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   هـ١٤١٧بريوت لبنان عام   صكز الرسول األعظمترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف مر
  
  
  

  
  الفقه

  موسوعة استداللية يف الفقه اإلسالمي
  

  كتاب اخليارات
  اجلزء األول

  
  آية هللا العظمى 

  السيد دمحم احلسيين الشريازي
  )قدس سره(
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ًار لغة واصطالحاياخل ً  
ب املفاعلة ني بك لفظ مشرت)ارياخل( الضراب ك ني الطرفنين معناه براد هنا أليوال  ـ مصدر 
  .املراد هنا الغسل واالغتسال، وهذا هوك ،اريفهو االختما املصدر أ اسم املصدر، ني وب ـوالقتال
ما مرتادفان غالف رتادف يف لغة العرب مل نعهده،  وهو وجود الىربكن الأ  ظاهر، حىتريقول 

  .االصطالحيس الرتادف ينه لكه وحدة املصداق، لراد بي أن ّإال
  . فسخ العقدكمبل: ن بعض الفقهاء عرفهإمث 

  .لتهازإقرار العقد وإ كنه مل: وآخرون
ه جعل الفرق ري وغ)سره س قد(خ ين حاول الشإ واحد، ومعىن إىل شارأهما يلكن أ: والظاهر

  .نهمايب
  
  مك احلق واحلنيب

ان كن قوبال إل واحد منهما لوحده مشل اآلخر، وكطلق أن إم كار حق، واحلق واحلين اخلإمث 
  سركالكالقابل،  إىل الفاعل، واحلق إىل قربأم كاحل
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 خبالف ،اريخته االيد اإلنسان فيس بيل م ماك فاحلّ، وإالنيسار، وهذا يف منشأ االمسكواالن
  .احلق

  .هماكلمي الفسخ، وقد كلميمضاء فقط، وقد نسان اإل اإلكلمينعم، قد 
  .الفسخ، فتأمل إىل تاجحي فال ،اف يف العدمكمضائه إن عدم إث يالفضويل حك: ولفاأل

  .ما إذا جعل حق الفسخ لثالثك: والثاين
  .هؤبقاإخ العقد أو ما إذا حق له فسك: والثالث

ن حيكواللزوم واجلواز قد  ن حقيك وقد ينيمكو ا ،ينيو   .دلةمن لسان األ والالزم استفاد
  

  فيبعض التعار على رديما 
  :هيد علري فسخ العقد، فكنه ملأمن : ً اصطالحا)ارياخل( ره بعضهم يف معىنكما ما ذأ
ون املادي يف ك، فنيطرفلّون إال يكال ار يبقاء العقد، إذ االختإر كة له من ذيوولأنه ال أ

رد يف ال،زياحل   ً.ارايس اختيز ليحال وا
ن أ مع ،حتهإ رفع حيار املبيّخص من املعرف، لعدم مشوله مثل اختأف ين التعرأ إىل ًمضافا

ر يف بعض كن، بل ذيخص، وال من وجه، وال املباح من اخلمسة املساوي، ال األعم، وال األيالصح
  .ّجازة والردًقاع قابال لإليان اإلكنه لوال النص لأ: )الفقه( مواضع

ار يف يجل اخلألـ ما هو رأي مجاعة كًقاعا يإونه ك على ًبناءاـ ن مثل اخللع إ: قالين أن كميبل 
  ة،ي الوصكذلكّبقائه أو رده بعد اسرتجاع املرأة املال، وإ
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  .ك ذلريغ إىل ّبقاء والرد،قبول أو اإلار يف اليه اخليلإ ىاملوصكقاع يف اجلملة، وللموصي يإ
 ،كنما املراد هنا ذليالتسلط، ب على ، ال التسلطكاململو على  ظاهر يف التسلطكن امللأ ىعل

  .لتهاازإبقاء سلطته وإار يث لذي اخليح
  

 تعريف آخر

  .لتهازإقرار العقد وإ كنه ملأمن : اريف اخليخرون يف تعرآره كوما ذ
ذا التعر ره كما ذك ،كمستدرحدمها أر كن ذأ: هيرد علين كال األول، لكش اإلرتفعيف يفإن 

  .حدمهاأر كمها أو ذركل منع اخللو بذيسب على ًاالكشإون يك ف،)ّسره قدس(خ يالش
  .اريسقاط حق اخلإ إىل قرار العقد هو الذي مرجعهن املراد إ: ليّال إذا قإّاللهم 

نه أونه مفروض الوجود، ال كء عبارة عن يف الشيار، إذ تعريف اخليؤخذ يف تعرينه ال أ: هيفف
رةيك   .ىخرأون يك وال ،ون 

ر من جانبه فقط، اقرد اإليري أن ّالإقرار، س ألحدمها حق اإلي لكار املشرتيأن يف اخل إىل ًمضافا
إلك تةزالزالته، إذ اإلإنساق مع ي ال كن ذلكل   .بطال من جانبه فقطال اإلبطال، ون 

ن أ إىل ال الثاين، ولذا ذهب بعضكشه يف اإلير العقد فقط قد عرفت ما فكأن ذ إىل ضافةإل
  .ةيفاك يف ال)سره قدس(خوند ره اآلكما ذكف اللفظ ي جعله تعروىلاأل

 ،حاله على  الشيءكرادف تريار، وقد ي وهو من نوع اخل،رادف االعرتافيقرار قد ن اإلإمث 
  .ما هو واضحك، فيوهذا هو املراد يف التعر
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   العقودصل يفألا

اللزوم، : مجاعإع وسائر املعامالت اليت مل خترج بنص أو يصل يف البال يف أن األكشإال : مسألة
  .طالق، والصحةواإل

 يف كون الشك ني فرق برينه يف قبال احتمال الفساد، من غأور يف موضعه، وكمذ: والثالث
لتفص،مهاريمثل البلوغ والعقل أو غ   .)ةيالقواعد الفقه(تاب كه يف يلإملعنا أل، وقد ي وإن قال بعض 

ن ال يالضد د منييوالتقطالق  اإلىرياملشهور يف قبال من قال بعدمه، ألنه  هو: ن الثاينأما ك
  .ةكالعدم واملل

، وقد كصل ذل فاأل،نه الزمأع وحنوه ي يف بكالم يف املقام، فإذا شكفهو حمل ال: ولأما األ
مور   :استدل له 

  
  ل األوليالدل

أليالغلبة، فإن الظن  إىل الراجح، وهذا مستند: ولألا ال  قبال ماغلب، يف عم األلحق الشيء 
ل حمالت كري يف جيث يعم من اآلخر حأحدمها أان للبلد نقدان كة له أو ال غلبة له، فإذا يعموم

 هو أغلب يف  ما،نيقسم على  يف بعض حمالته، فإن األعمّالإري جيخر الذي ال البلد، دون اآل
  .ولألوجب اي، فالظن كذلكس يستعمال وما لاال

ب الذي يحلاق هو الغالب يف بناء العقالء، فالطبوهذا اإل، نيس اللفظان مرتادفيفل: هيوعل
راد الرجوع يف الطب أجع ملن رته متقنة، هو املبين أغلب بنايب أغلب مرضاه، واملهندس الذي يطي

  واهلندسة، 
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  .ك ذلريغإىل و
لس، أو احلي خلً،نعقد جائزايع يفراد البأن أغلب : ىصغره يرد علين كل مها، ريوان، أو غيار ا

ا توجب اإلة األيراد غلي: لين قإو ما إذا ي لزوم فرد يف زمان خاص، ال ف يفكحلاق لو شّزمان، رد 
  .ع األزمنةي يف لزوم فرد يف مجكش

ًما ثبت بناء العقالء مطلقا، وثبت أن ي فّهذه القاعدة من الشرع إال على لينه ال دل: ىربكو
   يف املقام؟ك بذلّردعه، وأىنيالشارع مل 

 اجلزئي إىلي ئاملعتمد، أما من اجلز اس هوين القياجلزئي حسب موازإىل لي كفإن االنتقال من ال
ورة يف كن املذيلي بدون املوازكال إىل  ومن اجلزئي،ليكالإىل لي كلي، ومن الك واسطة الريمن غ
لقأ ه، وحىتي وجريعات اخلمس، فغالصنا اجلزئي اآلخر  إىل اسه االنتقالي يف قىرياس ين من قال 

  .راهن الذي كوسع من املالقول ينه كه، ليس عليوف من اجلزئي املقشكلي املكبواسطة ال
  

  ل الثاينيالدل
ه يلإا انتقل د الطرفان التصرف يف ميريث ياللزوم ح على عيضع البُ اللغوي، إذ واملعىن: الثاين

  .مضاءل اإليما ورد دلي ف)سره قدس(د الطباطبائي يه السيد علكأحنائه، وهذا ما أل كب
س يّال أنه يف بعضها اآلخر لإاللزوم،  على ًايان يف بعض املوارد مبنكن إع وين البأ: هيوف

ان ك ونيسمع قيان البكإذا ، وكشبه ذلأه، وخمتلف الوصف، وما يب، واملغبون فيما يف املعك، كذلك
حد يف كيهما فيأن  مكوكن املصداق املشأعلم ياللزوم دون اآلخر ومل  ى حدمها علأ لحق 

  ؟نيالقسم
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  .ّشاء ا تعاىل نإلم حوله كل الرابع الذي سوف نتيمضاء فهو عبارة عن الدلما مسألة اإلأ
  

  ل الثالثيالدل
ل كقتضي امتداد تصرف يه  فإن)قدس سره(ين يه النائيلإاالستصحاب الذي أشار : الثالث

  .حدمهاأان قبل فسخ كما كفما شاء كيه يلإما انتقل يواحد ف
إل ـهيوف مقطوع املوضوع،  رينه من غأ: ـ ره كل الذي نذيأنه ال جمال له مع الدل إىل ضافة 

  .ن الالزم القطع ببقاء املوضوعأ: ع، وقد حتقق يف حملهيحدمها عن البأد يه بسبب رفع ريالحتمال تغ
لظن االنسدادي أو بقاعدة املقتضي واملانعوأما اال هما، يال فكش اإلىفخي فال ،ستدالل 

ه يف كما ذك ،ن املشهور عدمهماإث يح   .هماين احتملنا مشول األدلة لثانإ و)صولاأل(ر
  

  ل الرابعيالدل
  .تت والروااآل: الرابع

  
لعقود: (هيستدالل اال   )أوفوا 

لعقود: ( سبحانهت فمثل قولهما اآلأ  اللزوم، ملادة الوفاء الدالة على ّث دلي ح،)١()أوفوا 
للزوم مبا دلخي كاالستمرار، وبذلعلى  اهلبة اجلائزة وحنوها، كجواز بعض العقود  على صص العقد 
  تصرف يفيًال من الفعل واملتعلق كفإن 

  

                                                 
 



 ١١

  .ما سبقيه فيلإشر أما كًصا يًما وختصياآلخر تعم
لعقود(ن إ :قاليورمبا  ان كنه لو أما كف، يلكالت على دليًان وضعا مل كن إ )١()أوفوا 

 ريع وقت النداء وال بطالن، وبطل الفضويل غينهما، ولذا حرم البيًسا، إذ ال تالزم بكان عكس كلع
از وال حرمة، وال  ، بل استحاله اآلخوند ثر من معىنكأنه من استعمال اللفظ يف المها ألكن كميا

لقريمة و ريأن االستحالة غ: ن الظاهرك، ل)دس سرهق(   .)٢(نةيصح 
لتالزم العريف أنه استعمل يف إ: ، أو نقولكفإما نقول هنا بذل: هيوعل حدمها وفهم منه اآلخر 
ًان ظاهرا يف الوضع أم يف كالمها، سواء كفهم منه يث ي، حكزوجت على نفقأ: ما إذا قالكيف املقام، 

 على وز العقدجيفهمان منه، إذ ال يث ي ح)٣()مكُم امهاتيكّحرمت عل: ( تعاىلقولهكف، ويلكالت
  ً.ضايأمهات ُاأل

لالم، فى مجع حمل)العقود(و ر يف كة، وقد ذكوكشمل املوارد املشيد العموم مما يفي 
ل واىّن املفرد احمللأ: )ُاالصول( رد عنه الذي ال علم  ما يف كًضا، يأانه ديفيه ينة فية أو قريََملفرد ا

  .)٤()ا حسنةيّربنا آتنا يف الدن: (قوله سبحانه
  .)٥(» من جرادةريمترة خ«: ما وردكو
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  استفادة اللزوم على الكاإلش
 يف املختلف، وتبعه )ّقدس سره(العالمة ك ،ة مجاعةياستفادة اللزوم من اآل على لكشأوقد 

لعقد امن أن ): هقدس سر(زا القمي ريامل تم يه من لزوم أو جواز فال يقتضيلعمل مبا وجوب الوفاء 
  .اللزوم على ستدالل بهاال

ب الوفاء به جلواز حله، فمن الوجوب جيناسب اجلواز، إذ العقد اجلائز ال ين الوفاء ال أ: هيوف
  ً.ونه الزماكشف كستي

إل  امكمن أن اجلواز واللزوم من أح: اسبك يف امل)ّقدس سره(خ يره الشكما ذ إىل ضافةهذا 
  .نيت املتعاقدئاالعقد ال من منش

  
  ال اآلخوندكشإ
 )ّرمحه ا(ما أفاده  على ن منع داللتهاكمي: ث قاليته حي يف حاش)ّقدس سره(اآلخوند كو

نك به لو كًطالق أوال، وعدم التمسان منع اإلكمإل ثكًا، إذ مع الشيان  ون من يك الفسخ ري يف 
لعموم أو اإلكب التمس   .علم انطباق املطلق أو العامي ما اليطالق ف 

ة املطابقي لزوم يان مدلول اآلك ًرشادإان كن إنع الظهور، واألمر ميال ) نكمي(أن : هيوف
ون يك فال  ـونه يف املعامالتك حسبـ مر وضع أ به ًان عدم الفسخ مأموراكً ان مولوكن إالعقد، و

  ً.الفسخ مؤثرا
شف منه عدم كستي مما ،هي الظاهر عدم حق الفاسخ فنإ: قالين أن كمينه أ إىل ًهذا مضافا

  .هريث
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  د الطباطبائييال السكشإ
 العهد، وهو ن العقد مبعىنإ: قته ما حاصلهيث قال يف تعلي ح)ّقدس سره(د الطباطبائي يالسكو

خرج يعل األمر للوجوب فجيما إفراد البشر، فأ ني وما ب، العبد وربهنية بيهلف اإليالكشمل التي
سقط ي الوجوب واندب فني بكعل للقدر املشرتجيما إًصا، ويتحبات والعقود اجلائزة ختصاملس
از فاألول أوىلي التخصنين إذا دار األمر بكستدالل، لاال   .ص وا

  .ًس مرادفا للعهديما تقدم من أن العقد ل: ًأوال: هيوف
ن   .رفتما عك )١()واُفْوَأ(ن الشمول لالستحباب وحنوه خالف ظاهر أ: ًايو

لثا   .روا يف حبث تعارض األحوالكما ذك ،ورة ممنوعةكة املذيون األولأ: ًو
  
  ين يال النائكشإ

ار يونه اختكن لزوم االلتزام، أو أمن : )ّقدس سره(ين يومما تقدم ظهر وجه النظر يف قول النائ
ًال مستفادا من أدلة لزوم العقدإس يالعاقد ل عوالت الشرعل منهما كارات، ويخل أو من أدلة ا،ّ ة يمن ا

  .ات العقد يف نفسهياخلارجة عن مقتض
   :هيإذ ف
لس يخكّ ما صرح خبالفه ريات املمضاة من قبل الشرع يف غيما من العقالئأ: ًأوال ار ا

  .رامها العقالءيث ال يوان، حيواحل
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ن   .لي الدلمنا الفسخ حباجة يلإعقد احلبل، وكقاء ب الن العقد مقتضاهأ: ًايو
  

  )عيّأحل ا الب: (ةيستدالل الا
  .)١()َعْيَبـْ الُّ اَّلَحَأ: (ومثل قوله سبحانه

ه، يع التصرفات املرتتبة علية مجيّراد منها إال حليع ال ية البيفإن حل: )ّقدس سره(خ يقال الش
ث رضا اآلخر، ري بغنيعيحد املتباأقع بعد فسخ يواليت منها ما  ا مستلزمة لعدم    . الفسخك ذلريفإ

ث ال ي، وح)٢()َِّ الرَمَّرَح(نة ية بقريفيلكّال التإة يّس املراد من احللينه ل: وقد شرحه بعضهم
 دليطالق ، واإلكورة تستلزم امللكة املذيع التصرفات، واحللية مجية فاملراد حليّوجه لتوهم عدم احلل

  . قبل الفسخ وبعدهنيعدم الفرق بعلى 
  : نظركع ذلين يف مجكل

ملركما ذكف، يلكالظاهر الوضع ال الت: ًوالفأ بات، عبادة أو كروا يف األوامر والنواهي املتعلقة 
  .معاملة

ن وراء  م ماكحل لأ: (ام فهو مثلكح األنيبي فالشارع ،ةيرادة احللإأي مانع من : ًايو
، ولذا ال كذلك و،)٣()مكذل   .ك ذلريغ إىل ًعا،يًنعقد قرضا أو بي احلرمة يف الر

ًا كون ملكة لشخص بدون أن تيّوز حل اجلارجي، ولذا كة املطلقة وامللي احللنيال تالزم ب: ًلثاو
  .له
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  .الق هلاإطون فال يفعله اجلاهلية يف مقام احلل واحلرمة مما ين اآلإث يح: ًورابعا
اللتزام املذكاللزوم، ل على ة دالةين اآلأالظاهر : أقول ملطابقة ال  طالق  اإلبعديور، وال كن 

تاب والسنة كطالقات الواردة يف ال من اإلريثك بكل التمسكشي فّهم يف املعامالت، وإاليما هو رأك
  .نه خالف مبناهمأمع 

  
  )ٍجتارة عن تراض: (ةيستدالل اال

لباطل إال أن تكون جتارة ع(: ومثل قوله سبحانه كلوا أموالكم بـيـنكم  َال  ً َ ُ ََ َِ َ ُ ُ َُ ْ َ َِ ِ ِ َ َْ ِ ْ َْ ْ َْ َ ُ ْن تـراض منكمَْ ُ ْ ِ ٍ ََ ْ()١(.  
  .ما هو معناه اللغويك ،االزدراد مقابل الشرب: راد بهيما إ )لكاأل(ن أ: ةيوفقه اآل

ًأو التصاحب وإن مل يكن متلكا، إذ من املمكن أن يستويل إنسان غصبا على دار وحنوها بدون  ً
  .متلكها

مسه يما يف اجلائر كصاحب، ين مل إ وكأو التمل   .هلهاأخراج إبدون سجل دار الناس 
  . مثل الشربشمل حىتيعم، فأنه أ: ن الظاهركٍل مجاعة، لكقال ب

ًضا، ولذا صح يأنه ماله نسان ألان واملنافع وعمل اإليعًا من األكًعم لفظا أو مالأ): مكأموال(و
ون يك املضاف الذي ال ري من جهة أن املال غ)مُك( حقه، ولعل ريجعط األيمن مل  على هية اآلءقرا
  .ةيق اآليس من مصادي ل)ًاكمل(

  ما أل االزدرادي فردي، كن األإث يرادة املعاملة حإما لفائدة إ): مكنيب(و

                                                 
 



 ١٦

ام أو كاحلكًون غالبا إال بتوطئة مجاعة يكل ال كن األأفادة  أو إل، مجاعةنيل التعامل فهو بكأ
ب الق   .)١()ْمُِكورُجُيف ح: (ليد الغالب من قبياللصوص، فهو من 

ّون فعال ورد فعل من قبيكعته أن يل من طبكان أن األيأو لب ُعافا مْضَأ(ل يً )ةَفَاعَضً
ب )٢(  يف 

  .الر
  .)٣()ْمُكَ لَقَلَخ: (ليع، من قبي اجلمنين املال بأفادة إل) ْمُكِوالْمأل(أو ظرف 

 ما مليؤخذ من العرف فيث يزان يف املوضوعات حيامل ما هوك ، العريف)٤()لباطل(وهل املراد 
 )باتيالط(: ُع االخر مثلي يف بعض املواضك وقد اختلف يف ذل،قه الشرع، أو الشرعييضيّوسعه أو ي

  .)٥()باتيَّ الطُمََ هلُّلُِحي: (يف
طال فهو يل ما ك ف،األول ملا عرفت: ن الظاهركل ًال إذا خرج شرعا إ، كذلكًراه العرف  حق كّ

بع ال أن األً،املارة مثال  ،ّال ما خرجإب جائز يل طك ف،)باتيالط( يف كذلك و.صل الشرع والعرف 
  .بيل ما قاله الشرع طكال أن 

                                                 
 

 

 

 

 



 ١٧

  
آلة االيفكي   ةيستدالل 

آلينه قد إمث  واحد ما انتقل عنه ل كل كأشمل ي منه، فالم بعقد املستثىنكة ملوضع اليستدل 
  .اللزوم على لي دلكحدمها فقط، وذلأإذا فسخ 

، )ٍجتارة عن تراض(ه يلإما انتقل يحدمها فأمنهما بعد فسخ ل كّ، فتصرف أو بعقد املستثىن
  ً.ضايأل اللزوم ي دلكوذل

  
  »املؤمنون عند شروطهم«ث يستدالل حبداال

  .)١(»املؤمنون عند شروطهم«: ثيًضا حبديأستدل للزوم يت، فإنه ما الرواأو
ه، وقد يطلق عليو قد  إذ ه،)٢(»املسلمون«ة يعم من املسلم، ويف رواأ: )املؤمنون(ـ واملراد ب

  ً.ضايأخص منه األ على طلقي، وقد )السالم م هيعل(ت يهل الباملوايل أل على طلقي
م مك للان حىتكن إم وكواحل لفروع أكافر، أل ): السالم  هيعل(ن قال ك ولً،ضايّلفون 

ذا احلدأل» املؤمنون«   .)٣()َنيِقَّتُمِْل لًىدُه: (ث، مثل قوله سبحانهيم هم املنتفعون 
  الصباح عند(ان، حنو كًستعمل مصداقا للزمان وامليان كن إ و)عند(و

                                                 
 

 

 



 ١٨

مر املعنوي مثل  ولأل،)٢()ك إذا خرجوا من عندحىت: ( وحنو قوله تعاىل)١(»ىرُمد القوم السحي
م: (قوله سبحانه ، ريخعطي األيم واملوضوع ك أن مناسبة احلّف، والوضع، إاليلكوالت، )٣()عند ر

الزوج عدمهما،  على اح املشرتطكل يف صحة الطالق أو النكستشي )٤()ّرمحة ا(والد ان الكولذا 
ه يف كالم ذكال أنه حمل إن الشرط، منه خالف الوضع املستفاد أل   .)الفقه(ر

ملشرط، ومنه كني السىسميالقطع، ولذا :  لغة)الشرط(و  ألنه سواء يف ،االصطالحخذ أ 
  .طالقإان له كالق، فإنه لوال الشرط طصويل عبارة عن خرق اإلط األالعبادة أو املعاملة، أو الشر

ه، وال سائر يالشارط، ال املشروط عل: )املؤمنون(ون املراد من يكم واملوضوع كومبناسبة احل
  .نياملؤمن

  
  ستداللوجه اال

  :ستدالل به للمطلبن وجه االإمث 
 ،التعدي عن العقد) ًوضعا(ز جي، مل ز التعدي عن الشرطجية العقد من الشرط، فإذا مل يولأما إ

  . اللزوموهو معىن
ً، خالفا وىلأق ين العقد الذي يف ضمنه الشرط إذا وجب الوفاء به، وجب الوفاء به بطرأأو 

نه خالف كبطال شرطه، لإز جيالشرط ومل  على بطال العقد اجلائز املشتملإث أجاز ي حكللمسال
  .املشهور

   ،مشوله للشرط االبتدائي على نه مبينك لً،ضايشمل العقد أيأو أن الشرط 
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ليه ع( يف دعاء اإلمام السجاد )١() شرطيكل(ـ ستدالل له ب واال،وهو خالف اللغة والعرف
  .ه سابق الدعاءيدل عليما كًا بل يف قبال التوبة، يس ابتدائينه ل ظاهر الوجه، ألريغ) السالم

  
  ث السلطنةيستدالل حبداال

إال ًفا يضعان كن إ والسند و،)٢(»نفسهمأأمواهلم و على ناس مسلطونال«ًضا بـ يأستدل له يو
: مجاع، ومنهصحاب اإلأهم من يلإصل يصح ما ين يالذ: ن قوة الراوي، ومنهأما كربه، جين العمل أ

، كذلكرة اجلامعة روا يف زكما ذ:  ومنهنيذا ارتفاع املضامك، و)سره قدس(البالغة لقوة الرضي   ج
  . الثالثة وحنوه موجود يف)٣(»ثقاتنا«  يفكفإن املال
 )٥(»مك بلست أوىلأ«:  ومن،)٤()النيب أوىل: (د منيمنا استفإس يف النص ويل» نفسهمأ«و 

  .مثاهلماأو
السرف كما استثين يّفما شاء، إال فكيأن لإلنسان التقلب يف ماله  على دليث يوهذا احلد

حق املارة كما استثين يّذنه، إال فإه بدون يلتصرف فق ألحد احي وأنه ال ، يف احلرامفر والصريذبوالت
العتبارينه السلطة، وال تسلسل أل على ن له السلطة والسلطةأو. شبهأوالشفعة وما    .نقطع 

  
 

  
    

                                                 


               
 

 

 

 

 



 ٢٠

  
  رواينيالم اإلك

وز جيث ال يّحفظ متوله حب على ن له السلطةأوأما (: )ّقدس سره(رواين ين قول اإلأ: علميومنه 
 ونكما تك ظاهر الوجه، إذ السلطة ري، غى انته)هيار فال داللة عليه بال اختك مل عنريخراج الغإ

  .قهييو تضأعه يبقاء التمول أو قطعه أو توسإ على ونك تكذلك كامللعلى 
م قبل الفسخ من : قاليال  حلدكما بعده فالتمسأحدمها، أهذا   على ث لبقاء السلطةي 

لعام يف الشبهة املكاملال من التمس   .ةيصداق 
صبهاين ره األكطالق، جوابه ما ذمع قطع النظر عن االستصحاب وحنوه بل اإل: قالينه أل

 يف وعاء ريتعلق مبال الغيحراز املوضوع، إذ الرجوع إرد حمذور عدم يفال : ث قالي ح)ّقدس سره(
  .هيتعلقه به وهو حمفوظ ف

  .زوملال على ثيوجه داللة احلد: ني تبكوبذل
  .موال األريام غكحام فواضح العدم، إذ األكحاأل على التسلط على ما داللتهأ

  .ىنثأًرا أو كعل نفسه ذجيأن  على )١(ى تسلط اخلنث)الفقه(رمت يف كف ذكيف: قاليال 
  .مكاحل على  ال أنه تسلط،مكتبعه احليالنفس و على نه تعلقأواضح : قاليألنه 
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خليالب«: ثيستدالل حبداال   »اريعان 

خليالب«: ثيلزوم حبدستدل ليورمبا    .)١(»ار مامل بفرتقايعان 
نما بعض املواد هلا يالمها مثله، بك اسم فاعله، وبعض املواد هلا )البائع( صفة مشبهة، و)عّيالب(و

لصفة يتغة مبالغة، واإلي ص)اعيالب(ن أما كد، إذ ال سائد، والضارب ال مشبهة له، يسلاكحدمها أ ان 
  .ذه الصفةتصاف فادة االدون اسم الفاعل إل

  .ما قرر يف اللغةكل من البائع واملشرتي ك على طلقيع واالشرتاء يالبكوهو 
منا إً واحدا ون هلا معىن: ل احلروفك يف نيه ومجع من احملققيما قاله سببوكلصاق  لإل)الباء(و

ان كمل«): ليه السالمع(س قوله هذا يف قبال قول اإلمام الصادق يق، ولياالختالف يف املصاد
ليه ع(ض، إذ الظاهر أن مراده يالتبع) ليه السالمع(من أن مراده : ث استفاد بعضي ح،)٢(»الباء

قال ن إعاب، ويد االستيفيث ي ح)امسحه(: ، خبالف ما لو قالكد ذليفيون وجود الباء ك) السالم
ن احلروف هلا معان   . متعددةاملشهور 

  .ة شيء واحديلفارسن ترمجة احلروف يف اأ من ى ما نر،د قولهيؤيو
ن ي نفركاشرتاكار واحد يان يف خكما مشرتأًارا، ال يل واحد خكن لأ: ثين ظاهر احلدإمث 

ًال هلما معاإار يذا، فال خكث جعل هي ح،ًار الشرط مثالي خيف ما حيصالوك، وّ ث ال حق هلما ية 
النضمامإ   .ّال 

  يوالنواهما هو شأن األوامر ك ،فيلكد الوضع ال التيفينه أما ك

                                                 
 
 



 ٢٢

  .باتكملرعلقة تامل
صل دة واألول زّن األ فاالصل الثاين، أل،همايأنه أ يف كم، نعم إذا شكاحل احلق ال: وظاهره

  .)١(عدمها
  ً.ون العقد الزمايكن بعد االفرتاق أ على ث داليفاحلد: انكف كيو

 اللزوم بعد االفرتاق نالشرط وحنومها، وان وويار احلينه ال لزوم يف مثل خ: هيال علكشواإل
نه يف بيح   . واردريار ال اللزوم، غيان جعل اخليثي ال مطلق، و

ظهر أنه ي، وبه كنايف ذليات العارضة، فال يع مبا هو هو، ال اخلصوصيالم يف ذات البكن الإف
لتخص إىل ال حاجة   . صيالقول 

  .ةيثيطالق ال احلاإل: صلواأل
ة، ولذا ورد يف بعض ي مفهوم الغالي ألنه من قبحدمها ظاهر يف جعل األخر،واجلعل أل

  .)٢(»عيفإذا افرتقا وجب الب«: تالروا
  

  ستصحابالستدالل اال
الستصحاب، أي استصحاب ما حصل من امللأ على ستدلينه رمبا إمث    .ةكيصل اللزوم 

اب ول، أو استصح األكب استصحاب علقة املاليًضا، بتقريأعدم اللزوم به  على ستدليوقد 
لسيبقاء حق الفسخ الثابت يف زمان خ   . ار ا

لبحن من الواضإث يوح لس وجه ذلي انقطاعهما  نتهاء ا   اريخلالعلقة وان  كّع و
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  .ذو مراتب
هدم وقفه أو يمن  على ضرتعيث بقاء علقة الواقف، ولذا ي حكذلكة يما أن الوقف والوصك

الواقف، :  بثالث علقات يف الوقف)قدس سره(خ يله قال الشأجخالف الوقف، ومن  على عملي
مه الوارث مع انقطاع كاحية يلوصعمل الوصي ي إذا مل كذلكو. يم الشرعكه، واحلايواملوقوف عل

  .الثلث عنه
  

  االستصحاب على الكاإلش
  :نياالستصحاب على رديو
  .تاب والسنةكور واملستفاد من الكصل املذه ال جمال هلما بعد األأن: ًوالأ

إليء العلقة ومرتبة من اخلوبقا ن يك مل تهينه لو فرض متامأ ،دلةأنه خالف األ إىل ضافةار، 
  .فةيل ملنع املرتبة الضعيّنفع يف االستصحاب، إذ أي دلي

الم، ولذا قال كهما حمل يفنه أه املقام، مع يقاس عليّة لو سلم ال ي الوقف والوصر يفكوما ذ
نقطاع اخلخبمع تواتر األ: )ّقدس سره(اآلخوند    . االستصحابك جمال لذلىبقيار ال يار 
ن ألول سلطة بقاء امللير أنإنه أ: ًايو  كعادة امللإد سلطة يرأن إال يف زواهلا، وكشإ فال كد 

  . سابقنيقي الحق، أو ك عدم شنيفاالستصحاب ب: هيفال سابق له، وعل
لثاين بقاء خيرأن إو ن غيد  لس واحلي خريار  ار يد نفس اخليرأن إفال سابق له، ووان يار ا

  .فال الحق له
  .ةيالم يف الشبهة الصدقكله متام الكهذا 

  ث األول يالصدقة واهلبة، حكن يئان ضديان شكفإذا : ةيأما الشبهة املصداق



 ٢٤

ن أو مل ، يف موارد جوازها،الزم، والثاين جائز ور كاالختالف املذ على ،رجي سقط االستصحا
ثأجري يّاملسبيب، ف إىل  وصلت النوبةا سقط السبيبصول، وإذيف األ   . الفسخريصل عدم 

ن اللزوم ي ف،اهلبة الالزمة واجلائزةكثر كقل واألا من األكوإذا   ي جر،مر زائدأما إذا قلنا 
  .صل عدم الزائدأ

لعام يف الشبهة املصداقك من التمسكس ذليول س شيء يان عام ولكما إذا ية، إذ هو في 
 ك، وشً)دايرم زكرم العلماء وال تكأ(: ما إذا قالكس منه، ين هذا الفرد منه أو مما لأ ومل نعلم منه،

  .د أم الينه زأيف فرد 
صل فالم يف املتصل واملنكل اليقه، وتفصي يف سعة املخصص وضكه فهو من الشيأما ما حنن ف
  .)صولاأل(ور يف كواللفظي والليب مذ



 ٢٥

  

  جلائز الالزم وانيلو دار األمر ب
ة املتلف عن الضمان، ءة توجب براءصالة الرباأع واهلبة اجلائزة، في البنيمث لو دار األمر ب

  .صل عمليأل اجتهادي وهي ية، ألنه دلء مل جتر الرباىوجب الضمان، ولو جري )١(»دي الىعل«و
لعام يف الشبهة املصداقك من التمس)ديال(ل ي بدلكن التمسكل ن ايّال إذا قإة، ي  : لقاعدةل 

  أو املستثىناملستثىن  نه منأ كمها، فلو شريمها خرج غرية أم غية أم ضمانيد عدوانيل كالضمان يف 
لثاين ما مل كمنه متس   . ظهر األولي 
  . ال االستثناءنيقسم إىل ميأنه من التقس: ن الظاهركل

ن آلخر الصلاّدعي اهلبة ويصلي  األكان املالكولو: )ّقدس سره(ين يقال النائ اين، وقلنا  ح ا
ثىالصلح عقد الزم مستقل، فمقتض   .ّ فسخ مدعي اهلبةري استصحاب اللزوم عدم 

للزومأ: هين فكل ً يف أنه انعقد الزما أو جائزاك ألن الش،نه ال قطع سابق  ان كرأ فال تتم ،ً
  .االستصحاب

                                                 
 



 ٢٦

  



 ٢٧

  

  فصل

  اراتيقسام الخآفي 



 ٢٨



 ٢٩

  
  اراتيأقسام اخل

  :قسامأثالثة  إىل ف وعشرة، تنقسمين إىل هاإ بعضهم ىأدة، مما يدقسامها العارات ياخل
  

  القسم األول
لسيار احليخك، ك ذلى ال ترني أن القوانما قرره الشارع فقط، مبعىن: األول   .وان وا

قق حين مل إة وريدقق، وشاري البضاعات الصغيقق وحين شاري العقار أ: همايمة فكولعل احل
لس ألنيمهل الشارع الطرفأً شأن هلا غالبا، ولذا ا الأال إدقق يو حدمها يف أندم يًا ما ريثكنه  يف ا

لس   .ّن القلب متقلب أل،نفس ا
وان ألمر يف جسمه أو روحه أو ألمر يظهر له البداء يف احليًا ما ريثكوان ين شاري احلكل

علمها يار هذه املدة، والعلة ال ين للبائع اخليكأمهله الشارع ثالثة، ومن هذه اجلهة مل خارجي، ولذا 
ه كذ ن ماك، لّال ا تعاىلإ   .ة يف اجلملةيمة عقالئكصلح حير

  
  القسم الثاين

لذات، وقد أمضاه الشارعًار الشرط، أواليخكقرره املتعامالن يما : الثاين   . و



 ٣٠

  

  القسم الثالث
ًا من يان ممضكن إ و،شبهأما صة أو يدة أو نقعة املعاملة، لزيما هو عقالئي ومن طب: الثالث

  ً.ضايأقبله 



 ٣١

  

  

  فصل 
لسي خيف   ار ا



 ٣٢

  

  



 ٣٣

  

  

لسيخ   ار ا
  

  .مجاعه النص واإليدل عليو
لس(ت، حسب تتبعنا، لفظ س يف الرواينه لإمث  منا هو اسم اصطاده الفقهاء من قوله إ، و)ا

  .)١(»عيفإذا افرتقا وجب الب«): ليه السالمع(
ا: ( ثبت، مثل قوله سبحانه مبعىن)وجب(): ليه السالمع(وقوله  رج خيث ي ح)٢()وجبت جنو

  .عن التزلزل
دة أو يان قاعدة مصطكما ما أت، دار حوله يف الصغرينه إان لفظ النص فكن ما أ: والفارق

  .ون املرجع النصيكت شبه، ففي الصغرأ وما )حهيضمن بصحيما ( و،هين ف مثل ما حنكذلكًلفظا 
لتلفون أو التلغراف أو الفاي صحة اخلىولذا نر شبه، لصدق أس أو ما كار يف العقد 

  .)٣()افرتقا(
ن املعيوالقول بعدم ظهور النص يف مثل الوسائل احلد ار الظهور ال االنصراف يثة مردود، 

ا يف زمان ورود كالطماطم والربتقال، لعدم ل حية واملدرسة، ومل ينيصح وقف احلسيّالبدوي، وإال مل  و
  .صالن

لس  ان ك، )قبلت(: سبوع قالأ وبعد ،)بعت(: هيلإبرق أل، فلو وون بعد القبيكمنا إوا
  . قالهنياالعتبار مبحلهما ح

لس أ إذا قاله بعد كذلكو    وبعد ،كنذايتحقق حين صعد أو نزل، فإن ا

                                                 
 
 

 



 ٣٤

  
  .)١()فإذا افرتقا(: صدقيافرتاقهما 

ق مامل ي، فإن اخل)تقبل(: ذا لو اقرت أو ابتعدا مث قال القابلكوه   . احمللكفرتقا عن ذليار 
ن العقد ال كشال من السابق، اإلكشوأبعد يف اإل اح، كًصدق مع التلفون، خصوصا النيال 

لتلغراف، و لتلغراف، وهيه أن ال ياط فيان االحتكن إًوخصوصا  ث يذا حال الطالق حكعقد 
لتلفون وحنوهًستمعان معايوّ بلد املطلق رين غيالشاهدان يف بلد   . الطالق 

  
ألصيهل اخل   ل؟يار خاص 

ألأالم يف كوال ما عن جامع املقاصد كًه مطلقا، يفل كي فال حق للو،ليصنه هل هو خاص 
  وبعض؟

  ما قال به بعض؟كًأو له احلق مطلقا، 
  ن؟ي املتأخرنيما هو رأي احملققكل، يأو التفص

  .صل العدم فاألكل، ولو شكي الوريغ إىل  النصرافه،ً)عايب(س ينه ل: استدل لألول
ه املادة يشبه، وما حتقق فأع وما يبيع و: قاليع، فيث قام به مادة البي ح)عيب(نه : وللثاين

  .غ االشتقاق املناسبةيه سائر صيتحقق في
  .ن صح يف اجلملةإًاالنصراف مطلقا و على لينه ال دلأ: األول على ردين كل

لنسبة لألطالق إنه ال أ:  الثاينىوعل   ستداللما االأًه مطلقا، ويلإدلة 

                                                 
 



 ٣٥

  

ومن : (مكين احتدت املادة، ففي القرآن احلإًلفاظ ظالال خاصة ون لألنه ال تالزم، ألأ: هيفف
  .)٣()أم حنن الزارعون: (وقال سبحانه ،)٢()ّعلم آدم: (وقال تعاىل ،)١( )ضللي

لنسبة حىتكذلكاملضل، واملعلم، والزارع، وهو : طالقإصح ي ال كومع ذل طالقات اإل إىل  
  .ه سبحانهريالواردة يف غ

ًال مفوضاكيان وكن إنه :  القاعدةىل هو مقتضيولذا فالتفص ّ  حق له ،ع والفسخي أو يف الب،ً
  .ان يف جمرد اللفظ فالكن إ، وكذل

ر اين املعأ مع وضوح ،)٤(» منهى رضكفذل«): يه السالملع(د بقوله يطالق املؤفلإل: أما األول
  .متويل الوقفك وحنوه ك املالىرض

ن املر ان زمام عقد الدوام واملتعة والطالق كن إنه أة ية القطعريذهان املتشرعة والسأوز يف كو
ًال أو ك، وهبة املدة ةًب رجال أو امرأين صح له فسخ املعيحد النحوأ على لكيالو ديالرجعي واخللعي ب

ًال يف جمرد العقد كيان وكل املرأة، خبالف ما لو كيبذل يف و الهما، أو يفي فًبعضا، والرجوع عن الزوج
  .ةيالوصكقاعات القابلة ي بل واإل، احلال يف سائر املعامالتكذلك، وكس له أي ذليفإنه ل

ملوضوع قد سائر األك )عّيالب(و تهد( مثل ،ون علةيكوصاف املعلقة  ّصل خلف ( و)ّقلد ا
نه إ ف،)٥(»ي خاصف النعليوص«: شارة مثلإون يكًوعدما، وقد ًم وجودا كدور مداره احلي ف،)العادل

ًة خلصف النعل وجودا وعدمايوال مدخل) ليه السالمع( إىل على شارةإ ً.  

                                                 
 
 
 

 
 



 ٣٦

  

ون الوصف ال كه بعد ي فكشيد ينه ق أل،ةيصل عدم املدخل فاأل،همايأنه من أ كوكما يف املشأ
  .فهوم لهم

  
لسيل وخكاملو   ار ا

  ل؟كيان للوكما إذا يار فيل خكمث هل للمو
  .به: قال املشهور
  :ك لذلنيلعدم، مستدل: وقال بعض

ع، ي من قام به الب)عّيالب(، فإن نيلكعم املويالن، فال كي مها املتعاقدان ومها الونيعّين الب: ًأوال
  ملن قام به املبدأ الالإل والقاتل وحنومها كاآل: قاليل وصف ومبدأ االشتقاق، ولذا ال كما يف ك

  .السبب
  .هيلكع وينث ببحيع مل يعدم الب على نه لو حلفأده يؤيو: قالوا

ًال من السبب كشمل ين منها ما أّال إ ،ّما مثلك كذلكفعال ان من األكن إنه وإ: هيوف
  .ت املسجد وأ بعتيأ بن: قوليصح أن يشبه، ولذا أواملباشر، مثل الباين والبائع وما 

  .ن التوسعةحنو ضرب م على نهإ: لين قإو
س فإنه بعد اشتهاره : قلنا لكل ولو بسبب القرائن امليشمله الدليال    .المكتنفة 

شبه، يف أقرار وما ة واإلينه والعهد والوعد والنذر والوقف والوصأفمن املعلوم : ما مسألة احللفأ
بعة لقدر القصد، فإذا حلف بذليالسعة والض  مل خصن قصد األإث، ونعم حً قاصدا األكق 

  .دييصل عدم التقق فاألي يف السعة والضكن شإنث، وحي



 ٣٧

  
ن س هذا يفلأ ً،ضايأل كق للموحيف كيل فكينه حق الوأًن احلق واحد، وقد فرض سابقا : ًايو

  وجب تعدد احلق؟ي
 فله أن ،حق الزوج يف الطالقك، كخذه هذا أو ذاصح أن ينه ال، إذ احلق الواحد أ: هيوف

  . حقانكفهل ذلله كيطلق هو أو وي
ًارا واحدا، بل يون الثابت هلما خيكفرض مشول النص هلما ال  على نه: جابأأما من  ً

  .هي ما فىفخيدة، فال يام عدكحأ إىل قة تنحلي احلقالقضا سائركن ياريخ
نسان تان من جنس واحد إليان عرضتعقل سلطي إذ ال ،ن السلطة واحدة: جابأما من أو

ّنفذه هو يحدمها أً معا كو للماليكف كي، فنيستلزم اجتماع املثلينه  ألشيء واحد، على واحد
 ،ن احلق متعلق السلطةأ: ىفخي، وال كار ذليل واحد منهما له اخلكن أ له، إذ معىنكيّنفذه ويواآلخر 

  . الوجه السابقنين هذا الوجه عإ: قاليفال 
  .خذ بهن أن كتميما تقدم يف وحدة احلق وتعدد من : هيوف
ستلزم استعمال لفظ النص ينه أ مع كل واحد منهما ذلكون ليكف كينه : جابأما من أو
قوله يما ك  ـنة يف املقاميوال قرـ نة ي، أو بال قر)قدس سره(قوله اآلخوند يما كً احملال عقال ينييف معن

  .هريغ
  .ب واملباشرةيشمل التسبيث يشبه، ح أ وما)بن املسجدأ(: بعد النقض مبثل: هيوف

 حق ىعطأذا كة، ويفكية يد املسجد يري فإن الشارع ،ن اللفظ استعمل يف اجلامع: احلل
  .ة أخذهيفكية ي  ـًمثالـ ار للمنتقل عنه ياخل

ُضا ببعض الوجوه األيأل كار للموياستدل لثبوت اخل) ّقدس سره(خ يوالش ة عن ي اخلالريخر، غً
  . ملن راجعهىفخيما ال ك ،الضعف



 ٣٨

  
  ل جملس العقدك املوضرحيلو مل 

لس، ألن حضور ممثله حضوره، وألحين مل إار ويل اخلكن للموأمث احتمال  ن أن كمينه ال ضر ا
 كون لنفسه ذليكل احلق وال كنشأ من املوين أن كميف كينه ل، وأليصون لأليكل ما ال كيون للويك

م، وما ذري غ،احلق   : إذ،اتياخلطابك ّالإس ي لةر من األدلك 
ل جامع للشرائط من كي أن الوإىلً مضافا ً، مطلقاكذل على ليي دلأ فإنه ،ادعاء: األول

لس ول لسكس للمويالقصد وا   .ل ا
ل احلائض يف كيعة، فوي يف الشرك وجود مثل ذلىّ نرأ إىل ًل، مضافايالدل إىل حباجة: والثاين

ل العقد كيللو عارف جاز ريل غكواملوًان عارفا كل لو كيذا الوكل، وكس للمويالطواف والصالة له ما ل
  .ألنه من الغررل كدون املو

ش،حي صحريغ: والثالث لس ال من جمرد ي من البئ فإن احلق  ل كس للموي ول،)عيالب(ع يف ا
  .شرطه الثاين

  
  قسام اخلمسةاأل

  :قسام مخسة، ألن ما تقدم فاألىوعل
 .ون هلمايكار قد ياخل: ١
 .ّون ألي منهمايكوقد ال : ٢
 .لكيل ال الوكون للمويكوقد : ٣
لعيكوقد : ٤  سكون 



 ٣٩

  
لس والوا يفكإذ لو  رد اللفظ فلكيو والويكوض فلهما، ولو مل فل مكي ا  يس أليل 

لس والوكن إمنهما، و ل كيل مفوض فللوكيه والوي فنيكل، ولو مل كيل يف اللفظ فله دون الوكيا يف ا
  .دونه

ل كي وونيلكون للمويكألنه قد : ثالثة اقسام على  وهو،نهما لو تعددايبًون خمتلطا يكوقد : ٥
لع  .ل واحدكيل واحد ووكس، أو ملوكواحد، أو 

  
  حدمهاألو فسخ 

أنه  على )قدس سره(خ يجاز اآلخر، فالشأحدمها وأل ففسخ كيل والوكار للمويولو ثبت اخل
ّقدم املقدمي ّ .  

 بلزوم نيار الباقيعماله نفذ وسقط خإ إىل الواحدهل الطرف أفمن سبق من : )قدس سره(قال 
نفساخه، ول ما إذا ثبت ي املسألة فكز، فإن تليا على  الفاسخميس املقام من تقديالعقد أو 

  . وهذا فرض من جانب واحدنيللجانب
ل كق يف بة املشرتي، املنطعيعة البائع أو طبيار واحد قائم بطبين للطرف الواحد خأ: هحيوتوض

جاز أالة، وإذا كل أو فسخ فقد سقطت الوكجاز املوأ، فإذا ًمضاءإًدد فسخا أو عاملت على جانب
  .ل شيءك للموك بعد ذلىبقيل، فال كل أو فسخ فعمله عمل املوكيالو

ًقدم الفاسخ مطلقايأنه  على :وبعض ن الفاسخ منهما إث ي، حاله حال البائع واملشرتي، حّ
 ن معىنيكن لآلخر الفسخ مل يكحدمها ومل أجاز أو لّ، وإال فك ذلاري اخلز، إذ معىنيا على ّمقدم

  .ارهيخل
  .)قدس سره(خ يه الشيلإشار أما : هين فكل

ذا ظهر نه ملاذا أ: و   جازة يفاإل على ّقدم الفسخينه ال جمال للقول 



 ٤٠

  

فسخ   إىلل منهما يف بقاء العقد احتاجكجازة إ إىل البائع واملشرتي، مع أن األمر إن احتاج
  .ًضا يف انفصام العقديأل منهما ك

لثكوهنا وأما إذا قلنا :  قال،)قدس سره(د الطباطبائي يه السيلإشار أل، يلتفص:  احتمال 
ًارا مستقال ويل خكيل واحد من الوكن لإ  الفاسخ لتعدد ميون املقام من مسألة تقديك ف،نه متعددإً

  . اجلنس ال العموم)عّيالب(ن الظاهر من أل: ره املصنفكاحلق، مث قال ما ذ
  :هيوف

ن الالم أ احتمال ّالإ للعموم يف ظاهر اللفظ نه جنس، إذ ال معىنأ ال يفكشإنه ال أ: ًأوال
  .لالستغراق

ره كما ذ على نهء ـ أدما قاله مجع من األكًن الالم مطلقا للجنس أ إىل ضافةإلـ ه يرد عليو
ما ال كًشارة مطلقا، نه لإلإ:  قول آخرى، وعلً مطلقايني للتزّالإس الالم ي ل)قدس سره(اآلخوند 
  .نستبعده

ن  البائع واملشرتي، ال يف طرف البائع عموم ويف ًضا عموم يفيأر العموم يتقد على نهأ: ًايو
  .)قدس سره(خ يره الشكقرب هو ما ذطرف املشرتي عموم، فاأل

  
لسيشرط خ   ار ا

ما قاله كضان يما نقأة، ال كنهما عدم ومليلتفرق، وب ييّار عدم التفرق املغين شرط اخلإمث 
  .بعض

بت جلنس البائع واملشرتي بال نظريفهل اخل بتا ما مل يون اخلك بفراد حىتاأل إىل ار  فرتق يًار 
  .عيع عن اجلمياجلم

بتا هلم، أليان اخلكالن مث رجعا يصأالن أو كيل أو ويصأل وكيفإذا تفرق و: هيوعل ن مقومه ًار 
لس(   هايدام ف ن يف الدار ماك: ما لو قالك ،)عانّيالب( و)ا



 ٤١

  
  .اجلنس على مكه، ألن احلرينسان غإها يدام ف رجع مايذهب وين أهم ينه ال إث ياإلنسان، ح

بت لأليأو أن اخل لباقي مل ار  لس قائم    .ارين له خيكفراد مبا هم، فإذا ذهب ورجع وا
ه سابقاك ما ذنايفيالثاين، وهذا ال : الظاهر ، ألن ىفخيما ال كة ية الفرديمن عدم اخلصوص: ًر

  . املثبت هناري غكاملنفي هنا
ار إذا ي عدم حقه يف اخليقتضي فاالستصحاب ،ينيث يف أي من املعني يف ظهور احلدكولو ش

ستصحاب اخلكعارض ذليرجع، وال  : صولُروه يف األكملا ذـ ) قدس سره(ره التوين كذ  ماىعلـ ار ي 
 إىل قرترجع برجوع املفيار فال يصحاب اخلتث انقطع اسي، وحنيحد االستصحاب ألّنه جمال إالأمن 

لس   .ا
الن يف كان املوكفإن الن يف الفسخ، كلهما املوك يف جمرد اللفظ، وبعد العقد ونيلكيا وكولو 

لس حق هلما ذل ق والتو أل،كا الن يف كن املويكا مل ل يف الفسخ جائز، أما إذكيٍن جملس العقد 
لس فإنه ال خ ن يكنه مل ار ألين له خيكل مل يص واأل،اريخلخذ الة له يف األكل ال وكين الو أل،اريا

لس   .يف ا
  

  اريصور نقل اخل
  : ل ثالثكيار للويعطائه اخلإ فصور ،لكار للمويمث يف صورة ثبوت اخل

ه يل فكين التوصل يف األمور جرن األ، ألهيال فكشإمضاء، وال إلال يف الفسخ وكيالتو: األول
  .طالقات تشملهة بعد عدم منع الشارع عنه، واإليصل من جهة العقالئ ما خرج، واألّالإ



 ٤٢

  
ًعا أو مصاحلةي أو بً بدل، هبةريه، ببدل أو غرينقل حقه الثابت له لغ: الثاين ه يلإملح  أماك ، ـً

ستفاد من العرف يما ك ألنه حق ً،ضايأه ي فالك إش، والكأو حنو ذلـ  )قدس سره(د الطباطبائي يالس
لدلإ كل ذلكل، واحلق قابل ليوالدل   .ليّال ما خرج 

ون له يك ال انه يف توجه هذا احلق له، حىتكه مريون غيك  حىتريجعل هذا احلق للغ: الثالث
ن ال ريرث لغٌع، وجعل مثل جعل اإلينه تشرح، ألي صحريه، وهذا غريمنا لغإو رث يهو بل رث يه 
  .رثهإه يف التصرف يف ريجازة غإه، أو ريرثه لغإعطاء إن صح إ و،هريغ

ل كيالو إىل مرض األيل تفوكهل للمو: ث قالي حكذل إىل شارأ )قدس سره(خ يولعل الش
  . العدمىقو األ،اريي ذا حق خريصيث يحب

  .الصور ثالث نأما عرفت من  إىل ًن وجه له، مضافايكه أو أعم منه مل ريراد غأنه إذا أل
بل : ث قالي ح،)قدس سره(رواين يطالق الصحة من اإلإال كشإ كنه ظهر من ذلأما ك

  .)١()أوفوا(ًا بعموم ك متس،جنيباأل إىل ل أوكيالو إىل ضيان التفوك ، الثبوتىقواأل
  . فراجع،ال يف جواز النقلكش من اإل)قدس سره(صبهاين ره األكما ذيال فكشعلم اإليومنه 

                                                 
 



 ٤٣

  

  فروع
الة أو بعدها، كالة أو مع الوك قبل الونيه بيار يف صورة جوازه ال فرق فين نقل اخلأ: ظاهروال

  .ع أو بعدهيقبل حتقق الب
  .نقلهي حق له حىت نه يف الثالثة األول ال: والقول

أن الشارع منع  على لير صحته، وال دلك وقد ذ)بجيضمان ما مل (ل ينه اعتبار من قبأ: هيف
  .عنه

ع يف يض األمر قبل البي من املنع تفو)قدس سره(خ يراد الشأن إما أو: )قدس سره(رواين يقال اإل
  .ليره من التعلك ال ترتبط مبا ذىخرأ شبهة كستحق، فتلي، ومل كلميالة لشبهة نقل ما مل كحال الو

 يف ع واهلبة املعوضة وحنومها، فال حق لهيالبكه بناقل الزم ريغ إىل ارهيار خيمث لو نقل ذو اخل
لتقاّإالاسرتجاعه    .ل وحنوهي 

نه من  ألكذلكصالة عدم اللزوم، أو ال ما احتمل ألك ً، فهل له احلق مطلقاكأما بدون ذل
السرتجاع على لي وال دل،سقاطبراء واإلل اإليقب   .رجوعه 

 وقبل ىخرعطت زوجة قسمها لألأالثاين، فحاله حال ما إذا  على ليول، إذ ال دلاأل: الظاهر
  .ل اسرتجعتيالل

  .هايما يف اهلبة املتصرف فكن له الرجوع، يكار مل يه اخليلإّ نفذ من انتقل ذانه إأ: علميومنه 



 ٤٤

  

  ًاي فضولانكلو 
ًال وحنوه، يصأان طرف كلو :  وحنومها، نقولنيلكي والونيليصالم حول األكن تقدم الأوبعد 
ما ي ف)١()عانّيالب(ه، ومن ظهور يرائط فمن مجع الش: ار، احتماالنيل اخليصًا، فهل لأليواآلخر فضول

  .ًال وحنوهيصأ نيال الطرفكان ك
  .نه ال ظهور يف لزوم التالزمبعد األول، ألين ال كل

ن كمي مل ّالإع وينه ب الفسخ، وألكلميع ي البكلمين من  أل،ار هلماي، فهل اخلينيان فضولكولو 
  .جازة بهحلوق اإل
ما إذا افرتقا إث ية يف املقام حيرضأ وال ،)٢()فإذا افرتقا(: نةيزوم بقرّة لليرضالالزم األ: قاليال 

  .ن لزوميكمل 
  :قالينه أل
لس يار احلي خكنايف ذلية، ولذا ال يرضلزم األيال : ًوالأ ًضا، يأوان الذي هو بعد التفرق من ا

  .الشرطكوان يار احليشبه خأوما 
ن   .كجازة املالة موجودة يرضهنا األ: ًايو

ن و الأ  ري غنيلكير للواي عدم اخلى لفحو)قدس سره(خ يما قال به الشك ،ارين هلما خيك 
  .نياملستقل
  :هيرد علين كل
  .)٣()ّفأفال تقل هلما : (ل مثلي دلكان هناكما إذا ي فىن الفحوأ: ًوالأ

  .ّل الليبيل الدلي بل استظهار فقط من قب،ويف املقام ال لفظ

                                                 
 

 

 



 ٤٥

  
ن   .الة يف جمرد اللفظك من الوىان أقوك ك، إذ لو أجاز املالىاملدعخص من أل ين الدلأ: ًايو
لس ويصان األك ما نيل بيالتفص: ظهر هذا فاألىوعل ان مث فسخا مث ي الفضولىجرأالن يف ا

 ما نيذن السابق، وباإلكجازة الالحقة ن اإلًضا، أليأتم الفسخ يث يالن العقد والفسخ حيصجاز األأ
زا العقد فهو يجيما إذا مل أجراء اللفظ فقط، إذن يف اإلكنئذ ينه ح أل،ون الفسخجازا العقد فقط دأإذا 

نتفاء املوضوع ح   .اريث ال خيمن السالبة 
  

  الزواج الفضويل
  :شبه املقاميبقي شيء 

لعيف فضولرًال لطيصألو زوجت البنت نفسها  ن تزوج الرجل من بنت ،سكًا، أو  ان ك 
ه، رين البنت من الزواج بغك تتملفسخ قبل قبول الطرف ورده حىتل ايصطرفها الفضول، فهل لأل

  م ال؟أ ،ًختها مثالوالرجل من الزواج 
م أل نقضه، ومن يجازة اآلخر فلألصإتحقق العقد بدون ينه ال أمن : احتماالن نه من طرفه 

ه يف كما ذك ،قبول اآلخر أو رده على توقفيف  بل ً فسخانال هيصس رد األين لكع، ليل البيصأر
  .ن الفسخ يف العقد يف موارد خاصة فقطًنقضا، أل



 ٤٦

  

  ار؟ي خنيليهل لألص
  ار الفسخ؟ي خ)١(نيليصمث هل لأل

  .زيا على صدقي ال )عّيالب(ن ال، أل: )قدس سره(صبهاين قال األ
ن إه وريجازة هو جملس العقد، خبالف غان جملس اإلكصح إذا ي: )قدس سره(ين يوقال النائ

ث اإللاجتمعا حا ل يًورة العقد يف بدو األمر عقدا لألصريًصال، لصأ هذا االجتماع ريجازة، لعدم 
  . فال وجه لثبوتهكواآلن للمال
أل)قدس سره(خ يوالش لقول ا على جازة اعتبار جملس اإلك، فأحلق بذلكوسع من ذل قال 

ن اإل على ًلنقل، خصوصا   .جازة عقد مستأنفالقول 
ل على  فأحلق به حىت،كذلوسع من وبعض قال    .شفكالقول 

م وريووجه األول غ مر عقلي، إذإ  ًعا، ّيل بيصرون األي وهم ،االعتبار بنظر العرف ّن علله 
لس كفإذا    .اريان له اخلكان يف ا

س مبا : هيوعل   .)قدس سره(ين يراه النائيفال 
  ً.لس عرفاعله يف اجين النقل ال أ: هي فف)قدس سره(خ يأما توسعة الش

إلوأوىل  العلة وإذا حتققت ريخأشف كال على ان استدل له إ و،ره الرابعكال ما ذكش 
  .جازة، ال جملس العقد املستفاد من النصإشف كال على نهأ: هيحتقق املعلول، إذ ف

                                                 
 



 ٤٧

  

ن بشخص واحد    لو قام عنوا
 كستلزم ذليث يعلول، حلة واملما يف العك ،ليستحي بشخص واحد قد نيام عنوانيق: مسألة
  .شبهأنفسه، ويف مسألة اإلمام واملأموم، والقاضي واملتقاضي، وما  على تقدم الشيء

ًئا يسان شع اإلنيما يف مثل بكون له اعتبار شرعي أو عقالئي، يكن ال ك ل،ليستحيوقد ال 
  ً.ار له شرعان ال اعتبكانه واعتباره عند بعض العقالء، لكمإمن نفسه، وقد سبق يف بعض املسائل 

  .ض، والقاتل واملقتول، وحنومهايب واملريما يف مثل الطبك ،ن وهو واقعكميوقد 
امهما يًال عنهما، أما قكيًال أم ويصأان كام البائع واملشرتي بواحد، سواء يعلم عدم قيومنه 

ئيصان األك سواء  ـالويلك لكيوشبه الوـ ًال كيًال وويصأن، أو يًال عن نفركيبواحد و ، ًًعا أم مشرتل 
اح عنهما، ك يف مثل النك بعدم ذلطًن وواقع، وله اعتبار شرعي، خالفا ملن قال أو احتاك ممكفذل

  .حدمهاأه يان جمري العقد بطرفكأو ما إذا 
لسي له خًان العاقد واحدا فهلك فلو ، أيىوعل   . قوالن،ار ا

 اجتماعهما وافرتاقهما ىية واملغي الغان ظاهر تعددمها وال تعدد، وأل)عانّيالب(ن ظاهر العدم، أل
لس سه، وألي فكن ذلكميوال    .ليًامه به احملقق دائما، وهو خالف ظاهر الدليستمر لقين ا

  :إذ، ىفخيال  ل ماكويف ال



 ٤٨

  
  .ةية لعدم اخلصوصية ال الشخصيقي احلقون من القضايكظاهره العنوان، ف: األول
ب الغلبة : والثاين  قوله نيً، ولذا ال فرق عرفا بنيقسم إىل مي ال التقس،عرفراه اليما كمن 

  .هما واحدي فكونه خالف الظاهر فاملالكّ البائع واملشرتي، ولو سلم : وقوله،كذل
نتهاء جملس العقد إف: والثالث لس    . خطواتىما إذا مشكن انتهاء ا
حد يأن  إىل هؤالظاهر بقا: )قدس سره(خ يعلم وجه السؤال يف قول الشيومنه  سقط 

ل يف يس ظاهر الدلية، إذ ليط بعد مرور مدة عرفو احتمال السقك وهنا. التفرقرياملسقطات غ
  .نيا ملصقكق أو يان ضك يف منيا حمبوسكما يشهر أو سنة فأ البقاء مدة ستة نياالثن

  
  اريسقوط هذا اخل

حد ي أن ىلإبقائه من : )دس سرهق(خ يره الشكورة هل االعتبار مبا ذكويف املوارد املذ سقط 
عة املتعلقة ية أو الوضيفيلكوامر والنواهي التن األأل:  التفرق، ورمبا استدل لهرياملسقطات غ

ث السقوط يّسور ال املتعذر أو املتعسر، واملقام منه حين املكاملم إىل لعمومات أو املطلقات تتوجه
  .ّلتفرق واملسقطات، فإذا تعذر األول بقي الثاين

مقدار طول جملس نوع  إىل ىبقينه : )ّقدس سره(د الطباطبائي يره السكاالعتبار مبا ذأو 
الس أو ياملتعاقد   .وسطهاأن، أطول ا

ًانت سابقا كث يوزان ح مثل الشرب والذراع واأل،الغالب إىل صرفيطالق فألن اإل: أما الثاين
  .ر يف الشرعكبظروف خمتلفة يف اجلملة، وحنوها مما ذ



 ٤٩

  

  . يف البقاء واالنتهاءك االستصحاب مع الشىول فألنه مقتض األماأو
لس، ألن العرف ك التحرنينه من ح: ره بعضكأو االعتبار مبا ذ لس ي من ا رون انتهاء ا

  . جملسهى انتههنإ: دعو مث انصرفي أو ؤقريان كقال ملن يذا ل، ونيرونه يف االثنيما كيف الواحد 
  : احتماالت

  .ل املسقط اآلخري بذكالتمس إىل تجحي مل ّالإل، ويشمله الدلينه متام إذا مل : ولاأل على وردأ
  .ذائي من الزمانكار املقدار اليون املعيك ًا حىتيقيعل طرجين االفرتاق مل :  الثاينىوعل

 ال نيعّية هو افرتاق البين الغا: )قدس سره(ال اآلخوند كه إشيرد علي وال ، الثالثيبقيإذن ف
لس، إذ قد فهم الفقهاء من احلداال لسيفرتاق عن ا   .ث ا

  
   يف االعتبارات الثالثةكلو ش

ّال عند من إار، اللهم يقتضي بقاء اخلي فاالستصحاب ،رتكن الثالثة اليت ذي يف املوازكولو ش
ار، يقتضي قصر اخليل فإنه ي من هذا القبكان الشك املقتضي، فلو  يفكنه يف الش عدم جرىري
  .)صولاأل(نا ال نقول به يف كل

ون يك االفرتاق، فبدونه ني ما خرج، واخلارج هو من حّالإع الزم ين البإ: قاليّإال أن ّاللهم 
  .)قدس سرمها(د يخ أو السيالم الشكاملرجع 

ري الواحد، أو بلغا أو أفاقا أوكان املوكنعم لو   ار ماي فالظاهر اخل،شبهأما  الن يف جملس ا
لس  ريين مل نقل خبإ و،هلمادام ا   .ار الواحد ا
  شبه، أو أُحدمها أو جن أو ما أالن فمات يصان األكنه لو أعلم يومنه 



 ٥٠

  
ن أال إار، ي سقط اخلً،ه مثاليلإستلزم رجوع العبد املسلم أو املصحف يث اسرتجاعه يفر حك

ًرجع عاقال أو مسلما ي لسأما أو ً   .شبه وهو بعد يف ا
  

لس يهل خ لبار ا   عيخاص 
لس يمث هل خ قدس (خ الطائفة والقاضي ابن الرباج يما عن شكع، ي البريثبت يف غيار ا

  .ه املشهوريلإما ذهب ك ، يف اجلملة، أو ال)سرمها
 املعامالت ني فرق بريع، من غييف البّإال ثبت يصل، ومل ار خالف األي ألن اخل،الظاهر الثاين

  .الالزمة أو اجلائزة
 : لألولورمبا استدل
  .هري املوجود يف غنيعي ندم املتابكع لتداريعه يف البي، إذ تشركبوجود املال

لعلة يف قوله  لس ظرف أ على دليث ي ح،)١(» منهى رضكفذل«): ليه السالمع(و ن ا
  .هريار، وهي تعم غيه اخليون فيكللرضا وعدمه الذي 

لس  على اراتيائر املعامالت، واخلسوجد يف يشبه أب والشرط وما يار العين خإث ياق حيو
لس    ً.ضايأع ي البريوجد يف غينسق واحد، فا

  : ىفخيل ما ال كويف ال
 وال  ـاتيما هي الغالب يف الشرعكـ علة مة ال كمنا هو حإر ك معلوم، وما ذري غكإذ املال

  .وجب التعديياق يس
إلينه استدل لعدم خإمث  لس يف املعامالت  ها، فجعل ين اجلواز ذات: دمما تق إىل ضافةار ا

لتحين ال يوكل احلاصل، إذ التيحناء حتصأ أردأها من يار فياخل لتشر،نيوكقق  ع األعم من ي وال 
ي منهما، ولذا حيع ال ين التشرأما ك واالنتزاعي، ياالعتبار ن من يوكع يف التيان جعل التشركقق 

  .حنائهأ أردأ

                                                 
 



 ٥١

  
  .ان اجلوازكده مليار بيتون االخكنه لغو بعد أ إىل ًمضافا

خلّيالب«: نه خالف ظاهرأ ىعل  وال وجوب ،ما إذا افرتقا وجبي إذ هو ف،)١(»اريعان 
  .للجائزة

ال  ورة ماكبعض الثالثة املذ على دري فّالإع، ويالب على ليالعمدة ما تقدم من قصر الدل: أقول
  :ىفخي

  .ر مبالحظة بعض اآلن اعتباره وال اعتبارهكميإذ الذايت 
لس واحلاريما يف خك ،ٍس بلغويول   .مهاريوان أو غي ا

  .ليان له دلكه إذا رينايف غيوالظهور ال 
لس يف العقود ي لثبوت خنه ال معىن: )ّقدس سره(ين يظهر وجه النظر يف قول النائيومنه  ار ا

  .اجلائزة

                                                 
 



 ٥٢

  
لسيمبدأ خ   ار ا

رة يف كار، والييف مبدأ هذا اخل: مسألة لس يف الصرف جيه هل نأالم  ب التقابض يف ا
  .نياالحتمال على همايار فين اخل يف جرىخرأ و،والسلم أم ال

مور: أما البحث األول   :فقد استدل لوجوب التقابض 
  

  ل األوليالدل
ان كنه إذا ة، ألي املعاملة ربوري ال تص من الوجوب، حىت)ّقدس سره(ما عن العالمة : األول

 كة، وذلياحد وحصل القبض من جانب واحد قبل االفرتاق صارت املعاملة ربوالعوضان من جنس و
ان النقد يف كجل، ولذا نمو، خبالف املؤيعامل به فين النقد إث ي ح،ًن لألجل قسطا من الثمنأل

  .ةيمكاحلدة ه من الزريقبال غ
مة يف يالقث ارتفاع ي ح،مةيثر قكأل يون الشيء يف املستقيكًا يحأأنه  إىل ًهذا مضافا

  .املستقبل خبالف احلال
ن أ من جهة عدم تالزم الصرف والسلم لوحدة اجلنس، وىّخص من املدعأل ين الدلأ: هين فكل

ً اشرتاط القبض وضعا على دلين هذا أ ال بدون الشرط، وريون بشرط التأخكمنا تإة يمكدة احلالز
أن  على حدمها حقه،أبض بعد قبض ، ولو فرض الوجوب املولوي فهو لزوم القًًال وجو مولو

امة ال زيوجب نقص القي قد ريالتأخ   .د



 ٥٣

  
ف يعت يف الصيا إذا بأال إ ،فين الصمة ميقل قأانت كن إالجة يف الشتاء وثال: ًفمثال

  .مةيقل قأون يف الشتاء كم يف الشتاء تيللتسل
روا أمثال هذه كا ذشبههما إمنأ ومن )قدس سره(خ الطائفة يشك )قدس سره(العالمة ولعل 

ًا ال اعتمادا، فكسإن واملذاهب دالت يف قبال العامة وسائر األيالتعل الوجه الواقعي يف  خفواأً
لروا  يف بعض احتجاجات كمثال ذلأ ىريما ك ،قبلهاين الطرف املقابل يكت اليت مل فتاواهم 

  ).ليهم السالمع( نياملعصوم
  

  ل الثاينيالدل
لعقد فهو بتقرأ:  بقوله)قدس سره(خ يشره الكما ذ: الثاين ن مقتضاه أب يما وجوب الوفاء 

  .مَلَحدمها يف السأل واحد منهما يف الصرف، وكوجوب قبض 
ثر له أع الصرف ال ين بأمن : )قدس سرمها(رواين والطباطبائي يره اإلكهذا ما ذ على ردين كل

  .ال بعدهإب الوفاء به جي فال ،ال بعد التقابضإ
  .فييلكن الوجوب وضعي ال تأ ّالإًان عقدا كن إنه وأىل  إًمضافا

لوفاء عدم الفسخ ال ترتىعل ر، بدلي أن املراد  جازته عطاه أمنا إقبضه وينه لو مل أل يب اآل
  .ان من الوفاءك كشبه ذلأآخر أو إىل 

ًس مطلقا بل مشروطا يف الطرف ينه لأ إىل ضافةإل   .عطاء الطرف اآلخرً
  .رادات مناقشةين يف بعض هذه اإلأ: ىفخين ال كل



 ٥٤

  
  ل الثالثيالدل

  .ديًدا بي ّالإع يلزوم التقابض والنهي عن الب على ت الدالةره املشهور من الرواكما ذ: الثالث
وص ره بعض، أو خصكما ذكبات عامة، كملرنواهي املتعلقة لوامر وان ظاهر األأ: هين فكل

ة التقابض لصحة العقد ي الوضع، فهي ظاهرة يف شرطة يف ظاهر،ره املشهوركما ذكاملعامالت، 
ث   .ةيا مولوأه، ال يه فريو

م يف املعامالت و  على ليًضا، لعدم الدليأن قال به بعض إ و،ن مل نقل به يف العباداتإوهذا 
لنسبة )١()مكعمالأال تبطلوا : (بطاهلا، فإنإحرمة  ملن واألإىل   ما ك، ىذاالرتداد، أو يف الصدقات 

:  وقال تعاىل،)٣()مكعمالأن حتبط أ: (ما قال سبحانهكًحباطا إ ك فإن هنا،)٢(نيتيهو ظاهر اآل
ّال قال عزوجلي وتبد،)٤()حيٍرماد اشتدت به الرك( ّ ّبدل ا سي: (ً م حسناتيّ   .)٥()ئا

احلج، أو جعل يف وقت كالعدم  على ال يف مورد نص الشرعإبطال العبادات إجوز يف: هيوعل
بطال إ جبواز )قدس سره(د ي الشهفىتأة يف آخر الوقت، ولذا الصالكًقا يالصوم، أو صار ضكق يض

  . نافهاياط مث استيعة االحتكان ريتإة بدون كوكالصالة املش
  .نه خالف املشهورأال إظاهر  من الًبايان قركن إوهذا و

                                                 
 


 

  
 

 



 ٥٥

  

  ار قبل القبض أو بعده؟يهل اخل
  ض أم ال؟يار قبل القيٍسلم مقتض للخنه هل يف الصرف والأ: بقي شيء وهو

إلكقال ب ملقتضي استدل  ن األل بعض، فمن قال  لعدم استدل  دلة ال طالق، ومن قال 
خلّيالب« صدر ني للتالزم ب،تشمله منا هو إار ين اخلأ على دلي ف،)١(»فإذا افرتقا«له ي ذنيوب» اريعان 

الفرتاقيع ييف ب   .ه قبلهيار في فال خ،صل اللزوم بهحيلقبض ال ن قبل اأومن املعلموم . لزم 
ائن، كطلعت الشمس فالنهار :  مثل،نهما التالزميون بيك قد نين اجلملتإ: قالين أن كمين كل

نهما يون بيكنهما، وقد يث ال تالزم بيد فجاء عمرو، حيجاء ز:  مثل،نينهما التبايون بيكوقد 
ملصباح، أو كميا ءضاإن إث يت الغرفة، حئيضأطلعت الشمس ف:  مثل،ة التايليعماملطلق  ن 
  .ًول جمردا عن الثاينن األكميث يًئا، حيهدت شئت الغرفة فشايضأ:  مثل،ّاملقدم

 على لي فال دل،ن لعلهما مجلتان مستقلتانك ول،ة مرتبطانين املقدم والتايل يف الرواأ على هذا
لثاينيتق   .د األول 

صدر يًان لغوا، وهو مما ال كثر أان بال ك إذ لو ،اريثر اخلأهو ما: قاليمث إذا ثبت املقتضي فقد 
  .مكيمن احل

ب جيار جواز الفسخ فال يان مثرة اخلكن قلنا بوجوب التقابض إ: )ّقدس سره(خ يقال الش
ون يكن أن كمين كار خفاء، ليثر اخلأ ففي ،التفرق املبطل للعقد إىل هكما لو قلنا جبواز ترأالتقابض، 

   عن ـاريلفسخ ذي اخلـ لعقد ثره خروج اأ

                                                 
 



 ٥٦

  

  .كوق القبض اململة حليقابل
فرض التقابض  على رية التأثيلغائه عن قابلإحل العقد و على ن السلطةأ لوضوح كوذل: قولأ

لتفرق على  السلطنةريغ   .ّحله 
  .من راجعه على ىفخيما ال ك ،نير له وجهك ذ)ّقدس سره(رواين يواإل



 ٥٧

  
لسيات خمسقط   ار ا

لس مسقطاتي خل:مسألة   :ار ا
  

لسياألول من مسقطات خ   ار ا
ًازا، أو بناءا، حك أو ارتً، لفظا،اشرتاط سقوطه يف ضمن العقد: األول قسام ل هذه األكن إث يً

ه، وقد ال بتلفظ به يبين عليًقوله خارجا قبله ويًقوله يف العقد لفظا، وقد يح، فقد ييف الشرط صح
  .قسام الثالثةال الصحة يف األًازا، حاله حكون ارتكيمنا إو

  :قسامأثالثة  على ن شرط السقوطإمث 
طل، ألأ العقد ةيون يف هويكن ال أ: ولاأل ذا، فهو كالعقد هن الشارع جعل ًصال، وهذا 

  . العقدىل الشرط املخالف ملقتضيمن قب
و قابل نه حق وهأ: هيدل علياملشهور صحته، و سقاط أي فعله، وهذا هوشرتط اإلين أ: الثاين

لزمه أسقط يه، وإذا مل ريغيراه العرف، والشارع مل ي، فألنه الذي ًماك ال حكذلكونه كما أسقاط، ولإل
  .مثال املقامأما قرر يف ك مكاحلا

ما مل ي فك وذل،جةيح، مثل نذر النتيًضا صحيأجة، وهذا يشرتط سقوطه بنحو النتين أ: الثالث
ًعل الشارع له سببا خاصا، جي ًثبا إ كجة، خبالف املليصحان بنحو النتيث ال يطالق حاح والكالنكً
ًعل الشارع له سببا خاصا، لجيث مل يح   . احتماالن،عراضاإلكون يك سقاطه حىتإصح ين هل كً



 ٥٨

  
خلّيالب«: قوله )١(»املؤمنون عند شروطهم«عارض يوال  ة يام الثانوكحن األ أل،)٢(»اريعان 

ألي هلا مورد، ولذا ىبقي بدونه ال ذًة مطلقا، إيولام األكحاأل على مةكحا ة يخصالحظ النسبة 
  .مك يف املوضوع أو احلً،قايًم موسعا أم مضكان احلاكنهما، سواء ية بيعمواأل

والضرورة واحلرج ّال مثل الضرر إون كث ال تيات، حياالقتضائ على  من الثانوية الواردةكوهنا
د وحنوه، يمر السأه والشرط ويخوأ مثل النذر و،اتيالالقتضائ على شبه، ومنها الواردةأوالعسر وما 
حد املنع عن  إىل  النيحة والراجحمنا ترفع اإلإّ، ولذا ال حتلل وال حترم ول الثاينيواملقام من قب

  .ضيالنق
  

  ل الشرطي بدلكاالت التمسكاش
موري بدلكل يف التمسكنه استشإمث    : ل الشرط يف املقام 
  
  ال األولكشاإل

لشرط وهو غ)٣(» عند شروطهم ـأو املسلمونـ املؤمنون «: مفادن أ: األول  ري لزوم العمل 
  .مقدور

شرط عدم الفسخ، : ارين مراد الفقهاء من شرط عدم اخلأوظين : )ّقدس سره(رواين يقال اإل
  . مقدوررينه شرط ألمر غأب يف بطالن هذا الشرط مبا ينبغي الريال فال إو

                                                 
 

 

 



 ٥٩

  
 ريعدام، إذ التأثن القدرة ال تؤثر يف األأ: ، ووجههكجة ذلينتن شرط الألعل مراده : قولأ

لوجود يف الوجود، أما الثالثة األ ما يًلها حمال، استحالة واحدة فك ف ـواليت منها املقامـ خر خاص 
  ً.المها عدماكان كما ي فنيًن من املؤثر أو املتأثر عدما، أو استحالتيان أحد األمرك

ون الوجود أو يك ة العدم حىتي، بل من خرق استمراركم من ذلس املقاينه لأ: هين فكل
ذا الشرط يان اخلكالشرط ا س، إذ لوال هذكالع ار فإذا يسه يف شرط اخلكصح عيما كنتفي، يار، و
  .انكان كار، وإذا ين اخليكن الشرط مل يكمل 

مة يف نفسها أمن : ره بعضكأما ما ذ حة الشرط، ص على ة تدلين الرواأال إن االستحالة 
  .قاومه شيءيه، إذ احملال ال ي ما فىفخيفال 

ور يف كذة امليعط  بن  كح مالي صحي وه،هيًضا تدل عليأة يان فالرواكمث قد عرفت اإليوح
: تابة، قالكعطاء الولد مال الإارها يف قبال يعدم خ: هاين الشرط فأاسب، ومن املعلوم كامل
ت كأيب إذا أنت مل على اري اخلكون ليكط أن ال  بشريك تؤدي ما عل حىتكاتبتك يف مكنيعأ«

  )١(.»عطاهاأنعم، ف: ، قالتكنفس
د الطباطبائي يس من الشرط االبتدائي يف شيء، فقول السي فل،وهذا الشرط يف قباله شيء

  . ظاهر الوجهرية، غيدلة الشرط للشروط البدوأمشول  على لية دلين هذه الرواإ: )قدس سره(

                                                 
 



 ٦٠

  
  ال الثاينكاإلش

 إذ لوال الشرط ،لزوم الشرط على ن لزوم العقد متوقفستلزم الدور، ألين هذا الشرط أ: اينالث
لس مثاليًان العقد جائزا بسبب خكل لزوم العقد، إذ الشرط يف  على  ولزوم الشرط متوقف،ًار ا

  .صلاأل على د الفرعيزي فإنه ال ،العقد اجلائز جائز
اس لالعتبار ي قكلزوم الشرط، فإن ذل على قفتوين لزوم العقد ال أ: األول على رديو

 القوة والضعف، فإن فاقد الشيء ال  والبناء يف املبىننين االختالف بيوكن يف التكمين، إذ ال يوكتل
  .هيعطي

بعة ألخس املقدمتين النتإ :ينيقول املنطق على لكستشيولذا قد  نه غنيجة   معقول، ري، 
نه أما كف احملض وهو خلف، يالضعكون يف اإلنتاج يكوة والضعف  القنين املتوسط بأستلزم ينه أل

  .القوي احملض، فتأملكون يكن أعقل يال 
ف، أو يالضع على ًايون اعترب القوي مبنيكن أن كميما اعتربه املعترب، فكأما يف االعتبار ف

  .فسخيدام العقد اجلائز مل   الشرط مايكب علجي: قوليس، فأي مانع من أن كلع
وم ياف يف الكاحلج املستحب، واالعتكًستمر الزما يً جائزا وأبدينه ال مانع من أن أما ك

لع   .سافر قبل الظهر يف شهر رمضانيصوم يف احلضر مث يأن ك: سكالثالث، أو 
ما قاله ك ،العقد اجلائز حىت دلة الشرط تشملأنه هل أ و،ليالم يف ظاهر الدلك الىبقينعم، 

  . وبعض)ّقدس سره(د الثاين يالشه
  ريً تبعا لغ، وهذا ما نرجحه،العقد الالزم إىل أو ال تشمله، النصرافه



 ٦١

  
  .)٢(بطليث ال تلزم يف املستحب، في ح،)١(»تابكال صالة إال بفاحتة ال «:واحد، حاله حال

: لزوم العقد، إذ هو على توقفين لزوم الشرط : ة القائلةير ظهر حال املقدمة الثانكومبا ذ
لتيق   .ل الشرط التوقفين ظاهر دلأن يف االعتبار خالفه، وكمأّن، وإال يوكاس 

 حسب الفرضـ ن لزوم الشرط أمن : )ّقدس سره(صبهاين ره األكظهر وجه النظر يف ما ذيما ك
صحته،  على توقفيلزوم الشرط، بل  على توقفين لزوم العقد ال أ إال ،العقدلزوم  على ن توقفإ وـ

  .اريخلوط افي يف سقيكن جمرد صحته أل
راد ما اعتربه أن إمر العقلي، والم يف األكنه ال أ: هيًراد عدم التالزم عقال، ففأن إنه أ: هيإذ ف
 لين دليكلزوم الشرط مل  على لين دليكل صحة الشرط ولزومه واحد، فإذا مل ين دلأ: هيالشارع، فف

  .صحتهعلى 
  

  ال الثالثكاإلش
ة، مثل ية واللوازم العقليعم من املهأ: قد، واملراد به العىالشرط خمالف ملقتضن هذا أ: الثالث

لس واحلية، مثل خيه يف اجلملة، والشرعيه فيلإتصرف من انتقل    .شبهأوان وما يار ا
مك العقد يف ىن املراد مبقتضأ: ًوالأه يوف ، ومن كثر من ذلكأ على لية، فإنه ال دليامله: لما

ذا الشين املهأ: املعلوم   .رطة ال تنثلم 

                                                 
 

 



 ٦٢

  
ن  االقتضاء نية، وال تالزم بيّل االقتضاء ال العلي فهو من قبةفرض املنافا على نهأ: ًايو
  .واملقتضي

لثا ا فاعلـ ة يّل العلينه من قبأفرض  على ً:و   ـةية والقابليعم من الفاعلة الفاعل ال األيواملراد 
لناركل الشرط مانع، يفدل   .منع الرطوبة عن االحرتاق 

  
  ال الرابعكشاإل

ـ ات ينيوكل يف التيستحيما ك كب، وذلجيسقاط ما مل إل ين هذا الشرط من قبأ: الرابع
ًنه من اعتبار الوجود عدما ت ومنها املقام، أل يف االعتباركذلك ـ دثحيثبات ما مل إسه كعك
  .س هلما عامل يف اخلارج بل يف الذهن فقطيسه، ولكوع

ثبت يف ظرف اعتباره، ال ين أه كرتيال : صح األىسقطه، وعلي إذ كس من ذاينه لأ: ًوالأه يوف
لشرطي حىت ًس بشيء حااليل: قالي حىت ًحاال   .سقطه 

ن  ىال مانع منه سو:  ولذا قال بعضهم،ونه منه فما املانع إذا قرره الشارعكر يتقد على نهأ: ًايو
 على مجاعلشرط، ولذا ادعي اإل اريمجاع املختص بغ اإلّالإاملنع عنه  على ليق الذي ال دليالتعل

لس يسقوط خ   .اط سقوطهرتشار ا
  

  ال اخلامسكشاإل
املؤمن عند «: ليفي ال الوضعي، فهو من قبيلكم التك احل)١(»املؤمنون«ن ظاهر أ: اخلامس

   على ه بشرطه، فال داللة لهؤاملؤمن وفا على بجي: يأ ،»عدته

                                                 
  



 ٦٣

  
  .فييلكم التك قابل لتعلق احلريملة غار عند املعاياملقصود، إذ اشرتاط سقوط اخل

ملعىنأ: هيوف ملعامالت  ف، يلكالوضع، ال الت: عم األن الظاهر يف األوامر والنواهي املتعلقة 
  .ح املتقدميث يف الصحيذا احلد) ليه السالمع(مام استدالل اإل إىل ًمضافا



 ٦٤

  
  لو اشرتط عدم الفسخ

حنو شرط  على ة العقد، وصحتهي مه قد عرفت عدم صحة دخول هذا الشرط يفكنإمث 
ن ال أما إذا شرط : منا هو يف الصورة الثالثة وهيإ و،يت الفرع اآليتجة، ويف هذه الصورة ال يالنت

  . احتماالت،اني، أو مع عدمه، أو الثاين بدون العصريان مع التأثينه عصأفسخ، فإذا فسخ فهل ي
ثديفين الشرط أوجهها من جهة أون يكالثالث وقد  ان، فهو يللفسخ فال عص ري الوضع فال 

ا ال بإث يع حية يف البييمثل اشرتاط العر   .انيع مع العصينه بأع، ال ينه بدو
  

لتأثيدل   ريل القائل 
  ّثر هذا الفسخ يف حل العقد أم ال؟ؤينه هل أفاملهم هو البحث يف : انكف كيو

لتأث   .عيّ، وحل البى عصار، فإذا فسخيل اخليطالق دل : استدلريالقائل 
النذر والعهد كشباهه أل الشرط، حاله حال سائر يان النهي املستفاد من دلكان فلميما العصأ

 ،انيمنا العصإن والوجب البطي ال كن ذلإث يمر، حما هلم األيب ف والزوج واألمر املوىلأ و،نيميوال
، ورمبا مل كفرمبا ف، يلكالوضع والت  نين ال تالزم بأ: ع وقت النداء، لوضوحيمثل الب حد أن يكا

  .حدمها فقطأان كمنهما، ورمبا 



 ٦٥

  
  ريادلة القائل بعدم التأث

  :مورُ فقد استدل ريما من قال بعدم التأثأ
فألن : ما األولأنفذ التصرف، ي سلطة مل نيكلما مل كه، ويعدم السلطة من املشروط عل: ولاأل
صرف بدون السلطة لغو، حاله حال التصرف يف مال فألن الت: خذ أمام السلطة، وأما الثاينأالشرط 

  .جازتهإ بدون ريالغ
لشرط حدث حق للمشروط لهأ: الثاين ه يه، فتصرف املشروط علي الشارط علربُجي ولذا ،ن 

طلإو أذنه السابق إ وهو بدون ،ريلفسخ تصرف يف حق الغ   .جازته الالحقة 
ر الشريل الشرط ترتي دلىن مقتضأ: الثالث بعد  حىت  وهو بقاء العقد وعدم بطالنه،طب آ

  ً.ون الفسخ لغوايكالفسخ، ف
  .ن فسخيكص مل ين ترخيك فإذا مل ،ص يف الفسخيرفع الرتخ على ل الشرط دالين دلأ: الرابع

  .)١(»اري اخلكون ليكأن ال «): ليه السالمع(ث قال يح حيما تقدم من الصح: كد ذليؤيو
اح وعدم كعدم النوع ينه يف مثل اشرتاط عدم البلقول جرا ة هذاي متامىن مقتضأ: ىفخيوال 

  .شبهأالطالق وما 
منا هو إالم ك سلطة، والكون ليك ال ني وب،كّ ال تنفذ سلطتنينه فرق بأ: ولاأل على ردين كل
  .وليف األ

  ّ عدم نفوذه، مثل حق ا يف أن ريّنفذ، غين ال أن حقه يف أ:  الثاينىوعل

                                                 
 



 ٦٦

  
  .ع وقت النداءيعدم نفوذ الب على لديع، وهذا يذر البي

  .ثر لهأنه لو فعل ال أس معناه ين اشرتاط عدم الفعل لأ:  الثالثىوعل
الغصب  ثر، مثل عدم الرخصة يف استعمال ماءالزم عدم األين عدم الرخصة ال أ:  الرابعىوعل

  .)١(ريؤثر يف التطهينه أمع 
م، إذ هو يف عدم اخلرينه غأ: ديي التأىوعل الفعل : يأذه، يجة، ال عدم تنفيالنت: يأار، ي 

  .المكالذي هو حمل ال
  .لةكن املسألة مشك ل،الم يف املقامك متام الناكهذا 
  .شباهه مما تقدمأ: ومثله
عي حً،ناينذر الصدقة ع: وحنوه   .شبهأ أو وهبه أو ما هث 

ثأمر ف يف األكولو ش ثأ الفسخ، وريصالة اللزوم مع عدم  عرف خالفه يحىت  اري اخلريصالة 
  .ّ وا العامل،ولصص األخي ، ولعل الثاينريمع التأث

                                                 
 



 ٦٧

  

  هيالشرط املبين عل
ًال، خالفا يًمجاال أو تفصإًه، أو لفظا يًا عليًازا ومبنك ارت،لزوم الشرط إىل ملاعنه قد سبق اإلإمث  ً

  .هيعدم فائدة الشرط املبين عل على همؤث بناين حي وآخر)ّقدس سره(املرتضى خ يللش
لتزام، أو التزام تربعي، فال إنه : )قدس سره(خ يه الشياستدل عل   .ب الوفاء بهجيما وعد 

 على نشأ لفظي معتربة يف العقود، وما مل رين املقصود والدواعي غ: )ّقدس سره(ين يوالنائ
شبه أ ع ومايم املبيلصحة وتسل: نفسه على )قدس سره(ل كشأو. نفعيه ال يطبقها فبناء العقد عل
ا، و ا من لوازم إنشاء العقد إن : جابأمع لزوم الوفاء    .لفاظ العقود خبالف املقامأنشاء هلا، أل

  .هماي فك لوحدة املال،كذلكثر للشرط أ اللفظي وحنوه، ال ريثر للعقد غأما ال كنه : وبعض
ث قال يف يح) مليه السالع( عن الصادق ،كريموثقي ابن بكخبار الشرط يف املتعة، : ورابع

 األول كها شرطيج فاردد عليوجبت التزوأت به وياملرأة شروط املتعة فرض على رتطتشإذا ا«: األول
 ،)١(»احكان من الشرط قبل النكها ما يوز علجين مل جتزه فال إجازته فقد جاز، وأ فإن ،احكبعد الن

  ).ليه السالمع(وحنومها موثق ابن مسلم عن الباقر 
  .الوعدكس يه ليألن املبين عل: ىفخيل ما ال كويف ال

  ان هلا مربز وهو موجود يف املقام، وماكصود إذا قوالعقود تتبع ال

                                                 
  



 ٦٨

  
منا إها اللفظ ويدل علي حىت مور من اللوازمُ األكس تلي واضح، إذ لري غ)قدس سره(جاب أ

  .هي للبناء مثل املقام
ه، خبالف ي علبىنييف األول لفظ س يه، إذ لي العقد والشرط املبين علنيالفرق ب: ومن الواضح

  .الثاين
  :الرابع على رديو
  .ّن التعدييألو سلم الداللة فمن : ًوالأ

ن ا : ًايو ًر الشرط يف ضمن العقد لفظا أو بناء كذينه إذا مل أظاهرة يف ال داللة، أل ولو ـ ً
  .ت بعض الرواكذل على ما دلكً انقلب دائما،  ـًازكارت

لثا   .هينب عليد إذا مل يفيًور قبال ال كن الشرط املذأ ظهورها يف ىعّديرمبا : ًو
ه، بلكقرب ما ذفاأل: هيوعل   .ة املتشرعةري جرت سكذل على ر



 ٦٩

  

لسيالثاين من مسقطات خ   ار ا
ن من أ حبعد وضوـ ه يدل عليار بعد العقد، ويسقاط هذا اخلإ: ومن املسقطات: مسألة
  :مورأ  ـحق الطالق وحنوهكسقط يما ال ار، ومنه يحق اخلكسقط ياحلقوق ما 
ونه كاب، وجيالسلب أو اإل على ًجباراإًن حقا، بل يك، إذ لواله مل كن احلق معناه ذلأ: األول

حبق آخر، مثل حق املرأة ًان معارضا كّال إذا إمجاع، فإن احلق قابل له ًحقا هو املستفاد من النص واإل
ا إذا  ًضا، يأم كل احليان من قبكه، أو يان له احلق فكزوج السقوط رد اليسقطته ومل أيف القسم، فإ

  .كشبه ذلأربع، أو ما مثل حق الرجل يف التزوج 
ان ك ىقو األ)املال( على ًان مسلطاكنه لو أ: بي بتقر)١(»الناس مسلطون«ة يروا: الثاين

ألولو األ)احلق( على ًمسلطا   .ةيضعف 
ضعف من علقة املال، والسلطنة يف أن علقة احلق : )ّقدس سره(رواين يعرف وجه قول اإليومل 

لع،فيالقوي ال تقتضي السلطنة يف الضع إعدام القوي  على آخره، إذ السلطنة إىل سك بل األمر 
أليتقض   .فيعدام الضعإ على ة السلطنةيولو 

  .ضعفان رمي التنب األكمإستلزم ي ال يقوات رمي احلجر األينيوكيف الت: قاليال 
ة القابل يعدم قابل: ، أو قلكس يف احلجر ذليّ معوق من الرمي يف التنب لكهنا: قالينه أل

  . من هذه اجلهةىما تساويالم فكه، واليف

                                                 
 



 ٧٠

  
  .عدامي اإلأالسلب  على ة، فال تشمل السلطةيابجيالسلطة ظاهرها اإل: قاليورمبا 

ًا وسلبا، مثلجيإن يمرال األكشمل ين ظاهر السلطة أ: واجلواب الظاهر يف » هيإلنسان سعل«: ً
  .مثلة من األك ذلريغ إىل ه،ريس له سعي غينه لأ

ه سقوط يال الثالث الذي علل فك عن االش)ّقدس سره(ين يجاب النائأ ما كب من ذليوقر
لتصرف، فذلياخل ار يًالرضا الذي هو التصرف موجبا لسقوط اخل إىل قيان الطرك منه، فإذا ا رضكار 

لسقوطوىلأار ي بسقوط اخلافالرض  .  



 ٧١

  
  سقاط؟هل اللفظ شرط يف اإل

للفظ وغيالظاهر سقوط اخل: مسألة ًشارة أو فعال، إًتابة أو كه من املظهرات، ريار   ةشارإكً
 كما قاله املشهور، وذلك الدالالت الثالث ني فرق يف اللفظ بري من غً،مثال  أو الرأس بنعمنيالع
  :مورُأل

  
  للفظادلة عدم اشرتاط أ

ان كلما كن أ على  فإن فحواه دال،)١(»ً رضا منهكفذل«): ليه السالمع(قوله : ألولل ايالدل
م والشارع مل ك يف كرون ذليار، بل العقالء يسقاط اخلإًا يف يافكان كًاشفا عن الرضا ك ل معامال
  . والطالق ـ املشهورىعلـ اح كّال يف النإ ك ذلريغي

 )ّقدس سره(ال اآلخوند ك املتقدمة، فإشىلفحول:  يف قوله)ّقدس سره(خ يوهذا هو مراد الش
ن مت إ ظاهر، فإنه وريّة املسبب، غيفل مشروعكتيفل نفوذ السبب بل كتيل السلطنة ال ين دل: هيعل
ًن إرادة الشرع سببا خاصا ال مطلق السبب املنتهيكمأث ي حًىربك تم ينه ال كّاملسبب، ل إىل ً

  .سبابل األكشمل ي الذي ى، إذ املقام من الفحوىصغر
: قاليه، فال رية املمضاة من الشارع، وغيسقاط من العقالئة اإليفاكل يطالق دلإ: ل الثاينيالدل

  .طالق لهإ فال ل ليبينه دلإ
: دهيؤيجازة عقد الفضويل، وإفعال يف ة بعض األيفاك على  ما دلىفحو: ل الثالثيالدل

  ةيفاكى  علدليده، فإنه يبعقد ) ليه السالمع(طالب   يبأظهار إ

                                                 
 



 ٧٢

  
 حنجرته، إىل دهيشارته بإ قصة أيب لبابة يف كذلكالباب، و ن من هذايكن مل إالقصد واملظهر و

  .ك ذلريغإىل 
وت كن سأ: ذن مواله قد وردإ ريزوج نفسه بغي عقد الفضويل، ففي خرب العبد ىأما فحو

فاقة قامت معه بعد اإلا لو أ:  تزوج نفسهاىرك الس ورد يفكذلكقرار منه، وإ بعد العلم املوىل
فذايون التزويك   .)١(ًج 

عدم اعتبار اللفظ »  منها رضكفذل« عموم العلة يف ى مقتض)ّقدس سره(رواين يأما قول اإل
  . فقطا، ال الرضان ظاهره عمل ورضأ: هيًرأسا، فف
  

  فروع
ًمث لو قال لفظا ظاهرا يف اإل  كزل، وذل قصد اهلء وادعاكرادته بعد ذلإاره كنإنفع ي مل ،سقاطً

ّقرار، اللهم إال إذا أقام دلار بعد اإلكننه من اإلأل   .هيًال عليّ
ًولو قال لفظا حمتمال لإل ّال من قبله، فهو مثل ما لو إعرف ي ألنه مما ال ،هريُسقاط، قبل تفسً

  .نشاءخبار ال اإلردت اإلأ: ك بعت، وقال بعد ذل:قال
ت، فهل يرض: اآلخرد معناه، فقال يفيا ، أو منيار من الطرفيسقطت اخلأ: حدمهاأولو قال 

اره يسقاط اآلخر خن رضاه  أل)ّقدس سره(املرتضى خ يما قاله الشك ً،ضايأار الراضي يسقط خ
  ً.ضايأسقاط إ

: نشاءه، ولذا لو قالإس معناه يًا بشيء ليون اإلنسان راضكنشاء وإسقاط  ألن اإل،أو ال
  ً.عاين بيكع داري، مل ي ببىرضأ

نشاء إع، ألن املقام ي يف البكقوله ذلكس ييف املقام ل) تيرض(: ، إذ قولهنيتعاألول هو امل
  .دونه

                                                 
 



 ٧٣

  
صلى هللا عليه (ة عن النيب ية مرويما يف معناه، ففي روا وأاخرت، : حدمها لصاحبهأولو قال 

خلياملتبا«: نه قالأ) صلى هللا عليه وآله( عن النيب ياره، فقد رويسقط خ) وآله تفرقا ي ار ما مليعان 
لثاين سقوط خيرأفة السند، ولو صحت ية ضعي والروا،)١(»حدمها لصاحبه اخرتأقول يأو  ار يد 

ذه يكًطالقا إار ياألول املوجب لسقوط اخل على  إذ ال وجه له، وعطفه،القائل دون الثاين في 
  .ّنه تعبد يف تعبدإ: قالياملناسبة، فال 

ً اصطالحا يف كذلان كما إذا  على :ها بعضهمدها محلية وال شهرة تؤيث ضعفت الروايوح
له التصرف يف الثلث يد لتخويي، مفينت وصأ: ن قوهلمأ الزمان، مثل اصطالح بعض الناس يف كذل

  .حسب املصارف املتعارفة لألموات
لقرد اإليفانت هذه اللفظة تكما إذا ي فكأن ذل على :ومحلها آخرون   .نةيسقاط 
اران بدون يون له خيكاره للطرف في خيكسقاط، واالستخبار، ومتلإلا: ربعةأها يإذ احملتمالت ف

ن له الرجوع، أالثالث مع فارق كون يكالطرف ف إىل ارهيض خيون للقائل حق الرجوع، وتفويكأن 
  .ما سواه على ئته ال تدلي مادته وهإذ ،ه جمازريالثاين، ألن غ على ملحين أنة فالالزم يث ال قريوح

  
  بائيطباطد اليالم السك

 سقط يكرادة التملإنه لو علم أظهر من املصنف ي:  قال)ّقدس سره( يد الطباطبائين السإمث 
  .قبل النقليار ال ين حق اخلأّل، إذ قد مر منه كار وهو مشياخل

ن أ: ًونه حقا، وقد عرفتك ى ألن احلق قابل مبقتض، القاعدة قبوله لهىن مقتضأ: هين فكل
  :)ّقدس سره(ين ي، ولذا قال النائىو مستفادة من النص والفتىالصغر

                                                 
 



 ٧٤

  

  .هريغ إىل عقل االنتقالين مل إه ويلإنقل ين هذا احلق قابل ألن إ
ان الثالث يف كنه حق، فإذا أث عرفت يًضا حيأه ريغ إىل بعد صحة االنتقاليبل ال : قولأ
لس  بة وما يلإنتقل يًان قابال ألن كا  ىرغ احلق، والصىنه مقتضأشبه، ملا عرفت من أه بناقل أو 

  .ىمستفادة من النص والفتو
ن إع، وين بيكمل ن فسخ إاره، والطرف ي خىبقيار فيسقاط اخلإ» اخرت«: ن معىنيكوإذا مل 

ن الظاهر أبعد ين ال كاره، لين أراد البقاء بدونه بقي خإسقاط سقط، وراد اإلأن إت، فيمضأ: قال
  ً.ضايأت بقي كن سإسقاط، وراده اإلإ

ما كًئا يفعل شيار، وقد ال يسقط اخليسقط العقد، وقد يحدمها قد أن عمل أ: ظهريومما تقدم 
  .اريسقاط اخلإمضاء املراد به االستمرار ال ما يف اإلكوت فإنه عمل، وكيف الس

ما يف الوقف كًا، يًا أو وليًال أو وصكيً اثنان، فاألثر لعملهما معا، ونيحد الطرفأان يف كولو 
عول ف لعقد، أو يًسقاطا للخإ: ً، فإن عمال معاك ذلريغىل  إان،يه وليا خلأًار، أو التزاما  ار، يًخذا 

  .انكما كان كًئا ويؤثر شين تفرقا مل إار أو العقد، صح ويما يف ما تقدم من سقوط اخلكًو كأو س



 ٧٥

  

لسيالثالث من مسقطات خ   ار ا
  ً.مجاعاإً نصا ونيعيافرتاق املتبا: ومن املسقطات: مسألة

املرتضى خ يه الشيلإما ذهب ك ،قل من خطوةأان ك ولو يفيكنه هل أالم يف كن وقع الكل
 االجتماع واالفرتاق نين بأ ومن املعلوم ،)١( »فإذا افرتقا«طالق إ من جهة ، وبعض آخر)ّقدس سره(

  . لزم اخللفّالإن اجتماع، ويكل مل يلما حصل ولو مبقدار قلكة، فكالعدم واملل
، فإنه كفي فهم عدم االفرتاق يف ذليكفهم منه، بل ين كن يف النص ليك مل نإواالجتماع و

  .ىخرأئة يئة ثبتت هيلما سقطت هك
 يف الرسائل )قدس سره(ما رآه كات ي اعتبار الدقة يف الشرعىريرأي من  على نه مبينكول

لسان (نه س، ألك العىريم، ال املساحمات، يف قبال من يه العرف املفاهيأن املرجع ف: بي بتقر،هريوغ
  )٢(.ةية والروايما يف اآلك )القوم

خذ النار السرة أ) لى هللا عليه وآلهص(ة الرسول يفهم الدقة من بعض املوارد، مثل رؤي: قاليال 
لدقةيورد من حتد  وما،همايوصلون املاء يف الغسل اليان اخلامت ممن ال كوم ليه ع(نه أ حىت د احلرم 

ل كحتت «): ليه السالمع(فه يف احلرم ونصفه يف خارجه، وقوله ه نصءنصب خبايان ك) السالم
  )٣().عمل مثقال ذرةيفمن : ( قال سبحانهك وقبل ذل،»شعرة جنابة

  املقام، وبعضها على هاية ال داللة فياآلكورات كبعض املذ: قالينه أل

                                                 
 


 

 



 ٧٦

  
اض النهار واملياستثناء عن الفهم العريف العام جبعل الشرب والذراع وب

ُ
اع والوسق والفرسخ صّد وال

  .ن هلا حممليكشبه، مع وضوح اختالفها مما لوال التسامح العريف مل أوما 
حلمل الشائع ال ما قاله اآلخرون، ألك ،قل من خطوةأون يكأو الالزم أن ال  ن االفرتاق 

ف يكال مل إما يف القول األول، وكقل  األىفكحظ الدقة ن لوإنه أ: هيورد علأن إقل منها، وون يك
  :ال ما قاله الثالثإ

ه يلإ ذهب ،)١(»عيجب البي لًىت خطيفمش«): ليه السالمع( لقوله ، خطواتّالإ يفيكأو ال 
فرتاق املطلق ال ار االين املع: ولواستدل له األ. مهاري وغ)قدس سره(د ي والس)قدس سره(خوند اآل

  .ىقو وهو األة اخلطوةيفاك على  اإلمجاعىّدعيّفرتاق، اللهم إال أن مطلق اال
 عن الفهم العريف، ىخرأ عبارة )قدس سره(ره اآلخوند كد، وما ذييتق ن النص مصداق، الكل

  . ستنادونه ظاهر االكه بعد يستناد إلل االكشي ىّواإلمجاع املدع
 يف املقتضي كنه من الشإ: قاليار، إال أن يستصحاب بقاء اخل االى فمقتضكمث لو فرض الش

  .كني الشني، لعدم الفرق ب)صولُاأل(ه يف يلنا علك أش وإن،هيوال جمال له ف

                                                 
 



 ٧٧

  
لس وااليخ   ًرهاكفرتاق ار ا

ـ ما هو املعروف كار ي اخلىبقير، فهل يراه مع املنع عن التخاكفرتاق عن إلو حصل اال: مسألة
  : احتماالن،ره بعضكما ذكسقط يأو ـ ) قدس سره(ى خ املرتضيره الشك ما ذىعل

  :مورُاستدل لألول 
  

  ل األوليالدل
  .الفاعل املختار إىل ار من الفعل املستنديختتبادر اال: األول

ة أو ية أو الرتقبيقيثر من النسبة التحقكأ على تدل  وهي ال،ئةيجل اهلنه إما أل: هيل علكشأو
 ،اريختن االياحلدث، فمن أ على تدل إال جل املادة، وهي الة أو ما أشبه، أو ألية أو احللوليالصدور

ـ كًارا يختاصدر إال ي، ال ما إذا ال )ع(ـ كما صلح هلما ينة، حمتمل فين قركذ الفعل إذا مل تإ
  .)ُولد( و )جدُو( و )مات(ـ كاري ي اختري، أو غ)ركتف(

ي وجه من اإلهنأ على ياريتخما عدا االينه ال داللة فأما ك جلاء راه واالضطرار واإلك وقع 
  .شبهأ والغافل والنائم وما يهواالشتباه الشامل للغالط والسا

الخإراه أو االضطرار وكن اإلأ: ومن الواضح ن الفاعل يف األول مندفع أ إال ،اريتن حصال 
 ،جازة الفاعل، خبالف الثاينإ على ًع وحنوه معلقاي الفعل يف البىبقياجلائر، وكمن خوف خارجي 

  .همأراها الفاعل يجل مصلحة ث االندفاع نفسي أليح
ألول يف النص مما إ فلماذا قلتم بصحته مع :قالي ال   قتضي يردافه 



 ٧٨

  
ما يف اخلصوص   .اتيوحد

ما قالوا ك، ًده اضطرارايزين أبطل الشارع معاملة املضطر لزم أالفارق العقل، إذ لو : قالينه أل
ً خالفا ،)١()رمحه هللا تعاىل(الوالد كجازه بعض أث ي يف الغصب حني السجك يف حتركمبثل ذل

 و ما )٢()سريم الكّد ا بيري: (ًان الشارع زاده سجنا وهو خالفكز لجينه لو مل أل ين، بدليخرلآل
  .شبهأ

  
  ل الثاينيالدل

  .)٣(»هيرهوا علكما است«): لى هللا عليه وآلهص(ث الرفع من قوله يه حديما دل عل: الثاين
 على ي احملمولم الوضعكشمل احليطالقه إن أ: مةي بضم)ّقدس سره(خ يه الشياستدل عل

  .فيلكتص برفع التخيلف، فال كامل
 على رهكأما إذا كف والوجود والعدم، يلكوجب مشوله للوضع والتين حذف متعلقه إ: قولأ

سائر كلزم فعل األول يث ييف احلج، حاالستظالل  على رهكأة احلمد يف الصالة، أو ءعدم قرا
  . الثاينكجزاء والشرائط، وتراأل

  : هيرد علين كل
ان اجلهاد كعدم اجلهاد و على رهكأما إذا كهم، أان ك إذا ّبه، إال ة مرفوعةيفيلكام التكحاألن أ

  .همأ
  .راتياحلدود والقصاص والتعزكً ما هو مرفوع قطعا: ة، فمنهايام الوضعكحما األأ

  .شبهأالطهارة والنجاسة واجلنابة والرضاع وما ك ،كذلكرفع يما مل : ومنها

                                                 
 

 

 



 ٧٩

  
تالف مال إراهه كإ املال يف  ـلفتحـ ره ك مثل ضمان امل،همايأنه من أه ي فكشيما : ومنها

ً جرحا أو عضوا أو قوةريتالف جسم الغإراهه كإة يف ي، أو الدريالغ ً نه ال إث يالدم، ح إىل صلي مامل ً
  ً.ضايأنه يف الدم ن جبريعرف وجه قول بعض املعاصريه، ومل ية فيتق

ن، بعد سقو: انكف كيو إلفهل الضما   .هي أو عل ـسركلـ ره كامل على راه،كط حرمتهما 
إلي هل كذلكو إلكرتفع القضاء  ًفطار يف شهر رمضان صباحا أو غرو أو يف راه  وم يً

  .دهميع
  .راهكل اإليم دلكي فالقاعدة حتك، ولو شكل ذلكوقد اختلفوا يف 

ل كشأًا يلكم الوضعي كافع للحراه ركن اإلأ وهي ىربكانت الكن إنه : ليقرر هذا الدليورمبا 
  .اسيتم القيًا مل يان جزئكن إمبا تقدم من النقض، و

  
  ربعةال األكشالم حول األك

: راد بهيمنا إ، ىاب الصغرجيإل األول، وك يف الشىربكة اليلكن قوهلم بوجوب أ: ىفخيمث ال 
 نيقسم على مكن احلاكنه رمبا أالعدم، لوضوح  على لينه دلأل، ال يستقم الدليمها مل نه لوالأ

  . مندرجة يف القسم املنتجىوالصغر
تهد يز: إذا قال: ًمثال تهد ألى،ربكة يف اليلكنه ال إّقلد، فُيد جمتهد، وا  ،ّقلدُي العادل ن ا

د يان زكجة يف ما إذا ينما مل تصح النتينه من القسم العادل، بإث يّقلد حُيًدا ين زأ: جةيون النتكفت
  .الفاسقًداخال يف القسم 

  .ربعةال األكش حال سائر األكذلك، ىاب الصغرجيإالم يف كذا الكوه



 ٨٠

  
  د الطباطبائييب السيتقر

ان كما يري فجيمنا إنه أمن : )قدس سره(د الطباطبائي يره السكًضا مبا ذيأ كذل على واستدل
لقصد واالخت ن أ املعلوم قاعات، ومنيع والطالق وحنومها من العقود واإليالبكار يًالفعل منوطا 
  .السهو والغفلة يف حال كال بتحقق ذلكشه قصد، لعدم اإليعترب فياالفرتاق املسقط يف مقامنا ال 

بعد ي ال كن مع ذلكمجاع يف املقام، لإهما فال يمجاع فالم، ولو فرض اإلكول الأنه أ: هين فكل
سائر   إىل نظرريوجب السقوط من غين التفرق مبا هو هو أ: فهم العرف من النصين أ

  .اتياخلصوص
  

  ينيب احملقق النائيتقر
ن مورد بعض املرفوعات منحصر يف متعلق أمن : )قدس سره(ين يره النائكًضا مبا ذيأواستدل 

السفر واحلضر والتفرق مع كف يالكم الرفع ملوضوعات التية، فتعمرياحلسد والوسوسة والطكف، يلكالت
  .ه لهف ال وجيلكموضوع الت املتعلق ونيعدم اجلامع ب

ّعا يف التسعة، وأي فرق يف ذليان تشركلما كث رفع ين املستفاد من احلدأ: هين فكل  ني بكً
  .املوضوع واملتعلق



 ٨١

  
  ب بعض آخر من الفقهاءيتقر

الفرتاق ي وهو ال ،رفاقار لإليع اخلين تشر: ره بعضكًضا مبا ذيأواستدل  الئم سقوطه 
  .راهيكاإل

ًا، مضافايونه ظنكرج عن خي وال ، مستنبط ال منصوصكنه مالأ: هيوف نه لو صرح به مل أ إىل ً
لدلّالإمثاهلا أ هم يفؤما هو بناكسة، ك املطردة واملنعريمة غكثر من احلكأن يك   .لي ما خرج 

  
  ليح فضي بصحكالتمس

فإذا افرتقا فال «: ليح الفضيه من صحري وغ)قدس سره(خ يره الشكًضا مبا ذيأ كواستدل لذل
  .اار االفرتاق عن رضية اخليث جعل غاي ح،)١(»ا منهماار بعد الرضيخ

  :هيوف
  .اآلخر على ًاليحدمها دلأعل جي االفرتاق والرضا من وجه، فال نيب: ًأوال
ن ن حمض الرضا أو : لكشأ وحده، كار هذا وحده أو ذاين املسقط للخن قلتم إ: ًايو

  .وجب السقوطيحمض االفرتاق ال 
لس وهو راض، فإن الرضا وحده مل اكن إفألنه : أما الرضا   .اريسقط اخليٍن يف ا

                                                 
 



 ٨٢

  
  .فال تقولون به: وأما االفرتاق بدونه

ر كد التفيريألنه ـ رض بعد يار وهو مل ينه إذا افرتق عن اختأًما معا مسقط، لزم : ن قلتمإو
  .حدأقل به ياره، وهذا ما مل يسقط خين ال أ  ـشبهأواالستشارة أو ما 

إل   .هاريورة يف احلواشي وغكخر املذُبعض الوجوه األ إىل فةضاهذا 



 ٨٣

  

لس ومدة امتداده بعد اإليخ   راهكار ا
لتفرق اإلىريعند من ال ـ ار يراه ففي امتداد اخلكلو زال اإل: مسألة   : أقوال ـراهيك سقوطه 

  
  القول األول

متداد جملس ال، ومجاعة)قدس سره(خ يما عن الش: األول خ يزوال، قال الش من امتداده 
ما يف جملس ك فم،املعدوكراه كنهما يف حال اإليولعله ألن االفرتاق احلاصل ب: )قدس سره( ىاملرتض أ

قيالعقد فاخل   .ار 
لس الثاين الذي فإ: قاليورمبا    .راه بدل عن األولكه زال اإلين ا

  .ًه بدال عنهريذاته، ال غ: ، بل الظاهر من جملس العقدكذل على لينه ال دلأ: هيوف
  

  القول الثاين
صالة اللزوم أقن اخلارج من ين القدر املتأرة من الفور، ولعله من جهة كما عن التذ: الثاين

ملة اليت املقام منها، يدلة اللب به يف األكتمسينه أ: ه، ومن املعلوميالفور، وما عداه داخل ف ة وا
  .هي راد علريره غكث ذي ارتضاه ح)قدس سره(خ يولعل الش

  .ما نراهكار، ال سقوطه ي بقاء اخلمبىن على نعم هذا



 ٨٤

  
  القول الثالث

صل أحد حيأن  إىل اريمن بقاء اخل: هري وغ)قدس سره(د الطباطبائي يره السكما ذ: الثالث
ار بعد ياستصحاب اخل إىل جعريار، فية هذا اخليت عن غاك ألن النص ساكخر، وذلُاملسقطات األ

  ً.ون الزمان ظرفاكمعرفة  إىل هيًفردا، إذ ال حاجة فون الزمان مكن مل نعلم أ
 هذا ىعلـ ار يف االفرتاق يحدها، لوجود اخلأن يكن املسقطات متعددة، فإذا مل أ إىل ًمضافا

ملسقطات األأ إىل  فالالزم الذهاب ـاملبىن   .خرُن سقوطه 
  .مهاريفرادي وغاين واأل الشامل للزم)١()أوفوا: (نه ال جمال له بعد عمومأ: األول على ردين كل

نه يف صورة حصول التفرق أ: ار مثل املقام، إذ ظاهرهيل اخلي يف مشول دلكشينه أ:  الثاينيوعل
  .اري الذي ال حتقق له يف املقامياالخت

  
  القول الرابع

لحق يث يراه حكة حتصل بزوال اإلين الغاأمن : )قدس سره(ه اآلخوند يلإشار أما : الرابع
نه إذا أما كخر يف السقوط، حصول اآل على حدمها توقفأد به، فإذا حصل ينه مقا ألالفرتاق الرض

لس قبل التفرق مل  ذان، إن نفع إال إذا حلقه التفرق، حاله حال خفاء اجلدران واأليحصل الرضا يف ا
ما معا سبب القصريق   .ًل 

                                                 
 



 ٨٥

  

نفع ي فال ،ًوجب للنقل مثال املاد ال التعدد، حاله حال العقد عن رضين الظاهر التقأ: هيوف
آلخر يف االنعقاد، وهذا هو الظاهر من النص والفتوأحلوق    . دون التعددىحدمها 

  
  ختالفصور اال

د الطباطبائي يرها السك ذ،ات االفرتاقينهما يف خصوصيختالف ب مسائل متعددة لالكوهنا
خره، لى  عن اختلفا يف تقدمهكالفسخ ل على ما لو اتفقا: ومنها، )قدس سره( لس أو  انقضاء ا

هول يأنه من مسألة جمهويل التار: فالظاهر من : )قدس سره(د يره السكما ذكحدمها، ال أخ أو ا
ثأ ىبقيزمان اآلخر متعارض و إىل منهماكل صالة عدم أ ف، قولهقطالإ  ىنمبع ـ  الفسخ ريصالة عدم 

هولكذل إذ ،مةي سل ـهيلإل منهما ملا انتقل كة كياستصحاب مل هول ني يف ا   .حدمهاأ ال ا



 ٨٦

  

لسيالرابع من مسقطات خ   ار ا
يت يف وجه  على ، التصرف:اريومن مسقطات هذا اخل: )قدس سره(خ يقال الش: مسألة

  . آخرون قبلهكما قال بذلكه، ري وغ)قدس سره(ين ي، وتبعه النائ)الشرط( و)وانياحل(اري يخ
ار املشرتي بتصرفه مستفاد من يخلصوص، بل سقوط خ نص كرد بذليومل : )قدس سره(قال 

ً حد قبل ىما اشرتيفحدث املشرتي أفإن «): ليه السالمع(ث قال ي ح،ة املعللةي الرواكنفس تل
  . فال شرط،)١(» منها رضكم فذلأالثالثة 

  :به يف املقاميوتقر
  .ان التصرف رضأ: ًىصغر

  .كذلكل تصرف كن أ: ًىربكو
  .اآلخر على ًاليحدمها دلأون يك فال ،ضا عموم من وجهلتصرف والر انين بأ: ويف األوىل

لينه ال أ: ةيويف الثان   .ة من النصيلكقطع 
  

  ينيالم النائك
 بل التصرفات ،شفه عن الرضاك وال لًًما تعبدكس حين السقوط لإ: )قدس سره(ين يقال النائ

  .ةيجازة فعلإ ا القواعد من املسقطات ألىة هي بنفسها مبقتضكياملال

                                                 
 



 ٨٧

  
لفعل اخلايل عن قصد ىّؤدين أن كمينشاء، فال إجازة ن اإلأ: هيرد عليو   .نشائهاإ 

س يل تصرف لكه، فؤنشاإًون مصداقا للعنوان املقصود يكن الفعل ال : هيال علكشأما اإل
ه، يده علعدم ورو: ما صرح هو به يف موارد متعددة، فالظاهرك ،نشاء بهصح اإليجازة ال ًمصداقا لإل

  ً.ضايأ ىفكة ياملصداق على اضعنه إذا تواأما كة املقام إذا قصده، ي يف مصداقكإذ ال ش
م مدار ك بدوران احل)قدس سره(د الطباطبائي يل السّ فص)قدس سرمها(راه كتم ما ذيث مل يوح

  .سقط، دون الثايني ففي األول ، التصرف وعدمهكسقاط بذلنشاء اإلإ
شرب املاء كًون التصرف متلفا يكأن ال : ضافةإنبغي ين ك ل،)س سرهقد(ره كما ذكوهو : أقول

ار يل اخلي ألن دل،نيو مسقطيك حىت ه،ي علكضفنا ذلأمنا إ فال، وّالإ و،صبه يف البئركأو حنوه 
 .املتلفكتلفه أو صار أمنصرف عما إذا 



 ٨٨



 ٨٩

  

  

  

  فصل
  وانيار احلييف خ

  

  



 ٩٠



 ٩١

  
  وانيار احليخ

ليه ع( ميبراهإمر أما قال بعضهم يف كرتبط به، يما يه، أو في فجعله الشارع ملصلحةوهو مما 
والد املتعارف عند رادة الشارع نسخ ذبح األإنه من جهة إ): ليه السالمع( بذبح ولده) السالم
ذه النيياجلاهل   .ما هو املشهوركًا فقط يمر امتحانن األيكة، فلم يفكي 

اء يوصأنه من أ على ً بناء،ذبح ولده) المليه السع( املطلب ًضا يف نذر عبديأ كل بذليوق
ع يمثل هذا التشر على  إذ مل نطلع،هتراكنه من مبتأهر اّال فالظإ و،١ما وردك) ليه السالمع(ى سيع

  .عند العقالء
ح احلليب، يصحك) لهك(لفظ  على ًوان خصوصا وبعض النصوص اشتمليل حكوهو مطلق ل

  .دان الشجريدل لكشمل مثل النحل ودود القز والسقاء اآليف
و أ، كسملاكت يوان امليطالق، مثل احلو اإلأه لالنصراف ياختلف ف  بعض ماكنعم، هنا

نفس   الـًباع حلما يوان الذي يوت بعد حلظات، واحلميد املصاب الذي يالصكاملوت  على املشرف
لفرد ي ، أو املردد مماني يف الذمة، أو املعيلكوال ـًوان اصطالحا يس حبينه لأاللحم، لوضوح  عرب عنه 

أحد ك ني معرينه، أو غيمكيًنا ينصفه، أو معكًوان مشاعا ي بعض احلىما لو اشرتيفشاع، واملردد، أو امل
ون يك ن الأع بعد يدلة البأطالق  إل،كل ذلكصحة  على ًته، بناءيلكسه أو أركه، أو شيء منه فينص
  ً.غرر

  عته املوتين من طبأل ،مأثالثة  إىل ىبقي وان الذي اليذا حال احلكوه

                                                 
 



 ٩٢

  
ان مشول كن إ، وكشبه ذلأما  إىل ض، أو يف الرحم،يوان يف البيثر، واحلكأوم أو يل ًمثال

  .قرب من مشوله للبعض اآلخرأطالق لبعضها اإل
  .دلة اللزومأطالق إدخل يف يار له يدلة اخلأ يف مشول كلما شكنه أ: ةوالقاعد

  
  قوالن آخران

  :خرانلة قوالن آأنه يف املسإمث 
الستصحاب الكار لين اخلأ: ولاأل القسم الثالث، لي كًل من البائع واملشرتي، مستدال 

خلياملتبا« :ح ابن مسلميوصح   .)١(»وانيم يف احلأار ثالثة يعان 
الستصحاب وصحيه احليلإنه ملن انتقل  إ:الثاين صاحب « :ح ابن مسلميًوان منهما، مستدال 

خلياحل   .)٢(»مأار ثالثة يوان 
  :يلي ما نيليقرب يف رد الدل واأل،نيحين الصحيالم حول هذكطال الفقهاء الأوقد 

س يف عرض ينه فل ولو فرض جرـصول ما قرر يف األك ـ جار ريفهو غ: أما االستصحاب
  .ةيدلة االجتهاداأل

ا املشهور، وال مجع عريف، فهي : تانيوأما الروا مقدمة فهما معارضتان للصحاح اليت استدل 
  .الشهرة احملققةصاللزوم، والسنة، و على تاب الدالكهما مبعاضدة اليعل

أليما تقدمهما علأ   املشهور يف الشهود ويف اخلربن مبىنأ: هية، ففيثركهما 
 

  

                                                 
 

 



 ٩٣

  
ل نه الأ لإة، ويمكاعتبار    .ة فقطيفكيمنا 

صبهاين رواين واأليواإلد ياجع حواشي السريل فليراد التفصأالم يف املقام، ومن كهذا جممل ال
  ).سرارهمأقدس هللا (هم ريين وغيوالنائ

  
  هريًوا وغيع حيان املبكلو 

 ث اليغة واحدة، حيع يف صيإذا تعدد املب  ال ماـة واحدة قه يف صفريًوا وغيع حيان املبكوإذا 
  . لالنصرافطالق، أو الاإل بل كوان للماليار احلي خك فهل هناـه يوان فيار احليال يف وجود خكشإ

  .نصفهكوان يع جزء حيان املبكما لو يًبعد الثاين، خصوصا في ال
خليولو ق   .ةق الصفخذ به، لتبعضُأار البائع لو يهما فالظاهر خيه أو فيار فيل 

  .حدمهاأراد املشرتي رد أ ونيوانية حقانت الصفكما لو يالم فكومثله ال
ان للشرط قسط من كن إع، فإنه ويمصب الب ًوان شرطا اليان احلكار لو يظهر يف عدم اخلأو

هذا، من  على ك، أو ذاكذل على دة الثمن أو املثمن يف شرط هذاًس جزءا، بل زينه لأّالثمن إال 
  .جل الذي له قسط منه حاله حال األ،ما قرورهكب الداعي 

ع شخص خيولو  االن، ولو  احتم،ميع أو التسلي البنيار من حيم، فهل اخلي التسلريًا بشرط 
  .علم االستثناء منه يف هذه الصورةي ث اليصالة اللزوم حم، أليار عند التسليصل عدم اخل فاألكش

  .ليكوان آت يف اليار احلين خم وقلنا َلَحنو الس على عيان املبكظهر حال ما لو يومنه 



 ٩٤

  
  عي فرض صحة البىعل

ن اإلك ريع مع التأخيل بصحة البيولو ق ما ك ـول حمرم أًا من ئول شوال منشأً عه مثاليبيجارة، 
 يف مثل ك ذل)قدس سره(ر العالمة كاملنع عنه، بل ذ على ليدل الدلينه عقالئي مل  نستبعده ألمل

ه يف كما ذكها يان الظاهر عدمه فكن إ و،املتعة  نيثالثة من ح إىل اريوجود اخل:  فالظاهرـ )الفقه(ر
  .العقد  الكاملل

ب مهما يان الالزم يف الفسخ الفسخ فك، ك العقد أو امللنين حنه مأ يف كولو فرض الش ن 
  ً.ضايأة ييت يف الوضعة يمية والتحريف الوجوبيالكيت يف التما ك فإنه نينياملتبا

 العقد تقولون نيشبه من حأب، أو ما يار، أو العجي الغنب يف اإلنيهذا فإذا تب على :قالي ال
  .ة، فما هو الفارقجارن وقت اإلحين مل إار ويخل

وان ينما الثالثة يف احليجارة، ب العقد يف اإلنيب من حيصدق الغنب والعينه إ: قالينه أل
قال به ين أة، مع احتمال زجا اإلنيار من حيون اخليكن يف الفضويل أما ك، كول امللأ إىل منصرف

  .ه حال العقدكلمينه شف ألكال على  العقدنيمن ح
  

  فروع
  . حدمها، نعم لو فسخا انفسخأصح فسخ يا املشرتي، مل هميأعلم يولو مل 
ئع ومشرت، بل مقابلة مال مبال بيكولو مل   ، إذ الارين خيك مل ـ تهما مل نستبعد صحك ـًعا ين 

  .مشرتي حسب الفرض



 ٩٥

  
وان، مل يي الثمن واحلأًورث، فإذا ورث شخص واحد البائع واملشرتي معا يار ين اخلإث يوح

  .نئذي له حمعىن ار، إذ الين خيك
ستبعد قبول قوله يين سأفسخ يف الوقت الفالين، مل إ: هريار هنا أو يف غينه لو قال من له اخلإمث 

هب مدة املتعة يف الوقت الفالين، أطلق أو أس:  إذا قالكذلك، وكثر االنفساخ بعد ذلأتب ريف
أن ًحدا للعبادة أإذا استأجر ما يتاج الوصي وحنوه فحي  ولذا ال،)١()قرار العقالءإ(نه من  ألكوذل

  .م الأ العبادة ريج األىدأنه هل أ عن كفحص بعد ذلي
وز هلما جينه إ ف،وم الفالينياح يف الك عقد النرجين أن يف يال نفركما لو وي احلال فكذلكو

 احلال يف سائر كذلكة املتشرعة، وري جرت سك ذلى الوقت، وعلكثر بعد انقضاء ذلب األيترت
  .حنوهااالت وكالو

                                                 
 



 ٩٦

  
  ارانيوان خي احليف

 ،نياريوان خين يف احلأ: مجاعه اإليح مجلة منهم وقد ادعي علي بل صرظاهر الفقهاء: مسألة
لس واحل   .)قدس سرمها(رواين يد واإليًوان، خالفا لظاهر السيا

لس يف بيقال بعدم ثبوت خين أن كمي: ولقال األ ة  املقابلىنه مقتضًصال، ألأوان يع احليار ا
  .اربخنهما يف األيب

لسين اخلأخبار ظاهر األ: وقال الثاين لثالثة، ويف اآلخر    .ار واحد، حمدود يف املقام 
  :مورأستدل به ين أن كميالذي استدل له أو  : قولأ

يت يف املتساوأب ي بتقر، املقابلةىنه مقتضأتقدم من  ما: ولاأل  وال من وجه ينين املقابلة ال 
  .ست يف املقامياخلالف ول على نةي قركانت هناكّ فقط، إال إذا نينيمنا يف املتباإ و،وال املطلق

ع يف يب البجي ث الي ح،)١(»عيفإذا افرتقا وجب الب« ):ليه السالمع(نه خالف قوله أ: الثاين
  .وانيار جملس يف احليخ نه الأ على دلياالفرتاق، ف وان بعدياحل

لس مع وجود خي جعل خة فائدة يفي إذ أ،نه لغوأ: الثالث   .وانيوان يف احليار احليار ا

                                                 
 



 ٩٧

  

  دلةاأل على الكشاإل
  :لك ما يف الىفخي ن الكل

لسكمن من وجه، إلياري اخلنين بأ: ولاأل على رديإذ  ما يف كما بعد الثالثة  إىل ان امتداد ا
لعنينيالسج  من نيون بك تكذلك نيني املتبانيون بكما تكن املقابلة أ: س، ومن العلومك وحنومها و
  .وجه

عتبار االبتداء، أو االنتهاء، أو الوسط، أو ألجل املباكن املقابلة تأ إىل ًهذا مضافا نة، يون 
ها، أو سافر مجاعة من يلإربالء املقدسة، ومجاعة من البصرة ك إىل  سافر مجاعة من بغداد:قاليف

ربالء كقدسة، أو سافر مجاعة من ربالء املك إىل شرف، ومجاعة من بغدادالنجف األ إىل بغداد
قاموا يف خان النصف، أها وقد يلإة، وآخرون منها يقاموا يف النخلأشرف، وقد النجف األ إىل املقدسة
لس واحلنير املطلق بيتقدعلى ـ واملقام    . من جهة االنتهاءـوان ي ا

ن املوضوع واحملمول، ات تفهم من قرائيثي واحلـ كما هو ذلك ـث ينه من جهة احلأ:  الثاينىوعل
ث العدالة، يول من حن األأد نفقة زوجته، فهم ي زىًدا، وعليد زّد، وقليّصل خلف ز: ليفإذا ق

لس ويث خيع من حية، وهنا وجب البيث الزوجيث االجتهاد، والثالث من حيوالثاين من ح ن إار ا
  .شبهأب، أو ما يوان، أو العيث احليب من حجيمل 

 إىل ً مضافاـنهما من وجه ين بأ إذ عرفت ـظهر الفائدة يف موردي االفرتاق نه تأ:  الثالثىوعل
 إىل  واحد،دب يف موريار الغنب والعيتمع خجين فائدة، ولذا كن مل تإوجب اجلمع وي قد كن املالأ
  . القاعدةى هذا فاملشهور هو مقتضى، وعلك ذلريغ



 ٩٨

  
  وانياحلار يمبدأ خ

  . العقدنيار من حيبدأ هذا اخلن مأ ىظاهر النصوص والفتاو: مسألة
قدس (خ واحللي يذا الشك التفرق، وني فجعله من ح)قدس سره(ي عن ابن زهرة كًخالفا للمح

  .راهكل الذي ذي من جهة الدل،مكار يف هذا احليار الشرط املتحد مع هذا اخلي يف خ)سرمها
موركواستدل لذل  :  

  .ثبت قبل التفرقي  والعقد مل،دخل إذا ثبت العقديار ين اخلأ: ولاأل
بت وأ: هيوف   .دلة األى وهو مقتضـما قاله املشهور ك ـًان متزلزال كن إن العقد 

لسياستصحاب عدم حدوث اخل: الثاين   .ار قبل انقضاء ا
  .ثبات العدم النعيتويل إلمنه من استصحاب العدم احمل: هيل علكشأو

الثالثة من  إىل  لبقائهيالفرتاق الزم عقل إذ عدم ا،نه مثبت: هيل علكشأ )قدس سره(خ يوالش
  . التفرقنيح

 ال ـوان يع احليار قبل بي وهو عدم حتقق اخلـويل منه مبعناه احمل: لكشأ )قدس سره(ين يوالنائ
  .ثر له، ومبعناه النعيت مثبتأ

ما عرفت عن ك ،ليجمال لالستصحاب مع ظهور الدل نه الأ: قرب يف اجلوابولعل األ
  .بنائي نئذ مبنائي الي النزاع حنكاملشهور، ل

نقضاء ثالثة ياستصحاب عدم ارتفاع اخل: الثالث   . العقدنيم من حأار 
هأما : رادياهر يف اإلظوال   :هيل علكشأن إسابقه، و على ورد



 ٩٩

  
  .ري مع االستصحاب السابق السبيبجي  وال،نه مسبيب: رة

ر املهذا األ على رتتبي نه ال: ىخرأو ون ك من ،عدم ثبوته قبل التفرق على رتتبةصل اآل
لنسبة  أل،ب وحنوهحي ملا الً سقاطاإسقاطه إ   .هايلإنه مثبت 

مة ما دل من ي بضم،هيلإمن انتقل  على كار املشرتين التلف يف زمن اخلأ على ما دل :الرابع
جتماع ن مفادمها متناقضان إذإث يوان يف الثالثة من البائع، حين تلف احلأ على النصوص ا قلنا 

سه، فالبد من كع على دلينما الثاين يوان من املشرتي، بين تلف احلأ على دليول ن، إذ األيارياخل
لس حين، وخيارين نقول بعدم اجتماع اخلأ  ريًمجاعا فالبد من القول بتأخإًتحقق نصا ويث يار ا

  .وانيار احليخ
 وىلن الثالثة األأ: قرب منهال األجوبة، لع كه عن ذلري وغ)قدس سره(خ يوقد أجاب الش

إلإ   .مةية سلي املقدمة الثانىوان، فتبقيمجاع يف احلمنا ثبتت 
ه من عدم وجود خ ما سبب واحد وهو ماإبعد العقد  نهأ: اخلامس وان، أو ياحل ارياخرت

ار يون للمشرتي خيكع أن ي ألنه لغو لعدم الفائدة يف تشر،ما مسببان وهو حمالإف: هي وعل،سببان
ان يف ك سواء ، لقضاء الضرورة ببطالن الطفرة والتداخل،معقول ري غكار، أو مسبب واحد وذليوخ
ًن ذا أم وصفا أو يف االعتبار أو يف االنتزاعيوكالت ً.  

س هذا وال يفات، أو مؤثرات، أو لّة معرينه هل العلل الشرعأصل أ على ن هذا مبينإ: واجلواب
رادة إفها أو وضعها يلكام تكحون املؤثر يف جعل الشارع األيكن أن كميطالق، بل حنو اإل على كذل

ون ملثل هذا املشرتي يك الشارع املصلحة يف أن ىام، فقد رأكحًون موضوعا لألكاجلاعل وهي ت
  .اراتيما يف سائر موارد اجتماع اخلك ،اريخار ويخ



 ١٠٠

  
  وان يف الفضويليار احلي خأمبد

 زمان كما احتمل، ألن ذلك العقد نييل هل هو من ح الثالثة يف عقد الفضوأمبد: مسألة
  .لما حتقق السبب حتقق املسببكار، ويع وهو سبب اخليالب

ون صاحب يك ، ألن املشرتي ال)قدس سره(خ يما اختاره اجلواهر والشك ك امللنيأو من ح
 نيمن ح النقل ى العقد، وعلنيشف من حكال على كنه، وامللي من حّ إالـما يف النص ك ـوان ياحل
  .جازةاإل

  .ما قاله بعضكجازة،  اإلنيفمن ح النقل نيع، وبي البنيشف فمن حك النيأو فرق ب
 نيمي والنقل فمن حك احلنيغة، وبيجراء الصإ نيي فمن حقيشف احلقك النيأو فرق ب

 ً الثالثة يف عقد الفضويل بناءأن مبدأال يف كش إال:  قال،)قدس سره(ين يما اختاره النائك ،جازةاإل
ون الشرط هو وصف التعقب، أو ك على ًقي فبناءيشف احلقكال على ماأمي، وكشف احلكالعلى 

قوله يما ك قبلها كين شرط ومع حتقق املليجازة بوجودها العن اإلأالتزمنا ما هو احملال واخللف وهو 
  . العقدني الثالثة من حأالقائل بصحة الشرط املتأخر فمبد

 املانع والقاطع كذلك، وكذلكالسبب  خر والأقل الشرط املتعي نه الأال يف كش إال: قولأ
لنسبة ًان مقدما ومؤخرا كن إنه وصاف املتقدمة، ألات واأليالذات والذات إىل واملعد،  ًان خلفا كً

لتأثكن إ، وًوتناقضا   .ًان حماالكاملتقدم  على  من املتأثرريان 
  ةيزوجكوصاف األل ية، إذ هي من قبيذا احلال يف األمور االنتزاعكوه



 ١٠١

  
  .ربعةاأل
  .كن ذلكمأد املعترب يا بإث يفح: ةيمور االعتبارما يف األأ

مي الذي ك واحل)قدس سره(ين يقي الذي اعرتف به النائيشف احلقك النيفال فرق ب: هيوعل
ين إ: قوليجازة، وقد  اإلدهتت بعأًعا إذا يعتربه بأين إ: قول الشارعياق النقل، إذ قد يدرجه يف سأ
ّعا إال يعتربه بأن مل إو ر ومنها بدء خيرتب مجأين أً   .تت بعدهأه إذا يار الثالثة عليع اآل

ر ّالإها يرتتب عليصول ال ما أن األك: ك قبل ذل)قدس سره(علم وجه قوله ينه مل أما ك  اآل
 الذي ورد  املقدارّالإها يرتتب عليم تعبدي ال كثبات حإان ي األدلة اليت وردت يف بكذلك ف،ةيالشرع

  .ةيالتعبد به دون لوازمه العاد
ة يالعرفكحد اللوازم أل التعبد ظهور يف يان لدلكن املناط الظهور، فإن أة مع ين التسويأإذ من 

  ً.ضايأًان مرتبا كشبه أة أو ما يوالعاد
  

  فروع
 ل، ال أني للدلكثباته بعد ذلإصل عدمه، وان األكار حصل يف األول ين اخلأنا يف ككمث لو ش
  .صل املثبتون من األيكثبته لياالستصحاب 
  .كما سبق مثل ذلكه، ؤصل بقانا يف آخره فاألككولو ش
 نيلتيوهلا، وال يف دخول اللأث وقع العقد يف ي حوىللة األيال يف دخول اللكشإمث ال 

 وقع لة الرابع إذايالم يف دخول لكمنا الإول النهار أو يف بعضه، وأما وقع العقد يف ي فنياملتوسطت
  .العقد يف أول النهار

  ألن: ًدلة عنها، خالفا ملن قال به النصراف األ،عدم الدخول: فاملشهور
  



 ١٠٢

  
وم شامل ي وألن ال،)١() سابق النهارُليوال الل: (ل متأخر عن النهار حسب قوله سبحانهيالل

ارايل اليمكن ساعة فالالزم تيعشرربع وأل ة ال يالتثنكاجلمع لة الرابع، وألن مفردات يبل ًوم األول 
  . ولالستصحاب،ختتلف

  :ردي، إذ ىفخيل ما ال كويف ال
ون النهار ك، وكينيلره بعض الفكذيما كول اخللقة النهار، أن أة ين الظاهر من اآلأ:  األولىعل

اء، يوجد الضي ك يف اجلنة ومع ذلىس معناه خلق الشمس، إذ ال تالزم، ولذا الشمس متحيًوال لأ
  .ة يف تقدم الثاينحية صري ظاهر يف تقدم األول، واآل)٢()َورالنَُّ وِاتَمُلُّ الظَلَعَجَو: (وقوله سبحانه

  ً.ضايأ ملطلق اجلمع فال ظهور )الواو(ن أ إىل ضافةإل
، وعليالل إىل  أول النهارى، وعلكذل على طلقي )وميال(ن أ:  الثاينىوعل ًل غرو أو مغر  ىً
راد ي و،مأتاب الفالين مخسة كدرسنا ال: قاليمن النهار، ولذا  قطعة يأحدمها، وعل إىل أول الفجر

  .وميبه قطعة من ال
لزم ي حىت هايوم فيس من جهة استعمال الي لني املتوسطتنيلتين دخول اللأ:  الثالثىوعل

  .ةينة اخلارجياختالف املفردات، بل من جهة القر
  . املوضوعرينه من تغأ إىل ً، مضافال االجتهاديينه ال جمال له بعد وجود الدلأ:  الرابعىوعل

                                                 
 

 



 ١٠٣

  

  وانيار احليمسقطات خ
  :مورأار يمسقطات هذا اخل: مسألة

  
  املسقط األول

جة أمر عقالئي مل ينه حق، وشرط النتإث يجة، وحيحنو شرط النت على اشرتاط سقوطه: األول
 مشله  ـ ولو لإلمجاعث الردعياح والطالق حكال يف مثل النـ ما يف سائر املعامالت كردع عنه الشارع ي

  .ليالدل
ن ةه، وال منافايار فيم الذي هو وجود اخلكار، خالف احليون خيكن ال أنعم اشرتاط  ون يك 

  .ًسقاطا، ألنه حقإًبقاء أو إ نيد املتعاملي وزمامه بً،ماكوجوده ح
  

  املسقط الثاين
 ريشرط ببدل أو غده عن اليرفع املشروط له ي أو ،سقطأسقطه سقاطه، فلو إاشرتاط : الثاين

إليبدل، أو  نتقاله    .هياملشروط عل إىل رثنتفي املوضوع 
م، كسقاط احلاإن اإلجبار فالظاهر صحة كمين مل إل حق، وك ىما هو مقتضكه يجرب علأ ّالإو
ان للمشروط له كان كقوم مقامه العدول، ولو فرض عدم عدم اإلمي املمتنع والقاصر، وألنه ويل

  .ف الشرطالفسخ ألنه من ختل
ًقال، أوال أو أًثرا أو كأ: والظاهر صحة اشرتاط سقوط البعض ًا أو وسطا، أو الطرفريخأً ، أو نيً

  ً.ونه حقاك ىحدمها والوسط، ألنه مقتضأ



 ١٠٤

  
 طرفاه، فال ىبقيث يما سقوط الشيء من وسطه حبأ: )قدس سره(عرف وجه قول اآلخوند يومل 

ًاده حقوقا متعددة ال حقا واحدا،ار حبسب امتديان اخلك إذا ّالإون يكاد يك ً   .آخره إىل ًّ
ار تبعض الصفقة، نعم ال ييت خع الواحد، ولذا يالبك كذلكنه أله يفهم من دليما كإذ احلق 

لدلك يف مثل الطالق والنكصح ذلي   .لياح 
  

  املسقط الثالث
ًال أو بعضا، متصال أو منفصال، كسقاطه بعد العقد إ: الثالث ً ها، قال كذقسامه اليت ًً ر

س به: ما قبلهيف) قدس سره(املرتضى خ يالش لصحة وال    .ولو شرط سقوط بعضه فقد صرح بعض 
س يف يالعدم ول على ليان دلكّ، إال إذا كذلكراه العرف يما ك واحلق ، ألنه حقك وذل:أقول

  .املقام
ث يما سقوط شيء من وسط حبأ: ث قالي ح، ما عرفتىعل) قدس سره(ًخالفا لآلخوند 

ًار حبسب امتداده حقوقا متعددة ال حقا واحدا، يان اخلكّون إال إذا يكاد يك طرفاه فال يبقي ً ً
  .عادة املعدومإالستحالة 
ار ين اخلأما امتداد السابق وقد فرض انقطاعه، أو فرد آخر وقد فرض إن الباقي أ: بهيوتقر

  .عادة املعدومإواحد، أو هو الفرد السابق وهو من 
س به يف االعتبارال: قاليال   الشيء ني للزوم ختلل العدم ب،منا استحالته يف احلقائقإ و،ت 
  .خلإ )عادة املعدوم مما امتنعاإ(: ما قالكونفسه، 

  .ال فرق: قاليألنه 
  :هيرد علي: أقول



 ١٠٥

  
  .ن املسألة مبنائي ال بنائي، ألنه قال مجاعة بعدم استحالتهأ: ًأوال

نه ال فرق : ًاينو ف قال بعدم صحته يف كيور، فكل املذي األول والوسط يف الدلنيبالنقض 
س به إذا شرط سقوط شيء من أوله أو آخره: ًالثاين دون األول، قائال   .ال 

لثا ل بقدر حقه، وقد اعرتف به يف األول كرث الورثة يحقوق، ولذا  إىل نحلينه احلل : ًو
  .واآلخر

ن، ي ذنيه بيه، ألن احملال ال فرق فري االعتباري وغنيق بنه ال فرأمن : بيره اكنعم مت ما ذ
ا ورمستها يأنتزاعي والوجود الذهين والنقش  يف االيرجيما ك ًضا، فإذا رمست الشمس يف املرآة مث حمو

ن   .وىل األرية غيانت الثانكة يمرة 
  

  املسقط الرابع
بي، ففي صحیكالتصرف املال: الرابع  حد يما اشرتيتشري فحدث املأفإن «: حة ابن ر

  .)١(»ً رضا منه فال شرط لهكم فذلقبل الثالثة األ
حلدث هم ريان لغكهم، ال ما كمالأ يف كّل تصرف املاليون من قبيكاحلدث الذي : واملراد 

  ً.ضايأ ك املالريون لغيكوان، مما يسقي الدابة وعلف احلكًضا يأ
ًس من احلدث عرفا وال شرعا، ولذا يشرتي ول عند املكتعارف ذلي ألنه ،ان لالستخباركوال ما  ً

  .)٢(»ب ظهرها فراسخكأو ر «:)ليه السالمع(قال 
  .شبهأب أو ما ية للتطبيلمس اجلارك ، لعارضك املالريًان جائزا لغكوال ما 

  تهيما لو تصورها جاركه له، أنعم زما لو تصرف غفلة أو بي فكبل لو ش

                                                 
 

 



 ١٠٦

  
ًدا، مل يا بشهوة، أو تصورها دابته السابقة ال املشرتاة جدهيلإًثا، فنظر يهند، ال املشرتاة حد

  .ن من املسقطيك
  ً.ان مسقطاكمة كاحل على اطالق النص ومحل الرضة للعلم والعمد إليال مدخل: لينعم، لو ق

  
  ما املراد من الرضا؟

 خيما استظهره الشك ،ب النفسيط:  فهل املراد به،)١(»ًرضا منه«): ليه السالمع(ما قوله أ
  نهما من وجه؟ي إذ ب،ما استظهره آخرونكار يخت ومجع، أو اال)ّقدس سره(

ا املعترب االختكة يني لقر،الثاين: الظاهر ب املعامالت، ويف  ب بذاته، ولذا يار ال الطيونه يف 
  . يف وقوع املعاملةاد الرضيفيال 

صح محل ي وال فعال،حداث احلدث الذي هو من األإ على نه حممول:  بعضهمكد ذليأو
  .ةيّال مع العناإالفعل  على الصفة

لرضا غ نه ال عربة  ب املعامالتريو   . املربز يف 
ن الرضا مبعىن  بنفسه، وهو يف ىتعديار ياالختمبعىن لمة الباء، وك بىتعديب النفس ي طو

 كد ذليت بع صارفة للرضا عن معناه األويل، فال ةنيه فالقري بنفسه، وعلىهذه النصوص تعد
ت سائر االحتماالت مل ما ك ملن راجعه، ىفخيما ال ك ، يف الرضا)قدس سره(خ ياحتماالت الش
  .حداث احلدثإ يف )قدس سره(د الطباطبائي يرها السكالسبعة اليت ذ

                                                 
 



 ١٠٧

  
  ّ يف التصرفكلو ش

ة شهوة أو يلمس اجلاركهم، ريغك أو كّاملالك، هل فعله ًىحداث احلدث صغرإ يف كمث لو ش
  .ارهيان األصل عدم سقوط خك، ًن السؤال عنه مثالكميًا، ومل بيتطب

  .ّال من قبلهإعرف ي مسع منه ألنه ما ال ،ًب مثاليردت التطبأ: نه لو قالأما ك
 أن العمل الفالين حدث أم ال، فاألصل بقاء نا يفككدث، أو شحيحدث أو مل أنا ككولو ش

ًعلم وجدا يب أن جيار، ألن املخصص ييف بقاء اخلة ية واملصداقي الشبهة الصدقنيار، فال فرق بياخل
  .رج من العامخي حىت ليأو بدل

  
  ار؟ي اخلأتجزيهل 

ل واحد كان لكًوان شراء، ي اثنان يف حك فلو اشرت،ةك حسب الشرؤزجيار ين اخلأوالظاهر 
 ما كنايف ذلية العرف بعد ظهور أنه حق، وال يمنهما االستقالل يف فسخ حصته، ألنه حسب رؤ

ه من كذ ـ ًصال أار ين ال خأعامل بشرط ين أنه يف العقد، فال حق أصل أم يف كم، إذ احلكنه حأر
رون املعامالت وما ين العرف إ فكذلكًما كونه حكنه بعد إ ف، خبالف احلق ـسقاط أو السقوطال اإل

  .ه الشارعريغيتبعها من احلقوق ومل 
  .ار تبعض الصفقةين للبائع خاك و،حدهم صح فسخهأحدمها أو أفإذا فسخ : هيوعل

  رث لو مات ار حسب حصص اإليروه يف انقسام اخلكما ذ: د التجزييؤيو



 ١٠٨

  
التفاق أو االختالفيذو اخل ه يف كما ذك ،ولد وبنتك ،ار فورثه ورثته    )١(.رثتاب اإلكر
سخ ًجة دون اآلخر، ففيًاره فعال أو نتيسقاط خإ ينيحد املشرتأ على علم حال إذا شرطيومنه 

  .البائع على ان من التبعضكاآلخر، 
آلخر، فالظاهرأ مث اشتبه ً،خر اختباراًارا واآليحدمها اختأب ك فرنيواني حىوإذا اشرت : حدمها 

لقرعة، ألنه من قاعدة العدل ال املشي البائع واملشرتي فكاشرتا   .لكهما، ال العمل 
  .اريصل عدم سقوط اخل فاأل،اختربنه هل اختار أو أ يف كمسافة مث ش إىل وانيب احلكولو ر

  
  تان يف املقاميروا

  :ت املشهوراسب، ورمبا زعم معارضتهما لرواكرمها املكتان ذيمث يف املقام روا
  .)٢(ً» عبدايرجل اشرت«يف 

  .هما تعطي عدم املعارضةين الدقة فك ل،)٣(» شاةىرجل اشرت«ويف 
ًا فال يصرت راض: قولي ألن البائع ،)٤(»ستحلفي«: وىليف األ) لى هللا عليه وآلهص(ن قوله إف
شهاد ان اإلكمإن الغالب عدم إث ير، وحكنيار، واملشرتي يس يف زمن اخلي، ألن التلف لكشيء ل

  .ون احلق معهيكي و فالالزم حلف املشرت،ه البائعيدعيملا 
 ،وانيللحار يخ ن بعد الثالثة ال أ ومن الواضح،)٥(»مث ردها«): ليه السالمع(ة قال يويف الثان

ملقام،    .ومي الكمة اللنب يف ذليمداد الثالثة فهي قما األأفال ربط هلا 

                                                 
  

 

 

 

 



 ١٠٩

  
  
  

  فصل
  ار الشرطييف خ



 ١١٠



 ١١١

  
  ار الشرطيخ

ألينه العقالئي الذي مل : وقد استدل له ): ليه السالمع(قوله كخبار العامة، ردعه الشارع، و
  .)١(»املسلمون عند شروطهم«

 ّعمي فال ،فييلكم التكخبار احلن ظاهر األأمن : )قدس سره(رواين يره اإلكه مبا ذيورد علأوقد 
  .كار الشرط ذليجة، إذ خيل شرط النتيما هو من قب

 ، ن املقام داخل يف شرط فعل ا خلكح: عينأّو  ريار غيار، وهو خارج عن االختيمه 
  )٢(.»املؤمنون«مشمول خلطاب 

:  والسنة القائلة،)٣()أوفوا: (تاب القائلك الن الشرط خالفأمن : هريره املستند وغكومبا ذ
  . الوفاءيقتضي العقد، ألنه ى ومقتض،)٤(»عيفإذا افرتقا وجب الب«

  
  راداتيالقدح يف اإل

لعقود واإليإذ ظاهر ما : ىفخيل ما ال كويف ال م كاحل: ةيالرواكًة يًقاعات مصبا أو حاشيتعلق 
  .ما قرر يف موضعهكالوضعي 

ّقر أن الشارع أ إىل ضافةإع وقت النداء، يالبك العدم، ًايحأًا تالزم، ويحأ نيمك احلنينعم ب
  )٥(.»هلهاأقفها يحسب ما  على الوقوف«:  فهو مثل،هذا الشرط

                                                 
 

 

 

 

 



 ١١٢

  
إل: تابكما الأ لشرط رينايف تغيعي فال يم الطبكنه احلأ إىل ضافةفظاهره  لعريتغكه  ب يه 

لنصأ: وحنوه   .نه استثناء 
ع حق يارات، فإن وجوب البيمع سائر اخل» عيوجب الب «نايفيعن السنة، ولذا ال اب جيومثله 

  .تهيطالق العقد ال مقتضاه ومهإ نايفيم، والشرط كال ح
خص من أه يف اجلملة ال مجلة، فهو يالم فكن الأ: هي ففً،ون غرريكن الشرط قد أال كشإأما 

  .ىّاملدع
  

  حتا ابن سنانيصح
حة ي ويف صح،)١(»وزجيّتاب ا فال كل شرط خالف كّإال «: نحة ابن سناين يف صحإمث 

وىلياألول، وهو ل إىل رجع الثاينأ )ّقدس سره(خ ي والش،)٢(»ّتاب اكمما وافق «:  لهىخرأ  من س 
  .سهكع

ن إن يف الواقع وي األمرني بكم فالتالزم هناكل حك على تابكنه ملا اشتمل الأ: ن الظاهركل
  .هيم واحد بطرفكان حيحتان لبييف الظاهر، فالصحنهما واسطة يان بك

ًمن اشرتط شرطا خمالفا ل«: ةيحة الثانيويف أول الصح  على وزجيوز له وال جيّتاب ا فال كً
الشارط،  إىل نسبةلالمها كًم الوضعي معا، وك احلرمة واحلنه مبعىن أ والظاهر،)٣(»هيالذي اشرتط عل

طلًمه فعل حراما وُأاح كفإذا شرط ن   .هو 

                                                 
 

 

 



 ١١٣

  

  سحاقإموثقة 
ًحل حراماأً حرم حالال أو ًاّإال شرط«: سحاقإويف موثقة  ما)١(»ّ فهم يمنا إمان وكاحل:  واملراد 

  .كة من املاليالبق
س به يف اجلملةمين حترأ: هين فكل ام كوز يف األحجي فإن النذر والشرط وحنومها ، احلالل ال 

  .ة، فتأمليالثالثة الالاقتضائ
ل كه حرام، وكل واجب تركان، إذ ياالقتضائ: ل احلراميالثالثة، وبتحل:  احلاللمي بتحرراديأو 

  .حرام فعله واجب
  .ما سبق: هيرد علين كل

ّاللهم إال أن  شرب املاء، وقد ين ال أشرتط ي جائز، فقد ريم غك احليرين شرط تغإ: قاليّ
طليًون املاء حمرما، فإن األول صحيكن أشرتط ي   .ح والثاين 

لى هللا عليه ص(وحرام دمحم )... لى هللا عليه وآلهص(حالل دمحم «: ليهذا من قب: قاليورمبا 
  .نياالثن: الثالثة، والثاين: شمل األوليث ي ح،)٢(»)...وآله

نونة زوجته عنه يرث الوارث، أو بإعدم كًضا يأشمالن الوضع ي نيثيال احلدكف:  أي حالىوعل
م وضعي كن ال حأ ىريرأي من  على ماأجراء العقد، إة له بدون ورة فالنة زوجريبال طالق، أو ص

ال كة يف ي شامل له، لوضوح عدم اخلصوصكرأي املشهور فاملال على ماأف فواضح، ويلكله تكمنا إو
  .نيثياحلد

                                                 
 

 



 ١١٤

  

  ار الشرط وأقسامهيخ
ً صح جعله متصال، أو منفصال، أو ،ّعموم صحة الشرط إال ما تقدم على ليمث ملا دل الدل ما ً

  .كشبه ذل أما إىل ن يف وسط الزم،ي، أو جوازني لزومنيًالعمر، أو وسطا ب  دام
ال يف صحة االعتبار وال كشإ وارد، ألنه ال ري غ،ًون جائزا بعد لزوميكف كينه : الكشواإل

  . وحنوهريار التأخيشبهه خيمنع، و
هولة مما إمث  عن ) لى هللا عليه وآلهص(ح، لنهي النيب ي صحريً غررا غىسمين اشرتط املدة ا

  )١(.الغرر
  :كما االستدالل لذلأ

  .وجب فقدان الفرعيصل  ألن فقدان األ،بطل الشرطيع بسببه فيبطل البينه 
  .ما يف اجلواهركن اشرتاطه خمالف للسنة أأو 

لس«: اثيأو ملوثقة غ س   إىل س أود إىل سلميجل معلوم وال أ إىل ل معلومكيم بَلَال 
  )٢(.»حصاد

ه أنوجب بطالن العقد مع ين بطالن الشرط أن يأنه من أ إىل ًن األول مصادرة، مضافاأ: هيفف
  التزام يف التزام؟

ي النيب أ: والثاين ًال يف يس هو دلي، فلكان يف السنة ذلكملا ) لى هللا عليه وآلهص(نه لوال 
  .مقابل األول

                                                 


 

 



 ١١٥

  
ن دائرة الغرر يف الشرع أضثر من الغرر العريف، فاكأ على دلي ال أنه: والثالث ق من يلقول 

ً ظاهر الوجه، فإن املوضوعات تؤخذ من العرف مفهوما أو سعةريدائرته يف العرف غ ًقا، ي وضً
س به، ويس واحلصاد الضفالد ون كيما يف بلد ك ،منا البأس يف واسع االحتمالإق االحتمال ال 

خ يظهر وجه لقول الشي ولذا مل ً،ة مثالريبكد الما يف البالكشهر أهما ي غربه وشرقه فنيالتفاوت ب
 ني العقالء اجلاهلنيحصاء بس واحلصاد وشبههما فوق حد اإلالد إىل لين التأجأ )قدس سره(

  .لشرع
  

  ينيرواين والنائيقول اإل
ّار وإال فإ ال يصل جبهالة مدة اخلحين الغرر املنهي عنه ال إ )ّقدس سره(رواين ين قول اإلإمث 

لس وقصره، غيم مدة خنعل لس الحتمال طول ا : س بغرر، إذ جمهول املدةي ظاهر، فإنه لريار ا
لسيس به هو مدة خيس به، ومما ليً غرر عرفا، ومنه لهمن   .ار ا

رة مبينإ: )ّقدس سره(ين يقال النائ يت، وك والتسامح ةاحملا على ن العقد   ىخرأالصلح احملا
  .ار مدة جمهولةيه جعل اخليضر فيل ال الدقة، واألو على مبين

ل يف ين هذا التفصكمها، وإال ألرية وغي املعاملة الدقنيطلق احملذور فال فرق بأن الشارع أ: هيوف
ة املدة يقال بعدم خصوصيمها، فهل رية وغي الدقرية غية والزوجي الدقرياملتعة غكات، يسائر اخلصوص

  .ك ذلريغ إىل ،ة معرفة الزوج أو الزوجة يف الثاينيدم خصوصاملعلومة أو املهر املعلوم يف األول، وع



 ١١٦

  

  ارير مدة اخلكذيلو مل 
هولة، وبكنب ذي  ـ االختالفىعلـ نه ال فرق يف بطالن العقد أو الشرط إمث   عدم نير املدة ا

 نيتريخاألار يف يًر املدة املطلقة، خالفا جلماعة من القدماء، فجعلوا مدة اخلك ذنيًصال، وبأر املدة كذ
  .أو أوالمها ثالثة فقط

في يف يكخبار، وأرسال إخبار الطائفة به، فهي مبنزلة أمن وجود : واستدل هلم مبا عن اخلالف
  .مجاع به واحد اإلري غى مجاعة، بل دعوىاجنبارها فتو
أل  الشرط يف«): ليه السالمع(ن قوله أ: بيم، بتقرأنه ثالثة أوان ويخبار الواردة يف شرط احلو

لفحوي ،)١(»شرتطي اشرتط أم مل ،م للمشرتيأوان ثالثة ياحل ه ثالثة رين الشرط يف غأ على ىدل 
  .اريمع اشرتاط اخل

 فقال له النيب ،صابته يف رأسهأع لشجة ي البدع يفُخيان كومبا رواه العامة عن حنان بن منقذ 
  .ار ثالثةيوجعل له اخل  ـعةيي ال خدـ أإذا بعت فقل ال خالبة ): لى هللا عليه وآلهص(

ملقام، إذ لعله )ّقدس سره(ن مراده أعلم ينه مل أ: األول على رديو خبار أراد أ أخبار خاصة 
  .وانيار احليخ

  .وانيار احلينه ال مفهوم خلأ:  الثاينىوعل
ا وردت أ على رة ال تدلكهلا يف التذ) ّقدس سره(ة العالمة ية، وروايبعدم احلج:  الثالثىوعل

ه)نة العلميمد(ا وجدت يف مثل أن احتمل إ و،ق اخلاصةيرمن ط   . مما فقد

                                                 
 



 ١١٧

  

  فروع
ألأنهما عموم مطلق، ي بني مدتني بكمث مل ش خلقل، ألخذ  ار يف يصالة بقاء العقد لو أخذ 

  .الزائد عنه
  .ان األصل بقاء العقدكهما فهو، وإال ين فإن أخذ به فينهما تبايان بكولو 

  .ما هو واضحك ،نيخذ به يف اجلامع ال الطرفأون النافذ لو يك ويف العموم من وجه
  

  ار مدة العمريلو اشرتط اخل
دلة من دون حمذور عقلي طالق األما قال بعض، إلك ،صحيار مدة العمر فهل يولو جعل اخل

  ؟أو شرعي
 العقد، ى ألنه خمالف ملقتض،ي عنهكح  ماىعل) ّقدس سره(ين يما قال به النائكصح، يأو ال 

حدمها به يف مقدار ألتزم ينشأه، فلو مل أ مبا نيعيل من املتباكالتزام : فإن مقتضاه مبدلوله االلتزامي هو
س به، وأما لو مل إنايف يمن الزمان فهو    ؟فسدينايف مقتضاه يث يًبدا فهو حألتزم به يطالقه وال 

  .نه غرر: كد ذليأورمبا 
ش سنة أو عشرة، أو يف اجلملة يعيعلم هل يمن ال ك ًطالقاإ معلوم املدة ري غنيب: فصليورمبا 

إليم علك أو ح،علم مبوته بعد مدة شبه معلومة ملرضيمن ك صح الثاين يث يشبه، حأعدام أو ما ه 
  . خبالف األول،س بغررينه لأل

  نه ذاته أو أطالق العقد، ال إ ىًن الظاهر الصحة مطلقا، إذ اللزوم مقتضكل



 ١١٨

  
لعأثبات العقد يف إقض يف تناوجب الي عنه مما كنفي ه أو الزمه الذي الؤجز س، كحدها أو 

 بل نقول بصحة ،الفرق على لينه ال دلأ الالزمة مع ري واهلبة غصح العمري والرقىبيوال غرر، ولذا 
الحتيشبههما مدة العمر، إال إذا قأجارة واملتعة وما اإل ب ريخاط يف األيل  ا من الفروج أة من 

  .كذل هاياملطلوب ف
، يكوم اجلمعة، أو بشرط قبول الشريار يًة، مثل اخليًا وخصوصيصح زمانيما كن الشرط إمث 

  .دلةطالق األان خاص، إلكار يف ميًا، مثل اخليانكصح مي كذلك
  

  ار الشرط ومنتهاهي خأمبد
لسنيث شاءا، من حيار أو منتهاه حي اخلأصح جعل مبدينه إمث  ىل  إ العقد، أو بعد انتهاء ا

  . العقدني من حأون املبديكطالق ًن مثال، ومع اإليا مسافركما يذا، فكان كم إىل ذا، أوكزمان 
، فال ري والتأخمية يف مثل هذا التقدي للمساحمة العرف،ضري التفرق مل نيه من حأولو جعل مبد

طل ألأ: )ّقدس سره(خ يل الشوغرر، وق   .ا عرفت ظاهر، ملريار، غيجهالة مدة اخل إىل دائهنه 
  ً.م مثالأ ظاهر يف ما إذا قال ثالثة ريآخره غ: لين قإو

لس حيضر عدم معرفة آخر خيه، ولذا ال ياالختالف مسامح ف مثل هذا: قلنا ن كميث يار ا
  .طول املدة وقصرها



 ١١٩

  
  ار الشرط؟يملن خ

ما، أو م، واألكنيل من املالكار الشرط ليصح جعل خي: مسألة ع جنيب معهما، أو بدو
حدمها بشرط أًل واحد مستقال، أو كًن جعله هلما معا، أو كمي ينيجنب وإذا جعل لأل،حدمهاأ

  .ل الشرطيطالق دل إلكل ذلكًاالنضمام مع اآلخر، واآلخر مستقال، 
  .كنياملال على ًونه مقصوراكصل جنيب ألن األار لأليصح جعل اخلينه ال أتوهم يورمبا 

  .ليق الدلطالإصل بعد نه ال جمال لألأ: هيوف
لتفاسخ، أو بدخول أمن : )قدس سره(خ يره الشكأو ملا ذ ن الثابت يف الشرع صحة الفسخ 

ألياخل لعارض يخكصل ار  لس والشرط، أو    .نيار الفسخ برد الثمن لنفس املتعاقديخكاري ا
ًجنيب ال شرعا وال عقال ف إذ ال مانع من حق األ،كذل على لينه ال دلأ: هيوف ل يلشمله ديً

  .الشرط
ث ال سلطنة ياملال، وح على الفسخ تتبع السلطنة على من ان السلطنة: ره بعضهمكأو ملا ذ

  .هيه ال سلطنة له عليلالجنيب عل
ه يعطاء السلطنة علإ كن للمالأد يفيًار حقا يون اخلك، بل ني السلطنتنينه ال تالزم بأ: هيوف

  .هريلغ
  لس؟ار ايفلماذا ال تقولون به يف خ: قاليال 

لس جمعول من قبله سبحانه ابتداء، فال ين، ألن خياري اخلنيفرق ب: قاليألنه   إىل ىتعديًار ا
  نه إث يار الشرط حي وحنومها، خبالف خكني املالريغ



 ١٢٠

  
  .)١(»عند شروطهم «:)لى هللا عليه وآلهص(رادة من له الشرط، لقوله إتبع ي جعله تعاىل

لعقد  على ًار بناءين اخلأمن : )قدس سره(صبهاين أو ملا عن األ ناسب من له يمنا إتعلقه 
  .جنيب عنه وعن الوفاء بهأجنيب من شأنه الوفاء به، واألالعقد و
  .كن فعله املالإجنيب وصح جعله لأليال  حىت ه الوفاءيار خاص مبن علين اخلأن يأمن : هيوف

ونه ك فرض ى، وعلريالغ إىل لًس قابال للنقيل حق لكمن أن : )قدس سره(ين يره النائكأو ملا ذ
ار يجنيب، فاخلألا إىل قبل االنتقاليث ال يحق القسم حكحد، أل ك ىلإًس قابال للنقل يًقابال له فل

  .جنيباأل إىل يكًس قابال للتمليل
القسم، وال كالعدم  على ل من اخلارجيّ احلق هو القبول، إال إذا دل الدلىن مقتضأ: هيوف

  .ه منهي، وما حنن فكذلكنه أالم كهم اليلإ ىة العرف امللقيفي رؤيك بل ،وجود لفظ احلق إىل حاجة
  

عول لألية اخلينوع   جنيبار ا
ب اإلذن، ار لأليمث هل جعل اخل ل، أو كي، أو التويكب، أو التمليو التنصأجنيب من 

  م؟كيالتح
 مبوافقته، ّالإنعقد يل عقد ال كينما التويقاع، بيإرتفع بعدم قبول املأذون وهو يفاألول ال 

 يكتملكن يف املقام معنوي اعتباري ال ك معروف ليكًا، والتمليًا أو متولينصبه ولكب جعل يوالتنص
  .مكاحلا إىل املراجعةكًما كعله حجين أم كيان، والتحيعاأل

  ل ألنهكيورث، والتوي ألنه ال يك يف التمل)ّقدس سره(ين يل النائكشأ

                                                 
 



 ١٢١

  
  .عزليال 

ما يف كعزل يالة ال ك، ووكقول بذل على ما يف املفتوحة عنوةكورث ي ال كن ملكن من املمكل
  .شبهأنفق أو ما يالة املرأة عن الزوج يف طالقها إذا سافر أو مل كشرط وكًان شرطا يف عقد، كما إذا 

  .الوقف على ةي التولريالة نظكة والوكي امللنيم متوسط بكيفهو حت: )س سرهدق(قال 
  .منا قصد اجلاعلإ و،س املهم االسميل: قولأ

  
  فروع

ما ك ،)١(نفسهمأ على قبل، ألن الناس مسلطونيقبل أو ال يأن جنيب فله ار لألي لو جعل اخلمث
ًا، أو منذورا له، أو ما يًا، أو متوليًا، أو ولي يف جعله وصكذلكهو  قسام أشبه، نعم استثين بعض أً
لنصيالوص   .ة 

عول له حتري األ على لزميوال   ان اجلعلك إذا ّي، إالهشسب التعمل حين أه صلح، بل لا
  .س له اجلعلي فخالفه لكذلعلى 

صلهن اجلعل لألأ يف كولو ش   .صل عدمه فاأل،صلح مع العلم 
نعم فإن الفرع ال : )قدس سره(د ي قال الس،جنيبار الذي جعله لأليسقاط اخلإوهل للشارط 

  .صلاأل على ديزي
ان ك، ولذا ً استدامةكذلكونه ك على دليًبتداء ال ده ايون األمر بك إذ ،والظاهر العدم

  ، كن له ذليكه مل ريعطاه لغأعراض عن ماله، أما إذا نسان حق اإللإل

                                                 
 
 



 ١٢٢

  
ذا يف حق ك، وهكن من ذلكرة مل تتمضعطته للأسقاط قسمها، فإذا إ للمرأة حق كذلكو

ب الوار لألين جعل اخل: ليّ، اللهم إال إذا قك ذلريغ إىل ه،ريعطاه لغأالسبق ملن  الة أو كجنيب من 
  .ه فالنزاع مبنائي ال بنائييالة، وعلكن من سحب الوكتمين الشارط إحنوها، ف

  ه؟يلإاره املفوض يسقاط خإوهل للمشروط له حق 
اره يف يسقاط خإ مثل عدم حق الواهب يف ،مكنه حأصح، ومن ينه حق فأمن : احتماالن

  .قربأولعل الثاين . صحي  فال،انت اهلبة جائزةكما يسحب املوهوب ف
م كل ما حكم فهو شامل لكما احلأًما، ألن يف احلق مؤونة زائدة، كونه حكصل  فاألكولو ش

ًما ابتداء أم وراء فعل املكان حكّا سواء  ّم  كقق املوضوع حلحيلف كن فعل املإث ي ح،لفكً
  .تعاىل



 ١٢٣

  

  ينيجنبار لأليصور اشرتاط اخل
  :ثباتشبه، فله عدة صور، يف عاملي الثبوت واإلأ وما ينيجنبار لأليمث إذا جعل اخل

  ً.عله هلما منضماجيإذ قد 
  ً.ل واحد منفرداكلأو 

  .ةية الفردية للخصوصيهما، فال مدخليعة فيأو للطب
ًلفا، كفائي مكل الواجب الي ألنه من قب،تانه يف االعتباركمإما اخرت كلفرد املردد، لأو 

  ً.ي متعلقايريوالتخ
ًحدمها منفردا، ولآلخر منضماأو أل ً.  

صل بقاء  فاألّالإ، فإن اتفقا يف الفسخ انفسخ، وكنه هلذا أو ذاأ كثبات لو شويف عامل اإل
لث ل من يف  على ن احلقأ يف كل الشيل واجدي املين، وال من قبيس من قبيالعقد، وهذا قسم 

رب كعلم الولد األيما إذا مل ك كلات وحنوها، وذياملالكث جتري قاعدة العدل، يمجايل حالعلم اإل
  . ألنه من احلقوق،ل واحدكة يف ء للرباىنهما، وال جمريث تقسم صالته بيت، حيللم



 ١٢٤

  
  مار أو األمريار بشرط االستياخل

ل الشرط، ففي يطالق دلمار، أو بعد األمر، صح إليار بعد االستيلو جعل لنفسه اخل: مسألة
 ،ن استأمرإصح وياألمر، ويف الثاين  إىل ًقايال إذا جعله طرمر، إأن إار بدونه ويس له خياألول ل

  .مارير بدون االستمان قصده األكحلصول األمر سواء استأمر أم ال، إال إذا 
لفسخ جاز له الفسخ وأولو استأمر و ن له يكت أو أمره بعدمه مل كن سإلزم، وين مل  إمره 

ـ املستأمر  على بجيما ال كه، يار له ال علياخلمار إذ يه االستيب علجيمره، وال أذا لو كار، ويخ
  .نفسه على ريتصرف يف سلطان الغين أنسان إن كتمينه ال أ ملا تقدم من ، اجلواب ـلفتح

ملصلحة أراد أمار أو األمر فإن يولو شرط االست ا ال أان كمره  ن إار، ويوجب اخليمره بدو
لتشهيأوز له جيّري املصلحة، بل  حت ـلفتحـ املستأمر  على نيكعم مل راد األأ ار ي فله اخل،مره 

  .ٍنئذ، فسخ أم اليح
ملصلحة ورآهاكولو  خلىفك ،ان الشرط  لزم تطابق نظره مع الواقع، إذ يار، وال ي يف حقه 

ّر مثله يف حتري كما ذكهو صالح يف الواقع،  راه مصلحة ال ماي ما كمثال ذلأنصرف من ملا
ذا كل نيالم يف املقام طوكشبه، والأثالث وما تام واألوقاف واألياملصلحة يف أموال األ تفي منه 

  .القدر



 ١٢٥

  
  ع الشرطيب

ح يع الشرط، وهو صحيب: قال لهيه ويلإع يضاف البيار الشرط ما يفراد خأمن : مسألة
ر ايشرتط اخليع الشيء ويبيصة، فيدة أو نق متعارف، زريًان الثمن متعارفا أم غك سواء ،مجاعإل

ن ،لنفسه مدة   . وهو عقالئي،عيسرتجع املبيها ويرد الثمن في 
إليدل عليو ح ابن ية معاوية، وصحيسحاق، ورواإخصوص موثقة : العمومات إىل ضافةه 

ًلف مشروطا ع الدار اليت خبمسة آالف يبينار فيلف دأ إىل تاجحية ابن اجلارود، فقد يسار، ورواي
ألإنه    .ار يف اسرتجاع الداريان له اخلكاملشرتي إىل  لفن جاء رأس السنة 

ن الظاهر منها أ إال )ّقدس سره(رواين يرها اإلكما ذك ،ها احتماالتيان فكن إت ووالروا
إلكذل ألي القاعدة، فىنه مقتضأ إىل ضافة،  لدار مدة سنة، ونتفع هو  ون يكمنا إلف واملشرتي 

، جارة الدار إلًلف املضاريب مدة السنة مساوان ربح األكما إذا ية فين االقتصادياألمر حسب املواز
قليون بيكن وإن صح أ ن يالحظون املوازين ي نعم العقالء الذ،ول أم الثاينة األينهما تفاوت سواء 

  .ارجياريب واإلض الربح املنيقابلون بيمنا إة ياالقتصاد
ليه ع( ودخل يف قوله ،ار الغنبيان للمغبون خك ،كًان عدم املقابلة غبنا هلذا أو ذاكبل لو 

  .)١(»غنب املسرتسل سحت«): السالم
ـ ًمثال ـ لفه أعل جينسان قد مة العادلة، فإن اإلي القلىًن املغبون مطلعا عيكما إذا مل يهذا ف
، وقد يعطيًه قرضا للثواب، وقد يعطيًجممدا، وقد    هيعطيًه بر

                                                 
 



 ١٢٦

  
ّاذا حرم ا الر وأحل املضاربة، و مل:ةيتبنا االقتصادكر يف بعض كمضاربة، وقد ذ ة ين حلأّ

  ً.ضايأة ين عقليالثاين وحرمة األول هو مبواز
ما هو املتعارف اآلن يف بعض بالد ك ،جارةنطلق الرهن واإليع الشرط يومن نفس املنطلق يف ب

 مع وتساي حىت ةيجارة الفعلقدر اإل إىل ًالحظ برحبه املضاريب منضمايسالم، فإن قدر الرهن اإل
، وكجارة املقررة، فإن زاد عن املقررة اإل ، مما ىان املعطكن نقص عنه إًان املعطي مغبو نه أً له مغبو

  .ار الغنبيان له خك كلو جهل هذا أو ذا
مة الدار يضعاف قأدة الثمن من ز: ع الشرطيس املسألة املتعارفة يف بكعرف عيومما تقدم 

ضعاف ها يشرتي ف، عند صاحب الدارّالإده جي ال نيمأل  حم يفد معطي الثمن حفظ مثنهيريث يح
  ً.ار لنفسه رأس السنة مثاليمتها مع جعل اخليق

  
لن لداعيياالعتبار    ة ال 

لة العقد املقرتنيفكين املهم أ: دفخيمث ال  م أ جزأ املصب، وًان الشيء مصبا، أكة سواء ين 
ًدا، أم شرطايق ً.  

  .ناللبطوجب اي: والتخلف يف األول
  .ار تبعض الصفقةيخ: ويف الثاين

 نين الشيء حوجبه، أليد داخل ين التقأًان خارجا إال كن إد ويالبطالن، إذ الق: ويف الثالث
  .املصبكقع ين ما قصده مل أوجب يختلفه 

  .ما قرر يف حملهك ألن الشرط التزام يف التزام ،ارياخل: ويف الرابع
  ّان هو املوجه للعمل، ولذا كن إلعقد ورتبط ين الداعي ال أ: ومن الواضح



 ١٢٧

  
خروي، ولذا  الثواب األكذلكنقص العمل، ودة ووجب زيان كن إ و،وجب ختلفه البطالنيال 

ة إذا طابقت ظاهر العمل ي فإن الن،)١(»ات صادقةيم بنكّفاسئلوا ا رب«): لى هللا عليه وآلهص(قال 
ان كن إذهب بقصد التجارة، ويألجر، أو من احلج بقصد ا إىل ذهبيان من الصدق، مثل من ك

ًضا يف يأ كذلكطالن يف األول، ولعل الثاين بء والسمعة ال ثواب بل ًضا، نعم يف الريأًالثاين جائزا 
ملقام يالمي ال كاجلملة، وهذا حبث  ي داع وقع ال ين بأال بقدر إرتبط  ضر العقد يّع الشرط 

  .اختالف الداعي
  

  ع الشرطيصور ب
خ ياها الشأ قد ،الكشإان يف بعضها كن إحناء يف نفسه وأ على قعين أن كمين الشرط إمث 

 )ّقدس سره(سبعة، والطباطبائي  إىل )ّقدس سره(ين يستة، والنائ إىل مخسة، وبعضهم إىل )ّقدس سره(
  .ةيمثانإىل 

صورها ع برد نصف الثمن بيق له اسرتداد نصف املبحيان كض يان التبعكمإها يلإف يضأن إو
  .ثركأاملختلفة صارت 

  
  وىلالصورة األ

ًار معلقايون اخليكن أ: فاألوىل  انت واحدة إالكن إجة ويًرد الثمن، أو موقتا بزمانه، والنت على ّ
  .غة خمتلفةين الصأ

ًق املمنوع عنه شرعا وعقال، وعليلتعل: والمهاأ على لكشأوقد    ىً

                                                 
 



 ١٢٨

  

  .علم وقت رد الثمني ألنه ال ،لغرر: همايلك
ن االعتبار أقاع من جهة يّضر يف العقد أو اإليمنا إق ين التعلأفب: ما عن األولأواجلواب 

عقل ال يث ال يعقل، وحير فال يتقد على ر اليتقد على ًائناكونه كائن أو ال، أما كما إن يوكالتك
  .ة لهيشرع

 ،همايلكان يف كل عقيل مبثل النذر وحنوه، واملقامان من واد واحد، فإن مل كستشي ولرمبا ،هذا
 ي وعل،ّس حبجةيمجاع احملتمل أو الظاهر االستناد، ومثله ل اإلّالإبق يًهما معقوال، فلم يلكان يف كوإال 

  .  العقودريق يف غيّأي فال ضرر يف التعل
مر أ ألن ، لعدم الغرر،ن اجلهالة ال تضر: )ّقدس سره(فقد قال اآلخوند : ما عن الثاينأو

  .دهيار بياخل
 ،)١(»ع الغرريعن ب) لى هللا عليه وآلهص( النيب ى«: ثين املوجود يف احلد:  بعضهموقال

  .كما قاله املستمسك، عن الغرر) ى هللا عليه وآلهلص( النيب يث يف يوال حد
ملعلق علّ جمهول إالريار هنا غين اخل: )ّقدس سره(ين يوقال النائ ب اجلهل  ه، وهو ي من 

  .ق ال اجلهالةيلتعلال اكشإ إىل رجعي
  .راه العرف يف املقامي ألنه عريف وال ً،س غرراينه لأ: والظاهر

  :دريورة فكجوبة املذا األمأ
لنسبةإن الغرر الالزم أ: وهلاأ ىعل فسخ العقد، ومن ي علم مىتي ألنه ال ،املشرتي إىل منا هو 

  .همايلكان يف كما إذا يضر فيما ك ،كون يف هذا أو ذايكن أتص خين ضرر الغرر ال  أاملعلوم
نىوعل ًثا يًا وحدمي وهو معمول به قد،كما يف املستدرك ً،ضايأث ينه ورد يف احلد: هاي 

  .فالشهرة جابرة

                                                 


 



 ١٢٩

  
لثهاىوعل ملعلق عل:    وهو غرر مع قطع النظر عن ،اري اخلأوجب اجلهل مببديه ين اجلهل 

  .قيالتعل
  

  فروع 
ًرفع الغرر عرفا، يات مبا يان واخلصوصكعلم الزمان واملين ألزم يًتا يًقا أم توقيان تعلكنه سواء إمث 

ان من ك ّالإان انصراف فهو وكطلق من جهة الثاين، فإذا يذا، وقد كان كذا أو مكزمان : قوليفقد 
  .الغرر

 أو لبعضه،ع أو يل املبكل الثمن لكار، يان يل حق اخلك الثمن كتيعطأإذا : قولينه قد أما ك
  .ع أو لبعضهيل املبكلبعض الثمن 

لي، أو وارثي، فقد كي، أو وك، أو وارثكلكيً شخصا، أو لوكتيعطأإذا : قولينه قد أما ك
  .همايلكحدمها أو أاة يشرتط حي

  .ًبا منه، أو الروح العامي الدقي، أو قرري أو غ، أو مثله الدقي،الثمن  نيشرتط عينه قد أما ك
  .د اعتبارهيزيانه لكضعها يف دية لية ذهبريلف لأخذ أراد أما إذا ك: فاألول
  .انت عشرات أو مئاتكما كة يوراق النقدرجاع األإمثل : والثاين

  .مطلق املقدار: والثالث
  .أوراق القرضةك: والرابع

  . ولو من جنس آخركساوي ذليما : واخلامس
لث، يهما، أو بيلكد يحدمها، أو بأد يار بيعل االختجيقد : ويف اخلامس عطاء إراد أما إذا كد 

ناأل   ً.عطاء األلبسة مثالإراد طرفه أ و،ريقمشة بدل الد
  نه مصداق أ يف كصل عدمها، ولو شة فاألي يف جعل اخلصوصكولو ش



 ١٣٠

  
  ً.ضايأصل عدمه الرد فاأل

، كشبه ذلأن وما ية والديمثال النذر والوقف والوصأ نصحح الروح العام يف أ ىفخيوال 
  .دلةطالق األإل

  
  ةينالصورة الثا

عماله موقت إار مطلق وشرط يار من اآلن، فاخليخلان اكن إًون الفسخ مشروطا ويكأن : الثانية
  .أو معلق برد الثمن

ل الواجب يب املعلق، وهذا من قبجل الواين األول من قبأ:  األولني هذا وبنيوالفرق ب
لشرط مل ياملشروط، فإذا مل  طالكن له الفسخ، فلو فسخ يكعمل    ً.ان فسخه 

لرد؟كار إذا يون له اخليكن أفما فائدة : قاليال    ًان الفسخ معلقا 
س له يار معلق فليث اخلي حوىل خبالف الصورة األ،ارهيسقاط خإالفائدة حقه يف : قالينه أل

نه أب حمل خالف يف جيمل  ثبات ماإكب، وهو جيسقاط ما مل إل يسقاطه من قبإون يكار اآلن، فيخ
 ني فال فائدة من هذه اجلهة بى ما نرى وعل،ما قال به مجاعةكصح ينه ال أما نراه، أو كصح يهل 

  .األولكً عدمه حاال ني أو ب،الثاينكًار حاال يوجود اخل
ختكما إذا وييت فالم كوهذا ال نفق يشهر ومل أًن سافر مثال ستة إار طالق نفسها يل الزوجة 

ذ بعد الشرط، والظاهر يالة من اآلن والتنفكوعل الجيالة بعقب الشرط، وقد كعل الوجيها، فقد يعل
 )قدس سرهم(د القمي ي والس،)١( والوالد،خيالشك واحد من الفقهاء ريان غكن إ و،همايلكصحة 

  ًمنا الطالق مشروطا، إالة املشروطة، فالالزم جعلها مطلقة وكرون بطالن الويانوا ك

                                                 
 



 ١٣١

  
  .قاعاتيق يف العقود واإلي من جهة بطالن التعلكوذل
  

  لصورة الثالثةا
لنسبة على ن وضع العباءةأما كًا، يًون الرد فسخا فعليكن أ: ةالثالث خرس األ إىل رأس الزوجة 

لكسواء ـ القول كن الفعل أ:  القاعدةىطالق فعلي، بل مقتض إليان  ثمر مثر يـ مها ريشارة أم بغد أم 
لدلي ف إال،القول   .ل الشرعي أو العقالئييما خرج 

  
  لرابعةالصورة ا

الرابع، كًالثالث، أو مسببا كًعله اإلنسان سببا جيًون رد الثمن انفساخا، فقد يكن أ: الرابعة
  ً.ضايأح يوهذا صح

 أو قويل ينشاء فعلإع بنفسه بدون ين انفساخ البأه من جهة ي ف)قدس سره(خ يال الشكشإو
ث ي ظاهر، حريا الشروعية، غسباأ على شبه انعقاده بنفسه يف خمالفة املشروع من توقف املسبباتي
  .سبابس بدون األي، فلكوجب االنفساخ يف وقت ما قررا ذلين الشرط عند العقد إ

 آخر رين بتعبكًضا ليأه يل فكشأ الذي )ّقدس سره(ين يالم النائك ال يفكشعلم وجه اإليومنه 
  .فراجع



 ١٣٢

  

  الصورة اخلامسة
ن كمين مل إجرب، وأن فعلها فهو، وإال قالة، فإًالثمن شرطا لوجوب اإل ون رديكن أ: ةاخلامس

ّستعد يّم، ألنه ويل القاصر واملمتنع، ولذا قلنا بصحة طالقه زوجة من ال كجبار فعلها احلااإل
إليعروف وال التسرمل كمسالإل   .حسانح 

  
  الصورة السادسة

ًون رده شرطا لوجوب بيكن أ: السادسة متناعه، السابق يف صورة اكه األول، وهذا كعه من ماليّ
لدور غيال فكشواإل   .ر يف حملهكما ذك ظاهر ريه 

 صحة شرط الفسخ ال ىما إذا رأك ،حيان من الفاسد أو الصحك يف أن الشرط كنه لو شإمث 
صالة الصحة أن إث يصل الصحة، وحألاهما فيجراه أ يف أنه كجراء العقد شإاالنفساخ وبعد 

ّلم أو سب ومحلنه سأ يف كانت لوازمها حجة، فإذا شكمارة أ  ،ذاكالصحة وجب جوابه وه على ّ
  .فتأمل

تلف خيذا مما كذا أو كان كقاع هل يإح الواقع يف أي عقد أو ي يف الصحكشلو نه أما ك
ألكثر، حكأقل أو أنهما جامع، أو يان بكا، فإن مامهكحأ جلامع، و ، مثل ما إذا نينه متققل ألم 

ً ألن جواز التصرف سنة مثال مقطوع به، ، مع الرهنصلن األإع أو رهن، في يف أن الواقع بكش
  .فتأمل

  .ع شاة أو بقرةيهما يف أن املبكشكم قاعدة العدل، كان احملكات يان يف املالك فإن ّالإو
  ا تزوجتأ يف كما إذا شك ،مثلة املشهورة أو حنوهااألك ،وإال فالقرعة



 ١٣٣

  
  .نه ال جمال للقرعةإث ي ح،ختهاأًنه تزوج هندا أو أد يف ي زكد أو عمرو، أو شيلز

هلما جامع  ثر وماكقل واأل ففي األ،ك يف الفاسد الواقع هل هو هذا أو ذاكان الشكوإذا 
ألي ث ي ح،ستحق مائة جلدة أو شرب اخلمري حىت علم هل زىنيما إذا مل كقل واجلامع، ؤخذ 
  .نيضرب مثاني

لعدل، يات ي يف املالنينيويف املتبا ها ري ويف غ،د أو عمروينه غصب مال زما إذا علم كعمل 
نه زىنكما إذا علم احلاك دجي مبحرم أو سرق، فإنه م  د، وال ي القتل وقطع النيًبا، إذ ال جامع بيلد 
ب املثال وكن ما ذأ ىفخي ه من    . هذا البابريان بعضها من غكن إر

ما يف ـ تيق أو توقيلنه تعأه يف كشكح أو الفاسد، يع الشرط الصحي بىجرأنه أ يف كولو ش
صل اصطالحي فلوازمه حجة، ولذا أمارة ال أنه إث يصل الصحة، وحان األك  ـقلنا بفساد األول

  .حيثر الصحأب يه ترتيوجب عل
ّنه سب أو سلم وجب علأ يف كذا إذا شكو ع صحأما سبق فتأمل، أو كه اجلواب يّ ًحا ينه 
ع والطالق يرتب أثر البي فإنه  ـقاعاتي أو اإلالعقود  يفـ ن أم ال يّ، أو طلق بشاهدًأو ربو
  .ذاك، وهنيحيالصح

  
  فروع 

ان عدم كع إذا يعطاء الثمن، فهل للمشرتي التصرف الناقل يف املبع يوإذا شرط الرد للمب
مور الناقلة، شبه من األأعه أو هبته أو ما ي فساد ب مبعىنكز له ذلجيًا، مل يًالتصرف شرطا ولو ضمن

  . الوضعيتضقيألن الشرط 
  عدم اجلواز، ألنه صار  على )ّقدس سره(خ ين شرط، فالشيكولو مل 



 ١٣٤

  
  . ريمتعلق حق الغ

  .  طلقكن امللألاجلواز : وبعض
لث   .الصحة على  وإال،البطالن على ّ، فإن رد دلىنه مراعأ: و

  .قربأولعل الثالث 
وز جين قدم مسافره، فهل إد ّ ا ولده، أو عتق العبن شاىفإذا حال ما إذا نذر ذبح الشاة كو

  .ها من األمثلةريغ إىل فارة،كعطاء إًعا، أو يف العبد يّالتصرف يف الشاة ب
 على ان ضررهك ،سرتدين ومل كع، فتمينت من رد الثمن فاسرتد املبكإذا مت: لهيكولو قال لو

ه كما ذك ، فإنهكايب متدارجي ويف عقده اال، يف عقده السليب مرفوع)١(»ال ضرر«ل، فإن كيالو ر
لغا، وال ين أوز لإلنسان جيّشرع الضار، وال يّن ا سبحانه ال أ على دليًسابقا  ًضر نفسه ضررا  ن أً

لغريًه ولو ضررا غريضر غي   .كه التداريان علكضر أ ولو  ـ، البالغري بشرط رضاه يف غّال ـ إ 

                                                 
 



 ١٣٥

  

  قبض الثمنيالبائع إذا مل 
ّ املدة املقررة يف الرد سرأ إىل اريّرده اخل على رتي الثمن املعلققبض البائع من املشيلو مل : مسألة

قبض ممن يار ملن مل يث اخلي ح،ما يف سائر املعامالتك، ريار التأخين له خأال يف كشإ فال ،والفسخ
  ع الشرط أم ال؟يار بينه هل له خأالم يف كمنا الإه، ويلإانتقل 

ّان عدم الرد ك سواء ،ّردهيار له، ألنه مل ي فال خةيحنو املوضوع على خذ الردأن إنه أ: الظاهر
نتفاء املوضوع  نتقاء احملمول كمن السالبة   كّرده، وال فرق يف ذليما إذا قبضه ومل كما يف املقام، أم 

ب القصور أو التقصك نيب ً، حمرما أو حملال، ريون عدم القبض من  ً ان السبب البائع أو املشرتي أو كّ
  .مهاريغ

  
  فروع 

ً جل تلفه مساو ألنيّان عدم رد العكق له، سواء حيّرد مل ينه ومل يّشروط رد عان املكولو قبض و
  .صلحي، ألن الشرط مل ك ذلريًا أم غيرضأأم 

ّار بتحقق الشرط، إال إذا ين، حتقق اخلكن مل تإانت، أو بدله كن إنه يّان املشروط رد عكولو 
ن ،كخالف ذل على تصاحلا   .ّ رد بدهلاكًموجودة مثال وقبل املال نيانت العك 

ار يف صورة عدم وجود يمي شرط اخلي القريمة يف غي، والقي املثلريق هلما جعل املثل يف غحيو
  .عدومهاي  ألن احلق الك، وذلنيالع



 ١٣٦

  
  .عدومهاين احلق ال أ ملا عرفت من ،نه، فالظاهر الصحةيّان املشروط رد بدله مع وجود عكولو 

ل من ك الفسخ رجوع ىن مقتض: هيل علكشأ فقد )ّقدس سره(لطباطبائي د ايًخالفا للس
ه يقتضيصل شرط خمالف ملا صلي، فاشرتاط رجوع البدل مع بقاء األصاحبهما األ إىل نينيالع

لفساديم علكالفسخ، ولذا ح   .ه 
قدمة ار، أو ميه اخليعدومها، فالرد مقدمة للفسخ، أو معلق علين احلق ال أمن : ه ما عرفتيوف

ظرإد، في اجلديكقالة، أو التمللإل لفساد لعله   وقد عرفت ،صورة االنفساخ إىل طالق قوله 
اختالف  على )ّقدس سره(ين يّ وقد نبه النائ ـره بعضهمك ما ذىعلـ صل هذه الصورة أال يف كشاإل

  .الصور، فراجع



 ١٣٧

  

ّصور رد الثمن واملثمن ّ  
ّل املثمن، أو بعضه املطلق مع عدم كال اسرتجاع ل الثمن يف قبكون الشرط رد يكقد : مسألة

ّون الشرط رد بعض الثمن يف قبال يكشبه، وقد أ، أو ال بعضه املطلق بل نصفه أو ما ًونه غررك
لنسبة، أو كاسرتجاع  ثر، مثل نصف الثمن يف قبال اسرتجاع نصف كأقل أو أّل املثمن، أو بعضه 

عه، واأثالثة أو املثمن، أو ربعه،    .)١(»عند شروطهم«: دلةأطالق ل جائز إلكلر
س صور يد من الثمن، وليرجاع األزإل املثمن يف قبال كسرتجاع : قولين أصح يبل 

التضخم، أو التنزل، أو التوقف  على ة قد تدلين االقتصادي ألن املواز،االختالف خالف املتعقل
  .مة يف املستقبليواستواء الق

  .ل الثمن أو مضاعف الثمنكن يف قبال سرتجع بعض املثمي:  األوليفف
 إىل مةيصح اشرتاط ضم ضمينه أ حىت ل املثمن يف قبال بعض الثمن،كسرتجع ي: ويف الثاين

ن    .ّ يف قبال ردي نصف الثمنكسرتجع الدار مع دابتأ: ًقول مثالياملثمن حال اسرتجاعه، 
  .صةيدة وال نقنه ال زإث يواضح ح: والثالث

                                                 
 



 ١٣٨

  
  اري يف مدة اخلكالش

 إىل قصر مثلأأول شهر رمضان، أو  إىل  مثل،طولأان يف مدة كار هل ين اخلأ يف كولو ش
ة، ية واملسببينهما السببيار، ألن بيصالة بقاء اخلأ على مكدة، وهذا حا فاألصل عدم الز،أول شعبان

  .ن جمال للمسبيبيك السبيب مل ىّلما جركو
  

  رةينت املغايإذا تب
نار العراقي يّان الشرط رد الدكن أ مثل ،ًراياغان مكنه آ بعد انقضاء املدة نيولو رد الثمن مث تب

ة، إال يف يالية ال اخليلفاظ موضوعة للمعاين الواقع ألن األ،ع الزميًا، فالبيردنأان كنه أ نيّث رد تبيوح
وان ينه حأد بزعم يبعض ما استثناه الشارع مثل خوف الضرر، أو احتماله، أو االشتباه يف قتل ز

  .كشبه ذلأث ال قصاص، أو ما يح
ذا لو كان، وكي بلد أنار من يّتلف رده الدخيان املشروط رد الروح العام للثمن، فال كنعم إذا 

ن أٍتاب ما بدون كّان الشرط رد كتاب وكما يف رهن الكان املشروط رد الروح العام من املثمن، ك
  .ّ يف الردك ذلىفك ،ستلزم الغرري



 ١٣٩

  
  منّأقسام رد الث

ل منهما قد كون بواسطة متربع، ويكله، وقد كي أو وكون بواسطة املاليكرد الثمن قد : مسألة
  .عنوانه، فهذه اقسام أربعةيون ال يكون بعنوان الرد، وقد يك

له، ال كيان منه، أو من وك، أما إذا كذلكله كيان منه وبعنوانه، أو من وكما إذا يال فكش إال
 الثمن كمال إىل صال هذا القدريإان الشرط ك إذا ّ، إالًا ردىسمينه ال ألار، يوجب اخليبعنوانه فال 
  .نه خارج عن املبحثكان، لكي عنوان 

 يف ًونه قصدكس مثل الطهارة والنجاسة، وي ول،ةيمور القصدنه من األمنا اشرتطنا العنوان ألإو
 كن هناأما ك ى،فخيما ال ك نيملقامة يف ايثيًا يف البحث السابق ال تنايف، الختالف احلياملقام وتوصل

لثا هو ًقسما  إل إىل ة اليت حتتاجيمور التعبداأل: ً   .القصد إىل ضافةقصد القربة 
ون، يما إذا رضي املد: ةينيقين صورته الكًاف ظاهرا، لكنه إّوهو رد املتربع بعنوانه، ف: ما الثالثأ

ًعد تصرفا فيه نإث ي ح،ونيبراء بدون قبول املدلنا يف اإلكأل استش نفسه،  على ه، وخالف سلطنتهيّ
ولو ـ خراج املال من ذمته إصح ي ال كذلكاره، يدخال املال يف ذمته بدون اختإصح يما ال كف

إلكاره، لي بدون اخت ـسقاطإل   .براءن املشهور قالوا 
 القربة قصد إىل اجهماياته، ألن احتك وزريعطاء مخس الغإجواز : )الفقه(هذا وقد اخرت يف 

صل قبول لف، فإن األكث حصره الشارع يف نفس امليام شهر رمضان، حية وصيوميس مبنزلة اليل
لنيشاأل   ّ الة إالكابة والوياء 



 ١٤٠

  
ه يف كما ذكًما خرج قطعا، يف  .)١(الةكتاب الوكر

ما من واد عطاء نفسه بدون العنوان ألإ عنوانه، حاله حال ري بغريعطاء الغإوهو : والرابع
  .واحد

  
  هي فكّرد الويل والش

عم، خبالف ما أان الشرط كما إذا يُما إذا جن، والوارث إذا مات، فيصح رد الويل في: مسألة
ّان خاصا برد نفسهكإذا  ملوت وحنوه نيع حي فإن الب،ً   .عمن الغالب هو األكًصبح الزما، ليٍئذ 

: ك الشد، ومعىنيومقل عام و خاص ومطلق كما يف كد، ييصل عدم التقان األك كولو ش
  .ك فال شّالإة ويقيرون الطرين العرف ال أ

  
  مع تعدد الورثة

ًل حقه يف رد ما ورث واسرتداد الدار مثال بقدرهكن لأ: رونيّولو تعددت الورثة، فالعرف  ّ.  
رث إ عدم ني بةالزوجة، إذ ال منافاكرض، أم ال رث الوارث األين أ نينه ال فرق بأ: ىفخيوال 

ور ك مذكالم يف ذلكل اليرب، وتفصك الولد األرياحلبوة لغ إىل نسبةل كذلكار، وي اخلرثإرض واأل
  )٢(.)رثاإل: الفقه(يف 

  ان للمشرتي أو كّل واحد حق الرد، فرد بعضهم دون بعض، كان لكمث لو 

                                                 
 

  



 ١٤١

  
  .ّار تبعض الصفقةي خ ـحسب املوردـ البائع 
خذ ّرد قدر حصته وين أحدهم ل ألن مات البائع فورثه متعدد، فه: س املسألةكويف ع

  .ة يف املعامالتي الوحدوىة اليت ال تريالعرف على همء، ألن بناكبعد ذلي ال ،مبقداره من املثمن
 رجاع البعضإنفع ي مل ،عيع السرتجاع اجلميرجاع اجلمإان مصب املعاملة أو الشرط كن إنعم، 

  ً.ان ورثة املشرتي متعدداكن إوحىت 
  .ئع واملشرتيل من الباكم ما لو تعدد ورثة كلم حعي نيومن املسألت

ن هلم حق أظاهر لرض، وسائر الورثة من احلبوة، فاانت ال ترث من األكن الزوجة إذا إمث 
 على  ـريحق التحجكشمل املال، واحلق القوي ي )١()كما تر: (يف قوله) ما( ألن ،ما سبقك ارياخل
ما ك، كلمين أ ك مبلىسميف الذي ي واحلق الضع ـيةكوجب امللينه أنه حق ال أ املشهور يف يرأ
ه يف كذ   .)الفقه(ر

  
  فروع

ل اشرتاء ينه من قبأرون ين العرف كب، ليّنفع رد املعيح مل يّان الشرط رد الصحكنه لو إمث 
  .اريمنا له اخلإث ال بطالن ويب حياملع

م الساقط، بل كمة يف حيانت القكذا لو كمته، بل ويّنفع رد املال وقد سقطت قيما ال ك
  .مةيّالالزم رد املثل أو الق

 ريًمة ارتفاعا غيذا حال ارتفاع القكمته، ويًا، أو سقطت قريثكعلم حال نزول املثمن يومنه 
  .عادي يف املثمن والثمن

                                                 
 



 ١٤٢

  
سقاط ما مل إلعدم، ألنه من : اره؟ قال بعضيسقاط خإار بعد مدة، يمث هل للمشروط له اخل

سقاطه، واحملاالت إثباته وال إن كميس له ال يب حمال، إذ الشيء الذي لجي ثبات ما ملإكب، وهو جي
هما ين النتاقض فكميًضا، فال يأون يف االعتبارات واالنتزاعات كة ال تينيون يف احلقائق العكما ال تك

  .ًمثال
ن كًان حماال لكن إب وجيسقاط ما مل إ:  وهيىربك يف املقام، فإن الىمنع الصغر: هين فكل

ثبات شيء يف مقامه، إالنذر الذي هو كسقاط يف مقامه، فهو س منه، إذ املقام من اعتبار اإليقام لامل
س، فليك واعتربه العقالء مل كنع الشارع عن مثل ذلميلما مل كو ل الطالق قبل يس املقام من قبين به 
، ك ذلريغ إىل ُعد،ه بيصل علحيعراض عن الشيء الذي مل اح، وهبة املدة قبل عقد املتعة، واإلكالن

ملنع، ولواله مل كل يف تليلوجود الدل   .ه مانعين فيك املقامات 
  

  اريسقاط اخلإدلة صحة أ
ن : ك لذل)ّقدس سره(خ يار، فقد استدل الشيسقاط اخلإن قالوا بصحة يأما املشهور الذ

ن املشروط له اخلاف يف اإلكحتقق السبب  ّار قبل الرد ي للخكار، ماليسقاط، إذ العقد سبب، و
  .سقطهيف

 أن حق ّالإسقاطه، إن كمين مل إار وين حق اخل: )قدس سرمها(ين يد الطباطبائي والنائيوالس
  .سقاطه فعلي، فهو قابل لإلياملشروط عل على شرط لهامل

نه من ، ّي منهاأعدم استقامة : والظاهر   : ردينه  أل،بجيسقاط ما مل إإذا سلمنا 
ملعىنني املسبب، وال تالزم ب ـلفتحـ ط َن املسق:  األولىعل  األعم وحتقق  حتقق السبب 
  ة بعد يب الضحيصيالرامي اآلن الذي كاملسبب، 



 ١٤٣

  
  .قة، فتأمليدق

  .ّ الردنيًس حاال بل حيار لية اخلكين ملأ:  الثاينىوعل
ن إ:  فهو مثل قوله،اريسقاط اخلإسقاط الشرط خروج عن حمل البحث الذي هو إن أ ىعل

  ً.صالأع يقالة بنفي البدمها اإليب
  

  خيالم الشكالنظر يف 
  . يف الرد وله االستبدالىفكًبا يولو ظهر مع:  قال)ّقدس سره(خ ين الشإمث 
إليوف ره هو ك ملا ذً،ضايأرش ر االستبدال فقط، إذ له األكنه ال وجه لذأ: ما تقدم إىل ضافةه 

  .ً، أي واحدا منهما فقطيريالتخ على احدمهأن له أيف : بيار العيه يف خري وغ)قدس سره(
دة أو ب، والزيان، والعكما كمن البقاء : ومما تقدم ظهرت األحوال املختلفة للثمن أو املثمن

ّرد ك كذلكصة ياغة الذهب، والنقيصكة يمكدة احل، واجلودة والرداءة، والزًمةيًنا أو قيصة، عيالنق
  ً.املصاغ خاما

  
  رواينيال اإلكشإ

ان كن إنه : ستبدلينه أب ويرد املع على لكشأ وبعض آخر )ّقدس سره(رواين ين اإلإمث 
  ً.ب ردايّن رد املعيكح مل يان رد الصحكن إن له االستبدال، ويكّالشرط رد األعم مل 

  .ك ذلريغ إىل ب،يار العيب وخيع املعيصحة ب على ًان وارداكال لكشولو ورد هذا اإل



 ١٤٤

  
  :ربعةأقسام ن األأ: واجلواب
ب، أو األعم بدون االشرتاط، أو األعم مع يح، أو املعيّرد الصح على ّصب العقدين أألنه إما 

ب خشره املكاشرتاط الصحة، وما ذ خذ بشرطه أب هو القسم الرابع، فإن شاء يار العيهور هنا ويف 
م، رين غي األمرنيه، فمنع اخللو بكن شاء ترإو د فهو ال ييلتقل ايسب على بيون الصحة أو العكّما أ 
  ً.د خارجايان القكن إد جزء وي ألن التق،ّتلف عن املصبخي



 ١٤٥

  

  اريمسقطات هذا اخل
  :التايلكار ي فمسقطات هذا اخل،انكف كيو
 .ثنائه، أو بعدهأاإلسقاط قبل العقد، أو يف : ١
ًال أو بعضا، عكّوانقضاء املدة بدون رد الثمن : ٢ ًنا أو بدال، حسب املصب أو القيً ا ّد، أميً

 .سقاطهإالشرط فللشارط 
 إىل ًقايًن ماال، أو طركتمين ال أ نيّد يف الوقت احملدد بار بعدم الرينه ال فرق يف سقوط اخلإمث 

ّق، اللهم إال إذا يسد يف الطراألكرضي أمر مساوي، أو أاملشرتي، بسبب  ّازا الرد كّان املصب ولو ارتكّ ً
  .نكمع التم

ّن سبب اخلسارةإعه عن الذهاب والرد، فنمياجلائر كّولو منع الرد مانع  ه، يان علكالبائع  على ّ
  ً.ضايأه يان علكًان املانع عادال ك، ولو )١(»ال ضرر«: ليلدل

  .ٍنئذ حبقيّن حبسه حإ : يقالال
  .م الوضعي الذي هو الضمانك احلبس حبق واحلنيال منافاة ب: قاليألنه 

 .رث وحنوهإلالبائع  إىل عينتقل املبين : واالنتقال: ٣
ّنا ومصب العقد أو قيان الثمن عكما يف: والتصرف: ٤ ًا يلكه، أو يده عدم تصرف البائع فيً
نتفي املوضوع الذي هو يار، إذ يسقط التصرف اخليمنا إًدا، ويًاجلزئي اخلارجي مصبا أو ق على ًمنطبقا

 .ّرد الثمن
ار يف ما ي إذ تصرف ذي اخل،ني الصورترييف غ حىت ًون التصرف مسقطايكن ألزم ي: قاليال 

لعقديلإانتقل    .ًه رضا 

                                                 
 



 ١٤٦

  
الم يف هذا كالتصرف، وال على  العقدما إذا بينيًله، خصوصا فيطالق لدلإال : قاليألنه 
  .اسبك يف امل)ّقدس سره(خ يره الشكل ذيالباب طو

 فقاذا لو تواكر حقه، وايسقاط ذي اخلإ: ك ذلّامتداد املدة صح، ألن معىن على ولو توافقا
  .»عدومهاياحلق ال «:  قوهلمسقط هذا احلق، وهذا معىني حق البائع وهو رينقص املدة، إذ التأخعلى 

  .م الشرعي، ألنه ويل القاصركاحلا إىل وصلهأ ،صال حق املشرتييإن البائع من كتميولو مل 



 ١٤٧

  
  ع؟يار بتلف املبيسقط اخليهل 

ان قبل رد البائع الثمن كه، سواء كنه ملال، ألكشإان من املشرتي بال كع يلو تلف املب: مسألة
ّضا له مطلقا، فإن من عليأه ؤم بعده قبل الفسخ، ومناأ ً ه، يالم فكنم، وهذا ال ُون له الغكيرم ُه الغيً

  :ه أقوال ثالثةي ف،ار البائع أم اليسقط خينه هل أالم يف كوإمنا ال
  

  القول األول
لعيًالسقوط مطلقا، ألن اخل: األول ار، وألن ينتفي املوضوع فال خي فمع تلفها ،نيار متعلق 

 نيّاملشرتي اسرتده، فمع تلف الع إىل ّفظ البائع ماله، فإذا رد الثمنحين أاري هو يع اخليالغرض من الب
  .اريفوت الغرض فال خي

لعقد، إذ قد يفإن اخل: ىفخيهما ما ال يوف ًون رخوا، وقد يكًدا وقد يون العقد شديكار متعلق 
خلً شدته قابال لإلون معيك   .اريزالة 

  .املتعلقسقط  متعلق املتعلق، فإذا سقط نيالع: قاليال 
  . والبدلنيمتعلق املتعلق أعم من الع: قالينه أل

إل ـوالغرض ًال أو جزءاك(ل الداعي ال الذات يدخل يف األمر ألنه من قبينه ال أ إىل ضافة  ً (
ألإنه ال أ: هيرد علي ـ تخلف العقدي ال ،د، وبتخلف الداعييوالق خص طالق له، فهو استدالل 
  .ًمة ال الذاتيًنا أو قية عيان الغرض املالكعم، إذ لرمبا لأل



 ١٤٨

  

  القول الثاين
ده يس حتدي لني املتعاملنيار، وقصد الواضعيل اخليطالق دلًعدم السقوط مطلقا، إل: الثاين

  .لبقاء
  

  القول الثالث
ار فله ينه يف زمن اخلإث يّن التلف بعد الرد حأ من ،اهرره اجلوكل الذي ذيالتفص: الثالث

ي كار يمن اخلس يف زينه لإث يّمة، وأما التلف قبل الرد فحياملثل أو الق إىل  الفسخ مث الرجوعنئذيح
  .اريه فالالزم القول بسقوط اخليستحق الرجوع علي

  .ىصغرل واىربك من املناقشة يف الىفخيما ال : هيوف
  .القول الثاين إىل الذهابفالالزم : هيوعل
  

  تلف الثمن وصوره
ما أن إل ك ىه، وعليّون بعد رده اليكاملشرتي، وقد  إىل ّون قبل ردهيكولو تلف الثمن، فقد 

  .ون قبل الفسخ، أو بعده، فهذه أقسام أربعةيك
  .الكشإون من مال البائع بال يك ،ّوهو قبل الرد وقبل الفسخ: ففي األول
ن ،ّ الرد وبعد الفسخوهو قبل: ويف الثاين ّان املصب الفسخ مث الرد، فإن جعله املشرتي ك 

  .ّ إذا فرط البائع فهو ضامنّان من املشرتي، إالك البائع ىمانة لدأ



 ١٤٩

  
  .الكّوهو بعد الرد وبعد الفسخ، فإنه من املشرتي بال إش: ويف الثالث
ان ك، فإن تلف ضمن إذا د املشرتييمانة بأان كّوهو بعد الرد وقبل الفسخ، : ويف الرابع

ًمقصرا   .ضمنيّ وإال مل ،ّ
  

  فروع
 يف املثمن، فإن كذلكهما، ويأ الثمن فقط، أو بدله فقط، أو نيّرد ع على ًون منصبايكمث قد 
لعقد لإار ويار، فإن اخليتلف فال خ   . ال جمال لهنئذين مع فوت متعلق املتعلق حكن تعلق 

  .طالقصل اإلفاأل، نه اخلاص أو العامأ مثل ،دي املطلق واملقنيولو اختلفا ب
  .دةعدم الز:  فاألصل،انكدار، أو دار ودكصة يدة والنق الزنيولو اختلفا ب
ن قال نيني املتبانيولو اختلفا ب نة أو حلف يانت بكان، فإن كالد: الدار، واآلخر: حدمهاأ 

نفع ألصالة عدم يّ وإمنا مل ً، أو درمهاًناراي يف الثمن دكذلكو، حدمهاأّار رد ينفع يف اخليفهو، وإال مل 
  .اريحتقق شرط اخل



 ١٥٠

  

  اريّالرد املوجب للخ
له، أو شخص آخر، أو كينفس املشرتي، أو و على الرد على ًايع الشرط مبنيان بكإذا : مسألة
، ك، أو ما أشبه ذل)ليهم السالمع( ني املعصومدان خاص مثل اإللقاء يف صندوق أحكاألعم، أو م

  .ار الفسخيوجب خي ال ريالغ على ّ يف أن الردالكفال إش
ل املطلق، أو كيالو على ّن الردأة، فالظاهر ير اخلصوصك ذريّالرد من غ على ًايان مبنكن إو

نون، أوري أو الورثة، أو رد الوارث، أو ويل الصغ ـيف موردمهاـ م، أو العدل كاحلا  ّ وإن تبدل، أو ويل ا
نون إذا إىل  ه، ريم غكون املعاملة مع حاكم آخر بعد كحا إىل رب، أوك إذا ريو الصغفاق، أأنفس ا
نون إذا  إىل ون املعاملة مع اآلخر، أوكاجلد، أو األب مع  إىل أو انت املعاملة معه مث جن، كويل ا
  .ن إنصرافيكار إذا مل ياف يف حتقق اخلك

اسب كده الطالب يف املجيما كورة جلملة من الفقهاء، ك يف مجلة من املسائل املذًخالفا
  .هريعدم الشمول لإلنصراف أو غ إىل الم املخالفكمها، ومرجع ريوحواشبه وغ

  
  ختالفموارد اال

د زائد ال يد قييد واإلطالق يف مقام الثبوت، فاألصل مع اإلطالق، إذ التقييولو اختلفا يف التق
  .علم به فاألصل عدمهي



 ١٥١

  
ن : سك اآلخر األخص، انعىفادعاه أحدمها، وادعنه لو اختلفا يف الظهور يف األعم أما ك

  .مكه احليب علترتي حىت قطع بهيلزم أن يصار األصل مع األخص، إذ الظهور 
المي ظاهر يف اإلعطاء ك: كما إذا قال املالك، نين متقابليان االختالف يف ظهوركولو 

 املصب بطل، ألنه من حنو على عيان البك فقط، فإن كلكييف اإلعطاء لو: شخصي، وقال اآلخرال
ع له مجال أو فرسا، وأل اختالفهما يف يقب ًنه هل  ده عن يحنو الشرط فإن رفع الشارط  على انكن إً

ّشرطه صح، وإال أبطله خب   .ار الشرطيّ
  

  ع أو البعضيّإذا اشرتط رد اجلم
ن ع أو البعض، ميا لفسخ اجلممل منهكع أو البعض، ويف يّون الشرط رد اجلميكقد : مسألة

لتساوي أو التفاوتأ ني فرق بريغ ن ري املعتدلة أو غ،فراد البعض  ون رد النصف يك املعتدلة، 
عأالسرتداد النصف أو الربع أو الثالثة  لرد، وهنا الطلق االي وقد ،ر سرتداد حق له يف اال ّسرتداد 

  )١(.ّإذا رد البعض
  

  ّرد البعض على الكاإلش
 ىنه خالف بساطة العقد، وخالف مقتض: ّل لرد البعضكلّل يف رد البعض أو اكشأورمبا 

لدلكّل برد الكوجوب الوفاء، خرج اسرتداد ال: ن مقتضاهإث يالعقد، ح  الباقي حتت يبقي ف،ليل 
  .األصل

                                                 
 



 ١٥٢

  
  : ردي، إذ ىفخيهما ما ال يوف
لنص يقاعات بسيان بعض العقود واإلكن إنه وأ:  األولىعل نه أ وحىتـ اح والطالق كالنكًطا 

مي نص لرمبا قكن هنايكلو مل  عتبار ا ىن مقتضأال إ  ـًاكًجزاء أو مأًض زما أو يان التبعكل 
قاع، ياحلال يف اإل ذاك و،ار تبعض الصفقةيّ، ولذا صح خؤالتجز: الفهم الشارعخيالعقالء الذي مل 

  .ذناإلك
ان ك، فال مانع منه، ولو تهي إطالق العقد، ال مهىل مقتضكل يف قبال الكن الأ:  الثاينىوعل

مور ري يف األجيما كوجب التناقض، وهو ية يستثناء، ألن شرط خمالف املهصح االية مل ي املهىمقتض
عتبار ن االإ: ه، وقوهلميلإما سبق اإلملاع ك ً،ضايأة يعتبارة وااليمور االنتزاعري يف األجية يقياحلق
  .ما يف املقامكال احمل ريراد به غيف املؤونة، يخف

إذا مل ـ ًا جيل املال ولو تدركالبائع  إىل ّار تبعض الصفقة، إذ لو ردينه ال موقع يف املقام خلإمث 
ار، وما ين له اخليكل املال مل كه يلإرد يّن تبعض، وإن مل يك يف املدة املقررة مل  ـن الشرط خالفهيك
  . املراد منه فلم نفهمّالإه السقط، وياسب حمتمل فك يف امل)ّقدس سره(خ يره الشكذ

  
  ّة الرديفكيلو اختلفا يف 

ل، فهو من التنازع الذي مرجعه كل، للبعض أو الكّن الشرط رد البعض أو الأولو اختلفا يف 
ألقل وإجراء كقل واألالتحالف، ال األ ما مل ي فكثر، إذ ذلكصالة عدم األأثر الذي مرجعه األخذ 

ّن األقل حبده، ويف املقام حبده، فهو مثل ايك   .ن واحد أو ثالثيَ وأربع، ال مثل دنيعتك رنيّلرتدد بّ



 ١٥٣

  

  ار والعقود اجلائزةياخل
  ع يف العقود اجلائزة؟يار البيار املشابه خليري اخلجيهل : مسألة
  .نيجتماع املثلالزم تسيوألنه ، ل احلاصليل حتصين، ألنه من قب واحد بعدم اجلرريقال غ

نما الثاين معناه مثالن ين نفس احلاصل حتصل، بأ هن األول معناأ: ني الوجهنيوالفرق ب
  .تمعانجي

، و ا جائزة ذا   .ةيالم الشارع مصون عن اللغوكًوألنه لغو، أل
ما ال كون يف مقام ما بعد الذات، يكن أن كميوألن ما يف مقام الذات الذي هو اجلواز ال 

ان كإلنسان، ألن الثاين إن بعد ذات ا ون الناطق مرة يف مقام ذات اإلنسان ومرة مايكن أن كمي
ون الشيء مرة يف مقام الذات ومرة يف خارج مقام يكه لزم أن ريان غكنفس األول لزم اخللف، وإن 

  .الذات
ه بعد يار فيثر الشرتاط اخلأنه ال أًان جائزا، وكما يال فكال إش: )ّقدس سره(رواين يقال اإل

  .ه العقديًدا ملا علكي كان ذلكار يجوازه يف ذاته، فلئن صح شرط اخل
: )ار يف العقد اجلائزي للخال معىن( يف شرح قول املصنف )ّقدس سره(د الطباطبائي يوقال الس

  ً.ار لغوايون جعل اخليكًل منهما دائما فكار لين اخلأ من )ّقدس سره(ره العالمة ك ملا ذكذلكهو 
لنقض على )قدس سره(ل كمث أش لس واحليجبعل اخل: نفسه  حبصول : وان، وأجابيار يف ا
ار يف جواز الفسخ، ويف العقود يؤثر هذا اخلي ف،ار الثابت بعد العقديان إسقاط اخلكمالفائدة إل
  . قابل لإلسقاطريم شرعي غكن إسقاطه جوازها ألنه حكمي اجلائزة ال



 ١٥٤

  

  األدلة على الكاإلش
ة يل الشرط، والعقالئيار، إلطالق دليّرد قول من أجاز جعل اخليرت ال كالوجوه اليت ذ: أقول

  .ردع عنها الشارعياليت مل 
ار الشرط يجهيت خكل احلاصل، يل حتصيس من قبي، فلىخرأنه جهة أ: األول على رديإذ 

  .وانيار احليوخ
ذا اخلتمعان، بل للجاعل أن جيما ال أ:  الثاينىوعل   .كار أو بذايخذ 
ة، فاألول شرعي، والثاين جعلي، ورمبا يئّة بعد تعدد اجلهة والعقالينه ال لغوأ:  الثالثىوعل

ن نذر ـ حدمها أسقط  لشرعيين ال أولو    . اآلخرىبقي ف ـؤخذ 
لناطق غيما اعتباران، فالتمثأ:  الرابعىوعل م، فاعتبار اعتربه الشارع، واالريل  عتبار اعتربه  

  .ل الشرط وحنوهي، وقد قرره الشارع بدلكاملال
  

  ينيلنائاالم احملقق ك
ة، يعة والعاريالة والودكالوكة، ية والعهديذناإل إىل ن قسم العقدأ بعد )قدس سره(ين ين النائإمث 

ة ال التزام يذنلتزام، والعقود اإل االكار معناه مليّار، ألن اخليري يف هذا القسم شرط اخلجيال : قال
إلذن احملض والرضا ّقتها متقومة يًب الوفاء به ختصصا، فإن نفس حقجيها، فهي خارجة عما يف

  .الصرف
  .ار املصب ال املآلين املعأ: هيوف
  االلتزام يف كنفسخ، يمل  ها االلتزام ماين فأ: هيها، ففيا ال التزام فأما أو



 ١٥٥

  
ّه، والعمدة ما تقدم، يهب املدة، وهذا القدر من اإللتزام قابل جلعل الشرط فيعقد املتعة مامل 

  .ء واحدي يف شنياعتباران من جهتن كميعتبار، فّمن خفة مؤونة اال
  

  قاعاتيار واإلياخل
ّ ملنع الشارع منه، وإال ك وذل،الطالقكال، كار بال إشيدخله اخليقاعات ما ال يمن اإل: مسألة

  .ًايقالئعًفال مانع عقال و
ه يشرتط عليته ويعتق عبده أو جاري لألخبار الواردة يف من ،)١(العتقكدخله، يما : ومنها
  .اخلدمةالعمالة أو 
  .ه الدخولريه، فاملشهور عدم الدخول وغيما اختلف ف: ومنها

  
  األدلة

  .نع منه الشارعميفألنه عقالئي ومل : أما الثاين
  :فلوجوه: ما األولأو

 من عدم دخوله يف )كسالملا(، وادعاه يف  بعدم دخوله يف الطالق والعتق)املبسوط(مثل إمجاع 
  .اإلبراء

ت من دخوله يف ستناد، وما عرفت من الروااع حمتمل االن اإلمجأبعد الغض عن : أقول
قاعات، ينه من العقود ال اإلأبراء و، املناقشة يف اإلىة أخص من املدعير التماميتقد على نهأالعتق، و

  إذ هو إخراج شيء عن ذمة 

                                                 
 



 ١٥٦

  
 ّتسلط«ل يه دلينفي، فري أو الذمة تصرف يف الغكاإلخراج يف امللل من اإلدخال وك، وريالغ

  )١(.»الناس
  .ئنه إسقاط حق املربإ: قاليال 

ر، يرتتب علي منه، وئًس إسقاطا حلقه فقط، بل هو تصرف يف حق املربينه لإ: قاليألنه  ه آ
 ستفادة،ًن سببا لاليان الدكت املال إن يستفادته من باًن مانعا منه، ومنع يان الدكن إمثل استطاعته 

  .ك ذلريغإىل 
  .ربويك اإلبراء صغروي وفالنزاع يف:  أي حالىوعل

  .قاعيانصراف الشرط عما يف ضمن اإل: ومثل
ة الفسخ البد هلا ياب ما هو جائز يف نفسه، فمشروعجيإ على دليل الشرط إمنا ين دلأ: ومثل

  .هايقاعات، فاألصل عدم دخوله فيوجد يف اإليل، وقد وجد يف العقود ومل يمن دل
  .فسخس بقابل لليم وهو لكقاع حين اإلأ: ومثل
قاع يعقل يف اإلي، فال نين مرتبطي أمرني بّالإّ احلل والفسخ، وال حل كار ملين اخلأ: ومثل

  .الذي هو التزام واحد
  .قاعية يف اإليني وال اثنني اثننين الشرط بأ: ومثل
حة، إذ هي عبارة  حىت عدامإقاع ين اإلأ: ومثل  ري عن إعدام املنع، والعدم غىخرأيف مثل اإل
نيات فإن ما ي االنتزاعكذلكت، وة وال يف االعتباريادة ال يف احلقائق اخلارجقابل لإلع س يًا ليوجد 

  .ف املؤونةياالعتبار خف: قالينه، فال يهو األول بع

                                                 
 



 ١٥٧

  
  األدلة على الكاإلش

  :ىفخيل ما ال كويف ال
س يف يولبعض األفراد،  إىل ت وجهة اللفظريه إذا تغيون فيكمنا إنصراف، فإنه إذ ال وجه لال

  .كذلكاملقام 
ّ أو بدل، وهنا داخل يف ريّة إال إذا غيّة الفسخ، ألن الشارع صدق املعامالت العقالئيومشروع

  . من الشارعيرية بدون تغيلكهذه ال
  .املقامكالنذر، ومنه حق كم كقاع منه حين اإلأومن الواضح 

ان كًع األمر الثابت متعددا  يف صدق الفسخ، فإن الفسخ رفني اثنني بنيالتزام إىل اجيوال احت
  ً.أم واحدا

  :ه املناقشةيعدام، ففإقاع يّن اإلأّأما 
ل يعدام مثل حتواإل إىل ل املطلبي وحتو،كذلك، فهل اإلذن كذلكقاع يإل كس يإذ ل: ًىصغر

ة الرجل عن النفقة، وما ية املرأة يف الزواج، وحرياد حرجيإ الطالق :قاليأن ك ،ادجياإل إىل عداماإل
  .أشبه

  .ه مثلهيفي فيكاد نفس الشيء، بل جيإ إىل تاجحيعتبار عقالئي ال اإذ الفسخ : ًىربكو
 ،املناقشة لضعفها إىل مها، ال حتتاجري وغ)قدس سرمها(ين يخ والنائيرها الشك ذىخرأ أدلة كوهنا

  .ىفخيما ال ك



 ١٥٨

  

  ار الشرط وأقسام العقود الالزمةيخ
  :ثالثة أقسام على العقود الالزمة: مسألة
خليما : األول   .اإلجارة وحنوهاكًار اتفاقا، يدخله الشرط 
  .احكالنكًدخله اتفاقا، يما ال : الثاين

  .الوقفكه، يتلف يف دخوله وعدم دخوله فخيما : الثالث
الم اآلن فهو يف القسم كما الأالم يف األول والثالث، كل الي تفصّا تعاىل ن شاءإأيت يوس

 ،هيار فيعدم دخول اخل: ًه حسب دعواهم له متواترايمع علنا، وافاملشهور حسب تتبع: الثاين
دلةكّواستدلوا لذل  ّ:  

  
  ل األوليالدل

ار يف املعامالت يه شائبة العبادة، واخلين ف: ك لذلهري وغ)ّقدس سره(استدل صاحب اجلواهر 
  .فقط

ار الزوجة، ويف سائر ي يف اختّا تعاىل إىل ها التوجهياح الواردة، مما فكة النيفألدع: ىأما الصغر
  .هاريلة الزفاف، وأوقات الدخول، وغيلكاحلاالت 
ت اخلالء ية منها، مثل دخول بيالتوصل حىت ةيام الشرعكح من األريثكن هذا شأن أ: هيوف

  .ع وحنوهيالبك املعامالت كذلكها، وريل والشرب واللبس وغكواأل
  .س معاملةيح لاك والن،ار للمعامالتيفألن اخل: ىربكّوأما ال



 ١٥٩

  
ّفآتوهن اجورهن: ( وقد قال سبحانه،نه معاملةأ: هيوف ُّ()١(.  

ّت اجورهنيّ الاليت آتكأزواج: (وقال سبحانه ُ()٢(.  
غليشرتي«: ويف النص   .)٣(» مثنىها 

  
  ل الثاينيالدل

شمله ي ف،بتذال املرأة، وهو ضرر هلاا إىل قضييه يار فين دخول اخل: ًضايآ كواستدل لذل
  .ل نفي الضرريدل

إلم لسلطة اإلكينه ال ابتذال، بل حتأ: هيوف ملتعة، وعل إىل ضافةرادة،   فرض الضرر ىالنقض 
 ال ريالنفس أو الغ على ّ احملرمري يف غ)٤(»الضرر«ل يه، ودليفهي أقدمت أو هو أقدم عل يربكيف ال

  .ىفخيما ال كه املتضرر يشمل ما إذا أقدم علي
  

  ل الثالثيالدل
الطالق وعدم  على ًولعله لتوقف ارتفاعه شرعا:  مبا لفظه)ّقدس سره(خ ي له الشواستدل

  .هيل فية التقايمشروع
  .س حبجةي من مفهوم اللقب ولكل الطالق لذلين االستدالل بدلأ: األول على رديو

  .لي صحة الشرط وصحة التقانيالتالزم ب على لينه ال دلأ:  الثاينىوعل

                                                 
 
 

 

 



 ١٦٠

  
  ل الرابعيالدل

  . العقد الذي هو الدوامىار مناف ملقتضين شرط اخل:  مجاعة آخرونكذلواستدل ل
  .الم يف األعم من املتعةكنه أخص، إذ الأ: ًه أواليوف

ن لب: ًايو   .ة الدائمةكيٌنشاء للملإنه أع مع يالنقض 
لثا   .نه خمالف إلطالق العقد، ال ملقتضاهأ: ًو

  
  ل اخلامسيالدل

نه أ يف كحق، ولو ش م الكاح حك خمالف للسنة، ألن لزوم النن الشرط: ًضايآواستدل له 
  .ة أمر زائدية، ألن احلقيمكم أو حق فاألصل احلكح

: لي فدل،مكتاب والسنة، واألصل يف املعامالت احلق ال احلكما عرفت من الكنه تعامل أ: هيوف
  .مك حم)١(»املؤمنون عند شروطهم«

وز كلة بال خالف، واملرأ، هو اإلمجاع املوجود يف املسه هنايلإستند ين أن كمينعم، الوجه الذي 
ذان أن مثل أ على ً،ر سابقاكما ذك األدلة ىاز هذا هو من أقوكالقطعي يف أذهان املتشرعة، واالرت

ح ير وقبكع اجلسد منيل تقاطكظهر يث ياملئذنة وخروجها مستورة بسرت الصق جبسدها حب على املرأة
  .يل لفظي دلكذلرد بين مل إعند املتشرعة و

  ً.دايصلح مؤيروه ك بعدم اجلواز، وما ذىفي يف الفتويكومثله 

                                                 
 



 ١٦١

  

  )١(الشرط اإلبتدائي
لعدم، ألشمل االيهل الشرط   به، إذ هو عبارة عن جعل ىسميّنه ال بتدائي؟ املشهور قالوا 
  .كّ ممن له ذلًاعيًنا أو يف العهدة تشريوكاإللزام يف اخلارج ت

ه، إذ اللفظ يان املصداق واإلشارة إليّلها بكّن أروها فالظاهر كف اليت ذيرتعالّأما األقسام وا
س من الرتادف ي للفاظ املتعددة ملعىنّن األأعلى  ـ ما هو املنصرفكـ  واحد ّس له إال معىنيالواحد ل

ّه مجع من حمققي يما ذهب إلكـ ة يف اآلخر ي اخلصوصرية غيل خصوصكّقي وإمنا املصداقي، إذ لياحلق ٌ
ءاأل   ً.ضاي وهو املنصرف أ ـد

نه إلزام و شراط أومنه ـ إلتزام يف العقد، أو اجلعل املستلزم لإللزام، والعهدة، والعالمة ّفالقول 
ء ما ء جزنيلمكّنه عند الفالسفة واملتأق، ويوالتعل ـ الساعة ً العلة فاعال أو قابال، وعند األد ً داة ألي يّ

 ك ذلريغ إىل لزم من وجوده الوجود،يلزم من عدمه العدم وال ي ما ينيالشرط، وعند الفقهاء واألصول
: كنيقال للسيالقطع، ولذا :  الشرط لغةّ ألن معىنكق وإشارات، وذليّلها مصادكف يمن التعار

  .ك ذلريغ إىل ط احلدودي،ياملشرط، ولقطعة مقطوعة من األرض وحنوها الشر
ّا مقدمة شيء ئيعل شجيعتبار، وع واالييف التشره يعل اإللزام يف عهدة املشروط علجيفالشارط  ً

  .كن، وال شيء بعد ذليوك التيف
  :قاليّة فرمبا يعات اإلهليّن مت يف شرائط الناس، أما يف التشرإعتبار وواال

                                                 
 



 ١٦٢

  
داشف االكننا كمين حنن ال كًضا، لين أيوكّنه تإ ة الشارع، فإرتباط الطهارة يّرتباط إال 

ن ال كشراط وشروط، لأ:  مثل،ًغة اجلمع لغةيتلفان يف صخين، نعم قد يوكتلصالة نوع من شرائط ال
  . يف الفردّتعدد املعين على كدل ذلي

  
  هايّأدلة الشرط اإلبتدائي واملناقشة ف

طالقه يف الرواين اإلبتدائي أ: ّأما من قال ّضا شرط، فقد استدل له  ليه ع(قوله كه، يت علً

  )١(.»كروهكن ال أعود يف م رب شرطي أ كول« :)السالم
  )٢(.»مكّشرط ا قبل شرط«: )ليه السالمع(وقوله 
  .»شرطه أوثق«: )ليه السالمع(وقوله 
  )٣(.»وان ثالثةيالشرط يف احل«: )ليه السالمع( وقوله

ان معلومة نسأسلم يف وصف ي عن الرجل )ليه السالمع(ّا  ئل أبو عبدُس«:  احلليبيوصحح
سكبة نفس منيان عن طكإذا :  فقال، دون شرطه أو فوقهعطييولون معلوم مث    )٤(.» ومنه، فال 

ًن رجال من موالإ: قلت له: قال «)ليه السالمع( عن عبد صاحل ،خية الشيوروا  مثّ تزوج امرأة يكّ
 ها،يّتزوج عليّطلقها وال يه أن ال يّعل  علجيّه إال أن يراجعها فأبت عليّطلقها فبانت منه، فأراد أن 

  ج بعدي، مث بدا له يف التزوكفأعطاها ذل

                                                 



 

 

 

 



 ١٦٣

  
لليه ما يدريان كبئس ما صنع، وما : )ليه السالمع( فقال ،صنعيف كي فكذل ل يقع يف قلبه 

املؤمنون عند :  قال)صلى هللا عليه وآله(ّا   ّف للمرأة بشرطها، فإن رسوليفل: والنهار، قل له
  )١(.»شروطهم

  .عيالب على ر الشرططلق يف األخباأ: وقال احلدائق
ب »ّشرط ا«انه له، ومقابل غفرانه سبح»  شرطيكل«، إذ ىفخيال  ل ماكن يف الكل  من 

ّن الشرط أّار وهو يف املعاملة، وقد تقدم ي اخلعيني» وانيالشرط يف احل«و. »شرطه«: ذاكلة، وكاملشا
  .ره احلدائقك، ومل جند ما ذري اخلرب األخكذلك العقد، وعطي يفيقطع بقاء العقد وما يار يقطع واخل

ّنه أ أو ،)قدس سره(ظهر من عدم استبعاد اآلخوند يما ك ًقةيً شرطا حقىّسمينه : فالقول
املشهور بعدم  على دالني ظاهر، بل املنصرف وحنوه ري غ)قدس سره(خ يما قاله الشكًشرط جمازا 

  ً.جمازا حىت طالقه لهإ
د يره السكما ذكثالثة  على ّ، ورمبانيثنالا على طرف واحد، بل على طلقيفال : إذن

 ،ّ متًئا، ورضي الولد فإن وىفيعمل ولده شيعه أن يطرف ب على شرتطيأن ك،)قدس سره(الطباطبائي 
  .اريان له اخلكّ السابق، وإالكالولد الغائب فضولة فإن قبله ف على ار، وإن جعلهيان له اخلكّ وإال

سائر كشتق منه ي وً، احلدثي مصدرااملعىن على رةطالقه إر ك ذ)قدس سره(خ يّن الشإمث 
، واشتقاق املشروط منه يسم مصدر فلااملشتقات، واجلامد أي ما وقع من احلدث  ًس فعال وال حد ً

  .األصل على سيل
 اجلامد نيّ، وإمنا الفارق بكدث انعدامه بعد ذلحيما ك ً،ل جامد حادث وجوداكّن إ: قولأ

ًا ومضارعا يّن الزمان يف الفعل ماضأّ أما مسألة ، يف الثاين دون األولني العدمنيواملشتق التطور ب ً
  فهم من يّما قاله املشهور، أو ال وإمنا كًوحاال 

                                                 
 



 ١٦٤

  
ملقام، ولفظ ي وآخرون فال )قدس سرمها(ما قاله الرضي واآلخوند كالقرائن   )املشروط(رتبط 

ًس مشتقا من اجلامد جمازا، بل يمنه ل ً قدس (خ يّ املفهوم من الشرط اجلامد، ولعل الشالفعل إىل شارةإّ
ملكّ ، وإالكراد ذلأ )سره ّان حمل  ّ.  



 ١٦٥

  

  ّشروط صحة الشرط
حد إالشرط :  نقولكالم يف شروط صحة الشرط، وقبل ذلكال: مسألة ّما وصف، أو فعل 

ن  حىت اجلوارح  حيص الصحيشم العطور لتشخيسمع املقري أو يق أو ينظر الطريالبصر وحنوه 
ن ك ذلريغ إىل والفاسد، لقلب   ماله، ال يف مثل ما كلميأن كما تصح، يجة فيعرض، أو نتُي، أو 

ً له الشارع سببا خاصا نيع ًا أو سلبا يف غجيإ كل ذلكاح والطالق، كالنكً ث مل أر ي الثامن، حريً
ن ال كمن ذ  القاعدة ىن مقتضكاب القليب، لجي إذ معه من اإل،عراض بدون اإلكلمير السلب 

ّضا، إذ أي فرق يصحته أ   .ًن جند منعا من الشارعأة بدون يابه وسلبه بعد العقالئجيإبني ً
  :مورأ فهي كإذا عرفت ذل

  
  الشرط األول

 كّن مرادهم هي حال جعل الوفاء، فإن قدر اآلن دون ذلأة، ومن املعلوم ياملقدور: ّولاأل
لعيالوقت مل  ن كمية ويدخل ويف احلال أجنبيأن كسبب،  سواء بدون سبب أم ب،صحيس كصح، و
  .ك ذلريغ إىل عقدها،

إلمجاع، و ا غررأّوقد استدل هلذا الشرط  ا ال ،ّنه بدو لشرطيّ النه بدو ّفإنه من ، علم 
نتفاء املوضوع صح مثن يما ال كم في مقدور التسلريّنه غألة، ودشمله األيّنه سفهي فال أ و،السالبة 

ملالي ال ذاك فكذلكأو مثمن  ع ما ال يصح بيما ال ك للشارط فك مملوريّنه غأ، وكصح يف الشرط 
   حال الشرط كذلك كلمي



 ١٦٦

  
  .كالللم

ال،ةيوالعمدة عدم العقالئ: قولأ ًستحالة ذا أو عادة، فال  مع العلم  ل الشرط، وال يشمله دليً
بشرط أن : ما إذا قالك ،لشرطصح ايث يً مستقبال حً احملال عادةني ما هو الفارق ب:قاليجمال ألن 

لنسبةني  وب ـًته غدايعلم مبحاليإذا مل ـ ن ملرض أو سجن أو حنومها كتمي ومل ً،ذا غداكتفعل    ما علم 
ًاحلال أو املستقبل ذا أو عرضاإىل  ار ال ي اليت هي املع،ّة يف األول دون الثايني لوضوح العقالئ،ً

ّالواقع، ولعل بعض األدلة السابقة تش هكما ذ إىل ريّ   .ر
  .ّال يف الوصف الواثق بوجوده إلطالق األدلةكمث ال إش

  :ني الواثق، فبريّأما غ
  .ليطالق الدلإة وي للعقالئ،ّطالق صحتهإ

إلضافةيّ ألنه غرر، وعدم إقدام العقالء عل،سهكوع   . يف مشول اإلطالق لهكالش إىل ه، 
ستقبايل صح لعدم الغرر واإلمجاع، واالي ف احلايلنيب: )قدس سره(خ يره الشكل الذي ذيوالتفص

  .فال للغرر
لوصف احلايل موجب ل،سهكمن ع: نيولبعض املعاصر لبطالن يف احلايل ألن اجلهل  ون ك 

لصحةيك إن مل ًًع جمهوال وغررياملب ع يقع البينما يع حيستقبايل ألن املب اال والصحة يف،ّن إمجاع 
ًه معلوم ذا ووصفايعل ألوصافيرر بعد أن مل  فال غ،ً   .األبد إىل عترب العلم 

ل وعدم ي بعد إطالق الدل،ً أو فسادا حمل نظرًالغرر واإلمجاع صحة إىل الةحّن اإلأ: ىفخيوال 
االستقبال   املشرتي يف احلال أو يفىًشرتطون أوصافا جمهولة لديًة العقالء له غررا، ولذا نراهم يرؤ

  .ك ذلريغ إىل ع اآليت،يالربائي، أو كون الشجر يثمر يف بكون أعمدة الدار من اخلشب الكذ



 ١٦٧

  
  : جةيالم يف شرط النتكي القب

ن أرادها إ صح، وكامللكصح معه وبدونه ياح، أو بدونه وكالنكفإن أرادها بسببه وهلا سبب 
 كن شإالعقلي، وكًشرط احملال عقال، ألن السبب الشرعي كان كبدونه وقد جعل الشارع السبب هلا 

ّصالة عدم التحقق، ألنه من السبيب أ على مةكاج حايحتصالة عدم االأالعتق فكه ياج إليحتاليف ا
  .ّواملسبيب

ده سبحانه، أو يّنه بإث يًجعل الزرع سنبال حك فقط، ريد الغيان فعله بكولو جعل الشرط ما 
ّجة وإال يت النتبعد الصحة، فإذا حصلي البائع واملشرتي مل نيّنه بإث ي حريع للغيالبك كشرتامع اال

سافر، ي  ـّد ايالذي هو بـ ّ فإنه إذا شويف ولده ،كمثل ذل على قدمونيار، إذ العقالء يان له اخلك
ّل الشرط، أما إذا أراد املقدمات يف يشمله دليًدارة جتارته مثال، فإه يف يلإتاج حيث ي ح،سافريّوإال مل  ّ

  .جةي الفعل ال النتع فهو من شرطيده من املبيالتسنبل والشفاء وما ب
  

  الشرط الثاين
األعم : ه، واملراد بهري وغ)قدس سره(املرتضى خ يره الشكما ذك ً،ون الشرط سائغايكأن : الثاين

ّصلي ي ال نًا، نعم الظاهر استثناء اشرتاط مثل أكًام الثالثة، يف قبال احلرام فعال أو تركمن األح
ن مل إل الشرط عن مثله وينصراف دلروه، الكامل إىل نسبةل كذلكًالنوافل أو أول الوقت دائما، و

  ً.ن حرامايك
ن هذا راجع)قدس سره(خ يالش على )قدس سره(د يل السكوقد أش  فال وجه ،الرابع إىل ّ 
ًلعده مستقال ّ.  

الرابع  على لين دليكن مل إ الواجب الشرطي واحلرام الذايت، ونيوجب التناقض بيّن هذا أ: هيوف
  :ه قولهيلإؤمي يّ شرعي، ولعله كلي وذاًفرضا، فهذا عق



 ١٦٨

  

  .ًال للحراميلتزام به حتلان اشرتاطه واالك
ً اجتهادا )١(كافر واملخالف ومن عنده ذلكل اإللزام يف الي لدل،هياملشروط عل اجلواز عند: واملراد

ّان حراما عند الشارط، أما عكن إ وً،دايأو تقل   .)٢(حلرام عنده ريق له إلزام الغحيّسه فال، ألنه ال كً
ّالقسم، أما صنواه فال، ال: كومثل ذل َ   .همايشرتاط الرجحان فَ

  
  الشرط الثالث

راه العقالء موضع اعتبار، مثل يّه غرض عند العقالء أو هلذا الشخص مما يون فيكأن : الثالث
وهذا شغله، يد عدم وجود مال له يريّنه زائد إث ي ح،ةيع قبول هبته الفالنيط يف ضمن البرتشيأن 

  .هو املشهور
شرتاط ّون مما ال بد منه يف حتقق االيكبعد أن يهذا ال : )ّقدس سره(خوند يف قبال قول اآل

ًعقال، ال من شروط نفوذه شرعا، فهو  ّ، ال أنه نين السابقي األمرريأن ال موضوع للشرط يف غ: ىريً
  .راه املشهوريما كًم له شرعا، كال ح

  .دير عدم اعتبار هذا القمن أن األظه: ويف قبال قول بعض
مل العقالء، األمر اال على ّولعل األقرب الثاين، ألن صدق الشرط عدم صدق كعتباطي حمل 

ًعتبارا اعتبار، ال اال كًنارا، رآه العرف ياعتربت الورق األمحر د:  فإذا قال السوقي،)٣(االعتبار ملثله
  .س له األثريل

ن شرط،انكف كيو ّ فقد استدل املشهور  ث ي وح،ًس سببا للحق عند العقالءي لك مثل ذلّ
ّار عند ختلفه، إذ احلق منحصر يفيس به فال موقع للخيّنه لإ ّ  

                                                 
 
 

 



 ١٦٩

  
، وحقوق الناس ّحقوق ا

ما قاهلما ك ـ ل أقسام اجلماد والبهائمك والبقاع األعم من ،)١(
  .س أحدهايوهذا لـ  )٢()ليه السالمع( ي علنياملؤمنريأم

ليّن عدم القأو   .س منهي وهذا ل،)٣(»ال ضرر«شمله ي ف،شرط ضررام 
ًن مقدارا من الثمن أو ًال كله أكان أكن غرض عقالئي أو صنوه يك فإذا مل ،زاء الشرطقع يّ

لباطل   .للمال 
  .وجب الوفاء بهيه ليعتين مبا ال غرض عقالئي فيّن الشارع ال أو
  .)س سرهقد(صبهاين ما قاله األكل الشرط منصرف عن مثله، يّن دلأو

مال، إال كن إو  إطالقهى علكويف بعض ذل ّان    .ةيفاكن يف بعضها اآلخر أً
لعيكمث لو مل  ألولس، فاالكن غرض مث صار، أو    .ب والغنبي العياريما يف خك ،عتبار 

طال مل يان عند أحدمها صحكولو  ًحا واآلخر  ن أو يدًحا ليان عند البائع صحكشمله، فإذا يً
س ال ك فللبائع الفسخ، ويف العنئذي وح،، ال املشرتي، حق للمشرتي عدم العملديمذهب أو تقل

  . نفسه ذا حقىريّ ألنه ال ،صح له الفسخي
ًراه حقا فورثه من ال يعلم ما إذا مات من يومنه    .سهك حال عكذلكراه، ويّ

لنسبةكنعقاد، علم هل هو عقالئي أو صنوه بعد االيولو مل  أحد إىل  ان األصل الصحة، سواء 
لث، وقبل االنياملتعامل لعلم أو القائم مقامه ـنعقاد األصل العدم، إذ بدون املوضوع أم  ون يك  ـ 
لعام من التمسكّالتمس   .ةي به يف الشبهة املصداقك 

                                                 
 


 

 



 ١٧٠

  

  الشرط الرابع
  :هيّدل علي، وينيقتضائّتاب والسنة االكًون خمالفا لليكأن ال : الرابع
لشرط وحنوه سقط ميالوجوب أو التحر على ّما دل: تابكمن ال ، إذ لو جاز خمالفتهما 

  .همايًما علكًل الشرط وحنوه واردا أو حايس دلي وهو نقض للغرض، فل،مكاحل
ّ ما دل من السنة علكذلكو   )ّسره قدس(خ ير مجلة منها الشكت اليت ذهما، وهو متواتر الروايّ

  .نيلم املسَلهَ بنيافة املؤمنكيف املسألة قطعي من : واإلمجاع
  .ث لواله لزم نقض الغرضي ح،كذل على ّدل: والعقل

ة اجلمع ية الغني، ويف روا)ّخمالفة السنة(، ويف بعضها )تابكخمالفة ال(ت ّن يف بعض الرواإّمث 
  .نهمايب

ل ًون خمالف السنة مندرجا فيكم، وكيّما منصرفه وهو القرآن احلإ: تابكواملراد  عتباريّ : ه 
  . وحنوه)١()م الرسولكوما آ(

  .ّعدم خمالفة السنة على ّطالقه مبا دلإد يّما مقإو
ّبس إال هو ث ال رطب وال ي ح) السالممليهع(فهمه املعصومون يتاب حسبما كال: أو املراد

  .هيف
طلق يما كت، ده بعض الروايؤي و،ّتبه اكما  على تابكطلق اليث ياألعم منها، ح: أو املراد

عتبار ،األعم منه  علىّالسنة ّنه سنة ا أو سنة الرسول أ  ّّ  اللغوي، حاهلما ملعىن )صلى هللا عليه وآله(ّ
ر(: ةي يف روا)٢()ّالسنة( أو )العرتة(حال    ميك فكّإين 

                                                 
 
 



 ١٧١

  
ّإن ا : (ليها هو من قبي والعرتة فى،خرل واحدة منهما تشمل األكّن إث ي ح،)١(»نيالثقل ّ

آل (دخول فرعون يف كّداخل يف األول،  )عليه السالم(ّ فإنه ،)٢()مي إبراهً آدم ونوحا وآلىاصطف
  .سكالع ذاك و،)٤(»وعرتيت«داخلة يف  )صلى هللا عليه وآله(ّة، فسنة الرسول ي يف اآل)٣()فرعون

مخسة  على ّس به، فإن الشرطيّ ألنه ل،دييص والتقيس مثل التخصيل: تابكواملراد مبخالف ال
ّتاب أعم، أو أخص، أو من وجه، فاألوالن كون الكين، واملطلق مع يواملخالف التبااملوافق، : أقسام

ألخص صح شرطه، ويف الرابع واخلامس يجواز اإلت على ليّن دل الدلإواضحان، ويف الثالث  ّان 
  . جائزريهما غيجتماع فّن مورد االأما كفرتاق جائز، مورد اال

ملوافقة   خر؟ ُأما يف كت، أو بعدم املخالفة اما يف بعض الروك ،وهل العربة 
ًن الشرط أحدمها قطعا، فال واسطة، إذ األمر يفأ: هي الواقع، إذ فريهذا يف غ  الظاهر ال ّ

تاب كًان موافقا للكّ جائز من الشروط إال كس هناييف الظاهر تالزم، إذ ل حىت نكهما، لينحصر في
  .ولو بعمومه أو إطالقه

  
  ت املقامروا

  : طوائف على ت املقاماّن روإمث 
  )عليه السالم( عن العبد الصاحل ،ة منصوريطائفة تقول بصحة املشروط والشرط، مثل روا: ١

ًن رجال من موالإ: قلت له: قال« ّ تزوج امرأة مث طلقها فبانتيكّ ّ 

                                                 
 

 

 

 



 ١٧٢

  
طاها ها، فأعيتزوج عليّطلقها وال يه أن ال يّعل  علجيه إال يها فأبت علعراجيمنه، فأراد أن 

ه يدريان كبئس ما صنع وما : )عليه السالم( فقال ،صنعيف كي فكج بعد ذلي مث بدا له يف التزو،كذل
لليما  ّف للمرأة بشرطها، فإن رسول ا يفل: ل والنهار، قل لهيقع يف قلبه  : قال )صلى هللا عليه وآله(ّ

  )١(.»املؤمنون عند شروطهم
ما، مثل رواىخرأو: ٢  .احك من عدم جواز هذا الن، ومروانكريابن بيت ي تقول ببطال
لثة تقول بصحة الن: ٣ نه إ «:)عليه السالم(ة ابن مسلم عن الباقر يرواكاح دون الشرط، كو

: )عليه السالم( قال ،دها اجلماع والطالقيه أن بيصدقته هي واشرتطت علأ يف رجل تزوج امرأة وىقض
ّخالفت السنة، ول هله، فقضيًت حقا ليّ  كده اجلماع والطالق وذليه الصداق وبيّن علأ ىست 

 )٢(.»ّالسنة
  :لييما  على نها حبملهايون اجلمع بيكهذا و

  .شرط الفعل على :وىلاأل
ن ،شرط الشرع على :ةيوالثان  على نيسوا مسلطيًدا، فإن الناس لي قكذلكم كون احليك 

ه يون عليكال : قولي املستحب، وقد روه أوكال أفعل املباح أو امل: ًقول مثاليّامهم، فإنه قد كأح
ّمل حترم ما أحل ا ل: (ه، وقوله سبحانهيًمباحا أو أخو ّ صلى هللا (ّن النيب إث يل، حي من هذا القب)٣()كّ

 على ّرمهحيم وك احلريغين له أن يكن مل كه، ليلف علحين أل العسل وكان له أن ال ك )عليه وآله
  . فتأمل،)لكمل ال (قل يومل ) ّمل حترم: (نفسه، ولذا قال سبحانه

  .)٤()ىنطق عن اهلويما (ّنه أ مع كفعل ذلي) لى هللا عليه وآلهص(فهل النيب : قاليال 

                                                 
 
 

 

 



 ١٧٣

  
ب التعلكون ذليكقد : قاليّألنه   كأمام ذل ) السالمماعليه( نيّل توضي احلسنيم من قبي من 

  .)١(سن الوضوءحيان كخ الذي ما يالش
 ،ّبطل املشروط، ألنه التزام يف التزاميً شرطا، فإذا بطل الشرط مل شرط الشرع على :والثالثة

 شواهد يف نفس  ـام الثالثةكما نعلمه من اخلارج من األح إىل إلضافةـ هذا اجلمع  على نةيوالقر
  .ةية ولفظينة عقليت، فالقرالروا

ًصح شرعا ي ال ينيضائقتّ فإن اال الفعل،)٣(»ّطلقهايأن ال «:  الشرع، وقوله)٢(»دهايب«: فقوله
ا ال تصح شرعا، وتصح فعاليًوال فعال، خبالف الثالثة الال إقتضائ ًات فإ ً ّ.  

ه بقولهكبعض ما ذ إىل  أشار)قدس سره(د الطباطبائي يولعل الس عدم  على ّمحل ما دل: ر
صحة خبار الأد الزوج، ومحل يّج والتسري بيون أمر التزوكصورة إرادة عدم  على صحة هذا الشرط

لرت على واجلواز   .ًّب جدايوهذا اجلمع قر: ، قالكّصورة جمرد اإللزام 

                                                 



  

 

 

 



 ١٧٤

  

   اجلواز والعدمنيالشرط ب
 ستصحابة أو االءّصل يف املتعلق مثل الرباأان ك فإن ،علم هل هذا الشرط جائز أو اليولو مل 

  ه؟ريائز أو غعامل معه معاملة الشرط اجلين، فهل يكم، ولو مل كان هو احلاكالعدم اإلزيل حىت 
: بعد األول، ألنيالثاين، وال  على األول، وآخرون على  ومجاعة)قدس سره(خ يقوالن، الش

  .ستثناء يف االكشيل وك مشل ال)١(»املؤمنون«
  .ثينهما يف احلديالفهما، للجمع بخيقد عنون الشرط مبا ال : قاليال 

عنونه فهو من املنفصل ال يمل  )آلهصلى هللا عليه و(ث الرسول يول ما عنون يف حدأ: قاليّالنه 
لعام يف املصداقكّس من التمسياملتصل، فل الكة، بل التمسي   به كستثناء من التمس لعدم اجلواز 

  .هايف
  .واحد ) السالممعليه(المهم ك: قاليال 
  .ّضر بعد عدم التعنوني ال كذل: قاليّنه أل

  .املتصلكتنف فهو كًس خمالفا هلما من العقل امليون الشرط لك: قاليال 
لشرط، ك احلري الحتمال تغ،كذلكس يل: قاليّنه أل قات، يم بنذر احلج قبل املك احلريتغكم 

  .، وبشرط اإلرث للمتعةكشبه ذلأوما 
ه من اإلشكومبا ذ   .ل القول الثاين وجوابهياالت واألجوبة ظهر دلكر

توهم وجوب يّ فإنه رمبا ،ان آخركم إىل ان، فطلبها الزوجكار امليولو شرطت الزوجة اخت
لشرط جيّنه مل أ:  واحدرين الظاهر املوافق لغكده، ليارها بيإطاعتها له ألن اخت ّب، إذ سقط حقه 

لنسبةكذلكفال حق، و   سائر حقوقه أو إىل  

                                                 
 



 ١٧٥

  
لنسبة  الوارث أو ريرث غإكد أحدمها يست بيام اليت لكاآلخر، ال يف األح إىل حقوقها 

  .سهكع
ختكواقعها، يال ولو شرطت أن   ،مكّنه حق ال ح أل،ارها فال شيءيان هلا، فإذا واقعها 

، بل مثل الوطي يف اإلحرام والصيارها حرم وليوبدون اخت ام وما أشبه، وهلا احلق يف تقاضي يس بز
زائه،    .ّ إذن أو مربرري من غريّل حق أهدره الغكما هو حال كاملال 
لعدم،يان الشرط منه علكولو   الظاهر العدم، ،ًان حراما، وهل له حق املالك ففعلت به ها 

مر مايل شرعا وال عرفا، والولد حالليألنه ل ًس    .نيال احلالك على ً
  

  الشرط اخلامس
ّضا، ألنه من يصح وأبطل العقد أيال مل إ العقد، وىًا ملقتضيون منافيكأن ال : اخلامس ً

اح بشرط كّقره عقل وال شرع وال عرف، مثل الني  وهذا الً،عتباراا نيضي النقئنشيالتناقض، فهو 
  . واملنفعةنينتقال العاع واإلجارة بشرط عدم يعدم العلقة، أو الب

لتباكمث املنافاة قد ت لعموم املطلق كن يون  ون كاح بشرط أن ال تكالنكاملثال السابق، أو 
  .ىون علقة يف الثاين ومجادكت بشرط أن ال نيعية يف الربعاملتكعلقة يف الشهر األول، أو من وجه 

اح بدون علقة، أو بدون كالنك، ك املنفري الذات، أو الذايت، أو الالزم غنيون املنافاة بكوقد ت
  .ةيّالقبول، أو بدون احملرم

 العملي، مثل الزواج  كذلك و،فييلكو التأم الوضعي ك احلني بكل ذلك فرق يف ريهذا من غ
  ح الزوج كنيأو أن بشرط عدم اإلرث، أو حرمة النظر، 



 ١٧٦

  
  .أخت الزوجة معها

 ىشرتط الطالق بشرط أن تبقيأن ك ً،ضايقاع أييت يف اإل يف العقد كل ذلكيت ما كّمث إنه 
  .العلقة

  .ًقا للمنشأ أو الثمن أو املثمنيون مضيك أن نيما ال فرق يف الشرط بك
املشرتي العتق صح، لى  عّنه لو شرطإ: )قدس سره(ّظهر وجه النظر يف قول العالمة يوبه 

هكًضا ملا ذيه أريصح يف غيب، إذ يالتغل على  لبنائهكوذل   . ر
لث، فكّان شرطه العتق عن نفسه، أما إذا كهذا إذا  ال كشإدخل يف يان عن البائع، أو عن 
 العقد، ى ال شرط عدم خمالفة مقتض،الشرط السابق إىل عودي ف،»كّع إال يف مليال ب«آخر من جهة 

ّما حقق يف حملهكال كًضا ال إشيأوهنا  ّ.  
ملنع إذا قال الشر)قدس سره(س يبن إدراويف قول  ث ي، حيكالربح لنا وال خسران عل: يك 

لنسبة، ال ي الربح واخلسارة بكشرتااة اليت هي كّنه خالف الشرإ  على همايلكحدمها أو أون كنهما 
  . النسبةريأحدمها أو ألحدمها أو هلما بغ

 ألنه خالف اإلطالق ال خالف ،ه يف الدروسيما أملع إلك ،كل ذلكث أجاز يحه ريخبالف غ
ما بعد عدم جعل ك املالريغ على  أو وقوع اخلسارةكس املالكي، وذهاب ربح من ىاملقتض س   ال 

ًالشارع سببا خاصا، فل صح يّجة إمنا ال ية بال سبب أو انقطاعها بدونه، فشرط النتيقة الزوجلالعكس يً
إلضافةيؤي يف املقام، وحىت اح والطالق الك النيف مثل : حة رفاعة قالي صح،القاعدة إىل ده 

 نصف كها فلين رحبنا فإ: ة له وقاليً رجال يف جارك عن رجل شار)عليه السالم(سألت أ احلسن «
ساىال أر: )عليه السالم( شيء، فقال يكس عليعة فليانت وضكن إ و،الربح ذا    إذا طابت نفسً، 

  .)١(»ةيصاحب اجلار
  ع عنيوحنوها خرب أيب الرب

                                                 
 



 ١٧٧

  

  . ظاهر الوجهريال بعض يف الداللة غك فإش،)١( )عليه السالم(الصادق 
ب املضاربة إذا قال أحدمها لآلكوقد ذ  أو ،خلسارةا الربح وكل: خرر شبه هذه املسألة يف 

  .ثر من النسبة املتعارفةكس شيء منهما، أو أحدمها بدون أو يل
  

  الشرط السادس
ًون الشرط جمهوال جهالةيكأن ال : السادس صلى هللا عليه ( النيب ىع، وقد يوجب الغرر يف البي ً

ة ية الثانيّن الرواأ واحتمال بعضهم ً،ضاي عن الغرر أ)صلى هللا عليه وآله( ىما ك ،)٢(ع الغرري عن ب)وآله
ن يهلا وبعض اجلملة، خالف موازه الراوي ري وغ)قدس سره(، وقد حذف العالمة هي األوىل

  .قول به أحديل أمثاهلما مما ال ك يف ك ذلىستنباط، وإال أتاال
هول قد إمث  بعا غيكّن الشرط ا ون يكس احلائط، وقد أحمل الدابة وك ، مقصودريًون 

زور يزوج بنته أو ي مثل اشرتاط أن ، به وبدونهرية تتغيون املالكما ال تي فكسري، وذليًمقصودا ال 
  .المهمكًضا، وهذا هو حمل ي أًون مسريكالنجف األشرف، وقد 

ملثمن أو الثمن أو شرطا جمهوال، أو أن يكفقد  ًون مرتبطا  ً ًعمل عمال جمهوال أو بشرط نتيً جة يً
لف بشرط أن تك ،جمهولة ع من حنطة  لف بشرط كّما إذا  ّون من مزرعة ما، أو حنطة خاصة 

ّون ألفا ما، أيكأن  عمل ي أو بشرط أن ، ما هوكقول له بعد ذليهما بشرط يات فيل اجلزئكو مع ً
  .علمان ما هوي ما يف صندوقه وكلميًقوله غدا، أو بشرط أن يًعمال 

                                                 
 
 



 ١٧٨

  
  الشرط السابع

ما لو ك ،ًون مستلزما حملاليكن ال أ: ً سابعا بقولهً شرطا)قدس سره(خ يره الشكما ذ: السابع
  .البائع على عهيبيع أن يشرط يف الب
نه يل علكشأ: أقول  فإنه داخل )قدس سره(ّره العالمة كما ذك كذلكونه كل يان دلكن إّه 

ً فال وجه جلعله شرطا ،ّة فإنه داخل يف الشرط الثاينيونه للرواكته، أو يف الشرط األول ومن صغر
  .هيم فوافقهين مل إحده وي أراد اتباعهم يف جعله عل)قدس سره(خ يّن لعل الشكًدا، ليجد

ستلزامه الدورقو   .ّد استدل له 
ّنه أل احلاصل مع يه، وهذا حتصكلميأن  على ه متوقفكلميراد أن يّس بدائر، إال أن يّنه لأ: هيوف

ًضا، مضافاي أكذلكس يل مر ضّن، ال املصرح أو املكة فهي من الدور املعي املميّنه لو سلم الدورأ إىل ً
ّأنه منقوض بقبول العالمة  على آلخر،ا على توقفانيان عتباراحملال، فاال عه ي اشرتاط ب)قدس سره(ّ

  .ريللغ
  .ساوق خروجه عنهي املشرتي له كواخللف، ألن مل

ن ك إذ مل،كذلكس يّنه لأ: هيوف ّ وإمنا احملال الدخول واخلروج يف آن ،رجه عنهخيه له مشروط 
مائي«يف الـ  حىت ّ وإال فال حمال،واحد   .رهمي تصوىن عليعمودما يف اشرتاء الك» ًآ

ّس به قطعا، ألن املسألة غيواإلمجاع، ول إلضافة)قدس سره( معنونة قبل العالمة ريً  إىل  
لقطع بهيّستناد، ورمبا احتمال اال   .قال 

  .ما قاله الدروسك قاصد ريّنه غأو
ّنه ال تالزم فإن غرض العقالء قد أ: هيوف   .كّتعلق بذليّ



 ١٧٩

  
ان كإذا «: عي بعد ما سئل عن صحة هذا الب)عليه السالم(، فقد قال ره احلدائقكما ذكة يوللروا

ع وإار يخل خلكبع، وين شاء مل إن شاء   ،)١(»ن شئت مل تشرتإت ويرتار إن شئت اشينت أنت 
ان كان شرط كصح، وإذا يار ال يّنه بدون اخلأ وعلي، فإن املفهوم منهما نييت احلسيما يف رواك

  .بدونه
ما أ: هيوف راه، وحمل البحث يف كب أو إيع الثاين عن طيون البك نيل بيان التفصيمسوقان لبّ
  .ّع األوليّشرتاط إمنا هو يف البصحة اال
  .الصحة على  الفقهاءورة بىنكّتم شيء من األدلة املذيث مل يوح

م سره كث أراد اإللزام للمخالف ذي وحى،خرأة ية أو رواي الرواى رأ)قدس سره(ّولعل العالمة 
ّ، وإال ك ذلريغ إىل ّ مبا تقدم،)قدس سره(د يذه الشهيده تلميتبه، وأكد مثله املتتبع يف جيما كالدور، 

هكّه مما ذي ما فىفخيفال    .ر
  

  الشرط الثامن
ًا، أو إشارةحيلتزام به يف منت العقد صراال: الثامن  موجب للغرر، أو ريسابق أو الحق غ إىل ً

ًون الثمن من نقد البلد أو نقدا أو إعطاءا يف نفس البلدككًفا نصرااه العقد، أو يًا عليمبن ً.  
ًما إذا غفل عنه يف العقد إطالقاأ   .س بشرطيًازا فلكات حىت ّ

  .قتضاء القواعد هلاه الي خمتلف فريّله غكهذا 
 من ني ب،ه قبلهيًا عليون متواطيكث ينصراف حاح يف العقد مما ال ي الصررينعم اختلف يف غ

نه    . من قال بلزومهنيلزم، وبيبتدائي الذي ال من االّقال 
ّاستدل لألول   .ض، املقطوع العدممجاع الر: ّ

                                                 
 



 ١٨٠

  
  .ر يف متنه، وال انصرافك ما ذ)١(»املؤمنون«: ّن املنصرف منأو
ل كن شرط، املستشيكر الشرط مل كذي إذا مل كذلكون عقد، يكر اجلزء ال كذيما إذا مل كّنه أو

  .س بعقديه قبله لي علئه العقد املتواطيّن أن اجلزء املبين علياس، فمن أيه والقيس عليه يف املقيعل
نه ليس مفينشائه يف العقد لإّن الرضا القليب بدون أو ّدا، املردود  نشاء إّس جمرد الرضا بل يً
  .ضمين

ان من شرط قبل كما  «:)ليه السالمع( عن الصادق ،كريخرب ابن بك: توجبملة من الروا
اب جيجراء اإلإّن املراد به بعد أمة يبضم، )٢(»اح فهو جائزكان بعد النكاح وما كح هدمه الناكالن

  .قبل القبول
املرأة شروط املتعة  على إذا اشرتطت«): ليه السالمع(ّا   قال أبو عبد،ويف خربه اآلخر

ن مل إ جاز، وجازته فقدأاح، فإن ك األول بعد النكها شرطيج، فاردد عليت به وأوجبت التزويفرض
  )٣(.»وزجيجتزه فال 

ما إ: ّتزوج املرأة متعة: قول يف الرجلي )ليه السالمع(مسعت أ جعفر «:  قال،وخرب ابن مسلم
ن إذا مل ي   )٥(.»احكّ وإمنا الشرط بعد الن،)٤(شرتطايتورا

ن يف حد ر كحيب أن أذّفإين أست«: )ليه السالمع(ّا  ّنه قال أليب عبدأغة املتعة يث صيوخرب أ
 إن مل تشرتط كّن أل:)ليه السالمع( قال ،فكيو: ، قلتيكّضر علأهو : )ليه السالمع(م، قال شرط األ

، ومل تقدركّ النفقة يف العدة، وكج مقام، ولزمتيان تزوك ّأن تطلقها إال طالق  على ًانت وار
  )٦(.»ّالسنة

                                                 
 

 

 

 

 

 



 ١٨١

  
ا ال تدلأ: لكويف ال م ر شرط األكذي فإنه مل ريصة اخلرب األخنفي الشرط البنائي، وخا على ّ

ًان عقدا دائما، فلكهلا، ولذا    .الم يف شيءكّس من حمل اليً
ّأحل ا الب: (ّة، فقد استدل بقوله تعاىليناكّ لزوم اللفظ ولو إشارة أو ىريّوأما من ال   ،)١()عيّ

ة، مثل نقد ينصرافة وااليللفظة وايع بشروطه البنائي البىريالم كه هذا الي إلىّن العرف امللقإث يح
  .البلد

  .ن عن تراضيكعط الشرط البنائي مل يث إذا مل ي ح،)٢()ٍوجتارة عن تراض: (وبقوله سبحانه
لعقود (:وبقوله تعاىل   .امللفوظ واملبىن على ّن العقد وقعإث ي ح،)٣()أوفوا 

  .شملهيرط ّن الشإث ي ح،)٤(»املؤمنون عند شروطهم«): لى هللا عليه وآلهص(وبقوله 
ن الشرط البنائي  ون مقابله املفقود بال مقابل يك فبدونه ،قابل جبزء من املثمن أو الثمنيّو

لباطلكّنه أأشمله يف   .ل 
ّله حتققك كوبذل لعقد، ال أن االلفظ أو البناء مع  إىل ّتاج إالحيّن الشرط ال أ: ّ و يكرتباطه 

 سي فل،ّن الشرط الفاسد مفسد أو الأّأما إقحام مسألة بتدائي، ان من الشرط االكّ وإال ،نيّمستقل
  . هذا املوضعريّ إذ حملها غ،نبغييما على 

                                                 
 
 

 

 



 ١٨٢

  

  الشرط التاسع
ّن احملقق الثاين إمث  قدس (خ يره الشكزه، وذيّر من شروط صحة الشرط تنجك ذ)قدس سره(ّ

سعا، واستدل له مبا ال )سره ّ شرطا  ً   :غينيً
  .زيه التنجيشرتط في و،عيالب إىل سرييقه يّن تعلأمن 
ملثل هذا  حىت ر من اإلمجاع، ومشولهكع إال ما ذياشرتاطه يف الب على ليّنه ال دلأ: ًأوال: هيوف

  .ق حمل نظريالتعل
ن   .هيه ال فية فيد، والسرايلزام ال قإلزام يف إّ ألنه ،ةيعدم السرا: ًايو

  .من، إذ الشرط له قسط من الثنيع بثمنيون البكوجب يّنه أومن 
ًن الشرط من دواعي ارتفاع الثمن ال أن له قسطا منه، وأ: هيوف ّنه لو شرط ما ال مثن له أ: دهيؤيّ

  .ة من القرآن وما أشبهري مثل قراءة سورة صغ،عادة
ّما موجود أو معدوم وال إّنه ن حمال، أليوكق يف التيالتعلك وهو ،ق يف اإلنشاءيلزم التعليّنه أومن 

  .واسطة
  .هيق يف املنشأ ال فيلّنه تعأ: هيوف

  .املنجز إىل  منصرف)١()أوفوا: (ل الوفاء مثليّن دلأومن 
، واملوضوعات تؤخذ من نيني املتدريهما عند غيلكنصراف مع تعارف ّنه ال وجه لالأ: هيوف

  .هميالم علك الشارع الى وقد ألق،العرف
ن يق، فأيلشرط عند التعلّشمل املعلق، إذ ال حتقق لي ال )٢(»املؤمنون عند شروطهم«: ومن أن

  .ون املؤمن عندهيك حىت كذا
  .ون عندهيك فاملؤمن ،ّقه، فإنه نوع حتققيّن حتققه هو تعلأ: هيوف

                                                 
 
 



 ١٨٣

  

  الشرط العاشر
د يه السيلإما أشار ك، الشرط على ًهاَركه ميون الشارط أو املشروط عليكن ال أ: العاشر
ًها فال شرط إذ َركان الشارط مكن إ، و)١(الك فال إشنيهَركا مك فإن ،)قدس سره(الطباطبائي 
و ال أفعله يإذ هو خمتار يف أن ـ ، فإن فعله ًهاَركه ميان املشروط علكن إال شيء، و على القبول وقع

ده عن الشرط لزم يفعله ورفع الشارط ين مل إ فهو، و ـهيث العقد ال شيء عليان من حكن إفعله وي
ّار له ألنه أقدم، يره، وإال فال خكراه املكعلم من األول ي مل نإ و،اريرفع حق له اخلين مل إالعقد، و

لثِركملون اك ني بكل ذلك فرق يف ريمن غ   .ه ألحدمها طرفه أو 
  .اضطرار املضطر على ًف اضطرارايضيضر، إذ لو رفعه الشارع لزم أن يضطرار فال أما اال

  .ن شرطيكة الشرط مل يصور على ولو تواطئا
  .)٢(ّعرف إال من قبلهيّ النه مما ال ،ه احللفينة، فعليراه وال بكاإل أحدمها ىولو أدع

  
  الشرط احلادي عشر

 ة العدم يفيالطالق والعتق، ملعهودك ،قاع يف اجلملةيون الشرط يف اإليكأن ال : احلادي عشر
  .بيالتغل على األول، ولبناء الثاين

لنا يف كّاإلبراء، أما بدونه فقد أشم واإلبراء يف صورة قبوله كاحلكقاعات ي سائر اإلّما يفأ
  ىّه تسلط الناس علينافي، فريّنه من التصرف يف ذمة الغ أل،صحته

                                                 
 
 



 ١٨٤

  

ّن اإلذخال يف ذمته أما كأنفسهم،   فال مانع من  ـكشرتطون ذلينعم املشهور ال ـ  كذلكّ
ّة إال يملعاملات اي العقالئى والشارع أمض،ةي والعقالئ،)١(»عند شروطهم«شمله إطالق يشرتاط، بل اال

  .ف به حق للشارط اإلبطاليس منه، فإذا مل يما أخرجه ول
  .اريدخله اخليفلماذا ال : قاليال 
  .المكّهذا أول ال: قاليّنه أل
  .ّنصراف أدلته عنها ال،هايعدم دخوله ف: الم املشهورك من ىن املرتائكل

  .ةيولعدم املعهود
ما من واد واحد،اطشرتصح االي فال ،هايار فيصح جعل اخلينه ال وأل   .ّ إل

 ـ ًمثالـ لزم يب نفس، فيون بال طيكدخله فسخ، في إذ ال ،ن له الفسخيكف مل يّوألنه إن مل 
اءبها وهو برايا بطءب نفسه، ألن الفرض براي بدون طريّة ذمته عن مال الغءبرا   .ة بدو

موا بعدم صحة كلذا حقبول العقود له، وكّشرط متأخر  على قابل للتوقف ريقاع غيّوألن اإل
  .ه بلحوق الرضاَركطالق امل

  :ىفخيل ما ال ك الويف
شمل يل جعل الشرط يوإطالق دل. ة العدميس معهودية لي وعدم املعهود،نصرافن االيإذ من أ
شرط متأخر  على ّة عدم التوقفيلكن يومن أ، ن له الفسخيكف مل ين مل إوملاذا . هيجعل الشرط ف

لطالق قيمع أن الق   .ّنه مع الفارقأد عرفت اس 
 يف كله، ومع الشيقاع دخله، إلطالق دليإّنه عقد أو أ مل نعلم  ـبعض الوصاكـ ويف مورد 

ّستنثناء، ألنه من التمسل االي بدلكتمسيستثناء ال اال لعام يف الشبهة املصداقيةكّ  ّ.  

                                                 
 



 ١٨٥

  

  أقسام الشرط
قسامهكون شرط فعل، األعم من الرتيكالشرط قد : مسألة  ألن الفعل القليب ،ثين عشر اال 

  .نوع منه
 ،)٢( بدونه)١(دهايريًعل الشارع له سببا خاصة وهو جي ومل ،شرعيعقل ويما يجة فيأو شرط نت

  .ان من شرط الفعلكّوإال 
، كذلكاتب فكالعبد الك ،نيكًبطل، أو جعله عنوا ومل يق فيحنو التعل على أو شرط صفة ال

لعريًأو التزاما غ ع حصة خاصة وليبطل البين فيكقد ومل  مرتبط  س الشيء اخلارجي يّع، ألنه 
  .هاإ

علم يار، ولو مل يان للشارط عند فقدها اخلك و،ن صحكن مل تإار ي جعل اخلان مبعىنكما ينعم ف
  .ها فاملرجع العرفريجة أو غيّنه من النتأيف مورد 
ّ وإمنا ،ه بعضيلإما ذهب كقط  ال األول ف،)٣(»املؤمنون عند شروطهم«: ستفاد منيل كوال

  .ّدلةم الباقي من سائر األكفهم حي
ف، ألن يلكجة للمشروط له، والتية املشروط نتكيّن املستفاد منه األعم من الوضع، مللأما ك

  .ختصاصهما، فال وجه لاليفهم األعم فيالم كه الي إلىالعرف امللق
إلضافة ّانه لو سلم  إىل هذا  خاص بشرط الفعل » املؤمنون«ن : )قدس سره(خ يالم الشكّ

ألعم يفين أجة والصفة، فالالزم يدون النت   : قال 

                                                 
 
 

 



 ١٨٦

  
  )١(.»نيالشرط جائز عند املسلم«

ّضا، مثل ما دليونه يف الوضع أك على ّأعم، ما دل» املؤمنون«: ونك على دليبل  ّن أ على ً
 وما ،بئس ما صنع«: )عليه السالم(ث قال ي ح،ها امرأةيتزوج عليه أن ال يّمن تزوج امرأة واشرتطت عل

لليه ما يدريان ك ّ بشرطه، فإن رسول ا ةف للمرأي قل له فل،ل والنهاريقع يف قلبه  صلى هللا عليه (ّ

  )٢(.»املؤمنون عند شروطهم:  قال)وآله
 ،هيّتابة األمة املزوجة ألبكبن مال عطاء االإجواز  على ّث دلي ح،اتبةكذا ما ورد يف املكو
ا حرة، فحكار بعد يون هلا اخليكًا أن ال مشرتط  ً، بنفوذ هذا الشرط وضعا)عليه السالم(م اإلمام كّو

  .»املؤمنون«: )صلى هللا عليه وآله(ه قوله يوطبق عل
ّنه إذا خصصتم ذل: )قدس سره(خ يالش على )قدس سرمها(ين يد والنائيال السكّما اشأ  كّ

ّنه أ: ن، فالظاهريري األخنيالقسم على ليبق دليفي، مل يلكلتم اكل احليّن مفاد الدلأبشرط الفعل، و
س به، إال أن  ه من الرواكل هو ما ذيالدل: قاليّال  ة املمضاة من الشارع، يت الثالث، والعقالئر

لعقود(ن أو ذا القدرأ، و)قدس سره(خ يه الشيما أشار إلك ،شملهي )٣()أوفوا  ّن إث ي وح،ّن املنشأ 
ن املهم ما عرفت من كار تبعض الصفقة، ليل خيار الفسخ من قبيان للشارط خكحقق تيبعضه مل 

  .عيللجم» املؤمنون«مشول 
لسان بنفوذ الشرط ولزومه  على دلي» املؤمنون«ّن مثل أوالظاهر : )قدس سره(قال اآلخوند 

لزم يي ك ءوجوب الوفا على  داللةري من غ، عنهكنفيه ال ًون الشارط عند شرطه، أو مالزما إك
ر على لهياختصاصه ببعض أقسام الشرط، أو تنز   .مشوله لرتتب اآل

                                                 
 
 

 



 ١٨٧

  
  العقد اجلائز ضمن العقد الالزم

ما قال كة، ووقعت ضمن عقد الزم، فهل تلزم، يالة والوصكالوكًان العقد جائزا يف نفسه كلو 
ع ياشرتاط الب إىل رجعي ًع داره مثالي بالة يفك ألن الو،)قدس سره(د الطباطبائي يبه مجع منهم الس

لشرط، ولذا قالوايع ال يّتحقق البيدام مل  الة، فماكبعنوان الو ل يف كيوز عزل الوجيال : ّتحقق الوفاء 
  . املرهونةنيع العيب

  .قتضي اللصوق املستمري )١(»عند شروطهم« يف )عند(وألن 
  ً.وألن املنشأ حصة خاصة، ال مطلقا

  .ديّإنه شرط ال ق: قاليال 
  .ًدا فهو واضحيان قكإذا : قاليه ّنأل

  .دين وجه للصحة مع عدم القيكًدا مل يان قكإذا : إن قلت
  . وحنوه)عند(ل يان الدلكًان شرطا كأنه من تبعض الصفقة؛ وإذا كرون يالعرف : قلت
  .قتضي البقاءي )٢()أوفوا(ذا، و ك ه)العقود(: وألن

ًالنذر يف قلب املتعلق الزماكوألنه    .ك لوحدة املال،ّ
عل النافلة واجبة مبا جيث النذر ي نذر النافلة، ح يف)قدس سره(ه اهلمداين يما قاله الفقكأو ال، 

ا يخصوص على الةكعل الشرط الوجيها، وهنا يجواز اجللوس أو املشي فك ،اتيهلا من اخلصوص ا
  .تهاي ماهريغيّنه أالزمة، ال 

                                                 
 

 



 ١٨٨

  
  .استمرارها إىل ر نظريوألن املقصود من الشرط حصول هذه الصفة من غ

م، حريواحد وهو غ إىل رجعيل الثاين يان الظاهر األول، ملا تقدم، ودلكن إاحتماالن، و ث ي 
نفق يع أو الطالق إذا سافر ومل يًال يف البكيًا أو ويونه وصكستمرار يف شرط اال إىل ونيكنظر العرف 

نيعل   .كًا أو ما أشبه ذليّها ملدة ستة أشهر أو تزوج 
ن إالة وكًونه مبطال للوكلنا يف كبله مثل اإلغماء الذي استش ـ ن اجلنون واملوتأهر ظيومنه 
  . ك ذلريغ إىل الة املشروطة،كبطالن الوي ال  ـقال به مجع

ن وكشرتاط ا يف )قدس سره(ّن تردد احملقق أ: ًضايما ظهر منه أك ع املرهونة يًال يف بكيون املر
مل، أما    .أيتيما سك، أصله على  العزل فهو مبين)س سرهدق(د يهجازة الشإيف جوازه حمل 



 ١٨٩

  
  الشرط والوفاء به

 ،نيسقاطه من الطرفإان كن واجب حقي إلمك ل،ما قاله املشهوركهل الشرط واجب الوفاء 
» عند«لظهور ، شبهأها، فحاله حال وجوب النفقة وما ي فكن ذلك املمرية غيالواجبات اإلهلكال 

ً مستدال ،)١(»ف للمرأة بشرطهايفل«: ة منصوري يف روا)عليه السالم(ولقوله ه، يف» منونؤامل«مة يبضم
  .»ّ اىّإال إذا عص«: )عليه السالم(ر، وقوله كد ما ذكؤية مما يلروا

ه مع املطالبة األداء، لئال ياملشروط عل على جبيف: )قدس سره(علم وجه قول اآلخوند يومل 
  .طالبي طالب أو مل  ،هؤ أدالزمينع احلق عن صاحبه، إذ الواجب مي

  .)قدس سره(د يما قاله الشهك ،ّ وإمنا فائدته جعل العقد عرضة للزوال،بجيأو ال 
ًا لصفات يون بكخبار، وتإة ي بل ظاهر الروا،ًستحباب فضال عن الوجوباال على دليأو ال 

ً آخذا له من قوله )رهقدس س(رواين ي وهذا ما قاله اإل،)٢(»املؤمن إذا وعد وىف«: قاليما كاملؤمن 
لى هللا ص(إذ استفادة الوجوب من النبوي : الوجوب، قال على ة ال تدلين اجلملة اخلرب: املستند

ن يال األمرك، أو استعمال اجلملة يف اإلنشاء، و)بجي(ر يتقد على مبين» املؤمنون«): عليه وآله
  .خالف الظاهر

جلملة اخلربيال علكواإلشما عرفت، ك األدلة ىهو مقتض: ّ األول،احتماالت ه يرد علية يهم 
  الوجوب من  على ا أدلأ: وجود أدلة أخر إىل ًمضافا

                                                 
 
 



 ١٩٠

  
  .هرية وغيفاكده الي وأ،)١(ره أهل البالغةكما ذكاإلنشاء 

نه كواإلش ّما تقدم، كعشرة  إىل رتكثر لشرائط صحة الشرط اليت ذكص األيلزم ختصيال 
م، إذ هذه شرائط ال استثناريغ ها ريوم وحج وغصل مشروط بشرائط من صالة وكان كّات، وإال ء 
  .كذلك

نه لو دل   : لييجة والصفة، املردود مبا يشمل شرط النتيالوجوب مل  على ّو
ريجة له وجوب الوفاء برتتيشرط النت: ًأوال   .ب اآل
ن   .ما سبقك ،وما أشبه» الشرط جائز«مثل ، شملهمايره يتقد على :ًايو

نه  ًن مؤمنا وال مسلما، املقطوع العدميكف مل ينه إذا مل أ لزمهيو ً.  
ما ينعم ل: هيوف عتبار الىنفيًامال، إذ قد كس  عتبار فعل احملرمات ىنفيفر والنفاق، وقد ك   ّ

عتبار الىنفيوهذا منه، وقد  قد أفلح : ( قال سبحانه،)٢(»املؤمن إذا وعد وىف«: مال مثلك 
  .)٣()املؤمنون

ن النبوي يإذا ق: قاليال    .ن الوضعيمعناه الوجوب فأ) لى هللا عليه وآلهص(ّل 
بعا للتكن إ: قاليّألنه  الين قإما قاله يف الرسائل فواضح، وكف يلكًان  في يكستقالل فل 

  .نهما وهو موجوديوجود اجلامع ب

                                                 
 

 

 



 ١٩١

  

   حق الشارطهو ما
لشرط قادرا، اجلربيعمل املشروط عليهل للشارط إذا مل    .ًه 
  :ه لهريّال، واستدل هو وغ: قال جامع املقاصد

  .هي فال حق له ف،الفسخ إىل ًقاين له طر
ًس خارجا عن يل» العرض«دة بعضهم ّن زأ ىفخي وال ،)١(»ّمسلطون«ّنه خالف ولألصل، أل

  .هيلإفال حاجة » أنفسهم«
 إىل اجهيه الحتيت بما ال يً خصوصا ف،ار مع اإلجباريختا وال ،ارييوألن شرط الفعل اخت

  .تات والعبادياإلنشائكالقصد أو القربة 
ب النهي عن املنيف حمض ال وضع، واإلجبار فيلكوألن الشرط ت ّلف كل مكر العام لكه 

  .ة للشارطيجامع للشرائط وال خصوص
  

  أدلة املشهور
ف للمرأة يفل«: )عليه السالم( ولذا قال كقبل اإلسقاط، ومليّنعم، ألنه حق ولذا : وقال املشهور

ًقتضي صحة اإلجبار، النه مقتضامها عقال وشرعا يل واحد منهما كنهما مطلق، وي، وب)٢(»بشرطها ً ّ
 ولـ ،ةية واملتشرعية العقالئري، وللس)قدس سره(خ يما قاله الشكًوعرفا، وألن الشرط جزء الثمن 

  .ب سبقي بتقر)٣()أوفوا(

                                                 


 

 

 



 ١٩٢

  
 ىده عن شرطه، والتصاحل برضيواإلجبار، ورفع ن الشارط له الفسخ، : أدلة األول على رديو

  .تنع األخرميون الفسخ له ال كالطرف، ف
نعه ميده إذا مل ين من حتدكتميّلف كّه عن نفسه، فإن املمرفوع برفع الطرف إ» ّمسلطون«و 

ّما أن الشرع حدده أك ،الشرع   .ًضا يف موارديّ
جاز   ولذا،ا منهيتن مل إ القربة ود وإىلالقص إىل تاجحيشمل ما ين الثالث، واإلجبار يومن أ

ّصلي بال يان كره الذي كأّطلق، وي حىت )عليه السالم( ي علَالطالق، وقد سجن الزوج على اإلجبار
عادة الصالةيطمأن   . الفقهاءنيوهذا هو املشهور ب، نة 

  ً.ضايّنه وضع أأّ تقدم :ًفأوال: ّأما الرابع
ن ًضا فإن للشارط حقا خاصاًفا حميلكان تكإذا  حىت :ًايو ً لنسبةك ،ً هدم  إىل ما قالوا 

  .لكف اليلكر تكان النهي عن املنكّن إّ فإن واقفه له حق خاص و،املسجد
  

  مرييل الصيتفص
ًونه حقا للبائعك ني ب)قدس سره(مري يّوفصل الص نه من الفسخ، أو كوز اإلجبار لتمجي فال ،ّ

  .ط عتق عبدهما إذا شركن منه كتمي إذ ال ،جوزيه فريغ
ّأن  إىل ً اإلجبار أو عدم جوازه، مضافانيللبائع عدم تع ق آخري وجود طرىّن مقتضأ: هيوف
ًن له حقا أول الأ بل أصل ،كن ذليس للعبد، فمن أياإلجبار ل ملعروف، كّ ب األمر  ّالم إال من 

  .ليل به سئل عن الدلي ولو ق،النذر لشخص، فهل للمنذور له إجبار الناذرك



 ١٩٣

  
  ل العالمةيفصت

ل يفكل الثمن والرهن واليتعجك ،ونه من متعلقات املعاملةك ني ب)قدس سره(وفصل العالمة 
  .اشرتاط العتق فالكه ري غني فله اإلجبار، وب،ان خاص وما أشبهكم يف ميوالتسل

  .ها، خبالف الثاينيوز فجيهما يوز اإلجبار فجيما ك، فني ألن األول مبنزلة العوضكوذل
  .ل حق الشارط فال فرقكّعرفت من أن الما : هيوف



 ١٩٤

  
  ّلو تضرر الشارط

إلأمث الظاهر  ّنه لو تضرر  لفسخ للرتقي، ّ ه، لصدق ياملشروط عل على انكجبار ملصارفه، أو 
ان كه ي فث نقول به فلو تساوي وح،قول مبثل هذا الضماني واحد ال ريان غكن إو، ّنه أضرهأ

ًار أقلهما ضررا ألصالة ياره، أو اختيًثر ضررا فهل له اختكأحدمها ان أكهما، ولو يار أيللشارط اخت
  ه من التفاوت؟يّبراءة ذمه املشروط عل

ألأّنه أثر لصدق كار األي فله اخت،ةي وجود جهة عقالئنيل بيالتفص: الظاهر ما كثر، كّضره 
لفكإذا  ّنه من أهلها، وإال وكم عدم كالدار، أو مبراجعة احملا إىل اجهيفوت غرضه من احتي سخان 

ن مع اختالفهما يف تساوي كب أو ذايًال من مراجعة هذا الطبكّن إث ينسان حإمن جرحه كفال، 
  . من األمثلةك ذلريغ إىل ًثر اطمئنا به،كن ألن أحدمها أتساوياألجرة، أو ال 

  
  هيم وامتناع املشروط علكاحلا

ّقا، ألنه أمر مبعروف، واستالوفاء مطل على هيم املشروط علكرب احلاجيمث هل  ّن أفاء للحق، ويً
  .هيرب علجيه يرب علجيما ك فنيالشرط مبنزلة أحد العوض

ّم ويل كراه، وألن احلاك، لرفع اإلكذلكالة كصالة أو وأم بنفسه كفعله احلايربه، بل جيأو ال 
  .قصدهاينوي ومل يّنه ال إث ية أو القربة حيالن إىل ً وخصوصا إذا احتاج،املمتنع

  ّال مع تعذر اإلجبار لوإ: ً قائال)قدس سره(خ يما هو ظاهر الشك ،فصليأو 



 ١٩٥

  
  .ل اإلنشاءيان الشرط من قبك

ا األول، إذ  ه بنفسه، أو يما وضعه علي مرفوع فريراه غكن اإلأ: الثاين على ردياحتماالت، أقر
 رية أو القربة غيّالن إىل اجيحته، وااليفعله املشروط علين أن كميما ال ي فّم ويلكوضعه الشارع، واحلا
حضور  على بعض الناس) لى هللا عليه وآلهص(جرب الرسول أّدلة اإلجبار، ولذا أضار بعد إطالق 

لطالق، و)عليه السالم( وعلي ،)١(الصالة اة أو سائر كم املمتنع عن الزكرب احلاجي املمتنع عن الطالق 
  .ةي بال نفييكم أو كة من احلايون النكها، وتيالعبادات عل

رإ: قالين أن كمي يف اجلملة، إذ ال رياط يف األخيحتن االكل م كيت احلا العبادة الواجبة كّن 
  .ا، دونه
  

  ةية والعرضي الطولنيب
م اختلفوا يف أن اخلإمث  إذا مل  حىت  يف طول اإلجبار، ـهييف صورة عدم وفاء املشروط علـ ار يّ

إلجبار مل كذر، فإذا أمعلفسخ يف حال الت، ألن ا)٣( جاء دوره)٢(ن منهكتمي   .ارين خيكن 
ان له حق كعمله يعمله، فإذا مل يهما شاء، ألن الشرط الضمين أن يختار أيأو يف عرضه، ف

  .ن اإلجباركن أمإالفسخ و
من ال كًحق، أو عقال على  حىت ًرب أحداجيمن حلف أن ال ك ً، املعذور شرعانيّفصل بيأو 

ًا أو طواليريمها فاإلجبار ختري غنيوهنا الفسخ، وبن من اإلجبار، كتمي ً.  

                                                 
 
 

 



 ١٩٦

  
  .نيّ، فلما تقدم يف القولكمها ذلريم غكأما ح

  . وحنومها)١(»الضرر«ل يمتناع الشرعي أو العقلي، فللشرط الضمين، ودلوأما الفسخ مع اال
جة يلنتًس مقصودا من الشرط، ويه ليره علكأّإن ما : )قدس سره(رواين يره اإلكما ذكقال يأو 

ًون مصداقا له وعمال عليكال  ًراه ظلما وعدواكون اإليكه، فيً   .ّار ختلف الشرطيندفع به خي وال ،ً
ث حق الشارط فله أخذه يّ، إذ الشرط عند العقالء أعم، فإنه حرية األخيوالظاهر عدم متام

 بله املتعذر الف شأنهخيان اإلجبار كًث الشرط الضمين فله الفسخ، خصوصا إذا يإلجبار، وح
ًشرعا أو عقال ً.  

                                                 
 



 ١٩٧

  
  ّالشارط لو تعذر شرطه

ًنه لو تعذر الشرط تعذرا عقلإمث  ّ نتزاعه، فال ان املشروط له من كًا فتميًا، أو عصيًا أو شرعيّ
  .ال، ألنه استنقاذ حقكإش

ملاليما قاله املشهور، ألن الشرط ال ك فهل له حق الفسخ فقط ،نكتميولو مل    .قابل 
ملال يف عامل اللبيّة املمضاة من الشرع، وألنه يًضا، للعرفيأأو األرش  د يما قاله السك ،ّقابل 

بطل ببطالن الشرط، فهو من يع فما قابل الشرط من الثمن يد داخل يف املبي، وألن التق)قدس سره(
  .)قدس سره(رواين يما قاله اإلك ،رياخلنز إىل ّل ضم الشاةيقب

  .ة من القرآن فاألولي آأقريأن كاطة فالثاين، أو ال ياخلكللمال  الشرط املقابل نيّفصل بيأو 
اح فالثاين، ألن حرمانه من الفسخ واألرش ظلم، وما كالشرط يف النكه ي ما ال فسخ فنيأو ب

 ك ومع ذل،ًا يف نفسهيًون شرطا ماليكن أن بشرط ك القاعدة، لىه فسخ فاألول، وهذا هو مقتضيف
ملإ املايل بدون ريه يف الشرط غيحرمانه عن داع ّرضائه ولو بشيء حمل  ّ.  



 ١٩٨

  
  هريالفسخ مع انتقال الشيء أو تغ

لشرط ويمث إذا مل  عه مثالكعمل  قك وفسخ الشارط، فإن ،ًان قد   ريًا من غيان الشيء 
ملثل أو يّنه أ، فاملشهور ريتغ ًحا فال وجه يع من املشرتي وقع صحي ألن الب،ل يف موردهك، مةيلقارجع 
  .بطالنهل

عه من األول، يبقاء ب على عه من الثاين متوقفينفس الشيء، ألن ب إىل لرجوع: هم قالواريوغ
  .الصناعة إىل ة، وهذا أقربي للعرفكث بطل بطل، وذليوح

وم الفسخ، فهل ي إىل وم التلفيع األول عن يم اختلفت يف البيانت القكن إ: املشهور على مث
ما رض،ار األولياملع   .مةي القكبتلا ي أل

  .)١(هاي إلنيّوم تبدل العيّأو الثاين، ألنه 
  .مةي املثل والقنيمة، والالزم التناسق بي القكتل على ًا فهويان مثلكن إّأو الثالث، ألنه 

ن، يكن مل إألف، وك هو املطلوب  ـانكن ـ إون املثل يكس من العريف أن ياألقرب الثالث، إذ ل
  .ةائومخسمة أو ألف ائون املطلوب مخسميك

متان أخذه الشارط، إذ يل آخر، فإن تساوت القكغ عند املشرتي بشيالذهب صك رين تغإو
  ً.مة فرضايختالف القاؤثر يف ي مل ريوالتغ، ه بعد الفسخكهو مل

  . من زادها مع الشارطك اشرت،ةين زادت الثانإو
  . أنقص مالهري ألن املغ، أخذ الفاسخ التفاوت،ن نقصتإو

  ّن الشارط فسخ بعد أن تلفأ:  وهي،ت الصورة الثالثةّومما تقدم ظهر

                                                 
 



 ١٩٩

  
ن أن أحد الثالثة فهو واضح يكمة، أما إذا فسخ ومل ين له املثل أو القإث يالشيء، ح

ام بدل كيت أحث ي يف البحر حى مثل امللق،التالفكوضوح ما إذا صار كسرتجعه الشارط، ي
  ً.لها سابقايّلولة وقد مر تفصياحل

لعقد فال فسخ بعد التلف، إذيف كيّنه أب ّما تقدم جواك   .نيهم تلف العي الفسخ متعلق 
  

  بقي شيء
ق حيه بعد النقل، مل يعم مما قبل النقل أو ما بعده، وعمله املشروط علأان كّن الشرط لو أوهو 

ا للجين أعه الدار بشرط ما إذا كللشارط الفسخ،   ان، فباعها أو وقفهاريعمر جدرانه املوذي خرا
  .ّ عمرهاكبعد ذلوه ياملشروط عل

ان أو بعض كه يف الزمان أو امليق للشارط الفسخ إذا خالف املشروط علحينه أما ك
  .ات األخرياخلصوص



 ٢٠٠

  

ملنايفيتصرف املشروط عل   ه 
ّن ما تقدم إمث  لشرط، أما يون منافيكما ال ي فً،ان يف العقد الواقع من املشرتي مثالكّ ًا للوفاء 

جلملة ،عهيعتق ما اشرتط ب س، أوكع ما اشرتط وقفه أو العيبكًا، يان منافكلو  ًنا أو يل مناف تباك و
  .شبهأما 

ّففي صحته مطلقا، ألنه تصرف يف مل ما  على ،وجب البطالني ال ريونه متعلق حق الغكه، وكً
  .ّتقدم شبهه

  .قتضي الفسادي، ألن العقد منهي عنه، والنهي كذلكأو بطالنه 
جازته، إلصحة مع إذن املشروط له أو : مهاري وغ)قدس سرمها(خ واآلخوند يل الشيأو تفص

. ف مبا هو متعلق احلق الذي هو أدون منهكيصح مع اإلجازة، فيثر من الفضويل، فهو كس يّنه لأل
ما، ملا ذ   ً.ر يف قول املبطل مطلقاكوبطالنه بدو

ّد اإلجازة، ألنه يفيه، فال ري غّنه إن سبقه إذن صح، ال: )قدس سره(ل التسرتي يأو تفص
طال   ً.حاين انقالبه صحكمي فال ً،بدون اإلذن وقع 

ن إّنه : يف اجلملة)قدس سرمها(د يالم العالمة والشهكفهم من مطاوي ي و،ل بعضيأو تفص
 على ن العتق مبينأما ك ،)١(هيّان  فال رجعة فكبطل، ألن ما يالوقف والعتق مل كّجعله صدقة  

  .ل املبطليب، وإال بطل، ملا تقدم يف دليتغلال
ي، ولو فرض فإنه ال  ّأقوال، أقواها األول، إذ ال  ّن األمر أ: مبىن على ّالإقتضي الفساد يّ

  .ّقتضي النهي عن ضده، املردود عندهميلشيء 
  .ّل مفصلكال يف قول كوجه اإلش: علميومنه 

                                                 
 



 ٢٠١

  
طل فال ّنه ا )قدس سره(ي تسرتلتم قول ايما وال ك إلجازة، ملا عرفت يإلذن  ُصحح بعد  ّ

  .ّنه أنزل من الفضويلأمن 
ّان  من ماله، ال مال كتان، إذ ما ي، إذ لو فرض البطالن فال تصححه الرواريوال القول األخ
ّ، فإن ىّثبت املدعياد يكب ال يالتغل على ون بناء العتقك: )قدس سره(ين يالناس، ولذا قال النائ

  .لحقه الباقي، وهذا ال دخل له مبا هو حمل البحث يف املسألةيه لو انعتق بعض العبد بوجه ّنأمعناه 
ه ال فرق بك ما ذىوعل ّ هذه املسألة واملسألة السابقة يف قويل املشهور والنادر، وقد تقدم نير

  .ار الثاين صناعةياخت
  

  من حق املشروط له
لدلسقط أليخذ بشرطه، أو ن املشروط له قد إمث  ّنه حق واحلق قابل له إال ما خرج  ل يّ

ّونه حقا ألنه املتلقكاإلرث، وك ّ ّل يف املعامالت  حجة يّل تلقي العرف من الدلكل، ويً عرفا من الدلىًّ
ا ه الشارع إليّتصرف فيإذا مل    .مضاءإّ

  .لير من الدلكبادله بشيء آخر، ملا ذيأو 
ق، مثل ين حمذور يف التلفيك إذا مل ك ذلريغ  إىل أخذ البعض وإسقاط البعض،نيلفق بيأو 

  .هياملشروط عل» ال ضرر«



 ٢٠٢

  

  اإلسقاط
لقول، أو الفعل يكواإلسقاط قد  تابة نوع من الفعل، فإن كاإلسقاط، وال على دليعمل كون 

ّ عن القلب وتؤدي مؤدكًال من الثالثة حاك ون القبلة كً واحدا، إال إذا أثبت خالفه الشارع، مثل ًىّ
 ا رضكفذل«: )عليه السالم(شمله قوله ي مما كة، أو ما أشبه ذليار يف اجلاريًلمس مسقطا للخأو ال
  . وحنوه)١(»منه

  . فاألصل العدم،ولو مل نعلم هل أسقط أم ال
لفعل أم الأّنه أولو مل نعلم هل  ذا حال ما إذا حدث هذا ك فاألصل العدم، و،راد السقوط 

  .)٢( يف القولكالش
 فاألصل مع ،سقاط، أو ال، فالإّان عن جد فهو كّنه هل أ واختلفا يف )طتسقأ(: ولو قال

  .)٣(ّالنايف للجد، ألنه شيء زائد عن اللفظ، فاألصل عدمه
  . فاألصل اجلد،ّ أو اجلد واملثل وحنومها،ّ اجلد واهلزلني بكّنه لو شإقولون ي فلماذا :قاليال 
راد به ي ك، فهناك األصل هناريألصل هنا غ مورد النزاع، واملراد ري يف غكذل: قاليّنه أل

  .ّ فتأمل،راد األصل العمليية، وهنا ءالربا
  .كذل على ّان األصل اجلد لبناء العقالءكمنا إو

  .نهمايّتابة املرددة بكعلم حال اليومنه 

                                                 
 

 

 



 ٢٠٣

  

  فكيّم والك النيالشرط ب
ا يف قبال الف، جةيالشرتاط الفعل أو الوصف أو النتك ،ًايفكيون يكالشرط قد : مسألة م، كّإ

از ًا متصال أو منفصاليمكون يك وقد ،بضرب من ا ً ً.  
ّالرد أو الفسخ أو أحدمها أو : ّون للشارط مع التخلفيكّنه قد  ل،ّ األوالم يفكّوقد تقدم ال

  .ّاح إذا مل نقل حبقه يف أحدمهاكما يف الشرط يف النكال أحدمها، 
  

  ّميكام الشرط الكأح
  :ه أقواليّوأما الثاين فف

، أما كذلكان كما ي، فللشارط أخذ التفاوت فًمةيًمن األرش مطلقا، ألن فاقد الشرط أنزل ق
  .ّفي يف ما تقدمكيان حاله حال الكّال إنع منه مانع، وميّن له إال الرد إن مل يكن، فلم يكإذا مل 

ًوالرد مطلقا، ألن الشرط ال  ًرطا ال جزءار شك ألنه ذىمة الصغريه الثمن، بضميّوزع عليّ ً.  
  .ّنه جزءإ: قاليال 
الاال: قاليّنه أل ّن ختلفه من إث ي مائة جوزة بشرط جوزة، حكبعت: قوليعتبار، فقد عتبار 

ّن ختلفها من ختلف اجلزء، فاخلإث ي مائة وواحدة، حكبعت: قوليّختلف الشرط، وقد  ار لتبعض يّ
  .الصفقة

ن أي قدر من الثمن خمتلف األجزاء، فال أرش للجهالةنيل بيوالتفص    



 ٢٠٤

  
ّها اجلبل والسهل واهلوة، ومتفقها، يب فياشرتاء ألف جرك ،عيّوقع يف قبال أي جزء من املب

خذ أما هو شأن املعامالت يف كبطله، يرون األرش والشارع مل يون العقالء كفاألرش لعدمها، بعد 
  .ّما تقدمكّات من العرف، إال إذا زاد أو نقص الشارع، ياخلصوص
ن عرفنا عرفه: قالي ال   .من قال 
ّنه من االستصحاب أصالة عدم النقل الذي هو أصل عقالئي، ال  كثبت ذلي: قاليّنه أل

  .القهقري الباطل الذي هو أصل عملي
نايف يع الثمن ال يما عرفت، وعدم توزكّ القاعدة األول، ألنه شأن املعامالت ىّن مقتضأ: هيوف

  .ما سبقك األرش
  :هيرد عليختالف،  لصورة االّونفي املفصل

  .ًان ضارا لزم بطالن املعاملةكما يف تبعض الصفقة، ولو كضر ياجلهل ال : ًوالأ
ن قرار التفاوتكلنفرض صورة العلم وذل: ًايو  .  

لثا   .ختالف يف األجزاءمة مع االيلنفرض صورة التساوي يف الق: ًو
لنسبةيان أن كإم: ًورابعا   .ؤخذ 

ّ خرب ابن حنظلة، وأما :ه مما عرفتريالعرف وغ إىل إلضافة، وركم املذكاحلى  علدليّنه إمث 
ب الوفاء كّن العطاء أ على ة فإن مل حتمليقطعته الثان ث ال يخالف القاعدة، وح على انكان من 

ليهم ع(أهله  إىل رد علمهيبعض احملامل، أو  على م خالف األصل، محلكفي اخلرب إلثبات حيك
  .)صولاأل(ر يف كما ذكع يف اخلرب ي مانع يف التقط، وال)السالم



 ٢٠٥

  
  ّمكدة يف الظهور الز

طليم، فهل البكدة يف ال الزنيولو تب   .ةيمكبع هذه اليّ ألنه مل ،ع 
  .ّل ختلف الوصفيّح، ألنه من قبيأو صح

ًدا فباطل، أو وصفا فيونه قك نيّفصل بيأو   ح باليشارة فصحإار، أو يفاقد الوصف من اخلكً
  .زائد اجلزءك ف،كس فرض املسألة ذليًار، أو جزءا وليخ

لقصد، ريان الظاهر األخكن إاحتماالت، و ان األصل مع الوصف، فإن ك، ولو مل نعلم 
ّعان من أهل الدقة فالعمل يان الباكّهم إال إذا ، الل معاملتههونعامليالم كهم الي إلىالعرف امللق

  .ألصول
  .بع هذا الزائديّ ألنه مل ،دة للبائعع، فهل الزيّولو صح الب

موعىّأو للمشرتي، النه اشرت   . هذا ا
ن املقصد ماذا، يأو  ه يف الفرع السابقكما ذكّفصل    .ر

هما يلكا بشرط ال يف طرف أحدمها أو كتخالف الوصف واإلشارة، نعم إذا كالظاهر الثالث، 
  .عيبطل الب

ث البطالن يد حيي هو مصب العقد، دون مثل القه مقصده الذيار فلمن قامت عليأما اخل
  .ّما تقدمك

  . أو هلما أو ال ألحدمهاكون هلذا أو لذايكفقد : هيوعل
  ً.فاكيًما وك نيصة من جهتيدة ونقانت زكّومما تقدم ظهر حال ما إذا 



 ٢٠٦

  
  ام الشرط الفاسدكمن أح

لشرط لو فسد و: مسألة : ما هو املشهورك، ًايقان العقد كن إالظاهر عدم استحباب الوفاء 
  .ّنه التزام يف التزامستلزم فساده، أليّن فساده ال أمن 

ّنه داخل يف الوعد حمل  به أل)قدس سره(خ يستحباب، وقول الشاال على لي لعدم الدلكوذل ّ
ين يما قاله النائك، خبار فال ربط له بباب الشرط الذي هو من مقولة اإلنشاءإّمل، ألن الوعد 

  .)قدس سره(
  .نشاءإالوعد : قاليال 

لصدق، يًنشاء وإون يكف كي: قاليّألنه    )١(.» صادقكووعد«: ما يف الدعاءكوصف 
از ألن اإلنشاء طريسب على ونهكو : ففكقال للمستين، ولذا كاخلرب يف بعض األما إىل قيل ا

  . ظاهررياذب، غكّإنه 
  .ديس بوعد مطلق، بل هو مقيّنه لأ إىل ًهذا مضافا

  . يف صورة فساد العقد، فواضحّماأ
علم وجه ير صحة نفسه، واملفروض بطالنه، ومل يتقد على ّما يف صورة صحته، فألنه وعدأو
  .ًدا بشيءيس مقيّنه ل: )قدس سره(رواين يلقول اإل
الدور كون حمذور من عقل، يك وقد ،ما عرفتكون حمذور يف الشرط يك فقد ال ،انكف كيو

ّالذي ادعاه العالمة  اجلهل ك أو منهما، ً،صنعه صنمايع اخلشب بشرط أن يبك أو شرع، ،)قدس سره(ّ
  .انهينفيألنه ممنوع عندمها، إذ اجلهل غرر ومها 

                                                 
 



 ٢٠٧

  
 أبطل العقد يف الثالثة، لالستحالة يف األول، واملنع الشرعي يف الثاين، ومها )قدس سره(خ يوالش

لعقل ف ن ك، لنيالعوض أحد إىل سرييّنه ه أليبطل فيا ّه العقالء ال العقل، وإمنييف الثالث، واملراد 
  .ّن وجه للبطالن يف أي منهايكلوال النص اخلاص مل 

ًما حقق سابقاكال دور، : ًإذ أوال ّ.  
ن ة ال وجه هلا إذ ال يًونه التزاما يف التزام، والسراكته بعد يّن بطالن الشرط ال وجه لسراأ: ًايو

ت أو  آأقريما إذا اشرتط أن ك ك، وذلنيالعوض إىل ًرط سارجهل الشيكن ما إذا مل يإطالق هلا ف
  .ًطالقا ألنه التزام يف التزامإة يشبه، مث ال سراأما 

  .الكصح اإلشيد ينعم يف الق
  

  األقوال يف الشرط الفاسد
هولكما ذك، ًن الشرط موجبا لفساد املعاملةيكولو مل  ستلزم ي فهل فساده ،روه يف الشرط ا
  . ومجاعة)قدس سره(خ الطائفة يره شكما ذكًا، فساده مطلق

  . ومجاعة)قدس سرمها(دان ي والشه)قدس سره(ّره العالمة كما ذكأو ال، 
ره ابن كما ذكه فال، ري غنيفسد، وبيًورة الزرع سنبال فريصك املقدور، ري الشرط غنيّفصل بيأو 

  .)قدس سره(هرة ز
 ،وجب فساد العقديقصود للعقالء، فال  مريّ الشرط الفاسد ألجل عدم تعلق غرض غنيأو ب

  .ّره ابن املتوجكما ذكوجبه، يه فري غنينه، وبيل طعام بعكأك
ضافة كل ار له ألنه أقدم، يّنه إذا علم الشارط ببطالن الشرط فال خأن الظاهر قول املشهور، 

  .اريه اخليه ففريوأما يف غ



 ٢٠٨

  
  املشهورأدلة 

وجب بطالن الثاين، إذ ال يم يف التزام، وبطالن األول ال ّنه التزا: قوهلم على هورشاستدل امل
 منه وهو تبعض الصفقة ال أف ويف أسوكيار، ي األمر اخلىرون عدمه، منتهيه، بل العقالء يل عليدل
  .وجب البطالني

ه من التفصكّوأما ما ذ سقطه عن يه، يعتبار فده االيس بيّنه لأعلم يما  على ل، فإن اإلقدامير
  .ّأنه ال شرطك ف،ةيالشرط

ه بعدم يله علي املقدور، إذ دلريتم الفساد يف غيّنه ال أ: هي فف)قدس سره(ل ابن زهرة يّوأما تفص
مريه مع وضوح اخلالف غياخلالف ف  .  
  .لهيّره املشهور الذي تقدم دلكّ إال ما ذىبقيفال 

ّما أن قول ابن املتوجك  )قدس سره(خ يل الشي ما استثناه هو دلريفساد العقد يف غ على ّ
ّتعلق به غرض العقالء، وقد تقدم اليون الشرط مما كأنه الشرتاط كّما يف ما استثناه فأومجاعته، و الم كّ

ّبق اال أدلة املبطليه، فلم يف   .نيّ
  

  هاي واجلواب علنيّدلة املبطلأ
ود ه، املرديل علي دل)١()جتارة عن تراض(فساد الشرط، و على اّنه ال رض: ّاستدل املبطلون

  .بوجوده
ّمنا إس يف قباله شيء ويّنه لأّنه جمهول الثمن ألن بعضه يف قبال الشرط، املردود مبا تقدم من أو

  .صةيدة والنقالشرط سبب الز

                                                 
  



 ٢٠٩

  
ّنه الوضوء والصالة، املردود كنتفاؤه اّن مع انتفائه إث ي ح،ّنه إذا بطل الشرط بطل املشروطأو
ما ك  س به، يّنه لك، لكذلكان األمر كًدا يان قكت، نعم إذا ّصويل، أما الفقهي فهو ما عرفأشرط 

لداعييل   .اريوجب اخليال  حىت س 
ًعن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا «)ليه السالمع(ت مثل املروي عن الرضا والروا ً 

 ،)١(»نبغييال :  قال،كم وجه ذليستقيف كيم هذا ويستقية، هل يمنه وضع ي علسين لأعلى 
  .راهة الوفاءكراهة، إذ مع صحة العقد ال وجه لكّن املراد احلرمة ال الأب يبتقر

راهة ك ال)ليه السالمع( الشرط، وقوله وع أيالب إىل ون اإلشارةكه ستة، يّن االحتماالت فأ: هيوف
هو  ًان الظاهر منه عرفاكن إ ونية،انت مثاكة العدم يف احتمال أولويضأأو احلرمة أو الوضع، وإذا 

  .األول
ملقام وحنوه، ال  ـم أي منهماير تسلي تقدىعلـ ون الثاين والثالث كهذا مع احتمال   خاص 

بعة للمال، فال معىنأ ألن اخلسارة هنا جمهولة وكل شرط فاسد، وذلكعم يث يًمطلقا حب  ّن اخلسارة 
  .البائع  الذي هوريالغ على ونكألن ت

ث قال يون مع عدم الشرط، وحيكّمنا إ كار يف الفعل والرتيخت بن املنذر، فإن االنية احلسيوروا
ّأن الشرط  على دلي البأس مع الشرط، فهالمك، فهم من ك بعدم البأس بذل)ليه السالمع(اإلمام 

  .الفاسد مفسد
ب القض»  املتاع ألجلهىفاشرت«: ّن قولهى أفخيوال   يف كة لذلية، إذ ال مدخلية اخلارجيمن 

  ً.اجيإًا والصحة والفساد سلب
ل شرط ك إىل ّن التعديين يف هذا املقام اخلاص، فمن أالة البطي داللة هذه الرواىن منتهكل
  .ن هذا املورد مصداق لهأ ىدعي حىت ّليك الك املالىريّن العرف ال أ مع ،فاسد

                                                 
 



 ٢١٠

  
إلضافة  من ون الفساديكن أن كمياملقام، إذ على  حىت من عدم الداللة: ليّما رمبا ق إىل هذا 

لبأ اجهة عدم رض ًون الشرط خارجا عن العقد لفظا وبناء، كع، أو عدم قصد أحدمها، أو يحدمها  ً ً
  .)قدس سره(ره العالمة كأو للدور الذي ذ

ة يف الثمن، إذ يه، فهو ألن للزمان مدخلري غني األشهر وحنوها، وبنيفرق بيان كّما وجه ما أو
 فالر القرضي ّالإ هذا األمر، وىلغأّث حرم الر يالشارع حن كًا، لريثكون يكمة الزمان يل بضميالقل

ما أملع  ـ )١()ع مثل الريّإمنا الب: (ةييف قبال قوله اجلاهلـ لغاء الشارع إّ، ولعل وجه كذلكون يكًدائما 
بهير تفصكما ذك ،)٢()ّحق ا الرمي: (م بقولهكيه القرآن احليلإ   .له يف 

ا أ ّهي ظاهرة الداللة حجة السند، إالفة ابن جعفر يأما روا عراض املشهور إ إىل إلضافةـ ّ
 إذ الشرط ،ها بنفسهاي وال حمذور ف،)٣(»ّتاب اكً شرطا خالف ّإال«ة لالستثناء يف يا منافأعنها، و
اأس هذا الشرط منها، وي ول،ّه مما تقدمريّتاب والسنة أو لغكّما ملخالفة الإالفاسد  ر العمل يتقد على ّ

ذا املورد، فمن أ أهلها  إىل ّب رد علمهاجيت مما معارضة جلملة من الروا ـ ين التعديخاصة 
ما يف كل يحه اآلخر، ومرسلة مجيرة، وصحيح احلليب يف قصة بري، مثل صح)ليهم السالمع(
تزوج املرأة يسألته عن الرجل «:  قال)ليه السالمع(ّ عن أيب عبدا ،ساريد بن يح سعياسب، وصحكامل

  .»شرتطاياث اشرتطا أو مل رينهما ميس بيل: )ليه السالمع(اث، قال ريشرتط امليمتعة ومل 
  ىلإّتزوج املرأة ييف الرجل  «:)ليه السالمع( عن أيب جعفر ،سيحة دمحم بن قيوصح

                                                 
 
 

 



 ٢١١

  
ّأجل مسم س له يت بصداقها فلن مل إ فهي إمرأته، وىّأجل مسم إىل ، فإن جاء بصداقهاىٍ

ده بضع امرأته وأحبط يّن بأ:  للرجلىحوه، فقضكنأ نينهم حي شرطهم بكل، وذليا سبهيعل
  .)١(»شرطهم

ها امرأة أو هجرها أو يّن هو تزوج علإّيف رجل تزوج امرأة وشرط هلا «: )ليه السالمع(وخربه عنه 
ما  هلا م، فإن شاء وىفكّن شرط ا قبل شرطأ: ك يف ذلضى فق،ها سرية فهي طالقيّتزوج عل

  )٢(.»هايح علكها ونيها واختذ علكمسأن شاء إشرتط، وي
ًن رجال تزوج املرأة وجعل ألو «: قوليمسعته : قال: )ليه السالمع(ح الوشاء عن الرضا يوصح
  .)٣(ً»ها فاسداي جعل ألبيًان املهر جائزا والذكها عشرة آالف، يًلفا وجعل ألبأن يمهرها عشر
  .ده املتتبعجي مما ك ذلريغإىل 

  
  ن أدلة عدم اإلفسادم

ان كصحة العقد، فلو  على ن صحة الشرط فرع: فساد الشرط الفاسدإستدل لعدم يورمبا 
  .صحة الشرط لزم الدور على ًع موقوفايالب

منا أوردها العالمة والفخر إة، ويات العقليالفلسف على ةيست مبنيام لكحن األ: ًوالأب يجأو
لروالزام اها إليمها فري وغ)قدس سرمها(   .تخلصم بعد أن ثبت عندهم 

  ًست شروطايا ل: ّواملهذب)قدس سره(الم الفخر ك إىل ًهذا مضافا

                                                 
 
 

 



 ٢١٢

  
  .عية بل هي من صفا البيقيحق
  . العقد ال لنفسهريا شروط لتأث: )قدس سره(ّالم احملقق الثاين ك ىلإو
د ي حباله، ولذا قال الس الدورىبقيع أو العقد يًانت شروطا لصحة البكا لو أظهر منهم يو

صحة الشرط، بل هي  على ست موقوفةين صحة العقد ل:  يف اجلواب)قدس سره(الطباطبائي 
  .مستلزمة هلا، فاختلف طرفا الدور

  . عنهل مستغىنيفهذا الدل:  أي حالىوعل
  

  فروع
ن الشرط الفاسد مفسد إ: األول نه لإد مثله، ويون القيكن قلنا  ن يك س مبفسد ملين قلنا 

ّنه شرط أ يف كًون مفسدا، ولو شيك ولذا اعتبار واملصب والرضد وحدة االي، إذ يف القكذلكد يالق
قال ي حىت  الشرطكراد بذلي وال ،مؤونة زائدة إىل تاجحيالثاين  ان األصل عدم الفساد، إذكد يأو ق

  .ّنه مثبتإ
، مل كث لو يان الشرط حبكإذا : الثاين س جبزء، يه، ألنه لير فن يكًان جزءا أوجب الر
ملاليوالشرط ال    .ما تقدمك بل هو داع ،قابل 

م بنظره، سواء كحيهما اتباع قاض يلزم عليًدا، يًإذا اختلف طرفا العقد، اجتهادا أو تقل: الثالث
خلالف مل يم علك فمن ح، أم الكوافق هذا أو ذا ما كّم، وإال ثبت، كه احليثبت عليه، فإن علم هو 

  .)١(تاب القضاءك ّفصل يف

                                                 
 



 ٢١٣

  

  ّام ختلف الشرطكمن أح
ًال أو بعضا، سواء كّلو ختلف الشرط  ًا أم سلبا، المتناع املشروط علجيإان كً ًا يه منه عصيً

ًم، أو عدم قدرته، أو تعذر الشرط عقال أو شرعا، كن اجلرب لعدم احلاكميم، ولو مل كأجربه احلا ً ان كّ
لع إلضافة،قد مع الشرط وال التزام له بدونهللشارط حق الفسخ، ألنه التزم   عند كذلكّنه أ إىل  

 أو ،كما له ذليه الشارع، وهل للشارط أخذ األرش فريما غيّات إال فيالعقالء، والعقود عقالئ
 املشهور مل ،هيصبغها مبال املشروط عليأيت مبن يه صبغ داره املشرتاة منه فيما إذا شرط علكالتقاص، 

  . الشارعيريتغ على لي دلرية من غيّ ملا تقدم من العقالئ،كبعد ذلين ال ك ل،قولوهي
رشين هذا لكذا فسخت، لكن مل تعط إ: قولين أق له حينه أ يف كنعم، ال ش   .س 

ما هو الظاهر، وقاله مجع، أو كطبق القاعدة  على ّار ختلف الشرطين حق الفسخ خبأمث هل 
إلضافة،)١(»ال ضرر«ل ي لدل،خالفها ّن العمدة يف أ من )ّقدس سره(خ يما قاله الشك ،مجاعإلا إىل  
عتضد بعمل يم الشرعي إذا مل كس احليدلة نفي الضرر، وهي ال تصلح لتأسأار هو اإلمجاع ويهذا اخل

سيمجاعة، ألن العمل بعمومها    .ديس فقه جديستلزم 
ًما خرج نصا أو إمجاعا، ولذاي القاعدة العمل بعمومها إال فىمقتض: قولأ زالون ي جندهم ال ً

ا يف خمتلف الصغري   .سبق هلا عمل من العلماءيت اليت مل ستدلون 

                                                 
 



 ٢١٤

  

  ًان حراماك الشرط لو
ًن االشارط شرطا حراما إمث  ً ار له، إذ ال وجه له بعد أن يه بشرطه فال خين عمل املشروط علإّ

حلرمة أو ال، وي علم املشروط علني فرق بريعمل بشرطه، من غ ًما له أو ال، الضطرار أو ونه حراكه 
  .ما أشبه

ن رآه الشارط حالال واملشروط عل،سكعلم حال العيومنه  في يلكم التكًه حراما، فإن احليً 
  ً.الزم عدم لزوم العقد وضعايحلرمة ال 

حلرمة، قال بعضين مل إو ضرر نفسه، فـ  على ّار له، ألنه أقدميال خ: عمل به، والشارط عامل 
ّار، ألنه مل يله اخل: )قدس سره(د الطباطبائي يشمله، وقال السيار ال يل اخليي هو دلالذ» ال ضرر«
  .ان مع الشرط فال لزومكشرطه، والتزامه  إىل صلي

 جهل ني فرق بريان وحنوه، من غياجلهل مثل النسكعلم حال ما إذا جهل احلرمة، أو يومنه 
  ً.ماكً، موضوعا أو حريالقصور والتقص
ن املرتتبيار له، ألن ضرورة الشرع قاضيال خ: )ّس سرهقد(خ يوقال الش  ة يف أغلب املوارد 

واإلمجاع » ال ضرر«مع ـ ار يه نظر، فإن املستند للخي، وفكتداريفساد معاملة مع اجلهل به ال على 
  .ه الشارعريغي بناء العقالء الذي مل ـ) ّقدس سره(رمها كمما ذ



 ٢١٥

  
  بقي شيء

ج احملارم، يطلب تزوكر من القول، كّهما، ألنه منيلكشرتاط لذا االّن الظاهر حرمة مثل هأوهو 
  .ه فعل احلراميرتتب علين مل إجراء القاضي عقدهن، وإو

لعدم يف املقام، ألنه ليورمبا   على ليفعله، وال دليثر من طلب احلرام ممن ال كأس يّقال 
حلرام ف   .فعله لغو فقطيما ال يحرمته، والتزام شخص 

  .ًن فاعال إال حلرام واحديكّنه لو طلب والتزم املطلوب منه وفعله مل أ: دهيؤيو
ملنأّنه أ: هين فكل  حال التزامه، كذلكر الثابت حرمته، وال أقل من أذهان املتشرعة، وكمر 

ًان حراما واحدا من أكوإذا فعله    .نيً
ا، فهل له  عل ـهيفعل املشروط عليفعل أو ال يقبل أن ـ ولو جهل الشارط احلرمة مث  م الشارط 

  .م الأة، ييف مقامه والعقالئ» ال ضرر«الفسخ لـ 
ذا الشرط يف قبال ما  ث منع عنه الشرع ال يدفع، فبدونه حيًالظاهر نعم، خصوصا ألنه التزم 

  .التزام
ما  على ّالم إالكته فال يمفسد على ًما بناءأًس مفسدا، ين الشرط الفاسد لأ على ًهذا بناء

  .سقاطيت يف اإل



 ٢١٦

  
  سقاط الشرطإالعقد مع 

فساده مل  على سقط الشارط الشرط الفاسد، فإنهألو  نفع يف بقاء العقد، إذ العقد يالقول 
رد وال ريح غي والصح،حي صحرينشائه، فاملنشأ غإ نيبطل ح ّ منشأ، واحتمال الصحة ألنه رضي  ّ
ان ال عقد، كث ين، وحيك مل )١()عن تراضجتارة ( ظاهر، إذ ريبتداء واالستدامة، غ االنيه بيفرق ف
  .تحققي مل نيحد اجلزئأتحقق يّلما مل كفإنه 

ه، يلإّان بشرط التصرف يف مال فالن فانتقل كما إذا كد، اسولو سقط الشرط الفاسد عن الف
شرطه،  إىل صليار، ألنه مل يان للشارط اخلكسه كنفع، إذ االعتبار بوقت العقد، نعم يف عي مل

  .ةيوللعقالئولالضرر، 
ع الفضويل ف طلك الىًان يف وقت العقد فاسدا دون وقت اإلجازة، فعلكولو   ى وعل،شف 

  .حيالنقل صح
ّطالق الفساد، يف أي إطالق الصحة أو إعلم منه عدم صحة يما كسه، كعلم حال عيومنه 

  .نيالوقت
  

  الشرط الفاسد على  العقدلو بين
فساد الشرط إعدم  على ًر يف العقد، فبناءكذي ومل ًقد لفظار الشرط الفاسد قبل العكلو ذ
ن، أو يما قاله مشهور املتأخركاللفظي كن البنائي  أل،فسديإفساده فهل  على ًالم، وبناءكالفاسد ال 

   ألن املفسد هو الشرط يف ضمن العقد ومل ،ال

                                                 
 



 ٢١٧

  
  .وحنوه )١()أوفوا(ه مشمول لـ ريان يف ضمنه، فغكة ما يقن من املفسديتحقق، إذ املتي

فسد، إذ ير قبل العقد فقط فال ك صورة العلم بفساد الشرط الذي ذنيبـ : كل املساليوتفص
ّه والفرض أن يًا علي جهله، ألن العقد وقع مبننيه، وبيًا عليقع العقد مبنيمع علمه بفساد الشرط ال 

ًدا أمر يالعقد مق  علىّن اإلقدامأمن : )قدس سره(خ يره الشك ظاهر، ملا ذري غ ـالشرط الفاسد مفسد
  .ن علما بفساد الشرطإن ويصدر من املتعاقديعريف 

منا إ و،فسديًون فاسدا فيك حىت ًئايشرتط شيفسد، ألنه مل ين نسي الشرط من األول مل إمث 
  .ًان عازما فقطك

ر الشرط يف ك حمل ذان يفيه النسي علأالشرط مث طر إىل لتفاتقاع العقد مع االيإ على ن اتفقإو
  .ه الذي هو مفسدي الشرط مع البناء علكتاركان كًاب مثال، جيإل اريأخ

 نياز، إذ ال منافاة بكرتن يف االيكما إذا مل ي ف ـالفرض على يف صورة اإلبطالـ ان يالنس: قولأ
  .شبهأعلم حال الغفلة واخلطأ وما ير كان، ومما ذي النسريغكان كّ وإال ،نياألمر

                                                 
 



 ٢١٨

  
  فرع

ما ك، ان فساده لعدم تعلق غرض معتد به عند العقالءكاسد، فلو فساد الشرط الفلو قلنا 
ان فهل كف كيغرض عند الشارط، و إىل ّاج إاليحتعدم اال: هي والذي ف،)قدس سره(خ يقاله الش

ًونه فاسدا شرعا ك ني فرق بريّن الفاسد مفسد، من غأ على ّما قاله به مجع، إلطالق ما دلكفسد ي ً
  .ةيًأو عقال أو من جهة اللغو

ّار ألنه لغو، واللغو ليس له اخليفسد، وليأو ال  ال «دلته من أن ار له، ألي وال خ،ديس بقيّ
  .كة منصرفة عن مثل ذلي واإلمجاع والعقالئ)١(»ضرر

ا يف نظر املتعاقدييتها ال تنايف تقيّن لغوأمن : )قدس سره(خ يره الشكما ذكأو  ن، يد العقد 
  .وب الوفاءفالالزم إما بطالن العقد وإما وج

 لتزما مايما مل إلزم، في، إذ الشرط حاصل، ومن عدم الشرط مل ريأقوال، والظاهر هو هذا األخ
ن أّ إال  ـّل ليبيث ال ضرر واإلمجاع دليحـ و يكن مل إواإلمجاع و» ال ضرر«هو خبال عنه، و

  .ثباتهإافية يف ك ةيالعقالئ
ّاللهم إال أن  جة يون النتك فال وجه له بعد عدمهما يف املقام، فت،نيولار يف األيل اخليصر دلحيّ

  .ىربكمع القول الثاين، هذا يف ال
شرتاط ًى،ر بعضهم مثاله صغركوقد ذ   ً.افراكون العبد ك 

 أو ،قلل من العمليصلي يف وقتها ليده ألجل أن ال يريه، إذ قد يعدم اإلطالق ف: هيوف
  .كشباه ذلأ إىل ، إذا شرط الفسقكلذكًفا، وكيًما أو ك كذلكون يكام فيضعف عن الصي

ار يّن خإث يافر وحنوه، حكجارة الإقال مثله يف يان أن كم إل،د اآلنيضر عدم وجود العبيوال 
  .له آت يف سائر املعامالتيالشرط بدل

  

                                                 
 



 ٢١٩

  
  فروع

  :)قدس سره(خ يّتعرض هلا الشيوهنا فروع مل 
  

  ةي الرتاخي والفورنيب
ه يف قبال يلإّخ لالستصحاب، وألنه العقالئي الذي استند ار الشرط مرتاين خأالظاهر : منها

لعام يف الشبهة ك الزماين هذا املقدار، والزائد من التمس)١()أوفوا: (ذ اخلارج من عمومإنه فردي، أ  
صح يما ال ك،  به يف املستثىنكصح التمسيّ ألنه ال ، بعموم االستثناءكصح التمسية، وال ياملصداق
  . منهتثىن به يف املسكالتمس

واإلمجاع ففوري، ألن » ال ضرر«ان كة فمرتاخ، وإذا يان العقالئكذا إّن املستند إ: قاليّورمبا 
آلن األول، وأما اآلن الثاين فقد أضر نفسه بنفسه» ال ضرر« خذ به يف اآلن ث مل ي ح،ّخاص 

  .)٢()أوفوا(  إىلّقن منهي القدر املتريّل ليب فالالزم الرجوع يف غياألول، واإلمجاع دل
لرتاخييتضرر املشروط علينه مرتاخ إذا مل  أما احتمالأ ّ وإال قدم األهم من الضرر،ه  ّن، وإال يّ

  .ىفخيما ال : هي، ففًان فورك

                                                 
 

 



 ٢٢٠

  

لشرط يلو مل  ًال أو بعضاكف  ً  
ل الشرط أو بعضه، سواء كه بيفي املشروط علي أن ال نيار بيّنه ال فرق يف هذا اخلأ: ومنها

  .لكشمل اليل ي ألن الدلكف، وذلكيم أم الكدم الوفاء يف الان عك
ًون عدم الوفاء منه عاملا عامدا، أو جهال، أو نسك نيما ال فرق بك ً ، أو يً ه، أو ِركراه املكًا

آلخرة عدم وفاء، وًاضطرارا، أل جلهل أو حنوه ال كّنه  علمون، إذ يال  ًون مساغا لرفع مايكونه 
  .راه أو حنوهكن فعلهما إشبه وأنب وما جينجس املوضع ويرفع الوضع، ولذا ي ال ّن مثلهأاملشهور 



 ٢٢١

  

   الوجود والعدمنيب ارياخل
لشرط أ: ومنها   .ّدلته لهأ لعدم مشول ،اريان بسبب الشارط نفسه فال خكن إّن عدم العمل 

لث، أو يان بسبب املشروط علكن إو ان له كمها، وان أو حنويان بسبب السماء أو احلكه أو 
  .ارياخل

ما ك ،ما إذا خسفت الدار املشروطة صبغها، أو فائدةك ً،ان بسبب انتفاء املوضوع ذاكن إو
ه سابقاكما ذ على ون للشارط حق الفسخ أو األرشيكستبعد أن يًطالقا، مل إة يإذا هجرت القر   ً.ر

  
  ني املتعاقدريلث غ على الشرط

ّنه قد تقدم أ: ومنها صبغ ولد املشرتي الدار املشرتاة، فإذا كلث مبوافقته،  على طان الشركمإّ
ه، فهل يم عند املشروط عليتي ريصغكصح، ي من ال نيه وبيلإصح النسبة ي نيه بيدار املشروط عل

  .ان جرب ولده أم الكمإستلزم يالصحة  على احلمل
ا إل يف ما إذا قّ ألن لوازمها حجة، خبال،كمارات ثبت ذلصالة الصحة من األأّن إل ين قإ
يت بقضاء ن ألزم يح مل يالصح على هيهم يف املوارد، فإذا محل فعل أبؤتلف بناخيصول، ومن األ

ّنه سلم أو شتم مل أ ني بكما شيح فيالصح على لمكذا، وإذا محل فعل املتكعطاء مخسه وهإصلواته و ّ
  ب اجلواب، جي



 ٢٢٢

  
  . مثلتهماأ من ك ذلكري غىلإ

  .هيب األثر فين ترتكميّن املقام مما ال أفة، نعم الظاهر ّولعل املوارد خمتل
 ،د يف احلجي الصكرتك، كأعم من الفعل أو الرت: حيالصح على ملحلّن املراد أ ىفخيوال 

ً ذا أو وصفا،اميل يف الصكواأل   .ًحا أو اليه فعله صحن ،ً
ًحا أو فاسدايًونه شرط شرطا صحك ني بكعلم حال الشيومنه  ً.  

  
  الشرط مع فسخ العقدم كح

بع اليار آخر أو تقايًحا مث فسخ أحدمها العقد خبيان الشرط صحكنه لو أ: ومنها ، فالشرط 
  .هري وغ)قدس سره(د الطباطبائي يره السكما ذكنفساخ للعقد، يف اال

ن له أجرة أو حنوها فال يكالم، أو فعله ومل كه فال يفعله املشروط عليون شرط فعل مل يكفقد 
  .نئذ حق مطالبة الفاسخيه حيانت له أجرة أو حنوها فللمشروط علك أو الم،ك

  .حهاكاحه بنته فنكان الشرط طالق زوجته فطلقها، أو نكما إذا كس له أجرة يل ما ليومن قب
ع ي منه قطىما إذا اشرتكّما إذا تضرر، يه فيطالق عدم شيء للمشروط علإل كشيّن رمبا كل

 ، اليت مهر مثلها بستمائة، مبهر مائة،زوجه بنتهيأن : هي علًمشرتطاًلفا خبمسمائة أ ىسويان كغنم 
  . وحنوه)١(»ال ضرر«ل يشمله دليئة، فاألنه خسر مخسم

  نأذا، مث فسخ بعد كود بيلبه الصكاشرتائه منه ك ،ون شرط وصفيكوقد 
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  .نكتمين مل إنهما ين، أو تفاوت بكن متإمه يد عنده، فإنه ضامن لتعليلب الصكنسي ال

ه التفاوت، يعطيان، أو كما كرجعه يّ ذهبه املصاغ فأذابه، فإنه ى حال ما إذا اشرتكذلكو
ّن األول مقدم ألنه أقربأوالظاهر  ّ   .طلبهيما  إىل ّ

الة كذا، فإنه تسقط الوكالته منه يف أمر ك أو و،قيه خامت عقكتملك ،جةيون شرط نتيكوقد 
ّمرجو الرد ان كن إعطاه بدله، وأن ضاع إسرتجع خامته، ويو له يف ير تفصكّلولة، مما ذيعطاه بدل احلأّ

  .ع وسائر املعامالتيع املبي البائع واملشرتي، وبني بكل ذلكّحمله، وال فرق يف 
  .ليضربنا عنها خوف التطوأ ،ةريثكوللمسألة هنا فروع 
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  فصل
  ار الغنبييف خ
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  ار الغنبيخ
 يكمتل: عة، ويف اصطالح الفقهاءيصله اخلدار الغنب وأيخ(: )ّقدس سره(خ يقال الش: مسألة

  .)تسامح به شرط خارج عن مفهومهيدة مما ال ون الزكن أمته، والظاهر يق على ديزيماله مبا 
  :هيرد علي: أقول
ن الغنب عن جهل أما ك املال، ريشمل غيعة يعة من وجه، فإن اخلدي الغنب واخلدنين بأ: ًأوال

  .عةيس خديل
ن  اللغوي، ال مثل الصالة لغة  الفقه هو مصداق للمعىنور يفكالح، بل املذنه ال اصطأ: ًايو

  .كًصطالحا وما أشبه ذلاو
لثا ما يار فينه ال خأن يتسامح، فمن أيتسامح وما ال ي ما نيار بينه ال فرق يف اخلأ: ًو

لباطلكًضا مع عدم رضاه أينه أأ واحلال ،تسامحي   .ل للمال 
شمل الصادر من يف للغنب الصادر من البائع، وال ي تعر)...اله ميكمتل(ن قوله أ: ًورابعا

  .ّلفكاملشرتي إال بت
  ً.سم غبنايشرتط جهل املغبون، وإال مل ي جهل الغنب وعلمه، نعم نينه ال فرق يف الغنب بإمث 

لزهتيال  ًان املشرتي مثالكنعم إذا  ن إصدق الغنب ويعلمها، مل يًدة إطالقا، علمها أو مل م 
  .ّأي حال على ، ألنه أقدمجهل
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  الضمائم وأثرها يف الغنب
، فالالزم مالحظتها ينقصهما أحيما كد املثمن والثمن يزين الضمائم من الشرط وحنوه إمث  ًا

  .ّمع أي منهما
ما كنقص، يد وال يزيده، وقد ال يزينقص الثمن، وقد يًن شرط البائع مثال قد أ ىفخين ال كل

صلي يف أول الوقت، ين أه يه من حق الناس، أو اشرتط عليعطاء ما علاملشرتي إ على إذا شرط
ؤجر ي يف اإلجارة، فمن كذلكون احلال يكنه أما كسه، كون حال شرط املشرتي يف عيكذا كوه
ا حيارته ملن ال يس ون ك ت،)١(ً)نة غصبايّل سفك: (ما يفك، ً مثالنيد ابتعادها عن العيريث يهتم 

  .ثركُاالجرة أ
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  ار الغنبيخأدلة 
  :تابكه األدلة األربعة، فمن اليدل عليو

 وال رضا يف املغبون، فإن الرضا الفعلي مفقود ،)١()ون جتارة عن تراضكّإال أن ت: (قوله سبحانه
 .اريّوجب ختلفه إال اخلينه من فقد الوصف مل إث ييف طرف املغبون، وح

وجب ي فقد الرضا ىّن مقتض: )ّقدس سره(د الطباطبائي يراد السيه إيرد علي فال نئذيوح
  .اريع ال اخليبطالن الب
ّن الرضا الفعلي هو الشرط يف الصحة، : وركال املذكاجلواب عن اإلش إىل ما ال حاجةك

  .ًايان راضكار إذا ين اخليفمن أ: هيقال عليًراض فعال، إذ  واملغبون جلهله
سم املصدر ا ال ،افك حدوثه قصد منها معناها املصدري الذيية ي يف اآل)التجارة(ن إمث 

عدت بعد املعاملة، أو خرج البائع أو صمة أو ي حدوثه وبقائه، فإذا نزلت القنيالذي ال فرق ب
قل أو ك ً،موضوع آخر مثال إىل املشرتي من موضوع ع ألهل العلم  ي رتثر فخرج املشكما إذا 

، يكما مل  إىل لنسبة كضر ذليهم بعد املعاملة، مل يونه أهل العلم، أو دخل فكعن  ًن أوال مغبو ما كً
ًان أوال مغبوكما ي فكنفع ذليمل  ً.  

لباطلكنيم بكلوا أموالكال : (وقوله سبحانه لغنب وقد ال ين املغبون قد إث ي ح،)٢()م  علم 
 ، فإذا رضي مل ىرضي وقد ال ىرضيعلم، ومع علمه به قد ي
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طال، وإذا مل يك ل املال كان من أكقبل الغابن يبطله ومل أفإنه لو ع، يرض أبطل البيًن 
  .لباطل

لباطل كس من أيعلم، فإنه ليأما إذا مل  س ي، ول)ّقدس سره(خ يما قاله الشكًمجاعا، إل املال 
عقل مع بقاء املوضوع، ينه ال أ: هيرد علي حىت ،جازهأّ أن اإلمجاع ريًال للمال غكأان كن إنه وأ: مراده

لباطل ًالكأونه ك مع يأ ن من يكمنا مل إة، ويبعدم املعقول: هيورد علي حىت ً،ضايأًون جائزا يك للمال 
لباطل، ألنه لو كاأل لباطل لزم بطالن كان أكل  ًان حراما مع كن إ من املعامالت، فعمله وريثكًال 

ن أعل يف نفسه جيال ّمن تزوج املرأة و«: نأورد من   الصحة واحلرمة، مثل مانينه ال منافاة بأّالعلم إال 
  .ك ذلريغ إىل نوي عدم إعطاء القرض فهو سارق،ي أو اقرتض وهو ،)١(»ها مهرها فهو زيعطي

ما يف كان أوجب العقاب ك مثل العرف وإن ىنه جرأبطال الشارع له إّولعل السر يف عدم 
  ً.ضايأ نياملثال

 والعلة عامة، ولذا فهي ،)٢()ُظلمون وال تظلمونَم ال تكم رؤوس أموالكفل: (وقوله سبحانه
 .ة املتقدمةيما يف اآلكها يب فية، والتقريل مورد، ال خاصة مبورد اآلكجارية يف 

ّمما «: ن األول حمدود مبثلأنه يف الغرب، ي رأس املال يف اإلسالم وبنين الفرق بى أفخيمث ال 
ًضا حمدودا حبدود يأ انك يف الغرب، وإن كذلكس ي ول،)٣(تما يف الرواك، »ما أنفقهيتسبه وفكا ً
نفسهم،ي ا هم  تبنا كّما فصلناه يف بعض ك ،ن يف اإلسالم والغرب عموم من وجهي احلدنيوب رو

  .)٤(ةياالقتصاد

                                                 
 
 

 

 



 ٢٣١

  
لروا   تاالستدالل 

 ى) لى هللا عليه وآلهص(ن النيب أمن : ةيتب الفقهكالنبوي الذي روي يف ال: تفمن الروا
خلي إنسان فابتاعه فصاحب السلعة ف اجللب، فإن تلقاهىّتلقيأن    .)١(ار إذا ورد السوقيها 

وع مسلم يما يف بكة العامة يث، فهو من روايتب احلدكرد يف ينه مل : ًه سندايال فكواإلش
ار يار الغنب، ولعله خيخ على دلينه ال : ًاللةدرة، ويوأيب داود، بل رواه يف اخلالف عن أيب هر

  . واردري غنب أم ال، غكان هناك سواء ، السوقاريمستقل مساه بعضهم خب
قدس (ره مثل ابن زهرة كه، بل ذيتب الفقه واستنادهم إلكرهم له يف ك ذىفكفقد : أما األول

هلا  ركها بدون ذيًتب الفقه مستندا إلكرت يف كة ذيم من رواكّروي اال املقطوعات، وي الذي ال )ّسره
  .ثيتب احلدكيف 

الرضي كة السند، أو قوة الراوي يحج: اخلرب على عتمادن أسباب االأ: صولر يف األكوقد ذ
ن إ املشهور، وقد ورد مبضمونه خرب وىرة اجلامعة، أو فتوزكلنهج البالغة، أو املضمون ) قدس سره(

  .ًاكً نصا أو مال،)٢(»ثقاتنا«لـ  مشمول كل ذلكه، ألن يستندوا إلامل نرهم 
ما من جهة غلبة غنب املشرتي إ فإنه ،ن غنبيكار لو مل ياذا اخلة الظهور، ومليفاكفل: وأما الثاين

  .ًايًا عرفكنه مشمول له مالأث إال ير يف احلدكذين، فإن الثاين وإن مل ي، أو غنب البائع املشرتنياجلالب
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  »ال ضرر«ث ياالستدالل حبد
ث يف رسالة ير هذا احلدك وقد ذ،)١(»ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم«: ثيت حدومن الروا

نسان لنفسه عاته، وعدم جواز ضرر اإليّعدم ضرر ا سبحانه لعباده يف تشر على دلينه أمستقلة، و
لغا، وعدم ضرر اإلنسان لغ ًضررا  لغ إذا مل ريه ولو غريً   .رضي 

ب املفاعلة)ضرار(ن أما ك ل واحد منهما اآلخر، كّضر ين أن يق لنفرحينه ال أ و، مصدر 
  .ا أشبهمة ومكاملالك

  . الفسخ واإلمضاءنيار بيأن للمغبون اخل على دليث ي فإن احلد،انكف كيو
  :موره يل علكشأن كل

  
  ال األولكشاإل

قول يسرتجاع الزائد، وال ا الفسخ أو ني ب ـقبل بهيإذا مل ـ  يف رفع الضرر يرين التخ: األول
ن الثمن يف قبال املثمن م استدلوا له  ّإن شاء قبل وإن شاء رد، ال أن أحدمها يف  ف،الفقهاء به، فإ

  .هيسرتجاع املغبون قدر ما غنب فاق له حي حىت ٍقبال بعض من اآلخر
حد الثالثة، ألنه إذا مل ين له اخلأالظاهر : أقول حد األمركقبل الغنب يار  ن، يان رفع ضرره 

  كذلك و، عند العقالءكذلكما هو كنهما، ي بريفهو خم
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نه إذا ظهر أ:  يف القواعد)قدس سره(حتمل العالمة ا وما أشبه، ولذا حال ختلف الوصف

ار للمشرتي، فإن عدم ي املقدار الزائد مع رحبه فال خكخباره برأس املال وبذلإ ذب البائع مراحبة يفك
لتخياخل   .نهماي بيريار للمشرتي خالف األصل فالالزم القول 

  
  ال الثاينكشاإل

نشأ منه الضرر يم الذي كن احلأث يمن أن مفاد احلد: )ّقدس سره(ين يره النائكما ذ: الثاين
نويكث يحب ًون عنوا لنفس يكم، بل كًون عنوا للحيكٍ له، فهو مرفوع، دون ضرر ال ًًون عنوا 

لعقد، بل يار صدور الفعل عنه، ومنشأ تضرره يف املقام ليقدام واختلف كفعل امل س وجوب الوفاء 
  .ني املالنيي بله التساويخت

شمله ي ألنه أوجب عدم اإلقدام، ف،الضرر نشأ من إلزام الشارع للعقد بعد أن جهله: أقول
  .ثياحلد

  
  ال الثالثكاإلش

عاجل به يع ما يل نفي الضرر تشريس مفاد دلينه لأمن : )ّقدس سره(رواين يره اإلكما ذ: الثالث
ختكه امليالضرر الواقع ف   .امكقتضي الضرر من األحي ما منا مفاده رفعإاره، ويلف 

ال «ر يف رسالة كم ضرري، وقد ذكه ضرر، هو يف نفسه حين إلزام الشارع مبا فأ: هيوف
  ًالسلب، أو سلبا رفعه إىل ًا رفعهجيان إكن إم كن احلأ: »ضرر
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  .ابجي اإلإىل
لث هلما، أو التناقض، أو السلب واإليان من قبكفإن : هيوعل  اب، بلجيل املتضاد الذي ال 

  .كذلكان اآلخر كً ان أحدمها ضرركما إذا علم أحدمها، فإن يف فيالتضاحىت 
ثبات أحدها نفي إ ف،كذلكف يالتضاكأو ما أشبه ، ضداد املتعددةل اآليقبمن ان كن إو

نهار، وإذا لا ان معناه وجودك ،ليال ل: ت، فإذا قالخرت، ونفي أحدها إثبات ألحد األخرلأل
  .ءياض يف شيست من البيخر اليت للوان األان معناه أحد األك ،اضيال ب: قال

  
  ال الرابعكاإلش

م ك احل)١(»الضرر«ث يان املرفوع حبدكن هذا إذا أمن : )ّقدس سره(ره اآلخوند كما ذ: الرابع
ث، يم مع قطع النظر عن هذا احلدكان للضرر من احلكان املرفوع ما كّالناشي منه الضرر، وأما إذا 

ار، إذ عدم وجوب الوفاء يستلزم ثبوت اخليز ال استلزم جوازه، واجلويملرفوع وجوب الوفاء، وهو ان اك
  .صاحل عنهيسقطه ويقتضي ثبوت حق له يال 

ش من ين أبقي وين له أن أ ّالإس ي اجلواز لن معىنأ: هيوف : قولينه أبطل، وأما التصاحل فهو 
  .ثر من هذاكأ إىل تاج التصاحلحي، وال ذاك بيكسقط فعلأن ال أها الغابن يإذا أردت أ
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  ال اخلامسكاإلش

ً جمعوال، بل هو أمر عدمي، ًًما وجودكس حين اللزوم لأمن : نيره بعض احملشكما ذ: اخلامس
  .ةيام العدمكشمل األحيال » ال ضرر«ّاحلل، و  على وهو عدم السلطة

إل:هيوف ه من مشوله األحكما ذ إىل ضافة  : )ّقدس سره(ره األصبهاين كما ذك ،ةيام العدمكر
  .العدم إىل ن اللزوم اعتبار وجودي وال وجه إلرجاعهأ

: ث مسرةييف حد) لى هللا عليه وآلهص(ون قول الرسول كمانع من ال نه أ نيومما تقدم تب
قدس (خ يما قال به الشكنا، ي ظاهر الوجه لدريونه غك: هيرد علي لقاعدة ال ضرر، فال ،)١(»فاقلعها«

لريًا غيًما والئك، وال ح)ّهسر م كمنا هو حإما قال به آخرون، وكة املتقدمة، يلك الىربك مرتبط 
ه سابقا من كستفاد ما ذيلية، ومنه ك الىربك الكصغروي لتل اب جيشمل اإلي» ال ضرر«ن أًر

  .ابجيثبات اإلإث يف يوالسلب، واحلد

                                                 
 



 ٢٣٦

  

  خرُأت ستدالل بروااال
 )عليه السالم(سحاق بن عمار، عن الصادق إخر، مثل ما عن ُأ تار بروايورمبا استدل للخ

  )١(.»غنب املسرتسل سحت«: قال
  )٢(.»غنب املؤمن حرام«:  قال)عليه السالم(سر، عنه يوعن امل

  .هاري وغ،)٣(»لحيال تغنب املسرتسل فإن غبنه ال «: ىخرأويف رواية 
مل، وياخل على ن داللتهاكل ًخالقا أً سحتا  ـيف قسمي الغنبـ املثمن ان الثمن أو كمنا إار حمل 

، ال حرمة وضع   .هاية البضاعة أو املثمن املغبون فيالغصب، وهلذا فهم الفقهاء حلكة يًوعقا
راد به يف الرأي، فهو خالف ظاهر ي ـ لفتحـ ََن الغنب : )ّقدس سره(خ يوأما احتمال الش

  .أخذه املفعول، فإنه الزم ال متعد
  .ةيفاكت ت والرواما تقدم من اآلي ف فإن،انكف كيو
  

إل   مجاعاالستدالل 
إلضافة وت كستناد، أما خمالفة بعض وسان حمتمل االكن إ وً، متواتراىّاإلمجاع املدع إىل هذا 

  .ضر اإلمجاعيار، فال يبعض عن هذا اخل

                                                 
 

 

 



 ٢٣٧

  

لعقل   االستدالل 
  .استحالة التناقضكح ي الصرالعقل، واملراد به البناء العقالئي، ال العقل إىل ًومضافا

ن الشارع أمضيه، وقد يت علكن الشارع سأمة يبضم ، واملوضوع ًةي ورواًةي العقود آىّقرب 
  .ىار فهو املمضيان خبكعند العقالء ما 



 ٢٣٨

  

لضرر   لو علم 
لضرر فال خيقد : مسألة   .اريه اخليب ففكحنو اجلهل املر على علم بعدمهيار، وقد يعلم 

ذا ال ما، لبناء العقالءكطرف أو ذاوالظن  لعلم  مورهم، أافة كاالعتبار به يف  على  ملحق 
ًما مطلقا أو يف قبال احلجة، إن، يصول الدأراد به يف ي )١()غينين الظن ال إ: (صولر يف األكوقد ذ

حلجي مع إت)عليهم السالم(اء يقوم مبخالفة األنبيث تذم من يت حما هو الشأن يف اآلك م    .ةا
  .لهيطالق دل، إلكذلكار، ومع الغفلة يان له اخلك كولو ش

ان كّال إذا إولو اختلفا يف الغفلة فاألصل العقالئي عدمها، ويف الصلح وحنوه فاألصل عدمه، 
نه صرح بذل على شاهد   .ان من أهل اخلربةكذا إما ك ،نة بهيأو قامت القر، ً مثالكّعلمه 

  .كذلكورثة وحنوهم ف النيومع موت املغبون والتنازع ب
  

  الضرر على صور اإلقدام
تسامح به، وقد ي أو مبا ال ،تسامح بهيد منه مبا يظهر أزيتسامح به، فيما  على قدمينه قد إمث 

  .تسامح بهيتسامح به، أو مبا ال يد مبا يظهر أزيتسامح به، مث يما ال  على قدمي
موع قد ، ألنيقسم على :هايتسامح فيوهي اليت ، وىلوالصورة األ   ن ا

                                                 
 



 ٢٣٩

  
ما وقد ال ي ما، فالصور مخسيتسامح    .تسامح 

موع ً،تسامح به منفردايان أحدمها مما كفإذا : هيوعل   .اريًضا فال خيأتسامح به ي وا
  ً.ضايأار ي ال خ،كذلكل واحد منه ك و،تسامح بهيالمها ال كان كوإذا 
د مما يان األزك سواء ،اري فله اخل،بهتسامح يان مما ال كتسامح، ويما  على ان اإلقدامكوإذا 

  .تسامح بهي أم مما ال ،تسامح بهي
موع ال كتسامح به، ليحد ال وكان كن : الم يف الصورة اخلامسة، أيكمنا الإو تسامح ين ا

  .به
موع مل أار، من جهة ياخل على )ّقدس سره(ين يفالنائ  على قدامه، واإليًن مقدما عليكن ا

ذا املقداريونه مقك ل،به ال أثر لهالقدر املتسامح    .ًدا 
موع مريعدم اخل على وبعضهم  واملقدار الذي ،هيب من املقدار الذي أقدم علكار، ألن ا

  .اريقتضي اخليمها، وشيء منهما ال ءس شيء وراي ول،تسامح بهي
ن ويكقدامه بشرط ال، أي بشرط أن إان كن إ: ل، قاليالتفص على )ّقدس سره(رواين يواإل

قدم أنه أ قدامه ال بشرط، مبعىنإان كن إار، ويان اخلكقدم يحنصار مل ث لوال االيه حبيًالغنب منحصرا ف
  .ارين له خيكًضا، مل ي الغنب الثاين أكتسامح بذليان معه غنب آخر مبا ال كن إو

  . القاعدةىل هو مقتضي من التفص)قدس سره(ره كن ما ذإ: أقول



 ٢٤٠

  
  ازكة االرتيفاك

المه، كان مقصده أعم من مصب كة، واملراد به ما يافكمور  هذه األاز يفكن االرتى أفخيوال 
  .العدم إىل ً أم ملتفتاً، أم غافالً،ان ملتفتاكسواء 

ءكيت التمل أن حيون الناذر يك فقد ،م الشمعرة احلرم يف أًمثال من نذر بستانه إل  ،هر
ء كه، فإنه إذا جاء الانيتإًون قاطعا بعدم يكًون غافال، وقد يكوقد  ، كازه ذلكها الرتيصرف فيهر

قطع يًازه أو غافال عنه أو كد، وهو يف ارتيذا من وقف بستانه ألعلم علماء البلد، ومن العلماء زكوه
علم، فإنه إذا ينه ل   . من األمثلةك ذلريغ إىل عطي له،أان أعلم كس 

  
  ار الغنبيل وخكيالو

ان كل إذا يار لألصيمنا اخلإ و،اريغة فقط، فال شأن له يف اخليلصجراء اإان يف كن إل كيمث الو
  .ًال يف األخذ بهكيار جلهله، وال ويون له اخليك حىت ًاكس مالي ألنه لك وذل، ما تقدمى عل،ًجاهال

ًان مفوضا، أم يف العقد واخلك سواء ً،ضايار أيان يف اخلكوإن  ما  على ار فقط، فله أربع صوريّ
  .يت

خلكيون ويكن أ: قسم آخر وهو كنعم هنا ان كوإن  حىت ،كار فقط، فإن له ذليًال يف األخذ 
لضرر، إذ النيًل عاملا حكيهذا الو   .شأن لعلمه وجهله  العقد 

  :ماإله، فكل وموكيوأما الصور األربع للو
  ً.طالقاإار يفال خ: ما عاملانإ



 ٢٤١

  
  .هيض األمر إليل لتفوكيل لضرره، وللويصون لأليك ف،ًايار طوليل منهما اخلكفل: ّما جاهالنإو
ل، كيار للويل فال خكار للمويار، إذ ال خيهما اخلين أليك فلم :ًل عاملا دونهكون املويكما أن إو
  .ارهياره فرع خيألن خ

لعيكن أما إو عن » ال ضرر«رفع يل العامل ال كيقدام الوإار جلهله، ويل اخلك فللمو:سكون 
  .لكار املوياره هو خيًل تبعا، ألن خكيار للويون اخليكل اجلاهل، فكاملو

لقيًل مطلقا، بل يف البكله املوكوينعم، إذا مل    .ًايعه فضوليان بك ،مة العادلةيع 
  

  فروع
ن شيؤثر جهله يف اخليمث لو مل نعلم جهل من  ّان األصل جهله، إال إذا ك، كنا يف ذلككار، 

 اجلهل ىّدعا مث ،كنة بعلمه، أو اعرتف هو بذليت البما إذا قامكان مستصحب العلم أو ما أشبه، ك
  .أو الغفلة

  .اري فاألصل عدم الضرر، فال خ،وإذا مل نعلم هل هو ضرر أم ال
ار، أل ي فال خ،تسامح بهيونه مما ال كتسامح به، عند من اشرتط يوإذا مل نعلم هل الضرر ال 

خره ما ذيالب على مةي القريتغمة، ويف تقدم كصالة اللزوم حمأار، فيال نعلم وجود اخل روه يف كّع أو 
  .خيحبث جمهويل التار

ب العبادات أعم من املايل واحلايلإمث  ه يث فيستثناء الوضوء ح، ن املناط يف الضرر يف 
ن يان اشرتاء املاء للغسل ك فإذا ،النص   .مميتيب وجي مل ً، جائعاىبقيضر حاله 



 ٢٤٢

  
ب املعامالت فالالزم  لقىشمل احلايل، فإذا اشرتي وال ،املايل فقطّأما يف   نيمة العادلة مث تبي 

  .ار الفسخين له خيك مل ، املالكذل إىل لهكتاج يف أحينه أله 
، كذلك الضرر النوعي والشخصي نين بأما ك من وجه، ًان عمومي األمرنين بأومن املعلوم 

تضرر يار الفسخ، وإذا مل ين له خيك مل ،ذاّل الناس إال هكار الشخصي، فإذا تضرر يف املعاملة يواملع
ميان له اخلك ،ّإال هذا   .ار دو

ن حذف املتعلق يف إث يله، حي العبادات واملعامالت إلطالق دلنيوال فرق يف عدم الضرر ب
  .مجاعإ أو ،)٢(الوضوءكما خرج بنص يال فإ ،د العموميفي )١(»ال ضرر«

مم، وقد تقدم الفرق يالتكة يالوضوء، والثانوكة يل عن األوًال مستثىنكواحلرج والضرر والعسر 
  .عيشمل اجلميحدة ف على ل واحد منهاكر كما إذا قوبلت، أما إذا ذينها فيب

  
ًتصور غنب البائع واملشرتي معايهل  ّ  

ون كستلزم ينه إث يهما، وحيلك صورة غنب اروك والروضة ذكن جامع املقاصد واملسالإمث 
قصا يف و ًالشيء زائدا و   .ههيّ تعرض مجاعة لتوج،قت واحدً

 الغنب يف هذا ةرادإن أمن :  ـ ً ظاهرا)قدس سره(خ يوارتضاه الشـ ما مبا عن بعض إ: ههيوتوج
عه الدهن كصل الصحة، أة أو يالقسم معناه األعم، الشامل لصورة ختلف الوصف أو الرؤ ما إذا 

للنب احلامض، إذ    ل كدعي يالفاسد 

                                                 
 

 



 ٢٤٣

  
نه مغ   .مةين تساوت القإبون وواحد منهما 

  .فكيم، ويف اآلخر يف الكان النقص يف طرف يف الكعرف حال ما إذا يومنه 
ب مثالير يف بوتصي كن ذلأخر من آما مبا اختاره إو ًع مصراع من مصراعي  ون الغنب يك و،ٍ

ن يناريدًنار، فباع مصراعا بيواحدمها بد  بستة و)مصراعا الباب(ان كما إذا كٍنئذ الزم أحدمها، يح
ن له أ وتصور كان له مصراعان غفل عن ذلكما إذا يًضا فيأُنار، وغنب البائع يث غنب املشرتي بديح

ًمصراعا واحدا ً.  
لثإو انت له كما إذا ك ً،تلف مثاليع متعلق يان للمبكما يمن فرض املسألة ف: ما مبا اختاره 

، ومات الولد من جهة عدم نية ومخسم مبائُمته مائة، فباع األيل واحد منهما قكبقرة وولدها، و
ّ، ألن موت الولد سبب ضرره ني ومغبون مبقدار مخسنيالرضاع، فإن البائع غابن مبقدار مخس

  .نيخبمس
 انيًها حذرا من نسبة الطغيلإها نوع تسامح اضطروا يهات فيل هذه التوجكن أ ىفخين ال كل

  .القلمإىل 



 ٢٤٤

  

  ّ جمرد الغنب أو ظهورهكهل املال
  .ار أو ظهورهيوجب اخليغنب يف نفسه مث هل ال

ألول، لدل  نيازي بتساوي املالكرت وألن الشرط الضمين اال،»ال ضرر«ل يقال املشهور 
خلكقتضي ذلي لغنب صح لوجود واقعهي، فإذا أخذ    .ّار بدون علمه 

لثاين، لتعل   .بدخول السوق) لى هللا عليه وآلهص(المه كار يف يق اخليوقال بعض 
 ولذا قال اآلخوند ،)١(ةي يف اآلني ومنه التب،قييالعلم الذي هو طركن املقام ى أفخي ن الكل

ًفلو فسخ قبل العلم اقرتاحا نفذ واقعا، ول: )قدس سره( ما يف ك ،ةيًس اجلهل هنا مانعا للفعليً
  . ىفية، انتهيلكام التكاألح

  ً.فسخ بدونه غالبايالعلم الذي ال  إىل قيفدخول السوق طر

                                                 
 



 ٢٤٥

  

  الفسخ على ار والسلطةيحق اخل
لشيء، والثاين فعلإ السلطة، فريار غين حق اخلإمث  ذ، ولذا ية التنفين األول اعتبار مربوط 

نون ومن أشبههما احلق دون السلطةريان للصغك   . وا
بعد أن يالفسخ، نعم ال  على ةيس إال السلطنة الفعليوهذا احلق ل(: )قدس سره(رواين يفقول اإل

رادة إرادة الفسخ ال قبله، فبإ نيار من حيّتجاوز مؤداه عن حدوث اخليل نفي الضرر ال ين دلإقال ي
  .ًاريًنبغي أوال وأخيما  على سيل) دث هذا احلقحيالفسخ أو معها 

ن معاحين احلق والسلطة أوالظاهر من األدلة  ما من الدل الً،د ظهر ي فما ،كذلكل يستفاد
بتا من حون احلكمن : )ّقدس سره(خ يمن الش  ري الظهور، غني العقد، والسلطنة حادثة من حنيًق 

  .ظاهر الوجه



 ٢٤٦

  

  ار الغنبيمسقطات خ
  :مورأار يمسقطات هذا اخل: مسألة

  
  سقاطاإل

ده الرضا القليب، بل الالزم إنشاؤه يفيقاع ال يإنه إث يسقاطه بعد العقد بال عوض، وحإ: منها
لنص وحنوه، مثل س بعض كقاع، خرج من ذليل عقد أو إكما يف ك  دليث ير حكوت البكاملوارد 

ا إنشاؤهاكل سيًضا، إال إذا قيأ ك القاعدة عدم النفع هناىال فمقتضإ، و)١(رضاهاعلى    .و
ب يال بطإ ئل مال امرحيال «: )عليه السالم(ث قال ي التصرف، حزنفع يف جواينعم، الرضا 

  )٢(.»نفسه
ما إذا زعمه عشرة كثر منه، كعمه للواقع، أو أسقطه مطابق زيًسقطه مطلقا، وقد يمث قد 

سقط، أو يد فال ييصورة التق على ان يف األقلكسقط إال إذا يهذه ان عشرة، أو أقل منه، ويف كف
  .ارهيار الغنب، إذ بعد الساقط غنب، له خي خىبقيثر منه فكأ

ت، إذ هو كذا حال اإلسقاط يف كوه خص أو  أو أعم أو أ،ما مطلق أو مطابقإل الضما
  ًسقط ضمانه مطلقا، أو أما إذا غصب داره فكن أو من وجه، يمبا

                                                 
 
           

 



 ٢٤٧

  
ان الغصب يف األول كه، أو شهر شعبان وشهر رمضان ويان الغصب فكضمان شهر شعبان و

ان لشهر حمرم وأسقط كان لشهري شعبان ورمضان، أو كفقط، أو أسقط ضمان شهر شعبان و
ذا الشهر ال اخلطأ يف ييوجه التق على انكذا ما إينه وقت الغصب فأًضمان شعبان، زاعما  د 

ان كنما يهما بيسقط الضمان فأنه يف شهري شعبان ورمضان وأ سقط الضمان، أو زعم ّالإق ويالتطب
ه فكل يف ما ذي والدلى،ربكت هذه اله من صغري رمضان وشوال، فما حنن فييف شهر   .ها واضحير
  

  سقطهأعلم الغنب ويلو مل 
ن مل إسقاطه، وإّان صح ك ألنه إن ،سقاطهإصح ي غنب أو ال، فهل كلم هل هناعيمث لو مل 

  .ضرين مل يك
إل،أو ال ما يف العقد مانع، إذ كه يقاع وهو فيق يف اإليسقاط، وألنه من التعل ألنه ال جزم 

ذي  ال ـبجيضمان ما ال كب وهو جيسقاط ما مل إه ألنه عدمه، وألنه ينافيق ي والتعل،ادجيإاإلنشاء 
نه حق أعلم يما ال يّ وألن اإلسقاط يف احلق حق، أما ف،حمال، فإن الصفة فرع املوصوف ـ ثباتهإهو 

  ).ّقدس سره(صبهاين ه األيلإما أشار كفال حق، 
  .ىفخيل ما ال كويف ال

  .اجلزم إىل تاجحين وال كن اإلنشاء ممأ: األول على رديإذ 
  .نشاءق يف املنشأ ال يف اإلينه تعلأ:  الثاينىوعل
 حتقق السبب املقتضي كفي يف ذليكنه أمن : )ّقدس سره(خ يره الشكما ذ:  الثالثىوعل

  ّ الودعي املفرط عن كبراء املالإما يف كار وهو الغنب، يللخ



 ٢٤٨

  

لبدل أالضمان، مع  ما كب يض الطبيبراء املر إومثله. ون بعد التلفيكمنا إن اشتغال الذمة 
ا حقه أوال، ومنه ي املقتول القاتل عن الدبراءإذا ك، وهىه النص والفتويف  إىل الورثة، إىل نتقليًة أل
  .ك ذلريغ

ه يف وجه الصحةكذ ما:  الرابعىوعل   .ضرين مل يكن مل إر الواقع سقط، ويتقد على  ألنه،ر
  

  مصاحلة الغنب
  :مصاحلته، وهلا صور: ار الغنبيومن مسقطات خ

لباطلك ألنه من أصح الصلح،ينه ال غنب، فال أعلم يفإنه قد    )١(.ل املال 
  . إلطالق أدلته،صح الصلحيعلم، فيوقد ال 

لغنب، فإن علم مبقداره فال يوقد  ًنا يعلم ختمينه كًال ليعلم تفصين مل إنه أما كال، كشإعلم 
  .ًضا، بل هو الغالب يف املصاحلاتينار ونصفه وضعفه صح أي دنيبً نه مثال

لصحة الزما ياآلالف، فرمبا  إىل نارينه من دأاحتماله كًضا، يأ كعلم ذليأما إذا مل  ًقال 
لبطالن ألنه مل يإلطالق أدلة الصلح، ورمبا  لصحة متزلزال، ياحلق املوجود، ورمبا  على قعيقال  ًقال 

ته مع العلم ي اجلهل مبقدار مالنيه الغنب، إذ ال فرق يف الغنب بيار الذي صاحل عنه صار فيألن اخل
  .ىوهذا هو األقو: )ّقدس سره(خ ينه، قال الشيونه ألجل اجلهل بعك نيبنه، ويبع

  .ار، وإال فاليه اخليان فكه يًان مغبو فكن إن الصلح أ منه هو ىواألقو: أقول
  ن: )ّقدس سره(خ يالش على )ّقدس سره(رواين يراد اإليإن أعلم يومنه 

                                                 
 



 ٢٤٩

  

م، إذ لري غ،ار الغنبيه خقطريف كياملغابنة ف على  الصلحءبنا ها، يل صلح مبين علكس ي 
هكل الذي ذي التفصىفاألقو   .ر

  
  مع العلم بعدم الغنب 

ّن مجعا من الفقهاء صححوا الصلح مع علمه بعدم غبنهإمث  لزم يف الصلح طرفان، ينه ال : ً
  .)قدس سره(ما قاله اجلواهر ك

قدس (د الطباطبائي ي قاله السماكّأو أن املعوض هو احملتمل مبا هو حمتمل، ال احلق الواقعي، 
  .)ّسره

هول، أخذ العوض ي ف،ّأو أن املعوض نفس الصلح قدس (خوند ما قاله اآلكزائه، ال احلق ا
  .)ّسره

لعقد ولزومه، وهو فعلي، أأو    .)ّقدس سره(رواين يما قاله اإلكن املعوض الرضا 
  .ده عن النزاعيّن املعوض رفع أأو 
  .ع هبة ال صلحنه نوأ: األول على رديو

  . للنقلنيسا قابلين االحتمال واحملتمل ل:  الثاينىوعل
نه نوع ين حتقق الصلح بدونه، إال إذا قكمي ال مصاحل عنه، وال نئذينه ح:  الثالثىوعل ل 
  . اجلوابكذل إىل نئذيتاج ححيهبة فال 

  ً.صح جعله عوضاي، فال كن الرضا حاصل بدون ذل:  الرابعىوعل
لباطلكله لبدله أكون أيك و،ه النزاعيرم علحينه مع علمه بعدم الغنب أ: امس اخلىوعل  ،ًال 

  .ما تقدمك



 ٢٥٠

  
  فروع

لغنب فصاحل فظهر العدم، فهل للطرف طلب ماله، ليولو مل  ل كشف عدم حقه فهو أكعلم 
  .كال، ألن الصلح معناه ذل  أو،لباطل

  .الثاين: الظاهر
ذا البهة، وما أشبه كع مع وجود مقوماته، وهيصح البيوم، الغنب املعل على صح الصلحيما كو

  .كذل
  

  ارياشرتاط سقوط اخل
ّار الغنب صح، ياشرتاط سقوطه، فلو اشرتط يف العقد سقوط خ: ار الغنبيومن مسقطات خ

ببطالن العقد للزوم : ث قالي ح)ّقدس سره(د يًما هو املشهور، خالفا للشهكإلطالق أدلة الشرط 
  .الغرر

لقكنه لو : )ّقدس سره(خ يه الشيلل عكوأش  كع مع الشيًمة موجبا للغرر بطل البيان اجلهل 
ن اخل،هايف ي ي ال )ّقدس سره(د يع غرري معه، والشهيل بكّرفع الغرر، وإال صح يار ال ي و لتزم 

  .الوضع على  املنهي عنه الدالرس من الغرينه ل: ّمنها، واحلل
ار ياخل على انت صحته متوقفةك فإذا ،صحة العقد على توقفيار ين اخل: ّقال يف ردهيورمبا 

  .لزم الدور



 ٢٥١

  
  التصرف

لغنب والرضا به فال : ار الغنبيومن مسقطات خ التصرف، فإن املغبون لو تصرف بعد العلم 
  .ارهيال يف سقوط خكإش

  .ال يف عدم سقوطهكشإ فال اان التصرف بال علم وال رضكولو 
يف  حىت ار،ي اخلىبقيًا، فهل يًونه رضا فعلكرف بعد العلم مع عدم وإمنا اختلف يف التص

 والشرط ،»ال ضرر «ىما هو مقتضكسرتجع ماله، يمة وياملغبون املثل أو الق على ونيكاملتلف، ف
  .الضمين، وبناء العقالء، بل واالستصحاب

 كألنه من الشستصحاب، ورة للمقام، وال جمال لالكار، لعدم مشول األدلة املذيسقط اخليأو 
ون لوصف عدم يكحتمال أن  يف املوضوع، الك، أو من الش)ّقدس سره(د يما قاله السكيف املقتضي 

  ).ّقدس سره(ين يما قاله النائكًالرضا ولو نوعا دخل يف املوضوع 
 يف كطالقها، والشإورة ال وجه لعدم ك القاعدة، واألدلة املذى واألول هو مقتض،احتماالن
ه يف األكما ذكستصحاب ري االاملقتضي من جما   .ضريور ال كصول، واالحتمال املذر

ب خكوقد ذ إل أار الغنبير يف  أخذ التفاوت، ولو : ّالرد أو الرضا إىل ضافةن للمغبون 
  .ن وجه لعدم حقه يف التفاوتيك مل ،ّنه ال رد بعد التصرف: ليق



 ٢٥٢

  
  ار؟يسقط اخليهل التلف 

ار، إذ ال وجه للسقوط يسقط اخليًا ال يمكًا أم حيقيان حقكاء ن التلف سوأالظاهر : مسألة
  .بعد العرفية يف عدمه

ّا وال أثر له رد يقيان التلف حقكمته، فإن يّال فمثله أو قإان، وكن إفإذا احنل العقد به أرجعه  ً
ون األثر يكًسره فصارت قطعا، فهل كًاحلطب جعله رمادا، أو اخلزف كان له أثر كن إأحدمها، و

مع جيمته للغابن، فال ي مثله أو قى ألنه أعط،ه، أو للمغبونيرجع إلي ألنه بعد بطالن العقد ،للغابن
نه أ القاعدة ىان مقتضكن إ احتماالن، و،وضعهم العوض واملريعند الغابن األصل والبدل، وبتعب

  .للمغبون
ب احلكًا، فإن يمكان التلف حكن إو عطائه لطاغ مل إلقائه يف البحر، أو إك ،لولةيان من 

ًثما رجع األصل فرضا اسرتجع املغبون بدله من يلولة، وحين اسرتجاعه منه، فالالزم بدل احلكمي
  .الغابن

لغنب، فقد قالواك ،ب النقل وحنوهمن ان كن إو عه املغبون جهال، مث فسخ بعد علمه  : ًأن 
لثاين ي، فإن قعديالذي مل كزل، أو يالذي مل كن الزائل العائد أنه من مسألة إ ألول أرجعه، أو  ل 

  . بدلهىأعط
ن هذه البضاعة هي بضاعة أرون يعادته، إذ العرف إن الالزم أة الشرع ين الظاهر من عرفكل

ا ورجوعها بب   .ة العرفيؤثر يف رؤيرث أو هبة أو ما أشبه ال إع أو يفالن الغابن، وذها
ا من كالقاعدة املذ على الكأما اإلش مة  أل، ظاهرريمة له، فغي الشافعي وال قالمكورة  ا 

  ما ال تعقل يفكعادة املعدوم إة، ويزان العرفين امليكن مل إ



 ٢٥٣

  
  ً.ضايأات يت واالنتزاعات ال تعقل يف االعتباريقياحلق

ًع لبنا فجعله ترا مث أرجعه لبنا، أو ذهبا مصاغا فأذابه مث أرجعهيان املبكنه لو  أعرفيومنه  ً ً  إىل ًً
ه أبطله فسخ املغبون، ألنه إذا سقط يلإرجعه ين مل إاملغبون، و إىل رجاعهإان الالزم كحلالة السابقة، ا

  .ك ذلرية أو وقف أو غيع أو وصيه ببريغ إىل  نقلهني فرق بري سقط البناء، من غاملبىن
  

  هريع لو مزج بغياملب
ون يكلث، حق له الفسخ، وه مباله أو مبال ين مزج املغبون أو مزج عنده ما غنب فإنه إمث 

لنسبة، أو حسب القيًا حسب األعكالغابن مشرت   . م إذا اختلفيان 
ًان خله منا بعشرة، وسكإذا : ًمثال ون للغابن الثلث، ولصاحب يكن، فيًر الناس منا بعشركّ

  .ذاك وه،ر الثلثانكالس
جلنس أو بغيك أن ني فرق بريمن غ ألدون أو املساوي ريون املزح    .ىرقأو األه، 

  .ةكان املزج مبال الغابن وفسخ املغبون، فال شيء من الشركأما إذا 
  

  كاالستهال
ل ي مبنزلة التالف، إذ ال دلكس ذليه أو املال اآلخر، فالظاهر لي أحد من املغبون فكولو استهل

لنسبةكون شرك بل ت،نيّن قال به بعض احملشإو   .ة 



 ٢٥٤

  

  االختالط
  .املزجكان كال إ فهو، وزيين التمكمأن إويف اخللط 
ه، قال يل إنسان سعك، ألن لًمةيًه، مثال أو قيان علكان للمغبون، ولو نقص كولو زاد 

 تثىنسامل على ايب،جيه السليب واإليدل يف عقدي فهو ،)١()ىّس لإلنسان إال ما سعيوأن ل: (سبحانه
  .رت يف موضعهاكخر ذُأ وأمثلة  حسب األدلة،ةخررث واملغفرة يف اآلاإلكّ منه، إال ما خرج واملستثىن
  

  عي املبريلو تغ
ًبدلت سوارا، ُأالقالدة إذا كاغة، يص إىل اغةيس، أو من صكاغة أو العيالص إىل ريولو تغ

انت له، أو كدة ان للمغبون عمل أوجب الزكة، فإن يميصة القيدة والنقر يف الزكما ذكم كفاحل
  .هيان علكًا صنق

 العقد، كوجب فيه، ألن الفسخ يلإس الغابن وكي ونقصها فمن ةيمة السوقيدة القأما ز
  .مته أو نقصتي زادت ق،هكمال إىل ل مالكجع ريف

ار، فإذا تصرف أحدمها يبطل اخليون التصرف منهما ال ك الغابن واملغبون يف نينه ال فرق بإمث 
ٍل مال، بنفسه أو كخ رجع ار الغنب، فإذا اختار املغبون الفسيبطل خيه ال يالمها يف ما انتقل إلكأو 

  .ه السابقكمال إىل بدله،
ًا بعد الفسخ، يجارة، وقع فضولاإلكع، أو للمنفعة يالبك نيل النقل للعيان التصرف من قبكولو 

لفسخ صح، وإاليجازه املنتقل إلأفإن  ّه    . بطلّ

                                                 
 



 ٢٥٥

  
  فروع

  
 رجعيث يوقع الفسخ حه عند املغبون، أو مرض، فيوان املغبون فيّنه لو صح احلأومما تقدم ظهر 

ّه، وإال فمجرد يانت للمغبون أو علكمته بسبب الوصف أو نقصت يه األول، فإن زادت قكمالإىل 
  .هيًئا له أو عليوجب شي الوصف ال ريتغ

مته يت قدازوان مما ي املغبون احلىخصألو  صة، مثل مايدة ونق زنيمة والعيولو اختلف الق
لع،ص جسمهقون ن مسن اك أو  مة ال يار القيمته، فاملعيهلراش مما زاد جسمه ونقصت قس، 

مة اليت هي الروح العام، يقدمون القينه مع التعارض أًدا للناس إال صالمها مقكان كن إاجلسم، فإنه و
  .فتأمل

لغاصب يبن وأخذ ماله، وال االغ إىل ّمة وفسخ، ردهيه عن القيولو سقط املغبون ف قاس املقام 
مته، إذ الغاصب ضامن يث سقطت قيما إذا غصب الثلج فربد اهلواء حكمة، ي القه املثل أويث عليح

  .ه األولكمال إىل ل شيءكبطل العقد املوجب لرد يمنا الفسخ إواملقام ال ضمان، و



 ٢٥٦

  
  لو ورث الغنب متعدد

  .الكع أو قبلوا فال إشيولو مات املغبون وورثه املتعدد، فإن أبطل اجلم
ون من يكة الورثة مما ي الغابن مع بقكشرتيبه، فيسرتداد نصاحق ان للفاسخ كن اختلفوا إو

 بقي ّالإة الورثة حقهم، ويبق إىل ّة ورديسرتجع البقاار، فإن أبطل يه فله اخليض الصفقة عليتبع
  .ًايكشر

ًون رد بعض الورثة موجبا للشريك ،ه مصراعي الباب وحنوهيان املغبون فكما يوف  ة يفكّ
ان كه حبث ما إذا ييت ف حىت  الفاسخ مصراع،ريون للغابن مصراع ولغيك، ال أنه نياملصراع

  .هيالم فكما سلف ال على ،مةيمة ولالنفراد قيلالجتماع ق
  

  ّة لو زرعت أو عمرتيرض الغبناأل
 على ها ففسخ، فهل للغابن جربهيّ وقد زرعها املغبون أو عمر ف،ه األرضيان املغبون فكولو 

ته لقاعدة    .)٢(»س لعرق ظامل حقيل« وقاعدة )١()ديلا(إزالة حمد
لنسبة)٣(»ال ضرر«جرة لقاعدة أو أن له أخذ األ زالة الشجر وحنوه إن كميما مل ياملغبون ف إىل  

ن متوت الشجرة ول لضرر،  ان آخر أو كن غرسها يف مك فلو أمّالإة، ويمة الناميست هلا قيإال 
صار يم ال انه سرف وهو حمرم واحلرأ إىل ًزالة، مضافازم اإلان الالكًمة اخلشب والنامية واحدا يانت قك
  .هيلإ
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 كما قال بذلكضرر،  زال ألنه اليزالته ضرر، واخلضر فإزال ألن ي الشجر فال نيّفصل بيأو 

منا ضرر األول إهما ضرر ويلكن يف أ: هيرد عليان كن إ، وك بذل)قدس سره(ين يّ، وعلله النائكاملسال
  .ليفصثر، فال وجه للتكأ

 ني بغبنه العمدي، وبكذل على  ألنه أقدم بنفسه،زالي علم الغابن بغبنه فال نيّفصل بيأو 
  .»ال ضرر«زال لقاعدة يجهله ف

ا الثاين   .إحتماالت وأقوال، أقر
شمل املقام، إذ ال ي ال )١(»س لعرق ظامل حقيل«ن أما كومة بالضرر، ك فمح)ديال(أما قاعدة 

  .ك ذلريغ إىل ن املنصرف من الز العمد،أما كعمد،  ألن املنصرف منه ال،ظلم
نار ألجل يلف دأمته مائة ين القول بوجوب هدم بناء قكمين اإلسراف وارد، فهل أ إىل ًمضافا

ث غصب صاحبها يلقاء ألف خروف يف البحر حإ أو ،ايننار غصبها البيمتها ألف ديبلغ قيرض ال أ
ًن خروفا مثاليمتها عشرينة ال تبلغ قيسف اجلانب الثاين من  إىل صاهلايإ صاحبها ىرضيث ال ي ح،ً

  .مأالبحر يف عشرة 
  

  فروع 
سقاط يكوان مث فسخ، فهل يغبون احلعلم حال ما إذا أحبل امليّومما تقدم  ّلف من قبل الغابن 

  . فقطينث ال لألينثر واألكل من الذكوان لين الوالد من احلأ: ر يف الفقهك وقد ذ،ال  أونياجلن
   أربعة يف معمل ورأس مال وعمل وهندسةكنه لو اشرتأ: ًضايأر كما ذك
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لنسبة اليت يان اإلنتاج هلم مجكاإلنتاج،  على مشرفة   .راها أهل اخلربةيًعا 
لنسبةك حال الزرع، فهي ألصحاب األرض واملاء والبذر والعوامل والعامل كذلكو   .ل 

ان كان املغبون كن إاملغبون بعد الفسخ، و على ءان الغابن فال شيكن إ نين املتلف للعإمث 
ه لقاعدة ي ألن قرار الضمان عل،هي الرجوع إلني الغابن بريان الثالث ختكمة، وإن يه املثل أو القيعل
  )١(.»دي الىعل«املغبون لقاعدة  إىل ، أو»من أتلف«

  .نيليأحد الدل  إىللتفات فقط، فهو من عدم االكهذا فقط أو ذا إىل جوعرن له الأما توهم أ
ان ك نيان التلف من اثنكمن تلف حتت نفوذه من الثالثة، ولو  إىل هيرجع فيوالتلف السماوي 

  .مهكل حكل
  

  ميسلتوم الياالعتبار ب
عيكّمي يف الذمة، ي يف القنين العإث يوح ع أو يوم البيم املغبون، ال يوم تسليار تبون البدل 

  . بعض الوجوهكعض ذلر لبكن ذإ و،القبض أو الفسخ أو التلف
 يف كان، أو شرائط دون شرائط، وشك منان دوكان يف زمان غنب دون زمان، أو مكولو 

ن يكمل :  وقال اآلخر،ان أو شراط الغنبكان يف زمان أو مك: ه، فقال املغبونيالغنب أو اختلفا ف
 إىل  الغنبيّ مدع فاألصل اللزوم وعدم الغنب، واحتاج،ان غنب أو الكنه هل أ، أو اختلفا يف كذلك

  .ليالدل

                                                 
 



 ٢٥٩

  
لبخيار الغنب ال يخ   عيتص 

ه، يعدمه ف على ليدل الدليقاع، ما مل يار الغنب جار يف سائر املعامالت من عقد أو إين خإمث 
 والشرط الضمين، وبناء )٢(»غنب املسرتسل«و » إذا دخلوا السوق« و )١(»ال ضرر«دلته من أألن 

إل ل املعامالت كدلة تشمل  وهذه األ،)٤()لواكال ( و )٣()ن تراضجتارة ع( إىل ضافةالعقالء، 
  .ًاكًانطباقا أو مال

  .ليدللاح وما أشبه كنعم خرج العتق والطالق والن
  ً.ضايها الغنب أييت فن اجلعل بقدر األجرة يكواجلعالة إذا مل 

                                                 
 
 

 

 



 ٢٦٠

  

  ار الغنب فورييهل خ
ما من إ كن منه، وال استصحاب لبقائه، وذلقيار فوري، ألنه املتيون هذا اخلكاملشهور : مسألة

ملوضوعات، أو ألنه من الشكري يف األحجين االستصحاب ال أجهة   يف املقتضي، كام بل خاص 
ًار ولو آ ما يعمال اخلإن من كتمي فالذي ،)١(»ال ضرر«ث يان حدكن إار ي هذا اخلكأو ألن مدر

ًة موضوعا وحمموال ونسبةكوك املشريقنة غية املتيه، فالقضي علًن اللزوم ضرريكمل  ً تمل أن حي، أو ألنه ً
قيكون املوضوع هو املوصوف فيك قيكًا، أو الوصف فال يون    ً.ون بقاء املوضوع حمرزايكًا، فال يون 

  
  ّأدلة الفور على الكاإلش

  : ىفخيل ما ال كويف ال
، )صولاأل(يف ما حققناه ك ، يف املقتضيك ويف الش،امكري يف األحجيإذ االستصحاب 

ن عنوان أ: الرابع على ردينه أ إىل ًه، مضافاريضرر، بل الشرط الضمين وغ ًس خاصا بالي لكواملدر
قصالتضرر وو ًس رافعا، مضافاي لكان التداركمإان، وجمرد يفه  ق، ولذا أ إىل ً ن املوضوع عريف وهو 

لتأخيما ال   يفًونه فوركمل نستبعد عدم    .نيالم من تعارض الضرركان الكّإال ، وريتضرر الغابن 

                                                 
 



 ٢٦١

  
لعقود: ( فالالزم االقتصار يف قبالـة الزمان ية مبفرديما االستدالل للفورأ الفرد  على )١()أوفوا 

، فإن ىالم يف الصغرك ظاهر، إذ الري فغـ) قدس سره(خ يره الشكما ذكول املخصص وهو اآلن األ
لغيف إال» الضرر«يف املقام حاله حال » الضرر« ول،  ولو بعد اآلن األكلزم التداريث ي، حريضرار 
  .وانيار احلي الفوري، مثل خريار غيه من أقسام اخلريب وغيار العي يف خكذلكما هو ك

ل منهما ك، بل الشرط الضمين، وبناء العقالء، و»ضرر ال«نحصر يف ي ل الين الدلأ إىل ًمضافا
لزي ول،في يف االستناديك   املستندةـة ي العاملنيول، ولذا جرت القوانمان األًس شيء منهما خاصا 

  .يخالرتا على ارين اخلأ على ـبناء العقالء إىل 

                                                 
 



 ٢٦٢

 
  هل الفحص عن الغنب الزم

ّالفحص عما له، لزم ي ار فوري، إذ الين اخلإّن ظن وقلنا إًونه مغبو وكلزم الفحص عن ي وال
لفور على ،ريالته يف مال الصغلزم يف مثل الويل الذي حبتمل غبنه يف معاميان كن إو ّال إة، ويالقول 

  .ريت حق الصغيوفن سبب تإ كنفسه التدار على لزم
ًان مشهورا كن إلزم الفحص عن املوضوعات، ويال نه أل لزم الفحص عن الغنب الي ال: وقلنا

لزم يما كج، ما خريّ عن املوضوع إال فـما هو بناء العقالء ك ـن، إذ الظاهر لزوم الفحص ي املتأخرنيب
اة، كدة يف اخلمس، والنصاب يف الزستطاعه، والزفحص عن االي ولذا ،ق الطاعةينه طرم، ألكعن احل

  .ك ذلريوغ
  .له ما ه، اليعل ن اللزوم يف ماألزم ملا عرفت من ي بل ال

لعام كن لعدم جواز التمسي آخرنيرا وجهك ذ)رمحهما هللا(ين ي والنائيد الطباطبائين السإمث   
 على فىخي ما الكلوان من املناقشة، خي عموم زماين، اليكن له  إذا مل ،صيعد مضي زمان التخصب

  .من راجعهما
ن  أصالة فساد فسخ املغبون بعد الفور، والظاهر للفور كن التمسكمي نه الأومما تقدم ظهر 

الضمين وحنوه ة قبل فسخ املغبون، إذ الشرط كي استصحاب بقاء امللك بذل)قدس سره(خ يمراد الش
  .ًدعان جماال ملثل هذا األصلي ال



 ٢٦٣

  
   القاعدةىالرتاخي مقتض

  .اريه اخلينه ضرر ملن عل أهيرد علي القاعدة الرتاخي، فال ى هذا فمقتضىوعل
  .هيضرر عل  يف مورد الكنقول ذل: ًإذ أوال

ن   ً.مطلقا ه اليرفع الرتاخي بقدر الضرر عليه ضرر يان علكنه إذا أ: ًايو
ار، ي ممنوع من التصرف يف زمن اخلرينه غأه مع فرض يضرر عل من أنه ال: ره بعضك ذما ماأ

  . رفع الضرري  عدم املنع الإذ ظاهر، ريفغ
ّن أخر إ، وكه بذليشرتيد من جيوم ي، فإن فسخ الني غبنه فباعه متاعه مبائة وهو بثماناإذ: ًمثال

  . هيً يف الفسخ ضررا علريالتأخون يك، فنيعه خبمسيّن إال من بكيتمفاته املشرتي ومل 



 ٢٦٤

  
  فروع

 إىل الرجعةك ،مام إنسانأون يكن أتج حين مل إة، ويه النيف فيكنشاء مل إن الفسخ إث يوح
  .سمعيإنسان  إىل ث حتتاجيذب حكة والتهمة واليبل الغيالزوجة، ال من قب
طالق إل ،ور أو نسي أو غفل، فهو معذ،ة عند مشرتطهايار أو الفوريالغنب أو اخلولو جهل 

  .بكط واملري اجلهل البسني فرق بريشبه، من غأ وما )١(»الضرر«بناء العقالء، و : لته، مثلدأ
ا قاعدة ي ُه اجلهل قـبل قوله، ألنه مما الئولو مل نعلم صدقه يف ادعا ة يلكّعرف إال من قبله، فإ

طابق أصل ين مل إوهذا من فتاواهم يف خمتلف األبواب، فهم يما كعة، يها العقالء والشري علبىن
  .النيه دليان علكّ الصحة، وإال

انت عن سفاح، أو كن املباشرة أ ىمها بدعوُأتزوج البنت أو ين أباشر األمر يد من يري: ًمثال
د الذي يريًان سفاحا، أو كنه أن قال الورثة إانت زوجته وكا أ ىباشرها بدعويرث ممن د أخذ اإليري

ن زعم إن ابنها ويكنه مل أ ىد الزواج من امرأة بدعويريبه، أو ينه قرأ ىمات من معه أخذ إرثه بدعو
  .ك ذلريغ إىل نه ابنها،أبعض الناس 
إلسالم أو نشأ يان قركن إنه : )ّقدس سره(علم وجه النظر يف قول العالمة يومنه  ب العهد 

ّة قـبل، وإال مل ييف بر   .قبليُ
  .اني النسىّادعنه كنه لو علمنا علمه لأ: ًضايأعلم يومنه 

                                                 
 



 ٢٦٥

  
  لو اختلفا يف الفور والرتاخي

ًا، فالقول قول الفاسخ، للقاعدة يمرتاخ: ًنه فسخ فورا، وقال الغابنإ: ولو اختلفا فقال املغبون
 ال ما« : ألن قاعدةكصالة لزوم العقد، وذلأصالة عدم تقدم الفسخ وأ على املتقدمة اليت هي مقدمة

  .خالفها على صلأل مورد من مواردها كان يف كّخص، وإال لأ» ّعرف إال من قبلهي
* * *  

ّ رب العزة عما كّسبحان رب ّ   هللاى، وصلـنيّ رب العامل  واحلمد،نياملرسل على  وسالم،صفونيّ
  .نيدمحم وآله الطاهرعلى 

  هـ١٤١٤ ــقم املقدسة 
  ازيريالش دمحم



 ٢٦٦

  



 ٢٦٧

  
  الفهرس

  
ًاخليار لغة واصطالحا ً.................................................................................٥  

  ٨....................................................................................األصل يف العقود

ية   ١٤....................................................................)ّأحل ا البيع: (االستدالل 

ية   ١٥...................................................................)ٍجتارة عن تراض: (االستدالل 

آلية   ١٧.............................................................................كيفية االستدالل 

  ١٧..........................................................»شروطهماملؤمنون عند «االستدالل حبديث 

  ١٩.........................................................................االستدالل حبديث السلطنة

خليار«: االستدالل حبديث   ٢١................................................................»البيعان 

الستصحاب   ٢٢..........................................................................االستدالل 

  ٢٣........................................................................اإلشكال على االستصحاب

  ٢٥......................................................................لو دار األمر بني الالزم واجلائز

  ٢٩....................................................................................أقسام اخليارات

لس: فصل   ٣١.............................................................................يف خيار ا

لس   ٣٣......................................................................................خيار ا

ألصيل؟   ٣٤.........................................................................هل اخليار خاص 

لس   ٣٦................................................................................املوكل وخيار ا

  ٣٨......................................................................س العقدلو مل حيضر املوكل جمل

  ٣٨...................................................................................األقسام اخلمسة

  ٣٩...................................................................................لو فسخ أحدمها

لس   ٤٠.................................................................................شرط خيار ا



 ٢٦٨

  ٤١...................................................................................صور نقل اخليار

  ٤٣.............................................................................................فروع

  ٤٤....................................................................................ًلو كان فضوليا

  ٤٥....................................................................................الزواج الفضويل

  ٤٦...............................................................................هل لألصيلني خيار؟

ن بشخص واحد   ٤٧.......................................................................لو قام عنوا

  ٤٨..................................................................................سقوط هذا اخليار

  ٤٩.......................................................................لو شك يف االعتبارات الثالثة

لبيع لس خاص    ٥٠.......................................................................هل خيار ا

لس   ٥٢..................................................................................مبدأ خيار ا

  ٥٥.....................................................................هل اخليار قبل القبض أو بعده؟

  ٥٧.............................................................................لسات خيار امسقط

لس   ٥٧....................................................................األول من مسقطات خيار ا

  ٦٤..............................................................................لو اشرتط عدم الفسخ

لتأثريدل   ٦٤.................................................................................يل القائل 

  ٦٥.............................................................................ادلة القائل بعدم التأثري

  ٦٧..................................................................................الشرط املبين عليه

لس   ٦٩....................................................................الثاين من مسقطات خيار ا

  ٧١.......................................................................هل اللفظ شرط يف اإلسقاط؟

  ٧١............................................................................أدلة عدم اشرتاط اللفظ

  ٧٢.............................................................................................فروع

  ٧٣............................................................................كالم السيد الطباطبائي

لس   ٧٥...................................................................الثالث من مسقطات خيار ا



 ٢٦٩

لس واالفرتاق كرها   ٧٧.........................................................................ًخيار ا

  ٧٩........................................................................كالم حول األشكال األربعة

  ٨٠...........................................................................تقريب السيد الطباطبائي

  ٨٠...............................................................................تقريب احملقق النائيين

  ٨١.......................................................................تقريب بعض آخر من الفقهاء

  ٨١............................................................................التمسك بصحيح فضيل

لس ومدة امتداده بعد اإلكراه   ٨٣...............................................................خيار ا

  ٨٥...................................................................................صور االختالف

لسالرابع من مس   ٨٦....................................................................قطات خيار ا

  ٨٦......................................................................................كالم النائيين

  ٨٩.............................................................................يف خيار احليوان: فصل

  ٩١......................................................................................خيار احليوان

  ٩٣..........................................................................ًلو كان املبيع حيوا وغريه

  ٩٤.............................................................................على فرض صحة البيع

  ٩٤.............................................................................................فروع

  ٩٦..................................................................................يف احليوان خياران

  ٩٧...............................................................................اإلشكال على األدلة

  ٩٨..................................................................................مبدأ خيار احليوان

  ١٠٠.....................................................................مبدأ خيار احليوان يف الفضويل

  ١٠١...........................................................................................فروع

  ١٠٣..........................................................................مسقطات خيار احليوان

  ١٠٦...............................................................................ما املراد من الرضا؟

  ١٠٧.............................................................................ّلو شك يف التصرف



 ٢٧٠

  ١٠٧................................................................................هل يتجزأ اخليار؟

  ١٠٨.................................................................................روايتان يف املقام

  ١٠٩...........................................................................يف خيار الشرط: فصل

  ١١١....................................................................................خيار الشرط

  ١١١..............................................................................القدح يف اإليرادات

  ١١٢..............................................................................صحيحتا ابن سنان

  ١١٣...................................................................................موثقة إسحاق

  ١١٤.............................................................................خيار الشرط وأقسامه

  ١١٥............................................................................قول اإليرواين والنائيين

  ١١٦............................................................................لو مل يذكر مدة اخليار

  ١١٧...........................................................................................فروع

  ١١٧.......................................................................لو اشرتط اخليار مدة العمر

  ١١٨.........................................................................مبدأ خيار الشرط ومنتهاه

  ١١٩................................................................................ملن خيار الشرط؟

عول   ١٢٠...................................................................... لألجنيبنوعية اخليار ا

  ١٢١...........................................................................................فروع

  ١٢٣.....................................................................صور اشرتاط اخليار لألجنبيني

  ١٢٤...................................................................ط االستيمار أو األمراخليار بشر

  ١٢٥......................................................................................بيع الشرط

لداعي لنية ال    ١٢٦.........................................................................االعتبار 

  ١٢٧.................................................................................صور بيع الشرط

  ١٣٥..........................................................................البائع إذا مل يقبض الثمن

ّصور رد الثمن واملثمن ّ............................................................................١٣٧  



 ٢٧١

  ١٣٨.............................................................................الشك يف مدة اخليار

  ١٣٨.................................................................................إذا تبينت املغايرة

  ١٣٩..................................................................................ّأقسام رد الثمن

  ١٤٠..............................................................................ّرد الويل والشك فيه

  ١٤٠..................................................................................مع تعدد الورثة

  ١٤٢.........................................................................أدلة صحة إسقاط اخليار

  ١٤٣.............................................................................النظر يف كالم الشيخ

  ١٤٣.................................................................................إشكال اإليرواين

  ١٤٥.............................................................................مسقطات هذا اخليار

  ١٤٧....................................................................هل يسقط اخليار بتلف املبيع؟

  ١٤٨...............................................................................تلف الثمن وصوره
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  ١٥٠.................................................................................موارد االختالف

  ١٥١....................................................................ّإذا اشرتط رد اجلميع أو البعض

  ١٥١.........................................................................ّاإلشكال على رد البعض
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  ١٥٣.............................................................................اخليار والعقود اجلائزة

  ١٥٤.............................................................................اإلشكال على األدلة

  ١٥٤..............................................................................كالم احملقق النائيين

  ١٥٥...............................................................................اخليار واإليقاعات

  ١٥٥..........................................................................................األدلة

  ١٥٧.............................................................................اإلشكال على األدلة

  ١٥٨.................................................................خيار الشرط وأقسام العقود الالزمة



 ٢٧٢

  ١٦١.................................................................................إلبتدائيالشرط ا
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  ١٧٤..........................................................................الشرط بني اجلواز والعدم
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  ١٨٧....................................................................العقد اجلائز ضمن العقد الالزم

  ١٨٩.................................................................................الشرط والوفاء به

  ١٩١..............................................................................ما هو حق الشارط

  ١٩١....................................................................................أدلة املشهور
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  ١٩٣..................................................................................تفصيل العالمة

  ١٩٤................................................................................ّلو تضرر الشارط
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  ١٩٥.............................................................................بني الطولية والعرضية
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  ١٩٨..................................................................الفسخ مع انتقال الشيء أو تغريه

  ١٩٩......................................................................................بقي شيء
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  ٢٠١..............................................................................من حق املشروط له

  ٢٠٢........................................................................................اإلسقاط

  ٢٠٣.........................................................................ّالشرط بني الكم والكيف

  ٢٠٣............................................................................ّأحكام الشرط الكمي

دة يف الكم   ٢٠٥.............................................................................ّظهور الز



 ٢٧٣

  ٢٠٦........................................................................من أحكام الشرط الفاسد

  ٢٠٧.........................................................................األقوال يف الشرط الفاسد

  ٢٠٨....................................................................................أدلة املشهور
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  ٢١١............................................................................من أدلة عدم اإلفساد

  ٢١٣.........................................................................ّمن أحكام ختلف الشرط

  ٢١٤.............................................................................ًماالشرط لو كان حرا
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  ٢١٦..........................................................................العقد مع إسقاط الشرط
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  ٢١٩..............................................................................بني الرتاخي والفورية

لشرط كال أو بعضا ًلو مل يف  ً....................................................................٢٢٠  

  ٢٢١.........................................................................اخليار بني الوجود والعدم

لث غري املتعاقدين   ٢٢١..................................................................الشرط على 

  ٢٢٢......................................................................حكم الشرط مع فسخ العقد

  ٢٢٥............................................................................يف خيار الغنب: فصل

  ٢٢٧......................................................................................خيار الغنب

  ٢٢٨..........................................................................غنبالضمائم وأثرها يف ال

  ٢٢٩.................................................................................أدلة خيار الغنب

ت لروا   ٢٣١.............................................................................االستدالل 

  ٢٣٢.....................................................................»ال ضرر«ديث االستدالل حب

ت أخر   ٢٣٦..........................................................................ُاالستدالل بروا

إلمجاع   ٢٣٦..............................................................................االستدالل 



 ٢٧٤

لعقل   ٢٣٧...............................................................................االستدالل 

لضرر   ٢٣٨..................................................................................لو علم 

  ٢٣٨.........................................................................صور اإلقدام على الضرر

  ٢٤٠..................................................................................كفاية االرتكاز

  ٢٤٠...............................................................................الوكيل وخيار الغنب

ًهل يتصور غنب البائع واملشرتي معا ّ................................................................٢٤٢  

  ٢٤٤....................................................................ّهل املالك جمرد الغنب أو ظهوره

  ٢٤٥...................................................................حق اخليار والسلطة على الفسخ

  ٢٤٦............................................................................مسقطات خيار الغنب

  ٢٤٦........................................................................................اإلسقاط

  ٢٤٧..........................................................................لو مل يعلم الغنب وأسقطه

  ٢٤٨...................................................................................مصاحلة الغنب

  ٢٤٩..............................................................................مع العلم بعدم الغنب

  ٢٥٠.............................................................................اشرتاط سقوط اخليار

  ٢٥١........................................................................................التصرف

  ٢٥٢.........................................................................هل التلف يسقط اخليار؟

  ٢٥٣...............................................................................املبيع لو مزج بغريه

  ٢٥٣......................................................................................االستهالك

  ٢٥٤.......................................................................................االختالط

  ٢٥٤....................................................................................لو تغري املبيع

  ٢٥٦.............................................................................لو ورث الغنب متعدد

  ٢٥٦.................................................................ّاألرض الغبنية لو زرعت أو عمرت

  ٢٥٨.............................................................................االعتبار بيوم التسليم



 ٢٧٥

لبيع   ٢٥٩.......................................................................خيار الغنب ال خيتص 

  ٢٦٠............................................................................هل خيار الغنب فوري

  ٢٦٠.........................................................................ّاإلشكال على أدلة الفور

  ٢٦٢.......................................................................هل الفحص عن الغنب الزم

  ٢٦٣..........................................................................الرتاخي مقتضى القاعدة

  ٢٦٥.......................................................................لو اختلفا يف الفور والرتاخي

  ٢٦٧.........................................................................................سالفهر

 


