيز.

القاعـدما: دن فاعـل مـا  ـاهره احلـرام جيـب        ىبـل مقتضـ   ،ملكـان )هـن مصـدقات(    ،ينمـر بـني األ  نه فـرق فيه: دو

شبه، مع احتمال الصحة لوجود اجملـوز  دكمن يبيع الوقف دو يمكل مال الناس دو ما  ،ن احتمل احلليةإو التحقيق حوله،

 االضطراا لألكل.و للبيع

 مااما مقدمة على األًل؟احلال دن األو ال يقال: كيف يستصحب احلرمة،

مااما، فهـو كمـا   االستصحاب يوسع الدليل ال دنه يقدم على األو ،ل على دًل الصحةمنا يقدم الدليإنه يقال: أل

ال يقــال: كيــف تقــدم و كــرام،ن استصــحاب العدالــة يوجــب اإلإال تكــرم العــامل الفاســق، فــو كــرم العــادلد :إذا قــال

 مع دنه دليل.« ال تكرم»االستصحاب على 

 

 ذا كان عاملاً ابلغصبإ
بعـد   ،هل املشرتي دو مـا هـو مبنزلـة اجلهـل، دمـا إذا كـان عاملـا  بالغصـب، ففيـه دقـوال          هذا متام الكالم يف ًواما ج

 خر ألنه ليس مبغروا:ابعة اأُلمن العني، من األ مكثراالتفاق على دنه ال يرجع إىل البا ع ب

 الرجوري إذا كان موجودا ، ال ما إذا كان تالفا .و عدم الرجوري مطلقا ،و الرجوري إىل الثمن مطلقا ،

 مل يبحه دو يهبه له. و ملكه بمنهول: لألستدل ا

 جمانا .  هعطادليس مل، الغاًب  بمنهمع علمه  بمنهو للثاني: 

 مع التلف هو سببه، دما إذا كان موجودا  فعينه له. بمنهو للثالث: 

 بني الرجوري إىل و و قد استشكل بني اجلمع بصحة إجازما املال، فيكون للمال،،
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عطاه مثن، دن ًحت مل يكن له الرجوري، ألن ما إحلقيقة االدعا ية بفريف املشرتي الغاًب مالكا  ن امالغاًب ب

 ما من التهافت.هن اجلمع بينإن مل تصح كيف جيوز للمال، اإلجازما، فإو ليه،إفكيف يرجع 

عتباايـة،  مـوا اال عات لألوالعنـاوين ميكـن دن تكـون موضـ    و ن اجلهـات م: ب)قدس سـه( اجلواب: ما ذكره النا يين و

بهـذا اللحـا  تصـح اإلجـازما مـن      و املشرتي مع الغاًب مبا دنه مال،، ئنشاءات املعاملية، فينشاإلو حكام الشرعيةكاأل

 اييال. و نها ال تتغري بالقصدإموا ايااجية، فال دن هذه اجلهات ال ميكن دن تكون موضوعات لألإاملال،، 

موا التكوينيـة،  فسادها حقيقة كاألو تكون ًحتها ىاألًلية حتموا دن املعامالت ليست من األ ى:خردبعبااما و

تيمم تصح للفاقد ال للواجـد، فالتسـليم مـن    ضافية، كصالما املإفهما فيها  ،حكام الشرعيةكاألو بل هي من االعتبااات

ا دنـه مالـ،   ه املشرتي مع الغاًب مبؤنشاء ينشإيوجب الضمان، دما البيع الذي هو  املشرتي للغاًب الذي هو اري جمان

 يوجب ًحة إجازما املال،. 

حقيقـي، فـال يعقـل دن     دمرنشاء محل على اللحا ، ألن كليهما اعتبااي، بينما التسليم ن اإلإن شئت قلت: إو

 نشا ي والتسليم خااجي.إحيمل على اللحا ، ألن اللحا  

 ًـيل علـى مثلـه،   ل األمحـ و ًـيل، علـى األ و محل اللحا  علـى مثلـه،   ،ابعةقسام األهذا هو املمنوري من األو

 على اللحا .  و

ن ًـحت ال يرجـع   إن البـا ع مالـ،،   من احلقيقة االدعا ية الـيت تبّناهـا املشـرتي بـ    إبذل،  هر دن قول بعضهم: و

 ،ن مل تصح ليس للمال، اإلجازماإو املشرتي إىل الغاًب،
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 ضافية ال دًلية مطلقة.إدنها نسبة  :اجلوابإذ  ،اري تام

 

 اآلخوند و  كالم الشيخ
 ذكر يف املشرتي اجلاهل: دن الظاهر عدم ايال  يف املسملة للغروا.  )قدس سره(ن الشيخ إثم 

مجاري لإلو ،(1) للقاعدما كاملرسل املعرو : )املغروا يرجع إىل من اره(و : وجوه ذكر،)قدس سره(خوند قال اآلو

ضر بطريق املسلمني فهـو  دخرب )من و ،(2)الضرااو اقاعدما الضرو من املباشر، ىقودالسبب هو الغاا و منقوال ،و حمصال 

 .(3) ضامن(

مـا إذا علـم البـا ع باحلـال، بـل مـع علمـه        و ول، حيـث قيـده باعتبـاا جهـل املغـروا،     ال يف األإشكل يف اجلميع دو

 هو  اهر النسبة.و بدون ذل، ال يكون الغروا منهإذ  جبهالة املشرتي دو احتماله هلا،

فيما كان املباشر كاآللة، مع دنه لو كان كذل، ملـا   ىقودمنا يكون السبب إو ملسملة ممنوري،مجاري يف مثل اإلاو قال:

 ال ،دًعدم ضمان الغروا و منا يقتضي افع حكم الضراإ« الضرا»قاعدما و شكال فيه،إحكم بضمانه دًال ، مع دنه ال 

 ال كالم هنا يف ضمانه.و

 وقعه فيما حكم شرعا  عليهدا وقعه يف ضرا، ال فيما إذدمنا يكون فيما إنه إثم 

                                                             

 .17492ح 46ص 15شبهه يف مستدرك الوسائل: ج (1)
 .4ح 14ب 164ص 7، وهتذيب األحكام: ج4ح 280ص 5قاعدة مستفادة من الرواايت: راجع الكايف: ج (2)
 .28ح 4ب 158ص 9هتذيب األحكام: ج (3)
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 ضره، اايته دنه لو ال فعل الغاا ملا اختاا املغروا ما حكم عليه الشـااري بالضـرا،  دذل، لوضوح دنه ما و بالضرا،

 عدم االجنباا. و اسالضر، مضافا  إىل ضعف ايرب باإلدسناد يف الضمان إىل من من هنا  هر عدم ًحة اإلو

 

 ما يرد عليه 
 ليه:  و يرد ع

ين، بـل  مرن كـان جـاهال  بـاأل   إو ال البا عإال ااا له و نه مغرواإحيث  ،التقييد بعلمي البا ع ال جمال لهوال : دن د

ول شـخص اـّره   دنـت  دقال الشـاعر: )مـا   و ،(1)«فال تغرنكم احلياما الدنيا»املغروا ينسب إىل اري العاقل، قال سبحانه: 

 القمر(.

 القتـل و كالضـرب  ،مـوا التكوينيـة  علمـه، كمـا يف سـا ر األ   و بط حبال جهل الغـاا ن الغروا حالة خااجية ال ترتإف

 اريهما. و

 إىل اـري ذلـ،،   ،رم شـاهد الـزوا  غـ لـذا ي و لة،ين لزوم دن يكون املباشر كاآلدمن و ،ىقودهنا  دن السببوثانيا : 

دليـل اليـد،   و ب اجلمـع بـني السـبب   هنا يسند تصرفات املشرتي اجلاهل إىل البا ع، مضافا  إىل دن احلكم بالضمان من باو

 ن كان قرااه على السبب.إو فال مانع من ضمانه

 مضافا  يف اجلواب الثاني، دما دن الشااري  حكم بضرا املشرتي فهو من جهـة البـا ع،   ،ما عرفت من قولناثالثا : و

 نفي اجلنس. ىلكونه مقتض ،كما يشمل املباشر يشمل السبب ال ضراو

                                                             

 .33سورة لقمان:  (1)
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 مثاله مما يوجد مالكه يف املقام.مضر( جمبوا مؤيد بد ن )منداابعا : و

لـزم  و ،نـه لـو كـان مثبتـا  للحكـم ملـا اسـتقر حجـر علـى حجـر          إ«: ال ضرا»يف اد دليل  )قدس سـه( ما قول النا يين د

 ىفتـ دن إو عا م ممن عاًـرناهم، بعض األو انياء،لزم تدااك كل خسااما من بيت املال دو من األو تمسيس فقه جديد،

 حكام.لكن ال ميكنه االلتزام بتشريع األو ليها،إجبواز طالق زوجة الغا ب لرفع ضرا الزوجة استنادا  

 مـر ليه، كما دن األإالتزام طالق الزوجة مشهوا بني املتمخرين مستندا  و ففيه: دنه مل يعر  كيف يلزم فقه جديد،

حـاجز احلـويف إىل البحـر فهـرب السـم،، إىل       افـع و فـتح قفـص الطـا ر فطـاا،    و يف حّل عقال الدابة فشردت، كذل،

 مثال ذل،.دعشرات 

قـد  و جيـاب فيكـون سـلبا ،   اإلو ،جيابـا  إافع السلب فيكـون  « ال ضرا» ىن مقتضإ: )قدس سره(ًبهاني قد قال األو

دو خرييـن  حـد األ دفـالرفع ينـتج    دكثـر ن كـان  إو ثباتـه ينـتج العكـس يف مقابلـه،    إن كان ضدين كان افع كل دو إنه إقلنا: 

 ثبات ينتج افعهما.اإلو خريات،األ

 

 لو شرط عدم الغرامة
هنـاك قسـم   و قد يغرم الـثمن دون ايسـااما،  و ايسااما،و نه قد تبني مما تقدم دن البا ع الفضول قد يغرم الثمنإثم 

ليـه  إهو: ما إذا شرط عدم ارامة شيء يف ًواما اجـوري املالـ، إىل املشـرتي العـامل بالغصـبية، دو عـدم اجوعـه        و ثالث

مثـل هـذا الشـرط باطـل، بـل      إذ  القاعدما عـدم ارامتـه، ال ألنـه شـرط،     ىن مقتضإمنا يعطيه ايسااما فقط، فإو باألًل

 ذهب احرتام مال نفسه.دجل دن املشرتي أل
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 بيع ما ال يعد ماال  عرفا  كاحلشرات، القبض فيهمـا ال يتبـع  و : يف مثل بعت، بال مثن،)قدس سره(قال السيد احلكيم 

اليد( الوااد مواد احرتام مال املال، عن مشول ًواما كون املال، يف مقام االحرتام على  ىلقصوا عموم )عل ،الضمان

 حرمة ماله. 

عدم و عدم شروطهما،و ،عدم املتعاقدينو عدم شروطهما،و قسام: من عدم العوضني،دن فساد العقد على إف

 شروط العقد.

ن إفـ  ،ال يتمثر، بل معناه دن احلالة السابقة مبقومها باقيةو العدم ال يؤثرإذ  ،ثر الفساددذل، دن العدم  ىليس معنو

 خاًا  دو عاما  لو كان مؤثرا  كان:الوجود 

 ًغر.دكرب دو دال يعقل تمثري إذ  ،دن التمثري بقداه: وال د

 ال دن التمثري يكون للعدم. ،ثريمت دنه بدونه الثانيا: و

 ن املشرتي ال يضمن التلف لعدم وجود العويف.إمثن، فكما إذا قال: بعت، بال ول: فاأل

ن تلـف الـثمن ال يوجـب    إال عرفـا  كاحلشـرات، دو شـرعا  كـايمر، فـ     و كما لو باري ما ليس مبـال شـرعا   الثاني: و

نـه  إن البيـع ًـحيح، لكـن إذا مل يعلـم املشـرتي ذلـ، حيـث        إكـان مـاال  شـرعا  فـ    و ضمانا ، دما إذا باري ما ليس مبال عرفا 

 ا ًاات له بها.بمنهعرت  الدولة تاضا  ال دكما لو حاز  ،عرفا  كان له ايياا معيب

حيـث   ،املشهوا البطالن، لكن ميكن تصوير ذل، عند العقـالء و قريف دو باري لنفسه،دكما لو اهن دو الثالث: و

قبـول البيـع يف مثـل    خر، كما يتعـاا   حدهما من اآلدفباري  ،خر على منقوالتهاآلو ااضيهدحدهما على دكان له وكيالن 

لـذا يف  و ثباتا ،إخر حدهما عن اآلديكشف و املعلول ثبوتا ،و ت تالزم العلةئات املختلفة مالزمة للمنشئاذل،، ألن املنش

 ليه بعد دن كانت إكون الوكالة يف املنتقل إىل املنتقل ت ىالصغر
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 ول يف بدله.األو جيوز تصر  الثاني فيهو للمنتقل عنه،

ًــحيحة دو باطلــة، يبيــع بعــض  ،ول ســواء كانــت فرديــة كايلفــاء، دو مجاعيــة كاالستشــااينيدن األ يؤيــده:و

 ،الدوا ر مملكاتها بعضها من بعض، مع دن املال، شخص واحـد دو هيئـة واحـدما ًـحيحة كالعـادل، دو باطلـة كالظـامل       

 . الدولة الظاملةعلى القول مبلكية  بناًء

 نه ليس بضامن ال دًال إشبه، فدبا ع دو املشرتي طفال  دو جمنونا  دو سفيها  دو ما كما إذا كان واحد من الالرابع: و

 ال فرعا ، سواء كان طر  الثمن دو املثمن.و

 القاعدما الضمان.  ىمقتضو ،شبه ذل،دكما إذا جاء بالتعليق يف العقد دو ما ايامس: و

 

 كيفية الضياانت املتعددة
لـيس معنـاه    (،يـدي تعاقـب األ )املشرتي ألنه من ًغريات و ي من البا عد ن قوهلم: بصحة اجوري املال، إىلإثم 

 اشتغال ذمم اجلميع.

دينـااين مكـان دينـاا دفعـة دو      ىعطـ ديـرد عليـه اسـتحالة وجـود بـدلني لشـيء واحـد عرضـا  دو طـوال ، فـإذا            ىحت

واحـدا ، لوضـوح دن    اّلإاحـد ال يكـون   امتـداد الو و ن البـدل امتـداد املبـدل منـه،    إ، ال يكونان بدال  عن الديناا، فـ تداجيا 

 االثنني ال يكون امتدادا  لواحد، كما ال يكون الواحد امتدادا  الثنني.

 عطاهمـا تـداجيا   دإذا و حدهما على حنو الكلي يف املعني دو املشـاري بينهمـا بـدال  ال اـري،    دعطاهما دفعة يكون دفإذا 

 ا ول فقط بدال ، ألنه ال تكراا يف الطبيعة مبيكون األ
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 فراد.مكن التكراا يف األددن و هي هي،

 مـر األ ىلـيس معنـ  و ليه،إالشااري بتحمله كل من اجع املال،  دمراعتبااي يف ايااج هو الضمان،  دمربل معناه: 

 م ال.داالنتزاعي عام كانت ذمة و من احلقيقيو االعتبااي دنه يف الذهن، فلكل منه

 ،(1)قـول اهينـة(  د: )ذميت مبا )عليه السالم( يقد قال علو يقال: كيف،حتى  ذل، نفي )الذمة( إطالقا  ىليس معنو

برفعـه زيـدا  دو عمـروا  دو     املـوىل  دمـر فاملقام مثـل مـا إذا كـان هنـاك حجـر واحـد،        ،بل معناه: دنه ال دليل عليها يف املقام

 .الضمان يف عامل االعتبااو ،الفرق دن احلجر يف عامل التكوين ىباالشرتاك، منته

ثـاا خمصوًـة، مـن دون    آو اعتباا خاص عقال ي، له منشم خمصوص بمنه (هس سرقد )خوند لعل هذا هو مراد اآلو

 اشتغال الذمة به دًال .

 

 شكال اجلواهر إ
كيف تعدد الذمم يف مبدل منه  بمنهيدي: يف مطلق تعاقب األ ،شكال الذي نقل عن اجلواهربذل، جياب عن اإلو

 واحد.

ن مل يكـن يف  إو يهمـا شـاء املالـ،،   دف لو كان يف ذمة هذا دو ذاك فقـط مل يصـح الرجـوري إىل    توضيحه: دن املتلو

 هو حمال، فهنا استحالتان:و ن كان يف الذمتني لزم بدلية االثنني عن الواحدإو حد فال اجوري إطالقا ،دذمة 

 للواحد بدالن. دن يكونول: األ

                                                             

 .29ح 34ب 300ص 2حبار األنوار: ج (1)
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ن يكـون شـيء واحـد يف    ممـوا التكوينيـة بـ   يف مكان واحـد، كمـا يف األ   واحد يف مكانني دو اثنان دن يكونالثاني: 

 مكانني دو شيئان يف مكان واحد.

 احلال دن الذمم اعتباايات.و ال يقال: هذا تام يف التكوين،

ن يكـون واقـة   ماالنتزاعي، فهل ميكن التناقض فيهما بو نه يقال: ما يستحيل يف التكوين يستحيل يف االعتباايأل

مكن، لكن لعـل  دن إو )قـدس سـه( خوند هذا اجلواب عن اآلو فردا ،و نصف ديناا، دو معدود واحد زوجا و ااا واحدما دين

  هر دن الذمة الكلية مدينة.األ

ال مانع من وجود شيء واحد يف ذمـتني، كوجـود شـيء يف مرايـا      بمنهشكال: بذل،  هر بطالن اجلواب عن اإلو

 .ىذهان معنتكوينا ، دو يف األ

املقابلة،  ىمن باب خروج الشعاري دو االنطباري دو الوجود يف التخيل لد بمنهول: حمل حبث، يس عليه يف األذ املقإ

 فال ميكن دن يقاس باملختلف فيه.

لـيس كـذل، مـن يقـول     و ،ذهـان هنـاك شـيء واحـد خـااجي لـه ًـوا يف األ      إذ  ما الثـاني: فلـيس ممـا حنـن فيـه،     د

 وا.شياء ال ًدبالضمان يف الذمم، ففي الذمم 

 

 جواب الشيخ 
فسـره قبـل   و ،تكون العني الواحدما يف ذمة كـل مـنهم علـى البـدل     بمنهشكال: عن اإل )قدس سـره(  ما جواب الشيخد

 حيث قال: معناه لزوم خروج كل منهما عن العهدما عند تلفه. ذل، بمسطر

 االن:ؤففيه س
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هو، ال دنه هو دو اريه، نعم يف عامل الذهن ن كل شيء هو إعلى سبيل البدل اري معقول، ف دن الواحدول: األ

 ن ال يعلم دن الشيخ الذي يراه زيد دو عمرو.ممجال، بميكن اإل

 خل.إالذمة باحلكم التكليفي الذي هو لزوم خروج، و احلكم الوضعي الذي هو يف العهدما دنه كيف يفسرالثاني: 

يف حـل   الـذي اتبـع الشـيخ    )قـدس سـره(   اطبـا ي  هر وجه السؤال عـن السـيد الطب   )قدس سره( ال عن الشيخؤمن السو

 شكال.اإل

بدل واحـد يف ذمـة اجلميـع لكـل ذمـة جـزء       و بدال متعددما،مبطل الصواما املتصواما بدبعد دن  )قدس سره( يروانياإلو

قال: ميكن دن يقال  ،والن عقال مكن األددن و ،بدل واحد على سبيل البدلو بدل واحد منتقل بني الذمم،و من ذل،،

 زيد من بدل واحد.دهذا مما ال ينطبق على و ال ذمة كل واحد بدفع ما يسد مسد العني،باشتغ

مكانـه،  إااد شيئا  آخر، فقد عرفـت عـدم   دن إو ااد ما ذكرناه من الكلي، فال حاجة إىل سد املسد،دن إفيه: دنه و

 دل واحد.ال بإول حمل تممل، ألن الشيء الواحد ال يكون له ن ما ذكرناه من معقولية األإثم 

هـو  و يقال يف الوجوب دنه على كل واحدإذ  شكال،فيه: دنه توسعة اإلو بعضهم ذكر: دنه كالواجب الكفا ي،و

ن الوجـوب  مدن يقال: بـ  إاّلي منهم واجب، اللهم دضرواي العدم، دو على اجلميع بالتقسيم فالزمه دن ال يكون على 

اجلز يـة للجز ـي   و ن الصفة الكليـة للكلـي،  إيف الكفا ي، فو فيه شكالني يف ما حننهو حل لكال اإلو الكلي على الكلي،

 كذا عكسه.و ألن ايااج ال يال م الكلية، ،خريان، باجلز ي للكلي دو العكسمنا اري املعقول الصواتان اأُلإو معقول،
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الثـاني  و الثـاني،  امن ملـا يف ذمـة  ضـ ول شـكال: بالطوليـة يف الضـمان، ألن األ   جـاب عـن اإل  د )قـدس سـره(   والنا يين

ما يفهم منه دن البـدل واحـد يف ذمـتني كإنـاء فيـه مـاء موضـوري يف إنـاء آخـر، حيـث املظـرو             و ول،ضامن ملا يضمنه األ

 شكال: ااد ما فهمناه ففيه اإلدن إف ،الظر  متعدد طوال و واحد

مـة الضـامن، فـال يصـح     ن الشيعة يقولون يف الضمان: باالنتقال مـن ذمـة املضـمون عنـه إىل ذ    إ: حيث ىيف الكرب

ما بالكلية اليت ذكرنـاه دو اـريه، ممـا تقـدم عـن      إلكنه حمتاج إىل التوجيه،  ،ن قالوا بضم ذمة إىل ذمةإو السنةو ضمانان،

جيـاد العقـد كـذل،    إهذا هو وجه ما ال نستبعده من ًحة ضم ذمة إىل ذمـة ب و يدي،عالم يف جواب تعاقب األولئ، األد

 الضمان يقتضي بسبب االاتكاز ما يراه الشيعة. ن كان إطالقإو دو بالشرط،

 يدي عند املشهوا من الذمتني العرضيتني ال الطوليتني.ن تعاقب األإ: حيث ىيف الصغرو

 

 لو كان البائع غاراً 
 ن املشهوا: دن البا ع لو كان اااا  للمشرتي، فإذا اجع املال، إىل البا ع مل يرجع إىل املشرتي، ألنه ااّا لـه، إثم 

 إذا اجع إىل املشرتي حق له الرجوري إىل البا ع ملكان الغروا.و تلف عنده فرضا ، قدو

اجع املال، إىل البا ع اجع إىل املشـرتي، دمـا إذا اجـع    إن نه إما إذا مل يكن البا ع ااّاا  فاملسملة بالعكس، حيث د

 إىل املشرتي مل يرجع إىل البا ع  
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يدي يكون قراا الضـمان علـى مـن تلفـت العـني يف يـده، فالسـابق        د توااد األًل: دنه لو تلف العني يف مواااحلو

ن الـدليل  إاملوجـب لوحـدما كيفيـة الضـمان، فـ     « اليـد »ليه، مـع اشـرتاكهما يف دليـل    إال يرجع الالحق و يرجع إىل الالحق

 الواحد ال ميكن دن يكون مشوله ملصداق يه خمتلفا .

شتغلت ذمته بالبدل قبل الالحق، فإذا حصل املال يف يده الالحـق فقـد   ن السابق امعنه: ب )قدس سـره(  جاب الشيخد

ال يعقـل ضـمان   إذ  املبـدل علـى سـبيل البـدل،    و ضمن شيئا  له بدل، فهذا الضمان يرجع إىل ضـمان واحـد، مـن البـدل    

سـتقر تدااكـه يف ذمـة    منـا هـو تـدااك ملـا ا    إال خرج بدله عن كونه بدال ، فما يدفعه الثـاني ف إو املبدل معيبا  من دون البدل،

 مل حيدث له تدااك آخر. إذ  نه تدااك نفس العني معينا إول فول، خبال  ما يدفعه األاأل

ال يكون فداء، اليد( دن نفس العني يف ذمة ذي اليد إىل حني األ ى( يف )على)حتو )ما( ىلكن يرد عليه: دن مقتض

 ين على البدل.مرحد األن الضمان ألماليت تقول ب ىهلا بدل، فال تتم الصغر

 

 شكالجواب اجلواهر عن اإل
داه البا ع مل، ما يف ذمة ددنه إذا و املشرتي ذّميو داء شرعيباألالبا ع ن خطاب مشكال: بجاب اجلواهر عن اإلدو

 داء املشرتي حيث ليس يف ذمة البا ع شيء.داملشرتي قهرا  خبال  

 ون ايطاب هلما تكليفيا ، وكمنه ال فرق بينهما يف ك بمنه: )قدس سره( واد عليه الشيخدو
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م لـو سـلّ  و منـا هـو منتـزري عـن التكليفـي.     إو ،من عدم احلكم الوضعي مسـتقال  «: األًول»مبين على ما ذكره يف 

حد يف كـون كليهمـا مشـغول    داآلخر وضعي، مضافا  إىل عدم خال  من و حدهما تكليفيدفهما من قبيل واحد، ال دن 

ال قهرا ، مع دن الـالزم ممـا ذكـره دن    و ليه اختيااا إدل من البا ع ال يسبب انتقال ما يف ذمة املشرتي على دن دفع الب ة،الذم

 ي منهم.دمن تلف يف يده، بينما جيوز له الرجوري إىل  اّلإال يرجع الغاام مبن حلقه 

 مبنا ية النزاري، حيث املشهوا وجود الوضعي.: ولاأللكن يرد على 

 ق استقراا الضمان على املتلف.الفاا: دن الثانيو على 

 ال دليل عليه.: دنه الثالثو على 

 : دنه قهري ألنه بدل مال البا ع.الرابعو على 

 عطا ه له.إاجوعه إىل من حلقه لوًوله إىل مال املال، الذي خلفه البا ع بعد  : دنايامسو على 

 

 وندخجواب اآل
هـل العـر  هـو    دعنـد  و ضية الثاني حبسب هـذا االعتبـاا،  قو ،عهدما العهدماو خوند بالفرق بني العهدماجاب اآلدو

 ليه املال،.إاجوري السابق إىل الالحق لو اجع 

 ه.ؤفاألًل بقا ،مل يغريه الشااريو عريف مرًله: دن األحاو

فـإذا   ،دعطاه يف قبال الثمن إىل املشرتيو خذ مال املال،دن البا ع إعرفا ، حيث  ،عدم استقامة ذل ىلكن ال خيفو

 البا ع واسطة فقط.و املشرتي،و دلة حصلت بني املال،اعطي الثمن له، فالالزم إىل املشرتي، فكمّن املبدملال، ااجعه ا



الشريازياإلمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 186 

 

 186ص 

مثـنني   ىعطـ دلـو مل حيـق لـه الرجـوري إىل البـا ع كـان معنـاه دنـه         إذ  ما إذا اجع املال، إىل املشرتي اجع إىل البا ع،د

هـي ال تقـاوم القاعـدما،    و حنوهـا، و الشهرما إاّلنه ليس يف قبال ما ذكرناه إحيث و مثنا  للمال،،و مثنا  للبا ع ،ملثمن واحد

 بالتصاحل. مرفيمكن عالج األ ىال ميكن افع اليد عنها حبسب الصناعة، دما الفتو

 

 جواب السيد
ملـ،   فيما حكي عنه: من دن العني التالفة تكون باقية على )قدس سره( جاب به السيددبذل، يعر  عدم متامية ما و

 ىمقتضـ و ما يدفعه السابق إىل املال، يكـون عوضـا  عنهـا،   و احتسابها مخسا  دو زكاما و لذا يصح الصلح عليهاو مالكها،

فيكـون هـو مثـل املالـ، يف جـواز الرجـوري إىل        ،ًـريواتها ملكـا  للـدافع   و العوضية خروج العني التالفة عن مل، مالكها

 الالحقني.

 .إىل السابق مع دنه قا م مقام املل،ال يقال: فلماذا ال يرجع الالحق 

 استقراا الضمان عليه.  ىن الالحق سبب يف ضمان السابق مبعنإنه يقال: أل

مـا  إنسـان إىل اـريه   مـا يدفعـه اإل  إذ  ليس بعويف،و دن ما يدفعه السابق ارامة :إىل ما عرفت ضافةمع دن فيه باإل

مـن جهـة عهـدما اهلل شـرعا      إذ  خل كيس الغـاام، دو بـدل حيلولـة   ال بدل يدإذ  دلة دو ارامة، كما إذا كسر آنية اريه،امب

 ذا.نداء المكايمس دو تعهد ك

بـرده فقـد يريـد    ددمـا لـو اجـع سـلبا  بـمن      و جيابـا ، إي واحـد مـن السلسـلة    دهذا بعض الكالم فيما اجـع املالـ، إىل   

 ي احلرمة فهو حمل دبراء عن احلكم التكليفي براء اإلباإل
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ن احلكم الشرعي حيث كان تابعا  حلق إدن يقال:  اّلإسقاطه، اّللهم إحد من دحكم شرعي ال يتمكن تممل، ألنه 

)عليـه  مـام  ن عمله كان حرامـا  فلمـا اضـي مل جيـر اإل    إحيث  ،يؤيد ذل، بصحيحة حممد بن قيسو براء،نسان ًح اإلاإل

 حنوه.و على الفضول تعزيرا  السالم(

ذن السـابق يوجـب   تقريبـه: دن الرضـا الالحـق كـاإل    و ،(1)«يطيب لبنها للرضاريمة األ موىل ااض»ومبا دل على دن 

 فالتصر  حرام مراعي. ،عدم احلرمة الشرعية

 

 فرع
مقدمــة و «اليــد ىعلــ»لــو اجــع املالــ، إىل البــا ع فضــولة ممــا احتــاج إىل ًــر  املــال، فهــل عليــه مطلقــا  لــدليل     

عـن مـا   « اليـد  ىعلـ »ال، دو يفّصـل بـني اجملحـف فـال، النصـرا       الواجب، دو ال مطلقا  ألنه ممموا بـالرد ال بصـر  املـ   

ن كـان ضـراا  يف   إو بـني اـريه  و ،«ال ضـرا »اريه فيجب، دو يفّصل بني الضرا العريف فال، لـدليل  و ،جحا يستلزم اإل

عــم مــن ددن الضــرا  ىال خيفــو دقــوال،و ن كــان ضــراا  لغــة ، احتمــاالتإو ذلــ،« اليــد ىعلــ»اجلملــة فــنعم، ألن الزم 

 جحا .اإل

« اليـد  ىعلـ »ن مطلق الضرا خااج حلكومة إالضرا العريف خااجان، لكن قال بعضهم: و جحا الظاهر دن اإلو

 على دليل الضرا.

مـا إذا   اّلإمل خيـرج منـه   و الثانوية يف عقدها الوضع دو احلمـل، و ةيحكام األولحاكم على األ ال ضرافيه: دن و

هـم كمـا   دموضعه الضرا، مثل اجلهاد الضراي واجـب، دو كـان املعـاايف     كان احلكم وضع موضع الضرا دو ًّرح يف

 إذا تضرا يف مالبسه 

                                                             

 .27590ح 185ص 15وسائل الشيعة: ج (1)
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ن االستقراء يدل علـى عـدم   إشبه، حيث دما و اجلنابةو الضمانو نقاذ الغريق، دو كان احلكم وضعيا  كالنجاسةإل

حـد  دما حنن فيه لـيس  و ،«األًول»يف هكذا على ما ذكرناه و نجس فمه،تافع الضرا هلا، فإذا شرب النجس لالضرا 

 «.ال ضرا»ابعة فيكون احملكم األ

حـد  ددال عليه، فهو من وضع احلكم يف املوضوري الضراي، فيكـون  « اليد ىعل»منا استثنينا الضرا اللغوي ألن إو

 ابعة، ال دنه شيء خااج عنها.األ

عطاء بدل احليلولة، نعم خيري الغاًب بـني  إيلزم عليه  ،على هذا فإذا قلنا بعدم وجوب بذل املال على الفضولو

 شبه.ده دو ما ريجدن يسرتده الراد دفعه إىل ولده دو مطرق دفع املال للمال، إذا اضي ب

من اختياا الغاًب الطريق، ما إذا مل يممن املال، من بعضها، كما إذا كانت جاايـة ال يـممن عليهـا مـن      ىيستثنو

 ىحتـ »جيـرب الغاًـب بـالطريق املـممون، لتقـدم دليـل سـلطة املالـ، علـى دليـل            ثبـت كـان لـه دن   دنه إذا إولد الغاًب، ف

 مما يعطيه اإلطالق يف اختيااه الطريق.« تؤّدي

حال ما إذا استلزم الرد طالق زوجة الغاًب دو جرحه مثال  دو ما و احلرج يف الرد،و مما تقدم يعر  حال العسرو

 شبه ذل،.د
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 مسألة
 كلال ميما و  كليف بيع ما مي

 

 بطـل،  اّلإو جاز مـن ميلـ،، دو مل يكـن علـى وجـه التقييـد،      دمل،، فالظاهر الصحة إذا ما ال ي و مل،لو باري ما ي 

جازتـه  إعـدم  و : بني إجـازما املالـ، فيصـح،   )قدس سـره(  ادبيليتفصيل األو البطالن كذل،،و يف املسملة الصحة مطلقا ،و

 فيبطل.

 .(1)قد وجب الشراء على ما ميل،و ال جيوز بيع ما ليس ميل، :فااًحيحة الصو للقا ل بالصحة: اإلطالقات،

ذلـ، مقطـوري   و مـا دن يصـح كالهمـا   إمركبـا ، ف  هنشاء بسيط، فال ميكن دن يكـون متعلقـ  للقا ل بالبطالن: دن اإلو

 البطالن. اّلإجازته، فال يبقي إالعدم لفريف دنه تصر  يف مل، الغري بدون 

ين، كمـا ال يعقـل دن يكـون    ءنشـا إنشاًء واحدا ، فال يعقل دن يكـون  إ اّلإمل ينشم فلفريف دنه ما املقدمة األوىل: د

 ين.دمرانتزاعي واحد  دمرو الشيء الواحد شيئني،

 مالزم البسيط مركبا  دو بالعكس.و ملزومو فالستحالة دن يكون الزمدما الثانية: و

 ال يقال: فكيف تقولون بالتعدد يف خملوقاته سبحانه.

 اادية.موا اري اإلالكالم يف األو ،اادمانه فاعل باإلإنه يقال: أل

الواحـد   اما واحد كما هو املفرويف فال جيزي، دو متعدد فـال يكـون الفـريف، ألن الفـريف دن الرضـ     ا إدن الرضو

 اريه.و تعلق مبال نفسه

                                                             

 .22703ح 252ص 12وسائل الشيعة: ج (1)
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 ردبيليكالم األ
 نشـاء وحـدما اإل  ىجـاز املالـ، دو يبقـ   دإذا بالصـحة فيمـا    ىفتـ دول حيث الحظ الثالثـة األ  )قدس سـره(  ادبيليودما األ

 يكون ما قصد وقع، نعم حيتاج إىل اجلواب عن الرابع. و ،االرضو

قـد اّد املالـ، مل   و معـه إذ  فيما إذا مل يكن علـى وجـه التقييـد،    )قدس سره( ادبيليه األالصحة يف ما ذكر ىوحنن نر

إذا كـان علـى حنـو الشـرط كـان ملـن فقـد شـرطه         و مطلقـا ، ن املقيد عدم عند قيده، دمـا إذا كـان داعيـا  ًـح     إيكن بيع، ف

 ايياا.

اادما العامـة املشـتملة علـى    نشـاء لـيس بسـيطا ، كـاإل    اإلإذ  شكاالت فال ترد علـى مـا ذكرنـاه مـن التفصـيل،     ما اإلد

 ما اـري وااد بعـد تسـليم ذلـ،، كتوزيـع     ربيلزم عقود متعددما على با ع ًاري من الصـ  بمنهشكال على ذل، اإلو اادات،إ

 اادما على ما فيه من حبات احلنطة.اإل

 شكال الثاني.بذل، يظهر اجلواب عن اإلو

 املقصود وقع بعد دن مل يكن على وجه التقييد، دما اجلهالة فاحملقق من البطالن و
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 ،شـرعا  ال دليل على اعتباا العلـم فيمـا ينفـذ فيـه البيـع      و نشاء،منا هو فيما إذا مل يعلم العويف دو املعويف يف اإلإ

 ما ال ميل،، إىل اريهما.و فيما إذا باري ما ميل،و لذا قالوا بايياا يف تبعض الصفقة،و

مل تقبل، ًح يف الشهر، إذا مل و دن املسملة سيالة، فإذا وكلت يف زواج نفسها شهرا ، فزّوجها شهرين ىال خيفو

هندا  بصيغة واحدما، ًح يف األوىل، و فطّلقهاإذا قال: طّلق فاطمة، و بطل يف الشهر الثاني،و يكن على وجه التقييد،

 يقاعات، إىل اري ذل،.مل نقل بعدم جريان الفضولية يف اإلو جازدن إبل يف الثانية 

لـه فيمـا إذا مل جيـز املالـ،، مبـا إذا مل يتولـد مـن عـدم اإلجـازما مـانع            نعم قيد بعض الفقهاء الصحة بالنسبة إىل ما

 شبه ذل،.دما و دون ضميمةبيع اآلبق من و شرعي، كلزوم الربا

 .هذا متام الكالم يف عامل الثبوت

الصيغة التقييد فيبطل، دو ال فيصح، فالالزم االستفساا،  ىجردثبات: فإذا مل يعلم دن قصد من دما يف عامل اإل

 يؤيده الصحيحة السابقة.و ًالة الصحة حمكمة، كما هي الشمن يف كل العقود املشكوكة،من مل يكن فإف

 

 التقسيطكيفية 
 ليـه إمل حيـتج   إاّلو هلـذا كـذا،  و هلذا كـذا  ّند فيما لو وقع العقد على اجملموري من دون اعتباا ـثم يف كيفية التقسيط 

دو هـو   ،حـدهما مـن جهـة الفسـخ للعيـب مـثال       دبطـل يف  و ،اري فرق بني دن يكـون املـاالن لـه    مل يكونا متساويني، منو

 ن ًح ما ليس له ماّد اآلخر، دو انعكس بو مال لآلخر فصح لهو دو مال لهخر، جاز اآلدو حدهماداّد و فضولي فيهما
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عن حمـل كلمـاتهم، كمـا دنـه ال فـرق يف كـون الصـوا         ا ن كان بعض الصوا خااجإو له بالرد، بطل ماو باإلجازما

 ثالث كيفيات:  ـدو املثمن كما هو حمل كلماتهم  ،ابع يف الثمن الذي هو جنساأل

تنسـب قيمتـه إىل قيمـة اجملمـوري، فيؤخـذ      و عن املشهوا من تقويم املالني معا ، ثم يقـوم املـال املـردود،   ما األوىل: 

قـد يكـون   و ،زيد عـن ذاك دقد يكون هذا و ،قد يتساويانإذ  فيما كان الثمن خيتلف عن القيمة، ،بتل، النسبة من الثمن

 العكس.

يكـون للبـا ع   إذ  املتشرعي،و االاتكازي العقال يواد على هذا لزوم التفاوت الفاحش الذي هو خال  دحيث و

قيمـة كـل   و كانـت قيمتهمـا عشـرما   و خـر، فيمـا اشـرتيا خبمسـة    للمشرتي واحد قبـال املصـراري اآل  و ،ابعة يف قبال مصراريد

 واحد اثنان.

إىل كيفية ثانية: هـي دن يقـّوم كـل واحـد منهمـا منفـردا  فيؤخـذ لكـل واحـد           ىخردمجلة و )قدس سره( اجع الشيخ

يـرد إىل  و ،نصـف و عليـه ففـي املثـال يكـون للبـا ع اثنـان      و ليـه كنسـبة قيمتـه إىل جممـوري القيمـتني،     إزء من الثمن نسبته ج

 نصفا .و املشرتي اثنني

ساطني كيفية ثالثة: لوحظ فيهـا  اختذ مجع من األ ،ن هذه الكيفية ديضا  ال تال م الواقع كما سيمتي وجههإحيث و

حــد دعــدمهما يف و اخنفــايفو ًــلة مــن ضــرب ااتفــارياح ،قســام تســعةاألإذ  نضــمام،االخنفــايف بســبب االو االاتفــاري

 ىواحـدما حيـث عـدمهما يف كـل مـن املبـيعني تبقـ       و ،ملا كانت ثالثة منها مكراماو خر،املبيعني، يف احلاالت الثالث يف اآل

حـدهما مـع اخنفـايف    دااتفـاري  و ،تسـاوٍ باخنفاضـهما، لكـن هـذان فيمـا إذا كانـا بـاختال  ال       و مخسة، هي: ااتفاعهمـا 

 خر.حدهما مع عدمهما يف اآلداخنفايف و ،خرحدهما مع عدمهما يف اآلدااتفاري و خر،اآل
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 كالم السيد يف التقسيط
األوىل يف كيفية التقسـيط دن يقـوم كـل منهمـا منفـردا ، لكـن مبالحظـة حـال االنضـمام ال يف          : )قدس سـره(  قال السيد

لو قوم كل منهما منفردا  ال إذ  ليه كنسبة قيمته إىل جمموري القيمتني،إمن الثمن نسبته  حال االنفراد، ثم يؤخذ لكل واحد

 حدهما يف ًواما االختال .ديف حال االنضمام يلزم الضرا على 

، سقيمـة ابنهـا بـالعك   و ،يف حـال االنضـمام ثالثـة   و ،ابعـة دذل، كما إذا كانت اجلااية يف حال االنفـراد  و قول:د

سباري الثمن لو كـان االبـن   دابعة مفريجع املشرتي ب ،ابعة ملال، االبناألو فالثالثة ملال، اجلااية ،ةفمجموري قيمتهما سبع

 سباري منه لو كانت اجلااية للغري.دبثالثة و مال الغري،

ذا عـني  إ يكون حاله حال مـا و مرنعم إذا كان الشرط من البا ع دن حيصل قدا قيمتها منفردا  دو منضما  مل يفرق األ

 على ما عرفت. تني قبل املعاملةالقيم

جزاء املثمن قوبل جبزء من الثمن يف حال االنضـمام ال  دألن كل جزء من  ،القاعدما ىهذا الذي اختااه هو مقتضو

 مطلقا .

ميكـن  و ألنـه منـه ال مـن اخـتال  االسـتنباط، قـال:       ،اشتباه املشـهوا يف احلسـاب   )قدس سره( حيث استبعد السيدو

 .هة ديضا  إىل ما ذكرنااجاري ما ذكره اجلماعإ

قـال: مل يـزد املصـنف قيـد االخـتال  يف       )قدس سـره(  ملا استبعد وقوري االشتباه من الشيخ )قدس سره( كما دن النا يين

 نداتها جدا . و يشمل مثل الصواما اليت ذكرناها يروجها عن الصوا املتعاافةحتى  النقيصةو الزيادما

 ابعة املتناسبةج حق كل واحد منهما باألنه امبا يزعم دن من املمكن استخراإثم 
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ن قيمة اجلااية كذا يف حال االنفـراد، فكـم قيمتهـا يف حـال االنضـمام، لكـن مـن الواضـح         إلوجودها يف الباب، ف

 ولاجلاايـة يف األ و ة القـيم، قشـياء املتناسـ  منـا هـي يف األ  إابعة املتناسبة ، من جهة دن األىهذه الصغرو ىالفرق بني الكرب

 عداد.دالثالث حاالت ال و

شـيء لـذاك يـمتي يف املثلـي     و ثم الظاهر دن ما ذكرناه يف الباب القيمـي مـن امليـزان يف جعـل شـيء مـن القيمـة هلـذا        

امبا و الطلب دو اريه،و املفروز، فرمبا تكون الزيادما سببا  لنقص القيمة من جهة العريفو من اري فرق بني املشاري ،ديضا 

ن كـان مـثال    إو حدهما، حيث من املمكن دن العالقة باملال، توجب زيادما قيمـة ملكـه  الكني دو ألينعكس، سواء لكال امل

 اريه.و ملل، اآلخر، كما دن العداوما له توجب العكس، من اري فرق بني املشاري

 

 وجه التأمل يف كالم الشيخ
ة قسـط الـثمن علـى نفـس     ن كانـت احلصـة مشـاع   إحيث قـال: فـ   )قدس سره( منه يظهر وجه التممل يف كالم الشيخو

ن كانـت حصـة كــل منهمـا معينـة، كـان احلكـم كمــا يف       إو جـنيب مبـا خيصـه،   األو املبيـع، فيقابـل كـل مـن حصـيت البــا ع     

 تقسيط الثمن على اجملموري، فافهم.و القيمي، من مالحظة قيميت احلصتني

 إىل ما ذكرناه.« فافهم» ـشاا بدلعله و اريهما،و)قدس سرهما(  يروانياإلو شكل عليه اري واحد كالنا ييندلذا و

 االختالط، من جنس و بني االمتزاجفيه فرق  دن الكالم يف ما ذكر ال ىال خيفو
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 فراد دو خمتلفيه دو جنسني، لوحدما املالك يف اجلميع.متساو األ

 

 مسألة 
 شاعةاإل يف معىن

 ين: دمرفالكالم يف  ،شبهدما الداا دو  لو باري من له نصف الداا دو سا ر النسب من الكسر نصف تل،

 .شاعةاإل ىيف معنول: األ مراأل

 

 ))القول األول((
مــن حيــث القبــول  و : التحقيــق دن الشــيء القابــل للقســمة يف نفســه موجــود واحــد،  )قــدس ســره( ًــبهانيقــال األ

وجودها على حد فراز قسام موجودات خااجية لكنها قبل اإلقسام بالقوما، فاأللالنقسام يكون وجوده بالفعل وجود األ

االنتزاعـي موجـود بـالقوما     مـر األو انتزاعها، فاملنشـم موجـود بالفعـل،    ئموا االنتزاعية اليت حنو وجودها وجود مناشاأل

ن تل، القسمة إحيث و ه،ئجز ي حقيقي جبز ية منشو ،هئبنحو وجود املقبول بوجود القابل، فهو خااجي خبااجية منش

 سااية يف الكل.و نها مشاعةإجزاء ذل، املوجود بالفعل فلذا يقال دبة إىل متام متساوية النس ىخرلقسمة داملتساوية 

 و يرد عليه:

ول احلصاما: دن األو مابني سا ر احملال كالنواو منا الفااق بني ما يقال له ذل،إو هناك بالقوما إطالقا ، دنه ليس: وال د

ما موجود فيجتمـع وجـودان يف شـيء    إقوما على اديه ن املوجود بالإمشتمل على ًفة وجودية ال يشتمل الثاني عليها، ف

 ألنه من اجتماري  ،ذل، حمال، دو معدوم فال يصح دن يقال له املوجود بالقوماو واحد
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 الضدين. 

ي شيء مرتبط بالوجود، دال و ال نسبةو ليهإال منسوبا  و املعدوم ليس منسوبا و ذكره معدوم، دنه على ماثانيا : و

 ة النسبة.فكيف قال متساوي

لو كان وجود بالقوما كما ذكره لزم تقسيم كل حبة من الصاري املشرتك تقسيما  ينتهي إىل ما ال يقال بـه مـن   ثالثا : و

الواضـح الـبطالن، لفـريف كـون النسـبة       ،ال وهمـا  و ال عقـال  و جزاء الصلبة الصغاا الـيت ال تقبـل االنقسـام ال حسـا     األ

 خـر فـراز، فيـذهب بعـض مـال دحـد الشـريكني إىل اآل      دلـة حـني اإل  اما، دو يقال باملبكل ذّاما ذّاو موجودما يف كل حّبة حّبة

 هذا ما ال يقال به ديضا .و بالعكس،و

 الصاري قابل للتقسـيم دنصـافا   إذ  بالقوما،و وجودات كثريما إىل ما ال نهاية، ال وجودين بالفعل دنه يستلزماابعا : و

إىل استحالته، ألن اري املتنـاهي ال جيتمـع يف    ضافةهذا باإلو اتب العدد،هكذا مما يتصاعد تصاعد مرو اباعا ،دو ثالثا دو

 . )قدس سره(ما ال يقول به  ،لذا قالوا: تنتهي بانتهاء االعتبااو مراتب العدد ليست موجودات،و الوجود،

نسـان  إ تلـف دليس خاًا  باجلز ي احلقيقي ايـااجي، بـل جـاا يف املشـاري الكلـي، كمـا إذا        دن ما ذكرهخامسا : و

 ًوري احلنطة مثال .داملشاري الكلي القابل االنطباق على كل مجلة من بن ذمته تستغل إمشاعا  مثليا ، حيث 

 

 القول الثاين
 خر اآلو ،حدهما واحددفني: لذات طرفني خمت إضافةشاعة ن اإلإالقول الثاني: 
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 ل، متعدد.املاو واثة اثنان، حيث املل، واحدو اثنان، كما إذا مات املال،

بـني ولـده   و كـان بينـه   إن الرجـل لـو وّلـد   اثنتان، فلكل واحد النصـف مـثال ، فـ    ضافةألن اإل ،فيه: دنه اري كا نو

هـو  و بـني ولـده الثـاني   و بـوما األوىل بينـه  ، دو تكـون األ هـو خلـف  ودب ثانيا  ال خيلو من دن ال يكون لـه   ، فإذا وّلدإضافة

 من اري فرق بني كون الولدين طوليني دو عرضيني. ،وما ثانيةبددن تكون  اّلإًل، فلم يبق احتصيل احل

 كما ال يعقل عكسه ديضا . ،ضافتنيإالواحدما ال تكون  ضافةاإلإذ  ال معقول،و

 

 القول الثالث
ن كل واحد ميل، الكل، كما حيـق لكـل واحـد مـن االثـنني      إن اململوكية يف املشاري ضعيفة، حيث إالقول الثالث: 

حيانا  يوجب الضعف، كما إذا كان لـه ولـدان حيـث يقسـم حنانـه بينهمـا،       دن التعدد إر  يف الكل، فاملباح هلما دن يتص

 نااما، خبال  النوا الواحد. اإل ىحيانا  القوما كالنواين حيث تقودو خبال  الولد الواحد حيث كل احلنان له،

 .شبهدما و اللونو احلركةو الضعف كالنواو ًل: دن امللكية قابلة للشدمااواحل

 مل، العبـد تـام، دمـا يف املقـام فـال،     و شبه، كما يف مل، اهللدما و قلتهو مكانالضعف بكثرما اإلو فيه: دن الشدماو

ن جـاز يف بعـض نفسـه اعتبـااا ، كـمن      إو ال يف الـبعض عينيـا ،  و لذا ال يتمكن كل منهما دن يتصر  يف الكـل خااجيـا ،  و

 يبيعه دو يعتقه دو حنوهما. 

ًحة التصر  يف الكل، مل يكن على حنو املنع عن النقيض بينهمـا، بينمـا اـري املشـاري      ـاري ًحيح   ــو لو فريف 

 تصر   ىي اململوك للواحد مينع النقيض، مبعند
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 الغري من اري إذن املال،.

 

 القول الرابع
واحـد يعتـرب يف    يف املالـ، ال رباعتبـااي، فكمـا يعتـ    دمـر منسوب إىل املشهوا: من دنـه  و ىقواأل هوو والقول الرابع

 إىل اري ذل،. ،جرماوجر كان لكل نصف األددنه إذا و حكامه لزوم التنصيف،دمن و شاعة،املالكني على اإل

دما عـدم  و ول فواضح،ال انتزاعية، دما عدم األو شاعة حقيقة عينيةالقاعدما بعد دن مل تكن اإل ىهذا هو مقتضو

 ليس املقام كذل،.و الفردية،و لزوجيةن االنتزاري يالزم املنتزري عنه، كما يف االثاني فأل

خـر، دمـا   مقابلـه للشـري، اآل  و شاعة: دن كل نصف فـريف يف املشـاري يكـون هلـذا الشـري،     اإل ىدن معن ىال خيفو

دو  ،وهمـا  و عقـال  و مـا بوًـول اجلـزء إىل اـري قابـل االنقسـام حسـا        إ ،توهم اشرتاكهما يف كل جزء جزء فيستلزم احملال

، البـديهي  حمصـوا  دمـر الثـاني يلـزم حصـر مـا ال نهايـة لـه يف       و ول معلـوم الـبطالن،  األو نهايـة،  ال ة كل جزء إىل ما جتز

 االستحالة. 

 قسام يف عامل الثبوت تسعة.نهما ديضا  كذل،، فاألدثم هذا االعتباا قد يولد احلقيقة دو مثله دو االنتزاري، كما 

 ه. ن فاقد الشيء ال يعطيإ، فىقوضعف األال يقال: كيف يولد األ

من الواحـد، موافقـا  لـه     دكثرحد الثالثة دخر، ثم قد يولد دشياء دنه يقال: ليس التوليد منه وحده، بل بضميمة أل

 دو خمالفا .
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حـدهما  دن كـان  إو حـدهما نصـفهما،  دن إعدديا ، كنفرين حيث  ثم ال يفرق يف ما ذكرناه: دن يكون النصف كّما 

مـن النصـف    دكثـر كنصـف مـن عـدد حباتـه      ،ن اختلـف النصـفان عـددا    إو جمموعيـا   كمـا  كيفا ، دو كمـا  وزنيـا ، دو    ىقود

دو يكـون   ،املوجه، كما يقسم ذو اللون نصفنيو يفكبتبع امل اّلإاجلهة فال يكون و خر، دما النصف من حيث الكيفاآل

زيـد مـن   دقـل دو  دال و لنصف الصالما نصف الوجوب باعتباا دنه لون نصف الواجب، فال يعقـل دن يكـون واجبـا  كـامال     

 كان خلفا .  إاّلو ،نصف الوجوب
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 الكالم يف موردين
 ذا عرفت ما ذكر نقول: الكالم يف املقام يف موادين:إ

 مفهوم هذا اللفظ فما هو مصداقه. اّلإ ،مل يقصد بقوله: بعت، نصف الداادنه ما إذا علم ول: األ

هـي: نصـفه، دو نصـف    و يهـا، دموا الستة، لكن مل يعلـم دنـه قصـد    األ لو علمنا دنه قصد شيئا  معينا  منالثاني: 

املتعـددما، دو النصـف ايـااجي ميينـا  دو يسـااا  دو       هواصـ شريكه، دو نصف النصفني املتساوي، دو بعضهما باالختال  ب

 ا، دو النصف على حنو الكلي يف املعني.دماما  دو اريهخلفا  دو 

ملفروز، حيث ميكن دن كان قصد بيع مال نفسه دو مال شريكه، كما ال فرق فيهـا  او وال فرق يف املسملة بني املشاري

 ىكـل ذلـ، ال يوجـب اخـتال  جمـر     إذ  شبه، دو ال،دبني دن يكون البا ع ميل، بيع حصة شريكه، لوالية دو وكالة دو ما 

 البحث.

عـيني املقابـل هلـا كالهمـا قيـدان      التو شـاعة هـي، فاإل  إاّلدن مفهوم النصف كاملهية اجملردما اليت ليسـت   ىثم ال خيف

إىل و ليهـا إدو لو كانت كذل، مل يكن التقسـيم   ،شاعة ليست بقيدن اإلإال يقال: و ثبات،حيتاج كل واحد منهما إىل اإل

بينما مفهوم النصف  ،شاعة هلا  هوا إطالقيبشرط شيء، والفااق دن اإلو فهما كاملهية الالبشرط القسمي ،ما يقابلها

  له  هوا وضعي.
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 اختلفوا يف املقام
مـا  و ول،منـا هـو يف املـواد األ   إ: من دن الكالم )قدس سـره(  ذا عرفت ذل، قلنا: اختلفوا يف املقام إىل ما يراه الشيخإ

 : من دنه يف كليهما.)قدس سره(ما يراه النا يين و : من دنه يف املواد الثاني،)قدس سره(يراه السيد 

منـا يف عـامل   إو ثبـات، ول: دن كالمهـم لـيس يف عـامل اإل   مـن املـواد األ   )قدس سـره( لشيخ ميكن دن يستدل ملا يراه او

منـا يف املـبني   إو ن اجململ جيب دن يفحص عنه دو يعمل فيه بالقواعد األًولية، فليس ذل، حمل الكالم،إالثبوت، حيث 

 ان.مرالذي هو حمل الثبوت، ألنه هو الذي حيتمل فيه األ

ثبات: ألنه ينبغي دن يـتكلم  منا هو يف اجململ الذي هو عامل اإلإمن دن املواد يف كالمهم  سـره(  )قدسو ملا يراه السيد 

 .هقيفال ينبغي دن يتكلم فيه الو عنه، دما عامل الثبوت املبني فهو مرجوري إىل العر 

 لعـدم تعـيني املبيـع،    مفهوم هذا اللفظ فيكـون بـاطال    اّلإن البا ع إذا مل يقصد إيف وجهه:  )قدس سره(قال النا يين و

 ن اجلهل هنا ال يتطرق إىل املبيع بل إىل املال،، قال: فال فرق بني الصواتني.ملكن، خبري بو

اري حســب اسـتظهااه: التوقــف، حيـث جعــل   زيف مــواد النـ  )قــدس سـره( فالظــاهر مـن كــالم الشـيخ    ،و كيـف كـان  

بني  هواين آخـرين:  هـوا مقـام    و ،موري احلصتنيبني شريكه يف جمو التعاايف بني  هوا الكالم يف النصف املشاري بينه

نشاء البيع يف البيع لنفسه، ألن بيع مال الغري يتوقـف علـى نيـة مـال الغـري دو      إ هوا و اادما حصته املختصة،إالتصر  يف 

 الكل خال  املفرويف، هذا بضميمة و اعتقاد كونه له دو البناء عليه عدوانا ،
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دو  ،ابعـة د هوا واحد، كما قالوا يف تعاايف شـاهدين مـع    ىا بالظهوا املضاد ليبقحدهمدن الظهواين ال يقابل د

 ن. يدمردو  ا واحد ا دمره ؤسواء كان منش هوا ن الظهوا إخرب مع خربين، حيث 

مــن و لالختصــاص بالبــا ع دو بالشــري،،و شــاعةهــو مقســم لإلإذ  شــاعة،ال يقــال: النصــف لــيس  ــاهرا  يف اإل

 قسام.ود يف كل األالواضح دن املقسم موج

 منا الكالم يف الظهوا.إو ،نه يقال: وجود املقسم يف كلها ال ينكرأل

ليه من احلكم يف املواد الذي ااتضاه للنزاري: برتجيح  هوا مقام البيـع يف  إاستدل ملا ذهب  )قدس سـره( ن السيد إثم 

قوا ية هذا الظهوا على  هوا ذل، ألو دو وليا ،لو كان وكيال  و جنيببني األو شاعة بينهل اإلااادما حصته املختصة يف قبإ

مـع  هـوا   و شـاعة مـن جهـة اإلطـالق،    شـاعة  ـاهرما يف اإل  اإلإذ  ،شاعة، بل العـدل حـاكم علـى الثـاني    النصف يف اإل

 التقييد من املقام جيب احلمل عليه. 

املقيد، بل ما ذكره مـن  و قإىل النفس قسم من التقييد، فليس املقام من املطل ضافةاإلو شاعةفيه: دن كال  من اإلو

 قبيل احلكم على املصداق بسبب املفهوم.

ن كـان متعـاا    إفـ  ،لعل األقرب من اإلطالق يف نصفه مطلقا  دو نصف النصفني كـذل،: التفصـيل بـني املـوااد    و

لقـا ، كمـا   ما لكونه ااًـبا  يتصـر  مط  إو ما لعدم مباالته يف الفضولية،إو ،حنوهو ما ألنه وكيلإالبا ع التصر  فيهما، 

 فله  هوا. اّلإو ،إىل النفس ضافةحنوهم، فال  هوا يف اإلو كذل، يف الّداللني مردن األ

 املسملة من قبيل )بعت اامنا (. لذا جعل بعٌضو املنفصل،و املفروز، املتصلو من اري فرق يف ذل، بني املشاري

 مل،، كان كما إذا كان وقف مشاري يف ضمن  ،نعم فيما مل يكن النصف قابال  للبيع
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ال جيـري مثلـه يف نصـف مـال النـاس،      و ليه ال نصف النصـفني، إعلى دن املبيع هو املضا   ،دًل الصحة حاكما 

 إذا كان من موااد جواز بيعه. إاّلليس كذل، الوقف و دو قابلية كما يف الفضول، ،ألن له ًحة فعلية كما يف الولي

 .به فيما إذا توهم دن الكل له دو لغريهنه ال يمتي الظهوا يف دن البيع خاص إثم 

 دما الربع فمن املعلوم دنه لغريه دو فضولي. ،اباري يكون الكالم يف النصفلو كان له النصف فباري ثالثة األو

ال يـمتي   ،ول عن الثاني مع فريف اختال  يف القيمـة فلم يعلم قصده األ ،نصفا  لعمروو لو باري الكل نصفا  لزيدو

اضان ها فيما كانت األؤجراإجراء قاعدما العدل يف تقسيم الثمن، كما جيب إإذا مات دو ُجنَّ مثال  لزم الظهوا املتقدم، ف

 ،عليه دو كان كالهمـا لـه   اآلخر للموّلىو حدهما لهديف ما كان  ،مفروزتني خبط فلم يعلم هل باري املتقدم لزيد دو لعمرو

 نه يلزم جعل كل مبيع نصف النصفني ألنه مقتضاها.إف

 

 بيه املقام بتنصيف املهرتش
احملتمـل  و شّبه املقام بتنصيف املهر بالطالق قبل الدخول فيما وهبـت نصـفه قبـل الطـالق،     )قدس سره(ن الشيخ إثم 

النصـف اآلخـر   و مـا ألن نصـف البـاقي للـزوج    إو ،(1)«نصـف مـا فرضـتم   »ما ألنه مصداق إاجاري النصف املوجود، إفيه 

 ما ألنه من الكلي يف املعني.إو وج،دقرب إىل املهر ملشابهته لنصف الز

 ول للزوج  فاأل ،اجاري النصف من الباقي مع مثل دو قيمة النصف اآلخر منهإو د

                                                             

 .237سورة البقرة:  (1)
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 .(1) للجمع بني العلتنينينها خمريما بني األولدو أل ،ن هبة النصف كانت نصف النصفنيإحيث 

يحة، ففي احلقيقة وهبت الربع املسـتقر  دنها لو وهبت نصف النصفني، كانت هبة نصف الزوج ًح ىلكن ال خيف

عطاء الزوج البدل، كما يف كل مكان تصر  ذي ايياا فيمـا فيـه اييـاا ثـم     إالربع اري املستقر له، فهي مكلفة بو للزوج

كيـف كـان فـالكالم يف    و ، فـإذا طلقهـا كـان عليهـا دن تعطـي للـزوج ابعـني،       بطل ايياا حيث عليه البـدل مـثال  دو قيمـة    

 ثبات.مرحلة اإل

 

 ربعةقسام األاأل
 ابعة:دقسام يف مرحلة الثبوت من ذل، تبني دن األو

 ني وهبت النصف املستقر.إ: دن تقولول: األ

 حنو ذل،.و ،اباري من املتزلزلدثالثة و كالربع من املستقر ،هبة النصف مع اختال  النسبةالثاني: 

ن مل يكن له هذا الظهوا يف اـري  إو لالنصرا ،نصفه املختص  (بعت، نصف الداا):  اهر )قدس سره( قال الشيخ

 شاعة.قراا على اإلاملقام، ولذا حيمل اإل

 قد يكون مشكوكا  قداو قد يسقط بعضه،و قراا قد يسقط كل املال،قول: هذا اإلد

                                                             

 علة األول من العلل الثالث، وعلة الثاين حيث قلنا: فاألول للزوج، إخل. (1)
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 الساقط.

 حق منه مرتبة.ملو اعرت  الوااث ب ول: مافمن األ

خـت هلمـا، حيـث هلـا ايمـس مـن كـل واحـد         معـرت  الوااثـان ب  سقط بعض حقه، كما إذا ادما لو  من الثاني:و

 منهما.

اث املعـرت  ثالثـة مـن    إقـد كـان   و ،ني الثـاني ينكـر األ و ،ني آخـر مخوين للميت بحد األديعرت   من الثالث: دنو

يناا ستة، فهل عليه دن يعطي املعرت  به النصف حيث يتناًفان ما عند املعرت ، ألن ما عنده مشاري بينهما، كما دن الد

نصـف، ألن حصـة   و منـا هـو دينـاا ال دينـاا    إو الثلث، باعتباا دن الزا د عنده د املقر له.و الزا د عند املنكر مشاري بني املقر

 املنكر فله عند كل ديناا.و املقر له بني املقر

 وية.ني فقط، حيث يقتسمان املال بينهما بالسثنكانا او اثول: ما إذا سرق السااق نصف اإلامبا يؤيد األو

قـد واث  و مـع اعرتافـه بهـا،    ىني الثـاني دًـلها، دو عصـ   نكر األدو بالثلث ىوًدكذل، احلال يف الوًية، فإذا و

تفصـيل الكـالم يف هـاتني املسـملتني يف     و للوًـية السـدس دو بـالعكس،   و هذا املعرت  النصف فهل له الثلث من اجملمـوري 

 بابهما.

 ى اراا واحد.قراا ليس علمنا كان املقصود بيان دن باب اإلإو

ثبات، دما باب الثبوت فـيمكن دن يقـر علـى مالـه دو     قراا يف باب اإليف اإل )قدس سره( ومن الواضح دن كالم الشيخ

 مثان شريكه، إىل اريها من ًوا النسب.دثالثة و مال شريكه دو نصفهما دو باالختال  يف النسبة، كثمنه
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مـن اوايـات   و عطاء الزا د: مـا ذكـره املكاسـب،   إ، فمن اوايات (1)وقد دل على كل من القولني بعض الروايات

منـه  و يـديهما م: عـن اجلـني كـان هلمـا مـال ب     )عليـه السـالم(  بـا عبـد اهلل   دالتنصيف: ما اواه سليمان بن خالد، قال سـملت  

 ىاسـتوف و اا بـا  حدهما مما كان دعنهما، فهل، نصيب  ما كان اا با و يديهمادمتفرق عنهما، فاقتسما بالسوية ما كان يف 

 .(2): نعم ما يذهب مباله)عليه السالم(قال  ،عليه دن يرد على ًاحبه ،خراآل

                                                             

  كتاب الضمان والدين والقر  والشركة.الرواايت مذكورة يف الوسائل وغريه يف (1)
 .23870ح 116ص 13وسائل الشيعة: ج (2)
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 ما ال ميلكو  حكم البيع فييا ميلك
)عليـه  املكاتبـة إىل العسـكري   و (1)«وفـوا بـالعقود  د» ـكـ  ،ابعـة استدل املشهوا على الصحة يف مـا ميلـ،: باألدلـة األ   

السالم(
 مكراا  يف كالمهم، ىمجاري املدعاإلو وقا  يف القرية،مثل ما إذا كان املسجد دو سا ر األ حيث إطالقها يشمل (2)

 العقل: حيث العقال ية يف مثل ذل،.و

 

 ما يرد عليهاو  أدلة القول ابلبطالن
 ابعة:داستدل للبطالن بمموا و

 وقوعه من ما ميل، مل يقصد. ىدعما ُيو قصد من اجملموري مل يقع، ما ول:األ

االلتـزام يف االلتـزام، كـدعاء السـحر يف     و الـداعي، و الشـرط، و قسـام: القيـد،  ددن الضميمة على مخسـة  فيه: و

ول ال يف اريها، بل يف الشـرط يصـح ديضـا  إذا مل يفسـخ     منا يكون يف األإالبطالن و حدها،دما ال يكون و شهر الصيام،

 ثبات فله موازينه.ا علم اإلالشااط، فالكالم يف املقام يف ًواما االحنالل يف عامل الثبوت، دم

صـدا  الواحـد ال يُ )البطالن يف اريه، لقاعدما و الواحد ال ميكن دن يصدا منه الصحة يف ما ميل، دن اللفظ الثاني:

 يف ما إذا مل يكن  (ال واحدإال يصدا منه و واحدا  اّلإ

                                                             

 .1سورة املائدة:  (1)
 .22703ح 252ص 12وسائل الشيعة: ج (2)
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ذلـ،  و بني ًـحتهما  مروا، فيدوا األمل تكن سنخية لزم ًدوا كل شيء من كل شيء، كما قالإذا نه إف ،إااديا 

 يوجب انقالب الباطل ًحيحا ، دو بطالنهما على سبيل منع ايلو، فيتعني.

 فيه: و

 يكون مصداا .حتى  البطالن بقاء ال وجودوال : د

 اعتباا العقالء، فليس اللفظ علة. دن العلةثانيا : و

عـدم السـند للروايـة ال يضـر، بعـد كـون       و هـذا اـرا،  و ،(1)عن بيـع الغـرا   )ًلى اهلل عليه وآله(نهي النيب الثالث: و

الداللـة، دو قـوما   و مـن املعلـوم دن الوثاقـة حتصـل بالسـند     و ،(2)«ما يرويه عّنـا ثقاتنـا  : »)عليه السالم(امليزان الثقة حيث قال 

 يف احلديث يوجد الثالث.و القرا ن،و االستنادو املضمون

ن إدنـه لـيس بغـرا عرفـا ، فـ      ىما ال ميل، علو فا  إىل النقض مبا ميل،لم القيمتان، مضاامبا ُعإذ  خص،دفيه: دنه و

 العلم باجملموري يف مقابل اجملموري يوجب افع الغرا.

 ختني يف عقد واحد.بني األ دنه مثل اجلمعالرابع: 

 و فيه:  

 و بالقرعة.ابع، ددمن  دكثرسلم عن دما باالختياا كمن إشكال يف املقيس عليه، حيث ال تبعد الصحة، اإلوال: د

ولوية موجـودما  هنا األو ولوية، لصحة عقد هذه دون تل،،دول ال ن يف األإللفرق بينهما، ف ،يف القياسثانيا : و

 حيث بيع ما ال ميل، باطل دون ما ميل،.

                                                             

 .22963ح 330ص 12وسائل الشيعة: ج (1)
 ط بريوت وفيه: )يؤديه عنا ثقاتنا(. 15ح 4ب 318ص 50حبار األنوار: ج (2)
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 التقومي
وك إىل جممـوري  نسـبة قيمـة اململـ   و ــمـا ال ميلـ،   و على مـا سـبق فيمـا ميلـ،     ــن املشهوا قالوا: بتقويم كل منهما إثم 

 القيمتني.

اينزير مثال  بعنوان دنـه شـاما، فـالالزم قيمتهمـا     و يما إذا باري الشاماف: بعدم الكلية )قدس سره( شكل عليهم الشيخدو

 طرح قيمة اينزير بعد فرضه شاما، من النسبة.و شاتني

 ،هل اشـرتاه مسـلم دو كـافر    آخر: يف دنه دمرتام يف نفسه، لكن الالزم دن يضا  عليه  )قدس سره( ما ذكره الشيخو

 اّلإذلـ، ألنـه امبـا يبـاري اينزيـر للمسـلم بعشـرما حيـث ال اابـة          و املكـان، و خصوًـيات الزمـان  و كذا بالنسبة إىل البا ع

 كله ديضا .دللكافر بعشرين حيث الرابة يف و شبه،دألجل الكرب دو االستسقاء دو ما 

 بالنصف. اّلإرين ملسلم ال يشرتيه ال يقال: كيف يبيع اينزير الذي يشرتيه الكافر بعش

منـا يشـرتي   إو بد من بيع مثانيـة خنـازير ال يشـرتي مجيعهـا الكـافر،     لبعض املالحظات، كما إذا كان ال نه يقال:أل

 هلذا.و حنوه يقتضي دن يبيع هلذاو السوقو املسلم اثنني منها مثال ،

مالحظة حال املشرتي دو حال با عه:  دس سره()قمالحظة العنوان الذي ذكره الشيخ  إضافةففي مثل ذل، يالحظ ب

بيعـه مـن   و جـل الكـرب مسـلما ،   اشـرتا ه أل  هل هو كافر ال يهمه البقاء عنده، دو مسلم يريد التخلص منه إذا قيل جبـواز 

يـع  لـزام، دو يف اـري اينزيـر، ممـا جيـوز بيعـه للكـافر دون املسـلم، كمـا امبـا يقـال بالنسـبة إىل ب            املسلم للكفاا لقاعـدما اإل 

 لزام.حنوه احملرمة ملن يستحلها بقانون اإلو حيوانات البحر
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 املكان.و مثل مالحظة عنوان البا ع دو املشرتي شرا ط الزمانو

ال فـرق يف العنـوان دن يبـاري بعنـوان     و حنـوه، و حلـا  عنـوان املشـرتي   و حلا ني: حلا  عنوان البيعلزوم بهذا تبني و

 كـل ااد شـاما لأل دخنزير، دو بعنـوان جـامع: كمـا إذا    و حدهما شاما، دو بعنوان شامادن حدهما خنزير، دو خنزيريدشاتني 

قيمـة اجلـامع ال   و حينئـذ  يالحـظ قيمـة البقـرما    و دو خنزيرا  فيشرتي اجلامع بينهمـا،  ن كان بقرما إحيوانا  للكرب، ال يهمه و

 جامعهما. ىقيمة اينزير دو قيمة البقرما الذين اشرت

قيمة اينزير اليت هـي  و ةا ولوية لتقديم قيمة البقرما اليت هي مدألنه ال  ،امع نصف القيمتنيدن قيمة اجل ىو ال خيف

اجلامع ليس له من الرابـة العرفيـة   إذ  الطلب،و ذل، لقانون العريفو سبعون،و مخسون مثال ، بل قيمة اجلامع مخس

 ما للشخص.

بـالعكس  و عشـرين زا ـدا ، إذا سـّلمه اينزيـر،    و ا اجلامع فلماذا يعطي املشرتي للخنزير مخس ىال يقال: إذا اشرت

 قل ابعا  إذا سّلمه البقرما.مة با ملاذا يعطي البا ع بقرته اليت تسوي م

امبـا  و هو يربح فيه فـال يتضـرا بـنقص الربـع للبقـرما،     و خذ البا ع املال مقدما دفرمبا  ،ارايف ختتلفنه يقال: األأل

 عطاء الثلث زا دا  للخنزير.إا بيكون العكس بالنسبة إىل املشرتي فال يتضر

ن مت كالمـه  إو حنـوه و مل يالحظ اجلـامع كمـا مل يالحـظ خصوًـيات املشـرتي      )قدس سره( فتبني دن يف كالم الشيخ

 يم اينزير.يبالنسبة إىل منع إطالق املشهوا: تق
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 ال عرفاً و  ما ال ميلك ال شرعاً 
فا ، دما إذا مل ميل، عرفا  ديضا ، فهل يصح مطلقا ، دو ال مطلقا ، دو ميل، عرو هذا متام الكالم فيما ال ميل، شرعا 

ي  دو عكسه كما قال السيد الطباطبـا  ،)قدس سـره(  جهله فيصح، كما قال الشيخ الكبريو ،يفصل بني علم املشرتي فيبطل

 ، احتماالت.()قدس سرهكما قال به النا يين  ،بطل اّلإو ، دو دنه إذا كان فيه مقتضي املل، ًح)قدس سره(

زاء مـا ميلـ،،   إإذا علم بعدم ًحة البيع فيما ال ميل،، ال خيلو دن يقصد كون املال ب بمنهاملفصلني:  ولألاستدل 

 حد من هذه فالالزم البطالن.دحيث ال و زا هما، دو املال بقدا ما ال ميل، جماني،إدو ب

 صح، خبال  جهله.زاء ما ميل، فيإمع علم املشرتي جيعل املال ب بمنهلثانيهما: و

لـذا يفـريف عبـدا  يف اجلنايـات الـواادما      و ن مل يقبلـه شـرعا ،  إو موجود ن مقتضي التمل، يف احلر مثال مبلثالثها: و

بل يصح دن يصـري مـاال  عنـد العـر  يف مجيـع املـوااد        ،هكذا يصح اسرتقاقه يف بعض املواادو عليه اري املقداما شرعا ،

 فالثمن يوزري بينهما.

لتوزيـع فيجهـل قيمـة مـا     حمـذوا دنـه ال ميكـن ا   و ،طلق املشهوا ًحة البيعدلذا و ول،ر هو القول األقول: الظاهد

 ن العر  يفريف ما ال ميل، له قيمة.مب ميل، مرفوري

السـيد  و كاشـف الغطـاء  و اروا حيـث اجلهـل بقيمـة مـا ميلـ،،      بمنهطلقه بعض دبذل، يرفع دليل البطالن الذي و

 عرفت. ملا ،إىل تفصيلها (ما)قدس سره

 الشاهد   ىشكال يف املبنشكال على ثالث التفاًيل، مضافا  إىل اإلهكذا يرد اإلو
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حيكـم بـه ذوا عـدل    »حـرام:  بل يعمل كما قال سبحانه يف ًيد اإل ،ن ذكروهإو ن يف اجلناية ال يفريف عبدا إحيث 

 قيمة احلر دية .و هل ايربما النسبة بني اجلنايةدفيسمل عن  ،(1)«منكم

                                                             

 .95سورة املائدة:  (1)
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 فصل يف والية األب واجلد
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 اجلدو  بوالية األ
 جراء سا ر املعامالت عليه.إو الشراءو يف واليتهما على مال الصغري يف اجلملة، فلهما البيع شكالإال 

املعـرب  هـو  والتولي، فقد يكون تكوينيا  عاما  كتـولي كـل ذي ًـنعة ًـنعته، دو خاًـا        ىدن الوالية مبعن ىال خيفو

 ذنه سبحانه.إيمتون بايوااق ب )عليهم السالم(. فهم (السالمو عليهم الصالما)عنه بالوالية التكوينية يف املعصومني 

 االنعقاد.و النفوذ ىقد يكون وضعا  مبعنو جوازا  دو وجوبا ، ،قد يكون تشريعيا  تكليفيا و

هبـة الـنفس املسـتلزمة    و ،(1)«ناثـا  ِإ شـاءُ ي  ْنم ـ ل  ُبه ـ ي »كقوله سبحانه:  ،قد استدلوا هلذه الوالية فيهما: بالكتابو

 كـان بعـد البلـو    إذ  كمـا  ،ّلا ما خـرج إحنوه يفهم باملالك جواز التصر  يف ماله و ّلا ما خرج كالبيع لهإجلواز كل تصر  

 الرشد.و

 نه ليس بهبة حقيقة.إال يقال: 

 لة عليه لغة.صا  ملقصد املتكلم ال ملا له داليمنا إنه يقال: الكالم أل

 من السنة. (2)«بي،مال، ألو نتد: »(آلهو ًلي اهلل عليه)و منه يعلم وجه االستدالل بقوله 

 مجاري مقطوري بغري خال .و اإل

                                                             

 .49سورة الشورى:  (1)
 .22478و 22477ح 194ص 12وسائل الشيعة: ج (2)
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حنـوه علـى عـدم جـواز     و مجـاري حيـث دل اإل و العوا ـل،  دمـر لـو ال جـواز التصـر  اختـّل     إذ  العقـل دال ديضـا ،  و

 صرفهما.ت اّلإنصر  اريهما فيه، مل يبق 

ذهـان املتشـرعة املسـتفاد حجيتـه مـن قولـه سـبحانه:        داملركوز يف و إىل السريما القطعية من اري نكري، ضافةهذا باإل

يسـتفاد املركـوز مـن    و من املمكن وجود املركوز بدون السـريما، إذ  بينهما عموم مطلق،و ،حنوهو (1)«اري سبيل املؤمنني»

 حنوه.و (االستيناسبـ )يعرب عنه بعض الفقهاء  هذا ماو املناسبات املستفادما من األدلة،

ل عـن اجـل   ئنـه سُـ  د: »)عليـه السـالم(  عـن دبـي عبـد اهلل     ،الروايات يف هذا الباب متواترما، كرواية حممد بن مسـلم و

)عليـه  بيـنهم، فقـال   و دن يكـون الـربح بينـه   و ،ذن لـه عنـد الوًـية دن يعمـل باملـال     دو مبال هلـم، و إىل اجل بولده ىوًد

 .(2)«هو حيو ذن له يف ذل،دباه قد دجل دن د: ال بمس به من السالم(

 ما يكتسب به.و النكاحو عقد البيعو الزكاماو إىل اريها من الروايات الواادما يف باب الوًايا

 

 يرواينما ذكره اإل
ب ت األخباا املذكواما ليس عنوانهـا نفـوذ معـامال   ن األمب :)قدس سره( يروانيبذل، يظهر وجه النظر فيما ذكره اإلو

مواهلم ال دتصرفه فيه استقالال  تصر  املالك يف و كله منهدو ب على مال ابنهمنا عنوانها جواز استيالء األإو يف حق ابنه،

 التصر  فيه ألجل ابنه بعنوان الوالية عليه، إىل آخر ما ذكره. 

                                                             

 .115سورة النساء:  (1)
 .24885ح 478ص 13وسائل الشيعة: ج (2)
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بتقريـب:   ،(2)«الركـون »و (1)«النبم»ية قد استدل هلما بهو ح،يضااإلو هل يشرتط فيهما العدالة كما عن الوسيلةو

دن تفـويض مـال الصـغري إىل اـري العـادل      و ،وىلددن الشااري ملا مل يعتمد على خرب الفاسق ال يعتمـد علـى عملـه بطريـق     

 اكون.

يسـتحيل عـن حكمـة الصـانع     و ال يصر  عن ماله،و ا والية على من ال يدفع عن نفسهبمنهكما استدل ثانيهما: 

 خباااته عن اريه مع نص القرآن على خالفه.إو قراااتهإمينا  يقبل ددن جيعل الفاسق 

دو  مـا ليهإإذا  هـر للحـاكم عـدمها ضـم     و مانـة، فيه: دن اآليتني ال داللة فيهما، ألن الفسق ال يستلزم عمله األو

 الظامل باحلمل الشا ع الصناعي ال يقال لكل فاسق.و عزهلما،

امـض عمـا وجهـه عليـه يف حمكـي جـامع       دو سـلم مـا ذكـره مـن احلكمـة      لـو  بمنـه  :)قـدس سـره(   خونـد ما جواب اآلد

مالـه  و مينا  على مال الغري، بل على مال مـن كـان هـو   دنهما يف احلقيقة ما جعال  إاجلد، فو بمنا يتم يف اري األإاملقاًد، 

 ماال  هلما.

 ،(3)بيـ،( مال، ألو نتد: )ه وآله()ًلى اهلل عليقد ذكرنا وجه قوله و، )قدس سره( عندهحتى  ففيه: دن هذا اري مسّلم

 ن دين اهلل ال د»بـ يضاح جيب عن حكمة اإلدكما 

                                                             

 .6سورة احلجرات:  (1)
 .113سورة هود:  (2)
 .3ح 135ص 5الكايف: ج (3)
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 ايصوًيات.و فيه: دن املراد اجلز ياتو ،(1)«يصاب بالعقول

الـنص،  و اياًة تثبت بـاملعجزات و مامة العامة كذل،،اإلو الرسالةو ما دًول الدين: فثالثة منها عقلية حبتة،د

 رما. خفالكل عقلي باآل

فهـو   ،وجـود الـنص ديضـا    و بـني ذلـ،   ماال منافـا و ،ابعـة األًول األو كذل، ما ذكر يف دًول الفقه: من القطعو

 يف السنة.و كما عدم التنايف بني وجود حكم يف القرآن

فـروري  ونصـا ،  اإلو العدلو القرعة،و املهم،و همة، كقاعدما األتعم، فجملة منها عقلية حباأل ىما الفقه باملعند

ــاااتو مجلــة يــدل عليهــا الشــرري بعــد العقــل، كاملعــامالت  و حســان املــانع عــن النقــيض، حســن اإلو لظلــمقــبح ا  ايي

 اريها، نعم امبا دًلح الشرري بعض ما جهله العقالء.و القضاءو الضماناتو اجلناياتو يقاعاتاإلو

 «.دين اهلل»ال يقال: فما املراد من 

 احملرمـات و الواجبـات و خالقياتكما دن األ ،ت دًوهلا ديضا  عقليةفالعبادا إاّلو نه يقال: املراد ايصوًيات،أل

 داب كلها عقلية قبل دن تكون شرعية.اآلو

يـده  داريهـا ممـا   و قـراا اإلو الوًـايات و بعد هذا التمهيد نقول: جياب عن احلكمـة املـذكواما نقضـا : بالوكـاالت    و

 خلف ًغااا . و من مات ال طريق للشرري يف جعل العدول على كل بمنهحال : و الشرري ديضا ،

حاديـث فلـم يبـق    نهـم انفلتـوا عـن الشـرري جبعـل األ     إشـاعرما بتـمثري مـن احلكـام، حيـث      منا عزل العقل بعض األإو

 عن التداخل يف شئونهم اسرتاحوا إىل ما اشتهوا من املوبقات.بعزله  و ،ال العقلإمامهم د

                                                             

 .15090ح 62ب 197ص 13مستدرك الوسائل: ج (1)
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 املصلحة
 م ال يعترب شيء؟ددم املفسدما، وهل يشرتط يف تصرفهما املصلحة، دو يكفي ع

 احتماالت.

مــا الفرديــة إليــه التــاء، إضــيف داملفســدما مصــدا ميمــي و قبــل الشــروري يف املســتظهر مــن األدلــة نقــول: املصــلحةو

 ي احلالة املصلحة.د ،كشجرما، دو للتمنيث جتميال ، دو للموًو  احملذو  من قبيل الرهن وثيقة

 حدهما، دو يفوقه فمفسدما ال مصلحة.دااضة بشيء يساويه فال و األوىل: نفع مادي دو معنوي بدون مع

 و الثانية: كذل، عكسه.

 اّلإو ،دا مـا  كالنسـبية اجلامعـة ملصـاديقها     وٌلدشـياء  ن مـن األ إقد يكونان متمًلني، فو و هما قد يكونان نسبيني،

 الشـيء هـو هـو فـال سـبق     إذ  س معلـال ، لـي و نـه مـا يسـبقه تعقـال     إمن الذاتي الذي يقال  دسودهذا و لزم االنقالب احملال،

ب دااه هبة لصديق لـيس  األ ىعطدمنها ما قد يكون هكذا دو هكذا، فإذا و يتصوا التعليل،حتى  حلوق، كما ال اثنينيةو

 داا ولده كذل، كان فسادا . ىعطدفيه ًالح ال يكون فسادا ، دما إذا 

 حة الطبيـب يف عـدم الـذهاب، فكيـف مبصـلحة     مصـل و كمصلحة املريض يف جلب الطبيب ،ن املصاحل متضاابةإف

 هكذا يف املفاسد.و ال مصلحة،و

يف املتضـادين الـذين ال   و حـدهما، دجيابي، نعم هلما ثالـث حيـث ال   إألن كليهما  ،ثم التقابل بينهما تقابل التضاد

 بالعكس، و خرثبات اآلإثالث هلما نفي كل يساوق 
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خرين الـذي قـد يتحقـق يف    دما نفي الواحد يساوق اجلامع بني اآل ،يساوق الثالثدما إذا كان هلما ثالث فنفي اثنني 

 قد يتحقق يف آخر.و فرد

 اّلإو ،القضية السلبية محلية من باب املشـاكلة  ىما كما يسمإحد اعتبااين: مدن تسمية السلب ًالحا  ب ىال خيفو

 لبة.لو كان كذل، كانت معدولة ال ساإذ  ،فهي سلب احلمل ال محل السلب

يـراد دن التـزويج    ،جيابي، فيقال: الصالح يف عدم التزويجإهو و ه الفرا  لآلخرؤما باعتباا دن مع عدم هذا ميلإو

 منه يعر  حال املفسدما ديضا .و دو دن العدم ًالح، ،مفسدما

 

 كالم املشهور
بــاليت هــي  اّلإاليتــيم ال تقربــوا مــال ولقولــه ســبحانه:  ،قلنــا: املشــهوا اعتــربوا املصــلحة ،ذا عرفــت مــا تقــدمإ

 مـه دن كان له جد، دو فقـد  إو باهدعم ممن فقد داليتيم و ،(2)«ال تقربوا الزنا»املراد بالنهي شدما التحذير مثل و ،(1)«حسند

 ين فيمـا داا بـني احلسـن   مـر حسـن األ دحسـن دمـا   املـراد باأل و ،يسري يف اريهما بعدم القـول بالفصـل  و ب،دن كان له إو

 حنوهما.و ىقواألو حوطعنه التفضيل مثل األ ما منسلخإو حسن،األو

 فيما علم. اّلإًالة عدم الوالية دإىل  ضافةهذا باإل

 للقيام مبصاحله، كما وضع احلاكم للقيام اجلد وضعاو بلدليل العقل يف دن األو

                                                             

 .152سورة األنعام:  (1)
 .32سراء: سورة اإل (2)
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 مة.مبصاحل اأُل

املسـتلزم   ىال بـاملعن  ،نفسـه و عمـل مبالـه  ي كمـا ي دالذي ذكرنـاه:   ىيف املفسدما باملعنحتى  جازأ )قدس سـره(  النا يينو

 املضرما للطفل، إلطالق األدلة.و لو مع املفسدماو فاحلق ثبوت الوالية له :للحرام، قال

فكمـا جيـوز    ،نفسـه و فهو يتصر  فيهما كمنهما ماله ،(1)بي،(مال، ألو نتد: ))ًلى اهلل عليه وآله(قول: مثل قوله د

كما له دن يبيع ما قيمته دينـاا بربعـه بالنسـبة إىل مثنـه، فيفعـل      و ه دو يزوجها ذل،،شبه، يزوجدله دن يتزوج جمنونة دو ما 

 هكذا.و عليه ذل، بالنسبة إىل مثن املوىل

 ،(3)كانا يرتعشان كـالفرني حتى  ، حيث جاعا(2)(ىبولديه يف قصة )هل دت )عليه السالم( ييد ذل، مبا فعله علدامبا و

مضـافا  إىل تعـاا  مثـل التصـرفات      ،(4)الده الصـغاا الـذين جـاء بهـم إىل كـربالء     ومبـ  )عليـه السـالم(  كذل، فعـل احلسـني   و

 والدهم.دنفس دو موالداملذكواما بالنسبة إىل اآلباء يف 

ًـح دن   ــفيما مل يكن حمرما  دو سفها يا   ــماله و فإذا كان يفعل بنفسه ،(5) حب لغريك ما حتب لنفس،(د) :يؤيدهو

 عليه. ىحيبه للموّل

ــ الشــيخو ــره()ق ــال:    دس س ــولني، ق ــني الق ــواأل)توســط ب ــة عــدم املفســدما  ىق ــات  و ،كفاي ــ، لتخصــيص الرواي ذل

 الظاهر دنه دقرب.و ، إىل آخر ما ذكره،(لإلطالقات

                                                             

 .83ح 93ب 343ص 6هتذيب األحكام: ج (1)
 .1سورة اإلنسان:  (2)
 .1ح 6ب 240ص 35حبار األنوار: ج (3)
 .37ب 41ص 45حبار األنوار: ج (4)
 .13126ح 35ب 311ص 11مستدرك الوسائل: ج (5)



الشريازياإلمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 222 

 

 222ص 

مكـان االلتـزام بالداللـة،    إمكان التمسـ، بـالنبوي بضـعف السـند دو عـدم      إبعدم  )قدس سره( يراد على النا ييناإلو

 إىل هذا اليوم. )ًلى اهلل عليه وآله(اياًة من زمن الرسول و يف يضعف سند ما اواه العامةكإذ  ى،فيه: ما ال خيف

مثـل: الدابـة لزيـد، دو هلـا      ،دن اآليـة قـد يـراد بـه امللـ، دو االختصـاص دو السـلطة املطلقـة         ىما داللة: فال خيفـ د

 مكان الالم.لفا ها دموا جعل آية هذه األو اجلّل، دو قول املبيح: ل، السلطة املطلقة،

اجلـد مـن القسـم    و بسـلطة األ و قد يراد به: السلطة يف اجلملـة، فـالالزم دن يعـر  خصوًـياتها مـن ايـااج،      و

 يف نفسه.و يف ماله ،على الكبري نوري آخرو ،الرابع، لسلطته على الصغري نوري

 

 املتيقن
 دال علـى اجلـواز، ال مـع املفسـدما،     اريهـا و املتيقن: مع املصلحة يف الصغري، دما بدون املفسدما ال معها فالسـريما و

 عليه. نفس املوىلدو موالدمن املتوسط ال يدل تصرفات املتدينني يف  دكثرو

 فليس متوسطا  فكيف باملفسدما. ،افع املصاحلمشكال يف دنها كانت بإفال  (عليهما السالم)احلسني و يما قصة علد

)عليـه  فغـري مـرتبط باملقـام. دو دن احلسـني      ،كـرب مـن كباانـا   دو كانا معصـومني )عليهما السالم(  ن احلسننيمما اجلواب بد

 ما فيه. ىفال خيف ،مل ميكنه وضعهم يف املدينة املنواما السالم(

 بثم على املشهوا من اشرتاط املصلحة دو عدم املفسدما يف تصرفات األ
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فـإذا مل ميكـن يف الواقـع     ،لواقعيـة لفا  موضوعة للمعاني ان األدمنوط بالواقع، كما ذكروا من  مراجلد، هل األو

وقع عقدا  بثمن يوم اجلمعة ثم ااتفعت البضاعة يوم السبت مبا لـو  دن كان يف وقته مصلحة، كما إذا إو مصلحة مل ينعقد

له شيئا  فاخنفض كذل،، نعم ال ش، يف البطالن إذا مل يكن يف وقت املعاملة  ىدو اشرت ،قدامعلم الولي مل يصح له اإل

 ما قيمته عشرما بعشرين دو بالعكس يف البيع. ىو اشرتلما مصلحة، ك

ن إو كما ذكروا يف دن خو  الضرا عـن املـاء يوجـب ًـحة التـيمم،      ى،ن يكون املواد من املستثنمب ،و بالتصواد

 مثلة. إىل اريه من األ ،مل يكن ضرا يف الواقع

حنـوهم، معنـاه التصـر  حســب    و وًــياءاألو بـاء اء مـن اآل يـ إىل األول مـر يكــال األإمـن جهـة دن    ،ال يبعـد الثـاني  

)علـيهم   وليا ـه دمـن اطلعهـم عليـه مـن     و اهلل سـبحانه،  اّلإالواقـع ال يعلمـه   إذ  ذل، يال م التصوا،و اجتهاداتهم العرفية،

 .السالم(

بعد مـدما ًـاا االاتفـاري دو االخنفـايف ال يبعـد      و وقا دن احلاكم لو آجر األ«: الفقه»ا يف بعض مباحث ننعم ذكر

التغـيري  إذ  ،ااضي مخسـني سـنة مـثال    جيااهم األإ، كما يتعاا  من مره دو ملن بعده من احلكام الشرعيني دن يغري األدن ل

ال مصلحة يف الواقـع، فهـو مـن    و ،حنوه يكشف عن دنه مل يكن وليا  يف ذل،، بعد كونه موضوعا  للمصلحةو بالتضخم

 قبيل خطم احلكام.

 

 حوط يف املسألةاأل
 حد الطرفني.من مل جيزم بإموا التصاحل ثال هذه األمدحوط يف واأل

 اليتني، كما و ن الواقعة الواحدما ال تتحملمامبا يتمس، لعدم حقه يف النقض: بو
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ول دو اـريه،  سواء كانت مـن نفـس الـولي األ    ،قض والية ثانيةنالإذ  ين،ءال تتحمل اجتهادين دو فتويني دو قضا

 ب.سلم األدو بوه كافرا  ثم مات اجلّدد حني كان ىمثال  كان جّده تصد

احلرمـة،   ىكـان الفقيـه الثـاني يـر    و اجلواز ثـم مـات،   ىكما إذا نكح عن عشر اضعات فيمن يرول: فاألقول: د

 .ىخرمااد التزويج بدن مبالنسبة إىل الواقعة اجلديدما ب اّلإحمللة،  ىعلى عدمه تبقو التحمل تصبح حمرمة عليه، ىفعل

 ىيرو حدهما القصر بعد السفر إىل ما دون املسافة يف املقيم،د ىكان هناك جمتهدان متساويان ير كما إذاالثاني: و

ن قطـع  إو ألنـه يقطـع بالوفـاق يف اجلملـة،     ،خـر يف العصـر  اآلو حـدهما يف الظهـر  دخر التمـام، فهـل للعـامي دن يقلـد     اآل

هـون عنـد   دن املخالفة االحتماليـة يف كليهمـا   حدهما يف كلتيهما، ألدبايال  كذل،، كداهمي الودعي، دو يلزم تقليد 

 العقالء من املخالفة القطعية يف البعض.

 حد املتنازعني الرجوري إىل حاكم ثان اجاء دن حيكم بنفعه.كما إذا حكم يف قضية، فهل ألالثالث: و

 .(1)«سليمانو داودو»عة: فمن الكتاب، قوله سبحانه: ابنه امبا يقال بذل، لألدلة األإف

 .(2)عرابي يف ناقة يف تنازعه مع األ )ًلى اهلل عليه وآله(سنة: قصة النيب من الو

القاضـي السـابق يف    مإذا وجـد خطـ  حتـى   ،السـجناء ملـف  مجاري: ما ذكـروه مـن فحـص القاضـي اجلديـد      من اإلو

 طلق سراحه.دسجني 

                                                             

 .78سورة األنبياء:  (1)
 .3426ح 2ب 106ص 3من ال حيضره الفقيه: ج (2)



الشريازياإلمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 225 

 

 225ص 

جـوري إىل قـايف آخـر، لعلـه حيقـق      جازتـه يف الر إلم باشتباه القاضي، ال وجه لعـدم  من العقل: دن احملق الذي ُ و

 حقه.

 

 الوالية حكم أو حق
شـبه ذلـ،، دو حـق يصـح كـل ذلـ،،       دمـا  و التنـازل عنهـا  و هبتهـا و ال يصـح بيعهـا  حتـى   وهل الوالية هلما حكم

خـر  بعـض الشـواهد األ  و ،(2) مالـ،( و نـت د: ))ًـلى اهلل عليـه وآلـه(   قولـه  و ،(1)«يهـب »ن قوله سـبحانه:  إف ،ولالظاهر األ

 على ما تقدم. بعد وضوح دن املراد ليس التملي، تعطي ذل،،

فيكـون   )عليـه السـالم(  دنه لـو كـان مـن جهـة تقريـر املعصـوم        ،يهمادن القاعدما الكلية يف استطالري دن الشيء من إثم 

ن حقـوق املسـلمني ال   إلفريف دنه تقرير، كما دنه لو ًـاا شـيء حقـا  حسـب العـر  يـدخل يف )فـ        ــبالفتح  ـحسب املقرا 

 نه كلما حتقق املوضوري حتقق احلكم.إحنوه، فو (3) تبطل(

منا يـدل علـى اجلـواز فقـط، دمـا ايصوًـية فـال، فـإذا شـرب          إنه إ، ف)عليه السـالم(  ن كان من جهة فعل املعصومإو

كـالب مل   بنتا  من عشـريما  )عليه السالم( يخذ علداملاء يوم الثالثاء مل يدل على استحبابه كذل،، دو  )ًلى اهلل عليه وآله(النيب 

 خذ بناتهم، إىل اري ذل،، كما دنه ال يدل على دنه على حنو التشريعديدل على استحباب 

                                                             

 .2ح 26ب 48ص 3االستبصار: ج (1)
 .29204ح 78ص 16وسائل الشيعة: ج (2)
 .34092ح 315ص 18وسائل الشيعة: ج (3)
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يف الثانويـات يف  و ،ات يف موادهـا يسوما يف األولدلكنهم  ،سومادن كانوا إو )عليهم السالم(نهم إدو الثانوي، ف ياألول

ن كانـت هنـاك قرينـة علـى     إيف التـيمم، فـ   ىاملرضـ و اء يف الوضوء،ًحسوما األد )ًلى اهلل عليه وآله(موادها، مثال  الرسول 

 األًـل عـدمها،  و الثانويـة حباجـة إىل املؤونـة،   إذ  ،ةيـ األول :إذا مل تكن قرينـة كـان األًـل   و سوما،دين اختذ مرحد األد

 ة.يليس هذا من املثبت، بل األًل بضميمة الدليل الدال على احلكم يعطي األولو

ابع نسوما: علي، دن تنام كـل يـوم   دال ما خرج، كما إذا قال لزوج له إفاألًل فيه احلكم  الم()عليهم السما قوهلم د

 دن القسم من احلق ال احلكم. ىخرد لم من ًحة هبة دو اشرتاء زوجة  حق حداهن، حيث عإوليلة عند 

ن شـئت قلـت:   إو ة،ول، الحتيـاج الثـاني إىل املؤونـ   منه علم دنه مع الش، يف كونه حكما  دو حقـا ، األًـل األ  و

 شبه بضميمة الدليل مفيدما لكونه حكما .دما و سقاطاإلو ًالة عدم ًحة البيعد

ولده، ال دن يسقط واليـة   دمرب يف نعم يف احلق إذا مل يعلم خصوًية املباشرما يصح التوكيل فيه، كمن يؤكل األ

 شبه ذل،.دنفسه دو يهبها دو ما 
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 األب مستثنيات والية
لزام، من اري فرق بني ما كـان لـه   حيث قانون اإل ،منها: الكافر الذي ال يعتقد بالوالية ىب يستثنية األن والإثم 

 العبــد ألنــه ال يقــدا علــى شــيء فالواليــة للســيد، و ب الكــافر علــى الطفــل املســلم بعــدم جعــل الســبيل، األو دو عليــه،

دمواله، دو دعماليا  ال والية له علـى نفـس الطفـل، وإن كـان     دمواليا  ال والية له يف نه لو كان إحنوه كالسفيه، فو اجملنونو

 اجملنون ال والية له مطلقا .كفيهما كان 

ُلحمـة   الرضـاري » :)ًـلى اهلل عليـه وآلـه(   قولـه  و الرضاعي فال واليـة مـن جهـة السـالبة بانتفـاري املوضـوري،      و ما الدعيد

 .ىما ال خيفالزواج ال يف اريهما كو يراد به يف احملرمية (1)«كُلحمة النسب

لـذا قـال بعضـهم:    و خراجه الشـرري، إاث، حيث نص على ما ولد الزنا فهو ولد من مجيع احليثيات باستثناء اإلد

 باء.بيه ما لسا ر اآلعقال ، فللولد ما للولد عن احلالل الذي منه الشبهة ديضا ، كما دن ألو لغة و عرفا و هو ولد شرعا 

 يـاما مل جيعـل يف املقـام طريـق آخـر كاملها    و مشـكل،  دمـر نهـا لكـل   القرعة، أل يهما له، فالظاهردلو اشتبه الولدان و

 التحكيم.و الصلح القهريو قاعدما العدلو

 يف مثل العبد بني سيدين.ول: فاأل

 موال.يف مثل األالثاني: و

 يف مثل ما إذا واثا ما ال ميكن تقسيمه حيث جيربهما احلاكم بالصلحالثالث: و

                                                             

 وفيه: كل جمهول ففيه القرعة. 23704ح 191ص 18وسائل الشيعة: ج (1)
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 .ايف االستفادما منه، إىل اري ذل، فيما إذا مل يستعدا بالرض ماعه، دو املهاياجااته دو بيإيف 

حـدهما  دحيث جيـرب احلـاكم بـالطالق ثـم نكـاح       ،دتنيمرادو هو بني  ،يف مثل الزوجة املرددما بني اجلنيالرابع: و

 ان.دمرهناك  جباا فليسقد يداجان يف اإلو موال،هم من األدمن الصلح القهري حيث الفروج  دسودهذا و له،

 قـراا، ذلـ، لقاعـدما اإل  و ــيف اـري الصـغري    ــبـي  دال معـاايف لـه ُقبـل، كمـا إذا قـال: هـذا       و ،لو قال: هذا داايو

 بالعكس، فاملعياا املصب ال املهل.و ( يكون باملهل )له(ىمن )عل ن كثريا مقد يكون له ال عليه مردود، ب بمنهشكال اإلو

 

 ثبات الواليةإطرق 
 قراا.باإلو شهودبالو ة يكون بالفراشثبات الواليإثم 

 إىل اري ذل،. ،اثهإ ب عليه ونه له، ألنه إذا ثبت الوالية وجبت نفقة األإال يقال: 

 يقبـل لكونـه عليـه،    هنـ إف ،ن مـا سـكن فيـه لزيـد    مبـ  دقـرّ بالعكس، كما إذا و إىل )له( ينه يقال: كل )عليه( ينتهأل

املعيـاا يف كونـه )عليـه( دو )لـه( املصـب ال املـهل،       و جرما املسكن،دحنوها و يكون )له( حيث حيق له دن يمخذ من الزكاماو

 املنكر.و مثل ذل، قالوا يف املدعيو كما تقدم،

 «.الفقه»كما ذكر يف  ،قراا بالنسبإىل األدلة اياًة الدالة على قبول اإل ضافةهذا باإل

 ئوطو ا زوججاء الولد، دو كان هلو هرانادما عمرابالقرعة، كما إذا توااد على و
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فالولـد للفـراش، ففـي     ،خر عهرا اآلو حدهما زوجا دشبهة ديضا ، حيث كالهما حالل، دو شبهتان، دما إذا كان 

 ن الولد للزوج تكون القرعة حامسة لكون الولد هلذا دو لذاك.ماملوااد اليت مل حيكم الشرري ب

 حلاقه به.إالعلم  ىد احلاللني دو احلرامني كان مقتضحنا إذا علمنا بكون الولد للحالل دو للحرام، دو ألدكما 

لزمناهم بهـا، كمـا دنـه    دجاءوا عندنا و ما القافة، فهي اري معتربما عندنا، نعم من يعتربها يلزم بها، فإذا التزم بهاد

 هكذا.و بيه،داث من خذ اإلدحلق بمب سين بالقافة جاز له دلو كان الولد الشيعي 

 

 يةاملعيار يف انقطاع الوال
ن آنســتم مــنهم إإذا بلغــوا النكــاح فــ ىحتــ»ب: البلــو  اشــيدا ، لقولــه ســبحانه:  ثــم املعيــاا يف انقطــاري واليــة األ 

منا هو يف إاملثبت و ليس مثبتا ، ألنه الزم شرعي،و لو ش، يف البلو  دو الرشد فاالستصحاب يقتضي العدمو ،(1)«اشدا 

 ت اجلز ي باستصحاب الكلي مثال .ثباإاادما إالعقلي، كما دن منه و العريفو العادي

،، دو عملت  بغري املصلحة، دو كان تصرف، حني كنت بالغـا  اشـيدا ،   الولد، فقال: لسُت ابنو بلو تنازري األو

 قرااه بالوالية حال الصغر جيعل من الولد مدعيا .إثبات، ألن شبه ذل،، احتاج الولد إىل اإلددو ما 

 ليه املصلحة، فمدعي عدمها حيتاج إىل إكما دن األًل الصحة، ألنه املفويف 

                                                             

 .6سورة النساء:  (1)
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 ثبات.اإل

 بعضه بالدليل.و كذل، األًل عدم البلو  حال التصر ، فهو كاملوضوري املركب الذي ثبت بعضه باألًلو
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 والية اجلد  
 ما والية اجلّد األبي، فقد استدل هلا:د

حيـث   ،ولويـة ب موهوبا  فالولـد موهـوب باأل  كان األ نه إذاإف ،(1)«يهب ملن يشاء»هو قوله سبحانه: و بالكتاب،

ليس من قبيل: نصـف النصـف نصـف، فاملقـام مـن قبيـل:       و هي: املوهوب للموهوب موهوب،و ة،يتتم املقدمة املطو

  ر  الظر   ر .و مساوي املساوي مساٍو،

 دمة املطوية.ذل، ديضا  باملقو ،(2) بي،(مال، ألو نتد: ))ًلى اهلل عليه وآله(هي قوله و والسنة،

كـان  و بوهـا حيـا   دكـان  و ن اجلـّد إذا زّوج ابنـة ابنـه   إ: ))عليـه السـالم(  بي عبد اهلل دعن  ،موثق الفضل بن عبد املل،و

ولويـة يف حـال املمـات عـن     ألن العر  هكـذا يسـتفيد، بـل األ    ،من قبيل الوًف (حيا )مفهوم و ،(3) اجلّد مرضيا  جاز(

 (مرضـيا  ـ )علـى هـذا فـاملرجع إطـالق دليـل الواليـة، نعـم لـ        و اختـااه اجلـواهر،   نإو ليس مفهـوم الشـرط  و حال احلياما،

 العمل بالصالح. ىمفهوم الشرط مبعن

 بي زّوج ابنيت بغري دن )إاابعة: و ،(4) (ابنة ابنهالرجل إذا زوج )يف اواية ثالثة: و

                                                             

 .49سورة الشورى:  (1)
 .9ح 7ب 406ص 101حبار األنوار: ج (2)
 .25652ح 218ص 14وسائل الشيعة: ج (3)
 .25649ح 217ص 14وسائل الشيعة: ج (4)
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 .(1) (ذنيإ

 آخرون. ـيظهر من اري خال   ـدو عدم ايال   ،مجاري: كما ادعاه بعضاإلو

به دليال  يف  ىكفو حنوه،و ن مملوك اململوك مملوك، ال قطعا  من قبيل استحالة التناقضإالعقل: استيناسا ، حيث و

 مل.مفت ،الفقه املبين على الظواهر العرفية

 مجاعـا ، بـل ادعـاه بعضـهم،    إبدونـه علـى املشـهوا شـهرما عظيمـة، كـادت تكـون        و بثم اجلد له الوالية مـع األ 

ن إفـ  ،ال يقاومـه مـا تقـدم مـن املوثـق، ألنـه مـن الوًـف ال الشـرط، فـال مفهـوم لـه            و ،، إلطـالق األدلـة السـابقة   ذلو

 بمنـه امبـا يقـال:   و ،ن قال به اجلواهر فيما حكـي عنـه  إو ،الشرطية لو سلمت فهي مسوقة لتحقق املوضوري فال مفهوم هلا

لعل الفا ـدما يف املقـام دفـع    و املفهوم، ى يكن له فا دما سومنا هو فيما ملإفيه: دنه على فريف التسليم و ملفهوم الوًف،

 ب كما عن بعض العامة.توهم ثبوت والية اجلد بعد فقد األ

 ب حمكم.لو فريف الش، فاستصحاب والية اجلد بعد األو

ــا و ــا :   دامب ــا مع ــشــكل يف واليتهم ــه    بمنه ــول ب ــدير االنضــمام ال يق ــى تق ــة   دا عل حــد، مضــافا  إىل دن  ــاهر األدل

 .ًىفتوو نه خال  املفرويف نصا إحدهما على سبيل البدل فن الوالية ألملو قيل: بو تقالل،االس

مـن الواحـد،    اّلإألنه من توااد علتني على معلول واحد، دو من دن الواحـد ال يصـدا    ،ما االستقالل فال يعقلد

 ن املل، له مالكان مستقالن.مفهو كالقول ب

نـا نعتـرب   إيا  منهما عقـد ف دن إاعتبااي، فهو كما إذا قال العقالء دو الشرري: هو و القاعدما الثالث ىفيه: دن مقتضو

 عقده.

                                                             

 .3ج 395ص 5الكايف: ج (1)
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 لو عقد كل واحد منهيا
لـذا ال يـرث اجلـد مـع     و ، (1)احـام( ولـي األ دب آليـة ) ن واحد ، حيتمل تقـديم األ آثم إذا عقد كل واحد منهما يف 

 دمة املطوية اليت تقدمت.ولده موهوب له باملقو بتقديم اجلد ألن األو وجوده،

كان من التمكيد، نعـم امبـا خيتلفـان، كمـا إذا كـان عقـد       و ن احتدا، كما إذا عقداها لزيد ًحإما بمنهالتفصيل: و

خـر  اآلو ولوية، كما إذا باري هذا لزيدن اختلفا مبا ميكن التقسيم قّسم لعدم األإو خر،اآل ىنه يبقإبطله فمحدهما خياايا  فد

 ال ينايف ذل، خياا الفسخ لتبعض الصفقة لكل منهما مع اجلهل.و املبيع نصفني،لعمرو، حيث يقسم 

، دو الـبطالن  (2)مشـكل  دمـر نها لكل ختني فالقرعة، ألدن مل ميكن: كعقد ي النكاح لبنت واحدما دو البن على إو

ال و ب لآليـة قيـل بتقـديم األ   لكنو خيتاا، هذاو احملكم احلاكم مثال ، دو الصرب إىل دن يكملو ولوية، دو التخيريلعدم األ

 اري ذل،.و يف التجهيزو اثلذا يقدم يف اإلو يقاومها شيء،

 لزم ختصيص كثري. إاّلو اث ال فيما يعم الواليةية يف اإلمن دن اآل )قدس سره( خوندمل يعلم وجه مراد اآلو

 ين ذل، التخصيص؟دوال : دنه إف

 لكن مع ذل، يف و ليس به،و كثرمنا املستهجن األإو ال يضر، على فرضهثانيا : و

                                                             

 .75سورة األنفال:  (1)
 .54ب 82ص 3االستبصار: ج (2)
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مجاعـة   ىبـل ادعـ   ،«الفقـه »ن املشهوا ذهبوا إىل تقديم اجلد، كما ذكرنـاه يف  إ، فدكثراملسملة تممل حيتاج إىل تتبع 

 مجاري.اإل

 

 اجلد  و  بالطالق بيد األ
 الشـريازي و : املازنـدااني بذل، من املتمخرين ىفتدكما  ،اجلد كهبة املّدما يف املتعةو بثم الظاهر دن الطالق بيد األ

 ة. يذل، إلطالق ددلة الوالية احلاكمة على األدلة األولو ،(1)الصداو

االستصحاب، ال ملا قيـل مـن ضـعف    و ،(2)«طالق بيد من دخذ بالساقال»ال يرد على ذل، ما ذكره اجلواهر من و

كنـز  )ف كونه عاميا  عن يضّع ىيف كتب الفتو ليهإاشتهاا االستناد إذ  ن الصغري ال يمخذ بالساق،مسند النبوي دو داللته ب

 )دخذ( كناية عن الزوج كما هو واضح.و فقط، (العمال

يؤيـده: دن  و اريهـا، و النكـاح و ة مـن املعـامالت  يـ بل ألن دليل الوالية حاكم، كحكومته على سـا ر األدلـة األول  

يقـال كيـف   حتـى   ا ال يقبـل التخصـيص  ، فلـيس النبـوي ممـ   ىالفتـو و (3)طالق اجملنون بيد وليه، كما دل على ذل، النص

 خيصص بولي الصغري.

 ن مب و لو زوجا يف وقتني من نفرين ثم جهل املقدم منهما، سواء قلنا

                                                             

 .الشيخ زين العابدين والشيخ حممد تقي والسيد إمساعيل )قدس سرهم( (1)
 .18329ح 25ب 306ص 15مستدرك الوسائل: ج (2)
 .28086و 28084ح 329ص 15وسائل الشيعة: ج (3)
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 طـرا  الـدليل، فـال جمـال هلمـا،     دنهما ال جيريـان للتنـاقض يف   ديتساقطان، دو و االستصحابني املتعااضني جيريان

حـدهما، دو مـن   دال مطلقـة، طلقـت واليـة مـن     و وم، كاملعلقـة ال ذات بعـل  حيث ال يصح بقاء البنت بدون زوج معلـ و

جـرب الـزوج دو وليـه    د اّلإو ــفيمـا جعـل الطـالق بيـدها      ــاحلاكم على نظر املشهوا الـذين ال يقولـون بواليتهمـا يف الطـالق     

 حد شقي دو تسريح بإحسان.دمكان املعاشرما باملعرو  اليت هي إبالطالق، لعدم 

 

 سدةما فيه املف
 ،(قـدس سـره  ) ًح على القـول النـا يين   شبه ذل، عاملا ،دمعاملة ابنية دو نكحها ملعيب كاجملبوب دو ما  ىجردلو و

 هذا فساد.و يف الصالح دو ما ليس بفساد إاّللعدم واليته  ،بطل على القول املشهواو

هل لـه اييـاا علـى املشـهوا     و ايياا،إلطالق ددلة  )قدس سره( ما لو كان جاهال ، كان له ايياا على قول النا ييند

ليس بها، دو يفصل بني مثل البيـع فلـه   و يف العقد املصلحة اّلإًالة ايياا يف مثل هذه العقود، دو باطل ألنه ليس وليا  أل

بـني مثـل   و باطـل بـدون التـدااك،   و ،دن يفسخ دو ال يفسخ مع تدااكه الضرا مـن نفسـه، حيـث ال مفسـدما مـع التـدااك      

 ال يبعد ذل،. ،طلالنكاح فبا

يكون له حق فسخ املعاهدات ملا دل من النصوص اياًـة مـن   ال و كذل، حال الفقيه يف واليته، نعم ال يبعد دن 

 بطاهلا.إملل، طر   اّلإو ،بطال املعاهداتإعدم 
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م املعاملـة لـزم   و كما دن ما فيه املصلحة وجودا  الزم، كذل، ما فيه املصـلحة عـدما ، فـإذا كانـت املصـلحة يف عـد      

 عدمها.

 صف بها.تن العدم ال يإال يقال: 

ن بينهمــا إالوجــود يتقــابالن خاًــا  دو عامــا ، فــو ن العــدمإنــه يقــال: املــراد االســتمراا علــى احلالــة الســابقة، فــأل

 التكافؤ فيهما. اّلإفيه ال يعقل و تضايفا ،

ن كان يف ترك التعامل الضرا مضره، بدامل مبا ضره حتّمل ضراه لالضرا، كذل، لو مل يعدو كما دنه لو عامل مبا 

 جياب، لكن املشهوا ال يقولون بذل،.يشمل النفي كما يشمل اإل (1)«ال ضرا»نه يتحمل ضراه بناًء على دن إعليه، ف

 

 سائر شؤون الطفل
اب بـه إىل  كالـذه  ،نكاحا  دو طالقا  بيد الـولي، كـذل، سـا ر شـؤونه     ،يقاعا إثم كما دن معامالت الطفل عقدا  دو 

خصوًـا  مـا واد يف الروايـات مـن طـالق ولـي        ،شبه ذل،، إلطالق دليـل الواليـة  دجازته يف السباحة دو ما إالطبيب دو 

، (3)مـام مبنزلـة اإل  اّلإااه دمـا  : )عليـه السـالم(  قولـه  و ،(2)مبنزلـة السـلطان   اّلإوليه  ىادما : )عليه السالم(اجملنون من قوله 

 الصغري.و اجملنونبعد وحدما املالك بني 

 سبح حيث ال مصلحة فغرق دو حتى  شمنه، كما إذا تركهو لو تضرا الطفل بالرتكو

                                                             

 .32201ح 319ص 17وسائل الشيعة: ج (1)
 .28084ح 329ص 15وسائل الشيعة: ج (2)
 .7ح 126ص 6: جالكايف (3)
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ألنه عرفا  من شؤون الواليـة بالداللـة   و ،من املباشر ىقودمن جهة كون السبب  ،شبه ذل،، مل يبعد الضماندما 

 ان عّد السبب يف موته، فتممل.لذا ترك الطفل حيرتق يف الناا بدون تنحيه عنها كو االلتزامية،

لفـا   جازته السباحة مثال  بنظره مصلحة ثم  هر خالفها، ففيـه االحتمـاالن السـابقان: مـن كـون األ     إنعم لو كان 

 يكال إىل نظره معناه ما يراه ال ما هو الواقع.موضوعة للمعاني الواقعية، ومن كون اإل

 

 إجازة عقد الفضويل
إلطـالق ددلـة   و يقاعـه، إو يقاعه على مـال الطفـل، للمـالك يف عقـده    إالفضولي دو والظاهر دن للولي إجازما عقد 

جازتـه، لكنـه حمـل    إ)و حيتمل عدم الصحة باإلجـازما(، لعلـه نظـر إىل دن املتـيقن عقـد الـولي ال        :الوالية، فقول العروما

 نظر.

 كـاح كـان يف حـال كفـره    نلنكـاح ولـده املسـلم، لكـن ال يعلـم هـل دن ا       ىجردقد و سلمدب كافرا  ثم و لو كان األ

، مـن اـري   يهو األًل الثانوي احلاكم على دًل البطالن األولو ًالة  الصحة،دجرت  ،سالمهإيبطل، دو حال حتى 

منه يعلم حـال مـا إذا شـ، يف دن    و فرق بني دن يكون الش، يف شروط العقد دو املتعاقدين دو العوضني كما قرا يف حمله،

 ألنه مثبت. دوال الستصحاب حال الكفر فيما كان كافرا  دو عبدا   ىال جمرو جراه،دب حال العبودية دو احلرية األ

 بمنـه يقـال  حتـى   نه ال عقـد للفضـولي  إًالة الصحة، فني مثال ، ال جمال ألب دو األنعم لو مل تعلم هل زّوجها األ

 ني من باب املثالاألو حصل عقد مل يعلم ًحته دو فساده،
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 .فكل فضول كذل، اّلإو

 

 ن علواإو  األجداد
اـريه ممـا تقـدم، فـالقول     و النبـوي و ،(1)«احـام ولي األدو»جداد مهما علوا كان هلم الوالية، آلية والظاهر دن األ

 .ًالة عدم الوالية يف اريه، حمل نظرول ألباجلد األ مرباختصاص األ

لعـل التكـراا مـن جهـة     و ،(2)«وىلمفـ  ،لـ  وىلد، ثم وىلمف ،ل وىلد»مثل  ،املراد باألوىل يف اآلية ما مينع النقيضو

 على التفضيل. اّلإفال يقال: ال داللة  ،خلإ (3)فال ًدق»خالق، ألنه سبق األو األقوالو عمالاألو العقا د

مـن املعلـوم دن الكراهـة    و زوجة الطفل دو زوجها بعد حصول الشرا ط، إلطـالق الواليـة،   مامباااو ب خلعو لأل

شـبه يوجـب   د، كمـا دن خـو  ضـرا الطفـل مـن الوضـوء دو الصـوم دو مـا         (4)افـع القلـم   مثلها ال ترفع حبديثو تكوينية

 املكروهـات و املسـتحبات و يرفع الوضـعيات  ن افع القلم ال يرفعها، كما الإحكام، فدخوله يف مثل خو  الكبري من األ

 شبه.دما و الزناو قسما  من احملرمات كشرب ايمرو املباحاتو

 إذا شر  الولد على املوت. ،عهدية دو متليكية ،الولد ن ق بلب الوًية عنعم ال يصح لأل

 لو باري بعنوان عدم الوالية فهلو ثم لو باري الولي بعنوان الوالية دو ال بالعنوان ًح،

                                                             

 .6سورة األحزاب:  (1)
 .35ـ  34سورة القيامة:  (2)
 .31سورة القيامة:  (3)
 .7136ح 26ب 423ص 6وسائل: جمستدرك ال (4)
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 يصح فضوله، دو يبطل؟

فعلـه  كمـا يصـح بيـع مـال اـريه عـن نفسـه كمـا ي         ،نسـان مالـه عـن اـريه    الظاهر ابتناء املسـملة علـى ًـحة بيـع اإل    

حيث اخرتنا هناك الصـحة فـالالزم القـول بهـا هنـا ديضـا ، ففـي بيـع الغاًـب لنفسـه يضـيف مـال اـريه إىل              و الغّصاب،

 يف بيع ماله عن الغري يضيف مال نفسه إىل اريه.و ،نفسه

ينمـا  ب ،قد يبيع عن الثانيو ولنه قد يبيع عن األإاحلقوقية، فو ًعب من مسملة الشخصية احلقيقيةدو هذه املسملة 

ااد الوزير دن يعطي بناء دلو  البيـوت حيـث يقبـل    دمن الثاني،كما إذا  اّلإموا املهمة اليت ال يمتي ول يف األال اعتباا باأل

إذا تبـدل ًـاات زوجـة    حتـى   ال يـزوج البنـت بعنـوان الـوزير     ،كما ال اعتباا بالثـاني يف مثـل النكـاح    ،منه وزيرا  ال زيدا 

 عطاء البيوت إذا تبدل يكون املسؤول الوزير اآلتي.إ تي، بينما يف مثلللوزير اآل

والد دحـد  موا ايااجية، مـثال  ال جيـوز ملرجـع التقليـد دن يـذهب إىل مقـربما جمهولـة دنهـا أل        ذل، إىل األ ىبل يتعد

 نسان العادي.سوما، خبال  ذهاب اإلدبقصد الرجاء، ألنه يتخذ  )عليهم السالم( مة األ

يف املـال املشـرتك بـني    و عـن موكلـه،  و دن يبيع عن املوكل دو عن نفسه دو نصـفني عنـه  الوكيل، فله  :و مثل الولي

ال إذ  نصـفه فضـوليا   و ًـيال  دنصفه فضوليا ، نعم يف مثل النكـاح ال يصـح نصـفه    و عمرو إذا باعه كان نصفه دًليا و زيد

نـه لـو   إحـدهما بالنكـاح حيـث    دقل اعتباا شرعي مبثل ذل،، اللهم فيما إذا كانت وكلت اثنني على حنـو االنضـمام فاسـت   

 ًيل.دنصفه و حيث نصفه فضولي ،خر ًحجاز اآلد

 نعلم هل اشرتاه حقيقيا  دو حقوقيا  فيما يصح كالهما، دو دنه باري عن نفسه دو مل و لو 
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 لاملوكـ و كـاحلقوقي  ،خـر دو عن نفسه دو عن موكله إىل اري ذل،، فاألًل عدم كونـه عـن اآل   ،عليه ىعن املوّل

 ألنه قيد زا د يش، فيه. ،عليه املوىلو

ــا ن االستصــحاب إال يقــال: و ــراد  هن ــات اإمثبــت، ألنــه ال ي ــا ع ال املســتند إىل   إاّلخــر آلثب بــالبيع املســتند إىل الب

 االستصحاب.

يصـح إذا تـدااك الـولي دو اـريه ذلـ،، كمـا إذا بـاري        و ،و لو باري مثال  بدون املصـلحة مل يكـن بـاطال  بـل فضـوليا      

ب جمنونـا  مـثال ،   كـان األ و إذا تبدل الـولي كمـا إذا كـان اجلـد عـاقال      و جاز،مإذا كرب الصيب فو قل فتدااك بالتفاوت،ألبا

سواء كان التبدل باختال  الزمـان دو   ،إذا تبدلت املعاملة إىل املصلحة ألنه مفسدما حينئذ و جاز،ماملصلحة ف دىاو فمفاق

قـل مـن القيمـة، دو    دمن القيمة ثم سافر بهما إىل حمل يكـون الـثمن مسـاويا  دو     كثرمللصيب شيئا  ب ىاملكان، كما إذا اشرت

 املولي عليه بضاعة مثال .و إذا كان لكل من الوليو ايصوًيات.و سا ر الشرا ط

 

 صور املسألة
ه هـذ و دو بـاختال  النسـبة،   ،بالتسـاوي  ،دو هلمـا  ،عليـه  دو للمـوىل  ،مـا يبيعهـا لنفسـه   إفصوا البيع ست: ألنـه  

 شكال يف ًوٍا:منا األإو شكال فيها،إالصوا ال 

 فهل يقع عن نفسه دو عنهما دو القرعة دو البطالن؟ ،ينمرحد األدما إذا باري بدون قصد األوىل: 

 الكالم يف مقام الثبوت.و ثبات،، لكنه يف مقام اإلول: لالنصرا األ

 جيح، فينّصف.رتال و الثاني: لعدم
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ما حنن فيه ال واقع له، و نها للمشكل الذي له واقع،إثباتا ، فال يقال: إمشكل ثبوتا  دو  دمر لكل نهاو الثالث: أل

 بنتيه. ىحدإفهو كتزويج 

 من القريب الثاني.و كل ذل،، فالبطالن، و الرابع: لعدم استقامة

بيعـا  دو هبـة    ن مل يقصـد  مذا قصـد كلـي البا ع،كمـا يصـح قصـد كلـي العوضـني، بـل كلـي املعاملـة بـ           إما : الثانية

العقال يـة  و، (1)«وفوا بالعقودد»إلطالق  ،قال مجع من الفقهاء: بصحة مثل هذه املعاملةإذ  معوضة  دو ًلحا  بعويف،

بيـع  دمـثال  يقـول:    ،ي من الثالثة، فإذا ًح الكلـي فيهمـا يصـح يف املـالكني    دفيرتتب عليها آثاا كلي العقد ال خصوص 

حـد  يف الكلـي يف املعـني، دو أل   يهم قبـل، ًـاات املعاملـة لـه    مدو فضولي عنهم، فنا وكيلهم دشخاص دحد عشرما مهذا ب

 ا من ذكره من الفقهاء.دن مل إو هذا اري بعيد الصحة،و ،شخاص يف الكلي املطلقد

 ،ن يزوجهـا يومـا   مالتنصـيف مـثال  فيـه، بـ    و مانعم ال يصح بالنسبة إىل التزويج للتوقيفية فيـه، كمـا ال يصـح املهايـا    

توكـل اـريه يف   و التنصـيف كـمن توكلـه يف زواج نصـفها    و ن ًح ذل، يف مثـل اإلجـااما،  إو ال، طول شهر متعة،يوما  و

 حنوه.و زواج نصفها الثاني، دو سا ر النسب كالثلث

حدهما دفزوجها  ،نعم ميكن دن يقال بصحة ذل، يف اجلملة، فيما إذا جعلت وكيلني لزواجها على حنو االنضمام

عـم  األ ىفيمـا إذا قصـد االنضـمام بـاملعن     ،خر ًحجاز الوكيل اآلدن إف ،نصفه فضوليو يلًدن نصفه إف ،من شخص

 من حلوق ادي الوكيل الثاني.

 .ن هذه الصوا ايمس كلها يف عامل الثبوتإثم 

 دما الصواما السادسة فهي يف 

                                                             

 .1سورة املائدة:  (1)
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مل نـتمكن مـن االستفسـاا    و يهمـا أل عليه، لكنا ال نعلم دنه بـاري  ثبات،كما إذا باري الولي لنفسه دو للموىلعامل اإل

ول دقرب، كما ذكرناه يف بعض ن كان األإو احتماالن، ،حيث له واقع ال نعلم، فهل جتري فيه قاعدما العدل دو القرعة

 شكال مع القاعدما.إال إذ  ،ن قاعدما العدل حاكمة على القرعةإاملباحث، حيث 

 . ىكما ال خيف ،حنوهماو الوكيلنيو احلقوقية،و و ما ذكرناه جيري يف الشخصيتني احلقيقية

 

 مياألو  اجلد األيب
التناًـف، دو ال   ىو بهما فعلدًيل، دو بالثاني فهو فضولي،دول فهو مي ًّح دن يبيعه باألدو بيدو لو كان جّد 

نسـان يـتمكن دن يعمـل الشـيء     ن اإلإبهما فيبين على ًحة مثل هذا البيع كما ذكره بعض املعلقني على العـروما، حيـث   

 موا االعتبااية.ن العناوين القصدية هلا مدخلية يف األإاادما حتقيق االعتباا، فإمنا مبجرد إو سندا  إىل نفسه دو ال مسندا م
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 املفسدةو  املصلحة
 قـد يكـون حقيقيـا : كزيـادما املـال     و املفسدما قد يكون اعتباايـا : كحصـول الوجاهـة دو سـقوطها،    و ن املصلحةإثم 

ال باالعتبااية كالعقد، فإذا تعااضا يف شيئني دو شيء واحد باعتبااين يقدم و ا  باحلقيقية كاجلوهر،نقصه، فليسا خاًو

 هم من االعتباا.دن احتمل باعتباا دن احلقيقة إو ال وجه له،إذ  ول،هم منهما، ال دن الثاني يقدم على األاأل

مــن اإلجـااما، لكنهمــا ال   وىلدالبيـع   مثــل كـون  ،بســبب سـا ر ايصوًـيات  و مكانـا  و كـل منهمـا خيتلــف زمانـا    و

ن قصـد كونـه   إو مكـان املفسـدما  إبـني القصـد عمـوم مـن وجـه، لوضـوح       و االعتبـاا و خيتلفان بالقصد، بـل بـني التكـوين   

 كذا بالعكس.و ،مصلحة

مع التساوي خيتـاا علـى خمتـاا    و همهما،دمفسدما من حيث، قّدم و ب مثال  مصلحة من حيثثم إذا كان عمل األ

 الالزم الرتك، ألنه ليس مبصلحة على خمتاا املشهوا.و، س سره()قد الشيخ

هــم مــن بعضــها فســاد مــع الــتالزم بينهمــا، قــدم األ و عمــال متعــددما لصــيب واحــد، بعضــها ًــالح دكانــت  ذاإو

 هم فكالسابق.دن مل يكن إو اجملموري،

فسـادا  لآلخـر، فمـع    و حـدهم كما إذا كان بيـع الـداا املشـرتك بـني اثـنني مـنهم ًـالحا  أل        ،ما إذا كانت لصبينيدو

نقاذ اريقة إك ،همدهم سواء يف الفساد دو يف الصالح،كما ذكروا يف تقديم الواجب يف الدواان إذا كان همية يقدم األاأل

جنبيـة  األو دو احلـرام يف عكسـه، كمـا إذا تـرددت بـني الزوجـة الواجبـة الـوطي         ،يوجب مالمسة املنقذ الذي ليس مب حـرم 

 ما من مال املنتفعإ حدهما يتدااكدمع ضرا و احلرام،احملرمة حيث يقدم 
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 ول دقرب.دو بيت املال دو الولي، دو ال يتدااك، لكن األ ،نه مبصلحتهأل

 وإذا كان التساوي ختري على ما تقدم يف الصيب الواحد.

ال يف و  يف فعـل آخـر  ال حـق للمتـمخر ال  و اجلد، فاملقـدم يقـدم،  و بكان فعالن يف وليني كوًيني مثال  دو األ لوو

حــدهما د دىاهلــرج، دمــا إذا او ذلــ، النصــرا  األدلــة عــن مثلــه، مضــافا  إىل اســتلزامه التنــازري و نقــض فعــل الســابق،

ول مل حيق للثاني نقضـه علـى مـا    جنزه األدجنازه، دما لو إول اآلخر الفساد يف فعله فرتكه الثاني حق لألو الصالح يف فعل

 عرفت.

تنازعـا، قـّدم   و لو مل ميكنو ،بيع، ُنّصفو مكن اجلمع لقاعدما العدل كإجاامادن إن واحد فآ لو فعال الفعلني يفو

 هم من الصالحني.ددو ما يراه  ،احلاكم ما يراه ًالحا  دون اآلخر
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 فصل

 يف والية الفقيه
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 مقدمة
ي مقـداا مـن   دليعـر  دن   )عليـه السـالم(  مام اإلو وآلـه(  )ًلى اهلل عليهيلزم دن يقدم على حبث والية الفقيه، والية النيب 

 على اهلل االتكال:و على هذا فنقول موجزا و تل، فّوضت إىل الفقيه اجلامع للشرا ط،

ــ و الواليــة مبعناهــا العامـــة تشــمل التكوينيــة،     يف و حكـــامحجيــة قولــه يف األ  و مـــة،دااما شــؤون األ إاحلكوميـــة ب

 موا ستة:دوجوب طاعته فيهما، فهي و املوضوعات،

 

 الوالية التكوينية
سبب فـيض اهلل   )عليهم السالم(نهم دو سبب خلق العامل )عليهم السالم(نهم دإىل  إضافة هي و ول: الوالية التكوينيةاأل

هم لسـاخت  واللـ ف ،الـيت ًـرحت بهـا يف األدلـة الشـرعية      )عليهم السـالم(  استمراا قيام العامل بهمو ،سبحانه على العامل

ابعة سـبب القيـام املـادي حبيـث لوالهـا      كما دن اجلاذبية املادية دو العناًر األ ،سبب القيام )عليهم السالم(م ، فه(1)ايفاأل

 انهدم العامل. و ايفساخت األل

هم مل جيـر فـيض اهلل سـبحانه    دنـه لـوال  و اـريه، و (2)واسطة الفيض كما يف حـديث الكسـاء   )عليهم السـالم( نهم دكما 

 .على هذا العامل القا م فرضا 

                                                             

 .10ح 179ص 1الكايف: ج (1)
 .805عاء والزايرة: صالد (2)
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تكلم يف الـ نريـد حنـن    ،موا يف هذا الصـدد مخسـة  فاأل ،يعلمون الغيب حسب مشيئته سبحانه )عليهم السـالم( نهم دو

 خر استطرادا  يف اطراد.ابعة األموا األقبله نشري إىل األو ايامس،

ة بيد تما، كما دن زمام اإلانهحسب جعل اهلل سبح )عليهم السالم(يديهم ماملراد بالوالية التكوينية: دن زمام العامل بو

وعيـة مشـيئة اهلل   د )علـيهم السـالم(  عداما ، لكـن مـن الواضـح دن قلـوبهم     إو جيادا إ، فلهم التصر  فيها )عليه السالم( عزاا يل

 على التصر  يف الكون. )عليهم السالم(قداهم دفعال االختيااية نسان على األقدا اهلل سبحانه اإلد، فكما (1)سبحانه

نهـم  يقداون عليـه، أل  )عليهم السالم( نبياء ن كل ما كان يفعله األإ، ف)عليهم السالم(كره يشمل كل املعصومني ما نذو

 فضل منهم.د

 

 )عليهم السالم(هل بيته أو  فضلية الرسولأ
املعنويـة  ، ال املاديـة فقـط بـل    (2)بضـعة منـه   (سـالم اهلل عليهـا  )فاطمـة  و فواضحة، )ًلى اهلل عليه وآله(فضلية الرسول دما د

)ًـلى اهلل عليـه   عليها، مضافا  إىل قولـه   )ًلى اهلل عليه وآله(ثاا اليت اتبها الرسول ال يرتتب على املادية تل، اآلقد  إاّلو ديضا ،

)عليـه   يمـع علـ  )عليهـا السـالم(   الروايـات الدالـة علـى تسـاويها     و ،(3)آدم فمـن دونـه(   ،ملا كان لفاطمة كفو يال عل: )لووآله(

 ا ذكرها كتب احلديث، إىل اريها.كم السالم(

 فضلية سواء من هذه فهم يف األ ،ديضا  كذل، )عليهم السالم( مة سا ر األو

                                                             

 .16ح 10ب 336ص 25حبار األنوار: ج (1)
 .16452ح 21ب 182ص 14مستدرك الوسائل: ج (2)
 .90ح 41ب 470ص 7هتذيب األحكام: ج (3)
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(فرجه الشريف عجل اهلل تعاىل)خلف املهدي  )عليه السالم( ىيؤيده اوايات مثل ًالما عيسو اجلهة،
(1). 

عرش و اريهم: كقصة آًفو )عليهم السالم(نبياء األ قد دل القرآن العظيم على ثبوت الوالية التكوينية لعدما منو

)عليـه السـالم(   الطـري مـع داود  و قصـة اجلبـال  و ،(3)اريهمو الشياطنيو الّريحو )عليه السالم( سليمانو ،(2)بلقيس
قصـة  و ،(4)

مما واد يف القـرآن   ، إىل اريها(5)ه الطريقخلو ىحيا ه املوتإو برصاألو كمهبرا ه األإو تكلمه يف املهدو )عليه السالم( ىعيس

 سيٌل منها يف السنة املطهرما.و الكريم،

 ،(6)جـراس الـيت سـكنت األ  )عليهـا السـالم(   زينـب  و كسلمان الذي تكلم مع امليـت،  ،طاعة كاملةإطاري اهلل دبل من 

يطلـق عليهمـا   و ،يـمتون بهـا معجـزما     (السالمو عليهم الصالما) مة األو نبياء، كما دن األاريهما يكون قاداا  على ذل، كرامة و

علـى وزن حـرب دو   ، (7)طعين تكن مثلي(د) :يف احلديثو خالقه سبحانه، ممرة بيايااق باعتباا خرقه سنن الكون األول

 ن. ح س و ُحسنو ش ب هو الثاني املصدا من قبيل ش بهو ول معناه اسم املصدااألو ،فرس

 يف املتبوري  قد يستعملو ،(8)(ماامثل نواه كمشك)هنا: التابع، مثل  (املثل)و 

                                                             

 .12ح 24ب 349ص 14حبار األنوار: ج (1)
 .40: النملسورة راجع  (2)
 .37ـ  36: صسورة راجع  (3)
 .79راجع سورة األنبياء:  (4)
 .30ـ  29سورة مرمي:  راجع (5)
 .49راجع سورة آل عمران:  (6)
 .7ح 39ب 162ص 45حبار األنوار: ج (7)
 .35سورة النور:  (8)
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 ن معناه الشبه تابعا  دو متبوعا .إ، ف(1)«سرا يلإوجعلناه مثال  لبين »مثل: 

قـل ال  »لـذا قـال سـبحانه:    و نفسـهم، معدم قـداتهم ب  اهلل تعاىل ممرمن الواضح: دنه ال ينايف قداتهم التكوينية بو

 .اادته تعاىلإًلة باحو قداما اهلل سبحانه يف طول )عليهم السالم(فقداتهم  ،(2)«ال ضرا و مل، لنفسي نفعا د

لمهم بذاتهم حسـب قولـه   عدم ع (3)«من اسول ىمن ااتض اّلإ»بالغيب حسب  )عليهم السالم(لذا ال ينايف علمهم و

قل هلل »حد بذاته دفهما كالشفاعة ال ميلكها  ،(4)«ما مسين السوءو علم الغيب الستكثرت من ايريدلو كنت و»سبحانه: 

 .(6)«ىال ملن ااتضإال يشفعون » :ه سبحانهممرن ملكها اري واحد بإو (5)«يعا الشفاعة مج

 )مثلي( طولي ال عرضـي،  ـف ،(8)«ليس كمثله شيء»و ،(7)«مثالفال تضربوا هلل األ»فقوله: )تكن مثلي( ال ينايف 

خيّصـص  و ايـرب يعّمـم  ن إفـ  ،(9) تقـول للشـيء...(  و قول للشيء كن فيكوندالذيل )و موا بقرينة الوضوحيف بعض األو

 املوضوري، كالعكس.

يف حـديث  و ،(10) جلـهم( أل اّلإ)مـا خلقـت مسـاًء مبنيـة...      :علة التكوين كمـا يف احلـديث   )عليهم السـالم( نهم إثم 

 لعل الوجه يف ذل،و ،(11) فالك..()لوالك ملا خلقت األ :آخر

                                                             

 .51: الزخرفسورة  (1)
 .188: األعرافسورة  (2)
 .27: اجلنسورة  (3)
 .188: األعرافسورة  (4)
 .44: الزمرسورة  (5)
 .28: األنبياءسورة  (6)
 .74: النحلسورة  (7)
 .11سورة الشورى:  (8)
 .16ح 24ب 376ص 9شبهه يف حبار األنوار: ج (9)
 15ح 1ب 23ص 35حبار األنوار: ج(10)
 .1ح 12ب 407ص 16حبرا األنوار ج (11)
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عدم قداما ايالق دو ُبخله، تعاىل عن ذلـ،   دن عدم خلق الكمال من مجيع احليثيات مع خلق ما عداه دليل على

 كان ايلق على خال  احلكمة. )عليهم السالم(علوا  كبريا ، فلوالهم 

، )عليـه السـالم(  ككـون الوفـاما مـن عزاا يـل      )علـيهم السـالم(  علة الكون حدوثا ، إذ الكون مـنهم   )عليهم السالم(كما هم 

 .(1) بعُد ًنا ع لنا( : )حنن ًنا ع ابنا والناس)عليه السالم(وعن علي 
 ة إىل استمراا العلة، كالكهرباء احملتاج استمرااه إىل االتصال املستمر.جوبقاًء، إذ البقاء حبا

: اهلل خيلق الكون الباقي دبدا  يف  ر  نصـف سـاعة فـال عمـل لـه سـبحانه       ـ  ما مضمونهـ  )عليه السالم(قيل للصادق 

 .بمن الكون قا م به سبحانه على سبيل االستمراا )عليه السالم(، فمجاب (2)ةيد اهلل مغلولبعد ذل،، كما قالت اليهود: 

فالكون بالنسبة إليه كالصوا الذهنية بالنسبة إلينا حبيث إن جمرد عدم االلتفات يوجب انعدامها، ولذا واد: )لوال 

دت اجلاذبـة، ويف دعـاء اجـب:    ، واملراد االنعدام ال االنهدام، فليس مـن قيـل انهـدام الكـون إذا فقـ     (3)احلجة لساخت(

، إىل اري ذل، مما دل على هذه املراتب الثالث (4)شفى املريض، وما تزداد األاحام وما تغيض(جرب املهيض، وُي)فبكم ُي

 يف الوالية التكوينية.

 

                                                             

 .ط بريوت، وفيه: )واخللق بعد صنائعنا( 9ح 31ب 178ص 52حبار األنوار: ج (1)
 .64سورة املائدة:  (2)
 .489و 488، وبصائر الدرجات: ص8ح 2ب 113ص 51شبهه يف حبار األنوار: ج (3)
 .6ح 8ب 195ص 99حبار األنوار: ج (4)



الشريازياإلمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 252 

 

  252ص 

 

 الوالية التشريعية
خـر، مثـل   ة املـالزم علـة للملـزوم اآل   ن علـ إعلة التشـريع، فـ   )عليهم السالم(وهذه الثالثة موجودما يف التشريع، فهم 

كون علة وجود الكتب املتعددما علة وجـود الزوجيـة دو الفرديـة الـيت هـي وًـف لتلـ، الكتـب، إذ التشـريع مـن لـوازم            

 التكوين.

 ىعلة فعلية التشريع و بقاء التشريع حيث الدين باق بصواما دو دخرى، فال يقال لدين موسـ  )عليهم السالم(كما هم 

 ،)ًـلى اهلل عليـه وآلـه(   الرسـول  و )عليـه السـالم(   ىمل يبق، إذ جوهر الدين بقـي بصـواما دخـرى يف زمـن عيسـ      مثال  م()عليه السـال 

 .(1) )قولوا آمنا باهلل...(

 التكوين.كلستة حقيقي امر اعتبااي بينما بعض دسابع هو احلكومة، و هي  يءش )عليهم السالم(ثم هلم 

من )سـنة  و ،(3) ليه دين اهلل(إويف فمن )املو ،(2)ليه دينه(إفاد من )ففويف املست همكيف جيمع بني تشريع :ال يقال

هـذا  »لـذا واد  ، والتقريـر عم من القـول والفعـل و  املراد به األ ،(4)«ىما ينطق عن اهلو»و بني  ،النيب يف قبال فريف اهلل(

 و اللسان املراد به التكوين د (6)«يسبح هلل»ن كل مظهر نطق، مثل إف ،(5)«كتابنا ينطق عليكم

                                                             

 .136: البقرةسورة  (1)
 .24ح 46ب 379ص 9هتذيب األحكام: ج (2)
 .2ح 30ب 81ص 91حبار األنوار: ج (3)
 .3: النجمسورة  (4)
 .29: اجلاثيةسورة  (5)
 .1 :اجلمعةسورة  (6)
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 تداكه عقولنا. دو بعد آخر ال

 :ايف دو الـرحم، كمـا قـال   باته األإنبت لكن حمل نما دن اهلل يكوعية مشيئة اهلل سبحانه، دن قلوبهم إنه يقال: أل

 .(1)«حسنا  نبتها نباتا دو»

 :ليهمـا، فمـرما قـال   إثالثـة  و )عليهم السـالم( ليهم إو دخرى  ،موا التكوينية إىل نفسهثم إن اهلل سبحانه نسب تااما األ

تـاهم  آاضوا مـا  » :قال ثالثةو ،(3)«مما قضيت نفسهم حرجا دجيدوا يف  ثم ال»تااما قال: و ،(2)«سرا يلإقضينا إىل بين و»

بـي  دعلـى   )عليـه السـالم(  كما استدل بها الصـادق   ،مستقبال و ماضيا  (5)«اسولهوسيؤتينا اهلل من فضله و» ،(4)«اهلل واسوله

 شركت باهلل.د :ذي قالحنيفة ال

اادتـه،  إمره وموعية مشيئته، مثل كون عزاا يل مييت بداادته وإ ىنهم جمرممره وبمنني باملكّو )عليهم السالم(فكونهم 

 ل الوحي، و ميكا يل يقسم الرزق.ينّز ، وجرب يلسرافيل ينفخإو

اهلل »يقـول سـبحانه تـااما:     ىم، ونـر ولـذا سـجدوا ملـن دونهـ     ،ةفضل من املال كـ د )عليهم السـالم( نهم دومن املعلوم 

  ،(7)«يتوفاكم مل، املوت» :ودخرى ،(6)«نفسيتويف األ

                                                             

 .37آل عمران: سورة  (1)
 .4راء: اإلسسورة  (2)
 .65النساء: سورة  (3)
 .59التوبة: سورة  (4)
 .59التوبة: سورة  (5)
 .42الزمر: سورة  (6)
 .11السجدة: سورة  (7)
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 فالثالث يف طول اهلل سبحانه. ،(1)«توفته اسلنا» :وثالثة

 

 ما يدل على واليتهم
الروايـات  وات باإلضـافة إىل اآليـ   ،(2)«مننيؤبـامل  الـنيب دوىل :»قولـه تعـاىل   )علـيهم السـالم(   ثم إنه يدل على واليـتهم 

منـا ولـيكم   إ»قـال سـبحانه   وهلم آلخرهم، كمـا يف الروايـات، و  ما ألنوا واحد، و )عليهم السالم(حيث إنهم و ،املتواترات

 يعلـ  )ًلى اهلل عليه وآله(ن اختلفوا يف مراتب الفضل، فبعد الرسول إيف هذا، و )ًلى اهلل عليه وآله(اآلية، فهم كالنيب  (3)«اهلل

ثـم   )عليـه السـالم(  ، ثـم احلسـن   (سـالم اهلل عليهـا  )حاديـث ـ فاطمـة    له ـ كما يظهر من مجلة مـن األ   مقاانا دو  هبعدو )عليه السـالم( 

 حاديث.كما يظهر من األ )عليهم السالم(الثمانية قبله  ة مثم األ )عليه السالم(ثم القا م  )عليه السالم(احلسني 

سلطة فوق سلطة اإلنسان ـ كمـا يف سـلطة     )ًلى اهلل عليه وآلـه( ، دو له دو يف التدافع ،(4)ية التكوينيةووهل املراد األول

فلـيس مـن    ،، جلـامع السـلطوية  دو الثالثـة األخـريما، دو ايمسـة كـال      ،اهلل على السـيد املسـلط علـى العبـد ـ دو احلكومـة      

 قرب.دن كان بعضها إ، احتماالت، وىكثر من معنداستعمال اللفظ يف 

حيـث االحتفـا  بـالقرا ن     ،التفضيل العـريف يكـون الثـاني فقـط، لكنـه خـال  الظـاهر        ى( مبعننعم إذا كان )دوىل

 مل.مالداخلية وايااجية، فت

                                                             

 .61: األنعامسورة  (1)
 .6: األحزابسورة  (2)
 .55سورة املائدة:  (3)
 .مبعىن أنه أوىل ألنه كّونه (4)
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 سلطة اهلدم
بيــل الــزوج الــذي لــه ســلطة النكــاح  ســلطة اهلــدم كمــا هلــم ســلطة البنــاء، مــن ق   )علــيهم الســالم(الظــاهر دن هلــم و

ثالـث جعـل اييـاا    حيـث البنـاء، و  كالهما، خبال  مثل البيـع الـالزم    الطالق، دو الشركة حيث العقد اجلا ز للشري،و

 بيده حيث له اهلدم فقط.

هـذا   )علـيهم السـالم(  لـو بـدون اابـتهم كـذل، هلـم      خل، وإانه له حق طالق نسـاء النـاس دو زواجهـم    حفكما دنه سب

 ه كما تقدم.وعية مشيئتدنهم دنهم يف طوله سبحانه ودلكن من الواضح  ،منه تعاىل خالفة  ،احلق

علـيكم  لـيكم التفـويض و  إمثـل )فيمـا    ،دل عليـه الـنص  الذي ذكرناه و ىعنملليهم هو باإثم إن التفويض التكويين 

دب نبيه بهدابـه  دن اهلل إ»و ،(2)«ليه دين اهللإاملفويف » :دل عليهمجاري، والتشريعي ديضا  ما ذكرناه وواإل ،(1) التعويض(

 الروايات املتواترما.إىل اريها من  ،(3)«ليه دينهإففويف 

 ويف قباله تفويضان باطالن.

اعتـزل هـو عـن العمـل     وفوضـه إىل آخـر و   شتغل معمال دمنا يكون كمن إو يءي شداألول: عزل اهلل سبحانه عن 

 العقل ديضا . مجاري بل الكتاب والفه النص واإلخبهذا ، وإطالقا 

                                                             

 .6ح 8ب 195ص 99حبار األنوار: ج (1)
 .14ح 18ب 20ص 52ار: جحبار األنو  (2)
 .4ح 5ب 343ص 101حبار األنوار: ج (3)
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يرتكـه  و هو يدوا بنفسه كما يشغل معمال كون والخلق اهلل  موا إىل العباد و سا ر الكون، فقدالثاني: تفويض األ

يـديهم  دقالـت اليهـود يـد اهلل مغلولـة الـت      و» :هذا هو الذي قاله اليهود مما ذكره سبحانهحد مقامه، وديدوا بدون قيام 

 .(1)«ولعنوا مبا قالوا

 ى، بينمـا األول مبعنـ  يء يفعـل كـل شـ   دن اهلل ىنه مبعنإوهذا التفويض الباطل باملعنى الثاني هو الذي قابل اجلرب، ف

 لذا يثاب ويعاقب.و ،العمل من اإلنسانو ،مرين، فاآلالت منه سبحانهمر بني األد، واحلقيقة دنه يءي شديفعل  دنه ال

نكـااهم هلمـا   إل ،القـبح الشـرعيني  نهمـا حسـب احلسـن و   دالعقاب اعتبـاطي، دو  ن الثواب وإما اجملربما فيقولون: د

 الكفرما اجلنة.و ،نبياء الناادخال األإمن املمكن لديهم ن كا، و لذا عقليا 

و لـذا واد دن آيـة    ،ن التقدير بيد اإلنسان ال بيـده تعـاىل  من بنهم يقولوأل ،ضةومعانيها هم املف ىحدإاية، بد الق و

 اد عليهم. (2)«بقدا هخلقنا يءنا كل شإ»

داء ما فيه املصلحة وترك ما فيه املفسدما، مب تشريعا و ،نشا هاإب تكوينا  ى، ثم قضشياء دوال ن اهلل سبحانه قدا األإف

 ،ما يف بعض الروايات من تقديم الثاني، كان مـن بـاب مطلـق اجلمـع    و ،(3)القضاء(كثر الروايات )القدا ودلذا واد يف و

إذا قيـل   ىحتـ و ،يف آيـة الوضـوء   )قدس سـره( ن احتمله الفقيه اهلمداني إيدل على الرتتيب و الو ،إذ الواو على املشهوا له

 كثرية الروايات يف املقام تؤيد دن الواو ملطلق دبذل، يقال قرينة 

                                                             

 .64سورة املائدة:  (1)
 .49: القمرسورة  (2)
 .3ب 84ص 5، وحبار األنوار: ج60ب 364راجع التوحيد، للصدوق: ص (3)



الشريازياإلمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 257 

 

 257ص

 اجلمع يف اواية العكس.

 

 املسليون بعد الرسول
مــر بــني مــن األ )ًـلى اهلل عليــه وآلــه( إىل طا فــة بقــوا كمــا قــال  )ًــلى اهلل عليـه وآلــه( وقـد انقســم املســلمون بعــد الرســول  

 .(1)مريناأل

يؤخـذ عليـه مـن     هم، إذ مـا يفعلـه احلـاكم ال   وجّوا، و حيث كان ميل احلكام معهم رب اجتهادا وا باجلوآخرون قال

 تركه.نه جمبوا يف فعله واريهما، ألالقتل والنهب و

كثـر  دمنا ًاا إشاعرما، وة اليت انقلبت إىل معتزلة، بينما اجملربما انقلبوا إىل األالء  هرت طا فة املفوضؤيف قبال هو

 هم لرتويج السلطات هلم.العامة من

 

 

 القضاء والقدر معىن
يهتـ،   ود للقضـاء والقـدا، كمـن يقتـل إنسـانا       يكون مسرحا  فما كان يف دا رما اختياا اإلنسان ال ،ي حالدعلى و

كصـاعقة   ،القـدا املصـطلح عليـه   رما قداما اإلنسان فهـو مـن القضـاء و   عن دا  ما ما كان خااجا ددو ما دشبه ذل،،  عرضا 

 دو سيل دو زلزلة كذل،. تقتل إنسانا السماء وتنزل من 

 .ا وقتل زيد عمركن كاًابة الصاعقة فلم يعمله اإلنسان، إمكن احليلولة دون دما إذا د

                                                             

 .1ب 2ص 5راجع حبار األنوار: ج (1)
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، فلـم يعملـوا، مل يكـن    يضر معها الزلزال بناء البيوت ايفيفة الذي الو ،يف قبال السيل مكن السّددومنه: ما إذا 

 القضاء.من القدا و

ب يف لوسـ سـلوب الكـون، حيـث إن اهلل سـبحانه جعـل هـذا األ      ديتبعـه القضـاء علـى مطلـق     قد يطلق القـدا و  نعم

قـداناها مـن   »قـال سـبحانه:    مـا ك ،سـباب اختيـاا البشـر يف التوًـل إىل مسـببات مـن األ     الكون من التكوين والتشريع و

 .(2)و قداا  ن قضاًءله هل مسريهم كامملن س )عليه السالم( يكما يف حديث علو ،(1)«الغابرين

وعيـة مشـيئة   دنهـم  دكرامة، مبا جزما وق معااتون بايوملذا يالكون، و )عليهم السالم(ثم إن اهلل سبحانه جعل بيدهم 

 .«ليه دين اهللإاملفويف »ليهم التشريع كما واد إكذل، فويف ، واهلل تعاىل

مـوات، والتبـديل   األ )عليـه السـالم(   ىحيـاء عيسـ  إو ،السـاحر  )عليه السالم(ة الرضاء تماإالبناء كواألول يشمل اهلدم و

و  ن حيعـل الشـام عراقـا    مو ذلـ، كـ   ،(3)«لـن جتـد لسـنة اهلل حتـويال     و فلن جتد لسـنة اهلل تبـديال   »التحويل، قال سبحانه: و

)عليه السالم(مام احلسن كما يف قصة اإل ،بالعكسما ودن جيعل الرجل امرمكبالعكس، و
 (4). 

يتخـذ احلكـام ذلـ، ذايعـة يف التصـر  فيـه، بـل         لعـل ذلـ، لـئال    ن كـان هلـم، و  إشـريع و د تصـرفهم يف الت جنمل و

)ًلى اري ذل،، فكيف مبا إذا كانوا يرون الرسول مام يف عرفات وتما يف ًالما الكني، وتصرفوا بدون ذل، كما يف املتعت

 فعل النيب لة، لكذب اووه من بلذا قالوا باستحباب البول باملزيفعل ذل،، و اهلل عليه وآله(

                                                             

 .57: النملسورة  (1)
 .19ح 3ب 95ص 5حبار األنوار: ج (2)
 .43اطر: فسورة  (3)
 .6ح 15ب 327ص 43حبار األنوار: ج (4)
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 ذل،. )ًلى اهلل عليه وآله(

دنـه قـا م   كطريقـة عزاا يـل للمـوت، و    طريقـا  للتكوين علـة و  )عليهم السالم(موا السبعة: كونهم ومما تقدم حتقق األ

 سا ر دقسام التشريع.كومة، حيث ال تالزم بني األخري وكذل، التشريع، بإضافة دن هلم احلبهم، و

سـال، مبـا نطـق فـيهم مـن مشـيت،       د» :ه(اواحنـا فـدا  )دن االتوقيع املروي عن ًاحب الزم :يد ذل، بل يدل عليهؤوي

يعرفـ، بهـا مـن     ،تعطيـل هلـا يف كـل مكـان     الـيت ال  ،مقاماتـ، يدك وآياتـ، و لتوح اكانا دو ،،فجعلتهم معادن لكلمات

شهاد دعضاد ودلي،، إدها عوو ،ها منؤبد ،اتقها بيدكفتقها و ،خلق،نهم عبادك ودإال  مبينهفرق بين، و ال ،عرف،

 إىل آخر الدعاء. (1)«نتدله إال إ هر دن ال  ىاض، حتدو حفظة واواد، فبهم ملئت مسا ، و ،ذواددمناما وو

 .له هعطادي دخبري  اهلل فالنا  ىمن من ،ومناما: على وزن دعاما مجع داعي

ال  يءدو بطرد عن ش خريا طرد، فاملعنى: من ينال  ىمن ذاد مبعن ،ًحاب مجع ًاحبمك ،ذواد: مجع ذا ددو

 .ال علة بل فعلية )عليهم السالم(يكون إال بهم 

 .ن كان جسمها الظاهر ًغريا إايف كالشمس متأل الكون ومأل السماء واألو

لبيـان الطريـق الوسـط بـني ماديـة ايلفـاء الـذين         )عليـه السـالم(  ين لرجب عنه ءهذين الدعاولعل سر واود اجلامعة و

 خرما.مزمة املتجود دو املوجود يف تل، األواط املتصوفة القا لني بوحدما الفرإو ،استهرتوا فيها

شـرك الـوثين دو املسـيحي دو    ل، مـن جهـة امـتالء العـامل با    )علـيهم السـالم(    بهـم له إال اهللإومن الواضح دن  هوا ال 

 عليه  ) يقد قال علبل و العامة القا لني بالتجسيم وحنوه، واليهودي، 

 

                                                             

 .1ح 23ب 393ص 95حبار األنوار: ج (1)
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 خل.إ (1)ده(فقد جّز من ثناهو، اهمن قرنه فقد ثّنفمن وًف اهلل فقد قرنه، و: )(السالم

 ًول الدين.دالروايات مما ذكر يف مباحث ت اآليات وئادن ما ذكرناه يف اجلملة يظهر من م ىخيف وال

و فعليـة  مـر السـابع الـذي هـ    دلـة إال يف األ جهـة التشـريع، إلطـالق األ   هة التكوين وحياء من جكاأل مواتا دثم إنهم 

 احلكومة.

 موات؟دهم كيف يتصرفون يف التكوين و )عليهم السالم(نهم إيقال:  الو

 نه يقال:أل

منا بدلوا اللباس، بل كل حي إذا مات كان كذل،، إو ،(2)«حياء عند ابهم يرزقوند»م هنإف ،موت هلم : الدوال 

، ملـن  (3)(مسـع منـ،  دنهـم  )إاملشـركني يف بـدا:    ىلقتلـ  (اهلل عليـه وآلـه   ىًـل )فقد خلقهم للبقاء ال للفناء، و قد قال الرسول 

 إىل اري ذل،. ،(4)متوت( ن، حي الديف الزيااما: )ونه كيف يتكلم معهم، وماعرتيف عليه ب

ياما كالرزق والشفاء واري ذلـ،،  ما دشبه احلو ،املانع من دن حييي اهلل بامليت، ما مواتا د: على فريف كونهم ثانيا و

فـرق   الن اهلل هـو علـة العلـل، و   إف ،من املعلوم دن املاء ميتو ،(5)«حي يءجعلنا من املاء كل شو»ويف القرآن احلكيم: 

 . دو ميتا  دن يكون حيا  حياء بسبب عنده يف اإل

                                                             

 .136ح 1ب 176ص 54حبار األنوار: ج (1)
 .169سورة آل عمران:  (2)
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ثـر  دمـا  كنهـا سـببت حيـاما املقتـول     دسـرا يل املذبوحـة   إيف بقـرما بـين   و ،(1)«مـن امليـت   احلـي خيرج »ويف آية دخرى: 

لـو  فمـاتوا فـاحتيوا يف قصـة     دهـم  اء على الـذين خرجـوا مـن ديـااهم و    اء املقلإكذل، السامري، والرسول حياما عجل 

 ، املذكواات يف القرآن الكريم.امياد

دن اهلل حييــي امليــت مــن امليــت، كمــا مل تكــن آيــة   :منهــا ،جمــرد تــاايخ بــل لعــرب لــذا مل تكــن قصــة البقــرما مــثال  و

مر إىل املال  هر عمق ما إذا وًل األددما دن الناس يف العبادات البدنية كرماء، فامنا إلإجملرد قصة منسوخة، و (2)ىالنجو

 .)عليه السالم( يإال فضيلة عل ىيقال ما فا دما اآلية املذكواما تتل ميانهم، فالإ

مــا بــني اجلــنس إتالزم لاحلكومــة، فــاريعية وتـالزم بــني التشــ  التشــريعية، كمــا التــالزم بــني التكوينيــة و ثـم إنــه ال 

مـا  إما بني املتالزمني يف العلة، وإاملعلول، وما بني العلة القسرية وإخر، واآلحدها بدون دميكن  النوري حيث الفصل ووال

ــة وبــني األ ــة، وابعــة وذويهــا كاألمــوا االنتزاعي الزم الســواد، حيــث الشــديدما تــ مــا بــني ذي املراتــب كــالنوا و إالزوجي

 حد هذه األقسام.دليس التشريعية الضعيفة، ال العكس، وبني التكوينية و

 

 صفهاينمل يف كالم األأجه التو 
مـل يف  منهم عبيد له سبحانه، إىل آخره،  هر وجـه الت دما هلل يف الوالية إال  )عليهم السـالم( وحيث قد عرفت دن هلم 

 الكها ُممالك ون تكون األمس بمال ب )قدس سره(ًفهاني قول األ

                                                             

 .19، سورة الروم: 31، سورة يونس: 95األنعام:  سورة (1)
 .12سورة اجملادلة:  (2)
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 لوكة هلم باملل، االعتبااي الذي هو موضوري األحكام الشرعية.ن مل تكن ممإمملوكة هلم بهذا الوجه و

ما دعلى تزويج املـر ن للمال، الوالية على بيع ماله وبل بني هذا الكالم و كالمه السابق تدافع، حيث قال: فكما د

ريه، دو كـان مـن   جباايته مما لـيس لـه دن يعطيـه لغـ    ته و، فال دخل له باالنتفاري بزوجعلى تطليق زوجته مباشرما دو تسبيبا و

عـدم ًـدوا مثـل هـذه التصـرفات اجلز يـة       اث مـن قريبـه، و  دخل الختياا الشـخص فيـه كـاإل    األحكام املختصة اليت ال

 .)قدس سره(يكشف عن عدم كونها هلم، إىل آخر كالمه  ال )عليهم السالم(منهم 

 

 املعرفة لذة
مـن   ،مليهرب من األفة لذما، واإلنسان يطلب اللذما ومعرفتنا بالوالية التكوينية والتشريعية كون املعرثم إن فا دما 

ن يكون بينهما واسطة ممل، بدترك مل ودمل، دو بينهما واسطة، دو دنه مر دا ر بني اللذما واألن األإفرق بني دن يقال:  اري

 امللكة.تقابل التضاد، دو تقابل العدم و على تقدير عدم الواسطة دن يكون بينهمادو ال، و

)بـل   :سـكون لـه، فـالرفيع هـو الـذي يقـول      دو وهميـا دو جسـديا يف كـل حركـة و     سان همـا عقليـا  ن مطلب اإلنإف

كثـر،  هـو األ و قـل، دو اهبـا   هـو األ و دونـه مـن يعمـل اابـا     ألن العبادما حينئذ لـذما عقليـة، و   ،(1) للعبادما( هال دوجدت، 

 ية يف احلواس ايمس.ذما اجلسددونه من يعمل لّلحلب الر اسة وحنوها، و هما الء من يعمل وؤودون ه

 مل العقلي، اهلرب عن اجلهل هرب عن األاملعلوم دن املعرفة لذما كبريما و منو

                                                             

 ، وفيه: )ولكن وجدتك أهالً للعبادة(.1ح 53ب 186ص 67حبار األنوار: ج (1)
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منهما، فمعـرفتهم   يءمن ليس فيه شحدهما، ودمن يكون فيه ابعة دقسام: من يعر  ويعرت ، ودالناس على و

 اًل باجلهل.حلمل امن األ هو ما يطلبه العقل امللتفت لذما وفرااا  )عليهم السالم(االعرتا  بهم و

 .هذا دوال 

 كما دن من العمـل مـا ال   ،ليهإجتر  التالزم بينهما، إذ من املعرفة ما ال ى، ال مبعن: املعرفة سبب العمل االبا وثانيا 

العمـل دوال ، واسـتقامة عملـه ثانيـا ، وإاّل فـإن مل يعـر  الطبيـب، دو        جـل  العاقل يطلـب املعرفـة أل  عن املعرفة، و ؤينش

إال فكـل  بصـحته دو حبياتـه، وهـذا مـن بـاب املثـال، و       ىودد ،مركبا  جهال عرفه اري طبيب، دو عر  اري الطبيب طبيبا  

 .دو مركبا  بعاد احلياما يضره اجلهل بسيطا دبعد من 

فضـل  دلمـا كانـت املعرفـة    كًـول الـدين، و  دعرفـان سـا ر   و )علـيهم السـالم(  : اآلخرما احلسنة منوطة مبعـرفتهم  وثالثا 

املفضول عند الفاضل و ىيتساو حيث ال ،العقل يف اجلملةمجاري، بل واإلافع، كما دل عليه النص ودانت الداجات ك

هـل  د، حيـث يكـون مـن    قـا  الطإمعرفـة لـه    يصـل إىل مـن ال  نـزل و ي ىكثر معرفة فاضل بالنسبة إىل اريه حتاحلكيم، واأل

 ح وحنوهم.و حامت واا ىحيرق يف الناا كما واد يف كسر عرا  دو الاأل

له دحكـام   ،يعرت  مسلمخروية، فمن يعر  واألا الدنيوية وابعة ختتلف يف اآلثاثم إن ما ذكرناه من األقسام األ

 .وآخرما  ا نياملسلمني د

يف  ن كـان مقصـرا   إيف اآلخـرما  ام املسلمني حاله حال املنافق، ويف الدنيا له دحك فهو ،يعر  لكنه يعرت  ما من الد

 تي.مامتحن، كما سي ن كان قاًرا إو ،املعرفة عوقب

 يف اآلخرما ممن و ،ن كان يعر  فهو يف الدنيا له دحكام الكافرينإف ،يعرت  ومن ال
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 هيعـر  ففـي اآلخـرما يفـرق بـني قاًـر       ان الكـ ن إو ،(1)«نفسـهم داسـتيقنتها  وجحدوا بهـا و »نكر، قال سبحانه: د

 .هومقصر

 

 أحكام الكفار
ام، حكـم كحكـم املسـلمني، وحكـم     حكـ سـالم هلـم ثالثـة دقسـام مـن األ     نيا جعـل اإل دن الكفاا يف الـد  ىخيف وال

 خف.د حكمو ،شدد

نصـــا  يف اإلالـــب التطبيقـــات، كقـــوانني املـــروا ومراجعـــة دوا الصـــحة و افمـــن األول: االـــب املعـــامالت و

 ما إىل ذل،.مظلمتهم، و

 متعـة   اخبالفـه حيـث يتـزوج منهـ     ،كتـابي التزوج منهم يف اري الوعدم تزوجيهم و ،ومن الثاني: احلكم بنجاستهم

عــدم قبــول شــهادتهم بالنســبة إىل اــري و ،عــدم دفــنهم يف مقــابر املســلمنيجلمــع، و عنــدنا، تبعــا  مــا ادوعلــى املشــهوا و

مامة اجلماعـة، إىل اـري   إاملرجعية ووالقضاء للمسلمني، و مااماعدم ًالحيتهم لإلو ،اثهم من املسلمإعدم مثاهلم، ود

 ذل،.

  .ىكما دل عليه النص والفتو ،قابله ختفيفيسالم كل تشديد يف اإلوحيث إن 

 ،إىل اـريه ممـا هـو ديـنهم     ،مرهم بالواجبـات ديظهرونها، وعدم  فمن الثالث: عدم ادعهم عن املنكرات اليت ال

 ،الكتـاب هـل  دن كـانوا اـري   إبل اجلزيـة و  ،الزكاما منهمخذ ايمس ودعدم و ،كتزوجيهم باحملرمات عندنا لقانون اإللزام

 سالمية ما حيميهم يف قباله، حيث البد من دفعهم إىل الدولة اإل ،اًطالحا  ن مل يسم جزية إو

 

                                                             

 .14سورة النمل:  (1)
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 ة.هيكما ذكرناه يف بعض الكتب الفق

 

 يعاقب القاصر ال
 .يعر  قصواا  عقاب يف اآلخرما ملن ال كما دنه ال

 .(2)«ما كنا معذبنيو»: قوله تعاىلو اآلية، (1)«ادنا دن نهل، قريةدوإذا »: كقوله سبحانه: كتابا 

: )اليـوم عمـل   )عليـه السـالم(  ال ينايف ذلـ، قولـه   وه، و: ملا دل على امتحان من مات يف الفرتما بني الرسل و حنسنة و

 من هذا اإلطالق، بل ميكن القول بالتخصص. ىألن ذل، مستثن ،(3) عمل( الحساب و ادا حساب، و الو

يف  ىلكســر )عليــه الســالم( يحيــاء علــإكمــا يف قصــة  ،دو خصوًــا  بيــان عمومــا  وكمــا دل علــى عــدم العقــاب بــال

 قصة ااح اليهودي وحنوهم.املدا ن، وقصة حامت، و

 مجاري العلماء على ذل،.: فقد قام اإلمجاعا إو

و ن اجلهـل د عـ مـا  إنـه ناشـئ   ، أليعملـه اهلل تعـاىل   بيان، بضميمة دن القبيح ال قبح العقاب بال ى: إذ هو يروعقال 

 .ونقال  ثة عقال الهو سبحانه منزه عن الثاحلاجة دو ايبث و

 ثر د يعاقب، إذ ال ىميكن تكليفه حت هذا باإلضافة إىل دن اجلاهل القاًر ال

                                                             

 .16سورة اإلسراء:  (1)
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ال مال وااث و اليفه، فهل يعقل دن يكلف بالصالما والصيام من ال يعرفهما، ويف من ال آثاا لتكل لتكليفه إطالقا 

 احلكيم منزه عن اللغو.و هل هو إال لغو على فرضه، و نه،له يؤديهما ع

املنـافق كـذل،   فاألخـري بـدون الثـاني، وإال    ويكفـي األول   القراا، واإلدن الالزم: العلم واالعتقاد و ىخيف ثم ال

ة نـه اختـذه حيلـ   مكمـا دن ًـر  الـتلفظ بالشـهادتني مـع علمنـا ب       ،يعلم و يقر، نعم ينفع يف ايـروج عـن الكفـر يف الـدنيا    

 اآلية. (1)«ىلقدتقولوا ملن  الو»علم ن ف ع، قال سبحانه: ينفع، نعم إذا مل ُي لوًول إىل مهابه الل

 

 ارتفاع املعصوم جوهري
ابعـة، واملـراد   دلة األقد دل على ذل، األهري كااتفاري الذهب على الرتاب، وجو )عليه السـالم( ثم ااتفاري املعصوم 

حيث إن القداما املطلقة بـدون   ىكربالي بالنسبة إىل عماهلم عن ذل،، واللّمدف ي حيث يكشّنقل: الدليل اإلعبداللة ال

عقلــي، قــال  نقلــي ال ىي الصــغردشــخاص اياًــني افــع، نعــم االنطبــاق علــى األ حمــذوا يف ايلــق يعطــي خلــق األ 

قـال  و ،(3)«انظر كيف فضلنا بعضـهم علـى بعـض   : »قال تعاىلو ،(2)«فضلنا بعضهم على بعض لتل، الرس»سبحانه: 

 الروايات املتواترما.إىل اريها من اآليات و ،(4)«كلنفضل بعضها على بعض يف األو»سبحانه: 

                                                             

 .94سورة النساء:  (1)
 .253لبقرة: سورة ا (2)
 .21سورة اإلسراء:  (3)
 .4سورة الرعد:  (4)
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ح دنه يلـزم يف احلكمـة   ومثلهم لكان يستحق الداجات الرفيعة، لوض دو عمرا  ق زيدا ل نه لو كان خ ميستشكل ب وال

 .كبريا  عن ذل، علوا  جلهل دو ايبث، تعاىلدو ا زلزم العج اّلإحمذوا يف خلقها، و خلق كل مهية ممكنة ال

وفـردا ، دو   ا جـ ، دو زومنلـة وفـيال    واحـدا   قابلية كخلق املتناقضـني مثـل دن خيلـق شـيئا     النعم ما يف ذاته حمذوا عدم 

ح إذ القبـي  العرضـية،  الثاني لالسـتحالة يكون األول لالستحالة الذاتية، و هو خال  املصلحة، الما ، دو وعدما وجودا  

 .حمال على احلكيم تعاىل

 

 التأسيدليل 
)ًلى اهلل عليه وآله(سوما برسول اهلل كريم ذكر األلثم إن القرآن ا

س مس متـ م: )فليتـ )عليـه السـالم(   ييف كـالم علـ  ، و(1) 

 .(2) منن اهللكة(مي ال فالإبنبيه و

 ستة: مواا د )ًلى اهلل عليه وآله(والظاهر دن فيه 

مــر إىل ســا ر األحكــام التكليفيــة  حرمــة ايب الصــالما ووكوجــدو تقريــرا ،  و فعــال د قــوال  ،وليــةاألحكــام األ: 1

ن كـان امبـا يقـال لـه     إن الثـاني و إفطـاا يف السـفر، فـ   اإلعم مما ذكر ومن مثل الصـيام يف احلضـر و  داملراد بها والوضعية، و

مـا فهمـا   هولـي باعتبـاا دن املكلـف خمـري بين    دنه ديضا  حكـم د  وبالذات الصيام، إاّل احلكم الثانوي باعتباا دن التشريع دوال 

 موضوعان عرضيان.

 الرسول طراا وحنوها، وضهي الطولية، مثل دحكام االو ،واألحكام الثانوية: 2

                                                             

 .21سورة األحزاب:  (1)
 .160راجع هنج البالغة: اخلطبة  (2)
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ىل إىل دخـول مكـة بالسـالح، و   إ )ًلى اهلل عليه وآله(طر الرسول ضسوما فيهما كل يف مواده، فقد اد )ًلى اهلل عليه وآله(

)ًلى نه أل« نسوا ما» و« ما سهوا»و « وائخطد ما»و  (1)«يعلمون ما ال»مل حسب عيف مرضه، كما دنه مل ي الصالما جالسا 

 منزه عنها. اهلل عليه وآله(

 جده.دمل  ،بنفسه الشريفة« كرهواد ما»ما هل عمل حسب د

 ذل،. مجاري الشيعة على خال إ، لكن )ًلى اهلل عليه وآله(النسيان فيه والعامة يقولون: بالسهو و

يلزم االقتداء به  نه الإكله و شربه كذا، فدكاشرتا ه ناقة، دو زواجه من ثيب عمرها كذا، و ،موا العاديةواأل: 3

بعض العامة القا لني باللزوم، ولذا جيب البـول يف املزيلـة   لكة، نعم عمله يدل على اجلواز، ومن اهلمي دن التااك ال ىحت

ليــه مــن محلــه زوجتــه ونظرهــا إىل إنســبوا  يقولــون مبثـل ذلــ، يف مــا  لــذا ال، وىاملبنــمــرما، باطــل البنــاء ولـو كــل ســنة  و

 .(اهلل عليه و آله ىًل)عليه  ىهذا ديضا  باطل عندنا مفرتالطبالني، و

خااجيـة، كنصـب    ىاملصـلحة علـى ًـغر    ىكـرب  )ًـلى اهلل عليـه وآلـه(   اليت هي عبااما عن تطبيقـه   ،احلكوماتو :4

يف زمـان حكومتـه دن    )عليـه السـالم(  نـه مل جيـب علـى علـي     إف ،،لعلى البحرين، دو ما دشبه ذ ا يوال النا ف، دو مريا دسامة د

 بقيا على العدالة. ا سامة و فالندن فريف دن إيفعل مثل ذل، و

يه )ًلى اهلل علنا مل جند دنه دعن اهلل، إال  خالفة  )ًلى اهلل عليه وآله(ن كانت جا زما له إنه وإف ،ةيوالتصرفات الوال  :5

قد دشبه ذل،، و بطال مل، دو عكسه، إىل ماإدو  ،بطال زواج دو جعلهإدو  ،دو عكسه كجعل حر عبدا  ،عمل بها وآله(

  مة يف قصة طغيان الفرات، كما مل جند مثل هذا التصر  عن األ حراا عبيدا جعل األ )عليه السالم( يتقدم تهديد عل

                                                             

 .2ح 436ص 2الكايف: ج (1)
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 ىبـل هـو جـا ز حتـ     ،ودن القلع كان بالوالية حمـل نظـر   (1)ضهم من قصة مسرما، و ما ذكره بع(عليهم الصالما والسالم)

 مثال هذا التنازري.دنه حكم قضا ي يف إًول( فمر إىل ذل،، كما بيناه يف )األللفقيه حيث يلجئه األ

هـي  مما ذكره شرا ع واجلواهر واريهما يف بـاب النكـاح، و   واريه ،ابعدكثر من مكتزوجيه ب ،واالختصاًات: 6

)عليـه   يمثل حرمـة تـزويج علـ    )عليهم السـالم( منها يف بعض املعصومني  ن كان امبا يوجد حنوإ، و)ًلى اهلل عليه وآله(ة به خاً

وحرمة دن خياطب اـري   ،(سالم اهلل عليها)يف بيته، مما يكون من خمتصات فاطمة  (سالم اهلل عليها)ما ما دامت فاطمة دبامر السالم(

عجـل  )مـام املهـدي   ما يظهر مـن اختصـاص بعـض األحكـام باإل    يكون من خمتصاته، ومنني، مما ؤمرما املإب )عليه السالم( يعل

 خباا.كما يظهر من بعض األ (فرجه الشريف تعاىل

 

 القدرةمشولية العلم و 
قد تقدم يف الزيااما الرجبيـة مـا يـدل    ، ويءـ على كل ش  ذن اهلل تعاىلإـ ب  قداما و طون علما يحي )عليهم السالم(ثم إنهم 

ه بيشـ ، ونـه لـيس مبحـال عقـال     إف ،كان و ما يكون و ما هو كـا ن( ما يعلمون )حاديث: األعلى ذل،، كما يف مجلة من 

املال كـة  ببـل   ،ل إنسـان كـ ب ماتة إقداما و اريها، كما دن عزاا يل حييط علما ذل، يف املاديات اهلواء واحلرااما واجلاذبية و

 : )عليه السالم(براهيم إ قال سبحانه يفو ،حاديثديضا  كما واد يف األ

                                                             

 .2ح 292ص 5الكايف: ج (1)
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بـوهم  دت العري قال لملا فصو» :)عليه السالم(يف يعقوب و ،(1)«ايفاألبراهيم ملكوت السماوات وإو كذل، نري »

 مجاعنا.إكما دل على ذل، النصوص و ،نبياءاألفضل من املال كة ود )عليهم السالم(وهم  ،(2)«جد ايح يوسفني ألإ

ذنـه  إإىل اهلل ب داعيـا  و نـذيرا  و مبشـرا  و اسـلناك شـاهدا   د نـا إ: »قـال اهلل تعـاىل   هلل عليـه وآلـه(  )ًـلى ا سالم ويف اسول اإل

يكـون   من املعلـوم دن الشـاهد ال  خر يدل على العموم، وقرينية إطالق الصفات األفإطالق الشاهد و ،(3)«منريا  سراجا و

 إال من حضر.

عصـوا  ا ود الـذين كفـرو  ويومئـذ يـ  »ؤيـده قولـه بعـد ذلـ،:     يو ،(4)«الء شـهيدا  ؤجئنا ب، على هو»وقال سبحانه: 

 .(5)«يكتمون اهلل حديثا  الايف وبهم األ ىالرسول دن تسو

ذا كـانوا  إفـ  ،(6) ويف الروايات: )لوال دن الشياطني حيومون على قلـوب بـين آدم لنظـروا إىل ملكـوت السـماوات(     

 .كذل، دوىل )عليهم السالم(كذل، فكونهم 

نزلونـا عـن الربوبيـة    ) :يف احلـديث ضـوا، و  هـوا احل فيـه  ، و(يهـا الـنيب  دالسـالم عليـ،   ) الصلوات:تسليم يف و

الـيت منهـا   و ،لوهية ففيهم كل خـري األ اريما دهلة فنهوا عن ذل،، آحيث إن مجاعة اختذوهم  ،(7) قولوا فينا ما شئتم(و

 يف مجلة من علم والقداما، ولعموم ا

                                                             

 .75سورة األنعام:  (1)
 .94سورة يوسف:  (2)
 .46 - 45سورة األحزاب:  (3)
 .41سورة النساء:  (4)
 .42لنساء: سورة ا (5)
 .23ب 163ص 56حبار األنوار: ج (6)
 .25ح 10ب 347ص 25شبهه يف حبار األنوار: ج (7)
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 داللة على ذل،.« اجلامعة»يف بعض فقرات  كما )عليه السالم(زيااات احلسني 

بال  امللـ، ًـحيفة   إينـايف مـا تقـدم، فهـو كـ      ال )ًـلى اهلل عليـه وآلـه(   بال  املل، السـالم إىل اسـول اهلل   إوما واد من 

إىل اري ذل، ممـا   ،(1)«ىما تل، بيمين، يا موسو: »شياء كسؤال اهلل يف قوله تعاىلدسؤاهلم عن ليه سبحانه، وإعمال األ

 خيفي على من ااجع الروايات املتواترما. ال

 

 بني العلم والعيل
يشـرب السـم مـع دنـه      )عليـه السـالم(  يؤثر يف سلوكهم العملي، فاحلسن  الغييب ال )عليهم السالم(ثم الظاهر دن علمهم 

)عليـه   ياملـوت، وعلـ  إىل  ىانتهـ  خـريا  دثـر فيـه و  داللحـم املسـموم الـذي     غمض )ًلى اهلل عليه وآله(، و الرسول مل يكن جمبواا 

مكانـه دن ينيـب يف اجلماعـة ذلـ، اليـوم دو يستصـحب حمـافظني دو        إقـدم مـع   دمـع ذلـ،   ن يعلم بوقـت موتـه، و  كا السالم(

 يسجن ابن ملجم دو خيرجه من املسجد دو جيعل عليه حمافظني دو ما دشبه ذل،.

مـامني  مون و هـااون السـم لإل  مسقاء املإنهم مضطرون كما يف ديعلمون عند النزول املوت، دو  نهم المما القول بد

 دلة.خال   اهر األقنعة وفليست مب ،دشبه ذل، من األجوبةما  ود (السالم عليهما)الكا م و الرضا 

دوالده بـراهيم و إلفقـد   ،)عليـه السـالم(  احلسـني  و )ًـلى اهلل عليـه وآلـه(   الرسـول   ىبل لو كان العلم الغييب يـؤثر، ملـا بكـ   

 يرون انتقاهلم إىل ن بل ونهم يعلمودًحابه، مع دو

                                                             

 .17سورة طه:  (1)



الشريازياإلمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 272 

 

 272ص

يبكـي مـن    )عليـه السـالم(  ، بـل مل يكـن يعقـوب    حدنا لذهاب ولده إىل مكان حسن جدا دهل يبكي جنات النعيم، و

 .ليه بعد مدما ملكا إسريجع ، و هو يعلم دنه حي و)عليه السالم( فراق يوسف

دو  خيف عليـه دن يكـون حرضـا    ابيضت عيناه و ىتذا هذا البكاء حافلم )عليه السالم(إذا مات يوسف  ىيقال: حت ال

 .يكون من اهلالكني

)عليـه  كذل، جعل اهلل سبحانه للمعنويات منابع، فيعقـوب   ،وانالنه يقال: كما دن العيون والشمس منبع املاء وأل

 لوال ذل، مل يكن هلا ما يستمد منه.يستمدونها منه، والناس منبع العطوفة ليكون  السالم(

)عليـه   يسـوما، وإال لقـال النـاس علـ    د وايكونـ  ىيـؤثر يف عـواطفهم اإلنسـانية، حتـ     الغـييب ال  هم السالم()عليفعلمهم 

قـد كـان يـتمكن    ة وتماا جـاء إىل الكوفـ  النعلم ذل،، بل ميثم  حنن النه يعلم بعدم موته وكان خيويف احلروب أل السـالم( 

 مثلة الكثريما.من األ يصله سلطان ابن زياد، إىل اريها من الفراا من مكة إىل موضع ال

وإال لكـانوا قـاداين علـى افـع الضـيق عـنهم        ،عجازحال اإل يستعملونها إاّل ال ىوكذل، حال القداما الغيبية حت

علـى   ن كـان قـاداا   إذن املوكـل و إبـ  موالـه إالّ ديتصـر  يف   ال مناقشـة يف املثـال ـ كوكيـل الثـري ال     عن املـؤمنني، فهـم ـ و  و

 .اهلل سبحانه العاملالتصر ، و
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 فتوىوالية الفقيه يف ال
 ابعة:دلة األيدل عليه األ، وىه الفتويالش، دن للفق

هـل الكتـاب،   مر بن فسّـ إهـل الـذكر و  دو ،(1)«ونمـ تعل ن كنتم الإهل الذكر دلوا مفاس: »فمن الكتاب: قوله تعاىل

نـزل اهلل علـى   دمـا  »تـاب:  كهـل ال د قـال  اجلواب كاشف عن الواقع، مثال السؤال و ن كانوا يكتمون احلق إال دنإنهم وإف

الطـر  اآلخـر   إذ هـم طـر  و   ،(3)«ىنـزل الكتـاب الـذي جـاء بـه موسـ      دقـل مـن   »فمجابهم القـرآن:   ،(2)«يءبشر من ش

إال دن الظـاهر   )علـيهم السـالم(   مل بهـ ّوامبا يقال الذين آمنوا منهم، وُدجوبته يظهر زيفهم، وم، وب)ًلى اهلل عليه وآله(الرسول 

 ختصاص، إىل اريها من اآليات.اال هر املصاديق ال دب نهم من باد

مـر  أل مطيعـا   ،ههلـوا  خمالفـا   ،لدينـه  حافظـا   ،لنفسـه  ما من كان من الفقهاء ًا نا د: ))عليه السالم(ومن السنة: قوله 

كي، فيمـا  حـد مـن موالينـا يف التشـ    عـذا أل  ال»السـند الشـتهااه بـني الفقهـاء حجـة، إذ      و ،(4) فللعوام دن يقلدوه( هموال

 بقوله  ياها مؤيدا إفادت الشهرما دالثقة طريق إىل ذل،، فإذا و ،فهم منه الوثاقة من حيث احلديثي ،(5)«يرويه عنا ثقاتنا

                                                             

 .43سورة النحل:  (1)
 .91سورة األنعام:  (2)
 .91سورة األنعام:  (3)
 .12ح 14ب 88ص 2حبار األنوار: ج (4)
 .15ح 4ب 318ص 50شبهه يف حبار األنوار: ج (5)
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خباا كـا   ذل، حجة ديضا ، كما دن القرا ن املكتنفة ببعض األ ًاا ،«ايب فيه ال»نه ماملعلل ب (1))خذ مبا اشتهر(

 واريه. (املعامل)كما قاله  مل يكن مشتهرا ااويه ثقة و كنن مل يإيف الوثوق به و

ًـل  جيـاب عملـي، ألن األ  إ املطيعو ،جياب نفسيإاملخالف و ،احلافظ: سلب عمليو ،والصا ن: سلب نفسي

هويـة واحملرمـات، وإجيـاب امللكـة     اجلـوااح يطلـب منهمـا سـلب األ    ن الـنفس و إ، فـ كيـدا  مبعضها ت سيسات المدن تكون ت

كما دن الالم يف )للعـوام( مقابـل    ،إىل املباح ىمطلق امليل حت : احملرم، الىاملراد باهلول بالواجبات، والصحيحة والعم

لـذا  حيـث إنهمـا يتبـادالن، و    ى(علـ ) ىدو دن )الالم( مبعن ،حددخذ دحكامه من كل دحيق لإلنسان  ألن ال ،توهم احلظر

 .(3)«ليكون هلم عدوا »قال: و ،(2)«براهيمإ ىعل»قال سبحانه 

 تفسريها له.ما الفقيه الرواية على العامي وءخباايني الذين قالوا بقرااأل ىفاق الكل حتاتمجاري: ومن اإل

خرويـة، وحمـل   األنه الدنيويـة و ومن شؤ يءي شدومن العقل: اتفاق العقالء على اجوري كل عامي إىل العامل يف 

 ه(.)الفقيف قد ذكرنا مجلة من الكالم فيه التفصيل كتاب التقليد، و

                                                             

 .21413ح 9ب 303ص 17الوسائل: جمستدرك  (1)
 .69سورة األنبياء:  (2)
 .8سورة القصص:  (3)
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 القضاء
 .و عقال  مجاعا إو  و سنة  كما دن للفقيه القضاء، كتابا 

مـن املعلـوم دن املـراد اقتـداء كـل      و ،(1)«سـوما حسـنة  ُدلقد كان لكم يف اسـول اهلل  و»فمن الكتاب: قوله سبحانه: 

يف كونـه   )ًـلى اهلل عليـه وآلـه(   قتـدي بـه   سـالمية ي للدولـة اإل  ىعلـ ، فاحلـاكم األ )ًـلى اهلل عليـه وآلـه(   فريق باجلهة املرتبطة به فيـه  

 ،مااتـه للحـج  إيف  )ًـلى اهلل عليـه وآلـه(   مري احلاج بـه  دعلم الناس بالفقه، ود )ًلى اهلل عليه وآله(الفقيه يف كونه ، وىعلد حاكما 

 .ايف الصفتني، إىل اريه )ًلى اهلل عليه وآله(الوالد به مام اجلماعة، والزوج وإيف كونه  )ًلى اهلل عليه وآله(مام اجلماعة به إو

ميـان بكـل   بعـد لـزوم اإل   ،(2)«ايف فـاحكم بـني النـاس بـاحلق    نـا جعلنـاك خليفـة يف األ   إيـا داود  »وقوله سـبحانه:  

، ةالشـواهد الشخصـي  دشـبه، إلطـالق الكتـاب والسـنة و     مـا ة إال ما نسخ منها كصوم الوًال والصمت والشرا ع السابق

 ،(4)(ىمهـات شـت  دخـوما مـن   إنبيـاء  : )األ)ًـلى اهلل عليـه وآلـه(   ما اوي عنـه  و ،(3)«لهحد من اسدنفرق بني  ال: »كقوله تعاىل
إىل اريهــا، هــذا باإلضــافة إىل   ،يف شــق جيبــه )عليــه الســالم( ىيف اســتدالله بفعــل موســ  )عليــه الســالم(كقصــة العســكري و

 يف الرسا ل. )قدس سره(االستصحاب على التقريب الذي ذكره الشيخ 

                                                             

 .21سورة األحزاب:  (1)
 .26سورة ص:  (2)
 .285سورة البقرة:  (3)
 وفيه: )إان معاشر األنبياء إخوة وأان أفضلهم(. 872ص 4راجع الربهان يف تفسري القرآن: ج (4)
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 إىل اريهما. ،(2) (حاكما  ومنها لفظ )جعلته ،(1) (قاضيا  منها لفظ )جعلتهاليت تواتر الروايات و ومن السنة:

 ذل، ملكان الروايات املذكواما.م التقليد، وخبااي الذي حّراأل ىفاق الكل حتاتمجاري: ومن اإل

القرعـة دو إىل قاعـدما العـدل    ما دن يرجع إىل اري القاضي الشـرعي دو إىل  إن ترك النزاري، فكمي ومن العقل: دنه ال

دلـة، فلـم يبـق إال الرجـوري إىل القاضـي اجلـامع للشـرا ط، حسـب         كل ذل، خال  األدها دو الصلح القهري، ويف مواا

 التقسيم. وربميزان الس

لة دنه لو متانع اوح القانون وجسده مم ال، ومسدبعلمه  يلة عمل القاضميف مس ،اجلز ية اتدن االختالف ىخيف وال

 ، إىل اـري ذلـ، ال  ئلمتجـز للة جـواز القضـاء   ممسـ القضاء بوكالـة اجملتهـد، و   لة دنه هل جيوز للمقلدممسيعمل، و يهمامب

 مجاري الذي ذكرناه.ينايف اإل

 

 

 مور احلسبيةاأل
بـه حسـبة    ىمـا يـؤت   ىاالحتساب، كعدما من االعتداد، مبعنموا احلسبية )من احلسبة ووكما دن للفقيه التصدي لأل

هـذا باإلضـافة إىل مـا     ،جرما كما فصل يف موضـعه( دال  خذه احملتسب من بيت املال ااتزاقا م، و ما ي تعاىلي قربة إىل اهللد

 نه إف ،جرما، كما يف احلج االستيجاايذكرناه يف بعض مواضع )الفقه( من عدم املنافاما بني القربة واأل

                                                             

 .53ح 92ب 303ص 6: ج، وهتذيب األحكام4ح 412ص 7الكايف: ج (1)
 .10ح 67ص 1الكايف: ج (2)
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 من الداعي على الداعي.

بل فعل  ،ترك املكروهواجحان ترايبهم إىل فعل املستحب و ،رك احملرمالزم إلزام الناس بفعل الواجب وت وهي

 مه. حب دن يؤخذ بعزادحب دن يؤخذ برخصه كما داهلل سبحانه دن على ما واد من  املباح بناًء

الشـهادما  يعرفهـا، و  ل اـري املسـتنبطة ملـن ال   املوضـوعات املسـتنبطة بـ   موا ثالثة: بيان األحكـام، و داحملتسب ن مفش

كمـا يف   ةنه من االستبانما دشبه، نعم هل يكفي الواحد من احملتسبني، ألاس يف ما إذا شهد تعاطيهم وتنازعهم وى النعل

 دو واحد مع اريه؟ احتماالن. ،اعتماد العقالء على الثقة، دو يلزم شهادما اثنني منهمو ،(1)اواية مسعدما

 ما دشبه.جراء احلد والتعزير وإفسهم فقهاء ـ نمالردري مع ختويل احلاكم هلم ـ إذا مل يكونوا هم بواإللزام و

مـر  بـني األ ومـا دشـبه، فـالفرق بينـه و     (2)«قـوامني بالقسـط  »ن الفقيه إطالق قوله سبحانه: مويدل على كونه من ش

 النهي عن املنكر بالعموم املطلق.باملعرو  و

يف الكوفـة، ممـا    )عليـه السـالم(   يفعـل علـ  وبنفسـه يف قضـايا متعـددما،     )ًـلى اهلل عليـه وآلـه(   يات املتـواترما يف فعلـه   اوالرو

 لعلهما يربوان على العشرات.

 موا احلسبية.لذا يعطون الفقهاء األمجاري قا م بذل،، وواإل

 موا يف نصابها.نه يوجب جعل األأل ،والعقل ديضا  يدل عليه

 ن مل جنده بهذا اللفظ يف إو ،«اعمل حمتسبا »دو « اقض»دو « فتد» ىثم إن معن

                                                             

 .40ح 313ص 5، والكايف: ج9ح 21ب 226ص 7هتذيب األحكام: ج (1)
 .135سورة النساء:  (2)
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وإذا  ،طاعـة كـان معنـاه لـزوم اإل    (1)«منـا ولـيكم  إ»كذل، العكـس، فـإذا قـال:    و ،طاعة الطر إلزوم  ،رواياتال

الواحـد،   يءيعقل حكمـان متخالفـان دو متوافقـان لطـريف الشـ      نه كما الإكان معناه واليته، ف (2)«طيعوا الرسولد»قال: 

 ما حنن فيه منه.افقان دو متخالفان للمتالزمني، ووميكن حكمان مت ، اللكذ ،كيدا منه لغو، فالالزم دن يكون تأل

اهلل على حممد وآله  ىوًل ،هلل اب العاملني احلمدو ،وسالم على املرسلني ،سبحان اب، اب العزما عما يصفون

 الطاهرين.

 

 قم املقدسة

 حممد الشريازي

 ق.ـ ه 1411/ شعبان /  18

 

 

                                                             

 .21ح 58ص 8الكايف: ج (1)
 .21ح 58ص 8الكايف: ج (2)
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