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٥ ..................................................................................... رشوط العوضني 

الفصل الثالث
يف رشوط العوضني

وفيه مسائل: 
(١)، سواء كان موجوداً   (مسـألة ١): يشـرتط يف املبيع أن يكون عيناً
 P(١) كام رصح به غري واحد، ونفى اإلشكال واخلالف فيه بعض األعاظم
وجعلـه يف مبحث التدبري مـن اجلواهر من األمور املعلومة. ومـن أجل ذلك نزلوا ما 
تضمن بيع املنفعة وحق االستغالل من النصوص الواردة يف بيع خدمة العبد املدبر(١)، 
واألرض اخلراجية(٢)، وسكنى الدار التي يسكنها اإلنسان من دون أن يملكها(٣) عىل 

. التوسع، من دون أن يكون بيعاً ورشاء حقيقياً
. ويناسـبه مـا هو املرتكـز عرفاً مـن الفرق بـني البيع  ومـا ذكـروه قريـب جداً
. ولـو فـرض عدم بلوغـه مرتبـة اليقني فـال أقل من كونـه مقتىض  واإلجـارة مـورداً
األصـل، حيـث البد من االقتصـار يف ترتيب األحكام عىل املتيقن مـن موارد انطباق 
عناوين موضوعاهتا. وجمرد استعامل البيع يف النصوص املشار إليها يف بيع غري األعيان 

ال يشهد بالعموم لغة وال عرفاً، ألن استعامل أعم من احلقيقة.
نعـم ذلـك ال يقتـيض بطـالن بيـع غـري األعيان مـن احلقـوق واملنافـع، لعدم 

(١) راجع وسائل الشيعة ج: ١٦ باب: ٣ من أبواب التدبري.
(٢) راجـع وسـائل الشـيعة ج: ١١ بـاب: ٧١ جهـاد العـدو، وج: ١٢ بـاب: ٢١ مـن أبـواب عقـد البيـع 

ورشوطه.
(٣) راجع وسائل الشيعة ج: ١٢باب: ١عقد البيع ورشوطه.
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اختصـاص دليل النفـوذ بالبيع، بل يعم مجيع العقود، والبيع املذكور وإن مل حيرز كونه 
بيعاً حقيقياً، غال أنه ال خيرج عن كونه عقداً، فينفذ بمقتىض عموم نفوذ العقود. وإنام 

يظهر أثر ذلك يف األحكام اخلاصة بالبيع، كخيار املجلس.
(١) بال إشكال ظاهر. وعليه يبتني بيع السلف.

(٢) بال إشكال ظاهر. ويقتضيه مضافاً إىل اإلطالق النصوص اخلاصة الواردة 
يف بيع الدين(١). 

(٣) كام يظهر من غري واحد املفروغية عنه. وقال شيخنا األعظمP: «إن ما 
حتقق أنه ليس بامل عرفاً فال إشكال وال خالف يف عدم جواز وقوعه أحد العوضني». 

لكن سبق منا املنع من ذلك يف املسألة الرابعة من مقدمة كتاب التجارة. فراجع.
(٤) ألن ذلـك هـو معيار املالية، كام سـبق يف أواخر املسـألة األوىل من مقدمة 

كتاب التجارة.
(٥) يظهر مما سبق أن املعامالت املذكورة صحيحة ونافذة، وإن مل ترتتب عليها 
آثـار البيع. نعم البـد يف صحة بيع احلق من قابليته احلق املبيع للنقل. إال أن يراد ببيعه 

إسقاطه، فتصح املعاملة عىل ذلك.
(٦) مما سبق يظهر صحة البيع املذكور.

(١) راجع وسائل الشيعة ج: ١٣باب: ١٥من أبواب الدين والقرض.

يف اخلـارج أم يف الذمـة(١)، وسـواءً أكانـت الذمة ذمة البايـع أم غريه(٢)، 
كـام إذا كان لـه مال يف ذمة غريه فيبيعه عىل شـخص ثالث. كام يشـرتط فيه 
(٣)، بحيث يتنافس عليـه العقالء(٤). فال جيوز بيع املنفعة،  أن يكـون ماالً
كمنفعـة الـدار، وال بيع العمل، كخياطة الثـوب، وال بيع احلق(٥)، كحق 
(٦) كاحلرشات. وأما الثمن فيشـرتط فيه  اخليـار، وال بيـع ما ال يكون مـاالً
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(١) الكالم فيه هو الكالم يف اعتبار املالية يف املبيع.
(٢) كـام رصح بـه غري واحد، وحكي عن غري موضع مـن التذكرة والقواعد. 
وعن الوحيدP اخلالف فيه. قال شيخنا األعظمP: «ولعله ملا اشتهر يف كالمهم 
مـن أن البيع لنقـل األعيان. والظاهـر إرادهتم بيان املبيع، نظري قوهلـم: اإلجارة لنقل 

املنافع». 
والعمدة يف املقام هو العموم ارتكازاً، الذي ال جمال له يف املبيع بعد ما سبق من 
. وقد هيون األمر حيث يظهر مما سبق يف املبيع أن عدم  الفرق بني البيع واإلجارة مورداً

صحته بيعاً ال يستلزم بطالنه، بل يتعني البناء عىل صحته وإن كان عقداً آخر.
(٣) الـكالم فيـه هو الـكالم يف املنفعة، بل هو مـن أفرادها. لكن قال شـيخنا 
األعظـمP: «وأمـا عمـل احلـر فإن قلنـا إنه قبـل املعاوضـة عليه من األمـوال فال 
إشـكال، وإال ففيه إشـكال، من حيث احتامل اعتبار كون العوضني يف البيع ماالً قبل 

املعاوضة».
وما ذكرهP ال خيلو عن غموض. فإن مراده باملال إن كان هو األمر الذي له 
مالية بسبب تنافس العقالء عليه فال إشكال يف كون عمل احلر كعمل العبد منه، ولوال 
ذلك مل يقدم العقالء نوعاً عىل حماولة كسبه، وبذل املال بإزائه يف اإلجارة وغريها. وإن 
كان هـو امللك، بمعنى كونه مملوكاً لصاحبه قبـل املعاوضة عليه فمن الظاهر أن ذلك 
غري معتـرب يف املقام، الختصاصه باألعيان اخلارجية دون الذمية، لظهور أن اإلنسـان 
ال يملك يف ذمته شيئاً، ودون منافع أعيانه التي يملكها وأعامل عبيده الذين يملكهم، 

مع وضوح إمكان كون اجلميع طرفاً للمعاوضة، ومثمناً أو ثمناً يف البيع.
(٤) إذ بنـاء عـىل مـا هو الظاهر، من كـون احلق نحواً من امللـك، فال مانع من 
. وال ملزم بكـون الثمن يف البيع  . غاية األمـر أنه ليس عيناً جعـل األمـر املحقوق ثمناً

 .(٤) (٣) أم حقاً (١)، سـواءً أكان عينـاً أم منفعة(٢) أم عمالً أن يكون ماالً
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عيناً، كام سـبق. ولو فرض الشـك يف ذلك تعني البناء عىل صحـة املعاملة وإن مل تكن 
بيعاً، نظري ما سبق.

(١) ظاهره أنه يقبل االنتقال إىل الرضة. والكالم فيه موكول إىل حمله. 
(٢) الظاهـر أنه ال جمال للبناء عىل كـون املعاملة بيعاً صحيحاً مع ذلك. بل إن 
كان املفـروض يف حمـل الـكالم ما إذا مل يقصـد باملعاملة انتقال احلـق للبايع، بل قصد 
سقوط حق املشرتي يف مقابل انتقال املبيع له، فالظاهر عدم صدق البيع حينئذ، البتناء 
البيـع عىل صريورة الثمن عوضاً عن املبيع، وذلك ال يكون إال بتملك البايع له، ومع 

فرض عدم انتقال احلق له ال يتحقق ذلك. 
ودعو: أن ذلك ينتقض ببيع الدين عىل من هو عليه، أو جعله ثمناً يف الرشاء 
منـه. مدفوعـة بأن النقض بذلك ال يتجه بناء عىل إمكان ملك اإلنسـان ملا يف ذمته، ال 
بمعنـى أن يملكه عىل نفسـه، المتناع ذلك ارتكازاً، بل بمعنـى أن يملك الذات التي 
انشـغلت هبا ذمته، فتسـقط عن ذمته بسـبب االمتنـاع املذكور، نظري مـا إذا كان مديناً 

ملورثه فامت املورث. 
وأظهر من ذلك ما إذا مل يكن موضوع املعاملة عني ما يف الذمة، بل مثله يف ذمة 

الدائن، فيسقط ما يف الذمة بالتهاتر. 
أمـا إذا كان موضـوع املعاملة عني ما يف الذمة، وبني عىل امتناع ملك اإلنسـان 
ملا يف ذمته حتى بالوجه املتقدم، فاملتعني البناء عىل عدم صدق البيع، كام هو احلال فيام 

نحن فيه من بيع احلق الذي ال يقبل النقل. 

نعـم إذا كان احلـق ال يقبـل االنتقال كحق الشـفعة أو ال يقبـل االنتقال إىل 
خصـوص البايع كحق القسـم الـذي ال يقبل االنتقـال إىل غري الرضة(١). 
ففي جواز جعله ثمناً إشـكال، وإن كان هو األظهر، فيسـقط بمجرد وقوع 

البيع من دون انتقال إىل املشرتي(٢).
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غايـة األمـر أنه تقدم أن عدم كـون املعاملة بيعاً حقيقياً إنـام يقتيض عدم ترتب 
األحـكام اخلاصـة بالبيـع عليهـا، وإن كانـت صحيحة يف نفسـها، لعمـوم أدلة نفوذ 

العقود.
وإن كان املفـروض يف حمل الكالم ما إذا قصد باملعاملة انتقال احلق للمشـرتي 
ثمنـاً للبيع ترشيعاً، أو للجهل بعدم قابلية احلق املذكور لالنتقال، فاملعاملة وإن كانت 
بيعـاً، إال أن املتعـني بطالهنا، لعدم حتقـق مضموهنا. وال جمال للبنـاء عىل صحتها مع 
سـقوط احلق، لعدم كون ذلك هو املقصود منها، فام قصد مل يقع، وما يدعى وقوعه مل 

يقصد.
(١) كـام هـو املعـروف بني األصحاب، وقـد نفى يف الغنية اخلـالف يف بطالن 
العقـد عىل املجهول، وادعـى يف التذكرة إمجـاع علامئنا عىل اعتبـار العلم بالعوضني، 
ويف اخلـالف اإلمجاع عىل عدم جواز بيع املكيـل جزافاً، ونحوه كالم غريهم. وبعض 
األصحاب وإن مل يتعرض لذلك يف كرب تتضمن اشرتاط العلم بالعوضني يف صحة 
البيع، إال أنه يظهر من مجلة من كلامهتم اجلري عليها، لتعليلهم الفساد يف كثري من هذه 

املوارد باجلهالة. 
نعـم قـد يظهر من بعض كلامهتم عـدم اجلري عليها. فالسـيد املرتىضP يف 
النارصيـات حينـام تعرض لقـول النارص: «معرفـة مقدار رأس املـال رشط يف صحة 
السلم» قال: «ما أعرف ألصحابنا إىل اآلن نصاً يف هذه املسألة. إال أنه يقو يف نفيس 
أن رأس مال السلم إذا كان معلوماً باملشاهدة مضبوطاً باملعاينة مل يفتقر إىل ذكر صفاته 
ومبلـغ وزنه». وعدده وبذلك رصح الشـيخP يف إجارة املبسـوط، وهو املناسـب 
ملا يف الغنية من االكتفاء يف رشوط السـلم بمشـاهدة رأس املال، حيث مل يذكر معرفة 

(مسـألة ٢): يشـرتط يف كل مـن العوضني أن يكـون معلوماً مقداره 
املتعارف تقديره به عند البيع(١) 
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مقداره بالعد أو الوزن.
بل يف إجارة املبسـوط عمم ذلك لغري السـلم. قال: «إذا باع شـيئاً بثمن جزافاً 
جـاز إن كان معلومـاً مشـاهداً وإن مل يعلـم وزنه... والثمن يف السـلم أيضـاً جيوز أن 

.« يكون جزافاً
وذكر يف بيع املبسوط أنه ال جيوز بيع صربة من طعام بصربة من طعام من دون 
حتديد بكيل إذا كانا من جنس واحد، لئال يلزم الربا، ويصح إذا كانا من جنسني، ألن 

التفاضل يصح فيهام. وحكي نحوه عن اإلسكايف.
كـام حكي عن اإلسـكايف جواز البيع مـع جهل أحدمها بمقـدار الثمن، كام لو 

باعه بسعر ما باعه سابقاً، لكن له اخليار لو علم، عىل غموض يف كالمه. 
ويأيت من الشـيخ وابن محزة وعن اإلسـكايف جواز بيع اجلملـة كل مقدار منها 
بكذا من دون معرفة مقدارها حني البيع، ومن املشهور عدم اعتبار الذرع يف املذروع... 

إىل غري ذلك مما قد جيده املتتبع. 
كام يأيت عند الكالم يف اعتبار القدرة عىل التسليم من بعضهم جواز بيع مجلة ال 
يعلم غال بسالمة بعضها، نظري ما هو املعروف من جواز بيع العبد اآلبق مع الضميمة. 
 وذلك مستلزم للجهل بمقدار البيع، إذ ال معنى لبيع ما يسلم. ومن ثم بشكل دعو

اإلمجاع عىل الكرب املذكورة. 
وأشـكل من ذلك جعله دليالً يف املسـألة، لعدم وضوح كونه إمجاعاً تعبدياً لو 
تم. والسـيام مع عدم تيرس اإلطالع عىل فتـو قدماء األصحاب ممن تعرف فتاواهم 
من طريق رواياهتم، لعدم وجود رواية من طرق األصحاب تتضمن الكرب املذكورة، 
ولو كانت ضعيفة. مضافاً إىل ظهور كثري من كلامهتم يف التعويل عىل بعض النصوص 

العامة أو اخلاصة وأهنا هي الدليل يف املسألة، دون اإلمجاع.
بـل كالرصيح من املبسـوط، حيث قـال: «إذا قال: بعتك هـذه الصربة بعرشة 
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دراهـم صحّ البيع، ألن الصربة مشـاهدة، ومشـاهدة البيع تغني عـن معرفة مقداره. 
. وهو األقو عنـدي. فإن أجزنا البيع نظر،  وقـد روي أن ما يبـاع كيالً ال يباع جزافاً

فإن كان ظاهرها وباطنها واحداً مل يكن للمشرتي اخليار...».
ومـن هنا ال جمال إلحراز إمجاع تعبدي حجة ينهض بإثبات الكرب املذكورة. 
بل يتعني النظر يف النصوص. وقد شـاع يف كلامهتم االستدالل بعموم النبوي املشهور 
املتضمن النهي عن بيع الغرر. وهذا احلديث مل نعثر عليه من طرقنا إال ما رواه الصدوق 
بأسانيد ثالثة عن اإلمام الرضاA عن آبائه عن اإلمام احلسنيA أنه قال: «خطبنا 
أمري املؤمننيA، فقال: سـيأيت عىل الناس زمان عضوض... وسيأيت زمان يقدم فيه 
األرشار وينسـى فيـه األخيار، ويبايـع املضطر، وقد هنى رسـول اهللا8 عن بيع 

 .(٢)Aاملضطر وعن بيع الغرر...»(١). ونحوه عن صحيفة اإلمام الرضا
. قـال يف اجلواهر عن احلديـث املذكور:  نعـم ورد مـن طرق العامة مسـتفيضاً
«املشـهور املعترب املتلقى بالقبول. بل قيل: إنه قد أمجع عليه املؤالف واملخالف القائل 
دّ به كثري من  بحجية خرب الواحد وغريه، كالسـيد املرتىض وابني زهرة وإدريس. بل رُ
األخبار املسـندة املروية من طرق األصحاب». ومن ثم يقرب الركون له وإن مل يصح 

سنده. 
نعم يف بلوغ ذلك حداً يسـتلزم حجيته إشـكال. فإن الصدوق مل يرو احلديث 
يف كتـاب الفقيه املعدّ للفتو، وإنام رواه يف كتاب عيون األخبار املبني عىل اسـتقصاء 
أحوال اإلمام الرضاA وما يتعلق بام يف ذلك مجع األخبار املروية عنه، والكثري عن 

رجال طرقه فيام يبدو ليسوا من اخلاصة. 
وال طريق إلحراز اعتامد فقهائنا عىل حديث الصدوق بنحو يكشف عن وثوقهم 

(١) عيون أخبار الرضا ج: ٢ص: ٤٥ طبعة النجف األرشف، وقد ذكر الفقرة األخرية منه يف وسائل الشيعة 
ج: ١٢باب: ٤٠ من أبواب آداب التجارة حديث: ٣.

(٢) مستدرك الوسائل ج: ١٣باب: ٣٣ من أبواب آداب التجارة حديث: ١.
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بصدوره، ليكون جابراً لسنده، بل من القريب أخذهم له من العامة، كام حيصل كثرياً 
منهم، خصوصاً يف املعامالت، ألن املعهود من طريقتهم نسبة أحاديثه8 املروية 
، فنسـبتهم احلديث له8  عن طريق األئمةG هلم، وعدم نسـبتها للنبي رأسـاً

رأساً يناسبه أخذه من العامة.
وهـو ال يكشـف عـن توثقهم من سـنده، بل يمكـن أن يكون ذكـر كثري منهم 
لـه جمـاراة للعامة، الشـتهاره بينهم، مع كون جرهيـم عىل مضمونـه ملوافقته لالعتبار 
بنظرهـم، أو لكـون موافقتـه لالعتبار قرينة عـىل صحته عندهـم. وإال فيصعب جداً 

توثق أصحابنا من إسناد العامة، مع ما هو املعلوم من اضطراب أمرهم يف ذلك.
ولو غض النظر عن السـند فامدة الغرر عىل ما يظهر من كلامت اللغويني وكثري 

من االستعامالت يراد منها:
تـارة: التغرير واخلديعة، كام يف مثـل قوله تعاىل: ﴿فال تغرنكم احلياة الدنيا وال 

يغرنكم باهللا الغرور﴾(١).
وأخـر: اإلقدام عىل اخلطر والتعرض للهلكة، ففي الدعاء الواحد والثالثني 
مـن أدعية الصحيفة السـجادية: «هذا مقام مـن تداولته أيدي الذنـوب... فقرصّ عام 
»، ويف الدعاء الثالث واخلمسـني منها:  أمرت به تفريطاً، وتعاطى ما هنيت عنه تغريراً
«سـبحانك أي جرأة اجرتأت عليك، وأي تغرير غررت بنفيس». ومل يتضح اسـتعامل 

املادة املذكورة يف اجلهل إال بلحاظ مالزمته ألحد املعنيني املذكورين.
ومـن هنا يبتني االسـتدالل به يف املقام عىل محله عىل املعنـى الثاين، وهو الذي 
رصح بـه غري واحد من اللغويني، حيث فرسوا احلديث الرشيف، ببيع اخلطر. وعليه 
جر الفقهاء، فقد اسـتدلوا به عىل اعتبار القدرة عىل التسـليم يف العوضني، ملنع مثل 

بيع العبد اآلبق والسمك يف املاء والطري يف اهلواء. 

(١) سورة لقامن اآلية: ٣٣.
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وحينئذ يمكن تقريب االستدالل به عىل اعتبار العلم بالعوضني بأنه مع اجلهل 
بأحدمها يكون اإلقدام عىل املعاملة خطراً بلحاظ بعض مراتب املالية.

: بأنه ال شاهد عىل محل احلديث املتقدم عىل املعنى الثاين، بل  لكنه يشـكل أوالً
يمكن محله عىل املعنى األول، فيسـاوق ما تضمن النهي عن الغش يف البيع. والسـيام 
مـع ما يف لسـان العرب، حيث قال: «وأنـا غرر منك، أي: مغرور»، فـإن مقتضاه أنه 
قد يراد من الغرر املغرور. بل ذلك هو املناسـب لسـياقه مع النهي عن بيع املضطر يف 

احلديث املتقدم.
: بأنـه ال يمكـن البناء عىل عمـوم النهي عن البيع اخلطـري، كيف! وال  وثانيـاً
إشـكال يف جـواز رشاء مـا حيتمـل تعرضه للتلف برسقـة أو عفن أو غريمهـا. وأظهر 
من ذلك ما لو عمم للخطر بلحاظ بعض مراتب املالية، إذ ال إشـكال يف جواز القيام 
باملعامالت التي ال يعلم مقدار ربحها، بل وإن احتمل ترتب اخلسـارة عليها. وذلك 

. يكشف عن أن املراد بالغرر املنهي عنه هو اخلطر من حيثية خاصة، فيكون جممالً
نعـم مثلوا له ببيع السـمك يف املـاء والطري يف اهلواء. فيكون املـراد به بيع ما ال 
يقدر عليه، وال يضمن حصوله للمشرتي، بحيث يكون متام املال مورداً للخطر. وهو 
املناسـب ملـا يف االنتصار والغنيـة وظاهر اخلالف من أن الضميمـة يف بيع العبد اآلبق 

رافعة للغرر.
وقد يشهد هلذا التفسري ما يف حديث ابن مسعود: «قال رسول اهللا8: ال 
تشـرتوا السمك يف املاء، فإنه غرر»(١). وهو وإن مل يتضمن حتديد الغرر بذلك، إال أنه 

يكون متيقناً منه بعد ما سبق من إمجاله يف نفسه.
لكـن من الظاهر عدم حجية اخلرب املذكور. ويأيت إن شـاء اهللا تعاىل يف املسـألة 

اخلامسة عرشة عند الكالم يف اشرتاط القدرة عىل التسليم ما ينفع يف املقام.

(١) مسند أمحد ج:١ ص:٣٨٨، سنن البيهقي ج:٥ ص:٣٤٠، املعجم الكبري للطرباين ج:١٠ ص:٢٠٩.
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وكيـف كان فال جمـال للتعويل عىل إطالق النهي عن بيع الغرر، بنحو يشـمل 
جهالة مقدار أحد العوضني مع العلم بحصوله.

: بـأن جهل املتبايعـني أو أحدمها بقدر العوضني أو بقـدر أحدمها قد ال  وثالثـاً
يوجب اخلطر حتى بلحاظ بعض مراتب املالية، كام لو كان هناك جنسـان مما يكال أو 
يـوزن جمهوالً املقدار، إال أهنام بقـدر واحد فبيع أحدمها باآلخر، أو كانت هناك صربة 
مـن طعـام فبيعت مجلـة عىل أن كل صـاع بدرهم، أو علـم البايع بقـدر املبيع وجهله 
املشـرتي، فأقدم عىل رشائه بقيمة أقل ما حيتمل فيه. كام علم البايع أن الطعام صاعان 

وترد عند املشرتي بني الصاعني والثالثة فاشرتاه بسعر صاعني، وغري ذلك.
ومـن هنـا ال جمال لالسـتدالل يف املقام بالعمـوم املذكور، وليـس يف املقام إال 

النصوص اخلاصة التي ذكروها يف املقام.
منها: صحيح احللبي عن أيب عبد اهللاA: «أنه قال يف رجل اشرت من رجل 
دالً بكيل معلوم، وإن صاحبه قال للمشرتي: ابتع مني هذا العدل اآلخر بغري  طعاماً عِ
كيـل، فـإن فيه مثل ما يف اآلخر الذي ابتعت. قـال: ال يصلح إال بكيل. وقال: ما كان 

من طعام سميت فيه كيالً فإنه ال يصلح جمازفة. هذا مما يكره من بيع الطعام»(١).
واالستدالل به من وجهني: 

األول: هنيـهA يف صـدر اجلواب عن بيع العـدل اآلخر بغري كيل. وأما محل 
قولهA: «يصلح» عىل الكراهة فال ينايف صحة البيع. فهو خمالف للظاهر، بل ظاهر 

عدم الصالح الفساد.
نعم قد يشـكل االستدالل املذكور بأن املراد من السؤال تارة: بيع العدل بكيل 

مع تصديق البايع يف كيله. وأخر: بيعه جزافاً برجاء صدق البايع يف كيله. 
. مع أنه  فـإن محـل عـىل األول خرج عن حمل الكالم مـن املنع عن البيـع جزافاً

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢باب: ٤ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ٢.
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خمالـف ملـا تضمن جواز تصديق البايع يف الكيل مما يأيت بعضه. فالبد من محله إما عىل 
 الكراهة، أو عىل فرض إخبار البايع ختميناً من دون اختبار، كام قد يناسبه عدم دعو

البايع كيل العدل اآلخر، بل جمرد مماثلته يف املقدار للعدل املكيل. 
وإن محل عىل الثاين صلح لالسـتدالل. لكنه ال شـاهد عليه، بل لعل األقرب 
األول، النرصاف السؤال حليثية إحراز الكيل املناسب للمفروغية عن أخذه يف البيع. 

ويناسبه ما يأيت. 
...» بحمله عىل النهي عن  الثاين: قولهA: «ما كان من طعام سميت فيه كيالً

بيع الطعام جزافاً إذا كان من شأنه أن يكال. 
وفيه: أنه ال شاهد عليه، بل ظاهر الوصف التنويع، فريجع إىل النهي عن أخذ 
الطعـام جزافـاً إذا كان بيعه بكيل مسـمى، وهو الوجه األول الذي تقـدم، وتقدم أنه 

خارج عن حمل الكالم.
واحلاصل: أن الظاهر أو املتيقن من اجلواب بصدره وذيله املنع من أخذ الطعام 
جزافاً يف فرض بيعه بكيل مسـمى، وهو خارج عن حمل الكالم. وال ظهور له يف املنع 
مـن بيعـه جزافـاً، لينفع فيام نحن فيه. غايتـه أن مقتىض صدره عـدم تصديق البايع يف 
مفروض السـؤال، إما بحمله عىل الكراهة، أو عىل كون إخبار البايع حدسياً من دون 

اختبار، وهو أمر آخر.
ومنهـا: ما تضمن النهي عن بيع الطعام الـذي قد ابتيع قبل أن يكال أو يوزن. 
كصحيـح معاوية بن وهب: «سـألت أبا عبـد اهللاA عن الرجل ببيـع البيع قبل أن 
زِن فال تبعه حتى تكيله أو تزنـه، إال أن توليه الذي  يـل أو وُ يقبضـه. قـال: ما مل يكن كِ
قـام عليه»(١). وصحيح احللبي عنـهA: «أنه قال يف الرجل يبتـاع الطعام ثم يبيعه، 
قبـل أن يكتـال قـال: ال يصلح له ذلـك»(٢) وغريمها. فقد يسـتدل هبا كـام يف اجلواهر 

بحملها عىل صورة عدم حتقق الكيل يف البيع األول. 
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ١٦ من أبواب أحكام العقود حديث: ١١، ٥.
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لكنه كام تر لو تم اقتىض صحة البيع األول من دون كيل، فيكون عىل خالف 
املطلـوب أدل. والسـيام مع التفصيـل يف بعضها كاحلديث األول بني بيـع التولية فال 

جيب الكيل، وغريه فيجب. 
والظاهـر أن النصـوص املذكـورة أجنبيـة عـام نحن فيـه وواردة يف مقـام بيان 
حكم بيع اإلنسـان ما اشـرتاه قبل أن يقبضه يف فرض كونه قد اشرتاه بكيل. كام يظهر 

بمراجعتها. ويأيت بعض الكالم فيها
ومنهـا: ما تضمن النهـي عن البيع بصاع غري صاع املـرص(١). قال يف اجلواهر: 

«فإن إطالق املنع منه يتناول صورة العلم باملغايرة». 
وفيـه: أن املنع كام يتناول صورة العلم باملغايرة يتناول ما إذا كان الصاع املغاير 
لصـاع املرص معلـوم املقدار، وحيث ال إشـكال ظاهراً يف جواز الكيـل به مع علمهام 
بمغايرتـه لصـاع املـرص وبمقداره، فالبـد إما من محلـه عىل خصوص صـورة اجلهل 
باملغايـرة، أو محلـه عىل خصـوص اجلهل بمقداره ولو مـع العلم باملغايـرة، لينفع فيام 

نحن فيه. وال قرينة عىل الثاين، 
بل لعل األظهر األول، لقرب انرصافه لصورة اخليانة والغش، كام هو املرصح 
به يف خرب احللبي عن أيب عبد اهللاA: «ال حيل ألحد أن يبيع بصاع سو صاع املرص، 
فإن الرجل يسـتأجر احلامل فيكيل له بمدّ بيته، لعله يكون أصغر من مد السـوق. ولو 

له ذلك، وجيعله يف أمانته(٢). قال هذا أصغر مل يأخذ به، ولكنه حيمّ
ومنهـا: مـا دل عىل وجـوب تقدير املبيع يف السـلم بالكيل والـوزن، كصحيح 
عبد اهللا بن سـنان: «سـألت أبا عبد اهللاA عن الرجل يسـلم يف غري زرع وال نخل 
فقال: تسـمي كيالً معلوماً إىل أجل معلوم...»(٣). قال يف اجلواهر: «فإن السـلف نوع 

(١) راجع وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٢٦ من أبواب عقد البيع ورشوطه.
(٢) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٢٦ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ٢.

(٣) وسائل الشيعة ج: ١٣ باب: ٦ من أبواب السلف حديث: ٣.
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من البيع».
وفيه: أنه يمكن امتيازه عن بقية أنواع البيع بابتنائه عىل نحو من الضبط، لعدم 

إمكان رؤية املبيع فيه، وجتنباً عن النزاع.
 وفيه: «قيل له: فام تر ،Aومنهـا: صحيح أيب عبيدة احلذاء، عن أيب جعفر
 يف احلنطة والشعري، جييئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه، فيعزله بكيل، فام تر
يف رشاء ذلـك الطعـام منـه؟ فقـال: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضـور ذلك فال بأس 
برشائـه منـه من غري كيل»(١). وهـو ظاهر الداللة عىل توقف رشائـه من غري كيل عىل 

سبق كيله. 
ومنها: موثق سـامعة: «سـألته عن رشاء الطعام وما يكال ويوزن [مما يكال أو 
يـوزن. كايف] هل يصلح رشاؤه بغري كيـل وال وزن؟ فقال: أما أن تأيت رجالً يف طعام 
قـد كيل و [أو] وزن تشـرتي منـه مرابحة فال بأس إن اشـرتيته منـه ومل تكله ومل تزنه 
إذا كان املشـرتي األول قـد أخذه بكيـل أو وزن، وقلت له عند البيع: إين أربحك كذا 

وكذا، وقد رضيت بكيلك ووزنك فال بأس»(٢). وداللته كالصحيح السابق.
ومنها: ما تضمن أن من أخذ طعاماً بتصديق البايع يف كيله ليس له أن يبيعه من 
غـري كيل، كصحيح حممد بـن محران: «قلت أليب عبد اهللاA: اشـرتينا طعاماً فزعم 
صاحبـه أنه كاله فصدقنـاه وأخذناه بكيله. فقال: ال بأس. فقلـت: أجيوز أن أبيعه كام 
اشـرتيته بغـري كيل؟ قـال: ال. أما أنت تبعه حتـى تكيله»(٣)، وغـريه. حيث تدل هذه 
 النصـوص عىل عـدم جواز البيع من غري كيـل يف غري مورد تصديـق البايع يف دعو

الكيل.
اللهم إال أن يكون املنهي عنه يف هذه النصوص ليس هو البيع جزافاً، بل البيع 
بكيـل مـع االكتفاء بتعهد البايع األول بالكيل يف تعهـد البايع الثاين به، لبيان أن تعهد 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٥٢ من أبواب ما يكتسب به حديث: ٥.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٥ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ٧، ٤.
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البايع األول بالكيل إنام يكون حجة عىل الكيل يف الرشاء منه، ال مطلقاً بنحو يصحح 
تعهـد املشـرتي بالكيـل عندما يبيع ما اشـرت منه، بل البـد يف تعهده به مـن كيله له 

بنفسه، خروجاً عن مقتىض األمانة. وهو خارج عن حمل الكالم.
إن قلت: السؤال عن جواز األخذ بكيل البايع يدل عىل املفروغية عن وجوب 

الكيل إذ لو مل جيب فال وجه للتوقف فيه والسؤال عنه. 
ومثلهـا يف ذلـك موثق ابن بكري عـن رجل من أصحابنا قال: «سـألت أبا عبد 
اهللاA عن الرجل يشـرتي اجلص، فيكيل بعضه، ويأخذ البقية بغري كيل. فقال: إما 
أن يأخـذ كلـه بتصديقه، وإما أن يكيله كله»(١) فإن السـؤال عن تصديق البايع يف كيل 

البعض فرع عن وجوب الكيل.
وحديـث عبـد امللك بن عمـرو: «قلت أليب عبد اهللاA: أشـرتي مائة راوية 
مـن زيـت، فأعرتض راوية أو اثنتني فأتزهنام، ثم آخذ سـائره عىل قـدر ذلك. قال: ال 

بأس»(٢). 
وصحيـح احللبـي عنهA: «أنه سـئل عن اجلوز ال نسـتطيع أن نعده، فيكال 
بمكيـال، ثـم يعـدّ مـا فيه، ثم يـكال ما بقي عىل حسـاب ذلـك العدد. قـال: ال بأس 

به»(٣).
فإن السؤال عن إحراز الوزن والعدد عن طريق القياس عىل املوزون واملعدود 

. ، وعدم جواز البيع جزافاً فرع وجوب الوزن والعدّ
وباجلملـة: اإلشـكال يف مقـام اإلثبات يف إحـراز الكيل والـوزن والعدد فرع 

املفروغية يف مقام الثبوت عن وجوبه.
قلت: السـؤال عـن إحراز الكيل أو الـوزن أو العدد بإخبـار البايع وغريه من 
الطرق غري العلمية إنام يتفرع عىل ابتناء البيع الواقع عىل الكيل أو الوزن أو العدد، ال 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٥ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ٣، ١.
(٣) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٧ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ١.



االستدالل بالنصوص يف اشرتاط العلم بالعوضني................................................... ١٩

. بل يمكن جواز البيع جزافاً،  عىل لزوم ابتنائه عىل أحدها، بحيث ال جيوز البيع جزافاً
إال أنه لو ابتنى البيع عىل الكيل أو الوزن يقع اإلشكال والسؤال يف أنه هل يلزم العلم 
هبام، أو يكتفـى بإحرازمها بالطرق غري العلمية، كإخبار البايع، والقياس عىل املوزون 

واملعدود وغري ذلك، مما تضمنته النصوص. نظري ما تقدم يف صحيح احللبي األول.
نعم قد تستفاد املفروغية عن وجوب الكيل من حديث عبد الكريم بن عمرو: 
«قلـت أليب عبـد اهللاA: أشـرتي طعام فأكتاله ومعي من شـهد الكيـل، وإنام أكيله 
لنفـيس، فيقول: بعنيه، فأبيعه إياه عىل ذلك الكيل الـذي اكتلته. قال: ال بأس»(١) وما 
يف خـرب أيب العطارد عنهA: «قلـت: فأخرج الكر والكرين، فيقول الرجل: أعطنيه 

بكيلك. قال: إذا ائتمنك فال بأس»(٢). وقريب منه خري ابن حجاج الكرخي(٣).
فـإن السـؤال فيهـا ليس عـن إحراز الكيـل بالطرق غـري العلميـة، لفرض أن 
السائل قد كال الطعام بنفسه، بل عن لزوم تكرار الكيل عند بيعه له، ومن الظاهر أنه 
لـوال املفروغية عن لزوم ابتنـاء البيع عىل الكيل وعدم جواز البيع جزافاً مل يكن موقع 
للسـؤال املذكور. بل قولهA يف خرب أيب العطـار: «إذا ائتمنك فال بأس» كالرصيح 
يف أن البيـع إنـام جيوز إذا ابتني عىل االئتامن يف إحراز الكيـل الذي هو فرع وقوع البيع 

عليه، وأنه ال يصح إذا كان جزافاً مبتنياً عىل إمهال الكيل.
هذه هي النصوص التي يستدل هبا يف املقام. وقد ظهر أن ما ينهض باالستدالل 
هو صحيح أيب عبيدة وموثق سامعة، معتضدين باملفروغية املستفادة من أحاديث عبد 

الكريم وأيب العطارد والكرخي.
وهي كام تر خمتصة باملكيل واملوزون. والتعدي منهام جلميع جهات التحديد 
كالعد واملسـاحة يف مثل األرض والثياب حيتاج إىل دليل. واالسـتدالل عليه بحديث 

النهي عن بيع الغرر قد عرفت حاله. 
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٥ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ٢، ٦.

(٣) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ١٦ من أبواب أحكام العقود حديث: ١٩.



٢٠................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة/ ج٣

نعم استدل شـيخنا األعظمP وغريه بصحيح احللبي املتقدم العتبار العلم 
بالعدد يف املعدود بناء عىل الوجه املتقدم الذي عرفت االشكال فيه. 

ثـم إن أكثـر النصـوص املتقدمة خمتصة بالطعـام، إال أن موثق سـامعة يعمّ كل 
مكيـل وموزون عىل رواية التهذيب والوسـائل، وخيتص بالطعام عـىل رواية الكايف، 
وال يبعد فهم العموم منه بحمله عىل تبعية احلكم للقيد من دون خصوصية للطعام. 

كـام أن مقتىض اإلطالق يف املوثق وجوب الكيل والوزن فيه حتى لو مل يتوقف 
عليهام دفع الغرر، كام لو كان العوضان جمهويل املقدار، إال أهنام بوزن واحد.

هـذا كلـه يف املبيع وأما الثمن فلم يذكر ما يشـهد باعتبـار العلم فيه عدا ما عن 
أيب عبد اهللاA: «أنه كره أن يشـرتي بدينار غري درهم، ألنه ال يدري كم الدينار من 

الدرهم»(١). 
لكـن سـنده ال خيلو عن خـدش، لعدم ثبـوت وثاقة بعض رواتـه، واختالف 
الطـرق والنسـخ يف روايته عن اإلمـامA، كام يظهر بمراجعة املصـادر. وقد مجعها 

بعض مشاخيناP يف ترمجة محاد بن ميرس. 
وأمـا داللته فقد تقرب بلحاظ أن مقتىض التعليل فيه مانعية اجلهالة من صحة 
البيع، بناء عىل ظهور الكراهة يف البطالن. لكن قد يشـكل بعد تسـليم ظهور الكراهة 
يف أمثال املقام يف البطالن بغلبة معرفة نسـبة الدرهم للدينار عند إيقاع املعاملة، حيث 

قد يوجب ذلك الريب يف التعليل.
والسيام مع ما موثق السكوين عن جعفر عن أبيهA عن عيلA: «يف رجل 
يشرتي السلعة بدينار غري درهم إىل أجل، قال: فاسد. فلعل الدينار يصري بدرهم»(٢). 
وخـرب وهـب عنهA عن أبيـه: «أنه كره أن يشـرتي الرجـل بدينـار إال درهم وإال 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٢٣ من أبواب أحكام العقود حديث: ١، ٤.
(٢) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٢٣ من أبواب أحكام العقود حديث: ٢.
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 .(١)«... درمهني نسية، ولكن جيعل ذلك بدينار إال ثلثاً، أو إال ربعاً
لظهورمهـا يف خصوصيـة النسـيئة يف املنـع بلحاظ احتـامل تبدل نسـبة الدينار 

للدرهم، من دون عموم للمنع بلحاظ جهالة نسبة الدرهم للدينار. 
ولعل املنع من ذلك يف النسـيئة خلصوصية فيها، الحتامل ابتنائها عىل نحو من 
الضبط، ولو لتجنب النزاع، نظري السلف. ولربام يكون ذلك هو الوجه فيام حكي عن 

االسكايف من االقتصار يف املنع من نحو ذلك عىل بيع النسيئة، بينام عمم غريه املنع.
هـذا وعن احلدائق االسـتدالل عىل عدم قـدح اجلهل بالثمـن بصحيح رفاعة 
النخاس: «قلت أليب عبد اهللاA: ساومت رجالً بجارية فباعنيها بحكمي، فقبضتها 
منـه عـىل ذلك، ثم بعثت إليه بألف درهم، فقلت: هذه ألف درهم حكمي، عليك أن 
 تقبلها. فأبى أن يقبلها مني، وقد كنت مسسـتها قبل أن أبعث إليه بالثمن. فقال: أر
أن تقـوم اجلاريـة قيمة عادلـة، فإن كانت قيمتها أكثر مما بعثـت إليه كان عليك أن ترد 
عليـه [إليـه. يب] ما نقص من القيمة، وإن كان ثمنها أقل مما بعثت إليه فهو له. قلت: 
جعلـت فداك إن وجدت هبا عيباً بعد ما مسسـتها. قال: ليس لك أن تردها. ولك أن 

تأخذ قيمة ما بني الصحة والعيب منه»(٢).
وهـو كالرصيـح يف صحـة البيـع. غاية األمـر أن حكم اإلمـامA بالرجوع 
للقيمـة السـوقية، مع عدم اسـرتجاع الزائد عليها لـو كانت دون األلـف التي دفعها 
حيتـاج للتوجيه، إذ مقتىض تبعية الثمن حلكم املشـرتي هـو االكتفاء باأللف زادت أو 
نقصت عن القيمة السـوقية. ولو فرض تنزيله عىل البيع بالقيمة السـوقية مع حتكيمه 
يف تعيينها، بأن يكون حكمه كاشفاً عن الثمن، ال معياراً فيه، فالالزم الرجوع بالزائد 

عليها لو كانت دون األلف.
ولعـل األقـرب توجيهه بأن حتكيـم البايع للمشـرتي يف الثمن مقيـد لباً بعدم 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٢٣ من أبواب أحكام العقود حديث: ٣.
(٢) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ١٨ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ١.
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اإلخـالل بالقيمة السـوقية مع توقـع الزيادة عليهـا، فإن ذلك هو املعلـوم من طريقة 
العـرف يف تعاملهم، وليس بناؤهم عىل التسـامح يف ذلك إال يف حاالت خاصة تبتني 
عـىل اإليثار أو شـدة احلاجة للـامل، كام ذكر ذلك يف اجلملة بعض مشـاخيناP. ولو 
فرض محله عىل التحكيم يف تعيني القيمة السـوقية فحكمه عىل نفسـه بالزيادة قد يلزم 

عليه بعد قبض البايع هلا، ألنه أشبه بالصلح.
ودعـو: أن ذلـك ال يناسـب عمـل رفاعة، ألنـه لو فهـم من البيـع املذكور 
أحـد الوجهني لراعى القيمة السـوقية، ولو راعاه لذكر ذلـك لإلمامA حينام أمره 

بمراعاهتا. 
 Aمدفوعـة بأنه ال يبعد مراعاته هلا من دون تثبت وتأكد، فريجع أمر اإلمام

. هبا إىل األمر بالتثبت منها، وعدم االكتفاء بالتخمني تساحماً
وكيـف كان فإن تم التوجيه املذكور فذاك، وإال تعني محل ما تضمنه الصحيح 
عـىل أنـه حكم تعبدي مـن دون أن خيل بداللته عـىل صحة البيع. نظري مـا ورد فيمن 

تزوج امرأة عىل حكمه أو عىل حكمها(١).
وأمـا محـل البيع بحكمه كام يف كالم غري واحد عىل توكيل البايع للمشـرتي يف 

تويل طريف املعاملة بعد تعيني الثمن املناسب بنظره.
فهو خروج عن ظاهر الصحيح أو رصحيه من دون أن ينهض بدفع اإلشـكال 
السابق. بل قد يزيد األمر تعقيداً، إذ مع عموم التوكيل ملا حصل من رفاعة من تعيني 
الثمـن باأللف يتعـني نفوذه وعدم احلاجة ملراعـاة القيمة السـوقية. ومع عدمه يتعني 
بطـالن الرشاء، وانحصار األمر بإرجاع اجلارية، أو مسـاومة مالكها عىل ثمن خاص 

من أجل جتديد رشائها.
ومن هنا كان الظاهر هنوض الصحيح يف نفسـه بجواز البيع بحكم املشـرتي. 

(١) راجع وسائل الشيعة ج: ١٥ باب: ٢١ من أبواب املهور.
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لكن مع مراعاته يف حكمه للقيمة السوقية، ونفوذ الزيادة عليه لو زاد عليها.
نعـم قد يدعى سـقوطه عن احلجية هبجـر األصحاب له لعـدم ظهور فتواهم 
بمضمونه. إلطالقهـم عدم جواز اجلهالة يف الثمن، ودعو غري واحد منهم اإلمجاع 
عىل ذلك. وترصيح غري واحد ببطالن البيع بحكم أحدمها، وترصيح آخرين ببطالنه 
بحكم املشرتي كام يف املقنعة والنهاية وعن وابن الرباج وأيب الصالح وغريهم. بل يف 
التذكر والروضـة وعن غريهم اإلمجاع عىل ذلك. ويف الروضة رمي الصحيح املتقدم 

بالشذوذ، بل يف مفتاح الكرامة: «رماها مجاعة بالشذوذ والندرة». 
لكنه ال خيلو عن إشـكال بعد ظهور اعتامد الكليني والصدوق عىل الصحيح، 
البتنـاء كتابيهام عىل انتقاء األحاديث الصحيحة املعول عليها عندمها. وربام كان ذلك 
حال من قبلهام ممن ال تعرف فتاواه إال من طريق الروايات التي يروهيا من أجل العمل 
هبا. بل حتى الشيخ يف التهذيب، حيث ذكره يف الباب املناسب، من دون أن يظهر منه 

التوقف يف العلم به. 
بـل حتى هو نفسـه يف النهاية واملفيـد يف املقنعة وابن الـرباج وأيب الصالح فيام 
حكـي عنهـام. فإهنم وإن حكمـوا ببطالن البيع كام سـبق وأن للبايع انتـزاع املبيع من 
املشرتي، إال أهنم رصحوا بأن املبيع لو تلف لزمه القيمة، إال أن حيكم عىل نفسه بأكثر 

منها، فيلزمه ما حكم به. ومن الظاهر أن ذلك ال وجه له إال الصحيح.
بل قد يظهر من الشيخP يف النهاية الصحة يف نظري املسألة، وهو ما إذا كان 
الـرشاء بحكـم البايع، ألنه مل حيكم ببطالن البيع، وإنام قـال: «فإن ابتاعه بحكم البايع 
يف ثمنـه فحكـم البايع بأقل من القيمة كان ذلك ماضياً ومل يكن له أكثر من ذلك، وإن 
 . حكـم بأكثـر من قيمته مل يكن له أكثر من القيمة يف حـال البيع...». وهو غريب جداً

إال أن يكون قد اكتفى عن التنبيه للبطالن هنا بترصحيه به يف مسألتنا. 
وأغـرب مـن ذلك مـا يف الغنية، حيث قـال: «ومن باع برشط حكـم البايع أو 
املشـرتي يف الثمـن فالبيع فاسـد، ملا قدمناه مـن اجلهالـة بالثمن. فإن تراضيـا بإنفاذه 
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فحكـم املشـرتي بالقيمة فام فوقها، أو حكم البايع بالقيمـة فامدوهنا مىض ما حكام به، 
وإن حكم البايع بأكثر واملشرتي بأقل مل يمض». 

إذ مـع فسـاد البيـع كيف يرتتـب األثر عـىل تراضيهـام بإنفـاذه، بحيث يميض 
حكمهـام يف الثمن عىل التفصيل املذكور؟! وإنام يتجه ذلك بناء عىل العمل بالصحيح 

ولو يف بعض مضمونه.
وذلك بمجموعه يكشـف عن اضطراهبم بنحـو يصعب معه ترتيب األثر عىل 
هجرهم. وكان ذلك ناشئ عن استحكام كرب بطالن البيع مع اجلهالة التي مل يتضح 

منشؤها وقد خرجوا عنها يف بعض املوارد، كام سبق.
بقي يف املقام أمران:

 يف رجل اشـرت» :Aمجيـل يف الصحيـح عـن أيب عبد اهللا األول: أنـه رو
طعامـاً كل كر بيشء معلـوم، فارتفع الطعام أو نقص وقد اكتال بعضه، فأبى صاحب 
الطعام أن يسلم له ما بقي، وقال: إنام لك ما قبضت. فقال: إن كان يوم اشرتاه ساعره 
عـىل أنه له فله ما بقي، وإن كان اشـرتاه ومل يشـرتط ذلك فإن لـه بقدر ما نقد»(١). ويف 
صحيحـه اآلخـر «قلـت أليب عبد اهللاA: اشـرت رجـل تبن بيـدر، ركل كرّ بيشء 
معلـوم، فيقبض التبن ويبيعـه قبل أن يكال الطعام. قال: ال بـأس به»(٢). ومقتضامها 
جـواز رشاء الطعـام والتبـن من دون معرفـة مقدارمها، وال مقدار ثمنهـام، وغايته أن 
يعـني لكل كر من الطعام أو تبن الكر منـه ثمناً، ثم يعرف مقدار املبيع والثمن بعد أن 

يكال الطعام.
ويظهـر مـن مجلة النصوص شـيوع مثـل هذا البيـع يف املكيل واملـوزون، ففي 
صحيـح معاويـة بن وهب: «سـألت أبـا عبد اهللاA عـن الرجل يبيع البيـع قبل أن 
يقبضـه. فقـال: ما مل يكن كيل أو وزن فال تبعـه حتى تكيله أو تزنه، إال أن توليه الذي 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢باب: ٢٦ من أبواب أحكام العقود حديث: ٣.
(٢) الكايف ج:٥ ص:١٨٠. واللفظ له. وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ١٣ عقد البيع ورشوطه حديث: ١.
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قـام عليه»(١)، وصحيـح احللبي عنهA: «أنه قـال يف الرجل يبتاع الطعـام ثم يبيعه 
قبـل أن يـكال. قال: ال يصلح له ذلـك»(٢)، وخرب خالد بن حجـاج الكرخي: «قلت 
أليب عبد اهللاA: أشـرتي الطعام من الرجل، ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله، 

فأقول: ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته قال: ال بأس»(٣). ونحوها غريها.
فإهنـا رصحيـة يف حتقق البيع وملك املشـرتي للطعـام املبيع قبـل أن يكال، وال 
يكـون ذلك إال لكون التحديـد بالكيل مبنياً عىل مقابلة كل وحـدة تفرض بام يقابلها 
بالثمن بنحو حتفظ فيه نسـبة املالية بني العوضني، فالتحديد به أشـبه ما يكون بالقضية 

احلقيقية. 
هذا وقد يدعى خمالفة هذه النصوص ملا عليه األصحاب من اعتبار العلم حني 
البيع بقدر العوضني، فتسقط عن احلجية باهلجر. والسيام مع ترصيح مجع بعدم صحة 

مثل هذا البيع. 
لكـن ال جمـال لذلـك بعد فتو اإلسـكايف والشـيخ وابن محـزة بمضموهنا يف 
اجلملة، ففي كالم حمكي عن االسـكايف ما يظهر منه جواز بيع الصربة من الطعام كل 
كـر بكذا، ورصح يف النهاية والوسـيلة بجواز بيع تبن البيدر لـكل كر من الطعام تبنة 
بـيشء معلوم، ورصح يف املبسـوط واخلـالف بجواز بيع الصربة مـن الطعام كل قفيز 
بدرهـم، وبيع السـمن كل رطـل بدرهم، وبيع الـدار كل ذراع بدينـار، كام يظهر من 

الكليني االعتامد عىل صحيحي مجيل. 
ومـن الغريب مـا يف الرشايع من عدم جواز ذلك يف بيع الصربة والدار بالكيل 
والذراع، وجوازه يف بيع السمن بظروفه بالوزن. وما يف اجلواهر من محل األخري عىل 

صورة العلم بوزن املجموع ال قرينة عليه. 
وكيف كان فاملتعني البناء عىل جواز ذلك مطلقاً بعد وفاء النصوص به وعمل 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ١٦ من أبواب أحكام العقود حديث: ١١.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ١٦ من أبواب أحكام العقود حديث: ٥، ٣.
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من عرفت هبا فيحمل ما دلّ عىل وجوب التحديد بالكيل أو غريه عىل ما يعم التحديد 
بالوجه املذكور. 

وكـذا احلـال يف النهي عن بيع الغرر بناء عىل عمومه ملـا نحن فيه، حيث يتعني 
محلـه عىل الغرر بالنحو الذي ال تراعى فيه نسـبة املالية بـني العوضني، دون الغرر من 

سائر اجلهات.
وأظهـر مـن ذلك احلال يف غـري املكيل واملـوزون مما مل يقم دليـل عىل وجوب 
التحديد فيه، كاملعدود بناء عىل ما سبق وما تتقوم ماليته بمساحته كالثوب واألرض. 
بـل حتـى بيع قطيع الغنـم كل رأس بكـذا. ألن هذه األمور وإن مل تـرد فيها نصوص 
خاصة، إال أن الصحة فيها مقتىض العمومات. والسيام بعد ورود النصوص املتقدمة 

يف نظائرها من املكيل واملوزون. 
ومـن الغريـب أن غري واحد من األصحاب ممن تعرض لذلـك جموزاً أو مانعاً 
مل يـرش هلذه النصوص، حيث يوهم ابتناء مذهـب املجوزين عىل جمرد االجتهاد منهم 
يف االكتفـاء بذلك يف العلم املعترب يف العوضني، مع رده باشـتامل البيع فيها عىل الغرر 
واجلهـل املفـروغ عندهـم عن مانعيتهـا من صحتـه. فراجع مـا ذكروه يف صـور بيع 

الصربة.
نعـم أشـار لصحيـح مجيـل الثـاين يف الرسائـر، وذكـر أن األوىل رده، ألنه بيع 

جمهول، نظري بيع الصربة كل قفيز بدينار، وهو باطل باإلمجاع. 
. كام أن رد  لكـن عرفـت ترصيح الشـيخ باجلواز يف بيـع الصربة املذكور أيضـاً
الصحيـح للوجـه الذي ذكره ظاهـر الوهن، ألن عدم جواز بيـع املجهول ليس حكامً 

عقلياً غري قابل للتخصيص.
الثاين: قال شـيخنا األعظـم P: «لو وقعت معاملة املـوزون بعنوان معلوم 
عنـد أحد املتبايعـني دون اآلخر كاحلقة والرطل والوزنة باصطالح أهل العراق الذي 
ال يعرفـه غريهم، خصوصـاً األعاجم غري جائز، ألن جمرد ذكر أحـد العنوانات عليه 
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وجعلـه يف امليـزان ووضع صخـرة جمهولة املقدار معلومة االسـم يف مقابله ال يوجب 
للجاهل معرفة زائدة عىل ما حيصل باملشاهدة».

وفيه: أن الزائد يف املقام هو معرفة أن املوزون بالغ املقدار املضبوط املعهود عند 
أهل البلد الذي عليه التعامل بينهم. وهذا خمرج عن اجلزاف، وحمقق لعنوان الوزن أو 
الكيـل املعتربين. وإال فمعرفـة تفاصيل املكاييل واألوزان مقصورة عىل اخلاصة، وال 

تعرفها عامة الناس، حتى من أهل البلد. 
عىل أنه تكفي السرية يف املقام شاهداً عىل اجلواز، لظهور أن االبتالء بالسفر ال 
ب  خيتص بزمان، واختالف البلدان يف مقادير املكاييل واملوازين شايع، واجلهل بالنِسَ
بينهـام أشـيع، والتعـرف عليها أصعـب، خصوصاً يف العصـور السـابقة، لعدم تيرس 
وسـائل الضبط. فلـو بني عىل لزوم العلم هبـا لوقع اهلرج واملرج ولكثر السـؤال عن 

، وحيث ال أثر لذلك تعني اكتفاء الشارع بالرجوع لكيل البلد ووزنه.  احللّ
هذا وأما االستدالل عىل اجلواز بام تضمن لزوم كون البيع بصاع املرص(١)، فهو 
يف غـري حمله، ألن الظاهـر ورود املضمون املذكور لبيان عدم جواز الغش والتطفيف، 

كام تقدم عند الكالم يف أدلة املسألة. فالحظ. 
(١) يـأيت منـهP يف املسـألة الرابعة ما يظهر منه التوقـف يف وجوب التقدير 

باملساحة.
(٢) كـام رصح به غـري واحد. عمالً بظاهر دليل التقدير بكل وجه من الوجوه 
املعتربة. ودعو: أن مقتىض عمومات النفوذ عدم وجوب التقدير، وقد سـبق انه ال 
خمـرج عن ذلـك إال يف املكيل واملـوزون، وموثق سـامعة الوارد فيهام معـاً إنام تضمن 

(١) راجع وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٢٦ من أبواب عقد البيع ورشوطه.

مـن كيـل أو وزن أو عدّ أو مسـاحة(١)، فـال تكفي املشـاهدة، وال تقديره 
بغـري املتعـارف فيـه عنـد البيـع(٢)، كبيـع املكيـل بالـوزن وبالعكـس، 
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ح فيه بالتقسـيم وال بالتخيري، ومع إمجاله من هذه  وجـوب أحدمها، من دون أن يرصّ
اجلهـة يتعني الرجوع لعمومات النفوذ املقتضية لالكتفاء بـكل منهام، املطابق للتخيري 

. عمالً
مدفوعـة بـأن ذلـك وإن كان هـو مقتـىض اجلمـود عىل عبـارة املوثـق، إال أن 
املناسـبات االرتكازيـة قاضية بـأن اعتبار التقدير بـكل منهام إنام هو مـن أجل معرفة 
مقـدار ماليـة املقدر، ولـذا ال يكتفـى بالتقدير بالكيـل والوزن غري املعـرويف املقدار، 
وذلك يقتيض االقتصار يف كل مقدر عىل ما يتعارف تقديره به من كيل أو وزن، بحيث 
ينحـرص معرفة مقداره بلحاظ ماليته عرفـاً به، وعدم االجتزاء يف تقديره باآلخر إذا مل 

 . تعرف ماليته به عرفاً
مضافـاً إىل أن مقتىض صحيـح أيب عبيدة لزوم الكيل يف املكيل وعدم االجتزاء 
بالـوزن فيـه بـدالً عنـه، وهو يصلـح شـاهداً عىل محـل موثق سـامعة عىل التقسـيم. 

فالحظ.
هـذا وقـد احتمـل يف اللمعة االجتـزاء بكل منهـام يف مورد اآلخـر ووجهه يف 
الروضـة باالنضباط، وبرواية وهب اآلتية. واسـتوجهه يف الدروس يف السـلم، قال: 
«ولو أسـلم يف املكيـل وزناً أو بالعكـس فالوجه الصحة، لرواية وهـب عن الصادق 

عليه السالم». 
ومـراده هبـا روايـة وهب عـن جعفر عـن أبيه عن عـيلA: «قـال: ال بأس 
بالسـلف ما يوزن فيام يكال، وما يكال فيام يوزن»(١). وقد استشكل يف االستدالل هبا 

لذلك بضعفها سنداً وداللة. 
أمـا السـند فلضعف وهب، وقد رماه غري واحد بالكـذب، بل عن الفضل بن 
 Aشـاذان أنه كان من أكذب الربية، ويف معترب العباس بن هالل عن اإلمام الرضا

أنه قال عنه: «لقد كذب عىل اهللا ومالئكته ورسله».
(١) وسائل الشيعة ج: ١٣ باب: ٧ من أبواب السلف حديث: ١.
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نعم ذلك ال يتناسـب مع إيداع األصحاب رواياته يف الفقه يف كتبهم، حتى أن 
للصدوقP له طريقاً يف كتاب من ال حيرضه الفقيه الذي رصح بأنه ال يودع فيه إال 
ما هو يفتي به وحيكم بصحته ويعتقد أنه حجة فيام بينه وبني ربه تقدس ذكره وتعالت 
قدرته، وأن مجيع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها املعول وإليها املرجع. وقد 
افتى الشهيدP اعتامداً عىل هذه الرواية بمثل هذا احلكم املخالف ملا هو املعلوم من 

مبانيهم خصوصاً املتأخرين من اإلرصار عىل اعتبار العلم بالعوضني. 
ومـن ثم ال يبعد ظهـور بعض القرائن هلم توجب الوثـوق بمثل هذه الرواية، 
كام يناسـبه ما عن كتاب ابن الغضائري، حيث قال: «وهب بن وهب... أبو البخرتي 
القايض كذاب عامي، إال أن له عن جعفر بن حممد عليهام السالم أحاديث كلها يوثق 

هبا». 
غايـة األمـر أن خفاء هـذه القرائن علينا يمنعنـا من االعتامد عىل هـذه الرواية 

وأمثاهلا. والسيام مع عدم ظهور انجبارها بعمل قدماء األصحاب غري الصدوق.
وأمـا الداللة فقد قـال يف مفتاح الكرامـة تعقيباً عىل كالم الشـهيد: «وفيه: أن 
الظاهـر مـن معنـى الرواية إنام هـو أنه ال بأس بسـلف املكيل يف املـوزون وبالعكس. 
يعنـي: أن يكون أحدمها ثمناً لآلخر مثمناً، ال ما ذكره من كيل املوزون ووزن املكيل. 
ويشـري إىل ذلك أن الشـيخ ذكر الرواية يف باب إسـالف السـمن يف الزيت...». وقد 

جر عىل ذلك غري واحد ممن تأخر عنه.
وهـو مبني عـىل محل (يف) عىل معنى بـاء العوض، وهو خمالـف للظاهر، ولذا 
عنـون الشـيخ يف االسـتبصار الباب بالبـاء، فقال: «باب إسـالف السـمن بالزيت»، 
وذكر فيه حديث عبد اهللا بن سنان: «سمعت أبا عبد اهللاA يقول: ال ينبغي للرجل 
إسالف السمن بالزيت، وال الزيت بالسمن»(١). والسيام أن وضوح جواز ذلك بحد 
يبعد معه تعرض الرواية له، لوضوح أن غالب األثامن هو الدراهم والدنانري التي هي 

(١) االستبصار ج٣ ص٧٩.
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من املوزون، وأغلب ما يسـلم فيه هو الطعـام الذي هو من املكيل. ومن ثم قد يكون 
املراد بالرواية ما فهمه الشهيدان. 

وإن كان اإلنصاف أنه ال يناسـب تركيبها اللفظي أيضاً، والبناء عىل إمجاهلا هو 
األنسب. واألمر سهل بعد عدم حجية الرواية.

وأمـا ما سـبق من الروضة من توجيـه احتامل االجتزاء بـكل منهام بدل اآلخر 
باالنضباط، فيدفعه أن املراد باالنضباط ليس هو االنضباط يف اجلملة. ولذا ال إشكال 
يف عـدم االجتـزاء بالوزن والكيل غري املعروفني، بل االنضبـاط بلحاظ مقدار املالية، 
فـإذا كان مقدارهـا تابعاً عرفـاً ألحد التقديريـن فالتقدير باآلخر ال حيقـق االنضباط 

املطلوب. 
وربـام قيـل بالتفصيل بني وزن املكيـل وكيل املوزون، فيجـوز األول، كام عن 
املبسوط والرسائر وظاهر الرشايع، ويف الرياض أنه املشهور، دون الثاين، فعن الرسائر 

أن ما يباع وزناً ال يباع كيالً بال خالف.
وقد يستدل له بوجوه:

األول: أن الـوزن أضبط من الكيـل. وفيه: أن كالً منهام يضبط املقدر من جهة 
خاصة فالوزن يضبطه بلحاظ كثافته، والكيل يضبطه بلحاظ حجمه، ومع تبعية املالية 
إلحـد اجلهتني دون األخر يكون الضبط من اجلهة األخر خارجاً عن موضوع 

دليل لزوم التقدير بالكيل والوزن، كام يظهر مما سبق.
الثاين: ما ذكره شيخنا األعظمP من أن بيع املكيل وزناً ليس من بيع املجازفة 

املنهي عنه يف األخبار ومعقد االمجاعات. 
: أنـه ال يمكن أن يراد باملجازفة عدم الضبـط من مجيع اجلهات، ملا  وفيـه: أوالً
عرفت من عدم اإلشكال يف عدم االجتزاء بالوزن والكيل غري املعروفني، بل أن يراد 
هبـا عدم الضبط بلحاظ مقدار املالية، فإذا كان مقدارها تابعاً للكيل كان البيع بالوزن 
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مـن بيع املجازفـة. وبعبارة أخر: مقتىض األدلة املتقدمة وجـوب كيل املكيل ووزن 
املوزون، ال جمرد منع البيع املجازفة. 

: أن الزمـه االجتزاء بالكيـل يف املوزون، لعدم كونه بيـع جمازفة باملعنى  وثانيـاً
الـذي ذكـره. والتفريق بينهام يف ذلك غري ظاهر. وال ينفع فيه نفي اخلالف املتقدم عن 

الرسائر، لظهور عدم هنوضه باحلجية.
الثالث: ما عن اإليضاح من أن الوزن أصل الكيل. 

: أنه وإن كان مسلامً يف اجلملة، كام يظهر مما ذكروه حتديد املد والصاع  وفيه: أوالً
والكر، إال أنه ال يتيرس لنا اجلزم به بنحو العموم. بل الوزن املشـهور هذه األيام الذي 
أصله الغرام متفرع عىل الكيل، ألن الغرام هو وزن السنتمرت املكعب من املاء املقطر. 
: أنه ال ينفع إذا صارت مالية اجلنس املقدر تابعة لكيله، كام هو املفروض  وثانياً

يف املقام. 
نعـم لو ثبـت أن مالية كل جنس مكيـل تابعة لوزنه، وأن االكتفـاء فيه بالكيل 
ألنـه يرجـع إليه ولو تقريباً، للتسـامح يف الفـرق، اجته االكتفاء بالـوزن يف املكيالت، 
 ،Pلرجوع ذلك إىل أهنا موزونة حقيقية. واىل ذلك يرجع ما ذكره شـيخنا األعظم
حيـث قـال: «واملحكي بالتتبع أن الوزن أصل الكيل، وأن العدول إىل الكيل من باب 

الرخصة. وهذا هو معلوم ملن تتبع موارد تعارف الكيل يف املوزنات».
لكن عهدة ذلك عىل مدعيه. وشـيخنا األعظـمP إنام ادعى العلم بذلك يف 

املكيالت املوزونة، ال يف مجيع املكيالت. 
ومن هنا ال خمرج عام سبق من لزوم االقتصار يف كل جنس عىل التقدير بالوجه 

. الذي يعرف به مقدار ماليته عرفاً
نعـم لو فرض معرفـة مقدار ماليته بكل مـن الوجهني عرفاً، تعـني التخيري يف 
تقديـره بـني الوجهني حتـى يف البلد الذي يتعـارف تقديره بخصـوص أحدمها، ألنه 
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أسـهل، أو ملجرد التعارف. ملا ذكرناه آنفاً من قضاء املناسـبات االرتكازية بأن التقدير 
بالكيـل والـوزن من أجل ضبط مقـدار مالية املبيـع. وال يبعد كـون غالب املكيالت 

كذلك.
وكـذا احلال لو فرض معرفـة مالية اليشء بالعدّ أيضاً حيـث يتعني االكتفاء يف 
تقديـره بكل مـن الوجوه الثالثـة وإن تعارف خصوص بعضها، لعـدم هنوض موثق 
سـامعة باملنع عن ذلك بعدما سـبق مـن اختصاصه بالتقدير الدخيـل يف معرفة مقدار 

مالية املقدر.
بقي يف املقام أمور:

األول: أن تقديـر الـيشء بغـري مـا يتعـارف تقديـره به تـارة: يكـون مبنياً عىل 
اإلعراض عن تقديره بام يتعارف تقديره به، ويكون يف قباله، وهو الذي تقدم الكالم 

فيه. 
وأخـر: يكـون يف طول تقدير بام يتعارف تقديره مـن أجل إحرازه به، كام إذا 
وزنـت كيلـة من الطعام الذي من شـأنه أن يكال ثم وزن الباقي منـه بقدرها، أو كيل 
رطـل من الزيت الذي من شـأنه أن يوزن ثم كيل الباقي منـه بقدره، وهكذا احلال يف 

املعدود.
وال إشـكال يف االجتـزاء بـه لو أوجـب العلم باملقـدار املعتـرب يف ذلك اليشء 
باألصـل، لظهـور أن اعتبار التقديـر باملقادير املذكورة إنام هو من أجـل معرفة مقدار 
األمـر املقدر بحسـبها، ال العتبارها تعبـداً، فمع فرض العلم يتحقـق املقدار املذكور 
مـن طريق آخـر يتعني االجتزاء به، وال حيتاج للقيام بعمليـة التقدير. وإنام الكالم فيام 
 :إذا احتمـل الفرق. وحينئذ فالفرق املحتمل تارة: يكون قليالً يتسـامح فيه. وأخر

يكون كثرياً ال يتسامح فيه.
أما األول فقد ذكر شـيخنا األعظمP وغـريه أنه جيتزأ به، ألنه تقدير لليشء 

بام يتعارف تقديره به. 
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ويشكل بأن املفروض أن التقدير الذي يناط به معرفة ماليته هو التقدير اآلخر 
الـذي مل يقدر به، وأن تقديره بالوجه الذي قدر به ليس لكونه معياراً يف معرفة ماليته، 
بـل جلعلـه طريقاً ملعرفة التقدير املطلـوب الذي مل يقدر به، بحيث يكـون أمارة عليه، 
ومـن الظاهـر أن األمارية املذكورة حتتـاج إىل دليل، نظري ما يأيت يف املسـألة الثالثة من 

تصديق قول البايع يف الكيل والوزن.
 :Aوقـد يسـتدل يف املقام بخـرب عبد امللك بـن عمرو: «قلـت أليب عبد اهللا
أشـرتي مائـة رواية من زيت فاعـرتض رواية أو اثنتني، فأتزهنام، ثم آخذه سـائره عىل 

قدر ذلك. قال: ال بأس»(١).
لكنـه مع غض النظر عن سـنده إن محل عىل العلم باتفـاق الروايات يف الوزن 
خـرج عـن حمل الكالم. وإن محـل عىل الظن بذلك، نتيجة تشـاهبها، مع التسـامح يف 
الفـرق، رجع إىل حجية الظن، ال إىل حجية الكيل عىل تعيني مقدار الوزن، لعدم كيل 

الروايا الباقية.
كـام أنه ال يناسـب صحيح احللبي املتقـدم عن أيب عبـد اهللاA: «أنه قال: يف 
رجل اشـرت من رجل طعاماً عـدالً بكيل معلوم، وإن صاحبه قال للمشـرتي: ابتع 
مني هذا العدل اآلخر بغري كيل، فإن فيه مثل ما يف اآلخر الذي ابتعت. قال: ال يصلح 

إال بكيل...»(٢)، بناء عىل ما سبق من محله عىل أن إخبار البايع عن ختمني.
اللهـم إال أن حيمل عـىل الكراهة. أو يفرق بينهام بـأن الصحيح وارد يف إخبار 
البايع عن ختمني، وخرب عبد امللك وارد يف ظن املشـرتي بنفسـه بسبب تشابه الروايا، 

ويعمل بكل منهام يف مورده. 
كـام أن خـرب عبد امللـك وإن مل يكن مما نحن فيـه، إال أن ما نحن فيـه مثله، بل 
، وعدم احتامل ذلك املقام بعد  أوىل منه، الحتامل الفرق بني الروايات يف احلجم قليالً

(١) وسائل الشيعة ج:١٢باب: ٥ عقد البيع ورشوطه حديث: ١.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤ عقد البيع ورشوطه حديث: ٢.
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فرض تكرار الكيل بكيل واحد. فالظاهر هنوضه باملطلوب لوال اإلشـكال يف سـنده، 
لعدم ثبوت وثاقة عبد امللك بوجه يعتمد عليه، وإن كانت مظنونة. 

هـذا ويف صحيح احللبي عنهA: «أنه سـئل عن اجلوز ال نسـتطيع أن نعده، 
فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه، ثم يكال ما بقي عىل حسـاب ذلك العدد. قال: ال بأس 

به»(١).
لكنه مع اختصاصه بصورة تعرس العد وارد يف كيل املعدود، الذي ال دليل فيه 
عـىل وجوب العـد، إال ما قد يدعى من داللة هذا الصحيح عليه، كام يظهر مما سـبق، 
فكيـف يمكن التعدي منه لوزن املعدود، فضالً عـن وزن املكيل وكيل املوزن، مع ما 

سبق من وفاء النصوص بوجوب كيل األول ووزن الثاين.
اللهـم إال أن يقال: بعد فرض ابتناء البيع يف املوزون عىل الوزن وعدم اجلزاف 
فاإلشـكال إنـام هو يف إحراز الوزن، وهو بذلك يشـارك ما يبتني فيـه البيع عىل العد، 
وإن مل جيـب العد، وبلحاظ ذلك يكون فهم العموم من صحيح احللبي للموزن قريباً 
. وأمـا التقييـد بتعرس العد فقـد وقع يف كالم السـائل ومن البعيد جـداً دخله يف  جـداً
. والسيام  اجلواز. ومن ثم يقرب البناء عىل االجتزاء بالكيل إلحراز العدد والوزن معاً
مع اعتضاده أو تأيده يف الثاين بحديث عبد امللك، ومع قرب قيام السرية عىل ذلك يف 
 Aعصور املعصومني (صلوات اهللا عليهم) وإن كان شيوعها بحيث حيرز إقرارهم

هلا ال خيلو عن إشكال.
وأمـا االكتفاء بالوزن أو العدّ عن الكيل وبالوزن عـن العدّ وبالعدّ عن الوزن 
فـال خيلو عن إشـكال، لعدم الدليل عليه بعد اختصاص النصوص بالكيل. والسـيام 

مع عدم وضوح قيام سرية عليه. 
وأشـكل مـن ذلك األمـر يف الثاين، وهـو مـا إذا كان الفرق املحتمـل كثرياً ال 
يتسامح فيه، حيث ال جمال لدعو قيام السرية عليه، فضالً عن هنوض النصوص به. 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢باب: ٧ عقد البيع ورشوطه حديث: ١.
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لكـن قـال شـيخنا األعظـمP: «وأمـا إذا كان التفـاوت مما ال يتسـامح فيه 
فالظاهـر أيضاً اجلواز مع البناء عىل ذلك املقدار املستكشـف من التقدير إذا كان ذلك 
التقدير أمارة عىل ذلك املقدار، ألن ذلك أيضاً خارج عن اجلزاف، فيكون نظري إخبار 

البايع بالكيل. ويتخري املشرتي لو نقص».
، ولو إمضاء ملا عند  وهـو كام تـر! إذ املراد بأماريته إن كان هو أماريته رشعـاً
العرف، فهي حتتاج إىل دليل. وإن كان هو أماريته قصداً، يف مقابل ما إذا مل يكن القيام 
بالتقديـر اخلاص بنية طريقتيه للتقدير اآلخـر املطلوب، فهو وحده ال يكفي يف صحة 
البيـع بعـد فرض ظهـور األدلة يف وجـوب التقدير املطلـوب من أجـل معرفة مقدار 
املقـدر به، املفروض عدم حصولـه. وإال جاز مثل رشاء صربة غري مكيلة وال موزونة 

بنية كوهنا بكيل أو وزن خاص، وال يظن بأحد البناء عىل ذلك.
ومثل ذلك يف اإلشكال ما ذكرهP من ثبوت اخليار للمشرتي لو نقص فإن 
متقىض مقايسـته بإخبار البايـع بالقدر هو رجوع البايع بالزيادة واملشـرتي بالنقيصة، 

لتوزيع الثمن عىل أجزاء املقدار، كام يأيت يف املسألة الثالثة. 
مع أنه ال جمال ملقايسـته بإخبار باملقدار، لرجوع إخبار البايع إىل تعهده بتحقق 
ما أخرب به، امللزم له عرفاً بتحمل دركه، كام لو أخرب بسائر صفات املبيع املرغوبة. ولذا 
لـو أقدم املشـرتي عىل رشاء اليشء بسـبب إخبار غـري البايع بصفة فيـه مرغوبة فظهر 
اخلطـأ مل يرجع عىل البايـع ومل يكن له خيار. والظاهر أن مرجـع إقدامهام عىل التقدير 
املذكور مع اإلطالق هو الصلح بينهام عىل االجتزاء باملقدر عن املقدار الذي وقع عليه 

البيع باألصل، كام يف الصورة األوىل، وال رجوع مع ذلك.
نعـم لو ابتنـى اكتفاؤمها عند البيـع بالطريق املذكور عىل اشـرتاط الرجوع مع 
اخلطـأ تعـني يف فرض صحة البيع رجوع املشـرتي عند ظهور النقـص ورجوع البايع 

عند ظهور الزيادة، عمالً بالرشط املفروض. وهو غري حمل الكالم.
وقـد حتصـل من مجيع ما سـبق جـواز االكتفـاء بالكيل عـن الـوزن والعد مع 
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التسامح عرفاً يف الفرق دون غريه. 
نعم جيوز ذلك يف موارد: 

األول: مـا إذا كان التقديـر اآلخر أوىف من التقدير الذي يقع البيع بلحاظه، كام 
 ، لـو باع عـرشة أرطال من الطعام فكاله لـه بكيل يعلم بزيادته عـىل العرشة ولو قليالً
لكـن مـع كون املبيع املقابل بالثمن هـو العرشة ال غري، والزيادة من سـنخ اهلبة، نظري 
الزيادة يف امليزان التي ورد احلث عليها(١). ألن مقتىض اجلمع بني دلييل وجوب الكيل 
والوزن واستحباب الزيادة هو لزوم العلم ببلوغ املبيع املقدار املطلوب مع استحباب 

زيادة املدفوع هبة.
الثـاين: مـا إذا بيعت اجلملـة كل مقدار بثمـن معني، كام لو بيعـت الصربة كل 
قفيز بكذا أو كل رطل بكذا، بناء عىل ما سـبق من جواز ذلك، حيث ال حيتاج للكيل 
والـوزن والعدّ مـن أجل تصحيح البيع، بـل من أجل معرفة مقدار الثمن املسـتحق. 
وحينئـذ ال ما نع مـن رضا الطرفني بتعيني املقدار الذي يـدور الثمن مداره من طريق 
التقدير اآلخر ويف طوله، لرجوع ذلك إىل الصلح بينهام عىل تعيني الثمن تبعاً للتقدير 

اآلخر، فينفذ، لعمومات نفوذ الصلح.
الثالث: ما إذا كان املبيع كلياً يف الذمة بكيل أو وزن أو عدد خاص وكذا كل ما 
تنشـغل به الذمة ولو من غري طريق البيع، فكام جيوز تسـليمه بالكيل أو الوزن والعدد 
الذي أخذ فيه، جيوز تسليمه من طريق تعيني القدر املطلوب بالوجه اآلخر، لرجوعه 
إىل الصلـح أيضاً عن املقدار املسـتحق بالتقدير الذي يسـلم به. بـل جيزي فيه اجلزاف 

. لعموم نفوذ الصلح. أيضاً
مضافـاً إىل صحيح يعقوب بن شـعيب: «سـألت أبا عبـد اهللاA عن الرجل 
يكون يل عليه أمحال كيل مسمى، فيبعث إىل بأمحاله فيها أقل من الكيل الذي يل عليه، 

(١) راجع وسائل الشيعة ج: ١٢باب: ٧ من أبواب آداب التجارة.
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وآخذ جمازفة. فقال: ال بأس»(١).
وهذه املوارد الثالثة خارجة عن حمل كالمهم. والدليل فيها العموم من دون أن 

حيتاج فيها ألدلة خاصة. وإنام ذكرناها استطراداً، ملناسبتها يف اجلملة ملحل الكالم.
الثاين: يشيع بني الناس اإلندار للظروف يف املوزونات، وذلك بوزن املظروف 
املبيع مع ظرفه، ثم إسقاط يشء من وزن املجموع خيص الظرف، وحيسب الباقي وزناً 
للمظروف. وهو يبتني غالباً عىل نحو من التخمني تسـاحماً يف الفرق، ويسـتلزم نحواً 
مـن عدم الضبـط يف وزن املظروف املبيع. واملعروف بني األصحـاب جوازه، بل قال 

شيخنا األعظمP: «ال خالف فيه يف اجلملة».
وهو تارة: يكون بعد متامية البيع إما من أجل تسـليم املبيع، كام لو كان كلياً يف 
الذمة وسـلم البايع للمشـرتي من جنسـه بظروفه وفاء له، وإما مـن أجل معرفة قدر 
الثمـن، كام لـو بيعت اجلملـة بظروفها كل مقدار منهـا بكذا بناء عىل ما سـبق منا من 

صحة ذلك ثم وزنت بظروفها من أجل معرفة قدرها وقدر ثمنها.
وأخر: يكون عند البيع من أجل إحراز وزن املبيع الذي هو رشط يف صحته، 
كـام لـو أريد بيـع ما يف الظرف، فـوزن مع ظرفه، ثـم أندر للظرف مقـدار من الوزن، 

وحسب الباقي وزناً للمبيع عند بيعه.
أمـا يف الصورة األوىل فمقتـىض القاعدة جوازه، لرجوع رضـا املتبايعني به إىل 
التصالح بينهام عىل وفاء ما انشـغلت به الذمة بام يبقى بعد اإلندار، أو عىل وفاء الثمن 
الذي انشـغلت به الذمة عند بيع اجلملة بالثمـن املقابل ملا يبقى بعد اإلندار، ومقتىض 

العمومات نفوذ الصلح املذكور.
وأمـا يف الصـورة الثانيـة فمقتـىض القاعدة عدم جـوازه يف فرض عـدم العلم 
بالـوزن احلقيقـي للمبيع، البتناء اإلندار عىل التسـامح يف وزن الظـرف. وجمرد العلم 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢باب: ٥ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ٥.
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بـوزن املجمـوع من املظروف املبيع والظرف اخلارج عنـه ال يكفي يف صحة البيع، بل 
البد فيه من العلم بوزن املبيع وحده. واالكتفاء فيه بالتخمني حيتاج إىل دليل.

ودعـو: أن تعارفـه يف البيـوع يرجع إىل كـون تقدير املبيع بذلـك هو التقدير 
بالوجه املتعارف يف حتديد مالية املبيع، وهو كاف يف املقام.

مدفوعـة بـأن املفـروض أن التقدير الدخيـل يف ماليـة املبيع عرفاً هـو الوزن، 
فالـالزم مراعاتـه، عمالً باألدلة. وتعـارف اإلندار يرجع إىل تعـارف االكتفاء به عن 
الـوزن، أو إىل التعارف أحراز الوزن بـه، وكالمها حيتاج إىل دليل. نعم لو فرض كون 
االكتفـاء به مورداً لسـرية متصلة بعصـور املعصومني (صلـوات اهللا عليهم)، بحيث 

حيرز إقرارهم هلا اجته االجتزاء به. لكنه غري ثابت.
 Aفالعمدة يف املقام النصوص، كموثق حنان: «كنت جالساً عند أيب عبد اهللا
فقال له معمر الزيات: إنا نشرتي الزيت يف زقاقة، وحيسب لنا فيه نقصان ملكان الزقاق. 
فقال: إن كان يزيد وينقص فال بأس، وإن كان يزيد وال ينقص فال تقربه»(١) وحديث 
عيل بن أيب محزة: «سـمعت معمر الزيات يسـأل أبا عبد اهللاA فقال: جعلت فداك 
إين رجـل أبيـع الزيت... فقال: فإنه يطرح لظروف السـمن والزيـت لكل ظرف كذا 
، ربام زاد وربام نقص. فقال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فال بأس»(٢).  وكـذا رطـالً
وحديث عيل بن جعفر عن أخيه موسـى بن جعفرA: «سـألته عن الرجل يشـرتي 
املتاع وزناً يف الناسـية واجلوالق، فيقول: ادفع للناسـية رطالً أو أقل أو أكثر من ذلك 

أحيل ذلك البيع. قال: إذا مل يعلم وزن الناسية واجلوالق فال بأس إذا تراضيا»(٣).
ومحل هذه النصوص عىل خصوص الصورة األوىل بال شاهد، بل مقتىض ترك 

 . االستفصال فيها العموم للصورتني معاً
نعم مقتىض األول عدم جواز اإلندار إذا كان يزيد وال ينقص، فالالزم اخلروج 

به عن إطالق األخريين لو هنضا يف أنفسهام باالستدالل. 
(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج: ١٢باب: ٢٠ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ٤، ١، ٣.
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وإن كان من القريب محله عىل الكراهة، ملا فيه من إجحاف بالبايع واسـتغالل 
لـه، البتنائـه غالباً عىل جعل تعـذر وزن املظروف وحده أو صعوبتـه نقطة ضعف يف 
البايـع تسـتغل من أجل إرغامه عىل الرضا باسـتثناء أكثر مـن وزن الظرف. فإن ذلك 
وإن كان جائـزاً بمقتـىض القاعـدة، ألن مـن حـق املشـرتي أن ال يرىض إال باسـتثناء 

األكثر، إال أنه استغالل خمالف لإلنصاف وأخالقيات التعامل. 
وإال فمن البعيد جداً عدم جواز استثناء األكثر. إذ هو نظري ما ورد احلث عليه 

من دفع الزائد وإرجاح امليزان(١).
غاية األمر أن الفرق بينهام أن إرجاح امليزان مما يقدم عليه البايع بدافع أخالقي، 
واإلندار بالوجه املذكور مما يضطر للرضا به غالباً الستغالل نقطة الضعف املذكورة، 

ويبعد كون هذا الفرق سبباً للحرمة. 
وأبعـد منه عموم الكراهة فضالً عن احلرمة ملا لو أقدم البايع عىل ذلك وريض 

به بدافع أخالقي من دون استغالل له. 
وإن كان يف بلـوغ ذلـك حداً يسـوغ اخلروج عـن ظاهر النهـي يف املوثق وعن 

إطالقه إشكال. 
ومن الغريب ما يف الرشايع والقواعد وعن غريمها من إطالق جواز اإلندار إذا 

كان حمتمالً للزيادة والنقيصة، وتوقف جوازه مع الزيادة عىل الرتايض. 
فإنـه إن ابتنـي عـىل العمـل بالقواعد فهـي تقتيض املنـع أو اجلـواز يف اجلميع، 
لكـن مع الرتايض. وإن ابتنى عـىل العمل بالنصوص فهي تقتـيض التفصيل حتى مع 
الـرتايض، حيـث ال جمال حلمل موثـق حنان عىل صورة عدم الـرتايض، النرصافه إىل 

كون الذي يندر للظرف هو الذي بيده املعاملة وإنداره باختياره. 
نعم قد حيمل كالمهم عىل أن املراد بالرتايض الرتايض الرصيح، بخالف صورة 

(١) راجع وسائل الشيعة ج: ١٢باب: ٧ من آداب التجارة.
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احتامل الزيادة والنقصان، فإنه يكفي فيها الرتايض االرتكازي بسـبب تعارف اإلندار 
بالوجـه املذكـور، حيث يكـون اإلقدام عىل املعاملـة حينئذ مبتنياً عـىل الرضا ارتكازاً 

باجلري عىل إيقاعها بالوجه املتعارف. فالحظ.
وكيف كان فال يبعد أن يلحق بالظروف كل ما يكون متصالً باملبيع وال يكون 
مقابالً باملال كالرصاص أو الشمع الذي يمأل به جتاويف الذهب والفضة املصوغني، 
واألحجار غري ذات املالية املثبتة فيهام، ونحوها مما يصعب فصله. إذ من القريب إلغاء 
خصوصيـة الظروف يف ذلك عرفاً، بحيـث يفهم من النصوص املتقدمة أن املدار عىل 

صعوبة جتريد املبيع مما يتصل به، تسهيالً وجرياً عىل ما عليه العرف عند احلاجة.
الثالـث: املسـتفاد من دليل وجـوب الكيل والوزن هو لـزوم كيل أو وزن كل 
جنـس يكال أو يوزن بنفسـه ولوحده. فال يكتفي بـوزن أو كيل أكثر من جنس واحد 
مجله من دون أن يعرف وزن كل منها وحده. بل ال يبعد اعتبار معرفة كيل أو وزن كل 

صنف عىل انفراده يف أصناف اجلنس الواحد إذا اختلفت بينها يف مقدار املالية.
ملا سبق من أن املستفاد من موثق سامعة هو اعتبار تقدير اليشء بالنحو الدخيل 
يف حتديـد ماليته، ومـع اختالف أجناس املكيالت واملوزونـات وأصنافها الدخيلة يف 

املالية ال يتحقق ذلك إال بإفراد كل منها بالكيل.
نعـم إذا تعـارف كيل أو وزن املركب من أكثر مـن جنس أو صنف واحد كيالً 
أو وزنـاً واحـداً، تعني االجتزاء به، لرجوعه إىل كون املمتزج بنفسـه جنسـاً واحداً له 

. مواصفاته الدخيلة يف املالية عرفاً
من دون فرق يف ذلك بني كون الرتكيب بنحو االمتزاج املوجب لالحتاد عرفاً، 
كاحلليب والعصري، وكونه بنحو االختالط الذي يصعب الفصل معه، كالرز واملاش، 
وكونـه بنحو يتميز كل جنس منه بنفسـه بحيث يسـهل فصله، كاملصـوغ من الذهب 
املشـتمل عـىل بعض األحجـار الكريمـة، أو املصوغ مـن قطع متصلـة بعضها ذهب 
وبعضهـا فضة وغري ذلك، ألن املدار عىل تعارف كون اليشء بمجموعه له مواصفاته 
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اخلاصـة التي هبا قوام ماليته ككل، ومقدار ماليته بمجموعه تابع ملقدار كيله أو وزنه. 
كل ذلك مع تعارف حتديد مالية املجموع بكيل أو وزن واحد. أما مع عدمه فال جمال 

ليشء من ذلك، خلروجه عن ظاهر دليل الكيل والوزن.
وبذلـك يتجـه االكتفاء بـوزن اليشء مـع ظرفه، بحيـث يكون الظـرف مبيعاً 
وموزوناً معه إذا تعارف فيه ذلك، بحيث حتدد ماليته هبذا النحو. أما مع عدم تعارف 

ذلك فال جمال له، سواءً كان الظرف من املوزون أم مل يكن، كام يظهر مما سبق.
(١) حيـث سـبق عـدم الدليل عىل وجوب العـد يف املعدود يتعـني جواز بيعه 
بالوزن والكيل، سواء كان التقدير هبام يف قباله أم يف طوله من أجل إحرازه هبام. وكذا 
احلـال لو تم االسـتدالل لوجوب العدّ بصحيح احللبي املتقـدم املتضمن لبيع املعدود 
 . كيـالً من أجـل معرفة عدده، فإنه إنام يـدل عليه يف اجلملة ولو لكـون وجوبه ختيريياً

. ومثله اإلمجاع الذي قد يدعى يف املقام، فإن املتيقن منه وجوبه يف مقابل البيع جزافاً
. ويظهر مما سبق عدم جوازه إال يف فرض  (٢) يعني: بيع املكيل واملوزون عداً
معرفـة ماليـة اليشء بالعد وإن مل يكن متعارفاً فيه، كـام ذكرناه يف ذيل الكالم يف جواز 

تقدير املكيل بالوزن واملوزون بالكيل. فراجع.
(٣) ألن موضوع موثق سـامعة ما يكال ويوزن املراد به شأنية ذلك، فمع عدم 
كـون املبيـع كذلك يف بعـض األحوال يتعـني االكتفاء فيـه باملشـاهدة يف تلك احلال، 
خلروجـه عـن موضوع النص. بل ربـام يدعى عدم وجوب املشـاهدة فيه، عىل ما يأيت 

وكبيـع املعـدود بالـوزن أو الكيـل(١)، وبالعكـس(٢)، وإذا كان الـيشء 
ممـا يبـاع يف حال باملشـاهدة ويف حال أخـر بالوزن أو الكيـل كالثمر يباع 
عىل الشـجرة باملشـاهدة ويف املخـازن بالوزن، واحلطب حممـوالً عىل الدابة 
باملشـاهدة وباملخـزن بالـوزن، واللبـن املخيض يباع يف السـقاء باملشـاهدة 
ويف املخـازن بالكيل فصحة بيعه مقدراً أو مشـاهداً تابعـة للمتعارف(٣). 
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الكالم فيه يف املسألة الرابعة إن شاء اهللا تعاىل. 
ويشـهد بعدم وجوب الكيل والوزن حينئذ مضافاً إىل ذلك النصوص الكثرية 
الـواردة يف بيع الثامر، ويف بيع الصوف عىل ظهر الغنم(١) ويف بيع اللبن يف رضوعها(٢) 
وغريها، مع وضوح أن الثامر من املكيل واملوزون يف بعض األحوال والصوف واللبن 

من املوزون واملكيل كذلك. ويأيت يف املسألة اخلامسة إن شاء اهللا تعاىل ما ينفع املقام.
وبذلـك يظهر عـدم وجوب الكيـل والـوزن يف القليل الذي هـو دون الوزن 
والكيل املتعارفني يف جنسه، فإنه لقلته ليس من املكيل واملوزون، وإن أمكن أن يكال 
أو يوزن بمكاييل وموازين ليس من شأن ذلك اجلنس أن يكال أو يوزن هبا، كالسمن 
يوزن بالغرامات واملثاقيل، واجلص يكال بالكوب ونحوه. مضافاً إىل قيام السرية عىل 

ذلك، لشيوع االبتالء ببيع القليل والقطع بعد االلتزام بكيله وال وزنه. فالحظ.
(١) لنظري الوجه املتقدم. نعم ال يبعد أن يكون بيعه بالكيل يف بعض األحوال 
وبالـوزن يف أخر ليس النحصار معرفة ماليتـه بأحدمها، بل لكونه متعارفاً أو أيرس يف 
تلـك احلال، مـع كون كل مـن التقديرين كافيـاً يف معرفة ماليته عرفـاً، وحينئذ يتعني 
التخيـري بينهـام يف مجيـع األحوال، كام يظهر ممـا ذكرناه يف ذيل الـكالم يف جواز تقدير 

املكيل بالوزن واملوزون بالكيل. فراجع.
 ، ، ولذا قد ختتلف قليالً (٢) الذي نعهده أنه يباع باألكياس، وهي ليسـت كيالً

بل هي نحو من العدد. وكذا احلال يف املعلبات الشايعة يف عصورنا.
(١) وسائل الشيعة ج: ١٢باب: ١٠ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ١.

(٢) وسائل الشيعة ج: ١٢باب: ٨ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ١.

وكـذا إذا كان يبـاع يف حال بالكيـل ويف أخر بالـوزن(١)، كالفحم يباع 
كثـرياً يف األكياس الكبرية بالكيل(٢)، ويف املخازن قليالً قليالً بالوزن، فإن 
ً أو وزناً  املـدار يف التقديـر ما يكون متعارفاً يف تلك احلـال التي بيع فيها كيالَ
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(١) بناء عىل وجوب العد يف املعدود.
(٢) كـام ذكـره يف اجلملة غري واحد، وذكر شـيخنا األعظمP أنه املشـهور، 
واسـتظهر يف الريـاض عدم اخلالف يف االعتـامد عىل إخبار البايـع يف الكيل والوزن، 

وظاهر التذكرة إمجاع أصحابنا عىل جواز االعتامد عليه يف الكيل. 
وذكـر بعض األعاظمP يف وجهـه أن اعتبار التقدير بأحد الوجوه املذكورة 
إنام هو خلروج البيع عن كونه جزافاً، وإذا وقع البيع بناء عىل إخبار البايع بالقدر خرج 

 . عن كونه جزافاً
وفيـه: أن ظاهـر النصوص اعتبـار التقدير بالكيل والـوزن، ال جمرد عدم كون 
البيع جزافاً، فالبد من إحراز الكيل أو الوزن بطريق معترب، وال يكفي جمرد ابتناء البيع 

عىل التقدير بأحدمها، وخروجه بذلك عن اجلزاف. 
فالعمدة يف املقام مضافاً إىل قاعدة قبول قول اإلنسـان فيام حتت يده غري واحد 
 Aمـن النصـوص، كصحيـح عبـد الرمحن بـن أيب عبد اهللا: «أنه سـأل أبـا عبد اهللا
عن الرجل يشرتي الطعام أشرتيه منه بكيله وأصدقه. قال ال بأس، ولكن ال تبعه حتى 

تكيله»(١)، وموثق سامعة املتقدم يف أوائل املسألة السابقة وغريمها مما تقدم بعضه. 
وال ينافيها صحيح احللبي عنهA: «أنه قال يف رجل اشرت من رجل طعاماً 
عدالً بكيل معلوم، وإن صاحبه قال للمشرتي: ابتع مني هذا العدل اآلخر بغري كيل، 

فإن فيه مثل ما يف اآلخر الذي ابتعت. قال: ال يصلح إال بكيل...»(٢). 
ملا تقدم يف أوائل املسـألة السـابقة من قرب محله عىل كون إخبار البايع ختمينياً، 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢باب: ٥ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ٨.

(٢) وسائل الشيعة ج: ١٢باب: ٤ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ٢.

.(١) أو عداً
بالقـدر(٢) البايـع  إخبـار  التقديـر  معرفـة  يف  يكفـي   :(٣ (مسـألة 
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وإال كان املناسـب لـه أن خيـرب بأنه قـد كاله. ولو تعـذر ذلك تعني محله عـىل الكراهة 
بقرينة النصوص األول.

نعم قد ينافيها صحيح أيب عبيدة احلذاء عن أيب جعفرA: «سألته عن الرجل 
منا يشرتي من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة، وهو يعلم أهنم يأخذون منهم 
أكثـر من احلق الذي جيب عليهم. قال: فقال: ما اإلبل إال مثل احلنطة والشـعري وغري 
ذلـك ال بأس به حتى تعرف احلـرام بعينه. قيل له: ما تر يف مصدق جييئنا فيأخذ منا 
صدقـات أغنامنا، فنقول: بعناهـا، فيبيعناها، فام تقول يف رشائهـا منه؟ فقال: إن كان 
قد أخذها وعزهلا فال بأس. قيل له: فام تر يف احلنطة والشـعري جييئنا القاسـم فيقسم 
لنـا حظنـا ويأخذ حظه، فيعزله بكيل، فام تر يف رشاء ذلك الطعام منه؟ قال: إن كان 
قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فال باس برشائه منه من غري كيل»(١). لظهور اشرتاطه 

حضورهم الكيل يف لزوم علمهم به.
اللهم إال أن يقال: سـياق احلديث ال يناسـب كون السـؤال عـن رشاء احلنطة 
والشـعري من دون كيل، بل عن أصل رشائها، وسـوق اجلواب لبيان أن رشط جوازه 
هـو قبضه بحضورهـم. ولعله من جهة أن تعني احلق يف املعـزول مرشوطاً برضاهم، 
وبدونـه يبقى ملكاً هلـم، فال يصح رشاؤهم له. وتعرضهA جلـواز رشائه من دون 
كيـل قد يكون تبعـاً لفرضهم كيله، ال لكونه مرشوطـاً بحضورهم كيله، بحيث البد 
مـن علمهم به، وال يكفي إحرازه من طريق آخـر، كإخبار البايع به، لينايف النصوص 
السابقة. نعم هو دال عىل عدم جواز رشائه من غري كيل إذا مل يكن قد كيل سابقاً، كام 

تقدم، وهو أمر آخر غري حمل الكالم. 
عىل أنه لو سـلم محـل الصحيح كون العلم بالكيل رشطـاً يف جواز الرشاء من 
دون كيـل فمقتـىض اجلمـع بينه وبـني النصوص السـابقة املتضمنة تصديـق البايع يف 
الكيـل هو محـل العلم يف الصحيح عىل أنـه مأخوذ بنحو الطريقية، يقوم مقامه سـائر 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢باب: ٥٢ من أبواب ما يكتسب به حديث: ٥.
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الطرق املعتربة، ومنها إخبار البايع. 
نعم لو كان السـؤال ناظراً إلخبار البايع، واجلواب مسـوقاً للردع عن التعويل 
عليه، تعذر اجلمع بذلك، وكان الصحيح منافياً للنصوص السـابقة. لكن من الظاهر 
عدم إشـعار السؤال بذلك. ومن هنا ال خمرج عام تضمنته النصوص السابقة التي هي 

حجة يف نفسها، ومعول عليها عند األصحاب.
(١) كام تضمنته مجيع نصوص املقام. مضافاً إىل قاعدة قبول قول اإلنسـان فيام 

حتت يده.
(٢) كام تضمنه موثق سامعة. وقد يستفاد من بقية النصوص بإلغاء خصوصية 

. مضافاً إىل قاعدة قبول قول اإلنسان فيام حتت يده. الكيل فيها عرفاً
(٣) النصـوص املتقدمـة وإن مل تتضمـن ذلك، إال أنـه قد يسـتفاد منها بإلغاء 

. مضافاً إىل قاعدة قبول قول اإلنسان فيام حتت يده.  خصوصية مواردها عرفاً
 عـىل أنه حيث سـبق عـدم الدليل عىل وجـوب العد يف املعـدودات إال دعو
إحلاقهـا باملكيـل واملـوزون فهي كام تقتـيض إحلاقها هبا يف أصل وجـوب العد تقتيض 

إحلاقها هبا يف تصديق البايع فيه.
(٤) كـام اسـتظهره يف مفتـاح الكرامة، وهـو مقتىض إطالق األصحـاب، تبعاً 
إلطالق النصوص السابقة، وعموم قاعدة قبول قول اإلنسان فيام حتت يده للفاسق.

(٥) ولعله إىل هذا يرجع ما يف مفتاح الكرامة من أن املدار عىل السـكون إليه. 
قـال سـيدنا املصنفP تعقيبـاً عىل النصـوص: «نعم ال يبعد انرصافها إىل سـكون 
املشـرتي إىل اإلخبـار. ويقتضيـه مـا يف خـرب أيب العطـارد املتقدم من قولـهA: إذا 

ائتمنك فال بأس». 

(٣). وال فرق بني عدالة البايع وفسـقه(٤).  (٢) أو عـداً (١) أو وزنـاً كيـالً
واألحوط اعتبار حصول اطمئنان املشرتي بإخباره(٥) 
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لكـن مل يتضح منشـأ االنرصاف. والسـيام مـع ما يف صحيح حممـد بن محران: 
«قلـت أليب عبد اهللاA: اشـرتينا طعاماً، فزعم صاحبه أنـه كاله، فصدقناه وأخذناه 

بكيله. فقال: ال بأس...»(١)، فإن التعبري بالزعم ال يناسب االنرصاف للوثوق. 
وأمـا خرب أيب العطارد املتقدم يف االسـتدالل عىل وجوب الكيل فهو مع غض 
النظر عن سـنده إنام تضمن اسـتئامن املشـرتي للبايع، وجعل أمر الكيل يف عهدته، يف 
مقابـل مـا إذا أقدم عـىل املعاملة جزافـاً معرضاً عن الكيـل، ومل يتضمـن اعتبار إيامن 

املشرتي بقول البايع، ليناسب اطمئنانه أو وثوقه بقوله. 
ومثلـه مـا ذكر بعض مشـاخيناP مـن تأييد اعتبـار الوثوق بام يف مرسـل بن 
بكـري املتقـدم فيمن يشـرتي اجلـص، فيكيـل بعضـه ويأخذ البقيـة من غـري كيل من 
قولـهA: «إما أن يأخذ كله بتصديقه، وإمـا أن يكيله كله» حيث يبدو أنهP فهم 

من تصديقه له ركونه لقوله وإيامنه بصدقه. 
لكـن لداللة فيه عىل ذلك، بل ظاهـره إرادة التصديق العميل باالجتزاء بقوله، 

وإنام قد يتجه ذلك لو قال: إن صدقه أخذه كله بغري كيل، وإال كاله كله. 
ومن هنا ال جمال العتبار الركون والوثوق أو االطمئنان يف املقام. ومثله ما قواه 

شيخنا األعظمP من اعتبار حصول الظن منه. 
نعـم قد تنرصف النصوص عـام إذا ظن بكذبه أو كان هنـاك ما يوجب الريب 

فيه. عىل أنه ال خيلو عن إشكال بعد عموم صحيح حممد بن محران. 
نعـم لو انحرص لدليـل يف املقام بقاعدة قبول قول اإلنسـان فيام حتت يده تعني 

االقتصار عىل ما إذا مل يكن متهامً، ألن ذلك هو املتيقن منها.
بقي يف املقام أمور: 

األول: قـال يف القواعـد: «ولـو عرف أحدمهـا الكيل أو الـوزن وأخرب اآلخر 

(١) وسائل الشيعة ج: ٢ باب: ٥ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ٤.
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صـح، فـإن نقص أو زاد ختـري املغبون» وهو رصيـح يف قبول قول املشـرتي يف الكيل 
والوزن كالبايع. بل قد يستفاد منه كام قد يظهر من مفتاح الكرامة قبول قول كل منهام 

فيام خيص اآلخر، كالبايع يف الثمن، واملشرتي يف املثمن. 
وهـو متجه لو أوجب العلم، ملا سـق من أن لـزوم الكيل والوزن ليس لذاهتام، 
بـل ملعرفة املقدار هبـام، فمع فرض معرفتـه بدوهنام يتعني االجتزاء بـه. ولكن الظاهر 

خروجه عن مفروض كالمهم يف املقام، وأن الكالم فيام ال يوجب العلم. 
وحينئذ يتجه التعميم بناء عىل ما سبق من بعض األعاظمP يف توجيه قبول 
قول البايع بخروج البيع معه عن كونه جزافاً، لعدم الفرق بينه وبني املشرتي يف ذلك، 

بل حتى األجنبي، كام لعله ظاهر.
نعم سـبق املنع منـه، وأن العمدة يف املقـام النصوص. وهي خمتصـة بالبايع يف 
املبيـع، والتعـدي لغريه حيتـاج إىل دليل. غايـة األمر أنه ال يبعد التعدي للمشـرتي يف 
الثمـن لفهـم عدم اخلصوصية عرفاً بعد كون كل منهـام خيرب عام خيتص به، ويقع حتت 

يده. وال جمال ملا زاد عىل ذلك. 
نعـم مع كـون الثمن حتت يد البايـع أو املبيع حتت يد املشـرتي مل يبعد تصديق 
صاحـب اليـد منهـام يف وزن أو كيل ما حتت يده إذا مل يكن متهامً، ملا سـبق من القاعدة 

العقالئية.
الثاين: حمل الكالم ما إذا كان املبيع شخصياً يراد بكيله أو وزنه تصحيح البيع. 
وكذا احلال يف الثمن لو قلنا بحجية قول املشـرتي فيه. أما لو كان املبيع أو الثمن كلياً 
حمـدداً بكيـل أو وزن، وال يراد بالكيل والوزن تصحيح البيع، بل إحراز الوفاء ال غري 

فهو خارج عن حمل الكالم. 
وحينئـذ فالقبـول بغري العلم تابع لرضا صاحب احلق الـذي يراد وفاؤه، ومن 
حقـه الرضا به ثبوتاً، الراجـع ملصاحلته عن حقه باملقدار غري املعلـوم، فيتحقق الوفاء 
واقعـاً، لعمـوم نفوذ الصلح. كـام أن له القبول بـه ظاهراً بمعنى عـدم مطالبته بام زاد 
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عليه، وإن كان يستحقه واقعاً لو كان ما استلمه أقل من حقه.
الثالث: يلحق بإخبار البايع كل طريق لتشـخيص املقدار ثبتت حجيته رشعاً، 
ولـو إمضاء ملا عنـد العرف. وحكم اخلطأ فيه هو احلكـم اآليت يف خطأ البايع. نعم لو 
ظهـر مـن دليله ترتب األثر عىل مضمونه واقعاً فال أثر للخطأ فيه. كام ال يبعد ذلك يف 
صحيح احللبي املتقدم يف كيل املعدود، فإن الظاهر بناء املتعاملني معه عىل التسامح يف 
الفرق املتوقع الراجع لنحو من الصلح بينهام وظاهر الصحيح صحة املعاملة معه عىل 

النحو الذي يقدمان عليه. فالحظ.
(١) الظاهـر أن موضع كالمهم مطلـق النقيصة والزيادة وإن مل يلزم غبن أحد 
الطرفني، كام يظهر مما يأيت يف وجه املسـألة. وما تقدم من القواعد من التعبري باملغبون 
يـراد به من يكـون النقص أو الزيادة عىل خالف مصلحته إجيـازاً يف العبارة، ال الغبن 

املصطلح. 
لكـن يف مفتاح الكرامة: «وختري املغبون ألن كان اخليار خيار غبن. وقضيته أن 
التفاوت اليسـري غري معترب». وهو كام تر، فإن الزمه عدم اعتبار التفاوت الكثري إذا 
مل يسـتلزم الغبن، لكون البيع مع النقيصة بأقل من ثمن املثل كثرياً، ومع الزيادة بأكثر 

من ثمن املثل كذلك. وال يظن بأحد االلتزام به.
(٢) ظاهرهـم املفروغية عن عدم بطالن البيع، وقد رصح يف مبحث الرشوط 
مـن جامـع املقاصد بذلـك يف نظريه، وهو مـا إذا ظهرت الزيادة، قـال: «وهل حيتمل 
البطالن، كام لو باعه ثوباً عىل أنه قطن فبان كتاناً؟ الظاهر العدم، للفرق بني كون ذلك 

من غري اجلنس، وهذا منه، إنام الفائت الوصف».
نعـم الظاهر أن املعيار يف البطالن وعدمه ليس عىل كون الفائت جنسـاً وكونه 
وصفـاً، بـل عىل كون العنوان مقوماً للبيع عرفاً وكونه زائـداً عليه مرغوباً فيه، عىل ما 

ولو تبني اخلالف بالنقيصة(١) رجع املشرتي عىل البايع بثمن النقيصة(٢)، 
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تقدم منا توضيحه يف املسـألة السابعة والعرشين من مقدمة كتاب التجارة عند الكالم 
يف حكم الغش. 

وكيـف كان فـال ينبغـي اإلشـكال يف عـدم بطالن البيـع يف حمل الـكالم، ألن 
الكيل والوزن ليسا مقومني للمبيع. وإنام الكالم يف أن فوهتام من فوت اجلزء وتبعض 
الصفقة، أو من فوت الوصف من دون أن تتبعض، بل تصح بتاممها مع ثبوت اخليار، 

. كام لو باعه اليشء عىل أنه جيد، فبان رديئاً
قـد يقرب األول بـأن مبنى التقدير يف حمل الكالم عـىل التوزيع وأن لكل جزء 
من املبيع قسـامً من الثمن بام يناسـب التقدير املذكور، فإذا باعـه الطعام عىل أنه عرشة 
أقفزة بعرشة دراهم انرصف إىل أن لكل قفري درهم، فإذا انكشف أنه تسعة أقفزة تعني 
بطالن البيع يف قفيز، لعدم سالمة املبيع، وإذا انكشف أنه أحد عرش قفيزاً تعني قصور 

البيع عن قفيز منها، فيبقى عىل ملك البايع.
وفيـه: أن هـذا إنام يتجه فيـام إذا وقع البيع عىل أجزاء املقاديـر، كام لو اعتقد أن 
صربة من الطعام عرشة أقفزة، فباعه صاحبها عرشة أقفزة منها بعرشة دراهم. وأظهر 

من ذلك ما إذا باعها كل قفيز بدرهم. 
أمـا إذا وقـع البيع عىل اجلملة بناء عىل بلوغها املقـدار املذكور، فاجلملة مل يفقد 
منهـا يشء، ليبطـل البيـع فيـام يقابله من الثمـن. وتوزع الثمـن لباً عىل أجـزاء املقدار 
امللحـوظ يف املعاملـة وإن كان مسـلامً، إال أنه ال يقتيض عموم البيـع ليشء مفقود بعد 
فرض كون املبيع هو اجلملة ال غري. غاية األمر أن يكون يف املقام تدافع بني جعل املبيع 
هو اجلملة وأخذ املقدار اخلاص فيها، وهو مغفول عنه بسبب اخلطأ يف تقديرها، وهو 

أمر آخر غري عدم سالمة بعض املبيع.
اللهم إال أن يقال: التدافع املذكور كسـائر مـوارد التدافع بني عنواين موضوع 
العقـد، كام لـو زوجه بنته الكـرب زينب، فظهر أن زينب ليسـت هـي الكرب، وكام 
لـو باعه هـذا القميص، فبان قامشـاً غري خميط، أو باعـه هذا العبد الكاتـب، فبان غري 
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كاتب... إىل غري ذلك. وبناء العرف يف مجيع ذلك عىل ترتيب األثر عىل ما هو املقصود 
باألصل، وإلغاء املقصود تبعاً، عىل االختالف بني املوارد.

وحينئـذ فمرجع ما سـبق من أن مبنـى التقدير عىل التوزيع هـو كون املقصود 
باألصل هو التوزيع، وأن جعل الثمن يف مقابل اجلملة مقصود بالتبع، لتخيل بلوغها 

املقدار املذكور، فيتعني العمل عىل ذلك. 
بخالف ما لو انعكس األمر، وكان املقصود باألصل هو اجلملة، وكان التقدير 
مقصـوداً تبعاً من دون أن يؤخذ بنحو التوزيـع، فإن ختلفه ال يوجب تبعض الصفقة، 

كام يأيت إن شاء اهللا تعاىل يف املسألة السادسة.
ويتضـح ذلك بالرجوع للعـرف يف املقام، لظهور مبناهم عىل عدم اسـتحقاق 
الزائـد عـن مقتىض التوزيـع يف الزيادة والنقيصة رأسـاً، وأن الذي يأخـذه يأخذ ما مل 

يملك، وأن البيع ال يصح يف متام الثمن مع النقيصة، وال يف متام املثمن مع الزيادة.
A قىض يف  ويشـهد بـه ما يف موثق السـكوين عن جعفر عـن أبيـه: «أن علياً
رجل اشرت من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة، فوجد فيها رباً، فخاصمه إىل 
. فقال لـه الرجل: إنام بعته منك  عـيلA، فقال له عيلA: لك بكيل الرب سـمناً
»(١). فإن الظاهر  حكرة. فقال له عيلA: إنام اشـرت منك سـمناً، ومل يشرت منك رباً
أن املـراد مـن بيعه حكرة بيعـه مجلة جزافاً من دون أخذ الكيل فيـه. وحينئذ يظهر من 

البايع املفروغية عن أنه لو أخذه بكيل الستحق عليه الفرق. 
ومثلـه يف ذلـك معترب عمر بـن حنظلة عنهA: «يف رجل بـاع أرضاً عىل أهنا 
عـرشة أجربـة، فاشـرت املشـرتي [ذلك] منه بحـدوده، ونقـد الثمـن، ووقع صفقة 
البيع وافرتقا، فلام مسـح األرض إذا هي مخسـة أجربة. قال: إن شـاء اسـرتجع فضل 
مالـه [وأخذ األرض]، وإن شـاء رد البيع، وأخذ ماله كلـه. إال أن يكون له إىل جنب 
تلـك األرض أرضـون، فليؤخذ [فليوفه]، ويكون البيع الزماً لـه، وعليه الوفاء بتامم 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢باب: ٧ من أبواب أحكام العيوب حديث: ٣.
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البيـع...»(١). ويـأيت يف صحيـح عمـر بـن يزيد ما يناسـب ذلـك. ومن هنـا ال ينبغي 
اإلشكال يف تبعض الصفقة.

وحينئذ فمقتىض القاعدة رجوع املشرتي بام يقابل النقص من الثمن، كام ذكره 
سيدنا املصنفP. ويظهر منهم املفروغية عنه يف تبعض الصفقة. 

لكـن قال العالمة يف التذكـرة: «لو أخربه البايع بكيله، ثـم باعه بذلك الكيل، 
صـح عندنا... فإن زاد رد الزيـادة، وإن نقص رجع بالناقص». ولعل مقتىض اجلمود 
عليـه هو لزوم البيع يف التـام، ووجوب تدارك النقص عىل البايع من جنس املبيع. إال 

أن عدم معهودية ذلك عندهم تبعد إرادته. 
ويظهر من شـيخنا األعظم محله عىل فسـخ البيع الواقع عـىل الناقص، لريجع 
إىل أن املقـام بنظـره من موارد ختلف الوصف، ال ختلـف اجلزء. وربام حيمل عىل إرادة 
الرجوع بثمن الناقص، ليطابق ما ذكره يف القواعد يف بيع الرصف يف نظري املسـألة من 
ختيـريه بني الفسـخ واإلمضـاء بحصة الباقي مـن الثمن، وهو املفـروغ عنه عندهم يف 

تبعض الصفقة. 
وربام انرصف ذهنه الرشيف إىل فرض وقوع البيع عىل الكيل التام ويكون دفع 

الناقص وفاء به، فيجب إمتامه. وإن كان الظاهر خروجه عن حمل الكالم. 
وكيف كان فوجوب تدارك البايع للنقص يف حمل الكالم وهو وقوع البيع عىل 

املوجود اخلارجي الناقص خمالف للقواعد التي جروا عليها يف نظائر املقام. 
نعـم تقـدم يف موثق السـكوين ومعترب عمر بـن حنظلة ما يناسـب ذلك. لكن 
ظاهرهـم اإلعـراض عنهـام يف هـذه اجلهة، كـام يظهر بمراجعـة كلامهتـم يف املواضع 

املتفرقة. ومن ثم يشكل التعويل عليهام. 
 قلت له: رجل اشرت» :Aوالسـيام مع ما يف صحيح ميرس عن أيب عبد اهللا

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢باب: ١٤ من أبواب اخليار حديث: ١.
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. قال: فقال: إن كان يعلـم أن ذلك يكون يف الزيت مل يرده،  زق زيـت وجـد فيه دردياً
وإن مل يكـن يعلـم أن ذلـك يكون يف الزيـت رده عىل صاحبـه»(١). فإنه مشـابه ملوثق 

. السكوين مورداً
ويف مكاتبة الصفار لإلمام أيب حممد العسـكريA فيمن باع قرية بحدودها، 
وليـس له منها إال قطاع أرضني فوقـعA: «ال جيوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب 
الرشاء من البايع عىل ما يملك»(٢) ومورده من سـنخ مورد معترب عمر بن حنظلة، ومل 

يتضمن التفصيل املذكور فيه. 
بل يف صحيح عمر بن يزيد: «بعت باملدينة جراباً هروياً، كل ثوب بكذا وكذا، 
فأخذوه فاقتسـموه، ثم وجدوا بثوب فيها عيباً، فردوه عيل. فقلت هلم: أعطيكم ثمنه 
 Aالـذي بعتكـم به. فقالوا: ال، ولكنا نأخذ قيمته منك، فذكرت ذلك أليب عبد اهللا

فقال: يلزمهم ذلك»(٣). فإنه رصيح فيام ذكره األصحاب يف حكم تبعض الصفقة. 
نعم رواه يف الكايف هكذا: «يلزمه ذلك»(٤). بنحو يظهر منه إلزام عمر بام قالوه 
من دفع قيمة الثوب هلم. وهو مع غرابة مضمونه ال خيلو عن اضطراب رافع للوثوق 
بـه، كـام يظهر بمالحظته. عىل أنه يمكن محله عىل أنه يلزم عمر ما قاله، دون ما قالوه، 

فيطابق رواية الفقيه.
ومـن هنـا ال يبعد محل موثق السـكوين عىل كونهA بصدد بيـان ما يصحح 
أخـذ متام الثمن. والسـيام مع صعوبة تشـخيص نسـبة مقدار الرب ملجمـوع العكة، 
ليعرف مقدار ما يناسـبها من الثمن، كام تقدم منا يف آخر املسـألة السـابعة والعرشين 

من مقدمة كتاب التجارة.

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢باب: ٧ من أبواب أحكام العيوب حديث: ١.
(٢) وسائل الشيعة ج: ١٢باب: ٢ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ١.

(٣) من ال حيرضه الفقيه ج: ٣ ص: ١٣٦.
(٤) وسائل الشيعة ج: ١٢باب: ١٦ من أبواب اخليار حديث: ١.



٥٣ ................................................ يف أن للمشرتي خيار الفسخ أو اإلمضاء مع اخلالف 

كـام حيتمل محل معترب عمر بن حنظلة عىل كون املبيع ليس هو األرض اخلاصة 
ص البايع ذلك بام يناسب احلدود  بحدودها، بل ما يسـاوي عرشة أجربة منها، وشـخّ
اخلاصة، فمع فرض وجود أرض جماورة ينكشف دخوهلا يف املبيع، فيجب عليه دفعها 

للمشرتي.
فـإن أمكـن ذلك، وإال تعـني ردّ علم احلديثني لقائليهـامH. والعمل عىل ما 
جـر عليـه األصحاب، عمـالً بالقاعـدة املعتضدة بالنصـوص السـابقة، خصوصاً 

صحيح عمر بن يزيد. فالحظ.
(١) وهو خيار تبعض الصفقة، بتقريب: أن املشرتي إنام أقدم عىل رشاء التام، 

فحيث مل يسلم له كان له اخليار كسائر صفات املبيع التي يبتني عليها البيع. 
لكن الظاهر أن ذلك إنام يتجه إذا كانت التاممية مورداً لغرض املشرتي، بحيث 
أقـدم عـىل رشاء اجلملة بناء عـىل واجديتها لذلك، كام لو تعلـق غرضه برشاء طن من 
الطعام مجلة، فأخربه صاحب الطعام ببلوغ الطعام الذي عنده املقدار املذكور، فاشرتاه 
عىل ذلك، فتبني نقصه. أما إذا أقدم عىل رشاء مجلة من الطعام مهام بلغ قدرها، فأخربه 
البايـع أهنـا بقـدر خـاص من أجـل حتديد ثمنهـا ال غري، فـال موجب للخيـار لو بان 
النقص، لعدم ابتناء البيع عىل املقدار املذكور. بل ليس له الرجوع إال بام يقابل النقص 

من الثمن.
نعم لو قيل بأن املقام ليس من ختلف جزء املبيع، بل من ختلف الوصف، لعدم 
ابتناء التقدير عىل توزيع الثمن عىل أجزاء املقدار، بل عىل مقابلة اجلملة باجلملة، وأن 
، لظهور ابتناء جعل  البيـع يصح بتامم الثمـن يف الناقص، فاملتعني ثبوت اخليار مطلقـاً

مجلة الثمن يف مقابل اجلملة ذات املقدار اخلاص عىل سالمة ذلك املقدار.

وكان لـه اخليـار يف الفسـخ واإلمضـاء يف الباقـي(١)، ولـو تبينـت الزيادة 
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(١) كـام رصح بـه غـري واحد. ويظهر وجهه مما سـبق. نعم البـد هنا من كون 
الزيـادة مـن بـاب الغلـط يف التقديـر، دون الزيـادة التي يقـدم عليها البايـع من أجل 
رجحـان الوزن، أو اخلطـأ يف الوزن والكيل بالوجه املتعـارف واملتوقع، فإهنا هبة من 
البايع خارجة عن املبيع، كام هو ظاهر، ورصح بجواز أخذها يف النصوص الواردة يف 

فضول املكاييل واملوازين(١).
(٢) عللـهP بلـزوم الرشكة بني املالـني من دون إقدام عليهـا. لكن الظاهر 
أن ثبـوت اخليار بذلك بلحاظ كوهنا صفة مرغوبـاً عنها. وهو خيتص بام إذا احتاجت 

القسمة إىل مؤنة، فثبوت اخليار يف غري ذلك ال خيلو عن إشكال.
نعـم يتجه ثبوت اخليار لـه لو ابتنى البيع عىل حفظ اجلملـة، كام لو كان بصدد 
رشاء قـدر خـاص من احلنطـة يف كيس كامل خمتـوم، فأخربه البايع بـأن ما يف الكيس 
املختـوم بقدر املطلوب ثم تبـني زيادته، حيث يتعني ثبوت اخليـار له بتبعض الصفقة 

الراجع خليار ختلف الوصف.
هذا وقد ذكر سيدنا املصنفP أن الرشكة مع الزيادة وإن كانت تثبت لكل 
مـن املشـرتي والبايع، إال أهنا ال تقتـيض اخليار للبايع، ألن الرشكة يف حقه ليسـت يف 

املبيع، بل يف ماله الذي بقي له بعد البيع. 
ويشكل بأن ثبوت اخليار بتخلف وصف املبيع إنام هو من أجل انكشاف عدم 
وقوع البيع عىل الوجه املطلوب الذي بني عليه، وذلك كام حيصل يف حق املشـرتي يف 
املقام، ألنه أقدم عىل رشاء ما ليس مشـاعاً، كذلك حيصل يف حق البايع ألنه أقدم عىل 
. وجمرد كون املشاع اململوك مبيعاً يف حق املشرتي ليس مبيعاً  بيع ما ليس مشـاعاً أيضاً

(١) راجع وسائل الشيعة ج: ١٢باب: ٢٧ من أبواب أحكام العقود.

كانت الزيادة للبايع(١)، وكان املشـرتي باخليار بني الفسخ واإلمضاء بتامم 
الثمن(٢).
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يف حـق البايـع، ليس فارقـاً بعد كون البيع واملبيع يف حـق كل منهام عىل خالف النحو 
املرغوب فيه الذي أقدم عليه.

ومنـه يظهـر اندفاع ما ذكره بعض األعاظمP من عـدم دخول الفرز وعدم 
االشاعة يف مال البايع حتت االلتزام العقدي. وجه االندفاع: أنه يكفي يف ثبوت اخليار 
هلـام معاً التزامهـام معاً بكون املبيع مفروزاً غري مشـاع. غايته أن املشـرتي يلتزم بذلك 
ويرغـب فيـه ألن اإلشـاعة عيب فيام ينتقل لـه، والبايع يلتزم بذلـك ويرغب فيه ألن 

 . إشاعة املبيع تستلزم العيب فيام يبقى له. وهو ليس فارقاً
ومن ثم يتعني البناء عىل ثبوت اخليار للبايع أيضاً، كام رصح بذلك يف الوسيلة 

فيمن باع ثوباً أو أرضاً عىل ذرع خاص فبان أكثر.
نعـم البد من جهل البايع كاملشـرتي باحلال، أما مع علمـه به، فيكون قد أقدم 
بنفسـه عىل بيع املشـاع الذي يستلزم العيب يف ملكه، فال موضوع للخيار يف حقه، كام 

هو ظاهر. والظاهر خروجه عن حمل الكالم.
هـذا ولو قيل بـأن املتخلف يف املقام هـو وصف املبيع ألجـزؤه، وأنه البد إما 
مـن الرضا بالبيع يف متام املبيع والثمن أو الفسـخ كذلك مـن دون أن تتبعض الصفقة 
فالظاهـر ثبـوت اخليـار للبايع مع الزيـادة كام يثبت للمشـرتي مع النقيصـة، لتخلف 

وصف املبيع الذي وقع عليه البيع يف حق كل منهام.
(١) ظاهـره التوقـف يف وجوب ذلك، بـل قرب يف هنج الفقاهـة عدمه، وهو 
ال يناسـب ما تقدم منه يف املسـألة الثانية من عد املسـاحة من وجوه التقدير التي جيب 

العلم هبا.
وكيـف كان فقـد رصح يف الرشايع والقواعـد والدروس بكفاية املشـاهدة يف 

(مسـألة ٤): األحـوط يف مثـل الثـوب واألرض ونحومهـا مما يكون 
تقديـره باملسـاحة دخيالً يف زيـادة القيمة معرفة مقـداره(١)، وال يكتفى يف 
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بيـع الثـوب واألرض وإن مل يذرعـا. ونحـوه يف املختلف يف الثـوب، وحكاه عن ابن 
إدريس، بل نسـبه للمشهور. وعن التحرير جواز بيع قطيع الغنم وإن مل يعلم عددها. 
ويف املبسـوط أن بيع الثوب املشـاهد صحيح بال خالف، ويف التذكرة: «لو باع خمتلف 

األجزاء مع املشاهدة صح كالثوب والدار والغنم باإلمجاع». 
وعن أيب الصالح اعتبار الذرع يف املذروع. ويناسـبه ما يف املبسـوط واخلالف 

من لزوم العلم بمعرفة مقدار الثمن يف السلم بالذرع يف املذروع. 
هذا ويظهر من اجلواهر محل كالم من جوز عىل فرض تعارف بيعه باملشاهدة، 
. وحينئذ قد يوجه بارتفاع اجلهالة معه باملشـاهدة،  ولـو مع تعارف بيعه بالذراع أيضاً
ألن معرفة مالية كل يشء بالنحو الذي يتعارف به، فإذا كانت تعرف بالوجهني اجتزئ 

بكل منهام يف املعرفة املعتربة يف البيع. 
لكن ال قرينة عىل محل كالمهم عىل خصوص ذلك. كام ال ملزم به بعدما سبق 
من اختصاص الدليل عىل وجوب التقدير باملكيل واملوزون، فيكون املرجع يف غريمها 

عمومات النفوذ. وإىل هذا يرجع استدالل غري واحد عىل اجلواز.
لكن قال كاشـف الغطاء يف رشحه عىل القواعد: «واحلق أن قاعدة الغرر مثبتة 
ال يسـوغ هدمهـا إال بأقـو منهـا، وأنى لنا بذلـك؟! فيدور احلكم مدارهـا، فام كان 
مـن الثياب خميطاً يطلب وضعه ال ذرعه ومن األرض يطلب فسـحته ال ذرعته، ومن 
البهائـم تطلـب هيئة اجتامعها ال عددها، ال يتوقف بيعه عىل ذرع أو عد. وما بني عىل 

املداقة فالبد من ذلك منه». 
وقـال شـيخنا األعظمP: «يشـكل احلكم باجلواز يف كثري مـن هذه املوارد، 
لثبـوت الغرر غالباً مع جهل أذرع الثوب وعدد قطيع الغنم. واالعتامد يف عددها عىل 

ما حيصل ختميناً باملشاهدة عني املجازفة» ونحومها يف اجلملة كالم غريمها. 
ويظهـر ضعف ذلك مما سـبق يف أوائل املسـألة األوىل من عـدم هنوض عموم 

النهي عن بيع الغرر باالستدالل.
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(١) ظاهرهـم املفروغيـة عـن وجـوب املشـاهدة. وربام ذكروا قيـام الوصف 
والرؤية السابقة مقامها، عىل ما يأيت يف نظريه يف املسألة السابعة.

وكيـف كان فقـد يسـتدل عىل وجوب املشـاهدة أو ما يقوم مقامهـا مضافاً إىل 
 Aحديث النهي عن بيع الغرر بمعترب عبد األعىل بن أعني قال: «نئبت عن أيب جعفر
أنـه كره رشاء ما مل تـره»(١) ومعتربه اآلخر: «نئبت عـن أيب جعفرA أنه كره بيعني: 
اطرح وخذ عىل غري تقليب، ورشاء ما مل تر»(٢). وروي نحوه بطريق معترب عن حممد بن 

 .(٣)Aسنان عنه
لكن تكرر منا عدم هنوض حديث النهي عن بيع الغرر باالستدالل. 

: مراسـيل. أمـا حديث حممد بن سـنان  وأمـا النصـوص املتقدمـة فهـي: أوالً
فظاهر، ألنه مل يدرك أبا جعفرA الذي يراد به اإلمام الباقرA يف هذه الروايات. 
والظاهر أنه عني حديث عبد األعىل الثاين، ألن حممد بن سـنان يف طريقه. وأما حديثا 
عبـد األعىل فلظهورمها يف عدم سـامعه ذلك من اإلمـامA، وأنه بلغه عنه من غريه 

من دون تعيني منه له.
: ال ظهور هلام يف احلرمة، ألن الكراهة وإن كانت قد تستعمل يف احلرمة، بل  ثانياً
قد يكون ذلك هو األصل فيها، إال أن ذلك خيتص بام إذا أطلقت، كام إذا قيل: «يكره 
كذا» أو: «ذلك مكروه». وأما إذا أسـندت إىل شـخص اإلمام فال ظهور هلا يف ذلك. 
 Aبل قد تكون ظاهرة يف الكراهة املصطلحة حيث قد يشعر نسبة الكراهة لشخصه
 . يف عـدم الكراهـة املطلقـة، وإال كان األوىل بياهنـا، ألنـه أدعى للعمل لـو كان الزماً
هذا مضافاً إىل صحيح مجيل: «سـألت أبا عبد اهللاA عن رجل اشـرت ضيعة، وقد 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢باب: ٢٥ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ٢.
(٢) وسائل الشيعة ج: ١٢باب: ١٨ من أبواب اخليار حديث: ١.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٢باب:١٢ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث:١٤وباب:٢٥ منها حديث: ٣.

بيعه باملشاهدة(١).
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كان يدخلهـا وخيـرج منها، فلـام أن نقد املال صار إىل الضيعة، فقلبها [ففتشـها. فقيه] 
ثـم رجع فاسـتقال صاحبه فلم يقله. فقال أبو عبد اهللاA: إنـه لو قلب منها أو نظر 
[لو قلبها ونظر منها. فقيه] إىل تسع وتسعني قطعة ثم بقي منها قطعة [و.يب] مل يرها 
لكان له يف ذلك خيار الرؤية»(١). وهو كالرصيح يف صحة البيع مع عدم الرؤية. غاية 
األمـر ثبـوت خيار الرؤية، فريفع به اليد عن النصوص السـابقة لو فرض ظهورها يف 

، ويكون قرينة عىل محلها عىل الكراهة.  بطالن بيع ما مل يرَ
لكـن حيـث كان املعـروف بينهم بطالن بيـع املجهول خصوا خيـار الرؤية بام 
إذا مل يقـع البيـع عن جهالـة، ورصح بعضهم بتنزيل الصحيح عىل ذلك. قال شـيخنا 
األعظمP بعد أن ذكر الرواية دليالً خليار الرؤية: «البد من محلها عىل صورة يصح 
معهـا بيع الضيعة، إمـا بوصف القطعة غري املرئية أو بداللة ما رآه منها عىل ما مل يره». 
لكنـه ال ملـزم بذلك، بل ال جمال له بعد إطالق الصحيـح. ويأيت عند الكالم يف خيار 

الرؤية إن شاء اهللا تعاىل ما ينفع يف املقام.
(١) قال يف املبسـوط يف مبحث الربا: «املامثلة رشط يف الربا، وإنام يعترب املامثلة 
بعـرف العـادة يف احلجـاز عىل عهد رسـول اهللا8، فإن كانت العـادة فيه الكيل 
مل جيـز إال كيالً يف سـائر البالد، ومـا كان العرف فيه الوزن مل جيز فيه إال وزناً يف سـائر 
البـالد. واملكيال مكيال أهل املدينة، وامليزان ميزان أهل مكة. هذا كله ال خالف فيه. 
فـإن كان ممـا ال يعرف عادته يف عهد النبي8 محل عىل عادة البلد الذي فيه ذلك 
، وما كان العرف فيه وزناً ال  الـيشء. فـإذا ثبت ذلك فام عرف بالكيل ال يبـاع إال كيالً

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢باب: ١٥ من أبواب اخليار حديث: ١.

(مسألة ٥): إذا اختلفت البلدان يف تقدير يشء بأن كان موزوناً يف بلد 
ومعـدوداً يف آخر ومكيالً يف ثالث فالظاهر أن املدار يف التقدير الالزم العلم 

به يف بلد املعاملة(١).
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». ونحـوه يف املهذب. ويف املختلـف أنه األقرب. ونحـوه يف اجلملة يف  يبـاع إال وزنـاً
الرشايـع والتذكرة والدروس يف املبحث املذكـور، ويف احلدائق وظاهر جممع الربهان 

نسبته لألصحاب.
وكأنه يبتني عىل محل ما تضمن أحكام الكيل والوزن، عىل املكيل واملوزون يف 

زمان النبي8 والعرف الذي عاش فيه. 
لكنـه لو تم لـزم االحتياط فيام تردد األمر بينهـام يف زمانه8، فيجب فيام 
نحـن فيـه اجلمع بينهام يف املعاملـة الواحدة بناء عىل عدم جواز بيـع املكيل وزناً، وإال 

كفى الوزن. 
كـام أن مقتضـاه، عـدم جريان حكـم الكيـل والوزن فيـام ثبت عـدم االلتزام 
بأحدمهـا يف زمانـه8 ولو لعدم االبتالء به، حتى لـو كان من املكيل أو املوزون 
يف بقيـة البلدان أو يف العصور املتأخرة عنه8، خلروجه عن موضوع األدلة. بل 
حتى لو شك يف ذلك، ألصالة عدم أحدمها، حيث حيرز هبا خروجه عن موضوعها.

عـىل أنه غري تام، ألن مقتىض اإلطالقات املقامية لألدلة الرجوع للعرف الذي 
يقـع البيع فيـه، الذي هو خيتلف باختالف األزمنة واألمكنـة، وال خصوصية للعرف 

الذي عاشه النبي8. 
والسـيام بمالحظة ما أرشنا إليه آنفـاً عند الكالم يف عدم جواز التقدير بغري ما 
يتعارف التقدير به من قضاء املناسـبات االرتكازية بأن اعتبار التقدير بالكيل والوزن 
مـن أجل معرفـة مالية املقدر، لظهور أن حتديد مقدار املاليـة عند املعاملة تابع للعرف 

.الذي جتري املعاملة فيه، وال أثر فيه لألعراف األخر
وأمـا ما عن مجاعة يف توجيه ما تقدم مـن األصحاب من أن الالزم محل اللفظ 

عىل املتعارف عند الشارع، ومع عدم التعارف عنده فاملتعني الرجوع للعرف العام. 
ففيه: أن ذلك إنام يتم يف اجلملة يف حتديد املفاهيم ومعاين األلفاظ، حيث يتعني 
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محل كالمه8 وكالم األئمةG مع وجود احلقيقة الرشعية عليها، ومع عدمها 
عـىل احلقيقة العرفية القائمـة يف عرص املتكلم وإن خالفت احلقيقـة العرفية القائمة يف 
عـرصه8 أو العصور املتأخـرة. وال حيمل عىل احلقيقـة املتأخرة عن عصورهم 
(صلـوات اهللا عليهـم)، إال مـع احتـامل مطابقتها للحقيقـة العرفيـة القائمة يف عرص 
املتكلم، ألصالة تشابه األزمان وعدم النقل. أما مع العلم بمخالفتها للحقيقة العرفية 
القائمة يف عرص املتكلم فال حيمل عليها، بل يتعني مع عدم عرفة احلقيقة العرفية القائمة 

يف عرص املتكلم التوقف والبناء عىل إمجال الكالم، والرجوع لألصل يف املسألة.
أمـا يف معايـري تطبيق املفهوم وتشـخيص أفراده فال يراعى عرف الشـارع، بل 
مقتىض اإلطالقات املقامية الرجوع إىل عرف املكلف حني العمل باحلكم الرشعي، كام 
لـو ورد احلث عىل إكرام اجلار، وتبجيل العامل، والتجمل للناس، واختلفت األعراف 

يف مظاهر اإلكرام والتبجيل والتجمل، كام ذكر ذلك يف اجلملة يف اجلواهر وغريه.
ومثـل ذلـك مـا قـد يدعـى مـن اإلمجـاع عـىل أن املكيـل واملـوزون يف عرص 

 . النبي8 ال يباع جزافاً
الندفاعه بعدم وضوح قيام إمجاع تعبدي عىل ذلك ينهض باخلروج عام تقتضيه 

القواعد. 
: ألنـه قد أطلق غري واحد من األصحاب أوهلم فيام عثرت عليه الصدوق  أوالً
يف املقنـع اعتبـار الكيل والوزن يف موضوع الربا من دون إشـارة هلذا التفصيل، حيث 
. بل تعرض مجلة منهـم كاملفيد يف املقنعة  يظهـر من إطالقهـم الرجوع للعرف مطلقـاً
والشـيخ نفسـه يف النهاية وسـالر وابـن إدريس حلكـم اختالف البلدان مـن دون أن 

يشريوا لذلك.
: لقرب اعتامدهم من ذهب إىل ذلك إىل بعض الوجوه االجتهادية، نظري  وثانياً
مـا أرشنـا إليه، بل هو املرصح به يف كالم بعضهم، من دون أن يكون ذلك منهم لتعبد 

خاص خمرج عن مقتىض القاعدة.
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ومـن هنا ال خمرج عام تقتضيه القاعدة مـن أن املدار عىل التقدير املعتمد يف بلد 
املعاملة، ملا أرشنا إليه آنفاً من اإلطالقات املقامية. 

وبذلـك يظهر احلال فيام لـو اختلفت البلدان يف أصـل التقدير للجنس، فكان 
يبـاع يف بعضهـا جزافـاً، ويف آخر مقدراً بعـض الوجوه، حيث يتعـني الرجوع يف كل 
. نظري ما تقدم يف املسـألة الثانية من اختالف حاالت اجلنس  بلـد ملا يتعـارف فيه أيضاً

الواحد ولو يف البلد الواحد.
نعـم أرشنا عند الـكالم يف جواز تقدير اليشء بغري ما يتعارف التقدير به إىل أن 
املناسبات االرتكازية قاضية بأن اعتبار التقدير بالكيل والوزن إنام هو من أجل معرفة 
مقدار مالية املقدر، فإذا فرض معرفته بالتقدير غري املتعارف تعني االكتفاء به. وبذلك 
يتعني جواز التقدير بغري ما يتعارف التقدير به يف البلد بني غري أهل البلد ممن يتعارف 

يف بلدهم التقدير به. فالحظ.
(١) املـراد بالـرشط الوصـف الـذي تبتني عليـه املعاملة، ال الـرشط احلقيقي 
الراجع السـتحقاق يشء للمرشوط عليـه، والذي يأيت الكالم فيه يف أحكام الرشوط 

إن شاء اهللا تعاىل. 
(٢) وجيري ذلك حتى يف املبيع جزافاً، كام لو اشرت صربة من الطعام جزافاً، 

واشرتط أن يزن املدّ منه رطالً من أجل حتديد مقدار رطوبته أو جفافه.
(٣) هـذا ليـس من املعدود، بل مما يتحدد باملسـاحة. وإنام املعدود هو الصنف 
ذو األفـراد املتامثلـة يف املاليـة كالبيض واجلـوز، وما تنتجه املعامـل احلديثة من ذوات 

(١) يف املكيل أو املعـدود، أو  (مسـألة ٦): قـد يؤخـذ الـوزن رشطـاً
الكيـل رشطاً يف املـوزون(٢). مثل أن يبيعه عرشة أمنـان من الدبس برشط 
أن يكـون كيلهـا صاعـاً، فيتبـني أن كيلها أكثر مـن ذلك لرقـة الدبس، أو 
يبيعـه عـرشة أذرع من قامش(٣) برشط أن يكون وزهنـا ألف مثقال، فيتبني 
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املاركات اخلاصة، كاجلوراب واأللبسة الداخلية. واألمر سهل.
(١) تقدم يف املسألة الرابعة أن الوزن والكيل يف املوزون واملكيل ليسا مقومني 
للمبيـع أيضـاً، وإنـام يؤخذان فيـه لتحديد نسـبة الثمن للمثمـن ولذا ال يبطـل البيع 
بتخلفهـام، بل مع النقيصة تتبعض الصفقة، ومع الزيادة خيرج الزائد عن املبيع. أما يف 
املقـام فهام غـري مأخوذين فيه بلحاظ ذلك، بل مها صفتان كامليتـان فيه، ككتابة العبد 

وصفاء اللون.
. أما  (٢) هذا إذا رجع أخذ املقدار إىل التحديد به يف طريف الزيادة والنقيصة معاً

إذا رجع إىل التحديد به من أحد الطرفني فال خيار بتخلفه من الطرف اآلخر.
(٣) يكفي عدم إعامل اخليار، لصحة العقد يف نفسه، فام مل يعمل املشرتي اخليار 

.Pويفسخ ولو جلهله بتخلف الرشط يتعني ترتب أثره. ولعل ذلك مراده
(٤) ألن الرشط والوصف وإن كانا داعيني لزيادة الثمن، إال أهنام ليسا مقابلني 

بجزء منه. وربام يأيت بعض الكالم يف ذلك يف خيار الرؤية وأحكام الرشوط.
(٥) كان األوىل أن يقول: وللمشـرتي املبيع بتاممه عىل كل حال. يعني: سـواءً 
زاد أم نقـص، لفـرض مقابلة الثمن باملبيع مجلة بجملة مـن دون أن يتوزع عىل أجزاء 

املقدار املأخوذ يف املعاملة.

أن وزهنـا تسـعامئة، لعدم إحـكام النسـج، أو يبيعه عرشة أذرع مـن الكتان 
برشط أن يكون وزنه مائة مثقال، فيتبني أن وزنه مائتا مثقال لغلظة خيوطه، 
ونحـو ذلك ممـا كان التقدير فيه صفة كامل للمبيع ال مقوماً له(١). واحلكم 
أنـه مـع التخلـف بالزيـادة أو النقيصـة يكـون اخليـار للمشـرتي لتخلـف 
الوصـف(٢)، فـإن أمـىض العقـد(٣) كان عليه متـام الثمـن(٤)، والزيادة 

للمشرتي عىل كل حال(٥).
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ثـم إن الـرشط أو الوصـف املذكـور ونحوه كـام يمكـن أن يبتني عليـه التزام 
املشـرتي وحده باملعاملة يمكن أن يبتني عليه التزام البايع وحده به، ويمكن أن يبتني 
عليـه التزامهام معاً، وعـىل األول يثبت بتخلفه اخليار للمشـرتي فقط، وهو مفروض 
كالم سـيدنا املصنفP، وعىل الثاين يثبت بتخلفه اخليار للبايع فقط، وعىل الثالث 

. ومالك الكالم يف اجلميع واحد. يثبت بتخلفه اخليار هلام معاً
(١) قـد اختلفت كلامت األصحاب يف هذه املسـألة كثرياً، فقد رصح برشطية 
االختبـار يف صحـة البيع يف املراسـم والوسـيلة، وحكـي عن أيب الصـالح. وقال يف 
املقنعة: «وكل يشء من املطعومات واملشـمومات وما يمكن اإلنسان اختباره من غري 
أفسـاد له كاألدهان املستخربة بالشم، وصنوف الطيب واحللواء املذوقة فإنه ال يصح 
، واملتبايعان فيه باخليار»،  بيعه بغري اختبار له، فإن ابتيع من غري اختبار كان البيع باطالً
ونحـوه يف النهايـة، إال أنه قـال: «واملتبايعان فيه باخليار، فإن تراضيـا بذلك مل يكن به 
بـأس» وكـذا عن ابن الرباج، إال أنه ذكر اخليار للمشـرتي ال غـري. وقد جيعل ذكرهم 

للخيار قرينة عىل أن مرادهم من البطالن جواز البيع وعدم لزومه، ال عدم انعقاده.
وقـرب عدم اشـرتاط االختبـار وصحة البيع مـع اجلهل بحـال املبيع من هذه 
اجلهات يف الرشايع والنافع وكشـف الرموز والقواعد واملختلف والدروس والتنقيح 
وغريها. ونسبه للمتأخرين يف التنقيح، ويف جامع املقاصد أنه املشهور بني األصحاب، 
ويف الريـاض: «وعليه األكثر، بل لعله عليـه عامة من تأخر». وظاهرهم بل رصحيهم 

لزوم البيع إال أن يظهر معيباً، فيثبت خيار العيب برشوطه.
وقد يستفاد من ذلك أن مرادهم بالصفات التي يقع الكالم يف وجوب التعرف 
عليها هي الصفات التي يتوقف عليها سالمة املبيع والتي يكون فقدها عيباً فيه، دون 
غريهـا مما له دخل يف زيـادة القيمة، فضالً عن غريها مما ختتلـف فيه الرغبات. كام هو 

(مسـألة ٧): يشـرتط معرفة جنـس العوضني وصفاهتـام التي ختتلف 
القيمة باختالفهام(١)، كاأللوان والطعوم واجلودة والرداءة والرقة والغلظة 
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أيضاً مقتىض املقابلة يف كلامهتم بني ما يفسـده االختبار وغريه، حيث أمجعوا عىل عدم 
وجـوب االختبار يف األول، وأن اخليار فيه يدور مدار العيب وعدمه، حيث يناسـب 
ذلـك كـون الفحـص الذي هو حمل الـكالم فيام ال يفسـده االختبار هـو الفحص عام 

 . يكون ختلفه عيباً
نعم هو ال يناسـب إطالق مـن أوجب الفحص، خصوصاً بعـد أن كان دليله 
جتنب الغرر، لوضوح أن مرادهم بالغرر يعم كل ما يتعلق بمقدار املالية، ال خصوص 

ما يتعلق بالعيب.
وكيف كان فحيث سبق عدم هنوض النهي عن بيع الغرر باالستدالل يف أمثال 
املقـام فاملتعـني البنـاء عىل عدم وجـوب االختبار، عمـالً بعموم أدلة النفـوذ. بل من 
القريب قيام السرية عىل عدم االلتزام بذلك، ملا يف االلتزام من تكلف ظاهر، وألن من 

الشايع التعرف عىل حال اليشء وصفاته برشاء كمية قليلة منه لالختيار والتجربة. 
نعم قد يسـتدل عىل وجوب االختبار بخرب حممد بن الفيض: «سـألت أبا عبد 
اهللاA عـن رجل اشـرت مـا يذاق، يذوقه قبل أن يشـرتي؟ قال: نعـم فليذقه، وال 

يذوقن ما ال يشرتي»(١). 
لكن لو غض النظر عن سـنده فمن القريب كون السؤال فيه عن جواز الذوق 
لتوهـم حرمتـه لكونـه ترصفاً يف مـال الغري قبل رشائـه أو لكون عدم منـع املالك منه 
لإلحـراج أو نحـوه، فـال يدل اجلـواب عىل الوجوب، بـل عىل جمـرد الرتخيص دفعاً 

للتوهم املذكور. وال أقل من احتامل ذلك بنحو يرجع إىل إمجاله من هذه اجلهة.
(١) كأنـه حلملهـم دليل النهي عن الغرر عىل الغـرر بلحاظ املالية، دون الغرر 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢باب: ٢٥ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ١.

والثقـل واخلفـة ونحو ذلك ممـا يوجب اختـالف القيمة. أما مـا ال يوجب 
اختـالف القيمـة منها فال جتب معرفتـه(١) وإن كان مرغوباً عند قوم وغري 
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بلحـاظ الدواعـي والرغبـات. ومل يتضـح منشـؤه. والسـيام أن الثاين قـد يكون أهم 
بلحاظ حال شخص املشرتي، بل قد يؤدي إىل الرضر املايل، حيث قد يضطر إىل عدم 
االنتفـاع بـام ال يالئمه حتى يكون بحكم التالف عليه، أو إىل بيعه بأقل من ثمنه الذي 

اشرتاه به.
(١) املـراد باملشـاهدة هنا تعـرف املتبايعني بأنفسـهام عـىل اخلصوصية بالوجه 
املناسـب هلـا، من نظـر أو شـمّ أو ذوق أو ملـس أو غريهـا. واالجتزاء هبـا متيقن من 

كلامهتم.
(٢) كام ذكره غري واحد هنا، ويظهر مما ذكروه من أن مورد خيار الرؤية بيع ما 
يكتفى عند البيع بوصفه من دون أن ير. نعم هو ال يناسـب بعض كلامهتم السـابقة. 
كـام أن ابـن إدريـس خصه، بـام إذا مل يكـن املبيع حـارضاً، أما مع حضـوره فالبد من 

اختباره.
وكيف كان فقد وجهه غري واحد بأنه يكفي يف رفع الغرر بناء عىل كونه الدليل 
يف املسـألة بالتقريب املتقدم. وكأنه البتناء البيع عـىل كون املبيع بالوصف اخلاص، ال 
مـردد احلال. وبذلك خيتلف وصف البايع عن وصف غريه، حيث ال يبتني البيع معه 

عىل الوصف. 
لكن ذلك وحده ال يكفي يف رفع الغرر بالتقريب املذكور إذا مل يكن التوصيف 

موجباً للعلم بحصول الصفة املطلوبة. 
نعـم قد يقـال: إن ثبوت اخليـار بتخلف الوصف حينئذ يكفـي يف رفع الغرر، 

إلمكان تدارك األمر بالفسخ. 
وفيه: أنه كام يمكن تدارك األمر باخليار مع الوصف يمكن تدارك األمر به مع 
اشرتاطه مطلقاً، او بتخلف الوصف، لكن من دون تعهد من البايع بالوصف، كام لو 

مرغـوب عند آخرين. واملعرفة إما باملشـاهدة(١)، أو بتوصيف البايع(٢)،
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باعه ما جيهل حاله من حيثية اجلودة والرداءة من دون أن يوصف باجلودة مع اشرتاط 
. وظاهر كلامت القائلني باشـرتاط العلم بحال املبيع عدم كفاية  اخليار لو مل يكن جيداً
ذلـك يف صحة البيع. وذلك يكشـف عن أن تطبيق الغرر عندهـم بلحاظ نفس البيع 

ومضمونه، ال بلحاظ ما يرتتب عليه من خيار أو نحوه.
مضافـاً إىل أن تدارك األمر باخليار ال يتم فيام لو اشـرتط سـقوط خيار الرؤية، 

بناء عىل نفوذ الرشط املذكور، عىل ما يأيت الكالم فيه يف حمله إن شاء اهللا تعاىل.
(١) أمـا مـع اعتقـاد عدم التغري ولـو للغفلة عن احلال فظاهـر، بل هو املدعى 
عليـه يف اجلملـة اإلمجاع يف ظاهـر التذكرة وعن غريها. لعدم الغـرر الذي هو دليلهم 

يف املقام. 
وأمـا مـع احتامله فهـو املرصح به يف املبسـوط واخلـالف والرشايـع والتذكرة 
والقواعد وغريها. وقد اسـتدل عليه غري واحد باألستصحاب، الراجع ألصالة عدم 

تغري اليشء عام كان عليه حني رؤيته. 
لكـن من الظاهـر أنه ليس أصالً رشعيـاً بعد أن مل يكن احلال السـابق مأخوذاً 

رشعاً يف صحة البيع، وإنام املأخوذ فيه عندهم عدم الغرر واخلطر.
ومـن ثـم ال ينفع إال يف مورد عدم تغري املبيع عام كان عليه عادة، حيث ال يبعد 
بناء العقالء عىل عدم االعتناء باحتامل التغري، بحيث ال يكون اإلقدام معه برجاء بقاء 
 . احلـال السـابق تغريراً بنظرهـم. أما يف غري ذلك فال خيرج البيع معـه عن كونه غررياً
وجمـرد ثبـوت اخليـار بالتخلف ال ينفع يف رفـع الغرر عندهم، كام يظهر مما سـبق عند 

الكالم يف الوصف.
هـذا وقـد يدعى عدم وجوب الفحـص عن الصفة التي يكـون املبيع بتخلفها 
تالفاً عرفاً، كموت الشـاة وفسـاد اللبن، أو معيباً كمـرض يف احليوان وخترق الثوب، 

أو بالرؤية السابقة(١).



يف اشرتاط ملكية كل واحد من العوضني............................................................ ٦٧

ال لعـدم وجوب العلم هبا، بل لكون أصالة السـالمة من األصـول املعول عليها عند 
العقالء، وهي تقتيض إحراز الصفة املشكوكة بنحو يقوم مقام العلم. 

لكـن عدم صـدق الغرر بذلك إنام يكـون مع الغفلة عن عـدم حصول الصفة 
املذكـورة، الرتكاز أصالة السـالمة، أو كان ختلفها بعيداً عـادة، أما مع احتامهلا بوجه 
. وأما بطالن البيع بتخلف القسـم األول، وثبوت اخليار  معتد به فالغرر حاصل قطعاً
فيـه بتخلف القسـم الثـاين فهو ال يكفي يف منع صـدق الغرر، كام يظهر مما سـبق عند 

الكالم يف وصف البايع. 
هـذا كلـه بناء عـىل حتكيم النهي عن بيع الغـرر يف املقام، أما بنـاء عىل ما ذكرنا 
من عدم هنوضه باالسـتدالل فال ملزم بيشء مما ذكره سيدنا املصنفP وذكروه يف 

املقام.
(١) قـد يقـرب ذلك بأن البيع ملا كان من املعاوضات املبتنية عىل سـد العوض 
مسـد العوض وتدارك خسـارته به فالبد من كون املبيع خمتصـاً بجهة يلحقها النقص 
بفقـده، سـواءً كانت اجلهـة مالكة له، كام يف بيع اإلنسـان مللكـه، أم كانت تلك اجلهة 
عنوانـاً خيتـص هبا املبيع من دون أن يكون مملوكاً ألحد، كام يف بيع املال الزكوي وبقية 
الصدقـات واملـال املـوىص به ومـال الوقـف ونحوها. لعـدم الفرق بينهـام يف صدق 

املعاوضة املقومة للبيع.
لكن من الظاهر أن كل يشء له عنوان خيتص به حتى احلر واملباحات األصلية، 
فكام أن الوقف مثالً خيتص باجلهة املوقوف عليها، كذلك احلر معنون بعنوان خاص، 
فيمكـن فـرض بيعه وقيـام الثمن مقامـه يف كونه غري مملـوك ألحد. كـام أن املباحات 

األصلية عىل حال خاص، فيمكن فرض بيعها وقيام الثمن مقامها يف ذلك. 

(مسـألة ٨): يشـرتط أن يكـون كل واحد مـن العوضني ملـكاً مثل 
أكثـر البيوع الواقعـة بني الناس أو مـا هو بمنزلتـه(١)، الختصاصه بجهة 
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عـىل أن التقريـب املذكور إنام جيري يف الثمن بنـاء عىل لزوم خروجه ممن يصري 
املثمن له، ليكون املثمن ساداً مسده وعوضاً عنه. أما بناء عىل ما هو التحقيق من عدم 
لـزوم ذلك كام تقـدم منا عند الكالم يف معنى البيع فال جيـري فيه هذا التقريب، لعدم 
كون املبيع سـاداً مسـد الثمن، ليلزم واجدية الثمن لعنوان خاص به يقوم املبيع مقامه 

فيه.
فالعمدة يف وجه ما ذكرهP وذكروه يف املقام هو عدم السلطنة يف غري امللك 
ونحـوه مـن ذوات العناوين اخلاصة التي يكون هلا متول خـاص أو عام. فعدم جواز 
بيع املباحات األصلية مثالً ليس المتناع كوهنا موضوعاً للبيع ثمناً أو مثمناً، بل لعدم 
السـلطنة عليهـا مـن عامة النـاس، فال ينفـذ بيعهم هلا. وجمرد سـلطنتهم عـىل متلكها 

باحليازة ال يقتيض سلطنتهم عىل بيعها قبل ذلك. 
ولـو فرض قيام الويل العـام ببيعها صح ونفذ بمقتـىض واليته. وكذا احلال يف 

، أو يلتزم بعدم جواز بيعه تعبداً، كامليتة.  احلرّ
ومـن هنا كان اشـرتاط السـلطنة والقدرة عىل الترصف الـذي تقدم يف الرشط 

الرابع من رشوط املتعاقدين مغنياً عن هذا الرشط، وهو يف احلقيقة من صغرياته.
(١) الظاهـر عـدم اإلشـكال بينهـم يف ذلـك، كـام يظهـر بالنظـر يف كلامهتم، 

وبمالحظة عمل املترشعة يف الصغريات املختلفة لذلك. 
نعم أطلق يف بعض كلامهتم اعتبار امللك، ويف اجلواهر أن اإلمجاع بقسميه عليه. 
لكن الظاهر أن مرادهم بذلك ليس هو احلرص احلقيقي، بل يف مقابل احلرّ واملباحات 
األصلية. أو أنه مبني عىل تكلف دعو امللكية يف مجيع ذلك هللا تعاىل أو للمسلمني أو 

للفقراء أو غري ذلك، كام يظهر مما يأيت منهم يف مال الوقف.

مـن اجلهـات(١)، مثل بيـع ويل الزكاة بعـض أعيان الـزكاة ورشاء العلف 
هلا. وعليه فال جيوز بيع ما ليس كذلك، مثل بيع السـمك يف املاء والطري يف 
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(١) هـذا فيام إذا أمكن تسـليمها. أما إذا تعـذر، أو مل حترز القدرة عليه، فيبطل 
البيع من جهة أخر، كام يظهر مما يأيت يف املسألة اخلامسة عرشة إن شاء اهللا تعاىل.

(٢) كـذا عـرب يف الرشايع يف رشوط املبيع، وتبعه غري واحد. وقد ذكر شـيخنا 
األعظمP أن مرجع الرشط املذكور إىل عدم وجود مانع رشعي من بيع املبيع.

لكـن مـن الظاهر أن ذلك بنفسـه ليس رشطاً رشعياً، بل هـو منتزع من مانعية 
املوانع الرشعية من البيع يف املوارد املختلفة. وبعبارة أخر: الكرب املذكورة ليسـت 

رشعية، بل هي منتزعة من كربيات رشعية تتضمن مانعية املوانع املذكورة.
وأمـا ما ذكره بعض األعاظـمP من أن مرجع الرشط املذكور إىل اشـرتاط 
متامية السـلطنة زائداً عىل امللكية. ففيه: أن امتناع البيع عبارة عن قصور السلطنة عنه، 
فـال معنى لتفريع أحدمها عىل اآلخر. عىل أن ذلـك ليس مراداً هلم قطعاً، ولذا جعلوا 

الرشط املذكور يف مقابل الرشوط األخر. 
نعم قد يراد بقصور السلطنة ما يرجع لنقص يف سلطنة الشخص عىل الترصف 
مع مرشوعيته يف نفسه. وذلك تارة: لعدم أهلية الشخص للترصف. وأخر: ملزامحة 
سـلطنته عىل املبيع لسـلطنة اآلخرين، كام لو كان بيعه مزامحاً حلق الغري. ومن الظاهر 

أن األول يذكر يف رشوط املتعاقدين.
وحينئـذ قـد يدعى أن ما يبحث عنه هنا هو الثاين وهـو مرجع عدم الطلقية يف 
كلامهتـم، ومنه عدم جـواز بيع العني املرهونـة ملنافاته حلق املرهتن. ويظهر من سـيدنا 

املصنفP اجلري عىل ذلك. 
لكن ال جمال لذلك يف كلامهتم بعد ذكرهم من صغريات اشـرتاط الطلقية عدم 
جـواز بيـع أم الولد، مع وضوح أنـه حكم رشعي، كعدم جواز بيـع امليتة. وليس من 

اهلواء(١)، وشجر البيداء قبل أن يصطاد أو حياز.
(٢). يعني: ال  (مسـألة ٩): يشـرتط أن يكون كل من العوضني طلقاً
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أجـل منافاتـه حلقها، ولـذا ليس هلا اإلذن يف البيـع تنازالً عن حقهـا. ولعله لذا جعل 
سـيدنا املصنفP عدم جواز بيع أم الولد يف مسـألة مسـتقلة عن هذه املسـألة التي 

موضوعها عدم الطلقية. 
 ، مضافـاً إىل أن بعـض الصغريـات املذكـورة يف كلامهتم ليسـت مملوكـة أصالً
كالوقـف، عـىل الظاهر الذي قربه سـيدنا املصنفP. ومن هنـا ال معدل عام ذكره 

.Pشيخنا األعظم
أمـا العالمةP فقد عرب يف التذكرة والقواعـد بتاممية امللك. قال يف التذكرة: 
«يشـرتط يف امللـك التاممية، فال يصـح بيع الوقف، لنقـص امللك فيـه». وهو بظاهره 
رشط رشعي مستقل تتفرع عليه عدم صحة البيع يف املوارد املذكورة يف كلامهتم، نظري 

القدرة عىل التسليم. وحينئذ يقع الكالم تارة: يف دليله. وأخر: يف صغرياته.
. بل تقدم  ، لعدم معهودية النقص يف امللكية عرفاً لكـن ال حقيقة ملا ذكره أصالً

، كالوقف.  أن بعض الصغريات املذكورة يف كلامهتم ليست مملوكة أصالً
ولـذا محل كاشـف الغطاء يف رشحه عـىل القواعد التاممية عىل متامية السـلطنة 
قال: «إذ ال يعقل يف أصل امللك الزيادة والنقصان». لكنه خمالف لظاهر القواعد، وما 

هو كالرصيح مما تقدم من التذكرة. 
.Pنعم ال يبعد اختالط نقص السلطنة بنقص امللكية عىل العالمة

كام قد يكون مراده من متامية امللكية عني مراد اآلخرين من الطلقية. ويظهر من 
شيخنا األعظمP وغريه أهنم فهموا منه ذلك. واألمر سهل.

(١) بال خالف كام يف الرياض، ويسـتفاد من مجلة مـن كلامهتم املفروغية عنه، 
بـل الظاهـر اإلمجاع عليه. والعمدة فيـه منافاته حلق املرهتـن، ألن مقتىض عقد الرهن 

توثقه لدينه به، بحيث يمكن استيفاؤه منه، والبيع بطبعه مفوت لذلك. 

يكون موضوع حق لغري البايع، فال جيوز بيع العني املرهونة(١). 
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ويؤيـده النبـوي: «الراهـن واملرهتن ممنوعـان من التـرصف»(١). إمـا لعمومه 
 . للتـرصف االعتباري، أو لفهمه منـه تبعاً، إللغاء خصوصية الترصف اخلارجي عرفاً

غاية األمر أن ضعف سنده مانع من هنوضه باالستدالل.
هذا وقد استشكل يف ذلك بعض مشاخيناP بأنه مل يتضح قيام إمجاع تعبدي 
يف املقام ينهض باالسـتدالل، الحتامل اسـتناد األصحاب للوجه املذكور يف املسـألة. 
وأمـا منافـاة البيع حلق الراهن فهي ممنوعة، حيث ال يعتـرب يف العني املرهونة أن تكون 
ملكاً للراهن، وقد رصحوا بجواز اسـتعارة الـيشء لرهنه. وحينئذ ال مانع من صحة 
بيع املرهون مع اشرتاط فكّ الرهن، بل مع عدم اشرتاط فكه، غاية األمر أن للمشرتي 
. وأما النبوي فهو مع ضعفه منرصف للترصف املنايف حلق  الفسـخ، لكون املبيع معيباً

الراهن.
وما ذكرهP وإن كان متيناً يف اجلملة، إال أن من الظاهر خروج البيع املذكور 
عـن مفروض كالمهـم، وأن كالمهم يف البيـع املتبني عىل خروج العـني املرهونة عن 
كوهنـا رهنـاً، ولـذا وقع الكالم بينهـم يف أنه مـع إذن الراهن يف البيع هـل ينتقل حقه 

للثمن، فيكون رهناً، أو يسقط حقه بتحقق البيع.
كام أن ما ذكره من أن البيع برشط فك الرهن ال ينايف حق املرهتن، يف حمله جداً 
لو فكه، أو مل يفكه وفسـخ املشـرتي، وإنام اإلشـكال فيام إذا مل يفكه وريض املشـرتي، 
أو مل يشـرتط الفك وريض املشرتي، إما لعلمه بالرهن وإقدامه عىل رشائه مرهوناً، أو 

جهله به ثم رضاه ببقائه مرهوناً بعد علمه. 
: قـد يبطـل البيع لعدم العلم بسـالمة املبيع للمشـرتي، عـىل ما يأيت  فإنـه أوالً

الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل عند الكالم يف اعتبار القدرة عىل تسليم املبيع.
: قـد ينـايف حق املرهتـن، ألن الغرض مـن الرهن ليس جمرد اسـتحقاق  وثانيـاً
(١) مسـتدرك الوسـائل ج:١٣ بـاب:١٧ من أبواب كتاب الرهـن حديث:٦. كام روي عـن املختلف ج:٥ 

ص:٢٢١.
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اسـتيفاء الدين رشعاً، بـل التوثق لذلك بالنحـو الذي أقدم عليه املرهتـن، ولذا كثرياً 
مـا يبتنـي الرهن عىل حبس العني املرهونة عنده وعدم تـرصف الراهن فيها ترصفاً قد 
. وحينئذ قد يكون تبدل مالك  يصعب معه استيفاء الدين منها وإن كان مستحقاً رشعاً
العني املرهونة خمالفاً ملا أقدم عليه املرهتن ولو ارتكازاً من غري ترصيح، حيث قد يكون 

ذلك سبباً إلحراجه أو صعوبة استيفاء دينه من العني أو نحو ذلك.
وبعبـارة أخـر: الترصف املمنوع منه الراهن مل يثبت حتديده رشعاً، والسـيام 
بعد ضعف النبوي، وإنام هو تابع ملا أقدم عليه املرتاهنان ولو ارتكازاً، وقد يكون تبدل 

املالك منافياً له، فيكون البيع منافياً حلق املرهتن. 
وعـىل كل حـال حمل كالمهم البيع املبتني عىل سـقوط حـق املرهتن من العني، 
بحيث يستقل املشرتي هبا. فإن متت منافاة البيع مطلقاً حلق املرهتن ملا ذكرنا تعني عدم 
نفوذه مطلقاً أو إذا مل جيز املرهتن عىل ما يأيت الكالم فيه وإال تعني عدم نفوذ خصوص 

البيع املبتني عىل استقالل املشرتي بالعني مطلقاً أو إذا مل جيز املرهتن. فالحظ.
(١) الظاهر أن املراد إذن املرهتن، وهو الذي تكون العني املرهونة وثيقة لدينه، 
ألنـه هـو الذي يثبت حقه يف العـني املرهونة، ويكون بيعها منافيـاً حلقه يف اجلملة. أما 
الراهـن فهـو املالك هلا غالباً، والبيع مـن غري إذنه راجع إىل فقـد رشط امللك، ال فقد 

رشط الطلقية الذي هو حمل الكالم.
هذا والظاهر عدم اإلشكال يف جواز البيع مع إذن املرهتن. ويظهر مما ذكروه يف 
بعض فروع اإلذن يف البيع املفروغية عنه. ويظهر وجهه مما سبق يف وجه املنع، لظهور 
أنـه إذا كان وجـه املنع هو منافاته حلق املرهتن فله التنازل عن حقه، واإلذن يف اخلروج 

عن مقتضاه، فريتفع املانع من البيع.
غاية األمر أن اإلذن إن رجع إىل إسـقاط حقه رأسـاً خرجت العني باإلذن عن 

نعم لو أذن الراهن(١) 
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كوهنـا مرهونة وإن مل يتحقق البيـع. وإن رجع إىل األذن يف اخلروج عن مقتىض احلق، 
من دون إسقاط له، مل خترج عن كوهنا مرهونة قبل البيع.

، بحيث يسـقط حق  ويف الثاين تارة: يرجع إىل التنازل عن حقه مع البيع رأسـاً
الرهانة.وال إشكال يف صحته، وترتب األثر عليه. وهو املتيقن من كلامهتم.

وأخر: إىل التنازل عن حقه يف شـخص املبيـع، مع انتقال حق الرهانة للثمن 
. بدله. والظاهر صحته وترتب األثر عليه أيضاً

نعـم يف اجلواهر: «ظاهر األصحاب يف املقام سـقوط حق الرهانة، لعدم تعقل 
بقائهـا يف املبيـع حتـى تقابـل بالثمن... وإن كان فيـه نوع تأمل». لكـن ال تأمل يف أنه 
متعقل. بل هو مقتىض األصل، فإن رفع اليد عن حق االرهتان رأسـاً حيتاج إىل مؤنة، 

واألصل عدمه.
وثالثـة: إىل عـدم التنازل عن حقه حتى يف شـخص املبيع، بحيث يبقى مرهوناً 

. وهو يف ملك املشرتي. والظاهر صحته وترتب األثر عليه أيضاً
لعـدم املانـع منه بعد إمكان كـون العني املرهونة ملكاً لغري الراهن. وقد سـبق 

الكالم يف توقف صحة البيع بالنحو املذكور عىل إذن املرهتن.
(١) قال يف النهاية: «ومتى باع الرهن أو تصدق به أو وهبه أو آجره أو عارضه 
... فـإن أمىض املرهتـن ما فعله  [عاوضـه.ظ] مـن غـري علم املرهتـن كان ذلـك باطالً
ح غري واحد ممن تأخر عنه ونسـبه  ...». وبذلك رصّ الراهـن كان ذلـك جائزاً ماضيـاً
شـيخنا األعظمP جلمهور املتأخرين. وقد حيمل عليـه إطالق من حكم بالبطالن 
من قدماء األصحاب، كام يف املقنعة واخلالف واملبسوط وعن غريها. حيث قد حيمل 

عىل البطالن يف نفسه، فال ينايف صحته باإلجازة. 
وكيـف كان فهـو مقتىض عموم نفوذ العقود املسـتفاد من قولـه تعاىل: ﴿أوفوا 

أو أجاز(١) 
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بالعقود﴾(١) بالتقريب املتقدم عند الكالم يف عقد الفضويل. 
وحاصـل تقريبه يف املقام: أن املخاطـب الوفاء بالعقد هو خصوص من يتعلق 
العقـد بـه، لكـون مضمونه منافياً لسـلطنته عىل نفسـه أو ماله، أو منافيـاً حلقه، كام يف 
املقـام. غايتـه أن خطابه بالوفاء به ملـا كان متفرعاً عىل نفوذ العقـد وداالً عليه فهو كام 

 . ينفذ يف حقه ينفذ يف حق غريه، لعدم قابلية النفوذ للتبعيض عقالً وال عرفاً
وحينئذ فمن الظاهر أن الوفاء بالعقد فرع االلتزام به، نظري الوفاء بالوعد والنذر 
والعهـد وغريها، ومع عدم االلتزام بـه ال موضوع للوفاء. وكام يكون االلتزام به قبل 
وقوعـه بـاإلذن فيه أو بالقيام به مبارشة يكون أيضـاً بإمضائه له وإجازته بعد وقوعه. 
وبذلـك يدخل املرهتن بإجازته للعقد الواقع عىل العني املرهونة يف اخلطاب بالوفاء يف 

اآلية الرشيفة، فينفذ يف حقه بعد أن مل يكن نافذاً بسبب منافاته حلق الرهانة.
مضافـاً إىل مـا يف صحيـح زرارة من تعليـل صحة نكاح العبد بغري إذن سـيده 
إذا أجـازه سـيده بقولهA: «إنه مل يعص اهللا، وإنام عىص سـيده، فـإذا أجازه فهو له 
جائز»(٢). لظهوره يف أن اخللل يف العقد إذا كان لذاته، وللخروج به عام هو املرشوع، ال 
يمكن تصحيحه. أما إذا كان للخروج به عن سلطنة من يعترب إعامل سلطنته كاملرهتن 
يف املقـام أمكـن تصحيحـه بإمضاء صاحب السـلطنة لـه. وهو املطابـق للمرتكزات 
العقالئيـة املؤيدة ببعض النصـوص اخلاصة يف املوارد املتفرقة، عـىل ما فصلنا الكالم 

فيه يف مبحث بيع الفضويل. فراجع.
هـذا وقد خالف يف ذلك املحقق التسـرتيP يف املقابـس فذهب إىل بطالن 
البيـع رأسـاً وعـدم نفوذه بإجـازة املرهتـن، وأطال يف بيان ذلـك بام ال يسـعنا تعقيبه، 

لظهور ضعفه. وما ينبغي التعرض له أمران يتعلقان باالستدالل السابق:
األول: أن بيـع الفضـويل يبطل رأسـاً إذا وقع عىل وجه التعـدي عىل األصيل، 

(١) سورة املائدة اآلية: ١.
(٢) وسائل الشيعة ج: ١٤باب: ٢٤ من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث: ١.
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وإنـام يصـح باإلجازة إذا وقع عـىل وجه النيابة عـن املالك، وذلك ال جيـري يف املقام 
لفرض أن البايع هو املالك، وهو الراهن، فال معنى لقصده النيابة عن املرهتن، بل هو 

واقع عىل وجه التعدي عليه. 
ويظهـر اندفاعه مما سـبق عند الـكالم يف بيع الفضويل من صحـة بيع الفضويل 
باإلجـازة وإن باع لنفسـه، العتقاد كونـه مالكاً، أو تعدياً كالغاصـب، عمالً بالعموم 

املتقدم.
الثـاين: أن التعليـل املتقـدم يف صحيح زرارة إنـام جيـري إذا كان الفضويل غري 
مالـك، ألنه يكون قد عىص املالك بإيقاعه العقد عىل ملكه، أما إذا كان مالكاً حمجوراً 
عليـه كالراهن يف املقام فهو عاص هللا تعاىل بترصفه، وليس هو عاصياً لغريه، كاملرهتن 

 . يف املقام، لعدم كونه مالكاً
وفيـه: أن العصيـان للاملـك يف مورد الصحيـح إنام هو بلحـاظ خمالفته ملقتىض 
سـلطنته عىل ماله ونظريه حاصل يف املقام باإلضافـة إىل املرهتن، ملخالفة البيع ملقتىض 

حقه يف العني املرهونة.
واملراد بعصيان اهللا تعاىل يف الصحيح إنام هو بعدم رشعية العقد ذاتاً، كالتزويج 
يف العـدة كـام رصح به يف بعض النصـوص(١) دون ما يعم قصور السـلطنة، وإال كان 
. ومن هنـا ال معدل عام  التزويـج أو البيـع بغـري إذن املالـك معصية هللا سـبحانه أيضاً

تقتضيه األدلة من نفوذ البيع بإجازة املرهتن، عىل ما سبق توضيحه.
(١) قـال يف التذكرة: «ولو باع ومل يعلم املرهتن ففك لزم البيع». وحكي نحوه 
عن اإليضاح والشـهيد يف احلـوايش، وقواه يف جامع املقاصد وغـريه. الرتفاع املانع. 

وتنظر فيه يف القواعد. 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٤باب: ٢٤ من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث: ٢.

أو فكّ الرهن(١) صح. 
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والظاهـر عدم لزوم البيع بذلك، ويبقى غري نافذ، ألنه نظري من باع فضوالً ثم 
ملك، الذي كان التحقيق فيه عدم نفوذ البيع، عىل ما أوضحناه يف ذيل الكالم يف البيع 

املذكور من املسألة الثالثة عرشة من فصل رشوط املتعاقدين. فراجع. 
نعـم لو قلنا بعـدم منافاة البيع للرهـن، وأن املبيع يبقى مرهوناً وال يسـتقل به 
املشـرتي، فيكون لـه اخليار لو مل يعلـم بالرهن للعيب، مل يبعد سـقوط خياره بالفك، 
إذا ريض بعدم االسـتقالل باملبيع إىل حني الفك، أو كانت املدة قصرية، بحيث ال يعد 

. عدم االستقالل فيها عيباً عرفاً
». ويف رشح القواعد  (١) قـال شـيخنا األعظمP: «إمجاعـاً حمققـاً وحمكيـاً
لكاشـف الغطاء أنه من الظهور بحد يعد من الرضوريات. وقد يسـتدل عليه مضافاً 

إىل ذلك بوجوه:
األول: مـا يف الـرشح املذكور وأقره سـيدنا املصنفPـ من أخـذ الدوام يف 
مفهوم الوقف. ويناسـبه ما يف اجلواهر، حيث قال: «والذي يقو يف نظر [النظر.ظ] 
بعـد إمعانـه أن الوقف مادام وقفاً ال جيوز بيعه. بل لعل جـواز بيعه مع كونه وقفاً من 

املتضاد. نعم إذا بطل الوقف اجته حينئذ جواز البيع». 
ومحلـه كـام يظهر مـن سـيدنا املصنفPـ عىل جـواز البيـع بمعنـى نفوذه، 
لريجع إىل أن صحة البيع تسـتلزم بطالن الوقف، مما يأباه سياق كالمه، ألن حديثه يف 
مسـوغات البيـع، ال يف آثاره. بل بطالن الوقف بالبيع مـن الوضوح والبداهة بحيث 
ال حيسـن بيانه، مع أن مقتىض كالمه أنه أمر ال خيلو عن خفاء، وإنام يتضح بعد إمعان 

النظر.
هـذا وقد ذكر سـيدنا املصنفP أن أخـذ التأبيد يف مفهـوم الوقف ال ينايف 
جواز بيعه رشعاً وهو وقف قبل أن تبطل وقفيته، إلمكان رفع الشـارع األقدس اليد 

وكذا ال جيوز بيع الوقف(١) إال يف موارد:
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عن لزوم الوقف وحكمه بجواز إبطاله، فهو قبل إبطاله بالبيع وقف يبتني عىل التأبيد، 
إال أنه غري الزم الوقفية مؤبداً، بل جيوز رشعاً إبطال وقفيته ببيعه. 

وعـىل ذلـك جر األصحـاب يف بعض مـوارد جـواز بيع الوقـف، حيث ال 
.Pإشكال بينهم يف عدم بطالن الوقف بجواز بيعه فيها، كام نبّه له شيخنا األعظم

لكن ذلك مسـتلزم لكون دليل جواز البيع منافياً لدليل نفوذ الوقف وخمصصاً 
له، ألنه إذا فرض أن مفاد الوقف التأبيد فحيث كان نفوذ البيع مستلزماً لبطالن الوقف 
وعـدم تأبيده، فدليل نفوذ البيع يكون منافياً لدليل نفوذ الوقف وخمصصاً له يف احلال 
املذكـور. مـع أنه ال تنايف بـني الدليلني عرفاً، بل جواز البيع متفـرع عىل نفوذ الوقف، 

والنسبة بني دليليهام نظري النسبة بني دليل نفوذ النكاح ودليل جواز الطالق.
مضافـاً إىل أن أخـذ التأبيـد يف مفهوم الوقـف بالنحو الذي يمنع مـن البيع ال 
يناسب جواز اشرتاط الواقف البيع، كام يأيت يف املسوغ الثالث لبيع الوقف إن شاء اهللا 

تعاىل. لظهور أن الرشط ال ينفذ إذا كان منافياً ملضمون األمر املشرتط فيه. 
ومـن هنا يتعني البناء عىل عدم أخذ الدوام يف مفهوم الوقف، أو عىل أن الدوم 

املأخوذ يف مفهومه ال ينايف البيع. والظاهر الثاين. وتوضيح ذلك: 
أن الوقـف متقـوم بانقطاع عالقة الواقـف بالعني املوقوفـة، بحيث خترج عن 
ملكـه وال تعـود إليه، يف مقابل مثل التحبيس، الذي تبقـى معه العني يف ملك املالك، 
ويكـون حبسـها بلحاظ منفعتهـا ال غري، ومثل بيع الرشط الذي ختـرج فيه العني عن 

ملك البايع مع استحقاقه الرجوع هبا بعد مدة. 
ولـذا لو بطل الوقف بخراب أو انتفاء اجلهة املوقوف عليها أو غريمها ال تعود 
العـني املوقوفة إىل ملك الواقف، بل تبقى صدقة. كام أنه ال يرشع الوقف املنقطع، إال 

أن يرجع للتحبيس الذي تبقى فيه العني ملكاً للمحبس. 
والذي يرتتب عىل ذلك هو عدم جواز بيعه بنحو يصري ثمنه للواقف، النقطاع 
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علقته به، وعدم مرشوعية اشـرتاط مثل البيع املذكور، وملنافاته ملفاد الوقف. أما عدم 
جـواز بيعـه بالنحـو املذكور، أو عـدم جواز اشـرتاط ذلك فهو ال يرتتب عـىل التأبيد 

باملعنى املذكور.
الثـاين: أن عـدم مرشوعيـة البيع من لـوازم الوقف وخواصه، كام يسـتفاد من 
بعض النصوص، كصحيح ربعي بن عبد اهللا عن أيب عبد اهللاA: «قال: تصدق أمري 
املؤمنـنيA بـدار له يف املدينة يف بني زريق، فكتب: بسـم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما 
تصدق به عيل بن أيب طالب وهو حي سوي، تصدق بداره التي يف بني زريق صدقة ال 
تباع وال توهب حتى يرثها اهللا الذي يرث الساموات واألرض. وأسكن هذه الصدقة 
خاالته ما عشـن وعـاش عقبهن، فإذا انقرضـوا فهي لذي احلاجة من املسـلمني»(١). 

وقريب منه معترب عجالن أيب صالح(٢). 
فقد اسـتظهر شـيخنا األعظمP أن الوصف لنوع الصدقـة وهو الوقف ال 
لشخصها، كرشط خارجي منهA، وإال كان املناسب تأخريه عن ركن العقد، وهو 

املوقوف عليه.
ويشـكل بأن ذلك وحده ال يكفي يف تقريب الظهور. والسـيام بعد أن مل يؤخذ 
املوقـوف عليـه جزءاً من مجلة إنشـاء الوقف، بل ذكر يف مجلة مسـأنفة. ولعله لذا أخر 
 Aعدم البيع عن بيان املوقوف عليه يف صحيح أيوب بن عطية: «سمعت أبا عبد اهللا
A أرض فاحتفر فيها عيناً،  يقول: قسـم رسـول اهللا8 الفيء، فأصاب عليـاً
فخرج منها ماء... فجاء البشـري يبرشه. فقال: برش الوارث. برش الوارث. هي صدقة 
بتاً بتال، يف حجيج بيت اهللا وعابر سبيله، ال تباع وال توهب وال تورث. فمن باعها أو 
 .(٣)« وهبها فعلية لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني، وال يقبل اهللا منه رصفاً وال عدالً

.(٤)Aونحوه يف ذلك صحيح عبد الرمحن بن احلجاج يف صدقة اإلمام الكاظم

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج: ١٣باب: ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات حديث: ٤، ٣، ٢.
(٤) وسائل الشيعة ج: ١٣باب: ١٠ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات حديث: ٥.
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ومثلـه ما ذكره بعض األعاظمP مـن أن مجلة ال تباع وال توهب يف حديثي 
ربعـي وعجـالن صفـة للمصدر الذي هـو مفعول مطلـق لبيان النـوع، وهو صدقة. 

ومقتىض ذلك أن عدم البيع واهلبة من خواص نوع هذه الصدقة، وهي الوقف. 
إذ فيـه: أن املـراد باملصـدر املبـني للنـوع يف كالم النحويـني ما يعـم الدال عىل 

. بل لعله خمتص بذلك. اخلصوصية الشخصية، كقولنا: رست سرياً متعباً
نعم ال يبعد إشـعار األحاديث املتقدمة بسـبوق عدم البيـع واهلبة لبيان خاصة 
هـذا النوع من الصدقـة، ال رشطاً زائداً عليه من قبلهA يف خصوص الفرد اخلاص 

منها، لتعارف بيان اخلصوصيات الفردية بصورة الرشط، ويف مجلة مستأنفة. 
لكـن مـن القريب جداً سـوقه بلحاظ طبيعـة الوقف لتأكيد كونه حمبسـاً وغري 
مملـوك ألحـد، ليجوز له بيعه وهبته حيـث يكون البايع حينئذ غاصبـاً معتدياً، كام قد 
: «ال حيل ألحد  يناسـبه قولهA يف صحيح عبد الرمحن بن احلجاج املشـار إليـه آنفاً
يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يبيعها، وال يبتاعها، وال هيبها، وال ينحلها، وال يغري شيئاً 

مما وصفت عليه، حتى يرث اهللا األرض ومن عليها». 
وال أقـل من كون ذلك مقتىض اجلمع بينها وبني ما تضمن مرشوعية ترخيص 

. الواقف يف نفسه بيع الوقف، عىل ما أرشنا إليه آنفاً
الثالـث: إطـالق بعـض النصـوص اخلاصة املتضمنـة عدم جواز بيـع الوقف 
كصحيح أيب عيل بن راشـد: «سـألت أبا احلسـنA قلت: جعلت فداك اشـرتيت 
أرضاً إىل جنب ضيعتي بألفي درهم، فلام وفرت املال خربت أن األرض وقف. فقال: 

ال جيوز رشاء الوقوف [الوقف. يب]، وال تدخل الغلة يف مالك [ملكك]...»(١).
الرابـع: أن مقتـىض أدلة نفوذ الوقف لزوم العمل عـىل مقتضاه وعدم اخلروج 

عنه بالبيع وغريه فيام إذا كان منافياً له. 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٣باب: ١٠ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات حديث: ١.
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نعم إذا مل يكن منافياً له تعني قصور هذا الوجه عنه، ومل يبق إطالق إال صحيح 
أيب عيل بن راشد. 

ثم إن مقتىض هذين الوجهني عدم الفرق بني أنواع الوقف من اخلاص والعام، 
وعـدم الفـرق أيضاً بـني البناء عىل كـون الوقف فيهـا أو يف بعضها يبتنـي عىل متليك 
املوقوف عليهم وعدمه، غاية األمر أنه مع ابتناء الوقف عىل التمليك يكون املورد من 
صغريـات رشطيـة الطلقية يف امللك يف جواز البيع، ومع عدمه يكون املورد من موارد 
. ومن ثم ال ينبغـي إطالة الكالم يف  املنـع عـن البيع بمالك آخر، وال أثر لذلـك عمالً
ذلك هنا. إال أن يبتني عليه االسـتدالل يف بعـض الفروع املتعلقة باملقام، فيبحث عن 

ذلك حينئذ، كام يأيت إن شاء اهللا تعاىل.
(١) يعني: يف اجلهة املوقوف عليها. وجواز بيعه حينئذ هو املرصح به يف كالم 

مجاعة. بل لعله املعروف بني األصحاب. وقد يستدل عليه بوجوه: 
األول: أن ذلـك مقتىض نفس الوقف، ألن تسـبيل املنفعـة بنحو التأييد وحتى 
يـرث اهللا األرض ومـن عليها، مع ما هو معلوم من أن العني املوقوفة كثرياً ما تسـقط 
عـن االنتفاع بنفسـها، كاشـف عن سـعة موضـوع الوقـف والتحبيـس بنحو يقتيض 
االنتقـال للبـدل واالنتفـاع بـه، وأن وقف العـني إنام هو بلحـاظ ماليتهـا التي يمكن 

حفظها بالتبديل. 
وتعابريهـم يف بيـان ذلـك وإن كانـت ال ختلو عـن اختالف وإشـكال، إال أنه 
يمكن اسـتيضاحه بمالحظة نظريه، وهو ما إذا دفع األب لولده قدراً من املال، وقال 
له: تعيش هبذا املال، فإن قلة املال بنحو ال تناسب كونه معاشاً له طول عمره قرينة عىل 

أن املراد به اختاذه رأس مال يتجر به ويعيش بربحه، فكذلك احلال يف املقام. 

(منهـا): أن خيـرب بحيـث ال يمكن االنتفـاع به(١) مع بقـاء عينه، 
كاحليوان املذبوح واجلذع البايل واحلصري املخرق.
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وال خيفى أن ذلك لو تم إنام ينهض بتصحيح البيع فيام إذا كان الوقف اخلراب 
صاحلاً ألن يسـتبدل به ما يمكن االنتفاع به يف اجلهة املوقوف عليها بنحو االسـتمرار 
ولو بتكرار التبديل بمرور الزمن. أما إذا مل يصلح لذلك فالوجه املذكور يقرص عنه. 

عـىل أن الوجه املذكور ال خيلو عن إشـكال، ألن املراد بسـعة موضوع الوقف 
والتحبيـس بنحـو يقتيض االنتقال للبـدل إن كان هو إلغاء خصوصية شـخص العني 
املوقوفة، وأن االنتفاع بالعني بلحاظ ماليتها، نظري مثال رأس املال املتقدم كام قد يظهر 
بدواً من تقرير درس بعض مشـاخيناPـ فهو خالف املقطوع به من حقيقة الوقف، 
ولذا رصحوا بعدم جواز وقف النقود إذا مل تصلح لالنتفاع بشخصها، بل باالجتار هبا 
ال غـري، كـام رصحوا بأن البيـع خمالف ملقتىض الوقف يف اجلملة ولـو بإطالقه. بل هو 

أوضح من أن حيتاج لذكر الشواهد.
وإن كان املـراد بذلـك انحـالل الوقف إىل وقـف العني بشـخصها مع إمكان 
االنتفـاع هبـا، ووقفها بلحـاظ كوهنا مـاالً صاحلاً للتبديـل عند تعذر االنتفـاع هبا كام 
يظهر من بعض املحققنيP يف حاشيته عىل املكاسب، ومما حكاه عن شيخه املحقق 
. ولو  اخلراسـاينP يف بعض كلامته فالظاهـر أن االنحالل املذكور مغفول عنه نوعاً
فرض التفات الواقف إليه فمن شأنه أن ينص عليه، وعىل بيان حال الوقف مع تعذر 
االنتفـاع بـه اخلراب ونحـوه. وأما ابتنـاء الوقف عىل الـدوام فإنام هـو بمعنى الدوام 

مادامت العني صاحلة لالنتفاع هبا. 
والتعبري بمثل: حتى يرث اهللا األرض ومن عليها إنام حيسن فيام من شأنه البقاء، 
ولـو للغفلة أو التغافل عن تقلبات الدنيـا وتغري األوضاع، كاألرض الزراعية والدار 
التي يفرتض تعمريها أو ترميمها ولو من قبل املوقوف عليهم من أجل أن ينتفعوا هبا، 
كام يناسـب ذلك مثل قولهA: يف صحيح ربعي املتقدم: «صدقة ال تباع وال توهب 

حتى يرث اهللا األرض ومن عليها». 
ولـو فـرض التعبري بذلك عام ليس من شـأنه البقـاء، بنحو يمكـن االنتفاع به 
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بالوجـه الـذي يتضمنه الوقـف، فالبد كون املراد بـه الكناية عن جمرد الـدوام باملعنى 
الـذي ذكرنا. كيف واألعيان املوقوفة التـي يمكن االنتفاع هبا بالنحو املنصوص عليه 
يف الوقف باسـتمرار ولو من طريق التبديل بحيث يسـتغنى به عن الدعم من جهات 
خارجيـة كتربع ونحوه أندر النادر، وغالب األوقـاف ال تصلح لذلك لنقص ماليتها 

بخراهبا. 
بل كثري منها يضمحل أو يتعطل حتى يفقد ماليته، أو يبقى القليل منها بحيث 
ال يعتـد بمنفعتـه بدله، كالكتب والفـرش واآلالت املختلفة وكثري مـن أدوات البناء 
وغريهـا وغريهـا، فكيـف يمكن مـع ذلك أن يكـون قصـد الواقف ارتـكازاً وبنحو 

العموم هو وقف العني بلحاظ ماليتها، لينتفع ببدهلا يف اجلهة املوقوفة عليها؟!. 
هذا مضافاً إىل أن املرصح به فيام عن بعض مشاخيناP يف التقرير املذكور أن 
املوضـوع يف هذه املسـألة ليس هو اخلراب، بل مـا يرتتب عليه، وهو تعذر االنتفاع يف 
اجلهة املوقوف عليها، فمعه جيوز البيع ولو مع عدم اخلراب، كالدار املوقوفة لسـكنى 
املوقـوف عليهم إذا كانت يف بلدة قـد خربت وتركها أهلها، بحيث ال يمكن االنتفاع 

بالدار يف السكن. ولعله عليه يبتني ما أفتى به من جواز البيع يف الصورة الرابعة. 
وحينئـذ كـام يمكن جعـل دوام االنتفاع بالعـني املوقوفة حتى يـرث اهللا تعاىل 
األرض ومن عليها قرينة عىل إلغاء خصوصية العني ولو بنحو تعدد املطلوب، فيجب 
بيـع الدار يف الفرض املتقدم لرشاء داراً أخر يف بلدة عامرة بالسـكن، كذلك يمكن 
جعلهـا قرينة عـىل إلغاء خصوصية املنفعة التي أوقفت العـني بلحاظها، فال جيوز بيع 
الـدار يف الفـرض املتقدم، بل جيـب تبديل منفعتها، فبدالً من سـكنها تكون مثالً حمالً 

. جتارياً أو مزرعة ينفق واردها لصالح املوقوف عليهم. بل لعل الثاين أقرب عرفاً
وباجلملة: الوجه املذكور يبتني عىل تكلف يقطع بعدم ابتناء الوقف عليه. ومن 
ثم كان الظاهر أن البيع يف املقام وأمثاله ليس مقتىض نفس الوقف، والبد يف تصحيحه 

من وجه آخر خارج عنه.
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الثـاين: مـا ذكره الشـيخ يف اخلـالف أن الدليل عـىل ذلك األخبـار املروية عن 
األئمة (صلوات اهللا عليهم). لكن مل يتضح مراده من تلك األخبار، حيث مل نعثر عىل 

ما يدل عىل ذلك، وال عىل من استدل عليه بيشء منها.
الثالـث: وهو العمدة يف املقام. إن الوقف وإن تضمن حبس العني بنحو ينافيه 
البيـع، إال أنه حبس خـاص يبتني عىل االنتفاع بالعني يف اجلهة اخلاصة، فمع سـقوط 
العـني عن ذلـك خلراهبا يرتفع موضوع احلبـس الذي به قوام الوقـف، وتبقى صدقة 
بمقتـىض ما سـبق عند الـكالم يف تقوم الوقـف بالتأييد من ابتناء الوقـف عىل انقطاع 
علقة املالك بالعني، بحيث ال تعود إليه. وال أقل من الشـك يف عودها إليه أو لورثته، 

فيستصحب عدم ملكهم هلا. 
وكيـف كان فـال ينهض الوجه الرابع باملنع من البيـع حينئذ. كام أن النصوص 
املتقدمـة يف الوجـه الثاين تقرص عنه، كام يظهر بالرجوع ملا سـبق عند الكالم فيها. فلم 

. يبق إال إطالق صحيح أيب عيل بن راشد وهو ال ينهض باالستدالل أيضاً
: ألن مـن القريـب قصـوره عن املنع حينئذ، لعدم وضـوح صدق الوقف  أوالً
عىل العني حينئذ بعد ما سـبق من تقوم الوقـف بالتحبيس املفروض ارتفاع موضوعه 
باخلراب، ولو فرض صدقه عرفاً إغفاالً هلذه النكتة، فمن القريب انرصاف النهي فيه 
للبيـع املنـايف ملقتىض الوقفية، ألن موضوع النهي عن البيع يف املقام حيث كان مناسـباً 
للمنهي عنه ارتكازاً فمن القريب قصور النهي عن غري مورد االرتكاز، نظري ما ذكرناه 
يف نصـوص الوجه الثـاين، وليس هو مثل النهي يف موضوع تعبدي حمض كالنهي عن 

بيع مثل اخلمر وامليتة.
: ألنه مـروي بوجهني: (الوقف) باإلفراد و(الوقـوف) باجلمع. ويظهر  وثانيـاً
من كتاب الوقوف من الوسائل طبعة احلروف األوىل أن األول هو الوارد يف التهذيب 
فقط والثاين هو الوارد يف الكايف والفقيه واالستبصار، ولكن يف الطبعات احلديثة هلذه 

الكتب قد ورد الثاين يف التهذيب فقط، واألول قد ورد يف الكتب الثالثة الباقية. 
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وكيـف كان فاحلديث مروي بالوجهـني، وذلك مانع من حجيته يف اإلطالق، 
الحتـامل صحة الرواية باإلفراد، ومعه حيتمل إرادة العهـد من الالم، بأن يكون املراد 
عـدم جواز بيع الوقف املسـؤول عنـه، املفروض كونه ضيعة عامـرة ذات غلة، فعدم 
االسـتفصال فيه ال تقتيض العموم للوقـف اخلراب الذي هو حمل الكالم، وال ينهض 

باملنع عن بيعه.
ودعو: أن مقتىض االستصحاب عدم جواز بيعه. مدفوعة بأن املراد من عدم 
جـواز البيـع ملا كان هو عدم جوازه وضعاً، الراجع لعـدم نفوذه، فهو راجع إىل حكم 
تعليقي، وهو عدم نفوذه لو وقع، والتحقيق عدم جريان االسـتصحاب التعليقي ذاتاً 
عىل ما أوضحناه يف األصول. إال أن يراد باالستصحاب أصالة ترتب األثر عىل البيع 

وعدم نفوذه، لعدم إحراز السلطنة عليه، وهو أمر آخر يأيت الكالم فيه. 
ومثلهـا دعـو: أن بيع الوقف حينئذ ينايف حق البطون الالحقة فيه الندفاعها 
بـأن حقهـم يف العني إنام هـو بلحاظ انتفاعهم هبا، واسـتغالهلم ملنفعتهـا، فمع فرض 

تعذر انتفاعهم هبا بلحاظ خراهبا ال موضوع حلقهم فيها، لينافيه البيع.
نعـم بنـاء عـىل أن الوقف يرجـع إىل متليـك العـني للموقوف عليهـم بجميع 
بطوهنم عىل نحو التعاقب، نظري ملك املسـلمني ألرض اخلراج، فقد يدعى أن ارتفاع 
موضـوع التحبيـس باخلراب ال ينايف بقاء العني يف ملكهـم. وال أقل من كونه مقتىض 

االستصحاب، فيكون البيع منافياً لسطنتهم عىل ما هلم. 
والـويل املنصـوب من قبـل الواقف إنام يكـون ولياً عىل إيصـال حقهم هلم، ال 
وليـاً عليهـم، بحيث له الترصف يف ماهلم بالبيع، خصوصاً إذا مل يكن صالحاً للبطون 
الالحقة. غاية األمر أنه قد يتجه حينئذ بيع اإلمام له، ألنه أوىل هبم من أنفسهم. وهو 

.Mخارج عن حمل كالم األصحاب
لكن املبنى املذكور يف غري حمله. 

: ملـا هـو الظاهـر من وحـدة مفـاد الوقف يف مجيع أقسـامه، مـع أن اجلهة  أوالً



الكالم يف جواز بيع الوقف إذا خرب................................................................ ٨٥

املوقـوف عليها قد ال تقبل امللك، كاملسـاجد واملشـاهد واحليوانـات وبعض األعامل 
الراجحة، كرتويج الدين وطبع الكتب النافعة، وغري ذلك. 

ودعـو: أن الوقف حينئذ عىل املسـلمني، كام يف الرشايـع والقواعد وغريمها 
ممنوعة، ألن صيغة الوقف ال تناسـب ذلك، وجمرد انتفاع املسـلمني به ال يقتضيه، بل 
هـو كانتفـاع من ينـزل من الباعة ومؤجري وسـائل النقـل بفناء املنـازل املوقوفة عىل 

عابري السبيل، الذي ال إشكال يف عدم اقتضائه الوقف عليهم أو ملكهم هلا. 
بل قد ال ينتفع به املسـلمون، كالوقف عىل وسـائل الدعوة للدين والدعاية له 

يف وسط املجمعات الكافرة.
: أن الوقف لو كان عىل اإلنسـان فال يتعقـل فيه امللك إذا ابتنى عىل بذل  وثانيـاً

املنفعة يف العنوان بنحو التخيري بني أفراده، لعدم تعقل امللكية التخيريية. 
كـام ال يتعقل امللـك بنحو التعاقب إال مع اسـتقالل كل بامللك يف وقته، كام يف 
التعاقب عىل امللك بمثل البيع واملرياث، وال يتحقق ذلك يف الوقف عىل البطون، ألن 
كل بطـن يسـتقل بملك العني بلحاظ اسـتغالله لتامم منفعتها، وال يسـتقل به بلحاظ 

تعلق حق البطون الالحقة هبا. 
ومن هنا يتعني البناء عىل عدم ملك املوقوف عليهم للعني، بل هي صدقة حمبسة 

عليهم بالنحو اخلاص، غري مملوكة هلم، من دون فرق بني البطن املوجود واملعدوم. 
والظاهـر أن ذلك جيري يف مجيع األموال العامـة، كالزكاة ونامئها، فإهنا صدقة 
بنحـو خاص مـن دون أن تكون حمبسـة وال مملوكـة، وأرض اخلراج، فإهنا مسـتحقة 

بنحو خاص من دون أن تكون مملوكة. 
والتعبـري عن أرض اخلـراج يف النصوص بأهنا للمسـلمني ال حيمل عىل امللك 
باملعنى املعهود الذي هو موضوع للسـلطنة، بـل االختصاص هبم ولو بلحاظ كوهنم 

مرصفاً هلا، أو استحقاقهم هلا بنحو خاص. 
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وبذلـك يظهـر ضعف ما يف القواعد من أن الوقف إن كان عىل معني فاألقرب 
أنه يملكه، وإن كان عىل جهة عامة فاألقرب أن امللك هللا تعاىل. 

وجه الضعف: ما أرشنا إليه من وحدة مفاد الوقف، وعدم تعقل ملك اإلنسان 
بالنحو الذي يقتضيه الوقف. مضافاً إىل أن اهللا سبحانه هو املالك احلقيقي لكل يشء، 

وامللكية االعتبارية تابعة جلعل الواقف، وهي ال تتضمن متليك اهللا تعاىل يف اجلميع. 
وجمرد كون اجلهة قربية إنام تقتيض نسـبة الوقف له تعاىل يف مجيع أقسـامه حتى 
اخلـاص منـه، ألنه نحو من الصدقة التي هي من العبادات. لكن مرجع ذلك إىل كونه 
عز وجل غاية للواقف من إنشاء الوقف، ال كونه مالكاً للعني املوقوفة ملكية اعتبارية 

زائداً عىل امللكية احلقيقية.
هـذا مضافـاً إىل أن بقـاء الوقف اخلراب معطـالً غري قابل ألن تنتفـع به اجلهة 
املوقـوف عليها أو تسـتثمره مما يقطع عدم تعلق غرض الشـارع األقـدس به، بحيث 
يستكشـف جـواز بيعه واالنتفاع بثمنه يف اجلملة حتى لو فـرض البناء عىل كونه ملكاً 

للموقوف عليهم، فضالً عام إذا مل يثبت ذلك أو ثبت عدمه، كام سبق. 
وبذلـك يظهر أنـه ال جمال ألصالة عدم ترتب األثر، ملا سـبق مـن عدم إحراز 
السـلطنة. لظهور أن ما سـبق من العلم برضا الشـارع األقدس ببيعه راجع إىل إحراز 

السلطنة عليه يف اجلملة. 
ثـم إنـه ال يفـرق يف ذلـك بني الوقـف اخلـاص والوقف العـام عدا املسـاجد 

ونحوها، ملا يأيت يف املسألة العارشة. 
لكـن منع كاشـف الغطـاءP يف رشحه عىل القواعـد من بيـع الوقف العام 
. قال: «فال يصح بيع أرض الوقف العام، لعدم التاممية، بل لعدم أصل امللكية،  مطلقاً
لرجوعها إىل اهللا تعاىل ودخوهلا يف مشاعره، أمكن االنتفاع هبا يف الوجه الذي وضعت 
. ومع اليأس من االنتفاع باجلهة املقصودة تؤجر للزراعة ونحوها مع املحافظة  له أوالً
، وإحكام السجالت، لئال تغلب اليد،  عىل اآلداب الالزمة هلا إن كانت مسـجداً مثالً
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فتقـيض بامللك دون الوقـف املؤبد. وترصف فائدهتا فيام يامثلها مـن األوقاف، مقدماً 
 .«... لألقرب واألحوج واألفضل احتياطاً

هـذا وقـد سـبق منع اعتبـار امللكيـة يف البيـع. كام أنـه مل يتضح مـراده برجوع 
األوقاف العامة هللا سبحانه وصريورهتا يف مشاعره. فإن أراد بذلك ملكه تعاىل هلا فقد 

ظهر ضعفه ما سبق. وإن أراد احرتامها باعتبار انتساهبا له فهو ال يمنع من بيعها. 
وال جمال لقياسـها بمواضع مناسـك احلج ونحوها، ألن جعـل تلك املواضع 
مـورداً ألداء املناسـك مسـتلزم للمنـع من بيعهـا واختصاص بعض النـاس بملكها، 
فكيف يقاس هبا ما تعطل، وسـقط عن االنتفاع املعد له؟! وإال فام املسـوغ إلجارهتا، 

مع أن إجارة العني كبيعها من حيثية اعتبار السلطنة، لظهور تبعية املنفعة للعني. 
عىل أن اإلجارة قد ال تتيرس، أو تكون سبباً للخطر عىل مالية العني، لعدم تيرس 

الضبط املانع من العدوان عليه واالختالس له.
. ومن مجيع ما سبق يظهر أنه ال ينبغي اإلشكال يف جواز البيع مطلقاً

نعـم البـد من تعذر عامرته، بحيـث يلزم من عدم بيعه تعطيلـه. أما مع إمكان 
عامرته بالنحو الذي وقف عليه فالالزم عامرته وعدم جواز بيعه. 

أمـا إذا كان بوجـه قد تعرض له الواقف عند الوقف وعني له ماالً كام لو وقف 
مدرسـة ووقف هلا حمـالت جتارية يكون ريعها لرتميم املدرسـة وعامرهتا فظاهر، ألنه 
مقتىض نفس الوقف، املفروض نفوذه عىل ما أوقف عليه. وأما إذا مل يتعرض الواقف 

لذلك ومل يكن مقتىض الوقف. فالعامرة تكون بأحد وجهني: 
األول: أن تكـون ببـذل أجنبي. والوجه يف عدم جـواز البيع حينئذ أن الواقف 
وإن حبّـس األرض والعـامرة معـاً يف اجلهة املوقـوف عليها، وباخلـراب بطل حتبيس 
العـامرة، لتعـذر االنتفاع هبا، إال أن ذلك ال يقتيض بطـالن حتبيس األرض بعد إمكان 
عامرهتـا جديـداً واالنتفاع هبا يف اجلهـة املذكورة، لعدم االرتباطيـة يف الوقف من هذه 
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. نظري مـا إذا خرب بعض الوقـف، حيث ال حيتمل بطـالن وقف العامر  اجلهـة عرفـاً
منه.

بـل هـو أوىل من تبعـض الصفقة يف البيـع ونحوه، ألن تبعـض الصفقة يكون 
ببطـالن البيـع يف البعـض من أول األمـر ومن حني وقوعـه، وبطـالن الوقف هنا يف 

البعض وهو العامرة يكون من حني اخلراب بعد أن صح بتاممه مدة من الزمن.
الثاين: أن تكون بإجارة األرض نفسها وبذل األجرة يف عامرهتا، وهو ما يعرف 
يف زماننـا باملسـاطحة. والظاهر أنه مقـدم عىل البيع، لعدم بطـالن وقفية األرض بعد 
إمـكان االنتفـاع هبا يف اجلهة التي عينها الواقف. وغايـة ما يلزم هو تأخر بذل املنفعة، 
أو بـذل بعضها، يف اجلهـة املذكورة إىل انتهاء مدة اإلجـارة، وذلك وحده ال يكفي يف 
بطالن الوقف وجواز بيعه، نظري ما لو تعذر االنتفاع بالوقف يف اجلهة املوقوف عليها 
موقتاً، ملانع خارجي، كسلطان قاهر، أو فتنة ختل بالنظام أو نحو ذلك. ولعله ظاهر. 
بقـي يشء: وهو أن مقتىض الوجه املتقدم كـون املعيار يف بطالن التحبيس عىل 
اجلهـة املوقـوف عليها هو تعذر اسـتيفاء املنفعـة يف اجلهة التي عينهـا الواقف، وذلك 

يكون: 
تـارة: خلـراب الوقف، بحيث يسـقط عـن أن ينتفع به، وهو ما سـبق يف كالم 

سيدنا املصنفP وذكره كثري من األصحاب.
وأخـر: السـتغناء اجلهـة املوقوف عليهـا عن منفعـة الوقف، كـام إذا وقف 

للمسجد فراش أو جهاز تربيد، فاستغنى املسجد عنه بام هو األحسن.
وثالثـة: لتعذر انتفاع اجلهـة املوقوف عليها باملوقف، كام لو منع السـلطان من 

ذلك.
ورابعـة: الرتفـاع اجلهة املوقوف عليها، كام لو وقف منزالً أو سـقاية يف طريق 

احلجاج أو الزوار، فتبدل الطريق. 
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ويف اجلميـع يتعـني بطالن التحبيـس بارتفـاع موضوعه، وهو بـذل املنفعة يف 
اجلهة التي عينها الواقف. 

نعـم قـد ختتلف هذه الصـور يف جواز البيـع وعدمه، إذ مع سـقوط العني عن 
، أما مع بقائها صاحلة ألن ينتفع  االنتفاع باخلراب ونحوه ال موضوع للتحبيس رأسـاً
هبا فيمكن بقاء حبسها بلحاظ االنتفاع هبا يف جهة خريية أخر، كنقل فراش املسجد 
، وبذل املنزل املوقوف للحجاج أو الزوار يف طريقهم مع  ملسـجد آخر أو حسينية مثالً
تبدل طريق احلج أو الزيارة، لغري احلجاج والزوار من املارة يف الطريق أو جعله معهداً 

خريياً أو غري ذلك. 
ولعله إىل ذلك يرجع ما يف النهاية والرشايع وغريمها: وقيل: إنه املشـهور، من 
أنه لو وقف عىل مصلحة فبطل رسـمها رصف يف وجوه الرب، وما عن األصحاب من 

نقل آالت املسجد ملسجد آخر.
وحينئذ قد يدعى وجوب ذلك ألحد وجوه: 

األول: أن التحبيـس عـىل اجلهة اخلاصـة وإن بطل بارتفـاع موضوعه، إال أنه 
يتعـني بقـاء أصل التحبيـس بلحاظ وجـود املنفعة للعـني، وعدم تعـذر االنتفاع هبا. 
البتنـاء قرص التحبيس عىل اجلهة اخلاصة عىل تعـدد املطلوب، نظري بقاء العني صدقة 

عند بطالن أصل التحبيس خلراب الوقف بنحو ال ينتفع به.
وحينئذ يسـتعمل يف وجوه الرب، إما البتناء التحبيس الباقي عىل ذلك ارتكازاً، 
أو ملا يف اجلواهر من أن كل مال ال يعلم مرصفه يرصف يف وجوه الرب، كام يسـتفاد مما 
ورد فيـام لو نـيس الويص املصارف التـي عينها املويص(١) وما تضمـن جواز التصدق 

باملال املوىص به إذا مل يف باجلهة التي أوىص به فيها(٢).
وفيه: أن فهم تعدد املطلوب إنام يتجه يف التكليف، البتنائه عىل املالك الذي قد 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٣باب: ٦١ من أبواب كتاب الوصايا حديث: ١.

(٢) وسائل الشيعة ج: ١٣باب: ٨٧ من أبواب كتاب الوصايا حديث: ١.
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يستفاد من القرائن أو املرتكزات انحالله إىل مراتب، فيلزم انحالل التكليف تبعاً هلا. 
وال جمال له يف اإلنشائيات ذات املضامني االعتبارية، كالبيع والوقف وغريها، لوحدة 

األمر املنشأ، وإناطته بموضوعه بتامم قيوده، واملفروض ارتفاعه. 
وال يقـاس ذلـك ببقـاء أصل التصـدق، ألن بقاء التصدق مسـتفاد مـن ابتناء 
الوقـف عـىل انقطاع علقة الواقف بالعني املوقوفة التي سـبق ابتناء الوقف عليها. وال 
أقـل من كـون عدم رجوع العـني للواقف أو وارثه مقتىض االسـتصحاب، كام سـبق 

أيضاً، فيكون بحكم الصدقة غري مملوك ألحد.
الثـاين: أن ذلـك أقرب لغرض الواقـف إذ بعد تعذر االنتفـاع بالعني يف اجلهة 
املوقوف عليها، فاسـتمرار االنتفاع هبا يف الوجه القريب اآلخر أوىل من بيعها وانقطاع 

االنتفاع هبا. 
: أنـه ال عربة بغرض الواقف، ألن األدلة إنـام تضمنت نفوذ الوقف  وفيـه أوالً

ولزوم العمل عليه، وهو متقوم باإلنشاء ال بغرض الواقف.
: أن ذلك قد يتجه فيام إذا بني عىل إنفاق الثمن يف وجوه الرب املنقطعة، أما  وثانياً

إذا بني عىل تبديله بام يستمر االنتفاع به من وجوه الرب فيختلف حال الواقف.
: من وقف فراشاً ملسجد خاص. مثالً

تارة: يكون غرضه املهم حني الوقف جعل الفراش صدقة جارية، وإنام اختار 
املسـجد اخلـاص لـه حلاجته للفـراش. وأخـر: يكون غرضـه املهم اكتفاء املسـجد 

اخلاص، فاختار وقف الفراش له حلاجته له. 
فمـع فرض تعذر االنتفاع بالفراش يف املسـجد املذكور يكون األقرب لغرضه 
يف الصـورة األوىل نقـل الفـراش ملسـجد آخـر أو معهد خـريي أو نحو ذلـك. أما يف 
الصورة الثانية فيكون األقرب لغرضه تبديل الفراش بيشء آخر حيتاجه املسجد نفسه 
كجهاز التربيد أو اإلنارة. بل حتى ما حيتاجه من املصالح املنقطعة، كدفع ثمن املاء أو 
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الكهرباء أو أجرة احلارس.
الثالـث: أن مقتىض األصل عدم نفـوذ البيع وعدم ترتب األثر عليه مع إمكان 
االنتفاع بالوقف يف وجوه الرب األخر. إذ املتيقن مما سبق يف وجه البيع واخلروج عن 
أصالـة عـدم ترتب األثر عليه ما إذا لزم من عـدم البيع تعطيل املال، دون ما إذا أمكن 

. االنتفاع به يف وجه آخر راجح رشعاً
وفيه: أن الشـك يف جواز البيع ونفوذه إن كان الحتامل وجود مانع رشعي من 
البيـع، فاملانع املحتمـل إن كان هو التحبيس فاملفروض ارتفاعه بتعذر االنتفاع بالعني 
يف اجلهـة التي تضمنهـا الوقف، وصريورة العني صدقـة. وإن كان أمراً آخر فمقتىض 

عموم أدلة النفوذ عدمه. 
وإن كان الحتـامل قصـور السـلطنة عنـه فهـو مشـرتك بـني البيـع والترصف 
اخلارجي، إذ ال إشكال يف احرتام املال وعدم جواز الترصف فيه لكل أحد كيفام شاء، 
بـل البـد من الرجـوع فيه للـويل. وحينئذ يكون نظـر الويل حمكـامً يف اختيار الترصف 

املناسب. وربام يأيت يف املسألة احلادية عرشة ما ينفع يف املقام.
(١) بحيث ال يشملها نظر الواقف عند الوقف، وال يكون التحبيس بلحاظها، 
كام لو وقفت الدار لسـكنى املوقوف عليهم، فخربت بحيث تعذرت السكنى هبا مدة 
معتداً هبا، وإن أمكن قضاء بعض الوقت فيها للعابر واملضطر. أو وقف مدرسة كبرية 
ألهل العلم، فخربت ومل يبق منها إال غرفة يمكن أن يسـكنها شـخص أو شخصان. 

وحينئذ يتجه بيعها لعني الوجه املتقدم، وهو ارتفاع موضوع التحبيس. 
أمـا إذا كان ذلـك لتبـدل نوع االنتفـاع كام إذا ماتـت النخلـة املوقوفة لصالح 
املسـجد، فأمكن االنتفاع بجذعها لتسقيفه فيدخل يف املسوغ الرابع الذي يأيت الكالم 

(ومنها): أن خيرب عىل نحو يسقط عن االنتفاع املعتد به، مع كونه ذا 
.(١) منفعة يسرية ملحقة باملعدوم عرفاً
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فيه إن شاء اهللا تعاىل، كام يتضح بمالحظته.
(١) قـال يف اإلرشـاد: «ولو رشط بيـع الوقف عند حضـور رضر به كاخلراج 
واملـؤن مـن قبل الظـامل ورشاء غريه بثمنه فالوجـه اجلواز». وقـال يف الدروس: «وال 
جيـوز بيـع الوقف إال إذا خيف من خرابه أو خلف بني أربابه املؤدي إىل فسـاد... ولو 
رشط الواقـف بيعه عند حاجتهم أو وقوع الفتنـة بينهم فأوىل باجلواز. ويف رشاء بدله 

يف هذه املواضع نظر».
واستشـكل يف جواز الرشط املذكور يف القواعـد، ومنع منه يف حمكي اإليضاح 
. وإليـه يرجـع ما يف جامع املقاصد عن عدم صحة اشـرتاط بيعـه يف غري مورد  مطلقـاً

مسوغات البيع الرشعية.
وكأنـه ملنافـاة البيع للوقف أو للتأبيد، كام رصح بذلك غري واحد منهم سـيدنا 
املصنـفP قـال: «وأمـا تصحيحه بإرجاعه إىل رشط فسـخ الوقـف أوالً ثم يبيع. 
ففيـه: أن الفسـخ أيضاً ينـايف التأبيد، كالبيع، فـال يمكن رشط فعلـه يف عقد الوقف. 
واملائـز بني الوقف وسـائر العقود التي جيوز فيها رشط الفسـخ أن املجعول فيها جمرد 
حدوث املضمون من دون نظر إىل بقائه ودوامه، فال مانع من رشط الفسخ... بخالف 

الوقف حسب الفرض من كون التأبيد والدوام مقوماً له جمعوالً بجعل الواقف».
وفيـه: أن مبنى الفسـخ عىل حلّ العقد بتامم مضمونه، ومـع حله كذلك يتعني 
ارتفاع مضمونه، من دون فرق بني ابتنائه عىل التأبيد وعدمه. نظري ما إذا اشرتط البايع 
عىل املشـرتي بقاء املبيع يف ملك املشـرتي وعدم خروجه عن ملكه، واشـرتط لنفسـه 

اخليار يف فسخ البيع، حيث ال تنايف بني الرشطني. 
، عىل ما يأيت  نعم اشـرتاط الفسـخ إنام يرشع فيـام إذا كان لزوم املضمون حقيـاً
عنـد الـكالم يف خيـار الرشط. وال طريق إلحـراز ذلك يف الوقـف، خصوصاً عىل ما 

(ومنها): ما إذا اشرتط الواقف بيعه(١) 
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هـو الظاهـر من أنـه إيقاع ال عقد. بـل الظاهر عدمـه. ولذا كان الظاهـر اتفاقهم عىل 
عدم جواز اشـرتاط الفسـخ يف الوقف. وقد يسـتفاد مما تضمن عدم جواز الرجوع يف 

الصدقة وما أريد به وجه اهللا(١). 
كام أن البناء عىل رجوع رشط البيع يف الوقف إىل رشط فسخ الوقف، ثم البيع، 
خروج عن حمل كالمهم. كيف والزمه رجوع العني للواقف أو لورثته، وليس بناؤهم 

عىل ذلك. 
هـذا وحيـث منـع سـيدنا املصنفP مـن رجـوع رشط البيع لرشط فسـخ 
الوقف ثم البيع ملا سبق فقد حاول توجيه الرشط املذكور بأنه راجع إىل تعليق الوقف 
والتأبيد بعدم حصول السـبب املنوط بـه الرشط، فمع حصوله يرتفع الوقف والتأبيد 
فيصح البيع، فمرجع اشرتاط الواقف جواز البيع عند حاجة املوقوف عليهم مثالً إىل 

أن الوقف معلق عىل عدم حاجتهم، فإن احتاجوا فال وقف، فيجوز البيع. 
وقـد ذكـرP أن التعليـق وإن كان يبطل العقـد واإليقاع عندهم رأسـاً، إال 
أن الدليـل عـىل مبطليته ينحـرص باإلمجاع، ولواله لكان مقتـىض العمومات الصحة، 
وحيـث ال إمجـاع يف املقام، خلالفهم يف جـواز رشط البيع يف الوقـف، تعني البناء عىل 
عدم مبطليته عمالً بالعمومات. قالP: «واحتامل أن اخلالف كان لشبهة، ال جلواز 

العليق، غري ظاهر. فالعمل بالعمومات متعني». 
لكن التوجيه بذلك ليس كتوجيه احلكم الرشعي التعبدي ال يتوقف عىل قصد 
ه،  الواقف، وال عىل ظهور كالمه فيه، بل يكفي فيه الفرار عن خمالفة احلكم ملبنى املوجِّ
بـل هو راجـع إىل محل مراد الواقف عىل ذلك، وهو موقـوف عىل التفات الواقف له، 

وظهور كالمه فيه. وكالمها حيتاج إىل إثبات. بل قد يقطع بعدمهام. عىل أنه يشكل:
: بأن ذلك مسـتلزم لرجوع العني املوقوفة للواقف، وقد سبق عدم بنائهم  أوالً
(١) راجع وسائل الشيعة ج: ١٣باب: ١١، ١٣ من أبواب كتاب الوقوف والصدقات، وباب: ٣ من أبواب 

كتاب اهلبات.
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عليه، حيث ينكشف بحصول السبب املذكور عدم حصول الوقف. 
: بأن املعلق عىل عدم حصول السـبب املنوط به الرشط إن كان هو أصل  وثانياً
وجود الوقف لزم كون حصول السـبب املذكور كاشـفاً عن عدم حصول الوقف من 
حـني إنشـائه، وبقاء العني املوقوفة عىل ملك الواقف، املسـتلزم مللكـه ملنافعها ونامئها 
السابقة بنحو يستلزم ضامن املوقوف عليهم هلا لو كانوا قد استغلوها. وال يظن بأحد 

البناء عىل ذلك. 
وإن كان املعلـق هـو بقاء الوقف واسـتمراره، بحيث يرتفـع الوقف بحصول 

السبب املذكور فهو مناف لفرض أخذ التأبيد يف الوقف كام لعله ظاهر.
: بأن الوقـف إذا كان معلقاً عىل عدم حصول السـبب املذكور لزم عدم  وثالثـاً
الوقـف عـىل تقدير حصوله وإن مل يتحقق البيع، وال يظن منهP وال من غريه البناء 

عىل ذلك. خصوصاً إذا كان مفاد الرشط الرتخيص يف البيع ال اإللزام به. 
إال أن يلتزمP بأنه منوط بعدم حصول السبب املتعقب بالبيع، نظري الرشط 
املتأخـر. وهـو حيتاج إىل كلفة يقطع بعدم توجه الواقف هلا حني إنشـاء الوقف هلا. بل 
اإلنصـاف أن أصل التعليـق املذكور حيتاج إىل كلفة يغفل عنها الواقف، كام أرشنا إليه 

. آنفاً
: بأن مرادهP بعدم مبطلية التعليق للوقف إن رجع إىل عدم مبطليته له  ورابعاً
مطلقاً، فهو خالف املقطوع به من بناء األصحاب عىل عدم مرشوعية اليمني املعروف 
عنـد العامـة بالطالق والعتاق وصدقة ما يملـك، وإن كان عدم مبطليته يف خصوص 

مورد رشط البيع، فهو يبتني عىل تكلف منهم يف الفتو يكاد يقطع بعدمه.
أما شـيخنا األعظمP فقد احتمل منافـاة البيع إلطالق الوقف، ال ألصله. 
وحينئـذ ال مانع من اشـرتاطه واخلروج عـن مقتىض اإلطالق. قـالP: «ثم إنه لو 
سـلم املنافاة فإنام هو بيعه للبطن املوجود وأكل ثمنه، وأما تبديله بوقف آخر فال تنايف 
بينـه وبني مفهوم الوقف. فمعنى كونه حبسـاً كونه حمبوسـاً من أن يترصف فيه بعض 



الكالم يف جواز بيع الوقف إذا اشرتط بيعه........................................................... ٩٥

طبقات املالك عىل نحو امللك املطلق، وأما حبس شـخص الوقف فهو الزم الطالقه 
وجتـرده عن مسـوغات اإلبدال، رشعية كانت، كخوف اخلـراب، أو بجعل الواقف، 

كاالشرتاط يف متن العقد. فتأمل». 
وما ذكره أخرياً يصلح ألن يكون وجهاً ملا سـبق من اإلرشاد. وهو املناسب ملا 
سـبق من غري واحد مـن ابتناء وقف العني عىل البقاء ولو بلحـاظ إبداهلا بمثلها. وإن 
سبق اإلشكال فيه. نعم هو يقرص عن رشط البيع بنحو ال يبتني عىل اإلبدال، بل عىل 

انتفاع البايع من املوقوف عليهم بالثمن وأكله له.
وكيـف كان فالعمـدة يف جـواز البيع يف الثـاين فضالً عـن األول صحيح عبد 
الرمحن بن احلجاج: «بعث إيلّ هبذه الوصية أبو إبراهيمA: هذا ما أوىص به وقىض 
يف مالـه عبـد اهللا عيل ابتغاء وجه اهللا... وإن الذي كتبت مـن أموايل صدقة واجبة بتلة 
حياً أنا أو ميتاً، ينفق يف كل نفقة أبتغي هبا وجه اهللا يف سـبيل اهللا ووجه، وذوي الرحم 
من بني هاشـم وبني املطلب والقريب. وإنه يقوم عىل ذلك احلسـن بن عيل يأكل منه 
باملعـروف، وينفقـه حيث يريـد اهللا يف حل حملل ال حـرج عليه فيه. فـإن أراد أن يبيع 
نصيبـاً مـن املال، فيقـيض به الدين فليفعل إن شـاء ال حرج عليه فيـه... وإن كان دار 
احلسـن غـري دار الصدقة فبداله أن يبيعها فليبعها إن شـاء ال حـرج عليه فيه. وإن باع 
فإنه يقسـمها ثالثة أثالث، فيجعل ثلثاً يف سـبيل اهللا، وجيعل ثلثاً يف بني هاشـم وبني 
املطلـب، وجيعل ثلثاً يف آل أيب طالب، وأنه يضعه حيث يريد اهللا. وإن حدث بحسـن 
بن عيل حدث وحسـني حي فإنه إىل حسـني بن عيل. وإن حسـيناً يفعل فيه مثل الذي 
أمرت به حسـناً، له مثل الذي كتبت للحسـن، وعليه مثل الذي عىل احلسـن... وإنه 
رشط عـىل الـذي جيعله إليه أن يرتك املال عىل أصولـه، وينفق حيث أمره به... ال يباع 

منه وال يوهب وال يورث...»(١).
وهـو رصيـح يف جواز بيع الوقـف لغري إبداله بمثله، سـواء كان رصف الثمن 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٣باب: ١٠ من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث: ٤.
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 .لصالح البايع كقضاء الدين أم يف جهات الرب األخر
كـام أنـه رصيح يف عدم أخذ التأييـد باملعنى املنايف للبيـع يف مفهوم الوقف، كام 
سـبق منا توضيحه يف أول املسألة وبذلك يكون نفوذ الرشط املذكور هو مقتىض دليل 

نفوذ الوقف بعد أن مل يكن منافياً له.
لكن قال شيخنا األعظمP: «وظاهرها جواز اشرتاط البيع يف الوقف لنفس 
البطن املوجود، فضالً عن البيع جلميع البطون ورصف ثمنه فيام ينتفعون به. والسـند 

صحيح. والتأويل مشكل، والعمل أشكل». 
ومل يتضـح وجـه اإلشـكال يف العمل به، خصوصـاً بعدما سـبق منهP من 

احتامل عدم منافاة البيع ألصل الوقف، بل إلطالقه. 
ودعـو: ظهـور هجـره عنـد قدمـاء األصحـاب، حيـث مل يذكـروا ذلك يف 

مسوغات بيع الوقف.
مدفوعة بأنه ال جمال إلحراز هجرهم له بعد ظهور حال الكليني يف العمل به، 
وذكر الشـيخ له يف التهذيب يف املوضع املناسب له، وإطالقه يف النهاية وإطالق املفيد 
يف املقنعة لزوم العمل عىل ما يشرتطه الواقف. وربام يوجد ذلك يف كالم غريمها. ومن 
ثـم قد يكـون منرصف كالمهم يف بيان مسـوغات البيع اخلارج عـن مقتىض الوقف، 
وال يكـون عدم ذكرهم للمسـوغ املذكور شـاهداً ببنائهم عىل عدمـه، لإلعراض عن 

الصحيح، ومن ثم يتعني العمل بالصحيح، والبناء عىل نفوذ رشط البيع يف الوقف.
(١) الصحيـح املتقـدم وإن تضمن الرتخيص يف البيـع يف مورد خاص، إال أن 
. والسيام وأن من القريب كون إرسال اإلمام  إلغاء خصوصية مورده عرفاً قريب جداً
الكاظـمA هبذه الوصيـة لعبد الرمحن بن احلجـاج من أجل تعليـم كيفية التصدق 

عنـد حدوث أمر(١) مـن قلة املنفعة أو كثرة اخلراج أو كـون بيعه أنفع، أو 
الختالف بني أرباب الوقف أو احتياجهم إىل عوضه أو نحو ذلك.
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املرشوع. وال أقل من كشفه عن عدم منافاة الرتخيص يف البيع حلقيقة الوقف وحينئذ 
يكون مقتىض عموم دليل نفوذ الوقف عموم جواز الرتخيص يف البيع فيه.

وربام يستدل عليه حينئذ أيضاً بعموم نفوذ الرشوط، املستفاد من قوله8: 
«املؤمنون عند رشوطهم»(١). 

لكنـه ال خيلو عن إشـكال، الختصاصه بالرشط الذي يشـرتطه اإلنسـان عىل 
نفسـه لغريه، بحيث يكون الوفاء به له من شؤونه، دون مطلق بالرشط وإن مل يتضمن 

كلفة عىل املشرتط لغريه، وليس الوفاء به من شؤونه، كام يف املقام. فالعمدة ما سبق.
نعم ال يبعد قصوره عن اشرتاط الواقف البيع لنفسه، ملا تضمن بطالن الوقف 
عـىل النفـس(٢). خصوصاً معترب إسـامعيل بن الفضل: «سـألت أبـا عبد اهللاA عن 
الرجل يتصدق ببعض ماله يف حياته يف كل وجه من وجوه اخلري قال: إن احتجت إىل 
يشء مـن املـال فأنا أحـق به. تر ذلك له وقد جعله هللا يكون لـه يف حياته، فإذا هلك 
الرجل يرجع مرياثاً أو يميض صدقة؟ قال: يرجع مرياثاً عىل أهله»(٣). وقريب منه أو 
عينه موثقه عنهA: «قال: من أوقف أرضاً، ثم قال: إن احتجت إليها فأنا أحق هبا، 

ثم مات الرجل، فإهنا ترجع إىل املرياث»(٤). ومتام الكالم يف حمله من كتاب الوقف.
(١) كـام يظهر مـن اجلواهر الرتفاع موضـوع التحبيس، وهـو منفعة العنوان 

اخلاص وإن كانت يف العني منافع أخر فيجري فيه ما سبق يف اخلراب. 
(١) وسائل الشيعة ج: ١٥باب: ٢٠ من أبواب املهور حديث: ٤.

(٢) راجع وسائل الشيعة ج: ١٣باب: ٣ من أبواب كتاب الوقوف والصدقات.
(٣) وسائل الشيعة ج: ١٣باب: ٣ من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث: ٣.

(٤) هتذيب األحكام ج: ٩ ص: ١٥٠.

(ومنهـا): ما لو الحظ الواقف يف قوام الوقف عنواناً خاصاً يف العني 
املوقوفـة مثل كوهنا بسـتاناً أو داراً أو محاماً فيزول ذلـك العنوان، فإنه جيوز 

البيع حينئذ(١) 
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غايـة األمر أنـه بناء عىل ملكية املوقـوف عليهم للعني ال جمـال لدعو القطع 
برضا الشـارع األقدس بالبيع، لعدم لزوم تعطيل العني مع وجود منافع أخر فيها. 

لكن سبق ضعف املبنى املذكور. 
وقد استشـكل فيه شـيخنا األعظمP بأن أخذ العنوان يف الوقف ال يقتيض 

دوران الوقف مداره، كأخذ العنوان يف البيع. 
لكنه يندفع بالفرق بابتناء البيع عىل جمرد تبديل أحد العوضني باآلخر من دون 
نظـر إىل منافعهام، ومـع متلك الذات املعنونة بعنوان خاص ال خترج عن امللك بفقدها 
للعنـوان. أما الوقف فإنه متقوم بتحبيس العـني ذات العنوان اخلاص بلحاظ منفعتها 
اخلاصة املناسبة للعنوان، فمع فرض تعذر املنفعة املذكورة لتبدل العنوان يتعني بطالن 

التحبيس، نظري إجارة العني ذات العنوان اخلاص لو تبدل عنواهنا. 
نعـم بنـاء عىل رجـوع الوقـف إىل متليـك العني للموقـوف عليهـم يتجه عدم 
خروجهـا عن ملكهم ببطالن التحبيس، كام تقدم عند الكالم يف اخلراب. وكأن ذلك 

هو املنشأ لقياس شيخنا األعظمP الوقف بالبيع. 
ثم إن بطالن التحبيس بارتفاع العنوان املأخوذ يف العني حني الوقف إنام يتضح 
فيـام إذا كان العنـوان مقوماً للعـني املوقوفة عرفاً، كام لو وقف نخلة ملصلحة املسـجد 
فامتـت وأمكـن االنتفاع بجذعها لتسـقيفه، ملباينة التسـقيف عرفـاً للمنفعة امللحوظة 

للواقف عند وقف النخلة. 
وكـذا إذا ابتنـى الوقف عىل اسـتغالل املوقوف عليهم لنفـس املنفعة املختصة 
بالعنوان، كاألكل من ثمرة البسـتان والغسـل يف احلامم وتغسـيل املوتى يف املغتسـل، 

وسكنى طلبة العلم يف املدرسة. 
أمـا إذا ابتنـى الوقف عىل االنتفاع باملية املنفعة، كام لو وقف البسـتان أو احلامم 
أو املحـل التجـاري عـىل أن ينفـق واردها يف جهـة معينة شـخصية كأهـل العلم، أو 
خرييـة كرتويج الدين فمن القريب جداً إلغاء خصوصيـة منفعة العنوان عرفاً، وفهم 
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أن الوقـف للعـني بلحاظ منفعتها وواردها بنحو اإلطـالق، وأن ذكر العنوان لتعنون 
العني به واختصاص منفعتها بمنفعة حني الوقف.

ويرتتـب عـىل ذلك بقاء الوقف والتحبيس مع تبـدل العنوان، بل جواز تبديل 
عنوان العني اختياراً إذا رآه الويل أصلح وأنفع للجهة املوقوف عليها. 

ولو فرض الشك يف ذلك أشكل البيع، لعدم إحراز بطالن التحبيس والوقف. 
غايـة األمـر أنه ال حيرز بقـاؤه، وال يمكن اسـتصحابه، ألنه من اسـتصحاب املفهوم 
املـردد، لدوران التحبيس املتيقن سـابقاً بني حتبيس املنفعـة اخلاصة املعلومة االرتفاع، 
ومطلـق املنفعـة ذات املالية املعلومـة البقاء. لكنه ال يكفي يف جـواز البيع، بل مقتىض 

أصالة عدم ترتب األثر بطالنه. فالحظ.
(١) ألن الفائـدة األخر احلاصلة مع تبدل العنوان ليسـت موضوعاً للوقف 

والتحبيس، فال جتدي يف بقائهام وترتب أثرمها. 
نعـم ال ينحرص األمر حينئـذ بالبيع، بل يمكن إبقاء العني واسـتغالل منافعها 
األخر لصالح اجلهة املوقوف عليها، نظري ما تقدم يف ذيل الكالم يف الصورة األوىل، 

من أنه قد يسقط الوقف عن أن ينتفع به املوقوف عليهم من دون أن خيرب. فراجع.
(٢) يظهـر منـهP بمالحظة كالمـه يف هنج الفقاهـة أن املـراد بذلك تأخري 
البيـع إىل آخر أزمنة بقائه عىل حاله مل خيرب بالوجه املذكور. فمثالً إذا حتول النهر عن 
البستان بحيث تعرض للجفاف واخلراب جاز بيعه يف آخر سنة عمرانه بالزرع، وإن مل 
خيرب بعد، إذا ابتنى البيع عىل عدم أخذ املشرتي ثمرته حني البيع، بل ترصف الثمرة 

يف اجلهة املوقوف عليها. 

وإن كانت الفائدة باقية بحاهلا أو أكثر(١).
(ومنها): ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إىل اخلراب املسقط له 
. والالزم تأخري البيع إىل آخر أزمنة إمكان البقاء(٢). عن املنفعة املعتد هبا عرفاً
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والوجـه يف جـواز البيـع حينئـذ هو الوجـه املتقدم يف جـواز البيـع يف الصورة 
الثانيـة، لفرض عدم جتدد املنفعة املعتد هبا له، ليبقى التحبيس بلحاظها. وال موضوع 
للتحبيـس إال بلحـاظ الثمرة املوجودة املفـروض عدم منافاة البيـع ملقتىض التحبيس 

فيها، لفرض رصفها يف اجلهة املوقوف عليها.
وبذلـك يظهر جـواز البيع قبل ذلك مسـلوب املنفعة، كام لو علم أن البسـتان 

خيرب ويتعذر زراعته بعد مخس سنني، فيباع مسلوب املنفعة مخس سنني. 
نعـم بنـاء عىل ملكيـة املوقوف عليهـم للعني، فحيث سـبق أن عـدم البيع مع 
اخلراب مما يعلم بعدم رضا الشارع األقدس به، للزوم تعطيل املال وهو العني املوقوفة 
فـال جمال لذلك يف الفرض، إال إذا علم بعـدم تيرس البيع بعد ذلك، بحيث لو مل يبادر 

لبيع مسلوبة املنفعة تعذر البيع بعد ذلك، ولزم تعطيل املال.
هـذا ومقتىض القاعدة لزوم العلم بحصول اخلـراب بالنحو املذكور وما ذكره 

شيخنا األعظمP من كفاية الظن بذلك غري ظاهر املنشأ.
وأشـكل من ذلك ما يف كالم مجاعة كثرية أوهلم فيام عثرنا عليه الشـيخP يف 
املبسـوط من االكتفاء باخلوف. ألنـه أعم من الظن، حيث يكفي فيـه االحتامل املعتد 
بـه مطلقـاً أو مع وجـود ما يثريه وإن مل يكن أمارة عرفاً، بحيـث توجب الظن نوعاً أو 
. وأما ما ذكره شيخنا األعظمP من توقفه عىل قيام األمارة عىل األمر املخوف،  فعالً

. لريجع للظن. فهو ممنوع جداً
هذا وقد قال الشـيخP يف املبسـوط: «وإنام يملك بيعـه يف عىل وجه عندنا، 
وهـو إذا خيف عـىل الوقف اخلراب، وكان بأربابه حاجة شـديدة، أو ال يقدرون عىل 
القيـام بـه، فحينئذ هلم بيعه، ومع عدم ذلك ال جيوز بيعه». وقال يف النهاية: «وال جيوز 
بيع الوقف وال هبتة وال الصدقة به إال أن خياف عىل الوقف هالكه أو فساده، أو كان 
بأربـاب الوقف حاجـة... فحينئذ جيوز بيعـه». وتبعه غري واحد ممـن تأخر عنه، وإن 
اختلفوا بني من جعل خوف اخلراب قيداً يف مسوغ البيع، كام يف املبسوط، ومن جعله 
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، كام يف النهاية.  مسوغاً مستقالً
وكيـف كان فمقتىض إطالقهم جـواز بيعه حينئذ ولو مع كونه صاحلاً لالنتفاع 

بنحو معتد به مدة من الزمن. 
لكـن من الظاهـر منافاة ذلك ملقتىض الوقف، لعدم بطـالن التحبيس مع كونه 
صاحلـاً لالنتفاع. وال يبطل بمجرد كونه يـؤول إىل اخلراب مع العلم به، فضالً عام لو 

خيف ذلك. 
نعـم قد يسـتدل عليه بصحيح عيل بن مهزبار: «كتبـت إىل أيب جعفرA: إن 
فالناً ابتاع ضيعة، فوقفها، وجعل لك يف الوقف اخلمس، ويسـألك عن رأيك يف بيع 
 Aحصتك من األرض أو تقويمها عىل نفسـه بام اشرتاها أو يدعها موقوفة. فكتب
، وإن ذلك  : أعلـم فالناً أين آمـره أن يبيع حقي من الضيعة وإيصال ثمـن ذلك إيلّ إيلّ
رأيـي إن شـاء اهللا تعاىل، أو يقومها عىل نفسـه إن كان ذلك أوفق لـه. وكتبت إليه: إن 
الرجل ذكر أن بني من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختالفاً شديداً، وأنه ليس يأمن 
أن يتفاقـم ذلـك بينهم بعده، فإن كان تر أن يبيع هذا الوقف، ويدفع إىل كل إنسـان 
: وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم  منهم ما وقف له من ذلك، أمرته. فكتب بخطه إيلّ
االختالف ما بني أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل، فإنه ربام جاء يف االختالف ما 

فيه تلف األموال والنفوس»(١). 
بتقريـب أن مقتىض تعليل جواز البيع مع االختالف بأنه قد يكون سـبباً لتلف 
األموال والنفوس دوران الرتخيص يف البيع مدار اخلوف من تلفها وإن مل يكن بسبب 
االختالف بني املوقوف عليهم. كام أن ضم تلف النفوس لتلف األموال ليس العتبار 
اجتامعهـام، بـل لكون كل منهـام موضوعاً مسـتقالً جلواز البيع، وعـىل ذلك يكفي يف 
جوازه خوف تلف األموال. وبذلك جيوز بيع الوقف مع خوف خرابه، إما لكونه هو 
(١) الكايف ج:٧ ص:٣٦. واللفظ له. وسـائل الشـيعة ج:١٣باب:٦ من أبواب كتاب الوقوف والصدقات 

حديث: ٥، ٦.
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املراد باألموال، أو لكونه من أفرادها، كام هو الظاهر.
: أن خراب الوقف قد ال يكون تلفاً له، إذ كثرياً ما يبقى معه يشء من  وفيه أوالً
ماليتـه بلحاظ مادته، كاألرض وأدوات البناء، وغريها من أدوات األجهزة املوقوفة. 
وإنـام يصـدق معه تلف األمـوال بلحاظ بعـض مراتب ماليته بسـبب تلـف هيئته يف 
اجلملة. وإذا كان ذلك معياراً يف جواز البيع لزم جواز بيعه إذا خيف نقص ماليته ولو 
بسبب تقادم عهده وإن مل خيرب ومل يسقط عن االنتفاع املعتد به. وال يظن بأحد البناء 

عىل ذلك.
: أن مقتىض اجلمود عـىل مجع النفوس واألموال اعتبـار اجتامعهام، ولو  وثانيـاً
ألنـه املتيقـن من التعليـل، والبناء عـىل االنحالل حيتـاج إىل قرينة. أما مقتىض سـياق 
الكالم فهو بيان أمهية حمذور اخلالف، وأنه قد يفيض إىل فتنة شـديدة ينبغي االحتياط 
لدفعهـا، وذلـك ال يتحقق بمجرد خـراب الوقف إال إذا كان مـن األمهية بحيث يعد 
حمـذوراً يشـبه حمذور الفتنة املذكـورة، ويكون دفع حمذوره ببيعه. وهـو أمر نادر أو ال 
واقع له، ألن األوقاف التي هي هبذه األمهية هي التي هلا يشء من القدسية، وال يدفع 
حمـذور خراهبـا إال بعمراهنا، وأما األوقاف املتمحضة يف اجلانـب املايل فليس هلا غالباً 
من األمهية ارتكازاً ما جيعل حمذور خراهبا مناسباً ملحذور اخلالف والفتنة املشار إليها 

يف الصحيح.
: أنـه ال ظهـور للفقرة املذكـورة يف التعليـل الذي يدور احلكـم مداره،  وثالثـاً
ويكـون هـو املوضوع له حقيقة، بل يف جمرد التنبيه للفائدة املرتتبة عىل احلكم من أجل 
تقريبه للمخاطب وإقناعه به، فهو أشـبه باحلكمة. إذ ليس من شـأن االحتامالت غري 
املنضبطـة أن تكـون معيـاراً يف األحـكام. والسـيام أن البناء عىل عمومـه لو محل عىل 
التعليل يسـتلزم البناء عىل جواز بيع الوقف ملجرد احتامل ترتب الفسـاد املذكور ولو 
من غري جهة االختالف، كام لو احتمل أن يؤدي بقاء الوقف إىل مضايقات األجانب، 

عداء أو حسداً بنحو يؤدي إىل املحذور املذكور، وال يظن بأحد البناء عىل ذلك.
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وبذلـك يظهر داللة الصحيح عـىل جواز البيع عند اختـالف املوقوف عليهم 
اختالفاً شـديداً، بحيث خيشى أن يتفاقم. ورصيح املسالك والروضة وحمكي الكفاية 

العمل به يف ذلك. 
والظاهـر أنـه يرجع إىل ذلك مـا يف وقف التذكرة مسـتدالً عليه بالصحيح من 
جواز بيعه مع خوف الفتنة بني أربابه حيصل باعتبارها فسـاد ال يمكن اسـتدراكه مع 
بقائـه. وقريب منـه ما يف جامع املقاصد. وكـذا ما عن بيع التحرير مـن جواز بيعه لو 
خـيش وقـوع فتنة بني أربابه لـو بقي عىل الوقـف، وما ذكره الشـهيد يف الدروس من 
جـواز البيع مع خوف خالف يؤدي إىل فسـاد، ونحوه ما عنـه يف غاية املراد، وما عن 

النزهة من اعتبار أن يؤدي النزاع بني أربابه إىل رضر عظيم. 
هـذا ويف اجلامـع تقييد ذلك بخوف وقـوع فتنة بني أربابه جتتـاح فيها األنفس 
وقريب منه ما عن إيضاح النافع. وكأنه حلمل الفقرة املذكورة يف الصحيح عىل التقييد 
أو التعليـل الـذي يدور احلكـم مداره. ويدفع األول أن االحتـامل املذكور قد أثري من 
اإلمـامA من دون أن يشـار العتبار حصوله ملتويل الوقـف أو للموقوف عليهم أو 

لغريهم. كام يظهر اندفاع الثاين مما سبق.
وأشكل من ذلك ما سبق من املبسوط من تقييد خوف اخلراب ببعض القيود. 
ومثلـه مـا يف كالم غري واحد. قال يف كتاب البيع مـن الرشايع: «فال يصح بيع الوقف 
مـا مل يؤد بقاؤه إىل خرابه الختـالف بني أربابه ويكون البيع أعود عىل األظهر». وقال 
يف كتاب الوقوف والصدقات منه: «ولو وقع بني املوقوف عليهم خلف بحيث خيشى 
خرابه جاز بيعه» ومثلهام عبارة القواعد يف الكتابني. وعن تلخيص اخلالف أنه أشـهر 
األقـوال ويف كتـاب البيـع من التذكـرة: «لو كان بيعه أعـود لوقوع خلف بـني أربابه 

وخيش تلفه أو ظهور فتنة بسببه جوز أكثر علامئنا بيعه». 
إذ فيه: أن التقييد مع االختالف بخوف اخلراب، أو شدة حاجة املوقوف عليهم، 
أو كون البيع أعود هلم، أو غري ذلك، خمالف إلطالق الصحيح. وجمرد اشـتامل بعض 
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النصوص كام يأيت عىل تسويغ البيع مع كونه أصلح هلم، واقتضاء القاعدة تسويغه مع 
. والسيام أن التنبيه يف  اخلراب ال يقتيض التقييد، إلمكان كون كل منها مسوغاً مستقالً

الصحيح عىل أمهية حمذور الختالف يناسب استقالله يف تسويغ البيع.
ومـن الغريـب مـا يف التهذيبـني مـن محـل قيد ترتـب اخلـراب من مجلـة مفاد 
الصحيـح قـال يف االسـتبصار: «فالوجه يف هـذا اخلرب أن نحمله عىل جـواز بيع ذلك 
إذا كان بالرشط الذي تضمنه اخلرب من أن كونه وقفاً يؤدي إىل رضر ووقوع اختالف 
وهرج ومرج وخـراب الوقف، فحينئذ جيوز بيعه...» ونحوه يف التهذيب. مضافاً إىل 

أن حتديد حمذور اخلالف هبذا النحو ال يقتضيه الصحيح.
نعم قد يستشكل يف هنوض الصحيح بإثبات مضمونه بوجهني: 

األول: ما ذكره شـيخنا األعظمP من خمالفته للمشهور. وفيه: أن ما يسقط 
احلديـث عن احلجية هـو إعراض األصحاب عنه، وال يظهر منهم ذلك يف الصحيح، 
بـل يظهر من األكثر العمل به، وإن قيدوا احلكم ببعض القيود لتخيل داللته عليها أو 
كونه مقتيض اجلمع بينه وبني بقية األدلة. عىل أن ظاهر ورصيح غري واحد من األكابر 

العمل به يف مضمونه الذي ذكرناه، كام يظهر مما سبق.
الثـاين: خمالفتـه للقواعـد املانعة من بيع الوقف. والسـيام مع ما فيه من قسـمة 
الثمن عىل البطن املوجود ال غري، وتصدي الواقف للسـؤال، وجعل املدار عىل علمه 
باالختـالف، وإيـكان أمر البيع له، مع أنه ينبغي أن يكـون ذلك كله من وظيفة متويل 

الوقف، النقطاع عالقة الواقف بالعني وخروجها عن ملكه بالوقف.
وفيه: أن اخلروج عن القواعد يف األحكام الرشعية غري عزيز. والسيام إذا كان 
ملحذور يزاحم مالك الترشيع األويل كام يف املقام باإلضافة إىل أصل البيع واىل تقسـيم 
الثمـن عىل البطن املوجـود، لعدم جتنب املحذور إال بذلك. وأمـا تويل الواقف لألمر 

فلعله ألنه قد جعل نفسه هو املتويل للوقف عند إنشائه.
فالعمدة يف اإلشـكال يف الصحيح ظهور صدره يف أن وقف الضيعة عىل نحو 
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واحـد باإلضافة إىل اخلمس املجعول لإلمامA واألمخـاس األربعة الباقية، وظاهر 
الصدر أن وقف اخلمس عىل اإلمامA غري مقبوض لهA، ألنه قد تضمن إخبار 
عيل بن مهزيار له بذلك، ثم سـؤاله عن كيفية العمل به، ومن املمكن أن يكون األمر 

كذلك يف بقية املوقوف عليهم.
كـام أن اخلمس املذكور قد وقف لهA بشـخصه بنحو الوقف املنقطع، ومن 
املمكن أن يكون األمر كذلك يف بقية املوقوف عليهم. بل هو مقتىض اجلمود عىل قول 

السائل: «ويدفع إىل كل إنسان منهم ما كان قد وقف له من ذلك». 
والبد حينئذ أن يرجع إىل الصدقة بالضيعة عىل أشخاصهم، بحيث يملك كل 
منهم خصته ويستقل هبا. غاية األمر أن يبتني ملكه هلا عىل البقاء، ويكون السؤال عن 
جـواز اخلـروج عن ذلك رشعاً بالبيع، أو ال يبتني عىل البقاء، ويكون مرجع السـؤال 
. وجمرد ظهور إطالق  إىل استشـارة اإلمـامA يف البيع بعد الفراغ عن جـوازه رشعاً

الوقف يف الوقف املؤبد ال يكفي يف احلمل عليه مع ما سبق. 
والسـيام مع تأيـد ذلك بام عن دعائم اإلسـالم: روي عـن أيب جعفر حممد بن 
عيل عليهام السالم أن بعض أصحابه كتب إليه: «إن فالناً ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل 
لـك يف الوقـف اخلمس، وذكر أنه وقع بني الذين أوقـف عليهم هذا الوقف اختالف 
شـديد، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم، وسـأل عن رأيك يف ذلك. فكتب إليه: 
إن رأيـي لـه إن مل يكن جعـل آخر الوقف هللا أن يبيع حقي من هـذه الضيعة، ويوصل 
، وأن يبيع القوم إذا تشاجروا، فإنه ربام جاء يف االختالف إتالف األموال  ثمن ذلك إيلّ

واألنفس»(١). ولسانه يناسب كون أصله الصحيح الذي هو حمل الكالم.
غاية األمر أن ال يناسب ما هو املعروف عن صاحب دعائم اإلسالم من جريه 
عىل ما يالئم مذهب اإلسـامعيلية من عدم روايته عمن بعد اإلمام الصادق من األئمة 
االثني عرش. ولعله أوهم أو توهم بسـبب إحتاد اإلمامـني الباقر واجلواد صلوات اهللا 

(١) مستدرك الوسائل ج: ١٤باب: ٤ من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث: ١.
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عليهام يف االسـم واسـم األب والكنيـة. وكيف كان فقد تضمـن احلديث اعتبار عدم 
التأبيد يف جواز البيع فيناسب ما ذكرنا. 

ولعله لذا قال يف الفقيه بعد أن ذكر الصحيح: «هذا وقف كان عليهم دون من 
بعدهم. ولو كان عليهم وعىل أوالدهم ما تناسـلوا، ومن بعد عىل فقراء املسـلمني إىل 

 .« أن يرث اهللا األرض ومن عليها، مل جيز بيعه أبداً
وال أقل من إمجال حال الوقف املسؤول عنه يف الصحيح، بحيث ال جمال حلمله 
عىل الوقف املصطلح، املبني عىل بقاء العني واستغالل منفعتها يف اجلهة املوقوف عليها 

باستمرار، لينفع فيام نحن فيه.
بقـي يف املقـام صور لبيـع الوقف تعرض هلـا األصحاب مل يتعرض هلا سـيدنا 
املصنـفP ومل يتقـدم منـا التعرض هلا ينبغي التعـرض هلا تتميامً للفائدة واسـتيفاء 

ملحل الكالم.
األوىل: أن يكـون بيع الوقـف أعود عىل املوقوف عليهم. فقد نسـب يف جامع 

 .Pالدروس واملقاصد جواز البيع حينئذ للمفيد
لكـن كالمه يف املقنعة ال يظهر يف ذلك قال: «والوقوف يف األصل صدقات ال 
جيوز الرجوع فيها، إال أن حيدث املوقوف عليهم ما يمنع الرشع من معونتهم والقربة 
إىل اهللا تعـاىل بصلتهم، أو يكون تغـري الرشط يف الوقف إىل غريه أدرّ عليهم وأنفع هلم 
مـن تركـه عىل حالـه. وإذا أخرج الواقف الوقـف عن يده إىل من وقفـه عليه مل جيز له 

الرجوع يف يشء منه وال تغيري رشائطه وال نقله من وجوهه وسبله...». 
: رصيح يف جواز تغيري الرشط يف الوقـف إىل غريه إذا كان  وهـو كام تـر أوالً

أدر عليهم وأنفع هلم، ال بيعه. 
: كالرصيح يف أن ذلك إنام جيوز قبل إقباض الوقف ما دام يف يد الواقف،  وثانياً
أما بعد إخراجه من يده إىل أيدي املوقوف وقبضهم له فال جيوز الرجوع فيه وال تغيري 
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رشطه. 
غاية األمر أن مقتىض دليل اشـرتاط القبض يف صحة الوقف جواز الرجوع يف 

الوقف وتغيري رشطه مطلقاً من دون أن يكون مرشوطاً بيشء. وهو أمر آخر.
وكيف كان فقد يسـتدل عـىل ذلك بخرب جعفر بن حنان [حيان]: «سـألت أبا 
عبـد اهللاA عـن رجل وقـف غلة له عـىل قرابته من أبيـه وقرابته مـن أمه، وأوىص 
لرجـل ولعقبـه ليس بينه وبينـه قرابة بثالثامئة درهم يف كل سـنة، ويقسـم الباقي عىل 
قرابتـه مـن أبيه وقرابته من أمه. فقال: جائز للذي أوىص له بذلك. قلت: أرأيت إن مل 
خيرج من غلة األرض التي وقفها إال مخسامئة درهم. فقال: أليس يف وصيته أن يعطي 
الـذي أويص لـه من [تلـك] الغلة ثالثامئة درهم؟ ويقسـم الباقي عـىل قرابته من أبيه 
وقرابتـه من أمه؟ قلت: نعم. قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شـيئاً حتى يوفوا 
املوىص له ثالثامئة درهم، ثم هلم ما بقي بعد ذلك. قلت: أرأيت إن مات الذي أويص 
لـه؟ قال: إن مـات كانت الثالثامئة لورثته يتوارثوهنا بينهـم. فأما إذا انقطع ورثته فلم 
يبـق منهم أحـد كانت الثالثامئـة درهم لقرابة امليـت ترد إىل ما خيرج مـن الوقف، ثم 
يقسـم بينهـم يتوارثون ذلك ما بقـوا وبقيت الغلة. قلت: فللورثة مـن قرابة امليت أن 
يبيعـوا األرض إن احتاجـوا ومل يكفهم ما خيرج من الغلة؟ قـال: نعم إذا رضوا كلهم 

وكان البيع خرياً هلم باعوا»(١).
ومكاتبـة احلمريي لصاحب الزمـانA: «روي عن الصادق خرب مأثور: إذا 
كان الوقـف عـىل قوم بأعياهنـم وأعقاهبم فاجتمع أهل الوقف عـىل بيعه، وكان ذلك 
أصلـح، هلـم أن يبيعـوه. فهل جيوز أن يشـرت من بعضهـم إن مل جيتمعـوا كلهم عىل 
البيـع، أم ال جيـوز إال أن جيتمعـوا كلهم عىل ذلك؟ وعن الوقف الـذي ال جيوز بيعه. 
فأجابA: إذا كان الوقف عىل إمام املسلمني فال جيوز بيعه، وإذا كان عىل قوم من 

املسلمني فليبع كل قوم ما يقدرون عىل بيعه، جمتمعني ومتفرقني، إن شاء اهللا»(٢).
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج: ١٣باب: ٦ من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث: ٨، ٩.
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بدعـو: أن مقتىض خرب جعفر جواز البيـع إذا كان خرياً هلم. ولعله هو املراد 
باألصلح يف اخلرب املأثور املشـار إليه يف املكاتبة، حيث يقرب أن يراد به اإلشـارة هلذا 
اخلرب، لتقارهبام مضموناً، فيناسـب اشـتهار خرب جعفر، وكونه مورداً لعمل الشيعة يف 
عهـد احلمـريي. ولـذا كان ظاهر املكاتبـة املفروغية عن مضمونه من جـواز البيع مع 
اجتامع املوقوف عليهم، وأن السؤال فيها عن الرشاء من بعضهم حصته إن مل جيتمعوا 
عىل بيع الكل. وبذلك قد تكون املكاتبة عاضدة لسـند اخلرب وإن كان ضعيفاً يف نفسه 
بسبب عدم ثبوت وثاقة جعفر والسيام وأن ظاهر الصدوق أخذه من كتاب احلسن بن 
حمبـوب الذي هو من الكتب املشـهورة التـي ال يبعد تعويل األصحـاب عليها. غاية 

األمر أن مقتىض إطالق املكاتبة جواز البيع مطلقاً، إال أنه يتعني تقييده بخرب جعفر.
هـذا ولكـن خرب جعفر مل يتضمن جـواز البيع إذا كان أعود، بـل إذا كان خرياً 
هلـم، وبينهام عموم من وجه. مع أن املتيقن منه صورة احتياج املوقوف عليهم، لذكره 

يف السؤال، وابتناء اجلواب عليه. 
وعىل كل حال مل يظهر عامل به بعدما سبق من كالم املفيدP، فكيف يمكن 

التعويل عليه مع ضعفه يف نفسه؟!. 
: لنسـبة الوقف فيه  والسـيام مع عدم خلـوه عن االضطراب واإلشـكال أوالً
: للجمع فيه بني الوقف والوصية. وكام يمكن محل الوصية  للغلة، دون األرض. وثانياً
فيـه عىل الرشط يف الوقف، يمكن محل الوقف فيه عىل الوصية بالغلة لقرابته من دون 
وقف لألرض، بل تبقى ملكاً هلم، وأدخل يف وصيته بالغلة هلم وصيته بثالثامئة درهم 

للرجل من غري قرابته. 
كـام قد يناسـبه ما تضمنه من دفـع الثالثامئة درهم لورثة املـوىص له بعد موته، 
ألن ذلك وارد يف الوصية(١)، وما تضمنه أيضاً من جواز بيع األرض لقرابة امليت، مع 
أنه لو كان الرجل غري القرابة املوىص بثالثامئة درهم وورثته من مجلة من وقفت عليه 

(١) راجع وسائل الشيعة ج: ١٣ باب: ٣٠ من أبواب كتاب الوصايا.
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األرض لكان املناسـب اعتبار رضاهـم معهم. ومحل اخلرب عىل فرض موته وانقراض 
عقبه، كام تضمنه السـؤال السـابق، خمالف لظاهره، لظهوره يف كون السؤال عن البيع 
يف قبـال السـؤال عن حكم موته وعـن حكم انقراض عقبه ال متفرعـاً عليهام. وذلك 

بمجموعه مما يثري الريب يف اخلرب ويزيد يف اإلشكال فيه.
وأمـا املكاتبة فالسـؤال فيهـا وإن كان ظاهراً يف التعويل عىل اخلـرب املأثور، إال 
، وهو  أن اجلـواب فيهـا ظاهـر يف اإلعراض عنه، وبيـان ضابط جواز البيع اسـتقالالً
إنـام تضمن جواز البيع مطلقـاً للموقوف عليهم يف حصصهم، وذلك خيتص بالوقف 
املنقطـع الذي تقـدم الكالم فيه عند الـكالم يف مفاد صحيح ابـن مهزيار ألن الوقف 
املؤبـد ال خيتص باملوجودين الذين قد جيـوز هلم بيعه. وحينئذ ال ينهض بإثبات جواز 
البيـع لبعض البطـون يف الوقف املؤبد. ومن ثم قد يكون اجلواب موهناً للخرب املأثور 

ورادعاً عام استفيد منه. فالحظ.
الثانيـة: أن حيـدث املوقوف عليهم مـا يمنع الرشع من معونتهـم والتقرب إىل 
اهللا بصلتهـم. فقد نسـب يف جامع املقاصـد للمفيد جواز البيع حينئـذ. وكأنه لكالمه 

املتقدم. 
لكنـه إنـام تضمن جـواز رجـوع الواقـف يف الوقـف حينئـذ، ال جـواز بيعه، 
واختصـاص ذلـك بـام إذا كان الوقـف يف يد الواقـف، ومل خيرجه من يـده ومل يقبضه 

املوقوف عليهم، كام يظهر بالرجوع إليه. 
كـام أنه ال دليل ظاهر عىل جـواز بيع الوقف حينئذ مع نفوذه، وقبض املوقوف 

عليهم له.
الثالثة: أن يلحق املوقوف عليهم حاجة شـديدة لثمنه، عرب عنها بالرضورة يف 
بعض كلامهتم، وبالرضورة الشديدة يف أخر. وقد رصح بجواز البيع حينئذ يف املقنعة 
واملبسـوط واملراسـم والوسـيلة والغنية واجلامع، وعن فقه القرآن للراوندي والنزهة 
وغريها. ويف االنتصار أنه مما انفردت به اإلمامية، ورد عىل ابن اجلنيد يف منعه من بيع 
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الوقف مطلقاً بأنه مسبوق وملحوق باإلمجاع، كام ادعى اإلمجاع عليه يف الغنية.
وقد يستدل عليه مضافاً إىل اإلمجاع املذكور بوجهني: 

األول: مـا يف االنتصـار قـال: «فأما إذا صـار الوقف بحيث ال جيـدي نفعاً أو 
ادعت أربابه الرضورة إىل ثمنه لشـدة فقرهم فاألحوط ما ذكرناه من جواز بيعه، ألنه 
إنـام جعل ملنافعهم، فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض فيه ومل يبق منفعة فيه 

إال من الوجه الذي ذكرناه». وقريب منه يف الغنية.
لكنه كام تر إنام ينهض وجهاً جلواز البيع مع اخلراب، ال مع الرضورة لثمنه، 

إلمكان انتفاعهم به مع بقائه ولو مع عدم دفع رضورهتم بثمنه.
الثـاين: خرب جعفر املتقدم بحمل ما تضمنته من كون البيع أصلح مع حاجتهم 
وعـدم كفايـة الغلـة هلم عىل خصوص حـال الرضورة، كـام يظهر مـن النهاية، حيث 
قـال: «أو كان بأربـاب الوقف حاجة رضورية كان معها بيـع الوقف أصلح هلم وأدر 

عليهم». 
لكنـه خروج عن ظاهر اخلرب بال قرينـة. وتعذر العمل بظاهره ال يصحح محله 
عـىل خـالف ظاهره، بـل هو يف احلقيقة هجر له. مضافاً إىل ما سـبق من اإلشـكال يف 

اخلرب بضعف السند وغريه. فراجع.
وأما اإلمجاع املدعى فال جمال للتعويل عليه مع ظهور اخلالف، وقرب اسـتناد 
القائلـني بجـواز البيع خلرب جعفر بعد تأويله بام سـبق، وظهور عـدول بعض القائلني 
بجـواز البيـع هنـا، كام هو مقتىض ما سـبق مـن التهذيبني عند الـكالم يف صحيح ابن 

 . مهزيار، وظهور اضطراب األصحاب يف هذه املسألة جداً
عـىل أن كثـرة دعاو اإلمجاع ممن سـبق مع ظهـور اخلالف مانع مـن الوثوق 
هبـا والتعويـل عليها، بل من التعويل عىل أكثر دعـاو االمجاع. كام حقق يف األصول 

 . مفصالً
هـذا متـام الكالم يف مسـوغات بيـع الوقف. وقد ظهـر انحصار مسـوغ البيع 
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بالصور التي ذكرها سيدنا املصنفP. واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم. واحلمد 
هللا رب العاملني.

(١) كام رصح بذلك غري واحد، وعن غري واحد نفي اخلالف فيه. 
وظاهر بعضهم ورصيح آخرين ابتناء ذلك عىل ما أرشنا إليه يف املسألة السابقة 
مـن اشـرتاطهم امللـك يف العوضني، مع البنـاء عىل امتياز املسـاجد عـن غريها بعدم 
ابتنـاء وقفهـا عىل متليك العني املوقوفة جلهة ختتص هبا، بل يبتني وقفها عىل فكّ امللك 

والتحرير، فهي كاحلرّ ال تكون موضوعاً للبيع.
ويظهر مما سـبق يف املسـألتني السابقتني اإلشـكال فيه تارة: بعدم اعتبار امللكية 
يف العوضني. وأخر: بعدم ابتناء الوقف عىل التمليك ال يف املسـجد وال يف غريه من 
األوقـاف، وأن مجيـع األوقـاف تبتني عىل انقطـاع علقة املالك بالعـني، وأن ذلك هو 

مرجع التأبيد املدعى أخذه يف مفهوم الوقف، من دون أن يمنع من بيعه.
فاألوىل يف وجه ذلك ما ذكره سيدنا املصنفP من أن وقف املسجد ال يبتني 
عـىل حتبيس العـني بلحاظ منفعتها، ليكون تعذر االنتفاع هبـا خلراب أو غريه مما تقدم 
عنـد الـكالم يف الصورة األوىل جلواز البيع موجباً لبطـالن التحبيس، وال يكون البيع 
منافيـاً ملقتـىض الوقف، بل هو مبني عىل جمرد تعنون العني بعنوان خاص، وهو عنوان 
املسـجد، وإيقاع العبـادة فيه ليس مقوماً لعنوان املسـجدية، بخالف املصىل واملدرس 
ومنـزل احلجـاج أو الـزوار وغريها مما يبتني عـىل هتيئة املكان لالنتفـاع اخلاص. غاية 
األمر أنه يستحب رشعاً إيقاع العبادة فيه، كام يستحب مطلق الكون فيه، وجيوز القيام 
فيـه ببعض األعـامل األخر، ويكـره بعضها، وحيـرم بعضها. لكن ذلـك غري مقوم 

لعنوان املسجد، وال مأخوذ فيه. 

(مسـألة ١٠): ما ذكرناه من جواز البيع يف الصور املذكورة ال جيري 
يف املساجد، فإهنا ال جيوز بيعها عىل كل حال(١). 
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ومـن هنـا ال يكون تعذر االنتفاع بـه بالوجه املطلوب رشعاً مـن إيقاع العبادة 
ونحوهـا به بسـبب اخلراب أو غـريه، مبطالً لوقفيتـه، وخمرجاً له عن كونه مسـجداً، 

ليجوز بيعه.
نعم قد يقال: إن ذلك إنام يقتيض عدم مسوغية اخلراب أو نحوه لبيع املسجد، 
وال يمنع من جواز بيعه إذا اشرتط الواقف ذلك، فإنه سبق أن النص املتقدم املتضمن 
اشـرتاط الواقف البيع يكشف عن عدم منافاة الرشط املذكور للوقف. وحينئذ يكون 

مقتىض عموم دليل نفوذ الوقف نفوذ الرشط املذكور حتى يف غري مورد النص. 
لكن ذلك موقوف عىل عدم أخذ التأبيد يف مفهوم املسجد، وال طريق إلحراز 
ذلـك، بل الظاهر تبعاً للمرتكزات املترشعية ابتناء املسـجدية عـىل التأبيد، وليس هو 
كسـائر األوقـاف املبنية عـىل انتفاع اجلهـة املوقوف عليهـا هبا، كي يمكـن حتديد أمد 
االنتفاع امللحوظ. ولعله لذا سبق منهم دعو ابتناء وقف املسجد عىل التحرير املبتني 
عـىل التأبيد. والسـيام أن دليل نفوذ رشط البيع يف الوقف خمتـص بالوقف املبتني عىل 
انتفاع املوقوف عليهم بالعني. وال جمال للتعدي منه للمسـجد بعدما سبق من احتامل 

ابتناء املسجدية عىل التأبيد، حيث يكون الرشط املذكور منافياً للوقف.
وأشـكل من ذلك ما يف املسـالك، حيث إنه بعد أن اسـتدل لعدم بطالن وقف 
املسـجد بـام سـبق يف كالم األصحـاب قال: «وهذا كلـه يتم يف غري املبنـي يف األرض 
املفتوحة عنوة، حيث جيوز وقفه تبعاً آلثار الترصف، فإنه حينئذ ينبغي بطالن الوقف 

بزوال اآلثار، لزوال املقتىض لالختصاص وزوال حكم األصل». 
إذ فيـه: أن املسـجد حقيقـة واحـدة، تبتني كسـائر األوقاف عـىل انقطاع علقة 
املالك بالعني. وحينئذ إن رشع إنشاؤه يف األرض املفتوحة عنوة كام يظهر مفروغيتهم 
عنه، تبعاً للسـرية تعني انقطاع علقة املسـلمني باألرض، وال وجه لرجوعها بعد ذلك 

إليهم. وإال يتعني عدم مرشوعية إنشائه فيها. 
وأما إنشاؤه بلحاظ آثار الترصف مع بقاء العني عىل ملك املسلمني، فهو راجع 
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إىل حتبيس منفعته مدة وجود آثار الترصف، من دون وقف للعني، نظري إجارة األرض 
لتكون مسـجداً، وهو ال يتناسـب مع مفهوم املسجدية ارتكازاً، ومل تتضح مرشوعيته 
يف نفسـه. وقد تقدم يف فصل أحكام النجاسـة من كتاب الطهارة عند الكالم يف حرمة 

تنجيس املسجد ما ينفع يف املقام.
بقي يف املقام أمران: 

األول: سـبق مـن كاشـف الغطـاءP املنع مـن بيع األوقـاف العامـة ومنها 
املساجد وذكر أنه يمكن إجارهتا بام ال ينايف اآلداب الالزمة هلا. وقد سبق جواز البيع 
يف غـري املسـاجد. وأمـا اإلجارة فقد تتجه يف غري املسـاجد لو قيل بعـدم جواز بيعها، 
أو بجـوازه لكـن مل تبع لعدم جواز االنتفاع هبا يف غـري اجلهة التي عينها الواقف، فمع 
فرض تعطيل الوقف جيوز إجارهتا لغري املنفعة التي عينها الواقف من أجل استغالهلا 

باملقدار امليسور. 
أما يف املسـاجد فال جمـال لذلك، جلواز االنتفاع هبا لـكل أحد بالنحو الذي ال 
يزاحـم إقامة العبادة فيها مع عمراهنا، فضالً عـن خراهبا، ومع جواز االنتفاع بالوجه 

املذكور وعدم سلطنة أحد عىل املنع منه ال وجه ألخذ األجرة عليه. 
وبعبارة أخر: ملا مل ختتص منفعة املساجد بجهة معينة تكون هي املستحقة هلا 

ال جمال ألخذ األجرة من أي جهة عىل استغالهلا واالنتفاع هبا.
الثـاين: الظاهـر أن مـا سـبق يف املسـاجد جيري يف مثل مشـاهد النبـي واألئمة 
(صلـوات اهللا عليهم) واألولياء (رضوان اهللا عليهم). ألهنا تشـارك املسـاجد يف أهنا 
متقومـة بحفظ عنوان خاص، من دون أن يؤخـذ فيها االنتفاع باملكان بالتعبد ونحوه 
من شـؤون زيارهتا، وإن ترتب عليها خارجاً ذلك، فال يكون تعذر االنتفاع املذكور، 

النرصاف الناس عن زيارهتا مبطالً لوقفها ومسوغاً لبيعها. 
وهذا بخالف املكان املعد مصىل للزائرين أو مسـرتاحاً هلم أو منزالً يبيتون فيه 
أو مطعامً هلم، فإنه كسائر األوقاف العامة املحبسة بلحاظ املنفعة اخلاصة تبطل وقفيته 
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بتعذر االنتفاع به بتلك املنفعة.
وكذا احلال يف املقامات املنسوبة لألنبياء واألئمة صلوات اهللا عليهم واألولياء 
املنتـرشة يف بقـاع األرض، فإن الظاهر تقومها بالنسـبة املذكورة، وابتنـاء وقفيتها عىل 
حفـظ العنـوان املنتزع منها. وقصد الناس هلا وتعبدهم فيها أمر مرتتب عىل ذلك، من 

دون أن يكون مأخوذاً يف وقفيتها، ليكون تعذره خلراب أو غريه مبطالً هلا.
وال يعتـرب يف مرشوعيـة الوقف املذكور ثبوت النسـبة بوجه رشعي، بل يكفي 
احتامل ذلك والعمل عليه بحيث يصري املكان معلامً دينياً ورمزاً يشد الناس للمقدسات 

الدينية ويذكرهم هبا، لكفاية ذلك يف رجحان تشييده والتقرب به.
نعـم ال جيوز تعمـد اخرتاعه افرتاءً عىل الناس وتضليـالً هلم، حلرمة ذلك، فال 
يصـح الوقـف له، ملا هو معلوم من أن الوقف نوع من الصدقة املبنية عىل التقرب. إال 
أن جيـري النـاس عىل ذلك لغفلتهم حتـى يصري املكان معلامً مذكـراً بالدين ورموزه، 

فيحسن تشييده حينئذ، ويرشع الوقف له.
(١) ألن الوقـف يف مجيع ذلـك يبتني عىل حتبيس العني بلحـاظ منفعتها، فمع 
تعـذر االنتفـاع هبـا يتعني بطـالن التحبيـس، فيجري ما سـبق يف الصـورة األوىل من 
مسـوغات بيع الوقف. خالفاً ملا سبق من كاشف الغطاءP من عدم جواز البيع يف 

هذه األمور وغريها من األوقاف العامة. فراجع.
(٢) الظاهر أن مراده غري صورة رشط الواقف للبيع. لوضوح أن املتبع فيها ما 
يستفاد من الرشط من حيثية متويل البيع ومرصف البدل، وإنام الكالم يف مثل اخلراب 

مما ال يكون البيع فيه مقتىض الوقف.

نعـم جيـري يف مثل اخلانـات املوقوفة للمسـافرين وكتب العلـم واملدارس 
والرباطات املوقوفة عىل اجلهات اخلاصة(١).

(مسـألة ١١): إذا جـاز بيـع الوقـف(٢) فاألحوط مراجعـة احلاكم 
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(١) أمـا مـع عدم وجـود الويل املنصـوب للوقف فلخروج البيـع عن مقتىض 
الوقف، وال إطالق يقتيض السـلطنة عليه، فيجب االقتصار عىل املتيقن، وهو صورة 
مراجعـة احلاكـم الرشعي. وأمـا مع وجود الـويل املنصوب للوقف فـألن املتيقن من 
واليتـه املجعولة من قبـل الواقف واليتـه يف إدارة الوقف والقيـام بمقتضاه، وحيث 
كان البيع خارجاً عن مقتىض الوقف كانت واليته قارصة عنه، فيجب مراجعة احلاكم 

حينئذ، ملا سبق، ويأيت متام الكالم فيه. 
لكـن اسـتئذان احلاكـم الرشعي حيث مل يكـن لثبوت واليته كـام تقدم يف حمله 
مفصالً بل للخروج عن احتامل واليته، فالالزم اجلمع بني االستئذان منه واالستئذان 

من كل من حيتمل واليته، كاملوقوف عليهم والويل املنصوب من قبل الواقف. 
نعـم إنام حيتمل اعتبار االسـتئذان من املوقوف عيهـم إذا كانوا حمصورين ولو 
بلحـاظ البطـن املوجود حني البيـع. أما مع عدم حرصهم كـام يف األوقاف العامة فال 

جمال لالحتامل املذكور. 
كام أنه لو اسـتفيد من الواقف عموم واليـة املنصوب من قبله ملثل البيع مما هو 
من شـؤون بطالن الوقف، فال إشـكال يف االكتفاء بإذنه مـع وجوده، وعدم وجوب 
االسـتئذان احلاكـم الرشعـي. وال يبعد اسـتفادة ذلك عرفـاً ولو تبعـاً يف مجيع موارد 
نصـب الويل. وأظهر من ذلك ما إذا قلنا بأن البيع من شـؤون الوقف، ال من شـؤون 

بطالنه، كام سبق ويأيت من بعضهم.
(٢) كـام رصح به كثري منهم، ويظهر من بعض كلامهتم املفروغية عنه. ويتضح 
الوجه فيه بناء عىل ما سبق من غري واحد يف وجه جواز البيع مع اخلراب ونحوه من أن 
وقف العني ينحل إىل حبسها بشخصها من أجل انتفاع املوقوف عليهم هبا، مع إمكان 

الرشعي واالستئذان منه يف البيع(١). كام أن األحوط أن يشرتي بثمنه ملكاً 
ويوقف عىل النهج الذي كان عليه الوقف األول(٢). 
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ذلك، وحبسها بام أهنا مال من أجل انتفاعهم ببدهلا. 
بـل بنـاء عىل ذلك ال حيتاج إىل وقف جديد، حيث يكون بنفسـه وقفاً بمقتىض 

وقف العني، املفروض ابتناؤه عىل االنحالل، بضميمة البدلية التي يقتضيها.
غاية األمر أنه قد يقرب جواز بيع البدل وإبداله بغريه ولو مع صالحيته لالنتفاع 
وعـدم خرابـه إذا كان تبديله أصلح للموقـوف عليهم، ألن احلبـس بلحاظ االنتفاع 
بالعني بشـخصها إنام كان يف العني املوقوفة باألصل، فيجب إبقاؤها بشـخصها مادام 
يمكـن االنتفـاع هبا. أما بعد سـقوطها عن االنتفاع باخلراب أو نحـوه وجواز تبديلها 
بلحـاظ حبسـها بام هـي مال كام هو املدعى فـال موجب حلبس شـخص البدل، لعدم 

تضمن الوقف له،، بل للحبس بلحاظ أصل املالية املقتىض جلواز التبديل.
فكـام كان الوقف بلحاظ أصل املالية مقتضيـاً جلواز تبديل العني األصلية عند 
تعـذر االنتفاع هبا بالثمـن، وتبديل الثمن بالعني األخر، يكون مقتضياً جلواز تبديل 
العني الثانية بالثمن وهكذا، من دون ملزم بانتظار تعذر االنتفاع بالعني الثانية. فتعذر 
االنتفـاع بالعني إنام يكون رشطاً يف تبديـل العني األوىل التي وقع الوقف عليها، ال يف 

تبديل ما بعدها من األبدال.
بل ذكر بعض مشاخيناP أنه ال جيب رشاء املامثل إذا مل يشرتط الواقف ذلك، 
ألن مقتـىض اجلمـع بني تأبيد الوقف املسـتفاد من مثل: حتى يـرث اهللا تعاىل األرض 
ومـن عليها، وواقع العني املوقوفة هـو التبديل بلحاظ أصل الوقف، دون خصوصية 
املامثلـة. بـل مقتىض والية املتـويل مالحظته مصلحـة املوقوف عليهـم واختيار ما هو 

األصلح هلم.
لكنـه يشـكل بأن التأبيد املسـتفاد من العبارة املذكورة لو تـم إنام ورد يف صيغة 
الوقـف عىل االنتفـاع اخلاص، ال مطلـق االنتفاع، وال يتحقق تأبيـد االنتفاع اخلاص 
بالعـني بلحـاظ ماليتهـا إال بالتبديـل باملثل مع اإلمـكان. كام جر عـىل ذلك بعض 

املحققنيP يف حاشيته عىل املكاسب. 
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نعـم حيث سـبق ضعف املبنى املذكـور من أصله فال جمال السـتفادة وجوب 
التبديل منه، فضالً عن حفظ خصوصية املامثلة.

هـذا وأمـا بناء عىل ما اشـتهر بينهـم من كون الوقـف ملكاً للموقـوف عليهم 
بجميع بطوهنم فسـقوطه عن االنتفاع وإن اقتىض بطالن حبسـه وجـواز بيعه، إال أنه 
ال يقتىض خروجه عن ملكهم، وبذلك يتعني قيام البدل مقامه يف ملكيتهم له، كام هو 
مقتـىض البدليـة مـن دون حاجة إىل أن يوقـف عليهم. كام أن الالزم بعـد ملكيتهم له 

.Pمراعاة مصلحتهم ولو برشاء غري املامثل، كام رصح بذلك شيخنا األعظم
لكـن رصح غـري واحد بوجـوب رشاء املامثل مـع اإلمكان، إمـا ألنه األقرب 
لغـرض الواقف، وإما ألنه امليسـور من العمـل بمقتىض الوقف، إذ مـع تعذر العمل 
بمقتـىض الوقـف بنحـو التأبيد يف شـخص العـني املوقوفة يتعـني العمل بـه يف النوع 

باختيار املامثل.
وفيـه: أنـه ال دليل عىل وجوب مراعـاة غرض الواقف، وإنـام تضمنت األدلة 
وجـوب العمـل بالوقف املفروض تعـذره. مضافاً إىل أنه ال ضابـط لغرض الواقف. 
إذ قد ال يكون اختياره للخصوصية حني الوقف النحصار غرضه بسـنخها، بل ألهنا 
األنفـع للموقوف عليهم بنظره أو يف وقته، فمع تعـذر العمل بالوقف يكون األقرب 
لغرضـه هو مراعاة مصلحتهم واألنفع هلـم، دون اختيار املامثل. وقد تقدم نظري ذلك 

يف ذيل الكالم يف الصورة األوىل من مسوغات البيع. 
كـام أنـه ال دليل عـىل وجوب مراعاة امليسـور يف العمل بالوقـف، لعدم ثبوت 
عموم قاعدة امليسـور يف األحكام التكليفية التـي قد تبتني عىل مالك قابل لالنحالل، 

فضالً عن الوضعيات التابعة لإلنشاء واجلعل غري القابل لالنحالل، ومنها الوقف.
ومـن هنا قال شـيخنا األعظـمP: «واحلاصـل: أن الوقف مـادام موجوداً 
بشـخصه ال يالحظ فيه إال مدلول كالم الواقـف، وإذا بيع وانتقل الثمن إىل املوقوف 

عليهم مل يالحظ فيه إال مصلحتهم». 
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كـام أن مقتـىض ذلك عـدم وجوب حبس البـدل، بحيث ال يباع مـادام يمكن 
االنتفاع به، بل جيوز تبديله لألصلح ولو مع قابليته ألن ينتفع به. 

بل مقتضاه جواز نفعهم به ما تعاقبوا ولو بمثل االجتار به واستغالل ربحه من 
دون ملزم برشاء ما تبقى عينه، ويستغل بمنفعته أو نامئه، ويكون اختيار األصلح تابعاً 

لتشخيص الويل. 
نعـم سـبق منا منع املبنـى املذكور من أصلـه، وأن العني املوقوفة ليسـت ملكاً 
للموقوف عليهم، بل هي نحو من الصدقة عليهم، فإذا بطل حتبيسها بلحاظ منفعتها 
تعني بقاؤها صدقة عليهم. وحينئذ ال موجب لرشاء املامثل ووقفه أيضاً، بعد ما سبق 
مـن عدم وجوب موافقة غرض الواقـف وعدم انضباط غرضه، وعدم جريان قاعدة 

امليسور. وعىل ذلك جر سيدنا املصنفP يف هنج الفقاهة.
اللهـم إال أن يقـال: مرصف الصدقة تارة: يؤخذ من الشـارع األقدس، كام يف 
الزكاة والكفارات. وأخر: من املتصدق نفسه، كام يف مثل الوقف املبتني عىل اإلنشاء 

واجلعل، والتربع املبتني عىل البذل. 
واملتبـع يف حتديـد األول الدليـل الرشعـي، الـذي خيتلـف باختـالف أنـواع 

الصدقات. ويف حتديد الثاين سعة األمر املنشأ، أو سعة إذن الباذل. 
وال جمال ليشء من ذلك يف املقام بعد عدم تعرض النصوص التي بأيدينا حلكم 
الوقـف اخلراب واملعطـل، وبعد اختصاص جعل الواقف بالعني املوقوفة، وسـكوته 

عن حكم بدهلا. 
ومـن هنـا يتعـني االقتصار يف عـىل املتيقن، الحـرتام املال املانع مـن الترصف 

اخلارجي فيه إال بمسوغ، وألصالة عدم ترتب األثر عىل الترصف االعتباري. 
وال إشكال يف أن املامثل ولو يف اجلملة هو املتيقن باإلضافة إىل غريه مع تساوهيام 

يف مقدار مصلحة املوقوف عليهم. 
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كـام ال يبعـد قضاء املرتكزات بأن املامثل من مجيـع اجلهات هو املقدم عىل غريه 
ولو كان غريه هو األصلح، كام إذا كان الوقف مدرسة تسع مائة طالب علم يف حاجة 
للسـكن، فدار األمر بني رصف البدل يف مدرسة كذلك ورصفه يف جهة أنفع لطالب 

العلم. 
أمـا لو دار األمـر بني املامثل يف اجلملة وغريه مما هـو أصلح فال خيلو األمر عن 
إشـكال، كام لو دار األمر بني يف الفرض املتقدم إنفاق البدل يف مدرسـة تسـع ثالثني 
طالبـاً، ورصفـه يف جهـة أنفع لطـالب العلـم. وإن مل يبعد قضاء املرتكـزات برتجيح 

األصلح حينئذ. 
وبذلك يظهر احلال فيام لو تعذر املامثل، حيث ال يبعد ترجح األقرب فاألقرب 

مع عدم مزامحته باألصلح، وأما مع مزامحته به فال يبعد ترجيح األصلح.
هذا والظاهر عدم احلاجة لوقف البدل، بل يكفي اسـتغالله يف اجلهة املوقوف 
عليها مع إمكاهنا، أو يف اجلهة األقرب إليها حسب تشخيص الويل. لتعيينه هلا بمقتىض 

 . البدلية بال حاجة للوقف، بل يكون الوقف لغواً
كـام أنـه ال ينحبس عليها، بل جيـوز تبديله إذا كان أصلح بنظـر الويل وإن كان 
باقياً عىل صالحيته لالنتفاع فيام عني له، لعدم موجب للحبس بعد فرض عدم وقفه، 

فهو صدقة تستغل يف اجلهة اخلاصة مادام الويل ير الصالح يف استغالهلا فيها.
(١) بالرشوط املتقدمة.

(٢) ألنـه يف احلقيقـة مـن أفراد الـرصف يف املامثـل للجهة املوقـوف عليها يف 
اجلملة. ومما سـبق يظهر أن املتيقن من ذلك ما إذا مل يكن رصفه يف جهة أخر أصلح 

للموقوف عليهم، ومنه ما إذا أمكن استغناء املقدار العامر منه بتربع أو نحوه.

نعـم لـو خـرب بعض الوقـف جاز بيـع ذلـك البعـض(١)، ورصف ثمنه 
يف مصلحـة املقـدار العامر(٢)، أو يف وقـف آخـر إذا كان موقوفاً عىل هنج 
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(١) لعني ما سبق. وجيري فيه ما جر يف سابقه.
(٢) لعدم سقوطه عن االنتفاع به يف اجلهة املوقوف عليها، ليبطل حتبيسه، غاية 
األمـر تعـذر االنتفاع ببعضـه فيها، والبناء عـىل االنحالل يف ذلك قريـب جداً بالنظر 
للمرتكزات العرفية، نظري االنحالل يف تبعض الصفقة يف مجيع العقود واإليقاعات. 
ولـوال ذلك للـزم بطالن الوقف بتاممـه لو خرب بعضه وتعـذر االنتفاع به يف 

اجلهة املوقوف عليها، وال يظن بأحد البناء عىل ذلك. 
غاية األمر أن تبعض الصفقة فيها يف البعض املعني، وفيام نحن فيه قد يكون يف 

. فالحظ. بعض غري معني، وهو غري فارق عرفاً
(٣) إمجاعـاً بقسـميه. كـذا يف اجلواهـر. والنصـوص به مسـتفيضة، كصحيح 
مَ باع أمري املؤمننيA أمهات األوالد؟  عمر بن يزيد عن أيب إبراهيمA: «قلت: لـِ

قال: يف فكاك رقاهبن... قلت: فتباع فيام سو ذلك من الدين؟ قال: ال»(١) وغريه.
نعـم يف صحيح زرارة: «سـألته عن أم الولد. قال: أمـة تباع وتوهب وتورث. 
ها حدّ األمة»(٢). ويف اجلواهر أنه من الشواذ التي جيب طرحها. وربام حيمل عىل  وحدّ

ما إذا مات ولدها، كام عن الشيخ وغريه. 
وأما محله عىل بيعها يف ثمن رقبتها فهو ال يناسب ما تضمنه من اهلبة واملرياث. 

والسيام مع تأكيد ذلك بأن حدها حد األمة. 
(١) وسائل الشيعة ج: ١٦ باب: ٢ من أبواب االستيالء حديث: ١.

(٢) وسائل الشيعة ج: ١٣ باب: ٢٤ من أبواب بيع احليوان حديث: ٣.

وقـف اخلراب(١). وإذا خـرب الوقف ومل يمكن االنتفـاع به، وأمكن بيع 
بعضه وتعمري الباقي بثمنه، جاز بل وجب عىل الويل بيع بعضه، ومل جيز بيع 

مجيعه(٢).
(مسـألة ١٢): ال جيوز بيع األمة إذا كانت ذات ولد لسيدها(٣) ولو 
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ومثلـه يف ذلـك محلـه عىل أنه قد يعـرض ألم الولد ما يسـوغ بيعهـا وهبتها أو 
. والسيام مع التأكيد املذكور.  يصريها موروثة. فإنه بعيد عن ظاهره جداً

ثم إن ما تقدم يف صحيح حممد مسـلم جيري يف صحيح وهب بن عبد ربه عن 
أيب عبـد اهللاA عىل ما رواه الصدوق قـال: «يف رجل زوج أم ولد له عبداً، ثم مات 
السيد. قال: ال خيار هلا عىل العبد، هي مملوكة للورثة»(١). بل احلال فيه أشكل. ملنافاته 

ملا تضمن انعتاق األم إذا ملكها ابنها حتى يف غري أم الولد. 
نعـم رواه الشـيخ هكذا: «يف رجل زوج عبداً له مـن أم ولد له وال ولد هلا من 

السيد...»(٢). فيخرج عن حمل الكالم، ألن املراد به من مات ولدها.
(١) كام رصح به غري واحد، بل أرسـله يف اجلواهر إرسال املسلامت. ويقتضيه 
صحيح حممد بن مارد عن أيب عبد اهللاA: «يف الرجل يتزوج األمة، فتلد منه أوالداً، 
ثم يشرتهيا، فتمكث عنده ما شاء اهللا مل تلد منه شيئاً بعدما ملكها، ثم يبدو له يف بيعها. 

قال: هي أمته إن شاء باع، ما مل حيدث عنده محل بعد ذلك، وإن شاء أعتق»(٣). 
ومنـه يظهـر توقـف ترتب أحـكام أم الولد عـىل حصول الولد هلا من سـيدها 
وهـي يف ملكـه، وال يكفي فيه حصول الولد له منها قبل ملكه هلا، كام رصح بذلك يف 

الرشايع وغريها يف اجلواهر أنه املشهور بينهم شهرة عظيمة. 
خالفاً للمبسـوط، فحكم بصريورهتا أم ولـد إذا كان ولدها حراً حينام علقت 
به، وهو ظاهر الوسيلة. بل يف اخلالف عموم ذلك ملا إذا حترر الولد وإن كان رقاً حني 
علوقهـا بـه. وكان الوجـه فيهام اإلطالق. لصـدق أم الولد عليها. لكنـه لو تم وجب 

اخلروج عنه بالصحيح. 
(١) من ال حيرضه الفقيه ج:٣ ص٨٢.

(٢) وسائل الشيعة ج: ١٦ باب: ٥ من أبواب االستيالء حديث: ٤.

(٣) وسائل الشيعة ج: ١٦ باب: ٤ من أبواب االستيالء حديث: ١.

كان محالً غري مولود(١). 



..............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة/ ج٣ ١٢٢

وإنـام يظهـر األثر يف جـواز بيعها وعدمـه. أمـا انعتاقها يف اجلملـة من نصيب 
ولدها لو مات سـيدها وهي يف ملكه فهو أمر ال إشـكال فيه، لعموم ما دل عىل عدم 

ملك اإلنسان ألحد عموديه(١).
(١) كام رصح به غري واحد، وعن غري واحد إرسـاله إرسـال املسـلامت. وعن 

اإليضاح دعو اإلمجاع عليه. بل ذكر شيخنا األعظمP أنه قول مجيع املسلمني. 
وقـد ذكـر أن املسـتفاد من نصـوص املنع عمـوم املنع لـكل ناقـل. وكأنه ألن 
املناسبات االرتكازية قاضية بأن منشأ املنع من البيع هو تشبثها باحلرية بسبب ولدها، 
 ،Aحيث نعتق من نصيبه، وهو املناسب ملا يف معترب الوليد بن هشام عن أيب احلسن
وفيه: «فقلت: إن فيهم جارية قد وقعت عليها، وهبا محل. قال: ال بأس. أليس ولدها 
بالذي يعتقها؟! إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها»(٢) فإن إعتاق الولد هلا ال 

يكون إال للمفروغية عن بقائها عىل ملك أبيه إىل يموت.
(٢) بال خالف أجده فيه، بل لعل اإلمجاع بقسميه عليه. كذا يف اجلواهر وقال 

 .« شيخنا األعظمP: «اتفاقاً فتو ونصاً
ويشـهد بـه صحيـح ابن أيب عمـري عن بعـض أصحابنا عن أيب بصـري عن أيب 
عبد اهللاA: «يف رجل اشـرت جارية يطأها، فولدت له ولداً فامت ولدها. قال: إن 
شاؤوا باعوها يف الدين الذي يكون عىل موالها من ثمنها. وإن كان هلا ولد قومت من 
نصيبه»(٣) ومعترب أيب خملد الرساج: «قال أبو عبد اهللاA إلسامعيل وحقيبة واحلارث 
النرضي: اطلبوا يل جارية... فدلو لنا عىل جارية رجل من الرساجني قد ولدت له ابناً 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٧، ٨، ٩ من أبواب كتاب العتق.
(٢) وسائل الشيعة ج: ١٦ باب: ٦ من أبواب االستيالء حديث: ٣.
(٣) وسائل الشيعة ج: ١٦ باب: ٥ من أبواب االستيالء حديث: ٢.

وكـذا ال جيوز نقلها بسـائر النواقـل(١). وإذا مات ولدها جـاز بيعها(٢).
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ومات ولدها، فأخربوه بخربها، فأمرهم فاشرتوها...»(١).
نعم يف صحيح حممد بن مسـلم عن أيب جعفرA يف حديث قال: «يف جارية 
لرجل كان يأتيها، فأسقطت سقطاً منه بعد ثالثة أشهر. قال: هي أم ولد»(٢). وإذا كان 

السقط ال خيرجها عن كوهنا أم ولد فموت ولدها أوىل بذلك. 
لكن من الظاهر أن أظهر أحكام أم الولد انعتاقها من نصيب ولدها من مرياثه 

من أبيه، وال موضوع له مع موت الولد، فضالً عن السقط.
ومـن ذلـك يظهر اإلشـكال فيام يظهر من الوسـائل من محله عىل سـقطها بعد 

موت السيد، وجعله مع خرب أيب البخرتي اآليت دليالً عىل انعتاقها حينئذ. 
: أنه حيث ال إشكال يف أن  : أنه ال شاهد عىل احلمل املذكور. وثانياً إذ فيه أوالً

السقط ال يرث فكيف تنعتق به؟!.
ومن هنا ذكر صاحب اجلواهر وشـيخنا األعظـمP أن أثر االكتفاء باحلمل 
يف صـدق أم الولـد هو بطالن البيـع الواقع حاله، لعدم اإلشـكال يف صحة بيعها بعد 

اإلسقاط. وربام حيمل الصحيح عىل ذلك. 
لكنـه خمالـف لظاهره جداً، لقـوة ظهوره يف بيان حكمها بعد اإلسـقاط، ال يف 

انكشاف حكمها الثابت قبله.
ومـن ثـم ال يبعد جريه عىل مـا يظهر مما عن بعـض العامة من تشـبثها باحلرية 
بمجـرد احلمـل ولو مع مـوت الولـد. ونحوه يف ذلك خـرب أيب البخرتي عـن اإلمام 
الصـادقA عن أبيهA: «قال: إذا أسـقطت اجلارية من سـيدها فقد عتقت»(٣)، 
، كام هو املعنى احلقيقي، أم عىل أهنا تتشبث باحلرية، بمعنى  سواء محل عىل عتقها فعالً
أنه يقطع عليها بأهنا سـوف تعتق بموت سيدها. وكيف كان فالبد من اإلعراض عن 
احلديثني، ملخالفتهام ملا عليه الطائفة وللنصوص املعول عليها عندهم، ومنام ما تقدم.

(١) وسائل الشيعة ج: ١٦ باب: ٥ من أبواب االستيالء حديث: ١.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج: ١٦ باب: ٣ من أبواب االستيالء حديث: ١، ٢.
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(١) كام هو مقتىض إطالق مجاعة، ونسـب لألكثر. ملوثق عمر بن يزيد عن أيب 
احلسنA: «سألته عن أم الولد تباع يف الدين؟ قال: نعم يف ثمن رقبتها»(١) وال يبعد 

ظهوره يف صورة إعسار املوىل، ألن خصوصية الدين تناسب ذلك. 
هذا وقد تردد الفاضالن قدس رسمها يف إطالقه أو تقييده بصورة موت املوىل، 

بل قو تقييده بصورة موته غري واحد من متأخري املتأخرين. 
لصحيـح عمر بـن يزيد املتقدم. وفيه: «قلت أليب إبراهيمA: أسـألك قال: 
سـل. قلت: لِمَ باع أمري املؤمننيA أمهـات األوالد؟ قال: يف فكاك رقاهبن. قلت: 
وكيف ذلك؟ قال: أيام رجل اشرت جارية فأولدها، ثم مل يؤد ثمنها ومل يدع من املال 
ما يؤد عنه أخذ ولدها منها، فبيعت وأدي ثمنها. قلت: فيبعن فيام سـو ذلك من 

دين؟ قال: ال»(٢).
لظهـور قولـهA: «ومل يدع مـن املال ما يـؤد عنه» يف موت املـوىل. كام أنه 
رصيح يف احلرص، وهو من سـنخ املبني لإلطالق. ومن ثم يتعني قرص اإلطالق عليه. 

ولنكتف هبذا املقدار يف املسألة، خلروجها عن مورد االبتالء يف عصورنا.
(٢) كام هو املعروف بني األصحاب، املدعى عليه اإلمجاع يف كالم غري واحد. 
والنصـوص به مسـتفيضة. كصحيح احللبي: «سـئل أبو عبد اهللاA عن السـواد ما 
منزلته؟ فقال: هو جلميع املسـلمني، ملن هو اليوم، وملن يدخل يف اإلسـالم بعد اليوم، 
وملـن مل خيلق بعـد. فقلت: الرشاء من الدهاقني. قال: ال يصلح. إال أن تشـرتي منهم 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج: ١٣ باب: ٢٤ من أبواب بيع احليوان حديث: ٢، ١.

كـام جيوز بيعها يف ثمن رقبتها مع إعسـار املوىل(١). ويف هذه املسـألة فروع 
كثرية مل نتعرض هلا لقلة االبتالء.

(مسـألة ١٣): ال جيوز بيع األرض اخلراجية، وهي األرض املفتوحة 
عنـوة العامرة حني الفتح، فإهنا ملك للمسـلمني من وجد ومن يوجد(٢)، 
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عىل أن يصريها للمسـلمني، فإذا شـاء ويل األمر أن يأخذها أخذها...»(١)، ومعترب أيب 
بردة بن رجا: «قلت أليب عبد اهللاA: كيف تر يف رشاء أرض اخلراج؟ قال: ومن 
يبيع ذلك؟! هي أرض املسلمني. قلت: يبيعها الذي هي يف يده، قال: ويصنع بخراج 
املسـلمني ماذا؟! ثم قال: ال بأس اشـرت حقه منها، وحيول حق املسلمني عليه. لعله 

يكون أقو عليها، وأمأل بخراجهم منه»(٢)، وغريمها.
لكن يف صحيح حريز عنهA: «قال: رفع إىل أمري املؤمننيA رجل مسلم 
اشرت أرضاً من أرايض اخلراج. فقال أمري املؤمننيA: له ما لنا، وعليه ما علينا، مسلامً 
. له ما ألهل اهللا، وعليه ما عليهم»(٣). وقد يظهر يف إقرارهA للرشاء.  كان أو كافراً
والبـد مـن محله ومحل غريه مما قـد يظهر يف ذلك عـىل رشاء حق االختصاص 
واالسـتغالل، مع بقاء العني عىل ملك املسلمني، ولزوم أداء اخلراج، بقرينة التفصيل 

الذي تضمنته النصوص األول.
نعم النصوص املذكـورة ال تقتيض عدم قابلية األرض املذكورة للبيع والنقل، 
وإنـام تقتـيض منع من بيـده األرض من بيعهـا ونقلها، لعدم ملكه هلا، وعدم سـلطنته 
عليها بعد أن كانت ملكاً للمسـلمني، وليس له إال حق االختصاص باسـتغالهلا عىل 

أن يؤد خراجها هلم.
وال ينـايف ذلك جواز بيع ويل املسـلمني هلا، بل حتـى هبته هلا وإقطاعها لبعض 
النـاس جماناً، كام يظهر من بعض كلامت شـيخنا األعظـمP املفر وغية عنه. لعموم 

واليته، وقابليتها للنقل ذاتاً، كسائر أمالك املسلمني. 
وقـد جيري عىل ذلك صحيح حممد بن مسـلم عن أيب جعفرA والسـاباطي 
وزرارة عـن أيب عبـد اهللاA: «أهنم سـألومها عـن رشاء أرض الدهاقـني من أرض 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٢١ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ٤.
(٢) وسائل الشيعة ج: ١١ باب: ٧١ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه حديث: ١.
(٣) وسائل الشيعة ج: ١١ باب: ٧٢ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه حديث: ٦.
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اجلزية. فقال: إنه إذا كان ذلك انتزعت منك، أو تؤدي عنها ما عليها من اخلراج. قال 
عامر: ثم أقبل عيل، فقال: اشـرتها، فإن لـك من احلق ما هو أكثر من ذلك»(١) ومعترب 
إبراهيـم بـن أيب زياد: «سـألت أبا عبد اهللاA عـن الرشاء مـن أرض اجلزية. فقال: 

اشرتها فإن لك من احلق ما هو أكثر من ذلك»(٢).
ل اهللا تعاىل  فـإن مـا تضمنه الصحيح من أهنـا تنتزع منه عد ظهور القائـم (عجّ
فرجه الرشيف) أو يؤدي ما عليها من اخلراج، ثم الرتخيص يف الرشاء للتعليل املذكور 
ظاهر يف كون الرتخيص املذكور شخصاً خلصوص عامر، وأن الرشاء املرخص فيه هو 
رشاء عني األرض، بحيث ال جيب اخلراج فيها، وإال فجواز الرشاء مع دفع اخلراج قد 
، وهو ال حيتاج للتعليل املذكور. وذلك يبتني إعامل واليتهA عىل األرض  بني أوالً

وأرباهبا يف الرتخيص املذكور. 
قال يف حمكي مرآة العقول تعقيباً عىل الصحيح املتقدم: «ثم جوز عليه السـالم 
لـه رشاءهـا ألن لـه الوالية عليهـا. وعلل بأن لك مـن احلق بعد ظهـور دولة احلق يف 
األرض أكثـر من ذلـك، فلذلك جوزنا لـك ذلك». ومنه يظهر الوجـه يف محل معترب 

 . إبراهيم املتقدم عىل ذلك أيضاً
اللهـم إال أن يقـال: مل يتضـح كون املـراد باحلديثني مـن أرض اجلزية األرض 
املفتوحة عنوة التي هي ملك املسـلمني، بل ال يبعد كون املراد هبا األرض التي صالح 
أهلهـا عـىل أن تكون جزيتهـم من حاصل أرضهـم، فإن األرض املذكـورة باقية عىل 

ملك أصحاهبا األولني، وال تكون ملكاً للمسلمني، وال مانع من رشائها منهم. 
غايـة األمـر أن يف حاصلهـا جزيتهم فيكـون يف رشائها منهم واالسـتقالل هبا 
تفريـط بجزيتهـم التي هي ملك للمسـلمني أيضاً، ولذا احتاج للرتخيص الشـخيص 
املبتني عىل التعليل املذكور، وعىل إعامل اإلمامA لواليته عليها. فالعمدة ما ذكرناه 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٢١ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ١.
(٢) وسائل الشيعة ج: ١١ باب: ٧١ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه حديث: ٤.
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أوالً من عموم الوالية. 
نعـم استشـكل يف اجلواهر يف بيعها حتى لويل املسـلمني. قـال: «الحتامل كون 

حكمها رشعاً بقاؤها ورصف خراجها، كالوقف». 
لكن ال شـاهد لالحتامل املذكور. إذ النصوص مل تتضمن إال أهنا للمسـلمني، 
والظاهـر أن تعيينها ألخـذ اخلراج منها ألنه الوجه املتعارف النتفاع عموم املسـلمني 
منهـا، ال حلبسـها رشعـاً عـىل ذلك. كيـف وال إشـكالـ  بمالحظة السـريةـ  يف اختاذ 
املسـاجد فيها، والظاهر أهنا عىل حدّ سـائر املساجد تبتني عىل وقف األرض مسجداً، 
كام سبق يف املسألة العارشة. بل ال إشكال يف شق الطرق فيها، وبناء املساكن ونحوها 

مما حيتاجه من يعمرها. 
ومـا ذلـك إال لعدم تعينها للخراج، بل النتفاع املسـلمني هبا بعد أن كانت هلم 
. وذلك يقتيض سـلطنة ويل األمر عـىل نقلها ببيع  بنحـو مـن أنحـاء امللك ولو تسـاحماً

وغريه إذا كان صالحاً هلم.
وبذلـك يظهر نفوذ بيـع وإقطاع والة اجلور لألرض املذكورة يف حق املؤمنني. 
ملـا دل عىل جـواز تعاملهم معهـم، والرتخيص هلـم يف أخذ جوائزهـم، ونحو ذلك، 
والظاهر شـيوع إقطـاع والة اجلور لألرضني يف عهود األئمـة (صلوات اهللا عليهم)، 

فلو مل يكن نافذاً يف حق املؤمنني لكان املناسب استثناؤه.
(١) كام هو مقتىض إطالق مجاعة ورصيح آخرين. إلطالق النصوص السابقة. 
لكن يف بيع التذكرة ويف اللمعتني واملسـالك جواز بيعها تبعاً لآلثار. وحكي عن غري 

واحد، عىل إشكال يف النسبة، لرصاحة كالم بعضهم يف بيع نفس اآلثار. 
والذي ينبغي أن يقال: إحداث آثار الترصف من البناء ونحوه إن مل يكن بوجه 

وال فـرق بـني أن تكون فيهـا آثار مملوكة للبايع من بناء أو شـجر أو غريمها 
وأن ال تكون(١). 
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مأذون فيه رشعاً كان عدواناً ، فيحق للويل قلعه، وهو ال يقتيض حقاً يف األرض، فضالً 
عن أن يقتيض ملكها تبعاً له، ليجوز بيعها معه. ولعله خارج عن حمل كالمهم. 

وكـذا إذا كان بوجـه مـأذون فيـه إذا ابتنـى عىل انتفاعه به بنفسـه مـادام هو يف 
األرض من دون أن يسـتحق إبقاءه. فإنه إذا مل يسـتحق إبقاءه يف األرض بعد خروجه 
منهـا، فال منشـأ لتوهم ملكه لألرض بتبعه، بحيث يصح بيعهـا معه. غايته أنه يملك 

أثر الترصف بنفسه، فله قلعه عند خروجه من األرض، وله بيعه ممن خيلفه فيها. 
، بحيث ال جيوز للويل  وإن ابتنـى عىل اسـتحقاقه إبقاء أثر الترصف مادام قائـامً
قلعـه عند خروجه منها، فهـو وإن اقتىض حقاً لصاحب الترصف يف األرض ال ينتهي 
بخروجه منها، إال أنه ال يقتيض ملك األرض بنفسها، لعدم املنشأ لذلك. والسيام مع 
عدم معهودية امللكية املوقتة، إذ مبنى امللكية ارتكازاً عىل البقاء ما مل حيدث الرافع هلا، 

ولو مثل فسخ العقد الناقل.
وحينئذ إن كان مرادهم بيع احلق املذكور تبعاً آلثار الترصف فهو متني جداً، إال 
أنه ال يصح اسـتثناؤه من عموم منع بيع األرض. وإن كان مرادهم بيع نفس األرض 

التي تقوم عليها آثار الترصف. فهي غري مملوكة له ليصح منه بيعها. 
ودعـو: أن ذلك مقتىض السـرية. مدفوعـة بأنه مل يتضح قيام سـرية يف املقام 
متصلة بعصور املعصومني صلوات اهللا عليهم كاشفة عن رضاهم. والسيام مع ما هو 
املعلوم من عدم بسـط أيدهيمA، بحيث يسـتطيعون اسـتنكار ما حيصل، ليكشف 

عدم استنكارهم إياه عن إقرارهم له.
عـىل أن املتيقن من السـرية إنـام هو بيع أثر التـرصف، وال يعلم منهـا بيع رقبة 
األرض تبعاً له إال بناء عىل املالزمة بني األمرين، وهي ممنوعة. غاية األمر مالزمة بيع 

أثر الترصف لبيع حقّ إبقائه يف األرض الذي تقدم الكالم فيه. 
ومثله االستدالل بام تضمن جواز رشاء أرض اخلراج. فإنه مع عدم وروده فيام 
نحن فيه من بيع اآلثار حممول عىل بيع حق االختصاص باألرض واسـتغالهلا، ال بيع 
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عينها ورقبتها، كام سبق.
(١) قـال يف املبسـوط: «وال يصـح بيع يشء مـن هذه األرضـني وال هبته وال 
معاوضته وال متليكه وال وقفه وال رهنه وال إجارته وال إرثه. وال يصح أن يبنى دوراً 
ومنازل ومساجد وسقايات، وال غري ذلك من أنواع الترصف الذي يتبع امللك. ومتى 

، وهو باق عىل األصل».  فعل يشء من ذلك كان الترصف باطالً
والوجه فيه ظاهر بعد ما سـبق من كون األرض املذكورة للمسـلمني عىل نحو 
خاص، حيث يكون الترصف املذكور تعدياً عليهم، ومنافياً ملا هو املعلوم من حرمتهم 
وحرمـة أمواهلـم وحقوقهم، فالبد يف جوازه مـن إذن وليهم، وهو اإلمام أو من يقوم 

مقامه، عىل ما يأيت الكالم فيه.
نعم قد يدعى أن النصوص املتقدم بعضها، املتضمنة جواز رشاء أرض اخلراج 
عىل أن يقوم املشـرتي مقام البايع يف عامرهتا وأداء خراجها، ظاهرة يف جواز الترصف 

فيها بالوجه املذكور لكل أحد من دون حاجة إلذن اإلمام أو غريه.
لكنه ال خيلو عن إشكال أو منع، فإن األرض املذكورة ملا كانت للمسلمني فال 
يتيـرس الترصف فيها غالباً إال بمراجعة السـلطان. غايـة األمر أن ألهلها األولني حق 
األولويـة يف اسـتغالهلا وعامرهتا، بحيث ال جيـوز إخراجهم منها قـرساً عليهم، حتى 

بالتضييق عليهم بتحميلهم من اخلراج أكثر من طاقتهم، كام يظهر من النصوص.
ومنها موثق إسـامعيل بن الفضل اهلاشمي: «سألت أبا عبد اهللاA عن رجل 
اشـرت [اكرت] أرضاً من أرض أهل الذمة من اخلراج وأهلها كارهون. وإنام يقبلها 
من السـلطان لعجز أهلها أو غري عجز. فقال: إذا عجز أرباهبا عنها فلك أن تأخذها، 

إال أن يضاروا. وإن أعطيتهم شيئاً فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها...»(١). 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٢١ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ١٠.

بل الظاهر عدم جواز الترصف فيها(١) 
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وعـىل ذلك يكـون املراد بـرشاء أرض اخلراج يف النصـوص املتقدمة هو رشاء 
حـق األولوية املذكـور الثابت هلم، نظري رشاء حق الرسقفلية للمسـتأجر املتعارف يف 

عصورنا.
أمـا اسـتحقاق املبارشة بعـامرة األرض واسـتغالهلا فالبـد أن يبتنـي عىل إذن 
السلطان يف عرص صدور تلك النصوص، إما البتناء تعامله مع أهل األرض األولني 
عـىل أن هلـم بيعهـا بالوجه املذكور عـىل غريهـم، أو ملراجعة املشـرت باخلصوص له 
باستئذانه قبل الرشاء، أو بطلب إقراره وإمضائه بعده، كام يناسبه قولهA يف صحيح 

احللبي املتقدم: «فإذا شاء ويل األمر أن يأخذها أخذها». 
وعـىل ذلك فغاية ما تدل عليه النصوص املذكـورة االكتفاء يف جواز الترصف 
يف األرض املذكـورة بإذن سـلطان اجلـور، ال إطالق جواز التـرصف فيها لكل أحد، 

ليخرج هبا عام سبق.
هـذا وقد يظهر ممن سـبق منه جـواز بيع األرض املذكورة تبعـاً آلثار الترصف 
جـواز إحداث اآلثـار املذكورة املوجبة لنحو من احلـق يف األرض من دون حاجة إىل 

إذن. ومل يتضح وجهه. 
غايـة األمر أنه قـد يبتني تقبيل األرض من قبل من يتوىل أمر املسـلمني ـ بحق 
أو بجـور ـ عـىل اإلذن ضمناً يف الترصف الـذي يقتضيه االرتباط بـاألرض من أجل 
عامرهتـا وزراعتها السـتحصال اخلراج منها، كمسـاكن العاملني فيهـا ومرافقهم من 

خمازن ومساجد وسقايات هلم وللعابرين فيها، ونحو ذلك بالنحو املتعارف. 
لكـن هـذاـ  مـع اختصاصـه بمن يتقبـل األرض، دون مـن هو أجنبـي عرفاً، 
وبالترصف املتعارف دون غريهـ  ليس ترصفاً من دون إذن، بل هو تابع لإلذن الضمنية 
التي يبتني عليها تقبيل األرض من قبل من يتوىل أمر املسـلمني، فلو منع من الترصف 
املذكـور أو من بعض أقسـامه تعـني عدم جوازه، بل يكون تعديـاً ال يرتتب عليه حق 

اإلبقاء يف األرض، عىل ما سبق.



١٣١ ...................................................................... الكالم يف األرايض اخلراجية 

كام أنه قد فصل يف الدروس بني زمان احلضور وزمان الغيبة، فال جيوز الترصف 
يف األول إال بإذن اإلمامA، وجيوز الترصف يف الثاين من دون حاجة لذلك، ووافقه 

يف جامع املقاصد، وحكاه عن غريه. 
وكأنـه ألن توقـف الترصف عىل إذنهA مسـتلزم لتعـذر الترصف يف عرص 
الغيبة يف األرض املذكورة، وهو مما يقطع بعدم رضا الشـارع به، السـتلزامه تعطيلها 

وعدم االستفادة هبا. 
لكـن ذلـك جيري أيضـاً يف عرص احلضـور لو تعذر اسـتئذان اإلمـام أو امتنع 
هـوA من اإلذن ومزاولة وظائـف اإلمامة حذراً من ظهور ذلك عنه بنحو يعرضه 

أو يعرض شيعته للخطر.
وحيـث يعلم بعدم رضا الشـارع األقدس بتعطيـل األرض حينئذ بنحو يعلم 
بجـواز التـرصف يف اجلملة، فالـالزم االقتصار عـىل املتيقن من اجلـواز، وهو صورة 
استئذان سلطان اجلور، حيث ال إشكال يف اجلواز حينئذ ولو بلحاظ السرية يف عصور 

 .Gحضور األئمة
وال أقل من كونه مقتىض النصوص املتقدمة املتضمنة جواز رشاء أرض اخلراج 
عـىل أن يقوم املشـرتي مقام البايع يف أداء خراجهـا، ملا هو املعلوم من أن أداء خراجها 

إنام كان يف تلك العصور لوالة اجلور، وكانوا هم املتولون إلدارة شؤوهنا.
ودعو: أنه يعلم بعدم األثر إلذن اجلائر، ألن عدوانه ال يناسب اهتامم الشارع 
األقدس به وبإذنه. ممنوعة، إلمكان اهتامم الشارع األقدس بضبط أمر أرض اخلراج، 
وتنظيم الترصف فيها دفعاً للتشاح واخلالف وما يرتتب عليهام من مفاسد يف املجتمع 
قد تسـود حتى عىل األرض وعىل غلتها، ومع تعـذر تنظيمها بالوجه األكمل بإيكاهلا 
لنظـر اإلمام العادل يكتفى بتنظيمها من طريق سـلطان اجلور، ألنه خري من االنفراط 

املطلق. ولعله لذا جاز التعامل يف اخلراج مع السلطان.
ومثل ذلك ما قد يدعى من أن مقتىض السـرية جواز الترصف فيها لكل أحد، 
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حيـث يشـيع من عامـة الشـيعة وخاصتهم التـرصف فيها مـن دون توقـف منهم أو 
استئذان من أحد. 

: أن السرية احلادثة يف عرص الغيبة ال تصلح لالستدالل، وما ينهض  إذ فيه أوالً
باالسـتدالل هو السـرية املتصلة بعصور ظهور املعصومني صلوات اهللا عليهم بحيث 

يكشف عدم ظهور الردع منهم عنها يف إمضائهم هلا. 
: أن السرية من اخلاصة قد تبتني عىل ما سبق منا من نفوذ إقطاع السلطان  وثانياً
 . اجلائـر، ومن العامة عـىل ذلك وعىل عدم مراعاة احلكم الرشعي جهالً به أو تسـاحماً
والسـيام أن كثـرياً منهـم من ذوي القـوة والنفوذ وممن يغمض بسـببهام عـن املوازين 

الرشعية. 
ومـن هنـا ال خمرج يف عرص الغيبة عن مقتىض القاعـدة املتقدمة من عدم جواز 

الترصف يف األرض املذكورة من دون إذن ويل املسلمني، أو من يقوم مقامه.
(١) ألن احتـامل واليتـه كاف يف وجـوب االسـتئذان منـه بعد العلـم بجواز 
الترصف يف اجلملة، للعلم بعدم رضا الشارع األقدس بتعطيل األرض عن االنتفاع.

(٢) ملا هو املعلوم ويسـتفاد من النصوص السـابقة وغريها من إمضاء التعامل 
. وعليه كان العمل يف عصور حضور األئمة صلوات اهللا عليهم. معه رشعاً

(٣) لعـدم إطـالق يقتيض والية احلاكم الرشعي، كام يظهر مما سـبق يف أواخر 
الـكالم يف رشوط املتعاقديـن، وإنام يرجـع إليه الحتامل واليته يف مـورد يعلم بجواز 
التـرصف يف اجلملة، وال يعلم بجـوازه من دون إذنه. أما يف املقام فحيث يعلم بكفاية 
اسـتئذان سـلطان اجلور ودفع التعطيـل بمراجعته فـال طريق إلحـراز االكتفاء بإذن 

إال بـإذن احلاكـم الرشعي(١)، إال أن تكون حتت سـلطة السـلطان املدعي 
للخالفـة العامـة، فيكفي االسـتئذان منه(٢). بـل يف كفاية االسـتئذان من 
احلاكم الرشعي حينئذ إشـكال(٣). ولو ماتت األرض العامرة حني الفتح 
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احلاكم الرشعي. 
بل ال ينبغي التأمل يف عدم البناء عىل االكتفاء باسـتئذانه بدالً عن السـلطان يف 
عصور األئمة صلوات اهللا عليهم، مع أن أكثر األدلة التي سيقت إلثبات والية احلاكم 
الرشعـي أو كلها ال خيتص بعـرص الغيبة، كام يظهر بمراجعة مـا تقدم منا عند الكالم 
يف أدلـة واليتـه، وذلك يكشـف عن أن واليته لو متت ليسـت بنحو تقتـيض االكتفاء 

باستئذانه بدالً عن السلطان.
نعم لو فرض عدم بناء السلطان عىل التصدي لألرض، جهالً بكوهنا خراجية، أو 
لتبدل القوانني التي جيري عليها، فال طريق إلحراز االكتفاء بإذنه، خلروجه عن موضوع 
السـرية والنصوص السابقة. بل ال منشـأ الحتامل اعتبار إذنه حينئذ، ويتعني االكتفاء 
.Pباستئذان احلاكم الرشعي. والظاهر خروجه عن مفروض كالم سيدنا املصنف
(١) كـام رصح به غري واحد، بل قد يظهـر منهم عدم اخلالف فيه. والكالم يف 
ذلك متفرع عىل الكالم يف مملكية اإلحياء، ويف عمومها لألرض املفتوحة عنوة، ويأيت 

الكالم فيهام إن شاء اهللا تعاىل.
(٢) كام تقدم منا عند الكالم يف األنفال من خامتة كتاب اخلمس من هذا الرشح.

(٣) الظاهـر عدم اإلشـكال فيه يف اجلملة، وأرسـل يف بعض كلامهتم إرسـال 
املسلامت، وأدعي عليه يف كلامت بعضهم اإلمجاع. 

ويقتضيـه مجلـة من النصـوص، كصحيـح زرارة وحممد بن مسـلم وأيب بصري 
 :Aوفضيل وبكري ومحران وعبد الرمحن بن أيب عبد اهللا عن أيب جعفر وأيب عبد اهللا

فالظاهـر أهنـا ال متلك باإلحياء، بـل هي باقية عىل ملك املسـلمني(١). أما 
األرض امليتـة زمـان الفتح فهـي ملـك لإلمـامA(٢). وإذا أحياها أحد 

ملكها باإلحياء(٣)، 
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«قاال: قال رسول اهللا8: من أحيى أرضاً مواتاً فهي له»(١)، وصحيح عبد اهللا بن 
 سـئل وأنا حارض عن رجل أحيى أرضـاً مواتاً، فكر» :Aسـنان عـن أيب عبد اهللا
فيها هنراً، وبنى فيها بيوتاً، وغرس نخالً وشجراً، فقال: هي له وله أجر بيوهتا، وعليه 
فيها العرش فيام سـقت السـامء أو سيل وادي أو عني، وعليه فام سقت الدوايل والغرب 
نصف العرش»(٢) وغريمها، مما يأيت بعضه إن شـاء اهللا تعاىل. وعىل كل حال فاحلكم يف 

اجلملة ال شبهة فيه، إال أنه ينبغي االلتفات ألمرين: 
األول: أنـه يظهـر مـن بعـض مواضـع املبسـوط أن اإلحيـاء ال يوجب ملك 
األرض، بـل جمـرد حق الترصف فيهـا. قال يف كتـاب اجلهاد يف فصل حكـم ما يغنم 
ومـا ال يغنـم: «فأما املـوات فإهنا ال تغنم، وهـي لإلمام خاصة، فـإن أحياها أحد من 
املسـلمني كان أوىل بالتـرصف فيها، ويكون لإلمام طسـقها». ونحوه يف كتاب الزكاة 
من النهاية مع إطالق املحيي من دون تقييد له باملسـلمني. وهو رصيح االستبصار يف 
باب من أحيى أرضاً مسـتدالً عليه بصحيح الكابيل وغريه من النصوص الكثرية التي 

يأيت الكالم فيها. 
وقـال يف كتـاب إحيـاء املوات من املبسـوط: «إذا حتجر أرضـاً وباعها مل يصح 
بيعهـا... ألنه ال يملك رقبة األرض باإلحيـاء، وإنام يملك الترصف برشط أن يؤدي 
إىل اإلمام ما يلزمه عليها». وكالمه بدواً وإن أوهم أنه يف التحجري إال أن الظاهر عدم 
التفريق عنده بينه وبني اإلحياء، كام نبه لذلك يف الرسائر. ويناسبه ما ذكره من التعليل 
املتقـدم، ومـا ذكره بعـد ذلك من أن ملـك األرض تارة: يكون بإقطاع السـلطان هلا. 
وأخر: يكون بإحداث يشء فيها. قال: «وذلك مثل املوات من األرض، وقد ذكرنا 
أنه يملك باإلحياء بإذن السـلطان الترصف فيها، وهو أوىل من غريه. وإذا حتجر صار 

أحق به من غريه». وجر عىل ذلك يف املهذب والغنية والرسائر.

(١) وسائل الشيعة ج: ١٧ باب: ١ من أبواب كتاب إحياء املوات حديث: ٥.

(٢) وسائل الشيعة ج: ١٧ باب: ١ من أبواب كتاب إحياء املوات حديث: ٨.
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الثـاين: أن األصحاب رصحوا بعدم جواز إحيـاء األرض امليتة التي هي ملك 
اإلمـام إال بإذنـه، مطلقـاً كام يظهر مما سـبق من املبسـوط أو مع ظهـورهA، كام يف 
الرشايـع، أو مع بسـط يده، كام يف اجلواهـر. قال يف كتاب اجلهـاد: «بال خالف أجده 
فيه، بل اإلمجاع بقسميه عليه. مضافاً إىل عموم قاعدة قبح الترصف يف مال الغري بغري 

إذنه».
إذا عرفت هذا فإن كان مرادهم من اإلذن اإلذن اخلاص لكل شخص بشخصه، 
فمـن الظاهـر أن اإلذن إن ابتنت عىل اإلذن يف اإلحيـاء املبني عىل التملك رجعت إىل 
اإلقطاع الذي سبق من املبسوط حصول التملك به، وإن ابتنت عىل اإلذن يف اإلحياء 
بنفسـه من دون متلك تعني عدم حصول امللك باإلحياء، كام ذكره يف املبسـوط، ألهنا 

تكون نظري املزارعة. 
غاية األمر أن سـعة حق األولوية بتبع اإلحياء تابع لسـعة اإلحياء املأذون فيه. 
وال يبعد كون مفروض كالم املبسوط إطالق اإلذن يف اإلحياء بنحو يستلزم األولوية 

مادام املأذون يف مقام اإلحياء غري معرض عنه.
كام قد يتجه ما ذكره غري واحد من الفرق بني عرص احلضور، فيشرتط يف جواز 
اإلحياء فيه اإلذن منهA، وعرص الغيبة فال يشـرتط فيه اإلذن مطلقاً، كام يظهر من 

الرشايع، أو خلصوص الشيعة كام يف اجلواهر.
إذ قـد يكـون الوجه يف عدم اعتبار اإلذن يف اإلحيـاء يف عرص الغيبة أن اعتباره 

مستلزم لتعطيل األرض املوات، وهو مما يعلم بعدم رضا الشارع األقدس به. 
وأما االسـتدالل لـه بنصوص التحليل فـال خيلو عن إشـكال إذا لو تم عموم 
التحليل فهو ال خيتص بعرص الغيبة، بل عرص احلضور متيقن منه لورود نصوصه فيه. 

وهذا بخالف حمذور التعطيل الذي أرشنا إليه. 
نعم لو تم االستدالل بمحذور التعطيل فهو إنام يقتيض جواز اإلحياء وأولوية 
املحيـي بـاألرض، لكفايـة ذلك يف احلـث عىل عمـران األرض وعـدم تعطيلها، وال 
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يتوقـف عـىل ملـك املحيي هلا كام هـو مقتىض إطـالق األصحاب، ورصيـح الرشايع 
وغريه يف خصوص عرص الغيبة، بخالف اإلذن اخلاص، حيث قد يستفاد منه اإلحياء 

املبتني عىل التملك، الذي سبق رجوع اإلذن فيه لإلقطاع.
كـام أن اعتبار اإلذن اخلاص يف اإلحياء ال يناسـب إطـالق النصوص املتقدمة 
دليـالً عىل مملكية اإلحياء. بل يكاد يقطع بعـدم اعتباره حتى يف عرص احلضور بالنظر 
للسرية، ولذا مل تتعرض النصوص لطلب أفراد الشيعة اإلذن من األئمة (صلوات اهللا 

عليهم) يف اإلحياء، مع شيوع حاجتهم له وكونه مورداً البتالئهم.
وإن كان مرادهم من اإلذن املعترب يف جواز اإلحياء ما يعم اإلذن العام املستفاد 
من النصوص السابقة، فبعد إطالق النصوص املذكورة، وظهورها يف مملكية اإلحياء، 
ال يظهر الوجه ملا سـبق من املبسـوط من عدم مملكية اإلحياء، وال ملا سبق من الرشايع 

وغريه من الفرق بني عرص احلضور والغيبة. 
كـام أنـه ال فائـدة يف بيـان اشـرتاط اإلذن بعـد أن كان حاصـالً بمقتـىض هذه 

النصوص. ومن ثم فكالم األصحاب ال خيلو عن اضطراب وإشكال.
وال يبعـد كون منشـئه اختالف األخبار فـإن النصوص املتقدمـة وغريها وإن 
كانـت ظاهـرة يف مملكيـة اإلحياء، إال أن نصوصـاً أخر قد تضمنـت أن األرض كلها 
لإلمـام بنحو يظهر يف عـدم خروجها عن ملكه باإلحيـاء، كصحيح أيب خالد الكابيل 
عن أيب جعفرA: «قال: وجدنا يف كتاب عيلA: ﴿إن األرض هللا يورثها من يشاء 
مـن عبـاده والعاقبة للمتقني﴾. أنـا وأهل بيتي الذين أورثنـا األرض، ونحن املتقون، 
واألرض كلها لنا. فمن أحيى أرضاً من املسلمني فليعمرها، وليؤد خراجها إىل اإلمام 
من أهل بيتي، وله ما أكل منها. فإن تركها وأخرهبا فأخذها رجل من املسـلمني بعده 
فعمرهـا وأحياهـا فهو أحق هبـا من الذي تركهـا، فليؤد خراجهـا إىل اإلمام من أهل 
بيتي، وله ما أكل منها حتى يظهر القائم عليه السـالم من أهل بيتي بالسيف، فيحوهيا 
ويمنعها وخيرجهم منها، كام حواها رسـول اهللا صىل اهللا عليه وآله ومنعها. إال ما كان 
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يف أيدي شيعتنا، فإنه يقاطعهم عىل ما يف أيدهيم، ويرتك األرض يف أيدهيم»(١).
وصحيـح مسـمع بن عبد امللك عـن أيب عبد اهللاA وكان قد محـل إليه ماالً 
مـن اخلمـس، فرده عليه. وفيه: «إين قلت له حـني محلت إليه املال: إين كنت قد وليت 
البحريـن الغوص، فأصبـت أربعامئة ألف درهـم، وقد جئتك بخمسـها بثامنني ألف 
درهـم... فقـال: أو مالنـا مـن األرض وما أخرج اهللا منهـا إال اخلمس يا أبا سـيار؟! 
إن األرض كلهـا لنـا، فام أخـرج اهللا منها من يشء فهو لنا. فقلت لـه: وأنا أمحل إليك 
املـال كله. فقال: يا أبا سـيار قد طيبناه لك وأحللنـاك منه، فضم إليك مالك. وكل ما 
يف أيـدي شـيعتنا مـن األرض فهم فيـه حمللون حتى يقـوم قائمنا، فيجبيهم طسـق ما 
كان يف أيدهيـم، ويـرتك األرض يف أيدهيـم. وأما ما كان يف أيدي غريهم فإن كسـبهم 
مـن األرض حـرام عليهم حتـى يقوم قائمنـا، فيأخذ األرض مـن أيدهيم، وخيرجهم 

رة»(٢). ونحومها غريمها. وقد عقد يف الكايف باباً لذلك(٣).  غَ صَ
ومن الظاهر منافاهتا بدواً لنصوص اإلحياء املتقدم بعضها، ولغريها مما تضمن 
ملكية الناس بأسـباب التمليـك املختلفة. بل حتى مثـل األوقاف ونصوص األرض 

املفتوحة عنوة وغريها.
وقد جيمع بني الطائفتني تارة: بحمل الطائفة الثانية عىل نحو خاص من امللكية 
ال ينـايف يف ثبوت امللكية باملعنى املعروف لغريهمG، عمـالً بظاهر الطائفة األوىل. 
ومرجعهـا إىل واليتهـمG وأحقيتهم بالتـرصف، بحيث ال حيلّ تـرصف الناس يف 

أمالكهم إال بمواالهتمG، أو حتليلهم منه. 
وأخـر: بإبقاء الطائفة الثانية عىل ظاهرهـا يف امللكية باملعنى املعروف، ومحل 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٧ باب: ٣ من أبواب كتاب إحياء املوات حديث: ٢.
(٢) الـكايف ج١ ص٤٠٨، واللفظ له. وسـائل الشـيعة ج: ٦ باب: ٤ من أبـواب األنفال وما خيتص باإلمام 

حديث: ١٢.
(٣) الكايف ج:١ ص:٤٠٧ـ٤١٠.
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الطائفة األوىل عىل أولوية الترصف، ومضيه حقيقة يف حق الشيعة، وحكامً ـ من أجل 
متشـية األمور بسـبب اهلدنة ـ يف حق غريهم، بمعنى أن عىل الشـيعة أن يرتبوا أحكام 
ملكية غريهم ملا حتت أيدهيم، وإن مل يكن أولئك مالكني، وكان ترصفهم حمرماً عليهم 

. واقعاً
والظاهر أن الثاين هو املتعني، ملناسبته للصحيحني املتقدمني، لصعوبة تنزيلهام 
عـىل األول، بلحـاظ ما تضمناه من اآلثار املناسـبة مللكيتهـمG احلقيقية، ولتضمن 
لّ األرض للشـيعة لتحليل األئمةG هلم، بخالف  أكثـر نصوص هذه الطائفة أن حِ
غريهـم، مـع أن ملكيـة الناس لو كانـت حقيقية لكان املناسـب عدم احتياج الشـيعة 
للتحليـل، غاية األمر أن حيرم مـا يف األرض عىل غريهم، لعدم حتقق رشط احلل وهو 

الوالية أو أداء اخلراج. 
والسـيام أن بعض نصـوص اإلحياء قد اقترص فيه عـىل أن حميي األرض أحق 
هبـا، أو أنه أحق هبا وهي له، كصحيح حممد بن مسـلم عن أيب جعفرA: «قال: أيام 
قوم أحيوا شـيئاً من األرض أو عمروها فهم أحق هبا»(١). ويف صحيحه اآلخر: «فهم 
أحـق هبا، وهي هلم»(٢). حيث يسـهل بلحاظه تنزيل احلكـم يف بقية النصوص بأهنا له 

عىل أنه أحق هبا. 
وأظهـر من ذلك قولـهA يف صحيح عمر بن يزيـد اآليت: «من أحيى أرضاً 
مـن املؤمنـني فهي له، وعليه طسـقها يؤديه إىل اإلمام يف حال اهلدنـة. فإذا ظهر القائم 
فليوطن نفسـه عىل أن تؤخذ منه»(٣). لظهور أن دفع الطسـق وأخذها منه عند ظهور 

القائمA يناسب بقاءها عىل ملك اإلمام، وأن املراد من كوهنا له أنه أحق هبا.
ولعـل غرابـة مضمون هذه النصـوص، وثقله وصعوبة حتملـه، ومنافاته بدواً 
للنصـوص األخـر وغريها مما يتضمن ملكية الناس بأسـباهبا املعروفـة، وخمالفة ذلك 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج: ١٧ باب: ١ من أبواب كتاب إحياء املوات حديث: ٣، ٤.
(٣) وسائل الشيعة ج: ٦ باب: ٤ من أبواب األنفال وما خيتص باإلمام حديث: ١٣.
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لظاهـر عمـل النـاس وسـريهتم، وعدم ظهـور األثر العميل لـه بعد صـدور التحليل 
للشيعة، وعدم ظهور األثر للتحريم يف حق غريهم، كل ذلك أوجب عدم تركيز أكثر 

األصحاب عىل هذه النصوص ومدارسة مضموهنا.
إن أن ذلك ال يبلغ ما ذكره يف اجلواهر من إعراض األصحاب عنها، املوهن هلا 
واملسقط هلا عن احلجية. ومثله ما ذكره سيدنا املصنفP من خمالفة صحيح الكابيل 

وعمر بن يزيد املتقدمني لظاهر النص والفتو من مملكية اإلحياء. 
والسـيام بعد ما سـبق من املبسـوط وغريه، وبعـد ظهور حـال الكليني قدس 
رسه يف البنـاء عليها، حيث ذكرها يف بـاب أن األرض كلها لإلمام، وقرب كون ذلك 
مذهـب رواة هـذه األخبار مـن قدماء األصحاب، حيـث ال تعـرف فتاواهم إال من 
طريق رواياهتم، وبعد ما سـبق من الشـيخP وغريه من عدم مملكية اإلحياء، وبعد 
تعرض كثري ممن تأخر عنهم هلذه النصوص عملهم ببعض مضامينها يف اجلملة، وبعد 

ما سبق من ظهور اضطراب األصحاب يف هذه املسألة. 
بـل رو يف الـكايف يف ذيل الباب املذكور أن ابن أيب عمـري كان ير أن الدنيا 
لإلمام عىل حهة امللك، وأنه غضب عىل هشام بن احلكم وهجره بعد أن كان ال يعدل 
بـه شـيئاً، وذلك ألن هشـاماً مل يقر بذلك، وذكر أن أمالك النـاس هلم إال ما حكم اهللا 
تعاىل به له من الفيء واخلمس واملغنم. ومن الظاهر أن ابن أيب عمري من أعيان الطائفة 

وفقهائها وربام يكون معه غريه عىل ذلك.
نعم قد يستشكل يف هذه النصوص بوجهني: 

األول: أن النصوص ال تناسب نصوص األرض املفتوحة عنوة حيث تضمنت 
أهنا للمسلمني وخراجها هلم ال لإلمام، وال نصوص األنفال، كاألرض اخلربة والتي 
مل يوجـف عليهـا بخيـل وال ركاب وبطـون األودية وشـطوط األهنـار، لظهورها يف 
خصوصيـة العناويـن املذكورة يف كوهنا ملكاً لإلمام، وهو ال يناسـب ما تضمنته هذه 

النصوص من أن األرض كلها لإلمام.
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: بإمكان محل نصوص األرض املفتوحة عنوة عىل أولوية املسلمني  ويندفع أوالً
ل اهللا تعاىل فرجه الرشيف) بسـبب فتحهم هلا، نظري أولوية  هبا قبل ظهور القائم (عجّ

املحيي. 
وأما نصوص األنفال فيمكن ورودها لدفع توهم عدم ملك اإلمام هلا، لتوهم 
كـون األرض امليتـة أو العامـرة باألصـل باقيـة عىل اإلباحـة األصلية، والقـر التي 
انجـىل أهلها أو اخلربة باقية عـىل ملك أهلها، والتي مل يوجف عليها بخيل وال ركاب 

للمسلمني، كسائر الغنائم. 
: بأن مضمون هذه النصوص ثقيل جداً، وال يسهل تقبله عىل عامة الشيعة،  ثانياً
 Gكـام ال حيسـن ظهوره لغريهـم. ولعل املصلحـة كانت يف التـدرج يف بيان حقهم
يف األرض، تبعاً للتدرج يف إظهار رفيع مقامهم، وإذعان النفوس به بعد حتقق األرضية 

الصاحلة بسبب تركز دعوة التشيع بأبعادها العقائدية.
الثـاين: أن صحيـح الكابـيل قد أطلق فيـه دفع اخلراج إىل اإلمـامA يف حال 
اهلدنـة، مـع عـدم عمل الشـيعة عـىل ذلك يف عـرص الغيبـة، وال نقل عنهـم يف عرص 

احلضور، وإال لظهر يف النصوص.
لكـن ال خيفـى أن ما سـبق من املبسـوط وغريه يناسـب العمل عـىل مضمون 
الصحيـح. مـع أنه يمكن البناء عىل سـقوط اخلراج عن الشـيعة بنصـوص التحليل، 
ومنهـا صحيـح مسـمع املتقدم وغريه من نصـوص املقام، حيث ال خمـرج عنها إال يف 
اخلمـس، للنصـوص الكثرية املتضمنـة للمطالبة بـه، خصوصاً من األئمـة املتأخرين 

(صلوات اهللا عليهم).
مضافاً إىل ظهور نصوص اإلحياء املتقدمة يف عدم وجوب دفع الطسق. بل هو 
كالرصيح من صحيح عبد اهللا بن سنان، فإن االقتصار فيه عىل التنبيه لوجوب الزكاة 
الـذي هو رضوري مسـتغن عن التنبيه جيعله كالرصيـح يف عدم وجوب يشء غريها، 

كالطسق.



عدم الفرق يف املحيي بني املسلم والكافر........................................................... ١٤١

(١) كام استحسـنه يف الرشايـع. لكن يف التذكرة: «إذا أذن اإلمام لشـخص يف 
إحياء األرض املوات ملكها املحيي إذا كان مسـلامً، وال يملكها الكافر باإلحياء، وال 

بإذن اإلمام يف اإلحياء. فإن أذن اإلمام فأحياها مل يملك عند علامئنا». 
هـذا وقد ذكرنا آنفاً أهنم اشـرتطوا يف اإلحيـاء إذن اإلمام. فإن أرادوا به اإلذن 
اخلـاص، فهو إن ابتنى عىل اإلذن باإلحياء املبتنـي عىل التملك رجع لإلقطاع، وتعني 
حصـول امللك باإلحياء للمسـلم والكافر، للقطع بنفوذ ما يـأذن به اإلمام. وإن ابتنى 
عىل اإلذن باإلحياء املجرد تعني عدم حصول امللك باإلحياء ال للمسلم وال للكافر.

وإن أرادوا به اإلذن العام املسـتفاد من النصوص السـابقة فهي ظاهرة بدواً يف 
مملكيـة اإلحياء، إال أن خيرج عنها بنصوص ملك اإلمام جلميع األرض، فتحمل عىل 

أولوية املحيي، عىل ما سبق الكالم فيه.
وكيـف كان فمقتىض إطالقها العموم للكافـر، وال وجه حلمله عىل خصوص 
املسـلم. بل بعضها رصيـح أو كالرصيح يف عموم احلكم للكافـر، كصحيح حممد بن 
مسـلم: «سألت أبا عبد اهللاA عن الرشاء من أرض اليهود والنصار. فقال: ليس 
بـه بأس. قد ظهر رسـول اهللا (صـىل اهللا عليه وآله) عىل أهل خيـرب فخارجهم عىل أن 
يـرتك األرض يف أيدهيـم يعملوهنـا ويعمروهنا. فال أر بأسـاً لو أنك اشـرتيت منها 
. وأيام قوم أحيوا شيئاً من األرض وعملوها فهم أحق هبا وهي هلم»(١)، وصحيح  شيئاً
أيب بصري: «سألت أبا عبد اهللاA عن رشاء األرضني من أهل الذمة. فقال: ال بأس 

أن يشرتهيا منهم. إذا عملوها وأحيوها فهي هلم...»(٢).

(١) وسائل الشيعة ج: ١١ باب: ٧١ من أبواب جهاد العدو حديث: ٢.
(٢) وسائل الشيعة ج: ١٧ باب: ٤ من أبواب إحياء املوات حديث: ١.

(١) وليس عليه دفع العوض.  مسلامً كان املحيي أو كافراً
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(١) إذ بناء عىل مملكية اإلحياء يكون مقتىض االستصحاب عدم خروجها عن 
ملكـه باخلراب. بـل ال يبعد بناء العقالء واملترشعة مع قطع النظر عن االسـتصحاب 
عىل أن املضامني االعتبارية ـ كامللكية والزوجية والطهارة والنجاسة إذا جعلت بنحو 
اإلطالق ومل جتعل بنحو التوقيتـ  يبنى عىل بقائها ما مل يثبت حصول الرافع هلا وذلك 

أصل عقالئي مطابق لالستصحاب، وال يتوقف عىل القول بجريانه. 
عـىل أنه قـد يدعى أن ذلك مقتىض إطـالق دليل مملكية اإلحيـاء، ألن مقتىض 
إطـالق مثـل قولـه8 يف الصحيح املتقـدم: «ومن أحيـى أرضاً مواتـاً فهي له» 
أهنا له سـواءً بقيت حميـاة أم ماتت. نعم لو كان التعبري هكذا: «مـن أحيى أرضاً مواتاً 
ملكها» كان ناظراً للحدوث من دون نظر للبقاء، للفرق بني الفعل واجلملة االسمية، 

يف متحض الفعل للحدوث، وابتناء اجلملة االسمية عىل الثبوت.
إال أنـه ال خيلـو عـن إشـكال، ألن الثبوت املسـتفاد من اجلملة االسـمية ليس 
هـو البقـاء زائداً عىل احلدوث، بل مفاد اسـم املصدر يف مقابل الفعـل الذي يدل عىل 
احلـدوث باملعنى املصدري، مع اشـرتاكهام يف عدم النظر للبقاء. ومن هنا كان الظاهر 

انحصار األمر باالستصحاب واألصل العقالئي املشار إليه لو تم.
هـذا وقـد تضمنت نصـوص كثرية عـدّ األرض اخلربة من األنفـال، التي هي 
ملك اإلمامA، كصحيح حفص بن البخرتي عن أيب عبد اهللاA: «قال: األنفال 
ما مل يوجف عليه بخيل وال ركاب... وكل أرض خربة وبطون األودية فهو لرسـول 
اهللا صـىل اهللا عليـه وآله، وهـو لإلمام من بعده يضعـه حيث يشـاء»(١)، ونحوه موثق 

سامعة(٢) وصحاح حممد بن مسلم(٣) وغريها.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج: ٦ باب: ١ من أبواب األنفال وما خيتص باإلمام حديث: ١، ٨.
(٣) وسائل الشيعة ج: ٦ باب: ١ من أبواب األنفال وما خيتص باإلمام حديث: ١٠، ١٢، ٢٢.

وإذا تركها حتى ماتت فهي عىل ملكه(١). 



يف بقاء األرض عىل ملك املحيي حتى إذا خربت................................................... ١٤٣

ومقتضاهـا أن األرض املحيـاة لـو كانـت ملـكاً ملحييها فهي ختـرج باخلراب 
عـن ملكه، وترجـع إىل ملك اإلمامA. وبذلك خيرج عن االسـتصحاب واألصل 
املتقدمـني. ومثلهـا يف ذلـك قولهA يف مرفوع أمحـد بن حممد: «واملـوات كلها هي 

له»(١) وإن مل ينهض باالستدالل لضعف سنده. 
نعم يف مرسلة محاد عن العبد الصالحAـ  التي ال ختلو عن اعتبار النجبارها 
بعمـل األصحـابـ  : «واألنفال كل أرض خربة باد أهلها... وكل أرض ميتة ال رب 
هلـا...»(٢) وحيـث كانت واردة يف بيـان األنفال كان ظاهرها احلـرص، ويكون التقييد 
فيهـا ظاهراً يف املفهـوم، املخرج عن العموم املتقدم، حيـث يكون مقتضاه اختصاص 
األنفال باألرض امليتة واخلربة التي ال رب هلا، وحيث سبق أن مقتىض االستصحاب 
واألصـل العقالئي بقاء األرض املحياة بعد موهتا عـىل ملك املحيي، يتعني البناء عىل 

عدم كوهنا من األنفال.
اللهـم إال أن يقـال: كثـرة اختـالف النصوص يف بيـان األنفـال توجب وهن 

ظهورها يف التحديد واحلرص. ومن ثم يشكل محل التقييد املتقدم عىل املفهوم. 
والسـيام بلحـاظ صحيـح إسـحاق بن عـامر: «سـألت أبا عبـد اهللاA: عن 
األنفـال، فقـال: هي القـر التي خربت وانجـىل أهلها...»(٣). للترصيـح فيه بكفاية 

انجالء أهل األرض، الراجع لرتكهم لعامرهتا، من دون اعتبار هالكهم مع ذلك.
 Aوصحيح عمر بن يزيد: «سـمعت رجالً من أهل اجلبل يسأل أبا عبد اهللا
عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها، فعمرها وكر أهنارها وبنى فيها بيوتاً وغرس 
. قال: فقال أبـو عبد اهللاA: كان أمـري املؤمننيA يقول: من  فيهـا نخالً وشـجراً
أحيـى أرضاً من املؤمنني فهي له. وعليه طسـقها يؤديـه إىل اإلمام يف حال اهلدنة، فإذا 
ظهـر القائم فليوطن نفسـه عـىل أن تؤخذ منـه»(٤) فإنه مل يفرض فيه مـوت أهلها وال 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج: ٦ باب: ١ من أبواب األنفال وما خيتص باإلمام حديث: ١٧، ٤، ٢٠.
(٤) وسائل الشيعة ج: ٦ باب: ٤ من أبواب األنفال وما خيتص باإلمام حديث: ١٣.
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جهالتهم، بل جمرد تركهم هلا وخراهبا.
وهـو وإن مل يـرصح فيه بأنه مـن األنفـال، إال أن جريان حكم األنفـال عليها 
ظاهر يف املفروغية عن كوهنا منها. ولو كانت باقية عىل ملك أصحاهبا لكان املناسـب 

التعرض لوجه الترصف فيها، ومل يكن وجه لدفع طسقها لإلمام. 
غايـة األمـر أنه البد من محل بيان دفع الطسـق لإلمام عىل جمرد اسـتحقاقه له، 
وإن مل جيب دفعه له فعالً من أجل حتليلهمG حقهم لشـيعتهم. أو محل املؤمنني فيه 
عىل عموم املسـلمني، بل خصوص غري الشـيعة منهم، كام يناسـبه ما يف ذيله من أخذ 
ل اهللا فرجه الرشيف)، ملا تضمنه صحيحا الكابيل  األرض منه عند ظهور القائم (عجّ

ومسمع من أنه ال يأخذها من الشيعة، بل من غريهم.
هـذا ويظهر من غري واحد توقف صريورهتا من األنفال ملكاً لإلمام عىل عدم 
وجود مالك معروف هلا. ومل يتضح الوجه فيه، فإن مرسـلة محاد تضمنت هالك أهل 
اخلربـة، وبقيـة النصوص تضمنـت تركهم هلا وانجالءهـم عنها، ومها ال يسـتلزمان 

اجلهل هبم وضياعهم. 
ومـن ثم يشـكل اخلروج عـن عموم النصوص السـابقة. والسـيام مع كثرهتا، 

 . حيث يبعد جداً إمهال القيد فيها لو كان معترباً
ومـن هنا يقـرب البناء عىل خـروج األرض عن ملك املحيـي وصريورهتا من 
األنفال إذا ترك عامرهتا حتى خربت. نعم ذلك ال يناسـب صحيحي سليامن بن خالد 

واحللبي اآلتيني، ويأيت الكالم فيهام إن شاء اهللا تعاىل.
هذا وأما بناء عىل ما سبق منا ومن مجاعة من عدم ملكية املحيي لألرض، وإنام 
يكون له األولوية هبا، فيكون مرجع النصوص املذكورة إىل اشرتاط أولويته بام إذا كان 
يف مقام عمراهنا، فإذا تركها عادت ملا كانت عليه من اإلطالق كسائر األنفال. وذلك 
أقرب ارتكازاً من خروجها عن ملكه بعد دخوهلا فيه. ومن ثم قد يكون مؤيداً ملا سبق 

من عدم مملكية اإلحياء. فالحظ.



يف جواز زرع األرض اخلراجية من الغري........................................................... ١٤٥

(١) كلـامت األصحاب يف املقـام يف غاية االضطـراب واالختالف، كام يظهر 
بمراجعـة كتـاب اجلهاد وإحيـاء املوات من املسـالك واجلواهر وغريمها. وال يسـعنا 

التعرض هلا. فاألوىل النظر يف األدلة.
ومن الظاهر أهنا تقتيض جواز عمران األرض للثاين بناء عىل عدم ملك األول 
األرض باإلحياء، ألن أولويته هبا إنام متنع من مزامحته فيها، ومع تركه عامرهتا ال يكون 
يف إحيـاء غـريه مزامحة له فيها. وكذا احلـال بناء عىل ملكه هلا باإلحيـاء، إال أهنا خترج 

برتكه لعامرهتا وخراهبا عن ملكه وتصري من األنفال. 
أمـا بنـاء عىل بقائها يف ملكه مع خراهبا فينحـرص الوجه يف جواز إحيائها لغريه 

من دون إذنه بالنصوص، كصحيح الكابيل وعمر بن يزيد املتقدمني.
وصحيـح معاوية بن وهب: «سـمعت أبـا عبد اهللاA يقـول: أيام رجل أتى 
خربة بائرة، فاسـتخرجها وكر أهنارها وعمرهـا، فإن عليه فيها الصدقة. فإن كانت 
لرجـل قبلـه، فغاب عنهـا وتركها فأخرهبا، ثم جـاء بعد يطلبها فـإن األرض هللا وملن 
عمرها»(١). ولعل املراد بالصدقة فيه الزكاة، نظري ما تقدم يف صحيح عبد اهللا بن سنان. 

وقد يستفاد جواز إحياء الغري هلا من بعض النصوص األخر التي يأيت الكالم فيها.
(٢) كام رصح به غري واحد، ونسـبه يف املسـالك لألكثر. وقـد يوجه بأن ذلك 
مقتـىض القاعـدة، ملا هو املعلوم من ضامن املنافع املسـتوفاة ملالك العـني ذات املنفعة، 
وهـي األرض يف املقـام. لكنه مـع ابتنائه عىل بقـاء األرض عىل ملـك املحيي األول، 
الـذي عرفـت ويـأيت الكالم فيه خمتـص بـام إذا مل يكن االسـتيفاء مأذوناً فيـه رشاعاً، 
واملفـروض يف املقـام جواز اإلحيـاء للثاين. ولوال ذلك لكان مقتـىض القاعدة إرجاع 

األرض نفسها.

(١) وسائل الشيعة ج: ١٧ باب: ٣ من أبواب كتاب إحياء املوات حديث: ١.

فـإذا تـرك زرعها جاز لغـريه زرعها بـال إذن منه(١) ويعطيـه خراجها(٢) 
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هذا وقد اسـتدل غري واحد لوجوب دفع خراجها لألول. بصحيح سليامن بن 
خالد: «سـألت أبا عبد اهللاA عن الرجل يأيت األرض اخلربة، فيسـتخرجها وجيري 
أهنارهـا ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال: الصدقة. قلت: فإن كان يعرف صاحبها. 

قال: فليؤد إليه حقه»(١). 
بحمل حقه فيها عىل الطسق، إذ لو أريد به ردّ نفس األرض لكان الترصيح به 
أخرص وأفيد. والسيام أنه مل يفرض فيه جتدد معرفة املالك، بل هو ظاهر يف معرفته من 
أول األمر، فلو كان احلكم عدم جواز االسـتيالء عىل األرض لكان املناسـب اإلنكار 
عىل الثاين يف إحيائها. وقريب منه يف ذلك ما عن نوادر أمحد بن حممد بن عيسى بسنده 

عن احللبي(٢).
نعـم ال خيلـو ذلك عـن غرابـة، ألن جواز التـرصف يف ملك الغري بغـري إذنه، 

وحبسه عنه، ودفع بدل املنفعة له، ال يناسب القواعد التي عليها العمل. 
ولعلـه لذا خص ذلك يف الدروس بام إذا امتنع املالك من عامرة األرض. قال: 
«نعـم لو تعطلت األرض وجب عليه أحـد األمرين، إما اإلذن لغريه أو االنتفاع. فلو 
امتنع فللحاكم اإلذن، وللاملك طسـقها عىل املأذون. ولو تعذر احلاكم فالظاهر جواز 

اإلحياء مع االمتناع من األمرين، وعليه طسقها». 
لكنـه ال شـاهد عليه من احلديثني املتقدمني، وال يكـون عمالً هبام. كام ال دليل 
عليـه من غريمهـا. بل مقتىض عمـوم قاعدة السـلطنة عدم إجباره عـىل أحد األمرين 

املذكورين، وله تعطيل األرض.
هذا ويف الوسائل بعد أن ذكر صحيح سلامن ذكر أن مثله ما رواه بسند صحيح 
احللبـي عنـهA. وتبعه غري واحـد. لكن صحيح احللبي خيتلـف عنه لقولهA يف 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٧ باب: ٣ من أبواب كتاب إحياء املوات حديث: ٣.
(٢) مستدرك الوسائل ج: ١٧ باب: ٢ من أبواب كتاب إحياء املوات حديث: ٢.
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جوابـه: «فلـريد إليه حقه»(١). وهـو كالرصيح يف إرجـاع األرض بنفسـها، ألهنا هي 
 . َ حمرماً املأخوذة. ومرجع ذلك إىل كون الترصف عدواناً

ولو كانا عن راو واحد لكانا حديثاً واحداً مضطرباً قد يمكن إرجاعه ملضمون 
واحـد، ومحـل االختالف فيه عىل أنه بسـبب النقل باملعنـى. إال أن اختالف الراويني 

ملزم بالبناء عىل أهنام حديثان خمتلفا املضمون. 
نعـم قد يتجه اجلمع بينهام بحمل صحيح سـليامن عىل دفع نفس األرض، بأن 
تكـون هي املراد من حق صاحب األرض األول. وإن كان ذلك خالف ظاهره بدواً، 

كام سبق. وحينئذ ال يبقى وجه ملا سبق منهم. 
بـل حتـى لو فرض اسـتحكام التعـارض بينهام وتسـاقطهام، فبناء عـىل ملكية 
املحيـي األول لـألرض يكون مقتىض القاعدة أن له اسـرتجاعها، كام تضمنه صحيح 
احللبي، وبناء عىل عدم ملكيته هلا يكون مقتىض القاعدة عدم اسـتحقاقه الطسـق عىل 

الثاين.
عـىل أن الصحيحني منافيان للنصوص السـابقة، خصوصـاً صحيحي الكابيل 
ومعاوية بن وهب، لرصاحتهام يف عدم استحقاق األول شيئاً، حيث تضمن األول أن 

الطسق لإلمام، والثاين عدم رشعية مطالبته، ألن األرض ملن عمرها.
ومـن هنـا فقد جيمع بـني النصوص بأن صحيـح الكابيل حيـث كان خمتصاً بام 
إذا كان األول قد ملك األرض باإلحياء فهو يكون شـاهد مجع بني إطالق صحيحي 
معاويـة بن وهب وعمـر بن يزيد وإطالق صحيحي سـليامن واحللبي، فيحمل الثاين 
عىل ما كان األول قد ملك األرض بغري اإلحياء من رشاء أو إرث أو نحومها واألول 

عىل ما إذا ملكها باإلحياء.
: أن الظاهر إلغاء خصوصية اإلحياء عرفاً يف صحيح الكابيل بعد  لكن فيه أوالً

(١) التهذيب ج٧ ص٢٠١ باب املزارعة حديث: ٣٤.
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تفريع احلكم فيه عىل ملكيتهمG لألرض، وظهوره يف أن اإلحياء إنام يقتيض أولوية 
املحيي باألرض من دون أن يملكها، ولذا جيب عليه الطسـق لإلمامA، إذ انتقاهلا 
منـه بالبيـع أو املرياث أو غريمها ال يقتيض ملكية الذي تنتقل إليه لألرض نفسـها، بل 
أولويته هبا من غريه، كاألول، فيكون مثله يف دفع الطسق وغريه. ولذا يظهر منه ومن 
صحيح مسـمع وغريمها اسـرتجاع اإلمام القائم عجل اهللا فرجه لألرض بأمجعها من 
غري الشـيعة، وإبقاء ما يبقى منها حتت يد الشـيعة من أجل عامرهتم هلا بالطسق، ال من 

أجل ملكهم هلا.
: أن محـل صحيـح معاوية عىل خصـوص مـا إذا كان صاحب األرض  وثانيـاً

األول قد أحياها بنفسه صعب جداً، الحتياجه لعناية خاصة مغفول عنها. 
وأصعـب منـه محـل صحيح عمر بـن يزيد عـىل ذلـك، ألن فرض تـرك أهل 
األرض هلـا وإن مل يسـتلزم اجلهل هبم، إال أنـه كثرياً ما يكونون كذلـك فإغفال القيد 

فيه أصعب. 
هـذا مضافـاً إىل أن غالب أفراد امللك بغري اإلحيـاء يتفرع عىل امللك باإلحياء، 
كالرشاء واالهتاب من املحيي واملرياث منه. واملرتكز أن األسباب املذكورة إنام تقتيض 
تبدل املالك من دون أن تقتيض تبدل نحو امللكية، فمع فرض أن امللكية باإلحياء نحو 
خـاص من امللكية يناط حدوثـاً وبقاء باإلحياء، كام هو املفروض، وأكدهA بقوله: 
«فـإن األرض هللا ومـن عمرهـا»، كيف تكون امللكيـة املتفرعة عليها غـري منوطة بقاء 

باإلحياء؟!. 
نعـم ال جيري هذا يف مثل إقطاع األرض من اإلمام نفسـه. لكنه فرض نادر أو 

غري واقع. واحلاصل: أن اجلمع املذكور ليس عرفياً، بل هو مغفول عنه.
ولعل األقرب ما ذكره بعض مشاخيناP من محل صحيحي سليامن واحللبي 
عـىل مـا إذا مل يكـن األول قد تـرك األرض وأخرهبا، وإنـام خربت قهـراً عليه، كام لو 
حبسه ظامل، أو منعه من عمراهنا، أو انقطع عنها املاء أو نحو ذلك، مع بقاء علقته هبا، 
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واهتاممه بعمراهنا، لقصور صحيحي عمر بن يزيد والكابيل عن ذلك. 
وأما صحيح معاوية بن وهب فهو إن كان يشمله لفظاً، بلحاظ قولهA فيه: 
«فـإن األرض هللا وملـن عمرها» إال أنه ال يبعـد انرصافه عنه ولـو بضميمه مرتكزات 

املترشعة. إال أن تطول املدة بحيث يلزم تعطيل األرض. فالحظ.
ولو فرض اسـتحكام التعارض بني الطائفتني، فإن تم ما سـبق من عدم مملكية 
اإلحيـاء فاألصل يقتيض عدم وجوب إرجاع األرض وال دفع الطسـق لألول. وكذا 

إذا قلنا بمملكية اإلحياء وصريورهتا باملوت من األنفال، عىل ما سبق الكالم فيه. 
وإن مل يثبت ذلك، فمقتىض االسـتصحاب ملكية األول لألرض. وعليه حيرم 

عىل الثاين إحياؤها، وجيب عليه إرجاعها لألول، كام تضمنه صحيح احللبي. 
ولو فرض العلم بجواز إحيائها تعني عدم وجوب دفع الطسق، ملا ذكرناه آنفاً من 
. اختصاص ضامن املنافع املستوفاة بام إذا كان استيفاؤها عدوانياً غري مأذون فيه رشعاً
نعـم قـد يدعـى حكومـة عمومـات اإلحياء عـىل اسـتصحاب ملكيـة األول 
لألرض، وقضائها بملكية الثاين، ألن العمومات املذكورة كام تنطبق عىل إحياء األول 
تنطبـق عىل إحيـاء الثاين، وال تعارض بـني التطبيقني بعد ما سـبق من داللة نصوص 
اإلحياء عىل سببية اإلحياء حلدوث امللكية من دون نظر لبقائها. وحينئذ يكون مقتىض 

تطبيقها عىل إحياء الثاين انتقال األرض به من األول للثاين.
اللهم إال أن يدعى انرصاف أدلة اإلحياء لألرض غري اململوكة للناس لظهورها 

يف املفروغية عن جواز اإلحياء. 
وذلـك ال يكـون مـع ملكيـة األرض للغـري، الرتـكاز أن إحياءها مـع ملكية 

األرض من دون إذن مالكها عدوان حمرم.
وأظهـر مـن ذلك ما لو اسـتفيد من نصـوص اإلحياء ابتناؤه عـىل إعامل النبي 
واألئمـة (صلوات اهللا عليهم) سـلطنتهم يف أمالكهم وهي األنفـال، لقصور األنفال 
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 . عن ملك الغري قطعاً
وعىل ذلك يكون استصحاب ملكية املحيي األول وارداً عىل عمومات اإلحياء 

ورافعاً ملوضوعها، ال حمكوماً هلا. 
هـذا مـا يتيرس لنا ذكره يف هذه املسـألة. وقد سـبق أن تعرضنا هلا يف ذيل كتاب 
اخلمـس من هذا الـرشح عند التعرض حلكـم األنفال. وقد خرجنا هنـا يف غري مورد 
عام ذكرناه هناك. ونسـأل اهللا سـبحانه أن يوفقنا لتحقيق احلقائق، ويعصمنا من الزلل 
يف القـول والعمل، ويعفـو عن أخطائنا، ويوفقنا لتدارك ما فرط منا. إنه ويل املؤمنني. 

وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
بقـي الـكالم يف أرض اخلـراج إذا تركـت حتى خربت. وقد سـبق من سـيدنا 
املصنـفP وغريه عدم متلك غريها هلا باإلحياء. وهو املتعني بناء عىل ما سـبق عن 
األكثـر مـن وجوب دفع الطسـق لصاحب األرض مـع معرفته. لظهـور أهنا معلومة 
املالك، وهو املسـلمون. بل جيب اسـتئذان وليهم أو من يقـوم مقامه يف إحيائها، عىل 
مـا يـأيت الكالم فيه. أما بناء عىل عدم متامية ما سـبق عن األكثر فمن الظاهر أن املتيقن 
من دليل ملكية املسـلمني هلا أو أوليتهم هبا وإن كان هو حال عمراهنا، إال أن مقتىض 

االستصحاب بقاؤها عىل ذلك بعد خراهبا. 
نعم لو تم عموم أن األرض امليتة لإلمام، جر عليها حكم األنفال من جواز 
إحيائها للشـيعة فيملكهـا املحيي أو يكون أوىل هبا عىل الكالم السـابق من دون ملزم 

بدفع الطسق للمسلمني وال لإلمام. 
أمـا إذا اختـص العموم املذكور باألرض التي ال رب هلا، أو التي انجىل أهلها، 
أو تركوها، فال خمرج عن االستصحاب. وحينئذ ال جيوز إحياؤها وال متلك باإلحياء 

بناء عىل ما سبق من قصور عموم مملكية اإلحياء عن األرض اململوكة. 
بل ذكر سيدنا املصنفP أن صحيح سليامن واحللبي بعد محلهام عىل األرض 
اململوكة بغري اإلحياء ينهضان باملنع عن ملكيتها باإلحياء، ألن سـبب ملك املسلمني 
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هلا هو الفتح حال اإلحياء، ال اإلحياء نفسه. 
لكـن الظاهـر قصـور الصحيحـني وغريمهـا من نصـوص املقـام الـواردة يف 
إحيـاء األرض التـي كان هلا صاحب سـابق عـن األرض املفتوحة عنـوة، النرصافها 
واختصاصها بام إذا اختص هبا سـابقاً شخص أو أشخاص معينون، دون ما إذا كانت 
للنوع من وجد منه ومن مل يوجد، كاملسـلمني يف املقام، حيث ال يصدق ترك أهلها هلا 

وإخراهبم إياها إال بنحو من التسامح.
نعـم ال يبعـد عمـوم التعليـل يف صحيح معاوية بـن وهب بقولـهA: «فإن 
األرض هللا وملـن عمرهـا» هلـا، لظهـوره يف أن عمـران األرض رشط يف بقـاء أولوية 
صاحبهـا هبا، وهي قضية ارتكازية أعم من مورد الصحيح. ومقتضاها جواز إحيائها 

للغري إذا مل يكن ويل املسلمني يف مقام عمراهنا. 
هـذا ولـو تم ذلك فال حيتـاج عمراهنا حينئذ إىل إذن سـلطان اجلور، أو احلاكم 
الرشعـي أو غريمهـا أما لـو مل يتم، وقلنا ببقائها عىل ملك املسـلمني بعـد خراهبا، ولو 
لالسـتصحاب، فالـالزم االسـتئذان. لظهـور اختصـاص ما يسـتفاد مـن النصوص 

السابقة من جواز الترصف يف األرض من دون إذن صاحبها السابق بمواردها.
(١) كأنـه لظهـور األدلـة يف إمضـاء ترصفـه يف حقهـم، فتكـون األرض هلـم 
كاألرض اخلراجيـة. نعـم إنـام تكون بحكـم األرض املفتوحـة عنوة مـن حيثية كون 
خراجهـا للمسـلمني، وال يمنع ذلك مـن بيعها حتى لو قيل بعـدم جواز بيع األرض 

اخلراجية لويل املسلمني.
كـام أنه لـو كان الوجه يف عدم ملك املحيي لألرض اخلراجية هو أن املسـلمني 
قـد ملكوها بغري اإلحياءـ  كام تقدم من سـيدنا املصنـفPـ  فالوجه املذكور يقرص 

وإذا أحياها السلطان املدعي للخالفة عىل أن تكون للمسلمني حلقها حكم 
األرض اخلراجية(١).
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هذه األرض، كام هو ظاهر.
(١) السـتصحاب عدم كوهنا عامـرة إىل حني الفتح، لظهـور أن العمران أمر 

حادث عىل األرض. 
(٢) إن كان مـرادهP متلكهـا ممـن هي بيـده برشاء أو غريه فال إشـكال فيه. 
حلجيـة اليـد. وإن كان مـراده متلكها باحليازة فهـو متجه مع إحراز كوهنـا من األنفال 
ـ كـام لـو كانت ميتة حني الفتـح، أو كانت عامـرة واحتمل عمراهنا بنفسـها من دون 
ملـك أحـد هلا، ألصالـة عدم جريـان ملك أحـد عليهـا أو عمرانه هلـا ـ ألن الظاهر 

حتليلهمG األنفال للشيعة. 
إال أن حيـرز ولو باألصل كوهنا مـرياث ال وارث له، كام لو علم بجريان ملك 
 Gمسـلم عليها وموته واحتمل أو علم بعدم الوارث له. فإن الظاهر عدم حتليلهم
لـه، بل له مصارفه اخلاصة، عىل مـا ذكرناه يف حكم األنفال يف ذيل كتاب اخلمس من 

هذا الرشح.
أما لو مل حيرز كوهنا من األنفال، بل أحرز كوهنا ملالك جمهول فال جمال لتملكها، 
بل يتعني جريان حكم جمهول املالك عليها. إال أن يكون قد تركها حتى ماتت، فيجوز 

إحياؤها، كام سبق.
هـذا ولو علم أهنا كانت حني الفتح عامرة وشـك يف كوهنا مفتوحة عنوة، بأن 
احتمـل كوهنا مما مل يوجـف عليه بخيل أو ركاب لتكون من األنفـال، أو أن أهلها قد 
أسلموا طوعاً أو صاحلوا املسلمني لتبقى هلم، تعني استصحاب عدم فتحها عنوة، فال 

(مسـألة ١٤): يف تعيـني أرض اخلـراج إشـكال. وقـد ذكـر العلـامء 
واملؤرخون مواضع كثرية منها. وإذا شـكّ يف أرض أهنا ميتة أو عامرة حني 
الفتح يعمل عىل أهنا ميتة(١)، فيجوز إحياؤها ومتلكها إن كانت حية(٢)، 

كام جيوز بيعها وغريه من الترصفات املوقوفة عىل امللك.
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حيكم بأهنا من أرض اخلراج.
وحينئـذ إن كانت حني االبتالء هبا عامرة تعني ترتيب آثار ملكية من هي حتت 
يده هلا. وإن مل تكن حتت يد أحد معروف، فإن احتمل حياهتا بنفسها من دون حمي هلا 

جر عليها حكم األنفال، الستصحاب عدم إحياء أحد هلا.
وإن علـم بإحيائهـا من قبل شـخص بحيـث حيرز ولو باالسـتصحاب وجود 
مالك هلا، جر عليها حكم جمهول املالك. وإن مل حيرز للعلم بموت مالكها واحتمل 
عدم الوارث له جر عليها حكم مرياث من ال وارث له، نظري ما سـبق. وإن مل تكن 

حني االبتالء هبا عامرة جاز إحياؤها، كام يظهر مما سبق.
بقـي يشء: وهو أنه لو علم كـون األرض خراجية، لفتحها عنوة وهي عامرة. 

فلها صورتان:
األوىل: أن تكـون عامـرة حني االبتالء هبا. وحينئذ إن كانت حتت يد شـخص 
خـاص واحتمـل ملكه هلا، إلقطاع السـلطان إياهـا له أو ملن وصلت إليـه منه، حكم 

بملكيته هلا عمالً بمقتىض اليد. وإال تعني البناء عىل كوهنا ملكاً للمسلمني. 
الثانيـة: أن تكون حـني االبتالء هبا ميتة. وحينئذ إن علم بسـبق يد عليها مبنية 
عىل التملك، واحتمل صدقها جر عليها ما سبق يف األرض اململوكة للغري إذا تركها 
حتى ماتت. وإن مل يعلم بسبق يد هبذا النحو عليها جر فيها الكالم السابق يف جواز 

متلك أرض اخلراج امليتة بإحيائها.
(١) بـال خالف، كام يف الغنيـة وإمجاعاً، كام يف التذكرة وتعليق اإلرشـاد وعن 
حمكي كنز الفوائد وحوايش التحرير. ويف املبسوط اإلمجاع عىل عدم جواز بيع السمك 

(مسـألة ١٥): يشـرتط يف كل مـن العوضـني أن يكون مقـدوراً عىل 
تسليمه(١)، فال جيوز بيع اجلمل الشارد أو الطري الطائر أو السمك املرسل 

يف املاء. 



..............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة/ ج٣ ١٥٤

يف املاء والطري يف اهلواء. 
ويف اخلالف اإلمجاع عىل عدم جواز بيع ما يف املاء وحده. واحلكم يف اجلملة مما 

ال إشكال فيه عندهم، وإن اختلفوا يف بعض فروعه. 
وكيف كان فقد استدل عليه بوجوه: 

األول ولعلـه عمدهتـا: حديث النهي عن بيع الغرر بناء عىل محل الغرر فيه عىل 
اخلطر، بلحاظ أن ما ال يقدر عىل تسليمه يتعرض املشرتي للخطر املايل برشائه. 

وقد تقدم يف املسألة الثانية من هذا الفصل أن احلديث املذكور لو تم سنده فال 
شـاهد عىل محل الغرر فيه عىل اخلطر، بل يمكن محله عىل التغرير واخلديعة، فيناسـب 

النهي عن الغش. 
مضافـاً إىل أنـه ال جمال للبناء عىل عموم النهي عـن البيع اخلطري، فلو تم محل 
الغـرر يف املقام عىل اخلطر تعني كون املراد به اخلطر من حيثية خاصة، فيكون احلديث 

جممالً يف نفسه. 
غاية األمر أنه ورد يف روايات العامة ما يناسـب كون املراد به أو املتيقن منه أن 
يكون املبيع بحيث ال يعلم بسـالمته للبايع، كالسـمك يف املـاء والطري يف اهلواء. وهو 

ال ينهض باحلجية.
هذا وأما ما ذكره شـيخنا األعظمP من أنه أخص من املدعى، لقصوره عام 
إذا كان املبيـع ممـا يتعذر الوصول إليه عادة كالغريق يف البحـر بنحو ال يتيرس إخراجه 

 . ألن اخلطر إنام يصدق مع احتامل السالمة ولو ضعيفاً
فيندفـع بأنـه لـو متـت داللـة احلديـث عـىل النهي عـن البيـع اخلطـري أمكن 
اسـتفادة النهي منه عن البيع املذكور باألولوية العرفية، كام أشـار إليه يف اجلملة بعض 

.Pمشاخينا
ومعه ال حاجة للتشـبث يف بطالن بيعه بام ذكره شـيخنا األعظمP من لزوم 
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. السفاهة برشائه، وكون أكل املال يف مقابله أكالً له بالباطل. بل هو ال يعد ماالً عرفاً
عـىل أن االسـتدالل بالوجـوه املذكورة ال خيلو عن إشـكال، ملنعهـا كربوياً أو 

صغروياً، كام يظهر مما ذكرناه غري مرة يف هذا الرشح، ليشء منه يف نظري املقام.
الثـاين: مـا ورد يف روايـات اخلاصـة والعامة مـن هني النبـي8 عن بيع 
اإلنسـان ما ليـس عنده، كمعترب سـليامن بن صالح عن أيب عبـد اهللاA: «قال: هنى 
رسول اهللا8 عن سلف وبيع وعن بيعني يف بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن 

 .(٢)Aربح ما مل يضمن»(١) ونحوه يف ذلك خرب احلسني بن زيد عنه
فقد ذكر شـيخنا األعظمP أنه ال يراد بكونه عنـده حضوره عنده، لإلمجاع 
عىل جواز بيع السـلف والغائب، وال ملكيته له، وإال كان املناسـب أن يقول: ما ليس 
لك، وال السـلطنة عليه والقدرة عىل تسـليمه، ملنافاته لتمسـك اخلاصـة والعامة عىل 
عدم جواز بيع العني الشـخصية اململوكة للغري، ثم رشائها منه وتسـليمها للمشرتي، 
مـع حتقـق القدرة يف ذلك، والسـيام مـع وكالته عىل مالكهـا يف بيعها ولو من نفسـه. 
وحينئـذ يتعني أن يكون كناية عن السـلطنة التامـة الفعلية التي تتوقف عىل امللك، مع 

. كونه حتت اليد حتى كأنه عنده وإن كان غائباً
وفيـه: أن مفـاد (عند) احلقيقي هو احلضور اخلارجـي. ومع تعذر احلمل عليه 
فاألقـرب محله عىل امللك، لشـيوع اسـتعامله فيـه عرفاً ويف النصـوص(٣). وجمرد كون 

الالم أظهر يف امللك لو تم ال يمنع من محله عليه بعد كونه أقرب املجازات. 
أمـا املعنى الـذي ذكرهP فهو ليس عرفياً، فإن السـلطنة التامـة التي ذكرها 
مركبة من السلطنة اخلارجية والرشعية وال سنخية بينهام عرفاً، فضالً عن أن يفهم من 

الكالم املذكور املعنى املركب منهام. 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٧ من أبواب أحكام العقود حديث: ٢.
(٢) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٧ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ١٢.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٨ من أبواب أحكام العقود وغريها.



..............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة/ ج٣ ١٥٦

عـىل أن السـلطنة املذكورة متحققة يف العني الشـخصية اململوكة للغري إذا كان 
البايـع قادراً عىل تسـليمها خارجاً ورشعاً، بأن كان مأذوناً يف رشائها ولو لنفسـه، مع 

أنهP ذكر أن عدم جواز بيعه متيقن من النهي املذكور.
وباجلملـة: ال ينبغـي اإلشـكال يف لـزوم محله عىل امللـك بعد تعـذر محله عىل 
احلضـور اخلارجـي. غاية األمر أن خيص ببيع األمر الشـخيص، أمـا الكيل فهو خارج 
. ولعله ألن السـلطنة عليه رشعاً ال تتوقف عىل ملـك فرد منه، بل هو ال يملك  قطعـاً

إال يف الذمة.
الثالـث: أن الزم البيـع وجـوب تسـليم كل مـن املتبايعـني مـا انتقـل منه من 

. العوضني لصاحبه، فيجب أن يكون التسليم مقدوراً
: أن التسـليم إنام جيب إما حلرمة حبس العني عن صاحبها ووجوب  وفيه أوالً
متكينـه منها، وإما ألن البيع يبتني عىل التسـليم، بحيث يكون رشطـاً ضمنياً يف العقد 
جيـب الوفاء به، كـام جيب الوفاء بالعقـد. واألول خيتص بمن تكـون العني عنده وإن 
مل يكـن طرفـاً يف العقـد، وال جيري يف حق طـرف العقد مع فرض خـروج العني عن 
يده وتعذر تسـليمها عليه. والثاين خيتص بام إذا ابتنى عقد البيع عىل التسـليم، كام هو 

الغالب، دون ما إذا مل يبتن عليه، لفرض تعذره، كام لعله حمل الكالم.
: أنـه لو تم عموم وجوب التسـليم فهو كسـائر التكاليـف، حيث تناط  وثانيـاً
فعليتهـا بالقـدرة. وحينئذ مع العجـز ال يكون التكليف بالتسـليم فعليـاً من دون أن 
يقتـيض بطـالن البيـع، ولذا ال يكـون العجز عن تسـليم أحد العوضـني إذا كان كلياً 
مسـتلزماً لبطالن البيع، وال كاشـفاً عنه حتى لو انكشف العجز من أول األمر. بل قد 
جيري ذلك يف املبيع الشـخيص، عىل ما يأيت الكالم فيه إن شـاء اهللا تعاىل عند التعرض 

ملا إذا اعتقد القدرة عىل التسليم فانكشف عدمها.
الرابع: أن الغرض من البيع انتفاع كل منهام بام يصري إليه، وهو ال يتم إال بالتسليم. 
: أن كون الغرض من البيع ذلك إنام يقتيض ابتناء العقد عىل اشـرتاط  وفيه أوالً
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التسـليم ضمنـاً، وذلـك إنام يقتيض وجوب التسـليم عمـالً بالرشط، وثبـوت اخليار 
بتخلفـه، مـن دون أن يقتيض كونه رشطاً يف صحة العقد، بحيث يبطل بتخلفه، فضالً 

عن أن يكون الرشط هو القدرة عليه حني العقد، كام هو املدعى.
: أن الغرض من البيع قد ال يكون فعلية االنتفاع بالعني، بل جمرد القدرة  وثانياً
عـىل االنتفاع هبا رشعاً يف فرض القـدرة عليها خارجاً، كام هو احلال فيام لو أقدما عىل 

البيع مع احتامل عدم القدرة عىل التسليم أو العلم بذلك.
اخلامـس: أن بذل الثمن عىل غري املقدور سـفه، فيكون ممنوعاً منه، وأكله أكالً 

له بالباطل. 
وفيه: أن بذل املال القليل يف مقابل املال الكثري املحتمل احلصول ليس سـفهاً، 
كام ذكر ذلك شيخنا األعظمP. مضافاً إىل ما سبق منا يف أوائل الكالم يف املكاسب 
املحرمـة مـن أن املمنـوع منه هو معاملـة السـفيه، ال املعاملة السـفهية، وأن أكل املال 
بالباطـل ال يـراد بـه مثل ذلـك. كام أنه قـد يتعلق باملعاملـة غرض آخر غـري االنتفاع 

اخلارجي بالعني خيرجها عن السفه.
السادس: ما ذكره بعض األعاظمP: من أن ما ال يمكن الترصف فيه للبايع 
وال للمشـرتي ال يعـد ماالً عرفاً، فإن مالية املال يف عـامل االعتبار إنام هي باعتبار كونه 
، وإن ترتب عليه  منشـأ لآلثـار واالنتفـاع، وما ال يكون كذلـك ال يعده العقالء مـاالً

بعض اآلثار اجلزئية، كالعتق.
لكنـه مـع غض النظر عام تكرر منا من عدم اعتبـار املالية يف العوضني ال خيرج 
عن كونه قناعة منهP يف حتديد املالية ال ختلو عندنا عن غرابة. كيف والزمه أن مثل 
احليـوان الوحـيش ال يكـون ماالً إال بصيـده، كاملاء عىل النهر الـذي ال يكون ماالً إال 
بتثليجه أو نحوه. مع وضوح أنه إنام يصاد وهيتم بتحصيله لكونه ماالً مورداً للتنافس 

بني العقالء. 
بـل مقتىض ما ذكره أنه لو أمكن انتفاع غـري املتبايعني باليشء كان ماالً يف حقه 
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دوهنام، فتختلف مالية املال باختالف األشـخاص. ثم ملاذا ال يكون مثل العتق منفعة 
معتداً هبا مع أنه قد يبذل من أجلها ثمن العبد غري اآلبق؟!.

هـذا مـع أن كالم األصحاب يف هذا الـرشط يعم عدم قـدرة البايع حني البيع 
عـىل التسـليم ولو مع رجاء القـدرة عليها بعد ذلك، كام لو احتمـل القدرة عىل اآلبق 
أو الضـال أو الضايـع بالفحص، فإن كان كالمه يعمّ ذلـك فاألمر أعجب، وإال كان 

قارصاً عن إثبات متام املدعى.
ومثله ما ذكره بعض مشاخيناP أن ما يتعذر االنتفاع به حتى لغري املتابعني إذا 
كان ميؤوسـاً من رجوعه ـ كاحليوان الوحيش إذا فر من صاحبه ـ يعد تالفاً عرفاً، فال 
جيـوز بيعـه حتى بناء عىل عدم اعتبار املالية يف العوضني، إذ البد يف املبيع من أن يكون 

موجوداً، ليكون طرفاً لنحو من اإلضافة مع املالك بلحاظها يقع البيع واملعاوضة. 
ويرتتـب عىل ذلـك أنه لو كان من حمتمل الرجوع مـن دون أن يعلم أو يطمأن 
برجوعه فهو مشـكوك الوجـود، وتكون صحة املعاوضة عليـه مراعاة برجوعه نظري 

وجود الثمرة بعد العدم.
. إذ فيه: فإنه ـ مع وفائه بتامم املدعى ـ غريب أيضاً

: أن الزمـه كون االسـتيالء عىل مثل احليوان املذكور وصيده ابتداء سـبباً  أوالً
لوجود املال بعد العدم، نظري وجود الثمرة بعد العدم، ال لتملك املال املباح.

: أنه لو فرض ضياع املال عىل صاحبه بحيث ال يرجع إليه ووجده شخص  وثانياً
آخر ال يعرفه وال يصل إليه، فهل هو موجود يف حقهام معاً، أو مفقود وتالف يف حقهام 

معاً، أو تالف يف حق أحدمها موجود يف حق اآلخر، وهل التلف أمر إضايف؟!.
: أنـه ال ريـب يف بقـاء املـال يف ملـك مالكـه، وكيـف يمكـن ملكيـة  وثالثـاً

املعدوم؟!.
: أن ذلـك ال يناسـب مـا ذكـره عنـد الـكالم يف الضامن يف مـورد بدل  ورابعـاً
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احليلولـة مـن أن املدفـوع يف مثل مـا نحن فيه مما يلحـق بالتلف عرفاً يكـون بدالً عن 
العـني املضمونـة وعوضاً عنها بمعاوضـة قهرية. إذ كام أمكن أن يكـون املال املذكور 

طرفاً للمعاوضة القهرية يمكن أن طرفاً للمعاوضة االختيارية، كالبيع يف املقام. 
عـىل أنـه يرد عىل ما ذكراه معاً أن ما تضمن جواز بيع العبد اآلبق مع الضميمة 
وإن كان عندهـم خمالفـاً للقاعدة إال أنه ال إشـكال ظاهراً يف كونه بيعـاً حقيقياً واجداً 
ألركان البيـع ومقوماتـه، كام يظهر بمراجعة كلامهتم، وليـس هو معاملة أخر أطلق 

عليها البيع جمازاً، لفقدها ملقوماته من املعاوضة أو املالية أو غريمها. 
هذا ما ذكروه من وجوه االسـتدالل يف املقـام، وقد ظهر عدم هنوضها باثبات 

املدعى.
 :والذي ينبغي أن يقال: البيع تارة: يبتني عىل التسليم كام هو الغالب. وأخر
ال يبتني عليه، إلقدام املشرتي عىل رشاء ما ال يمكن حتصيله برجاء حتصيله أو بدونه، 

النحصار غرضه يف متلك املبيع، كام لو كان املبيع عبداً وأراد عتقه.
أمـا األول فال ينبغي اإلشـكال يف لزوم القدرة عىل التسـليم فيه، ملا أرشنا إليه 
يف الوجه الثالث من رجوعه إىل اشرتاط التسليم ضمناً، وال معنى ألن جيعل اإلنسان 

عىل نفسه ماال يقدر عليه.
لكن ذلك بنفسه ال يقتيض بطالن البيع مع عدم القدرة عىل التسليم، بل غايته 

 . ثبوت اخليار للمشرتي، لتخلف الرشط املذكور، كام أرشنا إليه آنفاً
نعـم قد يسـتدل عىل بطـالن البيـع حينئذ بصحيح عبـد الرمحن بـن احلجاج: 
«سـألت أبا عبد اهللاA: عن الرجل يشـرتي الطعام من الرجل ليس عنده فيشـرتي 
. قال: ليس بـه بـأس... إال أن يكون بيعـاً ال يوجد، مثل العنـب والبطيخ  منـه حـاالً
 :A(١). ويف صحيحه اآلخر عنه« وشـبهه يف غري زمانه، فال ينبغي رشاء ذلـك حاالً

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٧ من أبواب أحكام العقود حديث: ١.
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«إن أيب كان يقـول: ال بـأس ببيـع كل متـاع كنـت جتـده يف الوقت الذي بعتـه فيه»(١) 
ونحومها غريمها. 

ومقتـىض النهـي فيهـا الفسـاد. وهـي وإن وردت يف بيـع الـكيل، إال أن إلغاء 
. خصوصية مواردها، والتعدي للمبيع الشخيص، قريب عرفاً

لكن النهي يف املعامالت نوعاً وإن كان ظاهراً يف اإلرشاد للفساد، دون احلرمة 
التكليفيـة، إال أنه يف مثل املقام ال ظهور له يف فسـاد وأصـل البيع، بل قد يكون وارداً 

لإلرشاد إىل بيان املورد الذي يناسب الرشط الذي يبتني عليه العقد.
وال أقل من كون ذلك مقتىض اجلمع بني هذه النصوص وما يسـتفاد من مجلة 
من النصوص من صحة بيع السلف لو عجز البايع عن تسليم املبيع يف وقته(٢)، وصحة 
بيع النسيئة مع تعذر الثمن عند حلول األجل ونحو ذلك. ولذا ال يظن منهم البناء يف 

املقام عىل بطالن البيع لو ريض املشرتي بتأخري التسليم.
وأمـا الثاين فاملسـتفاد من مجلة من النصوص الـواردة يف املوارد املتفرقة بطالن 
البيع يف اجلملة فيه بتعذر التسـليم، وأنه ال جيوز رشاء ما ال حيرز سـالمته للمشـرتي، 

بحيث ال حيصل يف مقابل له الثمن يشء.
كصحيح حممد بن قيس عن أيب جعفرA: «ال تبع راحلة عاجالً بعرش مالقيح 
 Aقال: إن أمري املؤمنني» :Aمن أوالد مجل يف قابل»(٣)، وخرب مسمع عن أيب عبد اهللا
هنـى أن يشـرتي شـبكة الصياد يقول: ارضب بشـبكتك فـام خرج فهو من مـايل»(٤)، 
ومعتـرب غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عيلA: «أنه كره بيع صك الورق 
حتـى يقبض»(٥) وخرب احلسـني بن زيد عنهA عـن آبائهG عن النبي8 يف 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٧ من أبواب أحكام العقود حديث: ٣.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج: ١٣ باب: ١١ من أبواب السلف.

(٣) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ١٧ من أبواب الربا حديث: ٥.
(٤) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ١٢ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ١.
(٥) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ١٢ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ٧.
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حديث املناهي قال: «وهنى عن بيع وسلف... وهنى عن بيع ما مل يضمن»(١). 
بنـاء عىل أن املراد بالضامن إحراز احلصول، فيدل عـىل العموم، ويكون مؤيداً 

إللغاء خصوصية موارد النصوص املتقدمة وفهم العموم منها. 
لكـن مل يتضح كـون املراد بالضامن ذلك، بل قد يكون املـراد به أمراً آخر، مثل 
كـون الـيشء يف عهدة البايع ومملوكاً له، لبيان عدم جواز بيع اإلنسـان أمراً ال يملكه، 

ثم يشرتيه ويسلمه للمشرتي. 
عىل أنه قد تضمن يف معترب سليامن بن صالحـ  املتقدم يف الوجه الثاين لالستداللـ  
بـدل النهـي عن بيع ما مل يضمـن النهي عن ربح ما مل يضمن. ولعله األنسـب باملعنى 

الذي تقدم احتامله يف الضامن. ومن ثم يشكل استفادة العموم من هذه النصوص.
عـىل أنـه يظهر من مجلة من النصـوص أنه يكفي يف صحة البيع إحراز سـالمة 
بعض البيع، بحيث يسـلم للمشـرتي يشء يف مقابل الثمن، وال يذهب هدراً، كام هو 

مورد النصوص السابقة. وهي عىل طائفتني:
األوىل: مـا ورد فيـام ال حيـرز وجود بعضه. كموثق سـامعة: «سـألته عن اللبن 
يشـرت وهو يف الرضع. فقال: ال. إال أن حيلب لك منه اسـكرجة، فيقول: اشـرت منى 
ما يف هذه االسـكرجة وما يف رضوعها بثمن مسـمى. فإن مل يكن يف الرضع يشء كان 

ما يف االسكرجة»(٢). 
ومعتـرب إبراهيم بن ميمون: «أنه سـأل أبـا عبد اهللاA فقـال: نعطي الراعي 
الغنـم باجلبـل يرعاها، وله أصوافها وألباهنـا، ويعطينا لكل شـاة دراهم. فقال: ليس 
بذلك بأس. فقلت: إن أهل املسجد يقولون: ال جيوز، ألن منها ما ليس له صوف وال 

لبن. فقالA: وهل يطيبه إال ذلك؟! يذهب بعضه وبقى بعضه»(٣). 
(١) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ١٢ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ١٢.

(٢) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٨ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ٢.

(٣) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٩ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ٢.
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 ما تقول يف رجل اشـرت :Aومعتـرب إبراهيم الكرخي: «قلت أليب عبد اهللا
. فقال: ال بأس  مـن رجـل أصواف مائة نعجة وما يف بطوهنا من محل بكذا وكذا درمهاً

بذلك. إن مل يكن يف بطوهنا محل كان رأس ماله يف الصوف»(١). 
ومعترب أمحد بن حممد بن أيب نرص البزنطي عن بعض أصحابه عنهA: «قال: 

إذا كان أمجة ليس فيها قصب أخرج يشء من السمك، فيباع وما يف األمجة»(٢). 
 :A(٣). وحديث معاوية بـن عامر عنهAوقريـب منـه خرب أيب بصري عنـه

«قال: ال بأس أن يشرتي اآلجام إذا كان فيها قصب»(٤). 
ومعتـرب إسـامعيل بـن الفضـل اهلاشـمي عنـهA: «يف الرجل يتقبـل بجزية 
رؤوس الرجـال وبخـراج النخل واآلجـام والطري، وهو ال يـدري لعله ال يكون من 
هذا يشء أبداً، أو يكون، أيشرتيه؟ ويف أي زمان يشرتيه ويتقبل منه؟ قال: إذا علمت 

أن من ذلك شيئاً واحداً أنه قد أدرك فاشرته وتقبل به [منه]»(٥) وغريها.
الثانيـة: مـا ورد فيام ال حيرز القـدرة عىل حتصيل بعضه مع إحـراز وجوده ولو 
 ،Aباالستصحاب، وهو ما ورد يف اآلبق، كصحيح رفاعة: «سألت أبا احلسن موسى
قلـت: أيصلح يل أن أشـرتي من القوم اجلارية اآلبقة، وأعطيهـم الثمن، وأطلبها أنا؟ 
قال: ال يصلح رشاؤها، إال أن تشـرتي منهم معها ثوباً أو متاعاً، فتقول هلم: اشـرتي 

منكم جاريتكم فالنة وهذا املتاع بكذا وكذا درهم، فإن ذلك جائز»(٦). 
وموثـق سـامعة عن أيب عبد اهللاA: «يف الرجل يشـرتي العبـد وهو آبق عن 
أهله. قال: ال يصلح إال أن يشـرتي معه شـيئاً آخر، ويقول: أشـرتي منك هذا اليشء 

وعبدك بكذا وكذا. فإن مل يقدر عىل العبد كان الذي نقده فيام اشرت منه»(٧).

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ١٠ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ١.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ١٢ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ٢، ٦.
(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ١٢ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ٥، ٤.
(٦) ، (٧) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ١١ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث: ١، ٢.
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وهاتان الطائفتان تشرتكان يف قدر جامع واحد، وهو إحراز سالمة بعض املبيع 
للمشـرتي دون بعض، ويظهر من جمموع نصوصهام عىل اختالف مواردها وألسـنتها 

أن املعيار يف صحة البيع عموماً هو إحراز ذلك. 
والسيام بمالحظة التعليل املتقدم يف موثقي سامعة ومعتربي إبراهيم بن ميمون 
وإبراهيم الكرخي املتضمن أنه إن مل يسلم ما مل يعلم وجوده أو وصوله للمشرتي كان 

الثمن فيام حترز سالمته. 
ودعـو: أن ذلك ليـس وارداً مورد التعليل وبيان ضابـط صحة املعاملة، بل 
لبيان أن الثمن ال يقسـط عىل ما ال يسـلم، بل يكون بمجموعه مقابل ما سـلم، وهو 

الضميمة، وإن كانت القاعدة تقتيض التقسيط. 
. والسـيام أن ذلـك مل يرد يف خصوص  مدفوعـة بـأن ذلك خمالف للظاهر جداً
ما يعلم بوجوده ويشـك يف وصوله للمشـرتي، بل فيام يشـك يف حصوله أيضاً، ومن 

الظاهر أنه ال معنى للتقسيط فيه. 
عىل أن مبنى هذه البيوع عىل عدم التقسيط، ولذا استشكل فيها العامة باحتامل 
عـدم وجـود بعض املبيـع، فيكون الثمن يف حصتـه بال مقابل، عىل مـا تقدم يف معترب 
إبراهيـم بـن ميمون، وأجاب عنه اإلمامA بأن سـالمة بعـض املبيع كاف يف طيب 

متام الثمن. 
ومثله ما قد يدعى من أنه مسـوق لبيان أن وقوع املعاملة عىل املشـكوك مراعى 
بحصولـه، فإن حصـل كان موضوع املعاملة املجمـوع، وإن مل حيصل كان موضوعها 

خصوص معلوم احلصول. 
إذ فيـه: أن ذلـك يف الطائفة األوىل معلـوم من واقع املعاملـة، فيلغو بيانه، ويف 
الطائفـة الثانية أمر تعبدي حيتـاج إىل عناية، ملا فيه من عدم مطابقة واقع املعاملة رشعاً 
لقصد املتعاقدين، فال يتناسـب مع وحدة لسـان البيان يف الطائفتني. بل ال يظن بأحد 

البناء عىل عدم ملكية املشرتي لآلبق لو مل حيصل عليه. 
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ومـن ثـم ال خمرج عام ذكرنا من ظهور ذلك يف التعليل وبيان الضابط يف صحة 
املعاملة. والسيام مع ورود نظريه يف بيع الثمرة قبل وجودها مع الضميمة تعليالً جلواز 

البيع(١) عىل ما يأيت يف حمله، ويأيت هناك ما ينفع يف املقام إن شاء اهللا تعاىل.
وبذلك خيرج عام قد يستظهر من النصوص األول من اعتبار سالمة املبيع بتاممه.
وكـذا احلـال يف حديـث النهـي عن بيـع الغرر لو تم االسـتدالل بـه يف املقام. 
والسـيام بعد ما سـبق من تعذر البناء عىل عموم النهي عن البيع الغرري، وأن املتيقن 
منه بسبب التفسري الذي سبق عن العامة ما إذا كان متام املبيع معرضاً للخطر، كالطري 
يف اهلواء والسـمك يف املاء. ولعله لذا كان ظاهر أو رصيح غري واحد ممن يأيت خروج 

البيع بالضميمة عن الغرر.
نعـم قد يدعى سـقوط النصوص املذكـورة عن احلجية بإعـراض األصحاب 
عنها، حيث أطبقوا عىل اعتبار القدرة عىل التسليم، ويظهر منهم كون مرادهم القدرة 
عليـه يف متام املبيع، وحيث اقترصوا يف االكتفـاء بالضميمة عىل بيع اآلبق، مع الكالم 

منهم يف إحلاق الضال به.
لكـن ال جمـال لذلك بعد كثرة هـذه النصوص، وذكر األصحـاب هلا من دون 
ذكـر معارض، حيث يقرب عمـل األصحاب يف عصور األئمة (صلوات اهللا عليهم) 
عليهـا. بـل هـو ظاهر الكلينـي والصدوق قـدس رسمها البتنـاء كتابيهام عـىل إثبات 
الروايات املعول عليها عندمها. وحتى الشيخ، حيث ذكر يف أكثر هذه األخبار يف باب 
الغـرر واملجازفة ورشاء الرسقة وما جيوز من ذلك وما ال جيوز من بيع التهذيب وكذا 

يف االستبصار حيث ذكر بعض هذه األخبار بنحو يظهر منه التعويل عليه. 
ويف املبسـوط ـ بعد أن ذكر اإلمجاع عىل عدم جواز بيع السـمك يف املاء والطري 
يف اهلواء ـ قال: «ورو أصحابنا أنه جيوز بيع قصب اآلجام مع ما فيها من السمك». 
ولعله يشري إىل حديث معاوية بن عامر املتقدم. وقد يظهر ركونه إليه من سكوته عنه، 

(١) وسائل الشيعة ج:١٣ باب: ١٣من أبواب بيع الثامر حديث:١.
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وعدم رده له. 
وأظهـر منـه يف ذلك مـا يف الغنية، حيث ذكـر رواية األصحـاب لذلك ولبيع 
اآلبق مع الضميمة، مع وضوح اشـتهار العمل بالثانية، بل رصيح تتمة كالمه العمل 
بالروايـة يف املورديـن، بل دعو اإلمجاع عىل مضموهنا كـام ادعى يف اخلالف اإلمجاع 
عىل جواز بيع السـمك يف املاء مع الضميمة، مع ترصحيهام بخروجه بسـبب الضميمة 

عن بيع الغرر، كالترصيح يف االنتصار بذلك يف بيع العبد اآلبق. 
ومثله ما يف النهاية حيث رصح بجواز بيع اللبن يف الرضع إذا حلب منه شـيئاً 
وباعه مع ما يف الرضع، وجواز بيع ما يف بطون األنعام إذا جعل معها شـيئاً آخر قال: 
«فإن مل يكن ما يف البطون حاصالً كان الثمن يف اآلخر... وال بأس أن يشرتي اإلنسان 
أو يتقبـل بيشء معلـوم جزية رؤوس أهـل الذمة وخراج األرضني وثمرة األشـجار 
وما يف اآلجام من السـموك إذا كان أدرك يشء من هذه األجناس وكان البيع يف عقد 

واحد. وال جيوز ذلك ما مل يدرك منه يشء عىل حال». 
كـام رصح يف الوسـيلة بجـواز بيـع ما يف األرحـام والبيض يف جـوف احليوان 
واللبن يف الرضع والسمك يف األمجة مع الضميمة، وحكي جواز بيع اللبن يف الرضع 
والسـمك واآلجام مع الضميمة عن ابني اجلنيد والرباج.، ونسـب للشـهيد يف بعض 

كتبه امليل لذلك أو القول. كام مال إليه أو قال به غري واحد من متأخري املتأخرين. 
وقد تعرض ملضامني النصوص املذكورة يف الرسائر بنحو قد يظهر يف حصول 
الفتـو هبـا، وإن ذكـر أن األوىل عدم العمل هبـا، ألهنا من أخبار اآلحـاد عىل ما هو 

املعروف من مذهبه، وال يظهر منه إعراض األصحاب عنها.
ومثلـه ما يف الرشايـع والنافع من أن األصح عدم صحة بيع بعض هذه األمور 
مـع الضميمة حيث يظهر منه أن املسـألة خالفية. بل هو رصيـح ما يف جامع املقاصد 

والروضة وعن غريمها من أنه املشهور، وما يف التذكرة من أنه األشهر عندنا.
كـام أن عدم تعرض بعضهم لغري العبـد اآلبق قد ال يكون لذهابه الختصاص 
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التفصيـل بـني الضميمية وعدمها به، بل لعدم كونه يف مقام اسـتيفاء الفروع واألمثلة 
كام ال تأباه عبارة الرشائع والنافع.

ومـع كل ذلـك كيـف يدعـى هجـر النصـوص املذكـورة بنحو يسـقطها عن 
احلجية؟!.

واملظنـون أن اسـتحكام عمـوم النهي عن بيـع الغرر يف نفـوس املتأخرين هو 
الـذي منعهـم من العمـل هبذه النصـوص أو التوقف فيهـا. وقد ظهر مما سـبق وهن 

العموم املذكور.
هـذا وقـد يظهـر من غـري واحـد محـل النصـوص يف الطائفـة األوىل وكلامت 
األصحـاب يف الذيـن يظهر منهـم العمل هبا عىل جواز ضم معلـوم املقدار إىل جمهول 
املقدار يف البيع، فيكون موردها من صغريات مسـألة اعتبار العلم بمقدار العوضني. 

فراجع ما ذكره شيخنا األعظمP يف فروع املسألة املذكورة. 
لكنـه يف غـري حمله، بل الظاهـر أهنـا واردة يف ضم معلوم احلصـول إىل جمهول 
احلصول، كام يناسبه التعليل يف النصوص املذكورة، وذكرهم له يف سياق بيع السمك 
يف املاء والطري يف اهلواء، ويف سياق مسألة بيع العبد اآلبق مع الضميمة، وغري ذلك مما 
يظهر بالتأمل يف النصوص وكلامهتم يف املقام. ومن ثم يكون املقام مناسباً ملسألة اعتبار 

القدرة عىل التسليم التي حمل الكالم. 
ومثله ما قد يظهر من شيخنا األعظمP من جواز بيع ما ال يقدر عىل تسليمه 
مراعـى بتسـليمه أو بالقدرة عليـه. لدعو: أن املتيقن من دليـل النهي عن بيع الغرر 
وبيع اإلنسان ما ليس عنده عدم كون البيع علة تامة يف ترتب األثر املقصود، فال ينايف 

يف وقوعه مراعى بانتفاء صفة الغرر وبصريورة املبيع عند البايع. 
إذ فيـه: أن ذلـك خمالف لظاهر الدليل املذكور، كسـائر أدلـة املوانع الرشعية. 
وااللتـزام بذلـك يف عقد الفضويل إنام كان خلصوصية السـلطنة عرفاً ورشعاً يف كيفية 
دخلهـا يف العقـد، كام يتضح مما ذكرنا يف بحـث عقد الفضويل، فال يقـاس عليها بقية 
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الـرشوط واملوانـع. أمـا بنـاء عـىل ما ذكرنـاه فاألمـر أظهر، فـإن النصـوص املتقدمة 
كالرصحية يف عدم صحة البيع إال بالضميمة. 

هـذا ويف اللمعـة بعد أن ذكر اشـرتاط القدرة عىل التسـليم، وأنـه ال يصح بيع 
العبد اآلبق إال مع الضميمة، قال: «أما الضال واملجحود فيصح البيع ويراعى بإمكان 

التسليم وإن تعذر فسخ املشرتي إن شاء». 
وكأنه يبتني عىل االكتفاء بابتناء البيع عىل التسـليم، ال بمعنى اشـرتاطه ضمناً، 
إذ ال جمال الشرتاطه مع فرض العجز عنه، بل بمعنى ابتناء االلتزام بالبيع عليه، نظري 
وصف السالمة من العيب الذي يثبت بتخلفه اخليار من دون أن يبطل به البيع. وكأن 

 . الوجه فيه كفاية اخليار يف عدم كون البيع غررياً
: بأن ابتنـاء البيع عىل التسـليم باملعنى املذكـور إنام يتجه مع  لكنـه يشـكل أوالً
اجلهل باحلال، أما مع العلم بعدم القدرة عىل التسـليم فال معنى ألن يبتني عليه، ولذا 

ال يبتني البيع عىل سالمة املبيع من العيب مع وجود إمارة عىل العيب. 
غاية األمر أنه يمكن اشـرتاط اخليار حينئذ رصحياً لو انكشـف تعذر التسـليم، 
أو عدم السالمة من العيب. كام يمكن تعليق البيع عىل التسليم أو السالمة، بحيث ال 
بيـع مع عدمهام. لكنه يقتيض البطالن بتخلفهام، ال ثبوت اخليار. عىل أهنم أمجعوا عىل 

 . مبطلية التعليق للعقد رأساً
: بأن املسـتفاد من دليل الغرر وغريه من أدلة املسـألة لو متت عدم صحة  وثانياً
البيـع رأسـاً، ال جمـرد ثبـوت اخليار بعد التسـليم أو عدم سـالمة املبيـع. وأظهرها يف 
ذلـك النصوص التي عولنا عليها. ولذا ذكر هو تبعاً لألصحاب اشـرتاط القدرة عىل 

 . التسليم، بنحو يظهر منه أهنا كسائر رشوط البيع التي يبطل بتخلفها رأساً
ولعلـه لـذا قال يف الروضـة: «وحيتمل قوياً بطالن البيـع، لفقد رشط الصحة، 

وهو القدرة عىل التسليم».
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واحلاصـل: أنه يتعني العمل بالنصـوص املتقدمة، والبناء عىل ما يسـتفاد منها 
ولو بضميمة التعليل املتقدم من عموم اعتبار إحراز سالمة يشء من املبيع للمشرتي، 

بحيث ال يذهب الثمن الذي دفعه هدراً وأنه يبطل البيع بدون ذلك.
وبذلـك يظهـر أن ما هو الـرشط يف احلقيقة ليس هو قـدرة البايع أو من يقومه 
عىل التسليم، كام هو مقتىض اجلمود عىل عبارهتم، بل هو إحراز سالمة املبيع أو بعضه 
للمشـرتي ولو لتحصيله بنفسـه أو بتوسـط شـخص أجنبي أو غري ذلك. وهو أيضاً 

مقتىض أكثر الوجوه املتقدمة يف كلامهتم كام يظهر بمالحظتها. 
وعليه يرتتب صحة البيع لو تعذر تسـليم املبيع وتسـلم املشرتي له بنفسه، إال 
أن املشرتي كان قادراً أن يبيعه، أو يصالح عليه من شخص قادر عىل حتصيله، أو يفي 
به دينه عليه، أو هيبه له أو نحو ذلك، إذ يف مجيع ذلك يصدق عرفاً أن املبيع قد سلم له 
. نعـم ال يكفي القدرة عىل العتق، وإال جلاز  ومل يذهـب الثمن الذي دفعه للبايع هدراً

بيع العبد اآلبق وحده.
اللهم إال أن يقال: سـالمة املبيع يف الفـروض املتقدمة إنام تصدق عرفاً بتحقق 
األمور املذكورة، ال بمجرد القدرة عليها، فإذا كان املشرتي قد أقدم عىل الرشاء عازماً 
عـىل يشء منها كان حمرزاً حني البيع سـالمة املبيع لـه، وبذلك يتحقق الرشط، فيصح 
البيـع، فإن أعـرض عنها بعد ذلك كان هـو املضيع ملاله، أما إذا مل يقـدم عليها فهو ال 

حيرز سالمة املبيع له، وال يصح البيع، لفقده للرشط.
وذلـك جيري يف العتـق. وأما دليل عدم جواز بيع اآلبـق وحده فهو خمتص أو 
منرصف إىل صورة عدم رشائه من أجل عتقه، كام هو مقتىض قوله يف صحيح رفاعة: 
«وأطلبها أنا»، وقولهA يف موثق سامعة: «فإن مل يقدر عىل العبد كان الذي نقده فيام 
اشـرت منه». لظهوره يف فـرض االهتامم بتحصيل العبد واحتامل عـدم القدرة عليه، 

بحيث يذهب الثمن الذي نقده هدراً، وذلك ال جيري فيام إذا كان عازماً عىل عتقه. 
ومـن هنـا يتعني جـواز رشاء مـن ينعتق عليـه إذا كان عاملـاً بحاله بـال حاجة 
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للضميمـة، وأمـا إذا مل يكن عاملاً بحاله فال خيلو عن إشـكال، لعدم إحرازه حني البيع 
سالمة املبيع.

(١) قـد يشـكل ذلك لو كان دليل املنـع هو النهي عن بيع الغـرر، بناء عىل أن 
املـراد بـه البيع اخلطري. لعدم صدق ذلك مع اإلقدام عـىل رشاء ما يعتقد القدرة عىل 

 . تسليم البايع وحتصيل املشرتي له ولو مع العجز عن ذلك واقعاً
ودعـو: أنـه يكفي يف كون البيع خطرياً تعـرض املبيع ملا قد يؤدي إىل تلفه أو 

ضياعه وإن مل يعلم بذلك حني البيع. 
مدفوعـة بأن ذلك خالف ظاهر توصيف البيع نفسـه بالغـرر واخلطر. عىل أن 
املراد بذلك إن كان هو تعرض املبيع ملا من شأنه نوعاً أن يعرضه للضياع والتلف لزم 
عـدم صحـة املبيع لو أقدما عىل بيع مثل الطائر يف القفص إذا كان القفص مفتوحاً من 
دون أن يعلـام بـه، وإن صـادف أن مل يفر حتى حصـل التسـليم. وإن كان هو تعرضه 
ملـا يضيع به فعـالً لزم صحة بيـع احليوان الوحيش اهلـارب والعبد اآلبـق إذا صادف 
أن رجع بعد البيع، أو انكشـف ذهابه إىل مكان يمكن اسـرتجاعه، وحصل التسـليم 

بالنحو املتعارف، وهو ال يناسب إطالق دليل النهي عن بيع اآلبق.
هذا وأما بناء عىل ما ذكرناه، فإن ابتنى البيع عىل التسـليم لتخيل القدرة عليه، 
فـإن صـادف أن قدر البايع عىل التسـليم بعد ذلك، بحيث حصل التسـليم يف الوقت 
املتعـارف صـح البيـع. وإن مل حيصـل يف الوقـت املذكور السـتمرار العجـز عنه كان 
للمشـرتي اخليار، وله االنتظار حتى يصدق عرفاً عدم سـالمة املبيع له، فيبطل البيع، 

ملا تضمن أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه. 
وإن مل يبتن البيع عىل التسليم فإن كان املشرتي ال حيرز القدرة عىل حتصيله بطل 
البيـع مـن حني وقوعه، إال أن ينضم إليه ما حيـرز حتصيله. وإن كان يعتقد القدرة عىل 

وال فـرق بني العلـم باحلال واجلهل هبا(١). ولو بـاع العني املغصوبة وكان 
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حتصيلـه، فإن حصل عليه صـح البيع، وإن مل حيصل عليه انكشـف بطالن البيع، ألن 
املسـتفاد من نصوص املقام عدم االكتفاء باحراز سـالمة املبيع، بل البد من سـالمته 
. مضافاً إىل عمـوم كل مبيع تلف قبل قضه فهو من مال  أيضـاً، لئـال يذهب ماله هدراً

بائعه، ألن املتيقن من دليل ختصيصه ما إذا أحرز سالمة بعض املبيع حني البيع. 
(١) لتحقق القدرة عىل التسليم.

(٢) لقصـور أكثر الوجوه املتقدمـة منهم والوجه املتقدم منّا عن هذه الصورة، 
كام يظهر بالرجوع إليها، وسبق منا التنبيه لذلك.

(٣) كام أرشنا إىل ذلك آنفاً مع يشء من التفصيل.
(٤) يظهر الكالم فيه مما سبق عند الكالم يف عدم الفرق بني العلم واجلهل.

(٥) حيث كان عمدة دليلهم يف املقام هو النهي عن بيع الغرر، فالظاهر صدقه 
يف املقـام، إال أن يكـون املعيار فيه كون املبيع معرضاً ملا يـؤدي إىل تلفه، عىل ما ذكرناه 

آنفاً، وذكرنا اإلشكال فيه. فراجع. 
أما بناء عىل ما ذكرنا فاألمر أظهر، لعدم إحراز سالمة املبيع. وسالمته واقعاً ال 
تكفي، لظهور النصوص املتقدمة يف عدم صحة البيع مراعى بسالمة املبيع، بل توقف 

صحته عىل إحراز سالمته من أول األمر وحني البيع. 

املشـرتي قادراً عىل أخذها من الغاصب صـح(١). كام أنه يصح بيعها عىل 
الغاصـب أيضـاً وإن كان البايع ال يقدر عىل أخذها منـه ثم الدفع إليه(٢). 
وإذا كان املبيع مما ال يستحق املشرتي أخذه كام لو باع من ينعتق عىل املشرتي 

صح وإن مل يقدر عىل تسليمه(٣).
(مسـألة ١٦): لو علم بالقدرة عىل التسـليم فباع، فانكشف اخلالف 

بطل(٤)، ولو علم العجز عنه، فانكشف اخلالف فالظاهر الصحة(٥).
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علِم البايع املشـرتي باحلال فقد تتجه  نعـم إذا وقـع مبيناً عىل التسـليم، بـأن مل يُ
. فالحظ. الصحة، البتناء البيع عىل إحراز سالمة املبيع مع سالمته فعالً

(١) عمالً بالعمومات بعد قصور الوجوه السابقة عن ذلك.
(٢) لعني الوجه السابق. والظاهر كفاية انضباط منتهى املدة، كام لو تردد األمر 

من السنة إىل السنتني، لقصور الوجوه السابقة أيضاً، فريجع للعمومات.
(٣) ملا ذكرناه آنفاً من أن البيع يبتني عىل اشرتاط التسليم ضمناً، فيثبت اخليار 

بتخلف الرشط املذكور.
(٤) ال خيلو عن إشـكال، لعدم وضوح جريان الوجوه السـابقة. نعم قد يتجه 

. فتأمل. ذلك مع طول املدة، بحيث يلحق املبيع بالتالف عرفاً
(٥) ال وجه لذلك إذا كان املشرتي قادراً عىل حتصيل املبيع، وريض بأن يسعى 
. بل هو ال يناسب ما سبق  هو لتحصيله، لعدم جريان الوجوه السابقة، كام ذكرناه آنفاً

(مسألة ١٧): لو انتفت القدرة عىل التسليم يف زمان استحقاقه، لكن 
علم بحصوهلا بعده، فإن كانت املدة يسرية صح(١)، وإذا كانت املدة طويلة 
ال يتسـامح هبا، فإن كانت مضبوطة مثل سـنة أو أكثر فالظاهر الصحة مع 
علم املشـرتي هبا(٢). وكذا مع جهله هبا، لكن يثبت اخليار للمشرتي(٣). 
وإن كانـت غري مضبوطة فالظاهر البطالن(٤)، كام لو باعه دابة غائبة يعلم 

بحضورها، لكن ال يعلم زمانه.
(مسـألة ١٨): إذا كان العاقد هو املالك فاالعتبـار بقدرته، وإن كان 
وكيـالً يف إجـراء الصيغة فقط فاالعتبـار بقدرة املالـك، وإن كان وكيالً يف 
املعاملـة كعامـل املضاربـة فاالعتبار بقدرتـه أو قدرة املالـك، فيكفي قدرة 

أحدمها عىل التسليم يف صحة املعاملة، فإذا مل يقدرا معاً بطل البيع(٥).
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منـهP فيـام لو كانت العـني مغصوبة. وألجل ذلك قد يكون فرض قدرة املشـرتي 
 .Pعىل حتصيل املبيع خارجاً عن مفروض كالمه

بل يكفي قدرة األجنبي عىل تسليم املبيع إذا كان يف مقام إعامل قدرته يف ذلك، 
لعني ما سبق. نعم ال تكفي إذا مل يكن يف مقام إعامل قدرته، لعدم إحراز سالمة املبيع 

للمشرتي حينئذ، وصدق الغرر وغريه مما ذكروه يف املقام، كام هو ظاهر.
(١) ال خـالف فيـه نصاً وفتو، كـام يف اجلواهر. بل إمجاعاً، كـام يف االنتصار 
واخلالف وكشف الرموز والتنقيح، وسبق من الغنية. ويقتضيه صحيح رفاعة وموثق 
سـامعة املتقدمان. بل يسـتفاد من مجيـع النصوص املتقدمة بضميمـة التعليل فيها، كام 
يظهـر مما سـبق. ويظهر منه أيضاً عـدم االختصاص باآلبق، بل يعـم كلام حيتمل عدم 
وجـوده، أو عدم حصوله للمشـرتي مـع العلم بوجوده، كاحليوان الضال والشـارد، 

وكالضايع.
ويظهـر من اجلواهر وشـيخنا األعظمP اختصاص ذلك بـام إذا كان اآلبق 
حمتمـل احلصـول، دون مـا إذا كان ميؤوسـاً من حتصيلـه، لقصور احلديثـني عنه. أما 
صحيـح رفاعة فلقوله فيـه: «وأنا أطلبها»، فإن طلبها فرع رجاء الظفر هبا. وأما موثق 
سـامعة فلقولهA: «فإن مل يقدر عىل العبد كان الذي نقده فيام اشـرت منه»، لظهور 

(إن) الرشطية يف أن الرشط أمر استقبايل.
لكـن ال يبعـد إلغـاء خصوصية ذلك بلحـاظ التعليل املذكـور، لظهوره يف أن 
املهم يف املقام هو سـالمة يشء يف مقابل الثمن، وذلك حاصل مع اليأس عن حتصيل 

اآلبق ولو للعجز عن الفحص عنه.
هذا ويف التنقيح: «اآلبق مادام آبقاً ليس مبيعاً يف احلقيقة، وال جزء مبيع، لكنه 
مرشوط امللكية للمشـرتي، كمن اشـرت احلامل ورشط احلمل لـه، فإن احلمل ليس 

(مسألة ١٩): جيوز بيع العبد اآلبق مع الضميمة(١) 
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مبيعاً وال جزء مبيع... فلو تلف قبل قبضه مل ينقص يشء من الثمن». 
: البتناء املعاملة يف ظاهر النصوص عىل كونه جزء مبيع، بل  وهو كام تر أوالً

هو املقصود األهم، ال مرشوطاً تابعاً للمبيع. 
: ألنـه فرض كونـه مرشوطاً فهو كذلـك مطلقاً، لعدم انقـالب املعاملة  وثانيـاً
بوجدانه عام وقعت عليه. وأما ما ذكره يف آخر املسألة من زوال العلة التي هي العجز 
: املستفاد من نصوص بيع اآلبق مع الضميمة قصور العلة يف  عن قبضه فيدفعه أن أوالً
: أن ارتفاع العلة ال يوجب انقالب املعاملة  املقـام عـن املنع من كونه جزء مبيع. وثانياً

عام وقعت عليه، كوالدة احلمل يف النظري الذي ذكره.
 Pبقي يشء: وهو أنه لو مات اآلبق قبل القدرة عليه فظاهر شيخنا األعظم
املفروغيـة عـن عدم تقسـيط الثمن عليه لـو كان املوت بعد اليأس مـن حتصيله، وإنام 

اإلشكال فيام لو كان املوت قبل اليأس من حتصيله. 
أمـا سـيدنا املصنـفP فقد أطلـق ومل يسـتبعد تقسـيط الثمن عليـه، عمالً 
بعمـوم: كل مبيع تلف قبـل قبضه فهو من مال بايعه. قالP: «خلروج الفرض عن 

ظاهر النص أو منرصفه». 
لكـن مل يتضح الوجـه يف خروجه عنه بعد كون اآلبـق معرضاً لكل يشء حتى 
املـوت، وابتنـاء بيعه عىل أن يطلبه املشـرتي وعىل عدم مسـؤولية البايـع عنه وانقطاع 

علقته به. 
وعليـه يرتتب عدم تقسـيط الثمن عليه حتى لو مات قبـل اليأس من حتصيله. 
وهذا هو العمدة، ال ما سبق من التنقيح من خروجه عن املبيع. ملا عرفت من ضعفه. 
ومنه يظهر عدم ثبوت اخليار أو األرش لو أصابه عيب بعد البيع وقبل احلصول 
عليه. بل ال يبعد عدم ثبوهتام لو حصل العيب فيه بعد اإلباق قبل البيع، حيث ال يبعد 
اختصـاص ابتنـاء البيع عىل السـالمة من العيب إذا كان املبيع حتت يـد البايع. نعم لو 
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انكشف ثبوت العيب فيه قبل اإلباق يتجه ثبوت اخليار أو األرش.
كام أنه لو انكشف موته قبل البيع فالظاهر تقسيط الثمن، عمالً بالقاعدة بعدما 
سـبق مـن كونه جزء مبيع لقصور احلديثني املتقدمني عنـه. قال يف احلدائق: «فلو ظهر 
تلفـه حني العقد أو اسـتحقاق الغري له بطل البيع فيام قابلـه من الثمن. ولو ظهر كونه 

خمالفاً للوصف ختري املشرتي».
اللهـم إال أن يقـال: تقـدم منـا رجـوع التعليـل يف نصـوص بيع العبـد اآلبق 
ونصوص بيع مشـكوك احلصول كالسـمك يف املاء إىل قدر مشـرتك واحد وهو كفاية 
إحراز سـالمة يشء من املبيع للمشـرتي، وذلك بعمومه شامل للمقام. والسيام أنه مل 
يفـرض يف حديثي بيع اآلبق قرب اإلباق من البيع، بحيث يكون بقاء اآلبق عىل حاله 
متوقعـاً، ويكون البيع مبتنياً عـىل فرض وجود اآلبق وبقائه عىل حاله. ومن هنا يتعني 
البناء عىل صحة البيع وعدم تقسيط الثمن، وال ثبوت اخليار. إال أن ينرصف البيع إىل 
فرض وجود اآلبق، أو بقائه عىل حاله، بحيث يبتني البيع عىل ذلك، فيتعني التقسـيط 

أو اخليار.
نعـم إذا ظهر مسـتحقاً للغري أو خمالفـاً للوصف قبل اإلباق اجته التقسـيط، أو 

. ثبوت اخليار، عمالً بالقاعدة بعد خروجه عن مفاد النصوص قطعاً
هـذا وأما لو تلفت الضميمة بعد البيع قبل قبضها وقبل حتصيل اآلبق، فحيث 
كان مقتىض عموم: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه فساد البيع فيام يقابلها 
مـن الثمـن، يتعـني يف املقام بطالن البيع رأسـاً حتى باإلضافـة إىل اآلبق، ألن مقتىض 
النص ـ ولو بلحاظ التعليل املشار إليه ـ عدم صحة بيع اآلبق وحده حدوثاً وبقاء، كام 
أشـار إليه شيخنا األعظمP. إذ لو صح البيع باإلضافة إليه حينئذ ال حيرز حصول 
املشـرتي عـىل يشء يف مقابل ما دفعه من الثمن، كام لو اشـرت اآلبـق وحده من أول 

األمر. 
ومثلـه ما لو فسـخ البيع باإلضافـة إىل الضميمة، لوجود عيـب فيها قبل البيع 
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أو قبـل قبضها. وأظهر من ذلك ما إذا انكشـف بطالن البيـع باإلضافة إىل الضميمة، 
لكوهنا مغصوبة مثالً من دون أن جييز مالكها بيعها. 

نعم يتجه التقسـيط وصحة البيع باإلضافة إىل اآلبق لو حصل عليه وسـلم له، 
ثم تلفت الضميمة قبل قبضها أو فسـخ البيـع باإلضافة إليها لعيب أو غريه، كام لعله 

ظاهر. غاية األمر أن للمشرتي حينئذ خيار تبعض الصفقة باإلضافة إىل اآلبق.
ثـم إن مجيـع ما ذكر يف بيع اآلبق مع الضميمة جيري يف مجيع موارد ضمّ معلوم 
الوجـود واحلصـول يف البيع إىل جمهول الوجود أو احلصول، بناء عىل ما سـبق منّا من 
اسـتفادة العموم من جممـوع النصوص املتقدمة، وعدم اختصـاص اجلواز ببيع اآلبق 

مع الضميمة.
(١) أمـا بنـاء عىل عدم جواز بيع مـا ال قيمة له معتد هبا فظاهـر. وأما بناء عىل 
جواز بيعه ـ كام سـبق منّا يف أوائل الكالم يف املكاسـب املحرمة ـ فالنرصاف نصوص 
املقـام للضميمة املعتد هبـا، أو اختصاصها بذلك، خصوصاً بلحـاظ مواردها. فتأمل 

. جيداً
بقي يشء: وهو أن مجيع ما تقدم جيري يف الثمن. ألن مجلة من الوجوه املتقدمة 
تشـمله بعمومهـا كاملنهي عـن بيع الغرر وكـون املعاملة سـفهية وغريمهـا. وأما بقية 
الوجوه املسـتفادة من النصوص ـ كالنهي عن بيع ما ليس عندك، والتعليل املتقدم يف 
النصـوص التي اعتمدناهـا ـ فهي وإن اختصت باملبيع، إال أن املناسـبات االرتكازية 

تقيض بإلغاء خصوصيته، والعموم للثمن.
نعـم لو بنـي عىل أن مقتـىض القاعـدة عموم اشـرتاط القدرة عىل التسـليم يف 
العوضـني، وأن جواز بيع اآلبق مع الضميمة حكم تعبـدي خمالف للقاعدة، فاملتعني 

 . االقتصار فيه عىل مورد النصوص، وهو كون اآلبق مبيعاً، دون ما إذا كان ثمناً

إذا كانت ذات قيمة معتد هبا(١).
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لكن يف التنقيح: «وحيتمل الصحة. وهو األقرب. إذ ال تغاير بني العوضني إال 
باعتبار عارض». وهو كام تر بالقياس أشـبه. إال أن يرجع إىل فهم عدم اخلصوصية 
من النص. وال خيلو عن إشكال. فالعمدة ما سبق من ضعف املبنى املذكور. فالحظ. 

واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم. واحلمد هللا رب العاملني.
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(١) ال ينبغي التأمل يف أن األصل يف العقود اللزوم لوجهني: 
األول: أن أدلـة النفـوذـ  املتقدمة منا يف أوائـل كتاب التجارةـ  كام تقتيض نفوذ 

العقود تقتيض لزومها، كام يظهر بالتأمل فيها. 
ودعـو: أن أدلة النفوذ خصوصاً قوله تعاىل: ﴿أوفوا بالعقود﴾(١) إنام تقتيض 
نفوذ العقد مادام موجوداً، فإذا احتمل انفساحه بالفسخ فال جمال للتمسك هبا إلحراز 

نفوذه، لعدم إحراز املوضوع، وهو العقد. 
مدفوعـة بأن نفوذ الفسـخ ال يقتيض ارتفـاع العقد، ألن العقـد أمر حقيقي ال 
يرتفع بعد وقوعه، وإنام يقتيض ارتفاع أثره ومضمونه، ولذا كان الفسخ عرفاً رجوعاً 
عن مقتىض العقد منافياً للوفاء به، فإطالق نفوذ العقد ووجوب الوفاء به يقتيض عدم 

مرشوعية الفسخ وعدم ترتب األثر عليه.
الثـاين: اسـتصحاب مضمون العقد عند الشـك يف ارتفاعه بالفسـخ، بناء عىل 
ما هو التحقيق من جريان اسـتصحاب األحكام الرشعية عند الشـك يف ارتفاعها مع 
بقـاء موضوعهـا، كام هو حمل الـكالم. لظهور أن اخليار يف العقـد ال يرجع إىل ارتفاع 

(١) سورة املائدة اآلية: ١.

الفصل الرابع
يف اخليارات

وفيه مسائل..
(مسألة ١): اخليار(١) 
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موضوعه بالفسخ، نظري انتهاء ملكية املنفعة بانتهاء مدة اإلجارة، بل ارتفاع أثر العقد 
مـع بقاء املوضوع، كالعوضـني يف البيع واإلجارة، والعني املوهوبة يف اهلبة والزوجني 

يف النكاح ونحوها. 
نعم قد يستشـكل فيه بأنه إنام يتم فيام إذا مل يكن مضمون العقد متصفاً باجلواز 
سـابقاً، وإال كان اسـتصحاب جوازه حاكامً عىل استصحابه. واىل ذلك يرجع ما ذكره 

بعض مشاخيناP يف املقام.
لكـن من الظاهر أن اللـزوم واجلواز ليسـا من األحكام املجعولـة للمضمون 
العقـدي، وال من التقسـيامت الرشعية حلقيقتـه، وإنام ينتزعان من جـواز الرجوع فيه 

رشعاً وعدمه. 
وحينئـذ فجـواز الرجـوع إن كان حكمياً رجـع إىل ترتب األثر عـىل الرجوع، 
الـذي هو أمر تعليقي، بمعنى أنه إن فسـخ العقد ورجع فيه ارتفع املضمون العقدي، 

فيبتني استصحابه عىل جريان االستصحاب التعليقي، والتحقيق عدمه. 
وإن كان حقيـاً فهو جمعول رشعاً، لرجوعـه إىل ثبوت احلق لصاحب اخليار يف 
فسـخ العقد، وهو أمر قابل لالستصحاب. إال أن يرجع الشك يف بقائه للشك يف أمد 
الفسـخ املسـتحق، ال يف أمد استحقاق الفسـخ، حيث ال جمال لالسـتصحاب، لعدم 

إحراز املوضوع. فالحظ.
. أمـا البيع فيزيـد عىل بقية  هـذا كلـه يف وجه عمـوم اللزوم يف العقـود عموماً

العقود بوجوه:
األول: عمـوم قوله تعـاىل: ﴿وال تأكلوا أموالكم بينكـم بالباطل إال أن تكون 
جتارة عن تراض منكم﴾(١). فإن مقتىض إطالقه األحوايل جواز أكل املال مع التجارة 

ولو بعد الفسخ من أحد الطرفني. 

(١) سورة النساء اآلية: ٢٩.
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ودعو: أن اآلية الرشيفة إنام تضمنت نفوذ التجارة، وترتب األثر عليها، وال 
نظر فيها إىل بقاء نفوذها، وعدم ارتفاع أثرها بالفسخ. 

مدفوعـة بأن داللتها عىل النفوذ حيث كانت بلسـان ترتـب أثرها، وهو جواز 
أكل املال، وكان مقتىض إطالقه جواز أكله ولو بعد الفسخ، فهو يدل عىل عدم ترتب 

األثر عىل الفسخ.
الثاين: قوله تعاىل: ﴿وأحل اهللا البيع وحرم الربا﴾(١). فإن البيع ملا كان مبنياً عىل 
اإللـزام وااللتزام بمضمونه بنحو اإلطالق، ال موقتاً، فاحلكم بحله املسـتتبع لنفوذه، 
ظاهـر يف نفوذه عىل نحـو ما التزم به من اإلطالق. غاية األمـر أنه تقدم يف أول كتاب 
التجـارة أنه ال إطـالق له من حيثية أفراد البيع. لكن ذلك ال يمنع من البناء عىل لزوم 

ما ثبت نفوذه.
مضافـاً إىل اسـتفادة اإلطالق من حيثية أفراد البيع مـن صحيح عمر بن يزيد: 
«قلـت أليب عبـد اهللاA: جعلـت فـداك إن الناس يزعمـون أن الربـح عىل املضطر 
حـرام، وهـو من الربا. قال: وهل رأيت أحداً يشـرتي غنياً أو فقرياً إال من رضورة؟! 
يـا عمر قد أحـلّ البيع وحرم الربا. فاربـح، وال تربه [ترب]. قلت: ومـا الربا؟ قال: 

دراهم بدراهم مثلني بمثل»(٢).
اللهـم إال أن يقـال: االلتـزام بمضمـون البيـع بنحـو اإلطالق، وداللـة اآلية 
الرشيفـة عىل نفـوذه كذلـك، وإن كانا مسـلمني، إال أن ذلك إنام يقتـيض ترتيب أثره 
كذلك إذا بقي نافذاً، واآلية الرشيفة إنام تدل عىل أصل نفوذه، ال عىل استمرار نفوذه. 
وهذا بخالف اآلية السابقة، فإن مقتىض إطالقها جواز أكل املال بالنحو الذي تقتضيه 
التجـارة بعد حصوهلا مطلقاً ولو بعد فسـخها، وذلك يسـتلزم لغوية الفسـخ، وعدم 

ترتب األثر عليه. فالحظ.
(١) سورة البقرة اآلية: ٢٧٥.

(٢) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٤٠ من أبواب آداب التجارة حديث: ١.
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الثالث: ما تضمن اسـتحباب إقالة النادم يف البيـع(١) لظهوره يف املفروغية عن 
لزوم البيع، وأنه ليس للنادم فسـخه إال أن يرىض اآلخر، فيقيله. نعم ال إطالق له يف 
ذلك، لعدم وروده لبيان لزوم البيع، بل لبيان استحباب اإلقالة فيه بعد املفروغية عن 

لزومه.
الرابـع: النبـوي املشـهور: «إن الناس مسـلطون عىل أمواهلـم»(٢). فإنه يقتيض 
سـلطنة اإلنسـان عىل ما دخل يف ملكه بسـبب البيـع وغريه من العقـود الناقلة للامل، 
بحيث ال خيرج عن ملكه بغري رضاه، ومن دون إعامل سلطنته، وذلك مستلزم للزوم 

العقد، وعدم نفوذ فسخه بغري رضاه.
ودعو: أن احلديث إنام يدل عىل سـلطنة اإلنسـان عىل ماله، ال عىل انحصار 
السـلطنة عليـه بـه، بحيث ال سـلطنة عليه لغريه، ليـدل عىل عدم نفوذ فسـخ الطرف 

اآلخر للعقد.
مدفوعة: بأن إطالق السـلطنة عىل املال كام السـلطنة عـىل إيقاع الترصف فيه، 
يقتيض السلطنة عىل منع حصول الترصف فيه، فحصول الترصف فيه من الغري مناف 

لسلطنة املالك عليه. 
نعم لو كان موضوع السـلطنة نفس إيقاع الترصف فسـلطنة املالك عىل إيقاعه 
. والفرق بينهام نظري الفرق بني قولنا: زيد مسلط  ال ينايف سلطنة غريه عىل إيقاعه أيضاً
عىل أن يسـكن الدار، وقولنا: زيد مسـلط عىل الدار. فإن األول ال ينايف سـلطنة غريه 

عىل أن يسكن فيها، بخالف الثاين. 
ومـن ثـم كان تعدد السـلطان عىل الـيشء موجبـاً لضعف سـلطنة كل منهم، 

ملزامحتها بسلطنة اآلخرين، ومقتىض اإلطالق كامل السلطنة. 
نعـم النبـوي املذكـور ضعيف باإلرسـال. لكـن مضمونه مقتـىض املرتكزات 

(١) راجع وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٣ من أبواب آداب التجارة.
(٢) بحار األنوار ج: ٢ ص٢٧٢.
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العقالئية التي عليها العمل. فالحظ.
اخلامـس: مـا تضمـن جعل الغايـة يف خيار املجلـس االفرتاق، وجعـل الغاية 
يف خيـار احليـوان ثالثـة أيـام، كام يـأيت، فإنه يقتـيض عموم لـزوم البيع بعـد الغايتني 

املذكورتني. 
 Pوحكي عن أسـتاذه املحقق اخلراسـاين Pوأما ما ذكره بعض املحققني
مـن أن مفـاد نصوص خيار املجلس ثبوت اللزوم مـن حيثية خيار املجلس ال مطلقاً، 

 .فال ينايف ثبوت اخليار من حيثية أخر
فهـو إنام يتجه لو كانت النصوص املذكورة واردة لبيان أمد اخليار املذكور بعد 
الفـراغ مـن ثبوتـه. أما حيث كانـت واردة يف مقام ترشيع هذا اخليـار، فهي ظاهرة يف 

حتديد أصل اخليار وعدم ثبوته بعد التفرق واأليام الثالثة. 
ودعـو: أن ذلـك مقتـىض اجلمع بني أدلة اخليـارات املختلفـة، ألنه أوىل من 

محلها عىل التخصيص. ممنوعة جداً، لقوة ظهورها يف حتديد أصل اخليار.
وهناك بعض النصوص املتفرقة األخر الدالة عىل لزومه يف اجلملة. بل تعرض 
النصـوص ملـوارد اخليـار يف البيـع، وعـدم تعرضها ملـوارد لزومه، شـاهد بـأن البيع 
بطبعـه يبتني عىل اللزوم، وأن اخليـار فيه خروج عن مقتضاه، ولذا احتاج للبيان دون 

اللزوم. 
وهنـاك بعض الوجوه األخـر ذكرت يف املقام ال ملزم بإطالـة الكالم فيها بعد 
وفاء ما سـبق باملطلوب. ومن ثم ال ينبغي اإلشـكال يف أصالة اللزوم يف البيع ومجيع 

العقود.
بقي يشء: وهو أن موضوع اللزوم يف املقام ملا كان هو العقد بمالك الوفاء به، 

فالبد فيه من أمرين:
األول: أن يكـون املضمـون املنشـأ عقدياً، وقد سـبق يف أول الـكالم يف فصل 
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رشوط العقـد أنـه البد يف صـدق العقد من التـزام كل من الطرفـني بمضمون واحد 
لآلخر عىل نفسه، البتنائه عىل نحو من الكلفة عليه. فلو كان االلتزام من جانب واحد 
عىل نفسـه مل يكن عقداً، بل إيقاعاً، كام يف املسـابقة واجلعالة ونحومها مما كان من سنخ 

الوعد. 
وحينئذ ال جيب الوفاء به بمالك الوفاء بالعقد، بل له العدول عنه قبل الرشوع 
. غاية األمر أن بناء العقالء عىل لزوم الوفاء بالوعد إذا ابتنى عىل محل  يف العمـل قطعـاً
املوعـود عـىل بذل جهـد وإنجاز عمل مـن أجل حتصيـل األمر املوعود بـه، فال جيوز 
االمتنـاع عـن دفع اجلعل بعد إنجاز العمل بالقصد املذكـور. لكنه ليس بمالك الوفاء 

بالعقد، بل بمالك آخر. 
بـل إذا كان العمـل الـذي يرتتـب عليـه اجلعـل مركباً ـ كبنـاء الـدار وخياطة 

الثوب ـ يتعني عرفاً تقسيط اجلعل عىل بعض العمل.
نعم إذا ابتنى الرشوع يف العمل عىل إكامله، رجع ذلك إىل االلتزام من الطرفني 
عند الرشوع يف العمل باملعاوضة بني متام العمل واألجرة، بمعنى التزام العامل لباذل 
األجر بتامم العمل يف مقابل األجرة، والتزام الباذل بتامم األجرة يف مقابل متام العمل. 
وحينئـذ ال جيـوز الرجوع لكل منهام، ألن ذلك نحو من العقـد والصلح بني الطرفني 

جيب الوفاء به. 
كام قد يكون ذلك بإشـغال املسـافر املقعد يف السـيارة أو حتركها به نحو مقصد 
متفـق عليه بني الطرفني، عىل اختالف األعراف. فإنه ال جيوز لكل منهام الرجوع وإن 

مل يقع بينهام العقد قبل الركوب يف السيارة.
كـام أنـه ال يبعـد عدم جـواز الرجـوع يف املسـابقة للبـاذل بمجـرد الرشوع يف 
التسـابق، ألن موضـوع الوعد وإن كان هو السـبق الـذي هو نتيجة التسـابق، إال أن 
املراد به هو التسـابق املفيض للسبق. فالرشوع يف التسابق رشوع يف العمل عرفاً، ال يف 

مقدمته، وهو ملحوظ بنحو املجموعية، ال بنحو االنحالل. 
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وال أقل من ابتناء املسابقة عرفاً عىل عدم الرجوع بالرشوع بالتسابق، وإال كان 
له الرجوع عند ظهور أمارة السبق، وهو ال يناسب وضع املسابقة. 

بـل إذا ابتنـى البـذل عـىل تعهـد البـاذل بعـدم الرجوع عنـه بمجـرد الرشوع 
يف املقدمـات مـن أجل التشـجيع عىل العمل املوعـود عليه تعني عدم جـواز الرجوع 

بالرشوط فيها. لرجوعه إىل دخول املقدمات يف موضوع البذل.
وكيف كان فعدم الرجوع يف ذلك وأمثاله ليس بمالك لزوم العقد، بل بمالك 
احرتام عمل املبذول له بعد وقوعه مبنياً عىل البذل ولذا جيوز الرجوع قبل الرشوع يف 
العمـل. نعم إذا ابتنى البذل عىل التعهد مـن كل من الطرفني لآلخر بالعمل يف مقابل 
املـال املبذول، بأن يتعهـد العامل بالعمل مقابل املال املبـذول ويتعهد اآلخر باملال يف 
مقابـل العمـل، رجع إىل التعاقـد بينهام نظري عقد اإلجارة وتعني لـزوم العقد املذكور 

وعدم جواز الرجوع فيه حتى قبل الرشوع يف العمل.
الثـاين: أن يكـون الرجوع يف العقد منافيـاً ملقتضاه البتنـاء مضمونه عىل البقاء 
كالبيـع واهلبـة واإلجارة والنكاح وغريها، فإن الرجوع فيـه حينئذ ينايف الوفاء بالعقد 

الالزم بمقتىض األدلة املتقدمة. 
أمـا إذا مل يكن مضمون العقد مبنياً عـىل البقاء فارتفاع مضمونه ال ينايف الوفاء 
بالعقـد، كام يف الوديعـة، فإهنا وإن كانت عقداً يبتني عىل االئتـامن عىل العني حلفظها، 
بحيـث يكون املـودع متعهد بإيكال حفظها للودعي، والودعـي ملزماً بذلك، إال أهنا 
ال تبتنـي عىل بقـاء االئتامن املذكور، ملا هو املعلوم من ابتنـاء الوديعة عىل رجوع العني 
لصاحبهـا، فال بـد من رجوعها إىل االئتـامن ماداما راضيني بذلـك. وحينئذ ال يكون 
رجوع كل منهام عن االسـتيداع منافياً للوفاء بالعقد، فينفذ بمقتىض سـلطنة كل منهام 

عىل نفسه وماله. 
بل حتى لو حدد بمدة معينة ال يراد بذلك إلزام كل منهام باستمرار االستيداع 
يف متام املدة املذكورة، بل جمرد حتديد مدة االستيداع يف نفسه من دون أن ينايف الرجوع 
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فيه منهام قبل انقضاء املدة.
نعـم قـد يرجع ذكر املدة إىل إلزام أحد الطرفني أو كليهام هبا، كام لو كان املالك 
ال يسـهل عليه اسـرتجاع الوديعة أو حفظها قبل انقضاء املدة، فيشـرتط عىل الودعي 
االسـتيداع يف متامها، أو كان الودعي ال يسـهل عليه إرجاع الوديعة قبل انقضاء املدة، 

فيشرتط عىل املالك االستيداع يف متامها. 
وحينئـذ يتعني البناء عىل لزوم الوفاء مـن أحدمها أو منهام معاً بالرشط، وعدم 
الرجـوع يف االسـتيداع يف متام املـدة املرشوطة. لكن ليس البتناء عقد االسـتيداع عىل 

البقاء، بل من جهة الرشط املذكور.
وجيـري ذلـك يف مثـل العاديـة والوكالة مما ال يبتنـي عىل البقاء يف نفسـه، وإن 
كان قد يبتني عليه برشط زائد عىل العقد. فالحظ. واهللا سـبحانه العامل العاصم، وهو 

حسبنا ونعم الوكيل.
(١) قد أشار شيخنا األعظمP إىل الكالم يف بعض اجلهات املتعلقة بتعريف 
اخليار، وأطال من بعده يف ذلك بام ال يسـعنا التعرض له، لعدم وضوح ترتب الفائدة 
عليـه بعد رجوعه لتحديـد املعنى االصطالحي للخيار، وال مشـاحة يف االصطالح. 

ولعل األنسب التعرض ألمرين: 
األول: أن اخليـار الـذي هـو حمـل الكالم مـن احلقـوق. ولذا أخـذت امللكية 
يف تعريفيـه اآلتيـني منهـم. واحلق نحـو من امللك، تكون السـلطنة عليـه متفرعة عىل 
اسـتحقاقه ومتلكـه، نظري السـلطنة عىل املـال. وليس هـو حكامً يرجع للسـلطنة عىل 
الفسـخ ابتداء، نظري السـلطنة عىل املباح األصيل، كام هو احلال يف العقد اجلائز، حيث 

لصاحبه فسخه من دون أن يكون ذلك حقاً مملوكاً له. 
ويمتـاز احلق بكونه قابالً للمعاوضة، كام سـبق يف أول الفصل الثالث. كام أنه 

حق يقتيض السلطنة عىل فسخ العقد(١)، 
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يقبـل اإلسـقاط الرافع ملوضوع السـلطنة. بخالف احلكم، فإنه ال يقبلـه، بل هو تابع 
سعة وضيقاً للجعل الرشعي ابتداء.

الثـاين: املحكي عـن فخر املحققني يف اإليضاح تعريف اخليار بأنه ملك فسـخ 
العقد، ونسبه شيخنا األعظمP جلامعة من املتأخرين وإليه يرجع ما يف املتن. 

وعرفه يف التنقيح بأنه عبارة عن ملك إقرار العقد وإزالته. وتبعه عىل ذلك غري 
واحد. قال شـيخنا األعظمP: «ويمكن اخلدشـة فيه بأنه إن أريـد من إقرار العقد 
إبقاؤه عىل حاله برتك الفسـخ، فذكره مسـتدرك، ألن القدرة عىل الفسـخ عني القدرة 
عـىل تركـه، إذ القدرة ال تتعلق بأحـد الطرفني. وإن أريد منه إلـزام العقد وجعله غري 
قابـل ألن يفسـخ، ففيه أن مرجعه إىل إسـقاط حق اخليار، فـال يؤخذ يف تعريف نفس 

اخليار...».
لكن الظاهر الفرق بني األمرين، وأنه يبتني عىل نحو حال العقد يف زمان اخليار. 
فإن قلنا بأنه كالعقدة السـهلة احلل، يمكن حلها لصاحب اخليار، ويصري بانتهاء زمن 
، بحيث ال يمكنه حلها، أمكن فرض الفسـخ واإلقرار  اخليار كالعقدة املحكمة الشـدّ

فيه، ويكون الفسخ نظري حلّ العقدة واإلقرار نظري إحكام شدها.
كام أنه يمكن إسـقاط اخليار، ويكون مرجعه إىل بقاء العقد يف زمن اخليار عىل 
مـا هـو عليه قابالً للحل والشـد، غاية األمر أنه ال سـلطان لصاحـب اخليار عىل أحد 
الترصفـني، لسـقوط حقـه. وال يقرّ العقد، بحيـث يكون كالعقدة املحكمة الشـد إال 

بانتهاء زمن اخليار.
وإن قلنـا بـأن العقد ال خيتلـف حاله يف زمن اخليـار عن حاله بعـده. غايته أن 
لصاحب اخليار السلطنة عىل فسخه، فحينئذ ال موضوع لإلقرار، لعدم األثر له. غايته 

أنه يمكن إسقاط اخليار، فرتتفع السلطنة عىل الفسخ، كام لو انتهى زمن اخليار.
واملرتكز عرفاً الثاين. والسـيام يف اخليار املرشوط، إذ ليس قصد املتعاقدين من 

جعل اخليار وجداناً إال جعل السلطنة عىل فسخه من دون تبديل لواقع العقد.
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نعم قد يظهر من بعض النصوص األول، كصحيح عيل بن رئاب عن أيب عبد 
اهللاA: «قال: الرشط يف احليوان ثالثة أيام للمشرتي اشرتط أم مل يشرتط. فإن أحدث 

املشرتي فيام اشرت حدثاً قبل الثالثة أيام فذلك رضاً منه فال رشط له...»(١). 
 قىض يف رجل اشـرت Aأن أمـري املؤمنـني» :Aوموثـق السـكوين عنـه
ثوبـاً بـرشط إىل نصف النهـار، فعرض له ربح فـأراد بيعه. قال: ليشـهد أنه قد رضيه 

واستوجبه، ثم ليبعه إن شاء. فإن أقامه يف السوق ومل يبع فقد وجب عليه»(٢). 
ويف صحيح احللبي: «إن رغب يف الربح فليوجب الثوب عىل نفسه، وال جيعل 

يف نفسه أن يرد الثوب عىل صاحبه إن رد عليه»(٣) ونحوها غريها. 
لرصاحتهـا يف أن لـزوم العقـد بالترصف ليـس لكون الترصف ملزماً بنفسـه، 
كانتهاء أمد اخليار، بل لكونه متفرعاً عىل الرضا بمضمون العقد واستيجابه، املستلزم 

الختالف حال العقد. بالرضا واالستيجاب عام كان عليه قبلهام. 
ومحل الرضا واالسـتيجاب عىل إسـقاط حق اخليار ـ كام قد يظهر من شـيخنا 
األعظـمP وغريه ـ تكلـف خمالف لظاهـر النصوص، ولواقع حـال املترصف. إذ 

غاية ما يكون منه هو البناء عىل عدم إعامل حق اخليار، وهو أمر آخر غري إسقاطه. 
وهو املناسـب ملا ذكره شـيخنا األعظمP من االستدالل عىل سقوط اخليار 
بإسـقاطه بفحـو مـا تضمن أن التـرصف يف املبيع مسـقط للخيار، معلـالً بأنه رضا 
بالبيع. لظهوره يف أن اإلسقاط أمر زائد عىل الرضا. ومن ثم تكون النصوص املذكورة 

مناسبة للتعريف الثاين.
اللهـم إال أن يقال: النصوص املذكورة مل تتضمن اسـتيجاب البيع والرضا به، 
ليحمل ـ بقرينة سـبق إجيابه والرضا به حـني إيقاعه ـ عىل إرادة إقرار العقد زائداً عىل 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٤ من أبواب اخليار حديث: ١.
(٢) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ١٢ من أبواب اخليار حديث: ١.

(٣) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٤ من أبواب اخليار حديث: ٢.
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إيقاعه، وإنام تضمنت الرضا باملبيع، املستلزم للبناء عىل عدم إعامل حق اخليار.
وهو وإن مل يرجع إىل إسـقاط حق اخليار، كام سـبق، إال أنـه ال يرجع إىل إقرار 
العقـد باملعنـى املتقدم. بل غاية األمر سـقوط اخليـار بالرضا املذكور، وهو ال يشـهد 
بصحـة التعريـف الثاين. بل جيتمع مع التعريف األول، فال خمرج عنه بعدما سـبق من 

مناسبته للمرتكزات. فالحظ. 
(١) أشـارP بذلك إىل ما ذكرنا آنفاًً من أن الفسـخ ال يرفع العقد، بل يرفع 

أثره ومضمونه.
(٢) قال يف املسـالك: «إضافة هذا اخليار إىل املجلس إضافة إىل بعض أمكنته، 
فإن املجلس موضع اجللوس، وليس بمعترب يف حتقق هذا اخليار...». وتبعه عىل ذلك 
غـري واحد ممن تأخر عنه. وهو متني جـداً، ألن موضوع اخليار يف النصوص ليس هو 
املجلـس، بل عدم االفرتاق، فيشـمل مـا لو أوقعا البيع ماشـيني مصطحبني، أو فارقا 

جملس العقد كذلك، كام يظهر مما يأيت.
(٣) إمجاعاً منا بقسـميه ونصوصاً مستفيضة أو متواترة. كذا يف اجلواهر. ومن 
تلك النصوص صحيح حممد مسلم عن أيب عبد اهللاA: «قال: قال رسول اهللا (صىل 
اهللا عليـه وآله وسـلم): البيعان باخليـار حتى يفرتقا. وصاحب احليـوان باخليار ثالثة 
أيـام»(١). ونحوه غريه. ومنها يظهر أن موضـوع اخليار هو االجتامع املقابل لالفرتاق، 

ال كوهنام يف املجلس، كام سبق.
نعم يف موثق غياث بن إبراهيم عنه عن أبيه عن عيل عليهم السالم: «قال: قال 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ١ من أبواب اخليار حديث: ١.

برفع مضمونه(١). وهو أقسام:
(األول): ما يسـمى خيـار املجلس(٢). يعني: جملـس البيع. فإنه إذا 
وقع البيع كان لكل من املشـرتي والبايع اخليار يف الفسخ يف املجلس(٣) ما 
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عيلA: إذا صفق الرجل عىل البيع فقد وجب وإن مل يفرتقا»(١). وال جمال للخروج 
به عن النصوص الكثرية املشهورة املعول عليها عند األصحاب. 

وقـد حيمل عـىل إرادة نفوذ البيـع وصحته، ال عىل لزومه، كام ذكره الشـيخ يف 
التهذيبـني. أو عـىل التقيـة، كام يف اجلواهـر، حيث حكي إنكار هـذا اخليار عن رشيح 

والنخعي وأيب حنيفة ومالك. 
واحتمل يف الوسـائل محله عىل اشـرتاط سـقوط اخليار. وهو الذي اسـتظهره 
بعض مشاخيناP من احلديث، ألن معنى الصفق ـ عىل ما يف اللغة ـ رضب أحدمها 
يده عىل اآلخر داللة عىل لزوم البيع وكناية عنه، فإذا صفقا فقد ألزما البيع بإسقاطهام 

اخليار. 
وكأنه أخذه من مثل ما يف لسان العرب. قال: «وصفق يده بالبيعة والبيع وعىل 
: رضب بيده عىل يده عند وجوب البيع». لكن مل يتضح كون مراده بوجوب  يده صفقاً
البيـع لزومـه، بـل لعل املراد به أصل إنشـاء البيع وعقـده، كام لعله املناسـب لقوهلم: 

ربحت صفقتك، وصفقة رابحة أو خارسة، ونحو ذلك. 
وكيف كان فإن أمكن توجيه املوثق بام يناسب النصوص املشهورة، وإال تعني 

.Aاإلعراض عنه ورد علمه لقائله
(١) ال ريب يف سـقوط هذا اخليار باالفرتاق، وهو املرصح به يف كالم كل من 

ذكره. ويف اجلواهر: «إمجاعاً بقسميه ونصوصاً مستفيضة أو متواترة». 
وأمـا االكتفاء يف حتقق االفرتاق باخلطوة فهو املرصح به يف املبسـوط واخلالف 
والتهذيبـني والغنيـة والوسـيلة والرشايـع والقواعد وعن غريهـا، ويف اجلواهر: «بال 

خالف يعتد به أجده فيه». 
(١) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٤ من أبواب اخليار حديث: ٧.

مل يفرتقا، فإذا افرتقا ولو بخطوة لزم البيع وانتفى اخليار(١).
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قـال يف التذكرة: «التفرق حقيقة يف غري املتامسـني، وهـو حيصل بأن يكون كل 
واحـد منهـام يف مكان ثم يتبايعـان. لكن ذلك غري مـراد من قولهA: مـا مل يتفرقا. 
أي مـا مل جيـددا افرتاقاً بعد عقدمهـا، فيبقى املراد ما مل يفارق أحدمهـا مكانه، فإنه متى 
، فيثبت معنى االفرتاق بأقل انتقال ولو  فارق ختللها أجسـام أكثر مما كان ختللهـام أوالً
بخطـوة». وقريـب منه يف جامع املقاصد واملسـالك ويبدو من غـري واحد اجلري عىل 
ذلك. ومن الظاهر أن مرادهم بمفارقة أحدمها ملكانه مفارقته له بعكس اجتاه اآلخر.

وفيـه: أن ما ذكره من أن التفرق حقيقة يف غري املتامسـني ال خيلو عن إشـكال، 
فـإن التفرق عرفاً مقابـل االجتامع، ال مقابل االلتصاق والتـامس، واملقابل لاللتصاق 
والتـامس هـو االنفصال، ال التفرق. وال أقل من كون ذلك هو املراد من النصوص يف 

املقام.
وإال فبعـد أحدمهـا عن اآلخـر مهام كثر ال يوجـب حدوث االفـرتاق باملعنى 
املقابـل للتـامس بعـد العدم، ألن االفرتاق ال يتعـدد، بل غايته أن يصـدق زيادة البعد 
والنصوص كالرصحية يف أن املسقط للخيار هو حدوث االفرتاق بعد العدم، ال زيادة 
البعـد. ومحلها عىل ذلك ليس بـأوىل من محل االفرتاق فيها عىل ما يقابل االجتامع. بل 

 . ال ريب يف تعني الثاين لو غض النظر عام سبق من أنه هو معنى االفرتاق عرفاً
وأمـا ما ذكره شـيخنا األعظمP من محـل االفرتاق عىل االفـرتاق اإلضايف 
بلحـاظ اهليئة االجتامعية احلاصلة هلام حـني العقد. فهو غريب جداً، إذ االفرتاق ليس 

أمراً إضافياً، بل هو أمر حقيقي عريف يقابل االجتامع، كام ذكرنا.
وأشكل من ذلك ما يف مفتاح الكرامة، حيث وافقهم فيام سبق، إال أنه ذكر أن 
االفـرتاق ال يتجـدد بأقل من خطوة، ألن الغالب عدم حفظ النسـبة بني املتعاقدين يف 

جملس العقد، ولإلمجاع عىل ذلك يف ظاهر الغنية.
إذ فيه: أن غلبة عدم حفظ النسـبة بني املتعاقدين إنام يكشـف عدم كفاية البعد 
باملقـدار القليـل الذي يغلـب التعرض له حال اجللوس، وال ينـايف كفاية البعد بام زاد 
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عليه مما هو دون اخلطوة، كالشـرب والشربين. وأما ظهور دعو اإلمجاع يف الغنية فهو 
ـ لـو تـمـ  ال ينهض باحلجية، لعـدم حجية اإلمجاع املنقول، خصوصـاً يف مثل الغنية. 

. والسيام مع عدم وضوح كونه إمجاعاً تعبدياً
وبذلك يظهر أن املعيار يف سقوط اخليار هو صدق االفرتاق بعد االجتامع، وال 
إشـكال يف عـدم حتققه بتجدد البعـد بينهام بمقدار خطوة أو أكثـر إذا مل خيل باالجتامع 
عرفـاً، كـام لو كانا يف جملـس واحد ودخل عليهام شـخص فجلـس إىل جنب أحدمها 
فابتعـد عنـه اآلخر بمقدار خطـوة. وكذا لو رجع إىل الوراء مقـدار خطوة حمافظاً عىل 

املواجهة بينهام. 
بـل قد يشـكل حتققـه عرفاً بالسـري خطوة يف مقـام االفرتاق. والسـيام بلحاظ 
صحيـح حممـد بن مسـلم: «سـمعت أبـا جعفـرA يقـول: إين ابتعت أرضـاً، فلام 
استوجبتها قمت فمشيت خطى، ثم رجعت، فأردت أن جيب البيع»(١)، ويف صحيحه 
اآلخـر: «ثم رجعت إىل جمليس ليجب البيع حـني افرتقا»(٢)، وصحيح احللبي عن أيب 
عبـد اهللاA: «أنـه قال: إن أيب اشـرت أرضاً يقـال هلا العريض، فلام اسـتوجبها قام 
فمـىض. فقلت له: يا أبه عجلت القيام. فقال: يا بني أردت أن جيب البيع»(٣)، ونحوه 

صحيحه اآلخر(٤). 
فإن ما تضمنه األوالن من رجوعهA بعد مشـيه يناسـب توقف لزوم البيع 
عـىل امليش خطى، وال يكفي فيه اخلطوة الواحـدة، إذ ال داعي للزيادة عليها لو كانت 
كافيـة يف لـزوم البيع بعد أن كانA يف مقام الرجوع. كام أن ما تضمنه األخريان من 

التعبري بامليض يناسب اعتبار صدق امليض الذي يشكل صدقه باخلطوة. 
. وال يبعد اختالف املوارد يف  ومـن ثم يتعني اعتبار صدق االفرتاق بينهام عرفاً
مقدار البعد املتجدد الذي يتوقف عليه، وال يتيرس لنا فعالً إعطاء الضابط يف ذلك، بل 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٢ من أبواب اخليار حديث: ٢، ٣.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٢ من أبواب اخليار حديث: ١، ٤.
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.Pيتعني االقتصار عىل ذكر االفرتاق العريف، كام ذكره بعض مشاخينا
وبذلك يظهر احلال فيام لو كانا مفرتقني حني البيع، كام لو تناديا بالبيع من بُعد، 
وكام لو كان إيقاع البيع بينهام باهلاتف أو نحوه من طرق االتصال الشايعة يف عصورنا. 
فإنـه لـو كان املعيـار يف التفرق عىل ما سـبق منهم أمكـن حتققه يف ذلـك بتجدد زيادة 
يف البعـد املـكاين بينهام، كام رصح بذلـك يف جامع املقاصد. قـال: «وال فرق فيام قلناه 
بـني قـرب املكانني وبعدمها، حتى لـو تناديا بالبيع من بعد اعتـرب التفرق من مكانيهام 

لسقوط اخليار».
أمـا بناء عىل ما ذكرناه فال موضوع لالفرتاق. وهل يثبت اخليار حينئذ. قال يف 
التنقيـح: «هل عدم االفرتاق هنا بمعنى السـلب أو عدم امللكة، أي عدم االفرتاق عام 
من شـأنه. كالمها حمتمـل. وتظهر الفائدة يف العاقد عن اثنني، فإنه عىل السـلب يثبت 
اخليار ما مل يشرتط سقوطه أو يلتزم به عنهام بعد العقد... وهو قول الشيخ يف املبسوط 
وعـىل الثـاين وهو عدم امللكة مل يثبت، لعدم حتقـق االفرتاق إال بني اثنني». وقد رصح 

بثبوت اخليار هنا غري واحد.
لكـن ال ينبغـي التأمل يف ظهـور النصـوص يف إرادة االفرتاق بعـد االجتامع، 
فتقـرص عن الصورة املذكـورة ويتعني البناء عىل عدم ثبوت اخليار رأسـاً ولزوم البيع 

عمالً بعمومات اللزوم. 
نعـم قد يدعي قيام مثـل االتصال باهلاتف مقام االجتامع، وقيام قطع االتصال 
مقـام االفـرتاق. إال أنه ال جمال السـتظهار ذلك مـن نصوص املقام بل هـو بالقياس 

أشبه. 
وأشكل منه ما نقله يف املبسوط قوالً من أنه مع تويل شخص وحد طريف العقد 
يثبـت اخليـار وتقوم مفارقة املكان الذي يقع فيه العقد مقام االفرتاق ويلزم هبا العقد. 

فإنه حتكم رصف. 
ومثلـه مـا يف التذكرة يف بيع األب أو رشائه من ولـده الصغري من ثبوت اخليار 
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وعـدم سـقوطه يف حـق كل مـن الطرفـني إال بالتـزام العقد منـه أو ممن يقـوم مقامه. 
بدعو: أن الويل قائم مقام الشخصني يف صحة العقد، فكذا يف اخليار. 

إذ فيـه: أن قيامـه مقام الشـخصني يف صحة العقـد مقتىض واليتـه. أما اخليار 
فحيـث كان موضوعه االجتامع قبل االفرتاق فال يكفي يف حتققه الوالية، بل البد من 
تعـدد املعاقديـن كام هو مقتىض تثنيـة البيع يف النصوص. وأما مـا ذكره من محلها عىل 

الغالب فهو ال يناسب جعل االفرتاق غاية اخليار. 
وأوضح من ذلك ما إذا كان العاقد قد اشرت لنفسه من املال الذي له الوالية 
عليه من دون أن يكون للامل صاحب يكون ولياً عليه، كرشاء الويص من ثلث امليت، 
ورشاء ويل الـزكاة مـن املـال الزكـوي. لعدم تعـدد املتعاقدين ال بلحـاظ األصل وال 
بلحـاظ املبـارشة. حيث يقرص موضوع اخليار عن البيـع املذكور، ألن موضوع اخليار 

هو املتبايعان ال البيع، فيتعني لزوم البيع. عمالً بعمومات اللزوم.
بقي يف املقام أمور: 

األول: قـال يف الرشايع: «لو رضب بينهام حائل مل يبطل اخليار. وكذا لو أكرها 
عىل التفرق». ونحوه كالم غريه. 

. لعدم صدق  أمـا ما ذكره يف احلائـل فقد عقب عليه يف اجلواهر بقولـه: «قطعاً
التفـرق به، سـواء كان غليظـاً أو رقيقاً ثوبـاً أو جداراً من طـني أو جص، بال خالف 

أجده بيننا...». 
لكـن عدم صـدق التفرق قد يتضـح يف بعض أفـراده، كالرقيـق والغليظ غري 
املبنـي عـىل الثابت. بـل يكفي الشـك يف صدق التفـرق إذا كان للشـبهة املوضوعية. 
السـتصحاب عدمـه. وأمـا إذا كان للشـبهة املفهوميـة فـال جمال السـتصحاب عدم 

التفرق، ألنه من استصحاب املفهوم املردد. 
ومن ثم قد يرجع فيه السـتصحاب اخليار، بناء عىل أنه املرجع عند الشـك يف 



١٩٣ ......................................................... يف سقوط خيار املجلس باالفرتاق وغريه  

اسـتمرار حكم املخصـص. لكن الظاهر ضعـف املبنى املذكـور، وأن املرجع يف مثل 
املقام هو العام ـ عىل ما ذكرناه يف األصول ـ وهو يف املقام عموم لزوم العقد. 

هـذا وأمـا مثل احلائط املبني عـىل الثبات فالظاهر صدق التفـرق به، الذي هو 
غايـة للخيار، وسـبب للزوم البيع. ودعو: أنه البد من إسـناد التفـرق للمتبايعني، 
وهـو غـري حاصل يف املقـام. ممنوعة، ألن نسـبة االفرتاق إليهـام يف النصوص أعمّ من 

ذلك. 
ولـذا ال إشـكال يف االكتفاء بقيام أحدمها من املجلس مـع بقاء اآلخر فيه، كام 
تضمنتـه النصوص السـابقة. وهو املقطوع به من السـرية. ولو كان املعترب هو اسـتناد 
االفرتاق هلام مل يكف ذلك، ألنه يسـتند إىل أحدمها فقط. كيف والزم ذلك بقاء اخليار 
وإن قاما عن جملسـهام بعد ذلك، ألن قيامهام عن جملسـهام ال حيقق االفرتاق منهام بعد 

أن حتقق قبل ذلك.
نعـم بناء عـىل أن املـراد باالفرتاق زيـادة البعد املـكاين بينهام يتجـه عدم حتقق 
االفـرتاق بينهـام بذلك، بل البد فيه من زيادة البعد املكاين. لكن سـبق املنع من ذلك، 

وأن املدار عىل االفرتاق املقابل لالجتامع.
الثاين: قال يف املبسوط: «فإن أكرها أو أحدمها عىل التفرق فإن منعنا [منعا.ظ] 
التخاير والفسـخ معـاً كان وجود هذا الترصف [التفرق.خ ل] وعدمه سـواء... وإن 
كان اإلكـراه عـىل التفرق ال يمنع التمكن من التخاير والفسـخ ينقطع اخليار، ألنه إذا 
كان متمكنـاً من اإلمضاء والفسـخ فلـم يفعل حتى وقع التفـرق كان ذلك دليالً عىل 

الرضا واإلمضاء». وقريب منه كالم غريه. 
ومرجع ما ذكروه إىل أن مسقط اخليار ليس مطلق التفرق، بل التفرق الكاشف 

عن الرضا بالعقد، والبناء عىل عدم الفسخ. 
وقد يسـتدل هلم بصحيـح فضيل عن أيب عبـد اهللاA يف حديث قال: «قلت 
لـه: ما الرشط يف غـري احليوان؟ قال: البيعان باخليار ما مل يفرتقـا، فإذا افرتقا فال خيار 
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بعد الرضا منهام»(١). حيث يدل عىل أن مسـقطية االفرتاق للخيار من أجل كشفه عن 
الرضا بالبيع والبناء عىل عدم فسخ.

: أن الصحيح مل يتضمن تقييد االفرتاق بام يكشف عن الرضا بالعقد  وفيه أوالً
والبناء عىل عدم فسـخه، وال تعليل مسـقطية االفرتاق للخيار بذلك، لريجع للتقييد، 
بل غايته بيان حصول األمر املناسب لسقوط اخليار ارتكازاً، ولو بلحاظ غلبة مقارنته 

 . لالفرتاق. فهو من سنخ احلكمة التي ال يدور احلكم مدارها وجوداً وعدماً
غايـة األمـر أن يكـون الصحيح قارصاً عن صـورة عدم كشـف االفرتاق عن 

الرضا، من دون أن ينهض بتقييد إطالقات مسقطية االفرتاق للخيار. 
نظري ما لو ورد: وضع اهللا عز وجل الصوم عن املسـافر، ومل يكن ليجمع عليه 
جهـد الصوم وجهد السـفر، أو ورد: إذا رأت املطلقة الطهـر الثالث فلتتزوج بعد أن 
أمنـت احلمـل. فإن األول، ال ينهـض بتقييد إطالقـات النهي عن الصوم يف السـفر، 
وقرصهـا عىل خصوص من كان السـفر جمهداً له. والثاين ال ينهـض بتقييد إطالقات 

اعتداد املطلقة بثالثة قروء، وقرصها عىل خصوص من ال تأمن احلمل قبلها.
: أنـه مل يتضـح كون املـراد بالرضا يف الصحيـح هو الرضا ببقـاء العقد،  وثانيـاً
والبنـاء عىل عدم فسـخه، بل قد يكون املـراد به هو الرضا بأصل العقد حني إنشـائه، 
فريجـع املـراد إىل أنـه ال خيار هلام بعـد أن صدر العقـد برضامها، وانتهـى زمن اخليار 

باالفرتاق.
فـإن تم هذان الوجهان يف أنفسـهام بـدوا، ومل يكونا خمالفـني لظاهر الصحيح 
فـذاك، وإال تعـني محله عليهام أو عـىل أحدمها، حيث ال يمكن البنـاء عىل اختصاص 
االفـرتاق املجعول غاية للخيار بام يكشـف عـن الرضا ببقاء العقـد، والبناء عىل عدم 
فسـخه، إذ ال إشـكال ظاهراً يف كفاية االفرتاق سهواً، أو غفلة عن البيع أو عن ثبوت 
خيار املجلس، أو جهالً به. ويف كفاية مفارقة أحدمها من دون مراعاة التفات اآلخر، 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ١ من أبواب اخليار حديث: ٣.
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كـام هو منرصف النصوص املتقدمة املتضمنة ملـيش اإلمامA خطى، حيث يصعب 
محلهـا عـىل خصـوص ما إذا كان املشـرتي ملتفتـاً لذلك، وملـا يرتتب عليـه من لزوم 

العقد.
وأشـكل من ذلك ما يف اجلواهر من إطالق عدم سـقوط اخليار باالفرتاق عن 
إكراه بحيث يشمل ما إذا كانا قادرين عىل الفسخ ومل يفسخا. قال: «لألصل بعد تبادر 
االختيار من النصوص. ولذا يصح أن يقال: مل يفرتقا، ولكن فرقا. معتضداً بأنه رشع 
لإلرفاق املفقود مع اإلجبار. وبام يف صحيح الفضيل السابق من اإلشعار. بل لو أريد 

منه بعد الرضا باالفرتاق كان نصاً يف املطلوب».
لكـن التبـادر ممنوع. والسـيام بمالحظة مـا ذكرناه آنفـاً مـن أن النصوص قد 
تضمنـت نسـبة االفـرتاق هلام، مع أنـه ال ريب يف عدم اعتبار اسـتناده هلـام معاً، فضالً 
عن كونه باختيارمها، بل يكفي أن يسـتند ألحدمها فقط، كام جرت عليه السـرية وهو 

منرصف نصوص ميش اإلمامA خطى. 
وأما قولنا: مل يفرتقا، ولكن فرقا. فاالستدراك فيه قرينة عىل أن املراد باالفرتاق 
خصوص االختياري منه من دون أن يكون ذلك هو الظاهر منه يف نفسه. نظري قولنا: 

مل يأتنا رجل بل رجالن، حيث ال يدل عىل صدق جميء الرجل بمجيء رجلني. 
عىل أنه لو تم كون ذلك هو الظاهر منه يف نفسه فال جمال للبناء عىل أن ذلك هو 

املراد منه يف نصوص املقام بعد ما سبق. 
ثم إن ما ذكره من التبادر إن بلغ مرتبة اليقني بظهور نسبة االفرتاق للمتبايعني 
يف صـدوره باختيارمهـا تعني الرجـوع يف بقاء اخليار إلطالق دليلـه بعد عدم حصول 

الغاية، من دون حاجة لألصل وهو استصحاب اخليار. 
وإن مل يبلـغ مرتبة اليقـني بالظهور املذكور، بحيث يرجع إىل إمجال دليل اخليار 
فاملرجـع عمومـات اللـزوم، دون األصل بناء عـىل ما هو التحقيق مـن أن املرجع مع 

الشك يف بقاء حكم املخصص هو عموم العام، ال االستصحاب.
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وأمـا ترشيـع اخليار لإلرفـاق فهو ـ لو تـم ـ ال ينفع يف املقـام، ألن اإلرفاق يف 
أصـل ترشيع اخليـار، ال يف حتديد أمده، فال ينايف كون الغاية له مطلق االفرتاق ولو ال 
عن تروّ واقتناع بصالح البيع. ولذا ال ينايف اإلرفاق املدعى االكتفاء باالفرتاق حلاجة 

ملحة متنع من الرتوي الستيضاح أن األصلح هو الفسخ أو عدمه. 
وأمـا صحيـح الفضيل فحمـل الرضا فيه عـىل الرضا باالفرتاق ال شـاهد له. 
ومحلـه عـىل الرضا بالبيع والبناء عىل عدم فسـخه لو تم وغض النظر عام سـبق منا إنام 
يقتيض عدم سـقوط اخليار باإلكراه عىل االفرتاق مع املنع من إعامل اخليار، ال مطلقاً، 

كام لعله ظاهر.
نعم قد يستدل عىل ذلك بام تضمن رفع ما استكرهوا عليه(١) بلحاظ أن مرجع 
الرفـع الرشعي إىل عدم ترتب األثر عىل الفعل املسـتكره عليه، وهو يف املقام سـقوط 

اخليار.
لكـن تقـدم عند الكالم يف بيع املكـره اختصاص الرفع عرفاً بام كان من سـنخ 
تبعة الفعل املكره عليه، وما هو من سـنخ املسـؤولية املرتتبة عليه، كالعقوبة األخروية 
والدنيويـة بمثـل احلدود والتعزير والقصـاص، وكوجوب الكفـارة، والنفوذ يف مثل 
العقـد واإليقاع واإلقـرار والنذر واليمني، فـإن مرجع ذلك عرفاً إىل حتمل اإلنسـان 
تبعة عمله ومسـؤوليته به، فيكون هو املرفوع بمقتىض األدلة املذكورة، دون بقية آثار 
العمـلـ  كانفعـال املاء بمالقاة النجاسـة، وحرمة احليوان بالذبـح عىل خالف الوجه 
الرشعي ـ ومنه املقام، فإن سقوط اخليار باالفرتاق ليس لكونه من سنخ التبعة له، بل 

. ملجرد كونه غاية له رشعاً
هـذا وبناء عىل عدم سـقوط اخليـار باالفرتاق عن إكراه مطلقـاً أو مع املنع من 
إعـامل اخليار فالالزم البناء عىل بقاء اخليار بعـد زوال اإلكراه مهام طال الزمان وأبعدا 
يف االفرتاق وقطع املسافة، عمالً بعموم ثبوت اخليار للمتابعني بعد فرض اختصاص 
(١) راجع وسائل الشيعة ج: ١١ باب: ٥٦ من أبواب جهاد النفس، وج: ١٦ باب: ١٢، ١٦ من كتاب األيامن.
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غايـة اخليـار باالفرتاق االختياري غـري احلاصل يف املقام. واإلبعـاد يف االفرتاق ليس 
إحداثاً الفرتاق جديد، بل هو استمرار يف االفرتاق الواحد املفروض عدم ترتب األثر 

عليه. 
نعـم لو اجتمعا بعد االفرتاق املذكور اجته سـقوط اخليار بتجدد االفرتاق عنه، 
حلصول الغاية به بعد فرض عدم حصوهلا باالفرتاق األول. وكلامهتم يف املقام يف غاية 

االضطراب واإلشكال، وال يسعنا تعقيبها.
الثالـث: قـال يف التذكـرة: «لو مـات أحـد املتعاقدين يف جملـس العقد احتمل 
سقوط اخليار، ألنه يسقط بمفارقة املكان فبمفارقة الدنيا أوىل. وعدمه النتفاء مفارقة 
األبدان...» لكن ما ذكره يف وجه السـقوط من األولوية ممنوع، كام يف جامع املقاصد. 
كام أن ما ذكره يف وجه عدم السقوط من انتفاء مفارقة األبدان يشكل بأن املعيار ليس 

مفارقة األبدان، بل مفارقة املتبايعني. 
ومـن هنا فقد يوجه بقاء اخليار تارة: بإطالق ما تضمن بقاء اخليار ما مل يفرتقا، 

. وأخر: باالستصحاب، كام يف جامع املقاصد.  ألن املوت ليس افرتاقاً
لكـن مـن الظاهر أنه كام ال يصدق باملوت االفـرتاق ال يصدق االجتامع، حتى 
باملعنى الذي سـبق منهم، وهو كوهنام عىل اهليئة التي كانا عليها حني العقد، وقد ظهر 
مما سـبق أن جعل الغاية االفرتاق شـاهد بكون موضوع اخليار هو االجتامع بأي معنى 
فرض، فمع جتدد حالة ال يصدق فيها االجتامع وال االفرتاق خيرج املورد عن موضوع 

اخليار املذكور. وال أقل من كونه خارجاً عن منرصف نصوصه.
وحينئذ يكون املرجع فيه عموم لزوم العقد. وبه خيرج عن اسـتصحاب اخليار 
لـو جـر يف نفسـه، إلحراز بقـاء املوضوع، ملـا هو املعلوم مـن حكومـة الدليل عىل 

األصل.
نعم لو سقط أحدمها أو كالمها من قابلية إعامل اخليار بجنون أو إغامء، مع بقاء 
حياته تعني بقاء اخليار ماداما مل يفرتقا، ويتعني قيام الويل مقام صاحب اخليار يف إعامله 
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. فإذا مل يعمل واليته يف أحد األمرين حتى تفرقا ولو  أو إسقاطه حسب ما يراه صالحاً
ال عن قصد لزم العقد. فالحظ.

(١) قال يف التذكرة: «لو اشـرت الوكيل أو باع، أو تعاقد الوكيالن، فاألقرب 
تعلق اخليار هبام وباملوكلني يف املجلس، وإال فبالوكيلني. فلو مات الوكيل يف املجلس 

واملوكل غائب انتقل اخليار إليه، ألن ملكه أقو من ملك الوارث». 
وظاهـره ملك الوكيل للخيار، وهو الظاهر مـن غري واحد. وكأنه إلطالق ما 

دل عىل ثبوته للمتايعني، لصدق البايع عىل الوكيل بلحاظ صدور البيع منه.
والـذي ينبغـي أن يقال: ملا كان املـراد بالبيعني البايع واملشـرتي، فنسـبة البيع 
 :والرشاء للشـخص تـارة: يكون بلحاظ وقـوع أحدمها له، لتعلقـه، بملكه. وأخر

يكون بلحاظ صدور أحد طريف العقد منه لإلجياب أو القبول. 
فـإن محلـت نصوص املقام عـىل األول كان اخليـار حقاً ثابتاً لألصيـل، فينتقل 
لوارثـه لـو بقي موضوع اخليـار بعد موته، وال حق فيه للوكيـل وال للويل. غاية األمر 

أهنام قد يقومان مقام األصيل يف إعامله. 
وإن محلـت نصـوص املقام عىل الثاين كان اخليار حقـاً ثابتاً ملتويل طرف العقد، 
. بل حتى الفضويل لو فرض حتقق اإلجازة مع بقاء  سـواءً كان أصيالً أم ولياً أم وكيالً
موضوع اخليار. وال يقرص عن أحدهم إال بدليل، ولو لدعو انرصاف اإلطالق عنه 
، كذلك يستقل بأعامله لنفسه  لو متت. وحينئذ كام يستقل بإعامله لنفسه إذا كان أصيالً
. لكن ال بلحاظ قيامه مقام األصيل، فال جيب عليه مراعاة مصلحة  وإن مل يكن أصيالً
األصيـل وال رضـاه، بل له اعامله حتى مع هنيه. كام ينتقل لوارثه لو بقي موضع اخليار 

بعد موته، وال دخل لألصيل حينئذ به. 
، بحيث يثبـت للكل، كام يظهـر مما تقدم  وال جمـال للحمـل عىل األمرين معـاً

ولو كان املبارش للعقد الوكيل كان اخليار للاملك(١). 
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مـن التذكرة وغري واحد منهم شـيخنا األعظمP لدعو صـدق البايع عىل الكل، 
فيكون مقتىض اإلطالق العموم للجميع. 

إذ فيـه: أنـه ال جامع بني األمرين عرفاً، ليكون هـو املوضوع له املراد يف املقام، 
لظهور اختالف منشأ انتزاع نسبة البيع للشخص بني الوجهني. 

والسـيام مع ظهـور كون الـالم يف قوهلـمA: «البيعـان باخليـار...» للعهد 
اجلنـيس، املسـتلزم النحصار موضوع اخليار املذكور بشـخصني. نعم لـو كان التعبري 
هكـذا: املتبايعـون باخليار، أو كل بايع يثبت له اخليـار، أو: كل بيعني يثبت هلام اخليار، 

أمكن ثبوته ألكثر من أثنني. فالحظ.
ومـن هنـا يـدور األمر بـني الوجهـني املقدمـني. وال ينبغـي التأمـل يف قضاء 
املناسـبات االرتكازية بـاألول، لظهور أن اخليار عموماً يبتنـي عىل اإلرفاق باألصيل 

وإعطاء الفرصة له ليختار األصلح بنظره. ويؤكد ذلك أمور: 
األول: أنه من شؤون املعاملة التابعة لألصيل، واملنظور فيها صالحه. 

الثاين: أن دليله عرفاً خمصص لوجوب الوفاء بالعقد، مع وضوح أن املخاطب 
بوجوب الوفاء بالعقد هو الذي يتعلق العقد به. غاية األمر أن صحته يف حقه تستلزم 

صحته يف كل أحد. وذلك يناسب كون اخليار حقاً ملن خياطب بوجوب الوفاء. 
الثالث: أن خيار احليوان ثابت لألصيل، ألنه صاحب احليوان، الذي تضمنته 
النصـوص، ومنها ما يأيت، وألنه هو املشـرتي الذي يكون ترصفه يف احليوان مسـقطاً 

خلياره.
كـام أن خيار املجلس قد سـيق يف مجلة من النصوص يف مسـاق خيار احليوان، 

بنحو يظهر يف كون خيار احليوان مستثنى من عموم لزوم العقد باالفرتاق.
ففي صحيح حممد بن مسـلم عن أيب عبد اهللاA: «قال: قال رسول اهللا صىل 
اهللا عليـه وآله وسـلم: البيعـان باخليار حتى يفرتقـا. وصاحب احليـوان باخليار ثالثة 
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.(٢)Aأيام»(١)، ونحوه صحيح زرارة عن أيب جعفر
ويف صحيح فضيل عن أيب عبد اهللاA: «قلت له: ما الرشط يف غري احليوان؟ 
قـال: البيعـان باخليـار مـا مل يفرتقـا...»(٣). ويف معترب عيل بن أسـباط عن أيب احلسـن 
الرضاA: «سمعته بقول: اخليار يف احليوان ثالثة أيام للمشرتي ويف غري احليوان أن 

يتفرقا. وأحداث السنة ترد بعد السنة...»(٤).
فـإذا كان خيار احليوان ثابتاً لألصيل ـ كام سـبق ـ تعني ثبوت خيار املجلس له 

... إىل غري ذلك. أيضاً
واحلاصـل: أنـه ال ينبغـي التأمـل يف قضـاء املناسـبات االرتكازيـة وغريهـا 
بكـون اخليار حقاً لألصيل. وسـلطنة الوكيل والويل عليه ـ لو متت ـ يف طول سـلطنة 
األصيل عليه، ال لثبوته هلام يف أنفسـهام، فال حيق هلام إعامله مع هني األصيل أو خمالفته 

ملصلحته.
نعم قد يشكل األمر يف خيار املجلس بأن الغاية له ملا كانت هي افرتاق املتابعني 
فـإذا كان املراد من املتبايعني فيه األصيل لزم كون املدار يف ثبوته وارتفاعه عىل اجتامع 
األصيلـني حني العقد وافرتاقهام بعـده، وال اعتبار باجتامع املبارشين للعقد وافرتاقهام 

إذا مل يكونا معاً أصيلني. 
بـل حيث كان منرصف األدلة هو افرتاق املبارشيـن للعقد بعد اجتامعهام، لزم 
اختصاصه بام إذا كان املبارشان معاً أصيلني، فال يثبت مع كون املبارش مها الوكيلني أو 

الوليني أو الويل والوكيل أو أحد األصيلني مع أحدمها. 
ويصعـب جـداً البنـاء عىل ذلك، لشـيوع تصـدي الـويل والوكيـل للمعاملة، 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ١ من أبواب اخليار حديث: ١. 
(٢) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٣ من أبواب اخليار حديث: ٦.
(٣) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ١ من أبواب اخليار حديث: ٣.

(٤) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٢ من أبواب العيوب حديث: ٤.
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وظهـور مفروغيـة األصحاب عـن ثبوت اخليار حينئـذ. بل ال يبعد قيام السـرية عىل 
ذلـك، خصوصـاً يف مثل املضـارب، والذي خيلـف صاحب املحل يف حملـه والوكيل 

املفوض والويل ، للغفلة عن الفرق بينهم وبني املالك.
لكـن مـن الظاهـر أن بناءهم عـىل ثبوت اخليـار حينئذ ال يرجـع إىل البناء عىل 
، بحيث هلام إعامله عىل خالف مصلحة األصيل  اسـتحقاق الوكيل والويل له استقالالً
، بل ال بد من مراعاة مصلحته وعدم اخلروج عن إذنه. وذلك  أو مع هنيه لو كان كامالً
يكشف عن أن سلطنتهام عىل اخليار كسلطنتهام عىل املعاملة يف طول سلطنته، املناسب 

لكون اخليار حينئذ حقاً لألصيل. غاية األمر أهنام يقومان مقامه يف إعامله. 
ومن هنا يتعني النظر يف كيفية تنزيل النصوص واألدلة عىل ما يناسب ذلك. 

قـال يف جامع املقاصد: «والـذي جيب أن حيقق يف احلديث: أن البيعني إن أريد 
هبام العاقدان ألنفسهام مل يعم الوكيلني وال املوكلني. وإن أريد هبام مالك املبيع ومالك 
الثمـن مل يطابق أول احلديـث آخره إال إذا كان املالكان مها العاقـدان، ألن قوله: ما مل 
يفرتقـا. ال يصدق يف املالكني إذا كان العاقد غريمهـا، ألنه يصري معناه حينئذ: البيعان 
باخليـار مـا مل يفـرتق العاقـدان، وهو غري ظاهـر. إال أن يدعـى وجود القرينـة الدالة 
عـىل مرجع هذا الضمري لسـبق [عدم(١)] االجتامع للعقـد. أو يقال: احلديث دال عىل 
حكـم املالكني املتعاقدين، ألنـه الغالب. وحكم ما إذا كان العاقد وكيالً مسـتفاد من 

خارج».
هـذا وال خيفى أن الوجـه األول للتعميم ظاهر التكلف بنحو يكاد يقطع بعدم 
إرادته من النصوص. وأما الوجه الثاين فكان األوىل لهP تتميمه بتوجيه اختصاص 
النصـوص باملالكـني املتعاقديـن، بأن األصل يف ترصف اإلنسـان ترصفـه أصالة عن 

نفسه. وإال فالغلبة لو متت ليست بمرتبة تقتيض انرصاف النصوص.
وكيف كان فقد عقب يف اجلواهر عىل استفادة حكم الوكيل من اخلارج بقوله: 

(١) الظاهر زيادهتا، كام يناسبه ما حكاه عنه يف اجلواهر.
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«قد يصعب إقامة دليل معترب عىل ثبوته للوكيلني صالح لقطع أصالة اللزوم مع فرض 
عدم إرادهتام من لفظ احلديث». 

لكـن يمكن ابتنـاء الوكالة عىل أن الوكيل كام يقوم مقـام املوكل يف إجراء عقد 
البيـع يقوم مقامه يف االجتـامع واالفرتاق اللذين يناط هبام اخليـار وجوداً وعدماً، ويف 
إعـامل حق اخليار، كام يقوم مقامه يف إحراز سـالمة املبيـع أو بعضه عىل النحو املتقدم 
عنـد الكالم اعتبار القدرة عىل التسـليم، ويف العلم بقدر العوضـني باملقدار املعترب يف 

صحة البيع، ويف القبض قبل االفرتاق املعترب يف الرصف. 
وحينئذ يتجه البناء عىل ذلك ولو للجمع بني ما تقدم من الوجه يف كون اخليار 
حقاً لألصيل والسرية عىل عدم اختصاصه بام إذا كان املتويل للمعاملة هو األصيلني.

وعـىل ذلك يكون إحلاق الوكيلني مسـتفاداً من مقتـىض الوكالة، ولو بضميمة 
السـرية االرتكازيـة. وأظهر منه يف ذلك الويل، حيث ال رأي وال سـلطنة وال ترصف 

للموىل عليه معه. 
وبذلك يتعني قصور ذلك عن الوكيل يف خصوص إجراء صيغة العقد، حيث 
ال وجـه لقيامه مقـام املوكل يف بقية شـؤون املعاملة ومتعلقاهتا. بـل الظاهر انرصاف 
، فيكون  البيـع عنه، وصدقه عرفاً عىل من تناط به املعاملة أصيالً كان أو ولياً أو وكيالً

املدار عىل اجتامعه وافرتاقه، كام يكون هو املتويل إلعامل اخليار لو أراد.
واحلاصل: أنه ال ينبغـي التأمل بعد النظر يف النصوص والرجوع للمرتكزات 
والسـرية يف عمـوم ثبوت اخليار لعقد الويل والوكيل الـذي تناط به املعاملة، ويف كون 
اخليـار ملكاً لألصـل، وأهنام يقومان مقامـه يف حتقيق موضوعه وإعاملـه، من دون أن 
يكون حقاً هلام يف قباله. وإنام الكالم يف كيفية اسـتفادته من النصوص وتوجيه داللتها 
عليـه. وهـو غري مهـم بعد ثبوت أصـل احلكم. فالحظ. واهللا سـبحانه وتعـاىل العامل 

العاصم.
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(١) كام يظهر مما ذكرنا. ويأيت متام الكالم يف ذلك.
(٢) ألنه املتيقن مما تقدم يف وجه قيام الوكيل مقام األصل. ومنه يظهر أنه البد 

من مراعاة مصلحة املالك ومتابعة أمره. ونظريه يف مجيع ذلك الويل.
(٣) هـذا ظاهر يف الوليـني والوكيلني اللذين تناط هبـام املعاملة، إذ مع قيامهم 
مقام األصيل يف مجيع شؤون املعاملة يتعني كون املدار يف االجتامع واالفرتاق عليهم، 
ال عىل األصيل. غاية األمر أنه حيث تقدم أن اخليار حق لألصيل فالبد من البناء عىل 

جواز إعامله له مع أهليته، كام هو احلال يف املوكلني قبل افرتاق الوكيلني. 
أمـا الوكيـالن يف إجراء صيغة العقد فقط فبعد فـرض قصور وكالتهام ال وجه 
لكـون املدار عىل اجتامعهـام وافرتاقهام، بحيث جيوز لألصيلني إعـامل حق اخليار قبل 
افرتاق الوكيلني املذكورين، بل يتعني كون املدار عىل اجتامع املوكلني حينئذ وافرتاقهام، 

. كام ذكرناه آنفاً
(٤) ملـا سـبق يف أول الـكالم يف هذا اخليار مـن أن موضوعه ليـس هو جملس 

العقد، بل االجتامع املقابل لالفرتاق.
(٥) كام يظهر وجهه مما تقدم عند الكالم يف حتديد االفرتاق. 

فـإن كان الوكيـل وكيـالً يف إجـراء الصيغـة فقـط فليـس لـه الفسـخ عـن 
املالـك(١). ولـو كان وكيـالً يف متام املعاملة وشـؤوهنا كان له الفسـخ عن 
املالـك(٢). واملدار عـىل اجتامع املبارشين وافرتاقهـام، ال املالكني(٣). ولو 
فارقا املجلس مصطحبني بقي اخليار هلام حتى يفرتقا(٤). ولو كان املوجب 
والقابـل واحـداً ـ وكالة عـن املالكني أو واليـة عليهام ـ ففـي ثبوت اخليار 

إشكال، بل األظهر العدم(٥).
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(١) كـام رصح بـه غري واحد. ويظهر مـن بعض املواضع من املبسـوط وغريه 
املفروغيـة عن عدم جريانه يف غري البيع، ونسـبه يف التذكـرة لعلامئنا، وادعى يف الغنية 

اإلمجاع عليه. 
وهـو املتعني بعد اختصـاص النصوص به. واملرجع يف غـريه عموم اللزوم يف 

العقد واستصحاب مضمونه، كام يظهر مما تقدم يف أول هذا الفصل. 
لكـن يف املبسـوط: «وأمـا الوكالة والعاريـة والوديعة والقـراض واجلعالة فال 
يمنع من دخول اخليارين فيها مانع» ومراده باخليارين خيار املجلس وخيار الرشط. 

وهو خال عن الوجه بعد ما سـبق. بل ال يناسـب ما سـبق منه من اختصاص 
خيـار املجلـس بالبيع. ومن ثم حاول غـري واحد تأويل كالمه وتوجيهه بام ال يسـعنا 

إطالة الكالم فيه.
(٢) بـال خالف أجده فيه بـل يف الغنية اإلمجاع عليه. كـذا يف اجلواهر. لعموم 

نفوذ الرشط املستفاد مما تضمن أن املسلمني أو املؤمنني عند رشوطهم(١).
وقد يستشكل فيه بوجوه: 

األول: ما ذكره بعض مشاخيناP من أن ظاهر الكرب املذكورة لزوم العمل 
عـىل الـرشط تكليفاً، نظري قولنـا: املؤمن عند وعده. وهو إنام يتم يف اشـرتاط األعامل 
التي تكون حتت قدرة املكلف، وال تشـمل املقام، حيث يكون الرشط سـقوط اخليار 

بنحو رشط النتيجة من دون أن يتوقف عىل فعل املكلف، وال يتعلق به.
(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٦ من أبواب اخليار، وج:١٥ باب:٢٠، ٤٠ من أبواب املهور، وج:١٦ 

باب:٤، ١١ من أبواب املكاتبة وغريها.

(مسـألة ٢): هـذا اخليـار خيتـص بالبيـع، وال جيـري يف غـريه مـن 
املعاوضات(١).

(مسألة ٣): يسقط هذا اخليار باشرتاط سقوطه يف العقد(٢). 
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وفيه: أن الكرب املذكورة مل تتضمن احلث عىل حتقيق الرشط، ليختص برشط 
، وهو كام يكـون بفعل األمر املرشوط لو  الفعـل، بل االلتزام بمقتضـاه وتنفيذه عمالً

، كذلك يكون برتتيب أثره لو كان أمراً آخر، كام يف املقام.  كان عمالً
وال جمال لقياسـه بمثل قولنا: املؤمن عند وعده. فإن اختصاصه بالفعل ناشـئ 
مـن اختصاص الوعد به، حيـث ال يتعلق الوعد إال باألفعـال، بخالف الرشط، فإنه 

 . ـ كالعقد ـ  يتعلق باألفعال وبالنتائج معاً
ويشهد بام ذكرنا تطبيق الكرب املذكورة يف النصوص عىل رشط النتيجة. ففي 
صحيح عيل بن رئاب عن أيب احلسن موسىA: «سئل وأنا حارض عن رجل تزوج 
امـرأة عـىل مائة دينار عىل أن خترج معه إىل بالده، فإن مل خترج معه فإن مهرها مخسـون 
دينـاراً إن أبـت أن خترج معه إىل بالده. فقـال: إن أراد أن خيرج هبا إىل بالد الرشك فال 
رشط لـه عليهـا يف ذلك. وهلا مائة دينار التي أصدقهـا إياها. وإن أراد أن خيرج هبا إىل 
بالد املسـلمني ودار اإلسـالم فله ما اشرتط عليها. واملسـلمون عند رشوطهم...»(١) 

لظهور أن نقصان املهر وصريورته مخسني ديناراً ليس من رشط الغعل.
ويف صحيح احللبي: «سـمعت أبا عبد اهللاA يقـول يف املكاتب: كان الناس 
مـرة ال يشـرتطون ان عجز فهـو ردّ يف الرق، فهم اليوم يشـرتطون، واملسـلمون عند 

رشوطهم...»(٢) ونحوه غريه. 
ويف صحيح سـليامن بن خالد عنهA: «سـألته عن رجل كان له أب مملوك، 
وكان ألبيـه امـرأة مكاتبـة قـد أدت بعض مـا عليها، فقال هلـا ابن العبـد: هل لك أن 
أعينـك يف مكاتبتـك حتـى تؤدي ما عليك بـرشط أن ال يكون لك اخليـار عىل أيب إذا 
أنـت ملكت نفسـك؟ قالت نعم. فأعطاه يف مكاتبتها عـىل أن ال يكون هلا اخليار عليه 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٥ باب: ٤٠ من أبواب املهور حديث: ٢.
(٢) وسائل الشيعة ج: ١٦ باب: ٤ من أبواب املكاتبة حديث: ٥.
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بعد ذلك. قال: ال يكون هلا اخليار. املسلمون عند رشوطهم»(١).
عـىل أنه قد شـاع يف النصوص تنفيذ الـرشط الذي ليس بفعـل، ومن القريب 
جداً أن يكون نفوذه من صغريات الكرب املذكورة، ال أجنبياً عنها وبمالك آخر. وال 
أقل من هنوض هذه النصوص بالقرينية عىل عموم نفوذ الرشط لذلك لو سلم قصور 

. ومن هنا ال ينبغي اإلشكال يف العموم. الكرب املتقدمة عنه لفظاً
نعم النتائج التي يصح اشـرتاطها هي املتعلقة بام للمرشوط عليه السلطنة عليه 
من أمواله وحقوقه، كاشـرتاط أن عليه كذا درمهاً، أو نامء شـجره، أو منفعة داره، أو 
انتفاء حق له كاشرتاط عدم ثبوت النفقة للزوجة، أو ثبوت حق عليه، كاخليار أو نحو 

ذلك. 
، واملرأة زوجـة أو مطلقة، أو نحو  أمـا نتائج املعامـالت ـ ككون اليشء مبيعـاً
ذلـكـ  فال جمال له، بل هو تابع لتحقق سـببه. لسـوق دليل نفـوذ الرشوط لبيان كون 
االشرتاط سبباً الستحقاق األمر املرشوط عىل املرشوط عليه، أو ختليه عنه، بعد الفراغ 

عن سلطنته عليه، ال لبيان سببية الرشط للمسببات يف عرض أسباهبا. 
وبعبارة أخر: مبنى الرشط عىل اسـتحقاق اليشء، أو التخيل عنه وإسـقاطه، 
عمـالً كان أو عينـاً أو منفعة أو حقاً، ال عىل جعل مضامـني عقدية أو إيقاعية، بل هو 

تابع إلنشائها برشوطها املقررة.
الثاين: ما ذكرهP أيضاً من أن الرشط املذكور خمالف للسـنة، إلطالق دليل 
ثبوت خيار املجلس يف البيع، الشـامل لصورة اشـرتاط عدمـه، وهو موجب لبطالن 

الشطر ـ كمخالفة الكتاب ـ كام يستفاد من النصوص(٢).
وفيه: أن اخليار بعد أن كان حقاً لصاحبه فإعامل السلطنة فيه باشرتاط السقوط 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٦ باب: ١١ من أبواب املكاتبة حديث: ١.
(٢) وسائل الشيعة ج: ٢٠ باب: ٤ من أبواب املهور حديث: ٦ وباب: ٢٩ منها حديث: ١، وباب: ٣٨ منها 

حديث: ١، وج: ١٦ باب: ١٥ من أبواب املكاتبة حديث: ١، وقد يستفاد من غريها.
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أو الثبوت ال ينايف أدلة الترشيع األولية، فكام ال يكون اشرتاط اخليار يف العقد الالزم 
منافياً للزومه، ال يكون اشـرتاط سـقوط اخليار يف العقد اخلياري منافياً لثبوته. ونظري 
 ،ذلـك بيع العني مسـلوبة املنفعـة إىل أمد، وبيعها برشط اسـتحقاق منفعة عني أخر
كام لو اشـرت الرضيع وحـده برشط أن ترضعه أمه أو حتضنه حتى يسـتقل. فإن كال 
األمريـن ال ينـايف حكم الشـارع األقدس، بتبعيـة العني للمنفعة يف امللكيـة. واىل هذا 

يرجع ما ذكره شيخنا األعظمP يف املقام. 
نعـم لـو كان اخليـار حكميـاً، كام يف العقـود اجلائـزة، اجته عدم نفوذ اشـرتاط 
سقوطه. كام ال يصح اشرتاط ثبوته يف العقد الالزم، بأن يشرتط صريورة العقد جائزاً 
من دون أن يكون اخليار فيه حقاً للمشـرتط. ملنافاة الرشط يف املوردين حلكم الشـارع 

األقدس.
ويناسـب ذلـك ما سـبق يف صحيح سـليامن بن خالد يف اشـرتاط عـدم اخليار 
للمكاتبـة إذا ملكت نفسـها. وأما ما ذكره بعض مشـاخيناP مـن االقتصار فيه عىل 
مـورده، فهـو ال يناسـب مـا تضمنه مـن تطبيق كرب نفـوذ الرشوط، لظهـوره يف أن 
الكـرب املذكورة تنهض بجعل الرشط مسـقطاً حلق اخليار، وأنـه ال ينايف ثبوته لو ال 

الرشط.
ل حق اخليار بالفسـخ، مع  ومثله ما ذكره أيضاً من محله عىل اشـرتاط أن ال تُعمِ
. وإنام يتجـه لو كان التعبري  . فإنه خمالـف لظاهر الصحيح جداً ثبـوت اخليـار هلا رشعاً

هكذا: برشط أن ال ختتاري.
الثالث: ما ذكره شـيخنا األعظمP من أن الرشط إنام جيب الوفاء به إذا كان 
. ألن الرشط ال يزيد عىل أصل العقد،  العقد املرشوط فيه الزماً، دون ما إذا كان جائزاً
فكيف يكون الرشط يف املقام موجباً للزوم العقد بعد أن كان جائزاً يف نفسـه، لفرض 

ثبوت اخليار فيه؟!.
وفيه: أن عدم لزوم الرشط يف ضمن العقد اجلائز إنام هو بمعنى جواز رفع اليد 



..............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة/ ج٣ ٢٠٨

عنـه تبعـاً لرفع اليد عن العقد بفسـخه، ال بمعنى جواز رفع اليد عنـه مطلقاً ولو بقاء 
العقـد وعدم فسـخه. فمع فرض صحة العقد يف نفسـه يف املقام يتعـني نفوذ الرشط، 
فإذا نفذ واقتىض سقوط اخليار تعني لزوم العقد. وربام يرجع إىل ذلك ما ذكره شيخنا 
األعظمP يف اجلواب عن هذا الوجه. وإن كان الظاهر عدم رجوعه إليه. فالحظ. 

وربام يأيت عند التعرض الشرتاط عدم الفسخ ما ينفع يف املقام.
الرابع: إن إسقاط اخليار يف ضمن العقد إسقاط ملا مل جيب، ألن اخليار ال حيدث 
إال بعد البيع، فإسـقاطه فيه كإسـقاطه قبله، وكأنه إىل هذا يرجـع ما حكاه يف التذكرة 

عن بعض الشافعية.
وقـد أجاب عن ذلك شـيخنا األعظـمP بانرصاف دليل ثبـوت اخليار عن 
صـورة الـرشط املذكـور، فيكـون الرشط موجبـاً خلـروج العقد عن موضـوع اخليار 
، ال أنـه موجـب لسـقوط اخليار مـع ثبوته اقتضـاء، ليكون من إسـقاط ما مل  ختصصـاً

جيب. 
لكنه كام تر ال يناسـب اسـتداللهP عىل نفوذ الرشط املذكور بعموم نفوذ 
الرشط، فإن االحتياج يف سقوط اخليار لعموم نفوذ الرشط فرع ثبوت اخليار اقتضاء، 
تبعـاً لعموم دليله. كام هو أيضاً مقتىض تعبري كثري منهم عن الرشط املذكور باشـرتاط 

سقوط اخليار، ال باشرتاط عدم ثبوته. ويأيت متام الكالم يف ذلك. 
كام أن االنرصاف يف غاية املنع. وهل يمكن البناء عىل ذلك يف إطالقات سـائر 

األحكام، كاملرياث ووجوب نفقة األرحام؟! وما هو الضابط يف الفرق؟
فـاألوىل اجلـواب عن الوجـه املذكور بأن الـرشط املذكور ال يتضمن إسـقاط 
اخليار، ليكون من إسـقاط ما مل جيب، بل اشـرتاط سـقوطه بنفسه من دون إسقاط له، 
فيكون مقتىض نفوذ الرشط هو سـقوط اخليار يف مرتبة متأخرة عن متامية الرشط تبعاً 
لتامميـة العقد، املسـتتبعة لثبوت اخليار اقتضـاء. وبعبارة أخر: بعـد أن كان مقتىض 

متامية العقد ثبوت اخليار فالرشط يقتيض سقوطه يف مرتبة متأخرة عن ذلك.
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وبذلك يظهر اإلشـكال فيام ذكره بعض مشـاخيناP يف املقـام، فإن ـ بعد أن 
منع من حتكيم عموم نفوذ الرشط للوجهني السـابقني ـ ذكر أن اخليار بعد أن كان من 
احلقوق فكام يمكن إسـقاطه بعد العقد وفعلية ثبوت اخليار بال كالم، يمكن إسـقاطه 
حني العقد معلقاً عىل ثبوته به. وال حمذور يف التعليق بعد انحصار الدليل عىل مبطليته 
باإلمجـاع القـارص عن املقـام، ملعروفية القول بسـقوط اخليـار بذلك، بـل أدعي عليه 

اإلمجاع.
وجـه اإلشـكال: أن املفروض يف املقام ليس هو إسـقاط اخليـار ال منجزاً وال 
معلقاً، بل اشرتاط سقوطه، فإذا فرض قصور عموم نفوذ الرشط عن الرشط املذكور 

فام الوجه يف صحته يف املقام؟ 
مـع أن قصـور اإلمجـاع عىل مبطليـة التعليق يف املقـام ال ينفـع يف إثبات صحة 
اإلسـقاط املعلـق بعد أن كان اإلسـقاط إيقاعـاً ال دليل عىل نفـوذه. النحصار عموم 
 Pالنفـوذ بالعقود التي ليس اإلسـقاط منها قطعاً، وبالـرشوط املفروض يف كالمه
قصـور دليـل نفوذها عن املقـام، بل مقتىض األصـل عدم ترتب األثر عىل اإلسـقاط 

املعلق، وبقاء اخليار املسبب عن العقد بمقتىض إطالق أدلته. 
والسـيام مـع عموم معقد اإلمجاع عـىل مبطلية التعليق للمقام، ملا سـبق من أن 
مـورد كالمهم يف املقام هو اشـرتاط سـقوط اخليار، ال إسـقاطه معلقـاً عىل حصوله. 

فتأمل.
وقد حتصل من مجيع ما تقدم أنه ال مانع من صحة الرشط املذكور بعد أن كان 

مقتىض عموم نفوذ الرشوط صحته. 
وبذلـك يظهر صحة اشـرتاط سـقوط اخليار، سـواءً كان يف نفـس العقد أم يف 
عقد آخر، كام لو باعه الكتاب واشرتط عليه سقوط اخليار يف بيع الدار الواقع قبل بيع 

الكتاب أو الذي يقع بعده. كل ذلك لعموم نفوذ الرشوط بالتقريب املتقدم. 
وأما ما ذكره بعض مشاخيناP من عدم التزام الفقهاء بصحة اشرتاط سقوط 
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اخليار يف بيع متأخر عن العقد الذي يقع فيه الرشط. فهو غري ظاهر املأخذ. بل مقتىض 
إطالق كالم شيخنا األعظمP ـ بمقتىض النسخة املعروفة ـ صحته. فراجع.

بقي يف املقام أمور: 
األول: أن شـيخنا األعظـمP قـال يف بيان هـذا الرشط: «أن يشـرتط عدم 
اخليار. وهذا هو مراد املشـهور من اشـرتاط السقوط، فيقول: بعت برشط أن ال يثبت 
بيننـا خيـار املجلسـ  كـام مثل به يف اخلالف واملبسـوط والغنية والتذكـرةـ  ألن املراد 

بالسقوط هنا عدم الثبوت ال االرتفاع». 
ويناسـب ذلك ما ذكرهP من أن اإلسـقاط بعد العقد هو املسقط احلقيقي. 
وهـو املتعني بناء عىل ما سـبق منـه من انرصاف إطالق دليل ثبـوت اخليار عن صورة 
اشـرتاط عدمـه. لرجوعـه إىل أن الرشط يوجب خروج العقد عـن دليل ثبوت اخليار 

. لكن سبق املنع من ذلك.  موضوعاً
وعليه فاخليار وإن كان حقاً لصاحبه فله السـلطنة عىل إعامله وإسقاطه، إال أن 
ثبوته للمتبايعني يف املقام حكم رشعي مسـتفاد من النصوص، ال سـلطنة للمتبايعني 
عليه، ليكون موضوعاً لالشرتاط. بل يكون اشرتاط عدمه خمالفاً للسنة، نظري ما تقدم 
يف الوجـه الثاين من اإلشـكال. بخالف سـقوطه بعـد ثبوته بالعقد، فإنـه يكون حتت 

سلطنة صاحبه. 
ومن ثم يتعني تنزيل التعبري باشرتاط عدم اخليار يف بعض كلامهتم عىل اشرتاط 

سقوطه، كام عرب به مجاعة يف بيان هذا املسقط. 
غاية األمر أن الرتتب بني ثبوته بالعقد وسقوطه بالرشط ليس زمانياً، بل رتبياً 
ال غري، ألن موضوع السقوط املرشوط هو الثبوت بالعقد، فبمجرد متامية العقد يثبت 

اخليار ويسقط، نظري ملك أحد العمودين وانعتاقه عىل املشرتي. فالحظ.
الثاين: أن الرشط إذا رجع إىل رشط الفعل ـ كرشط عدم الفسخ ـ فهل يقتيض 
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ـم،  سَ جمـرد وجوب العمـل بالرشط وحرمة خمالفتـه تكليفاً، نظري وجوب العمل بالقَ
كام ذكره بعض مشـاخيناP، أو يقتيض اسـتحقاق األمر املرشوط للمرشوط له عىل 
املـرشوط عليه، فيجب عـىل املرشوط عليه القيام بالرشط بمـالك وجوب أداء احلق، 

وحترم عليه خمالفته بمالك حرمة التعدي عىل احلق.
وتظهر الثمرة بني الوجهني فيام لو خالف املرشوط عليه مقتىض الرشط ففسخ 
العقـد يف مفـروض الكالم، حيث يتعني ترتب األثر عىل الفسـخ عىل األول، بناء عىل 
مـا هـو التحقيق من أن النهي عن املعاملة ال يقتيض الفسـاد. وعـدم ترتب األثر عليه 
عىل الثاين، لقصور سلطنة املرشوط عليه عن خمالفة الرشط، ملنافاهتا حلق املرشوط له. 

نظري حق املرهتن املوجب لقصور سلطنة الراهن عىل ماله.
وال ينبغـي التأمـل يف قضـاء املرتكـزات بالثـاين. وذلك ألن قصـد املتعاقدين 
اسـتحقاق املـرشوط له األمر املـرشوط عىل املـرشوط عليه، كام هو مبنـى املعامالت 
عمومـاً، مع ظهور دليل نفوذ الرشط يف إمضاء ذلك رشعاً ـ كظهور دليل نفوذ العقد 

يف إمضاء مضمونه ـ ال يف اإللزام بمضمون الرشط ابتداء، كاإللزام بالكفارة.
وهو املناسـب ملثل قولهA يف صحيح عيل بن رئاب: «فله ما اشـرتط عليها، 
واملسلمون عند رشوطهم»(١). وقولهA: «من رشط المرأته رشطاً فليف هلا به، فإن 
املسلمني عند رشوطهم...»(٢). وقولهA يف معترب منصور: «فليف للمرأة برشطها، 
فإن رسول اهللا (صىل اهللا عليه وآله) قال: املؤمنون عند رشوطهم»(٣)، ونحوها غريها. 

فإن نسبة الرشط والوفاء به للمرشوط له ظاهرة يف استحقاقه للرشط.
ولـذا له إسـقاطه، واملعاوضة عليـه، ومطالبة املرشوط عليه بـه. بل له إرغامه 
عليه ولو برفعه للحاكم، عىل ما يأيت يف املسـألة الرابعة والستني عند الكالم يف أحكام 

الرشوط إن شاء اهللا تعاىل.
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج: ١٥ باب: ٤٠ من أبواب املهور حديث: ٢، ٤.

(٣) وسائل الشيعة ج: ١٥ باب: ٢٠ من أبواب املهور حديث: ٤.
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بخـالف ما لو كان نفـوذ الرشط متمحضاً يف التكليف، نظري ما لو أقسـم عىل 
م ال يقتيض شيئاً من ذلك. غاية األمر أنه جيب  سَ أن هيدي لشخص شيئاً، فإن نفوذ القَ
املطالبة به بمالك األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فيكون مرشوطاً برشوطه، ويعمّ 

كل من متت رشوطه يف حقه ولو كان شخصاً آخر غري من أقسم عىل أن هيدي له.
ويزيد األمر وضوحاً بناء عىل ما سـبق من عـدم اختصاص دليل نفوذ الرشط 
بـرشط الفعل، بل يعم رشط النتيجة يف اجلملة. حيث ال يتجه ذلك لو كان مفاد نفوذ 
الـرشط حمـض والتكليف مـن دون أن يبتني عىل االسـتحقاق، لوضوح عـدم قابلية 

النتائج للتكليف.
وبذلـك يظهـر احلال فيام لو كان الرشط هو إسـقاطه اخليار، فـإن لو امتنع من 
القيـام بـه كان للمرشوط له مطالبته به، وإرغامه عليه ولـو برفعه للحاكم. وقد يلتزم 

بأن احلاكم يقوم مقامه فيه لو تعذر عليه إجباره عىل القيام به. 
ولـو فسـح حينئذ قبل إسـقاط اخليـار، فإن اسـتبطن اشـرتاط إسـقاط اخليار 
اشـرتاط عدم الفسخ كام هو الغالب تعني عدم ترتب األثر عىل الفسخ، ملا تقدم. وإال 

تعني نفوذ الفسخ.
هذا وقد يستشـكل يف اشرتاط عدم فسـخ العقد اجلائز يف متن العقد نفسه من 

وجهني: 
األول: مـا ذكـره سـيدنا املصنـفP يف املسـألة الثانية من كتـاب املضاربة، 
حيث قالP: «رشط عدم فسـخ العقد يمتنع أن يكون موجباً للزوم العقد وامتناع 
فسـخه، ألن لـزوم عدم الفسـخ يتوقف عىل وجـود العقد، فال يتوقـف وجود العقد 
عليـه». ومرجـع ذلك إىل أن لزوم العمل بالرشط ملا كان منوطـاً ببقاء مضمون العقد 
الذي وقع فيه الرشط، وعدم ارتفاعه بالفسخ، فال يمكن أن يستند إليه بقاء املضمون 

املذكور، بحيث ال يمكن فسخه.
ويندفـع بـأن الذي يناط به نفوذ الـرشط ولزوم العمل به هـو ثبوت املضمون 
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العقـدي يف املرتبـة السـابقة عىل نفوذ الرشط، والذي يسـتند إىل نفـوذ الرشط ولزوم 
العمل به هو بقاء املضمون العقدي يف املرتبة الالحقة لنفوذ الرشط. 

وبعبـارة أخـر: حدوث املضمـون العقدي ال يتوقف عىل نفـوذ الرشط، بل 
يكفـي فيه متامية العقد، فـإذا حدث املضمون العقدي ونفذ الـرشط تبعاً له كان نفوذ 

الرشط دخيالً يف بقاء العقد يف املرتبة الالحقة لنفوذ الرشط. فالحظ.
الثـاين: مـا ذكـره بعـض مشـاخيناP يف املقـام، وأشـار إليه يف حاشـيته عىل 
املسـألة املذكـورة من العـروة الوثقى، من أن ارتبـاط الرشط بالعقد يبتنـي عىل إناطة 
 إنفاذ املرشوط له العقد وعدم رجوعه عنه عىل قيام املرشوط له بالرشط. فإذا اشـرت
الثوب من صاحبه برشط أن خييطه له رجع ذلك إىل توقف جريان املشـرتي عىل البيع 
وعدم رجوعه عنه عىل اخلياطة، وأنه إن مل خيط الثوب رجع عن التزامه بالبيع. وذلك 
إنام يتم يف غري اشـرتاط عدم فسـخ العقد نفسه، إذ مع فسـخ املرشوط عليه للعقد، ال 

يبقى موضوع اللتزام املرشوط له بالعقد ورجوعه عنه، فال معنى للرشط املذكور.
وفيه: أن مرجع ذلك إىل أن اشرتاط عدم الفسخ لغو من الكالم، وهتافت بنظر 
. ولذا وقع الكالم يف نفوده وعدمه عند  العـرف والعقالء، مع أنه ليس كذلك وجداناً
الفقهـاء. وذلك يكشـف عن خلـل فيام ذكرهP وأنه كالشـبهة يف مقابل البدهية، ال 

يعول عليه حتى لو خفي وجه دفعه. 
وحينئـذ نقول: املراد بذلك إن كان هو إناطة البقاء عىل االلتزام بالعقد ونفوذه 
بحصول الرشط لزم انفساح العقد بتخلف الرشط، مع وضوح عدم انفساخه بذلك. 

غاية األمر أن للمرشوط له الفسخ، كام له البقاء عىل االلتزام بالعقد وعدم فسخه. 
وإن كان املراد بذلك هو اشرتاط اخليار بتخلفه فذلك يف احلقيقة ليس اشرتاطاً 
للعمل، بحيث يلزم الطرف اآلخر بالقيام به، فإذا اشرت ثوباً واشرتط عىل البايع أنه 
إن مل خيطه كان له اخليار والرجوع بالبيع وفسخه، مل تكن اخلياطة رشطاً عىل البايع، ومل 
جيب عليه القيام هبا. ولذا يصح اشرتاط اخليار عند عدم حتقق العمل من غري البايع.
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أما مفاد الرشط فهو جعل األمر املرشوط عىل األمر املرشوط عليه، بنحو يؤدي 
إىل إلزامه به، نظري إلزام املشـرتي بالثمن والبايع باملثمن، واألجري بالعمل واملسـتأجر 
باألجرة ونحو ذلك. ولذا يقع االشـرتاط يف العقد الذي يعلم بعد مرشوعية الفسـخ 

فيه بتخلف الرشط. 
وأمـا ترتـب اخليار بتخلفه فهـو ليس لتضمن االشـرتاط ذلك، بـل هو حكم 
عقالئي ارتكازي ناشـئ من بناء العقالء عىل أن لزوم الوفاء بالعقد بتامم خصوصياته 
بنحـو االرتباطية، بحيـث ال يلزم الوفاء مع ختلف بعضها. ومـن ثم كان خيار ختلف 

الرشط مبايناً خليار الرشط وليس من أفراده. 
وارتباط الرشط بالعقد ليس بلحاظ اشرتاط اخليار يف العقد بتخلفه، بل ملجرد 
كـون االلتـزام بكل من مضمـون العقد ومضمـون الرشط بنحـو االرتباطية ال بنحو 

االنحالل. ويأيت يف أوائل الكالم يف خيار الرشط إن شاء اهللا تعاىل ما ينفع يف املقام. 
ولعله لذا مل يتعرض يف تقرير درسه لكتاب املضاربة لذلك، حيث قد يظهر من 

ذلك عدولهP عنه حني تدرسيه للكتاب املذكور.
الثالـث: رصح غري واحد بـأن الرشط املذكور ال يرتتب عليه األثر إال إذا وقع 
يف ضمـن العقـد دون ما إذا وقع قبله، ونسـب ذلك للمشـهور. الختصاص الرشط 
بااللتـزام ضمـن االلتـزام عىل ما تقـدم منـا توضيحه يف أوائـل الكالم يف املكاسـب 
املحرمـة عند التعرض ألدلة نفوذ العقد، وااللتزام قبل العقد التزام جمرد ال دليل عىل 

نفوذه، فضالً عن لزومه.
لكن يف اخلالف وجواهر القايض نفوذ الرشط املذكور وسقوط اخليار يف البيع 

الواقع بعده، لدعو عموم دليل نفوذ الرشط له. 
فـإن كان مرادمهـا ما إذا مل يبتن العقد عىل الرشط املذكور أشـكل بام ذكرنا من 

عدم صدق الرشط عىل االلتزام املذكور. 
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وإن كان مرادمهـا ما إذا ابتنى العقد عىل الرشط املذكور فالظاهر متاميته ونفوذ 
الرشط، كام يف املختلف وظاهر اجلواهر، ال لصدق الرشط عىل االشرتاط السابق، بل 

لصدقه عىل الرشط الضمني الذي يبتني عليه العقد. 
وأما ما ذكره شيخنا األعظمP، من أن الرشط إلزام مستقل ال يرتبط بالعقد 
إال بجعـل املتكلـم، فـإن أراد به جعله لفظـاً فهو ممنوع، وإن أراد بـه جعله قصداً فهو 

حاصل. وال أقل من جريان السرية االرتكازية عىل ذلك وقضائها به.
نعم ورد يف بعض النصوص أن الرشط بعد النكاح، وال يعتد به قبله(١). وربام 

يستظهر منه عدم االكتفاء بالرشط السابق وإن ابتنى عليه العقد. 
لكـن النـكاح يمتاز عن أكثـر العقود بأنه البـد فيه من اللفـظ، وال يكتفى فيه 
بإبراز االلتزام بوجه آخر كاملعاطاة، وربام يكون هلذه اخلصوصية دخل يف لزوم التلفظ 
بالـرشط عنـد العقد، وال يكتفى بابتناء العقد عليه بحسـب القصد. ومن ثم ال خمرج 

عام ذكرنا.
(١) يظهر من ترصحيهم بسـقوط هذا اخليار باشرتاط سقوطه مفروغيتهم عن 
سـقوطه باإلسقاط ومن ثم استظهر شـيخنا األعظمP عدم اخلالف فيه. بل يظهر 
ذلك حتى ممن منع من العامة من صحة الرشط املذكور معلالً بأنه إسـقاط ملا مل جيب، 

حيث يظهر منه املفروغية عن قابليته لإلسقاط بعد أن يتم العقد ويثبت اخليار. 
وقد اسـتدل عىل ذلك شـيخنا األعظمP بفحو ما دل عىل سـقوط اخليار 
 :Aبالتـرصف، معلـالً بأنـه رضا منه. ففي صحيـح عيل بن رئاب عـن أيب عبد اهللا
«قال: الرشط يف احليوان ثالثة أيام للمشرتي اشرتط أم مل يشرتط. فإن أحدث املشرتي 

(١) وسـائل الشـيعة ج: ١٤ بـاب: ١٩ من أبواب املتعـة حديث: ٤، وباب: ٣٢ منهـا حديث: ٢، وج: ١٥ 
باب: ٣٩ من أبواب املهور حديث: ٢.

كام يسقط بإسقاطه بعد العقد(١).
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حدثـاً قبل الثالثة أيـام فذلك رضا منه، فال رشط...»(١). وكأنه بلحاظ أن اإلسـقاط 
يتضمن الرضا وزيادة. 

لكن ذلك إنام ورد يف خيار احليوان، كام تضمنت بعض النصوص سقوط خيار 
الرشط بالرضا(٢)، ومل يرد ذلك يف خيار املجلس.

ودعو: أن مقتىض عموم التعليل سقوط مجيع اخليارات بذلك. مدفوعة بأن 
التعليل إنام يقتيض العموم من حيثية سبب السقوط، وأنه كلام يكشف عن الرضا وإن 

مل يكن أمراً غري الترصف، ال من حيثية اخليار الساقط بنحو يعم غري خيار احليوان. 
وبعبارة أخر: التعليل إنام يقتيض عموم احلكم املعلل، ال العموم حلكم آخر، 
فـإذا قيل: ال تفطر بالرمـان ألنه حامض. دلّ عىل النهي عن اإلفطار بكل حامض، ال 
عـىل عموم النهي لغـري اإلفطار من أنحاء األكل. واحلكم املعلل يف املقام هو سـقوط 

خيار احليوان، فال يعم التعليل سقوط غريه. 
ومثـل ذلـك يف اإلشـكال ما يظهر منهP يف مسـألة سـقوط خيـار املجلس 
بالتـرصف مـن أن مقتىض عموم قولهA يف الصحيح املتقـدم: «فال رشط» هو نفي 
كل خيـار، ال خصـوص خيار احليـوان: إذ فيه: أنـه ال جمال لفهم العمـوم بعد تفريع 

مسقطية الترصف عىل احلكم بثبوت خيار احليوان. ولعله لذا أمرP بالتأمل.
نعـم سـبق عند الكالم يف مسـقطية االفـرتاق عن إكراه قولـهA يف صحيح 
الفضيل: «فإذا افرتاقا فال خيار بعد الرضا منهام»(٣). لكن تقدم عدم إمكان البناء عىل 

كون املسقط هو الرضا املقارن لالفرتاق، دون االفرتاق بنفسه، لينفع فيام نحن فيه. 
فالعمـدة يف املقـام هو ارتـكاز أن اخليار يف املقام من سـنخ احلـق، واحلق قابل 

لإلسقاط. ولعل ذلك هو املنشأ لظهور مفروغية األصحاب من ذلك، كام سبق.
(١) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٤ من أبواب اخليار حديث: ١.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٥، ١٢ من أبواب اخليار.
(٣) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ١ من أبواب اخليار حديث: ٣. 
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عـىل أن من القريـب إلغـاء خصوصية خيـاري احليوان والرشط يف السـقوط 
بالرضـا، كـام يظهر مـن األصحـاب، وإنـام مل يتعـرض يف النصوص لذلـك يف خيار 
. ألن الرضا ارتكازاً من سـنخ اإلعامل للخيار. والسيام مع  املجلس لقرص زمانه غالباً
ظهور صحيح عيل بن رئاب ـ الوارد يف خيار احليوان واملتقدم عند الكالم يف تعريف 

اخليار ـ يف اإلشارة إىل قضية ارتكازية ال خصوصية خليار احليوان فيها.
ويرتتب عىل ذلك سقوط خيار املجلس بكل ما يدل عىل الرضا باملبيع، والبناء 
عـىل عـدم الرجوع به من تـرصف أو غريه، ولو مثل عرضه للبيـع، كام تضمنته بعض 
النصـوص املتقدمـة عنـد الـكالم يف تعريف اخليـار. ولعله لذا رصح بسـقوط اخليار 

املذكور بالترصف يف اجلملة يف املبسوط وغريه. 
أمـا لـو مل يتم ذلك فـال ينبغي اإلشـكال يف سـقوط اخليار املذكـور بالترصف 
املوجـب الختالف الرغبة يف املبيع، كلبس اجلورب، بـل حتى مثل اإلخالل بتعليبه، 
بحيـث ال يعـود حلاله. النرصاف أدلة اخليار عنه. مع قضاء سـرية العرف االرتكازية 

بسقوط اخليار بذلك. 
وإن شـئت قلـت: منرصف نصوص اخليـار مراعاة نظر املتبايعني، واسـتكامل 

التزامهام وتوثقهام من رجحانه، ال إسقاط حرمة املال. فالحظ.
(١) قـال يف التذكـرة: «عنـد علامئنـا أمجـع خالفاً للجمهـور كافـة». وقال يف 

اجلواهر: «هو يف اجلملة إمجاعي، بل رضوري عند علامء املذهب».
(٢) ال ينبغـي اإلشـكال يف أن موضوع هذا اخليار هـو احليوان الواجد للحياة 
، دون امليت منه وإن كان مذكى، لعدم صدق احليوان عليه. إال أنه حيسن التعرض  فعالً

.Pألمرين ذكرمها شيخنا األعظم

(الثاين): خيار احليوان(١).
 (٢) (مسألة ٤): كل من اشرت حيواناً
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األول: قـالP: «وظاهر النـص والفتو العموم لكل ذي حياة، فيشـمل، 
مثل اجلراد والزنبور والسـمك والعلـق. وال يبعد اختصاصه باحليوان املقصود حياته 
يف اجلملة، فمثل السـمك املخرج من املاء واجلراد املحرز يف اإلناء وشبه ذلك خارج، 
. ويشكل فيام صار كذلك  ألنه ال يباع من حيث إنه حيوان، بل من حيث إنه حلم مثالً

لعارض، كالصيد املرشف عىل املوت بإصابة السهم أو بجرح الكلب املعلم».
والعمدة يف وجه ذلك هو انرصاف رشاء احليوان الذي هو موضوع هذا اخليار 
يف النصوص لرشائه بام هو حيوان ال بام هو حلم ال غرض يف بقاء حياته. ملا ذكره بعض 

األعاظمP من أن ذلك هو مقتىض مناسبة احلكم واملوضوع.
والسيام مع مناسبته ملا تضمنته النصوص من أن احليوان لو مات يف مدة اخليار 

كان من مال البايع(١). ألن املنساق منه تعلق غرض املشرتي ببقاء حياته.
وال أقـل من عدم وضوح عمـوم النصوص لذلك، فيكـون املرجع عمومات 
اللـزوم. فـال وجه ملـا يف اجلواهر من اسـتظهار عدم اعتبار اسـتقرار احليـاة يف ثبوت 

اخليار. 
وبذلك يظهر عدم الوجه يف استشـكال شـيخنا األعظمP فيام إذا كان ذلك 
لعارض. بل هل يمكن البناء عىل أنه لو أدرك املشرتي ذكاته إال أنه مل يذكه لتعذر ذلك 

عليه أن يتلف من مال البايع؟!.
عىل أنه مل يتضح الفرق بني مثل السـمك املخرج من املاء والصيد املرشف عىل 

املوت، فإن كالً منهام قد صار كذلك لعارض.
هـذا وقـد قالP بعد ذلك: «وعـىل كل حال فال يعدّ زهـاق روحه تلفاً من 

البايع قبل القبض أو زمن اخليار». 
فـإن أراد بـه زهاق روحه بنحو ال حيرم حلمه، كام لـو مل يدرك ذكاته، فهو ليس 

(١) راجع وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٥ من أبواب اخليار.



الكالم يف خيار احليوان............................................................................ ٢١٩

. لعدم نقص قيمته بذلك.  تلفاً ال من البايع وال من املشرتي، بل وال عيباً
وإن أراد بـه زهـاق روحـه بنحو حيـرم حلمه، إلدراكـه لذكاته، إال أنـه مل يبادر 
لتذكيته لعجزه، فاجلزم بعدم ضامن البايع له ال يناسب التوقف يف ثبوت اخليار فيه بعد 

إطالق ما دل عىل أن تلف احليوان يف مدة اخليار من مال البايع. فالحظ.
هـذا وربام يستشـكل يف ثبوت اخليار حتى يف مسـتقر احلياة فيام لـو ابتنى البيع 
عىل التعجيل بذبح احليوان، كاهلدي الذي يشـرت للذبح يف سـاعته، والدجاج الذي 
يشـرت ليؤكل يف يومه، ونحو ذلك مما يبتنى فيه البيع عىل عدم الغرض ببقاء احليوان 
يف األيام الثالثة. البتناء اخليار عىل استحقاق صاحب احليوان سالمته يف مدة الثالثة، 
فمع فرض اخلروج عن ذلك، وعدم تعلق الغرض به، خيرج عن منرصف األدلة. وإن 

كان األمر حمتاجاً ملزيد من التأمل. 
ودعو: أن األمر يف مجيع ذلك يرجع يف احلقيقة إىل اشرتاط سقوط اخليار ضمناً 
وإن كان مسـتحقاً بمقتىض إطالق األدلة. ال ختلو عن إشـكال. والسـيام أن املتبايعني 

. فالحظ. كثرياً ما ال يعلامن بثبوت اخليار ذاتاً، ليكون سقوطه مشرتطاً ضمناً
الثـاين: هـل خيتص هـذا اخليـار ببيع املعـني، أو يعم بيـع الكيل؟. قال شـيخنا 
األعظـمP: «مل أجد مرصحاً بأحد األمرين. نعم يظهر من بعض املعارصين قدس 

 .«رسه األول. ولعله األقو
وكأن وجهـه انرصاف نصوص املقام بلحاظ احلكمة واألحكام املرصح هبا يف 
بعض النصوص، كصحيح عبد اهللا بن سـنان عن أيب عبد اهللاA قال: «عهدة البيع 
يف الرقيق ثالثة أيام إن كان هبا حبل أو برص أو نحو هذا. وعهدته سـنة من اجلنون، 
فام بعد السنة فليس بيشء»(١)، وما تضمن سقوط اخليار بالترصف، وضامن البايع درك 

 . احليوان يف مدة اخليار. لظهور النصوص املذكورة يف فرض كون املبيع شخصياً

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٣ من أبواب اخليار حديث: ٧.
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وبعبارة أخر: النصوص املذكورة تناسـب انـرصاف نصوص خيار احليوان 
للمبيـع الشـخيص. وليـس املدعى أهنا خمصصة لنصـوص اخليار املذكـور، ليمنع من 
هنوضهـا بالتخصيـص، إلمـكان اختصـاص األحـكام التـي تضمنتها ببعـض أفراد 

موضوع اخليار مع عموم موضوعه لبيع الكيل تبعاً لعموم نصوصه.
ودعو: جريان ذلك يف بيع الكيل بلحاظ الفرد الذي يسـلم بدالً عنه، حيث 
يصدق عرفاً أنه مبيع. مدفوعة بأن صدق املبيع عليه تساحمي ال حقيقي. ولذا جيب إبداله 
لـو كان معيبـاً أو خمالفاً للوصف، وال جيري فيه خيـار العيب وخيار ختلف الوصف. 
مع أن مبدأ خيار احليوان فيه إن كان من حني البيع فقد ينتهي أمده قبل التسليم، 
وتقرص عنه النصوص املذكورة. وإن كان من حني القبض فهو خالف ظاهر نصوص 

خيار احليوان.
وبذلك يظهر أنه لو بني عىل ثبوت خيار احليوان يف بيع الكيل فمبدؤه من حني 
البيع ال من حني القبض، وال من حني استحقاق القبض يف بيع السلف. وبذلك يظهر 
اإلشكال يف كلامت بعض األعاظم وبعض مشاخينا (قدس رسمها) يف املقام. فراجع.
هذا ويأيت يف املسألة التاسعة والثالثني يف فروع خيار التأخري ما ينفع يف املقام.
(١) بـال إشـكال وال خـالف ظاهـر. إلطالق وعمـوم كثري مـن النصوص، 

ورصاحة مجلة منها. ويأيت بعضها. 
نعم يف موثق عامر عن أيب عبد اهللاA: «يف رجل اشرت جارية بثمن مسمى، 
ثـم افرتقا. قـال: وجب البيع. وليس لـه أن يطأها وهي عند صاحبهـا حتى يقبضها، 

ويعلم صاحبها...»(١). 

(١) الكايف ج: ٥ ص٤٧٤ باب اسـترباء األمة حديث: ١٠. ورو أكثره يف وسـائل الشـيعة ج: ١٢ باب: ٢ 
من أبواب اخليار حديث: ٥.

إنساناً كان أو غريه(١) 
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لكن من القريب محله عىل بيان جمرد صحة البيع، وملكية املشرتي للجارية من 
أجـل التمهيـد حلكم وطئها. وجمـرد ذكر االفرتاق يف كالم السـائل ال ينايف ذلك، وال 

يلزم بحمله عىل بيان لزوم البيع. 
وال أقـل مـن لزوم محله عىل ما ذكرنا مجعاً مع النصـوص الكثرية املعول عليها 
عندهم. ولعله لذا مل يتعرض الفقهاءـ  فيام تيرس يل من الفحصـ  للحديث وللكالم فيه. 
(١) كام هو املعروف بني األصحاب املدعى عليه اإلمجاع يف االنتصار واخلالف 

والرسائر وكشف الرموز والتذكرة واملختلف والتنقيح وعن غريها. 
والنصـوص به مسـتفيضة، منهـا صحيح زرارة عن أيب جعفرA: «سـمعته 
يقول: قال رسـول اهللا8: البيعان باخليـار حتى يفرتقا، وصاحب احليوان ثالثة 

أيام...»(١) ونحو غريه.
 ويف الغنية وعن احللبي أن مدة خيار األمة مدة اسـتربائها، بل يف األول دعو
اإلمجـاع عليه. وقد ينسـب ذلـك للمقنعـة والنهاية واملراسـم، للحكم فيهـا بأهنا إذا 
هلكـت يف املـدة املذكـورة كانت من مـال البايع. بـل يف األخريين أن نفقتهـا يف املدة 

 . املذكورة عليه أيضاً
لكن ذلك ال يناسـب إطالقهـم كاألصحاب أن اخليار يف احليـوان ثالثة أيام. 
فالبـد من عدم ابتناء ذلك عندهم عىل اسـتمرار اخليار، بل عـىل أهنام حكامن تعبديان 

ألدلة خاصة وإن خفيت علينا، وينحرص اخلالف باألولني.
وكيف كان فال يظهر وجه السـتمرار اخليار يف األمة مدة االسترباء بعد عموم 
وإطـالق نصوص خيار احليوان، بل رصاحـة بعضها يف العموم لألمة، كصحيح عيل 
بن رئاب عن أيب عبد اهللاA: «قال: الرشط يف احليوان ثالثة أيام للمشرتي اشرتط أم 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٣ من أبواب اخليار حديث: ٦.

ثبت له اخليار ثالثة أيام(١) 
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مل يشرتط. فإن أحدث املشرتي فيام اشرت حدثاً قبل الثالثة األيام فذلك رضاً منه فال 
رشط له. قيل له: وما احلدث؟ قال: إن المس أو قبل أو نظر منها إىل ما كان حيرم عليه 
 Aقبل الرشاء»(١). وصحيحه اآلخر املروي يف قرب اإلسـناد: «سـألت أبا عبد اهللا
عن رجل اشرت جارية ملن اخليار للمشرتي أو للبايع أو هلام كالمها؟ فقال: اخليار ملن 

اشرت ثالثة أيام نظرة، فإذا مضت ثالثة أيام فقد وجب الرشاء...»(٢).
(١) كام هو املنسـاق من إطالق األصحاب واملـرصح به يف كالم مجاعة منهم. 
ويف جممع الربهان أنه املشـهور. وهو املنسـاق من النصـوص، خصوصاً ما اقترص فيه 
عـىل خيار احليوان كصحيح احللبي عن أيب عبد اهللاA: «قال: يف احليوان كله رشط 
ثالثة أيام للمشـرتي، وهو باخليار فيها إن رشط أن مل يشـرتط». إذ مع عدم ذكر املبدأ 

فيه يظهر منه أن املبدأ حتقق البيع وصدق املشرتي وصاحب احليوان. 
كـام أن مـا تضمـن منها سـوقه يف سـياق خيار املجلـس، يقو ظهـوره يف أن 
االختـالف بـني اخلياريـن يف املنتهى دون املبـدأ. واحتامل االعتامد يف بيـان مبدأ خيار 

 . احليوان عىل ذكر االفرتاق يف خيار املجلس بعيد جداً
والسـيام يف معترب عيل بن أسـباط عن أيب احلسـن الرضاA: «سمعته يقول: 
اخليار يف احليوان ثالثة أيام للمشـرتي، ويف غري احليوان أن يفرتقا...»(٣) إذ مع تقديم 
خيار احليوان يف الذكر ال جمال الحتامل االعتامد يف بيان مبدئه عىل ما تضمنته بعد ذلك 

من انتهاء خيار املجلس باالفرتاق.
ومن ذلك يظهر ضعف ما يف الغنية من إطالق أن مبدأ اخليار من حني التفرق. 
وذكـر غـري واحد أن ذلك هو الالزم من اسـتدالل الشـيخ وابن إدريس يف املبسـوط 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٤ من أبواب اخليار حديث: ١.

(٢) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٣ من أبواب اخليار حديث: ٩.

(٣) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ١ من أبواب اخليار حديث: ٥.

مبدؤها زمان العقد(١) 
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واخلـالف والرسائر لكون مبـدأ خيار الرشط هو التفرق. قال يف املبسـوط: «واألوىل 
أن نقـول أن يثبت من حني التفـرق، ألن اخليار يدخل إذا ثبت العقد، والعقد مل يثبت 
قبـل التفرق. فـإن رشطاً أن يكون من حني العقد صح ذلك. للخرب يف جواز الرشط» 

وقريب منه يف اخلالف والرسائر. 
لكـن حيث رصحا بجواز اشـرتاط كون مبدئه من حـني العقد، فال يبعد كون 
، ال لبيان  االسـتدالل املذكـور راجعـاً إىل تشـخيص مقتىض إطالق االشـرتاط إثباتـاً
امتنـاع اجتامع اخليارين ثبوتاً، ليناسـب العموم خليار احليوان، فيكـون مرجعه إىل أنه 
حيـث ال حيتاج خليـار الرشط مع ثبوت اخليار بنفس العقد فظاهر اشـرتاط اخليار هو 
جعلـه عنـد احلاجة إليه بانتهاء خيـار املجلس وهذا ال جيري يف خيـار احليوان الثابت 
بجعل الشارع، فإنه تابع لظاهر دليله، وقد سبق ظهوره يف أن مبدأه حني العقد كخيار 
املجلس. وال حمذور يف اجتامع أكثر من خيار يف وقت واحد، تبعاً لتحقق موضوعاهتا. 
بل الظاهر أن عبارة الغنية ال تأبى االختصاص بخيار الرشط، كام يظهر بمالحظتها. 
ومن هنا ال جمال لنسـبة كون مبدأ خيار احليوان من حني التفرق للشـيخ وابن 
إدريـس بعـد أن كان مقتىض إطالق املبسـوط واخلالف الثالثة يف احليـوان أن مبدأها 
مـن حني العقـد. بل رصح يف الرسائر بأنه يثبت للمشـرتي يف احليـوان بمجرد العقد 

اخلياران خيار املجلس وخيار احليوان.
وكيـف كان فقـد تعرض شـيخنا األعظمP لالسـتدالل لكـون مبدأ خيار 
احليـوان هـو التفرق باختالف حكـم اخليارين، ألن تلف احليـوان يف زمان خياره من 

البايع، والتلف يف زمان خيار املجلس من املشرتي. 
وأشـار إىل دفعه بأن ذلك ال يمنع من اجتامع اخليارين. غاية األمر أنه البد من 

استثناء احلكم املذكور عند اجتامع اخليارين من عموم حكم أحدمها. 
وقـد ذكرP أن ما تضمـن أن تلف احليوان يف زمان خياره من البايع حممول 
عـىل الغالب من كونه بعد املجلس. لكنه خروج عـن عموم دليله من دون وجه، فإن 
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التلف يف زمن خيار املجلس من مال املشرت مل يتضمنه دليل خاص، ليعارض الدليل 
املذكور، بل هو مقتىض القاعدة، واملفروض اخلروج عنها يف احليوان بالدليل املذكور، 

 .Pعليه بعض مشاخينا فيتعني العمل به بعمومه، كام جر
واحلاصـل: أنـه ال خمرج عام يظهر مـن نصوص خيار احليوان مـن كون مبدئه 

زمان العقد، دون التفرق.
(١) كام رصح بذلك غري واحد. وذلك ألنه بعد أن كان ظاهر اليوم هو النهار 
املقابـل لليل فالالزم متامية األيام الثالثـة، عمالً بظاهر النصوص. واالكتفاء يف اليوم 
األول بالناقـص حيتـاج إىل دليل، كام ورد نظريه يف أقـراء عدة الطالق، وهو مفقود يف 

املقام. 
ويكتفى يف متامية اليوم بالتلفيق، كام هو املفهوم عرفاً يف مقام التحديد يف سائر 
: إذا أريد توصيف األيام أو الشـهور بأهنا حارة أو  املـوارد. بخالف التوصيف. مثـالً
بـاردة أو مرحية ومتعبة، فالبد من اتصافها كامالً بذلك، وال يكفي التلفيق. وإذا أريد 

حتديد احلر أو الربد أو الراحة أو التعب كفى التلفيق. ومنه املقام، كام هو ظاهر.
وأمـا احتـامل التلفيق مـن الليلة الثالثة بقدر ما نقص مـن اليوم فال جمال له مع 
التحديـد باأليام. نعم لو كان التحديد بمقدار األيـام الثالثة، ال بنفس األيام الثالثة، 
اجته التلفيق من الليل. كام يتجه حينئذ البناء عىل أنه لو وقع البيع ليالً ينقص من اليوم 
بقـدره لكنه خـالف ظاهر النصوص، بـل املقطوع منها. كيف والزمـه االكتفاء بيوم 

وليلتني، أو ليلة ويومني، أو نحو ذلك مما يقطع ببطالنه.
(٢) كام رصح به غري واحد، ونفى اإلشـكال فيه شـيخنا األعظمP. ال ألن 
املراد من اليوم ما يعم الليل، كام يف قولنا: الشـهر ثالثون يوماً واألسـبوع سـبعة أيام. 

وإذا كان العقـد يف أثنـاء النهار لفـق املنكرس من اليوم الرابـع(١) والليلتان 
املتوسـطتان داخلتان يف مدة اخليار(٢). وكذا الليلـة الثالثة يف صورة تلفيق 
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فـإن ذلـك خمالـف ملفهوم اليوم عرفـاً، وحيتاج إىل قرينـة خاصة مفقـودة يف املقام. بل 
ملفروغيـة األصحاب، تبعـاً للمنرصف من أكثر النصوص، من وحـدة اخليار وابتنائه 
عىل االسـتمرار. خصوصـاً قولهA يف صحيح عيل بن رئـاب: «فإذا مضت الثالثة 
أيام فقد وجب الرشاء»(١). فإن مقتىض مفهوم الرشط فيه عدم وجوب البيع ولزومه، 

واستمرار اخليار، حتى متيض األيام الثالثة.
وبذلك يظهر عدم دخول الليلة الثالثة فيام لو دخل اليوم ومها متبايعان، لتاممية 
األيام الثالثة قبلها، وعدم توقف وحدة اخليار واستمراره عليها. نعم لو كان املراد من 

اليوم ما يعم الليل تعني دخوهلا. لكن عرفت املنع من ذلك. 
قال يف مفتاح الكرامة: «واملراد باأليام الثالثة ما كانت مع الليايل الثالثة [كذا]

لدخول الليلتني أصالة، فتدخل الثالثة، وإال الختلفت مفردات اجلمع يف استعامل واحد». 
ويظهـر اندفاعـه مما سـبق من عـدم دخول الليلتـني املتوسـطتني باألصل، بل 

لتوقف استمرار اخليار عليها، وهو غري حاصل يف الليلة الثالثة.
(١) لعني ما سبق يف الليلتني املتوسطتني. وكذا الليلة السابقة عىل األيام الثالثة 

، ملا سبق من ظهور النصوص يف أن مبدأ اخليار زمان العقد. لو وقع العقد ليالً
(٢) كـام يظهـر مـن اجلواهر ناسـباً له لظهـور الفتـاو. والعمـدة فيه إطالق 
نصـوص خيـار املجلـس. كقولـه8 يف صحيـح زرارة: «البيعـان باخليار حتى 

يفرتقا...»(٢) وغريه.
ودعـو: ظهـور بعـض نصوص خيـار احليوان يف اسـتثنائه من عمـوم خيار 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٣ من أبواب اخليار حديث: ٩.

(٢) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ١ من أبواب اخليار حديث: ٢.

املنكـرس(١). وإذا مل يفـرتق املتبايعـان حتى مضـت ثالثة أيام سـقط خيار 
احليوان وبقي خيار املجلس(٢). 
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املجلـس، كقولـه8 يف صحيح زرارة: «البيعان باخليـار حتى يفرتقا، وصاحب 
احليـوان ثـالث...»(١). مدفوعة: بأن االسـتثناءـ  لو تمـ  إنام هـو يف عدم انتهاء اخليار 

بالتفرق، من دون أن ينايف بقاءه مع عدم التفرق.
نعـم قـد يظهر تباين موضـوع اخليارين مـن مثل صحيح حممد بن مسـلم عن 
أيب عبـد اهللاA قـال: «املتبايعـان باخليـار ثالثـة أيـام يف احليوان، وفيام سـو ذلك 
مـن بيـع حتى يفرتقـا»(٢). وقريب منـه يف ذلك معترب عيل بن أسـباط عن أيب احلسـن 

 .(٣)Aالرضا
لكـن من القريـب محله عىل بيان جمرد ثبوت خيار املجلـس يف غري احليوان، ال 
عىل نفيه يف احليوان، مجعاً مع اإلطالقات املشار إليها. والسيام بلحاظ صحيح فضيل 
عنهA: «قلت له: ما الرشط يف احليوان؟ فقال: إىل ثالثة أيام للمشـرتي. قلت: فام 
الـرشط يف غـري احليوان؟ قـال: البيعان باخليار مـا مل يفرتقا، فإذا افرتقا فـال خيار بعد 

الرضا منهام»(٤). 
فـإن العـدول عن بيان ثبوت خيار املجلس يف غري احليوان إىل بيان كرب خيار 
املجلس، بنحو يشمل احليوان وغريه، موجب لقوة ظهور اإلطالق يف العموم، وظهور 
الصحيـح يف أن احليـوان خيتص بخيار زائد عىل خيار املجلس، من دون أن يقرص عنه 
اخليار املذكور. وذلك هو املنساق من جمموع النصوص وفتاو األصحاب، واملفهوم 

منها عرفاً، كام سبق من اجلواهر. 
كيف والزم البناء عىل قصور خيار املجلس عن بيع احليوان عدم ثبوت اخليار 
يف بيـع احليوان لغري صاحبه أصـالً بناء عىل ما يأيت من قصور خيار احليوان عنه. وهو 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣ من أبواب اخليار حديث: ٦، ٣.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١ من أبواب اخليار حديث: ٥.

(٤) الكايف ج:٥ ص:١٧٠ باب الرشط واخليار يف البيع حديث: ٦. وأورد يف وسـائل الشـيعة ج:١٢ صدره 
بترصف يف باب:٣ من أبواب اخليار حديث: ٥ وذيله يف باب:١ من األبواب املذكورة حديث: ٣.
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. مما تأباه املرتكزات الفقهية جداً
(١) بال إشكال وال خالف ظاهر بل إمجاعاً، كام يف التذكرة، ونسبه يف احلدائق 

لألصحاب. لعني ما تقدم يف خيار املجلس. 
قال يف مفتاح الكرامة: «وكذا يصح اشـرتاط سـقوط بعضه، فيسـقط ما رشط 

سقوطه يوماً أو أكثر أو أقل». وقال شيخنا األعظمP: «وال بأس به». 
وكأنه يبتني عىل انحالل اخليار املذكور إىل خيارات متعددة بعدد أجزاء زمانه، 
بحيث يكون كل منها حقاً قابالً لإلسـقاط، فيصح اشـرتاط سقوطه، كام رصح بذلك 

 .Pبعض مشاخينا
لكنه ال خيلو عن إشكال أو منع. بل إسقاط خصوص األسبق مع بقاء املتأخر، 

أو املتوسط مع بقاء الطرفني، ال خيلو عن غرابة.
نعم ال إشكال يف جواز إسقاطه بعد ميض زمان منه، كإسقاطه يف اليوم الثاين. 
لكنه ال يرجع إىل إسقاط بعض اخليار، بل إىل إسقاط متام احلق الباقي، فيجوز اشرتاط 

سقوطه كذلك. وكذا احلال يف اشرتاط إسقاطه بنحو رشط الفعل. 
أمـا اشـرتاط عدم إعامل حـق اخليـار، أو عدم الفسـخ، فيجوز مطلقـاً ولو يف 
خصـوص زمـان خاص منه، كاليـوم الثاين منـه. لعموم أدلة نفوذ الـرشوط من دون 

حمذور، إذ هو رشط فعل، وال يرجع إىل تبعيض احلق، كام لعله ظاهر.
(٢) بـال إشـكال ظاهر. ونسـبه لألصحـاب يف احلدائق. والوجه فيه ما سـبق 
يف أول الكالم يف اخليار من كونه حقاً، فيسـقط باإلسـقاط. والكالم يف إسقاط بعضه 

يظهر مما سبق يف اشرتاط سقوطه.
(٣) كام رصح بذلك مجاعة. بل بال خالف، كام يف الغنية، وإمجاعاً، كام يف التذكرة 

(مسـألة ٥): يسـقط هذا اخليار باشرتاط سـقوطه يف متن العقد(١). 
كام يسـقط بإسـقاطه بعده(٢)، وبالترصف يف احليوان(٣) ترصفاً يدل عىل 
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وجامع املقاصد، ونسبه يف احلدائق لألصحاب. ويقتضيه يف اجلملة النصوص اآلتية.
(١) كام هو مقتىض تعليل مسـقطية الترصف يف التذكرة بأنه دليل الرضا. وقد 

يستدل عىل ذلك بأنه مقتىض اجلمع بني النصوص. 
ففـي صحيـح عيل بن رئاب عـن أيب عبد اهللاA: «فإن أحدث املشـرتي فيام 
اشرت حدثاً قبل الثالثة فذلك رضاً، منه فال رشط له. قيل له: وما احلدث؟ قال: إن 

المس أو قبّل أو نظر منها إىل ما كان حيرم عليه قبل الرشاء»(١). 
ويف صحيحـه اآلخر عنهA: «قلت له: أرأيت إن قبلها املشـرتي أو المس. 
فقال: إذا قبل أو المس أو نظر منها إىل ما حيرم عىل غريه فقد انقىض الرشط ولزمته»(٢). 
ويف صحيـح الصفـار: «كتبـت إىل أيب حممـدA يف الرجل اشـرت من رجـل دابة، 
فأحدث فيها حدثاً من أخذ احلافر أو أنعلها، أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردها يف 
الثالثة األيام التي له فيها اخليار بعد احلدث الذي حيدث فيها أو الركوب الذي يركبها 

فراسخ. فوقعA: إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الرشاء إن شاء اهللا»(٣). 
، إال أن  فـإن مقتـىض األخريين وإن كان هو سـقوط اخليـار بالترصف مطلقـاً
مقتىض تفريع سقوطه يف األول عىل كون الترصف رضاً بالبيع كون املسقط هو الرضا 
الالزم للترصف واملنكشـف به. ومرجع ذلك اختصاص الترصف املسـقط بام يكون 

مالزماً للرضا وكاشفاً عنه.
لكن ال جمال للبناء عىل كون تطبيق الرضا عىل الترصفات املذكورة يف الصحيح 
. بل كثرياً ما  األول بلحـاظ مالزمتـه هلا، ملا هو املعلوم من عدم مالزمته هلـا ولو غالباً
يكون الداعي هلا جمرد إشباع الشهوة، أو االطالع عىل خبايا اجلارية، أو حلية الترصف 
املذكـور، فإن امللكيـة املؤقتة كالزوجية املؤقتة كافية يف حلها. ولذا تقع من الغافل عن 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٤ من أبواب اخليار حديث: ١، ٣، ٢.

إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ(١).
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ثبـوت خيـار احليوان، وممن هو عازم عىل الفسـخ أو مرتدد فيه إذا مل يعلم بأنه مسـقط 
للخيار. بل قد تقع من غري املالك عصياناً ملجرد إشباع الشهوة.

عىل أن املسقط للخيار إذا كان هو الرضا بالبيع، والبناء عىل عدم الفسخ املالزم 
للتـرصف كـام هو مقتىض التفريـع يف الصحيح رجع ذلك إىل عـدم األثر للترصف يف 

 .Aسقوط اخليار، وهو ال يناسب التنبيه له والرتكيز عليه يف كالم اإلمام
ـ  بحيث ال حتتـاج للبيانـ   بـل إن كانـت مسـقطية الرضا للخيار ظاهـرة عرفاً
فـال فائـدة يف التعرض لذلك. وإن مل تكن كذلك كام هو الظاهر، ملا سـبق عند الكالم 
يف تعريف اخليار من أن الرضا ال يسـتلزم إسـقاط حق اخليار فاملناسـب التنبيه لذلك 
والرتكيز عليه، لدفع توهم أن لصاحب اخليار يف مدة اخليار الرجوع عن رضاه باملبيع 
وبنائـه عـىل عدم فسـخ البيع. وهو أنسـب من التنبيه عىل مسـقطية التـرصف بلحاظ 

مالزمته تكويناً للرضا التي هي لو متت ولو غالباً ليس من شأن اإلمامA بياهنا.
وأشـكل من ذلك احلال يف الصحيحني اآلخرين، فإن املفروض للسـائل فيهام 
إن كان صورة حصول الرضا حني الترصف فاألوىل به التنبيه له دون الترصف. وإن مل 
يكن املفروض فيه ذلك ـ ملا سبق من عدم املالزمة بني الرضا والترصف معني غالباً ـ 
فإمهال اإلمامA للتنبيه عىل الرضا الذي هو املسقط حقيقة، واالكتفاء ببيان مسقطية 
األمـر املقـارن له غري املالزم له، ال خيلـو عن غرابة. وليس هو من سـنخ اإلطالق يف 

مورد التقييد، بل هو راجع إىل بيان أمر آخر غري موضوع احلكم.
وباجلملـة: ال جمـال حلمـل التفريـع املذكور عىل بيـان أن املسـقط احلقيقي هو 
الرضا املقارن للترصف، لريجع إىل تقييد سقوط اخليار مع الترصف بام إذا كان مقارناً 

.Pللرضا وكاشفاً عنه، بل البد من محله عىل وجوه أخر ذكرها شيخنا األعظم
وأقرهبا محل التفريع عىل الرضا االدعائي الراجع إىل أن الترصف بحكم الرضا 
رشعاً يف مسقطيته للخيار، ومانعيته من الرجوع يف البيع. ومرجع ذلك إىل خصوصية 
التـرصف املذكور يف إسـقاط اخليـار. بل مقتىض اإلطالق عموم مسـقطيته له ولو مع 
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. عدم مقارنته للرضا، كام هو مقتىض الصحيحني اآلخرين أيضاً
إنام اإلشـكال يف حتديد الترصف املسقط للخيار. إذ ال جمال للبناء عىل االكتفاء 
: لعدم الدليل عىل اإلطالق  بمطلـق الترصف، وإن كان هو مقتىض إطالق مجاعة أوالً
: عدم إمكان البناء عىل ذلك، لعدم انفكاك وجود احليوان عند املشرتي  املذكور. وثانياً
عنه عادة، ولو بمثل سـقيه وإطعامه، ونقله يف املكان املناسـب له. ومن ثم يقرب عدم 

إرادة من أطلق العموم.
وقد ذكر بعض مشاخيناP أن املدار فيه عىل ما يصدق به احلدث يف احليوان، 
وهو عرفاً يوجب زيادته أو نقصه عام كان عليه، عمالً بمكاتبة الصفار املتقدمة، بحمل 

اجلواب فيها عىل خصوص األخذ من احلافر والتنعيل، دون الركوب فراسخ.
لكـن ذلـك ال يناسـب صحيـح عيل بـن رئاب، حيـث فرس احلـدث باللمس 
والتقبيـل والنظـر منهـا إىل مـا كان حيرم عليه، مـع وضوح أنه ال يصدق هبـا وبأمثاهلا 

 .Pاحلدث باملعنى الذي ذكره
وأمـا مـا ذكره من احتامل كون املراد من احلدث فيـه هو املعنى املذكور، وكون 
تطبيق احلدث عىل األمور املذكورة تعبدياً يقترص فيه عليها، وال يتعد فيها ألمثاهلا، 
وأن ذلك إن مل يكن هو األظهر من محله عىل كون تفسري احلدث بتلك األمور وأمثاهلا 
حقيقيـاً فـال أقل مـن إمجال الصحيح، وسـقوطه عـن احلجية، وينحـرص الدليل عىل 

سقوط اخليار باحلدث باملعنى املذكور بمكاتبة الصفار. 
فهـو خمالف للظاهر جداً، ألن اإلمامA اكتفى يف أول األمر ببيان مسـقطية 
احلـدث للخيار، ومل يتصد لتطبيقه عىل األمثلة املذكورة إال بعد أن طلب السـائل إليه 
رشحه إلمجاله عنده. ومن الظاهر أن السـائل قد سـأل من أجل معرفة املراد احلقيقي 
من احلدث، والزم ذلك كون تطبيقه عليها حقيقياً من أجل رشح املراد منه، ال تعبدياً 

 .Pمع كون املراد من احلدث املعنى الذي ذكره
وعليه يتعد ألمثاهلا بعد وضوح عدم انحصار عنوان احلدث هبا. والسيام أن 



يف مسقطات خيار احليوان......................................................................... ٢٣١

صدر احلديث قد تضمن مسـقطية احلدث للخيـار يف مطلق احليوان، ال يف خصوص 
اجلارية، فالبد من كون ذكر هذه األمثلة ملجرد التطبيق من أجل رشح، عنوان احلدث 

بام يامثلها، ال من أجل االنحصار. 
هـذا مضافـاً إىل أن محـل احلـدث يف املكاتبة عـىل خصوص األخذ مـن احلافر 
والتنعيل دون الركوب فراسـخ وإن كان هو مقتىض اجلمود عىل لفظ السـؤال، إال أنه 
مسـتلزم، لعدم استيفاء اجلواب للسـؤال، لعدم التعرض فيه حلكم الركوب املذكور. 
وألجـل ذلـك يقـرب عموم احلـدث يف اجلواب للركوب فراسـخ. والسـيام أنه أهم 
ارتـكازاً مـن التنعيـل واألخذ مـن احلافر. ولـذا ال يبعد غفلـة الناظـر يف املكاتبة عن 

قصورها عن إثبات مسقطية الركوب املذكور للخيار، وفهمه عموم املسقطية له.
ومن هنا ال يبعد عموم الترصف املسقط لكل ترصف ليس من شأن غري املالك 
أن يقـوم بـه، إال ما كان شـؤون رعاية احليوان وحفظه، كسـقيه وإطعامـه وربطه، أو 
تقتضيه طبيعة احليوان، كحلب لبنه، أو متكني اجلارية املشرتاة مع ولدها من إرضاعه، 

ومتكني زوج اجلارية من مواقعتها لو اشرتامها معاً ونحو ذلك. 
ويناسـب ذلـك صحيح احللبي عن أيب عبد اهللاA: «يف رجل اشـرت شـاة 
فأمسـكها ثالثـة أيام، ثـم ردها. فقـال: إن كان يف تلك الثالثة األيام يـرشب لبنها رد 
معهـا ثالثـة أمداد، وإن مل يكن هلا لبن فليس عليـه يشء»(١). لظهوره يف املفروغية عن 

عدم مانعية رشب اللبن من الرد. وقد يستفاد ذلك من غريه. 
بـل حتى بعض الترصفات اخلفيفة التي هي من شـؤون املخالطة أو املعارشة، 
كتكليفه بفتح الباب وسـقي املاء أو نحو ذلك، خلروج ذلك عن املتيقن مما يستفاد من 
النصـوص املتقدمـة، ألهنا مل تتضمن عنـوان الترصف وإنام تضمنـت عنوان احلدث، 
وفرسته بترصفات خاصة بنحو يستفاد منه عدم خصوصيتها والتعدي منها ملا يشبهها 

ويسانخها، والترصفات املذكورة خارجة عن املتيقن من ذلك. 
(١) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ١٣ من أبواب اخليار حديث: ١.
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بل حتى مثل النظر إىل ما حيرم عىل غري املالك من اجلارية إذا مل يكن بطلب من 
املشـرتي أو تكلف منه، بل كان لتكشـفها. خلروجه عن املتيقـن من النصوص، لعدم 

وضوح صدق كونه أمراً قد أحدثه فيها. 
هذا ويظهر من كالم غري واحد احتامل أو قوة استثناء صورة ما إذا كان الترصف 
بقصـد االختبار. فـإن أرادوا الترصفات التـي تقدم اسـتثناؤها، فالظاهر عدم توقف 

 . استثنائها عىل قصد االختبار، ملا سبق من قصور النصوص املتقدمة عنها رأساً
وإن أرادوا غريهـا مما يسـتفاد من النصـوص املتقدمة مسـقطيته للخيار فكأن 
الوجه يف استثنائها هو ابتناء جعل خيار احليوان عىل إعطاء الفرصة لصاحبه من أجل 
التعرف عىل خباياه. لكن ذلك ال ينهض باخلروج عن إطالق النصوص املتقدمة ومن 

هنا ال جمال للتفصيل املذكور واملتعني ما تقدم.
بقي يشء: وهو أنه ال ينبغي اإلشكال يف مسقطية الرضا بالبيع والبناء عىل عدم 

الفسخ للخيار، كام رصح بذلك غري واحد ونسبه يف احلدائق لألصحاب.
ألن الرضا املذكور وإن مل يكن إسـقاطاً حلق اخليار، كام سبق يف أول الكالم يف 
تعريف اخليار، إال أن مقتىض صحيح عيل بن رئاب مسقطيته، أما بناء عىل سوقه لبيان 
مالزمـة الترصف للرضا احلقيقي فظاهر، لرجوعه إىل أن املسـقط هو الرضا املذكور، 

دون الترصف املقارن له. 
وأما بناء عىل ما ذكرنا من سـوقه لبيان كون الترصف رضاً تعبدياً، وأنه بحكم 
الرضا يف مسقطيته للخيار، فلظهوره يف املفروغية عن مسقطية الرضا احلقيقي للخيار. 
ويؤيد ذلك ما تضمن مسقطية الرضا خليار الرشط(١). بل تقدم عند الكالم يف سقوط 
خيار احليوان باإلسـقاط تقريب فهم عموم مسـقطية الرضا للخيار. ومن ذلك يظهر 

مسقطية الرضا للخيار ولو مع عدم الترصف.

(١) راجع وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٥، ١٢ من أبواب اخليار.
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ودعو: أن املتيقن من ذلك ما إذا أبرز الرضا املذكور بمربز من قول أو فعل، 
كام هو احلال يف سائر املضامني اإلنشائية. 

مدفوعـة بأن ذلـك إنام حيتاج إليـه يف املضامني اإلنشـائية االعتبارية، حيث ال 
يكتفـى عرفـاً يف حتققها بمجرد االلتـزام هبا، بل البد من إبرازهـا بأحد الوجهني. أما 
الرضـا املذكور فهو أمـر حقيقي قائم بالنفـس، راجع إىل البناء عىل التمسـك باملبيع، 
والبناء عىل عدم إرجاعه بفسخ البيع، وال يتوقف عىل املربز إال بلحاظ كشفه عنه، مع 

ظهور النص يف أن األثر للمنكشف وحده. 
نعـم لـو كان مرجـع الرضا املذكور إىل إسـقاط حق اخليـار كان أمـراً اعتبارياً 
واحتاج املربز. لكن سـبق املنع من ذلك. وقد يناسبه عدهم الترصف املذكور مسقطاً 

آخر للخيار غري إسقاطه. فالحظ.
(١) كام رصح بذلك مجع كثري من األصحاب، ويف اجلواهر أنه املشهور شهرة 
عظيمة، وظاهر الغنية دعو اإلمجاع عليه، وظاهر الدروس دعو اإلمجاع عليه ممن 

عدا املرتىض. 
ويقتضيه بعد عموم دليـل اللزوم يف العقود النصوص الكثرية املتضمنة قرصه 
عـىل املشـرتي، أو صاحب احليـوان، الذي يراد منـه صاحبه بعد البيع، إذ ال إشـكال 
يف عـدم اختصـاص اخليـار بالبايع. والسـيام ما تضمن مـن هذه النصـوص ذكره يف 
سـياق ثبوت خيار املجلس للمتبايعني، فـإن العدول عن املتبايعني خلصوص أحدمها 

كالرصيح يف االختصاص به. 
بل هو مقتىض احلرص يف بعضها، كصحيح فضيل عن أيب عبد اهللاA: «قلت 
لـه: مـا الرشط يف احليوان؟ قال: ثالثة أيام للمشـرتي...»(١). فـإن رشح املاهية بيشء 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٣ من أبواب اخليار حديث: ٥.

(مسألة ٦): ال يثبت هذا اخليار للبايع(١) 
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كالرصيـح يف انحصارهـا به. وكـذا صحيح عيل بن رئاب عنـهA: «قال الرشط يف 
احليـوان ثالثـة أيـام للمشـرتي...»(١). ونحوه معترب عيل بن أسـباط عن أيب احلسـن 

الرضاA(٢) ملا هو املعلوم من أن تعريف املسند إليه من أدوات احلرص. 
وأرصح من اجلميع صحيح عيل بن رئاب املروي يف قرب اإلسناد: «سألت أبا 
عبد اهللاA عن رجل اشـرت جارية، ملن اخليار للمشـرتي أو للبايع أو هلام كالمها؟ 
قال: اخليار ملن اشرت ثالثة أيام نظرة، فإذا مضت ثالثة أيام فقد وجب الرشاء...»(٣) 

مع ما هو املعلوم عن عدم الفرق بني اجلارية وغريها.
ونسـب غري واحد اخلالف يف ذلك للسـيد املرتىضP، وأنه ذهب إىل ثبوته 
. كام نسـب ذلك يف كشـف الرموز للسـيد امحد بن طـاووس يف كتابه  للمتبايعـني معاً
البرش. وقد يظهر امليل إليه من الروضة، ويف املسالك: «فالقول به يف غاية القوة إن مل 
يثبت اإلمجاع عىل خالفه». وعن الشهيد يف غاية املراد واحلاشية النجارية وأيب العباس 

يف املقترص التوقف عن الرتجيح.
ويشهد له صحيح حممد بن مسلم عن أيب عبد اهللاA: «قال: املتبايعان باخليار 

ثالثة أيام يف احليوان، وفيام سو ذلك من بيع حتى يفرتقا»(٤). 
لكـن ال جمـال للخروج به عام سـبق من النصـوص الكثرية املعـول عليها عند 
األصحـاب. قال يف الدروس: «والرواية صحيحة، إال أن الشـهرة رواية وفتو، بل 

اإلمجاع يعارضها». 
وأما ما ذكره بعض مشـاخيناP من عدم بلوغ النصوص األخر حد الشـهرة 
ملوجبـة للقطـع بصدور بعضها، وأن الـالزم النظر يف بقية املرجحـات املنصوصة بني 

الصحيح املذكور وغريه. 
فهـو ال خيلـو من غرابة. عىل أنه غري مهمّ بعد عمـوم لزوم العقد، حيث يكون 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٤ من أبواب اخليار حديث: ١، ٨.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب: ٣ من أبواب اخليار حديث: ٩، ٣.
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مرجحـاً لنصوص املشـهور، أو مرجعاً بعد تسـاقط النصوص. وكيـف كان فاملتعني 
طرح صحيح حممد بن مسلم، أو تأويله.

ولعل األقرب ما ذكره غري واحد من محله بيان أصل ثبوت اخليار بني املتبايعني 
مـن دون نظـر إىل مـن له اخليـار منهام، مجعـاً مع النصـوص املشـهورة وإن كان ذلك 
. وال يمنع من ذلك اشـتامله عىل بيان خيار املجلس، املعلوم ثبوته  خمالفـاً لظاهره بدواً
. إلمكان سوقه أيضاً ملجرد بيان ثبوته بينهام. خصوصاً مع رواية حممد  للمتبايعني معاً
بن مسـلم نفسـه عن اإلمام الصادقA عن النبي8 مـا تضمن االختصاص 
باملشـرتي(١). ووقوع مثل هذا االختالف بسـبب النقل باملعنى غري عزيز. ولعله لذا مل 
يتعرض الشيخ يف التهذيب عند ذكره للحديث ملخالفته لبقية النصوص ولوجه مجعه 

معها، وكأنه ال خيالفها. 
بل قد حيمل عىل ذلك كالم السـيد املرتىضP، حيث قال يف االنتصار: «مما 
انفـردت بـه اإلمامية أن اخليار يثبت للمتبايعني يف بيع احليوان خاصة ثالثة أيام وإن مل 
يشـرتط... دليلنا اإلمجاع املـرتدد. ويمكن أيضاً أن يكون الوجـه يف ثبوت هذا اخليار 
يف احليوان خاصة أن العيوب فيه أخفى والتغابن فيه أقو...». والتعليل الذي ذكره 
يناسـب اختصاص اخليار بمن يصري احليوان له بالبيع. وهو املناسـب لدعواه اإلمجاع 
يف املقـام من دون أن يشـري للخالف بـني الطائفة فيمن يثبت له اخليـار، حيث يقرب 
كون نظره ألصل ثبوت اخليار من دون نظر ملن يسـتحقه، يف مقابل العامة املانعني من 

. ثبوته رأساً
وأمـا محـل الصحيـح عـىل مـا إذا كان كال العوضـني حيوانـاً ـ كام ذكـره غري 
واحـدـ  فهـو بعيد جداً، ألنه محل عىل الفرد النادر. وكذا ما يف الوسـائل من محله عىل 
. إال أن يكون معيار التقية عنده  التقية. ملا أرشنا إليه من إنكار املعاملة هلذا اخليار رأساً

جمرد االختالف بني األخبار، كام جر عليه صاحب احلدائق. 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب: ١ من أبواب اخليار حديث: ١.
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واحلاصـل: أنـه ال معـدل عام هـو املعروف بـني األصحابـ  تبعـاً للنصوص 
الكثرية ـ من اختصاص اخليار باملشرتي، أو بمن يصري له احليوان، عىل ما يأيت الكالم 

فيه إن شاء اهللا تعاىل.
(١) كام هو مقتىض إطالق املشهور ورصيح غري واحد. للتقييد به يف النصوص 

الكثرية. 
 يف املسـالك والروضـة وجممع الربهان ثبوته لصاحـب احليوان إذا كان  وقوّ
. وهو املناسـب ملا احتمله يف الـدروس من محل صحيح  بائعـاً بـأن كان الثمن حيواناً
حممد بن مسـلم املتقدم عـىل ما إذا كان العوضان حيوانني، ونسـب يف مفتاح الكرامة 

القول به أو امليل إليه إىل مجاعة، بل نسبه يف الوسائل لألصحاب. 
وقد اسـتدل للقول املذكور يف جامع املقاصد واملسـالكـ  ويسـتفاد من غريها 
ـ بـأن فيه مجعاً بني األخبـار. وزاد يف الثاين وغريه حتقق حكمة اخليار، ألن اختصاص 
احليـوان باخليـار إنام كان الشـتامله عىل أمـور باطنية ال يطلع عليها غالبـاً إال بالرتوي 

واالختبار.
لكن الثاين بالقياس أشبه، لعدم النص عىل التعليل باجلهة املذكورة، ليظهر منه 

 . أن اخليار يدور مدارها سعة وضيقاً
وأما األول فكأن املنظور هلم أن فيه عمالً بصحيح حممد بن مسـلم بحمله عىل 
صـورة بيع حيوان بحيوان، وبإطالق ما تضمـن ثبوته لصاحب احليوان، وبام تضمن 

. ثبوته للمشرتي بحمله عىل الغالب من كون املبيع حيواناً
لكـن سـبق أن محل صحيح حممد بن مسـلم عىل الصورة املذكـورة بعيد جداً، 
ألنـه محل له عىل الفرد النادر. مع أن اجلمع بينه وبني بقية النصوص بذلك تربعي من 

دون شاهد.

.(١) حتى لو كان الثمن حيواناً
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وأمـا إطالق مـا تضمن ثبوتـه لصاحب احليوان فقد استشـكل فيـه بأنه مقيد 
بموثـق بن فضال: «سـمعت أبا احلسـن عيل بن موسـى الرضـاA يقول: صاحب 

احليوان املشرتي باخليار بثالثة [ثالثة.يب] أيام»(١). 
لكـن الظاهر أنـه ليس وارداً للتقييد، بل للتفسـري بلحاظ الغلبـة، لدفع توهم 
كـون املراد بصاحـب احليوان صاحبه قبل البيع، وهو البايع، فهو بدل أو عطف بيان، 
وليس نعتاً لبيان قيد احرتازي. وال أقل من احتامل ذلك، فال ينهض دليالً عىل التقييد. 
نعم لو كان التعبري هكذا: صاحب احليوان إن كان مشـرتياً فهو باخليار. كان داالً عىل 

التقييد. 
ومن هنا فاملوثق ال يزيد مفاده عن النصوص املتضمنة ثبوت اخليار للمشرتي. 

فالالزم النظر يف اجلمع بني النصوص املذكورة ونصوص ثبوته لصاحب احليوان.
ويبـدو أن املشـهور مجعـوا بـني الطائفتـني بالتقييـد. وقد يناسـبه مـا تقدم من 
النصوص املتضمنة للحرص باملشـرتي، وهي صحيحـاً فضيل وعيل بن رئاب ومعترب 

عيل بن أسباط. 
لكـن الظاهـر أن احلرص مسـتفاد من كلتـا الطائفتني ولو بلحاظ سـوق اخليار 
. فهي واردة  املذكور يف أكثر النصوص يف سـياق خيار املجلس الثابت للمتبايعني معاً

لبيان موضوع خيار احليوان وخمتلفة بدواً يف حتديده. 
ويبتنـي مذهب املشـهور عىل اجلمع بـني التحديديـن. إما للبناء عـىل التقييد، 
تقديـامً لظهـور كل مـن الطائفتني يف لزوم حتقـق موضوعها عىل اإلطـالق يف الطائفة 
األخر. أو للتوقف يف ترجيح أحد األمرين واالقتصار يف اخلروج عن عموم اللزوم 

عىل املتيقن، وهو اجتامع احلدين.
لكـن الظاهـر أن مناسـبة احلكـم واملوضـوع تقـىض بأولوية عنـوان صاحب 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب: ٣ من أبواب اخليار حديث: ٢.
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احليوان من املشـرتي باملوضوعية، بنحو يصلح عرفاً للقرينية عىل كون ذكر املشـرتي 
يف نصوصه بلحاظ غلبة كونه صاحب احليوان دون العكس.

فاحلكمة املتقدمة وإن مل تصلح ألن تكون دليالً عىل التعدي من املشرتي للبايع 
إذا كان صاحب احليوان، إال أهنا بسـبب ارتكازيتها تصلح ألن تكون قرينة عرفاً عىل 
. بل ربام تصلح  تقديم نصوص صاحب احليوان، بلحاظ أولويته باملوضوعية ارتكازاً
اجلهـة املذكـورة قرينة عىل إلغاء خصوصية املشـرت يف نصوصـه والتعدي ملا إذا كان 
صاحـب احليـوان بائعـاً من دون حاجـة لنصوص صاحـب احليوان. بـل التعدي يف 

كلامهتم من أحد املتبايعني لآلخر ومن أحد العوضني لآلخر يف األحكام غري عزيز.
ويشـهد بام ذكرنا من أولوية صاحب احليوان من املشرتي ارتكازاً باملوضوعية 
أنـه لو فرض انحصار الدليل عىل هذا اخليار بنصوص ثبوت اخليار لصاحب احليوان 
فال منشـأ لإلشـكال يف بقائها عىل إطالقها بنحو تشمل ما إذا كان احليوان ثمناً، وكان 

 . صاحبه هو البايع وإن كان ذلك فرداً نادراً
أمـا إذا انحـرص الدليـل بنصوص ثبوته للمشـرتي فمـن الصعب جـداً البناء 
عىل إطالقها بنحو تشـمل الصورة املذكورة، بحيث يثبت اخليار للمشـرتي وإن كان 

صاحب احليوان هو البايع. 
وما ذلك إال لقوة املناسبة االرتكازية بنحو تقتيض محل الثاين عىل الغالب دون 

األول. وهو نحو من اجلمع العريف.
واحلاصـل: أن الظاهـر كـون مقتـىض اجلمـع العـريف ـ تبعـاً ملناسـبة احلكـم 
واملوضوع ـ هو حتكيم نصوص صاحب احليوان عىل نصوص املشـرتي، دون اجلمع 
بينهـام بالتقييد، أو التوقف امللزم باالقتصار عىل املتيقن يف اخلروج عن أصالة اللزوم، 

بحيث يقترص عىل ما إذا كان صاحب احليوان هو املشرتي، كام ينسب للمشهور. 
وكأن ذلـك هـو املنظور لشـيخنا األعظـمP يف املقام، كام يظهـر بمالحظة 

كالمه. وبعض مشاخيناP وإن أنكر عليه ذلك، إال أنه جر عليه يف فتواه. 



٢٣٩ .................................................... تلف احليوان قبل القبض أو بعده يف مدة اخليار 

بل ال يبعد كون مراد كثري ممن أطلق اختصاص خيار احليوان باملشـرتي ما إذا 
كان احليـوان مبيعـاً، يف مقابل ثبوته هلام معاً، مـن دون نظر ملا إذا كان احليوان ثمناً، كام 
يظهر مما سـبق منهم من كم يف صحيح حممد بن مسـلم. ومن ثم ال خيلو ما سـبق من 

نسبة عدم ثبوت اخليار للبايع يف الفرض للمشهور عن إشكال. 
. ال  وبذلـك يظهر أنه لو كان كال العوضني حيواناً ثبـت اخليار للمتبايعني معاً
حلمل صحيح حممد بن مسلم عىل ذلك، ملا سبق من أنه فرد نادر، بل إلطالق نصوص 

ثبوت اخليار لصاحب احليوان.
(١) الظاهر مفروغية األصحاب عن ذلك، لسوقهم له يف سياق خيار املجلس، 
وخلالفهم املتقدم يف اختصاصه باملشـرتي أو عمومه للمتبايعني. ويقتضيه اختصاص 

نصوصه بالبيع. 
(٢) أمـا إذا كان قبل القبض فالظاهر التسـامل عىل ذلك. ويف اجلواهر: «إمجاعاً 
بقسـميه». ويأيت من سيدنا املصنفP التعرض لذلك يف الفصل السابع يف القبض 
والتسـليم. ولعل اهللا سـبحانه وتعاىل يوفق لتعقيب كلامته هناك. مضافاً إىل اسـتفادته 

من النصوص اآلتية باإلطالق أو باألولوية العرفية.
وأما إذا كان بعد القبض يف مدة اخليار فالظاهر أيضاً التسامل عليه. ويف اجلواهر: 
«إمجاعاً بقسـميه». وتشـهد به النصوص، كصحيح عبد اهللا بن سنان: «سألت أبا عبد 
اهللاA عن الرجل يشرتي الدابة أو العبد، ويشرتط إىل يوم أو يومني، فيموت العبد 
والدابـة أو حيـدث فيـه حدث، عىل مـن ضامن ذلك؟ فقـال: عىل البايـع حتى ينقيض 

(مسـألة ٧): خيتـص هـذا اخليـار بالبيـع، وال يثبـت يف غـريه مـن 
املعاوضات(١).

(مسـألة ٨): إذا تلف احليوان قبـل القبض أو بعده يف مدة اخليار كان 
تلفه من مال البايع(٢)، ورجع املشرتي عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه.
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الـرشط ثالثة أيام ويصري املبيع للمشـرتي». وزيد يف بعـض طرقه: «رشط البايع أو مل 
يشـرتطه»(١)، ومرسـلة ابن رباط عنهA: «إن حدث باحليوان حدث قبل ثالثة أيام 

فهو من مال البايع»(٢) وغريمها. 
وبذلك خيرج عام تقتضيه القاعدة من ضامن املشرتي له، بناء عىل ما هو الظاهر 

من ملكيته له بالعقد. ألن األصل تلف املال من مالكه، وعدم حتمل غريه لدركه.
نعـم قـد يظهر من الصحيح وغريه عدم متلك املشـرتي للحيـوان قبل الثالثة. 
لكـن البد من محله عىل إرادة لزوم البيع بعد الثالثة مع ملكيته له بمقتىض نفوذ العقد 
وصحتـه، ولنصوص أخر ظاهرة يف ترتب أثره عليه بمجرد متامية العقد. وللكالم يف 

ذلك مقام آخر.
هـذا واملذكـور يف كلامهتم أن الضامن هو من ليس له اخليـار من املتابعني. قال 
يف الرشايـع: «إن تلـف املبيع قبل قبضه فهو من مـال بايعه. وإن تلف بعد قبضه وبعد 
انقضاء اخليار فهو من مال املشرتي. وإن كان يف زمن اخليار من غري تفريط وكان اخليار 

للبايع فالتلف من مال املشرتي وإن كان اخليار للمشرتي فالتلف من مال البايع».
لكـن مل يتضح منشـأ هذه الكـرب بعد اختصـاص النصوص بخيـار احليوان 

وخيار الرشط يف اجلملة عىل ما ربام يأيت التعرض له يف حمله. 
نعم بناء عىل ما سـبق منا من أن موضوع اخليار صاحب احليوان، ال خصوص 
املشـرتي، فال يبعد التعدي عن مورد النصوص السـابقة، والبناء عىل ضامن املشـرتي 
. ألن املفهوم من النصوص بقاء احليوان يف مدة  للحيوان يف األيام الثالثة إذا كان ثمناً
اخليـار يف عهـدة من انتقل عنه بالبيع. ويأيت من سـيدنا املصنـفP التعرض حلكم 
الضـامن يف آخر الفصـل اخلامس يف أحكام اخليار. وربام يأيت منـا هناك متام الكالم يف 

ذلك.
(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب: ٥ من أبواب اخليار حديث: ٢، ٣.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب: ٥ من أبواب اخليار حديث: ٥.
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(١) الظاهـر عـدم اإلشـكال يف ذلـك. ألولويته مـن التلف ارتـكازاً يف كونه 
مضمونـاً عىل البايع. وللترصيح يف صحيح عبد اهللا بن سـنان املتقدم بضامنه للحدث 
كاملـوت، والظاهـر أن املـراد من احلـدث املرض ونحوه مـن العيـوب. وهو مقتىض 
إطالق احلدث يف مرسلة ابن رباط. وبعد كونه مضموناً عىل البايع ال منشأ ملانعيته من 
الـرد. بل قولهA يف صحيح عبد اهللا بن سـنان: «حتـى ينقيض الرشط ويصري املبيع 
للمشـرتي» كالرصيح يف عدم مسقطيته للخيار، فيتعني جواز الرد مع بقاء موضوعه، 

لعدم تلف احليوان. 
(٢) أمـا عـدم ضامن البايع لـه فألنه مقتىض القاعدة بعد ما أرشنـا إليه آنفاً من 
ملكية املشرتي له بالعقد، وظهور قصور النصوص السابقة عنه، ألهنا بصدد بيان بقاء 
احليوان يف عهدة البايع يف مدة اخليار، ال سـقوط حرمة املال، كي ال يضمن بالتفريط. 
وبذلـك يظهـر جريان ذلك يف التلف يف املسـألة األوىل. وربام يكون عدم تنبيه سـيدنا 

املصنفP لذلك لوضوحه. 
وأما سـقوط اخليار بذلك فألن منرصف أدلة اخليـار إرجاع كل من العوضني 
عـىل حالـه، وال خمرج عن ذلك إال النصوص املتقدمة التي عرفت قصورها عن مورد 

الكالم.
أما إذا كان التفريط بحيث يسـتند العيب إىل فعل املشرتي، فيدخل يف الضابط 
الذي تقدم منا يف املسألة اخلامسة للترصف املسقط للخيار. ومتام الكالم يف املسألة يف 

فصل أحكام اخليار إن شاء اهللا تعاىل.
(٣) بـال خـالف، كـام يف التذكرة وعـن الكفاية وغريمها. ودعـو اإلمجاع يف 

(مسـألة ٩): إذا طـرأ عيـب يف احليوان من غري تفريط من املشـرتي مل 
يمنع من الفسخ والرد(١)، وإن كان بتفريط منه سقط خياره(٢).

(الثالث): خيار الرشط(٣). واملراد به اخليار املجعول باشرتاطه يف العقد 
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فروعـه ـ فضـالً عن أصله ـ متكـررة يف كلامهتم. ويف اجلواهر: «بالـرضورة بني علامء 
املذهب».

وقـد اسـتدل عليه غري واحـد بعموم نفـوذ الرشوط املسـتفاد مـن النصوص 
الكثرية املتضمنة أن املؤمنني أو املسلمني عند رشوطهم(١). 

وقد يستشكل فيه بمخالفته للكتاب املجيد، بلحاظ خمالفته لعموم قوله تعاىل: 
﴿أوفوا بالعقود﴾(٢)، الذي تقدم داللته عىل عموم لزوم العقد. 

وهـو كام تر، ألن تضمن العقد للرشط املذكـور يمنع من منافاة اخليار الذي 
هو مقتىض الرشط لوجوب الوفاء بالعقد. نعم قد يتجه ذلك يف اشرتاط اخليار يف عقد 

آخر بني املتشارطني غري الذي وقع فيه الرشط. 
كام قد يتجه دعو خمالفته للسـنة الرشيفة بلحاظ عموم اللزوم يف البيع الذي 
تضمنتـه األدلـة، ومنها مـا دل عىل لزومـه بمجرد االفـرتاق وميض األيـام الثالثة يف 
احليوان، حيث قد يدعى أن مقتىض إطالقه العموم لصورة اشـرتاط اخليار، كام أشـار 

له يف املستند.
لكنه يندفع بأن العقد حيث كان مبنياً عىل اإللزام وااللتزام بني أطرافه فلزومه 
ارتـكازاً راجـع إىل لزومه يف حـق كل طرف بلحاظ منافاة فسـخه حلق الطرف اآلخر 
. ولـذا كانت العقود نوعاً ومنهـا البيع قابلة  ومرجـع ذلك إىل كـون لزوم العقد حقياً
. وحينئذ ال يكون اشـرتاط  للفسـخ بالتقايـل، من دون أن ينايف ذلـك لزومها ارتكازاً
اخليـار يف العقد، أو يف عقد آخر بني املتشـارطني، منافيـاً للزوم العقد، لظهور أن لكل 

ذي حق التنازل عن حقه، والترصف فيه بمقتىض سلطنته عليه. 
نعـم مـا ثبت مـن العقود كـون لزومـه حكميـاً، لعـدم مرشوعيـة التقابل فيه 
(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب: ٦ من أبواب اخليار، ج: ١٥ باب: ٢٠، ٤٠ من أبواب املهور، ج: ١٦ 

باب:٤، ١١ من أبواب املكاتبة وغريها.
(٢) سورة املائدة اآلية: ١.
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 . ـ كالنكاح ـ يتجه عدم مرشوعية رشط اخليار فيه، ملنافاته للزومه رشعاً
 Pوبعض األعاظم Pوإىل هذا يف اجلملة يرجع ما ذكره شـيخنا األعظم
يف املقـام، وذكـره سـيدنا املصنـفP يف املسـألة اخلامسـة مـن كتـاب الضـامن من 

مستمسكه. فراجع.
هذا وقد استشـكل يف ذلك بعض مشاخيناP بدعو: عدم الفرق بني احلق 
واحلكـم، وأن كالمها حكم رشعي. غاية األمر أن بعض األحكام قد ثبت ارتفاعه يف 
بعـض املوارد برفع املكلف اليد عنه، من دون أن يوجـب اختالفاً بينهام. ولزوم البيع 
كلزوم النكاح، ولذا ثبت اخليار فيهام معاً يف بعض املوارد. وحينئذ البد من االقتصار 
عـىل املوارد التي تثبت جوازاً رفع اليد فيهـا وعدم التعدي عنها. وقد ثبت جواز رفع 
اليـد عـن لزوم البيـع بالتقايل، وال جمال للتعـدي منه والبناء عىل جـواز رفع اليد عنه 

باشرتاط اخليار، بل البد فيه من دليل خاص.
ويندفع بأن جعل احلق حكم رشعي، كسائر األحكام الرشعية. أما نفس احلق 
فهو مباين للحكم، ونتيجة له، ويكون موضوعاً للسلطنة بمالك سلطنة اإلنسان عىل 
مالـه. فاحلكم رشعاً بثبوت حق اخليار يف البيـع مثالً حكم رشعي كجواز الرجوع يف 
اهلبة. أما نفس حق اخليار فهو نتيجة للحكم رشعاً بثبوته، ويكون موضوعاً لسـلطنة 

ذي احلق. 
وبعبارة أخر: نفوذ رجوع الواهب يف هبته مثالً حكم رشعي ابتدائي، وليس 
تابعاً لسـلطنته، أما نفوذ رجوع اخليار يف البيع فهو نتيجة سـلطنته عىل احلق املجعول 
له. ولذا كان له إسقاطه واملعاوضة عليه ارتكازاً، كام كان له إعامله، ومل يكن للواهب 
إسـقاط احلكـم بجواز الرجوع لـه يف هبته، وال املعاوضـة عليه، لعدم كونـه حقاً له، 
ليكون مسلطاً عليه. وكذلك لزوم النكاح، فإنه حكم رشعي ابتدائي ال جمال للتنازل 
عنـه. أما لزوم البيع فإنه ثبت نتيجة السـتحقاق كل مـن الطرفني مضمون العقد عىل 

اآلخر، ولذا يكون هلام التنازل عنه بالتقايل.
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فالفـرق بـني األمريـن يف املقام نظري الفرق بـني احلكم بجـواز النظر للمحارم 
وحرمة النظر لألجنبية، واحلكم بجواز ترصف اإلنسـان يف ماله وحرمة ترصف غريه 
فيـه، حيث أن األول حكم رشعي ابتدائي خارج عن سـلطنة املكلف، والثاين متفرع 
عىل ملكيته ملاله وسلطنته عليه، فله رفع جواز الترصف له بتمليكه املال لغريه أو رهنه 

منه، ورفع حرمة ترصف غريه فيه بإذنه له فيه.
ويشـهد بـام ذكرنـا أن جـواز إسـقاط اخليـار ومرشوعيـة اإلقالـة مـن األمور 
االرتكازيـة التي يقدم عليها املتعامالن بطبعهام من دون حاجة للسـؤال تبعاً الرتكاز 
سـلطنتهام عىل احلق الثابت هلام. ولذا ال إشـكال ظاهراً يف مرشوعية اإلقالة واشرتاط 
اخليار يف سـائر العقود إال ما ثبت عدم مرشوعيتـه فيه كالنكاح، مع أن نصوصهام إنام 

وردت يف البيع. 
ولعلـه لذا مل يرد السـؤال عن مرشوعية اإلقالة وإسـقاط اخليار يف النصوص، 
وإنام وردت النصوص يف اسـتحباب اإلقالة، ويف عدم نفوذ رجوع أحد املتبايعني إال 
برضـا اآلخر، ويف عدم جواز اإلقالة بوضعية، ونحو ذلك مما يظهر منه املفروغية عن 

مرشوعية اإلقالة يف نفسها. 
بـل ال يبعـد ذلك يف خيار الـرشط، حيث يظهر من بعـض نصوصه املفروغية 
عن جوازه، وإنام وردت لبيان حكم سقوطه بالترصف، أو ضامن البايع للمبيع يف مدة 
اخليار. وبعض النصوص وإن تضمنت السـؤال عنه، إال أنه ربام يكون منشـأ السؤال 
فيها احتامل كون البيع فيه صورياً ال حقيقياً، أو احتامل احلرمة بلحاظ حاجة الشخص 

الذي يقوم ببيع الرشط، فيدخل يف بيع املضطر الذي ورد النهي عنه يف اجلملة.
وأمـا ما ذكرهP مـن أن ثبوت اخليار يف بعض املـوارد يف البيع والنكاح معاً 
شـاهد بأن اللزوم فيهام عىل هنج واحد. فهو يف غاية املنع، فإن جعل الشـارع األقدس 
حق اخليار يف العقود املختلفة استثناء من عموم اللزوم فيها ال يمنع من اختالف مالك 

اللزوم فيها بالوجه الذي تقدم. 
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هذا وقد حاول بعض مشاخيناP تصحيح خيار الرشط بوجهني آخرين: 
األول: يبتني عىل االسـتدالل بعموم نفـوذ الرشط. وذلك بلحاظ ما تقدم منه 
يف مسـقطات خيار املجلس عند الكالم يف اشـرتاط عدم فسخ العقد من أن كل رشط 
يف العقد يتضمن اشـرتاط اخليار بتخلفه، إذ عليه لو كان اشـرتاط اخليار منافياً للزوم 
العقد، بنحو يمنع من نفوذ الرشط، مل يبق لعموم نفوذ الرشوط مورد. فالبد من البناء 
عىل عدم مانعية أدلة لزوم العقد من التمسك بعموم نفوذ الرشوط لتصحيح اشرتاط 

اخليار يف العقد. 
ويظهـر اإلشـكال فيه مما سـبق من أن الـرشط إنام يقتيض إلـزام املرشوط عليه 
باألمـر املرشوط، وأن ثبوت اخليار بتخلفه حكم عقالئـي، وليس جزءاً من مضمون 

الرشط. 
مع أنه لو كان جزءاً من مضمون الرشط فال ينهض عموم نفوذ الرشوط بنفوذه 
بنـاء عىل ما سـبق منهP هناك من اختصاص عموم نفـوذ الرشوط بالتكليف بفعل 

الرشط، ولذا خيتص برشط الفعل دون رشط النتيجة. 
وكان املناسب لهP أن يمنع من هنوض عموم نفوذ الرشط بتصحيح رشط 
اخليـار بلحـاظ مبناه املذكور حتى لو فرض عدم منافاته لعمـوم نفوذ العقد. مع أنه مل 

يرش لذلك. 
الثاين: ال يبتني عىل عموم نفوذ الرشوط، وحاصله: أن مرجع اشـرتاط اخليار 
إىل تضييق دائرة مضمون العقد وتقييده بصورة عدم الفسخ، للتنايف بيت جعل اخليار 
وإنشاء املضمون العقدي بنحو اإلطالق، ألن إنشاء املضمون العقدي بنحو اإلطالق 
يقتيض ثبوته سواءً حتقق الفسخ أم مل يتحقق، وجعل اخليار يقتيض عدم ثبوت املضمون 

العقدي مع الفسخ، ومها متنافيان. 
ودعو: أن حتديد املضمون العقدي يف مثل البيع بزمان خاص أو حال خاص 
باطل قطعاً، فكيف يدعى حتديده يف املقام بعدم الفسخ؟!. مدفوعة بأن بطالنه إنام هو 
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لعدم جري العرف عليه يف معامالهتم، فتقرص عنه أدلة النفوذ، أما التحديد بعدم الفسخ 
بسـبب جعل اخليار فهو حيث كان شـايعاً عند العرف يتعني شـمول أدلـة النفوذ له.
وحينئـذ ال يكـون اشـرتاط اخليـار منافيـاً للكتـاب، ألن قوله تعـاىل: ﴿أوفوا 
بالعقـود﴾(١) إنام يقتيض نفوذ مضموهنا ولزومـه عىل نحو ما جعل، واملفروض جعله 

مقيداً بعدم الفسخ، فال تقتيض اآلية الكريمة بقاءه بعد الفسخ. 
كـام ال يكـون خمالفـاً للسـنة، ألن مـا تضمن مـن النصـوص مثالً لـزوم البيع 
باالفرتاق إنام تقتيض لزومه عىل نحو ما جعل، فإذا جعل مقيداً بعدم الفسخ مل تنهض 

تلك النصوص بإثبات بقائه بعد الفسخ.
: بأن إنشـاء املضمـون العقدي بنحو اإلطـالق ال يرجع إىل  لكنـه يشـكل أوالً
إنشائه بنحو يبقى ويستمر، بل إىل أصل إجياده، وبقاؤه إنام هو ألن مقتىض طبعه البقاء 

حتى يطرأ ما يرفعه، ال ألن مقتىض العقد بقاؤه. 
وعـىل هذا يكون الفرق بني إطالق املضمون العقـدي وتقييده كام يف الزوجية 
الدائمة واملنقطعة ليس بسـعة املضمون وضيقه، بل إىل إبقاء األول عىل مقتىض طبعه 

ال يرتفع إال برافع، كالطالق، واخلروج بالثاين عن مقتىض طبعه بتحديد أمد بقائه. 
ولذا ال يكون حكم الشـارع األقدس بارتفـاع املضمون العقدي برافع خاص 
ـ كالرضاع والطالق الرافعني للزوجية ـ راجعاً ارتكازاً إىل عدم نفوذ العقد يف بعض 

مضمونه، بل إىل ارتفاعه بعد ثبوته بنحو اإلطالق بسبب طروء املانع أو الرافع.
وعىل كل حال فسواءً كان الفرق بني اإلطالق والتقييد هو سعة األول وتضييق 
الثـاين أم مـا ذكرنا، فارتفاع املضمون العقدي بالفسـخ يف مورد خيار الرشط ال يبتني 
عـىل انتهـاء أمده، بل عىل ارتفاعهـ  مع أن من شـأنه البقـاءـ  نتيجة إبطال العقد ورفع 

اليد عنه بالفسخ، ألن مفاد الفسخ هو إبطال العقد، ال إهناء املضمون. 

(١) سورة املائدة اآلية: ١.
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ولـذا لو فـرض مرشوعية رشط اخليـار يف عقد النكاح لكان الفـرق بينه وبني 
. وحينئذ يكون اشـرتاط اخليار منافياً للزوم  النـكاح املنقطع يف غاية الوضوح ارتكازاً

العقد الذي تضمنته األدلة، وتعود شبهة خمالفته للكتاب املجيد والسنة الرشيفة.
: بأن جمرد كون فسخ املرشط للعقد موجباً النتهاء أمد مضمونه ال يقتيض  وثانياً
كون اخليار حقاً للمشـرتط، يقتيض سلطنته عليه باملعاوضة عليه وإسقاطه، بل الزمه 
عـدم ترتب األثر عىل إسـقاطه، لظهور أن إسـقاطه ال يوجب تبـدل مضمون العقد، 
وصريورته واسـعاً بعد أن كان ضيقاً، فإن العقد ال ينقلب عام وقع عليه. مع أنه قابل 
. والظاهر عدم اإلشكال بينهم يف إمكان املعاوضة عليه. وما ذلك إال  لإلسقاط قطعاً

لكون حقاً للمشرتط له السلطنة عليه عىل نحو سلطنته عىل ملكه. 
ومـن هنـا ال يبعد انحصار الوجـه يف عموم عدم منافاة اشـرتاط اخليار لعموم 

. لزوم العقد بام سبق من كون اللزوم يف العقد حقياً ال حكمياً
ومنـه يظهـر عدم اختصـاص ذلك بالبيع، بـل جيري يف كل عقـد مل يثبت عدم 
مرشوعيـة اإلقالـة فيـه. كـام ال يفرق فيه بني اشـرتاط اخليـار يف نفس العقد املشـتمل 
عـىل الرشط واشـرتاطه يف عقد آخر. كل ذلـك لعموم نفوذ الرشط بعـد عدم منافاته 
لعمومـات نفـوذ العقـد. أما بنـاء عىل أن الوجه فيـه ما ذكره بعض مشـاخيناP من 
الوجهـني فهو خيتص باشـرتاط اخليار يف نفس العقد املشـتمل عـىل الرشط، كام يظهر 

بمالحظتهام.
(١) الظاهـر عدم اإلشـكال فيه بينهـم، بل هو داخل يف معاقـد اإلمجاع ونفي 

اخلالف املتقدمني. والوجه فيه عموم نفوذ الرشط بالوجه املتقدم.
(٢) األمـر فيـه كـام يف سـابقه. مضافـاً إىل بعض النصـوص الـواردة يف جعل 
اخليار للمشـرتي. كصحيح احللبي عن أيب عبد اهللاA: «أنه سـئل عن الرجل يبتاع 

إما لكل من املتعاقدين(١)، أو ألحدمها(٢) 
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الثـوب من السـوق ألهله، ويأخـذه برشط، فيعطى الربح يف أهلـه. قال: إن رغب يف 
الربـح فليوجب الثوب عىل نفسـه، وال جيعل يف نفسـه أن يرد الثـوب عىل صاحبه إن 
رد عليـه»(١)، وغـريه مما قد يأيت التعرض له. كام يأيت يف املسـألة الثانية عرشة ما يشـهد 

بصحة رشط اخليار للبايع. 
وقـد يظهر من بعضهـم أن منه معترب أيب اجلارود عـن أحدمهاA: «قال: إن 
بعـت رجـالً عىل رشط، فـإن أتاك باملـك، وإال فالبيع لك»(٢). لكـن الظاهر أن املراد 
بالـرشط فيه رشط األجل يف الثمن. واخليـار فيه خيار ختلف الرشط، ال خيار الرشط 

الذي هو حمل الكالم، كام يظهر بأدنى تأمل.
(١) أمـا مع عدم تعيني من له اخليـار منهام فاملتعني بطالن الرشط، لعدم قابلية 

املردد للوجود االعتباري، كام ال يقبل الوجود احلقيقي. 
(٢) كـام رصح به مجاعـة، وهو مقتىض عموم معقد نفـي اخلالف املحكي عن 
الكفايـة، ويف التذكـرة : «ذهب علامئنا أمجـع إىل جوازه، وأنه يصـح البيع والرشط». 
لكـن النظر يف كلامهتم يشـهد بشـدة اختالفهم يف خصوصياته وآثـاره بنحو قد يكون 

منشؤه عدم وضوح حقيقته عندهم. 
والـذي ينبغـي أن يقال: العقد يبتنـي عىل اإللزام وااللتزام بـني أطرافه، بنحو 
يقتيض بثبوت االستحقاقات بينهم دون غريهم ممن هو ليس طرفاً يف العقد. والرشط 
الذي يتضمنه من مجلة االلتزامات املبنية عىل االسـتحقاق، فال يكون طرفه املسـتحق 

له واملستحق عليه إال أحد أطراف العقد. 
وحيـث كان البيع قائامً باملتبايعني فقط تعني عدم اسـتحقاق غريمها ما يتضمنه 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب: ١٢ من أبواب اخليار حديث: ٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب: ٧ من أبواب اخليار حديث: ٢. 

بعينه(١)، أو ألجنبي(٢).
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مـن اخلصوصيات املأخوذة يف العقد، ومنها رشط اخليار، كام ال يكون مسـتحقاً عليه 
يشء منها. 

هذا وقد حاول بعض مشـاخيناP توجيه جعل اخليـار لألجنبي مع ذلك بام 
سـبق عنـه توجيه خيار الـرشط به من ابتنـاء رشط اخليار عىل تضييـق مضمون العقد 
وتقييـده بعـدم فسـخ من له اخليار، حيث ال يفرق يف ذلك بني فسـخ أحـد املتعاقدين 

وفسخ األجنبي. 
لكن سبق املنع من رجوع الرشط لتضييق املضمون. وأنه لو رجع إليه مل يقتض 
كون اخليار حقاً للفاسخ. واحلاصل أنه ال خمرج عام ذكرنا من عدم صحة رشط اخليار 

لألجنبي، بحيث يكون حقاً له كام يكون حقاً للمتبايعني. 
غايـة األمر أنه يمكن أن يكون إعامل اخليار املشـرتط هلام أو ألحدمها بالفسـخ 
منوطـاً باألجنبي، حيـث ال مانع من ذلك بعد عموم نفوذ الـرشط. لكن من دون أن 
يسـتحق األجنبـي اخليار، بحيث يكـون له إسـقاطه واملعاوضة عليـه، وينتقل منه لو 
مات لوارثه، ونحو ذلك مما هو من شؤون امللكية واالستحقاق، بل كل ذلك ملستحق 

اخليار من املتبايعني. 
كـام يمكـن جعل اخليار للمتبايعني أو ألحدمها عىل أن يكون األجنبي مسـلطاً 
عىل إسقاطه، ال بمالك إسقاط صاحب اخليار حلقه، بل الشرتاط بقاء اخليار املجعول 
ألحـد املتبايعـني أو كليهام بعدم إسـقاطه، فيكـون األجنبي قادراً عىل إسـقاط اخليار 
بمقتىض الرشط املذكور، وصاحب اخليار مسـلطاً عىل إسقاطه بمقتىض كونه حقاً له. 

وأهيام سبق سقط اخليار.
ثـم إن جعل اخليار لألجنبي بأحد هذين النحوين يكون تارة: لالهتامم برضاه 
ورغبته، حباً له، أو دفعاً ملشـاكل خمالفة رغبته، كام لو بيع العبد واشـرتط اخليار له، أو 
بيعـت الدار واشـرتط اخليار للجـار. وأخر: لالهتامم بنظره وحسـن اختياره ملن له 

اخليار استنصاحاً له وثقة به. 
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وال ينبغي اإلشكال يف تبعية اختياره يف الصورة األوىل لصالحه ورغبته، دون 
صالح ورغبة من له اخليار من املتبايعني. وحينئذٍ قد يتسنى ألحد املتبايعني أو لكليهام 
أو لثالث إقناعه بإعامل اخليار بالفسـخ، أو بإسـقاطه اخليار يف فرض اشرتاط سقوطه 
بإسقاطه ولو ببذل يشء من املال له. وحينئذ يستحق املال جعالة أو مصاحلة يف مقابل 
عمله املذكور، ال بلحاظ اسـتحقاق اخليـار. ويرتتب األثر عىل عمله بمقتىض إطالق 
رشط اخليـار املذكور، لفـرض عدم أخذ صالح صاحب اخليار من املتبايعني يف رشط 

اخليار.
أمـا يف الثانية فعقد البيـع املتضمن لرشط اخليار بالنحو املذكور ال يكون ملزماً 
لألجنبـي بمراعـاة صالح من له اخليار من املتبايعني. ملا سـبق مـن أن العقد ال يكون 
ملزماً لغري أطرافه. نعم قد يكون ذلك راجحاً يف حقه، أو ملزماً، بمالك إعانة املؤمن 

والنصيحة له ونحو ذلك مما ال يكون اخلروج عنه موجباً لبطالن الترصف. 
وحينئذ ينفذ ترصفه بالفسخ أو اإلسقاط وإن مل ينظر لصاحب اخليار ومل يتحر 
مصلحته تسـاحماً، أو بسـبب إغراء الطرف اآلخر له أو األجنبي باملال أو نحوه، كام يف 

الصورة السابقة. 
نعـم إذا مل يكـن النظر لصاحب اخليـار وحتري مصلحته داعياً جمـرداً يف إيكال 
إعـامل اخليار لـه ثقة به، بل قيداً يف إعـامل اخليار املرشوط تعني عـدم نفوذ ترصفه مع 

خروجه فيه عن ذلك. 
ويف مجيـع الصور حيـق لصاحب اخليار املذكور من املتبايعني إسـقاط اخليار أو 
املعاوضة عنه، ألنه هو املسـتحق له. وجمرد إيكال إعامله لألجنبي أو اشـرتاط سقوطه 

بإسقاطه ال يمنع من سلطنته عليه.
هـذا ما تيرس لنـا يف بيان حقيقة اخليار املجعول لألجنبـي وآثاره ولوازمه. وال 
يسـعنا استقصاء كلامت األصحاب يف املقام، لشدة اختالفها واضطراهبا. وربام يكون 
امللحـوظ لكل منهم شـيئاً مما ذكرنا وتعميمه، مع الغفلة عـن الباقي وعن لوازمه، كام 
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قـد يتضـح ذلك بمالحظة كلامهتـم ومقارنتها بام سـبق. وإن كان األمـر غري مهم ملن 
يستوضح ما ذكرنا.

(١) كام رصح به غري واحد، وادعى اإلمجاع عليه يف االنتصار والتذكرة وظاهر 
الغنية، ويف اخلالف: «عليه إمجاع الفرقة، وأخبارهم متواترة هبا». ولعله يريد باألخبار 
األخبـار الـواردة يف اخليار بـرد الثمن، والتي يأيت التعرض هلا يف املسـألة الثانية عرشة 
إن شـاء اهللا تعاىل. وإن كان الظاهر عدم بلوغها حدّ التواتر. والعمدة يف وجه العموم 

املذكور عموم نفوذ الرشوط. 
لكـن قـال يف مفتـاح الكرامـة: «إال أن يعلـم بعـدم بقائهـا إليها، فإنـه حيتمل 
البطـالن، للزوم التعطيـل، والصحة، ألن األجل مضبوط واخليـار موروث». وكأن 
لـزوم التعطيـل بلحاظ ابتناء جعـل اخليار عىل عـدم الترصف بالعـني ترصفاً يوجب 
اختـالف الرغبـة فيها. وهوـ  لو تمـ  ليس حمذوراً خيـرج به عن عموم نفوذ الرشوط، 

كام لعله ظاهر. 
(٢) قـال يف اجلواهر: «كام هو رصيح بعض وظاهر إطالق آخرين. للعموم». 

وقال يف التذكرة: «األقرب عندي أنه ال يشرتط اتصال مدة اخليار بالعقد». 
ويظهر منه وجود شـبهة متنع منـه. وهو رصيح القواعد، حيث رصح بالرتدد، 
. وهو مصادرة. مع أنه ينتقض بخيار التأخري وخيار  الن العقد الالزم ال ينقلب جائزاً

ختلف الرشط. 
وقال يف املسـالك بعـد الترصيح بجواز االنفصال: «ويف جـواز جعلها متفرقة 
وجهان أجودمها ذلك». وقد يظهر منه أيضاً وجود شـبهة متنع منه. بل هو كالرصيح 
ممـا يف الـدروس من احتـامل اجلواز قـال يف اجلواهـر: «ولعله السـتظهار االحتاد من 

(مسـألة ١٠): ال يتقدر هذا اخليار بمدة معينة، بل جيوز اشـرتاطه ما 
يشاء من مدة قصرية أو طويلة(١)، متصلة بالعقد أو منفصلة عنه(٢). نعم 
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اإلطالق. وفيه منع واضح». 
لكن املراد من االحتاد إن كان هو احتاد احلق، تبعاً لوحدة الرشط، فهو ـ لو تم ـ 
ال ينـايف تعدد زمان اخليار املسـتحق. وإن كان هو احتاد زمـان اخليار الراجع التصال 

أجزائه، فال منشأ لتوهم اعتباره. 
(١) جعل اخليار بال مدة يمكن أن يقع عىل وجوه: 

األول: أن يـراد بـه بقـاؤه مـدة مبهمة. والظاهـر بطالنه، كام عـن مجاعة. وهو 
مقتىض ما يف املبسوط والتذكرة واملختلف من بطالن البيع به، وحكاه يف املختلف عن 
السـيد املرتىض، وإن حكى عن انتصاره ما يأيت. والوجه فيه ما أرشنا إليه عند الكالم 

 . يف لزوم تعيني من له اخليار من أنه ال وجود لألمر املردد، اعتبارياً كان أو حقيقياً
ويف املقنعة واالنتصار واخلالف وجواهر القايض والغنية وعن الكايف أنه يصح، 
ويكـون ثالثة أيام. وقد يظهر من الدروس امليـل إليه، ويف االنتصار أنه من متفردات 
اإلمامية، ويف جواهر القايض وظاهر الغنية دعو اإلمجاع عليه، ويف اخلالف أن عليه 

إمجاع الفرقة أخبارهم. 
لكن رصح غري واحد بعدم وجود خرب به، ومل يثبت الشـيخ نفسه يف التهذيبني 

شيئاً منها. ولعله لذا محل يف التذكرة كالم الشيخ عىل خيار احليوان. 
نعم قال يف اجلواهر: «إرسـال الشـيخ األخبار املزبورة ال تقرص عن املراسـيل 
يف كتـب احلديـث، التي مـن املعلوم عدم بنائها عىل االسـتقصاء التـام... فهي حينئذ 
مـع اإلمجاعات املزبورة كافية يف اثبات املطلوب... بل جزم به العالمة الطباطبائي يف 

مصابيحه. وهو ال خيلو من قوة». وسبقه إىل هذا يف مفتاح الكرامة. 
لكـن مل يتضح كون مراد الشـيخ مـن األخبار أخباراً دالة عـىل التحديد بذلك 
تعبـداً، بل قد يكون مراده هبا األخبـار املتضمنة نفوذ الرشط عموماً، ونصوص خيار 

ال بد من تقديرها بقدر معني وتعيني مبدئها، فال جيوز جعل اخليار بال مدة(١)، 
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الرشط، بضميمة ما يف االنتصار والغنية من أن هذه املدة هي املدة املعهودة يف الرشيعة 
للخيـار، فيحمـل اإلطالق عىل املعهود. وذلك راجع إىل تشـخيص مقتىض اإلطالق 

نتيجة القرينة العامة، الذي لو تم فال إشكال يف احلكم.
وقد يكون ذلك هو املنشـأ لدعاو اإلمجاع، حيث يشـيع عنـد القدماء دعواه 
عىل احلكم بلحاظ اإلمجاع عىل منشئه. وحتى األخبار قد يدعى ورودها يف خصوص 

مورد بلحاظ ورودها يف كرب تشمله بنظر املدعي. 
ومـن هنـا يلزم النظر يف الدعـو املذكورة. وهي غري ظاهـرة، إذ مل يرد حتديد 
اخليـار بثالثـة أيام إال يف خيار احليـوان، وليس هو من الشـيوع والظهور بحدّ ينهض 
بالقرينية عىل تشـخيص مقتىض اإلطالق عند العرف. والسيام بعدما سبق من الشيخ 
نفسـه يف املبسوط وعن السـيد املرتىض من بطالن العقد بالرشط املذكور. ومن هنا ال 

خمرج عام سبق.
الثـاين: أن يـراد به بقـاء اخليار مدة العمـر، بحيث يلزم بعد املـوت، وال يثبت 
للـوارث. وال يبعد خروجه عن مورد كالمهم، ألن ما سـبق مـن الكالم يف محله عىل 

ثالثة أيام وعدمه فرع العلم بعدم إرادة االستمرار. 
نعـم يشـمله اسـتدالهلم عـىل البطـالن فيـام يأيت مـن فـرض جعل املـدة غري 
مضبوطـة، لظهـور عدم انضباط مـدة العمر. ويأيت الكالم يف االسـتدالل املذكور إن 

شاء اهللا تعاىل. 
الثالـث: أن يـراد به بقاء اخليار أبـداً، بحيث يبقى حتى يف حـق الوارث. وهو 
كالصـورة السـابقة يف اخلروج عـن مورد كالمهم. كـام أن الظاهر قصور اسـتدالهلم 
املشار إليه آنفاً عنه، خالفاً ملا يظهر من بعض األعاظمP. لظهور أنه ال جهل بحال 

اخليار املجعول وال بمقداره بعد فرض جعله بنحو االستمرار املطلق. 
نعـم ذكر بعض األعاظمP وجهـاً آخر للمنع منه. قـال يف منية املريد: «بل 
يمكن أن يقال: إن جعله أبداً يبطل من جهة أخر أيضاً، وهي منافاته ملقتىض العقد، 
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فـإن مقتضـاه بمدلوله االلتزامي هـو التزام كل من املتبايعني بام أنشـأه، فلو مل يلتزم به 
يف مقـدار مـن الزمان فهو ينايف إطالقه، وال بأس بـه. وأما لو مل يلتزم به أبداً فهو ينايف 

مقتضاه ويفسد».
وفيـه: أنـه مل يتضـح أخذ ذلك يف مقتـىض العقد ومفاده، بـل مقتضاه ليس إال 
االلتـزام بمضمونـه، من معاوضـة، أو متليك جماين، أو نكاح، أو غري ذلك. والفسـخ 

رجوع عن االلتزام املذكور ينايف الوفاء به سواء كان مرشوعاً أم مل يكن. 
. إال  نعـم العقد بطبعه يقتىض اجلري عليـه والوفاء به وعدم الرجوع فيه مطلقاً
أنـه يمكـن رفع اليد عن ذلك بحكم الشـارع بجـواز العقد، أو بجعلـه اخليار فيه، أو 
ببنـاء املتعاقديـن، لتقايلهام أو باشـرتاطهام اخليار. من دون أن ينـايف ذلك أصل العقد 

ومقتضاه. 
وكـام ال تكـون مرشوعية اإلقالـة بنحو اإلطـالق واالسـتمرار منافية ملقتىض 
العقد ال يكون اشـرتاطهام اخليار بنحو اإلطالق واالسـتمرار منافياً له، خصوصاً بناء 
عىل ما سبق منه ومنا من أن مرشوعية رشط اخليار بسبب كون اللزوم حقياً يرشع معه 

التقايل.
ويزيد يف توضيح ذلك أن الشارع األقدس لو حكم بجواز الرجوع يف عقد ما 
بنحو اإلطالق واالستمرار، فال إشكال يف أن احلكم املذكور عىل خالف مقتىض طبع 
العقـد، إال أنـه ال يظن بأحد دعو أنه عىل خالف مقتـىض العقد ومفاده، نظري ما لو 
حكم بوقوع اهلبة بيعاً بثمن مل يذكره املتعاقدان، أو وقوع البيع هبة للمبيع جماناً وبدون 

الثمن الذي ذكره املتعاقدان.
وباجلملـة: الـرشط املنـايف ملقتـىض العقد هـو املنـايف ملضمونه ومفـاد، بحيث 
يكـون القصد إليهام معـاً من القصد للمتنافيـني الراجع للقصـد للمتناقضني، وليس 
رشط اخليـار بنحـو اإلطـالق يف العقـد كذلك قطعاً، كـام ذكر ذلـك يف اجلملة بعض 

.Pمشاخينا
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(١) قـوالً واحداً، كام يف اجلواهر، ورصح شـيخنا األعظمP بعدم اخلالف 
فيـه، ويف مفتاح الكرامة وحمكي املقابس باإلمجاع عليه. ويظهر من خالفهم يف بطالن 

العقد به املفروغية عن بطالن الرشط. واملذكور يف كلامهتم االستدالل عليه بالغرر.
ودعو: أن النهي يف املقام عن بيع الغرر، والغرر يف املقام إنام يكون يف الرشط، 
ال يف البيـع. ويظهـر من كلامهتم يف الرشوط عدم وضوح التـالزم بني اعتبار العلم يف 

البيع واعتباره يف الرشط. 
مدفوعـة بأنه لو سـلم عـدم عموم رساية الغـرر من الرشط للبيـع، بلحاظ أن 
للـرشط دخـالً يف الرغبـة فيه، إال أنـه البد من البناء عـىل رسايته يف املقام ممـا كان فيه 
الـرشط من شـؤون العقد، لتعـرض البيع باخليار للفسـخ الرافع ألثره. هـذا غاية ما 

يمكن أن يوجه به االستدالل املذكور.
: بام سـبق منا عند الكالم يف اعتبار العلم بقدر العوضني من  لكنه يشـكل أوالً
عدم هنوض حديث الغرر بإثبات اعتبارالعلم بقدرمها، فضالً عن إثبات اعتبار العلم 
بغريمهـا مـن متعلقات العقـد، كاألمر املـرشوط يف املقام بحيث يلـزم حتديده بالوجه 

املدعى.
: أن مبنى اقتضاء النهي عن الغرر اعتبار العلم هو محل الغرر عىل اخلطر  وثانياً
ولـو بلحاظ بعض مراتب املالية، حيث يسـتلزم ذلك اعتبـار العلم بكل ماله دخل يف 
زيادة املالية ونقصها يف العوضني من املقادير والصفات. وذلك ال يستلزم ذلك اعتبار 
الضبـط يف املدة باإلضافة إىل األعامل التـي تكون طرفاً يف املعاوضة ـ كام يف اإلجارة ـ 
فضالً عن الرشوط، إذ كثرياً ما يكون املوسـم دخيالً يف قيمة العمل، دون الوقت. بل 

قد ينحرص األمر بذلك. 
مثـالً إذا كان السـفر للحج يف القافلة األوىل أفضـل للحاج وأعىل قيمة، وكان 

وال جعلـه مـدة غري حمدودة قابلة للزيادة والنقصـان، مثل جميء احلاج(١)، 
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حتديد مسري القافلة األوىل تابعاً لقرار الدولة، يكون الدخيل يف مالية العمل املستأجر 
عليـه هو قرار الدولة املجهول الوقت ويكون التحديد به أدخل يف املالية من التحديد 
بالوقت املنضبط، كاليوم والشـهر. بل قد يتعـذر التحديد بالثاين، لعدم إحراز القدرة 

عىل مراعاته. 
وإذا أمكـن ذلـك يف العمل الذي يكون طرفاً يف املعاوضةـ  كالعمل املسـتأجر 
عليـهـ  أمكـن يف املقـام. كام لو كان غرض املشـرتي مـن رشط اخليار استشـارة خبري 
يوم يمر يف سـفره ببلد املشـرتي، وال يعـرف ذلك اليوم بعينـه، وكان البايع ال يرىض 
باشـرتاط اخليار مدة طويلة. ومن هنا ال جمال إلناطـة رفع الغرر بتحديد املدة بيوم أو 

شهر معينني، بل خيتلف ذلك باختالف املوارد. 
هذا شـيخنا األعظمPبعد أن اسـتدل عىل بطالن بصـريورة املعاملة بذلك 
غررية قال: «وال عربة بمساحمة العرف يف بعض املقامات، وإقدام العقالء عليه أحياناً، 
فـإن املسـتفاد من تتبع أحـكام املعامالت عدم رضا الشـارع بذلك، إذ كثـرياً ما يتفق 
التشـاح يف هذه السـاعة والسـاعتني من زمان اخليار، فضالً عن اليوم واليومني»وقد 

يوجد نظري ذلك يف كالم غريه. 
لكـن الظاهر أن األحكام التي أشـار فيها يف املـوارد املتفرقة تبتني عندهم عىل 
كـرب النهـي عـن الغرر، مـع البناء منهم عـىل أن عدم انضبـاط املدة باليوم والشـهر 
ونحومها مسـتلزم للغرر، ال لورود النصوص اخلاصة فيها، فمع ظهور بطالن منشـأ 

بنائهم كيف يمكن استفادة القاعدة العامة من تلك املوارد؟!. 
نعم ورد يف السـلف مجلـة من النصوص تتضمن اعتبار كـون األجل معلوماً، 
 :Aقال: قال أمري املؤمنني» :Aخصوصاً موثق غياث بن إبراهيم عن أيب عبد اهللا
ال بأس بالسلم كيالً معلوماً إىل أجل معلوم. وال تسلمه إىل دياس أو حصاد»(١). وربام 
تكون هذه النصوص منشـأ لتأكد عموم النهي عن الغرر يف نفوس قدماء األصحاب 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٣باب:٣ من أبواب السلف حديث: ٥.
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بحيث يقتيض ضبط املدة رشعاً، وأكد ذلك يف نفوس املتأخرين ختيل بلوغ ذلك منهم 
حد اإلمجاع احلجة، فاستوضحوا العموم هبذا النحو. 

وقـد يرجـع إىل ذلك ما حكاه شـيخنا األعظمP عن بعض األسـاطني من 
قوله: «إن دائرة الغرر يف الرشع أضيق من دائرته يف العرف». 

لكن من املعلوم اختصاص بيع السلف ببعض األحكام التعبدية، وعدم صلوح 
مـورد واحد السـتفادة القاعدة الكلية. فلـم يبق إال الغرر الذي عرفت اإلشـكال يف 

 . التعويل عليه كربوياً وصغروياً
والسـيام بعـد ما سـبق عند الـكالم يف اعتبـار القدرة عىل التسـليم مـن داللة 
النصوص الكثرية عىل االكتفاء بإحراز سـالمة بعـض املبيع، وما تقدم عند الكالم يف 
اعتبـار العلم بقـدر العوضني من داللة النصوص عىل جواز بيع الصربة كل كر بكذا، 

وجواز البيع بحكم املشرتي يف تعيني الثمن. 
مضافاً إىل أن ما ذكرناه يف القوافل ال خيتص بعصورنا، بل هو سـابق من صدر 
اإلسـالم، فإن سـري القوافل وحتديد أوقاهتا إن مل يكن خاضعاً للدولة، فال إشكال يف 
أن كثرياً ما يتوقف عىل أمور ال يتيرس ضبطها باليوم. كام أن مدة قطع الطريق كذلك. 
فلـو مل يكن التحديـد بالوجه غري الدقيق مرشوعاً لظهر وبان، ولكثرت األسـئلة عن 
حـلّ هذه املشـكلة، مع أنه ليس لذلـك يف النصوص عني و ال أثـر. فكيف يمكن مع 
ذلـك اسـتفادة القاعدة الكلية مـن نصوص بيع السـلف، واخلروج عـن عموم نفوذ 
العقـود والـرشوط يف املقام. خصوصاً مع ما أرشنا إليه آنفـاً من عدم وضوح التالزم 
بني العوضني والرشط يف مانعية الغرر عندهم. بل مالحظة كلامهتم يف الرشوط تشهد 

باضطراهبا، كام أشار إىل ذلك شيخنا األعظمP يف مباحث الرشوط.
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(١) إن أريـد به ترديده واقعاً وثبوتـاً فالوجه يف امتناعه ما تقدم يف وجه امتناع 
جعلـه مدة مبهمة من امتناع الرتديد يف األمـور االعتبارية ـ كحق اخليار ـ كامتناعه يف 

األمور احلقيقية. 
وإن أريد به تردده ظاهراً ويف مقام اإلثباتـ  كام لو اشرتط اخليار يف الشهر الذي 
يأيت فيه زيد من السـفر ـ فالكالم فيه هو الكالم املتقدم يف مثل جعله إىل جميء احلاج.

(٢) كـام يف الرشايـع والتذكرة والقواعـد وغريها. وهو ظاهر بناء عىل إفسـاد 
الرشط الفاسد للعقد. أما بناء عىل عدم ثبوت العموم املذكور ـ كام هو الظاهر ـ فألن 
منشـأ فسـاد الرشط يف أكثر فروض املقام عندهم ملا كان هو الغرر فهو يرسي للعقد، 
إمـا ملا تكرر يف كلامهتم من أن للرشط قسـطاً من الثمن، وإمـا ملا أرشنا إليه آنفاً من أن 
للرشط دخالً يف الرغبة يف العوضني، فمع فرض لزوم العلم بكل ماله دخل يف الرغبة 
فيهـام دفعـاً للغـرر يتعني بطالن العقد بجهالة الرشط، وإما ملا سـبق منـا أخرياً من أن 
الرشط حيث كان يف املقام من شـؤون العقد، لدخلـه يف لزومه وجوازه يتعني رسيان 

الغرر منه للعقد. فالحظ. 
وأمـا املوارد التي يكون منشـأ بطالن الرشط فيهـا الرتديد دون الغرر فينحرص 
وجـه بطـالن العقد فيها بالبناء عىل إفسـاد الرشط الفاسـد للعقد، وحيث سـبق عدم 

ثبوت ذلك فيحتاج فساد العقد فيها للدليل. 
اللهـم إال أن يقـال: ملـا كان العقد مبتنياً عـىل الرشط و مرتبطاً بـه فدليل نفوذ 
العقـد ولـزوم الوفاء بـه يقرص عن صـورة بطالن الـرشط وعدم وجـوب الوفاء به، 
وحينئـذ يكون مقتـىض األصل عدم نفوذ العقد جمرداً عـن الرشط، خرج من ذلك ما 
إذا كان الرشط خمالفاً للكتاب والسـنة، حيث دلت النصوص عىل صحة العقد وعدم 
مبطليـة الرشط الفاسـد لـه. ولعله من أجل الردع عن االشـرتاط، وبيـان عدم ترتب 

وال جعله شهراً مردداً بني الشهور(١)، وإال بطل العقد(٢). نعم إذا أطلق 
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األثر عليه. ويبقى العقد املشـتمل عىل الرشط الباطل ذاتاً بسـبب الرتديد داخالً حتت 
األصـل املتقـدم، وال دليل فيـه خمرج عنه. وربام يـأيت يف مباحث الـرشوط ما ينفع يف 

املقام. فالحظ.
(١) بال إشـكال. وعليه يبتني اتصال األيـام الثالثة يف خيار احليوان يف العقد. 
وكأن الوجه فيه أن ارتكاز بطالن الرتديد، واختالف الرغبات باختالف الزمن ملزمان 
عرفـاً بتحديد الزمن املطلوب، فإطالقه من دون تعيني وحتديد يوجب االنرصاف إىل 

أول أزمنة انطباق العنوان املجعول فيه من اليوم والشهر وغريمها. 
(٢) قال شـيخنا األعظمP: «أما اإليقاعات فالظاهر عدم اخلالف يف عدم 
دخول اخليار فيها، كام يرشد إليه استدالل احليل يف الرسائر عىل عدم دخوله يف الطالق 
بخروجه عن العقود». ويشهد به يف اجلملة ترصيح غري واحد بعدم دخوله يف بعضها 
كالطالق والعتق واإلبراء. بل يف الرسائر نفي اخلالف يف عدم دخوله يف األولني، ويف 
املبسـوط دعو اإلمجاع عىل ذلك، ويف املسـالك دعو االتفـاق عىل عدم دخوله يف 

العتق واإلبراء.
وكيف كان فالكالم يف مقامني:

املقـام األول: يف شـمول عمـوم نفـوذ الـرشوط لإليقاعـات. والظاهر قصور 
العمـوم املذكور عنها، ألنـه مل يتضمن نفوذ الرشط عىل اإلطـالق، نظري نفوذ الوقف 
املسـتفاد من مثل قولهA يف مكاتبة الصفار: «الوقوف تكون عىل حسـب ما يوقفها 

أهلها إن شاء اهللا»(١) ، بل نفوذه عىل من رشطه عىل نفسه. 
(١) وسائل الشيعة ج: ١٣باب:٢ من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث: ١.

الشـهر كان الظاهر منه املتصل بالعقد(١)، وكذا احلكم يف غري الشـهر من 
السنة أو األسبوع أو نحومها.

(مسألة١١): ال جيوز اشرتاط اخليار يف اإليقاعات(٢)، 
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لظهور أن مفاد مثل قوهلمA: «املسلمون عند رشوطهم» هو إلزام املرشوط 
عليه باجلري عىل مقتىض الرشط الذي جعله عىل نفسه وتنفيذه، فهو يتضمن التضييق 
عىل املرشوط عليه وإلزامه بام جعله عىل نفسه، ال التوسعة عىل املرشوط له باستحقاق 
لرشطه وجواز انتفاعه به، كام هو احلال لو قيل: املسلمون هلم رشطهم، أو هم يف سعة 

ما اشرتطوا. 
كـام أن املنسـاق مـن تلـك األدلة أن نفـوذه عىل املـرشوط عليه للمـرشوط له 
بلحـاظ كون املرشوط له قد اشـرتطه عليه، والتـزم معه به مبنياً عـىل االلتزام اآلخر، 
بحيث يكون الرشط منتسباً للمرشوط له واملرشوط عليه بلحاظ التزامهام به معاً مبنياً 

عىل االلتزام اآلخر. 
 :Aكام يناسبه ما يف بعض النصوص من نسبة الرشط للمرشوط له، مثل قوله
«من اشـرتط رشطاً خمالفـاً لكتاب اهللا فال جيوز له، وال جيوز عىل الذي اشـرتط عليه، 
واملسلمون عند رشوطهم مما وافق كتاب اهللا عز وجل»(١) وقولهA: «فليف للمرأة 
 :Aبرشطهـا، فان رسـول اهللا8 قـال: املؤمنون عنـد رشوطهـم»(٢)، وقوله
 يف املكاتب إذا أد Aفله ما اشـرتط عليها واملسـلمون عند رشوطهم(٣)، وقولـه»
بعـض مكاتبـه: «إن النـاس كانوا ال يشـرتطون، وهم اليوم يشـرتطون، واملسـلمون 
عنـد رشوطهم. فان كان رشط عليه إن عجز رجع، وإن مل يشـرتط عليه مل يرجع»(٤)، 

ونحوها غريها.
وهو املناسب ملا سبق عند الكالم يف مثل اشرتاط عدم الفسخ من أن مفاد أدلة 
الـرشوط ليس جمرد وجوب العمل عىل الرشط تكليفاً، بل ثبوت احلق للمرشوط له، 
البتناء الرشوطـ  كالعقودـ  عىل االلتزام باستحقاق األمر املرشوط، البتناء املعامالت 

(١) وسائل الشيعة ج : ١٢باب:٦ من أبواب اخليار حديث: ١.
(٢) وسائل الشيعة ج: ١٥ باب:٢٠ من أبواب املهور حديث: ٤.
(٣) وسائل الشيعة ج: ١٥ باب :٤٠ من أبواب املهور حديث: ٢.
(٤) وسائل الشيعة ج: ١٦ باب:٤ من أبواب املكاتبة حديث: ٣.
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عموماً عىل تبادل احلقوق وتقابلها، بحيث يلتزم كل طرف بثبوت احلق عليه للطرف 
اآلخر يف مقابل التزام الطرف اآلخر بثبوت حق عليه له. 

واحلاصـل: أن الـرشط وإن كان هو االلتـزام املبتني عىل التـزام آخر، فيصدق 
بالتزام شـخص واحد باليشء عىل النحو املذكور، إال أن املنساق من أدلة نفوذه ـ ولو 
بضميمـة املرتكـزات العرفيـةـ  فرض انتسـابه للمرشوط له واملـرشوط عليه، بحيث 
يكون نفوذه عىل املرشوط عليه مبتنياً عىل اسـتحقاق املرشوط له بسـبب كونه طرفاً يف 

االشرتاط، نظري استحقاق طريف العقد ملضمونه.
وحينئـذ ال جمال لصحة الرشط ونفوذه يف اإليقاع، ألن املوقع إن اشـرتط أمراً 
له كام لو طلق املرأة واشرتط له عليها أن ختدمه، فعموم نفوذ الرشوط ال ينطبق عليه، 
ألنه مل يشرتط عىل نفسه، بل لنفسه. كام ال ينطبق عىل املرشوط عليه، كاملرأة يف املثال، 
ألنه أجنبي عن اإليقاع، ومل يشـرتط عىل نفسـه شيئاً، بل اشرتط عليه اعتباطاً من دون 
أن يقـرّ الـرشط. بل حتى لو قبل به فهو باإلضافة إليـه التزام ابتدائي وليس رشطاً له، 

لعدم التزامه باألمر املرشوط فيه كالطالق يف املثال بل هو أجنبي عنه. 
وإن اشرتط أمراً عليه، كام لو طلق املرأة واشرتط عىل نفسه أن يمتعها بقدر من 
املال، فهو وإن كان مرشوطاً عليه، إال أن الطرف املرشوط له مل يشرتط لنفسه لينتسب 
بِل به فهو باإلضافـة إليه رشط ابتدائي، ألن التزامه به ال يبتني  الـرشط له. وحتى لو قَ
عىل التزامه باألمر املرشوط فيه، كالطالق بعد كونه أجنبياً عنه ال يكون تابعاً اللتزامه، 

بل اللتزام املوقع ال غري.
ويزيـد يف وضوح مـا ذكرنا أنه لو بنـي عىل عموم نفوذ الرشط ولو مل ينتسـب 
للطرفـني لـزم نفوذ الـرشط يف الوعد. كام لو وعـد زيد عمراً بأن يزوره، واشـرتط يف 
الوعد بالزيارة تقديم هدية من أحد الشخصني لآلخر، ألن عدم وجوب القيام باألمر 
املوعود به، تبعاً لعدم نفوذ الوعد، وعدم وجوب الوفاء به، ال يمنع من وجوب األمر 
املرشوط عىل أحد الطرفني لو تم عموم نفوذ الرشط، ووجوب الوفاء به بنحو يعمّ ذلك. 
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أمـا قيـاس ذلك بالرشط بعد فسـخ العقد، حيث ال جيب القيام بـه، تبعاً لعدم 
وجوب القيام بمضمون العقد. 

فهـو يف غـري حمله. ألن فسـخ العقد راجع إىل رفع اليد عـن متام مضمونه بام يف 
ذلـك الـرشط الذي يتضمنه، فمع فرض نفوذ الفسـخ يتعني بطـالن الرشط كالعقد. 
أمـا يف املقـام فاملفروض ثبوت كل مـن الوعد والرشط وعدم بطالنـه، وال حمذور يف 
التفكيـك بينهام يف اللزوم وعدمه، تبعـاً لوجود الدليل عىل نفوذ أحدمها ولزومه دون 

اآلخر. 
وقـد جـر عىل مـا ذكرنا يف اجلملـة بعض مشـاخيناP كام يظهـر بمراجعة 
كالمـه. كـام تعرض غري واحد لوجـوه أخر وقع الكالم يف متاميتها وعدمها ال يسـعنا 

التعرض هلا بعد وفاء ما ذكرنا باملطلوب.
نعـم مـا ذكرنا إنـام يقتيض قصور عمـوم نفوذ الـرشط عن اإليقـاع. وال ينايف 
إمـكان نفوذه ثبوتاً، بحيث يمكن أن يدل عليه الدليل يف خصوص بعض املوارد، كام 

لعله ظاهر. 
املقـام الثـاين: يف نفـوذ رشط اخليار باخلصـوص يف اإليقاعـات حتى لو فرض 
عمـوم نفـوذ الرشوط هلـا. ويظهر احلال فيه ممـا تقدم يف وجه مرشوعيـة رشط اخليار 
يف العقود. حيث سـبق أنه قد يستشـكل فيه بمنافاته ملا دلّ عىل لزوم العقد يف نفسـه، 
فيكون رشطاً خمالفاً للكتاب والسنة. وتقدم أنه إنام ينافيه إذا كان لزوم العقد حكمياً، 
لعدم سـلطنة املتعاقدين عىل احلكم الرشعي ورفع اليد عنه بالرشط. أما إذا كان لزوم 
العقد حقياً ملرشوعية التقايل فيه، فيكون حتت سـلطنة املتعاقدين، فكام يكون هلام رفع 

اليد عن حقهام بالتقايل يكون هلام رفع اليد عنه برشط اخليار. 
فـإن مقتىض ذلك عدم نفـوذ رشط اخليار يف اإليقاع، لظهور أن لزومه حكمي 
تابع حلكم الشارع األقدس به ابتداء، ال بلحاظ استحقاق أحد لبقائه، ليمكن التنازل 
عنـه بالتقايـل ويرشع فيه رشط اخليار، فبقاء الطالق مثـال ليس حقاً للمطلق، ليمكن 
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تنازلـه عنـه برشط اخليـار. وأما جواز الرجوع فيه فهو ال يسـتلزم كـون بقائه حقاً له، 
إلمكان تسـليط الشـارع املكلف عىل رفع ما ال يكون بقاؤه حقاً، كتسليط الزوج عىل 

 . الطالق الرافع للنكاح مع كون لزوم عقد النكاح حكمياً
ويزيد يف وضوح ما ذكرنا أنه لو أمكن اشـرتاط اخليار يف اإليقاع حني إنشـائه 
أمكن اشرتاط اخليار فيه يف ضمن عقد آخر. بل هو أوىل بالنفوذ، لعدم جريان ما تقدم 
يف املقـام األول فيـه. مع أنه ال يظن بأحد البناء عىل ذلك. وإىل هذا يف اجلملة يرجع ما 

ذكره شيخنا األعظمP يف املقام، كام يظهر بمالحظة كالمه.
وكأن ارتكازيـة مـا ذكرناه يف املقامني هي املنشـأ لظهـور مفروغية األصحاب 
عن عدم مرشوعية رشط اخليار يف اإليقاعات. من دون أن يرجع ذلك منهم إىل إمجاع 
تعبدي يكون حجة يف املقام، كام قد يظهر من شيخنا األعظمP. لعدم حترير املسألة 
إال يف كالم قليل منهم، وعدم ورود نصوص هبا، ليعرف هبا رأي قدمائهم ممن كانت 
تعرف فتاواه من طريق رواياته، وعدم وضوح سرية للمترشعة فيها، كي يمكن إحراز 

.Gاتصاهلا بعصور األئمة (صلوات اهللا عليهم)، ويُعرف بسببها حكمهم
(١) كام يظهر من التذكرة واملختلف، ورصح به يف جامع املقاصد واملسـالك، 
وحكـي عـن التحرير وغاية املـرام. وعلل يف كالمهم بام يرجـع إىل لغوية الرشط بعد 

جواز الرجوع فيها عىل كل حال. 
لكن رصح يف املبسوط واملهذب والرسائر بجريانه يف اجلملة يف مجلة من العقود 
اجلائزة. قال يف مفتاح الكرامة : «واستندوا يف ذلك إىل جواز هذه العقود. وهو يقتيض 

جريانه يف كل عقد جائز». 
ومن الظاهر أن االستدالل املذكور يرجع إىل عدم منافاة الرشط ملقتىض العقد. 
وهو راجع إىل عدم املانع من صحة الرشط، فال ينايف لغوية الرشط، لعدم ترتب األثر 

كالطالق والعتق، وال يف العقود اجلائزة(١)، كالوديعة. وجيوز اشـرتاطه يف 
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عليه. 
نعـم يف مفتاح الكرامة: «والتأثري غري ملتزم يف الرشوط، فإن منها ما هو مؤكد 
ملقتىض العقد». لكن املؤكد ملقتىض العقد إن ترتب عليه يشء من األثرـ  كثبوت اخليار 
بتخلفـهـ  دخـل يف دليـل نفوذ الرشط. وإن مل يرتتب عليه يشء مـن األثرـ  كام يف مثل 
املقـام ـ فهـو وإن كان ال يبطـل العقـد، إال أنه ال يدخـل يف عموم أدلـة النفوذ، لعدم 

املوضوع للنفوذ فيه بعد فرض عدم األثر له. 
وبذلـك يظهـر أن عدم جواز اشـرتاط اخليار يف العقود اجلائـزة إنام هو بمعنى 

عدم ترتب األثر الشرتاطه، ال بمعنى لزوم حمذور منه. 
(١) كام هو مقتىض ما سبق منا عند الكالم يف توجيه عدم منافاة اشرتاط اخليار 
للـزوم العقـد من أن لـزوم العقد نوعاً ليـس حكمياً، ليتعـذر رفع اليـد عنه بالرشط 
املذكـور، بل هو حقي بلحاظ منافاة الرجوع يف العقد وفسـخه من أحد الطرفني حلق 
الطرف اآلخر وسـلطنته عىل نفسـه أو عىل ماله، ولذا ترشع فيه اإلقالة. وحينئذ جيوز 
لـكل منهـام الترصف يف حقه والتنازل عنه باشـرتاط اخليار لآلخر، مـن دون أن ينايف 

ذلك لزوم العقد. ومقتىض عموم نفوذ الرشوط نفوذ الرشط املذكور.
، كام يف املبسـوط والرسائر وجامع  (٢) بـال خالف، كـام يف اخلالف، وإمجاعـاً
املقاصـد واملسـالك. قـال يف جامـع املقاصد: «وألنه ليـس عقد معاوضـة، ليرشع له 
اشـرتاط الرتوي واالختيار. ولشـدة االحتيـاط يف الفروج. وألن فيه شـائبة العبادة. 
وألن رفعـه يتوقـف عىل أمر معني، فال يقع بغريه». والكلـ  كام ترـ  ال ينهض دليالً 

عدا األخري الذي لو تم فهو عني املدعى. 
وهو العمدة، فإن مالحظة مرتكزات املترشعة وسريهتم والنصوص الواردة يف 
املـوارد املختلفة توجب اليقني بأن لـزوم النكاح حكمي، وال ترفع اليد عنه إال بأمور 

العقود الالزمة(١) عدا النكاح(٢).
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خاصـة، كحـدوث موانع النكاح من الرضـاع والكفر وغريهـا، أو روافعه كالطالق 
والفسـخ بأسباب خاصة وغريمها، وليس لزومه حقياً تابعاً لسلطنة الزوجني، ليمكن 

رفع اليد عنه بالتقايل أو رشط اخليار. 
وإال فلو رشع التقايل فيه مل حيتج يف مورد اتفاق الزوجني عىل االنفصال للخلع 
واملبـاراة برشوطها الثقيلـة، وال لإللزام بالطالق برشوطه عند عـدم تكفري الزوج يف 

الظهار واإليالء. 
ولو رشع فيه رشط اخليار مل حيتج فيه للسؤال عن جواز اشرتاط املرأة أن بيدها 
الطـالق(١)، وعـن اشـرتاط الرجل هلـا أنه إن هجرهـا أو تزوج عليهـا أو ترس فهي 

طالق(٢) . ووضوح ذلك يغني عن إطالة الكالم فيه. 
نعم ينبغي الكالم يف أمرين:

األول: رصح غـري واحـد ممـن تقـدم وغريهم أن الـرشط املذكـور يبطل عقد 
النكاح. ومل يتضح الوجه فيه بعد كون الرشط املذكور خمالفاً للكتاب والسنة، كرشط 
املـرأة أن بيدهـا الطـالق، ويظهر من كثري مـن النصوص عدم بطـالن العقد بالرشط 

املخالف للكتاب والسنة، كام أرشنا إىل ذلك يف أوائل املسألة العارشة.
الثاين: رصح يف التذكرة وجامع املقاصد بدخول خيار الرشط يف املهر. قال يف 

الثاين: «ملا فيه من معنى املعاوضة، وجواز إخالء العقد عنه. مع العموم السالف». 
. والثـاين ال يزيد عىل عدم املانع، من دون  لكـن األول ممنوع صغروياً وكربوياً

أن ينهض دليالً عىل النفوذ. فالعمدة األخري. وبه أستدل يف التذكرة. 
لكـن الرشط املذكـور ينايف ما يدل عىل لـزوم عقد النكاح، لظهـوره يف لزومه 
بجميـع خصوصياته، فيكـون خمالفاً للكتاب والسـنة، ويقرص عنه العمـوم املذكور. 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٥ باب: ٢٩من أبواب املهور حديث: ١. 
(٢) وسـائل الشـيعة ج:١٥ بـاب:٢٠ من أبواب املهور حديث: ٦ وباب : ١٣ مـن أبواب مقدمات الطالق 

ورشائطه حديث: ٢، ١.
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ولـذا ال يظن بأحد البناء عىل جواز التقايل يف املهر، ليكشـف عـن كون لزومه حقياً، 
وال يكون اشرتاط اخليار فيه منافياً للزومه. وال أقل من عدم ثبوت ذلك. وجمرد كون 
لـزوم أصل التمليك حقياً أمراً ارتكازياً يف اجلملة، ال يكفي بعد كون جعله مهراً أمراً 

. زائداً عىل التمليك، ومن شؤون النكاح الذي ال إشكال يف كون لزومه حكمياً
(١) كام هو مقتىض إطالق غري واحد، منهم العالمة يف كتاب البيع من القواعد 
ورصح به يف بيع التذكرة، وكتاب الضامن من جامع املقاصد. وهو الظاهر أو الرصيح 
مـن الدروس وغـريه. لعموم أدلة نفوذ الـرشط بعد ارتكاز كون لزومـه حقياً لتعلقه 

باألموال والذمم. ويأيت متام الكالم يف ذلك. 
ورصيـح كتـاب الضـامن مـن التذكـرة والقواعد عـدم صحة اشـرتاط اخليار 

للضامن، ونسب لظاهر املبسوط. وقد يستدل لذلك بوجهني:
األول: مـا يف التذكرة قال: «ألنه ينايف مقتىض الضامن، فإن الضامن عىل اليقني 
مـن الغرر». وال خيلو ما ذكره من غموض، لظهـور أن الغرر يذكر يف كلامهتم حمذوراً 
يف املعاملة غري منافاة مقتىض العقد. مع أن الغرر عىل تقدير حصوله إنام يكون يف حق 

املضمون له، ال يف حق الضامن. 
وكيـف كان فقد حيمل ما ذكره تـارة: عىل أن الضامن يبتني عىل توثق املضمون 
لـه من حصول دينه، ومع اخليار ال وثوق بذلك. وأخر: عىل أن املضمون له يقع يف 

الغرر، ألنه مع اخليار ال يعرف من املسؤول بدينه.
لكـن يندفـع األول بـأن الضامن ليـس كالرهن مبنيـاً عىل التوثـق من حصول 
الديـن، بـل جمرد نقله من ذمة ألخر. مع أنه لو ابتنى عىل التوثق من حصول الدين، 
فام املانع من أن يكون التوثق منوطاً بعدم فسخ من له اخليار، كام تكون املعاوضة التي 

ويف جواز اشـرتاطه يف الصدقـة ويف اهلبة الالزمة ويف الضامن إشـكال. وإن 
كان األظهر اجلواز يف األخري(١)،
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يبتنـي عليهـا البيع منوطة بعدم فسـخ من لـه اخليار؟! واملراد باملنع مـن الرشط املنايف 
ملقتـىض العقد هو ما يقتيض اجلمع بني املتنافيـني، كالبيع من دون ثمن، دون ما يكون 
بقـاء مقتـىض العقد ومضمونه منوطـاً بعدم العمل عليه، الرتفـاع مضمون العقد به، 

كالبيع برشط اخليار.
ويندفـع الثـاين بأنـه ال دليل عـىل مانعية مثل هـذا الغرر، وليس هـو بأكثر من 
الغـرر احلاصـل من ضـامن من ال يعلم قدرته عـىل وفاء الدين، مع عدم اإلشـكال يف 

صحة ضامنه.
الثـاين: أن الضـامن يتضمن إبراء ذمـة املضمون عنه، واإلبـراء ال يدخله خيار 
الرشط. ولعله إىل هذا يرجع ما عن بعض األعاظمP يف توجيه كون لزوم الضامن 

حكمياً، من أن من أثره انتقال الدين إىل ذمة الضامن وبراءة املديون. 
وقـد دفعـه يف جامع املقاصد بـأن الضامن ال يتضمن براءة ذمـة املضمون عنه، 
وإنـام هـي من أحـكام نقـل الدين، وال ترتتـب عىل مطلق نقلـه ولو متزلـزالً بل عىل 

خصوص النقل غري املتزلزل. 
لكنـهـ  كـام تـرـ  ال خيلو عـن تدافع ظاهـر. إذ مع فرض نقـل الدين إىل ذمة 

الضامن ولو متزلزالً كيف يمكن بقاء الدين يف ذمة املضمون عنه؟!. 
نعم إذا كان مفاد الضامن جمرد التعهد بالدين، نظري الكفالة الشائعة يف عصورنا، 
يتجـه بقـاء الدين يف ذمـة املضمون عنه. لكنـه خالف املفروض يف مفـاد الضامن عند 

األصحاب. 
هذا مع أن مقتىض إطالق ما تضمن براءة ذمة املضمون عنه بالضامن هو براءهتا 

مطلقاً ولو مع تزلزل الضامن و اشرتاط اخليار فيه. 
فالعمدة يف اجلواب عن الوجه املذكور: أنه إن أريد باإلبراء هو إنشـاء اإلبراء، 
فعدم دخول خيار الرشط فيه لكونه إيقاعاً ال يستلزم عدم دخوله يف الضامن بعد كونه 
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 . عقداً
وإن أريـد بـه كل مـا يتحقـق به بـراءة ذمـة املدين، فال وجـه للبنـاء عىل عدم 
دخـول اخليار فيه إال دعو امتناع عود املعـدوم. لكنها ختتص باألمور احلقيقية دون 
االعتبارية. ولذا اإلشـكال ظاهراً يف جواز اشـرتاط اخليار يف البيع إذا كان الثمن ديناً 

يف ذمة البايع، مع أنه بالفسخ يعود الدين يف ذمة البايع بعد براءهتا منه. 
نعم استشـكل فيه بعض مشـاخيناP يف كتاب الضامن بأن التقايل واشرتاط 
اخليـار إنام يصح يف العقـود التي خيتص أثرها باملتعاقدين، لسـلطنتهام عىل شـؤوهنام، 
دون مـا يتعلق أثره بغريمها، كام يف املقام، فإن أثر عقد الضامن بني الضامن واملضمون 
لـه ال خيتـص هبام، بل جيـري يف املضمون عنه، حيث تـربأ ذمته، وال سـلطان هلام عىل 
ذمتـه، ليتسـنى هلام إشـغاهلا بالديـن بعد براءهتا منـه. وقد يرجع إىل ذلك ما سـبق من 

.Pبعض األعاظم
لكـن ذلك إنام يقتيض توقف نفـوذ رشط اخليار عىل إذن املضمون عنه، بحيث 
يكـون ملزمـاً بمضمون الرشط، وذلـك فيام إذا وقع الضامن املـرشوط مبنياً عىل طلبه 
أو أذنـه، بحيـث يبتني ذلك عـىل الرضا بالرشط. نظري ما إذا طلـب زيد من عمرو أن 
يبيع داره عىل بكر نسيئة، فريض عمرو بالبيع مرشوطاً بأن يرهن بكر دار زيد استيثاقاً 
للثمـن، فريض زيـد، ووقع البيع املـرشوط مبنياً عىل رضاه وطلبـه، حيث يلزمه بذل 

داره للرهن. فالحظ.
(١) أمـا يف الصدقة فهـو املرصح به يف وقف التذكرة. وقـد يظهر من تعليلهم 
عـدم الرجوع يف الوقف باشـرتاط القربـة فيه املفروغية عن ذلـك. والوجه فيه ظهور 

النصوص يف أن لزومها حكمي ال حقي، ألهنا جعلت اهللا عز وجل(١). 
(١) راجع وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢٤ من أبواب الصدقة، ج: ١٣ وباب: ٣، ٥ من كتاب اهلبات وباب:١١ 

من كتاب الوقوف والصدقات وغريها.

وعدم اجلواز يف األولني(١).
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وأمـا اهلبـة الالزمة فقـد رصح غري واحـد بدخول خيـار الرشط فيهـا. وكأنه 
لعموم نفوذ الرشوط. 

لكن مل يتضح كون لزومها يف موردها حقياً، بل حيتمل كونه حكمياً، كجوازها 
يف مورده. ويصعب التعويل عىل االرتكاز العام يف ابتناء العقود عىل كون لزومها حقياً 
بعد خروجها عن مقتضاه بلزومها تارة وجوازها أخر وفق ضوابط غري ارتكازية. 
وبعبـارة أخـر: مقتـىض الضوابط االرتكازيـة املتقدمة البناء عـىل لزوم اهلبة 
. لكن الشـارع خرج عنها، وحكم بجـواز اهلبة يف كثري من املوارد.  مطلقـاً لزوماً حقياً
ومل حيكـم بلزومهـا إال يف موارد خاصة وفق ضوابـط تعبدية، وال طريق إلحراز كون 

. فالحظ.  لزومها حينئذ حقياً
وينبغـي إمتـام الكالم يف املسـألة بالتعرض للعقود الالزمـة األخر التي وقع 

الكالم بينهم يف جواز اشرتاط اخليار فيها.
منهـا: الـرصف، فقد منـع من خيار الرشط فيه يف املبسـوط واخلـالف والغنية 
والرسائـر وموضـع مـن التذكرة وعن غريها ونفـي يف الغنية اخلالف فيـه، وادعى يف 
املبسـوط والرسائـر اإلمجاع عليـه. وقد علل يف كلامهتم بأن مـن رشط صحة العقد يف 

الرصف القبض. 
لكن ذلك ال خيتص بالرصف، بل جيري يف السلف أيضاً مع ترصيح الشيخ يف 

املبسوط بعدم املانع من دخول خيار الرشط فيه، وهو ظاهر الغنية. 
ولعلـه لـذا عمم املنع هلـام يف بحث خيـار املجلس مـن التذكرة. قـال يف وجه 
االسـتدالل بالتعليل املذكور: «الفتقار العقد فيهام للتقابض يف املجلس، والتفرق من 
غـري علقة بينهام وثبوت اخليار بعد التفرق يمنع لـزوم القبض فيه، ويثبت بينهام علقة 

بعد التفرق». 
وهـو كام تـر فإن لزوم القبض فيهام قبل التفرق، ال يسـتلزم عـدم بقاء علقة 
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بني املتبايعني. ولذا ال ريب يف عدم انقطاع العلقة بينهام يف السلف، لظهور استحقاق 
املشـرتي عىل البايع تسـليمه املبيع يف وقته. ومن هنا كان الظاهر عدم هنوض التعليل 

املذكور باالستدالل، واخلروج عن عموم نفوذ الرشوط.
، كام يظهر ممـا ذكرناه يف نظائر  وأمـا اإلمجاع املدعى ممـن تقدم فال يصلح دليالً
املقام. والسـيام مع عدم التعرض السـتثناء الرصف من جواز اشرتاط اخليار يف البيع 
مـن املفيـد و املرتـىض ومجاعة كثرية ممـن تأخر عنهـام، بل رصح مجاعة مـن املتأخرين 
بثبوته فيه. ومع قرب ابتنائه عىل اإلمجاع عىل اشـرتاط القبض يف الرصف، حيث يكثر 

منهم دعو اإلمجاع عىل احلكم يف املسألة بلحاظ اإلمجاع عىل منشئه بنظر املدعي.
ومنها: السلف. فقد سبق من التذكرة يف بحث خيار املجلس عدم جريان خيار 
الرشط فيه. ومل يعرف عن غريه. بل رصح هو يف بحث خيار الرشط منها بدخوله فيه، 

وان استشكل يف دخوله يف الرصف. ويظهر احلال فيه مما سبق.
ومنها: الوقف. فقد رصح بعدم دخول خيار الرشط فيه يف املبسـوط والرسائر 
والرشايـع والدروس وعن غريها. ويف املسـالك أنه موضع وفـاق. لكن يف الدروس 

وظاهر الرسائر ثبوت اخلالف فيه. 
وكيـف كان فقـد يدعـى أن مقتىض إطالق قولـهA: «الوقـوف تكون عىل 
حسـب ما يوقفها أهلها إن شـاء اهللا»(١) هو نفوذ الرشط املذكور حتى لو كان الوقف 
إيقاعـاً، ألن قصور عمـوم نفوذ الرشوط عن الوقف بلحاظ ذلك ال ينايف نفوذه بأدلة 

نفوذ الوقف. 
لكـن ال جمال لذلك إذا وقع بقصد القربة، ملا سـبق عند الكالم يف الصدقة من 
عدم مرشوعية الرجوع فيام كان هللا تعاىل. أما لو مل يقع بقصدها ـ بناء عىل عدم اعتباره 
فيه ـ فيبتني امتناع رشط اخليار فيه عىل ما سـبق منايف أوائل الكالم يف بيع الوقف من 
ابتناء الوقف عىل التأبيد بمعنى انقطاع علقة املالك به، بحيث ال يرجع له. و قد تقدم 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٣ باب: ٢ من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث ١.
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عند الكالم يف جواز بيعه مع اشرتاط الواقف ما ينفع يف املقام. فراجع.
. لعموم  ومنها: الصلح ففي اخلالف واملبسـوط ال يقع خيار الرشط فيه مطلقاً

دليل نفوذه وعدم الدليل عىل إحلاقه بالبيع يف دخول خيار الرشط فيه. 
لكنـه ـ كام تر ـ جيري يف مجيع العقود التي ليسـت ببيـع والتي حكم بجريان 
خيـار الـرشط فيها.ويندفع بأن الدليل عىل جريان خيـار الرشط ال ينحرص بنصوص 
جريانه يف البيع، بل يقتضيه أيضاً عموم دليل نفوذ الرشوط القايض بجريانه يف كل عقد 
يكون لزومه حقياً، ومنه الصلح، كام يظهر مما سـبق يف أول الكالم يف اخليار املذكور. 
وعـن غاية املرام أنه إن وقـع معاوضة دخله الرشط. وإن وقع عام يف الذمة مع 
جهالتـه أو عىل إسـقاط الدعو قبل ثبوهتـا مل يدخله، ألن مرشوعيتـه لقطع املنازعة 
فقـط، واشـرتاط اخليار معرض لعـود اخلصومة، فينايف مرشوعيتـه، وكل رشط ينايف 

مرشوعية العقد غري الزم.
وفيه: أن الرشط إنام ال يرشع إذا كان منافياً ملقتىض العقد، بحيث يلزم التهافت 
وإنشـاء املتنافيني. أما إذا كان منافياً لفائدته وملا رشع له، فال حمذور فيه، فضالً عام إذا 
كان معرضـاً لعدم اسـتمرار فائدته مـع حتققها يف اجلملة، كام يف املقـام، إذ غاية األمر 
أن يكـون إعامل الـرشط معرضاً لعود التنازع بعد توقفـه، وأي حمذور يف ذلك؟ نظري 
املعاوضـة املبنيـة عىل تبديـل امللكية، حيـث ال مانع مـن رشط اخليار فيهـا، وإن كان 

معرضاً لعدم بقاء أثرها، نظري ما تقدم يف الضامن. 
نعـم ذلـك إنـام يتـم إذا كان الصلـح يف مقابل سـقوط الدعـو، أو يف مقابل 
إسـقاطها إذا كان إعـامل اخليـار قبـل إسـقاطها. أمـا إذا كان بعد إسـقاطها فال يبقى 
موضوع للخيار، لنفوذ اإلسقاط ولزومه بعد عدم إناطته بيشء، ألن موضوع الصلح 
وطرفه هو اسـتحقاق اإلسـقاط، ال نفس اإلسـقاط، وال يبقى موضوع السـتحقاق 

اإلسقاط مع حتققه، ليمكن الفسخ بسبب اخليار.
ويف جامـع املقاصـد وعن التحرير عـدم دخول رشط اخليـار يف الصلح الذي 
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يتضمـن اإلبراء. وكأنه لعدم دخول اخليار يف اإلبراء. ويظهر الوجه فيه واجلواب عنه 
مما سبق يف الضامن.

ومنها: الرهن. والظاهر عدم اإلشـكال يف جوازه من جهة املرهتن، فيلحقه ما 
تقدم يف العقود اجلائزة. وأما من جهة الراهن فال إشكال ظاهراً يف لزومه. وعن ظاهر 

املبسوط ورصيح التحرير و غاية املرام اإلشكال يف دخول خيار الرشط فيه. 
قال يف حمكي األخري: «ويف الراهن إشـكال. من أصالة اجلواز... ومن منافاته 
لعقـد الرهن، ألنه وثيقة لدين املرهتن، ومع حصول اخليـار ينفى الفائدة». وهو نظري 

ما تقدم منه يف القسم الثاين من الصلح. 
ويظهر اجلواب عنه مما تقدم فيه ويف الضامن. هذا ما تيرس لنا ذكره يف املقام. واهللا 

سبحانه وتعاىل العامل. ومنه نستمد التوفيق والتسديد. وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(١) لظهور تسـاملهم عىل اعتبار ضبط املدة يف اخليار، كام سبق يف أوائل املسألة 
العـارشة. وما قد يومهه إطالق املدة يف اإلرشـاد ـ من عـدم اعتبار ضبطها ـ غري مراد 

قطعاً، كام يف مفتاح الكرامة. ملا هو املعلوم من مباينهم يف أمثال املقام. 
نعـم تقدم اإلشـكال يف دليـل ذلك بنحو خيـرج به عن عموم نفـوذ الرشوط. 
وذلـك جيري يف املقام، فإنه لو تم اختصاص النصوص اآلتية بصورة ضبط املدة كفى 

العموم املذكور.
(٢) كام لو قال: يل اخليار إىل سنة. وهو مورد النصوص اآلتية.

(٣) كام لو قال: يل اخليار يف آخر شـهر من السـنة. و يقتضيهـ  مضافاً إىل عموم 
نفوذ الرشوط، كام يأيت ـ النصوص اآلتية إللغاء خصوصية مواردها عرفاً .

، كـام يف اخلـالف وجواهر القـايض وجامع املقاصد واملسـالك و  (٤) إمجاعـاً

(مسـألة ١٢): جيوز اشـرتاط اخليـار للبايع يف مدة معينـة(١) متصلة 
بالعقد(٢) أو منفصلة عنه(٣) عىل نحو يكون له اخليار يف حال رد الثمن(٤) 



٢٧٣ ......................................................... الكالم يف اشرتاط اخليار يف حال رد الثمن

ظاهر التذكرة وعن غريها. ويف اجلواهر إمجاعاً بقسـميه. ويقتضيه ـ مضافاً إىل عموم 
الرشوط بالتقريب املتقدم ـ النصوص اخلاصة.

ففي صحيح إسحاق بن عامر : «أخربين من سمع أبا عبد اهللاA، قال: سأله 
رجـل وأنا عنـده، فقال له: رجل مسـلم احتاج إىل بيـع داره، فمشـى إىل أخيه، فقال 
لـه: أبيعـك داري هذه، وتكون لك أحب إيلّ من أن تكون لغريك. عىل أن تشـرتط يل 
إن أنـا جئتك بثمنها إىل سـنة أن تـرد عيل. فقال: ال بأس هبذا. إن جاء بثمنها إىل سـنة 
ردهـا عليه. قلت: فإهنـا كانت فيها غلة كثـرية، فأخذ الغلة، ملن تكـون؟. قال: الغلة 

للمشرتي.أال تر أنه لو احرتقت لكانت من ماله». كذا رواه الكليني(١). 
ورو نحـوه الصـدوق، إال أنه قال: «سـأله رجـل وأنا عنده، فقـال: «رجل 
مسـلم...»(٢). وكذا الشـيخ، إال أنه قال: «حدثني من سـمع أبا عبد اهللاA، وسأله 

رجل وأنا عنده فقال: رجل مسلم...»(٣). وهو املوجود يف الوسائل(٤) . 
وال إشـكال يف كونـه صحيحاً عىل الثاين. وكذا عىل الثالث، لظهوره يف سـامع 

.Aإسحاق له بنفسه، وروايته له عمن سمعه من أيب عبد اهللا
كام ال يبعد اعتباره عىل األول، ألنه وإن مل يسمعه بنفسه، وإنام يرويه بطريق من 
حدثه به، من دون أن يعني الشـخص الذي حدثه، إال أن جزمه بأن الشخص املذكور 
سـمع أبا عبد اهللاA ظاهـر يف وثوقه، بل علمه بأنه قد سـمعهA، وحيث يمكن 
اعتـامده يف ذلـك عىل احلدس القريب مـن احلس، فيقرب قبول ذلـك منه وقريب منه 

معترب معاوية بن ميرسة(٥). 
ويف صحيح سـعيد بن يسـار: «قلـت أليب عبد اهللاA: إنا نخالط أناسـاً من 

(١) الكايف ج: ٥ ص: ١٧١.
(٢) من ال حيرضه الفقيه ج: ٣ ص: ١٢٨. 

(٣) التهذيب ج: ٧ ص:٢٣.
(٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب: ٨ من أبواب اخليار حديث: ١.
(٥) وسائل الشيعة ج:١٢ باب: ٨ من أبواب اخليار حديث: ٣.
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أهـل السـواد وغريهم، فنبيعهم... ويكتب لنا الرجـل عىل داره أو عىل أرضهـ  بذلك 
املـال الذي فيه الفضل الذي أخذ منـا ـ رشاء قد باع وقبض الثمن منه، فنعده [فعندنا 
يـب. فبعده خ.ل] إن هو جاء باملال إىل وقـت بيننا وبينه أن نرد عليه الرشاء. فإن جاء 
الوقـت ومل يأتنـا بالدراهم فهو لنا. فام تر يف الرشاء؟ فقـال أر أنه لك إن مل يفعل. 
وإن جـاء باملـال للوقت فرد عليه»(١). بناء عىل ما يظهـر من غري واحد من محل الوعد 
فيه عىل الرشط. وقد استشـهد له يف اجلواهر بام تضمنه من األمر بالعمل عليه، مع أنه 

ال جيب العمل بالوعد. 
اللهـم إال أن يقـال: لو تم عدم وجوب الوفاء بالوعـد يف املقام، فحمل الوعد 
فيه عىل الرشط، بقرينه األمر بالعمل عليه، ليس بأوىل من محل األمر بالعمل عليه عىل 

االستحباب، بقرينة التعبري بالوعد. 
ودعو: أن اسـتحباب الرد مع الوعد من الوضوح بحيث ال حيتاج للسؤال، 

لوضوح استحباب اإلقالة، خصوصاً مع الوعد. 
مدفوعـة بـأن الصحيح مل يتضمن السـؤال عـن حكم الرد مع اإلتيـان بالثمن 
يف الوقـت املحـدد، بـل عن حكم البيـع بالوجه املذكـور، ولزومه مع عـدم رد الثمن 
يف الوقـت املـرشوط. وكام يمكن أن يكون منشـأ احتامل السـائل البطـالن هو ذهاب 
اجلمهـور لبطـالن بيـع اخليار ـ عىل مـا حكي عنهم ـ فيكـون مما نحن فيـه، يمكن أن 
يكون منشـأه أن الداعي للبيع ليس هو الرغبة عن املبيع، بل احلاجة للثمن، فيشبه بيع 

املضطر. ومن ثم يشكل االستدالل بالصحيح. 
وأشـكل منه االسـتدالل بمعترب أيب اجلارود عن أيب جعفرA[أيب عبد اهللا]: 
«قـال: إن بعـت رجـالً عىل رشط، فإن أتـاك باملـك، وإال فالبيع لك»(٢). ملا سـبق يف 
أول الـكالم يف خيار الرشط من ظهور الرشط فيه يف رشط األجل يف الثمن، ال رشط 
الفسخ يف البيع، فاخليار فيه خيار ختلف الرشط، ال خيار الرشط الذي هو حمل الكالم. 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب : ٧ من أبواب اخليار حديث: ١، ٢.
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فالعمدة يف املقام احلديثان األوليان.
مضافـاً إىل ما سـبق من عموم نفـوذ الرشوط بالتقريب املتقـدم عند الكالم يف 
اشـرتاط اخليـار. بل هو مهم جـداً يف املقام، النحصـار الدليل به يف كثـري من الفروع 

اآلتية، وغريها مما يقرص عنه احلديثان املتقدمان. 
لكـن يف اجلواهـر يف خامتة الكالم يف خيـار املؤامرة والرشط قـال: «واعلم أن 
مجيـع ما ذكرنـاه يف خيار املؤامـرة واخليار برد الثمـن جرياً عىل ما ذكـره األصحاب. 
وظاهرهـم أهنـا عىل مـا تقتيض العمومـات. بل هو رصيـح غري واحد منهـم. بل هو 
مقتـىض مـا ذكـروه من التعدي عن حمـل النص يف اخليـار برد الثمن. لكن قد يشـكل 
ذلك بأهنام معاً من التعليق املمنوع يف البيع ونحوه، من غري فرق فيه بني كونه يف نفس 
العقـد وبني كونـه يف متعلق العقد، كالرشط ونحوه. فلو باع واشـرتط رشطاً مثالً قد 
علقه جميء زيد يف مدة معينة مثالً مل جيز بال خالف أجده فيه. والفرق بينه وبني تعليق 
اخليـار عىل رد الثمن، أو عىل أمر زيدٍ به، غري واضح. والتعبري بعبارة ال تعليق فيها يف 
اللفظ ال يرفع التعليق يف املعنى. فإن اشرتاط اخليار حال رد الثمن أو حال أمر زيدٍ به 
كاشـرتاطه حال قدوم احلاج أو جميء زيد يف مدة معينة. فالتحقيق حينئذ االقتصار يف 

خيار الرد عىل النصوص وما يمكن إحلاقه بام فيها...».
وفيـه: أنه ال عموم يقتـيض امتناع التعليق، وإنام هو مقتـىض اإلمجاع، واملتيقن 
منـه مثل البيع ونحوه مـن املضامني العقدية واإليقاعيـة، دون مثل الرشط الذي تابع 

للمعاملة. 
مع أن املمنوع منه هو تعليق املضمون املعاميل املنشأ، دون متعلقة. ولذا رصحوا 
بامتنـاع التعليق يف الوكالة، دون األمر املوكل فيه. واملضمون املنشـأ بالرشط يف املقام 
هو استحقاق اخليار بالنحو اخلاص. وهو فعيل حيصل بمجرد االشرتاط يف البيع، ألن 
االشـرتاط ملا مل يكن معلقاً، بل كان فعلياً فاخليار فعيل أيضاً، واملعلق عىل الرد إنام هو 

إعامل حق اخليار بالفسخ. وذلك هو املرتكز عرفاً يف املقام. 
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وعليه تنزل نصوصه، وكلامت األصحاب ـ وإن كان اجلمود عىل حاق بعضها 
قد يوهم خالف ذلكـ  لظهور اجلميع يف نفوذ الرشط الذي وقع من املتعاقدين بالنحو 

الذي وقع عليه ارتكاز.
بل يأيت يف املسـألة السـابعة عرشة إن شـاء اهللا تعاىل أنه يظهر من بعض كلامت 
صاحب اجلواهرPنفسه امليل إليه. وقد سبق أنه ال حمذور يف تعليق متعلق املضمون 

املعامل مع فعلية نفس املضمون، وهو االستحقاق املستفاد من االشرتاط. 
وأما ما ذكره بعض مشاخينا من عدم الفرق بني الوجهني، ألن القدرة يف كليهام 

موقوفة عىل الرد، وال قدرة قبله. 
فهـو كام تـر! ألن عدم القدرة عىل الوجه املدعى، لعدم حتقق رشط اململوك، 
وعىل الوجه اآلخر لعدم حتقق امللكية، نظري ما سـبق يف الوكالة. بل لو فرض حصول 
التعليق يف الرشط نفسه، فحيث كان الدليل عىل بطالن التعليق منحرصاً باإلمجاع، فال 
.Pوجـه للمنع منه يف مورد ظهور حال األصحـاب يف اجلري عليه، كام اعرتف به
وأما ما ذكره من عدم ظهور اخلالف يف بطالن اشـرتاط رشط معلق عىل جميء 
زيـد يف مـدة معينة. فإن كان املراد تعليق االشـرتاط الذي يكون به االسـتحقاق، فهو 
بناء عىل ما سـبق ليس نظرياً للمقام. وإن كان به تعليق األمر املرشوط ـ كدفع مال أو 

خياطة ثوب ـ فالظاهر صحته وال يظهر منهم بطالنه.
ومثل ذلك اإلشكال يف املقام بجهالة زمان اخليار املرشوط، جلهالة زمان الرد. 
: باملنع من بطالن الرشط باجلهالة، كام يظهر مما تقدم يف املسألة العارشة.  الندفاعه أوالً
: بأن املجهول هو زمان إعامل اخليار املرشوط، الزمان اخليار نفسـه، كام ذكرناه  وثانياً

 . آنفاً
وقد ظهر من مجيع ما سبق أنه ال ينبغي اإلشكال فيام يظهر من األصحاب من 

التمسك يف املقام بعموم نفوذ الرشوط.
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هـذا وحيـث ظهر مما سـبق أن املعلق عىل رد الثمن وإرجاعـه هو إعامل اخليار 
بالفسـخ، ال أصل اخليار، فإرجاع الثمن تارة: يكون فسـخاً فعلياً، لقصد الفسـخ به، 
نظري عقد املعاطاة، كام يأيت الكالم فيه. وأخر: يكون مقدمة للفسخ القويل، لتوقف 

الفسخ املستحق بالرشط عليه. 
وعـىل أحد الوجهـني ينزل قوله يف معتـرب معاوية بن ميـرسة: «فرشط إنك إن 
أتيتنـي بـاميل ما بني ثالث سـنني فالدار دارك». وليـس املراد به انفسـاخ البيع بمجرد 
ردّ مقـدار الثمـن من دون فسـخ، فإنه حيتـاج إىل كلفة يبعد جداً محـل احلديث عليها، 
بخالف ما ذكرنا، ألن شيوع رشط اخليار عند العرف ويف النصوص يوجب انرصاف 
الصحيح اليه. والسيام وأن مصحح نسبة املال الذي يرجعه املشرتي للبايع هو فرض 

انفساخ البيع، املناسب لتحقق الفسخ من املشرتي. 
ومن ثم ال جمال حلمل النصوص عىل اشـرتاط انفسـاخ البيع بمجرد ردّ مقدار 

الثمن مطلقاً وان مل يقصد معه الفسخ، بل هبة أو أمانة أو غريمها. 
ثـم إنه بعد فـرض قصور نصوص املقام عن ذلك فال جمـال لتصحيحه بعموم 
نفـوذ الـرشوط. ملا أرشنـا إليه ـ يف أوائـل الكالم يف سـقوط خيار املجلس باشـرتاط 
سقوطه ـ من قصور عموم الرشوط عن نتائج املعامالت، ككون اليشء مبيعاً، و كون 
املرأة مطلقة، ومنها انفسـاخ البيع يف املقام. لعدم كوهنا حتت سـلطنة املشرتط، بل هي 

تابعة ألسباهبا الرشعية، كالفسخ يف املقام. 
وأشكل من ذلك ما لو قصد بالرشط انتهاء أمد البيع برد الثمن دون انفساخه، 
نظري الزواج املنقطع. لعدم ثبوت مرشوعية ذلك يف املعامالت. وقد تقدم عند الكالم 

يف رشط اخليار يف البيع ما ينفع يف املقام. 
هـذا ومل يتعـرض يف الوسـيلة لبيع اخليار يف فروع خيار الـرشط، وإنام ذكر من 
أقسـام البيع بيع اإلقالة، و ذكر رشوطه بام يناسـب بيع ما نحن فيه، ثم قال: «فإذا باع 
شـيئاً عـىل أن يقيل البيع يف وقـت كذا بمثل الثمن الذي باعه بـه لزمته اإلقالة إذا جاء 
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»وظاهر  بمثل الثمن يف املدة أو قبلها. فإن جاء به بعد انقضاء املدة مل تلزمه وكان خمرياً
كالمه هذا إرادة اشـرتاط اإلقالة عىل املشـرتي عند ردّ الثمن، ال اشرتاط اخليار للبايع 

مع رده، الذي سبق الكالم فيه.
فـإن كان مـراده بذلـك صحة ذلك يف نفسـه، فهـو يف حمله. لعمـوم أدلة نفوذ 
الـرشوط من دون مانع. وإن كان مراد بذلك محـل النصوص املتقدمة عليه، فال وجه 

له إال محل الرد يف حديثي معاوية بن عامر وسعيد بن يسار عىل اإلقالة. 
لكنه غري ظاهر، لقرب محله عىل رفع اليد عن التمسـك بالرشاء بسبب الفسخ 
املتفـرع عـىل اخليـار املجعول، ملا عرفـت من أن ذلك هـو املرتكز الـذي تنرصف إليه 
النصـوص، الحتيـاج اإلقالة إىل عناية مسـتغنى عنهـا، حيث يكفـي يف حتقق غرض 

املشرتط اشرتاط اخليار التابع له، فال داعي الشرتاطه اإلقالة التابعة للطرف اآلخر. 
والسـيام مـع قوله يف حديـث معاوية بن ميـرسة: «فرشط أنـك إن أتيتني باميل 
مـا بني ثالث سـنني فالـدار دارك». لقوة ظهـوره يف رجوع الدار للبايـع بمجرد جميئه 
بالثمـن، مـن دون حاجة إىل إقالة من املشـرتي، وقرب رجوع مفـاد النصوص ليشء 

واحد، وهو األمر املرتكز الذي سبق. 
وأشـكل من ذلك محـل كلامت األصحاب عليـه، فإن كلامهتـم كالرصحية فيام 
ذكرنا. ومن ثم قد حيمل كالمه عىل ما ذكرنا، ويكون تعبريه عنه باإلقالة بلحاظ كونه 
كاإلقالة يف تراجع املشـرتي عن التمسـك بالبيع، وإرجاع املبيع إن كان قد أخذه، ألن 
ذلك هو األنسب بظهور كالمه يف اإلشارة إىل قسم من البيع معروف بني األصحاب، 

وليس هو إال ما ذكرنا. فالحظ.
(١) من الظاهر أن الفسـخ باخليار أو بالتقايل يقتيض رجوع كل من العوضني 
إىل صاحبه الذي كان له قبل املعاوضة، فمع فرض بقاء الثمن بعينه ال بد من رجوعه 

بنفسه مع وجوده، أو ببدله مع تلفه(١). 
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إىل ملك املشرتي بالفسخ. 
نعم خيتص ذلك بام إذا كان الثمن شـخصياً، وقد أخذه البايع. أما إذا كان كلياً 
وقد دفع املشرتي فرداً منه للبايع، فالفسخ إنام يقتيض رجوع الثمن الكيل إىل املشرتي، 
ال رجوع عني الفرد الذي سـلمه، ليجب عىل البايع إرجاعه بعد متلكه له، لعدم كون 
الفـرد املذكـور طرفـاً يف املعاوضـة. غاية األمر أن جيب عىل املشـرتي إرجـاع فرد من 

الكيل، كام أخذ فرداً منه. 
وأمـا مـا قـد يظهر مـن األعاظمP مـن أنه بعـد تعـني الثمن الـكيل بالفرد 
املقبوض يكون هو الثمن. فهو غري ظاهر الوجه، ألن حتديد الثمن تابع ملفاد املعاوضة، 
واملفروض كون طرفها هو الكيل. ولذا ال إشكال ظاهراً يف عدم استحقاق فسخ البيع 

لو كان املقبوض معيباً، بل يستحق التبديل ال غري. 
وباجلملة: ال ينبغي األشـكال يف عدم صريورة املقبوض ثمناً مسـتحقاً بالبيع، 

بل هو فرد من الثمن املستحق به، ويستحق بشخصه برتاضيها بكون وفاء عنه.
ثم إن متلك املشـرتي بالفسـخ لعني ما دفعه للبايع فيام إذا كان الثمن شـخصياً 
ـ أو كليـاً واملدفـوع فـرد منه لو قلنا بذلـك فيهـ  ال يقتيض توقف جواز الفسـخ البايع 
يف املقام عىل إرجاعه بعينه، بل هو تابع ملا أخذ قيداً يف الفسـخ عند اشـرتاط اخليار يف 

البيع. 
فـإن كان القيد هـو إرجاع عني املدفوع، وعـدم االكتفاء بالبـدل مطلقاً، تعني 
عدم جواز الفسخ مع عدم إرجاعه حتى مع تلفه أو تعذر إرجاعه، لضياع أو نحوه. 

وإن كان القيد هو إرجاع األعم منه ومن مثله، تعني االكتفاء بإرجاع املثل ولو 
مع وجود عني املدفوع وإمكان إرجاعه، لرجوع ذلك إىل اشرتاط االكتفاء باملثل بدالً 

عن عني املدفوع يف السلطنة عىل الفسخ، ويف إرجاع الثمن املرتتب عليه. 
وإن كان القيد هو إرجاعه بنفسـه وعدم االنتقال للبدل إال يف خصوص حال 
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ـ كتلـف املدفـوع، أو األعـم منـه ومن تعـذر إرجاعـه، أو األعم منهام ومـن صعوبة 
اإلرجـاع، أو األعـم من مجيع ذلك ومن لـزوم حمذور منه، كام لو اشـتبه بغريه ـ تعني 

 . العمل عىل ذلك سعة وضيقاً
كل ذلك ألن ثبوت اخليار والسـلطنة عىل الفسـخ ملا كانا بسبب الرشط الواقع 
. وما تقدم من أن مقتـىض القاعدة هو  بـني املتبايعني، فهام تابعاً للرشط سـعة وضيقـاً
إرجاع عني الثمن مع وجوده عند الفسخ، إنام يكون يف الفسخ املستحق رشعاً يف مثل 
خيار املجلس أو احليوان، أو الفسخ مع التقايل، دون ما نحن فيه، حيث يكون الفسخ 

مستحقاً بالرشط القابل للسعة والضيق. 
إذ عرفـت هـذا فالظاهـر من بناء العـرف وعملهـم يف مورد النصـوص، وما 
هو من سـنخه، مما يكون فيه الثمن من سـنخ النقود، عدم التقيد عند اشـرتاط اخليار 
بإرجـاع عني املدفوع، واالكتفاء باملثل. لعدم تعلق الغرض بعني املدفوع، وغلبة عدم 
تيرس إرجاعه، أو لزوم حمذور منه بسـبب اشتباهه بغريه، حيث حيتاج حينئذ التقييد به 

ولو يف خصوص حال لعناية مغفول عنها. 
نعـم يمكن تعلق الغرض بالعني، بحيث يكـون ظاهر اإلطالق إرادهتا فيام لو 
كان الثمـن مـن العروض، كام باعه الدار بالبسـتان. وحينئذ يتعـني العمل عىل ذلك، 
وعـدم االكتفاء برد املثل أو القيمة حتى مع تلفها. بل يسـقط اخليار حينئذ. كام يمكن 

أيضاً الترصيح بالفرق بني حال وجود العني أو تيرس إرجاعها وعدمه. 
لكن ذلك كله خارج عن مورد النصوص، وعن ظاهر عمل العرف يف موردها. 

ويأيت بعض ما يتعلق بذلك يف املسألة الثامنة عرشة إن شاء اهللا تعاىل. فالحظ. 
بقي يف املقام أمران:

األول: أن شـيخنا األعظمP استشـكل يف االكتفاء بردّ املثل مع التمكن من 
ردّ عني الثمن، بأن مقتىض الفسخ رشعاً بل لغة ردّ العني مع اإلمكان. 
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ويندفـع بـأن الفسـخ ال يقتـيض ردّ العني عىل املشـرتي، بـل اسـتحقاقه إياها 
ومتلكه هلا مع وجودها، سـواء أمكن ردها أم ال. ووجوب الردّ حينئذ إنام هو لضامنه 
بضـامن املعاوضـة الذي يلزم اخلروج عنه بتسـليم املضمون لصاحبـه. وذلك ال ينايف 
 يف االكتفـاء باملثـل بدالً عنـه بمقتىض الرشط املفـروض. فإرجاع املثـل ليس لدعو
اسـتحقاقه بالفسـخ، بل الرجوع رشط اخليـار بالوجه املتقدم إىل اشـرتاط االكتفاء به 

بدالً عن العني املستحقة بالفسخ. وال حمذور يف الرشط املذكور يمنع من نفوذه. 
الثـاين: لـو مل يقبـض البايع الثمن من املشـرتي كان له الفسـخ يف املـدة وإن مل 
، ألن املراد عرفاً من ردّ الثمن ليس إال متكن املشـرتي من الثمن وانتفاعه  يتحقق الردّ

به، وهو حاصل يف املقام.
كام لو لو بقي الثمن يف ذمة املشـرتي، أو دفع للبايع غري املشـرتي مقدار الثمن 
من ملك املشـرتي، أو غصب البايع من املشـرتي مقدار الثمن، أو اقرتض، أو أحال 

عليه، فأراد املشرتي بعد أحد هذه األمور الفسخ يف املدة.
لكـن قـال شـيخنا األعظمP: «وحيتمـل العدم، بنـاء عىل أن اشـرتاط الردّ 
بمنزلة اشـرتاط القبـض قبله». وكأنه ألن توقف صدق الرد عـىل قبض البايع يقتيض 
اشـرتاط القبض يف الفسـخ تبعاً الشرتاط الرد فيه، نظري نقل البايع للثمنـ  إذا كان قد 

قبضه مقدمة لرده عىل املشرتي.
وهو ـ كام تر ـ ال يناسـب املفهوم عرفاً من اشـرتاط الرد، ملا ذكرناه، والفرق 
بني نقل البايع للثمن وقبضه له أن قبضه له رشط للحاجة للرد من أجل انتفاع املشرتي 
بالثمن، فمع عدمه يمكن للمشرتي االنتفاع بالثمن وإن مل يرده البايع. أما نقله للثمن 
ـ إذا كان قـد قبضـه ـ فهو رشط لرد الثمن عىل املشـرتي وانتفاعه به، وبدونه ال ينتفع 

املشرتي بالثمن. 
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. لعموم لزوم العقود بعد قصور اخليار املشـرتط. وملفهوم الرشطية  (١) قطعـاً
يف حديث إسحاق بن عامر.

(٢) لعدم حتقق رشطه الذي أخذ يف اخليار.
(٣) لعني ما سـبق. ومثله ما لو فسـخ بعد املدة. مضافاً فيه إىل مفهوم الرشطية 

يف حديث إساق بن عامر. 
. وذلك بأن يكـون الرد بداعي الفسـخ، نظري املعاطاة  (٤) كـام أرشنـا إليه آنفاً
التي لو استشكل يف االكتفاء هبا يف العقود ال جمال لإلشكال فيها يف مثل الفسخ الذي 

رصحوا باالكتفاء فيه بمثل الترصف الكاشف عنه.
لكـن يف جامع املقاصد واملسـالك وعن غري واحد عدم كفاية الرد يف انفسـاخ 

البيع.
فـإن أرادوا بذلـك الرد املجرد عن قصد الفسـخ، فهو يف حملـه، ويرجع إىل ما 
تقـدم منا عند الكالم يف مفاد الرشط يف املقام. وإن أرادوا به عدم كفاية قصد الفسـخ 
بالرد، بل البد من الفسـخ بعده. فال جمال له بعد ما ذكرنا. بل هو ال يناسـب نصوص 

املقام، كام يظهر بأدنى مالحظة هلا.
وأمـا ما يف مفتـاح الكرامة مـن أن قضية كالم األصحاب اشـرتاط اخليار بعد 

ويسـمى بيع اخليار. فإذا مضت مدة اخليار لزم البيع وسـقط اخليار، وامتنع 
الفسـخ(١). وإذا فسـخ يف املدة من دون ردّ الثمن أو بدله مع تلفه ال يصح 
الفسخ(٢). وكذا لو فسخ قبل املدة(٣). فال يصح الفسخ إال يف املدة املعينة 
يف حال رد الثمن أو رد بدله مع تلفه. ثم الفسخ إما أن يكون بإنشاء مستقل 
يف حـال الـرد، مثل: «فسـخت» ونحوه، أو يكـون بنفس الـرد(٤) عىل أن 

يكون إنشاء الفسخ بالفعل، وهو الرد، ال بقوله: «فسخت» ونحوه.
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. لقرب تنزيل كالم كثري منهم عىل جمرد اشـرتاط  الـرد. ففيـه: أن ذلك ال ينهض دليالً
. ولو تعذر ذلـك يف كالمهم أو  الـرد يف إعـامل حق اخليار، كام سـبق أنه املرتكـز عرفاً
كالم بعضهـم مل ينهض كالمهم دليالً خمرجاً عن مقتـىض األدلة اخلاصة والعامة التي 

ذكرناها. فالحظ. 
. وهو كالرصيح من نصوص املقام. (١) كام أرشنا إليه آنفاً

(٢) كام يتحقق به الفسخ لو قصد إنشاءه بذلك.
(٣) بـال إشـكال ظاهـر لعمـوم نفـوذ الـرشوط. ومعـه ال هيم قصـور مورد 
نصوص املقام عنه. عىل أنه ال يبعد اسـتفادته منها، اإللغاء خصوصية مواردها عرفاً، 

وأن املفهوم منها نفوذ الرشط ولزوم اجلري عليه.
(٤) كـام رصح بـه يف التذكـرة يف رشط اخليـار، وذكـره هنا صاحـب اجلواهر 
وشـيخنا األعظـم قد رسمها وغـري واحد ممن تأخـر عنهام. ويف املسـالك أنه األوجه. 

لعموم نفوذ الرشوط.
وفيه: أن صحة الرشط فرع إمكان املرشوط، ويمتنع تبعيض الفسخ مع وحدة 
العقد، لوضوح أن الفسـخ حلّ للعقد، والعقد الواحد إما أن حيل بتامم مضمونه أوال 
حيـل، وال جمـال للتبعيض يف حله. ولعله لذا تـردد يف الدروس وظاهر جامع املقاصد 

يف صحة ذلك.
لكـن قـد يدفع مـا ذكرنـا يف وجه املنع بـام ذكره سـيدنا املصنـفP يف هنج 
الفقاهـة عند الـكالم يف بيع ما يملكه البايع وما ال يملكه من أنه مع إنشـاء العقد عن 

(مسـألة١٣): املـراد مـن رد الثمـن إحضـاره عند املشـرتي ومتكينه 
منه(١). فلو أحرضه كذلك جاز له الفسخ(٢) وإن امتنع املشرتي من قبضه.
(مسـألة١٤): الظاهر أنه جيوز اشرتاط الفسخ يف متام املبيع برد بعض 

الثمن(٣). كام جيوز اشرتاط الفسخ يف بعض املبيع بذلك(٤).
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غرض واحد قائم باجلملة يكون املنشأ عىل وحدة املطلوب، ومع إنشائه عن غرضني، 
أحدمهـا قائـم باجلملة، واآلخر قائم باألجزاء، يكون املنشـأ عىل نحو تعدد املطلوب، 
فال مانع من التفكيك بني أبعاض العقد الواحد بلحاظ أبعاض موضوعه، كام ال مانع 
مـن الرضا بكل واحد مـن هذه األبعاض ولو يف حال االنفـراد. ولو تم ذلك فحيث 
كان مقتـىض الـرشط يف املقام هـو الثاين، فكام يمكـن التفكيك بني أبعـاض العقد يف 

الرضا يمكن التفكيك بينها يف الفسخ وعدمه. 
لكن سـبق منا ـ يف املسـألة العرشيـن من الفصل الثـاين يف رشوط املتعاقدين ـ 

: بأنه ال أثر للغرض يف حتديد موضوع العقد. اإلشكال يف ما ذكرهP أوالً
: بـأن وحدة املطلوب وتعدده إنـام يتجهان يف التكليـف التابع للمالك،  وثانيـاً
حيـث يمكـن وحدة املـالك يف الـذات الواجدة للخصوصيـة، كالصالة عـن طهارة 
فيتحـد التكليـف هبا، كـام يمكن تعـدده، وقيام أحـد املالكني بأصل الـذات واآلخر 

باخلصوصية، كالصالة يف املسجد، فيتعدد التكليف هبا.
أمـا املعامالت فوحدهتـا وتعددها تابعان لوحدة موضوعهـا وتعدده، وحيث 
كان املوضـوع واحداً عرفـاً يف املقام تعني وحدة العقد، فال جمال التفكيك يف الفسـخ 
بني أبعاض موضوعه. كام ال جمال لذلك يف القبول، بل يبطل العقد، لعدم التطابق بني 
اإلجياب والقبول. وقد اعرتفP يف اجلملة بذلك يف غري موضوع من مستمسـكه، 
عىل ما تقدم هناك. والظاهر أن ذلك عدول منه عام سبق منه يف هنجه، من دون أن ينبه 

يف الفتو هنا عىل العدول املذكور. 
ومثله ما ذكره بعض األعاظمP يف مسـألة بيع ما يقبل التملك وما ال يقبله 
من انحالل العقد بالنسـبة إىل جزئي املبيع، وما ذكره بعض مشـاخيناP من أن البيع 
وإن كان واحـداً إثباتـاً مـن حيثية املربز، إال أنـه ينحل ثبوتاً إىل بيوع متعددة بحسـب 
أجـزاء الثمـن واملثمن، كام ينحل احلكـم التكليفي يف العموم االسـتغراقي إىل أحكام 

متعددة.
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الندفاعهـام بأن االنحالل املذكور يف غايـة املنع، بل العقد واحد متقوم بالتزام 
واحـد متعلـق باملجموع. ولـذا ال ينعقد بالرضـا ببعض املضمـون أو إجازته لو كان 
فضوليـاً، بـل يبطل العقـد يف األول لعدم التطابق بني اإلجيـاب والقبول، وال ينفذ يف 

الثاين، لعدم التطابق بني اإلجازة والعقد املجاز.
وغايـة مـا يكون يف املقـام هو التحليـل الدقي نظـري حتليل التكليـف باملركب 
االرتباطي إىل تكاليف ضمنية بعدد أجزائه. وهو حتليل إدعائي، قياساً عىل األعراض 
احلقيقيـة الواردة عىل املركبات اخلارجية املنحلة عىل أجزائها من دون أن يكون حتليالً 

حقيقياً عرفياً، لوحدة العقد عرفاً تبعاً لوحدة موضوعه.
لكـن قـال يف منية الطالـب: «وتوهم أن االلتـزام العقدي أمر بسـيط، فإما أن 
جيعـل للمـرشوط لـه متام االلتـزام، وإما أن يبطل. فاسـد جـداً، ألنه ال ينايف بسـاطة 
االلتـزام جعـل التبعيض يف امللتـزم. فإن التبعيض قد ينشـأ من جعـل خمتلفي احلكم 
متعلقاً لبيع واحد، كام لو باع اخلل واخلمر، أو مال نفسه ومال غريه، صفقة. وقد ينشأ 
من جعل البايع أو املشـرتي بالنسـبة إىل الثمن أو املثمن، الـذي لوال اجلعل كان مجيع 
أجزائه متحد احلكم. ففيام لو أطلق اشـرتاط الفسـخ برد الثمن مل يكن له الفسـخ إال 
برد اجلميع. وأما لو رشط الفسخ يف كل جزء بردّ ما خيصه من الثمن، فالبايع بالرشط 

جعل املبيع للمشرتي متبعضاً، وال مانع عنه». 
أقـول: من الظاهر أن تركـب البيع وتعدّ أجزائه أمر واقعي سـابق عىل العقد، 
وغـري تابـع جلعـل املتعاقدين، وهو بنفسـه ال يقتيض تعـدد البيع وال املبيـع بعد تعلق 
البيع باجلملة، إال بناء عىل التحليل الذي سـبق املنع منه، والذي لو تم مل يفرق فيه بني 
اختـالف األجـزاء يف احلكم وعدمه، وال بـني التفكيك بينهام يف االشـرتاط و عدمه. 
وجمـرد اختـالف األجزاء يف احلكـم ال يقتيض تعـدد البيع امللتزم بعـد تعلقه باجلملة، 
لعدم القصد اىل التعدد بذلك. والسيام أنه قد يكون جمهوالً للمتبايعني. كام أن اشرتاط 

التبعيض يف الفسخ ال يرجع إىل تعدد البيع امللتزم بعد فرض تعلقه باجلملة.
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اللهـم إال أن يكـون مرادهP بذلك أن وحدة البيع و املبيع ال ينايف التبعيض 
 Pلكنهـ  مع عدم مناسـبته ملا سـبق منه . . وهو يف حمله جداً يف جريان أحكامه رشعاً
من دعو االنحالل يف بيع ما يقبل التملك وما ال يقبله إنام يتم مثل تبعض الصفقة مما 
يرجع إىل ثبوت أثر البيع يف بعض املبيع دون بعض، دون مثل اشرتاط الفسخ، لظهور 
أن الفسـخ إنـام هو من شـؤون العقـد، وهو حلّ لـه، وال جمال حلل بعـض العقد بعد 
، أو قبول بعض اإلجياب،  فرض بسـاطته، كام ال جمـال إلجازة بعضه لو كان فضوليـاً

كام سبق. 
وأما ما ذكره من قياس املقام بام إذا اشـرت داراً من رشيكني يف جعل أحدمها 
اخليار لنفسـه دون اآلخـر. فإن أراد به رشاء حصة كل منهام مسـتقالً عن رشاء حصة 
اآلخـر، فالقيـاس يف غـري حملـه. وإن أراد به رشاء جممـوع الدار مجلة واحـدة ـ كام لو 

اشرتاها من وكيلهام ـ فاملتعني املنع عنه، كام يف املقام.
ومـن هنـا ال جمال للبناء عىل صحـة الرشط املذكور، ملا ذكرنـاه من عدم قابلية 
العقـد الواحـد للتبعيض يف الفسـخ. وقـد تقدم هناك مـا ينفع يف توضيـح الكالم يف 

املقام.
نعم لو كان العقد منحالً عرفاً إىل عقدين، لعدم دخل املجموعية يف موضوعه، 
كـام لو باعه الدار بألف واألثاث بامئة، أو باعه الدار واألثاث بألف ومائه بنحو اللفّ 
النـرش املرتـب، أو باعـه داريـن كل دار بألف، أو باعهـام معاً بألفني بنحـو االنحالل 

. والتوزيع من دون قصد املجموعية، ترتب حكم العقدين عرفاً
فيصـح العقد عىل أحدمها بقبول االجياب فيـه وعدم قبول االجياب يف اآلخر، 
مـن دون أن خيل بالتطابق بني اإلجياب والقبول، وتنفد إجازة العقد عىل أحدمها دون 
العقد عىل اآلخر لو كانا فضوليني، و يصح اشرتاط فسخ أحدمها دون اآلخر.و يصح 

التقايل يف أحدمها دون اآلخر حينئذ.
كام أنه ال يثبت خيار تبعض الصفقة لو حتقق رشط صحة البيع يف أحدمها دون 
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اآلخر، لعدم أخذ وحدة الصفقة يف موضوع العقد.
لكـن ذلك خارج عن حمل الكالم، فان الـكالم إنام هو فيام إذا ابتنى العقد عىل 
املجموعيـة ووحدة البيع واملبيع. ولذا كان املدعى هلم االنحالل الذي هو فرع وحدة 
العقد، و الذي سـبق منا املنع عنه، ومنع ما يرتتب عليه، وهو صحة اشـرتاط الفسـخ 

يف بعض البيع.
بقي يف املقام أمور:

األول: قال شـيخنا األعظمP: «إذا أطلق اشرتاط الفسخ برد الثمن مل يكن 
لـه ذلـك إال برد اجلميع. فلو رد بعضه مل يكن له الفسـخ. وليس للمشـرتي الترصف 
يف املدفـوع إليـه، لبقائه عىل ملـك البايع. والظاهر أنه ضامن له لـو تلف إذا دفعه إليه 
عـىل وجـه الثمنية. إال أن يـرصح بكوهنا أمانة عنده إىل أن جيتمع قدر الثمن، فيفسـخ 

البايع».
 والذي ينبغي أن يقال:  بعد فرض كون رشط اخليار هو ردّ متام الثمن، املستلزم 
لعدم استحقاق البايع الفسخ برد بعضه. فإذا رد بعضه بنية الثمينة والفسخ. فإن ريض 
املشرتي بذلك تعني حصول الفسخ، ال من جهة اخليار املجعول، بل من جهة  التقايل 

حلصول الرضا بالفسخ من الطرفني، فيملك املشرتي الثمن، وله الترصف فيه. 
وإن مل يرض بذلك مل يكن له قبض املدفوع، لعدم استحقاقه له. فإن قبضه مع 
ذلـك، ولو بداعي حفظه للبايع، كان قبضه يف غري حمله، وتعني عدم جواز ترصفه فيه 

و ضامنه له.
وإن قبضه لتخيل أن املشـرتي قد دفعه أمانـة عنده إىل أن جيتمع له قدر الثمن، 
فانكشـف اخلالف، وأنه قد قصد الثمينة والفسـخ، مل يبعد عدم ضامنه له مع انكشاف 

احلال له.
لظهور حال املشـرتي ـ بعد فرض عدم استحقاقه الفسخ ـ يف كون دفعه بنحو 
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األمانيـة، ويف مثـل ذلـك ال دليل عـىل الضامن، لقصور ضـامن اليد عن صـورة إهيام 
صاحـب املـال اإلذن املالكي يف القبض، ملا تقدمـ  يف املسـألة الثالثة عرشة من الفصل 
األول يف رشوط العقدـ  من انحصار دليل ضامن اليد ببناء العقالء، وال يتضح شموله 

ملحل الكالم.
نعـم لو انكشـف احلال له تعني عليه إرجاعه، أو حتصيـل اإلذن ببقائه أمانة يف 

. يده. فإن فرط كان ضامناً
: «ولو رشط البايع الفسـخ يف كل جزء  الثـاين: قال شـيخنا األعظمP أيضاً
برد ما خيصه من الثمن جاز الفسـخ فيام قابل املدفوع. وللمشـرتي خيار التبعيض إذا 
مل يفسـخ البايع بقية املبيع وخرجت املدة. وهل له ذلك قبل خروجها؟الوجه ذلك». 

والذي ينبغي أن يقال: بناء عىل جواز التبعيض يف الفسخ. فاشرتاطه
. وال جمال معه خليار  تـارة: ال يبتني عىل اشـرتاط فسـخ اجلميع يف املدة تدرجيـاً

التبعيض قطعاً، بعد املدة، فضالً عام قبلها، إلقدام املشرتي عليه بمقتىض الرشط.
وأخر: يبتني عىل ذلك. ومعه يتعني البناء عىل انكشـاف عدم صحة الفسـخ 
يف البعض إذا خرجت املدة قبل متامية الفسـخ يف اجلميع، خلروج الفسـخ الواقع عىل 
البعـض عن مقتـىض الرشط. ومعه ال موضوع لتبعض الصفقـة، كام نبه لذلك بعض 

.Pمشاخينا
لكنه ذكر أن فسـخ اجلميع إذا أخذ بنحو االنحالل، بحيث يرجع إىل اشـرتاط 
الفسـخ يف كل جزء جزء، من دون أن يناط اخليار يف الفسـخ بكل جزء بالفسـخ ببقية 
األجـزاء، فالالزم البناء عىل صحة الفسـخ يف األبعاض، و ثبوت خيار ختلف الرشط 

للمشرتي، فيكون له الفسخ بميض املدة.
ومـا ذكـره وإن كان متينـاً، إال أنه خـروج عن مورد الكالم مـن االقتصارعىل 

اشرتاط اخليار للبايع إىل إضافة اشرتاط الفسخ عليه يف بقية املبيع. 
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و كيف كان فال جمال للبناء عىل  ما ذكره شـيخنا األعظمP من ثبوت خيار 
تبعض الصفقة يف يشء من فروض املسألة.

وأشـكل مـن ذلك ما ذكره مـن ثبوت خيار تبعض الصفقـة قبل خروج املدة. 
إذ ال وجـه له بعد إقدام املشـرتي عىل تبعض الصفقة بجعل اخليار للبايع بالفسـخ يف 

البعض يف أثناء املدة، كام لعله ظاهر.
الثالث: يمكن حتقق نتيجة رشط التبعيض يف الفسخ بوجه آخر، وهو اشرتاط 
االشرتاك يف املبيع بدفع بعض الثمن بنسبتة، نظري بيع العني برشط بيعها عىل املشرتي 
يف أجل معني. والذي ال مانع منه بمقتىض عموم نفوذ الرشوط، وإن كان قد يمنع منه 

يف اجلملة للنصوص اخلاصة به.
غاية األمر أنه خيتلف عنه بأن اشرتاط البيع من سنخ اشرتاط الفعل، واشرتاط 

االشرتاك املذكور من سنخ رشط النتيجة.
لكن قد سبق عند الكالم يف سقوط خيار املجلس باشرتاط سقوطه أنه ال مانع 
منه فيام إذا كان متعلق النتائج املشرتطة أمراً حتت سلطنة املرشوط عليه بنحو ترجع إىل 
استحقاقه عليه، ومنه املقام، ألن بعض املبيع حتت سلطنته، فله التنازل عنه للمرشوط 

له واشرتاط صريورته له مع دفع ما يناسبه من الثمن. فالحظ.
(١) كـام قـواه شـيخنا األعظمP وغـري واحد ممـن تأخر عنـه، وحكاه عن 

املحقق القميP يف بعض أجوبة مسائله. خالفاً ملا حكاه عن شيخه يف املناهل.
وال إشـكال يف أن اجلمـود عـىل عنـوان رد الثمـن يقتيض الـرد عىل خصوص 
املشـرتي، ألن ردّ الـيشء إنام يكـون بإرجاعه ملوضعه. ومثله اإلتيـان به الذي تضمنه 

النصوص.

(مسألة ١٥): إذا تعذر متكني املشرتي من الثمن، لغيبة أو جنون أو نحومها 
مما يرجع إىل قصور فيه، فالظاهر أنه يكفي يف صحة الفسـخ متكني وليه(١) 
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إال أن املسـتفاد عرفـاً من طبيعة هذا اخليار كون أخـذ رد الثمن يف مقابل عجز 
البايع عن إرجاعه أو امتناعه من دفعه، ومتكني املشـرتي منه، لئال يضيع عىل املشرتي 
فيخـرس الثمـن واملثمن، فيقرص عام إذا كان تعذر الرد لشـخص املشـرتي لقصور فيه 
بغيبة أو جنون أو موت. ولذا ال يرون سقوط اخليار بتعمد املشرتي التخفي أو السفر 

يف املدة من أجل تضييع الفرصة يف الفسخ عىل البايع.
ومن هنا يتعني التعميم ملن يقوم مقام البايع من وكيل أو ويل أو وارث، إال مع 

التنصيص عىل خصوصية زائدة عىل اإلطالق، فيتعني العمل هبا.
هـذا ويف منيـة الطالـب: «وباجلملة: جيـب أن خيرج الرد إىل الـوارث عن حمل 

اخلالف،ألن الوارث ينتقل إليه املال عىل نحو تعلق حق املورّث البايع إليه...»
وال خيلو ما ذكره عن إشـكال، ألن املعيار يف املقام ليس هو نحو االسـتحقاق 
للـامل، بل عمـوم موضوع اخليار املرشوط. وال إشـكال يف أن مقتىض اجلمود عىل ردّ 

الثمن أو اإلتيان به القصور عن الوارث وغريه ممن يقوم مقام املشرتي.
فـإن بني عىل العمل عليه قرص اخليار عن الرد للجميع، وإن بني عىل مالحظة 

ما ذكرنا تعني العموم للجميع، فالفرق بني الوارث وغريه غري ظاهر الوجه.
(١) بناء عىل ثبوت واليته. وقد أشار شيخنا األعظمP وغريه لإلشكال يف 
والية احلاكم الرشعي بأنه إنام يترصف ملصلحة املوىل عليه، وقد ال يكون قبض الثمن 

املوجب لتسلط البايع عىل الفسخ مصلحة للمشرتي.
وهـو لو تم جيري يف مجيع األولياء. بل عىل حتى يف الوكيل إذا مل يكن مفوضاً، 

.P.بحيث له خمالفة مصلحة املوكل، كام أشار لذلك بعض األعاظم
والعمـدة يف دفـع اإلشـكال املذكـور أن الرشط يف سـلطنة البايع عىل الفسـخ 
ليـس هـو قبضه الثمن، بـل إحضاره. فمع فـرض ظهور الرشط بـني املتبايعني يف أن 

ولو كان هو احلاكم الرشعي(١) أو وكيله، فإذا أحرضه كذلك جاز له الفسخ.
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ذكـر إحضـار الثمن من أجل أن ال يضيع عىل املشـرتي، فيقرص عن صورة تعذر الرد 
لقصور يف املشـرتي، ويتعني سـلطنة البايع عىل الرد بمجرد هتيـؤ الثمن له، بحيث ال 
يضيع عىل املشرتي، فإذا فسخ حينئذ ملك املشرتي الثمن، فيكون قبض وكيله ووليه 

حتى احلاكم مصلحة له.
بـل حتى لو فـرض أن الرشط هو القبض فمن الظاهر أن مقتىض الرشط لزوم 
القبـض عـىل املشـرتي، و عدم جـواز امتناعـه منه، فيقـوم مقامه الوكيـل والويل، كام 
يقـوم مقامـه يف أداء احلقوق عنه بمثل وفاء دينه، واإلنفاق من ماله عىل من جتب عليه 

نفقته. 
هذا ولو فقد الويل، أو تعذر الرجوع إليه، تعنيـ  بناء عىل ما سبقـ  سقوط اعتبار 
الرد يف جواز الفسخ وصريورة الثمن بالفسخ يف ذمة املشرتي أو أمانة عنده، كام يظهر 
مـن حمكي احلدائق دعو ظهـور اتفاق األصحاب عليه يف مجيع موارد خيار الرشط.
نعم استشكل فيه بمخالفته لظهور نصوص املقام يف اعتبار الرد. ويظهر اندفاعه 

مما سبق من قصور اشرتاط رد الثمن عام إذا كان تعذر الرد لقصور يف املشرتي. 
(١) كـام يف الـدروس واجلواهـر، و بـه رصح شـيخنا األعظـمP وظاهره

 ـ كاجلواهـر ـ املفروغيـة عنه وعدم اخلالف فيه. وهو كذلـك. إذ يقتضيه ـ مضافاً إىل 
قاعـدة تبعية النامء لألصل ـ حديث إسـحاق بن عامره، فلـو كان بناء األصحاب عىل 

خالف ذلك كان املناسب هلم الترصيح به، وبيان املخرج عام ذكرنا.
(٢) بـال إشـكال وال خالف ظاهر. ويقتضيـه مضافاً للقاعـدة املتقدمة معترب 
معاوية بن ميرسة. ومن هنا كان ظاهر اجلواهر مفروغية األصحاب عنه وهو كذلك، 

لنظري ما سبق. 

(مسألة١٦): نامء املبيع من زمان العقد إىل زمان الفسخ للمشرتي(١). 
كام أن نامء الثمن للبايع(٢).
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(١) الظاهـر عدم اإلشـكال فيه. ملا ذكره شـيخنا األعظـمP من أن غرض 
البايع من اخليار اسـرتداد عني ماله، وال يتم إال بالتزام إبقائه للبائع، فإبقاء عني املبيع 

رشط ضمني يبتني عليه البيع، فيجب الوفاء به.
ومنه يظهر عدم جواز إتالف املشـرتي له. بل عدم جواز كل ترصف فيه يغريه 

عن صورته و يوجب اختالف الرغبة فيه، فضالً عام يوجب نقص ماليته.
إال ما كان بالنحو املتعارف، بسـبب االنتفاع بـه بالوجه الذي يبتني عليه البيع 
املرشوط باخليار كسكنى الدار، وركوب الدابة. وعىل ذلك ال جيوز له أن يؤجر العني 
أكثـر مـن مدة اخليار، ألن اسـرتجاع العني مسـلوبة املنفعة مدة مـن الزمن نقص فيها 

مرغوب عنه. 
هذا ولو خالف املشـرتي فإن أتلف العني عـىص. وإن نقلها بناقل ـ من بيع أو 
هبـة أو نحومهـا ـ مل ينفذ، بناء عىل ما سـبق منا ـ عند الكالم يف سـقوط خيار املجلس 
باشـرتاط سـقوطه يف العقـد من املسـألة الثالثـة ـ مـن أن مقتىض الرشط كـون األمر 
. حيث يتعني  املرشوط الحقاً للمشرتط، ومقتىض دليل نفوذه ثبوت ذلك احلق رشعاً
حينئذ قصور سـلطنة املشـرتي عن فعل الناقل وعدم نفوذه منه، ملنافاته حلق صاحب 

اخليار، وهو البايع.
نعـم بنـاء عىل ما ذكره بعض مشـاخيناP ، من متحض عمـوم نفوذ الرشوط 
يف التكليف، يتعني البناء عىل عصيان املشـرتي بفعل الناقل مع نفوذه، بناء عىل ما هو 

التحقيق من عدم اقتضاء النهي عن املعاملة فسادها.
(٢) بـال خـالف أجده فيه، كـام يف اجلواهر. ويقتضيه حديثا إسـحاق بن عامر 

(مسـالة١٧): ال جيوز للمشـرتي فيام بني العقد إىل زمـان مدة اخليار 
الترصف الناقل للعني(١)، من هبة أو بيع أو نحومها. ولو تلف كان ضامنه 

عىل املشرتي(٢). 
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ومعاويـة بـن ميـرسة. ففـي األول: «قلت: أرأيت لـو أن للدار غلة ملـن تكون؟ قال: 
للمشرتي. أال تر إهنا لو احرتقت كانت من ماله»، ويف الثاين: «قال له أبو اجلارود: 
فـإن هـذا الرجل قـد أصاب يف هـذا املال يف ثالث سـنني. قال: هو مالـه. وقال عليه 
السـالم: أرأيـت لو أن الـدار احرتقت من مال مـن تكون؟!». مضافـاً إىل أنه مقتىض 
القاعـدة كـام يشـري لـه احلديثان املذكـوران، فإن حتـل غري املاملـك لدرك املـال حيتاج 

لدليل. 
لذا ال حاجة للتشبث بقاعدة أن التلف ممن ال خيار له لو متت . وإنام  حيتاج  إليها 
فيـام لـو مل يكن من ال خيـار له مالكاً، كام لو تلـف احليوان يف األيـام الثالثة وهو عند 

املشرتي، حيث يكون ضامنه عىل البايع بمقتىض القاعدة املذكورة.
(١) كام استظهره شـيخنا األعظمP وأرصّ عليه األعاظمP وغريه. ألن 

اخليار متعلق بالعقد، ال بالعني، والزم ذلك االنتقال للبدل من املثل أو القيمة.
 لكـن  ذلـكـ  لـو تمـ  إنام ينفع يف اخليار الرشعـي، دون ما نحن فيه ونحوه مما 
يكون فيه اخليار بجعل املتعاقدين واشـرتاطهام له يف العقد، فإنه تابع لنحو االشـرتاط 

وسعة األمر املرشوط.
 ولعله لذا قال شـيخنا األعظمP: «وحيتمل عـدم اخليار، بناء عىل أن مورد 
هذا اخليار هو إلزام أن له رد الثمن وارجتاع البيع [املبيع.ظ] وظاهره اعتبار بقاء املبيع 

يف ذلك، فال خيار مع تلفه».
نعـم حيث كان املسـتفاد مـن رشط اخليار تشـبث البايع بالعـني، بحيث ليس 
للمشـرتي املنـع مـن إرجاع املبيـع بعينه بإتالفـه أو نقله عـن ملكه ـ كام تقـدم ـ فمن 
القريب رجوع إىل ذلك اشـرتاط حمافظته عىل العني بامليتها، وحتمله دركها لو فرط يف 
ذلك. ومرجع ذلك إىل اشرتاط ضامهنا مع الفسخ بام حيفظ ماليتها. خصوصاً إذا كان 

وال يسقط بذلك خيار البايع(١) 
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البيع بأقل من ثمن املثل، كام هو شايع يف بيع اخليار.
لكـن لوتم ذلـك فاملتيقن منه مـا إذا كان التلف أو اخلروج عـن امللك بتفريط 
املشـرتي خـارج عن املتعارف يف االنتفاع باملبيـع، وال جيري فيام لو مل يكن كذلك، كام 
لـو تلف بآفة سـاموية، أو بفعل غـريه، أو بفعله بالنحـو املتعارف يف االنتفـاع باملبيع، 
أو صـارت اجلاريـة الصغرية املشـرتاة باخليار بفتالة من الرضاعة مـن دون تفريط منه 
بنـاء عىل انعتاقها بذلك. البتناء البيع املذكور عىل انتفاع املشـرتي باملبيع وتعامله معه 
كتعامله مع ملكه، من دون أن خيرج ذلك عن مقتىض رشط اخليار املفروض، ويقتيض 

الضامن مع الفسخ.
بـل مـن القريب جداً كـون املنرصف مـن حديثي إسـحاق بن عـامر ومعاوية 
بـن ميـرسة عدم الضامن بالوجه املذكـور. ألن املراد من احلكم فيهـام بأن الدار حترتق 
من مال املشـرتي جمرد خسـارته هلا، للمفروغية عن عدم حتقق الفسـخ من البايع بعد 
االحرتاق، فعدم التنبيه فيهام لبقاء حق اخليار وضامن املشـرتي للدار لو فسـخ يناسب 

جداً عدم بقاء حق اخليار.
غاية األمر أن املنرصف من االحرتاق املفروض فيهام هو االحرتاق الذي ال يقدم 
عليه املالك جتنباً للخسـارة، وال يعم االحرتاق العمدي املخالف ملا بني عليه اشرتاط 
اخليـار مـن عدم تفويت الرجـوع بالعني عىل البايـع الذي تقدم تقريـب الضامن معه. 
نعم لو اشـرتط اخليار بوجه خاص خارج عن املتعارف، تعني العمل عىل ما مقتضاه.

هذا وقد فصل يف اجلواهر بني التلف قبل رد الثمن وبعد رده قبل الفسخ. ففي 
األول يكـون تلفـه عىل املشـرتي، ألنه ملكه، وحيث ال خيار حينئـذ للبايع فال ضامن 
عىل املشـرتي. بل يسـقط اخليار، لتعذر ردّ العني. بل يظهر منه جواز اإلتالف حينئذ، 

ألنه رصح بجواز نقل العني اختياراً مع عدم الرشط.
. لكن حيـث كان التلف يف حال  أمـا يف الثـاين فيكون تلفه عىل املشـرتي أيضاً
ثبوت اخليار للبايع تعني كونه مضموناً عىل املشرتي، ألن التلف يف زمن اخليار ممن ال 
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خيار له. وحينئذ يتعني عدم سقوط اخليار بالتلف، بل للبايع الفسخ ويضمن املشرتي 
املبيع باملثل أو القيمة.

: بابتنائه عىل كون الرد رشطاً يف ثبوت اخليار، وقد سبق أن الظاهر  ويشكل أوالً
ثبوت حق اخليار بالرشط حني البيع، وكون الرد رشطاً يف إعامل حق اخليار بالفسـخ. 

بل قد يظهر من بعض كلامتهPامليل إىل ذلك.
: بأن قاعدة أن التلف يف زمن اخليار ممن ال خيار له كقاعدة أن التلف قبل  وثانياً
القبـض من مال البايع، يراد هبـا احلكم ببطالن البيع وصريورة التالف من مال من ال 
خيـار له، وعليه إرجـاع الثمن لصاحب اخليار، من دون حاجة للفسـخ. وال يراد هبا 
بقاء البيع وتسلط صاحب اخليار عىل الفسخ، و استحقاقه عىل من ليس له اخليار املثل 

أو القيمة، كام هو املدعى له يف املقام.
: بام ذكرناه آنفاً من أن مقتىض الرشط الضمني الذي يبتني عليه البيع يف  وثالثـاً
املقام عدم جواز تعمد املشـرتي إلتالف العني أو نقلها، بحيث يتعذر إرجاعها للبايع 

لو أراد الفسخ. ومن هنا ال خمرج عام ذكرناه من التفصيل.
ومـن مجيع ماسـبق يظهر أن العـني لو نقصت قهـراً عىل املشـرتي، أو بالوجه 
املتعارف الذي تقتضيه طبيعة االنتفاع هبا، تعني بقاء اخليار من دون أن يضمن املشرتي 
النقـص للبايع، بل البايع خمري بني الفسـخ والرضا بالعني عىل نقصها وعدم الفسـخ، 

وإنام يضمن املشرتي النقص مع تفريطه.
(١) هذا ال يناسـب ما سـبق منهP من عدم جواز نقل املشـرتي العني عن 
ملكه. إذا لو فرض إطالق اخليار املجعول، بحيث يشـمل الفسخ مع الرجوع للبدل، 

إال إذا كان املقصـود مـن اخليـار املـرشوط خصوص اخليـار يف حال وجود 
العني، بحيث يكون الفسخ موجباً لرجوعها نفسها إىل البايع. لكن الغالب 

األول(١).
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جاز للمشـرتي النقل واإلتالف مع الضامن باملثـل والقيمة لو أراد البايع إعامل اخليار 
بالفسخ.

ومن هنا كان الظاهر اختصاص اخليار املجعول بصورة بقاء العني، لكن بنحو 
يقتـيض املنـع من التفريط هباو الضامن معه، بحيث يبقى اخليـار مع التفريط بنحو يعمّ 

البدل، كام يظهر مما سبق. 
(١) قطعاً لعدم حتقق رده إال بذلك. وهو مورد صحيح سـعيد بن يسـار، بناء 

عىل أنه من أدلة هذا اخليار، وقد سبق الكالم يف ذلك.
(٢) يعني: وال يكفي دفع املثل. وقد سـبق أن ذلك وإن كان مقتىض الفسـخ، 
 Pإال أن املعيار يف املقام عىل ظهور إطالق رشط اخليار. وقد ادعى شيخنا األعظم
أن ذلك هو مقتىض ظاهر الرشط. لكن الظاهر أنه مقتىض اجلمود عىل حاق اللفظ من 
دون أن يكون هو الظاهر منه، بل الظاهر منه بسبب غلبة عدم بقاء  العني إرادة األعم 

من البدل، كام سبق يف أول الكالم يف بيع اخليار.
وهـو مقتـىض إطـالق الدروس وحمكـي حاشـية املحقق عىل اإلرشـاد قال يف 
الـدروس: «وال حيمـل اإلطالق عىل املعني. ولو اشـرتطا ردّ العـني احتمل اجلواز». 
وظاهـر جامع املقاصـد إقراره. ولعل منشـأ توقفه يف جواز اشـرتاط ردّ العني قصور 

نصوص املقام عنه. لكن يكفي فيه عموم نفوذ الرشوط.
. عىل  ودعـو: خمالفته للغرض من هذا العقد. مدفوعة بأن ذلك ليس حمذوراً

(مسـألة ١٨) : إذا كان الثمـن املـرشوط رده دينـاً يف ذمـة البايعـ  كام 
إذا كان للمشـرتي ديـن يف ذمـة البايع، فباعه بذلك الدين، واشـرتط اخليار 
مرشوطـاً بـردهـ  كفى يف رده إعطاء فرد منـه(١). وإذا كان عيناً يف يد البايع 
فالظاهـر ثبـوت اخليار يف حـال دفعها للمشـرتي(٢). وإذا كان الثمن كلياً 
يف ذمة املشـرتي فدفع منه فرداً إىل البايع بعد وقوع البيع، فالظاهر اشـرتاط 
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أن الغرض املذكور ليس مطرداً، بل هو غالبي غري حاصل يف مورد الرشط املذكور. 
(١) سـبق منّـا يف أول الـكالم يف بيـع اخليار املنـع من اقتضاء الفسـخ رد عني 
املدفـوع يف مثـل ذلـك، فضالً عـن اقتضاء اإلطالق ذلـك. وقد تقدم متـام الكالم يف 

املسألة هناك.
(٢) ملا سـبق يف املسـألة اخلامسـة عرشة من ظهور أخذ الردّ رشطاً يف اخليار يف 
كـون املراد متكني املشـرتي من الثمن، بحيث ال يضيع عليـه، وذلك يقتيض محل الردّ 

عىل الردّ عىل املشرتي نفسه ولو بالردّ عىل وليه.
ولـو فـرض ظهوره بدواً عىل الرد عىل الويل تعـني محله عىل كون الرد له لقيامه 
مقام املشرتي وواليته عليه، فيقرص عام لو خرج عن الوالية، لكامل املشرتي واستقالله 
بالسـلطنة، بل يتعني حينئذ اإلرجاع للمشـرتي نفسـه، لعدم حتقـق التمكني املقصود 

باألصل إال بذلك.
بل لو فرض عموم الرد املأخوذ رشطاً يف الفسـخ للرد للويل أو اختصاصه به، 
للتنصيص عىل ذلك فالرد له وإن كان موجباً لتحقق رشط السـلطنة عىل الفسـخ، إال 
أنه بعد حتقق الفسـخ يكون الثمن ملكاً للمشـرتي نفسه، فيجب عىل البايع تسليمه له 

رشعاً بعد فرض استقالله وانتهاء أمد والية الويل عليه.
ودعـو: أن الـويل إذا رأ أن مـن مصلحـة املوىل عليه إيقـاع الترصف بنحو 
 ينفذ عىل املوىل عليه بعد اسـتقالله جاز له إيقاع الترصف بالنحو املذكور، كام لو رأ
املصلحة يف إجارة عقاره مدة أطول من مدة قصور املوىل عليه وواليته عليه. وعليه له 

صحة الفسخ برد ذلك الفرد مع وجوده، وال يكفي فيها رد فرد آخر(١).
(مسـألة١٩): لو اشرت الويل شـيئاً للموىل عليه ببيع اخليار، فارتفع 
حجـره قبل انقضاء املدة، كان الفسـخ مرشوطاً بردّ الثمـن إليه، وال يكفى 
الـردّ عىل وليه(٢). ولو اشـرت احـد الوليني ـ كاألب ـ ببيـع اخليار، جاز 
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أن يشرتط يف بيع اخليار تسليم الثمن له عند الفسخ ـ بحيث تفرغ به ذمة البايع ـ حتى 
لو وقع بعد خروجه عن الوالية.

مدفوعـة بأن ذلك إنام يتم باإلضافة إىل نفس الترصف الواقع حني واليته، كام 
يف مثال اإلجارة املتقدم، وكالبيع اخلياري يف املقام. أما باإلضافة للترصف الواقع بعد 
خروجـه عن الواليـة ـ كقبض الثمن يف املقام بحيث تربأ به ذمـة البايع ـ فال جمال له، 
ملخالفته لقاعدة السلطنة يف حق املوىل عليه بعد كامله، فيكون اشرتاطه خمالفاً للكتاب 

والسنة، فال ينفذ. 
(١) كام رصح بذلك يف منية املريد وغريه. ويظهر الوجه فيه مما سبق من ظهور 
الـرد فيه للمشـرتي ولو بالـرد لوليه، وأنه لو فرض ظهوره بـدواً يف الرد للويل املبارش 
فاملسـتفاد منه كون الرد بلحاظ قيامه مقام املشـرتي، فيشـاركه فيه كل من يقوم مقامه 

من األولياء.
قال شـيخنا األعظمP: «ولو اشـرت األب للطفل بخيار البايع فهل يصح 
لـه الفسـخ مع رد الثمن إىل الويل اآلخرـ  أعني اجلـدـ  مطلقاً، أو مع عدم التمكن من 
؟ وجوه». وظاهره التوقف والرتدد بني الوجوه الثالثة. وال وجه  الرد إىل األب، أوالً

له بعد ما ذكرنا.
بـل التوقـف يف كفاية اإلرجاع للـويل غري املبارش للمعاملة مـع تعذر اإلرجاع 
للويل املبارش هلا ال يناسب ما قواه سابقاً من أنه مع إيقاع املعاملة مع املشرتي نفسه إذا 

تعذر الرد إليه كفى الرد إىل وليه، كام لعله ظاهر. 
نعم لو كان الويل املبارش للمعاملة هو احلاكم ـ بناء عىل واليته ـ  فقد يستشكل 

يف كفاية رد الثمن حلاكم آخر، بل يمنع منها.
ال ملا ذكره شـيخنا األعظمP من أهنا مزامحـة للحاكم اآلخر عرفاً، بناء عىل 

الفسخ بالرد إىل الويل اآلخر(١)، كاجلد. 



٢٩٩ ............................................................. الكالم يف انتقال اخليار باملوت للورثة 

قصور والية احلاكم عن صورة مزامحة احلاكم اآلخر لألشكال فيه بعدم وضوح حتقق 
املزامحة بذلك. وال أقل من عدم اطرادها.

وال ملـا ذكـره يف منية الطالب من أنه بترصف احلاكـم يف مال اليتيم ووضع يده 
عليه خيرج املال عن املال الذي ال ويل له، فليس حلاكم آخر الترصف يف هذا املال. 

الندفاعـه بثبوت والية احلاكمـني معاً قبل وضع اليد، بمالك كون املال ال ويل 
له، وال أثر لوضع اليد يف ذلك. كام ال دليل عىل رفعه لوالية احلاكم اآلخر بعد فرض 

ثبوهتا باملالك املذكور.
بل الوجه يف ذلك ما عن بعض مشاخيناP من خروجه عن املتيقن من والية 
احلاكم بعد عدم ثبوهتا بإطالق دليل لفظي، بل هي والية احلسبة التي يلزم االقتصار 

فيها عىل املتيقن. 
لكـن ال بد مـن االقتصار فيه عىل صـورة إمكان الرد للحاكـم املبارش. أما مع 
تعـذره ـ ولـو لعدم رضاه باسـتالم الثمن ـ فال إشـكال يف جواز كفايـة الرد للحاكم 
اآلخر. بل هو أوىل مما سـبق يف املسـألة اخلامسـة عـرشة من االكتفاء بالـرد للحاكم ـ 
بناء عىل واليته ـ مع مبارشة املشرتي نفسه للمعاملة وتعذر الرد له عند إرادة الفسخ، 
كـام لعله ظاهـر. وأظهر من ذلك ما لو رصح يف رشط اخليـار باالكتفاء بالرد للحاكم 

اآلخر.
(١) حيث يلزم االقتصار عىل مورد الرشط بعد عدم املانع من نفوذه. ولو تعذر 
الـرد إليه فاالكتفـاء بالرد لغريه موقوف عىل قصور الرشط عن صورة تعذر الرد إليه.
(٢) الكالم يف هذه املسـألة موكول إىل الفصـل اخلامس يف أحكام اخليار. نعم 
دخـول رشط اخليـار املـرشوط يف حمـل الكالم يف موضـوع هذه املسـألة موقوف عىل 

إال أن يكون املرشوط الرد إىل خصوص الويل املبارش للرشاء(١). 
(مسألة٢٠): إذا مات البايع قبل إعامل اخليار انتقل اخليار إىل ورثته(٢) 
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إطالقه بنحو يشـمل حال موت املورث، بأن مل يشـرتط يف ثبوت اخليار حياته، وال يف 
الرد املوقوف عليه إعامل اخليار مبارشته له. وإال ارتفع موضوعه باملوت، ومل يبق حق 

ليقع الكالم يف إرثه، و يف فروعه.
(١) يظهر الكالم فيه مما تقدم يف املسألة اخلامسة عرشة.

(٢) كـام يف الـدروس وجامـع املقاصـد واملسـالك وغريهـا. ومـن الظاهـر 
اختصاص نصوص املقام ببيع اخليار، دون رشائه الذي هو حمل الكالم. كام أن بعض 
(١)، إال أهنا ظاهرة  النصوص وأن ورد يف رشاء الثوب برشط إىل نصف النهار أو مطلقاً
يف الرشاء املبتني عىل التثبت من كون الرشاء صالحاً للمشـرتي. ولذا رصح بسـقوط 

اخليار بالترصف يف املبيع يف املقام عموم نفوذ الرشوط.
 :P(٣) كام رصح به املسـالك، وقد يظهر من غريه. بل قال شـيخنا األعظم
«وال إشكال يف انرصاف اإلطالق إىل العني، وال يف جواز الترصيح برد بدله مع تلفه». 
وما ذكره إنام يتم فيام إذا كان املبيع من العروض. أما إذا كان نقداً فال يتضح الفرق بني 
. وقد تقدم نحو ذلك فيام إذا كان الثمن من سنخ العروض. ومن هنا  كونه مبيعاً وثمناً

يكون الفرق يف أخذ خصوصية العني بني العروض والنقد، ال بني املبيع والثمن.
(٤) إذ بعـد فرض أخـذ خصوصية العـني يتعني تقييد إعـامل اخليار املرشوط 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب: ١٢ من أبواب اخليار.

فلهـم الفسـخ بـرد الثمـن إىل املشـرتي. ويشـرتكون يف املبيع عىل حسـاب 
سهامهم. ولو امتنع بعضهم من الفسخ مل يصح لآلخر الفسخ ال يف متام املبيع، 
وال يف بعضه. ولو مات املشرتي كان للبايع الفسخ برد الثمن إىل ورثته(١).
(مسألة٢١): جيوز اشرتاط اخليار يف الفسخ برد الثمن إىل البايع(٢). 
والظاهر منه رد نفس العني، فال يكفي رد البدل(٣) حتى مع تلفها(٤). إال أن 
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بردهـا. ومعه ال جمـال لالكتفاء فيه برد بدهلا حتى مع التلف، بل يتعني سـقوط اخليار 
بتعذر رشط إعامله.

(١) الظاهر أن القرينة العامة التي أرشنا إليها فيام لو كان املبيع من سـنخ النقد 
تقتيض االكتفاء بالبدل مطلقاً ولو مع عدم التلف، نظري ما سبق عند الكالم يف اشرتاط 
البايـع اخليار برد الثمن. وعليه فتخصيص االكتفاء بـرد البدل بصورة تلف العني إذا 
كانت نقداً هو الذي حيتاج إىل قرينة خاصة. هذا بناء عىل ما ذكرناه من إمكان االكتفاء 
بالبدل مع وجود العني. أما بناء عىل امتناعهـ  كام يظهر هناك من سيدنا املصنفPـ  

فال حيتاج إىل قرينة. 
(٢) قطعـاً، كـام يف الدروس. ويقتضيـه بعد قصور نصوص املقـام عنه عموم 

نفوذ الرشوط.
(٣) جيري فيه ما سبق.

(٤) كأنـه ملخالفتـه ملقتىض الفسـخ. لكن يظهر مما سـبق يف أول املسـألة الثانية 
عرشة عدم منافاته له. فراجع.

(٥) كأنـه ملنافـاة الـرشط للحكـم الرشعي يف كيفيـة الضامن، فـال ينفذ. لكن 
قال شـيخنا األعظمP: «أمكن اجلواز، ألنه بمنزلة اشـرتاط إيفاء ما يف الذمة بغري 
جنسه، ال اشرتاط ضامن التالف املثيل بالقيمة والقيمي باملثل، وال اشرتاط رجوع غري 

تقوم قرينة عىل إرادة ما يعم رد البدل عند التلف(١). كام جيوز أيضاً اشرتاط 
اخليـار لـكل منهام عنـد رد ما انتقل إليه(٢) بنفسـه أو ببدله عنـد تلفه(٣).
(مسـألة٢٢): ال جيوز اشرتاط اخليار يف الفسـخ برد البدل مع وجود 
العني(٤)، بال فرق بني رد الثمن ورد املثمن. ويف جواز اشرتاطه برد القيمة 
يف املثيل أو املثل يف القيمي مع التلف إشكال. وإن األظهر أيضاً العدم(٥).
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ما اقتضاه العقد للبايع. فتأمل». وهو نظري ما سـبق منا يف أول املسـألة الثانية عرشة يف 
توجيه االكتفاء باملثل مع بقاء العني. ومن ثم يتعني البناء عىل جوازه.

ومن ذلك يظهر عدم مناسـبة ذلك من شـيخنا األعظمP للتوقف يف جواز 
اشـرتاط االكتفـاء بـرد البدل مع بقاء العني، عىل ما سـبق منه عند الكالم يف اشـرتاط 

اخليار برد الثمن، وكرره عند الكالم يف اشرتاطه برد املبيع. ولعله لذا أمر بالتأمل.
. ومثله تعذر الرد املرشوط مع بقاء املدة. لكنهام يف احلقيقة ليسـا من  (١) قطعاً

موارد سقوط اخليار، بل األول راجع النتهاء أمده، و الثاين راجع إىل تعذر إعامله.
(٢) بال إشـكال ظاهر، لكونه حقاً، فيقبل اإلسـقاط. وقد تقدم متام الكالم يف 

ذلك عند الكالم يف سقوط خيار املجلس باإلسقاط من املسألة اخلامسة.
نعـم هـذا موقوف عىل ما ذكرناه غري مرة من فعلية حق اخليار، وأن املعلق عىل 
الرد هو إعامله بالفسخ. أما بناء عىل تعليق اخليار عىل الرد، بحيث الحق قبله، فاملتعني 

عدم جواز اإلسقاط، ألنه إسقاط ملا مل جيب ومل يستحق.
وأمـا ما قـد يدعى من أنـه يكفى يف اإلسـقاط القدرة عىل اخليـار بالقدرة عىل 

سببه، وهو الرد فهو. كام تر! إذ ال موضوع إلسقاط اخليار قبل حتققه.
، بل معلقاً  نعـم يمكن عقالً إسـقاطه بنحـو التعليق، بأن ال يراد إسـقاطه فعالً
عىل الرد املوجب لثبوته، نظري الطالق معلقاً عىل الزواج. وحينئذ يمتنع من املشـرتي 

الفسخ قبل الرد، لعدم حتقق اخليار، وبعده لسقوط اخليار باإلسقاط التعليقي.
لكـن الجمـال للبناء عىل صحة اإلسـقاط التعليقي يف املقـام، ال ألجل اإلمجاع  
عـىل  بطـالن التعليق، ليدعى خروج املـورد عن املتيقن من اإلمجـاع بعد ترصيح غري 
واحد بجواز اإلسـقاط بعد العقد. بل ألصالة عدم ترتب األثر عىل اإلسقاط املذكور 

(مسـالة٢٣): يسـقط هذا اخليـار بانقضاء املدة املجعولـة له مع عدم 
الرد(١)، وبإسقاطه بعد العقد(٢).
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بعد كون اإلسقاط من اإلقاعات، و ال عموم يقتيض نفوذ اإليقاع، ليكون هو املرجع 
بعـد قصور اإلمجاع عىل بطالن التعليق عن املقام. وإنام يتجه ذلك. يف العقود. لعموم 
نفوذهـا ولزومها امللزم باالقتصار يف اخلروج عـىل املتيقن ومن هنا يتعني االقتصار يف  

نفوذ اإلسقاط لتعليقي عىل مورد الدليل اخلاص كالتدبري والوصية التمليكية. 
هـذا وأمـا الترصف يف الثمن فالظاهر سـقوط اخليـار و لزوم البيـع به إذا كان 
بداعـي الرضـا بالبيـع والبناء عىل عـدم إعامل اخليـار. كمكا يظهر ما تقـدم يف أواخر 

املسألة الثالثة. فراجع. وأظهر من ذلك ما إذا رجع الترصف إىل إسقاط اخليار.
وأما إذا كان مل يكن كذلك ـ كام هو الغالب يف هذا اخليار، البتنائه عىل االنتفاع 
بالثمن ـ فال يسـقط اخليار. بل هو كالرصيح من حديث إسـحاق بن عامر. لظهور أن 

االحتياج لبيع الدار املفروض فيه إنام هو من أجل االنتفاع بثمنها.
وأما ما ينسـب لألصحاب مـن أن ترصف من له اخليار فيام انتقل إليه مسـقط 
خليـاره، فال جمال للبناء عىل إطالقه. والسـيام مع ما سـبق يف خيـار احليوان من تعليل 

بعضهم له بداللة الترصف عىل الرضا.
نعم سبق أنه ال جمال حلمل الترصف الذي تضمنت النصوص مسقطيته له عىل 

ذلك. بل البد من تعميمه لغريه يف اجلملة وقد سبق الكالم يف حتديده.
وعـىل كل حـال فهـي خمتصـة بخيار احليـوان. وال جمـال للتعدي منـه إىل بقية 
اخليـارات، خصوصـاً مثل هـذا اخليار املبتني غالبـاً عىل الترصف. وقد أطال شـيخنا 

األعظمP يف املقام بام ال يسعنا متابعته فيه بعد ما ذكرنا.
(١) املرصح به يف كالم غري واحد من اللغويني أن الغبن بسكون الباء يف البيع، 
وبفتحها يف الرأي، و يراد به ضعفه. وإن كانت كلامهتم فيه ويف اشـتقاقاته ال ختلو عن 

غموض واضطراب.

(الرابع): خيار الغبن(١).
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وهيون األمر أن حتديد معناه اللغوي أو العريف غري مهمّ بعد عدم جعله بعنوانه  
موضوعـاً للخيار يف النصـوص ونحوها من األدلة اللفظية، و إنام يسـتدل عليه بأدلة 

أخر. فالالزم حتديد موضوعه تبعاً ملا ينهض باالستدالل من تلك األدلة لو كان. 
وكيـف كان فاملعـروف ثبوت هذا اخليـار. وظاهر التذكرة ورصيـح الغنية يف 
مبحث اخليار واملختلف يف حكم تلقي الركبان اإلمجاع عليه، وعن هنج احلق وكشف 

الصدق نسبته اىل اإلمامية.
لكـن يف التنقيح: «إن هذا النوع من اخليار يذكـره كثري من املتقدمني، بل ذكره 
املتأخرون» و يف الدروس: «وهو ثابت يف قول الشيخ وأتباعه... وربام قال املحقق يف 
الدروس بعدم خيار الغبن. ويظهر من كالم ابن اجلنيد، ألن البيع مبني عىل املكاسبة و 
املغالبة... ويف اخلالف مل يسـتند إىل اإلمجاع، وال إىل أخبار األصحاب. وأكثر القدماء 
مل يذكروه» يف املسـالك: «املشـهور بني األصحاب، خصوصاً املتأخرين منهم، ثبوت 

خيار الغبن. وكثري من املتقدمني مل يذكره».
وقد حاول يف مفتاح الكرامة تقريب عدم إخالل ذلك باإلمجاع بام ال يرجع إىل 

حمصل يعتد به، وال ينبغي إطالة الكالم فيه.
ومن ثم ال جمال لالستدالل عليه باإلمجاع، كام يف كالم غري واحد من متأخري 
املتأخرين، بل ظاهر بعضهم ورصيح آخر أنه العمدة من أدلة املسـألة. و من هنا يلزم 

النظر يف األدلة األخر التي استدل أو يستدل هبا عليه. وهي أمور:
األول: قولـه تعاىل: ﴿إال أن تكون جتارة عن تراض منكم﴾(١) قال يف التذكرة: 

«و معلوم أن املغبون لو عرف احلال مل يرض».
: لظهور اآلية الرشيفة يف اعتبار الرضا الفعيل، وهو حاصل،  وهو كام تر! أوالًًً
كـام أشـار إليه يف اجلواهر. بل ال جمال الحتامل مانعية عـدم الرضا من أحد املتعاقدين 

(١) سورة النساء اآلية: ٢٩.
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معلقـاً عىل العلم بيشء مما جيهل به. إذ ما أكثر ما يندم أحدمها عىل املعاملة النكشـاف 
أمر كان جمهوالً له من دون أن يكون ذلك مستلزماً لبطالن البيع.

، ال ثبوت  : ألن مقتـىض ذلـك بطالن البيع، كـام ذكره يف اجلواهر أيضـاً وثانيـاً
اخليـار فيه مـع صحته، كام هـو املدعى. وقد حاول شـيخنا األعظـمP دفع ذلك، 
فقال: «لكن ملا كان املفقود صفة من صفات املبيع مل يكن تبني فقده كاشفاً عن بطالن 
البيع، بل كان كسـائر الصفات املقصودة التي ال يوجـب تبني فقدها إال اخليار، فراراً 
عـن اسـتلزام لزوم املعاملة إلزامه بام مل يلتزم به ومل يـرض به. فاآلية إنام تدل عىل عدم 
لـزوم العقـد، فـإذا حصل الـرتايض بالعوض الغـري املسـاوي كان كالرضا السـابق، 

لفحو حكم الفضويل واملكره».
وفيه: أن ذلك إنام يتجه مع حتقق الرضا املعترب يف صحة البيع، وختلف الوصف 
. والدليـل عليه حينئذ ليس هو اآلية الرشيفة، بل  املأخـوذ يف املبيع، ككون العبد كاتباً

هو حكم عقالين.
أمـا مـع عدم حتقق الرضا بالبيع بسـبب ختلف الوصف ـ كـام هو املفروض يف 
املقـامـ  فاملتعـني البناء عىل البطالن، كام لو أكره عىل رشاء الفاقد للوصف، غاية األمر 

أن يكون البيع قابالً للتصحيح بالرضا املتأخر، كام يف بيع املكره والفضويل.
وبذلـك يتضـح أنه ال مورد لفحو حكم الفضـويل واملكره، ألن الرضا فيهام 
إنام يوجب نفوذ البيع بعد العدم، ال لزومه بعد نفوذه وثبوت اخليار فيه، كام هو املدعى 

يف املقام.
ومثلـه يف اإلشـكال مـا يف منية الطالب مـن أن التجارة التي يعتـرب الرضا فيها 
ليسـت هـي التجـارة باملعنـى املصدري، لتصـح بالرضـا الفعيل احلاصل حـني إيقاع 
العقد، وال تبطل بانكشاف احلال للمغبون. بل هي التجارة باملعنى االسم املصدري. 
وحينئذ تصح حني العقد، لتحقق الرضا هبا، وتبطل عند انكشاف احلال للمغبون إذا 

مل يرض هبا، و تبقى عىل الصحة إذا ريض هبا.
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قال: «نعم يمتاز هذا املعنى من اخليار عن سـائر اخليارات التي حيتاج اإلمضاء 
والفسـخ فيها إىل اإلنشـاء. فان الدليل املثبت هلذا اخليار بالتقريب املذكور ال يدل إال 
عـىل أن جمـرد الرضا بعـد العلم يكفي يف الصحـة وعدمه يكفي يف البطـالن، واخليار 

االصطالحي ليس كذلك».
إذ فيه ـ مع أن التجارة من املصادر، ال من أسامء املصادر ـ : أن التجارة باملعنى 
االسـم املصدري ملا كان هلا وجود واحد مبني عىل االسـتمرار، فمقتىض إطالق اآلية 
الرشيفة جواز أكل املال بسـببها إذا صدرت عـن الرضا ولو مع ارتفاع الرضا هبا بعد 
ذلك. بل ال يمكن البناء عىل اعتبار اسـتمرار الرضا هبا يف جواز أكل املال، إذ ما أكثر 
مـا ينـدم أحد املتعاقدين عىل املعاملة بعد وقوعها، مع مـا هو املعلوم من عدم بطالهنا 

. بذلك، كام ارشنا آنفاً
وباجلملة: ال ينبغي اإلشكال يف عدم هنوض اآلية الرشيفة باالستدالل.

الثـاين: قوله تعاىل: ﴿وال تأكلوا أموالكم بينكـم بالباطل وتدلوا هبا إىل احلكام 
 :Pلتأكلـوا فريقـاً من أموال الناس باإلثم وانتم تعلمون﴾(١)، قال شـيخنا األعظم
«بنـاء عـىل أن أكل املـال عىل وجه اخلدع ببيع ما يسـوي درمهاً بعرشة مع عدم تسـلط 
املخـدوع بعد تبني خدعه عـىل رد املعاملة وعدم نفوذ رده أكل للامل بالباطل. أما بعد 
رضـاه بعـد التبني بذلك فال يعـد أكالً بالباطل. ومقتىض اآليـة وإن كان حرمة األكل 
حتـى قبـل تبني اخلـدع، إال أنه خـرج باإلمجـاع، و بقي ما بعـد اطالع املغبـون ورده 

للمعاملة».
وفيهـ  مع قصوره عن صورة عدم اخلدع، جلهل املتعاقدين معاً بالقيمة السوقية 
: أن تسلط املخدوع عىل ردّ املعاملة حكم رشعي ال يكون ثبوته أو عدمه  للمبيع ـ أوالً
دخيـالً يف صـدق أكل املال بالباطل الذي هو من األمور العرفية. وإن أمكن أن يكون 
احلكـم الرشعي املذكور متفرعاً عىل صدق ذلك. غايـة ما يمكن دعواه هو كون أكل 

(١) سورة البقرة اآلية: ١٨٨.
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املال باملعاملة الغبنية أكالً له بالباطل. والزم ذلك البناء عىل بطالن املعاملة املذكورة، 
ال ثبوت اخليار فيها مع صحتها، كام هو املدعى.

نعـم قد يدعى حينئذ صحتها برضا املغبـون باملعاملة، خلروج أكل املال به عن 
كونه أكالً بالباطل. نظري صحة بيع املكره والفضويل باإلجازة. وهو غري املدعى.

: أن عموم حرمـة أكل املال بالباطل قضية ارتكازية آبية عن التخصيص  وثانيـاً
عرفـاً، فال جمال لدعو خروج ما قبل ظهور اخلدع عن العموم املذكور باإلمجاع. بل 

لو تم اإلمجاع كشف عن خلل يف االستدالل بالعموم املذكور.
: أنه لو سـلم بـدواً صدق األكل بالباطل عرفاً يف املـورد املذكور، إال أن  وثالثاً
املضمون املذكور وإن ورد مطلقاً يف اآلية الرشيفة املتقدمة التي هي يف سـورة البقرة، 
إال أنه ورد أيضاً يف سورة النساء يف قوله تعاىل: ﴿يا أهيا الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم 

بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم﴾(١).
ومقتـىض املقابلـة يف اآلية الثانية بني األكل بالباطـل والتجارة عن تراض كون 
أكل املال بالتجارة عن تراض عىل إطالقه ليس أكالً للامل بالباطل، وأن األكل بالباطل 

ال يشمل صورة التجارة عن تراض.
نظري ما لو قيل: ال حيسن باإلنسان أن يعبث يف إنفاق ماله، وحيسن منه أن ينفق 
مالـه إلرضاء أبويه. حيـث يكون مقتضاه أن إنفاق املال إلرضـاء األبوين خارج عن 

 . العبث من جهة املنفق مطلقاً وإن كانت دواعي اإلنفاق من األبوين عبثية مثالً
وحينئذ تصلح اآلية الثانية لرشح أكل املال بالباطل، وبيان قصوره عن صورة 
التجارة عن تراض حتى يف اآلية األوىل. والسيام مع تطبيقه فيها عىل الرشوة للحكام 

أو غصب أموال الناس بسببهم.
وحيث سـبق صدق التجارة عن تراض يف املقام بلحاظ حصول الرضا الفعيل 
فيـه تعـني قصوراً أكل املال بالباطـل عنه وبذلك تكون اآلية الثانيـة رادعة عن تطبيق 

(١) سورة النساء اآلية: ٢٩.
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األكل بالباطل عليه عند العرف لو تم.
وبذلـك يظهـر أنه ال جمـال لدعـو أن بني الدليلـني عموماً من وجـه، وأهنام 
جيتمعان يف حمل الكالم ويتعارضان فيه، لينظر يف كيفية اجلمع بينهام. وإن كان الظاهر 
أنـه لـو تم التعارض بينهـام فالتقديم لعموم النهي عن أكل املال بالباطل، ملا سـبق من 

إبائه عن التخصيص. 
: أن البيع يف املقام يبتني عىل أمرين:  ورابعاً

األول: اخلروج يف البيع عن القيمة السـوقية. وال إشـكال يف عدم كونه بنفسـه 
منشأ لكون أكل املال أكال له بالباطل بنظر العرف. ولذا ال يكون منه عندهم مع إقدام 

املتعاقدين عىل ذلك أو احتامهلام له.
الثـاين: خديعة أحد املتعاقدين لآلخر، ال بإظهاره له عىل خالف الواقع، لعدم 
فرض ذلك يف حمل الكالم، بل بإبقائه عىل غفلته، واستغالل ذلك وعدم تنبيهه لواقع 
احلال. وهذا وإن كان مستنكراً يف اجلملة بمقتىض املرتكزات العرفية. إال أن استنكاره 
يرجع إىل كونه بنفسـه نحواً من الباطل، من دون أن يكون أكل املال باملعاوضة املبتنية 

عليه أكالً له بالباطل.
وإال فام أكثر ما تبتني املعاملة إبقاء أحد املتعاقدين عىل غفلته بنحو لو التفت ملا 
يعلم به اآلخر مل يقدم عىل املعاملة، كام لو اعتقد املشرتي خطأ باستقرار السوق وعدم 
تبدل السـعر، وأنه نتيجة لذلك قد اشـرت اليشء بأقل من قيمته السـوقية، أو اعتقد 
بوفـاء ماشـرتاه بغرضه، أو اعتقد البايع أو بعدم تعـرض الثمن للرسقة أو نحو ذلك، 
فإنـه لو أبقـاه اآلخر عىل غفلته، واسـتغل ذلك، فأوقـع املعاملة، اليكـون أكله للامل 

باملعاملة حينئذ أكال له بالباطل، بال إشكال ظاهر.
الثالـث: ما ورد عن النبي8 مـن إثبات اخليار يف تلقي الركبان إذا دخل 

السوق. قال يف اخلالف: «ومعلوم أنه إنام جعل له اخليار ألجل الغبن». 
وفيه: أن ذلك مل يذكر مسـنداً يف كتب احلديث ألصحابنا، وإنام ذكر مرسالً يف 
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عـوايل الآليل قـال: «وأنه هنى عن تلقـي الركبان. وقال: من تلقاهـا فصاحبها باخليار 
إذا دخـل السـوق»(١) والظاهـر أنـه أخذه مـن العامـة، حيث رووه يف كتـب احلديث 
عندهـم(٢). وجمرد موافقـة احلديث الضعيف لفتو األصحـاب ال يكفي يف جربه ما 
مل يثبـت اعتامدهـم عليـه، وال طريق إلحرازه يف مثـل ذلك، كام نبه لذلك هنا شـيخنا 
األعظـمP، وأوضحناه عند الـكالم يف حديث: «عىل اليـد...» يف حكم املقبوض 

بالعقد الفاسد.
ومـن الغريب مع ذلك ما يف اجلواهر، حيث عقب عىل ما ذكره يف احلدائق من 
عـدم ذكـر احلديث يف كتـب أصول احلديث وال يف الفـروع بقولـه: «وإن كان فيه أنه 

يكفي إرساهلم له. بل لعله أقو من ذكر املتن».
الرابـع: النصوص الـواردة يف حكم الغبن، كموثق ميـرس أو صحيحه عن أيب 
عبـد اهللاA: «قال: غبن املؤمن حرام»(٣) وخرب إسـحاق بن عـامر عنهA: «قال: 
غبن املسرتسل سحت»(٤)، و مرسل أمحد بن حممد بن حييى قال: «أراد بعض أصحابنا 
اخلروج للتجارة، فقال ال أخرج حتى آيت جعفر بن حممدA... فأتاه فقال له: يا ابن 
رسول اهللا إين عزمت عىل اخلروج إىل التجارة. وإين آليت عىل نفيس أن ال أخرج حتى 
أتاك [آتيك.ظ] وأستشـريك، وأسألك الدعاء يل. قال: فدعا له، وقال: عليك بصدق 
اللسـان يف حديثك، وال تكتم عيباً يكون يف جتارتك. وال تغبن املسرتسـل، فإن غبنه 
ال حيـل...»(٥)، ويف بعض طرقه: «فإن غبنه ربا»(٦)، ومـا عن كتاب اإلمامة والتبرصة 
بسـنده عن السـكوين عن جعفر بن حممد عن أبيه عن آبائه قال: «قال رسول اهللا صىل 

(١) مستدرك الوسائل ج:١٣ باب: ٢٩ من أبواب آداب التجارة حديث:٣.
(٢) صحيح البخاري ج:٣ ص:٢٨. صحيح مسلم ج:٤ ص:١٣٨. صحيح سنن أيب داود ج:٢ ص:١٣٢. 

وغريها.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب : ١٧ من أبواب اخليار حديث:٢، ١.

(٥) وسائل الشيعة ج:١٢ باب: ٢ من أبواب آداب التجارة حديث:٧
(٦) مستدرك الوسائل ج:١٣ باب:٣ من أبواب آداب التجارة حديث: ٨.
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اهللا عليه وآله: «غبن املسرتسل ربا»(١).
وال خيفى أن ما تضمن من النصوص املتقدمة التعبري بالسحت والربا كالرصيح 
يف إرادة البيـع الغبنـي املبتني عىل كسـب املال. وقريب منه مرسـل أمحـد بن حممد بن 

حييى، ملناسبة التجارة لذلك.
وأما ما عدا ذلك ـ كحديث ميرس ـ فقد ذكر شـيخنا األعظمP أنه ظاهر يف 

حرمة اخليانة يف املشاورة. قال: «فيحتمل كون الغبن بفتح الباء».
بَن الذي هو بفتـح الباء ليس هو  وفيـه: أن الظاهـر من كلـامت اللغويني أن الغَ
اخليانة يف الرأي، بل ضعف الرأي. قال يف لسـان العرب: «الغبن بالتسـكني يف البيع، 
والغبن بالتحريك يف الرأي و غبنت رأيك. أي نسيته وضيعته...». وإن كانت كلامهتم 

ال ختلو عن اضطراب وغموض.
عىل أنه لو تم أن الغبن بالفتح هو اخليانة يف الرأي فاحتامله ال يقتيض استظهار 
املعنى املذكور، بل احتامله، وإمجال مفاد احلديث. بل من القريب جداً أن يراد بحديث 
ميرس ما أريد ببقية النصوص املتقدمة، ألنه هو الشايع يف النصوص وعند العرف. مع 
قـرب تعاضد بقية النصوص، بحيث يوثق بصـدور مضموهنا. فال هيم إمجال حديث 

ميرس لو تم.
فالعمدة يف اجلواب عن النصوصـ  بعد قصورها عن صورة عدم اخلدع جلهل 
املتعاقدين معاً بالقيمة السوقية ـ ظهورها بدواً يف بطالن البيع، كام هو مقتىض الظهور 
النوعي للنهي عن املعامالت وغريها مما يطلب ألثره. وهو املناسب إلطالق السحت 

والربا يف بعض النصوص.
وأما ما ذكره بعض مشاخيناP من أن السحت وإن كان هو املال احلرام، إال 
أنـه قـد أطلق يف املقام عىل نفس الغبن ال عىل الثمن. والغبن إنام يكون بنفس املعاملة، 

(١) مستدرك الوسائل ج:١٣ باب: ١٣ من أبواب اخليار حديث:١.
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. وأنه ال بـد من محل السـحت عىل احلرمة  وال يصـح إطالقـه عـىل الثمن حتى جمـازاً
التكليفيـة فيندفـع بـأن عدم إطـالق الغبن عىل الثمـن ال ينايف إطالق السـحت عليه 

بلحاظ حرمة الثمن من باب املجاز يف النسبة.
ومن هنا ال يبعد ظهور النصوص بدواً يف بطالن املعاملة. لكن حيث ال يظهر 

منهم البناء عىل ذلك فال بد من محلها عىل الكراهة. 
بـل قد حتمل عـىل احلرمة التكليفيـة، بلحاظ أخذ االسرتسـال يف موضوعها. 
قال يف لسـان العرب: «ويف احلديث: أيام مسـلم اسرتسـل إىل مسـلم فغبنه فهو كذا. 
االسرتسـال االستئناس والطمأنينة إىل اإلنسان، والثقة به فيام حيدثه. وأصله السكون 
و الثبات»ونحـوه يف جممع البحرين. ومـع الثقة والطمأنينة قد حيرم اإلغفال ألنه نوع 
من اخليانة لألمانة. وإن كانت املعاملة صحيحة، بناء عىل ما هو التحقيق من أن احلرمة 

التكليفية ال تقتيض الفساد.
وكيف كان فال جمال الستفادة ثبوت اخليار منها، كام هو املدعى يف املقام.

اخلامس: قاعدة نفي الرضر. بتقريب: أن لزوم البيع رضر عىل املغبون، فيتعني 
جوازه يف حقه، وإمكان فسخه له.

وقد يستشكل يف ذلك بوجوه:
أحدها: ما ذكره شـيخنا األعظمP من أن انتفـاء اللزوم وثبوت التزلزل يف 
العقـد ال يسـتلزم ثبوت اخليار للمغبـون بني الرد واإلمضاء، بل كـام يمكن أن يكون 
بذلـك يمكن أن يكون بتخيريه بني إمضـاء العقد بتامم الثمن ورده للمقدار الزائد من 
الثمـن عـن قيمة املثل أو رد بدله، وأن يكون بتخيريه للغابن بني الفسـخ يف متام العقد 

ودفع الزائد من الثمن للمغبون أو دفع بدله.
غاية األمر أن رد ذلك أو دفعه ليس هبة مستقلة، ليقال إنه ال خيرج املعاملة عن 
كوهنا غبنية رضريةـ  كام يظهر من جامع املقاصد و حمكي اإليضاحـ  وال جزء من أحد 
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العوضني، ليتجه ما عن العالمة يف نظري ذلك من أن اسرتاد بعض العوضني من دون 
رد ما يقابله من اآلخر ينايف مقتىض املعاوضة.

وإنام ذلك غرامة عام فات منه بسـبب الغبـن، نظري االرش مع العيب. ولذا ال 
جيب أن يكون من عني الثمن، بل يكتفى ببدله.

وكأنـه إىل هـذا أو نحوه يرجع ما يف اجلواهر مـن أن حديث الرضار ـ مع قطع 
النظر عن كالم األصحاب ـ ال يشخص اخليار.

وفيـه: أن قاعدة نفي الرضر ال تقتيض تـدارك الرضر، بل نفي احلكم الرشعي 
املوجب للرضر، وحيث كان نفوذ العقد رشعاً بنحو اللزوم هو املنشأ لرضر املغبون، 
تعني نفي القاعدة له، دون إثبات لزوم دفع فرق الثمن له غرامه، ألنه من سنخ تدارك 
الرضر احلاصل عليه من نفوذ املعاملة ولزومها، وقد سبق أن القاعدة ال تنهض به

ثانيهـا: ما عـن بعض األعاظمP مـن أن الرضر يف املقام ال يسـتند للحكم 
الرشعـي بلزوم املعاملة، ليكـون مرفوعاً، بل لإلقدام عليها، وهو مسـتند للاملك، ال 
للشارع. وحكم الشارع بلزومه وعدم السلطنة عىل رفعه بعد ثبوته ال يكون موضوعاً 

لقاعدة نفي الرضر، وإال لزم ارتفاع الضامن مع فعل ما يوجبه رشعاً جهالً باحلال. 
وقد أجاب عنه بعض مشـاخيناP بأنه ال إقدام يف املقام عىل الرضر، بل عىل 

املعاملة بتخيل عدم الرضر، فنفوذها بنحو اللزوم مع ذلك هو املوجب للرضر.
وفيـه: أنـه بعد عدم أخذ عـدم زيادة أحـد العوضني رشطاً يف العقـد ـ كام هو 
املفـروض يف كالم بعـض األعاظـمPـ فاإلقـدام عـىل املعاملة وإن مل يكـن إقداماً 
عىل الرضر بخصوصه، إال أنه كان بنحو اإلطالق بحيث يشـمل صورة الرضر، فهو 

كاإلقدام مع احتامل الرضر.
إال أن يدعـى أن اإلقدام املذكور معامـيل ال يكفي يف قصور القاعدة، بل ال بد 

. فتأمل.  يف قصورها من اإلقدام القصدي ولو كان احتاملياً
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وأما النقض بأن الزم ذلك ارتفاع الضامن مع فعل ما يوجبه جهالً باحلال، فقد 
دفعه بعض مشـاخيناP بأن رفع الضامن حينئذ مناف لالمتنان يف حق املضمون له، 

فتقرص القاعدة عنه لذلك.
لكنـه ال خيلـو عن إشـكال، ألن منافاته لالمتنان يف حـق املضمون عنه إن كان 
بلحـاظ كونـه موجبـاً للرضر يف حقـه. ففيه: أنـه ال يوجب الرضر يف حقـه، حلصوله 
الـرضر بتلـف ماله، وإنام يكون يف احلكم بالضامن تدارك للرضر، الذي هو من سـنخ 

النفع له، فليس يف رفعه إرضار به، بل منع لنفعه.
وإن كان بلحـاظ منـع النفـع املذكـور، ففي كفايتـه يف منع جريـان قاعدة نفي 

الرضر إشكال.
فاألوىل يف اجلواب عن النقض املذكور أن أدلة الضامن رصحية يف العموم حلال 

اجلهل وعدم اإلقدام عىل فعل ما يوجبه. فلتكن خمصصة للقاعدة.
ثالثها: ما ذكره بعض مشـاخيناP من أن الرضر إنام يلزم من إمضاء الشـارع 
للمعاملـة و حكمـه بصحتها، ألن إبدال الكثري بالقليـل رضر يف حق أحد املتعاملني. 
وأمـا لـزوم املعاملة فهو ليـس حكامً رضرياً، بـل غاية ما يلزم منه هـو اإللزام بتحمل 
الـرضر. وحينئـذٍ فبعد فرض صحـة املعاملة وعـدم بطالهنا ال وجه للبنـاء عىل عدم 

لزومها من أجل قاعدة نفي الرضر.
 Pأن احلكم بصحة املعاملة من دون إلزام وإن كان رضرياً كام ذكره : وفيه أوالً
وسبقه إليه بعض املحققنيP، بل يظهر منه سبق غريمها إليه إال أن منرصف قاعدة 
نفـي الرضر هـو الرضر الذي يتعـذر التخلص منه، ألنـه هو املحذور عرفـاً، واملنايف 
لسـهولة الرشيعة وكوهنا سمحاء، أما الرضر الذي يمكن التخلص منه من دون كلفة 

فهو ليس حمذوراً، وال ينايف سهولة الرشيعة.
وكأنـه إىل هـذا نظر بعض املحققنيP، فإنهـ  بعد ما سـبق منه من أن احلكم 
بصحـة املعاملـة رضري ـ قال: «فاحلكـم بصحة املعاملـة الغبنية ألحـد وجهني، إما 
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لإلمجـاع عـىل الصحـة، فيخصـص به قاعـدة الـرضر، وإمـا ألن الصحـة وإن كانت 
رضرية، إال أن القاعدة ال تعمّ كل حكم رضري، بل ما إذا كان رفعه موافقاً لالمتنان، 

وال منة يف رفع الصحة وإبطال العقد».
: أن لزوم املعاملة الرضرية وإن مل يوجب حدوث الرضر، إال أنه رضري  وثانياً
أيضاً بلحاظ اسـتلزامه بقاء الرضر. ومن هنا ذهب بعض املحققنيP إىل أن صحة 
املعاملـة الغبنية ولزومها كالمها رضري. وعليه يتعني إعامل القاعدة يف اللزوم بعد ما 

سبق من عدم إعامهلا يف الصحة.
إن قلت: بعد فرض صحة العقد ونفوذه فإعامل القاعدة يف لزومه ينايف االمتنان 
يف حق الغابن، ألن يف الفسخ إرضاراً به، إذ بعد أن ملك العوض األكثر مالية فخروجه 
عن ملكه ورجوع اآلخر له األقل مالية له يسـتلزم الرضر عليه، وهذا بخالف إعامهلا 

يف صحة العقد، فإنه ال يستلزم اإلرضار به، بل فوت النفع عليه ال غري.
قلـت: إنـام يلـزم اإلرضار بالغابن من إعامل قاعـدة الـرضر إذا كان مقتضاها 
ارتفـاع اللـزوم عن العقد بعد ثبوتـه له. أما إذا كان مقتضاها صحـة العقد ابتداء عىل 
نحو اجلواز وعدم اللزوم فال يلزم اإلرضار به، لظهور أن صحة العقد بالنحو املذكور 
ليسـت رضراً عليه، بل هي نحو من النقص يف االنتفاع، نظري صحة اهلبة غري الالزمة 

كام لعله ظاهر.
رابعهـا: مـا عن املحقق اخلراسـاينP. ومرجعـه إىل أن القاعـدة إنام تقتيض 
جـواز العقـد جوازاً حكمياً، نظـري العقود اجلائـزة، ال جواز حقياً الـذي هو مرادهم 
باخليار، فإنه عندهم حق قابل لإلسـقاطـ  كام سـبقـ  والتعويض واملرياث مع إطالق 

دليله بنحو يعم الوارث.
وهو يف حمله بناء عىل ما سبق منا من الفرق بني احلق واحلكم.

نعم قد ال يظهر األثر باإلضافة إىل بعض اآلثار. فاشـرتاط سقوط خيار الغبن 
عند العقد مسـتلزم لإلقدام عىل الرضر املانع من عموم قاعدة نفي الرضر. وإسـقاطه 
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بعد العقد يكفي يف لزوم العقد عمالً بعموم لزوم العقد بعد قصور القاعدة، الستناد 
بقاء الرضر حينئذ لرضا املغبون به، ال للحكم باللزوم.

كام أن مرجع املعاوضة عىل احلق حينئذ إىل املصاحلة عن عدم الفسخ  يف مقابل 
املال املدفوع، وبعد الصلح املذكور ال ينفذ الفسخ، كام لو سقط حق اخليار.

فلـم يبق إال املـرياث. فـإن كان اخليار حقيـاً كان موروثـاً، وإن كان حكمياً مل 
يورث. وال جمال إلعامل قاعدة نفي الرضر يف حق الورثة، لعدم استلزام نفوذ املعاملة 
يف حقهـم ولزومهـا الـرضر عليهـم، بـل نقـص النفع هلم، وهـو ال يكفـي يف جريان 

القاعدة.
وقد حاول بعض مشاخيناP توجيه املرياث يف املقام مع بنائه عىل عدم الفرق 
بـني احلق واحلكـم أنه ليس يف املقـام إال احلكم الرشعي بجواز الفسـخ وترتب األثر 
عليـه بأن املسـتفاد من بعض النصوص الـواردة يف الوصية أن الـوارث وجود تنزييل 
للمـورث وأنه هـو بعينه، ومن تلك النصـوص ما تضمن عدم جـواز الوصية بام زاد 
عـىل الثلـث معلالً بأنه تضييع للورثة وظلم يف حقهم، بدعـو: لوال احتاد الورثة مع 

املورث ملا كان هلذا النهي وجه، ألنه يترصف يف مال نفسه، وهو أجنبي عن ورثته.
وال خيلو ما ذكره عن غموض، إذ يكفي يف حسـن التعليل لو تم حكم الشاعر 
باسـتحقاق الورثـة للثلثني، بحيـث ال جيوز التجاوز عليهـام يف الوصية إال بإذهنم من 

دون توقف عىل االحتاد التنزييل املدعى.
خامسـها: أن القاعدة املذكورة تقرص عام لو تبدلت القيمة قبل الفسخ، بحيث 
ال يكـون تبديـل أحـد العوضني باآلخر غبنياً، حيـث ال يكون لزوم املعاملة السـابقة 
رضريـاً حينئـذ، فيتعني البناء عىل اللزوم حينئذ إما ملا هو الظاهر من أن املرجع يف مثل 
ذلك عموم العام، وهو يف املقام عموم اللزوم، ال اسـتصحاب حكم املخصص. وإما 
ملا سـبق مـن أن القاعدة إنـام تقتيض اجلواز احلكمـي الذي هو عبارة عـن كون العقد 
ينفسـخ بالفسـخ، فيكون اسـتصحابه تعليقياً، وهو ال جيري عـىل التحقيق، بل جيري 
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حينئذ اسـتصحاب عدم ترتب األثر عىل الفسخ، الراجع الستصحاب ملكية كل من 
املتعاقدين ملا ملكه بالعقد.

هـذا وحيـث مل يذكـروا مـن مسـقطات هذا اخليـار ارتفـاع الغبن قبـل إعامله 
فظاهرهم عدم سقوطه بذلك.

كـام أن الـرضر ال خيتص بالـرضر املايل، بل لـه جهات أخر قـد تندفع بنفوذ 
العقـد الغبني، فتزاحم الـرضر املايل احلاصل به، فال يكون نفـوذه بنحو اللزوم منافياً 
لالمتنان، كام لو كان املشـرتي املغبون مضطراً للبيع أو انكشـف كونه مضطراً له، مع 

أن بناءهم عىل ثبوت اخليار يف مثل ذلك.
وكال األمريـن يناسـب كون دليل اخليار يف املقام أمـراً غري قاعدة نفي الرضر. 

فالحظ.
واملتحصـل من مجيع ما سـبق: أن قاعـدة نفي الرضر ال تنهـض بإثبات اخليار 
مطلقـاً، بناء أن القصـد املعاميل لإلقدام عىل الرضر يف املقـام موجب لقصور القاعدة 

املذكورة، عىل ما أرشنا إليه يف الوجه الثاين لإلشكال عىل االستدالل بالقاعدة.
وأمـا بناء عىل عدم كفايته فالقاعدة إنـام تقتيض جواز العقد حكامً، من دون أن 
يكـون موضوعاً حلق اخليار، عـىل ما تقدم يف الوجه الرابع. كام أهنا تقرص عام إذا تبدل 
احلال بحيث ال يكون لزوم املعاملة رضرياً، أو ترتب عىل املعاملة جهة تزاحم الرضر 

املايل عىل ما ذكرناه يف الوجه اخلامس.
السـادس: ما عن بعض األعاظمP. قال يف منية الطالب يف االستدالل عىل 
اخليار يف املقام: «وأتم املدارك له هو حصوله من جهه ختلف الرشط الضمني. وذلك 
أنـه ملا كان تعيـش بني آدم موقوفاً عـىل تبديل األموال، وبناء املتعاقدين عىل تسـاوي 
العوضـني يف املاليـة، فيناط التبديل بالتسـاوي. وحيث كان هذا البناء نوعياً بحسـب 
العـرف والعـادة جر نفس إجـراء العقد بني العوضني جمر اشـرتاط تسـاوهيام يف 
املاليـة، بحيث لو علـم املغبون باحلال مل يرض. فمدرك ثبوت اخليـار تباين املتعاقدين 
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عـىل تسـاوي العوضني يف املاليـة. وهذا بمنزلة الصغـر. والكـرب أن ختلف البناء 
يوجـب عدم الرتايض باملعاملة، وملا ثبت يف باب الفضويل واملكره أن الرضاء الالحق 
كالسـابق، فلم يكن ختلف البناء موجباً لفسـاد البيع رأسـاً، فله إقـرار العقد واختيار 

نتيجته، وله رده».
ومقتىض ما يف ذيله ـ من أن عدم البناء يوجب عدم الرتايض باملعاملة، وتنظري 
املقـام بالفضويل واملكـره ـ هو بطالن املعاملـة، لعدم الرتايض. غايـة األمر أنه يمكن 
تصحيحهـا بالرضـا الالحق نظـري عقد الفضويل واملكـره. وهو ـ كام تـر ـ غري عن 

املدعى من ثبوت اخليار مع صحة املعاملة. 
نعم مقتىض ما يف صدرهـ  من ابتناء العقد عىل اشرتاط التساوي يف املالية ضمناًـ 
كون التساوي يف املالية أمراً خارجاً عن موضوع العقد الذي صار مورداً يف للرتايض. 
وعليـه يكون الرتايض حاصـالً بالعقد املتضمن للمعاوضة بـني املالني، فيصح. غاية 
األمر أن العقد الذي حصل الرتايض به مبني عىل الرشط املذكور، فيثبت بتخلف هذا 

الرشط اخليار، كام هو املدعى.
وبذلـك يرجـع خيـار الغبـن خليـار ختلـف الوصـف املـرشوط الثابـت تبعـاً 
للمرتكزات العقالئية، كام رصح بذلك السـيد الطباطبائيP يف حاشـيته، وأشـار 
إليـه بعـض املحققـنيP. وعليه جر بعض مشـاخيناP يف تقريب االسـتدالل 

للخيار يف املقام.وهو ال خيلو عن وجه.
نعم الظاهر عدم اطراده، لعدم ابتناء العقد يف كثري من املوارد عىل احلفاظ عىل 

املالية، بل عىل الرغبة الشخصية واالتفاق بني الطرفني من دون نظر ليشء آخر.
منهـا: مـا إذا مل تسـهل معرفـة القيمة السـوقية، كـام يغلب يف مثـل التحفيات 
واألثريات ونحوها من النوادر. حيث يتمحض األمر فيها يف الرتايض بني املتعاقدين، 

من دون النظر للرشط املذكور.
ومنهـا: مـا إذا كان أحـد العوضني أمـراً يعتز بـه أحد املتعاقديـن، خلصوصية 
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شـخصية، ككون املبيع منسـوجاً بيده أو بيد شـخص خيصه، وكون الكتاب قد درس 
فيه هو أو شخص خيصه، ونحو ذلك.

ومنهـا: ما جتهل خاصيته املرغبة فيه. ويعرض من أجل حتصيل من يرغب فيه 
ألجـل صورته الظاهـرة، أو الطالعه عىل ميـزة مرغبة، كمجموعة مـن األحجار أو 
الكتـب أو الطوابع أو نحوها مما قد يوجد فيه ما يدرك اخلبري أو حيتمل وجود خاصية 
فيـه توجـب زيادة قيمته، من دون أن يكون ملزماً بإخبار البايع وحتديد قيمته احلقيقية 

تبعاً لذلك.
ومنها: ما يباع باملزاد، حيث يكون املعيار يف ثمنه عىل قناعة املتزايدين الشخصية 

ومقدار الزيادة التي يتسابقون فيها.
ومنها: ما يأيت التعرض له عند الكالم يف رشط ثبوت هذا اخليار.
. وربام تكون هذه الصورة  ونحوها خارجة عن مورد كالمهم لباً

كـام أنه ربـام يكون مبنى املعاملة عىل قيمة خاصة بتعيني السـلطة أو اجلهة التي 
تنتمـي إليها البضاعة، من أسـواق أو رشكات أو أصحاب معامل أو نحو ذلك. وقد 
تكون تلك القيمة أكثر من القيمة السـوقية أو أقل. فتكون هي املعيار يف الغبن، ألهنا 

هي موضوع الرشط الضمني، دون القيمة السوقية، البتناء املعاملة عىل إغفاهلا.
هذا وقد قد يشـكل أصل املطلب بلحاظ أن بناء املسـألة عىل الرشط الضمني 
يقتـيض اتفاق الطرفني عليه، إذ مع اختالفهـام يف ذلك يلزم عدم التطابق بني اإلجياب 
والقبـول املبطـل للعقد. لعدم الفـرق يف مبطلية عدم التطابق بـني أن يكون يف أركان 
املعاملـة ـ كالثمن واملثمن ـ وأن يكـون فيام هو خارج عن ذلك، كالرشط والوصف، 
كام تقدم عند الكالم يف رشوط العقد. مع أن الظاهر عدم بناء العرف عىل البطالن يف 
فـرض اتفاقهام عىل الرشط املدعى يف املقام، البتناء العقد من أحدمها دون اآلخر عىل 

أحد عىل الوجوه املتقدمة.
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اللهـم إال أن يقـال: يكفـي يف ترتب األثر عـىل الرشوط الضمنيـة بناء العرف 
عليهـا نوعـاً مـا مل يتفق املتعاقـدان عىل اخلـروج عنها. ولـذا ال يظن منهـم البناء عىل 
البطالن لو مل يلتزم أحد املتعاقدين يف نفسه بتعجيل التسليم، أو بالسالمة يف املبيع، أو 
نحومها من الرشوط االرتكازية العامة، من دون أن ينبه اآلخر لذلك. كام ال إشـكال 

ظاهراً عندهم يف ثبوت اخليار لآلخر حينئذ بتخلفها.
ومرجـع ذلـك يف احلقيقـة إىل أن لـزوم حتقق األمـور املذكورة وثبـوت اخليار 
بتخلفهـا ليس بمالك نفوذ الرشط الضمنـي، لظهور أن الرشط أمر قائم بالطرفني بل 
مها من األحكام العرفية االرتكازية. وال خيرج عنها إال باتفاق املتعاقدين، وبناء العقد 

منهام معاً عىل عدم االلتزام هبا.
بـل ال يبعـد االكتفاء يف اخلروج عنها بإقدام من له الرشط العريف عىل عدم بناء 
املعاملـة عليـه، إما لعلمه بعدم حتققه، أو الحتامله ذلك مع عدم ابتناء املعاملة من قبله 

عليه. خلروجه عن املتيقن من بناء العقالء عىل اإللزام هبا وترتيب األثر عليها.
نعـم لو بنـى العقد عليها إال أنـه كان عازماً عىل عدم املطالبـة هبا وعدم إعامل 
اخليـار بفقدهـا، فالظاهر عدم منع عزمـه املذكور من ترتب األثـر عليها. فله العدول 

عن عزمه، وإعامل حقه.
أما الرشوط الضمنية فتختص بام يتفق عليه املتعاقدان، ويبتني العقد منهام عليه 

ضمناً من دون أن يرصحا به لفظاً ولو إلنشاء العقد بغري اللفظ، كام يف املعاطاة.
ويرتتـب عـىل ذلك أن املعيار يف ثبوت خيار الغبـن عىل اخلروج عن قيمة املثل 
إال مـع ترصيـح املتبايعني حني العقد أو بنائهامـ  ولو بحسـب ظهور حاهلامـ  عىل عدم 

ابتناء العقد عليها. وكذا لو أقدم املغبون وحده عىل ذلك.
أمـا ابتنـاء العقد عىل قيمـة أخر غري قيمة املثل مما سـبق التعـرض له، فالبد 
فيـه من اتفاقهام معاً عليـه ترصحياً أو ضمناً كل ذلك ألن األمر االرتكازي الذي عليه 
العـرف والعقالء نوعاً هو لزوم مراعاة قيمة املثل. وما عداها خارج عن ذلك. فالبد 
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. والبد من  . هذا ما يتضح لنـا فعالً فيـه مـن عناية خاصة جيـري عليها املتعاقدان معـاً
مزيد من التأمل. واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم.

(١) الظاهـر أن مـراده بقيمة املثل هو القيمة  السـوقية وإن كان املبيع قيمياً كام 
أنـه هو املـراد لنا أيضاً فيام سـبق. إذ ال إشـكال ظاهراً يف عدم اختصـاص هذا اخليار 

باملثليات، لعموم أدلته.
(٢) بـال خـالف، وقطعاً، كـام يف اجلواهر، وقال شـيخنا األعظـمP: «بال 
خالف وال إشكال» ويف التذكرة واملسالك اإلمجاع عليه. ويف مفتاح الكرامة أن ذلك 
ممـا ال ريـب فيه. ويف كالم غري واحد عدم صدق الغبـن حينئذ. وهو غري بعيد، حيث 

ال يبعد كون أصله اخلديعة.
لكنه إنام ينفع لو كان الدليل هو النصوص الواردة يف حكم الغبن. بل اشـتامل 
أكثرها عىل غبن املسرتسـل موجب الختصاصـه بصورة اجلهل حتى لو فرض عموم 
. وكذا لو كان الدليل عليه آيتا التجارة عن تراض وأكل املال بالباطل،  الغبـن مفهومـاً
كـام هو ظاهـر. ومثلها يف ذلك مـا ورد يف تلقي الركبان، ألن موضوعـه وإن كان هو 
دخـول السـوق، إال أن منرصفـه مـا إذا ظهـر أن القيمـة أكثر مـن الثمـن. وهو مبنى 

استدالهلم به. لكن تقد عدم هنوض اجلميع باالستدالل.
كام أنه تقدم اختصاص قاعدة نفي الرضر بغري صورة اإلقدام عليه احلاصل مع 
العلـم. أمـا بناء عىل أن الدليل هو الرشط الضمنـي أو بناء العقالء بالنحو الذي تقدم 

منا التعرض له فاألمر أظهر.
هـذا ومقتىض إطالق األصحاب ورصيح التذكرة واملسـالك وحمكي التحرير 

(مسـألة ٢٤): إذا بـاع بأقل مـن قيمة املثل(١) ثبت لـه اخليار. وكذا 
إذا اشـرت بأكثر من قيمة املثل. وال يثبت هذا اخليار للمغبون إذا كان عاملاً 

باحلال(٢) 
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عدم الفرق يف ثبوت اخليار مع اجلهل بالقيمة بني إمكان معرفة القيمة وتعذرها. وهو 
مقتىض أكثر الوجوه املتقدمة، ومنها الوجه األخري الذي تقدم منا التعويل عليه. 

لكـن يف اجلواهر أنه قد يشـكل ـ إن مل يكن إمجاعـاً ـ بأنه هو أدخل الرضر عىل 
نفسه، فال خيار. 

 : وفيهـ  مع ما سـبق من اإلشـكال منه ومنايف االسـتدالل بقاعدة نفي الرضرـ 
أن مراده إن كان صورة االلتفات للغبن والشـك فيه. فيأيت الكالم فيه عند الكالم يف 

حكم الشك والظاهر عدم الفرق فيه بني إمكان معرفة احلال وعدمه.
وإن كان ما يعم صورة الغفلة عن الغبن مع كونه بحيث لو التفت إليه ألمكن 
له معرفة احلال فال إشكال يف عدم حتقق اإلقدام حينئذ، إذ ال معنى لإلقدام عىل اليشء 

مع الغفلة عنه.
نعم سبق حتقق األقدام املعاميل، وأنه لو كان مانعاً من عموم قاعدة نفي الرضر 
. ومن الظاهر إمكان  توقف االسـتدالل هبا عىل صورة اشـرتاط عدم الغبن ولو ضمناً
فرض االشـرتاط املذكور حتـى مع القدرة عىل معرفة احلال. وبذلـك يظهر أنه ال أثر 

للقدرة عىل ذلك.
ومنه يظهر حال ما يف املبسوط والرشايع والنافع من أنه يشرتط يف ثبوت اخليار 

أن ال يكون املغبون من أهل اخلربة.
إذ املفهـوم منـه عرفاً ذو امللكة التجارية التي يسـتطيع هبا معرفـة القيمة. وهي 
أعـم مورداً مـن فعلية العلم، إذ قد يغفـل عن إعامل ملكته أو حيتـاج إىل كلفة، فيقدم 
عىل املعاملة مع اجلهل، ثقة بالبايع، أو اكتفاءً بالرشط الضمني الذي تقدم الكالم فيه. 

ومعه ال وجه لعدم ثبوت اخليار بعدما سبق.
وربـام يكون مرادمهـا (قدس رسمها) باخلـربة فعلية العلم. بـل لعله هو الذي 

فهمه األصحاب. ولذا مل يشريوا للخالف منهام. 
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هذا ولو ظن املغبون، أو شك حني العقد بالغبن، فهل يسقط اخليار بذلك؟ 
يظهر من شيخنا األعظمP الرتدد واإلشكال يف سقوطه، بلحاظ عموم نفي 
الـرضر، وإطـالق اإلمجاع املحكي اقتصاراً يف اخلروج منهام عـىل املتيقن، وهو صورة 
العلـم بالرضر. قال: «نعم لـو رصح يف العقد بااللتزام به ولو عىل تقدير ظهور الغبن 

كان ذلك راجعاً إىل إسقاط الغبن».
ويظهر ضعفه مما سـبق من عدم هنوض اإلمجاع باالسـتدالل عىل أصل ثبوت 
خيار الغبن، فضالً عن عمومه. والسـيام مع لـزوم االقتصار يف اإلمجاع ومجيع األدلة 

اللبية عىل املتيقن.
وأما قاعدة نفي الرضر فلو تم االستدالل هبا أشكل عمومها لصورة االلتفات 
للغبن أو الشـك فيه، فضالً عن الظن به، لعدم وضوح اسـتناد الرضر حينئذ للحكم 

الرشعي بعد إمكان دفعه بعدم اإلقدام عىل املعاملة، نظري صورة العلم.
وأمـا مـا عن بعـض األعاظمP من أنـه إذا أقـدم عاملاً باحلكـم برجاء عدم 

 . الرضر فهو ليس مقدماً عىل الرضر عرفاً
ففيـه: أن اإلقـدام مع احتامل الرضر إقدام عىل الـرضر عىل تقدير وجوده، وال 
أثـر للرجـاء وعدمه يف حتقق اإلقـدام املذكور. كام أن العلم باحلكـم إن أريد به احلكم 
بأصل ثبوت اخليار يف الغبن من دون علم بثبوته يف خصوص املورد فال أثر له يف نفي 
اإلقـدام عىل الرضر. وإن أريد به العلم بثبوتـه يف خصوص املورد فهو وإن كان يمنع 
مـن صـدق اإلقدام عىل الرضر بالنحو املانع من جريـان القاعدة. إال أنه أول الكالم. 
ولو تم جيري حتى مع العقد ال برجاء عدم الغبن، بل حتى مع العلم بالغبن إذا فرض 

العلم حني العقد بثبوت اخليار معه.
عـىل أن املعيـار يف املقام ليس عـىل اإلقدام عىل الرضر وعدمه، بل عىل اسـتناد 
. ومن ثم ال  الرضر للحكم الرشعي وعدمه، وقد عرفت عدم اسـتناده له حينئذ عرفاً

جمال للبناء عىل إطالق ثبوت اخليار مع احتامل الغبن.
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نعم بناء عىل كون منشأ ثبوت خيار الغبن هو ابتناء العقد ارتكازاً عىل اشرتاط 
عدمـه، وأنه من الرشوط الضمنية. فاملتعـني التفصيل بني ما إذا كان العقد مع احتامل 
الغبن مبنياً عىل اشرتاط عدمه ضمناً، وما إذا مل يكن كذلك، بل كان مبنياً عىل رفع اليد 
عنه، فيثب اخليار يف األول دون الثاين، كام رصح به بعض مشاخيناP. وهو املناسب 
القتصار سيدنا املصنفP يف سقوط اخليار عىل العلم بالغبن واإلقدام عىل املعاملة 

عىل كل حال.
وأمـا ما عن بعض األعاظمP من اإلشـكال يف ثبوت اخليـار، ألن اإلقدام 
مـع االحتـامل من دون اتكال عىل طريـق أو أصل حمرز لعدمه ـ نظري أصالة السـالمة 

املحرزة لعدم العيب ـ كأنه إقدام مع العلم بالغبن . 
فهـو كـام تر ال يرجع إىل حمصـل بعد فرض كون املعيـار يف ثبوت اخليار عىل 
الرشط، إذ ال إشـكال يف إمكان الرشط املذكور مع الشـك. بل لو أمكن حصوله مع 
. واالعتامد عىل أصالة السـالمة ليس من  العلـم بالغبـن تعني ثبـوت اخليار معه أيضـاً
أجـل حتقـق رشط اخليار، بـل من أجل منـع الغرر ورفـع اجلهالة يف البيـع، املعترب يف 

صحته عندهم.
هذا ولكن سـبق منا املنع من كون منشـأ اخليار هو اشـرتاط عدم اخليار ضمناً، 
بل وأن منشأه بناء العرف بمرتكزاهتم عىل ثبوت اخليار مع الغبن ونحوه مما هو خارج 

عن الوضع الطبيعي يف املعامالت.
وعليه يتعني عدم ثبوت اخليار مع الشك، فضالً عن الظن بثبوت الغبن، مطلقاً 
ولـو مع عدم ابتناء اإلقدام عىل التنازل عن الـرشط املدعى، واالقتصار يف اخليار عىل 
صـورة الغفلة املطلقة، أو العلم بعـدم ثبوت الغبن أو قيام األمارة العرفية عليه وإن مل 

. اقتصاراً عىل املتيقن من مورد بناء العرف املذكور. تكن معتربة رشعاً
نعم لو اشـرتط عدم الغبـن رصحياً أو ضمناً تعني ثبوت اخليـار مطلقاً ولو مع 

العلم بثبوت الغبن. لكنه من خيار ختلف الرشط، ال خيار الغبن الذي حمل الكالم. 
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(١) لقصـور أكثـر الوجوه املتقدمة عنـه، ومنها الوجه األخري الـذي تقدم منا 
التعويل عليه، كام يظهر بمالحظته.

ثـم إنـه بناء عىل ما يأيت منهم من اختصاص الغبـن بالفرق الفاحش بني الثمن 
والقيمـة السـوقية دون ما يتسـامح به، لو أقدم أحـد املتعاقدين عـىل مرتبة من الفرق 
بينهـام، فبـان الفرق بينهام أزيد مما أقدم عليه، تعني عدم سـقوط اخليـار إذا كان الفرق 
جمموعه فاحشاً، سواء كان كل من الفرق الذي أقدم عليه والزيادة مما ال يتسامح فيه، 

أم كان كل منهام مما يتسامح فيه، إال أن جمموعهام ال يتسامح فيه.
لعدم املوجب لسقوط اخليار بعد عدم اإلقدام يف الصورتني عىل الغبن احلاصل 

يف املورد الذي هو املجموع املفروض عدم اإلقدام عليه.
وأظهر من ذلك ما إذا أقدم عىل ما يتسامح فيه، وكانت الزيادة وحدها باملقدار 

الذي ال يتسامح فيه، كام هو ظاهر.
أمـا العكس ـ وهـو ما إذا أقدم عىل ما ال يتسـامح فيه وكانـت الزيادة باملقدار 
الذي يتسامح فيه ـ فعن بعض األعاظمP سقوط اخليار معه، ألن ما يوجب اخليار 

قد أقدم عليه، فسقط اخليار املسبب عنه، وما مل يقدم عليه ال يوجب اخليار.
 Pففي اخليار وجه». وجزم به بعض مشاخينا» :Pلكن قال شيخنا األعظم
بتقريـب أن الغبـن احلاصل ملا كان بمجموعه موجباً للخيار فهو مل يقدم عليه ليسـقط 

اخليار املسبب عنه، وإنام أقدم عىل بعض مراتبه ال غري. وما ذكره متبني يف نفسه.
إال أن يسـتفاد مـن تسـاحمه يف املقدار الكثـري املوجب للخيار تسـاحمه فيام يزيد 
عليه قليالً مما ال يوجب اخليار. وهو خارج عن حمل الكالم. وربام يأيت عند الكالم يف 

اعتبار كون الغبن فاحشاً حقيقة احلال بنحو قد ينفع يف املقام.
بقـي يشء: وهـو أن التامكـس بـني أهـل اخلـربة قد يبتنـي عىل اإلعـراض بني 

أو مقدماً عىل املعاملة عىل كل حال(١).
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املتبايعـني عـن القيمة السـوقية يف حتديـد الثمن واالتـكال يف حتديده عـىل اخلربة ولو 
بلحـاظ اجلهات والعوامل األخـر الدخيلة يف الرغبة والزهـد يف اليشء، مثل توقع 
قلة العرض أو الطلب أو كثرهتام عىل األمد البعيد، وحاجة البايع أو املشرتي للنقد أو 

استغنائهام عنه، وتعرض أحد العوضني للخطر... إىل غري ذلك.
وحينئـذ يتعني عدم ثبوت اخليـار باخلروج عن القيمة، ال مـن جهة العلم هبا، 
وال مـن جهـة اإلقدام عىل الغبن، بل من جهـة عدم ابتناء املعاملة عـىل مراعاة القيمة 
السـوقية، ليكون اخلـروج عنها خمالفة للـرشط الضمني، أو مورداً لبنـاء العقالء عىل 

اخليار، عىل الكالم املتقدم.
بل حتى لو كان الدليل عىل اخليار هو قاعدة نفي الرضر. لرجوع مورد الكالم 
إىل اإلقـدام عىل الرضر املايل بلحاظ وجود املزاحم األهم منه بنظر أحدمها. وال يمنع 
مـن البنـاء عىل ذلك عدم تعـرض األصحاب له بعد عدم كـون الدليل عىل اخليار هو 
اإلمجـاع، وقرب كـون اإلمجاع لو حصل مبنياً عىل املرتكـزات العرفية التي تقرص عن 

مورد الكالم.
وربـام يكـون ذلـك هو املنظور للشـيخ واملحقق قـدس رسمها فيام سـبق منهام 
مـن عـدم ثبوت اخليـار مع كون املغبـون من أهل اخلـربة. وإن كان ذلك ال يتناسـب 
مـع إطالقهام له، وعـدم تقييدمها إياه بـام إذا قامت القرينة عىل اإلعـراض عن القيمة 
السـوقية،واالكتفاء منهـام بكـون املغبون مـن أهل اخلربة. كام التناسـب عدم تعرض 

األصحاب لذلك تبعاً هلام، وعدم تعقيبهم لكالمهام. فالحظ.
(١) وإىل ذلك يرجع ما يف املبسوط وكالم مجاعة من عدم جريان العادة بمثله. 
بـل ال يبعـد كونه هو املراد ممـا يف التذكرة. حيث قـال: «الزيادة أو النقيصة الفاحشـة 

(مسـألة ٢٥): يشـرتط يف ثبوت اخليـار للمغبون أن يكـون التفاوت 
موجباً للغبن عرفاً، بأن يكون مقداراً ال يتسـامح به عند غالب الناس(١)، 
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التـي ال يتغابـن النـاس بمثلها وقـت العقد». وقد أرسـل يف كالم غري واحد إرسـال 
املسلامت.

وقـال يف التذكرة يف وجه عـدم ثبوت اخليار مع قلة الفـرق: «جلريان مثل هذا 
التغابن دائامً بني الناس. وعدم ضبط األثامن املوازية للمثمنات، لعرسه جداً، فلم يعتد 

باخلارج عنه قلة أو كثرة مع القلة». وقريب منه كالم غريه.
والـذي ينبغي أن يقال: إن قيمة اليشء (تارة): تكون حمددة بالدقة، كام يف كثري 
من األمور يف عصورنا ـ حيث تشـيع التسـعرية ـ مع بذل اليشء، وعدم طروء الشحة 
عليـه بنحـو يوجـب تبـدل قيمته.(وأخـر): ال تكون كذلـك، بل تـرتدد بني األقل 

واألكثر.
أمـا يف الصورة األوىل فالظاهـر االكتفاء يف حصول الغبن وثبوت اخليار بأدنى 
اختـالف بني الثمن والقيمـة الواقعية. لعموم دليل خيار الغبن الذي تقدم منا تقريبه، 
ولعـدم تسـامح العـرف بعد فرض حتديـد القيمة. ولـذا ال يتسـاحمون يف احلفاظ عىل 
، نعم قد  القيمـة السـوقية عند إجراء العقـد، وهيتمون بعـدم الزيادة عليها ولو قليـالً
يتسـاحمون يف إعامل حق اخليار لدواع خارجية، كاحلياء وجتنب املشـاكل. إال أن ذلك 

خارج عن حمل الكالم.
ولعل هذه الصورة خارجة عن مورد كالمهم، لعدم وضوح االبتالء هبا سابقاً، 

كام يظهر مما تقدم من التذكرة. وال أقل من قصور االستدالل املتقدم عنه. 
وأمـا يف الصـورة الثانية فالظاهر عدم ثبـوت اخليار مع تـراوح الثمن بني أقل 
. بل لعدم صدق  القيم وأعالها. ال للتسـامح يف مثل هذا الغبن، أو لعدم كونه فاحشاً
الغبن بعد عدم جتاوز حدي القيمة السـوقية، املفروض كوهنا ذات مراتب، فالتسامح 

يف مثل ذلك عرفاً ليس للتسامح يف الغبن، بل البتناء القيمة عىل الرتدد.
وصدق الرشاء بثمن غال أو رخيص ـ لو تم ـ ليس بلحاظ الزيادة أو النقيصة 
عـن القيمة السـوقية، بل بلحاظ مصادفة أعـىل املراتب العالية من القيمـة أو الدانية. 
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ومثلـه صـدق غلبة أحد املتعاقدين أو خديعته لآلخـر. لتحقق الغلبة واخلديعة بذلك 
. بل قد يصدق الغبن ولو جمازاً، تبعاً لصدق اخلديعة والغالء والرخص لكنه غري  أيضاً

الغبن الذي هو حمل الكالم.
 ، أمـا مع اخلروج عن أحد احلدين فالظاهر ثبوت اخليـار وإن كان الفرق قليالً
لصدق الغبن، وعدم تسامح العرف، وعموم أكثر األدلة املتقدمة،ومنها الوجه املتقدم 
منا.نعـم قد يكون ابتناء القيمة يف مثل ذلك عـىل الرتدد بني املراتب حتديد القيمة عند 
العرف بحدهيا غري دقيق، بأن تبتني عىل التامكس يف أحد طريف احلد أو كليهام، بحيث 
يمكن بسـبب التامكس الزيادة عن أكثر ما يعرض يف السـوق قليال،ً أو اإلنقاص عن 

، من دون أن يصدق الغبن. أقل ما يعرض يف السوق قليالً
وال أقل من الشـك يف صدقه حينئذ، فيشـك يف حتقق موضـوع اخليار ويف بناء 
العـرف عليـه، ويتعني البناء عىل لـزوم العقد عمالً بعموماته، لكون الشـبهة يف املقام 

حكمية، لرجوعها يف احلقيقة إىل إمجال الغبن وعدم وضوح صدقه يف املقام.
كام أنه يتعني البناء عىل اللزوم أيضاً لو كانت الشبهة موضوعية، كام لو مل يتيرس 
اسـتيعاب السوق بالفحص، واحتمل وجود من يعرض املبيع بالثمن الذي وقع عليه 
العقد. لكن ال لعمومات اللزوم، لعدم جواز التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية من 
طرف اخلاص حتى يف مثل املقام مما كان املخصص فيه لبياً، عىل التحقيق. بل ألصالة 
عدم ترتب األثر عىل الفسـخ، الراجعة السـتصحاب بقـاء كل من العوضني يف ملك 

من ملكه بالعقد.
وبنـاء عـىل ذلـك ال موضوع الـكالم يف حتديد الغبـن الذي يتسـامح فيه عرفاً 

بالشفص ـ من الثلث والربع وغريمها ـ أو بغريه.
ولعل كالم األصحاب يف املقام ناشئ من ارتكازية ما ذكرنا، من دون وضوح 
له عىل وجهه الذي سـبق، كام قد يناسـبه التعليل املتقدم من التذكرة. ويكون ذلك هو 
املوجب الضطراب كلامهتم، وعدم مناسـبتها لألدلة التي استدلوا هبا عىل هذا اخليار. 
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والسـيام بلحاظ ما سـبق من صـدق الغالء والرخص واخلديعة، بـل حتى الغبن ولو 
جمازاً، حيث قد ذلك يكون سبباً يف التباس تراوح القيمة بني الزيادة والنقيصة بالغبن. 
بقي يشء: وهو أن موضوع اخليار هو الغبن املايل وإن مل يرض بحال املغبون، ومل 
جيحف به، كام هو مقتىض إطالق األصحاب رضوان اهللا عليهم، واسـتظهره شـيخنا 
األعظـمP وغـري واحد ممـن تأخر عنه. لعمـوم الدليل املتقدم منا، بـل أكثر األدلة 

املتقدمة، ومنها قاعدة نفي الرضر.
ودعو: أن ذلك ال يناسـب ما ذكروه مـن وجوب رشاء املاء للطهارة بالثمن 
الكثـري مـا مل جيحف باملكلـف. مدفوعة بـأن ذلك خرج عـن عموم القاعـدة بالنص 
اخلـاص. وليس مفاد النـص حتديد الرضر الذي هو موضوع القاعـدة، ليكون حاكامً 

عىل عمومها حتى يف غري مورده. 
(١) قال شيخنا األعظمP: «ال إشكال يف كون التفاوت بالثلث، بل الربع، 
. نعـم اإلشـكال يف اخلمس. وال يبعـد دعو عدم مسـاحمة النـاس فيه». بل  فاحشـاً
الظاهـر عدم املسـاحمة فيـام دونه. بل املسـاحمة يف الفرق مهام قل ال تتناسـب مع ما هو 
املعلـوم من عدم إقـدام املتعاملني عليه حـني ايقاع العقد. فالبد أن يكون منشـأ عدم 

حكمهم باخليار هو عدم صدق الغبن، لعدم انضباط القيمة، كام سبق.
هذا ولو فرض الشـك يف حال الناس فالظاهر البناء عىل لزوم البيع، لعموماته 

أو لألصل، نظري ما سبق منا عند الكالم يف صورة الشك يف حصول الغبن.
(٢) ال يبعـد كـون مرادهP هبـا املعامالت الواقعـة بني التجـار املحرتفني،  
حيـث هيتـم كل منهم بالربح، بخـالف ما إذا كان أحد طريف املعاملة املسـتهلك، ألن 

فلو كان جزئياً غري معتد به لقلته لو يوجب اخليار. وحده بعضهم بالثلث، 
وآخـر بالربع، وثالث باخلمـس(١). وال يبعد اختالف املعامالت يف ذلك. 
فاملعامالت التجارية(٢) املبنية عىل املامكسـة الشديدة يكفي يف صدق الغبن 
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اهتاممه باالنتفاع بالبيع قد يوجب هتاونه يف زيادة الثمن يف اجلملة.
(١) كـام رصح بـه يف اجلواهـر. وإليه يرجـع كالم شـيخنا األعظمP. وهو 
ظاهـر غـري واحد ممن رصح بأن الغبن سـبب للخيار. لكن مقتـىض اجلمود عىل ما يف 

كالم غري واحد ثبوته من حني ظهور الغبن.
وإن كان مـن القريـب ذكرهـم لـه بلحـاظ طريقيتـه وكشـفه عـن اخليـار، ال 
ملوضوعيته فيه، كام هو الشايع يف االستعامالت يف نظائر املقام. مثل: من صىل ثم علم 
أن صالته كانت مع احلدث وجبت عليه اإلعادة، وإن علم أهنا مع النجاسـة صحت 

صالته، ونحو ذلك.
وكيـف كان فـال ينبغـي التأمـل يف ثبـوت اخليار من حـني العقد بلحـاظ أكثر 

الوجوه املتقدمة يف االستدالل، ومنها الوجه الذي سبق منا.
نعـم لـو كان الدليل عليه اإلمجاع فاملتيقن منه ما بعد ظهور الغبن. كام أنه أيضاً 

مقتىض اجلمود عىل ما يف حديث تلقي الركبان من احلكم باخليار بدخول السوق.
 لكـن سـبق عـدم هنوضهـام باالسـتدالل. مع قـرب محلهـام بمناسـبة احلكم 

واملوضوع الطريقية، نظري ما سبق يف كلامت األصحاب.
(٢) إذ مـع ثبـوت احلـق يتعني فعلية السـلطنة عىل إعامله. نعـم البد من قصد 
فسخ العقد ولو حتكامً، أو برجاء ثبوت الغبن أو بتخيل سبب آخر للخيار. وال يكفي 

فيهـا العـرش، بل نصـف العـرش، واملعامالت العاديـة ال يكفـي فيها ذلك. 
واملدار ما عرفت من عدم املساحمة الغالبية.

(مسـألة ٢٦): الظاهر كون اخليار املذكور ثابتـاً من حني العقد(١)، 
ال من حني ظهور الغبن، فلو فسـخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت 

.(٢) الغبن واقعاً
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. جمرد االمتناع من القيام بمقتىض العقد عصياناً
وكـام أنه يرتتب عىل ذلك أيضاً صحة إسـقاط خيار الغبـن قبل ظهوره، كام يف 
اجلواهـر. أمـا لو كان ثبوت اخليار الغبن منوطاً بظهوره فال جمال إلسـقاطه قبله، ألنه 
إسـقاط ملـا مل جيب. إال أن يكون اإلسـقاط معلقاً عىل ظهـوره، فيبتني نفوذه عىل عدم 
مانعية التعليق يف ذلك، وال جمال للبناء عليه، كام يظهر مما تقدم يف آخر املسـألة الثالثة 

والعرشين.
وأما ما ذكره شيخنا األعظمP من أنه يكفي يف جواز اإلسقاط حتقق السبب 
املقتـيض للخيـار وإن مل يتحقـق رشطه، وهـو العلم، نظـري إبراء املالـك الودعي عن 
الضامن، وكرباءة البايع من العيوب، الراجعة إىل إسـقاط احلق املسـبب عن وجودها 

قبل العلم هبا.
ففيه: أنه ال موضوع لإلسقاط منجزاً بعد فرض عدم ثبوت اخليار. و ال يكفي 

حتقق املقتيض بعد فرض كون موضوع اإلسقاط هو اخليار نفسه. 
وأمـا إبـراء املالـك الودعي عن الضـامن، فإن أريـد به إبراؤه قبل حتقق سـبب 
الضـامن كالتفريـط، فهو إمـا أن يرجـع إىل اإلذن يف ترصف الودعـي يف العني ترصفاً 
يعرضها للخطر، كوضعها يف مكان غري أمني، وذلك مانع من الضامن، ال مسقط عىل 
تقدير ثبوته، إذ الضامن إنام يكون باخلروج عام يعينه املالك رصحياً أو ضمناً، وال يكون 
مـع اإلذن يف التـرصف. وإمـا أن يرجع إىل اشـرتاط الودعي إبقاء األمانـة عنده بعدم 
الضـامن بنحـو رشط النتيجة، نظري اشـرتاط عدم الضامن يف عقـد الوديعة، وليس هو 

. وإن أريد به إبراؤه بعد حتقق سـبب الضامن قبل التلف فهوـ  لو صحـ  إسـقاطاً فعلياً
البـد أن يبتنـي عىل أن الضامن نحو من احلق يثبـت للمضمون له عىل الضامن يقتيض 

كون ماله يف عهدته، بحيث يلزمه تسليم املضمون بعينه أو ببدله.
(١)ـ ال  وأمـا عدم ثبوت اخليار مع الـرباءة من العيوب فهو ـ مع كونه منصوصاً

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٦ من أبواب اخليار حديث:٢، وباب:٨ من أبواب العيوب حديث:١.
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يرجع إىل إسـقاط املشـرتي للخيار، بل نرجع  إما إىل عدم ابتناء البيع عىل السالمة من 
العيـب و معـه ال مقتيض للخيار، أو إىل اشـرتاط سـقوط اخليار يف العقـد ولو ضمناً، 

الذي تقدم عند الكالم يف خيار املجلس تقريب سقوط اخليار به.
ومثله ما عن بعض األعاظمP من أن منشـأ اخليار ملا كان هو عدم االلتزام 
بالعقد عىل إطالقه، بل مع اشـرتاط التسـاوي يف املالية، أمكن رفعـه بااللتزام بالعقد 

ولو مع عدم التساوي، فريتفع منشأ اخليار، ويتعني عدم ثبوته بعد ظهور الغبن.
إذ فيـه: أنـه إذا تم كون منشـأ اخليار هو عدم االلتـزام بالعقد عىل إطالقه تعني 
البناء عىل ثبوت اخليار بالعقد وإن مل يظهر الغبن، كام ذكره هوP أيضاً، فيخرج عن 
حمل الكالم من فرض عدم ثبوته إال بعد ظهور الغبن. ومن هنا ال خمرج عام سبق من 

ترتب الثمرة املذكورة عىل القولني.
نعم الظاهر صحة اشرتاط سقوطه بنحو رشط النتيجة يف عقد آخر، واملصاحلة 
عـىل سـقوطه كذلك بعوض قبل ظهور الغبن مطلقاً حتـى بناء عىل كون ظهور الغبن 
رشطاً يف ثبوته، ألن املرشوط حينئذ سقوطه حني متامية موضوعه. والدليل عىل ذلك 
، ليمتنع بعد  عمـوم دليـيل نفوذ الـرشط والصلح. وليس املرشوط هو سـقوطه فعـالً

فرض عدم ثبوته، لعدم حتقق موضوعه.
(١) كـام هو ظاهـر األصحاب، القتصارهـم عىل ثبوت اخليـار. لعدم الدليل 
: ملا سـبق من عـدم كون الدليل يف  عـىل ذلـك. وجمرد اندفاع الرضر به ال يقتضيه أوالً
: ملا سـبق من عدم هنوض قاعـدة نفي الرضر بترشيع  املقـام قاعدة نفي الرضر. وثانياً
أحـكام يتـدارك هبا الرضر وأن مقتضاهـا لو جرت يف املقام نفي لـزوم العقد ال غري. 
: لعدم انحصار دفع الرضر بذلك، بل يندفع بوجوه آخر، ومنها الفسخ، فإلزام  وثالثاً

وتـرك  بالتفـاوت  الغابـن  مطالبـة  للمغبـون  ليـس   :(٢٧ (مسـألة 
الفسخ(١). 
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الغابن بذلك حيتاج إىل الدليل. ومن ثم رصح غري واحد بعدم ثبوت األرش فيه، ويف 
التذكرة واملستند دعو اإلمجاع عىل ذلك. وقال يف مفتاح الكرامة: «ومل أجد يف ذلك 

خمالفاً، بل هم بني مرصح بذلك أو ساكت».
(١) كـام هو ظاهـر إطالق ثبوت اخليار يف كالم مجاعة، ونسـب للمشـهور يف 
املسـتند، ويف الرياض أنه األشـهر. وظاهر التذكرة التوقـف، ويف القواعد: «ولو دفع 
الغابن التفاوت فال خيار عىل إشـكال». ويف املسـتند أن األقو سقوط اخليار بذلك،
اقتصـاراً عـىل املتيقـن من مورد اإلمجـاع واملتحقق بـه الرضر. لظهور أن لـزوم العقد 
مـع دفع التفاوت ليس رضريـاً، فتقرص عنه القاعدة، ويكـون املرجع فيه عموم لزوم 

العقد. 
ومعـه ال جمـال السـتصحاب اخليار، بناء عـىل التحقيق مـن أن املرجع يف مثل 

املقام عموم العام، ال استصحاب حكم املخصص. مضافاً إىل أمرين:
األول: مـا تقـدم منا عند الكالم يف االسـتدالل بالقاعدة من أن مقتضاها كون 

. وهو املتيقن من اإلمجاع لو تم.  اخليار حكمياً، فيكون استصحابه تعليقياً
الثاين: أن الشـك يف املقام ليس يف سـقوط اخليار بعد ثبوته، ليسـتصحب، بل 
حيتمل من أول األمر اختصاص جواز الفسخ بام إذا امتنع الغابن من البذل، فمع بذله 

ال يرشع الفسخ من أول األمر.
وأمـا يف جامـع املقاصد من أن بذل التفاوت هبة مسـتقلة ال خيرج املعاملة عن 
كوهنـا غبنيته. وقريب منهـا اإليضاح فهو إنام يتم لو مل يبتن اهلبـة املذكورة عىل تدارك 
رضر املعاملة، أما إذا ابتنت عىل ذلك فاملعاملة وإن كانت غبنيته رضرية، إال أن حكم 

الشارع األقدس بلزومها ليس رضرياً، فتقرص القاعدة عنه. 
وباجلملـة: ال ينبغـي التأمـل يف عدم جواز الفسـخ مـع بذل التفـاوت لو كان 

ولـو بـذل له الغابن التفـاوت مل جيب عليه القبول(١). بل يتخري بني فسـخ 
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الدليل يف املسألة هو اإلمجاع وقاعدة نفي الرضر.
لكن سبق املنع من ذلك، وأن منشأ اخليار هو الرشط الضمني أو بناء العقالء.   

وحينئذٍ نقول:
أمـا بنـاء عىل الرشط الضمني فاخليـار هنا من صغريات خيـار ختلف الرشط، 
الذي ال إشكال يف عمومه حلال بذل التفاوت، لرجوعه إىل خلل يف العقد بسبب عدم 
متامية بعض ما أخذ فيه. وأما بناء عىل ما ذكرنا من بناء العقالء عىل اخليار فالظاهر أنه 
كذلـك، وأنه يبتني عىل كـون خروج املعاملة عن طبعها نوعـاً موجب خللل يف العقد 

يقتيض اخليار. فالحظ.
(١) مـن الظاهـر أن إمضاء العقـد ال يكون إال بإقـراره وبجميع خصوصياته 
ومنهـا متـام الثمن، فتامميـة الثمن يتوقـف عليها صـدق اإلمضاء. نعـم يمكن حكم 
الشـارع باسـتحقاق التفاوت يف مرتبة متأخرة عن إمضاء العقد، إما من نفس الثمن، 
أو مطلقاً، نظري األرش يف العيب. لكنه حيتاج إىل دليل. ومن ثم رصح غري واحد بعدم 

ثبوت األرش، كام سبق.
ثـم إن اجلمـود عىل عبارة املتـن يقتيض وجوب أحد األمرين عليه من الفسـخ 
واإلمضـاء. لكـن الدليـل عـىل وجوب أحدمهـا. بل له الفسـخ وتركـه وإن مل يمض 

.Pالعقد. ومن القريب أن يكون ذلك مراد سيدنا املصنف
(٢) لعموم نفوذ العقود، وعموم نفوذ الصلح.

(٣) إنام يسقط اخليار إذا كان موضوع املصاحلة سقوطه نظري رشط النتيجة. أما 
إذا كان موضوعها إسقاطه، فيجب عليه إسقاطه، وال يسقط إال به أو بإسقاط احلاكم 

البيع من أصله وإمضائه بتامم الثمن املسمى(١). نعم لو تصاحلا عىل إسقاط 
اخليـار بامل صح الصلح(٢)، وسـقط اخليار(٣)، ووجـب عىل الغابن دفع 

عوض املصاحلة.
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لو امتنع هو من اإلسقاط بناء عىل واليته عىل املمتنع.
نعم قد يقال: إن املصاحلة املذكورة تكشـف عن رضاه بالعقد، وذلك كاف يف 

لزومه، نظري ما سبق يف خيار احليوان عند الكالم يف ترصف املشرتي يف احليوان.
كـام أن موضوع املصاحلة لو كان هو عدم الفسـخ مل جيز له الفسـخ، ومل يرتتب 
عليه األثر، لقصور سلطنته عنه بسبب نفوذ العقد، نظري ما تقدم يف املسألة الثالثة عند 
الكالم يف اشـرتاط عدم الفسـخ. بل ال يبعد لزوم العقد بذلك بلحاظ داللة املصاحلة 

عىل الرضا بالعقد، نظري ما تقدم.
(١) كام ذكره غري واحد مرسلني له إرسال املسلامت. وال ينبغي اإلشكال فيه، 

ملا سبق عند الكالم يف خيار املجلس من أن لكل ذي حق إسقاط حقه.
نعـم ال جيـري ذلك بناء عىل أن دليل اخليار قاعدة نفي الرضر، حيث تقدم أهنا 
لو جرت تقتيض اجلواز احلكمي. لكن تقدم تقريب سقوطه باإلسقاط حتى مع ذلك.
هـذا وقد اسـتثنى يف املسـتند مـا إذا كان اإلسـقاط العتقاد عـدم الغبن. قال: 

«لعدم الدليل عليه وعدم كونه رضا بالرضر».
لكـن مـع اعتقاد عدم الغبن ال موضع لإلسـقاط إال بنحو الفـرض والتعليق، 
وإذا حتقق ذلك فهو مسـتلزم للرضا بالرضر يف ظرف وجوده، ويكفي يف الدليل عليه 
حينئـذ ارتكاز قابلية احلق لإلسـقاط الذي عليه عمل العـرف واملترشعة. وال حمذور 
يف مثـل هذا التعليق ممـا يكون املعلق عليه رشطاً يف صحة األمر املنشـأ، كطالق املرأة 

املشكوكة زوجيتها.
(٢) بنـاء عىل ما سـبق يف املسـألة السادسـة والعرشين من ثبـوت اخليار واقعاً 
مـن حـني الغبن، وال يتوقف عـىل ظهوره. وأما بناء عىل ثبوتـه بظهور الغبن فال جمال 

(مسألة ٢٨): يسقط اخليار املذكور بأمور:
(األول): إسقاطه بعد العقد(١) وإن كان قبل ظهور الغبن(٢). ولو 
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إلسقاطه قبله، كام سبق هناك.
(١) تـارة: يـراد بالتقييـد أخـذ العرشة قيـداً يف موضوع اإلسـقاط، بمعنى أن 
السـاقط هو خيار العرشة، نظري ما لو كان مديناً له بامئة فأبرأه من عرشة. والظاهر أنه 
ال جمال لذلك يف املقام، ألن اخليار أمر بسيط متعلق بالعقد، فإما أن يسقط بتاممه أو ال 
يسـقط، وليس هو كالدين أمر انحاليل يمكن تعلق اإلبـراء بأجزائه بنحو االنحالل. 
وأما فرق القيمة بمراتبه فهو من سـنخ العلة للخيار الواحد، وليس متعلقاً له. ليكون 

. ااخليار انحاللياً
وأخـر: يـراد بـه أخذ العـرشة رشطاً يف إسـقاط اخليـار الواحد، بـأن يكون 
اإلسقاط معلقاً عىل كون الفرق عرشة، فإذا كان الفرق عرشة سقط اخليار بتاممه، وإال 

 .Pوالظاهر أن ذلك ممكن يف نفسه. وهو مراد سيدنا املصنف . مل يسقط أصالً
نعـم قد يستشـكل يف صحته حتى لو كان الفـرق يف الواقع هو عرشة من جهة 
التعليـق. وهـم وإن أجـازوا التعليق عىل األمـر احلاصل مع العلـم بحصوله، كام هو 
املفـروض يف املقـام. إال أن ذلـك يف العقود مقتىض عموم نفوذهـا، أما يف اإليقاع فال 
دليـل عليه بعد عدم عموم يقتيض نفـوذه. إال أن يكون دليله اإلمجاع، لظهور كلامهتم 
يف عدم الفرق بني العقد واإليقاع يف تلك املسألة.فتأمل. ومنه يظهر البطالن لو مل يكن 
عاملاً بقلة التفاوت، بل شـاكاً فيه، لترصحيهم بامنعية التعليق عىل األمر املشـكوك وإن 
. وال أقل من كونه مقتىض األصل بعد عدم عموم يقتيض نفوذ اإليقاع ومنه  كان حالياً

اإلسقاط يف املقام.
(٢) لعلهP إنام قال ذلك ألن قلة الرضر ليسـت داعياً للعمل، بل من سـنخ 
املسوغ واملربر له بنظر الفاعل، فهو كالداعي مما يستند اإلقدام عىل العمل لالعتقاد به 

أسقطه بزعم كون التفاوت عرشة فتبني كونه مائة، فإن كان التفاوت األقل 
ملحوظاً قيداً بطل اإلسقاط(١) وإن كان ملحوظاً من قبيل الداعي(٢) كام 
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. من دون أن يكون قيداً
(١) إذ بعـد فـرض إطـالق األمر املنشـأ ووقوعه ممـن له السـلطنة عليه يتعني 

نفوذه. نعم قد يدعى ثبوت اخليار فيه، لكونه موجباً لرضر مل يقدم عليه.
ودعو: أن اإلسـقاط ال يقبل اخليار، المتناع عود املعدوم. ممنوعه، كام يظهر 
ممـا سـبق عند الكالم يف إمكان اشـرتاط اخليـار يف عقد الضامن. عىل أنه لـو تم امتناع  
ثبـوت اخليـار فيه تعني حتكيم قاعدة نفي الرضر يف أصل نفوذه، فيحكم ببطالنه. نعم 
هو مبني عىل عدم كفاية اإلقدام املعاميل يف املنع من جريان قاعدة نفي الرضر، نظري ما 

تقدم عند الكالم يف االستدالل بالقاعدة عىل ثبوت خيار الغبن.
(٢) لعموم نفوذ الصلح والعقد. نعم يتجه ثبوت خيار الغبن فيه لو كان باعتقاد 
قلة التفاوت بناء عىل أن الدليل عىل خيار الغبن فيه هو قاعدة نفي الرضر، لعدم الوجه 
حينئذ الختصاصه بالبيع، بل يتم الصلح. أما لو كان منشؤه الرشط الضمني، أو بناء 
العـرف، فال يبعـد قصورمها عن الصلح، لعـدم ابتنائه عىل حمـض املعاوضة، بل عىل 
حلّ املشكلة وإهناء العالقة بني الطرفني. إال أن يكون املراد بالصلح حمض املعاوضة. 

ويأيت متام الكالم يف ذلك يف املسألة الثالثة والثالثني إن شاء اهللا تعاىل.
(٣) كام استظهره يف جامع املقاصد وحمكي املفاتيح. وقد يبتني عىل ما سبق من 
توجيه صحة االشرتاط املذكور يف خيار املجلس، ودفع املحاذير املتقدمة فيه. فراجع. 
كـام قد يبتني عىل قصور دليل اخليار عن صـورة الرشط املذكور، لرجوعه إىل اإلقدام 
عىل الغبن عىل تقدير وجوده، ومعه يقرص الدليل املتقدم منا عىل اخليار بل أكثر األدلة 
املسـوقة عليـه، كام يظهر بمراجعتها. عـدا ما ورد يف تلقي الركبـان وما تضمن النهي 

هو الغالب صح(١)، وكذا احلال لو صاحله عليه بامل(٢).
(الثاين): اشـرتاط سـقوطه يف متن العقد(٣). وإذا اشـرتط سـقوطه 

بزعم كونه عرشة، فتبني أنه مائة جر فيه التفصيل السابق.
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عـن الغبن وقد سـبق ضعف االسـتدالل هبام. عـىل أنه ال يبعد انرصافهـام عن صورة 
االلتفات للغبن وإسقاط خياره.

لكـن عن الصيمري يف خيارات العيب والغبـن والرؤية: «ولو رشط يف العقد 
سـقوط هذه الثالثة بطل الرشط والعقد عىل اخلالف» وقال الدروس يف خيار الرؤية 
«ولـو ارشطـا رفعه فالظاهر بطـالن العقد، للغرر. وكذا خيار الغبـن. وحيتمل الفرق 

بينهام، ألن الغرر يف الغبن سهل اإلزالة، بخالف الرؤية».
ولعـل الوجـه يف ثبوت الغـرر به هو أن خيـار الغبن إنام جعـل لتدارك الرضر 
احلاصل يف البيع عىل تقدير وجوده، فإسقاطه معرض لعدم تدارك الرضر عىل التقدير 

املذكور، وهو نحو من اخلطر عىل املالية.
وقد حاول شـيخنا األعظمP دفع ذلك (تارة) بـأن اجلهل بمقدار املالية لو 
كان غـرراً مل يصح البيع مع الشـك يف القيمة (وأخر) بـأن ثبوت اخليار ال جيدي يف 
إخـراج البيع عـن كونه غررياً، وإال لصـح كل بيع غرري عىل وجـه التزلزل وثبوت 

اخليار، كبيع املجهول وجوده واملتعذر تسليمه.
ويندفـع األول بـأن البيع مع الشـك يف القيمة إن كان مع ثبـوت اخليار مل يكن 
غررياً، ومل يتضح منهم اإلمجاع عىل سقوط اخليار معه، فإهنم اقترصوا يف سقوط اخليار 
عىل صورة العلم بالغبن، وإنام تقدم منا تصحيحه لقصور الوجوه املستدل هبا هنا عىل 

اخليار، وال مانع من االلتزام بثبوته لرفع الغرر بناء عىل مبطليته للمعاملة.
كام يندفع الثاين بأن ارتفاع الغرر بمعنى اخلطر مع اخليار قطعي وعدم الصحة 
يف بعض املوارد حتى مع اخليار البد أن يستند ألمر آخر غري الغرر. أو يبتني عىل اخلطأ 

يف تطبيقه.
ومثلـه مـا ذكـره بعض مشـاخيناP من عدم حتقـق الغرر مع اجلهـل بالقيمة 
السـوقية، ألهنـا أمر اعتبـاري، وال معنـى لدخله يف الغـرر، وإال لزم بطـالن املعاملة 
لـو مل يكن هناك سـوق، كام يف الصحـاري واجلبال. وفيام لو انحـرص العاقل يف العامل 
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باملتبايعني، ومل يكن هناك غريمها لتتحدد القيمة السوقية من طريقه. 
إذ فيه: أن اختالف القيمة السوقية ناشئ من اختالف مقدار الرغبة يف اليشء، 
كاختالفهـا بلحاظ اختـالف أوصاف اليشء، وال فرق بينهـام يف صدق الغرر بلحاظ 
اخلطر املايل. وأما البيع يف موارد عدم السوق، فإن كان مع اجلهل بالقيمة لبعد السوق 
. وإن كان لعدم حتديد القيمة، لعدم كون أحد العوضني معروفاً  مثـالً لـزم الغرر أيضاً
يف السـوق، فـال موضوع للغرر، بل ينحـرص األمر باتفاق املتعاقديـن، وهو احلال لو 

فرض انحصار العقالء يف العامل هبام.
وأمـا ما سـبق من الدروس من أن الغرر يف الغبن سـهل اإلزالـة. فهو ال خيلو 
عن غموض. فإن جمرد سـهولة إزالة اجلهل بالقيمة بالفحص عنها ال يكفي يف ارتفاع 
الغـرر، وإنـام يرتفع بمعرفة القيمة بعد الفحص، ومـع معرفتها قبل العقد ال غرر وال 
خيار رأساً، ال أنه يثبت اخليار ذاتاً ويسقط بالرشط، كام هو حمل الكالم. ومعرفتها بعد 

العقد الترفع الغرر حينه.
فالعمـدة ماسـبق ـ عند الكالم يف اشـرتاط العلم بالعوضـني ـ من عدم ثبوت 
عمـوم املنـع عن البيع الغرري  وعدم إمكان االلتزام به، وأن الثابت عىل تقدير حجية 
النص عىل املنع منه مانعيته يف اجلملة، بنحو يلزم االقتصار فيه عىل املتيقن، وقد سـبق 
حتديـده عنـد الكالم يف اشـرتاط القدرة عىل التسـليم يف العوضني، بحيث ال يشـمل 

املقام. فراجع.
هذا مضافا إىل أن اشرتاط سقوط اخليار قد يكون مع اعتقاد الطرفني ولو خطأ 
بعـدم الغبن، ويكون فائدة الغبن االسـتظهار ملنع اخلالف يف ثبوته بعد ذلك. وحينئذ 

. ال يكون اإلقدام عىل املعاملة من دون خيار غررياً
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(١) كام رصح به شيخنا األعظمP. والوجه فيه أن الرضا بالبيع وإن مل يكن 
إسـقاطاً للخيار، عىل ما تقدم يف تعريف اخليار وبيان حقيقته، إال أنه ورد يف نصوص 
خيار الرشط الترصيح بأن الرضا باملبيع مسقط للخيار. كام تقدم عند الكالم يف سقوط 
خيار احليوان بالترصف أن قولهA يف صحيح عيل بن رئاب: «فإن أحدث املشرتي 
فيام اشـرت حدثاً قبل الثالثة فذلك رضاً منه، فال رشط له»(١) ظاهر يف سـقوط اخليار 

. فراجع. بالرضا، سواء كان تطبيقه يف الصحيح عىل الرضا حقيقياً أم تعبدياً
وذلك وإن ورد يف خياري احليوان والرشط، إال أن التعدي منهام لبقية اخليارات 
قريب جداً، لقضاء املناسـبات االرتكازية بكون ذلك من شـؤون اخليار، وأنه ملا كان 
مبينـاً عىل اخلـروج عن اللزوم الذي هـو مقتىض العقد بطبعه إرفاقاً بصاحبه، لفسـح 
املجال له الختياره ماهو األصلح بنرضه، فهو يقرص عن صورة الرضا منه بالعقد،ألن 
فيـه إعامالً الختياره بالوجه املذكور. ويأيت يف املسـألة الثانية واألربعني يف مسـقطات 

خيار التأخري ما ينفع يف املقام. 
هذا مضافاً إىل أن الدليل عىل اخليار وإن كان هو اإلمجاع فهو قارص عن الصورة 
املذكورة. وكذا إذا كان الدليل هو قاعدة نفي الرضر، إذ مع الرضا املذكور ال يسـتند 
. وإن كان  الـرضر للحكـم باللزوم عرفاً، بل لرضا املغبون به، كام لـو أقدم عليه ابتداءً
منشـأ اخليار هو الرشط الضمني، وأنه من صغريات خيار ختلف الرشط كام تقدم من 
غـري واحـد فاملتيقن من بناء العقالء عىل ثبوت اخليار بتخلف الرشط يف سـائر املوارد 
غـري صـورة الرضا. وكذا احلـال بناء عىل ما تقـدم منا من كون ثبـوت اخليار يف املقام 

بحكم العقالء ابتداء من دون أن يتفرع عىل الرشط الضمني.

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤ من أبواب اخليار حديث:١.

(الثالث): ترصف املغبون بائعاً كان أو مشـرتياً فيام انتقل إليه ترصفاً 
يدل عىل االلتزام بالعقد(١). 
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وبعـد قصـور أدلة اخليار عن صورة جتدد الرضا يتعـني البناء عىل لزوم العقد، 
بناء عىل ما هو التحقيق من أن املرجع يف مثل ذلك عموم العام، ال استصحاب حكم 

املخصص، كام تقدم يف نظري املقام.
وأما ما قد ينسـب لألصحابP من أن الترصف ال يوجب سـقوط اخليار. 
): من القريب كون  ): ال ينهـض باحلجية بنحو خيرج به عام سـبق. (وثانيـاً فهـو (أوالً
املراد به عدم مسقطية الترصف بنفسه له وإن مل يدل عىل الرضا، كام لو كان قبل العلم 
بالغبـن، وال ينـايف يف مسـقطيته يف فـرض داللتـه عىل الرضـا، ألن املسـقط حينئذ يف 
احلقيقة هو الرضا املنكشـف بالترصف ال الترصف نفسـه. ويكـون ذلك منهم للتنبيه 
الفـرتاق خيار الغبن عن مثل خيار الغيب الذي يسـقط بالترصف بنفسـه وإن مل يدل 

عىل الرضا.
(١) الظاهر أن مفروض كالمه ما إذا كان العلم بالغبن مستلزماً للعلم بثبوت 
اخليـار. أما مع اجلهل بثبوت اخلياربة فالظاهر أنه كاجلهل بالغبن، ألن الترصف غالباً 

يكون مبتنياً عىل اعتقاد لزوم العقد وعدم إمكان اخلروج عنه، فال يدل عىل الرضا.
(٢) مل يتضح وجه النسـبة للمشـهور، لعدم شـيوع التعرض منهم لذلك، كام 

يظهر بمراجعة كلامهتم.
(٣) بل الينبغي اإلشكال يف ذلك بلحاظ ما سبق.

(٤) إنـام يتـم ذلك مـع الغفلة عـن الغبن أو القطـع بعدمه. أما مع الشـك فيه 
فالترصف كثرياً ما يدل عىل الرضا، كام هو احلال مع العلم بالغبن وبثبوت اخليار معه.

هذا إذا كان بعد  العلم بالغبن(١)، أما لو كان قبله فاملشهور عدم السقوط 
به(٢). وال خيلو من تأمل، بل البناء عىل السـقوط به ال خيلو من وجه(٣). 
نعـم إذا مل يدل عىل ذلك كام هو الغالب يف الترصف حال اجلهل بالغبن(٤) 
فال يسـقط اخليار به ولو كان متلفاً للعـني، أو خمرجاً هلا عن امللك، أو مانعاً 
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(١) كـام احتمله أو مال إليه يف اللمعة. ويف الروضة: «وهذا االحتامل متوجه. 
لكن مل أقف عىل قائل به». وجر عليه غري واحد ممن تأخر عنهام.

وذهب إىل سـقوط اخليار مع تعذر الرد يف الرشايع والتذكرة والقواعد وظاهر 
الدروس وغريها، ويف الروضة: «هذا هو املشـهور. وعليه عمل املصنف رمحه اهللا يف 

غري الكتاب».
ويف التذكرة: «لعدم التمكن من اسـتدراكه». قال شيخنا األعظمP: «وهو 
بظاهره مشكل، ألن اخليار عندهم غري مرشوط بإمكان رد العني». ويناسبه جزم غري 
واحـد أو تـردده يف بقاء اخليار مع تعذر إرجاع العني يف غري مورد، كام يظهر بمراجعة 
كلامهتـم. والوجـه فيـه: أن موضـوع اخليار ليس هـو العني، ليسـقط بتلفهـا أو تعذر 

إرجاعها، بل هو العقد، وال دخل إلمكان إرجاع العني وتعذره فيه. 
نعم ذلك إنام يقتيض إمكان بقاء اخليار، وال يكفي يف اجلزم ببقائه، بل البد فيه 
من أن يكون لدليله عموم أو إطالق يشـمل حال تعذر إرجاع العني. ومن هنا يتعني 

الرجوع ملنشأ البناء عىل ثبوت خيار الغبن.
ومما سـبق يظهر أن ما ينبغي الكالم فيه من الوجوه املتقدمة يف االستدالل عىل 
اخليار املذكور ثالثة: قاعدة نفي الرضر، واشرتاط عدم الغبن يف العقد ضمناً، وحكم 

العقالء بثبوت اخليار به.
فـإن كان املنشـأ له قاعـدة نفي الـرضر فقد ذكر غـري واحـد أن مقتضاها بقاء 
اخليـار، لعدم األثر إلمكان رد العني وتعذره يف ثبوت الرضر بالبيع الغبني ويف بقائه. 
ودعـو: أن غـرض الغابن قد يتعلق بالعني، فالفسـخ مع تعـذر إرجاعها واالكتفاء 
باملثل أو القيمة تفويت لغرضه. مدفوعة بأن تفويت الغرض املذكور ليس رضراً عىل 

الغابن بعد حفظ مالية املبيع بمثله أو قيمته.

عن االسرتداد، كاالستيالد(١).
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اللهم إال أن يقال: إن تفويت الغرض املذكور وإن مل يستلزم الرضر املايل يف حقه، 
إال أنـه قـد يعدّ رضراً عرفاً ولو بلحاظ خصوصية حالـه، أو خصوصية العني املبيعة. 
وال أقـل من كـون تفويته عليه منافيـاً لالمتنان يف حقه، بحيث يوجـب قصور قاعدة 
نفـي الـرضر الواردة مورد االمتنان عىل األمة، ال االمتنـان يف حق خصوص املغبون.

وإن كان منشـأ البنـاء عىل خيار الغبن هو مـا تقدم من غري واحد من أخذ عدم 
الغبن رشطاً يف العقد فيظهر من بعض مشاخيناP املفروغية عن بقاء اخليار حينئذ. 
لكنـه ال خيلـو عن إشـكال، ألن خيار ختلف الوصف املـرشوط مل يثبت بدليل 
رشعي، لينظر يف إطالقه، وإنام هو ثابت ببناء العقالء، واملتيقن من بنائهم عليه صورة 

إمكان رجوع كل يشء ملا كان عليه قبل العقد.  
بل حتى لو تم ما سـبق من بعض مشـاخيناPـ  عند الكالم يف اشـرتاط عدم 
الفسخ وسقوط خيار املجلس به ـ من رجوع اشرتاط يشء يف العقد إىل اشرتاط اخليار 
بتخلفه فاشـرتاط عدم الغبـن ضمناً وإن كان يرجع إىل اشـرتاط اخليار مع الغبن، إال 
أن سـعة اخليار املشـرتط وضيقه تابعان للرشط سـعة وضيقاً، وال يتضح سعة الرشط 
الضمنـي يف املقام بحيـث يقتيض ثبوت اخليار حتى مع تعذر رجوع كل من العوضني 

إىل ما كان عليه قبل البيع.
ومثـل ذلك ما إذا كان منشـأ ثبوت خيار الغبن ما سـبق منا مـن تقريب حكم 
العقـالء بثبوت اخليار يف البيع إذا خرج عـام عليه البيوع نوعاً، فإن املتيقن بنائهم عليه 

صورة إمكان رجوع كل من العوضني إىل ماكان عليه.
ومـن ثم يشـكل البناء عىل ثبوت اخليار مع تعذر إرجـاع العني. وكذا مع تغري 
صورهتـا بحيث يوجب اختـالف الرغبة فيها، كتقطيع الثـوب وصبغه وطبخ الطعام 
وتغيـري صورة العقار وغري ذلك. مما يمنع مـن الرد مع العيب. فإن الدليل عىل امتناع 
الـرد معه يف العيـب وإن اختص بمورده، إال أنه مناسـب للمرتكـزات العرفية بنحو 

يصعب معه إحراز بناء العرف عىل بقاء اخليار يف نظائره، ومنها املقام.
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بـل يبعد جداً بناء العرف عىل بقاء اخليار حينئذ يف املقام، خصوصاً بناء عىل ما 
يأيت منهم من ثبوت الرشكة يف العني مع زيادة قيمتها بتغيري صورهتا ورجوعها بنفسها 
مـع األرش لو نقصت بالتغيري، ملا يف ذلك من املشـاكل يف حق الغابن، وهو بعيد عن 

سرية العرف االرتكازية.
بل هو ال يناسـب ما سـبق منهم من سـقوط اخليار بترصف املغبون يف اجلملة، 
لظهـوره يف املفروغيـة عـن أن بعض الترصفـات تظهـر يف الرضا بالعقد، مـع أن أثر 
التـرصف يف العـني إذا مل يمنع مـن الرد فاإلقدام عىل أي ترصف ال يكون كاشـفاً عن 

الرضا بالعقد والبناء عىل عدم الرد.
هذا وموضوع كالمهم املتقدم وإن كان هو ترصف املشـرتي املغبون فيام انتقل 
إليـه، إال أن الظاهـر عموم جهات الـكالم املتقدمة للمغبون مـن دون فرق بني كونه 

مشرتياً وكونه بائعاً، كام يظهر بمالحظتها.
نعم إذا كان أحد العوضني من سنخ النقد فالظاهر أن تعذر رده ال يمنع من بقاء 
اخليار عرفاً، ألن املنظور فيه املالية، من دون أن يتعلق الغرض نوعاً بشـخصه. ولوال 
ذلك مل يكن اخليار عملياً نوعاً، لشـيوع تأخر االطالع عىل الغبن وشـيوع الترصف يف 

الثمن حينئذٍ إذا كان من سنخ النقد. فالحظ.
كـام أن الظاهـر عدم الفرق بـني الغابن واملغبـون. فكام أن تـرصف املغبون يف 
العـني بـام يمنع من ردهـا أو بام يوجـب تغري صورهتا يسـقط اخليـار، كذلك ترصف 
الغابن بأحد الوجهني املذكورين يوجب سـقوطه. الشرتاكهام يف قصور دليل اخليار. 
وأما ما يظهر من بعض كلامهتم من الفرق بينهام، وأنه ال منشـأ لسـقوط خيار املغبون 
بترصف الغابن. فهو إنام يتجه لو كان املنشـأ لسـقوط اخليار بالترصف هو ظهور حال 
املتـرصف يف الرضـا بالعقـد، أو إلزامه بـه نتيجة ترصفه، حيـث ال موضوع لذلك يف 
حق الغابن، أما من حيث كان املنشـأ لسـقوط اخليار هو قصور دليله عن صورة تعذر 

. رجوع العوضني إىل حاهلام السابق عىل العقد، فهو جيري فيهام معاً
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نعـم قد يدعى أن تـرصف الغابن ال ينفذ ابتداء، ليمنع من الرد، ألنه ينايف حق 
اخليار الثابت للمغبون.

وفيـه: أن اخليار ليـس حقاً متعلقاً بالعـني، ليمنع من التـرصف فيها، وإنام هو 
حق ثابت يف العقد، كام سبق. غاية األمر أنه سبق يف املسألة السابعة عرشة عدم جواز 
ترصف املشـرتي يف املبيع ببيع اخليار ترصفاً يمنع من رد العني. لكن ليس ذلك ملجرد 
اخليار، بل لظهور حال البايع يف تشبثه بالعني، فيكون الترصف املذكور منافياً للرشط 

املستفاد عرفاً من حال البايع. وال جمال الستفادة ذلك يف املقام، كام لعله ظاهر.
مـع أن هذا خمتص بالتـرصف االعتباري، حيـث تكون منافاتـه للحق الثابت 
يف العـني مانعـة من تفوذه، وال جيـري يف الترصف احلقيقي، بل يتعـني معه البناء عىل 
سـقوط اخليار بعد ما سبق من قصور دليله عن صورة تعذر رجوع العني إىل ما كانت 

عليه قبل البيع.
نعـم إذا كان تـرصف الغابـن موجبـاً لنقص العني مـن دون جهد منـه يربر له 
التمسـك بالعـني مل يبعـد بناء العـرف عىل أن للمغبون الفسـخ واسـرتجاع العني من 
دون أرش، لقضاء املناسـبات االرتكازية بأن النقص رضر عىل املغبون، فال يمنع من 
خياره إذا ريض بتحمله من دون أن يرض بالغابن، أو حيمله شـيئاً، بخالف ما إذا كان 
النقـص جيهـل من الغابن يربر له التمسـك بالعني، كام إذا هدم املشـرتي الغابن الدار 

التي اشرتاها من أجل أن جيدد بناءها.
هـذا ما يظهر لنا بعد الرجوع للمرتكزات العرفية. وإن كان األمر حمتاجاً ملزيد 
مـن التأمـل، خللوّ خيار الغبن مـن أصله عن النصوص، وانحصـار الدليل عليه ببناء 
العقـالء الـذي هـو إن كان جلياً يف أصل ثبـوت اخليار، فهو قد ال خيلـو من يشء من 

الغموض يف فروعه.
بقي يشء: وهو أن ظاهر سـيدنا املصنفP انحصار مسـقطات خيار الغبن 
. واحتمل شيخنا األعظمP سقوطه بتبدل  بام سبق، كام هو ظاهر األصحاب أيضاً
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القيمة بنحو يرتفع معه الغبن. وهو يبتني عىل كون دليل اخليار املذكور هو قاعدة نفي 
الرضر. كام أرشنا إليه عند االستدالل هبا عليه. وكذا بناء عىل أن الدليل عليه اإلمجاع، 

ألن املتيقن منه غري هذه الصورة.
أمـا بنـاء عىل أن الدليل عليـه الوجوه األخـر املتقدمة فاملتعـني البناء عىل عدم 
سقوط اخليار بذلك، كام يظهر بالتأمل فيها، نظري ما تقدم يف املسألة السابعة والعرشين 
من عدم سـقوط اخليار ببذل الغابن للتفاوت، فإنام من باب واحد. وال فرق يف ذلك 
بني كون تبدل القيمة الختالف القيمة السوقية وكونه لتبدل حال العني بنحو ال يستند 

للمغبون، كام لو اشرت حيواناً مريضاً فربئ بنفسه فارتفعت قيمته. فالحظ.
(١) بال إشكال ظاهر. ألن مقتىض الفسخ رجوع املبيع له وصريورته يف ملكه، 
. أما إذا كان كلياً فسلم فرداً  فله أخذه كسـائر مملوكاته. هذا فيام إذا كان املبيع شخصياً
منه، ثم فسـخ وهو بعد يف ملك املشـرتي، ففي وجوب إرجاعه بشـخصه أو االكتفاء 
بإرجاع مثله وجهان، وال يبعد الثاين، كام يظهر مما تقدم يف أوائل املسـألة الثانية عرشة 
عند الكالم فيام لو فسـخ البايع مع بقاء الفرد املدفوع له من الثمن الكيل، فإن املقامني 

من باب واحد. فالحظ.
(٢) إذ بعـد فـرض متاميـة ما ذكـروه من بقاء اخليـار مع تلف املبيـع فالبد من 

االنتقال للبدل حفاظاً عىل املالية بعد تعذر العني.
ودعـو: أن ذلـك إنام يتجه إذا كان تلف العني بعد الفسـخ، أمـا إذا كان قبله 
فـال وجه لضامن الغابن العني بعد كـون تلفها يف ملكه، من دون فرق بني كون التلف 

بفعله وعدم كونه بفعله.

(مسـألة ٢٩): إذا ظهـر الغبن للبايع املغبون، ففسـخ، فإن كان املبيع 
موجوداً عند املشرتي اسرتده منه(١)، وإن كان تالفاً بفعله أو بغري فعله رجع 
(٢). وإن وجده معيباً بفعله أو بغري  بمثله إن كان مثلياً وبقيمته إن كان قيمياً
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مدفوعـة: بـأن الغابـن ال يضمـن العـني بتلفها، وإنـام يضمنها بالفسـخ، ألن 
مقتضـاه رجوع العني للمغبون، وحيث مل يأخذهـا الغابن جماناً، بل مضمونة بالثمن، 
كام هو مقتىض املعاوضة، فبعد فرض عدم ضامهنا بالثمن بسـبب الفسخ يتعني ضامهنا 
ببدهلـا العريف، من املثل أو القيمة. ولذا ال إشـكال يف االنتقـال للبدل يف الثمن يف بيع 
احليـوان ويف البيع برشط اخليار لو حصل الفسـخ بعد تعـذر إرجاع عني الثمن. وهو 
املعروف بضامن املعاوضة. ولوال ذلك مل يكن وجه للضامن مع التلف بعد الفسخ إذا 
مل يكن  املشـرتي هو املتلف، والكان معتدياً يف حبس العني ، لعد م كون يده مضمنة، 
بـل هـي نظري يد األمني لـو تلفت األمانة بعد مـوت املالك املسـتأمن دون تفريط من 

األمني، والحبس منه هلا عن الورثة.
وكذا احلال يف وجوب إرجاع املشرتي للعني بعد الفسخ مع وجودها يف املقام. 
إذ لـوال ضـامن املعاوضـة لكان الـالزم االكتفاء بعـدم الترصف فيها وعدم حبسـها، 
خروجاً عن حرمة الترصف يف ملك الغري بغري إذنه وحرمة حبسه عليه. وبذلك يظهر 

عدم الفرق بني كون التلف بفعل الغابن وكون بغري فعله.
(١) ملا سبق من أن رجوعه مللكه هو مقتىض الفسخ. وجمرد عيبه ال خيرجه عن 

كونه طرفاً للبيع املفروض فسخه. 
(٢) إذ بعـد ما سـبق من كونـه مضموناً بضـامن املعاوضة يتعـني ضامن نقصه 

احلاصل بالعيب، وذلك إنام يكون باألرش 
لكن يف املسـالك: «وان وجد العني ناقصة، فان مل يكن النقص بفعل املشـرتي 
أخذها إن شـاء وال يشء له. وإن كان بفعله فالظاهر أنه كذلك، ألنه ترصف يف ملكه 
ترصفـاً مأذونـاً فيه، فال يتعقبه ضامن». وقد يظهر ذلك مما عن بعض مشـاخيناP يف 

فعله أخذه(١) مع أرش العيب(٢). وإن وجده خارجاً عن ملك املشـرتي 
ـ بأن نقله إىل غريه بعقد الزم كالبيع واهلبة املعوضة أو لذي الرحم فالظاهر 
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فرض ترصف املغبون.
وفيه: أن ذلك لو تم جيري يف اإلتالف أيضاً ألنه ترصف يف ملكه ترصفاً مأذوناً 
فيـه. وال وجـه لضامنه إال كونـه مضموناً بضـامن املعاوضة. وهو كام جيـري يف العني 

جيري يف صفاهتا الدخيلة يف املالية، كام أشار ذلك يف اجلواهر.
وأشكل منه ما عن بعض مشاخيناP يف فرض ترصف املغبون من أن للغابن 

االمتناع من اسرتجاع املعيب، وأنه يتعني حينئذ دفع بدل املبيع.
إذ فيـه أن مقتىض الفسـخ رجوع املبيع بعينه للبايع ومـع رجوعه مللكه ال وجه 
المتناعه من أخذه وطلب البدل مكانه. مع أنه مل يتضح وجه الفرق بني ترصف املغبون 
 Pوتـرصف الغابـن. ولعله لذا مل جير عـىل ذلك يف فتواه، بل وافق سـيدنا املصنف

فيام يأيت منه يف املسألة الواحدة والثالثني.
هذا واملراد باألرش هنا فرق ما بني املعيب والصحيح بحسب القيمة السوقية، 
ألهنـا املدار يف الضـامن، وليس هـو كاألرش يف خيار العيب، حيث ذكـروا أنه يكون 

بالنسبة من الثمن، خلصوصية فيه يأيت الكالم فيها يف حمله إن شاء اهللا تعاىل.
(١) لتعذر ملك املغبون له بالفسـخ بعد فرض صحة ترصف الغابن، وانتقال 
العـني عـن ملكه قبل الفسـخ، فالبد بعد فرض بقـاء اخليار وصحة الفسـخ من كون 
. ومنه يظهر  اململـوك له بالفسـخ هو البـدل من أجل ضامن املعاوضة املشـار إليه آنفـاً
عمـوم الوجه املذكور ملا إذا بقيت العني عىل ملكه مع تعذر إرجاعها رشعاً، كام لو إذا 

استولدت األمة، حيث يتعني االنتقال للبدل. 
(٢) إذ بعـد فرض متلك املغبون بالفسـخ للبدل فإلزامـه للغابن بإرجاع العني 
حيتـاج إىل دليل. بعد أن كان مقتيض أصالة الرباءة عدم لزومه عليه. ويأيت متام الكالم 

أنه بحكم التالف(١) فريجع عليه باملثل أو القيمة. وليس له إلزام املشـرتي 
بإرجاع العني(٢) 
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يف ذلك إن شاء اهللا تعاىل.
وبذلـك يظهـر الفرق بينه وبـني ما إذا كانـت العني موجـودة إال أنه ال يمكن 
الوصـول إليهـا، لرسقـة أو ضيـاع أو نحـو ذلك، فإهنا حيـث متلك بالفسـخ وتكون 
مضمونـة عـىل الغابن بضـامن املعاوضة الذي تقـدم التعرض له، يتعني عليه السـعي 

لتحصيلها، وإرجاعها بعينها للمغبون، ولو توقف عىل بذل مال أو جهد معتد به.
(١) أو بالتقايل لو تيرس أحد هذه األمور.

(٢) ألن سـلطنة الغابـن عىل فسـخ العقـد اجلائـز ال يقتيض انفسـاخه وملك 
املغبون للعني بإعامل اخليار، ومع عدم انفسـاخه يتعني كون اململوك بإعامل اخليار هو 
البـدل، ومـع متلكه له ال دليل عىل إلزامه للغابن بفسـخ العقد اجلائـز وإرجاع العني، 

نظري ما تقدم يف العقد الالزم.
ومنه يظهر ضعف ما يف املسالك، حيث قال: «ولو كان العقد الناقل مما يمكن 
إبطاله... احتمل قوياً إلزامه بالفسـخ، فإن امتنع فسـخ احلاكم. فإن تعذر قيل: يفسخ 

املغبون».
(٣) كـام يف املسـالك، وجـر عليه شـيخنا األعظـمP. لرباءة ذمـة الغابن 
مـن ضـامن املعاوضة املتقـدم بدفع البـدل، ومعه ال دليـل عىل وجـوب إرجاع العني 

واسرتجاع البدل.
 (٤) كام احتمله يف املسالك، وإن أفتى أوالً بعدم وجوب اإلرجاع وعليه جر

برشائهـا أو اسـتيهاهبا(١). بـل ال يبعـد ذلك لـو نقلها بعقد جائـز، كاهلبة 
والبيع بخيار، فال جيب عليه الفسـخ وإرجاع العني(٢). بل لو اتفق رجوع 
العـني إليـهـ  بإقالـة أو رشاءً أو مـرياث أو غـريـ  ذلـك بعد دفـع البدل من 
املثـل أو القيمة مل جيب دفعهـا إىل املغبون(٣). نعم لو كان رجوع العني إليه 
قبـل البدل وجـب إرجاعها إليـه(٤). وأوىل منه يف ذلك لـو كان رجوعها 
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شيخنا األعظمP. وكأن الوجه يف وجوب اإلرجاع أن مقتىض الفسخ رجوع العني 
للمغبـون وضـامن الغابن هلا بضامن املعاوضة، فإذا مل تـربأ ذمته منها بدفع البدل يتعني 

دفعها بعينها مع جتدد القدرة عىل ذلك برجوعها مللكه.
لكن الفسخ إنام يقتيض رجوع العني للمغبون مع إمكان ملكه هلا، أما مع تعذر 
ملكـه ـ لتلفها أو متلك الغري هلا بسـبب صحيح ـ فيتعني كون مقتىض ضامن املعاوضة 
هـو متلك بدهلا بالفسـخ، ومـع متلك بدهلا ال دليـل عىل وجوب إرجاعهـا بعينها عىل 

الغابن لو عادت مللكه.
ولو فرض كون مقتىض ضامن املعاوضة هو انشـغال ذمة الغابن بالعني نفسـها
، بل جمرد مسـؤولية املغبون بدفعها لـه، واالكتفاء  ـ  ال بمعنـى ملـك املغبـون هلا فعالً
بالبدل ليس مللكية املغبون له بالفسخ، بل لتفريغ ذمة الغابن به مع تعذر رد العنيـ  تعني 
البناء عىل وجوب رد العني عىل الغابن مع إمكانه حتى لو خرجت عن ملكه، فيجب 
عليه إرجاعها مللكه مقدمة لذلك بفسـخ أو تقايل أو رشاء أو استيهاب أو نحو ذلك، 
.Pعىل خالف ما سـبق من سـيدنا املصنف Pكـام يظهر من السـيد الطباطبائي

عىل أن انشغال الذمة بالعني بالنحو املذكور وإن ذكر يف كلامت بعضهم إال أنه 
إنام ذكر لتوجيه ضامهنا بقيمة يوم األداء ال بقيمة يوم الغصب أو قيمة يوم التلف، ألنه 
إذا كانـت العـني باقية يف الذمـة إىل حني األداء يتعني الضـامن بقيمتها حينئذ، بخالف 
ما إذا كانت الذمة مشـغولة بالبدل من حني الغصب أو من حني التلف، حيث يتعني 
مالحظة القيمة الثابتة حني االنشغال هبا واالنتقال إليها. وقد سبق منّا يف املسألة الثامنة 
عـرشة من فصـل رشوط العقد تقريب أن مقتىض القاعدة انشـغال الذمة بالعني حتى 
. لكن يصعب جريان ذلك  بعد تلفها، وأنه راجع إىل نحو من املسـؤولية املقبولة عرفاً
يف املقام، ألن الفسخ ملا كان يقتىض رجوع كل يشء إىل ما كان عليه قبل العقد فحيث 
كانت العني بنفسـها طرفاً يف العقد، واملفروض ملكية شـخص ثالث له، فملكية عند 
فسـخ البيع الغبنـي ملكية أخر يف ذمة املشـرتي الغابن أمر غري مألـوف وال مقبول 
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عرفاً، بل يتعني ملكية الغابن للبدل.
عـىل أن مبنى سـيدنا املصنفP يف الضامن ليس عـىل ذلك. فال جمال البتناء 

فتواه يف املقام عليه.
ودعـو: أن املغبون وإن ملك البدل بالفسـخ، إال أن ملكه له ليس بذاته، بل 
بعنوان كونه بدالً بمالك تعذر املبدل، فمع رجوع العني للغابن وإمكان متلك املغبون 

هلا ال يبقى موضع للبدلية، بل يتعني متلكه للعني.
مدفوعـة: بأنـه يكفي حتقق موضوع البدلية حني الفسـخ يف ملكه للبدل، ومع 
ملكه له ال دليل عىل انقالب اململوك من البدل لألصل. وجمرد إمكانه ال يقتيض البناء 

عليه.
ولو فرض أن البدلية منوطة بالتعذر حدوثاً وبقاء لزم البناءعىل ذلك حتى بعد 
 Pمع أنه تقدم من سيدنا املصنف ،Pعليه بعض األعاظم تسليم البدل، كام جر

عدم وجوب إرجاع العني حينئذ.
اللهم إال أن يفرق بينهام ببناء العرف عىل وجوب تسليم العني إذا كان رجوعها 
مللك الغابن بعد الفسخ قبل تسليم البدل، وعدم بنائهم عىل وجوب تسليمها إذا كان 
رجوعها مللكه بعد تسـليم البدل وبراءة ذمـة الغابن. وال أقل من عدم وضوح بنائهم 

حينئذ عىل وجوب تسليمها واسرتجاع البدل.
لكنه ال خيلو عن إشـكال، إلمكان ابتناء وجوب تسليمها عندهم مع رجوعها 
مللك الغابن قبل تسليم البدل عىل ما ذكرناه آنفاً من عدم بنائهم عىل مرشوعية الفسخ 
إال مع إمكان إرجاع العني بنفسها، فال يملك املغبون البدل يف ذمة الغابن بالفسخ قبل 
رجوع العني مللك الغابن، ثم يتبدل اململوك للمغبون بنفس العني عند رجوعها مللك 
الغابـن، بل ال يصح الفسـخ إال بعد رجوعها مللك الغابن، ليمكن رجوعها بالفسـخ 
مللـك املغبون ابتداء. وهو خالف مبنى وفرض كالم سـيدنا املصنفP، بل يدخل 

يف احلقيقة يف الفرض اآليت منهP، والذي يأيت الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل.
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أمـا بعـد فرض بنائهم عىل بقـاء اخليار مع تعذر رجوع العني، وصحة الفسـخ 
حينئـذ، وثبـوت البـدل يف ذمـة املغبون، فـال يتضح منهـم البناء عىل انقـالب احلال، 

واستحقاق الغابن العني بمجرد رجوعها إىل ملك املغبون. 
واحلاصـل: أنـه ال يتضح لنـا الوجه فيام ذكره سـيدنا املصنـفP هنا بنحو 
يناسـب مبنـاه من جواز الفسـخ مع تعذر رجوع العـني، وما ذكره يف الفـروع الثالثة 

السابقة. والالزم التأمل التام عسى أن يتضح به ما ينهض بتوجيه كالمه.
ثـم إن مجيع ماتقدم جيري فيام لو كان املانع من رجوع العني للمغبون آمراً آخر 
غري خروجها عن ملك الغابن، كاالسـتيالد لو فـرض ارتفاعه قبل دفع البدل بموت 

الولد. 
(١) وجـه األولويـة ظاهـر. إال أنه حيث مل يتضح وجه وجـوب دفع العني يف 
الفـرض األول فال تنفع األولوية، بل البـد من النظر يف وجه احلكم هنا. وهو ما يأيت 

الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل.
(٢) أو سـبب غري العقد، كاملرياث. ومثله ارتفاع املانع من رجوعها للمغبون 

وهي يف ملك الغابن، كاالستيالد لو مات الولد قبل فسخ الغابن.
(٣) ألنه بعد فرض مرشوعية الفسخ فحيث كان مقتضاه رجوع العني بنفسها، 

واالنتقال للبدل إنام هو لتعذر متلكها، فاملتعني رجوعها بنفسها بعد إمكان متلكها.

إليـه قبل فسـخ املغبون(١). بـال فرق بني أن يكون بفسـخ العقد السـابق، 
وأن يكـون بعقـد جديد(٢)، فإنه جيب عليه دفع العني نفسـها إىل الفاسـخ 
املغبـون(٣)، وال جيتزي بدفـع البدل من املثل أو القيمـة. وإذا كانت العني 
باقية عند املشـرتي حني فسـخ البايع املغبون، لكنه قد نقل منفعتها إىل غريه 
بعقد الزم كاإلجارة الالزمة أو جائز كاإلجارة املرشوط فيها اخليار مل جيب 
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هـذا وقـد يقال: إن ذلك إنام يتم فيام إذا كان رجوع العني للغابن بفسـخ العقد 
الناقـل للعـني عن ملكه، ألن مقتىض فسـخه رجوعها عـىل ما كانت عليـه قبله ملكاً 
للمغبون. وأظهر من ذلك ما إذا مل خترج عن ملك الغابن، كام يف االسـتيالد لو ارتفع 

بموت الولد قبل فسخ املغبون.
أمـا إذا خرجت عـن ملك الغابن، وكان رجوعها له بسـبب آخـر من عقد أو 
مـرياث أو غريمها فال جمال لذلك. قال شـيخنا األعظمP: «ألنه ملك جديد تلقاه 

من مالكه، والفاسخ إنام يملك بسبب ملكه السابق بعد ارتفاع السبب الناقل».
وكأن مرادهP أن الفسـخ يبتني عىل رجوع العني للفاسخ بعد ارتفاع سبب 
ملـك الطرف اآلخر بسـبب الفسـخ، وال جمال لذلـك يف املقـام، ألن الغابن مل يملك 
العني يف امللكية اجلديدة بالسبب الذي طرأ عليه الفسخ، بل بسبب آخر مل يرتفع، وال 

سلطنة للمغبون عىل رفعه وفسخه.
لكـن املـراد بذلك إن كان هو امتنـاع متلك املغبون للعني بفسـخ البيع الغبني، 
بل فسـخه إنام يقتيض اسـتحقاقه للبدل، كام يظهر من شـيخنا األعظـمP ففيه: أنه 
بعد كون موضوع البيع الغبني هو العني فالفسـخ البد أن يقتيض رجوعها للمغبون. 
واالنتقـال للبدل إنام يكون يف طول رجوعها للمغبون من أجل ضامن املعاوضة، فمع 
فرض ملكية الغابن للعني حني الفسخ وإمكان تسليمه هلا يتعني ملكية املغبون للعني 
 Pبالفسـخ وتسـليمه إياهـا، إذ ال معنى لالنتقال للبدل مع تيـرس املبدل. وما ذكره
من توقف ملكيته هلا عىل بطالن سبب متلك الغابن هلا. غري ظاهر املأخذ عىل إطالقه. 
نعم البد من بطالن سـبب متلكه هلا من املغبون، وهو حاصل بفسـخ البيع الغبني، أما 

بطالن سبب متلكه هلا من غريه فال منشأ العتباره.
هذا وأما بناء عىل ما ذكرنا ـ من سقوط اخليار بامتناع رجوع العني إىل ما كانت 
عليه قبل العقدـ  فقد يستشكل يف ثبوت اخليار مع رجوع العني للغابن بأنه بعد سقوط 
اخليـار بخروج العني عن ملكه بعقد جائـز أو الزم ال دليل عىل رجوعه برجوعها إىل 
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ملكه، بل مقتىض عمومات اللزوم عدم رجوع اخليار. وجيري ذلك حتى لو كان املانع 
من رجوعها بالفسـخ للمغبون أمراً آخر كاالسـتيالد لو ارتفع بموت الولد قبل فسخ 

املغبون.
لكـن الظاهـر أن دليل خيار الغبن يقتيض رجوعه إذا أمكن رجوع العني حلاهلا 
قبل الفسـخ، ألن سـقوط اخليار ارتكازاً حينئذ ليس لقصور يف منشأه، بل للامنع منه، 

وهو تعذر رجوع العني، فإذا ارتفع املانع املذكور تعني عود اخليار.
نعم لو كان دليله اإلمجاع أمكن دعو قصور املتيقن منه عن ذلك. لكن سبق 

أنه ليس دليالً يف املقام، بل الدليل أمور أخر ال قصور فيها، كام ذكرنا.
كـام أنـه لو كان اخليار حقـاً متعلقاً بالعـني، وكان مفاد الفسـخ رجوعها إىل ما 
كانـت عليـه قبل العقد حتى كأهنـا مل تبع، ال جمرد حلّ العقد الواقـع عليها، فقد يتجه 
تعـذره يف املقام مطلقاً بعد فرض خروج العني عن ملك املشـرتي، ألهنا وإن رجعت 
إىل ملكـه، إال أن رجوعهـا إليـه فرع خروجها عنـه، وخروجها عنه متفـرع عىل البيع 
الغبني، فكيف يكون الفسخ املتفرع عىل رجوعها إىل ملك املشرتي رافعاً للبيع الغبني 

حتى كأنه مل يكن؟!.
وربام يفرق حينئذ بني أن يكون رجوعها إىل ملك املشـرتي بفسـخ العقد الثاين 
وان يكون بعقد جديد، فإن كان بفسخ العقد الثاين أمكن فسخ البيع الغبني بالتقريب 
املشـار إليه آنفاً، ألن فسـخ العقد يرجعهـا إىل ما كانت عليه قبلـه، وهو كوهنا مملوكة 
بالبيع الغبني، فكأهنا مل خترج عن ملك املشرتي، وحينئذ يكون مفاد فسخ البيع الغبني 
رجوعها إىل ملك البايع كأهنا مل تبع. أما إذا كان رجوعها بعقد ثالث جديد فهو يبتني 
عـىل ثبـوت العقد الثاين، ال عـىل بطالنه، ليكون كأنه مل يقع. لكـن ذلك كله فرض يف 

فرض فال ينبغي إطالة الكالم فيه.
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(١) لعدم الدليل عىل ذلك. نظري ما تقدم يف فسخ العقد الناقل للعني عن ملك 
، بدعو منافاهتا  املشـرتي. كام ال جمال الحتامل بطالن اإلجارة وعدم صحتها رأسـاً
حلق اخليار الثابت للمغبون. الندفاعها بام سبق من أن حق اخليار ليس متعلقاً بالعني، 

بل بالعقد.
 :ومثلـه احتامل بطالهنا بالفسـخ، إمـا من أصلها أو من حني الفسـخ، بدعو
تبعيـة املنفعـة للعني، فإذا رجعـت العني بالفسـخ للبايع املغبون تعني ملكـه ملنفعتها، 
فينايف اإلجارة، ويتعني بطالهنا. الندفاعها: بأن املنفعة وإن كانت تابعة للعني بطبعها، 
إال أهنـا ختـرج عن ذلك بمثل اإلجارة املفروض صحتها يف املقام، فاملقام كام لو بيعت 
العني املسـتأجرة، حيث يملكها املشرتي مسـلوبة املنفعة، وال تبطل اإلجارة بالبيع ال 

من أصلها، وال من حني البيع. 
(٢) ملا سـبق مـن كون العني مضمونة بنفسـها وبنقصها، فيلـزم ضامن نقصها 
املذكـور. نعـم ذلك يقرص عام لو كان املشـرتي قد أخذها مسـلوبة املنفعة مدة معينة، 

وبعد انقضاء املدة أجرها، وكانت حني الفسخ مسلوبة املنفعة كام أخذها.
بـل لـو أخذها مسـلوبة املنفعة مدة معينـة، وبعد انقضاء املدة حصل الفسـخ، 
فأرجعها غري مسلوبة املنفعة، فمقتىض ما سبق أن يلحقه حكم ما لو زادت العني حني 

الفسخ الذي يأيت الكالم فيه.
نعـم قد يستشـكل يف الوجه املتقدم بـأن نقص قيمة العني بسـلب املنفعة ليس 
لنقص فيها، بل ملجرد قلة الرغبة فيها، نظري ما إذا حصل الفسخ بعد كساد السوق، أو 
بعد انقضاء موسـم االنتفاع هبا وإجارهتا، ومن املعلوم عدم بنائهم عىل ثبوت األرش 
 Pشيخنا األعظم بذلك مع عدم حدوث نقص يف العني. فتأمل.  وعىل ذلك جر

عليه الفسـخ أو االسـتقالة مع إمكاهنا(١)، بل يدفع العني وأرش النقصان 
احلاصل بكون العقد مسلوبة املنفعة مدة اإلجارة(٢).
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وهو ظاهر املسالك.
هذا وأما ما عن بعض مشاخينا P فيام لو كان املؤجر هو املشرتي املغبون من 
أن املشرتي حيث ال يتمكن من إرجاع منافع العني للبايع فالالزم عليه ضامن املنافع له 
بقيمتها. فهو غري ظاهر الوجه، سواء كان املراد به ضامن مجيع املنافع التي هي موضوع 
 ،Pاإلجـارة، أم خصـوص ما يبقى منها بعد الفسـخ، كام ينسـب يف نظريه للعالمة
لعدم كون املنافع موضوعاً يف البيع، لتكون مضمونة بضامن املعاوضة. وإنام هي تابعة 
للعني، واملشـرتي كان مسلطاً عليها تبعاً لسـلطنته عىل العني، فينفذ ترصفه فيها. عىل 
أنـه مل يتضـح وجه الفرق بني الترصف املغبون والغابـن. ولعله لذا مل جير عىل ذلك يف 

فتواه، بل وافق سيدنا املصنفP فيام يأيت منه يف املسألة الواحدة والثالثني.
ومثلـه مـا يف اجلواهر، حيث قـال: «الظاهر وجوب ردّ العوض لو فسـخ قبل 
انقضـاء املدة، لعود امللك إليه بالفسـخ». والظاهر أن مراده أنه جيب عىل املشـرتي أن 
يرد عىل البايع العوض الذي استحقه باإلجارة. إما بتاممه، أو خصوص ما يقابل املدة 
الباقيـة. ومل يتضح الوجه فيه بعد كون املعيار يف اسـتحقاق عـوض املنفعة عىل ملكية 

. العني حني اإلجارة، النتساب املنفعة مللكه حينئذٍ
كـام أنه عىل مجيع الوجوه فالالزم عدم ثبوت األرش وال ضامن قيمة املنفعة لو 
كان الفسخ بعد انقضاء مدة اإلجارة مهام طالت، وكذا لو كان بعد استغالل املشرتي 

نفسه هلا مدة معتداً هبا.
نعم ال إشكال يف أن ذلك كله مستنكر عند العرف فيام لو كان املستغل للمنفعة 
مبارشة أو باإلجارة هو املغبون، ملا فيه من اإلجحاف بنظرهم يف حق الغابن. ومن ثم 

ال يبعد البناء عىل سقوط اخليار حينئذ، لقصور دليله، كام يظهر مما سبق.
أما لو كان املستغل للمنفعة هو الغابن فال جمال لسقوط اخليار، ملا سبق من أن 

النقص الوارد عىل املغبون اليمنعه من إعامل اخلري إذا مل يرض بالغابن. فراجع



..............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة/ ج٣ ٣٥٦

(١) لعني ما تقدم يف املسألة السابقة، بل هو تكرار له.
(٢) كأنـه ألن الصبـغ ال حيصل إال بإضافة العني التـي يتحقق هبا. لكن العني 
املذكـورة كثـرياً ما ال يبقى هلـا وجود عريف يف املصبـوغ، بل الباقي فيـه أثرها ال غري، 
فتكون نظري اآللة يف القصارة. وإن كان هلا وجود عريف نظري صبغ األخشاب واجلدران 

. املتعارف يف زماننا دخل يف القسم الثاين وهو ما إذا كانت الزيادة عيناً
إال أن يفرق بينهام بأن العني إن كانت هلا مالية عرفاً حال كوهنا يف املبيع إما ألهنا 
جزء منه ـ كسـمن الدابة ونمو الشـجرة ـ أو ألهنا أمر منضم إليه ـ كالبناء والغرس ـ

 فهـي مـن القسـم الثـاين، وإن مل تكن هلـا مالية عرفاً، وإنـام توجب زيـادة مالية العني 
ـ كالصبغ واخليوط يف اخلياطة ـ دخل يف هذا القسم.

(٣) كـام هو مقتىض الفسـخ. وقد تقـدم عن بعض مشـاخينا يف فرض ترصف 
املغبون أن للغابن االمتناع من تسلم املبيع إذا كان معيباً، وله املطالبة بالبدل وقد جيري 
نظريه يف املقام، بلحاظ أن تغري العني وإن مل يوجب نقص ماليتها، إال أنه قد اليتناسب 

مع وضع الغابن. نعم تقدم وجه املنع من ذلك هناك بنحو جيري هنا.

(مسـألة ٣٠): إذا فسـخ البايع املغبون وكان املشـرتي قد ترصف يف 
املبيع ترصفاً مغرياً له، فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو باالمتزاج بغريه. 
فإن كان بالنقيصة أخذ البايع املبيع مع أرش النقيصة(١). وإن كان بالزيادة، 
فإمـا أن تكون الزيادة صفـة حمضة، كطحن احلنطة وصياغة الفضة وقصارة 
الثوب، وإما أن تكون صفة مشوبة بالعني، كصبغ الثوب(٢)، وإما أن تكون 
عينـاً غري قابلة للفصل، كسـمن احليوان ونمو الشـجرة، أو قابلة للفصل، 
كالثمـرة والبنـاء والغرس والـزرع. فـإن كان صفة حمضة أو صفة مشـوبة 
بالعـني، فإن مل تكن هلـا مالية لعدم زيادة قيمة العني هبـا، فاملبيع للبايع(٣)، 



الكالم فيام لو كانت الصفة احلادثة هلا مالية......................................................... ٣٥٧

(١) بال إشكال ظاهر. وبه رصح غري واحد. قال يف اجلواهر: «العمل قد وقع 
». وقال شـيخنا األعظمP: «ألنه إنام عمل يف ماله،  يف ملكه فال يسـتحق به عوضاً
وعملـه لنفسـه غري مضمون عـىل غريه. ومل حيصل منـه يف اخلارج ما يقابـل املال ولو 
يف ضمن العني». لكن يف املسـالك: «ويف اسـتحقاق املشـرتي أجرة عمله وجه قوي» 

وجزم به يف الروضة. ويظهر ضعفه مما تقدم.
(٢) كأنه لتبعية الصفة للعني يف امللكية عرفاً وليسـت شـيئاً يف مقابلها لتبقى يف 
ملكه بعد الفسـخ. خالفاً ملا ذكره السـيد الطباطبائيP يف حاشـيته عىل املكاسب، 
من أهنا تبقى عىل ملك املشرتي كام لو كانت بفعله وال دليل عىل خروجها عن ملكه. 
وعليـه جر بعض مشـاخيناP فيام حكي عنه يف درسـه. وإن مل جيـر عليه يف فتواه. 

. فالبد من مزيد من التأمل. وهو متجه إذا مل تثبت التبعية املذكورة ارتكازاً
(٣) كـام جـر عليه شـيخنا األعظمP. وعن بعض األعاظـم توجيهه بأن 
الصفة وإن كانت تابعة للعني يف امللكية، إال أن اسـتنادها لعمل الغري يوجب نسـبتها 
. وبذلـك يفرتق عـام إذا مل تسـتند الصفة لعمل  عرفـاً للعامـل وملكيتـه هلا اسـتقالالً

املشرتي، كحموضة اخلل، حيث يتعني ملكية البايع هلا بعد الفسخ تبعاً للعني.
 Pووافقه بعض مشاخينا . وذهب يف اجلواهر إىل أن املشرتي ال يستحق شيئاً

وقد يوجه بأحد وجهني:
األول: أن الصفـة ال مالية هلا يف نفسـها، وليسـت مملوكـة يف مقابل العني، بل 
امللكيـة واملاليـة للعني، وهي التي تقابل باملال. غاية األمـر أن الصفة قد توجب زيادة 
مالية العني أو نقصها، كسائر ماله الدخل يف ذلك، ككثرة وجود اليشء وندرته، وقلة 

وال يشء للمشرتي(١). وكذا إذا كانت هلا مالية ومل تكن بفعل املشرتي(٢)، 
كام إذا اشـرت منه عصا عوجاء، فاعتدلت، أو خالً قليل احلموضة فزادت 
محوضته. وإن كان هلا مالية وكانت بفعل املشرتي كانت الصفة للمشرتي(٣). 
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الطلـب له وكثرتـه. واىل هذا قد يرجع ما يف اجلواهر، حيث قـال: «وزيادة القيمة إنام 
كانت بصفة راجعة إىل املال بنفسه، وإن كانت بعمله، فال يستحق هبا رشكة».

وفيـه: أن الزم ذلـك عـدم ضـامن نقـص للصفة بإتالفهـا، ويف مـوارد ضامن 
. بل هو ال يناسب  املعاوضة، وموارد ضامن اليد. وهو مما تأباه املرتكزات العرفية جداً
ما تضمنته النصوص من ثبوت األرش يف املبيع املعيب، ويف املغصوب إذا تعيب. كام 
ال يناسـب ما التزما قدس رسمها به من ثبوت األرش عىل املشـرتي بنقص الصفة يف 

املقام.
الثـاين: أن الصفـة وإن كان هلـا ماليـة يف نفسـها، إال أهنـا إنام متلك تبعـاً مللكية 
العـني، وال تنفـك عن العني يف امللكية. فهي حني حدوثها يف العني بفعل املشـرتي أو 
ال بفعله صارت ملكاً للمشـرتي تبعاً للعني، وبالفسـخ خترج عـن ملكه مع العني إىل 
ملـك البايع. وهـو راجع إىل إنكار الفرق الذي تقدم عـن بعض األعاظمP. لكن 

. الفرق املذكور ارتكازي جداً
وإذا كان األمـر ملتبسـاً يف املقـام، ملا سـبق من عـدم وضوح بنـاء العرف عىل 
مرشوعية الفسخ، فيمكن استيضاحه فيام إذا أحدث شخص صفة كامل يف عني مملوكة 
لغـريه، لتخيل طلبـه منه ذلك، أو لتخيل كون العني ملكاً للعامل، حيث يصعب جداً 
بعد الرجوع للمرتكزات العرفية البناء عىل هدر حرمة عمله، وأن الصفة تكون ملكاً 

لصاحب العني، كام لو حصلت بنفسها من دون أن تستند إىل فعل فاعل.
كيـف والزمه أهنا تكـون مضمونة عىل العامل لو فرط فيهـا أو أتلفها، كام هو 
احلكم إذا حصلت بنفسها من دون عمل منه. فمن كان عنده ذهب لغريه غري مصوغ، 
، ثم  وختيـل أنه له، فصاغه أسـورة، ثـم عدل فصاغه قالدة، ثم عـدل فصاغه خلخاالً
انكـرس اخللخال كان عليه ضامن قيمة الصياغات الثالث ملالك الذهب ودفع أرشـها 

له. وال يظن بأحد البناء عىل ذلك.
بل حتى مل يكن العمل حمرتماً، لكون العامل متعدياً غاصباً للعني عمداً ال جمال 
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للبنـاء عىل ملكية صاحب العـني لنتيجة عمله، بحيث يكون العامل ضامناً هلا كالعني 
لو تلفت وجيب عليه دفع أرشها للاملك.

غايـة األمـر أنه ال حرمة لعلمـه، بحيث له االحتفاظ بالصفـة، أو الترصف يف 
العني بإتالف تلك الصفة، نظري ما تضمن أنه ال حرمة لعرق ظامل.

وهذا بخالف ما إذا حصلت الصفة بنفسـها، كام لو شـفيت الدابة أو سـمنت 
بنفسـها، حيث تكون الصفة للاملك تبعاً للعني، وتكون مضمونة له عىل من يتلفها أو 

تكون العني حتت يده.
وإذا مل تكـن الصفة الناجتة من العمـل يف عني الغري مملوكة لصاحب العني، بل 
هـي ملـك للعامل، وله االحتفاظ هبـا مع عدم هدر عمله بغصب ونحوه، كام سـبق، 
فهي يف املقام أوىل بأن تبقى عىل ملك املشرتي بعد الفسخ، ألنه حينام أحدثها يف العني 
كانـت العني ملكاً له، فام الوجه يف رجوعها للبايع بعد الفسـخ؟! وكيف يمكن البناء 

عىل هدر عمله؟!
هذا ما يتضح لنا بعد الرجوع للمرتكزات العرفية. والبد من مزيد من التأمل، 
ومالحظة اآلثار واللوازم، من أجل استيضاح احلال. واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم.

بقي يف املقام أمور:
األول: أن بقاء الصفة يف املقام عىل ملك املشرتي ال يقتيض رشكته يف العني بنسبة 
وقيمة الصفة لقيمة العني حني الفسـخ، لعدم املنشـأ لذلك بعد امتياز ملك املشـرتي 
عن ملك البايع، فاململوك للمشـرتي هو الصفة واململوك للبايع هو العني، بل املتعني 
رشكـة املشـرتي يف املالية القائمـة بالعني ذات الصفة بنسـبة قيمة الصفـة لقيمة العني
 مادامت الصفة فيها. فلو بيعت مع الصفة كان للمشرتي من الثمن بنسبة قيمة الصفة 

لقيمة العني.
والزم ذلك أنه لو تلفت الصفة قبل البيع مل يبق للمشـرتي يشء. ولو اختلفت 
نسـبة قيمة العني لقيمة الصفة يكون املعيار عىل النسبة حني البيع، ال عىل النسبة بينهام 
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حني الفسخ. وهذا بخالف ما إذا قلنا برشكته يف العني بنسبة قيمة الصفة لقيمة العني 
حـني الفسـخ، إذ يتعني بقاء نسـبة رشكته يف العـني عىل النحو الـذي ثبتت عليه حني 

الفسخ.
الثاين: خص بعض األعاظمP فيام حكي عنه ملكية املشـرتي للصفة بام إذا 
كان عملـه علـة تامة هلا، كقصـارة الثوب وصبغـه، دون ما إذا كان معـداً هلا، كعلف 

الدابة وسقيها املوجبني لسمنها، وكإراحتها وسقيها الدواء املوجبني لشفائها.
ومل يتضـح الوجه يف التفصيـل املذكور، بل الظاهر أن املعيار فيها صحة نسـبة 
الصفة للمشـرتي، لكوهنا نتيجة لعمله عرفاً، يف مقابل ما إذا مل يصح نسـبتها له، لعدم 
اسـتنادها عرفـاً لعمله، بل خلاصيتها، كشـدة محوضـة اخلل بطول املدة، أو ألسـباب 

طارئة غري منسوبة للمشرتي، كاحلر والربد واملطر ونحوها.
الثالث: قال يف الروضة: «وإن وجدها متغرية بصفة حمضة، كالطحن والقصارة 

فللمشرتي أجرة عمله. ولو زادت قيمة العني هبا شاركه يف الزيادة بنسبة القيمة».
فإن كان مراده التفصيل بني ما ال يوجب زيادة القيمة وما يوجبها، وأن املتعني 
اسـتحقاق األجرة يف األول، والرشكة يف الثاين، رجع األول إىل ما تقدم من املسالك، 

وتقدم الكالم فيه، والثاين إىل ما ذكرناه هنا.
وإن كان مـراده اجلمع فيام يوجب زيادة القيمة بني أجرة العمل والرشكة. فهو 
غريب جداً، لظهور أن استحقاق العامل نتيجة عمله مرشوط بأن يكون عمله لنفسه، 
أمـا مـع أخذ العوض عىل العمل فتكون نتيجته لباذل العوض فاجلمع بني اسـتحقاق 

الفاعل األجرة ورشكته كاجلمع بني املتنافيني.
الرابع: الصفة التي هلا مالية قد توجب نقص قيمة العني، فيكون املجموع أقل 
قيمـة مـن العني اخلالية من الصفة، أو مسـاوياً لـه، أو أكثر منه بأقل مـن جمموع قيمة 

العني اخلالية من الصفة وقيمة الصفة، كام قد يكون ذلك كله يف مثل اخلياطة.
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ويف مجيـع ذلـك يتعـني ضامن املشـرتي يف املقـام أرش نقص العـني، ثم تكون 
الرشكة بنسبة قيمة العني حال وجود الصفة إىل قيمة الصفة.

وال جمال لتوهم مالحظة قيمة املجموع ونسبتها لقيمة العني اخلالية من الصفة، 
فإن نقصت عنها فعىل املشرتي األرش ال غري. وإن ساوهتا فالعني كلها للبايع من دون 

أرش، وإن زادت عليها فاملشرتي رشيك بنسبة الزيادة.
ألن منشأ الرشكة ملا كان هو ملكية املشرتي للصفة فاملتعني الرشكة يف اجلميع. 
كام أن النسـبة يف الرشكة حيث كانت تبتني عىل نسـبة قيمة الصفة لقيمة العني فالالزم 
مالحظـة قيمة العني حـني وجود الصفة، ألهنا هـي التي يملكها البايع بعد الفسـخ. 
وال وجـه ملالحظـة قيمتها قبل حصول الصفـة فيها بعد عدم ملكيته هلـا حينئذ. غاية 
األمر أن العني إذا نقصت قيمتها بطروء الصفة كان عىل املشـرتي للبايع األرش بقدر 

النقص، كام ذكرنا. 
(١) يعنـي: مـن دون أن يكون رشيـكاً معه يف العني، كام يتضـح الوجه فيه مما 

تقدم.
(٢) كأنه ألن الزيادة املذكورة من شـؤون العني املبيعة، وليسـت أمراً مبايناً هلا 
عرفـاً، ليمكن اختالف مالكها عن مالك العـني. ومن ذلك يظهر أن املعيار ليس عىل 
تعـذر فصل الزيادة عن األصل، بل عىل تعـذر التمييز عرفاً، بحيث تكون الزيادة من 

. شؤون األصل، ال أمراً مقابالً له عرفاً
لكـن ذلك ليس بأشـد من الصفة املحضة، بل هـو راجع هلا عرفاً، فال أقل من 
ثبـوت التفصيل املتقدم فيها، بناء عىل ما سـبق من أنـه ال يعترب يف ملك العامل لنتيجة 
العمـل كـون العمل علة تامة للنتيجـة، كام تقدم عن بعـض األعاظمP، بل يكفي 

وكان رشيكاً مع الفاسخ يف القيمة(١). وإن كانت الزيادة عيناً، فإن كانت غري 
 .(٢) قابلة لالنفصال كسمن احليوان ونمو الشجرة فال يشء للمشرتي أيضاً
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. صحة نسبتها له عرفاً
والسـيام أن الزيادة يف املقام عينية، وقد تزيد عىل األصل كثرياً، فكيف يملكها 

الفاسخ تبعاً؟! مع ما يف ذلك من إجحاف باملشرتي.
وأمـا ما عن بعض مشـاخيناPـ كام يف تقرير درسـهـ  مـن الفرق يف ذلك بني 
تـرصف الغابـن وترصف املغبـون، وأنه يف الثاين يكون املشـرتي رشيـكاً، ويف األول 

يتعني دفع  بدل العني من املثل أو القيمة.
فهـو غـري ظاهـر الوجـه، ألن مقتىض الفسـخ رجوع عـني املال مـع وجوده، 
والزيـادة املذكـورة ال توجـب تبدلـه عرفاً، فيتعـني رجوعه بنفسـه، وإنـام الكالم يف 
الزيـادة. وباجلملة: ال يتضح وجه الفـرق بني ترصف الغابن وترصف املغبون. ولعله 

.لذا مل يفرق بينهام يف مقام الفتو
وهيـون األمر بناء عىل ما سـبق منا من قصـور دليل اخليار عن ذلك ونحوه من 

موارد تغري العني وتعذر رجوعها إىل ما كانت عليه حني البيع.
(١) أرشنـا آنفاً إىل أن املعيار يف التفصيل ينبغي أن يكون بتميز أحد املالني عن 
اآلخر عرفاً وعدم متيزه عنه. وكيف كان فال ينبغي اإلشـكال يف ملكية كل من املالني 
لصاحبـه، بعـد أن كان مقتىض الفسـخ رجوع املبيع وحـده للبايع مع عـدم املانع من 

رجوعه له، وعدم املوجب خلروج اآلخر عن ملك املشرتي.
كام أنه لو فرض متيز أحد املالني عن اآلخر، وتعذر فصلهام، فاملتعني االشرتاك 

بينهام يف املالية عىل النحو املتقدم يف الصفة ذات املالية.
ولو أجرت العني املشتمل عىل األصل والزيادة بتاممها كان لكل منهام ما يقابل 
منفعـة ملكه من األجرة. ولو اسـتقل أحدمها باالنتفاع بالعـني كان عليه لآلخر قيمة 

وإن كانـت قابلة لالنفصـال(١) كالصوف واللبن والشـعر والثمر والبناء 
والزرع كانت الزيادة للمشرتي. وحينئذ فإن مل يلزم من فصل الزيادة رضر عىل 
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منفعة عينه. 
(١) ألن مقتىض سـلطنة البايع عىل ماله الذي رجع إليه بالفسـخ االمتناع عن 
إشـغاله بملـك غريه، وطلـب ختليته منـه. نظريها لـو كان املبيع حمالً جتارياً مشـغوالً 

ببضاعة املشرتي، أو داراً مشغولة بأثاثه.
نعـم قد يكون بقاؤه أنفـع ملالكه، كام لو مل يتيرس بيع اللبن حني طلب منه حلبه 
وتيـرس بيعه لـو تأخر يف الرضع، أو مل يسـهل عليه التفرغ حللبه. لكـن ذلك ما مل يبلغ 
مرتبة الرضر ال يصلح لرفع اليد عن قاعدة السلطنة يف حق البايع. نظري ما لو مل يتيرس 

له حمل آخر يبيع بضاعته فيه أو دار يضع أثاثه فيها.
.P(٢) هذا إنام يتم بعد نضج الثمر. ولعله مراده

(٣) حلكومة قاعدة نفي الرضر عىل قاعدة السلطنة يف حق البايع وقد استشكل 
يف ذلك بعض مشاخيناPـ فيام حكي عنه من تقرير درسه ـ بوجهني:

األول: أن الـالزم يف املقـام هو قلة النفع دون الـرضر، ألن مالك الغرس مثالً 
مل يملـك نصبـه إىل األبـد، بل ملـك نصبه إىل حني الفسـخ، فهو بعد الفسـخ معرض 
لإلزالة، ومع تعرضه لإلزالة تنقص قيمته. وال يسـتند نقص قيمته لقلعه. غاية األمر 

أن إبقاءه موجب لزيادة قيمته. وقاعدة نفي الرضر ال تنهض بذلك.
ويندفع بأن املشرتي حني الترصف بمثل الغرس كان يستحق إبقاءه إىل األبد، 
لعـدم حمدوديـة ملكه للمبيع. وبذلك ملك عيناً يف املبيع من شـأهنا البقاء، وهلا قيمتها 
بسبب ذلك. والفسخ ال يوجب تغريها عن حاهلا وتبدهلا من مثل الشجرة إىل احلطب، 
وإنام املوجب لذلك هو القلع، وهو املرض باملالك. وال منشأ الستحقاق البايع الفاسخ 

له إال قاعدة السلطنة التي سبق أهنا حمكومة لقاعدة نفي الرضر.

املشرتي حال الفسخ كان للبايع إلزام املشرتي بفصلها(١) كاللبن والثمر(٢). 
وإن لزم الرضر عىل املشرتي من فصلها مل يكن للبايع إلزام املشرتي به(٣). 
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الثاين: أن الرضر وإن كان يرتتب عىل املشـرتي بقلع ما أحدثه يف املبيع، إال أن 
ذلك غري مسـتند للبايع الفاسـخ، فإنه إنام يطالب املشـرتي بإرجاع املبيع له كام أخذه، 
وإرجاعه إليه وإن كان يسـتلزم القلع املرض بامل املشـرتي، إال أنه ليس متعلقاً بالبايع. 
وإال جـر ذلك فيمن ترصف بمثل الزيادة املذكورة يف ملك غريه خطأ، لتخيل كونه 

ملكاً له، أو مأذوناً بالترصف من قبل مالكه.
ويندفع بأنه ال منشأ الستحقاق البايع مطالبة املشرتي بإرجاع العني كام أخذها 
خالية عام أحدثها فيها إال سلطنته عىل ماله الذي صار له بالفسخ. ومع حكومة قاعدة 
نفي الرضر عىل قاعدة السلطنة، بحيث تقرص سلطنته عىل ماله املذكور عام ينافيها، ال 

يبقى منشأ إللزامه للمشرتي بذلك.
وأما الترصف يف ملك الغري خطأ بمثل الزيادة املذكورة فظاهره يف غري موضع 
مـن كالمـه هنا املفروغية عـن عدم جريان قاعـدة نفي الرضر فيـه وأن للاملك إلزامه 

بتفريغ ماله مما أحدثه فيه وإن كان مرضاً به. ومن ثم اجته منهP النقض به.
لكنـه غري ظاهـر، بل املرتكزات العرفية تأبى هدر حرمـة املال والعمل يف مثل 
ذلـك. وهو املناسـب ملا ورد عنهم صلوات اهللا عليهم مـن أنه ليس لعرق ظامل حق(١) 
لظهـوره أو إشـعاره بخصوصية الظلم والعدوان يف سـقوط احلرمـة، بحيث لوالمها 
لكان لصاحب املال حرمته بنحو يقتيض احرتام ماله وعمله. وعليه يبتني ما سـبق منا 
يف فرض إحداث صفة هلا مالية يف عني الغري خطأ كصياغة ذهب الغري وخياطة نسيجه.

واملضمـون املذكـور وإن مل يثبت عنهم صلوات اهللا عليهم بوجه معترب، إال أنه 
أمر مطابق للمرتكزات العقالئية املحكمة يف املقام. وإليه يرجع اسـتدالل بعضهم يف 

املقام وأمثاله بقاعدة االحرتام.
بل ال يظن بهP وال بغريه االلتزام بأن من اعتقد خطأ ملكية حديدة فوضعها 
(١) وسـائل الشـيعة ج:١٧بـاب:٣ من أبواب كتـاب الغصب حديث:١. حتف العقـول. عوايل الآليل ج:٢ 

ص٢٥٧، النهاية يف غريب احلديث وجممع البحرين يف مادة (عرف).
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يف أساس بنائه، ثم انكشف ملكيتها لغريه فلصاحبها بعد انكشاف احلال إلزامه بتسليم 
حديدته حتى لو استلزم ذلك نقض بنائه بتاممه مهام كان حجمه وثمنه وكيف كان فال 
خمرج عن قاعدة نفي الرضر يف حق املشـرتي املوجبة لقصور سـلطنة البايع عىل ماله،

فيلزمه الرضا بالرضا باإلبقاء.
نعـم ال يلـزم عـىل البايع الرضـا باإلبقاء جمانـاً، بل لـه قيمة منفعـة ملكه التي 
يسـتوفيها املشرتي بإشـغاله بالزيادة التي أحدثها فعىل املشرتي دفع ذلك له. كام عليه 
دفع األجرة أيضاً لو مل يبادر بالتفريغ عصياناً أو تساحماً من دون أن يكون مرضاً، ألنه 

بإبقائه يكون مستوفياً للمنفعة، فعليه قيمتها.
وبذلك يظهر أن املعيار يف الرضر يف املقام ليس هو فرق ما بني قلع الزيادة التي 

أحدثها املشرتي وإبقائها جماناً، بل هو فرق ما بني قلعها وإبقائها باألجرة. 
كـام أن قاعدة نفي الرضر إنام جتري إذا ابتنى القلع عىل عدم تعويض املشـرتي 
أمـا إذا ابتنـى عىل تعويضه وحتمل رضره املذكور من قِبَل البايع أو من قِبَل غريه، حالً 
للمشكلة، فال جمال جلرياهنا ومنعها من جريان قاعدة السلطنة يف حق البايع إذا طلب 
تفريـغ املبيـع من الزيادة، لقصـور القاعدة عن الـرضر املتدارك، ولـو بقرينة ورودها 

مورد االمتنان، لعدم كونه رضراً حقيقة.
غايـة األمـر أن اإلبقـاء قد يكـون أحب للمشـرتي، أو أنفع لـه إال أن ذلك ال 
يكفـي يف املنـع مـن جريان قاعدة السـلطنة يف حق البايع بعـد أن مل يصدق به الرضر. 
ومثـل ذلـك ما إذا حرض البايـع أو من يرضـاه البايع لرشاء الزيـادة بقيمتها يف فرض 
بقائهـا باألجـرة. حيث ال يكون طلب القلع حينئذ يف فـرض امتناع مالك الزيادة من 

بيعها موجباً للرضر يف حق مالكها، لعدم انحصار دفع رضره بإبقائها.
هـذا كلـه إذا مل يكن إبقـاء الزيادة التي أحدثها املشـرتي يف املبيع وإشـغاله هبا 
. أما لو كان مرضاً  مرضاً بالبايع، كام لو كان املبيع أرضاً زراعية وكانت الزيادة غرسـاً
به، كام لو منعته الزيادة التي حيدثها املشرتي من استغالل املبيع الذي اسرتجعه بالفسخ 
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. فال جمال إلعامل قاعدة نفي الرضر يف حق املشـرتي. ألن  بوجه يدر عليه ربحاً وفرياً
ورودها مورد االمتنان مانع من جرياهنا يف مورد يلزم منه اإلرضار بالغري.

نعـم ال يبعد كون املسـتفاد منها عرفاً بقرينة ورودها مـورد االمتنان عىل األمة 
املنـع مـن  إجحـاف كل من الطرفـني بصاحبه، وأنه البـد من حل مشـكلتهام بالنحو 

. األقرب لصاحلهام معاً
وال أقل من كون ذلك مقتىض العدل عرفاً الالزم بمقتىض اإلطالقات املقامية 

ألدلة وجوبه بعد عدم ثبوت ردع رشعي عن مقتىض التطبيق العريف هلام يف املقام.
غاية األمر أنه مع تعذر ذلك يقدم حق صاحب املال املشغول، لقاعدة السلطنة 

بعد سقوط قاعدة نفي الرضر يف حق الطرفني.
هـذا وكام جيـري التفصيل املتقـدم يف حق البايـع الغابن باإلضافـة إىل اإللزام 
بالتخليـة، جيـري يف حق املشـرتي املغبـون باإلضافـة إىل التعجيل بالتخليـة، فكام ال 
يكـون للبايع بعد الفسـخ إلزام املشـرتي بالتخلية إذا أرضت به، ال يكون للمشـرتي 
بعـد الفسـخ التعجيل بالتخلية إذا أرضت بالبايع، كام لو اشـرت يف الصيف شـاه قد 
جز صوفها، وعلم بالغبن يف الشتاء، ففسخ والشاة قد نبت هلا صوف جديد يف ملكه. 
فإن تعجيله بجز الصوف قد يعرض الشاة للخطر، فتعني إبقاؤه باألجرة عىل غرار ما 

سبق وتفاصيله. 
وقـد حتصل من مجيع ما سـبق أنه مع عدم لـزوم الرضر يف حق كل منهام يتعني 
إلـزام كل منهام لصاحبـه بالتخلية. ومع إرضار ذلك بأحـد الطرفني يتخري اآلخر بني 
اإلبقـاء مع أخذ أجرة منفعة عينة، والتخلية مع حتمل رضر اآلخر بدفع أرش النقص 

احلاصل عليه بالتخلية منه أو من غريه ورشائه هو أو من يرضاه للزيادة املذكورة 
وكأنـه إىل ذلـك ينظـر مـا يف الروضـة واجلواهر من ختيـري البايـع املغبون بعد 
الفسـخ بني إبقـاء الغرس باألجرة والقلـع مع دفع األرش. وإال فـال وجه لالقتصار 
عىل اإلبقاء باألجرة والتخلية مع دفع األرش، بل يتعني االكتفاء برشاء الزيادة. كام ال 
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جمال لعمومه إذا تزاحم الرضر من الطرفني، حيث سبق أنه ال يبعد لزوم حل املشكلة 
بام هو األقرب لصالح كل منهام. ومع تعذره يكون لكل منهام العمل بمقتىض سلطنته 

عىل ملكه، وجيب عىل اآلخر االستجابة له.
وبذلـك يظهر حال ما ذكره شـيخنا األعظمP قـال: «فالتحقيق أن كالً من 
املالكني يملك ماله ال برشط حق له عىل اآلخر، وال عليه له. فلكل منهام ختليص ماله 
عـن مال صاحبه. فإن أراد مالـك الغرس قلعه فعليه أرش طمّ احلفر. وإن أراد مالك 

األرض ختليها فعليه أرش الغرس...».
وظاهـره أن مقتـىض القاعـدة بـدواً بقـاء كل منهـام عـىل حاله شـاغالً لآلخر 
ومنشـغالً بـه، فلو أمكن القلع من دون أن يـرض باملك الغرس أو كان مرضاً به إال أن 
اإلبقاء مرض باملك األرض أيضاً مل يكن ملالك األرض املطالبة بقلعه، كام ال جيب عىل 

مالكه ذلك. ويظهر ضعفه مما سبق.
ومثلـه مـا يف اجلواهـر ـ وذكره يف املسـالك يف بـاب التفليس ـ مـن الفرق بني 
الغرس والزرع، ففي األول يتخري البايع بني اإلبقاء باألجرة والقلع مع دفع األرش، 

كام سبق، ويف الثاين يتعني االنتظار باألجرة، ألن له أمداً ينتظر.
إذ فيـه: أنه بعد كـون القلع مع األرش ال يكون االنتظـار لدفع رضر صاحب 
الـزرع، بـل لزيـادة النفع له. وهـو ال ينهض باملنع مـن عموم قاعدة السـلطنة يف حق 

اآلخر.
 بقي يشء: وهو أنه ورد يف خرب زريق عن أيب عبد اهللاA فيمن اشرت أرضاً 
ثـم تبني له عـدم ملكية البايع هلا «قال: فـإذا أنا فعلت ذلك لـه أن يطالبني بغري هذا؟ 
قـال: نعـم له أن يأخذ منك ما أخـذت من الغلة ثمن الثامر، وكل ما كان مرسـوماً يف 
املعيشـة يوم اشـرتيتها جيب أن ترد ذلك، إال ما كان من زرع زرعته أنت، فإن للزارع 
إما قيمة الزرع، وإما أن يصرب عليك إىل وقت حصاد الزرع، فإن مل يفعل كان ذلك له، 
ورد عليـك القيمة، وكان الزرع له. قلـت: جعلت فداك فإن كان هذا قد أحدث فيها 
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بنـاء وغرس. قال: له قيمة ذلـك أو يكون ذلك املحدث بعينه يقلعـه ويأخذه... فإذا 
رد مجيـع ما أخذ من غالهتا إىل صاحبهـا، ورد البناء والغرس وكل حمدث إىل ما كان، 
أو رد القيمة كذلك، جيب عىل صاحب األرض أن يرد عليه كام [كل ما] خرج عنه يف 
إصالح املعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة يف مصلحة املعيشة ودفع النوائب عنها، 

كل ذلك مردود إليه»(١)
وهـو كام تر خمالـف للقواعد وملا ذكـره األصحاب يف غري مـورد. وال جمال 
للتعويل عليه بعد ضعف سنده، لعدم ثبوت وثاقة زريق، وألنه إن مل يكن مهجوراً فال 
أقل من عدم ثبوت انجباره بعمل األصحاب، لعدم ذكره إال يف كتاب جمالس الشـيخ 
غـري املعدّ إلثبـات نصوص األحكام الفقهية، وعدم ظهـور عملهم ببعض ما تضمنه 

من األحكام مما هو خمالف للقواعد.فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
(١) لسلطنته عىل ماله. لكنه إنام يتم إذا مل يلزم الترصف يف ملك البايع. أما إذا 
لـزم الترصف فيه فهو ينايف قاعدة السـلطنة يف حق البايـع. وحينئذ إن لزم الرضر عىل 
أحد الطرفني من إعامل سـلطنة اآلخر يف ماله دون العكس تعني إعامل سـلطنة من ال 
يلـزم من إعامل سـلطنته رضر دون سـلطنة اآلخر، إال أن يتحمـل رضره أو نحوه مما 
تقـدم. وإن لـزم الـرضر من إعامل كل من السـلطنتني تعني جريان ما سـبق يف تزاحم 
احلقوق من اختيار الطريق األمثل واألبعد عن اإلجحاف هبام. ومع تعذر ذلك يتعني 

التصالح بالرجوع للقرعة أو غري ذلك. فالحظ.
(٢) ألن النقـص مسـبب عنـه، فيكون مضمونـاً عليه. لكن ذلـك إنام يقتيض 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث:١.

وإذا أراد املشـرتي فصلـه فليـس للبايـع منعه عنـه(١). وإذا أراد املشـرتي 
فصل الزيادة بقلع الشـجرة أو الزرع أو هدم البناء، فحدث من ذلك نقص 
عـىل األرض تداركـه، فعليه طم احلفر وتسـوية األرض ونحـو ذلك(٢). 
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ضامن أرش النقص، وهو فرق ما بني الصحيح واملعيب، ال تدارك النقص بالتصليح، 
نظري ما إذا أمرض الدابة أو فتق اخلياطة، حيث ال جيب عليه مداواة الدابة، وال إعادة  

جمدداً، بل أرش نقص املرض والفتق.
ويرتتـب عىل ذلك أن ملالك األرض املنع من طمّ احلفر ونحوه وطلب األرش 
املذكور. أما لو كان الواجب عىل صاحب الغرس نفس الطمّ ونحوه فمنع املالك منه 
مسـقط حلقه.بل قد يدعى أن انشـغال العني بام يوجب تفريغها منه نقصاً فيها موجب 
لنقصها عرفاً بنحو يستحق به األرش حني الفسخ قبل تفريغها منه حتى لو مل تفرغ منه  

أخرياً، التفاقهام بنحو آخر. والبد من مزيد من التأمل.
، بحيث يعدّ مسـتهلكاً  (١) الظاهـر أن مـرادهP مـا إذا كان ماء الورد قليالً
عرفـاً والباقـي لو كان فهو أثره. أمـا إذا كان له وجود معتد به مع املـاء، فيجري عليه 
احلكم اآليت لالمتزاج بغري اجلنس كام أنه لو كان املاء هو املستهلك لقلته فيكون موجباً 
العابـة مـاء الورد بحيث ينقص قيمته وجيب معه األرش كام تقدم. ومثله يف ذلك كل 

ما يعد مستهلكاً وتالفاً عرفاً، كامللح واملقبالت يف الطعام.
. (٢) بل تالف عرفاً

(٣) ال ينبغـي التأمـل يف ذلـك بناء عـىل ما هـو الظاهر مـن أن الرشكة باملزج 
حكميـة ال حقيقيـة، وأن كالً من الطرفـني مالك لعني ماله الـذي كان قبل املزج وإن 
تعـذر متييـزه أو فصله، غاية األمر أنه حيث ال يمكن الفصـل بني املالني يتعني جريان 

وإن كان باالمتـزاج، فإمـا أن يكـون امتزاجـه بغري جنسـه، وإمـا أن يكون 
بجنسـه، فإن كان بغري جنسـه، فإما أن يعد املبيع مسـتهلكاً عرفاً ـ كامتزاج 
ماء الورد املبيع باملاء(١) ـ فحكمه حكم التالف(٢) يضمنه املشـرتي ببدله 
مـن املثـل أو القيمة. وإمـا أن ال يعد مسـتهلكاً، بل يعد موجـوداً عىل نحو 
املزج ـ مثل خلط اخلل بالعسـل أو السـكر ـ فالظاهـر الرشكة يف العني(٣) 
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حكم الرشكة يف جمموع املالني.
إذ عـىل ذلـك يكون املبيع بحـدوده باقياً عىل ملك املشـرتي إىل حني الفسـخ، 
فيتعني رجوعه للبايع بالفسـخ، ملا سـبق غري مرة من أن مقتىض الفسـخ ذلك. فيكون 

البايع  رشيكاً للمشرتي يف املجموع رشكة حكمية.
وبذلـك يتعـني حصول الرشكـة املذكورة حتى مـع املزج بامل شـخص ثالث 
غـري املشـرتي. غايـة األمر أن البايـع حينئذ يكـون رشيكاً مع ذلك الشـخص، ال مع 

املشرتي.
نعـم ذكـر السـيد الطباطبائيP يف حاشـيته عىل املكاسـب أنه لـه مع ذلك 

املطالبة بالبدل، حليلولة الغابن بينه وبني ماله.
ويشـكل بـأن احليلولة مل ترد يف دليـل نقيل، لينظر يف تعيني املـراد هبا، وأنه يعم 
، وإنام وردت يف لسـان بعض الفقهاء لإلشـارة إىل صورة تعذر إيصال  مثل املقام أوالً
املـال للمضمـون لـه، وإذا مل يكن مـن املعلوم أن مرادهـم التعذر اخلارجـي الذي ال 
يشـمل املقـام، فال أقـل من كون ذلك هو املتيقـن من دليل االنتقال للبـدل، وهو بناء 

العرف املعتضد أو املؤيد باإلمجاع.
وأمـا بناء عىل حصول الرشكة احلقيقية باالمتزاج، وأن كالً من املالكني ينقلب 
ملكـه مما كان يملكه أوالً بتاممه إىل شـقص يف املجموع كام قد ينسـب للمشـهور فقد 

يدعى وجوب رد البدل بالفسخ. وبه جزم بعض مشاخيناP يف مطلق املزج.
وقد استدل عليهـ  كام تقرير درسهـ  بأنه يتعذر رجوع العني للبايع، ألن نصفها 

قد انتقل إىل ملك شخص آخر بنقل الزم ألجل الرشكة.
: أن ذلك إنام يتجه إذا كان املزج بملك شخص غري املشرتي، كام هو مورد  وفيه أوالً
 Pاستدالله املتقدم. أما إذا كان بملكه ـ كام ال يبعد كونه مورد كالم سيدنا املصنف
وغـريه ـ فـال رشكة قبل الفسـخ، بل املالك للكل هو املشـرتي وحـده، وال موضوع 
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للرشكـة حينئذ، فإذا فسـخ انتقل املبيـع بتاممه للبايع. وحيث كان املاالن بعد الفسـخ 
واختالف املالكني ممتزجني تعني حصول الرشكة بني املتبايعني حينئذ.

زِج العسـل  نظـري مـا إذا أوىص زيد لغري وارثه بعسـل له وصيـة متليكية، ثم مُ
يف حياتـه بدبـس متر لـه من دون أن يعلـم. فإنه لو مـات زيد بعد ذلـك انتقل الدبس 
للـوارث والعسـل للموىص لـه، وتعني البناء عـىل الرشكة بعد فـرض االمتزاج حني 

تعدد املالكني.
: أنـه لو فرض كون املزج بملك شـخص غري املشـرتي موجبـاً النتقال  وثانيـاً
نصـف املبيـع املشـاع عن ملك املشـرتي حينئـذ فذلك إنـام يمنع من رجـوع النصف 
املذكور مللك البايع بالفسـخ، ال من رجوع متـام املبيع له حتى النصف الباقي منه عىل 
ملك املشـرتي. فهو كام لو باع املشـرتي النصف املشـاع قبل الفسـخ، فإن الفسخ إنام 
يوجب االنتقال للبدل يف النصف الذي باعه املشـرتي وخرج قبل الفسـخ، ال يف متام 

املبيع الذي هو موضوع العقد املفسوخ.
نعـم قد يظهـر من بعض املحققنيP أن امللكية اإلشـاعية سـنخ خاص من 
امللكية مباين للملكية االسـتقاللية. وحينئـذ فاملبيع قبل البيع حيث كان مملوكاً للبايع 
بملكية اسـتقاللية ويمتنع رجوعه بعد الفسخ يف املقام للملكية االستقاللية، حلصول 
الرشكة، فال جمال لرجوعه له بملكيته اإلشـاعية بعد عدم كون امللكية املذكورة مسببة 
عن البيع، بل يتعني كون الفسـخ سبباً لرجوع العني له ال بشخصها بل بامليتها، فيلزم 

دفع البدل.
لكنه يشـكل بعدم وضوح الفرق بني امللكيتني، بل الظاهر كون امللكية حقيقة 
واحـدة. غاية األمر أن اململوك كام خيتلـف يف كونه خارجياً تارة وكلياً أخر، كذلك 
اململـوك اخلارجـي خيتلف، فيكون معنياً تارة وشـقصاً أخر. ولـذا لو بيعت العني، 
فانكشـف امتناع بيع نصفها املشاع لغصب أو وقف أو غريمها، صح البيع يف النصف 
الثاين، لكونه جزء املبيع، ومل يبطل لدعو: أن املقصود بالبيع هو امللكية االستقاللية 
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املفروض امتناعها، وال جمال حلصول امللكية اإلشاعية، لعدم القصد إليها.
ثم أن بعض مشاخيناP قد أشار يف منهاجه إىل وجه خيتص باملزج بغري اجلنس 
قال: «وإن كان االمتزاج بغري اجلنس فحكمه حكم التالف يضمنه املشـرتي ببدله من 
املثل أو القيمة. سـواء عد املبيع مسـتهلكاً عرفاً ـ كامتزاج ماء الورد املبيع باملاء ـ أم مل 
يعد مستهلكاً، بل عد موجوداً عىل نحو املزج، مثل خلط اخلل بالعسل أو السكر. فإن 
، واملفروض أنه ال وجود له، وإنـام املوجود طبيعة  الفاسـخ بفسـخه يملك اخلل مثـالً
ثالثـة حصلت مـن املزج، فال مناص من الضامن باملثل أو القيمة». ويسـتفاد ذلك من 
بعض املحققنيP يف حاشيته عىل املكاسب. وإليه قد يرجع ما يف املسالك والروضة 

من أن املزج إذا كان بغري اجلنس فهو بحكم انعدام املبيع.
هذا وقد سـبق منا يف املسـألة السـابعة والعرشين من مقدمة كتاب التجارة أن 
العنـوان املأخوذ يف املبيع إن كان مقوماً عرفاً للمبيع تعني بطالن البيع بتخلفه، سـواءً 
كان منتزعـاً مـن مقام الذات كعنوان احلنطة والشـعري والصوف واللبن أم منتزعاً من 

خصوصية زائدة عليها، كعنوان اخلبز والقميص واجلبن واخلل.
وقـد يبتني ما سـبق منهم عىل ذلك. بلحاظ أن مثل عنـوان اخلل مقوم للمبيع 
عرفاً، وهو ال يصدق عىل املمزوج بالعسـل أو السـكر، فكام يكون ختلفه مبطالً للبيع 
يكون ختلفه مانعاً من رجوع العني بالفسخ، إذ الفسخ إنام يقتيض رجوع املبيع إىل ملك 
البايـع ال رجـوع أمر آخر. وهو لو تم يقتيض االنتقال للبدل حتى بناءً عىل أن املزج ال 

يقتيض الرشكة احلقيقية، بل احلكمية، كام لعله ظاهر.
لكـن الظاهـر الفـرق بني عقد البيع وفسـخه بـأن العقد حيـث كان موضوعه 
العوضـني واملفروض كـون العنوان مقومـاً ألحدمها، فمع فقـده ال موضوع للعقد، 
فيتعني بطالنه. أما الفسـخ فهو ـ بعد فرض كون موضوعه العقد دون العوضني ولذا 
يصح مع تلفهامـ  ال يقتيض إال حل العقد من دون دخل لذات املبيع فضالً عن عنوانه. 
غايـة األمر أن من شـأن حل العقـد رجوع كل يشء إىل حاله السـابق عىل العقد حتى 
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كأنه مل يبع، ومن الظاهر أن املبيع لو مل يبع لكان للبايع حتى مع فقده للعنوان، فيجب 
إرجاعـه بمقتـىض ضـامن املعاوضة، وإنام ينتقـل لتعذر إرجاعه إليه، كـام هو احلال يف 
سائر موارد الضامن، إذ من الظاهر أن املعيار يف االنتقال للبدل يف باب الضامنات ليس 
عـىل تعذر إرجاع العنوان، بل عىل تعذر إرجاع الذات. غاية األمر أن فقد العنوان إذا 

كان موجباً لنقص قيمة العني كان مضموناً باألرش. 
عـىل أنـه لو بني عـىل ذلك لزم البنـاء عىل االنتقـال للبدل يف مجيع مـوارد فقد 
العنـوان ولو مل يكن بسـبب املـزج، كام لو كان املبيع حنطة أو شـعرياً فطحن، أو دقيقاً 
فخبز، أو كان قامشـاً فخيط، أو كان سـكراً فأذيب وصار شـرية، وال يظن منهم البناء 
عـىل ذلك. ولـذا تقدم منهم إطالق رجـوع العني مع ترصف املشـرتي فيها بزيادة أو 

نقيصة أو وصف، من دون أن يشريوا للتفصيل بني بقاء عنوان املبيع وعدمه.
(١) يعنـي: ال بنسـبة كميـة املالني. والوجـه فيه ظاهر بناء عىل ما سـبق من أن 
الرشكة يف املقام حكمية. إذ بعد فرض ملك كل منهام لعني ماله يتعني حفظ ماليته له.
: مالحظة قيمة كل منهام حال املزج، ألنه حال الرشكة املفروضة.  نعم يتعني أوالً
غايـة األمر أنـه لو نقصت قيمـة املبيع باملـزج كان النقص مضموناً حني الفسـخ عىل 

املشرتي بضامن املعاوضة، كسائر النواقص الطارئة عليه قبل إرجاعه للبايع.
: أن املزج إذا كان سـبباً يف حدوث صفة فيهام ذات مالية جر عىل تلك  وثانياً
الصفة ما سـبق يف حكم زيادة الصفة من كوهنا ملكاً للمشرتي إذا كانت بفعله. وعىل 
ذلك يكون البايع رشيكاً يف مالية املجموع بنسبة قيمة املبيع بعد املزج إىل قيمتي الصفة 
واملمتزج اآلخر، ال بنسبة قيمة املبيع إىل قيمة املمتزج اآلخر فقط. غاية األمر أنه إذا مل 

يتيرس حتديد القيم املذكورة يتعني التصالح.
وأما بناء عىل أن الرشكة يف املقام حقيقية، فهو مبني عىل منشأ الرشكة ودليلها، 

بنسـبة املالية(١). وإن كان خلطه بجنسه، فإن كان بمثله يف الرداءة واجلودة 
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وال يتضـح لنـا، كي يتضح لنا كيفية الرشكة. نعم قد اسـتدل عليهـا باإلمجاع املعتضد 
ببنـاء العقـالء عىل ذلك. فـإن تم فحيـث كان مقتىض اإلنصاف هو الرشكـة يف املالية 
فمن البعيد جداً ابتناؤمها عىل خالفه. والسيام مع دعو اتفاقهم عىل ذلك يف القسمة 
املبتنيـة عىل متييز احلقـوق، لوضوح أن متييز احلقوق بنسـبة املالية فـرع ثبوت احلقوق 

بالنسبة املذكورة.
هذا و يظهر من بعض مشاخيناP كام يف تقرير درسه لكتاب الرشكة أن منشأ 
الرشكـة كون املوجود بعـد االمتزاج أمراً مبايناً للاملني املمتزجني عرفاً نشـأ منهام بعد 

انعدامهام، فال منشأ الختصاص أحدمها به.
وذلـك لو تم يناسـب اشـرتاك الطرفـني يف غري حمل الـكالم من مـوارد املزج 
بالتسـاوي مـن دون نظر للنسـبة بينهام بحسـب الكمية أو املالية، لتسـاوهيام يف منشـأ 
ملكيتهام للامل، وهو كونه ناشئاً عن ملكهام بعد انعدامه. نعم هو الجيري يف املقام، بل 

يتعني بناء عليه االنتقال للبدل، لتلف املبيع عرفاً، كام سبق. فالحظ.
(١) كـام رصح به غري واحد. وهو يبتني عـىل أن املزج موجب للرشكة، حيث 
هـو هنـا أظهر منه يف املـزج بمختلف اجلنس. وقـد أرشنا آنفاً إىل أنـه يوجب الرشكة 
احلكمية. وعليه ال يفرق بني كون املزج بملك املشـرتي وكونه بملك غريه، كام أرشنا 

. إليه آنفاً
أما بناء عىل أنه يوجب الرشكة احلقيقيةـ  كام هو ظاهرهم، بل رصيح بعضهمـ 

فاملتعني مع املزج بملك غري املشرتي هو رشكة البايع الفاسخ مع املشرتي يف خصوص 
حصته من املبيع مع دفع املشرتي البدل عن الباقي منه الذي صار للثالث باملزج.

نعم مع املزج بملك املشـرتي ـ كام لعله مورد كالمهم ـ يتعني أن يكون رشيكاً 
. مع املشرتي بدالً عن املبيع بتاممه، حلصول الرشكة بعد الفسخ، كام سبق آنفاً

كان رشيكاً معه يف العني(١) 
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لكن ذكر بعض مشـاخينا أنه يتعني االنتقال للبدل، ومل يتضح وجهه. كام يظهر 
ممـا سـبق يف املزج بغري اجلنس. بل هـو هنا أظهر، حيث الجمال الحتـامل تبدل عنوان 

املبيع. فالحظ.
(١) مـن الظاهـر تطابـق نسـبة املالية مـع نسـبة الكمية يف ذلك، فـال موضوع 
للرتجيح بينهام. نعم ال يبعد أن يكون منشـأ التعبري بالكمية أن ذلك هو املنرصف من 

إطالق األصحاب بناء عىل أن الدليل عىل الرشكة هو اإلمجاع.
(٢) يظهر الكالم فيه مما تقدم يف املزج بغري اجلنس. 

(٣) كأنه الحتامل كون الرشكة يف املقام بنسـبة الكمية، لئال يلزم الربا بناء عىل 
جريان يف غري البيع من املعاوضات. وبذلك خيتلف عن صورة االختالف يف اجلنس

لكن الخيفى أن ذلك ـ مع ابتنائه عىل الرشكة احلقيقية، كام هو ظاهر غري واحد 
يف املقام ـ خيتص باملكيل واملوزون، الختصاص الربا هبام.

 مع أن سيدنا املصنفP قد دفع ذلك يف حاشيته القديمة عىل املكاسب بأن 
ما نحن فيه ليس من املعاوضة يف يشء، وإنام هو من قبيل التبدل يف اململوك.

 فـإن كان مـراده بذلـك أن الرشكـة ليسـت معاوضة حتـى لو كانـت عقدية، 
البتنائها عىل تبدل اململوك من كونه معيناً إىل كونه مشـاعاً، أشكل بأن التبدل املذكور 
يبتنـي عىل وجود املقابل ألن تبدل اململوك من أحد املالني املعني إنام يكون إىل املشـاع 

من املالني، فإذا كان املشاع أكثر حصل الربا.
وإن كان مراده أن الرشكة باملزج ليسـت معاوضة، لتكون موضوعاً للربا، بناء 
عـىل جريانه يف غري البيع من املعاوضات، لعـدم توقفها عىل قصد الرشكة، بل حتصل 

بنسـبة كمية ماله(١). وإن خلطه باألجـود أو األردأ فالظاهر الرشكة بينهام 
يف العني أيضاً، لكن بنسبة املالية(٢)، فتكون حصة املشرتي أكثر يف األول، 

وأقل يف الثاين. وإن كان األحوط التصالح(٣).
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بمجـرد املزج بحكم الشـارع قهراً عىل الطرفني، فهو متني جـداًً، لظهور أن املعاوضة 
من العقود املبنية عىل قصد التعاوض، فال حتصل بمجرد املزج وإن أوجب الرشكة.

هـذا ويف اجلواهر ـ واحتمله شـيخنا األعظمP من الفـرار عن حمذور الربا 
بااللتزام بعدم ثبوت الرشكة يف العني مع املزج باألجود واألردأ، بل تكون الرشكة يف 
الثمن ال غري، التي هي مرجع الرشكة احلكمية.وفيه: أن دليل حصول الرشكة باملزج 
باملسـاوي هو دليل حصوهلا باملزج باألجود واألردأ، فإن كان مفاده الرشكة احلكمية 
ـ التـي إليهـا يرجع االشـرتاك يف الثمنـ  تعني البناء عليهـا يف اجلميع، وإن كان مفاده 
الرشكة احلقيقي يف متام املمتزج لزم البناء عليها يف اجلميع، وانحرص الفرار عن حمذور 

الربا لو تم بالبناء عىل الرشكة بنسبة الكمية.
هـذا ويف الروضة  يف صورة املـزج باجلنس: «وإن وجدها ممتزجة  بغريها، فإن 
كان بمسـاو أو أردأ صار رشيكاً إن شاء. وإن كان بأجود ففي سقوط خياره، أو كونه 
رشيكاً بنسـبة القيمة، أو الرجـوع إىل الصلح، أوجه». وقريب منه يف املسـالك، لكن 
زاد: «والثالث ال خيلو عن قوة، لبقاء ماله. وأصالة بقاء خياره». وال يتضح الوجه يف 

التفصيل املذكور فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل. 
(١) كام يظهر مما سبق. وقد أرشنا يف بعض املوارد إىل خالف بعضهم وتفصيلهم 

بني ترصف املشرتي املغبون والبايع املغبون، وذكرنا ما يناسب املقام. فراجع.

(مسـألة ٣١): إذا فسـخ املشـرتي املغبـون وقـد تـرصف يف املبيـع 
ترصفـاً غري مسـقط خلياره، جلهلـه بالغبن، فترصفه أيضاً (تـارة): ال يكون 
مغـرياً للعـني (وأخر): يكـون مغرياً هلـا بالنقيصـة أو الزيـادة أو باملزج. 
وتـأيت فيـه الصور املتقدمـة. وجتري عليهـا أحكامها(١). وهكذا لو فسـخ 
املشـرتي املغبون وكان البايـع قد ترصف يف الثمن، أو فسـخ البايع املغبون 
وكان هـو قد ترصف يف الثمن ترصفاً غري مذسـقط خلياره، فإن حكم تلف 
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(١) يعنـي: عني الثمـن. وجيري حكم تلف العني عىل نقلهـا أو الترصف فيها 
ترصفاً يمنع من الرد، كاالستيالء عىل النهج املتقدم يف الترصف يف املبيع.

(٢) لكـن سـبق منا يف أواخر املسـألة الثامنة والعرشين أنه ال جمـال للبناء عىل 
سقوط اخليار بالترصف يف أحد العوضني إذا كان من سنخ األثامن التي ليس من شأن 
العـرف االهتـامم بأعياهنا. وال فرق يف ذلـك بني كوهنا يف املعاملـة الغبنية ثمناً وكوهنا 
. وهذا بخالفها إذا مل يكن من سـنخ اإليامن، بل كان من سـنخ العروض حيث  مثمناً
سـبق تقريب سـقوط اخليار بتلفه وما بحكمه وبالترصف املغري لصورته بحيث يكون 

منشأ الختالف الرغبة فيه. فراجع.
(٣) كـام رصح بـه يف اجلملـة ـ هنـا أو يف مسـألة تلقـي الركبان ـ يف املبسـوط 
والوسـيلة والرسائـر والتذكرة والدروس وجامع املقاصد واملسـالك والروضة وعن 

املهذب البارع وغاية املرام وغريها. واستظهر شيخنا األعظمP أنه املشهور.
ويف الرشايـع عند الـكالم يف تلقي الركبان: «واخليار فيه عىل الفور مع القدرة. 
 وقيل ال يسقط إال باإلسقاط. وهو األشبه». وقواه يف اإليضاح والتنقيح وعليه جر

يف حمكي التحرير.
وقـال يف املسـالك يف املسـألة املذكورة: «واألقـو أنه عىل الفـور. اقتصاراً يف 
خمالفـة عموم لزوم البيع والوفـاء بالعقد عىل موضع اليقني. ووجه الرتاخي أن ثبوت 
أصل اخليار إمجاعي، فيستصحب إىل أن يثبت املزيل. واختاره املصنف. وهو وجيه». 
لكنه اقترص عىل تقريب القول بالفور واالستدالل له يف مبحث خيار الغبن. فراجع.

هذا وبعد االعرتاف بأن مقتىض عموم لزوم العقود هو الفور فال جمال للخروج 

العني(١) ونقل املنفعة ونقص العني وزيادهتا ومزجها بغريها وحكم سـائر 
الصور التي ذكرناها هناك جار هنا عىل هنج واحد(٢).

(مسألة ٣٢): اخليار يف الغبن عىل الفور(٣). 
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عنه باالستصحاب، لظهور أن االستصحابـ  كسائر األصولـ  حمكوم لألدلة، ومنها 
العموم.

نعم استشـكل شـيخنا األعظمP يف اقتضاء العموم املذكور للفور بأنه بعد 
خروج العقد يف املقام عن العموم املزبور، وثبوت اخليار فيه حني وقوعه، ال يلزم من 

استمرار اخليار فيه زيادة يف التخصيص، لوحدة العقد.
لكنـه يندفع بـأن العموم لزوم الوفـاء بالعقود عموم أفراد بلحـاظ تكثر أفراد 
العقـودـ  ومنهـا العقـد يف املقامـ  وإطالق أحـوايل يقتيض لزوم تلـك العقود يف مجيع 
األزمنـة واألحوال. فـإذا كان املتيقن من دليل التخصيص خـروج بعض أفراد العقد 
عـن العمـوم وثبوت اخليـار فيه يف بعـض األزمنة واألحـوال كان مقتـىض العموم ـ 
بلحاظ إطالقه األحوايل ـ ثبوت حكم العام له يف بقية األحوال واألزمنة، اقتصاراً يف 
اخلروج عن العموم عىل املتيقن. وقد أفضنا الكالم يف ذلك يف مبحث االسـتصحاب  
مـن األصـول، وذكرنا أنه ال جمال السـتصحاب حكـم املخصص يف أمثـال املقام مما 
كان للعـام فيـه عموم أو إطالق أحوايل يقتيض ثبوت حكمـه ألفراده يف مجيع األزمنة 

واألحوال. فراجع.
ثم إنه لو فرض قصور العموم فالظاهر جريان استصحاب اخليار،كام تقدم من 

املسالك، لتاممية أركانه من اليقني والشك.
وأما ما ذكره شيخنا األعظمP من عدم إحراز املوضوع فيه، ألنه كان قادراً 

عىل تدارك رضره بالفسخ ومل يفعل. 
ففيـه ـ مع أن ذلك ال يناسـب مبنـاه يف موضوع االسـتصحاب الذي قرره يف 
رسائله من أن املرجع فيه العرف ـ: أن موضوع حق اخليار هو املغبون وهو أمر جزئي 
غري قابل لالنقسـام والتعدد وليسـت القدرة عىل تدارك رضره إال من حاالته الطارئة 

غري املقومة له، وال املقسمة، بحيث يتعدد بلحاظها.
وكان األنسـب بمبانيه P يف االسـتصحاب توجيه املنع من جريانه يف املقام 
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بعـدم ثبوت كون الشـك يف بقـاء اخليار الحتـامل الرافع له، بل لعلـه لقصور مقتىض 
اخليار املجعول وانتهاء أمده. وإن كان ذلك ليس مانعاً من جريانه عندنا. 

هـذا ويف اإليضاح وجـود القول بأن أمد اخليار يف املقـام ثالثة أيام، ألنه خيار 
تدليس. ونسـبه يف التنقيح للشـيخP، وقال: «محالً عىل احليوان»، كام نسبه له أيضاً 
». لكـن مل يثبت ذلك عنهـام، بل املوجود  يف الريـاض، وزاد: «كـام عـن التحرير أيضاً
يف املبسـوط الفـور، واملحكـي عن التحرير إطـالق الرتاخي، كام نبـه لذلك يف مفتاح 

الكرامة. 
وكيف كان فال وجه للتحديد املذكور واحلمل عىل احليوان قياس. وكذا احلمل 
عىل التدليس. عىل أنه مل يثبت يف التدليس ذلك. بل هو راجع إىل خيار ختلف الوصف 
ـ الذي ال حتديد له بذلكـ  عىل ما تقدم التعرض له يف املسـألة السـابعة والعرشين من 

مقدمة كتاب التجارة. فراجع.
(١) قـد أطلـق غـري واحد ممـن تقـدم أن اخليار عـىل الفـور. وقيده املبسـوط 
والوسيلة والرسائر باإلمكان. وظاهره اإلمكان العريف، ألن اإلمكان العقيل ال حيتاج 
للتنبيه. بل يف الوسيلة: «فإن أخر لغري عذر بطل خياره». ومقتضاه جواز التأخري لكل 
عذر عريف، وهو األنسب باملرتكزات العقالئية التي هي العمدة يف ثبوت هذا اخليار، 

وكان عليها املعول يف اخلروج عن عموم لزوم العقود.
(٢) كـام هـو ظاهر إطالق األصحـاب أن اخليار يثبت بظهـور الغبن. لكن يف 
املبسـوط: «وإذا قدم السـوق ومل يشـغل [يشـتغل] بتعرف السـعر وتبـني الغبن بطل 
خياره». ومقتضاه لزوم املبادرة بالفحص. بل مقتىض إطالقه سقوط اخليار لو مل يبادر 
حتـى مـع الغفلة عن حصول الغبـن وعدم احتامله. وإن كان مـن البعيد إرادته ذلك، 
إلبـاء املرتكـزات العرفية له جـداً، حيث ال يكون حـق اخليار يف الغبن عمليـاً غالباً، 

نعم لو أخره(١) جاهالً بالغبن(٢) 
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لغلبـة الغفلـة عن حصوله. بـل الظاهر من بناء العرف عدم سـقوط اخليار لو احتمل 
الغبن ومل يفحص عنه النشغاله عنه بام يكون عذراً عرفاً، أو لصعوبة الفحص، فأخره 
بانتظـار تيرسه.بل حتى مع تيرس الفحص إذا مل يرجع ترك  الفحص إىل الرضا بالعقد 

عىل كل حال. فتأمل.
(١) لعـني مـا سـبق يف اجلهـل بحصول الغبـن. وجيري فيـه ما جيـري فيه من 

التفصيل املتقدم.
(٢) لعني ما سبق.

(٣) ال جمـال للبنـاء عـىل سـقوط اخليـار حينئـذ لـو خيش عـدم ظهـور احلال 
بالفحص، فإن األصل وإن كان يقتيض نفوذ البيع وعدم صحة الفسـخ حينئذ، إال أن 
احتامل صحة الفسـخ وبطالن البيع واقعاً حمذور عريف مصحح لعدم املبادرة للفسـخ 

بالنحو املذكور، بحيث ال يسقط به اخليار بالنظر للمرتكزات العرفية.
بـل من القريب جداً بالنظر للسـرية االرتكازية عدم سـقوط اخليار مع اجلهل 
بالغبـن حتى لو مل يلزم املحذور املذكور، لكونه عذراً عرفاً، خصوصاً إذا كان الداعي 
للتأخـري هـو التعرف عىل مرتبة الغبن عىل تقدير وجـوده من أجل التعرف عىل أمهيته 
بنحو يسـتدعي اإلرصار عىل إعامل حق اخليار. وقد سـبق االكتفـاء بالعذر العريف يف 

ترك املبادرة.

أو بثبـوت اخليـار للمغبـون(١) أو غافالً عنه أو ناسـياً له مل يسـقط خياره، 
وكان له الفسخ إذا علم أو التفت، ولو كان شاكاً يف الغبن أو شاكاً يف ثبوت 
اخليار للمغبون، فإن كان غافالً عن إمكان الفسخ له برجاء ثبوته له مل يسقط 
خياره(٢). وإن كان ملتفتاً إىل ذلك ففي سقوط خياره إن مل يفسخ إشكال(٣). 
وكـذا اإلشـكال لو علـم بالغبن فلـم يرض به، ولكنه أخر إنشـاء الفسـخ 
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(١) عدم الفسـخ النتظار حضور الغابن (تارة): يكون لتخيل توقف الفسـخ 
ونفـوذه عىل حضوره. (وأخر): الحتامل عدم العثور عليه، فيلزم من الفسـخ عدم 
تيـرس إرجاع كل من العوضني ملالكـه األول قبل البيع. (وثالثة): الحتامل عدم رضاه 
بالفسـخ وعـدم ترتيبه ألثـره، إما عصيانـاً، أو الختالفه مـع املغبـون يف االجتهاد أو 
التقليد يف حتديد حق اخليار، أو يف كون البيع غبنياً فيلزم من الفسـخ االبتالء باستيالء 
املغبون عىل ملك الغابن، واسـتيالء الغابن عىل ملك املغبون. (ورابعة): ألن الفسـخ 
يوجـب ملك الغابن ملا عند املغبون من العوضـني، والبد من ترصف املغبون فيه ولو 
بمثل إطعام احليوان وسقيه إىل حني إيصاله له، وال حيرز رضاه فيام خيتاره هو أو يتيرس 
لـه من وجوه الترصف. (وخامسـة): ملحض التواين يف الفسـخ من دون غرض عريف 

. يصلح أن يكون عذراً
والظاهر عدم سـقوط اخليار يف الصورة األوىل ألهنا نظري اجلهل بثبوت اخليار 
والغفلة عن الفسخ برجاء ثبوته اللذين تقدم منه قدس رسه عدم سقوط اخليار معهام. 

وكذا يف الصور الثالث املتوسطة، ألن املحاذير املتقدمة أعذار عرفية لرتك املبادرة. 
بل من القريب بالنظر لسـرية العرف ومرتكزاهتم عدم سـقوط اخليار حتى يف 
الصـورة اخلامسـة، لبناء عامة الناس عىل عدم إعامل حـق اخليار قبل الوصول للغابن 
واحلضـور عنـده. ولذا لو ذهب املغبـون له بتخيل لقائه فلم جيـده يبني عىل بقاء البيع 
نافـذاً، حتـى قد يعـدل عن إعامل حق اخليار. فإن ذلك يكشـف عـن أن ذهابه بقصد 
املقدمة للفسخ، ال من أجل جمرد تراد العوضني مع حتقق الفسخ قبل ذلك. وال يلتفت 
للفسخ بمجرد ظهور الغبن ـ بحيث يكون الذهاب للغابن ملجرد تراد العوضني ـ إال 

اخلاصة، وال أمهية هلم يف تشخيص مقتىض السرية العرفية االرتكازية.
(٢) الظاهر كفاية ذلك عرفاً يف العذر عن املبادرة للفسخ إذا مل تكن املدة طويلة 
بنحـو خيرج عن املعـارف. وإال ففيه إشـكال. بل مقتىض عموم نفوذ العقود سـقوط 

النتظار حضور الغابن(١) أو حضور من يستشـريه يف الفسـخ وعدمه(٢) 
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اخليـار. إال أن تكون االستشـارة لتخوف حمذور مهم من إعامل حق اخليار بالفسـخ، 
. فالظاهر عدم سقوط حق اخليار حينئذٍ

(١) كإقناع الغابن بتقبل الفسخ فراراً من حمذور تعذر تراد العوضني لو حصل 
الفسخ ومل يرتب األثر عليه.

(٢) بناء عىل ما سبق فالفورية ليست بنحو تقتيض املبادرة يف هذه املوارد.
(٣) ال خيلو عن إشكال، بل منع بالنظر ملا سبق من عدم سقوط اخليار إذا كان 
ترك املبادرة للعذر العريف. بل عن ظاهر بعضهم الوفاق عىل عدم سقوط اخليار. وإن 

مل يتضح مأخذه بعد عدم شيوع حترير املسألة يف كالمهم.
(٤) رصح بثبوتـه يف كل معاوضـة ماليـة يف التنقيـح وحمكـي رشح اإلرشـاد 
للفخـر وإيضـاح النافـع. وهو مقتـىض ما يف إجارة جامـع املقاصد مـن أن اخليار من 

توابع املعاوضات.
وعـن املهذب البارع واملقترص عـدم جريانه يف الصلح. وكأنـه البتناء الصلح 
عـىل حلّ املشـكلة وإهناء العالقة بـني الطرفني من دون نظر للقيمة السـوقية. لكنه ال 
يطـرد، بـل قد يتمحض يف املعاوضـة، كام أرشنا إليه يف املسـألة الثامنة والعرشين عند 

الكالم يف املصاحلة عن حق اخليار يف الغبن بامل.
هـذا ومما سـبق منا يف وجه ثبوت خيار الغبن يف البيـع يظهر أن املعيار يف ثبوته 
يف غـري البيع هـو ابتناء املعاملة نوعـاً عىل مالحظة القيمة السـوقية كالبيـع واإلجارة 
فإنـه يثبت حينئذ مـا مل خيرج الطرفان معاً يف املعاملة املذكـورة عن ذلك كام تقدم ذكر 

ونحـو ذلك من األغراض الصحيحة(١) جهالً بالفورية(٢). نعم لو أخره 
توانياً منه، العتقاد جواز الرتاخي سقط خياره(٣).

(مسـألة ٣٣): الظاهـر ثبـوت خيار الغبـن يف كل معاملـة مبنية عىل 
املامكسة(٤)، صلحاً كانت أو إجارة أو غريمها.



٣٨٣ ............................................................. الكالم يف جريان اخليار يف بعض املبيع

بعض صغرياته يف البيع وجيري مثلها يف غريه. أما ما ال يبتني من املعامالت عىل ذلك 
نوعـاً كالصلح فال يثبت فيه اخليار املذكور ما مل يشـرتطا معاً ولو ضمناً مراعاة القيمة 
السـوقية فريجع خيار الغبن فيها حينئذ إىل خيار ختلف الرشط. أما ابتناء املعاملة عىل 

املامكسة كام يف املتن فال يتضح الوجه يف كونه معياراً يف ثبوت اخليار.
نعـم لو كان الدليـل عىل اخليار املذكور هو اإلمجاع أشـكل ثبوته يف غري البيع، 
لعـدم وضـوح عموم اإلمجاع له. كام أنـه لو كان الدليل عليه قاعـدة نفي الرضر تعني 
. وكذا لو  البناء عىل ثبوته يف كل معاوضة ما مل تبتن عىل اإلقدام عىل الغبن ولو احتامالً

كان الدليل عليه النصوص الواردة يف الغبن، لعموم أكثرها لغري البيع.
(١) أما فسـخ املشـرتي يف رشاء الفرس فلفرض الغبن فيه. وأما فسـخ البايع 
يف بيع العبد بعد فسـخ املشـرتي بيع الفرس فلتبعض الصفقة. لكن ذلك يتوقف عىل 

أمرين:
األول: عدم ابتناء بيع الفرس عىل عدم مالحظة القيمة السوقية. 

الثاين: ابتناء البيعني عىل االرتباطية، إذ مع عدم األول ال يثبت خيار الغبن، كام 
سـبق عند الكالم يف االسـتدالل عليه، ومع عدم الثاين ال يثبت خيار تبعض الصفقة، 
لرجوعـه إىل خيـار ختلف الوصف الـرشط بعد فرض ابتناء البيع عـىل االرتباطية بني 

أجزاء املبيع الواحد، أو بني املبيعني يف مثل املقام.
والظاهـر أن اجلمـع بني األمريـن يف املقام حيتـاج إىل عناية، إذ كثـرياً ما يكون 
اجلمـع بني البيعني بنحـو االرتباطية راجعاً إىل رفع اليد عن القيمة السـوقية لكل من 

املبيعني من أجل مجعه مع املبيع اآلخر.

(مسـألة٣٤): إذا اشـرت شـيئني صفقة بثمنني، كعبد بعرشة وفرس 
بعـرشة، وكان مغبونـاً يف رشاء الفرس، جاز له الفسـخ يف الفرس، ويكون 

للبايع اخليار يف بيع العبد(١).
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وحينئذ قد يكون املعيار يف الغبن عىل مالحظة جمموع الثمنني باإلضافة إىل كال 
املبيعني، فيثبت خيار الغبن يف البيعني معاً بنحو االرتباطية.

عـىل أنه قد ال يثبت حتـى ذلك، البتناء االرتباطية بـني البيعني عىل اإلعراض 
عن القيمة السوقية رأساً من أجل االهتامم باالرتباطية.

هـذا لو فرض اجتـامع األمرين، وثبـوت خيار الغبن للمشـرتي يف خصوص 
الفرس،فمن القريب أن يثبت له اخليار يف العبد لتبعض الصفقة، كام يثبت للبايع. ألن 
إرجاع املشرتي للفرس بخيار الغبن اليقتيض إعراضه عن رشط الصفقة وإسقاطه له.
(١) بناء عىل ما سبق منهP ومن مجاعة من عدم سقوط اخليار بتعذر إرجاع 
كال العوضـني إىل مـن كان لـه قبل البيع. أما بناء عىل سـقوطه بذلك كام هو املشـهور 
يف اجلملـة، وسـبق منا يف املسـألة الثامنـة والعرشين فال موضوع هلذا املسـألة، كام هو 

ظاهر.
(٢) كام سـبق يف املسـألة التاسـعة والعرشين. وتقدم يف أوائل املسـألة التاسعة 

والعرشين أن منشأه ضامن املعاوضة.
 (٣) وهـو قيمـة يوم التلف، كـام هو ظاهر األكثـر. وكأنه يبتنـي عىل ما جر
عليـهP يف املقبـوض بالعقد الفاسـد ويف املغصوب من ضامهنام بقيمـة يوم التلف، 
محـالً لضامن املعاوضة عىل ضـامن اليد، لدعو رجوعهام ارتـكازاً إىل أمر واحد وإن 

اختلف سبب الضامن.
لكن تقدم يف املسـألة الثامنة عرشة من فصل رشوط املتعاقدين أن منشـأ البناء 
عىل اسـتحقاق قيمة يـوم التلف يف ضامن اليد هو أن انشـغال الذمة بالقيمة إنام يكون 

(مسألة ٣٥): إذا تلف ما يف يد ا لغابن بفعله أو بأمر ساموي وكان قيمياً، 
ففسخ املغبون(١) رجع عليه بقيمة التالف(٢). ويف كوهنا قيمة زمان التلف 
أو زمـان الفسـخ أو زمان األداء وجوه، أقواهـا األول(٣). ولو كان التلف 
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حني التلف، ألنه زمان خروج العني املضمونة عن ملك املضمون له واالنتقال للبدل، 
والذي هو بدل عن العني حني التلف هو القيمة الثابتة هلا حينئذ.

وال جمـال لذلك يف املقام، لفرض كـون تلف العني يف ملك من ملكها بالعقد، 
وال معنى لضامنه مللكه، بل البد من أن يكون ضامنه هلا بعد الفسخ، ألنه زمان رجوع 
العـني إىل ملـك من كانت لـه قبل العقد، فمـع تلفها البد من رجوع بدهلـا له حينئذ. 
وذلك يقتيض مالحظة البدلية حينئذ، وما هو البدل هلا حينئذ هو قيمتها حني الفسخ، 

ال حني التلف.
وكـون منشـأ الضـامن هـو املعاوضة ال يرجـع إىل انشـغال الذمـة بالعني حني 
املعاوضـة، إذ ال معنى النشـغال ذمته هبا بعد فرض ملكيته هلـا، بل يرجع إىل أن أخذ 
، بل مبنيـاً عىل ضامهنا بالعـوض مل خترج عـن الضامن برجوع  العـني إذا مل يكـن جمانيـاً
العوض لدافعه بسـبب الفسـخ بل تبقى مضمونـة عليه، ويكون مسـؤوالً بإرجاعها 

بنفسها مع وجودها وببدهلا مع تلفها.
نعـم يتجـه قياس املقام بضامن اليد يف اسـتحقاق البدل الثابـت حني التلف لو 
تم فيام إذا كان تلف العني بعد الفسـخ من دون تفريط من الفاسـخ بحبس العني عن 
صاحبهـا األول، حيث ينحـرص ضامنه هلا حني التلف بضـامن املعاوضة. لكنه خارج 

عن حمل الكالم.
هذا وقد سـبق يف املسـألة املذكورة املناسـبات االرتكازية تقتيض يف ضامن اليد 
دفع قيمة يوم األداء، لبقاء انشـغال الذمة ارتكازاً بالعني، ودفع البدل ليس النشـغال 
، بل للخروج عـن ضامن العني، فالبـد من مالحظـة البدلية وحتديد  الذمـة بـه ابتـداءً

القيمة تبعاً لذلك حني دفع البدل الذي يكون به اخلروج عن الضامن.
غايـة األمـر أنه البد من اخلـروج عن ذلك بـام تضمن وجوب دفـع قيمة يوم 
الغصب، وهو ال يشـمل املقام، لعدم كون الضامن يف املقام غاصباً، بل كان استيالؤه 

عىل العني بحق. ومن هنا قد يتجه لزوم دفع قيمة وقت األداء.
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نعم قد يستشكل يف ذلك بوجهني:
األول: مـا عـن بعض مشـاخيناP من أن ذلك قد يسـتلزم كـون الضامن يف 
املقام أسوأ حاالً من الغاصب، إذ قد تكون قيمة يوم الغصب أقل من قيمة يوم األداء، 
وحيـث ال حيتمل كون الضامن يف املقام أسـوأ حاالً مـن الغاصب فال جمال للبناء عىل 

تعني قيمة يوم األداء، بل يتعني أداء قيمة يوم الفسخ الذي هو بمنزلة يوم الغصب.
لكنـه إن أراد بذلـك عدم وجـوب دفع قيمة يوم األداء فيـام إذا كانت أكثر من 
قيمـة يوم الفسـخ، مع االكتفاء هبا لـو مل تكن كذلك. فهو مع عدم مناسـبته لفتواه يف 
املقـام، حيـث أطلق أن الالزم دفع قيمة يوم الفسـخ تفصيل ال يظـن بأحد االلتزام به 

بعد وحدة منشأ الضامن يف املقام.
وإن أراد به وجوب دفع قيمة يوم الغصب مطلقاً وإن كانت أكثر من قيمة يوم 

األداء فام ذكره من الوجه ال ينهض به.
مضافاً إىل أن العلم بأن الضامن يف املقام ال يكون أسوأ حاالً من الغاصب إنام 
يمنع من كون معيار الضامن فيه أشد من الغاصب إذا مل يكن املعيار املذكور أخف من 
املعيـار يف الغاصب يف بعض احلاالت. وإال فمالحظة احلالة الشـديدة ليس بأوىل من 

مالحظة احلالة اخلفيفة. ومن ثم ال يرجع ما ذكرهP إىل حمصل ظاهر.
الثـاين: ما سـبق منا عند الكالم فيام لو حصل الفسـخ وقـد خرجت العني عن 
ملك الغابن، ثم رجعت له قبل دفع البدل، من أنه ال جمال للبناء عىل كون الفسخ سبباً 
النشـغال ذمة الغابن بالعني للمغبون، ألنه مع وجود العني وملكيتها فعالً للشـخص 
الثالـث، يمتنـع ارتكازاً أن تكـون مملوكة ملكية أخـر للمغبون يف ذمـة الغابن، بل 
البد من البناء عىل ملكية املغبون بسـبب الفسـخ للبدل يف ذمة الغابن وانقطاع عالقته 
بالعـني. وحينئـذ البد من كـون اململوك له هو القيمة حني الفسـخ، ألهنـا هي البدل 

للعني حينئذ.
وحيث يعلم بعدم الفرق يف نحو الضامن بني تلف العني وانتقاهلا عن ملك من 
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صارت له بالفسخ تعني وجوب دفع قيمة يوم الفسخ حتى مع تلف العني.
اللهـم إال أن يقال: االنتقال للبدل ال يقتـيض حتديده حني االنتقال له، بل ربام 
، مع كون حتديده منوطاً بدفعه. وهو  يبتني عىل جمرد لزوم دفع البدل بعنوان كونه بدالً
لـو تـم ال يقتيض تعـني قيمة يوم التلف يف املغصـوب حتى لو قلنا بكون التلف سـبباً 
 . النشـغال الذمة بالبدل، ال بالعني، عىل خالف ما سـبق منا يف املسألة املشار إليها آنفاً

لكنه ال خيلو عن إشكال، والبد من مزيد من التأمل. واهللا سبحانه وتعاىل العاصم.
(١) يعني: ومل يدفع البدل حتى حصل الفسخ.

(٢) أمـا بنـاء عىل وجوب دفع قيمة يوم التلف يف املقام ويف ضامن اإلتالف كام 
هـو خمتارهP فظاهر، لسـقوط الضامنني بالتهاتر. وكذا بناءً عـىل ضامهنام معاً بقيمة 
يوم األداء، للبناء عىل انشغال ذمة الضامن بالعني حتى خيرج عنها بدفع البدل، حيث 
تنشـغل يف املقام ذمة املتلف بالعني، فإذا مل خيرج عنها حتى ضمنها اآلخر له بالفسـخ، 

كان املضمون لكل منهام شيئاً واحداً، وهو العني، فيسقط بالتهاتر.
وأمـا بنـاء عىل أن املدار يف الضـامن هو قيمة يوم الضـامن، وهي يف حق املتلف 
قيمة يوم التلف، ويف حق اآلخر قيمة يوم الفسخـ  كام جر عليه بعض مشاخيناPـ
 فقـد ختتلـف القيمتـان، ومقتـىض ذلك لـزوم دفـع الزائد لآلخـر. لكـن ذكر بعض 
مشاخيناP كام يف تقرير درسه يف املكاسب ـ أن مقتىض السرية العقالئية عدم الرد يف 

املقام. واملتعني البناء عىل ذلك
وال ينافيه صحيح أيب والد املتضمن ضامن قيمة يوم الغصب املسـتلزم للرد يف 
اجلملة، ألن مورد الصحيح ما إذا كان الضامن من طرف واحد، وال يشمل ما إذا كان 
الضامن من الطرفني، كام فيام نحن فيه، حيث حتقق يف حق كل منهام سبب ضامن العني 

لآلخر، بل املتعني حينئذ سقوط الضامن يف حق كل منهام بالتهاتر.

بإتـالف املغبون(١) مل يرجع عليه بيشء(٢). ولو كان بإتالف أجنبي، ففي 
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وإن شـئت قلـت: إن وجـوب دفع القيمة إنام هو فيـام إذا مل تصل العني لآلخر 
ولو حكامً، وقد وصلت العني لآلخر يف املقام حكامً، وذلك بإتالفه هلا.

ومـا ذكـرهP من أن مقتىض السـرية العقالئية عدم الـرتاد يف املقام وإن كان 
قريباً ولو بلحاظ املرتكزات التي تبتني عليها السرية، إال أنه ال جمال للبناء عىل قصور 
الصحيـح عن املورد، لفرض أن اإلتالف قبل الفسـخ. فحني اإلتالف يكون الضامن 
مـن جانـب واحـد، واملفروض أن مقتـىض الصحيح ثبـوت قيمة يـوم التلف يف ذمة 
املتلـف، ال نفس العني، فإذا حصل الفسـخ جتدد ضامن الطرف اآلخر له، واملفروض 

أن ضامنه بقيمة يوم الفسخ، فإذا فرض الفرق بني القيمتني تعني رد الزائد.
ودعو: أن إتالف الطرف اآلخر للعني بحكم وصوهلا له ال ترجع إىل حمصل 
ظاهر بعد كون اإلتالف سبباً للضامن. غاية األمر أن الضامن يستلزم التهاتر مع تساوي 

املضمونني، أما مع عدم تساوهيام فاملتعني عدم سقوط الزائد ووجوب رده. 
نعـم قد يقال: الصحيح خمتص بضـامن اليد دون اإلتالف، فالالزم الرجوع يف 
اإلتالف للقاعدة املشـار إليها آنفاً، املقتضية النشغال الذمة بنفس العني وعدم الفراغ 

عنها إال بدفع قيمة يوم األداء فيقع التهاتر حني الفسخ.
لكـن الزم ذلـك الفرق بني ما إذا كان اإلتالف مسـبوقاً باليد من املتلف ـ بأن 
يكـون قـد اسـتوىل عىل العني ثم أتلفهـاـ  وما إذا مل يكن مسـبوقاً به. وهـو بعيد جداً، 

. مغفول عنه عرفاً
وأمـا السـرية فلعلها مبينة عىل أن ضامن العني عنـد العرف ال يقتيض دفع قيمة 
يـوم التلـف، بل قيمـة يوم األداء، وقد سـبق أنه يرتتب عىل ذلـك التهاتر. فإذا فرض 
أن مقتىض الصحيح دفع قيمة يوم التلف كان رادعاً عن السـرية بالردع عن منشـئها. 

فالحظ.
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(١) ال ينبغي اإلشـكال يف جـواز رجوع املغبون عىل الغابـن يف املقام، لضامنه 
للعـني بضامن املعاوضـة.  وضامن املتلف هلا اليمنع من ذلـك، إذ غاية األمرأن يكون 

نظري تعاقب األيدي.
وأمـا رجوعـه عـىل املتلف فهـو يبتني عىل أن ذمـة املتلف هل تنشـغل بالعني، 
ودفعه للبدل لتفريغ ذمته منها، أو تنشغل بالبدل رأساً، كام تنشغل بثمنها لو اشرتاها. 
فإن قلنا بالثاين تعني عدم رجوعه عليه، لعدم املوجب مللكه للبدل املذكور يف ذمته، بل 
ال يملكه إال الغابن الذي أتلف ماله عليه. وإن قلنا باألول تعني جواز رجوعه عليه، 
ألن العني وإن كانت يف ذمته قبل الفسـخ للغابن، إال أهنا بعد الفسخ تصري للمغبون، 

ويكون املقام نظري تعاقب األيدي.
اللهم إال أن يقال: كون العني يف ذمته للغابن ليس بمعنى كوهنا باقية يف ملكه، 
كام تبقى لو رسقها ومل تتلف، بل بمعنى وجوب اخلروج عن عبدهتا له بسبب إتالفها 

عليه، وذلك ال جيري يف حق املغبون بعد عدم ملكه هلا حني الفسخ.
ولـذا كان املرتكـز عرفاً بـراءة ذمة املتلف بإبـراء الغابـن، وال كذلك احلال يف 
تعاقـب األيـدي، حيث ال يكفي يف براءة ذمة صاحب اليد املتأخرة إبراء صاحب اليد 

السابقة، بل البد فيها من إبراء املالك أو دفع البدل له ولو من قبل أحدهم.
وبذلـك يظهر أن أقـو الوجوه هو األول، ثـم الثالث. وأن الثـاين أضعفها، 

حيث ال منشأ له مع ثبوت ضامن املعاوضة يف حق الغابن. فالحظ.
(٢) أمـا مع رجوع املغبـون عىل الغابن فظاهر، إما لكونه متلفاً ملاله، أو بمالك 
رجـوع صاحب اليد السـابقة إذا غـرم عىل صاحب اليد الالحقـة يف تعاقب األيدي. 
وأمـا مع عدم رجوع الغابن عليه فرجوعه عىل املتلف يبتني عىل بقاء ما يف ذمة املتلف 

رجوع املغبون بعد الفسخ عىل الغابن، أو عىل األجنبي، أو يتخري يف الرجوع 
عـىل أحدمها وجوه. أقواهـا األول(١). ويرجع الغابن عـىل األجنبي(٢). 
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عىل ملك الغابن وعدم انتقاله بالفسـخ إىل ملك املغبون، كام هو الظاهر، عىل ما تقدم 
. التعرض له آنفاً

(١) لعدم الفرق بني الصورتني يف منشأ الضامن، ومنشأ حتديد القيمة التي يلزم 
اخلـروج بدفعهـا يف اخلروج عن عهدة التالف. وبذلك يظهر جريان الوجوه السـابقة 

. هنا أيضاً
(٢) لظهـور أن منشـأ ضامن الوصـف باألرش يف املقام هو منشـأ ضامن العني 
بدفـع البـدل، ألنه من شـؤوهنا، فهو نظري ضـامن أجزائها. ووضوح ذلـك يغني عن 
إطالـة الكالم فيـه. وإن كان الالزم مزيداً من التأمل يف أصل املسـألة بعد خلوها عن 
النصـوص، وانحصار املرجـع فيها باملرتكزات العرفية، التي قـد ختتلط. ومن اهللا عز 

وجل نستمد العون والتسديد. وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(٣) بـال خالف حمقـق معتد به أجده فيه. بل حكي اإلمجاع عليه مسـتفيضاً أو 
 Aكذا يف اجلواهر. واألصل فيه النصوص. كصحيح زرارة عن أيب جعفر . متواتراً
قـال: «قلت له: الرجل يشـرتي من الرجل املتاع، ثم يدعه عنـده، فيقول: حتى آتيك 
بثمنـه. قـال: إن جاء فيـام بينه وبني ثالثة أيـام، وإال فال بيع لـه»(١)، وصحيح عيل بن 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٩ من أبواب اخليار حديث:١.

وكـذا احلكم لو تلف ما يف يد املغبون، ففسـخ بعـد التلف(١). فإنه إن كان 
التلـف بفعـل الغابـن مل يرجع عىل املغبـون بيشء، وإن كان بآفة سـاموية أو 
بفعـل املغبون أو بفعل أجنبـي رجع عىل املغبون بقيمة يـوم التلف، ورجع 
عـىل األجنبي إن كان هـو املتلف. وحكم تلف الوصـف باملوجب لألرش 

حكم تلف العني(٢).
(اخلامس): خيار التأخري(٣). 
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يقطني: «أنه سأل أبا احلسنA عن الرجل يبيع البيع وال يقبضه صاحبه وال يقبض 
الثمـن. قـال: فإن األجـل بينهام ثالثة أيـام، فإن قبض بيعـه، وإال فال بيـع بينهام»(١)، 

وغريها.
وقد يستشكل فيه بأن نفي البيع يف النصوص ظاهر يف بطالنه. ومحله عىل نفي 

لزومه وثبوت اخليار فيه خمالف للظاهر، فال جمال له إال بقرينة، وهي مفقودة.
ومـن ثم كان ظاهر ما عن اإلسـكايف من التعبري بلسـان النصـوص البناء عىل 
البطالن. وقد يظهر من املبسـوط، حيث قال: «ورو أصحابنا أنه إذا اشـرت شـيئاً 
بعينـه بثمن معلوم، وقال للبايع: أجيئك بالثمن، ومىض، فإن جاء يف هذه الثالثة كان 
البيع له، وإن مل جيئ يف هذه املدة بطل البيع»، ونحوه يف املهذب. وعن الكفاية: ولعله 
األقـرب. وجـزم به يف احلدائق، عمـالً بظاهر األخبار املذكورة. ومل يسـتبعده املحقق 

األردبييل.
هذا وقد حاول صاحب اجلواهر وشيخنا األعظمP تتميم داللة النصوص 
عىل اخليار بفهم األصحاب منها ذلك، وزاد يف اجلواهر أنه املناسب لإلرفاق بالبايع. 

وإليه يرجع ما يف مفتاح الكرامة من أن علة احلكم هو دفع الرضر عنه.
وما ذكروه بظاهره مندفع بام هو املعلوم أن فهم األصحاب إنام ينفع إذا كشف 
عن أن ذلك هو املفهوم عرفاً من الكالم، أو عن اطالعهم عىل قرينة خفيت علينا. وال 
طريق للجزم بأحد األمرين والسيام بعدما سبق من املبسوط. كام أن املناسبة لإلرفاق 
بالبايع ودفع الرضر عنه ال تكفي ما مل يظهر من النصوص التعليل بذلك، والشـاهد 

فيها عليه.
وبذلـك يظهر اندفاع ما ذكره شـيخنا األعظمP من أنه ال أقل من الشـك، 
فريجـع لالسـتصحاب، وما يف اجلواهر من التمسـك بأصالة الصحـة وعدم املبطل. 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٩ من أبواب اخليار حديث:٣.
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لوضوح أنه مع الظهور ال أمهية للشك، وال جمال لألصل.
ومثلـه ما ذكره شـيخنا األعظمP وأشـار إليـه يف اجلواهر من اشـتامل أكثر 
النصوص عىل نفي البيع بالنسبة إىل املشرتي، وذلك إنام يمكن يف اللزوم حيث يمكن 

ثبوته للبايع دون املشرتي، بخالف الصحة.
لإلشكال فيه بأن االستدالل املذكور موقوف عىل ظهور النصوص يف املفهوم،

الراجع لثبوت البيع يف حق البايع ومن املعلوم أهنا ال تنهض بذلك، بل غايته اإلشعار 
الـذي ال ينهـض باحلجيـة، بل جيـب رفع اليـد عنه بـام يف صحيح ابن يقطـني املتقدم 

. املتضمن لنفي البيع بينهام معاً
ومـن الغريـب ما عن بعـض األعاظمP من لـزوم رفع اليد عـن الصحيح 

املذكور بالنصوص األخر الظاهرة يف التفريق بينهام.
هذا وقال سـيدنا املصنفP يف حاشيته القديمة عىل املكاسب: «فالعمدة يف 
إثبـات احلكـم من هذه النصوص هو ما أرشنا إليه من أن قولهA: ال بيع له إن كان 
املراد منه السـالبة بانتفاع املوضوع تم اإلشكال. إال أنه خالف ظاهر القضية السلبية، 
إذ ظاهرها أنه ال بيع للمشـرتي، بمعنى أنه ليس له السـلطنة عىل البيع املذكور بوجه. 
وذلك موجب لكونه حتت سلطنة البايع فقط، ألنه لوال هذه النصوص حتت سلطنتهام 
معـاً، فإذا بطلـت أحدمها [إحدامها. ظ] اسـتقلت األخر. والزم ذلـك اللزوم من 
طرف املشرتي واجلواز من طرف البايع. ومن ذلك يظهر احلال يف قوله: ال بيع بينهام، 
فإنه ال مقتيض حلمله عىل نفي الذات فتنتفي النسـبة التي هي السـالبة بنفي املوضوع، 
ليتم القول بالبطالن، بل هو حممول عىل نفي النسبة فقط عن الذات، فيكون املراد أنه 

ال بيع مشرتك بينهام، وال ينفي اختصاصه بأحدمها، كام ال خيفى عىل املتأمل».
وما ذكرهP ال يناسـب الرتكيب اللفظي للجملة، وإنام يتجه لو كان التعبري 
هكـذا: فـال يكون البيـع له، أو ال يكـون البيـع بينهام.ولكن مع ذلـك فظهور اجلملة 
املذكـورة فيـام ذكـرهP قريب جداً، ملا أشـار إليـه يف اجلواهر، وأوضحـه يف مفتاح 
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الكرامـة، مـن املقابلـة يف الرشطية بني املفهـوم واملنطوق، لظهور أن املسـتفاد منها أن 
البايـع لـو جاء بالثمـن قبل الثالثـة فالبيع الزم لـه، ال أنه صحيح يف حقـه يف اجلملة 
ولـو بنحـو اجلواز. حيث يظهر من ذلـك أن النصوص واردة لبيـان معيار لزوم البيع 

للمشرتي وعدمه، ال معيار صحة البيع يف نفسه وبطالنه.
وكأنه لكون اللزوم احلقي من شـؤون البيـع ولوازمه الظاهرة ارتكازاً، بحيث 

ينرصف النفي واإلثبات له. ومنه البيعة املبتنية عىل كامل التوثق بني الطرفني.
وذلـك هو املناسـب للمرتكزات العرفيـة، بلحاظ أن قبض البايـع للثمن من 
حقوقـه، فيكـون حتلفه منشـأ لثبوت حـق اخليار لـه يف البيع، لتدارك رضره، ال سـبباً 
. وقد يشـعر بذلك صحيـح زرارة من فرض ترك املشـرتي املبيع  لبطـالن البيـع تعبداً
عنـد البايـع حتى يأتيـه بثمنه، حيث يظهر منه كـون البايع بصدد قبـض الثمن وكون 
املبيـع وثيقة عنـده، ويكون تأخري الثمن خمالفاً لرغبة البايـع وحقه يف التعجيل بقبضه 
للثمـن. وقولـهA يف صحيح ابن يقطني: «فـإن األجل بينهام ثالثـة أيام» حيث قد 
يظهر منه أن األجل مسـتحق بينهام، وليس جمعوالً رشعـاً عليهام تعبداً، رشطاً يف بقاء 

صحة املعاملة.
ويؤكـد ذلـك أنه ورد التعبري بنظري ذلك فيام يفسـد ليومه، مع ظهور نص آخر 
يف ثبوت اخليار فيه، وعليه فتو األصحاب. مضافاً إىل أن للمتابعني ارتكازاً اشرتاط 
تأجيـل قبـض الثمن أكثر من ثالثـة أيام، مع أنه لو كان القبـض يف الثالثة من رشوط 
صحـة البيـع كان الرشط املذكـور خمالفاً للحكـم الرشعي، وحيتـاج تصحيحه لدليل 
تعبدي خاص. ولعل ذلك كله هو منشأ فهم األصحاب اخليار من النصوص. وعليه 

يبتني ما تقدم من دعو ورودها مورد اإلرفاق بالبايع.
هـذا مضافاً إىل أن شـيوع االبتالء باملسـألة يمنع عادة من خطأ املشـهور فيها. 
والسـيام مع خمالفـة العامة يف ذلك فيام حـكاه غري واحد وحكمهم بلـزوم البيع، فإن 
خروج املشـهور عن حكمهم إىل حكم آخر خمالف للنصوص الواردة يف املسـألة من 
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أبعد البعيد. بل قد يصلح ذلك بنفسـه للكشـف عن كون املراد بالنصوص ما فهموه 
منها، وإن كان فيام سبق كفاية. 

وأما ما سبق من املبسوط واملهذب فمن القريب جداً أن يكون مرادمها بالبطالن 
هو البطالن يف فرض عدم رضا البايع إعامالً للخيار، كام يناسبه ذكر املبسوط لذلك يف 
فصل بيع اخليار والعقود التي يدخلها اخليار وال يدخلها، وذكر املهذب لذلك يف ذيل 
أحكام اخليار وذكر الشـيخ النصوص املذكورة يف التهذيب يف سياق نصوص اخليار، 
وترصحيـه يف االسـتبصار بداللتهـا عـىل اخليـار، وفتواه باخليـار يف النهايـة واخلالف 
واسـتدالله عليه يف األخري عليه بإمجاع الفرقة وأخبارهم. وأما اإلسـكايف فحيث عرب 

بعبارة النصوص، وقد عرت ظهورها يف اخليار، فال جمال لنسبة اخلالف له.
هذا وقد يستدل عىل اخليار بقاعدة نفي الرضر. لكن من الظاهر أن النصوص 
إن دلـت عـىل اخليار فهي مغنيـة عن القاعدة. وإن دلت عىل بطـالن البيع فهي مقدمة 

عليها، ألهنا أخص.
نعـم لو فـرض إمجال النصوص وترددها بني الوجهني فقد يسـتدل عىل اخليار 

بوجوه:
األول: اإلمجـاع الـذي تقدم اسـتفاضة نقلـه أو تواتره. وفيه: أنـه إذا مل ينهض
 ـ بتفسري النصوص بالوجه الذي أرشنا إليه آنفاً ـ ال ينهض بنفسه باحلجية بعد ظهور 
اسـتناد األصحاب للنصوص املذكورة. والسيام بعدما سبق من املبسوط والتهذيب،
وبعد ظهور حال قدماء األصحاب يف الفتو بمفاد النصوص التي يتداولوهنا بينهم، 
حيـث ال طريـق لتحديـد فتواهـم مع فـرض إمجال النصـوص، فضالً عـام إذا فرض 

ظهورها يف البطالن. 
الثـاين: قاعدة نفي الرضر. قال يف التذكرة: «ألن الصرب أبداً مرض بالبايع. وقد 
قالA: ال رضر وال رضار. فوجب أن يرضب له أجل يتمكن فيه من التخلص من 

الرضر، فرضب له الثالثة».
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: أن املفـروض عدم كون البيع رضرياً، وإال لـزم اخليار فيه من أول  وفيـه أوالً
األمر عىل كالم تقدم يف االسـتدالل خليار الغبـن، وإنام حصل الرضر من تأخري املبيع 
عند البايع املسـتلزم لوجوب حفظه عليه، وضامنه له لو تلف، ألن كل مبيع تلف قبل 

قبضه فهو من مال بايعه. ومن عدم انتفاعه بالثمن، لعدم قبضه له.
م عىل الرضر  قـدِ ومـن الظاهـر أن تأخري املبيع عنـد البايـع كان برضاه، فهو مُ
املذكـور يف اجلملـة. ولو بلغ حداً خارجاً عام كان يتوقعه فـال جمال إلعامل القاعدة يف 
لـزوم البيـع، إذ ليس مفادها ترشيع أحـكام يتدارك هبا الرضر. بـل رفع احلكم الذي 

ينشأ منه الرضر، وهو يف املقام وجوب حفظ املبيع، وضامنه لو تلف،
وليـس بناؤهـم عىل األول يف سـائر مـوارد األمانات. بل يظهـر من نصوص 
جمهـول املالـك ونحوها عدم ارتفـاع احلكم املذكـور. ووجوب حفظ املـال لصاحبه 
عـىل كل حال. غاية األمر يف املقـام وجوب مراجعته مع معرفته، ورفع األمر للحاكم 
الرشعـي مـع امتناعه من أخذه كام ال جمال للثاين، ألنه يف نفسـه حكم رضري، فدليله 

أخص من القاعدة فيقدم بإطالقه عليها، من دون تنهض برفعه.
ومـن ذلـك يظهـر احلال يف قبـض الثمـن، حيث ال جمـال إلعـامل القاعدة يف 
البيـع من أجله، ملا سـبق من عدم ورودها لترشيـع أحكام يتدارك هبا الرضر. بل غاية 
األمـر الرتافـع للحاكم الرشعي مـع تيرس الوصول للمشـرتي أو أخـذ البيع مقاصة 

برشوطها.
: أن ذلك ال يقتيض حتديد اخليار بالرشوط املذكورة يف كلامت األصحاب،  وثانياً

خصوصاً ميض ثالثة أيام، بل وصول األمر حد الرضر العريف، كام ال خيفى.
الثالـث: االسـتصحاب. حيث يكـون املتيقن من النصوص بطـالن البيع بعد 
األيام الثالثة إذا فسـخ املشـرتي، ويشـك يف بطالنه مع عدم فسخه، فتستصحب آثار 
البيـع حينئذ، كام ذكره شـيخنا األعظمP،وأشـار إليه غريه ممن متسـك باألصل يف 

املقام.
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: إنام يقتيض  وفيه: أن استصحاب املذكور وإن جر يف نفسه بدواً، إال أنه أوالً
جمرد صحة البيع قبل الفسخ وبطالنه بعده، من دون أن يقتيض ثبوت حق اخليار.

: أنـه بعد فـرض إمجال النصـوص فاملرجع عمـوم نفوذ العقـود والبيع  وثانيـاً
والتجـارة ونحوهـا، حيث يكون املتيقن يف اخلروج عنها حال ما بعد الفسـخ دون ما 

قبله، ومع العموم املذكور ال حاجة لالستصحاب، بل تكون حاكمة عليه.
(١) مـن الظاهـر أن البيع بطبعـه عرفاً يقتيض التسـليم والتسـلم من الطرفني 
مـا مل يشـرتط خالف ذلـك. والزم ذلك ثبوت اخليـار لكل منهام بتخلـف اآلخر عام 
ينبغي عليه من ذلك. إما لرجوع ذلك إىل الرشط الضمني، فيكون اخليار املذكور من 
صغريات خيار ختلف الرشط، أو لكون اخليار بنفسه ثابتاً، تبعاً للمرتكزات العقالئية، 

عىل ما سبق الكالم فيه عند االستدالل عىل خيار الغبن.
ولعلـه عىل ذلك يبتني ما ذكره الشـيخ يف النهاية يف باب البيع بالنقد والنسـيئة 
مـن أنـه لو تعذر الثمـن يف وقته جاز للبايع اسـرتجاع املبيع مـن دون نقصان، وما يف 
املبسـوط يف فصل تفريق الصفقة من أن املشـرتي إذا كان معرساً كان للبايع الفسـخ. 
ويف الدروس: «ويف بعض كالم الشيخ أن للبايع الفسخ متى تعذر الثمن. وفيه قوة». 
بـل يف البـاب املذكور من املبسـوط أنه لـو كان الثمن غائباً وجب إحضـاره فان تأخر 
كان للبايع فسـخ البيع. ويمكن أن يستدل عىل ذلك يف اجلملة بمعترب أيب اجلارود عن 
أيب جعفـرA [أيب عبد اهللا]: «قال: إن بعت رجـالً عىل رشط فإن أتاك باملك، وإال 
فالبيـع لـك»(١). فإنـه يظهر من غري واحد االسـتدالل به لرشط اخليـار أو بيع اخليار، 
كـام أرشنا إليه عند الـكالم فيهام. وهو يف غري حملـه، رضورة أن اخليار فيهام إنام يكون 
بإرجاع البايع الثمن للمشـرتي، واملفروض يف احلديـث أن اخليار يكون بمجرد عدم 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٧ من أبواب اخليار حديث:٢.

ويتحقق فيام إذا باع سلعة ومل يقبض الثمن(١) 
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إتيـان املشـرتي للبايع بامله. وذلـك إنام يكون يف رشط تأخري تسـليم املشـرتي الثمن 
للبايـع، فيـدل احلديث عىل أنه مع اشـرتاط تأجيل الثمن يثبت اخليـار للبايع إذا تأخر 

املشرتي عن األجل.
وحينئذ نقول: من الظاهر أن رشط تأجيل الثمن لصالح املشرتي، ال لصالح   
البايع، فهو راجع إىل أن للمشرتي أن يؤخر الثمن إىل األجل املحدد. ووجوب تعجيله 
عند حلول األجل ليس مقتىض الرشط ـ نظري ما لو اشرتط عليه البايع أن خييط ثوبه ـ
 ليكون اخليار الذي تضمنه احلديث من أفراد ختلف الرشط املرصح به، بل ألنه مقتىض 
طبيعـة البيـع بعد فرض اخلروج عنها يف مدة األجـل. فيدل احلديث عىل ثبوت اخليار 

بتخلف املشرتي عام يقتضيه البيع بطبعه من التعجيل بتسليم الثمن، وينفع يف املقام.
وكيـف كان فقـد خرجت عن ذلك يف اجلملـة نصوص املقـام، فالالزم النظر 

فيها، واالقتصار يف اخلروج عن ما سبق عىل ما تنهض به مما هو خمالف له.
وهـي صحيحا زرارة وعيل بن يقطني املتقدمان. ومعترب إسـحاق بن عامر عن 
عبد صالح: «قال من اشرت بيعاً فمضت ثالثة أيام ومل جييء فال بيع له»(١)، وخرب عبد 
، فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه،  الرمحن بن احلجاج قال: «اشـرتيت حممالً
ثم احتبسـت أياماً، ثـم جئت إىل بايع املحمل آلخذه، فقال: قـد بعته. فضحكت. ثم 
قلت: ال واهللا ال أدعك أو أقاضيك. فقال يل: ترىض بأيب بكر بن عياش؟ قلت: نعم. 
فأتيتـه. فقصصنـا عليه قصتنـا. فقال أبو بكر: بقـول من تريد أن أقـيض بينكام، بقول 
صاحبك أو غريه؟ قال: قلت: بقول صاحبي. قال: سـمعته يقول: من اشـرت شـيئاً 

فجاء بالثمن ما بينه وبني ثالثة أيام، وإال فال بيع له»(٢).
 ومقتـىض إطـالق األخري كون متام موضوع التفصيـل يف اخليار وعدمه بني ما 
بعـد الثالثة أيـام وما قبلها هو تأخري الثمن. ألن مورد قضـاء ابن عياش وإن كان هو 
عـدم قبـض بعض الثمن مع ترك املبيع عند البايع، إال أنه ال إشـارة ليشء من ذلك يف 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٩ من أبواب اخليار حديث:٤، ٢.
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حديثـه عن اإلمامA. لكن ال جمال للتعويل عىل احلديث بعد ضعف سـنده، لعدم 
صحة الطريق إىل ابن احلجاج، وعدم ثبوت وثاقة ابن عياش.

نعم يظهر مما تقدم من املبسـوط واملهذب نظرها إليه. لكن لو تم عندمها سنده 
فال وجه القتصارها عىل مضمونه وإمهاهلام لغريه والسيام صحيح عيل بن يقطني.

كام أن معترب إسـحاق قد أنيط التفصيل املذكور فيه بمجيء املشـرتي وعدمه، 
مـن دون بيـان اجلهة التي يكون املجيء من أجلها وذلك موجب إلمجاله. فلم يبق إال 

الصحيحان املتقدمان.
ومها وإن اشـرتكا يف فرض رضـا البايع بتأخري الثمن يف اجلملـة مع بقاء املبيع 

عنده، إال أهنام خيتلفان يف أمرين:
األول: أن مورد التفصيل يف صحيح بن عيل بن يقطني هو عدم قبض املشرتي 
للمبيـع. أما صحيح زرارة فقد تضمن ترك املشـرتي املبيع عند البايع بانتظار إحضار 
الثمن، ومن الظاهر أن ترك املشرتي للمبيع عند البايع أعم من عدم قبضه له. وحينئذ 
يكـون مقتـىض إطالقه ثبـوت التفصيل املذكور ولو مـع قبضه للمبيـع وتركه له عند 

البايع وثيقة للثمن، أو أمانة ألن أخذه له بعد دفع الثمن أسهل عليه.
الثاين: أن معيار التفصيل يف صحيح زرارة هو اإلتيان بالثمن وعدمه دون أخذ 
املبيع وعدمه، ألن قولهA يف اجلواب: «إن جاء...» حيث ال يراد به مطلق املجيء، 
بـل ما يرتتب عليـه، فالظاهر منه املجـيء بالثمن، ألنه املرصح به يف السـؤال. بل هو 
املرصح به يف اجلواب عىل رواية الكايف، حيث قال فيه: «إن جاء بثمنه...». وإن مل خيل 

طريقه عن ضعف.
أما معيار التفصيل يف صحيح عيل بن يقطني فهو قبض املبيع وعدمه، بناء عىل 
مـا هـو الظاهر من أن فاعـل قبض يف قولـهA: «فإن قبض بيعه» ضمـري يرجع إىل 
صاحبـه، وهو املشـرتي، وأن البيع بمعنـى املبيع، كام هو وارد يف الروايات، ويناسـبه 
قوله يف السـؤال: «يبيع البيـع وال يقبضه صاحبه». وأما احتامل أن «بيعه» بالتشـديد، 
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ويراد به البايع، ويكون الرشط هو قبضه الثمن، فهو لو أمكن لغوياً ال يناسـب سياق 
الـكالم، إذ بعد أن سـبق يف السـؤال فرض عـدم قبضه للثمن فالعـدول يف بيان ذلك 
. ولو كان الحتاج  عن عبارة السؤال إىل العبارة املذكورة تكلف يكاد يكون مستهجناً
ة احلديث جيالً بعد جيل، فإغفاهلم ذلك شـاهد بجري اجلواب عىل ما  لَ للتنبيـه من نَقَ

يناسب سياق السؤال، وهو ما ذكرنا. 
هـذا والصحيحان املذكوران وإن اختلفـا يف حدود اخليار، إال أن الظاهر عدم 
تعـدد اخليار يف موردمهـا، ليقترص يف كل خيار عىل موضوعـه الذي تضمنه الصحيح 
الـوارد فيـه، من دون ملزم باجلمع بني الصحيحني، بل مها يشـريان إىل خيار واحد يف 
املقام، كام فهمه األصحاب. إذ من البعيد جداً تعدد اخليار وانفراد كل منهام ببيان أحد 
اخلياريـن وإمهـال اآلخر مع حتقـق موضوعه يف مورده. ومن هنا البـد من اجلمع بني 
الصحيحـني يف حتديد اخليار وحتديد مورد التفصيل املذكور ومعياره، حسـبام يقتضيه 

اجلمع العريف بينهام. 
والظاهـر العمل يف موضـوع التفصيل بني اخليار وعدمه عـىل صحيح زرارة، 
فيكون موضوعه هو ترك املبيع عند البايع سواء قبضه املشرتي أم ال. وال ينافيه صحيح 
 ،Aعيل بن يقطني، ألن عدم قبض املشـرتي للمبيع مل يذكر فيه قيداً يف كالم اإلمام
وإنام ذكر يف كالم السـائل، وهو ال ينهض بالتقييد. وبذلك يظهر اإلشـكال فيام يظهر 

من املشهور من اعتبار عدم قبض املشرتي للمبيع.
 نعـم عـرب برتكه عند البايع يف املراسـم. بل قد يظهر مـن النهاية، فإنه وإن عرب 
بعـدم قبض املبيـع، إال أنه فصل بعد ذلك بني قبضه وعدمـه، حيث ال يبعد أن يكون 

ذلك منه قرينة عىل أن مراده بعدم القبض يف صدر كالمه عدم أخذ املشرتي للمبيع.
 قالP: «وإذا باع اإلنسان شيئاً ومل يقبض املتاع وال قبض الثمن، كان العقد 
موقوفـا إىل ثالثـة أيام. فإن جاء املبتاع يف مدة ثالثـة أيام كان البيع له، وإن مىض ثالثة 
أيام كان البايع أوىل باملتاع. فإن هلك املتاع يف هذه الثالثة أيام ومل يكن قبضه إياه كان 
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مـن مـال البايع دون مـال املبتاع. وإن كان قبضه إياه ثم هلـك يف مدة الثالثة أيام كان 
من مال املبتاع دون البايع. وإن هلك بعد الثالثة أيام كان من مال البايع عىل كل حال، 
ألن اخليـار لـه بعد انقضاء الثالثة أيام». وقد حيمل عىل ذلك ما يف الرشايع من التعبري 

بعدم تسليم املبيع. 
وأما معيار التفصيل املذكور فقد سـبق اختـالف الصحيحني فيه، حيث جعل 

يف صحيح زرارة إتيان املشرتي بالثمن، ويف صحيح ابن يقطني قبضه للمبيع.
وقـد جيمـع بينهـام (تـارة): باالكتفاء يف لـزوم البيـع بأحد األمريـن من قبض 
املشرتي للمبيع واقباضه للثمن، كام يظهر من الوسيلة. (وأخر): باالكتفاء يف اخليار 

بأحد األمرين،
نظـري ما يذكر فيام لـو تعدد الرشط واحتد اجلزاء، حيـث وقع اخلالف بينهم يف 

اجلمع بني الرشطيتني بمفاد الواو أو بمفاد (أو)، كام هو الظاهر.
لكـن الظاهـر اختصـاص ذلك بـام إذا مل يـرصح يف كال الرشطـني بمفهومها، 
أمـا مـع الترصيـح املذكور ـ كام يف املقـام ـ فال جمال لـكال الوجهني، لقـوة ظهور كل 
. ومن هنا كان  مـن الرشطيتني يف إناطة اجلـزاء بالرشط الذي تضمنته وجـوداً وعدماً
األقـرب يف املقام هو إلغـاء خصوصية كل من الرشطني، بلحـاظ وجود جهة جامعة 
بينهام مسـببة عنهام عرفاً، وهي حلّ املشـكلة التي سببها املشـرتي للبايع والتي سببت 

اإلرفاق به جيعل اخليار له.
وبعبارة أخر: النصوص واردة يف حالة شـائعة احلصول يتعرض البايع فيها 
ملشكلة غري متوقعة، نتيجة تساهله مع املشرتي وتساحمه معه. وقد تضمنت وضع حدّ 

ملشكلته املذكورة بجعل اخليار إذا مل حتل تلك املشكلة.
وبذلـك يكـون لزوم البيـع منوطاً وجـوداً وعدمـاً بمراجعة املشـرتي للبايع، 
وحلـه لتلك املشـكلة، إما بدفعه الثمـن وأخذه للمبيع، أو دفعه للثمـن وإقناعه ببقاء 
املبيـع عنـده، أو قبضه للمبيع وإقناعـه بتأجيل الثمن أو إبرائه منـه أو نحو ذلك. وال 
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يكفـي دفعه للثمن مـن دون مراجعته يف املبيع، وال أخذه للمبيع من دون مراجعته يف 
الثمن. 

ولعل ذلك هو املنرصف من إطالق املجيء يف معترب إسحاق بن عامر. وال أقل 
من كونه املفهوم منه عرفاً بعد مالحظة الصحيحني.

نعم لو كان املشـرتي قـد قبض املبيع وتركه عند البايع ففـي توقف لزوم البيع 
عـىل مراجعتـه يف املبيع إشـكال، بل منع، بـل يكفي مراجعته يف الثمـن. خلروجه عن 
مفـاد الصحيحـني، لقصور صحيح زرارة عن إثبات اخليار بعد إناطته فيه بعدم قبض 
الثمـن، وقصـور صحيح عيل بـن يقطني عنه بعد كون موضوع اخليـار فيه عدم قبض 

املبيع.
وبذلـك يكـون املتيقن مـن الصحيحني حلّ مشـكلة ضامن البايـع تلف املبيع 
وتأخري الثمن، دون مشكلة حفظ املبيع للمشرتي يف فرض استئامنه عليه بعد قبضه. 

هـذا وما ذكرنا يف معيار التفصيل بـني اللزوم وعدمه هو الظاهر يف اجلملة من 
جامـع الرشايـع حيث أطلق القبض من دون قرص له عىل الثمن. وكذا ممن أطلق عدم 
جميء املشـرتي، كام يف النهاية ـ فيام تقدم من كالمه ـ واملراسـم والرسائر. بل قد يظهر 
ممـن مل يذكـر أحد األمرين من جميئـه بالثمن وقبضه للمبيع، وإنـام اقترص عىل أن البيع 

الزم ثالثة أيام، ثم يثبت اخليار للبايع، كام يف الغنية والنافع.
وبذلك يظهر اإلشكال يف اقتصار كثري منهم عىل اإلتيان بالثمن وعدمه. حيث 
ال وجـه له بعد ما سـبق يف صحيح عيل بن يقطني مـن إناطة لزوم البيع وعدمه بقبض 
املشـرتي للبيـع وعدمه، وما سـبق منا يف وجـه اجلمع بني الصحيحـني. فالحظ واهللا 

سبحانه وتعاىل العامل.
بقي يف املقام أمور:

األول: أن ثبـوت اخليـار للبايـع يبتني ارتـكازاً عىل اإلرفاق بـه، ليتخلص من  
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مشكلته التي سببها له املشرتي. وذلك يوجب انرصاف إطالق صحيح عيل بن يقطني 
عـام إذا كان عدم التقابض مسـتنداً للبايع نفسـه، المتناعه منه عصيانـاً أو تعذره عليه 
لسـبب طـارئ، كام ذكر ذلك يف اجلملة شـيخنا األعظمP. بـل ظاهر قولهAيف 
صحيـح ابن يقطـني: «فإن األجل بينهام ثالثـة أيام، فإن قبض بيعـه، وإال فال بيع له» 
أن البايع هو الذي يؤجل املشـرتي وينتظر قبضه للمبيع، وذلك يناسب فرض استناد 

القبض وعدمه للمشرتي، دون البايع.
أمـا صحيـح زرارة فاألمر فيه أظهر، لرصاحته يف اسـتناد التأخري للمشـرتي، 
وأن املعيار يف اخليار وعدمه عىل متاديه فيه بعد الثالثة ومبادرته إلقباض الثمن قبلها. 

ومثله يف ذلك معترب إسحاق بن عامر وخرب عبد الرمحن بن احلجاج.
وبذلـك يظهـر قصـور النصـوص عـن صـورة امتنـاع البايـع مـن القبض أو 
اإلقبـاض حتـى بناء عىل ظهورها يف بطالن البيع. نعم لـو انحرص الوجه يف قصورها 

بقرينة اإلرفاق فال موضوع هلا بناء عىل البطالن.
الثـاين: حيـث كان مقتىض اجلمع بـني الصحيحني كون ذكـر القبض من أجل 
حلّ مشكلة البايع التي سببها له املشرتي، ولذا سبق االكتفاء باقتناع البايع بعدم أحد 
القبضـني، فالظاهر االكتفاء بالقبض من دون إذن من يكون املقبوض عنده إذا حلت 
به املشـكلة، كام لو كان العوضان أو أحدمها عيناً خارجية ال حيتاج تعيينها إىل إذن من 
هـي عنـده، بخالف ما إذا كان الثمن كلياً، حيث ال يتعني املقبوض منه ألن يكون هو 
الثمن إال بإذن املشـرتي. وكذا احلال يف املبيـع بناء عىل عمومه يف املقام للكيل، عىل ما 
يأيت الكالم فيه يف املسـألة التاسـعة والثالثني إن شـاء اهللا تعاىل. هذا كله إذا مل يتقابضا 
مـن أول األمـر، ثم حصل القبض من دون إذن. أمـا إذا حصل القبض من أول األمر 
ألحـد العوضـني من دون إذن، فـإن كان مع دفـع العوض اآلخر متـت املعاملة، وال 
موضـوع للخيـار. وإن كان من دون دفع العوض اآلخـر فالظاهر خروجه عن مورد 

النصوص والرجوع فيه للقاعدة، نظري ما يأيت. 
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الثالث: حيث سـبق أن مقتىض القاعدة هو اخليار مع عدم التسـليم والتسـلم، 
وأن املخـرج عنهـا نصـوص املقام فالـالزم البناء عـىل اخليار يف كل مـورد تقرص عنه 
النصوص املذكورة بال حاجة إىل ميض ثالثة أيام. كام لو قبض املشرتي املبيع ومل يدفع 
. نعم مقتىض إطالق خرب عبد  الثمـن، بحيـث مل يرض البايع بتأخري دفع الثمن أصـالً

الرمحن بن احلجاج االنتظار ثالثة أيام. لكن سبق عدم هنوضه باالستدالل.
أما لو مل يقبض املشرتي املبيع أيضاً لكن مل يرض البايع بالتأخري رأساً فالظاهر 
قصـور صحيـح زرارة عنه، ألن املنرصف منه رضا البايـع بتأخري الثمن ولو من أجل 
التوثـق له برتك املبيع عنده، كام هو شـايع احلصول بني املتبايعـني، ولو مل يرض البايع 

بذلك كان املناسب التنبيه لذلك يف السؤال، كام لعله ظاهر.
بـل ال يبعـد انرصاف صحيـح عيل بن يقطـني لذلك أيضـاً، إذ لـو ابتنى عدم 
القبض رأسـاً عىل إرغام البايع وعدم رضاه كان املناسـب جـداً التنبيه له، ألنه أدخل 
ارتـكازاً يف تزلـزل البيـع أو بطالنه. كام أنـه لو ريض البايع بعد البيـع بالتأخري إىل أمد 
معني فالظاهر قصور النصوص عنه أيضاً، ألن عدم التنبيه يف السـؤال لذلك ظاهر يف 
عدمه، وأن موضوع السـؤال هو اخلروج عن مقتىض البيع بالتأخري من قبل املشرتي، 

ال اخلروج عام اتفقا عليه من أمد التأخري. 
الرابـع: أطلـق األصحاب حتديد خيـار التأخري بثالثة أيـام. ويف املختلف عن 
املقنـع أن خيـار التأخـري يف اجلارية إىل شـهر. ومل نعثر عليه يف املقنـع، كام رصح بعدم 
العثـور عليه غـري واحد، ويف مفتاح الكرامـة: «ومل أجده فيام عندنا من نسـخه». نعم 
يف صحيح عيل بن يقطني: «سـألت أبا احلسـنA عن رجل اشـرت جارية، وقال: 
أجيئك بالثمن. فقال: إن جاء فيام بينه وبني شهر، وإال فال بيع له»(١). ومقتىض إطالقه 
ثبـوت األجـل املذكور للخيـار يف اجلارية حتى مع قبض املبيع، ونسـب يف الوسـائل 

.Aللصدوق روايته بسند آخر عن أيب عبد اهللا
(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٩ من أبواب اخليار حديث:٦.
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لكن من القريب أن يكون ذلك من كالم الصدوق نفسه بعد رواية له بمضمون 
آخـر بالسـند املذكور، كام فهمه منـه يف احلدائق و احلدائق ومفتـاح الكرامة وغريمها. 
فيكـون ذلك فتو منهP بمضمـون صحيح ابن يقطني، وعمـالً منه به. كام يظهر 

من الدروس واحلدائق ومفتاح الكرامة.
كام أنه ذكر يف االستبصار أن حديث ابن يقطني إما أن حيمل عىل استحباب ذلك 

للبايع، أو عىل اختصاص ذلك باجلواري، ونسب ذلك للرواية يف جامع الرشايع.
ويف كفايـة ذلـك يف العمـل بالصحيـح بعـد ظهور إعـراض األصحـاب عنه 
إشكال ولعله لذا ذكر يف الدروس أن الرواية نادرة. وأما ما يف املختلف من اإلشكال 

يف احلديث باملنع من صحة السند فلم يتضح وجهه. 
، بحيث ال يتحقق القبض املسقط للضامن، كام يظهر  (١) يعني: مل يسلمه أصالً
من تتمة كالمهP. لكن سبق أنه يكفي عدم أخذ املشرتي للمبيع وتركه عند البايع 

ولو بعد قبضه له. 
(٢) ممـا سـبق يظهر أن املعيـار يف لزوم البيع وعدمه تصفيـة األمر مع البايع يف 

. أمر املبيع والثمن معاً
(٣) يعنـي: يف مفـروض كالمهP وهو عدم قبض املشـرتي له أما لو قبضه 

وتركه عنده فال ضامن.
(٤) كـام يف النهاية والرسائر وجامع الرشايع والنافع ونكت الرشايع والعالمة 
يف مجلـة مـن كتبه والـدروس وغريها. ونسـبه يف الدروس وحمكي غـريه لألكثر، ويف 
جامـع املقاصـد و عن غاية املراد أنه املشـهور. والوجـه فيه ما يـأيت يف أواخر الفصل 

ومل يسلم املبيع(١). فإنه يلزم البيع ثالثة أيام، فإن جاء املشرتي بالثمن فهو 
أحق بالسـلعة، وإال فللبايع فسـخ البيع(٢). ولو تلفت السـلعة كانت من 

مال البايع(٣)، سواء أكان التلف يف الثالثة(٤) 



٤٠٥ ........................................................................ تلف السلعة من مال البائع

السـابع من أن تلف املبيع قبل قبض املشـرتي له من مال البايع. وبه خيرج عام تقتضيه 
القاعدة من كونه من مال مالكه، وهو املشرتي.

ويف املقنعـة واالنتصـار واخلـالف والغنية واملراسـم وعن غريها أنـه من مال 
املشـرتي. وظاهر االنتصار واخلـالف ورصيح الغنية اإلمجاع عليـه. وعلله يف املقنعة 

بوقوع العقد بينهام عن تراض، وزاد يف التنقيح و املسالك: «والتأخري ملصلحته».
لكـن اإلمجـاع املدعى ال ينهـض باخلروج عـام دل عىل أن التلـف قبل القبض 
من مال البايع. والسـيام بعد خالف من عرفت. وما ذكره يف املقنعة ال يزيد عىل بيان 
مقتـىض القاعدة األوليـة، التي جيب اخلروج عنهـا بذلك. وما يف التنقيح و املسـالك 

استحسان حمض ال ينهض دليالً يف نفسه، فضالً عن أن خيرج به عام سبق.
هـذا وقـد رصح غري واحـد بكفاية متكـني البايع املشـرتي من قبـض املبيع يف 
سقوط ضامن تلف املبيع عن البايع وحتمل املشرتي له يف املقام. وهو يبتني عىل إحلاق 
التمكني من املبيع بقبضه يف سقوط ضامنه عن البايع، و يأيت الكالم يف ذلك يف أواخر 

الفصل السابع إن شاء اهللا تعاىل.
(١) إمجاعاً ادعاه غري واحد، ويف الرياض واجلواهر أنه بلغ حدّ االستفاضة أو 

التواتر. والوجه فيه ما سبق من أن التلف قبل القبض من مال البايع.
(٢) أشـار بذلك إىل أنـه ال جمال لتوهم عموم قاعـدة أن التلف يف زمن اخليار 
ممن ال خيار له خليار التأخري، املستلزم لكون تلفه يف املقام يف زمن اخليار من املشرتي. 

ملا يأيت يف الفصل اخلامس من اختصاص ذلك ببعض اخليارات، وليس منها املقام.
 هذا و لو فرض قبض املشـرتي له فاملتعني كون تلفه من ماله حتى بعد الثالثة 

و ثبوت اخليار للبايع. إذا مل يعمل خياره  بالفسخ.
خالفـاً ملا سـبق من النهاية من أنـه يكون من مال البايـع، ألن اخليار له. حيث 

أم بعدها(١)، حال ثبوت اخليار وبعد سقوطه(٢).
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يظهر منه، أن ثبوت اخليار له سبب لثبوت الضامن عليه.
إذ مل يتضـح املنشـأ لذلـك بعد أن كان مقتىض القاعـدة أن تلف اليشء من مال 
صاحبـه، كـام نبه لذلك املحقق يف نكت النهاية. بل أشـتهر بينهم أن يف التلف يف زمن 
اخليـار ممن ال خيار لـه، وإن كان الظاهر اختصاصه ببعض اخليارات، وعدم شـموله 

للمقام، كام سبق.
اللهم إال أن يكون مراد الشـيخP صورة إعامل اخليار وفسـخ البيع، فيتجه 

حينئذ تلفه من ماله، ألنه ملكه.
(١) كـام رصح به غري واحد، ويف مفتـاح الكرامة: «بال خالف فيام أجد»، ويف 
اجلواهـر: «بـال خالف». والـذي ينبغي أن يقـال: إن أريد بذلك قبـض البعض دون 
البعض من أول األمر فالظاهر خروجه عن موضوع التفصيل املذكور يف الصحيحني. 
وال أقـل من خروجـه عن املتيقن منهام. فـإن كان التأخري من دون رضـا البايع أصالً 
دخـل فيام سـبق يف األمـر الثالث. وإن كان برضاه يف اجلملة فمـع عدم الزيادة عام هو 
املتوقـع له حسـبام يظهـر من إذنه للمشـرتي يف التأخري يتعـني عدم اخليار لـه. أما مع 
الزيـادة عنـه فالقاعدة وإن كانـت تقتيض ثبوت اخليار له، إال أنه يشـكل ثبوت اخليار 
لـه إذا كانت املـدة دون الثالثة أيام، لقرب اسـتفادة اللزوم حينئـذ من صحيح زرارة 

باألولوية العرفية.
وإن أريـد بذلـك عدم قبض يشء من العوضني مـن أول األمر بنحو يدخل يف 
موضـوع التفصيـل، ثم إقباض البعـض دون البعض فالظاهر عـدم االجتزاء بذلك، 
وثبـوت اخليار بعد الثالثة، لظهـور الرشطية األوىل يف النصوص يف أن موضوعها هو 
قبض متام أحد العوضني، فيكون نقيضها الذي هو موضوع الرشطية الثانية املتضمنة 

(مسـألة ٣٦): الظاهر أن قبض بعـض الثمن كال قبض. وكذا قبض 
بعض املبيع(١). 
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للخيار هو عدم قبض متامه ولو مع قبض بعضه. وعليه يبتني فهم ابن عياش من كالم 
اإلمام(ع) وقضائه يف قضية املحمل التي تضمنها خرب ابن احلجاج املتقدم.

(١) قـال شـيخنا األعظـم: «ويف كـون قبض بعـض املبيع كال قبـض، لظاهر 
األخبـار، أو كالقبـض، لدعو انرصافها إىل صورة عـدم قبض يشء منه، أو تبعيض 
ـ  مع تسـليم االنرصاف املذكورـ  إىل حتقق  اخليار بالنسـبة إىل املقبوض وغريه اسـتناداً
الـرضر بالنسـبة إىل غري املقبوض، وجوه». ومل يـرشP إىل يشء من هذه الوجوه يف 
قبـض بعض الثمـن، بل جزم بكونـه كال قبض لظاهـر األخبار. وقـد عرفت حقيقة 

احلال.
(٢) لعني ماتقدم هناك، فإهنام من باب واحد.

(٣) فقـد اشـرتط عدم تأجيل تسـليم الثمـن مجاعة كثـريون، ورصح بعضهم 
. وظاهر اجلميع املفروغيـة عن ذلك. ولعله  بعدم اشـرتاط تأجيل تسـليم املبيع أيضـاً
لذا ادعى اإلمجاع عليه غري واحد. وإال فظاهر معاقد اإلمجاعات املستفيضة هو ثبوت 

خيار التأخري مع عدم الرشط املذكور، ال اختصاصه به.
وكيـف كان فالوجه فيه هو انرصاف النصوص إىل خروج التأخري عن مقتىض 
البيع احلاصل، وال يشمل ما إذا كان التأخري مقتىض البيع املذكور تبعاً للرشط املأخوذ 

فيه.

وإن كان فيه وجوه(١). 
(مسـألة٣٧): املراد بالثالثة أيـام األيام البيض. ويدخـل فيه الليلتان 
املتوسـطتان، دون غريمهـا. وجيـزي يف اليـوم امللفق،كام تقـدم يف مدة خيار 

احليوان(٢).
(مسـألة٣٨): يشرتط يف ثبوت اخليار عدم اشرتاط تأخري تسليم أحد 

العوضني(٣)، وإال فال خيار.
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مضافـاً يف الثمـن ملا هو املعلوم من النص والفتو من جواز البيع نسـيئة، ويف 
املبيع ـ بناء عىل شـمول نصوص خيار التأخري للمبيع الكيل ـ ملا هو املعلوم من النص 

والفتو أيضاً من جواز بيع السلف.
وبذلك يتعني ثبوت اخليار بميض املدة املرشوطة، من دون أن يناط بالثالثة، ال 
من حني البيع، وال من حني ميض املدة املرشوطة، كام هو احلال يف سـائر موارد ختلف 
الـرشط. مضافـاً يف الثمن إىل معترب أيب اجلـارود عن أيب جعفر [أيب عبـد اهللا]: «قال: 
إن بعـت رجـال عىل رشط فـإن أتاك باملـك، وإال فالبيع لك»(١)، بناء عىل ما سـبق يف 
أوائـل الـكالم يف خيار الرشط ويف بيع اخليار مـن وروده فيام نحن فيه، ال يف املوردين 

املذكورين. وقد تقدم يف أول الكالم يف موضوع خيار التأخري ما ينفع يف املقام.
هذا ولو اشرتط تأخري تسليم بعض أحد العوضني فهو أيضاً خارج عن نصوص 
املقـام. وال إشـكال معـه يف ثبوت اخليار بتأخري تسـليم ما اشـرتط تأخـريه عن وقته.
وأما مع عدم املبادرة بتسـليم القسـم اآلخر، فالظاهر جريان ما سـبق يف قبض 
البعـض من التفصيل بـني كون التأخري برضا البايع يف اجلملـة، وما إذا مل يكن برضاه 
، ويتوقـف ثبوت اخليـار يف األول عىل ميض املدة  رأسـاً، فيثبـت اخليار يف الثاين رأسـاً
التـي ظهر منه الرضا بالتأخري إليها، فـإن نقصت عن ثالثة أيام انتظر ثالثة أيام، لعني 

ما سبق هناك من الوجه.
(١) كـام هو املتيقن من فتاواهم ومعاقد أمجاعاهتـم. وهو مورد صحيح زرارة 
وخرب عبد الرمحن بن احلجاج، واملتيقن من صحيح عيل بن يقطني ومعترب إسحاق بن 

عامر.

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٧ من أبواب اخليار حديث:٢.

(مسـألة ٣٩): ال إشـكال يف ثبـوت اخليار املذكور فيام لـو كان املبيع 
 .(١) شخصياً
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(١) فقد يسـتفاد من إطالق مجاعة ثبوت اخليار فيه. بل نسـب جلواهر القايض 
الترصيح بثبوت اخليار فيه، ألنه جعل موضوع املسـألة ما إذا باع شيئاً غري معني بثمن 
معني وادعى اإلمجاع عىل احلكم. لكن من القريب زيادة كلمة: (غري)، كام اسـتظهره 
شـيخنا األعظـمP وغريه، لظهـوره يف حتديد موضوع اخليار، وال حيتمل اشـرتاط 
عدم التعيني فيه، بحيث ال يصح يف املعني. بل ذكر شـيخنا األعظمP أن ما وجده 

من نسخة اجلواهر خال عن كلمة (غري).
وكيـف كان فقـد يظهـر االختصاص بالشـخيص مما يف الكالم غـري واحد من 
فـرض رشاء يشء بعينـه أو معيناً، أو فـرض كون املبيع مرئياً، أو تركـه عند البايع، أو 
تفريـع حكم تلف املبيع، أو التفريق بني ما يفسـد ليومه وغـريه، ونحو ذلك مما يظهر 
منه كون مورد اخليار هو العني الشخصية دون الذمية الكلية. ومن ثم يشكل استفادة 
العمـوم مـن إطالقهم. بـل رصح باالختصاص بالشـخيص يف حمكي املهـذب البارع 

وغاية املرام.
هذا والظاهر اختصاص صحيح زرارة بالشخيص، حيث فرض فيه ترك املبيع 
عند البايع، املناسـب لكونه يف حوزته، وحتت سـيطرته، وذلك ال يكون يف الكيل، بل 

غاية ما يمكن فيه عدم أخذه من البايع بأخذ فرد منه.
 Pوأمـا حديثا عيل بن يقطني وإسـحاق بن عامر فقد قرب شـيخنا األعظم
قصورمها عن الكيل، بسبب اشتامهلام عىل لفظ البيع املراد به املبيع، حيث ال يصدق ذلك 

عىل اليشء قبل البيع إال بلحاظ عرضه للبيع، والذي ال يكون إال يف الشخيص.
 لكنه غري ظاهر، لعدم وضوح أبتناء إطالق البيع عىل املبيع يف املقام عىل صدق 
املبيـع عليه قبل البيع بلحاظ عرضه له، بـل هو يبتني عىل تكلف مغفول عنه، ولذا ال 
يصحح ذلك إطالق املبيع عىل ما يعرض للبيع قبل أن يباع، بل الظاهر أبتناء اإلطالق 

ويف ثبوتـه إذا كان يف الذمـة قوالن(١). و األحوط وجوباً عدم الفسـخ إال 
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املذكـور يف ذلـك وفيام نحن فيه عىل عالقة األؤل و املشـارفة، بلحاظ أنه بالبيع يصري 
. مبيعاً، نظري قولنا: من قتل قتيالً

فالعمـدة يف وجـه قصور احلديثني وغريمهـا أن الظاهر انرصاف إطالق نسـبة 
البيـع والـرشاء لليشء يف كونه شـخصياً، بحيث يصـدق عنوانه قبل البيع، كام أشـار 
لذلك يف اجلملة شـيخنا األعظم وبعض األعاظمP. وذلك ال يكون يف الكيل، بل 
هـو أمر اعتبـاري، ال ينتزع عنوانه إال بعد تعلق البيع بـه. والتعميم للكيل يف كثري من 
. وال جمال لذلك  املوارد إنام يكون بقرينة، خارجية أو بإلغاء خصوصية الشخيص عرفاً
يف املقـام بعد احتامل خصوصية الشـخيص، بلحـاظ مؤنة حفظه عـىل البايع، وحتمله 

لدركه إذا مل يقبض. ومن ثم يشكل البناء عىل عموم موضوع اخليار للكيل يف املقام.
نعم لو كان موضوعه جمرد عدم قبض الثمن ـ كام هو مقتىض خرب عبد الرمحن 
بن احلجاج ـ اجته عمومه للكيل، ولو إللغاء خصوصية الشخيص عرفاً يف ذلك. لكن 

سبق املنع من ذلك.
هـذا وقد أحلق شـيخنا األعظمP بالشـخيص الـكيل يف املعـني، كصاع من 
صـربه. لكـن حيث كان وجه االختصاص بالشـخيص هو اختصـاص النصوص به، 
أو انرصافهـا لـه، فال جمـال إلحلاق الكيل يف املعني به. نعم لـو كان الوجه فيه هو لزوم 
الرضر عىل البايع بحفظ املبيع للمشرتي، وضامنه عليه لو تلف، اجته إحلاقه به. إال أنه 
يظهـر ضعف الوجه املذكور ما سـبق. ثـم أن قصور نصوص املقام عـن بيع الكيل يف 
الذمة ال ينايف ثبوت اخليار بعد ثالثة أيام. ملا سبق من أن مقتىض البيع بطبعه التقابض، 

وأن اخلروج عن مقتضاه موجب اخليار. 
نعم قد يدعي أن مقتىض ذلك اخليار حتى قبل الثالثة إذا زاد التأخري عام استفيد 
مـن البايع اإلذن فيه. إال أن يسـتفاد اللـزوم فيه من نصوص املقـام بإلغاء خصوصية 
مواردهـا، أو باألولويـة العرفية، كام هـو غري بعيد. وحينئـذٍ اليرتتب عىل اختصاص 

نصوص املقام باملبيع الشخيص أثر عميل.  
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(١) يعني: بعد الثالثة، لفرض احتامل قصور موضوع خيار التأخري عنه. لكن 
ذلـك يبتني عىل أن املرجع مع قصوره هو عموم لزوم العقد. أما بناء عىل ما سـبق منا 
مـن أن البيـع بطبعه يقتيض التقابض، وأنـه مع خروج أحد املتبايعـني عن ذلك يثبت 
اخليار لآلخر إال مع رضاه بالتأخري، وأن نصوص خيار التأخري قد خرجت عن ذلك 

بالتحديد بثالثة أيام، فاملتعني الرجوع إىل ما يفهم من إذن البايع بالتأخري.
فـإن مل يفهم منه ما زاد عىل الثالثة فمقتـىض االحتياط املذكور هو توقف نفوذ 
الفسـخ يف الثالثـة عىل رضـا الطرفني. أما بعد الثالثة فيسـتقل البايع بالفسـخ، عمالً 

بالقاعدة بعد قصور ما تضمنته النصوص من اللزوم عن ذلك.
وإن فهم منه ما زاد عليها تعني عدم جواز الفسخ للبايع، لقصور حكم العقالء 
باخليار حينئذ. إال أن يبلغه بعدوله قبل أن يرتتب من املشرتي عىل إذن البايع بالتأخري 
مـا يمنعه مـن املبادرة. أما نصـوص املقام فهي قـارصة عن الفـرض املذكور حتى يف 
، عىل ما سـبق، وينحرص األمر  الشـخيص، كـام تقـرص عام إذا مل يـرض بالتأخري رأسـاً

بالقاعدة.
بقي يف املقام أمور:

األول: أنه قد يشرتط يف هذا اخليار رشطان آخران غري ما تقدم.
أحدمهـا: أن ال يشـرتط البيعـان هلام أو ألحدمهـا اخليار، كـام يف الرسائر، أوال 
يكـون ألحدمهـا خيار كام عن التحرير. ولو كان مراده ما يعـم اخليار هلام معاً فالظاهر 
قصـور مراده عن خيـار املجلس ـ ولو يكون مبد الثالثة أيـام عنده من حني التفرق ـ
لثبوتـه يف البيـع غالبـاً، فلـو كان مانعـاً لزم نـدرة ثبوت خيـار التأخري، وهو ممـا تأباه 

النصوص وكلامت األصحاب.
وكيـف كان فقـد يسـتدل عليه بانرصاف النصـوص إىل مـا إذا مل يكن التأخري 

برضا الطرفني(١).
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بحق، نظري ما تقدم يف اشرتاط تأخري التسليم. وحينئذ تقرص عن مورد اخليار، ملا ذكره 
يف التذكرة يف أحكام اخليار من أنه ال جيب عىل املتبايعني التسليم يف زمن اخليار. الذي 
قد يسـتدل عليه بـأن دليل اخليار خمصص لوجوب الوفاء بالعقـد، وإذا مل جيب الوفاء 

بالعقد مل جيب القيام بام يقتضيه من التسليم.
وفيه مع اختصاصه بمن له اخليار، فهو ال ينفع إال فيام إذا كان اخليار للمشرتي 
: أنـه بعد فرض صحة العقد وترتب بمضمونه يتعني التسـليم مللكية البايع  يف املقـامـ 
للثمن، فال جيوز حبسـه عنه، و ملكية املشـرتي للمبيع، فال يستحق عىل البايع حفظه 
له. والسيام بناء عىل ماسبق من أن التسليم والتسلم مقتىض الرشط الضمني يف البيع، 

حيث يستحقهام عليه البايع بمقتىض الرشط املذكور بعد فرضه صحة البيع.
وجمـرد ثبـوت اخليـار للمشـرتي ال ينـايف ذلـك. غاية األمـر أن له رفع منشـأ 
االسـتحقاق بفسخ البيع، أما مع عدم فسخه له، وثبوت االستحقاق، فالالزم العمل 

عليه، وال يكون التأخري بحق، لتقرص نصوص املقام عنه.
مضافـاً إىل مـا أورده غـري واحـد عىل مـا يف التحرير من أن الزمـه عدم ثبوت 
خيار التأخري يف احليوان، مع ظهور اتفاقهم عىل ثبوته فيه، وإن وقع الكالم يف أن مدة 

التأخري يف اجلارية شهر أو ثالثة أيام، عىل ما سبق. 
هـذا وقـد قرب يف اجلواهر اشـرتاط عدم اخليار للبايع مسـتدالً باألصل. وقد 
يريـد به أصالة لزوم العقد املسـتفاد من عمومـات اللزوم، أو اسـتصحاب أثر العقد 
وعـدم ارتفاعه بالفسـخ. وسـبقه لذلك يف مفتـاح الكرامة. قـال: «ألن خيار التأخري 
رشع لدفـع رضره، وقـد اندفع بغـريه. ولداللـة النصوص وفتـاو األصحاب عىل 
كون البيع الزماً قبل ميض الثالثة، فينتفي اخليار فيها مطلقاً خيار رشط كان أو غريه. 
وليـس املراد باللـزوم نفي خصوص خيـار التأخري، ألن التأخري سـبب لثبوت أصل 

اخليار، واحلكم ال يتقيد بالسبب».
وفيـه: أنه ال جمال لألصـل بأي معنى أريد مع إطالق نصـوص املقام. عىل أنه 
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سبق أن مقتىض األصل اخليار للبايع بتخلف املشرتي عن القبض واإلقباض باملقدار 
الذي مل يأذن به البايع.

وأما دفع الرضر فهو مل يؤخذ يف األدلة علة لثبوت اخليار، ليدور مداره وجوداً 
و عدمـاً، بـل هو عىل تقدير مالحظته حكمـة غري مطردة، ولذا يثبـت اخليار مع عدم 
لـزوم الـرضر عىل البايع من التأخري. مع أن اخليار املفـروض ثبوته للبايع ال يمنع من 
حصول الرضر من التأخري، بل هو سبب للتخلص منه، وال حمذور يف ترشيع خيارين 

يتلخص هبام من الرضر املفروض.
وأمـا ظهـور النصوص والفتـاو يف اللزوم قبل ميض الثالثـة فهو إنام يقتيض 
بـدواً التنـايف بني إطالق نصوص املقام وإطالق دليل اخليـار املفروض للبايع. وليس 
تقديـم إطالق دليل اخليار املذكور بأوىل من تقديـم إطالق نصوص املقام. بل األوىل 
عرفـاً يف رفع التنايف بني اإلطالقني هو احلمل عـىل اللزوم من حيثية التأخري، كام عليه 

العمل يف سائر موارد اخليارات املتعددة.
مع أن املراد بخيار البايع املفروض إن كان هو اخليار قبل ميض الثالثة فال جمال 
للوجـه األول املتقـدم من مفتاح الكرامة. لظهور أن اندفـاع رضر التأخري قبل الثالثة 
باخليار املفروض ال ينايف ثبوت الرضر بالتأخري بعد الثالثة، واندفاعه بخيار التأخري. 
وإن كان هـو اخليـار بعد ميض الثالثة فال جمال للوجه الثـاين، لظهور أن ثبوته ال ينايف 

اللزوم قبل الثالثة.
هـذا و قـد احتمل يف الدروس جريان خيار التأخـري بعد الثالثة من حني البيع 
إذا كان اخليـار للمشـرتي وحـده، وبعـد الثالثة من حـني انتهاء زمان اخليـار إذا كان 
اخليـار هلـام. ومما تقـدم يظهر أن املتعني البنـاء عىل األول. وأما الثـاين فهو خروج عن 
ظاهـر النصـوص، أو كالرصيح منها من أن الثالثة من حـني البيع، وااللتزام بخروج 
املورد عن موضوع النصوص أهون من ذلك. بل مما سـبق يظهر أن الالزم البناء عىل 
عمـوم النصـوص له والعمل فيـه بظاهرها من أن الثالثة من حـني البيع. غايته أنه قد 
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 . يلزم اجتامع خيارين للبايع، وليس هو حمذوراً
ثانيهام: تعدد املتعاقدين، ألن النص خمتص بصورة التعدد. وفيه: أن النصوص 
إنام تضمنت تعدد البايع واملشرتي اللذين وظيفتهام القبض واإلقباض، وذلك يمكن 

فرضه مع وحدة الوكيل عنهام يف إجراء الصيغة.
نعم قد ال يصدق مع إحتاد الوكيل عنهام يف تويل املعاملة االسـتقالل هبا، وكذا 
الـويل عليهـام. وحينئـذ إن كان العوضان بيده فـال موضوع للخيـار، لتحقق القبض 
بمجـرد إجـراء عقـد البيـع. وإال فالنصـوص وإن قـرصت عنـه لفظـاً، إال أن إلغاء 
خصوصية موردها عرفاً من هذه اجلهة قريب جداً، كام هو احلال يف سائر أدلة أحكام 

البيع، ومنه ما يتعلق بام نحن فيه من حتمل البايع تلف املبيع قبل قبضه.
الثـاين: هـل تبدأ الثالثة أيام من حني وقوع العقد، أو من حني التفرق؟ نسـب 
يف مفتاح الكرامة جلامعة من األعيان الثاين، لتعبريهم بالتفرق وامليض ونحومها حيث 

يناسب ذلك كوهنا هي املوضوع للتأجيل.
لكـن كالم مجلة منهم ال ينهض به، ألهنم عـربوا بعدم القبض أيضاً، والقيض 
متفـرع عـىل العقـد. واإلنصـاف أن النظر يف جممـوع كلامهتم شـاهد بعـدم توجههم 

لذلك.
وكيف كان فظاهر صحيح عيل بن يقطني ومعترب إسـحاق بن عامر وخرب عبد 

الرمحن بن احلجاج أن مبدأها البيع والرشاء، لتفريع رضب األجل فيها عليهام.
وقـد يظهر من صحيح زرارة أن مبدأها التفرق، لتفريع رضب األجل فيه عىل 

قوله: «فيقول: حتى آتيك بثمنه».
لكـن القـول املذكور من املشـرتي قد يكون سـابقاً عىل التفـرق مقارناً للرشاء 
املفـروض يف كالم السـائل. مع أنه يتعني تنزيله عـىل أن رضب األجل بلحاظ الرشاء 
املفـروض، مجعاً مـع بقية النصوص التي يقو ظهورها يف ذلك، لعدم اإلشـارة فيها 
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للتفرق. خصوصاً بعد أن كان الرشاء هو منشـأ استحقاق القبض واإلقباض، اللذين 
يظهر من النصوص االهتامم بتحديد أمدمها وحلّ املشكلة احلاصلة برتكهام.

نعم بناء عىل ما سـبق من مفتاح الكرامة من أن ظهور النصوص يف لزوم البيع 
يف مدة الثالثة تلزم بقصورها عام لو كان هناك خيار للبايع فقد ذكر يف مفتاح الكرامة 
أنـه يتعـني محل الثالثة يف نصـوص املقام عىل ما بعد التفرق. لكن سـبق ضعف املبنى 

املذكور.
الثالـث: رصح غـري واحـد أنه لـو قبض الثمـن فظهر مسـتحقاً فهو كـام لو مل 
يقبضـه، ولـو كان بعضـه مسـتحقاً فهو كام لـو قبض البعـض. ووجهه ظاهـر، لعدم 
. نعم لو أجاز صاحب احلق القبض املذكور قبل فسخ  صلوح املستحق ألن يكون ثمناً
البيـع تعـني للثمينة من حـني القبض، بناء عىل ما هو الظاهر من الكشـف، ومن حني 

اإلجازة، بناء عىل النقل. وحينئذ ترتتب أحكامه.
أمـا لـو كان الثمن معيباً فالظاهر صحة القبـض وترتب أثره، كام رصح به غري 
. لصدق عنـوان الثمنـ  من الدرهـم والدينار ونحومهـاـ  عليه. وجواز  واحـد أيضـاً
امتناعـه عن قبضه ومطالبته بتبديله بعـد قبضه ليس لعدم صدق الثمن عليه، بل لبناء 

العقالء عىل ذلك، أو لكون الصحة رشطاً ضمنياً فيه. فالحظ.
(١) ويف مفتـاح الكرامة أنه قضيـة كالم األصحاب. بل الظاهر املفروغية عن 
ذلك. الختصاص النصوص بالبيع. واملرجع يف غريه القواعد التي قد تقتيض اللزوم 

وقد تقتيض اخليار من دون حتديد بثالثة أيام، عىل اختالف املوارد.
(٢) هـذا اخليـار يف اجلملة معروف عند األصحاب، ويف كشـف الرموز أنه ال 

(مسألة٤٠): خيتص هذا اخليار يف البيع(١)، وال جيري يف غريه.
(مسألة٤١): ما يفسده املبيت مثل بعض اخلرض والبقول و اللحم يف 
بعض األوقات يثبـت اخليار فيه عند دخول الليل(٢). وخيتص هذا احلكم 
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يعرف فيه خالفاً، وعن املهذب البارع وغاية املرام واملقترص أن األصحاب قد عملوا 
بالرواية التي تضمنته، وادعى يف الغنية اإلمجاع عليه.

والعمدة فيه صحيح بن يعقوب بن يزيد عن حممد أيب محزة أو غريه عمن ذكره 
عـن أيب عبد اهللا و [أو] أيب احلسـنA: «يف الرجل يشـرتي اليشء الذي يفسـد من 
يومـه، ويرتكـه حتى يأتيه بالثمـن. قال : إن جاء فيام بينه وبني الليـل بالثمن، وإال فال 

بيع له»(١).
وذكر يف الوسائل رواية الصدوق بسنده عن ابن فضال عن ابن رباط عن زرارة 
عن أيب عبد اهللاA يف حديث قال: «العهدة فيام يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ 
والفواكـه يوم إىل الليل»(٢). لكن الظاهر أنه من كالم الصدوقP نفسـه بعد رواية 
بالسند املذكور، نظري ما تقدم عند الكالم يف استثناء اجلارية من عموم خيار التأخري. 
فالعمـدة احلديـث األول املنجـرب ضعفه بظهـور عمل األصحاب به، لشـيوع 

الفتو منهم باخليار املذكور، وانحصار الدليل عليه هبذا احلديث.
ومنه يظهر اختصاص هذا اخليار بصورة عدم قبض الثمن، وعموم ترك املبيع 
فيه عند البايع لصورة قبض املشـرتي له، نظري ما تقدم يف صحيح زرارة من نصوص 

خيار التأخري.
هـذا وقد حاول بعض مشـاخيناPـ بالنظر إىل مبناه مـن عدم انجبار ضعف 
السـند بعمل األصحاب ـ توجيه اخليار املذكور بالقاعدة، ملا سـبق من أن البيع بطبعه 
يقتيض التسـليم والتسـلم، فعدم حصوهلام من املشـرتي يوجب اخليـار للبايع، إال إذا 
كان التأخري بإذنه، وإذنه يف املقام ال تشمل صورة تعرض املبيع للتلف، فيتعني ثبوت 

اخليار له.
لكن ذلك وإن كان متيناً يف نفسه، إال أنه ال يقتيض حتديد اخليار بدخول الليل، 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١١ من أبواب اخليار حديث: ١، ٢.
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بـل بخصـوص ميض املدة التي يسـتفاد من البايع الرتخيص يف التأخـري هلا، وكثرياً ما 
تكون قبل دخول الليل. كام قد تكون بعده ولو جلهل البايع بحال املبيع.

ومـن هنا فالظاهر انحصار مدرك اخليار بحدوده املذكورة يف كالم األصحاب 
باحلديث املذكور. وأما االسـتدالل عليه بقاعدة نفي الرضر فيظهر ضعفه مما سـبق يف 

االستدالل هبا عىل خيار التأخري.
هـذا ولو محـل اليـوم يف احلديث املذكور وعبـارات األصحـاب (رضوان اهللا 
تعـاىل عليهـم) عىل خصوص النهارـ  كام هو معناه لغةـ  مل يكن يف اخليار فائدة للبايع، 
لفرض فسـاد املبيع. ولعله لذا جعل يف الدروس وجامع املقاصد موضوع هذا اخليار 
ما يفسـده املبيـت. وكأنه حلملهام اليـوم يف احلديث املتقدم عىل ما يعم الليل، لشـيوع 
ذلك يف استعامالت العرف، فيتعني احلمل عليه بقرينة ما سبق، الراجع ملناسبة احلكم 

واملوضوع.
هـذا وقد قال يف التنقيح: «والتحقيق أن الفسـاد ليومه ليس ضابطاً، بل إىل أن 
يرشف عىل اهلالك». لكن دليله عىل اخليار إن كان هو احلديث املتقدم فهو ال يناسـب 

ذلك. وإن كان هو دليل نفي الرضر فقد سبق اإلشكال فيه.
عىل انه كام يمكن اندفاع الرضر باخليار يمكن اندفاعه بوالية البايع عند إرشاف 
املبيـع عىل التلف عىل بيع املبيع، أو تقبله لنفسـه بقيمة املثل، واسـتخراج الثمن الذي 
يستحقه، من الثمن الثاين ، فإن نقص عام يستحقه طالب املشرتي بباقيه، وإن زاد عليه 

حفظ الزائد له.
بـل ال يبعـد البنـاء عـىل الواليـة املذكـورة من بـاب احلسـبة يف نظائـر املقام، 
 :Aكالوديعـة واللقطـة ونحومهـا. و يناسـبه موثـق السـكوين عـن أيب عبـد اهللا
«أن أمـري املؤمننيA سـئل عن سـفرة وجـدت يف الطريـق مطروحـة، كثري حلمها 
وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكني. فقال أمري املؤمننيA: يقوم ما فيها ثم يؤكل، 
 :Aألنه يفسد وليس له بقاء. فإن جاء طالبها غرموا له الثمن. فقيل يا أمري املؤمنني
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ال يدر سفرة مسلم أو سفرة جمويس. فقال: هم يف سعة حتى يعلموا»(١).
بل مقتىض التعليل فيه بأنه يفسد وليس له بقاء التعدي عن مورده لنظائره، ومنه 

املقام، لوال اخلروج عنه باحلديث املتقدم، بناء عىل ما سبق من هنوضه باالستدالل.
نعـم التعليـل ارتكازاً إنـام يصلح تعليـالً إلبداله يف حق مالكـه بالعوض. من 
دون أن ينهض بتعيني املشـرتي، بل يعم ارتكازاً غري الواجد لو تيرس. كام ال يمنع من 
الزيـادة عىل قيمة املثل لو وجد الباذل، بل مقتىض والية احلسـبة حتري الزيادة حينئذ، 

كام لعله ظاهر.
وبذلـك يظهـر أنه ال جمال للتعدي يف هذا اخليار عن مورد احلديث املتقدم، كام 
صـدر مـن بعضهم. ففي التذكرة: «لو كان مما يصـرب يومني احتمل أن يكون له اخليار 
إىل الليل، واىل اليومني عمالً بأصالة العقد ولزومه». ويف الدروس: «و األقرب اطراد 
احلكم يف كل ما يسـارع إليه الفسـاد عنـد خوف ذلك، وال يتقيـد بالليل». ووافقه يف 
ذلـك غريه. حيـث ال جمال ليشء من ذلك بعد أن كان مقتـىض القاعدة يف ملك الغري 

إذا تعرض للفساد ما سبق.
غايـة األمر أنـه إذا ابتنـى التأخري من املشـرتي عىل اخلروج عـن مقتىض البيع 

. بالوجه غري املأذون فيه من قبل البايع كان للبايع الفسخ أيضاً
واحلاصـل: أن مقتـىض القاعدة األولية هو جواز الفسـخ للبايـع يف كل مورد 
خرج فيه املشرتي عن مقتىض طبيعة البيع من القبض واإلقباض. وال خيرج عن ذلك 

إال يف مورد احلديث املتقدم، فليس له الفسخ فيه إال إىل الليل.
فإن مل يفسخ يف مورد احلديث املذكور أو مل يكن له الفسخ، خلروجه عن مورد 
احلديـث املتقـدم، أو لرضاه بالتأخري ولـو جهال بحال املبيع، كان لـه ـ بمقىض والية 
احلسـبة ـ تقبل املبيع لنفسـه بقيمة املثل، أو بيعه عىل غريه بالقيمة املذكورة أو أكثر إن 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٢٣ من أبواب اللقطة حديث:١.
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تيـرس، ويسـتخرج حقه من الثمن إذا مل يكـن قد قبضه، فـإن زادت القيمة عىل الثمن 
حفظ الزيادة للمشرتي، وإن نقصت طالب املشرتي بباقي الثمن.

نعم إذا مل يكن املشرتي قد قبض املبيع فحيث اليكون تلفه عليه الجمال لوالية 
 . احلسـبة يف حـق البايع، لعـدم كون الترصف املذكـور صالحاً يف حق املشـرتي غالباً
غايـة األمر أنه قد يقطع بعدم رضا الشـارع بتلف املبيع وضيـاع ماليته، فيجوز للبايع 

الترصف فيه ـ بالبيع أو غريه ـ بام هو األصلح للمشرتي. فالحظ.
وكيف كان فال جمال للفسخ يف غري مورد احلديث املتقدم، ملجرد مشاهبته له يف 

التعرض للفساد. فإنه بالقياس أشبه.
كـام ال جمال السـتفادة حكمه من النص بعد عدم تضمـن النص التعليل الذي 
ينهـض بالعموم، بل غايته اإليامء، كام يف مفتاح الكرامة، وهو ال يبلغ الظهور احلجة، 

بخالف مقتىض التعليل املستفاد من موثق السكوين.
بقي يف املقام أمور:

األول: قال يف الدروس: «ويكفي يف الفساد نقص الوصف وقلة الرغبة». وقد 
وافقـه فيه غـري واحد ممن تأخـر عنه وقد قرب شـيخنا األعظمP ذلـك بأن مورد 

النص والفتو اخلرض والفواكه والبقول، وهذه ال تضيع باملبيت وال هتلك.
ومـا ذكـره وإن تم يف فتـو األصحاب، إال أنـه ال يتم يف النـص، بناء عىل ما 
تقدم منا ـ ويظهر منهPـ من انحصاره باحلديث املتقدم، دون مانسـبه يف الوسـائل 

للصدوق.
نعـم ال يبعد محل الفسـاد يف احلديث عـىل ما يعم ذلك، ألنه الشـايع االبتالء. 
والسـيام مـع فهم قدماء األصحاب منه ذلك، وهـم األقرب للعرف احلاصل يف عهد 

النص. فالحظ.
هذا وال ينبغي اإلشكال يف قصوره عن فوت السوق. وما يظهر من الشهيد يف 
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الدروس من الرتدد يف عموم احلكم له يف غري حمله. نعم لو كان دليل احلكم هو لزوم 
الرضر اجته عموم احلكم له. لكن سبق املنع من ذلك.

الثـاين: إذا تلـف املبيـع قبل قبض املشـرتي لهـ  كـام هو الظاهـر منهم يف حترير 
موضـوع اخليـارـ  كان من مال البايع، لنظري ما تقدم يف خيـار الثالثة أيام. ولعل عدم 

تعرض كثري منهم لذلك الكتفائهم بام ذكروه هناك.
لكـن يف جممـع الربهان: «يثبت لـه اخليار بني الصرب حتى يتلـف ويأخذ الثمن 
من املشـرتي والفسـخ ...» وظاهره أن تلفه لو مل يفسـخ من مال املشـرتي. ومل يتضح 

وجهه.
نعم لو قبضه املشرتي، ثم تركه عند البايعـ  بناء عىل ما أرشنا إليه آنفاً من عموم 
النص لذلك ـ لكن حيث سـبق أن الالزم بمقتىض والية احلسـبة تقبله بقيمة املثل أو 

بيعه، فالالزم ضامن البايع له. إال أن ال يكون مفرطاً برتكه حتى تلف. فالحظ.
الثالث: لو كان املشرتي قد دفع الثمن للبايع وترك املبيع عنده خرج ذلك عن 

مورد النص، وتعني الرجوع ملقتىض القاعدة التي سبق منا التعرض هلا.
نعـم ال يبعـد عدم جواز الفسـخ للبايع قبـل الليل لو كان املسـتفاد منه الرضا 
بالتأخري مدة قليلة تنقيض قبل دخول الليل، ألن القاعدة وإن اقتضت جواز الفسخ له 
حينئذ كام سـبق، إال أن من القريب إسـتفادة املنع منه من النص باألولوية العرفية. أما 
لو مل يرض برتكه عنده رأساً فالظاهر أن له املبادرة بالفسخ رأساً سواء دفع له الثمن أم 

ال، خلروجه عن مورد النص، نظري ما سبق يف خيار الثالثة أيام.
(١) كـام رصح بـه شـيخنا األعظـمP والظاهـر عـدم اإلشـكال فيـه. ألن 
املسـتفاد عرفاً من النـص كون جعل اخليار لتاليف حمذور لزوم الفسـاد، وهو إنام يلزم 
يف الشخيص. وقد أحلقP به الكيل يف املعني. لكن الظاهر انرصاف النص عنه، كام 

باملبيع الشخيص(١).
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تقدم يف خيار التأخري ثالثة أيام، وتقدم ما ينفع يف املقام.
(١) يعنـي: خيـار التأخري يف الثالثة. أما خيار ما يفسـد ليومه فيظهر املعيار يف 
سـقوطه مما يأيت يف خيار التأخري. غاية األمر أنه إذا سـقط فالالزم إعامل والية احلسبة 

يف املبيع عىل النحو املتقدم.
(٢) قـال شـيخنا األعظمP: «بال إشـكال و ال خالف» ويظهـر من مفتاح 
الكرامـة واجلواهـر املفروغيـة عنـه، قاال فيهـام: «كام هو شـأن احلقـوق». وال ينبغي 
اإلشـكال يف كونـه من احلقـوق وإن مل يرصح بذلك يف النصوص، ألن املسـتفاد منها 

كون ثبوته لإلرفاق بالبايع، املناسب جلعل اخليار حقاً له.
بل حيث كان لزوم البيع يف حق املتبايعني حقياً راجعاً إىل أن لكل منهام احلق يف 
منع اآلخر من الفسخ وإن كان هلام االتفاق عىل الفسخ بالتقايل، فسلب حق املشرتي 
يف التمسـك بالبيـع ـ كـام تضمنته نصوص املقـام ـ راجع إىل انفراد البايـع باحلق فيه. 

فالحظ.
(٣) أمـا إسـقاطه قبل انقضاء األيام الثالثة فقـد رصح يف مفتاح الكرامة بعدم 

ترتب األثر عليه، وحكاه يف اجلواهر عن بعض األساطني.
واحتمـل ترتب األثر عليه يف خيارات الشـيخ عيل كاشـف الغطـاء واجلواهر 
وغريمهـا، لتقدم السـبب الذي هـو العقد. وزاد شـيخنا األعظـمP فحو جواز 

اشرتاط سقوطه يف متن العقد.
لكـن العقـد موضوع للخيار ال سـبب له، وليس سـببه إال التأخري عن الثالثة 
املفروض عدم حصوله. عىل أنه لو فرض كون العقد سبباً يف اجلملة، إال أن املفروض 

عدم حصول اخليار بعد الذي هو موضوع اإلسقاط، فإسقاطه إسقاط ملا مل جيب.

(مسـألة٤٢): يسـقط هذا اخليار(١) بإسـقاطه بعـد الثالثة(٢). ويف 
سـقوطه بإسـقاطه قبلها وباشـرتاط سـقوطه يف ضمن العقد إشـكال(٣). 
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وأمـا ما عن بعض األعاظـمP من أن فعلية اخليـار وإن كانت عند الثالثة، 
ولكن مبدأه، وهو استحقاق مطالبة الثمن يف كل آن موجود من حني العقد، فمرجع 

إسقاطه إىل اجتيازه عن حقه الثابت بالعقد.
 فهـو ال يرجـع إىل حمصل ظاهر. إذ املراد بمبدأ اخليـار إن كان هو أول وجوده 
فهو ال يناسب اعرتافه بأن فعليه اخليار عند الثالثة. مع ظهور مباينة استحقاق مطالبة 
الثمن للخيار. وإن كان املراد بمبدأ اخليار سـببه فلو سـلم ذلك، إال أن من الظاهر أن 
إسـقاط اخليـار ال يرجع إىل إسـقاط حق املطالبـة بالثمن، ليكون تأخـري الثمن بحق، 

وخيرج عن مورد نصوص اخليار. 
نعم ذكر السـيد الطباطبائيP أن مرجع إسـقاط اخليار يف املقام إىل إسقاطه 
بعد وجوده بميض الثالثة. وغاية ما يلزم هو التعليق يف اإلسقاط، وال حمذور فيه بعد 

انحصار دليل مبطلية التعليق باإلمجاع القارص عن املقام.
لكن سبق يف آخر املسألة الثالثة والعرشين أن ذلك قد يتجه يف العقود، لثبوت 
عموم النفوذ فيها، وال جمال له يف اإلسقاط ونحوه من اإليقاعات، لعدم ثبوت عموم 
يقتـيض نفوذهـا، بل البـد يف البناء عـىل نفوذها مـن االقتصار عىل املتيقـن، وهو غري 

صورة التعليق. فراجع.
وأما الفحو التي ذكرها شـيخنا األعظمP فهي يف غاية املنع، كام يظهر مما 

يأيت، وسبق عند الكالم يف سقوط خيار املجلس باإلسقاط.
وأما سـقوطه باشـرتاط سـقوطه يف ضمن العقـد فهو املرصح بـه يف الدروس 
وجامـع املقاصـد ومفتـاح الكرامة وخيارات الشـيخ عيل كاشـف الغطـاء واجلواهر 
وحمكي كنز الفوائد وتعليق اإلرشاد وغريها. بل نقل شيخنا األعظمP عن بعضهم 

دعو اإلمجاع عليه. لعموم نفوذ الرشوط.
وأما ما ذكره شـيخنا األعظمP من اإلشـكال يف ذلـك بناء عىل عدم صحة 
اإلسـقاط قبـل ميض األيـام الثالثة بأن الـرشط ال ينهض برشعية إسـقاط ما ال يقبل 
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اإلسقاط بدون الرشط.
، ليلـزم منه حمذور  ففيـه: أن املـرشوط يف املقـام ليس هو سـقوط اخليار فعـالً
إسـقاطه قبل الثالثة، وهو سـقوط ما مل جيب، بل سـقوطه معلقاً عىل حتقق موضوعه، 
وهو ميض الثالثة، فهو يسـقط بالـرشط يف مرتبة متأخرة عن حتقق موضوعه املوجب 

لثبوته إقتضاء.
، كام سـبق. أما اشرتاط  غاية األمر أنه ال دليل عىل نفوذ اإلسـقاط املعلق ابتداءً
السـقوط معلقاً فيكفي فيه عموم نفوذ الرشوط، لرصاحة النصوص يف عموم نفوذها 
لصـورة كـون املرشوط أمراً معلقاً عـىل أمر مل حيصل بعد. كام يظهر بالرجوع ملا سـبق 

عند الكالم يف اشرتاط سقوط خيار املجلس يف العقد.
(١) كـام احتملـه يف الـدروس واملسـالك والروضـة وظاهر جامـع املقاصد، 
وجعلـه األظهـر يف الرياض واملسـتند، وجـزم به يف اجلواهـر وخيارات الشـيخ عيل 
كاشـف الغطـاء وحمكي مصابيح السـيد الطباطبائي. بل ربام يدعـى أنه ظاهر األكثر، 

ألهنم مل يتعرضوا لسقوطه بذلك، مع كونه مورد احلاجة والعمل.
وكيف كان فقد اسـتند األكثر لالسـتصحاب. ويظهر ضعفه مما تقدم غري مرة 
من أنه ال جمال السـتصحاب حكم املخصص، بل املرجع عموم العام، وهو يف املقام 

عموم لزوم العقود. 
وزاد يف اجلواهر اإلطالق. وهو قريب جداً، ألن إطالق نفي البيع يف النصوص 
بعد أن مل حيمل عىل بطالنه، بل عىل سـلب سـلطنة املشـرتي عليه، املستلزم النحصار 
السـلطنة عليه بالبايع، فمقتىض إطالقه عدم رجوع سـلطنة املشرتي عليه ببذل الثمن 

أو غريه.
ودعـو تنزيـل اإلطالق عىل مـورد الـرضر، وانرصافه عن صـورة ارتفاعه. 

والظاهر عدم سـقوطه ببذل املشرتي الثمن بعد الثالثة قبل فسخ البايع(١) 
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ممنوعة بعد عدم اإلشارة يف النصوص لذلك. غاية األمر أن منرصف النصوص ثبوت 
اخليار إرفاقاً بالبايع، وهو ال يقتيض التقييد املذكور.

هـذا وقـد رصح يف التذكـرة والقواعد بسـقوط اخليار بذلك. قـال يف األول: 
«لزوال املقتيض لثبوته، وهو الترضر بالتأخري». لكن سـبق أن الرضر ليس هو الدليل 
عـىل اخليار. ولـو كان دليالً فقصوره عن املورد ال ينايف العمـوم، تبعاً لإلطالق الذي 

تقدم تقريبه.
(١) كام يف التذكرة والقواعد واملسـالك والروضة وغريها. ورصيح املسـالك 
والروضـة عـدم سـقوط اخليار بـه وإن كان قرينـة عىل الرضـا بالعقد. لكنـه يف غاية 
اإلشـكال. لظهـور قولـهA يف صحيـح عـيل بن رئـاب الـوارد يف خيـار احليوان: 
«فإن أحدث املشـرتي فيام اشـرت حدثاً قبل الثالثة فذلك رضـا منه فال رشط له»(١) 
يف مسـقطية الرضـا للخيار. وهـو وإن ورد يف خيار احليـوان، إال أن إلغاء خصوصية 
. والسـيام مع ظهور تفريع نفي الرشط عىل الرضا يف التعليل، فإن مقتىض  قريب جداً
إرتكازيته عدم الفرق يف ذلك بني اخليارات. وقد تقدم يف املسألة الثامنة والعرشين يف 

مسقطات خيار الغبن ما ينفع يف املقام. 
نعـم يتجه منع داللة املطالبة بالثمن عـىل الرضا بالعقد. إلمكان كون الغرض 
منه استكشـاف البايع حال املشـرتي مع احتفاظه بحقه يف الفسخ والسيام أن املشرتي 

قد ال يستجيب له، ويبقي رضر الصرب عىل البايع لو ريض بالبيع وفقد حق اخليار. 
ومـن ثـم يتعني البناء عىل عدم السـقوط به، ال لالسـتصحاب، كام هو رصيح 

بعض من سبق وظاهر آخرين، بل لإلطالق بالوجه املتقدم.
ومـورد كالمهـم املطالبة بعـد الثالثة أيـام أما املطالبـة قبلها فال منشـأ لتوهم 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤ من أبواب اخليار حديث:١.

وال بمطالبة البايع املشـرتي بالثمن(١). نعم الظاهر سـقوطه بأخذه الثمن 
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سقوط اخليار هبا.
(١) لداللته حينئذ عىل الرضا بالعقد. نعم خيتص ذلك بام إذا كان عاملاً بثبوت 
اخليـار له، إذ مع جهلـه بثبوته يكون اجلري عىل مقتىض العقد العتقاد لزومه عليه، ال 

لرضاه به.
(٢) وهو أخذ الثمن.

(٣) هذا إنام يكفي ظاهراً مع الشك، أو يف مقام التشاح واخلصومة. وال يكفي 
واقعاً لو مل يصادف الرضا، كام لعله ظاهر.

 P(٤) ونسـب القـول بالرتاخـي للشـهيد يف قواعـده والسـيد الطباطبائي
يف مصابيحـه وظاهـر التذكـرة. و يظهـر من جامع املقاصـد الرتدد فيـه. ويف اجلواهر 
وخيارات الشـيخ عيل كاشـف الغطاء أهنام مل جيدا هنا قائال بالفورية. وإن جنح هلا يف 

الثاين وللرتاخي يف األول، وذكر شيخنا األعظمP أنه ال خيلو من قوة.
وكيـف كان فالظاهـر الرتاخي، بناء عىل ما سـبق من ظهـور نصوص املقام يف 
إطـالق اخليار. وبـه خيرج عن عموم لزوم العقود، الذي سـبق أنه املرجع مع الشـك 
دون اسـتصحاب اخليار. بل يصعب اجلمع بني الفورية وعدم سقوط اخليار بإحضار 
املشـرتي الثمن بعد الثالثة، وال بمطالبة البايع له بالثمن بعدها، كام صدر من سـيدنا 

.Pاملصنف
نعم قد يراد بالفورية ماال ينايف عدم سـقوطه مع العذر يف عدم املبادرة بالنحو 

الذي تقدم يف خيار الغبن. لكنه أمر آخر.

منـه بعنوان اجلري عـىل املعاملة(١)، ال بعنوان العاديـة أو الوديعة. ويكفي 
ظهور الفعل(٢) يف ذلك(٣) ولو بواسطة بعض القرائن.

(مسـألة ٤٣): يف كون هـذا اخليار عىل الفـور أو الرتاخي قوالن(٤) 
أقوامها األول. 
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كـام أنـه ال يبعد انـرصاف إطالق النـص عام إذا مل يمكـن رجوع املبيع بنفسـه 
للبايـع، كام لو خرج عن ملك املشـرتي. نظري ما تقدم يف خيـار الغبن وإن اختلفا بأن 

دليل اخليار هناك بناء العقالء، وهنا إطالق النص. فالحظ. 
(١) ثبـوت اخليـار املذكور يف اجلملة مفروغ عنه بـني األصحاب (رضوان اهللا 
تعاىل عليهم) ويف خيار الشـيخ كاشـف الغطاء: «ودليل هـذا اخليار اإلمجاع املحصل 
ـ عـىل الظاهـر ـ فضـالً عن املنقـول. ويف احلدائـق أنه حمـل وفـاق، ويف غريها: وهو 
إمجاعـي. ونفى عنه اخلالف يف الريـاض. ويف الكفاية وجممع الربهان: كأنه ال خالف 

فيه». وذكر شيخنا األعظمP أن عليه اإلمجاع املحقق واملستفيض.
 Aويـدل عليه مـن النصوص صحيح مجيـل بن دراج: «سـألت أبا عبد اهللا
عـن رجل اشـرت ضيعة، وقـد كان يدخلها وخيرج منهـا. فلام أن نفذ املـال صار إىل 
 :Aالضيعة فقلبها [ففتشها] ثم رجع فاستقال صاحبه، فلم يقله. فقال أبو عبد اهللا
إنه لو قلب منها [قلبها] ونظر [منها] إىل تسـعة [تسـع] وتسـعني قطعة، ثم بقي منها 
قطعـة ومل يرها، لكان له يف ذلك خيار الرؤيـة»(١). وهو وإن ورد يف مورد خاص، إال 
أن التعبـري بخيـار الرؤية ظاهـر يف ثبوت اخليار بالرؤية لكل من اشـرت ومل ير املبيع، 
كام هو رصيح ما رواه العامة عن النبي8 أنه قال: «من أشـرت شـيئاً مل يره فهو 

باخليار إذا رآه»(٢).
وقد يسـتدل أيضاً بصحيح زيد الشـحام: «سـألت أبا عبد اهللاA عن رجل 
اشرت سهام القصابني قبل أن خيرج السهم. فقال: ال تشرت شيئاً حتى تعلم أين خيرج 

السهم. فإن اشرت شيئاً فهو باخليار إذا خرج»(٣).
(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٥ من أبواب اخليار حديث:١. 

(٢) سنن الدار قطني ج:٣ ص:٥،٤ حديث: ٨، ١٠. والسنن الكرب ج:٥ ص:٢٦٨.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٥ من أبواب اخليار حديث:٢.

(السـادس): خيار الرؤية(١). ويتحقق فيام لو رأ شـيئاً ثم اشـرتاه 
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لكنه مل يتضمن ثبوت اخليار بسـبب الرؤية، بل بسـبب تعني املبيع بعد إشاعته 
فإنـه ال يراد به رشاء السـهم املشـاع، إذ ال إشـكال يف جواز رشائـه، وألنه ال يوصف 
باخلروج، وإنام يراد به رشاء املعني قبل تعيينه بنحو من التعليق، نظري رشاء الثمرة قبل 
ظهورهـا، غايتـه أن التعليـق يف رشاء الثمرة عىل وجودها بعد العـدم، وهنا عىل تعني 

السهم بعد إشاعته. وحينئذ فاحلديث يدل عىل ثبوت اخليار بعد تعني السهم.
وبذلـك يظهر حال ما ذكره شـيخنا األعظمP من أن الصحيح إذا مل يرد يف 

رشاء املشاع فهو وارد يف رشاء املردد الباطل.
إذ رشاء املردد الباطل إنام يكون مع متيز السـهام يف أنفسـها، ووقوع البيع عىل 
أحدها املردد، نظري رشاء أحد العدلني، وطالق إحد الزوجتني. أما مع عدم متيزها 
بعد، ورشاء ما سـوف يتميز للبايع، فهو من رشاء املعني معلقاً عىل تعيينه، كام ذكرنا. 
. والصحيح ينهض بإثبات صحته، وأن فيه اخليار. غايته أن اخليار  وال حمذور فيه عقالً
فيـه ليـس خيار الرؤية، بـل خيار آخر مشـابه له. وينحـرص الدليل عىل خيـار الرؤية 

بصحيح مجيل. وكفى به دليالً يف املقام، مؤيداً بالنبوي املتقدم.
وبذلـك يظهـر حال معترب عبـد األعىل بن أعني: «نبئت عـن أيب جعفر أنه كره 
بيعـني: اطرح وخذ عىل غـري تقليب، ورشاء ما مل تر»(١) ونحـوه غريه(٢). حيث يتعني 

محله عىل الكراهة، أو اإلرشاد إىل عدم لزوم البيع وثبوت اخليار فيه.
 (١) إن كان املـراد بذلـك الرؤيـة حـني البيع مـع اخلطأ يف املرئي، كـام لو رأ
الثـوب فتخيلـه أبيـض فبان أسـمر، أو رأ بيتاً فتخيله واسـعاً فبان ضيقـاً، فال وجه 
لثبـوت اخليـار، وال ينهـض به صحيـح مجيل، لظهـوره يف عدم الرؤيـة أصالً لبعض 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٨ من أبواب اخليار حديث:١. 
(٢) وسـائل الشـيعة ج:١٢باب:١٨ من أبواب اخليار حديث:٢، باب :١٢ مـن أبواب عقد البيع ورشوطه 

حديث: ١٤.

فوجده عىل خالف ما رآه(١) أو اشرت موصوفاً غري مشاهد، فوجده عىل 
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الضيعة، كظهور النبوي يف عدم الرؤية أصالً للمبيع.
ولعله إىل ذلك يرجع ما ذكره يف اخلالف من أنه إذا اشرت جارية رأ شعرها 
. لظهور أن  جعـداً ثم وجده سـبطاً مل يكن له اخليار. معلالً بأنـه ال دليل عىل كونه عيباً
التعليـل املذكـور إنـام ينهض بنفي خيار العيـب. وال يمنع من ثبوت خيـار الرؤية إذا 

حتقق موضوعه.
نعم قد يتجه اخليار مع اسـتناد اخلطأ إلهيام حـال املبيع بغش أو نحوه، بحيث 
يكـون األقدام عرفاً مبنياً عىل احلال التي أومههـا املبيع، لتخلف الوصف املتوهم. أما 

إذا كان ملحض اخلطأ من املشرتي فال منشأ للخيار.
وإن كان املراد به الرؤية السـابقة عىل املبيع، بأن يكون ظهور املبيع عىل خالف 
ما رآه لتغري املبيع يف تلك املدة. فإن كان املفروض يف ذلك الغفلة وعدم احتامل التغري، 
فـكأن الوجـه يف اعتبار الرؤية حينئذ هـو لزوم العلم بالعوضـني الرافع للغرر، الذي 
سـبق يف أوائـل الفصل الثالث أنه املعـروف بني األصحاب، املدعـى عليه اإلمجاع يف 

كالم غري واحد، منهم لعموم النهي عن بيع الغرر. وسبق منا املنع منه.
وهو املناسـب لصحيح مجيل والنبوي املتقدمني، لرصاحتهام يف صحة بيع ما مل 
ير، وإن ثبت بعد الرؤية اخليار. كام قد يستفاد أيضاً من صحيح زيد الشحام، ألنه إذا 
صح بيع السـهم قبل خروجه فصحته بعـد خروجه قبل العلم بصفاته إن مل يكن أوىل 

عرفاً فال أقل من كونه مثله.
وأشكل من ذلك ما لو كان املراد صورة االلتفات والشك يف تغري املبيع عام كان 
عليه حني الرؤية السـابقة. لظهور أن الرؤية املذكورة ـ مع عدم اإلشـارة يف احلديثني 
هلـا، بـل ظهورمها يف عدم اعتبارها يف صحة البيـعـ  ال تنفع يف رفع اجلهل بحال املبيع 
حـني البيـع بناء عىل مانعيتـه من صحة البيع. وال جمال السـتصحاب بقـاء املبيع عىل 
حاله، ألن موضوع األثر ـ بناء عىل اعتبار العلم بحال املبيع حني البيع ـ ليس هو بقاء 
احلال السـابق، بل العلم بحال املبيع الرافع للغرر، وهو غري حاصل باالسـتصحاب. 
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كـام أنـه مل يتضح بنـاء العقالء عىل أصالة عـدم تغريه عن حاله، لريجـع البناء املذكور 
إىل ارتفاع الغرر عرفاً مع الرؤية السـابقة. وقد تقدم نظري ذلك يف املسـألة السابعة من 

فصل رشوط العوضني.
ولعلـه لذا يظهر من األصحاب انحصار األمر مع عدم الرؤية الرافعة للجهل 
باملبيع بالوصف الرافع له. قال يف التذكرة: «جيب ذكر وصف املبيع أو مشـاهدته عند 
علامئنـا أمجع... وال يكفي ذكـر اجلنس، بل البد من ذكر النـوع... وال يكفي ذكرمها 
عندنـا إال مع ذكر الصفـات الرافعة للجهالة...» بل قد يظهر من بعضهم إنه البد من 

رؤية العني احلارضة. وال يكفي الوصف إال يف الغائبة.
. عىل أنه ال خيلو عن إشكال أيضاً

: ألن الوصـف إنـام يرفـع الغررـ  املفـروض مبطليته للمبيـعـ  إذا أوجب  أوالً
العلم أو الوثوق بمطابقته للواقع، مع أهنم مل يعتربوا ذلك.

ودعـو: أن ابتنـاء البيع عىل الوصـف ملا كان يوجب اخليار للمشـرتي خيرج 
. مدفوعة بأن ذلـك ـ مع توقفه عىل ابتنـاء البيع عىل الوصف،  البيـع عن كونـه غررياً
كام يأيت، وعىل التفات املشـرتي لثبوت اخليار بتخلف الوصف ـ وإن تم يف نفسـه كام 
ذكرنا نظريه يف خيار الغبن، إال أنه ال يتم عىل مبناهم من لزوم العلم بالعوضني، ألنه 
يقتىض جواز رشاء املجهول من دون وصف برشط اخليار لو مل يعجب املشرتي، أو مل 
يكن واجداً للوصف اخلاص، أو نحو ذلك، وال يظهر منهم البناء عىل ذلك، بل البد 

عندهم من العلم بحال العوضني، أو وصفهام بام ينبغي العلم به من حاهلام.
: ملـا سـبق من عـدم الدليل عـىل مانعية الغـرر بنحو يقتـيض العلم بحال  ثانيـاً
العوضـني. وهو املناسـب أيضـاً للحديثـني املتقدمني، لعدم اإلشـارة فيهـا للوصف 

بالنحو املذكور. بل صحيح مجيل كالرصيح يف ذلك، كام سيأيت توضيحه.
نعم قال الشـيخP يف اخلالف مسـتدالً عىل صحة البيع بالوصف مع خيار 
الرؤية: «وأيضاً روي عنهمA أهنم سـئلوا عن بيع اجلرب اهلروية، فقالوا: ال بأس 
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به إذا كان هلا بارنامج، فإن وجدها كام ذكرت، وإال ردها»(١). ومقتضاه توقف صحة 
بيع املجهول عىل وصف املبيع، وأن اخليار إنام يثبت مع اخلروج عنه. ومقتضاه رجوع 

خيار الرؤية إىل خيار ختلف الوصف.
لكن احلديث املذكور ال أثر له يف كتب احلديث، وال يف كلامت الفقهاء يف مقام 
االسـتدالل، عدا التذكرة وبعض من نقل عنه فيام تيرس لنا العثور عليه. ومن القريب 
أن يكـون قـد أخذه من اخلالف وإال فمـن البعيد جداً أن يكـون يف املتناول من كتب 
احلديـث إىل عـرص العالمةP، ثم خيتفي بعد ذلك ومن هنا ال ينهض باالسـتدالل 

بعد ضعفه يف نفسه باإلرسال، وعدم إنجباره بعمل األصحاب.
بل ال خيلو يف نفسه عن الريب بسبب عدم وجوده يف كتب احلديث، خصوصاً 
التهذيبني كتايب الشـيخ نفسـه. والسـيام أن كتاب التهذيب يف أصله كالرشح لكتاب 
املقنعة، و قد تضمن الكتاب املذكور وغريه حكم بيع املتاع يف أعدال حمزومة وجرب 

مشدودة.
مضافـاً إىل أن احلديـث املذكـور ال يناسـب صحيـح مجيـل، ملا سـبق مـن أنه 
كالرصيـح يف عـدم الوصف، ومع ذلـك مل حيكم فيه ببطالن البيـع للجهل باملبيع، بل 
بخيار الرؤية ال غري، لعدم سبقها من املشرتي. بل تسمية اخليار يف الصحيح وكلامت 

الفقهاء يناسب كون منشئه عدم الرؤية ال خمالفة الوصف الذي يتعهد به البايع. 
وربام جيمع بينهام بحمل قوهلم: «إذا كان هلا بارنامج...» عىل أنه مجلة مسـتقلة 
لبيـان حكـم موافقة ما يف اجلـراب للبارنامج وخمالفته له، ال رشطـاً لقوهلم: «ال بأس 
رَ يصح مطلقـاً، إال أنه إذا مل يوصف ثبت اخليار  بـه»، ويكـون نتيجة ذلك أن بيع مامل يُ
للمشـرتي برؤيتـه، كام يف صحيـح مجيـل، وإذا وصف فاخليـار ال يثبت برؤيـة املبيع 
مطلقـاً، بل إذا كان خمالفاً للوصف، كام تضمنه احلديـث املذكور، ويكون البيع الزماً 
مع رؤية املبيع والعلم به حال البيع، ومع مطابقته للوصف إذا مل ير. واألمر سهل بعد 

(١) اخلالف ج:٣ ص:٦. كتاب البيوع مسألة :١٠.
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ما سبق من وهن احلديث يف نفسه.
وباجلملـة: مـا جـر عليه مجهـور األصحاب مـن اعتبـار العلم بحـال املبيع 
وصفاته الدخيلة يف الرغبة فيه أو يف ماليته، أو وصفه كذلك، ال يناسب صحيح مجيل 

. جداً
ومن ثم كان الصحيح عاضداً إلطالقات النفوذ التي عولنا عليها وعىل بعض 

املؤيدات األخر يف اخلروج عام جروا عليه، عىل ما سبق يف أوائل الفصل الثالث.
وبذلـك يظهـر أن خيار الرؤية يقـرص عن صورة وصف املبيـع، لقصور دليله

 ـ وهو الصحيح عنه ـ وحينئذ. فاملرجع يف صورة الوصف هو القاعدة.
ومـن الظاهـر أن مقتـىض عموم نفوذ العقـود ولزومها هو صحـة البيع وعدم 
اخليـار مع مطابقة املبيع يف واقعة للوصف. وإنام يثبت اخليار مع خمالفته له. لكنه ليس 
خيـار الرؤيـة الذي تضمنـه الصحيح كام يظهـر منهم، بل هو خيـار ختلف الوصف.
 وليـس دليلـه الصحيح، بـل بناء العقالء بعـد انرصاف عمومات اللـزوم عن صورة 
ختلفـه وهو يثبـت حتى مع رؤية املبيع إذا كانت الصفة ال تظهر بالرؤية، سـواء كانت 

دخيلة يف املالية أم مل تكن.
عـم البد يف ثبوت اخليار بتخلف الوصف مـن ابتناء البيع عىل الوصف عرفاً، 
لصدوره من البايع أو من يقوم مقامه عند البيع، بحيث يرجع لتعهده به للمشرتي، و 

يكون إقدام املشرتي مبنياً عليه.
أمـا إذا مل يبتـن البيع عىل الوصف، إما لصدوره مـن األجنبي، أو من البايع يف 
غـري مقـام البيع، بل ملحض بيان حـال املبيع لغرض آخر. وحينئـذ يتعني ثبوت خيار 
الرؤية بتخلف الوصف، بل حتى مع عدم ختلفه إذا مل يعجب املبيع املشرتي عند رؤيته 

له. إلطالق الصحيح.
وما سـبق من ظهوره يف فـرض عدم الوصف إنام هـو يف الوصف الذي يبتني 
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، لدخله ارتكازاً يف اجلهة املسؤولة  عليه البيع، لشدة احلاجة للتنبية عليه لو كان حاصالً
عنها، فعدم التنبيه عليه يف السؤال كالرصيح يف عدمه.

أما الوصف الذي ال يبتني عليه البيع فهو غري دخيل يف اجلهة املسـؤول عنها، 
وال يـدل عـدم التعرض له عىل عدم حصوله، بل يكون عدم االسـتفصال يف اجلواب 
موجبـاً لظهوره يف العموم لصورة وجوده وعدمه. غاية األمر أن الوصف املذكور قد 
يكـون سـبباً يف رفع الغرر عن البيع عرفاً باملعنـى املانع من صحته عندهم، كام لو كان 

الواصف ثقة، وقد ال يكون كذلك.
كام أن الوصف الواقع للغرر ـ باملعنى املذكور عندهم ـ هو خصوص املشتمل 
عـىل الصفـات الدخيلة يف ماليـة املبيع. أما الوصـف الذي هو موضـوع خيار ختلف 

الوصف فهو ال خيتص بذلك، كام تقدم ويأيت، بل يعم كل وصف يبتني عليه البيع.
 والذي حتصل من مجيع ما تقدم أن يف املقام خيارين:

األول: خيـار الرؤية. واملعيار فيه عدم رؤية املشـرتي للمبيع سـواء مل يوصف 
، وكان البيع غررياً عندهم، أم وصف وصفاً ال يبتني عليه البيع، سواء ارتفع به  أصالً

الغرر لكون الواصف ثقة، أم مل يرتفع.
الثـاين: خيار ختلف الوصف واملعيار فيه ختلف الوصف الذي يبتني عليه البيع 
سـواء كان الوصف رافعاً للغرر أم مل يكـن رافعاً له، لعدم الوثوق بالواصف أو لعدم 
اسـتكامله للصفات الدخيلة يف املالية، وسـواء كان الوصف دخيالً يف مالية اليشء أم 

يكن دخيالً فيها.
أما املشهور فقد جعلوا اخليار واحداً، وهو خيار الرؤية لكنهم رشطوا يف صحة 
البيع الذي يكون موضوعاً للخيار أن ال يكون غررياً، واكتفوا يف رفع الغرر بالوصف 
املشـتمل عىل ما يكون دخيالً يف املالية من دون أن يعتربوا فيه ثقة الواصف. وأطلقوا 

ثبوت اخليار بتخلف الوصف الذي يبتني عليه البيع.
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وبذلـك يظهر اختالط األمر عىل األصحاب (تـارة): من حيثية اختالط خيار 
الرؤيـة بخيار ختلف الوصف. (وأخر): مـن حيثية اختالط الوصف الرافع للغررـ 
باملعنـى املانع عندهم من صحة البيـع ـ بالوصف الذي يبتني عليه البيع ويكون ختلفه 

موجباً لثبوت خيار ختلف الوصف. فالحظ. 
بقي يف املقام أمران:

األول: أن خيار الرؤية هل يرجع إىل ثبوت اخليار للمشـرتي إذا مل يقتنع باملبيع 
عنـد الرؤيـة، لظهوره عىل خالف ما كان يتوقعه عندما أقـدم عىل رشائه، أو عىل جمرد 
ثبوت اخليار له إذا مل ير املبيع سابقاً، بحيث يشمل ما إذا وجد املبيع عىل ما كان يتوقعه 
عند الرشاء، أو خرياً منه، إال أنه عدل عن البيع لسـبب آخر، ككساد السوق، أو جتدد 

حاجته للنقد، أو غري ذلك من الدواعي؟
من الظاهر أن مورد صحيح مجيل يناسـب األول. وهو مقتىض مناسـبة احلكم 
واملوضوع، لوضوح أن رؤية املبيع التي يكون عدمها سـبباً لثبوت اخليار، و حصوهلا 
غاية له، إنام تكون دخيلة يف اإلقتناع باملبيع واستيضاح حاله، وال دخل هلا يف الدواعي 

.األخر
إال أن ذلـك وحده ال يكفي دليالً عىل اختصـاص اخليار بذلك، إلمكان كون 
. والسيام  اجلهة املذكورة حكمة جلعل اخليار، ال علة يدور األمر مدارها وجوداً وعدماً
مع عدم تيرس تشخيصها بنحو قاطع للنزاع نوعاً، بل هي أمر خيتص بمعرفته املشرتي، 
فمع إناطة األمر هبا يتعرض اخليار ألن يستغله املشرتي من دون حق، كام يكون إعامله 

للخيار مثاراً للنزاع والشقاق، وهو بعيد عام يعهد من ذوق الشارع األقدس.
نعـم مل يتضـح عموم دليـل اخليار بعد عـدم رواية النبوي مـن طرقنا، لينهض 
باحلجيـة ولـو بضميمـة انجبار ضعـف سـنده بعمل األصحـاب، فيتجه االسـتالل 

بإطالقه عىل العموم.
وأما صحيح مجيل، فال إطالق له، لعدم وروده يف مقام ترشيع اخليار املذكور، 
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بل لبيان أن الرؤية املانعة من ثبوت اخليار هي الرؤية املبنية عىل االسـتقصاء التام بعد 
الفراغ عن ترشيع اخليار مع عدم الرؤية.

والسـيام مع ماأرشنا إليه من أنه مورده يناسـت األول. ومن هنا يصعب البناء 
. فالحظ.  عىل العموم، وإن كان قريباً جداً

الثاين: أنه بعد أن سـبق أن يف املقام خيارين، لكل منهام موضوعه فتارة: ينفرد 
أحـد اخليارين يف املورد دون اآلخر، كام إذا مل ير املبيع ومل يوصف، أو اقترص يف حتديد 
املبيع عىل الوصف، كام يف األعدال املحزومة، أو رؤي ووصف بصفة ال تظهر بالرؤية، 
حيـث يثبت يف األول خيار الرؤيـة وحده، ويف األخريين خيار ختلف الوصف وحده 

إذا صادف ختلفه.
 وأخـر: جيتمـع اخليـاران من جهتـني، كام إذا مل يـر املبيـع ومل يذكر الوصف 
لتحديده به، بل ملجرد مطلوبيته فيه، مع إيكال حتديده من بقية اجلهات لنظر املشرتي، 
حيث يتعني حينئذ ثبوت خيار الرؤية بعد فرض عدم تعويل املشـرتي يف حتديده عىل 

الوصف. كام يثبت خيار ختلف الوصف لو مل يصادف الواقع. فالحظ. 
(١) ممـا سـبق يظهر أن ذلك مـورد خيار ختلف الوصف، ال خيـار الرؤية. إال 
أن ال يبتنـي البيع عىل الوصف، فيكون مورد خيـار الرؤية. لكن الظاهر خروجه عن 

مورد كالمهم.
(٢) كام يف املبسوط واخلالف والوسيلة والغنية واملراسم ـ يف البيع بالوصف ـ
والرشايـع والتذكـرة وغريها بل هو املعروف بني األصحـاب املدعى عليه اإلمجاع يف 

الغنية.
لكـن عـرب يف املقنعة عند التعرض للبيع بالوصف بأن البيع مع ختلف الوصف 
، و نحوه يف املراسـم،  يكـون مردوداً، ويف باب بيع األعدال املحزومة أنه يكون باطالً

خالف الوصف(١) فإن للمشرتي اخليار(٢) 
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. وعرب يف النهاية يف الباب املذكور بأنه يكون مردوداً
وقد حيمل ما يف النهاية واملراسـم عىل إرادة اخليار بقرينة ما سـبق من املبسـوط 
واخلالف واملراسم. بل قد حيمل عىل ذلك ما يف املقنعة. وإال فالبطالن يبتني عىل أحد 

أمرين:
األول: كـون الوصـف قيداً يف البيع، بحيث ال بيع بدونه. ومرجعه إىل التعليق 
. وهو ـ مع خروجه عن حمل الكالم ـ ال يناسـب حكمهم بالصحة  املبطل للبيع رأسـاً

مع حتقق الوصف.
الثـاين: كـون الوصف مقومـاً للبيع، بحيث يكـون ختلفه مسـتلزماً عرفاً لعدم 
حتقـق املبيـع الذي هو أحد ركنـي البيع. وال جمال لذلك يف غالـب الصفات املذكورة 
يف كلامهتـم، بل هي من سـنخ الدواعـي التي يبتني عليها البيـع، والتي يوجب ختلفها 
. وقد سبق ما ينفع يف املقام يف املسألة السابعة والعرشين من مقدمة كتاب  اخليار عرفاً

التجارة عند الكالم يف حكم الغش. فراجع.
(١) الظاهر أن املراد باإلمضاء جمرد ترك الفسـخ، كام يظهر مما يأيت يف املسـألة 

اآلتية. وقد تقدم يف تعريف اخليار ما ينفع يف املقام.
(٢) ملا سـبق مـن أن اخليار املذكور هـو خيار ختلف الوصـف، وأن املعيار فيه 
ختلـف الوصـف الذي يبتني عليه العقد مهام كان حـال الوصف. نعم إذا مل يبتن البيع 

بني الفسخ واإلمضاء(١).
(مسـألة ٤٤): ال فـرق يف الوصف الذي يكون ختلفـه موجباً للخيار 
بـني وصـف الكامل الـذي يزيد به املاليـة وغريه إذا تعلق غرض للمشـرتي 
به(٢). سواء كان عىل خالف الرغبة العامة مثل كون العبد أمياً ال كاتباً وال 
قارئاً أم كان مرغوباً به عند قوم ومرغوباً عنه عند قوم آخرين، مثل اشرتاط 

كون القامش أصفر ال أسود. 
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عـىل الوصف، بـل كان ذكر البايع له ملجرد تنصله عن حتمـل تبعته، فال يثبت بتخلفه 
خيار ختلف الوصف، كام سبق. وحينئذٍ إن كان املبيع مرئياً فال خيار، وإن مل يكن مرئياً 

تعني ثبوت خيار الرؤية، كام سبق.
وكأن مـا يف التذكرة وعن التحرير وظاهر غريمها من عدم اخليار إذا ظهر فوق 
الصفـة يبتنـي عىل فـرض عدم ابتنـاء البيع عىل خصوصيـة الصفة. لكـن عدم ثبوت 
خيـار ختلف الوصف حينئذ ال ينايف ثبوت خيـار الرؤية يف فرض عدمها، كام هو حمل 

كالمهم. ولعل هذا من موارد اختالط خيار الرؤية بخيار ختلف الوصف عليهم.
ومما سـبق يظهر أن املعيـار يف خيار ختلف الوصف عىل تعلق غرض املشـرتي 
بالوصـف حـني البيع، بحيث ابتنى منه الرشاء عليـه، وإن أعرض عنه بعد ذلك حني 

انكشاف احلال.
(١) كـام عـن التحريـر، وهـو ظاهـر األصحـاب، لعـدم تعرضهـم لذلـك. 
خالفـاً للرسائـر فخري املشـرتي بني الفسـخ واألرش، وقال: «ال جيرب عـىل واحد من 

األمرين». 
ومل يتضح الوجه يف ذلك، ال بالنظر إىل دليل خيار الرؤية، وال إىل بالنظر دليل 

خيار ختلف الوصف. وثبوت ذلك يف العيب يف اجلملة ال ينهض دليالً يف املقام. 
نعم يف حديث إسـامعيل بن مرار عن يونس: «يف رجل اشـرت جارية عىل أهنا 

عذراء فلم جيدها عذراء؟ قال: يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق»(١).
لكـن مل يتضـح منه أنـه رواية عن معصوم بـل قد يكون فتـو ليونس. وجمرد 
ذكـر املشـايخ له يف كتـب أحاديث املعصومني صلـوات اهللا عليهـم ال يكفي يف ذلك 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٦ من أبواب العيوب حديث: ١.

(مسـألة٤٥): اخليار هنا بني الفسـخ والرد وبني ترك الفسخ وإمساك 
. وليس لذي اخليـار املطالبة بـاألرش لو ترك الفسـخ(١). كام  العـني جمانـاً



٤٣٧ ....................................................... هل اخليار بني الرد واإلمساك دون األرش؟ 

بعد ظهوره نفسه يف نقل كالم يونس كام تقدم نظري ذلك يف أواخر الفصل الثالث من 
كتاب الصوم.

مع أنه خمتص بالبكارة التي قد يكون نقصها عيباً يف اجلارية، يستوجب األرش 
عنـد تعذر الرد بسـبب الدخول هبا، كام هو منـرصف احلديث، ألن املعهود من طريق 

وجداهنا غري عذراء هو الدخول.فالحظ. 
(١) كام رصح بذلك شـيخنا األعظـمP. ومل أعثر عاجالً عىل من ذهب إىل 
سـقوط اخليار بذلك أو احتمله. ومن ثم كان ظاهرهم عدم ذكرهم لذلك عدم البناء 

عليه، لشدة احلاجة للتنبيه عليه لو كان بناؤهم عليه.
وكيـف كان فالصحيـح املتضمن خليار الرؤية ظاهـر يف إنحصار األمر باخليار 

والفسخ. وإن شئت قلت: مقتىض إطالقه ثبوت اخليار و لو مع بذل األرش.
وأمـا خيـار ختلف الوصف الثابت ببناء العقالء فمرجعـه ارتكازاً إىل نقص يف 

العقد يمنع من لزومه، وال أثر يف رفعه لبذل األرش.
. (٢) الكالم فيه هو الكالم يف سابقه فتو ودليالً

هـذا ويف الدروس: «ولو رشط البايع إبداله إن مل يظهر عىل الوصف فاألقرب 
الفسـاد». ويظهـر أن شـيخنا األعظمP فهـم منـه إرادة حتقق البدليـة بنحو رشط 

النتيجة، وترتب اإلبدال عمالً عليها. وحينئذ يتجه فساده.
ألن البدليـة إن كانت بني الثمن والبدل رجعت إىل أن ختلف الوصف موجب 
النفساخ البيع الواقع عىل الفاقد للوصف، وصريورة الثمن عىل تقدير إنفساخه بإزاء 

البدل الواجد للوصف.
وإن كانت بني املبيع والبدل رجعت إىل أن ختلف الوصف ال يوجب انفسـاخ 

 أنـه ال يسـقط اخليار ببذل البايـع األرش(١)، وال بإبدال العني بعني أخر
واجدة للوصف(٢).
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البيع الواقع عىل فاقد الوصف، بل بدلية واجد الوصف للمبيع الفاقد له.
وكل منهام راجع إىل رشط النتيجة الذي ال جمال له يف أمثال املقام مما ال يرجع إىل 
جمرد االستحقاق، بل إىل نحو من املعاملة تابعة ألسباهبا من دون أن ينهض الرشط هبا.

وأما اإلشكال فيه (تارة) بالتعليق (وأخر): بجهالة البدل املوجبة للغرر.
فهـو غري مهم بعد أن كان الدليل عىل مبطلية التعليق هو اإلمجاع، واملتيقن منه 
التعليـق يف أصل املعاملة، دون مضمـون الرشط، بل مقتىض عموم نفوذ الرشط عدم 

مانعية التعليق يف مضمونه، نظري اشرتاط الضامن عىل تقدير التلف.
ـ  إنام تلزم إذا أريد به فرد معني جمهول،  كـام أن جهالـة البدلـ  لو كانت حمذوراً

أما إذا أريد به الكىل ـ كام هو ظاهر كالم الشهيدPـ فال جهالة فيه.
فالعمدة يف اإلشكال ما سبق من عدم الدليل عىل صحة رشط النتيجة يف أمثال 
املقام، إذ البد من كون املرشوط أمراً مرشوعاً يف نفسه، وحتقق النتائج بنفسها من دون 

. أن تستند إىل أسباهبا املعهودة غري ثابت رشعاً
كام أن مراده بالفساد إن كان هو فساد الرشط فالوجه فيه ما تقدم. وإن كان هو 

فساد العقد فهو يبتني عىل أن فساد الرشط موجب لفساد العقد.
هذا ولكن ظاهر كالم الشـهيد املتقدم هو اشرتاط اإلبدال بنحو رشط الفعل، 

الراجع الستحقاق املشرتي عىل البايع بتخلف الوصف اإلبدال، دون الفسخ.
 وال حمـذور يف ذلك، بل مقتـىض عموم نفوذ الرشوط صحتـه، ولزوم العمل 

عليه. ومعه ال منشأ لتوهم فساد العقد، كام ال خيفى.
(١) كام رصح به يف اجلملة يف الرشايع والقواعد والتذكرة واللمعة وغريها، و 
يف مفتـاح: «وقـد تضمن كالمهم هذا ثبوت اخليار للبايع» ويف احلدائق أنه املتفق عليه 

(مسـألة ٤٦): كام يثبت اخليار للمشـرتي عنـد ختلف الوصف يثبت 
للبايع عند ختلف الوصف(١) إذا كان قد رأ املبيع سابقاً فباعه بتخيل أنه 



٤٣٩ ............................................................................. يف ثبوت اخليار للبائع

بينهم، ويف رشح القواعد لكاشف الغطاء دعو اإلمجاع املحصل واملنقول عليه. 
وقد ظهر مما سبق أن اخليار املذكور يف كلامهتم يف املقام يرجع إىل خيارين: خيار 

ختلف الوصف، وخيار الرؤية.
أمـا خيـار ختلف الوصف، فال ينبغي اإلشـكال يف ثبوته للبايـع إذا ابتنى البيع 
منـه عىل الوصـف، بحيث يبتني البيع منه عىل سـالمة الوصف لـه، بعني مالك ثبوته 
للمشـرتي إذا ابتنى الرشاء منه عىل سـالمة الوصف له. ومثلهام يف ذلك ثبوت اخليار 
هلـام يف ختلـف وصف الثمن إذا ابتنى رضا البايع بالبيع عىل سـالمته له، أو ابتنى رضا 

املشرتي بالرشاء عىل سالمته له. كام لعله ظاهر.
وأما خيار الرؤية فقد ظهر مما سبق أن موضوعه جمرد عدم رؤية املشرتي للمبيع 
حـني البيع إذا مل يبتن البيع عىل وصف خاص فيه، سـواءً وصف وصفاً ال يبتني عليه 
البيع أم مل يوصف، وأن املعيار فيه جمرد عدم قناعة املشرتي باملبيع حني رؤيته. وثبوت 
ذلك للبايع مع عدم رؤيته للمبيع حني البيع حيتاج إىل دليل بعد اختصاص دليله وهو 

صحيح مجيل باملشرتي.
نعم أشـار غري واحـد إىل احتامل عموم الصحيح هلام. قـال يف احلدائق: «وربام 
احتمـل بعـض األصحاب يف صحيحة مجيـل أن يكون التفتيش مـن البايع بأن يكون 
البايـع باعه بوصف املشـرتي. وحينئـذ فيكون اجلواب عاماً بالنسـبة إليهام عىل تقدير 
هذا االحتامل. إال أن الظاهر بعده غاية البعد عن سـياق اخلرب املذكور. ومع تسـليمه 
فثبوت كون اجلواب عاماً أيضاً حمل خفاء وإشكال». ووافقه يف ذلك غريه، وهو عني 

الصواب.
. لكنه  نعم قد يدعى اسـتفادة ذلك من الصحيح بإلغاء خصوصية مورده عرفاً
ال خيلو عن إشكال بعد كون وظيفة املشرتي عرفاً التعرف عىل املبيع، ألنه غريب عليه 

نوعاً، بخالف البايع، الذي يكون املبيع حتت يده، ومن شأنه التعرف عليه.
ومثلـه التعـدي عن املبيـع للثمن لـو كان شـخصياً يف حـق كال املتبايعني ألن 
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اجلميع من باب واحد لو فرض التعدي عن مورد النص. فالحظ.
(١) وكذا لو باعه بوصفه بنفسه له خطأ.

(٢) فقد رصح بذلك مجاعة كثريون. ويف الرياض واجلواهر أنه األشـهر، ويف 
مفتاح الكرامة أنه املشـهور، ويف احلدائق أنـه ظاهر األصحاب. قال يف التذكرة: «كل 
موضـع يثبـت اخليار ـ إما مع الوصـف عندنا، أو مطلقـاً عند املجوزيـن ـ فإنام يثبت 
عنـد رؤيـة املبيع عىل الفور، ألنه خيار الرؤية، فيثبت عندها». وهو راجع إىل أن املراد 

بالرؤية حدوثها، وأن إضافة اخليار هلا من إضافة اليشء لظرفه وزمانه.
وكالمهـا ال خيلو عن إشـكال، خصوصاً الثاين. إذ قـد تكون من إضافة اليشء 
إىل سـببه أو الكاشـف عنه أو غري ذلك، حيث يكفي يف صحة اإلضافة أدنى مالبسـة 

هلا.
فالعمدة يف وجه الفورية هو لزوم االقتصار يف اخلروج عن عموم لزوم العقود 
عىل املتيقن، نظري عىل ماتقدم غري مرة ويف الرياض أن األجود الرتاخي. قال: «إلطالق 

النص واالستصحاب. إال إذا استلزم الرضر، فيلزم باالختيار».
لكن سبق غري مرة أنه ال جمال لالستصحاب يف مثل املقام من موارد العموم. 

: ألن احلكـم يف الصحيح بثبوت  وأمـا اإلطالق فيشـكل ثبوتـه يف املقـام أوالً
اخليار إنام يتكفل ببيان أصل ثبوته، من دون نظر ألمده، ليكون مقتىض إطالقه وعدم 

بيان األمد له استمراره.
: ملا سبق من أن الصحيح ليس وارداً لبيان ترشيع خيار الرؤية، لينعقد له  وثانياً
إطـالق يف ذلـك، بل لبيان عموم موضوعه لصورة عدم اسـتقصاء الرؤية لتامم أجزاء 
املبيع بعد الفراغ عن أصل ثبوته بسبب عدم الرؤية السابقة، من أن يتضمن حتديده. 

عىل ما رآه، فتبني خالفه، أو باعه بوصف غريهفانكشف خالفه (١).
(مسـألة ٤٧): املشـهور أن هذا اخليار عىل الفور(٢). وهو األقرب.



٤٤١ ............................................................... يف كون اخليار عىل الفور أو الرتاخي

 هـذا وعـن هنايـة األحكام احتامل مـا عن بعـض العامة من امتـداد اخليار هنا 
بامتـداد جملس الرؤية، ألنه خيار ثبت بمقتـىض العقد من غري رشط، فيتقيد باملجلس 

كخيار املجلس.
. ألنه مرشوط بعـدم الرؤية، وليس  وهـوـ  كـام ترـ  ممنوع صغرويـاً وكربوياً
كخيـار املجلس ثابتـاً يف كل بيع. وألن حتديد خيار املجلس باسـتمرار املجلس ثابت 

بنصوصه، وليس كذلك يف املقام. فحمله عىل خيار املجلس قياس رصف.
ودعـو: أن إضافـة اخليار للرؤية من باب إضافة الـيشء لظرفه، نظري إضافة 

اخليار للمجلس.
: لعـدم ثبـوت ذلك، ملا سـبق من أنـه يكفـي يف اإلضافة أدنى  كـام تـر! أوالً
مالبسة بل إضافة خيار املجلس للمجلس مل ترد يف النصوص، وإنام وردت يف كلامت 

الفقهاء. 
: ألن الظرف ـ وهـو زمان الرؤية ـ قد يراد به زمـان حدوث الرؤية، ال  وثانيـاً
زمان بقائها. واإلنصاف أن ظهور ضعف االحتامل املذكور يغني عن إطالة الكالم يف 

مناقشتة. واحلاصل أنه ال حميص عن القول بالفورية يف اجلملة.
نعم ال ينبغي اإلشكال يف عدم سقوط اخليار برتك الفسخ للجهل بثبوته، لعدم 
مناسـبته ملورد السـؤال، حيث فرض فيه جهل املشرتي باحلكم، ولذا طلب من البايع 
أن يقيلـه، فلو كان ذلك مانعاً من بقاء اخليار كان عىل اإلمامA التنبيه لعدم انتفاعه 

باخليار بسبب عدم تعجيله بالفسخ.
بـل ال يبعـد قضاء اإلطالق املقامي بالفورية العرفيـة الراجعة إىل عدم التأخري 
تشـهياً مـن دون عذر، عىل غراء ما سـبق يف خيار الغبن. الحتيـاج التقييد بام زاد عىل 

ذلك للتنبيه.
وأظهر من ذلك خيار ختلف الوصف. النحصار دليله ببناء العقالء وسـريهتم 
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اإلرتكازية، وهي ال تقتيض غري ذلك. فالحظ.
(١) ألن ذلك مقتىض الفورية التي سـبق البناء عليها. ويبتني حتديد ذلك عىل 

ما سبق يف حتديد الفورية.
(٢) بال ريب، كام يف اجلواهر، وأرسـله شيخنا األعظمP إرسال املسلامت. 
والوجه فيه ظاهر بعد كون اخليار املذكور حقاً للمشـرتي، كام هو ظاهر صحيح مجيل 
الـذي هو دليل خيار الرؤية، ومقتىض املرتكزات العقالئية التي هي دليل خيار ختلف 

الوصف.
(٣) حيث سبق أن يف املقام خيارين فال ينبغي اإلشكال يف سقوط خيار ختلف 
الوصف باإلسـقاط قبل الرؤية التي ينكشـف هبا ختلف الوصف، لقضاء املناسـبات 
االرتكازية ـ التي هي دليل اخليار املذكور ـ بأن منشأ اخليار ثبوتاً هو ختلف الوصف، 
وال دخـل لظهـوره بالرؤية أو غريهـا إال يف مقام اإلثبات، فيكون اإلسـقاط يف املقام 

. إسقاطاً ملا وجب عىل تقدير مصادفته ختلف الوصف واقعاً
غاية األمر أنه ال يعلم بتحقق موضوع اإلسقاط حينه. وهو ليس حمذوراً يمنع 

من ترتب األثر عليه لو صادف حتقق موضوعه وهو اخليار.
ولعل ذلك هو الوجه يف بناء سيدنا املصنفP عىل صحة اإلسقاط، إلبتناء 
خيـار ختلف الرؤية عنـده عىل فرض الوصف أو الرؤية السـابقة، وظهور االختالف 
بعد الرؤية. وكأنه لذلك قرب السـيد الطباطبائيP يف حاشـيته أن الرؤية كاشـفة 

عن اخليار، ال سبب أو رشط له.
وأمـا خيـار الرؤية فقد يستشـكل يف إسـقاطه قبل الرؤية بأنه من إسـقاط ما مل 
جيب، لعدم فعلية اخليار قبل الرؤية، فالرؤية سبب للخيار ال كاشفة عنه، كام هو احلال 

(مسألة ٤٨): يسقط هذا اخليار برتك املبادرة إىل الفسخ بعد الرؤية(١)، 
وبإسقاطه بعد الرؤية(٢)، بل قبلها(٣)، وبالترصف بعد الرؤية إذا كان داالً 
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يف خيار ختلف الوصف. وقد يناسـبه ما يف التذكرة قال: «إذا اختار إمضاء العقد قبل 
الرؤية مل يلزم، لتعلق اخليار بالرؤية».

وقـد دفع ذلـك يف اجلواهر وخيارات الشـيخ عـيل بكفاية حتقق سـبب اخليار
 ـ وهو العقد ـ يف صحة اإلسقاط، نظري ما تقدم من غري واحد يف خيار التأخري. وبناه 
شـيخنا األعظمPـ لو تم أن اخليار حيـدث بالرؤية، ال أنه يظهر هبا ـ عىل أن الرؤية 
سـبب للخيار أو رشط له، فعىل الثاين ينفذ اإلسـقاط لتحقق السبب. قال: «وال خيلو 
عن قوة». لكن يظهر ضعف اجلميع مما سبق يف نظائره من توقف صحة اإلسقاط عىل 

فعلية اخليار، وال يكفي حتقق سببه.
ومثلـه يف ذلـك ما ذكره السـيد الطباطبائيP يف حاشـيته من أن اإلسـقاط 
يف املقـام معلق عـىل متامية موضوع اخليـار و فعليته، بدعو عـدم الدليل عىل امتناع 
التعليق يف املقام. ملا سـبق غري مرة من عدم الدليل عىل نفوذ اإلسقاط املعلق بعد كون 

اإلسقاط من اإليقاعات التي ال عموم يقتيض نفوذها.
نعـم قد يقرب اسـتفادة ثبـوت اخليار بنفس العقـد من الصحيح. قال السـيد 
الطباطبائيP يف حاشـيته: «وأما اخلرب فألن املراد من قولهA يف صحيحة مجيل: 
لـكان لـه فيها خيار الرؤية. لكان له اخليار اجلائـي من قبل الرؤية أي من جهة فقدها، 
ال أن الرؤية سـبب له. وما ذكرناه وإن كان بعيداً عن العبارة، إال أنه قريب بمالحظة 
املقام، إذ املناسـب أن يكون سـبب اخليار عدم الرؤية، ال هي نفسـها. ومقتىض ذلك 
. فلـو فرض أيضاً عدم رؤية  ثبوتـه قبل الرؤيـة. وال يلزم فعلية الرؤية بعد ذلك أيضاً
، وقد فرض ختلـف الوصف نلتـزم باخليار الواقعـي. فالرؤية  املبيـع بعد ذلك أصـالً

طريق ال موضوع، وال جزؤه. فتدبر».
لكنهPـ بعد اعرتافه ببعد ما ذكره عن عبارة الصحيحـ  إنام وجهه بام يناسب 
رجـوع اخليـار املذكـور إىل خيار ختلـف الوصف، وأن املعيـار يف ثبوت اخليـار واقعاً 
. وهو خروج عن مفروض   والسـلطنة عـىل إعامله وختلفه وإن مل تتحقق الرؤيـة أصالً
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كالمنا من التباين بني اخليارين.
فاألوىل يف تقريب داللة الصحيح عىل ثبوت اخليار بمجرد العقد أن مل يتضمن 
تعليـق ثبـوت اخليار عـىل الرؤية، بل إطالق ثبوت اخليار للمشـرتي مـع عدم الرؤية 
السابقة. وإضافة اخليار للرؤية قد يكون بلحاظ أن إعامله ال يكون إال بعد الرؤية، ال 
من أجل كشـفها عن ختلف الوصف أو عدمه، بل من أجل أنه يعترب يف إلزام املشـرتي 
بالبيـع اقتناعـه باملبيع عن رؤية له، وال يكفي فيه اقتناعـه به حني البيع من دون رؤية. 
وعىل ذلك يكون حق اخليار فعلياً بمجرد العقد، فيصح إسـقاطه، وال يكون إسـقاطاً 

ملا مل جيب.
(١) ملا سبق يف املسألة الثامنة والعرشين والثانية واألربعني يف مسقطات خياري 
الغبن والتأخري من أن الرضا بالعقد مسقط للخيار. وبذلك يظهر سقوطه بالرضا ولو 
مـن دون ترصف. نعم الترصف إنـام يدل عىل الرضا بالعقد مـع العلم بثبوت اخليار. 
أمـا بدونـه فقد يكون العتقـاد صاحبه بإلزامه بالعقد ولزومه عليـه، كام تقدم يف نظري 

املقام.
(٢) بناء عىل ما سـبق من فعلية ثبوت اخليار بمجرد العقد من دون أن يتوقف 
عىل الرؤية. خالفاً ملا يظهر مما سـبق من التذكرة معلالً بتعلق اخليار بالرؤية. إذ فيه أن 
املراد بتعلقه هبا إن كان هو توقف ثبوته عليها فهو ممنوع، كام سبق، وإن كان هو توقف 

إعامله عليها فهو ال ينايف سقوطه بالرضا بالعقد قبلها. فالحظ.
(٣) ففي التذكرة والدروس وجامع املقاصد واملسالك وغريها فساد الرشط. 
وقد ينسـب لظاهر األكثر، ألهنم ذكروا يف غري واحد من اخليارات سـقوطه باشرتاط 
السـقوط ومل يذكروا ذلك هنا. بل رصح غري واحد ببطالن البيع بذلك. وقد سـبق يف 

عـىل االلتزام بالعقـد(١). وكذا قبل الرؤيـة إذا كان كذلك(٢). ويف جواز 
اشرتاط سقوطه يف ضمن العقد وجهان(٣) أقوامها ذلك، فيسقط به.
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خيار الغبن اسـتدالل الشـهيد يف الدروس عىل البطالن يف اخليارين بلزوم الغرر. قال 
يف جامـع املقاصـد: «ألن الوصف قائم مقام الرؤية، فـإذا رشط عدم االعتداد به كان 

املبيع غري مرئي وال موصوف».
لكن اشـرتاط سـقوط اخليار ال يرجـع إىل عدم االعتداد بالوصـف، وال ينايف 

كاشفيته يف اجلملة عن حال املبيع التي هي املعيار عندهم يف رفع الغرر.
ومثل ذلك ما يظهر من شـيخنا األعظمP من أن الرافع للغرر يف املقام هو 
تعهد البايع بوجود الوصف وابتناء االلتزام بالبيع عليه، ومع إسقاط اخليار ال يتحقق 
ذلك. وهذا بخالف الرباءة من العيوب، فإن الرافع للغرر من حيثية العيب، ليس هو 
تعهد البايع بعدمه، بل أصالة الصحة والسالمة، وهي جتري مع الرباءة من العيوب.

إذ فيـه ـ بعد تسـليم بناء العقالء عـىل أصالة الصحة والسـالمة مع الرباءة من 
: أن أصالة الصحة ال تزيد يف  العيـوب مـن قِبَل البايع الذي هو املرجع يف أمـر املبيع ـ 
الكشـف عن حال املبيع عن إخبار البايع بالوصف. وبناء البيع عىل الوصف إن أريد 
بـه جريان البيع اعتامداً عىل وجوده فهو ال ينايف اشـرتاط سـقوط اخليـار بتخلفه. وإن 
أريد به عدم إلزام املشرتي نفسه بالبيع عند ختلفه فهو وإن كان منافياً الشرتاط سقوط 
اخليـار، إال أنـه أمر آخر ال دخـل له يف ارتفاع الغرر وصحة البيـع، وإال مل يصح البيع 
مع الرباءة من العيوب، لوضوح أنه ال جمال معها لعدم إلزام املشرتي نفسه باملبيع عىل 

تقدير وجود العيب.
وأما اإلشـكال يف اشـرتاط سـقوط اخليار يف العقد بأنه إسقاط ملا مل جيب، ألن 
اخليار إنام يثبت بالعقد، أو بعد الرؤية. فيظهر اندفاعه مما سبق يف خيار التأخري وغريه 
من رجوعه إىل اشـرتاط سقوط اخليار معلقاً عىل متامية موضوعه، ويف املرتبة الالحقة 

لثبوته.
ولذا لعله استشـكل يف حمكـي التحرير يف بطالن الرشط املذكـور وإبطاله. بل 
يف حمكـي النهاية واملفاتيـح تقريب صحة الرشط املذكور. وهـو ظاهر مفتاح الكرامة 
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وخيارات الشيخ عيل واجلواهر.
هذا كله عىل مبناهم يف الغرر. أما بناء عىل ما سـبق منا فاألمر أظهر. وقد تقدم 

يف مسقطات خيار املجلس ما ينفع يف املقام. فراجع.
بقـي يشء: وهـو أنـه لو تلف املبيـع بعد قبضـه قبل الرؤيـة، فالظاهـر ارتفاع 

موضوع اخليار فيكون بحكم سقوطه.
 أما لو تلف املبيع املوصوف بعد قبضه، فإن علم بتخلف الوصف أشكل بقاء 
اخليـار. النحصار دليله ببنـاء العقالء ومرتكزاهتم، ومل يتضـح عمومها لصورة تلف 

املبيع أو تعذر إرجاعه، نظري ما سبق يف خيار الغبن.
وبذلك يظهر عدم األثر للشك يف ختلف الوصف يف مثل ذلك، ليقع الكالم يف 

أن مقتىض األصل ختلف الوصف أو عدمه. فالحظ.
(١) أما خيار الرؤية فظاهر. الختصاص دليله ببيع الشخيص. وألن الرؤية إنام 
يمكن فرضها يف الشـخيص. أما الكيل فال يكون موضوعاً هلا، وإنام يمكن رؤية الفرد 

 . املدفوع وفاءاً عنه، فإن طابقه فال خيار، وإن مل يطابقه مل يصلح ألن يكون وفاءً
وبذلـك يظهـر حال خيـار ختلف الوصـف. ألنه حيـث كان الوصف مقسـامً 

للكيل، وفاقد الوصف ال ينطبق عىل املبيع، فال جمال للخيار، بل يتعني التبديل.
نعـم قـد يؤخـذ الوصـف رشطـاً زائداً عـىل املبيـع الكيل، كـام لو باعـه حنطة 
بمواصفـات خاصـة، واشـرتط عليـه أن تكون مـن املزرعـة اخلاصة. وحينئـذٍ يتعني 
انطباقـه عـىل املدفوع الفاقد الوصف، وحصول الوفاء بتسـليمه. غايته أن للمشـرتي 
املطالبـة باإلبـدال تنفيـذاً للرشط، فإن تعـذر أو امتنع كان له خيـار ختلف الرشط، ال 

خيار ختلف الوصف، نظري ما إذا باعه الثوب واشرتط أن خييطه له.

(مسـألة ٤٩): مـورد هذا اخليـار بيع العني الشـخصية، وال جيري يف 
بيع الكيل(١). فلو باع كلياً موصوفاً ودفع إىل املشرتي فرداً فاقداً للوصف 
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(١) مما سبق يظهر أن املطالبة بالفرد الواجد للوصف (تارة): لعدم حتقق الوفاء 
بالفاقـد له، وإن كان له الرضا به بدالً عنـه. (وأخر): لعدم قيام البايع بالرشط وإن 

حتقق الوفاء باملدفوع الفاقد للوصف.
ويف األول لـو امتنـع البايع أو تعذر عليه تسـليم الواجد للوصف يلحقه تعذر 
املبيع أو االمتناع من تسليمه. ويف الثاين يثبت بذلك اخليار كان للمشرتي. لكنه خيار 

ختلف الرشط، ال خيار ختلف الوصف.
(٢) لكنـه ليـس خيار الرؤية، لقصـور دليله عنه. بل خيـار ختلف الوصف يف 

الكيل املبيع منه، الثابت بعني مالك ختلفه يف الشخيص املوصوف.
بقـي يشء: وهـو أن الظاهر اختصاص خيـار الرؤية بالبيع، وعـدم جريانه يف 
غـريه مـن العقـود. الختصـاص دليله بـه. نعم خيار ختلـف الوصف جيـري يف مجيع 

العقود املبنية عىل الوصف بعني مالك جريانه يف البيع.
وما ذكر شيخنا األعظمP من جريان خيار الرؤية يف غري البيع يبتني مسلك 

املشهور من اختالط خيار الرؤية بخيار ختلف الوصف. واحلمد هللا رب العاملني .
(٣) هـذا اخليار يف اجلملة متسـامل عليه عند األصحاب، بل عند املسـلمني فيام 
يظهر من الفروع التي ذكروها. ويظهر من مجلة من النصوص املفروغية عنه. وقد ذكر 
غري واحد أن مقتىض األصل يف املبيع السالمة والصحة. وبذلك يستغنى عن وصف 
الصحة لرفع الغرر املانع عندهم من صحة البيع. لكن من الظاهر أن األصل املذكور 
ليـس رشعيـاً تعبدياً، بل غاية ما يدعى بناء العقـالء عليه. ويف عموم بنائهم عىل ذلك 

مل يكن للمشـرتي اخليار، وإنام له املطالبـة بالفرد الواجد للوصف(١). نعم 
لـو كان املبيـع كلياً يف املعني كام لو باعه صاعاً من هذه الصربة اجليدة، فتبني 

اخلالف كان له اخليار(٢). 
(السـابع): خيـار العيـب(٣). وهـو فيام لو اشـرت شـيئاً فوجد فيه 
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إشـكال خصوصاً مع شـيوع وجود املعيب، أو تربي البايع من العيب. نعم ذلك غري 
مهم بناء عىل ما سبق منا من عدم عموم مانعية اجلهل بحال املبيع من صحة البيع.

(١) كـام يف املقنعـة والنهاية واملراسـم والوسـيلة والرسائر والرشايـع والنافع 
ومجلـة من كتب العالمة والدروس وغريها. بل هـو املعروف بني األصحاب، و نفى 
شـيخنا األعظمP اخلالف فيه، بل اسـتظهر هو وغريه اإلمجاع عليه. ويف اجلواهر: 

.« «إمجاعاً حمصالً وحمكياً مستفيضاً رصحياً وظاهراً
وال ينبغي اإلشـكال يف ثبوت اخليار للمشـرتي بالفسـخ والرد. ملا هو املعلوم 
من خروج املعيب عن الوضع الطبيعي، وذلك موجب للخيار عرفاً، نظري ما تقدم يف 
خيـار الغبن. بل يظهر من النصـوص الكثرية املفروغية عنه. ففي معترب زرارة عن أيب 
جعفرA: «قال: أيام رجل اشـرت شـيئاً وبه عيب أو عوار مل يتـربأ إليه ومل يبني له، 
فأحـدث فيه بعد ما قبضه شـيئاً، ثم علم بذلك العوار وبذلك الـداء، أنه يميض عليه 
البيع. ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو مل يكن به»(١)، 
وصحيـح مجيل عن بعـض أصحابنا عن أحدمهاA: «يف الرجل يشـرتي الثوب أو 
. فقال: إن كان اليشء قائامً بعينـه رده عىل صاحبه وأخذ الثمن.  املتـاع، فيجـد فيه عيباً
وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب»(٢) ونحومها غريمها، 
كـام يظهـر بمراجعة الباب السـادس عرش مـن أبواب اخليـار، و أبـواب العيوب من 

الوسائل وغريها.
نعـم يف صحيـح احلسـن بـن عطية عن عمـر بن يزيـد: «قال: كنـت أنا وعمر 
باملدينـة، فباع عمر جرابـاً هروياً، كل ثوب بكذا وكذا، فأخذوه فاقتسـموه، فوجدوا 
ثوباً فيه عيب. فقال عمر: أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به، فقالوا: ال، ولكنا نأخذ منك 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب: ١٦ من أبواب اخليار حديث: ٢، ٣.

. فإنه يتخري بني الفسـخ واإلمسـاك باألرش(١). وال فرق بني املشرتي  عيباً
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قيمـة الثـوب. فذكر ذلك عمر أليب عبـد اهللاA. فقال: يلزمه ذلـك»(١). وقد يظهر 
منه عدم االقتصار يف حق املشـرتي عىل الفسـخ، بل له إلزام البايع بقيمة املبيع لو كان 

. صحيحاً
لكنـه مـع غرابته، وعدم خلوه مـن االضطراب يف املتن قـد رواه يف الفقيه عن 
عمـر بن يزيد نفسـه. وفيه «فذكرت ذلك أليب عبد اهللاA فقـال: يلزمهم ذلك»(٢).

وهو رصيح يف انحصار حقهم بالفسـخ، من دون أن يكون هلم املطالبة بقيمته لو كان 
. وألجلـه قد حيمل األول عىل انه يلزم عمـر بن يزيد ما عرضه عليهم، ال ما  صحيحـاً
طلبوه منه والسـيام أن املحكي عن نسخ التهذيب روايته هكذا: «يلزمهم ذلك». وقد 

تقدم بعض الكالم يف احلديث يف املسألة الثالثة يف رشوط العوضني. 
أمـا األرش فقد اسـتدل عليـه يف التذكرة بأن العقد قد تضمـن جعل الثمن يف 
مقابـل السـليم، فـإذا كان املبيع معيباً فقد فـات جزء منه، فكان للمشـرتي املطالبة بام 

يقابله من الثمن، وهو األرش.
ويندفع بأن وصف السالمة ـ كسائر األوصاف املأخوذة يف املبيع وكالرشوط ـ 
ال يكون مقابالً بجزء من الثمن، وإن كان دخيال يف زيادته، وليس املقابل به إال املبيع 
بنفسـه وختلف وصف السـالمة ال يوجب نقص جزء منه. ولذا ال يكون ختلف سائر 

األوصاف موجباً لألرش عندهم إال ما سبق من الرسائر.
ودعـو: أن عدم ثبوت األرش بتخلف غري السـالمة مـن األوصاف إنام هو 
خلروجها عن مقتىض القاعدة باإلمجاع، فال يمنع من العمل بالقاعدة يف ختلف وصف 

السالمة.
ممنوعـة، لعدم وجود إمجاع تعبدي يف املقام. والسـيام بعدما سـبق من الرسائر 
. وإنام ذهب من ذهب لذلك تبعاً الرتكاز عدم  يف خيـار الرؤية، عىل ما أرشنا إليه آنفاً

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب: ١٦ من أبواب اخليار حديث: ١.
(٢) من ال حيرضه الفقيه ج:٣ ص: ١٣.
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مقابلة الوصف بجزء من الثمن.
ومثلهـا دعو: أن عدم مقابلة الوصف بجزء مـن الثمن وإن كان هو مقتىض 
القاعدة بدواً، إال أن املسـتفاد من حكم الشـارع بثبوت األرش، عند تعذر الرد كون 
وصـف السـالمة مقابالً بجـزء من الثمـن بنظر الشـارع األقدس، فيحق للمشـرتي 

املطالبة به ابتداء.
الندفاعهـا بأن حكم الشـارع بثبـوت األرش عند تعذر الرد قـد ال يبتني عىل 
ذلك، بل عىل تدارك النقص احلاصل للمشـرتي بسـبب تعذر ردّ املبيع، وال موضوع 
لـه مع إمـكان الرد.كيـف؟! والزم ذلك اسـتحقاق األرش ابتداء، وكونـه جزءاً من 
الثمن بحيث ال يملكه البايع من أول األمر. غاية األمر أن يرتتب عىل ذلك استحقاق 
املشـرتي أيضـاً للخيار، لتبعـض الصفقة. وهو بعيد عن مسـاق كالمهم. ومن هنا ال 

جمال لتوجيه أخذ األرش بمقتىض القاعدة.
كـام ال جمال لالسـتدالل عليـه بالنصوص املتقدمـة وال غريها ممـا عثرنا عليه، 
كـام اعرتف به غري واحد، وإنام تدل هي عـىل ثبوته عند تعذر الرد، حلدث حيدث عند 

املشرتي يف املبيع، وال عموم فيها لغري ذلك.
بـل حديث مجيل املتقدم ظاهر يف انحصار األمر بالرد مع بقاء املبيع عىل حاله. 
ومثله يف ذلك معترب عيل بن أسباط عن أيب احلسن الرضاA: «سمعته يقول : اخليار 
يف احليوان ثالثة أيام للمشـرتي، ويف غري احليوان أن يتفرقا. وأحداث السـنة ترد بعد 
السـنة...»(١)، ومرسـل دعائم اإلسـالم عن أيب عبد اهللاA أنه قال: «من استوجب 

صفقة بعد افرتاق املتبايعني فوجد فيها عيباً مل يربأ منه البايع فله الرد»(٢).
لظهـور االقتصـار فيهـام عىل الـرد يف االنحصـار به وعـدم التخيـري بينه وبني 
األرش. والسـيام مع سـياقه يف األول يف سـياق خيار احليوان. وقد يسـتفاد ذلك من 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب ٢ من أبواب العيوب حديث: ٤.
(٢) مستدرك الوسائل ج:١٣ باب:١٢ من أبواب اخليار حديث:١.
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غريهـا مما ورد يف فروع العيـوب. خصوصاً مع انرصاف اخليـار والرشط والعهدة يف 
النصوص خلصوص الرد.

نعـم يف الرضـوي: «فإن خرج يف السـلعة عيب وعلم املشـرتي فاخليـار إليه، 
إن شـاء رد، وإن شـاء أخـذه، أورد عليه بالقيمة أرش العيـب»(١). وهو كالرصيح يف 
التخيـري، بنـاء عىل ما عـن بعضهم مـن أن الصحيح فيه: «وإن شـاء أخـذه ورد عليه 

بالقيمة أرش العيب».
لكـن تكـرر منا غري مرة أنـه مل يثبت كونه رواية عـن املعصومA. مع أن من 
القريب أن يكون ما سبق فيه من التعبري بـ(أو) هو الصحيح، ويكون إشارة للتفصيل 
بـني ما إذا أحدث املشـرتي يف املبيع قبـل العلم بالعيب حدثاً يمنع مـن الرد وما إذا مل 
حيدث، وأنه يف الثاين يتخري املشـرتي بني رد املبيع وأخذه ال غري، ويف األول يكون له 

األرش دون الرد.
والسيام أنه قد ذكر هذا الكالم بعد قوله: «وروي يف الرجل يشرتي املتاع فيجد 
به عيباً يوجب الرد، فإن كان املتاع قائامً بعينه رد عىل صاحبه، وإن كان قد قطع أو خيط 
أو حدث [حدثت] فيه حادثة رجع فيه بنقصان العيب عىل سبيل األرش»(٢)، فيكون 

الكالم املتقدم إشارة للتفصيل الذي تضمنته هذه الرواية التي سبق منه ذكرها. 
واحلاصـل: أنه ال جمال إلثبات التخيري املذكـور من النصوص، بل هي ظاهرة 

يف عدمه، و أن األرش خيتص بصورة ما إذا مل يبق املبيع قائامً بعينه.
ومن هنا رصح غري واحد بأن العمدة يف دليل التخيري ابتداء بني الرد واألرش 
هو اإلمجاع املتقدمة دعواه ممن سـبق. وبه ترفع اليد عن القاعدة املعتضدة بالنصوص 

املتقدمة الظاهرة يف انحصار حق املشرتي باخليار والفسخ. 
: ألنه يصعب أن يتحصل  لكن يف هنوض اإلمجاع املذكور باحلجية إشكال أوالً

(١) مستدرك الوسائل ج:١٣ باب:١٢ من أبواب اخليار حديث: ٣.

(٢) مستدرك الوسائل ج:١٣ باب:١٢ من أبواب اخليار حديث: ٣.



..............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة/ ج٣ ٤٥٢

لنا إمجاع تعبدي يف مقابل النصوص بعد روايتهم هلا وتداوهلا بينهم يف مقام االستدالل، 
مـن دون تنبيـه منهم إىل قصورها عن إثبات األرش، وأن دليله اإلمجاع. بل سـبق من 
التذكـرة االسـتدالل عليه بام عرفـت ضعفه من أن الثمن يف مقابل السـليم، فإذا ظهر 
عيـب كان قـد فات جزء من املبيع، فكان للمشـرتي املطالبة بام يقابلـه من الثمن. كام 
قد يبتني ذهاب ابن إدريس يف الرسائر له عىل ما سـبق منه يف خيار التأخري الرؤية من 
 . اسـتحقاق االرش بمخالفـة الوصف، بدعـو أبتناء البيع عىل وصف السـالمة لباً
ولعل ذلك أو نحوه هو املنشأ لذهاب غري واحد للتخيري املذكور يف املقام دون اإلمجاع 

املدعى. 
: ألنه ال جمال لدعو اإلمجاع بعد ظهور حال الكليني والصدوق (قدس  وثانياً
رسمهـا) يف العمـل بصحيح مجيل الذي سـبق ظهوره يف انحصار األمـر بالرد مع بقاء 
املبيـع بحالـه، لذكر الكليني لـه يف باب الرجل يبيـع البيع ثم يوجد فيـه عيب، وذكر 
الصـدوق لـه يف باب البيوع. وكذلك الشـيخ يف التهذيب، حيـث ذكره يف أوائل باب 
العيوب املوجبة للرد ولعل ذلك حال من سـبقهم ممن مل يتصد لتجريد الفتاو، وإنام 

تعرف فتاواهم من طريق رواياهتم التي يعتمدوهنا.
مضافاً إىل أنه قد اقترص عىل الرد يف غري موضع من املبسوط يف فصل أن اخلراج 
بالضامن. بل قال فيام لو يعلم املشـرتي بعيب يف املبيع حتى باعه: «فإنه ال يمكنه الرد، 
لـزوال ملكـه، وال جيب أيضاً له األرش، ألنه مل ييئس من رده عىل البايع»، وذكر نحو 
ذلك يف أباق العبد وهبته. ثم قال فيام لو ريض املشـرتي الثاين بالعيب: «وأما املشرتي 
األول فإنـه ال يرجـع بـأرش العيب، ألنـه ال دليل عليه وهو إمجـاع». وهو كالرصيح 
، بل إذا حتمل هـو رضر العيب بدفعه االرش  يف أن األرش ال يثبـت للمشـرتي رأسـاً

للمشرتي الثاين. 
نعـم ذكـر يف املبسـوط واخلالف انه لو اشـرت شـيئني صفقة وظهـر عيب يف 
أحدمها مل يكن له رده وحده، وكان خمرياً بني األرش ورد اجلميع. ومن ثم قد ينسـب 
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لـه فيهام التخيري بـني الرد واألرش مطلقاً، بدعو عدم الفـرق بني عيب بعض املبيع 
وعيب متامه، ويكون موافقاً ملا سبق منه يف النهاية، وعليه مجهور األصحاب.

لكـن ذلك منه قد يبتني عىل أن اسـتحقاق األرش ليس للتخيري بينه وبني الرد 
ابتداء، بل لتعذر رد املعيب وحده، فراراً عن حمذور تبعض الصفقة عىل البايع، ليناسب 
ما سـبق منه فيهام من أن اسـتحقاق األرش موقوف عىل تعذر الرد. وهو املناسـب ملا 
ذكره يف املبسوط فيام إذا باع املشرتي بعض املبيع ثم وجد به عيباً، حيث قال: «فإنه ال 
جيـوز له رد النصـف الذي باعه، ألنه زال ملكـه، وال رد النصف الذي يف ملكه، ألن 
فيه إفسـاد املبيع عىل صاحبه بتبعيض الصفقة والرشكة، وال جيوز أن يرجع باألرش، 

ألنه مل ييئس من رد اجلميع».
غاية األمر أن ذلك منه يبتني عىل الغفلة عن أنه يكفي يف القدرة عىل رد املعيب 
املانعة عنده من الرجوع باألرش القدرة عىل رد الشيئني معاً بناء عىل جوازه هبا، علمها 
يأيت الكالم يف املسألة الستني. وهو راجع إىل التباس األمر عليه يف ذلك، ال إىل ذهابه 
لتخيري املشرتي بني الرد واألرش، وإال فمن الصعب جداً جتاهل مجيع ما سبق منه مما 

يشهد بعدم ذهابه للتخيري.
ومنه يظهر أنه ال جمال لنسبة التخيري املذكور البن زهرة يف الغنية ملجرد موافقته 

للمبسوط واخلالف يف الفرع السابق.
وأشكل من ذلك ما نسب له وللخالف من دعو اإلمجاع عىل التخيري بني الرد 
واألرش يف الفرع املذكور. مع أن مالحظة مسـاق كالمهام تشـهد بأن اإلمجاع املدعى 

هلام ليس عىل التخييز املذكور، بل عىل أنه ليس للمشرتي إرجاع املعيب وحده.
: «إذا اشـرت شـيئاً وقبضه، ثم وجد به عيباً كان  كام أنه قال يف املبسـوط أيضاً
عنـد البايـع، وحدث عنده عيب آخـر، مل يكن له رده. إال أن يـرىض البايع بأن يقبلها 
ناقصـة، فيكون لـه ردها، وال يكون له أن يرجع بأرش العيـب عند الفقهاء. وكذلك 
عنـدي. وقيـل: إن لـه األرش، ألن أرش العيـب كان ثابتاً له، وإنام سـقط حكم الرد 
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بحدوث العيب عنده، فلام ريض البايع باسـرتجاعه مل يسـقط حق األرش، ألنه حيتاج 
إىل دليـل» وعىل ذلـك جر يف اخلالف مسـتدالً عليه بإمجاع الفرقـة وأخبارهم، من 

دون أن يشري للقول اآلخر.
وقد يستفاد من قوله يف املبسوط: «ألن أرش العيب كان ثابتاً له...» اتفاقه مع 
القائلـني ـ الذين أشـار إليهم ـ بالتخيري بني األرش والرد قبـل حدوث العيب اآلخر 
عند املشرتي، وإنام خيالفهم يف فرض حدوث العيب اآلخر، فهو ير سقوط األرش 

إذا ريض البايع باملعيب، وهم ال يرون سقوطه.
لكنه ال يتناسب مع كالمه يف الفروع السابقة. بل هو بعيد جداً، ملا ذكره عنهم 

من أنه ال منشأ لسقوط األرش بعد ثبوته.
ومـن هنا يتعني إبتناء ما تضمنتـه الفقرة املذكورة عىل مبناهم من التخيري، وإن 
كان هوP خمالفاً هلم فيه. فيكون ذلك شاهداً عىل ما سبق منا من أن القول بالتخيري 

مل يصل حدّ اإلمجاع امللزم،ولذا خالفهم.
أو يكـون مـراده هـو أن األرش قد ثبـت بتجدد العيب عنـده، حيث تضمنت 
النصوص أن به يسقط الرد ويثبت األرش، فسقوط األرش و رجوع الرد برضا البايع 
باسـرتجاع املعيب حيتاج إىل دليل. ولعل هذا هو األظهر من كالمه، ويأيت الكالم فيه 

إن شاء اهللا تعاىل بعد الكالم يف مسقطات الرد.فال يدل عىل موافقته للمشهور 
واحلاصـل: أنـه ال ينبغـي اإلشـكال يف كون مذهب الشـيخP يف املبسـوط 

ـ بل يف اخلالف ـ هو االقتصار عىل الرد يف أول األمر.
وعـىل ذلك جـر ابن الـرباج يف املهذب، فإنـه اقترص عىل الـرد يف غري مورد 
ووافق الشـيخ يف كثري مما ذكره يف املبسـوط، ومنه تعليله أخذ األرش يف بعض الفروع 
 بتعـذر الـرد. وكذا يف جواهره ألنه علل فيه ثبوت األرش للمشـرتي فيام إذا اشـرت

عبدين معيبني ومات أحدمها بأنه يتعذر عليه رد املبيع بتاممه.
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وقد يظهر ذلك مما يأيت عن ابن اجلنيد من أنه ال يكفي التربؤ من العيوب إمجاالً 
يف إسقاط الرد، لظهوره يف أن العيب ال يقتيض غري الرد.

وربام كان ذلك هو ظاهر كل من اقترص عىل احلكم بثبوت اخليار مع العيب من 
دون تنبيه لالرش، ملا سبق من انرصاف اخليار خلصوص استحقاق الفسخ والرد. 

ومع ذلك كيف يمكن دعو اإلمجاع عىل التخييز بني الرد واألرش؟! والسيام 
أنه مل ينسـب الترصيح باإلمجاع من القدماء إال للشـيخ و ابن زهرة يف اخلالف والغنية 
يف مسـألة مـا إذا كان العيب يف بعض املبيع، وقد سـبق وهن النسـبة املذكـورة كام أنه 
يظهر من الدروس أن ما سـبق من الشـيخ يف إباق العبد وهبته خمالف للمشـهور، ال 

لإلمجاع.
وباجلملة: ال جمال للتعويل عىل دعو اإلمجاع املذكورة يف كلامهتم بنحو تنهض 

باحلجية واالستدالل، فضالً عن اخلروج هبا عن ظاهر النصوص املتقدمة.
ومـن هنا يتعني البناء عىل ختيري املشـرتي بـني الرضا باملبيع ورده بالفسـخ من 

دون أن يكون له املطالبة باألرش، وفاقاً ملن سبق.
. أما إذا كان كلياً فال وجه لثبوت اخليار، بل يتعني  (١) يعني إذا كان شـخصياً

جواز املطالبة بالتبديل ال غري، كام رصح بذلك يف التذكرة واملختلف.
(٢) كام رصح به يف اجلملة يف التذكرة واملختلف واملسالك وغريها. قال شيخنا 

األعظمP: «والظاهر أنه مما ال خالف فيه».
لكن املراد بذلك إن كان ختيري البايع بني اإلمساك والرد ـ كام هو ظاهر التذكرة 
واملختلـفـ  فهو حسـن، ملا سـبق من أن اخليـار باملعنى املذكور ثابـت بحكم العرف 
ارتـكازاً، وال يفـرق فيـه بني املبيـع و الثمن. بل قد يكـون ذلك سـبباً يف فهم العموم 

. للثمن من النصوص بإلغاء خصوصية مواردها عرفاً

والبايع. فلو وجد البايع عيباً يف الثمن(١) كان له اخليار املذكور(٢).
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بل قد يدعي أنه مقتيض إطالق بعض النصوص كقولهA: «ترد اجلارية من 
أربع خصال، من اجلنون واجلـذام والربص والقرن...»(١) وقولهA: «يرد اململوك 

. من أحداث السنة»(٢) وغريمها. لشموله ملا إذا كان ثمناً
لكنه الخيلو عن إشكال، لعدم ورود النصوص املذكورة يف مقام ترشيع اخليار، 
بـل لبيـان حتقق موضوع اخليـار أو أمده بعد الفراغ عن مرشوعيته، فالبد يف اسـتفادة 

عموم مرشوعيته بنحو يشمل الثمن من دليل آخر. فالعمدة ما سبق.
وعـن أيب الصالح إطالق أنه ليس للبايع الرد، بل لـه املطالبة بالتبديل. ولعله 
يبتنـي عىل غلبه كون الثمن كلياً، وإال فال وجد له يف نفسـه، فضالً عن اخلروج به عام 

ذكرنا. 
وإن كان املـراد هو ختيريه بني الرد واألرش، كام يظهر من املسـالك وغريه فقد 
سـبق أن التخيـري املذكور خمالـف للقاعدة، ولظاهـر النصوص الواردة يف املشـرتي. 
وأن دليلـه ينحـرص باإلمجاع لو تـم. ولو تم اإلمجاع يف املشـرتي فـدون إثبات عموم 
معقده للبايع خرط القتاد، بعد أن مل يعرف القول بالعموم له من أحد قبل الشـهيد يف 

املسالك. 
(١) الظاهر أن املراد به سقوط حق الفسخ دون األرش بقرينة ما يأيت يف املسألة 

الثانية واخلمسني.
(٢) كام ذكره شيخنا األعظمP وال ينبغي اإلشكال يف ذلك بناء عىل ما سبق 
منا من أن الثابت بالعيب خصوص حق الفسخ والرد دون األرش. سواءً رجع ذلك 
إىل إسـقاط احلق أم إىل الرضـا باملبيع والعقد. ملا تكرر ما من قبول احلق ولإلسـقاط. 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢ من أبواب أحكام العيوب حديث: ١، ٢.

(مسألة ٥٠): يسقط هذا اخليار(١) بأمور:
(األول): االلتـزام بالعقـد بمعنـى اختيـار عـدم الفسـخ(٢). ومنـه 
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وملا سـبق يف خياري الغبن والرؤية من أن املستفاد من بعض النصوص عموم سقوط 
اخليار بالرضا باملبيع والعقد.

أما بناء عىل ما عليه املشهور من أن الثابت بالعيب التخيري بني األرش والفسخ 
فمن الظاهر رجوع ذلك إىل حق واحد، ومل يتضح مرشوعية التبعيض يف إسقاط احلق 
الواحـد. كـام مل يتضح إطالق لزوم البيـع اخلياري بالرضا باملبيـع والعقد، إذ ال دليل 
عليـه إال صحيـح عيل بن رئاب الوارد يف خيار احليوان. غاية األمر  التعدي منه إىل ما 
يامثلـه مما يكون فيه اخليار بالفسـخ متام احلق الثابت. أمـا إذا كان اخليار املذكور بعض 

احلق الثابت فهو أمر تعبدي، ويشكل جداً فهم العموم له.
وبذلك يظهر اإلشـكال يف إسـقاط خصوص األرش دون الرد. غاية األمر أن 
دليـل األرش ملـا مل يكـن متحصالً لنـا فهو لو ثبـتـ  باإلمجاع أو نحـوهـ  فاملتيقن منه 
صـورة عدم إسـقاطه. أما اخليار بالفسـخ فهو ملـا كان ثابتاً بإطـالق بعض النصوص 

فالبد يف البناء عىل سقوطه من دليل.
(١) الظاهر االكتفاء بالظهور العريف للترصف يف ذلك. غاية األمر أنه يكفي يف 

. مقام اإلثبات، أما مقام الثبوت فهو تابع لتحقق الرضا بالعقد واقعاً
هـذا ومقتـىض إطـالق مجاعـة أن الترصف بعـد العلـم بالعيب مانع مـن الرد 
مطلقـاً، من دون أن يشـرتطوا فيه الداللة عـىل الرضا بالبيع وعدم إرادة الفسـخ. بل 
». وكأنه  قال يف املختلف: «إذا ترصف املشـرتي بعد العلم بالعيب سـقط الـرد إمجاعاً
لدعو داللة الترصف عىل الرضا مطلقاً، أو لفهم ذلك من نصوص خيار احليوان. 

لكـن األول ممنـوع. مضافـاً إىل ما ذكرنا آنفـاً من اإلشـكال يف كفاية الرضا يف 
سقوط الرد يف املقام بناء عىل التخيري ابتداء بني الرد و األرش. ومثله الثاين. الختصاص 
نصوص خيار احليوان به. مضافاً إىل ما سبق هناك من اختصاصها ببعض الترصفات. 

الترصف يف املبيع ترصفاً يدل عىل اختيار عدم الفسخ(١). 
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فراجع.
وأشـكل مـن ذلك مـا يف التذكـرة. قال: «ترصف املشـرتي كيف كان يسـقط 
الـرد بالعيب السـابق عنـد علامئنا. وبه قال أبـو حنيفة. ألن ترصفه فيـه رضا منه عىل 
اإلطـالق، ولوال ذلك كان ينبغي له الصرب والثبات حتى يعلم حال صحته وعدمها. 
ولقـول الباقـرA: أيام رجل اشـرت شـيئاً وبه عيب أو عـوار مل يتربأ إليـه ومل يربأ، 
فأحدث فيه بعد ما قبضه شـيئاً انه يميض عليه البيع... وقال الصادقA: أيام رجل 
اشـرت جارية فوقع عليها، فوجـد هبا عيباً، مل يردها، ورد البايـع عليه قيمة العيب». 

وكالمه كالرصيح يف العموم لكل ترصف، والعموم لصورة اجلهل بالعيب.
وحينئذ يشكل بظهور أن الترصف مع اجلهل بالعيب ال يدل عىل الرضا بالعقد 
عىل االطالق ليشـمل صورة وجود العيب. وأما أنه ينبغي له الصرب حتى يعلم احلال 

فهو ال يتجه مع الغفلة و اعتقاد عدم العيب.
بل حتى مع االلتفات واحتامل العيب، بناء عىل ما ذكروه من أصالة السـالمة، 
وأن عليهـا املعـول يف رفـع الغرر املانع من صحـة البيع. وإال كان الـالزم االكتفاء يف 
سقوط الرد بالقبض من دون حاجة للترصف. بل الالزم االكتفاء يف عدم ترتب حكم 
العيـب ـ من الرد واألرش ـ بمجرد إجراء العقد، ألن اإلقدام عليه مع احتامل العيب 

رضا به عىل اإلطالق لوال أصالة السالمة. 
وأما حديث اإلمام الباقرA فقد تضمن منع املشرتي من الرد مع إحداثه يف 
املبيع شيئاً، وذلك ال يصدق بمجرد الترصف، بل بتأثريه فيه أثراً يتغري به عام كان عليه.
 ودعو: أن احلدث إن مل يصدق عرفاً بمطلق الترصف فال أقل من لزوم احلمل 
عليه يف املقام، بضميمة ما ورد يف خيار احليوان. ففي صحيح عيل بن رئاب: «فإن أحدث 
املشرتي فيام اشرت حدثاً قبل الثالثة األيام فذلك رضا منه فال رشط. قيل له: وما احلدث؟ 
قال: إن المس أو قبّل أو نظر منها إىل ما كان حيرم عليه فذلك، رضا منه فال رشط»(١).

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤ من أبواب اخليار حديث:١.
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ويف صحيـح الصفـار: «كتبـت إىل أيب حممدA يف الرجل اشـرت من رجل 
دابة، فأحدث فيها حدثاً من أخذ احلافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ له أن يردها 
يف الثالثـة األيـام التي له فيها اخليـار بعد احلدث الذي حيدث فيهـا أو الركوب الذي 
يركبها فراسـخ؟ فوقعA: إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الرشاء إن شـاء اهللا»(١) 

بناء عىل ما سبق هناك من عموم احلدث يف اجلواب فيه للركوب فراسخ.
فإن تطبيق احلدث الصحيحني عىل املالمسـة والتقبيل والنظر إىل ما حيرم عليه 

قبل الرشاء والركوب فراسخ شاهد بعدم اختصاصه رشعاً بام يوجب تغري العني.
مدفوعـة بأنـه ال قرينـة عـىل كـون تطبيـق احلـدث عـىل األمـور املذكـورة يف 
الصحيحني مبنياً عىل خروج الشـارع األقدس يف مفهوم احلدث عن املعنى العريف إىل 
معنى خيتص هو به، ليحمل عليه يف سـائر موارد اسـتعامله للحدث، ومنها املقام. بل 
املتيقن جمرد اسـتعامله للحدث يف الصحيحني بنحو يعم األمور املذكورة ولو توسـعاً 
. وذلك ال يقتيض خروجه عن املعنى العريف للحدث يف املقام وغريه من موارد  وجمازاً

إطالقه يف كالمه.
والسـيام مع كون ما ذكرنا يف معنى حديث اإلمام الباقرA  وهو املناسب ملا 
تضمنـه حديث مجيل املتقدم مـن جواز الرد مع قيام اليشء بعينـه، واملنع منه مع قطع 
الثـوب أو خياطتـه أو صبغه. بل االقتصار يف حديث مجيل عـىل الثوب دون املتاع قد 
يكـون من أجـل أن الثوب غالباً يتعرض ملثل ذلك، واملتاع كثـرياً ما ينتفع به من دون 

أن يتغري عام هو عليه.
كام أن ذلك هو املناسب أيضاً ملا تضمن رد اجلارية إذا مل حتض ستة أشهر(٢). ملا 

هو املعلوم حصول الترصف يف اململوك هذه املدة الطويلة ولو باالستخدام. 
وأمـا حديـث اإلمـام الصـادقA فهـو خمتـص بالـوطء الـذي يظهـر مـن 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤ من أبواب اخليار حديث:٢.
(٢) راجع. وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣ من أبواب العيوب، رد اململوك من أحداث السنة باب:٢.
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أحاديـث كثـرية(١) خصوصيتـه. ولعلـه لكونه من سـنخ اجلناية. ولذا يثبـت به العقر 
مـع احلبـل. كـام اسـتفاضت به النصـوص(٢). وال وجـه مع ذلـك للتعدي منـه لبقية 
الترصفات. بل حيث كان الوطء مسبوقاً نوعاً ببعض الترصفات ـ كالتقبيل واللمس 
ونحومها ـ فإسـناد سـقوط الرد للوطء ظاهر يف عدم سـقوطه بالترصفـات املذكورة 
.Pومعـه ال جمـال للتعـدي من الوطء لكل تـرصف، كام نبه لذلك بعض مشـاخينا
(١) الظاهر عدم اإلشـكال فيه بينهم واسـتظهر شـيخنا األعظمP اإلمجاع 

عليه. والعمدة فيه أنه ال موضوع معه للرد.
نعم قد حيتمل بقاء موضوع الفسـخ بناء عىل ما سـبق غري مرة من أن موضوع 
الفسخ هو العقد، ال عني العوضني، فمع تلف املبيع ال يرتفع موضوع اخليار والفسخ، 

غاية األمر أن ينتقل للبدل مع التلف.
: لعدم اإلطالق لدليل خيار العيب  لكـن ال جمال للبناء عىل ذلك يف املقام أوالً
بنحو يشـمل صورة تلـف العني. لعدم العثور عىل نص ينهـض بترشيع أصل اخليار، 
لينظـر يف إطالقـه بنحو يشـمل صورة تلـف العني، بـل أكثر النصوص قـد تضمنت 
الفروع املرتتبة عىل اخليار بعد الفراغ عن أصل بثبوته. والسيام مع اشتامل أكثرها عىل 

الكفاية عن الفسخ برد املبيع املختص بصورة وجوده.
: ألن املسـتفاد مـن نصـوص مانعيـة احلـدث يف املبيع من الفسـخ عدم  وثانيـاً
مرشوعية الفسـخ مع التلف باألولوية العرفية. وجمـرد إمكان التفكيك بينهام عقالً ال 

ينايف ذلك، لعدم توقف األولوية العرفية عىل التالزم احلقيقي أو العقيل.
(٢) كام رصح بذلك غري واحد. وقد تقدم يف كالم املبسـوط وغريه ما يناسب 

(١) راجع. وسائل الشيعة ج:١٢باب:٤ من أبواب العيوب.

(٢) راجع. وسائل الشيعة ج:١٢باب:٥ من أبواب العيوب.

(الثاين): تلف العني(١).
(الثالث): خروجها عن امللك(٢) ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك.
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ذلك. والظاهر انه داخل فيام ذكره شـيخنا األعظمP من صريورته كالتالف الذي 
استظهر اإلمجاع فيه. والعمدة فيه ما سبق يف التلف.

نعم رصح يف غري موضع من املبسوط وغريه بأنه لو رجع إليه كان له الرد. بل 
ليـس لـه األرش، حتى يتعذر رجوعه إليه وييئس منـه، ويف املقنعة والنهاية أن التدبري 

واهلبة ال يمنعان من الرد، ألن له الرجوع فيهام.
وال خيفـى أن التلف واخلـروج عن امللك مل تتضمنها النصوص، وإنام اسـتفيد 
امتناع الفسخ معهام تبعاً ملا تضمنته من أنه يشرتط يف الفسخ بقاء املبيع بحاله من دون 
حدث فيه، بحيث يمكن إرجاعه للبايع، كام سبق. وحينئذ قد يدعى أن مقتىض ذلك 
سـقوط حق الفسخ وتعني األرش بخروج املبيع عن ملك املشرتي، ومع سقوط حق 

الرد والفسخ فعوده بعود املبيع مللكه حيتاج لدليل.
ولعله لذا قال يف املختلف بعد نسـبة ذلك وغريه للمبسـوط: «وهذه اإلحكام 

التي ذكرها الشيخ رمحه اهللا منافية ألصول املذهب املقررة».
اللهم إال أن يقال: املفهوم عرفاً من ذلك ليس هو سقوط الرد تعبداً، بحيث ال 
مالك فيه، بل اضطراراً من أجل تعذر الرد، و ذلك ال يناسـب سـقوط الرد رأساً، بل 

مراعى ببقاء تعذره، فمع جتدد القدرة عليه يتعني مرشوعية الفسخ.
لكنـه ال خيلو عن إشـكال. ملا يـأيت يف أحكام األرش من أن سـقوط الرد هبذه 
األمور مل يتضمنه دليل خاص، وإنام استفيد مما دل عىل اعتبار بقاء املبيع بحاله، وعدم 
بقاء املبيع بحاله قد ال يرجع لنقص فيه يتعذر معه الرد، بل قد يوجب زيادة فيه ال متنع 
من الرد يف حق البايع، وال تكون إرضاراً به وذلك ملزم بالعمل بإطالق تلك األدلة. 

 . غاية األمر أن يكون تعذر الرد حكمة ال علة يدور احلكم مدارها وجوداً وعدماً
هـذا كلـه يف الترصف الالزم. أما غـري الالزم فال يتضح كونه موجباً لسـقوط 
الـرد حني وقوعـه بعد أن فرض إمـكان الرجوع فيه، حيث يمكن معـه إرجاع العني 
للبايع بعد الفسـخ ولو بفسـخ الترصف اجلائز قبله. وقد سبق أن اخليار يتعلق بالعقد 
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ال بالعني، ليدعى امتناع بقاء حق اخليار مع صحة الترصف اجلائز. فالحظ.
(١) الظاهـر عـدم اخلالف فيه، ألنه املرصح به يف الـكالم غري واحد، واملتيقن 
ممـا ذكره مجاعة من سـقوط الـرد بإحداث املشـرتي حدثاً يف املبيـع أو ترصفه فيه عىل 

اختالف عباراهتم. بل يستفاد من غري واحد دعو اإلمجاع عليه.
والعمـدة فيـه قولهAيف صحيـح زرارة املتقدم: «فأحدث فيـه بعد ما قبضه 
»(١)،ويف حديث مجيل: «إن كان اليشء قائـامً بعينه رده عىل صاحبه وأخذ الثمن،  شـيئاً
وإن كان الثـوب قـد قطـع أو خيط أو صبغ يرجـع بنقصان العيـب»(٢). وقد تقدم يف 

املسقط األول ما ينفع يف املقام.
(٢) حيـث ال يعقـل أن يكون التـرصف االعتباري موجباً لتغـري العني، لعدم 
السـنخية بينهام، تعني أن يكون مرادهP بذلك مـا يوجب اختالف الرغبة يف العني 

أو النقص فيها، بقرينة املثالني املذكورين يف كالمه.
وينحـرص الوجه فيه يف اسـتفادته مـن حديثي زرارة ومجيل عرفـاً، بضميمة ما 
هـو املرتكز من أن مانعية األمور املذكورة فيها من الرد لإلرفاق بالبايع، وعدم إلزامه 

بقبول العني مع اختالف حاهلا عام كانت عليه حني البيع.
ويف رجوع حق الفسـخ و الرد بارتفاع أثر الترصف املذكور بمثل انقضاء مدة 
اإلجارة وفكّ الرهن أو فسـخ العقدين وعدمه، وجهان مبنيان عىل ما تقدم يف رجوع 

املبيع مللك املشرتي بعد خروجه عنه. فالحظ.
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٦ من أبواب اخليار حديث: ٢، ٣.

(الرابع): الترصف اخلارجي يف العني املوجب لتغيري العني(١)، مثل 
تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها.

(اخلامـس): التـرصف االعتبـاري إذا كان كذلـك(٢)، مثـل إجارة 
العني ورهنها.
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(١) كـام رصح بـه مجاعة مـن الفقهـاء واملتأخرين، ويف اجلواهـر: «بال خالف 
أجده فيه»، ويف اخلالف وعن رشح اإلرشـاد للفخر اإلمجاع عليه. ويف املبسوط: «إذا 
باع عبداً وقطع طرف من أطرافه عند املشرتي، ثم وجد به عيباً قديامً، سقط حكم الرد 

إمجاعاً، ووجب األرش».
وقـد يسـتدل له بأن إلزام البايـع بالرد حينئذ رضر عليه، كام أن إلزام املشـرتي 
، فيتعني جرب رضر  بقبـول املبيع جماناً مع اشـتامله عىل العيب السـابق رضر عليه أيضـاً

املشرتي حينئذ باألرش.
وفيـه ـ مـع أن إلزامه باملعيب جماناً قد ال يكون رضراً عليـه، لعدم زيادة الثمن 
: أنه كام يمكن تدارك رضر املشـرتي بأرش العيب السـابق يمكن  عـىل قيمـة املعيبـ 
تـدارك رضر البايـع يف إلزامه بالـرد بأرش العيب الالحق. كـام حكى يف اخلالف عن 

بعض العامة إلزام املشرتي بذلك، وعن بعضهم التخيري بني األمرين.
ومـن هنـا ال يبعـد اسـتفادة األصحاب ذلـك مـن حديثـي زرارة ومجيل، كام 
يناسـبه االسـتدالل عليه يف اخلالف بأخبار الفرقة. والوجـه يف ذلك: أن معترب زرارة 
وإن تضمن إحداث املشـرتي، إال أن مناسـبة احلكم واملوضـوع قاضية بأن املوضوع 
هـو احلدث بنفسـه، الذي هـو نتيجة اإلحداث منـه، مع إلغـاء خصوصية اإلحداث 
املذكـورة، ملـا هو الظاهر من أن منشـأ املانعيـة من الرد هو اإلرفـاق بالبايع، ال عقوبة 
املشـرتي، بعد ظهور كون املشـرتي قـد ترصف يف ملكه مـن دون أن يكون متعدياً يف 

ترصفه، أوحدث العيب قهراً عليه.
وأمـا حديـث مجيـل فهـو وإن تضمن اشـرتاط حق الفسـخ ببقاء الـيشء قائامً 
بعينـه، وهـو قد يصدق مع بعض أفراد العيب كاملـرض، إال أن املفهوم منه عرفاً كون 
. وأما ما عن  املوضـوع هـو بقاءه بحاله، بحيث ال يتغري عام كان عليـه عند البايع عرفاً

(السادس): حدوث عيب فيه(١). 
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غري واحد من االستدالل عليه بأنه ملا كان مضموناً عليه كان بمنزلة إحداثه فيه حدثاً 
فهو بالقياس أشبه. والعمدة ما ذكرنا.

لكـن يف املقنعـة: «فإن مل يعلم بالعيب حتى حدث فيـه عيب آخر كان له أرش 
العيب املتقدم، دون احلادث، إن اختار ذلك، وإن اختار الرد كان له ذلك ما مل حيدث 
فيـه هـو حدثاً عـىل ما ذكرناه». وهو رصيـح يف أن العيب إذا مل يكن بفعل املشـرتي مل 

يمنع من الرد. ويظهر اإلشكال فيه مما سبق.
وأشـكل منـه مـا يظهر منه مـن عدم ثبـوت أرش العيـب املذكـور للبايع عىل 
املشـرتي، لعـدم تنبيهـه عىل ثبوت األرش مع شـدة احلاجـة للتنبيه عليه لـو كان ثابتاً 
عنـده. إذ ال وجـه له بعد كون املبيع مضموناً عىل املشـرتي بضـامن املعاوضة. نظري ما 
تقدم يف أوائل املسألة التاسعة والعرشين عند الكالم يف فروع خيار الغبن. ولذا قرب 

يف اجلواهر جربه باألرش بناء عىل أن له الرد. 
(١) أما لو كان قبل قبض املشـرتي له فال يسـقط به الرد قطعاً، كام يف اجلواهر 
وعـن املهـذب البارع، وبال خالف، كام عن جممع الربهان والكفاية، بل إمجاعاً، كام يف 

كشف الرموز والروضة.
وقد علله غري واحد بأنه مضمون عىل البايع. لكن ذلك وحده ال يكفي يف عدم 
سـقوط الرد. ألن مقتىض ضامنه عىل البايع حتمله لدركه ولو بدفع األرش للمشرتي، 

وهو ال يستلزم بقاء حق الفسخ و الرد.
نعم قد يدعى أن العيب املذكور بنفسـه سـبب للخيار، واسـتحقاق الفسـخ،

فكيف يكون مانعاً من الرد بالعيب السابق عىل العقد؟!.
لكـن من الظاهر قصور معترب زرارة عن إثبـات اخليار بالعيب املذكور، لكون 

املفروض فيه وقوع الرشاء عىل املعيب.

بعـد قبضه من البايـع(١)، ففي مجيع هذه املوارد ليس له فسـخ العقد. نعم 
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وأما حديث مجيل فهو وإن تضمن وجدان العيب يف املبيع الشامل ملا إذا حصل 
بعد العقد قبل القبض، إال أنه شـامل أيضاً ملا إذا حدث العيب عند املشـرتي. وليس 
البنـاء عىل عموم احلديث له وخروجه عنـه ختصيصاً بأوىل عرفاً من محل احلديث عىل 
فـرض وقـوع الرشاء عىل املعيب، بل األقرب الثاين ألنه املنسـبق مـن تعقيب وجدان 
العيب فيه عىل الرشاء. ومثله غريه من النصوص الواردة يف العيوب، املتضمنة وجدان 

الثاين العيب بعد الرشاء(١).
نعم قد يوجه ثبوت اخليار فيه بأن البيع ملا كان يبتني ارتكازاً عىل سـالمة املبيع 
وعىل التسـليم والتسلم، فمرجع ذلك إىل أنه يبتني عىل تسليم املبيع ساملاً، فمع ختلف 

ذلك بتعيب املبيع قبل القبض يتعني ثبوت اخليار.
كـام قد يوجه ثبوت األرش به بأنه مقتىض ما تضمن أن تلف املبيع قبل القبض 
مـن مـال البايـع، الذي يراد بـه أن دركه عليـه من الثمـن، ال بدفعه بدله مـن املثل أو 
القيمة. ومرجعه عمالً إىل انفساخ البيع. فإن ذلك كام يقتيض حتمل البايع لدرك املبيع 
بالنحو املذكور مع تلفه بتاممه يقتيض حتمل درك النقص احلاصل فيه مما يوجب نقص 

ماليته، وذلك بدفع األرش.
وقد تكون ارتكازية ذلك كله منشأ إلحلاقه بمورد نصوص خيار العيب، وهو 
العيب السـابق عـىل البيع، بحيث يفهم عرفاً أن موضوع اخليـار حقيقة هو األعم من 
العيب السابق عىل العيب واملتخلل بينه وبني القبض، وأهنام بحكم واحد ومتام الكالم 

يف ذلك يف املسألة الرابعة من الفصل السابع يف التسليم والقبض إن شاء اهللا تعاىل.
لكن ذلك كله لو تم ـ كام هو غري بعيد ـ ال ينهض بنفسه دليالً عىل عدم مانعية 
العيـب احلادث بـني البيع والقبض من الرد بالعيب السـابق عىل البيـع الذي هو حمل 
الـكالم بعد اختالف منشـأ اخليـار. غايته عدم ترتـب األثر العميل لذلـك بعد ثبوت 
اخليـار بسـبب العيـب احلادث. كام أنـه يقتيض ثبـوت األرش من عـي الثمن بمجرد 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤ من أبواب العيوب.
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حدوث العيب املذكور من دون أن يتوقف عىل تعذر الرد به.
نعم عن بعض مشـاخيناP أن ثبوت اخليار بالعيب احلادث بعد القبض وإن 
، بحيث ينرصف ما  مل يـالزم عقـالً عدم مانعيته مـن الرد، إال أنه مـالزم لذلك عرفـاً
يتضمـن مانعية حدوث العيب من الرد عن العيب املوجب بنفسـه السـتحقاق الرد. 
لكنه ال خيلو عن خفاء بعد تعدد اجلهة، لتعدد اخليار بسبب تعدد العيب، وليس غريباً 
عىل العرف بمرتكزاهتم أن يكون العيب املذكور سـبباً بنفسـه للخيار، ومانعاً من الرد 
بسـبب اخليار السـابق. ولعل األوىل يف تقريب عدم مانعيته يف املقـام من الرد بالعيب 
السابق أنه وإن سبق تقريب عموم مانعية احلدث من الرد ملا إذا مل يكن بفعل املشرتي، 
إال أن معترب زرارة كالرصيح يف اختصاص احلدث املانع بام إذا كان بعد قبض املشرتي 
للمبيع. وبه خيرج عن حديث مجيل لو فرض عمومه ملا إذا كان احلدث قبل القبض ومل 
ينـرصف خلصوص ما كان بعد القبض، كام هـو غري بعيد، وإال لزم عمومه ملا إذا كان 

بفعل البايع نفسه.فالحظ. 
هـذا ولـو كان حدوث احلـدث والعيب بعـد القبض ويف مدة اخليـار، بحيث 
يكـون مضموناً عـىل البايع، كام لو كان املبيـع حيواناً وكان احلـدث يف األيام الثالثة، 
فال إشكال عدم مانعيته من الرد يف مدة اخليار املفروض ـ كاأليام الثالثة ـ إما للخيار 

املفروض، أو خليار العيب الثابت بالعيب السابق عىل العقد.
أما بعد انقضاء مدة اخليار املفروض كاأليام الثالثة يف احليوان فاستحقاق الرد 
بالعيب السابق يبتني عىل مانعية العيب املتجدد من الرد بالعيب املذكور وعدمها. وال 
إشـكال يف دخول العيب املتجـدد يف إطالق حديثي زرارة ومجيـل، لفرض كونه بعد 

القبض. وهو يقتيض مانعيته من الرد.
إال أن يتـم ما سـبق من غري واحد من عدم مانعية العيـب املضمون عىل البايع 
من الرد بالعيب السابق. وقد سبق املنع من ذلك. وربام يأيت يف فصل أحكام اخليار ما 

ينفع يف املقام. فالحظ.
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(١) بـال إشـكال ظاهر، وال خالف. بل يمكن حتصيـل اإلمجاع عليه. إما ألنه 
أحد طريف التخيري بسـبب العيب، كام هو املشـهور، فيتعني بعد فرض امتناع الرد، أو 

ألنه بدل عن الرد بعد تعذره، كام هو الظاهر تبعاً لظاهر النصوص، عىل ما سبق.
بقي يف املقام أمور:

األول: بنـاء عـىل املشـهور فال يفـرق يف ثبـوت األرش بني إحداث املشـرتي 
احلـدث يف املبيـع قبل علمه بالعيب وبعـده، كام هو مقتىض إطـالق بعضهم ورصيح 
كثري منهم، معلالً يف كالم غري واحد بأن إقدامه عىل الترصفات املذكورة بعد علمه إنام 
يدل عىل رضاه باملبيع وعدم إرادة الفسخ، وال يدل عىل رضاه بالعيب، بحيث يسقط 

حقه يف األرش، فال موجب لسقوطه بعد كونه أحد طريف التخيري.
ومل يعرف اخلالف يف ذلك إال من ابن محزة، حيث قال يف الوسـيلة: «وإن علم 
بالعيـب ثـم ترصف فيه مل يكن لـه الرد وال األرش». ومقتضاه أنـه ال يبقي له األرش 
إال إذا أخذه قبل الترصف، أو التزم به وأسـقط الرد، بناء عىل نفوذ التبعيض يف طريف 

التخيري، عىل ما سبق الكالم فيه.
وكيف كان فهو ال يناسـب مبناه من التخيري بني الرد واألرش من أول األمر، 

كام نبه لذلك غري واحد، وساقوا التعليل املتقدم رداً عليه. 
أما بناء عىل املختار من أن الثابت من أول األمر هو حق الفسـخ والرد ال غري، 
وأن األرش إنام يثبت عند تعذر الفسخ بأحد األسباب املتقدمة فهل خيتص األرش بام 
إذا فعل املشرتي أحد األمور املتقدمة عن جهل بالعيب، أو يعم ما إذا أقدم عليها عاملاً 
بـه؟ الظاهـر أو املتيقن ممن ذهـب إىل ذلك هو االختصاص بحـال اجلهل. وهو مورد 
معترب زرارة. وكذا حديث مجيل، لظهور قولهA فيه: «إن كان الثوب قائامً بعينه...» 
يف التفصيـل بـني موردي الـرد واألرش، بلحاظ حال املبيع عند وجـدان العيب. فال 

يثبت له األرش(١).
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يعـم مـورد األرش فيه ما إذا كان املبيـع عند وجدان العيب قائـامً بعينه ثم أحدث فيه 
املشـرتي حدثاً بعـد ذلك. وكذا احلال يف أكثر النصـوص املتضمنة لألرش يف اجلارية 
املوطـوءة(١). للرتتيـب فيها بني الوطء ووجـدان العيب، بنحو يقتـيض تأخر وجدان 

العيب عن الوطء.
نعم يف معترب زرارة عن أيب جعفرA: «قال: كان عيل بن احلسنيA ال يرد 

التي ليست بحبىل إذا وطأها، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها»(٢)، ونحوه غريه. 
لكنهـا واردة لبيان امتناع الرد مع الوطء وثبـوت األرش بدله، ال لبيان ثبوت 

األرش، ليكون هلا إطالق يشمل صورة الوطء بعد العلم بالعيب.
عىل أن من القريب ورود القيود املذكورة يف معترب زرارة األول ملوضوع األرش 
مـورد التحديد، فتدل عىل انتفـاء األرش بانتفائه، بنحو تصلـح للخروج عن إطالق 
هذه النصوص لة تم. ومن هنا يتعني االقتصار يف استحقاق األرش عىل صورة ما إذا 

كان إحداث احلدث قبل العلم بالعيب. 
الثاين: تقدم من املبسوط واخلالف أن حدوث العيب يف املبيع إنام يمنع من الرد 
ويوجـب األرش إذا مل يـرض البايع برد املبيع، أما مع رضاه به فال يسـتحق املشـرتي 

األرش عليه. وهو ظاهر املهذب.
وكأهنام فهام من دليل مانعية العيب من الرد وسببيته لألرش ابتناءه عىل اإلرفاق 
بالبايـع يف عـدم إلزامه بقبول املعيب مع جتدد عيب آخر فيه، ثم اإلرفاق باملشـرتي يف 
عدم حتمله نقص العيب وتعويضه باألرش، فإذا ريض البايع بقبول املعيب مع العيب 
املتجـدد ارتفع موضـوع اإلرفاق به، كـام يرتفع موضوع اإلرفاق املذكور باملشـرتي، 

لرجوع حقه يف الفسخ.
لكـن ذلك قد يتجه لو كان هناك دليـل يتضمن مانعية العيب بخصوصيته من 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤ من أبواب العيوب. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤ من أبواب العيوب حديث:٥.



يف مسقطات خيار العيب/حدوث عيب يف العني .................................................. ٤٦٩

الـرد. أما حيث كان الدليل هـو احلديثني املتقدمني املتضمنني لكون املانع من الرد هو 
إحداث احلدث وعدم بقاء املبيع بحاله، ومن الظاهر أن احلدث يعم ما إذا كان سبباً يف 
عيب املبيع ونقصه أو كامله وزيادته أو جمرد اختالف الرغبة فيه، وحينئذٍ البد من كون 
احلكـم املذكـور تعبدياً من أجل حل املشـكلة من دون أن يبتني عـىل اإلرفاق بالوجه 
املتقدم. ويتعني العمل بإطالق دليله القايض بثبوت األرش ولو مع رضا البايع بقبول 
املعيـب. و قـد سـبق احتامل كون ذلك هـو مراد من حكـى يف املبسـوط خمالفته له يف 

املسألة. فراجع.
الثالث: سـبق من املبسـوط أيضاً أن املشـرتي لو مل يعلم بالعيب يف املبيع حتى 
باعه مل يكن له الرجوع عىل البايع األول باإلرش إذا ريض املشرتي بالعيب ومل يرجع 

عليه باألرش، ونحوه يف املهذب مدعياً اإلمجاع عليه.
وكأنـه للبنـاء عىل االقتصار يف اسـتحقاقه لألرش عىل ما إذا كان العيب سـبباً 
لترضره بدفع األرش للمشـرتي الثاين. لكنه خروج عن إطالق نصوص املسـألة من 

دون دليل.
اللهـم إال أن ال يكـون دليله عندمها يف املقام هو النصوص، لدعو عدم كون 
بيع املعيب إحداثاً فيه، وال منافياً لقيامه بعينه، ليكون استحقاق األرش مقتىض النص. 
بل الوجه عندمها يف الرجوع عىل البايع األول باألرش هو الرضر احلاصل عليه بدفع 

األرش للمشرتي الثاين، فإذا مل يدفع هو األرش ال رضر عليه.
لكن تقدم منا أن الظاهر عموم النص يف املقام بنحو ينهض باستحقاقه األرش. 
كـام أنه قـد تكرر غري مـرة أن قاعدة نفـي الرضر ال تنهـض بترشيع حكـم يتدارك به 

الرضر. والسيام إذا كان موجباً لإلرضار بالغري، كالبايع األول يف املقام.
مضافاً إىل أن الرضر إن حصل للمشـرتي األول فهو بتخلف وصف السـالمة 
عليـه، ال بدفعه األرش للمشـرتي الثـاين. وإىل أنه قد ال يترضر ماليـاً بقبول املعيب، 
لعدم جتاوز الثمن الذي اشـرتاه به قيمته وهو معيب. وإىل أن األرش الذي يدفعه قد 
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خيتلف عن األرش الذي يستحقه، الختالف الثمن يف البيعني.
(الرابـع): من الظاهر اختصاص نصوص األرش بام إذا كان املعيب هو املبيع، 
أما إذا كان املعيب هو الثمن الشـخيص فقد يظهر مما سـبق منهم يف الرد عموم احلكم 
له. وينحرص الوجه فيه بإلغاء خصوصية املبيع عرفاً، وفهم عدم الفرق يف حكم البيع 

بني املثمن والثمن وهو غري بعيد. فالحظ. 
(١) كام رصح به غري واحد بل ال ينبغي اإلشـكال فيه، وإن ذكره يف الدروس 
. إذ ال موضوع لألرش حينئذ. فهو يف احلقيقة ليس من موارد سـقوطه، بل ال  احتامالً

. يثب رأساً
وربـام يدعـى كونـه موضوعـاً لـألرش، يف القيمة وذلـك بمالحظـة النقيصة 
احلاصلـة يف القيمة بسـبب العيب، مـن دون أن جترب بالزيادة احلاصلة بسـببه إللغائها, 

وقد يستدل له بإطالق قولهA يف حديث مجيل: «يرجع بنقصان العيب»(١).
لكـن الظاهر منـه النقصان باإلضافة إىل قيمـة متام املبيع الفعليـة، ال إىل قيمته 
يف فـرض إلغـاء الزيادة احلاصلة فيه بسـبب العيب، وهـو كالرصيح من قولهA يف 
معتـرب زرارة: «ويـرد عليه بقدر ما نقص مـن ذلك الداء والعيب مـن ثمن ذلك لو مل 

يكن به». 
نعـم قـد يقال: يتعـني إلغاء الزيادة احلاصلة إذا كانت ناشـئة مـن ترتب بعض 
املنافع املحرمة، أو من كون إحداث العيب بنفسه حمرماً، كام قد يقال يف خصاء العبد، 
حيث قد يكون منشأ الرغبة فيه هو استخدامه بإدخاله عىل النساء من دون أن يتحجبن 

منه. كام أنه قيل بحرمته بنفسه.
(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب: ٣ من أبواب اخليار حديث: ٣.

(مسـألة ٥١): يسـقط األرش دون الرد فيام لو كان العيب ال يوجب 
نقصـاً يف املاليـة(١)، كاخلصـاء يف العبيـد إذا اتفق تعلق غـرض نوعي به، 
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وذلك بدعو: أن زيادة القيمة الناشـئة من فعل حمرم يف اليشء، أو من ترتب 
منفعة حمرمة عليه، ملغية رشعاً، فال جيرب هبا نقص القيمة املسبب عن العيب.

لكـن ذلك لو تم صغرويـاً فهو ـ مع عدم اطراده ـ ممنوع كربويـاً، لتبعية املالية 
والقيمـة للطلـب والرغبـة العامة من اليشء، وال دخل للشـارع األقـدس هبا. كام أن 
حتريـم سـبب زيادة القيمـة أو املنفعـة املرتتبة عليه ال تسـتلزم إلغاء الشـارع األقدس 

للزيادة املذكورة، بحيث ال تصلح جلرب النقص عرفاً بنظره، لينفع يف املقام.
غايـة األمر أن اختصاص املنفعة الظاهـرة لليشء باملحرمة يوجب حرمة بيعه، 
لكـون أكل املـال يف مقابلـه أكالً له بالباطل، عىل ما تقدم يف املسـألة الثامنة من مقدمة 

كتاب التجارة. وهو أمر آخر.
هـذا ويف الـدروس: «لـو زادت قيمـة املعيب عـن الصحيحـ  كـام يف اخليصـ  
احتمل سقوط األرش وبقاء الرد ال غري. ويشكل مع حصول مانع من الرد، حلدوث 

عيب أو ترصف، فإن الصرب عىل املعيب رضار، والرد رضار».
لكـن من الظاهر أنه مـع تزاحم الرضرين ال جمال إلعـامل قاعدة نفي الرضر، 

ويتعني الرجوع لعموم ما تضمن مانعية احلدث من الرد.
ودعـو: قصور العمـوم املذكور عن املـورد، الختصاص نصوصـه بالعيب 
املوجـب لنقـص املالية، حيـث تضمنت الرجوع بـأرش العيب، بل يتعـني البناء عىل 
جـواز الرد، عمـالً بعموم دليله، ولـو كان هو بناء العقالء. غايـة األمر أنه جيرب رضر 

البايع باألرش.
مدفوعـة بقضاء املناسـبات االرتكازية بإلغاء خصوصية املـورد املذكور، وأن 
ذكـر األرش جلـرب الرضر املـايل احلاصل للمشـرتي، فمع عدمـه ال أرش، ال لتوقف 
مانعيـة احلـدث من الرد عـىل كون العيب موجبـاً لنقص املالية، لعدم التناسـب بينهام 

. ارتكازاً
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بـل قد يكون العيب املذكور موجباً لزيـادة املالية، كام تقدم عن الدروس، فهو 
أحر بأن يلزم املشرتي بالصرب عليه بسبب احلدث الذي حصل للمبيع عنده.

وأشكل من ذلك ما عن بعض متأخري املتأخرين من احتامل عدم الرد بالعيب 
املذكـور ابتـداء ألصالة اللزوم. حيـث ال جمال لألصل املذكور مـع عموم دليل خيار 

. الرد بالعيب، ولو كان هو بناء العقالء، عىل ما ذكرناه آنفاً
وربام أيد بمرسـل السـياري عن حممد بن مسـلم عن أيب جعفـرA عن أبيه 
عـن آبائـه عن النبي8 أنه قـال: «كل ما كان يف أصل اخللقـة فزاد أو نقص فهو 

عيب»(١).
ودعو: أن كونه عيباً ال يسـتلزم عموم الرد به. مدفوعة بأن شيوع استحقاق 

الرد بالعيب موجب لظهوره يف سوقه لبيان استحقاق الرد به. فالحظ.
(١) بل قد تزيد عليه، كام تقدم من الدروس.

(٢) كـام يف املبسـوط واملهـذب والغنية وجامـع الرشائع والتذكـرة والقواعد 
والدروس وجامع املقاصد وعن التحرير واإليضاح وغريمها.

(٣) كام حكاه يف جامع الرشايع عن بعض أصحابنا فيام لو جتدد عند املشـرتي 
عيـب يمنـع من الرد قـال: «ألن األرش منفصل عن البيع». وإليـه يرجع ما حكاه يف 

التذكرة عن الشافعية كأحد وجوه ثالثة يف الفرض املذكور.
قال: «الثالث: أن يرجع املشرتي بأرش العيب القديم، كام يف غري هذه الصورة. 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب: ١ من أبواب اخليار حديث: ١.

بحيـث صارت قيمة اخليص تسـاوي قيمـة الفحل(١). وإذا اشـرت ربوياً 
بجنسـه فظهـر عيب يف أحدمهـا قيـل: ال أرش(٢)، حذراً مـن الربا. لكن 

األقو جواز أخذ األرش(٣). 
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واملامثلة يف مال الربا إنام تشرتط يف ابتداء العقد، وقد حصلت، واألرش حق ثبت بعد 
ذلـك ال يقـدح يف العقد». قال يف التذكرة بعد ذلك: «وهذا الوجه عندي ال بأس به». 
وهو متني جداً، فإن اإلرش ليس جزءاً من الثمن، وإنام ثبت بحكم الشـارع األقدس 

تداركاً لرضر املشرتي. كام تقدم توضيحه.
وبذلك يظهر جواز أخذ األرش حتى مع عدم حدوث املانع من الرد، بناء عىل  
املشهور من ختيري املشرتي ابتداء بني الرد واألرش. وال وجه مع ذلك للتفصيل بينهام، 

كام قد يظهر من التذكرة.
نعـم قال شـيخنا األعظمP بعـد تقرير ذلك: «هذا ولكـن يمكن أن يدعى 
أن املسـتفاد مـن أدلة حتريم الربـا وحرمة املعاوضـة إال مثالً بمثل ـ بعـد مالحظة أن 
الصحيـح واملعيـب جنس واحد ـ أن وصـف الصحة يف أحد اجلنسـني كاملعدوم، ال 
يرتتب عىل فقده اسـتحقاق عـوض. ومن املعلوم أن األرش عـوض وصف الصحة 
. فالعقد عىل املتجانسـني ال جيوز أن يصري سـبباً الستحقاق أحدمها عىل  عرفاً ورشعاً

اآلخر زائداً عىل ما يساوي اآلخر...».
وظاهـره أن امتنـاع األرش يف املقـام ليـس لكونه جزءاً من الثمـن، بل لظهور 
نصـوص الربا يف أن وصـف الصحة ال يقابل باملال، وال يرتتب عىل فقده اسـتحقاق 

عوض، فيكون ذلك خمصصاً لنصوص األرش يف املقام.
ولكنه يف غاية املنع، إذ بعد االعرتاف بام سـبق من عدم مقابلة الصفات ومنها 
وصـف الصحة بجزء مـن الثمن يف الربويـني وغريمها، يكون موضـوع املعاوضة يف 
الربويني العوضني بأنفسـهام، فالبد من عدم زيادة أحدمها عىل اآلخر يف املقدار، لئال 
يلـزم الربـا. وال يكفي يف جرب الناقص منهام اشـتامله عىل صفة كـامل غري موجودة يف 

اآلخر بعد أن مل تكن الصفة بمقتىض وضع املعاوضة مقابلة بجزء من الثمن.
وهـذا وحـده ال يرجـع إىل إلغـاء ماليـة الصفـة يف الربويني، بحيـث ال تقابل 
باملـال، بنحو يكـون خمصصاً لعمومات األرش يف املقـام. وإال لزم عدم ضامن الصفة 
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يف الربويني باإلتالف وغريه من أسباب الضامن، مع ظهور عدم بنائهم عىل ذلك، بل 
يقطع ببطالنه.

وأما الفرق بينه وبني املقام بام ذكره يف جامع املقاصد يف رد ما سبق من التذكرة 
مـن أن أخـذ األرش إنام كان لفوات مقابله من املبيع، فتبقى املعاوضة عىل املعيب وما 

بقي من الثمن بعد األرش.
فهـو راجـع إىل االلتزام بكون الصفة جزءاً من املبيـع واألرش جزاً من الثمن، 
وليس غرامة خارجة عنه. وهو خروج عام قرره شـيخنا األعظمP وسـبقه إليه يف 

التذكرة، وذكرنا أنه احلق احلقيق بالقبول.
ومثلـه دعو: أن املسـتفاد مـن أدلة الربا املنـع من الزيادة يف الربويني، سـواء 
كانت مقتىض نفس املعاوضة، لزيادة أحد املعوضني عىل اآلخر أم تبعاً هلا كاألرش يف 
املقام، فإنه وإن مل يكن جزءاً من أحد العوضني، إال أن استحقاقه ناشئ من بيع املعيب 

ومرتتب عليه.
الندفاعها باختصاص  أدلة الربا باألول. وال دليل عىل تعميمه للثاين.

ثم إن املانعني من أخذ األرش يف املقام حيث كان يلزمهم عدم أخذه حتى مع 
حدوث عيب يف املبيع عند املشـرتي، وكان صرب املشـرتي عىل املعيب بالعيب السابق 
عىل العقد رضراً عليه، فقد حاولوا حلّ املشـكلة بوجوه خمتلفة ال يسعنا إطالة الكالم 

فيها بعد أن كنا يف غنى عنها بام سبق من جواز أخذ األرش.
هذا وقد قال يف التذكرة: «وإذا أخذ األرش قيل: جيب أن يكون من غري جنس 
العوض، لئال يلزم ربا الفضل. واألقرب أنه جيوز أن يكون من جنسـهام، ألن اجلنس 
لو امتنع أخذه المتنع أخذ غري اجلنس، ألنه يكون بيع مال الربا بجنسه مع يشء آخر» 

. والقول اآلخر حمكي عن العامة. وما ذكرهP متني جداً
بقـي يشء: وهـو أنه قد سـبق منا عند الكالم يف املسـقط األول للرد الكالم يف 
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سـقوط األرش باإلسـقاط بناء عىل التخيري من أول األمر بينه وبني الرد. أما إسقاطه 
بعد تعينه، حلدوث أحد موانع الرد، فال إشـكال يف سـقوطه به كسائر احلقوق. وكان 
املناسب لسيدنا املصنفP وغريه التنبيه لذلك. وربام كان تركهم ذلك لوضوحه.

(١) كـام هـو رصيـح وظاهر مجاعة كثرية مـن األصحـاب. ويف اجلواهر: «بال 
خـالف أجـده» بل نفى اخلـالف فيـه يف الرياض. وقال شـيخنا األعظـمP: «بال 

خالف وال إشكال». والظاهر أنه مفروغ عنه عندهم.
والوجـه فيـه قصور دليـل األمرين عن ذلـك. أما بنـاء العقالء فظاهـر. وأما 
النصـوص فهي بني ما خيتـص بصورة اجلهل، وما ال إطالق فيـه،  لعدم وروده لبيان 
ثبـوت خيـار العيب وترشيع أحكامه، بل لبيان بعض ما يتعلق به مع الفراغ عن أصل 

ثبوته، نظري معترب زرارة املتقدم املتضمن مانعية الوطء من الرد.
مضافاً إىل قولهA يف معترب زرارة املتقدم: «أيام رجل اشـرت شيئاً وبه عيب 
وعوار مل يتربأ إليه ومل يبني له...». لقوة ظهوره يف عدم ترتب األثر عىل العيب مع بيانه 

أو التربؤ منه، لظهوره يف ورود القيود التي تضمنها مورد التحديد.
(٢) كـام رصح بـه مجهور األصحـاب، ويف اخلالف والغنيـة والتذكرة اإلمجاع 

عليه. وقد استدل عليه بوجوه:
األول: مـا يف التذكـرة قال: «وألن خيار العيب إنام يثبت القتضاء مطلق العقد 

السالمة، فإذا رصح بالرباءة فقد ارتفع اإلطالق».
لكن هذا إنام يتجه فيام إذا ثبت اخليار ببناء العقالء من دون أن ترد فيه نصوص 
خاصـة، كـام يف خيار الغبن. أما مع ورود النصـوص فيهـ  كام يف املقامـ  فالالزم النظر 

(مسألة ٥٢): يسقط الرد واألرش بأمور:
(األول): العلم بالعيب قبل العقد(١).
(الثاين): تربؤ البايع من العيوب(٢)،
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يف مفادها. والظاهر عدم ثبوت اإلطالق يف النصوص بنحو يشمل صورة الرباءة من 
العيوب، لورود أكثرها يف فروع اخليار املذكور بعد الفراغ عن أصل ثبوته.

نعم ال يبعد ورود حديث مجيل لبيان سـببية العيب للخيار. إال أن من القريب 
جداً ظهور السـؤال فيه يف عدم الرباءة من العيوب. وإال كان من املناسـب جداً تنبيه 
. وال أقل مـن انرصاف إطالق  السـائل لذلك، لقـوة احتامل دخله يف احلكـم ارتكازاً
اجلواب عن صورة الرباءة. ولو بضميمة ما سـبق من التذكرة من الوجه االرتكازي. 

فالحظ.
الثـاين: النصـوص اخلاصة، كمعتـرب زرارة بالتقريـب املتقـدم يف مانعية العلم 
بالعيب من اخليار. وقريب منه مرسل دعائم اإلسالم عن أيب عبد اهللاA(١). ومعترب 
جعفر بن عيسـى: «كتبت إىل أيب احلسـن عليه السـالم: جعلت فداك املتاع يباع فيمن 
يزيد، فينادي عليه املنادي. فإذا ناد عليه برء من كل عيب فيه. فإذا اشـرتاه املشـرتي 
ورضيه ومل يبق إال نقد الثمن فربام زهد، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوباً، وأنه مل يعلم هبا، 
فيقول املنادي: قد برئت منها فيقول املشرتي: مل أسمع الرباءة منها. أيصدق فال جيب 

عليه الثمن، أم ال يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب عليه الثمن»(٢).
الثالث: رجوعه إىل اشرتاط سقوط تبعة العيب، نظري اشرتاط سقوط اخليار يف 
سـائر املوارد، فينفذ بمقتىض عموم نفوذ الرشوط. ويظهر مما سـبق يف اشرتاط سقوط 
خيار الرؤية اندفاع حمذور الغرر الذي هو من موانع صحة البيع عندهم.بقي أمور.. 
األول: الظاهـر االكتفاء بالرباءة قبل إيقاع العقد إذا ابتنى العقد عليها. كام هو 
مقتىض معترب جعفر بن عيسى. ولعموم أدلة الرشوط للرشط الضمني. وألنه الشايع 

بني الناس، خصوصاً فيمن يزيد، فيكون ظاهر إطالق معترب زرارة االكتفاء به.
الثـاين: ظاهر مجهـور األصحاب ورصيح كثري منهم كفايـة التربؤ من العيوب 

(١) مستدرك الوسائل ج:١٣ باب: ١٢ من أبواب اخليار حديث: ١.
(٢) مستدرك الوسائل ج:١٢ باب: ٨ من أبواب أحكام العيوب حديث: ١.
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إمجـاالً مـن دون تفصيل هلا، فضـالً عن اإلعالم هبا. وهو معقـد اإلمجاعات املتقدمة. 
وحكـى يف الرسائـر عـن بعـض أصحابنا أن ذلـك ال يكفي يف إسـقاط الـرد. قال يف 

املختلف: «وهو قول ابن اجلنيد».
وقال ابن الرباج يف املهذب: «ال جيوز ألحد أن يبيع غريه شـيئاً معيباً حتى يبني 
العيـب للمشـرتي ويطلعه عليه. وقد ذكرنـا يف كتابنا (الكامل) أنـه إذا تربأ البايع إىل 
املشـرتي من مجيع العيوب مل يكـن له الرد. فكان ذلك كافيـاً ومغنياً عن ذكر العيوب 
عـىل التفصيـل. والـذي ذكرناه ههنـا من تبيني العيب للمشـرتي وإطالعـه عليه عىل 
التفصيـل أحـوط. والذي ينبغـي أن يكون العمـل عليه...». وقد يظهـر التوقف من 

الدروس، القتصاره عىل بيان أن االكتفاء بالرباءة إمجاالً هو األشهر.
ويدفعه عموم نفوذ الرشوط وإطالق معترب زرارة. بل هو كالرصيح من حديث 
جعفر بن عيسـى. كام أنه املعهود من طريقة الناس يف الرباءة من العيوب. والسـيام أن 
البايـع أو املتصـدي للبيـع ـ خصوصاً يف مثل مـن يزيد ـ قد ال حييـط بالعيوب، أو ال 

يتيرس له استقصاؤها، كام لعله ظاهر.
نعم يف مرسـل دعائم اإلسالم عن أيب عبد اهللاA: «أنه قال يف رجل باع دابة 
أو سـلعة، فقـال: برئت إليك من كل عيـب. قال: ال يربئه ذلك، حتـى خيربه بالعيب 
الذي تربأ منه، ويطلعه عليه»(١). لكنه ال ينهض يف نفسـه باالسـتدالل، فضالً عن أن 

خيرج به عام سبق.
الثالـث: قال يف الدروس: «هل يدخل العيب املتجدد بعد العقد وقبل القبض 
أو يف زمن خيار املشـرتي؟ فيه نظر. من العموم. ومن أن مفهومه التربي من املوجود 

حال العقد. ولو رصح بالرباءة من املتجدد صح». وقريب منه يف املسالك.
وال يبغـي اإلشـكال يف انـرصاف إطـالق الـرباءة للعيب احلاصل عنـد العقد 
دون املتجـدد، كام اسـتقر به يف التذكرة وغريه. لكـن يف اجلواهر بعد أن تعرض حلكم 

(١) مستدرك الوسائل ج:١٣ باب: ٥ من أبواب العيوب حديث: ٢.
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الـرباءة مـن العيب املتجدد قـال: «ثم عىل الصحة فالظاهر شـمول إطالق الرباءة من 
العيوب هلا. وإن كان املنسـاق إىل الذهن العيوب املوجودة حال العقد». ومقتضاه أن 

االنرصاف املذكور بدوي ال يعتد به يف اخلروج عن اإلطالق. وهو غريب.
هـذا ويف التذكـرة: «لـو رشط الـرباءة من العيـوب الكائنة والتـي حتدث جاز 
عندنا، عمالً بعموم: املؤمنون عند رشوطهم... ال يقال: التربي مما مل يوجد يسـتدعي 
الـرباءة ممـا مل جيب، وهو باطل. ألنـا نقول: التربي إنام هو من اخليـار الثابت بمقتىض 

العقد، ال من العيب».
أقول: سـبق غري مرة أن اشـرتاط سـقوط اخليار ليس من اشرتاط سقوط ما مل 
جيب، بل هو راجع إىل اشـرتاط سـقوطه معلقاً عىل ثبوته، ويف مرتبة متأخرة عنه. كام 
تقدم أن التعليق يف مثل ذلك ال حمذور فيه بعد عموم نفوذ الرشوط وعدم قيام اإلمجاع 
عـىل بطالن التعليق يف متعلـق الرشط، بل املتيقن منه بطـالن التعليق يف أصل العقد. 
ويأيت إن شـاء تعاىل يف املسألة السادسـة واخلمسني عند الكالم يف العيب احلادث بعد 

العقد قبل القبض ما ينفع يف املقام.
(١) ذكـر شـيخنا األعظمP أن األنسـب بمعنى الرباءة عـدم ضامن العيب 
بامل، ومرجع ذلك إىل سـقوط األرش، دون الفسـخ. وكأن سيدنا املصنفP أقره 
عـىل املعنـى الذي ذكره للـرباءة، وحاول تعميمه للفسـخ بلحاظ أن فيـه رجوعاً عىل 
البايـع بالثمـن. لكن الرجوع بالثمن ملا كان متفرعاً عىل الفسـخ، فهو ليس من سـنخ 

ضامن العيب باملال.
فـاألوىل منـع ما ذكـره شـيخنا األعظمP مـن أن األنسـب بمعنـى الرباءة 
خصـوص عدم ضامن العيب باملال، بل هي عبـارة عن التنصل من تبعة العيب، فيعم 
حق الفسـخ واألرش معاً، لظهور أن ثبوت حق الفسخ للمشرتي نحو من التبعة عىل 

بمعنى اشرتاط عدم رجوع املشرتي عليه بالثمن أو األرش(١).
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البايع بسـبب العيب، ملا فيه من سـلب حقه يف لزوم العقد وسـلب سلطته عليه. وقد 
اعـرتف قـدس رسه بأن ذلك هـو األظهر يف العـرف. وإن كان ذلك منهP ال خيلو 
عـن تدافع، إذ مع االعـرتاف بأن ذلك هو األظهر يف الـرصف كيف يكون األول هو 

األنسب بمعنى الرباءة؟!. 
وباجلملة: ال ينبغي اإلشكال يف عموم الرباءة لغة وعرفاً حلق الفسخ واألرش 
معاً، سـواء كان العيب سـبباً للتخيري بينهام ـ كام هو املشـهور ـ أم للرتتيب بينهام، كام 

هو املختار.
مـع أن ذكـرهP للمعنيـني املذكوريـن وللمعنى الثالـث ـ وهو الـرباءة من 
خصوص اخليار الذي هو بمعنى الفسخ ـ إن كان ملجرد بيان فروض غري عملية، فهو 

خال عن الفائدة. بل قد ال يناسب ظاهر كالمه.
وإن كان لبيـان ترتـب األثر عىل كل منها ثبوتاً لـو كان هو املقصود للبايع، مع 
الـكالم فيـام هو الظاهـر منها الذي يكون عليـه العمل يف مقام اإلثبـات. فهو يف غاية 
اإلشـكال بناء عىل املشـهور من التخيري بني الفسـخ واألرش مـن أول األمر. لظهور 
وحـدة احلق وال يتضح مرشوعية التبعيض يف إسـقاطه، ليصح اشـرتاط التبعيض يف 
سـقوطه، نظري ما تقدم يف املسـقط األول للخيار وحده. إال أن يرجع الرشط املذكور 
إىل اشـرتاط عدم إعامل أحد طريف التخيري مع ثبوهتام معاً، ال اشـرتاط سقوطه وحده. 

لكنه خالف ظاهر الرباءة.
وأمـا بنـاء عـىل املختار من الرتتيـب بني الفسـخ واألرش، فقد يتجه اشـرتاط 
سـقوط األرش. إلمكان إسـقاطه يف ظرف ثبوته، فيصح اشـرتاط سقوطه معلقاً عىل 

حتقق موضوعه، عىل ما سبق يف نظائر املقام.
أما اشرتاط سقوط الفسخ وحده الذي هو املعنى الثالث الذي ذكره، فال خيلو 
عـن إشـكال. لظهور نصـوص األرش يف تفرع ثبوتـه عىل تعذر الـرد، بنحو يظهر يف 
كونـه هـو الثابت باألصل لوال التعذر، وال إطالق هلا ينهض بثبوت األرش يف فرض 
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سـقوط الرد برشط أو غريه. كام ال دليل آخر عىل ثبوته حينئذ من سـرية أو إمجاع، كام 
لعله ظاهر. فالحظ. 

(١) فقـد رصح بسـقوط الرد برتكه بعد العلم بالعيب يف املبسـوط والوسـيلة 
والغنية، مدعياً يف األخري أن اخليار عىل الفور بال خالف.

. وهو يبتني عىل أن مذهبه  بل نسب شيخنا األعظمP له سقوط األرش أيضاً
التخيري بني الرد واألرش ابتداء. لكن ال شـاهد عىل ذلك بعد إطالقه اخليار، الظاهر 
يف خصوص الرد، وعدم ذكره لألرش إال يف فرض حصول العيب عند املشرتي، ولو 

يف بعض املبيع، نظري ما تقدم من الشيخP يف املبسوط.
هـذا وقد رصح مجاعة بأن اخليار هنا عىل الرتاخي، ويف املسـالك واحلدائق أنه 

املعروف من مذهب األصحاب من دون خالف يعرف.
وقد يسـتدل له بإطالق النصوص. وال خيلو عن إشـكال، ألهنا واردة يف بيان 
أحـكام اخليار وفروعه بعد الفراغ عن أصل ثبوتـه، حتى حديث مجيل، لوروده لبيان 
توقـف جواز الرد عىل بقاء املبيع عىل حالـه، ال لترشيع اخليار، ليكون مقتىض إطالقه 
الرتاخـي. والأقل من كون ذلك هو املتيقن منه. وحينئذ يتعني الرجوع لعموم اللزوم 
يف املقـام، بنـاء عىل ما تقـدم يف نظائره مـن أن املرجع يف مثل ذلك عمـوم العام، دون 

استصحاب حكم املخصص.
وأمـا األرش فالـكالم فيـه (تـارة): عـىل القـول بالتخيـري بينه وبـني األرش. 

(وأخر): عىل القول بالرتتيب بينهام.
أمـا عـىل التخيـري فإن كان دليله ما سـبق مـن التذكرة مـن أن لوصف الصحة 
جزءاً من الثمن، فاملتعني كونه عىل الرتاخي، لرجوعه إىل بقاء جزء من الثمن يف ملك 

(الثالث): تأخري اختيار الفسـخ واإلمسـاك باألرش، ألن األقو أن 
اخليار هنا عىل الفور، فإذا مل يبادر إليه سقط(١). وكذا احلكم يف أمثاله.



٤٨١ ................................................................. يف موارد سقوط الرد دون األرش

املشـرتي، ومن الظاهر أن خروجه عن ملكه وسـقوط حقه فيه حيتاج إىل سـبب، وال 
دليل عىل سببية عدم املبادرة للمطالبة لذلك، بل يتعني استصحابه.

وإن كان دليلـه اإلمجاع املدعى فاملتيقـن منه صورة املبادرة للمطالبة به، بحيث 
يكـون الزمـان األول قيـداً يف احلـق الثابت، فمع عـدم املبادرة لذلك يشـك يف حتقق 
موضوع احلق، فال جمال الستصحابه، فالشك يف احلقيقة ليس يف سقوط احلق بعد ثبوته 

ليستصحب، بل يف انتهاء أمد احلق وارتفاع موضوعه بنحو يمنع من استصحابه. 
نعـم بنـاء عىل التسـامح العريف يف موضوع االسـتصحاب يتعني اسـتصحابه، 
فيقـال: كان له املطالبة باألرش فهو كـام كان. ولعله عليه يبتني ظهور كالم بعض من 
ذهب للفور يف سقوط الرد بعدم املبادرة له دون األرش. لكن املبنى املذكور ضعيف، 

عىل ما أوضحناه يف األصول. 
وأمـا بناء عـىل الرتتيب فقد يدعـى أن مقتىض إطالق نصـوص ثبوت األرش 
بتعذر الرد ثبوته ولو مع الرتاخي يف الفسخ، وسقوط الرد. لكنه ممنوع، ألن النصوص 
املذكورة بني ما ال إطالق له، لوروده يف بيان مانعية بعض األمور من الرد ـ كالوطء ـ

 مـن دون أن يكـون وارداً يف مقـام بيـان ترشيـع األرش بتعذر الرد، ومـا هو وارد يف 
فـرض عـدم العلم بالعيب إال بعد حـدوث املانع من الرد، ومـن الظاهر أن الرتاخي 

املسقط للرد إنام يكون بعد العلم بالعيب.
مـع أن فـرض حصول املانع من الـرد يف هذه النصوص موجـب لظهورها يف 
فـرض بقـاء حق الـرد إىل حصول املانع، ال سـقوط الـرد قبل حصوله، بسـبب عدم 

املبادرة للفسخ، حيث ال موضع عرفاً للامنعية حينئذ.
نعـم لـو مل يعلم بالعيب حتـى حصل املانع مـن الرد فظاهـر نصوص األرش 
اسـتحقاق املشـرتي لـه بنحـو يبقـى وإن مل يبـادر للمطالبـة بـه، وعـدم سـقوطه إال 

باإلسقاط
ثم إن الفور باإلضافة إىل الفسخ يف املقام عريف يف مقابل إمكان التأخري تشهياً ال 
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لعذر، عىل نحو ما تقدم يف خياري الغبن والرؤية، ألنه عىل غرارمها يف كونه ارتكازياً 
مـع احتيـاج الفـور احلقيقي لعنايـة يف مقام العمل فإغفـال التنبيه عليـه يف النصوص 

شاهد بعدمه. فالحظ.
(١) كـام هـو مقتىض ما يف الرشايع مـن أن كل ما كان من أصل اخللقة، فزاد أو 
نقص، فهو عيب، وقريب منه يف النافع والدروس واللمعة وغريها. وإليه يرجع ما يف 

التذكرة والقواعد وغريمها من أنه اخلروج عن املجر الطبيعي.
قـال يف مفتاح الكرامـة تعقيباً عىل ما يف القواعد: «هـذا الضابط جممع عليه يف 
اجلملـة، كـام يف جممع الربهـان والظاهر االتفـاق عليه، كام يف الريـاض. وقد طفحت 

عباراهتم عىل اختالف يسري ستعرفه».
وقد ذكر غري واحد أن األصل فيه ما رواه الكليني بسـنده عن السـياري قال: 
«روي عن أيب ليىل أنه قدم إليه رجل خصامً له، فقال: إن هذا باعني هذه اجلارية، فلم 
أجد عىل ركبها(١) حني كشـفتها شـعراً، وزعمت أنه مل يكن هلا قط. قال: فقال له ابن 
أيب ليـىل: إن النـاس حيتالون هلـذا باحليل حتى يذهبوا به، فام الـذي كرهت؟ قال: أهيا 
القـايض إن كان عيبـاً فاقـض يل به. قال: اصـرب حتى أخرج إليك، فـإين أجد أذ يف 
بطني، ثم دخل وخرج من باب آخر، فأتى حممد بن مسـلم الثقفي، فقال له: أي يشء 
تروون عن أيب جعفرA يف املرأة ال يكون عىل ركبها شعر، أيكون ذلك عيباً؟ فقال 
حممـد بن مسـلم: أما هذا نصـاً فال أعرفه، ولكن حدثني أبـو جعفرA عن أبيه عن 
آبائه عن النبي (صىل اهللا عليه وآله) أنه قال: كل ما كان يف أصل اخللقة فزاد أو نقص 

فهو عيب. فقال له ابن أيب ليىل: حسبك. ثم رجع إىل القوم فقىض هلم بالعيب»(٢).
(١) الركَب بالفتح العانه أو منبت الشعر فيها. وعن اخلليل أنه خيتص باملرأة. 

(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب: ١ من أبواب العيوب حديث: ١.

(مسـألة ٥٣): املـراد مـن العيب مـا كان عىل خـالف مقتىض اخللقة 
األصليـة(١)، سـواء أكان نقصـاً، مثل العـور والعمـى والصمم واخلرس 
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لكن يشكل االستدالل باحلديث املذكور.
: لضعفه يف نفسـه ولو باإلرسـال. ودعو: انجبـاره بعمل األصحاب،   أوالً
لرجـوع مـا ذكره مجهورهـم يف حتديد العيب ملضمونـه. مدفوعة بقـرب ابتناء جرهيم 
عـىل مضمونه عىل كون املنظور هلم بـدواً مطابقته ملعنى العيب عرفاً، كام رصح بذلك 
بعضهـم. والسـيام مع عدم تعرض غري واحد ممن ديدهنم حتريـر الفتاو من القدماء 

لتحديد معنى العيب، بنحو يظهر يف إيكاهلم له للعرف.
: لعدم ظهـوره يف حتديد العيـب بذلك، بل يف جمرد تطبيقـه عليه، بنحو  وثانيـاً
جيتمع مع كون العيب أعم من ذلك. والسيام أن العيب ال خيتص باملخلوقات اإلهلية، 

. بل حيصل يف املصنوعات البرشية أيضاً
كام أهنم قد عدوا من مجلة العيوب استحقاق القتل أو القطعـ  بالردة أو اجلنايةـ 

 واالستسـعاء يف الدين والزنا والرسقة واخليانة ورشاب املسـكر، وادعي االمجاع عىل 
بعضها.

. وهو مقتىض صحيح أيب مهام: «سمعت  كام ادعي اإلمجاع عىل كون اإلباق عيباً
الرضاA يقول: يرد اململوك من أحداث السنة… فقال له حممد بن عيل: فاإلباق؟ 
قـال: ليـس اإلباق مـن ذا، إال أن يقيـم البينة أنـه كان أبق عنده»(١) مـع وضوح عدم 
خروج ذلك كله عن مقتىض الطبيعة، بل حتتاج السـالمة من كثري منها للرتبية احلسـنة 

أوالتأديب، أو نحوها.
: ألن املـراد بالزيادة والنقص يف احلديـث إن كان خصوص ما يكون يف  وثالثـاً
أصل اخللقة لزم قصور العيب فيه عن النقص  والزيادة الطارئتني، ولزم صدق العيب 
عىل سـقوط الغلفـة بالوالدة بحيث ال حيتاج معه للختـان، وزيادة اللبن والصوف يف 
ا حليـوان عن املتعارف. وكذا زيادة الشـعر يف الرأس واحلاجبـني وأهداب العينني يف 
اإلنسـان إذا كان بالنحـو املقبـول، بـل املوجب للجـامل والوضاءة. وكـذا مثل زيادة 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب: ٢ من أبواب العيوب حديث: ٢.
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الـذكاء وقوة السـمع والبرص والقوة البدنية وإن مل يسـتلزم مشـاكل ومتاعب بحيث 
. توجب الرغبة عن املتصف هبا نوعاً

وإن كان املـراد هبـا األعـم ممـا يكون يف أصـل اخللقـة أو يطرأ بعـد ذلك، لزم  
ـ مضافاً إىل ما سبق ـ صدق العيب عىل مثل اخلتان وتقليم األظفار واألخذ من الشعر 
أو الصوف أو احلافر بالنحو املتعارف. وكذا تعليم اإلنسان وتدجني احليوان وتدريبه 

بالنحو األصلح يف االنتفاع به.
وكل ذلك مما ال يمكن االلتزام به يف نفسه، ويصعب دعو فهمه من احلديث 
. بل يصعـب البناء عىل إطالق احلديث بنحو يشـمل مثـل زيادة بعض  املذكـور جـداً
األسـنان أو نقصهـا أو وجـود قليل مـن الثالول أو خـروج بعض أظافـر الرجل عن 

الوضع الطبيعي أو نحوها مما ال يعد شيناً عرفاً  
وبذلك يظهر ضعف ما يف الرياض من أن ما ذكره األصحاب من حتديد العيب 
كام يشهد به احلديث املذكور يشهد به العرف. لظهور أن العرف يأبى كثرياً مما سبق أنه 

مقتىض اجلمود عىل عبارة احلديث.
ومن هنا ال يبعد انرصاف الزيادة والنقص يف احلديث ملا يكون شـيناً ومرغوباً 
عنه عرفاً، فال يكون احلديث مسوقاً لبيان صدق العيب بكل زيادة ونقيصة، بل لبيان أن 
. العيب يكون بالنقص يكون بالزيادة، بعد الفراغ عن كون كل منهام مرغوباً عنه عرفاً
نعـم قد ال يناسـب ذلك فهم ابـن أيب ليىل من احلديث، ألنه لـو كان يدرك أن 
عدم نبات الشـعر عىل ركب اجلارية شيناً فيها موجباً لصدق العيب لقىض به ومل حيتج 
ملراجعـة حممد بن مسـلم. فتوقفه عن القضاء بالعيب قبل سـامع احلديـث وقضائه به 
بعـده البد أن يبتني عىل فهمه حتديد العيب بذلـك، ال جمرد تعميمه للزيادة والنقيصة 

. بعد الفراغ عن كون العارض عيباً
بـل قد يدعى أنه خالف ما فهمه حممد بن مسـلم (رضوان اهللا تعاىل عليه) من 
احلديث، حيث قد يظهر منه أنه كان ير الواقعة من صغريات الكرب التي تضمنها 
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احلديث، يكفي فيها، وإن مل يكن عنده فيها نص خاص.
لكن ذلك وحده ال يكفي يف اجلمود عىل عبارة احلديث بعد مالحظة ما ذكرنا. 
والسـيام مع احتامل كون توقف ابن أيب ليىل يف القضاء بالعيب ليس ناشـئاً عن توقفه 
يف صدق العيب يف الواقعة بعد كشـف عدم نبات الشـعر عن نقـص يف مزاج اجلارية 
وطبيعتهـا، بـل عـن احتامله قصـور حكم العيـب عن مثل هـذا العيب الـذي نتيجته 
رفـع مؤنة إزالة الشـعر املرغوب عـن بقائه، لتدارك هـذا النقص بمثل هـذه الفائدة. 
فكانـت فائدة احلديث يف حقه عموم حكم العيب مع صدقه وعدم ارتفاعه بمثل هذا 

التدارك. 
كـام أنه مل يتضح من احلديث بناء عىل حممد بن مسـلم(رضوان اهللا تعاىل عليه)  

عىل كون املورد من صغريات الكرب املذكورة.
وكيف كان فال جمال للجمود عىل عبارة احلديث يف حتديد العيب، بل البد من 
الرجـوع فيـه للعرف. واملعيار فيـه عىل اخلروج عن الوضع الطبيعـي بالنحو املوجب 
. وربـام يأيت مـا ينفع يف حمل  للشـني يف موضوعـه، والنقـص فيـه، والرغبة عنـه نوعاً

الكالم.
هـذا وقد قيده يف التذكـرة والقواعد وحمكي التحرير بام إذا أوجب ذلك نقص 
املاليـة. بل يف اجلامع: «العيب ما نقص من الثمـن عند التجارة [التجار]» ثم قال بعد 
كالم طويل: «وكل ما زاد عن اخللقة املعتادة أو نقص عنها فهو عيب». وظاهر األول 
حتديـد مفهومـه، وظاهـر الثـاين بيان بعـض مصاديقـه. وكيف كان فقـد رصح بعدم 
توقف صدق العيب عىل ذلك يف املسـالك وحمكي امليسـية وهو مقتىض إطالق مجهور 
األصحاب املطابق لعموم احلديث املتقدمـ  بناء عىل هنوضه باالسـتداللـ  واملناسـب 

ملا عليه العرف.
بل التقييد املذكور ال يناسب ما رصح به العالمة وغريه من أن اخلصاء واجلب 
عيبان وإن كانا موجبني لزيادة املالية، بل يف املسالك االتفاق عىل ذلك، وظاهر التذكرة 
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اإلمجاع عىل استحقاق الرد هبام.
ولعله لذا قال يف جامع املقاصد: «كان عليه أن يقيده بقوله: غالباً، ليندرج فيه 

 .«… اخلصاء واجلب، فإهنام يزيدان يف املالية، مع أهنام عيبان يثبت هبام الرد قطعاً
(١) ومنـه النقـص يف الطبيعـة بنحـو ال يسـتلزم نقصاً يف عضـو، مثل املرض 

. ونحوه من جهات الشذوذ املزاجي املرغوب عنها نوعاً
(٢) ظاهـره املفروغيـة عـن ثبوت خيار الفسـخ فيه. ومل يتضـح وجهه. إذ مع 
صـدق العيب عليه يتعني ثبوت حق الفسـخ واألرش فيه، ومع عدم صدقه ال منشـأ 
لثبـوت حق الفسـخ فيه بعد عدم اشـرتاط عدمه رصحيـاً، والغلبـة وحدها ال تقتيض 

االشرتاط الضمني ما مل ترجع ألصالة السالمة من العيوب. فالحظ.
(٣) كـام يناسـبه ما ذكـره غري واحد من أن مـن  العيوب كـون الضيعة والدار 
منزالً للجيوش، وثقل اخلراج، وعدم اخلتان يف الكبري، ونحو ذلك. وهو ال يناسـب 
مـا سـبق منهم يف حتديـد العيب. وإنام يبتني عىل مـا ذكرناه من أن املعيـار فيه الصدق 

العريف. 
(٤) قد رصح بعدم ثبوت اخليار بالثيبوبة يف املبسوط وجامع الرشايع. وكذا يف 
التذكرة، لكن يف غري الصغرية. بل رصح بعدم كوهنا عيباً يف الرشايع والنافع والقواعد 
واإلرشاد وحمكي التحرير. وهو مقتىض ما يف الوسيلة من عدم ذكره يف عيوب األمة. 

والعـرج ونحوها(١)، أم زيادة، مثل اإلصبع الزائدة واليد الزائدة. أما إذا مل 
يكـن عىل خالف مقتىض اخللقة األصلية، لكنـه خالف الغالب ـ مثل كون 
األرض مورداً لنزول العسـاكر، وكون الفرس غري ممرن عىل السري ـ ففي كونه عيباً 

بحيث يثبت به األرش(٢) إشكال. وإن كان هو األظهر(٣).
(مسـألة ٥٤): إذا كان العيـب موجوداً يف أغلـب أفراد ذلك الصنف 

مثل الثيبوبة يف اإلماء فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه(٤).
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ويف اخلالف أن كوهنا عيباً حيتاج إىل دليل.
، وعن الكفاية نسـبته لألكثر، وعن  ويف الريـاض أن املشـهور عدم كوهنا عيبـاً
. بل رصح بنفي اخلالف يف كشف الرموز ويف املسالك:  التحرير أنه ال يعلم فيه خالفاً

.هكذا أطلق األصحاب واألكثر من غريهم» وعن إيضاح النافع أن عليه الفتو»
هـذا وال ينبغي اإلشـكال يف كوهنا عيباً بالنظر ملعيـار العيب عندهم، بل حتى 
بناء عىل ما ذكرناه يف معياره، لكوهنا خروجاً عن مقتىض اخللقة األصلية، موجباً عرفاً 

. لنحو من النقص املرغوب عنه نوعاً
وما عن إيضاح النافع من أن البكارة صفة كامل يف غري العاجز، كأنه يبتني عىل 
النظر ملقام االنتفاع باجلارية واالستمتاع هبا، ال بالنظر إليها بنفسها الذي هو املعيار يف 

. صدق العيب عرفاً
ولعله لذا احتمل أو مال لكوهنا عيباً يف املسالك، وقربه يف التنقيح، وجزم به يف 
الروضة. وهو ظاهر املهذب، حيث حكم مع الثيبوبة باألرش. وربام كان منشـأ عدم 

حكمه بالرد أن املعهود ظهورها بالوطء املانع منه.
نعـم قد يقرب عدم ثبـوت اخليار هبا مع فرض كوهنا عيبـاً بابتناء خيار العيب 
ارتكازاً عىل اشـرتاط عدمه ضمناً، تبعاً ألصالة السـالمة، وذلك إنام يتجه إذا مل يغلب 
وجـود العيـب يف املبيـع، إذ مع غلبتـه ال جمال ألصالة السـالمة لتغني عـن الترصيح 
باشـرتاطه. ولعل ذلك هو املنشأ حلكم من سـبق بعدم ثبوت اخليار بالثيبوبة. بل لعل 
ذلـك هو املنشـأ الختالط األمر عـىل من منع من كوهنا عيباً، كام يناسـبه ما سـبق من 
التذكرة من التفصيل بني الصغرية والكبرية، وإال فال منشأ للتفصيل يف صدق العيب 

بينهام. وإىل ما ذكرنا يرجع توجيه التفصيل املذكور يف املسالك والروضة.
ومقتـىض ذلك أنه مع اشـرتاط البكارة رصحياً فمع ختلفهـا يثبت حكم العيب 
من الرد أو األرش، إذ بعد أن كانت الثيبوبة عيباً، فعدم ترتب حكم العيب عليها مع 
اإلطالق ـ لعدم اشـرتاط السـالمة منها ضمناً، بسـبب غلبة وجودها ـ يستلزم ترتب 
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. حكمه مع اشرتاطها رصحياً
وعـىل ذلك جـر يف ظاهـر االسـتبصار والوسـائل ورصيح كشـف الرموز 
وجامـع الرشايع والتذكـرة واملختلف والتنقيح وجامع املقاصد واملسـالك والروضة 

وحمكي التحرير وتعليق اإلرشاد. ويف الدروس واملسالك أنه املشهور.
وقال يف املبسـوط: «وإن رشط أن تكون بكراً فخرجت ثيباً رو أصحابنا أنه 
ليس له اخليار، وله األرش». والظاهر أنه يشـري بذلك إىل ما سـبق يف أوائل الكالم يف 
خيار الرؤية من حديث إسامعيل بن مرار عن يونس: «يف رجل اشرت جارية عىل أهنا 
عذراء فلم جيدها عذراء. قال: يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق»(١). والظاهر 
أن املفـروض فيـه وطء اجلارية، ألنه املنـرصف من قوله: «فلم جيدهـا»، وحيث كان 
الوطء مانعاً من الرد بالعيب تعني األرش. فال ينهض بإثبات عدم استحقاق الرد مع 
عدم الوطء، لينايف ما تقدم من مقتىض القاعدة. ولعل ذلك هو مراد بعض من اقترص 

عىل الرد، ومل يذكر االرش.
إال أنـه رصح بعـدم ثبوت األرش حينئذ يف اإلرشـاد واللمعة. معلالً يف الثاين 
بأن البكارة صفة كامل، نظري ما تقدم عن إيضاح النافع، وتقدم ضعفه. نعم سبق هناك 
اإلشكال يف كون حديث يونس رواية عن املعصوم. ومن ثم تكفي القاعدة بالتقريب 

املتقدم.
نعم يف معترب سامعة: «سألته [سألت أبا عبد اهللا] عن رجل باع جارية عىل أهنا 
بكـر فلـم جيدها عىل ذلك. قال: ال ترد عليه وال يوجب [جيب] عليه يشء. إنه يذهب 
يف حال مرض أو أمر يصيبها»(٢). وبنحو ذلك عرب يف النهاية وحمكي الكامل للقايض 
ابن الرباج. ومجع يف االسـتبصار بينه وبني حديث يونس بحمله عىل أنه ال جيب عليه 
يشء معـني، وإن وجـب عليه األرش الـذي خيتلف باختـالف اجلواري.لكنه خمالف 

. لظاهره جداً
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٦ من أبواب العيوب حديث:١، ٢.
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واملتعني بمقتىض التعليل فيه محله عىل ما إذا مل حيرز فقد البكارة يف اجلارية، إما 
ألن املـراد هبا عدم سـبق الوطء، ألن ذلـك هو املهم عرفاً، دون بقاء الغشـاء، أو ألن 
املراد هبا فقد الغشـاء مع احتامل حصوله عند املشرتي، بسبب تعرض اجلارية عنده ملا 

تضمنه احلديث من السبب.
وحينئـذ يـدل عىل املفروغيـة عن ثبـوت يشء يف اجلملة لو علم بفقـد البكارة 
بالوطء عند البايع، الذي سبق أنه مقتىض القاعدة، ويكون عاضداً يف اجلملة للقاعدة 

بالتقريب املتقدم. كام يظهر عدم خمالفة من عرب بمضمونه للمشهور.
وبذلـك يظهر احلـال يف غري الثيبوبة مـن العيوب لو كان هـو الغالب يف إفراد 
صنف املبيع الذي هو مورد كالم سـيدنا املصنفP. وأنه يتعني عدم جريان حكم 

. فالحظ. العيب عليه إال مع اشرتاط السالمة منه رصحياً
(١) كام يظهر مما سبق يف حتديد معنى العيب منا ومنهم.

(٢) قطعاً كام عن املهذب البارع، وبال خالف كام يف جممع الفائدة وعن الكفاية، 
، كام يف كشـف الرموز وبيع احليـوان من الروضة. ويف اجلواهـر: «قطعاً، بل  وإمجاعـاً
يمكن حتصيل اإلمجاع عليه، فضالً عن حمكيه». وقد سبق الكالم يف وجهه عند الكالم 

يف سقوط الرد بحدوث العيب عند املشرتي من املسألة اخلمسني. فراجع.
(٣) فقـد خـري بينه وبني الـرد يف النهاية والنافع واملختلـف والتذكرة، ويف بيع 
احليـوان مـن اإلرشـاد واللمعة والتنقيح وعـن غريها. وترد يف اسـتحقاق األرش يف 

(مسألة ٥٥): ال يشرتط يف العيب أن يكون موجباً لنقص املالية(١). 
نعم ال يثبت األرش إذا مل يكن كذلك، كام تقدم.

(مسـألة ٥٦): كـام يثبت اخليار بالعيب املوجود حـال العقد، كذلك 
يثبت بالعيب احلادث بعده قبل القبض، فيجوز رد العني به(٢). ويف جواز 

أخذ األرش قوالن(٣) 
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الرشايع وظاهر القواعد وأحكام العيب من اإلرشاد والدروس وعن غريمها. وجزم 
بعدم اسـتحقاق األرش يف املبسـوط واخلالف والرسائر وكشف الرموز وعن غريها، 

ونفى اخلالف فيه يف اخلالف والرسائر.
وقد سبق منّا يف املسألة اخلمسني توجيه ثبوت األرش بام تضمن أن تلف املبيع 
قبـل قبضـه من مال بايعه، وأن متام الكالم يف ذلك يف املسـألة الثالثة من فصل أحكام 

التسليم والقبض.
(١) ويلحق به ما إذا مل يكن العيب مضموناً عىل املتلف أو من يقوم مقامه، كام 

لو كان بفعل حيوان ال يضمن صاحبه درك ما أتلفه.
، أو ما  (٢) ألنـه مضمون عليه. وما دلّ عىل ثبوت اخليار بعدم التسـليم رأسـاً
يعم عدم تسـليم السـامل من العيب، يقرص عام إذا كان عدم التسليم ناشئاً من املشرتي 

نفسه، إلتالفه للعني أو إنقاصه هلا، عىل ما يأيت يف حمله إن شاء اهللا تعاىل.
(٣) عمـالً بمقتـىض القاعدة من رجوع املالك عىل املتلف. نعم لو فسـخ ورد 

املعيب عىل البايع كان للبايع الرجوع باألرش عىل املتلف.
(٤) املـراد بـاألرش هنـا هـو  فرق مابـني الصحيـح واملعيب بحسـب القيمة 
السـوقية، ألنه مقتىض القاعدة يف الضامن، وليس هو الفرق بينهام بالنسـبة إىل الثمن، 
فـإن ذلـك خيتـص بالرجـوع عـىل البايع يف مـورد خيـار العيـب، تبيعـاً الختصاص

دليله به.
(٥) يـأيت منـهP يف املسـألة الثالثة مـن فصل احـكام التسـليم والقبض أن 
األظهر ثبوت اخليار له. وهو مقتىض الوجه املتقدم منا يف املسألة اخلمسني. ويأيت متام 

هـذا إذا كان حدوثـه بأمـر سـاموي(١) أمـا إذا كان بفعل املشـرتي فال أثر 
لـه(٢). ولو كان بفعل غـريه رجع عىل اجلاين(٣) بـاألرش(٤)، وال خيار 

عىل األحوط(٥).
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الكالم فيه هناك إن شاء اهللا تعاىل.
(١) رصح بذلـك يف الثالثـة األول يف املقنعـة والنهايـة والغنيـة والوسـيلة 
والرسائـر واجلامـع والتذكرة واإلرشـاد والقواعد والدروس وغريهـا. ويف اخلالف 

والغنية والرسائر دعو اإلمجاع عليه. ونسبه يف املبسوط إىل رواية أصحابنا.
ويقتضيـه صحيـح أيب مهـام: «سـمعت الرضاA يقـول: يـرد اململوك من 
أحداث السنة من اجلذام واجلنون والربص. قلت: كيف يرد من أحداث السنة؟ قال: 
هذا أول السنة، فإذا اشرتيت مملوكاً به يشء من هذه اخلصال ما بينك وبني ذي احلجة 
ردتـه عـىل صاحبه. فقال له حممد بن عـيل: فاإلباق؟ قال: ليس اإلبـاق من ذا، إال أن 

يقيم البينة أنه كان أبق عنده»(١)، وغريه مما يأيت بعضه.
نعم قال الكليني: «ورو الوشا أن العهدة يف اجلنون وحده إىل سنة»(٢).

لكـن ال جمـال للخروج به عن النصوص الكثـرية املتضمنة لغري اجلنون املعول 
عليها عند األصحاب. والسـيام مع ضعفه يف نفسـه، واحتامل كون لفظ (وحده) من 
الكلينيP،لبيـان اقتصـار رواية الرشـا عىل اجلنـون، إال من اإلمـام لبيان انحصار 

احلكم باجلنون. وال أقل من اجلمع بينه وبني بقية النصوص بحمله عىل ذلك.
ويف صحيـح عبـد اهللا بن سـنان عـن أيب عبـد اهللاA: «قال: عهـدة البيع يف 
الرقيق ثالثة أيام إن كان هبا خبل أو برص أو نحو هذا. وعهدته سـنة من اجلنون. فام 
بعد السنة فليس بيشء»(٣). ولذا توقف يف جممع الفائدة يف الربص العتضاد الصحيح 

باألصل وأدلة لزوم البيع.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢ من أبواب العيوب حديث:٢، ٥.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣ من أبواب اخليار حديث:٧.

(مسـألة ٥٧): يثبت خيار العيب يف اجلنون واجلذام والربص والقرن 
إذا حدثت بعد العقد إىل انتهاء السنة من تاريخ حدوث الرشاء(١).
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لكـن يوهنه ظهـور إعراض األصحـاب عنه، وكثرة النصـوص األول املعول 
عليهـا عندهم. مضافاً إىل اشـتامله عىل احلبـل باحلاء املهملة، كام يف الوسـائل، أو عىل  
اخلبل باخلاء املعجمة كام يف الكايف والتهذيب. واألول الإشكال ظاهراً يف عدم حتديده 
بثالثـة أيام، كام يظهر من النصوص الكثرية(١) املشـهورة روايـة وفتو. والثاين مردد 
بـني اجلنـون وفسـاد البدن واألعضـاء. وعىل األول يلـزم اضطـراب احلديث، وعىل 
الثـاين ـ كـام هو الظاهر ـ ال يتضح وجه عطف الربص عليـه، ثم قولهA: «أو نحو 
هـذا»، لظهوره يف تشـابه األمـور املتعاطفة وتقارهبا. ومن ثـم ال يبعد كون (الربص) 
مصحف (املرض) كام احتمله يف احلدائق واجلواهر بعد تشـاهبام يف الكتابة، ألن ذلك 

هو األنسب بالتعاطف. فتأمل.
كام قد يستشكل يف اجلذام بأنه موجب النعتاق العبد، ومع انعتاقه ال موضوع 
للـرد. ويندفـع بأن ذلك لو تم إنام يقتيض ختصيص عمـوم مانعية حدوث احلدث من 

الفسخ بنصوص املقام. وال حمذور يف ذلك. فالحظ.
وأما القرن فقد ذكره يف اجلامع والدروس واملسـالك، وعن التحرير نسـبته إىل 
أيب عـيل. واقترصه يف الرشايع عىل ذكر الرواية به وبالثالثة األول بنحو يظهر يف عمله 
هبا، كام هو ظاهر الكليني أيضاً، بل قد يسـتظهر من الشـيخ يف التهذيب، حيث أودع 
النصوص املذكورة يف الباب املناسب هلا، ومل يعقب عليها بام يدل عىل ردها. بل ادعى 
يف املسـالك الشـهرة عىل األربعة. وإن استشـكل عليه يف مفتاح الكرامة بقلة من ذكر 

الرابع.
وكيف كان فيقتضيه معترب عيل بن أسباط عن أيب احلسن الرضاA يف حديث 
قال: «وأحداث السنة ترد بعد السنة. قلت: وما أحداث السنة؟ قال: اجلنون واجلذام 
والربص والقرن. فمن اشرت فحدث فيه هذه األحداث فاحلكم أن يرد عىل صاحبه 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥ من أبواب العيوب.
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إىل متام السـنة من يوم اشـرتاه»(١) ونحوه معترب ابن فضـال(٢) ومعترب حممد بن احلميد 
 .(٣)Aعن حممد بن عيل عنه

وقد استشـكل فيـه يف جممع الفائـدة بعدم وقوعـه يف مقطـوع الصحة، وعدم 
ظهور القول به.

ويندفع األول بأن مراده بذلك إن كان هو عدم هنوض هذه النصوص بإثباته، 
لعـدم القطـع بصحتها. ففيه: أنه يكفي اعتبارها يف نفسـها. والسـيام مع تعاضدها يف 
أنفسـها لتعددها. بل قد يظن ألجلها باشتامل يف صحيح أيب مهام عىل القرن، كام رواه 
يف الوسـائل عن الشـيخ،  وإن مل نجـده يف التهذيب كذلك، بـل رواه ـ كام يف الكايف ـ 

مشتمالً عىل الثالثة األول ال غري.
وإن كان مـراده بذلـك أن صحيـح أيب مهـام يعـارض النصـوص املذكـورة، 
ويسـقطها عـن احلجية، ألن خلوه عـن القرن ظاهر يف عدم كونه من أحداث السـنة. 
ففيـه: أن ذلك وإن كان مسـلامً، إال أنه يتعني تقديم النصـوص املذكورة عليه، بمالك 
تقديم النص عىل الظاهر. وأما الثاين فيدفعه أن ذلك مل يصل حدّ اهلجر املسقط هلا عن 

احلجية بعد عمل من عرفت بالنصوص املذكورة.
هـذا وقـد رصح يف املقنعـة بأن وطء اجلارية يف السـنة مانع مـن الرد وموجب 
لألرش، كام رصح يف الوسـيلة بذلك يف العيب، ويف الغنية بعد أن ذكر الرد بالعيوب 
الثالثـة قـال: «إذا مل يمنع من الـرد مانـع». ويف الرشايع: «هذا احلكـم يثبت مع عدم 
اإلحداث، فلو أحدث ما يغري عينه أو صفته ثبت األرش وسـقط الرد». وعمم ذلك 
يف الرسائـر والقواعد والدروس وغريهـا ملطلق الترصف، ويف اجلامع: «ما مل يترصف 

فيه املشرتي أو حيدث عنده عيب آخر».

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥ من أبواب العيوب حديث:٤.
(٢) وسائل الشيعة ج١٢ باب:٣ من أبواب اخليار حديث:١، ٧.

(٣) وسائل الشيعة ج١٢ باب:٣ من أبواب اخليار ذيل حديث حديث:٢.
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(مسـألة ٥٨): كيفيـة أخـذ األرش أن يقوم املبيع صحيحـاً، ثم يقوم 
معيباً، وتالحظ النسبة بينهام، ثم ينقص من الثمن املسمى بتلك النسبة(١). 
وال ينبغي التأمل يف أن نصوص املقام واردة لبيان تعميم العيب يف هذه األمور 
للسـنة فيكون مقتضاها جريان مجيع أحكامه، ومنها سقوط الرد باملسقطات املتقدمة، 

عىل الكالم يف حدودها وتفاصيلها. فالحظ.
(١) كام هو املعروف بني األصحاب (رضوان اهللا تعاىل عليهم). وقد سبق إىل 
إيضاحه يف املبسـوط. قال: «وإذا اشـرت أمة فوطأها، ثم ظهـر هلا بعد ذلك عيب، مل 
م اجلارية  . وطريق ذلك أن تقوّ يكن له ردها، وكان له األرش، سواء كانت بكراً أو ثيباً
صحيحة فإذا كانت تسـاوي ألفاً، ثم قومت معيبة، فإذا قيل: تسـعامئة، فقد علمنا أنه 
نقـص عـرش قيمتها، فريجـع بعرش ثمنهـا. وإنام قلنا يرجـع بام نقص مـن الثمن دون 
القيمـة، ألنـه لو رجع بام نقص مـن القيمة، ألد أن جيتمع للمشـرتي الثمن واملثمن 
مجيعاً، وهو إذا اشرت رجل من رجل جارية تساوي ألفي درهم بألف درهم، ووجد 
هبـا عيبـاً نقـص نصف قيمتها، وهـو ألف درهم، وحـدث عنده عيب آخـر يمنع من 
ردهـا، فإنه لو رجـع بام نقص من العيب من القيمة لوجـب أن يرجع بنصف األلفني 
درهـم، فيحصـل عنده الثمن،ـ  وهـو ألف درهمـ  واملثمن. وهـذا ال جيوز. وخيالف 
ذلـك إذا غصب جارية فافتضها، فإنه يلزمه ما نقص من قيمتها إمجاعاً، ألنه ال يؤدي 

إىل إمجاع البدل واملبدل». وجر عىل ذلك غري واحد ممن تأخر عنه.
لكـن إجتـامع البدل واملبدل للمشـرتي إنـام يلـزم إذا كان رجوع فـرق القيمة 
مقتـىض نفـس املعاوضـة، كام هو احلال بنـاء عىل أن ثبـوت األرش مقتىض نفس عقد 
البيـع، ملقابلة وصف السـالمة أو مجيـع األوصاف التـي يبتني عليها البيـع بجزء من 
الثمـن، حيـث يتعـني توزيع الثمن عـىل الصفة املفقـودة وبقية املبيـع، وبقاء يشء من 

الثمن للبايع مقابل ما سلم من املبيع للمشرتي لئال جيتمع له الثمن واملثمن.
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إال أنه سبق ضعف املبنى املذكور، وأن ثبوت األرش حكم رشعي تعبدي من 
أجل تدارك رضر املشرتي. وحينئذ ال مانع من استيعابه ملقدار الثمن، بل زيادته عليه، 
كام هو احلال لو تعد البايع فأحدث يف املبيع بعد قبضه املشرتي ما ينقص من قيمته، 

حيث يتعني ضامنه للمشرتي أرش النقص وإن استوعب الثمن أو زاد عليه.
ومـن هنا يتعـني النظر يف دليل األرش. واجلمود عـىل عبارة النصوص تقتيض 
وجـوب فرق القيمة السـوقية، كـام هو مفاد التعبـري يف مجلة منها بقيمـة العيب(١)، أو 
بقدره(٢)، و قولهA يف معترب طلحة بن زيد: «تقوم وهي صحيحة وتقوم وهبا الداء، 

ثم يرد الباع عىل املبتاع فضل ما بني الصحة والداء»(٣)، وقريب منه غريه.
وكـذا قولـهA يف معترب زرارة املتقـدم: «ويرد عليه بقدر مـا نقص من ذلك 

الداء والعيب من ثمن ذلك لو مل يكن به»(٤).
أمـا مـا يف اجلواهـر من ظهـوره يف املعنـى املشـهور، وإال مل يكن وجـه للتقييد 
بالثمن. ففيه: أن ظاهر الثمن فيه، هو القيمة السـوقية، ال الثمن الشـخيص الذي وقع 
عليـه البيع، إذ هو كالرصيـح يف فعلية إنقاص العيب بوجـوده الواقعي للثمن، امللزم 
بحمل الثمن فيه عىل جنس الثمن املسـاوق للقيمة، دون الثمن الشـخيص الذي وقع 

، وإنام من شأنه أن ينقص لو علِم بالعيب. عليه البيع، فإنه مل ينقص بالعيب فعالً
ومـن ثـم كان حال املعترب املذكـور حال بقية النصـوص املتقدمة يف أن اجلمود 
عـىل عبارتـه يقتيض وجوب فـرق القيمة السـوقية. بل هو الظاهر ممـا تضمن إطالق 

نقصان العيب(٥). أو عنوان األرش(٦).وال أقل من محله عليه بقرينة ما سبق. 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤ من أبواب العيوب حديث:٦، ٨.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤ من أبواب العيوب حديث:١، ٥.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤ من أبواب العيوب حديث:٢.
(٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٦ من أبواب اخليار حديث:٢.
(٥) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٦ من أبواب اخليار حديث:٣.
(٦) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤ من أبواب العيوب حديث:٧.
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لكـن النصوص املذكـورة كام تضمنت ذلـك تضمنت عنوان الـردّ لألرش(١) 
بنحـو يظهـر يف كـون األرش بعضاً مـن الثمن الذي أخـذه البايع أو اسـتحقه بل هو 
املـرصح به يف قولهA يف صحيح ابن سـنان: «ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن 
كان فيهـا»(٢) وقولـهA يف معتـرب زرارة: «وكان يضع له من ثمنهـا بقدر عيبها»(٣)، 
سـواء كان املـراد به أنه بعض من عينـه أم بعض من مقداره، حيـث ال يصدق عنوان 
الـرد إال بذلك، وال يصـدق فيام لو كان املردود أكثر من الثمن، مع أن األرش لو كان 

هو فرق العيب بحسب القيمة السوقية فقد يزيد عىل الثمن.
وليـس محل التعبري املذكور يف هذه النصوص عـىل غري هذه الصورة، لندرهتا، 
بـأوىل من محلـه عىل فرض كـون الثمن يف بيع املبيـع بقدر القيمة السـوقية، ألن ذلك 
مقتـىض األصـل يف البيع، عىل ما سـبق يف خيار الغبـن. حيث يتطابـق حينئذٍ األرش 

الذي ذكره األصحاب مع فرق العيب بحسب القيمة السوقية.
بـل الثاين هو األقـرب، بل املتعـني، بلحاظ قضـاء املناسـبات االرتكازية بأن 
حكم الشـارع باألرش وإن كان عىل خالف مقتىض القاعدة، ملا سـبق من عدم ابتناء 
البيـع عىل مقابلـة الصفة باملال، بل هي من سـنخ الداعي لزيادة الثمـن املبذول بإزاء 
العـني، إال أنـه يبتني عـىل مراعاة الداعي املذكور، وتدارك خسـارة املشـرتي يف البيع 
بسـببه، ومن الظاهر أن خسـارة املشرتي بعد أن مل تكن مرتتبة عىل فعل البايع بإتالف 
الصفـة، ليكـون تداركها بدفـع قيمة الصفة السـوقية، بل عىل ختيل وجـود الصفة يف 
املبيع الذي سبب زيادة الثمن، فتداركها إنام يكون بدفع الزيادة املذكورة، سواء كانت 
مسـاوية لقيمة الصفة السـوقية، أم خمالفـة هلا بالزيادة أو النقيصـة، وهي عني األرش 

الذي ذكره األصحاب.
(١) وسـائل الشـيعة ج:١٢ باب:١٦ من أبواب اخليار حديث:٢، وسـائل الشيعة ج:١٢ باب:٤ من أبواب 

العيوب حديث:٢، ٣، ٤، ٦، وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٦ من األبواب املذكورة حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤ من أبواب العيوب حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤ من أبواب العيوب حديث:٥٧.
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ولعل ارتكازية ذلك، وهنوضه بتفسري مفاد النصوص متنع من نسبة اخلالف يف 
معنى األرش ممن عرب بعبارة النصوص، أو تسـتفاد فتواه بمضموهنا من رواية هلا، كام 
يف املقنعة والنهاية وعن الصدوقني. وإال فمن البعيد جداً التزامهم بام يقتضيه اجلمود 
عىل التعبري املذكور. بل جزم غري واحد بعدم إرادهتم ذلك. ومن ثم اسـتظهر شـيخنا 
األعظمP عدم اإلشـكال واخلالف يف املسـألة غاية األمرأن املنظور لغري واحد هو 

استبعاد بنائهم عىل جواز اجتامع البدل واملبدل للمشرتي، ال ما ذكرنا من الوجه.
بقـي يشء: وهـو أنه هل جيب دفـع األرش من عني الثمـن، أو ال يتعني ذلك، 
بـل له دفعه من غـريه؟ قد يكون مقتىض اجلمود عىل التعبـري بالرد يف كالم غري واحد 
هو األول. وأظهر من ذلك مثل ما تقدم من املبسـوط من الرجوع بجزء من الثمن أو 
أن األرش جزء منه. نسـبته إليه نسـبة التفاوت بني الصحيح والعيب، كام يف الرشايع 
والقواعد واإلرشاد وغريها. وإن رصح بعض من عرب بذلك بعدم التقيد بعني الثمن، 

كام يف التذكرة.
والـذي ينبغي أن يقال: إن كان منشـأ اسـتحقاق األرش ما تقـدم من التذكرة 
وغـريهـ  مـن أن العقـد قـد تضمن جعـل الثمن يف مقابل السـليم، فـإذا فات وصف 
السـالمة، فقـد فات جزء مـن املبيع، وكان للمشـرتي املطالبـة بام يقابله مـن الثمن ـ 

فاملتعني دفع األرش من عني الثمن، كام يف تبعض الصفقة.
أمـا بناء عىل ما سـبق مـن عدم متامية ذلـك، وأن ثبـوت األرش حكم رشعي 
تعبـدي من أجل تدارك رضر املشـرتي فقد قرب شـيخنا األعظمP عدم وجوب 
دفعه من عني الثمن قال: «ألصالة عدم تسـلط املشـرت عىل يشء من الثمن، وبراءة 
ذمـة البايـع من جوب دفعـه…» كام قرب وجـوب دفعه من النقديـن، ألهنام األصل 
يف ضـامن املضمونـات، بنحـو يظهـر منه وجـوب ذلك حتى لـو كان الثمـن من غري 

النقدين.
لكـن لو تـم األصل الـذي أصله يف نفسـه فالبد مـن رفع اليد عنـه بنصوص 
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األرش املشار إليها آنفاً، املتضمنة عنوان الرد. وأما ما ذكرهP من محله عىل الغالب 
من كون الثمن من النقدين، ومحل الرد عىل الرد باعتبار النوع، ال باعتبار الشـخص. 

فهو خمالف للظاهر.
وأظهر من ذلك قولهA يف صحيح ابن سنان: «ويوضع عنه من ثمنها بقدر 
عيـب إن كان فيهـا»(١)، وقولهA يف معترب زرارة املتقـدم: «وكان يضع له من ثمنها 
بقـدر عيبهـا»(٢). وإن حاول هـو وبعض من عقب كالمه محلهام عـىل ما ال ينايف ذلك 

بتكلف يظهر ملن راجع كالمهم.
ومـن هنا يتعني دفـع األرش من عني الثمن مع وجـوده وإمكان تبعيضه. ويف 
غري ذلك يتعني دفع بدل جزء الثمن املسـاوي لـألرش من املثل أو القيمة. وذلك هو 
األنسب باملرتكزات العرفية من دفع األرش من النقدين مع كون الثمن من غريمها. 

ودعـو: أن مقتـىض ذلك رشكة املشـرتي يف الثمـن، وثبوت حقـه فيه بنحو 
اإلشـاعة، بحيث ترتتب أحكامها من عدم جواز الترصف يف الثمن، وعدم القسـمة، 

. إال برضا املتبايعني معاً
مدفوعـة بأنـه ال ظهور للنصوص يف ذلك، بل يف اسـتحقاق املشـرتي املطالبة 
بـاألرش، ووجوب دفعه من الثمن عىل البايع، بنحو يظهر يف إنفراد البايع بالسـلطنة 
عىل تعيينه ودفعه، من دون أن ينايف ملكه لتامم الثمن بمقتىض العقد، فهو يشبه صورة 

بيع الكيل يف املعني، كصاع من صربة.
نعم إنام يتجه ذلك لو كان منشـأ اسـتحقاق األرش هو كون وصف السـالمة 
، وبقاء جزء منه  مقابالً بالثمن، حيث يستلزم ذلك عدم ملك البايع لتامم الثمن ابتداءً
ـ وهو ما يقابل وصف السالمةـ  يف ملك املشرتي. وهو خروج عن مفروض الكالم، 

وعن مبنى املسألة يف املقام. فالحظ.
(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤ من أبواب العيوب حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤ من أبواب العيوب حديث:٥.
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فإذا قوم صحيحاً بثامنية، ومعيباً بأربعة، وكان الثمن أربعة ينقص من الثمن 
النصـف، وهو اثنان، وهكذا. ويرجع يف معرفة قيمة الصحيح واملعيب(١) 

إىل أهل اخلربة(٢). والبد من التعدد والعدالة(٣).
(١) موضـوع األثـر هو نسـبة قيمة املعيب لقيمـة الصحيـح، فالرجوع ألهل 

اخلربة يف احلقيقة يف ذلك، ال يف معرفة نفس القيمتني.
(٢) كام هو احلال يف سائر األمور احلدسية.

(٣) كـام يف الدروس وجامع املقاصـد. وزادا الذكورة وعدم التهمة.، وأقرمها 
عـىل ذلـك يف مفتـاح الكرامـة وخيـارات الشـيخ عـيل. بدعـو: أن املقام مـن باب 

الشهادة. 
لكنـه إنـام يكون منها فيام إذا رجع إىل اإلخبار عـن أمر حديس ملحق باحليس، 

كام لو كان األخبار عن القيمة املعروفة عند أهل البلد بني املعيب والصحيح.
أمـا إذا رجع إىل اإلخبار عن أمر حـديس يبتني عىل االجتهاد واحلدس، نتيجة 
املامرسة يف حتديد نقص العيب ونسبة قيمة املعيب للصحيح ـ كام لعله مفروض كالم 
األصحـاب ـ فالرجـوع فيـه للمقومني يبتني عـىل الرجوع ألهل اخلـربة الذي يكفي 
فيـه األمانـة والوثـوق، ويقـرص عنه عموم لـزوم البينـة. وربام يكون ذلـك هو ظاهر 
األصحـاب قبـل الشـهيد، لعدم إشـارهتم للـرشوط املذكـورة مع تعرضهـم لصورة 

اختالف املقومني.
نعم استدل سيدنا املصنفP يف حاشيته القديمة عىل املكاسب للزوم التعدد 
بام يف صحيح أيب والد عن أيب عبد اهللاA الوارد يف تعدي املسـتأجر. وفيه: «فقلت 
لـه: أرأيـت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته. 
قلت: فإن أصاب البغل كرس أو دبر أو غمز؟ فقال: عليك قيمة ما بني الصحة والعيب 
يوم ترده عليه. فقلت: من يعرف ذلك؟ قال: أنت وهو. إما أن حيلف هو عىل القيمة، 
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(مسـألة ٥٩): إذا اختلـف أهـل اخلـربة يف قيمة الصحيـح واملعيب، 
فـإن اتفقـت النسـبة بـني قيمتـي الصحيـح واملعيـب عـىل تقويـم بعضهم 
مـع قيمتهـا عـىل تقويـم البعـض اآلخـر فـال إشـكال(١)، كـام إذا قـوم 
بعضهـم الصحيـح بثامنيـة واملعيـب بأربعـة، وبعضهـم الصحيـح بسـتة 
واملعيـب بثالثـة، فـإن التفـاوت عـىل كل مـن التقويمني يكـون بالنصف. 
وإذا اختلفـت النسـبة، كـام إذا قـوم بعضهـم الصحيـح بثامنيـة واملعيـب 
وجـوه(٢)، ففيـه  بسـتة  واملعيـب  بثامنيـة  الصحيـح  وبعضهـم  بأربعـة، 

فيلزمـك. فإن رد اليمني عليك فحلفت عىل القيمة لزمه ذلك. أو يأيت صاحب البغل 
بشهود يشهدون أن قيمة البغل حني اكرتي كذا وكذا، فيلزمك...»(١). 

لكنـه ليـس وارداً يف الشـهادة عىل مقـدار نقص العيب، ونسـبة قيمـة املعيب 
للصحيـح، التـي حتتاج إىل احلدس والتخمني وإعامل النظر، بل يف الشـهادة عىل قيمة 
البغل حني اكرتاه، وهي قد تكون ظاهرة بسـبب شـيوع بيع البغال يف تلك العصور، 
وتكـون يف حق املطلع عىل وضع السـوق من الظهور بحيث تلحق باألمور احلسـية، 
وليست مبنية عىل احلدس والتخمني، كام هو ظاهر فرض الشهادة يف الصحيح. وهو 
خـارج عـن حمل الكالم. ومـن هنا ال خمرج عام سـبق. فالحظ. واهللا سـبحانه وتعاىل 

العامل.
(١) ملا أرشنا إليه آنفاً من أن مورد األثر هو نسـبة قيمة املعيب لقيمة الصحيح 
املفروض اتفاقهم فيها. ومعه ال أمهية الختالفهم يف تعيني القيمتني يف أنفسهام.نعم لو 

كان األرش هو قيمة العيب السوقية لرتتب األثر عىل اخلالف املذكور.
(٢) قـال شـيخنا األعظـمP: «لو تعـارض املقومون، فيحتمـل تقديم بنية 

(١) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١٧ من أبواب أحكام اإلجارة حديث:١.
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األقـل، لألصل. وبنية األكثر، ألهنا مثبتة. والقرعة، ألهنا لكل أمر مشـتبه. والرجوع 
إىل الصلح، لتشبت كل من املتبايعني بحجة ظاهرية، واملورد غري قابل للحلف، جلهل 
كل منهـام بالواقع. وختيري احلاكـم، المتناع اجلمع وفقد املرجح. لكن األقو ما عليه 

املعظم من وجوب اجلمع بينهام بقدر اإلمكان، ألن كالً منهام حجة رشعية...».
ول. فاألول بام ذكره هوPيف بقية  وال ينبغي اإلشكال يف ضعف الوجوه األُ
كالمـه من عـدم هنوض األصل برتجيح الدليلني املتعارضـني، لتأخره عنهام رتبة. بل 

غاية األمر أن يكون مرجعاً بعد تساقطهام.
والثـاين بأن البينة النافية إن شـهدت بالنقيصة ونفي الزيادة ـ كام هو املفروض 
يف املقام ـ فال وجه لتقديم بينة اإلثبات عليها بعد تكاذهبام. وإن شـهدت باسـتحقاق 
الناقص من دون نفي للزيادة، لعدم ظهور احلال هلا، فال موضوع لتقديم بينة اإلثبات، 

لعدم التعارض بينهام، بل تنفرد بينة اإلثبات باحلجية.
كام يندفع الثالث بعدم ثبوت عموم وجوب الرجوع للقرعة يف كل أمر مشتبه، 
كام تقدم تفصيل الكالم يف ذلك يف املسألة التاسعة والثالثني من مقدمة كتاب التجارة 

يف فروع جوائز الظامل.
ومثله الرابع، رضورة امتناع حجية كلتا البينتني مع تكاذهبام، فيكون املورد من 

موارد فقد احلجة لكل منهام، والرجوع لألصل املقتيض لألقل، كام يأيت.
وكذا اخلامس، فإن التخيري وإن قيل به يف تعارض األخبار الواردة يف األحكام 
الكلية، إال أن التحقيق عدم ثبوته فيها، فضالً عن األمارات الواردة يف املوضوعات، 
ومنها البينات املتعارضة يف املقام، بل املتعني فيها التسـاقط، كام سـبق. وعليه عملهم  

نوعاً، إال فيام إذا دل دليل خاص عىل حتديد الوظيفة بوجه آخر.
وأما السـادس الذي نسـبه للمعظم ـ وهو العمل عىل أوسط القيم ـ فقد ذكره 
يف املقنعة والنهاية والرشائع والنافع والتذكرة والقواعد والدروس واللمعتني وجامع 
املقاصـد واملسـالك وحمكي التحرير وامليسـية ومجلة ممـن تأخر عنهم. قـال يف مفتاح 
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الكرامة: «وقد أمهله الباقون».
وقد استدل عليه شيخنا األعظمP بأن فيه مجعاً بني التقويمني بالعمل بكل 
منهـام يف بعـض موضوع التقويم. قـالP: «فإذا قومه أحدمها بعـرشة فقد قوم كالً 
مـن نصفـه بخمسـة، وإذا قومه اآلخـر بثامنية فيد قـوم كالً من نصفـه بأربعة، فيعمل 
بكل منهام يف نصف املبيع» وذكر أن ذلك أوىل من طرحهام معاً، لقاعدة أن اجلمع بني 

الدليلني أوىل من الطرح.
وفيـه: أن مرجـع القاعدة املذكورة إىل جعـل أحد الدليلني مفـرساً للمراد من 
اآلخـر، ال إىل العمل هبام يف بعض مدلوهلام مـع فرض التكاذب بينهام. وهي ال تتم يف 

األول يف غري مورد اجلمع العريف، فضالً عن الثاين.
ومثله االسـتدالل بقاعدة العدل واإلنصاف املستفادة من احلكم بالتنصيف يف 
درهم الودعي املردد بني شخصني(١)، والدرهم الذي تداعاه شخصان(٢)، وما إذا أقام 
كل من املتداعيني يف يشء البينة عىل أنه له(٣)، ويف بعضها حكم بالتبعيض بنسـبة عدد 
الشـهود(٤). إذ هي لو متت خمتصة بام إذا مل يرتجح أحد الطرفني بأمارة أو أصل يقيض 

بكون اليشء بتاممه له، كام يف املقام.
واسـتدل يف اجلواهـر بخرب عبد اهللا بن عمر قال: «كنـا بمكة، فأصابنا غالء يف 
األضاحـي، فاشـرتينا بدينار، ثـم بدينارين، ثم بلغت سـبعة، ثم مل توجـد بقليل وال 
كثري، فرفع هشام املكاري رقعة إىل أيب احلسنA فأخربه بام اشرتينا ثم مل نجد بقليل 
وال كثـري. فوقع: انظـروا إىل الثمن األول والثاين والثالث، ثم تصدقوا بمثل ثلثه(٥)». 

(١) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١٢ من أبواب الصلح حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٩ من أبواب الصلح حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١٠ من أبواب الصلح حديث:١، وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٢ من أبواب 
أحكام الدعو حديث:٢، ٣، ٤.

(٤) وسائل الشيعة ج:١٠ باب:١٢ من أبواب أحكام الدعو حديث:٢، ٣، ٤.
(٥) وسائل الشيعة ج:١ باب:٥٨ من أبواب الذبح حديث:١.
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وأقوال(١). 
قالP: «وقد عمل به األصحاب يف حمله».

: أن اجلمع فيه بني القيم الواقعية املختلفة الختالف العرض والطلب  وفيه أوالً
باختالف الزمان، واملدعى يف املقام هو اجلمع بني القيم الظاهرية، تبعاً الختالف أنظار 
املقومني بعد فرض التكاذب بينهم. وما ذكرهP يف بقية كالمه من أن اختالف القيم 

يف املقام لعله يرجع الختالف الرغبات خروج عن حمل الكالم. 
: أن مـا تضمنه اخلرب حكم تعبدي بإجزاء اجلمـع بالنحو املذكور واقعاً،  وثانيـاً
واجلمع املدعى يف املقام ظاهري جيتزأ به ظاهراً يف فرض اجلهل بالقيمة الواقعية، ومها 

خمتلفان سنخاً، فال جمال الستفادة الثاين من دليل األول.
بل ال جمال للتعدي عن مورد األول ملا يسانخه، كام لو ضمن اليشء بمثله، ثم 
اختلفـت قيمة املثل تبعاً الختالف العرض والطلب حتى فقد وتعني دفع قيمته بدله. 

ومن هنا ال يتضح الدليل عىل الوجه املذكور.
نعم قد يدرك املطلع عىل اختالف املقومني أن اختالفهم نتيجة إغراق كل منهم 
يف مالحظـة اجلهـة الوجبة لزيـادة القيمة أو نقصهـا، وأن القيمة احلقيقيـة هي القيمة 
املتوسـطة. لكـن ذلك ـ مع عدم اطـراده ـ يرجع إىل االجتهاد يف حتديـد القيمة نتيجة 

اختالف املقومني. وهو خارج عن ظاهر مفروض كالم األصحاب.
(١) مل يتضح وجود قول آخر غري القول بالعمل عىل املتوسـط الذي تقدم من 
مجاعـة. غايـة األمر إمهال اآلخرين التعرض لصورة اختـالف املقومني ، كام تقدم من 

مفتاح الكرامة.
نعم أشـاروا لالختالف بني ما ذكره املشهور وما نسب للشهيدP يف طريقة 
اجلمع بني التقويمني وحتديد املتوسـط بينهام بام ال هيمنا التعرض له بعد ظهور ضعف 

القول بالعمل عىل أوسط القيم.
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والـذي تقتضيـه القواعد سـقوط التقويمني(١)، والبناء عـىل األقل، عمالً 
باألصل(٢). واألحوط التصالح.

(مسألة ٦٠): إذا اشرت شيئني بثمنني صفقة، فظهر عيب يف أحدمها 
كان لـه اخليار بني اإلمسـاك وأخذ األرش وبـني رد املعيب(٣) وحده(٤). 
(١) الظاهـر بنـاء العقالء عـىل ترجيح األكثر خـربة من املقومـني إذا كان قوة 
خربته بمقدار معتد به، عىل ما ذكرناه يف مباحث التقليد، فإن املقامني من باب واحد. 

وال يكون التساقط إال مع فقد الرتجيح بذلك.
كـام أن التسـاقط إنـام يكون فيـام خيتلف فيه املقومـون، وهو حتديـد األرش بام 
يذكـره كل منهم، دون ما يتفقون عليه، وهو عـدم زيادته عن أعىل القيم وعدم نقصه 

عن أدناها.
(٢) لظهـور أنه بعد ملكيـة البايع لتامم الثمن فرتدد ما جيب دفعه عليه بسـبب 
العيـب بني األقل واألكثر من صغريات الدوران بـني األقل واألكثر غري االرتباطيني 
الذي ال إشكال يف كونه من موارد جريان الرباءة.نعم بناء عىل مقابلة وصف السالمة 
بجـزء الثمـن وعدم ملكية البايع مع ختلفه ملا يقابله مـن الثمن يكون املورد من موارد 

اشتباه احلق، ويتعني الصلح.
بل قد يكون مقتىض األصل هو األكثر. مللكية املشـرتي لتامم الثمن قبل البيع، 

ويشك يف مقدار ما خرج منه عن ملكه، فيقترص فيه عىل األقل. 
(٣) بناء عىل خمتارهP من أن حكم العيب هو التخيري بني الرد واألرش. أما 
بناء عىل املختار من الرتتيب بينهام فليس له إال الرد. إال أن حيدث أحد املوانع املتقدمة 

منه، فيكون له األرش.
(٤) لتعدد املبيع بتعدد الثمن عرفاً، واالرتباطية بينهام رشط خارج عنها.
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فإن اختار الثاين كان للبايع الفسخ يف الصحيح(١). وكذا إذا اشرت شيئني 
بثمـن واحـد. لكـن ليس لـه رد املعيب وحـده(٢)، بل إمـا أن يردمها معاً، 
(١) تقدم منهP نظري ذلك يف املسألة الرابعة والثالثني يف فروع خيار الغبن. 
وممـا تقدم هناك يظهر أن فسـخ البايع مـرشوط بابتناء البيعني عـىل االرتباطية، حيث 
يكون فسـخ املشـرتي يف املعيـب موجباً لتخلف الـرشط الضمني يف حـق البايع، فله 
الفسـخ بخيار ختلف الرشط. بل سـبق تقريب ثبوت خيار تبعض الصفقة للمشـرتي 
. وذلـك جيري هنا. والظاهـر أن فرض الصفقة يف البيعني راجـع إىل االرتباطية  أيضـاً

املذكورة.
(٢) كـام يف املقنعـة والنهاية واملبسـوط واخلـالف واملهذب والغنيـة والرسائر 
والرشايـع والنافع وما تأخر عنها. ونفي يف الرياض ظهور اخلالف فيه. ويف اجلواهر: 
«بـال خالف أجـده فيه». بل تقدم يف أول الكالم يف خيـار العيب من اخلالف والغنية 

دعو اإلمجاع عليه.
وقد يستدل عليه بوجوه:

األول: أن يف تبعيض الصفقة رضراً عىل البايع. وما يف اجلواهر من إمكان جربه 
بثبـوت اخليار له يف رده. ال خيلو عن إشـكال، لظهـور األدلة يف نفي احلكم الرضري، 

وهو يف املقام نفس تبعض الصفقة.
اللهم إال أن يدعى انرصاف قاعدة نفي الرضر عن مثل هذا الرضر الذي يتسلط 

املرضور عىل إزالته بالفسخ. نظري ما تقدم يف االستدالل بالقاعدة خليار الغبن. 
مع أن الرضر غري مطرد، إذ قد ال يكون الفصل بني املبيعني موجباً لنقص قيمة 
املعيب أو قلة الرغبة فيه. غاية األمر أن تبعض الصفقة خمالف ملبنى املعاملة، الذي هو 

كالرشط الضمني فيها، فيوجب اخليار للبايع من أجل ذلك.
الثـاين: مـا يف اجلواهـر من تعلـق حق اخليـار باملجمـوع، ال يف كل جـزء منه. 
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والظاهر رجوعه إىل أن املسـتفاد عرفاً مـن األدلة وحدة حق اخليار، وتعلقه بمجموع 
املبيع، ال تعدده، بحيث ينحل بانحالل أجزائه.

وفيه: أن ذلك وإن كان مسلامً، إال أن موضوع اخليار ملا كان هو بيع املعيب فهو 
إنـام يقتيض وحدة اخليار وعدم مرشوعية الفسـخ يف بعـض املعيب. وذلك إنام يقتيض 
عـدم مرشوعية الفسـخ يف البعض إذا صدق عىل املجموع عرفـاً أنه معيب ولو لكون 
املعيـب جـزءاً منه، كاحليوان الذي يشـل عضـو منه، والدار التي هيـدم بعض غرفها، 
والثوب الذي خيرق أحد كميه. أما إذا كان املبيع أموراً متعددة عرفاً، واملعيب أحدمها 
ـ كـام هو حمل الكالم ـ فموضوع اخليار الواحد ذلك املعيب بتاممه، فال يرشع الفسـخ 
يف بعضه، أما املجموع فال وجه لدخوله يف موضوع اخليار الواحد املفروض بعد عدم 
صـدق املعيب عليه بمجموعه بسـبب عيـب البعض. كام ذكر ذلـك يف اجلملة بعض 

.Pمشاخينا
الثالث: أن لزوم تبعض الصفقة من الفسـخ وإن مل يناف قيام املبيع بعينه الذي 
هـو الرشط يف جواز الفسـخ، ألنه أمر مسـبب عن الفسـخ ومتأخر عنـه رتبة، إال أن 
املستفاد عرفاً من اشرتاط قيام املبيع بعينه عرفاً هو لزوم رجوع املبيع للبايع عىل النحو 

الذي خرج منه ووقع عليه البيع، وهو ال يتحقق مع تبعض الصفقة.
الرابـع: ما سـبق منا يف املسـألة الرابعة عـرشة من فروع بيع الـرشط من امتناع 
فسخ العقد الواحد يف بعض مضمونه، واملفروض يف املقام وحدة العقد وبيع املجموع 

صفقة واحدة.
وهـو لـو تـم يمتنـع رد املعيب وحـده حتى لـو ريض البايـع، إال أن يرجع إىل 
التصالح بينهام عىل املعاوضة بني املعيب وما خيصه من الثمن، كام يظهر مما سبق هناك. 

واحلاصل أن املشرتي ال يستحق رد املعيب وحده.
 Aوالسيام مع ما تكرر منا من عدم ثبوت إطالق ألدلة خيار العيب عدا قوله
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يف حديـث مجيل املتقدم: «إن كان الـيشء قائامً بعينه رده عىل صاحبه وأخذ الثمن»(١). 
وهـو خمتـص أو منرصف ألخذ الثمن الذي وقع عليه البيع، ال ما يعم بعضه مما خيص 
م كالً منهـا بام خيصه من  املعيـب. نظـري ما ورد من أن من اشـرت صفقة بثمـن ثم قوّ

مه(٢). الثمن مل جيز له بيع بعضها مرابحة عىل ما قومه إال أن يبني للمشرتي أنه قوّ
ودعـو: أنه لو تم عدم جواز فسـخ العقـد يف املعيب وحـده لبعض الوجوه 
السـابقة، إال أنه ال جمال للبناء عىل جواز الفسـخ يف املجمـوع بعد عدم صدق املعيب 
عليـه بسـبب عيب البعض، كام تقـدم يف تعقيب الوجه الثـاين، ألن موضوع اخليار يف 

النصوص هو بيع املعيب ورشائه، وال يعم بيع ورشاء ما فيه معيب.
مدفوعـة بأن قصور نصـوص املقام عن املورد بمقتىض اجلمـود عليها ال ينايف 
فهـم العمـوم منهـا تبعـاً للمناسـبات االرتكازية. وال أقـل من كون الفسـخ يف املقام 
مقتـىض الوجـه االرتكازي لثبوت خيـار العيب، وهو أن سـالمة املبيع رشط ضمني 
يف البيع يقتيض ختلفه اخليار، عىل ما سـبق التعرض له يف أول الكالم يف خيار العيب. 

. لظهور أن الرشط هو سالمة متام املبيع، بنحو يكفي يف ختلفه كون بعض املبيع معيباً
إن قلـت: مقتىض ذلك عدم ثبوت خيار احليوان يف األيام الثالثة لو بيع صفقة 
مـع غريه، لكونه خياراً تعبدياً ال دليل عليه إال النصوص، وهي خمتصة باحليوان، وال 
تعـم غـريه إذا بيع معه، فإذا تم عدم جواز فسـخ العقد يف بعـض مضمونه تعني عدم 

جواز رده وحده بام خيصه من الثمن.
قلت: ال حمذور يف البناء عىل ذلك. والسـيام بعد انرصاف بيع احليوان ورشائه 

إىل بيعه وحده، وظهور اخليار املجعول فيه يف اخليار يف البيع بتاممه.
إال أن يقـوم إمجـاع تعبـدي عـىل جـواز إرجاعه بام خيصـه من الثمـن، فيكون 
معاوضة قهرية ال فسـخاً للبيع يف بعض مضمونه. نظري أخذ الرشيك بالشـفعة. لكن 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٦ من أبواب اخليار حديث:٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢١ باب:١٦ من أبواب أحكام العقود حديث:١، ٥.
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أو خيتار األرش(١).
(مسـألة ٦١): إذا اشـرتك شـخصان يف رشاء يشء، فوجـداه معيبـاً، 

فليس ألحدمها أن يرد حصته(٢)، بل إما أن يرداه مجيعاً أو يأخذ األرش.
ال طريق إلحراز اإلمجاع بالنحو املذكور بنحو ينهض باحلجية. فالحظ.

(١) أمـا بنـاء عىل اسـتفادة ثبـوت اخليار يف املـورد من إطالق نصـوص املقام 
فظاهر. وأما بناء عىل اسـتفادته منها تبعاً أو من بناء العرف ـ كام هو الظاهر ـ فلقرب 
إلغاء خصوصية املورد يف أدلة األرش،  بحيث يستفاد منها عموم تدارك رضر املشرتي 

يف العيب باألرش. وإن كان األحوط التصالح يف املقام. فالحظ.
(٢) كـام يف املقنعـة والنهايـة وبيع املبسـوط ويف املهـذب والوسـيلة والرشايع 
والنافـع واجلامـع واإلرشـاد واملختلـف والـدروس وعن بيـع التحرير وغـريه. ويف 

املختلف واملسالك وعن إيضاح النافع واملفاتيح أنه املشهور.
واستشـكل فيه يف القواعد. ومل يسـتبعد يف التذكرة جواز انفراد أحدمها بالرد، 
وجعله وجهاً يف املسـالك، واألصح يف جامع املقاصد، ويف بيع اخلالف أنه قوي، بل 

جزم به يف كتاب الرشكة منه ومن املبسوط، ويف الرسائر واإليضاح وعن غريمها.
قـال يف بيع اخلـالف ـ بعد أن حكم بعـدم جواز انفراد أحدمهـا بالرد ـ: «وإن 
». وكأنه لصدق كونه  قلنا: له الرد بعموم األخبار، ألنه عليه السالم مل يفصل كان قوياً

. مشرتياً
لكن ذلك وحده ال يكفي بعد اختصاص النصوص برد املعيب الظاهر يف رده 
بتاممـه. مضافاً إىل الوجوه السـابقة. بـل األمر هنا أظهر، لعدم صـدق رد املعيب. كام 
ال تصـدق موضوعات مجيع اخليارات كاملجلـس واحليوان وغريها. وخالفهم هنا ال 

يناسب اتفاقهم يف املسألة السابقة.
هـذا وربـام يفرق بني جهـل البايع بالرشكـة، وعلمه هبا، كام هـو مقتىض ما يف 



الكالم يف عيب املبيع املشرتك...................................................................... ٥٠٩

التذكرة من تعليل ما سـبق منه بقوله: «إذا البايع أخرج العبد إليهام مشقصاً، فالرشكة 
حصلـت باختيـاره، فلـم متنع من الـرد...». ولعله لذا مل يسـتبعده يف جامـع املقاصد 

وجممع الفائدة، واستحسنه يف املسالك وحمكي املفاتيح.
وفيـه: أن علم البايع بالرشكة يف البيع ال يسـتلزم إقدامـه عىل حصول الرشكة 
له بفسـخ أحدمها دون اآلخر، إذ قد يكون جاهالً بالعيب، أو كان ير ـ باجتهاده أو 
تقليده ـ أنه ليس هلام االختالف يف الفسخ وعدمه، أو يعتقد أهنام ال خيتلفان فيهام. عىل 
أن ذلك إنام يقتيض اندفاع حمذور الرضر، دون بقية الوجوه املتقدمة يف املسألة السابقة 

يف وجه املنع من التبعيض يف فسخ العقد.
ثم إن حمكي باب الرشكة من التحرير أنه لو اشرت أحد الرشيكني بامل الرشكة 
معيبـاً جهل املشـرتي بعيبه وعلم البايع أن الثمن من مـال الرشكة فلهام االختالف يف 
الـرد واألرش. قـال: «وهـذا التفصيل عندي جيـد، ألن البايع عامل بأنـه مال رشكة، 

وأحد الرشيكني غائب و اآلخر حارض، فهو يف قوة عقدين».
لكنه كام تر فإن وحدة العقد تابعة لوحدة الصفقة، وال دخل لوحدة املشرتي 

وتعدده فيها، فضالً عن غياب أحد املشرتيني وحضور اآلخر.
إال أن يكـون احلـارض غري مـأذون من الغائـب يف الرشاء، فال ينفـذ الرشاء يف 

النصف املشاع. والظاهر خروجه عن مفروض كالمهم. فالحظ.
بقي يف املقام أمران:

األول: ذكـر يف الـدروس أنه حيث يمتنع الرد من أحدمها مع امتناع اآلخر فله 
األرش. وهـو قد يتجه بناء عىل التخيري يف العيـب بني الرد واألرش، لرجوع مطالبته 
بـاألرش إىل اتفاقهـام عىل عدم الـرد، وحيث كان األرش حينئذ بينهـام كان له املطالبة 

بحصته منه، ويبقى اآلخر خمرياً بني إسقاط حقه فيه ومطالبته بحصته منه.
أما بناء عىل الرتتيب الرد واألرش فال جمال ملطالبته باألرش مع بقاء املبيع قائامً 
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(مسألة ٦٢): لو زال العيب قبل ظهوره للمشرتي ففي سقوط اخليار 
إشكال(١). وإن كان األظهر سقوط الرد وثبوت األرش.

بعينه وعدم حصول أحد موانع الرد فيه، لعدم حتقق موضوعه حينئذ.
الثاين: إهنم وإن اختلفواـ  كام سبقـ  يف جواز رد أحد الرشيكني دون اآلخر إال 
أنه ال يظهر اخلالف منهم يف أنه لو ورث اثنان خيار العيب فالبد من اتفاقهام عىل الرد 
أو األرش. وكأنه لوحدة البيع واخليار املوروث، وعدم املجال ليشء من الوجوه التي 
ذكرت دليالً جلواز انفراد أحد الرشيكني بالرد يف حصته، كام يظهر بمالحظتها. ويأيت 

متام الكالم يف ذلك يف املسألة األوىل من الفصل اخلامس إن شاء اهللا تعاىل. 
(١) قـال يف التذكـرة : «لو كان معيباً عند البايع، ثـم زال العيب بعد البيع، ثم 
قبضـه وقـد زال عيبه، فـال رد، لعدم موجبه، وسـبق العيب ال يوجب خيـاراً، كام لو 
سبق عىل العقد وزال قبله. بل مهام زال العيب قبل العلم أو بعده قبل الرد سقط حق 

الرد». 
وقد يسـتفاد ذلك مما ذكره مجاعة من أن الترصية يف الشـاة ونحوها إذا زالت ـ 
بتغري املرعى أو هبة من اهللا تعاىل ـ سـقط الرد. والسـيام مع تعليله يف املبسـوط وغريه 
بزوال العيب، وما يف جامع املقاصد واملسالك من أن زوال العيب قبل العلم به بحكم 

زوال الترصية.
وظاهـر جامع املقاصد واملسـالك التوقف. وقد يسـتفاد ممن توقف يف مسـألة 
الترصية، كام يف التنقيح الرائع. بل يف اخلالف بعد أن حكم بسقوط اخليار يف الترصية، 

وتعرض للقول بعدم السقوط، قال: «وعندي أن هذا الوجه قوي ملكان اخلرب».
ثـم قـال: «دليلنا عىل أن ليس له الرد هو أنه إنام كان لـه الرد ملكان العيب، فلام 
زال خيـار العيـب زال خيار الرد، ألنه تابع له. وإذا قلنا له الرد، فلمكان اخلرب، ألنه مل 
يفصل بني أن تزول الترصية وأن ال تزول». ومن الظاهر أن نظري ذلك جيري يف املقام. 
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و لو جر فيه جلر يف الرد واألرش معاً، ألهنام معاً تابعان للعيب.
وكيف كان فال ينبغي اإلشـكال يف أن مقتىض إطالق النصوص عدم سـقوط 
حكم العيب بارتفاعه بعد البيع، لداللتها عىل أن موضوع األحكام هو العيب احلاصل 
 Aعند البيع ال عند إعامل تلك األحكام من الردأ وأخذ األرش، كام هو رصيح قوله
يف معتـرب زرارة: «أيـام رجل اشـرت شـيئاً وبـه عيب وعـوار مل يتربأ إليـه ومل يبني له، 
فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً، ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء أنه يميض عليه البيع 
ويرد عليـه...»، وظاهر النصوص الكثرية املتضمنة لوجدان العيب بعد البيع، كقوله 
...»، ونصوص  يف حديـث مجيل: «يف الرجل يشـرتي الثـوب أو املتاع فيجد فيه عيبـاً
اجلارية التي يوجد فيها عيب بعد وطئها(١). لظهور أنه ال يراد به كل عيب ير حينئذ، 

بل خصوص ما يعلم حصوله عند البيع.
نعـم املتيقـن من هـذه النصوص ما يبقـى إىل حني االطالع عليـه ورؤيته، وال 

يشمل ما ارتفع قبل أن يعلم بحصوله عند البيع.
لكنها ـ مع عمومها ملا إذا ارتفع العيب بعد وجدانه والعلم به وقبل الرد وأخذ 
األرش ـ ال ظهـور هلـا يف اشـرتاط بقـاء العيـب إىل حني العلـم به، فال يرفـع هبا اليد 
عـن إطالق معتـرب زرارة املتضمن أن وجود العيب حني البيـع هو موضوع األحكام 
. ونظـري ذلك جيـري يف الترصية. ولذا سـبق من اخلالف االسـتدالل عىل بقاء  واقعـاً

اخليار بإطالق اخلرب.
ومنـه يظهـر ضعف ما ذكره شـيخنا األعظمP مـن أن ظاهر أدلـة الرد هو 
رد املتلبـس بالعيب حني الرد. نعم لو كان منشـأ الرد هـو لزوم الرضر من الصرب عىل 

املعيب اجته ما ذكره. لكن منشأه النصوص، وهي ظاهرة فيام ذكرنا.
وأشكل من ذلك ما ذكره من التفصيل بني الرد، فريتفع ملا سبق، واألرش فال 

يرتفع، ألنه استقر بالعقد، فيحتاج براءة ذمة البايع منه إىل دليل.
(١) مستدرك الوسائل ج:١٢ باب: ٤، ٥ من أبواب العيوب.
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إذ فيه: أن األرش مل يسـتقر بالعقد، بل غاية األمر أن للمشـرتي املطالبة به كام 
له املطالبة بالرد. وحينئذ بناء عىل املشـهور من التخيري بني الرد واألرش فموضوعهام 

واحد ومها ثابتان ختيرياً، وال منشأ الستقرار أحدمها دون اآلخر.
وأمـا ما ذكره سـيدنا املصنفP من الفرق بينهام بأن املناسـبات االرتكازية 
قاضيـة بأن منشـأ جـواز الرد هـو اإلرفاق باملشـرتي، وبلحـاظ تـرضره بالصرب عىل 
املعيب، فينرصف عام إذا زال العيب. أما منشـأ ثبوت األرش فهو تدارك الرضر املايل 
احلاصـل باملعاملة، وهو ال يـزول بزوال العيب، بل هو نفع متجـدد بعد العقد، نظري 

اهلبة املستقلة. 
: أنه مل يتضح كون منشـأ جواز الرد ذلك، بل من القريب كون منشئه  ففيه أوالً
خمالفـة الرشط الضمني، وهو رشط السـالمة، أو خـروج املعاملة عن مقتىض الوضع 

الطبعي يف املعامالت نظري ما سبق يف خيار الغبن.
: أن ذلـك لو تم إنام ينهض بالفرق لو كان لـكل من الرد واألرش دليل  وثانيـاً
خيصـه، حيث يمكن دعـو انرصاف أحد الدليلني عن صـورة االرتفاع العيب دون 

اآلخر. أما حيث كان الدليل واحداً فال جمال للتفكيك يف انرصافه بني األمرين. 
بـل حيث سـبق عـدم هنـوض النصـوص بالتخيـري، وأن دليل جـواز املطالبة 

باألرش ينحرص باإلمجاع لو تم، فاملتيقن من اإلمجاع صورة بقاء العيب.
وأمـا بناء عىل املختار من الرتتيب بينهـام فموضوع األرش هو العيب املوجب 
للرد وحدوث احلدث يف املبيع، فإذا فرض كون املراد بالعيب املوجب للرد هو الباقي 
دون الزائل فال يتم موضوع األرش، بل حيث كان املسـتفاد من النصوص عرفاً كون 
حـدوث احلدث من سـنخ املانع فهو فرع وجود املقتيض للرد ببقـاء موضوعه، إذ مع 

. ارتفاع مقتضيه الرتفاع موضوعه قبل ذلك ال يبقى موضوع ملانعية املانع عرفاً
نعـم قد يقـال: إن ارتفاع العيب بعد البيع وإن مل يسـقط حكمه عىل خالف ما 
سـبق منهم. إال أنه مانع من الرد، لعدم بقاء املبيع بعينه وتغريه عند املشـرتي عام كان 
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عليه حني البيع، إذ ال يعترب يف التغري املانع من الرد أن يكون لألدون.
وبعبارة أخر: بعد أن مل تتضمن النصوص مانعية حدوث العيب يف املبيع من 
الـرد، وإنام تضمن أكثرها مانعية إحداث احلدث فيـه، وفرض التعدي من اإلحداث 
للحـدوث، فكـام ال يعترب يف اإلحداث أن يكون موجباً لنقص يف املبيع، بل يعم ما إذا 
أوجـب زيادتـه، كذلـك ال يعترب يف احلدوث أن يكـون موجباً لنقصه، بـل يعم ما إذا 

أوجب زيادته، كام يف املقام. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
نعم هذا قد يكون ارتفاع األمر احلاصل عند البيع كاشفاً عن عدم كونه عيباً، بل 
هو حالة طبيعية نتيجة عوامل خارجية طارئة، كاجلهد املوقت نتيجة العمل املتواصل. 
بل ال يبعد ذلك يف مثل احلمى القصرية األمد نتيجة االسترباد ونحوه مما ال يرجع إىل 

. نقص يف البدن، وإن عدها يف التذكرة والقواعد عيباً
لكـن ذلك راجع إىل انكشـاف عدم حتقق ثبـوت اخليار مـن أول األمر، لعدم 

حتقق موضوعه، ال إىل ارتفاعه بعد ثبوته، كام هو حمل الكالم.
بقـي يف املقام خيارات أخر مل يتعرض هلا سـيدنا املصنفP، وإن سـبق منه 

ومنا بعض ما يتعلق هبا: 
األول: خيـار ختلـف الـرشط. وقد تقدم منـا بعض الكالم فيه عنـد الكالم يف 
اشرتاط عدم فسخ العقد من مجلة مسقطات خيار املجلس. ويأيت متام الكالم فيه عند 

الكالم يف أحكام الرشط إن شاء اهللا تعاىل.
الثـاين: خيار ختلـف الوصف. واملـراد بالوصف مـا يبتني العقـد عىل وجوده 
حينـه، سـواءً كان وصفاً ألحـد العوضني، كالكتابـة يف العبد واجلـودة يف الثوب، أم 

حاالً يف العقد، ككون بيع الشيئني صفقة واحدة.
والظاهر مفروغيتهم عن ثبوته، كام يشهد به أدنى مالحظة لكلامهتم.

وينحرص الوجه فيه بسـرية العقالء االرتكازية بام هم عقالء.وقد تقدم يف أول 
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الكالم يف مقدمة كتاب التجارة لزوم العمل عليها ما مل يثبت الردع عنها.
ولكـن يظهـر من بعـض مشـاخيناP أن مرجع أخـذ الوصـف يف العقد إىل 
اشـرتاط اخليار بتخلفه، نظري ما ذكره يف خيار ختلف الرشط. ويظهر احلال فيه مما يأيت 

يف أحكام الرشط إن شاء اهللا تعاىل.
الثالـث: اخليـار فيام إذا خرجـت املعاملة عـن الوضع الطبيعي، كـام يف موارد 

الغش والغبن وعدم تعجيل التسليم ونحوها.
وقـد تقـدم يف خيـار الغبن من غري واحد أن منشـأ اخليار يف ذلـك هو اخلروج 
عـن مقتىض الرشط الضمني االرتـكازي. فيكون من صغريات خيار ختلف الوصف 

املرشوط، وجيري فيه ما جيري فيه.
لكن تقدم منا اإلشـكال يف ذلك. وأن الظاهر بناء العقالء عىل ثبوت اخليار يف 

املوارد املذكورة ابتداء، ال بتوسط االشرتاط الضمني. فراجع.
انتهـى الكالم يف أقسـام اخليار رشحاً لكتاب (منهاج الصاحلني) لسـيدنا اجلد 
األسـتاذ مرجع الطائفة آية اهللا العظمى السـيد حمسـن الطباطبائي احلكيمP عرص 
اجلمعة الثامن والعرشين من شـهر شوال سنة ألف وأربعامئة وثامن وعرشين للهجرة 
النبويـة. عىل صاحبها وآله أفضل الصـالة وأزكى التحية. يف النجف األرشف، بربكة 
احلرم املرشف، عىل مرشفه أفضل الصالة والسـالم. بقلم العبد الفقري (حممد سـعيد) 
عفي عنه. نجل سـامحة آية اهللا (السـيد حممد عيل الطباطبائـي احلكيم) دامت بركاته. 
واحلمد هللا عىل تيسريه وتسهيله. ونسأله التسديد والتوفيق وصالح األحوال وحسن 

املآل. إنه أرحم الرامحني وويل املؤمنني، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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الفصل الثالث
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٥ ............................ يف اشرتاط كون املبيع عيناً سواء كان موجوداً يف اخلارج أم يف الذمة
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يف حكم البيع بحكم املشرتي............................................................... ٢٢

بقي يف املقام أمران..
٢٤ ....................................... (األول): يف بيع املكيل واملوزون قبل الكيل أو الوزن 
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٢٧ .............................................. الكالم يف اشرتاط التقديربام بتعارف التقدير به

بقي يف املقام أمور..
٣٢ ......... (األول): ان التقدير بام يتعارف تارة يكون مع اعراض اآلخر وأخر يكون يف طوله
٣٧ .................................................................. (الثاين): اإلندار للظروف
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يف كفاية إخبار البائع بالقدر................................................................. ٤٣
٤٥ ....................................... عدم اعتبار عدالة البائع مع تصديقه بإخباره بام يف يده

الفهرست
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١٥٦ .......................................................................... واالشكال عليه
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٣٠٣ ....................................................................... الرابع: خيار الغبن
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٣٢٥ ................................................ الكالم يف التفاوت القيمي املوجب للخيار
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