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 ريار التأخيخ
متواتراً، واستدل له:  امجاعه اإليه، وقد اّدعي عليف إشكال  ارياا التأخيمسألة: خ

 ها.ري اسب، وغكملواة يف اكت امل  اي، والروا، وبناء العقالء، والشرط الضمين(1)«اضرا»بـ
 حمل نظر.ـ  تاي الرواريغـ  الثالثة دلةن األكل

ه ين فكميوجه له يف مواد  اـ  ضرا اإىل  ابلنسبةـ  اا فقطيابخل كالتداا أن  إىل ضافةابإل
، مما كحقوقاً، أو ما أشبه ذلـ  مثالً ـ  طلبهي ياحتساب الثمن ال كالتقاص، أو التخلص بوجه آخر،  

 رفع موضوع الضرا.ي
ن ااستدال كميم من وجه، فال اياا احملدد بثالثة أي اخلنيبنها و يبألّن  ،ون حمل نظركمنا تإو 
 موااد اافرتاق. هبا يف

، األولها: البطالن من يقوال فاّ فاألإإذن: فالعمدة النص، ودالته مستفاد من فهم الفقهاء، و 
 اا.يأو بعد الثالثة، أو اخل

ـ  ما قاله املشهواكـ   عدم اللزوم بعد الثالثةعلى  ة لدالتهايخلأما استظهاا بعض القرائن الدا
 لو من نظر.خيفال 

                                                

.4ح 280ص  5جالكايف:  (1)



 
 ريار التأخيشروط خ

 موا:أاا يه ا اخل شرتط يفيو 
 

 األولالشرط 
فإن قبض » ه من قوله:ري وغ (قدس سره) خيره الشكملا ذ ما إ ع،ياملب يعدم قبض املشرت  :األول

 .(1)«نهمايع بيعه وإاّ فال بيب
 ، وا ضرا، وا بناء للعقالء مع القبض.ا شرط ضمينألنه  ماإو 

امتنع البائع عن أخ ه عدواانً، أو خوفًا من ظامل، أو لص، أو الثمن و  يإذا ب ل املشرت مث إنه 
عدم  )قدس سره( خيعلم وجه اختصاص الشيه فال يوعلـ  كه، أو حنو ذليعل يغمأ  ألنه  حنومها، أو

 اا.يا خأنه  :فالظاهرـ  خ  ابلعدواناأل
هو اا و ياخل كالمالقبض، مبالحظة ك كذلأن  : من)قدس سره( خيره الشكملا ذ ما إ كوذل

 اا.يافاق فال خإث امتنع فال يحافاق ابلبائع، و اإل
ثه ابلثمن، فمع ب له ي: أبن املراد يف األخباا عدم جم)قدس سره( يد الطباطبائيره السكملا ذ أما و 

 اا.يخ ا
أو بناء  (2)«اضرا» أو ان الشرط الضمينكإذا  إّا  ،اايأو ما أشبه ا خ وميولو ب له بعد 

 .رياا التأخيس هو من ابب خي، فلكذل يقتضيالعقالء 
 نيكمل  الثالثة من ابب بناء العقالء أو الشرط الضمين لو ب له بعدأنه  ماك

                                                

.9ح 2ب 22ص 7ج :تهذيب األحكام (1)

.10ح 1ب 376ص 17 :وسائل الشيعة (2)



 
اا من يب اخل سائر أسبانيبو  رياا التأخي خنيبأن  إىل ما تقدمت اإلشااةكاا،  يله خ 

 عموم من وجه. (البناء)و «ضرا ا»و (الشرط)
 

 رتيشصور قبض امل
قباض إان بدون إذنه مع كما إذا  كسرتداده،  اون للبائع يكوجه على  عيوإذا قبض املشرتي املب

ين يو كالتحقق الت ذن وعدمه ا أثر مهما يفاإلأمر خااجي، و ألنه  القبض املأذونكالثمن، فهل هو  
 .ا الصدقايال ي هو مع

ت ايه، فالقبض يف الرواياملأذون فإّا  د بهير ياألمر مداا القبض، وا  اداأالشااع ألّن  ا، أو
 .أذونملاإىل  منصرف
اا له، إذ مع ااسرتداد ا قبض، ي عدمه فال خنياا، وبي اسرتداد البائع فله اخلنيفّصل بيأو 

 .اايفال خاف كهو  و  القبض بقاءً  ون إذانً يفيكوبدون ااسرتداد 
ااتفاع الضمان عن البائع هب ا على  : من ابتناء املسألة)قدس سره(خ يقال مبا اختااه الشيأو 

 .اا لعدم الضمانيعدم اخل ىقو القبض وعدمه، قال: واأل
 .األولبعد ين ا كل



 
 فروع

فعاله ا أأن  ز يفي املمري غريما ا قبض، فإنه مبنزلة الصغكو  هع جنواًن فيخ  املشرتي املبأولو 
 فعاًا.أتعّد 

بلغ أو عقل، أن  ث مات هو، أو بنفسه بعديه، أو وااثه حيله، أو ولكله، أو مو كيولو أخ ه بو 
 قبض مشروع.ألنه  ىفك،  كه أو ما أشبه ذليالعقد ول ىث أجر يح

، بل كنية والتميعبااة عن التخلألنه  ،قبض، فهل هو قبضين املشرتي من القبض فلم كّ ولو م
 .اللفظعلى  اجلمود ىمقتضألنه  . أو ا،أيضاً  األولإىل  تا حيا 

 ااتفاع الضمان وعدمه. على  ابتناء املسألة ىقو : واأل)قدس سره(خ يقال الش
 القبض.كقبض أو  أنه  :األقوىن لعل كل

 :لقواأه أابعة يع، ففيولو قبض بعض املب
الظاهر يف القبض  ،(1)«عهيفإن قبض ب»: نيقطيبن  يعل حةيال قبض، لصحكأنه   :األول

« عهيب»ل، معلومًا أو جمهوًا، و: يجمرداً، أو من ابب التفع« قبض» قراءة: ني فرق بريمن غ ،لكال
د، لعدم تفاوت  يّ وزن سعلى  «عيّ الب»ابلنصب مفعوًا فاجلزاء حم وف، أو ابلرفع فاملبتدأ حم وف، أو 

 ل.كيف الظهوا يف ال كل ذلك
ء يون بعض الشيكه: فيعلو  ،بقول مطلق لبعض عرفًا قبضقبض األّن  القبض،كأنه   الثاين:

 اا.يله قبض، فال خكدون  

                                                

.9ح 2ب 22ص 7ج. وتهذيب األحكام: 2ح 49ب 78ص 3ج :االستبصار (1)



 
اا تبّعض الصفقة، يوع، ول ا شرّع خيع عبااة عن بيهما، إذ البيلإاا ابلنسبة يالثالث: تبّعض اخل

رون عدم ي مشروع، وإّا فالعقالء ا ريض أو غيللتبع ل قابرياح أو الطالق غكالن ليس من قبيول
 مة قابل له.ل األيحتلأن  ماكة،  يبلالقا

اا، بل يد فال وجه لتبّعض اخلبّ عالتعلى  : من بناء املسألة)قدس سره(ين يره النائكالرابع: ما ذ 
ال قبض، كع، فقبض البعض  يع الظاهر يف اجلميصدق عدم قبض املبإىل  الالزم القول به مطلقاً، نظراً 

 ناءبصواة عدم قبض شيء منه، ومن الإىل  خبااانصراف األ ىبدعو  ك لكاا  يأو القول بعدم اخل
ن إه و ري ض املقبوض وغيتبعإىل  اا ابلنسبةيإافاق للبائع من جهة الضمان فالالزم تبعض اخلأنه  على

 قلنا أبنه خاا  عن منصرف األخباا.
 اا من جهة اإلافاق، والثالثة من جهة التعّبد.يصل اخلأون يكأن  بعديأقول: ا 

 رب الثالث.ان: فاألقكف  كيو 
 صاع من صربة ملحق ابلعدم.ك  نيال الطرفك ل يفيالبعض القلن إ قال:يوامبا 
موضع على  اايخلاللزوم، وااقتصاا يف ا صالةعدمه، أل األصلف ،اا وعدمهييف اخل كولو ش

 .نيقيال
 عدمه. األصلف ،هل قبض أو اأنه  ولو اختلفا يف
 ل.كعدم قبض ال ألصلاف ،ل أو البعضكهل قبض الأنه  ولو اختلفا يف

اا وعدمه يف صوا ينا يف اخلككقدمة وشتلو مل نطمئن أبحد األقوال األابعة املأنه  :نيومنه تب
 اا.يعدم اخل األصلض، فيالتبع

  



 
 ارياخلو   التقا نيالبائع ب

اا بل ابلتقاص يخ  ابخلأيأو ا ، ااي التقاص واخلني بريخين البائع من التقاص، فهل كولو مت
هو يف  يل الثانوي ال ياا ابلدلياا فتأّمل، وألّن اخليل اخليجماًا لدل كرت يل التقاص ا يدلّن أل فقط،

 .األويلل يطول التقاص ال ي هو ابلدل
 .كذل اا احنصاا العال  يفبون ظاهر األخكاا فقط، ليا حمل للتقاص بل له اخل أو
 لتعااضهما وتساقطهما. ،اا وا للتقاصيا حمل للخ أو

 .ااتاحتم
على  من اّد ااعتداء ال ي هو مقّدمنه إ لين قإة الضعف و ي، وبعضها يف غااألولاقرهبا: 

 اا، فإن اّد اإلعتداء:ياخلإىل  اللجوء
 .(1)﴾ني ابلعنيمثل: ﴿الع ،قنيهو مت منه: ما

 مثل: الق ف ملن ق فه، واللواط مبن اط به. ،قن العدميومنه: ما هو مت
حيث إنه جوز، ومن يإعتداء ابملثل فحيث إنه ملن سّبه، فمن مثل: السب  ،كو كومنه: مش

 وز.جيفال  (2)«تهاترانين و ايتعاو يطاانن ياملتساابن ش»واد: 
 ه.يفما  ىفخيوا 
  

                                                

.45 :املائدةسورة  (1)

ط بريوت. 111ص 1ج :تنبيه اخلواطر ونزهة النواطر (2)



 
 لو تعدد املبيع وشك يف تعدد البيع

عان يف بيع حىت إذا سّلم أحدمها مل يكن فيه اخلياا، بيولو كان املبيع شيئني مل يعلم هل هو 
  .أو هو بيع واحدـ  ض يسقط اخلياايالتبعأن  ىر يوذلك عند من ـ  ا اخلياا يف الباقي عند البائعمنإو 

ن مل يتحدا إعدومها، و ي احلق األّن  وعليه فإذا اتفق البائع واملشرتي على أحد األمرين فهو،
 قوال واألفعال حجة كما ثبت يف حمله.ن الظهوا يف األإفإن كان هناك ظهوا أخ  به، ف

 ولبناء العقالء املقرا من الشااع. ،(1)﴿وما أاسلنا من اسول﴾ :: فلقوله تعاىلاألولأما 
 الصحة. صالةأما الثاين: فأل

فإن ه ا الظهوا  ،طرافه جنساً أمنا الظهوا ليس حبجة يف األحوال، مثل: ظهوا كون الكنيف و إو 
 .أييت من خيالف الظهوا ابلدليلأن  اّ ، إىل غري ذلكإ ،ليس حبجة
كل: أعلم يقول  أن  : اللزوم وعدم اخلياا، من غري فرق بنياألصلن مل يكن هناك ظهوا فإو 

 حدمها:أقول يأو  ،عًا واحداً ي أو بنيعبي: ا أعلم أبنه هل كان القصد خالف اآلخر، أو يقول كل
 قول اآلخر: ا أعلم.يأعلم، و 

، أو ينيأو ول ،نيلكي، أو و نيلي أصنيتكون اخلالفات الثالثة بأن  ذلك بني ومن غري فرق يف
 وااثني، أو اباختالف.

                                                

.4: سورة إبراهيم (1)



 
 ار البائعيخ

ل كاا له لو قبض  يا خأنه  ماكيف خياا البائع لو مل يقبض شيئًا من الثمن،   إشكالا مث إنه 
س من ينه لكان ليحان يف بعض األكن  إفإنه و « ضرا ا»اا يخأما  ،رياا التأخيمن جهة خ ،الثمن

ليه إبقاء املال عنده لضرا يتوجه إل الثمن لكنه ا يتمكن من كما إذا قبض  ، وذلك كرياا التأخيخ
ويّل الغائب والقاصر، ألنه  ،هيلإم سّلمها كاحلا إىل  م البضاعةيرتفع بتسلي من اإلبقاء، فإن كان الضرا

لعقد إليه فسخ العقد وسّلم إىل احلاكم الثمن، إذ بقاء ا يم مثن املشرت يتسلإىل  ن واضطركتمين مل إو 
 فيكون له اخلياا وحيق له الفسخ. ،لزومه« ضرالا»ضرا فريفع 
قبله البائع، أو يث مل يالبائع، حإىل  سّلم الثمني املشرتي ال ي تسّلم املتاع ومل ري يفجيومثله 
 حمل وا آخر.
  



 
 لو قبض بعض الثمن

إذا تسّلم املشرتي وحنوه أيتى فيما « ضرا ا»ومثله من جهة ـ  أما إذا تسلم البائع بعض الثمن
خلرب ابن احلجا   (قدس سره)وتبعه النائيين  )قدس سره(ما اختااه العاّلمة كفهل للبائع  ـ  بعض املتاع

 .املتقدم، حيث جعل قبض البعض كال قبض يف خياا البائع وحقه يف الفسخ
 .ما خر إاّ  ، إلطالق لزوم البيع)قدس سره(أو ا خياا له، كما يظهر من الشيخ 

 اهر الثاين، إذ املخر  خرب ابن عياش وهو ضعيف:الظ
 من العامة.أنه  سنداً: إذ مل يثبت واثقته، بل الظاهر

ة قبض يفاكعدم  )عليه السالم( ابن العياش فهم من كالم اإلمام أن  : فإنه أوًا: مل يعرفودالةً 
ه ابن احلجا  ما من حىت يستظهر)عليه السالم(  ابن عياش ب كر اواية اإلمام ىتفكالبعض، وامنا ا 

 يستظهر.
تفرض أن  فالالزم ،فهمهم حجة عليناأن  ني، فمن أنياش واملتنازعيواثنياً: لو فرض فهم ابن ع
 املسألة بدون خرب ابن احلجا .

 ث قال: استدال الت كرة ابلرواية يفيح( قدس سره) الم النائيينكومنه يعلم: وجه النظر يف  
 علم وجه النظر.يولكن مل  )قدس سره(مة خنا العاليه شين نظر فإحمله، و 

 والبحث يف املقام طويل نكتفي منه هب ا القدا.
  



 
 من صور قبض املثمن

باطل مل بان كولو قبض البائع الثمن بدون إذن املشرتي، فإن كان حبق فهو كاملأذون فيه، وإن  
 .)قدس سره(خ يما اختااه الشكااه،  يسقط خي

 قاً، انصراف الدليل إىل القبض املأذون فيه، أو كالقبض ك لكخالفاً ملن جعله كال قبض مطل
 .ىفخيما ا كطالقني نظر  اإل مل يتضرا إذا قبض فال يشمله دليل اخلياا، ويفألنه 

 :ولو قبض البائع الثمن اشتباهاً فاحتماات
 مل يقبض الثمن.ألنه  ،اخليااـ 1
 مل يتضرا. فهو بقبضه ،(1)«ا ضرا»املالك ألّن  ،وعدم اخليااـ 2
وإّا كان له اخلياا، وه ا  حصل الرتاضي أو التهاتر القهري فال خياا،ن إ أبنه ،والتفصيلـ 3
 .أقرب

 يف عدم اخلياا. إشكالنقضاء الثالثة فال اولو قبضه عنوة مث أجاز املشرتي، فإن كانت قبل 
ه ا ياجملاز، وفكاإلجازة كاشفة فيكون القبض  ألّن  بعدها قال بعض: بعدم اخلياا، تن كانإو 

 اا.يخ
 هنا مثبتة فله اخلياا.إ: )قدس سره(وقال الشيخ 

على الكشف فواضح، وأما على اإلثبات أما  : ا خياا عليهما،(قدس سره)وقال اإليرواين 
 وهو مسقطات اخلياا. ،فإن إجازة القبض السابق تدل على الرضا ابملعاملة

                                                

.10ح 1ب 376ص 17ج :وسائل الشيعة (1)



  
 ا.هميلعلى ك ااين الظاهر وجود اخلكقول: لأ

 لجإجازه الالحقة، فهو كما ريفال أتث ،جازةإيكون عن أن  شف: فألن القبض يلزمكالعلى  أما
 ،جازة عن السابقاإل ل بكشفين قإو  ة املواقعة حىتيته مث إذن فهل ينفع ذلك يف حلياا إذا زىن جب

 .يوليس املقام كالفضويل ااعتباا 
 مر أوضح.فاأل :وأما على اإلثبات

 
 االختالف وصوره

ن كان إوقال املشرتي: بل بعدها، فإنه و  ،عطيته قبل متام الثالثةألو اختلفا، فقال البائع: و 
واة، من كامل   صالةاألعلى  مكاستصحاب عدم العطاء يف الثالثة حا أن إاّ  اللزوم مع املشرتي، أصالة
 جناسة اليد املغسولة هبا. أصالةالكرية احلاكمة على  أصالةقبيل 

 س.كعظهر حال اليمنه و 
نفع يف إسقاط اخلياا، فاملقام من قبيل توااد يون العطاء حلظة انقضاء الثالثة مل كولو فرض  

اا، كجعل النجاسة الواادة على يالكرية والنجاسة، إذ الشااع جعل عدم العطاء يف الثالثة سببًا للخ
 دمها.ا ة مع تواير كللالكرية غري مؤثره، وا أثر 



 
 ريار التأخيمن شروط خ

نصراف، وذلك لال ،: عدم اشرتاط أتخري التسليم ألحد العوضنيرياا التأخيشروط خمن و 
 ية.األول دلةالشرط الواادة على األ دلة، وألامجاعواإل

،  ألولولو شرط مدة فزاد، كان اخلياا من ذلك احلني ا بعد الثالثة، إذ دليل الثالثة خاص اب
 شرط.لو شرط أتخري البعض ا الكل، كان حسب الأنه  كما

جازة اإلذن، ألهنا تصح يف العقود إ، و )قدس سره(كما ذكره اإليرواين   ،ومثل الشرط: اإلذن
 ما خر  كالطالق وحنوه.إاّ  واإليقاعات الفضولية

قدام مع فاإل ،وذلك انصراف دليل املقام عنه ،يقدا على التسليم والتسّلم ومثله: العلم أبنه ا
 علم ابلعيب والغنب وما أشبه مما يوجب عدم خياامها.العلم هنا من قبيل اإلقدام مع ال

م: الثاين، كحق أو حأنه  عند الشك يف األصلن كان إحق، فإنه و ألنه  سقاط،: اإلومثله
راه العرف حقًا ومل يدل دليل على ياستثين من ذلك ما أنه إّا  حكام،( لبيان األليهم السالمهنم )عأل

 .وحنوه من احلقوق، فتقبل اإلسقاطوما أشبه مثل حق القسم األموا املالية أن  خالفه، والغالب



 
 فروع

مل يكن له  ،أي أبثر اجعي ،شفكالثة مث إذن له على حنو الثولو مل يسّلم ومل يتسلم بعد ال
، حاله حال ما ان له الفسخ املرتبط بقبل ذلككن  إاحلق ابلنسبة إىل الفسخ، من جهة زمان اإلذن، و 

ن  إذن بعد مدة، إذ ليس للمالك أخ  األجرة يف زمان اإلذن و أب األجرة فيده ما يوجيف  إذا كان
 ة إىل ما قبل ذلك.بكان له احلق ابلنس
 مع قائل عدمه. األصلأصل ااستثناء، ف ولو اختلفا يف

ايم، وقال اآلخر: خلمسة، كان أذن لعشرة أأبن قال أحدمها مثاًل:  ،ولو اختلفا يف الزايدة
 مع القلة. األصل

هنا أملا تقدم من  ،فالظاهر جراين قاعدة العدل ،ّي املتاعنيأكان يف   اإلذنأن يف  اختلفاولو 
 مقدمة على القرعة.

وهل الثالثة دقية، كما يظهر من مثل املقام يف التحديدات من املتأخرين، أو تساحمية كما 
: السن يف األزمان، مثل ، لتعااف الدقيةاألولن كان األقرب إحيتمل الثاين، و  ،غري مواديف  هاخرتان

 فتأمل. ،خاا  هناأنه إاّ  ن كان التسامحإو  األصلما أشبه، فو  والعادة والصيام والصالة
 اا،يون له اخليكثالثة، بل مبجرد اانقضاء إىل  سيفبعدها لـ  مثالً ـ  عشرةإىل  ريولو أجاز التأخ

 النص.من جهة  األولثر، والثالثة يف كسقط حقه هب ا القدا ا أأألنه 
وجب تمنا إمثامها أاا، إذ يان للبائع اخلك رهًا أو مضطرًا أو ملجأً كعدم التسّلم م ان يفكولو  

 نجس أو ما أشبه، إاّ ينب أو جيف ا الوضع، ول ا يلكافع الت
  



 
ه مها فإنه ا دية كهال إ، كمن ت سقط جنينها دفاعًا عن أيضاً إذا كان دليل على افع الوضع 

ف يلكت ا وضع وا يمن الدفاع ال أنه  لدية حكمًا وضعيًا، وذلك من جهةن كانت اإعليها و 
 معه.

 
 ما اشرتطه الشيخ

، ا  نيًا أو شبه عينع عيون املبك: وامجاعة )قدس سره(من شروط خياا التأخري عند الشيخ 
 كلياً يف ال مة.

 أو املشاع، أو نيعيكون املبيع عينًا أو شبهه كالكّلي املرّدد أو يف املأن  فنقول: هل يشرتط
 .للبائع اخلياا حىت يف الكلي ال مي

وحنوه يف ( الشيء)ضرا، ولفظ  ، مستدلني بالاألولوامجاعة على  )قدس سره(الشيخ 
الرجوع إىل قاعدة  يف ما عداه العدم، مبعىن األصلنه املتيقن من دليل اخلياا فأالرواايت، والشهرة، و 

 .اللزوم
 اا من وجه، مضافًا إىليودليل اخل« ضرا ا»اه آخرون، إذ بني : الثاين، كما اختان الظاهرلك

 .غريهإىل  حيث ااتفاع القيم بعد ذلك، أيضاً امبا يوجد يف الكلي أنه 
 .أيضاً لي كالرواايت يشمل ال يف (الشيء)أو  (املبيع)أو  (عيالب)ولفظ 

فالالزم  ،ةياخلااج ا تايدعي من الظهوا يف الروااوالشهرة على فرض حتققها مستندة إىل ما 
اسب قال: وامبا كيف امل (قدس سره)خ يالشأن  إىل البحث يف املستند، وقد عرفت حاله، مضافاً 

 جمال لألصل بعد الدليل. ثر واكظاهر األإىل  مينسب التعمي



  

 اسب، أقرب.كاختااه امجلة من حمشي امل يه: فالقول الثاين، وهو ال يوعل
 

 فروع
وفسخ يف اجلزئي، ـ  عي يف بنيعيا مبـ  ةاجلزئي صفقة واحدو  ليكع الفلو اب ألولمث لو قبل اب

 .احتمال ،من تبّعض الصفقةألنه  فهل للمشرتي الفسخ يف الكلي
واملشرتي هو ال ي أقدم  ،(1)«ضرا ا»دليله أن  ، من جهةلكن امبا يقال: ليس له الفسخ

 ابلتأخري عن الثالثة.
ّا فسخ يف إالفسخ، و  ي، فإن كان شرط ضمين كان للبائع: فلو أخر يف الكلاألولوبناًء على 

 صواة انطباق دليل الضرا عليه.
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 مور أوهنا 

 
 األولاألمر 

اا يف وجود خياا التأخري، ي: الظاهر صحة ما عليه املشهوا: من عدم اعتباا عدم اخلاألول
اا  يهما خيلكون ليك هر، أو اليه اجلواإما مال كاا  يون للبائع خيك خالفًا ملن قال ابشرتاطه أبن ا

 .(قدس سره)س يدا إما قال به ابن كاا الشرط  ير، أو ا يكون مهما خيما قال به التحر ك
 .وذلك إلطالق دليل ه ا احلياا

 قال وجهاً لالشرتاط:يأن  نكمي وأل يوما ق
إذا كان له ا يسّلم، و أن  ا يتسّلم، كما لهأن  اخلياا فلهـ  مثالً ـ  إذا كان للمشرتيأنه  من:

 سّلم.ي اأن  ن لهيكمنا هو فيما إذا مل إذلك، وخياا التأخري  أيضاً ذلك كان للبائع 
 إذا كان للبائع اخلياا فجعل خياا آخر له لغو.أنه  ومن:
حكمة جعل ه ا اخلياا عدم تضرا البائع، فإذا كان له اخلياا من جهة أخرى مل تكن أن  ومن:

 احلكمة، فال يكون اخلياا.
 اإلنصراف. ومن:
ا يسّلم أو أن  يفسخ، اأن  يبقى أوأن  فإن اخلياا معناه اختياا ،خيفى ّل ما اكففي ال

 يتسّلم.
اا، فال يللبائع اخل كيتسلم من جهة اضطراا أو إكراه أو إجلاء ومع ذل اأن  مث قد يكون له

 ن.يمر  األنيتالزم ب
  



 
ث، فإن ااعتباا يب والغنب ابختالف احلي العما يفك،  األولاا يتمع مع اخلجياا اآلخر قد يواخل

ل كه يف  كشاا يا أنه إّا  ه،يان التضاد والتناقص واخللف وحنوها فكن يف عدم إميو كالت كن شاا إو 
ان كه  يشمالن إبطالقهما ما حنن فيالن يان الدلك، فإذا  نيتيثين من حين امجع ااعتباا كميشيء، ف

 ااان.يه اخليف
أنه  فإنه وجه استحساين فقط، ولو فرض ،كمة تلكمن قال أبن احلأنه  مة:كاحلعلى  رديو 

منا إسة، و كست مطردة وا منعيمة لكولو فرض اإلحنصاا فاحل ،هنا املنحصرةأن يمة فمن أكاحل
 مة.كدوا مداا العّلة ا احليم كاحل

 ااات.ييف سائر اخل ك لكأنه   ماكاا آخر له،  يصواة عدم خإىل  نصرافاا ىوا وجه لدعو 
 

 األمر الثاين
 ه:يمواد النص، وفألنه  ن قال به بعض،إو  ،طالقلجإ كن وذليشرتط تعّدد املتعاقدي الثاين: ا

 .صس مبخصّ ياملواد لأن 
، ويف ك ذلرين، أو لغياا يصح امجع اخليا ألنه  نقضاء اجمللس،اثبت بعد ياا ين ه ا اخلوأل
 .ينقضيالواحد ا 
 .أيضاً مها ري اجتماعهما وغ يقتضيطالق اإلأن  ه أوًا: ما تقدم منيوف
  مفّوض.ريونه غكاا اجمللس للعاقد لين عدم خكاً: من املميواثن

  فقط.رياا التأخيخ ىبقيسقاطه فإن كميواثلثاً: 
يف  كيت ذلأيان ا كن  إاإلطالقات صحة تعدّد العاقد ووحدته، و  ىمقتضأن  ىفخيمث ا 

 شرعاً. كوحدة املال
 أيضاً ح ين اآلخران صحاقسمل، فانيوانبعض الق يف كل ب لينعم، ق

  



 
ان أحدمها مرهوانً كما إذا  كآخر له: انتقال اآلاثا،   كملإىل ملكه  ثر انتقالأون يكعندهم و 

بة عندهم، ي ا يف الوقف والثلث والن ا والضر كالسابق، وهإىل  انه اكم ىما أتإىل  نتقليفإن الرهن 
 ام.عندان من جهة قانون اإللز  كظهر أثر ذليو 

 
 األمر الثالث

 ني، أو من حجازة يف الفضويلل، واإليص العقد يف األنين أول الثالثة من حأالثالث: الظاهر 
ة وجمازاً يناكان  ك. وهو وإن  كذلإىل  (1)«ماي ثالثة أنيبو  نهيما بيف هجاء بثمن» التفّرق، انصراف:

« نهيب» (:ليه السالمفاد من قوله )عد ابملستينه مبعونة فهم العرف املؤ كاادة أخ ه الثمن لإث يحمن 
املالزم لالفرتاق، « جاء»قة املستفادة من ظاهر ياحلقعلى  مقّدم ،الشراء أو العقدإىل  هري العائد ضم

 ة البعد.يد غايوهو بع ،رجعا معاً ي هبا معاً و يأبن إاّ  ن اجمليء مع ااجتماعكميإذ ا 
صاحل يف نفسه لألول والوسط  (ىل)إمثل  (نيب)ن إها، فري خأفاملراد به  ( الثالثةنيب)أما 

 .رييف مثل املقام ظاهر يف األخأن إاّ  (وفةكال )إىلما إذا قال: ك،  ريواألخ
أن إّا  نها، الّلهميمن ح أون املبديك ،جازه اإلنيمن ح حتقق العقد يف الفضويلحيث إن و 

قضت الثالثة، نعم نايث ح رياا التأخيون خيكا  دنه، فقيون املبدأ من حيكشف، فكقال ابلي
 صدقه.على  املتوّقف« ضرا ا»اا يون خيك
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 ريار التأخيمسقطات خ

  مسقطات:رياا التأخيمسألة: خل
 

 األولاملسقط 
)قدس خ يره الشك ا ذ كوا خالف،   إشكالسقاطه بعد الثالثة، وهو مسقط بال إ: األول

 سقط ابإلسقاط.يواحلق  ،: أبنه حقكواستدل ل ل سره(
 : فألنه مثل سائر احلقوق املتعلقة ابألموال.ىلصغر أما ا

 ماً.كان حكاحلق، وإاّ   ده احلق هو معىنيد من بيه بونك: فألن  ىرب كوأما ال
وهو مستند فالالزم  امجاعاإلما إ لهيس حبق، إذ دليم ولك: فألنه حىالصغر أما  ،همايل فكشأ  و 
حق أنه  على لي من وجه، فال دلريالتأخ اايوهو أعم من خ (1)«ضرا ا»ّما إمستنده، و إىل  الرجوع

بل اللزوم،  األصلراد به ي ث ايح« ع لهيفال ب(: »ليه السالمة من قوله )عيما الرواإبقول مطلق، و 
 س بالزم.يلأنه  فمعناه:

س بالزم، فهل يلشرب املاء ن إ قال:يأن  فهو مثل ،حقأنه  نيجائز فمن أنه إ :ىخر أوبعبااة 
 .حقأنه  معناه

 س للوااث أنياث، فلاإلك ،د ذي احلقيل حق بكس  ي: فلىرب كالّما أو 
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 ا فرق واضح.منهيما واثه، وبعرض عيأن  منا لهإرث، و ي ا قول: أسقطت حقي حىتي

يف  األصلمثل حق اإلاث، و  ،ما خر إّا  د من له احلقيهنا بأيف احلقوق  األصلأقول: 
أن  ما اويكم ملصلحة،كسقاط احلإم وانئبه يف مثل حق اإلما ،ما خر إّا  هنا ا تسقطأ امكاألح
ـ  هري ما يف الوسائل وغكيف موااد خاصة  ـ  ( أسقط حد الالئط والزاين والسااقليه السالمًا )عيعل
 (األهم واملهم) ة مثل:يقوله العامة، بل املراد قاعدة اثنو يما كس املرد هبا املصلحة املرسلة  يول
 وما أشبه.« اضرا»و

الم، فإن كه اليى إلقكما يراه العرف املل  ،يف األموال األصلمن احلقوق، فألنه  املقامأن  أما
جائز كجواز شرب املاء، ول ا فهم أنه  حقه، اأنه  «ا بيع له(: »ليه السالممن قوله )ع ىر يالعرف 

 اجملمعون ذلك من النص.
 .ىوالصغر  ىرب كة اليقد عرفت متام ك لبو 
 

 املسقط الثاين
: من فحوى (قدس سره)ره الشيخ كيف الثالثة، وهو مسقط على املشهوا، ملا ذ سقاطه إالثاين: 

 إسقاطه. في وجوده يفيكاا فياخلسبب العقد أن  سقوطه ابلشرط عند العقد، ومن
 مرجع إسقاطه إىل اجتيازه عن حقه الثابت ابلعقد.أن  : من)قدس سره(وملا ذكره النائيين 

، فإسقاطه إسقاط ملا مل جيب، فإن  ريلضرا احلاصل ابلتأخسببه األّن  ويف قباله احتمال العدم،
 كالً من اإلثبات واإلسقاط لألصل أو الوصف قبل



 
ميكن التضاد والتناقض  اأنه  عتبااايت، بدليلومثلها اا ، معقول يف الكونياتريون غكال

 وحنومها فيها مثلها.
الفعلي املنجز فهو غري  كانن  إ سقاطاملراد ابإلأن  : من)قدس سره(صبهاين وأضاف األ

ا دليل على نفوذه، إذ الدليل أنه إّا  ن كان معقواً إن كان املعّلق على تقدير ثبوته فهو و إمعقول، و 
 ظاهره احلق الفعلي.ـ  لكل ذي حق إسقاط حقهأن  على امجاعوهو اإلـ  على صحة اإلسقاط

 الشااع له، بل إطالق: يريتغعلى  ليل اعتباا العقالء، وا دليالعمدة يف الدلأن  ىفخيوا 
  حمل أتمل.نيواة للطرفكوجه اخلمسة امل  وحنوه يشمله، وااّ فاأل (1)﴿أوفوا﴾
 يف كرباه وصغراه. شكال: يرد عليه اإلاألولإذ 

 العقد. والثاين: أبن الضرا سبب ا
 والثالث: أبن كونه ذا حق من حني العقد أول الكالم.

العقالء، ول ا  ييف التكوين ا ااعتباا، فإنه يكون حسب اأمنا يثبت إوالرابع: أبن ما ذكره 
صح إسقاط الزوجة مهرها من قبل زواجها، وا ينما ا يض والوقف للحامل، بيصح الرباءة عن املر ي
مثلة املتفرقة بني ما يصح وما ا  ذلك من األريغإىل  هنما من مقولة واحدة،أاح للحامل، مع كالن

كما يراها كثري من   ،لقول بصحة متليك احليوان كصحة الوقف والوصية لهمكن ايصح، ولوا ذلك أل
 .نيالقوان

 رانه.كه، وإمنا املستند هو ما ذ يستند إلي: أبنه ا ظهوا يف البني حىت واخلامس
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 املسقط الثالث

 كما هو املشهوا.  ،يشرتط سقوطه يف منت العقدأن  الثالث:
 تاب والسنة.كوا لل ،العقد ىالفاً ملقتضالشرط، وليس خم أدلةواستدلوا له: بعموم 
منا يسقط به ما يقبل اإلسقاط بدون الشرط، إ: أبن الشرط )قدس سره(وأشكل عليه الشيخ 

أو فحوى سقوطه بعد  إامجاعا يشرّع إسقاطه بدون شرط، فإن كان  يوجب شرعية سقوط ما وا
 العقد فهو، وإاّ فللنظر فيه جمال.

 فإن كانت ابلشرط لزم الدوا. ،الشرط اتبع للقابليةألّن  ا،وآخر: أبنه مستلزم للدو 
نظر العرف ال ين هم املعياا، وا  اف يفكة احلق  يذ شأنإ، نيشكالن الظاهر: عدم واود اإلكل

 اآلخر.إىل  هكسحب مال ي حاجة إىل الفحوى، ألهنما متساواين فال أولوية ألحدمها حىت
، وإّا يه الكالم، فإذا منع الشااع اتبعلإلعرف امللقى القابلية حمرزة ابألّن  ا دوا،أنه  كما

 فحاله حال براءة الطبيب وما أشبه ذلك من كفاية املعرضية والشأنية.
ان للشااط خياا ختلف كجرب، فإذا مل يكن  أقد يشرتط فعل اإلسقاط، فإذا مل يفعله مث إنه 

 الشرط.
س ذلك مثل شرط يإذ ل فهو كاف، راه العرف صحيحاً يوقد يشرتطه على حنو النتيجة، وحيث 

 بينونة الزوجة بدون الطالق، أو صريواة املرأة زوجة بدون الصيغة.
  



 

 الشرط ليس مبشرّع.ألّن  وقد يشرتط عدم احلكم، وه ا ابطل
 ة الزوا  حكماً يصح، أو عدم حلييف شرط الزوجة على الزو  عدم الزوا  ف وقد ذكران مثله

 يت الرواايت مما تصّحح مثل ه ا الشرط أو تبطله.فيبطل، وعليهما محلنا طائف
أييت أن  هلل، أو عاهد هللا، أو حلف ابهلل تعاىل ما لو ن اي فنيمي ا حال الن ا والعهد والكو 

ن تعلق أبن ا يكون إأبحد طريف الال اقتضائي، فإن تعلق شيء من ذلك ابلفعل أو الرتك صّح، و 
إذا قال الشااع بنفسه إاّ  تتصرف فيهأن  احلكم، فال تتمكن هنا يف مرتبة متأخرة مناحلكم بطلت، أل

 (1)تاب احلج.ك له يفيران تفصكقات، وقد ذ يذلك، كن ا اإلحرام قبل امل
 

 املسقط الرابع
 :)قدس سره(تبعاً للعالمة  )قدس سره(الرابع: ب ل املشرتي للثمن بعد الثالثة، فقد قال الشيخ 

والرواية، فإذا ااتفع الضرا ابلب ل فال موضوع فال حكم،  (ا ضرا): الدليلألّن  ا خياا للبائع،نه إ
 . صواة التضرا فعالً بلزوم العقدوالرواية منصرفة اىل
الضرا من قبيل ألّن  فليس ذلك من املسقطات، ،: له اخليااوامجاعة )قدس سره(وقال النائيين 

، من الضرا عني وا أثر دلةس يف األيول ثبااتً،إانطة اجلعل هبا نفيًا و علل التشريع غري املقتضية إل
فإن »ة: ياو ر طالق الإب كزم التمسه فالاليختلو من التمحل وااعتساف، وعل نصراف اودعوى اا
 وإاّ  ،(2)«جاء ابلثمن
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 ع.يفال ب
خيااي أن  وها، ويؤيدهحنمثل الفواية و  ،عدمهعلى  ليان دلكإذا  إّا  ن اخلياا إذا ثبت داموأل

  ك لك.العيب والغنب
ستمراا عدم اللزوم م ابكحيمن الرجوع إىل اإلستصحاب ف (قدس سره)أّما ما ذكره اإليرواين 

منا يضّر إه ا ألّن  ،إىل ما بعده، وكون عدم اللزوم يف السابق مبناط غري موجود فعاًل ا مينع من ذلك
 .ىرب كو  ى اتم صغر رياباستصحاب يف احلكم الوجودي دون العدمي، فغ

 عدم اللزوم. ن كان مبعىنإرى: فألن املقام ليس من العدمي، إذ اخلياا وجودي، و أما الصغ
كما جيري يف الثاين أنه   فرق بني الوجودي والعدمي يف ااستصحاب، إذ نه اوأما الكربى: فأل

ا ميلك ألنه  مل يسافرأنه  مثل ،نيئيشإىل  ن كان العدمان مستندينإ، فإنه و أيضاً  األولجيري يف 
  مثل بقينيئيشإىل  نيان الوجودان مستندكما  ي، ك لك فأوًا، وألنه ا ميلك وسيلة النقل اثنياً  املال
 نه أااد صلة الرحم اثنياً.اة أوًا، وألايأااد الز ألنه 

 سبب أوله لخالف الوجود غري اتم، إذ ريان آلخره سبب غكن  إالعدم شيء واحد و أن  وتصوا
 .أيضاً الوجود ك لك 
قسام الثالثة األأما  املؤثر والتأثر خاص ابلوجود فقط،أن  :صولران يف األكذ  انأ ىوا خيف

 خر فالتعبري هبما فيها لفظي فقط.األ



  

 املسقط اخلامس
ره كسقاطه له مبا ذ ر من املسقطات: أخ  الثمن من املشرتي، واستدل إلكاخلامس: مما ذ 

لزومه، لعموم العلة يف خيااي احليوان ع، واضًا بيذلك التزام فعلي ابلبأن  من )قدس سره(خ يالش
 .اوالشرط مبا كان اض

 .(1)«وا يقبض الثمن»: نيقطية ابن يمبا يف اوا أيضاً وامبا يستدل له 
 «.ضرا ا»هو  يالضرا أبخ ه الثمن منفي، فيسقط دليل اخلياا ال أن  ىلإمضافاً 

 ياا يخ خ ه يفأك إاّ  سأخ  الثمن هنا ليألّن  قال بعدم السقوط، )قدس سره(لكن اآلخوند 
  ،بل حيسب تتمة ،شف عن الرضا ابملعاملةيك األنه  مسقطاً  كون هنايكما ا كوان، فياجمللس واحل

 ك لك يكون هيهنا.
هنا مثبتة، فإطالقات الرواايت األخر على حامها، أويرد على ااستدال برواية ابن يقطني: 

 .ما تقدمكاا  يل اخليعم من وجه من دلأ« ضرا ا»و
 نعم لو فرض ضرا البائع بعدم تسّلم املشرتي املتاع وإن سّلم الثمن أخ  به.

من  )قدس سره(، وه ا يوافق مقالة اآلخوند مكولو فرض الشك فاستصحاب بقاء اخلياا حم
 جتهادي.الدليل اا العملي ااألصل إىل  ان مستنداً كجة، وإن  يث النتيح

يف املقتضي وقلنا  كستصحاب يف الشيف عدم اا سره()قدس إذا قيل مبقالة الشيخ إّا  اللهمّ 
 ته.ايأبن املقام من صغر 
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يقال ابلفرق بينه إذ امبا من حيث تشبيهه ابخليااين،  )قدس سره(خوند الم اآلكتم  ي نعم، ا

وذلك أبّن ه ا اخلياا من انحية أتخري الثمن وتضّرا البائع بعدم وصول ماله إليه، فيكون  ،وبينهما
 لتزاماً ابلبيع.الثمن أخ  ا
أو يكفي الظن  ،العلم األصلألّن  لتزامونه ألجل ااكفهل الالزم إفادة العلم ب ،انكف  كيو 

 علم ابلعدم، وإا كان أمااة مثل يكونا أن  ، بل املعتربأيضاً أو ا يعترب الظن  ،النوعي كالظواهر
 .الت كية والصحة أصالةالسوق واليد يف 

 خري.: خري الوجوه أوسطها، لكن األقوى األ)قدس سره(قال الشيخ 
 الثالثة املتقدمة. دلةأقول: لكن الظاهر الفرق يف كون املستند أي من األ

 
 املسقط السادس

ال آخرون: ا مسقطة، ألهنا تدل على الرضا، وق أيضاً السادس: قال بعض: أبن مطالبة الثمن 
 «.وا يقبض»والنص:  ،«اضر  ا»تسقطها، حيث بقاء 

على  دالألنه  ىفكان لو قلنا: أبن كل قول وفعل يدل على الرضا، كان ذلك كافياً،  أ ظاهروال
 الرضا.

حىت يبقى « ضرا ا»فال يشمل املقام  ،أيضاً قدام على الضرا مسقط اإلن إ لكن امبا يقال:
 .)قدس سره(خ  مسقطاً كالشيخ اخلياا، ه ا على قول من يرى األ

، ومن غري احملتا  إىل ق أوىليفعدم السقوط يف املقام بطر  دس سره()قاآلخوند كأّما من ا يراه  
فإنه  ،ن يكون حموا الكالم املطالبة بعنوان الثمن، ا بعنوان آخر كامهبة والقرض وما أشبهأب القول

 ليس من مطالبته.
 ، ويف موادأيضاً مل يسقط  ،هما يف عامل الثبوتيمن أأنه  يف كولو ش



  
 من قبله.إاّ  ا يعرفنه أل ،يقبل كالمه كالش

سه لو أخ  الثمن ك، ويف عىفك افإن كان املعياا الرض ،هو ومل يكنأنه  ولو أخ  الثمن زاعماً 
 ضرا. ، أو قبض، أو اازان الرضيون املكعلم فروع  يه نسقط، وميس به مل يلأنه  زاعماً 

م، يالضمين ابلتسلاا ختلف الشرط يون ألحدمها خيك، قد رياا التأخيمث مع قطع النظر عن خ
 اا الضرا.يس، أو خكاملشرتي أو الععلى  ون للبائعيكف

على  الً يدل« ضرا ا»ن يك من وجه، مل رياا التأخيخو  «ضرا ا» نيان بكث  ييقال: ح ا
 .رياا التأخيخ

ثباته به يف املواد اجلامع إن أمكن إضرا، و  ثبات اخلياا بالإثباته به، بل إان ا نريد إنه يقال: أل
األابعة من الكلية وحنوها،  شكالالشرائط امل كواة لألأن  : من(حاشية احلاشية)ملا ذكرانه يف  ،يضاً أ

اإلنسان ال ي أن  ن يف مواد التصادق، كما إذا علمناكّا فاإلنتا  ممإإمنا هي لعدم اإلنتا  قطعاً، و 
 فيها األبيض.أن  ثبت ،يف الداا إنسانن إ نه إذا قلت:إف ،يف الداا أبيض

 ون العام املطلق دليالً على اخلاص املطلق.ك ال يفاحل ك لكو 
 غري ذلك.إىل  ،األولل كيف الش ىاب الصغر جيإإىل   ا ابلنسبةكوه

  



 
 هل خيار التأخري فوري

 ؟مسألة: هل ه ا اخلياا على الفوا
ن الضرا الشااع، بينما يف اآلن الثاين يكو إىل  ان الضرا مستنداً كذا  إون يكمنا إ« ا ضرا»ألن 

 «.ضرا ا»فال يشمله  ،مستنداً إىل نفسه
 .ل آخرييضر بعد وجود دل وعدم مشوله لآلن الثاين ا ،املستند األخباا معه أو بدونهأن  وفيه:

اللزوم املستفادة من:  أصالة، ففي ما عداه يكون املرجع األولوألن املتيقن من الدليل اآلن 
 . (1)﴿أوفوا﴾
د له يل متخصص أو مقكهو احلال يف   امك ، بعد اإلطالقنيابملتقا وجه لألخ  أنه  ه:يوف

 .كذل
 ؟ستصحابولو شك فاا ،أو على الرتاخي إلطالق املخصص

 احتماان:
ّما إللظهوا والنّص، و ما إ : فالقول ابلرتاخي ا خيلو من قوة،)قدس سره(قال الشيخ 

 .لالستصحاب
 .قوى: وه ا هو األأقول

فيما مل يكن  األقوىيف مطلق اخليااات: أبن  )قدس سره(خوند ومل يعرف وجه لتفصيل اآل
 رير له سابقًا وجهًا غكوإن ذ  ،األولستصحاب، والفوا فيما كان من الرتاخي لال األولاخلياا من 

 .ظاهر
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 فروع

ن إحقه و ألنه  فأخ  به فوااً نف ، ،تهين البائع عاملاً أبصل اخلياا أو فوا يكل ابلفوا ومل يمث لو ق
 بع للواقع، فيما إذا قصد اإلنشاء.م اتكعلم ضده فرضاً، إذ احليعلم به، بل ين كيمل 

 ا»ل يأو ا، لدل ،اخلياا اتبع للواقعألّن  حد اجلهلني، فهل يسقط خيااهوإن مل أيخ  به أل
 .ضراا الشااع لهإكان من   مل جيعل له اخلياا حينئ ن إحيث إنه « ضرا

 .قربالثاين هو األ
املعامالت أصاًل وخيااًا حسب املرتكز ألّن  ،املتاع خيااًا فالظاهر الصحةولو أخ  ببعض 

ل أبن العقالء ا يرون بعد يقن إ متعددة، وليست مثل النكاح والطالق حيث ا تعدد ولو شرعاً،
شرتاك يف مة املوجب لالجزاء، ويؤيده: حتليل بعض األموا من األمة وااشرتاك يف األالتعدد يف األ

 الشااع منع عن ذلك.أن إاّ  الفائدة،
 خياا تبّعض الصفقة. نعم، للمشرتي حينئ 

ما لو أخ  ابلنصف يلو أخ  ابلبعض كان له بقداه من الثمن ا النصف فأنه  لكن ا خيفى
 يف مثل مصراعي الباب.



 
 لو تلف املبيع بعد الثالثة

، امجاععليه اإل يا، بل ادعّ مسألة: لو تلف املبيع بعد الثالثة كان من مال البائع على املشهو 
أن  من غري فرق بني ،(1)«كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال ابيعه»للنبوي اجملبوا ابلشهرة: 

ل بكونه على الفوا فبطل ابلتأخري، أو تلف بعد يكما لو ق  ،يكون التلف حال اخلياا، أو بعد بطالنه
ك، كل ذلك إلطالق النص والفتوى ب ل املشرتي الثمن، أو أسقط خيااه بعد حتققه، أو حنو ذل

 .اتامجاعومعاقد اإل
خراجه حيث إن  ،(2)«اخلرا  ابلضمان(: »لى هللا عليه وآلهالنبوي )صإّا  يعااضه او 

 يكون ضمانه عليه.أن  ماله، فالالزمألنه  للمشرتي،
ي ما فهو قاض أبنه من املشرت  ،«ن التلف يف زمن اخلياا ممن اخياا لهإ» النبوي اآلخر: وإاّ 

 .ىخر أاا من جهة ين له خيكمل 
السبب يف التلف عدم أخ  املشرتي، فكيف يكون على البائع أن  ّا املركوز يف األذهان: منإو 

كما إذا كان التلف أبمر السماء وحنوه، ا إبتالف البائع أو املشرتي أو   ،غري املقّصر يف األمر
ر كقد ذ و  ،«من أتلف»هما لقاعدة: ين عليري خيف األو  ،إشكالعليه بال  األولشخص اثلث، إذ يف 

 هنا اواية.أ )قدس سره(صاحب اجلواهر 
 مائي.انً ابمللك اآل )قدس سره(النبوي أخص، أو كما قال اآلخوند أن  :األولويرد على 
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هنا خمتصة مبا بعد القبض أ، أو )قدس سره(خ يره الشكما ذ ك ،هايعموم ف اأنه  الثاين: ىعلو 

 .وا تشمل ما قبله
 ثر من استحسان.كأس يلأنه  الثالث: ىوعل
 

 املبيع لو تلف يف الثالثة
 ربوخ ،(1)«كل بيع تلف»لرواية  ،مث لو تلف املبيع يف الثالثة، فاملشهوا قالوا: أبنه من البائع

 عقبة.
ون يكلمشرتي فال للقاعدة امللك، إذ هو  ،خالفاً لبعض القدماء حيث قالوا: أبنه من املشرتي

 ه.كملألنه  فإن خراجه للمشرتي ،(2)«اخلرا  ابلضمان» :ه، ولـري تلفه من غ
نقول ابمللك أن  بجيم الشااع كبعد حو  عه،يم الشااع أبنه من مال ابكح :أومهماعلى  رديو 

القبض من املقّومات فال ملك بدونه كما ن إ و نقول:أ، (قدس سره)ما قاله اآلخوند ك ،مائيانً اآل
قي: لو تلف ملك ياحلق كقول املاليأن  استحالة يف يأاعتباا شرعي و  أنه وأيف الصرف أو السلم، 

 .س البائعكياملشرتي قبل القبض فهو من  
 مطلق وهي خاصة مبا قبل القبض.ألنه  ،اخلرا  خمصص ابلروايةأن  هما:ياثن ىوعل

أنه إّا  نًا عقاًل،كان ممكن  إوإّا كان بدون مقابل، وهو و  ،ون للمشرتييكالنماء ا مث إن 
 عرفاً. دلةخالف املستظهر من األ
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 وانن يف قبال بعضهما البعض.كإذا كان لكل من الثمن واملثمن مناء ينه إ يقال:أن  نعم، ميكن

س بقبض يل فهل هو قبض فال خياا وا ضمان للبائع، أو ،ولو مّكنه من القبض فلم يتسلم
 .واننيكو 

 تسلميقالوا: لو مل و  م املفتاح،يتسل ىفكول ا   ،الءستيعبااة عن التخلية وااألنه  :األولالظاهر 
، فإن األوللكن ا يبعد  ،خ عبااة عن األألنه  ن قيل ابلثاينإو  ،ىفكه  ئاليث استيمامه حألقاه أو 

فيما إذا سّلم جمنواًن أو حنوه، أو  األولبني القبض اخلااجي واحلكمي من وجه، فالثاين فيما سبق، و 
ىل غري إستيالء للغاصب واستخدمه للحفظ أو سقي احلديقة أو ما أشبه، منا ااإبدون استيالئه و 

 .ذلك
تحّقق مل يتحّقق، ولو شك فيه يلما مل كااستيالء جامعًا للشرائط، فنه إ :ن شئت قلتإو 

 وليس من املثبت يف شيء. ،هنما يف جمراهالعدم، فيرتتب اخلياا والضمان أل األصلف



 
 ومهيفسد من يار ما يخ

ت ابلثمن ومل أيخ ه أيله اخلياا إذا مل أن  فاملشهوا ،ما يفسد من يومه ىلو اشرت مسالة: 
 املشرتي.

استدلوا ل لك مبا يف الكايف عن حممد بن أيب محزة، أو عن غريه، عن الصادق أو الكاظم 
 قال: ،أيتيه ابلثمن ه حىتكرت يومه و يفسد من ي يعن الرجل يشرتي الشيء ال » (:ليهما السالم)ع
 .(1)«فال بيع له اّ إاء فيما بينه وبني الليل ابلثمن و جن إ

البقول والبطيخ والفواكه  العهدة فيما يفسد من يومه مثل» :ويف اواية الصدوق يف الفقيه زايدة
  .(2)«ىل الليلإيوم 

 إىل وجودمها يف الكتابني عمل املشهوا هبما. ضافةهنما ابإلإفيه، ف إشكالأما السند فال 
يكون من أّول أزمنة  اخلياا احيث إن ، و رياا التأخيما تقدم يف خكلزوم،   ين اعي« عيا ب»و

كنت يف بلد ك ا مخسة   :إذ يطلق أحياانً عليه مثل ،يراد ابليوم جمموع النهاا والليلأن  الفساد فالالزم
 طلق يف مثل عمل البّناء عشرة أاّيم على النهاا فقط.أن إأاّيم، و 

 ،(3)«الً يمن قتل قت» مثل: ،الفسادعلى  شرافاإل (فسدي)املراد من  نإ :نيوقال بعضں احملقق
 نة املقام.ياللزوم ولو بقر  (العهدة)واملراد من 

على  ليالبائع، ويف اللعلى  : املراد عهدة تلفه يف النهاا(قدس سره)وقال السيد الطباطبائي 
 ع.يع أو عهدة املبياملراد عهدة البأن  من جهة ،املشرتي
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مقتضاه حيث إن  ،وإطالق البيع ،والشرط الضمين ،«ا ضرا» اىل قاعدة ضافةابإلوه ا 

 التسّلم والتسليم قبل الفساد.
أن  ىلإاملشرتي إذا أّخر الثمن أن  «:ع لهيا ب»لعل املراد من و  :)قدس سره(رواين يقال اإل

ضمنه إذا أتى به قبل يا منإف، و كبل دفع الثمن وخر  صفر ال ،تلف املبيع مل يستحق شيئًا من البائع
 ذلك.

 أقول: لكن ظاهر الرواية ما فهمه املشهوا.
يتلف على أن  يبقى إىل :يقال ألن جمال ا ،افع اللزوم« ضرا ا»ىل إاألقرب حيث إن و 

 البائع مكّلف ببيعه للمشرتي.أن  املشرتي، أو
 

 فروع
 وكان ما يفسد من يومه. يت يف عكسه ال ي هو عدم تسّلم البائع الثمنه ا اخلياا أيمث إن 

مثل: تلف اليد واحليوان  ،خر أعم مما يفسد من سائر املتلفاتالثالثة األ   دلةاألحيث إن و 
 .أيضاً واحلرق وما أشبه، أتى ه ا اخلياا هناك 

وك لك أييت يف غري البيع، كما إذا كان مقابلة مالني بدون البيع، وك لك يف اإلجااة، كما إذا 
 .ك ذلريغإىل  ، مائدته يف احتفال أو ما أشبهينيجل تز استأجر ما يفسد أل



 
 زمان هذا اخليار

 ا»و ،تنييل، لدالة ااقتضاء يف الروايو قبل اللأ الفساد، نياا قبل حياخلأن  مث الظاهر
ان مالكهما فيه، وعليه فيتحقق ك ألولن مل نقل ابإطالق املتقدم، و واإل ،والشرط الضمين ،«ضرا

 .مثالً  الظهراخلياا ولو قبل 
ن قال إل( فهو خالف املفهوم عرفاً، و ي اللني)بو الليل( ىلإ)ومن )أول الليل( أنه  أما احتمال

 به بعض.
رت بعض كة ذ يفتكون الروا ،دلةلكن حىت إذا مل نقل بدالة الرواية دل على ما ذكرانه سائر األ

 اا.يل مواد اخلكهنا  أا  ،قياملصاد
قائاًل: بل هو  (قدس سره)املراد ابلفساد التغرّي، خالفاً لجإيرواين قال: أبن  (قدس سره)والشيخ 

 «.فسدي ما» :نه لظاهر النصأكىل حالة ا تتمّول، و إالفساد احلقيقي وهو خرو  العني 
أن  ،مالية أيضاً يكون لفاسده أن  مكانالفساد ا يالزم ا يتمول، إلأن  إىل ضافةوفيه: ابإل

 إذ هي تتغري غالباً. س سره(قد)ى ما ذكره الشيخ الرواية دليل عليف  مثلةاأل
مثل التمر يتحمض حيث يصلح للخل أو ما أشبه، أو  ،ولو فسد لكن كان لفاسده مالية

ل الشرط الضمين يلدل ،أيضاً ، فالظاهر اخلياا كوانه وغري ذليل حكد أليفيث يتعّفن حياللحم 
قيمتهما أن   دليل الضرا حيث يفرضاً، واكمال  شمله النص حىتيمل نه إ ليطالق، وإن قواإل

 متساويتان.
 .أيضاً يفسد لوسيلة، كالثالجات يف احلال احلاضر، فإن له اخلياا  ومنه يعلم حال ما إذا ا

 :نيه وجهياحتمل ف (قدس سره)خ يفالش ،فوات السوقإاّ  دثحيولو مل 
  



 ضرا. ونه فوت نفع اكمن كونه ضرااً، ومن إمكان منع ذلك، ل
 اأنه  : من)قدس سره(ما قاله السيد الطباطبائي  ،أيضاً قد يكون ضرااً أنه  ىلإ ضافةابإل ه:يوف

 فرق بني نقص العني والقيمة.
 .طالقالتمسك ابلشرط واإل األوىلون من أحدمها، فيكقد ا أنه  :هيرد علين كول

 ومما تقدم يعلم حال ما لو ابعه ليالً ومل أيت إىل الصباح.
  



 
 
 
 فصل
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 خيار الرؤية

لة: من اخليااات خياا الرؤية، فإنه قد تتغرّي الرؤية الالحقة عن السابقة، بينما كان العقد أمس
 .، فيكون للمشرتي اخلياااألوىلعلى 

 ريان بتغك  ماريغو   ما كان ابلشرط لفظًا أو ضمنًا حيث خياا الشرط،ريوه ا يف الوصف غ
 الواقع غري ما عقد عليه فيهما.ألّن  ،ل العقديد حيث يبطيقتاملصب أو ابل

ن كان بينهما تباين مفهوماً، واافرتاق إو  ،بني الشرط والرؤية من وجه مصداقاً أن  وهب ا تبنّي 
 من جانب الشرط كالشرط املستقبلي.

: اؤية املبيع على خالف ما اشرتطه، فيه نوع من )قدس سره(قول الشيخ أن  ومنه يعلم
 لو اآه من الشرط مل يكن وجه ملقابلته به. (امحه هللا)أنه  حاملساحمة، لوضو 

أو اخلاصية  ،والظاهر عدم اخلصوصية ابلرؤية، بل يشمل تغرّي ما يرتبط بسائر احلواس اخلمس
 ك لك.  أيضاً 

 رياملثمن والثمن مع التغمن ل كاملشرتي، يف  و  ه ا اخلياا يصح يف كل من البائعأن  ماك
 ا» جااة وامهبة املعّوضة وحنو ذلك، كل ذلك لــه يف سائر املعامالت كاإلؤ يبعد جمي وا، بل اكامل  

 يف البعض اآلخر. كواملال ،يف بعضها« ضرا



 
 خيار الرؤية أدلة

ضرا،  احملقق املتواتر نقله، ودليل ا امجاعاإلإىل  ضافةابإلـ  مكاحلعلى  دلينه إف ،انكف  كيو  
بعض ـ  اايون يف نفع من له اخليكامبا ا يكون بل امبا نه وبني اخلياا من وجه، إذ ين كان بإو 

 ت:ايالروا
عة وقد كان يض ى( عن اجل اشرت ليه السالمهللا )ع اب عبدأسألت »قال:  ،ليح امجيمثل صح

 ،ىل الضيعة فقّلبها مث اجع فاستقال صاحبه فلم يقلهإنقد املال صاا أن  فلما ،يدخلها وخير  منها
قلب منها أو نظر إىل تسعة وتسعني قطعة منها مث بقي منها أنه  لو :(السالمليه هللا )ع فقال أبو عبد

 .(1)«قطعة ومل يرها لكان له يف ذلك خياا الرؤية
ن كان امبا احتمل  إالم سؤاًا وجواابً منصب عليه، و كالألّن  املراد اخلياا يف الكل،أن  والظاهر

 وجدها على غري تلك الصفة.فلما اآها  ،كونه يف تلك القطعة اليت قاسها ابلبقية
 فإذا فسخ يف تلك القطعة كان للبائع خياا تبّعض الصفقة. :وعليه

ها ببعض ما ييراد علة دالة على خياا الرؤية كما فهمه املشهوا منها، فاإليفالروا ،انكف  كيو 
  ظاهر.ريره بعض غكذ 

عن اجل  :الم()عليه الس هللا قال: سألت أاب عبد» ،أما ااستدال بصحيحة زيد الشحام
علم من ي يشرتي شيئًا حىت ا :(ليه السالمفقال )ع ،خير  السهمأن  شرتي سهام القصابني من قبلي
 .(2)«اا إذا خر يئاً فهو ابخليش ىفإن اشرت  ،ر  السهمخين يأ

  

                                                

.29ح 2ب 26ص 7ج :حكامتهذيب األ (1)

.3ح 223ص 5ج :الكايف (2)



 

ـ  خياا القسمة، أو الغنب، أو ختلف الوصف، أو الرؤيةأنه  فقد اختلفوا يف املراد ابخلياا: هل
 ،أو غري ذلك ،أو احليوانـ  وصف لهو ان مطابقاً ملا قصد كاا وإن  يمن مل ير شيئاً كان له اخلأن  مبعىن

 ستدال هبا.ن ااكمي  ومع ه ا الرتدد ا
: )عليه السالم(هللا  قال: قلت أليب عبد» ،وأضعف منها يف الدالة، ما عن منهال القصاب

 وثالثة نيعّد واحداً واثنيالباب فعلى  قوم اجلياً مث شرتي الغنم امجاعة مث ندخل داا يو أالغنم  يأشرت 
 . (1)«صلح السهام إذا عدلت القسمةيمنا إ ،صلح ه اي قال: ا ،ر  السهمخيابعة ومخسة مث أو 

ن أع، أو ختتلف كيشر القطتتساوى النسبة أبن جيعل لكل ع  أن  ا فرق يف ما ذكرانه بنيمث إنه 
 شبه.ون متفاوتة ابلنصف والربع وما أكت

الثلث للثلث، أو ك جعل الثمن خمتلفًا أو متفقاً، ويف املختلف مع التقابل  نيا فرق ب ك لكو 
 من الصوا. ك ذلريغإىل  ،الثلث للنصفكااختالف  
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 أقسام البيع وخيار الرؤية

ا فرق يف خياا الرؤية بني بيع العني الشخصية، أو الكلي يف املعني، أو املشاع، كما  :لةأمس
، «ا ضرا»واليت منها  دلةبني الغائبة واحلاضرة، حيث ا معرفة هبا، وذلك إلطالق األ ا فرق

 وختّلف الشرط والوصف وحنومها.
مواد ه ا اخلياا بيع العني الشخصية الغائبة، مأّول أبن املراد  :)قدس سره(فقول الشيخ 

 .شكاله اإلاّ واد عليإالغائبة عن ال هن، و  :وابلثاين ،يف قبال ال مي :ألولاب
فهو  اّ إو  ،عم من متعلق احلق كحق التحجريفاملراد هبا األ ،من العني )قدس سره(أما ما ذكره 

 .أيضاً  شكالمواد اإل
 إذ اؤية ثقته مثل اؤيته. ،أيضاً عمى والظاهر جراينه يف األ

ك ن كان بني ذلإو  ،لكان يف جمرد اللفظ فللمو كن  إاا، و يان له اخلكان مفوضًا  كن  إ لكيوالو 
ني األولمنا يشمل أحدمها يف إالدليل ألّن  وذلك ،كما ذكران شبهه يف خياا اجمللس وحنوه ،فلهما

 وكليهما يف الثالث.
جاز، فإن قيل ابلكشف كان ااعتباا بوقت البيع، أو النقل فااعتباا أولو ابعه فضولًة مث 

 .سهكمث فقد أم عان الوصف كسواء   ،فيما إذا اختلف الوصف يف احلالني ،جازةبوقت اإل
  



 

 ت يف املقامإشكاال
 ت يف املقام:إشكااروا كم ذ مث إهن

 ، مع تنافيهما،ىخر أمنها: ضابطهم لألوصاف أبهنا الدخيلة يف املالية اتاة، واملعتربة يف السلم 
 .يعترب فيه ااستقصاء لخالف الثاين ألّن األول

، وتعليلهم للفرق أبن يف خياا أيضاً  األولل على اعتباا ااستقصاء يف يا دلأنه  واجلواب:
و قّل أندا وجوده  ىث لو استقصيم حل  الرؤية اجلنس موجود فيمكن فيه ااستقصاء، لخالف الس  

 :نداة ضااة ابملعاملة، فإنه يرد عليه
)صلى هللا  هنى النيب»ألنه  واحد فيهما،أنه  أوًا: من أين استفادة مثل ذلك عن الدليل مع

 .(1)«لغراعن ا عليه وآله(
 .واثنياً: من أين لزوم ااستقصاء يف ابب خياا الرؤية

ل كد اليا أاألوصاف اليت ختتلف الرغبات أو الثمن من أجلها غري حمصواة، فإن أن  ومنها:
 حالة على اجملهول، كما ذكروا مثل ذلك يف ابب الصحيح واألعم.إفمتع ا، أو املعظم ف

 .فيلخالف مقام التوص ،عدم معرفة اخلصوصيات ملاذا يكفي يف مقام الرؤيةأنه  ومنها:
 ع لزم اجلهل به، ولو وصف لزم اجلهل بوجوده.يوصف املبيلو مل أنه  ومنها:

 .إشكالرفع الغرا فقط، فال ياا ما ياملعأن  ع:يويف اجلم
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  الردد والقبولنيب

فيما كان خالف  التفاوت ادّ  اش ويكون اخلياا بني الرد، واإلمساك، واألأن  يبعد مسألة: ا
ّا فالرد واإلمساك فقط، وذلك للجمع بني دليل املشهوا ال ين إالرؤية موجبًا لتفاوت القيمة، و 

، أيضاً « ضرا ا»وبني العقالئية، بل  ،امجاعاإلو  «ضرا ا»و «عيا ب»ني حيث األولاقتصروا على 
 ثر.كان أكن  إ ثركأو أان واحداً كن  إ فالضرا املنفي يثبت مقابله واحداً 

 انه.ر كه ما ذ يرد علين ملا عرفت، و يري خألا سقطواأن يه ا يف قبال قول املشهوا ال و 
 ويف قبال قول السرائر القائل ابلتخيري بني الرّد واإلمساك ابااش.

يريد به أن إّا  حيث ليس كل ختلف اؤية يوجب األاش، اللهم ،طالق لهإا أنه  لكن فيه:
 قول املختاا، لكن يرد عليه: عدم الوجه يف ااقتصاا على ااثنني مواده، والدليل له ما ذكرانه يف

 فقط.
 «.ضرا ا»ل يدلو  ،ل اللزومي دلنيويف قبال قول من قال ابااش فقط، امجعاً ب

 ر من الرافع له.كا مواد للزوم بعد ما ذ أنه  :هيوف
املتخلف وصفه، وأبنه لعدم الرضا هب ا  ،ويف قبال قول املقنعة والنهاية واملراسم: من البطالن

 ليس متعلق العقد.
 وجب البطالن،يد يختّلف القحيث إن دًا به، يان املوصوف مصبًا أو مقكما  يتم فيأنه  ه:يوف

  مصب.ريا غو   مرضيريس غيفلـ  هيالم فكما هو الكـ   ان من ابب تعدد املطلوبكإذا  أما 
  



 
م معه، وإذا مل كان احلكد  يا أهما يأن إ :شااة حىت يقالليس من ختالف الوصف واإلأنه  كما

م على أصل عدم اانعقاد، كثبات يتمسك فيه أبصل الصحة احلا اادة أو ج هلت يف عامل اإلإتكن 
 املقام ليس منهما.أن  د، وقد عرفتيمنا يتم يف املصب واملقإفإن التخالف 

ون ألحدمها، يكد ان بضاعة، فقكون يف الثمن إذا  يكع يون يف املبيكما كالم  كالأن  ىفخيوا 
 ون مهما.يكوقد 

 عند املشهوا. حىت إشكالفال  ،ابعةرانه من األكن مما ذ يري خاألعلى  ما إذا تصاحلاأ
 

 ما هو مالك ختلدف الوصف
ما هو أنه  واخلااجي يوجب اخلياا، والكالم يف ،فقد الوصف الداخلي يوجب البطالنمث إن 
 .املالك فيهما

ة فإذا اآه العرف يشااة، أو وحدة املطلوب وتعدده، أو العرفواإلأو الوصف  ،هل ال ايت والعريف
 .اّ صّح معهإكان اخلياا، أو القصد فإن كان مصباً بطل و   اّ إغريه بطل و 

يكون خّل الزبيب أو العنب ملن أن  يهم العقود تتبعه، ول ا األّن  أقوال، والظاهر األخري،
ه محوضة إذا قصد احللو فقط فال يا يكون اللنب فن أ هميو  (1)،األولحدمها وإن كان يهمه أيقصد 
 .األوليهم 

الصحة،  األصلف ـ همايعلم قصد أيمل  ذاإ ـ ففي العقود واإليقاعات :شااةأما الوصف واإل
 احلاكم على أصل الفساد فيهما.

  

                                                

.ي على حنو تعّدد املطلوبأ (1)



 

املنع لعدم جواز  األصلوليس به،  ،ادخل أيها الصديق :ويف مثل التصرف كما إذا قال
 برضاه ومل يعلم به.إاّ  ف يف مال الغريالتصر 

 وهي صغرية، قاعدة العدل. ،ىل الشاة قائاًل: ه ه الكبرية لكإويف مثل األموال، كما إذا أشاا 
 تاط يفحيان كن  إوكانت زينب، فالقرعة، و  ،طّلق ه ه فاطمة :ويف مثل غريها، كما إذا قال

 الفرو .
 .أيضاً بطل  كان التعدد على حنو القيدن  إ ويف الثالث:
 .الكالم يف الثبوت ا يف اإلثباتن أ ويف الرابع:
 األخري.إاّ  فلم يبق

  



 
 هل هذا اخليار فور أو تراخ

عرفاً، « ضرا ا»، وعموم امجاعطالق النص، ومعقد اإلاا ابلرتاخي، إليه ا اخلمث إن 
 ليه امجع.إوبناء العقالء، كما ذهب  ،وااستصحاب

 األولخر  منه اآلن  ،(1)طالق ﴿أوفوا ابلعقود﴾وا من الفوا، إلخالفًا ملا نسب إىل املشه
، األولرفع ابآلن ياته، والضرا يم ا خصوصكان أصل احليل ليب، والنص لبيدل امجاعوبقي الباقي، واإل
ألّن  صحة التمسك به :يف خياا التأخري )قدس سره(ر الشيخ ك اتم، فقد ذ ريوااستصحاب غ

وبناء العقالء، فال « ضرا ا»و امجاعالف املقام حيث املستند اإلاملوضوع مستفاد من النص، لخ
 يصح مستنداً. 

 .ىفخيا  ل ماكويف ال
األمر  ىمن قبله، منتهإّا  ا يعرف ماألنه  أخ ت به، قبل منه، :وبناًء على الفوا، لو قال

 عليه اليمني.
اا لواحد يما كان اخلفي ،يكون منتهى وقت اخلياا ضرا الطرف اآلخر :وبناًء على الرتاخي

 كما يف املقايضة.  ،منهما، أو ضرا كليهما لو كان لكليهما
، لعدم جواز رياملالحظة إذا أااد الفسخ مع التغـ  مثالً ـ  مث لو قيل ابلفوا فهل يلزم على املشرتي

 .صالة العدمأتخري حق ذي احلق، أم ا، أل
فيما خر ، إّا  نراه ية ال ياملوضوع الشبهات ، وه ا مبعزل عن لزوم الفحص يفاألولالظاهر  
 .(الفقه) ران وجهه يفكوقد ذ 

  

                                                

.1 :املائدةسورة  (1)



 
 التلف قبل الفسخ

التلف يف زمن »س الطرف اآلخر، لقاعدة: كيما له خياا فهو من  يولو تلف قبل الفسخ ف
نه أل ،اا له، أو ا، فالتلف من كيسهيون اخليك إذا مل يعلم أبنه تغرّي حىتأما  ،«اا لهياا ممن ا خياخل

 .ون التلف ممن ا خياا لهيك اا حىتيماله وا يعلم وجود موضوع اخل
يف الطرفني، إذ القاعدة ـ  مثالً ـ  وك لك هو من كيسه إذا كان مهما اخلياا معاً، لتخّلف الرؤية

 س من تلف عنده.كيون من  يكعداه  خر  منها من ا خياا له، ففي ما ،تقضي ذلك
الوقوع يف البحر، اجع كصاا شبه التالف يف ما عند البائع   تلف أوأن  اا بعديولو أخ  ابخل

نهم كليه، لإىل املثل أو القيمة، ومع اانتقال من البائع كبيعه أو هبته ا يبعد بطالن اانتقال فريجع إ
 .مثل التلف، وتفصيله يف حملهألنه  ىل املثل أو القيمةإقالوا: ابلرجوع 

  



 

 الزائل العائد
ال ي مل كالزائل العائد  أن  على )قدس سره(واجع إليه، فقد بناه الفخر  وإذا خر  من عنده

د أو من غريه يونه من ز ككات  يان واخلصوصكإذ قد يقال أبن تغرّي الزمان وامل ،يزل، أو كال ي مل يعد
 .ماءككما ذكره بعض احل  األول ريمما له مدخلية يف ااعتباا فيكون الثاين غ

ن انتقل منه إرونه هو هو و يهنم زل، أليال ي مل كأنه   ه األحكام:ن ظاهر العرف املبين عليكل
 فتأمل. ،فرض يف املرتّد ال ي تقّسم أمواله مث يتوب ويشرتيه مثالً يبسبب مث اجع إليه، كما قد 

 
 فرع

شامل حىت « غرا ا»ألّن  للغرا مل يصح، ولو شرط عدم خياا الرؤية، فإن كان الشرط موجباً 
بدونه فال،  أما  ،«( عن الغرالى هللا عليه وآلههنى النيب )ص»ود اواية تقول: وقد تقدم وج ،للشرط

 ب أو سقوطهما.ياا الغنب والعيسقاط خإشرط ك
  



 

 ةيار الرؤ يمسقطات خ
 .احلق تعلق وهو قابل لجإسقاطألّن  مسألة: من مسقطات خياا الرؤية: اإلسقاط بعدها،

 .اثاإلكما خر   إاّ  ملالياتحق: فلتلقي العرف ذلك، كما هو يف اأما أنه 
 .كاحلق ذل قابل له: فألن معىنأما أنه و 

ن كان إن قلنا: علة و إلفرض ثبوته حينئٍ ، و  أيضاً صح  ،الرؤية كاشفةن إ أما قبلها، فإن قلنا:
خالف تلقي العرف يف ما كان يف مادة العلم وحنوه، أو معناه كالرؤية وااستبانة والقطع وحنو ذلك، 

سقاط املعّد موجود ويكفي يف اإلألّن  ،أيضاً طريقي ا موضوعي، صّح  (1): ﴿حىت يتبني﴾ول ا قالوا
قتالً  بسقاط املريض ضمان الطبيإذلك، ول ا قالوا: بصحة إسقاط الزوجة نفقتها قبل كل يوم، وواد 

 .همايلكة  يسقاط، لكن الظاهر متامبدون األمرين فال يصح اإلأما  ه منه،أأو تلفاً فيما لو أبر 
 

 التصرف
)عليه شكل ذلك، وقوله أاّ إومنها: التصرف، فإن كان كاشفاً عن الرضا صح قبلها وبعدها، و 

 القام. علة تشمل حىتأنه  علميمل  (2)«ىاض: »السالم(
اش لو قيل به كما مل نستعبده سابقًا فال األأما  فإمنا يسقط الرّد فقط، ،سقاط بهولو قلنا ابإل

 .اادته الرد ا أكثر من ذلكإعلى عدم إاّ  دلالتصرف ا يألّن  سقوط،
  

                                                

.187 :ليقرةاسورة  (1)

.2ح 169ص 5ج :الكايف (2)



 
 اشرتاط السقوط يف العقد

فسد وي فسد كما فهل ي   ،فلو شرط يف أثناء العقد سقوط ه ا اخلياا ،لسقوطامنها: اشرتاط و 
فسد وا ي فسد  أو ي   ،أو ا ي فسد وا ي فسد كما عن النهاية وآخرين ،وامجاعة )قدس سره( عن العالمة

 . واحدكما عن غري
 العقد. ىملقتض ون خمالفاً للكتاب والسنة واكيأن  الشرط بدون أدلةطالق الظاهر الثاين، إل

 ،أبن الشرط موجب لغراية البيع :: فقد استدل له مبا عن جامع املقاصداألولوأما القول 
 اشادي يقتضي فساده.والنهي عنه اإل

عدم ااعتداد به كان البيع غري مرئي  أما الصغرى: فألن الوصف قام مقام الرؤية، فإذا شرط
 وا موصوف، ومثله غرا.

ع مع عدم يرجع ابالتزام ابلبين اشرتاط السقوط أب :ـ هيالمكمع امجع يف  ـ  خيره الشكو مبا ذ 
 وذلك ينايف االتزام ابلبيع املرتبط ابالتزام ابلوصف. ،الوصف

مل يرتتب عليه  استحال املوضوع وإذا ،ولعله أااد التناقض وهو حمال حىت يف ااعتبااايت
 احلكم.

بطال إبطال الالزم إاط الوصف، و اا ازم اشرت ي: أبن اخل)قدس سره(ومبا نقل عن اآلخوند 
 .للملزوم لفرض املالزمة، وإذا ااتفع امللزوم عاد الغرا

 خر.حدمها على ااتفاع اآلأحدمها اعم دّل ااتفاع أالالزم وامللزوم واملالزم، إذا مل يكن  :أقول
تحقق، فاشرتاط السقوط لغو فاسد، وإذا فسد يسقاط ملا مل إأنه  : مننيومبا قاله بعض احملقق

 فسد املشروط.



 
 تشكاالاجلواب عن اإل

 :ىرد عليذ إ ظاهر، ريغ كل ذلكن  كل
ما يف املعيب وحنوه، كي  ئمضاإاخلياا حكم شرعي ابتدائي كما يف احليوان، أو أن  :األول

 وذلك ا يقول به أحد. ،اايل جمهول مع شرط اخلكع  ياّ جاز بإا، و وذلك ا يرفع الغر 
 أبن الرافع للغرا ااطمينان بوجود الوصف، وليس هو االتزام ابلوصف حىت :وعلى الثاين

 ون عدم االتزام موجباً له.يك
 نه لو كان ازماً ا ينفك عنه مت ما ذكره، وليس ك لك.أب :وعلى الثالث
عداد كاف، ول ا يصح براءة اإلأن  قدم يف بعض املباحث السابقة منما ت :وعلى الرابع

 سقاط خياا العيب والغني وحنومها.إالطبيب و 
 فسد.يوإذا فسد ا  ،الشرط غري القيد، فهو التزام يف التزامأن  ىلإه ا مضافاً 

 حم وا يف شرط السقوط. فال :هيوعل



 
 فروع

ان ك األولاالتزام ألّن  اا،يللشااط اخلأن  هرذا بطل ه ا الشرط بدون اإلفساد، فالظاإمث 
 مشروطاً ابلثاين، فإذا ااتفع كان له افع التزامه.

الشرط كما يوجب بطالنه  : والغرا يف)قدس سره(وما تقدم يعلم وجه النظر يف قول اآلخوند 
ا دفعه بنفسه يوجب بطالن البيع ولو مل نقل بفساده بفساد الشرط، استلزام الغرا فيه الغرا فيه، ول 

ون يف املقداا مع يكما ا ك ،خباا اباتصافوصاف واإلر األكغرا يف ذ  بقوله: أبنه ا (امحه هللا)
 له.كيخباا بوزنه أو  اإل

 
 بذل التفاوت

مكانه اجع الصفة، إذا كان إبأأو امجع بينهما، أو  ،أو أبدل العني ،ولو ب ل البائع التفاوت
 امجاعدلته ا جمال مها هنا، إذ اإلأو  هاب املعلول ب هاب العّلة،ذلك، ففي سقوط اخلياا مطلقًا، ل 

 .عدم تلك األمواإىل  يرتفع ب لك، والنص منصرف« اضرا»و دليل ليّب،
راه العرف، ياا إذا ثبت دام حسب ما ياخلألّن  ما قاله املشهوا،ك ،أو عدم سقوطه مطلقاً 

ما يف كوجب سقوطه  يوافعه ا  ،«اضرا»و ، والنص،امجاعطالق معقد اإلإوااستصحاب، و 
 .بيب إذا ااتفع اجلنس أو العيااي الغنب والعيخ

 اايعدم سقوط اخلن إ قال: ،)قدس سره(رواين يره اإلكذ  يل ال يأو التفص



  
اش فال ل من الفسخ وأخ  األك، وأما مع جواز  يف الفسخاحنصاا احلق يف املقام على  بناءاً 

 ،للفسخ ندفع به الغرا، فال يبقى مقتضيمعه فأما  ائع لألاش،يبعد ترتب الفسخ على عدم ب ل الب
 .التبديل معاملة جديدةأن  ليهإويضم 

 احتماات:
اش من داعي ن قيل مبقالة الثالث يلزم تقييده مبا إذا كان األإواملشهوا هو املأخوذ به، و 

ًا ا ينفعه إطالقًا وإن أخ  تننمكان ّا فال، كما لو أااد الشيء غري املننت لضيوفه، فإذا  إاملشرتي، و 
 التفاوت.
 

 لو اشرتطا بذل التفاوت
لو ظهر على خالف الوصف، فهل حدمها على اآلخر ب ل ما به التفاوت ألو شرط  :لةأمس

 .ما قاله اجلواهركصح  يالشرط بدون مانع، أو ا  أدلةطالق ما قال به بعض، إلك يصح
فشرط ب له شرط  ،من جهالة مقداا التفاوت ،لعدم متامية ما استدل به للثاين ،األولالظاهر 

 أمر جمهول وهو غرا.
 يف نفسه حمال.ألنه  ،وكما ا يصح يف العقد ا يصح يف الشرط ،تعليقأنه  ومن
والالزم عدم  ،شياء خاصةشياء اخلاصة أسباب ألاألألّن  ،من شرط النتيجة وهو فاسدأنه  ومن

 شياء.السببية واملسببية بني األ
 «.اخليااله »طالق إالف خأنه  ومن

 :األولعلى  رديذ إ، ىفخيا  ل ماكفإن يف ال
 ان معلومية قدا التفاوت على تقدير التفاوت.كمإأوًا: 



 
موجود يف غالب ألنه  شيء، ان مما يتسامح به مل يكن من الغرا يفكالتفاوت إذا  أن  اً:يواثن

 املعامالت، فال يكون غرااً ابحلمل الشائع.
 ن،يو كاس ابلتيمنا هو بسبب القإالبطالن ألّن  ،ا دليل على مبطلية التعليقأنه  :الثاينعلى و 

موجود أو معدوم فال واسطة، وليس ك لك ااعتباا، ول ا صّح يف الن ا ما إ الشيءأن  من املعلومو 
 فهو خاص ابلبيع فقط أو حنوه، فال يشمل الشرط. امجاعوالشرط وغريمها، ولو فرض البطالن ابإل

يًا ومل مينع منه الشااع، ئدليل على عدم نفوذ شرط النتيجة إذا كان عقال اأنه  الثالث:وعلى 
 هو الصحة. األصلوليس املقام منهما، ف ،نعم يف مثل النكاح والطالق ك لك

ما خر  إّا  ،الثانوية مطلقاً  دلةدليل الشرط حاكم، كما هو احلال يف األأن  وعلى الرابع:
اا النص يل ه ا اخليون دلك  نيية، وعليه فال فرق يف صحة ه ا الشرط بألولا دلةحبيث دخل يف األ

 «.ا ضرا»أو 
ىل ب ل التفاوت إجة أم الفعل، ابلنسبة يسواء بشرط النت ،ومن كل ذلك تبنّي صحة ااشرتاط

 أو لكل بعض من املبيع أحدمها، فقول اجلواهر واحلدائق على خالف ذلك حمل نظر. ،أو التبديل



 
 ة خيار الرؤيةعمومي

أييت يف األنقص أنه  ، لكن الظاهراملنصرف من خياا الرؤية هو يف ابب األنقص صفةً مث إن 
 .امجاعية، واملالك يف النص واإلئالثلج إذا ذاب بعضه، لالضرا، والعقالك ،أيضاً ذااتً 

كان فيما إذا   ،مثالً  تبدل لونه أو مسن الدابةك ،حسناملساوي أو األإىل  ري ا حال التغكو 
 بطل.يالوصف شرطاً وحنوه، ا داعياً فال شيء، وا مصباً وقيداً ف

ااعتباا حال العقد ا ألّن  ولو هزل احليوان ومسن فرجع كالرؤية السابقة، فالظاهر خياا الرؤية،
ىل القيمة السابقة، ولو إحال الرؤية الالحقة، حاله حال خيااي العيب إذا كمل، والغنب إذا اجع 

 م.كفااستصحاب حم طع ابخليااشك بعد الق
 السابقة. يهنا هألفرض  ،خياا الرؤية يعترب حال الرؤية الالحقة فال خيااأن  من يرى ،نعم

 ن مل يشمله النص.إ، للمالك و أيضاً املرآة املكربّة، فيها اخلياا يف  والرؤية اخليالية كما
 

 فروع
عن  دلةاا، انصراف األين له اخلكي، مل ريتغ ه حىتكن تر لو كان التغرّي بسبب املشرتي، أب

 التلف قبل»مثله، إذ هو بنفسه سبب الضرا، وا يشمله 
 



 ليس منه.ألنه  ،(1)«القبض من مال ابيعه
لتأخره عن األخ  مل  يان بسبب املشرت كلو كان وقت البيع على الصفة مث تغري، فإن  مث إنه 

 ه من قبل نفسه.يلإالضرا  وقد توجه ،يكن على البائع شيء، وا خياا إذ ا وجه له
من ختلف ألنه  ن كان من السماء أو البائع أو اثلث، فعلى البائع، وللمشرتي اخلياا،إو 

 .«التلف قبل القبض من مال ابئعه» ألنّ  الشرط، وذلك
اخلّل وماء الواد يصريان كاملاء وهك ا، وهو يشمل الثاين  ك ،والتلف يشمل التغرّي ذااتً أو وصفاً 

 ابملالك.ولو  األولك
اا حيتا  اىل يفاستصحاب اللزوم حمكم، إذ اخل ،تغرّي قبل البيع أو بعدهأنه  ولو مل نعلم هل

استصحاب الصحة إىل حني البيع أو استصحاب عدم التغري فإنه أما  القطع ابملوضوع وا قطع،
 مثبت.

يع، وبناء ومالك الب ، لالضرا، وختلف الشرط،أيضاً ه ا اخلياا يف سائر املعامالت  وأييت
 العقالء.

وهو خالف طريقة الفقهاء يف ختّلف  ،: من مانعة اخللو بينهما)قدس سره(أما ما ذكره الشيخ 
س نقضاً ي الفاقدة للصفات لنيالععلى  عدم االتزام برتتب آاثا العقدأن  األوصاف واللزوم، ومعلوم

أن إّا  ،دلةاء ليست من األشكل: أبن طريقة الفقهيف ،للعقد، فالالزم القول ابلصحة مع اخلياا
 .ليهإق يره ا الطر كذ  األوىلان كل، فيدلإىل  قاً يعلها طر جي
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 صور اختالف البائع واملشرتي
ل كقول أبنه شاك، ويف  ييقول ابلتغري عن حال الرؤية، أو ابلعدم، أو ما أن إ مسالة: البائع

 حال للمشرتي ثالثة أحوال، فاألقسام تسعة:
 العدم. صالةالثالث أل اا يفينه اخأهما و كا ابلعدم أو الوجود أو شيف علمهم إشكال ا
 األنه  ،إشكالفإن علم البائع ابلوجود واملشرتي ابلعدم فال  ،ّما ااختالف يف الستة األخرأ

فهو من قبيل  ،ن مل جيز للمشرتي ترتيب األثرإفسخ، ولو فسخ فرضًا كان على البائع القبول و ي
التنازع  ىراه، ولديثر ما أرتب ياًل كأن   انهكوالفساد حيث اخرتان يف م اختالفهما يف الصحة

قراا معااض إبألنه  قراا البائع،فالقاضي يفصل بينهما حسب اأيه، وا جمال للقول ابألخ  إب
 املشرتي.

طرفه يعلم ما إ ومنه يعلم حالة األابعة األخر من صوايت شك البائع أو املشرتي، ويف كل واحدة
 أو العدم. ابلوجود

مات أحدمها وواثه وااث يرى خالف اؤية موّاثه، ومل ينجز املوّاث  ويف الرابعة املتقدمة: لو
كان هو أنه   يعمل حسب ما يراه، حبيث يفرضأن  سقاطه، كان للوااثإخ  ابخلياا أو األمر ابأل
 .أيضاً احلق يواث ألّن  ،الطرف

لم ابلعدم واملشرتي ابلوجود، وهي ما عرّب البائع عأن  الم يف الصواة السادسة: وهيكبقي ال
 ؟مع البائع األصلوغريه: مبا لو اختلفا، فهل  )قدس سره(عنه الشيخ 

اشتغال ذمة  أصالةو  ،عدم اخلياا أصالةعدم التغرّي، و  صالةالظاهر، ألعلى  املشهواأنه  ماك
 أصل )قدس سره(املشرتي بدفع الثمن، وأضاف اآلخوند 

  



 
 د به.ييره والتقكعدم ذ  أصالةو  ،عدم ظهوا اخلالف 
ّا مل إخ  به، و أان كن  إ ليس أبصل عقالئي وا شرعي، إذ الظهواأنه  :األولرد على ين كل

القول و  وهي حجة يف الفعل ،لة الظهوااصأ األصلمنا إم، و كه احليرتب علي ن موضوع حىتيك
 ن.األوان يكن مل إقااير والوصااي و والثالث كما يف األ ،واللفظ

 لزم الغرا.ـ  هياألعم من البناء علـ  رك  يمل ن إأنه  الثاين: ىوعل
 ة.يبة ومسبيبواة سبكامل   صول األنيبأن  ىفخية، وا يفاكمها الري ففي غ ،أي حال ىوعل
مل يرض أنه  مخسة: من صولأل ،تبهكيف بعض   )قدس سره(ره العالمة كما ذ كو مع املشرتي،  أ

 اشتغال ذمته مبقابله، وعدم وجوب تسلم املبيع، وتسليم الثمن؟ومل يتعلق البيع به، وعدم  ،هب ا
 احتماان.

 نع عنهاميع يلزوم الب أدلةطالق إأن  اخلمسة هنا يرد عليها: صولاألألّن  ،األوللكن الظاهر 
 .ثر بعد الفسخ، واستصحاب بقاء األاملقام من املستثىنأن  علميومل  ،ما خر إاّ 

 :يردأنه  إىل ضافةه ا ابإل
 وإاّ لزم البطالن ا اخلياا. ،الرضا مفروضأن  :األولعلى 

)قدس قول به العالمة يلزم الالزم السابق ال ي ا  اّ إو وعلى الثاين: إن البيع تعلق به قطعاً، 
 .سره(

نفسه على  عدم التزام البائع صالةوم أبكحمأنه  : من)قدس سره(مبا ذكره الشيخ  :وعلى الثالث
 ة.ية واملسببيببنهما السيف مفقود، فإن بع بوصيابتصاف الب
 ب إذا فسخ.جيوإن مل  ،اايخ كان هناكع وجبا وإن  يبعد صحة البأنه  الرابع واخلامس: ىوعل
  



 
 ع املنسوج بعضاً دون بعضيب

نسجه حمدودًا ابحلدود اخلاصة، فهل ياً، مع ما يعًا شخصيلة: لو ابع املنسو  بعضه بأمس
وما  ،(2)﴿جتااة عن تراض﴾و ،(1)مثل: ﴿أحّل هللا البيع﴾ دلةاأل يصح كما قال بعض، إلطالق

 .أشبه
 .وغريمها( قدس سرمها)يصح، كما عن الشيخ والعالمة  أو ا

 احتماان:
 هو مقتضى القاعدة. :األول
ىل إ ضافةإىل املنسو  ازم، وابإل ضافةالبيع ابإلأن  فقد استدل له مبا عن املبسوط: من :والثاين
ة وعدمه، فيلزم اجتماع النقيضني، وكل ازم يياا الرؤية، فيجتمع يف شيء واحد خياا الرؤ غريه فيه خ

 وملزوم ومالزم للمحال ابطل.
 وفيه:
ة  ئطبيعتها التجز فّا إإذا مل يقصدا وحدة املعاملة، و  ،كان خياا ففي البعض ا الكلن  إ :أواً 

ة  ئأحيااًن التجز  أيضاً اح والطالق، بل فيه كمنا خر  ابلدليل النإكسائر املعامالت ابملعىن األعم، و 
 ها شبهة حيث ا حيل للزو  الوطي دون سائر ااستمتاعات.أكالتحليل لبعض األمة، أو إذا وط

 .ؤان خياا ففي الكل فال جتزّ ك ذاإ :اً ياثنو 
  

                                                

.275 :البقرةسورة  (1)

.29 :النساءسورة  (2)



 
 ت وأووبةإشكاال

ي املوجود، وما حنن فيه الكلي املعدوم، أو اجلزئإاّ  بيع يف الشريعة اأنه  وما عن املختلف: من
تناقض، فإن الشخصي املوجود املعدوم غري أنه  :ىخر أبعبااة و  شخصي معدوم،ألنه  ،همايليس أب
 معقول.
، والبيع مركب من يشخص لي اكة  يالبقألّن  عة تشمله وا تناقض،يطالقات الشر إأن  ه:يوف

 .الكلي واجلزئي
( عن لى هللا عليه وآله)ص النيب يفيشمله هن ،الباقي يف ال مة جمهولأن  وما عن الت كرة: من

 .(1)الغرا
 ق.يف دقيصو ة املنسو  تيونه بقكر  كذ ألّن  ،ائنكهو  و  ف،يجهل بعد التوص ه اإنه: يفف

ا تبع ما ليس » :(لى هللا عليه وآله)ص حيث قال« عندك»خالف أنه  وما عن بعض: من
 . (2)«عندك

ع يّا فبإ، و نيملك الناس كما يفعله بعض الدال ما كان ،املراد به على ما تقدمأن  ففيه:
 إشكالالكلي والشخصي ال ي يظهره الفصل يف مثل الثماا ولنب احليواانت ونتاجهم وما أشبه ا 

 فيه.
البيع وجود ولو اعتبااي، فال يعقل تعلقه مبحل معدوم، إذ املعدوم ا أن  وما عن آخر: من

 ابعة وصف موجود لشيء موجود.صح من األحوال األيا منإيكون موصوفاً وا وصفاً، و أن  ميكن
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.الغرر(

.( عن بيع ما ليس عندك(لى اهلل عليه وآله)ص ىوفيه: )نه 1ح 1ب 4ص 4ج :حيضره الفقيه من ال (2)



 
 ت.ايسائر ااعتباا كااعتباا قائم ابل هن وليس هو معدوماً  أن  ففيه:

 ما، كالكلي يف ال مة، وامللك نيامللكية حباجة إىل حمل له تعأن  من :وما ذكره بعض املعاصرين
ليس ألنه  ليس بكلي، وا تعني خااجي له، ألنه ليس يف ال مة، املوجود يف اخلاا ، وما سيوجد بعد  

 مبوجود.
 من قسم الكلي.أنه  :ففيه
 .البطالنعلى  ليفال دل :هيوعل

 اته.يكان له اخلياا على ما عرفت من خصوص اّ إنسجه كاملوجود ا خياا للمشرتي، و مث إن 
وحدة ل ،ه ا وليس الكالم خاصًا ابلنسج، بل ك لك حال صنع مثل اخلزف واألواين وحنوها

 الكالم يف اجلميع.
وان ياحلك مره تعاىلانت البقية من غري صنع اإلنسان، بل الطبيعة أبكذا  إما يف ك لكأنه   ماك

 رب، أو احليوان كدود القز والنحل يكمل ما يصنعه.يك



 

 

 فصل 
 ب يار العييف خ

 



 



 
 بيار العيخ

 إشكالب، وا كسيط أو املر يف املعاملة الشخصية يف مواد اجلهل الب ،لة: يف خياا العيبأمس
ىل الثمن، أم املشرتي إابلنسبة البائع يف صحة البيع، لكن ملن يصل إليه املبيع معيبًا اخلياا، سواء 

 .أيضاً ىل املثمن، كما سيأيت وجوده يف سائر املعامالت إابلنسبة 
 ابعة:األ دلةدل على الصحة فيما حنن فيه األيو 

 (1).﴾عن تراض ﴿جتااةمثل قوله تعاىل:  ،فالكتاب
 (2)﴾.وقوله سبحانه: ﴿أوفوا ابلعقود

 (3)وقوله عزوجل: ﴿أحل هللا البيع﴾.
 فإنه يالزم الصحة. ،له الردأن  والسنة: مما سيأيت من الرواايت الدالة على

 : احملّصل.امجاعواإل
 والعقل: واملراد به بناء العقالء، كما قد يطلق عليه يف الكلمات.

 وذلك: ،مات ريغ ،بيا يعلم هل هو صحيح أو معألنه  ،لغرافيها من جهة ا شكالواإل
 نان ابلصحة.يما لالطمإ

الشرع والعرف على  بناءأن  عم األغلب، ومن املعلومء ابأليأو للظن هبا، والظن يلحق الش
 ها.يام ا فكحيف األألنه  ،اسيالظن يف املوضوعات، وليس ه ا بق
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 .خباا عرفاً إب يوته عن العكفإن س ،فظس خاصاً ابلليخباا البائع فإنه لأو إل

 ب.يظهر العيالسالمة ما مل على  بنونيأو لبناء العقالء فإهنم 
لفاظ موضوعة للمعاين األألّن  ( عن الغرا الواقعي،لى هللا عليه وآلهالنيب )ص ىقال: هنيا 
بيله كالتبنّي ان من قكلما  ك ك لكو  طريقي، األولحيث إن ما خر  كالعلم والضرا، إّا  الواقعية

 كما قرّا يف موضعه.  ،خوفه :راد بهيوالثاين  ،(1)والوجدان والرؤية وما أشبه، كما ذكروه يف آية الفجر
 إىل ضافةوفيما كان واقعاً كان فاسداً وإن جهله املشرتي يف املبيع، أو البائع يف الثمن، ه ا ابإل

إاّ  أعم من البائع واملشرتي والعلم واجلهل بهمع علم البائع يف املثمن ابلعيب غرا، فإنه وإن كان أنه 
 جوبة األابعة يف جهله ا تستقيم يف علمه.لو فرض استقامة األأنه 

يقال: األجوبة األابعة على سبيل منع اخللو، ويف صواة علم البائع يكفي بناء العقالء يف ألنه 
ا ل الغر يوجب انصراف دليء العقالء ( مانعاً عنه، إذ بنالى هللا عليه وآلهالصحة، وليس هني النيب )ص

 .كعن ذل
 .باً يع معيان املبكاا يف ما  يللمشرتي اخلأن  تايطالق اواإده يؤ يو 

 ه ا عن الثاين.
مثل ه ا الغرا ليس مشموًا للنص، من ابب أن إّا  الغرا وإن كان واقعياً أن  :األولوعن 

أبس ابلغرا يف الصلح  ت، وا مانع كما ابدليل بناء العقالء والروااي ،اخلرو  احلكمي ا املوضوعي
 وحنوه.
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 بيلو اشرتط السالمة من الع

ولو اشرتط الصحة يف منت العقد، فهل هو أتسيس حىت يكون له خيااان، فيكوانن مثل 
ن إ ي بح تلك الشاةأن  جاء ولده، مث ن ان إ ي بح شاةأن  ومثل ما إذا ن ا ،خيااي الغنب والعيب
سقط أو سقط أفإذا  ،كما قال به البعض ،إىل غريمها ،ولده وشفي مريضه شفي مريضه، مث جاء

 .بياا العياا الشرط بقي خيخ
 .وآخرون )قدس سره(ما قال به الشيخ كد،  كيأو أت

 احتماان:
م مل يشرتط، أب اشرتط الصحة ياا العياا خياخلأن  منو  هنما اثنان ذايت وعرضي،أمن 

 .األولقرب: واأل
عن اجل اشرتى جااية » :: لكن يؤّيد الثاين ما واد من اواية يونسره()قدس سقال الشيخ 

اش فإن اقتصااه على أخ  األ ،(1)«قال: يرد عليه فضل القيمة ،هنا ع ااء فلم جيدها ع ااءأعلى 
 .أيضاً خياا العيب، ولو كان خياا ختّلف الشرط كان له الرّد أنه  يدّل على
شرتاط اللفظي، وا فيها ااعلى  ى(عل)نه ا دالة لــ: : أب)قدس سره(رواين يه اإليل علكأشو 

 ،ه، وألن الغالب وقوع جزء من الوطي بعد العلم ابلعيبري فلعل الوجدان بغ ،دالة على الوطي
 اّ كانت الزوجات معيبات، بل البكااة كمال.إبوبة ليست عيباً، و يوالث
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)قدس خ يالم الشعلى ك ةييف دالة الروا أنإّا  ابعة،ت األشكاال اإلكتم  ين مل إو نه إ قول:أ
 (.دهيؤ يو ): (هللا هامح)ولعله ل ا قال  ،مالً أت سره(

 
 فروع

م كإذ احل ،مهكل حكه، فلري بًا دون غية، عمّ و عند أ  أو بشرط أان كان يف زمان أو مك مث لو
 اتبع للموضوع.

س به أبس يف يلنه أل بًا دون البائع ففسخ، فإن قلنا ابلتفكيك،يع يان عند املشرت كولو  
 د.يااعتبااايت وإن مل يكن يف احلقائق، فلكل حكمه، وه ا ليس ببع

نعم، إذا صاا سبب التنازع، حّله احلاكم الشرعي على طبق أحدمها أو اأي اثلث إذا أمكن 
 .(1)ذلك، كما يف غري املتباينني والضدين ال ين ا اثلث مهما، على ما قرا يف كتاب القضاء

اا،  يوقت تعلق اخلألنه  ،يب أبن وصل إىل املشرتي سليماً، فااعتباا حبال البيعولو زال الع
 طريقي ا موضوعي، غري ظاهر الوجه.ألنه  عتباا حال التسّلمكما يف زوال الغني، واحتمال كون اا

اا، ين خيكالنقل مل  ىمعيباً، وحال اإلجازة صحيحاً، فحيث نر  ولو كان حال البيع فضولةً 
 سه.كسه عكيف عو  شف،كالقائل ابلراه ينعم 
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 األرشو   الردد نيب

 وا خالف. إشكالاش، بال  الرّد واألنياا بيوجب اخليب يمسألة: الع
 :دل عليهيو 

 بناء العقالء من غري تغيري من الشااع له.
 القطعي ال ي ادعاه أمثال الرايض واجلواهر وغريمها. امجاعو: اإل
جياابً، ويف اإلجياب سلباً، فإن كان طرفه واحداً فهو إسلب ، فإنه يرفع الضرا يف ال«اضرا»و: 

 ل التخيري.يسبعلى  انكما يف املقام  كان متعدداً  كن  إو  ،نياملتع
والدالة لفهم  ،ت، والسند حجة للشهرةاي: به اوا)قدس سره(ث قال يو: مرسلة اخلالف ح

 .)قدس سره(الشيخ 
 حجة علينا. )قدس سره(ا يقال: ليس فهمه 

ّا سقط كثري من إما واد من نقل احلديث ابملعىن يكفي يف الدالة على ذلك، و  :يقال نهأل
 حاديث عن احلجية.األ

نا، يدي ما أبريخرب آخر غعلى  ن من العلوم عدم عثواه: أب)قدس سره(د يراد السيإه يرد عليوا 
 عثر عليها.ومل ن )قدس سره( هان يف زمانك ہريوغ (نة العلميمد)ألّن   ظاهر،رينّه غإف

 شاء اّده،ن إ ه،يلإاا يبًا وعلم املشرتي فاخليفإن خر  السلعة مع» :(ليه السالمو: الرضوي )ع
ة، وسنده جمبوا ابلشهرة كما عرفت.حيودالته صر  ،«بياّد عليه ابلقيمة أاش املع شاء أخ ه ون إو 



 
 واة يف مستداك الوسائل، فراجع.كة الدعائم امل  ياوا :أيضاً ؤده يو 

صحة أي  يقتضياش أو الرّد، واجلمع بينهما إىل اواايت متعددة ذكرت األ ضافةابإله ا 
 واحد منهما أااده املشرتي.

 
 ت األرشايروا

هنا ع ااء أعلى  ةيجاا  ىن اجل اشرت ع» :ونسياش، ما اواه األعلى  وهي الدالة األوىلفمن 
  (1)«.يمةقال: يرّد عليه فضل الق ،دها ع ااءجيفلم 

 (عليه الصالة والسالم)ن عليًا إ» :(ليهما السالمه )عيعن أب ،وين، عن جعفركة السيواوا
 يعل ىلإها ا اّبً، فخاصمه يرة، فوجد فكرها حكها مسن احتيف ةكّ من اجل ع ىاجل اشرت  يف ىقض
منا بعته إلك بكيل الر ب مسنًا، فقال له الرجل:  :(ليه السالم)ع يعل فقال له (،عليه الصالة والسالم)

 (2)«.منا اشرتى منك مسناً ومل يشرت منك ا ابًّ إ(: ليه السالم)ع يعل حكرة، فقال له منك
الرّب كان خملوطًا ابلسمن حبيث يعّد عيباً، فأخ  السمن بقدا أن  الظاهر منه:حيث إن 
منا إهو املثل، و  األصليكون ابلقيمة، بل يصح ابلعني، بل أن  اشاً، إذ ا يشرتط فيهأالنقص يكون 

 ة من ابب البدل.القيم
 ا، كو   اكل ثوب بك  ايً نة فباع عمر جراابً هرو يعمر ابملدو  انأنت ك»د، قال: يز يبن  خرب عمرو 

قال: ا  ،ب، فقال مهم عمر: أعطيكم مثنه ال ي بعتكم بهيه عيفأخ وه فاقتسموه فوجدوا ثواًب ف
 ،(3)«فقال: يلزمه ذلك)عليه السالم( يب عبدهللا ولكن أنخ  منك قيمة الثوب، ف كر عمر ذلك أل

 (مثنه)الظاهر من حيث إن 
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 ( ابلتفاوت.ليه السالممة، فأمر اإلمام )عيل القك( مة الثوبيق) التفاوت، ومن

 .هللا تعاىل شاءن إ ت الرّد،ايبعض الروا أيتيوس
 

 وصف الصحدة وصوره
د، أو الداعي، يون بنحو الشرط، أو اجلزء، أو القيكقد ـ  يف عامل الثبوتـ  وصف الصحةمث إن 

 نتائج حبسبها:ل، وختتلف اكيف ذل إشكالا 
أن  فسخ، أويخ  بشرطه فأيء له، أو يد عن شرطه فال شيرفع اليأن  : للشااطاألولففي 

 ،ة، وا ادع من الشااعيقالئعال ىمقتضأنه إّا  قولوا بهيخ  الفرق يف قبال شرطه، وه ا وإن مل أي
 وحنوه.، (1)ه: ﴿أوفوا﴾يقتضيف

اا، فإن شاء قبل الباقي يالثاين: يبطل البيع بقداه على حنو السالبة ابنتفاء املوضوع، فله اخلويف 
 بنسبته من الثمن، أو فسخ لتبّعض الصفقة.

 املقّيد عدم عند عدم قيده، إذ البيع غري ه ا.ألّن  ،ويف الثالث: يبطل
 ويف الرابع: مّت البيع بال شيء، إذ الداعي ا يغرّي املبيع.

ألنه  ،خد مقابل الفائتأيأن  على حنو الشرط أو اجلزء، فلهأنه  ا يف عامل اإلثبات فإذا مل يعلمأمّ 
 من ابب فقد الشرط أو تبّعض الصفقة.ما إ له حقهألّن  ،يفسخأن  وله ،اثبت على كال التقديرين

بل اجلزء خ  مقاأيأن  كانت النتيجة مع اجلزء على ما عرفت، فله  ،جزء أو قيدأنه  وإذا مل يعلم
 الفائت أو يفسخ لتبّعض الصفقة.
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 جزءًا أو شرطاً، وله كله ذلألّن  فسخيأن  الصحة، فله األصلف ،ثالثةال يأأنه  علميوإذا مل 

 ان.كهما  يأيف مقابل  كله ذلألّن  ،خ  مقابل الشيء الفائتأيأن 
 

 بية ظهور العياشفك
 ،والشرط الضمين ،«ضرا ا» اشف عقلي ا شرط شرعي، إذكب  يظهوا العأن  مث الظاهر

 وبناء العقالء كلها على ذلك.
والعلم به واؤيته ووجدانه  ،فقّل ما اشتمل على ظهوا العيب ،اّما الرواايت وإن استدل ببعضها

 ية ا املوضوعية.قلفاظ الطريالظاهر من مثل ه ه األأن إاّ  ،على الثاين
ب أو يبه عو  ئاً يش ىأميا اجٍل اشرت »: )عليه السالم(ما يف الصحيح عن الباقر  :ويؤيده

 مما هو نص أو كالنص يف ذلك. ،(1)«عواا
 فالبينة تقوم مقامه، وليس كالقطع املوضوعي. ،وعلى ه ا

كان للبائع   ،فقطع كل أبحد الطرفني، وفسخ القاطع ،مثالً  وإذا كان املشرتي متعددًا كاثنني
 خياا تبعض الصفقة.
ألّن  ،اللزوم قبل اللزوم األصلالشرطية أو الكشفية، فالظهوا على حنو أن  مث لو شك يف

، ولو فرض عدم تسليم مثل ذلك يفرادأو  ضايفإه عموم يما فك،  زماينأفيه عموم  (2)﴿أوفوا﴾
 فااستصحاب يقتضيه.
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 فروع

ية، ئ، والشرط الضمين، والعقالامجاعضرا، واإل ن، لال الثمن واملثمنياا بيا فرق يف ه ا اخل
 اً.كال ت مايوالروا

ره األدابء، كيشملهما كما ذ  (البيع)ألّن  ،أيضاً يشمل الثمن  (املبيع)أما القول أبن لفظ 
 الثمن فقط وا تالزم. (املبيع)املنصرف من أن  :واملصدا يسري يف كل مشتقاته، ففيه

دون املشرتي املسلم صّح  كذل ىر يافرًا كان البائع  كبًا دون اآلخر، فإن  يحدمها عأولو اآه 
  (1)لزام.اإل اشه من ابب قانونأخه و فس

 وكلما تناىف القانوانن قّدم قانون املسلم ل لك. ،(2)«اإلسالم يعلو» إذ ،ويف عكسه ا خياا
 ،ما إذا كان كافران أو مسلمان خيتلفان يف الرؤية، فاملرجع اأي القاضي، كما ذكرانه سابقاً أ

 حىت يف املواد ال ي خيالفهما.
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 عمومية خيار العيب
، بل امبا يقال مبالك الرواايت لو  األ  ابعة األ دلةلأل ،أيضاً وه ا اخلياا جيري يف سائر العقود 

 .إشكال، وفيه نظر أو أيضاً 
بطل العقد والطالق حسب ااستقراء، ملا دّل يث ا ين حكبدل اخللع، لو  يف املهر ير جي ا كو 
اش، لالضرا، ل واألي التبدنياا بيخله منها، فايهنما يف أماكن خاصة فقط، ليس ما حنن فأعلى 

 والعقالئية، والشرط الضمين.
عطاها بشرط أن إأنه  يف ما كانت يف مواد القصاص فالظاهرأما  وك لك جيري يف الدية،

 ،سقطه يف قبال أخ  الدية مل يعدأخ  به بدون الصحة فيعود حق القصاص جاز، وبدونه أبن األ
 .منا كان له البدل أو األاشإو 



 

 بيار العيات خمسقط
ما إّا  ك لكحق، واحلق  ألنه  اش أو كليهما ابإلسقاطمسألة: يسقط كل من الرّد أو األ

  مواد.ريشهوا يف غره املكما ذ كث،  واّ يو  لهيتبدو  عه وهبتهيخر ، ول ا جاز ب
سقاط بعض إن كميأنه  ماكاا،  يسقطهما فال خأن إحدمها سقط دون اآلخر، و أفإن أسقط 

 ا.هميلكو  أأحدمها 
ب، فال وجه لسقوط يابلع اسقاطًا للرّد فقط، إذ الرضا ابلبيع ليس اضإولو اضي ابلبيع كان 

 .اشاأل
ما كس أمرًا خااجًا عن اخلياا،  ياش لاألألّن  المها،كسقط  ياا، فهل يسقطت اخلأ :ولو قال

 .)قدس سره(د الطباطبائي يوجهه الس
األاش فهو أجنيب عن أما  قرااه،إلعقد أو اخلياا معناه ملك حل األّن  بل الرد فقط، ،أو ا

 .ره بعضكما ذ ك ،اشسقاط األإ س مبعىنياا ليسقاط اخلإف ،شرعي وعقلي كاا، فإنه تداا ياخل
 اش.ط األقو عدم س األصلاملنصرف، ولو شك يف مقام اإلثبات فألنه  األول :الظاهر

 
 التصرف

 ونيكإلشااة فال كالقول واحيث إنه  سقاط نشاًء لجإإالتصرف إذا كان مث إن 



 
وت كس»يف مثل إّا  فييكسقط، فإن الرضا وحده ا ينئ  يوح ،مع الرضا بهإّا  ك لك

 «.ر اضاهاكالب
  األخرس وحنوه.رياح والطالق يف غكيف مثل النإاّ  شرتط خصوص اللفظيا أنه  ماك
 .امجاعواإل م،ح املتقديالصحكنشأ اإلسقاط به، وذلك للنص  ي منه مسقط وإن مل رياملغأن  ماك

حدث فيه بعد ما قبضه أف» :طالق الصحيحأبنه مسقط إل :فرمبا يقال ،أما ما فقدمها
 .امجاعوملعقد اإل ،(1)«شيئاً 

أو مثل الوطي، فإن  ،احلدث املغرّي  :املنصرف من الصحيحأن  بعد ،ابلعدم لألصل :وامبا يقال
أن إّا  ـلطهااة بشيء خاص ابب ايف  على كما يصطلحـ  ن كان لغّة يشمل كل تصرف إاحلدث و 

 املعياا املنصرف.
اّد اجلااية إذا مل حتض ستة أشهر، مع وجود أمثال تلك التصرفات، واّد العبد من  :ويؤيده

 حداث السنة، وه ا هو األقرب، ولو شك فيه استصحب اخلياا.أ
ل: ية امجيوك ا لو كان التصرف املغرّي من السماء أو شخص اثلث سقط الرّد، إلطالق اوا

 إىل املالك يف الصحيح. ضافةابإل ،(2)«ان الثوب قد ق طع أو خيط أو ص بغ كن  إو »
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 امهكحأتلف العني و 
لتعليقه يف املرسل على قيام العني بعينها، فاملقام من ابب  ،ولو تلف العني حقيقة سقط اخلياا

ما كس الشيء ا بدله أو مثنه،  الرّد الظاهر يف اّد نفعلى  ن اخلياا معّلقوأل ،السالبة ابنتفاء املوضوع
  فال اد.نيث ا عية، فحييف أخباا وطي اجلاا 

: )عليه السالم(لقوله  ،وإذا خرجت العني عن امللكية ابانتقال أو الوقف أو العتق، فك لك
األخص من كل على  حداث، فإنه يطلق عرفاً إأنه  ، وا شك(1)«ما قبضه شيئاً  حدث فيه بعدأف»
من السالبة أنه  إىل ضافةابإل ،عم من احلدث يف ابب الطهااة، وما حنن فيه مصداقهجياد وإعدام، األإ

 ابنتفاء املوضوع.
كما اختااه   ،ا وآخرين، أو )قدس سره(ولو اجع إىل ملكه فهل يصح اّده، كما عن الشيخ 

  :قوان ،)قدس سره(الشيخ األنصااي 
 أبنه قام بعينه. :األولاستدل 

ن ظاهر قيام العني عدم : أب(قدس سرمها)رواين يد الطباطبائي واإليه السما استدل لك :الثاينو 
 ستمراا احلدث.احداث الشيء هو إوجود وصف التغرّي وقد وجد، وأبن منصرف 

ال ي مل يزل أو كال ي كالزائل العائد  أن  أبن مبىن املسألة على ما ذكره الفخر: من :وامبا يقال
ا، لكنهما مبعزل عن اتباع  الزمان من املشخصات أوأن  منبن سينا: امل يعد، أو ما نسب إىل 

 الظواهر العريف.
)قدس خ األنصااي ياملنصرف من القيام بعينه فيما إذا مل يتغري، ول ا فاألقرب قول الشأن  ماك

 نهأب كوجد فال ش قد عدم وأنه  اّ فلو فرضإ، و سره(
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س الكالم يف إعادة ي لونه السابق، ولىلإاجع أغ مث ب، وك لك حال ما إذا صاألولليس الشيء 

 الشرعية. دلةاملعدوم مما هو مسرح كالم احلكماء واملتكلمني، بل يف املستفاد عرفاً مما هو معياا األ
الفسخ من ألّن  بني ما لو عاد امللك ابلفسخ فله الرّد، واّا فال، فغري ظاهر، :أما التفصيل
 حينه ا من أصله.

من اإلحداث، وللسالبة ألنه  س له الرد،يال ما إذا تغرّي البعض، لولو تلف البعض فحاله ح
 ولطرفه خياا تبعض الصفقة، غري ظاهر. ،فاحتمال حقه يف الرد ابلنسبة ،ابنتفاء املوضوع



 

 بياملع ب يفيلو حدث ع
 مث لو حدث يف املعيب عيب آخر بعد البيع فهو على ثالثة أقسام:

 .ون احلادث قبل القبضيكأن  :األول
 قبل متام اخلياا.و  يكون بعدهأن  الثاين:
 مها.ون بعديكأن  الثالث:

 
 األولالقسم 

ن كان الثوب قائماً إ» ملفهوم قوله: ،: ففي كون اجلديد مانعاً عن الرّد ابلعيب السابقاألولأما 
 .حينئ  األاشإاّ  حيث الثوب من ابب املثال، فليس له ،(1)«بعينه

 ،«عهيع تلف قبل قبضه فهو من مال ابيل مبك» :(يه السالملأو ا، لالضرا، ولقوله )ع
أن  وأفسد، نه إ :التلف أعم، ول ا يقال للخل واجلالب إذا ذهبت احلموضة والرائحةأن  بيبتقر 
ه، ولعدم اخلالف ال ي اّدعاه الشيخ يل الرّد الشامل ملا حنن فيطالق دلشمل املقام، وإليه كمال 

 .ا مينع الردّ أنه  نه ا خالف ظاهراً يفقائاًل: أب )قدس سره(املرتضى 
 احتماان.

سره أو ما كبعد التفصيل: بني ما إذا كان العيب من املشرتي، كما إذا اماه حبجر فين اكل
 ، أو من السماء أو البائع أو األجنيب فالثاين.األولشبه فأ
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،  «ع تلفيل مبك»شمله يضر نفسه والتلف منه، فال أاملشرتي بنفسه ألّن  ،األول منا استثينإو 
 شمل املقام.يث يوا للخرب حب ،لماهتمكطالق لإما ا ك

 
 القسم الثاين

حتماات فيه قوال واا، واألاألولأييت فيه التفصيل ال ي ذكرانه يف أنه  ما الثاين: فالظاهرأو 
 ابعة:أ

وا ضرا،  طالق دليل اخلياا، واإستصحاب، و فقط، لال األول: خياا الرد ابلعيب األول
 إذ اختياا الرّد شيء واحد ا تعدد فيه، كما سبق مثل ذلك يف بعض اخليااات املتقدمة. ،خياا آخر

 ألول، فال اّد اب«نهيقائمًا بع»الشيء بسبب العيب الثاين خر  عن كونه ألّن  أو ابلثاين فقط،
ط أو اجمللس أو احليوان  ب يف زمان اخلياا للشر يالعألّن  ب الثاين،ياا ابلعيمنا اخلإاش، و منا له األإو 

 .(ل مبيع تلف قبل قبضهك) :لقاعدة ،كالعيب قبل العقد
 أو هبما معاً، للدليلني بدون مانع.

والثاين  ،(1)«نهين كان الشيء قائماً بعإ» :سقط مبفهوم ألّن األول اا له ابلرد إطالقاً،يخ أو ا
ا  ،اشالعهدة، ومعناها األ :هاا ليالظاهر من كون الضمان يف حال اخلياا ممن ا خألّن  سقط

 خياا الفسخ.
 ااان.يل بني فعل املشرتي فال خياا، والثالثة فله خيصرانه من التفكقرب ما ذ ن األكل

 من جواز الردّ  :ت ملا ذهب إليهاير اواكذ  )قدس سره( يوالسيد الطباطبائ

                                                

 .2ح 16ب 363ص 12جوسائل الشيعة:  (1)



 

 امجاعاهر اإلظبل الااات الثالثة، قال: يب احلادث قبل القبض أو بعده يف زمان أحد اخليابلع
 اجع.ري ه يف اجلملة، فمن شاءها فليعل

 
 القسم الثالث

حق له يف الرد مطلقًا،  اأنه  ان املشهواكن  إو  ،ل السابقيه التفصيبعد فيوأما الثالث: فال 
 أصالةتساقطان، واملرجع يلتعااض مقتضى الرّد من اخلياا ومقتضى عدمه من العيب عند املشرتي ف

 اللزوم.
 .ك لكل واحد منهما فك ،«ضرا ا» ولتعااض

 شرتي، فهو مبنزلة إحداث للحدث املانع من الرّد.املعلى  ب احلادث مضمونين العوأل
 .ك لكس  يب ليوبعد التع ،(1)«نهيان الثوب قائماً بعكإن  »ل: ية امجيولروا

 ما أخ .كع هو  يوالرد ابحلمل الشا ،ت جاء هب ا اللفظايس اّداً، ويف الروايب ليوان اّد املع
 ه.يان علكما  على   بعد فسخ املشرتيكنيواستصحاب بقاء املل

ن التلف يف زمن ب، وأليواحتمل بعض: حقه مطلقاً، استصحاب حقه يف الرّد بعد التع
 ون من البائع.يكب يب فالتعياا العيللمشرتي خحيث إن اا له، و ياا ممن ا خياخل

العالمة والعاملي ك ،قامهما اجلانبانأن إو  ،نيلير يف الدلكيف امجلة مما ذ  شكالاإل ىفخيوا 
 هم.ري وغ (قدس سرهم)خ يوصاحب اجلواهر والش

 ن ا معدل عن املشهوا.كل

                                                

 .2ح 5ب 60ص 7: جنهذيب األحكام (1)



 
 الردد  طار يف سقو ياملع

اا يف عدم الرّد قوله ياّ فاملعإبه السابق من ابب املثال، و يع بعد عيب املبيقول الفقهاء بتعمث إن 
ط أو يان الثوب قد قطع أو خكن  إو (: »ليه السالمقوله )عو  ،(1)«اً ئيه شيحدث فأ(: »ليه السالم)ع

 ة.ي، والعقالئ«ضرا ا»إىل  ضافةابإل ،(2)«صبغ
كاملصوغ ي اب ويصاغ مرة   ،أو املشابه ةصيو النقأدة اي ابلز يريل تغكشمل  يو بعضه أ كل ذلكو 

عتباا، كما إذا مز   أو غريه، من غري فرق بني نقص ال ات أو الوصف أو اااألوىلاثنية مبثل 
لقى أأبن  ،خفضهاأاملشرتي أو خلطه خلطًا يصعب فيه التمييز، وك لك إذا عمل ما يرفع قيمته أو 

أو امجعه منه فااتفعت، من غري فرق بني الزايدة والنقيصة  ،يف السوق فاخنفضت القيمة املتاع مثالً 
 ده،يو لزوم تبعأة املوجب للحرمة حلمًا حبال، حالًا أو حرامًا كوطي الداباملتصلة أو املنفصلة كاإل

 .ك ذلريغإىل 
بقاء خياا  األصلمن الرّد، أو ابلعكس مل مينع، أو شك فمنع من اإلحداث أنه  فكلما علم

 الرّد.

                                                

 .3ح 207ص 5ج :. والكايف38ج 92ب 298ص 6ج :تهذيب األحكام (1)

.2ح 207ص 5ج :الكايف (2)



 

 زالمث  بيلو حدث الع
الزائل العائد كال ي مل أن  يتوقف علىنه إ ولو حدث العيب عند املشرتي مث زال، فقد يقال:

  ي مل يعد. كالأو  يزل، 
ة املرّددة يلكست ه ه اليفل ، قال به الشرعنيي مواد من ااحتمالأأن  الالزم فهمأن  ن فيه:كل

 تفيد بنفسها شيئًا.
 ويف املقام قوان: ،ه ا

وك ا  ،(1)«ه بعد ما قبضه شيئاً يحدث فأف»من: ألنه  ،ميب القديمانع من الرّد ابلعأنه  :األول
 كما يف ىينسااًن مث احتإملنع، ولنظائره يف الشريعة، مثل ما إذا قتل واستصحاب ا ،(2)«..أو صبغ»

ااهتا مث كزال بأم، أو أموضعه فالتإىل  سرائيل وحنوها، أو قطع عضوًا فضّمه اجملروحإقصة بقرة بين 
حيث يبقى حق املقتول واجملروح يف القصاص، وا يشملها دليل  ،اجعها، إىل غري ذلكأعاجلها مبا 

شباه تعطي ااستيناس األو  النظائرحيث إن ىل ما يشبهه، إ ،جازة الويلإىل إ ااحتيا  ااة يفكالب
 للمقام.

 :له الرّد، قالأن  ر: منيوجهًا لقول التحر  )قدس سره(خ يره الشكملا ذ  ،ليس مبانعأنه  الثاين:
ن كمران، لاأل ىفملا حيدث، وقد انت يجل تضرا البائع، وضمان املشرت فإن املمنوع هو اّده معيوابً، أل

 الثبوت بعد السقوط.على  ليلعدم الدل ،رةكتبعاً للت   ،اختاا املنع (امحه هللا)هو 

                                                

 .3ح 207ص 5ج :الكايف (1)

.2ح 207ص 5ج :الكايف (2)



 
وه ا صادق  ،(1)«نهيكان الثوب قائمًا بعن  إ» فيشمله اواية امجيل: ،وألن العني قائمة بعينها

 فيما حنن فيه، كما استدل به بعض.
لو كان ، (2)قال: املرجع هو ﴿أوفوا﴾ ،ياا: من استصحاب اخل)قدس سره(ره اآلخوند كوملا ذ 

ثناء بتداء، وأما إذا كان حدوثه يف األالشك يف أصل ثبوت اخلياا أو يف بقائه بعد ثبوته من اا
 فاملرجع هو استصحاب اخلياا.

ب احلادث يوالع ،باً مقتٍض للرديون املبيع معكأن   : من)قدس سره(د الطباطبائي يره السكوملا ذ 
 ال املانع أثر املقتضي أثره.فإذا ز  ،مانع

ان يف بعض أدلته كن  إ، و األولقرب أقول: كل ذلك حمل أتمل مبا ا يسع ذكره املقام، ولعل األ
 .ىفخيما ا كنظر،  

                                                

 .2ح 22ب 60ص 7األحكام: جتهذيب  (1)

.1املائدة: سورة  (2)



 
 بيلو رضي البائع بردد املع

قل منه، فهل هو أثر، أو كأاش، أو بدونه، أو بشي ب احلادث أبيمث إذا اضي البائع برّد املع
 .مهاري وغ (قدس سرمها)خ واآلخوند يما قاله الشك ،ااياّد حبق اخل

 .هري وغ )قدس سره(رواين يما قاله اإلك ،قالة والتفاسخأو ابإل
 اش.ظهر يف مواد األيوالفرق 
ا ب، يمة العيغرمه املشرتي عند الرّد: قياش ال ي املراد ابألن إ :(دس سره)قخ يقال الش
 مضمون بضمان املعاوضة، ميب القديالعألّن  م الرّد،غرمه البائع للمشرتي عند عدياألاش ال ي 

 د.يواحلادث مضمون بضمان ال
سقط حقه  أفإذا  ،ب من ابب حق البائعيان، فقد استدل لألول: أبن عدم الرد مع العكف  كيو 

 ان للمشرتي الرّد.ك
 مها، اري حة وغيل والصحية امجيما يف اواك ،ب احلادث مانعيقول: العيل ال ي يوألن الدل

 شمل ما إذا اضي البائع.ي
تعلق ابلعقد، فمع تلف يألنه  ،ما قرا يف حملهك ،نيمع تلف الع صح حىتيوألن الفسخ 

 .الوصف ال ي هو الصحة أوىل
ان متعلقاً كإذا  أنه  ماكّق مهما،  حيان كتدخل الشااع  يل مواد مل كعدومها، في وألن األمر ا

 ة بعد عدم تدخل الشااع.ي، للعقالئك لكألمر  ون ايكما يف الشفعة كإبنسان واحد أو بثالثة  
م شرعي ابلرد، كام يف املقام، فال حي، وا قنيام العيقول بقيل يواستدل للثاين: أبن الدل

 صحّحه، فهو من ي حّق، وجمرد الرضا ا م اكحأنه  واحلاصل



 
 .سبابهأصح بدون يفهل  ،هري ون ماله لغيكاإلنسان أبن  ال اضيقب

  جمعول.ريم الضراي غكواحل ،م ضرايكحألنه  اا،يعل اخلجي وأبن الشااع مل
قالة شامل اإل أدلةطالق إنما يعدمه، ب األصلف ،صح الرّد أم ايهل أنه  نا يفككوأبنه إذا ش

 للمقام.
ان له ك ك لكان  كلما  كحسب تلقي العرف حق، و أنه  ، والعمدةاألولبعد ي ن اكل

 سقاط.اإل
نهما يب كلما شكام، و كحس األكبع ،اثاإلكخر    ماإّا  ك لكاحلقوق  أن  ران سابقاً كوقد ذ 

موا نه الشااع أو صّدقه من األيل ما بكم ال ي هو  كاحلعلى  م، إذ احلق أمر زائدكاحل األصلف
 ة.يالعرف



 
 ع يصور تعددد البائع واملشرتي واملب

طراف ون أحد األكيما تقدم، وقد كع واحداً، فياملشرتي واملبو  ل من البائعكون  يكمسألة: قد 
 صوا: هأو طرفان أو الثالثة متعدداً، ول

 
 األوىلالصورة 

الً، أو كاش  اًل، واألكصح للمشرتي الرّد  يع، وهنا يالبائع مع وحدة املشرتي واملب : تعدداألوىل
ثر من كأ إيلّ  إذا دفعتمإّا  د الردّ يا أقول: إين يث يح ،ثركقل منه أو أأبعضًا مما ألحدمها بقداه أو 

ثر من كأتموين يعطأما إذا قال ويل املقتول عمداً: إذا كل من له حق،  كيف   ك لكما هو  كاش،  األ
 .ك ذلريغإىل  ّا اقتصصت،إو  ،عفوت ـالستة  ىحدإ ـة املقراة يالد

 قبل بدون اّد وأاش.يأن  ما لهك
 . أو انياً مع أحد البائعيكصبح شر ي ن هل له الرّد البعضي حىتكل

 قوان:
ظاهرة يف اّد  دلة، واألؤزّ جيفال  ك لكاا  ي، واخلؤزّ جيط فال يع واحد بسيالبألّن  وز،جي ا: األول

 ض.يل، فال تشمل التبعكل أو قبول الكال
، ولو ك ذلريوب وغياا الرجل واملرأة يف العيوان والشرط وخياا اجمللس واحلي لخريده: التنظيؤ يو 

 فااستصحاب مع عدم صحة اّد البعض. كش
 أبنه كهما، متداا ينه ضرا علض، والقول أبية وهي قابلة للتبعياملعاملة اعتباا ألّن  وز،جيالثاين: 

 واةكامل   دلةاا تبّعض الصفقة، واأليفرضه مهما خعلى 



 
مثل  دلةاا الواحد يف اإلاث، وظهوا األيقّسم اخلياا، ول ا يع واخليبساطة للب تفي، إذ ا ا

إىل  صلي ث اي حريع، والتنظيوحدة البائع واملشرتي واملبإىل  حة منصرف عن املقامياملرسلة والصح
 ل.يلالستصحاب مع وجود الدل جمال يبقي فال ،اساً يقإاّ  سيل (1)القطع

 
 ةيالصورة الثان

ة، وهي: تعّدد املشرتي ووحدة يس املسألة يف الثانكعرف: عي وىلومما تقدم يف الصواة األ  
 ه امجع.يلإما ذهب كل منهما،  كألاش لل من الرّد واكاا يف  يالبائع، فاخل

اا واحد، وألن يالعقد واحد فاخلألّن  ث قالوا: بوحدته يف الرّد مهما،يح ،نيخالفًا لآلخر 
ستلزم ي وحدة املشرتي، وألنهإىل  ل منصرفيوألن الدل ،ااانين خيأاا واحد فمن يل خيالثابت ابلدل

ستلزم يحدمها أالبائع إذ اّد على  نه، وألنه ضرايس الشيء قائماً بعيب فليالبائع وهو ععلى  ضيالتبع
 ه.يتبّعض الصفقة عل

 ى:فخيا  ل ماكويف ال
ب يف ي لرجل واحد فظهر العنياح امرأتكمثل ن ،اثنانأنه إّا  ان بلفظ واحدكن  إفإن العقد و 

 أحدمها.
 اأن  لزمستيأنه  إىل مضافاً  ،رانهكاا واحد، وأّي انصراف بعد ما ذ يخ ااان ايه فهنا خيوعل

 قوله أحد.يا  ، وه ا ماأيضاً اا مهما معاً ابلرّد يخ
قدام منا استلزم إبإس منه، وتبّعض الصفقة يون عند املشرتي، وه ا ليك ب: مايل العيهر دلاوظ

 اا، يالبائع يف صواة علمه، ويف صواة جهله له ه ا اخل

                                                

.باملالك (1)



 
 .ينيل واحد من املشرت كاا ليخ اأنه  ا

 حدمها.أجمال استصحاب عدم حتقق الرّد لو اّد  اأنه  ظهري كوب ل
قدم، أألنه  صحين فايهنما مشرت  علم البائع أبنيل: بيابلتفص القول ةيظهر عدم متاميما ك

حق للمشرتي الواحد أنه  ّعض، اباا التيخ نئ يللبائع حأن  صح لالضرا، إذ قد عرف:ي وجهله فال
 يف الرّد.
 

 الصورة الثالثة
 :نيقسمعلى  فهو ،ع متعدداً ين املبكل ،ك لكاملشرتي  ان البائع و كولو  

حدمها مشروطًا ابآلخر حق للمشرتي الفسخ يف أان كون عقدان يف لفظ، فإذا  يكفقد 
د ياملق ل، إذكد بطل اليدًا به وفسخ املشرتي يف القياا ختّلف الشرط، أو مقيان للبائع خكب، و ياملع

اا للبائع وا بطالن يخ ح وايب دون الصحي املعده، وبدوهنما حق له الفسخ يفيعدم عند عدم ق
 ع.يللب

بًا فللمشرتي يحدمها معأان كان والداا، فإذا  كالد كع متعدد،  يمبعلى  ون عقدًا واحداً يكوقد 
 دة اايالز أن  صة عن األاش، وقد تقدميقندة و ايع، أو قبوله أباش، أو بدون أاش، أو بز ياّد اجلم

 البائع. اعن اضإاّ  ونكت
يف  حىت إشكالمع اضاه فال أما ـ البائع  اب فقط بدون اضيفسخ اجلزء املعيأن  ن هل لهكل

 .كذلله س يأو ل ـالشيء الواحد 



 
 احتماان:

للبائع أن إّا  ،كفله ذل ـ اح وطالق اخللعكيف مثل الن ا ـيف املعامالت  ؤزّ جياا ياخلأن  من:
 اا واوثه واثة متعدّدون.يإذا مات ذو اخل اا يف ماياخل ؤده: جتزّ يؤ يعض الصفقة، و اا تبيخ

 اعدم حقه يف قبول البعض واّد البعض بدون اض األصل، و ؤزّ جياا واحد فال يخأنه  ومن:
 الصفقة له. اا تبّعضيمن جعل خ البائع، حىت
  اإلاث يف املقام.ني املقام وبنيفرق ب ، إذ ااألولبعد يوا 



 
 ايً ب ربو يان املعكلو  

مع أنه  ماك جبنسه،  ايً ابو  ىما إذا اشرت ييف صحة الرّد، وعدم اّد األاش ف لإشكا مسألة: ا
 .صح األاشيهل أما  صح اّد البعض دون بعض،ي نيتراض الطرف

 فمن قائٍل: بنعم.
 وآخر: بال.

 ه فنعم.ري  أخ  اجلنس فال، وغنيل بيواثلث: ابلتفص
 ضاا بعد تعااض رياًب غا أنه  األاش بدون حم وا، واحتمال أدلةطالق : إباألولاستدل 

 ة.ياحللعلى  العامة الدالة دلةون املرجع األيكث التساقط ي، ويف ااجتماع حني املطلقنيليالدل
دة بال واسطة، أو بواسطة اية العقد للز ي سببنيه بيفرق ف ق الراب، إذ ايوالثاين: أبنه من مصاد

م الشااع  كن، أو حبيدة جبعل املتعاقداي حتقق الز نيفرق ب وأبنه ا اش،ة ااستحقاق من جهة األيسبب
، وأبنه كذلإّا  س الرابيستلزم نقصًا يف آخر، وليدة يف جانب مما ايوجب ز ياش، وأبنه ما يف األك

ضمنًا والشرط موجب للراب، وأبن  كشرتط ذليب يدة، إذ من طرفه العايمن الشرط الضمين ابلز 
وز يف جي ا ك لكع،  ي من ابتداء البنييدة يف الربو ايالز وز جي ما اكأنه    الرابميحتر  أدلةاملستفاد من 

نه كل )قدس سره(ما قاله اآلخوند ك،  اش جزءاً أو غرامةً ون األيكأن  ني فرق بريحال استقرااه، من غ
 .شكالة اإليقال: املسألة يف غا (قدس سره)خ يالشأن  ماك،  (فافهم)قوله:  كضاف بعد ذلأ

 ، ومنىفخي ما اكثاين خمدوش  ر للك، إذ ما ذ األولن الظاهر كل



 
س من الراب احملّرم، انصراف يفرضه لعلى  : أبنهىً رب كس براب، و ي: أبنه لىً ن املنع صغر كاملم

املقام حبسب أن  مع ىالشبهة يف الصغر أن  : ظاهرهم(قدس سره)رواين يلة عن مثله، ول ا قال األداأل
 ل.كمش أيضاً  ىرب كال

اش من اجلنس اآه العرف ان األكلو  نه إ ل يف وجهه:ين قإو  ، ظاهر الوجهريل فغيما التفصأ
راه يالعرف حيث إن  اجلنس ريان من غكه الراب، لخالف ما إذا  يصدق عليصة مما يدة يف قبال نقايز 

 ن.يشمل األمر ي ـته ير متاميتقدعلى  ـ لة املنع ددة، إذ بعض أاي الز ريوهي غ غرامةً 
الرّد، أو عدم أخ  أحدمها، ولو فرض وصول إىل  اط يف الرجوعيااحتأن  إشكال نعم ا

 .ةالرباء األصلة فيالعلم صولاألإىل  النوبة



 
 فرع

قد  ىمة، فإن الشيء املشرت يب موجبًا لنقص القين العيكمل  : ماأيضاً اش ه األيون فيك ومما ا
دة ايوجب ز يًا ون انقصًا نقصيك قد نيالعأن  ماك،  ايً مًة من الثمن، أو أنزل، أو مساو يق ىعلأون يك
من ألنه  اش،أوالثالث فال  األولمة حسب يانت القك، فإذا  كاه ا وا ذ مة، أو نقصها، أو ايالق

 ، فإذا فرض)قدس سره(رواين ي اإلريتعبعلى  اساهتا معهاي قايالسالبة ابنتفاء املوضوع، وهو من قضا
 ااان.يان له خك مةً يد قيعطاه أز أناً و يانقص عأنه 

 
 رفانلو تعارض الع

س يلحيث إنه  نيواملسلم ،هم مثالً يب لديث اخلتان عيح ىالنصاا كمث إذا تعااض عرفان،  
ان كحدمها دون اآلخر، فإذا  أراه يث يب عندهم، فباع أحدمها لآلخر عبدًا معه أو بدونه، حيبع

تساقطان، يف ـون يكث يشعر يف وجهها والرجل ح ث ايما يف املرأة حك ـن يمال ضدكالنقص وال
 اا.يفال خ ،عيلزوم الب ألصلاو 

 مع السلب. األصلث يح ،ابجي السلب واإلنيان بكإذا   ك لكو 
 ما تعااض عرف خاص وعرف عام.يعلم احلال فيومنه 



 
 بيشراء املععلى  اإلقدام

هم أبنه مسقط، من ري اشًا، وتعبأاا له، ا اداً وا يب فأقدم فال خيمسألة: لو علم املشرتي ابلع
 اافع. فهو دافع ا اّ إمن جهة ااقتضاء يف نفسه، و أنه  املسقطات، أواق مع يابب الس
ت الظاهرة يف اياا له، من الرواياخل أدلةبعد عدم مشول  ،اللزوم األصلألّن  اا معه،يخ منا اإو 

 ة.يامجلة من مثل الظهوا والوجدان والرؤ 
ضرا، نعم هو  شمله اي ا مثال املقامأات ياله، ويف امليقدم بنفسه علأألنه  ،«ضرا ا» :ومن

ه ري نفسه، أو غعلى  ليشمله يف الضرا القلي ما اكتالف املال وحنوه،  إحرّمه الشااع، مثل ن إ حرام
 .ر يف اببهكما ذ على  ،ن اضي بهإو  ه حىتري نفسه، أو غعلى  ريثكن مشله يف الضرا الإمع اضاه، و 
 لمقدم حقًا.رون لي ث ايمن قبل الشااع ح يبناء العقالء املمض :ومن
منا الفااق إل، و يطالق الدلإر من كملا ذ  ،اايي يف اخلري  اجلهل القصواي والتقصنيفرق ب وا

 القاصر ال ي اأن  (صولاأل)ران يف كالقاصر، بل ذ   ّمون املقّصر ايالعقالء ألّن  نهما يف الطاعة،يب
 ة لغو.يع وا ل ابمليولو ق ل له حىتيّلف أصاًل، إذ مشول الدلكس مبيفه ليلكثر لتأ

س من يالقضاء وحنوه، فلكد الشمول ااقتضائي فال مانع، ويف مواد وجود األثر  يا أنعم، إذا 
احلائض، على  اميوجوب قضاء الصكد  يبل ألمر جد ،رانه من احمل واكل ملا ذ يجهة مشول الدل

 .يحال النواه ك لكو 
 ستلزم الدوا.يم ابلعلم كص احليقال: ختصي ا
 يف مسأليت اجلهر واإلخفات، والقصر كروا جواب ذلكقال: قد ذ ينه أل



 
ست فيهما فقط، بل يف امجلة من يلة لكاملشن إ :(احلج)وابب  (صولاأل)نا يف لواإلمتام، وق

 ابخلطابني وحنوه. شكالمسائل احلج اخلاصة ابلعلم، فإنه ميكن حّل اإل
 

 بياجلهل ابلع يلو اددع
من قبله، كسائر الصفات النفسية إّا  ما ا يعرفنه أل اجلهل فالظاهر السماع منه، ىولو اّدع

 غري الظاهر آاثاها.
 يشمله. (1)«البّينة على املّدعي» طالقإ :ا يقال

 مكان البّينة، والباطن ا ميكن فيه البينة.إإطالق، إذ ذلك يف مواد  ألنه يقال: ا
عضده ااستصحاب يهل ن كان اجلإومنه يعرف حال ادعاء النسيان والغفلة واخلطأ والسهو، و 

 دوهنا.
من ابب أنه  هل اخلربة فال يسمع، وغريهم فيسمع، فالظاهرأأما احتمال التفصيل بني اّدعاء 

هم من ذلك ؤ بناء العقالء، وبناإّا وجه له  نه اإنهما، فيل بينه تفصأ  به، اكم بكنان احلا ياطم
 موضوعي. الوجه ال ي ذكرانه، فهو طريقي ا

 ان له احللف.كر  كاملنّ به كنعم، لو  
 .(من قبلهإاّ  ما ا يعرف) قاعدةعلى  ليدل قال: ايا 
 ده من قبل الشااع يف مثل احليض واحلملييأتو له العقالء،يقال: دلينه أل

                                                

.2ح 3ب 164ص 13: جوسائل الشيعة  (1)



 
 ،(1)«ت عليه آية التقصريأر ن كان ق  إ(: »ليه السالمالصحة، وقوله )ع أصالةواخللّو من الزو ، و 

 ىل غري ذلك.إ ،(2)«فإن مل يكن تلي عليه آية التحرمي(: »ليه السالموقوله )ع
 

 قدام يعمد العلم واالحتمالاإل
ب، والعلم به يف كالمهم من ابب املصداق، فلو يالععلى  قداممث املعياا يف سقوط اخلياا: اإل

واخلطأ م، واّدعاء الغفلة افال حّق له يف اخلياا، إذ دليل اخلياا ا يشمل املق ،قدم عليه حيث حيتملهأ
 .والنسيان والسهو كادعاء اجلهل يف القبول لوحدة املالك

عدم  األصلبينما  ،اجلهل ال ي هو عدم العلم األصليقال: هناك فرق بينهما، حيث  ا
 النسيان.
 .األصلخالف  يمن قبله، واملّدعي دائماً يّدعإاّ  يعرف نه يقال: املالك ما األ
 

 فروع
ون البائع صديقاً له، أو فقرياً، أو ما كر  يمثل تقد ،رير دون تقديتقدعلى  بيالععلى  قدمأولو 

ان على حنو الشرط كان له، فيما مل يكن كن  إأشبه، فإن كان على حنو الداعي مل يكن له اخلياا، و 
لخالف ما كان اإلسقاط مطلقًا   ،هب ا الشرط أسقط خيااه ومل يتحقق الشرطألّن  صديقاً له أو فقرياً،

 ي.كما يف الداع
 

                                                

 .4ح 17ب 531ص 5ج :وسائل الشيعة (1)

.5ح 14ب 324ص 18ج :وسائل الشيعة (2)



 
 اإلجازة، إذ نيصيل حاا علم األيب، فاملعيان عاملًا ابلعكه و ري ولو كان املشرتي فضوًا عن غ

 .منا العقد كاملعدّ إو  ،حتقق البيع يكون هبا
كان يف جمرد ن  إو  كان وكياًل مفوضًا كان ااعتباا بعلمه وجهله،ن  فإ اًل،كيو  يان املشرت ك ولو

 وكل.فااعتباا هبما يف امل مثالً  العقد
اا، يخلن له ايكع، مل ي بنيب حيقدم مث مات وواثه اجلاهل ابلعأو  بيعلم ابلعيرتي شان املكولو  

 إذ ااعتباا ابملشرتي فيه وليس الوااث به.
ن كان إرث حق املوّاث فيه، و يألنه  ما إذا كان املوّاث جاهاًل ابلعيب فللوااث اخلياا،أو 

 الوااث حني البيع عاملاً ابلعيب.
 

 بيالععلى  إلقدامصور ا
يف نصفه فال إّا  لو أقدم على عيب عام فظهر خاصاً، مثل جرب كل بدن احليوان، فلم يكن

 مل يقدم على كل العيب.ألنه  خياا، ولو انعكس كان له اخلياا،
مل  ،انت الداجة أقلك فنيابعأداجة  يف ىاحلمكقدم على العيب الشديد فظهر خفيفاً،  أولو 

 اا.ياخل سهكع اا، ويفين خيك
ان له ك ى،سر ينه الييف عأنه  فظهر ،مىنينه اليعمي عكوان،  ياحل ن يفيب املبايالععلى  قدمأولو 

 اا.ياخل
يف  تصواه جرب ثالثة أاابعهكه من وجه،  يه واملوجود فيب املقدم علي العنيان بكذا  إ ك لكو 

 يسر.اابع من الطرف األمين، فكان العيب يف الثالثة األالطرف األ
 



 

 ب وصورهيار العيرتاط خاش
يف  إشكاللة: لو اشرتط العامل ابلعيب ثبوت خياا العيب على حنو خياا الشرط، فال أمس
 داً به اخلياا اخلاص فقد اختلفوا فيه:يإذا شرط اخلياا العيب مر أما  طالق دليل الشرط،إل ،الصحة

 : فسد الشرط وأفسد، لكونه خمالفاً للشرع.)قدس سره(فقال الشيخ 
أن ـ  ا يقول أبن الشرط الفاسد مفسد (امحه هللا)أنه  معـ  فساد عندهوجه اإلأن  اهروالظ

 د.يوجب فساد املقيد يفساد القأن  من العلومو  د،ياملقام من ابب الق
الغرا مقتٍض للخياا، أن  : بصحتهما، ووجهه بتوضيح منا:)قدس سره(وقال صاحب اجلواهر 

 ه عن الرضا، ومع الشرط ترتفع الكاشفية فال مانعية.قدام مع العلم مانع من حيث كشفواإل
ىل إالشرط الفاسد ا يسري ألّن  : بفساد الشرط دون العقد،)قدس سره(يرواىن وفّصل اإل

 البيع.
الصحة أن  التزام يف التزام، كماأنه  وه ا هو مقتضى القاعدة، إذ قد عرفت عدم السراية بعد

حيث ا ـ  املقام ليس من قاعدة املقتضي واملانع الصحيحةأن  ىلإ ضافةيف الشرط غري ظاهر، إذ ابإل
ن الشااع مل جيعل ه ا اخلياا يف مواد أـ  صولنقول بصحة ه ه القاعدة مطلقاً على ما فّصلناه يف األ

وان يف يا على أحكامهم، فهو من قبيل جعل خياا احل (1)«الناس مسّلطون على أموامهم»و ،العلم
 يف غري مواده.ه، أو خياا الغني ري غ

 

                                                

.7ح 33ب 272ص 2جحباراألنوار:  (1)



 
ران كنا ذ ك، ل)قدس سره(خ يالم الشكة ليالتمام ىر يالشرط الفاسد مفسد أن  ىر ينعم، من 
 ته.يمتام معد )قدس سره(يف حمله تبعاً له 

 
 مجايلالعلم اإل

فالظاهر أن العلم اإلامجايل بعيب ه ا أو ذاك  ،مع العلم ابلعيباخلياا وحيث قد عرفت: عدم 
فإن العلم  ،سقط، إذ هو يف احلقيقة جهليكون من امل اه يف معاملة أخرى امما مل يشرته أو اشرت 

اإلامجايل ـ كاجلهل اإلامجايل ـ علم تفصيلي انضم إىل جهل ك لك، فاألدلة ابعتباا اجلهل تشمله، إاّ 
 خياا. نه من اإلقدام ال ي ذكرانه سابقاً ومعه اإإذا قيل 
 



 
 التربي من العيب

 امجااً أو تفصيالً يسقط اخلياا.إالفقهاء أن التربي من العيوب  مسألة: املشهوا بني
 خالفاً احتمال عدم املسقطية.

 أو التفصيل بني اإلامجايل فال يسقط، والتفصيلي فيسقط.
سقاط غرا، وهو آٍب عن ، واإلاألولاخلياا يف  أدلةطالق إخريان انشئان من وااحتماان األ

سقاط ما مل جيب، إذ ثبوت إوألنه من  ،(1)ئًا﴾ي  ش   اس  الن   م  ل  ظ  ي  ا  هللا   ن  إل: ﴿يمن قبألنه  ص،يالتخص
 .سقاطه قبلهإمنا هو بعد البيع فكيف يكون إاخلياا 
ليس بغرا حينئٍ ، واملعّد كاف يف عدم كونه من ألنه  منا خيّصص ابلتربّي التفصيلي يف الثاين،إو 

 عليه العقل والشرع. مثل التربّي يف الطبيب كما دلّ  ،سقاط ما مل جيبإ
 

 املشهور أدلة
العقد وقع هك ا، ألّن  ،(2)طالق ﴿أوفوا ابلعقود﴾إو  ،بناء العقالءبما املشهوا، فقد استدلوا أ

 أشيئًا وبه عيب أو عواا ومل يتربّ  ىا اجل اشرت ميأ» (:ليه السالمومفهوم صحيح زاااة عن الباقر )ع
 ئاً مثحدث فيه بعد ما قبضه شيأليه ومل يتبني له فإ

                                                

.44 :يونسسورة  (1)

 .1 :املائدةسورة  (2)



 

 كنقص من ذليه بقدا ما يرد عليميضي عليه البيع، و أنه  العواا أو ب لك الداء، كعلم ب ل
 (1)«.الداء والعيب من مثن ذلك لو مل يكن به
، املتاع ك(: جعلت فداليه السالمكتبت إىل أيب احلسن )ع» ومكاتبة جعفر بن عيسى قال:

من كل عيب فيه، فإذا اشرتاه املشرتي  ئى عليه بر باع فيمن يزيد فينادي عليه املنادي، فإذا اندي
نه مل يعلم هبا، فيقول له أه عيواًب و ينقد الثمن فرمبا زهد، فإذا زهد فيه اّدعى فإّا  واضيه ومل يبق

 أم ا ،مسع الرباءة منها، أيصدق فال جيب عليه الثمنأاملنادي: قد برئت منها، فيقول له املشرتي: مل 
 اخلرب. (2)«(: عليه الثمنليه السالمفكتب )ع ،منيصدق فيجب عليه الث

 
 دلةاألعلى  شكالاإل

دالتها على أن  بقوله: ا خيفى )قدس سره(: السيد الطباطبائي األوىلدالة  ل يفكوأش
وجه للتمسك هبا  يف الثاين ا شكالالسقوط ابلتربي والسقوط ابلعلم ليس على نسق واحد، ومع اإل

 .األوليف 
 س للسياق مثل ه ه القوة حىت مينع الدالة.ليأنه  وفيه:

جل ن أليكها مل ياحلكم بلزوم البيع فن إ بقوله: )قدس سره(يرواين ليه اإلإشاا أويف الثانية: مبا 
ن يكاا مل كناإلأن  اتبكالم املكفهم من  ياا مساعها، بل ألجل ما كنإإىل  الرباءة وعدم اإلصغاء

 شرتي احتيااً للتخلص من املعاملة ملا زهد فيها.منا نسب به املإو  ،واقعهعلى  ايً جاا 
 مرين.إذ ا منافاة بني األ ،وفيه ما ا خيفى

                                                

.3ح 207ص 5ج :الكايف (1)

.29ح 5ب 66ص 7ج :حكامتهذيب األ (2)



 
اآليب سياقه عن  ،(1)( عن الغرالى هللا عليه وآلهقابلة الروايتني لنهي النيب )صمبه إشكالما أ
 ه:يفف ،(2)عموم ﴿أوفوا﴾إىل   والرجوعنيقال بتساقط الطرفيأن إاّ  ص،يالتخص

 قدام.ليس من الغرا بعد اإلألنه  ،يف الصغرى شكال: اإلأواً 
يقاوم الدليل األهم، ولعل الشااع احظ احرتام  منع الغرا احيث إن  ،واثنياً: يف الكربى

ل ك ىسبحانه ﴿علأنه  وأ ،(3)ئًا﴾يل ﴿ا يظلم الناس شيس املقام من قبيفل ،نه أهمأقدام املشرتي و إ
 (4)ر﴾.يشيء قد
 

 بيمن الع صور الرباءة
 سقاط اخلياا يف القبول والرد.إالرباءة قد تكون عن الرّد فقط ا األاش، ومعناه: مث إن 

 .منا له الرّد أو القبولإالرد، ومعناه عدم الضمان للنقص و  وقد تكون عن األاش ا
 معناه عدم التزامه بسالمته.و  هما،يلكون عن  كوقد ت

فيها  األصلحيث إن بعكس العبادة ـ  املالية سائر احلقوقك كيكقابل للتفو  حقحيث إنه و 
 صّح كل ذلك.ـ  ما خر  منها ابلدليلإاّ  احلكم

 ر.كب خاص، أو عيوب ك لك، ملا ذ يو عأب، يل عكعن   أتربّ يأن  صحيأنه  ماك
 جاز فقدأن إولو ابع الفضول مع الرباءة، فإن مل جيز املالك فال حبث، و 
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ز بدون الرباءة، فهل للمشرتي احلق يجياّد أو أاش، وقد فال حق للمشرتي يف  ،ما فعلكز  يجي
 .عاديسقط حقه فال أاملشرتي ألّن  ا شرط الرباءة سقط، أوألّن  ااييف اخل

 ،رفض فال كالم فيهي ، إذ قد(1)فإن املالك فيما جرى على ماله له ست حاات ،الظاهر الثاين
ع، أو ابملشروط دون شرطه، أو ابملقيد دون ييقبل أبخص، أو أعم، أو من وجه، أو جبزء من املب وقد

 قيده.
. ؤتجز ي وليست مثل النكاح أو الطالق مما ا ،طبيعة املعاملة جتّزئيةألّن  : يصح،األولففي 

 ة، وك لك قالوا يف املتعة كشرط عدم الدخول وحنو ذلك.ئنعم يف حتليل األمة قابل للتجز 
ون عقداً. نعم يكون كجازة تاإل ه عقد سابق، واير علجيالزائد مل ألّن  ،يصح ويف الثاين: ا

 .كلمي  وما ا  كلمي   ع مايل بيون من قبيكابلنسبة إىل اخلاص انف اً، ف
 جزءه.  كحال ما إذا قبل املال ك لكعرف حال الثالث، و يومنه 

 التزام يف التزام.ألنه  وإذا قبل املشروط بدون شرطه صّح،
ما حقق يف كد مثل الفصل،  يإذ هو خالف العقد، فإن الق ده بطل،يد دون قيذا قبل املقإما أ
 حمله.

ل، مث املشرتي افض، أو قبل  يعرف حال الصوا الثالث يف اشرتاء الفضول عن األصيتقدم  اومم
 ما فعل، أو بدون قبول الرباءة.ك

                                                

 يف صورة القبول. (1)



 
 لو تلف املعيب مع التربدي

ضمان  اا املشرتي ايان خب خاص، ففي زميو عن عأالبائع عن العيوب مطلقًا،  أمث لو تربّ 
 يف الداوس.  )قدس سره(على البائع، كما اختااه الشهيد 

سائر األحكام فال، فلو أما  من حيث اخلياا، أمنا يسقط ما تربّ إقال:  )قدس سره(لكن الشيخ 
 تلف هب ا العيب يف أايم خياا املشرتي مل يزل ضمان البائع لعموم النص.

، أو )قدس سره(د يما قال الشهكبلوازمه ف اخليااسقاط إ نيل بيبعد التفصياقول: وا 
 .)قدس سره(خ يما قال الشكاش فخصوص الرّد واأل

)قدس مع الشيخ  األصلف ،يف اإلثبات: فلو اختلف يف قدا دالة اللفظأما  ه ا يف الثبوت
 .سره(

قبلت ن إ ع البائعالبائع أم ا، وم أنه هل ترب أو  ،كان النزاع كربوايً ن  إ مع املشرتي األصلمث إن 
 .ب أم اينه هل ه ا احلدث اخلااجي عأمنا كان تنازع يف الصغرى و إالكربى و 



 

 بيصور زوال الع
 

ب قبل العلم به، بل وك ا لو زال قبل الرّد بعد العلم به، فهل للمشرتي حق يولو زال الع
 . واحدريما اختااه غك ،نياألمر 

 .آخرون هكما اختاا   ،حق له يف أيهما أو ا
 .)قدس سره(كما قواه الشيخ   ،أو يفّصل بني األاش فله احلق دون الردّ 

 ن؟يما قال به بعض املعاصر ك ،سهكو عأ
 احتماات:

يكون الزوال بنفسه أو بعال  أن  ، وااستصحاب، من غري فرق بنيدلةطالق األ: إلاألول
 املشرتي أو البائع.

دليل  امجاعيقن من األخباا صواة البقاء، واإل، إذ قدا املتدلةوالثاين: لألصل بعد عدم مشول األ
ضرا بعد الزوال،  مرفوع حيث ا« ضرا ا»هنا قطعاً، و إامجاع ليّب مل يعلم مشوله مه ا املقام، بل ا

 وا بناء للعقالء.
له معقد، فلوا ااختالف  امجاعظهواها مينع من األخ  ابلقدا املتيقن، واإلأن  لكن يرد عليه:
ّا فلو ااتفع إع كما يالحظ الغنب يف حاله، و يالحظ حال البيبه وجه، والضرا  هنا لكان للتمسك

شبه كما إذا عوجلت البكر فرّدت بكااهتا، أو طاب اجملروح، أبعد ذلك مل يكن للخياا وجه، وك ا ما 
 .أيضاً وعلى ذلك بناء العقالء  ،اشفهل يقال: أبنه ا حق له يف القصاص أو األ

ان كب ا ما  يالرّد هو املتلّبس ابلع أدلةفقد استدل لكالمه: أبن ظاهر  )قدس سره(أما الشيخ 
ة ذمة ءاش فلما ثبت من استحقاق املطالبة به لفوات وصف الصحة، فرباواًب يف زمان، وأّما األيمع

 ىل دليل.إالبائع حيتا  
 



 
 لكشأ، ول ا كيكجه للتفو  او  وانيك و اأوان يكأن  ماإب، فيع العياملبعلى  هنما واداأوفيه: 

 .(قدس سرهم)هم ري غو  رواينيد واإلياآلخوند والسك ،نيغالب احملش )قدس سره(خ يالشعلى 
 ،اش فال وجه له بعد الصحةاألأما  حق الرد انش من العقد الباقي،ألّن  ،سكما احتمال العأو 

 ك.كينك قد عرفت نشؤمها من العقد فال وجه للتفأفريد عليه: 
 

 فروع
تنطبق املسألتان أن  بعد ذلك يهمّ  ما إذا تعّيب يف زمان اخلياا مث طاب، واومثله احلال في

 على قاعدة الزائل العائد، إذ املعياا املداك وقد عرفت حاله.
اا دون يل اخليصولو اشرتى الفضول معيبًا وحال اإلجازة كان صحيحاً، فعلى الكشف لأل

 س.كس انعكالنقل، ولو انع
 األولاش، فللمالك قبول األمرين، أو اّدمها، أو قبول خ  األأفرّد أو باً يالفضول مع ىولو اشرت 

جتري يف الثاين،  األولالفضولية كما جتري يف  ذإ مل يبق جمال للثاين، األولإذا افض أما  دون الثاين،
 .ينيث فعل فضوليح (1)( يف قصة عروةلى هللا عليه وآلهوقد قبلهما اسول اّلّل )ص

نه إصيل، فرّده أو أخ  األاش أو قبله بدونه الفضول، فإذا اشرتى األ ومن ذلك يعرف حال ما
 .ليصبنظر األ ىمراع

                                                

النيب  عطانيأجلب فقدم  :قال البارقي، جعد بن عروة عن: »فيهو 1ح 18ب 245ص 13: جوسائلال مستدرك (1)

 ثم بدينار منه أحدها فبعت رجل فلحقين بدينار شاتني فاشرتيت شاة، بها اشرت :فقال ،ًادينار )صلى اهلل عليه وآله(

 .«ميينك صفقة يف اهلل بارك: وقال يعل فرده ،ودينار بشاة عليه وآله( )صلى اهلل النيب تيتأ



 
الن ا والطالق، فإنه ا كما علم خروجه،  إّا  ءيل شكيت يف  أيأنه  لفضويل:اران يف كوقد ذ 

 املشهوا.على  همايري فجي
 

 بيالتصردف بعد العلم ابلع
 ن:يمر ب مسقط لأليابلعالتصرف بعد العلم أن  ركبعضهم ذ مث إن 

ما ـ إّا  ، املؤيد من قبل الشرع ابلسكوت عليه، إذ املعامالت غالباً انه اضللقاعدة العقالئية أب
وقوله سبحانه:  ،(1)﴿أوفوا ابلعقود﴾ :عقالئيات سكت عليها الشرع، أو أّيدها بقوله تعاىل ـخر  

 .الرضا مسقطأن  ىرب كمة  يوما أشبه، بضم (2)﴾﴿جتااة عن تراض
وطي اجلااية أن  ، ولرواايت:(3)«منه اف لك اض»( يف خياا احليوان: ليه السالمولقوله )ع

 اش كما ا خيفى، إذ النص صرح به فراجع.يسقط اّدها، وه ا خاص ابلرّد، وا يشمل األ
 ااستصحاب.إىل  ضافةويف قبال ذلك، القول ببقائهما يف غري املغرّي، إلطالق دليلهما، ابإل

اشًا أو كليهما ابلتصرف، فيكون كما أنشأ اإلسقاط اداً أو أا إذ ما نيل بيهر التفصن الظاكل
 .احك مثل الطالق والنري غيفىل القول، بل يكفي الفعل إاإلنشاء يف  حاجة أنشأ، إذ ا

 وك ا إذا تصرف تصرفاً مغرّياً، ه ا ابلنسبة إىل الرّد، إذ املنصرف من نص
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 .و خاط القماش، إىل غري ذلكأذا ذبح الشاة، إما كه  ري ا غذإان، ا كما  كالرّد: اّده  

 ويف غري الصواتني يبقى اخلياا مطلقاً، أو يف اجلملة.
 

 دلةاألعلى  شكالاإل
 االرضأن  على ليدل نه ارباه: أبعلى كو  : أبنه ليس مطلقاً،األولويرد على صغرى الدليل 

فالعقود واإليقاعات  د به اإلنشاء، وإاّ راير اضاها كوت البكبدون اإلنشاء مثبت أو مسقط، وس
 .ك ذلريغإىل ، عاً يان بكـ   مثالً ـ  حباجة إىل اإلنشاء، فهل إذا اضي زيد ببيع دااه

طااها اخلاص، فإن العلة تعّمم إعلة، لكن يف  (1)«منه اف لك اض(: »ليه السالم)ع وقوله
السيااة إىل  ىتتعدّ  ا ،ةري بكية ألهنا  حب الداا الفالنأذا قال: إين إمطلقاً، ول ا  وختّصص ك لك ا

عادل، فإنه ألنه  وإذا قال: صّل الظهر خلف زيد ،وغريه )قدس سره(كما ذكره الشيخ  ،الكبرية مثالً 
 .د وما أشبهيالقضاء والتقلإىل  ىتعدييتعّدى إىل سائر الصلوات، لكن هل 

اهرة وما أشبه، فال النسب واملصيف  ومنه يعرف حال اواايت الوطي، إذ هو له شأن خاص
ومن املمكن القول: أبنه يف اجلااية  ،يقاس به أي تصّرف يف نفس اجلااية فكيف ابلقياس يف غريها

 .أيضاً ه يما حنن فيفعله فإىل  ةيالسرا يوه ا يقتض ،من املغرّي 
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 امهاكحأصور التصردف و 

زايدة قيمة املعيب  ب ال ي مل تنقص قيمته ابلعيب لتساوي القيمتني، أو يولو تصرف يف املع
 كاخلصي من احليوان، فال أاش حيث ا موضوع له.

، سواء  إشكالسقط بال  ،ماسبقك نشاًء للرضاإان تصرفه كن  إ نهإل، فيوأما الرّد ففيه تفص
 كان مغرّياً أم غري مغرّي.

التصرف مسقط، أن  طالق دليلن كان بدون اإلنشاء يف غري املغرّي فيحتمل السقوط، إلإو 
فال يشمل دليله  ،اشأمنا هو يف ما إذا كان إالتصرف مسقط أن  ما دل علىألّن  عدمه،وحيتمل 

 رون السقوط يف غري املغرّي، ويقتضيه اإلستصحاب.ين العقالء ا أاملقام، وه ا غري بعيد خصوصاً و 
البائع ابلتصرف املغرّي، « ضرا ا»ن كان بدون اإلنشاء لكنه كان مغرّياً، فيتزاحم فيه إو 

 شرتي ابلعيب.وامل
 ون فيهما.يكضرا  وا ،حدمها ضرا مايل أو جسمي فرضاً ا يقال: ليس أل

)صلى قوله يف  كما  ،إايمها ويشمل غريمها، مثل الضرا العرضي« ضرا ا»نه يقال: يشمل أل
وامبا كانت نساء ستي ان، انه كان يدخل بال علمًا أب ،(1)«نك اجل مضااإ»لسمرة:  هللا عليه وآله(

دة أو األخالق، ومثل ياحنراف العقااي مكشفات، ومثل الديين واألخالقي، كما إذا سبب األنص
﴾ة  د  ال  و   اا  ض  فإن نقض الغرض ضرا، ول ا قال سبحانه: ﴿ا ت   الغرضي،

ضراها أحياانً أن  مع ،(2)
 ها عناييكون مبنع الوالد إ
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﴾ه  د  ل  و  ب   ه  ل   ود  ل  و  ا م  الولد، وابلعكس يف قوله تعاىل: ﴿و   

 ن  وه  ك  س  مت   ا وقال سبحانه: ﴿و   ،(1)
الضرا عدم ااقرتاب منها، فال هي كسائر ذوات األزوا  وا مطلقة لتملك أمر أن  مع، (2)ااًا﴾ر  ض  

 نفسها.
 

 لو تعارض الضرران
هنا مع اللزوم ال ي هو عموم فوقه، وإذا  األصلكان   ،وإذا تعااض الضراان على حنو التزاحم

يف الال اقتضائيني يوجب التخيري، سواء كان « ضرا ا»استصحاب يقتضيه، فإن فرض عدمه فا
 أحدمها أهم أم متساويني.

 ن.يم نفر أاّ تساواي، سواء يف شخص واحد إكان، و ن  إ ويف ااقتضائيني يقّدم األهم
 مقتضى اجلمع العريف بينهما.ألنه  وواحد من الثاين يقّدم ااقتضائي، األولويف واحد من 

 ه غري ظاهر.يل نفيالضرا الغرضي عن دل )قدس سره( رواينيخرا  اإلإأن  علميمنه و 
الم كراا الكتإىل  حال حدوث العيب يف املعيب امل كوا، فال حاجة أيضاً ومن ذلك يعرف 

 ه.يف
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 فرع
 ولو حدث العيب يف مثل اخلصي عند املشرتي، ففي ذلك أقوال:

له يف يشمله دلياش، فال أان كذا  إعدم الرّد ألّن  بعض،كما قال به   ،اشأيرّده بال أنه  :األول
 خياا له. مثل املقام، ولالستصحاب، ولقاعدة التلف يف زمن اخلياا ممن ا

يعّم  ضرا املشرتي ا : دليل ا)قدس سره(كما قال به بعض، قال اآلخوند   ،يرّده اأنه  الثاين:
: ولو قلنا )قدس سره(ال السيد الطباطبائي جل معااضة ضراه بضرا البائع ابلفسخ، وقاملقام، أل

 بشمول املرسلة، فاحلق السقوط، لعدم املانع مها بعد معااضة الضرا مبثله.
ل اّد يوبعض آخر، لعموم دل )قدس سره(يرّده مع األاش، كما اختااه الشيخ أنه  الثالث:

اش البائع متدااك ابأل الضراين، إذ ضرا نياستصحاب الرّد، وا تعااض بو  ضرا، ل ايب، ودليالع
اش، كما ا يرد على ااستصحاب ما ذكره اآلخوند أاملعيب ليس ب ي أن  دون املشرتي، لفرض

ضرا و  :)قدس سره( رواينيب، قال اإلياشرتاط ظهوا الععلى  بناءً إّا  ريجي اأنه  من )قدس سره(
 اش.البائع متدااك ابأل

 اش على املشرتي.أا له فال خيا ن امم، إذ ملا كان التلف األولوأقرهبا 
 حمل أتمل. ن كانت املسألة بعد  إأو اثلث، و  يشرت ب من املينعم، ذلك فيما إذا مل حيدث الع



 

 استثناء العالمة
اش عطى األأن إألنه  وبعض آخر استثىن من الرّد ما إذا كان ابوايً، )قدس سره(العالمة مث إن 
 .ن مل يعطه لزم ضرا البائعإلزم الراب، و 
ن معه، كميما ك ،على ما عرفت التلف يف زمن اخليااألّن  ميكن الرّد بدون األاش،أنه  يه:وف
األاش غرامة وليس جزءًا كما سبق اإلملاع أن  إىل ون يف املعاملة ا يف الفسخ، مضافاً يكا إمنوالراب 

ن إي عنده، فني فإنه يوجه بسبب تعييب املشرتي اجلنس ال األوللو فرض عدم متامية أنه  ليه، علىإ
 مانة يف شيء.ب عنده مضمون، إذ ليس من األيالع

فيما إذا تعّيب عند ـ  اجاعه مع األاشإب )قدس سره(ن ااستثناء من كالم الشيخ كمينعم، 
اش ليس األنه إ يقال:أن إاّ  الّلهم ،ما إذا كان العيب عنده ليس ب ي أاش على ما عرفتـ  املشرتي

يشمله، « ضرا ا»أن  ملا سبق من ،ان لنقض الغرضكما إذا   شمليخاصًا بنقص القيمة، بل 
 فتأمل.



 

 ب فورييار العيهل خ
، فاملرجع دلة من األنياملتقألنه  ب فواي، كما عن الغنية،ياا العيخ ىخ  مبقتضاألأن  مث هل

 .لثبوته وبعده ا دليل ،، وألنه دليل الرضا ابلسقوطرييف غريه اللزوم، ولدليل ا ضرا البائع مع التأخ
س من اجململ أو الليب فيؤخ  ياا، وليل اخليطالق دلن، إلي املتأخر نيما عن املشهوا بكأو ا،  
ليس أنه  ىلإعم من الرضا، مضافًا أن التأخري ضرا املشرتي، وأل ولالستصحاب، ولال ،بقداه املتيقن

 .ما تقدم مثلهك،  ىرب ك فال صغرى وا ،نشاء، واإلنشاء مسقطإب
 .ضرا لبعض ما تقدم، وبني األاش فال، إذ ا ،الرّد ففوا أو يفّصل بني

 أو بني الضرا على البائع فيهما أو يف أحدمها حىت األاش، إذ امبا يكون األاش ضراًا عليه،
يهّم بعض  لو اّده عليه فواًا ابعه من غريه بنفس القيمة بدون نقص، إذ بعض األحيان األنه 

عرجاء، لخالف من يريد ااقتناء، إذا قيل ـ  مثالً ـ  يهمه كون الشاة افإنه  ،املشرتين النقص يف املبيع
 .منا أيخ  مبقتضى الرّد فقط ففوا، وإاّ فمرتاخإيعطي األاش و  اأن  ن من حق البائع حينئ أب

 أقوال واحتماات:
 رااه.كتإىل  حاجة مما ا ہريوغ« ضرا ا»ل يل، وذلك لدلين مع التعدك، لريقرهبا األخأ



 

 ل اإلعالم ابلعيب واوبه
 .مسألة: هل جيب اإلعالم ابلعيب مطلقاً 

طالقات املتقدمة يف املكاسب احملرمة لجإ ،تركه غش، والغش حمّرمألّن  ،قال امجع: نعم
 وخصوص بعض الرواايت.

 : ا، ملنع صدق الغش على جمّرد الرتك.)قدس سره(وقال السيد الطباطبائي 
 منه.ألنه  ليس به، واخلفّي فنعم،ألنه  اجللي فال،وقال اثلث: ابلتفصيل بني العيب 

 .عدمه فنعمو   تربّي البائع فال،نيل بياابع: ابلتفصو 
 هللا تعاىل. شاء نإن، وه ا هو املختاا ملا سيأيت يري  األخنيخامس: ابجلمع بو 
 خر اآلنيحدمها عأجيايب وترك اإلعالم سليب، فال يكون إالغش ألّن  ،ما من قال ابلعدم مطلقاً أ

 :ا ازمه، ففيه املناقشةو 
 .أيضاً بل يصدق مع السلب  ،جيايبن هو خاص ابإليكربى: أبنه من أ

 اب.جيإ أيضاً هو و  فّ ك كن الرت : أبىصغر و 
املعياا هو العرفية احلاصلة يف كليهما، مثل الشهادة ابللفظ أو أن  ه ا مضافاً إىل ما عرفت من

ىل إكان شهادة، ـ   خوفًا من اللفظ ممن يشهد عليهـ  إذا سكتأنه  ابلسكوت إذا كان التباين على
 غري ذلك.



 
 ليفي لرتك اإلعالمكم التكاحل

للرواايت املتواترة الدالة عليها مما تقدمت امجلة  ،حرام مطلقاً أنه  م التكليفي فالظاهركما احلأ
 منها يف املكاسب احملرمة، فكلما صدق الغش كان حراماً.

 ابيعًا كان أم مشرتايً، فمع اجلهل الظاهر ،هو املنصرف منها نعم، ذلك مع علم الغاش، كما
س يلأنه  ، اك لكاملشتبه شااب للخمر  أن  نه ليس بغش، كماأ غش لكن فاعله مع وا، اأنه 

 .ك ذلريغإىل  بشااب،
ان غشاً، كن  إحيث فّصل بني الغش يف العيب اجللي فليس حبرام و  )قدس سره(خالفًا للسيد 

ئل نه س  إ(: »ليهما السالمحدمها )عأحرام، واستدل عليه بصحيح ابن مسلم عن  وبني اخلفي فهو
ا امجيعاً فال أبس ما مل يغط اجلّيد يقال: إذا ائ ،لط بعضه ببعض، وبعضه أجود من بعضخيعن الطعام 

 .فمن أين ذلك ،غشأنه  لكنه ا يدل على ،(1)«الرديء
 ىهو مقتضـ  اهييف غري ما استثنـ  احلكم كلما حتقق املوضوع حتققأنه   فاملشهوا من ،هيعلو 

 .دلةاأل
 

 عالم احلكم الوضعي لرتك اإل
ألّن يبطل،  وأما احلكم الوضعي ففي التمويه: كما إذا اشرتى ال هب وكان حناسًا م هّبًا،

 يكون ذهباً، فله خياا ختّلف الشرط.أن  إذا اشرتى اجلامع بشرطإاّ  املشرتى غري ه ا وه ا غريه،
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 اا تبّعض الصفقة.يفله خ ،هري ان خمتلطاً بغكتفاحاً ف ىما إذا اشرت كخللط:  ا ويف
 .األوليف مواد ااستثناء يف إاّ  ر، بطل،كويف املز : كما إذا اشرتى اخلّل وكان ممزوجاً ابلس

مقصودًا للمتعاملني،   أيضاً كان حبد التسامح العريف حبيث كان ذلك ن  إ ستهالك:وىف اا
ان أكثر فاملشهوا الصحة كن  إيسّمى عيبًا عرفاً، و  ل من اللنب فال خياا، بل اكمثقال ماء يف اط

 ما ا ميكنان مع البطالن.حيث إهن، وما دل على الرّد واألاش، دلةمع خياا العيب، إلطالقات األ
مل يكن مقصوداً، والعقود تتبع القصود، ألنه  حيث قال به، )قدس سره( يليخالفًا لألادب

طالقات، كما يف النهي الوااد يف العبادة، ولرواية غّش املوجب خلرو  ه ا الفرد عن اإلوللنهي عن ال
 .(1)لقاء يف البالوعةاإل

مل يرغب املشرتي ن إ مقصود، ول ا جرت سرية العقالء على أخ  األاشأنه  :األولويرد على 
م أو املقاان كالبيع يف الرد، والنهي ليس عن السبب أو املسبب حىت يواث البطالن، بل عن املالز 

تالف مادة الفساد  إا بصدد حيث إهن ،دالة فيها وقت النداء، والرواية ضعيفة السند للغاية، وا
 كالصليب والصنم فال ترتبط ابملقام، وهللا العامل حبقائق األحكام.
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 ختالفموارد اال
 وهي أموا:  ،مسألة: يف موااد ااختالف

 
 األولمر األ

الفحص ألّن  وأمكن للقاضي ااستعالم وجب، ،يف تعّيب املبيع وعدمه: لو اختلفا األول
 واجب عليه لوضع احلّق يف نصابه.

يكون أن  ىل املتخاصمني فقد جيب إذا كان مقدمة واجب، مثل دواان األمر بنيإأّما ابلنسبة 
 ما أشبه. اادة غسل املّيت منهما أو، خصوصاً إله ا أو ذاك متولياً للوقف، أو زوجاً، أو زوجةً 

 غماض أو التصاحل.فيما إذا أمكن اإل ،وقد ا جيب
ن العدم، ولكن ييف املوضوعات فاملشهوا بني املتأخر أما  جيب الفحص يف األحكام،أنه  كما

م دليل كالدليل على الوجوب يف احلألّن  (،صولاأل)ما خر ، كما ذكرانه يف إّا  الظاهر الوجوب
الفحص عن ااستطاعة، وعن أصل النصاب وخصوصياته، وعن  الوجوب فيه، ول ا أوجبوا غالباً 

 الشرائط يف اخلمس، والعّدة، والبلوغ، وما إىل ذلك.
 قسام أابعة:ن مل ميكن ااستعالم فاألإو 
ون: البائع، أو املشرتي، يف املثمن، أو الثمن، فإن كان يف أّي من يكب قد يّن مّدعي العأل

 فاآلخر مدع، وإاّ  ،ل بهابعة استصحاب للصحة أو العيب عماأل



 

 العقالئي السالمة. األصلف
املقتضي للزوم  ،(1)وفوا ابلعقود﴾أطالق: ﴿إعلى  بييقال: كيف يقّدم استصحاب الع ا

 .دليل اجتهاديحيث إنه 
من جهة توسعة دليل اخلياا به، فليس من تقدمي ااستصحاب بل إّا  نّه يقال: ليس ه األ

ل النجاسة يع دلييف الرسائل، حاله حال توس )قدس سره(خ ير شبهه الشكما ذ كاا،  يل اخلي دلميتقد
 .ك ذلريغإىل  ،(2)«خلق هللا املاء طهوااً »على  اباستصحاب

مل يكن معيبًا، وقال البائع: بل كان نه إ ا يقال: إذا اّده املشرتي ابلعيب، مث قال: أخطأت
 ،حيث يسمع قوله (ملك اإلقراا به من ملك شيئاً )كان من مصاديق: و فالفسخ صحيح،  ،معيباً 

 مع املشرتي. األصلف
ما إذا ابع شيئًا مث ك ،ه بعد الفسخكلمي األنه  نّه يقال: ليس املقام من صغرايت ذلك،أل

 ان وقفاً، أو زّوجت نفسها مث قالت: كنت متزوجة، إىل غري ذلك، فتأّمل.كن له و يكمل نه إ قال:
 فسه ا على نفسه، فتأّمل.قراا لنإكان صحيحاً،   :قولهمث إن 
البّينة »ر، فال يقال: أّي شأن له مع قاعدة: ك املّدعي واملنينيااستصحاب لتعأن  ىفخيوا 
 فال يصادم القاعدة اليت هي حلكم املّدعي واملنكر. ،فإّن شأنه تعيني املوضوع ،(3)«على املّدعي
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 األمر الثاين

اخلتان كابلعدم،   :وقال اآلخر ،بيعنه إ :ا قالن أحدمهكوجود شيء، لعلى  الثاين: لو اتفقا
 ، وله صوا:يني والغربينيبوبة عند الشرقي، والثينيحي واملسنيلمسعند امل

اخلاصة ك ،نيافر، أو بني مسلمني أو كافرين من م هبك املسلم والنيون ااختالف بك: األوىل
 والعاّمة.

 الثانية: بني مسلمني من تقليدين.
 .ك لكن  يافر ك  نيالثالثة: ب
دليل اخلياا منصرف إىل ما يراينه عيبًا ا ألّن  يف كل الثالثة عدم احلكم ابخلياا،أن  والظاهر

 ما يراه أحدمها، ولو شّك فاستصحاب اللزوم حمكم.
لزام، فإّن مها موااد متيّقنة كنكاح مطّلقة العاّمة  تقدمي الكافر لقاعدة اإلاألوىلوامّبا احتمل يف 

 ط، وإاثني لزوجة اجملوسي، وما أشبه ذلك.أو الكافر بال شر 
اجملوسّية، وزانه  هوموااد متيّقنة العدم من جهة املخر  عن القاعدة، مثل نكاح األخ املسلم ا خت

إىل  ضافةبكافرة تبيح الزان، أو ما أشبه ذلك، واملخر  هو اااتكاز القطعي يف أذهان املتشّرعة، ابإل
 وما أشبه. ،اانصراف يف القاعدة عن مثل ذلك

 هّنا مشمولة للقاعدة،أالصناعة  ىن كان مقتضإوموااد مشكوكة، كبيع حلم اخلنزير للكافر و 
 افر بعد قاعدة اإللزامكالعلى  حّرمه ونه تعاىلكا يشمله، إذ   (1)«إّن هللا إذا حّرم شيئًا حرم مثنه»و

 ابعه ممن»الم، ول ا واد كأّول ال
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 .ك ذلريغإىل  ،(1)«ستحلي

 ،(3)﴾ هللا   ل  ز  نـ  ا أ  مب   م  ه  نـ  يـ  بـ   م  ك  ح  ا ن  وقوله سبحانه: ﴿أ   ،(2)«اإلسالم يعلو»يقال بتقدمي:  وامّبا
  أحدمها على اآلخر.ميأو يقال: ابلتخيري بني األمرين لعدم وجه لتقد

 موا:أ  حيكم بل يعرض، إذ له اختياا أحد ثالثة  اأن  نعم، للحاكم
 (4)هللا﴾. ل  ز  نـ  ﴿مبا أ  ن اإلسالم حسب يمواز على  احلكم .1
﴾م  ه  نـ  ع   ض  ر  ع  أ   عراض حسب قوله سبحانه: ﴿أو  اإل .2

م كحإىل  إباجاعهم كوذل ،(5)
 أنفسهم.
 أهل التوااة نيب مت  كحل» (:ليه السالم)ع  علينياملؤمن ريم حسب م هبهم، قال أمكاحل .3
 (6)«.بتوااهتم

 .رفتملا ع ،يقاوم ما ذكرانه من عدم اخلياا لكن كل ذلك ا
 .نيافر كصواة تنازع   اا يفيومنه يعرف وجه عدم اخل

كما   ،ه، سواء وافق أحدمها أم خالفهماينهما حسب اأيم بكحي يتنازع مقّلدين، فالقاضأما 
 (7)تاب القضاء.ك ذكرانه يف
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 األمر الثالث

ستظهاا، لخالف ب أو ا، وه ا اختالف يف اايالشيء املوجود عأن  الثالث: لو اختلفا يف
وقد خيتلفان بعد  ،األمر للوجوب أو اأن يف  قة، فقد خيتلفانيالثاين ال ي هو اختالف يف الطر 

ااستظهاا من ه ا األمر اخلاص وجوب أو ا، لوجود قرائن يدعيها أن  اتفاقهما يف ذلك، يف
 أحدمها دون اآلخر.

)قدس بائي والسيد الطباط )قدس سره(كالشيخ   ،يف األشياء السالمة األصلأن  فمن يرى
 .ليالدلإىل  ا  املخالفيقول: ابحتيفهو  سره(

قول: يفهو  ، ساملريولد غيمنها ما و  ولد ساملاً ياء ما يمن األشألّن  ،أصل السالمة ىر ي من او 
ليس لخياا ألنه  الرّد، له حّق األاش اـ  وبني النقص والعيب من وجهـ  كان انقص القيمةن  إ أبنّه

لفرض عدم  ،ن مل يكن وكان شرط ضمين كان له الرّد دون األاشإبينهما، و العيب املقتضي للتخيري 
 اّ فليس له أحدمها. إنقص القيمة، و 

إاّ  العقالئي السالمة األصلقالوا: أبن  )قدس سره(لكن امجلة من الفقهاء تبعًا للشيخ األكرب 
﴾ي  ه   الم  شياء، ولقوله سبحانه: ﴿س  ما خر ، لغلبة السالمة يف األ

اّلّل ينزل أن  مما يدّل على ،(1)
 .ذلك حباجة إىل مزيد من التأمل والّتتبع األصلالسالم لكل شيء، وكون 
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 األمر الرابع
 اا له.يخ الرابع: لو اختلفا يف حدوث العيب قبل العقد فله اخلياا، أو بعده فال

مّمن حيث إنه  زمن اخلياايف  ومنه يعلم الكالم يف اختالفهما يف كونه قبل القبض أو بعده، أو
 يكون مريد الفسخ البائع أو املشرتي.أن  بني يف كل الثالثة خياا له أو بعده، من غري فرق ا

 :واألقوال فيه أابعة
)قدس ما اختااه الشيخ ك ،هير حدوثه مضمواًن علكنأمثل ما إذا يف  احلق مع البائعأن  :1

 عدم حدوث العيب قبل العقد. صالةوامجاعة، أل سره(
صل أب اخلياا إمّنا هو يف حدوث العقد على املعيب، وه ا غري اثبت ان إ قلت: وإن شئت

 .ليوا بدل
عدم استحقاق البائع  صالةوآخرون، أل )قدس سره(كما عن العاّلمة   ،احلق مع املشرتيأن  :2

 الوجه املطلوب.ي على املشرت إىل  عدم تسليم املبيع أصالةعدم لزوم العقد، و  أصالةالثمن كاًل، و 
از و واجل ،حيالشااع جعل اللزوم للبيع الصححيث إن  ،هنما دعواين متقابالنأل ،التحالف :2

 مه.كتبعه حي مما نيدعي أحد املوضوعيل كح، في الصحريع غيللب
لة عدم حدوث اصفيقدم قول البائع أل ،الفرق بني كون اتايخ العقد معلومًا دون العيب :4

فيقدم قول  ،ع العيب معلومًا دون العقديان اتا كو  أخ، ي التاا وهنما جمهويلك  نيبو  ب عند العقد،يالع
 املشرتي.

 صاليتأعدم وصول حق املشرتي إليه بعد تعااض  صالة: فألاألولأما يف 



 
 ب والعقد.يل من العك يف  ريالتأخ

 أتّخر العقد. صالةوأما يف الثاين: فأل
 والظاهر هو الثالث، ملا يف سواه من النظر.

 مًا.كان حمكوإذا كان استصحاب   ،قال أبصل السالمة، فعلى البائع احللفي أنإاّ  اللهم
 

 بني احللف والبيندة
 قوان: ،فهل يقبل بّينة املنكر عوض حلفه ،مث لو كان املقام من املدعي واملنكر

قاطع  ،(1)«البّينة على املّدعي واليمني على من أنكر(: »ليه السالمالتفصيل يف قوله )عأن  من
 ة فال.للشرك

مّنا إ(: »ليه السالم)ع ىل ما مل يكن بّينة كما هو األغلب، وإّا مشله قولهإومن انصراف ذلك 
( عليها السالم) وألن البّينة أقوى من احللف، واستشهاد الزهراء، (2)«ميانم ابلبّينات واألكنيب يقضأ

 هّنا كانت ذات يد.أابلبّينة مع 

                                                

.21601ح 3ب 368ص 17ج :مستدرك الوسائل (1)
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 ىمن شروط الدعو 
ّا مل يكن من الدعوى يف إيف الدعاوي توااد الطرفني على شيء واحد، و  الالزمأن  واخيفى

، أو تالزمًا ابلعلّية واملعلولّية واملالزمّية، يكون املصب واحدًا حقيقةً أن  شيء، وا فرق بعد ذلك بني
 كل الثالثة، سواء يف البّينة واليمني واإلقراا.  سواء كاان شرعياً أم حقيقّياً، يف

 ريغإىل  اا،يله اخلأن  واملشرتي ،من ذلك، كما لو اّدعى البائع سالمته حني العقدوما حنن فيه 
 .كذل

البّينة  أدلةوك لك حال البّينة، فكل من املصب واملالزمات، عقلّية أو شرعّية، تشملهما 
 واحللف.

 اها زنت، وقال آخران: خر  مينناأي :نعم يف احلدود ليس هب ا اإلطالق، ول ا لو قال اثنان
وقال اآلخر: اأيته ابع املسروق، إىل غري  ،وك ا لو قال أحدمها: اأيته سرق ،الزاين من فرجها مل يثبت

 له يف اببه.يتفصو  (داء احلدود ابلشبهات)ذلك. ولعّل ذلك من جهة 
مل يكن من الدعوى، ولو قال طرف  ،أعلم هل العيب عنده أو عندي مث لو قال املّدعي: ا

 .لف على نفي العلمأعلم، ح ا :املّدعي
 ،وب لك تظهر حال الصوا التسع من ادعاء املّدعي العلم ابلوجود أو العدم أو عدم العلم

ن كان بعضها ليس من الدعوى يف شيء، نعم لو حلف على عدم العلم اّد إمثله يف طرفه، و و 
 .ىاحللف على عدم العلم ا يفصل الدعو ألّن  ،ىل الطرفإالقاضي احللف 



 

 ة والظاهربني احلقيق
يعلم ك به أو شاك أو يعلم أن  ّماإمث لو اّدعى املشرتي العيب عند البائع وأنكر وحلف، ف

 صدقه.
ن كان يف الظاهر جيري تطبيق حكم إو  ،ىل البائعإفسخ املشرتي اجع امللك ن إ :األولففي 

 له حّق التقاص. انكان له األاش  كاّ كان البيع ابقياً، فإن مل يفسخ و إاحلاكم حسب حلف البائع، و 
وااّ   ،ايً ان جتر كفإن كان كما حلف   ،ويف الثاين: أبن كان شاكاً، كان األمر دائرًا مداا الواقع

 اذابً.كان  ك
 حمّله.يف  ويف الثالث: أبن يعلم صدقه كان احلكم

ن كانت متوقفة على قبول الشرع إو ـ  مااة عقليةأىل قطعه أو إيكون مستنداً أن  وتصّواه ميكن
حّجيتها تعطي  أدلةألّن  ،أو أصل كااستصحاب وحنوه ،أو شرعّيةـ  إن بينهما عمومًا مطلقاً مها ف
 ىل السرية القطعّية والرواايت الداّلة على ذلك.إ ضافةابإل ،ذلك



 

 ةيل والوالكيأقسام التو 
 فرع: الوكالة يف املعاملة على أابعة أقسام: 

 .يف جمّرد العقد
 .ل شيءكيون بعده للو يك ا العقد حىتإىل  اتيويف اخلصوص

 .يف املعاملة مطلقاً كالبيع حىت بعد العقد ليشمل مثل الفسخ ابخلياا واإلقالة وما أشبهو 
 ويف مطلق املال كوكالء التّجاا حيث مهم كل الشؤون املالّية. 

 .ا شأن له فيهألنه  ،ليه ابلعيبإني ا يرجع األولفإذا كان البائع وكيالً يف 
 مهما.  دلةلشمول األ ،ليصاألإىل  ه أويلإرجع يأن  ن جاز للمشرتييري الً يف األخيكان و ك ذاإو 

مها أصيالن، أو وكيالن، ما إ قسام املختلفة يف املشرتي الوكيل، إذ األقسام أابعة:ومنه يعرف األ
 أو أحدمها أصيل واآلخر وكيل بقسميه.
 .)قدس سره( ىخ املرتضيره الشكما ذ ك،  أيضاً ومسألة اخلالف املتقّدمة أتيت هنا 

ة يعطي الوايما أن إ ويل له على أابعة أقسام، إذ احلاكم ال ي هو ويل من ا أيضاً والويل 
عطائه إقاع لخالف يإأنه  ةيعطائه الواإ نيخريين، والفرق بني، أو أبحد األاألولأبحد لشخص 

 الة.كذن والو  اإلنيروا يف الفرق بكما ذ كالة،  كالو 
 نيعدم النوع أصالةن، أعطى يري  أو األخنياألولل أو ويل من أحد يكو أنه  يف كولو ش

 ني.األولنتيجة ـ  ا فيهما من الزايدةملـ  نيري األخ
مااة معتربة أو أإذا كان إّا  ،األول يعدم الثاين يعط أصالةف ،أصيل أو وكيلأنه  ولو مل يعلم

 أصل على اخلالف.



 

 لكيالبائع الو على  الرد
فالطرف هو البائع إذا كان أحد ـ  يلكو أنه  وقد علمـ  يلكي الرد على البائع الو وإذا أااد املشرت 
املوّكل فألنه املالك واألمر يرجع أما  ،أيضاً ىل املوّكل إيرجع املشرتي أن  ن جازإو  ،القسمني األخريين

 مفّوض يف امجيع الشؤون.أنه  ليه، وأما الوكيل فلفرضإابألخرة 
ا شأن للبائع حىت يرجع  ني، إذاألولئع إذا كان الوكيل من القسمني البا والطرف هو املوّكل ا

 ليه. إ
  :ويف املسألة قوان آخران

  .يل أجنيبكالو ألّن  ل،كاملو إىل  : الرجوعاألول
 ليس ب لك يف القسمني األخريين. أنه  وفيه:
 ،نيمتهم األي  وانيمأوألنّه  (،من ملك شيئًا ملك اإلقراا به)ألّن  ،لكيالو إىل  : الرجوعالثاين

 . نيميالإاّ  هيس عليإذ ل
يف  إاّ  س فيهما أبمنيي، ولىحنوه وقد انتهو  اللفظإّا  ميلك ني ااألوليف القسمني أنه  وفيه:

 اللفظ فال تشمله القاعدة. 
 ستأمنه املشرتي.يإذ مل  ،املشرتي اليمني ابلنسبة إىل املوّكل اإاّ  منييقال: ليس على األ ا
نه وإن يد أميد املستأمن ما أخ ه من يخد الثالث من أيمان له امتداد، ول ا يستقال: اايه ألنّ 

 اح وحنوه.كالنكيف سائر آاثاه   ك لكنه، و يستأمن الثالث أميمل 
يف  ةنيل بال بكه، فإن قبل املو يب فرّده عليواعرتف البائع ابلع ،الةكان املشرتي جاهاًل ابلو كولو  

 نياألم)و (كمن مل): ل لقاعديتكاملو على  الم، وإّا فهل له حّق الردكنة فال  يل البكيبه أو أقام الو يع
 ماكن  يري ل األخكييف قسمي الو  (مؤمتن



 
 اعرتاف الوكيل ابلعيب اعرتاف من األجنيب فال يسمع يف حق غريه.ألّن  ا، أو ،تقّدم

 نين القاعدتايلعدم جر  ،ينني يعمل ابلثااألولملا عرفت، نعم يف قسمي الوكيل  ،األولالظاهر 
 هما.يف

على  مأ يرياش على التخومنه يعلم حال ما إذا أااد املشرتي األاش فأعطاه، سواء كان األ
  .ينيالتع

لف فهل للمشرتي حين مل إولو أنكر الوكيل املتقّدم وأقام املشرتي البّينة أو حلف الوكيل فهو، و 
الته، كاا و كنإيل يستلزم كالو على  دعواهألّن  ا، :)قدس سره( ىخ املرتضي، قال الشاملوكلحالف إ

  .ل يستلزم ااعرتاف بهكاملو  ىوعل
 تسمع.  الدعوى املتناقضة اأن  أقول: بضميمة

 قرااه. له إب ثبوت ذلك له مؤاخ ةً  :واحتمل يف جامع املقاصد
ل كيالو على  طالق كال الكالمني غري ظاهر، إذ لو احتمل وكالة البائع مل يكن دعواهإلكن 

قرااه، إذ اإلقراا ا يثبت شيئًا أمام ن وجه لألخ  إبيكالة مل كالته، ولو قطع بعدم الو كاا و كنإستلزم ي
 القطع. 

خسر العني لألول والقيمة قالوا:  ،فيما إذا اعرتف بشيء لزيد مث لعمرو (الفقه)ول ا ذكران يف 
قرااه إبعد حيث إنه ىل الثاين، إيء عليه ابلنسبة أبنّه ا ش :األولقرااه فّوت عليه إبأنه  ابعتباا ،للثاين
عرتف بشيء، كيف واحلاكم يقطع أبنه ليس عليه عني وقيمة، ي حىت كلميشيء له، فال  ا األول

  .يرفع ابإلقراا والقطع ا ،هيفكيف حيكم هبما عل
ألخت، ه مهر ليفإنه ليس عل ،ختهاأوهك ا فيما إذا اعرتف بزوجية هند له مث اعرتف بزوجّية 

ة فليس عليه الدي ،قتلة واحدةإّا  مل يقتلأنه  واحلال ،أو أعرتف أبنّه قتل زيدًا مث أبنّه قتل عمرواً 
 للثاين، وهك ا.



 

 فروع
 
 صالةالبائع: إهّنا ليست سلعته وإهنا وقت البيع مل تكن معيبة، فهل يقدم املشرتي، ألقال لو 
ل من القول والفعل والتقرير، وذلك  كصحة جاا يف  صل الأألّن  ،كالمه  صحة صالةانته، وأليعدم خ

 متاهله يف النهي عن نيدوا أمره بيث ي خوف، حريكما إذا اأيناه يسكت عن شااب اخلمر من غ
 يسقط ابلسكوت عن العدالة.  فإنه ا ،جائز للشاابألنه  ر، أوكاملن

 اا؟ يس له اختيلأو البائع، لألصل املوضوعي أبهّنا ليست سلعته، واحلكمي أبن املشرتي 
 ني على فرض جرايهنما يف املقام معااضان مبثلهما يف البائع. األولالثاين، فإن  :اجلواب

إذا مل يكن شيء وااد على  ،مثال ذلكأوك لك كّلما داا األمر بني السلب واإلجياب يف 
 ه. هّنا ليست اليت عقدها لإدخامها عليه قال الزو : إ، كما إذا زوجه ابنته وعند األصل

 ويف ما إذا كان وااد قدم ألجله، كما إذا اّد الودعي واملستعاا واملستأجر واملرهتن فقال طرفه:
ىل الدليل، إصل العدم حىت حيتا  األمني تدع جماًا أل اائتمان ا أصالةحيث إن ليس متاعه، نه إ

نه إ ة الولد فقال أهله:ما إذا اّدت املرضعيف  احللف، وقد ذكر الفقهاء ه ا البحثإّا  بل ليس عليه
 ليس بولدهم، فراجع. 
 ىفظننت القسم املشرت   يّ عل ب، أو نسيت، أو خولطيعلم ابلعأنت ك: ما  يولو قال املشرت 

 .يبصر ألنه  باً يمع بغدادي، األنه  صحيحاً 



 
ااعتماد على ألّن  كن أهل خربة، وإّا فمع البائع، وذليكمعه إذا مل  األصل: األولففي 

اإلقراا وحنوه مل يسمع منه يف  خالف ظاهر لفظه ىلو اّدعأنه  ماكي قوًا أو عماًل، فئعقالالظاهر 
 فك لك يكون يف املقام.

ويف  ،من قبلهإّا  يعرف ممّا انه إ :يقالأن إّا  مع البائع، اللهم األصلويف الثاين والثالث: 
اً، أو الرّد مطلقاً، ومها خالف موازين مثله يكون عليه اليمني، إذ يدوا أمر أمثاله بني القبول مطلق

 . نيميالإىل  ا يااحتإاّ  بقييعرف هبا، فلم  مما اأنه  واملفروض ،النزاع، أو يلزم ابلبّينة
 ال كر األصلحيث إن ومنه يعلم حال ما إذا اختلفت حالتا ال كر والنسيان عليه قبل البيع، 

يدعي خالفهما أن  ّا مللك كل متعاملإما خر ، و  إاّ  العقل والصحو األصلأن  ما خر ، كماإّا 
 ليبطل املعاملة.



 
 اخلالف يف العيب القدمي واجلديد

ن إن ذهب عند املشرتي، واجلديد يسقطه و إوجب الرّد واألاش و يملا كان العيب القدمي مث إنه 
 يسقط اخلياا األولذهاب أن  خالفاً احتمال ،دليلهما مطلق يشمل احلالنيألّن  ذهب بعد حتّققه،

 احلكم اتبع للموضوع، والثاين يرجعه، ا أييت ه ا الفرع ال ي عنونه الشافعي وتبعه غريه.ألّن 
اً يبًا اثنيب عيا أوجب اخلياا فتعبًا مبيفإذا اشرتاه مع ، اآلخريننيأّما إذا قلنا فيهما اباحتمال

اجلديد فلي  :ياا له، وقال املشرتيفقال البائع: ال اهب القدمي فال خ ،عند املشرتي مث ذهب أحدمها
 ؟اخلياا

 اللزوم. أصالةكل واحد مدّع، وبعده فاملرجع ألّن   قيل: ابلتحالف
 ريحبدوث اجلديد سقط خياا املشرتي، ومل يعلم اجوعه، وه ا غألنه  وقيل: أبن احلق مع البائع

  املوجب للخياا، واميقدمقتضى القاعدة بقاء الأن  : من)قدس سره(د، فال جمال ملا ذكره الشيخ يبع
من حيث استلزامه إّا  يوجب بنفسه سقوط اخلياا بقاء اجلديد األّن  بقاء اجلديد، أصالةيعااضه 

 يثبت وجود الضّد اآلخر.  عدم أحد الضدّين ا أصالةأن  لزوال القدمي، وقد ثبت
ذا أتى أحدمها ابلبّينة أو إأما  ومبا تقّدم ظهر حال حتالفهما أو إتياهنما البّينة أو عدم أحدمها،

 .األولخر ابحللف كان احلق مع حلف كان احلق معه، ولو أتى أحدمها ابلبّينة واآل



 
 بيدة العايز  اخلالف يف

كان عنده،   :عيب زائد على العيب املتيّقن كونه يف زمن البائع، فقال املشرتييف  وإذا اختلفا
البائع يدعي ألّن  اش كان من التحالف،له األ د ممايان اجلدكفإن   ،وقال البائع: بل حدث عندك

اش الزائد على العيب املتفق عليه، وكالمها سقوط اخلياا هب ا العيب، واملشرتي يدعي حّقه يف األ
 .األصلخالف 
ما كمر  ان األك ،لةيصاخللقة األالنقص يف من ألنه  ن مل يكن ك لك، كاخلصاء فإنه عيبإو 

 رين غيره بعض املعاصر كما ذ كطالق التحالف  إاا، فياب اخل: من استصح)قدس سره(خ يره الشكذ 
 ظاهر.

عدم التقدم، ففيه:  صالةولعّله أل ،: من كون احلّق مع البائع)قدس سره(أّما ما ذكره الشهيد 
 مثبت.أنه  من )قدس سره(ما أواد عليه الشيخ 



 
 اخلالف يف التربدي من العيوب

يقيم البائع البّينة،  أن إّا  معه، األصلف ،ره املشرتينكأت من العيوب، و أولو قال البائع: تربّ 
  واحد. ريره غكما ذ ك

عادته كالدالني، ألنه  أتربّ أنه  ما إذا كان الظاهر األصلطالق إيستثىن من أن  لكن ينبغي
عمال واألقوال، فكما الظهوا امل كوا حّجة عند العقالء، فإنّه ا فرق عندهم بني ظهوا األحيث إن 

 . األولجّية الثاين لبنائهم، ك لك يلزم القول حبجّية قالوا حب
أنه  ة الطبيب، لكن اختلف هو واملريض يفءوك ا كل مواد مثله، وذلك مثل ما لو تعااف برا

 وحنوه.  ،أم ا أهل ترب 
انت كشبه، لو  أما و  نّه اغتسل، ومّخس، وزّكى،أأبنّه يبين على الطهااة، و  :ول ا قال بعض

احلّمام، والتخميس والتزكية أّول وقتهما، إىل   ال هابني التخّلي، وااغتسال حني حريعادته التطه
إذ ا فرق يف أخ  العقالء ابلظاهر بني األموا الشخصية  ،فعل ذلك ه ه املّرة أم اأنه  لو شّك يف

 واألموا النزاعّية. 
اليت ابعها جلّد  جده مل أيخ  مثن الدااأن  ومثله ما لو اّدعى حفيد البائع بعد مائة سنة

هنا ويف تلك  األصلاملشرتي فطالبه به، فإن الظاهر هنا مع حفيد املشرتي، وهو ممّا يوجب سقوط 
 مثلة. ىل غري ذلك من األإاملوااد، 

فإنّه من ااستبانة عرفاً، واملكاتبة  ،(1)«نيستبي حىت: »(ليه السالم)عويؤيد بناء العقالء قوله 
ن  إودالتها ابلظهوا عرفًا و  ،، فإن ضعف سندها مردود ابلشهرة وغريهاامل كواة يف املكاسب وغريه

 .كان فيها نوع غموض
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 ب.يالععلى  توّقف فسخهياا اجمللس، فلم يان للمشرتي حّق خكقال:  ي ا
  كر يف اخلرب. يمل ن إو  ۔ مهعندتعااف يما كـ   أيضاً سقطه أالدال أن  نّه يقال: من احملتملأل

 فال ينايف عدمه له وجوده ألمر آخر. ،سؤال واجلواب يف خياا العيبالأن  مضافاً إىل
 .ون اجملال لألصليكما يعدمهما ف األصلمه فكوا أو حكيف موضوع الظهوا امل   كشمث لو 

 
 فروع

مصب عقدمها خمتلف، ألّن  بطل البيعيو  ،(1)معه األصلان ك ،مل أمسع الرباءة :لو قال املشرتي
ائع ابلبّينة على تربّيه أم ا، إذ تربّيه بعد عدم مساع املشرتي ا ينفع فإن أييت البأن  وا فرق بني

 مصب الدعوى خمتلف.
 مع املشرتي، األصلان كا،   :ولو قال البائع: اضيت  بعد علمك أو ما أشبه، وقال املشرتي

 .يقيم البائع البّينة على ذلكأن إاّ 
لنتيجة، وقبله سقط، إذ مل أيخ  الشااع ولو قال: شرطت عليك سقوط اخلياا على حنو شرط ا

 .معه األصلان كره  كنأولو  ،فليس هو مثل النكاح والطالق ،ليهاإسبباً خاصاً يف الوصول 
جرب، فإن مل يفعل انب أ اّ إسقط فهو، و أأي اإلسقاط، فإن قبله و  ،ولو قال: شرطت الفعل

 قبله ي ن ملإالقاصر، و على  تهيواك ،ويل املمتنعألنه  عنه احلاكم،

                                                

 إاّل إذا كان خالف الظاهر. (1)



 

 حلف املشرتي.  اّ إىل البّينة، و إاحتا  
 ،عطي احلّق لطرف وعلم اآلخر اشتباهه كان له احلق يف املشي حسب علمهأمث يف كل مواد 

عطى أوذلك كما إذا  ،مر حسب احلكم إذا كان حم واون األيكاً، نعم قد يس موضوعيم لكذ احلإ
له  يجيوز له اجلماع معها إذا كان املعط نفسه، فإنّه اعلم اآلخر حبق و  ينيحد املدعاحلاكم الزوجة أل

مينع من وطي الزو ، نعم سائر ـ  زانأنه  علمأن  فيما إذا كان مشتبهاً اـ  وطيه مها شبهةألّن  باشرها،ي
ااستمتاعات اأبس هبا، كما قالوا مبثل ذلك يف اخلااجة عن عدة الطالق املتزوجة إذا علمت موت 

 خروجها عن عّدة الوفاة.إىل  باشرها امجاعاً ين ا كاح ولكصح النيث ي، حالعّدةيف  زوجها



 

 ختالف يف الفسخ وصورهاال
يثبت أو ينكر مع خالف ما أن إ فكل من البائع واملشرتي ،مسألة: لو اختلفا يف الفسخ

 .اآلخر، يف حال بقاء اخلياا أو عدمه، فللمسألة صوا
 

 األوىلالصورة 
ّا كان إقام البّينة فهو، و أنكره البائع، فإن أثبته يف حاله و أي اخلياا و يكون للمشرت أن  :األوىل

، (من قبلهإّا  يعرفا  ما)و (من ملك)من صغرايت: ألنه  احلّق مع املشرتي مع احللف، وذلك
 واواية الكاهلي بعد فهم املالك منها.

 .ئع املنكر لهىل البّينة ا الباإفهو احملتا   ،فسخأنه  ا يقال: املشرتي يّدعي
البّينة حيث إن و  ،مثالهأل كما يف  كفاه احللف  ك (كمن مل)ق يمن مصادحيث إنه قال: ينّه أل

 . (كمن مل)ت ايان أحدمها من صغر كل مواد  كيف   ك لكو  يف قبال احللف كانت على طرفه البائع،
ان من كىل الشاهد، نعم إذا  إاحتياجه  (يعرف ما ا)ن من يكطالق زوجته مل  ىولو اّدع

طوهنا دون شرت يم حيث إهناح كهنم ا يشرتطوهنا فيه، ويعكس األمر يف النان منه، ألكالعامة  
 .يعيالش



 
 الصورة الثانية

 احللف.إىل  واملشرتي ،ىل البّينةإنكره املشرتى، احتا  البائع أة: لو قال البائع: فسخت، و يالثان
 

 الصورة الثالثة
إذا كان أما   السابقتني،نيمر يف الصواتس األكون املشرتي انعاا ديان للبائع اخلكلو   الثالثة:

إذا قال البائع إّا  خباااً، مل يكن من التنازع يف شيء،إ ا  نشاءً إ ،بيده الفسخ اآلن وقال: فسخت
 .اجلد ال ي بيده: قصدت  امهزل ا

وم أو يخت قبل فس :فقال املشرتي ،كما يف احليوان ،ده الفسخ ثالثة أاّيم مثالً يان بكمث لو  
الفسخ من حينه كما ألّن  ، ظهر األثر يف كون النتا  بني أّول اخلياا وحال الفسخ له أو للبائع،نيومي

 .حّقق يف حمّله
قبل أما  كان فسخاً من حينه على أي حال،  ،خبااإنشاء أو إأنه  ولو قال: فسخت، فلم يعلم

 ثر للمشرتي.ون األيكعدمه و  صالةذلك فإن مل ميكن ااستفساا كان حمكوماً بعدم الفسخ أل
يف خياا  (ّا من قبلهإعرف يما ا )خ  بقاعدة أخباا، إنشاء، واملشرتي: إولو قال البائع: 

 ع.ئاا البايسه يف خكعو  املشرتي،
بعد انتهاء اخلياا، فهل يقبل كما قاله أما  اا،يخباا ابلفسخ يف زمن اخله ا كّله حال اإل

يل عن عمله يف حال وكالته، ك الو ريخأول ا لو  (،كمن مل)كه فيشمله خيرب عن حال ملألنه  ،بعض
 .انتهت الوكالة ق بلأن  بعد
 



 
ليس  ة، كما قاله املشهوا، إذ املشتقظاهر يف الفعليّ  (من ملك)و ،ميلك اآلن األنه  أو ا،

وا يكفيه احللف  ،ةنىل البيّ إبعد اانتهاء كان مدعيًا فيحتا  أن  ىلإ ضافةحقيقة فيما انقضى، ابإل
  .يف حاله منكرألنه  ،ال ي كان عليه حال اخلياا

 شبه يّدعيأل ابئع وااهن وواقف وزو  وزوجة وما كلوا ذلك لزم امهر  واملر ، إذ  أنه  ويؤيده:
خت، أو كانت زوجة آلخر، ومن نّه كان متزوجًا ابألأمل يكن له امللك حال الثالثة فهي ابطلة، و أنه 

 .نةيابلبإاّ  يسمع ذلك اأنه  الواضح
وعدمه فيقبل، حاله حال الزو  العامي لو  ،أو يفّصل بني انقضاء وقت اإلاجاع فال يقبل

ذا مل إن من الرجوع كًا متيعيطّلقها بطالق ابطل عندان فإنّه يصح لنا زواجها، فإن صاا الزو  ش
ثر ابلزوا  بها األيبعد ترتأنه  لإشكاإذ ا  ،ّا مل يتمكنإ، و (امللك خدا بنده)تتزو ، كما يف زوجة 

ن إو  األولالزو  إىل  بطاله ابلرجوعلزام مل يكن وجه إلم الشااع بصحته لقاعدة اإلكحو  دياجلد
 .عيتش

يل بدون البّينة بعد انتهاء كقبول قول الو على  احتماات، أقواها ما هو املشهوا، وا دليل
 الوكالة.



 

 ختالف فيهاخليار الفوري واال
ره البائع، فهل يقدم كنأسخت يف ذلك احلال، و ف :يلو كان اخلياا فوااًي فقال املشرت مسألة: 

حيتا  الفسخ  إذ ا (،من قبلهإّا  ا يعرف ما)و (من ملك)صحة الفسخ، وقاعدة  صالةاملشرتي أل
  .ظهاا حينهىل اإلإىل الشهود وا إ

نعلم هبا  يعلم وجود الفعل واأن  اإمّنا هي مع قابلية احملل، كما يشرتط فيه صالةيقال: األ ا
 يكون وقع الفسخ بعد الفوا. أن  هنا، احتمال

ضع أمر : »(ليه السالم)عمن األمرين، لبناء العقالء، وقوله  دليل على أيّ  ألنّه يقال: ا
من  (حيلولة الوقت)و (الفراغ)و( التجاوز)قواعد أن  ذكره بعض: من وما ،(1)«أخيك على أحسنه

 وا أقل من كوهنا مؤيدات. مصاديقها، 
 .بناء للعقالء، ولو فرض فالشااع اباستصحاب نفاه يقال: ا ا
البائع كان جمنوانً أو كان طفاًل أن  هم، بل واملتشرعة، ول ا إذا شّك يفؤ نّه يقال: بل ثبت بناأل

 ،أو مل يصلأّول بلوغه صّلى صحيحًا أو ابطاًل، أو صّلى أنه  يعتين بشّكه، وك لك إذا شّك يف ا
، صاًل أو صحةً أيعتين، وك لك حال شّكه يف التخميس والتزكية والصيام  فإنّه ا ،كما هو الغالب

 ىل غري ذلك. إ
 أصالةبقاء العقد، و  صالةعدم الفسخ، واحلكمي أب صالةأو يقدم البائع، لألصل املوضوعي أب

 .عدم حق املشرتي على البائع يف جلب الثمن منه
 أصالة، و أيضاً الثالث  األصلفيسقط  ،يبقى احلكمي ذ مع املوضوعي ا، إاألولالظاهر 

 .يفخيا  ماكالعملي   األصلمسرح معه مع  له، فإهّنا دليل اجتهادي ا تبقي جمااً  الصحة وحنوها ا
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 نية املسألتياليس

ما سيالة، فإذا مل يكن هناك معااض أخ  هب (من ملك)و (يعرف ما ا)مسأليت أن  خيفى مث ا
ن ذلك كفر قبل موته، فإذا مات واثه وااثه الكافر إذا قلنا أبنه  إ :مطلقاً، وذلك كما إذا قال املسلم

سلم قبل سنة ومل يصّل ومل يصم ومل حيج ومل أنه إ طالق دليله، أو قال الكافر:إل أيضاً يشمل املرتد 
 .ىل غري ذلك، حيث يلزم القضاء عنه، وهك اإخيّمس ومل يزّك 

احللف إذا مل يكن يف طرفه بّينة، كما إّا  معااض تبّدل املّدعي منكراً، فال عليهوإذا كان 
خباااً إقد فسخ حال كونه ذا خياا، وك ا إذا قال املطلق اجعياً: اجعت، أنه  ذكرانه يف دعواه

سلمت قبل موت مواثي، وهك ا يف مثل اآلذن يف الرهن أ :والرجعة ابقية، أو قال الوااث للمسلم
 بواب. مثلة الكثرية يف خمتلف األىل غري ذلك من األإاجع، نه إ :قائالً 

 فال خصوصية مه ا الفرد ابل ات. ،دليلهما يشمل كل ه ه املواادألّن  وذلك



 

 فرع
حّقه العلم لألصل، ك ا  ن احتمل يفإو  ،و ادعى املشرتي اجلهل ابخلياا أو بفوايته مسع قولهل

قوله: وعدم  األصلضاف على أو  ،)قدس سره( يالطباطبائ ديوافقه السو  )قدس سره(قاله الشيخ 
 . ريمع التقص قدام حىتالدليل على حجّية الظهوا، وعدم صدق اإل

 يكون عليه البّينةأن  البّينة، يف قبال احتمال أقول: وعلى ه ا يكون على املشرتي احللف ا
 رك. رك ت  لو ت  حيث إنه مدع ألنه 

ىل البّينة، حلجّية الظهوا املقابل لألصل يف إأهل اخلربة احتا  كان من ن  إأنه  والقول الثالث:
 رية التقصيه آيان قرأت علكإن  » :(ليه السالم)عاألعمال، كما هو ك لك يف األقوال، ويؤيده قوله 

ّا كان عليه إمن املمكن نسيانه أو عدم التفاته أو فهمه مغلوطاً، و أنه  بتقريب: ،(1)«وفّسرت له
 احللف. 

حكام، يعرفون األ ذا نشأ يف بلد اإإّا  الرابع: التفصيل بني اجلهل ابخلياا فال يع ا والقول
 مما خيفى على العامة. ألنه  ،واجلهل ابلفواية فيع ا مطلقاً 

 ه. يلإقرب أان الثالث ك كان ذلكن  إ ليالدلأن  ه:يرد علين كل
و اجلهل به، فال أم ابلعلم كد احلييه: ببداهة استحالة تقيعل )قدس سره(خوند اآل إشكالّما أ

 ينيوالنائ )قدس سره(ره هو كوذ  )قدس سره(خ يره الشكممكن بنتيجة التقييد كما ذ ألنه  ه،يما ف ىفخي
خر يف احلج أ  بوجود موااد  (صولاأل)خفات والقصر واإلمتام، وقد قلنا يف يف اجلهر واإل )قدس سره(

 لزم الدواينه إ القي يقيد املوىل احلكم حىتأن  ، إذ ا يلزمأيضاً 
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 أو اخللف، بل ميكن ذكر عنوان آخر منطبق على العلم أو اجلهل. 
صيل لوا الظهوا، أ: أبنّه األصلىل إاستنادًا  (ا)قدس سرمهد يخ والسيقد عرفت جواب الشو 
اا يبل اخل ،ب املنقضي وقتهياا العيخ اا، ايخلخ  ابالثالث، فإذا حلف كان له األإّا  فلم يبق

 .(1)«ضرا ا»إىل  تنداملس
 بًا.يون الثمن معيكث ياا يف طرف البائع حيان اخلكس الفرض، أبن  كعلم حال عيوممّا تقّدم 
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 بية العيعرف

وا يف الرواايت معيااًا خليااه عريف، وهو عبااة عن خرو  املبيع عن اجملرى كب امل  يمسألة: الع
مهّية أو اض، يف اخللقة اإلدة خرا  األايز كتباااً:  الطبيعي ذااًت أو وصفاً، نفسيًا أو خااجياً، أو اع

 .صةيو نقأدة اياملنسو  ز كالصنع البشري:  
 ا بعض الكّفاا، نيب عند املسلمية عببو ية، فالثينة والرغبات العرفكمأله األزمنة وايوختتلف ف

هو صل اخللقة فزاد أو نقص فأّلما كان يف ك»ث: ياحلد ما يفأما   ا،كس، وهكواخلتان ابلع
ّا فهو إو  (،إمّنا يفطر الصائم ثالث)ضايف وذكر للمهم منه، كما يف إفإن كان حصر فهو  ،(1)«بيع

ث ييف املواد املناسب، ونقله ابن مسلم ح كر ذلكذ ( ليه السالم)عمن ابب املصداق، ولعّل اإلمام 
 انسب املقام.
فإن  ،صاء سبب زايدة املالّيةقد يكون من امجيع احليثّيات أو من بعضها، كما إذا كان اخلمث إنه 

 اا للصدق.يخليت اأيوهنا ـ  ه سابقاً يلنا علكشأن إما قالوا، و كـ   نيخس املقدمتالنتيجة اتبعة أل
نهما من وجه، فاجملمع مصداق مهما، يبألّن  ب،ين: الشرط والعياا ياملقام خ يفأن  والظاهر

وإمّنا له اخلياا  مشرتي شرط ضمينن لليكن مل كب ليان عكما إذا  كب،  يواافرتاق من جانب الع
 للدليل.

ن كان على حنو إالشااط ضمناً، و ألنه  تبع املشرتييولو اختلف عرف البائع واملشرتي فاألمر 
ل يف العرف الواحد إذا كانت الصحة اما هو احلك ،س واحداً يمصبهما لألّن  التقييد بطل البيع،
 .على حنو التقييد
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 اهلل عليه وآله(.



 

يبة ضر  ّرا كان احملوا الثاين، كما إذا وضع على الشيء ضريبة بينما اوإذا اختلفت الطبيعة واملق
 عليه شرعاً للحريّة املمنوحة من اّلّل سبحانه يف األاض وسائر املباحات واألعمال، إذ التقرير اجلائر ا

حّقًا  يكون الثانية ابطالً أو أن  من غري فرق بني ،وإمّنا زايدهتما ك لك ،خيرجه عن الطبيعة عند العرف
امليزان هو العرف يف اخلاا  عن أن  ّية، وب لك ظهراألولن كانت من إّن الغلفة عيب و إكاخلتان ف

 ية والثانوية، واحللية واحلرمة. األولاجملرى الطبيعي، ا 
 أحدمها، فإذا ابعه معيباً  له اّد وأاش، أو أحدمها، أو ا قسام أابعة: مااألأن  قد تقّدممث إنه 
 اش كاخلصي ال ي اأيكون ملعيبه  ومل يعلم به وتصرف فيه مما مينع الّرد، وكان مما ا عامدًا فرضاً 

 (1)«ا ضرا»فإذا مل يكن له أحدمها حسب الفرض تضّرا، و ،فرق يف القيمة بينه وبني الصحيح
ّا فالشااع قّرا الضرا واحلديث إاضاء، و للمشرتي على البائع حق اإلن إ يقال:أن  يدفعه، فالالزم

 ه.ينفي
 يقال: مل يعهد مثل ذلك يف الشريعة.  ا

ماًا لبين ج مية ( ليه السالم)ع يعل مري املؤمننيأألنّه يقال: واد ما يؤيد ذلك، كما أعطى 
 . (3)«اشالغمز األيف  نّ إ: »(ليه السالم)ع، وقال الصادق (2)حلقوقهم تفادايً مما فعل خالد

فلعّلهم أاادوا  ،مراضولو ليوم يف عداد األ ىحلمّ امجاعة: او  )قدس سره(ر العالمة كذ مث إنه 
رد من يب، يف قبال العرض وهو ما يخالط وذلك عا حتصل من تعّفن األحيث إهنااصطالح، 

 .اً د جديباً بعيوم عي ىون محّ كاادهتم  إاّ فإاخلاا  من لفح الشمس، و 
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 لإلمام املؤلف.  2و 1( جول مرة يف تاريخ العاملوأل)راجع كتاب  (2)

بني  عليك قيمة ما :فقال ،غل كسر أو دبر أو غمزبقلت: فإن أصاب ال»وفيه:  6ج 290ص 5ج :راجع الكايف (3)

 «.الصّحة والعيب



 
 احلبل يف احليوان عيب أم ال

 احلامل األّن  ،)قدس سره(ما قال به احملّقق الثاين كب،  يمسألة: هل احلبل يف احليواانت ع
 ها، وألنّه معرض للخطر ابحلمل.ري ن به غكتميتتمكن من العمل ال ي 

)قدس تبعه اآلخوند و  ،رةكيف الت   )قدس سره(تبعاً للعاّلمة  )قدس سره(ما قاله الشيخ كأو ا،  
 .نيليعدم متامّية الدل دألصل بعل سره(

اّ إو  ،و كان للبائع فهو عيب إلضرااه على املشرتي بدون تدااكه ابلنفعأو يفّصل: بني ما ل
 فال. 

 ليهم. إموضوع فريجع فيه ألنه  ،املرّد على العرفأن  : من)قدس سره(أو مبا قاله السّيد 
طالق  ، فاإلكذل زمان واألماكن واألغراض واحليواانت يفالظاهر ذلك، لوضوح اختالف األ

 خال عن احمل وا.  ريوا غكل امل  يالتفصك
م، ويف اإلنسان األب، ولوا الدليل الولد يف احليواانت يتبع األ  أن  هم علىءبناأن  خيفى مث ا

أنه  هم يف الزاعءبناأن  من منّيهما فيهما فال وجه لالختصاص، كماألنه  اخلاص لزم ااشرتاك فيهما،
نتا  الزاع: من األاض إكل من ساهم يف ن كان غاصباً، بينما الالزم فيه هو ااشرتاك بني  إللزااع و 

 ل بقدا حّصته عند اخلرباء.ك،  ك ذلريوالب ا والعامل والعوامل واملاء وغ
 ابعة.األقوال األـ  ا له الرّد، إذا كان عيباً أو يف ماـ  محله عند املشرتي يف يتأيو



 
 بًا.ين معاكسفاد   قابل لجإريو غأان به مرض آخر، كو  أوإذا مل يكن قابالً للحمل، 

 األصلف ،حدث عند أيّهماأنه  مث لو قلنا: أبن احلمل عيب مطلقًا أو يف اجلملة، فاختلفا يف
 هّنا مثبتة. عدم التأخر غري جااية أل أصالةمع البائع، و 

 
 هل الثفل والُدردي من العيب

ن  إ، و ن أوجب سلب اإلسم كان البيع ابطالً إإذا كان الث فل وحنوه عاداًي فال شيء، و  :مسألة
خياا العيب ـ  ويف عكسه للبائعـ  كثر من العادة بدون ذلك مما مسي عرفًا معيبًا كان للمشرتيأكان 

 .وجب تعدد الصفقة كان له خيااهأث يان حبكن  إمن الرّد أو األاش، و 
مبعىن الواو كما قال  (أو)ولعّل  ،(1)«عيب أو عواا: »(ليه السالم)عوقد استدّل ل لك بقوله 

 (.وامّبا عاقبت الواو) ابن مالك:
 .أو غري ذلك، وبرواية ميسر
املخدوش بعمل املشهوا هبا، وأبنه  ،شكل عليها بضعف السندأأّما اواية السكوين فقد 

، أو محلها على أهّنا )عليهم السالم( ىل أهلهاإخالف كون اخلياا برّد أو أاش، فالالزم اّد علمها 
 .ـ اعتباط كما هو واضحمبعىن ااستثناء ا اـ  قضّية يف واقعة

أو كان التسليم  ،وه ا غري بعيد أو تدااك ،اش فإنّه نوع منهأأبنّه  :جيب عن ذلكألكنه امّبا 
 (2)«.ل الرّب مسناً كيب: »(ليه السالم)عاادة الثمن من قوله جماز إبأنه  من ابب مصداق الكّلي، أو
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 فهياألرش وتعر 
ه ري  املتضّرا وغنيموال، أم بب يف األيح واملعيالصح نيان بكالتفاوت، سواء   مسألة: األاش هو

 يف األبدان.
، كما إذا علم املشرتي أيضاً ّا فيأيت بني املعيب واملعيب إوقومهم الصحيح، يراد به ابلنسبة، و 

بعيب ومل يعلم آبخر حيث له األاش، وه ا هو املعىن املستفاد منه يف العرف، وكأن كل لغوي أو فقيه 
 .ره منهمذك استفاد ما
ق كسائر ير مصادكما ذ ألّن  فال خيفى ما فيه، ،كلي انتزاعينه  إ :)قدس سره(قول الشيخ أما 

 .لفاظ من ه ا القبيلاأل
د من؟ يرد: ضمان يتالف، وا املعاوضة، وا الواقعّية، إذ وليس املقام من ضمان اليد، وا اإل

فليس  ،تالف البائع أو املشرتيإس من يتالف من؟ فلإرد: يو  ،(1)«د ما أخ تيال ىعل»له يس دليفل
اش قد يقابل الصفقة املفقودة األألّن  اواية، وا املعاوضةنه إ :ال ي قال اجلواهر« من أتلف»دليله 

 اش النسبة ا مبالحظة الواقع. وا الواقعية إذ يالحظ يف األ ،وليس يف قبامها مال
عهد البائع ابلصحة، فال ي يف قباله  لتخّلف )قدس سره(مث األاش ابلنسبة ملا ذكره الشيخ 

 من املعاملة الكلّية، إذ ليس هناك معاملتان. )قدس سره(اش، ا ما ذكره السّيد أ
امبا يستلزم ألنه واقعي، أنه  ، اين صّدقه الشااع، والعقالئي ذلكعقالنه إ :وامبا يقال يف وجهه

 .خّص من املّدعىأيع، لكّنه الب وهو خالف حتّقق ،اجلمع بني الثمن أو الزايدة واملثمن
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املثمن صاا للمشرتي ويالحظ فيه أن  أبنّه ال ي دخال عليه، إذ معىن املعاملة :واستدّل له
 نّه لو كان للمشرتي صحيحاً كانت قيمته واقعية. أالقيمة الواقعية، و 
 الئي،اش النسيب عقاألأن  هّنما دخال على تقدير الصّحة ا مطلقاً، إذ قد عرفتألكن فيه: 

  .فال يصحح الضمان (لو)أما 
ن استدّل ببعضها للقول اآلخر، مثل إو  ،أّما اواايت الباب فكّلها ظهوااً أو انصرافاً مع املشهوا

 . (1)«يرجع بنقصان العيب: »)عليه السالم(قوله 
 (2)«.أيخ  أاش العيب: »)عليه السالم(وقوله 
ن يكلو مل  كب من مثن ذليالداء والع كرّد بقدا ما نقص من ذليو »: )عليه السالم(وقوله 

 .(3)«به
  (4)«.هايان فكن  إ بيوضع عنه من مثنها بقدا عيو : »)عليه السالم( قولهو 

  (5).«بهايوكان يضع له من مثنها بقدا ع: »)عليه السالم(وقوله 
جد يف اجل اشرتى جااية فوطأها مث و  )عليه السالم(قضى أمري املؤمنني : »)عليه السالم(وقوله 

تقّوم وهي صحيحة وتقّوم وهبا الداء، مث يرّد البائع على املبتاع فضل ما بني الصحة  :فيها عيباً، قال
 (6)«.والداء

وإّا مل يكن  ،من ال اهبأنه  ّلها ظاهرة يفك (ضعي)و (وضعي)و (ردي)و (رجعي)فإن لفظ 
 اجوعاً واّداً، بل كان بعضه ك لك وبعضه اآلخر إبتداًء. 

أم كالمها ك لك، فاملردود أاشاً من نفس ال اهب  أحد طريف البيع نقداً أم بضاعةً  مث سواء كان
 يفألنه  ا من جنس آخر، حىت ولو كان ذلك نقداً،
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 .7ح 4ب 415ص 12ج :وسائل الشيعة (2)

 .2ح 16ب 362ص 12ج :وسائل الشيعة (3)

 .1ح 4ب 141ص 12: جوسائل الشيعة (4)

 .5ح 4ب 415ص 12ص :يعةوسائل الش (5)

 .2ح 4ب 414ص 12ج :وسائل الشيعة (6)



 
 أيضاً ها ري غألّن  نيد عدم لزوم الععبيان النقص، نعم ا كقة اسرتجاع بعض ال اهب ملياحلق

عطاء إأن  (1)﴾اانت  م  وا األ  د  ؤ  تـ   أن   م  ك  ر  م  أي    هللا   ن  : ﴿إأداء، ول ا قال امجع من الفقهاء يف قوله تعاىل
 ه.يل فكستشي (2))قدس سره( يان والدكن  إو  ،كلفهم العرف ذل ،أداء أيضاً البدل يف النقود 

 سه،كسه يف عكرتي، وعشاملإىل  ب انتقليان املعكما  يرّد مما أخ ه البائع فيفإنّه  ،انكف  كيو 
فّرد األاش  ،مثالً  يف قبال صرف يان ما أعطكضة، و يان مقاكا إذا  مكله،  إذا اضي الطرفان ببدإّا 

 .دلةافي يف مثل ه ه املبيكالرضا ألّن  نقداً، ومثله ما لو أااد الرّد جبنس آخر،
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 .)رمحه اهلل( السيد مريزا مهدي الشريازي ىآية اهلل العظم (2)



 

 رشكيفية ضمان األ
ضمان األاش مبقدااه كما عن امجع، ا بعني بعض الثمن كما عن آخرين، وذلك أن  مث الظاهر
 عدمه.  األصل، ولو شك يف التقييد فللصدق العريف

عند من ا يرامها على حنو  ،عطاء اخلمس والزكاةإويف  ،(1)ومثله قالوا يف اّد األمانة يف النقود
 .اإلشاعة

 أبن األاش ليس تكليفًا حمضاً، وا كلّيًا يف ال ّمة أو يف املعنّي أو مشاعاً، :وامّبا يستدل ل لك
 غري قابل له. ألنه  األول فال يكون ،سقاطقابل لجإألنه 

 فال يكون الثاين والثالث.  ،نّه ا يعقل التخيري بني الرّد واشتغال ال ّمةوأل
كونه تغرمياً، وا  ريبق غيسقاط بينما األاش قابل له فال يكون الرابع، فلم وألنّه ا يقبل اإل

 دليل على لزوم كونه من نفس الثمن. 
نّه يف احلقيقة وأل ،ا فرق بينهما وبني النقدأنه  مع ،برّد النفس فلماذا تقولون يف العني :ا يقال
 .الثمنمن ونه جزءاً ك ظاهرة يف( ادّ )والرواايت مثل:  ،بعض الثمن
ودع أذا إول ا إذا أودع ذهبًا عند البنك يرون لزوم اّد نفسه دون ما  ،الفااق العرف :يقالألنه 

 ناااً.يد
 الغالب وصول الثمنأن   وقع مبالحظةريعبت: أبن ه ا العن الثاين )قدس سره(خ يوأجاب الش

 ن، فالرّد ابعتباا النوع ا الشخص.يونه من النقدكالبائع و إىل 
 ، ايمّ الثمن املسإىل  ضافةون اإلكر مبالحظة  كذ أنه  هيضاف عليقول: و أ

                                                

 كما سبق. (1)



 
ث تقول: يح ،ةيومكبة احليالم يف الضر كالكة  يالم يف الرواكخرا  بعض الثمن، فالإان لزوم يلب

 .كشبه ذلأأو ما  ،وسكيف امل جئت به من اخلاا  ر ماشدفع ع   يكعل
 قابل به الصحة يف الثمن.يإذ جزء من الثمن ا  ،ميتغر أنه  أّما عن الثالث: فقط عرفت

ما و  مثل الصوف ،ان الثمن بضاعةك يف ما إذا  نيون املردود من العكبعد لزوم  ين ا كل ،ه ا
  النقد والبضاعة.نيالم بكهم اليلإ ىالء امللققن فرق العملا عرفت م كشبه، وذلأ

 .ىخر أ  ل بنقد آخر أو ببضاعة ييف التبد نييف املواد نعم مهما احلق
 



 
 املنصرف من األرش

 املنصرف من األاش. ألنه  ،يكون األاش من النقدأن  والالزم
هو   األعيان اخلااجية ما وليس يف ،املالية احملضةإّا  أما ااستدال ل لك أبن املضمون ليس

لو كان ك لك لزم صحة كل شيء فيه ه ا الروح العام، كمن ن ا الروح أنه  :النقد، ففيهإّا  ك لك
 أّي األجسام. العام فإنّه يتحق مع
 )قدس سره(بعض املوااد عن ذلك، فقد استظهر احملّقق الثاين  )قدس سره(العاّلمة  وقد استثىن

ب بعد التفّرق مل يظهر العو  باً يان معكالعوضني املتخالفني يف الصرف إذا   أحدأن  :ركذ أنه  المهكمن  
ىل إ يف الصرف، وتنحل املعاملة حينئ  ن، اعتباا التقابض يف اجمللسياش من النقدخ  األأز جي

 صرفية وغري صرفية. 
ث يحو  ،واكإىل ما يف ااحنالل امل   ضافةوهو مبعزل عن الصرف، ابإل ،غرامةأنه  :لكن فيه
 نقد البلد خاصة. إىل  وا فهوكاانصراف امل  

 .عم من نقدهأأنه  :ففيه ،(1)«ا ضرا» ّما ااستدال ل لك بــأ
كما سبق  ،ولو حصل تضخم أو تنزل فااعتباا عند العقالء ابلقوة الشرائية، ا احلجم اخلاص

شهوا الثاين، فااحتياط ما يستفاد من م اق املأن إّا  ،ىل ذلك يف بعض املباحث السابقةإملاع اإل
 .ابلتصاحل
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 إذا كان األرش مستوعباً 

 اا، فهل:يقبل القبض أو بعده يف زمان اخلألنه  ،ولو حدث ما يستوعب األاش
والرد  ،ّلهكاألاش بعض الثمن ا  حيث إن اش ا تشمل املقام، األ أدلةألّن  ،عيبطل البي :1

 هو مثل احلدوث نيعه، ويف احلاليد البائع مل يصح بمبقاانته له ينتفي ابنتفائه، وألنه لو حدث عن
 .دلةثمن وهو خالف األ الثمن واملنيباجلمع ستلزم ينه عنده، وأل
الرّد فال مانع منه، وأّما األاش فألن غلبة كونه بعض أما  أو يصح، وله كل واحد منهما، :2

قد يكون بقدا الديّة فيما أاش اإلنسان أن  يكون يف كل مكان ك لك، ويؤيدهأن  الثمن ا يستلزم
ون بقدا الدية يكاش ال ي أيخ ه اجملروح قد أو قلنا أبن األ ،كما قاله بعض اشأإذا قلنا أبن الدية 

ا »لزم إعطاء اجلااح له فيما إذا احتا  اجملروح إىل العال  األكثر من األاش اإلبتدائي لدليل يث يح
 كما قاله بعض وليس مبستبعد.   ،(1)«ضرا

كما   ،اش إلطالق دليله، وتعّ ا األاش ألمر خاا  ا يستلزم عدمهح الرّد دون األيصأو  :3
 اش يف بعض املوااد. األ تقّدم من إمكان إنفراد كل من الرّد أو

، إذ  األولكب عن احللية، كما إذا صاا اخلّل مخرًا غري حمرتم في خرو  املعنيفّصل بيأو  :4
ما إذا صاا ماًء حيث ا قيمة له كة  ي، أو املالح استدامةً صيبتداًء ا اع اخلمر يصح بيما ا ك

 فكالثاين. 
 .خريأقرب، ودونه األ األولن كان إاحتماات، و 
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 قسامهأو   األرشينية تعيفكي

أخ  التفاوت أاشاً، وإّا فاملرجع  ،مسألة: إذا كانت القيمتان صحيحة ومعيبة معلومتني
 العااف هبما حّساً أو حدساً. 

اإلخباا قد يكون عن أهل البلد وحنوه، وقد يكون حسب نظره وحدسه، أن  :بيان ذلك
 )قدس سره(نطباق، فاألقسام أابعة، ف كر الشيخ وكالمها قد يكون عن الكلي، وقد يكون عن اا

خباا بال إحمل أتّمل، إذ قد يكون الشيء متوفرًا ي علم قيمته فيخرب عنها، وه ا  ،وغريه مها ثالثة
كما يف جوهر ا نظري له، فيعرف قيمته أهل   ،عمال احلدسإربويّة، وقد حيتا  إىل حتيا  إىل اخلا

أي  ،من أيّهماأنه  اخلربة ابملناسبات واملشاهبات، وه ان من الكّلي، وقد يكون هناك كلّيان ا يعرف
  .دسحتا  اإلخباا إىل التطبيق حّساً، أو ا، احتا  إىل احلااجملهول الصغرى، فإن كاان متوفرين 

عتماد العقالء على اخلرب وامللقى إليه اوالظاهر عدم ااحتيا  يف كليهما إىل العدد والعدالة، و 
شياء كّلها على ه ا حىت يستبني واأل» :الزمام كالطّياا والسّفان والطبيب ومن إليهم، والشااع قال

 حجّية اخلرب.  أدلةإىل غري ذلك من  ،(1)«لك غري ذلك أو تقوم به البّينة
أّما الشهادة احملتاجة إىل ااثنني فهي يف مقام الدعوى فقط، وب لك ظهر الفرق بني اخلرب 

 .والشهادة
 مثل الطهااة ،يف احملمول األولأن  الفرق بني الفتوى واحلكم هو:أن  كما

                                                

 .4ح 4ب 60ص 12ج :وسائل الشيعة (1)



 
﴾م  يك  ت  ف  يـ   ل هللا  ﴿ق   :سواء كان املفيت منشئًا كاهلل سبحانه ،واحللّية

املفيت  م خمربًا كالفقيهأ ،(1)
كم القاضي إنشاًء عن أمر خااجي، حيث يو لعمرو، حأد يمثل ه ا لز  ،ابحملمول، والثاين يف املوضوع

  .، واإلنشاء اعتباا كما هو واضحتإنشاء حبحيث إنه حيكم بتعزيره جلدة أن  أو
م يف كن من احليكخباااً، مل إ يف مقام الدعوى ،لو قال القاضي: ه ا لزيدأنه  وهب ا ظهر

م كذا حإف: »)عليه السالم( إذا قال يف مقام اإلنشاء، كان من احلكم وصاا مصداقاً لقولهأما  ،شيء
  (2)«.مناكحب

 ،زيداً قتل عمرواً، كان من اإلخباان إ :لو أخرب زيد صديقه يف مقام القّصة وقالأنه  ما ظهرك
 إذا قال ذلك عند القاضي كان من الشهادة. أما 

 ،قيخباا عن التطبإاخلرب إخباا عن احلكم الكّلي، والشهادة أن  :مثل (3)أّما التفريعات األخر
 د. يما عن قواعد الشهك

 كما عن بعض.   ،لزام حبّقه تعاىل، والشهادة حبّق الغرياخلرب متكّفل لجإأن  أو
 .)قدس سره( يكما عن السّيد الطباطبائ  ،ما يشرتط فيه العقود شهادة، وغريه خربأن  أو
 .كما عن اجلواهر  ،لعرفمرجعهما اأن  أو
)قدس  ىكما عن الشيخ املرتض  ،ما كان مسبوقًا بسؤال شهادة، وما كان ابتدائيًا خربأن  أو

 .يف حبث القضاء سره(
ن كان الغرض إخرى فهو خرب، و أ  كان اإلعالم من دون نظر إىل فائدة ن  إ الغرض منهأن  أو

 هادة. خرى فهو شأ  التوّسل إىل متّكن الغري من ترتيب فائدة 
 .هايما ف ىفخيقوال، فال من األ ك ذلريغ إىل

                                                

 .176و 127 :النساءسورة  (1)

 .4ح 4ب 60ص 12ج :وسائل الشيعة (2)

 لألردكاني. ،غنية الطالب (3)



 

بعض يف على  رانه من األقسام األابعة تبعًا بتعاايفها ا ينايف إطالق بعضهاكما ذ أن  ماك
 رت متقابلة.كما إذا ذ يتقابل فلنة، وإمنا ايمقام وجود القر 

 
 ثرك األقل واألنيدوران األرش ب

عدم  صالةفيما مل يكن مقوم، ففي إعطاء األقل أل قل واألكثرولو شّك يف األاش بني األ
هنا التفاوت أليف  به، أو إعمال قاعدة العدلإّا  الرباءة اليقينّية ا حتصلألّن  األكثر، أو األكثر
كان اإلنسداد، أو ن  إ و العمل ابلظنّ أل، كمر مشأ يلكهنا لو القرعة ألأات، يالقاعدة يف املال
  .األولأقرهبا  ،فيما احنصر حّل النزاع فيه، احتماات املرجعألنه  التصاحل القهري

 
 فروع

 (،صولاأل)رانه يف ككما ذ ،  بناء العقالء يف كافة شؤوهنمألنه  ،طمينائيواملقّوم يعمل ابلظّن اا
﴾م  ل  ع   ه  ب   ك  ل   س  ي  ا ل  م   ف  ق  ا تـ  : ﴿و  لزم العلم، لقوله تعاىل ىر يخالفًا ملن 

)صلى هللا عليه وقوله  ،(1)
﴾ين  غ  يـ  ا  ن  الظ   ن  إ  وقوله سبحانه: ﴿ ،(2)«مثلها فاشهد ىعل: »وآله(

(3). 
 ويف الكّل ما ا خيفى.

 اطيان أقرب إىل ااحتكن  إكما تقّدم و   ،وا اعتباا فيه ابلعدد والعدالة

                                                

 .26 :اإلسراءسورة  (1)

 .3ح 20ب 250ص 18ج :وسائل الشيعة (2)

 .36 :يونسسورة  (3)



 

 تنازع.لام اقم خصوصاً يف
أن إّا  ،شأن له يف النزاعذ ا إو ا، أنة، ين بكطريق احلّل فيما مل تألنه  موهل حيّلف املقوّ 

 كالشاهد يلزم عليه األداء وإن مل يكن له شأن فيه. نه  إ :يقال
 أضرّه فيما مل يكن للمتضّراألنه  فهل يضمن للمك وب عليه ،عمداً أو خطاءً   ب املقّومكولو  

  .الضاّا غريهألّن  يتدااك بنفسه، أو ا،أن 
واخلطأ ا يرفع  ،(1)ن قراا الضمان على املنتفعن كاإو  ،أقرب، حاله حال الشاهد الضااّ  األول

 .الضمان وإن افع اإلمث
 

 نيمقو عند تعارض امل
مسألة: لو تعااض املقومون بّينة أو حبلف أو بدوهنما، فاملشهوا اجلمع بينهما ابلتنصيف أو 

  :خرحتماات األ  التثليث أو ما أشبه ذلك، خالفاً لألقوال واا
 .رباءةصل الأل ،قلخ  ابألمن األ
دعي عدم العلم يعدم براءة صاحب املعيب بدون ذلك، وألن مّدعي األقل  صالةكثر، ألأو األ

 العلم به. يدعيثر كاأل يمّدعو  ،ثركابأل
احلاشية يف  )قدس سره(كما ذكرها السّيد   ،أو القرعة، للرواايت العامة واخلاصة يف شبه املقام

 .وغريه
 .الك الرواايت املتعااضةمل ،كانتن  إ أو الرجوع إىل املرّجحات
 .ثركوقد يكون استصحاب األ ،األصلأو التساقط والرجوع إىل 

                                                

 .يف اجلملة (1)



 
  .أو التصاحل القهري

  .مك احلا يريأو خت
  .كما قالوا يف الفائتة إذا مل يعلم مقدااها  ،أو العمل ابلظنّ 

 دلةأنفسها ا تقاوم  تها يفير متاميتقدعلى حىت  ر للوجه يف بعضهاكما ذ أن  ىفخيوا 
 .املشهوا

 : (1)فإهّنم استدّلوا على القاعدة
﴾ل  د  ع  ل  اب   ر  م  أي    اّلّل   ن  ﴿إ   :ابلكتاب، مثل قوله تعاىل

 ل  د  ع  أل    ت  ر  م  أ  وقوله سبحانه: ﴿و   ،(2)
﴾م  ك  ن  يـ  بـ  

 إذ املوضوع يؤخ  من العرف، والعرف يرى ذلك.  ،(3)
 ا يف اجلواهر. والسّنة من اواايت التنصيف، واواية عّزت األضاحي كم

حدمها ، ولو يف بعض الصغرايت، مثل داا أو دابة أو حنومها بني نفرين ا حجة ألامجاعواإل
ون يك، إذ قد كها ابملالري غ عرف يفيو  يف احلاشية، )قدس سره(على اآلخر، وقد أشاا إليه اآلخوند 

 منضماً إىل املالك.  ىون يف الصغر يكقد و  ،ىرب كيف ال
 نيامجع بألنه و  ،نيبناء العقالء يف املاليات أشباه املقام، وألنّه امجع بني حّجتوالعقل، واملراد به 

 . نياحلقّ 
القضاء يفصل ابلبّينة واليمني والنكول واإلقراا والقرعة وعلم حيث إن  ،وللسرب والتقسيم

إّا  موالكّل منتف يف املقا ،يف قبال من ا يراه مطلقاً  ،القاضي عند من يراه مطلقًا أو يف اجلملة
 .القاعدة

عدا القرعة، والشااع بنفسه مل جيرها يف الشك يف الركعات، وتردد القبلة،  لوضوح انتفائها ما
 فتأّمل.  ،إىل غريها من املوااد، ول ا قالوا: إهّنا حباجة إىل العمل ،ين أحدمها جنس، واخلنثىءواملا

 ختالفايف ختالف املقّومني، بل أييت مر ليس منحصراً اباألأن  ىفخيوا 

                                                

 .)قدس سره( كتاب القواعد الفقهية، قاعدة العدل، لإلمام املؤلف (الفقه)راجع موسوعة  (1)

 .90 :النحلسورة  (2)

 .15 :ىالشورسورة  (3)



 
 .(1)أيضاً السوق والرغبات 

ألّن  أو األكثر ،(2)ابألخ  ابألقل لتعاضد الرباءة حبّجتهأما  على اجلمع ابلنسبة، شكالواإل
 .(3)قل النايف لهمدعيه يدعي العلم فال يعااض مدعي األ

مقدمة  وهي ،صح يف نفسه، لكونه خمالفة قطعية، بينما التخيري خمالفة احتماليةيا  (4)نهأأو 
 .غري وااد ،(5)عليها

دعي العلم، والعقالء يقّدمون القطع يالمها كو  جتهادي،ليس يف مرتبة الدليل اا األصلإذ 
 .حتمال املخالفة يف الكلّ اابملوافقة يف البعض على 

 
 كيفيدة اجلمع بني البيدنات

صحيحني ونصفها يؤخ  نصف قيمة الأن ـ  كما نسب إليهمـ   مث املشهوا يف اجلمع بني البّينات
ويالحظ النسبة بني ما أخ  للصحيح وما أخ   ،ابع وهك اوهك ا ثلث الثالث وابع األ ،للمعيبني
  .للمعيب

فيؤخ   ،بل تؤخ  النسبة بني صحيح كل منهما ومعيبه :قال )قدس سره(لكن الشهيد 
 نصفهما يف املقّومني، وهك ا. 

 مثاًل:  خيتلفان أحياانً، ،حتدا أحياانً ان إوالطريقان و 
مثانية وستة، كان مقتضى املشهوا نسبة  :الصحيح عشرة واملعيب سّتة، والثاين :األولإذا قال 

 ىل تسعة نصف عشرة ومثانية ابلثلث،إالستة نصف السّتتني 
 

                                                

 .غريه بنصفهو كما إذا باع صاحب احملل بعشرة وصاحب البساط بثمانية، وإذا كان الكبري شخصية حيلق مثاًل بدينار (1)

 قل.أي حبّجة األ (2)

 أي للعلم باألكثر. (3)

 أي أن اجلمع. (4)

 أي على املخالفة القطعية. (5)



 
  .نيابعأفريّد من مائة وعشرين إذا كانت القيمة، 

ومثانية إىل ستة  ،سانفالفرق مخ   ،نسبة عشرة إىل سّتة )قدس سره( ديقول الشه ىمقتضو 
 أابعة وعشرين، والثمنـ  نصف اخل مسنيـ  اخل مسألّن  تسعة وثالثني، (1)فريد من ذلك ،فالفرق الربع

 .مخسة عشرـ نصف الر بع  ـ
أن  من :بغري ما ذكرانه (ا)قدس سرمهوب لك يظهر وجه التأمل يف قول اجلواهر وتبعه الشيخ 

 النقص نصف اخلمس. 
 . )قدس سره(لكالم الشيخ  )قدس سره(يح اإليرواين ومل يعرف وجه تصح
كاًل من البّينتني يقول: أبن التفاوت ك ا، حيث إن  هو األقرب،  )قدس سره(وما ذكره الشهيد 

 يعطي نصف التفاوتني.أن  التفاوت حّق آخ  املعيب، فعلى من أعطاه إاّيهأن  فنأخ  نصفهما، كما
 
 

                                                

 أي من مائة وعشرين. (1)



 
 
 

 فصل يف أحكام اخليار





 
 ار ابإلرثياخلانتقال 
مة قوله ينّه حق، بضمال ي ا خالف فيه، وأل امجاعمسألة: اخلياا مواوث يف اجلملة، لجإ

 «. ت فلوااثهيه املكما تر : »)عليه السالم(
  ،الرواايت إليهيف  إىل بعض اإلشااات ضافةّما الصغرى: فألنّه املتلّقى عرفًا من أدلّته، ابإلأ
 شبه ذلك. أوما  ،(1)«فإنّه اضى: »)عليه السالم(كقوله 

 ولبناء العقالء مما مل يغرّيه الشااع. 
ما ا ضرا أما  ذ لو مل يوّاثه الشااع، سّبب الضرا فينفيه دليله،إفراده، أيف بعض « ا ضرا»ولـ 

 فيه فال مساغ مه ا الدليل فيه.
شك يف من الأنه  فيه أبنّه جيري يف املوضوع فقط ا يف احلكم، أو شكالواإل ،ولالستصحاب

 دلته تشمل اجلميع. أأن  من (صولاأل)املقتضي ال ي ا جيري فيه، غري وااد، ملا ذكرانه يف 
 مّنا يكون فيما يلي: إاجلراين أن  وب لك ظهر

أحدمها  أدلةأن إّا  ن كان يطلق على اآلخرإا حكماً، فإّن كل واحد منهما و  ن يكون حقاً أ
  .اثأو مرّدداً بينهما مل يثبت اإل ،ن كان حكماً حق أبأنه  ا تشمل اآلخر، فإذا مل يثبت

 اث.ل اإليشمله دليحىت  ،تيه املكا تر ممن يكاّ مل إنتقال، و ون قابالً لاليكن أو 
 علمّية، وإذان ا يكون للحق عنوان خاص ا يوجد يف الوااث كاألأو 

                                                

 «.منه ىفذلك رض» :وفيه 2ح 169ص 5ج :اجع الكايفر (1)



الشامل للوااث  لهيدل يلكونه للموّاث، بل بكل  ين له بدليكمل  أيضاً فرض وجوده يف الوااث 
، مثل انتقال األاض املفتوحة إىل اجليل الثاين من الوااث ا ابإلاث، بل من جهة كوهنم مثل أيضاً 

  .آابئهم مشمولني للدليل
ه، ري اا دون غيشرتاط له بنفسه اخلما إذا جعل اباكاا اخلاص،  يومما تقّدم ظهر استثناء اخل

 املوااد اخلاصة. يف  الزوجني وك لك فيما جعله الشااع ك لك، كحق الفسخ يف
ستثناء، إذ ا معىن لفسخ عقد مات ه ا من السالبة ابنتفاء املوضوع ا من اا :ا يقال

  .أحدمها
ّلف اآلخر حيث يح ،رب اآلخركو  حدمهاأن إذا مات يري ما يف الصغك بل له معىن :قاليألنه 

 .ت زوجاً له أم ايامل ىرضيان كأبنه هل  
حيث فاملشهوا كونه للوااث مع امجع الشرائط، وإّا كان للمناقشة فيه جمال، ّما خياا اجمللس أ

 .يف املوت عند العرف مالك التفرقإن 



 

 الوارث واخليار
اث أحدمها إمسألة: قد يرث الوااث املال واخلياا، أو أحدمها، أو ليس شيئًا منهما، فليس 

 اتبعاً إلاث اآلخر. 
فللوااث  ،حنوهو  نايبراء من الدإملّيت لرتكته بدون تغراق دين احمل وا يف املال، كاس يرث فقد ا

ن، سواء وافق الثمن املثمن حيث ا يكون األخ  ابخلياا سببًا لضرا اياخلياا يف صواة عدم ضرا الد
مع تدااك اآلخ  أو غريه أو صرف إّا  صواة الضرا فال جيوز األخ  ابخلياايف  أما ،أم ختالفا ،الداّين

 اا. ياخلعلى  مكحا « ا ضرا»براء وحنوه، وإاّ فدليل ن عن مقداا الضرا إبنظر الدايّ 
القتل أما  وقد ا يرث حمل وا يف الوااث كاًل كالرقّية، أو القتل للمواث عاملًا عامدًا حراماً،

أن  شبه فال مينع اإلاث، فإن ما دّل علىأاحلالل كما إذا كان القاتل جاّلد احلاكم الشرعي أو ما 
يرثون يشمل املال واحلق، فال حاجة إىل التماس دليل حلرماهنم من اخلياا، وإذا كان للمّيت  ء اهؤا

 ،جمّرد حق كما يراه املشهوا، فإّن ه ا احلق يواثنه إ وقلنا ،حق التحجري فيما ا يقابل ابملال إطالقاً 
 إذ ليس متعلق حق الداّين. 

د ابلنسبة إىل احلبوة، والظاهر األواكرب من ري األأو بعضًا كالزوجة ابلنسبة إىل العقاا، أو غ
عدم احلرمان، إذ الدليل إمّنا دّل على حرمان غري الفريقني من املال، فيبقى دليل اإلاث ابلنسبة إىل 

 غريمها يف اخلياا ساملاً عن املعااض. 
ق به، أو احلق املتعلّ أصل املال ذهب إذا ذهب  ألنه ،القول ابحلرمان مطلقاً أن  وب لك يظهر

 ت أو عنه ابحلرمان من ه ايامليف اجلملة ابلتفصيل بني ما انتقل إىل 



 
 .شكالستحسان، غري خال عن اإلشبه اباألوجوه  ،أو من ذاك

ن كان إ، بل له ذلك و يون لغرض عقالئيكأن  لزمياا ا يمن له اخلياا فيتااخأن  ىفخيمث ا 
يف  ن كان يتدااك ضرا الداّينإليه األنقص و إفيما يرجع كيف خيتاا نه  إ :جملّرد التشهي، فال يقال

 .األوىلالصواة 
 نيبو  ث،احنصاا الوااث يف الزوجة فال تر  نيبـ  ولو احتمااً ـ  ل املستنديفتفص ،وعلى أّي حال
وا  ،ظهر له موضوع، إذ الوااث ا ينحصر فيهايالفسخ منوط برضاها، مل أن  عدمه فرتث، مبعىن
 .ببعض التكّلفاتإاّ  وا، اللهموجه للحكم امل ك



 
 رث الورثة للخيارإكيفية 

  :مقّدمة، وهيإىل  مسألة: يف كيفية استحقاق كل من الواثة للخياا، وذلك حيتا 
وقد يكون  ،بتداءوالثاين قد يكون من اا ،وقد يكون أكثر ،إّن املالك للحق قد يكون واحداً 

 .بنه وبنتهاولدي املّيت، وقد خيتلفان ككن  ايتساو يال صوايت التعّدد قد كاً، ويف  ءطاا 
  :وإذا اشرتك امجاعة يف احلق، فاملتصوا يف مقام الثبوت

جيااًب حبيث ا يبقى حمّل لآلخر، كما يف التكوين حيث لو بىن إاستقالل كل واحد سلبًا أو 
و افض عقد مها ا يبقى جمال لآلخر، ويف صواة التقاان كالوكيلني يف إجازة أحدمها الداا أو هدأ

 ،حال عدمهمايف  الفضويل، فلو أجاز أحدمها وافض اآلخر مقااانً، فإّما يبطالن فيكون العقد كما
 أو يقرع بينهما. 

 ستقالل كل واحد يف اإلجياب دون السلب، أو ابلعكس. اأو 
  .وللبنت ثلثه ،ثلثا اإلجازة أو الرفض مثالً  أو يكون لكل واحد بقدا حّقه، فللولد

س، كابلعو  ااييكون ملن له األقل أكثر اخلأن  ختالف على صواه املتعددة، مثلاأو يكون اب
 . ىخر أو نسب أ

شبه، أما و  التناقضكعتباا ميكن فيه ما عدا احملال  عامل ااحيث إن مكاانت الثبوتّية ه ا كّله اإل
 .أيضاً مثل ذلك فيه  ءيوقد سبق جم



 

 أقوال املسألة
  :ابعةأل يف املسألة األقوان إ إذا عرفت ذلك قلنا:

عن اجلواهر، من استحقاق كّل منهم خيااًا مستقاًل كمواثه، فيكون له الفسخ يف  ما :األول
ما : »)صلى هللا عليه وآله( ن أجازه الباقون، ملا اواه يف املسالك من النبوي املرسل من قولهإالكل و 

  .هو منجرب ابلعملو  ،«ت من حق فهو لوااثهيم كتر 
حدهم مل جيز أجاز ألو أنه  ستقالل ابلفسخ ما مل جيز اآلخر، كمالكل منهم ااأن  :الثاين

 ماض، فال عربة مبا يقع متأخراً.  همضاؤ إحدهم أو أالفسخ بعده، إذ اخلياا قائم مبهّية الوااث، ففسخ 
ستحقاق جمموع الواثة جملموع اخلياا فيشرتكون فيه، امن  )قدس سره(ما اختااه الشيخ  :الثالث

أنه  جازة بعضهم أو فسخه، وازم ذلكإيكون أّي من احلّق أو املستحق متعدداً، فال فائدة من  فال
يقع من اجلميع أو ينتهي أمد اخلياا، وه ا ما أن  إذا وقع أحدمها من البعض كان اخلياا حباله إىل

 . أيضاً  )قدس سره(خوند اختااه اآل
ن جاء كل واحد إو  ،التلّقي العريفحسب  دلةمن خالف ظهوا األ ،وا خيفى ما يف الكل

 اّداً.  و ستدااً اكثروا الكالم يف ذلك أمنهم بدليل، وقد 
من تقسيط  :على ما نسب إليه وتبعه بعض املعاصرين )قدس سره(ما ذكره اإليرواين  :الرابع

 اخلياا حسب تقسيط املال، فلكل مبقداا حّقه إجازًة أو فسخاً. وه ا هو ما يتلّقاه العرف من
 .ت يتبع حق كل قسط بقدا قسطهيالدليل، ح

 .جاز البعض لزم الضرا على الطرفأفإذا فسخ البعض و  :ا يقال



 
 ،ا يثبت اخلياا« ضراا »أبّن  :جيعل له خياا تبعض الصفقة، والقول« ا ضرا» :ألنه يقال

 . (صولاأل)يف  أيضاً شران إليه أقد تقّدم اجلواب عنه يف بعض مباحث الكتاب، كما 
  قابل له. ريط غي، فإنّه بسؤخياا املّيت كان واحداً فكيف جيز  :ا يقال

، كل ذليعرفاً من الدل ىوا استحالة ذاتية فيه، فإذا كان املتلقّ  ،عتبااحسب اانه إ :ألنّه يقال
  .شكالن وجه لجإيكمل 

ابق مهما اخلياا ف تقولون أبّن الزوجة وما عدا الولد األكرب يف العقاا واحلبوة كيف :قالي ا
  .ا حصة مهماأنه  واحلال

تقّدا احلصة لو مل يكن ممنوعًا من اإلاث شرعاً، حاله حال الدين املستغرق ابلنسبة  :ألنّه يقال
 إىل كّل الواثة. 

فال ابط  ،مضاءا حصة مهما يف الفسخ أو اإل :يقال على ه اأن  ميكنأنه  ه ا مضافًا إىل
 ن.يمر  األنيب



 
 فسخواالورثة إذا 

مقتضى ألنه  بفسخ الواثة كاًل أو بعضاً يرجع املال كاًل أو بعضاً إىل امليت،أنه  الظاهر :مسألة
 احنالل العقد، وا يرتبط بكون الفسخ من حينه أو من أصله. 

 ا حّل نيمستدًا أبّن الفسخ معناه اسرتداد الع، املال يرجع إىل الوااثأن  خالفًا ملن يرى
، فإن أيضاً هو ك لك يف التكوين  ماكن،  يكن مل أكائن  كء اليل جعل الشعقي ذ اإالعقد، 

عتبااايت هي كما يف التكونيات، ول ا ا يعقل امجع الضدين والنقيضني فيها،  ستحالة يف اااا
 . ك لكناا  ينصف دو  كاعتباا واق خاص ديناااً بشرط ا،

 ،ا إىل املّيت، إذ هو بنفسه ذو حق وأبن الوااث يقوم مقام املوّاث، فريجع املال ابلفسخ إليه
 انئب عن امليت. أنه  ا

 ه. كعقل متلّ ي اجلداا اكت  يوأبن امل
 :لكن يف اجلميع ما ا خيفى

 سرتداد. ويتبعه اا ،إذ الفسخ معناه احللّ 
حنالل والتملك اعتبااي، وأّي مانع الفسخ ال ي يقتضي ااأن  ن مل يكن انئبًا إاّ إوالوااث و 

 .عقلي عنه
كالتكوين يف  أنه   ستحالة فيهالتكوين، وليس معىن وجود اايف  عتباا ميكن ما ا ميكنويف اا

 كل استحالة. 
ا مينع الدين املستغرق على املّيت من فسخ الوااث، ألهّنم ميلكون ذلك ابإلاث، نه إ وامبا قيل:
ما، أو ضااّاً أبحدمها، أو انفعاً يكون الفسخ ضااّاً ابلداين أو ابلواثة، أو ا فيهأن  من غري فرق بني

 حدمها، أو أحدمهاأل



 
 وقد سبق الكالم يف ذلك.  ،نفعيألحدمها واآلخر ا يضر وا 

)قدس السّيد أن إّا  لجإانطة مبصلحة الداّين وعدمه وجهني، )قدس سره(وقد جعل الشيخ 
خصوصًا إذا مل يكن مهم فيه لداّين، يقال ا جيوز مهم الفسخ إذا كان مضرًّا ابأن  ميكن :قال سره(
 جمرد اإلضراا. إاّ  غرض

ن كان إن قصد اإلضراا ابآلخرين ب لك، فإنّه و إأخ  اإلنسان حبق نفسه جائز و أن  :وفيه
 م ابلعدم.كلكن ا يصل ذلك إىل احل ،النّية وخالف اإلنصاف واملروة ءيحينئ  س



 

 ام فسخ الوارثكحأمن 
فإن كان ما انتقل  ،تيواسرتجع ما انتقل عن امل ـ أو متعدداً واحدًا كان  ـمث لو فسخ الوااث 

 دلةاان مبك ہريحّل العقد يقتضي ذلك، وإذا اضي الطرف بغألّن  إليه موجودًا أعطاه للطرف،
  .تي ما انتقل عن املريما إذا اضي الوااث بغك ة،جديد

يرجعوا أن  ال فإن الالزمن كان مفقوداً أعطاه مثله أو بدله عن مال امليت، ولو مل يكن له مإو 
)قدس كما يقوله الشيخ   ،سواء قلنا أبنّه ينتقل إىل املّيت مّث إليهم ،نفس ال ي انتقل إليهم ابلفسخ

 . )قدس سره(كما يقوله السّيد   ،، أم إليهم ابتداءً سره(
به فيما إذا مل تكن قيمته أكثر مما يطل ـوهل يكون املرجوع إليهم ااجعًا إىل طرف املّيت فقط 
طرف املّيت له ماله ـ ألّن  )قدس سره(الطرف، وإّا فالزائد للواثة أو لسائر الداّين، كما قاله الشيخ 

 ماله قد تلف عند املّيت، فلم يبقأن  مل يكن، واملفروضن إ كان، أو بدلهن  إ املنتقل عنه إىل املّيت
  .ابلفسخـ  ال ي هو ااجع إىل الواثةـ  أيخ  بدلهأن إاّ 

ـ   ااجعًا إىل كل الداّين ال ين يطلبون املّيت، فيضرب طرف املّيت معهم ابحلصص أو يكون
 .املقام من قبيل املفّلس وحنوهـ ألّن  )قدس سره(كما قاله النائيين 

 قرب الثاين. احتماان، ولعل األ
 إذا كان املّيت فسخ بنفسه أعطى الكل إىل طرفه.  :ا يقال

 .ماله نه يفيله ذّمة، وهنا سقطت ذّمته وبقي دألنه  لكلألنّه يقال: إمّنا يعطي امليت ا



 

 .صاحل طريق النجاةوإن كان التقرهبا ما ذكرانه أويف املسالة وجوه واحتماات أخرى،  ،ه ا
 

 ونيبرث اخليار اجملعول لألهل يو 
ّيت ما تركه املألنه  نتقاله إىل وااثه كما عن التحرير،امث لو جعل اخلياا لألجنيب ومات، ففي 

 كما يف الرواية.   ،األجنيب فهو لوااثه
 نّه مما تركه أول الكالم. أالشك يف املوضوع، و  :وفيه

ألّن  أو انتقاله إىل الشااط من املتعاقدين، أو كليهما إذا شرطا لألجنىب، كما ذهب إليه بعض،
وا وجه له،  فإذا مات األجنيب اجع إىل من جعله، إذ يدوا األمر بني السقوط ،اخلياا حق اجلاعل

عل له اخليااإأو  نتقال إىل اجلاعل ااإّا  وا دليل من الشرع عليه، فلم يبق ،ىل واثة اجملعول له ومل جي 
 حّياً ووااثه مّيتاً. 

على إّا  ليونقله عن احتمال القواعد، إذ ا دل ،)قدس سره(ختااه الشيخ اأو يسقط، كما 
 نتقال إىل آخر. و جعل على ااأل من شرع يدلن يكذا مات مل إجنيب، فعول لألجملاا ايخ

أبّن اخلياا اجملعول لألجنيب هل هو من ابب التمليك  ،)قدس سره(فّصل، كما عن النائيين ي وأ
نهما من قبيل التولية على الوقف ين عزله، أو املتوسط بكميجنيب عنه، أو التوكيل ففريث وااث األ

 .ويسمى ابلتحكيم
رات اخلوانسااي يها سقط، وال ي وجدته يف تقر يمبتواة، ولعّل ف ىر ما تكوه ه العبااة عنه  

أن  نكمي عنوان اإلاث رينعم من غ :بقوله ءفيه استثناأن إاّ  ،)قدس سره(موافقة الشيخ  )قدس سره(
أصل  ىبقياألجنيب، فإذا مات إىل  عمالهإوإمّنا فّوض أمر  ،ل منهما مستقالً كان لكما إذ  كون له،  يك

 احلق له.



 
و بدوهنا أإذا كان لّب اجلعل مدخلية نفس األصيل، فال يواث ا لألجين وا للجاعل، أنه  أو

 . )قدس سره(خوند الم اآلكفهم من  يما لعّله كواث لوااث اجملعول له،  يف
  .خرياحتماات، والظاهر األ

جمال  ىقبي ، فالماً كصيل حمعدم التقييد ابأل أصالةكانت   ،نيتيفكييّة من الأبأنه  مث إذا مل يعلم
 نتقال إىل اجلاعل أو وااثه. وجه لال ىبقيما ا كوااثه،  إىل  عدم اانتقال صالةأل

 )قدس سره(الم الشيخ على ك )قدس سره(رواين يراد اإليإران ظهر وجه عدم صّحة كومما ذ 
)قدس  ذ مراد الشيخإ .أبنّه شرط خالف الكتاب والسّنة :خلإالقائل: أبّن ظاهر اجلعل أو حمتمله 

 .املستحق مواد ا مقّومأن  سره(



 
 تصردف ذي اخليار فيما انتقل عنه

)عليه سقاط له، لقوله إه يإل لاملنتقيف  تصّرف ذي اخليااأن  قد تقّدم الكالم يف :مسألة
  .«هياض ما لف ابهلل تعاىلحيست: »)عليه السالم(وقوله  ،(1)«ىانّه اض: »السالم(
 ،نيتييف الروا كتصّرفه فيما انتقل عنه فسخ، للمالن إ نه فرمّبا يقال:نتقل عاّما التصّرف فيما أو 

البيع إنشاء، وصاا وقاعها يف حال أن  نشاء فعلي مثل الكتابة واإلشااة، ول ا صّح املعاطاة معإألنه و 
 ن مل يقصدها. إالعّدة اجعة و 

لفضويل والعدواين التصّرف أعّم من الفسخ واأن  عدم الفسخ بعد األصلن إ :لكن امّبا يقال
والتمّسك أبصل عدم الفضولّية، ومحل فعل  ،ختبااوالتصّرف للغري والصادا عن الغفلة أو عن اا

وعدم وجود شاهد احلال الدال على اضاه املوجب لكونه تصّرفًا للغري، وأصل  ،حيالصحعلى  املسلم
 ختباا، حمّل نظر، إذ يرد عليها: عدم السهو وحنوه، وعدم كونه لال

 ًا: ليس يف كل ذلك أصل اتم.أو 
صحيح، فهو أصل يف أنه  مل يتعمد الفساد اأنه  اثنياً: أصل الصحة يوجب محل فعله على

  .ول ا فالالزم العلم ابلفسخ ،الفاعل ا يف الفعل، فتأمل
 وأّما املالك يف الروايتني فهو حمل أتّمل، إذ يرد عليه: 

 يف التصّرف يف املنتقل إليه. أوًا: الكالم يف دالتهما على اإلطالق 
 علم اخلالف.يستصحاب حىت فيؤخ  مبقتضى اا ،إشكالاثنياً: ولو سّلم ذلك ففي املالك 

 قيح، مقابل الفاسد، مما هو من مصاديالصحعلى  مث محل فعل املسلم
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شبه، فأطرافه حجة، فإذا داا أمااات، كالشاهد واخلرب والسوق وما أصل الصّحة من ابب األ

امل كوا محله على الفسخ،  األصل ىكان مقتض  ،نتقل عنه بني الفسخ والعدواناالتصّرف فيما  أمر
لوازمها الشرعّية، دون العادية إّا  ستصحاب، حيث ا يثبتول ا قالوا: إهّنا ليست من قبيل اا

تثناء احملتا  إىل سوالعرفية والعقلية ازماً وملزوماً ومالزماً، وإذا مل يثبت أبصل الصحة ذلك كان من اا
بني السب ـ  محل الفعل أعم من القول واإلشااة والكتابةحيث إن ـ  ذا داا قولهإف ،سكالدليل، ا الع
  .مةقرتاب من األمته للطرف، فحمل فعله على الصحيح ا يوجب جواز ااأوبني حتليل 

وع من السب، هو ن يسره ال ك  نيبو  جب اجلواب،ي فني فتح السنيب (السالم)دواان أن  ماك
 ا يستلزم احلمل على الصحيح وجوب جوابه، فتأّمل. 

، صولالم م كوا يف األك: وهنا  )قدس سره(خ يالم يف موضعه، ولعّل قول الشكل اليتفصو 
 شااة إىل ه ا ااستثناء. إ

ه إذا كان التصّرف دائراً أمر أما  ه ا متام الكالم يف التصّرف ال ي يدوا أمره بني اجلائز واحلرام،
ونه ك  نيبو  مال نفسه، حكو نأبني الناف  وغري الناف ، كما إذا داا األمر بني الفسخ فأّجر أو ابع 

محله على  أيضاً تبعًا جلامع املقاصد يرى  )قدس سره(جازة، فالشيخ اإلعلى  توقفيث يًا حيفضول
 اإلنسان يعمل عن نفسه ا فضولة. حيث إن الفسخ للظهوا، 

 أبنّه لو سّلم فال دليل :ىرب كو  أبنّه ا ظهوا، :ىصغر  )قدس سره(ه اآلخوند يل علكشأن كل
 اعتبااه. على 

 .س حبجةيّن الغالب لأب :ىرب ك ،ه الظهوا ابلغلبةيبعد توج )قدس سره(رواين يواإل
 مبا إذا ( ـقدس سرمها) يالشيخ والكركـ طالقهما إيلزم تقييد أنه  مع :قولأ



 
، فهو أيضاً نة للطرف، وإّا حرم اهإـ  احكقد النيف ع اً خصوصـ  ولضن تصّرف الفيكمل 
 .األولمما تقّدم يف القسم  ، اجلائز واحلرامنيون من الدواان بيكصغروي، ف إشكال
 

 بقي شيء
 أصالةهل حيمل الفعل على أقّل احلرامني فيما كاان احلرامني، للمالك يف أنه  بقي شيء وهو:

 .أو التخيريبل يلتمس دليل آخر للرتجيح  ،الصحة، أو ا
نّه يف شهر امضان جامع زوجته أو زىن أ كما إذا مل يعلم أبنّه قّبل األجنبية أو زىن هبا، أو

يكون اجملال مفتوحًا يف احلكم، حيث الكفااات الثالث يف  األصلأبجنبّية، وإذا مل يكن جمال يف 
 .ئدة على الواحدةعدم الكفااة الزا األصلالزان، بينما يف اجلماع ابلزوجة كّفااة واحدة، ف



 
 هل يكون جمرد الرضا فسخاً 

نفعال ا اوالرضا  ،ا يكفي جمّرد الرضا ابلفسخ يف حتّققه، إذ هو حباجة إىل اإلنشاءمث إنه 
  .هو الفعل القليب يإنشاء ال 
  .«هيستحلف ابهلل ما اضي»و ،(1)«ىنّه اضأل»فقد واد  :قاليا 
 الرضا. لتزام ا جمّرد املراد اا :نّه يقالأل

مثل  ،فيما خر إّا  ،(2)«إمّنا حيّلل الكالم وحيّرم الكالم»وا هو مع القصد اإلنشائي، إذ 
إىل  ضافةالرضا ابل هاب إىل داا فالن، أو التصّرف يف ماله، حيث ا حيتا  إىل اإلنشاء هناك، ابإل

 .(3)«إاّ بطيبه نفسه» :)عليه السالم(قوله 
لو وقع التصرف  :)قدس سره(كما هو املشهوا، ول ا قال الشيخ   أيضاً وإمّنا حيتا  إىل الفعل 

يف التصرف يف ملك الغري، أو اعتمادًا على شهادة احلال  فيما انتقل عنه نسيااًن للبيع، أو مساحمةً 
  .ابإلذن، مل حيصل الفسخ ب لك

إذ اعتباا دالة الفعل يف حصوله، وكما ذكره،  :ىل ذلكإضاف أ )قدس سره(لكن اآلخوند 
الفعل كاللفظ منه ما هو دال، ومنه كاملصافحة واألخ  حتت العضد لتحّرك الطاعن يف السن ما ليس 

 ك لك الفعل.  ،مثالً  بدال، فكما حيتا  اللفظ إىل الدالة وإاّ مل يصح لفظ البيع للنكاح
 ا قال ومنه صح املعاطاة، ول ،أقوى من اللفظأنه  :أما القول أبن الفعل ا إنشاء فيه، ففيه

 ىون عليكالفعل  اإلنشاء يف :)قدس سره(اإليرواين 
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 .دكوجه أ

نحصر يف القول، ي نّه اأيف كفاية الفعل و  امجاع: اإل)قدس سره( يد الطباطبائيالس ىاّدعو 
  .فيه شكالالظاهر عدم اإل :وقال

ألّن  محل عليه، ،وشك يف كونه بقصد الفسخ ،مث إذا صدا منه تصرف ظاهر يف الفسخ
 .وغريه )قدس سره(هر األفعال كظواهر األقوال يف احلجّية لبناء العقالء، كما صرّح ب لك السّيد ظوا



 
 ام الفسخ ابلتصردفكمن أح

اجلواز من جهة متّلكه  لتصّرف ذي اخلياا يف ما انتقل عنه فسخ، فهأن  يف إشكالمسألة: ا 
أن  ىبدعو  (،قدس سّرهم) ينيق الثاناحملقّ و  ديخ والشهيالشك)آاًن ّما( أي الكاشف، كما قاله امجع  

نّه لوا ذلك كان أ جواز التصّرف، وعدم جواز التصّرف يف ملك الغري، و نيالقصد فاسخ، امجعًا ب
 .من التصّرف حراماً  األولاجلزء 

لزم  ،ويقال مثله يف وطي األمة املنتقلة عنه، ولو قيل أبنّه فاسخ ومدخل يف ملك املتصرف
 .هّنما اثنانأاحد مع اجلمع بينهما يف شيء و 

هّنم تلقوا من كلمات أومنه يعلم  ،أو حيصل الفسخ بنفس التصرف، لظهوا كلماهتم يف ذلك
أن  فالتصّرف فسخ فعلي كما ،النّية ا تسبب الفسخأن  ، معإامجاعن مل يكن إالشااع ذلك و 

 ،الف ظاهر الدليلال ي هو خ ،مائيانً قلي منه حىت يلتجأ إىل امللك اآلوا مانع ع ،قويل (فسخت  )
 كحق املاّاة والتصّرف  ،مثالأضطراا يف املقام، وله يف الشريعة اوا  ،ضطراامع ااإّا  وا يصاا إليه

ل من بيوت من تضّمنته كواأل ،نقاذ الغريقكحبل الغري إل  ،مال الغري من ابب األهم واملهميف 
 .(1)ةاآلي

كصحة صوم  ،)قدس سره( من اآلخوند كما يظهر ،أو جيوز التصّرف من ابب الشرط املتأخر
ن مل ينو إجرة و املستحاضة بشرط الغسل يف الليل اآليت، وصحة الغسل مباء الغري بشرط إعطائه األ

 .ما إذا مشت منه القربةيف ه،بل نوى خالف األولمن 
 .قرب إىل النظرأن كان األخري إقوال واحتماات، و أ

 الفعلن إ :فال يقال
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خ يأّول جزء منه، فقول الش وز التصّرف أبّول لفظة ا جيوز التصّرف يفما ا جيكو  ،القولك

 ،حبصول الفسخ قبل الوطي ابلقصد املقاان (قدس سرمها)د واحملقق الثانيني يتبعًا للشه )قدس سره(
 .كذلعلى  ليحمل نظر، إذ ا دل

 
 على الفسخ الفعلي شكالاإل

: من عدم اإلنشاء )قدس سره(كره الشيخ شكل على حصول الفسخ ابلفعل مبا ذ أامّبا مث إنه 
جزاء أمن  ألّن األول وذلك ،ّن امللك مشروط ابلفسخ وا يعقل احتاد الشرط واملشروطأابلفعل، و 

ّن الفسخ متوقف أّن الفسخ والعقد متقابالن فال يعقل اجتماعهما، و أالعّلة املقّدم على املعلول، و 
 ا وطي» :ن الشااع قالأوهو دوا، و ـ  مكالمى كعلـ  الفسخعلى  والتصرف متوقف ،على التصرف

 مع نيوانن مقاانيكمما يدل على تقّدم امللك، فكيف  ،(1)«يف ملكإّا  ا عتق»و ،«يف ملكإّا 
  .كاملل

 :على ما تقّدم يف املسألة السابقة ،ويف الكل ما ا خيفى
الفعل، كما سبق عن ىل القصد واملظهر، واملظهر يف اللفظ أضعف من إمن احتيا  اإلنشاء 

 . )قدس سره(اإليرواين 
ال عتباا، وإمّنا احملعتبااية لتعّدد ااالشرط واملشروط ا أبس ابحتادمها يف األموا ااأن  ومن

 احتادمها يف التكوينّيات. 
 فال حم وا.  )قدس سره(د يما قاله الشهك يوالدوا مع

ما يف ما حنن كالزان، ا يف قبال تقااهنما  صاًل كأوما قاله الشااع إمّنا هو يف قبال عدم امللك 
 ه، ول ا جاز يف الرجعة التقاان، فال حم وا عقلي وايف
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  .شرعي يف املقام

 ،الفسخ ليس من اإليقاع حىت يعترب فيه اإلنشاء، بل هو من حقوق ذي اخلياان إ :أو يقال
  .جلواهركما قاله ا  ،ويكفي فيه كل فعل أو قول دال على التمسك مباله السابق

)قدس خ الطائفة يكما يراه ش  ،يف زمان اخلياا ملك البائع فيما انتقل ابلبيع إىل املشرتيأنه  أو
 . سره(

ا من   ،جنبية حال وقوع الوطيأيدل على حرمته مبن كانت  ،مثالً  دليل حرمة الوطيأن  أو
 .ى، انتهسره( )قدسكما قاله اإليرواين   ،جنبّية قبله وصاات حليلة حال وقوع الوطيأكانت 



 
 امهكحأ ذي اخليار و ريتصردف غ

  عند الفسخ وضعاً نياخلياا تصرّفًا مينع عن اسرتداد الع ي ذريوز تصرف غجيلة: هل أمس
  .ما قاله امجاعةكفاً،  يلكتو 

  .شهوااملإىل  ما نسبك ،أو ا جيوز ك لك
 جيوز، كما اختااه ّية فيجوز، واخليااات اجملعولة ابلشرط فالاألصلأو يفّصل بني اخليااات 

  .بقوله: ا خيلو عن قّوة )قدس سره(الشيخ 
عن احملقق ما كوبني اإلتالف فهو ممنوع تكليفاً،   ، التصّرف املعاملي فهو جائز وضعاً نيو بأ

 التسرتي )قدس سره(.
قاله اآلخوند أو بني التصرف املعاملي فهو ممنوع وضعًا، وبني اإلتالف فيجوز تكليفًا، كما 

  ه(.ر قدس س)
وغريمها  (قدس سّرمها)خر ذكرها الشيخ والسيد الطباطبائي أهناك أقوال أن  كما ،احتماات
 .تركناها لضعفها

 ضاّا متعلق ابلغري،ألنه  ،(1)«الناس مسّلطون»ولعّل األقرب عدم اجلواز وضعاً، وا جمال لــ: 
 فًا.يلكالعقد فهو جائز تأما 

 ئلئال يتوى حق امر »يف ذلك بضميمة:  إشكال، وا فألنّه متعّلق حق الغري :األولأّما 
 وقد وادت اواايت هب ه اللفظة أو حنوها.  ،(2)«مسلم

إذا تصّرف الشااع فيه يف مكان إّا  املوضوع،ألنه  احلق يؤخ  من العرفأن  ومن املعلوم
 .ابإلثبات فيما ا يراه العرف حّقاً، ويف النفي يف عكسه
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 س حبرام بل لغو أو فضويل. فألنّه لي :وأّما الثاين
 والثاين يف اجلملة.  األولوب لك ظهر وجه النظر يف القول 

ملا اختااه من اجلواز يف أحد الشقني: أبن الظاهر من  )قدس سره(دليل الشيخ أن  كما
 . أيضاً ية األصلينقض ابخليااات  ،اادة بقاء امللك ليسرتّده عند الفسخإاشرتاطها 

ان الفرق أبن وقت كمإ :هينّه مثل البيع وقت النداء، ففأب :دس سره()قاّما دليل التسرتي 
  .النداء ا يوجب إتواء حق الناس لخالف املقام

ف يلك التني، إذ أّي فرق يف إتواء احلق ب)قدس سره(يف اختياا اآلخوند  شكالومنه يعلم اإل
 ما عرفت. كوالوضع  

فإذا سقط املبىن  ،هكمل على النقل مبينّن أل إذا نقله غري ذي احلق اسرتجعه ذو احلق،مث إنه 
  .أو اإليقاع كالوقف ،من العقد كالبيع ،سقط البناء، من غري فرق بني النقل اجلائز أو الالزم

  .وإذا أتلفه كان عليه املثل أو البدل
واملثل أو البدل للتالف، وإذا تضرا  ،بعضه حق ل ي اخلياا أخ  الباقيبوإذا فعل ذلك 

 قدا الضرا.  أيضاً له بتفاوت كان 
 نه.يصله ا من حأمن  ون احنالل العقد الثاينيكالفسخ حيّل العقد، حيث إن و 



 
 ار واإلوارةياخل ي ذريغ

 قوال واحتماات:أففي اإلجااة  ،ااي ذي اخلريمنع التّصرف املتلف لغعلى  بناءاً 
 اجلواز، لقاعدة السلطنة.

 متعّلق هبا. أنه إاّ  ان متعلقاً ابلعقدكن  إالفسخ و  ، فإنّ نيملنعها عن أخ  الفاسخ الع ،واملنع
  يفنيليجوز، للدليوالتفصيل بني املانع عن أخ ها فال جيوز، وغري املانع لقصر املّدة وحنوه ف

 .نياألول
الصحة ما قبل الفسخ، وعدمها ما بعده، إذ دليل  :قول اابع )قدس سره(ويفهم من اإليرواين 

 املنع فيه دون ما قبله. 
املانع عن اسرتداد الفاسخ للعني اللزوم، فإذا مل ألّن  الصحة وعدم اللزوم مطلقاً، :وقول آخر

 تكن اإلجااة ازمة مل يكن وجه للمنع. 
ذ املانع عن اإلجااة عدم متّكن إما بعد الفسخ،  عدم اللزوم يف :نيري  األخنيوالظاهر اجلمع ب

الناس » :اللزوم فيما قبله فال مانع، فيشملهأما  ،الفاسخ منها، وذلك خاص ابللزوم فيما بعد الفسخ
ليها إكثر من مّدهتم، حيث ا لزوم مها ابلنسبة أ، ويكون حال ذلك حال إجااة البطون (1)«مسّلطون

هنا ابلنسبة إىل البطن ن شاءوا أجازوا، ألإو  ،ن كانت ازمة يف مدة حقهم، فإن شاءوا أبطلواإو 
 الالحق فضويل.

 نسبة إىل إجااة احلاكم الشرعي ملا يناط به فيما إذا ماتوك ا قال امجع ابل
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حكم  د النظر يفيد جتديدالقاضي اجلعلى  :ول ا قال الفقهاء ،م آخركفجاء حا  ،وحنوه
 . (1)كما ذكر يف كتاب القضاء  ،السجناء
مل ما إذا أـ  من عليه اخلياا آجره لنفس من له اخلياا أو إبذنه مع التفات ذي اخليااأن  ولو

)عليه يف قوله  ىرب ك، فال يشمله ال ئيكن ملتفتًا كان حاله حال اإلجااة بدوهنما، إذ ا اضى حين
الشامل للتصّرف املتلف للمنفعة، إذ هو من قبيل « من أتلف»شمله يف« ىاضألنه : »السالم(

هديضمحيث إنه ماله فيتلفه، أنه  عطاء مال الغري ملالكه بعنوان امهدية، واملالك ا يعلمإ
 
ـ  انه على امل

  .ليس مبسقط للخياا لعدم املنافاة، ولو شك فااستصحاب حمكمأنه  فالظاهر:
، (2)«نه اضىأل» :)عليه السالم(من التصرف املشمول لقوله ألنه  مسقطنه إ :لخالف من قال

إذا أبطل العقد  إاّ  منفعة ماله،ألنه  واواية العبد املتقّدمة، فال بطالن لجإجااة واملنفعة ملن عليه اخلياا
 متعّلق ابلعقد، فاألجرة ل ي اخلياا. ألنه  من له اخلياا وقلنا: أبّن اإلبطال من أصله

جرة ملن عليه ببطالن اإلجااة أو عدم بطالهنا واأل :ومن ذلك يظهر وجه القولني اآلخرين
 اإلبطال من حينه.ألّن  اخلياا،
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 فرع

ّقق ما اختااه احملكا اّد الثمن عينًا أو مثاًل أو قيمًة،  ايع لخيجااة بفسخ البتبطل اإلأنه  الظاهر
 .وحنوه (1)﴿أوفوا﴾ ى، فهو مقتضكشرط الفسخ معناه ذلألّن  ،)قدس سره(القّمي 

 ،وعلى ه ا فاملشرتي مل ميلك منافع ما بعد الفسخ حىت يقال بصحة اإلجااة للتالزم
 متناع.عند املشرتي وهو بديهي اا ّوضع العرض واملنيوألنّه لو مل ميلك الفسخ لزم اجلمع ب

املنفعة اتبعة للمستعد للدوام ا ألّن  من بقائها، :ومن تبعه )قدس سره( ىخ املرتضيخالفاً للش
 .للعدم

ولألصل، حيث يشك يف انفساخ اإلجااة بفسخ من له اخلياا، وألنّه مع التقابل تبقى 
 إذ املالك فيهما واحد. ،اإلجااة، وما حنن فيه مثله

 مصاداة. األولالدليل أن  يه:وف
 صل بعد الدليل املتقدم.وا جمال لأل

 الشيء املسلوب املنفعة لخالف املقام. كلمياملتقابل حيث إن ه، ري  املتزلزل وغنيوفرق ب
  .جازة الفاسخ، وإاّ فهو نوع من الفضويلإاملراد ابلبطالن بدون أن  :وا خيفى

 اا.يه اخليم اهن من علكح :علميمنه و 
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ليس ل ي اخلياا مزامحته يف حّقه   )قدس سره( رواينيوجه النظر يف قول اإل أيضاً علم يومما تقّدم 

 كما يف املشرتي للعني املستأجرة.
من أصله أو من حينه، فإذا  ،منافع ما قبل الفسخ فهي مرتبطة بكيفية جعل الفسخأما  ،ه ا

العني حين اك ملكه ألّن  ،وهنا للمشرتيالقاعدة ك ىمل يقصد أحدمها أو مل يعلم القصد كان مقتض
 واملنفعة اتبعة للملك. 

املنفعة للمشرتي على ما عرفت، فإن شاء البائع اضي حيث إن ك لك،   أيضاً التقابل  ويف
 اإلقالة بدون شيء، أو معه من منفعة ما ينتقل إليه، أو أقل أو أكثر. 

، (1)«نه اضىأل»كما قال به بعض، التصرف، فهل اإلذن مسقط خليااه  يف  ذن ذو اخليااأولو 
  .نشاء، ولدالة اإلذن عليهإنّه وأل

  اخلياا.ت حمل يتفو ألنه  ما قال به آخرون،ك ،و املسقط التصّرف بعدهأ
ه بعض ئاما ااتك،  مفّوت دون الثاين األولوبني غريه، ف ،تالفأو يفصل بني املفّوت كاإل

  .ل الثاينير يف دلكملا ذ  ،نيعاصر امل
 احتماًا. (قدس سرمها)ادبيلي واإليرواين كما قال به األ  ،سقط مطلقاً أو ا ي

 .قوالأاحتماات و 
بعد عدم متامّية ما ذكر لغريه من  ،ن ظهوا عريف لالستصحابيكمل ن إ ،قرب الرابعواأل

 مل يعلم وجهه. ،تصرفه مسقط خليااهأن  يف إشكالأبنّه ا  :)قدس سره(األقوال، فقول الشيخ 

                                                

 «.منه ىفذلك رض» :وفيه 2ح 169ص 5ج :راجع الكايف (1)



 
 اريابلعقد أو ابنقضاء اخل كهل املل

 يريالتغعلى  ليإذ ا دلـ  ها الشااعري غية اليت مل يالعرفإىل  ضافةابإل دلةمسألة: الظاهر من األ
شفًا أو نقاًل، ودون ما كاا  يدون انقضاء اخل ،ون ابلعقديك كامللأن  :ـ ليه الدلين عليكمل ن إحىت 
 .ن احتمال وقوليال األمر على ك ماكائه،  ه فبعد انقضري غأما  اا خمتصاً به،يان اخلكإذا  

 كه ذلين احتمل فإو ـ  ف معهيضعس بقوي بدون اخلياا، و يامللك لأن  الظاهرأن  كما
ملكية الفاقد  :قاليحىت  ـ نيو كن كان ممكنًا إذ ااعتباا موازاة التإن القوي والضعيف، و يو كالتك

نقطاع، واحملدود وغري احملدود، كما م وااامللك الدوايف  ن أمكنإللخياا قوي، والواجد له ضعيف، و 
  .حمدود بشؤونه، واحملجوا وغري احملجوانه إ :قال بعض يف ملكية السادة للخمس حيث قال

ختالف يف الشيء الواحد، سواء يف املتضايف التفصيل ا وجه له، إذ ا يعقل ااحيث إن و 
حدمها أشد وابلنسبة إىل أي ابلنسبة إىل طراف أم غريه، فال يعقل الزوجية بني اثنني هاأل ئاملتكاف

  .يف البيع وحنوه شيء واحد دلةااملبو  اآلخر أخف،
 

 نياألول نيالقول أدلة
 ني:األولبقي الكالم يف الدليل على القولني 

إىل ما تقّدم، وإىل وحدة السياق يف خمتلف املعامالت، كامهبة غري  ضافةابإلـ  استدل لألول
 هيف يلزوم مها، والقرض ال  املعّوضة وحنوها مما ا



 
التصرف جائز من وقت العقد ا بعد انقضاء اخلياا، وليس حيث إن  ،اخلياا، والرهن ك لك
  .ابآلايت والرواايت : ـ دلةاق األين كان صحيحًا، بل وحدة سإه ا من القياس وا املالك و 

 
 اآلايت

﴾ع  ي  بـ  ال   هللا   ل  ح  أ  ، قوله تعاىل: ﴿و األوىلفمن 
يف أن  ظاهره الوضع والتكليف، كماحيث إن  (1)

﴾اب  الرّ   م  ر  ﴿ح   :نفيهما ال ي هو
﴾م  ك  مهات  ا   م  ك  ي  ل  ع   ت  م  ر ّ ك لك، ومثله قالوا يف: ﴿ح    أيضاً  (2)

(3). 
﴾م  ك  ل  ذ   اء  ا  ا و  م   م  ك  ل   ل  ح  أوقوله سبحانه: ﴿و  

(4) . 
جواز األكل مبجرد التجااة ولو بقرينة ظاهره حيث إن  ،(5)﴾راضٍ ت   ن  ع   ةً اا  ﴿جت    :وقوله تعاىل

 وا﴾ يف صداها. ل  ك  ﴿ا أت   
الوفاء مبجرد العقد بدون انتظاا شيء أن  ظاهرهحيث إن  ،(6)﴾ود  ق  ع  ل  وا اب  ف  و  وقوله سبحانه: ﴿أ  

 ن.يآخر، ومن الواضح تالزم األمر 
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 الرواايت

يفيد التكراا فهو من « البّيع»ث إن حيو  ،(1)«البّيعان ابخلياا» :(ليه السالم)ع هومن الثانية قول
ه، يبو يما نراه تبعًا لسكلصاق  جملرد اإلما إ جهة الغلبة، وإّا فالبائع ولو مرّة حكمه ك لك، والباء فيها

فاخلياا ملصق  ،ستقراء يف اللغة العربيةواحد حسب اا معىنإّا  ون لهيكاللفظ الواحد ا حيث إن 
ه يف زمانه مل كن مليكذا مل إأنه  بيبتقر  ،دابءم هب مشهوا األ ابلبيع، أو تقدير فعل يناسبه على

 خالف الظاهر. أنه إاّ  )قدس سره(مكن أتويله مبا ا ينايف كالم الشيخ أن إاا، فإنه و ين له خيك
طالقه يشمل وجود اخلياا، إحيل من اجلااية قبل البيع، ف وما دّل على جواز النظر إىل ما ا

 عن حرمة النظر على غري امللك خالف املستفاد عرفاً. وكون احلكم استثناًء 
نه كل أيضاً ل يوما دّل على كون النماء يف خياا بيع الشرط ملن انتقل إليه، وهو ممكن التأو 

 خالف الظاهر. 
عرف ياا، ومل يفإنه كيف يبيع ما ليس له فيما إذا كان له خ ،«العينة»خباا على وما دّل من األ

 خباا الباب. أناس ببعض فقرات يااستإىل  تا حيحىت  دالتهاى عل اسبكامل إشكالمن 
قال نعم:  ،عن الرجل يبيع املتاع بنسا ويشرتيه من صاحبه ال ي يبيعه منه»وصحيح يساا: 

 .(2)«فقال: ليس هو متاعك وا بقرك وا غنمك ،اأبس به، قلت: اشرتي متاعي
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ا ف ر ض إمّنا هو مل« كليس هو متاع»ر عليه غري وااد، إذ ظاه )قدس سره(الشيخ  إشكالو 

 ، فهو ظاهر يف عدم التوقف كشفاً أو نقاًل.هعيفيها من ب
عن اجل آاته اجل فقال: ابتع يل متاعًا لعلي اشرتيه منك بنقد أو » وصحيح ابن مسلم:

 . (1)«ه منه بعد ما ميلكهيمّنا يشرت إبنسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به أبس 
 األولاملصّحح للشراء الثاين هو الشراء أن  ظاهر يف« ..إمّنا يشرتيه.» (:ليه السالم)عه لفإن قو 

البيع الثاين حبصول  (ليه السالم)عفتصحيح اإلمام  ،«بعد ما ميلكهه»عنه: ( ليه السالم)عقال  يال 
س وجه يل من غري تقييد بشيء، يدّل على مقالة املشهوا، فاألوىلشرتاء يف املعاملة امللك ابا

  .هيراده عليإتم يحىت  )قدس سره(خ يره الشكستدال ما ذ اا
مال العبد املشرتى ملشرتيه مطلقًا أو يف اجلملة، إذ معناه حصول أن  بل وظاهر ما دّل على

به ملا  )قدس سره(امللكية للمشرتي مبجرد ااشرتاء ا بعد انقضاء اخلياا، فصّح استدال العالمة 
 ذكره املشهوا. 

ا أنه  ومن الواضحـ  كما يف كتب اخلاصة والعامة  (لى هللا عليه وآله)صملروي عن اسول اّلّل وا
لصاق أو الباء لجإحيث إن  ،(2)«اخلرا  ابلضمان» :ـ فرق بني كونه يف كتبنا احلديثية أو الفتوائية

 .املالزمة أو املقابلة
أم عن نفسه كما فيما  ،ضماانتواملراد ابلضمان: كون التلف منه سواء كان لغريه كما يف ال

 .ملا عرفت: من اجلامع بينهما ،ينيحنن فيه، فال يقال: أبنّه من استعمال اللفظ يف معن
 سنده.و  ثيوه ا من جهة فقه احلد

تلف املال من ال ي له اخلرا  فهو ملكه، لقاعدة تبعية أن  ّما وجه الدالة، فإنّه دال علىأ
 ره.كه ما ذ يرد عليحىت  اسبكك، فال حمل لفهمه من استدال املرانه للملكذ  يال  الضمان ابملعىن
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 هيستدالل للشيخ واجلواب علاال
جمال له مع وجود  نّه افبااستصحاب اتاة، املردود أب )قدس سره(خ يستدال للشأما اا

 جتهادية. اا دلةاأل
موت يف ،نيوميو ىل يوم أإعن الرجل يشرتي الدابة أو العبد ويشرتط »وبصحيحة ابن سنان: 

فقال: على البائع حىت ينقضي الشرط  ،على من ضمان ذلك ،ه حدثيدث فحيالعبد أو الدابة، أو 
ن كان بينهما شرط أايمًا إو »شرط البائع أو مل يشرتط قال:  ،(1)«اّيم ويصري املبيع للمشرتيأثالثة 

أنه  «يصري املبيع للمشرتيو »ظاهر: حيث إن  ،(2)«معدودة فهلك يف يد املشرتي فهو من مال البائع
 قبله ليس له. 
ء يون الشكمل نقل أبنّه من املتعااف سلب  ن إ بقوله: )قدس سره(شكل عليه اآلخوند أوقد 

 معرض الزوال.  ه له يفكان ملكذا  إحد أل
 ااحتماات ثالثة: ن إ بقوله: )قدس سره(وأضاف النائيين 

 : حصول امللك له. األول
 .صريواته طلقاً  :الثاين

 الثالث: صريواته مستقراً. 
ني حيمل على األخري. ولعّله من جهة القرائن الداخلّية األولوحيث يتع ا احلمل على 

 واخلااجّية.
 خيظهواه يف م هب الش أىث ا يح )قدس سره(ين يالنائ خيلكن الش
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س يل: »(ليه السالم)عث قال يح ،من ه ا الظاهر ىسقطه ابملعااضة مبا هو أقو أ )قدس سره(

ن  كمي ث ايوح ،«ع للمشرتيي املبريصي» ني ه ه العبااة وبنيدوا األمر بيفإنّه  ،(1)«كهو متاع
ذ ا وجه للمجاز إ ،اب اجملاز يف ه ه أو تلككااتما إ وهنا على حنو احلقيقة للتناقض، فالالزمك
 «.كس متاعيل»ستقراا، من اجملازية يف اا ة مبعىنيابجملاز  وىلأ« ريصي»و ،همايف

، كما قّرا يف (يرمي)جمازاً، أو  (أسد)العرف امللقى إليه الكالم هو املعنّي لكون أن  ن املعلوموم
 البالغة.

 «.ريصي»هنما مبثل ه ه القرينة افعا اليد عن ظهوا أأو  (،قدس سّرمها)ولعّله أقرب مما ذكراه 
في  نحيث إن  ،)قدس سره(خ يره الشكاسب مما ا تالزم ما ذ كامل واة يفكخر م  أ  ت ايبرواو 

إذا كان هناك دليل قوي على التالزم، ومل إّا  من مال املشرتي ا يالزم نفي امللكّية، كون التلف
إىل غري ذلك،  ،جنده، فهو كما إذا كان للعادل املرجعّية والقضاء والشهادة والوكالة وقضاء العبادات

 .سائرها يدل على عدم العدالة حىت ي نفى فنفي يف دليل أحدها، فإنه ا
 .نيقول املشهوا هو املتعأن  ومن ذلك يظهر
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  النظر يف قول املشهور
إذ  ،اااتيمطلق اخلعلى  ااات، لصدق الشرطيع اخليم جلمكم احليبتعمـ  قول املشهوا يف ،نعم
واستفادة  ،طالقاا قاطع لجإيل خكما تقّدم، و ك( املشرط) :كنيقال للسيول ا  ،القطع هو مبعىن

 بعد محله، (1)«ع للمشرتيياملب ريصيو  مايأثالثة  نقضي الشرطي حىت» :ه )عليه السالم(لاملناط من قو 
ـ  لهاك يف املناط موجود اا، وه اياخل انقضاءمن كونه ملكًا قبل ملا تقّدم  ،اً ازم اً كواته ملري صعلى 
 .قني متريغ كواملال ،فال عموم ،انصراف الشرط نظر،

 ونهكه اجلواهر، بعد  يما ذهب إلكهما  يل فيإذ الدل ،ن والشرطوايااي احليفالالزم اختصاصه لخ
 ىقصأعند إّا  هيإل صاايا  يائي ال انمّ اآل كولزومه املل ،األصلو  ،ةيخالف القاعدة العقالئعلى 

 .الضرواة
ان كلو   معهما اا اجمللسيخ إضافةمن  )قدس سره( خ الطائفةيالم شكستفاد من  يما أما و 

 اايخ ة لضمان من ايجعل انقضاء غا يالشرط ال ألّن  (اا لهيمن ا خ) تحققيل ،فقط يلمشرت ل
شرتطه ي ياا ال يت هو اخلايالروا ظاهر الشرط يف نّ أه: يفاجمللس، ف اايخعلى  النص طلق يفأله 
 .عانياملتبا

 
 املوردعلى  قتصاراال

ّدي عن فال وجه للتع ،موادهعلى  هيقتصر في ،ةدم خالف القاعكاحلأن  ت قد عرفتيوح
 اا دونه يان له خكالبائع إذا  إىل  الشرطو  وانياملشرتي يف احل
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للمناط ال ي مل  ،تبعًا للداوس )قدس سره(ى خنا املرتضيستعبده شين مل إو  ،الثمنإىل  ابلنسبة

 ل ا قال اآلخوندو  ،انهكا أتم يمل  يال  واستصحاب ضمان املشرتي الثابت قبل القبض ،ن قطع بهيك
 .أو ااتفاعها جزماً  ،لعدم احلالة السابقة ،جمال لالستصحاب ا :(قدس سره)

 .كد ذليؤ يأيت ما يس :قولأ



 
 اريزمن اخل ام قاعدة التلف يفكمن أح

 ّلي مبعىنكالأن  بعد وضوح ،ينياصطالح املنطقعلى  ّليكه ه القاعدة هل جتري يف المث إن 
 ،املرّدد ال ي هو من الشخصي يف املقام لفرده ابيصطلح علياملرّدد مما  يف وأ، نيأو يف املعّ  ،املشاع

 فقهي ا أصويلهو اصطالح و  ،أو يف اخلاا  ال ي منه الثالثة ،ون يف ال هنيكألول ما ن املراد ابأل
 .منهم

: )قدس سره( اآلخوند رهكملا ذ و  ،ن مل نقل به لعموم املناطإت و ايطالق الرواإل ،قال به بعض
 اً يخااج اً يشخص كب ل عينه يف اخلاا  يف ضمنه صاا املبيتعو  لفرداعلى  ّلي بعد انطباقهكالأن  من
 .هيأن العقد وقع علك

ا األعم منه ومن  ،يف تلف الشخصيـ  اً ولو انصرافـ  تايلظهوا الروا أو خاص ابلشخصي،
ما ك ،اا لهيمن ا خعلى  ضمان التالفأن  على ت الدالةاين الرواوأل ،ّليكه اليالفرد املنطبق عل

ان كما  على  اايهو: بقاء ضمان البائع يف زمن اخل )قدس سره(خ يره الشكذ  ماعلى  واحد ريغفهمه 
الزم يونه مثل قبل القبض كّلي فكه اليعل طبقاملن الفردأما  الشخصي، ه ا يفو  ،ه قبل القبضيعل

ما هو شأن ك ،بّدله البائع بفرد آخريأن  فالالزم ، املقبوضريغكّلي  ك الريصيف ،البائعإىل  اجوع الفرد
 .هيالفرد املتلف قبل القبض ف

 .الشخصي قبل القبض ما يفك ،عيبطل البيأو 
 .احتماات

 .نيليرانه من الدلكذ  امل ،األولأقرهبا 
العرف على  تايبل لو عرضت الروا ،إذ ا ظهوا وا انصراف ،القول الثاين يليوا وجه لدل

ن يومن أ ، موجودريل غكوال ،نةيأو غلبة أو قر  ان أو زمانكمنا هو ملإنصراف واا ،رانهكرون ما ذ ي
 ه قبل يان علكما  على  بقاء الضمان



 
  .القبض
 .إذ ا جمال له بعد تبّدل املوضوع ،ستصحابن القول أبنّه بسبب ااكميا أنه  ىفخيوا 
على  م ال ي هوكصل احلأدون  ،العدم األصلان كّلي  كال هنا يفاييف جر  كلو ش ،نعم

 .قن خروجه منهايالشخصي املتعلى  هيقتصر فيأن  فالالزم ،خالف القاعدة
 

 هايقوال فورة واألكالقاعدة املذ 
 ،معاوضةو  ون الضمان يف املقام ضمانكظاهر النص  أن  مسألة: الظاهر ما هو املشهوا من

 كبدون ذلو  ،(1)«فهو من ماله البائع» :)عليه السالم( ظاهر قولهو  ،ّمانفسخ العقد قبل التلف آانً يف
 .ون من مالهيكا 

 ىعل» :)عليه السالم( هللقو  ،ضمان غرامةأنه  من (،قدس سرهم) العاّلمةو  نيديللشه اً خالف
 .ملاله اً ون ضامنيكفإن اإلنسان ا  ،(2)«كمن ضمان ذل

 :لييمبا  األولعلى  لواكشأقد و 
ن العقد سبب قبل التلف، املردود أب ييف اآلن ال حىت  اً ة مطلقكية العقد للمليسبب :بقاعدة

ن إو  ،ة املرسلة املطلقةكيحصول امللعلى  دالّ  األولل للقول يوالدل ،نآ لكة  كية املرسلة ا ملكيللمل
 .األولنهما يقتضي اجلمع العريف بي نيلي الدلنينّه عند التعااض بإ :شئت قلت

  كع عن ملياملقتضي لعدم خرو  الب ،أموامهمعلى  سلطنة الناس :بقاعدةو 

                                                

 .5ح 5ب352ص 12الشيعة: ج ئلوسا (1)

 .2ح 5ب352ص 12وسائل الشيعة: ج (2)



 
  .هيعل اً اا قهر يي اخلاملشرتي ذ
 ،هيعل اً املشرتي قهر  كاملقتضي لعدم دخول الثمن يف مل ،أنفسهمعلى  سلطنتهم :وبقاعدة

  .«كضمان ذل» من ىقو أ «من مال البائع» ونهكابّن   :املردود
املردود: ، البائع والنماء املشرتيعلى  ون اخلسااةيكف كي، ف(1)«اخلرا  ابلضمان» :وبقاعدة
 .خالف ه ه القاعدة ىعل مرن األيكمل ، يئّمااآلانً  كابملل أبنه إذا قلنا

 .نيصّ ن النية العرف يف اجلمع بيؤ رانه من ا كفالعمدة هو ماذ ، انكف  كيو 
أن  ماك ،ةيمما ا جمال مها يف املسائل الفقه كة مه ا أو ذاياستحسان دلةقد استدل بعضهم أبو 

 .ليام الدليمساغ مها بعد ق ه اري اسب وغكامل ما يفعلى  سائر الوجوه احملتملة
 

 م تلف البعضكح
اا بقدا حّصته يل يف اسرتجاع من له اخلكحال تلف البعض حال تلف الأن  مث الظاهر

، (2)«ه حدثيدث فحيأو » :حيوللصح ،كة، لوحدة املالي املتساو رية أو غيحسب النسب املتساو 
 .(3)«وان حدثين حدث ابحلإ» :وابن اابط
وابستلزامه  ،ؤتجز يط فال يوأبن العقد بس ،لكتلف ال« تلف»ظاهر أبن  :هيعل شكالواإل

 وقبول  ،كمبا عرفت من املال :مردود ،تبّعض الصفقة

                                                

 .15428ح 7ب 302ص 13: جمستدرك الوسائل (1)

 .2ح 5ب 352ص 12الشيعة: ج وسائل (2)

 .5ح 5ب352ص 12الشيعة: ج وسائل (3)



 
 ااها.يلخ كوتبّعض الصفقة متداا  ،احكالن ما يفكنع الشااع  ميأن إاّ  ؤالعقد التجز 

 ة.يأو تلف املال ،مالكأو وصف ال ،تلف وصف الصحةإىل  مكعلم انسحاب احليمنه و 
 

  اماويريان غكالتلف لو  
 .م التلف السماوي وحنوهكما تقّدم هو حمث إن 

 يف» ليدلو  ،األصلإذ هو  ،سهكيمن  أنه  يف إشكالفال  ،ىاا برضيان من ذي اخلكّما إذا  أ
 .منصرف عنه« اايزمن اخل
 واحتمال ،ك لكأنه   فالظاهر ،سركده وانيما إذا وقع من ك ى، اضريان منه بغكن  إو 

 .ل عن مثلهينصراف الدلابعد  ،األصلخالف  كشمل ذليث يل حبيق يف الدلطالاإل
 ،مةيخ  القأي جازتهإومع  ،خ  الثمنأياا يفمع فسخ من له اخل ،اايه اخليان ممن علكن  إو 

 «.من أتلف»ل يلدل
ان كفسخ  يمل ن إو  ،اايه اخلياا أخ  الثمن ممن عليان من األجنيب، فإن فسخ من له اخلكن  إو 
من » :، واملتلف لقاعدة«اايزمن اخل التلف يف» :اا لقاعدةيه اخليمن عل :همايأإىل  عله الرجو 
 .هيإذ قراا الضمان عل ،املتلفإىل  اا اجع هويه اخلينه إذا أخ ه ممن علك، ل«أتلف

 ، أو ثالثة أو أابعة من الصوا املتقّدمةني اثننييف اإلتالف ب كشرتاومما تقّدمة ظهر حال اا
 ة يع الديتوز أما  ،قدا إتالفهألنه  ل منهم بقداهك  على ونيكن كل



 
 .األولالعقالئي والشرعي  األصلوإاّ ف ،ليخاا  ابلدل كف ل، (1)تاياجلناعلى  ة اى اجلناعل
 

 م والتسلدميار ولزوم التسلياخل
ما هو ك ،من لهإىل  اا ابلنسبةيم والتسّلم يف مواد وجود اخليالظاهر لزوم التسل مسألة:

 .املستلزم مهما ،(2))أوفوا(طالق إل ،وااملشه
 وىلأو  ،اا املنفصلييف اخل إذ حفظ املال بدون اضاه خالف تسّلطه ،(3)«مسلطون» ليولدل

 .منه يف املتصل
م الثمن يف يتسل ياملشرت على  ع وايم املبيالبائع تسلعلى  بجيا  :قال ثيرة حكللت   اً خالف
وله  ،م ما عندهيتسلعلى  رب اآلخرجيوا  ،ااهيبطل خيمل  ميمها ابلتسلأحدولو تربع  ،اايزمان اخل

 .ااية للخياسرتداد املدفوع قض
املبىن مل جيب البناء، فإن الوفاء أبصل العقد اخليااي إذا مل جيب، مل ب جينه إذا مل أب :وقد عّللوه

 .ق أوىليم بطر يالتسلجيب عليه 
 .اايواخل (4){أوفوالي }ي دلنيب اً الوفاء واجب وإمّنا له حق إبطاله امجعن إ :هيفو 

 :يني التالنيليظهر وجه ضعف التفصي كوب ل

                                                

 .كتاب الديات 91ـ  90ج (:الفقه)راجع موسوعة  (1)

 .1:املائدةسورة  (2)

 .7ح 33ب272ص 2: جحبار األنوار (3)

 .1 :املائدةسورة  (4)



 
ألنه  ،وعدمه مع عدمها ،(2)«السلطنة»و (1)}أوفوا{ ليلدل ك الوجوب مع مطالبة املالنيب

 .طالبه فإنّه بدوهنا مسقط حلّقهيم لخالف ما إذا مل يااده وجب التسلأه فإذا كمل
شمل صوايت يث يحبًا ا مطلق ،م ما إذا اضي ببقائه عندهيلمن وجوب التس املستثىنأن  :هيوف

 هما.يأب ىن له اضيكاضاه ابلقاء أو مل 
فليس ل ي اخلياا حق يف إمساك العني، وبني   قدابلع اً اا متعلقيون حق اخلك  نيل بيوالتفص

ما  كمساإس لآلخر يفل ، للطرفنيون املعّ كوجب  يتعّلقه ابلعقد ألّن  ،كفله ذلكونه متعلقًا ابلعني 
ل يشمله دليحىت  له اً كهّنا مل تصبح ملأهبا  اً ونه متعلقك معىنإذ ، ني، لخالف تعّلقه ابلعريللغ

 .السلطنة
 .نيالع ان اسرتدادكعل من الشااع أو العقالء إلممّنا ج  إو  ،كضر امللياا ا ياخلأن  :هيوف

 ذي ني فرق بريمن غ ،نيقّ احل ؤافكلت ،أيضاً ان لآلخر عدمه كم  يه التسليسّلم من عليمث لو مل 
ملا تقّدم عن ـ  مياا التسليذي اخلعلى  بجياا مل ي ذي اخلريه لو سّلم غأنفاحتمال  ،هري اا وغياخل

 قد عرفت ضعف مبناه.ـ  (قدس سره)العالمة 

                                                

 .1: املائدةسورة  (1)

 (القواعد الفقهية)كتاب  (الفقه)، راجع موسوعة «أنفسهمو مواهلمأالناس مسلطون على »مشهور: ة فقهيقاعدة  (2)

)قدس سره(.ف ؤلمام امللإل



 
 نيبطل بتلف العيهل 

 ولظهوا قوله ،ها الشااعري غية اليت مل يئللعقال ،نيبتلف العـ  اجلملة يفـ  اايبطل اخليا  :مسألة
 .(1)«عيذا افرتقا وجب البإ» :)عليه السالم(
 .(2)«م فقد وجب الشراءايفإذا مضت ثالثة أ» :)عليه السالم( وقوله
اا العقد ا يمتعلق اخلأن  على ،(3)«نهمايع بيت ابلثمن فال بأيلو مل » :)عليه السالم( وقوله

 .ملوضوعون من السالبة ابنتفاء ايكهّنا إذا تلفت أحىت  نيالع
اا الشامل ملا يطالق اخلإو  ،(4)لف البنت برضاها بهإذا مات حتأنه و  نيري ج الصغيتزو  :دهيؤ يو 

 ني بقاء العنيه بيفرق فيا  ي ال نيونفي الضرا يف الغ ،«السوق إذا دخلوا» :طالقإو  ،بعد التلف
ونه ك، و أيضاً ا يت هنأيها كفمال  ،لهايطالق دلقالة بعد التلف إلوصحة اإل ،ستصحابواا ،وعدمه

 .كما قال هبا جامع املقاصد واملسالك ،واملانع وقاعدة املقتضي ،من الشرط الضمين
 .الظاهر يف اّدهاللفظ )الرد(  ،ملن قال ابلبطالن اً خالف
ة يولو سّلم عدم األقوائ ،هايوجب محله عليمما  ،ىت أقو ايلو فرض الظهوا فظهوا الروا :هيوف

من قبل القبض ويف ز  كمن ذل ستثىنيو  ،اً ميت سلايظهوا الروا ىبقيف نهما،يب اً مردد (الرد)ون يك
 .اايع ا خيببطالن البألنه  ،ااياخل

 .نيخمتصأ حبال بقاء الع اً يجعل اً اا يان خكعلم إذا  يمنه و 

                                                

 .4ح1ب 346ص 12الشيعة: ج وسائل (1)

 .9ح 3ب 350ص 12الشيعة: جوسائل  (2)

 ،ال يقبض الثمنو ضه صاحبهال يقبو عن الرجل يبيع البيع»:وفيه، 3ح 9ب 357ص 12الشيعة: جراجع وسائل  (3)

 «. فال بيع بينهاالإيام فإن قبض بيعه وأا ثالثة مجل بينهن األإف :قال

 .1ح11ب 527ص 17وسائل الشيعة: جراجع  (4)



 
 تلف العني يف يد الفاسخ

ال اسب بكبل يف امل ،ما عن املشهواكده مضمونة  ي يف نياا فهل العيلو فسخ ذو اخل لة:أمس
 .(1)«يد ما أخ تال ىعل»الظاهر، واستدلوا له بـ: على  خالف

ة يد األمانيالإىل  ةيد الضمانيوأبن تبّدل ال ،ان قبل الفسخكوابستصحاب بقاء الضمان ال ي  
 .وه ا سليب ايبجيإفإنه  استصحاب بقاء الضمان ريوه ا غ ،ليالدلإىل  تا حي

بعد  ،(2)ل{ي من سبنياحملسنعلى  }ماو سنحمألنه  ،ه بعضيلإقال به أو مال  ماك ،أو ا
 ريأو غ ،وضي املقطوع الزوال بعد الفسخاإّما املع :املراد بهألّن  ،ة استصحاب الضمانيعدم متام

ي لكستصحاب المن القسم الثالث من اا كذلو  ،أو الضمان اجلامع ،اوضي ال ي ا سابقة لهعامل
 .قول به الغالبيال ي ا 
 ، الفسخنيه حيد عليان للفاسخ كقائاّل: لو   )قدس سره(ه اآلخوند يلملع إأمبا  لصّ فيأو 
ان أمانة كه، وإّا  ي املفسوخ علنيبو  نهية بين التخليكما إذا مل يمقتض لضمانه ف« ديال ىعل»فعموم 
 .هيلإحسان إنئ  جمرّد يان حفظه حكث  ية حيشرع

 ما صاا جمنوانً يه فيأو ول ،مكاحلا كله اخلاص، أو العام  كيأو و  ،كاملالإىل  صالهيإ :هيضاف عليو 
 .هية تعود إليأبن الوا وقلنا مثالً 

  .قرب الثالثاأل ،احتماات
الناس » :ثر منها خالفكاألألّن  ،ا دقةً ـ  كما قال به املسالكـ   اً صال فواي عرفياإل ،نعم
 .ةيده عدوانيون كت ألن املوجب (3)«مسلطون

                                                

 .15444ح 1ب 8ص 14: جمستدرك الوسائل (1)

 ،91 :التوبةسورة  (2)

 .7ح 33ب272ص 2ج :نوارراجع حبار األوصدرها رواية،  ،قاعدة فقهية مشهورة (3)



 
 هيد املفسوخ علي يف نيتلف الع

 ديالم يف تلف ما بكظهر الي ،لياملختاا التفصأن و  دهيالم يف زمان الفاسخ ملا تلف بكلمن او 
 هما من واد واحد.يلكألّن   ،هياملفسوخ عل
مانة أ بدون ريمال الغأنه و  ،واستصحاب الضمان ،ديلقاعدة ال ،ضمانه مطلقاً  ىر يملن  فاً خال

األموال  يف األصلن أو  ،الضمان ىو دة من النصوص والفتايالقاعدة املصطو  ،هكية أو ماليشرع
 .وا خمر  يف املقام ،كوالفرو  والدماء ذل

إذ  ،ة فقطيد العدوانيهنا يف الأل ،ة القاعدةيلألصل بعد عدم متام ،ك لكعدمه   ىر يوملن 
وعدم وحدة  ،ان اآلخركن إحدمها  كفإذا مل ت ،د ا ختر  عن أّي منهمايوال ،هاياألمانّية ا ضمان ف

 .واة يف املقامكامل   دلةهنا من األأة مها بعد يدة ا حجيواملصط ،ةكو كاملشو  قنةياملت
 ،ان من قبل اآلخركالفسخ ملا  أن  من :وجهًا مه ا القول (قدس سره)خ يره الشكذ  ّما ماأو 

 .مانيد صاحبه مشعر ابلرضا املقتضي لالستي يف نيه العكفرت 
ما  :مر الثابتسقط األيجمرد ه ا ا أن  نفه من جامع املقاصد ميتضعإىل  ضافةابإل هيد علري ف

 .افك  ريشعاا غأبّن اإل (قدس سره)د يره السكذ 
و يف أبه مطلقاً  لالقو على  الضمانمث إن  .ىل أخص من املدعيه ا الدلأن  إىل مضافاً  :قولأ
من يروا مثله فكما ذ ك،  «كذلعلى  هنما دخالأل»و ،معااض لالستصحابـ  ما اخرتانهكـ   اجلملة
  نيدخل مث تبو  ثركأو أقل أهر مبتزو  



 
منا إاًل، و يس بنفسه دليل «دخال»و ،ا املثل ىث ضمان قدا مهر املسمّ يح ،بطالن العقد

ا »وجب عدم مشول يقل من احلّق األعلى  واإلقدام ،قسط حّقه منهأمن له الزائد قد أن  إىل قيطر 
 .ثر من احلقكأعلى  قدامسه يف اإلكعو  ،(1)«ضرا

إاّ  بقيفلم  ،ضمان املعاوضة ااتفعألّن  ،ديجه عدم صحة احتمال ضمان الظهر و يبه و 
 .أحدمها ثبت اآلخر يفإذا نف ،لو من أحدمهاخياألمر ا ألّن  ،ديضمان ال

 

                                                

 .4ح 22ب164ص 7تهذيب األحكام: ج (1)



 
 

 فصل 
 يف النقد والنسيئة





 
 ع يقسام البأ

من  ءل شيكبل ب ،عيس خاصًا ابلبيه ا لو  ،ابعةأ ريالتأخو  ميع ابعتباا التقديقسام البأ
 .اإلجااة والرهن وما أشبهك ،املعامالت مها طرفان

 ،اعتبااألنه  املاضيإىل  ح ابلنسبةيصح كبل هنا ،س خاصاً ابحلال واملستقبلياألمر لأن  ماك
 ، هب ا الثمننياحل كّسس قبل سنة من ذلمعماًل أت مثالً  شرتييأبن  كذلو  أيضاً آت يف املعاملة  هوو 
ة تصحح ي العاملنيبل القوان ،نعم اجوع املاضي ب اته حمال ،ون للمشرتيكفوائد املعمل تأن  :الثمرةو 

ة إذا يمة الزانب لنب األيط ر:كعة ذ ييف الشر و  ،يالضرا أو الفائدة من املقنن أبثر اجعكاألثر الرجعي  
 .ام الرضاعكحأ ما يفك ،تضع منه الولدري ف اضي املوىل

 :ث نقوليح ،س يف الشرع ادع عنهايلو  ،ةيئانت عقالكة إذا  يه ا وا مانع من املعاملة املاض
 .همري غو  العروةو واجلواهر  كما قال به املسالك ،دةيانت جدكن  إو  ات ممضاةيقالئعأبّن ال

ـ  تابكه ا ال ما مل نستبعده يفكـ   نيثر من اثنكأان معاملة بطرف واحد أو كمإب :ولو قلنا
ون طرف من يكف ،نيري خابعة يف األأثر من كأون األقسام كما تك ،األولقسام األابعة يف أتيت األ

 . اكهو  ئة،يآخر نسو  ع نقداً يالب
 .ّليكجل خصوص الؤ ملابو  ،ّليكعم من الأحلاضر واملراد اب :قال (قدس سره)خ يالشمث إن 

مبا عن اآلخوند  كر ذلين تصو كميفإّا و  ،نصرافئي من ابب ااؤجل ابجلز صه املو يولعل ختص
الكائن بعد شهر ابلنقد، وكونه بعد شهر ئي ع اجلز يبيه فين علماملثو  كو ملق امليمن تعل :(قدس سره)

 إما ابعتباا أن الزمان واملكمان دخيالن يف 



 
 (1)}أوفوا{ شملهيف ،من الشااعمنع ة بدون يعتباا العرفأو اب ،نايما عن ابن سكة  يالشخصّ 

 .وحنوه
ون يكتصواه أبن أما  ،املعلومةاأس املّدة إىل  داءاأل ريبشرط أتخ :نيوتصواّه بعض املعاصر 

د به يا أفإن  ،جعله السلطة معتربًا بعد شهرو  مثل ضرب الواق ،واملعترب بعد شهر ،عتباا اآلناا
 ه فال تصوا لهري د به غيا أن إو  ،رانه سابقاً كما ذ كته  يلعدم معقول ،اً إامجاعان ابطاًل كع  يق يف البيالتعل
س مما يداء ولاأل رياصر فهو بشرط أتخعتصوا املأما  ،(قدس سره)الم اآلخوند كرانه من  كما ذ إّا 

 .هيحنن ف
 

                                                

 .1 :املائدةسورة  (1)



 
 إطالق العقد ىماهو مقتض

 ،نمل من الثمن واملثك قتضي النقد يفية ية أو معنو ينة لفظيطالق العقد بدون قر إ :مسألة
 :هيدل عليو 

فإن الوفاء  ،لآلخر ل واحد منهما ما عندهكعطاء  إ :إذ معناه، (1){ود  ق  ع  ل  وا اب  ف  : }أ و  قوله تعاىل
 ني الزوجنيالوفاء ابلن ا والوفاء بك ،س اختالف يف مفهومهيول ،املواد كل مواد حسب ذلكيف  

 .اعمل مبقتضاه :واجلامع ، اكوه عيوالوفاء ابلب
نتقال مها اآلخر بعد ااؤ عطاإب جيإذ لو مل ، (2)«الناس مسلطون» :)صلى هللا عليه وآله( وقوله

 .هما مسّلطاً ن أّي واحد منيكمل 
 .هري اسب وغكواة يف املكواملوثقة امل  

 .وللشرط الضمين
جب يف ،اآلخرإىل  نيل من العوضكة العقد انتقال  يقضأن  : من(قدس سره)ره العالمة كملا ذ و 

 .طولب صاحبها اخلرو  عن العهدة مىت
 نيعأجل مإىل  نصرفيأن  ماإلواه فأنه  ومن ،نصرافمن اا (قدس سره) ديره السكذ  ماو 

 .عيهو مستلزم إلبطال البو  لو مع املطالبة،و  بداً ألزم عدم وجوب الدفع يأو ا ف ،مكهو حتو 
ما ك ،أيضاً ه يانت مناقشة فكن  أقرب، وإ انكولو علّله أبنّه غرا،   ،هيف ما ىفخيا  :قولأ

 .قي املضري الواجب غريروا يف جواز أتخكذ 

                                                

 .1: املائدةسورة  (1)

 ،كتاب القواعد الفقهية (الفقه)راجع موسوعة « وأنفسهم مواهلمأالناس مسلطون على » ،هية مشهورةقاعدة فق (2)

 )قدس سره(.لف ؤمام امللإل



 
 ل يه التعجيالعقد لو اشرتط ف

إلطالق  ،حيالمها صحكو  ،ده مبطالبة أو حنوهايقيطلقه، وقد يل فقد يالتعج ر شرطكمث إذا ذ 
شرط كألنه   ،جة فاليحنو شرط النتعلى  ريشرتط عدم حق للمشرتي يف التأخيأما أن  ،الشرط أدلة

 .وانياا يف شراء احليعدم وجود اخل
ذ هو إ ،انهو ياا حيسقط خيأن  شرطهكخر، فهو  ؤ يا أن  أي ،حنو شرط الفعلعلى  صحينعم 

 .من شرط الفعل
 مها(قدس سر )خالفًا للجواهر واآلخوند  ،دكيل أتيشرط التعجأن  :هميما نسب إلكواملشهوا  

 .سيسأث جعاله من التيح
 ما قاله ريغ اشرتاط اادأن إو  ،األولان احلق مع كااد اشرتاط ما قاله الشااع  أن إأنه  والظاهر

ااًا له يف يأو خ ،وان ال ي قّراه الشااعياا احليا شرط خحامهما حال ما إذ ،ان مع الثاينكالشااع  
أو  ،ابإلشرتاط يني أو جعلينين شرعياا يقد تقّدم صحة خو  ،ما قاله الشااعإىل  إضافةالثالثة 

 .ختالفابا



 
 لين ابلتعجيف أحد املتعاقديإذا مل 

اا يالفسخ لخان لآلخر كـ   ان عن ع ا شرعي أم اكسواء  ـ  ليحدمها ابلتعجأف يمث لو مل 
 .(1)«ؤمنون عند شروطهمامل» :ىمقتض كفإن ذل ،الشرط الضمين

املقتضي حلقه  (عند)إلطالق  ،ن اإلجباا أم اكسواء أم كّن له احلق يف ذلأ :اجلواهر ىر يو 
 .انهكمإد بعدم يقيفإنه مل ( عنده)قف الطرف يإذا مل 

 :له واستدل ،انهكمإعد عدم ون بيكمّنا إه يحّقه فأن  ىر يث يح (قدس سره)خ يخالفًا للش
 .جبااان اإلكمإتحقق مع ياا ا ياخل كال ي هو مدا  (2)«ا ضرا»أبّن 

ه عسر أو يون فيكأن  نيبو  ،سوااً بال ضرا مايل فهو املقّدميون اإلجباا مك  نيب :وفّصل اثلث
 .اايحر  أو ضرا فاخل

 .ولعل ه ا أقرب
 ،ل ا نفسهيفوات التعجعلى  اا معّلقيخلأبن ا :اجلواهرعلى  لكشأ (قدس سره) خيالشمث إن 
إذ قبل انقضاء زمان نقد  ،هنا يف مثل ه ا الشرطايعدم جر إىل  قابل لجإجباا، مضافاً  ريفاملوضوع غ
 ه األداء.ي الزمان املشروط فريغألنه  ،نفعيا  هوبعد ،وز اإلجبااجيالثمن ا 
 .حق له اإلجباا ،ث تعّلق به حّقهينّه حأ :األولعلى  رديو 

 .سائر الواجباتعلى  جباااإلمثل أنه  :الثاين ىوعل
مما ا  ،ف ظاهرهمبا هو خال (قدس سره)خ يالم الشكفّسر   (قدس سره)د يالسأن  ىفخيوا 

 .املراجععلى  ىفخي

                                                

 .4ح20ب 30ص 15الشيعة: ج وسائل (1)

 .2ح 292ص 5ج :الكايف (2)



 
 ل الثمنياشرتاط أتو

 رينة غيمع مدةً ـ  يف الثمن ك لكما هو  كـ   اًل أو بعضاً كل الثمن  يوز اشرتاط أتججيمسألة: 
  .هماي املسامح فريالنقصان غو  ةدايللز أو مصداقاً تملة صدقاً حم

ما عدا ما صرّح ـ  امكحل األك من وجود املساحمة يف :د ما نراهيؤ يالمهم ه ا كّن  ى أفخيوا 
 .(2)قدا العقلو  ،(1)لسان القومألنه  كذلو  ـ احلرمو ه ابلدقة مثل حدود احلّل يالشااع ف
 ريوالبزنطي غ (3)محدأيت يلروا ،نيثالث سنإىل  ريعن التأخاملنع  ايفكد اإلسيفتحد :هيعلو 

 .ت تفّسر بعضها بعضاً ايالرواألّن  ،أيضاً ه يعل األوىلة اإلاشاد املوجب حلمل يفإن ظاهر الثان، هيوج
 .كم بعد وحدة املالل  ملا دّل يف الس  و  ،بطلت املعاملة للغرا ك لكانت املّدة جمهولة  كفإذا  

ذا  إصح العقد يوإّا مل  ،ه غرض عقالئي صحيان فكن  إ ة جداً ري ة قصفجعل املد ،انكف  كيو 
يت يف املقام أيا و  ،التزام يف التزامألنه  ،ان شرطًا بطل الشرط فقطكأما إذا   ،داً يان مصبًا أو قك

فالقول بعدم  ،اا تبعض الصفقةيله خو  بطل يف اجلزء فقطيث يح ،هو جزء يالقسم الرابع ال 
 .ديسد ريغ ،دلةطالق األإل ك لك أو الصحة ،ته عند العقالءيالصحة مطلقاً للغو 

 ومات كمثال احلأصح يف يفإنّه  ،مائة سنةكلة جداً  يما جعل املّدة طو أ

                                                

 .4: براهيمسورة إ (1)

.12759ح  8ب 208ص 11: جراجع مستدرك الوسائل (2)

 .3ح 1ب 366ص 12الشيعة: ج راجع وسائل (3)



 
يت األقسام يف الفرع اآلو  ايت هنأيو ،اخلالفعلى  لي دلريمن غ دلةإلطالق األ ،لة املّدةيالطو 

 .الثالثة
  :ه أقواليها ففري غ ّما يفأ

 .عنه دلةمنصرف األو  ل للمال ابلباطلكأو  سفهو  غراو  نّه لغوأل ،مطلقاً البطالن 
ما يمثال فم األكوح ، فمات قبلهريجل القصونه مثل األكبعد   دلةإلطالق األ ،ك لكوالصحة  

 .وز واحدجيما ا يفو  وزجي
ما كعدم حلوله ابملوت  و  جلان الشرط بقاء األكنعم لو   :فقال (قدس سره) وفّصل اآلخوند

 .ان فاسداً بل مفسداً كف ،خالف جعلهعلى  انكه الشااع  جعل
ان موجبًا له يف كن  إو  ،وجب فسادهي ا فسادهألّن  صحة العقد يف الشرط، :ن الظاهركل
 .)قدس سره( ره اآلخوندكما ذ إىل  ضافةابإل ،دياملقو  املصب
 ءًا للعقالراه العرف خمالفيوهو ما ا ـ   الفاسدريغو  الفاسدعلى  الشرط مشتملحيث إن و 

مه ابعطائه الثمن آخر الز إون وقت يك كب لو  ،لهكفالفاسد منه بعضه ا  ـ  اًل للمال ابلباطلكأو 
 .وضحأإذا مات فاألمر أما  ،وقت الصحة

فالقول  ،فال وإاّ  ،ةيانت عقالئكث تصح إذا  يح ،ة جداً ري ومما تقّدم ظهر حال املّدة القص
 . ظاهرريغ ،اً لجإطالقأو الصحة مطلق ،بطالن مطلقاً لعدمهاابل



 
 األول العقد وضبط آخر

ان حمتمالً كن  إو  ،عرفاً و  ما تعااف شرعاً يعترب ضبط آخر األجل فيا أنه  يف إشكالا  :مسألة
أن  ان حمتمالً كن  إو  ،ك لكمها  ري ع واملتعة وغيوالب ،آخر الشهرإىل  ااجيمثل اإل ،ة والنقصاندايللز 
 احلال يف مثل ك لكو  ،خرشهر األ  ثر يف بعض األكأأو  ،ةيسالمشهر اإلقل يف األأ أو نيون ثالثيك

 .آخرهو  شمل أولهيث يوم اجلمعة حإىل ي
الم يف كوقد سبق ال، نينها عند العرف أو عند املتعاقديّ فهل املعترب تع ،كأّما يف ما عدا ذل

 .رااهكتإىل  فال حاجة ،لكل واملو كيالو إىل  ابلنسبة كشبه ذل
 موجب للغرا. األول الثاين، إذعلى  هري عاً لغتب( قدس سره)خ يالش
س ينّه لأل ،األولعلى  )قدس سره( تب العاّلمةكتبعًا لبعض   )قدس سره( د الطباطبائييوالس
مثل و  ،ما تقّدمعلى  (شهر)قرب ملا نراه يف أمثاله، مثل خ  منهم، ولعّله األؤ يوهو موضوع  ،منه عرفاً 

شرتي هبما يف ،وزهنمإىل  أو وزنه ،نقدهمإىل  علم نسبة نقدهي بلد اإىل   هبيفإن من  ،الوزنو  النقد
 عد مغروااً.يمل  ،دون ما لبلده

حلم أو أنه  علميث مل يح ،نواعقسام واألهي خمتلفة األو  اءيشاأل أصولإىل  ابلنسبة ك لكو  بل
 . اكوه ،كوان أو ذايمن ه ا احل ،(1)فروعه

عدم  أصالةعلى  مكلألصل احلا  ،ينيالتعإىل   ا يعدم ااحت األصلف ،ني القولنينا بككلو شو 
 أو عدم ـ  الشرط الفاسد مفسدأن  ىر يمن يفـ  انعقاد العقد

                                                

 .أو لنب أو فروعه (1)



 
  .صحة الشرط

ما سبق على  ،يت يف املقامأيفال  اجلزءأما  ،د والوصف واملصبيومما تقّدم تعرف حال الق
 .هيالم فكال

املتعة أو السلف أو  ئة أو اإلجااة أوي مّدة النسنيرانه بكما ذ يفال فرق ف كث وحدة املاليوح
 .ك ذلريالصلح أو غ

الفاسد منه أن  على بطل العقد بناءً  ،ولو جعل املدة اجملهولة مطلقًا أو يف خصوص املقام
 .القول اآلخرعلى  اايون للشااط اخليكفسد بنفسه فقط دون العقد مما و  مفسد،



 
 ثمناملو  العقد املتعدد الثمن

ما عنونوا بثمن ك ،أيضاً سه كيت يف عأيأنه  ىفخيوا  ،ع املعتدد الثمنيء البعنون الفقها :مسألة
ثر أو كول أ نقد األريغـ  نييت يف أجلأيما كـ   سهكنفس البحث يف ع يتأيجاًل، وؤ ثر مكأو  أقل حااً 

 .سهكوالثاين ع ،أقل
ان كن  إو  ،نقدو  أو مثن عروض ،عيجااة وبإأو  ، بثمن واحدنييت البحث يف مثمنأي ا كوه

 .ون بعضل املنع أو اجلواز يف بعضها دييت دلأييف خمتلف ه ه الفروع خمتلفاً، و دلةاق األيس
 .فلفرض الفقهاء صوا ،انكف  كيو 

 .ثرك أجله أنيعان بثمنيون بيكأن  :األوىل
 .ك لك  نيع واحد بثمنيب :ةيوالثان

 .ثر أو أقلكان أكشرط أبنه لو أخ  الثمن  و  عيب :الثالثةو 
 

 ألوىلاالصورة 
واة يف كة امل  يللروا ،بطالنهعلى  ،امجاعاإل )قدس سره(اآلخوند  ىفاملشهوا بل ادع :األوىلّما أ

س يإذ ل اخلدعةو  ا الضرا ،وللغرا ال ي هو عبااة عن اجلهالة ،عيقع البيوانّه مل  ،هري غو  اسبكامل
وامّبا  ،اختاا أحدمهاأن  نيبو  ،قبل املشرتي ما أوجبهأن  ني فرق بريمن غ ،قيوللتعل ،مهما جمال هنا

 .استدّل أبنه من املرّدد ال ي ا وجود له يف اخلاا 
 ان يف بعضها كن  إو  ،واةكامل   دلةعدم استقامة بعض األ ىفخين ا كل



 
 .ةيفاكخر  اآل
ًا ي ا، أو اومك كًا فليفااس ت  ط  خ  إن » أبنّهـ  ن هبا قوليكن مل إو ـ  ستدل للصحةيامّبا  نعم

 .: أبنّه جعالة)قدس سره(اّده العاّلمة ن كل«  اك كفل
أن إّا  الّلهم ،ع واإلجااةيصح البيفلماذا مل  ،إنشاءو  هي عقدو  صّحت جعالةن إ قال:يوامّبا 

 .العدمعلى  الً خاصاً يمهما دل ىدعي
 .(1)نيع ابألقل يف أبعد األجليوين من نفوذ البكحممد والس :يتيوبروا
نة كاملم (2){راضٍ ت   ن  ع   ةً اا  انت خالف }جت  كن  إة و يافك ألوىلاأن إّا  فة السندية: ضعيوالثان

 .موال املفّلسأع يصها ببيتخصك ،صيالتخص
د ين السكل ،صولرانمها يف األكما ذ  ىعل ،عتماد اجلابرااك ،اسركض الااإلعر  :فالعمدة
لقول ان اكول ا   ،نيبعض املتأخر و  قال: قد عمل هبما امجاعة من األصحاب القدماء )قدس سره(

 .ابلبطالن حمّل أتّمل
تعدد الثمن أو إىل  عدم التعّدي منهاو  ،موادهاعلى  قتصاافالالزم اا ،ةيولو فرض العمل ابلروا

 .هيلإشبه مما سبق اإلملاع أع أو ما يبو  إجااة
 .ني بثمننيعيمن ب األوىلالم يف الصواة كه ا بعض ال

                                                

 .3ح2ب 367ص 12الشيعة: ج وسائل (1)

.29: النساءسورة  (2)



 
 ةيالصورة الثان

ما أضافها كـ   اجلهالةو  للغرا املنع،على  فاملشهوا ،نيالواحد بثمنع يالب :يهو  ةيالصواة الثانأما و 
ء هو ّل شيكفإن   إذ الفرد املرّدد ا وجود له يف اخلاا ، ة،يولعدم املعقولـ  هيعل )قدس سره( اآلخوند

 ت املتقدمة.ايولبعض الروا اً،ياً بل خااجيعاً ذهنيس بيلو  ،د يف ال هنيان الرتدكإمّنا مو  هو،
)قدس  لييا جمال مها يف املقام، واألادب عة والضرايخلداإذ  اجلهالة،إّا  سيا هنا لن الغر كل
 ه،يغتفر في ه ما ايف غتفريس مبنزلة اخلاا  فيعتباا لوعامل اا ،ىرب كواجلواهر   ىمنع اجلهالة صغر  سره(
 ،(1)«عيب  يفنيشرط» ة:يامجال الرواإوقد عرفت  وجد يف اخلاا ،ين مل إي و لكالعلى  مكحيول ا 

انت منهما كن  إو  ،ةية عن الغنية الثالثة املرو ييف الروا ضعف السندإىل  ضافةابإل، «عي يف بنيعيب»و
{ع  ي  بـ  ال   هللا   ل  ح  }أ   قاوم:يظهر مما ا أ

 وحنوه. (2)
 له، العموماتة املوجبة لشمول يمن العقالئ ما استدل به القائلون ابلصحة:إىل  ضافةه ا ابإل

 خل.إ« اً ين خطت فااسإ»، بل اإلجااة ،ةيالوصو  اجلعالةو  نيميالو  العهدو  من الن ا اثلهميومن ما 
 اً أو غرا  ان حمااً كإذا   قال:يبل  ابجلعالة، كذل )قدس سره(وا وجه اختصاص العالمة 

يف ابب  (قدس سره) دييت اإلجااة مما اوامها السياواإىل  ضافةواحد، ابإل كاملالو  الةعف تصح اجلكيف
 الصحة. إىل( قدس سره) ول ا ذهب هو والسند حجة، ومها معمول هبما، ،اةاإلجا
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عرض ا أنه  ه:يفف ،(هما السالميعلو  آلهو  ناينبعلى ) بيشعو  ىستدال مها بقصة موسّما ااأ
 .عقد

ان حم وا آخر من عقل أو كإذا  إّا  ،اعاً قيان عقدًا أو إكل ما  كد يف  يصح الرتديه ا  ىوعل
ع أبقل ينف  البيث يح )عليه السالم(: عند قوله ،حة حممديوين وصحكيت السيواما يف ا ك ،نقل
 .(1)ني يف أبعد األجلنيالثمن

 .هري ة دون غيث أجاز يف مواد الروايقول الثالث يف املسألة حله ا هو او 
 

 الصورة الثالثة
 ه أقوال: يفف ،ئةيأبقل منه نسو ع بثمن حاضريالبأما و 

 ه فاسد فيتبعه العقد.ألن الشرط،و  عيبطالن الب
 .س مفسداً يوالفاسد منه ل ،دلةطالق األإشمله يأما العقد ف ألنه ااب،وبطالن الثاين فقط، 

 ه،ري وغ )قدس سره( خيما قاله الشك ،ليسقاط احلق يف التعجإدة يف قبال ايألن الز  وصحتهما،
أنه  إىل مضافاً  ،عرفاً  ك لكنّه  أ الظاهر ، لكنس حبقيأبنّه ل :)قدس سره( ه اآلخونديل علكشأن إو 
 .لعل ه ا القول أقربو  ،ا ااب قرضيو  س براب معاملييإذ ل ،س برابيل

 س الرابكفهو ع ،هيف إشكالئة فال يصة مع النسيالنقو  ،ليدة مع التعجايس ابلز كأما إذا انع
 .سهكسّلم به يف عن إو 

 .سقط عنه عشرةأفإذا عّجل  ،ئة مبائةيمثله إذا ابعه نسو 
 .نيأو بضاعت ،نقداً و  ون الطرفان بضاعةً يكأن  نير بكما ذ يا فرق فو 

                                                

 .2ح 2ب 367ص 12الشيعة: جراجع وسائل  (1)



 
 ول مثناً أو مثناً ؤ ع امليالب

ألنه  ،طولب بهن إو  جلجل قبل حلول األؤ املشرتي دفع الثمن املعلى  بجيا  :مسألة
 . شبهأوما  (2)«ؤمنون عند شروطهمامل: »و ،(1)وا{ف  و  : }أ  ىمقتض

 الثمن.إىل  ةيف السلف ابلنسبسه كم يف عك ا احلكو  
 .همايده أقل أجالً فير ي ،ثر أجالً كاأل يف ك لك
وإاّ  ، بدل فهوريأحدمها ببدل أو غعلى  فإن توافقا ،سراع واإلبطاءاإل نيداا األمر بن إو 

لزمه أما يف مثله مما ك ،م ابلصلحكلزمهما احلا ألو تدافعا و  ،ده عن شرطهيللشااط الفسخ أو افع ف
 .ه شرطهيصل إليء ملن مل لو يف قبال شيو  ،تاب الصلحك اجلواهر يف

ًا يف كيًا حمإامجاع ،لي أم الشخصيكسواء يف ال ،البائع القبولعلى  بجيمث لو تربع بدفعه مل 
 اً ـ القبول ألنه ملكه، ليس يف حمله.مثناً أو مثمنـ  ان الشخصي لهكمن  على أن  فتوهم ،ضايالر 

 يكلف بتقبل املنة، كما عن الت كرة، وأتمل فيه واستدل له: أبن التعجيل كالتربع ابلزايدة، فال
 الشيخ )قدس سره( وهو يف اجلملة يف حملة.

وأن احلق مهما، فال حق ملن عليه احلق إسقاط حقه، كما ذكره الشيخ )قدس سره( وإن أتمل 
 فيه اآلخوند )قدس سره( أبن ثبوت حق يف بني حيتا  إىل ثبوت موجب له وا دليل عليه.

 مل.أقول: فيه أت
 
 

                                                

 .1ة املائدة: سور (1)

 .15424ح 5ب 301ص13ج :مستدرك الوسائل (2)



 
 وأبن اململوك شيء مؤجل، وهو ا ينطبق على املدفوع ابحلال، كما عن اآلخوند )قدس سره(.
وفيه: أن املؤجل هو نفسه لكنه جيوز أتخريه، اللهم إا أن يقال: أبن الزمان مما له مدخل يف 

 األمر، كما أشران إليه فيما سبق.
ف والزائد والناقص كماً أو كيفًا يف غري وأبن مالك عدم وجوب القبول يف غري اجلنس أو الوص

 املكان آت يف املقام، كما أشاا إليه السيد )قدس سره(.
 لكن فيه: أن املالك يفهم من األدلة السابقة فليس هو بدليل جديد.

حيث يفهم منه حكمان إجيابيان  (1) وأبنه خالف )الناس مسلطون على أموامهم وأنفسهم(
 وسلبيان.

لرباءة، وهي اتمة إذا وصلت املرحلة إليه، لكن يف بعض ما تقدم كفاية، أما وامبا يستدل له اب
 احتمال أنه حكم ا حق، فهو خالف ظهوا العرفية يف كون املاليات حقوقًا.

                                                

 .7ح 33ب 272ص 2قاعدة فقهية مشهورة، وصدرها رواية، راجع حبار األنوار: ج (1)



 
 لو أسقط أحد املتعاقدين األول

مث إنه لو أسقط املشرتي أجل الدين، أو البائع أجل السلف، فالظاهر حيث أنه حق، فإن كان 
 رط للبائع سقط حقه، أو للمشرتي فك لك، أو مهما فك لك ابلنسبة إىل املسقط.الش

ومنه يعلم أن اإلطالق من اجلانبني غري اتم، وإن ذهب إليه بعض، من أنه لو أسقط املديون 
 سقط، وحينئ  للدائن مطالبته.

أسقط وآخرون: من أنه مل يسقط، ألن األجل صفة اتبعة وهي ا تفرد ابإلسقاط، ول ا لو 
 مستحق احلنطة اجلودة مل تسقط، كما يف الت كرة.

وفيه: إن الكالم يف كل من املقيس واملقيس عليه، إا إذا كانت اجلودة على حنو التقييد أو 
 املصب وهو خاا  عن حمل البحث.

 وألنه قد ثبت التأجيل يف العقد الالزم فال يسقط.
ليه القبول قبل األجل، كما يف جامع وألن يف األجل حقًا لصاحب الدين، ول ا مل جيب ع

 املقاصد، وكالمها مصاداة.
سقاط حق املطالبة، والساقط ا يعود إبسقاط األجل، كما قاله إوألن التأجيل عبااة عن 

 .الشيخ )قدس سره(
 وفيه: ما تقدم من أنه عرفاً حق للمشرتي، واحلق قابل لجإسقاط.

ملؤجل، ا امللكية وحق للمشرتي يف التأخري، فال وألن الثابت يف البيع املؤجل ملكية الثمن ا
 حق كي يسقط، كما ذكره اآلخوند )قدس سره(.

وفيه: امللك فعلي مع جواز التأخري، ا امللكية املؤجلة، مضافًا إىل ما عرفت من صحة إسقاط 
 الصفة يف غري املقيد وحنوه.

 



 يقبل اإلسقاط، كما قاله وألن التأجيل تضييق دائرة السلطنة مع املطالبة، فال حق حىت
 األصبهاين )قدس سره(.

 وفيه: ما عرفت من أنه حق.
مث لو أسقط بعضه مل حيق للبائع ـ فيما حنن فيه ـ خياا التبعض، ألنه أيخ ه ابختيااه إن شاء، 

 فليس املقام من صغرايت تبعض الصفقة.



 
 من أحكام حق الغري

ب عليه، عينًا كان أو ديناً، تعلق به بعقد أو مسألة: جيب على اإلنسان دفع حق الغري، الواج
ضمان أو دية أو غري ذلك، شخصيًا كان أو كليًا، طالب به أو مل يطالب، علم به ذو احلق أو مل 

 يعلم به.
وك لك يكون مثل أجرة العبادات املقضية، واحلج واألمخاس والزكوات واألثالث اليت هي يف 

 أيدي الوكالء أو املراجع أو غريمها.
 وك لك حال أموال بيت املال، إىل غري ذلك.

واألداء يلزم حسب العرف املتلقى من الشرع، وهو ال ي عليه جرت السرية، وسيأيت الدليل 
 عليه يف الفرع الثاين.

 ولو شك يف الفوا وعدمه، فاألصل الثاين.
 وويّل من له احلق أو عليه، يقوم مقامهما، خاصاً كان أو عامًا.

ديون ـ مبعىن كل من عليه احلق ـ وجب القبول، إا إذا كان خااجًا عن املوضوع،  وإذا أعطاه امل
 كما قاله ابن أيب عمري لدائنه.

 ويدل عليه ما يلي:
 إامجاع الرايض، مبا مل أجد فيه خالفاً.

 وأنه ظلم ل ي احلق، واملوضوع يستفاد من العرف، ابإلضافة إىل )ا ضرا( يف بعض املوااد.
 كما قاله اجلواهر يف بعضها.  ،(1)من )أوفوا ابلعقود(وأنه املستفاد 

                                                

 .1ة املائدة: سور (1)



 
ابملالك وغريه حلقوقهم الواجبة، سواء  ، الشامل (1)وأنه مقتضى: )الناس مسلطون على أموامهم(

كان حق نفع أم انتفاع، كما أن النفس يشمل اجلسم وال مة دخوًا وخروجاً، ول ا أشكلنا يف اإلبراء 
 لة وغريها.قوالزكاة واحلج واملال، يف العا لوازمهه كوجوب اخلمس خرا  يتبعبدون اضاه، ألنه إ

 
 إذا مل أيخذ الغري حقه

مث الظاهر أنه إذا مل أيخ  الدائن حقه الكلي، ختري املديون بني اإلجباا والرجوع إىل احلاكم 
مقدماً على  فيما مل ميكن عزله، ا مبعىن التخلية بينه وبينه، حيث عده بعضهم قبضاً، وإا كان العزل

 األولني.
وا يبعد تقدم احلاكم مبراتبه على اجلرب، إذ هو تسليم إىل الويل، واجلرب خالف األصل، فجعل 
الشيخ )قدس سره( اجلرب مقدمًا مل يظهر وجهه، ولعله من جهة أنه تسليم إليه، لخالف التسليم إىل 

 ل التخيري ال ي عرفت وجهه.احلاكم ال ي هو بعد عدم التمكن من التسليم إليه، وه ا يف قبا
 ، والسلطنة على التقريب السابق.(2)والعزل حيث يقتضيه )ا ضرا(

فقد واحلاكم ابتداًء ألنه ويل املمتنع والغائب والقاصر، كما قالوا، حيث إن الشااع قال: 
 بعد كونه كحكام العرف فيما يزاولونه من الشؤون،  (3)جعلت ه  حاكماً 

 الثة.واإلجباا لألدلة الث
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 والتخيري بني العزل واإلجباا واحلاكم، ال ي قد عرفت ما يف كل من اخلمسة.

وإذا عزل فالزائد كالولد واللنب للدائن، وإذا نقص كان منه، كما صرح به السيد )قدس سره( 
 وغريه.

( ولو عزل يف مرحلته ختيرياً أو تعييناً، فهل املعزول ملك للدائن، كما قال به السيد )قدس سره
املوجب للعزل ا يقتضي أكثر من عدم  (1)ا ضرامن أن مقتضى إجازة الشااع العزل، ودليل 

 ضمانه، بل الضمان على الدائن.
 أو املديون، كما قال به الشيخ )قدس سره( لالستصحاب، إذ اخلاا  الضمان، أما غريه فال.

ه على الدائن يكون خراجه ، فكما أن ضمان(2)اخلرا  ابلضمانا يبعد األول، ألنه مقتضى 
 عليه أيضاً، وذلك مقتضى امللكية.

 ومنه يعلم عدم جواز تصرف املديون فيه، وعدم جواز تبديله.
 واحلاصل: أن كل آاثا امللك يرتتب على العزل، كما يرتتب على اإلجباا، والتسليم للحاكم.
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 من أحكام املعزول

ملكًا للدائ، ا جيوز التصرف فيه، وا تبديله، مث إنه على ما اخرتانه: من أن املعزول يصبح 
 وا إتالفه.

 ، فهو(1)ا ضراوأما من يرى أنه ابق على ملك املديون، وإمنا خسااته على الدائن، لدليل 
بني من يرى كل ذلك ألنه ملكه، وبني من ا يراه ألنه متعلق حق الدائن، واحلق ا جيوز لغري ذيه 

الشامل للحق أيضاً، وب لك يسقط  ،(2)الناس مسلطونليل التصرف فيه كما تقدم من د
استصحاب جواز تصرف املديون لتغرّي املوضوع، وبعد ذلك ا جمال ألن يقال: ختتلف احلقوق يف 

 جواز تصرف غري ذيه مثل حق اخلياا، وعدم جوازه مثل حق الرهن، واملختلف فيه مثل حق الن ا.
از التصرف ألصل احلل حىت وإن فرض عدم جراين وإذا مل نعلم أن املقام من أيها، ج

 ااستصحاب، وذلك ألن القاعدة اجلواز إا ما خر ، وليس املقام من ااستثناء.
ومنه يظهر الكالم يف وجوب حفظه على املبنيني، فإذا كان مال نفسه وجب احلفظ ألنه 

، وإذا مل يكن ماله متعلق حق الناس، أما من حيث أنه ماله فالواجب من حيث اإلسراف وحنوه
،  (3)على اليدوجب ملكان األمانة الشرعية، حيث مل تكن مالكية، واألمر دائر بينهما، وملالك دليل 

 كما قال به بعض، يف قبال
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حيث إن حفظه خااجًا أكثر ضراًا من ااحتفاظ ، (1)ا ضرامن ا يوجبه، للرباءة ولدليل 

 .(2)احليوان على الدائن، كما ذكروا مثله يف كتاب اللقطةبه يف ال مة، ونفقة احلفظ كنفقة مثل 
 ه ا كله يف الثمن الكلي ال ي عزله، أما إذا كان عيناً خااجية فهي مال الدائن.

وأما إذا كان كليًا يف املعني، ومثله املردد، فله التصرف، إا يف الفرد األخري، حاله حال أطنان 
 القصب.

تصرف، ألنه مشرتك، إا إبجازة احلاكم يف غري قدا ما للشريك، ويف املشاع ا حيق للمديون ال
 وبقية الكالم كالسابق.

                                                

 .4ح 22ب 164ص 7ذيب األحكام: جته (1)

 كتاب اللقطة. 81راجع موسوعة )الفقه(: ج (2)



 
 أتويل الدين أبزيد منه

ه يف عدم جواز أتجيل الدين ـ حاًا كان أو مستقباًل ـ أبزيد منه، دمسألة: ا خالف جن
عل الزايدة يف مقابل مها، وألنه ااب، فإن حقيقته جوغري  (1)للرواايت امل كواة يف املكاسب وشرحنا

إمهال املقرض وأتخري املطالبة، سواء كان يف أول زمان القرض أم بعد مدة، وقد واد: إن الراب من 
 انحية الشرط.

 لكن ا خيفى أنه لو ا النص لكان يف إطالق كونه ااب جمال للكالم.
 ملتلزم شيء زائد.ولو فعل فاملعاملة األوىل صحيحة، إذ ا وجه للخدشة فيها، وإمنا ا يلزم ا

وا خيفى أن أقسام املسألة أابعة، ألن الثمن حال أو مؤجل، ويف كل واحد يقدم أو يؤخر 
بزايدة أو نقيصة، وينسحب الكالم إىل اجلنس يف السلف، والثمن واملثمن يف املقايضة، وكلما مل يكن 

 وغريه. (2) )أوفوا( دليل يف التحرمي، اابً أو مالكاً، للرواايت امل كواة هنا جاز، إلطالق
مث إنه من املمكن التخلص من احلرام يف املقام جبعل الزائد جعالة، أو صلحًا أو إعطائها يف 
قبال إسقاط حق الدائن، أو شرط التأخري يف ضمن معاوضة وحنو ذلك، وإذا كان للمديون خياا أو 

 حق آخر على الدائن، جاز أن يشرتط عدم أخ ه به ابلتأخري، إىل غريه.

                                                

 إيصال الطالب إىل املكاسب. (1)

 .1سورة املائدة:  (2)



 
 األصل يف املعامالت

مسألة: األدلة العامة واخلاصة ابإلضافة إىل األصول دّلت على صحة كل معاملة، عقدًا أو 
 إيقاعاً، مل مينع الشااع عنها.

وعليه فيجوز بيع الشيء من ابئعه، من غري فرق بني النقد والنسيئة والسلف، كل مبثله أو 
ني أم مرددًا أم مشاعًا أم عينًا خااجية، ابعه ابجلنس أم بغريه، سواء كان كليًا يف الدمة أم يف املع

 بغريه، مراحبة أم مواضعة أم توفية أم مساومة، كالً أم بعضاً، إىل غري ذلك من التشقيقات.
 واستثين من ذلك اشرتاط أحد املتبايعني على صاحبه يف البيع األول قبوله منه مبعاملة اثنية.

 ، وبيع وإجااة، إىل سائر املعامالت املمكنة فيها ذلك.وأييت الكالم ك لك يف اإلجااتني
 .(1)ويدل على املقام يف املستثىن منه: إطالق األدلة، واواايت خاصة، ذكرها املكاسب وغريه
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