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تذنيب يف أحكام الرشط)1(

)مسـألة63(: كـا جيب الوفـاء بالعقد الـازم جيب الوفـاء بالرشط 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصاة والسـام عىل سيدنا حممد وآله الطاهرين ولعنة 
اهلل عىل أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين.

)1( املراد بالرشط هنا ما يتضمن جعل يشء من فعل خارجي يفعله املرشوط 
عليه، كخياطة الثوب، أو أمر وضعي يثبت عليه، كملكية ثمرة ش�جرته واس�تحقاق 

اخليار يف عقده. ألن ذلك هو القابل لإلمضاء بأدلة الرشوط اآلتية. 

أم�ا األمور التي يبتني عليها من دون أن تكون كذلك فهي: تارة: تكون رشطًا 
يف ترت�ب مضمون العقد، بحيث يك�ون املضمون منوطًا هبا ومعلقًا عليها نظري تعليق 
العت�ق والتمليك ع�ى موت املال�ك يف التدبري والوصي�ة التمليكي�ة. وأخرى: يكون 
العق�د بنفس�ه مبنيًا عى حتققها من دون أن يكون مضمون�ه معلقًا عليها، نظري الداعي 

إليقاع العقد. 

واألول ال يصلح لإلمضاء بنفس�ه وحده، لكونه طرفًا يف النسبة التي يتضمنها 
العقد، من دون أن يكون بنفس�ه نسبة قابلة لإلمضاء. نعم، يمكن إمضاء العقد الذي 
يتضمن النسبة التي يكون الرشط طرفًا هلا. لكن ثبت عدم إمضائه نوعًا. لإلمجاع عى 

بطالن التعليق، إال يف موارد خاصة.
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أم�ا الث�اين فهو غ�ري قابل لإلمض�اء، لع�دم اقتضاء االش�راط جعل�ه، بل هو 
مف�روض الوجود خارجًا حني العقد. فإن طاب�ق فرضه الواقع، وإال مل ينقلب الواقع 

عام هو عليه. غاية األمر أن يثبت اخليار بتخلفه.

نع�م بن�اًء عى أن منش�أ ثبوت اخليار هو رجوع اش�راط الوصف إىل اش�راط 
اخلي�ار بتخلفه كام س�بق من بعض مش�اخيناP فال�رشط القابل لإلمض�اء ليس هو 
الوص�ف املرشوط يف املعاملة، بل اخليار املرشوط بتخلفه تبعًا الش�راطه، وهو الذي 
يدخل يف حمل الكالم، ألن اخليار حق قابل للجعل واإلمضاء. لكن تقدم مّنا يف أواخر 

املسألة الثالثة يف فروع خيار املجلس املنع من ذلك. فراجع.

)1( بال إش�كال ظاهر، ويظهر من كلامهتم املفروغية عنه. ويقتضيه ما يس�تفاد 
م�ن النصوص الكثرية من عموم نفوذ ال�رشط)1(. فإن الرشط ضمن العقد متيقن من 
العم�وم املذكور. وقد س�بق مّن�ا يف أول كتاب التج�ارة متام ال�كالم يف حتديد الرشط 

الذي هو موضوع العموم. فراجع.

بل الظاهر هنوض عموم لزوم الوفاء بالعقود به، كام أشار إليه يف اجلواهر، ألنه 
جزء مضمون العقد، وإن كان خارجًا عن البيع واإلجارة ونحومها من اخلصوصيات 

الزائدة عى العقد. 

ومنه يظهر اإلش�كال فيام يف اجلواهر من استفادته من مثل قوله تعاىل: ﴿إاِلَّ َأن 
َتُكوَن تَِجاَرًة َعن َتَراٍض﴾))(. إال أن يدعى استفادته منه تبعًا. فتأمل. 

هذا ومقتىض عموم نفوذ الرشط وجوب الوفاء به يف ضمن العقد اجلائز أيضًا. 
وجمرد جواز فسخ العقد ال ينايف وجوب الوفاء بالرشط الواقع يف ضمنه مادام العقد مل 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:6 من أبواب اخليار، وج:15 باب:0)، 40 من أبواب املهور، وج:16 
باب:4، 11 من أبواب املكاتبة وغريها.

))( سورة النساء اآلية: 9).

املجعـول فيـه)1(، كـا إذا باعه فرسـًا بثمن معني واشـرط عليـه أن خييط 
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يفسخ، كام تقدم عند الكالم يف اشراط سقوط خيار املجلس.

)1( بناًء عى ما س�بق مّنا يف املس�ألة الثالثة من الفصل السابق من أن مفاد أدلة 
نف�وذ ال�رشط ليس جمرد وجوب العمل عى طبق الرشط تكليفًا � كام س�بق من بعض 

 

مش�اخيناP� ب�ل اس�تحقاق املش�رط لألمر امل�رشوط، ووجوب العم�ل عليه تابع 
الس�تحقاقه، كوجوب وف�اء الدين. ألن الرشط عرفًا كالعق�د يبتني عى جعل احلق، 
فيك�ون مف�اد دليل نفوذه إمضاء ذلك. ولذا كان للمش�رط إس�قاط رشطه، ومل يكن 
ذلك منافيًا ألدلة نفوذه. كام كان له إجبار املرشوط عليه عى تنفيذ الرشط.بخالف ما 
لو كان حكاًم تكليفيًا حمضًا، عى ما يأيت توضيحه يف املس�ألة الرابعة والس�تني إن ش�اء 

اهلل تعاىل.

ومثله يف اإلشكال ما يف اللمعة والتنقيح من عدم وجوب فعل األمر املرشوط 
عى املرشوط عليه، وأن فائدة الرشط هو لزوم اخليار بتخلفه ال غري.

إذ فيه: أن ذلك إن كان لدعوى أن مفاد االشراط جمرد جعل اخليار عى تقدير 
ع�دم حتق�ق األمر امل�رشوط، من دون أن يتضم�ن جعل األمر املرشوط عى الش�ارط 
وإلزام�ه به. فهو خروج عن حمل الكالم وعن ظاهر االش�راط. بل هو ال يناس�ب ما 
ذكراه تبعًا لألصحاب من اعتبار كون األمر املرشوط مقدور أو س�ائغًا. لظهور أنه ال 

حمذور يف اشراط اخليار وجعله بتخلف األمر غري املقدور أو غري السائغ. 

وإن كان لدع�وى: أن مف�اد ال�رشط وإن كان ه�و جع�ل األم�ر املرشوط عى 
املرشوط عليه، إال أن ذلك ال يكفي يف إلزامه به رشعًا، لعدم وجوب طاعة املرشوط 

عليه للمشرط.

ففيه: أنه يكفي يف إلزامه به رشعًا بضميمة ظهور أدلة نفوذ الرشط يف إمضائه. 
 ب�ل رصي�ح بعضه�ا، كموثق إس�حاق بن عامر ع�ن جعفر ع�ن أبيه: »إن ع�ي بن أيب 

لـه ثوبًا، فإن البائع يملك عىل املشـري اخلياطة بالـرشط)1(، فيجب عليه 
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طال�بA كان يق�ول: م�ن رشط المرأت�ه رشط�ًا فليف هلا ب�ه، فإن املس�لمني عند 
رشوطهم، إال رشطًا حرم حالاًل أو أحل حرامًا«)1(.

وأم�ا ما عن بعض حتقيقات الش�هيدP من أن الرشط ق�د علق عليه العقد، 
واملعلق عى املمكن ممكن، وهو معنى قلب الالزم جائزًا. 

ففي�ه: أواًل: أن العق�د غ�ري معلق ع�ى ال�رشط. وإال بطل، ملا ه�و املعلوم من 
إمجاعه�م عى مبطلية التعليق للعقود. مضاف�ًا إىل ما هو املعلوم من عدم توقف ترتب 
مضم�ون العق�د عى حتقق الرشط ال يف املق�ام وال يف غريه. إال أن يري�د تعليق لزومه 

.Pعليه، بمعنى ثبوت اخليار بتخلفه، فريجع ملا تقدم من بعض مشاخينا

وثانيًا: أن ذلك يقتيض جواز العقد تبعًا جلواز الرشط، دون العكس، فال ينايف 
اس�تحقاق املش�رط لألمر املعلق عليه، ووجوبه عى املرشوط عليه، تبعًا ملفاد الرشط 

ودليل إمضائه رشعًا.

)1( ك�ام رصح به غري واح�د والظاهر اإلمجاع عليه، لظه�ور بعض كلامهتم يف 
املفروغية عنه. ويستدل عليه بوجهني:

األول: أن نف�وذ الرشط إن كان مع بقاء احلكم الذي تضمنه الكتاب أو الس�نة 
ل�زم التنايف بني اجلعل�ني. وإن كان مع ارتفاعه فهو مناف إلط�الق دليل احلكم الذي 

تضمنه الكتاب والسنة. 

ودع�وى: أن ذلك مقتىض اجلمع بني إط�الق أدلة تلك األحكام وإطالق أدلة 
نف�وذ الرشط، لظهور أن نفوذ الرشط من س�نخ احلكم الثان�وي، ومن املعلوم أن أدلة 

األحكام الثانوية مقدمة عى أدلة األحكام األولية، وحاكمة عليها حكومة عرفية. 
)1( وسائل الشيعة ج:15 باب:4 من أبواب املهور حديث:45.

خياطة ثوب البائع ويشرط يف وجوب الوفاء بالرشط أمور: 
منهـا: أن ال يكـون خمالفًا للكتاب والسـنة)1(، بـأن ال يكون الرشط 
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مدفوع�ة ب�أن احلكوم�ة املذك�ورة إن�ام تت�م يف األح�كام الثانوي�ة الت�ي تكون 
موضوعاهت�ا خارجة عن اختيار املكلف نوعًا، كالرضر واحلرج واالضطرار واإلكراه 
والغفلة واجلهل والنس�يان ونحوها، حيث تكون أدلتها حاكمة عرفًا عى أدلة اإللزام 

األويل. والسيام مع ورودها مورد التسهيل واالمتنان.

وه�ذا بخالف م�ا إذا كان موضوع احلكم الثانوي تابع�ًا للناس، بحيث يكون 
بإرادهت�م أو جعله�م، كالن�ذر والعهد واليم�ني، والوصية والوق�ف والعقد والرشط 
والصل�ح وأمر الوالدي�ن والزوج والتامس املؤمن ونحوها، حي�ث ال جمال للبناء عى 
حكومة دليله عى أدلة األحكام األولية، بل األمر بالعكس ارتكازًا، ملا هو املعلوم من 
ابتناء األحكام األولية عى مصالح غري مدركة لإلنسان، فلو بني عى حتكيم مثل هذه 
العناوين الثانوية عليها لزم فتح باب الفوىض والتالعب بأحكام الدين واضمحالله. 
وإىل هذا يرجع قولهA يف صحيح حممد بن قيس: »فقىض يف ذلك أن رشط اهلل قبل 

رشطكم«)1( ونحوه مرسل العيايش))(.

ب�ل النص�وص املتضمنة لع�دم نفوذ ذل�ك ال�رشط املخالف للكتاب والس�نة 
واملتضمن�ة عدم طاع�ة املخلوق يف معصية اخلال�ق ونحوها تبتني ع�ى املفروغية عن 
ذلك، لعدم حتقق املخالفة واملعصية إال يف فرض بقاء احلكم األويل عى إطالقه بحيث 
يشمل مورد الرشط وطاعة املخلوق. ومن الظاهر ارتكازية مضموهنا، حيث يكشف 

ذلك عن ارتكازية ما ذكرناه من تقديم أدلة األحكام األولية يف مثل ذلك. 

وبذل�ك يظه�ر أن األدلة وإن قام�ت يف كثري من موارد هذا القس�م عى تقديم 
عم�وم احلك�م األويل، إال أن ارتكازية ذلك تقتيض البناء علي�ه حتى يف املوارد اخلالية 
ع�ن األدل�ة اخلاص�ة. والظاه�ر مفروغي�ة األصحاب ع�ن ذلك بحس�ب مرتكزاهتم 

البدوية، وإن مل يتعرضوا لذلك بتوضيح. 

)1( وسائل الشيعة ج:15 باب:14 من أبواب مقدمات الطالق ورشائطه حديث:).

))( وسائل الشيعة ج:15 باب:0) من أبواب مقدمات الطالق ورشائطه حديث:6.
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نعم ثبت تقديم احلكم الثانوي يف بعض موارد هذا القس�م عى احلكم األويل، 
كام يف نذر الصوم يف الس�فر واإلحرام قبل امليقات وغريمها. لكن ليس لتقديم عموم 
احلك�م الثان�وي عى عم�وم احلكم األويل، ب�ل للنصوص اخلاصة، حي�ث تكون هي 

املخصصة لعموم احلكم األويل يف املوارد املذكورة. 

ومثله ما قد يدعى من جريان حكم تعارض العامني من وجه من التساقط مع 
عدم املرجح. كام يناسبه ما عن النراقي يف العوائد من أن املرجح يف مثل اشراط رشب 
اخلمر هو اإلمجاع، وما مل يكن فيه مرجح يعمل فيه بالقواعد واألصول. إذ يظهر وهنه 

مما سبق من قضاء املرتكزات بتحكيم عمومات األحكام األولية. فالحظ.

الثاين: النصوص الكثرية املتضمنة لعدم نفوذ الرشط املخالف للكتاب والسنة. 
كصحيح عبد اهلل بن س�نان عن أيب عبد اهللA: »قال: املسلمون عند رشوطهم، إال 
كل رشط خالف كتاب اهلل عز وجل، فال جيوز«)1(، وصحيحه اآلخر: »سألت أبا عبد 
اهللA ع�ن ال�رشوط يف اإلم�اء ال تب�اع وال توهب. قال: جيوز ذل�ك، غري املرياث، 
فإهن�ا ت�ورث، ألن كل رشط خال�ف الكتاب باطل«))(. وصحي�ح حممد بن قيس عن 
أيب جعف�رA: »أنه ق�ىض يف رجل تزوج امرأة، وأصدقته هي، واش�رطت عليه أن 
بيدها اجلامع والطالق. قال: خالفت السنة، ووليت حقًا ليست بأهله. فقىض أن عليه 
الص�داق وبيده اجلامع والطالق. وذلك الس�نة«))(، ونحوه مرس�ل ابن بكري)4(. وهو 
املناسب ملا ورد من بطالن اشراط بائع اململوك أن والءه له)5( حيث كان ثبوت الوالء 

للمعتق مستفادًا من السنة الرشيفة. وقد يستفاد من غريه.

ه�ذا وال يبع�د أن يكون امل�راد من الكت�اب ولو يف بعض ه�ذه النصوص كل 
م�ا كتب�ه اهلل تعاىل، ال خصوص القرآن املجيد، كام اس�تظهره ش�يخنا األعظمP يف 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:6 من أبواب اخليار حديث:)، ).
))( وسائل الشيعة ج:15 باب:9) من أبواب املهور حديث:1.

)4( وسائل الشيعة باب:)4 من أبواب مقدمات الطالق ورشوطه حديث:1. 
)5( وسائل الشيعة ج:14 باب:)5 من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:).
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اجلمل�ة. وال أقل من إلغاء خصوصيته، للقطع بعدم الفرق بني أحكامه تعاىل، كام عن 
بعض مشاخيناP. بل هو مقتىض إطالق قولهA: »رشط اهلل قبل رشطكم«.

ثم إن بعض النصوص قد تضمن أمرين آخرين:

األول: اش�راط موافقة الكتاب يف صحة الرشط، كصحيح عبد اهلل بن س�نان 
عن أيب عبد اهللA: »س�معته يقول: من اش�رط خمالفًا لكتاب اهلل فال جيوز له، وال 
جيوز عى الذي اش�رط عليه. واملس�لمون عند رشوطهم مما وافق كتاب اهلل«)1(. وقد 
يستفاد من معتربه عنهA: »يف رجل قال المرأته: إن نكحت عليك أو ترسيت فهي 
طالق. قال: ليس ذلك بيشء. إن رس�ول اهلل8 قال: من اش�رط رشطًا س�وى 

كتاب اهلل فال جيوز ذلك له وال عليه«))(.

قال ش�يخنا األعظ�مP: »وال يبعد أن يك�ون املراد باملوافق ع�دم املخالفة، 
نظرًا إىل موافقة ما مل خيالف كتاب اهلل باخلصوص لعموماته املرخصة للترصفات الغري 

املحرمة يف النفس واملال. فخياطة البائع مثاًل موافق للكتاب هبذا املعنى«.

وفي�ه: أواًل: أن�ه مل يتضح وجود عموم كتايب يقتيض عموم احلل يف غري النكاح 
بلحاظ املنكوحة.

وثانيـًا: أن ذلك إن�ام يقتيض أن كل رشط غري خمالف فهو موافق. ال أن املوافقة 
بمعن�ى ع�دم املخالفة، كام نبه لذلك س�يدنا املصن�فP. ويظهر األث�ر لذلك عند 

الشك، حيث يكون املرجع فيه أصالة عدم املخالفة، ال أصالة عدم املوافقة.

ومن�ه يظهر ح�ال ما عن بعض األعاظم وبعض مش�اخينا )ق�دس رسمها( من 
أن األث�ر إن�ام يظهر في�ام إذا كان املراد من الكتاب خصوص الق�رآن املجيد. أما حيث 
كان املراد مطلق ما كتبه اهلل تعاىل، فال واس�طة يف البني، الس�تيعاب أحكامه عز وجل 

للوقائع، فكل ما ال خيالف يكون موافقًا. 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:6 من أبواب اخليار حديث:1.
))( وسائل الشيعة ج:15 باب:8) من أبواب املهور حديث:).
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إذ ه�و ل�و تم إنام يقتيض التالزم خارجًا ب�ني املوافقة وعدم املخالفة، ال االحتاد 
املفهومي، بحيث يراد باملوافقة عدم املخالفة، كي يكون املرجع عند الشك هو أصالة 

عدم املخالفة.

فالعمدة يف املقام: أن الرشط حيث يتضمن اس�تحقاق املش�رط عى املرشوط 
علي�ه فه�و جعل مباي�ن لألحكام الرشعي�ة األولي�ة التكليفية والوضعي�ة، وال يكون 
موافق�ًا ل�يشء منها. إال أن يكون مؤكدًا هلا، كاش�راط الزوجة اإلنفاق. وحيث يعلم 

بعدم إرادة خصوص ذلك، فاملتعني محل املوافقة عى خصوص عدم املخالفة. 

ولعله املناسب للجمع بني صدر صحيح عبد اهلل بن سنان املتقدم وذيله. حيث 
قد يكون ظهور الصدر يف أن املعيار يف صحة الرشط عى عدم املخالفة قرينة عى محل 
ما يف الذيل من رشطية املوافقة عى ذلك. بل هو املتعني بلحاظ ما س�بق. والس�يام مع 

استفاضة النصوص الظاهرة يف أن املعيار فيه عى عدم املخالفة.

الثـاين: أنه يعترب يف نف�وذ الرشط أن ال يكون حمرمًا للح�الل أو حملاًل للحرام. 
ففي موثق إسحاق بن عامر عن جعفر عن أبيه: »إن عي بن أيب طالبA كان يقول: 
م�ن رشط المرأت�ه رشطًا فليف هلا به، فإن املس�لمني عند رشوطه�م، إال رشطًا حرم 

حالاًل أو أحل حرامًا«)1(. 

وه�و بظاه�ره ال خيلو من إش�كال. إذ الرشط بطبعه حمرم للح�الل ومانع منه، 
ألن�ه يتضمن اإللزام باألمر املرشوط واملنع م�ن تركه مع جواز تركه لوال الرشط. كام 
أنه لو فرض تعلقه باحلرام فهو ملزم به ال مسوغ له وحملل. ومحل التحليل يف احلديث 

عى ما يعم ذلك ال خيلو عن تكلف.

ومن هنا كان الظاهر رجوعه ملفاد النصوص املشهورة املتضمنة ملانعية املخالفة 
للحكم الرشعي من نفوذ الرشط، حيث يشيع عرفًا التعبري بذلك عن املخالفة للحكم 
الرشع�ي واخل�روج علي�ه. وال أق�ل من لزوم محل�ه عى م�ا ذكرناه بقرين�ة النصوص 

)1( وسائل الشيعة ج:15 باب:4 من أبواب املهور حديث:4.



1( ........................................................... خمالفة الرشط للحكم الرشعي االقتضائي 

املشهورة. 

ومن مجيع ما سبق يظهر أن املعيار يف هذا الرشط هو عدم خمالفته للحكم الرشعي، 
ك�ام تضمنت�ه النصوص الكثرية. وم�ا قد يوهم أم�رًا آخر راجع إلي�ه أو حممول عليه.

)1( بع�د الفراغ عن مانعية خمالفة احلك�م الرشعي من صحة الرشط، وبعد ما 
هو املعلوم من أن الرشط يقتيض تبدل حكم األمر املرشوط، واختالف عمل املكلف 
باإلضاف�ة إلي�ه. وقع ال�كالم بينه�م يف متييز ال�رشوط املخالفة للحك�م الرشعي عن 

غريها. 

وقد ذكر ش�يخنا األعظ�مP أن احلكم الرشعي إن ثبت ملوضوعه يف نفس�ه 
جم�ردًا ع�ن مالحظة عنوان زائد طارئ عليه مل يكن الرشط منافيًا وخمالفًا له. وإن ثبت 
ل�ه بنحو اإلطالق، ال بقيد التج�رد عن العناوين الثانوية الطارئ�ة تعني منافاة الرشط 
وخمالفته له. وقد رتب عى ذلك أن األحكام التكليفية غري اإللزامية من القسم األول، 

وغالب األحكام اإللزامية من القسم الثاين.

وفي�ه: أواًل: أن مقت�ىض إطالق أدلة مجيع األحكام ثبوهت�ا ملوضوعاهتا ولو مع 
طروء العناوين الثانوية. ولذا كان تقديم حكم العنوان الثانوي مبنيًا عى اجلمع العريف 
ب�ني دليل�ه ودليل احلك�م األويل، ال عى قصور دليل احلك�م األويل عن مورد العنوان 

الثانوي رأسًا، من دون فرق يف ذلك بني األحكام اإللزامية وغريها.

وثانيًا: أن املراد بالعنوان الثانوي إن كان هو كل عنوان زائد عى الذات يمكن 
ثبوتًا أن يرفع حكمها األويل فاملوضوع دائاًم معرض ليشء من هذه العناوين ولو مثل 
رغبة املكلف أو بعض متعلقيه يف خمالفته. فإذا فرض أن احلكم األويل ثابت للذات بام 
هي مع قطع النظر عن ثبوت العناوين الثانوية هلا لزم عدم إحراز فعليته من اإلطالق، 

لعدم الدافع الحتامل ارتفاعه بطروء العناوين املختلفة. 

عـىل خاف احلكم الرشعي االقتضائي)1( كا إذا اسـتأجره للعمل يف هنار 
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وإن كان املراد بالعنوان الثانوي خصوص العناوين التي ثبت رفعها لألحكام 
األولية كاحلرج والرضر والرشط ونحوها رجع كالمهP إىل أن احلكم الذي يرتفع 
بال�رشط ال يك�ون الرشط خمالف�ًا له، واحلكم ال�ذي ال يرتفع به يك�ون الرشط خمالفًا 
ل�ه. وه�ي قضية بدهيية أش�به بالقضية ب�رشط املحمول، ال تصل�ح ألن تكون ضابطًا 
عمليًا يف مقام الشك. ومن هنا ال يرجع ما ذكرهP إىل حمصل ينفع يف مقام العمل، 

ويرجع إليه عند الشك.

أما س�يدنا املصنفP فقد أشار هنا إىل وجه آخر يف ضابط املخالفة للكتاب 
وذكره يف درسه لكتاب املضاربة، كام ذكره يف حاشيته القديمة، ونسبه ألستاذه املعارص. 
وحاصله: أن احلكم الرشعي إن كان ناشئًا عن ثبوت املقتيض له كان الرشط املخالف 
له خمالفًا للكتاب، فيفسد، ملزامحته بمقىض احلكم الرشعي. وإن كان ثبوته ملجرد عدم 
ثب�وت املقتيض لغريه من األحكام الرشعية مل يكن الرشط املخالف له خمالفًا للكتاب، 

لعدم مزامحة مقتيض نفوذ الرشط بمقتىض آخر.

وق�د ذكر يف درس�ه لكت�اب املضارب�ة أن املرج�ع يف التمييز بني القس�مني هو 
املرتكزات العرفية، الستفادة حجيتها باإلطالق املقامي ألدلة بطالن الرشط بمخالفة 
الكتاب، ألن ورودها يف مقام بيان احلكم العمي مع عدم رشحها ملعنى املخالفة ظاهر 
يف التحوي�ل ع�ى العرف يف معناها وتش�خيصها. واملرتكزات املذك�ورة تقيض بكون 
األحكام اإللزامية ناش�ئة عن مقت�ض يقتضيها، بخالف األحكام غري اإللزامية، فإهنا 

ناشئة عن عدم املقتيض لإللزام.

ويش�كل أواًل: بأن خمالفة الرشط للحكم الرشعي إنام تكون بمخالفته ملقتضاه 
عم�اًل، م�ن دون نظر إىل منش�أ ثبوت احلكم، وأن�ه ثبت لوجود املقتيض ل�ه، أو لعدم 
املقت�يض خلالفه. فجعل املعيار يف املخالفة وعدمه�ا عى ثبوت املقتيض للحكم وعدم 
ثبوت املقتيض له غري ظاهر املنشأ، فضاًل عن أن يستفاد من اإلطالق املقامي اإلرجاع 

للعرف يف تشخيصه.
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وثانيـًا: بأن�ه مل يتضح بناء الع�رف بمرتكزاهتم عى أن األح�كام غري اإللزامية 
ناشئة عن عدم املقتيض لإللزام، ال عن وجود املقتيض لعدم اإللزام ولو مثل مصلحة 

التسهيل عى املكلفني.

وثالثـًا: ب�أن الزم ذلك عدم صحة رشط ترك املس�تحب أو فعل املكروه. إذ ال 
إشكال يف كون االستحباب والكراهة ناشئني عن املقتيض، كام اعرفP بذلك. 

لكن�ه قال: »ثم إنه ال ضري يف االلت�زام ببطالن الرشط إذا اقتضته قاعدة األخذ 
بظاه�ر األدلة بال وحش�ة يف ذل�ك أصاًل، وإن مل أجد من رصح ب�ه. بل لعل ظاهرهم 

خالفه«. 

وهو كام ترى مما تأباه املرتكزات العرفية التي جعلهاP املعيار يف تش�خيص 
املخالفة للكتاب بمقتىض اإلطالقات املقامية.

ولعل األوىل أن يقال: ملا كان مبنى الرشط والعقد عى الترصف بجعل احلقوق 
امللزم�ة ب�ني أطرافها فالبد من قصور املخالفة للحكم الرشعي املانعة من نفوذمها عن 
املخالفة املرتبة عى السلطنة التي جعلها الشارع األقدس لألطراف، فتمليك اإلنسان 
ملاله وعمله وإن كان خمالفًا بدوًا حلكمهام الثابت هلام قبل العقد والرشط، إال أنه حيث 
كان مستندًا للسلطنة التي جعلها الشارع له عى نفسه وماله فالبد من قصور املخالفة 
للحك�م الرشع�ي املانعة من نفوذمها عن مث�ل هذه املخالفة، وإال مل يب�ق لنفوذ العقد 

والرشط مورد. 

بل ليس�ت هي خمالفة عرفًا بعد اس�تنادها للشارع نفسه. ولذا ال يكون الوقف 
والوصي�ة والعهد والن�ذر واليمني ونحوها خمالفة للحكم الرشعي، وإن كانت س�ببًا 
لتبدله. ويتعني اختصاص املخالفة املذكورة بام إذا قرصت السلطنة رشعًا عن موضوع 

العقد والرشط بسبب احلكم الرشعي.

وع�ى ذل�ك فاحلك�م التكليف�ي إن كان إلزاميًا فحي�ث كان مانعًا من س�لطنة 
املكلف عى خمالفته ولو بإطالقه تعني عدم صحة الرشط والعقد املخالفني له. 
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إال أن يق�وم الدليل اخلاص عى نفوذمها، فيكون دااًل عى تقييد إطالق احلكم 
اإللزامي يف مورد الرشط والعقد وقصوره، بحيث ال يوجب قصور س�لطنة املكلف، 

وال يكونان خمالفني للحكم الرشعي. 

وإن مل يكن إلزاميًا فحيث ال يكون مانعًا من سلطنة املكلف يتعني نفوذ الرشط 
والعق�د يف م�ورده. إال أن ي�دل دليل خاص ع�ى عدم نفوذمها، فيكش�ف عن قصور 

السلطنة يف مورد احلكم غري اإللزامي، ويكونان خمالفني للحكم الرشعي.

وهك�ذا احل�ال يف احلكم الوضع�ي، فام كان من�ه تابعًا للس�لطنة كتمليك املال 
والعم�ل ينف�ذ في�ه ال�رشط والعقد. إال أن يق�وم الدلي�ل اخلاص عى ع�دم نفوذمها، 
فيكش�ف عن قصور الس�لطنة عليه يف مورده، ويكون الرشط والعقد خمالفني للحكم 

الرشعي. 

وما مل يكن حتت السلطنة كاملرياث والوالء، ونتائج العقود واإليقاعات التابعة 
ألس�باهبا، ككون اليشء مبيعًا واملرأة مطلقة يكون العقد والرشط املتعلقان به خمالفني 
للحك�م الرشع�ي، ف�ال ينف�ذان. إال أن يقوم الدلي�ل اخلاص عى نفوذمها، فيكش�ف 
ع�ن كونه موردًا للس�لطنة، ف�ال يكون العق�د وال�رشط املتعلقان به خمالف�ني للحكم 

الرشعي.

ه�ذا ما يظهر لنا فع�اًل وعليه ال حاجة للتطويل يف بعض الصغريات التي وقع 
الكالم فيها بس�بب ورود النصوص اخلاصة أو تعارضه�ا فيها. بل يوكل الكالم فيها 

ملواردها املناسبة من الفقه. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.

)1( مما سبق يظهر الوجه يف بطالن هذا الرشط. ومثله ما إذا اشرط عليه عماًل 
جمه�دًا يتعذر عليه الصوم معه من دون مس�وغ لإلفطار. ف�إن العمل املذكور وإن كان 
حتت س�لطنة من عليه ال�رشط بالذات، إال أن وجوب الصوم عليه مس�تلزم خلروجه 

شـهر رمضان بـرشط أن يفطـر)1(، أو زوجه أمته بـرشط أن يكون ولدها 
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عن س�لطنته تبعًا خلروج اإلفطار عن س�لطنته، فيكون الرشط خمالفًا للحكم بوجوب 
الصوم رشعًا.

)1( يعن�ي: إذا كان ال�زوج حرًا. للنصوص الكثرية املتضمنة تبعية الولد للحر 
من أبويه)1(. نعم ذهب مجاعة لصحة الرشط املذكور، لدعوى داللة النصوص اخلاصة 

عليه. وهي لو متت خمصصة لعموم التبعية املتقدم. ومتام الكالم يف حمله.

))( ك�ام ه�و املرصح ب�ه يف كالم مجاع�ة كث�رية، ويف الغنية »وم�ن الرشوط ما 
 هو فاس�د ب�ال خالف… نحو أن يش�رط ما خيال�ف مقتىض العقد«، وادعى ش�يخنا 

األعظمP اإلمجاع عليه.

))( مالحظ�ة كل�امت األصح�اب )رض�وان اهلل عليهم( تش�هد ب�أن مرادهم 
بال�رشط املنايف ملقت�ىض العقد هو املنايف ملا يرتب عليه رشع�ًا، كرشط عدم بيع املبيع، 
أو ع�دم هبته، أو ضامن البائع له ل�و غصبه غاصب، أو عدم عتق العبد، أو عدم وطء 
اجلاري�ة، أو غري ذلك مما يقتيض العقد خالفه ل�وال الرشط. وقد وقع الكالم بينهم يف 
صغري�ات ذلك، حيث ال إش�كال عندهم ظاهرًا يف ج�واز رشط عدم بعض ما جيوز 
بمقت�ىض العق�د، كرشط عدم االنتف�اع باملبيع م�دة معينة. وقد اضطرب�ت كلامهتم يف 

حتديد ذلك والفرق بني الصغريات. 

ومما س�بق يظهر دخول ذلك يف الرشط السابق، وهو الرشط املخالف للكتاب 
والسنة، كام يظهر من بعض كلامهتم أيضًا. 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:14 باب:0) من أبواب نكاح العبيد واإلماء.

رقـًا)1(، وأمثال ذلك مما دّل دليل احلكـم الرشعي عىل كونه اقتضائيًا، فإن 
الرشط عىل خاف مثل هذا احلكم باطل. 

ومنها: أن ال يكون منافيًا ملقتىض العقد)2(، كا إذا باعه برشط أن ال 
يكون له ثمن، أو آجره الدار برشط أن ال يكون هلا أجرة)3(. 
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كام أنه قد يكون نظر بعضهم إىل أن اشراط عدم ترتيب اآلثار املهمة املقصودة 
نوع�ًا م�ن العق�د يرجع إىل ع�دم قصد العق�د وإن ذكر اللف�ظ الدال علي�ه، فهو عقد 
ص�وري ال حقيق�ي، نظري ما قد يدعى من أن العق�د املتضمن للحيل الرشعية يف الربا 
ونح�وه ص�وري. وعقد النكاح عى من ه�ي غري قابلة لالس�تمتاع، أو ال يقصد منها 

ذلك، وإنام يراد به املحرمية املسوغة للنظر، صوري، ونحو ذلك. 

لك�ن ال جم�ال للبناء عى ذلك، بل يمكن قصد مضم�ون العقد حقيقة يف مجيع 
ذل�ك. وغاية م�ا يلزم يف املقام خمالفة الرشط حلكم العقد رشع�ًا. فيجري فيه الضابط 

املتقدم.

واألم�ر املباي�ن له ال�ذي يصلح أن يكون رشط�ًا يف مقابله ه�و األمر املخالف 
ملفهوم العقد وما يقومه عرفًا، كاشراط عدم الثمن يف البيع، وعدم األجرة يف اإلجارة، 

 .Pوعدم ملكية املبيع إىل غري ذلك، كام جرى عليه سيدنا املصنف

والوجه يف اشراطه ظاهر، حيث ال يمكن اجلمع بني االلتزام بمضمون العقد 
وااللتزام بمضمون الرشط، للتنايف بينهام املانع من صحتهام معًا، ملا فيه من اجلمع بني 
املتنافي�ني، وال جمال للبناء عى صحة خصوص أحدمها، لعدم املرجح. وبذلك يتعني 

بطالن العقد أيضًا، خللل يف اإلنشاء. 

ولعله لذا قال يف اجلواهر: »نعم ال ريب يف بطالن منايف مقتىض العقد، بمعنى 
عوده عليه بالنقص، كاشراط عدم امللك يف املبيع«.

)1( ك�ام يظه�ر مم�ا تقدم يف مقدم�ة كتاب التج�ارة عند الكالم يف االس�تدالل 
بعموم نفوذ الرشط عى عموم نفوذ العقد. حيث سبق هناك أن الظاهر توقف صدق 
الرشط عى ابتناء االلتزام به من أحد الطرفني عى التزام اآلخر بيشء آخر. فال يصدق 
ع�ى االلت�زام االبتدائي من أحد الطرف�ني لآلخر من دون أن يبتني ع�ى التزام اآلخر 

ومنها: أن يكون مذكورًا يف ضمن العقد)1( 
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بيشء. وال أقل من كون ذلك هو املتيقن منه، وإن ورد إطالقه يف بعض االستعامالت 
عى الرشط االبتدائي. فراجع.

)1( كام هو املتيقن من األدلة وفتاوى األصحاب )رضوان اهلل عليهم(.

))( ك�ام ق�واه يف اجلواه�ر. وه�و ظاه�ر جواهر الق�ايض واملختل�ف يف فروع 
اش�راط س�قوط خيار املجلس. وعليه قد حيمل ما يف اخلالف من إطالق االكتفاء يف 
سقوط اخليار املذكور باشراطه قبل العقد. لعموم حكم العرف بنفوذ الرشط للرشط 
املذكور. وصدق الرشط عليه عرفًا، فيش�مله عموم نفوذ الرشوط. وقد تقدم يف ذيل 

الكالم يف سقوط خيار املجلس باشراط سقوطه ما ينفع يف املقام. فراجع.

))( تق�دم عن�د االس�تدالل ع�ى ثبوت خي�ار الغب�ن تقريب أن االس�تحقاق 
املذك�ور ليس من جهة الرشط الضمني، بل هو حك�م عريف ارتكازي، فيتعني العمل 

عليه بعد أن مل يثبت ردع الشارع عنه. 

)4( يعن�ي عى األم�ر املرشوط. والظاهر عدم اإلش�كال في�ه. وبه رصح غري 
واحد، بنحو يظهر من بعض كلامهتم املفروغية عنه. من دون فرق بني تعذره، كالصعود 
للس�امء، وإمكانه كحمل الدابة. والوجه فيه ظاهر، ألن املصحح عرفًا النش�غال ذمة 
اإلنس�ان باليشء وملكية الغري له عليه هو وجوب حتقيقه له أو اس�تحقاقه املطالبة به، 
فمع تعذره عليه ال جمال للملكية املذكورة التي هي مفاد الرشط. وبذلك يظهر قصور 

عموم نفوذ الرشط ملا إذا كان مقدورًا عليه ثم جتدد العجز عنه.

رصحيـًا)1(، أو ضمنًا)2(، كا إذا قامـت القرينة عىل كون العقد مبنيًا عليه 
ومقيـدًا بـه، إما لذكـره قبل العقـد، أو ألجل التفاهم العريف، مثل اشـراط 
اسـتحقاق التسـليم حال التسـليم)3(. فلو ذكر قبل العقـد ومل يكن العقد 

مبنيًا عليه عمدًا أو سهوًا مل جيب الوفاء به. 
ومنهـا: أن يكون مقدورًا عليه)4(. بل لـو علم عدم القدرة مل يمكن 
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نعم يمكن ترتب األثر عى الرشط املتعذر رأس�ًا أو بعد سبق القدرة عليه حني 
االشراط، ال من حيثية نفوذه وملكية املشرط له عى املرشوط عليه، كام هو مفاد أدلة 
نفوذ الرشط، بل من حيثية حكم العرف بثبوت اخليار يف العقد الذي يقع الرشط فيه، 

حيث ال فرق فيه بني أنحاء التخلف ومناشئه بعد فرض ابتناء العقد عليه. 

وأم�ا م�ا يظهر من بع�ض كلامهتم م�ن دعوى اإلمج�اع عى لغوي�ة الرشط مع 
خروج�ه عن القدرة، بحيث قد يظهر يف عدم ترتب األثر عليه رأس�ًا حتى مثل اخليار 

بتخلفه. 

ف�ال جمال للتعوي�ل عليه. لع�دم وضوح حص�ول اإلمجاع احلج�ة يف مثل هذه 
الف�روع التي مل يتض�ح توجه لألصحاب هل�ا، بحيث تعرف فتواه�م فيها يف العصور 
الس�ابقة عى حترير الفتاوى، حيث كان األصحاب يكتفون يف بيان الفتوى عى رواية 

النصوص.

والس�يام بعدما يف املبس�وط وعن جواهر القايض من أنه لو اش�رى الدابة عى 
أهنا حتمل ثبت اخليار إذا مل حتمل، وما يظهر من التذكرة من أنه لو باعه شيئًا برشط أن 

يبيعه عى زيد بيعًا تامًا بإجياب وقبول، فامتنع زيد من رشائه، كان للبائع الفسخ. 

ول�و تم اإلمجاع فال يتضح كون�ه إمجاعًا تعبديًا، بل م�ن القريب اعتامدهم عى 
املرتكزات العقالئية. وهو راجع إىل لزوم التعويل عى املرتكزات املذكورة بعد النظر 
يف حدوده�ا س�عة وضيقًا. ف�إذا مل تقض املرتك�زات بلغوية الرشط م�ن حيثية ثبوت 

اخليار بتخلفه تعني البناء عى ذلك. 

ومثله�ا دعوى بطالن البيع، لكونه غرريًا بس�بب اجلهل بحصول الرشط لو مل 
يك�ن حتت قدرة املرشوط عليه. ملا س�بق عن�د الكالم يف اعتبار العل�م بالعوضني ويف 
اعتبار القدرة عى تس�ليمها من منع عموم النه�ي عن بيع الغرر. ويأيت عند الكالم يف 

مانعية جهالة الرشط من صحته ما ينفع يف املقام.
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)1( البتن�اء االلتزام به ع�ى التعهد بتحقيقه الذي هو ف�رع القدرة عليه. لكن 
ذل�ك ال يمن�ع م�ن االلتزام به تبع�ًا للبناء عى الق�درة عليه مكابرة، ول�و لغفلة من له 
ال�رشط ع�ن كونه غري مق�دور للم�رشوط عليه، فيرت�ب عليه حكم الع�رف بثبوت 

اخليار يف العقد وإن مل يكن موضوعًا لدليل وجوب الوفاء بالرشط. 

نع�م ل�و مل يبتن االلتزام به عى القدرة عليه، بل ابتنى عى اإلقرار بخروجه عن 
القدرة كان الغيًا، ومل يرتب عليه أثر أصاًل. إال أن يرجع االلتزام به إىل حمض االلتزام 

بثبوت اخليار يف العقد بتخلفه، فيتعني ترتب ذلك.

))( ق�ال يف التذكرة: »لو باعه ش�يئًا برشط أن يبيعه إي�اه مل يصح… وإال جاء 
الدور، ألن بيعه له يتوقف عى ملكيته له املتوقفة عى بيعه، فيدور«. وكأنه يريد أن بيع 
املشري له ثانيًا يتوقف عى ملكيته له بالبيع األول، وملكيته له بالبيع املذكور تتوقف 

عى حصول الرشط، وهو البيع ثانيًا. 

وه�و كام ت�رى، ألن صحة البي�ع األول ال تتوقف عى حص�ول الرشط. غاية 
األمر أن يكون ختلف الرشط موجبًا للخيار يف البيع األول وجواز فس�خه. وإىل ذلك 
يرج�ع ما يف جامع املقاصد، حيث قال: »وفيه نظر، ألن املوقوف عى حصول الرشط 

هو اللزوم، ال االنتقال«. 

ورب�ام محل كالمه ع�ى معنى آخر ال خيلو عن تكلف وإش�كال ال جمال إلطالة 
الكالم فيه. وقد تعرض ش�يخنا األعظمP وبعض األعاظم فيام حكي عنه لذلك. 

فراجع.

ويف ال�دروس: »ول�و رشط بيع املبيع عى البائع بطل، ال للدور، بل لعدم قطع 
نية امللك«. وكأنه راجع إىل دعوى عدم قصد البيع حينئٍذ، لتشبث البائع باملبيع. وفيه: 

إنشـاء االلتـزام بـه)1(. قيل: ومنهـا: أن ال يلـزم منه حمال. ومثل لـه با إذا 
باعـه ورشط عليـه أن يبيعـه عليه)2(. لكـن التمثيل غري ظاهـر. ولو صح 
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أن تشبث البائع باملبيع يف املقام ال يرجع إىل قصد عدم إخراجه من ملكه، لينايف قصده 
للبيع، بل إىل قصد عوده إليه ببيع جديد بعد خروجه عنه بالبيع األول، وهو موقوف 

عى قصد البيع. فهو نظري البيع برشوط اخليار للبائع.

)1( مل يتضح الوجه يف ذلك. لظهور أن املراد باش�راط القدرة هو القدرة عى 
األم�ر امل�رشوط، وم�ن لزوم املحال ه�و لزوم املحال م�ن نفوذ ال�رشط، ال من نفس 
االش�راط، وال من األمر امل�رشوط، بحيث يكون خارجًا عن الق�درة، بل متعذرًا يف 

نفسه.

 ))( ك�ام يف احلدائ�ق. والنص�وص املذك�ورة ه�ي صحيح عي ب�ن جعفر عن 
أخيهA: »سألته عن رجل باع ثوبًا بعرشة دراهم إىل أجل، ثم اشراه بخمسة دراهم 
بنقد، أحيل؟ قال: إذا مل يش�رط ورضيا فال بأس«)1(. ورواه عنه يف قرب اإلس�ناد، إال 
أنه قال يف الس�ؤال: »س�ألته عن رجل باع ثوبًا بعرشة دراهم ثم اشراه بخمسة دراهم 
أحي�ل«. وخرب يونس الش�يباين: »قل�ت أليب عبد اهللA: الرجل يبي�ع البيع، والبائع 
يعلم أنه ال يس�وي واملشري يعلم أنه ال يس�وي. إال أنه يعلم أنه سريجع فيه فيشريه 
من�ه. ق�ال: فقال: ي�ا يونس إن رس�ول اهلل8 قال جلابر بن عب�د اهلل: كيف أنت 
إذا ظه�ر اجل�ور وأورثهم الذل؟ قال: فقال له جابر: ال بقي�ت إىل ذلك الزمان. ومتى 
يكون ذلك بأيب أنت وأمي؟ قال: إذا ظهر الربا. يا يونس وهذا الربا. فإن مل تشره رده 
علي�ك؟. قال: قلت: نع�م. قال: فال تقربنه، فال تقربنه«))(. وخرب احلس�ني بن املنذر: 
»قلت أليب عبد اهللA: جييئني الرجل، فيطلب العينة، فأشري له املتاع مرابحة، ثم 
أبيعه إياه، ثم أشريه منه مكاين. قال: إذا كان باخليار إن شاء باع وإن شاء مل يبع وكنت 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب العقود حديث:6، 5.

كان اشـراط القدرة كافيًا عنه)1(. نعم ربا يسـتفاد بطان الرشط يف املثال 
املذكور من بعض الروايات)2(، لكن ال ملا ذكر.
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أنت باخليار إن ش�ئت اش�ريت وإن ش�ئت مل تش�ر فال بأس، قلت: إن أهل املس�جد 
يزعمون أن هذا فاسد…«)1(. 

ف�إن مقتىض مفهوم صحيح عي بن جعفر كون اش�راط البي�ع الثاين مانعًا من 
صح�ة البي�ع األول. وهو ظاهر خرب يونس الش�يباين، ألن رّد البي�ع األول عى تقدير 
ع�دم حتق�ق البيع الث�اين يبتني عى كون البي�ع الثاين رشطًا يف البي�ع األول ولو ضمنًا. 
ومثل�ه خرب احلس�ني بن املنذر، ألن ف�رض كوهنام باخليار يف البي�ع الثاين ظاهر يف عدم 

اشراطه يف البيع األول. 

وأم�ا م�ا يف اجلواهر من أن مقت�ىض املفهوم يف األول والثال�ث حصول البأس 
م�ع ال�رشط املذكور، وهو ال يس�تلزم احلرمة التكليفية، فضاًل ع�ن الوضعية الراجعة 
للفس�اد. فه�و يف غاية املنع، فإن ظاه�ر نفي البأس يف املعامالت ه�و الصحة، فيكون 
مقتىض املفهوم هو الفس�اد. بل هو كالرصيح من ذيل خرب احلس�ني، حيث تعرض فيه 

حلكم العامة بالفساد.

لك�ن صحي�ح عي بن جعف�ر وارد يف ف�رض اختالف الثم�ن يف البيعني بنحو 
ي�ؤدي إىل الزي�ادة بس�بب االختالف يف النقد والنس�يئة بني البيعني بنحو يش�به الربا. 
وعليه حيمل ما يف قرب اإلس�ناد، حيث يصلح الصحيح للقرينية عى ذلك، وعى أن 
االختالف بينهام حصل بس�بب النقل باملعنى. والس�يام مع غلبة كون ذلك هو املنش�أ 
غالب�ًا لالخت�الف بني الثمنني. ك�ام أن ذلك هو الظاهر من خرب يون�س، بقرينة تطبيق 

الربا عليه، حيث ال منشأ له إال ذلك. 

فلم يبق إال إطالق خرب احلس�ني بن املنذر. وهو ال خيلو عن ضعف يف الس�ند، 
لع�دم ثبوت وثاقة احلس�ني بن املنذر. مع أن م�ن القريب محله عى ما تضمنه احلديثان 
األوالن، ألن الداع�ي ملثل هذين البيعني نوعًا هو إعانة املش�رى األول يف أخذ النقد 

املعجل، وكسب املشري الثاين الزيادة املؤجلة بني الثمنني. 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب العقود حديث:4.
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ب�ل قد يكون ذل�ك مقتىض اجلمع بينه وبني خرب يونس الش�يباين، إلش�عار أو 
ظهور تطبيق الربا فيه، يف أن املانع ليس مطلق اشراط البيع يف البيع، بل خصوص ما 

يؤدي منه إىل مشاهبة الربا بسبب الفرق بني الثمنني. 

وم�ن هنا ال جمال للبناء عى عموم مانعية اش�راط البيع يف البيع. ومتام الكالم 
يف ذلك يف فصل النقد والنس�يئة، حيث يأيت من س�يدنا املصنفP التعرض حلكم 

الرشط املذكور يف املسألة الرابعة من الفصل املذكور.

)1( فق�د رصح املحقق والعالمة ومجاعة بامنعية اجلهالة املؤدية إىل جهالة أحد 
العوضني، وعن أيب العباس نس�بته إىل علامئنا. ونفى يف اجلواهر اإلشكال فيه. ملا ورد 
م�ن النه�ي عن بيع الغ�رر)1(، قال: »الش�امل ملحل الفرض قطع�ًا«. وقد مثلP له 

باشراط تأجيل أحدمها مدة جمهولة. 

لك�ن س�بق مّنا عن�د الكالم يف اعتب�ار العل�م بالعوضني، واعتب�ار القدرة عى 
تسليمهام اإلشكال يف عموم النهي عن بيع الغرر، بل املنع منه، وأن املتيقن منه غري ذلك.

 نع�م ذك�روا يف بيع النس�يئة وبيع الس�لف ل�زوم تعي�ني األجل. وال�كالم فيه 
موكول إىل حمله. 

وأما اجلهالة التي ال تؤدي إىل جهالة أحد العوضني كام لو باعه داره واش�رط 
عليه أن ينزل فيها إذا ورد البلد فقد يدعى مانعيتها أيضًا، للنهي عن بيع الغرر. 

ودع�وى: اختصاص الغ�رر املنهي عن�ه بالعوضني، دون ال�رشط وإن كان له 
دخل يف زيادهتام ونقصهام، ألنه من سنخ الداعي، من دون أن يكون جزءًا منهام. 

ممنوعة، لعدم الوجه يف التخصيص بالعوضني بعد نسبة الغرر للبيع نفسه، وال 

)1( وس�ائل الش�يعة ج:)1 باب:40 من أبواب آداب التجارة حديث:)، مستدرك الوسائل ج:) باب:)) 
من أبواب التجارة حديث:1. 

قيل: ومنها: أن ال يكون جمهواًل)1(،
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إشكال يف دخل الرشط يف البيع وإن مل يكن دخياًل يف العوضني. 

ومثل�ه ما ذكره س�يدنا املصنفP من انرصاف النهي تبع�ًا لالرتكاز العريف 
خلصوص العوضني، ألهنام املقصودان باألصل يف املعاملة. إذ ال منشأ ظاهر لالنرصاف 

املذكور بعد كون الرشط من شؤون البيع. بل قد يكون أهم من العوضني. 

فالعمدة يف اإلشكال يف االستدالل املذكور ما سبق من منع عموم النهي املزبور. 

وأش�كل من�ه ما قد يظه�ر منهم من مانعي�ة اجلهالة من صح�ة الرشط يف مجيع 
العقود، وعدم اختصاصها بالرشط يف البيع. 

إذ ال وج�ه له إال دعوى عموم النهي عن الغرر، وعدم اختصاصه ببيع الغرر. 
وق�د عرف�ت املنع من عموم النهي عن بيع الغ�رر، فضاًل عن النهي مطلق الغرر، وإن 
ورد مرس�اًل يف كتاب الضامن من اخلالف وبعض كتب الفقه املتأخرة. والس�يام مع ما 
ذك�ره بعضهم من ع�دم العثور عليه يف مصادر احلدي�ث، وأن املوجود فيها هو النهي 

عن بيع الغرر. 

وأم�ا نس�بة روايت�ه للصدوق فكأن امل�راد به م�ا رواه يف كتاب مع�اين األخبار 
مسندًا عن النبي8: »أنه هنى عن املنابذة واملالمسة وبيع احلصاة. املنابذة يقال: 
إهنا... وهذه بيوع كان أهل اجلاهلية يتبايعوهنا، فنهى رس�ول اهلل8 عنها، ألهنا 

غرر كلها«)1(.

لك�ن م�ن الظاه�ر أن ذي�ل ال�كالم املتق�دم تعلي�ل م�ن الص�دوقP لنهي 
النبي8 عن البيوع املذكورة ال من تتمة حديث النبي8.

نعم قد يس�تفاد العموم املذكور من التعليل يف مثل حديث ابن مس�عود: »قال 
رس�ول اهلل صى اهلل عليه وس�لم: ال تش�روا الس�مك يف املاء، فإنه غرر«))(. لكنه مع 
ضعف�ه، كرواي�ة الصدوق املتقدم�ة ال جمال للبناء ع�ى عمومه، كام يظه�ر مما تقدم يف 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:)1 من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث:)1.
))( مس�ند أمحد ج:1 ص:88). س�نن البيهقي ج:5 ص:40). املعجم الكبري للطرباين ج:10 ص:09).
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النهي عن بيع الغرر. بل يظهر منه أنه أوىل باملنع، ألنه أعم منه وأوسع.

ه�ذا وقد من�ع يف اجلواهر من صحة الرشط املجه�ول إذا كان ال يؤول للعلم. 
قالP: »ألنه مثار النزاع، ومل يعهد نظريه يف الرشع. بل املعلوم خالفه«. 

لك�ن ال جمال للبناء عى عم�وم مانعية األول. والثاين ال ينهض باالس�تدالل. 
عى أنه ال يناسب ما ذكره هو تبعًا لألصحاب من جواز اشراط اإلمام عى أهل الذمة 

ضيافة من يمّر هبم من املسلمني. 

ق�ال يف اجلواه�ر: »ك�ام رصح به غري واحد. بل يف املس�الك: هذا هو املش�هور 
يف األخب�ار والفت�اوى. وهو الذي رشط�ه النبي8. بل ال أجد في�ه خالفًا، كام 
اع�رف ب�ه يف املنتهى، بل ع�ن التذكرة اإلمج�اع عليه. وهو احلجة بع�د األصل…«. 
ومع ذلك كيف يدعى العلم بعدم صحة الرشط يف املقام؟! والسيام مع يأيت من داللة 
النصوص عدم مانعية التعليق من صحة الرشط، مع ظهور أن التعليق عى غري معلوم 

احلصول الذي هو مورد النصوص مستلزم للجهالة. 

نع�م ال جمال للبن�اء عى صحة الرشط املبهم املردد ال�ذي ال يتعني مفهومًا وال 
مصداق�ًا، كاش�راط ملكي�ة منفعة إحدى العين�ني، حيث ال تق�رر وال وجود للمبهم 

واقعًا، ليكون موضوعًا لإللزام وااللتزام وامللكية، كام تكرر منا يف نظائر املقام.

)1( ك�ام يظه�ر مما تقدم يف مبح�ث بيع اخليار من اجلواهر من منع االس�تدالل 
بعم�وم نف�وذ الرشط عى صحة البيع برشط اخليار برد الثمن، ونس�ب أيضًا للمحقق 

الثاين. 

وكأنه لإلمجاع عى مبطلية التعليق يف العقود واإليقاعات عدا الوصية والتدبري. 
بل بناء عى أن للرشط قسطًا من الثمن يرجع التعليق إىل أصل البيع، ألن الثمن ركن فيه. 

لك�ن تكرر منا ضع�ف املبنى املذكور، وخروج الرشط ع�ن العوضني. مع أن 

وأن ال يكون معلقًا)1( وفيه نظر لعدم دليل ظاهر عليه وأن كان أحوط. 
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الدليل عى مبطلية التعليق ملا كان منحرصًا باإلمجاع فالالزم االقتصار فيه عى املتيقن، 
ولي�س من�ه ال�رشط التابع ملا يق�ع فيه من عقد أو إيق�اع وإن كان له قس�ط من الثمن، 

فضاًل عام إذا مل يكن. 

ه�ذا مضاف�ًا إىل ظه�ور بعض النص�وص يف ج�واز ذلك، كصحي�ح حممد بن 
مس�لم عن أحدمهاA: »يف الرجل يقول لعبده: أعتقك عى أن أزوجك ابنتي. فإن 
تزوجت عليها أو ترسيت فعليك مائة دينار. فأعتقه عى ذلك، وترسى أو تزوج. قال: 
عليه رشطه«)1(. وصحيح عي بن رئاب عن أيب احلس�ن موس�ىA قال: »سئل وأنا 
ح�ارض عن رجل تزوج امرأة عى مائة دين�ار عى أن خترج معه إىل بالده. فإن مل خترج 
مع�ه فإن مهرها مخس�ون دينارًا إن أبت أن خترج معه إىل ب�الده. قال: إن أراد أن خيرج 
هب�ا إىل ب�الده الرشك فال رشط له عليه�ا يف ذلك، وهلا مائة دينار الت�ي أصدقها إياها. 
وإن أراد أن خي�رج هب�ا إىل بالد املس�ملني ودار اإلس�الم فله ما اش�رط عليها…«))(، 
وصحيح س�ليامن بن خالد املتقدم يف املسألة الثالثة الوارد يف مكاتبة أعاهنا ابن زوجها 

يف مكاتبتها عى أن ليس هلا اخليار عى أبيه إذا ملكت نفسها))( وغريها)4(.

هذا كله إذا كان املعلق هو أصل االشراط املتضمن الستحقاق األمر املرشوط. 
أما إذا كان االشراط فعليًا والتعليق يف األمر املرشوط، كاستقبال زيد عى تقدير جميئه 
من الس�فر ك�ام لعله الظاهر من أمثلتهم فال منش�أ لإلش�كال فيه، بل ه�و نظري تعليق 
األمر املوكل فيه، الذي ال إش�كال فيه عندهم. وقد تقدم يف مبحث بيع اخليار ما ينفع 

املقام.

بقـي يشء. وهو أن�ه رصح غري واحد بأن من رشوط صح�ة الرشط أن يكون 
مم�ا في�ه غرض للعقالء. فعن التذكرة: »لو رشط ما ال غرض للعقالء فيه، وال يزيد به 

)1( وسائل الشيعة ج:15 باب:7) من أبواب املهور حديث:1.

))( وسائل الشيعة ج:15 باب:40 من أبواب املهور حديث:).
))( وسائل الشيعة ج:16 باب:11 من أبواب كتاب املكاتبة حديث:1.

)4( راجع وسائل الشيعة ج:16 باب:)1 من أبواب املهور.
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املالية، فإنه لغو ال يوجب اخليار«. 

وق�ال ش�يخنا األعظ�مP: »والوج�ه يف ذل�ك أن مث�ل ذل�ك ال يع�د حق�ًا 
للم�رشوط ل�ه حتى يترضر بتع�ذره، فيثبت له اخلي�ار، أو يعتني به الش�ارع، فيوجب 
الوفاء به، ويكون تركه ظلاًم«. وقد يرجع إليه ما ذكره بعض املحققني وسيدنا املصنف 
)قدس رسمها( يف حاش�يته القديمة عى املكاس�ب من انرصاف عموم الوفاء بالعقود 

والرشوط عن مثل ذلك. لكنه غري ظاهر، بل هو يف غاية املنع. 

وأما ما ذكره بعض املحققني من أن اعتبار العقالء بام هم عقالء للعقد واحلق ال 
يتحقق مع عدم الغرض العقالئي، وإال كان خلفًا. ومع عدم حتقق االعتبار العقالئي 
للعق�د واحلق ال يكون يف البني حق بنظر العقالء، ليكون موضوعًا لإلمضاء الرشعي 

املستفاد من دليل إمضاء الرشط. 

ففي�ه: أن عدم تعلق غرض للعقالء باألمر املرشوط، ال ينايف اعتبارهم للعقد، 
ك�ام ال ين�ايف صريورت�ه حق�ًا عندهم بس�بب العق�د وال�رشط النافذ بمقتىض س�لطنة 
املتعاقدي�ن من ذلك، وال يلزم اخللف، وإن�ام يلزم اخللف من فرض تعلق غرضهم به 
بدون الرشوط. فاملقام نظري الترصف غري املعتد به بنظر العقالء بامل الغري الذي يكون 

بنظرهم تعديًا عليه بسبب سلطنته عى ماله. 

وم�ن هن�ا ال جم�ال للبناء ع�ى لغوية ال�رشط املذكور، ك�ام رصح بذلك بعض 
مش�اخيناP. وهو املناس�ب إلمهال س�يدنا املصنفP اإلش�ارة لذلك فضاًل عن 

الفتوى به هنا، حيث يقرب جدًا عدوله عام تقدم منه.

)1( ك�ام رصح ب�ه غري واحد. وهو ظاهر بناًء عى ما س�بق من�ا من أن مقتىض 
االش�راط اس�تحقاق امل�رشوط له األم�ر املرشوط عى امل�رشوط علي�ه، لوضوح أن 

)مسألة64(: إذا امتنع املرشوط عليه من فعل الرشط كان للمرشوط 
له إجباره عليه)1(.
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لصاح�ب احل�ق املطالبة بحق�ه، واإلجبار علي�ه، لقصور س�لطنة من علي�ه احلق عن 
االمتن�اع ع�ن أداء احل�ق، ملنافاته لثبوت احلق عليه، وثبوت س�لطنة م�ن له احلق عى 
اس�تيفاء حق�ه، فل�ه اس�تيفاؤه ول�و باإلجبار بعد س�قوط س�لطنة من علي�ه احلق عن 

االمتناع عن أدائه.

وبذلك يظهر ضعف ما يف التذكرة، حيث قال فيام لو اش�رط بائع العبد عتقه: 
»إذا أعتق�ه املش�ري فق�د وىف… وإن امتنع أجرب عليه إن قلنا: إن�ه حق هلل تعاىل. وإن 
قلنا: إنه حق للبائع مل جيرب…«. وأشكل منه ما عن غاية املرام للصيمري، حيث قال: 
»وع�ى الق�ول بأنه ح�ق هلل يكون املطالب�ة للحاكم. وجي�ربه مع االمتناع. وال يس�قط 
بإس�قاط البائع. وع�ى القول بكونه للبائع يكون املطالبة له. ويس�قط بإس�قاطه، وال 

جيرب املشري…«.

إذ فيه: أن جواز املطالبة للبائع بالرشط فرع سلطنته عليه، ومع سلطنته عليه ال 
س�لطنة للمشري عى االمتناع، فيتعني جواز إجباره عليه. ولذا التزم فيام لو كان حقًا 

هلل تعاىل بأن للحاكم املطالبة واإلجبار معًا. 

ودعوى: أن املطالبة واإلجبار مع كونه حقًا هلل تعاىل من باب األمر باملعروف، 
لرج�وع كون�ه حقًا هلل عز وجل إىل كونه واجبًا رشعيًا كس�ائر التكاليف الرشعية التي 

جيب األمر هبا مع خمالفة املكلف هلا. 

مدفوع�ة: أواًل: ب�أن األمر باملعروف ال خيتص باحلاك�م. كام ال خيتص بحقوق 
اهلل تعاىل، بل يعّم حقوق الناس، لوجوب أدائها رشعًا.

وثانيـًا: ب�أن األمر باملعروف له رشوطه، ومنها تنج�ز التكليف يف حق املأمور، 
وه�و مل يش�رط ذل�ك يف املقام. فإطالق�ه اإلجبار وختصيص�ه باحلاكم الب�د أن يبتني 
ع�ى ك�ون اس�تحقاق اهلل تعاىل له ليس ملج�رد تكليفه به، بل هو حك�م وضعي، نظري 

استحقاق الناس، وعى أن احلاكم يقوم مقام اهلل تعاىل يف استيفاء حقه.

وأش�كل من ذلك ما ذكره من أن العتق املرشوط إذا قلنا بأنه حق للعبد يكون 
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هو املطالب للمش�ري به، ومع امتناع�ه يرافعه للحاكم، ليجربه عليه. حيث مل يتضح 
الوج�ه يف الفرق بني العبد واملش�ري بعد فرض اس�تحقاقهام للعت�ق يف جواز املطالبة 

واإلجبار من طريق احلاكم للعبد دون املشري. 

نعم اس�تدل يف جامع املقاصد للقول بعدم إجبار البائع للمش�ري عى الرشط 
بأن للبائع طريقًا آخر، وهو الفس�خ. وهو كام ترى، فإن الفسخ ال يكون استيفاء حلقه 
يف الرشط، بل هو استيفاء حلق آخر مرتب عى فوت احلق املذكور، وهو حق اخليار، 
ف�ال وج�ه القتصاره عليه، ومنعه من اس�تيفاء حق�ه يف الرشط. ولعله ل�ذا مل يعول يف 
جام�ع املقاص�د عى الوج�ه املذكور، واس�توجه أن للبائ�ع اإلجبار ع�ى الرشط، كام 

عرفت أنه املتعني بناًء عى ما سبق من استحقاق الشارط للرشط.

أما بناًء عى عدم استحقاقه له وأن وجوب قيام املرشوط عليه بالرشط تكليف 
ابتدائ�ي ال يرتب عى اس�تحقاق أحد ل�ه عليه، كوجوب وفائه بيمين�ه فقد أرشنا إىل 
وج�وب املطالبة به بم�الك األمر باملعروف عى كل أحد برشوطه من دون خصوصية 

للمشرط.

وأما خصوصية املش�رط يف املطالبة واإلجبار ف�ال يتضح الوجه فيها بعد عدم 
استحقاقه للرشط، وجمرد تعلق غرضه به أو انتفاعه به ال يصحح له املطالبة به، فضاًل 
لف عى دفع املال له، حيث ليس له املطالبة،  نذر أو حيحُ عن اإلجبار عليه، بل هو كمن يحُ

فضاًل عن اإلجبار للناذر واحلالف عى دفع املال له إال من باب األمر باملعروف.

ودع�وى: أن ملن له احلكم يف األحكام اخلاص�ة نحو من االمتياز يقتيض جواز 
مطالبته بتطبيقه واجلري عليه واإلجبار عى ذلك، كام فيمن جتنب نفقته من األقارب. 
وأظهر من ذلك الزوج باإلضافة إىل جهات االس�تمتاع بالزوجة، مع عدم كون ذلك 

من احلقوق، لعدم قابليته لإلسقاط.

مدفوعة: بأنه ال منش�أ لالمتياز املذكور بعد عدم متيزه عن غريه باالس�تحقاق. 
وجمرد عود نفعه إليه ال يقتيض ذلك، كام تقدم يف النذر واحللف بل حتى اشراط عتق 
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العبد املبيع والصدقة عى فقري خاص ال يقتيض ثبوت احلق لنفس العبد وذلك الفقري، 
بحي�ث يك�ون هلام املطالبة به واإلجب�ار وإن كانا ينتفعان به. بل مها حق للمش�رط ال 

غري، وهو الذي خيتص باملطالبة واإلجبار.

وأم�ا اإلنف�اق واالس�تمتاع فهام م�ن احلق�وق ارت�كازًا. وجمرد ع�دم قابليتهام 
لإلس�قاط ل�و تم قد يبتني ع�ى كون احلق فيهام انحالليًا، بحي�ث يكون لكل آن حقه، 
فال جمال إلسقاط احلق رأسًا، ألنه إسقاط ملا مل جيب، وإسقاطه يف كل آن مساوق لعدم 

املطالبة به فيه، الذي جيوز قطعًا، وإن كان احلق يتجدد يف اآلن الالحق. 

عى أن البناء عى خصوصية هذين احلقني ونحومها يف عدم قابليتهام لإلسقاط، 
للدلي�ل اخلاص، أهون م�ن البناء عى عدم كوهنا من احلقوق. حيث ال إش�كال بنظر 
العقالء واملترشعة يف كون التخلف عنهام عدوان يف حق الطرف اآلخر، وال يتمحض 

يف كونه معصية للشارع األقدس، كرشب اخلمر وترك الصالة. 

ومثله�ا دع�وى: أن اإلجبار مأخوذ يف نفس األمر املش�رط، وأن مفاد الرشط 
عرف�ًا هو الف�رض والتحتم واإلرغ�ام واإلجبار. وحينئذ فدلي�ل اإلمضاء كام يقتيض 
نف�وذ الرشط من حيثية لزوم الفعل عى امل�رشوط عليه يقتيض نفوذه من حيثية إرغام 

الشارط له عليه. 

إذ فيه�ا أن امل�راد باإلرغام واإلجبار إن كان جم�رد كونه مفروضًا عى املرشوط 
علي�ه، بحث ليس له التخلف عنه فهو عني اإلل�زام التكليفي. وإن كان هو أمرًا زائدًا 
ع�ى ذل�ك يرج�ع إىل أن من ح�ق الش�ارط إلزامه وإجب�اره فهو اعراف ب�أن الرشط 

يتضمن جعل يشء زائد عى التكليف. 

مع أن ذلك حتكم يف مفاد االشراط. كيف والشارط قد يغفل عن فرض ختلف 
املرشوط عليه عن القيام بالرشط، ليحتاج إىل اإلرغام واإلجبار، أو حيتمله ويعلم من 

نفسه العجز عن إرغامه وإجباره، فكيف يشرطهام مع ذلك؟!.

وااللت�زام باختالف مفاد الرشط باختالف أف�راد الرشط، من حيثية االلتفات 
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لفرض التخلف والقدرة عى اإلجبار، مما ال يظن بأحد االلتزام به. 

والس�يام أن الزم�ه ع�دم ج�واز اإلجبار يف ح�ق الغافل عن ف�رض التخلف، 
ويف ح�ق م�ن كان يعتقد حني االش�راط تعذر اإلجبار عليه، وخيت�ص جواز اإلجبار 

بامللتفت لفرض التخلف املحتمل للقدرة عى اإلجبار. وهو أبعد. 

وم�ن هن�ا ال يتضح وج�ه جواز اإلجب�ار بناًء ع�ى متحض ال�رشط يف اإللزام 
بالفعل، نظري اليمني املستلزم لتمحض دليل النفوذ يف احلكم التكليفي ال غري.

)1( الذي يبدو بأدنى مالحظة لكلامت األصحاب املفروغية عن ثبوت اخليار 
بتخل�ف الرشط يف اجلملة، م�ن دون أن يظهر منهم التصدي لوجه�ه إال تبعًا للكالم 
يف فروعه، كعمومه لصورة القدرة عى اإلجبار وعدمه. وكيف كان فقد يس�تدل عليه 

بوجوه:

األول: ظه�ور اإلمجاع عليه. لكن ال جمال إلحراز كونه إمجاعًا تعبديًا يف املقام، 
بحي�ث يرج�ع إىل اإلط�الع عى دلي�ل رشعي تعب�دي خفي علين�ا. وغاية م�ا يمكن 
دعواه يف املقام أن تس�املهم عليه من دون أن يش�ريوا لدليل ذلك يكش�ف عن وضوح 

املرتكزات العقالئية القاضية به هلم، فاملعيار عى املرتكزات املذكورة.

الثـاين: قاع�دة نفي الرضر، بلح�اظ أن يف لزوم البيع مع ختل�ف الرشط رضرًا 
عى الش�ارط. وربام ينسب لشيخنا األعظمP. لكنه غري ظاهر مما اطلعت عليه من 
كالم�ه، حي�ث قال: »فإن اخليار إن�ام رشع بعد تعذر اإلجبار دفع�ًا للرضر«. وال يبعد 
كون املراد بالرضر فيه هو رضر ختلف الرشط، ويكن مراده بذلك بيان س�بب ترشيع 

اخليار بعد املفروغية عن ترشيعه، ال االستدالل عليه. 

وكيف كان فال جمال للوجه املذكور، لعدم اطراد كون ختلف الرشط مس�تلزمًا 
لكون البيع رضريًا. وجمرد كونه ختلفًا ملا أقدم عليه البائع ال يستلزم الرضر.

فإذا تعذر إجباره كان للمرشوط له اخليار يف الفسخ)1( وليس له اخليار مع 
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مضاف�ًا إىل ما قد يقال من أن الرافع للزوم البيع هو الرضر احلاصل منه، كام يف 
الغبن، عى كالم س�بق، والرضر يف املقام ليس حاص�اًل من نفس البيع، بل من ختلف 
الرشط بعده، فهو نظري الرضر احلاصل من ترصف البائع يف املبيع بعد قبض املشري له.

اللهم إال أن يقال: الرضر يف املقام لو حصل يس�تند للزوم العقد بمجموعه يف 
حق الش�ارط، فيتعني ارتفاعه، وليس هو كالرضر احلاصل من أمر أجنبي عن العقد. 

فالحظ.

الثالث: ما يظهر من الس�يد الطباطبائيP يف حاش�يته من رجوع االشراط 
يف العق�د إىل تعلي�ق ل�زوم البيع يف حق املش�رط بتحق�ق الرشط، وأنه ل�و مل يتحقق مل 
يل�زم البي�ع عليه. وهو راجع إىل اش�راط اخليار بتخلف الرشط، فيك�ون الدليل عى 
 ثبوت�ه أدل�ة اخلي�ار املذكور، ومنه�ا عمومات نف�وذ الرشط. وعى ذل�ك جرى بعض 

مشاخيناP فيام يظهر من تقرير درسه.

لكن سبق منا عند الكالم يف اشراط عدم فسخ العقد يف تتمة الكالم يف اشراط 
س�قوط خيار املجلس أن مفاد االش�راط يتمحض يف جعل الرشط حقًا للشارط عى 

املرشوط عليه بنحو يلزم به من دون نظر حلكم ختلفه. 

ولذا س�بق أنه ال يلزم التهافت ارتكازًا من اش�راط عدم فس�خ العقد، مع أنه 
ال موض�وع معه للخيار عن�د التخلف. كام يقع الرشط يف العقود التي يعلم املتعاقدان 
بع�دم ثب�وت اخليار فيها كالنكاح، مع ظهور أن مفاد االش�راط فيها ال خيتلف عنه يف 

غريها.

وم�ن هنا ال يك�ون ارتباط الرشط بالعقد إال بلح�اظ االرتباطية بينهام يف مقام 
اجلعل واإلنشاء واإللزام وااللتزام، من دون أن يناط العقد بالرشط، ال بلحاظ أصل 

مضمونه، وال بلحاظ لزومه.

نعم قد يتوجه املتعاقدان حني االش�راط إىل إرادة رشط اخليار بتخلف الرشط 
فق�ط من دون إلزام بالرشط وجعل عى املرشوط عليه، نظري ما تقدم يف اش�راط غري 
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املقدور، أو مع إلزامه به وجعله عليه. لكن ذلك خارج عن مقتىض االشراط بطبعه، 
وحيتاج إىل مؤنة خاصة.

وم�ن هن�ا كان الظاهر انحصار الوج�ه يف اطراد ثبوت اخلي�ار بتخلف الرشط 
ببن�اء العقالء. البتناء ل�زوم العقود عندهم عى قيام مجيع األط�راف بمقتضاها، ومع 
ختل�ف أح�د األطراف عن ذلك ال يكون العقد ملزم�ًا لآلخرين، بل هلم رفع اليد عنه 
الراجع لفس�خه، وحيث كان الرشط جزءًا من مضمون العقد، ولذا سبق االستدالل 

عى نفوذه بعموم نفوذ العقود، تعني بنظرهم جواز الفسخ بتخلفه. 

كام أن دليل نفوذ العقد رشعًا وإن كان مطلقًا، إال أن مفاده ملا كان ارتكازيًا فهو 
ينرصف إىل خصوص موارد نفوذه ارتكازًا.

والظاهر أن ما ذكرناه هنا جيري يف ختلف الوصف، حيث يظهر منهم املفروغية 
عن�ه من دون أن يتعرض املش�هور لدليل�ه. وحينئذ يمكن االس�تدالل عليه بالوجوه 
املتقدم�ة، ومنه�ا ما ذكرن�اه، وهو األظهر، ألن الوصف وإن مل يك�ن جزءًا من العقد، 
ب�ل ه�و كالداع�ي املقارن، إال أن ابتن�اء العقد علي�ه يقتيض ثبوت اخلي�ار بتخلفه تبعًا 

للمرتكزات العقالئية، فيجري فيه ما سبق.

نع�م ق�د تقوم القرينة فيه عى ابتناء ذكره عى اش�راط اخليار بتخلفه زائدًا عى 
مف�اد التوصيف، وال إش�كال حينئذ يف كون خيار ختلفه م�ن صغريات رشط اخليار، 

نظري ما سبق يف الرشط.

)1( كام يظهر من الروضة وعن كفاية الس�بزواري وعوائد النراقي، ومال إليه 
يف اجلواه�ر، وج�زم به ش�يخنا األعظمP. وكأنه لالقتصار ع�ى املتيقن يف اخلروج 

عن عموم لزوم العقد، كام ذكر ذلك سيدنا املصنفP يف حاشيته القديمة. 

ويف التذك�رة: »ل�و باعه ش�يئًا ب�رشط أن يبيعه آخر، أو يقرضه بعد ش�هر أو يف 

التمكن من اإلجبار)1(. 
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احلال، لزمه الوفاء بالرشط. فإن أخل به مل يبطل البيع. لكن يتخري املشري بني فسخه 
للبيع وبني إلزامه بام رشط«.

وق�د حاول ش�يخنا األعظ�مP توجيهه بأن فس�خ امل�رشوط له م�ع امتناع 
امل�رشوط علي�ه م�ن إنف�اذ العق�د عى وجه�ه الذي وق�ع علي�ه بفعل ال�رشط بمنزلة 

التقايل. 

لكن ال وجه للتنزيل املذكور بعد ابتناء التقايل عى اتفاق الطرفني عى الفسخ 
غ�ري احلاصل يف املقام، لعدم اس�تلزام امتن�اع املرشوط عليه من تنفي�ذ الرشط الرضا 
بفس�خ العق�د من أصله. ولعل�ه لذا مل يعرجP عى ذلك، وذه�ب إىل توقف اخليار 

عى تعذر اإلجبار.

هذا وقد بنى الس�يد الطباطبائي وبعض مش�اخينا )قدس رسمها( جواز الفسخ 
مع القدرة عى اإلجبار عى ما س�بق منهام يف وجه اخليار من أن لزوم العقد معلق عى 

حتقيق املرشوط عليه للرشط.

لكن إن كان املدعى أن املعلق عليه هو عدم حتقيقه للرشط باختياره لزم ثبوت 
اخلي�ار مع حتقيقه ل�ه عن إكراه وإجبار، وال يظهر منهم البناء عليه. وإن كان حتقيقه له 

يف أول أزمنة استحقاقه لزم ثبوت اخليار لو تأخر وإن حققه بعد ذلك.

وال�ذي ينبغي أن يقال: ال�رشط إن مل يكن موقتًا أصاًل، ف�إن قلنا بعدم صحته 
خ�رج عن حمل ال�كالم، وإن قلنا بصحته فال ينبغي اإلش�كال يف ع�دم ثبوت اخليار، 
وع�دم جواز اإلجبار عليه، لعدم تعدي املرشوط عليه يف عدم فعله مهام طال الزمان. 

ولعله خارج عن حمل كالمهم. 

وإن كان موقتًا فال جمال لإلجبار عليه قبل الوقت من أجل حتقيقه أول الوقت، 
لعدم خمالفته املرشوط عليه بعد، وعدم تعديه عى الش�ارط، ليس�وغ له اإلجبار عليه. 
غاية األمر أنه قد جيوز إجباره من باب األمر باملعروف برشوطه، وهو خارج عن حمل 

الكالم. 
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أما بعد حلول وقته فإن حققه يف أول الوقت اختيارًا أو عن إكراه فال إش�كال 
ظاه�رًا يف ع�دم اخليار فيام هو الغالب ولعله حمل ال�كالم من كون املرشوط هو مطلق 

الفعل، ال املقيد باالختيار. 

أم�ا ل�و مل حيققه يف أول الوقت فق�د حتقق موضوع اخليار، وه�و خمالفة الرشط 
باإلضاف�ة إىل الوق�ت، فيتعني ثبوت اخلي�ار. والقدرة عى اإلجبار إن�ام تقتيض إمكان 
حتق�ق ذات ال�رشط، دون خصوصي�ة الوق�ت امل�رشوط، ف�ال وجه ملنعها م�ن ثبوت 

اخليار. 
نعم لو كان الوقت مأخوذًا بنحو تعدد املطلوب كام هو الغالب فللشارط غض 
النظر عن التأخري الذي حصل واملطالبة بتحقيق الرشط، بل اإلجبار عليه، ألنه بعض 

حقه، وله إعامل اخليار الثابت له بسبب فوت الوقت. 

ه�ذا مضاف�ًا إىل أن ذل�ك مقت�ىض س�رية املترشع�ة، ب�ل مطل�ق العق�الء، تبعًا 
ملرتكزاهت�م التي عليها املعول يف ثبوت اخلي�ار. ملا هو الظاهر من توقف اإلجبار غالبًا 
عى مؤنة ليس بناؤهم عى حتملها إال مع اهتاممهم باحلفاظ عى العقد وحتصيل الرشط 

ولو بعد الوقت.
وم�ن ذلك يظهر عدم الفرق بني كون الرشط أجنبيًا عن العوضني، وكونه من 

شؤوهنام، كاملبادرة بالتسليم والتسلم. 

وأما ما يظهر من ش�يخنا األعظمP من خصوصي�ة الثاين يف تعني اإلجبار. 
ق�الP: »ألن كاًل منه�ام قد ملك ما يف يد اآلخر، وال خيرج عن ملكه بعدم تس�ليم 

صاحبه، فيجربان عى ذلك«. 

ففي�ه: أن ع�دم خروج كل منهام ع�ن ملك من دخل يف ملك�ه باملعاملة بامتناع 
اآلخ�ر عن تس�ليم م�ا عنده ال ينايف ثب�وت اخليار لف�وت املبادرة بالتس�ليم املرشوطة 

ضمنًا أو رصحيًا، وبعد الفسخ يرجع كل منهام ملن كان له قبل املعاملة. 

إال أن يبتن�ي كالم�هP عى ف�رض عدم اش�راط املبادرة بالتس�ليم رصحيًا، 
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وإنكار اش�راطه ضمنًا. فيخرج عن حمل الكالم. ويأيت الكالم فيه يف الفصل الس�ابع 
إن شاء اهلل تعاىل.

)1( ملا س�بق. لكن س�بب اخليار عدم حتقق الرشط، س�واًء تع�ذر أم أمكن ومل 
حيققه املرشوط عليه حتى خرج وقته. بل سبق االكتفاء يف اخليار بعدم املبادرة لتحقيق 

الرشط بحلول وقته.

))( تعرض شيخنا األعظمP الحتاملني يف املقام:

األول: ثب�وت األرش بتخل�ف ال�رشط. وه�و فرق م�ا بني الثم�ن مع الرشط 
والثمن بدونه، لكن بنسبته إىل الثمن الذي تضمنه البيع.

قال يف التذكرة فيام لو بيع العبد برشط العتق: »لو قتله املشري أو مات أو تلف 
سواًء كان بتفريطه أو ال مل جيب رشاء غريه. لكن يرجع البائع بام يقتضيه رشط العتق، 
فيق�ال: كم قيمت�ه لو بيع مطلقًا، وبرشط العتق؟ فريجع البائع بالنس�بة من الثمن فإذا 
قيل: إنه يساوي مائة بغري رشط وتسعني برشط العتق. زيد عى الثمن تسعة«. ونحوه 
ما عن الصيمري يف رشط التدبري لو امتنع املشري عن تنفيذ الرشط. وعليه يف اجلملة 

جرى السيد الطباطبائيP يف حاشيته. 

بدعوى: أن للرشط قسطًا من الثمن لبًا، فعدم سالمته يوجب األرش لتبعض 
الصفقة. نعم خصه بام إذا انكش�ف تعذر الرشط من أول األمر، حيث ينكش�ف عدم 
ملكي�ة الش�ارط ل�ه بالعقد، فيبقى ل�ه ما يقابله م�ن الثمن، كام يف س�ائر موارد تبعض 
الصفق�ة. أم�ا إذا كان مقدورًا ثم طرأ التعذر بعد البيع فقد ملك الش�ارط الرشط، ومل 

)مسـألة65(: إذا مل يتمكـن املـرشوط عليـه مـن فعـل الـرشط كان 
للمـرشوط لـه اخليار يف الفسـخ)1(. وليس لـه املطالبة بقيمـة الرشط)2(، 
سـواء كان عدم التمكن لقصور فيه. كا لو اشـرط عليه صوم يوم فمرض 
فيـه، أو كان لقصـور يف موضوع الرشط، كا لو اشـرط عليه خياطة ثوب 
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تتبع�ض الصفقة له، فتعذره بعد ذلك يقتيض ضامن املرشوط عليه للرشط بقيمته مهام 
بلغت، إال بناًء عى أن التعذر بمنزلة تلف املبيع قبل قبضه يوجب انفس�اخ البيع فيه، 

فتتبعض الصفقة ويثبت للشارط األرش.

وفي�ه: أن املعامل�ة متقومة باملضمون املنش�أ، وحيث كان ال�رشط خارجًا عن 
طريف املعاوضة املنش�أة فال وجه لتقسيط الثمن عليه. وجمرد كونه موجبًا لزيادة الثمن 
ال يوجب تقسيط الثمن عليه بعد عدم مقابلته به. والسيام أن الرشط قد يوجب نقص 
الثمن، كام هو مورد كالم العالمة والصيمري )قدس رسمها(، وضامنه باألرش يرجع 
إىل ف�رض زي�ادة الثمن، مع أهنا غ�ري مقصودة قطع�ًا. غاية األمر أن املبي�ع لو بيع بال 

رشط لزاد ثمنه. لكنه مل يبع كذلك ومل يزد ثمنه.

نع�م ل�و رج�ع الرشط إىل اش�راط اإلج�ارة، كام ل�و كان ثمن الث�وب عرشة، 
وأج�رة اخلياطة مخس�ة، ورجع بيع الثوب عى أن خييطه بخمس�ة ع�رش إىل بيع الثوب 

بعرشة واالستئجار عى اخلياطة بخمسة وإيقاعهام صفقة واحدة اجته ذلك. 

لكنه خروج عن حمل الكالم من فرض اشراط العمل إىل فرض اإلجارة عليه. 
م�ع أن الالزم ضامن األجرة التي وقع االتف�اق عليها، ال األرش باملعنى املتقدم الذي 

قد يزيد أو ينقص. 

وباجلمل�ة: ال جم�ال للبناء يف حمل الكالم عى ض�امن األرش بعد فرض خروج 
ال�رشط ع�ن موض�وع املعاوضة. وثبوت�ه يف العيب م�ع خروج وصف الس�المة عن 

موضوع املعاوضة للدليل اخلاص ال يقتيض ثبوته يف املقام. 

والس�يام أن الرشط قد يوجب نقص الثمن، فضامنه باألرش يستلزم كونه أمرًا 
زائ�دًا عى الثمن جيب عى املش�ري دفعه للبائع، وليس ه�و نظريًا لألرش يف العيب، 
بل نظري ما لو باعه الس�امل بثمن املعيب بتخيل كونه معيبًا، فإن ضامن وصف الس�المة 
ب�األرش يرج�ع إىل لزوم دفع املش�ري للبائع فرق ما بني الس�امل واملعيب بنس�بته من 
الثم�ن زيادة علي�ه، وال يظن بأحد البناء عى ذلك. وبذلك يظهر اإلش�كال فيام تقدم 
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من العالمة وعن الصيمري. 

وأشكل منه ما تقدم عن الصيمري من ثبوت األرش املذكور بامتناع املرشوط 
علي�ه من فع�ل الرشط، ال بتعذر الرشط. إذ ال وجه لضامن الرشط بالبدل مع إمكانه، 

بل يتعني استحقاقه ال غري، وعدم االنتقال للبدل إال باتفاق جديد.

الثـاين: ضامن ال�رشط بقيمته الواقعية. ق�ال يف التذكرة: »ل�و رشط عى البائع 
عماًل س�ائغًا ختري املش�ري بني الفس�خ واملطالبة به أو بعوضه إن ف�ات وقته وكان مما 
يتقوم… ولو مل يكن مما يتقوم ختري بني الفس�خ واإلمضاء جمانًا«. وقال أيضًا: »لو كان 
الرشط عى املش�ري… ختري البائع بني الفس�خ واإلمضاء بقيمة الفائت إن كان مما له 

قيمة، وإال جمانًا«.

لكن ذلك منهP ال يناسب ما سبق يف رشط العتق من ثبوت األرش. لظهور 
أن العت�ق إن كان ل�ه قيمة فام ذكره هنا يقتيض ضامنه بقيمته ال باألرش. وإن مل يكن له 
قيمة كام هو الظاهر فام س�بق منه من ضامن العتق باألرش ال يناس�ب ما ذكره هنا من 

اإلمضاء فيام ال قيمة له جمانًا.

وكي�ف كان فق�د يوجه أصل الض�امن بأنه مقتىض ملكي�ة العمل عى املرشوط 
عليه بمقتىض الرشط، بناء عى ما سبق من عدم متحض الرشط يف التكليف، والرجوع 

للقيمة بأهنا األصل يف الضامن بعد تعذر تسليم اململوك القيمي.

وفي�ه: أواًل: أن�ه ال يت�م فيام لو تعذر الرشط رأس�ًا، كام ل�و رشط عليه أن يعّلم 
عبده الكتابة يف شهر رمضان فامت العبد يف شعبان، أو رشط عليه أن يصوم يومًا معينًا 

فمرض فيه. لظهور انكشاف عدم ملكية الرشط يف ذمة املرشوط عليه.

وثانيـًا: أن املتيق�ن م�ن بن�اء العقالء ع�ى الضامن لألع�امل واملناف�ع هو مورد 
االس�تيفاء. ومل يتض�ح بناؤه�م عليه يف غ�ري ذلك، وبمج�رد التعذر. ولعل�ه لذا كان 
بناؤه�م ع�ى أن�ه إذا تع�ذر العمل املس�تأجر عليه بعد الق�درة عليه تنفس�خ اإلجارة، 

ويرجع الثمن، من دون أن يضمن العمل بقيمته. 
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وذلك وإن أمكن أن يكون نظري تلف املبيع قبل قبضه املوجب النفس�اخ البيع 
يبتني عى عدم استقرار املعاوضة إال بالتسليم، إال أنه ال طريق معه إلحراز بناء العرف 

والعقالء عى ضامن األعامل بالقيمة عند التعذر.

وثالثـًا: أن ال�رشط وإن اقتىض اس�تحقاق األم�ر املرشوط الذي ه�و نحو من 
امللكية، إال أن األمر املستحق هو األمر املرشوط بام هو بخصوصيته، ال بلحاظ ماليته، 
ليتعني حفظ ماليته عند تعذر خصوصيته. وهذا بخالف املعاوضات، حيث تبتني عى 
 Pملكية العوض بام هو مال مقابل باملال. وقد يرجع إىل ذلك ما عن بعض األعاظم 

يف املقام. وهو حمتاج إىل مزيد من التأمل.

)1( وس�واء كان تعذر الرشط قهرًا أم بس�بب الشارط أم بسبب املرشوط عليه 
ولو تقصدًا. غايته أن املرشوط عليه يكون معتديًا يف الصورة األخرية.

ثم إن سيدنا املصنفP مل يتعرض لكثري من الفروع املتعلقة بأحكام الرشط. 
فيحسن بنا التعرض ملا هو املهم منها يف ضمن مسائل.

املسألة األوىل: بعد ما تقدم يف املسألة الثالثة والستني من وجوب الوفاء بالرشط 
وحتقيقه من قبل املرشوط عليه، فاملتعني عدم جواز ترصف املرشوط عليه ترصفًا يمنع 

من تنفيذ الرشط، ملا فيه من تعجيز نفسه عن امتثال التكليف بالوفاء بالرشط. 

لك�ن الت�رصف إذا كان خارجيًا فالبد من وقوعه تبعًا لس�ببه التكويني، كام إذا 
رشط عليه أن يلبس الثوب فأحرقه. 

أم�ا إذا كان اعتباري�ًا ك�ام إذا باع�ه أرضًا واش�رط عليه أن يوقفها مس�جدًا أو 
يبيعه�ا لزي�د أو نحو ذلك فهل يقع الت�رصف وحيرم كالترصف اخلارج�ي، أو ال يقع 

ملنافاته للرشط؟
الظاه�ر وقوعه بناء ع�ى متحض وجوب الوفاء بال�رشط يف التكليف. إذ غاية 

فتلف)1(. ويف اجلميع له اخليار ال غري. 
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األمر حرمة الترصف املذكور. وهي ال تقتيض الفساد يف املعاملة عى التحقيق. 

أما بناًء عى ما تقدم من رجوع وجوب الوفاء بالرشط إىل كونه حقًا للش�ارط، 
 .Pجيب إنفاذه وأداؤه، فالظاهر عدم صحة الترصف، كام ذهب إليه شيخنا األعظم

لقصور سلطنة املرشوط عليه عنه بعد منافاته للرشط الذي هو حق الشارط.

وعن بعض مش�اخيناP نف�وذ الترصف الواقع عى الع�ني، ألن احلق متعلق 
بالعق�د، ولي�س هو كح�ق الرهانة متعلقًا بالع�ني، ليكون الترصف فيه�ا منافيًا للحق 

الثابت فيها.

وفيه: أن األمر املرشوط الذي يس�تحقه الشارط وإن كان هو الترصف اخلاص 
املتعلق بالعني من بيع أو وقف أو غريها، ال نفس العني، إال أن تعلق الترصف املستحق 
بالع�ني جيعلها موضوعًا للحق، بحيث ال يمكن إطالق الس�لطنة عليها بنحو تش�مل 
الت�رصف املان�ع من حتقق الترصف املس�تحق بال�رشط، فإن املهم يف املق�ام هو قصور 
الس�لطنة علي�ه. وإال فتعل�ق حق الرهانة بالع�ني ليس من جهة اس�تحقاقه هلا، بل من 
جهة استحقاقه استيفاء دينه منها بنحو يمنع من إطالق السلطنة عليها، بحيث تشمل 

الترصف املانع من ذلك.

واحلاص�ل: أن�ه يتعني البناء عى عدم نفوذ الترصف املن�ايف ملقتىض الرشط بناًء 
عى ما سبق مّنا من كون الرشط موجبًا الستحقاق الشارط األمر املرشوط. 

نع�م حي�ث كان املانع من نف�وذ الرشط منافاته حلق الش�ارط، ولس�لطنته عى 
حق�ه، تع�ني صحته إذا وقع بإذن الش�ارط، أو أجازه بعد وقوع�ه، ألنه من صغريات 
عقد الفضويل الذي ينفذ باإلجازة، ألن املعيار فيه منافاة الترصف لس�لطنة الغري وإن 

مل يكن مالكًا، ويكفي فيه إجارته. 

خالف�ًا للمحق�ق التس�ريP، فخص�ه ب�ام إذا كان الترصف منافيًا لس�لطة 
املال�ك، وأنه هو الذي ينف�ذ باإلجازة. أما إذا كان منافيًا لس�لطنة غري املالك كاملرهتن 
والش�ارط يف املق�ام فيقع الترصف باط�اًل، وال تصححه اإلجازة. وق�د تقدم تفصيل 
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الكالم يف ذلك يف املسألة التاسعة من فصل رشوط العوضني. فراجع.

املسألة الثانية: إذا ختلف الرشط وقد تغريت العني أو تلفت فهل يسقط اخليار، 
نظري ما تقدم يف العيب، أو يثبت ويتعني مع الفسخ االنتقال للبدل من املثل أو القيمة 
م�ع تلف العني، ورجوع العني مع ضامن نقصه�ا أو ثبوت حق اآلخر فيها مع تغريها 

بنقص أو زيادة، عى نحو ما تقدم منهم يف خيار الغبن.

وق�د تقدم يف خيار الغبن أن تلف العني ال يوجب ارتفاع موضوع اخليار، ألن 
موض�وع اخليار هو العقد، ال العني. غاي�ة األمر أن أدلة خيار الغبن تقرص عن صورة 

تلف العني أو تغيريها. 

وقد جيري ذلك يف املقام، ملا س�بق من أن دليل اخليار يف املقام هو بناء العقالء، 
واملتيقن منه صورة عدم تغري العني، فضاًل عن تلفها. 

وكذا لو قيل بأن اخليار املذكور من صغريات رشط اخليار، لرجوع االش�راط 
إىل اشراط اخليار بتخلف الرشط، حيث يقرب فيه انرصاف اشراط اخليار إىل صورة 
عدم تغري العني. لكن حيث مل يتضح لنا رجوع الرشط إىل اشراط اخليار فال يتيرس لنا 

تشخيص حدود اخليار املشرط. 

نع�م قد يتضح رجوع االش�راط إىل ذل�ك بقرائن زائدة عى مفاد االش�راط، 
كام تقدم. وكذا لو ابتنى االش�راط عى خروج الرشط عن القدرة. حيث س�بق لغوية 
ال�رشط بمعن�ى اإللزام وااللتزام، وأنه قد يتمحض االش�راط فيه يف اش�راط اخليار 
بتخل�ف ال�رشط. وحينئذ يكون اخليار املش�رط تابعًا س�عة وضيق�ًا للقرائن املحيطة 

باملعاملة.

وأما حكم العرف بثبوت اخليار بتخلف الرشط فيصعب البناء عى اختصاصه 
بص�ورة بق�اء العني عى حاهل�ا فيام لو كانت العني عند امل�رشوط عليه، حيث يتيرس له 
منع اخليار بتغيري العني أو إتالفها ثم خمالفة الرشط. ويف ذلك إرضار بالش�ارط. لكن 

يف كفاية ذلك يف البناء عى عموم اخليار إشكال.
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ث�م إن�ه لو تعذر الرشط وق�د خرجت العني عن ملك امل�رشوط عليه بترصف 
ناق�ل من بيع أو هبة أو نحومها. فإن قلن�ا بقصور خيار ختلف الرشط عن صورة تغري 
العني أو تلفها تعني س�قوطه يف املقام، ألنه بحكم التلف يف تعذر رجوع العني بحاهلا 
للبائع. أما إذا قلنا بعدم سقوطه بذلك فاملتعني الرجوع للبدل، وليس له إلزام املشري 
بإرج�اع العني لو أمكن�ه ذلك نظري ما تقدم منهم يف خيار الغبن فضاًل عن أن يرجعها 

هو بفسخ العقد الثاين، لعدم كونه متعلقًا به.

نعم لو كان منش�أ خيار ختلف الرشط هو اشراط اخليار بتخلفه لقرائن خاصة 
حميطة بالكالم عى ما سبق أمكن رجوع االشراط املذكور للمنع من الترصف الناقل 
يف العني قبل حتقيق الرشط، أو عى تقدير عدم حتقيقه، وحينئذ يكون الترصف املذكور 
منافيًا للرشط، فيتوقف نفوذه عى إذن صاحب الرشط أو إجازته، ملا تقدم يف املس�ألة 

السابقة.

املسـألة الثالثـة: لصاح�ب الرشط إس�قاط رشطه بناًء عى ما س�بق م�ن أنه ال 
يتمح�ض يف التكلي�ف، ب�ل هو ح�ق للش�ارط، إذ لصاحب احل�ق التن�ازل عن حقه 
ارت�كازًا إال أن يثب�ت بدليل خاص عدم س�قوط احلق باإلس�قاط، فيك�ون رادعًا عن 
مقتىض االرتكاز املذكور أما بناًء عى متحض الرشط يف التكليف فس�قوطه باإلسقاط 

مناف إلطالق دليل اإلمضاء.

ودعوى: أن موضوع التكليف املس�تفاد من اإلمضاء ملا كان هو الرشط فبقاؤه 
تاب�ع لبقاء ال�رشط. ومع فرض إس�قاطه وارتفاع�ه فال موض�وع للتكليف بالرشط، 

ليكون ارتفاع التكليف منافيًا إلطالق دليله.

مدفوع�ة بأن موضوع اإلمضاء هو االش�راط باملعنى املصدري، كام هو احلال 
يف إمض�اء العقد واليمني والنذر وغريه�ا، وإال فالعناوين املذكورة ال بقاء هلا، ليكون 
هو موضوع اإلمضاء واألحكام. وليس�ت هي كالطهارة والنجاس�ة وامللكية والرقية 
واحلري�ة ونحوه�ا مما يك�ون له بقاء باملعنى االس�م املص�دري، ويكون ه�و موضوع 
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األح�كام. وم�ن الظاه�ر أن إس�قاط ال�رشط ال يقت�يض ارتف�اع االش�راط باملعن�ى 
املص�دري، لريتف�ع به موضوع اإلمض�اء، ومع بقاء موضوع اإلمض�اء، يكون ارتفاع 

التكليف باإلسقاط منافيًا إلطالقه. فالحظ.

هذا وقد استثنى يف التذكرة واإليضاح والدروس وعن غريها رشط العتق، فال 
يس�قط بإس�قاط املش�ري، وإن كان حقًا له، ألنه حق هلل تعاىل أيضًا، كام يف اإليضاح، 
أو ل�ه تع�اىل وللعبد، ك�ام يف التذكرة والدروس. وب�ه رصح يف جام�ع املقاصد. قال: 
»والتحقي�ق يف ذل�ك أن العتق فيه معنى القربة والعب�ادة، وذلك حق هلل تعاىل، وزوال 
احلج�ر، وهو ح�ق العبد، وف�وات املالية ع�ى الوج�ه املخصوص للقرب�ة، وهو حق 

للبائع«.

لكن املوجب لكون الرشط حقًا للبائع ليس هو خسارته لبعض املال من أجله 
أو انتفاع�ه به بلحاظ كونه قربيًا، بل هو تضمن االش�راط اس�تحقاقه، وإمضاء ذلك 
رشع�ًا، وه�و خمتص بالبائ�ع، وال جيري يف حق اهلل س�بحانه وإن كان عبادة له، وال يف 

حق العبد وإن كان ينتفع به. 

ع�ى أن جه�ات القرب�ة واجلهات التي ينتفع هبا غري املش�رط كث�رية، ال يظهر 
منهم البناء عى تعدد املستحقني هلا مع الرشط. وما الفرق بني العتق ومثل بناء املسجد 
واملدرس�ة وصالة النياب�ة وتدريس بعض الناس وغري ذلك؟! وه�ل يمكن البناء مع 
اشراطها عى عدم سلطنة املشرط عى إسقاط الرشط؟!. واحلاصل: أنه يتعني البناء 

عى عموم سقوط الرشط باإلسقاط بعد كونه حقًا للمشرط. 

نعم إذا مل يوجب حقًا للمش�رط يتجه عدم س�قوطه باإلس�قاط، كام نبه لذلك 
ش�يخنا األعظمP قال: »للمرشوط إسقاط رشطه إذا كان مما تقدم يقبل اإلسقاط، 

ال مثل اشراط مال العبد ومحل الدابة«. 

والوج�ه يف ذل�ك: أن اإلس�قاط ال يرف�ع نف�وذ ال�رشط، كالفس�خ، ب�ل يرفع 
ال�رشط اململ�وك يف فرض نف�وذ الرشط، وذل�ك إنام يتجه في�ام إذا كان مف�اد الرشط 
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متعلق�ًا بامل�رشوط عليه، بحي�ث يقتيض نح�وًا من الثق�ل عليه واملس�ؤولية، كالعمل 
والعني الذمية وحق اخليار يف عقده ونحو ذلك، حيث يرجع اإلس�قاط إىل رفع الثقل 
واملس�ؤولية عنه. أما إذا كان مفاده ملكية املش�رط لعني خارجية، فال جمال إلسقاطها 
بعد ملكيتها، لعدم ابتناء ملكيتها عى مس�ؤولية ش�خص هبا، لرتفع تلك املس�ؤولية 

باإلسقاط. فالحظ.

املسألة الرابعة: تقدم يف املسألة العرشين من فصل رشوط املتعاقدين يف حكم ما 
إذا باع اإلنسان ماله مع مال غريه أن العقد ال ينحل حقيقة إىل عقود متعددة بانحالل 
أجزاء مضمونه. ومقتىض ذلك قصور عموم نفوذ العقد عن متام مضمون العقد إذا مل 
ينفذ يف بعضه. كام تقدم يف أول الكالم يف أحكام الرشط أن الرشط جزء من مضمون 
العق�د. ومقتىض ذلك أن يكون فس�اد الرشط مانعًا من عموم النفوذ للعقد املش�تمل 

عليه.

كام ال جمال لالستدالل عى نفوذ البيع وحده يف املقام بام دّل عى نفوذ خصوص 
البي�ع. ف�إن ال�رشط وإن كان خارجًا عن البي�ع، إال أن دليل نفوذ البي�ع بخصوصيته 
نُكْم﴾)1(، وه�و ظاهر يف  ينح�رص بقول�ه تع�اىل: ﴿إاِلَّ َأن َتُكـوَن تَِجـاَرًة َعن َتـَراٍض مِّ
نفوذها عى النحو الذي وقع عليه الرضا هبا، ومن الظاهر أن الرضا بالتجارة يف املقام 

إنام كان مع الرشط، فمع فرض عدم نفوذ الرشط ال جمال لنفوذ البيع وحده. 

َبا﴾))( فقد س�بق يف أول كتاب  َم الرِّ وأم�ا قوله تع�اىل: ﴿َوَأَحلَّ اللُه اْلَبْيـَع َوَحرَّ
التجارة عدم ثبوت اإلطالق له، لعدم وروده يف مقام ترشيع نفوذ البيع، بل الستنكار 

تشبيه الربا به بعد الفراغ عن حليته يف نفسه وحرمة الربا يف نفسه. فراجع.

ع�ى أن�ه لو تم إطالقه فهو ينرصف إىل حليته ع�ى النحو الذي وقع عليه، فإذا 
وقع مبنيًا عى الرشط ال جمال للبناء عى صحته مع بطالن الرشط. وباجلملة: ال جمال 

)1( سورة النساء اآلية: 9).
))( سورة البقرة اآلية: 75).



46................................................................  مصباح املنهاج � كتاب التجارة/ ج4

يف املقام للبناء عى هنوض عمومات النفوذ بإثبات صحة العقد مع بطالن الرشط.

نعم تقدم يف املس�ألة املذكورة أن صحة العق�د يف بعض مضمونه من األحكام 
العرفي�ة االرتكازي�ة التي عليها املعول ما مل يثبت الردع عنها. وال ينبغي اإلش�كال يف 
ذل�ك يف املق�ام في�ام إذا كان بطالن الرشط لعدم الق�درة عليه إذا أوق�ع بتخيل القدرة 
علي�ه ولو من أح�د الطرفني، بحيث تم القصد إىل بناء العق�د عليه وربطه به. إذ ليس 
بناؤهم يف مثله عى بطالن العقد لو انكش�ف التعذر، بل غايته ثبوت اخليار، كام تقدم 

من املبسوط وحمكي جواهر القايض وغريمها. 

أم�ا إذا ابتن�ى العقد عى ع�دم القدرة عى ال�رشط، فحي�ث كان الرشط الغيًا 
ارت�كازًا، إذ ال معن�ى لاللتزام بام هو غري مقدور. فإن رج�ع الرشط إىل عدم قصدمها 
للعق�د تعني عدم وقوعه. وإن رجع إىل لغوية ال�رشط وحده مع القصد إليقاع العقد 
جمردًا عنه تعني صحة العقد ولزومه وإن مل حيصل الرشط. وإن رجع إىل جمرد اشراط 

اخليار بتخلفه تعني العمل عى ذلك.

وأظه�ر من ذل�ك ما إذا كان بطالن الرشط لعدم ذك�ره يف ضمن العقد رصحيًا 
وال ضمن�ًا. لرجوعه يف احلقيق�ة إىل إطالق العقد، من دون أن يبتني عى الرشط. وال 

إشكال حينئذ يف صحة العقد ولزومه.

وأم�ا إذا كان ملخالفت�ه للكت�اب والس�نة فيكف�ي يف البن�اء ع�ى صح�ة العقد 
النصوص الواردة يف من اش�رط الوالء لغري املعتق)1(، أو باع اجلارية واش�رط أهنا ال 
تورث))(، وما ورد يف الرشوط الفاس�دة يف الن�كاح))(، ويف املكاتبة)4(. لظهور بعضها 

ورصاحة أكثرها يف صحة العقد الذي وقع فيه الرشط.

)1( راجع: وسائل الشيعة ج:14 باب:)5 من أبواب املهور.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:15 من أبواب بيع احليوان حديث:1.

))( راج�ع: وس�ائل الش�يعة ج:15 ب�اب:10، 0)، 9)، 8)، 9)، 40 م�ن أبواب امله�ور، وباب:)1 من 
أبواب مقدمات الطالق ورشوطه.

)4( راجع وسائل الشيعة ج:16 باب:15 من أبواب كتاب املكاتبة.
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نع�م إذا كان بط�الن ال�رشط ملخالفته ملقت�ىض العقد باملعنى املتق�دم فال ينبغي 
اإلشكال يف بطالن العقد معه، خللل يف إنشائه، كام تقدم عند الكالم يف بطالن الرشط 

املخالف ملقتىض العقد.

ومثله ما إذا أوجب الرشط حمذورًا رشعيًا يف العقد نفسه، كاشراط الزيادة يف 
الربويني. وما أحلق به، مثل ما تقدم يف من باع ش�يئًا بثمن واش�رط عى املش�ري أن 
يبيع�ه علي�ه بثمن آخر، حيث يظه�ر من نصوصه املتقدمة بط�الن البيع األول إلحلاقه 

بالربا. 

لكنه خارج عن حمل الكالم، لظهور أن الكالم يف اس�تناد فس�اد العقد لفس�اد 
الرشط، دون مثل املقام مما كان فس�اد العقد مس�تندًا للرشط نفس�ه مع قطع النظر عن 

فساد. 

هذا وظاهر نصوص الرشط املخالف للكتاب والس�نة املتقدمة إليها اإلش�ارة 
عدم اخليار يف العقد بتخلف الرشط ال ببطالنه. ألن االقتصار فيها عى بطالن الرشط 
وج�واز خمالفته، من دون تنبيه لت�دارك رضر ختلفه عى صاحبه باخليار، ظاهر يف عدم 
ثب�وت اخليار. والس�يام مع ظهورها يف املفروغية عن ترتيب آث�ار العقد من دون تنبيه 
الحت�امل فس�خه. ومع كون اخلي�ار قد يؤدي مؤدى الرشط الفاس�د، كام يف اش�راط 

الطالق.

املسـألة اخلامسـة: ملا كان الرشط من ش�ؤون العقد، ففس�خ العقد بالتقايل أو 
باخلي�ار البد أن يس�تلزم بطالن الرشط. وعى هذا ج�رى األصحاب من غري خالف 

يعرف، بل الظاهر مفروغيتهم عنه. 

لكن اس�تجدت يف عصورنا الرشوط اجلزائية املبنية عى اش�راط خسارة مالية 
عى من يتخلف عن مقتىض العقد بتأخري تسليم الثمن أو نحوه أو عى من يفسخه.

وال إشكال يف األول، إذ بعد عدم فسخ العقد يتعني نفوذ الرشط تبعًا له. وإنام 
يقع الكالم يف الثاين، حيث قد يدعى أن فس�خ العقد مس�تلزم لبطالن الرشط تبعًا له، 



48................................................................  مصباح املنهاج � كتاب التجارة/ ج4

فكيف يرتب أثره بالفسخ؟!.

لكن الظاهر صحة الرشط املذكور، ألن الفس�خ الذي يكون موضوعًا للرشط 
يف ذلك ليس هو فسخ العقد بتاممه، كام يف التقايل، أو رشط اخليار إىل أمد معني، الذي 
قد جيعل حتى يف مثل هذه العقود، بل فسخ بعض مضمونه بعد بقاء العقد الذي جيعل 
فيه الرشط. فإذا باعه الدار مثاًل، واش�رط له اخليار إىل ش�هر، وأنه فس�خ بعد الش�هر 

كان عليه عرشون مثقااًل من الذهب، رجع العقد إىل أمور:

األول: يبيع الدار بالثمن اخلاص.

الثاين: اشراط اخليار يف العقد بتاممه إىل شهر للمشري.

الثالـث: اش�راط اخليار يف خصوص البيع بعد الش�هر له أيض�ًا، لكن مع دفع 
عرشي�ن مثق�ااًل من الذهب عى تقدير الفس�خ. وحينئذ إذا فس�خ املش�ري يف ضمن 
الش�هر بط�ل العق�د بتاممه بام يف ذلك ال�رشط، الرتفاع موضوعه. وك�ذا إذا تقايال يف 

العقد، ملا سبق من أن الرشط من مجلة العقد. 

أما إذا فس�خ املش�ري بعد الش�هر، فالفس�خ املجعول له ليس هو فسخ العقد 
بتامم�ه، ليبط�ل مع�ه الرشط، كام ل�و تقايال حينئذ، بل هو فس�خ خص�وص البيع منه. 
وال مانع مع ذلك من لزوم الرشط بعد عدم فس�خ العقد بتاممه، بل هو املتعني، عماًل 

بعموم لزوم الرشط.

ودعوى: أن ذلك ال يناس�ب ما س�بق مّنا عند الكالم يف بيع الرشط من امتناع 
التبعيض يف فسخ العقد الواحد. 

مدفوعة بأن ذلك إنام يتم إذا ابتنى العقد عى االرتباطية، كام يف بيع مجلة بجملة، 
أو البي�ع وال�رشط م�ن دون ترصي�ح بالتفكيك، أما م�ع تعدد املضم�ون، والترصيح 
بالتفكي�ك بينه�ام يف نفس العقد، ف�ال حمذور يف ذلك، لعدم منافات�ه لوضع العقد. بل 
احلال يف املقام أظهر، ألن أحد املضمونني مرتب عى فس�خ اآلخر، فيكون التبعيض 
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مقتىض نفس العقد. 

وإن شئت قلت: العقد املذكور مما ال يستنكره العرف، تبعًا ملرتكزاهتم، وليس 
هو كلزوم العمل بالرشط مع فس�خ العقد من أصله، فال منش�أ لقصور أدلة اإلمضاء 

عنه. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل. واحلمد هلل رب العاملني.





)1( مل ي�رش س�يدنا املصن�فP إىل ال�كالم يف أن ترت�ب أث�ر العق�د وتبادل 
العوضني يف امللكية هل يكون بنفس العقد أو بانقضاء زمن اخليار. والظاهر مفروغيته 
تبع�ًا للمش�هور ع�ن األول. خالف�ًا للش�يخ يف بع�ض كلامت�ه يف املبس�وط واخلالف 
واب�ن س�عيد يف اجلام�ع، وحكي عن اب�ن اجلني�د، وتبعهم يف اجلملة بع�ض متأخري 

املتأخرين. 

وإن كانت كلامت الش�يخ ال ختلو عن اضطراب. وكذا كالم ابن سعيد، حيث 
حكم بأن نامء املبيع للمشري، وهو ال يتناسب مع بقائه عى ملك البائع. 

وال يسعنا فعاًل استقصاء األقوال ومتابعة كلامهتم، وقد أطال يف ذلك يف مفتاح 
الكرامة. وإنام املهم حتقيق أصل احلكم.

وم�ن الظاه�ر أن مقتىض عموم نف�وذ العقد والتجارة عن ت�راض هو حصول 
املل�ك بنف�س العقد. وهو املنس�اق من أدل�ة اخليار، ألن إعامل�ه ارتكازًا بفس�خ البيع 

والرجوع فيه، وهو فرع نفوذه وترتب األثر عليه. 

ويؤك�د ذل�ك النص�وص املتضمن�ة س�قوط اخلي�ار ول�زوم البي�ع بالترصف، 

الفصل اخلامس
يف أحكام اخليار)1(

وفيه مسائل:
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لظهوره�ا يف املفروغي�ة جواز الترصف وترتيب أثر املل�ك يف زمن اخليار، ال أن امللك 
ال حيصل والترصف ال حيل حتى يلزم البيع بالرضا بالعقد أو إس�قاط اخليار يف مرتبة 

سابقة عى الترصف. 

وك�ذا النص�وص الدالة عى أنه إذا اش�رى ش�خص من آخر ش�يئًا جاز له أن 
يبيعه منه، بنحو يظهر منه بيعه رأس�ًا، كصحيح بش�ار بن يس�ار: »س�ألت أبا عبد اهلل 
عن الرجل يبيع املتاع بنس�اء فيش�ريه م�ن صاحبه الذي يبيعه من�ه. قال: نعم ال بأس 
به. فقلت له: اشري متاعي. فقال: ليس هو متاعك وال بقرك وال غنمك«)1(، وخرب 
احلسني بن املنذر: »قلت أليب عبد اهللA: جييئني الرجل فيطلب العينة، فأشري له 
املتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أش�ريه منه مكاين. قال: إذا كان باخليار إن ش�اء باع وإن 
شاء مل يبع، وكنت أنت باخليار إن شئت اشريت وإن شئت مل تشر فال بأس«))(. لقوة 
ظهورمه�ا يف حتق�ق املل�ك وترتب آثاره بال�رشاء من دون حاجة إىل م�يض زمان خيار 

املجلس أو سقوطه. 

وأظه�ر من ذلك ما يف معترب إس�حاق بن عامر املتق�دم يف بيع الدار ببيع اخليار: 
»قلت: فإهنا كانت فيها غلة كثرية فأخذ الغلة، ملن تكون الغلة؟ فقال: الغلة للمشري. 

أال ترى أهنا لو احرقت لكانت من ماله«))(. 

ويف معترب معاوية بن ميرسة الوارد يف ذلك أيضًا: »قال أبو اجلارود: فإن الرجل 
قد أصاب يف ذلك املال يف ثالث سنني. قال: هو ماله. وقال أبو عبد اهللA: أرأيت 

لو أن الدار احرقت من مال من كانت تكون؟ الدار دار املشري«)4(.

نعم يف صحيح عبد اهلل بن س�نان: »سألت أبا عبد اهللA عن الرجل يشري 
الدابة أو العبد ويشرط إىل يوم أو يومني، فيموت العبد والدابة أو حيدث فيه حدث، 
ع�ى من ضامن ذل�ك؟ فقال: عى البائع حت�ى ينقيض الرشط ثالثة أي�ام ويصري املبيع 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب العقود حديث:)، 4.
))( ، )4( وسائل الشيعة ج:)1 باب:8 من أبواب اخليار حديث:1، ).
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للمش�ري«)1(. ف�إن مقتىض ذيله عدم ملك املش�ري للمبيع إال بع�د انقضاء الرشط، 
الذي يراد به زمن اخليار. ويناس�به بقية النصوص اآلتية يف املس�ألة اخلامس�ة املتضمنة 

لضامن البائع للمبيع يف مدة اخليار.

لكن ضامن البائع املبيع يف مدة اخليار ال يستلزم بقاءه عى ملكه، خصوصًا بناء 
ع�ى ما ي�أيت من اختصاص ذلك باحلي�وان الذي يبتني اخليار فيه ع�ى إعطاء الفرصة 

للمشري يف اختبار حاله، حيث قد يكون لذلك دخل يف حتمل البائع لدرك املبيع.

وأم�ا صحيح ابن س�نان فاملتعني محله ع�ى إرادة امللك املس�تقر غري املبني عى 
اخليار واالختبار، بقرينة ما سبق. والسيام بعد مطابقته للمرتكزات التي هي كالقرينة 
املتصلة الصاحلة لتفسري الصحيح، وبعد عدم ورود الصحيح لبيان مالك احليوان، بل 

لبيان الضامن له، حيث يسهل حينئذ محله عى التوسع يف استعامل الالم يف املقام.

ومن ذلك يظهر اإلش�كال فيام يف احلدائق وعن الكفاية من موافقة املش�هور يف 
خيار الرشط، عماًل بالنصوص املتقدمة، والتوقف أو امليل لعدم ملك املشري للمبيع 

يف مدة خيار احليوان، من أجل النصوص املذكورة.

إذ في�ه مع عدم ظه�ور القول بالتفصيل املذكور ب�ني األصحاب : أن ذلك إنام 
يتجه إذا كان ترتب امللكية عى العقد تعبديًا حمضًا، أما حيث كان مطابقًا للمرتكزات 
الصاحل�ة للقرينية ع�ى تعيني املراد من النصوص فال جمال لذلك. والس�يام مع ظهور 
مجلة من نصوص املش�هور املتقدمة يف التنبيه للجهة االرتكازية، والردع عن خمالفتها، 
حي�ث يصعب ج�دًا اجلمود ع�ى مواردها، بل جعله�ا قرينة عى تفس�ري صحيح ابن 

سنان بام سبق أهون كثريًا. فالحظ.

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب اخليار حديث:).
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)1( كام هو املرتكز عرفًا. ويناس�به ظهور االتفاق عى سقوطه باإلسقاط، وما 
يأيت من اتفاقهم عى أنه يورث. 

مضافًا إىل ما سبق عند الكالم يف خيار الرشط من أن قبول العقود نوعًا ومنها 
البيع للتقايل شاهد بكون اللزوم فيها حقيًا. حيث يناسب ذلك كون خياري املجلس 
واحليوان من احلقوق، حفاظًا عى السنخية بني احلكم السابق عى الغاية والالحق هلا 

يف أدلتهام. 

ومثله�ام يف ذلك خي�ار التأخري، ألن مفاد الرشطية يف نصوص�ه إناطة يف لزوم 
البي�ع بعدم تأخري التس�ليم والتس�لم ثالثة أي�ام، وحيث كان امل�راد باملنطوق فيها هو 
الل�زوم احلقي تعني كون امل�راد باملفهوم املرصح به فيها هو اجل�واز احلقي أيضًا. وهو 
املناس�ب أيضًا لنس�بة خياري احليوان والرؤية يف النصوص للمشري بالالم الظاهرة 

يف امللك واحلق.

ومثله�ا يف ذل�ك خي�ار ال�رشط، ملا س�بق من أن مف�اد االش�راط جعل احلق. 
ك�ام أن ذلك هو املتع�ني يف بقية اخليارات. النحصار الدليل عليه�ا ببناء العقالء، تبعًا 

ملرتكزاهتم، وهي تقيض بثبوت اخليار احلقي، دون احلكمي.

واحلاص�ل: أنه ال ينبغي اإلش�كال يف كون اخلي�ارات املتقدمة من احلقوق بعد 
النظ�ر يف أدلته�ا، ولو بضميمة املرتكزات العرفية الصاحلة للقرينية عى تفس�ري األدلة 

اللفظية.

))( بال شبهة، كام يف املسالك، وبال كالم، كام عن إيضاح النافع، وبال خالف، 
ك�ام يف الري�اض. وظاه�ر التذكرة اإلمج�اع عليه، بل ه�و رصيح يف الغني�ة يف خياري 

املجلس والرشط.

)مسـألة1(: اخليار حق من احلقوق)1(. فإذا مات من له اخليار انتقل 
إىل وارثـه)2( وحيـرم منه من حيرم مـن إرث املال بالقتـل أو الكفر أو الرق 
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وقد يس�تدل علي�ه بالنبوي: »ما ترك املي�ت من حق فهو لوارث�ه«. لكنه مل يرو 
مسندًا يف كتب احلديث ألصحابنا، بل مرساًل يف غري واحد من الكتب الفقهية. ولعل 
أصل�ه ما روي مس�ندًا يف بعض كتب احلديث العامية)1(. عى أن�ه مل يتضح كون املراد 

باحلق فيه احلق باملعنى املعروف بني الفقهاء، فإنه مصطلح حادث. 

ومثل�ه صحي�ح أي�وب ب�ن عطية احل�ذاء: »س�معت أب�ا عب�د اهللA يقول: 
كان رس�ول اهلل8 يق�ول: أن�ا أوىل م�ن كل مؤم�ن م�ن نفس�ه. ومن ت�رك مااًل 
فللوارث...«))(. لظهور أن احلق يف املقام ال يصدق عليه املال عرفًا. نعم ال يبعد إلغاء 

خصوصية املال عرفًا، والتعدي لكل مملوك. 

بل قد يس�تفاد من إطالق قوله تعاىل: ﴿َوُأْوُلوْا اأَلْرَحـاِم َبْعُضُهْم َأْوَلى بَِبْعٍض 
ِفـي ِكَتاِب اللـِه﴾))(، واإلطالقات املقامية ألدلة املرياث إذ بع�د عدم حتديد املوروث 

يكون املرجع فيه العرف، وهو ال يفرق بني املال وغريه مما هو من سنخ اململوك.

نع�م الب�د من إحراز بقاء حق اخلي�ار، لبقاء موضوعه بعد امل�وت. إذ مع عدم 
إح�راز ذلك ال حي�رز موضوع املرياث، وه�و اليشء القابل لالنتق�ال، والذي يصدق 

عليه أنه مما ترك امليت.

وقد س�بق أنه ال جمال للبناء عى ذل�ك يف خيار املجلس، لعدم صدق االجتامع 
الذي هو موضوع اخليار مع املوت وإن مل يصدق االفراق، ومقتىض عمومات اللزوم 
انته�اء أمد اخليار، ول�زوم البيع. ودعوى قيام اجتامع ال�وارث مقام اجتامع املوروث. 

ممنوعة بعد ظهور األدلة يف أن املدار عى اجتامع املتبايعني.

وجم�رد احلكم رشعًا بقيام ال�وارث مقام املوروث يف ملكية ما يملك ال يقتيض 
قيامه يف حتقق موضوع األمر اململوك.

)1( مسند أمحد ج:) ص)45، سنن ابن ماجة ج) ص914، 8)7).
))( وسائل الشيعة ج:17 باب:) من أبواب مرياث والء ضامن اجلريرة واإلمامة حديث:14.

))( سورة األنفال اآلية: 75، سورة األحزاب اآلية: 6.
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ومثله يف ذلك خيار الرؤية إذا مات املشري قبل الرؤية، لعدم الدليل عى قيام 
رؤية الوارث مقام رؤية املشري املورث يف سببيتها للخيار. 

نع�م إذا حتققت الرؤية من املش�ري فلم يعجبه املبي�ع، وحتقق موضوع اخليار، 
 ث�م مات قب�ل إعامله بنحو ال ين�ايف يف الفورية بالنحو املتقدم يف حتدي�د اخليار املذكور 
فالظاهر بقاء موضوع اخليار، لعدم التقييد يف دليله بإعامل املشري له، وإنام يعمله ألنه 

املالك، فإذا انتقل اخليار للوارث كان هو الذي يعمله.

ومثل�ه خيار احليوان يف ضم�ن األيام الثالثة فإن موضوع�ه بمقتىض نصوصه 
بي�ع احلي�وان، من دون خصوصية يف إعامل من انتقل إلي�ه بالبيع. وكذا خيار التأخري، 
ف�إن منش�أه ارت�كازًا خروج املش�ري ع�ن وظيفت�ه إزاء البي�ع، وهو حاص�ل يف حق 

 

الوارث. 

وكذا احلال يف بقية اخليارات الثابتة ببناء العقالء، كخيار الغبن وختلف الوصف 
والرشط. فإهنا موجبة ارتكازًا لنقص يف العقد خيرجه عن اللزوم، من دون خصوصية 

يف اعامله لشخص من يعمل اخليار.

نعم خيار الرشط حيث كان تابعًا جلعل املتعاقدين، فاملدار يف بقائه سعة اخليار 
املجع�ول هل�ام، بحيث ال يؤخ�ذ يف بقائه حياة املش�رط، وال يف إعامله ش�خصه، وهو 
خيتل�ف باختالف القرائن املحيطة بالرشط. غاية األمر أن س�عة اخليار مقتىض إطالق 

االشراط، والتقييد حيتاج إىل مؤنة زائدة.

)1( إلط�الق أدل�ة املنع عن امل�رياث واحلجب عنه بعد فرض ك�ون املقام من 
صغريات املرياث.

وحيجـب عنـه ما حيجب عن إرث املال)1(. ولو كان العقد الذي فيه اخليار 
متعلقـًا بال حيـرم منه الوارث كاحلبـوة املختصة بالذكـر األكرب، واألرض 
التي ال ترث منها الزوجة ففي حرمان ذلك الوارث من أرث اخليار وعدمه 
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)1( املحتمل يف املقام بدوًا وجوه أربعة:

األول: إرث املحروم من إرث ذلك املال للخيار، س�واًء كان ذلك املال منتقاًل 
للمي�ت أم منتقاًل عنه. وهو مقتىض إط�الق األكثر. وبه رصح يف اجلواهر وبعض من 
تأخ�ر عنه ووجه�ه: أن اخليار ملا كان قائاًم بالعقد وراجعًا للس�لطنة عى حله، وفرض 
كونه حقًا مس�تقاًل باقيًا بعد املوت، فهو مش�مول إلطالقات املرياث القاضية بمرياث 

الشخص املذكور يف غري املال املزبور.

الثـاين: عدم إرث�ه للخيار مطلقًا. وقد يظهر من جام�ع املقاصد امليل إليه. وقد 
يوجه بأنه حيث ال يرث املال فال يرث اخليار املتعلق به. 

وه�و كام ت�رى، ألن احلق املتعل�ق باملال غ�ري املال.مع أنه س�بق أن حق اخليار 
متعلق بالعقد، ال باملال املفروض كونه ال يورث. 

ومثله ما ذكره شيخنا األعظمP من أن اخليار عالقة لصاحبه فيام انتقل عنه 
تقتيض رجوعه عليه بعد إحراز سلطنته عى ما انتقل إليه. والوارث املذكور ال عالقة 
له باملال املذكور إذا كان قد انتقل عن امليت، وال س�لطنة له عليه إذا كان قد انتقل إىل 

امليت، لفرض كونه حمرومًا منه. 

إذ يظهر اندفاعه مما سبق من أن اخليار حق قائم بالعقد. وأخذ العلقة والسلطنة 
عى العوضني فيه ال ش�اهد له. بل هو ال يناس�ب ما ذكروه من ثبوت اخليار يف الفسخ 

مع تلف أحد العوضني، أو خروجه عن ملك من دخل له بالعقد. 

مضاف�ًا إىل أن عدم ملكي�ة الوارث املذكور للامل املزبور ال ينايف س�لطنته عليه 
يف ف�رض انتقال�ه للميت بالعق�د، وعلقته به يف ف�رض انتقاله عن امليت ب�ه. غايته أن 

أقـوال)1(، أقرهبـا حرمانه إذا كان منتقـًا من امليت. فلو بـاع امليت أرضًا 
وكان له اخليار مل ترث منه الزوجة، ولو كان قد اشرى أرضًا وكان له اخليار 

ورثت منه كغريها من الورثة. 
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السلطنة تكون حمدودة باملقدار الذي يقتضيه ثبوت اخليار.

وعن بعض مش�اخيناP االس�تدالل له بأن الدليل عى مرياث اخليار ملا كان 
هو اإلمجاع، فاملتيقن منه ما إذا كان الوارث له وارثًا للامل. 

وفيه: أواًل: أنه لو تم انحصار الدليل عى املرياث باإلمجاع فمرجع ذلك إىل أن 
اإلمج�اع ه�و الدليل عى كون اخليار حقًا باقيًا بعد امل�وت فالبد أن ينتقل للوارث. أما 

تعيني الوارث فهو تابع ألدلة املرياث، ومقتىض إطالقها إرث الوارث املذكور منه.

وثانيـًا: أن�ه ال متيقن يف البني بناء عى ما يأيت من اعتب�ار اتفاق الورثة يف إعامل 
اخلي�ار، وع�دم االكتفاء بإعامل بعضهم فيه. إذ االكتفاء حينئ�ذ يف إعامل اخليار باتفاق 
باق�ي الورثة دون الش�خص املذكور حيتاج إىل دليل بعد احت�امل مرياثه للخيار معهم. 
الله�م إال أن يق�رب ذل�ك بأصالة عدم إرث�ه للخيار. لكنه ال خيلو عن إش�كال إذ هو 
لي�س بأوىل من اس�تصحاب عدم اس�تقالل بقي�ة الورثة به. ولعله ل�ذا ذهبP يف 

فتواه للوجه األول.

الثالـث: ما ذكره س�يدنا املصنفP من التفصيل بني م�ا إذا كان املال الذي 
حي�رم منه الوارث املذكور قد انتقل بالبيع عن امليت وما إذا كان قد انتقل له، فال يرث 
اخلي�ار يف األول، ويرث�ه يف الثاين. وهو ظاهر القواعد، وجعل�ه األصح يف اإليضاح، 

.Pوقواه شيخنا األعظم

لدع�وى: أن امل�ال املذكور إذا انتقل للميت فالوارث املذكور وإن كان ال يرث 
منه، إال أن للميت حقًا يف ثمنه بسبب اخليار، حيث يكون له متلكه بالفسخ، وال مانع 
من انتقال هذا احلق للوارث املذكور بعد عدم حرمانه من مرياث الثمن. أما إذا انتقل 
هذا املال عن امليت، فامليت وإن ثبت له احلق املذكور فيه، لفرض ثبوت اخليار له، إال 

أن هذا احلق ال ينتقل للوارث املذكور بعد حرمانه من مرياث هذا املال.

وفيه: أن سلطنة من له اخليار عى متلك ما خرج عن ملكه بسبب اخليار ليست 
من احلقوق الفعلية اململوكة القابلة للمرياث، بل هي منتزعة من قضية تعليقية ترجع 
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إىل سلطنته عى فسخ العقد الثابتة له بمقتىض استحقاقه للخيار، ومقتىض إطالق أدلة 
امل�رياث ثب�وت هذا احلق للمحروم م�ن املال مطلقًا. مضافًا إىل ما يأيت من أن س�لطنة 
ال�وارث ليس�ت عى إرج�اع ما خرج ع�ن امليت لل�وارث، بل عى إرجاع�ه للميت، 

ويمكن ثبوت السلطنة املذكورة للوارث املحروم. 

وحينئٍذ إن توقف انتقال حق اخليار للوارث عى إمكان رجوع كل من املالني إىل 
ملك مالك اآلخر قبل الفس�خ تعني عدم إرث الوارث املحروم للخيار يف الصورتني 

معًا، وإن مل يتوقف عى ذلك كام هو الظاهر تعني إرثه له فيهام أيضًا.

ومثل�ه ما ذكره س�يدنا املصنفP يف حاش�يته القديمة م�ن أن النظر يف أدلة 
اخليار إىل بيان سلطنة صاحب اخليار عى اسرداد ما خرج عن ملكه بالعقد الذي هو 
موض�وع اخليار، وحيث يتس�لط الوارث املذكور عى ذلك فيام ل�و كان املال املحروم 
منه قد خرج عن ملك امليت بالعقد، ويتس�لط عليه فيام لو دخل يف ملك امليت، لعدم 

حرمانه من الثمن، تعني عدم مرياثه يف األول ومرياثه يف الثاين.

وفي�ه: أواًل: أن نظ�ر أدلة اخليار إىل االس�رداد بحيث تك�ون مقيدة بإمكانه يف 
غاي�ة املنع، ألن غ�رض صاحب اخليار كام قد يكون هو اس�رداد ما خرج عنه لرغبته 
في�ه، قد يك�ون هو رده ملا أخذه بالعقد لرغبته عنه، وق�د يكون الغرض كال األمرين، 
وق�د ال يكون ليشء منهام، بل ملجرد رغبته عن مضمون العقد، حلصول احليف عليه، 
ك�ام ق�د حيص�ل يف الغبن، واجلامع ب�ني الصور الث�الث هو األخري، والكل من س�نخ 

الداعي من دون أن يكون قيدًا يف الفسخ، وال يف دليل اخليار.

وثانيـًا: أن فس�خ الوارث املذكور وغ�ريه من الورثة أو الفس�خ معه ال يقتيض 
اس�رداده املال لنفس�ه، وال رده عليه رأسًا، بل االس�رداد والرد عى امليت، ألن ذلك 
هو مقتىض الفسخ بعد كونه هو طرف العقد املفسوخ. ولذا تكون قسمة املال الراجع 
بني الورثة عى س�هام املرياث، وال يقس�م بينهم بالس�وية نتيجة اش�راكهم يف س�بب 
امللك، وهو الفس�خ املس�بب عن ملكهم مجيعًا للخيار من دون تفاضل فيه، لبس�اطته 



60................................................................  مصباح املنهاج � كتاب التجارة/ ج4

وعدم قبوله للقسمة. 

وعى ذلك ال فرق بني الوارث املذكور وغريه من الورثة بعد اش�راكهم مجيعًا 
يف االسرداد والرد بالفسخ عى امليت باملبارشة ال عليهم رأسًا، وثبوت حكم املرياث 

هلم إنام يكون بعد فرض دخول املال يف ملك امليت. فالحظ.

الرابع: عكس التفصيل السابق. وقد يوجه بام قد يستفاد من جامع املقاصد من 
أن فسخ الوارث املذكور يف فرض انتقال املال املذكور للميت مستلزم لترصفه يف مال 
ال حق له فيه، وال يلزم ذلك يف فرض انتقال املال املذكور عن امليت، ألنه يش�رك مع 

بقية الورثة يف الثمن.

وفيه: أنه ال حمذور يف ترصفه يف مال بقية الورثة بسبب الفسخ بعد قضاء إطالق 
أدلة املرياث باشراكه معهم يف إرث حق اخليار. ومن هنا ال خمرج عن الوجه األول.

)1( ك�ام رصح بذل�ك غري واح�د. لفرض وحدة اخلي�ار، فإذا ص�ار باملرياث 
حقًا جلميع الورثة تعني عدم اس�تقالل كل منهم بالس�لطنة عليه، بحيث ينفسخ العقد 
بفس�خه، أو يل�زم برضاه، أو يس�قط اخليار بإس�قاطه ل�ه. إال أن يدل ع�ى ذلك دليل 
خ�اص، كام جروا عليه يف حق القصاص وحق القذف وحق الش�فعة، عى كالم فيها 

موكول إىل حمله.

ودع�وى: أن ثب�وت احلق الواحد هلم يرجع إىل ثبوته للطبيعة املتش�خصة بكل 
منهم، فأهيم س�بق للفس�خ أو اإلمضاء كان مؤثرًا، ومل يبق موضوع لفس�خ اآلخرين، 
أو إمضائه�م. مدفوعة بأن ذلك خ�الف ظاهر أدلة املرياث، خصوصًا بلحاظ مرياث 

املال املعلوم عدم استقالل كل منهم به.

ومن�ه يظهر ضعف ما يف اجلواهر من أنه يقدم الفاس�خ منهم عى امللزم، عماًل 

)مسألة2(: إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه ال أثر لفسخ بعضهم 
بدون انضام الباقني إليه ال يف متام املبيع)1( 
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بالنبوي املتقدم: »ما ترك امليت من حق فهو لوارثه« بعد إمكان تعدد من له اخليار. 

إذ فيه: أن ذلك إنام يتم إذا رجع تعدد من له اخليار إىل تعدد حق اخليار، بحيث 
يثب�ت لكل منهم خيار مس�تقل عن خيار اآلخر، لس�لطنة كل منه�م عى إعامل خياره 
من دون أن يمنع من س�لطنة اآلخر عى خياره وال يوجب س�قوطه، كام هو احلال يف 
املتبايع�ني يف خي�ار املجل�س. وال جمال له يف املق�ام بعد فرض وح�دة اخليار املوروث 
وتعدد الوارث املس�تحق له، حيث ال وجه الستقالل كل منهم بالسلطنة عليه، فضاًل 

عن تقديم الفاسخ منهم عى امللزم مع التقارن أو مطلقًا.

)1( لظه�ور بس�اطة احلق وعدم قابليته للقس�مة، وليس هو كامل�ال، فالبد يف 
ثبوت�ه للورث�ة م�ن ثبوته هل�م بنحو املجموعي�ة، ال بنح�و االنحالل والتوزي�ع. ويأيت 

الكالم يف ذلك.

))( يظهر منهP يف حاش�يته القديمة توجيهه بناًء عى انحالل البيع الواحد 
إىل بي�وع متعددة بحس�ب احلصص بأن تعدد البيوع مس�تلزم لتع�دد اخليار وانحالله 
بحس�ب احلص�ص أيضًا، فريث كل منهم اخليار يف حصت�ه. غاية األمر ثبوت التالزم 
بني أبعاض اخليار الواحد يف مقام اإلعامل إرفاقًا بمن عليه اخليار، فإذا رىض بالتفكيك 

أمكن استقالل كل منهم بإعامل اخليار يف حصته. 

لكن س�بق يف املس�ألة الرابعة عرشة من الفصل الس�ابق املنع من انحالل البيع 
عرف�ًا إىل بيوع متعددة بحس�ب احلصص، وأن ترتيب أث�ر الصحة مع تبعض الصفقة 

حكم عريف ال يبتني عى ذلك. 

ول�و غض النظر عن ذلك فظاه�ر دليل اخليار وحدة اخلي�ار وتعلقه بمجموع 
البي�ع. وبعبارة أخرى: ليس اخليار كالبيع، ألن البيع تابع لقصد املتبايعني، فقد يدعي 
املدعي قصدمها له بنحو االنحالل، وأما اخليار فهو تابع للجعل الرشعي املستفاد من 

وال يف حصته)1(. إال إذا رىض من عليه اخليار فيصح يف حصته)2(. 
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أدلته، وال ريب يف ظهورها يف وحدته. 
عى أنه لو فرض تعدد اخليار تبعًا للحصص، فحيث كان اخليار مباينًا لألعيان 
فال دليل عى استقالل كل منهم باخليار الثابت يف حصته، بل مقتىض القاعدة اشراكهم 

يف كل خيار يفرض، فال يمكن إعامله إال برضا الكل.
نعم أش�ارP لتوجيه صحة الفس�خ يف احلصة بأن الفسخ املذكور إذا مل يبتن 
عى إعامل اخليار، ملا س�بق، أمكن أن يرج�ع للتقايل. وهو ال خيلو عن وجه، حيث ال 
يبع�د مرشوعي�ة التقايل مع الوارث، ألن ملكيته ارت�كازًا بقاء مللكية املورث، نظري ما 
تقدم من االكتفاء بإجازته لبيع الفضويل الواقع يف حياة املورث. وإن تقدم من س�يدنا 
املصنفP التوقف يف ذلك. نعم صحة التقابل حينئذ تبتني عى ما سبق الكالم فيه 

من إمكان التفكيك يف الفسخ بني أجزاء املبيع.

وأظهر من ذلك ما إذا رجع رضاه إىل التصالح بينهام عى املعاوضة بني احلصة 
وما خيصها من الثمن، حيث ال إشكال فيه حتى بناًء عى امتناع التبعيض يف الفسخ. 

هذا وما ذكره س�يدنا املصنفP هنا قد ال يناس�ب ما تقدم منه يف املس�ألتني 
الس�تني والواحدة والس�تني من الفصل الس�ابق من إطالق عدم التبعيض يف الفسخ. 
وإن كان م�ا هنا قد يناس�ب ما تقدم منه يف املس�ألة الرابعة ع�رشة منه. غاية األمر أهنام 
يفرقان بأن الكالم هناك يف خصوص خيار الرشط التابع جلعل املتعاقدين املتفاسخني، 
والكالم هنا يف مجيع اخليارات غري التابعة جلعل املتفاس�خني حتى خيار الرشط منها، 

ألنه تابع جلعل املورث، دون الوارث الفاسخ.

ودع�وى: أن ملكيته�م للعني ملا كانت مرتبة عى ملك امليت فهي بحكم تلف 
الع�ني، نظ�ري م�ا إذا خرجت العني عن مل�ك صاحب اخليار ببيع أو هب�ة أو نحومها، 

حيث ال جمال لرجوعها بالفسخ، بل يتعني االنتقال لبدهلا. 

مدفوعة بأن ملكية الوارث ارتكازًا بقاء مللكية املورث، وليست ملكية جديدة 
كملكية املش�ري. ولذا ال ريب بعد النظر يف س�رية العقالء ومرتكزاهتم يف أن من باع 
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عين�ًا ب�رشط اخليار برد الثمن يس�تحق العني بنفس�ها إذا رد الثمن يف م�دة اخليار عى 
الورثة. ووضوح ذلك يغني عن إطالة الكالم فيه. 

ومن ذلك يظهر احلال فيام إذا مل يكن اخليار للميت كام هو حمل الكالم، بل كان 
اخلي�ار عليه، فإن من له اخليار إذا فس�خ بعد موت م�ن عليه اخليار يأخذ عني ماله من 

الورثة إذا كانت موجودة.

ه�ذا وال ريب يف مرشوعية الفس�خ هلم إذا مل يكن عى املي�ت دين. أما إذا كان 
عليه دين فقد يشكل فسخهم، لتقدم الدين عى املرياث. ودعوى: أن تقديم الدين يف 
اآلي�ة الرشيفة إنام كان ع�ى مرياث املال دون مرياث احلقوق، بل مقتىض إطالق دليل 
مرياث�ه ثبوت�ه ولو مع الدين، بل وإن أرض به، كام لو كان الدين مس�تغرقًا للركة وكان 

الفسخ موجبًا لنقصها.

مدفوع�ة بأن�ه لو تم إطالق دلي�ل مرياث احل�ق، فمن القريب ج�دًا فهم عدم 
اخلصوصية عرفًا ملرياث املال يف تقديم الدين عليه، وأن الدين باعتبار لزومه عى امليت 
يف حيات�ه مقدم عى املرياث املبتني عى أولوي�ة الوارث بام يركه امليت بعده. فالحظ.

)1( كام إذا كان قد انتقل عن ملك امليت أو الورثة ببيع أو نحوه.

))( ألنه مضمون عى امليت بضامن املعاوضة، فيخرج من تركته، كسائر ديونه.

))( ألنه بدل تركة امليت، فيلحقه حكم الركة.

)4( لعدم الدليل عى ذلك بعد عدم كوهنم طرفًا يف املعاوضة، ليكون مضمونًا 

)مسألة3(: إذا فسخ الورثة بيع مورثهم فإن كان عني الثمن موجودًا 
دفعوه إىل املشري، وإن كان تالفًا أو بحكمه)1( أخرج من تركة امليت)2( 
كسائر ديونه، فإن مل يكن له تركه سوى املبيع تعلق به)3(، فيباع ويوىف منه. 

فإن مل يف بتام الثمن بقي يف ذمته، وال جيب عىل الورثة وفاؤه)4(. 
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عليهم بضامهنا، كام ال س�بب آخر لضامهنم غري ضامن املعاوضة. وجمرد فسخهم للبيع 
ال يكون سببًا لضامهنم.

وأم�ا ما ذكره ش�يخنا األعظ�مP وجهًا لضامهنم من أهنم ك�ام يقومون مقام 
املي�ت يف الفس�خ ويف أخذ املبيع يقومون مقامه يف ض�امن الثمن. فال جمال للبناء عليه، 
ألن قيامهم مقام امليت يف الفس�خ ناش�ئ من إرثهم حلق اخليار منه، وقيامهم مقامه يف 
أخ�ذ املبيع ناش�ئ من إرثهم لل�امل. أما الديون فه�م ال يقومون مقام املي�ت فيها، بل 

تتعلق بالركة ال غري، ومع قصور الركة ال يلزمون هبا. 

نعم البد من صحة الفس�خ يف نفس�ه مع عدم وفاء الثمن. أما إذا مل يصح فهو 
خ�ارج ع�ن حمل ال�كالم. وذلك كام يف البيع ب�رشط اخليار برّد الثم�ن، املعرب عنه ببيع 

الرشط، حيث ال يصح الفسخ فيه إال مع رّد الثمن. 

بل ال يبعد ذلك يف مجيع موارد اشراط اخليار للبائع. إذ من القريب جدًا أخذ 
رّد الثمن ولو بعد الفس�خ رشطًا ضمنيًا، بحيث ال يصح الفس�خ مع عدم ترتب الرّد 
علي�ه. وعم�وم الرشط مل�ا إذا تعذر رّد الثمن حيت�اج إىل عناية. بل يبع�د ذلك أيضًا يف 
اخلي�ارات الرشعية، كخيار املجلس، وأهن�ا مبنية عى جعل حّق اخليار بنحو ال يفوت 
ع�ى اآلخ�ر ماله. وإال فم�ن البعيد جدًا البناء ع�ى بقاء خيار املجل�س مثاًل إذا رسق 

الثمن من البائع قبل االفراق وليس له بدل عنه. وحيتاج األمر ملزيد من التأمل.

)1( بناء عى ما س�بق منهP ورصح به مجاعة من إمكان جعل خيار الرشط 
األجنب�ي. لك�ن تقدم مّنا عند الكالم يف خيار الرشط املنع من ذلك. فال موضوع هلذه 

املسألة. فراجع.

))( لع�دم قابلية اخليار حينئذ للبقاء بعد املي�ت، ليكون موروثًا. نعم البد من 

)مسألة4(: لو كان اخليار ألجنبي)1( عن العقد فات فإن كان املقصود 
 مـن جعل اخليار له مبارشته للفسـخ أو كونه بنظـره مل ينتقل إىل وارثه)2(، 
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رج�وع القص�د املذكور إىل تقييد اخلي�ار، ال إىل جمرد الداعي جلعله م�ع إطالق اخليار 
املجعول.

)1( إذ بع�د فرض قابلية اخليار للمرياث، لكونه من مجلة ما تركه امليت، يتعني 
انتقاله للوارث. 

))( ك�ام هو املتيقن من الكربى اآلتية يف كلامهتم، من دون ظهور خالف منهم 
فيها. بل نفى اإلشكال واخلالف فيه شيخنا األعظمP، ويظهر من اجلواهر دعوى 

اإلمجاع بقسميه عليه. 

لصحيح عبد اهلل بن س�نان: »سألت أبا عبد اهللA عن الرجل يشري الدابة 
أو العب�د، ويش�رط إىل ي�وم أو يومني، فيم�وت العب�د والدابة وحيدث في�ه احلدث، 
ع�ى من ضامن ذل�ك؟ فقال عى البائع حت�ى ينقيض الرشط ثالثة أي�ام، ويصري املبيع 

للمشري«)1(. كذا رواه يف الكايف. 

وزاد يف التهذي�ب: »رشط ل�ه البائع أو مل يش�رط. ق�ال: وإن كان بينهام رشط 
أيامًا معدودة فهلك يف يد املشري قبل أن يميض الرشط فهو من مال البائع«))(. 

والفق�رة األوىل من الزيادة رصحية يف خيار احليوان. وهي وإن مل تثبت، لظهور 
ال�كايف يف ع�دم وجوده�ا، وإال فمن البعي�د عدم روايته هل�ا لو كان قد اطل�ع عليها، 
لوض�وح دخله�ا يف معن�ى احلديث، فيل�زم التعارض ب�ني الكايف والتهذي�ب يف هذه 
الفق�رة املوجب للتس�اقط، إال أن داللة احلديث عى خيار احلي�وان ال تتوقف عليها، 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب اخليار حديث:).
))( التهذيب ج:7 ص4) حديث:)10.

وإن جعل مطلقًا انتقل إليه)1(. 
)مسـألة5(: إذا تلف املبيع يف زمان اخليار يف بيع احليوان فهو من مال 
البائـع)2(. وكـذا إذا تلـف قبل انتهاء مـدة اخليار يف خيار الـرشط إذا كان 
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لظه�ور أن الس�ؤال فيه ملا كان عن رشط اخليار اليوم واليوم�ني، فتحديد ضامن البائع 
يف اجل�واب بثالث�ة أي�ام ظاهر يف إرادة خي�ار احليوان دون خيار الرشط. والس�يام مع 
الترصيح يف الفقرة الثانية التي ذكرها يف التهذيب بحكم خيار الرشط من دون حتديد 
خ�اص بمقدار األيام، حيث يظهر منه تص�دي اإلمامA لبيان حكم اخليارين معًا، 

وعدم االقتصار عى بيان حكم أحدمها. 

 ويؤيده يف خيار احليوان خرب احلس�ن بن عي بن رباط عمن رواه أو عن زرارة 
عنهA: »قال: إن حدث باحليوان حدث قبل ثالثة أيام فهو من مال البائع«)1(.

)1( الظاهر عدم اخلالف فيه، كام رصح بذلك شيخنا األعظمP، وكالمهم 
في�ه عى نحو ما تق�دم يف خيار احلي�وان. ويقتضيه ذيل صحيح ابن س�نان املتقدم من 
التهذي�ب))(، وموث�ق عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل: »س�ألت أبا عبد اهللA عن رجل 
اش�رى أم�ة برشط من رجل يوم�ًا أو يومني، فامتت عنده، وقد قط�ع الثمن، عى من 
يكون الضامن؟ فقال: ليس عى الذي يشري ضامن حتى يميض رشطه ]برشطه[«))(، 
وخرب احلس�ن بن زيد عنهA: »قال: قال رس�ول اهلل8 يف رجل اشرى عبدًا 
برشط ثالثة أيام فامت العبد يف الرشط، قال: يس�تحلف باهلل ما رضيه وهو بريء من 

الضامن«)4(. 

ومه�ا وإن وردا يف م�ورد خي�ار احلي�وان، إال أن ظاهر ال�رشط فيهام هو رشط 
اخلي�ار، ألن النص�وص وإن تضمن�ت التعب�ري عن خي�ار احليوان بال�رشط، إال أنه ال 

ينسب للرشاء، بحيث يكون رشطًا فيه، كام تضمنه احلديثان، بل يقوم بنفسه.

نع�م مها خمتصان بالثالثة أي�ام فام دون، فالتعميم مل�ا زاد عليهام يبتني عى فهم 

)1( هتذيب األحكام ج:7 ص:4) حديث:5.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:8 من أبواب اخليار حديث:).

))( ، )4( وسائل الشيعة ج:)1 باب:6 من أبواب اخليار حديث:1، 4.

اخليار للمشري)1(، أما إذا كان للبائع أو تلف يف زمان خيار املجلس بعد 
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عدم اخلصوصية، وهو يف غاية اإلش�كال بعد ثبوت خيار احليوان يف األيام املذكورة، 
الحت�امل اختصاص ضامن البائع باأليام الثالثة، التي قد ينفرد فيها خيار احليوان وقد 
جيتم�ع مع خي�ار الرشط. فالعمدة يف العموم صحيح ابن س�نان. ويأيت متام الكالم يف 

ذلك إن شاء اهلل تعاىل.

)1( أم�ا إذا كان التل�ف قبل القبض فال إش�كال يف كونه من م�ال البائع، ألن 
كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، عى ما يأيت الكالم فيه يف الفصل الس�ابع 
إن ش�اء اهلل تعاىل. ومن ذلك يظهر عدم اختصاص ذلك بخيار املجلس، بل جيري يف 

خيار الرشط إذا كان التلف قبل القبض أيضًا.

))( ال إش�كال يف أن مقتىض القاعدة كون التلف من مال املش�ري بناًء عى ما 
س�بق من دخول�ه يف ملكه بالعقد قبل انقضاء اخليار. ألن ض�امن غري املالك حيتاج إىل 
دلي�ل. ب�ل ال يبعد ذلك حتى بناًء عى ع�دم دخوله يف ملكه قبل انقض�اء اخليار، ألنه 
ق�د ضمنه بضامن اليد نظري املقبوض بالس�وم، أو بض�امن املعاوضة نظري ما إذا حصل 
الفس�خ بع�د التلف. وإن ش�ئت قلت: إن املس�تفاد من األدلة ضامن صاح�ب اليد ملا 
حتت يده إذا مل يكن مس�تأمنًا، وال اس�تئامن يف املقام، البتناء القبض عى البيع، ال عى 

االستئامن.

ه�ذا وق�د يدعى أنه البد من اخل�روج عن مقتىض القاعدة املتق�دم فيام إذا كان 
للبائع وحده خيار الرشط، ملا ش�اع بينهم من أن التلف يف زمن اخليار ممن ال خيار له. 
بل يف مفتاح الكرامة: »إن قوهلم: التلف يف مدة اخليار ممن ال خيار له قاعدة ال خالف 
فيها«. وهو لو تم جرى يف خيار املجلس إذا اختص بالبائع، الشراط سقوطه يف حق 

املشري، أو إلسقاطه له بعد العقد.

لكن مل يتضح الوجه يف القاعدة املذكورة. وال جمال لالستدالل عليها باإلمجاع، 

القبض)1( ففي كونه من مال البائع إشكال)2(. 
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أواًل: لعدم ثبوته. وجمرد استظهار عدم اخلالف منهم، لظهور كالم مجلة منهم يف البناء 
عليها من دون ظهور خالف له، ال يكفي يف إحراز اإلمجاع.

وثانيـًا: لعدم وض�وح كون اإلمجاع لو ت�م تعبديًا ينهض باالس�تدالل، لقرب 
اس�تناده للنصوص الس�ابقة مع تتميم داللتها ببعض الوج�وه االجتهادية أو نحوها. 
خصوص�ًا م�ع االضطراب يف كلامهت�م يف املقام وم�ا يتعلق به من أن حص�ول امللكية 

بالعقد أو بانقضاء زمان اخليار، كام يظهر بمالحظتها. وال يسعنا تعقيبها.

نعم قد يستدل عليها بالنصوص املتقدمة بضميمة أحد أمور:

األول: التع�دي ع�ن موارده�ا لع�دم القائل بالف�رق، كام يف الري�اض ومفتاح 
الكرام�ة. ويظه�ر اجلواب عن�ه مما تقدم يف االس�تدالل باإلمجاع. والس�يام أن مقتىض 
إط�الق النص�وص املذكورة عموم الضامن ع�ى البائع ملا إذا اش�رط اخليار للطرفني، 

والقاعدة املدعاة ال تناسب ذلك.

الثاين: أن مقتىض إطالق قولهA يف موثق عبد الرمحن املتقدم: »حتى يميض 
رشط�ه ]برشطه[«، وقولهA يف صحيح عبد اهلل بن س�نان املتقدم: »ينقيض الرشط 
ثالثة أيام ويصري املبيع للمش�ري« عموم احلكم لكل خيار، لصدق الرشط عليه، كام 

يظهر من استعامله يف النصوص. 
وفي�ه: أن ظاهر األول إرادة خصوص خيار ال�رشط، ألنه املتقدم يف اجلواب. 
وال أق�ل من كونه املتيقن منه بس�بب ذل�ك. والثاين كالرصيح يف خي�ار احليوان، ألنه 

املناسب لتحديده بثالثة أيام، كام تقدم. عى أن هذين الوجهني خمتصان باملشري.

الثالـث: لزوم إلغاء خصوصي�ة موارد النصوص والتع�دي جلميع اخليارات، 
لقول�هA يف صحي�ح ابن س�نان املتقدم: »ويصري املبيع للمش�ري«. إذ بعد أن ثبت 
متلك املش�ري للمبيع بالعقد، فالبد من محل الفقرة املذكورة عى إرادة لزوم ملكيته، 
بحي�ث ليس له فس�خ العقد، فيك�ون ظاهر الفق�رة املذكورة توقف ضامن الش�خص 
 للمبي�ع ع�ى لزوم البي�ع يف حقه، وأنه م�ع عدم لزوم�ه عليه يكون يف ض�امن من لزم 
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عليه البيع.

وفيه: أواًل: أنه ال ظهور للصحيح يف سوق الفقرة املذكورة لتعليل عدم ضامن 
املش�ري، ليتجه التمس�ك بعمومه�ا يف التعدي عن م�ورد الصحيح، ب�ل ملجرد بيان 
توقف ضامن املشري للمبيع يف املورد عى لزوم ملكيته. والسيام مع عدم ظهور منشأ 

عريف للتعليل بذلك.

وثانيـًا: أن التعلي�ل لو تم يقتيض بقاء ضامن املال يف ملك مالكه قبل البيع حتى 
تل�زم ملكية اآلخر، س�واء لزم البيع يف حق مالك�ه األول، أم مل تلزم، لثبوت اخليار له 
أيض�ًا. وهو ال يناس�ب املدعى هلم من أن الض�امن يف زمن اخليار عى خصوص من ال 
خيار له، بحيث يظهر منهم أنه مع ثبوت اخليار للطرفني فكل منهام ضامن ملا صار له 

بالعقد وإن مل تلزم ملكيته له.

واحلاصل: أن النصوص املتقدمة ال تنهض بإثبات القاعدة املذكورة بعمومها، 
ك�ام ال ينهض بذلك اإلمجاع. ب�ل يتعني االقتصار عى م�وارد النصوص والرجوع يف 
غريه�ا ملا تقتضي�ه القاعدة من ثبوت الض�امن عى من ملك املضم�ون بالعقد ولو مع 

ثبوت اخليار له.

ك�ام يناس�ب ذلك ويؤك�ده ما يف حديثي إس�حاق بن عامر ومعاوي�ة بن ميرسة 
الواردي�ن يف بي�ع الدار برشط اخليار للبائع برد الثمن. ففي األول: »قلت: فإهنا كانت 
فيه�ا غل�ة كثرية فأخذ الغلة ملن تك�ون الغلة؟ فقال: الغلة للمش�ري. أال ترى أهنا لو 
احرقت لكانت من ماله«)1( ويف الثاين: »قال أبو اجلارود فإن ذلك الرجل قد أصاب 
يف ذلك املال يف ثالث سنني. قال: هو ماله. وقال أبو عبد اهللA: أرأيت لو أن الدار 
احرقت من مال من تكون. الدار دار املشري«))( لظهورمها يف املفروغية عن أن كاًل 
من الغلة والضامن جيري عى طبق القاعدة من تبعيتهام للملكية الفعلية من دون دخل 

للزوم وعدمه.

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:8 من أبواب اخليار حديث:1، ).
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بقي يف املقام أمران:

األول: أن الظاه�ر املفروغية عن أن الض�امن يف املقام ليس بالقيمة الواقعية مع 
بق�اء البيع بحاله، بل يكون بالثمن، ويرجع إىل انفس�اخ البي�ع، نظري ضامن املبيع قبل 
القب�ض. وهو املناس�ب لقولهA يف صحيح ابن س�نان: »ويصري املبيع للمش�ري« 
حيث يس�تفاد منه عرفًا أن ضامن البائع له بمالك بقاء علقته به، فتكون خس�ارته عليه 
مثل سائر أمواله، ال أنه يكون من مال املشري ويتحمل البائع دركه. وأظهر من ذلك 

قولهA يف مرسل احلسن املتقدم: »فهو من مال البائع«. 

بل السؤال يف النصوص عن الضامن، ال عن أصل الضامن، ظاهر يف املفروغية 
عن الضامن باملعنى املذكور مع تردده بني البائع واملشري. إذ لو أريد به الضامن بمعنى 
حتمل الدرك مع بقاء البيع بحاله، فحيث ال معنى له يف حق املش�ري، لكان املناس�ب 
السؤال عن ضامن البائع وعدمه، ال عن تعيني الضامن. وألجل ذلك ينرصف الضامن 

يف اجلواب لذلك. فالحظ.

الثـاين: إن النصوص املتقدمة قد تضمنت موت احليوان وحدوث احلدث فيه. 
واملن�رصف م�ن موته موته بنفس�ه تبعًا لوضع�ه املزاجي، دون م�ا إذا كان ألمر خارج 
عن مقتىض طبعه ومزاجه، كام لو غرق أو س�قط عليه جدار، فضاًل عام إذا كان بفعل 
أحد املتبايعني أو بفعل غريمها. وذلك هو املنرصف من احلدث، فرياد به مثل املرض، 

والكرس الناشئ من عثرته، دون ما إذا حدث ذلك بسبب خارج عنه. 

وحينئٍذ ال جمال للبناء عى عموم ضامن البائع لغري مورد النصوص، خصوصًا 
م�ع ق�رب ابتن�اء ذلك عى أن خيار احلي�وان إنام رشع من أجل أن يظهر للمش�ري يف 
موت�ه حال احليوان ومدى س�المته يف نفس�ه، حيث يناس�ب ذل�ك اختصاص ضامن 
البائ�ع ل�ه بام إذا كان احلدث والنقص فيه راجعًا لش�ؤونه املزاجي�ة، دون ما خرج عن 
ذل�ك. ب�ل يتعني فيه الرجوع إىل م�ا تقتضيه القاعدة من تلفه من مال املش�ري. غايته 
أن للمش�ري الرجوع عى املتلف حتى البائع إذا هو ريض باحليوان، ومل يفسخ بخيار 
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احليوان الثابت له.

وم�ن هن�ا يش�كل تعميم ذل�ك يف خيار الرشط لغ�ري احليوان بع�د اختصاص 
النص�وص به، حيث يصعب إلغ�اء خصوصيته عرفًا بعد احت�امل ابتناء احلكم عى ما 

ذكرنا. 

ب�ل ال يبعد ألج�ل ذلك اختصاص خيار الرشط الذي يك�ون الضامن فيه عى 
البائع باخليار املجعول من أجل التعرف عى حال احليوان، دون املجعول من أجل أمر 
آخر، كاحتامل االستغناء عن احليوان، أو العجز عن القيام بشؤونه. وإن كان اخلروج 

ألجل ذلك عن إطالق النصوص يف غاية اإلشكال. 

لك�ن األم�ر قد هيون بلح�اظ أن خي�ار الرشط مل�ا كان تابعًا جلع�ل املتعاقدين 
فكث�ريًا ما تتحكم القرائن املحيطة بالعقد والرشط يف تعيني من عليه الضامن يف مدته.

فالحظ.





)1( لظهور كون البيع ومجيع العقود من األمور القصدية، فتكون خصوصياهتا 
املأخوذة فيها تابعة للقصد. نعم إذا دّل دليل تعبدي عى دخول أمر غري مقصود تعني 

العمل عليه.

))( ال ينبغي اإلش�كال يف ذلك، والظاهر االتف�اق عليه. نعم مقتىض اجلمود 
عى العبارة املذكورة عدم دخول ما خرج عن لفظ املبيع مطلقًا. 

لكن ال جمال لذلك إذا استفيد دخوله تبعًا، نتيجة تعارف دخوله، بحيث حيتاج 
ع�دم دخوله للتنبي�ه اخلاص، كام يأيت من س�يدنا املصنفP التع�رض لذلك. فإن 
ع�دم التنبيه ع�ى خروجه وعدم تبعيته يوجب ظه�ور كالم املتبايعني يف دخوله، وهو 
كاف يف البن�اء ع�ى دخول�ه، وإن مل يش�مله لفظ املبيع لغة وال عرف�ًا، إذ ال خصوصية 
للفظ املبيع يف حتديد مراد املتبايعني، وإنام املهم ظهور كالمهام يف حتديد مرادمها. وربام 

يأيت التنبيه لبعض صغريات ذلك.

الفصل السادس
فيا يدخل يف املبيع

)مسـألة1(: من باع شـيئًا دخـل يف املبيع ما يقصـد املتعامان دخوله 
فيـه، دون غريه)1(. ويعـرف قصدمها با يدل عليه لفظ املبيع)2( وضعًا أو 
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)1( م�ن أظه�ر أف�راد القرينة العام�ة العرف الذي يعيش�ه املتبايع�ان. لكن يف 
املسالك أن العرف الرشعي مقدم عى العرف. ويف احلدائق: »الواجب هو محل اللفظ 
عى احلقيقة الرشعية إن وجدت، وإال فعى عرفهمG، ألنه مقدم عى عرف الناس 

إن ثبت، وإال فعى ما هو املتعارف يف ألسن املتخاطبني واملتبادر يف حماوراهتم«.

وه�و ك�ام ت�رى رضورة أن املهم ملا كان هو تش�خيص م�راد املتعاقدين فظاهر 
اإلط�الق املقام�ي لكالمه�ام هو جرهيام ع�ى العرف ال�ذي يعيش�انه. وتقديم العرف 
الرشع�ي أو احلقيق�ة الرشعي�ة إنام هو لتش�خيص املراد من كالم الش�ارع ومن يعيش 

عرفه، ال مطلقًا.

نع�م ورد التحدي�د التعب�دي يف بعض املفاهي�م التش�كيكية، كالقديم والكثري 
وغريمه�ا. لكنه لو تم خمتص بمورده، كالوصاي�ا والنذور يف فرض عدم وجود عرف 

يف حتديدها. وقد يأيت نظريه يف املقام.

))( بال خالف وال إشكال، كام يف اجلواهر وهو املقطوع به من معنى البستان.

))( بال ريب، كام يف اجلواهر. وأطلق يف الرشائع دخول األبنية التي فيه. وهي 
وإن مل تؤخذ يف مفهوم البستان، إال أهنا يف ظرف وجودها فيه تعّد جزءًا منه عرفًا. وال 
أقل من دخوهلا تبعًا، بحيث حيتاج عدم ش�مول البيع هلا للتنبيه. وقد س�بق كفاية ذلك 

يف املقام.

)4( الكالم فيه هو الكالم يف األبنية، بل لعله أظهر.

)5( ال ينبغي اإلشكال يف خروجه عن لفظ البستان بسبب قابليته للنقل. فالبد 
يف وج�ه دخوله من دعوى التبعية عادة. وال يتي�رس لنا إحراز ذلك، خصوصًا بعد أن 
هجر استعامله يف هذه األيام، وأبدل بوسائل السقي الكهربائية، التي كان الظاهر عدم 

بالقرينة العامة)1( أو اخلاصة، فمن باع بسـتانًا دخل فيه األرض والشـجر 
والنخـل)2( والطوف)3( والبئر)4( والناعـور)5( واحلضرية ونحوها مما 
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دخوهلا يف بيع البساتني.

)1( كام يظهر الوجه فيه مما سبق.

))( ك�ام ذكره غري واحد. بل قد يظهر من اجلواهر عدم اخلالف فيه. وهو غري 
بعيد لو كان من ش�أن املوجود القلع. أما لو كان من ش�أنه البقاء فعدم دخوله يستلزم 
بق�اء حق للبائع يف األرض من أجل خدمة املوجود فيه�ا واالنتفاع بنامئه. وهو حيتاج 
إىل عناية قد يكون معها عدم التنبيه خلروجه قرينة عى دخوله يف بيع األرض تبعًا. وإن 

كان الغالب وجود القرائن العامة أو اخلاصة حني البيع والشاهدة بأحد األمرين.

))( عى األظهر األش�هر، بل املش�هور. بل ربام أدعي عدم اخلالف فيه، بل يف 
الرسائ�ر اإلمج�اع عليه. كذا يف اجلواهر. لكن يف الوس�يلة أنه يكون للمش�ري إال إذا 

رشط البائع. وهو ظاهر املحكي عن ابن اجلنيد. 

ب�ل يف املبس�وط وع�ن املهذب وجواه�ر القايض أن�ه ال جيوز للبائع اش�راطه 
لنفسه، ألنه جيري جمرى عضو من أعضائه.

وال يتضح الوجه يف ذلك، فإن إحلاق احلمل باألعضاء أشبه بالقياس. والسيام 
 Pأن الدليل عى عدم جواز استثناء األعضاء يف اجلملة هو اإلمجاع لو تم، وأن الشيخ 
نفس�ه رصح يف النهاية بج�واز بيع أبعاض احليوان. وقال يف موض�ع آخر منها: »وإذا 
باع اإلنس�ان بعريًا أو بقرًا أو غناًم واس�تثنى الرأس واجللد كان رشيكًا للمبتاع بمقدار 
الرأس واجللد«. ويف املبسوط ويف اخلالف وإن منع من االستثناء املذكور، إال أنه ذكر 

أنه لو حصل يكون البائع رشيكًا بالنسبة، ونحوه يف املهذب.

ومثله االستدالل له بموثق السكوين عن جعفر عن آبائهG: »يف رجل أعتق 
أم�ة وهي حبى فاس�تثنى م�ا يف بطنها. قال: األم�ة حرة، وما يف بطنه�ا حر، ألن ما يف 

هـو مـن أجزائها أو توابعهـا)1(. أما من باع أرضًا فا يدخل فيها الشـجر 
والنخـل املوجودان)2( وكذا ال يدخل احلمل يف بيع األم)3( وال الثمرة يف 
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بطنها منها«)1(.

إذ فيه: أنه لو تم العمل به يف مورده فاملنع من االستثناء يف العتق ال يستلزم املنع 
منه يف البيع. عى أن بعض النصوص قد تضمن عدم إحلاق احلمل الس�ابق عى تدبري 
احلامل هبا يف التدبري))(. ومن هنا ال ينبغي اإلشكال يف جواز استثناء احلمل يف البيع. 

ولعله لذا محل يف الرسائر كالم الشيخ يف املبسوط عى أنه بيان ملذهب الشافعي 
ال ملذهبه نفسه، وأن ذلك اشتبه عى ابن الرباج، فظنه مذهبًا للشيخ نفسه، فتابعه فيه، 
وأن مذه�ب الش�يخ ع�دم إحلاق احلمل وبق�اءه يف ملك البائع كام ذك�ره يف بقية كتبه، 

وادعى يف الرسائر إمجاع أصحابنا عليه.

وأم�ا إحل�اق احلمل باملبيع فال جمال له بلحاق اللف�ظ، ملباينة احلمل ألمه قطعًا. 
وك�ذا بلح�اظ التبعية مع عدم تع�ارف إحلاقه. لكن قد ختتلف األع�راف واألزمنة يف 
ذل�ك. وإن كان الظاه�ر تعارف إحلاقه يف عصورنا. ولذا يع�د احلمل مزية يف احليوان 

املبيع. 

بل ملا كان االس�تثناء يقتيض نحو حق للبائع يف املبيع، فإطالق البيع قد يوجب 
ظهوره يف اس�تقالل املشري باملبيع، بنحو يكون قرينة عى اإلحلاق، وحيتاج االستثناء 
للقرين�ة املخرج�ة عن مقت�ىض اإلطالق، نظ�ري ما تقدم يف الش�جر والنخ�ل عند بيع 

األرض. فالحظ.

)1( ك�ام رصح ب�ه غري واحد، بل قد يدعى عدم اخل�الف فيه، بل قد يظهر من 
بعضه�م اإلمجاع علي�ه. وإن كانت كلامت بعضهم ال تناس�ب ذلك. ومقتىض إطالق 
بعضهم ورصيح آخرين عدم الفرق بني نضجها وعدمه وبدو صالحها وعدمه. وهو 

)1( وسائل الشيعة ج:16 باب:69 من أبواب كتاب العتق حديث:1.
))( وسائل الشيعة ج:16 باب:5 من أبواب كتاب التدبري حديث:)، ).

بيع الشجرة)1(. نعم إذا باع نخًا فإن كان التمر مؤبرًا فالتمر للبائع وإن مل 
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املتعني بلحاظ حاق اللفظ، ملباينة الثمرة للشجرة قطعًا.

أم�ا بلحاظ التبعية فهو موق�وف عى عدم تعارف اإلحلاق وع�دم قيام القرينة 
علي�ه. وال يتي�رس لنا إحراز ذل�ك، خصوصًا إذا مل حين جني الثم�رة، ملا أرشنا إليه فيام 
سبق من أن إطالق املبيع قد يظهر يف استقالل املشري باملبيع، بحيث ال يبقى فيه حق 

للبائع بسبب النامء أو نحوه من التوابع، بنحو قد يكون قرينة عى اإلحلاق.

)1( كام رصح به مجهور األصحاب، وتكررت فيه دعوى اإلمجاع. لغري واحد 
م�ن النص�وص، كصحيح غياث ب�ن إبراهيم ع�ن أيب عبد اهللA: »ق�ال: قال أمري 
املؤمننيA: من باع نخاًل قد أبره فثمره للبائع، إال أن يشرط املبتاع. ثم قال: قىض 
به رسول اهلل8)1(، وغريه. لظهور القيد فيها يف االحراز، وداللته عى املفهوم. 
وبذل�ك خيرج ع�ن مقتىض اإلط�الق املتقدم لو ت�م. إال أن تقوم الع�ادة عى اإلحلاق 
بحي�ث تك�ون قرينة عى اش�راط الثمرة ضمنًا. ومنه يظهر ضعف ما يف الوس�يلة من 

جعل املعيار يف التفصيل عى بدو الصالح وعدمه.

))( الختصاص النص به. وال وجه معه ملا يظهر من مجلة كلامهتم من اخلالف 
يف بعض فروع ذلك. وال يسعنا استقصاؤها.

))( بناء عى ما س�بق منهP وس�بق الكالم فيه. ومثل ذلك ما إذا مل يكن من 
شأن الشجر التأبري.

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:)) من أبواب اخليار حديث:).

يكن مؤبرًا فهو للمشري)1(. وخيتص هذا احلكم ببيع النخل)2(، إما بنقل 
النخل بغري البيع، أو بيع غري النخل من سائر الشجر، فالثمر فيه للبائع مطلقًا 
وإن مل يكن مؤبرًا)3(. هذا إذا مل تكن قرينة عىل دخول الثمر يف بيع الشـجر 
أو الشـجر يف بيع األرض أو احلمل يف بيـع الدابة، أما إذا قامت القرينة عىل 
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)1( كام يظهر مما سبق.

بقـي يشء. وهو أن ما س�بق إنام جي�ري فيام إذا علم املتبايعان ح�ال البيع بواقع 
املبي�ع. ولو جهل املش�ري احلال وعلم به البائع، ومل يقص�د ولو إمجااًل بيع احلمل مع 
الدابة أو بيع الش�جر مع األرض أو الثمر مع الش�جر، فاملتعني مع إمكان إزالة اليشء 
التابع هو إزالته، ألن مقتىض البيع تسليم املبيع غري مشغول بيشء. وال يمنع من ذلك 
لزوم الرضر عى البائع من القلع واإلزالة، الس�تناد الرضر للبائع نفسه بسبب إقدامه 

عى البيع من دون استثناء للتابع. 

أم�ا مع تعذر القلع واإلزالة فاملتعني ثبوت اخليار للمش�ري. لكون ذلك عيبًا 
يف املبي�ع وخارج�ًا عن مقت�ىض البيع. ولو ريض بالبيع فهل له أخ�ذ األجرة من البائع 
إن كان لإلش�غال أجرة عرفًا، الحرام منفعة العني التي اش�راها، أو ال، لعدم استناد 

إشغال العني للبائع بعد فرض تعذر القلع واإلزالة؟ ال خيلو الثاين عن قوة.

أما لو جهال معًا بوجود التابع فاملتعني ثبوت اخليار للمش�ري إن امتنع البائع 
من اإلزالة ولو للزوم الرضر منها عليه، لعني ما سبق. بل ال يبعد ثبوت اخليار للبائع 
أيضًا، لتخلف الوصف املشرط ضمنًا يف البيع. إال أن يكون التابع من شأنه أن يزال، 
بحي�ث ال يكون خلو املبيع منه حني البيع م�وردًا للغرض، كي يكون مرشوطًا ضمنًا 
يف البي�ع، فيتع�ني ل�زوم البيع يف حقهام مع�ًا، ووج�وب التخلية واإلزالة ع�ى البائع. 

فالحظ. 

))( قال يف اجلواهر: »ألنه من حقوقها املستحقة له باستحقاق تبقيتها«. والذي 
ينبغي أن يقال: اس�تحقاق اإلبقاء إن كان مستفادًا من دليل تعبدي كام تقدم يف النخل 

ذلك، وإن كانت هي املتعارف عمل عليها وكان مجيع ذلك للمشري)1(. 
)مسألة2(: إذا باع الشجر وبقى الثمر للبائع واحتاج إىل السقي جاز 
للبائـع سـقيه)2(، وليس للمشـري منعـه. وكذلك إذا مل حيتج إىل السـقي 
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املؤب�ر فظاه�ر الدليل هو اإلبقاء بالوجه املتعارف الذي يس�تتبع االنتفاع بالثمرة، فإذا 
كان يتوقف عى السقي كان مقتىض الدليل جوازه مطلقًا.

وإن كان مستفادًا من ظهور حال املتبايعني حني العقد، بحيث يكون من سنخ 
الرشط الضمني، فهو تابع ملا يس�تفاد من الرشط املذكور، والغالب ابتناؤه عى الوجه 

املتعارف. 

ف�إن احتاج�ت الثم�رة ملا زاد عن املتع�ارف، لطارئ غري متوق�ع يف الطقس أو 
نحوه، تعني جريان حكم تزاحم احلقني الذي تقدم يف املس�ألة الثالثني يف حكم فس�خ 

البائع املغبون مع ترصف املشري يف العني بمثل الزرع فراجع.

)1( لعدم املنشأ لوجوبه عليه.

))( لعدم املنش�أ لوجوب استجابة البائع للمش�ري. غاية األمر أن للمشري 
أن يس�قي الش�جر بنفسه. نعم لو رجع عدم بيع الثمر إىل اشراط بقاء الشجر حتت يد 
البائ�ع إىل حني جني الثمر، وإيكال اس�تصالح الش�جر ورعايته له، تعني عليه س�قي 

الشجر إذا احتاج إىل السقي.

كام أنه لو رجع ذلك إىل اشراط صريورة الثمر حتت يد املشري، واستصالحه 
له إىل حني جنيه، تعني سقي املشري للشجر إذا توقف عليه صالح الثمر.

))( ك�ام يظه�ر من الرشائ�ع. ويف اجلواهر: »كام عن الفاضل والش�هيدين، بل 
نسبه ثانيهام إىل األشهر. ألن البائع هو الذي أدخل الرضر عى نفسه، بتسليطه عليه«. 
وفيه: أنه مل يس�لطه عليه مطلقًا، بل مع بقاء الثمرة له بنحو يقتيض أن له اس�تصالحها 

ومنع اإلرضار هبا. 

مل جيـب عىل البائع سـقيه)1( وإن أمره املشـري بذلـك)2(. نعم لو ترضر 
أحدمها بالسـقي واآلخر بركه ففي تقديم حق البائع أو املشـري وجهان، 

بل قوالن أرجحها الثاين)3(. 
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ومثل�ه م�ا ق�د يدعى م�ن قص�ور قاعدة نف�ي الرضر يف ح�ق البائع بع�د لزوم 
الرضر يف حق املش�ري من إعامهلا، فيكون املرجع قاعدة الس�لطنة عى الشجر يف حق 

املشري.

إذ فيه: أن ظاهر حال املتبايعني مع علمهام بوجود الثمر، وعدم بيعه مع الشجر 
تبع�ًا له، هو بقاؤه إىل حني جنيه م�ع خدمته يف املدة املذكورة بالوجه املتعارف، وذلك 
يوجب قصور قاعدة الس�لطنة يف حق املش�ري عى الشجر، واس�تحقاق البائع سقي 
الش�جر لصالح الثمر بس�بب الرشط املذكور. وال جمال إلعامل قاعدة نفي الرضر يف 

حق املشري، ألنه قد أقدم عى الرضر بإقدامه عى البيع بالوجه املذكور. 

وبذل�ك يظهر جواز الس�قي للبائ�ع حتى لو مل يلزم من ترك�ه الرضر عليه، بل 
كانت فائدته زيادة جودة الثمرة، ألنه أمر يس�تحقه بمقتىض الرشط املذكور، وسقوط 
قاعدة نفي الرضر يف حق املشري بإقدامه عى الرشاء، كام ذكرنا. ولعله لذا احتمل يف 

الدروس تقديم حق البائع.

نع�م ل�و زادت حاجة الثمرة للس�قي عن املتع�ارف لطارئ غ�ري متوقع جرى 
حكم تزاحم احلقني بالنحو املتقدم يف املسألة الثالثني يف حكم فسخ البائع املغبون مع 

ترصف املشري نظري ما تقدم قريبًا.

)1( ك�ام يف الرشائ�ع والقواعد وال�دروس وغريها. وال ينبغي اإلش�كال فيه، 
ألنه املس�تفاد من اإلطالق عرفًا بعد كون املقصود بقاء النخلة وعدم قلعها واالنتفاع 
هبا، كام هو مفروض كالمهم ظاهرًا. وأما منع البائع من ذلك وقيام املش�ري بخدمة 

الشجرة ودفع ثمرهتا للبائع فهو حيتاج إىل عناية، وال يفهم من اإلطالق.

مضاف�ًا إىل موث�ق الس�كوين عن أيب عب�د اهللA: »قال ق�ىض النبي8 

 )مسـألة3(: إذا بـاع بسـتانًا واسـتثنى نخلـة مثـًا فلـه املمـر إليهـا 
واملخرج منها)1( 
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يف رج�ل باع نخاًل واس�تثنى علي�ه نخلة، فقىض له رس�ول اهلل8 باملدخل إليها 
واملخ�رج منه�ا ومدى جرائ�ده«)1(. كذا رواه في�ام حتت أيدينا من ال�كايف والتهذيب. 
ورواه يف الوس�ائل عنهام هكذا: »واستثنى غلة نخالت«))(. فيدل عى املطلوب بفهم 

عدم اخلصوصية أو باألولوية العرفية.

)1( كام رصح به من تقدم. وال جمال لالستدالل عليه بفهم العرف، من إطالق 
مقام العقد بالتقريب املتقدم. لعدم وضوح بنائهم عليه بعد عدم اطراد توقف االنتفاع 

بالشجرة عليه.

نع�م يقتضي�ه موث�ق الس�كوين املتق�دم مؤي�دًا بمرس�ل عقب�ة بن خال�د: » أن 
النبي8 قىض يف هوائر ]هذا.يب[ النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل يف 
حائ�ط اآلخر، فيختلفون يف حقوق ذلك. فقىض فيها أن لكل نخلة من أولئك النخل 

من األرض مبلغ جريدة من جرائدها حني يعدها ]حتى بعدها[«))(.

لك�ن يف صحيح الصفار: »كتبت إليه يعني احلس�ن بن عي العس�كري عليهام 
الس�الم يف رجل باع بس�تانًا له فيه ش�جر وكرم، فاس�تثنى ش�جرة منها، هل له ممر إىل 
البس�تان إىل موضع شجرته التي استثناها؟ وكم هلذه الشجرة التي استثناها إىل حوهلا 
بق�در أغصاهن�ا أو بقدر موضعها التي ه�ي ثابتة ]نابتة.يب[ فيه؟ فوق�ع: له من ذلك 
عى حس�ب ما باع وأمس�ك. فال يتعدى احلق يف ذلك إن ش�اء اهلل«)4( وهو رصيح يف 
ع�دم ثبوت حتديد تعبدي بقدر خ�اص، وأن األمر يف ذلك تابع لقصدمها حني البيع. 
ومن هنا ال يبعد اجلمع بينه وبني ما سبق بقرص ما سبق عى النخل كام هو مورد كالم 

)1( الكايف ج:5 ص:95)، هتذيب األحكام ج:7 ص:144.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:) من أبواب أحكام العقود حديث:).

))( وسائل الشيعة ج:17 باب:10 من أبواب كتاب إحياء األموات حديث:1.
)4( وسائل الشيعة ج:)1 باب:)1 من أبواب أحكام العقود حديث:1.

ومدى جرائدها)1( 
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من س�بق، والعمل عى الصحيح يف غريه من الش�جر، الذي لو مل يكن هو الظاهر من 
الشجر عرفًا فال أقل من لزوم احلمل عليه مجعًا مع ما سبق.

)1( ملالزمة ذلك غالبًا لبقائها واالنتفاع هبا املفروض ابتناء االستثناء للشجرة 
عليه، فيكون ذلك هو الظاهر من حال املتبايعني عند البيع. بل ال يبعد اس�تفادة إبقاء 
م�ا زاد ع�ى ذلك تبعًا. إال أن تبلغ الزيادة حدًا خارج�ًا عن املتعارف، مع عدم إرضار 

قطعه بالشجرة.

ثم إن ظهور حال املتبايعني إنام يقتيض استحقاق البائع العبور وامتداد العروق 
من أجل االنتفاع بالنخل والش�جر واس�تصالحهام ونحو ذل�ك، دون ملكية األرض 
باملقدار املذكور مع النخل والش�جر فإذا يبس النخل والش�جر وصارا حطبًا من شأنه 
أن يقل�ع ال يك�ون مالكه�ام مس�تحقًا إلبقائه�ام، وال مالكًا ل�ألرض التابع�ة هلام، وال 

مستحقًا للعبور فيها واالنتفاع هبا، الرتفاع احلق بارتفاع موضوعه.

والنص�وص املتقدم�ة ال تأب�ى احلمل عى ذل�ك، لقرب جرهيا عى ما يناس�ب 
الظه�ور املذك�ور. ويناس�ب ذلك م�ا ورد يف قضية س�مرة بن جندب ح�ني امتنع من 
االس�تئذان م�ن صاح�ب احلائ�ط عن�د العب�ور لعذقه، م�ن ترخي�ص النبي8 
صاح�ب احلائ�ط يف قلع العذق ورميه إليه ألنه مضار)1(. حيث يظهر من ذلك انقطاع 
عالقة س�مرة باحلائ�ط بذلك، وعدم بقاء حقه يف أرضه باملق�دار الذي يقتضيه العبور 

ويف مدى جرائد العذق.

))( بال خالف وال إش�كال. ك�ذا يف اجلواهر. والوجه فيه أن اجلميع جزء من 
الدار عرفًا، فيحتاج خروج بعضه عن املبيع إىل قرينة. 

)1( الكايف ج:5 باب:)) ص)9)� 94).

وعروقها من األرض)1(. وليس للمشري منع يشء من ذلك. 
)مسألة4(: إذا باع دارًا دخل فيها األرض والبناء األعىل واألسفل)2( 
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وال ينايف ذلك ما يف مكاتبة الصفار إىل أيب حممد احلسن بن عيH: »يف رجل 
اشرى من رجل بيتًا يف داره بجميع حقوقه، وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت األعى 
يف حقوق البيت األس�فل أم ال؟ فوقعA: »ليس له إال ما اش�راه باس�مه وموضعه 

إن شاء اهلل«)1(، ونحوها أو عينها مكاتبته األخرى))(. 

فإهنام واردتان يف البيت الذي يف ضمن الدار، وال إش�كال يف عدم كون البيت 
إال عى جزءًا من البيت األسفل. مع أهنام مل تتضمنا عدم دخول البيت األعى يف املبيع، 
بل إيكال دخوله وعدمه إىل قصدمها حني البيع، فال ينايف اس�تظهار قصدمها الدخول 

يف املقام من اإلطالق.

)1( ال يتض�ح الوج�ه يف قرينت�ه. بل غاية ما يدع�ى تعدد البيت�ني عرفًا، بنحو 
ال جم�ال الس�تفادة دخوله من اإلط�الق. أو خروج األعى ع�ن املتيقن، بحيث يكون 
عن�وان املبي�ع جمماًل، وحيتاج حتديد املبيع إىل قرينة من ع�ادة أو نحوها. ولعله لذا قال 
يف الرشائ�ع: »إال أن يكون األعى مس�تقاًل بام تش�هد العادة بخروج�ه. مثل أن يكون 

مساكن متعددة«.

))( ألهنا جزء من الدار عرفًا يف حال وجودها. وبه رصح بعضهم يف اجلملة.

))( ال ينبغ�ي اإلش�كال يف ذل�ك إذا كان بناء. ب�ل وكذا إذا كان خش�بيًا مثبتًا 
ببن�اء. وأم�ا إذا كان مثبتًا بمس�امري ونحومه�ا مما يقلع من دون ختري�ب للبناء فال خيلو 

عن إشكال. 

وأش�كل منه ما إذا مل يكن مثبتًا، بل موضوعًا يف املحل املناسب للصعود بنحو 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:1) من أبواب أحكام العقود حديث:1، ).

إال أن يكون األعىل مسـتقًا من حيث املدخـل واملخرج فيكون ذلك قرينة 
عـىل عدم دخوله)1(. وكذا يدخل يف بيع الدار الرساديب والبئر واألبواب 
واألخشـاب الداخلـة يف البنـاء)2(، وكذا السـلم املثبت)3(. بـل ال يبعد 
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االس�تمرار. أما إذا كان من ش�أنه النقل فال إشكال يف عدم دخوله، وحيتاج إحلاقه إىل 
قرينة.

)1( ك�ام يف املبس�وط وامله�ذب، معل�اًل فيه�ا بأنه م�ن حقوقه�ا. وال خيلو عن 
غم�وض. فالعم�دة يف ذل�ك أن�ه وإن مل يك�ن جزءًا منه�ا، إال أن�ه من توابعه�ا عرفًا، 
بحيث يفهم دخوله من اإلطالق. والس�يام إذا مل يكن من ش�أنه القلع، لنظري ما تقدم 
يف بي�ع األرض م�ن أن بقاءه عى ملك البائع يس�تلزم ثبوت حق ل�ه يف الدار من أجل 
اس�تصالح النخل والشجر وأخذ ثمره، وهو خالف إطالق البيع، بل حيتاج إىل عناية 
يقطع بعدمها من اإلطالق. ومنه يظهر ضعف ما يظهر من الغنية من توقف ذلك عى 

أن يبيعها بحقوقها. 

وأضع�ف من�ه إطالق غري واحد ع�دم الدخول، ب�ل يف اجلواهر عدم اخلالف 
فيه. ويف التذكرة: »ولو كان وسطها أشجار مل تدخل عندنا«. وظاهر بعضهم ورصيح 

آخرين عدم الدخول حتى لو بيعت بحقوقها.

ويف اجلواه�ر بع�د أن قرب ع�دم الدخول حتى لو بيعت ال�دار بحقوقها قال: 
»ودعوى: كونه من احلقوق. ممنوعة يف الغالب. بل لو فرض ذلك يف بعض األشجار 
وال�زرع املقص�ود منها نزهة الدار وحس�نها كان خارجًا عن حمل الن�زاع، ويكون من 
قبي�ل الدخ�ول بالقرائن، ب�ل ال حيتاج فيه للترصي�ح باحلق�وق«. ومل يتضح الوجه يف 

خروجه عن حمل النزاع بعد كونه هو الشايع يف شجر الدار.

))( كام يظهر مما سبق.

))( ك�ام يف الرشائع وغريه. وال ينبغي اإلش�كال في�ه، ألن وضع اليد عليه من 

دخول ما فيها من نخل وشـجر)1( وأسـاك كهربائية وأنابيب املاء ونحو 
ذلـك مما يعـد من توابع الـدار)2(، حتى مفتـاح الغلق)3(، فـإن ذلك كله 

داخل يف املبيع إال مع الرشط. 



85 ............................................................................... ما يدخل يف بيع الدار 

شؤون وضع اليد عى الدار. وكذا غري الدار مما له باب وغلق ومفتاح.

)1( ألهنا تابعة هلا بنحو قد تعد جزءًا منها عرفًا.

))( ك�ام رصح ب�ه غ�ري واحد. وكأن�ه خلروجها عنه�ا وعدم تبعيته�ا هلا. لكن 
يف اط�راد ذل�ك إش�كال، حيث قد تع�د من أجزائها عرف�ًا أو توابعها في�ام إذا كان من 
ش�أهنا البق�اء فيه�ا. ب�ل حت�ى يف غري ذل�ك يف بعض األح�وال. وجيري ذل�ك يف غري 
األحجار وحتى يف األمور املثبتة بغري الدفن، كاملغاس�ل الش�ايعة يف عصورنا. واملتبع 

يف خصوصيات ذلك العرف والعادة. فالحظ.

))( بال إشكال خلروجها عنها وعدم تبعيتها هلا.

)مسـألة5(: األحجـار املخلوقـة يف األرض واملعـادن املتكونـة فيهـا 
تدخـل يف بيعها)1(، بخـاف األحجار املدفونة فيهـا)2( والكنوز املودعة 

فيها)3( ونحوها، فإهنا خارجة. 





)1( يظهر منهم املفروغية عن ذلك. وهو املتعني لوجهني:

األول: ملكية كل منهام ملا حتت يد اآلخر، فيحرم عليه منعه منه، وإبقاؤه عنده 
م�ن غري إذنه. ب�ل يكون بذلك ضامنًا له بضامن اليد، لكون يده عدوانية، فيجب عليه 

اخلروج عن الضامن بتسليمه له.

نع�م ذل�ك خيتص ب�ام إذا كان ما خرج ع�ن ملكه بالعقد حتت ي�ده أو يف ذمته، 
أم�ا يف غ�ري ذلك، فال موضوع للوجوب املذكور، حيث ال حبس منه يقتيض العدوان 

والضامن، ليجب اخلروج عنه.

الثـاين: أن مبن�ى البي�ع، بل مجي�ع املعاوض�ات عرفًا، عى التس�ليم والتس�لم، 
والتخل�ف ع�ن ذلك ختلف عن مقتىض املعاوضة ال يتحقق مع�ه الوفاء هبا، الالزم يف 
العق�ود، بل يف الرشوط أيضًا، بناًء عى ما س�بق يف أوائل كت�اب التجارة من عمومها 
لكل التزام من ش�خص آلخر يبتني عى التزام ل�ه يف مقابله، حتى لو كان بااللتزامني 
ق�وام العقد الواحد م�ن دون زيادة عى مضمونه، كالتزام البائع بالثمن للمش�ري يف 

الفصل السابع
يف التسليم والقبض

انتهـاء  العوضـني عنـد  املتبايعـني تسـليم  )مسـألة1(: جيـب عـىل 
العقـد)1( إذا مل يشـرطا التأخـري، وال جيـوز لواحـد منهـا التأخـري مـع 
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مقاب�ل الت�زام املش�ري له بالثمن، وال يعترب في�ه أن يكون زائدًا ع�ى مضمون العقد، 
ليقرص عن حمل الكالم.

وهذا الوجه يعّم ما إذا كان العوض خارجًا عن يد من خرج عن ملكه بالعقد، 
فيجب عليه بمقتىض العقد السعي لتسليمه لصاحبه.

ه�ذا واملش�هور عدم الرتي�ب بني البائع واملش�ري يف التس�ليم. وبه رصح يف 
الرسائ�ر والرشائع واملختلف والتذكرة والدروس وكث�ري غريها، وحكاه يف املختلف 
ع�ن ابن اجلني�د. ويف اجلواه�ر: »ال أجد فيه خالفًا ب�ني املتأخرين« والوج�ه فيه عدم 

الرتيب بينهام يف استحقاق ما عند اآلخر. 

خالفًا للش�يخ يف اخلالف واملبسوط، فحكم بوجوب التسليم عى البائع أواًل، 
ثم عى املشري. ووافقه يف الغنية وحمكي جواهر القايض. 

وقد علله يف املبسوط بأن الثمن تابع للمبيع. وقريب منه يف الغنية. وقد يرجع 
إلي�ه م�ا يف اخلالف، قال: »دليلن�ا عى ما قلنا أن الثمن إنام يس�تحق عى املبيع، فيجب 
أواًل تس�ليم املبيع فيستحق الثمن، فإذا سلم املبيع اس�تحق الثمن«. وإال فمن املعلوم 
أن الثم�ن يس�تحق بالعق�د، ال بتس�ليم املبيع. وكي�ف كان فهذا املقدار م�ن التبعية ال 

يقتيض تقديم التسليم.

نعم احتمل يف جممع الربهان ومفتاح الكرامة توجيه كالمهم بأن املتعارف بني 
الناس واملتداول بني التجار وغريهم هو تسليم املبيع قبل تسلم الثمن. 

لكن مل يتضح التعارف املذكور، فضاًل عن بلوغه حدًا يوجب انرصاف إطالق 
البيع إىل ذلك، بحيث يكون رشطًا ضمنيًا جيب العمل عليه. 

ومثله االستدالل بمعترب عقبة بن خالد عن أيب عبد اهللA: »يف رجل اشرى 
متاع�ًا من رج�ل وأوجبه، غري أنه ترك املتاع عنده ومل يقبضه، قال: آتيك غدًا إن ش�اء 
اهلل. فرسق املتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب املتاع الذي هو يف بيته حتى 
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يقب�ض املتاع وخيرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيت�ه فاملبتاع ضامن حلقه حتى يرد إليه 
ماله«)1(. بدعوى: أنه قد فّرع وجوب تسليم الثمن عى استالم املبيع، فال جيب قبله. 

إذ فيه: إنه مل يتضمن ترتيب وجوب تسليم الثمن عى استالم املبيع، بل ترتيب 
ضامن الثمن عى ذلك، وحيث ال يراد بضامن الثمن استحقاقه إذ ال ريب يف استحقاقه 
بمجرد العقد، تعني كون املراد به لزومه عى نحو اإلطالق بحيث ال يمكن التخلص 
من�ه، ع�ى خالف ما كان عليه قب�ل قبض املبيع، حيث كان معرض�ًا ألن يتخلص منه 
بتع�ذر اس�تالم املبيع لرسقة أو نحوه�ا، يف مقابل احتامل لزومه حتى لو تعذر تس�ليم 
املبي�ع م�ن دون تفريط من البائع، لكون تلفه من مال املش�ري ال من مال البائع، فهو 
أجنب�ي عام نح�ن فيه. ومن ثم كان الظاهر ما عليه املش�هور من ع�دم ثبوت الرجيح 

بينهام، بل املتعني مع التشاح اإلقباض منهام معًا.

ثم إنه قال يف املبسوط: »هذا إذا كان كل واحد منهام باذاًل، فأما إذا كان أحدمها 
غ�ري باذل أصاًل، وقال: ال أس�لم ما عي، أجربه احلاك�م عى البذل، فإذا حصل البذل 

حصل اخلالف يف أهيام يدفع عى ما بيناه«.

ولك�ن ال دلي�ل عى وج�وب البذل قبل التس�ليم زائدًا عى وجوب التس�ليم، 
س�واء أريد به األمر النفيس وهو البناء عى التس�ليم أم هتيئة العوض مقدمة للتس�ليم، 
بل الذي تقتضيه املعاملة هو التس�ليم ال غري، فيكون هو الواجب. وحينئذ إذا فرض 
عدم وجوب التس�ليم عى املشري قبل تسلمه املبيع فال وجه إلجباره عى البذل، بل 

البد من إجباره عى تسليم الثمن، لكن بعد تسلمه املبيع، ال قبله.

غاي�ة ما يدعى هو جواز امتناع البائع من تس�ليم املبيع حتى يتوثق من حتصيل 
الثمن. لكن ذلك ال يقتيض إجبار املشري عى بذل الثمن. بل عدم االستجابة لطلبه 
من البائع تسليم املبيع بحيث جيرب احلاكم البائع عند الرافع إال بعد أن يقوم هو بتوثيق 
البائع بتس�ليمه الثمن بعد تس�لمه املبيع منه عى أنه مل يتضح الوجه يف ذلك بعد فرض 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:10 من أبواب اخليار حديث:1.
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عدم ابتناء املبيع عى التس�ليم والتس�لم، بل عى تسليم البائع أواًل ثم تسليم املشري، 
فإن استحقاق البائع حينئٍذ التوثق حيتاج إىل دليل. 

نظري ما يأيت فيام إذا اش�رط أحدمها تأخري التس�ليم، حيث ال يظهر منهم البناء 
عى توقف وجوب التسليم عى اآلخر عى توثقه من تسلم حقه يف وقته. فالحظ. 

)1( كام رصح بذلك غري واحد. ويف اجلواهر: »كام يف كل ممتنع عام وجب عليه«.

وال خيفى أنه بعد استحقاق كل منهام عى اآلخر التسليم فامتناع كل منهام عن 
ذل�ك إن مل يصل ح�ّد الرافع للحاكم، فه�و ال يزيد عى حمرم يك�ون موضوعًا لألمر 
باملع�روف والنه�ي عن املنكر، الذي قد يصل إىل والية احلس�بة عى اإلجبار عى فعل 
الواج�ب وت�رك احلرام. وهو لو متت رشوط�ه يقتيض بدوًا أمر كل منهام بالتس�ليم أو 

إجباره عليه. ومقتىض ذلك إجبار من يمكن إجباره وإن تعذر إجبار اآلخر. 

لكن يظهر منهم املفروغية عن أن لكل منهام االمتناع من التس�ليم توثقًا حلقه، 
وأنه ال جيب عليه التسليم مع امتناع اآلخر منه، كام يناسبه ما تقدم من املبسوط، بل يف 

اجلواهر أنه ال ينبغي اإلشكال يف فهم ذلك منهم.

وق�د استش�كل فيه يف جممع الربهان بأنه ملا كان مقت�ىض العقد ملكية كل منهام 
مل�ا عن�د اآلخر، فالالزم عدم جواز حبس كل منهام ملا عن�ده من أجل أن يقبض حقه، 
وج�واز أخ�ذ كل منه�ام حقه من غري إذن اآلخ�ر له إذا أمكنه ع�ى أي وجه كان، ألن 
ذل�ك ه�و مقتىض امللك. ومنع أحدمه�ا حق اآلخر وظلمه له ال يس�تلزم جواز الظلم 

لآلخر ومنعه من حقه. ويف احلدائق أنه جيد. 

وفيه: أواًل: أن مقتىض العقد وإن كان هو متلك كل منهام ملا عند اآلخر، إال إنا 
أرشن�ا آنف�ًا إىل أنه يقتيض زائدًا عى ذلك تس�ليم ما عنده لآلخر وإن مل يكن حتت يده، 
بحيث يس�عى لتحصيله ثم تس�ليمه. وحينئذ ال ينبغي اإلش�كال يف عدم بناء العرف 

اإلمـكان إال برضـا اآلخـر فـإن امتنعـا أجـربا)1(. ولـو امتنـع أحدمهـا 
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عى التسليم مطلقًا، بل عى التسليم والتسلم، فال يعد احلبس عندهم من أجل التسلم 
تعديًا، وال خروجًا عن مقتىض العقد. وقد يظهر من املحقق املذكور االعراف بذلك 

يف آخر كالمه. 

وثانيـًا: أنه لو غض النظر عن مقتىض العق�د فحبس حق الغري جمازاة ومقاصة 
أم�ر مقب�ول عرفًا ورشعًا، وهو من رد االعتداء باملثل ال�ذي دل عليه مثل قوله تعاىل: 

 

﴿َفَمـِن اْعَتـَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوْا َعَلْيـِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكـْم﴾)1(. ولذا جيوز يف مثل 
املقام لو تعذر عليه حبس أحد العوضني حبس مااًل آخر للطرف اآلخر مقاصة.

نع�م ال جي�ري ذلك مع تعذر تس�ليم أحد العوضني عى من عن�ده، فال يكون 
معتديًا، ليجوز االعتداء عليه باملثل، بل ينحرص األمر حينئذ بالوجه األول. 

ه�ذا ولك�ن الظاهر أن حم�ل كالمهم يف املق�ام ليس هو اإلجب�ار بمالك األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، بل إجبار احلاكم يف فرض الرافع واخلصومة عنده. 

وحينئ�ذ ال يتص�ور الرافع منه�ام معًا من أجل طلب تس�ليم كل منهام مع بذل 
كل منه�ام وحضورمه�ا للتس�ليم. ب�ل غاية األم�ر أن يك�ون الرافع حينئ�ذ من أجل 
طلب البدأة بالتس�ليم، واملفروض أن جواب احلاكم حينئذ عدم املرجح ألحدمها بل 

الواجب عليهام التسليم والتسلم معًا من دون أن يصل األمر إىل اإلجبار. 

وأما مع امتناعهام معًا من التسليم فال جمال لسامع دعوى كل منهام بعد عدم كونه 
يف مقام أداء ما عليه، وعدم قيامه بمقتىض العقد، وجواز جمازاة كل منهام لآلخر باملثل. 

وم�ن هنا ال يتضح توجيه فرض جربمها معًا، بل ليس يف املقام إال بيان احلاكم 
لكل منهام عدم اس�تحقاقه س�بق التس�لم، أو جربمها معًا عى التس�ليم من باب األمر 

باملعروف والنهي عن املنكر الذي سبق استظهار خروجه عن مورد كالمهم.

)1( سورة البقرة اآلية: 194.
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)1( قطع�ًا، لتعدي�ه بعدم تس�ليمه حينئذ. بل يكفي يف جربه عى التس�ليم بذل 
اآلخر، بحيث يقع التسليم منهام معًا، كام يظهر مما تقدم.

ث�م إن�ه ال يظه�ر منه�م البن�اء عى ثب�وت اخلي�ار للب�اذل إذا امتن�ع اآلخر من 
التس�ليم، لعدم اإلش�ارة منه�م لذلك، بل قد يظه�ر من بعض كلامهت�م املنع منه، وال 

يسعنا استقصاؤها. 

نع�م رصح يف املبس�وط بثب�وت اخليار ل�ه مع إعس�ار اآلخر. ورب�ام يظهر من 
بعضه�م موافقته. وقد يس�تفاد ثبوته مع تع�ذر اإلجبار ولو مع عدم اإلعس�ار، لعدم 
وض�وح خصوصية اإلعس�ار، بل من القري�ب أن يكون املدار عند ه�ؤالء عى تعذر 

حتصيل حقه، كام قد يظهر من بعض كلامهتم.

لك�ن حي�ث تقدم منا ومنهم ابتناء البيع عى التس�ليم والتس�لم رأس�ًا، فيكون 
عدم التس�ليم عقيب البي�ع بالنحو املتعارف لتعذره، أو لالمتن�اع منه عصيانًا خروجًا 
ع�ن مقت�ىض البي�ع، وخمالفة لل�رشط الضمني ال�ذي يتضمن�ه، فيتعني ثب�وت اخليار 
بذل�ك، لنظ�ري ما تق�دم يف أحكام الرشوط م�ن ثبوت اخليار بتخل�ف الرشط ولو مع 
إمكان اإلجبار. وهو املناسب ملا يف الروضة يف بيع النسيئة، حيث ذكروا أنه مع تعيني 
وقت تس�ليم الثمن يثبت اخليار للبائع بتخلف التسليم عنه، قال: »ولو قيل بثبوته مع 
اإلطالق أيضًا لو أخل به عن أول وقته كان حسنًا، لإلخالل بالرشط«. وقد تقدم منا 

التعرض لذلك عند الكالم يف خيار التأخري. فراجع.

))( قطع�ًا لعم�وم نف�وذ الرشط. ويف اعتب�ار ضبط املدة كالم تق�دم يف أواخر 
ال�كالم يف رشوط صح�ة ال�رشط. ه�ذا إذا كان العوض ش�خصيًا، أم�ا إذا كان كليًا 

فالكالم يف وجوب ضبط املدة موكول إىل الكالم يف بيع النسيئة والسلف.

تأخـري  أحدمهـا  اشـرط  ولـو  املمتنـع)1(.  أجـرب  صاحبـه  تسـليم  مـع 
 التسـليم إىل مـدة معينـة جـاز)2(، وليس لصاحبـه االمتناع عن تسـليم ما 
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)1( ك�ام رصح ب�ه غري واح�د والظاهر املفروغية عنه عنده�م، ألنه حيث كان 
مقت�ىض العقد التس�ليم م�ن الطرفني، فاخلروج ع�ن ذلك يف حق املش�رط ال يقتيض 
اخلروج عنه يف حق اآلخر. بل قد يكون تركه اش�راط التأخري مع اش�راط صاحبه له 

ظاهرًا يف التزامه بتعجيل التسليم، بحيث يكون مؤكدًا ملقتىض العقد.

نع�م لو ص�ادف عدم تس�ليمه عصيانًا أو لع�ذر حتى حّل األج�ل، فال ينبغي 
اإلش�كال يف عدم وجوب تس�ليم املؤجل إذا مل يكن الطرف اآلخر يف مقام التس�ليم، 
ألن تأجيله ال يقتيض رفع اليد عام يقتضيه العقد من تسليم الطرف اآلخر. وهل جيب 
عى الطرف اآلخر التسليم إذا امتنع صاحب املؤجل من تسليمه للمؤجل بعد حلول 
األجل، أو ال، بل له االمتناع حينئذ من التس�ليم. حتى يس�تلم ماله املفروض حلول 

أجله؟

رصح ب�األول يف التذك�رة. وكأنه ألن رضاه بالتأجيل يرج�ع إىل رفعه اليد عام 
يقتضيه العقد من تسلمه حلقه من صاحب األجل، والتزامه بالتسليم وإن مل يستلم. 

لكن�ه يف غاي�ة املن�ع، ألن رض�اه بالتأجي�ل إنام يقت�يض رفعه اليد ع�ن تعجيل 
التس�لم، ال عن أصل التسلم ولو بعد األجل، فمع فرض امتناع صاحب املؤجل عن 
التس�ليم بعد حلول األجل يكون خارجًا عن مقتىض العقد، فللطرف اآلخر االمتناع 
من التس�ليم إال مع التس�لم حينئٍذ، عماًل بمقتىض العقد، ومقاصة لصاحبه يف حبس 

حقه. وعى ذلك جرى بعض مشاخينا فيام حكي عنه. 

بل لو كان قد دفع ما عنده بعد العقد، ثم حّل األجل ومل يدفع له الطرف اآلخر 
املؤجل كان له اس�رجاع ما دفعه مع بقاء عينه وحبس�ه عليه حتى يستويف حقه، جريًا 
عى مقتىض العقد، نظري ما يأيت يف آخر املس�ألة. كام أن له فسخ العقد، خلروج صاحبه 

عن مقتضاه، كام تقدم يف فرض امتناع أحد الطرفني عن التسليم.

عنده)1( حينئٍذ. كا جيوز أن يشـرط البائع لنفسـه سكنى الدار أو ركوب 
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)1( ك�ام ذك�ر األول�ني يف الرشائع والقواع�د. ويف اجلواهر: »ب�ال خالف وال 
إشكال يف أصل جواز ذلك«، ويقتضيه عموم نفوذ الرشوط. 

ويف اجلواه�ر: »وظاهر املصنف عدم اس�تحقاق التس�ليم علي�ه حينئذ. ولعله 
القتضاء العرف. وإال فال منافاة بني استحقاق الركوب والسكنى ووجوب التقابض«. 
وما ذكره متني يف نفس�ه. وإن كان الظاهر أن القرائن املحيطة بالعقد تتحكم يف تعيني 
أح�د األمري�ن. ويف لزوم ضبط م�دة االنتفاع ما أرشنا إليه من ال�كالم يف لزوم ضبط 

مدة تأخري التسليم.

بقي يف املقام أمران:

األول: ق�ال يف املبس�وط: »فأما القبض الصحيح فرضبان. أحدمها: أن يس�لم 
القب�ض باختي�اره، فيص�ح القب�ض. والثاين: أن يك�ون الثمن مؤجاًل أو ح�ااًل إال أن 
املشري أوفاه. فإذا قبضه املشري بغري اختيار البائع صح القبض. فأما إذا كان الثمن 
ح�ااًل، ومل يوفه الثمن، ثم قبض املبيع بغري اختيار البائع مل يصح القبض، وكان للبائع 
مطالبته برد املبيع إىل يده، ألن له حق احلبس والتوثق به إىل أن يستويف الثمن«. وقريب 

منه يف التذكرة ويظهر من شيخنا األعظمP وغريه اجلري عى ذلك.

وال ينبغي اإلش�كال يف جواز اس�رداده له بناًء عى ما س�بق من أن له املجازاة 
باملث�ل. لك�ن ذل�ك ال ينايف صح�ة القبض وترتب آث�اره من خروج املبي�ع عن ضامن 
البائع، بحيث لو تلف مل يبطل البيع، وكان تلفه من مال املشري. كام يرتب عليه آثار 

القبض الصحيح، كجواز بيع املقبوض فيام ال جيوز بيعه قبل القبض. 

وأما ما سبق من ابتناء البيع عى التسليم والتسلم، فهو إنام يقتيض جواز امتناع 
البائع من التس�ليم إذا امتنع املش�ري من التس�ليم. بل ال يبعد ألجله جواز اسرداده 
ما س�لم، ال عدوان املش�ري باس�تالم املبيع، فضاًل ع�ن عدم ترتب أث�ر القبض عى 

الدابة أو زرع األرض أو نحو ذلك من االنتفاع باملبيع مدة معينة)1(. 
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تسلمه.

وبعبارة أخرى: يكون املش�ري باس�تالم املبيع من دون إذن البائع وال تس�ليم 
الثمن معتديًا بعدم تس�ليم الثمن ال غري، م�ن دون أن يكون معتديًا بأخذ املبيع أيضًا، 

فضاًل عن عدم صحة القبض وعدم ترتب األثر عليه. 

وجواز اس�رجاع املش�ري للمبيع حينئذ مقاصة باملثل، أو لكون مقتىض البيع 
التس�ليم والتس�لم معًا، ال ينايف جواز قبض املش�ري له ومتس�كه به. نظري جواز أخذ 
املغصوب منه مال الغاصب مقاصة، حيث ال يستلزم عدوان الغاصب باستيالئه عى 

ماله وترصفه فيه، بل خيتص عدوانه باستيالئه عى مال املغصوب منه ال غري.

نعم خيتص ذلك بقبض العوض الشخيص. أما الكي فالبد يف صحة قبضه من 
إذن من يؤخذ منه، لعدم تعينه إال بذلك. وال يسقط اعتبار إذنه إال فيام إذا كان معتديًا 
بحبس�ه، حيث قد يقوم احلاكم مقامه، ويكتفي بإذنه، بناء عى واليته عى املمتنع ولو 
من باب والية احلس�بة. ومع تعذر الرجوع إليه قد يس�قط اعتبار االستئذان. وللكالم 

يف ذلك مقام آخر.

الثـاين: قال ش�يخنا األعظمP: »ث�م إذا ابتدأ أحدمها بالتس�ليم إما لوجوبه 
علي�ه كالبائع عى قول الش�يخ أو لتربع�ه بذلك أجرب اآلخر عى التس�ليم. وال حيجر 

عليه فيام عنده من العوض، وال يف مال آخر، لعدم الدليل«. 

والوج�ه يف ذل�ك ظاهر بناًء عى ما س�بق مّن�ا يف الوجه األول. أم�ا بناًء عى ما 
تقدم منهم هناك فهو إنام يتم فيام إذا ابتنى تسليم األول عى رفع اليد عام يقتضيه البيع 
من التس�ليم والتس�لم. أما إذا ابتنى عى العمل عليه ومتسكه بحقه يف التسلم فخروج 
الط�رف اآلخ�ر عن ذلك يقتيض ثبوت احلق له يف اس�رجاع ما دف�ع، نظري ما إذا كان 

القبض بغري إذنه. فالحظ.
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)1( ق�د اضطربت كلامهتم يف حتديد القب�ض وذكر له يف كالم غري واحد معان 
 Pخمتلف�ة باخت�الف األم�ور املقبوضة، ك�ام يظهر بمراجع�ة كالم ش�يخنا األعظم
وغ�ريه ومنه ما ذكره س�يدنا املصنفP من االخت�الف يف معناه بني األمور املنقولة 

وغريها. 

ولعل بعض ذلك راجع إىل حتديد موضوع األحكام الرشعية املذكورة للقبض، 
ال ع�ى حتدي�د مفهومه العريف. وقد يك�ون منه ما ذكره س�يدنا املصنفP من أخذ 
اإلذن يف الت�رصف م�ع التخلية يف غري املنقول، ملا هو املعل�وم من عدم دخل اإلذن يف 
مفهوم القبض، ولذا يتحقق القبض من الغاصب. وقد تقدم من املبسوط جعل اإلذن 

يف القبض رشطًا يف صحة القبض يف اجلملة، ال يف مفهومه.

وكيف كان فال ينبغي اإلش�كال.. أواًل: يف أنه ليس للقبض معنى رشعي وال 
مترشعي يف قبال معناه العريف، لعدم املنشأ الحتامل ذلك، فضاًل عن البناء عليه.

وثانيـًا: يف أن مفهوم�ه الع�ريف ال خيتلف باخت�الف متعلقه، بل غاي�ة األمر أن 
خيتلف ما يتحقق به باختالف متعلقه، أو حتى يف املتعلق الواحد، نظري ما ذكره سيدنا 

املصنفP من حصوله يف الثوب بأخذه ولبسه، لو تم.

ومن هنا كان الظاهر أن املراد به عرفًا هو أخذ اليشء واالس�تيالء عليه. بل ال 
يبع�د كون أصله لغة هو االس�تيالء عى اليشء بالكف، بحي�ث تنضم عليه األصابع، 
إال أن شيوع استعامله فيام ال يمكن فيه ذلك أوجب التوسع يف مفهومه، وإرادة مطلق 
األخ�ذ واالس�تيالء منه، كام ذكرنا. من دون فرق يف ذل�ك بني املنقول وغريه. ولذا لو 
كان املنق�ول يف ضم�ن غري املنق�ول كاملتاع يف ال�دار كفى يف قبضه قب�ض غري املنقول 

باالستيالء عليه، ألن قبضه واالستيالء عليه قبض واستيالء عى ما فيه.

نع�م حتدي�د معنى القبض عرف�ًا أو رشعًا إنام ينفع في�ام إذا كان بعنوانه مأخوذًا 

)مسألة2(: التسـليم والقبض فيا ال ينقل)1( هو التخلية برفع املانع 
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رشع�ًا يف أدل�ة األحكام التي ذكره�ا الفقهاء له. مع أنه ليس كذل�ك، الختالف مفاد 
األدلة املذكورة. 

وال مل�زم بإرجاعها ملعنى واحد ومحل بعضها عى اآلخر بعد إمكان اختالف 
موضوعات تلك األحكام. وجمرد ذكر مجاعة من الفقهاء هلا يف باب التسليم والقبض 

ال ينهض بذلك بعد إمكان تساحمهم يف التبويب، أو التباس األمر عليهم. 

والس�يام أن التبوي�ب أمر مس�تحدث للفقه�اء عند تدوين الفت�اوى املتحصلة 
م�ن النص�وص، بعد أن كانت س�ريهتم عى بي�ان فتاواهم من طري�ق النصوص التي 
يعتمدوهن�ا ويثبتوهنا، وبعد تعرض التبويب منه�م لالختالف والتطوير، وبعد ظهور 

عدم دقتهم يف التبويب يف كثري من املوارد. 

وعى ذلك يتعني حتديد موضوع كل حكم من تلك األحكام بحياله واستقالله 
تبعًا لدليله.

وأول ه�ذه األح�كام هو وجوب التس�ليم ع�ى كل من املتبايع�ني الذي تقدم 
التعرض له واالستدالل عليه. وقد تقدم االستدالل عليه بوجهني:

األول: حرمة حبس مال كل منهام عى اآلخر ووضع يده عليه. وهو ال يقتيض 
إال حرمة حبس العوض ووضع اليد عليه. ويكفي يف اخلروج عن ذلك بذله لصاحبه 
ومتكينه منه، سواء قبضه اآلخر أم مل يقبضه. كام أنه يقرص عام إذا مل يكن العوض حتت 
ي�د م�ن خرج عن ملك�ه بالبيع، فضاًل ع�ام إذا كان حتت يد غ�ريه، وإن كان قادرًا عى 

أخذه وتسليمه ملن دخل يف ملكه.

الثـاين: ابتناء البيع عى التس�ليم والتس�لم. والظاهر أن ال�ذي يقتضيه البيع يف 
حق كل منهام، ويكون هو املرشوط ضمنًا فيه، هو متكني صاحبه من ماله الذي حصل 
علي�ه بالعق�د، ال إقباضه ل�ه. نعم البد من التمكني منه باملب�ارشة، بحيث ال حيتاج إىل 
مؤنة، ولو كانت هي قطع املس�افة. وأم�ا القبض واألخذ فهو جيب عى صاحبه الذي 
ص�ار له بالعق�د، بحيث ليس له تركه عنده وحتميله مس�ؤولية حفظ�ه. ولو امتنع من 
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األخ�ذ كان ل�ألول إجباره، ليتخلص م�ن تبعة ضامنه، أو اخليار خل�روج صاحبه عن 
مقتىض العقد، الذي سبق أنه موجب للخيار.

وأم�ا بقية األح�كام املذكورة للقبض فتحدي�د موضوعاهتا تاب�ع ألدلتها التي 
يتعني الكالم يف مفادها عن التعرض لتلك األحكام إن شاء اهلل تعاىل.

)1( مم�ا س�بق يتضح عدم دخل اإلذن يف القب�ض بام له من معنى عريف. وال يف 
التس�ليم الواجب بمقتىض البيع، بل يكفي التمكني منه وعدم املنع، بحيث يقدر عى 

أخذه من دون خوف مانع.
))( الظاهر عدم صدق قبض الثوب بلبسه إذا مل يتحقق منه األخذ واالستيالء، 
كام لو كان املئزر بيد ش�خص متمس�ك به، وفس�ح املجال آلخر ليأتزر به من دون أن 
يركه ويتخى عنه، حيث ال يصدق قبضه يف حق الالبس، بل يف حق املتمسك به بيده.

))( الظاه�ر ع�دم ص�دق قب�ض الدابة م�ع كل منه�ام إذا مل يتحقق ب�ه األخذ 
واالس�تيالء، ك�ام إذا ركب الدابة مع اس�تيالء غريه عليها بأن يك�ون جلامها بيد الغري 
بنحو يكون هو املسيطر عليها واملتحكم فيها. أو أخذ جلام الدابة من أن يسيطر عليها، 

لرشودها أو كوهنا حتت سيطرة شخص آخر راكب هلا أو حمتضن هلا أو نحو ذلك.

)4( ب�ال خ�الف أجده فيه، ك�ام يف اجلواهر، وإمجاعًا ك�ام يف اخلالف والرسائر 
وكش�ف الرم�وز وجامع املقاص�د والروضة وظاه�ر التذكرة، كام نف�ى الريب فيه يف 
جام�ع املقاص�د. ويف مرآة العق�ول أنه مقطوع ب�ه يف كالم األصحاب. وقال ش�يخنا 

عنه واألذن لصاحبه يف الترصف)1(. أما يف املنقول فابد فيه من االستياء 
عليـه عـىل نحو خاص فيحصـل يف الثوب بأخـذه وبلبسـه)2(، ويف الدابة 

بركوهبا وأخذ جلامها)3(، ويف الدرهم والدينار بأخذه. 
)مسـألة3(: إذا تلف املبيع بآفة سـاوية أو أرضية قبل قبض املشري 
 انفسـخ البيـع، وكان تلفـه من مال البائـع)4(، ورجع الثمن إىل املشـري. 
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األعظمP: »إمجاعًا مستفيضًا، بل حمققًا«. 

وال يظه�ر اخل�الف منهم يف ذلك إال يف م�ورد خيار التأخ�ري، حيث تقدم من 
املفيد ومجاعة أن التلف يف األيام الثالثة من مال املشري. وتقدم ضعفه.

وكيف كان فيقتضيه النبوي: »كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه«)1(، 
وحدي�ث عقب�ة ب�ن خالد ع�ن أيب عب�د اهللA: »يف رجل اش�رى متاع�ًا من رجل 
وأوجبه، غري أنه ترك املتاع عنده ومل يقبضه، قال: آتيك غدًا إن ش�اء اهلل، فرسق املتاع 
م�ن م�ال من يكون؟ قال: من م�ال صاحب املتاع الذي هو يف بيت�ه حتى يقبض املتاع 
وخيرج�ه م�ن بيته، ف�إذا أخرجه من بيت�ه فاملبتاع ضام�ن حلقه حتى يرد إلي�ه ماله«))(. 
وخ�رب خال�د بن حجاج الكرخ�ي يف حديث طوي�ل عن أيب عب�د اهللA: قال: كل 
طعام اشريته من بيدر أو طسوج، فأتى اهلل عز وجل عليه، فليس للمشري إال رأس 
ماله. وما اش�رى من طع�ام موصوف ومل يسّم فيه قري�ة وال موضعًا فعى صاحبه أن 

يؤديه«))(.

 Pلك�ن ضعف النبوي مانع م�ن التعويل عليه وإن وصفه ش�يخنا األعظم
باملش�هور بعد عدم ذكره يف جماميع احلديث الت�ي يرجع إليها األصحاب، وإنام حكي 
عن عوايل الآليل إرس�اله عن النبي8. والسيام مع عدم شيوع استدالل الفقهاء 
ب�ه بنحو يظهر منهم التعويل عليه يف املقام، ويكون جابرًا له. وجمرد موافقة فتواهم له 
ال تكف�ي يف جربه، كام تق�دم غريه. فالعمدة يف املقام حديث عقب�ة، مؤيدًا بخرب خالد 
بن احلجاج. العتبار حديث عقبة يف نفس�ه، إذ ليس يف س�نده م�ن مل ينص عى توثيقه 
غري حممد بن هالل وعقبة بن خالد، ويكفي يف وثاقتهام كوهنام من رجال أسانيد كتاب 

كامل الزيارات. 

)1( مستدرك الوسائل ج:)1 باب:9 من أبواب اخليار حديث:1.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:10 من أبواب اخليار حديث:1.

))( من ال حيرضه الفقيه ج:) ص1)1 من أبواب البيوع حديث:10.
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والس�يام مع ظهور اعتامد األصحاب عليه�ام، واعتضادمها باإلمجاع املدعى يف 
مثل هذه املسألة الشائعة االبتالء، التي يمتنع عادة خفاء حكمها عى األصحاب.

هذا وعن بعض مش�اخيناP االستدالل بس�رية العقالء، بدعوى بنائهم عى 
عدم استحقاق البائع املطالبة بالثمن مع تلف املبيع وتعذر تسلمه. 

وق�د يتجه ذل�ك فيام إذا كان عدم التس�ليم لتقصري البائع. أما إذا مل يس�تند له، 
بل لعدم تصدي املش�ري للقبض، فال يتضح منهم البناء عى عدم اس�تحقاق املطالبة 
بالثم�ن، خصوص�ًا إذا طلب البائع منه القبض، مع أنه ال يظهر منه وال من غريه البناء 
ع�ى اخل�روج عن الض�امن حينئذ، إذ غاي�ة ما ذكروا ع�ى كالم بينهم ه�و االكتفاء يف 
اخل�روج عن الضامن بالتخلية غ�ري احلاصلة بذلك. ومن هنا ينحرص يف دليل املس�ألة 

بام سبق.

بقي يف املقام أمران:

األول: أن املف�روغ عن�ه بينهم يف املقام أن ضامن البائ�ع هنا ليس بمعنى حتميله 
درك خس�ارة املش�ري بتلف املبيع م�ن ماله، وذلك بدف�ع قيمته الواقعية ل�ه مع بقاء 
البيع بحاله بحيث يس�تحق البائع الثمن، بل هو راجع إىل عدم اس�تحقاق الثمن عى 
املشري، كام لو تلف املبيع من ماله قبل أن خيرج عنه بالبيع، املساوق النفساخ البيع. 

وه�و كالرصيح من قول�هA يف حديث عقبة: »فإذا أخرج�ه من بيته فاملبتاع 
ضام�ن حلق�ه حتى ي�رد عليه مال�ه«. إلناطته وجوب دف�ع الثمن عى املش�ري بام إذا 
أخ�رج البائع املبيع عن بيت�ه، وظهوره يف أن مرجع كون املبيع يف ضامن البائع إىل عدم 

استحقاقه لثمنه بل هو رصيح خالد بن حجاج. 

كام أن ذلك هو مقتىض التعبري يف حديث عقبة ويف النبوي بأن التلف والرسقة 
تك�ون من مال البائ�ع، فكأن التالف واملرسوق ماله، مع أنه ل�و كان عى البائع ضامن 

قيمة املبيع للمشري لكان تلفه من مال املشري وإن وجب ضامنه عى البائع. 
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بل الس�ؤال يف حديث عقبة عمن يتحمل خس�ارة املال ش�اهد باملفروغية عن 
ثب�وت الضامن، والس�ؤال عن تعي�ني الضامن، وذلك ال يك�ون إال يف الضامن بمعنى 
حتم�ل خس�ارة امل�ال، ال يف الضامن بمعنى حتمل ال�درك مع بقاء البي�ع بحاله، بحيث 
يس�تحق البائ�ع الثمن، لظهور أن�ه ال معنى لتحمل املش�ري درك ماله، بل املناس�ب 
حينئ�ذ الس�ؤال عن ضامن البائع ال غري. نظري ما تق�دم يف أواخر الفصل اخلامس عند 
ال�كالم يف ض�امن البائع للمبيع يف مدة خي�ار احليوان والرشط فراج�ع. ومن هنا عرب 

سيدنا املصنف ومجاعة بانفساخ البيع. 

نعم النص مل يتضمن انفس�اخ البيع، وإنام تضمن أن اخلس�ارة عى البائع، وأن 
املش�ري ال يك�ون ملزم�ًا بدفع الثمن ل�ه. وهو إنام يس�تلزم لغوية نفوذ البي�ع فيام إذا 
انح�رص أثر صحته ونفوذه بوج�وب دفع الثمن، كام يف تلف املبي�ع حقيقة، بحيث ال 

يبقى منه يشء قابل ألن يملك. 

وال دليل عى انفساخ البيع يف غري ذلك، مثل رسقة املبيع التي هي مورد حديث 
عقبة، بحيث ليس للمش�ري مطالبة الس�ارق، أو االنتظار برجاء حتصيل املبيع. غاية 
األم�ر أن يكون له اإلعراض عن البيع وفس�خه، ك�ام يف الرشائع فيام لو غصب املبيع، 

لعدم حتقق مقتضاه وهو التسليم، وله االنتظار برجاء حتصيل املبيع. 

ك�ام أن ل�ه حينئذ الترصف في�ه بام ال يتوقف عى القب�ض كالعتق ونحوه كام يف 
املس�الك واجلواهر في�ام لو غصب املبيع. ويتعني عليه حينئذ دف�ع الثمن للبائع، لعدم 
فوت املبيع عليه، كام لو قبضه. وال أقل من خروجه عن مفاد النص، خصوصًا حديث 

عقبة الذي هو عمدة األدلة يف املقام.

ومنه يظهر اإلشكال فيام يف التذكرة. قال: »ووقوع الدرة يف البحر قبل القبض 
كالتلف ينفس�خ به البيع. وكذا انفالت الطري والصيد املتوحش… ولو أبق العبد قبل 
القب�ض، أو ض�اع يف انتهاب العس�كر، مل ينفس�خ البي�ع، لبقاء املالية ورج�اء العود«. 
حيث ظهر مما س�بق أنه ال دليل يف مجيع ذلك عى انفساخ البيع بحيث خيرج املبيع عن 
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ملك املشري. 

ك�ام أنه مل يتضح أن املعيار عن�ده يف التفصيل عى تعذر حتصيل املبيع واقعًا ولو 
م�ع اعتق�اد أو رجاء حتصيله، بحيث لو مل يتيرس بعد ذلك انكش�ف انفس�اخ البيع من 
أول األمر، املستلزم النكشاف عدم نفوذ ترصف البائع يف الثمن لو كان حتت يده، بل 
يكون فضوليًا. أو أن املعيار فيه عى اليأس من حتصيله، بحيث لو صادف حتصيله بعد 
ذلك كان ملكًا للبائع وال ينكش�ف عدم انفس�اخ البيع. وعى الثاين فاملعيار عى يأس 

املشري، أو يأس البائع أو يأسهام معًا، أو يأس عامة الناس.

الثاين: وقع الكالم بينهم يف أنه هل يعترب يف اخلروج عن الضامن أخذ املش�ري 
للمبيع واستيالؤه عليه، أو يكفي فيه ختلية البائع بني املشري واملبيع، بحيث يقدر عى 
أخذه وإن مل يأخذه فعاًل، وحيث س�بق توقف القبض عى األخذ واالس�تيالء، وعدم 
االكتفاء فيه بالتخلية، فالبد يف البناء عى االكتفاء بالتخلية من هنوض األدلة باالكتفاء 

هبا يف اخلروج عن الضامن، وعدم توقفه عى القبض. فنقول:

ال ينبغي اإلشكال يف أن ضامن البائع يف املقام خمالف للقاعدة بعد صحة البيع يف 
نفسه، وخروج املبيع عن ملكه إىل ملك املشري، فالالزم االقتصار فيه عى املتيقن. 

وحيث س�بق أن العمدة يف أدلة املس�ألة حديث عقبة فال�الزم النظر يف مفاده. 
ومقتىض قولهA: »حتى يقبض املتاع وخيرجه من بيته« اعتبار كل من قبض املشري 

للمتاع وإخراج البائع له من بيته وحوزته.

وال يعرف منهم البناء عى ذلك، بل يظهر منهم محل اجلمع بينهام عى التأكيد، 
وأن املعت�رب أحدمه�ا ال غ�ري، وذكر اآلخ�ر ملالزمته له ول�و غالبًا، م�ن دون أن يكون 

دخياًل يف انتقال الضامن. 

وهو املناسب لقولهA: »فإذا أخرجه من بيته فاملبتاع ضامن حلقه حتى يرد إليه 
ماله«. حيث يظهر منه أن املعيار عى إخراج املال من بيته وحوزته، ويكون قرينة عى 
أن ذكر قبض املشري يف الفقرة األوىل تبعًا له للتالزم بينهام غالبًا، ال لكونه دخياًل معه.
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ودع�وى: أنه ق�د ال يكون إمهال القب�ض يف الفقرة الثالثة لعدم دخله بنفس�ه، 
ب�ل لالكتف�اء بذكره يف الفق�رة األوىل. مدفوعة بأن محل اجلمع بينه�ام يف الفقرة األوىل 
ع�ى التأكي�د أو نحوه بقرينة الفق�رة الثانية أقرب عرفًا من محل ترك�ه يف الفقرة الثانية 
عى االختصار اعتامدًا عى ذكره يف الفقرة األوىل، ملناسبة الدخول يف احلوزة للضامن، 
وألن التكرار والتأكيد يف االس�تعامالت أش�يع من االختصار. وم�ن ثم تكون الفقرة 

الثانية عرفًا كالشارحة املفرسة للفقرة األوىل.

هذا كله بناًء عى ورود احتامل اعتبار اجتامع األمرين معًا. أما بناًء عى ما يظهر 
منهم من أن املعترب أحد األمرين ال غري، فاملتعني البناء عى املعترب يف انتقال الضامن هو 
إخراج البائع للمبيع عن حوزته، دون قبض املش�ري له، ألن ذكر األمرين يف الفقرة 
األوىل، واالقتصار عى األول يف الثانية، كالرصيح يف أن املوضوع احلقيقي هو األول 

دون الثاين، وأن ذكر الثاين يف الفقرة األوىل تبعًا للتالزم بني األمرين غالبًا.

إن قلـت: الزم ذل�ك بقاء املبيع يف ض�امن البائع إذا مل خيرجه م�ن بيته حتى مع 
قبض املشري له، وال يظن من أحد البناء عى ذلك.

قلـت: الظاهر من إخراجه من بيته يف احلديث الكناية عن خروجه عن حوزته 
وس�يطرته، بحيث ال يكون مستوليًا عليه كام كان مستوليًا قبل بيعه وبعده حينام ريض 
ببقائه عنده. ومع قبض املش�ري له يكون املس�تويل عليه هو املش�ري دون البائع وإن 

كان املشري بعد عند البائع ومل خيرج عن بيته.

ومثل ذلك ما إذا قبضه املش�ري ثم أودعه عند البائع، فإنه وإن صار حينئذ يف 
ح�وزة البائع وحتت س�يطرته، إال أن ذلك ليس بقاء لس�يطرته علي�ه عند البيع برضاه 
واس�تمرارًا هل�ا، ليبقى يف ضامنه، بل هو أخذ جديد بع�د أن خرج عن ضامنه، ولزم له 

الثمن عى املشري، والعود املذكور بعنوان األمانة التي ثبت عدم الضامن هبا.

وإنام يظهر أثر ما ذكرناه فيام لو جاء املش�ري، فأخرج البائع املبيع عن حوزته، 
وخ�ى بينه وبني املش�ري، فامتنع املش�ري عن قبضه. فإنه بناًء ع�ى اعتبار القبض يف 
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انتق�ال الض�امن يتعني بق�اء املبيع يف عهدة البائ�ع، ويكون تلفه من مال�ه. وبناًء عى ما 
ذكرن�ا خيرج املبي�ع عن عهدة البائ�ع، ويكون تلفه من مال املش�ري، ويس�تحق عليه 

البائع الثمن.
نع�م ليس له إخ�راج املبيع عن حوزته وتركه معرضًا للتلف إذا مل يكن بوس�ع 
املش�ري أخ�ذه وحفظه، جلهله بذل�ك أو عجزه عن الوصول إلي�ه وأخذه أو حفظه. 

حيث يكون البائع مفرطًا به حينئذ، ويتعني ضامنه له بالثمن أو بقيمته احلقيقية.

ه�ذا كله إذا ريض البائ�ع برك املبيع عنده من أول األم�ر، كام هو املنرصف أو 
املتيق�ن م�ن حديث عقبة. أم�ا إذا امتنع من أول األمر من ذلك، وطلب من املش�ري 
أخ�ذه فل�م يأخ�ذه وأبقاه عنده من دون رض�اه، فاملتعني كون تلفه من مال املش�ري، 

عماًل بالقاعدة املشار إليها آنفًا بعد عدم املخرج عنها حينئذ.

ودعوى: أن املستفاد من حديث عقبة بيان الضابط العام للخروج عن الضامن 
من دون اختصاص بمورد احلديث. ممنوعة، لعدم الشاهد عى ذلك بعد بيان الضابط 
املذكور فيه يف جواب السؤال عن مورده، ال ابتداًء. وإنام قد يتجه ذلك يف مثل النبوي 

املتضمن لبيان الضابط يف ذلك ابتداًء. إال أنه سبق عدم هنوضه باالستدالل. 

نعم سبق أن للبائع الفسخ حينئٍذ، خلروج املشري عن مقتىض العقد. لكن إذا 
مل يفس�خ فإن كان التلف من غريه من دون تفريط منه تعني عدم ضامنه له أصاًل، وإن 

كان التلف مستندًا له تعني ضامنه للمبيع بقيمته احلقيقية، عماًل بالقاعدة.

أما إذا مل يستند إليه لكن كان بتفريط منه، لعدم صونه له وحتفظه عليه، فال خيلو 
األمر عن إش�كال. وإن كان األنس�ب بالقواعد عدم ضامن�ه، ال بالثمن، خلروجه عن 
مفاد حديث عتبة، وال بقيمته احلقيقية، لعدم املوجب لضامنه. وجمرد عدم حتفظه عليه 

ال دليل عى سببيته للضامن بعد أن مل يكن أمينًا عليه، لعدم رضاه ببقائه عنده.

ودع�وى: أن�ه وإن مل يك�ن أمان�ة مالكيتة، إال أن�ه أمانة رشعية بع�د عدم أخذ 
مالكه له، فال جيوز التفريط به، ويتعني معه الضامن، نظري اللقطة وجمهول املالك ومال 
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الغائب وغريها. 

مدفوعة: بأن األمانة الرشعية هي ما يثبت اهتامم الشارع هبا، بحيث يكلف غري 
املالك بحفظها. وال جمال إلحراز ذلك يف املقام بعد تسامح املالك يف ماله وامتناعه من 
قبضه. بخالف اللقطة ونحوها مما سبق. والسيام أن األمور املذكورة قد استوىل عليها 

آخذها ولو غفلة عن عدم كوهنا له، ومل يتعد صاحبها بجعلها عنده، كام يف املقام.

ك�ام أن�ه ال دليل عى مضمني�ة اليد للبائع بعد عدم اس�تيالئه عى مال الغري من 
دون إذنه، بل حني كان املال حتت يده يف أول األمر كان له، وبعد أن خرج عن ملكه مل 
حيبسه عن صاحبه، بل تركه صاحبه عنده عدوانًا عليه من دون عذر. وجيري ذلك يف 

كل مال تركه صاحبه عند غريه من دون رضا ذلك الغري. فالحظ.

وإن شئت قلت: بعد أن مل يكن مقتىض البيع التسليم، بل جمرد البذل والتمكني، 
كام سبق، فحيث كان حديث عقبة خمتصًا بصورة رضا البائع ببقاء املبيع عنده، وظاهرًا 
يف االكتف�اء يف خروج�ه عن ضامنه بخروجه عن حوزته، فالالزم االقتصار يف الضامن 

عى مفاده وعدم التعدي عنه. 

وبذل�ك يظه�ر أنه ال يكفي يف خ�روج البائع عن الضامن التخلية بني املش�ري 
واملبيع ومتكينه منه، بل البد معه من إخراج البائع له عن حوزته بوجه س�ائغ، بحيث 

ال يكون عرفًا مفرطًا يف املبيع، لقدرة املشري عى أخذه. فالحظ. 

ه�ذا ومن الظاهر أنه لو كان الدليل يف املقام هو النبوي فمقتضاه أن املعيار هو 
قبض املشري، وعدم كفاية التخلية.

ودع�وى: أن ضامن البائع م�ع التخلية وامتناع املش�ري من القبض رضر عى 
البائ�ع. مدفوع�ة بأن احلكم بض�امن البائع رضري ع�ى كل ح�ال، فدليله أخص من 
قاعدة نفي الرضر مطلقًا، وال جمال مع ذلك لتحكيم قاعدة نفي الرضر عليه، بل يتعني 

التمسك بإطالق دليله، ألن إطالق دليل اخلاص مقدم عى إطالق دليل العام. 
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نع�م ق�د يدعى ان�رصاف النبوي عن ص�ورة امتناع املش�ري م�ن القبض. أو 
ل�زوم اجلمع بينه وبني حدي�ث عقبة بحمل ذكر القبض يف النب�وي عى جمرد مالزمته 
ملعي�ار رفع الضامن، وهو اخلروج عن حوزة املش�ري م�ن دون أن يكون هو املعيار يف 
رفع�ه. وإن كن�ا يف غنى عن إطالة الكالم يف ذلك بعدما س�بق من عدم هنوض النبوي 

باالستدالل.

وأما خرب خالد بن حجاج فهو وارد يف مقام التفريق بني الكي يف املعني والكي 
املطل�ق، وأن الثاين جيب أداؤه عى كل ح�ال، واألول يضمن بالثمن من دون تعرض 

ألمد الضامن، وأنه يرتفع بالقبض أو التخلية أو غريمها، لينفع فيام نحن فيه.

)1( ك�ام يف التذك�رة. وق�ال يف املبس�وط: »إذا اش�رى م�ن رجل عب�دًا بثوب 
وقبض العبد ومل يس�لم الثوب فباع العبد صح بيعه… وإذا باعه وس�لمه املش�ري ثم 
تلف الثوب الذي يف يد البائع انفسخ البيع، ولزمه قيمة العبد لبايعه، ألنه ال يقدر عى 
رده…« ونحوه ما يف كالم مجاعة كثرية. وهو ظاهر يف مفروغيتهم عن جريان احلكم 

املذكور يف الثمن. ولذا استظهر شيخنا األعظمP عدم اخلالف يف ذلك. 

وق�د بناه بعض مش�اخيناP عى كون الدلي�ل يف املقام س�رية العقالء، لعدم 
الفرق فيها بني العوضني. لكن سبق اإلشكال يف االستدالل بالسرية.

ومثل�ه م�ا ذكره ش�يخنا األعظمP م�ن إمكان اس�تفادته م�ن قولهA يف 
حدي�ث عقب�ة: »ف�إذا أخرجه من بيت�ه فاملتباع ضامن حلق�ه حتى يرد إلي�ه ماله«. ويف 
مفتاح الكرامة أن فيه إيامء للتعميم. وكأنه حلمل الضامن فيه عى املعنى الذي هو حمل 

الكالم وهو كون تلفه من ماله، فيدل عى املطلوب. 

إذ في�ه: أن�ه ال ظهور للضامن يف املعنى املذكور. بل ال جمال للبناء عى إرادته يف 

وكـذا إذا تلـف الثمـن قبل قبـض البائع)1(. ولـو تعذر الوصـول إليه كا 
لـو رسق أو غـرق أو هنـب أو أبق العبـد أو أفلت الطائـر أو نحو ذلك فهو 
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املق�ام، ألن مقتض�اه أن تلف الثمن ال يكون من مال املش�ري إال بعد أن خيرج البائع 
املبي�ع م�ن حوزته، فلو تلف قبل ذلك كان من م�ال البائع، وال يظن منه وال من غريه 

البناء عى ذلك. 

ومن ثم كان الظاهر من هذه الفقرة بيان أن املش�ري ال يكون مسؤواًل بالثمن 
وملزم�ًا ب�ه عى كل حال إال بعد إخراج البائع املبيع عن حوزته، أما قبل إخراج البائع 

املبيع عن حوزته فاملشري قد ال يلزم بالثمن، لتلف املبيع. 

وكذا ما عن بعضهم من عموم النبوي للثمن، لصدق املبيع عليه. إذ فيه مع ما 
س�بق من عدم هنوض النبوي باالستدالل يف املقام : أن املبيع إن مل يكن خمتصًا باملثمن 

فال ريب يف انرصافه إليه.

وم�ن هن�ا كان الظاهر ابتناء ذلك عى فهمه من الن�ص بإلغاء خصوصية املبيع 
عرفًا، كام هو غري بعيد، لعدم الفرق بني املتعاقدين ارتكازًا يف نحو عالقتهام بالعوضني، 
وتعهد أحدمها لآلخر به، بنحو يغفل عرفًا عن خصوصية أحدمها يف األدلة، كام يناسبه 

ظهور مفروغية األصحاب عن العموم من دون أن يتصدوا لبيان وجهه.

)1( ك�ام رصح ب�ه غ�ري واح�د، بنحو يظه�ر منه�م املفروغية عن�ه. وال ينبغي 
اإلش�كال فيه، خصوصًا بناًء عى ما س�بق من أن عمدة األدلة يف املسألة حديث عقبة 
ب�ن خال�د، لوروده يف رسقة املتاع. نعم تقدم عند الكالم يف حقيقة الضامن يف املقام أنه 
إنام يكون بحكم التلف يف كون خسارته عى البائع وعدم وجوب دفع املشري الثمن 

له، من دون أن ينفسخ املبيع به. فراجع.

))( بال إشكال ظاهر. ألن قبض الوكيل بمنزلة قبض املوكل، بل هو قبضه. وأما 
بناًء عى ما سبق من أن املعيار يف انتقال الضامن اخلروج عن حوزة املشري فاألمر أظهر. 

بحكـم التلـف)1(. ولـو أمر املشـري البائع بتسـليمه إىل شـخص معني، 
فقبضـه، كان بمنزلـة قبض املشـري)2(. وكذا لـو أمره بإرسـاله إىل بلده 
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هذا إذا رجع ذلك إىل توكيل الشخص املذكور يف القبض عنه. أما إذا مل يرجع 
إىل ذلك فالكالم فيه هو الكالم اآليت يف األمر بإرساله املبيع.

)1( مل يتضح الوجه يف ذلك، لعدم صدق القبض عليه عرفًا. نعم هو يش�ارك 
قبض�ه يف حتمل�ه املس�ؤولية عرفًا. لكن ذل�ك ال يكفي بع�د فرض دالل�ة الدليل عى 
اعتب�ار القب�ض يف انتق�ال الض�امن، م�ن دون أن يدل عى ك�ون العل�ة يف ذلك حتمله 

للمسؤولية.

ودعوى: رجوعه إىل توكيل البائع يف القبض عنه ثم إرساله. ممنوعة، الحتياج 
ذلك إىل مؤنة زائدة عى األمر باإلرس�ال غري مفروضة يف حمل الكالم. ومثلها دعوى 

رجوعه إىل توكيله يف اختيار من يقبض عنه. 
والس�يام أن الرس�ول ال يقصد القبض عن املرس�ل إليه، بل جمرد إيصال املبيع 
إلي�ه، نظ�ري الرس�ول يف إيصال اهلدي�ة. ولذا ال يظن بأح�د البناء عى ترت�ب بقية آثار 
القب�ض بذلك، كجواز بيع ما حي�رم بيعه قبل قبضه لو فرض البناء عى ذلك يف بعض 

املوارد.
ودعوى: رجوع األمر باإلرسال إىل إسقاط حق الضامن، ولو من أجل تعرض 
املبيع مع اإلرس�ال للتلف، املناس�ب لعدم رضا البائع باإلرسال وعدم طلب املشري 

ذلك منه لوال اإلسقاط املذكور. 
مدفوع�ة: أواًل: بع�دم كفاية ذلك يف ظهور حال املش�ري يف اإلس�قاط. وكام 
يكون املبيع معرضًا للتلف مع اإلرس�ال يكون معرضًا له مع إبقائه عند البائع، الذي 
ال إش�كال يف ع�دم ابتناء طلبه عى إس�قاط الضامن. وجمرد أقوائي�ة احتامل التلف مع 

اإلرسال منه مع اإلبقاء عند البائع مع عدم إطراده ال يكفي يف الفرق بينهام.

وثانيًا: بعدم وضوح كون الضامن مع عدم القبض من احلقوق القابلة لإلسقاط، 

 أو غريه، فأرسـله، كان بمنزلـة قبضه)1(، وال فرق بني تعيني املرسـل معه 
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بل ظاهر دليله كونه حكاًم رشعيًا، ال س�لطنة عليه لغري الش�ارع. ولذا قال يف التذكرة: 
»ل�و أبرأ البائع املش�ري البائع من الضامن مل ي�ربأ. وحكم العقد ال يتغري«. ونحوه يف 

.Pالدروس. وعليه جرى شيخنا األعظم

نع�م ل�و كان دلي�ل الضامن منح�رصًا ببناء العق�الء وس�ريهتم االرتكازية اجته 
ع�دم ثبوته مع طلب اإلرس�ال، لقصور الس�رية ع�ن ذلك قطعًا. لكن س�بق املنع من 

االستدالل هبا، فضاًل عن انحصار الدليل عليه هبا. 

وم�ن هن�ا كان الظاهر انحصار الوجه فيه بام س�بق منا م�ن أن عمدة الدليل يف 
احلكم هو حديث عقبة، وأن مفاده كون املعيار يف انتقال الضامن ليس هو القبض، بل 
إخراج البائع املبيع عن حوزته، لتحقق ذلك يف املقام، من دون أن يكون مفرطًا باملبيع 

بإخراجه عن حوزته بعد كونه بأمر املشري. 

ومثله يف مجيع ما تقدم ما إذا أمر املشري البائع ببيعه عنه، أو إنفاقه يف مصارف 
خاصة، كدفع الطعام للفقراء، وفرش الفراش يف املسجد، ونحو ذلك.

)1( لع�دم املنش�أ للفرق بينهام بعد اش�راكهام يف العمل بقول املش�ري وعدم 
حتقق القبض عنه فيهام معًا. نعم مع تعيني املرسل معه قد يكون الشخص املعني وكياًل 
عن املش�ري يف القبض عنه. لكنه أمر زائد عى األمر باإلرس�ال معه غري مفروض يف 

حمل الكالم.

))( ففي التذكرة والقواعد والدروس واإليضاح وغريها أنه ال يتعني انفساخ 
البيع وبقاء الثمن للمش�ري، بل يتخري املش�ري بني فس�خ البيع وأخذ الثمن، وعدم 
فس�خه والرجوع عى املتلف بالبدل. وال ينبغي اإلش�كال يف عدم جريان حكم تلف 
املبي�ع قبل قبض�ه يف الفرض بناًء عى ما س�بق من أن الدليل يف املس�ألة حديث عقبة. 
لظهور قصوره عن ذلك، فريجع فيه للقاعدة. واستفادته منه بإلغاء خصوصية مورده 

 وعدمـه)1(. واألقـوى عدم عمـوم احلكم املذكـور ملا إذا أتلفـه البائع)2( 
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غري ظاهرة الوجه.

أما لو كان الدليل يف املس�ألة النب�وي فيتوقف قصوره عن صورة إتالف البائع 
عى انرصافه عنها، وعهدته عى مدعيه. ولعله لذا ذهب إىل عموم احلكم له يف املبسوط 

والرشائع، واحتمله يف اجلواهر. لإلطالق.

)1( فقد رصح من تقدم بعدم تعني انفس�اخ البيع هنا أيضًا، بل يتعني التخيري 
بالوجه املتقدم. وس�بقهم إليه يف املبس�وط. ويتضح الوجه يف قصور حكم تلف املبيع 
عن الفرض مما س�بق، لظهور حديث عقبة أو انرصافه إىل صورة تعذر تدارك الرسقة 
باس�رجاع املبي�ع من الس�ارق أو أخذ عوض�ه. واحتمل يف اجلواهر عم�وم احلكم له 

لإلطالق. ويظهر حاله مما سبق.

))( أم�ا إذا مل يمك�ن الرج�وع إليه يف ذل�ك فهو بحكم التلف الس�اموي، ألن 
حديث عقبة وارد يف الرسقة التي هي فعل األجنبي، ال يف التلف، وحيث ال إش�كال 
يف إحلاق التلف األريض أو الساموي به، فإحلاق إتالف األجنبي الذي ال يمكن تدارك 

خسارته أوىل منه. 

))( لقاعدة الضامن بالتلف بعد فرض كون املبيع باقيًا يف ملك املشري.

)4( ك�ام ه�و مقتىض م�ا تقدم منهم من ختيري املش�ري بني الرج�وع عى البائع 
بالثمن والرجوع عى املتلف بالبدل. ويظهر من املبسوط تعليله باجتامع السببني سبب 
االنفس�اخ وهو تعذر التس�ليم املقتىض لعدم اس�تحقاق البائع الثمن، وسبب الضامن 
وه�و اإلتالف املقتيض للرجوع ع�ى املتلف بالبدل. قال: »ويك�ون القبض يف القيمة 

قائاًم مقام القبض يف املبيع، ألهنا بدله«. 

أو األجنبي)1( الذي يمكن الرجوع إليه يف تدارك خسـارته)2(، بل يصح 
العقد وللمشـري الرجوع عىل املتلـف بالبدل)3( من مثل أو قيمة وهل له 
اخليار يف فسخ العقد لتعذر التسليم؟ إشكال. واألظهر ذلك)4(. وإذا حصل 
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وه�و ال خيلو من تدافع، إذ املراد بتعذر التس�ليم الذي هو موضوع االنفس�اخ 
عندهم إن كان هو تعذر تسليم املبيع بعينه تعني انفساخ العقد، وضامن املتلف للبائع، 
وإن كان هو تعذر تس�ليم األعم من املبيع وبدله تعني عدم انفس�اخ البيع، لعدم تعذر 
تسليم األعم مع إمكان الرجوع عى املتلف، بل يرجع عى املتلف ال غري، لكونه متلفًا 

ملاله بعد فرض عدم انفساخ البيع. وعى كال الوجهني ال جمال للتخيري املذكور.

مضافًا إىل اإلش�كال عى الش�يخ نفس�ه بأن وجه التخيري املذكور لو جرى مع 
إت�الف األجنبي جل�رى مع إتالف البائع، حيث يمكن الرج�وع عليه بالبدل، ويكون 
قبض املش�ري للبدل منه بمنزلة قبض املبيع، مع أنه التزم معه بانفس�اخ البيع ال غري، 

الستحالة التقبيض.

وم�ن هنا يتعني توجيه التخيري املذكور بعد ما س�بق مّن�ا من خروج املورد عن 
مفاد النص، الراجع لعدم انفس�اخ البيع بأن الرجوع عى املتلف من أجل إتالفه ملاله، 
كام س�بق، وفسخ البيع لثبوت اخليار بتخلف التسليم الذي يراد به تسليم املبيع بعينه، 
البتناء البيع عى تس�ليمه، بحيث يكون رشطًا ضمنيًا يثبت اخليار بتخلفه. كام ذكرناه 
آنفًا. وهو املناسب ملا سبق منا يف خيار التأخري عن الشيخ نفسه من جواز الفسخ للبائع 
مع إعس�ار املش�ري وتعذر الثمن، كام سبق عن الش�يخ نفسه، بل حتى مع التأخري يف 

إحضاره. فراجع.

وم�ن ذلك يظهر ضعف ما يف اجلواهر م�ن أنه لو فرض قصور النص يف املقام 
وعدم انفس�اخ البي�ع فاملتعني لزوم البي�ع واملطالبة بالبدل ال غري، لعدم ثبوت س�ببية 
تعذر تسليم املبيع للخيار. قال: »وخرب رضار يدفعه ما وضعه الشارع من الضامن ملن 
أتلف مال غريه«. حيث ظهر مما ذكرنا أن اخليار ليس حلديث نفي الرضر، بل لتخلف 

مقتىض البيع.

ه�ذا ولو كان املش�ري هو املتلف للمبي�ع فقد رصحوا باس�تقرار املبيع وعدم 
انفس�اخه، ويف كالم غري واحد أنه بمنزلة القبض. قال يف املبس�وط: »وهلذا نقول: إن 
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املشري إذا اعتق قبل القبض فإنه ينفذ عتقه، ويكون ذلك قبضًا«. 

لكن�ه لي�س قبضًا قطعًا. كام ال دلي�ل عى تنزيله منزلة القب�ض رشعًا. فالعمدة 
قصور النص عن صورة إتالف املشري عتقه أو بيعه.

أم�ا حدي�ث عقبة الذي هو العم�دة فظاهر. وأما النبوي فل�ام ذكره يف اجلواهر 
من وروده مورد اإلرفاق باملشري بنحو ال يناسب عمومه ملا إذا كان التلف أو نحوه 

مستندًا إليه. 

نعم إذا خدعه البائع وأومهه فأتلف املبيع بتخيل أنه يشء آخر، فإن كان إتالفه 
مع قبضه كام لو قدم له الطعام، فأكله بتخيل كونه هدية تعني عدم انفساخ البيع. 

وإن كان إتالفه من دون قبض كام لو أشعل الفتيل فاحرق النفط املبيع فحيث 
كان دليل املسألة حديث عقبة، وهو قارص عن ذلك، يتعني عدم انفساخ البيع أيضًا.

أما لو كان الدليل النبوي فال جمال للبناء عى قصوره، ألن وروده مورد االمتنان 
يف حق املش�ري ال يمنع من ش�موله للمقام بعد كون املشري مغرورًا. إال أن يفرض 

انرصافه ال من جهة قرينة االمتنان. 

وع�ى كل حال لو فرض عدم انفس�اخ البيع، ولزوم الثمن عى املش�ري، فال 
مانع من البناء عى رجوعه عى الغار اخلادع له باملثل أو القيمة يف هذه الصورة وصورة 
القبض. ملا دّل عى عموم ضامن الغار اخلادع، وقد تقدم يف املس�ألة التاس�عة عرشة من 

الفصل الثاين يف رشوط املتعاقدين. فراجع.

)1( ك�ام يف الرشائ�ع، ويف اجلواهر أنه ال خالف فيه بن�اًء عى أن امللك بالعقد. 
وهو املتعني، ألن الظاهر أن االنفس�اخ إنام يكون من حني التلف. بل س�بق منا أنه ال 
دليل عى االنفس�اخ. غاية األمر أنه مع التلف ال جيب دفع الثمن، وذلك ال ينايف بقاء 

بقية آثار صحة العقد إذا حتقق موضوعها، ومنها ملكية النامء. فالحظ.

للمبيـع ناء، فتلف األصل قبل قبض املشـري، كان الناء للمشـري)1(، 



11( ....................................................................... حدوث العيب قبل القبض 

)1( ك�ام تقدم منهP يف املس�ألة السادس�ة واخلمس�ني من الفص�ل الرابع يف 
اخلي�ار، وأرشنا هناك إىل وجهه. وهو أنه كام يكون مقتىض البيع تس�ليم املبيع، كذلك 

مقتضاه تسليمه ساملًا عى النحو الذي كان عليه حني البيع.

))( يف املس�ألة السادس�ة واخلمس�ني من الفصل الرابع يف اخليار. ومما تقدم يف 
املس�ألة اخلمسني من الفصل املذكور يظهر عدم ابتنائه عى استفادة ذلك من نصوص 
خيار العيب، لظهورها يف العيب احلاصل حني البيع، بل عى ما تقدم يف مس�ألتنا هذه 
م�ن أن تل�ف املبيع قبل قبضه من مال البائع، وأنه حيث ال يراد به ضامن البائع للمبيع 
باملثل أو القيمة، بل عدم استحقاقه الثمن عى املشري املساوق عماًل النفساخ البيع، 
فه�و كام يقتيض حتمل البائع ل�درك املبيع بالنحو املذكور مع تلف�ه بتاممه يقتيض حتمله 

درك النقص احلاصل فيه مما يوجب نقص ماليته.

واس�تفادة ذلك عرفًا من النص الوارد يف املقام قريبة جدًا، ألن النص املذكور 
وإن ورد يف تل�ف مت�ام املبي�ع دون جزئه، فض�اًل عن وصفه ال�ذي ال يقابل بجزء من 
الثمن، إال أن املستفاد عرفًا من احلكم بأن تلف املبيع قبل القبض من مال البائع عموم 
ذلك للنقص الوارد عليه بلحاظ أجزائه وصفاته، فبعد فرض كون الصفة ذات مالية، 
فتحم�ل البائ�ع لنقصها وصريورهت�ا يف ماله بالنحو الذي يكون م�ع تلف املبيع بتاممه 
مس�تلزم ألن ينق�ص من الثمن بنس�بة قيمة الوصف لقيمة العي�ب، وهو عني األرش 

الثابت يف مورد خيار العيب. فالحظ.

نعم خيتلف عنه بأمور:

األول: أن اس�تحقاق األرش هن�ا يك�ون ه�و ال�الزم ب�دوًا، ويك�ون من عني 
الثم�ن، لعدم س�المة بعض املبيع، نظ�ري مورد تبعض الصفق�ة، بخالفه هناك، حيث 

ولـو حـدث يف املبيع عيب قبل القبض كان للمشـري الرد)1(. ويف ثبوت 
األرش له قوالن كا تقدم)2(. 
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س�بق ملك البائع لتامم الثمن، لعدم مقابلة وصف الصحة والس�المة بيشء منه، وإنام 
يثبت األرش بحكم الشارع تعبدًا، إما ختيريًا بينه وبني الفسخ، كام هو املشهور، أو عند 

حصول أحد موانع الرد، كام هو املختار.

الثاين: أنه يتعني هنا البناء عى ختيري املشري بني االكتفاء باألرش الثابت له بدوًا 
والفسخ يف متام البيع، ملا سبق. وهذا بخالف األرش هناك، حيث سبق أن املشري ال 

يستحقه إال أن خيتاره، كام هو املشهور، أو إال أن يتعذر الرد، كام هو املختار.

الثالـث: أن املش�ري إذا اخت�ار األرش كان للبائ�ع اخليار لتبع�ض الصفقة يف 
حق�ه باإلضاف�ة إىل الثمن. بخالف األرش يف خيار العيب، حيث يظهر من س�كوت 

نصوصه عن اخليار عدم ثبوته. 

هذا ولو كان حدوث العيب بفعل البائع، أو بفعل أجنبي يمكن الرجوع إليه، 
تعني عدم تبعض الثمن، بل ضامن العيب بنس�بته للمبيع بلحاظ قيمته الواقعية عماًل 
بالقاعدة بعد قصور النص يف املقام عن ذلك، نظري ما تقدم يف إتالف العني. كام يكون 

للمشري اخليار، لعدم حتقق مقتىض البيع، وهو تسليم املبيع ساملًا.

أم�ا لو كان حدوثه بفعل املش�ري فال يمنع من اس�تحقاق البائ�ع لتامم الثمن، 
لقص�ور النص يف املقام عنه. كام ال خيار حينئٍذ، لعدم خروج البائع عن مقتىض العقد 

بعد استناد تعذر تسليم املبيع ساملًا للمشري نفسه.

)1( يعني: إىل املشري.

))( ك�ام رصح بذل�ك مجاع�ة بنحو يظه�ر من بعضه�م املفروغية عن�ه، ونفى 
اخلالف واإلش�كال فيه ش�يخنا األعظمP. وق�د علل يف كالم غ�ري واحد بصدق 

املبيع عى التالف، فيدخل يف إطالق النص. 

)مسـألة4(: لـو بـاع مجلـة فتلف بعضهـا قبـل القبض انفسـخ البيع 
بالنسـبة إىل التالف، ورجع إليه)1( ما خيصه من الثمن)2(. وكان له اخليار 
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لك�ن املبي�ع عرفًا ه�و اجلملة التي يقع عليه�ا العقد، وانحالهل�ا إىل أجزائها ال 
يوج�ب تع�دد البيع وال املبيع عرفًا، كام تقدم نظريه مك�ررًا. ومن هنا ال جمال لدعوى 

عموم النص، خصوصًا حديث عقبة الذي تقدم أنه عمدة الدليل يف املسألة. 

وم�ن ث�م يتعني ابتناؤه ع�ى ما تقدم يف العي�ب، فإن تم، وإال تع�ني العمل فيه 
عى مقتىض القاعدة من اس�تحقاق البائع الثم�ن بتاممه، وعدم ضامنه للتالف مع عدم 

التفريط منه، ومع تفريطه يضمنه ببدله من املثل أو القيمة.

)1( ك�ام رصح ب�ه غري واح�د. لتبعض الصفقة عليه يف املبي�ع. والظاهر ثبوت 
اخلي�ار للبائ�ع أيضًا، لتبع�ض الصفقة علي�ه يف الثمن، نظ�ري ما تق�دم يف العيب. نعم 

الظاهر عدم ثبوت اخليار املذكور يف حق كل منهام لو كان هو املتلف.

))( ك�ام رصح بذل�ك غ�ري واحد بنحو يظه�ر منهم املفروغية عن�ه. ألن ذلك 
مقت�ىض البي�ع، إذ مل�ا كان الغرض من البي�ع نوعًا انتفاع املش�ري باملبيع عى أي وجه 
أراد، وانتف�اع البائ�ع بالثمن كذلك، وكان إش�غال أحدمها مانعًا م�ن ذلك، فكام كان 
مقتىض إطالق البيع تس�ليم لكل منهام كان مقتضاه تس�ليمهام مفرغني، وال خيرج عن 

ذلك إال بقرينة خاصة. ووضوح ذلك يغني عن إطالة الكالم فيه. 
ومن�ه يظه�ر جري�ان ذلك يف الثمن لو كان مما من ش�أنه اإلش�غال. ولعل عدم 

تعرضهم لذلك فيه لغلبة كونه من النقد الذي ال يقبل ذلك.

))( كام يف الرشائع. لعني ما سبق. 

يف الباقي)1(. 
)مسـألة5(: جيـب عـىل البائع تفريغ املبيـع عا كان فيـه)2( من متاع 
أو غـريه، حتـى إنه لو كان مشـغواًل بزرع حان وقت حصـاده وجب إزالته 
منـه)3(، ولو كان للزرع عروق ترض باالنتفاع باألرض أو كان يف األرض 
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)1( كام يف الرشائع، ويف املسالك أنه ال ريب فيه. لكن مل يتضح اقتضاء إطالق 
البي�ع اإلزالة، خصوصًا يف عروق الزرع التي ليس من ش�أن البائع االنتفاع هبا بل قد 
يك�ون مقتىض إطالق البيع إعراض البائع عنها، وإقدام املش�ري عى الرضا بالنقص 

املذكور. واملحّكم يف ذلك قرائن األحوال.

))( ك�ام يف الرشائع. قال يف اجلواهر: »لوجوب تس�ليم املبي�ع إليه متمكنًا من 
االنتفاع به«. وهو كام ترى، إذ مع عدم تس�وية األرض يمكن للمش�ري االنتفاع هبا 
ول�و بأن يس�وهيا ه�و. ولذا لو كان�ت احلف�ر يف األرض حني البيع مل جي�ب عى البائع 

تسويتها. 

ولعل األوىل تعليل احلكم بأنه نقص أدخله عى األرض، فيجب عليه تداركه. 
وإن كان ذلك يشكل أيضًا.. أواًل: بأن تدارك النقص ال يكون بتسوية احلفر، بل بدفع 
أرش�ه، وهو فرق م�ا بني التام والناقص، كام رصح به يف املس�الك وذكره يف الدروس 
في�ام لو ل�زم من التفريغ هدم حائ�ط. نظري ما لو أمرض الداب�ة أو فتق اخلياطة، حيث 
جيب دفع األرش املذكور، ال مداواة الدابة وإرجاع اخلياطة. وقد تقدم منا نظري ذلك 

يف املسألة الثالثني من الفصل الرابع يف اخليار. فراجع.

وأما ما ذكره شيخنا األعظمP من إحلاق بعض صور تغيري حال املبيع باملثي 
فيجب إرجاعه عى ما كان. وإحلاق بعض صوره بالقيمي فيجب األرش. فلم يتضح 

وجهه ولعله لذا قال بعد ذلك: »ولو أحلق مطلقًا بالقيمي كان له وجه«. 

نعم إذا مل يكن احلدث يف امللك موجبًا لعيب فيه يتدارك بقيمة فقد يكون مقتىض 
الع�دل ل�زوم إزالة أثره إذا أمكن، فمن نقل متاع ش�خص من م�كان آلخر جيب عليه 
إرجاع�ه ملكانه الذي كان فيه، ومن نرش ثوبًا لغريه كان مطويًا جيب عليه طيه كام كان.

حجارة مدفونـة وجب إزالتها)1( وتسـوية األرض)2(، ولو كان يشء ال 
يمكـن فراغ املبيع منـه إال بتخريب يشء من األبنية وجب أصاحه وتعمري 
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وثانيـًا: بأن التدارك بأي وجه كان إن�ام جيب إذا مل يكن ملك املالك للعني التي 
حصل النقص فيها مبنيًا عى حصول النقص املذكور، كام هو احلال فيمن زرع يف ملك 
غريه عمدًا أو خطأ، وفيام إذا فسخ من له اخليار بيع األرض بعد زرع املشري فيها كام 
تقدم يف فروع خيار الغبن. وال جمال للبناء عليه يف مثل املقام، حيث أقدم املشري عى 
رشاء األرض املزروع�ة ع�ى أن للزارع أو عليه قلع زرعه بنحو يوجب حدوث احلفر 
فيه�ا، فإن إقدامه عى الرشاء مس�تلزم لرضاه بتعرضها لذل�ك، وال وجه معه لتحمل 
البائع درك احلدث الذي حيدث فيها. إال أن يش�رط ذلك رصحيًا حني العقد، فيتعني 

العمل عى الرشط.

نع�م لو مل يكن احلدث متوقعًا، بحيث يبتني البيع عليه، تعني حتمل دركه، عى 
الكالم املتقدم فيه. كام لو كانت الدار املبيعة مشغولة بمتاع يتخيل إمكان خروجه منها 

من دون ختريب فيها توقفه عى التخريب. 

غاية األمر أنه قد يثبت اخليار حينئٍذ للمشري، لعدم تسلمه للمبيع عى النحو 
ال�ذي يقتضيه البيع وقد أقدم هو عليه. ب�ل ال يبعد ثبوت اخليار للبائع أيضًا لو طلب 

املشري الدرك، خلروج ذلك عام أقدم عليه وابتنى عليه البيع.

)1( يظهر احلال فيه مما سبق.

))( كام رصح به غري واحد.

قال يف اجلواهر: »وإن مل يكن قد أحصد وجب الصرب إىل أوانه. نعم للمشري 
اخليار إن مل يكن املشري عاملًا به للرضر«. وسبقه إىل ذلك يف املسالك. وفيه: أن إقدام 
البائع عى بيع األرض بنحو اإلطالق من دون اش�راط تأخري الزرع إىل أوان حصاده 
ملزم له بتحمل رضر إزالة الزرع قبل أوانه. ولذا رصح بعض مش�اخيناP بوجوب 
إزال�ة م�ا مل حين وقت حصاده. نع�م إذا كان هو أيضًا جاهاًل بوج�ود الزرع فحيث ال 

 البناء)1(. ولو كان الزرع مل حين وقت حصاده جاز ملالكه إبقاؤه إىل وقته)2(، 
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إقدام منه عى حتمل الرضر يتجه إعامل قاعدة نفي الرضر يف حقه. 

نعم للمش�ري اخلي�ار وإن مل يترضر بتأخ�ري حصاد الزرع، لظه�ور املبيع عى 
خ�الف ما أقدم عليه. فإن اختار الفس�خ فس�خ، وإال وجب علي�ه انتظار الزرع، دفعًا 
ل�رضر البائع. فإن أرّض به أيضًا االنتظار ج�رى حكم تزاحم الرضرين الذي تقدم يف 

املسألة الثالثني من الفصل الرابع يف أحكام اخليار.

ومثل ذلك ما إذا اعتقد البائع خطأ بلوغ الزرع وأنه قد آن حصاده، أو اشرط 
بق�اءه مدة معين�ة العتقاد بلوغ الزرع فيها فل�م يبلغ. لعدم إقدامه ع�ى الرضر أيضًا، 

لتقرص قاعدة الرضر عن اجلريان يف حقه. 

ه�ذا كله إذا كان مقتىض إط�الق البيع هو اإلزالة. أما إذا مل يكن كذلك، خرج 
عن حمل الكالم، كام لو كان علمهام بعدم بلوغ الزرع قرينة عى اشراط إبقائه إىل أوان 
بلوغ�ه بعد فرض عدم دخوله يف بيع األرض تبع�ًا. وقرائن األحوال كثريًا ما تتحكم 

يف ذلك.

)1( مم�ا س�بق يظه�ر احلال يف ذل�ك، فإنه مع عل�م البائع بحال ال�زرع وجهل 
املش�ري ب�ه يتعني حصده وإزالته. إال أن يرىض املش�ري ببقائه جمان�ًا أو بأجرة. ومع 
علمه�ام بحاله، بحيث يكون قرينة عى ابتناء البيع عى إبقائه، يتعني إبقاؤه جمانًا، نظري 
ما س�بق فيام لو بيعت األرض دون الش�جر الذي فيها. إال أن ترشط األجرة عند البيع 

ولو ضمنًا.

))( ك�ام رصح ب�ه مجهور األصح�اب. ويف التحرير وال�دروس اإلمجاع عليه، 
بل يف اجلواهر: »إمجاعًا بقسميه«. ويقتضيه النصوص الكثرية، كصحيح أيب محزة عن 

وعليه األجرة)1(. 
)مسـألة6(: مـن اشـرى شـيئًا ومل يقبضـه فـإن كان مما ال يـكال وال 
 يوزن جاز بيعه قبل قبضه)2(. وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن، وكان البيع 
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أيب جعفرA: »س�ألته عن رجل اش�رى متاعًا ليس فيه كيل وال وزن أيبيعه قبل أن 
يقبضه؟ قال: ال بأس«)1( وصحيح احللبي: »س�ألت أبا عبد اهللA عن قوم اش�روا 
بزًا، فاشركوا فيه مجيعًا ومل يقسموه، أيصلح ألحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال: 
ال ب�أس به. وقال: إن هذا ليس بمنزلة. إن الطع�ام يكال«))(، وغريمها مما يأيت بعضه. 

ويأيت بعض ما يتعلق بذلك. 

ه�ذا ويف التذكرة عن بع�ض علامئنا املنع من بيع ما مل يقب�ض مطلقًا. وإن متت 
النس�بة فكأنه إلطالق ما تضمن النهي ع�ن بيع ما مل يقبض، كموثق عامر عن أيب عبد 
اهللA: »قال: بعث رسول اهلل8 رجاًل من أصحابه واليًا، فقال له: إين بعثتك 
إىل أه�ل اهلل يعن�ي: أهل مكة فاهنهم عن بيع ما مل يقب�ض، وعن رشطني يف بيع، وعن 

ربح ما مل يضمن«))(.

لك�ن البد من اخل�روج عنه بام تقدم وغ�ريه من النصوص الكث�رية الدالة عى 
ج�واز بيع ما مل يقبض يف اجلملة)4(، ويأيت بعضها، بنحو يلزم بتخصيصه، أو محله عى 

الكراهة. 

ورب�ام اس�تدل عليه ب�ام تضمن النهي عن بي�ع ما ليس عن�دك)5(. لكن مقتضاه 
عدم جواز بيع الغائب وإن كان قد قبض وال بيع الس�لف وال بيع الكي معجاًل إذا مل 
يك�ن عنده من�ه يشء، وحيث ال جمال للبناء عى ذلك تعني محل املضمون املذكور عى 
النهي عن بيع ما مل يملك، عى ما تقدم عند الكالم يف القدرة عى التسليم من رشوط 

العوضني.

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:16 من أبواب أحكام العقود حديث:8، 10.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:10 من أبواب أحكام العقود حديث:6.

)4( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:16 من أبواب أحكام العقود.
)5( وس�ائل الش�يعة ج:)1 باب:)1 من أبواب أح�كام العقود حديث:)1، وب�اب:10 من أبواب أحكام 

العقود حديث:).
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)1( كام رصح يف اجلملة يف التحرير واملسالك. وهو داخل يف إطالق من أجاز 
البيع قبل القبض. لصحيح منصور بن حازم عن أيب عبد اهللA: »قال: إذا اشريت 
متاع�ًا في�ه كي�ل أو وزن فال تبعه حتى تقبض�ه. إال أن توليه. فإذا مل يك�ن فيه كيل وال 
وزن فبع�ه«، ونحوه بل عين�ه معتربه عنهA)1(، وصحيح عي ب�ن جعفر عن أخيه: 
»أنه س�أل أخاه موس�ى بن جعفرH عن الرجل يشري الطعام أيصلح بيعه قبل أن 
يقبض�ه؟ ق�ال: إذا رب�ح مل يصلح حتى يقب�ض. وإن كان يوليه فال بأس. وس�ألته عن 
الرجل يش�ري الطعام أحيل له أن يويل منه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا مل يربح عليه ش�يئًا 
ف�ال ب�أس، فإن ربح فال بيع حتى يقبضه«))(، وصحيح معاوية بن وهب: »س�ألت أبا 
عب�د اهللA ع�ن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه. فق�ال: ما مل يكن كيل أو وزن فال 

تبعه حتى تكيله أو تزنه. إال أن توليه الذي قام عليه«))(، وغريها.

وبذلك يظهر اإلش�كال فيام يف املبس�وط واخلالف واملهذب والوسيلة وغريها 
م�ن إط�الق عدم ج�واز بيع الطع�ام قب�ل أن يقبض مدعي�ًا يف األولني اإلمج�اع عليه 

وإطالق جواز بيع غري الطعام قبل القبض.

حي�ث يظه�ر منه�م: أواًل: أن املعي�ار يف التفصي�ل عى الطعام وغ�ريه، ال عى 
املكيل واملوزون وغريمها. ثانيًا: إطالق املنع من البيع مع عدم القبض ولو مع التولية 
وعدم الربح. وكالمها ال يناسب النصوص املتقدمة. وإن ذكر يف اجلواهر أهنام معًا مها 

املعروفان بني القائلني باملنع. 

ث�م إن مقتىض صحيحي منصور ومعاوية وغريمها اختصاص اجلواز بالتولية، 
فال جيوز البيع مع املرابحة واملواضعة، بل وال املساومة مطلقًا برأس املال كان البيع أم 
بربح أم بوضيعة. ومقتىض ذيل صحيح عي بن جعفر عموم اجلواز جلميع صور عدم 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:16 من أبواب أحكام العقود حديث:)1، 1.
))( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:16 من أبواب أحكام العقود حديث:9، 11.

برأس املال)1(.
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الربح من املساومة وغريها. 

ومقتىض اجلمع بينه وبينها حتكيم الثاين، ألن السؤال فيه عن التولية، والعدول 
يف اجلواب إىل عدم الربح، موجب لقوة ظهوره يف عدم خصوصية التولية يف اجلواز.

نع�م يف خرب أيب بصري: »س�ألت أبا عب�د اهللA عن رجل اش�رى طعامًا ثم 
باعه قبل أن يكيله. قال: ال يعجبني أن يبيع كياًل أو وزنًا قبل أن يكيله أو يزنه. إال أن 
يولي�ه كام اش�راه إذا مل يربح فيه أو يض�ع. وما كان من يشء عنده ليس بكيل وال وزن 

فال بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه«)1(. 

ومقتضاه إحلاق الوضيعة بالربح يف املنع. وصدره وإن تضمن اش�راط الكيل 
والوزن، إال أن ذيله شاهد بأن ذكر الكيل والوزن من أجل مالزمتهام للقبض، فيكون 
مم�ا نحن فيه. كام أن قول�هA: »ال يعجبني« وإن مل يكن ظاهرًا يف احلرمة، إال أنه إما 
أن حيم�ل عليها بقرينة النصوص الظاهرة فيها، أو حتمل عى الكراهة من أجله وأجل 
غ�ريه مما يأيت ال�كالم فيه، وإال فاحتامل اختالف احلك�م الختالف املوضوع من جهة 

إضافة الوضيعة غري وارد عرفًا. 

فل�م يبق إال ضعف س�نده، ألن يف طريقه عي بن أيب مح�زة البطائني، فإنه وإن 
تك�رر منا أن الظاهر رواي�ة األصحاب عنه قبل انحرافه، ملباينتهم له بعد ذلك، إال أن 
ذل�ك ق�د ال جيري يف مثل هذه الرواي�ة، حيث كان الراوي عنه فيها القاس�م بن حممد 
اجلوهري الذي هو واقفي مثله وإن كان ثقة. وإن كان املظنون قويًا أن رواية أصحابنا 
إنام كانت لرواياته وكتبه التي عرفت عنه قبل انحرافه حتى لو كانت بتوسط أمثاله من 

الواقفة، لشدة موقفهم ضده بعد ذلك. فالحظ.

)1( فاملنع هو املستفاد ممن سبق عى اختالفهم يف عموم املنع وخصوصه. ويف 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:16 من أبواب أحكام العقود حديث:16.

أمـا لـو كان بربح ففيه قـوالن)1(، أحوطها املنع إذا باعه عـىل غري البائع، 
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املقنعة أنه مكروه من دون أن يفس�د به البيع. كام رصح بالكراهية يف النهاية والرشائع 
والدروس واللمعة وغريها، ويف اجلواهر: »بل هو املش�هور بني متأخري األصحاب 

نقاًل وحتصياًل«. 

وكأن ذلك للجمع بني النصوص املتقدمة ونصوص أخر يس�تفاد منها اجلواز، 
كخرب خالد بن حجاج: »قلت أليب عبد اهللA: أشري الطعام من الرجل، ثم أبيعه 
من رجل آخر قبل أن أكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتى يش�هد كيله إذا قبضته. قال: 
ال ب�أس«)1(، وخرب مجيل بن دراج عنهA: »يف الرجل يش�ري الطعام ثم يبيعه قبل 
أن يقبضه. قال: ال بأس، ويوكل الرجل املشري منه بقبضه وكيله. قال: ال بأس«))(. 
ومعترب احللبي عنهA: »سألته عن الرجل يشري الثمرة، ثم يبيعها قبل أن يأخذها. 
قال: ال بأس به إن وجد هبا ربحًا فليبع«))(. وهو املناسب لقولهA يف خرب أيب بصري 
املتقدم: »ال يعجبني«، ولصحيح احللبي عنهA: »أنه قال يف الرجل يبتاع الطعام ثم 

يبيعه قبل أن يكال. قال: ال يصلح له ذلك«)4(، ونحوه أو عينه صحيح اآلخر)5(. 

لك�ن الثالث�ة األخ�رية ال ظهور هل�ا يف الكراه�ة، بحيث خيرج هب�ا عن ظهور 
النص�وص األول يف احلرمة، ب�ل قولهA: »ال يصلح« إىل احلرمة أقرب. غاية األمر 

أهنا ال تأبى احلمل عى الكراهة لو دل عليه دليل خاص، وليس ذلك حمل للكالم. 

ك�ام أن معت�رب احللب�ي وارد يف رشاء الثم�رة، والظاه�ر منه رشاؤه�ا وهي عى 
الش�جر، والس�يام بمالحظة س�ياق احلدي�ث يف الفقيه، وه�ي حينئذ من غ�ري املكيل 
واملوزون. وال أقل من عدم إحراز كوهنا من املكيل أو املوزون، لتكون مما نحن فيه. 

فل�م يب�ق إال خ�رب خالد ومجي�ل، ألن الطعام م�ن املكيل وامل�وزون. وقد ذكر 
ش�يخنا األعظ�مP أن محله�ام عى التولية مجع�ًا مع النص�وص األول أوىل من محل 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:16 من أبواب أحكام العقود حديث:).
))( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:16 من أبواب أحكام العقود حديث:6، 4.
)4( ، )5( وسائل الشيعة ج:)1 باب:16 من أبواب أحكام العقود حديث:5، ).
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تلك النصوص ألجلهام عى الكراهة.

ومل يتض�ح وج�ه األولوي�ة. والس�يام أن البيع ب�رأس املال م�ن دون زيادة وال 
نقيصة أو من دون ربح وإن مل يكن نادرًا، إال أن التقييد به حيتاج إىل عناية، ألن طبيعة 
البيع يف التجارة يبتني عى االس�رباح، فحمل إطالق البيع يف اخلربين عى خصوص 

صورة عدم الربح بعيد يف نفسه، وليس كذلك محل النهي عى الكراهة.

إال أن يس�تبعد يف خصوص املقام بلحاظ كث�رة النصوص املتضمنة للنهي عن 
البي�ع قب�ل القب�ض وإن اختلفت يف اإلط�الق والتقيي�د، وظهور االهت�امم يف بعضها 
باحلك�م املذك�ور. وم�ن هنا كان كال اجلمعني بعيدًا يف نفس�ه، وإن مل يبل�غ حّد التعذر 

عرفًا. 

مضاف�ًا إىل ضع�ف اخلربين س�ندًا، فاخلروج هب�ام عن ظهور نص�وص املنع يف 
احلرمة ال خيلو عن إش�كال، كام نبه لذلك يف املس�الك. وإن كان ذلك قد هيون بلحاظ 
ظه�ور ح�ال الكلين�ي يف االعتامد عى خ�رب مجيل، وظهور ح�ال الص�دوق يف الفقيه 
االعت�امد ع�ى خرب خالد ب�ن حجاج، لذكرمها هلام يف الباب املناس�ب، م�ع بنائهام عى 

صحة أخبار كتابيهام.

ك�ام أن الص�دوق يف املقنع وإن أفتى أواًل بتحريم بي�ع الطعام قبل القبض، إال 
أن�ه ق�ال بعد ذلك: »وروي يف حديث أنه ال بأس أن يش�ري الطع�ام ثم يبيعه قبل أن 
يقبض�ه« حيث يظهر منه الراجع ع�ن الفتوى املذكورة من أجل احلديث املذكور ولو 
بالتوقف يف املسألة. كام عرفت من الشيخني يف املقنعة والنهاية الفتوى بالكراهة، وال 
يبعد كفاية ذلك يف جرب ضعف اخلربين. والس�يام مع ش�هرة التعويل عليهام من عرص 

املحقق إىل عصورنا.

هذا وقد أضاف ش�يخنا األعظمP ملا س�بق أن احلمل عى الكراهة يس�تلزم 
ارتف�اع الكراه�ة يف التولي�ة بمقتىض نصوص اس�تثنائها، ق�ال: »م�ع أن الظاهر عدم 

اخلالف يف الكراهة فيها أيضًا بني أرباب هذا القول وإن كانت أخف«. 
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وكأنه يش�ري إىل مثل الش�هيد، حيث ق�ال يف الدروس: »األق�رب الكراهية يف 
بي�ع املكيل وامل�وزون. وتتأكد يف الطعام. وآك�د منه إذا باعه برب�ح«. لكن اجلمع بني 

النصوص بتأكد الكراهة شايع بني الفقهاء، وهو مقبول عرفًا.

وبعب�ارة أخرى: إن مح�ل النهي يف النص�وص عى التحريم تع�ني اجلمع بينها 
بالتخصي�ص، وال يبق�ى دلي�ل عى الكراه�ة يف م�ورد التخصيص. أم�ا إذا محل عى 
الكراهة بقرينة اخلربين فال ملزم بالتخصيص، بل يتعني إبقاء النصوص عى إطالقها 
واجلمع بينها باختالف مراتب الكراهة. ومن هنا ال ينهض ما ذكره باستبعاد الكراهة. 

والعمدة ما سبق.

)1( فقد استظهر شيخنا األعظمP أن حمل اخلالف هنا هو بيع غري املقبوض 
عى غري البائع، كام يستفاد من ذكر القائلني باجلواز يف السلف والقائلني بالتحريم هنا. 
ويف التذك�رة أن القائل�ني بج�واز بيع ما مل يقبض عى غري البائ�ع قالوا بجواز بيعه عى 

البائع، والقائلني باملنع من بيعه عى غري البائع اختلفوا يف جواز بيعه عى البائع. 

وقد يس�تدل عى اجلواز: تـارة: بانرصاف إطالقات املنع ع�ن بيعه عى البائع. 
وأخـرى: ب�ام تضمن جواز بيع ما يس�لف فيه ع�ى بايعه إذا مل يكن عن�ده حني حلول 

أجله)1(. 

ويندف�ع األول ب�أن االنرصاف لو تم بدوي ليس له منش�أ ارتكازي، فال جمال 
لرف�ع الي�د به عن اإلط�الق. والثاين بأن للس�لف أحكامه اخلاصة ب�ه، فيصعب إلغاء 

خصوصية مورده خصوصًا يف مثل هذا احلكم التعبدي املخالف للقاعدة.

نع�م يتعني اس�تثناء بيع أحد الرشكاء حصت�ه يف املبيع لرشيكه. ملوثق س�امعة: 
»س�ألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اش�راها ومل يقبضها. قال: ال حتى 

)1( راجع: وسائل الشيعة ج:)1 باب:11 من أبواب السلف.

أمـا إذا باعـه عىل البائـع فالظاهر جـوازه مطلقـًا)1(. وكذا إذا ملك شـيئًا 
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يقبضها. إال أن يكون معه قوم يشاركهم، فيخرجه بعضهم من نصيبه من رشكته بربح 
أو يولي�ه بعضهم فال بأس«)1(. وهو رصيح يف االس�تثناء املذكور. وال يتضح لنا فعاًل 

الوجه يف إمهاهلم التعرض لذلك.

وربام يس�تثنى أيضًا ترشيك املش�ري لغريه فيام اشراه خلرب إس�حاق املدائني: 
»سألت أبا عبد اهللA عن القوم يدخلون السفينة يشرون الطعام فيتساومون هبا، ثم 
يشريه رجل منهم، فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام، فيكون صاحب الطعام 
ه�و الذي يدفعه إليه ويقبض الثمن. قال: ال ب�أس. ما أراهم إال وقد رشكوه…«))(. 
فإنه كالرصيح يف أن الذي يش�ريه رجل واحد، ثم يبيع بعضه عليهم قبل أن يقبضه، 

وإنام يقبضونه من البائع األول. 

لكن�ه مع اإلش�كال يف س�نده، لعدم توثيق إس�حاق، مطلق قاب�ل للحمل عى 
عدم ربح املشري األول عليهم. بل هو قريب جدًا، حيث يقرب يف مورده كون رشاء 
األول مقدمة إلرشاكهم معه. وحينئذ يتعني حتكيم ما تضمن املنع من الربح مع البيع 

قبل القبض، واالقتصار عى االستثناء األول ال غري. فتأمل.

)1( بال خالف أجده، بل ربام ظهر من بعضهم اإلمجاع عليه. كذا يف اجلواهر. 
والوج�ه في�ه عمومات نف�وذ العق�ود والتج�ارة بعد اختص�اص النصوص الس�ابقة 

بالرشاء. 

نع�م تق�دم إطالق النهي ع�ن بيع ما مل يقبض يف موثق ع�امر. لكن من القريب 
محل�ه عى خص�وص ما مل�ك بال�رشاء بقرينة النص�وص املرصحة باختص�اص املنع 
باملكيل واملوزون وبام إذا كان البيع بربح، حيث ال يكون الكيل والوزن رشطًا يف غري 

الرشاء، وال يكون الربح إال معه. 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:)1 من أبواب أحكام العقود حديث:15، 7.

بغـري الرشاء كاملرياث والصداق فإنه جيـوز بيعه قبل قبضه)1(. كا ال يبعد 
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هذا وقد استثنى يف التنقيح ما إذا كان املوروث قد ملكه بالرشاء ومل يقبضه. 

وقد استش�كل فيه يف مفتاح الكرامة بظهور النصوص املانعة يف منع املش�ري 
م�ن بيع ما مل يقبضه، ال بيع غريه ممن يرتب ملكه عى رشائه، كالوارث، والزوجة إذا 
كان املش�ري قد أصدقها ما اشراه قبل قبضه، واملختلعة إذا كان املشري قد جعل ما 

اشراه عوض خلعها قبل قبضه، بناًء عى ما يأيت من جواز ذلك. 

ولعله لذا قّوى يف اإليضاح وغريه اجلواز، وظاهر القواعد الردد واإلش�كال، 
وإن كان ظاهر التذكرة املفروغية عن عموم املنع لذلك. 

وكي�ف كان ف�ام ذك�ره يف مفت�اح الكرام�ة وإن كان متين�ًا يف اجلمل�ة، إال أن 
املناس�بات االرتكازية قاضية بأن امللكية املتفرعة عى امللكية السابقة ال تقتيض سلطنة 
زائ�دة عى ما اقتضته امللكية الس�ابقة، خصوصًا ملكية ال�وارث التي هي ارتكازًا بقاء 
مللكية املورث، ال مباينة هلا مرتبة عليها. والسيام مع إطالق النهي عن بيع ما مل يقبض 
يف موثق عامر، فإنه وإن س�بق محله عى خصوص ما ملك بالرشاء، إال أن من القريب 
عمومه لبيع غري املشري ممن ترتب ملكيته عى ملكيته إذا مل يتحقق القبض الذي هو 

من توابع الرشاء األول. 

ومن هنا يش�كل استفادة البناء عى عدم اعتبار القبض يف املقام ممن أطلق عدم 
اعتبار القبض يف صحة بيع ما ملك بغري الرشاء كاملرياث. لقرب كون نظرهم للقبض 
ال�ذي يقتضيه الس�بب اململ�ك كاملرياث من دون نظ�ر للقبض ال�ذي يقتضيه الرشاء 
الس�ابق عى الس�بب اململك. وكيف كان فام ذكره يف التنقيح ال خيلو عن وجه وعليه 

جرى شيخنا األعظمP. وإن كان حمتاجًا ملزيد من التأمل.

نع�م يش�كل م�ا ذكره أيضًا من أنه لو اش�رى م�ن مورثه، ثم م�ات البائع قبل 
قبض�ه، واملش�ري وارث جلمي�ع ماله، فإن�ه أيضًا جي�وز بيعه قبل قبض�ه، ألنه بحكم 
املقبوض. إذ مل يتضح الوجه يف كون املرياث بمنزلة القبض. والس�يام أن املال املذكور 

مل يورث، لسبق ملكه بالرشاء، وإنام املوروث غريه. فالحظ.
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)1( ك�ام نس�به لظاه�ر األصح�اب يف التنقيح، وق�ال: »وكاد يك�ون إمجاعًا«، 
وجعل�ه األقرب يف التذكرة، وه�و الظاهر من جامع املقاصد، ونفى اإلش�كال فيه يف 

اجلواهر. وهو املتعني، عماًل بعمومات الصحة بعد اختصاص أدلة املنع بالبيع. 

لكن يف املبسوط املنع من اإلجارة واملكاتبة، ألهنام نوع من البيوع. 

ويش�كل أواًل: بمباينتهام للبيع عرفًا. وثانيًا: بأن ما يش�به املبيع فيهام هو املنفعة 
والعبد، ومها ليسا طعامًا، وال مكياًل وال موزونًا، فيخرجان عن موضوع املنع من بيع 

ما مل يقبض. 

ومثل�ه ما يظهر منه يف كتاب احلوالة وم�ن غريه من تعميم موضوع املنع ملطلق 
املعاوضة، حيث ال يتضح وجهه بعد اختصاص النصوص بالبيع. إال أن يدعى إلغاء 

خصوصيته عرفًا، وفهم العموم من النصوص. فتأمل.

بقي يف املقام أمور:

األول: إن الظاه�ر عموم حم�ل الكالم ملا إذا كان املبيع كليًا، فيكره أو حيرم عى 
املشري بيعه قبل قبضه، ألن الكي وإن امتنع قبضه بنفسه، إال أن قبض الفرد منه وفاء 

له يصحح نسبة القبض له عرفًا، بحيث يكون مشمواًل لنصوص املقام.

الثـاين: هل جيري املنع حرمة أو كراهة يف الثم�ن، فيمنع من بيعه قبل قبضه إن 
كان مكياًل أو موزونًا، أو ال؟ قد يقال بالثاين، الختصاص نصوص املنع باملبيع. لكن 
ال يبعد إحلاق الثمن به عرفًا، كام جروا عليه يف كثري من املوارد، ومنها ما تقدم من أن 

تلفه قبل القبض من مال املشري، لنظري ما تقدم هناك. فراجع.

الثالـث: أن املعي�ار هنا ع�ى القبض، ال�ذي عرفت أنه األخذ، ألن�ه هو الذي 
تضمنته النصوص السابقة. نعم تضمن بعض النصوص املنع من بيع املكيل قبل كيله، 

اختصـاص املنع حرمة أو كراهة بالبيع)1( فا بأس بجعله صداقًا أو أجرة 
قبل قبضه. 
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ك�ام تقدم يف صحاح احللبي ومعاوية بن وهب وحممد بن قيس وموثق عبد الرمحن بن 
أيب عبد اهلل وخرب أيب بصري. 

وقد يظهر من بعضهم محلها عى توقف القبض يف املكيل واملوزون رشعًا عى 
كيله أو وزنه، بحيث ال يرتب يشء من أحكام القبض بدونه.

لك�ن النص�وص املذكورة ال ظهور هلا يف ذلك. وغاية م�ا تدل عليه هو توقف 
ج�واز بي�ع املكي�ل واملوزون ع�ى كيله أو وزن�ه، إما وح�ده أو مع القب�ض، من دون 
أن يك�ون مأخ�وذًا يف حقيق�ة القبض رشع�ًا يف هذا احلك�م، فضاًل عن س�ائر أحكام 

القبض. 
وحينئ�ذ يق�ع الكالم يف أن املعترب هو القبض فق�ط، وأن ذكر الكيل والوزن يف 
النصوص املذكورة عرضًا ملالزمتهام له يف املكيل واملوزون، من دون أن يكونا رشطني 
بأنفس�هام، أو أن املعت�رب كال األمرين، أو أن املعترب ه�و الكيل والوزن فقط، بحيث لو 

حتققا جاز البيع قبل القبض. 

وقد يستظهر األخري من صحيح معاوية بن وهب، ألن اقتصار اإلمامA يف 
اجل�واب عى الكيل والوزن بعد تعرض الس�ائل للقب�ض وحده ظاهر يف أن املعيار يف 

جواز البيع عليهام، دون القبض.

لك�ن ال جم�ال للبناء عى ذلك بلحاظ النصوص الكث�رية املقترصة عى القبض 
ع�ى اختالفه�ا يف العم�وم واخلصوص. والس�يام م�ا تضمن منه�ا ترصحي�ًا أو تلوحيًا 
التفصي�ل بني املكيل واملوزون وغريمها، كصحيح احللب�ي املتقدم الوارد يف رشاء البز 

وغريه، إذ ال موضوع للتفصيل املذكور لو كان املعترب هو الكيل والوزن فقط. 

وم�ن هن�ا يدور األم�ر بني الوجهني األول�ني. وال يبعد أن يك�ون األقرب هو 
الوجه األول بلحاظ كثرة النصوص املقترص فيها عى القبض. 

بل صحيح معاوية بن وهب بعد تعذر العمل بظاهره من كون املعترب هو الكيل 
والوزن فقط، ملا سبق، فحمله عى كون ذكر الكيل والوزن ملالزمتهام للقبض املذكور 
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يف السؤال، ليكون اجلواب مطابقًا للسؤال، أقرب من محله عى اعتبار كال األمرين، ملا 
يستلزمه من عدم مناسبة اجلواب للسؤال، حيث اقترص فيه عى بيان أمر غري املسؤول 
عن�ه مع إمهال األمر املس�ؤول عنه من دون إثبات وال نف�ي. وهو خمالف لطريقة أهل 

اللسان يف املحاورات.
عى أنه ال فرق بني الوجهني عماًل بعد مالزمة القبض للكيل والوزن يف املكيل 
وامل�وزون، ليكون الكالم يف تعيني أحدمه�ا مثمرًا. ودعوى: ظهور الثمرة فيام لو كان 
كيل املبيع أو وزنه س�ابقني عى بيعه، حيث يتوقف بيع املش�ري له عى قبضه له فقط 
ع�ى الوج�ه األول، والب�د فيه معه من إع�ادة كيله أو وزن�ه عى الث�اين. مدفوعة بأن 
نص�وص املقام املتضمنة للكي�ل والوزن تنرصف للكيل والوزن الذين يقتضيهام البيع 

األول، بنحو يقتيض االكتفاء بالكيل والوزن السابقني يف الفرض املذكور. فالحظ.

الرابع: ذكر يف الدروس فيام لو كان لش�خص ع�ى آخر طعامًا، أنه لو دفع إليه 
املدي�ن مااًل ليش�ري له طعامًا ثم يقبضه لنفس�ه وفاء عن دين�ه، ابتنى عى اخلالف يف 

املقام. وهو كام ترى، ألن وفاء الدين ليس بيعًا، ليقع الكالم يف توقفه عى القبض. 

وأم�ا ما ذكره ش�يخنا األعظ�مP من أن عم�وم املنع لتش�خيص الكي قبل 
القبض وإن مل يناس�ب ظاهر النص والفتوى، والس�يام بلحاظ النصوص املفصلة بني 

التولية وغريها، إال أنه ال يبعد عن سياق جمموع األخبار. فهو يف غاية املنع.

نع�م يف صحي�ح احللبي: »س�ألت أبا عبد اهللA عن رجل أس�لفه دراهم يف 
طعام، فلام حل طعامي عليه بعث إيّل بدراهم، وقال: اش�ر لنفس�ك طعامًا واس�توف 
حق�ك. قال: أرى أن ت�ويل ذلك غريك، وال تتوىل أن�ت رشاءه«)1(. ونحوه موثق عبد 

الرمحن بن أيب عبد اهلل: »إال أنهA قال: يكون معه غريه يوفيه ذلك«))(. 

لكن مل يتضح منهام كون املانع هو عدم قبض املبيع، إذ لو كان هو املانع كفى أن 
يقبضه الدائن عن صاحب الدراهم أواًل ثم يقبضه لنفس�ه، بل لعل املانع من مبارشته 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:)1 من أبواب السلف حديث:1، ).
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ذلك بنفسه رفع التهمة عنه. 

مضاف�ًا إىل م�ا يف صحيح يعقوب بن ش�عيب عنهA: »وس�ألته عن الرجل 
يك�ون ل�ه عى اآلخ�ر أمحال رطب أو مت�ر، فيبعث إلي�ه فيقتضيه، ثم يعج�ز الذي له، 
فيبع�ث إلي�ه بدنان�ري، فيقول: اش�ر هبن واس�توف بقية ال�ذي لك. ق�ال: ال بأس إذا 
ائتمنه«)1(. ورواه يف الوس�ائل يف ذيل صحيح احللبي املتقدم بنحو يوهم أنه منه حيث 

يتعني ألجله محل األولني عى الكراهة.

ه�ذا ويف املق�ام فروع أخرى ذكر مجاع�ة من األصح�اب ابتناءها عى اخلالف 
املتقدم أطال ش�يخنا األعظمP الكالم فيها ال يس�عنا اس�تقصاؤها. ويظهر الكالم 
فيها مما سبق من اختصاص النهي ببيع املبيع قبل قبضه، دون غريه من أقسام املعاوضة، 
فضاًل عن النقل واالس�تيفاء، ودون بيع اململوك بغري البيع، فضاًل عن االس�تيفاء به. 

فالحظ. واحلمد هلل رب العاملني.

)1( هتذيب األحكام ج:7 ص)4 حديث:180.



)1( الظاهر املفروغية عنه بني األصحاب، ونفى اخلالف فيه يف الغنية واحلدائق 
والرياض. وعليه يبتني ما تقدم يف أول الكالم يف القبض من وجوب تسليم العوضني 

عى كال املتبايعني عند انتهاء العقد مع عدم اشراط التأخري. 

ويقتضي�ه م�ا تق�دم هناك من ابتن�اء البيع عى التس�ليم والتس�لم، وغري ذلك. 
مضاف�ًا إىل ما اس�تدل ب�ه يف احلدائق من موث�ق عامر عن أيب عب�د اهللA: »يف رجل 
اش�رى م�ن رجل جارية بثمن مس�مى، ثم افرق�ا. فقال: وجب البي�ع والثمن. إذا مل 

يكونا اشرطا فهو نقد«)1(.

وبذل�ك يظهر أن اش�راط التعجيل يك�ون مؤكدًا ملقتىض العق�د، من دون أن 
يرتب عليه أثر آخر، كام رصح بذلك غري واحد. 

ودعوى: أن مقتىض اش�راط التعجيل ثب�وت اخليار للبائع بالتخلف عنه، وال 
كذلك مع اإلطالق. ممنوعة، ملا تقدم هناك من ثبوت اخليار مع اإلطالق أيضًا، بلحاظ 

ختلف الرشط الضمني املستفاد مع اإلطالق.

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:1 من أبواب أحكام العقود حديث:).

الفصل الثامن
يف النقد والنسيئة

)مسـألة1(: من باع ومل يشـرط تأجيل الثمـن كان الثمن حااًل)1(. 
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نع�م ق�د ي�راد باش�راط التعجيل املنع م�ن التأخ�ري بالنحو الذي ق�د يتعارف 
يف بع�ض األزمن�ة أو األمكنة، بحيث يك�ون مقتىض اإلطالق ج�واز التأخري باملقدار 
املذك�ور وعدم كون البيع حااًل. فيخرج عن حم�ل الكالم من اقتضاء اإلطالق حلول 

الثمن. 

ك�ام قد يرجع إىل عدم اإلذن يف التأخري، دفعًا الحتامل الرضا بالتأخري مع كون 
البي�ع حااًل الذي قد يتعارف أيضًا. فال يكون مؤك�دًا ملقتىض اإلطالق، بل أمرًا زائدًا 

عليه. فالحظ.

)1( ألن�ه ق�د ملك�ه بالعق�د، ول�ه املطالب�ة بملك�ه، وحيرم حبس�ه علي�ه. ويف 
وجوب دفعه إليه حني دفعه للمبيع، أو بعده، كالم تقدم يف املسألة األوىل من الفصل 

السابع. 

كام أنه يتعني البناء عى وجوب دفعه ولو مع املطالبة به إذا مل يرجع عدم املطالبة 
إىل اإلذن يف تأخ�ري الدف�ع، ك�ام لو نيس البائع املعاملة، أو س�قطت س�لطنته بإغامء أو 
جن�ون، أو م�ات وجهل ال�وارث بملكية امل�وّرث للثمن الذي عند املش�ري. حلرمة 

حبس احلق عن صاحبه من دون إذن منه، ملنافاة ذلك لسلطنته عليه.

))( ك�ام هو ظاهر األصح�اب، حيث ذكروا ذلك يف غري موض�ع، منها ما إذا 
ح�ل األج�ل يف املؤج�ل، ويف اجلواهر هن�اك: »بال خ�الف أجده في�ه«، ويف الرياض 
اإلمج�اع عليه. وقد يس�تدل عليه بعموم نفي الرضر، ألن حفظ الثمن الش�خيص عى 

املشري، وبقاء انشغال ذمته بالثمن الكي، رضر عليه. 

لك�ن ذل�ك لو تم إن�ام يقتيض ارتفاع احلك�م الرضري، وه�و يف املقام وجوب 
احلفظ عى املشري وانشغال ذمته املذكورين، ال وجوب أخذ الثمن عى البائع الذي 

فللبائـع املطالبـة به بعد انتهاء العقـد)1( كا جيب عليه أخـذه إذا دفعه إليه 
املشـري، وليس له االمتناع من أخذه)2(. وإذا اشرط تأجيل الثمن يكون 
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هو حكم يتدارك به الرضر املذكور.

فالعم�دة م�ا أرشن�ا إليه يف ذي�ل ال�كالم يف حتديد مفه�وم القبض من املس�ألة 
الثانية من الفصل الس�ابع من أن مقتىض العقد هو القبض من الطرفني، بحيث يكون 
االمتن�اع عن�ه خروجًا عن مقت�ىض العقد وختلفًا ع�ن مقتىض ال�رشط الضمني الذي 

يتضمنه ارتكازًا. ولذا يستحق الطرف اآلخر به اخليار، ويكون له الفسخ.

ه�ذا ول�و امتنع من أخذ الثمن ومل يفس�خ املش�ري. فإن كان الثمن ش�خصيًا 
فتلفه مع عدم التفريط من املشري يكون من مال البائع، إذ لو تم إحلاق الثمن باملبيع 
يف ك�ون تلف�ه قبل القب�ض من مال من كان له قبل البيع كام تقدم يف املس�ألة الثالثة من 
الفص�ل الس�ابع فاملتيقن م�ن ذلك م�ا إذا كان بقاؤه عن�ده بإذنه، أم�ا إذا مل يكن بإذنه 
فاملتعني الرجوع فيه للقاعدة القاضية بكون تلفه من مال من صار إليه بالبيع، كام تقدم 
من�ا يف املس�ألة املذكورة، ورصح به هنا غري واحد، ونف�ى يف اجلواهر وجدان اخلالف 

فيه يف اجلملة.

وق�د اس�تدل عليه بأن ضامنه ل�ه حينئذ رضر عظيم. لكن تق�دم مّنا هناك عدم 
هنوض قاعدة نفي الرضر بذلك، وأن العمدة يف املقام القاعدة، كام ذكرنا.

نعم وقع الكالم منهم يف وجوب تسليمه للحاكم مع تيرسه، ألنه ويل املمتنع. 

لك�ن يش�كل: أواًل: بع�دم الدليل ع�ى وجوب تكلف املش�ري إقن�اع البائع 
باس�تالم الثمن بنفس�ه لو أمكن، فضاًل عن تس�ليمه لوكيله أو وليه، بل الواجب هو 

بذله له واحلضور لتسليمه إياه ال غري. 

وثانيـًا: بع�دم الدليل ع�ى والية احلاكم ع�ى أخذ حق املمتن�ع وحفظه، لعدم 
وض�وح اهتامم الش�ارع األقدس بحفظ ح�ق املمتنع من أخذ حقه. بل يش�كل جواز 

دفعه للحاكم وجواز أخذ احلاكم له بعد عدم إذن صاحبه بذلك. 

وغاية ما يدعى هو واليته عى أخذ احلق منه، الهتامم الش�ارع بحفظ احلقوق، 
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وسقوط حرمة املمتنع بامتناعه من أداء احلق الذي عليه. 

ومن هنا يتعني البناء عى جواز ترك املش�ري الثمن املعني عنده إذا امتنع الباع 
م�ن أخ�ذه. بل يظهر مما تقدم هناك أن�ه ال ملزم بالبناء عى وجوب حفظ املش�ري له 
وعدم تفريطه به بعد أن كان البائع معتديًا بركه عنده من دون رضاه، ممتنعًا من أخذه 

منه مع بذله له، لعدم كونه أمانة مالكية وال رشعية. فراجع. 

وإن كان الثم�ن كلي�ًا فحي�ث ال يتعني إال بقب�ض البائع، فال جمال الس�تقالل 
املش�ري بتعيينه وعزله، وحي�ث كان بقاؤه يف ذمته رضرًا عليه، وع�دوان من البائع، 
يتع�ني علي�ه إذا مل يصرب عى ال�رضر املذكور أن يعلم البائع بأن�ه إذا أرّص عى االمتناع 
فس�وف يرجع للحاكم يف تعيني الثمن وتش�خيصه لعله يضطر إىل تويل ذلك بنفس�ه، 
فإن أرص عى االمتناع أو تعذر إخباره بذلك رجع املشري للحاكم من أجل أن يقوم 
مق�ام البائع املمتنع يف تعيني احلق وعزله، وتفريع ذمته منه. فإذا تم تعيينه وعزله أخرب 

البائع إذا تيرس له لعله يأخذه فإن امتنع جرى عليه ما سبق يف الثمن الشخيص. 

ث�م إن مجي�ع ما ذكرنا جيري يف حق البائع إذا امتنع املش�ري من أخذ املبيع. بل 
جي�ري يف ح�ق كل ممتنع بال حق من أخذ حقه، كالدائن واملس�تودع وصاحب العارية 

وغريهم. فالحظ.

)1( لعدم استحقاقه عليه بمقتىض الرشط.

))( ألن البائ�ع وإن اس�تحق الثمن وملكه بالعقد، إال أنه ال يس�تحق تعجيله 
بمقتىض الرشط، فال تكون مطالبته بحق، لتتعني االستجابة له.

))( ب�ال خ�الف أج�ده بيننا، ك�ام يف اجلواهر، وإمجاع�ًا، ك�ام يف الرياض. ويف 
القواع�د بع�د أن حكم بعدم وج�وب دفع الدين املؤجل قبل األج�ل قال: »فإن تربع 

نسـيئة ال جيب عىل املشـري دفعه قبل األجل)1( وإن طالبـه به البائع)2(. 
وال جيـب عـىل البائع أخـذه إذا دفعـه إليه املشـري قبلـه)3(. إال أن تكون 



1(5 ................................................................. الفصل الثامن/ يف النقد والنسيئة 

مل جي�ب أخذه وإن انتفى الرضر«. وظاهر جامع املقاصد اإلمجاع عليه، القتصاره عى 
نسبة اخلالف للعامة.

وال ينبغي اإلشكال، يف عدم دخل الرضر وعدمه يف ذلك، إذ ال جيب االقتصار 
يف متس�ك صاح�ب احلق بحقه عى م�ا إذا لزم من تنازله عنه ال�رضر عليه. نعم ينبغي 

الكالم يف مقامني:
األول: أن األجل املشرط والدين ونحومها حق يقبل اإلسقاط، كسائر احلقوق 
أو ال يقبله. رصح بالثاين يف القواعد قال: »لو أسقط املديون أجل الدين الذي عليه مل 

يسقط، وليس لصاحبه املطالبة يف احلال«.

قال يف جامع املقاصد: »ألن ذلك قد ثبت بالعقد الالزم... فال يس�قط بمجرد 
اإلسقاط. وألن يف األجل حقًا لصاحب الدين، وهلذا ال جيب عليه قبوله قبل األجل. 

أما لو تقايال يف األجل، فإنه يصح«.

وه�و كام ت�رى! الندفاع األول بأن ثب�وت األجل بالعقد ال�الزم ال ينايف كونه 
حقًا يقبل اإلس�قاط كس�ائر الرشوط، كام يقبل الثمن اإلس�قاط واإلبراء إذا كان دينًا 
وإن كان ثابتًا بالعقد الالزم. ملا س�بق يف املس�ألة الثالثة من الفصل الرابع وغريها من 
أن مبنى العقود والرشوط عى جعل االس�تحقاقات بني أطرافها، ووجوب الوفاء هبا 

متفرع عى ذلك، وليس هو حكاًم رشعيًا ابتدائيًا خارجًا عن سلطنة املتعاقدين. 

بل هو ال يناس�ب م�ا ذكرهP من إمكان تقايلهام يف األج�ل، ألن التقايل لو 
ت�م متفرع عى كون ل�زوم العقد والرشط حقي�ًا ال حكميًا، وإذا كان حقي�ًا كان قاباًل 

لإلسقاط. كام سبق عند الكالم يف خيار الرشط.

نع�م يش�كل التقاي�ل يف األجل وح�ده بناًء عى ما س�بق منا يف املس�ألة الرابعة 
عرشة من الفصل املذكور من امتناع فسخ بعض مضمون العقد. فراجع. 

إال أن يرج�ع لإلس�قاط م�ن كل منه�ام فيص�ح، إذ ال مانع من إس�قاط بعض 
مضم�ون العق�د إذا كان حقًا، نظري إب�راء الذمة من الثمن، ألن إس�قاطه ال يرجع إىل 
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فسخ العقد باإلضافة إليه بل إىل الترصف فيه يف فرض ثبوته بالعقد ونفوذ العقد فيه.

واندفاع الثاين بأنه لو تم ثبوت حق لصاحب الدين يف األجل فذلك ال يقتيض 
وح�دة احل�ق فيه هلام بحيث ال ينفذ فيه ت�رصف كل منهام إال منضاًم لآلخر، نظري احلق 
امل�وروث ألكث�ر من واحد بل تع�دد احلق فيه، م�ع انفراد كل منهام بحقه وبالس�لطنة 
علي�ه، نظري خي�ار املجلس الثابت للمتبائعني معًا، وما إذا اش�رط اخليار يف العقد هلام 
مع�ًا. وحينئذ إذا أس�قط املدين يف مفروض الكالم حقه يف األجل دون الدائن س�قط 
حقه فيه، وصار للدائن احلق يف مطالبته بالدين يف احلال وإن مل يسقط حقه يف األجل، 

بحيث له االمتناع من أخذ الدين قبله.

الثـاين: أن�ه بعد فرض كون األجل حقًا قاباًل لإلس�قاط فه�ل هو يف املقام حق 
للمشري وحده أو للبائع وحده، أو هلام معًا؟ 

ال ينبغ�ي اإلش�كال يف إم�كان كل من الوج�وه الثالثة ثبوت�ًا. وال أثر يف ذلك 
لكون�ه صالحًا ألحدمها أو لكليهام، ال ح�ني البيع وال بعد ذلك، وإنام املعيار يف ذلك 
قص�د املتعاقدي�ن، وكيفي�ة جعل الرشط بينه�ام، لتبعية االس�تحقاق للعق�د والرشط 

املتقومني بالقصد. 

وأم�ا يف مقام اإلثبات فقد يظهر من س�يدنا املصنفP أن مقتىض اإلطالق 
والظه�ور األويل للعق�د هو كونه حقًا هل�ام معًا، لظهور اإلط�الق يف أن الرشط رشط 

لكل منهام عى اآلخر، وأن اختصاص االشراط باملشري حيتاج إىل قرينة خاصة.

لك�ن ق�د يدعى أن انتفاع املش�ري نوعًا باألجل دون البائ�ع يوجب انرصاف 
اش�راطه إىل كون�ه رشطًا له عى البائ�ع، دون العكس، ودون كون�ه رشطًا لكل منهام 
عى اآلخر. ولعله لذا ذكر بعض مشاخيناP أنه جيب عى البائع أخذ الثمن لو دفعه 

إليه املشري، إال أن تقوم قرينة عى كون التأجيل حقًا للبائع أيضًا. 

وه�و قريب جدًا لوال احتامل أن يكون اش�راط املش�ري لألجل حيمل البائع 
عى ترتيب أموره بنحو يتسق مع الرشط املذكور، وحيمله عى جعل الرشط هلام معًا. 
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إال أن يق�ال: االحت�امل املذكور ال ينايف ظهور حال الرشط حني العقد يف كونه 
رشط�ًا للمش�ري فقط، بحيث حيتاج اش�راكهام في�ه للقرينة. بل ال إش�كال يف ذلك 
إذا كان االش�راط بلس�ان أن للمش�ري التأجيل. ولعله خارج عن فرض الردد بني 

الوجهني يف املتن.
وكيف كان فالبد يف فرض كون الرشط للمشري وحده من البناء عى وجوب 
أخذ البائع للثمن لو بذله املشري، عماًل بمقتىض البيع من التسليم والتسلم بعد عدم 

كون األجل رشطًا والحقًا له. 
ومن�ه يظهر ضع�ف ما يف الرياض من أن مقتىض األص�ل عدم وجوب األخذ 

عليه، من دون خمرج عنه من نص أو إمجاع. 
إذ فيه: أنه ال جمال لألصل بعد ابتناء البيع عى التس�ليم والتس�لم، وعدم كون 

الرشط خمرجًا عنه يف حقه. 
ومثل�ه م�ا يف اجلواهر من ل�زوم اخلروج عن ذل�ك باإلمجاع املدع�ى عى عدم 

وجوب األخذ عى البائع يف املقام.

إذ في�ه: أن�ه ال جمال لالس�تدالل باإلمج�اع يف مثل هذه الفروع الت�ي مل ترد فيها 
النص�وص، ومل يش�ع االبتالء هبا، بحيث حيرز فيها س�رية متصل�ة بعصور املعصومني 
)صل�وات اهلل عليه�م(، تكش�ف مذهبهم، فإن الش�ايع يف فرض تنازل املش�ري عن 
األجل قبول البائع بالثمن وعدم امتناعه من أخذه ولو ألنه يف صاحله، وليس الش�ايع 
حينئذ امتناعه من ذلك، لتنعقد به سرية تكشف عن رأي اإلمام يستند هلا املجمعون. 

ومل حت�رر ه�ذه الفروع إال يف ع�رص حترير الفتاوى. والظاه�ر أن ذهاب املفتني 
للمن�ع حمض اجته�اد منهم ال يكش�ف ع�ن رأي املعصومني )صل�وات اهلل عليهم(، 
وال ينش�أ ع�ن إطالعه�م ع�ى دلي�ل تعبدي خم�رج ع�ام تقتضي�ه القاعدة. ك�ام تكرر 
 من�ا التنبي�ه لذل�ك يف كث�ري من م�وارد دع�وى اإلمج�اع يف مثل ه�ذه الف�روع احلديثة 

التحرير. فالحظ.



..............................................................  مصباح املنهاج � كتاب التجارة/ ج4 1(8

)1( ك�ام رصح ب�ه املفيدP يف املقنعة وكثري ممن تأخر عنه، ونفى اخلالف فيه 
غ�ري واح�د، ويف اجلواه�ر »بال خالف أجده، ب�ل يمكن حتصيل اإلمج�اع عليه«، ويف 
جممع الفائدة: »وأما دليل كون األجل مضبوطًا فكأنه اإلمجاع مس�تندًا إىل لزوم الغرر 

املنفي باخلرب… وألنه قد يؤول إىل النزاع والتشاجر…«.

لك�ن اإلمجاع لو تم ال ينهض باالس�تدالل، ك�ام يظهر مما ذكرن�اه آنفًا، وتكرر 
من�ا غ�ري م�رة. ودليل الغ�رر وإن أمكن إرجاع�ه إىل النهي عن خص�وص بيع الغرر، 
لفرض كون الرشط يف املقام يف البيع، بل من ش�ؤون الثمن الذي هو أحد العوضني، 
ك�ام يظه�ر بمراجعة ما تقدم عند الكالم يف مانعي�ة اجلهالة من صحة الرشط، ويأيت ما 
يناس�به، إال أنه سبق منا املنع من االس�تدالل به كربويًا وصغرويًا، كام يظهر بمراجعة 
املس�ألة الثانية من الفصل الثالث، واملس�ألة العارشة من الفصل الرابع. وأما أنه يؤول 

إىل النزاع والتشاجر فهو ممنوع كربويًا وصغرويًا، كام لعله ظاهر.

نع�م ورد اعتب�ار ضب�ط األجل يف بيع الس�لف)1( ال�ذي يتقوم بتأجي�ل املبيع. 
وه�و وإن أمكن أن خيتص بأحكام�ه، إال أن من القريب جريان حكمه املذكور يف بيع 
النس�يئة الذي يتقوم بتأجيل الثمن، لقرب فهم ع�دم الفرق بني الثمن واملثمن وإلغاء 
خصوصيته�ام يف مث�ل ذلك، ك�ام تقدم نظريه يف غري م�ورد. وإن كان يف كفاية ذلك يف 

االستدالل يف املقام إشكال.

))( قطعًا، كام يف اجلواهر. وبه رصح املفيد يف املقنعة وكثري ممن تأخر عنه، ويف 
مفت�اح الكرامة: »وهذا فرع ما تقدم، ف�ال خالف فيه«. وكأنه ال جمال الحتامل بطالن 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:) من أبواب السلف.

القرينة عىل كون التأجيل حقًا للمشري دون البائع. وجيب أن يكون األجل 
معينـًا ال يـردد فيه بني الزيـادة والنقصان)1(، فلو جعـل األجل قدوم زيد 
أو )الديـاس( أو احلصاد أو جذاذ الثمر أو نحـو ذلك بطل العقد)2(. ولو 
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الرشط املتضمن الستحقاق التأجيل، دون أصل البيع، بل يكون حااًل. لرسيان الغرر 
للبيع نفسه، لكون الرشط من شؤونه، كام سبق عند الكالم يف مبطلية اجلهالة للرشط 
من أحكام الرشوط. والس�يام بعد كون التأجيل من ش�ؤون أحد العوضني الذين مها 
ركن�ا البي�ع. ك�ام أنه ل�و كان الدليل يف املقام هو نصوص بيع الس�لف فه�ي ظاهرة يف 

بطالن البيع، ال بطالن خصوص رشط التأجيل. 

)1( ك�ام هو مقت�ىض ما يف مفتاح الكرام�ة من تقييد الصحة ب�ام إذا علام ذلك. 
والوجه فيه اجلهالة املانعة بمقتىض األدلة السابقة. 

لكن قال يف اجلواهر: »وقد يناقش فيه باحتامل االكتفاء فيه بانضباطه يف نفسه، 
كأوزان البلدان مع عدم معرفة املصداق. فله رشاء وزنة مثاًل بعيار بلد خمصوص وإن 

مل يعرف مقدارها. إال أن للنظر فيه جمااًل«. 
وكأن وج�ه النظ�ر أن املف�روض يف املقام اعتب�ار العلم، ال اعتب�ار االنضباط. 
واالكتفاء باالنضباط يف الوزن غري املعلوم ألحد املتعاقدين لدليل خاص به كام س�بق 
التعرض له يف حمله ال يقتيض االكتفاء به هنا. نعم لو كان الدليل اإلمجاع فقد يدعى أن 

املتيقن منه غري الفرض. فالحظ.

))( ملا هو املعلوم من شيوع التقدير يف العصور السابقة باألشهر القمرية.

))( كام يف احلدائق، ويف الرياض أنه األشهر، بل عليه عامة من تأخر، ويف جممع 
الفائ�دة أن�ه ظاهر األكثر. وبالبطالن الظاهر أو الرصي�ح يف لغوية البيع، وعدم ترتب 

كانت معرفة األجل حمتاجة إىل احلسـاب مثـل أول احلمل أو امليزان أو عيد 
اليهود فالظاهر البطان)1(. نعم لو كان األجل أو الشهر القابل مع الردد 

يف الشهر احلايل بني الكال والنقصان فالظاهر الصحة)2(. 
)مسـألة2(: لو باع شيئًا بثمن نقدًا وبأكثر منه مؤجًا بأن قال: بعتك 
الفرس بعرشة نقدًا وبعرشين إىل سـنة فقبل املشري فاملشهور البطان)3( 
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األثر عليه رأس�ًا رصح يف املبسوط والوسيلة والرسائر واإلرشاد والتذكرة واإليضاح 
والتنقيح وكشف الرموز واللمعتني وحمكي التحرير وغريها. واستدل له بوجهني:

األول: م�ا تضم�ن النه�ي عن بيع الغرر، بلح�اظ اجلهالة بالثمن. ويش�كل بام 
تك�رر من�ا من عدم ثب�وت عموم النه�ي عن بيع الغ�رر. مضاف�ًا إىل أن اجلهل بالثمن 
ق�د يس�تلزم الغرر مع كون البيع عى نح�و واحد حااًل فقط أو نس�يئة فقط، دون حمل 
الكالم، حيث يكون كل من الثمنني معلومًا يف احلال الذي جعل فيه ومناس�بًا له، فال 
غرر يف حق البائع، ملناس�بة الثمن للمبيع عى احلالني، وال يف حق املش�ري، ألنه خيتار 

ما يناسبه. 

الثـاين: م�ا تضم�ن النهي عن رشطني يف بي�ع، أو بيعني يف بي�ع، أو صفقتني يف 
واحدة. كموثق عامر عن أيب عبد اهللA أنه قال يف حديث: »إن رسول اهلل8 
بعث رجاًل إىل أهل مكة، وأمره أن ينهاهم عن رشطني يف بيع«)1(، ومعترب س�ليامن بن 
صالح عنهA »قال: هنى رس�ول اهلل8 عن س�لف وبيع، وعن بيعني يف بيع، 
وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما مل يضمن« ))(، ونحوه خرب احلس�ني بن زيد))(، 

والنبوي: »ال حتل صفقتان يف واحدة«)4(. 

قال يف اجلواهر بعد أن ذكر الثاين: »املفرس بذلك أو بام يش�مله«. وظاهره كون 
حمل الكالم متيقنًا من املضمون املذكور. ومل يتضح الوجه يف ذلك. 

والس�يام مع ما يف املبس�وط، قال: »وهن�ى النبي عن بيعتني يف بيع�ة. وقيل: إنه 
حيتم�ل أمري�ن أحدمها: أن يكون املراد به إذا قال: بعت�ك هذا اليشء بألف درهم نقدًا 
وبألفني نس�يئة بأهيام ش�ئت خ�ذه… واآلخر أن يق�ول: بعتك عبدي ه�ذا بألف عى 
أن تبيعن�ي دارك ه�ذه بألف…«. وبذلك تكون النص�وص املذكورة جمملة ال تنهض 

باالستدالل يف املقام. 

)1( ، ))( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:) من أبواب أحكام العقود حديث:)، 4، 5.
)4( مستدرك الوسائل ج:)1 باب:) من أبواب أحكام العقود حديث:).
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ولعل األوىل يف وجه البطالن هو تردد البيع بني احلال والنسيئة، فال يصح فعاًل، 
المتن�اع وجود املردد ولو اعتبارًا. نعم يمكن صحت�ه معينًا بأحد الوجهني معلقًا عى 
اختيار املشري له. لكنه يستلزم التعليق املبطل للبيع، بل جلميع العقود عند األصحاب.

)1( ك�ام يظهر م�ن النهاية حيث قال: »فإن ذكر املتاع بأجلني ونقدين خمتلفني، 
ب�أن يقول: ثمن هذا املتاع كذا عاجاًل وكذا آجاًل، ثم أمىض البيع، كان له أقل الثمنني 
وأبع�د األجل�ني«. وبه رصح يف ال�دروس. وعن الب�رشي أن العم�ل بالرواية الدالة 
ع�ى ذل�ك قريب ونحوه عن الكفاية. وقد يظهر من الرشائع امليل إليه، ومن املختلف 

احتامله، ومن النافع الردد، كام هو ظاهر القواعد. 

والق�ول بذل�ك هو الظاهر من املقنع�ة والغنية وحمك�ي كالم القايض، للحكم 
فيها بثبوت أقل الثمنني وأبعد األجلني. وال ينافيه ما يف املقنعة من عدم جواز املعاملة 
املذك�ورة، وم�ا يف الغني�ة وحمك�ي كالم القايض من بط�الن املعاملة املذك�ورة. حيث 
يتع�ني مح�ل األول عى احلرمة التكليفي�ة، أو الوضعية الراجعة إىل ع�دم نفوذ املعاملة 

عى الوجه الذي وقعت عليه. وعليها حيمل البطالن يف األخريين.

 :Aقال أمري املؤمنني« :Aففي صحيح حممد بن قيس عن أيب جعفر )((
من باع س�لعته فقال: إن ثمنها كذا وكذا يدًا بيد، وثمنها كذا وكذا نظرة، فخذها بأي 
ثمن ش�ئت، وجعل ]واجعل. ي�ب[ صفقتهام واحدة، فليس ل�ه إال أقلهام وإن كانت 
نظرة. قال: وقالA: من ساوم بثمنني أحدمها عاجاًل واآلخر نظرة فليسم أحدمها 

قبل الصفقة«)1(.

ويف معترب الس�كوين عن جعفر عن أبيه ع�ن آبائهG: »أن عليًاA قىض يف 
رج�ل باع بيعًا واش�رط رشط�ني: بالنقد كذا، وبالنس�يئة كذا، فأخ�ذ املتاع عى ذلك 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:) من أبواب أحكام العقود حديث:1.

وقيل يصح بأقل الثمنني وأكثر األجلني)1(. وفيه رواية)2(. 
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ال�رشط. فق�ال: هو بأقل الثمن�ني وأبعد األجلني. يقول: ليس ل�ه إال أقل النقدين إىل 
األجل الذي أجله بنسية«)1(. 

وما يف كالم غري واحد من اإلشكال فيهام بضعف سند األول، الشراك حممد 
بن قيس بني الثقة وغريه، وسند الثاين بضعف السكوين والنوفي الراوي عنه. 

مدف�وع بأن حممد بن قيس يف احلديث األول ه�و الثقة، لرواية عاصم بن محيد 
عنه، عى ما نبه لذلك غري واحد. كام أن السكوين يف احلديث الثاين وإن كان عاميًا، إال 
أنه يستفاد من كالم الشيخP يف العدة توثيقه.مضافًا إىل أنه هو والنوفي من رجال 

تفسري القمي وكامل الزيارات.

ومثل�ه ما يف املختلف من احتامل احلديث�ني احلمل عى عقد البيع بالثمن األقل 
نقدًا، وبعد ذلك جعل البائع للمشري تأخري الثمن بزيادة. 

إذ في�ه: أن االحت�امل املذكور خمالف لظاهر احلديثني أو رصحيهام. والس�يام أن 
تأخ�ري الدي�ن بالزي�ادة ال يرتب علي�ه األثر أصاًل، ال م�ن حيثية ثب�وت الزيادة، وال 
م�ن حيثي�ة تأخري الدين، بل يبقى الدين معج�اًل، واحلديثان رصحيان يف تأجيل الثمن 

األقل. 

وك�ذا م�ا يف الرياض م�ن محل الصحي�ح ع�ى إرادة اإلجياب فقط م�ن البيع، 
وف�رض تلف املبي�ع، فيكون مرجع ذلك إىل أن اإلجياب املذكور ال يتم به العقد غايته 

أنه يقتيض ضامن املبيع بأقل الثمنني ال باملثل أو القيمة. 

فإن�ه خمال�ف لظاه�ره أو رصحيه، بل ال يناس�ب قول�ه فيه: »وجع�ل صفقتهام 
واحدة«. لظهور أن الصفقة إنام تكون بني املتبايعني. كام أن محله عى خصوص فرض 

تلف املبيع من أبعد البعيد. مع أنه ال وجه حينئٍذ لتأجيل الثمن األقل.

وأم�ا م�ا يف ذي�ل الصحيح من األمر بتس�مية أحدمه�ا قبل الصفق�ة الظاهر يف 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:) من أبواب أحكام العقود حديث:).
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توق�ف ترتب أث�ر املعاملة عى ذل�ك. فهو ال ين�ايف احلكم الذي تضمن�ه صدره، ألن 
احلك�م الذي تضمنه الص�در راجع إىل عدم صحة البيع عى الوج�ه الذي وقع عليه، 

وترتب األثر عليه عى خالف ما وقع عليه. 

ويك�ون املتحص�ل من الصدر والذيل س�واًء كانا حديثًا واح�دًا أم حديثني أن 
صحة البيع وترتب أثره عى الوجه الذي يوقع عليه موقوف عى تعيني أحد الوجهني 
قبل الصفقة، فإن مجعا يف صفقة واحدة مل يصح البيع عى الوجه الذي وقع عليه، لكنه 
ال يلغ�و رأس�ًا، بل يرت�ب عليه األثر عى خ�الف ما وقع عليه، فيك�ون بأقل الثمنني 

وأبعد األجلني.

وبذلك جيمع بني احلديثني والنصوص املتقدمة يف االستدالل للقول بالبطالن 
لو تم االس�تدالل هبا. نعم ذلك خمالف لقاعدة الس�لطنة القاضية بعدم صحة املعاملة 
وعدم ترتب األثر عليها عى خالف الوجه الذي وقعت عليه. لكنه ال يكفي يف طرح 

احلديثني، إذ هو ال يزيد عى ختصيص العموم الشايع يف األدلة.

لك�ن قال يف املختل�ف: »ويمكن أن يق�ال: إنه ريض بالثمن األق�ل، فليس له 
األكث�ر يف البعي�د، وإال لزم الرب�ا، إذ تبقى الزيادة يف مقابلة تأخ�ري الثمن ال غري، فإذا 
ص�رب إىل البعي�د مل جيب له أكثر م�ن األقل«. وق�ال يف ال�دروس: »واألقرب الصحة 
ولزوم األقل. ويكون التأخري جائزًا من جهة املش�ري الزمًا من طرف البائع. لرضاه 

باألقل فالزيادة ربا. وألجلها ورد النهي. وهو غري مانع من صحة البيع«.

وظاهرمها كون لزوم الثمن يف األقل مع األجل األبعد مطابقًا للقاعدة، لتحقق 
الرضا به، وكون الزيادة ربا يبطل اشراطه. وهو كام ترى!. 

أواًل: لعدم الرضا باألقل عى كل حال، بحيث يكون هو الثمن ال غري، وجيب 
بمقت�ىض عق�د البيع، وتكون الزيادة عليه ربا، بل األقل ه�و الثمن يف فرض التعجيل 
ال غ�ري، ويف فرض التأخري فاألكثر هو الثمن، م�ن دون أن تكون الزيادة رشطًا ربويًا 

خارجًا عن مقتىض العقد.
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وثانيـًا: ألن الثم�ن ل�و كان هو األقل ع�ى كل حال، بحيث يكون اس�تحقاق 
الزيادة يف مقابل التأخري ربا، ومن أجله ورد النهي، للزم البناء عى وجوب التعجيل، 
عماًل بمقتىض القاعدة بعد فرض بطالن اشراط الزيادة يف مقابل التأخري. غاية األمر 
أنه لو أخر املشري تسليم الثمن األقل عصيانًا، أو برضا البائع، مل جيب عليه الزيادة، 
كام نس�به يف كش�ف الرموز للراوندي. لكنه ال يناسب ما سبق من الدروس. ومن هنا 

ال خمرج عام ذكرنا من خمالفة ذلك للقاعدة، وإن لزم البناء عليه من أجل احلديثني.

ومثل�ه يف اإلش�كال ما عن ابن اجلنيد، حيث ق�ال كام يف املختلف : »وقد روي 
ع�ن النبي8: أنه ق�ال: ال حتل صفقتان يف ]بيعة[ واح�دة. وذلك أن تقول: إن 
كان بالنق�د فبك�ذا، وإن كان بالنس�يئة فبكذا وكذا. ولو عقد البائع للمش�ري كذلك 
وجعل اخليار إليه مل أخر للمش�ري أن يقوم عى ذلك. فإن فعل واس�تهلكت السلعة 
مل يكن للبائع إال أقل الثمنني، إلجازته البيع به، وكان للمشري اخليار يف تأخري الثمن 

األقل إىل املدة التي ذكرها البائع بالثمن األوفر من غري زيادة عى الثمن األقل«.

إذ فيه مضافًا إىل ما س�بق يف تعقيب كالم الدروس � : أن البيع إن صح بالنحو 
ال�ذي ذك�ره فل�امذا مل ير للمش�ري أن يقوم بذل�ك؟ وإن مل يصح فال�الزم أن يضمن 
املش�ري املبيع مع التلف باملثل أو القيمة كام يف س�ائر موارد املقبوض بالعقد الفاسد، 
ال بالثمن املسمى يف البيع املذكور. وإن كان نظره يف ذلك احلديثني املتقدمني فحملهام 

عى خصوص حال التلف بعيد جدًا، كام سبق.

بقي يشء، وهو أنه قد يظهر من النهاية والوسيلة والرسائر وغريها عدم الفرق 
يف حم�ل الكالم ب�ني الرديد بني احل�ال واملؤجل والرديد بني قص�ري األجل وطويله. 
وه�و رصيح املقنع�ة والتذكرة واملختلف والقواعد وال�دروس وغريها. بل اقترص يف 

الغنية عى التمثيل بالثاين، بنحو يظهر يف املفروغية عن عدم الفرق بينهام. 

وهو يف حمله لو كان املرجع يف املقام القاعدة، إما للبناء عى البطالن رأس�ًا، أو 
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لدع�وى اقتضائه�ا الصحة بأقل الثمنني وأبعد األجلني، كام س�بق م�ن الدروس. أما 
بن�اًء عى الصحة بأقل الثمن�ني وأبعد األجلني خروجًا عن مقت�ىض القاعدة من أجل 
احلديثني املتقدمني كام س�بق مّنا تبعًا جلامعة فمن الظاهر اختصاص احلديثني باألول، 

وال خمرج عن مقتىض القاعدة يف الثاين. 

ولعل�ه لذا جزم بالبطالن فيه يف الرشائ�ع والنافع، مع ميله أو تردده يف الصحة 
يف األول، ك�ام س�بق. بل ع�ن التحرير أنه يبطل قواًل واحدًا، وإن مل يناس�ب ما س�بق 

منهم.

نع�م قد يدعى اس�تفادة الصح�ة فيه من احلديث�ني بإلغاء خصوصي�ة موردمها 
عرفًا، أو تعميم احلكم له بتنقيح املناط. وكالمها يف غاية اإلشكال.

)1( بال إش�كال ظاهر. ولعل عدم ذكر بعضهم له لوضوحه. قال يف اجلواهر: 
»ألنه ربا حمرم كتابًا وس�نة وإمجاعًا. فال جيوز، س�واء وقع عى جهة البيع أو الصلح أو 
اجلعالة. ولو اش�رط يف عقد آخر فس�د وأفس�د، إذ هو ال حيلل احلرام«. ويف صحيح 
حممد بن مس�لم عن أيب جعفرA وصحيح احللبي عن أيب عبد اهللA: »أهنام قاال 
يف الرجل يكون عليه الدين إىل أجل مسمى، فيأتيه غريمه فيقول: أنقدين من الذي يل 
كذا وكذا وأضع لك بقيته. أو يقول: انقد يل بعضًا وأمد لك يف األجل فيام بقي عليك. 
قال: ال أرى بأسًا ما مل يزدد عى رأس ماله شيئًا. يقول اهلل: ﴿َلُكْم ُرُؤوُس َأْمَوالُِكْم اَل 

َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُموَن﴾«)1(. 

ه�ذا واملتيق�ن من ذلك ما إذا كانت الزيادة يف مقاب�ل التأجيل بنحو الصلح أو 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:7 من أبواب أحكام الصلح حديث:1.

)مسـألة3(: ال جيـوز تأجيـل الثمـن احلال، بـل مطلق الديـن، بأزيد 
منـه)1(، بـأن يزيد فيـه مقدارًا ليؤخـره إىل أجل. وكذا ال جيـوز أن يزيد يف 
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اجلعال�ة كام هو مقتىض إطالق الصحيح املتقدم. وك�ذا إذا كان املؤجل مقابل املعجل 
بنح�و البي�ع يف الرب�وي، ألن�ه وإن مل يكن قرضًا ربوي�ًا، إال أنه ربا يف البي�ع. ومثله ما 
إذا كان بنح�و الصل�ح املعاويض ب�ني املعجل واملؤج�ل، بناًء عى عم�وم الربا جلميع 
املعاوض�ات وع�دم اختصاصه بالبيع. أم�ا إذا مل يكن ربويًا، كاملع�دود ومنه النقود يف 
عصورنا فقد يش�كل حرمة البيع، فضاًل عن الصلح املعاويض، بخروجه عن الربا يف 
القرض، لفرض عدم دفع الزيادة يف مقابل التأجيل. وعدم حرمة البيع واملعاوضة مع 

الزيادة يف غري الربويني. 

اللهم إال أن يقال: البيع املذكور إذا كان أحد العوضني أو كالمها مؤجاًل يؤدي 
مؤدى القرض الربوي، فمن البعيد جدًا مرشوعيته، وإال لورد التنبيه له يف النصوص، 
ك�ام ورد التنبي�ه لكثري من الطرق التي يتخلص هبا من الربا. وإن كان يف كفاية ذلك يف 

االستدالل عى احلرمة إشكال. فالحظ.

)1( لعني ما سبق.

))( بال خالف أجده فيه. كذا يف اجلواهر. ويقتضيه الصحيح املتقدم ومرسل 
أبان عن أيب عبد اهللA: »سألته عن الرجل يكون له عى الرجل دين، فيقول له قبل 
أن حي�ل األج�ل: عجل يل النصف م�ن حقي عى أن أضع عن�ك النصف، أحيل ذلك 

لواحد منهام؟ قال: نعم«)1(. 

))( ك�ام ذك�ره يف اجلواهر. ويقتضيه إط�الق احلديثني املتقدم�ني، وإطالقات 
اجلعالة فيام إذا كان اإلبراء أو الرباءة من الدين يف مقابل التعجيل، وعمومات الصلح 

فيام إذا كان بعض الدين يف مقابل التعجيل.

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:7 من أبواب أحكام الصلح حديث:).

الثمن املؤجـل ليزيد يف األجل)1(. وجيوز عكس ذلك، بأن يعجل املؤجل 
بنقصـان منه)2( عـىل وجه الصلح أو اإلبـراء)3(، وال يصح عىل وجه بيع 
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)1( ه�ذا إن�ام يت�م في�ام إذا كان امل�ال املدي�ن به ربوي�ًا. وكذا احل�ال يف الصلح 
املبن�ي عى التعاوض بني األق�ل املعجل واألكثر املؤجل، بناء ع�ى عموم الربا جلميع 
املعاوض�ات. أم�ا إذا مل يكن املال املدي�ن به ربويًا لعدم كونه م�ن املكيل واملوزون فال 
وج�ه حلرمت�ه. وإذا كان يش�به القرض الربوي مع الزيادة كام تقدم، فهو ال يش�بهه مع 

النقيصة، لتجري الشبهة السابقة يف جوازه. فالحظ.

))( ك�ام يف املقنع�ة والنهاية واملبس�وط والرسائ�ر وكثري مما تأخ�ر عنها. ونفى 
اخل�الف في�ه يف الري�اض، كام اس�تظهر ذلك يف جمم�ع الفائ�دة، وقال: »ف�كأن دليله 

اإلمجاع…«. 

ويقتضي�ه عموم�ات صحة العق�ود والتجارة، وخصوص بع�ض النصوص، 
كصحيح بشار بن يسار: »سألت أبا عبد اهللA عن الرجل يبيع املتاع بنساء، فيشريه 
من صاحبه الذي يبيعه منه. قال: نعم، ال بأس به. فقلت له: أش�ري متاعي؟! فقال: 
لي�س ه�و متاعك وال بق�رك وال غنم�ك«)1(، ومعترب أيب بكر احلرضم�ي: »قلت أليب 
عبد اهللA: يل عى الرجل الدراهم فيقول: بعني بيعًا ]متاعًا. يب[ أقضيك، فأبيعه 

املتاع، ثم أشريه منه وأقبض مايل. قال: ال بأس«))(. 

وإلي�ه يرجع صحيحه: »قلت أليب عبد اهللA رج�ل تعنّي ثم حّل دينه، فلم 
جيد ما يقيض، أيتعني من صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال: نعم«))(. 

ف�إن الظاه�ر أن امل�راد بالتعني الذي تضمنه ه�ذا احلديث وغريه ه�و بيع املال 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب أحكام العقود حديث:).
))( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:6 من أبواب أحكام العقود حديث:1، ).

األكثـر املؤجل باألقل احلال، ألنه ربا)1(. وكـذا جيوز يف الدين املؤجل أن 
ينقد بعضه قبل حلول األجل عىل أن يؤجل له الباقي إىل أجل آخر. 

)مسـألة4(: إذا اشـرى شـيئًا نسـيئة جيوز رشاؤه منه)2( قبل حلول 
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مؤج�اًل ث�م رشاؤه باألقل ح�ااًل، كام حيمل علي�ه حديث�ه األول. ويف صحيح عي بن 
جعفر عن أخيه موس�ى بن جعفرA: »س�ألته عن رجل باع ثوب�ًا بعرشة دراهم إىل 
أجل، ثم اش�راه بخمس�ة دراهم بنقد أحيل؟ قال: إذا مل يش�رط ورضيا فال بأس«)1(. 
ورواه بس�نده عن�ه يف قرب اإلس�ناد، إال أن�ه قال: »س�ألته عن رجل ب�اع ثوبًا بعرشة 

دراهم، ثم اشراه بخمسة دراهم، أحيل؟«، ونحوها غريها. 

نع�م يف موث�ق عبد الرمحن بن أيب عب�د اهلل عن أيب عب�د اهللA: »أنه قال: ال 
تقبض مما تعني. يقول: ال تعينه ثم تقبضه ممالك عليه«))(. وربام قيل بمنافاته ملا س�بق 
لك�ن النهي فيه ليس عن البيع املذكور، بل عن أن يس�تويف حقه مما حصل بيد الطرف 
اآلخر من ذلك البيع، فال ينايف صحة البيع يف نفس�ه، كام تضمنته النصوص الس�ابقة. 
ع�ى أن محل ه�ذا الصحيح ع�ى الكراهة أهون م�ن محل بعض تل�ك النصوص عى 

استيفاء حقه من مال آخر. فالحظ.

)1( كام رصح به بعضهم، وهو مقتىض إطالق اآلخرين، بل قد يكون بيعه قبل 
حل�ول األج�ل متيقنًا من إطالقهم. نعم يف املراس�م: »فإن باع م�ا ابتاعه إىل أجل قبل 

حلول األجل فبيعه باطل وإن باعه بعده وإن مل يوف ثمنه جاز ذلك«.

قال يف مفتاح الكرامة بعد أن حكى ذلك: »فليتأمل فإين مل أجد أحدًا نقل عنها 
اخل�الف يف ذلك«. وكيف كان فيدفعه مضافًا إىل عمومات الصحة إطالق النصوص 

السابقة. بل لعله املتيقن من بعضها، لعدم تأدي الغرض بدونه.

))( كام رصح مجاعة. ويقتضيه مضافًا إىل عمومات الصحة إطالق النصوص 
السابقة. بل لعل البيع بجنس الثمن متيقن منها. كام أن البيع بغري اجلنس أوىل بالصحة، 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب أحكام العقود حديث:6.

))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:6 من أبواب أحكام العقود حديث:9.

األجل أو بعده)1(، بجنس الثمن أو بغريه)2(، مساويًا له أو زائدًا عليه أو 
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ألنه أبعد عن مشاهبة الربا.

)1( كام رصح به يف اجلملة غري واحد. ويقتضيه ما سبق.

))( ك�ام رصح ب�ه يف املقنع�ة والنهاية وغريمها. ويقتضي�ه مضافًا إىل عمومات 
الصحة إطالق بعض النصوص السابقة. 

نعم يف صحيح منصور بن حازم: »سألت أبا عبد اهللA عن الرجل يكون له 
عى الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غري ذلك، فأتى املطلوب الطالب ليبتاع منه ش�يئًا. 

قال: ال يبيعه نسيًا. فأما نقدًا فليبعه بام شاء«)1(. 

لكن�ه أجنب�ي عام نحن فيه من فرض تع�دد البيع، وظاهر يف اعتب�ار كون البيع 
الواحد نقدًا إذا كان املشري مدينًا للبائع. وال يظهر منهم العمل به. فالحظ.

))( ب�ل عن الكفاي�ة: »ال أعلم فيه خالفًا«، ونس�به لألصح�اب يف الرياض، 
ونف�ى خالفه�م فيه، واس�تظهر يف جمم�ع الفائدة وحمك�ي املفاتيح االتف�اق عليه. وبه 

رصح الشيخP يف املبسوط ومجاعة كثرية.

نع�م أطل�ق جواز البي�ع يف املقنعة والنهاي�ة والرسائر. لكن قد يك�ون مرادهم 
ج�واز أصل البي�ع من دون نظر للرشط، وإال فمن البعي�د بناؤهم عى جواز الرشط، 
إمه�ااًل للنصوص املانعة منه، م�ن دون أن ينصوا عى ذلك، مع تعرضهم للتعميم من 

اجلهات املتقدمة. 

وكي�ف كان فيقتضي�ه صحيح عي بن جعفر املتقدم، وخرب احلس�ني بن املنذر: 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:6 من أبواب أحكام العقود حديث:8.

ناقصًا عنه)1(، حااًل كان البيع الثاين أو مؤجًا)2(. إال إذا أشرط البائع عىل 
املشري يف البيع األول أن يبيعه عليه بعد رشائه، أو رشط املشري عىل البائع 
 يف البيع األول أن يشـريه منه، فإن املشهور البطان)3( لكن األظهر صحة 
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»قل�ت أليب عب�د اهللA: جييئني الرجل فيطلب العينة، فأش�ري له املتاع مرابحة ثم 
أبيعه إياه، ثم أشريه منه مكاين. قال: إذا كان اخليار إن شاء باع وإن شاء مل يبع، وكنت 
أنت باخليار إن ش�ئت اش�ريت وإن ش�ئت مل تش�ر، ف�ال ب�أس…«)1(، وخرب يونس 
الش�يباين: »قل�ت أليب عب�د اهللA: الرج�ل يبيع البي�ع والبائع يعلم أنه ال يس�وي، 
واملش�ري يعلم أنه ال يس�وي، إال أنه يعلم أنه س�ريجع فيه فيش�ريه منه. قال: فقال: 
ي�ا يون�س إن رس�ول اهلل8 قال جلاب�ر بن عب�د اهلل: كيف أن�ت إذا ظهر اجلور، 
وأورثهم الذل. قال: فقال جابر: ال بقيت إىل ذلك الزمان. ومتى يكون ذلك بأيب أنت 
وأمي؟ قال: إذا ظهر الربا. يا يونس وهذا الربا. فإن مل تشره رده عليك؟ قال: قلت: 

نعم. قال: فال تقربنه. فال تقربنه«))(.

)1( لعل ذلك منهP لإلش�كال يف االس�تدالل املتق�دم.. أواًل: لعدم ثبوت 
صح�ة األخب�ار املذكورة بنظره الرشي�ف. أما اخلربان فلعدم ثبوت وثاقة احلس�ني بن 
منذر، وال يونس الشيباين، بل وال الراوي عنه يف هذا اخلرب، وهو صالح بن عقبة، وإن 

كان هو ثقة بناًء عى ما تكرر منا من وثاقة رجال تفسري القمي وكامل الزيارات.

وأما صحيح عي بن جعفر فإلرسال صاحب الوسائل له، وعدم ذكر سنده له. 
وهو وإن ذكر يف خامتة الوس�ائل أس�انيده إىل الكتب التي يروي عنها، إال أن األسانيد 
املذكورة مبنية عى الرواية باإلجازة ملحض التربك بذكر الس�ند من دون تعيني نس�خة 

خاصة تروي بألفاظها. 

ك�ام مل يتض�ح اعتامد األصحاب عى النصوص املذك�ورة، بعد اقتصار بعضهم 
يف وجه�ه عى ل�زوم الدور، وبعضهم عى ع�دم قطع نية امللك، من دون إش�ارة هلذه 

النصوص، كام تقدم عند الكالم يف رشوط صحة الرشط.

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب أحكام العقود حديث:4، 5.

العقد)1(.
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وثانيـًا: باخت�الف األخبار يف معيار املنع، حي�ث رصح يف األول بالرشط وهو 
ظاهر الثاين، أما الثالث فقد تضمن رجوع املشري يف البيع األول ورده للمبيع، وبينه 

وبني الرشط عموم من وجه.

لك�ن ظاه�ر صاح�ب الوس�ائل أن كتاب ع�ي بن جعف�ر الذي ينق�ل عنه هو 
الكت�اب ال�ذي رواه عنه بطرق�ه التي ذكرها يف اخلامتة، ال نس�خة أخ�رى منه منقطعة 
الس�ند، إما الش�تهار الكتاب يف عرصه، أو ألن األس�انيد التي ذكرها تتضمن إسناده 
لعي بن جعفر. كام أن من القريب جدًا استناد القدماء للنصوص املذكورة بعد روايتها 
يف كت�ب احلديث الت�ي هي يف متناوهلم. بل م�ن القريب أن يكون حتريرهم للمس�ألة 

بفروعها ناشئ من ورود النصوص املطلقة واملفصلة. 

ومما سبق يتضح اندفاع الوجه الثاين، إذ بعد صحة حديث عي بن جعفر يتعني 
ك�ون املعي�ار يف البطالن عى ال�رشط، دون ما تضمنه خرب الش�يباين. م�ع أن القريب 

تنزيل خرب الشيباين عى الرشط بقرينة احلديثني األولني.

ه�ذا وق�د يكون نظ�رهP يف البناء عى صح�ة العقد هو اس�تظهاره من هذه 
النص�وص النهي عن الرشط، دون العق�د املتضمن له، فيكون املرجع يف صحة العقد 
هو عمومات الصحة والنصوص األول املطلقة، مع البناء منه عى عدم مبطلية الرشط 
املح�رم أو املخالف للكتاب والس�نة للعقد، ويكون توقف�ه يف صحة الرشط وبطالنه 
الحتامل محل النهي عن الرشط عى النهي التكليفي غري املستلزم للفساد، أو للتوقف 

يف هنوض النصوص باالستدالل، ملا سبق.

لكن ظاهر النصوص املذكورة هو النهي عن البيع املشتمل عى الرشط، ال عن 
الرشط نفسه. والسيام بلحاظ تطبيق الربا عليه يف خرب الشيباين، وظاهر النهي املذكور 
ه�و الوضعي الراجع للفس�اد، كام هو احلال يف مجيع موارد النه�ي عام يراد منه ترتيب 

أثر صحته. فالحظ.
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)1( يتضح مما سبق منشأ إشكالهP، كام يتضح اندفاعه.

بقي يف املقام أمران:

األول: أن املتيق�ن من النصوص الناهية ع�ن البيع مع الرشط ما إذا كان نتيجة 
البيعني ربح يش�به الربا ويؤدي غرضه، كام يظهر بمالحظة حديثي عي بن جعفر. بل 
ه�و كالرصي�ح من تطبيق عنوان الربا يف خرب يونس الش�يباين. بل ال يبعد محل إطالق 
خرب احلس�ني ب�ن املنذر علي�ه، ألنه الغ�رض النوعي من أمث�ال هذه املعامل�ة. مضافًا 
إىل اإلش�كال يف س�نده. وق�د تقدم عند ال�كالم يف رشوط صحة ال�رشط من مباحث 

الرشوط متام الكالم يف ذلك.

الثاين: أن جواز بيع املبيع لبايعه من دون رشط ال خيتص بام إذا كان البيع األول 
نس�يئة، ب�ل يعم ما إذا كان حااًل. لعمومات الصح�ة. مضافًا إىل إطالق معترب أيب بكر 

احلرضمي. 

أم�ا بطالنه مع ال�رشط فعمدة دليله صحيح عي بن جعف�ر، وهو وإن اختص 
بام إذا كان البيع األول نس�يئة والثاين حااًل، إال أن من القريب إلغاء خصوصية ذلك، 
وفه�م العموم منه جلميع صور اش�راط البيع يف البيع. والس�يام بمالحظة التعليل يف 
خرب الشيباين، الذي هو املنرصف يف وجه املنع ومنشئه. ولعله لذا كان ظاهر املبسوط 

العموم. فالحظ.

ويف صحة الرشط إشكال)1(. 



)1( إم�ا إلمه�ال رأس املال مع وجوده أو لعدم وج�ود رأس املال، كام لو كان 
البائع قد ملك املبيع من دون معاوضة، كاهلبة واملرياث واململوك باحليازة. 

))( ك�ام رصح ب�ه غ�ري واح�د. ويف اجلواه�ر: »بال خ�الف أجده في�ه. بل يف 
التذك�رة: ل�و كان املش�ري جاهاًل برأس امل�ال بطل إمجاعًا«. وهو يبتن�ي عى ما تقدم 
منه�م من لزوم العل�م بقدر العوضني. وتق�دم الكالم يف وجهه يف املس�ألة الثانية من 
الفص�ل الثال�ث يف رشوط العوضني. ومنه يظهر أن ذكر رأس امل�ال يف عقد البيع إنام 

إلحاق
فيه القول يف املساومة واملرابحة واملواضعة والتولية 

)مسـألة1(: التعامل بني البائع واملشري تارة: يكون بماحظة رأس 
املال الذي اشـرى به البائع السـلعة، وأخرى: ال يكـون كذلك)1( والثاين 
يسمى مساومة. وهذا هو الغالب املتعارف. واألول تارة: يكون بزيادة عىل 
رأس املـال، وأخـرى: بنقيصة عنه، وثالثـة: با زيـادة وال نقيصة. واألول 

يسمى مرابحة، والثاين مواضعة، والثالث يسمى تولية. 
)مسـألة2(: البد يف مجيع األقسـام الثاثة من ذكر الثمن تفصيًا فلو 
قـال بعتك هذه السـلعة برأس ماهلا وزيـادة درهم أو بنقيصـة درهم أو با 
زيـادة وال نقيصة مل يصح)2( حتى يقول: بعتك هذه السـلعة بالثمن الذي 
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جيب مع جهلهام أو جهل أحدمها به، وال حاجة لذكره مع علمهام به.

)1( لك�ن يف معت�رب مي�رس بياع الزط�ي: »قلت أليب عبد اهللA: إنا نش�ري 
املت�اع بنظ�رة، فيجيء الرجل فيق�ول: بكم تقوم علي�ك؟ فأقول: بكذا وك�ذا، فأبيعه 
بربح. فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل ما لك. قال: فاس�رجعت فقلت: 
هك�ذا ]هلكنا.ي�ب[. فقال: مم�ا؟ فقلت: ألن م�ا يف األرض ث�وب إال أيبعه مرابحة، 
فيشري مني ولو وضعت من رأس املال حتى أقول: بكذا وكذا. فلام رأى ما شق عّي 
قال: أفال أفتح لك بابًا يكون لك فيه فرج؟ قل: قد قام عي بكذا وكذا وأبيعكه بزيادة 
كذا وكذا. وال تقل بربح«)1(. وظاهره أن املرابحة ذات األحكام اخلاصة ال تنعقد إال 

أن تذكر الزيادة عى رأس املال بعنوان الربح.

نع�م ال يظه�ر من األصحاب االلتف�ات لذلك، بل يف احلدائ�ق: »والظاهر أنه 
ال قائل به«. ويف كفاية ذلك يف اخلروج عن ظاهر النص إش�كال. والس�يام مع توجه 
 املتعاقدي�ن لذل�ك من أج�ل اجلمع بني نتيج�ة املرابحة وه�ي ابتناء الثم�ن عى رأس 

املال والتخلص من الزمها، وهو اشراك البيعني يف األجل. فالحظ.

))( للعلم بمقدار الثمن حني البيع املعترب عندهم يف صحته. ومنه يظهر اعتبار 
علم املش�ري والبائع معًا بذلك، وعدم االكتفاء بعلم املش�ري. ولعل اكتفاء س�يدنا 

املصنفP بعلم املشري للمفروغية عن علم البائع بذلك.

هذا ويف املقنعة: »وال جيوز أن يبيع اإلنس�ان ش�يئًا مرابحة مذكورة بالنس�بة إىل 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5) من أبواب أحكام العقود حديث:1.

اشـريتها به وهو مائة درهم بزيادة درهم مثًا)1(، أو نقيصته، أو با زيادة 
وال نقيصة. 

)مسألة3(: إذا قال البائع بعتك هذه السلعة بائة درهم وربح درهم يف 
كل عرشة، فإن عرف املشري أن الثمن مائة وعرشة دراهم صح البيع)2(. 
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أصل املال، كقوهلم: أبيعك هذا املتاع بربح العرشة واحدًا أو اثنني وما أشبه ذلك. وال 
ب�أس أن يقول: ثمن هذا املتاع عي ك�ذا وأبيعك إياه بكذا، فيذكر أصل املال والربح، 
وال جيعل لكل عرشة منه شيئًا«. وقريب منه يف النهاية وعن أيب الصالح وابن الرباج، 
وعن املراس�م أن�ه ال يصح. ومقتىض إطالقهم عدم صحة ذل�ك حتى مع العلم بقدر 

املجموع حني البيع. 

وقد يس�تدل هلم بصحيح العالء: »قلت أليب عبد اهللA: الرجل يبيع البيع، 
فيق�ول: أبيع�ك دوازده، أو ده يازده. قال: ال بأس إنام ه�ذه املراوضة. فإذا مجع املبيع 
جعله مجلة واحدة«)1(. لظهوره يف أن نسبة الربح لرأس املال إنام يصح قبل العقد مقدمة 

لتعيني الثمن، وال يصح حني العقد وقطع البيع، بل يتعني ذكر الثمن بمجموعه. 

لك�ن مقت�ىض ذيله أن املتعني ح�ني العقد هو ذكر الثمن مجل�ة واحدة من دون 
تع�رض ل�رأس امل�ال، كام يكون يف بيع املس�اومة. فريج�ع إىل النهي عن بي�ع املرابحة 
وتعي�ني املس�اومة، ك�ام ه�و ظاهر صحي�ح احللب�ي عنهA: »ق�ال: ق�دم أليب متاع 
م�ن مرص، فصن�ع طعامًا ودعا ل�ه التجار، فقال�وا: نأخذه منك ب�ده دوازده. قال هلم 
أيب: وك�م يك�ون ذلك؟ قال�وا يف عرشة آالف ألف�ني. فقال هلم أيب: ف�إين أبيعكم هذا 
املت�اع باثن�ي عرش ألف�ًا. فباعهم مس�اومة«))(. وقريب من�ه صحيح احللبي�ني يف متاع 
 أليب عب�د اهللA، إال أن�ه ترك قوله: »فباعهم مس�اومة«))(، ومعت�رب حممد: »قال أبو 
عب�د اهللA: إين ألك�ره بيع عرشة بإحدى عرشة، وع�رشة باثني عرش، ونحو ذلك. 
ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة. قال: وأتاين متاع من مرص، فكرهت أن أبيعه كذلك 
وعظم عي، فبعته مساومة«)4(، ومعترب املدائني: »قال أبو عبد اهللA: إين أكره البيع 

بده يازده ودوازده، ولكن أبيعه بكذا وكذا«)5(. 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:14 من أبواب أحكام العقود حديث:5، 1.
))( من ال حيرضه الفقيه ج:)1 ص5)1 حديث:589. التهذيب ج:7 ص54 حديث:4)).

)4( ، )5( وسائل الشيعة ج:)1 باب:14 من أبواب أحكام العقود حديث:4، ).
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وحينئ�ذ يتعني مح�ل النهي يف صحيح العالء عى الكراه�ة، للنصوص الكثرية 
الدال�ة عى جواز املرابح�ة)1(. نعم لو كان النهي فيه عن خصوص هذه الصيغة يف بيع 

املرابحة فال قرينة عى محله عى الكراهة. لكنه ليس كذلك.

)1( كام يف املبس�وط والغنية والرشائع وكثري غريها. ونس�ب للمشهور، بل يف 
اخلالف وظاهر التذكرة اإلمجاع عليه. واس�تدل له بالنصوص املتقدمة. لكنها ظاهرة 
كام سبق يف كراهة املرابحة يف مقابل املساومة، دون خصوص هذه الصورة من املرابحة 

من بني صورها، كام نّبه لذلك يف احلدائق. 

وق�د اع�رف ب�ه يف الرياض، حي�ث ق�ال: »وهو كذلك ل�وال املخالف�ة لفهم 
الطائفة«. ويف اجلواهر: »وإن مل أجد به قائاًل«. ويف مفتاح الكرامة: »وقد تشعر أخبار 
الباب بكراهية املرابحة مطلقًا، ال خصوص الكراهية يف موضع املس�ألة. لكنه خمالف 

لإلمجاع املعلوم واملنقول. وخرب عي بن سعيد«.

لكن التعويل يف اخلروج عن ظاهر النصوص عى فهم األصحاب ال خيلو عن 
إشكال، بل منع، خصوصًا يف األحكام غري اإللزامية، لشيوع اضطراهبم يف أدلتها عى 

أن كالم الشيخ يف اخلالف واملبسوط ال يأيب احلمل عى العموم. 

وأما حديث عي بن س�عيد فهو: »س�ئل أبو عبد اهللA عن رجل يبتاع ثوبًا، 
فيطلب مني ]منه. يب[ مرابحة، ترى ببيع املرابحة بأسًا إذا صدق يف املرابحة وسمى 
ربحًا دانقني أو نصف درهم؟ فقال: ال بأس«))(. لكن تسمية الربح بالنحو املذكور إن 
مل يشمل تسميته بنحو النسبة لرأس املال الذي هو حمل الكالم فنفي البأس يمكن محله 

عى نفي احلرمة، ولو بضميمة النصوص املتقدمة. فال ينايف كراهة املساومة مطلقًا.

)1( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:14، )1، 1)، 4)، 5) وغريها من أبواب أحكام العقود.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:)1 من أبواب أحكام العقود حديث:1.

ولكنه مكروه)1(. 
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)1( ق�ال يف املختل�ف: »ولو أخ�ربه برأس املال وزاد يف كل ع�رشة درمهًا، ومل 
يعل�ام وقت العقد كمية الثمن احتمل البطالن للجهالة. والصحة إلمكان العلم، فإنه 

يستخرج باحلساب. واألقوى البطالن، الشراط العلم بالثمن وقت العقد«. 

لك�ن ت�رك التنبيه لذلك يف كالم مجاعة قد يظهر يف عم�وم الصحة مع الكراهة 
لذل�ك. ب�ل هو كالرصيح من التذكرة، حيث ذكر يف وجه الكراهة أنه قد ال يعلم قدر 
 .Pالثمن حالة العقد، وحيتاج يف معرفته إىل احلس�اب. وعليه جرى بعض مش�اخينا
ولعل�ه ألن املعترب عن�ده يف صحة البيع أن ال يكون غرريًا، واجلهل يف املقام ال يوجب 

الغرر بنظره.

ومما س�بق منا يف رشوط العوضني يتضح اإلش�كال يف االس�تدالل عى اعتبار 
العل�م يف العوضني بالنهي عن بيع الغرر كربويًا وصغرويًا. وحيث كان عمدة الدليل 
عى اعتبار العلم هو اإلمجاع لو تم فال جمال للبناء عليه يف أمثال املقام بعد ظهور اخلالف.

))( وأم�ا الكراه�ة فإن كان موضوعها خصوص نس�بة الرب�ح لرأس املال يف 
املرابحة كام سبق من املشهور فتعدهيا لنسبة الوضيعة لرأس املال، حيتاج لتنقيح املناط 

أو إلغاء اخلصوصية عرفًا. وكالمها مورد لإلشكال، خصوصًا األول. 

وإن كان موضوعها مطلق املرابحة كام سبق مّنا فتعدهيا للمواضعة قريب جدًا، 
لظهور النصوص السابقة يف أن البديل املطلوب هو املساومة ال غري. 

نع�م ق�د يتوقف يف عمومه�ا للتولي�ة، بلحاظ م�ا يف صحيح الع�الء من كون 
املطل�وب ذك�ر الثمن مجلة واحدة، وهو حاصل مع التولية. إال أن يس�تفاد العموم هلا 

وإذا مل يعـرف املشـري ذلـك حـال البيـع مل يصـح)1( وإن كان يعرفه بعد 
احلساب. وكذلك احلكم يف املواضعة إذا قال: بعتك بائة درهم مع خرسان 
درهم يف كل عرشة، فإن املشري إذا عرف أن الثمن تسعون صح البيع)2(، 

وإن مل يعرف ذلك بطل البيع وإن كان يعرفه بعد احلساب. 
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من بقية النصوص. فالحظ.

)1( كام يف الغنية والنافع والتذكرة والقواعد واإلرشاد. وهو الظاهر ممن علل 
اخليار بالتدليس، لوضوح حرمة التدليس. لكن التدليس إنام حيصل إذا مل يثبت األجل 
للمشري، أما إذا ثبت له فال تدليس يف ترك اإلخبار باألجل حني البيع، بل يف قبض 

الثمن معجاًل، فيكون هو املحرم.

))( كام يف املبس�وط واخلالف والغنية والتذكرة والقواعد واإلرش�اد وغريها، 
ويف الرياض: »وهو األشهر بني الطائفة، سيام متأخريهم«. وهو الذي تقتضيه القاعدة، 
وعلي�ه العمل، يف مجي�ع موارد ختلف ما بني عليه العقد، وهو يف املقام ظهور الثمن يف 

املرابحة يف التعجيل. 

لك�ن الظه�ور املذكور إنام يقتيض ثب�وت اخليار إذا مل يثبت األجل للمش�ري، 
حيث يلزم ما يش�به زي�ادة الربح للبائع. أما إذا ثبت له األج�ل عى ما يأيت الكالم فيه 

فهو أصلح للمشري مما أقدم عليه. ومعه ال وجه للخيار.

))( ق�ال يف النهاية: »ومن اش�رى ش�يئًا بنس�يئة ف�ال يبعه مرابح�ة. فإن باعه 
مرابحة كان للمبتاع من األجل مثل ماله« ونحوه يف الوسيلة. وحكاه يف املختلف عن 

ابن اجلنيد والقايض، وقد يظهر من الكليني. كام يظهر من غري واحد التوقف. 

ووجه القول املذكور صحيح هشام بن احلكم عن أيب عبد اهللA: »يف الرجل 
يشري املتاع إىل أجل. قال: ليس له أن يبيعه مرابحة إال إىل األجل الذي اشراه إليه. 
وإن باع�ه مرابح�ة ومل خيربه كان للذي اش�راه م�ن األجل مثل ذل�ك«)1(، ومعترب أيب 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5) من أبواب أحكام العقود حديث:).

)مسـألة4(: إذا كان الرشاء بالثمـن املؤجل وجب عىل البائع مرابحة 
أن خيرب باألجل)1( فإن أخفى ختري املشري بني الرد واإلمساك بالثمن)2(، 

عىل إشكال يف كونه حااًل أو مؤجًا بذلك األجل)3(. 
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حممد الوابيش: »س�معت رجاًل يس�أل أبا عبد اهللA عن رجل اشرى متاعًا بتأخري 
س�نة، ث�م باعه من رجل آخر مرابحة، أله أن يأخذ من�ه ثمنه حااًل والربح؟ قال: ليس 
عليه إال مثل الذي اشرى. إن كان نقد شيئًا فله مثل ما نقد. وإن مل يكن نقد شيئًا آخر 
فاملال عليه إىل األجل الذي اش�راه إليه. قلت له: فإن كان الذي اش�راه منه ليس عى 
]بمي. يب[ مثله. قال: فليس�توثق من حقه إىل األجل الذي اشراه«)1(، ومعترب ميرس 

بياع الزطي املتقدم يف املسألة الثانية.

وق�د محله�ا يف املختل�ف عى م�ا إذا باعه بمثل ما اش�راه وأخفي عنه النس�يئة 
ومل يش�رط النق�د، قال: »فإنه واحلال هذه يك�ون له من األجل مثل ما كان للبائع عى 

إشكال«. 

لك�ن ال ش�اهد عليه م�ن النصوص املتقدم�ة. بل مقتىض صحيح هش�ام عدم 
صح�ة بيعه مرابح�ة نقدًا، بل ال يصح بيع�ه مرابحة إال إىل األجل الذي اش�راه إليه. 
ومقتىض ذلك وإن كان هو التنايف بني قصد النقد وقصد املرابحة حينئذ بنحو يستلزم 
بطالن البيع، إال أنه يلزم اخلروج عن ذلك بالنصوص املتقدمة واحلكم بصحته مرابحة 
إىل األج�ل ال�ذي له. وهي كام تش�مل ما إذا كان النقد مقتىض إطالق البيع تش�مل ما 
إذا ن�ص املتبائع�ان حني البيع ع�ى النقد، من دون قرينة ع�ى التخصيص باألول. بل 
مقتىض هذه النصوص أنه ال يكفي يف صحة بيعه نقدًا إخبار البائع للمش�ري بأنه قد 
اش�راه مؤجاًل، بل البد أن خيرج البيع عن املرابحة بذكر الزيادة بعنوان كوهنا زيادة، 

ال بعنوان كوهنا ربحًا، كام تضمنه معترب ميرس بياع الزطي.

ومثله ما يف الرسائر من رّد النصوص املذكورة بأهنا خرب واحد وضعه الشيخ يف 
كتابه ورجع عنه يف مبس�وطه. إذ فيه: أنه ال جمال إلمهال هذه النصوص بعد اعتبارها 
يف نفس�ها وتعددها وظهور عمل من سبق هبا وتعويلهم عليها. ولعل الشيخ قد عدل 

عام يف املبسوط ملا يف النهاية من أجل هذه النصوص، دون العكس. 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5) من أبواب أحكام العقود حديث:).
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وجمرد خمالفتها للقواعد ال يكفي يف التوقف عن العمل هبا بعد ذلك، كام سبق 
من بعضهم، فضاًل عن ردها والفتوى عى خالفها، كام سبق من غري واحد.

بقي يف املقام أمران:

األول: إن من القريب جدًا جريان نظري ذلك يف املواضعة والتولية، الشراكها 
يف مالحظة رأس املال يف الثمن، وظهور هذه النصوص يف أن لألجل دخاًل يف حساب 

الربح واخلسارة عى رأس املال. 

إال أن يك�ون اقتص�ار النص�وص ع�ى املرابح�ة مع ش�يوع غريه�ا، خصوصًا 
التولي�ة، موجبًا لظهوره�ا يف خصوصية املرابحة يف احلكم املذكور. والس�يام حديثي 
هش�ام ومي�رس، لتضمنهام بيان احلكم من قبل اإلمام ابت�داء، بخالف حديث الوابيش 
املتضم�ن لذكر اإلمامA ذلك جوابًا عن حك�م املرابحة. وحينئذ يتعني الرجوع يف 

املواضعة والتولية للقاعدة املتقدمة.

الثـاين: أن ظاهر النص�وص املتقدمة هو لزوم البيع يف حق املش�ري مع ثبوت 
األجل له، كام تقدم أن وجه اخليار يقرص عن الفرض املذكور. 

وم�ن هن�ا ال جمال الحت�امل ثبوت األج�ل له مع اخلي�ار، كام يظهر من س�يدنا 
املصنفP. بل البد إما من البناء عى ثبوت اخليار له بني الفسخ والقبول باملرابحة 
نق�دًا، ك�ام تقدم من غري واحد، أو ل�زوم البيع عليه مع األجل، ك�ام تقدم من آخرين، 
وس�بق أن�ه املتع�ني، أو الردي�د ب�ني الوجه�ني احتياط�ًا، كام ج�رى عليه غ�ري واحد 

 

عى ما سبق.

)1( رصح ب�ه مجهور األصحاب. ويف اجلواهر: »عى املش�هور ش�هرة عظيمة 
كادت تك�ون إمجاعًا«، بل يف اخل�الف اإلمجاع عليه. ويقتضيه مضافًا إىل ظهور نس�بة 

)مسـألة5(: إذا اشرى مجلة صفقة بثمن مل جيز له بيع أفرادها مرابحة 
بالتقويم)1( 
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الثم�ن لل�يشء يف كون�ه مقاباًل به يف رشائ�ه النصوص. كصحيح حممد بن مس�لم عن 
أحدمهاA: »يف الرجل يش�ري املتاع مجيعًا، ثم يقوم كل ثوب بام يس�وي حتى يقع 
ع�ى رأس ماله، يبيع�ه مرابحة ثوبًا ثوبًا؟ قال: ال حتى يبني أن�ه إنام قومه«)1(. وقريب 

منه صحيحه اآلخر))( ومعترب أيب محزة))(.

ه�ذا وعن ابن اجلني�د والقايض جواز البيع مرابحة بام خيص�ه من الثمن فيام ال 
تفاضل فيه من نوع واحد. وكأنه لعدم احتياج تعيني ما خيصه من الثمن إىل التقويم. 

واستش�كل في�ه يف املختلف بأن األغراض تتفاوت بالقل�ة والكثرة، وتتفاوت 
بذل�ك األثامن، فيجب اإلخبار باحل�ال، لئال تقع اخليانة. لكن الصفقة توجب نقصان 

الثمن غالبًا فيام ال تفاضل فيه، ال زيادته، ليلزم اخليانة.

ف�األوىل يف اجل�واب عن ذلك بع�د خروج حمل ال�كالم عن م�ورد النصوص 
املتقدمة أن الثمن عرفًا هو املأخوذ عوضًا يف عقد البيع، وهو املجموع، دون ما خيص 

أجزاء املبيع منه. 

نع�م قد تق�وم القرينة العام�ة أو اخلاصة عى عدم إرادة الثم�ن باملعنى املذكور 
عند البيع مرابحة، كام يف بيع املفرد ممن يعلم أنه يشري اجلملة يف عصورنا.

وأظهر من ذلك ما إذا عنّي يف البيع لكل جزء من الصفقة ما خيصه، كام لو باعه 
عرشة ثياب كل ثوب بدينار. حيث ال إشكال حينئذ يف جواز بيع كل منها مرابحة بام 

خيصه، كام يف التنقيح. 

إال أن يك�ون الجت�امع الصفقة دخ�ل يف زيادة الثمن، كام ل�و تفاضلت الثياب 
يف الفرض، فكانت مخس�ة جيدة قيمة كل منها اثنا عرش درمهًا، ومخس�ة رديئة قيمة كل 
منها ثامنية دراهم، فاشراها صفقة كل واحد بعرشة دراهم. حيث ال جيوز بيع الرديء 

بعرشة من دون إعالم باحلال، ألنه تدليس. وهو خارج عن مفروض كالم التنقيح.

)1( ، ))( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:1) من أبواب أحكام العقود حديث:1، )، 5.
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إال بعد اإلعام)1(. 
)مسـألة6(: إذا تبـني كذب البائع يف إخباره بـرأس املال كا إذا أخرب 
أن رأس ماله مائة وباع بربح عرشة، وكان يف الواقع رأس املال تسعني صح 
البيـع)2(، وختري املشـري بني فسـخ البيع وإمضائه بتـام الثمن املذكور يف 

العقد)3(، وهو مائة وعرشة. 

)1( فقد رصح مجه�ور األصحاب بجوازه، ويف التذكرة دعوى اإلمجاع عليه. 
لكن يف الرسائر: »هذا ليس بيع املرابحة، ألن بيع املرابحة موضوعه يف الرشع أن خيرب 

بالثمن الذي اشراه به، وهذا ليس كذلك«. 
ف�إن أراد بذل�ك ع�دم صحة البي�ع املذكور كام ق�د يظهر من الروض�ة فيدفعه 
النص�وص املتقدم�ة وغريه�ا. وإن أراد بذلك ع�دم وقوعه مرابح�ة وإن صح كام هو 
رصي�ح الناف�ع فهو لو ت�م نزاع لفظي، ك�ام يف املختلف. عى أنه ال خيلو عن إش�كال، 
خلروج�ه ع�ن ظاهر النصوص املتقدم�ة وكالم الفقهاء يف الف�روع املختلفة املبنية عى 

التقويم دون الثمن احلقيقي، ويأيت بعضها، كام نّبه لذلك يف اجلواهر.

بقـي يشء. وهو أن ذلك جيري يف املواضع�ة والتولية، كام رصح به يف القواعد 
والتنقيح. ويظهر الوجه فيه مما سبق من عدم صدق الثمن بالتقويم. بل قد يستفاد من 

النصوص املتقدمة إلغاء خصوصية موردها عرفًا.

))( بال خالف عى الظاهر، كام مفتاح الكرامة واجلواهر، بل استظهر يف األول 
اإلمج�اع علي�ه. وهو يبتني عى أن ختل�ف عنوان أحد العوضني املأخ�وذ حني البيع ال 
يوجب بطالنه إذا مل يكن مقومًا له، نظري ما إذا باعه العبد عى أنه كاتب فبان غري كاتب. 
وقد تقدم بعض الكالم يف ذلك يف مبحث حرمة الغش من املكاسب املحرمة وغريه.

))( ك�ام يف الرشائ�ع والقواع�د والتذك�رة واملختل�ف واإلرش�اد وال�دروس 
واللمعتني واملس�الك وغريها، ونس�به يف مفتاح الكرامة للفاضلني ومن تأخر عنهام. 
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واس�تدل بأن البيع وقع عى الثمن املذكور يف العقد، فثبت. غاية األمر أن للمش�ري 
اخليار، للغش، أو ختلف الوصف الذي بني عليه العقد.

ه�ذا وع�ن ابن اجلنيد أنه ل�و أقّر البائ�ع أو قامت البينة ع�ى أن الثمن أقل لزم 
األقل وما يناس�به من الربح دون األكثر املذكور يف العقد. وهو الرصيح من املبس�وط 
واخلالف مع اعراف البائع بالغلط، بل يظهر من مس�اق كالمهام العموم لغري الغلط 
أيضًا. ويبدو منهام أن ذلك مالزم لفرض كون البيع مرابحة، البتناء املرابحة عى كون 
الثم�ن هو رأس املال احلقيقي مع ما يناس�به من الربح، واملف�روض أن رأس املال هو 
األق�ل. كام قد يظهر من اخلالف التفصيل ب�ني ما إذا قال: بعتك بامئة وعرشة، وما إذا 

قال: بعتك برأس مايل وزيادة العرشة واحدًا، مع اجلزم يف الثاين بثبوت األقل. 

وال�ذي ينبغي أن يقال: املورد من صغريات ما إذا اختلف العنوانان املأخوذان 
يف موضوع العقد، كام لو باعه هذا العبد الكاتب، فبان غري كاتب، أو باعه هذا الفرس 
فبان محارًا، أو زوجه بنته الكربى زينب، فظهر أن الكربى هند والصغرى زينب... إىل 
غ�ري ذل�ك، حيث يتعني عندهم تقدم العنوان املقص�ود باألصل املقوم ملوضوع العقد 
عرف�ًا، وترتب األثر عليه لو س�لم، ك�ام يف العبد يف املثال األول، وبط�الن العقد لو مل 

يسلم، كام يف الفرس يف املثال الثاين.

عى ذلك فأخذ املائة دينار مثاًل عى أن تكون هي رأس املال الذي ينس�ب إليه 
الرب�ح ثمنًا يف املرابح�ة إن رجع إىل كون املقصود باألص�ل يف الثمنية هي املائة دينار، 
وكوهن�ا رأس امل�ال صفة زائدة مقصودة غ�ري مقومة للموضوع كالكتاب�ة يف العبد يف 
املثال الس�ابق تعني صحة العقد وثبوت املائة وما يناس�بها من الربح، وهو العرشة يف 
املث�ال دون رأس امل�ال احلقيقي. وإن رجع إىل كون املقص�ود باألصل هو رأس املال، 
وكون�ه املائة دينار صفة زائدة، كان موضوع العقد هو رأس املال احلقيقي وما يناس�به 

من الربح، دون املائة دينار وما يناسبها. 

والظاه�ر األول يف املق�ام ويف مجيع أخ�ذ املقادير معي�ارًا يف املعاوضات. ولذا 
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تقدم يف املسألة الثالثة من الفصل الثاين أنه لو تبني خطأ البائع يف إخباره بمقدار املبيع 
تع�ني م�ع النقيصة تبعض الصفقة للمش�ري ورجوع م�ا يقابلها من الثم�ن له، ومع 

الزيادة بقاؤها يف ملك البائع ورشكته يف املبيع بنسبتها. 

وجم�رد ابتن�اء البيع عى مالحظ�ة رأس املال، ال ينايف ذلك، حي�ث هو ال يزيد 
عن مالحظة ش�خص املبيع املق�در يف موضوع العقد، بل ابتن�اء املبيع عى خصوصية 
شخصه أظهر. غاية األمر أن يثبت به اخليار كام يف سائر األمور التي يبتني عليها العقد 

من دون أن تكون ركنًا فيه. 

وأما خصوصية املرابحة فهي غري مقومة للبيع، بل قوامه املعاوضة بني الطرفني، 
واخلصوصية املذكورة يبتني عليها البيع كام يبتني عى كثري من األمور اخلارجة عنه مما 
يوج�ب ختلفه اخلي�ار دون البطالن. عى أهنا لو كانت مقومة ل�ه تعني البطالن، لتنايف 

مضمون العقد بمالحظة ما ذكرنا من تقومه بالثمن املعني أيضًا. 

أما وقوع العقد عى الثمن اآلخر فال يتضح وجهه بعد عدم مالحظته يف البيع. 
ول�ذا ال يظن بأحد البناء عى أنه ل�و باعه بامئة مثاًل عى أهنا الثمن الذي باع بمثله عى 

زيد، يكون الثمن تسعني لو كان قد باع عى زيد هبا. فالحظ.

بقي يف املقام أمران:

األول: ق�ال يف التذك�رة: »وإذا ثبت اخليار فلو قال البايع: ال تفس�خ فإين أحط 
الزي�ادة س�قط اخليار«. وقد تق�دم من بعضهم نظ�ريه يف خيار الغب�ن. وكأنه الرتفاع 
ال�رضر بناء ع�ى أنه الدليل عى اخلي�ار يف املقام. لكنه ليس كذل�ك، رضورة أن البيع 
م�ع الزيادة قد ال يكون رضريًا. بل منش�أ اخليار هو خ�روج عقد البيع عام ابتني عليه، 
املوج�ب ارت�كازًا خلل�ل فيه مان�ع من لزوم�ه، وبذل الزي�ادة ال خيرج عق�د البيع عن 

ذلك.

الثـاين: لو ظهر خطأ البائع بالنقيص�ة، وأن الثمن أكثر مما عينه، تعني البناء عى 
صحة البيع مع ثبوت اخليار للبائع. لعني ما س�بق. غايته أنه ال يقبل منه دعوى ذلك، 
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)مسألة7(: إذا اشرى سلعة بثمن معني مثل مائة درهم ومل يعمل فيها 
شيئًا كان ذلك رأس ماهلا، وجاز له اإلخبار بذلك)1(. أما إذا عمل يف السلعة 
عمًا، فإن كان بأجرة جاز ضم األجرة إىل رأس املال، فإذا كانت األجرة عرشة 
جاز له أن يقول: بعتك السلعة برأس ماهلا مائة وعرشة)2( وربح كذا، وإن 

ملنافات�ه إلق�راره. بل قد ال تكف�ي البينة إذا احتمل خطؤها، حيث ال تس�مع البينة مع 
اإلق�رار. فينح�رص األمر ب�ام إذا علم بخطأ اإلقرار املس�قط له ع�ن احلجية، أو فرض 
إق�رار املش�ري بالزي�ادة، حيث يتس�اقط اإلق�راران بالتع�ارض لو فرض تش�احهام. 
ويك�ون املرجع اس�تصحاب أثر العقد وعدم بطالنه بالفس�خ أو ما خيرج عنه من بينة 

أو نحوها. فالحظ.

)1( قطعًا، ألنه الثمن احلقيقي الذي عليه املدار يف املرابحة وأختيها.

))( كام يف املختلف والدروس، وحكاه يف املبسوط قواًل ومنع منه، كام منع منه 
يف التذك�رة وجامع املقاصد وظاهر الوس�يلة والرشائع والقواعد واإلرش�اد وغريها. 
ومبن�ى اخل�الف أن رأس امل�ال ه�ل خيتص بالثم�ن أو يعم امل�ؤن املرصوفة يف صالح 

اليشء وما يزيد قيمته؟ 

ق�ال يف اجلواهر: »والظاهر اختالف ذلك باخت�الف األمكنة واألزمنة«. لكن 
من البعيد جدًا صدق رأس املال عى ذلك حقيقة وصدقه جمازًا حيتاج إىل قرينة، وهي 

التي ختتلف باختالف األمكنة واألزمنة. 

ه�ذا وقد رصح غري واحد ممن منع من التعبري برأس املال بأنه جيوز حينئذ بيعه 
مرابحة، لكن يقول: قد تقوم عي بكذا أو نحو ذلك. 

وقد يش�كل بخروجه عن وضع املرابحة، البتناء املرابحة عى إضافة الربح إىل 
الثمن دون غريه. ويظهر اجلواب عنه مما تقدم يف املسألة اخلامسة. 
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 كان العمل بنفسه وكان له أجرة مل جيز له أن يضم األجرة إىل رأس املال)1(، 
بل يقول: رأس املال مائة، وعميل يسـاوي كذا)2(، وبعتكها با ذكر وربح 
كـذا)3(. وإذا اشـرى معيبًا فرجع عـىل البائع بـاألرش كان الثمن ما بقي 

وأظه�ر من ذلك ما إذا اقترص عى ثمن ال�رشاء، وذكر أجرة العمل مع الربح، 
كام لو قال: اشريته بكذا وخطته مثاًل بكذا وأبيعه بربح كذا، حيث يرجع ذلك إىل أن 
الربح عى الثمن احلقيقي كل من أجرة اخلياطة والربح املجعول. فرتفع الش�بهة، كام 

يأيت نظريه من اجلواهر.

)1( كام رصح به مجاعة، بل الظاهر عدم اإلشكال فيه. قال يف اجلواهر: »إذ ال 
ريب يف الكذب…«. ومثله ما إذا عمل فيه غريه جمانًا، كام نّبه له غري واحد.

))( إن رج�ع ذل�ك إىل بيان قيمة العمل لزم االقتص�ار عى أجرة املثل. وتعني 
ثبوت اخليار للمشري لو ظهر أقل، وللبائع لو ظهر أكثر، لتخلف ما ابتنى عليه البيع. 
وإن رج�ع إىل بي�ان م�ا يقرحه يف مقابل العمل مل جيب االقتص�ار عى أجرة املثل، وال 

موضوع للخيار، كام نّبه لذلك يف اجلملة يف اجلواهر.

))( كام رصح به غري واحد. قال يف اجلواهر: »وقد يشكل بخروجه عن وضع 
املرابح�ة، ال�ذي يعترب فيه ذكر ما يغرمه البائع ع�ى املبيع من حيث التجارة، والفرض 
ع�دم الغرامة هن�ا. ويندفع بمنع اعتبار االقتصار عى ذلك فيها. إلطالق األدلة الذي 
ال ري�ب يف ش�موله للفرض ال�ذي هو زيادة يف الرب�ح يف احلقيقة عن�د التحليل، وإن 
جعل�ه ص�ورة يف مقابل العمل، كام هو واضح«. وقد أش�ار بذل�ك إىل نظري ما ذكرناه 

آنفًا يف فرض الترصيح بأجرة العمل.

بقـي يشء. وه�و أن ذلك قد جيري يف غ�ري أجرة العمل يف املبي�ع من النفقات 
املتعارف�ة يف ش�ؤون التج�ارة، كأجرة النقل واحلراس�ة وأجرة املكان ال�ذي حيفظ فيه 
ونح�و ذلك، كام نبه له غري واح�د. وإن كان الظاهر توقف ذلك عى تعارف إضافته، 
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بعد األرش)1(. ولو أسـقط البائع بعض الثمن تفضـًا منه، أو جمازاة عىل 
اإلحسان مل يسقط ذلك من الثمن، بل رأس املال هو الثمن يف العقد)2(.

بحي�ث يك�ون كالقرينة العامة ع�ى دخوله عند اإلخبار بأنه قام علي�ه بكذا، أو التنبيه 
إلضافته رصحيًا. فالحظ.

)1( ك�ام يف املبس�وط والرشائ�ع والتذك�رة وغريه�ا. ألن الثم�ن احلقيقي وإن 
كان ه�و املجم�وع بناًء عى ما س�بق من اس�تحقاق األرش تعبدًا بحكم الش�ارع، من 
دون أن يك�ون ج�زءًا من الثم�ن إال أنه ينرصف يف مثل املق�ام إىل خصوص ما بقي له 
بع�د األرش. هذا ولو مل يأخذ األرش الذي اس�تحقه لتع�ذر أخذه عليه مل يبعد صحة 
اإلخبار بالثمن الذي وقع عليه البيع، لعدم س�المة يشء منه له. أما لو أس�قط تفضاًل 

فإشكال. واألحوط أن خيرب بالعيب وأنه مل يأخذ أرشه.

نعم لو مل يعلم املش�ري بالعيب أو ختيل حدوثه عنده، ثم باعه مرابحة بالثمن 
ال�ذي وق�ع عليه العقد، والتف�ت بعد ذلك للعيب ورجع ب�األرش عى البائع مل جيب 
علي�ه إرجاع مقداره للمش�ري، لعدم التدليس منه، وصح�ة عقد املرابحة عى الثمن 

الذي وقع عليه. غاية األمر أنه جيري حكم العيب يف حق املشري الثاين.

ونظ�ري ذل�ك ما إذا عيب املبيع بعد الرشاء، فأخذ األرش أو مل يأخذه، حيث ال 
جيوز اإلخبار بثمن الرشاء من دون تنبيه إىل أن الرشاء كان قبل حدوث العيب كام نبه 
لذلك يف املبس�وط والتذكرة والدروس وغريها. ألن املنرصف من اإلخبار بالثمن يف 
املرابح�ة وأختيه�ا هو ثمن املبيع ع�ى النحو الذي هو عليه حني بيع�ه ثانيًا، دون ثمن 
رشائه قبل تغريه وطروء النقص أو الزيادة عليه. ولذا سبق إضافة أجرة العمل، حيث 

يذكر تقومه عليه باملجموع من ثمنه احلقيقي واألجرة.

))( كام يف الرشائع والقواعد والتذكرة واملختلف حاكيًا له عن والده والدروس 
وغريها. ألنه إحسان مستقل عن البيع ال أثر له يف تعيني الثمن. 
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وفص�ل يف املبس�وط وظاه�ر اخل�الف والغنية بني اإلس�قاط قبل ل�زوم العقد 
واإلس�قاط بعد لزومه، فيس�تثنى م�ن الثمن يف األول دون الث�اين. ورصح غري واحد 

بابتناء ذلك عى حصول النقل بالعقد كام سبق أو بميض زمان اخليار. 

لكن�ه غري ظاهر فإن توقف امللك عى ميض زمن اخليار ال ينايف كون الثمن هو 
متام ما وقع عليه العقد، وال يقتيض خروج املقدار الذي أسقطه عن كونه ثمنًا، كام نّبه 
لذل�ك يف مفتاح الكرامة وغريه. نعم اإلبراء من الثمن فرع ملكية البائع له، فال يصح 

يف زمن اخليار بناء عى عدم حصول امللك فيه. فالحظ.

وأش�كل من ذلك ما حكاه يف املختلف عن ابن الرباج من أن هبة الثمن بتاممه 
للمش�ري ال متنعه من بيعه مرابحة بتامم الثمن أما مع هبة بعض الثمن له أو إس�قاطه 

عنه فال يبعد مرابحة إال بالباقي. إذ هو خال عن املنشأ.

نعم لو كان إس�قاط البعض يف زمن اخليار أو بعده إرضاء للمش�ري من أجل 
أن ال يرجع بالبيع مل يبعد انرصاف الثمن يف املرابحة وأختيها عن املقدار الذي أسقط. 
وك�ذا إذا تعارف إس�قاط بع�ض الثمن عند تس�ليمه، بحيث يعد من ش�ؤون املعاملة 

وتوابعها.

بقـي يشء. وهو أن ما س�بق يف املس�ائل الثالث األخرية كام جي�ري يف املرابحة 
جي�ري يف املواضع�ة والتولي�ة، ألهنا ع�ى هنج واحد يف نح�و ارتباطها بالثم�ن، كام نبه 

لذلك بعضهم يف اجلملة. ولعل عدم تنبيه سيدنا املصنفP لذلك لوضوحه.



الفصل التاسع
يف الربـا 

وهو قسان)1(:
األول: ما يكون يف املعاملة.
الثاين: ما يكون يف القرض. 

)1( ال إشكال يف عموم حرمة الربا للقليل والكثري، كام يظهر بمالحظة الكتاب 
ِذيَن  َها الَّ املجيد والس�نة الرشيفة وإمجاع املس�لمني. وقد ينايف ذلك قوله تع�اىل: ﴿َيا َأيُّ
ُكـمْ ُتْفِلُحوَن﴾)1(. حيث يقرب  ُقوْا اللَه َلَعلَّ َضاَعَفًة َواتَّ َبـا َأْضَعاًفا مُّ آَمُنـوْا اَل َتْأُكُلوْا الرِّ
ظه�ور التقيي�د يف اآلي�ة الرشيفة يف احلرص، فإن مناس�بة ك�ون الربا أضعاف�ًا مضاعفة 
للتحري�م يوجب إش�عار التقييد به أو ظه�وره يف قرص التحريم علي�ه، حيث ال يظهر 

وجه التقييد به غري ذلك. 

والسيام أن اآلية قد تضمنت أصل التحريم، ال تأكيده وتشديده، ليكون القيد 
مناس�بًا لش�دة التحريم من دون أن ينايف عموم أصل التحريم لفاقد القيد. نظري قوله 
َما َيْأُكُلوَن ِفي ُبُطونِِهْم َناًرا َوَسَيْصَلْوَن  ِذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلًما إِنَّ تعاىل: ﴿إِنَّ الَّ

)1( سورة آل عمران اآلية: 0)1.
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َسـِعيًرا﴾)1(. حيث يكون التقييد باليتيم مناس�بًا لش�دة التحريم ال�ذي يظهر من اآلية 
الرشيفة، من دون أن ينايف عموم حتريم أكل مال الغري ظلاًم. 

وم�ن هنا يظهر من املفرسين وغريهم محل القيد عى بيان ما قد يؤول إليه الربا 
من التضاعف بطول املدة، أو غري ذلك مما هو خالف الظاهر جدًا، وال مسوغ له لوال 

قيام الرضورة عى عموم حرمة الربا. 

ولع�ل األقرب بعد مالحظة مجي�ع اآليات الواردة يف الرب�ا واملقارنة بينهام هو 
البناء عى أن ترشيع حتريم الربا ابتنى عى التدرج، فرشع يف أول األمر حتريم أكل الربا 
إذا كث�ر وتضاع�ف نتيجة طول املدة، بحي�ث جيحف باملأخوذ منه، ك�ام تضمنته اآلية 
الرشيف�ة، ألن ذل�ك أحرى بتقبل الن�اس للتحريم، ثم عم�م التحريم جلميع صنوف 

الربا وأفراده.

َبا  ُقوْا اللَه َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَن الرِّ ِذيَن آَمُنوْا اتَّ َها الَّ كام قد يناسبه قوله تعاىل: ﴿َيا َأيُّ
َن اللِه َوَرُسولِِه َوإِن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُؤوُس  ْم َتْفَعُلوْا َفْأَذُنوْا بَِحْرٍب مِّ ْؤِمنِيَن * َفإِن لَّ إِن ُكنُتم مُّ
َأْمَوالُِكـْم اَل َتْظِلُمـوَن َواَل ُتْظَلُمـوَن * َوإِن َكاَن ُذو ُعْسـَرٍة َفَنِظَرٌة إَِلى َمْيَسـَرٍة…﴾))(. 

 

ف�إن اآلي�ة األوىل من هذه اآلي�ات الرشيفة كالرصحي�ة يف تعميم التحري�م للباقي من 
الربا، ال يف ترشيع أصل حتريم الربا. كام أن س�ياق اآليات يناس�ب نزوهلا لبيان حكم 

املتورط يف الربا، ال للنهي عن إيقاعه ابتداًء، وإن كان ذلك يستفاد منها تبعًا. 

ويناس�ب ذل�ك أن لس�ان اآلي�ات الش�املة جلمي�ع أقس�ام الرب�ا ال يناس�ب 
ترشي�ع حتريمه، ب�ل تأكي�د حتريمه والتش�جيع عى ترك�ه، والتش�ديد يف اإلنكار عى 
 م�ن يقوم به. وذل�ك بطبيعته متأخر عن ترشي�ع التحريم. فالحظ قول�ه تعاىل: ﴿َوَما 
ـن َزَكاٍة  َيْرُبـَو ِفـي َأْمـَواِل النَّـاِس َفـَا َيْرُبـو ِعنـَد اللـِه َوَمـا آَتْيُتـم مِّ ًبـا لِّ ـن رِّ آَتْيُتـم مِّ

)1( سورة النساء اآلية: 10.
))( سورة البقرة اآلية: 78)�80).
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ِذيـَن  اْلُمْضِعُفـوَن﴾)1(، وقول�ه ع�ز وج�ل: ﴿الَّ ُهـُم  َفُأْوَلئِـَك  اللـِه  َوْجـَه  ُتِريـُدوَن 

 

ْم َقاُلوْا  ُ ـْيَطاُن ِمَن امْلَسِّ َذلَِك بَِأهنَّ ُطُه الشَّ َبا اَل َيُقوُموَن إاِلَّ َكَا َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَّ َيْأُكُلوَن الرِّ
ِه َفانَتَهَى َفَلُه َما  بِّ ْن رَّ َبا َفَمْنْ َجاءُه َمْوِعَظٌة مِّ َم الرِّ َبا َوَأَحلَّ اهلّلُ اْلَبْيَع َوَحرَّ َا اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ إِنَّ
اِر ُهـمْ ِفيَها َخالُِدوَن * َيْمَحُق اهلّلُ  َسـَلَف َوَأْمـُرُه إىَِل اهلّلِ َوَمْن َعاَد َفُأْوَلـئَِك َأْصَحاُب النَّ

اٍر َأثِيٍم﴾))(. َدَقاِت َواهلّلُ اَل حُيِبُّ ُكلَّ َكفَّ َبا َوُيْرِب الصَّ اْلرِّ

هذا ما يظهر لنا بلحاظ ألس�نة اآليات الرشيفة، وإن مل يتيرس لنا عاجاًل العثور 
عى ش�اهد له من النصوص، وال من التاريخ، وال من كالم املفرسين. واهلل س�بحانه 

وتعاىل العامل العاصم. ومنه نستمد التوفيق والتسديد.

بقـي يشء. وه�و أن الظاه�ر مفروغي�ة األصحاب ع�ن اختص�اص التحريم 
بالقس�مني املذكورين، كام يش�هد به الرجوع لكلامهتم يف تعريف�ه. ويقتضيه عمومات 
الصح�ة وأصالة ال�رباءة من احلرم�ة التكليفية بع�د اختصاص النص�وص والفتاوى 

املانعية هبذين القسمني. 

ودع�وى: أن الرب�ا مل�ا كان هو الزي�ادة لغة، فمقت�ىض اإلطالق�ات املانعة عنه 
العموم لكل زيادة ولو يف غري القس�مني املذكوري�ن. فالبد يف إثبات اجلواز فيام خرج 

عن القسمني من الدليل املخرج عن اإلطالقات املذكورة.

مدفوعة بأن وضوح ابتناء املعامالت عى املامكسة واالسرباح يمنع من انعقاد 
الظهور لإلطالقات املذكورة يف العموم لكل زيادة، ويلزم بحملها عى زيادة خاصة، 
فتك�ون جمملة من هذه اجلهة، أو يكون ذلك قرينة عى كون املراد هبا الزيادة املعهودة، 

واملتيقن منها ما يكون يف هذين القسمني ال غري.

ثم إنه ال إش�كال يف حرمة القس�مني منه تكليفًا، كام هو مقتىض النهي عن الربا 
يف الكت�اب املجيد والس�نة املس�تفيضة أو املتواترة، بنحو يظه�ر يف خصوصية الربا يف 

)1( سورة الروم اآلية: 9).
))( سورة البقرة اآلية: 75)�76).
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التحري�م زائ�دًا عى حرمة أكل مال الغري الالزم من بطالن املعاملة، كام يظهر من مثل 
صحيح هش�ام بن س�امل عن أيب عب�د اهللA: »قال: درهم ربا ]عند اهلل. يب[ أش�د 
من س�بعني زنية كلها ب�ذات حمرم«)1(، وغريه. ومنه ما تضمن س�وق التحريم يف حق 
اآلكل والدافع والكاتب والش�اهدين يف مس�اق واحد))(، مع وضوح أنه ال موضوع 

فيه لتحريم أكل مال الغري يف حق من عدا األول. 

ك�ام ال إش�كال يف حرم�ة كال القس�مني منه وضع�ًا بمعنى بط�الن املعاملة، ال 
م�ن جه�ة النهي التكليفي املذك�ور. ملا هو التحقيق من عدم اقتض�اء النهي يف املعاملة 
الفس�اد. بل لرصاحة األدلة يف عدم اس�تحقاق الزيادة. كقوله تعاىل: ﴿َوإِن ُتْبُتْم َفَلُكْم 
ُرُؤوُس َأْمَوالُِكـْم اَل َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُموَن﴾))(، وما ورد من وجوب رد الربا إىل أهله 

يف اجلملة)4(، وغري ذلك.

نع�م قد يق�ع ال�كالم يف أن البطالن هل خيت�ص بالزيادة، أو ي�رسي للمعاملة 
بتاممه�ا. حي�ث قد يدع�ى أن الربا ملا كان هو الزي�ادة لغة فتحريمه وضع�ًا إنام يقتيض 
ع�دم اس�تحقاقها، وال مل�زم بالبناء عى بط�الن املعاملة بتاممها. فمن اش�رى منًا من 
احلنط�ة اجلي�دة بمنني مّن احلنطة الرديئة، ملك من احلنطة اجليدة مقابل مّن من احلنطة 
الرديئ�ة، ومن اش�رى منًا من احلنطة اجليدة بمن من احلنط�ة الرديئة برشط أن يطحن 
الرديئة ملك احلنطة اجليدة باحلنطة الرديئة، ومل جيب عليه طحن الرديئة، حلرمة الرشط 

وبطالنه، بناًء يف األخري عى ما هو الظاهر من أن الرشط الفاسد ال يفسد العقد.

لكن النظر يف نصوص املقام يش�هد بأن موض�وع النهي ليس هو الزيادة فقط، 
بل املعاملة املشتملة عليها املتضمنة للبيع أو التبديل أو نحومها. والتعبري عنها بالربا يف 
بعض األدلة إما أن يبتني عى تس�مية الس�بب باملسبب عرفًا أو رشعًا، أو إطالقه عليه 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:1 من أبواب أحكام العقود حديث:1، 4.
))( سورة البقرة اآلية: 79).

)4( راجع: وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب الربا.



17( ............................................................................ الكالم يف الربا املعامي 

أما األول: فهو بيع أحد املثلني باآلخر مع زيادة عينية يف أحدمها)1(، 

توس�عًا. وعدم كون الرشط الفاس�د مفس�دًا إنام جيري فيام إذا كان املحذور يف الرشط 
نفس�ه، كاش�راط الوالء أو عدم املرياث يف البيع، دون ما إذا كان املحذور يف املعاملة 
نفس�ها، بحيث خيرجها ال�رشط من معاملة مرشوعة إىل معامل�ة غري مرشوعة، كام يف 

املقام.

وأش�كل من ذلك بي�ع الربويني مع الزي�ادة العينية. فإن صح�ة البيع من دون 
زي�ادة مم�ا ال جمال له بعد عدم القصد إليه، وال يق�اس بتبعض الصفقة، البتناء تبعض 
الصفقة عى حتليل املعاملة ومقابلة كل جزء من املبيع بام يناس�به من الثمن، فإذا صح 
البي�ع يف بع�ض املبيع دون بع�ض ثبت من الثمن م�ا يقابل ما صح فيه البيع، وس�قط 
م�ا يقاب�ل اآلخر. أما يف املق�ام فاملدعى هو صحة البيع يف مت�ام أحد العوضني وبعض 

اآلخر. كام نّبه لذلك كله يف اجلواهر. فالحظ.

نع�م ال يبع�د جريان ذلك يف الق�رض الربوي، حيث ال يبع�د انحالل املعاملة 
إىل أمري�ن: الق�رض املقتيض لتملك املال املقرض يف مقابل املثل، واش�راط الزيادة، 
فيص�ح القرض، ويملك املال املقرض يف مقابل املثل، ويكون املحرم تكليفًا ووضعًا 
هو اش�راط الزيادة. ألن ظاه�ر األدلة أو املتيقن منها هو النهي عن اش�راط الزيادة، 
وحرم�ة ال�رشط وبطالن�ه ال يقت�يض بطالن العق�د يف مثل ذلك، كام تق�دم يف مبحث 

الرشوط. فالحظ.

)1( بال إش�كال ظاه�ر بمالحظة النصوص والفت�اوى. ففي صحيح عمر بن 
يزي�د عن أيب عبد اهللA يف حديث أنه ق�ال: »يا عمر قد أحل اهلل البيع وحرم الربا. 
بع واربح وال تربه. قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلني بمثل، وحنطة بحنطة 

مثلني بمثل«)1(.

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:6 من أبواب الربا حديث:).
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كبيـع مّن مـن احلنطة بمّنني، أو مّن مـن احلنطة بمّن ودرهـم)1(، أو زيادة 

)1( إذ الظاهر عدم اإلشكال وال اخلالف يف عموم حرمة الزيادة العينية ملا إذا 
كان�ت من غ�ري اجلنس، كام يف هذا املثال. لظهور غري واحد من النصوص يف انحصار 
الصح�ة م�ع احتاد اجلن�س بام إذا كان العوض�ان متامثلني يف املق�دار، ال يف جمرد مانعية 

زيادة أحد اجلنسني يف املقدار عى اآلخر.

فف�ي صحيح أيب بص�ري وغريه عن أيب عب�د اهللA: »قال: احلنطة والش�عري 
رأس ب�رأس ال ي�زداد واحد منهام عى اآلخ�ر«)1(، ويف صحيح احللبي عنهA قال: 
»ال يباع خمتومان من ش�عري بمختوم من حنطة، وال يباع إال مثاًل ]مثل[ بمثل. والتمر 
]الثمن[ مثل ذلك…«))( ونحومها غريمها. ومن الظاهر عدم صدق املامثلة يف املقدار 

مع الزيادة العينية ولو من غري اجلنس.

نعم قد ينايف ذلك ما يف صحيح عبد الرمحن بن احلجاج: »سألته عن رجل يأيت 
بالدراه�م إىل الصرييف فيقول له: آخذ منك املائة بامئة وعرشين أو بامئة ومخس�ة، حتى 
يرواض�ه عى الذي يريد. فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارًا أو ذهبًا، ثم قال 
ل�ه: قد زاددتك ]راددتك.يب[ البيع، وإنام أبايعك عى هذا، ألن األول ال يصلح، أو 
مل يق�ل ذل�ك وجعل ذهبًا مكان الدراهم. فق�ال: إذا كان آخر ]إجراء. يب[ البيع عى 
احل�الل ف�ال بأس بذلك…«))(. لظه�وره يف االقتصار يف اجلن�س اآلخر وهو الذهب 

عى الزيادة مع التامثل بني الدراهم. 

لك�ن الب�د من طرحه أو محله عى ع�دم االقتصار يف الذهب ع�ى الزيادة، كام 
يظهر بمالحظة النصوص والفتاوى يف الطرق التي يتخلص هبا من الربا. 

ويف صحيح حممد: »س�ئل عن الس�يف املحى والس�يف احلديد املموه بالفضة 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:8 من أبواب الربا حديث:)، 4.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:7 من أبواب الرصف حديث:).
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حكميـة)1( كبيـع مّن مـن حنطة نقدًا بمـّن من حنطة نسـيئة. وهل خيتص 

نبيعه بالدراهم فقال: نعم، وبالذهب ]بع بالذهب[. وقال: إنه يكره أن تبيعه بنس�ية. 
وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فال بأس«)1( ونحوه غريه))(.

)1( الزيادة احلكمية.. تارة: يراد هبا الزيادة يف أحد العوضني بنفس�ه أو بعمل 
في�ه من دون زيادة يف ملكية من صار إلي�ه زائدة عى ملكيته له، ككون احد العوضني 
جي�دًا نوع�ًا أو مطبوخًا أو مطحونًا أو مغس�واًل. وال إش�كال يف ع�دم مانعية الزيادة 
املذكورة، وخروجها عن حمل الكالم فيجوز، بل جيب. مثاًل بيع احلنطة اجليدة باحلنطة 

الرديئة مثاًل بمثل، وبيع احلنطة بالدقيق مثاًل بمثل، ونحو لذلك.

وأخرى: يراد هبا الزيادة يف ملكية أحد املتعاقدين بس�بب الرشط له عى اآلخر 
ك�ام إذا تبايع�ا من�ًا من احلنط�ة بمن منها، واش�راط تأجي�ل الثمن أو التص�دق بأحد 
العوضني أو طحنه أو غزله إىل غري ذلك. فالزيادة يف املقام ليس�ت يف أحد العوضني، 
ب�ل فيام يملكه أحد املتبايعني نتيجة ال�رشط الذي تضمنه البيع. ويظهر من غري واحد 

مانعية ذلك ودخوله يف الربا. بل يف اجلواهر أنه ال خالف حمقق معتد به يف ذلك. 

وكأنه أش�ار بنفي اخلالف املحقق إىل ما يف اخل�الف من كراهة بيع املتامثلني يف 
املقدار من جنس واحد نسيئة، وما يف املبسوط من أن األحوط أن يكون يدًا بيد، حيث 

قال يف الدروس: »وأّول كالمه بإدارة التحريم، ألن املسألة إمجاعية«.

 والس�يام م�ع م�ا يف النهاي�ة م�ن ع�دم ج�واز بي�ع غ�ري الربوي�ني كاحلي�وان 
والثياب مع احتاد اجلنس متامثاًل نسيئة، ونحوه يف املراسم، وسبقه إىل ذلك يف املقنعة. 
ب�ل مقتىض إط�الق كالمه العموم لص�ورة التفاصيل، كام هو رصي�ح اخلالف، وكذا 

الغنية يف احليوان.

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:15 من أبواب الرصف حديث:4.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:15 من أبواب الرصف حديث:1، وباب:0) من أبواب الربا حديث:1.
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وكأنه أشار بنفي اخلالف املعتد به إىل ما يف الرسائر يف مسألة بيع درهم بدرهم 
مع اشراط صياغة خاتم أو غري ذلك، حيث قال يف توجيه الفتوى باجلواز: »إن الربا 
ه�و الزي�ادة يف الع�ني إذا كان اجلنس واح�دًا، وههنا ال زيادة يف الع�ني… ويمكن أن 
َبـا﴾. وهذا بيع، والربا املنهي  َم الرِّ حيت�ج بصحته بقول�ه تعاىل: ﴿َوَأَحلَّ اللُه اْلَبْيَع َوَحرَّ
عن�ه غري موج�ود ههنا، ال حقيقة لغوي�ة وال حقيقية عرفية رشعي�ة«. وهو رصيح يف 
اختص�اص الزي�ادة بالعيني�ة. نع�م رّد عليه غري واحد بعم�وم الربا للزي�ادة احلكمية. 

ولعله لذا مل يعتد يف اجلواهر بخالفه.

هذا والنظر يف كلامهتم يش�هد بخصوصية النس�يئة عندهم يف املنع، ال من جهة 
ل�زوم الربا، ول�ذا عمم غري واح�د املنع لغري الربوي�ني، كام تقدم منهم آنفًا، ويناس�به 
بعض النصوص. ويأيت الكالم يف ذلك عند الكالم يف رشطية الكيل والوزن يف حتقق 

الربا يف املعاملة إن شاء اهلل تعاىل. 

وأما ما س�بق من غري واحد من عموم الزي�ادة الربوية للزيادة احلكمية، بل قد 
يظه�ر م�ن بعضهم املفروغية عنه، ف�إن كان الوجه فيه صدق الرب�ا بالزيادة املذكورة، 
ألن الربا مطلق الزيادة، فقد سبق مّنا أن الربا وإن كان هو الزيادة لغة، إال أنه ال جمال 
حلم�ل أدلته عى اإلط�الق املذكور، بل الب�د من محلها عى خصوص زي�ادة معهودة 

تستفاد من النصوص أو غريها من األدلة التعبدية، واملتيقن منه هي الزيادة العينية.

والس�يام مع ما تقدم من عدم مانعية الزيادة احلكمية القائمة بنفس العوضني، 
كاجل�ودة وال�رداء والصنعة ونحوها، لصعوب�ة الفرق بينهام ارت�كازًا. ومع أن الزيادة 
م�ع الرشط لو كانت معي�ارًا يف الربا كالزي�ادة العينية لكان املناس�ب مقابلتها للزيادة 
العيني�ة يف أحد العوضني، فيجوز مثاًل بيع مّن من احلنطة برشط طحنه بمنني منها من 
دون رشط، وال يظهر منه البناء عى ذلك. بل هو خمالف إلطالق النصوص املتضمنة 

اعتبار املامثلة مع احتاد اجلنس.

وأما ما يظهر من بعض كلامهتم من املفروغية عنه، أو دعوى اإلمجاع عليه، فهو 
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ال ينهض دلياًل يف املقام بعد قرب ابتنائه عى ما عرفت اإلش�كال فيه من استفادته من 
إطالق أدلة الربا أو من كالمهم يف النس�يئة. والس�يام مع ما سبق من الرسائر، ومع ما 
ذك�ره يف النهاي�ة وتبعه مجاعة من أنه جيوز أن يبيع درهم بدرهم ويش�رط معه صياغة 

خاتم أو غري ذلك من األشياء.

نعم يظهر من غري واحد خروج ذلك عن القاعدة، حلديث أيب الصباح الكناين: 
»س�ألت أب�ا عبد اهللA عن الرجل يق�ول للصائغ: صغ يل ه�ذا اخلاتم، وأبدل لك 

درمهًا طازجًا بدرهم غلة. قال: ال بأس«)1(. 

لكن ذلك ال يناس�ب مس�اق ما س�بق من النهاية وغريه، حيث مل يتقيد بمورد 
احلدي�ث وال بمف�اده. لظه�ور أن مفاد احلديث جع�ل البيع يف مقاب�ل الصياغة، نظري 
اجلعال�ة عليه�ا، ال جعل الصياغة رشط�ًا يف البيع كام هو موضوع ما س�بق من النهاية 
وغريه. ونبه لذلك يف الدروس. كام أن مورد احلديث خصوص صياغة اخلاتم ومورد 

كالم النهاية وبعض من وافقه األعم.

ومثله ما يف اجلواهر من االس�تدالل عليه بالنصوص. قال: »ويف صحيح عبد 
الرمحن: إن الناس مل خيتلفوا يف النيسء أنه الربا، كام يف خربه اآلخر: جاء الربا من قبل 

الرشوط، وإنام تفسده الرشوط«. 

وقد أش�ار باألول إىل صحيح عبد الرمحن بن احلجاج: »س�ألته عن الس�يوف 
املحالة فيها الفضة تباع بالذهب إىل أجل مسمى. فقال: إن الناس مل خيتلفوا يف النساء 

]النيسء[ أنه الربا، وإنام اختلفوا يف اليد باليد…«))(. 

وه�و كام ت�رى وارد يف اختالف اجلنس، لف�رض كون احللية فضة، والس�يف 
حدي�دًا وثمن ال�كل ذهبًا، وال ربا مع ذلك. ومن ثم ال خيل�و عن إمجال. وال أقل من 
ك�ون تطبيقه مع النيسء تعبديًا، خلصوصية يف الن�يسء، كام أرشنا إليه، فال يتعدى منه 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:)1 من أبواب الرصف حديث:1.

))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:15 من أبواب الرصف حديث:1.
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لس�ائر ال�رشوط. عى أن�ه معارض بنص�وص آخر تتضم�ن اجلواز ومن ثم س�بق أن 
للنسيئة خصوصية يف املقام، ويأيت الكالم فيها.

وأم�ا الث�اين فل�م نعثر ع�ى م�ا يناس�به إال صحيح عب�د الرمحن ب�ن احلجاج: 
»س�ألت أبا عبد اهللA ع�ن الرجل يقرض من الرجل الدراهم ف�ريد عليه املثقال، 
أو يس�تقرض املثق�ال ف�ريد علي�ه الدراهم. فق�ال: إذا مل يكن رشط فال ب�أس…«)1(، 
وخ�رب الب�ن احلجاج: »س�ألته عن الرجل كان�ت يل عليه مائ�ة درهم ع�ددًا قضانيها 
مائ�ة وزن�ًا. قال: ال بأس ما مل يش�رط. قال: وق�ال: جاء الربا من قب�ل الرشوط. إنام 
يفسده الرشوط«))(، ونحومها غريمها. وهي واردة يف الدين الربوي املبني عى الزيادة 
العيني�ة أو م�ا يعم الوص�ف، الذي ال إش�كال يف دوران الربا فيه م�دار الرشط، وهو 
 غ�ري ما نحن فيه من البي�ع يف الربويني املتضمن لرشط خارج عن العوضني مع فرض 

التامثل بينهام.

وم�ن هنا يش�كل البن�اء عى عم�وم الزي�ادة املوجبة للرب�ا يف املعامل�ة للزيادة 
احلكمية احلاصلة من الرشط. والسيام مع ورود جواز ذلك يف اجلملة يف الدين، حيث 

ورد جواز إقراض املال واشراط وفائه يف موضع آخر غري الذي اقرض فيه))(. 

بل يف صحيح احللبي: »س�ألت أبا عبد اهللA: عن الرجل يس�تبدل الكوفية 
بالش�امية وزن�ًا ب�وزن، فيقول الصرييف: ال أب�دل لك حتى تبدل يل يوس�فية بغلة وزنًا 
ب�وزن. فق�ال: ال بأس به«)4(. فإنه رصيح يف جواز ال�رشط يف املعاوضة بني الربويني. 

ومثله ما تقدم يف حديث أيب الصباح بناًء عى كونه مما نحن فيه أو ملحق به حكاًم. 

ويف صحي�ح حمم�د ب�ن قيس ع�ن أيب جعفرA ق�ال يف حدي�ث: »وكره أن 
يب�اع التم�ر بالرطب عاجاًل بمث�ل كيله إىل أجل، من أج�ل أن الرطب ييبس، فينقص 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:)1 من أبواب الرصف حديث:7، 1.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:)1 من أبواب الرصف حديث:7.

)4( وسائل الشيعة ج:)1 باب:7 من أبواب الرصف حديث:1.
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حتريمـه بالبيـع أو جيـري يف غريه مـن املعاوضـات؟ قـوالن)1(. واألظهر 

 م�ن كيل�ه«)1(. فإن�ه مش�عر أو ظاه�ر يف ج�واز النس�يئة يف الربوي�ني إذا مل خيتلف�ا يف 
الرطوبة واجلفاف.

نع�م إذا كان ال�رشط عم�اًل له مالي�ة كاخلياطة، أو متلي�كًا ملال، كام لو ب�اع مّنًا 
م�ن احلنط�ة اجليدة بمّن من احلنطة الردئية واش�رط عى املش�ري أن يعطيه درمهًا، مل 
يبعد منافاته للمامثلة عرفًا. ولعله إىل ذلك يرجع ما ذكره الس�يد الطباطبائيP من 

االقتصار عى رشط الزيادة العينية أو ما بمنزلتها. فالحظ.

ثم إنه لو فرض البناء عى العموم املذكور فمقتضاه عدم حتقق الربا مع الرشط 
م�ن الطرف�ني، كام لو باع زيد عمرًا مّنًا من القطن بمّن منه، واش�رط زيد عى عمر أن 
ين�دف القطن الثمن، واش�رط عمرو عى زيد أن يغزل القط�ن املثمن. لكون الزيادة 
احلكمي�ة يف ح�ق كل منهام مقابلة بالزي�ادة احلكمية يف حق اآلخ�ر، من دون فرق بني 
تس�اوي األمرين املرشوطني يف القيمة واختالفها. الختالف اجلنس وعدم كوهنام من 
املكي�ل وال املوزون. لكن قال الس�يد الطباطبائيP: »لكنه مش�كل، خصوصًا مع 

تفاوهتام كثريًا«. ومل يتضح وجهه.

ثم إنه إنام يتعني املنع من البيع نس�يئة يف مفروض الكالم بناًء عى حتقق الزيادة 
احلكمي�ة إذا كان تأجي�ل الثمن حق�ًا ألحدمها فقط. أما إذا كان حقًا هلام معًا كام س�بق 
فرضه يف املس�ألة األوىل من الفصل الثامن فاملتعني اجلواز، نظري ما ذكرناه فيام إذا كان 

الرشط من الطرفني. بل هو أوىل باجلواز.

)1( فق�د رصح بالتعمي�م يف الرشائ�ع واإليضاح وال�دروس وجامع املقاصد 
وغريه�ا. وهو الظاهر من الش�يخ والقايض. ورصح باالختص�اص بالبيع يف الرسائر 
واملختل�ف. وق�د يظهر من كل من ذكر أن الربا قس�امن يف البي�ع ويف الدين. وتردد يف 

)1( من ال حيرضه الفقيه ج:) ص178. ويأيت متام الكالم يف متنه ومصادره يف أواخر املسألة احلادية عرشة.
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اختصاصـه با كانـت املعاوضة فيه بـني العينني)1(، سـواء أكانت بعنوان 

ذلك يف القواعد يف كتايب الصلح والغصب، وكذا يف حمكي كتاب الصلح من التذكرة.

 A1( كام هو ظاهر املعاوضة يف كالم من عمم. وهو الظاهر من إطالق قوله( 
يف صحي�ح عم�ر بن يزيد املتقدم يف بي�ان الربا: »دراهم بدراه�م مثلني بمثل، وحنطة 
بحنطة مثلني بمثل«)1(. وقريب منه ما تقدم يف صحيح أيب بصري وغريه))(. ويف صحيح 
منصور: »سألته عن الشاة بالشاتني والبيضة بالبيضتني قال: ال بأس ما مل يكن كياًل أو 
وزنًا«))(، ونحوها غريها. لظهور الباء يف املعاوضة بني الش�يئني من دون تقييد بالبيع. 

وجمرد كون البيع هو الشايع ال يكفي يف التقييد. 

وأظهر من ذلك ما تضمن التعبري باالس�تبدال، كصحيح س�يف التامر: »قلت 
أليب بص�ري: أحب أن تس�أل أبا عب�د اهللA عن رجل اس�تبدل قورصتني فيهام برس 
مطبوخ بقورصة فيها متر مش�قق. قال: فس�أله أبو بصري عن ذلك. فقال: هذا مكروه. 
فق�ال أب�و بصري: ولَِم يكره؟ فق�ال: إن عي بن أيب طالبA كان يكره أن يس�تبدل 
 Aوس�قًا من متر املدينة بوس�قني من متر خيرب، ألن متر املدينة أدوهنام. ومل يكن عي
يك�ره احل�الل«)4( وغ�ريه. لظهور أن االس�تبدال أعم م�ن البيع املبني ع�ى كون أحد 

العوضني ملحوظًا باألصل واآلخر عوضًا عنه وثمنًا له.

ب�ل هو كالرصيح من ذيل صحي�ح احللبي املتقدم، وفيه: »وس�ئل عن الرجل 
يش�ري احلنطة فال جيد صاحبها إال ش�عريًا أيصلح له أن يأخذ اثنني بواحد؟ قال: ال، 
إنام أصلهام واحد…«)5( وقريب منه صحيح هشام بن سامل)6(. لظهور أنه ال يرجع إىل 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:6 من أبواب الربا حديث:).

))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:8 من أبواب الربا حديث:).

))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:6 من أبواب الربا حديث:5.

)4( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب الربا حديث:1.
)5( ، )6( وسائل الشيعة ج:)1 باب:8 من أبواب الربا حديث:4، 1.
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البيـع أم بعنوان الصلح)1(، مثل صاحلتـك عىل أن تكون هذه العرشة التي 
لك هبذه اخلمسـة التـي يل، أما إذا مل تكن املعاوضة بـني العينني كالصلح يف 
مثـل صاحلتـك عىل أن هتب يل تلـك العرشة وأهب لك هذه اخلمسـة)2(، 

بيع أحدمها باآلخر، بل إىل الوفاء عن احلنطة بالشعري. 
وصحي�ح حممد بن مس�لم ع�ن أيب جعفرA: »س�ألته عن الرج�ل يدفع إىل 
الطح�ان الطع�ام، فيقاطعه عى أن يعطي لكل عرشة أرطال اثني عرش دقيقًا. قال: ال. 
قلت: فالرجل يدفع السمس�م إىل العصار يضمن له لكل صاع أرطااًل ]مس�امة[ قال: 
ال«)1(. لظهور أن الضامن املذكور ليس بيعًا. وبذلك خيرج عن عمومات الصحة التي 

اعتمد عليها القائل باالختصاص بالبيع.

)1( أم بعنوان آخر كاإلبدال واملقاطعة اللذين تضمنهام صحيحا احللبي وحممد 
بن مسلم املتقدمان. إال أن يريدوا بالصلح ما يعم ذلك.

))( فإن املقابلة بني اهلبتني ال بني املالني املوهوبني بنحو حتقق املعاوضة بينهام. 

لك�ن من�ع يف الرشائ�ع واجلواهر من هب�ة الربوي برشط هبة م�ا يزيد عليه من 
جنس�ه. قال يف اجلواهر: »إذا الظاهر كون ذلك م�ن اهلبة املعوضة«. وهو لو تم جيري 

يف مفروض املتن من املصاحلة عى اهلبتني. 

وفي�ه: أنه ال حمذور يف اهلبة املعوض�ة بالزائد، ألهنام معاملتان ال معاملة واحدة 
ربوية. ولذا رصح هو تبعًا للرشائع بجواز تعويض هبة الربوي هببة الزائد من جنس�ه 
من غري رشط، مع أنه هبة معوضة قطعًا. ومن هنا مل يتضح وجه البطالن مع الرشط، 

ليجري نظريه يف التصالح عى اهلبتني، الذي هو مفروض املتن.

ودعوى: رجوع الفرضني ونحومها إىل املعاوضة بني العينني لّبًا لتحقق غرضها 
هب�ا وإن مل تك�ن منها لفظ�ًا وصورة. مدفوعة بابتن�اء حرمة الربا ع�ى التعبد املحض، 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:10 من أبواب الربا حديث:).
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واإلبـراء يف مثـل أبرأتك عن اخلمسـة التي يل عليك بـرشط أن تربئني عن 
العرشة التي لك عيل)1( ونحوها فالظاهر الصحة)2(. 

فال�الزم اجلمود عى مفاد األدلة فيه. والس�يام مع م�ا رصحت به النصوص اآلتية من 
اجلواز يف بعض الفروض املشاركة لذلك يف اجلهة املذكورة. فالحظ.

)1( قد يش�كل املثال املذكور بعدم نفوذ الرشط يف اإلبراء، لكونه إيقاعًا. نعم 
يمك�ن فرض التصالح عى االبرائني، بحيث يربءان معًا بمجرد الصلح بال حاجة إىل 

إبراء بعده. 

))( للعموم�ات بعد خروجه عن املعاوضة بني الربويني، فال يدخل يف األدلة 
 :Aاملتقدم�ة. مضافًا إىل بعض م�ا ورد يف الصلح. كصحيح احللبي عن أيب عبد اهلل
يف رجل�ني اش�ركا يف مال فربحا في�ه وكان يف املال دين، وعليهام دي�ن، فقال أحدمها 
لصاحب�ه: أعطني رأس املال، ولك الربح وعليك التوى. فقال: ال بأس إذا اش�رطا. 
ف�إذا كان رشط خيالف كت�اب اهلل فهو رد إىل كتاب اهلل عز وج�ل«)1(، وصحيح حممد 
بن مس�لم عن أيب جعفرA: »أنه قال يف رجلني كان لكل منهام طعام عند صاحبه، 
وال ي�دري كل واح�د منه�ام كم له عند صاحب�ه، فقال كل واحد منه�ام لصاحبه: لك 
م�ا عن�دك، ويل ما عندي. فقال: ال ب�أس إذا تراضيا وطابت أنفس�هام«))(. لظهوره يف 
جم�رد ملكية كل منهام مل�ا عنده من دون معاوضة بينهام. نعم ل�و كان التعبري هكذا: ما 
يل عن�دك ب�ام لك عندي، لكان من املعاوضة. وكذا ما تضمن جواز الصلح عن الدين 
بأق�ل منه))(. فإن الظاهر رجوع املصاحلة إىل إس�قاط بعض الدين من أجل تعجيل ما 
يصال�ح علي�ه، ال إىل املعاوض�ة بني الدي�ن واملعجل، ليدخل يف القس�م األول، الذي 

تقدم املنع منه.

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:4 من أبواب كتاب الصلح حديث:1.

))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب كتاب الصلح حديث:1.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5، 6 من أبواب كتاب الصلح حديث:1.
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)مسألة1(: يشرط يف حتقق الربا يف املعاملة أمران:
األول: احتاد اجلنس)1( 

)1( فيجوز التفاضل مع االختالف يف اجلنس يف اجلملة بال خالف وال إشكال 
نص�ًا وفتوى، وعموم�ًا وخصوصًا. ك�ذا يف اجلواهر. ويقتضيه النب�وي: »إذا اختلف 
اجلنسان فبيعوا كيف شئتم«)1(، وموثق منصور بن حازم عن أيب عبد اهللA: »سألته 
ع�ن البيضة بالبيضتني. ق�ال: ال بأس به. والثوب بالثوبني. قال: ال بأس به. والفرس 
بالفرس�ني. فقال: ال بأس به. ثم قال: كل يشء يكال أو يوزن فال يصلح مثلني بمثل 
إذا كان م�ن جنس واح�د. فإذا كان ال يكال وال يوزن فال بأس ب�ه، اثنني بواحد«))(. 
وموثق س�امعة أو صحيحه: »س�ألته عن الطعام والتمر والزبيب. فقال: ال يصلح منه 
اثنان بواحد. إال أن يرصفه نوعًا إىل نوع آخر. فإذا رصفته فال بأس اثنني بواحد وأكثر 

]من ذلك. فقيه[«))(. 
ومثله ما تضمن اشراط اجلواز باختالف الشيئني، كصحيح احللبي عن أيب عبد 
اهللA ق�ال يف حدي�ث: »الكيل جيري جمرى واحد. قال: ويك�ره قفيز لوز بقفيزين. 
ولك�ن صاع حنطة بصاعني متر، وصاع متر بصاع�ني زبيب إذا اختلف. هذا والفاكهة 
اليابسة جتري جمرى واحدًا…«)4( وغريه)5(. لظهور أنه ال يراد به مطلق االختالف، إذ 
ال خيلو منه ش�يئان، بل االختالف يف اجلنس، كام هو املنس�بق عرفًا، وتشهد به األمثلة 

التي تضمنتها بعض هذه النصوص. 
وك�ذا م�ا تضمن تعليل عدم ج�واز التفاضل بني احلنطة والش�عري بأن أصلهام 
واح�د، ك�ام يف صحي�ح احللب�ي املتق�دم وغ�ريه)6(. مضاف�ًا إىل النصوص ال�واردة يف 

)1( مستدرك الوسائل ج:)1 باب:)1 من أبواب الربا حديث:4.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:16 من أبواب الربا حديث:).

))( ، )4( وسائل الشيعة ج:)1 باب:)1 من أبواب الربا حديث:5، ).
)5( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:9، )1 من أبواب الربا.

)6( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:8 من أبواب الربا.



..............................................................  مصباح املنهاج � كتاب التجارة/ ج4 184

والذات عرفًا)1( 

الفروض املختلفة لتعدد اجلنس، كالزيت بالسمن، والتمر باحلنطة)1(.

)1( ألن ذل�ك ه�و املفهوم من نص�وص املقام ولو بضميم�ة إطالقها املقامي. 
والظاهر أن ذلك هو مراد الكل سواء من عرب باحلقيقية النوعية، أم من عرب بام يتناوله 

لفظ خاص، كام نبه لذلك غري واحد. 

حي�ث ال ي�راد باألول النوع املنطق�ي، ملا هو املعلوم ورصح ب�ه بعض املناطقة 
من تعرس االطالع عى حقائق األشياء تعرسًا يلحق بالتعذر، وألن ذلك عرف خاص 
للمناطق�ة متأخر عن ع�رص صدور النصوص. كام ال يراد بالثاين مطلق االش�راك يف 
اس�م واحد، بنحو يش�مل مثل الطعام والفاكهة والطري، ب�ل خصوص اللفظ احلاكي 

عن حقيقة اليشء عرفًا.

ويؤكد ذلك ما ورد يف احلنطة والش�عري، حيث يظهر من جمموع نصوصهام أن 
جري�ان حك�م اجلنس الواحد عليه�ام تعبدي مغفول عنه عرفًا ل�وال التنبيه عليه وعى 

تعليله بوحدة أصلهام.

هذا ومع الش�ك يف االحتاد والتعدد، فإن كان لعدم وضوح حال الطرفني وأن 
اخل�الف بينهام يبل�غ حد االختالف يف الن�وع أو ال، فهو راجع يف احلقيقة إىل الش�بهة 
املفهومية الراجحة للش�بهة احلكمية، للش�ك يف أن املراد باحتاد اجلنس وعدم اختالفه 
هل يش�مل مثل االش�راك ال�ذي بينهام، وهو راج�ع إىل إمجال املخص�ص لعمومات 
الصح�ة وتردده بني األقل واألكثر، واملتعني معه االقتصار عى األقل يف التخصيص، 

والرجوع يف الزائد للعمومات.

وإذا كان للجه�ل بحقيق�ة الطرفني بنحو الش�بهة املوضوعية ك�ام لو تردد أحد 
العوض�ني بني دقيق احلنطة ودقيق الذرة، أو بني دب�س التمر وعصري العنب فمقتىض 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:)1 من أبواب الربا.
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وإن اختلفـت الصفـات)1(، فا جيوز بيع مّن مـن احلنطة اجليدة بمنني من 
الرديئـة، وال بيـع مّن مـن األرز اجليـد كالعنرب بمنـني منه أو مـن الرديء، 
كاحلويـزاوي)2(، أما إذا اختلفت الذات فا بأس)3( كبيع من من احلنطة 

بمنني من األرز. 

استصحاب عدم كون البيع ربويًا بنحو العدم األزيل صحة البيع.

ودع�وى: ظه�ور بعض النص�وص كصحي�ح احللبي املتق�دم يف أن الرشط يف 
اجل�واز والصح�ة هو االختالف يف اجلنس، ومقتىض اس�تصحاب ع�دم كون املبيعني 

خمتلفني بنحو العدم األزيل هو كون البيع ربويًا حمرمًا وباطاًل.

مدفوعة بظهور بعض النصوص األخر كموثق منصور بن حازم املتقدم يف أن 
ال�رشط يف احلرمة والبط�الن هو احتاد اجلنس، ومقتىض اس�تصحاب عدمه أزاًل كون 
البيع حالاًل وصحيحًا، وبعد تس�اقطهام لعدم املرجح يكون املرجع استصحاب عدم 

كون البيع ربويًا، كام ذكرنا.

)1( م�رادهP م�ا يع�م اخت�الف األصن�اف من اجلن�س الواحد، ك�ام يظهر 
بمالحظة مثاليه ودليل املسألة.

))( بال إش�كال ظاهر بعد فرض احت�اد اجلنس. وهو املتيقن من الفتاوى ومن 
إط�الق نصوص املنع، رضورة أن الداعي غالب�ًا للزيادة مع احتاد اجلنس هو اختالف 
الصفات، وأمهه ما يرجع للجودة والرداءة. مضافًا إىل خصوص النصوص الواردة يف 

ذلك كصحيح سيف التامر وغريه مما ورد يف التمر)1( وما ورد يف احلنطة والدقيق))(.

))( ال إشكال فيه يف اجلملة. والنصوص به مستفيضة إن مل تكن متواترة، وقد 
تقدم، ويأيت بعضها أيضًا. وإنام الكالم يف إطالق جواز البيع وتقييده. حيث ال خالف 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:15 من أبواب الربا.
))( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:9 من أبواب الربا.
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فت�وى ونصوصًا يف جوازه نقدًا. وأما النس�يئة فقد ق�ال يف اجلواهر: »فإن كان كل من 
العوض�ني م�ن األثامن فهو رصف ال جتوز فيه، كام تعرفه يف حمله. وإن كان أحدمها منه 
واآلخر من العروض فال خالف أجده يف جواز التامثل والتفاضل، بل اإلمجاع بقسميه 
عليه، إذ هو إما نسيئة أو سلم. وكل منهام جممع عى جوازه، بل لعله من الرضوريات 

املستغني عن االستناد إىل إطالق األدلة ونحوه«. وقريب منه كالم غريه.

وأم�ا إن كان�ا من الع�روض فقد رصح املفيد بع�دم جواز النس�يئة، ووافقه يف 
املراس�م وامله�ذب والتحرير، وه�و املحكي عن ابن أيب عقيل واب�ن اجلنيد. وتردد يف 
ظاهر الرشائع والقواعد واإلرش�اد، ويف حمكي غاي�ة املرام واملفاتيح. ورصح باجلواز 
يف املبس�وط والنهاية)1( واخلالف والوس�يلة والغنية والرسائر والنافع وكشف الرموز 
والتذكرة واملختلف واللمعتني وغريها كثري وقد يظهر من الدروس ناسبًا إياه للشيخ 
واملتأخري�ن، وعن الكفاية أنه املش�هور بني املتأخرين. ك�ام رصح مجاعة ممن ذهب إىل 
اجل�واز بالكراه�ة، ويف الغنية والرسائر وحمك�ي التذكرة اإلمجاع عليه�ا، بل يظهر من 

الرسائر اإلمجاع عى اجلواز أيضًا. 

ثم إن مجعًا من األصحاب جعلوا مورد النزاع الربويني املختلفني يف اجلنس.

 لكن املفيد عمم املنع يف النسيئة جلميع صور بيع العروض بالعروض. قال بعد 
أن منع من بيع املكيل واملوزون مع اختالف اجلنس نسيئة : »وال بأس ببيع ما ال يكال 
وال ي�وزن واح�د باثنني وأكث�ر من ذلك نقدًا، وال جيوز نس�يئة، كث�وب بثوبني وبعري 
ببعريين وش�اة بش�اتني ودار بدارين ونخلة بنخلتني يدًا بيد نقدًا، وإن باع ذلك نس�يئة 
كان البيع باطاًل... وتباع األمتعة والعقارات بالذهب والفضة نقدًا ونس�يئة، وال يباع 

بعضها ببعض نسيئة«. 

)1( وإن كان ذل�ك ال يناس�ب م�ا رصح به يف النهاية نفس�ها م�ن جواز التفاضل يف اللح�وم املختلفة اجلنس 
نق�دًا وع�دم ج�وازه نس�يئة. وي�أيت ذك�ر كالم�ه يف املس�ألة الثالثة. ونح�وه م�ا رصح به يف املبس�وط يف 

 

األدهان. فراجع.
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ك�ام أنه ذكر يف ال�دروس أن اخلالف املتقدم جيري يف املعدود مع التفاضل، من 
دون أن خيص�ه بم�ن ذهب إىل أن املعدودات من الربويات، ويف الوس�يلة منع من بيع 
املع�دودات م�ع احتاد اجلنس متامث�اًل ومتفاضاًل م�ع احتاد اجلنس نس�يئة، مع أهنا غري 

ربوية عنده ولذا جاز فيها التفاضل نقدًا. 

بل تقدم من اخل�الف جواز بيع املكيل واملوزون مع اختالف اجلنس متفاضاًل 
نس�يئة عى كراهية، كام رصح بجواز بي�ع املعدودات بعضها ببعض متامثاًل ومتفاضاًل 
نقدًا ونس�يئة، وم�ع ذلك كله قال: »الثياب بالثياب واحلي�وان باحليوان. وال جيوز بيع 
بعضه ببعض نس�يئة متامث�اًل وال متفاضاًل، وجيوز ذلك نق�دًا«. وبنحو ذلك رصح يف 

النهاية، ويف الغنية يف احليوان. 

وبذل�ك يظهر أن املنع من بيع النس�يئة عندهم ال خيت�ص بالربويات، وأن هذه 
املسألة بمبحث بيع النسيئة أنسب منها بمبحث الربا.

وق�د يس�تدل للمن�ع بالنب�وي: »إنام الرب�ا يف النس�يئة«)1(، وصحي�ح حممد بن 
مس�لم عن أيب جعف�رA، وفيه: »وقال: إذا اختلف الش�يئان فال ب�أس مثلني بمثل 
ي�دًا بيد«))(، وصحيح احللبي عن أيب عبد اهللA: »قال: ما كان من طعام خمتلف أو 
مت�اع أو يشء من األش�ياء يتفاضل ف�ال بأس ببيعه مثلني بمثل ي�دًا بيد. فأما نظرة فال 
يصل�ح«))(، وصحيحه اآلخر عنهA يف حديث: »قال وس�ئل عن الزيت بالس�من 
اثنني بواحد. قال: يدًا بيد ال بأس به«)4(، وصحيح عبد اهلل بن سنان: »سألت أبا عبد 
اهللA: عن رجل أسلف زيتًا عى أن يأخذ منه سمنًا. قال: ال يصلح«)5(، وصحيحه 
اآلخر: »سمعت أبا عبد اهللA يقول: ال ينبغي إسالف السمن بالزيت، وال الزيت 
بالس�من«)6(، وموثق س�امعة أو صحيح�ه عنهA: »قال: املختلف مث�الن بمثل يدًا 

)1( هتذيب األحكام ج:1 ص:84 حديث:68.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:9 من أبواب الربا حديث:1.

))( ، )4( ، )5( ، )6( وسائل الشيعة ج:)1 باب:)1 من أبواب الربا حديث:)، 4، 6، 10.
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بيد ال بأس«)1(. وما عن عي بن إبراهيم عن رجاله عمن ذكره قال يف حديث طويل: 
»وما عد أو مل يكل ومل يوزن فال بأس به اثنان بواحد يدًا بيد ويكره نسيئة«))(، بناًء عى 
روايته عن املعصوم، وإن مل يبعد خالفه كام يناس�به ما يف بعض فقرات احلديث بطوله 
فراجعه. وصحيح زرارة عن أيب جعفرA: »قال: البعري بالبعريين والدابة بالدابتني 
ي�دًا بيد ليس ب�ه بأس«))(، وموثق عب�د الرمحن بن أيب عبد اهللA: »س�ألت أبا عبد 
اهللA ع�ن العبد بالعبدين والعبد بالعب�د والدراهم. قال: ال بأس باحليوان كله يدًا 

بيد«)4(، وغريها.

ثم إن املس�تفاد من جمم�وع هذه النصوص النهي عن النس�يئة يف بيع العروض 
بالع�روض م�ن دون خصوصي�ة للربوي�ني، لورود بعضه�ا يف غري الربوي�ني وعموم 
ف�رض اخت�الف اجلنس يف بعضه�ا لغري الربويني. غايته أن ذلك ال يش�مل ما إذا كان 

أحد العوضني من األثامن ملا سبق من اجلواهر. 

 ه�ذا ولك�ن النبوي ال ينهض باالس�تدالل، إذ ه�و مع عدم روايت�ه من طرقنا 
ال خيلو عن إمجال، لظهوره يف انحصار الربا بالنس�يئة، مع تظافر النصوص بأن معيار 

الربا الزيادة يف أحد العوضني يف اجلملة من دون أن يتوقف عى النسيئة. 

وأم�ا بقي�ة النصوص فهي بني م�ا اقترص فيه ع�ى تقييد الرخيص ب�ام إذا كان 
البي�ع يدًا بيد، وما تضمن التعبري بالكراهة أو أنه ال يصلح أو ال ينبغي. واالس�تدالل 
باألول يبتني عى ظهور القيد يف املفهوم، وبالثاين يبتني عى محل التعابري املذكورة عى 

احلرمة.

لك�ن ظه�ور القي�د يف املفه�وم وإن كان قريب�ًا يف املق�ام، إال أن املفهوم يفرسه 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:)1 من أبواب الربا حديث:9.
))( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:17 من أبواب الربا حديث:)1، 4.

)4( وس�ائل الش�يعة ج:)1 ب�اب:17 من أب�واب الربا حديث:6. ك�ذا روي يف الكايف والفقي�ه والتهذيب. 
ورواه يف االس�تبصار هك�ذا: »وال ب�أس باحليوان كله يدًا بيد ونس�يئة«. والظاهر أن�ه خطأ. وال أقل من 

سقوط رواية الشيخ يف التهذيبني بالتعارض. ويكون العمل عى رواية الكايف والفقيه.
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القس�م الثاين، فالعمدة يف االس�تدالل هو القس�م املذكور. والتعاب�ري املذكورة فيه قد 
تك�ون أقرب إىل احلرمة منها إىل الكراهة، إال أنه قد يوهن االس�تدالل هبا عى احلرمة 
بلحاظ قوة ظهور نصوص رشوط الربا يف قرص احلرمة عى موردها مع اجلواز بدوهنا. 
والس�يام مع ما يف حديث إس�حاق بن عامر قال: أظنه عن عبد اهلل بن جذاعة: »سألت 
أب�ا عبد اهللA عن الس�يف املحى بالفضة يباع بنس�ية. قال: ليس ب�ه بأس، ألن فيه 
احلديد والس�ري«)1(. مع قوة ظهوره يف عدم خصوصية النس�يئة يف املنع، وأن املدار يف 

اجلواز عى ارتفاع حمذور الربا. مضافًا إىل أمور:

األول: ورود الرخي�ص يف النس�يئة يف بعض موارد البيع غ�ري الربوي، مع ما 
س�بق م�ن ورود الكراهة. فف�ي صحيح زرارة ع�ن أيب جعفرA: »وق�ال: ال بأس 
بالثوب بالثوبني يدًا بيد ونس�يئة إذا وصفتهام«))(. وقريب منه صحيح حممد بن مسلم 
عن أيب عبد اهللA قال: »ال بأس بالثوب بالثوبني إذا وصفت الطول والعرض«))(. 

ألن الوصف إنام حيتاج إليه يف النسيئة والسلف. 

وقد تضمن غري واحد من النصوص الرخيص يف بيع السيف املحى نسيئة)4(، 
م�ع النه�ي عن�ه يف صحيح عبد الرمح�ن بن احلج�اج)5( املتقدم عند ال�كالم يف الزيادة 

احلكمية، والتعبري بالكراهة فيها يف حديث آخر)6(. 

ك�ام أن موث�ق عبد الرمحن املتقدم وإن تضمن تقيي�د التفاضل يف احليوان بام إذا 
كان ي�دًا بيد بنحو يش�مل ما إذا كان مع أح�د العوضني دراهم، إال أن يف صحيح عي 
بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرA: »سألته عن احليوان باحليوان بنسية وزيادة 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:15 من أبواب الرصف حديث:10.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:17 من أبواب الربا حديث:1.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:16 من أبواب الربا حديث:5.
)4( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:15 من أبواب الرصف.

)5( ، )6( وسائل الشيعة ج:)1 باب:15 من أبواب الرصف حديث:1، 4.
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دراهم ينقد الدراهم ويؤخر احليوان قال: إذا تراضيا فال باس«)1(.

الثـاين: ق�وة احت�امل التقية يف ه�ذه النصوص، كام يناس�به ما تق�دم يف صحيح 
عب�د الرمحن بن احلجاج م�ن قولهA: »إن الناس مل خيتلفوا يف النس�اء ]النيسء[ أنه 
الربا«))(. وما يف معترب س�عيد بن يسار: »س�ألت أبا عبد اهللA عن البعري بالبعريين 
ي�دًا بيد ونس�يئة. فقال: نعم ال بأس إذا س�ميت األس�نان جذعني أوثني�ني. ثم أمرين 
فخططت عى النس�يئة«))(. ويف التهذيبني: »ثم قال: خط عى النس�يئة«. فإن اجلواب 
فيه كالرصيح يف حكم النسية، فال يظهر الوجه يف األمر باخلط عليها إال التقية. والسيام 
بلحاظ ما يف الفقيه: »ثم أمرين فخططت عى النسيئة، ألن الناس يقولون: ال. فإنام فعل 
 .Pذلك للتقية«. وإن مل يبعد كون قوله: »فإنام فعل ذلك للتقية« من كالم الصدوق

الثالث: أن قوهلمG يف النصوص السابقة: »يدًا بيد« ظاهر يف اعتبار التقابض 
يف املجل�س. والظاهر عدم القائل به من�ا. وإن كانت بعض كلامهتم قد تظهر يف ذلك، 
لك�ن ال يبع�د كون املراد هلم النقد يف مقابل النس�يئة، كام تناس�به بقية كلامهتم، نعم قد 

يناسبه ما يأيت من الغنية.

وم�ن هنا يصعب اخلروج هبذه النصوص عن ظه�ور النصوص الكثرية يف أن 
املعي�ار يف احلرمة واحلل عى حتقق رشوط الربا وعدمه. والس�يام مع ظهور اضطراب 

األصحاب يف املسألة. 

وبذلك يظهر احلال يف صحيح حممد بن قيس عن أيب جعفرA: »قال: ال تبع 
راحل�ة عاج�اًل بعرش مالقيح من أوالد مجل يف قابل«)4(. فإن النهي وإن كان ظاهرًا يف 
احلرمة، إال أن محله عى الكراهة أو التقية بلحاظ ما سبق قريب جدًا. مع قرب أن يراد 
باملالقيح ما يف بطون األمهات من األجنة، ألنه أحد معانيه، بل لعله األقرب يف املقام، 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:17 من أبواب الربا حديث:17.

))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب الرصف حديث:1.
))( ، )4( وسائل الشيعة ج:)1 باب:17 من أبواب الربا حديث:7، 5.
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الثـاين: أن يكـون كل من العوضني مـن املكيل أو املـوزون)1(. فإن 
كانـا مما يباع بالعد كالبيض واجلوز فا بأس)2(، فيجوز بيع بيضة بيضتني 

وجوزة بجوزتني. 

ويكون منشأ النهي عدم إحراز سالمة الثمن، فيخرج عام نحن فيه. فالحظ.

)1( ك�ام رصح ب�ه غ�ري واحد. ويف اجلواهر أنه املش�هور ش�هرة عظيمة. بل يف 
ظاهر جممع البيان اإلمجاع عليه. ويشهد به النصوص املستفيضة، كصحيح زرارة عن 
أيب عب�د اهللA: »قال: ال يكون الربا إال فيام ي�كال أو يوزن«)1(، ونحوه موثق عبيد 
بن زرارة))(، وموثق منصور بن حازم: »سألته عن الشاة بالشاتني والبيضة بالبيضتني. 

قال: ال بأس ما مل يكن كياًل أو وزنًا«))(، ونحوها غريها)4(. 

هذا وظاهر األصحاب املفروغية عن عدم اشراط صحة البيع يف الربويني مع 
ع�دم التفاضل بالتقابض يف املجل�س يف غري الرصف، لعدم تعرض األكثر لذلك، بل 

رصح بعدمه يف القواعد والتذكرة، وظاهر الثاين اإلمجاع عليه. 

لك�ن رصح يف الغني�ة باعتبار التقابض يف املجل�س يف كل مكيل وموزون، بل 
ظاه�ره اإلمجاع عليه. وهو غريب، لعدم الش�اهد عليه م�ن النصوص وال من كلامت 

األصحاب. 

وقد يكون نظره إىل ما س�بق يف فرض اختالف اجلنس، وتعميمه لصورة احتاد 
اجلن�س بتنقيح املناط أو األولوية. إال أنه س�بق اإلش�كال يف ذلك يف مورد النصوص 

والفتاوى، فضاًل عن تعميمه ملحل الكالم.

))( خالفًا ملا يف املقنعة واملراس�م من أن املعدود بمنزلة املكيل واملوزون، وهو 
املحكي عن ابن اجلنيد، وقد يستدل هلم..

)1( ، ))( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:6 من أبواب الربا حديث:1، )، 5.
)4( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:16، 17 من أبواب الربا.
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)مسـألة2(: احلنطة والشـعري يف باب الربا جنس واحد)1(، فا يباع 

تـارة: بعموم النهي عن الربا، ألنه مطلق الزيادة. ويظهر اجلواب عنه مما س�بق 
يف أول الكالم يف الربا من إمجال العموم املذكور. عى أنه لو تم فالبد من اخلروج عنه 

وختصيصه بام تقدم. 

وأخـرى: بصحي�ح حمم�د بن مس�لم: »س�ألت أبا عب�د اهللA ع�ن الثوبني 
الردي�ني بالثوب املرتفع، والبعري بالبعريين. فقال:ك�ره ذلك عيA فنحن نكرهه، 
إال أن خيتلف الصنفان. قال: وس�ألته عن اإلب�ل والبقر والغنم أو أحدهن ]أحد هو[ 
يف ه�ذا الباب. قال: نعم نكرهه«)1(، وصحيح ابن مس�كان عنهA: »أنه س�ئل عن 
الرج�ل يق�ول: عاوضن�ي بفريس وفرس�ك وأزيدك. ق�ال: ال يصلح. ولك�ن يقول: 

أعطني فرسك بكذا وكذا، وأعطيك فريس بكذا وكذا«))(. 

وفيه: أنه ال جمال للخروج هبام عن النصوص الكثرية املستفيضة املتقدم بعضها 
والرصحي�ة يف اجل�واز مطلقًا أو يدًا بيد فالبد من محلهام ع�ى الكراهة أو طرحهام. عى 

أن ذلك ليس من املعدود. 

ومن�ه يظه�ر ضعف ما يف الفقيه، حي�ث أفتى بمضمون الثاين. والس�يام مع ما 
تقدم يف صحيح عي بن جعفر من الترصيح باجلواز يف مورده باخلصوص. 

)1( كام هو ظاهرا لفقيه. وبه رصح الشيخان ومجاعة كثرية ممن تأخر عنهام. بل 
هو املعروف بني األصحاب املدعى عليه اإلمجاع يف اخلالف وظاهر الغنية أو رصحيها، 

وعن رشح اإلرشاد للفخر أن عليه الفتوى، ونسبه يف املبسوط لرواية أصحابنا. 

والنصوص به مستفيضة، كصحيح هشام بن سامل عن أيب عبد اهللA: »سئل 
ع�ن الرجل يبيع الرجل الطعام األك�رار، فال يكون عنده ما يتم له ما باعه، فيقول له: 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:16 من أبواب الربا حديث:7.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:17 من أبواب الربا حديث:16.



19( .................................................................. احلنطة والشعري من جنس واحد 

مّن من حنطة بمنني من الشـعري، وإن كانا يف باب الزكاة جنسـني)1(، فا 
يضـم أحدمهـا إىل اآلخر يف تكميل النصاب، فلـو كان عنده نصف نصاب 

خ�ذ من�ي مكان كل قفيز حنطة قفيزين من ش�عري حتى تس�تويف ما نق�ص من الكيل. 
ق�ال: ال يصلح، ألن أصل الش�عري م�ن احلنطة…«)1( وصحيح�ي احللبي وأيب بصري 

املتقدمني عند الكالم يف عموم الزيادة الربوية لغري اجلنس وغريمها. 

وعن ابن أيب عقيل وابن اجلنيد أهنام جنس�ان، مع اعراف األول بورود بعض 
األخبار بام يناس�ب القول األول، ووافقهام يف الرسائر حمتجًا باختالفهام حس�ًا ونطقًا، 

مدعيًا أن النصوص املذكورة أخبار آحاد ال توجب علاًم وال عماًل. 

وق�د ج�رى يف ذلك عى مذهبه يف خرب الواحد. وق�د ثبت يف حمله ضعفه. عى 
أن اس�تفاضة النصوص املذكورة ووثاقة رواهتا توجب العلم بمضامينها. وما أكثر ما 

أفتى هو يف مسائل ال تبلغ نصوصها ذلك القدر.

)1( كام هو ظاهر ورصيح غري واحد يف املقام، بل هو املقطوع به منهم بلحاظ 
عدم تنبيههم لذلك يف الزكاة. وهو مقتىض اجلمع بني عدمها يف نصوص الزكاة صنفني 

فيها من األصناف التسعة، وظاهر نصوص حتديد النصاب يف كل صنف منها. 

والس�يام صحيح زرارة: »قلت أليب جعفر وابنهH: الرجل له الغلة الكثرية 
م�ن أصن�اف ش�تى، أو مال ليس فيه صنف جت�ب فيه الزكاة، هل علي�ه يف مجيعه زكاة 
واحدة؟ فقال: ال إنام جتب عليه إذا تّم، فكان جيب يف كل صنف منه الزكاة جيب عليه 
يف مجيعه يف كل صنف منه الزكاة. فإن أخرجت أرضه شيئًا قدر ما ال جتب فيه الصدقة 

أصنافًا شتى مل جتب فيه زكاة واحدة«))(.

ب�ل هو كالرصيح من موثق ابن بكري عن أيب جعفرA: »قال: وأما ما أنبتت 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:8 من أبواب الربا حديث:1.
))( وسائل الشيعة ج:6 باب:) من أبواب زكاة الغالت حديث:1.
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حنطة ونصف نصاب شـعري مل جتب فيها الـزكاة. والظاهر أن الَعَلس ليس 
من جنس احلنطة، والسلت ليس من جنس الشعري)1(. 

األرض من يشء من األش�ياء فليس فيه زكاة إال يف أربعة أش�ياء: الرب والشعري والتمر 
 والزبيب. وليس يف يشء من هذه األربعة األشياء يشء حتى تبلغ مخسة أوساق…«)1(. 
وال ينايف ذلك ما يف نصوص املقام من جريان الربا بينهام معلاًل بأن أصلهام واحد، ألن 

االكتفاء بوحدة األصل يف الربا ال تستلزم االكتفاء هبا يف الزكاة.

)1( ق�د اختل�ف األصحاب )رض�وان اهلل عليهم( يف ذلك، ك�ام اختلفت فيه 
�لت  كل�امت اللغوي�ني. ولعل األظه�ر يف كلامهت�م أن الَعَلس قس�م من احلنطة، والسحُ
قس�م من الش�عري. لكن ليس بحيث يبلغ حد احلجية. كام ال يتس�نى لنا إحراز االحتاد 
أو التباي�ن عن�د العرف، لعدم ش�يوع االبتالء هب�ام وإن كان املنق�ول يف كتب اللغة يف 
هيئتها يناسب التباين بينهام وبني احلنطة والشعري عرفًا، وأن االحتاد بينهام وبني احلنطة 

والشعري إنام هو بلحاظ املعنى اللغوي.

نع�م قد يس�تفاد التباين م�ن بعض النص�وص املتضمنة للتعاط�ف بينهام وبني 
احلنطة والشعري يف تعداد ما يزكى من احلبوب مما حيمل عى االستحباب أو التقية))(. 

وكيف كان فاملتعني عدم إحلاقهام باحلنطة والش�عري حكاًم ولو بسبب الشك يف 
عموم احلنطة والشعري هلام، كام يظهر مما سبق مّنا عند الكالم يف اشراط اجلنس يف ربا 

املعاوضة.

نعم ال يبعد اس�تفادة التحريم يف كل مورد يعلم فيه باحتاد الش�يئني يف األصل، 
عماًل بعموم التعليل يف نصوص احلنطة والشعري، أو استفادة ذلك باألولوية العرفية، 
كام هو احلال فيام يعرف عندنا بالدنان مع الرز، حيث إن املسموع أن نبات الرز إذا قّل 

)1( وسائل الشيعة ج:6 باب:1 من أبواب زكاة الغالت حديث:1.
))( وسائل الشيعة ج:6 باب:9 من أبواب ما جتب فيه الزكاة حديث:)، 4، 10.
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)مسـألة3(: اللحوم واأللبان واألدهان ختتلف باختاف احليوان)1( 
فيجـوز بيع حقـه من حلم الغنم بحقتـني من حلم البقر وكـذا احلكم يف لبن 

الغنم بلبن البقر فإنه جيوز بيعها مع التفاضل. 

�لت مع الش�عري  ماؤه وعطش صار دنانًا. وإن كان الظاهر أن العلس مع احلنطة والسحُ
ليس من هذا القبيل.

)1( أم�ا اخت�الف اللح�وم بذلك فق�د رصح به الش�يخان يف املقنع�ة والنهاية 
واخلالف واملبس�وط، وجرى عليه مجاعة كثرية مم�ن تأخر عنهام، ونفى اخلالف فيه يف 

اجلواهر، ويف الغنية والتذكرة اإلمجاع عليه. 

قال يف اجلواهر: »االش�راك يف اس�م اللحم ال يقتيض االحتاد، كاالش�راك يف 
اس�م احليوان«. لكن القياس يف غري حمله، لوض�وح اختالف حقائق احليوانات عرفًا، 
ولي�س كذلك احلال يف حلومها وعظامها بل وحدة حقيقة اللحم وحقيقة العظم عرفًا 

قريبة جدًا. 

ونظ�ري ذلك األش�جار املختلفة حقيق�ة عند العرف، حيث يصع�ب البناء عى 
تعدد حقيقة اخلشب أو احلطب املأخوذ منها عرفًا. 

وبعب�ارة أخرى: مل�ا كان املعيار يف وحدة احلقيقة وتعدده�ا هو العرف، فتعدد 
حقائق بعض األمور عند العرف ال يستلزم تعدد حقائق أجزائها ومكوناهتا بنظرهم، 

بل اشراك بعض أجزائها يف حقيقة واحدة غري بعيد عندهم. 

نعم قد يتجه اختالف حلم احليوان الربي مع حلم السمك املعهود لنا يف اجلنس 
عرف�ًا. ك�ام أن ما ذكرناه يف حلم احليوان الربي إذا مل يبلغ حّد اليقني باحتاد اجلنس عرفًا 

فال يمنع من التفاضل، ملا سبق من أنه جيوز التفاضل مع الشك يف االحتاد.

وأشكل من ذلك ما يف التذكرة قال: »أعضاء احليوان الواحد كلها جنس واحد 
مع حلمه، كالكرش والكبد والطحال والقلب والرئة، واألمحر واألبيض واحد. وكذا 
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الش�حوم كلها بعضها مع بعض ومع اللحم جنس واحد، ألن أصلها واحد، وتدخل 
حتت اسمه«. وعن حوايش الشهيد أن اللحم والكبد والقلب والكرش كله واحد. 

إذ في�ه: أن الظاهر تباينها عرفًا. وجمرد وحدة حقيقة احليوان ال يس�تلزم وحدة 
حقيق�ة أجزائ�ه. ولذا ال ري�ب يف اختالف حقيق�ة اللحم والعظم، فضاًل عن الش�عر 

والصوف.

وأم�ا تعلي�ل جري�ان الربا يف احلنطة والش�عري ب�أن أصلهام واحد، ف�ال يراد به 
وح�دة املرك�ب منهام، لينفع في�ام نحن فيه، بل وح�دة أصل كل منه�ام، بحيث يرجع 

أحدمها لآلخر وهو غري معلوم يف املقام.

ولعل�ه ملا ذكرنا حكم يف املبس�وط والتحري�ر والدروس بأن اللحم والش�حم 
خمتلف�ان. بل يف املبس�وط أن اإللية والش�حم ال�ذي يف اجلوف جنس�ان. وإن قرب يف 
الدروس أهنام جنس واحد. ولعل األقرب األول. نعم ال يبعد كون الكرش من سنخ 

اللحم ودخوهلام يف حقيقة واحدة عرفًا. 

هذا ومرادهP من األمحر واألبيض إن كان هو قس�مي اللحم فالظاهر عدم 
اشتامل حيوان واحد عى القسمني، وإنام يكون كل منهام يف حيوان مباين حليوان آخر 
يف احلقيق�ة، وااللت�زام بوح�دة حقيقتهام ال يناس�ب م�ا ذكره هو وغ�ريه من اختالف 
اللح�وم باخت�الف حيواناهت�ا. أما بناًء عى م�ا ذكرناه من قرب ع�دم اختالفها بذلك 
فم�ن القري�ب عدم اختالف األبيض م�ع األمحر منها يف احلقيقة بنظ�ر العرف. وإن مل 

يبعد اختالف حلم السمك املعهود لنا عن حلم احليوان الربي، كام سبق. فالحظ.

وأما اختالف أجناس األلبان باختالف جنس احليوان الذي ينتجها فهو الذي 
رصح به الش�يخان يف املقنعة واملبس�وط واخلالف، وجرى عليه مجاعة كثرية ممن تأخر 
عنهام. ويف اجلواهر: »بال خالف أجده فيه«، ويف الغنية والتذكرة اإلمجاع عليه. ولعل 
اإلشكال فيه أظهر. قال يف اجلواهر: »وقد حيتمل احتاد اجلنس يف بعضها وإن اختلف 

اللحامن«.
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)مسألة4(: التمر بأنواعه جنس واحد)1(، واحلبوب كل واحد منها 

ب�ل يظهر من الش�يخ يف النهاي�ة أن اللبن بجميع أصنافه جن�س واحد، وليس 
كاللحم. قال: »وال بأس ببيع اللبن والس�من والزبد كله مثاًل بمثل، وال جيوز نس�يئة، 
والتفاض�ل في�ه ال جيوز نقدًا وال نس�يئة. واللحامن إذا اتفق أجناس�ها جاز بيع بعضها 
مثاًل بمثل يدًا بيد. وال جيوز ذلك نس�يئة، وال جيوز التفاضل فيها ال نقدًا وال نس�يئة. 
وإذا اختل�ف أجناس�ها جاز التفاضل فيه�ا نقدًا، وال جيوز نس�يئة، مثل رطل من حلم 

الغنم برطلني من حلم البقر نقدًا، وال جيوز نسيئة«.
وأم�ا اختالف أجن�اس الدهون باختالف أجن�اس احليوان املأخ�وذة منه فهو 
امل�رصح ب�ه يف التذك�رة والقواعد، وقد يظهر من املبس�وط. بل قد يظه�ر من بعضهم 
املفروغية عنه. لنظري ما س�بق يف اللحم واللبن. واألمر فيها أشكل، بل احتاد حقيقتها 

عرفًا قريب جدًا. وإن صعب اجلزم به. 
)1( ب�ال خ�الف أج�ده فيه. ك�ذا يف اجلواه�ر. وهو املطاب�ق ملا علي�ه العرف، 
املعتض�د بإط�الق صحيح احللب�ي عن أيب عب�د اهللA: »قال: ال يب�اع خمتومان من 
شعري بمختوم من حنطة، وال يباع إال مثاًل بمثل. والتمر مثل ذلك«)1(، وموثق سامعة: 
»س�ألته ع�ن الطعام والتمر والزبيب. فق�ال: ال يصلح يشء منه اثن�ان بواحد. إال أن 
يرصف�ه نوعًا إىل نوع آخر«))(، ويف صحيح احللبي عن أيب عبد اهللA: »ويكره قفيز 
ل�وز بقفيزين، وقفيز متر بقفيزين…«))(. ومثل�ه ما ورد يف الرِطب واجلاف، كالرطب 
والتمر والعنب والزبيب)4(. وأظهر من ذلك ما تضمن املنع من التفاضل يف التمر تبعًا 
 لالختالف يف اجلودة والرداءة)5(، ألن الغالب يف االختالف يف جودة التمر ورداءته هو 

)1( ال�كايف: ج:5 ص187، التهذي�ب: ج:7 ص94. وأخرجه يف وس�ائل الش�يعة خمتلف النس�خة ج:)1 
باب:8 من أبواب الربا حديث:4.

))( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:)1 من أبواب الربا حديث:5، ).
)4( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:14 من أبواب الربا.

)5( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب الربا.
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جنـس، فاحلنطـة)1( واألرز واملاش والـذرة والعدس وغريهـا كل واحد 
جنـس)2(، والفلزات من الذهـب والفضة والصفـر واحلديد والرصاص 

وغريها كل واحد منها جنس برأسه)3(. 

اختالف صنفه.

هذا ويف املبس�وط: »والتمر والبلح جنس�ان، فكل جنسني جيوز التفاضل فيهام 
ي�دًا بيد، والنس�يئة عى ما مىض من الكراهية«. وهو غريب جدًا. بل ال يناس�ب ما يف 
النهاي�ة م�ن عدم جواز بيع البرس بالتمر متفاضاًل، إذ الفرق بني البلح والبرس لو تم ال 
يعتد به عرفًا. وما أبعد ما بينه وبني ما يف التذكرة من أن الطلع كالثمرة يف االتفاق وإن 

اختلفت أصوهلام، وطلع الفحل كطلع اإلناث. 

وإن كان ما يف التذكرة ال خيلو عن إش�كال أيضًا، ألن الطلع مبدأ تكون التمر 
من دون أن يكون مبدأ وجود حقيقته عرفًا، بخالف البلح والتمر. 

الله�م إال أن يس�تفاد التحريم في�ه من التعليل يف احلنطة والش�عري بأن أصلهام 
�لت مع احلنطة  واحد. نظري ما تقدم يف الدنان والرز عند الكالم يف احتاد الَعلس والسحُ

والشعري. فالحظ. 

هذا ومن بعض ما سبق يظهر جريان حكم اجلنس الواحد عى ثمرة الكرم من 
حني تصري حرصمًا حتى تصري زبيبًا. وأما قبل أن تصري حرصمًا فيجري فيها ما سبق 

يف الطلع. وإن كان الظاهر عدم صلوحها ألن ينتفع هبا، لتباع وزنًا أو كياًل.

)1( ويلحق هبا الش�عري رشعًا، كام س�بق. وس�بق أيضًا الكالم يف احتاد الَعلس 
لت مع احلنطة والشعري. والسحُ

))( الظاهر عدم اإلشكال فيه. ملطابقته ملقتىض العرف.

))( بال إشكال ظاهر. لعني ما سبق.
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)مسألة5(: الضأن واملعز جنس واحد)1(، والبقر واجلاموس جنس 
واحـد)2(، واإلبل العراب والبخايت جنس واحد)3(. والطيور كل صنف 
خيتص باسم فهو جنس واحد يف مقابل غريه)4(، فالعصفور غري احلام)5(، 
وكل ما خيتص باسـم من احلام جنس يف مقابل غريه)6(، فالفاختة واحلام 

)1( ب�ال خ�الف أجده فيه. كذا يف اجلواهر. ويف الغنية والتذكرة اإلمجاع عليه. 
وال خيلو عن إش�كال. وجمرد عموم لفظ الغنم والشاة هلام ال يكفي يف ذلك ما مل حيكم 
الع�رف بوحدة حقيقتهام. واإلنصاف أن املعز أقرب عرفًا ملثل الغزال منه للضان، مع 
ع�دم اإلش�كال ظاهرًا يف مباينة مث�ل الغزال للضان. وجمرد اش�راك املعز والضان يف 

كوهنام أهليني ال يكفي يف احتاد حقيقتهام عرفًا. 

))( كام هو املعروف بينهم املدعى عليه اإلمجاع يف الغنية والتذكرة. وقد يشهد 
له العرف الذي هو املرجع يف املقام، عى إشكال.

))( ك�ام رصح به مجاع�ة، ونفى اخلالف فيه يف اجلواه�ر، وادعى اإلمجاع عليه 
يف الغني�ة والتذك�رة. وال يتض�ح وجهه بع�د النظر يف اخت�الف تركيبهام، ف�إن الفرق 
بينه�ام أظهر من الفرق بني احلامر والفرس، مع عدم اإلش�كال ظاهرًا يف اختالف نوع 
األخريي�ن وحقيقتهام عرفًا. وجمرد اش�راكهام يف اس�م اإلبل ويف ن�وع االنتفاع هبام يف 
بالدمه�ا يف اجلمل�ة ال يكف�ي يف احتاد حقيقتهام عرفًا. والس�يام مع قرب كون املنس�بق 
واملفهوم من إطالق اإلبل هو العراب، وعدم فهم البخايت منه إال بتقييده باخلراساين، 

نظري املاء املضاف. فالحظ.

)4( ال جم�ال للبن�اء ع�ى ذل�ك بعمومه، ألن بعض األس�امء ق�د ختص بعض 
أصناف اجلنس الواحد عرفًاً.

)5( بال إشكال ظاهر. ملطابقته ملقتىض العرف.
 )6( مم�ا س�بق يظه�ر حال الك�ربى املذكورة، ف�إن حتديد اجلن�س تابع للعرف 
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املتعارف جنسـان)1( والسـمك جنـس واحد عىل قـول)2( وأجناس عىل 
قول آخر)3( وهو أقوى. 

)مسـألة6(: الوحيش من كل حيوان خمالف لألهيل)4( فالبقر األهيل 

ال لالسم.

)1( كام يف الرشائع وعن التحرير ويف املبسوط والتذكرة والدروس أهنا جنس 
واحد، قال يف التذكرة: »لشمول اسم احلامم هلا وتقارهبا يف املنافع«. وهو كام ترى ليس 
معيارًا يف الوحدة والتعدد. بل املعيار نظر العرف، وهو قاض بالتعدد. وكذا احلال يف 

أنواع الطيور الصغرية والكبرية، كالقربة والزرزور، والصقر والغراب وغريها.

))( اختاره يف التذكرة والقواعد وغريها. ويف األول: »لش�مول اس�م السمك 
لل�كل. واالختالف بالع�وارض ال يوجب االختالف يف احلقيقة«. ويظهر اإلش�كال 
يف األول مما س�بق. ويف الثاين بأن االختالف بينها ليس بالعوارض بل باخلصوصيات 

التابعة للذات.

))( اختاره يف املبس�وط واخلالف والرشائع والتحرير وغريها. وقد يظهر من 
بعض كلامهتم أن الوجه فيه اختصاص كل منها باس�م ويظهر اإلش�كال فيه مما س�بق 
أيض�ًا، ف�إن األصناف م�ن كل جنس ختتلف باس�م خيص أحدها. كأصن�اف احليوان 
والتمر والعنب وغريها. ومن هنا يتعني الرجوع للعرف يف التفريق بني اخلصوصيات 
املوجب�ة الختالف اجلنس واخلصوصيات الزائدة عليها مم�ا يوجب اختالف أصناف 

اجلنس الواحد. 

واإلنص�اف إن اختالف أقس�ام الس�مك ليس أش�د من اخت�الف الضان عن 
املع�ز، واجلاموس ع�ن البقر. ومن ثم يصعب اجلزم بأح�د األمرين. نعم تقدم أنه مع 

الشك جيري حكم اختالف اجلنس عماًل بعمومات الصحة.

)4( ك�ام رصح ب�ه يف الرشائ�ع، ويظهر من بع�ض كلامهتم. بل ظاه�ر التذكرة 
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خيالـف الوحـيش)1( فيجـوز التفاضـل بني حلميهـا، وكذا احلـار األهيل 
والوحيش)2(، والغنم األهيل والوحيش)3(. 

اإلمج�اع ع�ى الك�ربى املذك�ورة. لكن ال طري�ق إلثبات ذل�ك، ألن الف�رق باألهلية 
والوحش�ية ليس معيارًا يف تعدد احلقيقة عرفًا، بل هو من س�نخ احلاالت اخلارجة عن 

الذات. وعى ذلك يتعني الرجوع للعرف يف الصغريات عى اختالفها.

)1( ك�ام رصح به مجاع�ة، ويف الغنية وجامع املقاصد وظاه�ر التذكرة اإلمجاع 
علي�ه. وال�ذي يظهر م�ن كالم اللغوي�ني وغريهم أن البق�ر الوحيش نوع م�ن الظباء 
الكبرية، كاملهاة والوعل واليحمور واأليل. وعليه ال إش�كال يف خمالفتها للبقر األهي 

يف اجلنس عرفًا.

))( كام هو مقتىض عموم معقد إمجاع التذكرة املتقدم. ومل يتضح الوجه فيه. ألن 
تقارب هيئتها تناس�ب وحدة حقيقتهام عرفًا. بل ال إشكال يف أن الفرق بينهام أقل من 

الفرق بني الضان واملاعز واإلبل العراب والبخايت، بل حتى بني البقر واجلاموس.

))( الظاهر أن حاله حال سابقه أو قريب منه.

ثم إن األثر للنزاع يف اختالف احليوانني يف اجلنس يظهر بناًء عى ما سبق منهم 
من تبعية اللحم واللبن والدهن يف اجلنس حليوانه، حيث ال جيوز التفاضل بني حلميهام 
ولبنيه�ام ودهنيه�ام يف البيع. ولذا تعرضوا حلال احليوان�ات من أجل بيان حال األمور 

املذكورة. وقد تقدم منا الكالم يف املبنى املذكور. 

ه�ذا إذا كان البي�ع بني اللحمني اخلالصني، أما إذا كان اللحم مش�تماًل عى  أو 
العظ�م أو الش�حم أو غريمها، فاألثر املذك�ور يتوقف عى وحدة جن�س متام ما حيويه 

احليوان وقد تقدم الكالم يف ذلك. 

وال يظه�ر األث�ر يف بي�ع نفس أح�د احليوانني باآلخ�ر إال في�ام إذا كان احليوان 
بنفسه يباع كياًل، أو وزنًا كام هو الشايع يف السمك. وربام حصل يف عصورنا يف بعض 
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)مسـألة7(: املشهور أن كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد)1(، 
وكـذا الفـروع بعضها مع بعـض. وال خيلو من إشـكال. واألظهر أن تفرع 
الفـرع إن كان مـن قبيل تبدل الصفـة فها جنس واحـد، كاحلنطة والدقيق 

احليوانات األخر إذا بلغ حدًا يكون معه احليوان من املكيل املوزون عرفًا. فالحظ.

)1( ك�ام يف القواعد والتذك�رة. ويظهر من املقنعة واملبس�وط والنهاية وغريها 
اجل�ري علي�ه يف اجلملة ق�ال يف التذكرة: »األصل م�ع كل فرع له واح�د. وكذا فروع 
كل أصل واحد. وذلك كاللبن احلليب مع الزبد والسمن واملخيض واللباء والشرياز 
واألق�ط واملص�ل واجلب�ن والرج�ني والكش�ك والكام�خ، والسمس�م مع الش�ريج 
س�ب مع الرايش، وبزر الكتان مع حبه، واحلنطة مع الدقيق واخلبز عى اختالف  والكحُ
أصناف�ه م�ن الرقاق الفرن وغريمها ومع اهلريس�ة، والش�عري مع الس�ويق، والتمر مع 
الس�يالن والدب�س واخلل من�ه والعصري منه، والعنب مع دبس�ه وخله، والعس�ل مع 
خل�ه، والزي�ت مع الزيتون، وغري ذلك. عند علامئن�ا أمجع. فال جيوز التفاضل… وال 

فرق يف ذلك بني أن يباع األصل مع نوعه، أو بعض فروعه مع البعض«.

قال يف اجلواهر: »مؤيدًا ذلك كله بعدم العثور عى خالف يف يشء من القاعدة 
املزبورة وفروعها إال ما عن األردبيي…«. 

لكن ذلك ال يكفي يف تأييد اإلمجاع املدعى بعد عدم التعرض للكربى املذكورة 
يف كالم كث�ري منه�م، خصوصًا القدم�اء. غاية األمر أهنم تعرض�وا لبعض صغرياهتا، 
كاللب�ن مع الس�من والزبد، واحلنطة والش�عري م�ع الدقيق ومع الس�ويق، والتمر مع 
دبس�ه، والعنب والزبيب مع عصريمها، وغري ذلك، مع نحو من االضطراب والردد 

يف بعض الصغريات. 

قال يف املبسوط: »وجيوز بيع خّل الزبيب بخّل العنب مثاًل، وال جيوز متفاضاًل. 
وقال قوم: ال جيوز بيعه أيضًا مثاًل بمثل، ألن يف خّل الزبيب ماء. وهو قوي«. 
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وهو كام ترى، ألن وجود املاء يف خّل الزبيب يقتيض جواز التفاضل فضاًل عن 
التامث�ل، ألن وجود الضميمة من غري اجلنس يف أحد العوضني مانع من حصول الربا 

نصًا وفتوى. 

ك�ام إن�ه منع من بيع احلنطة بالفالوذق املتخذ من النش�اء متامث�اًل. ثم قال: »أما 
الفالوذق فيجوز بيعه باحلنطة والدقيق متفاضاًل ما مل يؤد إىل التفاضل يف اجلنس، ألن 

فيه غري النشاء«.

ومقت�ىض التعلي�ل عدم ج�واز بيع�ه بحنطة أقل مما في�ه من النش�اء. وعى كل 
ح�ال فهو ال يناس�ب ما ذك�ره أواًل، لعدم الفرق يف الربا بني ك�ون أحد الصنفني ثمنًا 

ومثمنًا. 

ع�ى أن اإلمج�اع ال ينه�ض باالس�تدالل يف املق�ام، ملا ه�و املعلوم من اس�تناد 
املجمع�ني يف تطبيق ك�ربى االحتاد يف اجلنس عى الصغريات إىل اجتهادهم رأس�ًا، أو 

إىل فهمهم ذلك من النصوص الواردة يف املقام، وكالمها غري حجة.

ومثل ذلك االستدالل عى الكربى املذكورة بعموم تعليل جريان حكم اجلنس 
الواحد عى احلنطة والشعري بأن الشعري من احلنطة، أو بأن أصلهام واحد)1(. 

إذ في�ه: أن�ه ال يتضح عم�وم التعليل لبعض صغريات الك�ربى املذكورة، مثل 
اجلب�ن م�ع احلليب الذي ه�و بعض من�ه، والفالوذج مع الدقيق املش�تمل ع�ى زيادة 
عليه، بل الظاهر أو املتيقن منه ما يرجع إىل حتول أحد الشيئني لآلخر، الذي يكون يف 
مث�ل اللبن الرائب مع احلليب، وال�ذي يكون وضوح احتاد اجلنس فيه عرفًا مغنيًا عن 
االستدالل عليه بالتعليل املذكور. وعى ذلك يتعني النظر فيام تقتضيه القواعد العامة 

والنصوص اخلاصة.

فنقول: س�بق أن املعيار يف وحدة اجلنس ليس هو االحتاد يف االس�م، بل النظر 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:8 من أبواب الربا حديث:1، )، 4.
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الع�ريف كام يظهر مما س�بق عند ال�كالم يف اللحوم وغريها أنه ال مان�ع عند العرف من 
اشتامل اجلنس الواحد عى أجزاء خمتلفة يف اجلنس، كاللحم والعظم يف احليوان. 

وع�ى ذلك فالفرع إن بقي حافظ�ًا ألجزاء األصل، كاللبن الرائب مع احلليب 
والرايش مع السمسم والدقيق النيء واملحمص مع حبه فاجلنس حمفوظ عرفًا. والبد 
م�ن التامث�ل. بل ال يبعد ذل�ك يف العجني واخلبز مع احلب أو الدقي�ق، لعدم االعتداد 

عرفًا باألجزاء املائية، خصوصًا يف اخلبز. 

وك�ذا احلال يف الفرعني إذا اش�ركا يف جزء واحد من أج�زاء األصل، كاجلبن 
واللب�ن الرائب املجفف، الذي هو املراد من الش�رياز فيام تقدم م�ن التذكرة، والدهن 

والزبد، واملائني الذين يفرزان عند التجبني وجتفيف اللبن الرائب. 

وإن فق�د الف�رع بع�ض أجزاء األص�ل بوجه معتد ب�ه كاجلبن واللب�ن الرائب 
 املجف�ف م�ع احللي�ب، والدبس مع التم�ر، والعصري م�ع العنب، والنش�اء مع أصله 
تع�ني جري�ان حكم الضميم�ة يف أح�د العوضني الربوي�ني يف املعاوض�ة بني األصل 
والف�رع، فيجوز التفاضل بينهام إذا نقص ما يف األصل من اجلزء املش�رك عن الفرع، 
ليك�ون اجل�زء اآلخر من األصل يف مقابل الزيادة من اجلزء املش�رك يف الفرع، عى ما 

يأيت يف املسألة الثالثة عرشة إن شاء اهلل تعاىل. 

ول�و كان الف�رع مش�تماًل عى إضافة جنس آخ�ر كالفالوذج م�ع أصله فاألمر 
بالعكس، حيث يتعني الزيادة يف األصل عند املعاوضة بينه وبني الفرع، لتكون مقابل 
اجلنس اآلخر الذي يش�تمل عليه الفرع. وجيري نظ�ري ذلك يف الفرعني، كالدبس مع 

خله، حيث ال يصري الدبس خاّلً إال بإضافة املاء وبعض األجزاء إليه. 

ولو كان كال الفرعني مشتماًل عى إضافة أجزاء أجنبية عن األصل، كالفالوذج 
وخبز اللحم، جاز التفاضل مطلقًا، لوجود الضميمة يف كال العوضني، عى ما يأيت يف 

املسألة املذكورة إن شاء اهلل تعاىل. هذا ما تقتضيه القاعدة. 

أم�ا النص�وص اخلاصة فقد تضمن كث�ري منها النهي ع�ن التفاضل بني احلنطة 
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والدقيق)1(. وهو يناس�ب ما س�بق وال ينافيه. نعم ورد يف بعضها النهي عن التفاضل 
بني الس�ويق والدقيق))(. وقد اقترص غري واحد من اللغويني يف تفسري السويق عى أنه 
أمر معروف. وذكر بعضهم أنه الناعم من دقيق احلنطة والشعري، ويف جممع البحرين: 

»والسويق دقيق مقلو من احلنطة والشعري«. وعى ذلك فهو مناسب ملا سبق أيضًا.

نعم لو كان املراد به ما يضاف إليه يشء حيّس�ن طعمه ويس�هل أكله من عس�ل 
أو غريه فقد ينايف ما س�بق، حيث تك�ون الضميمة يف أحد العوضني بمقتىض القاعدة 
رافعة ملحذور الزيادة يف اآلخر الذي هو من جنسه. وقد يظهر ذلك من صحيح حممد 
بن مس�لم عن أيب جعفرA: »قلت له: ما تقول يف الرب بالس�ويق؟ فقال: مثاًل بمثل 
ال ب�أس. قل�ت: إنه يكون له ريع أو يكون له فضل. فق�ال: أليس له مؤنة؟ فقلت له: 

بى. قال: هذا بذا«))(.

حي�ث قد يراد بذلك أنه مع التعاوض بينهام مث�اًل بمثل يكون الدقيق أكثر من 
دقيق الس�ويق يف احلقيقة، ألن الس�ويق يزيد حجمه أو وزنه بام يضاف إليه من عس�ل 

أو نحوه. 

لكن الصحيح نفسه قد تضمن تعليل احلكم بام يناسب كون الزيادة يف الدقيق 
يف مقابل املؤنة يف الس�ويق الناش�ئة من إضافة اليشء األجنبي له، أو من كلفة صنعه، 
وهو يناسب جواز الزيادة يف العوض اآلخر وإن كان من اجلنس نفسه. ومن ثم ال خيلو 
الصحيح عن إمجال أو إشكال. فال جمال للخروج به عن مقتىض القاعدة. والسيام مع 

احتامل عدم االعتداد بام يضاف له عرفًا لقلته. غاية األمر االقتصار به عى مورده.

كام أنه ورد يف صحيح حممد بن مس�لم اآلخر عنهA: »قلت: فالرجل يدفع 
السمس�م إىل العصار يضمن له لكل صاع أرطااًل ]مس�امة[ قال: ال«)4(. وهو أيضًا ال 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:9 من أبواب الربا.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:9 من أبواب الربا حديث:1، 4.

))( ، )4( وسائل الشيعة ج:)1 باب:9 من أبواب الربا حديث:1، ).
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والسـويق، وكاحلليب واللبن واجلبن)1(. وإن كان من قبيل تولد يشء من 

ينايف يف ما س�بق، ألن املضمون إن كان هو الرايش فهو عني السمس�م عرفًا كام س�بق، 
وإن كان ه�و الده�ن فحيث كان هو جزءًا من السمس�م فالبد من إح�راز عدم زيادة 
الدهن الذي يف السمسم املدفوع عن الدهن املضمون، وكثريًا ما ال يتيرس ضبط ذلك. 
ع�ى أنه مل يتضح عموم الصحيح للوجهني مع�ًا أو اختصاصه بالثاين. إذ لعل املعهود 
م�ن وظيفة العص�ار عند اإلمامA والس�ائل أح�د الوجهني أو خص�وص األول، 

وعليه اتكل السائل فلم يذكر األمر املضمون، فيكون جمماًل مرددًا بينهام.

نع�م يف معت�رب أيب الربي�ع: »قلت أليب عب�د اهللA: ما ت�رى يف التمر والبرس 
األمحر مثاًل بمثل. قال: ال بأس. قلت: فالبختج والعنب مثاًل بمثل. قال: ال بأس«)1(. 
والبختج هو ماء العنب املطبوخ. ومقتىض القائدة املتقدمة عدم اعتبار التامثل فيه، ألن 
البخت�ج يف واقع�ه جزء من العنب، حي�ث يفقده قرشه وحبه بالع�رص. وذلك يقتيض 
ج�واز زي�ادة البختج ع�ى العن�ب يف املعاوضة، م�ع أن ظاهر احلديث ع�دم جوازه، 
ألن التقيي�د باملامثلة وإن ورد يف كالم الس�ائل، إال أنه بس�بب ارت�كاز اعتبار املامثلة يف 

الربويني، فعدم ردع اإلمامA عن ذلك ظاهر يف إقراره. 

لكن يف كفاية ذلك يف اس�تفادة اإلقرار إش�كال. مع احتامل خصوصية املورد، 
لعدم االعتداد عرفًا بالقرش واحلب يف املعاوضة. ومن ثم يش�كل اخلروج عن مقتىض 

القاعدة املتقدمة. فالحظ.

)1( مم�ا س�بق يتضح أن اجلب�ن واللبن املجفف متقومان بأح�د جزئي احلليب 
واجلزء اآلخر هو املاء الذي ينفصل عند التجبني والتجفيف، ومها خمتلفا اجلنس عرفًا، 
وللثاين وجوده املعت�د به يف املعاوضة، فاملعاوضة بني اجلبن واحلليب مثاًل كاملعاوضة 
بني العس�ل واحلليب املمزوج بالعسل، حيث ال جمال للبناء عى وجوب التامثل بينهام 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:14 من أبواب الربا حديث:).
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يشء فهـا جنسـان)1(، كاحلليب والزبد والسـمن. ومن األول السمسـم 
والرايش، ومن الثاين السمسم والشريج. وكذا احلكم يف الفروع بعضها مع 
بعض فالزبد واملخيض جنسـان)2(، والسمن والزبد جنس واحد، والبرس 
والرطـب والتمـر جنـس واحـد، والتمـر واخلـل جنسـان)3(. واألحوط 

استحبابًا العمل عىل املشهور. 

الشراكهام يف العسل.

)1( ال إشكال يف ذلك كربويًا، بحسب القاعدة، ويتجه العمل عليه يف مثل بيع 
الس�مك ببيوضه لوال احتامل عموم التعليل يف املنع من املعاوضة بني احلنطة والشعري 

مع التفاضل بأن أصل الشعري من احلنطة.

أم�ا الصغري�ات التي ذكرهاP ف�ال ختلو عن إش�كال، فإن الزبد والس�من 
جزء من احلليب عرفًا وكذا الشريج مع السمسم وسائر الزيوت مع ما تستخرج منه. 
وجم�رد ع�دم متيزها عن بقية أجزاء اليشء الذي تس�تخرج من�ه يف احليز أو يف اللون ال 
جيعلها من سنخ املتولد املباين ملا تولد منه جنسًا بنظر العرف. ونظريها يف ذلك العسل 

مع احلليب املمزوج به لو تيرس فرزه عنه.

))( ما سبق يف اجلبن واللبن مع احلليب جيري هنا، كام يظهر مما سبق يف السمن 
والزب�د م�ن عدم مباينتهام للحلي�ب، بل مها جزء منه. نعم املخي�ض املنزوع منه الزبد 

مباين للزبد والسمن.

))( مما س�بق يظهر اإلش�كال يف ذلك إذا كان لألجزاء التمرية يف اخلل وجود 
معتد به عرفًا، كام هو غري بعيد حيث يتعني حينئذ البناء عى اشراك كل منهام يف بعض 
أج�زاء التمر، وانف�راد كل منهام بجزء خيتص به. وجيري علي�ه حكم وجود الضميمة 
يف كال العوض�ني، الذي جيوز معه التفاضل، كام س�بق، ويأيت يف املس�ألة الثالثة عرشة 
إن ش�اء اهلل تعاىل. نعم يتجه ذلك لو مل حيمل اخلل أجزاء مترية، بل تكون خّليته ملجرد 
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)مسـألة8(: إذا كان اليشء مما يكال أو يوزن وكان فرعه ال يكال وال 
يـوزن جاز بيعـه مع أصله بالتفاضل)1(، كالصـوف الذي هو من املوزون 
والثيـاب املنسـوجة منه التي ليسـت منه، فإنـه جيوز بيعها به مـع التفاضل. 

وكذلك القطن والكتان والثياب املنسوجة منها.

التفاعل بالتمر.

وأظه�ر من ذلك الدبس مع خله حيث يتعني جريان حكم وجود الضميمة يف 
أحد العوضني لو كان التعاوض بينه وبني الدبس، ولو كان التعاوض بينه وبني التمر 

جرى حكم وجود الضميمة يف كال العوضني، كام يظهر مما سبق.

نع�م يتجه تعدد اجلنس لو كان التحول يف اخلل موجبًا لتبدل احلقيقة وتعددها 
عرف�ًا، ال بمعنى االس�تحالة، بل بمعنى آخر. اللهم إال أن يس�تفاد من عموم التعليل 
يف احلنط�ة والش�عري بأن أصله�ام واحد عدم ترتب األثر عى اخت�الف احلقيقة يف مثل 

ذلك. فتأمل جيدًا.

)1( فقد رصح يف النهاية والرسائر والنافع والتذكرة بجواز بيع الثوب بالغزل 
م�ع التفاض�ل. ومقتىض تعليله يف الرسائ�ر والتذكرة بعدم كون أح�د العوضني ربويًا 
عم�وم اجلواز لكل ما إذا خرج بالصنعة عن املكي�ل واملوزون، كام هو مقتىض إطالق 

الوسيلة والقواعد ورصيح الرياض. 

ويقتضي�ه عمومات الصحة بعد ظهور أدلة اش�راط الكيل والوزن يف الربا يف 
ل�زوم كون العوضني معًا مكيلني أو موزون�ني. مضافًا إىل صحيح عبد الرمحن بن أيب 
عبد اهلل: »س�ألت أبا عبد اهللA عن بيع الغزل بالثياب املنس�وجة والغزل أكثر وزنًا 

من الثياب. قال: ال بأس«)1(. 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:11 من أبواب الربا حديث:1.
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)مسـألة9(: إذا كان الـيشء يف حـال موزونـًا أو مكيـًا ويف حـال 
أخـرى ليـس كذلـك مل جيز بيعـه بمثله متفاضـًا يف احلـال األوىل وجاز يف 

 

احلالة الثانية)1(. 

وق�د تضمن الكربى املذكورة مرس�ل عي بن إبراهيم)1(، بن�اء عى روايته عن 
املعص�وم. وإن مل يبع�د خالف�ه، كام س�بق يف ذيل الكالم يف اش�راط احت�اد اجلنس يف 

الربا. 

هذا وحيث سبق أن الصحة مقتىض العمومات تعني عمومها لعكس الفرض، 
وه�و م�ا إذا كان الفرع مكياًل أو موزونًا واألصل غ�ري مكيل وال موزون، كاجلوز مع 
لب�ه. وك�ذا إذا كان أحد الفرعني مكي�اًل أو موزونًا دون اآلخ�ر، كاخلبز الذي يباع يف 

عصورنا عددًا مع الدقيق أو الربغل الذين يباعان وزنًا.

)1( الخت�الف احلالتني يف حتقق الربا املح�رم وعدمه. وقد تقدم نظري ذلك يف 
املسألة الثانية من الفصل الثالث عند الكالم يف عدم جواز بيع املكيل واملوزون جزافًا. 
ويرت�ب عى ذلك وعى املس�ألة الس�ابقة ج�واز بيع اجلنس املذك�ور يف احلالة التي ال 
يك�ون فيها مكياًل وال موزونًا بجنس مثله يف احلالة التي يكون فيها مكياًل أو موزونًا، 

كبيع الثمرة عى الشجرة بجنسها موزونًا يف السوق وإن لزم التفاضل بينهام.

نعم قد ينايف ذلك ما ورد يف بيع األش�ياء املحالة بالذهب أو الفضة من اعتبار 
كون الذهب أو الفضة أكثر من احللية، كموثق أيب بصري: »سألته عن السيف املفضض 

يباع بالدراهم. فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فال بأس«))( وغريه. 

لكن مل يتضح أن احللية يف مثل ذلك تباع جزافًا. عى أن من القريب خصوصية 
الذه�ب والفض�ة، لكوهنام من األثامن املبني�ة عى الضبط، وبيعهام جزافًا حالة ش�اذة، 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:17 من أبواب الربا حديث:)1.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:15 من أبواب الرصف حديث:8.
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)مسـألة10(: األحـوط عـدم جـواز بيـع حلم حيـوان بحيـوان حي 
بجنسه)1(، 

وليسا كغريمها مما من شأنه أن يباع جزافًا يف بعض األحوال. فالحظ.

)1( فقد منع منه يف املبس�وط واخلالف واملهذب والغنية والوس�يلة والرشائع 
وال�دروس وغريها، وهو املتيقن ممن ي�أيت منهم إطالق املنع من بيع الغنم باللحم من 
دون تقيي�د منه�م بكونه من جنس�ه. ويف التذكرة وعن غاية املرام أنه املش�هور. بل يف 
اخل�الف والغنية اإلمجاع عليه، وقد يظهر من حمك�ي إيضاح النافع. ويف املختلف بعد 
أن حك�ى ع�ن ابن إدريس اجلواز قال: »وابن إدريس قول�ه حمدث ال يعول عليه، وال 

يثلم يف اإلمجاع«. ويف الدروس أنه شاذ.

 واس�تدل ل�ه بع�د اإلمجاع املذك�ور بموث�ق غياث ب�ن إبراهيم ع�ن جعفر عن 
أبيهA: »أن عليًاA كره بيع اللحم باحليوان«)1(، والنبوي: »أن النبي هنى عن بيع 
اللحم باحليوان«))(، ومرس�ل دعائم اإلس�الم عن أيب عبد اهللA: »أنه هنى عن بيع 

اللحم باحليوان«))(. 

لك�ن ضعف األخريين مانع م�ن التعويل عليهام. فلم يب�ق إال حديث غياث. 
 Aواالستدالل به مبني عى محل الكراهة عى احلرمة ولو بضميمة ما تضمن أن عليًا

ال يكره احلالل)4(.

ه�ذا وق�د ذه�ب إىل اجل�واز يف الرسائ�ر والناف�ع وكش�ف الرم�وز والتذك�رة 
والتحرير وحمكي املفاتيح، ومال إليه يف التنقيح وحمكي الكفاية. وهو ظاهر الوسائل، 

مع ترصيح مجاعة منهم بالكراهة.

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:11 من أبواب الربا حديث:1.
))( املستدرك للحاكم ج:) ص5)، املوطأ ج:) ص655 وغريمها.

))( مستدرك الوسائل ج:)1 باب:10 من أبواب الربا حديث:1.
)4( وسائل الشيعة ج:)1 باب:15 من أبواب الربا حديث:1.
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وكأنه لقوة عمومات الصحة بعد عدم حتقق رشوط الربا، لكون أحد العوضني 
غ�ري موزون بنحو هيون ألجلها إمهال حديث غي�اث، خصوصًا بناًء عى عدم العمل 
بأخبار اآلحاد كام هو مبنى ابن إدريس أو محله عى الكراهة، كام يظهر من النافع وغري 

واحد ممن بعده، حيث حكموا هبا.

وأم�ا م�ا تضمن أن عليًاA ال يكره احلالل فال جمال للبناء عى عمومه، إذ ال 
إش�كال يف أنه صلوات اهلل عليه يكره احلالل املكروه، فيكون جمماًل، ويقترص فيه عى 

مورده، وهو غري مسألتنا. 

لك�ن يف كفاي�ة ذلك يف مح�ل حديث غياث ع�ى الكراهة املصطلحة إش�كال. 
والس�يام بعد ذهاب مجاعة من قدماء األصحاب وأعياهن�م إىل احلرمة، بنحو يظهر يف 
فهمه�م هلا م�ن احلدي�ث، أو معروفيتها عندهم ولو م�ن غريه. ولعله ل�ذا كان ظاهر 

القواعد واإلرشاد وغريمها الردد.

هذا ويف املختلف بعد أن قرب املنع، واس�تدل باإلمجاع وحديث غياث، قال: 
»ولو قيل باجلواز يف احليوان احلي دون املذبوح، مجعًا بني األدلة كان قويًا«. ووافقه يف 

التفصيل املذكور يف جامع املقاصد واملسالك والروضة وحمكي تعليق اإلرشاد. 

وه�و ك�ام ترى! لظهور أن اجلمع املذكور تربعي. م�ع أنه ليس يف املقام دليالن 
متعارضان يف املنع واجلواز، بل ليس إال القاعدة املقتضية للجواز، واإلمجاع واحلديث 

املقتضيان للمنع عنده. 

والقاعدة كام تقتيض اجلواز يف احلي، لعدم كونه موزونًا تقتضيه يف املذبوح، إما 
لع�دم كون�ه موزونًا، وتعارف بيعه جزافًا، كام هو الظاهر، وإما الش�تامله عى أجناس 
خمتلف�ة. وال أق�ل من اللح�م والعظم واجللد والصوف أو الش�عر، فج�وز بيعه بلحم 
أكث�ر من حلمه، وتكون الزيادة يف اللحم يف مقابل بقية األجناس، كام جيوز بيعه بلحم 
وعظ�م مطلقًا، الرتفاع حمذور الربا بالضميم�ة. ولو غض النظر عن ذلك فال تقتيض 

القاعدة املنع من البيع مطلقًا، بل مع التفاضل ال غري.
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بل بغري جنسـه أيضـًا)1( كبيع حلم الغنم ببقـرة وإن كان األظهر اجلواز يف 
اجلميع.

)مسـألة11(: إذا كان للـيشء حالتـان حالـة رطوبـة وحالة جفاف، 
كالرطـب يصـري متـرًا والعنـب يصـري زبيبـًا واخلبـز اللـني يكـون يابسـًا، 
جيـوز بيعـه جافـًا بجـاف منـه ورطبـًا برطـب منـه متاثـًا)2(، وال جيـوز 

أما اإلمجاع واحلديث، فاملتيقن منهام احليوان احلي، بل مها خمتصان به. وتعميم 
املنع للمذبوح لو تم إنام يكون الستفادته منهام تبعًا بتنقيح املناط أو األولوية العرفية. 
وتنزيلهام عى خصوص املذبوح من أبعد البعيد، بل هو متعذر، خصوصًا يف اإلمجاع، 

كام لعله ظاهر. 

)1( ف�إن املن�ع في�ه هو مقت�ىض إطالق املن�ع من بيع الغن�م باللح�م يف املقنعة 
والنهاية واملراسم، وحكي عن ابن اجلنيد. وهو مقتىض إطالق النصوص املتقدمة.

نع�م رصح مجاعة باجلواز فيه، بل قطع به بعضهم، ويف الغنية والتنقيح وظاهر 
اخل�الف اإلمج�اع عليه. ب�ل يظهر من بعضهم مح�ل إطالق من أطلق عى م�ا إذا احتد 

اجلنس. 

وكأن�ه البتناء احلكم عنده�م يف النصوص والفتاوى عى جتنب حمذور الربا أو 
م�ا يش�بهه، الذي ال جمال له مع اختالف اجلنس. لكنه غ�ري ظاهر بعد عدم لزوم الربا 
يف املورد، لعدم كون أحد العوضني من املوزون. بل يشكل فيه احتاد اجلنس عرفًا بعد 
تق�ّوم احلي�وان عرفًا باحلياة. مضافًا إىل ما س�بق مّنا يف املس�ألة الثالثة من اإلش�كال يف 

تعدد اجلنس يف اللحم عرفًا تبعًا لتعدد جنس احليوان املأخوذ منه. فالحظ.

))( عند علامئنا كام عن هناية األحكام، وقطعًا كام يف التحرير. ويشهد به النظر 
يف كل�امت األصحاب. وه�و املتيقن من النصوص الكثرية الدال�ة عى جواز بيع أحد 
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متفاضـًا)1(. وأمـا بيـع الرطـب منـه باجلـاف متاثـًا ففيه إشـكال)2(، 

 

فردي اجلنسني باآلخر مثاًل بمثل)1(.

)1( قطعًا. وبه رصح مجاعة بنحو يظهر يف املفروغية عنه. ألنه ربا.

))( فق�د اختل�ف يف ذلك األصح�اب بل اختل�ف كالم بعضهم أو اضطرب 
فقد منع يف املبسوط من بيع اخلبز اللني باليابس مع التامثل والتفاضل، ووافقه يف ذلك 
يف امله�ذب، كام عد يف املبس�وط مم�ا ال جيوز بيع بعضه ببعض الرط�ب بالتمر والعنب 
بالزبي�ب، واخلب�ز الياب�س باخلبز الل�ني، ثم ذكر أنه جي�وز بيع الرطب بالتم�ر إذا كان 
موضوعًا عى األرض ومل يبق يف النخل. وقال يف النهاية: »وال جيوز أيضًا بيع الرطب 
بالتم�ر مثاًل بمثل، ألن�ه إذا جف نقص«، وقال يف موضع آخ�ر: »وال جيوز بيع البرس 
بالتم�ر متفاضاًل«. وظاهره ج�واز بيعه مثاًل بمثل، وقال يف موض�ع ثالث منها: »وال 

جيوز بيع العنب بالزبيب إال مثاًل بمثل. وجتنبه أفضل«. 

وأطل�ق يف اخلالف جواز بيع اخلرب باخلب�ز مثاًل بمثل بنحو قد يظهر يف العموم 
لبي�ع الياب�س بالرطب. كام رصح باختص�اص املنع ببيع الرطب بالتم�ر، دون العنب 
بالزبي�ب وبقي�ة الث�امر الرطبة بيابس�ها. ومثله يف ذلك م�ا يف الغني�ة والرشائع والنافع 

وكشف الرموز، وكذا يف نكت النهاية حماواًل توجيه االختالف املتقدم من النهاية. 

ورصح يف االس�تبصار بحم�ل النص�وص املانعة م�ن بيع التم�ر بالرطب عى 
الكراهة دون احلظر. ورصح يف الرسائر باجلواز يف التمر والرطب، فضاًل عن غريمها، 

حيث ادعى اإلمجاع عى اجلواز فيه. 

كام ذهب إىل عموم املنع العالمة يف مجلة من كتبه ويف التنقيح وظاهر الدروس 
ورصيح اللمعتني واملسالك وظاهر جامع املقاصد وغريها، وحكي عن ابن أيب عقيل 

وابن اجلنيد وابن الرباج وغريهم. وذكر غري واحد أنه املشهور.

)1( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:8، 9 من أبواب الربا.



..............................................................  مصباح املنهاج � كتاب التجارة/ ج4 (14

ه�ذا ومن الظاهر أن ظاهر النصوص العامة املانعة من التفاضل بني العوضني 
يف اجلن�س الواح�د ه�و التفاض�ل بينهام ح�ني املعاوضة، م�ن دون نظر ملا ي�ؤول إليه 
كل منه�ام بعدها بنفس�ه أو بط�ارئ خارجي. والزم ذلك ج�واز املعاوضة بني اجلاف 

والرطب مع التامثل يف املقدار.

وأما النصوص اخلاصة فهي عى طائفتني:

األوىل: صحي�ح احللب�ي عن أيب عب�د اهللA: »قال: ال يصل�ح التمر اليابس 
 بالرطب من أجل أن التمر يابس، والرطب رطب، فإذا يبس نقص«)1(، وموثق داود بن 
رسحان عنهA: »سمعته يقول: ال يصلح التمر بالرطب. إن الرطب رطب والتمر 
يابس، فإذا يبس الرطب نقص«))(، وخرب داود األبزاري عنهA: »سمعته يقول: ال 

يصلح التمر بالرطب، إن التمر يابس والرطب رطب«))(.

والثانية: موثق سامعة أو صحيحه: »سئل أبو عبد اهللA عن العنب بالزبيب. 
قال: ال يصلح إال مثاًل بمثل. قال: والتمر بالرطب مثاًل بمثل«)4(، ومعترب أيب الربيع: 
»قل�ت أليب عب�د اهللA: ما ترى يف التمر والبرس األمحر مث�اًل بمثل؟ قال: ال بأس. 
قل�ت فالبخت�ج والعنب مثاًل بمثل؟ ق�ال: ال بأس«)5(. وه�و وإن ورد يف البرس ال يف 

الرطب. إال أن عموم التعليل يف الطائفة األوىل شامل له. 

إذا عرفت هذا فقد اعتمد املانعون عى الطائفة األوىل. ولو تم االس�تدالل هبا 

)1( ، ))( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:14 من أبواب الربا حديث:1، 6، 7.
)4( وس�ائل الش�يعة ج:)1 ب�اب:14 م�ن أب�واب الرب�ا حديث:).ك�ذا رواه يف التهذي�ب ج:7 ص:97 
واالس�تبصار ج:) ص:)9. وظاهر الوس�ائل روايته يف الكايف كام فيهام ألن املوجود يف الكايف طبعة دار 
الكتب اإلسالمية: »قلت والتمر والزبيب. قال: مثاًل بمثل«. ج:5 ص:190. والظاهر التصحيف فيه، 
الخت�الف التمر والزبيب جنس�ًا. وقد يظهر من الكليني االلتفات لغراب�ة احلديث، ألنه قال بعد ذلك: 
»ويف حديث آخر هبذا اإلسناد قال: »املختلف مثالن بمثل يدًا بيد ال بأس«. ومن هنا كانت رواية الكايف 
املذكورة موردًا للريب، فال يرفع هبا اليد عن رواية التهذيبني. والس�يام مع بحُعد اخلطأ فيها، ألهنا وردت 

يف االستبصار يف باب بيع الرطب بالتمر.
)5( وسائل الشيعة ج:)1 باب:14 من أبواب الربا حديث:5.
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فال�الزم البناء ع�ى العموم لكل رطب ويابس، عماًل بعم�وم التعليل. وال جمال ملا يف 
الرسائ�ر من أنه من القياس الباطل. ومثله ما س�بق منه من دعوى اإلمجاع عى اجلواز 
يف غري الرطب والتمر، حيث ال جمال له بعد ما تقدم يف نقل أقواهلم. ويأيت متام الكالم 

يف ذلك.

أما املجيزون فقد اعتمدوا عى الطائفة الثانية، ومحلوا من أجلها الطائفة األوىل 
عى الكراهة، وعمدهتا موثق سامعة الوارد يف الرطب والتمر اللذين مها مورد التعليل 

يف الطائفة األوىل.

وقد استش�كل فيه يف كش�ف الرموز بجهالة الس�ائل. ويندفع بأنه ال يقدح يف 
االس�تدالل بعد إخبار س�امعة ب�ه جازمًا، حيث يمكن اس�تناده يف إخب�اره للحس أو 
 :Aاحل�دس القريب منه. ومثله ما يف الوس�ائل وغريه من احت�امل كون املراد بقوله
»ال يصل�ح إال مثاًل بمث�ل« املامثلة يف الصنف يعني: ال يصل�ح إال بيع العنب بالعنب 
وبي�ع الزبيب بالزبيب، فريج�ع إىل عدم جواز االختالف يف الرطوبة واجلفاف. بل يف 

جممع الفائدة أن ذلك هو األظهر.

إذ في�ه: أن الش�ائع يف النصوص إطالق املامثلة بلحاظ املق�دار. ولو كان املراد 
ذل�ك لكان املناس�ب: أن يق�ول: ال. فإنه أخرص وأوضح. ع�ى أن ذلك ال جمال له يف 

ذيل احلديث املتضمن حلكم التمر والرطب. 

هذا ويظهر من الرشائع ترجيح الطائفة األوىل لكوهنا أشهر.

وفي�ه: أواًل: أن�ه مل يثب�ت مرجحية األش�هرية، بل الثابت هو ترجيح املش�هور 
املجمع عى روايته عى الشاذ النادر، وذلك غري حاصل يف املقام.

وثانيـًا: أن الرجي�ح فرع اس�تحكام التعارض، وال جمال له م�ع إمكان اجلمع 
الع�ريف، كام ه�و احلال يف املقام حيث يس�هل محل الكراهة وعدم الص�الح يف الطائفة 

األوىل عى الكراهة املصطلحة بقرينة الطائفة الثانية. 
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ودعوى: أن ذلك ال يناسب التعليل يف الطائفة املذكورة بلزوم اختالف املقدار 
بسبب اجلفاف الراجع إىل لزوم الربا املعلوم حرمته. 

مدفوع�ة بأن التعليل املذك�ور ال يرجع إىل لزوم الربا حقيقة، ملا هو املعلوم من 
نصوص رشح الربا يف املعاملة أن املعيار فيه التفاضل الفعي حني املعاملة غري احلاصل 
يف املق�ام، ال التفاض�ل التقديري بلحاظ الط�وارئ، ولذا ال إش�كال يف املقام يف عدم 
جواز الزيادة يف الرطب بحيث يساوي اجلاف إذا جف. بل مرجع التعليل إىل حصول 
ما يش�به الرب�ا، وال دليل عى النهي عن�ه ومانعيته من صحة البي�ع إال هذه النصوص 

التي يمكن محلها عى الكراهة بقرينة الطائفة الثانية. 

عى أن مقتىض عموم التعليل عدم جواز املعاوضة مع جفاف العوضني معًا أو 
رطوبتهام كذلك، إذا كان من ش�أن أحدمها أن جي�ف بمرتبة زائدة عى جفاف اآلخر، 

بحيث يلزم التفاضل بينهام تقديرًا. وال يمكن البناء عى ذلك، لعدم انضباطه. 

وأم�ا م�ا يف اجلواهر من أنه إذا مل يعلم وق�ت البيع بحصول التفاضل بعد ذلك 
فال خمرج عام يقتيض الصحة من النصوص وغريها بعد عدم التفاضل حني البيع. 

ففيه: أنه بعد فرض تقديم التعليل عى النصوص الظاهرة يف االكتفاء بالصحة 
بع�دم التفاض�ل حني البيع، والبن�اء عى اعتبار ع�دم التفاضل مطلقًا ول�و بعد البيع، 

فالبد من إحراز ذلك، وال طريق إلحرازه غالبًا لعدم االنضباط، كام ذكرنا.

ولو فرض إحرازه باألصل، لدعوى أن مقتىض االس�تصحاب بقاء التس�اوي 
وع�دم حصول التفاضل بعد البيع. فغايته البناء ع�ى صحة املعاملة ظاهرًا حني البيع 
م�ع إناط�ة صحتها واقعًا بع�دم حصول التفاض�ل واقعًا، وال يظن منه�م البناء عليه، 
ب�ل هو خالف املقط�وع به بعد النظ�ر يف النص�وص والفتاوى ومرتك�زات املترشعة 

وعملهم. 

ومن هنا قد يدعى إمجال التعليل واالقتصار فيه عى مورده، وهو التمر والرطب، 
كام س�بق من اخلالف والرشائع وغريمه�ا وإن كان كالمهم ال ينهض بتوجيهه، ألهنم 
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أغفل�وا التعليل، ومل يش�ريوا لإلش�كال فيه. بل عم�وم التعليل املذكور ال يناس�ب ما 
س�بق منهم من اعتبار التامثل بني اليشء وفرعه، كاحلليب واألقط وغريها. وإن س�بق 

اإلشكال فيه. 

وكي�ف كان فالتعلي�ل املذك�ور ال يمنع من مح�ل الطائفة األوىل ع�ى الكراهة 
بقرينة الطائفة الثانية، بل يتعني البناء عى ذلك مجعًا بني الطائفتني.

ه�ذا ويف صحيح حممد بن قي�س عن أيب جعفرA قال يف حديث: »وكره أن 
يب�اع التم�ر بالرطب عاجاًل بمث�ل كيله إىل أجل، من أج�ل أن الرطب ييبس، فينقص 
م�ن كيله«)1(. وظاهره تعجيل التمر وتأجيل الرطب. وحيث كان املراد به أن الرطب 

ينقص بعد التسليم فال خصوصية يف ذلك للتأجيل، وهو خالف ظاهر احلديث.

نع�م ل�و كان امل�راد به تعجيل الرط�ب وتأجي�ل التمر أمكن عرف�ًا خصوصية 
التأجي�ل بلح�اظ أن التفاض�ل وإن مل حيصل عند البيع، إال أن�ه حيصل حني انتفاع من 
صار له التمر بالتمر واس�تفادته منه، ألن الرطب املقبوض س�ابقًا ينقص حينئذ. لكن 
محل الصحيح عى تعجيل الرطب خالف ظاهره. ومن هنا ال خيلو مفاد الصحيح عن 

إشكال.

وعى كل حال فهو إن محل عى األول كان مفاده مناسبًا للطائفة األوىل فيجري 
فيه ما سبق فيها. وإن محل عى الثاين أمكن ختصيصه للطائفة الثانية لكن ال شاهد عى 
محل�ه علي�ه، لينظر يف ختصيصه هلا. واحلاص�ل: أن املتعني ج�واز املعاوضة بني اجلاف 

والرطب يف متحد اجلنس مع التامثل يف املقدار. 

 ث�م إنه ال فرق يف ذلك ب�ني الرطوبة الذاتية كام يف الرط�ب والعنب والعرضية 
ك�ام يف اجل�اف املبلول أو املوضوع يف جّو رطب عم�اًل يف األول بالعمومات والطائفة 

)1( وس�ائل الش�يعة ج:)1 ب�اب:14 م�ن أب�واب الربا حدي�ث:). ك�ذا رواه يف من ال حي�رضه الفقيه ج:) 
ص:178. ورواه يف هتذيب األحكام ج:7 ص:96 هكذا: »من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله«. 

والظاهر أنه تصحيف. وإن كان هو الذي أثبته يف الوسائل، ورواه عن الصدوق والشيخ معًا.
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واألظهـر اجلواز عىل كراهة. وال جيوز بيعه متفاضـًا حتى بمقدار الزيادة، 
بحيث إذا جف يساوي اجلاف)1(. 

)مسألة12(: إذا كان اليشء يباع جزافًا يف بلد)2(، وكيًا)3( يف آخر، 
فلكل بلد حكم نفسه)4(، وجاز بيعه متفاضًا يف األول، وال جيوز يف الثاين. 

الثانية، ويف الثاين بالعمومات وحدها. 

نع�م إذا كان البل�ل مباينًا عرفًا ملوضوعه كامل�اء املنضوح عليه من دون أن ينفذ 
فيه ويعد جزءًا منه فاملتعني املنع، لعدم التساوي يف املقدار عرفًا. فالحظ.

)1( بال إش�كال ظاهر، ويف التحرير إطالق االتفاق عى عدم جواز التفاضل. 
ويناس�به النظر يف كلامهت�م، حيث أطلق املانعون املنع من بي�ع اجلاف بالرطب، وقيده 
املجوزون بصورة التامثل. كام أنه مقتىض النصوص العامة الدالة عى اش�راط التامثل 
م�ع احت�اد اجلنس، والطائف�ة الثانية املرصحة بذل�ك. وكذا الطائف�ة األوىل منها، ألهنا 
أطلق�ت املنع من بيع الرط�ب بالتمر، ومرجع التعليل فيها بع�د اإلطالق املذكور إىل 
عموم التفاضل املانع من املعاوضة يف اجلنس الواحد للتفاضل الش�أين بس�بب إمكان 
جف�اف الرط�ب، ال إىل اختصاص التفاضل املانع بالتفاضل بحس�ب ما يس�تقر عليه 

وضع العوضني. كام لعله ظاهر.
بقي يشء. وهو أنه ادعى يف التحرير االتفاق عى عدم جواز بيع الرطب بالتمر 
نس�يئة. ومل أعث�ر عاجاًل عى خصوصي�ة التمر والرطب يف ذل�ك واملذكور يف كلامهتم 
مانعي�ة رشط التأجي�ل مطلقًا، إم�ا لكونه مس�تلزمًا للزيادة احلكمي�ة، أو حتى يف غري 

الربويني. وقد تقدم الكالم يف األمرين يف أوائل الفصل. فراجع.

))( وكذا لو كان معدودًا يف بعض البلدان.
))( أو موزونًا.

)4( ألن مقتىض اإلطالق املقامي لنصوص اعتبار الكيل والوزن يف حتقق الربا 
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)مسألة13(: يتخلص من الربا بضم غري اجلنس إىل الطرف الناقص، 
بأن يبيع مّنًا من احلنطة ودرمهًا بمّنني من احلنطة، وبضم غري اجلنس إىل كل 
من الطرفني ولو مع التفاضل فيها)1(، كا لو باع درمهني ومّنني من حنطة 

بدرهم ومّن منها. 

ه�و الرج�وع للعرف الذي تقع فيه املعاوضة أو البيع، وه�و خيتلف باختالف األزمنة 
واألمكن�ة. وق�د تقدم نظري ذلك يف املس�ألة اخلامس�ة م�ن الفصل الثال�ث يف رشوط 
العوض�ني، وتعرضن�ا هن�اك لكلامهتم هن�ا يف مبحث الرب�ا. وعقبنا عليها بام يناس�ب 

املقام. وبذلك يظهر حال البلد الواحد إذا اختلف احلال فيه باختالف األزمنة.

)1( قال يف اجلواهر بعد أن ذكر أمثلة الفروض املذكورة: »وال خالف بيننا يف 
اجلميع، بل اإلمجاع بقسميه عليه، بل املحكي منه مستفيض جدًا إن مل يكن متواترًا«. 

وتقتضي�ه عموم�ات صح�ة العق�د والبي�ع بعد قص�ور أدل�ة الربا ع�ن ذلك، 
لظهوره�ا يف ف�رض ك�ون كل من فردي اجلن�س الواحد متام الع�وض، بحيث يكون 

التعاوض بني كل منهام بمفرده. 

مضاف�ًا إىل النص�وص املس�تفيضة، كصحيح عب�د الرمحن بن احلج�اج قال يف 
حديث يتضمن النهي عن رصف الدراهم اجليدة بدراهم رديئة مع التفاضل: »فقلت 
له: أش�ري ألف دره�م ودينارًا بألفي درهم. فقال: ال ب�أس بذلك. إن أيب كان أجرأ 
ع�ى أه�ل املدينة مني، فكان يقول هذا، فيقولون: إنام هذا الفرار. لو جاء رجل بدينار 
مل يع�ط أل�ف درهم، ولو ج�اء بألف درهم مل يع�ط ألف دينار. وكان يق�ول هلم: نعم 
اليشء الفرار من احلرام إىل احلالل«)1(، وصحيح احللبي عن أيب عبد اهللA: »قال: 
ال ب�أس بأل�ف درهم ودرهم بأل�ف درهم ودينارين إذا دخل فيه�ا ديناران أو أقل أو 

أكثر فال بأس به«))(. 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:6 من أبواب الرصف حديث:1، 4.
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)مسـألة14(: ال ربـا بـني الوالد وولـده)1(، فيجوز لـكل منها بيع 

ومقتىض إن�كار املخالفني عى ذلك بأنه الفرار االعراف بعدم حصول حدود 
الرب�ا في�ه مع حص�ول فائدته، وه�و كاف يف البناء ع�ى حليته، إذ ال منش�أ للبناء عى 
حرمة ما حيصل به فائدة احلرام إال القياس املرفوض. والس�يام أن حتريم الربا املعامي 
حكم تعبدي رصف ال يظهر وجهه للعقالء وال للعرف، فيتعني الوقوف عند حدوده 

املستفادة من األدلة التعبدية.

)1( إمجاع�ًا حمكي�ًا مس�تفيضًا إن مل يك�ن متوات�رًا رصحي�ًا وظاه�رًا. بل يمكن 
حتصيل�ه. ك�ذا يف اجلواهر وعده يف االنتصار من متفردات الطائفة. ومل يعرف اخلالف 
فيه إال من املرتىض يف املوصليات، عماًل بعموم الكتاب، مع محل النصوص اآلتية عى 
 ،)1(﴾ النفي بداعي النهي، نظري قوله تعاىل: ﴿َفَا َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ
كام رصح بذلك يف االنتصار، ثم قال فيه: »ثم ملا تأملت ذلك رجعت عن هذا املذهب، 
ألين وجدت أصحابنا جممعني عى نفي الربا بني من ذكرناه، وغري خمتلفني فيه يف وقت 

من األوقات، وإمجاع هذه الطائفة حجة، وخيص بمثله ظواهر الكتاب«.

 :Aويشهد به مضافًا إىل ذلك النصوص، كخرب عمرو بن مجيع، عن أيب عبد اهلل

 

»ق�ال: قال أمري املؤمننيA: لي�س بني الرجل وولده ربا، وليس بني الس�يد وعبده 
ربا«))(، وخرب زرارة أو حممد بن مسلم اآليت. 

وال يق�دح ضعف س�ندمها بعد ظهور اعتامد األصح�اب عليهام، خصوصًا يف 
مثل هذه املس�ألة التي كان حكمها خمالفًا لعموم أدلة حرمة الربا، وانفردت به الطائفة 

عن غريها، حيث ال يمكن عادة انفرادهم حينئذ إال تعوياًل عى أدلة واضحة قوية. 

وجمرد عدم نصهم عى وثاقة بعض رجال أسانيد نصوص املسألة ال ينايف قوهتا 

)1( سورة البقرة اآلية: 197.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:7 من أبواب الربا حديث:1. 



((1 ................................................................................. موارد جواز الربا 

 اآلخـر مـع التفاضـل)1(. وكـذا بـني املـوىل ومملوكـه)2(، وبـني الرجل 

يف نفس�ها، ولو بس�بب تس�املهم عى روايتها وعى العمل هبا يف مثل هذا احلكم املهم 
العمي من الصدر األول ويف عصور األئمة )صلوات اهلل عليهم(. 

بل اإلنصاف أن اعتامدهم عى هذه النصوص وتس�املهم عى العمل هبا يف هذا 
احلك�م امله�م املخالف للقاعدة كاش�ف عن وثاقة أس�انيد بعضها، ملا ه�و املعلوم من 

طريقتهم من عدم العمل بخرب غري الثقة. 

والس�يام م�ع أن الس�يد املرتىض مع ع�دم تعويله ع�ى أخبار اآلح�اد مل يطرح 
ه�ذه النص�وص، بل حاول تأويلها بام س�بق، وإن كان بعيدًا يف نفس�ه، بل يمتنع محل 
النصوص عليه عرفًا بالنظر لقرائن األحوال، كام يظهر بأدنى مالحظة هلا وتدبر فيها. 

ومن ثم ال ينبغي التوقف يف احلكم.

)1( ك�ام هو مقتىض إطالق مجاعة ورصيح آخرين. إلطالق معاقد اإلمجاعات 
والنصوص. ومل يعرف اخلالف فيه إال من ابن اجلنيد، حيث قال كام يف املختلف : »ال 
رب�ا ب�ني الوالد وول�ده إذا اخذ الوالد الفضل. إال أن يكون ل�ه وارث، أو عليه دين«. 

وهو خال عن الدليل بعد ما سبق. وقد رماه غري واحد بالشذوذ.

))( إمجاعًا بقسميه. كذا يف اجلواهر. وعّده يف االنتصار من متفردات اإلمامية 
ع�ى نحو ما س�بق يف الوالد وول�ده. ويقتضيه مضافًا إىل ما س�بق آنفًا صحيح عي بن 
جعفر املروي يف الفقيه: »أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عن رجل أعطى عبده عرشة 
دراهم عى أن يؤدي العبد كل شهر عرشة دراهم أحيل ذلك؟ قال: ال بأس«)1(. وزاد 
يف صحيحه املروي يف كتابه: »وسألته عن رجل أعطى رجاًل مائة درهم يعمل هبا عى 

أن يعطيه مخسة دراهم أو أقل أو أكثر هل حيل ذلك؟ قال: هذا الربا حمضًا«))(. 

ولع�ل عدم تعرض الش�هيدين له يف اللمعتني لعدم ملكيت�ه ولو بنظرمها، فهو 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:7 من أبواب الربا حديث:6، 7.



..............................................................  مصباح املنهاج � كتاب التجارة/ ج4 (((

وزوجته)1(، وبني املسلم واحلرب)2( 

خ�ارج عن عموم حرمة الربا موضوعًا، وال حاج�ة لذكره، وإال فمن البعيد خالفهام 
يف ذلك. 

ومقتىض إطالق النص والفتوى جواز أخذ الفاضل لكل منهام نظري ما سبق. 

لك�ن يف معت�رب اجلعفري�ات ع�ن جعفر بن حممد ع�ن آبائهG: »قال رس�ول 
اهلل8 لي�س بيننا وبني خدامنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم، وال نعطيهم«)1(. إال 
أن اخل�روج به عن إطالق النصوص الس�ابقة وإط�الق معاقد اإلمجاعات ال خيلو عن 

إشكال. وإن كان ذلك غري مهم بعد خروج املسألة يف عصورنا عن مورد العمل.

)1( إمجاع�ًا أيضًا بقس�ميه. ك�ذا يف اجلواهر. وعده يف االنتص�ار من متفردات 
اإلمامية عى نحو ما س�بق. ويقتضيه خ�رب زرارة عن أيب جعفرA: »قال: ليس بني 
الرجل وولده وال بينه وبني عبده وال بني أهله ربا…«))( كذا رواه يف الكايف. ورواه يف 
التهذيب عن زرارة وحممد بن مس�لم عنهA))( ويف االستبصار عن زرارة عن حممد 
ب�ن مس�لم عنهA)4(، ومرس�ل الفقيه: »ق�ال الصادقA: ليس بني املس�لم وبني 
الذم�ي رب�ا، وال ب�ني املرأة وبني زوجها رب�ا«)5(. وجيري فيهام ما س�بق من أن مقتىض 

إطالق النص والفتوى جواز أخذ الفاضل لكل منهام.

)) ( إمجاعًا بقس�ميه أيضًا إذا أخذ املس�لم الفضل. ك�ذا يف اجلواهر. ويقتضيه 
خ�رب عم�رو بن مجيع عن أيب عبد اهللA: »قال: قال رس�ول اهلل8: ليس بيننا 

وبني أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، ونأخذ منهم، وال نعطيهم«)6(.

نع�م يف خرب زرارة أو حممد بن مس�لم املتقدم: »قل�ت: فاملرشكون بيني وبينهم 

)1( مستدرك الوسائل ج:)1 باب:7 من أبواب الربا حديث:).
))( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:7 من أبواب الربا حديث:)، 4.

)4( االستبصار ج:) ص71.
)5( ، )6( وسائل الشيعة ج:)1 باب:7 من أبواب الربا حديث:5، 1.



((( ............................................................ عدم الفرق يف الولد بني الذكر واألنثى 

إذا أخذ املسلم الزيادة)1(.
)مسألة15(: ال فرق يف الولد بني الذكر واألنثى)2( واخلنثى)3( عىل 
األقوى، وال بني الصغري والكبري)4(، وال بني الصلبي وولد الولد)5(، وال 

رب�ا؟ قال: نعم. قلت: فإهنم مماليك. قال: إنك لس�ت متلكهم. إنام متلكهم مع غريك، 
أن�ت وغريك فيهم س�واء…«. لكن البد م�ن محله عى الذمي�ني، أو الكراهة، أو عى 
النف�ي املطلق، كام يف األقس�ام الس�ابقة، فال ين�ايف جواز أخذ الفض�ل منهم مع حرمة 

إعطائهم. كل ذلك للجمع مع اخلرب السابق واإلمجاع املتقدم.

)1( ك�ام رصح بذل�ك مجاع�ة. وادع�ى علي�ه اإلمج�اع يف اخل�الف والرسائر. 
ويقتضيه مضافًا إىل ذلك خرب عمرو بن مجيع املتقدم. ومنه يظهر اإلش�كال يف إطالق 

نفي الربا بيننا وبينهم يف كالم مجاعة، بل هو رصيح أو كالرصيح من املهذب.

))( ك�ام نص علي�ه يف التذكرة وجامع املقاصد. وه�و مقتىض إطالق غريمها، 
لعم�وم الول�د هل�ام. ومن ث�م كان الوجه في�ه إطالق النص�وص ومعاق�د اإلمجاعات 
املتقدم�ة. ويف اجلواه�ر: »األح�وط االقتصار عى الذكر، ألنه املنس�اق عرف�ًا«. وهو 

ممنوع. إال أن يريد به االنرصاف البدوي غري املعتد به.

))( ملا سبق من عدم اختصاص الولد بالذكر، ليشك يف انطباقه عليه يف فرض 
كونه مشكاًل، بل حيث كان يعّم غريه فهو صادق عى اخلنثى قطعًا.

)4( قطعًا إلطالق النصوص ومعاقد اإلمجاعات.

)5( كام رصح به يف الدروس. وهو ظاهر من أطلق. إلطالق النصوص ومعاقد 
اإلمجاعات، حيث يصدق الولد عليه حقيقة. وتردد فيه يف املسالك وحمكي الكفاية، بل 
ق�ّرب ثبوت حتريم الربا بينهام يف التذك�رة والتنقيح وجامع املقاصد والروضة وحمكي 
تعليق اإلرش�اد وإيضاح املنافع وامليس�ية، اقتصارًا يف اخلروج عن عموم التحريم عى 
املتيقن، وهو الولد األدنى. لكن ال جمال لذلك مع إطالق دليل التخصيص، كام سبق. 



..............................................................  مصباح املنهاج � كتاب التجارة/ ج4 ((4

يف اململـوك بني القن واملدبر)1( والذكر واألنثى وال يف الزوجة بني الدائمة 

وأما ما يف التذكرة من أن صدق الولد عليه جماز، فهو غريب جدًا.

نع�م ال جمال لتعميم اجل�واز لولد الرضاع وإن احتمله بع�ض من تقدم. لعدم 
ص�دق الولد عليه لغ�ة وال عرفًا. ولذا ال يطلق الولد علي�ه إال مقيدًا بالرضاع، كاملاء 
باإلضافة إىل املاء املضاف. وتعميم حكم الولد له رشعًا يف النكاح ال يكفي يف اإلحلاق 

به يف غريه. 

وأما ما يظهر من املسالك من أنه يشرك مع ولد الولد يف منشأ احتامل اإلحلاق 
بالول�د، وهو إطالق اس�م الول�د عليهام، ولذا جي�ري عليهام حكم الول�د يف النكاح. 
فه�و غاي�ة املن�ع، لصدق الول�د عى ول�د الولد لغ�ة وعرف�ًا، وعدم صدق�ه عى ولد 
 الرض�اع، وجريان حكم الولد عليه يف الن�كاح تعبدي رشعي يقترص فيه عى مورده، 

كام ذكرنا.

)1( ك�ام رصح مجاع�ة بذل�ك، وبالتعمي�م ألم الول�د. وه�و مقت�ىض إط�الق 
النصوص ومعاقد اإلمجاعات. وكذلك احلال يف املكاتب إذا مل يتبعض. لكن استظهر 
يف التحري�ر واملس�الك حرم�ة الربا معه، وه�و املحكي عن هناية األح�كام. ومال إليه 
يف اجلواه�ر، ألن املنس�اق غ�ريه. ثم ق�ال: »ال أقل من الش�ك فتبقى حرم�ة الربا عى 
عمومها«. وهو كام ترى إذ ال إش�كال يف العموم له، واالنس�ياق لغريه لو تم ال خيرج 
ع�ن االن�رصاف الب�دوي غري املعتد ب�ه. كام ال جمال للتمس�ك بعموم حرم�ة الربا مع 

الشك بعد إطالق الدليل املخصص وشموله ملورد الشك. كام سبق يف نظريه.

ه�ذا وق�د رصح مج�ع كثري م�ن األصحاب أوهل�م اب�ن اجلنيد في�ام حكى عنه 
باختص�اص احلل بام إذا كان العبد ملكًا للش�خص بتامم�ه ومل يكن له رشيك فيه. قال 
يف املختلف بعد أن حكى ذلك عن ابن اجلنيد: »وباقي أصحابنا أطلقوا. ومقصودهم 

ذلك أيضًا، إذ املشرك ليس عبدًا«. 



((5 ............................................................ عدم الفرق يف الولد بني الذكر واألنثى 

واملتمتع هبا)1( وليسـت األم كاألب)2( فا يصـح الربا بينها وبني الولد. 

وال ينبغ�ي اإلش�كال يف خروج�ه عن ظاه�ر النصوص وإحلاقه ب�ه لفهم عدم 
اخلصوصي�ة عرف�ًا، فيجوز جلميع مواليه االش�راك معه يف الرب�ا الواحد. ال خيلو عن 
إش�كال. ول�و تّم فال جم�ال للبناء عى جواز انف�راد كل منهم بالربا مع�ه، لعدم صحة 

إضافته لكل منهم بانفراده. كام أرشنا إىل ذلك يف خرب زرارة املتقدم.

وأظه�ر من ذلك املبعض، لع�دم صدق العبد أو اململوك علي�ه. والتبعيض يف 
الرب�ا الواح�د، كام قي�ل يف زكاة الفطرة ونحوها حيتاج إىل دلي�ل. فال خمرج عن عموم 

حرمة الربا فيه. فالحظ.

)1( كام يف الدروس وجامع املقاصد واملسالك والروضة وعن تعليق اإلرشاد 
وامليس�ية وغريها. وقد يس�تفاد من إطالق األكثر. ويف احلدائ�ق والرياض أنه مذهب 

األكثر، وعن الكفاية أنه املشهور. وكأنه إلطالق النصوص ومعاقد اإلمجاعات. 

وذه�ب لتحريم الربا مع املتمتع هب�ا يف التذكرة وجممع الربهان وحمكي إيضاح 
النافع، ومال إليه يف الرياض، وتردد فيه يف التنقيح وحمكي غاية املرام. 

ق�ال يف التذك�رة: »ألن التفوي�ض يف مال الرجل إنام يثبت يف ح�ق الدائم، فإن 
للزوجة أن تأخذ من مال الرجل املأدوم«. وهو كام ترى لو تم ال ينهض باالس�تدالل 
يف املق�ام ب�ل ه�و باملقياس أش�به. ومثله ما يف الري�اض من منع ص�دق الزوجة عليها 

حقيقة. فإن غريب جدًا. 

فالعمدة يف املقام أن كون الزوجية معيارًا يف احللية إنام تضمنه مرسل الصدوق. 
أم�ا خرب زرارة أو حممد بن مس�لم فق�د تضمن عنوان األه�ل. وال يتضح صدقه عى 
املتمت�ع هب�ا. ويلزم مع ضعف اخلربي�ن االقتصار عى املتيقن منهام، ك�ام هو الالزم يف 

معقد اإلمجاع. وحينئذ يتعني الرجوع يف غريه لعموم حرمة الربا. فالحظ.

))( كام رصح به يف التنقيح والروضة وحمكي إيضاح النافع وامليس�ية وغريها. 
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كا ال فرق بني ربا البيع وربا القرض)1(. 
)مسـألة16(: األحوط عدم جواز الربا بني املسلم والذمي)2(. وأما 

الربا يف القرض فيأيت حكمه يف كتاب القرض إن شاء اهلل تعاىل. 

وه�و ظاهر كل من اقترص عى ذكر األب. ويقتضيه عموم حتريم الربا بعد اختصاص 
النصوص املحللة ومعاقد اإلمجاعات باألب.

)1( يعني: مع مجيع من سبق، كام رصح به بعضهم. إلطالق النصوص ومعاقد 
اإلمجاع�ات املتقدم�ة. وقد تقدم يف صحيح عي بن جعفر جواز القرض مع العبد. بل 
لعل ربا القرض هو املتيقن من اإلطالقات. لكن ال بنحو يقتيض قرص اإلطالقات عليه.

))( فاملنع هو األشهر، بل املشهور نقاًل وحتصياًل، بل عليه عامة املتأخرين إال 
النادر. كذا يف اجلواهر. وهو املناسب ألكثر معاقد اإلمجاعات، حيث تضمنت نفيه يف 

احلريب، بنحو ينساب اختصاص احلل به. وكذا خرب عمرو بن مجيع املتقدم)1(. 

ونق�ل يف الرسائ�ر واملختل�ف عن املفيد ج�واز الربا مع�ه وإن مل نعث�ر عليه يف 
املقنعة، كام رصح بذلك غري واحد أيضًا. وهو خمتار الصدوق يف املقنع وظاهر الفقيه، 
وح�كاه يف املختل�ف عن الصدوق األول، كام حكي عن إيض�اح النافع، بل هو معقد 
إمج�اع املرتىض يف االنتصار، حي�ث اقترص عى الذمي، وجعله من متفردات اإلمامية. 
ويش�هد له مرسل الصدوق املتقدم: »قال الصادقA: ليس بني املسلم وبني الذمي 

ربا، وال بني املرأة وبني زوجها ربا«))(.

لك�ن معق�د اإلمجاع املذكور ال يناس�ب الفت�اوى، وال األدل�ة، لظهور أن غري 
الذم�ي ه�و املتيق�ن من أدلة احل�ّل، ولو ألن�ه األوىل باحلل من الذم�ي. وأما نصوص 
املسألة بام فيها املرسل فضعف سندها مانع من التعويل لوال ظهور اعتامد األصحاب 
عليها. وذلك يقتيض االقتصار عى املتيقن من مفادها، نظري ما تقدم يف الزوجة املتمتع 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:7 من أبواب الربا حديث:)، 5.
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)مسـألة17(: األوراق النقدية ملا مل تكن من املكيل واملوزون ال جيري 
فيهـا الربا)1(، فيجـوز التفاضل يف البيع هبا. لكـن يف النفس منه يشء)2( 
فاألحـوط ضـم جنس آخـر إىل األقـل)3( ولـو كان مـن الدراهـم يف بيع 
الدنانـري العراقيـة أو القران يف التومـان)4(. ومنه يظهـر أن تنزيل األوراق 

هبا. وهو يقتيض االقتصار عى مفاد خرب عمرو بن مجيع املقترص فيه عى أهل احلرب. 
بل قد يظهر من اقتصار املشهور عى احلريب عدم التعويل عى املرسل. 

وق�د ق�رب يف احلدائق كام حكي عن غريه ورود املرس�ل لبيان خروج الذميني 
ع�ن رشوط الذمة، فيجوز الرب�ا معهم لصريورهتم حربيني. وال بأس به مجعًا مع خرب 
عم�رو بن مجيع املش�عر أو الظاه�ر يف اختصاص احل�ل باحلريب. واألمر س�هل بعدما 

عرفت، وبعد عدم االبتالء بالذميني يف عصورنا. فالحظ. 

)1( يعني ربا البيع واملعاوضة الذي نحن فيه.

))( قد تنش�أ الشبهة يف األيام الس�ابقة القريبة يوم كانت النقود الورقية مقابلة 
رسميًا بالذهب والفضة. أما هذه األيام حني مل يبق من األمرين يشء فال منشأ لذلك. 
نع�م تقدم منا يف املس�ألة الثالثة من الفص�ل الثامن نحو من اإلش�كال يف التفاضل يف 
غري املكيل واملوزون إذا كانت الزيادة يف أحد العوضني مع تأجيله، ألنه يؤدي مؤدى 

القرض الربوي. فراجع.

))( ليتخلص به من الربا، كام تقدم يف املسألة الثالثة عرشة.

)4( إن�ام يتخل�ص من ش�بهة الرب�ا بذلك ي�وم كان للدرهم العراق�ي والقران 
وج�ود يف قبال الدينار والتومان، نظري الدرهم والدينار حيث كان الدرهم من الفضة 
والدين�ار م�ن الذهب، وال يصل�ح ذلك للتخلص الي�وم، حيث ال ي�راد من الدرهم 

والقران إال جزء من الدينار والتومان.
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ال بـأس بـه مع االحتياط املذكور)1(. وأما ما يتعـارف يف زماننا من إعطاء 
سـند بمبلغ مـن األوراق النقدية مـن دون أن يكون يف ذمتـه يشء، فيأخذه 
آخر)2(، فينزله عند شخص ثالث بأقل منه، فالظاهر أن مرجعه إىل توكيل 
من بإمضائه السند للشخص اآلخر يف إيقاع املعاملة يف ذمته)3( عىل مقدار 
مؤجل بأقل منه)4(. وحينئذ يكون حكمه حكم التنزيل املتقدم يف االحتياط 

)1( الظاه�ر أن امل�راد بتنزي�ل األوراق ما تعارف يف عصورنا م�ن دفع الدائن 
وثيقة الدين الذي له عى املدين )املس�امة بالكمبيالة( وتس�جيلها له، ليقبض هبا الدين 
الذي تضمنته من املدين لنفسه بعد أن يعجل بدفع مبلغ من املال أقل من الدين املذكور 
للدائن. ومرجعه إىل بيع الدين الذي له عى الغري بأقل منه نقدًا معجاًل، ودفع الضميمة 
.Pم�ن غ�ري اجلنس م�ع النقد املعج�ل للتخلص من ش�بهة الرب�ا التي أش�ار إليها

))( وه�و الش�خص الذي يتضمن الس�ند كون�ه دائنًا م�ن دون أن يكون دائنًا 
واقعًا. وهو ما يسمى يف عرفهم باملجاملة.

))( يعن�ي: مع الش�خص الثالث وإن مل يك�ن معينًا، بل ي�وكل تعيينه للوكيل 
الذي يتضمن السند كونه دائنًا.

)4( والزم�ه ص�ريورة املعج�ل األقل ملكًا ملوقع الس�ند فإن أخذه الش�خص 
الذي يتضمن الس�ند كونه دائنًا عى أنه قرض مل جيب عليه دفع متام ما تضمنه الس�ند، 
ألنه أكثر، فيلزم ربا القرض، وحيث كان مسؤواًل بدفعه بتاممه حسبام تعارف عندهم 
فال يصححه إال رشاؤه النقد املعجل من املوقع عى الس�ند بتامم ما تضمنه الس�ند إىل 
 Pم�ن احلاجة إليها. وكان املناس�ب له Pأجل�ه م�ع الضميمة بناء ع�ى ما ذكره

التنبيه عى ذلك. 

عى أنه ال يظهر لنا وجه إرجاع املعاملة املذكورة إىل ذلك. والسيام أن الطرف 
الثالث قد ال يعلم بعدم ثبوت يشء يف ذمة موقع السند، بل يتخيل رشاءه لدين حمقق، 
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املذكور)1( والظاهر أن هذا هو املسمى باصطاح الفرس )سفته(. 

فتبطل املعاملة، لعدم وجود أحد العوضني.

ولو علم بالواقع املذكور فقد ال يقصد إجراء املعاملة بالوجه الذي ذكره سيدنا 
املصنفP، بل جمرد إقراض من يتضمن الس�ند كونه دائنًا للمبلغ األقل بأكثر منه، 
ويكون الش�خص الذي تضمن الس�ند كونه مدينًا بمنزلة الكفيل للدين، حيث يكون 
ملزمًا بدفع املبلغ الذي يتضمنه السند إذا مل يدفعه املقرض له. وحينئذ ترجع املعاملة 

إىل القرض الربوي املحرم الباطل، وال تنفع يف حتليله الضميمة.

 Pنعم يمكن إرجاع املعاملة املذكورة إىل الوجه الذي ذكره س�يدنا املصنف
إذا اتفق األطراف الثالثة عى ذلك. إال أنه حيتاج إىل عناية خاصة.

)1( وهو ضم جنس آخر لألقل.

بقي يف املقام أمران:

األمـر األول: يف وجوب إرجاع املال الربوي لصاحبه حيث س�بق يف أول هذا 
الفص�ل أن املعاوضة الربوية كام حترم تكليفًا حترم وضعًا وتبطل، فمقتىض القاعدة أنه 
جيب عى آخذ الربا رده عى صاحبه أو من يقوم مقامه كالوارث سواًء كان اآلخذ هو 
املرايب، أم من انتقل إليه منه، كمس�توهبه منه ومش�ريه ووارثه. وسواء متيز مال الربا، 
أم اختل�ط بغ�ريه. ول�و تلف املال الرب�وي كان مضمون�ًا عى من وقع يف ي�ده. أما لو 
 جهل صاحبه جرى عليه حكم جمهول املالك مع متيزه، أو اختالطه، أو تلفه وانشغال 

الذمة به. 

ه�ذا ما تقتضيه القاعدة، ودلت عليه األدل�ة النقلية الواردة يف الربا يف اجلملة. 
وعليها العمل والفتوى من دون خالف ظاهر، إال يف موارد حيسن التعرض هلا. وربام 
كان ع�دم تع�رض س�يدنا املصنفP هلا لع�دم بنائه عليه�ا. وإن مل يبع�د بناؤه عى 

األخري، وعدم تعرضه له لكونه مغفواًل عنه.
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األول: قال يف النهاية بعد أن ش�دد يف حرم�ة الربا: »فمن ارتكب الربا بجهالة 
ومل يعلم أن ذلك حمظور فليس�تغفر اهلل تعاىل يف املس�تقبل. وليس عليه فيام مىض يشء. 
ومت�ى عل�م أن ذل�ك حرام ثم اس�تعمله فكل ذلك حم�رم عليه، وجي�ب عليه رده عى 

صاحبه…« وهو كالرصيح يف عدم وجوب الرد مع اجلهل. 

وعليه جرى يف النافع وظاهر كشف الرموز ويف الدروس واحلدائق والرياض 
وعن املقنع وفقه القرآن للراوندي وإيضاح النافع وآيات األحكام لألردبيي. ويظهر 
أيض�ًا م�ن الكليني والصدوق يف الكايف والفقيه، لذكرمه�ا النصوص الدالة عى ذلك 
يف الب�اب املناس�ب له. قال يف مفت�اح الكرامة: »وكأنه ميل إلي�ه يف التحرير وحوايش 

الشهيد«. وظاهر القواعد والوسائل الردد. 

وق�د خالف يف ذلك يف الرسائر والتذكرة واملختلف واإليضاح والتنقيح وكنز 
العرف�ان وجام�ع املقاصد وحمكي هناية األحكام وغريها. بل محل يف الرسائر ما س�بق 
من الشيخP يف النهاية عى إرادة نفي العقاب باجلهل ال غري، مع وجوب الرد. وإن 

كان ذلك خالف ظاهر كالمه املتقدم.

َبا اَل َيُقوُموَن  ِذيَن َيْأُكُلوَن الرِّ ويدل عى األول من الكتاب املجيد قوله تعاىل: ﴿الَّ
َبا  َما اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ ُهْم َقاُلـوْا إِنَّ ـْيَطاُن ِمَن اْلَمسِّ َذلَِك بَِأنَّ ُطُه الشَّ إاِلَّ َكَمـا َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَّ
ِه َفانَتَهَى َفَلُه َما َسـَلَف َوَأْمُرُه إَِلى  بِّ ن رَّ َبا َفَمن َجاءُه َمْوِعَظٌة مِّ َم الرِّ َوَأَحلَّ اللُه اْلَبْيَع َوَحرَّ
اِر ُهْم ِفيَها َخالِـُدوَن﴾)1(. ومحله عى نفي العقاب  اللـِه َوَمْن َعـاَد َفُأْوَلئَِك َأْصَحاُب النَّ
خمالف لظاهره، ولظهور الالم يف امللك أو االختصاص، دون العفو. غاية األمر أنه قد 
يعمم للعفو ونفي العقاب توسعًا يف تطبيق االختصاص الذي هو مفاد الالم، بلحاظ 

تشبيه عدم عقاب اإلنسان عى اليشء بكونه له من أجل التفضل يف ذلك عليه.

وأم�ا م�ا يف بعض التفاس�ري من ورود ذلك يف ربا اجلاهلي�ة. فهو لو تم ال ينايف 
َن النَِّسـاء  العموم ملا نحن فيه. وليس هو كقوله تعاىل: ﴿َواَل َتنِكُحوْا َما َنَكَح آَباُؤُكم مِّ

)1( سورة البقرة اآلية: 75).
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إاِلَّ َمـا َقْد َسـَلَف﴾)1(. للف�رق بينهام بأن االس�تثناء يف اآلية الثانية ق�د ورد بعد عموم 
النه�ي بلحاظ حال م�ا قبل ترشيع التحريم، فيعم النهي م�ن مل يصله التحريم، أما يف 
اآلية األوىل فامللحوظ أفراد املكلفني بنحو االنحالل، فكل من جاءته املوعظة ووصله 
التحري�م ل�ه ما س�لف، ومقتضاه العموم مل�ن وصله التحريم بعد م�دة طويلة. ومحل 
جم�يء املوعظة عى أصل ترشي�ع التحريم ال عى وصوله له خمالف للظاهر. والس�يام 
بلح�اظ ترتيب االنتهاء علي�ه، لوضوح أن االنتهاء إنام يرتب ع�ى وصول التحريم، 

ال عى ترشيعه.

ُقوْا  ِذيـَن آَمُنـوْا اتَّ َها الَّ ومثل�ه دع�وى: أن ذل�ك ال يناس�ب قوله تع�اىل: ﴿َيـا َأيُّ
َن اللِه  ْم َتْفَعُلوْا َفْأَذُنـوْا بَِحْرٍب مِّ ْؤِمنِيَن * َفإِن لَّ َبا إِن ُكنُتـم مُّ اللـَه َوَذُروْا َمـا َبِقَي ِمَن الرِّ
َوَرُسـولِِه َوإِن ُتْبُتـْم َفَلُكْم ُرُؤوُس َأْمَوالُِكْم اَل َتْظِلُمـوَن َواَل ُتْظَلُموَن﴾))(. لداللته عى 

عدم استحقاق املرايب بعد التوبة لغري رأس املال. 

الندفاعها بأن اجلمود عى س�ياق هاتني اآليت�ني الرشيفتني يقتيض كون التوبة 
املفروض�ة بعد تعمد أخ�ذ الربا بعد التحريم، فيخرج ع�ن موضوع اآلية األوىل. ولو 

فرض عموم التوبة هنا تعني محله عى ذلك مجعًا مع تلك اآلية. 

ع�ى أن من القريب كون املنظور ما يس�تحقه املرايب بع�د التوبة عى املدين من 
 دون نظ�ر إىل ما إذا اس�توىف دينه وأخذ الربا معه، كام قد يناس�به قوله تعاىل بعد ذلك: 

﴿َوإِن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة إَِلى َمْيَسَرٍة…﴾))(.

وأم�ا النص�وص فف�ي صحيح احللب�ي: »قال أب�و عب�د اهللA: كل ربا أكله 
الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة. وقال: لو أن رجاًل ورث 
م�ن أبيه مااًل وقد عرف أن يف ذلك املال ربا، ولكنه قد اختلط يف التجارة بغريه حالل 

)1( سورة النساء اآلية: )).
))( سورة البقرة اآلية: 78)� 79).

))( سورة البقرة اآلية: 80).
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]حالاًل[ كان حالاًل طيبًا فليأكله. وإن عرف منه شيئًا أنه ربا فليأخذ رأس ماله. ولريد 
الرب�ا. وأي�ام رجل أفاد مااًل كثريًا قد أكثر فيه الربا، فجهل ذلك ثم عرفه بعد، فأراد أن 

ينزعه، فام مىض فله ويدعه فيام يستأنف«)1(. ورواه الصدوق مرساًل. 

ويف حدي�ث أيب الربيع: »س�ألت أبا عبد اهللA عن رج�ل أربى بجهالة، ثم 
أراد أن يركه. قال: أما ما مىض فله، وليركه فيام يستقبل«))(. 

ويف صحيح حممد بن مسلم: »دخل رجل عى أيب جعفرA من أهل خراسان 
قد عمل الربا حتى كثر ماله. ثم إنه سأل الفقهاء: فقالوا: ليس يقبل منك يشء إال أن 
 :Aفقص عليه قصته. فقال له أبو جعفر Aترده إىل أصحابه. فجاء إىل أيب جعفر
ِه َفانَتَهَى َفَلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه إَِلى اللِه﴾  بِّ ن رَّ  خمرجك من كتاب اهلل ﴿َفَمن َجاءُه َمْوِعَظٌة مِّ

واملوعظة التوبة«))(. 

فإن السؤال فيه عن وجوب اإلرجاع يوجب ظهور االستدالل باآلية الرشيفة 
يف إرادة عدم اإلرجاع منها، ال جمرد عدم العقاب لو فرض عدم ظهور اآلية يف نفسها 

يف ذلك. 

نعم مقتىض إطالق التوبة فيه العموم ملا إذا كان العمل بالربا عن علم باحلرمة. 
لك�ن يتع�ني محله عى ما إذا كان عن جهل هبا بقرينة النصوص الس�ابقة. مضافًا إىل ما 
ع�ن ن�وادر أمحد بن حممد بن عيس�ى عن أبيه: »إن رجاًل أربى ده�رًا من الدهر فخرج 
قاص�دًا أبا جعفر اجلوادA فقال له: خمرجك من كت�اب اهلل يقول اهلل: ﴿َفَمن َجاءُه 
ِه َفانَتَهَى َفَلُه َما َسَلَف﴾. واملوعظة هي التوبة فجهله بتحريمه ثم معرفته  بِّ ن رَّ َمْوِعَظٌة مِّ

به. فام مىض فحالل، وما بقي فليستحفظ«)4(. 

كام ينهض هذان احلديثان بتأكيد ما سبق من ظهور اآلية الرشيفة يف املطلوب. 

)1( وس�ائل الش�يعة ج:)1 باب:5 من أبواب الربا حديث:). ورواه عن أيب املعزا. إال أن املوجود يف الكايف 
عن أيب املعزا عن احللبي.

))( ، ))( ، )4( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب الربا حديث:4، 7، 10.
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ويصلح ما قبلهام بتأييد ذلك. 

وقد يستفاد أيضًا من صحيح عي بن جعفر عن أخيه موسىA: »سألته عن 
رجل أكل ربا ال يرى إال أنه حالل. قال: ال يرضه حتى يصيبه متعمدًا فهو ربا«)1(. فإن 
ق�رص الربا فيه ع�ى صورة التعمد ظاهر يف قرص أحكام�ه ومنها حرمة املال ووجوب 

رده عى صاحبه عى صورة أكله مع العلم بحرمته. 

ويبدو أن خمالفة ذلك للقواعد أوجب إحجام غري واحد عن اخلروج بام س�بق 
عنه�ا، وحماولتهم محله عى خالف ظاهره أو التش�بث ببعض الوجوه الظاهرة الوهن 
ل�رده، كام يظه�ر بمالحظة كلامهتم يف املقام. وال يس�عنا اس�تقصاؤها بعدما س�بق بل 

يتعني العمل عى ذلك واخلروج به مقتىض القواعد، فإن اخلروج عنه غري عزيز.

ه�ذا ويف كش�ف الرم�وز: »ويمك�ن أن يقال: إن م�ن ادعى اليوم يف اإلس�الم 
جهالة حتريم الربا ال يسمع منه. فيحمل الفتوى والنص عى أول اإلسالم«. 

وه�و ك�ام ت�رى أواًل: ألن اجله�ل باألح�كام الظاهرة ش�ايع ب�ني العامة وغري 
املتفقه�ني. وق�د ورد أم�ر التجار بالتفق�ه وإال وقع�وا يف الربا))(. وكي�ف يمكن محل 
النصوص الواردة عن الصادقني ومن بعدمها من األئمة )صلوات اهلل عليهم( وفتاوى 

مثل الشيخP ومن بعده عى خصوص أول اإلسالم؟!.

وثانيـًا: ألن كثريًا م�ن فروع الربا وصغرياته مغفول عنه�ا أو مورد االختالف 
ب�ني الفقهاء، فينف�ع احلكم املذكور فيه�ا. وقد يظهر ذلك من صحي�ح عي بن جعفر 

املتقدم.

نعم يظهر من اآلية الرشيفة والنصوص املذكورة توقف ِحّل ما مىض من الربا 
م�ع اجله�ل باحلرمة عى العزم عى ت�رك الربا والتوبة منه. فكأنه وارد مورد التش�جيع 
عى التوبة. وكالم غري واحد ال يأبى ذلك، لتعرضهم لالستغفار أو االنتهاء املناسبني 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب الربا حديث:9.
))( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:1 من أبواب آداب التجارة.
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للتوبة. وإطالق غريهم لو تم حممول عى ذلك أو مستدرك عليه.

ومثل�ه ما يظهر مما عن الراون�دي يف فقه القرآن من اختصاص احِلّل بمن تعذر 
علي�ه العل�م بحرمة الربا. أما من كان قادرًا عى العلم فلم يعلم وأكله بجهالته فيجب 
علي�ه الرد. إذ ه�و حتكم يف إطالق األدلة املتقدمة من دون وجه ظاهر. وجمرد تقصريه 

يف الفحص ال يكفي يف التقييد. عى أنه قد ال يكون مقرصًا بسبب الغفلة املطلقة.

الثـاين: من ورث م�ااًل فيه الربا. فإن�ه وإن قّل منهم التع�رض لذلك بالعنوان 
املذك�ور، إال أن�ه ق�د يس�تفاد من س�ياق كالم كث�ري منه�م، واس�تدالهلم بالنصوص 
املتضمن�ة حلكم�ه، أو روايتهم هلا، حيث تضمنت التفصيل بني م�ا إذا علم املال بعينه 

وما إذا اختلط بغريه واشتبه، كام يف صحيح احللبي املتقدم.

ويف صحيحه اآلخر عنهA: »قال: أتى رجل أيبA فقال: إين ورثت مااًل، 
وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يريب، وقد عرفت أن فيه ربا، واستيقن 
ذل�ك، وليس يطيب يل حالله حلال علمي فيه. وقد س�ألت فقه�اء أهل العراق وأهل 
احلج�از فقال�وا: ال حيل أكله. فقال أبو جعفرA: إن كنت تعلم بأن فيه مااًل معروفًا 
رب�ا وتعرف أهله فخذ رأس مالك، ورد ما س�وى ذل�ك. وإن كان خمتلطًا فكله هنيئًا، 
فإن املال مالك. واجتنب ما كان يصنع صاحبه. فإن رس�ول اهلل8 قد وضع ما 
مىض من الربا وحرم ما بقي. فمن جهل وس�عه جهله حتى يعرفه. فإذا عرف حتريمه 

حرم عليه، ووجب ]وجبت[ عليه العقوبة إذا ركبه كام جيب عى من يأكل الربا«)1(.

ومقتىض الصحيحني أن املراد بمعرفة الربا بعينه ليس معرفة خصوص الزيادة 
الربوي�ة، بل املال الذي تضمنته املعاملة الربوية املش�تمل ع�ى الربا، فيجب رّد مقدار 
الزي�ادة الربوية منه، وله رأس املال. ويس�تفاد من ذلك وج�وب رد الزيادة الربوية لو 

متيزت بنفسها باألولوية العرفية. 

ك�ام أهنام مل يتضمنا حك�م ما إذا متيز املال الربوي ومل يع�رف صاحبه. أما الثاين 
)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب الربا حديث:).
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فظاه�ر، ألن�ه تضمن تقييد وجوب الرد مع متيز املال ب�ام إذا عرف أهله، وتقييد جواز 
األكل ب�ام إذا اختل�ط. وأما األول فهو وإن مل يتضمن تقيي�د وجوب الرد بام إذا عرف 
أهل�ه، إال أن وج�وب الرد موقوف عى معرفة صاحب املال، ف�ال حيتاج معه للتقييد. 

وال أقل من عدم ظهوره يف العموم للصورة املذكورة. 

وحينئ�ٍذ يتعني الرجوع فيها للقواعد القاضية بحرمة أكل املال، وجريان حكم 
جمه�ول املال�ك عليه، من وج�وب الفحص عن مالكه، ثم التص�دق به مع اليأس عن 

ذلك.

ه�ذا وق�د قال ابن اجلنيد � كام يف املختلف � : »ومن اش�تبه عليه الربا مل يكن له 
أن يقدم عليه إال بعد اليقني بأن ما يدخل فيه حالل. فإن قلد غريه أو اس�تدل فأخطأ، 
ث�م تب�ني له أن ذلك ربا ال حيل، فإن كان معروفًا رده عى صاحبه، وتاب إىل اهلل تعاىل. 
وإن اختل�ط بامل�ه حتى ال يعرف�ه، أو ورث مااًل كان يعل�م أن صاحبه يريب، وال يعلم 

الربا بعينه فيعز له، جاز له أكله والترصف فيه إذا مل يعلم فيه الربا«. 

وم�ا ذك�ره يف صدر كالمه من ع�دم جواز اإلقدام مع اش�تباه الرب�ا عليه متني 
ج�دًا، عماًل بام دل عى وجوب الفحص عن األحكام، خصوصًا ما أرشنا إليه آنفًا مما 
ورد يف التج�ارة حذرًا من الربا)1(. والس�يام يف املعام�الت التي يكون مقتىض األصل 

فيها عدم ترتب األثر. 

كام أن الظاهر قصور النصوص السابقة املتضمنة حّل املال الربوي مع اإلقدام 
علي�ه بجهالة، واختصاصها أو انرصافها لصورة الغفلة ع�ن احلرمة أو اعتقاد احللية. 

فالالزم الرجوع ملقتىض القاعدة املتقدم. 

وك�ذا احلال فيام ذكره يف ذيل كالم�ه يف حكم من ورث مااًل فيه الربا من تقييد 
احِلل بام إذا اختلط املال، كام يظهر مما سبق. 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب التجارة.
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إنام اإلش�كال فيام ذكره يف حكم من أرب�ى بجهالة من التفصيل بني تعيني املال 
واختالط�ه، حيث ال وج�ه مع إطالق اآلي�ة الرشيفة والنصوص الس�ابقة. وال جمال 
لتحكي�م نصوص من ورث مااًل ربويًا عليها بعد اختالف الطائفتني موردًا. والس�يام 
مع قضاء املناسبات االرتكازية بابتناء احلكم فيها عى العفو تشجيعًا عى التوبة، وابتناء 

التفصيل مع املرياث عى التسهيل والتخفيف من أجل اختالط احلرام باحلالل.

الثالـث: م�ا إذا كان داف�ع الربا غري حمرم املال أو ممن يدي�ن بدين يقيض بحلية 
الرب�ا. حيث يتع�ني حينئذ جواز أكل امل�ال الربوي، لعدم حرمة م�ال األول، وإلزامًا 

للثاين بام يلزمه به دينه، ملا دّل عى أن من دان بدين لزمته أحكامه)1(.

نعم حيرم إيقاع املعاملة الربوية معه تكليفًا ووضعًا فال تصح املعاملة وال يملك 
اآلخذ املال بالعقد الربوي. لعموم أدلة حرمة الربا من اجلهتني. 

وجم�رد عدم اح�رام مال دافع�ه، أو جواز إلزامه بام ألزم به نفس�ه، ال يس�تلزم 
ختصي�ص العم�وم املذكور يف حق�ه، بحيث جي�وز إيقاع املعامل�ة الربوية مع�ه تكليفًا 
ووضع�ًا. لعدم ابتناء حرمة إيقاع املعاملة الربوية املتضمنة ألخذ الزيادة من الغري عى 
احرامه، لتسقط بسقوط حرمته يف نفسه، أو إلزامًا له بمقتىض دينه. بل املعاملة حمرمة 

يف نفسها، كحرمة الكذب والزنا. 

غاي�ة األمر أنه بعد إيقاع املعاملة عصيانًا جيوز إلزامه بمضموهنا بأخذ املال منه 
بس�بب س�قوط حرمته بأحد الوجهني، واملوجب لتملك املال هو أخذه بعد العقد، ال 
العقد بنفسه كام لو كان صحيحًا. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل. واحلمد هلل رب 

العاملني.

األمـر الثاين: يف عدم انس�جام حرمة الربا مع الوض�ع املعارص. يردد احلديث 
ه�ذه األي�ام ع�ن أن حتري�م الربا إن�ام يتج�ه ي�وم كان الربا وس�يلة الس�تغالل حاجة 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:15 باب:0) من أبواب مقدمات الطالق ورشائطه، وج:17 باب:4 من أبواب 
مرياث األخوة واألجداد.
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املقرض، ومجع الثروة عى حساب اآلخرين، من دون جهد يبذله املقرض يستحق به 
أخذ املال. فهو أداة للظلم واالستئثار وامتصاص جهد الضعيف وإهناكه حتى ينتهي 

األمر بتدمريه. 

وال م�ربر لتحريم�ه يف الع�رص احلديث، حيث ابتن�ى عليه االقتص�اد العاملي، 
وأصبح من رضوريات املجتمع اإلنساين يف تنظيم عالقاته االقتصادية، التي هبا يقوم 

كيانه، وتبتني عليها مصاحله.

ب�ل أصبح الربا وس�يلة إلنعاش املحرومني، إذ يس�تثمرون القرض الربوي يف 
رفع مس�تواهم االقتصادي، وهتيئة فرص العمل واإلنتاج، من أجل النهوض بالبالد 

والعباد وسّد حاجتهام، وبناء اقتصادمها عى الوجه األكمل. 

ف�اإلرصار ع�ى حرم�ة الرب�ا مع ذل�ك ال يتناس�ب مع ك�ون اإلس�الم صاحلًا 
للتطبيق، ونظامه وافيًا بحّل مش�اكل اإلنس�ان واملجتمع، ونظم أمرمها، يف كل عرص، 

ومع مجيع املستجدات.

واحلديث املذكور يصدر.. تارة: ممن حياول عزل اإلسالم عن املجتمع اإلنساين، 
وبيان عدم صلوحه لالستمرار يف تنظيم وضع اإلنسان املعارص وحل مشاكله، وعجزه 
ع�ن جم�اراة التطور والتجديد. وأخـرى: ممن حياول الدفاع عن اإلس�الم بدعوى: أن 
الرب�ا املحرم رشعًا ال يش�مل مثل ذلك مما يبتني عليه نظ�ام االقتصاد العاملي، ويكون 
س�ببًا إلنعاش املحرومني، ورفع مس�توى اقتص�اد البالد والعباد. ومن هنا حيس�ن بنا 

الكالم مع القسمني يف مقامني:

املقـام األول: مع من حياول عزل اإلس�الم عن املجتم�ع نتيجة أحكامه التي ال 
تتناس�ب م�ع الوضع املعارص، ومنها احلكم بعموم حتري�م الربا. ومن الظاهر أن نظام 
الرب�ا املق�ر عامليًا اآلن عام ال يفرق بني الدين الذي ينتفع به املقرض وينعش اقتصاده 
وينتظ�م به أم�ر حياته بنحو يفضل عنده ما يس�تطيع به وفاء دين�ه، وخيرجه من مأزق 
التورط يف دفع الفوائد باس�تمرار، والدين الذي يضطر له املقرض لس�د رضورته ثم 



..............................................................  مصباح املنهاج � كتاب التجارة/ ج4 ((8

يتورط يف مأزق االستمرار يف استحقاق الفوائد بنحو ال يستطيع اخلروج منه، بل تزيد 
ديون�ه ويتحول معه الربا إىل وس�يلة الس�تغالل الضعيف وامتص�اص جهده وإهناكه 

وتكبيله بالقيود. فالربا اليوم كالربا السابق صالح للوجهني. ويزيد عليه بأمرين:

األول: أن�ه قد اس�تحكم يف نظم االقتصاد العاملي بنح�و يصعب التخلص منه 
واخلروج عنه. وإن ظهرت قريبًا حماوالت إلجياد بديل، نرجو هلا النجاح والتوفيق.

الثاين: أنه قد حّف بمرغبات ومش�جعات تستغل املحتاج واجلاهل، وتدفعهام 
للتوحل فيه والتورط به. ويكفي يف استيضاح ذلك النظر يف ديون الدول الفقرية التي 
حتولت إىل قيود خانقة هلا ولش�عوهبا، جتعلها أس�رية للدول الدائنة، وأداة الس�تغالهلا 

وخضوعها هلا اقتصاديًا وسياسيًا. 

ول�وال فت�ح ه�ذا الباب والتش�جيع علي�ه لقن�ع الضعي�ف ماليًا بام عن�ده وبام 
يعينه به ذوو اإلحس�ان واملواس�اة من اهلبات والقروض احلس�نة، ورتب أوضاعه بام 
يتناس�ب مع ذلك ثم حياول حتس�ني وضعه بجّده وكّده املضاعف من دون أن يتورط 
بالقرض الربوي الذي يومهه بالغنى والقدرة املالية، ويغفله عن فقره الذي حيمله عى 
االقتصاد والقناعة ويدفعه للكد والعمل، وجينبه كثريًا من سلبيات التوسع يف اإلنفاق 
ومضاعفاته اخلطرية. ثم يكبله القرض الربوي بالقيود املنهكة بنحو قد يفقده حريته، 

وجيعله أسريًا للدائن.

وإذا قلن�ا: إن اإلس�الم صال�ح للتعايش م�ع التجديد والتطور وحّل مش�اكل 
املجتم�ع يف ضوئه�ام فمرادن�ا بذلك أنه يس�تطيع لو فس�ح ل�ه املجال معاجلة مش�اكل 

املجتمع بحلول يضعها هو يف ضوء تعاليمه ومفاهيمه، وبمراعاة أهدافه وأولوياته.

وال نري�د ب�ه أن اإلس�الم يع�رف باملعاجل�ات واحللول ال�واردة م�ن اخلارج 
بسلبياهتا ومفارقاهتا، ويتكيف معها بالتنازل عن تعاليمه ومفاهيمه، وإغفال أولوياته 

وأهدافه. فإن ذلك عني االهنزام والذوبان يف خضم التحول العاملي اخلطري. 

بل يبقى اإلس�الم مرصًا عى موقفه منكرًا لذل�ك حفاظًا عى حدوده، وليبقى 
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أمل املحرومني واملترضرين من األوضاع العاملية املتدهورة التي انعكس�ت بس�لبياهتا 
حتى عى ش�عوب املخططني هلا، كام حصل يف األزمة االقتصادية التي ظهرت أخريًا، 

وبدا تأثريها السلبي جليًا عى كثري من الشعوب والدول. 

ونتيج�ة إلرصار اإلس�الم وموقف�ه املنك�ر يبقى ال�كل بانتظار الف�رج اإلهلي 
بظه�ور املصل�ح األكرب اإلمام املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف، ليطبق اإلس�الم 
القوي�م بح�دوده وأحكامه عى أتم وج�ه، بعيدًا عن التحريف والتش�ويه واملفارقات 

والسلبيات.

ه�ذا وقد حياول بعض أهل املعرفة واالقتصاد يف الدفاع عن الربا االس�تثامري 
ال�ذي يش�يع عامليًا، وه�و ما يدفعه املق�رض من الفوائ�د عى القرض الذي يس�تغله 
ويس�تثمره وجين�ي أرباح�ه. والس�يام أن املقرض ق�د جيني أرباح�ًا طائل�ة، فال وجه 

الستئثاره هبا من دون أن يشاركه فيها صاحب املال الذي أقرضه. 

لكن الربا االس�تثامري املذكور إن كان ع�ى القرض الذي يضطر له املقرض، 
ليستثمره وجيني به من الربح ما يقيم به أوده ويسّد به حاجته يف معاشه ومعاش عائلته، 
ف�ام الفرق بينه وبني الربا غري االس�تثامري عى القرض ال�ذي يضطر له املقرض لسّد 
حاجت�ه وحاج�ة عائلته ورضوراهتم املعاش�ية من طعام ولباس وس�كن ودواء ونحو 
ذل�ك؟! ولَِم يكون األول مقبواًل دون الثاين مع اش�راكهام يف كوهن�ام موردًا للحاجة 

أو االضطرار؟!.

وإن كان عى القرض الذي يس�تثمره املقرض لتكديس األرباح. فهو الوسيلة 
اجلهنمية التي ظهرت نتيجة التطور العاملي اخلطري ليسحب رؤوس األموال وتكديسها 
لصال�ح الرشكات والدول الكربى، من أجل فرض س�يطرهتا االقتصادية عى العامل، 

والتحكم فيه، كام نراه عيانًا، وتتجرع منه الدول والشعوب الضعيفة األمرين.

ولو تسنى منعه الجته أصحاب األموال الستثامر أمواهلم يف بالدهم بأنفسهم، 
أو بالتع�اون م�ع من ال م�ال له، إما بنحو املضاربة املبنية رصحي�ًا عى توزيع الربح بني 
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صاحب املال والعامل، من دون أن يضمن العامل شيئًا من رأس املال ليمنعه فقره من 
املش�اركة يف االستثامر، أو بنحو االستبضاع ونحوه مما يبتني عى استثامر عمل العامل 
بأجر مقطوع من دون أن يضمن من رأس املال أيضًا، حيث يساعد ذلك عى القضاء 

عى البطالة. 

ولصارت رقعة اس�تثامر األموال يف البالد أوسع، وتوزعت الثروات من دون 
أن تتكدس يف مواقع القوة، ولصالح مجاعة حمدودة تسيطر بسبب التنسيق بينها تدرجييًا 

عى االقتصاد العاملي وتتحكم فيه ويف السياسة العاملية تبعًا له، كام حصل فعاًل.

نعم مع توزيع الثروات واالستثامر قد تكون األرباح بمجموعها أقل كمية من 
األرباح احلاصلة مع حرص االستثامر يف مواقع القوة، لضعف اخلربات والقدرات من 

جهة، ولتصاعد نسبة األرباح مع تضاعف رؤوس األموال من جهة أخرى. 

لكن ما الذي جينيه املجتمع اإلنساين من كثرة األرباح إذا انحرصت بفئة قليلة؟! 
والس�يام أن هذه الفئة مهها مصاحلها ولو عى حس�اب املجتمع. حيث قد تس�لك من 
أج�ل أن جتني األرب�اح اهلائلة طرقًا جهنمية مدمرة، كإثارة احلروب، والتش�جيع عى 

الفساد والرف والتبذير والرسف وغري ذلك.

واحلاصل: أن الربا االس�تثامري إن أخذ من املضطر لالس�رباح، من أجل سّد 
رضورت�ه ف�ال مربر له، كغ�ريه من أفراد الربا. وإن أخذ من غ�ري املضطر له ممن حياول 
تكدي�س األرب�اح فهو وإن ب�دا وكأنه مربر أو مستحس�ن، إال أنه م�ن وراء ذلك أداة 
لس�حب رؤوس األموال وتكديس�ها يف مواقع القوة، لفرض سيطرهتا عى االقتصاد 
والسياس�ة العاملي�ني، وحرم�ان املناط�ق الضعيفة من االس�تفادة بأمواهلا واس�تثامرها 
لصاحلها، وما يس�تتبع ذلك من دفع عجلة العمل يف تلك املناطق، واس�تثامر الطاقات 

البرشية الكثرية العاطلة عن العمل.

واإلنص�اف أن م�ا انته�ى إلي�ه املجتمع اإلنس�اين الي�وم من أوضاع مأس�اوية 
نتيج�ة الوس�ائل اجلهنمية التي ختط�ط هلا وتنفذها رؤوس األم�وال من أجل تكديس 
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األرب�اح يمنع املتبرص م�ن الركون للطروحات التي جيري عليه�ا العمل اآلن، فضاًل 
عن االستحس�ان هلا والدفاع عنها، مهام حاولوا جتميلها وحتس�ني صورهتا. ألن وراء 
األكمة ما وراءها. فكيف بمثل الربا مما أمجعت األديان الس�اموية عى حتريمه وتشديد 

اإلنكار عليه. 

وبذل�ك يظهر أن عدم انس�جام اإلس�الم م�ع الوضع املع�ارص والتطور الذي 
حصل فيه ليس لعجز اإلس�الم عن تنظيم ش�ؤون اإلنس�ان املعارص وحّل مش�اكله، 
 ب�ل لتكبي�ل املجتم�ع اإلنس�اين من قب�ل القوى املتنف�ذة فيه واملس�يطرة علي�ه بأنظمة 
جهنمية جتعله يف دوامة من الشقاء، وتسري به نحو الدمار ال يقرها اإلسالم، وال يسعه 

القبول هبا، والتنسيق معها.

املقـام الثـاين: مع من حياول الدفاع عن اإلس�الم باملنع من عم�وم حتريم الربا، 
وقرصه عى خصوص بعض األقسام أو احلاالت التي تكون مرضة باملجتمع اإلنساين. 
م�ن الظاه�ر.. أواًل: أن أحكام اإلس�الم ال ختضع للتعديل والتحوير بام يتناس�ب مع 
الظروف املس�تجدة، بل لإلس�الم اخلاتم لألديان أحكامه الثابتة التي رشعت لتس�ري 
باملجتمع اإلنس�اين نحو الرفاه والس�عادة يف الدنيا واآلخرة م�ادام يعمر هذه األرض 

ويعيش فيها. 

وليس االجتهاد املرشوع يف اإلس�الم عند اإلمامية الذين استضاؤوا بنور أهل 
البيت )صلوات اهلل عليهم( وجروا عى هنجهم إال اس�تفراغ الوس�ع يف التعرف عى 
احلك�م الرشعي وأخذه من مصادر املعرفة األصيلة واحلفاظ عليه، بعيدًا عن التحوير 

والتطبيع مع األوضاع املستجدة واملؤثرات اخلارجية. 

وهو مدعاة فخر هذه الطائفة واعتزازها، حيث حافظت عى األحكام الرشعية 
بحدودها هذه املدة الطويلة مع فقد رعاية املعصوم باملبارشة منذ أحد عرش قرنًا، وإن 

كان يرعاها من وراء سر رقيق.

ك�ام أنه يقت�رص يف االجته�اد املذكور ويف آلي�ة الوصول للحك�م الرشعي عى 
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الط�رق التقليدية التي جرى عليها الس�لف الصالح يف عص�ور املعصومني )صلوات 
اهلل عليهم( وبتوجيه منهمG. وهي تعتز بالتمسك هبا وعدم اخلروج عنها. 

وال يكون التطوير والتحوير إال يف املوضوعات الرشعية، أو األحكام الواليتية 
يف حدود الوالية الثابتة رشعًا، حسب اختالف األنظار واالجتهادات. 

واخلل�ط ب�ني ذلك وبني تطوير احلكم الرشعي، أو ط�رق االجتهاد خطأ فظيع 
يق�ع فيه أنص�اف املتعلمني، وال يدرك�ه إال ذوو االختصاص، وينظرون إليه بأس�ف 

بالغ.
وثانيـًا: أن�ه ال يفرض أن تتض�ح للناس عل�ل األحكام الرشعي�ة ومالكاهتا، 
ليتس�نى هل�م تعمي�م األح�كام وختصيصها تبع�ًا هلا، بل يتع�ني تطويع احلك�م للدليل 
الرشع�ي، والبناء علي�ه بعد فرض حتقق موضوعه الذي تضمن�ه دليله وفق الضوابط 

املأخوذة من ذلك الدليل.

وبعد ذلك نقول: من الظاهر أن أدلة الربا بقس�ميه املتقدمني عامة لفظًا. وهي 
كام تش�مل الربا يف صدر اإلس�الم تش�مل الرب�ا يف العرص احلارض. وجم�رد قيام نظام 
االقتص�اد العاملي عى الربا يف عصورنا، ال يوجب قصور أدلة الربا عنه. والس�يام مع 

ظهور سلبيات هذا النظام، كام أرشنا إىل بعضها يف املقام األول.

وغاي�ة م�ا يمكن أن يدعى قصور األدلة الرشعي�ة عن بعض ما ظهر يف العرص 
احلديث من أنواع الفوائد. وما قد حيس�ن النظر في�ه مما يتعلق بذلك دعويان تطرحان 
بص�ورة وم�ربرات ق�د تقبل بحس�ب النظ�ر البدوي، نح�اول عرضه�ام بوجه أقرب 

للحوار احلوزوي منه للمصطلحات االقتصادية احلديثة.

الدعـوى األوىل: خ�روج الفوائ�د البنكي�ة عن موض�وع الربا. وذل�ك بالنظر 
للتضخ�م املايل املس�تمر، حيث تضعف القوة الرشائية للنقد بس�بب ذلك، فإذا كانت 
الفائدة معقولة بنحو تناس�ب التضخم احلاصل بمعدالته املتوقعة، فهي ليس�ت ربحًا 
يف احلقيق�ة، ب�ل موازنة ل�رأس املال بامله من قوة رشائية وضامن�ًا له بلحاظ ذلك، وإن 
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زادت عليه صورة. 
وم�ن الظاه�ر أن ذلك لو تم ال خيتص بالفوائ�د البنكية، بل جيري يف كل فائدة 

مناسبة للتضخم احلاصل بغض النظر عن أطراف املعاملة.

لكنه�ا تش�كل أواًل: بع�دم انضباط ذل�ك، بحيث يمك�ن حتديده مس�بقًا عند 
االقراض، خلضوعه لعدة عوامل ال يمكن اإلحاطة هبا بل قد يستند لعوامل متعمدة 
م�ن ِقَب�ل أصحاب القرار ملصال�ح اقتصادية ت�ؤدي إىل ارتفاع الق�وة الرشائية للعملة 
النقدية أو انخفاضها عند حاجتهم لذلك. كام أن من املعلوم عدم ابتناء الفوائد البنكية 

وغريها عى مالحظة هذه اجلهة والتقيد هبا.

وثانيـًا: ب�أن امللح�وظ قدياًم وحديث�ًا يف التعامل يف البيع وال�رشاء واالقراض 
وغريه�ا عى حجم النقد املتعام�ل به وكميته العددية، ال ع�ى قيمته الرشائية، بحيث 
خيتل�ف املقدار املس�تحق عند الدفع عام ع�نيّ عند إيقاع املعاملة، تبع�ًا الختالف قوته 

الرشائية. 
ولذا ال يكتفى باألقل عند ارتفاع قوة النقد الرشائية، مع أن ضبط نسبة اختالف 
الق�وة الرشائية حني الدفع أيرس نس�بيًا من ضبطها حني إيق�اع املعاملة. ومن ثم حيتاج 

استحقاق الفائدة وحتديد مقدارها إىل رشط مسبق، وال يقتضيه إطالق املعاملة. 

ب�ل جيري ذلك حتى يف غري النق�د من املواد االس�تهالكية واخلدمية، كالطعام 
واللب�اس والعق�ار واألجهزة وغريها، لظهور أهنا تتعرض دائ�اًم لزيادة ماليتها وقلتها 

نتيجة العوامل املختلفة الدخيلة يف العرض والطلب. 

ونتيج�ة لذلك تكون الكمي�ة هي املعيار يف الربح واخلس�ارة عرفًا، دون القوة 
الرشائية وزيادة املالية وحينئذ يكون صدق الربا تابعًا لذلك ال غري. 

ع�ى أن أدل�ة الرب�ا مل تتضمن عن�وان الربح، لتجري الش�بهة املتقدم�ة فيه، بل 
عن�وان الزيادة والتفاض�ل يف مقابل التس�اوي والتاملك، ومن الظاه�ر صدق الزيادة 

بذلك، وإن فرض عدم صدق الربح للشبهة املتقدمة.
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وثالثـًا: ب�أن ذل�ك ال خيتص بالع�رص احلديث، بل ه�و أمر معرق م�ع الزمن، 
ومنه عرص صدور أدلة حتريم الربا، الذي عليه املعول يف حتديد مراد الشارع األقدس 
واملعاي�ري املنظ�ورة ل�ه يف الربح واخلس�ارة والتس�اوي والتامثل والزي�ادة والتفاضل. 
ووض�وح ذل�ك يغني ع�ن إطالة الكالم يف ذكر الش�واهد عليه. وإن كان حيس�ن ذكر 

بعضها. 

ففي حديث يونس بن يعقوب عن أيب احلسن األولA: »سمعته يقول: إين 
كفنت أيب يف ثوبني شطويني كان حيرم فيهام ويف قميص من قمصه، وعاممة كانت لعي 

بن احلسني، ويف برد اشريته بأربعني دينارًا، لو كان اليوم أربعامئة دينار«)1(. 

ب�ل تضمن�ت النص�وص املس�تفيضة تع�رض النس�بة ب�ني الدين�ار والدره�م 
لالختالف))(. وقد يكون فاحش�ًا. ففي حديث عبد امللك بن عتبة اهلاش�مي: »سألت 
أبا احلس�ن موس�ىA ع�ن رجل يكون ل�ه عند الرج�ل الدنانري أو خلي�ط له يأخذ 
مكاهنا ورقًا يف حوائجه، وهي يوم قبضها س�بعة وس�بعة ونصف بدينار، وقد يطلبها 
الصرييف وليس الورق حارضًا، فيبتاعها له الصرييف هبذا السعر سبعة وسبعة ونصف، 
ثم جييء حياس�به وقد ارتفع س�عر الدينار، فصار باثني ع�رش كل دينار، هل يصلح له 
ذل�ك؟ وإنام هي بالس�عر األول يوم قبض منه الدراهم، فال يرضه كيف كان الس�عر. 
قال: حيسبها بالسعر األول فال بأس به«))(. بل يأيت يف أوائل الكالم يف رشوط الرصف 

بعض النصوص املتضمنة رشاء الدينار بستة وعرشين درمهًا. 

ول�ذا ورد النهي عن البيع بدينار غري درهم، معلاًل بأنه ال يعلم كم الدينار من 
الدرهم)4(، ويف بعضها: »فلعل الدينار يصري بدرهم«)5(. 

)1( وسائل الشيعة ج:) باب:) من أبواب التكفني حديث:15.
))( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:)، 4، 9 من أبواب الرصف وغريها.

))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:9 من أبواب الرصف حديث:4.
)4( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:) من أبواب أحكام العقود. 

)5( وسائل الشيعة ج:)1 باب:) من أبواب أحكام العقود حديث:).



حماوالت تربير الربا يف العرص احلارض ودفعها...................................................... 45)

وم�ن املعلوم جري�ان الربا املحرم بمقتىض أدلته يف مجي�ع ذلك بلحاظ الكم ال 
بلحاظ القيمة الرشائية ومقدار املالية. وعليه كان العمل يف عرص صدور النصوص.

واحلاصل: أن أدلة الربا ظاهرة بل رصحية يف أن املعيار فيه الزيادة بلحاظ الكّم 
ال�ذي هو املعي�ار فيه عند العرف يف عرص الش�ارع األقدس ويف مجي�ع العصور. وأما 
املعايري االقتصادية احلديثة التي جيري عليها ذوو االختصاص فهي غريبة عى العرف 

وعن مفاد األدلة.

الدعـوى الثانية: أن الرب�ا وإن صدق يف املق�ام، إال أن األدلة ال تنهض بعموم 
حرم�ة الربا بنحو يش�مل أقس�ام بعض الربا الش�ايع يف عصورن�ا، ألن الربا إنام رشع 
بلحاظ كونه ظلاًم موجبًا لفساد املال وتعطيل التجارات وغري ذلك من املحاذير املهمة، 
وبذلك يقرص عن مثل الربا االس�تثامري الذي يدفعه املنتفع بالقرض واملس�تثمر له يف 
أرب�اح طائل�ة، حيث ال يكون أخذ الفائ�دة منه ظلاًم عند الع�رف، وال موجبًا لتعطيل 
التج�ارات، ب�ل هو موجب للتش�جيع عليها، وال فس�ادًا للامل، بل ه�و نامء له… إىل 

 

غري ذلك. 
لكنه يشكل بأن عنوان الظلم والفساد ونحوها مما تقدم قد ورد ذكرها أو ذكر 

بعضها يف موردين:
َواَل  َتْظِلُمـوَن  اَل  َأْمَوالُِكـْم  ُرُؤوُس  َفَلُكـْم  ُتْبُتـْم  تع�اىل: ﴿َوإِن  قول�ه  األول: 
ُتْظَلُمـوَن﴾)1(. وق�د يدعى أن التعبري املذكور يوحي بأن الرب�ا املحرم هو الذي يكون 
ظل�اًم بنظر العرف، مل�ا فيه من اإلهناك للمقرض، فيقرص ع�ام ال يكون كذلك، كام يف 

حمل الكالم. 

لكن�ه يندفع بأن اآلي�ة الرشيفة مل ترد مورد التعلي�ل للتحريم، ليفرض صدقه 
يف مرتب�ة س�ابقة عى التحري�م، ليدعى محله عى الظلم الع�ريف بالوجه املتقدم، وقرص 
التحريم عى مورده، كام يف س�ائر م�وارد التعليل للحكم، حيث البد من صدق العلة 

)1( سورة البقرة اآلية: 79).
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يف مرتبة سابقة عى احلكم املعلل.

وإنام تضمنت تطبيق عنوان الظلم عى الربا يف موردها ويتعني حينئذ محله عى 
الظل�م بمعناه احلقيقي، وهو أخذ غري احلق. إذ بع�د فرض حتريم الربا عى اإلطالق، 
كام يف اآلية الرشيفة، وعدم اس�تحقاق املقرض للزيادة عى املال الذي أقرضه، يكون 
أخ�ذه للزي�ادة بعد التوب�ة ظلاًم منه، يف مجيع أقس�ام الربا، من دون مل�زم بالتقييد، كام 

يكون منعه من رأس ماله ظلاًم له بعد عدم املوجب خلروجه عن ملكه.

 Aبأسانيده عن حممد بن سنان عن اإلمام الرضا Pالثاين: ما رواه الصدوق 
فيام كتب من جواب مس�ائله، وفيه: »وعلة حتريم الربا بالنس�يئة لعلة ذهاب املعروف 
وتل�ف األموال ورغبة الناس يف الربح، وتركهم القرض، والقرض صنايع املعروف. 

وملا يف ذلك من الفساد والظلم وفناء األموال«)1(. 

وقد يدعى أن س�وق هذه األمور بام فيها الظلم والفس�اد مس�اق التعليل ملزم 
بالبناء عى فرض حتققها يف رتبة سابقة عى التحريم، بأن يراد حتققها عرفًا، فمع فرض 

عدم حتققها يف بعض األقسام بنظر العرف يتعني عدم حتريمه. 

لك�ن احلديث ك�ام ترى قد تضمن التعليل بجهات كث�رية يعلم بعدم مالزمتها 
جلمي�ع أفراد الرب�ا يف القرض، بحيث يك�ون حتريمه منوطًا بفعلي�ة ترتبها. فالبد من 
ك�ون التعليل هبا بلحاظ ش�أنية ترتبها، بمعنى أن فتح ب�اب الربا يف القرض قد يؤدي 
إىل هذه األمور، فيكون حتريمه احتياطًا ودفعًا الحتامل حصوهلا، وهو ما يصطلح عند 
أهل االس�تدالل باحلكم�ة، التي ال يدور احلكم مدارها وج�ودًا وعدمًا، وال متنع من 

عموم احلكم تبعًا لعموم أدلته. 

هذا مضافًا إىل أمور:

أحدهـا: أن صدق الظلم والفس�اد عرفًا عى الربا إنام ه�و بلحاظ أن املقرض 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:1 من أبواب الربا حديث:1.
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قد خيطئ يف تقدير األمور، فيحس�ب حني االقراض قدرته عى الوفاء والتخلص من 
تراكم الفوائد، ويظهر خطؤه بعد ويعجز عن ذلك، وتراكم عليه الفوائد حتى تنهكه 
أو تدمره، كام هو املناس�ب لعطف فناء األموال عى الظلم يف احلديث الس�ابق. وذلك 
إنام جيري مع إطالق أمد استحقاق الفوائد، أما مع حتديده بأمد معني فال يلزم ذلك.

وإال ف�ام الفرق عند العرف بالنظر إىل العواق�ب بني أن يبيع البضاعة بامئة نقدًا 
مثاًل، ويش�رط زيادة مخسني إن أجلها إىل مخس�ة أشهر، من دون أن تزيد لو تأخر عن 
ذلك، وأن يبيعها بامئة ومخس�ني نسيئة إىل مخسة أش�هر، بحيث يكون األول ظلاًم دون 
الث�اين. ب�ل األول أخف عى املدين، إذ لو تيرس له يف األول تعجيل الوفاء لقلت املؤنة 

عليه، بخالف الثاين. 

وم�ن املعل�وم حرم�ة الربا مطلق�ًا حتى يف أمث�ال الفرض املذكور مم�ا حيدد فيه 
األمد، بحيث ال يكون ظلاًم عرفًا. ومنه ما س�بق يف املس�ألة الثالث�ة من الفصل الثامن 
م�ن ع�دم جواز تأجيل الدين بزي�ادة عليه، وما تضمنته النص�وص الكثرية التي تقدم 
بعضها يف املسألة الرابعة من الفصل املذكور من حماولة من حّل دينه التخلص من الربا 
ببيع يشء ثم رشاؤه رأسًا ليفي الدين بأحد الثمنني ويكون الثمن اآلخر دينًا عليه وإن 
زاد عى دينه األول، وهو املعرب عنه يف النصوص بالعينة)1(، حيث يظهر منها املفروغية 

عن عدم جواز تأخري الدين إىل أجل حمدود بزيادة فيه. 

وذل�ك يكش�ف إما عام ذكرنا من ك�ون التعليل يف احلدي�ث املتقدم حكمة، ال 
عل�ة يدور التحريم مدارها وجودًا وعدمًا، أو ع�ن أن تطبيق الظلم عى الربا تعبدي، 

ال عريف، فيمكن تعميمه عى مجيع أقسام الربا، بل يتعني، عماًل بإطالق احلديث.

وثانيهـا: أن احلدي�ث املتقدم كام تضم�ن التعليل بالظلم تضم�ن التعليل برك 
الن�اس الق�رض ال�ذي هو صنايع املع�روف. بل ال يبع�د كون املراد بالفس�اد هو دفع 
الزي�ادة من دون مقابل عين�ي، بقرينة قولهS قبل ذلك يف تعلي�ل منع الربا املعامي: 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب العقود.
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»ألن اإلنس�ان إذا اش�رى الدره�م بالدرمهني كان ثمن الدرهم درمه�ًا، وثمن اآلخر 
باطاًل، فبيع الربا ورشاؤه وكس عى كل حال عى املشري وعى البائع. فحرم اهلل عز 
وج�ل ع�ى العباد الربا لعلة فس�اد األموال، كام حظر عى الس�فيه أن يدفع إليه ماله ملا 

يتخوف عليه من فساده حتى يؤنس منه رشد«.

كام ال يبعد كون املراد بقولهA فيام تقدم: »ورغبة الناس يف الربح« هو ذهاب 
رغبتهم يف االجتار واالسرباح، واتكاهلم يف تكثري األموال عى الربا. 

وذل�ك كل�ه موجود يف مجيع أقس�ام الربا، لظهور أن آخذ امل�ال بالربا وإن كان 
قد يس�تثمره يف االجتار، إال أن دافع املال ي�رك االجتار به، ويتكل عى فوائده الربوية، 
فيتع�ني عموم احلرمة هلا وإن مل يص�دق عليها الظلم عرفًا، إذ يكفي يف التحريم ثبوت 

بعض علله، وال يلزم ثبوت مجيعها.

وثالثها: أن من حياول اس�تفادة حتليل بعض أقسام الربا ينظر إما إىل الربا الذي 
يدفع�ه من يقرض من أج�ل اإلعامر وإنعاش البالد والعباد، أو إىل الربا االس�تثامري 

الذي يستغل فيه املقرض القرض لالجتار واالستثامر وحتصيل األرباح وتكديسها. 

وكال القس�مني ق�د يل�زم منه�ام الظلم عرف�ًا باملعن�ى املتقدم، خلطأ حس�ابات 
املق�رض، وعجزه أخريًا عن وفاء الدين وأداء فوائده حتى يتكبل بالقيود، كام يش�يع 
ق�روض ال�دول الضعيف�ة لإلع�امر، فض�اًل عن أف�راد الن�اس. وقد حيص�ل يف بعض 
البن�وك التي تش�جع ذوي امل�ال عى إيداع أمواهل�م عندها، وأخ�ذ فوائدها، من أجل 
اس�تثامر تل�ك األم�وال وتنميته�ا لصالح أصحاهب�ا، حيث ق�د تعجز أخ�ريًا، فتعلن 

 

عن إفالسها.

هذا كله مضافًا إىل أن الربا يف عصورنا هو الربا يف العصور الس�ابقة، وإذا كان 
البع�ض حي�اول أن يربز الربا املعارص أو بعض أقس�امه بصورة م�ربرة أو مجيلة فذلك 

موجود بواقعه سابقًا، وإن مل يتصد أحد لتربيره أو جتميل صورته.

وم�ع ذلك أرص الش�ارع األق�دس عى عموم حرم�ة الربا بح�دوده الرشعية، 
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حسبام يفهمه العرف من أدلته، درءًا للفساد، وإمهااًل للمربرات أو املشجعات. 

وذل�ك وح�ده كاف يف اإلعراض عنها وعدم التعري�ج عليها ملن هيمه التعرف 
ع�ى وجهة نظر الش�ارع األق�دس، والوقوف عن�د أحكامه وحدوده. واهلل س�بحانه 

وتعاىل من وراء القصد. ونسأله التوفيق والتسديد. وهو حسبنا ونعم الوكيل.





الفصل العارش
يف بيع الرصف

وهو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة. وال فرق بني املسكوك 
منها وغريه)1(. 

)مسـألة1(: يشرط يف صحة بيع الرصف التقابض قبل االفراق)2( 

)1( ك�ام ه�و مقتىض إط�الق الذهب والفضة يف الوس�يلة والغني�ة. وقد يظهر 
االختصاص باألول من التعبري بالدراهم والدنانري أو النقدين يف كالم بعضهم، ومن 
التعب�ري باألثامن يف كالم مجاعة، ألن املس�كوك من الذهب والفضة كس�ائر الس�لع ال 
خصوصية له يف الثمنية. وما يف مفتاح الكرامة من عموم األثامن لغري املسكوكني غري 
ظاهر. والس�يام مع ما يف التذكرة وغريه من أنه إنام س�مي رصفًا ألن الرصف لغة هو 

الصوت وهو حيصل بتقليب العوضني هنا.

نعم قد يستفاد العموم من مساق كالمهم والفروع التي ذكروها، بحيث يفهم 
منه�ا ع�دم خصوصية النقدي�ن. والعمدة يف املق�ام عموم بعض النص�وص املتضمنة 

حلكم الرصف، كام يأيت إن شاء اهلل تعاىل.

))( كام يف املقنعة والنهاية واملبسوط والوسيلة والغنية ومجهور من تأخر عنها. 
ونف�ى اخل�الف في�ه يف الغنية والرسائ�ر والتحرير، ك�ام رصح باالتفاق علي�ه ممن عدا 
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الصدوق يف كشف الرموز والتنقيح.

 :Aويش�هد ب�ه النصوص الكثرية، كصحي�ح حممد بن قيس ع�ن أيب جعفر
»ق�ال: قال أم�ري املؤمننيA: ال يبتاع رجل فضة بذهب إال ي�دًا بيد، وال يبتاع ذهبًا 

بفضة إال يدًا بيد«)1(. 

وصحيح منصور بن حازم عن أيب عبد اهللA: »قال: إذا اشريت ذهبًا بفضة 
أو فضة بذهب فال تفارقه حتى تأخذه منه. وإن نزا حائطًا فانز معه«))(.

وصحي�ح عب�د الرمحن ب�ن احلجاج: »س�ألته عن الرجل يش�ري م�ن الرجل 
الدراهم بالدينار فيزهنا وينقدها وحيس�ب ثمنها كم هو دينارًا، ثم يقول: أرسل غالمًا 
معي حتى أعطيه الدنانري. فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانري فقلت: إنام هم 
يف دار واح�دة وأمكنته�م قريبة بعضها من بعض. وهذا يش�ق عليه�م. فقال: إذا فرغ 
م�ن وزهن�ا وانتقادها ]وإنقادها[ فليأمر الغالم الذي يرس�له أن يكون هو الذي يبايعه 

ويدفع إليه الورق، ويقبض منه الدنانري حيث يدفع إليه الورق«))(. 

وموث�ق حنان بن س�دير: »قل�ت أليب عب�د اهللA: إنه يأتين�ي الرجل ومعه 
الدراهم، فأش�رهيا منه بالدنانري، ثم أعطيه كيس�ًا فيه دنانري أكث�ر من درامهه، فأقول: 
لك من هذه الدنانري كذا وكذا دينارًا ثمن درامهك، فيقبض الكيس مني ثم يرده عّي، 

ويقول: أثبتها يل عندك. فقال: إن كان يف الكيس وفاء بثمن درامهه فال بأس«)4(.

وكذا ما تضمن وجوب قبض ما يقابل احللية من ثمن السيف املحى)5(.

وما يف جممع الربهان من أن يدًا بيد كأنه كناية عن النقد يف مقابل النسيئة ال عن 
التقابض. غريب جدًا. والس�يام أن بعض النصوص وإن اشتمل عى التعبري املذكور، 

إال أن باقيها رصيح يف التقايض. 

)1( ، ))( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:) من أبواب الرصف حديث:)، 8، 1.
)4( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب الرصف حديث:1.

)5( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:15 من أبواب الرصف حديث:)، 6 وغريها.
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ومثله دعوى: أن اشتامل بعض النصوص عى قولهA: »ما أحب« مشعر أو 
ظاهر يف الكراهة. إذ ليس املراد بذلك إال حديثني:

األول: صحيح عبد الرمحن بن احلجاج. وتتمته شاهدة بحمله عى الوجوب.

الثـاين: صحي�ح احللب�ي: »س�ألت أبا عب�د اهللA عن رجل ابت�اع من رجل 
بدين�ار، وأخ�ذ بنصفه بيع�ًا وبنصفه ورقًا. قال: ال باس. وس�ألته هل يصلح أن يأخذ 
بنصفه ورقًا أو بيعًا ويرك نصفه حتى يأيت بعد، فيأخذ به ورقًا أو بيعًا. فقال: ما أحب 

أن أترك منه شيئًا، حتى آخذه مجيعًا، فال تفعله«)1(. 

وه�و أجنب�ي عن حمل ال�كالم وإن كان ظاهرهم عّده من نصوص املس�ألة، إذ 
لي�س املفروض فيه رشاء ال�ورق بالنصف اآلخر من الدين�ار، وتأجيل قبض الورق، 
ب�ل ت�رك النصف اآلخر عند البائ�ع دينًا عليه، حتى ينظر بعد ذلك ما يش�ري به منه، 
والذي ال يكون حمبوبًا لهA هو ذلك، ال ترك الورق عنده بعد رشائه بالنصف دينار 
الذي هو حمل الكالم. ولو فرض جداًل كون األخري هو املراد من الصحيح فحمل »ما 
أح�ب« عى احلرمة بقرينة النصوص األخر أهون بكثري عرفًا من محل تلك النصوص 

عى الكراهة بقرينته. 

نع�م يف موث�ق عامر: »قلت أليب عب�د اهللA: الرجل يبي�ع الدراهم بالدنانري 
نس�يئة قال: ال بأس«))(، وقريب منه خ�رباه))(، وموثقه اآلخر عنهA: »عن الرجل 
ه�ل حيل له أن يس�لف دنانري بك�ذا وكذا درمه�ًا إىل أجل؟ قال: نع�م. ال بأس. وعن 
الرجل حيل له أن يشري دنانري بالنسيئة؟ قال: نعم إن الذهب وغريه يف الرشاء والبيع 
س�واء«)4(، وخ�رب زرارة ع�ن أيب جعفرA: »ق�ال: ال بأس أن يبي�ع الرجل الدنانري 
نس�ية بامئ�ة أو أق�ل أو أكثر«)5(، وخرب حمم�د بن عمر ]عمرو[: »كتبت إىل أيب احلس�ن 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب الرصف حديث:9، 11.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب الرصف حديث:10، )1.

)4( ، )5( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب الرصف حديث:14، )1.
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الرض�اA: إن امرأة من أهلنا أوص�ت أن يدفع إليك ثالثني دينارًا. وكان هلا عندي 
فلم حيرضين. فذهبت إىل بعض الصيارفة. فقلت: اسلفني دنانري عى أن أعطيك ثمن 
كل دينار س�تة وعرشين درمه�ًا، فأخذت منه عرشة دنانري بامئتني وس�تني درمهًا. وقد 

بعثتها إليك. فكتب إيّل: وصلت الدنانري«)1(.

وربام جيمع بني الطائفتني بوجوه:

األول: ما يف التهذيبني من محل النسيئة يف الطائفة الثانية عى أهنا صفة للدنانري، 
ال ح�ااًل للبيع، ويكون املراد أن من كان له عى غريه دنانري نس�يئة جاز أن يبيعها عليه 
يف احل�ال بدراهم ويأخذ الثمن عاجاًل. وهو كام ترى! إذ لو أمكن ذلك يف موثق عامر 

األول وخرب زرارة فهو متعذر يف بقية النصوص.

الثـاين: م�ا يف جممع الفائدة من مح�ل الطائفة الثانية عى النس�يئة برشط القبض 
قب�ل التفرق. قال: »إذ النس�يئة ال يس�تلزم ع�دم القبض يف املجل�س«. وهو كام ترى! 
بعي�د جدًا، ألنه محل عى الفرد النادر. وعدم التالزم عقاًل بني النس�يئة وعدم القبض 
يف املجل�س، ال ينايف التالزم بينهام عرفًا، بحيث يس�تفاد من دليل جواز النس�يئة عدم 
وجوب التقابض. والس�يام مع قولهA يف موثق ع�امر الثاين: »إن الذهب وغريه يف 

الرشاء والبيع سواء«.

الثالث: محل الطائفة األوىل عى خصوص بيع النقد وأنه البد فيه من التقابض 
مع النسيئة. وفيه أن نصوص الطائفة األوىل مسوقة عرفًا لعدم جواز بيع النسيئة. ولذا 
ال يك�ون اجلمع عرفيًا. خصوصًا بلحاظ ما س�بق يف موثق عامر الثاين من عدم الفرق 
بني والذهب وغريه يف البيع والرشاء، فإن مقتضاه عدم وجوب التقابض حتى يف بيع 
النقد، كام يف غري الذهب. عى أن التفصيل املذكور ملا كان مغفواًل عنه فال حيتمل ثبوته 

يف مثل هذه املسألة الشايعة االبتالء.

الرابع: محل الطائفة األوىل عى الكراهة بقرينة الثانية، كام ذكره يف جممع الفائدة 
)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب الرصف حديث:15.
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أيض�ًا، وهو املتب�ع نوعًا يف اجلمع بني دلي�ي املنع والرخيص. لك�ن يأبى ذلك بعض 
نص�وص الطائفة األوىل، كصحيحي عبد الرمحن بن احلجاج ومنصور بن حازم، وما 
س�بق يف موث�ق عامر م�ن الطائفة الثانية من ع�دم الفرق بني الذه�ب وغريه يف الرشاء 

والبيع.

ومن هنا كان الظاهر اس�تحكام التعارض بني الطائفتني. وحينئذ يتعني تقديم 
األوىل، ألهنا أكثر رواة وأش�هر رواية. لرج�وع الطائفة الثانية إىل ثالث رواة، واملعترب 

منها روايتان لعامر فقط. 

مضافًا إىل ظهور اإلعراض عنها من قدماء األصحاب. غاية األمر أنه قد يظهر 
من الصدوقP يف الفقيه العمل بموثق عامر األول، ألنه ذكره يف أول باب الرصف. 

لكنه ذكر أيضًا موثق حنان بن سدير املتقدم يف نصوص لزوم التقابض. 

ع�ى أن من الظاهر ش�يوع االبت�الء باحلكم املذكور يف العصور الس�ابقة جدًا، 
وهو مستلزم عادة لظهور احلكم فيه وعدم خفائه عى املشهور. 

ب�ل يظهر من بعض النصوص مفروغية الس�ائل عن وج�وب التقابض، وإنام 
يس�أل عن ف�روع ذلك، كموثق حنان بن س�دير املتقدم ونحوه مم�ا ورد يف قبض أكثر 
من احلق)1(، وصحيح إس�حاق بن عامر: »س�ألت أبا إبراهيمA عن الرجل يأتيني 
بالورق فأشرهيا منه بالدنانري، فأشتغل عن تعيري وزهنا وانتقادها وفضل ما بيني وبينه 
فيه�ا، فأعطي�ه الدنان�ري وأقول: إنه ليس بين�ي وبينك بيع، فإين ق�د نقضت هذا الذي 
بيني وبينك من البيع، وورقك عندي قرض، ودنانريي عندك قرض، حتى تأتيني من 
الغد، وأبايعه. قال: ليس به بأس«))( وذلك مناس�ب لشهرة احلكم بوجوب التقابض 

وشيوع العمل عليه. 

وم�ن ثم يتعني العم�ل بالطائف�ة األوىل، واإلعراض عن الطائف�ة الثانية، ورد 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب الرصف.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:) من أبواب الرصف حديث:5.
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علمها ألهلها )صلوات اهلل عليهم(، لكوهنا موردًا للريب. واهلل سبحانه وتعاىل العامل.

بقي يف املقام أمور:

األول: قال يف التذكرة: »لو تعذر عليهام التقابض يف املجلس، وأرادا االفراق 
لزمه�ام أن يتفاس�خا العقد بينهام. فإن تفرقا قبل�ه كان ذلك ربا، وجرى جمرى بيع مال 
الربا بعضه ببعض نس�يئة. وال يغني تفرقهام، ألن فس�اد العقد إنام يكون به رشعًا. كام 

أن العقد مع التفاضل فاسد ويأثامن به«. 

وال يتضح الوجه يف رجوع اشراط التقابض يف الرصف إىل صدق الربا املحرم 
تكليف�ًا بدون�ه. ولو ت�م فهام مل يقدما عى الرب�ا بعد عزمهام ع�ى التقابض، وإنام يصري 
العق�د ربوي�ًا قه�رًا عليهام، وال دلي�ل عى وجوب الفس�خ حذرًا من ص�ريورة العقد 
ربوي�ًا، لظهور أدلة الرب�ا يف حرمة إيقاع العقد الربوي، ال يف حرم�ة إبقاء العقد فرارًا 

من صريورته ربويًا. 

ونظريه يف ذلك ما لو فرض حرمة إيقاع عقد الرصف تكليفًا مع عدم التقابض، 
بحيث يكون احلرام نفس إيقاع العقد فإنه لو أقدما عى ذلك عمدًا أو جهاًل فال دليل 

عى وجوب التقابض عليهام، فضاًل عن وجوب الفسخ بتعذره. 

وأم�ا صحيح إس�حاق املتق�دم فهو ال يدل ع�ى وجوب الفس�خ. وجمرد فعل 
إس�حاق لذلك وإقرار اإلمامA له ال يدل عى جوبه. والس�يام مع قرب كون مراد 
الس�ائل بالفس�خ جمرد تنبيه صاحبه إىل بط�الن املعاملة، وأن قب�ض كل منهام ملا أخذه 
بنح�و الق�رض، ال جريًا عى املعاملة، ويك�ون إقرار اإلمام من أج�ل ذلك، وبيان أن 
القبض بنية القرض غري ضائر وإن كان املقصود إيقاع املعاملة بعد ذلك، وإن املدار يف 

البطالن عى إيقاع املعاملة، ال عى القصد إليقاعها بعد ذلك.

الثـاين: أن أكث�ر نصوص املقام وارد يف بيع الذه�ب بالفضة والفضة بالذهب، 
وال يش�مل بي�ع الفضة بالفضة والذهب بالذهب وهو مقت�ىض ما يف الدروس من أن 
ال�رصف بي�ع أحد النقدي�ن باآلخر. لكن مقت�ىض تعبري غري واحد ع�ن الرصف ببيع 
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األث�امن باألث�امن عمومه لذلك ووجوب التقابض فيه. بل ه�و رصيح الغنية واجلامع 
والقواعد، ويظهر من مفتاح الكرامة املفروغية عنه. 

ويش�هد به ما ورد يف بيع الس�يف املفضض من لزوم قبض ثمن فضته)1( حيث 
يصل�ح قرين�ة عى عموم حكم ال�رصف ملا إذا احتد جنس العوضني. وقد يس�تفاد من 

بقية نصوص املقام تبعًا. فتأمل.

الثالـث: الظاه�ر كفاية التقابض بقب�ض أكثر من احلق، بحي�ث يتعني كل من 
العوضني يف املقبوض، ويملكه صاحبه بنحو ملك الكي يف املعني. ويستفاد ذلك من 

النهاية والتذكرة والقواعد وظاهر الرسائر والدروس. 

 ويش�هد به موثق حنان بن س�دير املتقدم وصحيح أيب بص�ري: »قلت أليب عبد 
اهللA: آيت الصرييف بالدراهم أش�ري منه الدنانري، فيزن يل أكثر من حقي، ثم ابتاع 

منه مكاين هبا دراهم. قال: ليس به بأس، ولكن ال تزن أقّل من حقك«))( وغريمها.

الرابـع: رصح غ�ري واحد من غري إش�كال منه�م بكفاية قب�ض الوكيل. وهو 
يف حمل�ه، البتن�اء الوكال�ة عى قيام الوكيل مق�ام األصيل. كام رصحوا أيض�ًا بأنه البد 
م�ن قبض الوكيل قب�ل افراق املتبايعني لعم�وم اعتبار كون التقاب�ض قبل االفراق. 

وخلصوص صحيح عبد الرمحن بن احلجاج املتقدم. 

نع�م يف موث�ق عبد الرمح�ن بن أيب عبد اهلل ع�ن أيب عبد اهللA: »س�ألته عن 
بيع الذهب بالدراهم، فيقول: أرس�ل رسواًل فيس�تويف لك ثمنه فيقول: هات وهلم، 
ويكون رسولك معه«))(. كذا رواه يف الوسائل عن الكليني والشيخ، وهو املوجود يف 
الكايف. وال خيلو عن اضطراب. لعدم وضوح اجلواب فيه. لكن املوجود يف التهذيب 
هكذا: »قال: يقول: هات وهلم، ويكون رس�ولك مع�ه«. وظاهره االكتفاء بمالزمة 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:15 من أبواب الرصف حديث:)، 6.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:15 من أبواب الرصف حديث:4.

))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:) من أبواب الرصف حديث:).
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فلـو مل يتقابضا حتى افرقا بطل البيـع)1(. ولو تقابضا يف بعض املبيع صح 
فيه وبطل يف غريه)2(. ولو باع النقد مع غريه بنقد صفقة واحدة ومل يتقابضا 

رس�ول البائع ووكيله يف القبض للمش�ري، وعدم مفارقته له حتى يستويف الثمن منه 
بل يف اجلواهر أنه قد يدعى صدق كون البيع يدًا بيد حينئٍذ. 

لك�ن الظاه�ر عدم ص�دق ذلك حقيق�ة. وأما املوث�ق فهو ال يناس�ب صحيح 
عب�د الرمحن بن احلج�اج املتقدم. واجلم�ع بينهام باحلمل عى الكراه�ة كام يف اجلواهر 
يف غاية اإلش�كال، لقوة ظهور الثاين يف الوج�وب، وانحصار طريق تصحيح املعاملة 
بتوكيل الرس�ول يف إجراء املعاملة. ولعله ل�ذا احتمل يف مرآة العقول محل املوثق عى 

أن الرسول هو الذي يوقع عقد البيع،و إن اعرف بأنه خالف ظاهره.

ومن هنا يشكل اخلروج باملوثق عن عموم اعتبار التقابض قبل التفرق. والسيام 
مع ظهور جري األصحاب عى ذلك، لرجوعه إىل هجر املوثق. ولذا ذكر يف اجلواهر 

أنه ال ينبغي اجلرأة بام سبق عى خمالفة األصحاب. فالحظ.

)1( ك�ام عرب بذلك غ�ري واحد. وقد يظه�ر منه حصول البط�الن بعد الصحة 
قبل التفرق. لكن مقتىض ما يأيت يف املس�ألة السادس�ة هو عدم صحة البيع رأسًا، وأن 
القب�ض رشط يف نفوذ البيع وصحته، فيكون امل�راد بالبطالن هنا تعذر صحته بعد أن 

كان قاباًل للصحة بالتقابض. ويأيت الكالم يف ذلك هناك إن شاء اهلل تعاىل.

))( ب�ال خ�الف فيهام، كام يف اجلواهر. وبه رصح يف الرشائع والنافع والتذكرة 
والقواع�د واإلرش�اد وال�دروس وغريه�ا. وكأنه لتحق�ق ال�رشط يف املقبوض دون 
غ�ريه، كام يف س�ائر م�وارد تبعض الصفق�ة الذي تقدم غ�ري مرة من أنه م�ن األحكام 
العرفية. وأخذ القبض رشطًا يف املجموع بنحو االرتباطية حيتاج إىل عناية ال تنهض هبا 
النص�وص، فإن األمر فيها رصحي�ًا أو ظاهرًا بالتقابض يف الكل قد يكون لبيان توقف 
صح�ة املعاملة يف متام مضموهنا عى ذلك م�ن دون أن ينايف الصحة يف البعض وحده 
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حتى افرقا صح يف غري النقد وبطل يف النقد)1(. 

مع التقابض فيه.

وأما دعوى ظهور ذيل صحيح احللبي املتقدم فيمن اشرى بدينار فأخذ بنصفه 
بيع�ًا وبنصف�ه ورقًا يف بطالن املعاملة رأس�ًا. فيظهر ضعفها مما س�بق من أن الصحيح 
أجنب�ي عام نحن فيه. مع أنه كس�ائر النصوص املتضمنة العتب�ار قبض املجموع قابل 

للحمل عى بيان اعتبار ذلك يف صحة املعاملة يف متام مضموهنا. 

هذا وقد رصح يف التذكرة واللمعة وغريمها بثبوت خيار تبعض الصفقة هلام يف 
الباقي، كسائر موارد تبعض الصفقة. 

نع�م اس�تثنى يف اللمعة م�ن ذلك م�ا إذا كان أحدمها مفرط�ًا يف تأخري القبض 
ف�ال خي�ار له. ومقتضاه ع�دم اخليار هلام معًا إذا كان بتفريط منهام معًا، كام يف املس�الك 
والروضة وغريمها، ويف اجلواهر: »كام هو واضح«. واستدل عليه يف الرياض باستناد 

الرضر املوجب للخيار إىل املفرط، فيكون التفريط قادمًا عليه، فال موجب خلياره. 

وفي�ه � م�ع اختصاصه ب�ام إذا علم املف�رط يف اإلقباض ببط�الن املعاملة فيام مل 
يقب�ض � : أن ثبوت خيار تبعض الصفقة ليس لقاعدة نفي الرضر، لتقرص عن صورة 
التفري�ط بلح�اظ ورودها م�ورد االمتنان، بل للخروج عام أقدم عليه الش�خص حني 
املعامل�ة. والتفري�ط يف اإلقب�اض بعد ذلك ال ين�ايف اإلقدام عى متامي�ة الصفقة حني 
املعامل�ة. نع�م لو رجع التفري�ط يف اإلقباض إىل الرضا بتبعض الصفقة تعني س�قوط 

اخليار، كام لعله ظاهر. 

)1( لنظري ما س�بق. بل لعل األمر فيه أظهر، لعدم التبعيض يف الرشط. كام يف 
الصورة األوىل، ليجري ما سبق من احتامل منافاته لظهور النصوص يف لزوم التقابض 
يف الكل. بل غاية األمر ختلف الرشط يف النقد فيختص البطالن به. ويأيت إن ش�اء اهلل 

تعاىل يف املسألة الثانية عرشة بيان مقدار ما جيب التقابض فيه.
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 )مسـألة2(: لـو فارقـا املجلـس مصطحبـني وتقابضا قبـل االفراق 
صح البيع)1(. 

)مسـألة3(: ال يشـرط التقابـض يف الصلح اجلـاري يف النقدين، بل 
ختتص رشطيته بالبيع)2(. 

)1( ك�ام رصح ب�ه غري واحد، ونفى يف اجلواهر اخل�الف فيه. والنظر يف بعض 
كلامهتم يشهد باملفروغية عنه. ويقتضيه صحيحا عبد الرمحن بن احلجاج ومنصور بن 

حازم املتقدمان. 

))( كام هو مقتىض أخذهم البيع يف مفهوم الرصف وحتريرهم للمسألة بعنوان 
بي�ع النقدي�ن وبي�ع األثامن م�ن دون تنبي�ه منهم فيام تي�رس لنا من الفح�ص للتعميم. 
والسيام مع تعرضهم يف الربا للكالم يف العموم لغري البيع. إال أن يكون عدم تنبيههم 
لذل�ك يف ال�رصف الكتفائهم بام ذكروه يف الربا، لظهور كالم بعضهم يف أن الكالم يف 

الرصف من تتمة الكالم يف الربا ومن فروعه. 

وكي�ف كان فنصوص اعتب�ار التقابض خمتصة بالبيع. لكن م�ن القريب إلغاء 
خصوصي�ة البي�ع عرفًا، والعم�وم جلميع أنح�اء املعاوضة واملبادلة. والس�يام بلحاظ 
صحيح إس�حاق ب�ن عامر: »قلت أليب عب�د اهللA: تكون للرج�ل عندي الدراهم 
الوض�ح، فيلق�اين فيقول: كيف س�عر الوضح الي�وم؟ فأقول له: ك�ذا. فيقول: أليس 
عندك كذا وكذا ألف درهم وضحًا؟ فأقول: بى، فيقول يل: حوهلا دنانري هبذا السعر، 
وأثبته�ا يل عن�دك. فام ترى يف هذا؟ فقال يل: إذا كنت قد اس�تقصيت له الس�عر يومئذ 
ف�ال بأس بذل�ك. قلت: إن مل أوازنه ومل أناقده، إن�ام كان كالم مني ومنه. فقال: أليس 

الدراهم من عندك والدنانري من عندك؟ قلت: بى. قال: فال بأس بذلك«)1(.

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:4 من أبواب الرصف حديث:1.
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إذ م�ن الظاهر أن حتويل الدراه�م إىل دنانري ليس بيعًا مبنيًا عى تعويض املثمن 
بالثم�ن، بل مبادلة حمضة بني الدراه�م والدنانري، من دون نظر للمثمن منهام والثمن، 
وم�ع ذلك انتبه الس�ائل إىل عدم حتقق التقابض الذي ه�و الرشط يف الرصف، وذلك 
يكش�ف عن أن املرتكز له عموم الرشط املذكور للمبادلة املذكورة، وعدم اختصاصه 
بالبي�ع، ومل يردع�ه اإلم�امA ع�ن ذلك، بل نب�ه إىل ع�دم احلاجة لل�رشط املذكور 
بس�بب كون كال طريف املبادلة عند شخص واحد، فهو نظري الوكيل يف تويل كال طريف 

املعاملة. 

وقريب من ذلك صحيح عبيد بن زرارة: »س�ألت أبا عبد اهللA عن الرجل 
يكون يل عنده دراهم، فآتيه فأقول: حوهلا دنانري من غري أن أقبض شيئًا. قال: ال بأس. 
قل�ت: يكون يل عن�ده دنانري فآتيه فأقول: حوهلا دراهم وأثبته�ا عندك، ومل أقبض منه 
ش�يئًا قال: ال بأس«)1( فإن قول الس�ائل: »من غري أن أقبض شيئًا« وقوله: »ومل أقبض 
من�ه ش�يئًا« مش�عران أو ظاهران يف عم�وم اعتبار القب�ض للتحويل املذك�ور، وإلغاء 

خصوصية البيع فيه. 

وم�ن ثم يق�رب عموم الرشط املذك�ور جلميع أفراد املعاوض�ة واملبادلة وعدم 
اختصاصه بالبيع، كام هو املناسب ملا يأيت يف املسألة السابعة من أن تبديل أحد النقدين 

باآلخر رصف جيب فيه التقابض.

)1( بال إشكال ظاهر. لعدم كوهنام ذهبًا وال فضة. بل وال دراهم ودنانري وإن 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:4 من أبواب الرصف حديث:).

)مسـألة4(: ال جيـري حكم الرصف عـىل األوراق النقدية، كالدينار 
العراقـي والنـوط اهلنـدي والتومـان اإليـراين والـدوالر والبـاون ونحوها 
مـن األوراق املسـتعملة يف هـذه األزمنـة اسـتعال النقديـن، فيصـح بيـع 
 بعضهـا ببعـض وإن مل يتحقـق التقابـض قبـل االفـراق)1(. كـا أنـه ال 
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زكاة فيها)1(. 
)مسـألة5(: إذا كان له يف ذمة غريه دين من أحد النقدين، فباعه عليه 
بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرق صح البيع، وال حاجة إىل قبض املشري 
مـا يف ذمتـه)2(، ولو كان له دين عىل زيد، فباعه عىل عمرو بنقد وقبضه من 

أطلق عليهام اسمهام، ألن الدينار والدرهم يف اللغة والعرف يف عهد الشارع األقدس 
مه�ا الذهب والفضة املس�كوكان للتعامل هبام. وإطالقهام ع�ى األوراق النقدية عرف 

حادث ال عربة به، وال يوجب الدخول يف موضوع األدلة. 

وحت�ى يف أوائل عهد إنش�اء النق�ود املذكورة حينام كانت تقابل باملس�كوكات 
الذهبي�ة والفضي�ة مل تك�ن من س�نخ الوثيق�ة للمس�كوكات املذك�ورة، بحيث يكون 
التعام�ل يف احلقيق�ة بنفس تلك املس�كوكات، بل كانت صاحلة لإلب�دال هبا، مع قيام 
املالي�ة باألوراق النقدية بنفس�ها، وتكون هي املوضوع للتعام�ل، وحيث مل تكن ذهبًا 

وال فضة تعني عدم التقابض فيها. 

ول�و ف�رض كوهنا من س�نخ الوثيقة، مع كون موضوع التعام�ل يف احلقيقة هو 
املس�كوكات، تعني اعتبار التقابض يف املس�كوكات بنفس�ها، وال جيت�زأ بالتقابض يف 

األوراق النقدية، كام لعله ظاهر.

)1( حيث يظهر مما س�بق خروجها عن موضوع أدلتها، وهو الذهب والفضة 
املسكوكان للتعامل هبام. 

))( األصح�اب ب�ني من مل يتعرض لبيع م�ا يف ذمة الغري علي�ه، واكتفى بذكر 
التحويل اآليت يف املسألة السابعة، والذي هو مورد النصوص، ومن نزل التحويل عى 

البيع، ومل أعثر عاجاًل عى من مجع بينهام. 

وال ينبغ�ي اإلش�كال يف ع�دم رجوع التحوي�ل للبيع، ملا أرشنا إليه يف املس�ألة 
الثالث�ة م�ن متحض التحويل يف التبديل، وابتناء البي�ع زائدًا عى ذلك عى فرض كون 



(6( ............................................................................... بيع الدين بنقد آخر 

أحد طريف املعاملة هو األصل يف النقل واآلخر عوضًا عنه وثمنًا له. 

وحيث وردت النصوص يف التحويل فظاهر س�يدنا املصنف الرجوع يف البيع 
للقاعدة القاضية بوجوب التقابض قبل االفراق. ولذا يظهر منه وجوب قبض الثمن 
هن�ا قب�ل االفراق. وكأن اكتف�اءهP بذلك وعدم اعتباره لقبض املش�ري للمثمن 

بعد تعيينه، لكون انشغال ذمته به بمنزلة قبضه له.

لكن ذلك إن رجع إىل دعوى كونه قبضًا حقيقيًا بنظر العرف فهو يف غاية املنع. 
وإن رج�ع إىل كون�ه بمنزلة القبض فهو حيتاج إىل دليل. وأما اس�تفادة ذلك مما ورد يف 
هب�ة ما يف الذم�ة، حيث يظهر نفوذها من دون حاجة للقبض، مع أن القبض رشط يف 
صح�ة اهلب�ة. فال جم�ال له.. أواًل: ألن ثب�وت ذلك يف اهلبة ال يقت�يض ثبوته يف غريها، 
ومن�ه املق�ام. وثانيًا: لرجوع هبة م�ا يف الذمة إىل اإلبراء ال�ذي ال حيتاج للقبض، ولذا 

ورد لزوم اهلبة املذكورة)1(.

نعم قد يس�تفاد ذلك من قوله يف صحيح عبيد اهلل بن زرارة الوارد يف التحويل 
واملتقدم يف املسألة الثالثة: »من غري أن أقبض شيئًا«، وقوله فيه: »ومل أقبض منه شيئًا«. 
لظهورمها يف مفروغية السائل عن عدم احلاجة إلقباض الدائن للمدين، وإنام السؤال 
عن احلاجة إلقباض املدين للدائن، وما ذلك إال ألن انشغال ذمة املدين بمنزلة قبضه. 
وكذا احلال يف صحيح إس�حاق بن عامر املتقدم هناك، بناًء أن املراد باملوازنة واملناقدة 

فيه خصوص الوزن للمدين وإنقاده الراجع إلقباضه، دون التقابض بينهام معًا.

مضافًا إىل قولهA يف صحيح إس�حاق: »أليس الدراهم من عندك والدنانري 
من عندك؟«. فإنه حيث كان واردًا مورد التعليل فهو ظاهر يف عموم سقوط التقابض 
يف التب�ادل ب�ني النقدي�ن مع كون كال العوضني فيه عند ش�خص واح�د، من دون أن 
خيتص ذلك بالتحويل بعد ما س�بق يف املس�ألة الثالثة من ظهور النصوص املذكورة يف 

ارتكاز عموم وجوب التقابض جلميع أنحاء التبادل بني النقدين. 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:1 من أبواب كتاب اهلبات حديث:1.
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عمـرو، ووكل عمـرو زيـدًا عىل قبض مـا يف ذمته)1( ففـي صحته بمجرد 
التوكيـل إشـكال)2( بل ال يبعد عدم الصحة حتى يقبضـه)3( زيد ويعينه 

يف مصداق بعينه)4(. 
)مسـألة6(: إذا اشـرى منـه دراهـم معينة بنقـد ثم باعهـا عليه قبل 
قبضهـا مل يصح البيـع)5( الثاين، فإذا قبض الدراهم بعـد ذلك قبل التفرق 

نع�م مقتضاه عدم اعتبار قبض البائع للثمن أيض�ًا يف املقام. فالالزم البناء عى 
.Pذلك، خالفًا ملا يظهر من سيدنا املصنف

)1( يعني: قبضه عن عمرو، بنية ما يف ذمته له.

))( ملا س�بق م�ن عدم كون انش�غال ذمة الش�خص باليشء قبضًا ل�ه، ليمكن 
توكيل�ه يف أن ينوي باس�تمراره القبض عن عمرو املش�ري، كام ال جي�ري فيه التعليل 

املتقدم يف صحيح إسحاق بن عامر.

))( يعني عن عمرو قبل تفرق عمرو عن البائع.

)4( ليتحقق بذلك القبض عرفًا.

)5( ك�ام يف النهاي�ة ونكتها والرشائ�ع والناف�ع والتذكرة والقواع�د والتحرير 
واملختل�ف وال�دروس وع�ن إيضاح الناف�ع وغريها. وهو املش�هور، ك�ام يف احلدائق 

واجلواهر وعن الكفاية. 

وقد اس�تدل له يف نكت النهاية بعدم ترتب األثر عى البيع األول قبل القبض، 
فلم يملك املشري الدراهم ليصح منه بيعها. 

وهو يبتني عى أن مرجع اشراط التقابض يف الرصف إىل عدم ترتب األثر عى 
العق�د قبل�ه. أما لو قيل بصحة العق�د حني وقوعه وترتب أث�ره عليه وحصول امللك 
ب�ه، إال أنه يبطل بالتفرق قبل القبض، فاملتعني صحة البيع الثاين حني وقوعه، فإذا تّم 



(65 ................................................................. إذا باع ما اشراه نقدًا قبل القبض 

التقابض يف البيع األول بعد ذلك مل يبطل، وإال بطل. 

وال يبعد ظهور النصوص يف األول. خصوصًا مثل قولهA يف صحيح حممد 
ب�ن قي�س املتقدم: »ال يبتاع رجل فضة بذهب إال يدًا بيد، وال يبتاع ذهبًا بفضة إال يدًا 
بيد«)1(. لظهور النهي عن البيع من دون تقابض يف عدم ترتب األثر عليه، ال يف بطالنه 

بالتفرق بعد ترتب األثر عليه.

وبذل�ك يظه�ر ضع�ف ما يف التنقي�ح من رّد ما س�بق من نك�ت النهاية من أنه 
س�بق منه أن املبيع يملك بالعقد، وبطالنه يف املقام قبل التفرق ال ينايف حصول امللك 
املتزلزل الذي يصح معه البيع الثاين، حيث يظهر مما سبق أن البناء عى حصول امللك 
بالعقد إنام يتجه يف غري الرصف، وأنه ال جمال للبناء عى حصول امللك املتزلزل فيه قبل 

القبض، بحيث يبطل بالتفرق قبله بعد صحته. 

هذا وقد استدل يف املختلف للشيخ مع قطع النظر عام سبق بأنهP يذهب إىل 
عدم جواز بيع املكيل واملوزون قبل قبضه. وهو لو تم وجه آخر. وقد تقدم الكالم فيه 

جوازًا ومنعًا، وعمومًا وخصوصًا، يف املسألة السادسة من الفصل السابع. فراجع.

كام استدل له أيضًا بصحيح إسحاق بن عامر: »قلت أليب عبد اهللA: الرجل 
جييئن�ي بال�ورق يبيعها يريد هبا ورقًا عن�دي، فهو اليقني أنه ليس يري�د الدنانري، ليس 
يريد إال الورق، فال يقوم حتى يأخذ ورقي. فأشري منه الدراهم بالدنانري، فال تكون 
دنانريه عندي كاملة، فاس�تقرض له من ج�اري، فأعطيه كامل دنانريه. ولعي ال أحرز 

وزهنا. فقال: أليس تأخذ وفاء الذي له؟ قلت: بى. قال: ليس به بأس«))(. 

فإن�ه وإن ورد لبي�ان االجت�زاء بالقب�ض ول�و مع ع�دم ال�وزن، واحتامل كون 
املقب�وض أكثر من احلق، إال أنه ظاهر يف مفروغية الس�ائل عن وجوب إقباض الثمن 
وه�و الدنان�ري قبل بيعها ثاني�ًا، وتقرير اإلمامA له عى ذلك، وأن�ه البد من إحراز 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:) من أبواب الرصف حديث:).

))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب الرصف حديث:).
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 صـح البيع األول وبطـل الثاين)1(، وإذا مل يقبضها حتـى افرقا بطل األول 

ك�ون الدنانري املدفوع�ة له تفي بمقدار حقه. وقريب منه صحي�ح أيب بصري املتقدم يف 
ذيل الكالم يف وجوب التقابض يف الرصف. فالحظ.

ث�م إن�ه لو تم ما س�بق م�ن التنقيح من حص�ول امللك قب�ل التقابض، وصحة 
املعامل�ة الثاني�ة، فمقت�ىض القاعدة تع�ذر تصحيح البي�ع األول، لتع�ذر التقابض فيه 
بس�بب البيع الثاين، وخروج العوض عن ملك من ملكه بالبيع األول، ويتعني صحة 
البي�ع الثاين بالتقابض فيه، وضامن املش�ري األول للبائع الدراهم التي اش�راها منه، 

نظري ما إذا فسخ ذو اخليار بعد بيع أحد العوضني. 

لك�ن يظه�ر م�ن الرسائر صح�ة البيعني مع�ًا، بل ه�و رصيح التنقي�ح، حيث 
ق�ال: »وص�ح البيع األول أيض�ًا، ألنه وإن مل يقب�ض الدراهم، لك�ن قبض عوضها، 
وه�و الدنان�ري، ه�و قبض الع�وض كقبض املع�وض«. وفي�ه: أنه مل يتض�ح الوجه يف 
 التنزي�ل املذك�ور بعد ظهور النصوص يف اعتبار قبض كل من العوضني بنفس�ه، ال ما 

يعّم بدله.

)1( حي�ث تقدم منهP بطالنه حني وقوعه فالبد من كون مراده من بطالنه 
بعد التقابض يف البيع األول، هو بقاؤه عى البطالن وتعذر تصحيحه. ولعله ناظر إىل 
م�ا يف جامع املقاصد من ك�ون العقد فضوليًا، فيبتني عى مس�ألة من باع مال غريه ثم 
ملكه. بل يف املس�الك: »وينبغي القول بالصح�ة مطلقًا إذا تقابضا قبل التفرق. وغاية 
م�ا حيصل يف البيع الثاين أن يك�ون فضوليًا، فإذا حلقه القبض صح«. وكأنه يذهب إىل 
أن من باع مال غريه ثم ملكه نفذ عليه بيعه، غايته أنه حيتاج إىل الراد يف القبض، ليتم 

التقابض للبيع الثاين. 
لكن س�بق مّنا ومن س�يدنا املصنفP أنه من باع مال غريه ثم ملكه مل ينفذ 
بيعه السابق حتى لو أجازه. ولعله هو الوجه فيام ذكرهP هنا. بل قد يشكل يف كون 



(67 ............................................................. إذا قال له: حّول ما يف الذمة إىل دنانري 

والثاين)1(. 
)مسـألة7(: إذا كان لـه دراهـم يف ذمة غريه، فقال لـه حوهلا دنانري يف 
ذمتك، فقبل املديون، صح ذلك وحتول ما يف الذمة إىل دنانري وإن مل يتقابضا. 
وكـذا لـو كان لـه دنانري يف ذمتـه فقال له حوهلـا دراهم وقبل املديـون، فإنه 
يصـح وتتحول الدنانري إىل دراهـم)2(. وكذلك احلكم يف األوراق النقدية 

املقام من صغريات ما إذا باع الفضويل ثم ملك، إذ ال معنى لبيع ملك اإلنس�ان عليه، 
فيتعني بطالن البيع رأسًا وعدم قابليته للتصحيح حتى لو قلنا بصحة بيع الفضويل إذا 

ملك باإلجازة أو بدوهنا. 
اللهم إال أن يقال: إن املفروض يف حمل الكالم حتقق القصد للبيع ثانيًا بس�بب 
الغفلة عن عدم ترتب أثر البيع األول قبل القبض. وحيث مل يكن وجه القول بصحة 
بي�ع م�ن باع ثم ملك ظاه�رًا لنا فال يتيرس لن�ا حتديده والنظر يف ش�موله ملثل املقام مما 

يكون فيه البيع بيعًا عى املالك واقعًا. فالحظ.

)1( قطعًا، لعدم التقابض يف األول، وملا سبق من عدم امللك حني البيع يف الثاين. 

))( ك�ام ع�رب بنظري ذلك يف النهاي�ة والنافع وحكي عن اب�ن اجلنيد. واألصل 
يف ذلك صحيحا إس�حاق بن ع�امر وعبيد بن زرارة املتقدمان يف املس�ألة الثالثة. ومها 
رصحي�ان يف عدم اعتبار التقابض، وقد س�بق تعليل ذل�ك يف األول بأن كال العوضني 
من شخص واحد. كام أنه سبق يف املسألة املذكورة أن حتويل أحد النقدين لآلخر ليس 

بيعًا، فال وجه ملا يظهر من الرشائع وغريه من محل النص عى البيع. 

وأشكل من ذلك ما يف الدروس وغريه من محل النصوص والفتوى عى البيع 
وعى توكيل الش�خص للصرييف يف القبض عن�ه، وما يف ذمته مقبوض له. فإنه تكلف 
ال شاهد له، بل الظاهر سوق التعليل يف صحيح إسحاق لبيان عدم احلاجة للتقابض، 

فال يناسب فرض حتقق التقابض بالتوكيل.
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غاي�ة األم�ر البن�اء عى ع�دم وج�وب التقابض يف الف�رض إم�ا خلروجه عن 
الرصف، أو ختصيصًا لعموم وجوب التقابض فيه من أجل الصحيحني. 

لكن يف الرسائر منع من ذلك، ورصح ببطالن املعاملة املذكورة مع التفرق قبل 
التقابض، بل نفى اخلالف يف ذلك. واستشهد له بام يف باب السلم من املبسوط، حيث 
ذكر جواز التقايل يف السلم، وأنه لو حصل وقد تلف الثمن لزم البائع مثله للمشري 
ث�م ق�ال: »فإن تراضيا بقبض بدله من جنس آخر، مثل أن يأخذ الدراهم بدل الدنانري 
أو الدنان�ري ب�دل الدراهم أو يأخذ عرضا ]عوضا[ آخ�ر كان جائزًا. فإن أخذ الدنانري 
ب�دل الدراهم، أو الدراهم ب�دل الدنانري وجب أن يقبضها يف املجلس قبل أن يفارقه، 

ألن ذلك رصف«.

لك�ن إذا توجه منهP البناء عى البطالن، لغفلته عن الصحيحني املتقدمني، 
أو لع�دم تعويل�ه ع�ى أخبار اآلح�اد، فال يتجه من�ه نفي اخلالف يف ذل�ك بعد وجود 
الصحيح�ني املذكوري�ن وعم�ل الش�يخP يف النهاي�ة هب�ام. وجمرد خروج الش�يخ 
 ع�ن ذل�ك يف املبس�وط ال يكف�ي يف نف�ي اخل�الف. ع�ى أن�ه يف غ�ري حمله بع�د ورود 

الصحيحني.

)1( ب�ال إش�كال ظاه�ر. ألن ذل�ك وإن خرج ع�ن مفاد الصحيح�ني، إال أنه 
مقتىض عمومات الصحة بعد خروجه عن الرصف، كام سبق يف املسألة الرابعة.

))( ألن اإلقب�اض إنام جيب مع نفوذ البيع عماًل بمقتضاه. أما حيث كان نفوذ 
البيع متوقفًا عى اإلقباض ختصيصًا لعمومات النفوذ كام سبق يف املسألة السادسة فال 

ملزم باإلقباض، لعدم نفوذ البيع بعد. 

إذا كانت يف الذمة فيجوز حتويلها من جنس إىل آخر)1(. 
)مسـألة8(: ال جيـب عـىل املتعاملـني بالـرصف إقبـاض املبيـع أو 
الثمـن)2(، حتى لو قبـض أحدمها مل جيب عليه إقبـاض صاحبه، ولو كان 
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للمبيع أو الثمن ناء قبل القبض كان ملن انتقل عنه)1(، ال ملن انتقل إليه. 
)مسـألة9(: الدراهم والدنانري املغشوشـة إن كانت رائجة يف املعاملة 
هبـا جيوز خرجهـا وإنفاقها واملعاملة هبا)2(، سـواء أكان غشـها جمهواًل أم 

نع�م لو اش�رطا حني العقد اإلقباض مل يبعد وجوب�ه عماًل بالرشط، ألن عدم 
نف�وذ العقد م�ن حيثية البيع بس�بب التقابض ال ينايف نفوذه م�ن حيثية الرشط، كام ال 
ينايف نفوذ الرشط بنفسه. وحينئذ إن حصل التقابض قبل التفرق نفذ البيع أيضًا. وإن 
تفرقا قبله كان التفرق حمرمًا تكليفًا، ملنعه من حتقق التقابض املستحق بالرشط، وتعذر 
معه تصحيح البيع، كام يرتفع موضوع الرشط، ألن املراد به التقابض املصحح للبيع، 

واملفروض تعذره بالتفرق. فتأمل.

)1( يعن�ي ملن من ش�أن البي�ع أن ينتقل عنه. لعدم انتقاله عنه بعد، ملا س�بق يف 
املس�ألة السادس�ة من ع�دم خروجه عن ملكه قب�ل التقابض، فيتبع�ه النامء ومن ذلك 
يظه�ر أن املعيار يف ذلك ع�دم حصول التقابض منهام مع�ًا. وال يكفي يف انتقال النامء 
قب�ض ذي الن�امء وحده. ك�ام قد تومهه عب�ارة املت�ن. وإن كان الظاهر أن امل�راد هبا ما 

ذكرنا. 

ه�ذا وف�رض الن�امء يف مثل الذه�ب والفضة غ�ري متصور. نع�م يمكن فرض 
املنفعة ذات املالية، كام لو تزين هبام إنسان قبل تفرق املتبايعني، حيث يكون أجر التزين 

املذكور بناء عى ما سبق ملن كان مالكًا ملا يتزين به قبل البيع.

))( ك�ام يف االس�تبصار والرشائ�ع والتذك�رة واملختلف وال�دروس وغريها، 
وأدع�ي اإلمج�اع علي�ه يف املختل�ف. ويف اجلواه�ر: »بال خ�الف، بل يمك�ن حتصيل 

اإلمجاع عليه، فضاًل عن حمكيه. للسرية القطعية«. 

 Aويش�هد به النصوص. كصحيح أيب العباس البقاق: »س�ألت أبا عبد اهلل
ع�ن الدراهم املحمول عليها. فقال: إذا أنفقت م�ا جيوز بني أهل البلد فال بأس. وإذا 
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معلومـًا، وسـواء أكان مقـدار الغـش معلومـًا أم جمهـواًل)1(. وإن مل تكن 
رائجة فا جيوز إنفاقها واملعاملة هبا إال بعد إظهار حاهلا)2(. 

 :Aأنفقت ما ال جيوز بني أهل البلد فال«)1(، ومعترب حممد بن مس�لم عن أيب جعفر
»ج�اءه رجل من سجس�تان، فق�ال له: إن عندنا دراهم يقال هلا: الش�اهية ]الش�امية[ 
حيم�ل ع�ى الدرهم دانقني. فقال: ال بأس به إذا كانت جيوز ]جيوز ذلك[«))(. وقريب 

منه خرب حريز))(. 

ويف صحيح عبد الرمحن بن احلجاج: »قلت أليب عبد اهللA: أشري اليشء 
بالدراه�م، فأعط�ي الناقص احلبة واحلبتني. قال: ال حت�ى تبينه. ثم قال: إال أن يكون 
نح�و هذه الدراهم األوضاحي�ة التي تكون عندنا عددًا«)4(. وهو وإن ورد يف الناقص 
ال يف املغشوش بجنس آخر، إال أن النقص نحو من الغش. عى أن الغش بجنس آخر 

إنام يرغب عنه لرجوعه إىل نقص اجلنس املطلوب باألصل. 

ومن�ه يظهر اإلش�كال يف إط�الق النهاية عدم ج�واز إنف�اق الدراهم املحمول 
عليه�ا إال بع�د بيان حاهلا. إال أن حيم�ل عى ما إذا مل تكن رائج�ة، ألهنا هي حتتاج إىل 

بيان حاهلا عرفًا.

)1( كام هو مقتىض إطالق من س�بق، بل رصي�ح بعضهم يف اجلملة. ويقتضيه 
إط�الق النص�وص الس�ابقة، بل هو كالرصيح م�ن صحيح عبد الرمح�ن املتقدم، ألن 

ابتناء الدراهم عى العدد يناسب عدم انضباط الوزن هبا.

))( كام رصح به من سبق. وهو املتيقن من إطالق النهاية املتقدم. ويف اجلواهر: 
»بال خالف، بل يمكن حتصيل اإلمجاع عليه، فضاًل عن حمكيه. ملا فيه من الغش املحرم 

نصًا وإمجاعًا«.

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:10 من أبواب الرصف حديث:9، 6.
))( ، )4( وسائل الشيعة ج:)1 باب:10 من أبواب الرصف حديث:10، 7.
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مضافًا إىل صحيح عي بن رئاب ال أعلمه إال عن حممد بن مس�لم: »قلت أليب 
عب�د اهللA: »الرجل يعم�ل الدراهم حيمل عليها النحاس م�رة أو غريه ثم يبيعها. 
ق�ال: إذا ب�ني ]ذلك[ فال ب�أس«)1(، وصدر صحي�ح عبد الرمحن بن احلج�اج املتقدم 
بالتقري�ب املتق�دم، ومعت�رب جعفر بن عيس�ى: »كتب�ت إىل أيب احلس�نA: ما تقول 
جعل�ت ف�داك يف الدراهم الت�ي أعلم أهنا ال جتوز بني املس�لمني إال بوضيعة تصري إيل 
م�ن بعضهم بغري وضيعة بجهي به، وإنام آخذه عى أنه جيد. أجيوز أن آخذه وأخرجه 

من يدي عى حّد ما صار إيل من قبلهم؟ فكتب: ال حيل ذلك…«))(. 

وبذلك جيمع بني إطالق ما تضمنته النصوص الس�ابقة مفهومًا أو منطوقًا من 
عدم جواز إنفاق ما ال جيوز بني أهل البلد، وإطالق صحيح حممد بن مس�لم: »س�ألته 

عن الدراهم املحمول عليها: قال: ال بأس بإنفاقها«))(.

بقي يف املقام طائفتان من النصوص:

األوىل: معت�رب عم�ر ب�ن يزي�د: »س�ألت أبا عب�د اهللA عن إنف�اق الدراهم 
 :Aاملحمول عليها: فقال: إذا جازت الفضة املثلني فال بأس«)4(، ومعتربه اآلخر عنه 
»يف إنف�اق الدراه�م املحم�ول عليه�ا. فق�ال: إذا كان الغالب عليه�ا الفضة فال بأس 

بإنفاقها«)5(. 

وال يظه�ر من األصح�اب التعويل عليه�ا يف التحديد املذكور، س�واء أريد به 
حتديد جواز التعامل يف اجلملة يف مقابل حتريم التعامل رأس�ًا، أم حتديد جواز التعامل 

من دون إعالم باحلال يف مقابل لزوم اإلعالم باحلال. 

وق�د محله�ا يف اجلواهر عى أن اجلائ�ز يف ذلك الوقت م�ا كان كذلك. لكن ال 
.Aشاهد عى ذلك. ومن ثم يتعني الوقوف عندها، ورد علمها لقائلها

الثانيـة: معت�رب املفضل ب�ن عمر اجلعفي: »كن�ت عند أيب عب�د اهللA فألقي 

)1( ، ))( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:10 من أبواب الرصف حديث:)، 8، 1.
)4( ، )5(  وسائل الشيعة ج:)1 باب:10 من أبواب الرصف حديث:)، 4.
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ب�ني يديه دراهم، فألق�ى إيل درمهًا منها، فقال: أيش هذا؟ فقلت: س�توق. فقال: وما 
الس�توق؟ فقلت: طبقتني فضة، وطبقة م�ن نحاس، وطبقة من فضة. فقال: اكرسها، 
 Aفإنه ال حيل بيع هذا وال إنفاقه«)1(. ومعترب موس�ى بن بكر: »كنا عند أيب احلس�ن
وإذا دنانري مصبوبة بني يديه، فنظر إىل دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفني، ثم قال يل: 

ألقه يف البالوعة حتى ال يباع يشء فيه غش«))(.

لك�ن م�ا تضمنه الث�اين من اإللق�اء يف البالوعة يناس�ب عدم املالي�ة يف الدينار 
املذك�ور، لع�دم اش�تامله عى يشء م�ن الذه�ب، وتس�ميته بالدينار ملحض املش�اهبة، 
وإال ل�زم التبذير املحرم. ومثل النقد املذكور ينح�رص التعامل به بالغش، نظري النقود 
الورقية املزيفة يف عصورنا، فيحرم تعريضه ألن يتعامل به، نظري آالت الفس�اد. وعى 
ذلك حيمل قولهA: »حتى ال يباع يشء فيه غش«. ولعل كرسه من أجل ذلك، من 

دون يكون واجبًا يف نفسه، ألن فعلهA أعم من ذلك. 

ورب�ام حيم�ل األول عى ذل�ك أيضًا، ول�و بقرينة النصوص الس�ابقة املرصحة 
باجل�واز، ب�أن يك�ون هذا النوع م�ن الدراهم ليس من ش�أنه أن يتعامل به بام يناس�ب 
ماليته القائمة بالفضة ولو مع بيان حاله، بل من ش�أنه أن يغش به، وينفق بام أنه فضة 

بتاممه. فهو وإن كان له مالية يف نفسه، إال أنه يتمحض عرفًا يف كونه أداة للغش. 

نظ�ري النح�اس املط�ي بالرصاص لينفق عى أهن�ا دراهم، والفض�ة املطلية بامء 
الذهب التي من شأهنا أن تنفق عى أهنا دنانري، حيث ال متنع ماليته من متحضه يف كونه 

أداة الغش عرفًا.

وه�ذا بخ�الف ما س�بق من ج�واز التعامل به م�ع بيان حاله أو م�ع رواجه يف 
نفسه، فإنه وإن أمكن الغش به، نظري ما سبق يف مكاتبة جعفر بن عيسى، إال أنه ليس 
متمحض�ًا عرف�ًا لذلك، بل ه�و صالح للوجهني، ف�ال يكون تعريض�ه ألن يتعامل به 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:10 من أبواب الرصف حديث:5.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:86 من أبواب ما يتكسب به حديث:5.
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)مسألة10(: ال جيوز ترصيف الريال العراقي بأربعة دراهم عراقية إال 
مع ضّم يشء إىل الريال أو إليها معًا، ليتخلص من الربا، فإن الريال يساوي 
ثاثـة دراهم تقريبًا. فينبغـي االلتفات إىل ذلك عند ترصيف املسـكوكات 
من الفضة أو الذهب أو النحاس إىل أبعاضها، مثل ترصيف اللرية العثانية 
واملجيـدي والروبيـة إىل أرباعها أو أنصافها. وكذا أمثاهلا من املسـكوكات 
فإنـه ال جيـوز مع التفاضل بني األصل وأبعاضه، كـا هو الغالب. وإن كان 

املنع املذكور يف بعضها ال خيلو من نظر)1(.

حمرم�ًا، كس�ائر األمور التي قد تس�تعمل يف احلرام م�ن دون أن تتمحض فيه، وتكون 
آلة له عرفًا. 

ولع�ل م�ا ذكرن�ا أوىل من مح�ل معترب املفض�ل عى كراه�ة التعام�ل بالدراهم 
املذك�ورة، أو اس�تحباب كرسه�ا واملن�ع م�ن التعامل هبا، مجع�ًا بينه وب�ني النصوص 

السابقة الرصحية يف اجلواز يف اجلملة. فالحظ.

)1( لإلشكال فيها من جهتني:

األوىل: أهن�ا كث�ريًا ما تك�ون من املع�دود عرفًا. إال أن يستش�كل يف خصوص 
الذهب والفضة، ألهنام من سنخ األثامن املبنية عى الضبط، وبيعهام جزافًا حالة شاذة، 

نظري ما تقدم التنبيه له يف املسالة التاسعة من الفصل السابق.

الثانيـة: أن أجزاء املس�كوكات املذكورة قد يغلب فيه�ا اخلليط، بحيث ال تعد 
عرف�ًا فضة أو ذهبًا، بل ممزوجًا منها وم�ن اخلليط، وتكون الفضة فيها أو الذهب أقل 

من الفضة والذهب يف السكة الكاملة، كالريال. 

بل خرجت أخريًا الدراهم العراقية ونحوها يف البالد األخرى عن كوهنا فضة 
إىل معدن آخر مباين له، بحيث يرتفع اإلشكال من أصله، الختالف اجلنس.
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)مسـألة11(: يكفـي يف الضميمة التـي يتخلص هبا مـن الربا الغش 
الـذي يكـون يف الذهب والفضـة املغشوشـني)1( إذا كان الغش له قيمة يف 

نعم توقف رصفها باملس�كوكات الفضية بس�بب ذلك، وفقدت نس�بتها إليها، 
وخرجت املس�كوكات الفضي�ة والذهبية عن كوهنا عملة يتعامل هبا إىل كوهنا س�لعة 

تباع وترشى.

)1( ك�ام يف التذكرة. ق�ال: »رصفًا للخالص إىل الغ�ش والغش إىل اخلالص«. 
ويستفاد ذلك من غري واحد ممن جعل الغش من الضميمة املانعة من الربا. 

والذي ينبغي أن يقال: اخلليط إن كان مس�تهلكًا يف املغشوش بحيث ال وجود 
ل�ه يف مقابل�ه عرف�ًا. غايته أن يوجب حس�ن ما خيلط ب�ه أو رداءت�ه، كالنحاس الذي 
خيلط بالذهب عى عيارات خمتلفة فهو ال يوجب تعدد اجلنس، وال يصلح ألن يكون 
ضميمة مانعة من الربا، كام رصح بذلك بعض مشاخيناP. لعدم تعدد اجلنس بذلك 

عند العرف الذي هو املرجع يف املقام. 

فال جيوز مثاًل التفاضل بني الذهب من عيار واحد وعرشين والذهب من عيار 
اثنني وعرشين. وهو املناسب ملا يف القواعد من أنه ال اعتبار بالذهب اليسري يف جوهر 

الصفر، وال بالفضة يف جوهر الرصاص. 

ومل�ا يف صحيح عب�د الرمحن بن احلج�اج عن أيب عب�د اهللA: »يف األرسب 
يش�ري بالفض�ة. ق�ال: إذا كان الغالب عليه األرسب فال بأس ب�ه«)1(، وخرب معاوية 
ب�ن ع�امر أو غريه عن�هA: »س�ألته عن جوه�ر األرسب وه�و إذا خل�ص كان فيه 
فضة أيصلح أن يس�لم الرجل فيه الدراهم املس�امة؟ فقال: إذا كان الغالب عليه أسلم 

األرسب فال بأس بذلك«))(. 

وبذلك يظهر اإلش�كال فيام يف املبس�وط يف بعض الفروع م�ن عدم الفرق بني 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:17 من أبواب الرصف حديث:1، ).
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حـال كونه غشـًا)1(. وال يكفي أن يكون له قيمة عـىل تقدير التصفية)2(، 
فإذا كان الطرفان مغشوشني كذلك صح مع التفاضل)3(. وإذا كان أحدمها 
مغشوشـًا دون اآلخر جاز التفاضل إذا كانت الزيـادة يف اخلالص)4(، وال 

كون الغش مستهلكًا وعدمه. إال أن يريد باالستهالك مع آخر. فراجع.

وكذا احلال إذا مل يكن اخلليط مستهلكًا يف املغشوش، إال أنه كان تابعًا من دون 
أن يكون جزءًا من أحد العوضني، لعدم النظر إليه يف املعاملة. 

أم�ا إذا مل يكن مس�تهلكًا يف نفس�ه وكان ملحوظ�ًا يف املعاوضة فهو صالح ألن 
يك�ون ضميم�ة يتخلص به من الربا، س�واء كان متميزًا عام غش في�ه، كالدراهم التي 
تك�ون طبق�ة من فضة أو ذهب وطبقة من نحاس، أم ممتزجًا به، بحيث ال يصدق عى 

املجموع عرفًا أنه جنس واحد جيد أو رديء، بل هو مركب من اجلنسني معًا.

)1( مما س�بق يظهر أن املعيار يف الصحة كون جزءًا من أحد العوضني منظورًا 
إلي�ه يف املعاوض�ة، وال يعت�رب كون�ه ذا مالي�ة، مل�ا تك�رر منا من ع�دم اعتب�ار املالية يف 
العوض�ني. اللهم إال أن يق�ال: املنرصف من نصوص الضميم�ة خصوص ما كان له 
مالية. أما غريه فهو وإن أمكن أن يكون طرفًا يف املعاوضة بنفسه، إال أنه ال يصلح ألن 

يكون ضميمة رافعة ملحذور الربا. فتأمل.

))( ألن املعي�ار يف املعاوض�ة صل�وح العوض�ني حينه�ا ألن يك�ون طرف�ًا يف 
املعاوضة.

))( ألن وجود الضميمة يف الطرفني رافع ملحذور التفاضل، لعدم كون األقل 
ه�و مت�ام العوض وحده. ب�ل مع الضميم�ة عى ما تقدم يف املس�ألة الثالث�ة عرشة من 

الفصل السابق.

)4( لتكون الزيادة املذكورة مقابل الغش يف الطرف اآلخر.
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يصح إذا كانت الزيادة يف املغشوش)1(. لكن يف حتقق الفرض نظر)2(.
)مسـألة12(: اآلالت املحـاة بالذهب جيوز بيعهـا بالذهب إذا كان 
أكثر من الذهب املحىل)3( هبا وإال مل جيز، نعم لو بيع السيف املحىل بالسيف 

)1( حي�ث يلزم الزيادة عى اخلالص من جنس�ه ومن غري جنس�ه وهو الغش، 
فيلزم الربا املحرم. 

))( لغلب�ة ع�دم القيمة وال االعت�داد بالغش حني الغش به، بل هو من س�نخ 
الوسخ الذي من شأنه اإلتالف واحلرق بالتيزاب ونحوه.

))( كام رصح به غري واحد. لتكون الزيادة يف الذهب الثمن مقابل نفس اآللة 
املح�الة املف�روض كوهنا غري ذهب أما لو كان الذهب بقدر احللية لزم الزيادة من غري 

اجلنس يف املبيع املثمن. 

مضاف�ًا إىل النص�وص اخلاصة الواردة يف ذلك، كموثق أيب بصري: »س�ألته عن 
الس�يف املفضض يب�اع بالدراهم فق�ال: إذا كانت فضته أقل من النق�د فال بأس وإن 

كانت أكثر فال يصلح«)1(، وغريه.

نعم يف خرب منصور الصيقل عن أيب عبد اهللA: »قلت له: الس�يف أش�ريه 
وفي�ه الفضة تك�ون الفضة أكثر وأقل ق�ال: ال بأس به«))(. وق�د يظهر يف فرض كون 
الفض�ة التي يف الس�يف أكثر من الفضة يف الثمن. لكن الب�د من رفع اليد عنه كام يأيت 
من االس�تبصار أو محله عى ما ال ينايف القاعدة والنصوص األخر من كون البيع بغري 
 :Aالفضة أو هبا مع الضمية كام يف الوسائل. والسيام أن يف خرب منصور اآلخر عنه
»س�ألته عن الس�يف املفضض يباع بالدراهم. فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فال 
ب�أس، وإن كان�ت أكثر فال يصلح«))(. وم�ن ثم محل األول يف االس�تبصار عى وهم 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:15 من أبواب الرصف حديث:8.
))( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:15 من أبواب الرصف حديث:9، 7.
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الراوي عن منصور. 

بقي يف املقام أمور:

األول: أن�ه ورد يف خ�رب إبراهيم بن هالل: »قل�ت أليب عبد اهللA: جام فيه 
فضة وذهب أشريه بذهب أو فضة. فقال: إن كان يقدر عى ختليصه فال، وإن مل يقدر 
عى ختليصه فال بأس«)1(. وهو مع ضعف س�نده ال يناس�ب النصوص الكثرية املتقدم 

بعضها، حيث مل يرش فيها ليشء من ذلك. كام مل يظهر العمل به من األصحاب. 

نع�م ذكر يف الرشائع والدروس وغريمها التفصيل بني إمكان النزع وعدمه من 
أج�ل اعتبار معرفة الوزن إذا كان جمهواًل، وأن�ه ال يعفى عن جهالة وزنه إال إذا تعذر 
نزع�ه ولو لكونه مرضًا به. وهو أجنبي عن مف�اد اخلرب املتقدم. لظهوره يف عدم جواز 

البيع مع إمكان النزع مطلقًا تعبدًا، ال من جهة معرفة الوزن. 

كام أن ما ذكروه من حمذور جهالة الوزن ال يفرق فيه بني إمكان النزع وعدمه. 
م�ع أنه مندفع بإطالق النصوص املتقدمة. مضاف�ًا إىل تعارف بيع احللية يف هذا احلال 
من دون وزن، وقد س�بق يف حمله أن اعتب�ار معرفة الوزن خيتص بام تعارف وزنه حال 

البيع. 

نع�م مقتىض ذلك خروجه عن كونه ربويًا لوال النصوص الس�ابقة. وقد تقدم 
يف املس�ألة التاس�عة من الفصل الس�ابق احتامل خصوصية الذه�ب والفضة يف ذلك. 

فراجع.

ومثل�ه ما ذكره الش�يخ ومجاعة م�ن أن املصوغ من اجلنس�ني إن أمكن ختليص 
أحدمه�ا م�ن اآلخر قبل بيعه بالنقدين وجب، وإال ج�از بيعه هبام، عى اختالف بينهم 
ب�ني م�ن أطلق ومن يظهر منه أن احلاجة لتخلي�ص أحدمها من اآلخر من أجل معرفة 
وزن كل منه�ام. فإن�ه أيضًا أجنبي عن مفاد اخل�رب املتقدم، لظهور اخلرب يف املحى بأحد 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:15 من أبواب الرصف حديث:5.
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األمري�ن ال يف املص�وغ منه�ام، كام هو م�ورد كالمهم. كام أنه ال دلي�ل عليه آخر. غاية 
األمر أنه يتعني التحفظ من الربا باختالف اجلنس أو جعل الضميمة مع األقل.

الثاين: قد يظهر من ذكر األصحاب ذلك يف مبحث الرصف كونه من صغرياته، 
فيجب فيه التقابض يف املجلس، وال ترشع فيه النسيئة. بل هو املرصح به يف كالم غري 

واحد يف اجلملة. 

وقد يس�تدل له بصحيح حممد بن مس�لم: »س�ئل عن الس�يف املحى والسيف 
احلدي�د املموه بالفضة نبيعه بالدراهم. فقال: نعم وبالذهب. وقال: إنه يكره أن تبيعه 
نسية. وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فال بأس«)1(، بناًء عى محل الكراهة فيه عى 
احلرم�ة. وصحيح عبد الرمحن بن احلجاج: »س�ألته عن الس�يوف املحالة فيها الفضة 
تب�اع بالذه�ب إىل أجل. فقال: إن الناس مل خيتلفوا يف النس�اء ]النيسء[ أنه الربا، وإنام 

اختلفوا يف اليد باليد«))(.

لك�ن ظاه�ر الثاين أن املانع من النيسء الرب�ا، ال وجوب التقابض يف الرصف. 
وق�د تق�دم عند الكالم يف الزي�ادة احلكمية يف الربا أنه ال خيلو ع�ن إمجال. كام أن محل 
الكراه�ة يف األول ع�ى احلرمة ال خيلو عن إش�كال. والس�يام بعدما تق�دم يف الفصل 

السابق عند الكالم يف بيع العروض بالعروض من الكالم يف النسيئة. فراجع.

فاألوىل االس�تدالل لذلك بصحيح ابن س�نان عن أيب عبد اهللA: »قال: ال 
ب�أس ببيع الس�يف املحى بالفضة بنس�اء ]نس�يًا[ إذا نقد ثمن فضت�ه. وإال جعل ثمنه 

طعامًا ولينسه إن شاء«))( وقريب منه صحيح أيب بصري)4(. 

لكنه�ام رصحي�ان يف االكتف�اء بنق�د خص�وص م�ا يقاب�ل احللي�ة كام ي�أيت من 
االس�تبصار. وب�ه رصح يف الناف�ع، وقد ين�رصف إليه إطالق اآلخري�ن ألن الرصف 
خصوص ما يقابل احللية. ولعله لذا قال يف الرياض: »بال خالف يف الظاهر«. وكيف 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:15 من أبواب الرصف حديث:4، 1.

))( ، )4( وسائل الشيعة ج:)1 باب:15 من أبواب الرصف حديث:6، ).
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كان فبهذي�ن الصحيحني خيرج عن ظهور الصحيحني األولني لو تم االس�تدالل هبام 
يف املنع من النسيئة يف متام الثمن. 

نع�م يف صحيح إس�حاق بن عامر ق�ال: أظنه عن عبد اهلل بن جذاعة: »س�ألت 
أب�ا عبد اهللA عن الس�يف املحى بالفضة يباع بنس�ية. قال: ليس ب�ه بأس، ألن فيه 

احلديد والسري«)1(. 

وقد محله يف االستبصار عى ما إذا نقد مثل ما فيه من الفضة، مجعًا مع النصوص 
املتقدمة. كام احتمل يف الوسائل محله عى ما إذا كان البيع بغري النقدين.

لكن كال احلملني ال يناس�ب التعليل فيه بأن فيه احلديد والسري، لظهوره يف أن 
الضميمة خترج املورد عن الرصف املعترب فيه التقابض، كام خترجه عن الربا املعترب فيه 
التامث�ل يف املق�دار. ومن ثم قد يكون األقرب محل ما تق�دم من النصوص ألجله عى 

االستحباب. 

وإن مل خي�ل عن إش�كال، لقوة ظهور الصحيحني الس�ابقني يف تطبيق الرصف 
يف مق�دار احللي�ة، وم�ن املعل�وم وج�وب التقاب�ض يف الرصف. والس�يام مع ضعف 
 س�نده باإلرس�ال وع�دم ظه�ور انجباره بعم�ل األصحاب. ب�ل قد يك�ون ظاهرهم 

اإلعراض عنه. 
وم�ن هن�ا ال جمال للخروج ع�ن مقتىض الصحيحني من وج�وب التقابض يف 
املقدار املقابل للحلية. كام أنه يستفاد منهام ولو إللغاء خصوصية موردمها عرفًا جريان 
ذلك يف مجيع موارد الرصف بلحاظ أبعاض املعاملة، كام استظهره يف الرياض، فيجب 
التقابض يف خصوص األجزاء النقدية من الذهب أو الفضة يف املعاملة، بحيث يقبض 
األق�ل منها يف أح�د الطرفني بتاممه، ويقبض بقدره من اآلخ�ر، وال ينقص عن ذلك. 
ب�ل من القري�ب أن يكون ذل�ك مقتىض عموم بع�ض نصوص وج�وب التقابض يف 
ال�رصف، كق�ول أمري املؤمننيA املتق�دم: »ال يبتاع رجل فضة بذه�ب إال يدًا بيد، 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:15 من أبواب الرصف حديث:10.
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وال يبتاع ذهبًا بفضة إال يدًا بيد«)1(. فتأمل.

الثالث: ظاهر األصحاب، ب�ل رصيح الدروس والروضة، لزوم العلم بزيادة 
جمان�س احللية يف الثم�ن عليها، لتكون الزيادة يف مقابل ذي احللية الذي هو من جنس 
آخ�ر، وم�ع عدم العلم بذلك جيب اش�تامل الثمن عى جنس آخ�ر. كل ذلك للتحفظ 

من الربا. 

وهو مقتىض اشراط كون الثمن أكثر يف النصوص املتقدمة، حيث يلزم إحراز 
ال�رشط. كام أنه كالرصيح من النصوص الواردة يف بيع املختلط من اجلنس�ني يف لزوم 

بيعه باجلنسني))(. 

وك�ذا صحيح عب�د الرمحن بن احلجاج املتقدم: »س�ألته عن الس�يوف املحالة 
فيه�ا الفض�ة تباع… فقلت ل�ه: يبيعه بدراهم نق�د. فقال: كان أيب يق�ول: يكون معه 
ع�رض أح�ب إيل. فقلت له: إذا كانت الدراهم التي تعط�ى أكثر من الفضة التي فيه. 
فقال: وكيف هلم باالحتياط يف ذلك؟ قلت: فإهنم يزعمون أهنم يعرفون ذلك. فقال: 
إن كان�وا يعرفون ذل�ك فال بأس. وإال فإهنم جيعلون معه الع�رض أحب إيل«))(. فإن 

الظاهر أن حبهامH جلعل اجلنس اآلخر للتحفظ من الربا. 

لكن مع ذلك اكتفى يف اللمعة بغلبة الظن مطلقًا أو تعذر العلم. ومل يتضح وجهه.

)1( الرتفاع حمذور الربا بوجود الضميمة يف الطرفني، وهي يف املقام الس�يف 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:1 من أبواب الرصف حديث:).
))( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:0) من أبواب الربا، وباب:11 من أبواب الرصف.

))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:15 من أبواب الرصف حديث:1.

املحىل جاز مطلقًا وإن كانت احللية يف أحدمها أكثر من احللية يف اآلخر)1(. 
)مسـألة13(: الكلبتون املصنوع من الفضـة ال جيوز بيعه بالفضة إال 
إذا كانـت أكثر منه وزنـًا واملصنوع من الذهب ال جيوز بيعه بالذهب إال إذا 
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كان أكثر منه وزنًا)1(. 
)مسـألة14(: إذا اشـرى فضـة معينـة بفضـة أو بذهـب، وقبضهـا 
قبـل التفـرق، فوجدهـا جنسـًا آخـر رصاصـًا أو نحاسـًا أو غريمهـا بطل 
البيـع)2(. وليـس لـه املطالبـة باإلبـدال)3(. ولـو وجـد بعضهـا كذلـك 
 بطـل البيـع فيـه، وصـح يف الباقـي)4(. ولـه حينئـذ رد الـكل لتبعـض 

الذي هو من احلديد، وما قد يتبعه من اخلشب والقراب واحلامئل. نعم جيب التقابض 
عى النحو املتقدم.

)1( لتكون الزيادة يف مقابل الضميمة، وهي اخليوط يف الكلبتون.

))( ب�ال خ�الف وال إش�كال، ك�ام يف اجلواه�ر. لتخلف عن�وان املبي�ع املقوم 
ل�ه. ومن�ه يظهر وقوع البيع باط�اًل، وبالوجدان املذكور يظهر ذل�ك، ال أنه هو املبطل 

للبيع.

))( كام رصح به غري واحد. لعدم تناول املبيع للبدل بعد فرض املبيع شخصيًا 
معّين�ًا. ب�ل ال يرشع ألجل ذلك اإلب�دال. إال أن يرجع إىل إيقاع بي�ع آخر عى البدل.

)4( كام هو رصيح الرشائع واإلرشاد واملختلف والتحرير واملسالك والروضة 
وظاه�ر القواعد والتذكرة والدروس. لتبعض البي�ع بتبعض املبيع، نظري ما إذا باع ما 
يملك وما ال يملك، حيث سبق يف املسألة العرشين من الفصل الثاين الكالم يف وجه 

تبعض الصفقة يف مثل ذلك. فراجع.

لكن يظهر من املبس�وط والوس�يلة أن البيع صحيح بتاممه، وأن ملن دخل عليه 
النقص الرد، كام لو ظهر أحد العوضني من اجلنس نفسه مشتماًل عى عيب كاخلشونة 
يف الفضة. ومل يتضح وجهه. والسيام مع ترصحيهام ببطالن البيع يف اجلملة فيام لو ظهر 

متام املبيع من جنس آخر. 
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الـرد)2(  بـني  باخليـار  كان  معيبـة  فضـة  وجدهـا  وإن  الصفقـة)1( 
 واإلمسـاك بـاألرش)3(. وال فـرق بـني كـون الثمـن مـن جنـس املبيـع 

ومثل�ه م�ا يظهر م�ن اللمعة من أنه مع احت�اد العوضني يف اجلن�س كام هو أحد 
ف�ريض املت�ن لو ظهر بعض املبي�ع خمالفًا يف اجلنس يبطل البيع م�ن أصله، وأن تبعض 

الصفقة خيتص بام إذا اختلف العوضان يف اجلنس، كام هو أحد فريض املتن أيضًا.

وكأن الوجه فيه ما أشار إليه يف مفتاح الكرامة وغريه من أن اجلزء املخالف يف 
اجلنس حيث ال يدخل يف املبيع ينرصف الثمن بتاممه للباقي، فيلزم التفاضل يف اجلنس 

الواحد بني العوضني، وهو ربا حمرم باطل.

وفي�ه: أنه ال وجه الن�رصاف الثمن بمجموعه للباقي بعد عدم القصد املعامي 
لذل�ك، ب�ل لي�س املقص�ود إال جعل الثم�ن بتاممه مقاب�ل املجموع ب�ام يف ذلك اجلزء 
املخالف يف اجلنس، وبطالن البيع يف اجلزء املذكور يس�تلزم بطالنه يف اجلزء املقابل له 
م�ن الثمن، فيكون املقابل للباقي من املبيع ما ع�داه، وال يلزم التفاضل املوجب للربا 

الباطل. غاية األمر أن يلزم خيار تبعض الصفقة، كام يأيت، لعدم سالمة املبيع بتاممه.

)1( فإن�ه م�ن أس�باب اخليار، ك�ام تقدم غري م�رة، وتقدم ال�كالم يف وجهه يف 
املسألة املذكورة. 

))( لثبوت اخليار بسبب العيب. ولو كان العيب يف بعض املبيع فقد رصح يف 
الرشائع بأنه ليس له االقتصار يف الرد عليه، بل له رد الكل ال غري. ورصيح املبس�وط 
والوس�يلة والتذك�رة أن ل�ه االقتص�ار ع�ى رد البعض. ق�ال يف اجلواه�ر: »وإن كان 
ظاهره�م يف بح�ث العيب اإلمجاع عى عدم�ه«. وقد تقدم الكالم يف ذلك يف املس�ألة 

الستني من الفصل الرابع يف فروع خيار العيب.

))( بن�اًء ع�ى خمتارهP من التخيري بينهام يف م�ورد العيب. لكن تقدم منا يف 
خي�ار العي�ب أن املتع�ني معه ب�دوًا اخليار بني الرد واإلمس�اك ال غري، ف�إن تعذر الرد 
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وغـريه)1( وكـون أخذ األرش قبـل التفرق وبعده)2(. وإذا اشـرى فضة 
يف الذمـة بفضـة أو بذهـب، وبعـد القبـض وجدهـا جنسـًا آخـر رصاصًا 
أو نحاسـًا أو غريمهـا، فـإن كان قبـل التفرق جـاز للبائع إبداهلـا)3(، فإذا 
قبـض البدل قبل التفـرق صح البيع. وإن وجدها جنسـًا آخـر بعد التفرق 

لبعض األسباب املتقدمة هناك كان له األرش.

)1( أش�ار بذلك إىل ما س�بق يف املس�ألة الواحدة واخلمسني من الفصل الرابع 
يف فروع خيار العيب من املبسوط وغريه بل لعله املعروف بني األصحاب من سقوط 
األرش م�ع احت�اد اجلن�س، لئال يل�زم الربا، حي�ث ينق�ص األرش من الثم�ن، فيلزم 
التفاضل بني اجلنس�ني. وقد س�بق من س�يدنا املصنفP ومنا املنع من ذلك، لعدم 
كون األرش جزءًا من الثمن يف املعاملة، ليلزم التفاضل، وإنام يس�تحق بعد ذلك بأمر 

خارج عن املعاملة. وقد تقدم هناك تفصيل الكالم يف ذلك. فراجع.

))( ألن�ه بع�د خ�روج األرش ع�ن الثمن فع�دم قبضه يف املجل�س ال يوجب 
بطالن البيع يف الرصف. لكن كلامت األصحاب قد اضطربت يف املقام جدًا، فإنه بعد 
أن ذكر غري واحد منهم كام سبق اختصاص استحقاق األرش بام إذا اختلف اجلنسان، 
فقد رصح مجع منهم بأنه جيوز أخذه من األثامن قبل التفرق، أما بعده فالبد من أخذه 
م�ن غري األثامن، وأنه لو أخذ منه�ا بطل فيام يقابله، عى اختالف منهم يف حكم أخذه 
من جنس املعيب أو من اجلنس اآلخر. وقد أطالوا يف ذلك، كام يظهر بالرجوع ملفتاح 

الكرامة واجلواهر وال يسعنا استقصاء كلامهتم، لعدم الثمرة لذلك بعد ما سبق.

))( بال خالف وال إش�كال ظاهر. نعم ال جيب عليه ذلك، ملا س�بق يف املسألة 
الثامن�ة من عدم وجوب اإلقباض عى املتبايعني يف الرصف تكليفًا، وإن توقفت عليه 
صحت�ه. وما يف كالم غري واحد أن للمش�ري املطالبة باإلبدال، ال ينايف عدم وجوب 

االستجابة له.
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بطـل البيع)1(. وال يكفي اإلبدال يف صحتـه)2(. وإذا وجدها فضة معيبة 
 فاألقـوى أن املشـري خمـري بـني رد املقبـوض وإبدالـه)3( والرضـا به من 

)1( بال خالف وال إشكال ظاهر، لعدم التقابض املعترب يف صحة بيع الرصف. 
ومن الظاهر أن بطالن البيع إنام يكون بمجرد التفرق، ووجدان املقبوض جنس�ًا آخر 

كاشف عن ذلك، وليس هو املوجب للبطالن، كام تقدم يف نظريه.

))( إذ ال يتحقق به التقابض قبل تفرق املتبايعني املعترب يف الرصف. نعم يمكن 
جتديد البيع حني دفع البدل. 

))( ل�ه ذل�ك قبل التفرق قطعًا، ك�ام يف الرشائع، وبه رصح غ�ري واحد. لعدم 
املان�ع من�ه بعد فرض عدم بط�الن البيع، لعدم التفرق، وابتناء البيع عى الس�المة من 
العي�ب. وأم�ا بعد التف�رق فهو املرصح به يف املبس�وط واخلالف والوس�يلة والتذكرة 

واإلرشاد وغريها، ويف اجلواهر أنه املشهور بني من تعرض له.

والوج�ه فيه صح�ة البيع، حلص�ول التقابض قب�ل التفرق، لك�ون املعيب من 
أفراد املبيع، غايته أن له اإلبدال، لبناء العقالء عى ذلك، ولو البتناء البيع عى وصف 
الس�المة، وإن مل يك�ن مقومًا للمبي�ع، نظري الرشط، والتفرق ال يمن�ع منه بعد فرض 

صحة البيع. 

لك�ن ت�ردد يف ذلك يف الرشائ�ع والقواعد واإليضاح وعن غريه�ا، بل منع يف 
ال�دروس م�ن اإلبدال. وقد يظهر من�ه توجيهه بأن مرجع اإلب�دال إىل تعيني املبيع يف 
الب�دل بع�د أن كان متعين�ًا يف املبدل، واملف�روض أن البدل مل يقب�ض يف جملس العقد، 

فيلزم من اإلبدال بطالن العقد. 

وفي�ه: أن املبي�ع ملا كان كلي�ًا يف الذمة فدفع الفرد عن�ه ال يقتيض تعني املبيع به، 
بحيث يكون هو املبيع، لعدم انقالب البيع عام وقع عليه. غايته أن يكون املدفوع أداء 
للمبي�ع لكفاية أدائه عرفًا، وجيب يف الرصف إقباض�ه قبل التفرق، ألن املراد بالقبض 
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دون أرش)1(.

الالزم فيه ما يعّم ذلك. 

وحينئ�ٍذ فاعتبار التقابض يف ال�رصف ملا كان خمالفًا للقاعدة، لزم االقتصار فيه 
عى املتيقن، وهو يف املقام قبض املبدل، حيث صدق به التقابض قبل التفرق. واعتبار 

التقابض يف البدل مع ذلك ال شاهد عليه، بل مقتىض عمومات الصحة عدمه. 

وبذل�ك يظهر أنه لو التف�ت للعيب قبل التفرق، وأراد اإلبدال مل جيب اإلبدال 
وقبض البدل قبل التفرق، لتحقق الرشط بقبض املبدل ونفوذ البيع بذلك، بال حاجة 

لقبض البدل. 

وأضع�ف م�ن ذلك ما يف اإليضاح م�ن أنه لو قلنا بجواز اإلب�دال بعد التفرق 
تعني القبض يف جملس الرد. 

إذ في�ه مضاف�ًا إىل ما ذكرنا م�ن عدم الدليل عى توقف صح�ة البيع عى قبض 
الب�دل : أن جمل�س الرد يف مفروض كالم�ه بعد التفرق عن جمل�س العقد، ونصوص 

الرصف إنام تضمنت وجوب قبض املبيع قبل التفرق عن جملس العقد ال غري.

)1( ك�ام يظهر من عدم التعرض له يف اخلالف واملبس�وط والوس�يلة، والوجه 
في�ه: أن ثبوت األرش مع العيب خمالف للقاعدة، وينحرص الوجه فيه بنصوص خيار 
العي�ب، وظاهره�ا أو املتيق�ن منها ما إذا كان املبيع ش�خصيًا، أم�ا إذا كان كليًا وظهر 
العيب يف املقبوض الشخيص فالالزم االقتصار فيه عى ما تقتضيه القاعدة من اإلبدال 
دون الفس�خ عى ما يأيت فضاًل عن األرش. إال أن يتعذر اإلبدال أو يمتنع منه البائع، 

فيقترص عى الفسخ، كام يأيت.

ومنه يظهر اإلشكال فيام يف التذكرة والقواعد والتحرير والدروس وغريها من 
ثب�وت األرش م�ع اختالف جنس الثمن واملثمن، وعدم ثبوته مع احتادمها يف اجلنس، 

لشبهة لزوم الربا التي تقدم دفعها.
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وليـس له فسـخ العقد من أصلـه)1(. وال فرق بني كـون الثمن من جنس 
املبيع وغريه)2(، وال بني كون ظهور العيب قبل التفرق وبعده)3(. 

نع�م قد يقال: لو حدثت يف املعي�ب املقبوض أحد موانع الرد املتقدمة يف خيار 
العي�ب تعني امتناع اإلبدال والفس�خ ولزم األرش، لفهمه م�ن نصوص خيار العيب 

بضميمة إلغاء خصوصية موردها عرفًا. 

لكنه ال خيلو عن إشكال، بل منع. بل مقتىض القاعدة هو اإلبدال أو الفسخ مع 
جريان حكم ترصف ذي اخليار قبل الفس�خ فيام وصل إليه، بناء عى ما تقدم منهم يف 
خيار الغبن. نعم حيث تقدم مّنا اإلشكال فيه أيضًا فينحرص األمر بالصلح. فالحظ.

)1( كام يف املختلف والتذكرة، وهو ظاهر عدم ذكر الفسخ يف التحرير واللمعة. 
حيث ال وجه له بعد عدم كون املعيب هو املبيع وإمكان حتصيل السليم باإلبدال حتى 

مع التفرق. 

خالفًا للخالف واملبسوط والوسيلة والقواعد واإلرشاد. وقد يوجه بأن املبيع 
يتع�ني باملقب�وض املفروض كونه معيبًا. ويظهر اندفاعه مما س�بق من أن تس�ليم الفرد 
وإن كف�ى يف تس�ليم املبي�ع الكي، إال انه ال يقت�يض تعينه به، وانق�الب املبيع عام وقع 

عليه العقد. 

نع�م ل�و امتنع البائع م�ن التبديل ولو لتع�ذره عليه تعني جواز الفس�خ، لعدم 
القيام بمقتىض العقد من تس�ليم الس�ليم. ولعله لذا ذهب يف الدروس جلواز الفس�خ 

بعد التفرق، ألنه سبق منه عدم جواز اإلبدال حينئذ.

))( ملا س�بق من أن عدم اس�تحقاق األرش الختصاص أدلته بام إذا كان املبيع 
معينًا، ال من أجل لزوم الربا، ليختص بام إذا احتد العوضان يف اجلنس.

))( ملا سبق من إمكان اإلبدال يف احلالني.
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)مسـألة15(: ال جيوز أن يشـري من الصائغ أو غـريه خامتًا أو غريه 
مـن املصوغات من الفضة أو الذهب بجنسـه مع زيادة)1( بماحظة أجرة 
الصياغة، بل إما أن يشـريه بغري جنسـه، أو بأقل من مقداره من جنسـه مع 

الضميمة، ليتخلص من الربا. 
)مسـألة16(: لو كان له عىل زيد دنانـري كاللريات الذهبية وأخذ منه 
دراهم كالروبيات فإن كان األخذ بعنوان االسـتيفاء ينقص من اللريات يف 
كل زمـان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسـعر ذلك الزمـان)2(، فإذا كان الدين 
مخـس لـريات، وأخذ منه يف الشـهر األول عرش روبيـات، ويف الثاين عرشًا، 
ويف الثالث عرشًا، وكان سعر اللرية يف الشهر األول مخس عرشة روبية، ويف 

)1( بال خالف وال إشكال، كام يف اجلواهر. إذ ال تكون الزيادة أجرة للصياغة 
بع�د ف�رض حتقق الصياغ�ة، بل البد م�ن أن تكون ج�زءًا من أحد العوض�ني، فيلزم 

التفاضل مع احتاد اجلنس، وبه يتحقق الربا. 

لك�ن يف اخل�الف: »إذا باع خامت�ًا من فضة بدراهم أكثر مما في�ه من الفضة كان 
ذل�ك جائ�زًا«. وهو غري�ب. إال أن يكون املفروض يف كالمه اش�تامل اخلاتم عى غري 
الفضة، كاحلجر الكريم، كام يناسبه ما يف املبسوط من اشراط كون الفضة الثمن أكثر 
م�ن فضة اخلاتم. نعم لو اش�رى غري مصوغ من دون تفاضل ج�از دفع الزيادة أجرة 

لصياغته بال إشكال.

))( كام يف النهاية والوس�يلة والتذكرة والقواعد والدروس وغريها. والظاهر 
ع�دم اإلش�كال فيه. إذ مع حتق�ق الوفاء به يتعني كونه بس�عر حال الوف�اء. مضافًا إىل 
صحي�ح إس�حاق بن عامر: »س�ألت أبا إبراهيمA عن الرجل يك�ون يل عليه املال، 
فيقبضني بعضًا دنانري وبعضًا دراهم، فإذا جاء حياس�بني ليوفيني يكون قد تغري س�عر 
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الثـاين اثنتي عرشة روبيـة، ويف الثالث عرش روبيات، نقص من اللريات ثلثا 
لرية يف الشـهر األول ومخسة أسداس يف الثاين ولرية تامة يف الثالث وإن كان 
األخذ بعنوان القرض كان ما أخذه دينًا عليه لزيد وبقي دين زيد عليه)1(. 
ويف جواز احتساب أحدمها دينه وفاًء عن اآلخر إشكال)2(، كاإلشكال يف 

الدنانري، أي السعرين أحسب له، الذي كان يوم أعطاين الدنانري، أو سعر يومي الذي 
أحاسبه ]يوم أحاسبه[؟ قال: سعر يوم أعطاك الدنانري، ألنك حبست منفعتها عنه«)1( 
ومعت�رب يوس�ف بن أيوب عن أيب عبد اهللA: »ق�ال يف الرجل يكون له عى الرجل 
دراهم، فيعطيه دنانري وال يصارفه، فتصري الدنانري بزيادة أو نقصان، قال: له سعر يوم 

أعطاه«))(. وقد يستفاد من غريمها.

)1( ب�ال إش�كال ظاهر، حيث ال منش�أ الحتامل التهاتر قه�رًا، ليقع الكالم يف 
وقت التهاتر، ويف الس�عر الذي يكون التهات�ر بلحاظه.بل يظهر من بعض النصوص 
املفروغي�ة عن ع�دم التهاتر، كصحيح عبيد بن زرارة: »س�ألت أب�ا عبد اهللA عن 
الرجل يكون له عند الصرييف مائة دينار، ويكون للصرييف عنده ألف درهم، فيقاطعه 
عليها. قال: ال بأس«))(. لرصاحته يف أن املقاطعة معاملة متأخرة عن انشغال ذمة كل 

منهام لصاحبه بامله، وعدم حصول التهاتر قبل ذلك. ونحوه غريه.

وأما التعليل يف صحيح إس�حاق املتقدم بأنه حبس منفعتها عنه فالبد من محله 
ع�ى بيان وجه حتديد س�عر الوفاء يف فرض قصد الوفاء وحتقق�ه به، كام هو مورده، ال 

مطلقًا ولو مع قصد القرض دون الوفاء. فالحظ. 

))( يب�دو مم�ن تعرض للمس�ألة رجوعها إىل التصارف ب�ني الدينني الذي هو 
عنده�م من صغريات البيع، واملفروض يف كالم س�يدنا املصن�فP أنه ليس بيعًا، 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:9 من أبواب الرصف حديث:)، 5.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:4 من أبواب الرصف حديث:).
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جـواز بيع دين أحدمها بدين اآلخر)1(. نعم جتوز املصاحلة بينها عىل إبراء 
كل منها صاحبه مما له عليه)2(. 

ألنه تعرض لبيع أحدمها باآلخر بعد ذلك. وهو املتعني، ألن الوفاء عرفًا مباين للبيع. 
وحينئذ ينحرص الوجه يف اإلشكال بعد النظر يف كلامهتم بعدم التقابض يف املقام. 

لكنه يندفع أواًل: بأنه ال يناسب ما سبق منهP من اختصاص حكم الرصف 
ووجوب التقابض بالبيع املفروض خروج املقام عنه.

وثانيًا: بام تقدم يف املسألة اخلامسة من ظهور بعض النصوص يف املفروغية عن 
عدم احلاجة لقبض املدين ما يف ذمته وعليه جرى سيدنا املصنفP نفسه.

وثالثـًا: بام تقدم يف معترب عبيد بن زرارة، لظه�وره يف عدم احلاجة للتقابض يف 
املقاطع�ة املذكورة وهي عني االحتس�اب املف�روض يف املقام. ولعله ل�ذا قّرب بعض 
مشاخيناP صحة االحتساب. نعم البد من تراضيهام معًا به، والظاهر أنه املفروض 

يف املقام.
)1( مل�ا تضمن عدم جواز بيع الدين بالدين)1(، بعد كون املتيقن منه ما إذا كان 
كل من العوضني دينًا قبل البيع، وشمول إطالقه املذكور ملا إذا كان املتبائعان صاحبي 

الدينني. 
ولع�ل توقف�هP عن اجل�زم باملنع الحت�امل انرصاف اإلطالق ع�ن الصورة 
املذكورة، أو الحتامل ش�مول إطالق املقاطعة يف معترب عبيد للبيع، فيكون خمرجًا عن 

مقتىض إطالق املنع من بيع الدين بالدين لو تم. 

لكن ال جمال لألول. والثاين ال خيلو عن إشكال. إال أن يفهم منه العموم، ولو 
بإلغاء خصوصية املقاطعة. وهو أيضًا ال خيلو عن إشكال.

))( من دون فرق بني أن يكون الصلح عى اإلبراء بعد الصلح الذي هو فعل 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب الدين والقرض حديث:1.
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)مسـألة17(: إذا أقـرض زيدًا نقـدًا معينًا من الذهـب أو الفضة، أو 
أصـدق زوجته مهرًا كذلك، أو جعله ثمنـًا يف الذمة مؤجًاَ أو حااًل، فتغري 

السعر لزمه النقد املعني)1(، وال اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة. 
)مسـألة18(: ال جيـوز بيـع درهـم بدرهـم بـرشط صياغـة خاتـم 
مثـًا)2(. وجيـوز أن يقـول له صغ يل هـذا اخلاتـم وأبيعك درمهـًا بدرهم 
عـىل أن يكون البيع جعًا لصياغة اخلاتم)3( كا جيوز أيضًا أن يشـري منه 

لكل منهام، وأن يكون عى براءة كل منهام من دينه بالصلح الذي نظري رشط النتيجة. 
كل ذلك لعمومات الصلح والعقود من دون ملزم باخلروج عنها.

)1( ب�ال إش�كال ظاه�ر، ك�ام هو احل�ال يف الذمي�ات م�ن الع�روض. البتناء 
املعامالت عرفًا عى ذلك، كام يش�هد به س�ريهتم. ويف معترب إس�حاق بن عامر: »قلت 
أليب إبراهي�مA: الرجل يكون له عى الرجل الدنانري فيأخذ منه الدراهم، ثم يتغري 
السعر. قال: فهي له عى السعر الذي أخذها يومئذ. وإن أخذ الدنانري وليس له دراهم 

عنده فدنانريه عليه يأخذها برؤوسها متى شاء«)1( 
))( مل�ا تق�دم يف أوائ�ل الفص�ل الس�ابق منهP وم�ن مجاعة من حتق�ق الربا 
بالزيادة احلكمية. وتقدم من الش�يخ يف النهاية ج�واز الرشط املذكور، ووافقه مجاعة، 

وهم بني من خص ذلك برشط الصياغة، ومن تعدى لغريه، كام يظهر من النهاية.
ويظه�ر م�ن غري واحد ابتناء ذل�ك عى النص اآليت مع االقتص�ار عى مورده، 
أو التعدي عنه، إللغاء خصوصية مورده. لكن س�بق أن النص أجنبي عن ذلك، وأن 
ج�واز الرشط املذكور يبتني عى اختصاص الزيادة املوجبة للربا بالزيادة العينية. دون 

احلكمية. فراجع.

))( ك�ام تضمن�ه حدي�ث أيب الصب�اح الكناين: »س�ألت أبا عب�د اهللA عن 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:9 من أبواب الرصف حديث:).



(91 ............................................................. بيع درهم بدرهم برشط صياغة خاتم 

مثقـال فضة مصوغًا خامتـًا بمثقال غري مصوغ عىل أن تكـون الصياغة قيدًا 

 

للمبيع)1(. 

الرجل يقول للصائغ: صغ يل هذا اخلاتم، وأبدل لك درمهًا طازجًا بدرهم غلة. قال: 
ال بأس«)1(. 

ع�ى أن مقت�ىض القاعدة صحة ذلك، حيث ال يلزم حم�ذور الربا حتى بناًء عى 
حصوله بالزيادة احلكمية بمثل الرشط، ملا أرشنا إليه من عدم كون الصياغة رشطًا يف 
البيع، بحيث تلزم به، وتكون زيادة يف أحد العوضني، بل البيع هو الذي يلزم بس�بب 
الصياغة، لكونه جعاًل عليها. والفرق بينهام كالفرق بني الدين برشط هبة أمر زائد من 

املدين للدائن، واهلبة برشط الدين، حيث يلزم الربا يف األول دون الثاين. 

وبذلك يظهر عدم توقف احلكم املذكور عى صحة س�ند احلديث، ليستش�كل 
فيها بعدم ثبوت وثاقة حممد بن الفضيل الواقع يف سنده لو تم. كام يظهر جواز التعدي 
عن مورد احلديث املتقدم يف العمل وتعميمه لغري صياغة اخلاتم، ويف اإلبدال وتعميمه 

لكل إبدال بني متجانسني خمتلفني بالصفات واخلصوصيات.

)1( ب�أن يك�ون املبيع كليًا مقي�دًا بالصياغة حيث ال يلزم الزي�ادة العينية، وال 
احلكمي�ة، ألن الذي يقابل بالعوض هو الفضة حال كوهنا مصوغة ال الفضة بنفس�ها 

مع اشراط صياغتها زائدًا عى ذلك. 

وأظه�ر من ذلك م�ا إذا كان املبيع هو الفضة املش�خصة املصوغة، فاملقام نظري 
م�ا إذا باعه مترًا جيدًا ش�خصيًا أو كليًا بتمر مماث�ل له وزنًا. نعم ال بد من التقابض قبل 
التف�رق، وكون املقبوض هو املصوغ فع�اًل، ال الفضة غري املصوغة عى أن تصاغ بعد 

ذلك، لعدم حتقق قبض املبيع بقبضها، لفقدها لقيده.

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:)1 من أبواب الرصف حديث:1.
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)مسـألة19(: لو باع عرش روبيات بلرية ذهبية إال عرشين فلسًا صح 
برشط أن يعلا قيمة اللرية من الفلوس)1( وإن مل يعلا مقدار نسبة العرشين 

فلسًا إىل اللرية)2(. 

)1( لتحق�ق العل�م بقدر الثمن حينئ�ٍذ بناء عى اعتباره يف صح�ة البيع عى ما 
تقدم الكالم فيه يف رشط العوضني.

))( من الظاهر أنه مع معرفة قيمة اللرية إىل الفلوس فاستثناء مقدار معني من 
الفلوس مس�تلزم ملعرفة نس�بة املقدار املس�تثنى من اللرية، وإن مل يتيرس حتديده بكرس 

عرشي أو مئوي لدقته، وال دليل عى لزوم إمكان اإلشارة بالنحو املذكور. 

نعم يف خرب وهب عن جعفرA عن أبيه: »أنه كره أن يش�ري الرجل بدينار 
إال درهم وإال درمهني نسبة، ولكن جيعل ذلك بدينار إال ثلثًا وإال ربعًا وإال سدسًا أو 

شيئًا يكون جزءًا من الدينار«)1(. 

وهو مع ضعف س�نده ليس واردًا لبيان وجوب ذكر النسبة التفصيلية بالكرس 
الع�رشي، بل لبيان عدم جواز االقتصار عى اس�تثناء الدرهم من الدينار يف النس�يئة. 
ولعل�ه الحتامل تبدل نس�بة الدره�م للدينار، فيل�زم اجلهل بالثمن أو ال�ردد فيه، كام 
تضم�ن ذل�ك موثق الس�كوين عن جعف�ر عن أبيه ع�ن عيA: »يف رجل يش�ري 
الس�لعة بدينار غري درهم إىل أجل. قال: فاس�د، فلعل الدين�ار يصري بدرهم«))(. وال 
يمنع من اس�تثناء الدرهم من الدينار مع معرفة النس�بة بينهام وحتديدها ولو من طريق 

آخر غري النسبة العرشية. 

ومثلهام يف ذلك خرب محاد عنهA: »قال: يكره أن يش�ري الثوب بدينار غري 
دره�م، ألن�ه ال يدري كم الدينار من الدرهم ]الدراهم م�ن الدنانري[«))( ونحوه خرب 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:)) من أبواب الرصف حديث: )، ).
))(  وسائل الشيعة ج:)1 باب:)) من أبواب الرصف حديث:1.
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)مسـألة20(: املصوغ من الذهب والفضة معًا ال جيوز بيعه بأحدمها 
بـا زيـادة)1(، بل إما أن يباع بأحدمها مع الزيادة أو يباع هبا معًا أو بجنس 

آخر غريمها. 

آخ�ر عن�هA)1(، فإهنام وإن مل خيتصا بالنس�يئة، إال أن التعليل فيهام يقرص عن صورة 
حتديد مقدار الدينار من الدرهم ولو بغري النسبة العرشية.

نعم لو فرض يف حمل الكالم تعرض نسبة اللرية للفلوس لالختالف، ومل يرجع 
اس�تثناء مقدار من الفلوس من اللرية لبًا لتحديد املقدار املس�تثنى من اللرية، إلمكان 
تعرض املقدار املذكور لالختالف ولو باختالف زمان التس�ليم عن زمان إيقاع العقد 

تعني املنع عنه للجهالة أو الردد، وللنصوص السابقة، خصوصًا موثق السكوين. 

ولع�ل إط�الق مجاعة املنع من اس�تثناء الدرهم من الدين�ار بلحاظ ذلك. وإال 
فكث�ريًا ما تكون النس�بة بينهام معلومة للمتبائعني، ف�ال وجه للمنع مع حتديدها بوقت 

خاص وانضباطها. فالحظ.

)1( يعني: عى املقدار املوجود منه فقط يف املبيع. فإذا اشتمل املبيع عى مثقالني 
م�ن الذهب ومثقالني من الفضة مل جيز بيعه مثاًل بمثقالني من الذهب فقط حيث يلزم 

زيادة الفضة يف املبيع من دون مقابل. 

أم�ا إذا بي�ع بال زيادة عى جمموع املصوغ بأن بي�ع يف الفرض بأربعة مثاقيل من 
الذه�ب، فال إش�كال فيه، حيث تك�ون الزيادة يف الذهب ع�ى املثقالني مقابل الفضة 

املوجودة فيه، وهو داخل يف قولهP: »بل إما أن يباع بأحدمها مع الزيادة«. 

هذا وقد تقدم يف املسألة الثالثة عرشة الكالم يف وجوب ختليص أحد الصنفني 
م�ن اآلخ�ر ل�و أمكن ك�ام تق�دم وجوب إح�راز ع�دم التفاض�ل يف اجلن�س الواحد. 

فراجع.

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:)) من أبواب الرصف حديث:4.
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)مسـألة21(: الـراب الذي جيتمـع عنـد الصايغ وفيـه األجزاء من 
الذهـب والفضـة وغريمهـا يتصـدق بـه عنـد املالكـني)1( هلا سـواء أكان 

)1( كام يف الرشائع والنافع والتذكرة والقواعد واإلرش�اد والدروس واللمعة 
وغريه�ا. ويف اجلواه�ر: »بل قيل: إنه ال خالف فيه«. معل�اًل يف كالم غري واحد منهم 

بجهل أربابه. 

وقد يستدل له بعموم وجوب التصدق بمجهول املالك املستفاد من النصوص 
املتفرق�ة الت�ي تق�دم التع�رض هل�ا يف مبحث جوائز الس�لطان من مس�ائل املكاس�ب 

املحرمة.

مضاف�ًا إىل خص�وص معترب عي الصائغ: »س�ألته عن ت�راب الصواغني. وإنا 
نبيعه. قال: أما تس�تطيع أن تس�تحله من صاحبه؟ قال: قلت: ال. إذا أخربته اهتمني. 
قال: بعه. قلت: بأي يشء نبيعه؟ قال: بطعام. قلت: فأي يشء أصنع به؟ قال: تصدق 

 .Aبه، إما لك وإما ألهله ]ألهلك[…«)1( وقريب منه خربه عن أيب عبد اهلل

وق�د تقدم عن�د الكالم يف جوائز الس�لطان التع�رض ملا ذك�ره يف اجلواهر من 
اإلش�كال يف االس�تدالل باملعترب بأن ظاهره جواز الصدقة مع تعذر استحالل املالك 

خلوف التهمة، مع أن خوف التهمة ال يبيح الترصف يف مال الغري. 

وتقدم دفعه بأنه البد من محل االستحالل فيه عى استحالل املالك قبل العمل 
له، ملا قد يس�قط من ذهبه أو فضته، ألن ذلك هو الذي يتيرس، دون االس�تحالل حني 
مجع الراب، ملا هو املعلوم من طول مدة جتمع الراب عند الصاغة، واجلهل بأصحابه 
بس�بب ذلك، خصوص�ًا مع ظهور قول�هA: »إما لك وإما ألهل�ه« يف احتامل كون 

األجزاء املذكورة ملكًا للصائغ نفسه. 

كام أن ذلك هو املوجب للتهمة بحصول التسامح من الصائغ يف املال وتفريطه 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:16 من أبواب الرصف حديث:)
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للجـزء مالية عند العرف أم مل يكـن)1(. واألحوط مع معرفة صاحبه بعينه 
االسـتئذان منـه يف ذلـك)2(. وال يبعد اطـراد احلكم املذكـور يف اخلياطني 

به من أجل االستحالل، بخالف االستحالل يف الراب بعد وقوع يشء مما له فيه، فإنه 
طبيعي جدًا، وال يكون مثارًا للتهمة.

عى أنه ال موجب لالس�تحالل، بل يدفع الراب له بعد فرض العلم بكون ما 
فيه مااًل له، إذ ال موجب خلروج املال عن ملكه، وال الستقالل الصائغ بالترصف فيه 

حينئذ. وقد تقدم متام الكالم يف احلديث هناك بام ال يسعنا إعادته. 

وكي�ف كان ف�ال ينبغي اإلش�كال يف وج�وب التصدق بامل�ال يف فرض اجلهل 
بصاحب�ه. كام أنه يكفي التصدق بثمنه بع�د بيعه، عى ما تضمنه احلديثان وغريمها من 

نصوص جمهول املالك.

نع�م البد من عدم إحراز إعراض املالك، لغفلته عن س�قوط يشء من ماله يف 
الراب، وعدم توقعه له. أما لو توقع ذلك فظاهر سكوته عن املطالبة به إعراضه عنه، 

فيجوز للصايغ متلكه واالستقالل بالترصف فيه، وال جيب عليه التصدق به. 

ه�ذا كله فيام كان عليه وضع تراب الصاغة س�ابقًا حس�بام يظه�ر من احلديثني 
ومن كلامت األصحاب. أما اليوم فالظاهر ملك الصايغ ملا يف الراب، وأن البناء عى 
حتم�ل الصايغ درك الس�اقط، وتس�ليمه ذهب الغري أو فضته كام�اًل. فيخرج عن حمل 

الكالم.

)1( لقلت�ه. حي�ث ال يوج�ب ذلك خروجه ع�ن ملكه، وال عن س�لطنته بعد 
ملكه له، وعدم إعراضه عنه.

))( ب�ل هو املتعني يف فرض عدم إحراز إعراضه. كام يتعني حينئذ االس�تئذان 
لو عرف بعض املالكني بعينه. كل ذلك لعدم املوجب خلروجه عن ملك صاحبه، وال 

لسقوط اعتبار إذنه يف الترصف فيه. 
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والنجارين واحلدادين ونحوهم فيا جيتمع عندهم من األجزاء املنفصلة من 
أجزاء الثياب واخلشـب واحلديد)1(. وال يضمنون شيئًا من ذلك وإن كان 
له مالية عند العرف إذا كان املتعارف يف عملهم انفصال تلك األجزاء)2(. 
إال إذا علـم الرضـا مـن املالكني بالتـرصف فيها فيجوز ذلـك)3(، أو علم 

منهم املطالبة هبا فيجب ردها هلم)4(. 

ب�ل ال ينبغ�ي اإلش�كال يف وج�وب اس�تئذان أطراف الش�بهة املحص�ورة مع 
معرفتهم بأمجعهم، عماًل بمقتىض العلم اإلمجايل. وكذا اس�تئذان بعضهم مع معرفته. 
لعم�وم حرم�ة الت�رصف يف م�ال الغري بغ�ري إذنه بع�د خروج امل�ورد ع�ن املتيقن من 
نص�وص جمهول املالك. وحينئذ لو مل يرض البعض بالتصدق جيري حكم املال املردد 

بني شخصني إذا تعذر االحتياط فيه.

)1( بل ال ينبغي اإلشكال يف ذلك يف فرض عدم إحراز اإلعراض. ملا سبق.

))( جم�رد التع�ارف ال يكف�ي يف عدم الض�امن إذا مل يعلم صاح�ب املال به ومل 
يتوقع�ه. أم�ا مع علمه ب�ه أو توقعه له فظاهر إقدامه عليه إذنه في�ه، فريتفع به الضامن. 
ك�ام أن الظاهر من تركه وعدم مطالبته به حينئذ إعراضه عنه، فيجوز لصاحب العمل 

متلكه، واالستقالل بالترصف فيه بال حاجة للتصدق.

))( يعني: الترصف بأنحائه، وال جيب التصدق حينئٍذ.

)4( يعن�ي: م�ع تعيينهم. أم�ا مع اجلهل هب�م فيجب التصدق هب�ا. ويكفي يف 
ذل�ك الش�ك يف اإلعراض، م�ن دون ظهور ح�ال يف حتققه من املال�ك، ألصالة عدم 
اإلع�راض. فيج�ب حينئٍذ مراجعت�ه فيه مع اإلم�كان، حلرمة مال�ه، والتصدق به مع 
تعذر ذلك، لنصوص جمهول املالك. واهلل س�بحانه وتعاىل العامل. ومنه نستمد التوفيق 

والتسديد. وهو حسبنا ونعم الوكيل.



الفصل احلادي عرش
يف السلف

ـَلم)1( أيضـًا. وهو ابتياع كيل مؤجـل)2( بثمن حال،  ويقال له السَّ
عكس النسـيئة. ويقال للمشري املسلم )بكرس الام(، والبائع املسلم إليه، 

وللثمن املسلم، وللمبيع املسلم فيه )بفتح الام( يف اجلميع)3(. 
)مسألة1(: جيوز يف السلف أن يكون املبيع والثمن من غري النقدين)4( 

)1( ك�ام يظهر من النصوص وكلامت األصحاب. ويف موثق س�امعة: »س�ألته 
ع�ن الس�لم وهو الس�لف يف احلرير واملت�اع...«)1(. بل إطالق الس�لم عليه أش�يع يف 

النصوص والفتاوى.

))( وليس منه بيع الش�خيص ولو اشرط تأجيل تسليمه، وال بيع الكي احلال 
ولو تأخر تسليمه برضا املتبايعني من دون رشط. خلروجهام عن الظاهر أو املتيقن من 

معنى السلف يف النص والفتوى.

))( يعني: يف البائع والثمن واملبيع. كام يقال للمشري: املسِلف بكرس الالم.

)4( ك�ام ه�و مقتىض ما يف املبس�وط واخلالف من جواز كون الثمن من س�نخ 
املكيل أو املوزون أو املذروع أو غريها مما يكفي فيه املشاهدة، كاجلوهرة. وبه رصح يف 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:) من أبواب السلف حديث:8.
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الرشائع واملختلف وغريمها، ويف املختلف أنه املشهور، ويف النارصيات تعقيبًا عى ما 
ذكره النارص من أن املال إذا كان عرضًا مل يصح س�لم قال: »هذا غري صحيح. وجيوز 
عندن�ا أن يك�ون رأس امل�ال يف الس�لم عرضًا من ثمن س�ائر املكي�الت واملوزونات. 
وجي�وز أن يس�لم املكيل يف امل�وزون واملوزون يف املكيل. وما أظ�ن يف ذلك خالفًا بني 

الفقهاء. والدليل عى صحة ما ذهبنا إليه اإلمجاع املردد...«. 

 وق�د اس�تدل ل�ه بعد عموم�ات الصح�ة بخرب وهب ع�ن جعفر ع�ن أبيه عن 
ع�يA: »ق�ال: ال ب�أس بالس�لف ما يوزن في�ام يكال، وم�ا يكال يف ما ي�وزن«)1(. 
بدعوى: انجباره بالش�هرة. وإن مل خيل عن إشكال، لقرب استناد املشهور للعمومات 

املذكورة.

لكن عن أيب عقيل: »ال جيوز الس�لم إال بالعني والوِرق، وال جيوز باملتاع«. ومل 
يتضح الوجه فيه عدا ما تقدم عند الكالم يف اعتبار احتاد اجلنس يف الربا من النصوص 
املقت�رصة يف ج�واز بيع املختلفني عى ما إذا كان يدًا بيد، كام يناس�به النصوص الناهية 
عن بيع أحدمها باآلخر نسيئة، بإلغاء خصوصية الثمن يف املنع من التأجيل. وقد تقدم 

هناك ما ينفع يف املقام، ألهنام من باب واحد. فراجع.

وعن ابن اجلنيد: »ال يسلم يف نوع من املأكول يف نوع منه إذا اتفق جنسامها من 
الكي�ل والوزن والعدد، وإن اختلفت أس�امؤمها، كالس�من يف الزيت. ألنه كالرصف 

نسيئة«. ومل يتضح وجه القياس، فضاًل عن حجيته.

نعم يف صحيح عبد اهلل بن سنان: »سألت أبا عبد اهللA عن ]يف[ رجل أسلف 
زيتًا عى أن يأخذ منه سمنًا. قال: ال يصلح«))(. ويف صحيحه اآلخر: »سمعت أبا عبد 
اهللA يق�ول: ال ينبغي للرجل إس�الف الس�من بالزيت، وال الزيت بالس�من«))(. 
ومه�ا خمتص�ان بالزيت والس�من. فيقرب محلهام ع�ى الكراهة بلحاظ مش�اهبة الزيت 

للسمن، فكأهنام جنس واحد.

)1( ، ))( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:7 من أبواب السلف حديث:1، )، ).
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مع اختاف اجلنس، أو عدم كوهنا أو أحدمها من املكيل واملوزون)1(. كا 
جيـوز أن يكـون أحدمها من النقديـن واآلخر من غريمها، ثمنـًا كان)2( أو 

والس�يام بلحاظ املفروغية ظاهرًا عن ع�دم جريان الربا فيهام، مؤيدًا بخرب عي 
بن جعفر أو معتربه عن أخيه موس�ى بن جعفرA: »سألته عن رجل اشرى سمنًا، 
ففضل له فضل، أحيل أن يأخذ مكانه رطاًل أو رطلني زيت؟ قال: إذا اختلفا وتراضيا 

فال بأس«)1(.

ولو فرض فهم خصوصية اإلسالف يف النهي أمكن اخلروج عنه بام تقدم عند 
ال�كالم يف اعتب�ار احتاد اجلنس من جواز النس�يئة مع اختالف اجلن�س، لعموم بعض 
نصوصه للسلف، ولقرب إلغاء خصوصية النسيئة يف الباقي وتعميمه عرفًا للسلف. 

نعم لو فرض فهم خصوصية اإلس�الف يف خصوص الزيت والس�من مل ينفع 
ذلك يف اخلروج عنه. لكنه بعيد جدًا.

ومث�ل قول�ه: »ال أخت�ار أن يكون الثم�ن فرجًا يوط�أ«. حمتجًا بأن�ه قد يتطرق 
الفسخ إىل العقد، بسبب تعذر املسلم فيه، فيصادف الفسخ احلبل، وهو يوجب انتقال 

أم الولد.

إذ في�ه: أن ذلك مع ع�دم اطراده ال ينهض باملنع من البيع واخلروج عن عموم 
أدلة الصحة، بل غاية األمر رجوع أم الولد للمشري حينئٍذ، أو رجوع قيمتها، لتعذر 

خروجها عن ملك أيب الولد، كام هو الظاهر.

)1( وإال لزم الربا مع التفاضل، بل حتى مع التس�اوي بناًء عى عموم الزيادة 
الربوية للزيادة احلكمية، وهي األجل. وقد تقدم الكالم يف ذلك.

))( بناًء عى ما تقدم آنفًا من جواز كون العروض ثمنًا يف السلف.

)1( وسائل الشيعة ج)1 باب:)1 من أبواب الربا حديث:11. 
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مثمنـًا. وال جيـوز أن يكون كل من الثمن واملثمن من النقدين)1( اختلفا يف 
اجلنس أو اتفقا. 

)مسألة2(: يشرط يف السلف أمور:
األول: أن يكـون املبيـع مضبـوط األوصـاف التـي ختتلـف القيمـة 
باختافها)2(، كاجلودة والرداءة والطعم والريح واللون وغريها، كاخلرض 
والفواكـه واحلبوب واجلـوز واللوز والبيض واملابـس واألرشبة واألدوية 

)1( ملا تقدم يف الفصل السابق من لزوم التقابض يف الرصف قبل التفرق. لكنه 
يق�رص ع�ام إذا كان األجل قص�ريًا بحيث حيل قبل التفرق، كام نبه لذلك يف املس�الك. 
وعام إذا رضيا بعد العقد بتعجيل تسليم املبيع وتسلمه ولو من أجل تصحيح العقد. 

نع�م ذكر يف اجلواهر أن املس�تفاد م�ن نصوص الرصف عدم ج�واز األجل يف 
النقدي�ن زائدًا عى وجوب التقابض قبل التفرق. وكأنه الش�تامل بعض نصوصه عى 
اشراط كون البيع يدًا بيد)1(. فإن املستفاد منها عرفًا النهي عن التأجيل، كام يظهر من 
بع�ض النص�وص أيضًا))(. وقد تق�دم نظري ذلك عند الكالم يف وج�وب التقابض يف 

الرصف. فالحظ.

))( مل يتعرض كثري من األصحاب هلذا الرشط رصحيًا، وإنام يستفاد من ذكرهم 
للرشط الثاين، فالكالم فيه يتفرع عى ما يأيت هناك. وهو املناسب ملا يف الرشائع من أن 

كلام خيتلف ألجله الثمن فذكره الزم. 

وكأن�ه يبتن�ي عى ما تقدم يف املس�ألة الس�ابعة من فص�ل رشوط العوضني من 
ل�زوم ذك�ر اجلنس والصفات التي ختتلف القيمة باختالفها. وقد تقدم االس�تدالل له 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:) من أبواب الرصف حديث:)، 6، 7.
))( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:)1 من أبواب الربا حديث:)، وباب:17 من أبواب الربا حديث:1، 
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.Pمنهم بالنهي عن بيع الغرر. بل ذلك هو الظاهر من تتمة كالم سيدنا املصنف

لكن�ه ل�و تم هناك ال جمال ل�ه هنا، للفرق بينهام بأنه م�ع اختالف صفات املبيع 
الش�خيص املوجبة الختالف املالية يكون اجلهل هبا مس�تلزمًا للجه�ل بمقدار ماليته، 
فبيع�ه ورشاؤه حينئٍذ يس�تلزم الغرر واخلطر بلحاظ بعض مرات�ب املالية، كام تقدم يف 
حمل�ه. أم�ا مع اختالف أفراد الكي يف الصفات املوجب�ة الختالف املالية فاإلقدام عى 
بيعه من دون وصف وتقييد ال يس�تلزم الغرر، ألن مالية القدر املش�رك ال تردد فيها، 
بل هي مساوية ملالية أقل أفراده، إذ ال أثر لوجود الفرد األعى بعد عدم وجوب دفعه.

مضافًا إىل أمرين: 
األول: أن اس�تقصاء الصفات املوجبة الختالف مالية األفراد كثريًا ما يستلزم 
عزة الوجود بالنحو املوجب لبطالن الس�لف. والسيام مع كثرة األفراد املبيعة. وجمرد 
إمكان رضا البائع بدفع األفضل، واملش�ري بأخ�ذ األقل، ال يكفي يف تصحيحه بعد 

خروجهام عن املبيع، وعدم استحقاقهام بالبيع.
الثـاين: أن ذلك ال يناس�ب االقتصار يف النص�وص الكثرية عى وصف الطول 
والعرض يف الثياب، واألسنان يف احليوان، وأرض احليوان عند بيع جلده، مع وضوح 

دخل أمور أخر يف مقدار ماليتها.

وأشكل من ذلك ما يف اإلرشاد من لزوم ذكر األوصاف التي ختتلف األغراض 
بتفاوهت�ا. إذ ه�و أبعد عن النصوص املذكورة وأوىل بع�زة الوجود، ألن األغراض قد 
تتعلق بأوصاف ال دخل هلا يف املالية. مضافًا إىل عدم الدليل عليه، حتى ش�بهة النهي 

عن الغرر، ملا هو معلوم من اختصاص الغرر عندهم باجلهل بمقدار املالية.

وكأن�ه ملا ذكرنا قال يف القواعد: »وجي�ب أن يذكر الوصف الدال عى احلقيقة، 
كاحلنطة مثاًل، ثم يذكر كل وصف ختتلف به القيمة اختالفًا ظاهرًا ال يتغابن به الناس 

بمثله يف السلم«. 

ع�ى أن�ه ال خيلو عن إش�كال. إذ هو مع عدم الدليل علي�ه غري ظاهر االنطباق 
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ع�ى يشء م�ن األوصاف، لظهور أن�ه مع أخذ الوصف ال يتس�امح فيه آخ�ذه غالبًا، 
بحيث يرىض بركه جمانًا، ومع عدم أخذه فيه ال يرىض البائع غالبًا بااللتزام به جمانًا.

إال أن يريد بام ال يتغابن به خصوص األوصاف التي هيتم الناس غالبًا بذكرها 
وال هيملوهن�ا عند إيقاع معاملة الس�لف عى املوصوف هب�ا. دون غريها مما ال هيتمون 

غالبًا بضبطه والتنبيه عليه عند إيقاع املعاملة املذكورة. 

لكن�ه م�ع عدم وض�وح انضباطه يبق�ى حمتاجًا للدلي�ل، إذ ال منش�أ للبناء عى 
وج�وب متابعة الناس يف س�ريهتم الغالبية الناش�ئة من تعل�ق أغراضهم ومصاحلهم، 
بحي�ث يلزم هبا من ال مصلحة له يف اجلري عليها. وليس�ت هي كالس�رية االرتكازية 
التابع�ة ملرتكزاهت�م الفطري�ة الت�ي أودعه�ا اهلل تعاىل يف نفوس�هم مع قط�ع النظر عن 
األغ�راض واملصال�ح، الت�ي تك�رر مّنا ل�زوم العم�ل عليها م�ا مل يثبت ردع الش�ارع 

األقدس عنها.

وكي�ف كان ف�ال ينبغي اإلش�كال يف أن مقت�ىض عمومات صح�ة البيع ونفوذ 
العقد عدم لزوم ذكر الوصف، فمع االقتصار عى اجلنس جيب عى البائع تسليمه وإن 
كان بأق�ل األف�راد قيمة، كام جيب عليه مع الوصف مهام كثر تس�ليم أي فرد من أفراد 

واجد الوصف وإن كان هو األقل قيمة.

نعم ال ينبغي اإلشكال يف اعتبار ذكر املقدار كالكيل والوزن والعدد واملساحة 
في�ام يقدر هب�ا. إذ بعد عدم معلومية إرادة املس�مى فالبد من التقدير هب�ا، دفعًا للردد 
املمتن�ع يف املبي�ع والثم�ن ونحومها مما يك�ون موردًا للح�ق وامللك. ب�ل قد تضمنت 
النص�وص ل�زوم تقدير الطع�ام بالكيل. وم�ن القريب ج�دًا إلغ�اء خصوصيته عرفًا 
والتع�دي جلمي�ع املقادير يف املق�درات هبا. ويأيت مت�ام الكالم يف ذل�ك عند التعرض 

للرشط الرابع إن شاء اهلل تعاىل.

 وأم�ا م�ا ال يقدر هبا، ب�ل يباع باملش�اهدة كالثي�اب واحللل واحلي�وان وغريها 
فق�د تق�دم أن النص�وص تضمن�ت ل�زوم ذك�ر بع�ض األوص�اف يف بعضه�ا، وهي 
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وآالت السـاح وآالت النجـارة والنسـاجة واخلياطة وغريهـا من األعال 
واحليـوان واإلنسـان وغري ذلـك، فا يصح فيـا ال يمكن ضبـط أوصافه، 
كاجلواهـر واللئـايل واألرايض والبسـاتني وغريها)1( ممـا ال ترتفع اجلهالة 

والغرر فيها إال باملشاهدة. 
الثاين: ذكر اجلنس والوصف الرافع للجهالة)2(. 

الط�ول والع�رض يف الثياب، واألس�نان يف احليوان، وأرض احلي�وان عند بيع جلده. 
ومن القريب جدًا أن يس�تفاد منها لزوم ضب�ط املبيع ووصفه يف اجلملة بالنحو الرافع 
لالختالف الفاحش، والذي يكون معرضًا للتشاح والتخاصم مع تركه. وال ملزم بام 
زاد ع�ن ذلك بعد ما س�بق م�ن أن مقتىض عمومات الصحة ع�دم وجوبه. وقد أطال 

األصحابM يف فروع ذلك بام ال جمال ملتابعتهم فيه بعد ما سبق.

)1( مل يتض�ح تع�ذر الضبط يف مجيع ذل�ك بحيث خيتلف عن األمور الس�ابقة 
ليمتنع السلف فيه بناًء عى ما سبق. 

نعم يف خرب جابر عن أيب جعفرA: »س�ألته عن الس�لف يف اللحم. قال: ال 
تقربن�ه، فإنه يعطيك مرة الس�مني وم�رة التاوي ومرة املهزول. اش�ره معاينة يدًا بيد. 
وس�ألته عن الس�لف يف روايا امل�اء. فقال: ال تقربنه�ا، فإنه يعطيك م�رة ناقصة ومرة 

كاملة. ولكن اشرها معاينة يدًا بيد، فإنه ]فهذا[ أسلم لك وله«)1(. 
لكنه مع ضعفه ظاهر يف أن املانع ليس هو عدم االنضباط بل التعرض للتالعب 
يف مقام التس�ليم، ويمكن حصوله يف مجيع ما تضمنت النصوص جواز الس�لف فيه. 
م�ع أن ظاهر ذيله كون النهي إرش�اديًا حذرًا من التالع�ب املذكور، ال من أجل عدم 

صحة السلف يف ذلك.
))( مقت�ىض ما س�بق من�هP يف الرشط األول ك�ون املراد بذل�ك لزوم ذكر 

)1( وسائل الشيعة ج)1 باب:) من أبواب السلف حديث:1.
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 الثالـث: قبـض الثمن قبل التفرق)1(. ولو قبـض البعض صح فيه، 

األوصاف التي ختتلف القيمة باختالفها.

)1( كام يف املبس�وط واخلالف والوس�يلة والرسائر والرشائ�ع وغريها، بل هو 
املع�روف ب�ني األصحاب، املدع�ى عليه اإلمج�اع يف الغنية والتذكرة واملس�الك، وقد 
يظه�ر من الدروس وحمكي امله�ذب البارع، للحكم فيهام بأن ق�ول ابن اجلنيد بجواز 

التأخري ثالثة أيام مروك.

ق�ال يف اخل�الف: »دليلنا أنا أمجعنا أن�ه متى قبض الثمن ص�ح العقد، ومل يدل 
دلي�ل عى صحته قبل قبض الثمن، فوجب اعتبار ما قلناه«. وقريب منه يف املختلف. 

وهو كام ترى! إذ يكفي يف الدليل عى الصحة مع عدم القبض العمومات.

وقال يف التذكرة: »ألنه عقد ال جيوز فيه رشط تأخري العوض املطلق، فال جيوز 
في�ه التفرق قب�ل القبض، كالرصف. وألن املس�لم فيه دين يف الذمة، فلو أخر تس�ليم 
رأس امل�ال ع�ن املجلس لكان ذلك يف معنى بيع الكالئ بالكالئ، ألن تأخري التس�ليم 
ينزل منزلة الدينية يف الرصف وغريه. وألن الغرر يف املسلم فيه احتمل للحاجة، فيجرب 

ذلك بتأكيد العوض الثاين بالتعجيل، لئال يعظم الغرر يف الطرفني«.

وال�كل ك�ام ترى! البتناء األول ع�ى املفروغية عن عدم جواز اش�راط تأخري 
تس�ليم الثمن. وكأن�ه ألنه يكون من بيع الكال�ئ بالكالئ. يعني الدي�ن بالدين. لكن 
املتيق�ن من ذلك ما إذا كان العوضان مع�ًا دينًا قبل العقد، دون ما إذا صار أحدمها أو 

كالمها دينًا بالعقد كام يف املقام. 

مع أن امتناع رشط التأجيل يف الثمن لو تم ال يستلزم امتناع تأخري تسليمه من 
دون رشط. وثب�وت ذل�ك يف الرصف للنص اخلاص ال يس�تلزم ثبوته يف املقام. ومنه 

يظهر احلال يف الثاين. 

وأما الثالث فهو أشبه باالستحسان منه باالستدالل. مع أن تأخري الثمن أدفع 
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للغرر احلاصل بتأجيل املثمن، كام لعله ظاهر. 

ومن هنا ذكر غري واحد أن الدليل يف املس�ألة اإلمجاع. وقد يؤيد بظهور اتفاق 
العامة واخلاصة عى عدم جواز اشراط تأخري الثمن، وإنام اخلالف يف وجوب تعجيل 
التس�ليم قب�ل التفرق أو جواز التأخري عنه إىل ثالثة أي�ام، كام يظهر مما عن ابن اجلنيد، 
حي�ث ق�ال: »وال أختار أن يتأخر الثمن الذي يقع به الس�لم أكثر م�ن ثالثة أيام«، أو 
أكثر من ذلك، كام عن مالك. وهو يناسب اطالعهم عى خصوصيته للسلم يف ذلك، 
وحيث كان ما عن ابن اجلنيد خاليًا عن الدليل فمن القريب ابتناؤه عى وجه اعتباري 

ال يعول عليه. 

لكن يف كفاية ذلك يف حتقق اإلمجاع احلجة إش�كال. والس�يام مع عدم إش�ارة 
الش�يخ له يف اخلالف وإنام اقترص عى األصل، مع كثرة اس�تدالله باإلمجاع فيه. بل مل 
يذكر يف النهاية اشراط تسليم الثمن، وال ذكره املفيد يف املقنعة. ومع قرب احتامل أن 
يكون منش�أ دعواه أن السلم والسلف لغة مأخوذان من التسليم، فمع عدمه ال تكون 
املعاملة س�لفًا وال س�لاًم. حيث ق�د يوجب ذلك وضوح بط�الن العقد بنظر بعضهم، 
لعدم حتقق ركنه، بنحو يناسب حتقق اإلمجاع عليه. نظري ما يأيت يف الرشط اخلامس من 
أخذ تأجيل املبيع يف مفهوم السلف، وحكم مجاعة ببطالن العقد مع عدم تأجيله. مع 
أن الظاهر حينئٍذ صحته بيعًا وإن مل يكن س�لفًا، للقصد إىل البيع، وعنوان كونه س�لفًا 
غري مقوم له، فتخلفه ال يوجب بطالنه. بل مرجعه يف املقام إىل عدم قصد السلف عى 

حقيقته، بل بلحاظ بعض خواصه، وهو اشراط تأخري املبيع.

ومن هنا يصعب التعويل عى اإلمجاع املدعى يف البناء عى رشطية قبض الثمن 
وع�دم تأجيل�ه يف صح�ة العقد وترت�ب األثر علي�ه. ولعله لذا توقف في�ه يف احلدائق 
وحمك�ي البرشى. غاية األمر أنه ال يصح س�لفًا، بحيث ترت�ب آثاره لو اختص بيشء 

من اآلثار، بل يقع بيعًا جمردًا عن خصوصية السلف. 

نع�م يف مرس�ل دعائم اإلس�الم ع�ن جعفر ب�ن حممدH: »أنه ق�ال يف رجل 
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أسلم عى عرشة أقفزة من طعام بعرشة دنانري، فدفع مخسة دنانري عى أن يدفع اخلمسة 
الباقية. قال: ليس له إال مخس�ة حس�ب ما دفع«)1(. وهو نص يف اشراط تسليم الثمن 

يف صحة املعاملة. 

لكن�ه ضعي�ف يف نفس�ه، ومل يتعرض ل�ه األصح�اب يف املقام، فض�اًل عن أن 
يس�تدلوا به، ويعتم�دوا عليه، لينجرب بعملهم به. فالحظ. واهلل س�بحانه وتعاىل العامل 

العاصم.

بقي يف املقام أمران:

األول: مقتىض العقد حصول امللك للعوضني حني وقوعه من دون أن يتوقف 
عى قبض الثمن، لكن تقدم يف املس�ألة السادس�ة من الفصل الس�ابق أن ظاهر بعض 
نص�وص التقاب�ض يف ال�رصف توق�ف ترت�ب مضمون العق�د وحص�ول امللك عى 

التقابض فال حيصل امللك وال ترتب آثاره قبله. 

أم�ا هنا فحي�ث كان الدليل عى التقابض هو اإلمجاع لو ت�م فاملتيقن منه توقفه 
علي�ه يف اجلمل�ة، ولو لكون ختلفه موجبًا لبطالن العق�د وخروج العوضني عن امللك 
بعد حصوله، تبعًا لصحة العقد وترتب األثر عليه حني وقوعه. وال طريق حلمل املقام 

عى الرصف كام قد يظهر من اجلواهر بعد اختالف دليليهام.

وم�ا ذكرن�ا هو املنس�اق من كل�امت كثري منهم هن�ا، حيث رتب�وا البطالن عى 
التف�رق قب�ل قب�ض الثمن، بنحو يظهر يف ترتبه عليه ال انكش�افه ب�ه. بل ذلك رصيح 

التذكرة يف بعض فروع املسألة.

وع�ى ذل�ك ترتب آث�ار املل�ك يف كل م�ن العوض�ني، كالتهاتر في�ه، وجواز 
احلوال�ة علي�ه. وك�ذا انعتاق العبد لو كان ثمن�ًا وكان ينعتق عى املش�ري. وحينئٍذ ال 
حيت�اج للقب�ض، خلروج العوض عن املل�ك لو كان ثمنًا باألمور املذك�ورة من التهاتر 

)1( مستدرك الوسائل ج:)1 باب:10 من أبواب السلف حديث:1.
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وبطل يف الباقي)1(. 

واالنعتاق وغريمها. وخيرج الفرض عن املتيقن من اإلمجاع عى وجوب قبض الثمن. 
فالحظ.

الثـاين: قال يف التذكرة: »ل�و كان رأس املال منفعة عبد أو دار مدة معينة صح، 
وكان تس�ليم تلك املنفعة بتس�ليم العني«. ونحوه يف القواعد. قال يف جامع املقاصد: 
»وهذا وإن مل يكن تس�لياًم للخدمة والس�كنى حقيقة فهو يف حكم التسليم، إذ املمكن 

من تسليمها ليس شيئًا زائدًا عى ذلك«. 

لكنه إنام يتم لو ورد النص بجواز جعلها ثمنًا يف الس�لم، حيث يكش�ف ذلك 
عن اكتفاء الشارع األقدس يف تصحيح العقد بذلك ، دفعًا للغوية النص املذكور. أما 
حيث ال نص بذلك فدليل وجوب تس�ليم الثمن لو تم صالح لتخصيص العمومات 

القاضية بصحة جعلها ثمنًا يف السلف إال مع استيفائها قبل التفرق .

فالعمدة يف املقام: أنه ال إطالق لدليل اعتبار قبض الثمن حقيقة، بحيث يمنع 
م�ن جعل الثمن منفعة، لينهض بتخصي�ص العمومات املذكورة، بل يتعني البناء عى 
ج�واز جعله�ا ثمن�ًا وإن تعذر قبضه�ا. لكن مقتىض ذل�ك عدم رشطي�ة قبضها حتى 

بتسليم العني. إال أن يدعى اإلمجاع عى لزوم ذلك. وال خيلو عن إشكال.

)1( ك�ام يف الرشائ�ع والناف�ع والتذكرة والقواع�د وغريها. لنظري م�ا تقدم يف 
ال�رصف. ويؤيده مرس�ل دعائم اإلس�الم املتقدم عند الكالم يف اعتب�ار قبض الثمن. 
وحينئ�ٍذ جي�ري ما تقدم هناك من ثبوت خيار تبعض الصفقة، كام رصح به غري واحد. 

وما تقدم هناك من الكالم يف التفصيل فيه بني التفريط وعدمه جاٍر هنا. فراجع. 

هذا ولكن رصح يف املبسوط بالبطالن يف اجلميع. قال: »وإذا أسلم مائة درهم 
يف كر من طعام، ورشط أن جيعل مخس�ني يف احلال ومخس�ني درمهًا إىل أجل، أو عجل 
مخس�ني وفارقه، مل يصح الس�لم يف اجلميع. وإن رشط مخس�ني نقدًا ومخسني دينًا له يف 
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ولو كان الثمن دينًا يف ذمة البائع فاألقوى الصحة)1( 

ذمة املسلم إليه فال يصح يف الدين، ويصح يف النقد«. 

ومل يتض�ح الوج�ه الذي اعتمده يف ع�دم التبعيض يف الف�رض الثاين الذي هو 
املتيق�ن من حمل الكالم، وهو ما إذا عجل مخس�ني وفارقه م�ن دون رشط التأجيل مع 

التزامه بتبعضها يف الفرض الثالث. 

وأم�ا ع�دم تبعضه�ا يف الف�رض األول وهو م�ا إذا رشط تأجي�ل البعض فهو 
املرصح به يف الرسائر والقواعد والتذكرة والتحرير واللمعة وجامع املقاصد. 

وقد وجهه غري واحد بأن للتأجيل دخل يف زيادة الثمن، فام يقابل املعجل أكثر 
مما يقابل املؤجل، وحيث كانت النسبة بينهام جمهولة، لزم جهالة مقدار املبيع الذي هو 

يف مقابل املعجل.

وفي�ه مع أن النس�بة قد ال تكون جمهولة : أنه ال يعت�رب يف تبعض الصفقة العلم 
حني العقد بالنسبة بني ما يصح العقد فيه وما ال يصح. ولذا احتمل الصحة وتبعض 

الصفقة يف الدروس والروضة. 

وأم�ا م�ا يف اجلواهر م�ن احتامل كون الرشط يف الس�لم اس�تحقاق قبض مجيع 
الثم�ن قب�ل التفرق، وهو غري قاب�ل للتبعيض، ال جم�رد فعلية القب�ض القابلة له. فال 

شاهد له، بل يدفعه عموم أدلة الصحة يف العقود. فالحظ.

 )1( ك�ام يف الرشائ�ع والناف�ع ورشوحه وكش�ف الرم�وز والتنقي�ح والرياض 
 والتحري�ر وع�ن حمك�ي إيض�اح الناف�ع. ب�ل ح�كاه يف رشوح الناف�ع املتقدم�ة ع�ن 

الشيخP، وإن مل نتحققه. وهو مقتىض عمومات الصحة. 

مضافًا إىل معترب اسامعيل بن عمر: »أنه كان له عى رجل دراهم، فعرض عليه 
الرجل أن يبيعه هبا طعامًا إىل أجل، فأمر إس�امعيل يس�أله ]من س�أله.يب[. فقال: ال 
بأس بذلك. فعاد عليه إسامعيل فسأله عن ذلك، وقال: إين كنت أمرت فالنًا فسألك 
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عنه�ا. فقل�ت: ال بأس. فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قلت: يقولون فاس�د. فقال: 
ال تفعله، فإين أومهت«)1(. وهو رصيح يف املطلوب. والبد من محل تراجعهA عن 

ذلك عى التقية. والسيام مع سبقه بالسؤال عن فتوى العامة.

ث�م إن ظاهره�م املفروغية عن عدم احلاجة لتعيني الدين ثم قبضه، ولو ملا ذكر 
غري واحد من أنه بمنزلة املقبوض، وإن عرفت اإلش�كال فيه يف املس�ألة اخلامس�ة من 

الفصل السابق، وأن الدليل عليه النصوص املختصة بالرصف. 

نعم قد يس�تفاد من تلك النصوص العموم للمقام، لظهورها يف املفروغية عن 
ع�دم احلاج�ة إىل القبض املناس�ب لكون ذل�ك ارتكازيَاً ال يفرق فيه ب�ني مجيع موارد 
احلاج�ة إىل القب�ض. مضافًا إىل أن الدليل يف الس�لف عى وج�وب القبض ملا كان هو 

اإلمجاع فاملتيقن منه غري املقام. 

لكن رصح باإلش�كال والتوقف يف التذكرة والقواع�د، وهو ظاهر اإليضاح. 
ب�ل ق�د تقدم من املبس�وط املن�ع من جع�ل الدين ثمن�ًا. ونحوه يف اخل�الف والرسائر 
واملختل�ف وال�دروس واللمع�ة وجام�ع املقاص�د وعن غريها. ونس�به يف املس�الك 

لألكثر، وهو األشهر كام يف الرياض، واملشهور كام يف احلدائق.

ألن�ه م�ن بيع الدي�ن بالدين ال�ذي ورد النهي عنه يف معترب طلح�ة بن زيد عن 
أيب عبد اهللA: »قال: قال رس�ول اهلل صى اهلل عليه وآله: ال يباع الدين بالدين«))(، 
ومرس�ل دعائم اإلسالم قال: »عن رس�ول اهلل صى اهلل عليه وآله أنه هنى عن الكالئ 

بالكالئ. وهو بيع الدين بالدين«))(.

 Aوأضاف إىل ذلك يف الرياض صحيح منصور بن حازم: »سألت أبا عبد اهلل 
ع�ن الرج�ل يك�ون له عى الرجل طع�ام أو بقر أو غن�م أو غري ذل�ك، فأتى املطلوب 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:8 من أبواب السلف حديث:1، ).
))( مستدرك الوسائل ج:)1 باب:15 من أبواب الدين والقرض حديث:1.
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الطالب ليبتاع منه شيئًا. قال: ال يبيعه نسيئًا. فأما نقدًا فليبعه بام شاء«)1(. 

ومل يتض�ح وجه االس�تدالل به، فإن النظر يف النصوص ال�واردة يف هذا الباب 
تناس�ب ك�ون املراد به أن املطلوب مل يكن عنده م�ا يويف الطالب ما له عليه من الطعام 
أو البقر أو الغنم، فأراد أن يشري منه شيئًا نسيئة ثم يبيعه إياه نقدًا، ويشري بثمنه ما 
يوفي�ه، وه�و املعرب عنه يف النصوص بالعينة. وهو أجنب�ي عام نحن فيه. وقد حاول يف 
اجلواهر توجيه االس�تدالل ب�ه بام اعرف بأنه غري تام. ولعله ل�ذا أمر يف الرياض بعد 

ذكر الصحيح بالتأمل.

وأم�ا م�ا تضمن النهي عن بي�ع الدين بالدين فهو كام ذكر غ�ري واحد ظاهر يف 
ف�رض ك�ون كال العوضني دينًا قب�ل البيع. ومحله عى م�ا إذا صارا معًا دين�ًا باملعاملة 
بنحو تقتيض املعاملة التأجيل فيهام، كام يف تأجيل ثمن السلف، أو صار أحدمها دينًا هبا 

بحيث تقتيض تأجيله واآلخر دينًا قبلها كام يف املقام. خمالف للظاهر وحمتاج للدليل.

وأشكل من ذلك محله عى األعم من الكل، كام ال يبعد رجوع كالم من استدل 
ب�ه يف املقام ويف مس��ألة ع�دم جواز تأجيل الثمن يف الس�لف إىل ذل�ك، حيث يقرب 
االتفاق عى شموله للمعنى الذي ذكرناه، فاالستدالل به يف املوردين املذكورين البد 

أن يبتني عى محله عى األعم. 

ووجه اإلش�كال فيه: أنه راجع الس�تعامله يف أكثر من معنى، لعدم اجلامع بني 
املعاين املذكورة عرفًا. 

ودع�وى: وج�ود اجلامع بينها، بأخ�ذ عنوان الدين بنحو يع�م املتلبس به فعاًل 
واملتلبس به يف املس�تقبل. مدفوعة: بأن أخذ العنوان بالنحو املذكور يقتيض العموم ملا 
إذا كان الع�وض كلي�ًا معج�اًل، ألنه يصري بالعقد دينًا يف الذمة إىل حني التس�ليم، وال 

إشكال يف قصور بيع الدين بالدين عنه. 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:6 من أبواب أحكام العقود حديث:8.
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فالب�د يف إرادة م�ا نحن فيه والس�لف ال�ذي يؤجل فيه الثمن م�ن قرص الدين 
ال�ذي يرت�ب عى العقد ع�ى خصوص م�ا إذا اقتىض العق�د تأجيله بحيث يش�رط 
 في�ه ذل�ك، وال جام�ع عريف بني الدي�ن الفعي واش�راط التأجيل. وم�ن هنا ال خمرج 

عام سبق. 

ثم إنه رصح غري واحد ممن ذهب إىل اجلواز بالكراهة. وقد يوجه تارة: بأنه يشبه 
بيع الدين بالدين. وأخرى: باخلروج عن ش�بهة اخلالف. واألول أش�به باالستحسان 
 من�ه باالس�تدالل. والث�اين ال يقت�يض الكراه�ة احلقيقي�ة، ب�ل حس�ن االحتي�اط، كام 

هو ظاهر.

ه�ذا كل�ه إذا أخ�ذ الدين بنفس�ه ثمن�ًا، أما إذا أطل�ق الثمن بعن�وان كي، كامئة 
درهم، فقد رصح يف اللمعة والروضة واملسالك بجواز املحاسبة عليه من الدين الذي 
للمشري عى البائع. بل يف األخريين أنه إنام حيتاج للمحاسبة مع اختالفهام يف اجلنس 

أو الوصف، أما مع اتفاقهام فيهام فاملتعني حصول التهاتر القهري بينهام. 

لك�ن يف الدروس: »ويلزم منه كون مورد العقد دينًا بدين. ويش�كل صحته«. 
وهو كام ترى! لفرض كون الثمن هو الكي الصادق عى غري الدين. والتهاتر القهري 
ب�ني الدين�ني مع االتف�اق يف اجلنس والوصف حك�م عقالئي رشعي ليس من س�نخ 

املعاملة واملعاوضة. 

ويؤي�د م�ا ذكرنا يف معترب ع�ي بن جعفر عن أخيه موس�ىA: »س�ألته عن 
الس�لم يف الدي�ن. قال: إذا قال: اش�ريت منك ك�ذا وكذا بكذا وبكذا ف�ال بأس«)1(. 
فإن�ه إن محل عى كون الثمن ال�ذي تضمنه العقد نفس الدين كان دلياًل عى اجلواز يف 
مس�ألتنا بنحو يغني عن التهاتر القهري، وإن محل عى كون الثمن املذكور كليًا ينطبق 

عى الدين كام هو مقتىض اجلمود عى حاق العبارة كان مما نحن فيه.

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:8 من أبواب السلف حديث:).
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إذا كان الدين حااًل، ال مؤجًا)1(. 

وأم�ا املحاس�بة بينهام مع االختالف فهي ليس�ت بيع�ًا، ليكون م�ن بيع الدين 
بالدي�ن، ب�ل هي نحو من الصل�ح. عى أن جوازها منصوص علي�ه يف معترب عبيد بن 
زرارة: »سألت أبا عبد اهللA عن الرجل يكون له عند الصرييف مائة دينار، ويكون 

للصرييف عنده ألف درهم، فيقاطعه عليها. قال: ال بأس«)1(. 

نعم استش�كل يف ذلك كل�ه يف اجلواهر بعدم وضوح ملكية ثمن الس�لف قبل 
القبض، ليكون موردًا للتهاتر وموردًا للمحاسبة. وقد يشري إىل ذلك ما يف املسالك من 
أن�ه معاوضة عى ثمن الس�لم قبل قبضه. لكنه ق�ال يف دفع ذلك: »ومثل هذا التقاص 
والتحاس�ب اس�تيفاء، ال معاوض�ة«. وهو كام ت�رى! إذ ال ريب يف ع�دم كوهنام قبضًا 
حقيقي�ًا يتحقق به رشط الس�لم. بل يتوقف حتققهام عى ملكي�ة الطرفني للدينني، وال 

موضوع هلام مع عدم ملكية أحدمها. 

فالعم�دة يف دفع م�ا ذكره يف اجلواهر ما تقدم يف ذي�ل الكالم يف وجوب قبض 
الثمن يف السلف من أن الظاهر ملكية العوضني فيه بالعقد، واملتيقن من دليل وجوب 
القب�ض وه�و اإلمجاع ل�و تم بطالن العق�د بالتفرق قب�ل القبض بع�د صحته وترتب 
امللكية عليه. ويؤيد ذلك ظهور مجلة من كلامهتم ومنها ما سبق يف عدم توقف حصول 

امللك عى القبض. 

ولو فرض محله عى الرصف يف توقف امللك عى القبض فقد سبق أنه ال حاجة 
للتقابض يف الرصف إذا كان كال العوضني يف ذمة شخص واحد. فالحظ.

)1( إذ ل�و كان مؤج�اًل يلزم بيع ما يص�ري دينًا بالبيع بام هو دي�ن قبل البيع مع 
كوهنام معًا مؤجلني. وقد منع منهP يف املس�ألة الس�ابعة من كتاب الدين. والكالم 
يف ذل�ك موك�ول لكتاب الدين. ولو ت�م أمكن التخلص من ذلك بجع�ل الثمن كليًا 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:4 من أبواب الرصف حديث:).
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الرابع: تقدير املبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره)1(. 
اخلامـس: تعيـني أجـل مضبوط للمسـلم فيـه باأليام أو الشـهور أو 
السـنني أو نحوها. ولو جعل األجل زمان احلصـاد أو الدياس أو احلضرية 
بطـل البيـع)2(. وجيوز فيـه أن يكون قليـا كيوم ونحـوه وأن يكون كثريًا 

معجاًل، ثم املحاسبة عليه بالدين املؤجل، بناًء عى ما سبق آنفًا. وال جمال للتهاتر هنا، 
لعدم جريانه مع االختالف يف األجل.

 )1( ك�ام ه�و ظاهر الرسائر وحكي عن ابن اجلني�د. ويظهر الوجه فيه مما تقدم 
يف الرشط الثاين. وتقدم أنه جيب ذكر املس�احة فيام يتقدر هبا. وربام يريدP باملعدود 

ما يعّم ذلك. 

هذا ولكن يف املبس�وط: »وكل ما أنبتته األرض ال جيوز الس�لم فيه إال وزنًا... 
وجيوز الس�لف يف اجل�وز والبيض وزنًا. وكذا يف اللوز والفس�تق والبندق وزنًا وكياًل 
وال جي�وز ع�ددًا«. كام منع يف اخلالف من الس�لف عددًا يف اجل�وز والبيض والبطيخ. 
ورصح بعدم جواز الس�لف يف املع�دودات عّدًا يف الغنية والرشائ�ع والنافع وغريها. 
وخص�ه يف التذك�رة واملختل�ف بام يدخ�ل منها حتت ال�وزن. ويظهر م�ن القواعد أن 
املعي�ار يف املن�ع واجلواز عى كث�رة التفاوت وقلته. ولعله األنس�ب بام تقدم يف الرشط 

الثاين. فالحظ.

))( ب�ال خالف أج�ده بيننا، ك�ام يف اجلواهر، وعن املفاتيح نف�ي اخلالف فيه. 
وادع�ى اإلمج�اع علي�ه يف اخل�الف والغني�ة وظاه�ر التذك�رة وجممع الفائ�دة وحمكي 

الكفاية. وعن هنج احلق أنه مذهب اإلمامية. 

ويقتضي�ه النص�وص الكثرية الظاه�رة يف اعتبار كون األج�ل معلومًا، كموثق 
سامعة أو صحيحه: »سألت أبا عبد اهللA عن السلم وهو السلف يف احلرير واملتاع 
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كعرشين سنة)1(. 

الذي يصنع يف البلد الذي أنت به. قال: نعم إذا كان إىل أجل معلوم«)1(.

فإن�ه حي�ث كان املتعارف ضبط مقادير الزمن باأليام والش�هور والس�نني كان 
ظاه�ر اعتب�ار العلم باألجل ل�زوم ضبطه هب�ا وإن اختلفت قلي�اًل يف القدر، بخالف 

غريها من األحداث الزمانية املرددة الوقت.

مضاف�ًا إىل معت�رب غي�اث ب�ن إبراهيم ع�ن أيب عب�د اهللA: »ق�ال: قال أمري 
املؤمننيA: ال بأس بالسلم كياًل معلومًا إىل أجل معلوم، وال تسلمه إىل دياس وال 

إىل حصاد«))(، ونحوه مرسال دعائم اإلسالم))(. 

وقد اس�تدل غري واح�د مضافًا إىل ذلك بلزوم الغرر. ويظهر اإلش�كال فيه مما 
تقدم يف املسألة األوىل من الفصل الثامن يف النقد والنسيئة.

)1( ك�ام رصح بذلك يف اجلملة غري واحد، ويف املختلف أنه املش�هور، وادعى 
يف اخل�الف اإلمج�اع علي�ه. ويقتضي�ه مضافًا إىل عموم�ات الصحة إط�الق نصوص 
املق�ام، ومنها ما تق�دم. وعن ابن اجلنيد أنه البد أن يكون ثالث�ة أيام فصاعدًا. قال يف 
املختل�ف: »احتج ابن اجلنيد بأن األجل البد وأن يكون له وقع يف الثمن، وأقله ثالثة 

أيام. واجلواب املنع يف املقدمتني«.
وعنه أيضًا: »ال أختار أن يبلغ باملدة ثالث س�نني، لنهي النبي8 عن بيع 
الس�نني«. لك�ن النبوي مع عدم وضوح داللته عى املدع�ى غري مروي من طرقنا، بل 

من طرق العامة)4(.
نعم يف معترب أمحد بن حممد: »قلت أليب احلسنA إين أريد اخلروج إىل اجلبال 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:) من أبواب السلف حديث:4، 5.
))( مستدرك الوسائل ج:)1 باب:) من أبواب السلف حديث:1، ).

رق�م  ص:747  ج:)  ماج�ة  اب�ن  س�نن  احلدي�ث:74)).  رق�م  ص:67  ج:)  داود  أيب  س�نن  ع�ن   )4(
احلديث:18)). سنن النسائي ج:7 ص:94).
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]اجلبل[. فقال: ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه. فقلت له: جعلت فداك إنا 
إذا بعناهم نسية كان أكثر للربح. قال: فبعهم بتأخري سنة. قلت: بتأخري سنتني؟ قال: 
نع�م. قلت: بتأخري ث�الث؟ قال: ال«)1(، وصحيح أمحد بن حمم�د بن أيب نرص املروي 
عن قرب اإلسناد: »أنه قال أليب احلسن الرضاA: إن هذا اجلبل قد فتح عى الناس 
منه باب رزق. فقال: إن أردت اخلروج فاخرج، فإهنا سنة مضطرب، وليس للناس بد 
من معاشهم، فال تدع الطلب. فقلت: إهنم قوم مالء ونحن نحتمل التأخري، فنبايعهم 
بتأخ�ري س�نة؟ ق�ال: بعهم. قلت: س�نتني؟ قال: بعه�م. قلت: ثالث س�نني؟ قال: ال 

يكون لك يشء أكثر من ثالث سنني«))(.

لك�ن ال يظهر م�ن األصحابM التعوي�ل عى احلديث�ني يف موردمها وهو 
النسيئة فضاًل عن التعدي منه للسلف، حتى اإلسكايف، لظهور ما تقدم عنه يف تعويله 

عى النبوي ال عليهام. 

عى أن النظر يف احلديثني يش�هد بوحدة الواقعة التي تضمناها، لوحدة الراوي 
وامل�روي عنه وخصوصيات الس�ؤال، ولي�س االختالف بينهام إال يف التعبري بس�بب 
النق�ل باملعن�ى. وال يظهر م�ن الثاين النهي التعب�دي الراجع للبطالن، ب�ل املتيقن منه 
اإلرش�اد لتعرض املال للضياع بالتأخري ثالث س�نني، ومع ذلك ال جمال للتعويل عى 

األول الظاهر يف النهي التعبدي بسبب التعارض بينهام يف بيان الواقعة الواحدة. 

مضافًا إىل أن ش�يوع االبتالء باملس�ألة املذكورة ال يناس�ب خف�اء حكمها عى 
مجهور األصحاب، وتساملهم عى اخلطأ فيه. ومن هنا ال خمرج عام سبق. 

وع�ى ذلك ق�د يدعى أنه ال مانع من طول األجل يف النس�يئة والس�لف بنحٍو 
يوثق أو يعلم بأهنام ال يعيش�ان إليه، كألف س�نة، كام يف املسالك ومفتاح الكرامة وعن 
غريمه�ا. ق�ال يف املس�الك يف مبحث النق�د والنس�يئة: »للعموم، وألن ال�وارث يقوم 
مقامهام. لكن حيل بموت املش�ري«. وهو يش�ري بذلك إىل ما ذكروه من أن املدين إذا 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:1 من أبواب أحكام العقود حديث:1، ).
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مات حل دينه. 

الله�م إال أن يك�ون علمهام بذلك مانعًا من قصدمها اش�راط األجل اخلاص. 
إال أن يرجع لقصد اش�راط التأجيل حتى بعد املوت املستلزم ملخالفة الرشط للحكم 
الرشع�ي املوجب�ة لبطالنه. عى أن يف ش�مول العم�وم لذلك إش�كااًل، حيث ال يبعد 

انرصافه عام يعلم بعدم إدراكهام له. فالحظ.

بقي يف املقام أمور:

األول: الظاه�ر أن تأجي�ل املبيع مأخوذ من مفهوم الس�لف عرفًا. وما يف كالم 
غ�ري واحد م�ن كونه رشطًا فيه قد يرجع إىل ذلك. ويش�هد به صحيح عبد الرمحن بن 
احلجاج: »س�ألت أبا عبد اهللA عن الرجل يش�ري الطعام من الرجل ليس عنده، 
فيش�ري من�ه حااًل. قال: ليس به بأس. قلت: إهنم يفس�دونه عندن�ا. قال: وأي يشء 
يقولون يف السلم؟ قلت: ال يرون به بأسًا يقولون هذا إىل أجل، فإذا كان إىل غري أجل 
ولي�س عن�د صاحبه فال يصح. ق�ال: فإذا كان إىل غري أجل كان أج�ود ]أحق[...«)1( 
وقري�ب من�ه صحيحه اآلخ�ر))(. بل نصوص اش�راط تعي�ني األجل ظاه�رة يف أهنا 
مس�وقة لبي�ان اعتبار تعني األجل وحتدي�ده بعد الفراغ عن أصل أخ�ذه يف العقد، كام 

يظهر بسربها.
وكأن�ه ألج�ل ذلك قيل بالبطالن ل�و كان املبيع حااًل، ك�ام يف النهاية واخلالف 

والرسائر وعن ابن أيب العقيل، بل يف اخلالف دعوى اإلمجاع عليه. 

لكن عدم صحته س�لفًا ال ينايف صحته بيعًا معجاًل مع قصد التعجيل، لعموم 
صحة البيع. وجمرد التعبري بالس�لف أو السلم ال يمنع من ذلك، لرجوعه للتسامح يف 
التعب�ري، وه�و غري مانع من صحة العقد عى النحو الذي وقع عليه وقصد. وإىل ذلك 
يرجع ما ذكره غري واحد وإن كان ظاهر بعضهم أنه سلم حال. وال يأباه كالم الشيخ 
يف املبسوط، حيث قال: »والسلم ال يكون إال مؤجاًل، وال يصح أن يكون حااًل. وإن 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:7 من أبواب أحكام العقود حديث:1، ).
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كان اليشء موجودًا يف احلال، فإنه ال يكون سلاًم«. 

نعم لفظ السلم والسلف ملا كان ظاهرًا يف التأجيل فإرادة احللول منه حتتاج إىل 
عناي�ة وقرينة، وبدوهن�ام يكون ظاهر اللفظ إرادة التأجي�ل إىل أجل غري معني، فيبطل 

العقد. وهو أمر آخر غري اشراط األجل يف صحة العقد.

الثاين: ظاهر النصوص والفتاوى اشراط تعيني املدة من حيثية املنتهى من دون 
نظ�ر لتحديدها من حيثية املب�دأ، ألن األجل عرفًا هو منتهى املدة، ال متامها، ومقتىض 
ذل�ك صحة العقد مع اجلهل بزمان وقوعه إذا عني زمان االس�تحقاق، كام لو أس�لفه 
إىل عي�د الفطر مع تردد زمان العقد بني أول ش�عبان ونصف�ه، أو مع خطئهام يف تعيني 

زمان وقوعه. 

نع�م ل�و كان الوجه يف اعتبار تعيني األجل ه�و النهي عن بيع الغرر، فقد يتجه 
اعتبار حتديد املدة من حيثية املبدأ أو املنتهى معًا، حيث قد يكون ذلك دخياًل يف القيمة. 

لكن سبق عدم هنوض ذلك باالستدالل. فالحظ.

الثالـث: رصح غ�ري واحد بج�واز التوقيت بش�هور الروم والف�رس. وحيث 
كان املعي�ار ه�و العلم باألجل فالالزم إناطة اجلواز فيها ويف األش�هر العربية بتعارف 
التوقي�ت هبا، بحيث يك�ون معلومًا عرفًا، وهو خيتلف باخت�الف األمكنة واألعراف 

واألشخاص. 

وكأن ما ذكره الش�يخ يف املبسوط من لزوم إس�نادها إىل سنة هجرية ناشئ من 
عدم ش�يوع معرفة عدد س�نيها يف عرصهP، وإن ش�اع معرفة مواعيدها من الس�نة 

اهلجرية بسبب ارتباط الفصول والزراعة هبا. 

أم�ا يف عصورنا وبالدن�ا فال جمال لذل�ك، ملعروفية التوقيت بالس�نني الرومية 
وش�هورها. بل قد يك�ون التوقيت يف بع�ض األعراف واألمكنة من بالدنا بالش�هور 

والسنني العربية مهجورًا بحيث ال يوجب العلم باألجل عرفًا، وال جيزي يف املقام.
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السادس: إمكان تعهد البائع بدفعه وقت احللول)1( ويف البلد الذي 

)1( إذ مع تعذر التعهد من البائع ال يتحقق رشط التس�ليم املعترب يف الس�لف. 
ومن ثم كان هذا الرشط مستغني عنه بام تقدم من بيان معنى السلف، وتوقف صحته 
عى تعيني األجل املرشوط، وإنام ذكره س�يدنا املصنفP لبيان عدم اش�راط كون 

املبيع عام الوجود حني األجل. 

لك�ن يظهر من بعض مش�اخيناP أن الرشط ليس إم�كان التعهد بل القدرة 
ع�ى نف�س األمر املتعهد ب�ه. حيث قال: »الس�ادس: إمكان دفع ما تعه�د البائع دفعه 
وقت احللول...«. وهو املناس�ب ملا يف الدروس وعن الكفاية من اشراط القدرة عى 

التسليم عند األجل، وما يف القواعد من إمكان وجوده حينه. 

وقد جرينا عى ذلك س�ابقًا. ورتبنا عليه التفصيل فيام لو تعذر التسليم بحلول 
األجل بني ما إذا انكش�ف عجزه عن التس�ليم رأسًا، وما إذا انكشف قدرته عليه ولو 
بالق�درة ع�ى حتصيله قبل األجل أو االحتفاظ به إىل حني حلوله، وإن تعذر عليه بعد 
ذلك، لتقصريه بالتفريط به أو خلطئه يف التقدير. وأنه ينكشف بطالن السلف رأسًا يف 

الصورة األوىل، وصحته يف الثانية وترتب اآلثار اآلتية عليه. 

وتوضيح الكالم يف ذلك: أنه ال إش�كال يف إمكان انشغال ذمة اإلنسان وضعًا 
بام يتعذر عليه أداؤه، كام يف الدين وموارد الضامن، وليس هو كالتكليف باليشء يلغو 
مع تعذر أدائه، لتقومه بالعمل. وحينئٍذ حيث كان الس�لف من صغريات البيع وكان 
مف�اد البي�ع ملكي�ة املبيع عى البائ�ع يف مقابل ملكي�ة الثمن عى املش�ري أمكن عقاًل 

صحته مع تعذر أداء املسلم فيه يف وقته.

ومن هنا قد يوجه البطالن مع التعذر يف املقام بوجوه:

األول: أخذ القدرة عى التسليم رشطًا يف صحة البيع، فمع فرض تعذر التسليم 
يف الوقت املأخوذ يف السلم يلزم بطالن العقد بتعذر رشط صحته. 
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لك�ن تقدم يف املس�ألة اخلامس�ة عرشة من الفصل الثال�ث يف رشوط العوضني 
عدم وضوح الدليل عى رشطية القدرة عى التسليم، بحيث يتوقف عليه صحة البيع، 

بل غايته لزوم اخليار بالتخلف فيام إذا ابتنى البيع عى التسليم والتسلم حااًل. 

أما يف مثل املقام فظاهر األدلة كفاية تعهد من له األجل بالتسليم يف األجل)1(. 
ولذا ليس بناؤهم عى بطالن بيع النسيئة إذا تعذر تسليم الثمن يف وقته، مع أن القدرة 
ع�ى التس�ليم عندهم رشط يف كال العوضني، كام هو ظاهره�م يف املقام أيضًا، عى ما 

يأيت يف املسألة الثامنة إن شاء اهلل تعاىل.

الثاين: أن بيع الس�لف ال يبتني عى جمرد متليك املبيع بالعوض، ليتجه ما تقدم 
من إمكان انش�غال الذمة بام يتعذر أداؤه، بل عى تس�ليم املبيع يف الوقت املحدد زائدًا 
عى ذلك، فمع تعذر أدائه يف وقته ال جمال لصحة العقد ونفوذه، لتعذر القيام بمقتضاه، 

فيلغو جعله، كالتكليف بام يتعذر القيام به.

وفي�ه: أن ابتن�اء بيع الس�لف عى تس�ليم املبي�ع يف الوقت املح�دد ليس لكونه 
مقوم�ًا للعقد والبي�ع، بحيث يكون ركنًا فيه يبطل ببطالنه، بل هو راجع إىل اش�راط 
ذل�ك زائدًا ع�ى العقد. ومن الظاهر أن بط�الن الرشط لعدم الق�درة عليه ال يوجب 

بطالن العقد، بل ثبوت اخليار فيه. 

وجمرد توقف صحة العقد يف املقام عى الرشط املذكور ملا تقدم من اعتبار تعيني 
األجل ال جيعله ركنًا يف العقد يبطل ببطالنه. ولذا ليس بناؤهم عى ذلك يف النسيئة إذا 
عجز املشري عن أداء الثمن يف األجل، مع أهنام عى هنج واحد. بل سبق أنه ظاهرهم 

يف املقام أيضًا.

الثالـث: صحي�ح عبد الرمحن ب�ن احلجاج: »قلت أليب عب�د اهللA: الرجل 
جييئني يطلب املتاع، فأقاوله عى الربح ثم أش�ريه فأبيعه منه. قال: أليس إن شاء أخذ 
وإن ش�اء ترك؟ قلت: بى. قال: فال بأس به. قلت: فإن من عندنا يفس�ده. قال: ولَِم؟ 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب السلف وغريها.
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قل�ت: ق�د باع ما ليس عن�ده. قال: فام يقول يف الس�لم قد باع صاحبه م�ا ليس عنده. 
قلت: بى. قال: فإنام صلح من أجل أهنم يس�مونه س�لاًم؟! إن أيب كان يقول: ال بأس 
ببيع كل متاع جتده يف الوقت الذي بعته فيه«)1(. بتقريب أن مقتىض إطالق ذيله اعتبار 
وج�ود املبي�ع يف الوقت ال�ذي يتعهد البائع تس�ليمه فيه ح�ااًل كان أو مؤجاًل الراجع 

العتبار القدرة عى تسليمه فيه.

وفي�ه: أن مقتىض اجلمود ع�ى حاق عبارة الذيل املذك�ور فعلية وجدان البائع 
للمبيع حني البيع، لكن بقرينة املورد والنقض يف كالم اإلمامA ببيع الس�لم يتعني 
محل�ه ع�ى اعتب�ار فعلية القدرة ع�ى املبيع حني البي�ع، ال حني تعهد البائع بالتس�ليم، 
فيختص ببيع احلال الذي هو مورد السؤال. وجمرد نقض اإلمامA عى العامة ببيع 
السلف ال يقتيض عموم الذيل له، ليتعني محل وقت البيع فيه عى الوقت الذي يتعهد 
البائع بتسليم املبيع فيه. فهو نظري ما يف صحيح عبد الرمحن اآلخر عنهA: »قال: ال 
يس�مي له أجاًل إال أن يكون بيعًا ال يوجد، مثل العنب والبطيخ وش�بهه يف زمانه، فال 

ينبغي رشاء ذلك حااًل«))(. 

عى أنه لو تم الدليل بدوًا عى اعتبار قدرة البائع يف السلف عى تسليم املبيع يف 
وقت�ه فالبد من اخلروج عنه بالنصوص املتضمنة أنه مع تعذر تس�ليم البائع املبيع عند 
حلول األجل جيوز أخذ بدله من متاع آخر مع الرايض))(، واملتضمنة أن له انتظاره)4(. 
فإهنا كالرصحية يف عدم بطالن البيع، ومل يفصل فيها بني ما إذا كان تعذر التسليم طارئًا 
بع�د القدرة علي�ه، وما إذا كان من أول األمر، بحيث انكش�ف عجز البائع عن القيام 

بمقتىض عقد السلف.

ب�ل يف صحي�ح زرارة: »س�ألت أبا جعفرA عن رجل اش�رى طع�ام قرية 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:7 من أبواب أحكام العقود حديث:)، 1.
))( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:11 من أبواب السلف حديث:5، 6، 8، 11.

)4( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:11 من أبواب السلف حديث:14.
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بعينها، قال: ال بأس. إن خرج فهو له، وإن مل خيرج كان دينًا عليه«)1(. 

فإنه وإن مل يرصح فيه بالسلف، إال أن بيع الثمر قبل خروجه ينحرص بوجهني: 
األول: بيعه من دون أن يبتني عى التسليم، كام يأيت يف بيع الثامر سنة واحدة. الثاين: بيع 
السلف. وحيث ال جمال حلمله عى األول، ألنه لو صح يكون تلفه من مال املشري، 

وال يبقى دينًا عى البائع، فيتعني محله عى الثاين.

وه�و حينئ�ٍذ رصيح يف فرض انكش�اف عجز البائع عن تس�ليم املبيع يف وقته، 
لف�رض ع�دم وج�وده، وم�ع ذلك مل حيك�م فيه بانكش�اف بط�الن البيع واس�تحقاق 
املش�ري الثم�ن، بل ببقاء املبي�ع وهو طعام القري�ة املذكورة دينًا ع�ى البائع يدفعه يف 

السنني الالحقة، املستلزم لصحة البيع. فتأمل.

ومن هنا يتعني عدم اعتبار القدرة عى تسليم املبيع يف صحة السلف واقعًا.

نعم مع علم املتبايعني حني العقد بتعذر تسليم املبيع يف وقته، أو بخروجه عن 
ق�درة البائ�ع، وإن كان ق�د يتيرس له صدفة يتعذر منهام القصد الش�راطه التس�ليم يف 
الوقت، فيلغو الرشط الذي هو املقوم للس�لف، وال يتيرس منهام القصد لذلك إال مع 
البن�اء ع�ى قدرة البائع عليه عادة ولو مع ن�درة وجوده، ملا هو املعلوم من بناء العقالء 

وسريهتم عى عدم التعويل يف مقام العمل عى احتامل طروء املوانع غري املحتسبة. 

وكأن�ه إىل هذا يرجع ما ذكره س�يدنا املصنفP وما ذك�ره مجاعة من اعتبار 
ك�ون املبي�ع مأم�ون االنقطاع حني األجل. ب�ل ال يبعد رجوع كالم م�ن اعترب القدرة 
أيض�ًا إىل ذل�ك، وأن مراده�م اعتقاد حتق�ق القدرة عى التس�ليم بحل�ول األجل، ال 
الق�درة الواقعي�ة، ول�ذا مل يظهر منهم عند ال�كالم فيام لو عجز البائع عن التس�ليم يف 

الوقت التفصيل الذي أرشنا إليه آنفًا الالزم للقول باعتبار القدرة الواقعية.

بقي يشء. وهو أنه يكفي يف إمكان قصد املتبايعني للرشط تعهد البائع بالتسليم 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:)1 من أبواب السلف حديث:1.
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رشط التسـليم فيـه إذا كان قد رشط ذلك)1(. سـواء أكان عام الوجود أم 
نـادره)2( فلـو مل يمكن تعهد البائع به لعجزه عنه)3( ولو لكونه يف سـجن 

يف األجل حتى مع علمه بالعجز عنه مع عدم علم املرشوط له بذلك. والظاهر االكتفاء 
بذلك يف صحة الس�لف. لعم�وم أدلة نفوذ العقد، وإطالق كث�ري من نصوص املقام، 
مثل ما تضمن جواز الس�لف إىل أجل معلوم وكي�ل معلوم)1(، وما تضمن جوازه مع 

ضامن البائع للمبيع يف األجل))(، ونحوها.

)1( وإذا مل يش�رط بل�دًا خاص�ًا لزم إح�راز قدرته عى تس�ليمه يف البلد الذي 
يقتضيه اإلطالق، ويأيت الكالم فيه يف املسألة اآلتية.

))( أش�ارP بذلك إىل ما ذكره مجاعة من لزوم كونه عام الوجود أو غالب 
الوج�ود عن�د حلول األجل، كام يف املبس�وط والرشائع والناف�ع وموضع من التذكرة 
وعن هنج احلق، بل عنه أن ذلك مذهب اإلمامية، ونفى اخلالف فيه يف التحرير. وهو 
املناسب لكالم كثري منهم حتى من مل يذكر الرشط املذكور أو اكتفى بالقدرة أو إمكان 
الوج�ود. وعى ذلك ق�ال يف التحرير: »فال جيوز الس�لم يف الفواك�ه إذا جعل األجل 
وقت تعذرها. وكذا ال جيوز إذا جعله إىل حمل ال يعم وجودها فيه، كوقت أول العنب 

فيه أو آخر وقته«، ونحوه كالم غريه. لكن مل يتضح وجهه. 

إال أن يرجع إىل ما أرشنا إليه من فرض ابتناء العقد عى عدم إحراز قدرة البائع 
عليه عادة وإن أمكن قدرته عليه صدفة، حيث ال يتأتى من املتبايعني القصد الشراط 

التسليم، كام سبق.

))( املعي�ار يف تعذر الرشط اعتقادمها العجز، ال العجز الواقعي. كام أنه س�بق 
أن�ه يكف�ي يف تعذر القصد إىل ال�رشط العلم بخروجه عن ق�درة البائع بحيث ال يقع 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:)، 6 من أبواب السلف.
))( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب السلف.
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 أو يف بيـداء ال يمكنـه الوصـول إىل البلـد الـذي اشـرط التسـليم فيه عند 
األجل بطل. 

)مسـألة3(: إطاق العقد يقتيض وجوب تسـليم املسلم فيه يف مكان 
املطالبة)1(،

حتت اختياره وإن كان قد يقدر عليه صدفة.

)1( مل يتضح الوجه يف اقتضاء اإلطالق ذلك. نعم هو مقتىض سلطنة املشري 
عى ماله، فله املطالبة به يف أي مكان ش�اء، وال جيوز حبس�ه عنه. وقد يكون ذلك هو 
م�راد س�يدنا املصنفP، بأن يرجع كالم�ه إىل أنه ليس يف إط�الق العقد ما يقتيض 
اخلروج عن مقتىض الس�لطنة. وهو املناس�ب ملا يأيت منهP من عدم وجوب تعيني 
مكان التسليم يف العقد، إذ لو فرض أن مقتىض اإلطالق هو التسليم يف مكان املطالبة 

مل يبق موضوع لذلك، حيث يتضمن العقد بإطالقه مكان التسليم.

ثم إنه لو تم ذلك فكام يقتيض وجوب التس�ليم عى البائع عند مطالبة املشري 
يف أي م�كان كان، كذل�ك يقتيض وجوب االس�تالم والقبض عى املش�ري عند بذل 
البائع يف أي مكان كان، ملا سبق يف أوائل الفصل الثامن يف النقد والنسيئة إىل أنه ليس 

لصاحب احلق االمتناع من أخذ حقه إذا بذله له من عليه احلق.

هذا ويظهر من مس�اق مجلة من كل�امت األصحابM أن مقتىض اإلطالق 
التسليم يف بلد العقد إذا مل تكن هناك قرينة صارفة عن ذلك، ونسب إىل ظاهر كالمهم 
يف جممع الفائدة. بل هو املرصح به يف القواعد والتذكرة واملختلف والتحرير واإلرشاد 
واللمعة وحمكي غاية املرام وغريها. ويف مفتاح الكرامة أن عباراهتم قد طفحت بذلك، 
ونس�به يف اإليضاح لنص األصحاب. وإن كان ظاهر اإليضاح وجامع املقاصد عدم 
البناء عى ذلك. بل هو ال يناسب ما يأيت من مجاعة من وجوب تعيني موضع التسليم 

يف العقد. نعم يف املسالك أنه لو مل نقل بوجوب ذلك تعني موضع العقد.
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فـأي مـكان طالب فيه وجب تسـليمه إليه فيـه)1(. إال أن تقـوم قرينة عىل 
تعيـني غريه فيعمـل عليها. واألقوى عدم وجوب تعيينـه يف العقد)2(، إال 
إذا اختلفـت األمكنة يف صعوبة التسـليم فيها ولزوم اخلسـارة املالية بحيث 

وكي�ف كان فم�ن القريب ج�دًا كون مقت�ىض اإلطالق هو موض�ع العقد. إذ 
بع�د اختالف األغراض يف ذلك، واختالف مؤن النقل كثريًا بنحو ال يناس�ب الرضا 
باإلطالق، املس�تلزم جلواز املطالبة يف أي موضع اختاره املش�ري ووجوب االستالم 
يف أي موضع اختاره البائع، يتعني انرصاف اإلطالق إىل موضع خاص، ووقوع العقد 
يف موض�ع موج�ب لرجحانه عى غ�ريه بنحو ينرصف اإلطالق إليه بعد ما س�بق من 

عدم كون املراد منه إيكال األمر للمشري.

)1( ه�ذا إن�ام يتج�ه إذا كان ظرف )في�ه( متعلقًا بقوله: »وجب«. ملا س�بق من 
أن مقتىض قاعدة الس�لطنة جواز مطالبة اإلنس�ان بامله يف أي موضع شاء وعدم جواز 
حبس�ه عن�ه. أم�ا إذا كان متعلقًا بقوله: »تس�ليمه إليه« فال وجه له. ف�إذا طالب فيه يف 
م�كان ث�م انتقل من�ه ملكان آخ�ر أو كان له وكيل فيه كفى تس�ليمه له يف امل�كان الثاين 
خروجًا عن حرمة حبس املال عن صاحبه. وليس له املطالبة بتسليمه يف املكان األول، 
لعدم املنش�أ الستحقاقه ذلك، ليطالب به، ويستجاب له. وكذا احلال يف حق املشري 

لو عرض عليه البائع االستالم.

نعم إذا كان مقتىض اإلطالق التس�ليم يف بلد املطالبة اجته وجوب التس�ليم فيه 
حتى مع فرض االنتقال عنه. لكن سبق عدم املنشأ لذلك. فالحظ.

))( ك�ام يف الرسائ�ر والرشائع واإلرش�اد وجامع املقاصد وظاه�ر اللمعة. بل 
ق�د يس�تفاد من كل م�ن مل يذكره يف رشوط الس�لف، كام يف النهاي�ة والنافع وغريمها. 
ونفى اخلالف فيه يف الرسائر. وقد يستدل له بعدم تعرض نصوص السلف الشراط 

ذلك. 
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ورصح بوج�وب ذكره يف اخلالف والغنية والدروس، مدعيًا يف الغنية اإلمجاع 
علي�ه. ويف املبس�وط: »وجيب أن يذكر موض�ع التس�ليم. وإن كان حلمله مؤنة وجب 
ذكره، وإن مل يكن به مؤنة ال جيب ذلك، وكان ذكره احتياطًا« وظاهره أن ذكر موضع 
التس�ليم إن�ام جيب إذا كان حلمله مؤن�ة. وقريب منه يف الوس�يلة، ويف التحرير: »وهو 
عن�دي جيد«. وظاهر التذكرة والقواعد واملختل�ف والتنقيح وجوب ذكره إذا قامت 

القرينة عى عدم إرادة مقتىض اإلطالق، الذي هو عندهم موضع العقد.

وال�ذي ينبغ�ي أن يق�ال: بن�اًء ع�ى أن اإلطالق يقت�يض مكانًا معين�ًا فال وجه 
لوجوب ذكر موضع التسليم، إلغناء اإلطالق عن ذكره من دون فرق بني ما إذا كان 
محل�ه أو نقل�ه حمتاجًا ملؤنة وعدم�ه، إلقدام البائع بمقتىض اإلط�الق عى حتمل املؤنة. 
ومعه ال وجه للتنازع، الذي قد يس�تدل به لوجوب ذكر موضع التس�ليم. إذ هو فرع 

عدم اإلقدام عى األمر الذي ال يرغب فيه. 

وإن عل�م بعدم إرادة اإلطالق، أو قام�ت القرينة عى ذلك، لزم تعيني موضع 
التسليم. ألن ذلك إن رجع إىل قصد كل منهام أمرًا خاصًا، فمع عدم اتفاقهام يف املراد 
يل�زم ع�دم التطابق بني اإلجياب والقبول املبطل للعقد. وإن رجع إىل اإلمهال والغفلة 
عن حتديد املراد لزم إهبام التسليم املستحق وعدم حتديده واقعًا، وهو مبطل للمعاملة، 

المتناع استحقاق املبهم.

وجم�رد ع�دم تعرض النصوص لذل�ك ال يكفي يف البناء ع�ى عدمه بعد قرب 
صلوح اإلطالق لتعيني مكان التس�ليم، وغلبة التعيني منهام له عند عدم إرادة مقتىض 
اإلط�الق. فهو نظري عدم تعرض النصوص لوجوب تعيني الثمن يف الس�لف، حيث 
ال ينه�ض ش�اهدًا بعدم وجوب تعيين�ه. وبذلك يظهر أن أقوى األق�وال املتقدمة هو 

األخري.
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يكون اجلهل هبا غررًا فيجب تعيينه حينئذ)1(. 
)مسألة4(: إذا جعل األجل شهرًا أو شهرين، فإن كان وقوع املعاملة 
يف أول الشـهر فاملراد الشـهر اهلايل)2(، وإن كان يف أثناء الشهر فاملراد من 

الشهر ثاثون يومًا، ومن الشهرين ستون يومًا، وهكذا)3(.

)1( كأن�ه لئ�ال يكون البيع غرريًا. لكن تقدم مّنا غري مرة املنع من عموم النهي 
ع�ن بيع الغ�رر كربويًا. كام أنه لو فرض أن مقتىض اإلطالق هو التس�ليم عند املطالبة 
فالبائ�ع قد أقدم عى مثل هذا الردد وعني الثمن املناس�ب له، كام لو رصح بذلك، أو 
رصح بموض�ع خ�اص ختتلف مؤنة النقل إليه زيادة ونقيص�ة تبعًا الختالف العوامل 
املتوقعة من حّر أو برد أو مطر أو غريها، وكام ختتلف قيمة نفس املبيع املعني يف الوقت 
املعني ومؤنة حتصيله عى البائع باختالف العوامل املتوقعة كثريًا. وال يظن منهم البناء 

عى مانعية الردد يف مجيع ذلك من صحة البيع من أجل لزوم الغرر.

))( ال�كالم يف ذلك بعد الفراغ عن كون املراد باألش�هر يف أجل الس�لف هي 
األش�هر اهلاللية، بس�بب ش�يوع إرادهتا والتوقيت هبا يف البالد اإلسالمية يف العصور 
السابقة. أما يف عصورنا فقد شاع التوقيت باألشهر الشمسية. وحينئٍذ جيري فيها نظري 

الكالم اآليت يف األشهر العربية. 

إذا عرفت هذا فام ذكره س�يدنا املصنفP من أنه إذا وقعت املعاملة يف أول 
الش�هر يتعني الش�هر اهل�اليل دون العددي وه�و الثالثني هو املرصح ب�ه يف كالم غري 
واحد، ونفى اخلالف فيه يف مفتاح الكرامة، وظاهر خالفهم اآليت املفروغية عنه. ويف 
اجلواهر: »بال خالف أجده فيه. بل ظاهرهم أنه املعنى احلقيقي للش�هر. بل هو املراد 
مم�ا يف التذك�رة من أن الش�هر الرشعي ما ب�ني اهلاللني. إذ من املعلوم ع�دم احلقيقة له 

رشعًا«. وما ذكره متني جدًا.

))( كام احتمله يف القواعد، ومل يس�تبعده يف املختلف. وقد وجهه السيد عميد 
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الدي�ن األعرجي عى ما يف بعض نس�خ كنز الفوائد بأن الش�هر حقيق�ة يف عدة ما بني 
هاللني أو ثالثني يومًا. وقد تعذر املعنى األول، ألن تتمة كل ش�هر من الش�هر الذي 

يليه هو املتبادر، فال يتم شهر هاليل، ويتعني الرجوع للعدد. 
ويف الرشائع أن األشبه هو الرجوع لألشهر اهلاللية التامة، ويتم املنكرس ثالثني 
يومًا بعدها فإذا كان األجل ثالثة أشهر مثاًل ووقع العقد يف أثناء الشهر يكون األجل 
الش�هرين اهلالليني اللذين بعده، وثالثني يومًا ملفقة من الش�هر الذي وقع فيه العقد 
والش�هر الراب�ع. وعليه جرى يف التذك�رة والتحرير واإليضاح والدروس واملس�الك 

والروضة وغريها، ونسبه يف املسالك لألكثر. 

ق�ال يف التذك�رة: »ألن الش�هر الرشع�ي هو ما ب�ني اهلاللني، إال أن يف الش�هر 
املنكرس البد من الرجوع إىل العدد، لئال يؤخر أمد األجل عن العقد«.

لكن تأخري أمد األجل عن العقد ممكن يف نفس�ه، وقد التزم األصحاب بنظريه 
يف خي�ار احلي�وان لو وقع العقد لياًل، ويف حس�اب مدة احلي�ض والنفاس لو حاضت 
امل�رأة أو ول�دت لي�اًل، للبناء عى أن امل�راد باأليام فيها ما يقابل اللي�ل. وهو راجع يف 
احلقيقة إىل زيادة األجل. نعم هو خمالف للظاهر، بل ال ينبغي اإلشكال يف عدم البناء 

عليه يف املقام، للقطع بعدم قصد املتعاقدين له. 

لكن اخلروج عنه بام س�بق من التذكرة من التلفيق بعيد يف نفس�ه، ألنه مستلزم 
لتتميم الشهر األول املنكرس من الشهر األخري املنفصل عنه، مع أن الظاهر عرفًا تتميم 

الشهر املنكرس من الشهر املتصل به، كام تقدم من السيد األعرجي.

وأما دعوى: أنه يلزم اخلروج عن ذلك من أجل احلفاظ عى الشهر اهلاليل مهام 
أمكن. فهي مندفعة بأنه ال يتضح كون احلفاظ عى الشهر اهلاليل أهم من احلفاظ عى 

تتميم الشهر مما يليه ويتصل به.
وأم�ا ما ذكره يف املس�الك وغ�ريه من أنه لو وق�ع العقد يف نصف الش�هر مثاًل 
ومىض بعد ذلك ش�هران هاللي�ان يصدق عرفًا أنه مىض من األجل ش�هران ونصف 
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حت�ى ل�و كانت األش�هر الثالثة ناقصة، حيث يش�هد ذلك ببناء الع�رف عى الرجوع 
للشهر اهلاليل مهام أمكن، ال للشهر العددي يف اجلميع. 

فه�و وإن كان مس�لاًم، إال أن�ه ل�و مىض يف الف�رض املذكور نصف من الش�هر 
الثاين يصدق عرفًا أيضًا أنه مىض ش�هر واحد، ال أنه مىض نصفا ش�هرين من دون أن 
يتم ش�هر، وهذا يش�هد أيضًا ببناء العرف عى تتميم الش�هر األول املنكرس من الشهر 

املتصل به، ال من الشهر املنفصل عنه بالشهرين اهلالليني.

مضافًا إىل اإلشكال يف القول املذكور بأنه يبتني عى التفريق بني األشهر، حيث 
 ي�راد يف واح�د منه�ا العددي ويف الباق�ي اهلاليل، مع أهن�ا مس�وقة يف كالم املتعاقدين 
� ال�ذي علي�ه املع�ول يف حتديد املراد باألجل � يف مس�اق واحد. ومن هن�ا كان الوجه 

األول أوفق بالسياق من هذا الوجه، ملا فيه من محل الشهور عى معنى واحد.

وإن شئت قلت: بعد فرض تعذر محل الشهور يف كالم املتعاقدين بأمجعها عى 
اهلاللي�ة الذي هو األصل األويل فحملها بأمجعها عى األش�هر العددية كام هو مقتىض 
الوج�ه األول أوىل عرف�ًا من التفكيك بينها كام هو مقتىض هذا الوجه ألهنا مس�وقة يف 

كالم املتعاقدين يف مساق واحد.

نع�م مقت�ىض الوجه األول أنه ل�و وقع العق�د يف اليوم الثاين من الش�هر وكان 
األجل عرشة أش�هر مثاًل مل يتم األجل إال يف اليوم الس�ادس أو الس�ابع أو الثامن من 
الش�هر احلادي ع�رش، لنقص ما يقرب من نصف األش�هر املذكورة، م�ع إباء العرف 

ذلك جدًا.

مضافًا إىل اإلش�كال يف الوجهني معًا بأن حتديد املراد من الش�هر يف املقام تابع 
لقص�د املتعاقدي�ن ولو ارت�كازًا، وليس هو أم�رًا تعبديًا، كتحديد زم�ان خيار العيب 
وأق�ل احلي�ض وأكثره ونحو ذلك. وحينئٍذ حيث س�بق االتفاق عى أنه لو وقع العقد 
يف أول الش�هر فاملرجع هو األش�هر اهلاللية، لزم اختالف مراد املتعاقدين من الش�هر 

باختالف وقت إيقاع العقد، وهو من أبعد البعيد. 
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والس�يام أن الف�رق بني أول الش�هر وأثنائه ق�د يكون قلياًل ج�دًا، كأول الليلة 
ونصفها، بل قد يدعى صدق األثناء بميض س�اعة أو س�اعتني منها، مع أن املتعاقدين 
ق�د يغفالن عن حتديد وقت العقد وم�يض املدة املذكورة حني وقوعه، ليتجه اختالف 

مقصودمها من الشهر باختالف وقت إيقاع العقد.

م�ع أن ذل�ك لو جرى يف الش�هر جرى يف الس�نة، ألن الس�نة اهلاللية اثنا عرش 
ش�هرًا هالليًا، تبدأ بمحرم وتنتهي بذي احلجة. فإذا تعذر حساب السنة كاملة لوقوع 
العقد يف أثناء السنة كيف يكون احلساب، خصوصًا إذا وقع يف أثناء شهر هاليل منها، 

فهل حتسب شهورها عددية أو هاللية أو خمتلفة؟!. 

وم�ن هنا كان التحقيق عدم متامية مبنى كال الوجهني، وهو اختالف املراد من 
الش�هر عرفًا، تبعًا الختالف وقت العقد، وأنه قد يك�ون عدديًا وقد يكون هالليًا، إذ 
الظاه�ر أن الش�هر عرفًا لي�س إال اهلاليل، كام أن الش�هر الفاريس يبتن�ي عى الربوج، 
والش�هر الغريب يبتني عى تقس�يم مصطلح خ�اص، وإن كانت األش�هر فيها بأمجعها 

ختتلف يف عدد األيام.

غاي�ة األم�ر أن األصل يف الش�هر اهل�اليل أن يكون ثالثني يوم�ًا، وال يبنى عى 
النقص فيه إال بظهور اهلالل قبل إكامل الثالثني يومًا. وهو أمر آخر غري االختالف يف 

املراد من الشهر.

نع�م بن�اء العرف يف مق�ام التوقيت ع�ى االكتف�اء بالتلفيق مع حص�ول األمر 
املؤقت يف أثناء الوحدة الزمانية، كالس�اعة واليوم واألسبوع والشهر والسنة وغريها، 
فيتم�م الناقص م�ا بعده بمقدار ما نق�ص منه. وهذا بخالف مق�ام التوصيف، حيث 
الب�د من قرص الوصف عى متام املدة أو بعضها عى اختالف احلال. فإذا اس�تمر احلر 
من نصف ش�هر رجب إىل نصف ش�هر رمضان صح أن يقال: اس�تمر احلر ش�هرين. 
أما إذا أريد بيان األش�هر احلارة فال يقال: ش�هران من هذه السنة حاران، بل احلار هو 
ش�هر واحد وهو شعبان ونصفي ش�هرين ومها رجب ورمضان، كام ذكرنا نظري ذلك 
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يف خي�ار احليوان. وعلي�ه جرى األصحاب هناك يف كثري من أبواب الفقه. وعى ذلك 
يتعني أن يكون األجل يف املقام بالشهر اهلاليل ال غري، سواء وقع العقد يف أول الشهر 

أم يف أثنائه.

غايت�ه أن�ه يف الصورة الثانية يتمم الش�هر الذي وقع فيه العق�د مما بعده بمقدار 
م�ا نقص منه، وهكذا احلال يف بقية الش�هور مهام كثرت، وال يكون يشء منها عدديًا، 
فإذا كان األجل ش�هرًا واحدًا أو ش�هرين أو شهورًا ووقع العقد يف اليوم اخلامس من 
الش�هر ينتهي باليوم اخلامس من األش�هر الالحقة مهام كان عدد الشهور وإن صادف 
نق�ص بعضها أو كثري منها. والظاهر أن عمل العرف عى ذلك يف املقام ونحوه، ومنه 

اإلجارة. 

وبه تش�هد النصوص يف اجلمل�ة ففي حديث الفضيل بن عياض: »س�ألت أبا 
 عب�د اهللA ع�ن احلج األكرب، فإن ابن عب�اس كان يقول: يوم عرف�ة. فقال أبو عبد 
اهللA: ق�ال أم�ري املؤمنني صلوات اهلل عليه: احلج األكرب ي�وم النحر. وحيتج بقوله 
عز وجل: ﴿َفِسيُحوْا ِفي اأَلْرِض َأْرَبَعَة َأْشُهٍر﴾ وهي عرشون من ذي احلجة واملحرم 
وصفر وشهر ربيع األول وعرش من ربيع اآلخر. ولو كان احلج األكرب يوم عرفة لكان 
أربعة أش�هر ويومًا«)1(، ونحوه يف حتديد أش�هر الس�ياحة التي تضمنتها اآلية الرشيفة 

غريه))(.

وإىل ذل�ك انته�ى أخ�ريًا يف املبس�وط. ق�ال: »وإن قال: إىل مخس�ة أش�هر جاز 
أيض�ًا... ف�إن مل يك�ن مىض من اهل�الل يشء عّد مخس�ة أش�هر. وإن كان قد مىض من 
اهلالل يشء حسب ما بقي ثم عّد ما بعده باألهلة، سواء كانت ناقصة أو تامة، ثم أتم 
الشهر األخري بالعدد ثالثني يومًا، ألنه فات اهلالل. وإن قلنا: إنه يعد مثل ما فات من 

)1( الكايف ج:4 ص:90) كتاب احلج باب احلج األكرب واألصغر حديث:).
))( الكايف ج:4 ص:90) كتاب احلج باب أشهر احلج حديث:). من ال حيرضه الفقيه ج:) ص:78) باب أشهر 
احلج وأشهر السياحة واألشهر احلرم حديث:4. وراجع بحار األنوار ج:1) باب نزول سورة براءة... .



((1 ................................................................... املعيار يف الشهر املرضوب أجاًل 

)مسـألة5(: إذا جعل األجل مجادى أو ربيعـًا محل عىل أوهلا)1( من 

الشهر اهلاليل كان قويًا«.

وم�ال إلي�ه يف اجلواهر، وجرى عليه بعض مش�اخيناP. وذك�ره يف الرشائع 
أواًل، وإن عدل عنه وجعل األشبه الثاين كام تقدم. وقد يستفاد ممن أطلق أن املعيار يف 

األشهر هي اهلاللية، كام يف اللمعة.

بقـي يشء. وه�و أن التتمي�م من الش�هر الالحق لي�س بلحاظ الكرس املش�اع 
كالنصف والثلث، بل بلحاظ عدد األيام، فإذا وقع العقد يف آخر اليوم اخلامس عرش 
من الش�هر، وكان ذلك الشهر تامًا فال يتم الشهر امللفق إال بميض اليوم اخلامس عرش 
م�ن الش�هر الالحق حتى ل�و كان الالحق ناقص�ًا يتم نصفه قبل ذل�ك، ألن ذلك هو 

املفهوم، وعليه العمل عرفًا.

)1( كام يف املبسوط والرشائع والتحرير واإلرشاد واإليضاح والدروس، ومال 
إليه يف جامع املقاصد، ويف اإليضاح أن األصحاب نصوا عى ذلك. 

لكن تردد فيه يف القواعد. بل ظاهر التذكرة املنع. وقد يوجه باالش�راك بينهام 
لفظًا، واملشرك ال يتعني ألحد معانيه إال بالقرينة. 

ودعوى: أن األجل ملا علق عى االسم املعني فهو يصدق باألول. مدفوعة بأن 
األجل مل يعلق عى االسم، بل عى املسمى، واملفروض تعدده املستلزم لردد املراد. 

لك�ن منع يف اجلواهر من االش�راك اللفظي. قال: »رضورة أهنام من املش�رك 
املعنوي، إذ معنى األول كل ثالثني بني صفر ومجادى يف كل س�نة، والثاين كل ثالثني 
ب�ني ربيع الثاين ورجب يف كل س�نة«. فإن تم ذل�ك كان مقتىض اإلطالق هو حصول 
األج�ل باألول منه�ام، لتحقق عنوان املطلق به. وم�ا يف اجلواهر من عدم رجوعه بعد 

التأمل إىل حمصل يعتمد عليه. غريب جدًا.

نعم الظاهر عدم متاميته، وأن االش�راك يف املق�ام لفظي، لعدم التفات العرف 
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تلـك السـنة)1(. وحّل بأول جزء مـن ليلة اهلـال)2(. وإذا جعله اجلمعة 
 أو اخلميـس محل عىل األول من تلك السـنة)3(. وحل بـأول جزء من هنار 

للجامع الذي ذكره، فضاًل عن أن تكون التسمية بلحاظه. 

فالعم�دة يف املقام ه�و االنرصاف عرفًا لألول يف املقام ونظائره مما يس�توي فيه 
أط�راف الرديد يف االش�تهار واالبت�الء يف مقام العمل. وقد يكون منش�ؤه غلبة كون 
األول هو األس�بق يف التس�مية مدة من الزمن، بحيث انفرد هب�ا من دون أن حيتاج إىل 
التميي�ز، وص�ار هو املفهوم من اإلط�الق، بخالف ما بعده، حيث حيت�اج للتمييز من 
أول األم�ر. وصارت هذه الغلبة هي املنش�أ يف فهم األول م�ن اإلطالق دائاًم حتى يف 

مثل ما نحن فيه مما مل يكن األول أسبق يف التسمية. فالحظ.

)1( الظاهر عدم اإلش�كال فيه بينهم. ملا ي�أيت عند الكالم فيام لو جعل األجل 
اجلمعة أو اخلميس.

))( لدخول الشهر هبا عند العرف الذي عليه املعول يف حتديد مفاهيم األلفاظ. 
ويف خ�رب عم�ر بن يزيد: »قل�ت أليب عبد اهللA: أن املغريية يزعم�ون أن هذا اليوم 
هلذه الليلة املس�تقبلة. فقال: كذبوا. هذا الي�وم لليلة املاضية. إن أهل بطن نخلة حيث 

رأوا اهلالل قالوا: قد دخل الشهر احلرام«)1(. 

نع�م يكون تع�ارف مزاولة األع�امل ومنه�ا التجارية يف النه�ار قرينة عى محل 
األجل عى إرادة اليوم األول من الشهر، ويف الوقت الذي يتعارف مزاولة العمل فيه.

))( ب�ال خ�الف أج�ده. كذا يف اجلواه�ر، ويف اإليض�اح أن األصحاب نصوا 
ع�ى ذلك، وعليه ج�رى يف التذكرة والقواعد مع توقفهام يف س�ابقه ك�ام تقدم. وكأنه 

لإلطالق، حيث ال ريب يف االشراك اللفظي هنا. 

لكن�ه يتج�ه إذا جيء هبام نكرتني، كام إذا قي�ل: إذا جاء يوم مجعة أو مخيس حل 

)1( وسائل الشيعة ج:7 باب:8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:7.
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اليوم املذكور)1(. 
)مسألة6(: إذا اشرى شيئًا سلفًا مل جيز له بيعه قبل حلول األجل)2(، 

األجل. وهو مع ندرته يف املحاورات خارج عن مفروض كالمهم. وأما مع التعريف 
فإن�ام يت�م اإلط�الق إذا كانت ال�الم للجنس، وهو بعيد ج�دًا، بل الظاه�ر أهنا للعهد 

الشخيص. وحينئٍذ يرجع املدعى إىل أن العهد ينرصف لألقرب.

والوج�ه فيه: أن املتعاملني بعد أن كان�ا يف مقام حتديد األجل بالعهد، فإن كان 
بينه�ام عه�د خاص نحو الفرد القري�ب أو غريه فالعمل علي�ه، وإن مل يكن بينهام عهد 
نح�و ف�رد معني كام هو حمل ال�كالم فالقرب جهة صاحلة لرجي�ح القريب ذهنًا بنحو 
ينرصف العهد إليه، وإال مل حيصل التحديد. والسيام مع عدم وجود حّد للبعد صالح 

ألن يعهد، حيث ال هناية لألفراد البعيدة. 

وم�ن ذلك يظهر الوجه يف انرصاف الش�هر كمحرم وربي�ع ومجادى األوىل أو 
الثاني�ة إىل األق�رب، ألن قرين�ة التحديد تلزم بإرادة فرد مع�ني، والقرب جهة صاحلة 

للرجيح املوجب لالنرصاف. فالحظ.

)1( ألن عناوين أجزاء األس�بوع أس�امء لأليام عرف�ًا. وإرادة الليايل حتتاج إىل 
إضافة الليلة للعنوان، فيقال: ليلة اجلمعة مثاًل.

))( ك�ام يف النهاي�ة واملراس�م والغني�ة والرسائ�ر والرشائع والناف�ع والتذكرة 
والقواع�د وال�دروس وغريه�ا. واقت�رص يف املقنعة عى املن�ع من بيعه ع�ى بائعه قبل 
حل�ول األجل بزيادة أو نقصان، من دون تعرض لبقية فروض املس�ألة. كام اقترص يف 
املبسوط عى املنع من بيعه عى غري البائع، حيث قال: »إذا أسلف يف يشء فال جيوز أن 
ي�رشك فيه غريه، وال أن يوليه«. وقريب منه يف اخلالف. بل رصح يف الوس�يلة بجواز 

بيعه عى البائع قبل األجل.

ه�ذا وال ينبغ�ي اإلش�كال يف أن مقت�ىض العموم�ات صح�ة البي�ع، والبد يف 
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اخل�روج عنها من دلي�ل. وأما ما يظهر من الرياض من احت�امل كون األجل رشطًا يف 
ملكية املش�ري األول للمبيع، ال يف اس�تحقاقه للمطالبة به فقط، ومع عدم ملكيته له 
ال يص�ح بيعه له. ففيه: أن ملكية العوض�ني بالعقد من الوضوح بحد يغني عن إطالة 

الكالم فيه. ومن هنا يتعني النظر يف دليل املنع. 

وق�د يس�تدل عليه: تـارة: بعدم الق�درة عى التس�ليم حني البيع. ب�ل وال عند 
حلول األجل، ألنه تابع الختيار البائع األول، ال الختيار البائع الثاين.

وأخرى: بأنه من بيع ما مل يقبض.

وثالثـة: بالنبوي: »من أس�لم يف يشء ف�ال يرصفه إىل غ�ريه«)1(، واآلخر: »من 
أسلف يف يشء فال يرصفه إىل غريه«))(.

ورابعـة: باإلمجاع. ق�ال يف اجلواهر: »لإلمجاع املحكي يف التنقيح وظاهر الغنية 
وجامع املقاصد وغريها وعن كش�ف الرموز، إن مل يكن حمصاًل. بل لعله كذلك. وال 
يقدح ظاهر ما يف الوس�يلة... بعد س�بقه باإلمجاع وحلوقه به، فضاًل عن خالف بعض 

متأخري املتأخرين«.

ويندف�ع األول م�ع اختصاصه بالبيع عى غ�ري البائع بأن القدرة عى التس�ليم 
ح�ني البي�ع لو كانت رشط�ًا فهي رشط يف املبي�ع إذا ابتنى البيع عى تعجيل التس�ليم، 
دون م�ا إذا ابتنى عى االنتظار إىل حلول األجل، كام هو حمل الكالم. وأما القدرة عى 
التس�ليم عن�د حلول األج�ل فيكفي فيها الوثوق بتس�ليم البائ�ع األول، كام صح بيع 

السلف نفسه بوثوقه بقدرته عى تسليم املبيع يف وقته.

ك�ام يندفع الثاين بأن مقتضاه املنع من البيع قبل القبض، ال قبل حلول األجل. 
مضافًا إىل أنه خيتص باملكيل واملوزون عى تفصيل وكالم تقدما يف أحكام القبض من 
الفصل الس�ابع. كام تقدم أنه خيتص عند س�يدنا املصنفP بالبي�ع عى غري البائع. 

)1( سنن الدارقطني ج:) ص:45 رقم احلديث:187.
))( السنن الكربى ج:6 ص:0).
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فراجع.

وأم�ا الثال�ث فيش�كل ب�أن النبوي�ني املذكورين م�ع انرصافهام ع�ن البيع عى 
البائ�ع غ�ري مرويني من طرقنا، بل من طرق العام�ة. ومل يتعرض هلام أصحابنا يف مقام 
االس�تدالل عى املدعى. وذكر الش�يخ هلام يف اخلالف واملبسوط قد يكون لالحتجاج 
ع�ى املخال�ف يف احلكم من العامة كام هو دأبه كثريًا من دون أن يتضح تعويله عليهام، 

ليدعى انجبارمها بعمله. والسيام مع استدالله بوجوه أخر قد يكون تعويله عليها.

نع�م قد يظه�ر من التنقي�ح االس�تدالل بنه�ي النبي8 عن الس�لم قبل 
حلول�ه. وال يبع�د رجوع�ه إىل النبويني املذكوري�ن. إال أنه ال جم�ال لدعوى االنجبار 

بعمله وحده.

ويندفع الرابع بأنه ال يظهر من الغنية دعوى اإلمجاع عى حمل الكالم من حرمة 
بيع الس�لف قبل حل�ول األجل، بل عى ما ذكره بعد ذلك م�ن جواز بيعه بعد حلول 
األج�ل، حي�ث قال بعد أن ذك�ر ذلك: »بدليل إمج�اع الطائفة وظاه�ر القرآن وداللة 

األصل. إال أن يكون املسلم فيه طعامًا، فإن بيعه قبل قبضه ال جيوز إمجاعًا«.

ك�ام أن جام�ع املقاصد مل يتضم�ن دعوى اإلمجاع يف املقام، ب�ل مل يعلق فيه عى 
عب�ارة القواعد أص�اًل. وإنام علق عى حكم�ه بجواز البيع بعد حل�ول األجل بقوله: 
»س�يأيت أن يف بعض الصور خالفًا«. واس�تفادة دعواه اإلمجاع في�ام نحن فيه من ذلك 

كام ترى!.
نعم نسب يف الرياض لظاهر املحقق الثاين واألردبيي يف رشحيهام عى اإلرشاد 
دعوى اإلمجاع. وال حيرضين األول، وليس يف الثاين إال قوله: »فكأن دليله اإلمجاع...« 
وه�و كدع�وى اإلمجاع رصحيًا يف كش�ف الرموز والتنقيح ال يكف�ي يف إثبات اإلمجاع 

بنحو معتد به. 
بل ال جمال للتعويل عى دعوى اإلمجاع واالستدالل هبا يف مثل هذه املسألة غري 
 Gالش�ائعة االبتالء، ومل ترد فيها النصوص، ليعلم رأي القدماء ومعارصي األئمة
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ال عـىل البائع وال عىل غريه، بجنس الثمن األول أو بغريه، مسـاويًا أو أكثر 
أو أقـل)1(. أمـا بعد حلول األجل فيجوز بيعه عـىل البائع أو غريه إذا كان 
بغـري جنـس الثمن)2(. كا جيوز بيعـه عىل غري البائع بجنـس الثمن بزيادة 

فيها من ذكرهم هلا، كام تكرر مّنا يف نظائر املقام.

والس�يام مع ما س�بق م�ن املقنعة واملبس�وط واخل�الف والوس�يلة، ومع ما يف 
املبس�وط من االس�تدالل بنهي النبي8 عن بيع ما مل يقب�ض، الذي تقدم حاله، 
وما يف اخلالف من االستدالل باألصل وأن الصحة حتتاج إىل دليل، من دون أن يشري 
لإلمج�اع، مع ما هو املعلوم من س�ريته من اإلكثار من االس�تدالل ب�ه فيه، وكذا ما يف 
املهذب من جعل املعيار القبض، املناسب لكون دليله النهي عن بيع ما مل يقبض، ومع 
ع�دم تع�رض بعضهم للحكم املذكور، كابن س�عيد يف اجلام�ع... إىل غري ذلك مما قد 

جيده املتتبع.

وباجلمل�ة: ال تنه�ض دع�اوى اإلمج�اع املتقدمة باخل�روج به ع�ن العمومات 
القاضية بالصحة. نعم البد من كون األمر املسلف فيه مما جيوز بيعه قبل قبضه، عى ما 

تقدم الكالم فيه يف أحكام القبض من الفصل السابع.

)1( كأن الوجه يف التعميم إطالق الفتاوى ومعاقد اإلمجاع املدعى، والترصيح 
يف بعضها بالتعميم من بعض اجلهات.

))( كأن�ه لعموم أدلة الصحة. وتق�دم من املهذب إطالق عدم جواز بيعه قبل 
القبض. وهو املناس�ب ملا تقدم من املبسوط من االستدالل للمنع من بيعه قبل حلول 

األجل باملنع من بيع ما مل يقبض.

لك�ن تقدم يف أواخر الفصل الس�ابع يف التس�ليم والقب�ض اختصاص احتامل 
ذلك باملكيل واملوزون إذا مل يبع تولية أو إذا بيع بربح. 

م�ع أن�ه ال جم�ال ل�ه إذا بي�ع ع�ى البائ�ع. إم�ا مطلق�ًا ك�ام تق�دم م�ن س�يدنا 
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 :Aأو يف خصوص املقام، لصحيح عيص بن القاسم عن أيب عبد اهلل Pاملصنف 
»س�ألته عن رجل أس�لف رجاًل دراهم بحنط�ة، حتى إذا حرض األج�ل مل يكن عنده 
طع�ام ووجد عنده دواب ومتاع�ًا ورقيقًا، حيل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ 
ق�ال: نعم يس�مي كذا وكذا بكذا وكذا صاعًا«)1(، وخرب ع�ي بن جعفر أو معتربه عن 
أخي�هA: »وس�ألته عن رجل له عى آخ�ر كر من حنطة أيصل�ح أن يأخذها بكيلها 

شعريًا أو مترًا؟ قال: إذا تراضيا فال بأس«))(. 

وهو وإن مل يرصح فيه بالسلف، إال أن أظهر أفراد دين العروض هو السلف. 
ك�ام أن�ه وإن مل يرصح فيهام ببيع احلنطة بالعروض، إال أنه أيضًا من أظهر أفراد إطالق 

املبادلة فيهام. بحيث لو كان البيع حمرمًا كان الالزم عرفًا التنبيه للمنع منه. 

ومن هنا يتعني اخلروج هبام عن عموم النهي عن بيع ما مل يقبض حتى بناًء عى 
عمومه للبيع عى البائع نفسه.

نع�م قد يع�ارض احلديثان بالنص�وص اآلتية املتضمنة أنه ليس للمش�ري إال 
رأس ماله. ويأيت الكالم يف ذلك إن شاء اهلل تعاىل.

كام أن الظاهر صدق الربح إذا بيع بغري اجلنس وكان الثمن أكثر قيمة من ثمن 
الرشاء. ومن هنا قد يشكل إطالق سيدنا املصنفP هنا، حيث ال يناسب ما تقدم 
منه هناك من التوقف يف جواز بيع املكيل واملوزون قبل القبض عى غري البائع بربح. 

بل تقدم مّنا اإلش�كال حتى يف بيعه بوضيع�ة، واحتامل اختصاص جواز البيع 
قبل القبض بالتولية التي هي البيع برأس املال.

ومن هنا يش�كل بيع املكي�ل واملوزون يف املقام عى غ�ري البائع بغري اجلنس إذا 
كان�ت قيمته دون الثمن أيضًا. بل ربام يش�كل مطلقًا، لعدم صدق التولية به وإن كان 

مساويًا للثمن قيمة. فراجع وتأمل جيدًا.

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:11 من أبواب السلف حديث:6، )1.
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أو نقيصـة)1(. أمـا عىل البائع فالظاهـر أيضًا جوازه مطلقـًا)2(، وإن كان 

)1( مما تقدم آنفًا يظهر اإلشكال يف إطالق ذلك. حيث سبق منهP اإلشكال 
يف جواز بيع املكيل واملوزون قبل قبضه إذا كان بربح. بل س�بق مّنا اإلش�كال يف بيعه 

حينئٍذ حتى إذا كان بوضيعة.

))( عم�اًل بعموم�ات الصحة. ولو ف�رض ختصيصها يف املكي�ل واملوزون بام 
دّل عى عدم جواز بيعه قبل قبضه بربح أو إال تولية عى ما تقدم الكالم فيه يف أواخر 
الفص�ل الس�ابع يف التس�ليم والقبض تعني اخل�روج عنه يف املق�ام بالنصوص اخلاصة 

الواردة فيه. 

كمعترب احلسن بن عي بن فضال: »كتبت إىل أيب احلسنA: الرجل يسلفني 
يف الطعام، فيجيء الوقت وليس عندي طعام، أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: نعم«)1(.

ومعترب الصفار عن حممد بن عيسى عن عي بن حممد وقد سمعته من عي قال: 
»كتب�ت إلي�ه: رجل له عى رجل متر أو حنطة أو ش�عري أو قطن، فلام تقاضاه قال: خذ 
بقيم�ة م�ا لك عندي دراهم، أجيوز له ذلك أم ال؟ فكتب: جيوز ذلك عن تراض منهام 

إن شاء اهلل«))(.

وصحي�ح أب�ان عن بع�ض أصحابنا ع�ن أيب عبد اهللA: »يف الرجل يس�لم 
الدراهم يف الطعام إىل أجل، فيحل الطعام، فيقول: ليس عندي طعام، ولكن انظر ما 
قيمت�ه فخ�ذ مني ثمنه. فقال: ال بأس بذلك«))(. وهي وإن مل يرصح فيها بالبيع إال أنه 

متيقن منها، ألنه أظهر أفراد املبادلة بني املالني، كام سبق نظريه.

نع�م تضمن�ت مجلة من النصوص أنه ليس ل�ه إال رأس ماله، كصحيح احللبي 
عنهA: »سئل عن الرجل يسلم يف الغنم ثنيان وجذعان وغري ذلك إىل أجل مسمى. 
ق�ال: ال ب�أس. إن مل يقدر الذي عليه الغنم عى مجيع ما علي�ه أن يأخذ صاحب الغنم 

)1( ، ))( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:11 من أبواب السلف حديث:8، 11، 5.
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نصفها أو ثلثها أو ثلثيها، ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم«)1(.

وصحي�ح حممد بن قيس ع�ن أيب جعفرA: »قال: قال أمري املؤمننيA يف 
رج�ل أعط�ى رجاًل ورق�ًا يف وصيف إىل أجل مس�مى. فقال له صاحب�ه: ال نجد لك 
وصيف�ًا، خ�ذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقًا. فقال: ال يأخذ إال وصيفه أو ورقه الذي 

أعطاه أول مرة، ال يزاد عليه شيئًا«))(.

وموث�ق عب�د اهلل بن بكري: »س�ألت أبا عبد اهللA عن رجل أس�لف يف يشء 
يس�لف الناس فيه من الثامر، فذهب زماهنا ]ثامرها[ ومل يس�توف س�لفه. قال: فليأخذ 

رأس ماله أو لينظره«))(.

وصحيح يعقوب بن شعيب: »سألت أبا عبد اهلل ]أبا جعفر[A عن الرجل 
يسلف يف احلنطة والثمرة مائة درهم، فيأيت صاحبه الذي له، فيقول: واهلل ما عندي إال 
نصف الذي لك، فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقًا. فقال: ال 

بأس إذا أخذ منه الورق كام أعطاه«)4(.

وصحيح حممد بن قيس اآلخر عن أيب جعفرA: »قال: قال أمري املؤمنني: من 
اشرى طعامًا أو علفًا إىل أجل فلم جيد صاحبه وليس رشطه إال الورق، وإن قال: خذ 
مني بسعر اليوم ورقًا فال يأخذ إال رشطه طعامه أو علفه. فإن مل جيد رشطه وأخذ ورقًا 
ال حمال�ة قب�ل أن يأخذ رشطه فال يأخذ إال رأس ماله﴿اَل َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُموَن﴾«)5(. 

وهو ال خيلو عن اضطراب يف املتن، إال أنه يدل بمجموعه عى املطلوب.

نعم هكذا رواه يف التهذيب ورواه يف االستبصار هكذا: »من اشرى طعامًا أو 
علفًا فإن مل جيد رشطه وأخذ ورقًا ال حمالة قبل أن يأخذ رشطه فال يأخذ إال رأس ماله 
﴿اَل َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُموَن﴾«)6( وهو وإن كان غري خال عن االضطراب أيضًا، إال أنه 

)1( ، ))( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:11 من أبواب السلف حديث:1، 9، 14.
)4( ، )5( وسائل الشيعة ج:)1 باب:11 من أبواب السلف حديث:16، 15.

)6( االستبصار ج:) ص:75.
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أجنبي عام نحن فيه، لعدم تضمنه البيع ألجل، بل ظاهر اإلطالق فيه البيع احلال. وقد 
يتجه حينئٍذ بطالن البيع بتعذر التس�ليم، نظ�ري التلف قبل القبض، فيتعني عدم جواز 

بيع املشري املبيع حينئٍذ عى البائع، لعدم ملكيته له.

غاي�ة األم�ر أنه ال يناس�ب ذك�ره له يف باب تع�ذر املبيع عند حل�ول األجل يف 
الس�لف. لكن يف كفاية ذل�ك يف ترجيح رواية التهذيب إش�كال. فالعمدة النصوص 

األول. 

وه�ي كام متنع من بيعه بجنس الثمن بزي�ادة أو نقيصة متنع من بيعه بغري جنس 
الثمن. بل ال يبعد ظهورها يف عدم جواز البيع مطلقًا، وأن استحقاق رأس املال يرجع 

النحصار األمر بفسخ البيع، ال إليقاع بيع جديد بقدره.

لك�ن ال يبع�د ورود هذه النص�وص لبيان أن ما يس�تحقه املش�ري عند تعذر 
التس�ليم يف األجل ليس إال الفس�خ املوجب لرجوع رأس ماله له أو االنتظار، وليس 
ل�ه املطالبة بالبدل والقيمة الفعلية. وال ينايف ذلك ما تضمنته الطائفة األوىل من جواز 
دف�ع بدل�ه براض منهام من جنس الثمن أو من غريه بعد فرض انش�غال ذمة البائع به 
وعدم بطالن بيع السلف بالتعذر، ولذا جيوز للمشري االنتظار كام تضمنه موثق ابن 

بكري من هذه الطائفة. وال أقل من إمكان اجلمع بينهام عرفًا بذلك.

ودع�وى: أن ذلك ال يناس�ب مث�ل صحيحي حممد بن قي�س األول ويعقوب 
بن ش�عيب املتضمنني عرض البائع نفس�ه عى املشري أخذ الثمن، لظهورمها يف عدم 
 ج�واز أخذ س�عر وق�ت األداء حتى ل�و ريض البائع بذل�ك، بل ليس ل�ه أن يأخذ إال 

رأس املال.

مدفوعة بإمكان محل ذلك عى ما إذا ابتنى عرض البائع أخذ الثمن عى توهم 
وج�وب ذل�ك عليه، من أج�ل وجوب تفري�غ ذمته من املبي�ع، إما بدفعه بنفس�ه، أو 
بدف�ع بدل�ه. فال ينايف جواز أخذ البدل من دون أن يبتني عى ذلك، بل ملجرد رضامها 

بالتبديل بعد فرض عدم استحقاق املشري إال الفسخ أو االنتظار. 
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ولو فرض تعذر اجلمع بالوجه املذكور يف بعض النصوص تعني اجلمع بحمل 
الطائف�ة الثاني�ة عى كراهة أخذ البدل الفعي أو اس�تحباب االقتص�ار عى أخذ رأس 
املال، كام قد يناس�به صحيح عبد اهلل بن س�نان عن أيب عبد اهللA املروي يف الكايف 
والتهذيب، وفيه: »قلت: أرأيت إن أوفاين بعضًا وعجز عن بعض، أيصلح يل أن آخذ 

بالباقي رأس مايل؟ قال: نعم ما أحسن ذلك«)1(. 

وأما ما يف التهذيبني من اجلمع بينهام بحمل الطائفة األوىل عى دفع رأس املال 
فهو بعيد جدًا، بل متعذر عرفًا. وال أقل من كون اجلمع بأحد الوجهني األولني أقرب 

عرفًا، فيكون متعينًا.

ه�ذا ويف معت�رب عي بن جعفر: »س�ألته ع�ن رجل له عى آخر متر أو ش�عري أو 
حنطة، أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال: إذا قومه دراهم فسد، ألن األصل الذي يشرى به 
دراهم، فال يصلح دراهم بدراهم«))(. ورصح يف التهذيب بأنه يفتي بمضمونه. قال: 
»ألن�ه يكون قد باع دراهم بدراهم، ورب�ام كان فيه زيادة أو نقصان، وذلك ربا«. وقد 

يرجع إليه ما يف النهاية من أنه جيوز أن يأخذ القيمة إذا مل تزد عى رأس املال.

لكن التعليل ال خيلو عن إش�كال، لف�رض تعدد املعاملة، فال يلزم الربا. بل ال 
ريب نصًا وفتوى يف جواز بيع اليشء عى شخص بنقد، ثم رشاؤه منه بنقد من جنسه 
بتفاض�ل. فالبد من الترصف يف التعليل بحمله عى أنه يش�به بيع الدراهم بالدراهم. 
وحينئ�ٍذ يس�هل محل النهي ع�ى الكراهة، فيتع�ني مجعًا مع النص�وص األول، إذ محل 

النصوص عى خصوص املساواة لرأس املال بعيد جدًا، بل متعذر عرفًا.

 Mه�ذا متام ال�كالم يف املس�ألة. وق�د اضطربت فيه�ا كل�امت األصحاب
وكثرت أقواهلم. وال يسعنا التعقيب عليها بعد ما تقدم.

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب السلف حديث:).
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:11 من أبواب السلف حديث:)1.
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األحوط العدم إذا كان بزيادة أو بنقيصة)1(. والظاهر أنه ال إشكال يف جواز 
أخـذ قيمته بعنـوان الوفاء)2(، با فـرق بني النقديـن وغريمها، ولو رشط 
عليه أن يدفع بدله أكثر من ثمنه إذا مل يدفعه نفسه مل تبعد صحة الرشط)3(.
)مسـألة7(: إذا دفع البائع املسـلم فيه دون الصفـة أو أقل من املقدار 
 مل جيـب عـىل املشـري القبـول)4(. ولـو ريض بذلـك صـح وبرئـت ذمـة 

 .P1( كأنه للخروج عن معترب عي بن جعفر واخلالف املتقدم من الش�يخ(
وإال فلو كان للخروج عن النصوص الكثرية املتضمنة أن له رأس ماله تعني االحتياط 

باالمتناع حتى عن البيع بغري اجلنس.

))( مل يتض�ح الوج�ه يف ذلك مع إطالق النص�وص املانعة حتى معترب عي بن 
جعفر. فإذا بني عى العمل هبا تعني املنع من أخذ غري رأس املال بأي وجه فرض.

))( عم�اًل بعموم نف�وذ الرشط بعد ما تقدم منهP ومّنا من البناء عى جواز 
األم�ر املرشوط. وال ينافيه ما تقدم من مح�ل النصوص املانعة من أخذ غري رأس املال 
عى عدم اس�تحقاق املش�ري له. ألن عدم اس�تحقاقه له بمقتىض بيع الس�لف بطبعه 
ال ينايف اس�تحقاقه بمقتىض الرشط الذي تضمنه، كام يس�تحقه باملعاملة اجلديدة التي 

تضمنت النصوص األوىل جوازها.

)4( أم�ا دفع ما هو دون الصفة فه�و املرصح به يف كالم غري واحد. وال ينبغي 
اإلشكال فيه، ملخالفته للرشط. مضافًا إىل ظهور املفروغية عنه يف النصوص، كصحيح 
احللبي: »سئل أبو عبد اهللA يف الرجل يسلم يف وصف ]وصفًا.يب[ أسنانًا معلومة 
ول�ون معل�وم، ثم يعطى دون رشطه أو فوقه. فقال: إن كان عن طيبة نفس منك ومنه 

فال بأس«)1(، ونحوه غريه.

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:9 من أبواب السلف حديث:1.



(4( ..................................................................... إذا دفع املبيع خاليًا من الصفة 

وأما إذا كان دون القدر. فإن أريد بذلك وفاء متام املبيع كام هو ظاهر مفروض 
كالم س�يدنا املصن�فP فال إش�كال يف عدم وج�وب القبول أيض�ًا، إذ ال موجب 

لتبعض احلق. 

 وك�ذا إذا أري�د ب�ه وف�اء مق�داره م�ن املبي�ع وكان امل�رشوط يف الس�لف ول�و 
ضمنًا تسليم املبيع مجلة واحدة، ملخالفة الرشط. 

أما إذا مل يش�رط ذل�ك فاملتعني وجوب القب�ول. إال أن يمتنع من دفع الباقي، 
فقد رصح غري واحد بأن له الفسخ يف اجلميع، ونفى يف اجلواهر وجدان اخلالف فيه. 

لتبعض الصفقة.

لكن يف صحيح س�ليامن بن خالد: »سألت أبا عبد اهللA عن الرجل يسلف 
يف الغن�م ثنيان وجذعان وغري ذلك إىل أجل مس�مى. ق�ال: ال بأس. إن مل يقدر الذي 
علي�ه الغن�م عى مجيع ما عليه يأخذ صاح�ب الغنم نصفها أو ثلثه�ا أو ثلثيها، ويأخذ 
رأس مال ما بقي من الغنم دراهم...«)1(، ونحوه صحيح احللبي عى اضطراب فيه))(. 

ومقت�ىض اجلمود عى لس�اهنام انحصار الوظيفة عند عج�ز البائع عن الكل يف 
التبعيض وعدم جواز الفسخ يف الكل. من دون فرق بني اشراط تسليم الكل رصحيًا، 
واس�تفادته من اإلطالق بمقت�ىض فرض الصفقة. ومحلهام عى بي�ان جواز التبعيض، 

كي ال ينايف جواز الفسخ يف الكل لتبعض الصفقة، حيتاج إىل قرينة.

الله�م إال أن يق�ال: بعد البناء تبع�ًا للنصوص عى أن له االنتظ�ار، وله بيع ما 
يستحقه عى البائع بام يتفقان عليه من الثمن، يتعني محل التبعيض يف الصحيحني عى 

اجلواز، فال ينايف ثبوت خيار تبعض الصفقة. فتأمل جيدًا.

وكي�ف كان ف�ال جي�ري احتامل ع�دم اخليار املذكور م�ع قدرة البائ�ع عى دفع 
الباقي وامتناعه منه، لقصور الصحيحني عنه.

)1( هتذيب األحكام ج:7 ص:)).
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:11 من أبواب السلف حديث:1.
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البائع)1(. وإذا دفعه عىل الصفة واملقدار وجب عليه القبول)2(. وإذا دفع 
فـوق الصفة، فإن كان رشط الصفة راجعًا إىل اسـتثناء ما دوهنا فقط وجب 

ث�م إن كان امتن�اع البائ�ع من دف�ع الباقي لتع�ذره عليه وعجزه ع�ن دفعه فقد 
تضمنت بعض النصوص الس�ابقة وغريها أن له أن يسرجع ما يقابله من رأس املال. 
وإن كان م�ع قدرت�ه عليه ولو برشائه ثم دفعه له فقد يش�كل التبعيض وأخذ ما يقابله 
من رأس املال، بل إما أن يفسخ يف الكل أو ينتظر يف الباقي، ملا سبق يف املسألة الرابعة 
ع�رشة من الفصل الراب�ع يف اخليارات من ع�دم مرشوعية التبعيض يف فس�خ العقد. 
وقص�ور نصوص املق�ام عن إثبات مرشوعيت�ه، لعدم وضوح ابتنائها عى الفس�خ يف 
البعض مع التعذر، بل قد يبتني عى استحقاق اسرجاع ما يقابله من رأس املال تعبدًا 

من دون فسخ، وال جمال لذلك مع عدم التعذر، لقصور النصوص عنه. 

اللهم إال أن يستفاد العموم لذلك من ترك االستفصال يف صحيح يعقوب بن 
شعيب املتقدم، ألنه قوله: »ما عندي إال نصف الذي لك« شامل ملا إذا كان قادرًا عى 

رشائه. فالحظ.

)1( بال إشكال ظاهر. أما مع اختالف الصفة فللنصوص املتقدمة. مضافًا إىل 
أن صفة اجلودة حق للمش�ري بس�بب الرشط الذي تضمنه عقد السلف، فله التنازل 
عن حقه وإسقاطه. وأما مع النقص فلرجوعه إىل إسقاط بعض الدين الذي ال إشكال 

يف نفوذه، فإن السلف من أفراد الدين. 

ومن�ه يظهر أنه لو أس�قط حقه يف الصفة أو يف بعض املبيع قبل القبض س�قط، 
وليس له الرجوع يف ذلك وإلزام البائع باحلفاظ عى الصفة أو املقدار.

))( بال إش�كال ظاهر وال خالف. ويظهر الوجه فيه مما تقدم يف املسألة األوىل 
من الفصل الثامن يف النقد والنسيئة، ألن املسألتني من باب واحد.
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القبـول أيضـًا)1(، وإن كان راجعًا إىل اسـتثناء ما دوهنا ومـا فوقها مل جيب 
القبول)2(. ولو دفع إليه زائدًا عىل املقدار مل جيب القبول)3(. 

)مسـألة8(: إذا حّل األجل ومل يتمكن البائع من دفع املسـلم فيه ختري 
املشري بني الفسخ والرجوع بالثمن با زيادة وال نقيصة)4( وبني أن ينتظر إىل 
أن يتمكن البائع من دفع املبيع إليه يف وقت آخر)5(. ولو متكن من دفع بعضه 

)1( لرجوعه إىل تسليم املبيع من دون خمالفة للرشط.

))( خلروجه عن الرشط، كام لو دفع األردأ.

))( لعدم املنش�أ له. وحينئٍذ إن أمكن التبعيض يف القبض وجب قبض مقدار 
احلق ملا س�بق. أم�ا إذا تعذر فله االمتناع من قبض الكل، ألن بيع الس�لف إنام يقتيض 

بإطالقه قبض املبيع بعينه، ال مشاعًا بنحو يستلزم الرشكة.

)4( من الظاهر أن ذلك مقتىض الفسخ، فهو كالتأكيد له.

)5( قال يف مفتاح الكرامة: »وال ينفسخ العقد إمجاعًا مّنا. ألن مورد العقد إنام 
هو الذمة«. وهو ظاهر عى ما س�بق من أن التس�ليم يف األجل رشط خارج عن املبيع، 

ألنه املفهوم عرفًا، ولذا كان قاباًل لإلسقاط عندهم. 

أما بناء عى أنه قيد فيه فال جمال النشغال الذمة بغريه، ألنه أمر غري املبيع، ويلغو 
انش�غال الذمة به، إال أن يرجع إىل املس�ؤولية بامليته، نظري انشغال الذمة باألعيان بعد 
التلف يف موارد ضامهنا. ومن هنا فقد يدعى بطالن العقد حينئٍذ، نظري تلف املبيع قبل 

قبضه. فتأمل.

لك�ن حيث س�بق ضع�ف املبنى املذك�ور فاملتعني م�ا ذكروه من عدم انفس�اخ 
العقد. مضافًا إىل ما تضمن من النصوص ختيري املشري بني االنتظار واسرجاع رأس 

املال عى ما يأيت الكالم فيه. 
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ث�م إن املعروف ب�ني األصحاب هو التخيري املذك�ور، لتخلف الرشط. مضافًا 
إىل موثق ابن بكري املتقدم: »س�ألت أبا عبد اهللA عن رجل أس�لف يف يشء يسلف 
الناس فيه من الثامر، فذهب زماهنا ]ثامرها.يه[ ومل يستوف سلفه. فقال: فليأخذ رأس 
ماله أو فلينظره«)1(، وصحيح احللبي عنهA: »قال: ال بأس بالس�لم يف احليوان إذا 

سميت الذي تسلم فيه فوصفته. فإن وفيته وإال فأنت أحق بدرامهك«))(. 

وق�د يس�تفاد مما تق�دم يف التبعيض من أن له أن يس�رجع ما يقاب�ل الباقي من 
رأس امل�ال، فإن بعضها وإن كان ظاهرًا يف ص�ورة رضا الطرفني كام نّبه له يف اجلواهر 

 

إال أن مقت�ىض إط�الق الباق�ي عدم اعتب�ار رضا البائ�ع، كصحيح عبد اهلل بن س�نان 
املتق�دم، وفي�ه: »أيصلح أن آخذ بالباق�ي رأس مايل؟ قال: نعم، ما أحس�ن ذلك«))(، 
وقول�هA يف صحيح س�ليامن بن خال�د: »إن مل يقدر الذي عليه الغن�م عى مجيع ما 
عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها، ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم 

دراهم...«)4( وغريمها.

وه�ي وإن وردت يف التبعي�ض، إال أن�ه يس�تفاد منه�ا م�ا نحن في�ه باألولوية 
العرفي�ة، أو بفه�م ع�دم اخلصوصية. كام أهن�ا وإن مل تكن نصًا يف الفس�خ كام تقدم إال 

أهنا متفقة معه عماًل. 

وم�ن ذلك يظهر ضعف ما يف الرسائر من منع الفس�خ ولزوم االنتظار، حمتجًا 
بعموم نفوذ العقد ولزومه. 

ثم إن املفروض يف كالم س�يدنا املصن�فP وإن كان هو صورة عجز البائع 
ع�ن التس�ليم، إال أن الظاهر العموم ملا إذا كان ق�ادرًا عليه وامتنع منه حتى مرت مدة 
يص�دق معه�ا خمالفته للرشط. فإن جم�رد إمكان مطالبته بالتس�ليم يف الفرض الثاين ال 
ينايف اس�تحقاق اخليار لتخلف الرشط، كام يظهر مما تقدم يف املس�ألة الرابعة والس�تني 

)1( ، ))( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:11 من أبواب السلف حديث:14، 17، ).
)4( هتذيب األحكام ج:7 ص:)).
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 وعجز عن دفع الباقي كان له اخليار يف الباقي بني الفسخ فيه واالنتظار)1(. 
ويف جواز فسـخه يف الكل حينئذ إشـكال)2(. نعم لو فسخ يف البعض جاز 

للبائع الفسخ يف الكل)3(.

من مباحث الرشط من الفصل الرابع. فراجع.

)1( أم�ا الفس�خ فيه فلعدم تس�ليمه. لكن س�بق أن يبتني عى إم�كان تبعيض 
العقد الواحد يف الفس�خ، وهو ممنوع. فالعمدة النصوص الكثرية املتضمنة أن له أخذ 
رأس م�ال م�ا بق�ي. وهي مطابقة للفس�خ عم�اًل وإن مل تصلح أن تك�ون دلياًل عليه، 

 

كام تقدم. 
وأم�ا االنتظار فهو مقتىض القاعدة عند عدم قبض الدين. مضافًا إىل موثق ابن 
بكري. وهو وإن ورد يف تعذر تسليم الكل، إال أنه يستفاد منه حكم صورة تعذر تسليم 

البعض بفهم عدم اخلصوصية، أو باألولوية العرفية.

))( فق�د تق�دم منهم أن له الفس�خ يف الكل لتبعض الصفقة. وكأن اإلش�كال 
في�ه بلحاظ ما س�بق من احتامل خمالفته لصحيحي س�ليامن بن خال�د واحللبي ومعترب 

معاوية. فراجع.

وقد تقدم أهنام خمتصان بام إذا عجز البائع عن تس�ليم الكل، كام هو مورد كالم 
سيدنا املصنفP. ومن هنا فال إشكال يف ثبوت خيار تبعض الصفقة للمشري مع 

قدرة البائع عى تسليم الباقي وامتناعه، كام تقدم. فراجع.

))( ك�ام يف التحرير والدروس وجامع املقاصد واملس�الك والروضة وغريها. 
ويف التنقي�ح أنه حمتمل. وقيده فيه ويف الدروس وجامع املقاصد واملس�الك والروضة 

وحمكي غريها بام إذا مل يكن مفرطًا بالتبعيض. 

لك�ن مل يتض�ح الوجه يف ثبوت اخليار حتى مع ع�دم التفريط منه، ألن اإلقدام 
ع�ى وحدة الصفقة يف الثمن تبتني عى وح�دة الصفقة يف املبيع، فإذا مل تتم الصفقة يف 
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)مسألة9(: لو كان املبيع موجودًا يف غري البلد الذي جيب التسليم فيه، 
فإن تراضيا بتسليمه يف موضع وجوده جاز)1(. وإال فإن أمكن نقله إىل بلد 
التسـليم وجب نقله عىل البائـع)2(، إال أن يتوقف عىل بذل مال يعجز عنه 
أو يرض بحاله، فيجري احلكم املتقدم من اخليار بني الفسخ واالنتظار)3(. 

املبيع ال يكون تبعض الصفقة يف الثمن خمالفًا للرشط الضمني. 
ول�ذا ال يظن منه�م البناء عى أنه لو تع�ذر عى البائع التعجيل بتس�ليم املبيع، 

فتأخر املشري عن تسليم الثمن يكون للبائع اخليار، لعدم تعجيل تسليم الثمن. 
ع�ى أن اقتصار صحيحي س�ليامن بن خال�د واحللبي ومعت�رب معاوية املتقدمة 
ع�ى بيان التبعيض م�ن دون تنبيه خليار البائع يوجب ظهوره يف عدمه. بل هو مقتىض 
إطالقه�ا، س�واء محلت عى جواز التبعيض يف حق البائ�ع أم عى وجوبه، ألن مقتىض 

إطالقها ثبوته للمشري سواء ريض البائع أم ال، بل أراد الفسخ. 

وم�ن الغري�ب توق�ف س�يدنا املصن�فP يف ثبوت خي�ار تبع�ض الصفقة 
للمش�ري وجزمه بثبوته للبائع، مع أنه هو األبعد عن املرتكزات، واألوىل بأن حيتاج 
للتنبيه عليه يف النصوص املتقدمة بسبب ذلك، وملا عرفت من كون عدم ثبوته مقتىض 

إطالقها. 
ولعله لذا سكت غري واحد ممن رصح بثبوته للمشري عن التنبيه لثبوته للبائع، 
كام يف املبسوط والرشائع والقواعد. بل رصح بعدمه يف التذكرة وحمكي إيضاح النافع، 

معلاًل يف األول بأن التبعيض جاء من قبل البائع. فالحظ.

)1( لرجوعه إىل تنازل املشري عن رشط موضع التسليم والذي هو حق قابل 
لإلسقاط وألن يصالح عليه. ومنه يظهر جواز اتفاقهام عى التسليم يف موضع ثالث.

))( مقدمة لتحقيق الرشط املفروض نفوذه.
))( أم�ا م�ع العجز ع�ن مؤنة النقل فظاه�ر، لرجوعه إىل العجز عن التس�ليم 
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امل�رشوط، ويدخ�ل يف موضوع األدلة الس�ابقة. وكذا احلال ل�و كان موجودًا يف البلد 
لك�ن عج�ز عن رشائه، أو كان املانع من التس�ليم يف املوضع املرشوط أمرًا غري العجز 

عن املال.

وأم�ا مع ك�ون مؤنة النقل م�رضة به فكأن�ه لقاعدة نفي ال�رضر. لكن ال جمال 
هل�ا إذا لزم من عدم التس�ليم اإلرضار باملش�ري. ملا هو املعلوم م�ن أن ورودها مورد 

االمتنان مستلزم لقصورها عام إذا لزم من إعامهلا اإلرضار بالغري. 

وأما إذا مل يلزم اإلرضار باملشري، فقد سبق يف االستدالل خليار الغبن بقاعدة 
نف�ي الرضر احتامل قص�ور القاعدة عن صورة اإلقدام عى ال�رضر احلاصل باإلقدام 

عى املعاملة التي يرتب عليها الرضر وإن مل يكن متوقعًا.

ب�ل ال ينبغ�ي اإلش�كال يف قصورها ع�ام إذا كان متوقعًا، ك�ام يمكن فرضه يف 
املق�ام فيام ل�و احتمل البائع ح�ني العقد حاجته لنق�ل املبيع مع املؤن�ة املذكورة. ومنه 
يظهر احلال لو لزم من التسليم املرشوط رضر آخر غري الرضر املايل من دون أن يصل 

إىل حّد العجز عرفًا.

هذا وقد أطلق بعض مشاخيناP وجوب النقل عى البائع مع إمكانه وتعارف 
نقله إىل بلد التسليم. ومل يتضح الوجه يف دخل التعارف يف املقام. 

نع�م ق�د يراد بذلك ما إذا كان عدم التعارف راجعًا إىل تعارف تنازل املش�ري 
وع�دم تكليفه للبائع بالنق�ل والرجوع معه إىل حكم التع�ذر. حيث قد يوجه برجوع 

ذلك لبًا إىل تقييد اشراط التسليم يف املوضع اخلاص بصورة تعارف النقل إليه.

لك�ن ذل�ك إن رجع إىل دع�وى تقييد خصوصي�ة موضع التس�ليم مع إطالق 
اش�راط التس�ليم فالالزم البناء معه عى وجوب التس�ليم يف غري املوضع املذكور، ال 
جري�ان حكم تعذر التس�ليم من الفس�خ أو االنتظار كام ذك�رهP. بل مقتىض ذلك 
وجوب القبول عى املشري، لوجوب قبض صاحب احلق حلقه بعد فرض استحقاقه 

ألصل التسليم. دون خصوصية املوضع. فالحظ.
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وإن رجع إىل دعوى تقييد اشراط أصل التسليم فالظاهر أن املأخوذ يف مفهوم 
الس�لف عرف�ًا واملعت�رب يف صحته رشعًا هو اش�راط التس�ليم يف األج�ل املعني بنحو 

اإلطالق، كام يظهر بسرب النصوص. 

والس�يام مثل صحيح عبد اهلل بن س�نان: »س�ألت أبا عبد اهللA عن الرجل 
أيصلح له أن يسلم يف الطعام عند رجل ليس عنده زرع وال طعام وال حيوان، إال أنه 

إذا جاء األجل اشراه فوفاه؟ قال: إذا ضمنه إىل أجل مسمى فال بأس به«)1(.

وموثق س�امعة: »س�ئل أب�و عبد اهللA عن الس�لم يف احليوان. قال: أس�نان 
معلومة وأسنان معدودة إىل أجل ال بأس به«))(، وغريمها.

والتخيري بني اسرجاع الثمن واالنتظار عند عدم التسليم ليس مأخوذًا يف عقد 
السلف، بل هو حكم مرتب عليه بعد صحته ومتامية أركانه ورشوطه، فال يرتب مع 
فرض عدم تعذر التسليم. ومن هنا ال خيلو التقييد املذكور عن إشكال. فالحظ. واهلل 

سبحانه وتعاىل العامل العاصم. ومنه نستمد العون والتوفيق.

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب السلف حديث:).

))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:1 من أبواب السلف حديث:7.



الفصل الثاين عرش
يف بيع الثار

)مسـألة1(: ال جيـوز بيـع ثمـرة النخل والشـجر قبل ظهورهـا عامًا 
واحدًا)1( با ضميمة. 

)1( ق�ال يف اجلواه�ر: »إمجاع�ًا بقس�ميه، بل املحك�ي منهام ]من�ه.ظ[ متواترًا 
كالنصوص. ولذا نس�به بعضهم إىل ال�رضورة«. ويف مفتاح الكرامة: »وأما بيعها قبل 
الظه�ور عام�ًا واح�دًا فعدم جوازه مم�ا ال ريب فيه. وق�د تواتر أو كاد يك�ون متواترًا 
نقل اإلمجاع عليه. إذ نقل يف الغنية والرسائر والتذكرة والتحرير واملختلف واإليضاح 
ورشح اإلرش�اد للفخر وتلخيص التلخيص والدروس والتنقيح وغاية املرام وتعليق 

اإلرشاد والروضة. ونفى عنه اخلالف يف غاية املراد واملسالك«.

وه�و املناس�ب ملا تقدم مّنا يف املس�ألة اخلامس�ة عرشة من الفص�ل الثالث عند 
ال�كالم يف اعتب�ار الق�درة عى التس�ليم من أن املس�تفاد من جمم�وع النصوص عموم 

اعتبار إحراز سالمة يشء من املبيع يكون الثمن يف مقابله لو مل يسلم باقيه. 

مضافًا إىل النصوص الواردة يف املقام، كموثق أيب بصري أو صحيحه: »قال أبو عبد 
اهللA: ال تشر النخل حواًل واحدًا حتى يطعم. وإن شئت أن تبتاعه سنتني فافعل«)1(. 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:1 من أبواب بيع الثامر حديث:10.
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ونح�وه صحيح س�ليامن بن خالد)1(، عى م�ا رواه يف االس�تبصار))( ورواه يف 
التهذيب هكذا: »ال تشر النخل حواًل واحدًا حتى يطعم. وإن كان يطعم. وإن شئت 
أن تبتاعه سنتني فافعل«))(. وهو ال خيلو عن اضطراب مسقط له عن احلجية. والسيام 
مع عدم اإلش�ارة إليه يف الوس�ائل، حيث يظهر منه اتفاق التهذيبني عى ما هو املروي 

يف االستبصار.

ومعت�رب أيب بص�ري عنهA: »س�ئل عن النخ�ل والثمرة يبتاعه�ا الرجل عامًا 
واحدًا قبل أن يثمر. قال: ال حتى تثمر، وتأمن ثمرهتا من اآلفة...«)4(.

وصحيح يعقوب بن شعيب: »سألت أبا عبد اهللA عن رشاء النخل. فقال: 
كان أيب يكره رشاء النخل قبل أن تطلع ثمرة الس�نة، ولكن الس�نتني والثالث...«)5(. 

ونحومها غريها.

لكن مال للجواز يف جممع الفائدة وحمكي الكفاية، بل رصح باجلواز يف احلدائق. 
 Aمح�اًل لنص�وص املنع عى الكراه�ة أو التقي�ة، لصحيح بريد: »س�ألت أبا جعفر

 

ع�ن الرطبة تباع قطعتني أو ثالث قطعات. قال: ال بأس. قال: وأكثرت الس�ؤال عن 
أش�باه هذا. فجعل يقول: ال بأس به. فقلت: أصلحك اهلل استحياء من كثرة ما سألته 
وقوله: ال بأس به إن من يلينا يفس�دون هذا كله. فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول 
اهلل8 يف النخل. ثم حال بيني وبينه رجل فس�كت. فأمرت حممد بن مس�لم أن 
 :Aعن قول رس�ول اهلل8 يف النخل. فق�ال أبو جعفر Aيس�أل أب�ا جعفر 
خ�رج رس�ول اهلل8 فس�مع ضوض�اء. فقال: م�ا هذا؟ فقي�ل له: تبائ�ع الناس 
بالنخل، فقعد النخل العام. فقال8: أما إذا فعلوا فال تشروا النخل العام حتى 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:1 من أبواب بيع الثامر حديث:9.
))( االستبصار ج:) ص:85.

))( هتذيب األحكام ج:7 ص:88.
)4( ، )5( وسائل الشيعة ج:)1 باب:1 من أبواب بيع الثامر حديث:)1، 8.
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يطلع فيه اليشء. ومل حيرمه«)1(.

وصحيح احللبي: »سئل أبو عبد اهللA عن رشاء النخل والكرم والثامر ثالث 
سنني أو أربع سنني. فقال: ال بأس. تقول: إن مل خيرج هذه السنة أخرج يف قابل. وإن 
اشريته يف سنة واحدة فال تشره حتى يبلغ... وسئل عن الرجل يشري الثمرة املسامة 
م�ن أرض فتهلك ثم�رة تلك األرض كله�ا. فقال: قد اختصموا يف ذلك إىل رس�ول 
اهلل8، فكان�وا يذك�رون ذلك. فل�ام رآهم ال يدعون اخلصوم�ة هناهم عن ذلك 

البيع حتى تبلغ الثمرة ومل حيرمه، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم«))(.

ونح�وه صحي�ح عبد اهلل بن س�نان عن�هA: »قلت ل�ه: الرجل يبي�ع الثمرة 
املسامة...« إىل آخر ما تقدم يف صحيح احللبي.

وصحيح ربعي: »قلت أليب عبد اهللA: إن يل نخاًل بالبرصة، فأبيعه وأسمي 
الثم�ن، وأس�تثني الكر من التمر أو أكثر، أو العدد من النخ�ل. فقال: ال بأس. قلت: 
جعلت فداك بيع السنتني. قال: ال بأس. قلت: جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم. قال: 
أما إنك إن قلت ذاك لقد كان رس�ول اهلل8 أحّل ذلك فتظاملوا ]فتظلموا.يب[ 

فقالA: ال تباع الثمرة حتى يبدو صالحها«))(.

هذا ويف اجلواهر أن صحيحي احللبي وربعي حمتمالن للبيع سنتني بعد الظهور 
قبل بدو الصالح، وصحيح بريد البد من تأويله بإرادة بدو الصالح فيه من الطلوع، 

أو محل العام فيه عى ما كان يف ضمن العامني أو طرحه. وقريب منه كالم غريه.

وال�ذي ينبغي أن يق�ال: ال ينبغي التأمل يف أن حدي�ث النبي يف النخل واحد، 
 وأن اخت�الف ألفاظ�ه نتيج�ة النقل باملعن�ى. بل هو كالرصيح م�ن صحيح بريد، ألن 
اإلمامA ذكر له أن منشأ منع العامة من البيع املذكور هو حديث النبي8، ثم 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:1 من أبواب بيع الثامر حديث:1.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:1 من أبواب بيع الثامر حديث:) وذيله.

))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:1 من أبواب بيع الثامر حديث:4.
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بينه ملحمد بن مسلم من دون أن يشري حلديث آخر له8. 

وحينئ�ٍذ ف�إرادة البلوغ أو ب�دو الصالح من الطلوع يف صحي�ح بريد وإن كان 
ممكن�ًا، بأن يراد منه الطلوع حتى يص�ل إىل أحد األمرين. بل هو قريب بلحاظ اجلمع 
م�ع بقي�ة الصحاح، إال أنه إنام حيس�ن إذا كان بيعهم قبل هن�ي النبي8 كان قبل 
الطل�وع أصاًل، أم�ا إذا كان بيعهم بعد الطلوع قبل بدو الصالح أو البلوغ فال حيس�ن 
التعب�ري املذكور. كام أن ذلك هو املناس�ب مل�ا يف الصحيح املذكور م�ن قوهلم: »فقعد 

النخل العام«، لظهوره يف عدم إثامره رأسًا، ال يف تلف الثمرة بعد طلوعها.

ويرتب عى ذلك أن مقتىض اجلمع بني الصحاح املتقدمة هو أهنم كانوا يبيعون 
الثم�رة قبل طلوعها، فلام ختاصموا هناهم النب�ي8 عن البيع قبل البلوغ أو بدو 
الصالح. وحي�ث اتفقت الصحاح عى أن هنيه8 ليس حتريميًا لزم كون بيعهم 

السابق عى النهي قبل الطلوع رأسًا صحيحًا يف نفسه. 

وبذل�ك يظه�ر املن�ع م�ن مح�ل الصح�اح أو بعضه�ا ع�ى الس�نتني، إذ بع�د 
إش�ارهتا لواقع�ة واحدة يتع�ني البناء عى عمومه�ا للبيع عامًا واح�دًا، كام هو رصيح 

 

صحيح بريد. 
بل هو املستفاد من بقية الصحاح، لظهورها يف أن منشأ الشبهة هو عدم سالمة 
الثمرة املبيعة املس�تتبع للتخاصم والتظلم. والس�يام مع ظهور قوله يف صحيح ربعي: 
»قلت: جعلت فداك بيع السنتني« يف كون السؤال السابق عليه عن بيع السنة الواحدة. 
وظهور أن ذكرهA لتحليل النبي8 للرد عى اس�تعظام العامة، ومن الظاهر 
أن البيع سنة واحدة أوىل باستعظامهم. ومن هنا ال ينبغي اإلشكال يف أن مقتىض هذه 

الصحاح هو حّل البيع املذكور.

نع�م ق�د يتوقف يف ذل�ك من أجل اإلمج�اع املدعى يف كالم من تق�دم. ويظهر 
من احلدائق عدم ثبوته عنده بلحاظ تعقيب الش�يخP عى أخبار املس�ألة، وحماولته 
اجلم�ع بينه�ا. قال يف التهذيب: »قال حممد بن احلس�ن: األصل يف هذا أن األحوط أن 
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ال تش�ري الثمرة س�نة واحدة إال بعد أن يبدو صالحها. فإن اشريت فال تشري إال 
بعد أن يكون معها يشء آخر. فإن خاست كان رأس املال فيام بقي. ومتى اشري من 
غري ذلك مل يكن البيع باطاًل، لكن يكون فاعله قد فعل مكروها. وقد رصح بذلك يف 
األخبار التي قدمناها أبو عبد اهللA، ومنها حديث احللبي، وأن النبي8 هنى 
ع�ن ذل�ك ألجل قطع اخلصومة الواقعة بني الصحاب�ة، ومل حيرمه. وكذلك ذكر ثعلبة 
ب�ن يزي�د)1(، وزاد فيه أنه إنام هناهم ذلك العام بعينه، دون س�ائر األعوام. ويف حديث 
يعقوب بن شعيب أن أيبA كان يكره ذلك، ومل يقل: كان حيرمه. وعى هذا الوجه 

ال تنايف بني األخبار«. ونحوه يف االستبصار.

لكن قد يستش�كل يف ذلك كام يف كالم غري واحد: تارة: بأن مرادهP ما بعد 
طل�وع الثم�رة قبل بدو صالحها. وأخـرى: بأن ما ذكره ملج�رد اجلمع بني النصوص 
ودفع التنايف بينها، من دون أن يكون يف مقام الفتوى. وثالثة: بأن فتواه بذلك لو متت 

فهي شاذة ال تقدح يف اإلمجاع.

وال�كل كام ت�رى. إذ األول ال يناس�ب اس�تدالله بحديث بري�د الذي عرفت 
حال�ه، وال بحديث يعقوب بن ش�عيب ال�ذي كان موضوع الكراهة في�ه الرشاء قبل 
الطل�وع، كام تضمن تعليل الفرق بني الس�نة والس�نتني بقول�هA: »إن مل حيمل هذه 

السنة محل يف السنة األخرى«. 

والثاين ال يناسب مساق كالمهP، حيث بدأ بالفتوى، ثم استدل عليها. مع 
أن�ه ال فائدة يف اجلم�ع بني النصوص بام ال يقول هو به، فكي�ف حيمل كالمه عليه؟!. 
وإن شئت قلت: محل كالمه هذا عى جمرد اجلمع بني األخبار أبعد بكثري من محله عى 
العدول عام أفتى به يف النهاية واملبسوط من عدم جواز بيع الثمرة سنة واحدة قبل بدو 

الصالح.

وأم�ا الثال�ث فلم يتضح وجه�ه بعد كون دع�اوى اإلمجاع الت�ي وصلت إلينا 

)1( مرادهP بحديث ثعلبة هو حديث بريد، الضطراب السند عنده. فليلحظ. منه عفي عنه.
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وجيوز بيعها عامني فا زاد)1(، 

متأخرة عنه، وأسبقها من ابن زهرة يف الغنية املعلوم إكثاره من دعوى اإلمجاع، ووهن 
كثري منها، ثم من ابن إدريس بعد البناء منه عى محل ما سبق من التهذيبني عى صورة 
طلوع الثمرة قبل بدو صالحها الذي س�بق اإلش�كال فيه. وربام يكون ذلك هو منشأ 

دعوى اإلمجاع من غريه.

نع�م ادعى اإلمجاع يف املبس�وط عى عدم جواز البيع قب�ل بدو الصالح برشط 
التبقية. بل قد يظهر منه اإلمجاع عى ذلك عند مجيع املسلمني، مع اإلمجاع عندنا أيضًا 
إذا كان مطلق�ًا ال ب�رشط القطع وال التبقية. لكنه ال يناس�ب م�ا يأيت من الصدوق من 

جواز البيع بمجرد الطلوع.

مضاف�ًا إىل ظه�ور ح�ال الكلين�ي يف العم�ل بصح�اح بريد واحللب�ي وربعي، 
وظهور حال الصدوق يف العمل بصحيح احللبي، ومع االقتصار يف املقنعة عى كراهة 
البي�ع قبل ب�دو الصالح م�ن دون تنبيه حلرمة البيع قب�ل الطلوع. بل م�ن البعيد جدًا 
إمه�ال األصح�ابM الصح�اح املذكورة، بل يق�رب عملهم هب�ا وإن اختلفوا يف 

حتديد مفادها. 

مع قرب كون استحكام مقتىض القاعدة يف نفوسهم من بطالن بيع غري املوجود 
لهم عى تنزيل هذه النصوص عى صورة طلوع الثمرة أو بدو صالحها.  مَحَ

وكي�ف يعتمد حينئٍذ ع�ى دعاوى اإلمجاع املذكورة، واخل�روج هبا عام يقتضيه 
اجلم�ع ب�ني النص�وص حتى يطع�ن يف فتوى الش�يخP بالش�ذوذ. فالح�ظ. واهلل 

سبحانه وتعاىل العامل.

)1( ك�ام يف املقن�ع وظاه�ر الفقيه، ويظهر امليل له م�ن الرشائع، بل رصح به يف 
التذكرة أواًل، ثم قال: »وحيتمل قويًا املنع...«، وأخذ يف االستدالل عليه ويف املسالك 

والروضة أنه قوي إن مل يقم اإلمجاع عى خالفه. 
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ولعل�ه يش�ري إىل ما يف الرسائ�ر، حيث قال: »وكذا ال جي�وز بيعها قبل أن تطلع 
س�نتني بغ�ري خالف بينن�ا وبني املخالف�ني، وإنام جي�وز عندنا خاصة بيعه�ا إذا طلعت 
قبل بدو الصالح س�نتني... وقد يش�تبه عى كثري من أصحابنا ذلك ويظنون أنه جيوز 
بيعه�ا س�نتني وإن كان�ت فارغة ومل تطلع بع�د وقت العقد. وهذا بخ�الف ما جيدونه 
يف تصاني�ف أصحابنا وخالف إمجاعهم وأخب�ار أئمتهم وفتاواهم، ألهنم أمجعوا عى 
أن الثم�رة إذا مل يب�د صالحها فال بأس ببيعها س�نتني من غري كراه�ة...«. وكأنه فهم 

اإلمجاع من حترير كثري منهم الكالم يف صورة عدم بدو الصالح. 

وهو كام ترى ال يكفي يف استفادة إمجاعهم عى املنع من البيع قبل بدو الصالح، 
خصوص�ًا مع االعراف منه باش�تباه كثري منه�م وظنهم اجلواز قب�ل الطلوع، ومع ما 

سبق من الصدوق، كام نّبه لذلك غري واحد.

وكيف كان فيش�هد باجلواز ما تقدم من صحيحي يعقوب بن ش�عيب واحللبي 
وموثق أيب بصري أو صحيحه وصحيح س�ليامن بن خالد عى رواية االس�تبصار دون 
م�ا تقدم من التهذيب. فراجع. مضافًا إىل صحيح عي بن جعفر عن أخيه موس�ى بن 
جعفرA: »وس�ألته عن رشاء النخل س�نتني أحيل؟ قال: ال بأس، يقول: إن مل خيرج 

العام شيئًا أخرج العام القابل إن شاء اهلل«)1(. 

وذه�ب مجاع�ة إىل عدم ج�واز بيعه�ا إال بعد ظه�ور الثمرة أو ب�دو صالحها 
يف الع�ام األول. ويف اجلواهر أنه املش�هور نق�اًل وحتصياًل بني املتأخري�ن. تعوياًل عى 

القاعدة، لكونه معدومًا، فضاًل عن الغرر واجلهالة.

وملعت�رب أيب بص�ري ع�ن أيب عبد اهللA: »س�ئل عن النخ�ل والثم�رة يبتاعها 
الرج�ل عام�ًا واحدًا قب�ل أن يثمر. قال: ال. حت�ى تثمر وتأمن ثمرهتا م�ن اآلفة. فإذا 
أثمرت فابتعها أربعة أعوام ]إن ش�ئت.التهذيبني[ وإن ش�ئت م�ع ذلك العام أو أكثر 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:1 من أبواب بيع الثامر حديث:1).
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من ذلك أو أقل«)1(.

وخ�رب أيب الربي�ع: »قال أبو عب�د اهللA: كان أبو جعف�رA يقول: إذا بيع 
احلائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فال يباعن حتى تبلغ ثمرته. وإذا بيع سنتني أو 

ثالثًا فال بأس ببيعه بعد أن يكون فيه يشء من اخلرضة ]اخلرض.خ[«))(.

وأما االستدالل له بإطالق ما تضمن النهي عن بيع النخل أو بيع الثمرة حتى 
تزهو أو يعقد أو غري ذلك))( فال جمال له، ألن مقتضاه عدم جواز بيعها أكثر من س�نة 

واحدة، ألن الثمرة ال تطلع فضاًل عن أن تزهو يف األكثر. 

فه�و نظ�ري م�ا رصح به يف خرب حممد بن رشيح: »س�ألت أب�ا عبد اهللA عن 
رجل اش�رى ثمرة نخل س�نتني أو ثالثًا، وليس يف األرض غري ذلك النخل. قال: ال 
يصلح إال سنة. وال تشره حتى يبني صالحه. قال: وبلغني أنه قال يف ثمر الشجر: ال 
بأس برشائه إذا صلحت ثمرته. فقيل له: وما صالح ثمرته؟ قال: إذا عقد بعد سقوط 

ورده«)4(. 

والبد من اخلروج عن مجيع ذلك بالنصوص الس�ابقة بأمجعها. فيقيد اإلطالق 
املتق�دم ب�ام إذا بيعت عامًا واحدًا، ث�م العمل بظهوره يف التحريم، كام س�بق منهم، أو 
محل�ه ع�ى الكراه�ة أو التقية، عى ما س�بق ال�كالم فيه. وهو املتع�ني يف خرب حممد بن 

رشيح.

وأما معترب أيب بصري فقد يش�كل باش�تامله عى اعتبار األمن من اآلفة الذي هو 
متأخر عن بدو الصالح، فيلزم محله عى االستحباب. كام أن خرب أيب الربيع قد يشكل 
بعدم خلّو اخلرضة فيه عن اإلمجال. ولو غض النظر عن ذلك فالبد من اخلروج عنهام 

وعن القاعدة بالنصوص األول املتضمنة جلواز بيعها أكثر من سنة.

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:1 من أبواب بيع الثامر حديث:)1، 7.
))( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:1 من أبواب بيع الثامر حديث:)، 5، 6، 14، 15، 16، 17.

)4( وسائل الشيعة ج:)1 باب:1 من أبواب بيع الثامر حديث:)1.
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وعامـًا واحدًا مـع الضميمة)1( عىل األقـوى. وأما بعد ظهورهـا، فإن بدا 

وإذا أمكن محل بعضها عى ما إذا أطعم يف الس�نة األوىل من الس�نتني فال جمال 
ل�ه في�ام تضمن التعليل بأنه إن مل حيمل يف هذه الس�نة محل يف قابل، إذ هو كالرصيح يف 

رشائه قبل أن حيمل. 

وحينئٍذ يتعني ختصيص القاعدة، ومحل احلديثني املتقدمني عى االستحباب أو 
التقية. أو جتريد معترب أيب بصري عن املفهوم، ومحل اخلرضة يف خرب الربيع لو تم سنده 

عى أمر غري طلوع الثمرة. فالحظ.

)1( كام عن الكفاية. لكن أطلق يف الرسائر والتحرير والدروس املنع من بيعها 
مع الضميمة. وفصل يف التذكرة بني ما إذا كانت الضميمة هي املقصودة باألصل وما 
إذا كانت مقصودة بالتبع، فجّوز يف األول، ومنع يف الثاين. ويف املس�الك أنه املش�هور. 
وهو يبتني عى ما ذكروه يف رشوط العوضني من اغتفار اجلهالة يف التابع، دون ما هو 

املقصود باألصل.

لك�ن املق�ام ليس من ض�م املجهول للمعلوم، بل من ضم ما حيرز س�المته إىل 
ما ال حيرز، وقد س�بق عند الكالم يف اش�راط القدرة عى التس�ليم اقتصارهم فيه عى 
بي�ع العبد اآلبق مع الضميمة. وحيث تقدم مّنا هناك عموم اجلواز، فيتعني البناء عليه 

هنا.

والس�يام مع اس�تفاضة النص�وص بذلك يف بي�ع الثامر، كصحي�ح يعقوب بن 
شعيب: »قال أبو عبد اهللA: إذا كان احلائط فيه ثامر خمتلفة فأدرك بعضها فال بأس 
ببيعها مجيعًا«)1(، وموثق سامعة أوصحيحه: »سألته عن بيع الثمرة هل يصلح رشاؤها 
قب�ل أن خي�رج طلعها؟ فقال: ال، إال أن يش�ري معها ش�يئًا من غريه�ا رطبة أو بقاًل، 
فيقول: أش�ري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الش�جر بكذا وكذا، فإن مل خترج 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:) من أبواب بيع الثامر حديث:1.
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صاحها، أو كان البيع يف عامني أو مع الضميمة جاز بيعها با إشكال)1(. 

الثمرة كان رأس مال املشري يف الرطبة والبقل«)1(، وغريمها.

ومنه ما س�بق يف حديثي أيب بص�ري وأيب الربيع املتقدمني واملتضمنني جواز بيع 
الثم�رة أكث�ر من س�نة إذا أثمرت يف الس�نة األوىل أو كانت فيها خ�رضة، حيث تكون 

ثمرة السنة األوىل هي الضميمة. 

بل ما تقدم من التعليل يف حديث سامعة مطابق للتعليل املتقدم يف تلك املسألة، 
بنحو يستفاد منه العموم، وكون احلكم املذكور عى طبق القاعدة.

)1( أم�ا م�ع ب�دو الصالح فق�د كاد يك�ون رضوريًا، ك�ام يف مفت�اح الكرامة. 
ويقتضيه قوله8 يف صحيح ربعي املتقدم: »ال تباع الثمرة حتى يبدو صالحها« 

وخرب حممد بن رشيح املتقدم. ويأيت الكالم يف حتديد بدو الصالح. 

وعلي�ه حيم�ل اإلطع�ام والبلوغ يف غري واح�د من النصوص الس�ابقة، أو عى 
االستحباب أو التقية أو النهي لدفع اخلصومة من دون حتريم، كام رصح به صحيحي 
احللب�ي وعبد اهلل بن س�نان. ك�ام يتعني ألجل ذلك محل قول�هA يف معترب أيب بصري 

السابق: »حتى تثمر وتأمن ثمرهتا من اآلفة« عى االستحباب أو التقية.

وأم�ا مع ك�ون البيع يف أكث�ر من عام فهو املع�روف بينهم، ونف�ى اخلالف فيه 
يف كش�ف الرم�وز، بل ادعي اإلمج�اع عليه فيام تقدم من الرسائ�ر ويف اخلالف والغنية 
والتذكرة والتنقيح وظاهر املبس�وط وحمكي املهذب البارع. نعم قد يظهر اخلالف فيه 

ممن مل يذكره يف مسوغات البيع قبل الظهور أو قبل بدو الصالح، كام يف اإلرشاد. 

وكيف كان فيقتضيه إطالق ما تضمن جواز بيعه أكثر من سنة، سواء بقي عى 
إطالقه كام س�بق مّنا ومن بعضهم أم محل عى ظهور الثمرة يف الس�نة األوىل، كام تقدم 

من الرسائر وغريه، وتقدم االستدالل له ببعض النصوص.

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:) من أبواب بيع الثامر حديث:1.
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وأم�ا مع الضميمة فهو املرصح به يف كالمهم، وادعى عليه اإلمجاع يف التذكرة 
والتنقيح. وقد يناسبه ما يف املبسوط من نفي اخلالف يف جواز بيعها مع أصوهلا حينئٍذ. 
لكن يف اجلواهر أنه منس�وب لألكثر. ومل يعرف املخالف يف ذلك. إال أن يس�تفاد ممن 

أطلق عدم جواز بيعها قبل بدو صالحها. لكنه منرصف لبيعها وحدها.

وكي�ف كان فيقتضي�ه مضاف�ًا إىل القاع�دة النص�وص املتقدم�ة يف بيعه�ا قبل 
ظهوره�ا مع الضميمة. وال جمال جلريان ش�بهتهم املتقدم�ة يف عدم جواز ضم املعلوم 
للمجهول إذا كان املجهول مقصودًا باألصل، لفرض وجود الثمرة وعدم اجلهل هبا. 
غاي�ة األمر أن�ه ورد النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صالحه�ا. لكنه لو تم منرصف إىل 

بيعها وحدها. وال أقل من لزوم محله عى ذلك ألجل النصوص املتقدمة.

بقي يف املقام أمران:

األول: أن األصح�اب ذكروا أيضًا جواز بيعها برشط القطع يف احلال، وادعي 
اإلمجاع عليه يف املبسوط واخلالف والغنية والرسائر وكشف الرموز والتذكرة وغريها. 
وه�و مقتىض عموم�ات النفوذ بعد قص�ور نصوص املقام عن الف�رض املذكور، ألن 
املنس�اق منه�ا ك�ون املنع من أجل ع�دم إحراز ترت�ب الغرض الداعي لل�رشاء، وهو 
االنتف�اع بالثمرة فيام يقصد منها نوعًا، واملف�روض يف املقام عدم كون الداعي للرشاء 

ذلك، بل االنتفاع هبا بوجه آخر يرتب عى حال الرشاء. فالحظ.

الثـاين: ق�ال يف القواعد: »لو بيعت عى مالك األصل أو باع األصل واس�تثنى 
الثمرة فال يشرط إمجاعًا«. ومراده عدم اشراط بدو الصالح. والوجه يف عدم اشراطه 
مع استثناء الثمرة أن دليل اشراطه لو تم وارد يف بيع الثمرة، ال يف بيع األصول. وأما 
مع بيع الثمرة عى مالك األصل فلم يتضح الوجه فيه مع إطالق دليل اشراطه لو تم 
فضاًل عن دعوى اإلمجاع عليه. والس�يام مع ما يف املبس�وط واخلالف من عموم املنع 

له تبعًا لعموم األخبار.
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أما مع انتفاء الثاثة فاألقوى اجلواز)1( 

)1( كام تقدم من الشيخ يف التهذيبني، سواء محل كالمه عى ما قبل ظهور الثمرة 
كام تقدم مّنا أم عى ما بعده، كام يظهر منهم. وبه رصح يف الرسائر والتذكرة والقواعد 
واملختلف واإليضاح والدروس واللمعتني والتنقيح وجامع املقاصد واملسالك وعن 

غريها. وإليه قد يرجع ما يف املقنعة من كراهة بيعها قبل بدو صالحها.

وهو مقتىض القاعدة عى مباين األصحاب، لعدم ورود شبهة الغرر بعد فرض 
وجود املبيع ورؤيته. واحتامل تلفه بعد ذلك ال يمنع من صحة املعاملة، كسائر موارد 

احتامل تعرض املبيع للتلف أو الرسقة أو نحومها، كام نّبه له يف الرسائر. 

مضاف�ًا إىل م�ا يف صحيح ربع�ي املتقدم من هني النبي8 ع�ن بيع الثمرة 
قب�ل بدو صالحها من أجل خصومتهم، بل م�ع الترصيح يف صحيحي بريد واحللبي 
بأن�ه مل يك�ن حتريميًا. ومن أجله يتعني مح�ل البلوغ يف الثاين عى ب�دو الصالح بعد ما 
س�بق من وحدة الواقعة. وهو املس�تفاد أيضًا من صحيح يعقوب بن ش�عيب، س�واء 
محل�ت الكراه�ة فيه عى الكراهة املصطلحة كام س�بق من التهذيب�ني أم عى التحريم، 

لظهوره يف ارتفاع النهي بالطلوع.

وبذل�ك يظهر حال النصوص األخ�ر املتضمنة للبلوغ كصحيح عي بن جعفر 
ع�ن أخي�هA: »وس�ألته ع�ن رشاء النخل س�نة واح�دة أيصلح؟ قال: ال يش�رى 
حت�ى يبل�غ«)1(، وصدر صحيح احللب�ي وخرب أيب الربيع املتقدم�ني. حيث يتعني محل 
البل�وغ فيها عى بدو الص�الح، أو محلها عى الكراهة أو التقي�ة. كام يتعني احلمل عى 
أح�د الوجه�ني يف النصوص الناهية عن البيع قبل ب�دو الصالح، عى الكالم اآليت يف 

حتديده.

وأما ما تضمن النهي عن البيع قبل اإلطعام كصحيحي س�ليامن بن خالد وأيب 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:1 من أبواب بيع الثامر حديث:)).
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بص�ري املتقدم�ني فإن محل اإلطع�ام فيها عى الطلوع بلحاظ كون الطالع من ش�أنه أن 
يطعم كان أسبق من بدو الصالح، فيشهد بعدم اعتبار بدو الصالح يف جواز البيع، كام 
هو املدعى. وإن محل عى فعلية اإلطعام بكون الثمرة صاحلة لألكل، كان متأخرًا عن 
ب�دو الصالح، وتعني محله عى االس�تحباب أو التقية من أجل نصوص بدو الصالح 

وغريها.

هذا وقد رصح بعدم جواز البيع حينئٍذ وبطالنه يف املبس�وط والنهاية واملهذب 
والغنية والوسيلة والرشائع والنافع وغريها، وهو املحكي عن ابن اجلنيد وأيب الصالح 
والتلخي�ص، وق�د يرجع إليه ما يف املقنع من عدم جواز بيع الثمرة حتى تبلغ. ونس�به 
يف املس�الك والروضة لألكثر، بل يف املبس�وط واخلالف والغني�ة اإلمجاع عليه. عماًل 

بالنصوص الناهية عن البيع قبل بدو الصالح. ويظهر ضعفه مما سبق.

وأش�كل منه ما يف املراس�م من كراهة البيع قبل بدو الصالح، لكن لو خاست 
الثمرة نقص من الثمن ما كان يف مقابل التالف منها، ومل يبق للبائع إال بقدر ما س�لم 
منها. ونس�به يف كش�ف الرم�وز للمفيد يف املقنعة أيض�ًا، واختاره، مدعي�ًا أنه مقتىض 

اجلمع بني النصوص الواردة باملنع والناطقة باجلواز. 

إذ فيه: مل يتضح وجه اجلمع بذلك، لكون املنساق من مجيع النصوص هو البيع 
املبتني عى سالمة متام الثمن للبائع، وانقطاع علقته باملبيع، فهو خمالف جلميع نصوص 
املقام، من دون أن يشهد له يشء. عى أن املفيد إنام رصح بذلك يف البيع قبل الظهور، 
ال قب�ل ب�دو الصالح، بل اقت�رص يف البيع قبل بدو الصالح ع�ى احلكم بالكراهة، كام 
س�بق. وم�ا يف كالم غري واحد من محل الظهور يف كالم�ه عى بدو الصالح غري ظاهر 

الوجه. نعم هو خال عن الدليل أيضًا، وخمالف جلميع النصوص، ملا سبق.

بقـي يشء. وه�و أن مقتىض القاعدة ج�واز البيع بمجرد ظه�ور عنوان الثمرة 
م�ن مت�ر أو عنب أو غريمها. ب�ل وإن كان حتوله للثمرة من س�نخ حتول احلقيقة حلقيقة 

أخرى، نظري حتول البيضة إىل دجاجة، كالطلع والتمر يف املقام. 
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مع الكراهة)1(. 

نع�م ل�و كان الظاهر أمرًا مباين�ًا ملبدأ تكوينها عرفًا كالورد ال�ذي تنعقد الثمرة 
بعد س�قوطه فال جمال لتصحيح البيع بمقتىض القاعدة، ألن املبيع إن كان هو املوجود 
لزم عدم استحقاق ما خيلفه. وإن كان هو الثمرة فهي غري موجودة فعاًل، لتكون طرفًا 

يف املعاوضة.

كام أنه لو تم اإلمجاع عى عدم جواز بيع الثمرة قبل طلوعها. فقد يراد به لزوم 
ص�دق الثم�رة عليه حني البي�ع، وعدم كفاية ظه�ور مبدأ التكوي�ن إذا مل يصدق عليه 
الثم�رة، فيك�ون خمصصًا للقاع�دة. نعم ال يبعد قص�وره عام لو صدق عن�وان الثمرة 
بإطالق�ه، وإن مل يص�دق بخصوصيت�ه املطلوب�ة، ب�ل يك�ون داخاًل فيام نح�ن فيه من 

الكالم يف جواز بيع الثمرة بعد طلوعها قبل بدو صالحها. فالحظ.

)1( ك�ام تقدم من الش�يخ يف التهذيب�ني وبه رصح غريه ممن ذه�ب إىل اجلواز. 
وه�و مقتىض النصوص املانعة عن البيع قبل ب�دو الصالح بعد رفع اليد عن ظهورها 
يف التحريم. وكذا صحيح يعقوب بن شعيب بناء عى محله عى الكراهة املصطلحة. 

ومحله�ا ع�ى التقي�ة وإن كان ممكنًا، إال أن�ه خالف األصل بع�د إمكان اجلمع 
العريف باحلمل عى الكراهة الرشعية املصطلحة. 

وكذا محله عى النهي اإلرشادي أو الواليتي الشخيص لدفع اخلصومة. وجمرد 
ظهور بعض النصوص املتقدمة يف ذلك ال يكفي يف محل غريه من النصوص عليه. 

ثم إنه مما س�بق يظهر أن األفضل االنتظ�ار حتى يؤمن عى الثمرة من اآلفة كام 
هو مقتىض معترب أيب بصري املتقدم. فالحظ.

بقي يشء. وهو بعض نصوص املسألة وكلامت األصحاب وإن اختصت بثمرة 
النخل. إال أنه يبدو من مجلة كلامهتم عدم الفرق بينها وبني ثمرة س�ائر األش�جار، كام 
هو مقتىض جعل موضوع املس�ألة بيع الثامر بإطالقها أو مع الترصيح بالتعميم، كام يف 
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)مسـألة2(: بدو الصاح يف التمر امحراره أو اصفراره)1(، ويف غريه 

املقنعة والنهاية واملبسوط والوسيلة واملهذب والرسائر واجلامع وغريها.

ويف التحرير: »الش�جر والنخل يف احلكم سواء« ورصح بأن اخلالف يف بعض 
ف�روع بي�ع ثمر النخ�ل جيري يف ثم�ر بقية األش�جار يف التذك�رة واإليض�اح وجامع 

املقاصد. 

والوج�ه يف ذل�ك اإلط�الق، ب�ل الترصي�ح بالعم�وم يف صحيح�ي احللب�ي 
ويعقوب بن ش�عيب وخرب أيب بصري ومجلة من نصوص البيع مع الضميمة. بل يظهر 
م�ن صحيحي بريد واحللبي الواردي�ن يف هني النبي8 عن بيع ثمرة النخل قبل 
الطلوع أو البلوغ إلغاء خصوصية النخل، وأن املعيار مطلق الثمرة. ومن هنا ال ينبغي 

اإلشكال يف العموم يف مجيع األحكام املتقدمة، وال خيرج عنه إال بدليل.

)1( كام يف النهاية واملبس�وط والرسائر والناف�ع والتذكرة والتحرير والدروس 
واللمعتني واملس�الك وظاهر جامع املقاصد، وفيه أنه املش�هور، ويف النافع والقواعد 

أنه األشهر. ويف اجلواهر أنه املشهور بني األصحاب نقاًل وحتصياًل شهرة عظيمة. 

ملعترب الوش�ا: »س�ألت الرضاA هل جيوز بيع النخل إذا محل؟ قال: ال جيوز 
بيع�ه حتى يزهو. قلت: وما الزهو جعلت فداك؟ قال: حيمر ويصفر وش�به ذلك«)1(، 

ورواه الصدوق بطريق صحيح، إال أنه أسقط قوله: »وشبه ذلك«.

وحديث عي بن أيب محزة: »سألت أبا عبد اهللA عن رجل اشرى بستانًا فيه 
نخ�ل ليس فيه غريه ]غري برٍس[ برسًا أخرضًا. ق�ال: ال حتى يزهو. قلت: وما الزهو؟ 
ق�ال: حت�ى يتل�ون«))( ويؤيدمها ما يف حدي�ث املناهي عن النب�ي8: »وهنى أن 

يبتاع الثامر حتى تزهو. يعني تصفر أو حتمر«))(.

وهي كام ترى إنام تتضمن تفسري الزهو بذلك، ال تفسري بدو الصالح به. 

)1( ، ))( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:1 من أبواب بيع الثامر حديث:1، 5، 14.
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نعم يف حديث القاس�م بن س�الم عنه8: »أنه هن�ى عن املخارضة. وهو 
أن يبت�اع الث�امر قب�ل أن يبدو صالحها وه�ي خرض بعد«)1(، لظه�وره يف حصول بدو 
الص�الح بارتف�اع اإلخ�رضار، وهو عب�ارة أخرى عن تب�دل لوهنا للصف�رة واحلمرة 

ونحومها. لكنه مع ضعف سنده ظاهر يف كون التفسري من الراوي. 

فالعم�دة يف املقام أن م�ا تضمن بدو الصالح من النص�وص ينحرص بصحيح 
ربعي وخرب حممد بن رشيح املتقدمني. واألول ال يظهر يف النهي التعبدي بعد الترصيح 
في�ه ب�أن النه�ي فيه كان من أج�ل تظلمهم، والس�يام مع الترصي�ح يف صحيحي بريد 
واحللب�ي بأن النهي مل يكن حتريميًا، بضميمة ما س�بق من وح�دة الواقعة يف الصحاح 
الث�الث. والث�اين ضعيف يف نفس�ه، خمالف ملا تطابقت عليه النص�وص والفتاوى من 

جواز البيع أكثر من سنة. 

وم�ن هن�ا يق�رب أن يكون بدو الص�الح يف كالم الفقهاء مش�ريًا مل�ا تضمنت 
النص�وص األخر التحديد به، من دون أن يكون بنفس�ه ح�دًا ليقع الكالم يف رشحه. 
وحيث تقدم ذكر الزهو يف النصوص السابقة مع رشحها له بالتلون توجه منهم حتديد 
بدو الصالح بذلك، وتنزيل ما تضمن اإلطعام والبلوغ عليه، أو عى ما ال ينافيه، كام 

سبق عند الكالم يف جواز البيع قبل بدو الصالح. 

هذا ويف صحيح عي بن جعفر عن أخيهA: »سألته عن بيع النخل أحيل إذا 
كان زهوًا؟ قال: إذا استبان البرس من الشيص حّل بيعه ورشاؤه«))(. وقد يظهر يف اعتبار 
أمر آخر غري الزهو. لكن الظاهر أن استبانة البرس من الشيص أسبق من الزهو، فيكون 
ظاه�رًا يف كفاي�ة ذلك يف احلّل، ويتعني ألجله محل نصوص الزهو عى االس�تحباب.

نعم رواه يف البحار هكذا: »وسألته عن بيع النخل. قال: إذا كان زهوًا واستبان 
الب�رس من الش�يص ح�ّل رشاؤه«))(. ومقتضاه اعتب�ار األمرين مع�ًا. ويف املطبوع من 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:1 من أبواب بيع الثامر حديث:15، 17.
))( بحار األنوار ج:10 ص:57).
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انعقاده بعد تناثر ورده)1(. 

كتاب عي بن جعفر: »قال: إذا كان زهوًا أو استبان البرس من الشيص حّل رشاؤه«)1(. 
ومن ثم ال جمال للخروج به عام سبق.

هذا وقد ذكر بعض مش�اخيناP أن ب�دو الصالح أن يصري قاباًل لألكل عادة 
وإن كان يف أول أوان أكل�ه. وكأن�ه اعتمد عى ما تضم�ن اإلطعام بعد محله عى فعلية 
اإلطع�ام. لكنه لو تم لزم رفع اليد عنه بنصوص املقام، ومحله عى االس�تحباب، ألن 
الظاهر أن التلون أس�بق من ذلك. وال يتضح الوجه يف إمهاله لنصوص املقام بعد أن 

كان فيها الصحيح.

ومثل�ه م�ا نقل قواًل يف املقام وإن مل يعرف قائله م�ن أن بدو الصالح هو األمن 
عى الثمرة من اآلفة. فإنه وإن كان يشهد له قولهA يف معترب أيب بصري املتقدم: »ال. 
حت�ى تثمر وتأمن ثمرهتا من اآلفة«. إال أن م�ن الظاهر أن األمن عى الثمرة من اآلفة 
متأخ�ر عن بدو الصالح والزهو باملعنى املتقدم، فالبد من محله عى االس�تحباب من 

أجل نصوص املقام.

وك�ذا م�ا يف الرشائع من أن بدو الصالح هو االمح�رار أو االصفرار أو أن يبلغ 
مبلغًا يؤمن عليه العاهة، س�واء أريد به الردد أم التخيري. إذ ال وجه للردد مع اعتبار 
دلي�ل االمحرار واالصف�رار، وتعني اجلمع باالس�تحباب، كام تق�دم. وال للتخيري مع 
ظه�ور كون بدو الصالح حس�بام يظهر من صحي�ح ربعي حدًا عرفي�ًا معروفًا وليس 

أمرًا تشكيكيًا ذا مراتب. فالحظ.

)1( قد اختلفت كلامت األصحاب كثريًا يف بدو الصالح يف غري التمر. فقيل: 
ه�و انعق�اد احلب، وقي�ل: هو ذلك مع تناثر ال�ورد، وقيل: هو البل�وغ. عى اختالف 

بينهم يف أن ذلك يف الشجر أو يف الشجر والسنبل. 

)1( مسائل عي بن جعفر ص:))1.
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ويف املبسوط: »وبدو الصالح خيتلف بحسب اختالف الثامر، فإن كانت الثمرة 
مما حتمر أو تسود أو تصفر فبدو صالحها فيها احلمرة أو السواد أو الصفرة، وإن كانت 
مما تبيض فهو أن يتموه، وهو أن ينمو فيه املاء احللو ويصفر لونه. وإن كان مما ال يتلون 
مث�ل التفاح والبطيخ فبأن حيلو أكله، وإن كان مث�ل البطيخ فبأن يقع فيه النضج، ألن 
ل�ه نضجًا كنضج الرطب. وقد روى أصحابنا أن التلون يعترب يف ثمرة النخل خاصة. 
فأما ما يتورد فبدو صالحه أن ينترش الورد وينعقد. ويف الكرم أن ينعقد احلرصم. وإن 
كان مث�ل القث�اء واخليار الذي ال يتغري طعمه وال لون�ه، فإن ذلك يؤكل صغارًا، فبدو 

صالحه فيه أن يتناهى عظم بعضه«.

ه�ذا وقد س�بق أن مقتىض القاع�دة جواز بيع الثمرة م�ن دون ضميمة بمجرد 
طلوعه�ا بحيث يكون هناك يشء له وجود يش�ار له عرف�ًا وإن مل يصدق عليه الثمرة، 
ب�ل كان مب�دأ لتكوينها، حتى عى ما جروا عليه من املنع عن بيع الغرر. فالالزم البناء 
ع�ى ذل�ك يف املقام ما مل يثبت النهي عنه، واعتبار يشء زائد عى ذلك. وقد ثبت ذلك 

يف التمر، كام تضمنته نصوص الزهو السابقة. 

أما يف غريه فلم يرد إال ما تقدم يف خرب حممد بن رشيح عن أيب عبد اهللA من 
قوله: »وبلغني أنه قال يف ثمر الشجر: ال بأس برشائه إذا صلحت ثمرته. فقيل له: وما 

صالح ثمرته؟ قال: إذا عقد بعد سقوط ورده«)1(.

وما يف موثق عامر عن أيب عبد اهللA: »سألته عن الكرم متى حيل بيعه؟ قال: 
إذا عق�د وصار عروق�ًا«. كذا يف الكايف. ويف التهذيب: »ق�ال: إذا عقد وصار عقودًا. 

والعقود اسم احلرصم بالنبطية«))(.

أما األول فهو ضعيف السند، وخصوصًا هذه الفقرة منه، لظهور كالم الراوي 
 .Aبل قد بلغته عنه، فهي مرسلة منه عنه ،Aيف عدم سامعه هلا بنفسه من اإلمام
مع أن ظاهره إرادة انعقاد الثمرة املالزم لسقوط الورد، وهو أول انعقادها وظهورها، 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:1 من أبواب بيع الثامر حديث:)1، 6.
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ال بع�ده بم�دة طويل�ة بع�د أن تنمو نموًا معت�دًا به، فإنه لي�س انعقادًا، ب�ل يكون بعد 
االنعق�اد. وم�ن الظاه�ر أن االنعق�اد املذك�ور عبارة أخرى ع�ن ظهور الثم�رة وبدو 

تكوينها الذي سبق أن اعتباره مقتىض القاعدة من دون حاجة للنص.

وأما الثاين فهو وإن تم سنده، إال أنه سبق االختالف يف متنه، فعى رواية الكايف 
يكون ظاهرًا يف اعتبار بروز الشعب يف زهره، بحيث يبدأ تكون العنقود له، وبه يكون 

مبدأ انعقاد حبه. وعى رواية التهذيب يكون املراد بلوغه حدًا يصري حرصمًا. 

لكن الثاين موقوف عى أن يكون التفسري من اإلمامA، وهو غري ظاهر، بل 
بعي�د. فإن تعبريه باحلرصم رأس�ًا أوىل. بل يكاد يقطع بعدم�ه بمالحظة رواية الكايف، 
حيث يبعد جدًا حذفه للتفس�ري املذكور لو كان جزءًا من الرواية، بخالف االختالف 
يف رس�م الكلمة الواحدة فإنه أمر مألوف شائع. وال أقل من عدم ثبوت كون التفسري 
املذكور من اإلمام، وحينئٍذ ال يكون حجة. بل هو ال خيلو عن بعد يف نفسه، حيث ال 
يظه�ر الوجه لتعبري اإلمامA بالنبطية ما مل تكن الكلمة ش�ائعة يف العرف بحيث ال 
حتتاج للتفس�ري. ومن هنا ال يبعد محل رواية التهذي�ب عى بدء انعقاد احلب، فتقارب 

رواية الكايف.

والس�يام بمالحظة ما يف املنجد م�ن أن عقد الزهر انضامم أجزائه بحيث يصري 
ثمرًا، وهو راجع إىل بدء ظهور الثمرة الذي عرفت أنه مقتىض القاعدة، نظري ما تقدم 

يف خرب حممد بن رشيح. 

ه�ذا وأم�ا ما عدا ذلك كاخلرض فاملتعني الرجوع فيه للقاعدة التي س�بق حتديد 
مفادها. وال ملزم باعتبار بدو الصالح فيه، ليقع الكالم يف حتديده. فالحظ.

)1( ب�أن تكون ذات قيمة معتد هبا، كام تق�دم منهP نظري ذلك يف بيع اآلبق 

)مسألة3(: يعترب يف الضميمة املجوزة لبيع التمر قبل بدو صاحه أن 
تكون مما جيوز بيعها منفردة)1(، 
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وكوهنـا مملوكة للالـك)1(، وكون الثمن هلا وللمنضم عىل اإلشـاعة)2(. 
وال يعترب فيها أن تكون متبوعة)3( عىل األقوى، فيجوز كوهنا تابعة)4(. 

م�ع الضميمة، وتقدم الوجه فيه، ف�إن املقامني من باب واحد. ومنه يظهر عدم الوجه 
لتنظر صاحب اجلواهر فيه.

)1( كام ذكره يف اجلواهر بدوًا، وإن تنظر فيه أخريًا. وهو املنرصف من نصوص 
املق�ام. ب�ل هو رصيح موثق س�امعة أوصحيحه: »س�ألته ع�ن بيع الثم�رة هل يصلح 
رشاؤها قبل أن خيرج طلعها؟ فقال: ال. إال أن يش�ري معها ش�يئًا من غريها رطبة أو 
بقاًل، فيقول: أش�ري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الش�جر بكذا وكذا، فإن مل 
خترج الثمرة كان رأس مال املش�ري يف الرطبة والبقل...«)1(. ونحوه سبق يف مبحث 

القدرة عى التسليم يف مثل بيع اآلبق مع الضميمة، ألهنام عى هنج واحد.

))( ك�ام ذك�ره يف اجلواهر بدوًا، وإن تنظ�ر فيه أخريًا أيضًا. وهو املس�تفاد من 
النص�وص انرصاف�ًا أو ظهورًا. والس�يام ما تضمن التعليل بأن�ه إن مل خيرج كان رأس 
امل�ال يف الضميمة، إذ هو كالرصيح يف وح�دة رأس املال فيهام معًا، إذ لو مل يكن بنحو 

اإلشاعة كان لكل منهام رأس ماله، ومل يبق يف مقابل رأس مال الثمرة يشء.

))( خالفًا ملا س�بق من التذكرة. وتقدم وجهه ودفعه عند الكالم يف جواز بيع 
الثمرة قبل ظهورها عامًا واحدًا مع الضميمة.

)4( كأغص�ان الش�جر احلاصلة للثمرة. والوجه في�ه إطالق اليشء يف حديث 
س�امعة املتقدم. مضافًا إىل عموم التعليل ال�ذي تضمنه هو وبعض النصوص املتقدمة 
عند الكالم يف اشراط القدرة عى التسليم يف العوضني. ومنه يظهر اجلواز فيام إذا كانا 

معًا مقصودين باألصل من دون تبعية.

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:) من أبواب بيع الثامر حديث:1.
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)مسـألة4(: يكفـي يف الضميمة يف متر النخل مثل السـعف والكرب 
والشجر اليابس الذي يف البستان)1(. 

)مسـألة5(: لـو بيعت الثمرة قبل بدو صاحهـا مع أصوهلا جاز)2( 
با إشكال. 

)مسألة6(: إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع املتجدد يف تلك السنة 
معه وإن مل يظهر)3(، 

)1( يظهر وجهه مما سبق. ومنه يظهر عدم خصوصية التمر. ولعلهP ذكره 
ملجرد التمثيل.

))( ك�ام يف الرشائ�ع والنافع والتذكرة وغريه�ا. ويف التذكرة والتنقيح اإلمجاع 
علي�ه. ويقتضيه إطالق دليل جواز البيع مع الضميمة. والس�يام مع كون الضميمة يف 

املقام هي املبيعة أصالة، والثمرة تابعة عرفًا، كحمل الدابة. 
مضاف�ًا إىل صحيح غي�اث بن إبراهيم ع�ن أيب عبد اهللA: »ق�ال: قال أمري 
املؤمننيA: من باع نخاًل قد أبره فثمره للبائع، إال أن يشرط املبتاع. ثم قال: قىض 

به رسول اهلل8«)1(، ونحوه غريه.
))( رصح غري واحد باالكتفاء يف جواز بيع مجيع الثمرة بظهور بعضها أو بدو 
صالحه، عى اخلالف يف معيار اجلواز. بل هو املدعى عليه اإلمجاع رصحيًا يف اخلالف 

واملسالك، وظاهرًا يف الغنية والتذكرة. 
ويقتضي�ه مضاف�ًا إىل ما س�بق من عموم ج�واز البيع م�ع الضميمة النصوص 
اخلاصة، كصحيح يعقوب بن شعيب، قال أبو عبد اهللA: »إذا كان احلائط فيه ثامر 

خمتلفة فأدرك بعضها فال بأس ببيعها مجيعًا«))(.

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:)) من أبواب أحكام العقود حديث:).
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:) من أبواب بيع الثامر حديث:1.
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احتد اجلنس أم اختلف)1(، احتد البستان أم تكثر)2( عىل األقوى. 

ومعترب إسامعيل بن الفضل عنهA: »سألت أبا عبد اهللA عن بيع الثمرة قبل 
أن تدرك. قال: إذا كان له يف تلك األرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حالل«)1(.

وصحي�ح احللبي عنهA: »ق�ال: تقبل الثامر إذا تبني لك بعض محلها س�نة، 
وإن شئت أكثر. وإن مل يتبني لك ثمرها فال تستأجر«))(.

وحديث عي بن أيب محزة: »س�ألت أبا عبد اهللA عن رجل اش�رى بس�تانًا 
في�ه نخل وش�جر منه ما قد أطعم ومنه ما مل يطع�م. قال: ال بأس فيه إذا كان فيه ما قد 

أطعم...«))(. وحيمل عى رشاء ثمر البستان بقرينة اجلواب.

)1( للعم�وم املتقدم، وإطالق بع�ض النصوص املتقدمة، وخصوص صحيح 
يعقوب بن شعيب منها. وبه خيرج عام يأيت يف موثق عامر، ويتعني محله عى الكراهة.

))( ك�ام جعل�ه يف الناف�ع األش�به، وج�زم ب�ه يف كش�ف الرم�وز واملختل�ف 
وال�دروس والتنقيح واملس�الك وحمكي غريها. للعموم املتقدم. وقد يس�تدل له أيضًا 
بمعترب إس�امعيل املتقدم، بدعوى شمول قولهA: »يف تلك األرض« ملا إذا تعددت 
البس�اتني. وال خيلو عن إش�كال، حيث ال يبعد كون مصحح العهد واإلشارة مناسبة 
األرض للثم�رة املفروض�ة يف الس�ؤال، بلح�اظ كوهن�ا بس�تانًا هل�ا. فالعم�دة العموم 

املتقدم.

لكن يف املبس�وط: »وإن كان بستانان، فبدا صالح الثمرة يف أحدمها، ومل يظهر 
يف اآلخ�ر، مل جي�ز بيع ما مل يبن صالحه، ألن لكل بس�تان حكم نفس�ه، س�واء كان من 
جن�س م�ا ظهر صالح�ه أم من غري جنس�ه. وفيه خ�الف«. وعليه ج�رى يف اخلالف 
ويظه�ر من�ه دعوى اإلمجاع عليه. وقد يظهر من االس�تبصار إيض�ًا، ألنه احتمل محل 

موثق عامر اآليت عى ما إذا كانت األنواع املختلفة يف أماكن متفرقة.

)1( ، ))( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:) من أبواب بيع الثامر حديث:)، 4، ).
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ه�ذا ويظه�ر من املختلف والدروس أن دليله ع�ى التفصيل املذكور هو موثق 
عامر املذكور عن أيب عبد اهللA: »سئل عن الفاكهة متى حيل بيعها؟ قال: إذا كانت 
فاكه�ة كثرية يف موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها. فإذا كان نوعًا 
واح�دًا فال حيل بيعه حتى يطعم. فإن كان أنواع متفرقة فال يباع يشء منها حتى يطعم 

كل نوع منها واحدة، ثم تباع تلك األنواع«)1(. 

وق�د محله يف املختلف عى ما إذا تعددت العقود. وجعله يف الدروس معارضًا 
بصحيح إسامعيل بن الفضل املتقدم.

ويشكل األول بأن احلمل املذكور تربعي ال شاهد عليه، بل هو خمالف للظاهر 
جدًا. والثاين بام سبق من اإلشكال يف عموم صحيح إسامعيل ملا إذا تعددت البساتني. 
مع أنه لو تم له إطالق يقتيض ذلك تعني محله عى وحدة البستان، مجعًا مع موثق عامر 

لو متت داللته عى املنع من الضميمة إذا تعددت البساتني.

فالعمدة يف املقام عدم ظهور املوثق يف التفصيل بني وحدة البستان وبني تعدده، 
ب�ل ب�ني وحدة نوع الفاكهة وتع�دده. غايته أن التفصيل املذكور يكون مس�تدركًا عى 
إط�الق اجلواز الذي تضمنه صدره، ويتع�ني كونه تعقيبًا عليه كالرشح له، كام احتمل 
ذلك يف مفتاح الكرامة. بل هو املتعني وإن استلزم نحوًا من االضطراب يف متنه. وهو 
غ�ري عزي�ز يف النص�وص. وال جمال حلمل�ه عى تعدد البس�اتني، كام تق�دم احتامله من 

االستبصار، لعدم املنشأ فيه الحتامل ذلك. 
ومن هنا يتعني محله عى الكراهة، مجعًا مع صحيح يعقوب بن شعيب الرصيح 

يف جواز الضميمة مع تعدد األنواع، كام أرشنا إليه آنفًا. 
وأما ما س�بق من املبسوط من أن لكل بستان حكم نفسه، فال شاهد له ليخرج 
ب�ه عن اجل�واز مع الضميمة. ومن هن�ا يتعني البناء عى عموم اجل�واز يف املقام، عماًل 

بالعموم املذكور.

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:) من أبواب بيع الثامر حديث:5.
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)مسـألة7(: إذا كانـت الشـجرة تثمر يف السـنة الواحـدة مرتني ففي 
جريان حكم العامني عليها إشكال)1(. 

)مسـألة8(: إذا باع الثمرة سـنة أو سـنتني أو أكثر ثم باع أصوهلا عىل 
شخص آخر مل يبطل بيع الثمرة)2(، بل تنقل األصول إىل املشري مسلوبة 
املنفعـة يف املـدة املعينة)3(. وله اخليار يف الفسـخ مع اجلهـل)4(. وال يبطل 

)1( حي�ث ق�د يوجه اإلحل�اق بإلغاء خصوصية الس�نة عرفًا، وفه�م أن املدار 
ع�ى تع�دد اإلنت�اج بنح�و يبعد ختل�ف اإلنتاجني مع�ًا. ولعل�ه لذا ج�رى عليه بعض 

 

مش�اخيناP. كام قد يوجه عدمه باحتامل خصوصية الس�نة يف غلبة عدم التخلف مع 
التعدد. وهو املتعني. فاملقام نظري إحلاق تعدد البس�تان بتعدد السنة، ألن التخلف معه 

أبعد من التخلف يف البستان الواحد، الذي ال جمال له قطعًا.

))( ب�ال إش�كال ظاهر. لع�دم املوجب للبط�الن بعد إمكان اخت�الف مالك 
األصل مع مالك الثمرة، ولذا أمكن بيعها وحدها، كام هو املفروض يف املقام.

))( ألن ذلك هو الذي يملكه البائع وله الس�لطنة عى بيعه. واملراد باملنفعة ما 
يعم النامء، كام هو ظاهر.

)4( ألن�ه نح�و من النقص يف املبي�ع ينافيه إطالق البيع عرف�ًا. وال جمال للبناء 
ع�ى ثب�وت األرش له ختيريًا مع الفس�خ، أو برشط تغري وضع البس�تان، كام س�بق يف 
خيار العيب. لعدم كون ذلك عيبًا عرفًا. بل يتعني له الفسخ وإرجاع العني، أو جريان 

حكم تغيري العني يف غري العيب من موارد اخليار. فالحظ.

ثم إن ذلك إنام يتجه إذا كانت الثمرة من سنخ املنفعة اململوكة تبعًا من دون أن 
تكون مقابلة بجزء من الثمن، كام لو مل تكن موجودة حني البيع. أما إذا كانت موجودة 
ح�ني البي�ع ولو بوجود مبدأ تكوينها. فإن قصد بيع األص�ول وحدها أو حكم رشعًا 
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بيـع الثمرة بموت بائعها، بل تنتقل األصول إىل ورثة البائع بموته مسـلوبة 
املنفعة)1(. وكذا ال يبطل بيعها بموت املشري، بل تنتقل إىل ورثته)2(. 

)مسـألة9(: إذا اشـرى ثمـرة فتلفـت قبل قبضهـا، انفسـخ العقد، 
وكانـت اخلسـارة من مـال البائـع)3(، كا تقـدم ذلك يف أحـكام القبض، 
وتقـدم أيضًا إحلاق الرسقـة ونحوها بالتلف، وحكم ما لـو كان التلف من 

البائع واملشري واألجنبي. 

بذل�ك ك�ام يف بيع النخل بع�د التأبري، عى ما تقدم عند ال�كالم فيام يدخل يف املبيع فال 
موجب للخيار. وإن كانت جزءًا من املبيع كان من صغريات مسألة بيع ما يملك وما 

ال يملك، حيث يتوزع الثمن عى األصل والثمرة. 

ف�إن أج�از مالك الثمرة نفذ البيع يف ال�كل، وكان له ما خيصها من الثمن. وإن 
مل جي�ز نف�ذ البي�ع يف خص�وص األصل بام خيص�ه من الثم�ن، ورجع ما يقاب�ل الثمرة 

للمشري، وكان له اخليار، لتبعض الصفقة.

)1( لنظري ما سبق.

))( ب�ال إش�كال ظاه�ر، ألهنا وإن مل تك�ن مملوكة للمورث ح�ني موته، لعدم 
وجودها، إال أهنا مستحقة له بالبيع، فينتقل احلق لوارثه.

))( كام ذكره يف املبسوط فيام إذا كانت الثمرة عى رؤوس الشجر، ويف الرشائع 
في�ام إذا كان�ت الثم�رة قد بدا صالحه�ا، ويف التذكرة في�ام إذا كانت طالع�ة وإن مل يبد 

صالحها. 

لكن املتيقن من ذلك ما إذا بيعت بعد وجودها صاحلة للقطف. وكذا إذا بيعت 
قبل ذلك، وكان البيع مبتنيًا عى تعهد البائع بتسليمها صاحلة لألكل. 

 وأما إذا ابتنى البيع عى عدم تعهد البائع بذلك كام هو الشائع يف بيع الثامر يف حمل 
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الكالم فالظاهر عدم ضامن البائع بتلفها قبل القبض إذا تس�بب عن نقص داخي فيها 
كامل�رض أو خارج�ي طبيعي، كالزواب�ع واألمطار واحلر وال�ربد ونحوها مما يتعارف 
تع�رض الثم�رة ل�ه وتلفها ب�ه. وكذا ال ضامن بع�دم ظه�ور الثمرة حينئ�ٍذ، وال بعدم 

بلوغها ونضجها حتى تتلف. 

كل ذل�ك لعدم ابتناء البيع عى التس�ليم والتس�لم حينئٍذ، بل ع�ى إقدام البائع 
ع�ى اخلط�ر، فيقرص دليل ضامن البائع للمبيع قبل قبضه عن ذلك، كام يظهر بالرجوع 
ملبح�ث التس�ليم والقب�ض. وك�ذا إذا كان التل�ف مس�تندًا للمش�ري ع�ى ما س�بق 

 

هناك أيضًا.

وأما إذا كان مس�تندًا للبائع فال إش�كال يف جواز رجوع املشري عليه باملثل أو 
القيمة، عماًل بالقاعدة، بناًء عى ما س�بق يف مبحث القبض والتسليم من قصور دليل 

انفساخ البيع بالتلف قبل القبض عن ذلك. 

وك�ذا إذا كان املتل�ف ه�و األجنبي وكانت الثم�رة حتت يد البائ�ع أمانة وكان 
مفرطًا يف متكني األجنبي من ذلك. كام جيوز للمشري الرجوع بذلك عى املتلف نفسه. 

ويف ج�واز رجوع�ه بالثمن املس�مى عى البائع إش�كال، النحص�ار الوجه فيه 
هن�اك كام س�بق بابتناء البيع عى اش�راط التس�ليم، فيثبت اخليار بتخلف�ه، وال جيري 
ذل�ك هنا، لعدم ابتناء البيع فيه عى ذلك بعد ما هو املعلوم من تعرض املبيع هنا لعدم 

الوجود أو التلف. 

إال أن يدعى ابتناؤه عى التس�ليم يف فرض س�المة الثمرة وصلوحها للقطف. 
لكنه ال خيلو عن إشكال، لعدم وضوح كونه رشطًا يبتني البيع عليه مع قطع النظر عن 
وجوب تسليم مال الغري إليه رشعًا. والالزم الرجوع يف ذلك للعرف املعامي اخلاص 

هبذه املعاملة. فالحظ.
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)مسـألة10(: جيوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخات 
بعينها)1(، وأن يسـتثني حصة مشـاعة)2(، كالربع واخلمس، وأن يستثني 
مقـدارًا معينًا)3(، كمـّن ووزنة. لكن يف الصورتني األخريتني لو خاسـت 

)1( بال خالف وال إشكال، بل اإلمجاع بقسميه عليه. كذا يف اجلواهر. ويقتضيه 
 :Aمضافًا إىل عمومات النفوذ والصحة صحيح ربعي املتقدم: »قلت أليب عبد اهلل
إن يل نخاًل بالبرصة، فأبيعه وأسمي الثمن، وأستثني الكر من التمر أو أكثر، أو العدد 

من النخل. فقال: ال بأس...«)1(.

نع�م الب�د من تعي�ني النخ�ل املس�تثنى وعدم إهبام�ه، ك�ام يف املقنع�ة والنهاية 
والتذك�رة وغريه�ا، ب�ل يف التذكرة اإلمجاع علي�ه. المتناع اإلهبام يف األمر املس�تحق. 
وأم�ا م�ا يف اجلواهر من التعليل باجلهالة فهو إنام يتجه مع تعيينه واقعًا واجلهل به حني 
العقد، كام لو اس�تثنى الش�جر املغروس قبل عرش سنني املجهول هلام أو ألحدمها حني 

العقد، والظاهر عدم إرادهتم ذلك، بل ما ذكرنا من اإلهبام.

))( بال خالف وال إشكال، بل اإلمجاع بقسميه عليه، كام يف اجلواهر. والوجه 
فيه عمومات الصحة والنفوذ.

))( ك�ام هو املش�هور ب�ني األصحاب ش�هرة عظيم�ة، كام يف اجلواه�ر، بل يف 
اخل�الف وظاهر التذك�رة اإلمجاع عليه. ويقتضي�ه صحيح ربعي املتق�دم، وصحيحه 
اآلخ�ر عن أيب عب�د اهللA: »يف الرجل يبيع الثمرة، ثم يس�تثني كياًل ومترًا. قال: ال 
بأس به. قال: وكان موىل له عنده جالسًا، فقال املوىل: إنه ليبيع ويستثني أوساقًا يعني 

أبا عبد اهللA. قال: فنظر إليه ومل ينكر ذلك من قوله«))(.

ه�ذا ويف املقنع�ة واملبس�وط والنهاية والرسائ�ر بعد احلكم باجلواز أن اس�تثناء 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:1 من أبواب بيع الثامر حديث:4.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:15 من أبواب بيع الثامر حديث:1.
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الثمـرة وزع النقـص عىل املسـتثنى واملسـتثنى منه عىل النسـبة)1(. وطريق 

احلصة املش�اعة أحوط. وعلله يف املبس�وط بأن يف األول خالفًا. ويف املختلف نس�ب 
اخل�الف أليب الصالح. لكن عن الكايف أليب الصالح احلكم باجلواز. وكيف كان فال 
يتضح الوجه يف املنع إال ما عن بعض العامة مما ال جمال للخروج به عام تقتضيه األدلة 

الرشعية العامة واخلاصة املتقدم التعرض هلا.

)1( ك�ام يف املقنع�ة والنهاي�ة والرشائع والناف�ع والتذكرة والقواع�د والتحرير 
واإلرشاد والدروس واللمعتني وجامع املقاصد واملسالك وغريها، ويف اجلواهر: »ال 

أجد فيه خالفًا بينهم«. 

ومقت�ىض إط�الق بعض من تق�دم جريان ذلك حتى يف الص�ورة األوىل. ومن 
البعي�د ج�دًا بناؤهم عى ذل�ك، لتميز املبيع عن املس�تثنى خارجًا، فال منش�أ لتحميل 
التل�ف م�ن أحدمها ع�ى اآلخر، ولذا قد يظهر من املس�الك واجلواه�ر محل املراد من 

اإلطالق املذكور عى الصورتني األخريتني ال غري.

ه�ذا وال ينبغ�ي اإلش�كال يف التوزي�ع يف الص�ورة الثاني�ة، ألن الظاه�ر ابتناء 
اس�تثناء اجلزء املشاع عرفًا عى اش�راك اجلزئني املشاعني يف السالمة والتلف وغريمها 
من الطوارئ. عى أن من القريب كون االس�تثناء يف املقام إنام هو من الثمرة الناضجة 

الصاحلة لالستعامل، ألهنا مورد غرض املستثني، كام يأيت يف الصورة الثالثة. 

أم�ا يف الص�ورة الثالث�ة فقد يظه�ر منهم ابتن�اء التوزيع عى محل املس�تثنى عى 
اإلش�اعة، وأنه راجع إىل اس�تثناء جزء مش�اع من الثمرة نس�بته ملجموعها بقدر نسبة 
األرطال ملجموع الثمرة يف واقعها لو سلمت، كالربع أو السدس أو العرش أو غريها، 

فيتعني جريان حكم اإلشاعة املتقدم.

وم�ن هنا ذك�ر يف الدروس أنه قد يفهم من هذا التوزي�ع تنزيل رشاء صاع من 
الصربة عى اإلش�اعة. وكأنه الش�راك الصاع من الصربة واملستثنى يف املقام يف كوهنام 



يف استثناء ثمرة شجرات .......................................................................... 79)

ق�درًا معين�ًا من جمموع خارجي موجود أو مقدر الوجود، فحيث فهمت اإلش�اعة يف 
املقام تعني البناء عليها هناك.

لكن ال ينبغي اإلش�كال يف أنه ليس املراد من بيع الصاع من الصربة اإلش�اعة، 
البتنائه�ا ع�ى عناية يعلم بعدم قص�د املتبايعني هلا. ومن هنا يتع�ني محله عى الكي يف 
املع�ني. ومتام ال�كالم يف حمله. ومن هنا ذكر يف الروضة أنه يبقى يف املقام الس�ؤال عن 
الف�رق بني املقامني. وقد أطال ش�يخنا األعظمP ومجاعة مم�ن عقب عى كالمه يف 

بيان ذلك بام ال يسعنا استقصاؤه، فضاًل عن التعقيب عليه.

نعم الظاهر أنه ال فرق بني املقامني يف عدم اإلشاعة، ملا سبق من ابتناء اإلشاعة 
ع�ى عناية يعلم بعدم قصد املتبايعني هل�ا، بل مها معًا من الكي يف املعني. بل لو فرض 
انحص�ار الوج�ه يف التوزيع بالبناء عى اإلش�اعة، تعني البناء عى ع�دم التوزيع بعدم 

قصد املتبايعني هلا. 

إال أن الظاه�ر ع�دم انحصار األمر هبا، ألن ثبوت احل�ق املايل يف العني يقتيض 
بطبع�ه ورود النقص عليه تبع�ًا لورود النقص عليها، كام يف الوصية والزكاة وغريمها. 

وذلك حكم عريف أشبه بقاعدة العدل واإلنصاف. فيجري ذلك يف املقام. 

وإنام ال جيري يف البيع لعدم ابتناء البيع عى جمرد استحقاق املبيع وهو الكي يف 
املقام بل عى تعهد البائع به زائدًا عى ذلك، ولذا ال يمنع البائع من بيع بعض الصربة 
اكتف�اء بالتعهد املذكور. ومن الظاهر أن النقص ال يمنع من تنفيذ التعهد املذكور بعد 
بقاء موضوعه. ولذا لو كان اس�تحقاقه من غري طريق البيع كالوصية حلقه النقص إذا 

جتاوز الثلث بعد حصول النقص. 

ك�ام أن�ه لو مل يبت�ن االس�تثناء يف املقام عى قص�ور املبيع عن املس�تثنى، بل عى 
تعه�د املش�ري للبائع باملقدار املس�تثنى، نظري الرشط مع كون املبيع مت�ام الثمرة تعني 
عدم دخول النقص. لكنه أمر غري االس�تثناء، وحيت�اج إىل عناية، وهو خارج عن حمل 

الكالم. هذا ما يظهر لنا عاجاًل يف وجه الفرق.
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نعم الظاهر أن ذلك إنام يتم إذا كان التلف بعد بلوغ الثمرة وصلوحها للقطف 
واألكل. وقد يناسبه ما يف بعض كلامت من سبق من التعبري هبالك الثمرة. أما إذا رجع 
إىل حصول اآلفة املانعة من ظهور الثمرة يف بعض األش�جار أو من بلوغها ونضجها، 

أو حصول ما يوجب سقوطها قبل نضجها كاألعاصري فالظاهر عدم استثنائها.

البت�الء الث�امر نوعًا بذلك، بحيث يف�وت منها مقدار ال يس�تهان به، مع غفلة 
العرف عن توزيعها عى الثمرة املستثناة. 

والس�يام م�ع ما يأيت من توق�ف معرفة مقدار النقص الوارد عى املس�تثنى عى 
ختم�ني مق�دار الفائت م�ن الثمرة، مع ما ه�و املعلوم من تع�رض التخمني للخالف، 
خصوص�ًا م�ع غلبة اخت�الف مق�دار الناتج مع ع�دم اآلفة باختالف الس�نني، حيث 
يس�توجب ذلك كثريًا من املش�اكل ليس بناء العرف عليه�ا يف املقام، وال عى اإلقدام 
عى املعاملة نوعًا لو كانت مس�تلزمة هلا. وحينئٍذ يكون الس�كوت عن التنبيه للتوزيع 

مع ذلك يف الصحيحني ظاهر يف عدمه.

ه�ذا مضاف�ًا إىل قرب كون م�ورد الصحيحني، ب�ل قصد املتبايع�ني نوعًا، هو 
االس�تثناء م�ن الثمرة البالغ�ة الصاحلة ل�ألكل، ال من الثمرة الش�أنية الت�ي يقع البيع 

عليها، فال موضوع للتوزيع إال بعد البلوغ.

وأما ما يف اجلواهر عن التذكرة هنا من أنه لو رصح بإرادة االس�تثناء مما يس�لم 
م�ن الثمرة أمكن بط�الن البيع. فلم يتضح الوجه فيه. وجمرد اجلهل بمقدار الس�امل ال 
يكف�ي يف البطالن، إذ هو كاجله�ل بمقدار الثمرة املتوقعة لو مل تصبها علة، فإن اجلهل 

يف بيع الثامر مغتفر قطعًا. 
ع�ى أن املوج�ود يف التذك�رة ال ظه�ور له يف ذلك. ق�ال: »أما لو اس�تثنى مائة 
رطل مثاًل من الثمرة ومما يتخلف منها احتمل بطالن البيع«. وإن كان هو ال خيلو عن 

غموض. 
إال أن يري�د بذلك االس�تثناء من كل من الس�امل والتالف، لبي�ان أن ذلك وإن 
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معرفته)1( ختمني الفائت)2( بالثلث أو الربع مثًا، ثم تنسب األرطال)3( 
إىل املجمـوع، ويسـقط منها بالنسـبة. فـإن كان الفائت الثلث يسـقط منها 

الثلث، وإن كان الربع يسقط الربع، وهكذا. 
)مسـألة11(: جيـوز بيـع ثمـرة النخـل وغـريه يف أصوهلـا بالنقـود 
وبغريها)4(، كاألمتعة واحليوان والطعام، وباملنافع واألعال وغريها، كغريه 

رجع عماًل للتوزيع، إال أنه حيتمل بطالنه، للغوية االستثناء من التالف. وهو مع عدم 
خلوه عن اإلشكال غري ما نسبه له يف اجلواهر، وأجنبي عن املقام.

ومثل�ه دع�وى: أن ذل�ك ال يناس�ب كلامهتم يف املق�ام. إذ هي لو مت�ت ال تنفع 
يف اخل�روج عام علي�ه العرف، وأكده الصحيحان، لعدم بل�وغ ذلك منهم حّد اإلمجاع 
التعبدي الصالح لالستدالل، بل من القريب جدًا ابتناؤه عى االجتهاد غفلة عام عليه 

العرف. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل.

)1( يعن�ي: يف الص�ورة الثالث�ة. أما يف الثاني�ة فاملتعني اس�تحقاق البائع مقدار 
اجلزء املشاع من الثمرة الساملة، كام هو ظاهر.

))( يعني: مع اتفاق الطرفني ولو بعد الرجوع ألهل اخلربة، الذي هو نحو من 
الصل�ح بينهام. ومع التش�اح والتنازع البد من رفع األم�ر للحاكم الرشعي. والظاهر 
أن األص�ل مع البائع، لتبعية الثم�رة لألصول يف امللكية، فيقترص يف اخلروج عنها عى 

املتيقن بسبب البيع.
))( يعني: إذا كان املستثنى حمددًا بالرطل.

)4( ب�ال خ�الف وال إش�كال، ك�ام يف مفت�اح الكرام�ة واجلواه�ر. لعمومات 
الصحة والنفوذ. وال فرق بني أن يبيعه بطعام من جنس�ه وأن يبيعه بغريه، لعدم لزوم 
الرب�ا بعد كون الثمر عى الش�جر ليس من املكيل وال م�ن املوزون، كام تقدم نظريه يف 

املسألة الثامنة والتاسعة من الفصل التاسع يف الربا.
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نع�م يف موثق س�امعة أو صحيحه: »س�ألته ع�ن الزرع، فقل�ت: جعلت فداك 
رج�ل زرع زرع�ًا مس�لاًم كان أو معاهدًا أنفق فيه نفقة، ثم بدا ل�ه يف بيعه لنقله ]لنقلة.
يب[ ينتقل من مكانه أو حلاجة. قال: يشريه بالورق، فإن أصله طعام«)1(، وقريب منه 
موثق�ه اآلخر أو صحيحه))(. ومناس�بة التعليل تقتيض محل�ه عى صورة احتاد اجلنس. 

وإال كان جمماًل.

ودع�وى: أن ال�زرع مباين للطعام، ومل يفرض يف الس�ؤال أن�ه صار فيه احلب 
الذي هو الطعام.

مدفوعة بأن التعليل قد يبتني عى جريان الربا فيام إذا رجع اجلنس�ان إىل أصل 
واحد، كام ورد نظريه يف احلنطة والشعري. وإن كان من البعيد جدًا تعميم األصل ملثل 
ذلك، كيف والزمه عدم جواز بيع التبن بالطعام، وال بيع خشب الشجر الذي أصله 

البذر بثمره. ومن هنا ال خيلو التعليل عن غموض.

ه�ذا مضافًا إىل النصوص املرصحة بج�واز بيعه، كصحيح احللبي عن أيب عبد 
اهللA يف حديث: »قال: ال بأس أيضًا أن يش�ري زرعًا قد س�نبل وبلغ بحنطة«))(، 
وصحيح�ه اآلخر: »قال أبو عبد اهللA يف رجل ق�ال آلخر: بعني ثمرة نخلك هذا 
ال�ذي فيه�ا بقفيزي�ن من متر أو أقل أو أكثر يس�مي ما ش�اء فباعه. فق�ال: ال بأس به. 
وقال: التمر والبرس من نخلة واحدة ال بأس به. فأما أن خيلط التمر العتيق و ]أو.يف[ 

البرس فال يصلح. والعنب والزبيب مثل ذلك«)4(. وقد يستفاد من غريمها.

ومن هنا يتعني محل حديثي سامعة عى الكراهة، كام قد يناسبه صحيح يعقوب 
ب�ن ش�عيب: »س�ألت أبا عبد اهللA ع�ن الرجل يكون ل�ه عى اآلخر مائ�ة كر متر، 
ول�ه نخل، فيأتي�ه فيقول: اعطني نخلك هذا بام عليك. فكأنه كرهه«، ونحوه صحيح 

)1( ، ))( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:)1 من أبواب بيع الثامر حديث:)، 4، 1.
)4( وسائل الشيعة ج:)1 باب:6 من أبواب بيع الثامر حديث:1.



الكالم يف املزابنة .................................................................................. )8)

مـن أفراد البيـع. نعم ال جتوز املزابنة)1(. وهي بيع ثمرة النخلـ  مترًا كانت 

احللبي)1(. ويأيت متام الكالم يف ذلك إن شاء اهلل تعاىل.

)1( ال إش�كال نص�ًا وفتوى يف حرمة املزابنة واملحاقل�ة. ودعوى اإلمجاع عى 
ذلك مستفيضة، وإنام الكالم يف حتديدمها.

ق�ال يف املبس�وط: »بي�ع املحاقل�ة واملزابن�ة حمرم ب�ال خ�الف، وإن اختلفوا يف 
تأويله. فعندنا أن املحاقلة بيع الس�نابل التي انعقد فيها احلب واش�تد بحب من ذلك 
الس�نبل. وجيوز بيعه من جنس�ه عى ما روي يف بعض األخبار. واألحوط أن ال جيوز 
بحب من جنسه عى كل حال، ألنه ال يؤمن أن يؤدي إىل الربا. واملزابنة هي بيع التمر 
ع�ى رؤوس النخل بتمر منه. فأما بتم�ر موضوع عى األرض فال بأس به. واألحوط 

أن ال جيوز ذلك ملثل ما قلناه يف بيع السنبل سواء«.

وهو كالرصيح يف اختصاص املحاقلة واملزابنة عندنا بام إذا كان الثمن من عني 
املثمن، وإن االحتياط بالتعميم لش�بهة الرب�ا، ال لعموم املزابنة واملحاقلة. وقريب منه 

يف املهذب وكذا يف الوسيلة والنافع لكن مع البناء عى عموم التحريم. 

واقت�رص يف النهاي�ة عى حتريم األول، ورصح بجواز الثاين، من دون أن يش�ري 
لالحتي�اط املذكور. وعليه جرى يف التذكرة وحكي عن الراوندي وأيب الصالح وابن 

الرباج يف الكامل. 

وع�ى ذلك جرى يف اخلالف يف املحاقلة تعريفًا وحترياًم مع الترصيح بالتحليل 
يف البي�ع بحنطة من غري ذلك الس�نبل، مدعيًا ورد رواي�ة أصحابنا به، وإن نّبه خلالف 

بعضهم. مستندًا يف التحليل لألصل بعد قصور إمجاع أصحابنا عنه. 

أم�ا املزابن�ة فقد قال يف تعريفها: »بيع الثمر عى رؤوس الش�جر بثمر موضوع 
ع�ى األرض. وهو حم�رم بال خالف. ومن أصحابنا من قال: إن املحرم هو أن يبيع ما 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:6 من أبواب بيع الثامر حديث:) وذيله.
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عى الرؤوس من النخل بتمر منه، فأما بتمر آخر فال بأس به. واخلرب الذي قدمناه يدل 
عى ذلك«.

لك�ن أطل�ق يف املقنعة حتري�م بيع الثم�رة يف رؤوس النخل وحتري�م بيع الزرع 
باحلنط�ة، ث�م ق�ال: »وهذه ه�ي املحاقل�ة التي هن�ى النبي8 عنه�ا وحظرها يف 
رشيعة اإلس�الم« وقريب منه يف املراس�م وأرص عى العموم يف الرسائر، ونسبه جلامعة 
م�ن أصحابن�ا، كام رصح بالعم�وم يف الغنية والرشائع ونكت النهاية وكش�ف الرموز 
واملختلف والتحرير والقواعد واإلرشاد عى ما يف بعض نسخه والدروس واللمعتني 
والتنقي�ح وجام�ع املقاصد واملس�الك وع�ن غريه�ا، ويف مفتاح الكرامة أنه املش�هور 

املعروف، ويف اجلواهر أنه املشهور نقاًل وحتصياًل.

وي�دل علي�ه صحيح عبد الرمح�ن بن أيب عبد اهلل عن أيب عب�د اهللA: »قال: 
هنى رس�ول اهلل8 ع�ن املحاقلة واملزابنة. قلت: وما هو؟ قال: أن يش�ري محل 
النخل بالتمر والزرع باحلنطة«)1(. وقريب منه موثقه، إال أنه قال فيه: »املحاقلة النخل 

بالتمر، واملزابنة السنبل باحلنطة...«))(.

وع�ن أيب عبيدة القاس�م بن س�الم بأس�انيد عن النب�ي8: »أنه هنى عن 
بي�ع املحاقلة واملزابنة. فاملحاقلة بيع الزرع وهو يف س�نبله بال�رب، واملزابنة بيع التمر يف 
رؤوس النخ�ل بالتم�ر«))(. لك�ن الظاهر أن التفس�ري ليس من�ه8، فال ينفع يف 

املقام. فالعمدة األوالن. 
نع�م مه�ا معارضان بصحيح�ي احللبي املتقدم�ني. وحيث يتع�ذر اجلمع بينها 
بالكراهة، لإلمجاع عى حرمة املزابنة واملحاقلة، تعني إما البناء عى التساقط واالقتصار 
ع�ى املتيق�ن م�ن املزابنة واملحاقل�ة، وهو األخ�ص. أو محل حديثي عب�د الرمحن عى 
العهد، فإن التمر واحلنطة وإن مل يتقدما بلفظهام، إال أهنام تقدما بمعنامها عند ذكر محل 
النخل والزرع. وحينئٍذ يكونان أخص من صحيحي احللبي لو تم عمومهام ملا إذا كان 

)1( ، ))( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:)1 من أبواب بيع الثامر حديث:1، )، 5.
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الثم�ن ثمر النخل وحنطة الزرع املبيع�ني، ومل ينرصفا عن ذلك بلحاظ ارتكاز التباين 
بني الثمن واملثمن.

 ويؤي�د ذل�ك أو يعض�ده صحيح احلس�ن بن ع�ي، يعني الوش�ا: »س�ألت أبا 
احلس�نA عن رجل اش�رى من رجل أرضًا جربانًا معلومة بامئة كر عى أن يعطيه 
م�ن األرض. فقال: ح�رام. فقلت: جعلت ف�داك فإين أش�ري األرض بكيل معلوم 
وحنط�ة م�ن غريها. قال: ال بأس بذلك«)1(. بناء عى عدم اجلمود عى لفظه من رشاء 
نفس األرض، لعدم املنش�أ الحتامل التحريم يف رشائها بزرع منها، ليقع الس�ؤال عنه، 
وعدم بناء األصحاب عى حرمته، ليناسب اجلواب، حيث قد يصلح ذلك قرينة عى 

محله عى رشاء زرع األرض.

وموثق الكناين: »س�معت أبا عب�د اهللA، يقول: إن رجاًل كان له عى رجل 
مخس�ة عرش وس�قًا من مت�ر، وكان له نخل، فق�ال له: خذ ما يف نخي بتم�رك. فأبى أن 
يقبل. فأتى النبي8، فقال: يا رس�ول اهلل لفالن عّي مخس�ة عرش وس�قًا من متر، 
فكلم�ه يأخ�ذ ما يف نخ�ي بتمره، فبعث النب�ي8 إليه، فقال: يا ف�الن خذ ما يف 
نخل�ه بتم�رك. فقال: يا رس�ول اهلل ال يفي، وأبى أن يفعل. فقال رس�ول اهلل8 
لصاحب النخل: اجذذ نخلك، فجذه، فكاله، فكان مخسة عرش وسقًا. فأخربين بعض 
أصحابن�ا عن ابن رباط، وال أعلم إال أين قد س�معته من�ه أن أبا عبد اهللA قال: إن 
ربيع�ة ال�رأي ملا بلغه ه�ذا عن النبي8 قال: ه�ذا ربا. قلت: أش�هد باهلل إنه ملن 

الكاذبني. قال: صدقت«))(. 

وهو وإن مل يرصح فيه بالبيع، إال أن س�كوت النبي8 واإلمامA من 
بع�ده، وعدم تنبيههام إىل أنه جيب أن ال يقع عى وجه البيع، موجب لظهوره يف عموم 
اجل�واز ملا إذا وقع عى وجه البيع، ألنه الوجه الش�ائع، فينفع يف املطلوب. وعى ذلك 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:)1 من أبواب بيع الثامر حديث:).
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:6 من أبواب بيع الثامر حديث:).
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يصلح احلديثان شاهدين عى محل حديثي عبد الرمحن عى العهد.

نعم يف موثق السكوين عن أيب عبد اهللA: »قال: رخص رسول اهلل8 
يف العراي�ا ب�أن يش�ري بخرصها مت�رًا. قال: والعرايا مج�ع عرية. وه�ي النخلة تكون 
للرج�ل يف دار رج�ل آخ�ر، فيج�وز ل�ه أن يبعه�ا بخرصه�ا مت�رًا. وال جي�وز ذلك يف 
غ�ريه«)1(. ومقتىض إطالقه كون الثمن يف العرية مطلق التمر ال خصوص التمر منها. 

كام أن مقتىض ذيله اختصاص الرخيص هبا، واملنع من ذلك يف غريها.

لك�ن يمك�ن بقرينة النصوص الس�ابقة محل إط�الق التمر في�ه عى خصوص 
التمر منها، لكون ذلك هو املعهود يف العرية، واملناسب للغرض من بيعها، وهو جتنب 

دخول مالك النخلة لدار من هي يف داره من دون أن حيرم من ثمرها. 

عى أن من البعيد جدًا كون التفس�ري وما بعده من اإلمامA، حيث ال يعهد 
منه�مG إرجاع اجلمع للمفرد، وإنام ذلك هنج مس�تحدث للمؤلفني، فيقرب كونه 
من بعض من هو يف سلسلة السند قد أثبته يف كتابه تعقيبًا عى احلديث ورشحًا له. فال 

يكون ما تضمنه الذيل من اختصاص الرخيص بالعرية حجة. 

ولعل وجه التنبيه للرخيص يف العرية ش�يوع االبتالء هبا، فورد الس�ؤال عنها 
من أجل ش�بهة الربا، وورد الرخيص فيها لذلك م�ن دون أن ينايف عموم الرخيص 

لغريها.

ثم إنه مما تقدم يظهر أنه ال جمال لشبهة الربا الذي يظهر من غري واحد كوهنا منشأ 
احلرمة. ومن ثم لو متت احلرمة فهي خمالفة للقاعدة يقترص فيها عى مفاد أدلتها. 

ك�ام أن بي�ع ثمرة النخل بتم�ر منها وإن كان ه�و املتيقن من املزابن�ة املتفق عى 
حتريمها، إال أنه قد ينافيه قوله يف ذيل صحيح احللبي الثاين املتقدم: »التمر والبرس من 
نخلة واحدة فال بأس به«. بدعوى ظهوره يف جواز بيع البرس بالتمر من نخلة واحدة. 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:14 من أبواب بيع الثامر حديث:1.



الكالم يف املزابنة .................................................................................. 87)

لكنه ال خيلو عن إمجال، لعدم وضوح كون املراد بيع أحدمها باآلخر، والس�يام 
مع احتامل كونه كالمًا مس�تقاًل لإلمامA، ال من تتمة الكالم األول املس�وق جوابًا 
عن الس�ؤال عن البيع. بل لعل املراد كون أحد العوضني خملوطًا منهام. كام قد يناس�به 
قول�ه: »فأم�ا أن خيلط التمر العتيق والبرس فال يصل�ح«. عى أنه ال جمال للتعويل عليه 

بعد ظهور اتفاق النص والفتوى عى حرمة املزابنة وكون ذلك هو املتيقن منها.

بقي يشء. وهو أنه قد يدعى امتناع بيع محل النخل بثمرة منها يف نفسه، الحتاد 
الثم�ن واملثمن، فيك�ون النهي عنه مطابقًا للقاعدة، ويتع�دى منه لغريه من موارد بيع 

محل الشجر والزرع بثمر منه. 

لك�ن م�ن الظاهر أن بيع الثمر يف نفس�ه ال يبتن�ي عى متلك الثم�ر حني البيع، 
حي�ث قد ال يكون موجودًا فالبد أن يبتن�ي عى التمليك معلقًا عى وجود الثمر، وال 
يكون أثر البيع حني وقوعه إال ثبوت احلق يف األصول بنحو يقتيض ملكية الثمرة حني 

ظهورها.
وحينئٍذ يمكن فرض ذلك يف بيع الثمرة بثمرة منها فيام لو اختلف زمان ملكية 
الثم�ن م�ع زمان ملكي�ة املثمن، كام ل�و كان الثمر املبيع غري ظاهر أص�اًل، وكان الثمر 
الثمن هو الثمر بعد جذاذه، حيث يرجع البيع إىل ثبوت حق يف األصول يقتيض ملكية 
املش�ري للثم�ر بمج�رد ظه�وره، يف مقابل حق للبائ�ع يف الثمر يقتيض جذ قس�م منه 

ومتلكه بعد اجلذ.
وأم�ا ل�و بيع الثمر بعد ظهوره قبل نضجه أو بعده، فريجع إىل ملكية املش�ري 

للثمر فعاًل يف مقابل ثبوت حق للبائع فيه يقتيض جذ قسم منه ومتلكه بعد اجلذ. 

نع�م ثبوت صحة البيع املذكور يتوقف عى ش�مول عموم صحة البيع لذلك. 
وهو ال خيلو عن إشكال، ألن البيع املعهود عرفًا هو البيع املقتيض مللكية املتبايعني كال 

من العوضني فعاًل املوقوف عى تباين العوضني.

ك�ام إن إطالقات جواز بيع الث�امر قد تنرصف ملا هو املتعارف املعهود من بيعها 
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أو رطبًا أو برسًا أو غريها)1( ـ بالتمر، دون الرطب والبرس أو غريمها)2(، 

 

بثم�ن مباين هلا، فيتوقف تصحيح بيعه�ا بجزء منها عى الدليل اخلاص، ويتعني البناء 
عى البطالن بدونه.

اللهم إال أن يتمس�ك لصحته بعموم نفوذ العقود، وإن قرصت عنه إطالقات 
البي�ع أو بي�ع الثامر. فإنه عقد عريف قد س�بق إم�كان صحته يف نفس�ه، فيكفي العموم 

املذكور يف البناء عى صحته.

وأظه�ر من ذلك ما إذا رجعت املعامل�ة إىل االتفاق بني الطرفني عى أن يكون 
الزائ�د من الثم�رة عى املق�دار املتفق عليه لغري صاحب الش�جر يف مقاب�ل خدمته أو 
خدمة الثمرة بقطفها يف أواهنا وتس�ليم املقدار املتفق عليه منها لصاحب الش�جر، من 

دون أن يتكلف هو ذلك. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل.

)1( إذ بع�د البن�اء ع�ى عم�وم املزابنة عم�اًل بحديث�ي عبد الرمح�ن املتقدمني 
فموضوع املنع يف صحيحه هو بيع محل النخل الشامل جلميع ذلك. وعليه حيمل املنع 

عن بيع النخل يف موثقه. 

ولو كان البيع يف املقام قبل ظهور الثمر تعني بطالنه تعديًا عن مورد الصحيح، 
لفهم عدم اخلصوصية أو باألولوية العرفية. بل قد يستفاد من إطالق املوثق. هذا بناًء 
ع�ى جواز بيع الثمر قبل طلوعه يف غري املق�ام، أما بناًء عى عدم جوازه فاألمر أظهر. 

فالحظ.

))( الختص�اص الصحيح�ني بالتم�ر فالتع�دي لغ�ريه يبتن�ي عى ك�ون علة 
التحري�م الرب�ا، أو فهم عدم اخلصوصية. واألول قد س�بق املنع من�ه. والثاين ال خيلو 

عن إشكال. 

نعم مقتىض إطالق سيدنا املصنفP جواز بيع ثمرة النخل بغري التمر حتى 
إذا كان م�ن نفس الثمرة. وهو ال يناس�ب ما يأيت منه م�ن املنع من بيع ثمر غري النخل 
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سواء من ثمره أم من غريه)1(، يف الذمة أم معينًا يف اخلارج)2(. ويف عموم 
املنع لثمر غري النخل إشكال. واألظهر اجلواز)3(، إال إذا كان بيعها بمقدار 

بثم�ر من�ه. فإن وجهه عن�دهP ينحرص بام س�بق الكالم فيه من حم�ذور احتاد الثمن 
واملثمن، وهو جيري يف املقام. ومن ثم ال يبعد عدم إرادتهP ذلك من اإلطالق.

 )1( مم�ا س�بق يظهر اإلش�كال يف عموم املن�ع ملا إذا كان من غ�ريه، بل األظهر 
فيه اجلواز.

))( كام هو مقتىض إطالق التمر يف احلديثني.

))( لقصور احلديثني عنه، والتعدي عن موردمها يبتني إما عى إلغاء خصوصية 
النخل والتمر عرفًا وفهم العموم لبيع كل ثمر يف شجره بثمر من جنسه منفصل عنه، 
أو ع�ى لزوم الربا من البيع املذك�ور. واألول خمالف لظاهر النص جدًا بعد وروده يف 

مقام التحديد. كام ال جمال للثاين عى ما سبق. 

وم�ن هن�ا ذكر يف التذك�رة أن العموم هو املتع�ني لو كان لوج�ه يف منع املزابنة 
 واملحاقل�ة ه�و لزوم الرب�ا واالقتصار عى النص�وص هو املتعني لو مل يك�ن الوجه يف 

املنع ذلك.

لك�ن رصح بعم�وم املنع يف ال�دروس واللمعت�ني وجامع املقاصد واملس�الك 
وحمكي رشح اإلرش�اد وامليسية، ويف الروضة أنه املشهور. وينحرص الوجه فيه بشبهة 
الرب�ا، أو التعدي عن مورد حديثي عبد الرمحن، أو املنع من بيع الرطب باجلاف. وقد 
عرف�ت ع�دم جريان األول، واملن�ع من الثاين، كام س�بق يف املس�ألة احلادية عرشة من 

الفصل التاسع يف الربا املنع من الثالث. 

م�ع أنه لو ت�م فالظاهر اختصاصه باملكي�ل واملوزون، ورجوع�ه ملحذور الربا 
الذي سبق عدم جريانه يف املقام. وما يظهر من جامع املقاصد وغريه من كونه حمذورًا 

مستقاًل عن حمذور لزوم الربا غريب جدًا. 
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منها فاألظهر عدم جوازه)1(. 
)مسـألة12(: جيوز أن يبيع ما أشـراه من الثمر بثمـن زائد عىل ثمنه 

الذي اشراه به أو ناقص أو مساو، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده)2(. 

ع�ى أن ذلك خيت�ص ببيع الرطب باجلاف أو العك�س وال جيري يف بيع اجلاف 
باجلاف والرطب بالرطب. مع أن الظاهر منهم عموم املنع يف املقام لذلك.

)1( ك�ام يف اجلواه�ر. وكأن�ه لوج�وب التباين ب�ني الثمن واملثم�ن الذي تقدم 
الكالم فيه آنفًا.

))( بال خالف وال إشكال، كام يف اجلواهر، ويف املسالك أن املسألة حمل وفاق. 
ويقتضيه عموم أدلة الصحة والنفوذ بعد عدم كون املبيع من املكيل واملوزون، ليجري 

فيه ما سبق يف املسألة السادسة من الفصل السابع من الكالم يف بيعه قبل قبضه.

مضاف�ًا إىل النص�وص، كصحي�ح احللب�ي ع�ن أيب عبد اهللA: »س�ألته عن 
الرج�ل يش�ري الثمرة ث�م يبيعها قبل أن يأخذه�ا. قال: ال بأس ب�ه. وإن وجد ربحًا 
فليبع«)1(. وقريب منه صحيح حممد بن مسلم))(. بناء عى ما هو الظاهر، وجرى عليه 
األصح�اب، م�ن انرصاف بيع الثمرة إىل بيعه�ا يف أصوهلا. وال أقل من كون ذلك هو 
املتيقن، أو لزوم محله عليه بقرينة النصوص املانعة من بيع املكيل واملوزون قبل قبضه.

ومعت�رب إبراهيم الكرخي: »س�ألت أب�ا عبد اهللA قلت ل�ه: إين كنت بعت 
رج�اًل نخاًل كذا وك�ذا نخلة بكذا وكذا درمهًا، والنخل فيه متر، فانطلق الذي اش�راه 
من�ي، فباع�ه من رج�ل آخر بربح، ومل يك�ن نقدين وال قبضته. فق�ال: ال بأس بذلك. 
ألي�س كان ق�د ضمن ل�ك الثمن؟ قلت: نعم. ق�ال: فالربح له«))(، بن�اء عى محل بيع 

النخل فيه عى بيع ثمره، كام هو غري بعيد. 

ورصح يف الناف�ع بكراه�ة البي�ع املذك�ور. ويف مفت�اح الكرام�ة: »ومل نج�د له 

)1( ، ))( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:7 من أبواب بيع الثامر حديث:)، )، 1.
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)مسـألة13(: ال جيـوز بيـع الزرع قبل ظهـوره)1(. وجيـوز الصلح 

موافق�ًا«. ورب�ام اس�تدل له بإط�الق النهي عن بيع م�ا مل يقبض. لك�ن ظاهره يف باب 
القبض اختصاص كراهة بيعه باملكيل واملوزون.

)1( يظهر منهم املفروغية عنه جريًا عى ما تقدم منهم يف بيع ثمر الشجر. لكن 
م�ن الظاهر الفرق بأن ثمر الش�جر ال وج�ود له قبل ظهوره، فريج�ع بيعه إىل ملكيته 
معلق�ًا عى ظهوره. وهو وإن كان ممكن�ًا يف بيع الثامر يف اجلملة كام تقدم إال أنه خمالف 
للقاع�دة التي س�بق مّنا التنبيه هل�ا يف أول الكالم يف بيع الثامر، وتق�دم تفصيل الكالم 
فيها عند الكالم يف اعتبار القدرة عى التسليم من لزوم إحراز سالمة بعض املبيع عند 
البي�ع، فينحرص وجه اجلواز فيه يف النصوص املتقدمة، عى الكالم الس�ابق يف داللتها 

أواًل، ويف خمالفتها لإلمجاع ثانيًا.

أم�ا يف املق�ام ف�ال جمال للقاع�دة املذك�ورة، ألن ال�زرع قبل ظه�وره عى وجه 
األرض ب�ل وإن كان ب�ذرًا بعد مل ينفلق له وجود عريف صالح للتملك فعاًل، كام أن له 
مالي�ة بلح�اظ توقع نموه. غايته أنه معرض للخطر، وهو ليس حمذورًا، كام س�بق عند 

الكالم يف بيع الثمرة بعد ظهورها قبل بدو صالحها. 

والذي يشبه بيع الثمرة قبل ظهورها هو بيع ثمرة الزرع من احلب ونحوه قبل 
ظهوره�ا، بحي�ث ينفرد املبيع هبا م�ن دون أن يكون الزرع يف مجلة املبي�ع، وال مملوكًا 

للمشري. وهو خارج عن مفروض كالمهم من بيع الزرع نفسه. 

ع�ى أنه يش�هد بج�وازه معترب زرارة ع�ن أيب عب�د اهللA: »يف زرع بيع وهو 
حش�يش ثم س�نبل. ق�ال: ال بأس إذا ق�ال: ابتاع منك ما خي�رج من هذا ال�زرع، فإذا 
اش�راه وهو حش�يش، فإن ش�اء أعفاه، وإن ش�اء تربص به«)1(. حي�ث تضمن جواز 
رشاء احلب قبل ظهوره وظهور الس�نبل. نعم هو خمتص بام إذا ظهر الزرع الذي ينتج 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:11 من أبواب بيع الثامر حديث:9.
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احلب، وال يعم رشاؤه قبل ذلك.

الله�م إال أن يق�ال: ظاهر احلدي�ث رشاء نفس احلش�يش، حيث رصح بذلك 
يف الس�ؤال واجلواب، والس�يام مع الترصيح ب�أن له أن يعفيه الذي ي�راد به جّزه وهو 
حش�يش، إذ هو كالرصيح يف ملكية املشري للحش�يش قبل ظهور الزرع فيه. فيتعني 
محل الرشط فيه عى كون املراد هو رشاء احلش�يش بنحو له إبقاؤه حتى يس�نبل وينتج 
احلب، فاحلب غري املوجود حني البيع ليس هو متام املبيع، كام هو حمل الكالم، بل ناتج 

املبيع املوجود فعاًل وهو احلشيش. فالحظ.

وكيف كان فمام سبق يظهر ضعف االستدالل حلرمة رشاء البذر بلزوم الغرر، 
كام يف اجلواهر.

نع�م ق�د يس�تدل حلرمة رشائ�ه البذر وال�زرع قب�ل ظهوره عى وج�ه األرض 
بمعت�رب املعى بن خنيس: »قلت أليب عبد اهللA: أش�ري الزرع؟ قال: إذا كان قدر 

شرب«)1(. 

لك�ن ال جم�ال للبناء عى اش�راط بل�وغ احلد املذك�ور بعد إط�الق النصوص 
الكث�رية بجواز رشاء الزرع وظهور جري األصح�اب عليها من دون تقيد هبذا احلد، 
حيث يتعني محله عى االس�تحباب أو غريه مما ال ينايف اإلطالق املذكور، كام أش�ار إىل 

ذلك يف اجلواهر. 

فل�م يبق يف املقام إال ظهور اإلمجاع الذي يصع�ب التعويل عليه يف الثمرة قبل 
ظهورها كام س�بق فضاًل عن املقام. ولعله لذا كان ظاهر بعض مش�اخيناP التوقف 

يف املسألة. فالحظ.

)1( قال يف اجلواهر: »ويف الصلح وجه، كالوجه لو رشاه تبعًا لألرض«. 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:11 من أبواب بيع الثامر حديث:4.

عليـه. كـا جيوز بيعه تبعًا لألرض لو باعها معه)1(. أما بعد ظهوره فيجوز 
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بيعـه مع أصله)1(، بمعنى بيـع املقدار الظاهر مع أصوله الثابتة. فإن شـاء 

وكأن وج�ه الصل�ح خروجه ع�ن املتيقن من اإلمجاع املدع�ى، ألن كالمهم يف 
البيع. إال أن يفهم منه العموم. لكنه يف غاية اإلشكال، بل املنع.

وأما البيع تبعًا لألرض فال ينبغي اإلشكال يف جوازه. ملا سبق من جواز بيع ما 
ال حيرز س�المته مع الضميمة، خصوصًا إذا كان�ت الضميمة هي املقصودة باألصل، 
ك�ام يف املقام. بل الظاهر قيام س�رية املترشعة عى ذلك، لش�يوع وجود البذر املقصود 
وغ�ري املقص�ود حني بي�ع األرض الزراعية فيها، م�ع بناء املتبايعني ع�ى انقطاع علقة 

البائع هبا.

)1( ق�ال يف اجلواه�ر: »وأم�ا رشاء الزرع قبل أن يس�نبل فال إش�كال، بل وال 
خالف معتد به، يف جواز رشائه مع اشراط التبقية أو القصل أو بدوهنام«. 

ويقتضيه مضافًا إىل عمومات الصحة النصوص املستفيضة، كصحيح احللبي: 
»ق�ال أب�و عبد اهللA: ال بأس بأن يش�ري زرعًا أخرض، ث�م تركه حتى حتصده إن 
شئت أو تعلفه ]تقلعه.صا[ من قبل أن يسنبل وهو حشيش...«)1(. وصحيح بكري بن 
أعني: »قلت أليب عبد اهللA: أحيل رشاء الزرع األخرض؟ قال: نعم ال بأس به«))(، 
ونح�وه صحيح زرارة: »وقال: ال بأس أن تش�ري الزرع والقصيل أخرض، ثم تركه 
إن شئت حتى يسنبل ثم حتصده. وإن شئت أن تعلف دابتك قصياًل فال بأس به قبل أن 
يسنبل. فأما إذا سنبل فال تعلفه رأسًا ]تقطعه رأسًا رأسًا.صا[ فإنه فساد«))(، وغريها.

ه�ذا ومل يع�رف اخلالف يف ذل�ك إال ما نس�ب للصدوق يف ب�اب املزارعة من 
املقنع من منع بيع الزرع قبل السنبل إال مع القصل يعلفه للدواب. 

 Aوسئل أبو عبد اهلل« :Pلكن مالحظة كالمه بتاممه ال تشهد بذلك. قال
عن رشاء القصيل يشريه الرجل فال يقصله ويبدو له يف تركه حتى خيرج سنبله شعريًا 

)1( ، ))( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:11 من أبواب بيع الثامر حديث:1، )، ).
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املشري فصله، وإن شاء أبقاه)1(. 

أو حنطة، وقد اشراه من أصله، وعى أربابه خراج. فقال: إن كان اشرط حني اشراه 
إن ش�اء قطعه قصياًل وإن ش�اء تركه كام هو حتى يصري س�نباًل، وإال فال ينبغي له أن 
يركه حتى يكون س�نباًل. وال جيوز أن يش�ري زرع احلنطة والشعري وهو حشيش إال 
أن يش�ريه للقصيل تعلفه الدواب«. وصدره يش�هد بأن املراد بذيله خصوص صورة 
م�ا إذا مل يش�رط أن ل�ه اإلبقاء، ال مطلق�ًا، بحيث ال جي�وز رشاؤه إال للقصل، كام هو 

ظاهر ما نسب له.

وكيف كان فقد يس�تدل للقول املذكور ك�ام يف مفتاح الكرامة بمعترب أيب بصري 
عن أيب عبد اهللA: »س�ألته عن احلنطة والش�عري أش�ري زرعه قبل أن يسنبل وهو 
حش�يش. ق�ال: ال، إال أن يش�ريه لقصي�ل يعلف�ه ال�دواب، ث�م يركه إن ش�اء حتى 

يسنبل«)1(.

لكن كالم الصدوق املتقدم ال يناسب ذيل احلديث. ومن هنا كان من القريب 
مح�ل ال�زرع فيه ع�ى نفس احلب، لبي�ان أنه ال جي�وز رشاؤه قبل انعق�اده، وأنه يمكن 
حتصي�ل نتيجة ذلك برشاء األصل وه�و قصيل يصلح لعلف الدواب، ثم يركه حتى 

يسنبل وينعقد احلب فيه، فيكون احلب له، ألنه نامء ملكه. 

نظري ما ذكرهP يف حديث معاوية بن عامر: »سمعت أبا عبد اهللA يقول: 
ال تشر الزرع ما مل يسنبل. فإذا كنت تشري أصله فال بأس بذلك...«))(. 

وع�ى كل ح�ال ال جمال للخ�روج عن النص�وص الكثرية املتقدم�ة بمعترب أيب 
بصري، بل البد إما من طرحه، أو محله عى ما ذكرنا، أو عى االستحباب كام يف مفتاح 

الكرامة أو غري ذلك.

)1( ال ينبغ�ي اإلش�كال يف جواز اإلبقاء مع اش�راطه، ويف وجوب القلع مع 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:11 من أبواب بيع الثامر حديث:10، 5.
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اش�راطه. وإنام اإلش�كال مع عدم الرشط. ففي الرسائر والتحرير أنه جيب عى البائع 
اإلبقاء، ويف مفتاح الكرامة أنه ظاهر إطالق الفتاوى ومجلة من النصوص. 

وكأنه يريد صحيحي احللبي وزرارة املتقدمني واملرصح فيهام بتخيري املشري بني 
 :Aاإلبقاء حتى يسنبل وعلف الدواب به، ومعترب سليامن بن خالد عن أيب عبد اهلل 
»قال: ال بأس بأن يشري زرعًا أخرض. فإن شئت تركته حتى حتصده، وإن شئت فبعه 
حشيشًا«)1(. وبذلك خيرج عام تقتضيه القاعدة من وجوب قبض املبيع وأخذه، وعدم 

إشغال أرض البائع به، البتناء البيع عى ذلك.

لك�ن يظه�ر مما تقدم من املقنع ع�دم جواز إبقائه إال مع ال�رشط، عماًل بموثق 
س�امعة أو صحيحه الذي أش�ار إليه يف صدر كالمه: »سألته عن رشاء القصيل يشريه 
الرجل فال يقصله، ويبدو له يف تركه حتى خيرج س�نبله ش�عريًا أو حنطة، وقد اش�راه 
م�ن أصله. وما كان ع�ى أربابه من خراج فهو عى العلج. قال: إن كان اش�رط حني 
اش�راه إن ش�اء قطعه وإن ش�اء تركه كام هو حتى يكون س�نباًل. وإال فال ينبغي له أن 
يركه حتى يكون س�نباًل«))(. وزاد يف بعض طرقه: »فإن فعل فإن عليه طسقه ونفقته، 

وله ما خرج منه«))(. ويف مفتاح الكرامة أنه ظاهر يف الكراهة دون التحريم.
وه�و كام ت�رى، فإن )ال ينبغي( إن مل تكن ظاهرة يف التحريم، فال أقل من عدم 
ظهورها يف الكراهة، بل هي صاحلة للوجهني، ويتعني محلها عى التحريم هنا بلحاظ 
ظهور صدر احلديث يف السؤال عن اجلواز، فتعليقه عى الرشط حني الرشاء ظاهر يف 
احلرمة مع عدم الرشط. والس�يام مع ما س�بق من ابتناء البيع عى اإلرساع بأخذ املبيع 

وتفريغ أرض البائع منه.
ومثل�ه م�ا يف اجلواهر من ل�زوم محلها عى الكراه�ة، ملا هو املعل�وم من النص 

والفتوى من أن للمشري اإلبقاء مع عدم اشراط القطع رصحيًا أو ضمنًا.

إذ في�ه: أن محل النصوص املتقدم�ة عى قيام القرينة حني العقد عى كون رشاء 

)1( ، ))( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:11 من أبواب بيع الثامر حديث:6، 7، 8.
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فإن أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل)1(، 

ال�زرع األخرض من أج�ل احلصول عى ناجته الراجع الش�راط اإلبق�اء ضمنًا أقرب 
عرفًا من محل حديث سامعة عى الكراهة. 

بل لعل ذلك هو منرصف النصوص املذكورة بدوًا، حيث يقرب جدًا ورودها 
من أجل الش�بهة يف رشاء احلب قبل ظهوره وانعقاده، فرياد التخلص من ذلك برشاء 

نفس الزرع الذي من شأنه أن ينتجه. 

ومن هنا ال خمرج عن ظاهر حديث س�امعة املطابق ملقتىض القاعدة، واملعتضد 
بحدي�ث زرارة ال�ذي س�بق الكالم فيه عند ال�كالم يف حرمة بيع ال�زرع قبل ظهوره. 

فراجع.

وأما الفتوى فهي ليست من الوضوح بحيث تبلغ حّد اإلمجاع التعبدي الصالح 
إلثب�ات احلك�م الرشعي، لقلة م�ن رصح بذلك، وقرب ان�رصاف إطالق غريهم إىل 
صورة ظهور حال املتبايعني يف فرض رشاء الزرع من أجل ما ينتجه، نظري ما تقدم يف 

النصوص التي هي دليلهم. 

والسيام مع ما سبق من املقنع. ومع ما يف املقنعة والنهاية والرشائع والنافع من 
أن�ه إذا باع الزرع قصياًل كان عى املش�ري قطع�ه. ومحله كام يف الرسائر واجلواهر عى 

صورة اشراط القطع خاٍل عن الشاهد. فالحظ.

)1( ألن�ه ن�امء ملك�ه. وجم�رد تعدي�ه يف إبقائه لو مل يك�ن مرشوطًا بن�اًء عى ما 
س�بق ال يمن�ع من جريان قاعدة تبعي�ة النامء لألصل يف امللكية. مضافًا إىل ما س�بق يف 

 

حديث سامعة.

غايته أن للبائع إرغامه عى اإلزالة. بل قد يكون له اإلزالة بنفسه لو تعذر عليه 
إرغامه. كام ال يبعد أن يكون للبائع الفس�خ، خلروج املشري عن مقتىض العقد، نظري 

ما إذا امتنع املشري من استالم املبيع.
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وعليـه أجـرة األرض)1(. وإن فصلـه قبـل أن يسـنبل فنمـت األصـول 
أجـرة  وعليـه  أيضـًا)2(،  لـه  كان  سـنبل  حتـى  األرض  يف  الثابتـة 

 

نعم يف اجلواهر أن ظاهر األصحاب عدم اخليار مع اشراط القطع رصحيًا، مع 
أن�ه أوىل باخليار من املقام. لكن لو تم ظهور كالمهم يف ذلك فال جمال للخروج به عام 

تقتضيه القاعدة.

ودعوى: ظهور بع�ض النصوص يف عدم اخليار، لعدم التنبيه فيها له. ممنوعة. 
إذ لي�س يف النص�وص ما تضمن حكم اش�راط القصل. وحديث س�امعة إنام ورد يف 
ف�رض ك�ون القصل مقتىض إطالق العق�د، وهو ناظر حلكم النامء م�ع املخالفة، وأنه 
يص�ري للمش�ري، ال لبيان متام الوظيفة عن�د املخالفة، ليكون ع�دم التنبيه فيه للخيار 

موجبًا لظهوره يف عدمه. فتأمل.

)1( مل يتض�ح الوج�ه يف ذلك إذ اإلبقاء إن كان مس�تحقًا بالرشط أو تعبدًا من 
أج�ل النص�وص املتقدمة فال وجه لضامن األجرة. والس�يام مع ع�دم التنبيه لذلك يف 

النصوص، وهو مما حيتاج للتنبيه.

وإن�ام يتج�ه ثبوت األجرة مع ج�واز اإلبقاء في�ام إذا كان إش�غال األرض غري 
مس�تحق ع�ى صاحبها من دون أن يكون املش�غل هلا معتديًا، ك�ام تقدم يف خيار الغبن 
من فرض إش�غال األرض املبيعة قبل الفسخ. وكذا إذا زرع األجنبي األرض باعتقاد 

استحقاقه لذلك، ونحومها. 

نع�م ل�و ابتن�ى اش�راط اإلبق�اء ع�ى إبقائ�ه بأج�رة ال جمان�ًا تعني اس�تحقاق 
 األج�رة. لكن�ه حمت�اج إىل عناية خاصة. وال يبع�د خروجه عن مفروض كالم س�يدنا 

.Pاملصنف

))( كام يف التذكرة والقواعد والدروس. وكأنه ألنه نامء ملكه. لكن من الظاهر 
أن إبق�اء األرض مش�غولة باألص�ول بحيث تصلح لالس�تنامء خمالف لظه�ور اتفاق 
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األرض)1( عىل األحوط. 

املتبايع�ني حني العقد. وحينئٍذ إذا ابتن�ى إبقاؤها عى إذن صاحب األرض، إلعراض 
املش�ري عنها وتركه هلا تعني ملكية صاح�ب األرض هلا بوضع يده عى األرض وما 

فيها، فيكون نامؤها له، ال للمشري.

وإذا ابتن�ى عى إغف�ال صاحب األرض أو إرغامه فالنامء وإن كان للمش�ري 
حينئ�ٍذ، إال أن لصاحب األرض قلعها قبل ظهور احلب وبعده، حيث ال حرمة لعرق 
ظامل. وإذا مل يقلعها حينئٍذ وريض ببقائها أو غفل عنها حتى أنتجت فال يبعد استحقاق 

.Pاألجرة لكن ال يبعد خروجه عن مفروض كالم سيدنا املصنف

وإذا ابتن�ى ع�ى اتفاقه�ام ع�ى اإلبقاء من أجل االس�تنامء للمش�ري تعني عى 
البائع الصرب، ويكون استحقاقه لألجرة تابعًا لكيفية اتفاقهام عى اإلبقاء، وأنه جمانًا أو 

.Pبأجرة. والظاهر خروجه أيضًا عن مفروض كالم سيدنا املصنف

نعم لو كان اإلبقاء غفلة من املش�ري أو قهرًا عليه أو نحومها من األعذار من 
دون إع�راض ع�ن األصول، وال إرغام للاملك، وال اتف�اق معه، فصادف نموها كان 
الن�امء ل�ه، وتعني عى املالك الصرب إذا مل يلزم عليه الرضر بذلك، لعدم كون املش�ري 
معتدي�ًا حينئٍذ ع�ى تفصيل تقدم يف املس�ألة الثالثني من الفصل الراب�ع يف اخليارات. 

.Pولعل ذلك هو املنظور لسيدنا املصنف

)1( إلش�غاله هل�ا بملك�ه واس�تيفاء منفعته�ا بذل�ك. وجم�رد وج�وب الصرب 
ع�ى البائ�ع دفعًا لرضر املش�ري، أو ج�واز القلع له ع�ى ما تقدم يف الص�ورة الرابعة 

 

والثاني�ة ال يس�قط حرم�ة ماله، وه�و منفع�ة األرض. وليس هو كاس�تحقاق اإلبقاء 
بال�رشط أو تعب�دًا. وم�ن هن�ا مل يتض�ح وج�ه توقف س�يدنا املصن�فP واكتفاؤه 
باالحتياط. ومما ذكرنا يظهر استحقاقه األجرة باإلبقاء حتى لو مل يطالب هبا غفلة عن 

حقيقة احلال. وأهنا ال تسقط إال إذا ريض بإبقائه جمانًا.
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وجيـوز بيعـه ال مع أصله، بـل قصيـًا)1( إذا كان قد بلـغ أو أن قصله، أو 
قبـل ذلك عىل أن يبقى حتى يصري قصيـًا)2( أو قبل ذلك)3(. فإن قطعه 
ونمت األصول حتى صارت سـنبًا كان السـنبل للبائع)4(، وإن مل يقطعه 
كان لصاحـب األرض قطعـه)5(. وله إبقـاؤه واملطالبة باألجـرة)6(. فلو 

)1( ك�ام يف التذكرة والقواعد والدروس وغريها. لعمومات النفوذ والصحة. 
واملراد به كون املبيع هو الزرع الظاهر دون أصله.

))( يعن�ي: باع الزرع قبل أن يص�ري قصياًل عى أن يبقى حتى يصري قصياًل ثم 
يقصله، من دون أن تكون األصول داخلة يف املبيع.

))( يعن�ي: عى أن له قطعه قبل أن يصري قصياًل، إما تنازاًل عن رشطه وإبقاءه 
حتى يصري قصياًل، أو ألن املشرط حني البيع هو قطعه قبل أن يصري قصياًل.

)4( ك�ام يف التذكرة والقواعد والدروس وغريها. ألنه نامء األصول املفروض 
بقاؤها يف ملكه.

)5( كام يف النهاية والرشائع والنافع مع ما سبق منها من إطالق وجوب القطع 
ع�ى املش�ري والرسائر وغريها. لك�ن املتيقن من ذلك ما إذا كان املش�ري معتديًا يف 
ع�دم قطع�ه واخلروج عن مقتىض الرشط، كام أرشنا إلي�ه آنفًا يف فرض رشاء األصول 
وعدم قلعها. أما إذا مل يكن معتديًا فالبد من استئذانه، فإن تعذر تعني استئذان احلاكم 
الرشع�ي ومالحظ�ة مصلحة املش�ري لئ�ال يرض به القط�ع، لعدم امل�رصف له. ومع 

تزاحم الرضرين جيري ما سبق يف املسألة الثالثني من الفصل الرابع يف اخليارات.

)6( ك�ام يف الرشائ�ع والدروس. وعليه اقترص يف التذك�رة، ومل يذكر أن للبائع 
القط�ع. لنظري ما س�بق يف ف�رض رشاء األصول وعدم قلعه�ا. ومل يتضح وجه الفرق 
بني املوردين بنحو يكون منش�أ لتوقف س�يدنا املصنفP هناك وجزمه باستحقاق 

األجرة هنا.
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أبقاه فنمى حتى سـنبل فالوجه اشراك البائع واملشري فيه)1(. ويف كوهنا 
عىل السـوية إشـكال)2(، واألحوط التصالح)3(. وكذا احلال لو اشـرى 
نخًا، لكن هنا لو اشـرى اجلذع بـرشط القلع، فلم يقلعه ونمى كان الناء 

للمشري ال غري)4(.

)1( كام يف التذكرة وغريه. ألنه عرفًا نامء املجموع املركب من األصول اململوكة 
للبائع والزرع اململوك للمشري.

))( لعدم وضوح مقدار تأثري كل من األصول والقصيل يف حصول الس�نبل. 
وعدم إطالق لدليل الرشاكة هنا، ليحمل عى التساوي.

))( ك�ام جزم به يف التذكرة. وهو املتعني بعد ما س�بق، لعدم وضوح حّل آخر 
لإلشكال احلاصل يف املقام.

)4( ك�ام يف املقن�ع والنهاي�ة والرسائ�ر والتذك�رة وعن ابن�ي اجلني�د والرباج، 
وغريهم. ونفى اخلالف فيه يف الرسائر، كام نفى الريب فيه يف اجلواهر. 

واستدل له بمعترب هارون بن محزة: »سألت أبا عبد اهللA عن الرجل يشري 
النخ�ل يقطع�ه للجذوع، فيغيب الرج�ل، فيدع النخل كهيئته مل يقط�ع، فيقدم الرجل 
وقد محل النخل. فقال: له احلمل يصنع به ما ش�اء. إال أن يكون صاحب النخل كان 
يس�قيه ويق�وم عليه«)1(. وقريب من�ه معتربه اآلخر، إال أن فيه: »ه�و له، إال أن يكون 
صاحب النخل س�اقاه وقام عليه«))(. كذا يف الوس�ائل ع�ن التهذيب. لكن يف الطبعة 
احلديث�ة م�ن التهذيب: »ه�و له، إال أن يكون صاحب األرض س�قاه وق�ام عليه«))(. 

ورواه هكذا يف التذكرة واملختلف.

وال جمال لالستدالل عليه بالقاعدة بدعوى: أن احلمل نامء النخل الذي اشراه، 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:9 من أبواب بيع الثامر حديث:1، ).
))( هتذيب األحكام ج:7 ص:90.
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ك�ام قد يظهر من الرشائع، حيث جعله نظري رشاء الزرع برشط القطع. الندفاعها بأن 
ذلك إنام يتم يف رشاء النخل بتاممه مع أصوله، أما رشاؤه ليقطعه جذوعًا فظاهره رشاء 
اجلذع دون األصل الذي يقوم عليه، بل يبقى األصل يف ملك البائع، نظري رشاء الزرع 
الظاه�ر دون أصول�ه، الذي س�بق أن النامء معه يكون مش�ركًا بني البائع واملش�ري. 

فاحلكم خمالف للقاعدة، وينحرص الدليل عليه باحلديثني.

ه�ذا ويف النهاي�ة: »ف�إن كان صاحب األرض ممن قام بس�قيه ومراعاته كان له 
أجرة املثل«. واستظهر يف اجلواهر كون ذلك هو املراد من االستثناء يف احلديثني. بل يف 
الرسائر نس�ب ذلك للرواية. وقيده كالتحرير بام إذا كان املش�ري قد طلب ذلك منه، 

وإال فهو متربع ال أجرة لعمله، وإنام له أجرة األرض لو أخر قطعه بغري إذنه. 

وكأن�ه ط�رح منه للرواية، لعدم عمله بأخبار اآلح�اد، أو تنزيل هلا عى مقتىض 
القاعدة، كام جرى عليه يف اجلواهر أواًل، ثم قال: »اللهم إال أن يدعى عدم احلاجة هنا 
إىل اإلذن باعتبار احتياج صاحب األرض الس�قي لبس�تانه، والفرض ترضره برشب 

النخل املزبور املاء. فتأمل جيدًا«.

لكنه كام ترى! فإن ترضره بذلك لو تم ال يقتيض اس�تحقاقه أجرة املثل لس�قي 
النخ�ل والقي�ام عليه. بل غاية األمر اس�تحقاق قيمة املاء الذي رشب�ه النخل. عى أنه 
ال خيلو أيضًا عن إش�كال، ألنه هو الذي أقدم عى الرضر املذكور من دون أن يس�تند 

للمشري.

ومثل�ه م�ا يف املختلف، قال: »وليس يف كالم الش�يخ وال الرواي�ة ذكر التربع، 
فتحمل عى ما إذا كان العمل بإذنه، أو حتمل األجرة عى أجرة األرض، ال العمل«. 

لظهور أن كال احلملني بعيد يف نفس�ه، فإن فرض غيبة صاحب النخل يناسب 
إمهال�ه له، وعدم االتفاق مع صاحب األرض عى س�قيه. كام أن فرض س�قي النخل 
والقيام عليه يناسب أجرة العمل ال أجرة األرض. بل أجرة األرض لو استحقت فهي 
تستحق وإن مل يعمل، ألهنا تستند إىل إبقاء املشري للنخل يف األرض، وإشغاله هلا به.
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وأوه�ن م�ن ذل�ك محل الرواي�ة ك�ام يف التذكرة عى جري�ان عقد املس�اقاة بني 
املشري والبائع. فإن ظهور وهنه يغني عن إطالة الكالم فيه. 

ودع�وى: أن ذل�ك هو الظاهر م�ن اخلرب الثاين ع�ى رواية الوس�ائل. ممنوعة، 
ف�إن الظاهر وحدة مرجع الضمريين يف قولهA: »س�اقاه وق�ام عليه«، وحيث كان 
مرجع الثاين هو الشجر تعني كونه هو مرجع األول، وتعني محل املساقاة عى السقي. 
والس�يام مع مناسبة ما تضمنه من فرض ترك املش�ري للنخل إلمهاله له. ومع ظهور 
وح�دة الواقعة يف احلديث�ني، واالختالف يف ألفاظهام بس�بب النق�ل باملعنى، واألول 
رصيح يف إرادة س�قي النخل. عى أن ما يف الوس�ائل مل يثبت بعد ما س�بق من الطبعة 

احلديثة للتهذيب وغريها.

فالعمدة يف املقام أنه ال ظهور للرواية يف ثبوت أجرة املثل، بل يف ملكية صاحب 
األرض للحمل إذا كان قد تعاهد النخل وسقاه. ألن املستثنى منه هو ملكية صاحب 
اجلذوع للحمل، فيكون مقتىض االستثناء عدم ملكيته له إذا كان صاحب األرض قد 
سقى النخل وقام عليه، فعدم ذكر املالك له حينئٍذ ظاهر يف كون صاحب األرض هو 
املال�ك ل�ه، ألنه حصل بجهده. وإال كان اجلواب غري مس�توٍف حلكم الس�ؤال، وهو 
خمال�ف للظاهر جدًا. وخمالفة ذلك للقاع�دة ال يمنع من العمل بالرواية، ألهنا أخص 

منها، فتكون خمصصة هلا.

ودعوى: ظهور إع�راض األصحاب عنها. ممنوعة، ألن ظاهر الكليني العمل 
بالرواية. بل عبارة الصدوقP يف املقنع تطابق لس�اهنا، وكالم ابني اجلنيد والرباج 
ال حيرضنا، وحكاية العالمة يف املختلف موافقتهام للش�يخ ال جمال للتعويل عليها بعد 
أن نق�ل ذل�ك عن الص�دوق أيضًا. عى أن�ه مل يتضح من الش�يخP اإلعراض عن 
الرواي�ة، ب�ل لعل ذلك من�ه يبتني عى االجتهاد يف مفادها بس�بب أنس ذهنه الرشيف 

بالقاعدة، كام هو الظاهر من الرسائر. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل.
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)مسألة14(: جيوز بيع الزرع حمصودًا)1(. وال يشرط معرفة مقداره 
بالكيل أو الوزن)2(. بل تكفي فيه املشاهدة)3(. 

)مسـألة15(: ال جتـوز املحاقلـة. وهي بيع سـنبل احلنطة أو الشـعري 
باحلنطة)4(. 

)1( كام ذكره األصحاب بنحو يظهر من بعضهم املفروغية عنه، ونفى اخلالف 
في�ه يف مفتاح الكرامة. ويقتضيه مضافًا إىل عمومات النفوذ والصحة موثق إس�امعيل 
ب�ن الفض�ل ع�ن أيب عب�د اهللA قال يف حدي�ث: »وس�ألته عن بيع حص�اد احلنطة 

والشعري وسائر احلصائد. فقال: حالل، فليبعه بام شاء«)1(.

))( ألنه ليس من املكيل واملوزون يف هذا احلال، كام لو كان قبل احلصاد.

))( بل البد منها بناء عى ما ذكروه من اعتبار العلم بالعوضني، عى ما س�بق 
ال�كالم في�ه يف فص�ل رشوط العوض�ني، ويف مبحث خي�ار الرؤية. وإن س�بق مّنا يف 

املوضعني اإلشكال يف ذلك. فراجع.

)4( تق�دم يف املس�ألة احلادية ع�رشة الكالم يف املحاقلة م�ن حيثية اختصاصها 
ب�ام إذا كان الثمن من عني املثم�ن أو عمومها ملا إذا كان من غريه. أما من حيثية جنس 
املثمن فكلامت األصحابM ختتلف بني التعبري ببيع الس�نبل بحنطة، وببيع الزرع 

باحلنطة، وببيع السنبل بجنس من جنسه، وببيع الزرع باحلب... إىل غري ذلك.

والنظر يف النصوص وكلامت األصحاب يقيض باعتبار احتاد اجلنس بني الثمن 
واملثم�ن فيه�ا، لذكر املحاقلة فيها يف س�ياق املزابن�ة التي هي بيع مح�ل النخل بالتمر، 
وألن األصحاب حرروا اخلالف فيهام معًا يف اعتبار كون الثمن فيها من عني املثمن أو 
يكفي كونه من جنس�ه، من دون أن يظهر منهم احتامل العموم لغري اجلنس مما يصدق 

عليه احلب مثاًل. 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:9 من أبواب إحياء املوات حديث:).
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وجمرد التعبري عن املثمن بالزرع أو السنبل يف النصوص وكلامهتم، وعن الثمن 
باحلنط�ة أو احلب يف كلامهت�م، ال يوجب التوقف يف ذل�ك، كالتعبري يف بعض كلامهتم 
ع�ن املزابنة ببيع الثمرة بالتمر، حيث ال يتوه�م منه إرادة بيع أي ثمرة بالتمر. ولذا ال 
إش�كال ظاهرًا يف جواز بيع س�نبل احلنطة بمثل العدس واملاش، مع تعبري بعضهم كام 

سبق أيضًا عنها ببيع الزرع باحلب.

ك�ام أنه ق�د عرف يف التذكرة املحاقل�ة ببيع الزرع باحلب، ثم ق�ال: »قد عرفت 
أن املحاقل�ة هي بيع احلنطة يف س�نبلها باحلنطة الصافية...« إىل غري ذلك مما يش�هد بام 

ذكرنا. 

وحينئٍذ حيث تقدم يف حديثي عبد الرمحن اللذين مها عمدة الدليل يف املسألة، 
كام سبق التعبري عن الثمن باحلنطة، تعني كون املراد باملثمن فيهام زرع احلنطة وسنبلها. 
والسيام بناء عى ما سبق مّنا من أن مقتىض اجلمع بني احلديثني وصحيحي احللبي محل 

األلف والالم يف احلنطة عى العهد، وأن املراد بحنطته، كام هو ظاهر.

لك�ن يف اجلواه�ر أن الذي يظه�ر بتتبع نصوص املقام وغ�ريه أن إطالق الزرع 
والس�نبل فيه�ا من�رصف إىل الش�عري واحلنط�ة. ولعل�ه ألن املتعارف يف ذل�ك الزمان 
واملكان فال ريب يف ش�مول لفظ الزرع والسنبل يف حديثي عبد الرمحن لسنبل احلنطة 
والش�عري، فيكون مقتضامها أن بيع س�نبل احلنطة والش�عري باحلنطة حماقلة. وكأن هذا 

هو املنشأ ملا ذكره سيدنا املصنفP من تعميم املبيع لسنبل الشعري.

املذك�ور غ�ري ظاهر م�ع عم�وم الس�نبل للدخ�ن واألرز  وفيه: أن االنرصاف 
وغريمها، كام نّبه له يف املسالك. ولو تم فام سبق يف وجه اعتبار احتاد اجلنس يف املحاقلة 

صالح حلمل الزرع والسنبل يف احلديثني عى خصوص سنبل احلنطة.

وأشكل من ذلك قوله يف اجلواهر بعد ذلك: »وما ذاك إال الحتاد اجلنس هنا كام 
يف الربا. بل يس�تفاد منه حينئٍذ أيضًا بيع س�نبل احلنطة بالشعري، بل والشعري بالشعري، 
فتت�م داللة اخلربين عى الصور األربع«. وقد يرجع إليه ما يف التحرير من أن املحاقلة 
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بي�ع الزرع بحنطة أو ش�عري، بأن تك�ون )أو( يف كالمه للردي�د والتعميم، واملراد بيع 
الزرع سواء كان للحنطة أم للشعري باحلنطة أو الشعري، ويف اجلواهر أنه حكي عن ابن 
املت�وج. بخالف ما لو كانت للتقس�يم بأن يكون املراد بي�ع زرع احلنطة باحلنطة وزرع 

الشعري بالشعري، فالبد أن يبتني عى أمر آخر. 

وكي�ف كان فريد علي�ه أن عموم احلكم للحنطة والش�عري للوج�ه الذي ذكره 
أواًل يبتن�ي عى ظهور الس�نبل أو الزرع يف العموم هل�ام وإن اختلفا يف اجلنس. ولذا لو 
فرض ظهور السنبل أو الزرع يف األعم منهام تعني كون بيع األعم باحلنطة حماقلة وإن 

اختلف اجلنس. 

وقضي�ة احت�اد اجلنس إن رجع�ت إىل أن علة حتريم املحاقل�ة هي احتاد اجلنس، 
ك�ام يف الرب�ا. فهي ك�ام تقتيض التعمي�م للصور األرب�ع تقتيض التعمي�م جلميع الثامر، 
فيح�رم بي�ع الثمرة يف أصوهلا بثمرة من جنس�ها منفصلة عن األصول. ولذا س�بق أنه 
لو كان مالك حتريم املزابنة الربا تعني التعدي جلميع الثامر. مع أنهP رصح بقصور 

احلديثني عن ذلك، وعدم الدليل عليه من غريمها. 

وإن رجع�ت إىل دع�وى جريان حك�م احلنطة يف املقام عى الش�عري، كام جرى 
حكمها عليه يف الربا وإن مل تكن العلة يف املقام هي لزوم الربا. فهي أشبه بالقياس. 

وعى كال الوجهني ال يكون االس�تدالل هبا مبتنيًا عى تقريب استفادة العموم 
من احلديثني بالوجه املتقدم، بل هي وجه قائم بنفسه.

وباجلمل�ة: ال خمرج عام ذكرنا م�ن ابتناء املحاقلة كاملزابن�ة عى احتاد اجلنس يف 
الثم�ن واملثم�ن، وأن اختصاص الثم�ن يف احلديثني باحلنطة مل�زم بحمل املثمن فيهام 

عى سنبلها وزرعها ال غري.

نع�م ل�و ف�رض إلغ�اء خصوصيتي النخ�ل والتم�ر والس�نبل واحلنط�ة عرفًا، 
والتع�دي لبي�ع كل ثمر يف أصوله بثم�ر منفصل عن األصول منه أو من جنس�ه تعني 
عم�وم املن�ع جلميع الث�امر، وكذا لو كان منش�أ التحريم يف املزابن�ة واملحاقلة هو لزوم 
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سـواء أكانت منه أو يف الذمة أم موضوعة عىل األرض)1(. وكذا بالشـعري 
عىل األحـوط)2(. واألظهر جواز بيـع الزرع قبل أن يسـنبل باحلنطة)3(، 
فضًا عن الشـعري. وكذا بيع سـنبل غري احلنطة والشعري من احلبوب بحب 

الربا، كام ذكرناه آنفًا. غايته أنه عى الثاين حيرم بيع سنبل احلنطة بالشعري وبالعكس، ملا 
سبق من أهنام جنس واحد يف الربا، وعى األول ال حيرم ذلك.

لك�ن ال جمال لكال الوجهني، ألن األول ال يناس�ب ظهور النصوص يف رشح 
العنوان�ني وحتديدمها، ومحلها عى جمرد التمثيل خمالف لظاهرها جدًا. كام س�بق أنه ال 

جمال للثاين، لعدم حتقق رشط الربا وهو الكيل والوزن يف أحد العوضني.

)1( تقدم الكالم يف التعميم املذكور يف املسألة احلادية عرشة.

))( لعل�ه الحتامل�هP متامي�ة ما س�بق من اجلواه�ر من جري�ان حكم احتاد 
اجلن�س يف املق�ام بن�اء عى التقريب الث�اين له، والذي س�بق مّنا أنه أش�به بالقياس. أو 
ألن من البعيد جدًا عدم جواز بيع سنبل الشعري بحنطة وجواز بيعه بالشعري، وحينئٍذ 

يقرب جريان حكم احتاد اجلنس هنا. فتأمل.

))( ك�ام يف التذك�رة، معل�اًل بأنه حش�يش ولي�س مطعومًا، ونح�وه يف مفتاح 
الكرام�ة. وق�د ينايف ذلك إطالق بعضهم كام س�بق تعري�ف املحاقلة بأهن�ا بيع الزرع 
باحلنطة. لكن يف املس�الك: »ويظهر من كالمهم االتفاق عى أن املراد به السنبل، وإن 

عربوا باألعم«.

وكي�ف كان فحديث�ا عبد الرمحن قد اختلفا، ففي صحيح�ه أنه بيع الزرع، ويف 
موثقه أنه بيع الس�نبل، ومن القريب أن يكونا حديثًا واحدًا واالختالف بينهام بس�بب 

النقل باملعنى، فيتعني االقتصار يف مفادمها عى املتيقن، وهو السنبل. 
بل حتى لو كانا حديثني، فحيث كانا واردين يف مقام التحديد ورشح املفهوم، 

ال جمرد بيان احلكم كانا متعارضني، وتعني أيضًا االقتصار يف مفادمها عى املتيقن. 
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من جنسه)1( يف الذمة أو موضوعة عىل األرض، وال جيوز بحب منه)2(. 
)مسـألة16(: اخلرض كاخليار والباذنجان والبطيخ ال جيوز بيعها قبل 

ظهورها)3(. 

كام أنه لو كان علة حتريمها لزوم الربا مل جتر يف املقام، ألن الزرع قبل أن يسنبل 
حشيش وليس من جنس احلنطة عرفًا.

)1( تقدم أن حتريمه يبتني إما عى إلغاء خصوصية الس�نبل واحلنطة والتعميم 
لبي�ع كل ثم�ر يف أصوله بثمر من جنس�ه منفص�ل عن األصول أو ع�ى أن علة حتريم 
املحاقل�ة لزوم الربا، وأنه ال جمال لكال األمري�ن. نظري ما تقدم يف تعميم حكم املزابنة 

لغري النخل من الشجر.

))( كأن�ه لوج�وب التباين ب�ني الثمن واملثمن، الذي تقدم ال�كالم فيه يف ذيل 
الكالم يف املزابنة. كام أنه تقدم منهP نظريه هناك.

))( كام رصح به غري واحد، بل هو املعروف بينهم واس�تظهر يف احلدائق عدم 
اخلالف فيه، ويف مفتاح الكرامة اإلمجاع عليه.

نعم قد يظهر من إطالق الوس�يلة اجلواز، حيث قال: »وجيوز أيضًا بيع الرطبة 
وأمثاهلا اجلزة األوىل أو الثانية أو الثالثة أو مجيعًا«. فإن ظاهرهم أن املراد باجلزة األوىل 

جزة ما هو املوجود، فيكون املراد بام بعدها جزة ما مل يوجد بعد.
كام أنه رصح يف املقنعة واملراسم بكراهة بيع ما مل يبدو صالحه من اخلرضوات. 
ورصيح األول وظاهر الثاين عدم فساد البيع املذكور. فإن كان مرادمها ببدو الصالح 
انعقاد الثمرة وتناثر الورد كام يأيت من الرسائر كانا خمالفني يف املسألة. وإن كان مرادمها 

به أمرًا زائدًا عى ذلك كام يأيت من املبسوط كانا موافقني للمشهور.

وكيف كان فالوجه يف املنع عدم إحراز س�المة يشء من املبيع، وقد س�بق عند 
ال�كالم يف اعتبار القدرة عى التس�ليم اعتباره يف صحة البي�ع. وأما بناًء عى ما ذكروه 
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من أن مقتىض القاعدة اعتبار القدرة عى تسليم متام املبيع فاألمر أظهر.

وزاد ع�ى ذل�ك يف اجلواهر بأن املبيع معدوم. لكن ذل�ك إنام يكون حمذورًا إذا 
ابتن�ى البي�ع عى ملكية املبيع فعاًل، وهو غري مراد يف املقام، بل املراد ملكيته عى تقدير 
وج�وده، كام هو امل�راد يف كثري من صور بيع الثمرة الت�ي جوزها األصحاب. وحيث 
كان ذلك ممكنًا يف نفس�ه أمكن تصحيحه يف املقام بالعمومات لوال ما س�بق. ومن ثم 

كان هو العمدة يف املقام.

وقد استدل مضافًا إىل ذلك بوجهني:

األول: فحوى النصوص املتقدمة املتضمنة للمنع من بيع ثمر النخل واألشجار 
قب�ل ظهوره�ا، كام يف اجلواهر. لكن املراد بالفحوى إن كان هو فهم املنع هنا بضميمة 
األولوي�ة فلم يتضح منش�ؤها يف املقام. وإن كان هو فهم�ه بإلغاء خصوصية مواردها 
عرف�ًا، وفهم أن املنع بلح�اظ عدم وجود املبيع وعدم إحراز س�المته، فهو غري بعيد، 

وإن كان حمتاجًا ملزيد من التأمل.

الثاين: موثق س�امعة أو صحيحه: »وسألته عن ورق الشجر هل يصلح رشاؤه 
ثالث خرطات أو أربع خرطات؟ قال: إذا رأيت الورق يف شجره فاشر منه ما شئت 
م�ن خرطة«)1(. لظه�وره يف عدم جواز رشائ�ه قبل ظهور يشء منه. وب�ه يقيد إطالق 
بعض نصوص اجلواز، كصحيح بريد: »سألت أبا جعفرA عن الرطبة تباع قطعتني 

أو ثالث قطعات. فقال: ال بأس...«))(.

نعم االستدالل به موقوف عى التعدي عن مورده وهو ورق الشجر للخرض، 
ك�ام تق�دم يف نصوص ثم�ر النخل والش�جر. فالوجه�ان راجعان يف احلقيق�ة إىل فهم 
العم�وم م�ن النصوص الواردة يف امل�وارد املتفرقة، وكلام كانت امل�وارد أكثر كان فهم 

العموم منها أيرس.

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:4 من أبواب بيع الثامر حديث:).

))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:1 من أبواب بيع الثامر حديث:1.
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وجيوز بعد ظهورها)1( 

ه�ذا ولك�ن ذلك لو تم ك�ام هو غري بعيد فه�و كام يقتيض اس�تفادة العموم من 
النصوص املذكورة يقتيض محلها عى الكراهة مل تم محل بعضها عليها، كام تقدم تقريبه 
يف نصوص ثمر النخل والش�جر. والس�يام بمالحظة صحيح بريد املتقدم، ملا تضمنه 
ذيل�ه من عدم كون هني النبي8 عن بيع النخل قبل طلوعه حتريميًا، مع ظهوره 
يف ع�دم الفرق ب�ني الرطبة والنخل، جلعلهA فيه هني النبي8 املذكور منش�أ 

لشبهة املنع يف الرطبة، ودفعها بعدم كونه حتريميًا. فالحظ.

ث�م إن الظاه�ر أن حم�ل ال�كالم يف اخلرض هو بي�ع نفس اخل�رضة والثمرة قبل 
ظهورها دون األصول. أما لو بيعت األصول حينئٍذ فال ينبغي اإلشكال يف اجلواز كام 
تق�دم يف ال�زرع، لعمومات الصحة والنفوذ من دون خمرج عنها، الختصاص ما تقدم 

لو تم ببيع الثمرة نفسها، كام هو ظاهر.

)1( كام هو مقتىض إطالق مجاعة. وإليه قد يرجع ما يف الرسائر من عدم جواز 
بيعه قبل بدو صالحه، ألن مراده من بدو الصالح فيام يتورد انعقاده وانتثار ورده.

أم�ا يف النهاية والوس�يلة فق�د اعترب يف ج�واز بيعها بدو صالحه�ا، ومل يتضح 
منه�ام امل�راد من ب�دو الصالح فيها. وم�ا يف النهاية م�ن أن بدو الصالح ه�و االنعقاد 
وتناث�ر ال�ورد إنام ذكره يف ثم�ر الفواكه، ال يف كل ما يتورد، بل تقدم يف املس�ألة الثانية 
من املبس�وط أن ب�دو صالح املعترب يف صحة بيع القثاء واخلي�ار مما ال يتغري طعمه وال 
لون�ه، ب�ل ي�ؤكل صغ�ارًا أن يتناهى عظ�م بعضه، ويف مث�ل البطي�خ أن ينضج وحيلو 

 

ويطيب أكله.

نعم تقدم هناك أنه ال ملزم بذلك، بل يتعني البناء عى جواز بيع الثمرة بمجرد 
ظهوره�ا يف غ�ري م�ا ورد النهي عنه باخلص�وص، ومنه املقام. ولعله ل�ذا أطلق مجاعة 
كام س�بق، وقد تقدم احتامله فيام س�بق من املقنعة واملراسم. بل رصح يف التذكرة بعدم 
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مع املشاهدة)1( لقطة واحدة أو لقطات)2(. واملرجع يف تعيني اللقطة عرف 
 الـزراع)3(. ولو كانت اخلرضة مسـتورة ـ كالشـلجم واجلـزر ونحومها ـ 

مل جيز بيعها)4(. 

اعتب�ار م�ا زاد عى الظهور م�ن تغري لون أو طعم أو غريمه�ا، ويف الدروس والروضة 
وحمكي رشح اإلرشاد للكركي وغريها بعدم اعتبار تناهي العظم فيها.

)1( بناًء عى ما تقدم منهم من اعتبار العلم بالعوضني، نظري ما سبق يف املسألة 
الرابع�ة ع�رشة. اللهم إال أن يرفع الي�د عنه يف خصوص املقام ب�ام تضمن االكتفاء يف 
ج�واز املع�دوم من الثم�رة بالضميمة، وأنه يكفي العلم بس�المة بع�ض املبيع، حيث 
يناس�ب ذلك عدم اعتبار املش�اهدة لتامم املوجود، بل يكفي العلم بوجود يشء صالح 

للبيع. ويأيت عند الكالم يف بيع املستور كاجلزر ما ينفع يف املقام. فالحظ.

))( كام رصح به األصحاب بنحو يظهر منهم التس�امل عليه. ويقتضيه ما تقدم 
من القاعدة. مضافًا إىل النصوص املتقدمة الواردة يف بيع الثمرة مع الضميمة، وموثق 
س�امعة املتقدم املتضمن بيع ورق الش�جر خرطات، وقريب من�ه غريه، حيث ال يبعد 

استفادة العموم منها بإلغاء خصوصية مواردها.

))( والظاهر أنه املراد من العرف يف الدروس والروضتني واملسالك وغريها. 
والوجه فيه ظاهر. نعم البد من التفات املتبايعني ملقتىض العرف املذكور ولو ارتكازًا. 
وإال تع�ني بطالن البيع إذا اختلف قصدمه�ا، لعدم التطابق بني اإلجياب والقبول. كام 

أنه إذا اتفقا عى ضابط آخر تعني العمل عليه.

)4( ق�ال يف التذك�رة: »إذا كان املقصود مس�تورًا يف األرض مل جيز بيعه إال بعد 
قلعه، كاجلزر والثوم والبصل... للجهالة النتفاء املشاهدة والوصف«. وقريب منه يف 

القواعد والتحرير، بل حكاه يف الدروس عن مجاعة.

لك�ن حك�ى فيه عن اب�ن اجلنيد اجل�واز، واخت�اره حتكياًم للع�رف. ومل يتضح 
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نعـم جيـوز الصلـح عليهـا)1( عىل األظهـر. ولـو كان ورقه بـارزًا وأصله 

الوج�ه يف الرج�وع للع�رف يف األح�كام. إال أن يرجع لس�رية املترشعة املس�تمرة من 
عه�د املعصوم�ني )صلوات اهلل عليهم(، والكاش�فة عن حكمهم ع�ى طبقها. وليس 

من السهل إثبات ذلك.

فالعم�دة يف املق�ام: أن�ه لو س�لم عم�وم مانعي�ة اجلهال�ة، إال أن املس�تفاد من 
النصوص عدم مانعيتها من بيع الثامر إذا أدرك بعضها، فضاًل عام إذا بيع ما هو املدرك 
وحده. والسيام بمالحظة التعليل يف موثق سامعة أو صحيحه: »سألته عن بيع الثمرة 
هل يصلح رشاؤها قبل أن خيرج طلعها؟ قال: ال، إال أن يشري معها شيئًا من غريها 
رطبة أو بقاًل، فيقول: أشري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، 

فإن مل خترج الثمرة كان رأس املال املشري يف الرطبة والبقل«)1(.

 :Aب�ل ه�و مقتىض إط�الق صحيح يعقوب بن ش�عيب: »قال أب�و عبد اهلل
إذا كان احلائ�ط في�ه ثامر خمتلفة ف�أدرك بعضها فال بأس ببيعها مجيع�ًا«))(. فإن مقتضاه 
جواز بيع البس�تان بإدراك مثل هذه الث�امر، وهو يقتيض جواز بيعها وحدها باألولوية 

العرفية.

نع�م الب�د من العلم بإدراكها إذا بيع املقصود املس�تور منها وح�ده، أما إذا بيع 
الزرع بتاممه مع أصله فال ملزم بذلك. وجمرد عدم كون الورق يف مثل اجلزر والشلجم 
مقص�ودًا باألص�ل ال يمنع من بيع ال�كل بعد كون الكل مقصودًا بنفس�ه ولو بلحاظ 

توقع بلوغه وإمكان االنتفاع بالورق ولو بوجه غري مقصود.

)1( إلطالق أدلة نفوذ الصلح، وعدم امللزم باعتبار املشاهدة أو مانعية اجلهالة 
فيه، إال بلحاظ عموم النهي عن الغرر، وعدم اختصاصه ببيع الغرر، وهو غري ثابت، 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:) من أبواب بيع الثامر حديث:1.

))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:) من أبواب بيع الثامر حديث:1.
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مستورًا كالبصل جاز بيعه)1( والصلح عليه. 
 )مسألة17(: إذا كانت اخلرضة مما جيز كالكراث والنعناع واللفت)2( 
ونحوهـا جيـوز بيعهـا بعـد ظهورهـا جـزة وجـزات، وال جيوز بيعهـا قبل 
ظهورهـا)3(. واملرجـع يف تعيـني اجلـزة عـرف الـزراع، كـا سـبق. وكذا 

كام تقدم يف مباحث الرشط عند الكالم يف مانعية اجلهالة من صحة الرشط.

)1( م�ن الظاه�ر أن الث�امر املذك�ورة ذات أوراق ظاه�رة، وال خيت�ص ذل�ك 
بالبصل. نعم قد يتميز البصل بأن الظاهر منه مقصود كاألصل املستور. 

ق�ال يف التحري�ر بعد احلكم بعدم جواز بيع ما املقصود منه مس�تور: »ولو كان 
الظاه�ر مقص�ودًا كالبصل فالظاهر ج�وازه منفردًا ومع أصوله. وك�ذا لو كان معظم 

املقصود مستورًا عى إشكال«. 
لكن من الظاهر أن البصل إذا تكامل نموه جيف الظاهر منه، وال ينتفع به، فال 
يكون مقصودًا. مع أن مش�اهدة بعض املبي�ع والعلم به ال يكفي عندهم، بل البد من 
مشاهدته بتاممه، ألنه هو الرافع للغرر عندهم. فالتفصيل غري ظاهر الوجه. وال خمرج 

عام تقدم.
))( رصح غ�ري واح�د من اللغويني ب�أن اللفت هو الش�لجم. نعم ذكر بعض 
املتأخرين منهم أن الش�لجم نوع من اللفت صالح لتغذية احليوانات، فقد يكون مراد 

سيدنا املصنفP ذلك، وأنه جيز ورقه مرة بعد أخرى لعلف احليوانات.

))( يظه�ر احل�ال فيها مما تقدم يف اخلرض، فإن الكالم فيهام عى هنج واحد. بل 
النصوص قد وردت هنا، ومنها صحيح بريد املتقدم ومعترب معاوية بن ميرسة عن أيب 
عب�د اهللA وفيه: »قلت: فالرطبة يبيعها هذه اجلزة وكذا بكذا جزة بعدها؟ قال: ال 

بأس به. ثم قال: قد كان أيب يبيع احلناء كذا وكذا خرطة«)1(.

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:4 من أبواب بيع الثامر حديث:).
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احلكـم فيا خيرط، كورق احلناء والتوت، فإنه جيوز بيعه بعد ظهوره خرطة 
وخرطات)1(. 

)مسـألة18(: إذا كان نخـل أو شـجر أو زرع مشـركًا بـني اثنـني 
جـاز أن يتقبل أحدمهـا حصة صاحبه بعد خرصها بمقـدار معني، فيتقبلها 
بذلـك املقدار)2(. فـإذا خرص حصة صاحبـه بوزنة مثًا جـاز أن يتقبلها 

)1( الكالم فيه كام يف سابقه. ويستفاد احلكم فيه من معترب ميرسة املتقدم هناك 
وموثق سامعة املتقدم عند الكالم يف بيع اخلرض.

))( ك�ام هو املعروف بني األصح�اب، ونفى يف مفتاح الكرامة اخلالف فيه إال 
م�ن احل�ي يف الرسائر. للنصوص الكثرية، كصحيح يعقوب بن ش�عيب: »س�ألت أبا 
عب�د اهللA يف الرجل�ني يكون بينه�ام النخل، فيقول أحدمها لصاحب�ه: إما أن تأخذ 
هذا النخل بكذا وكذا كيل مسمى، وتعطيني نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص، وإما 

أن آخذه أنا بذلك. قال: نعم ال بأس به«)1(.

وموثق حممد بن مس�لم ع�ن أيب جعفر وأيب عبد اهللH: »س�ألته عن الرجل 
يم�يض فأخرص علي�ه يف النخل. قال: نع�م. قلت: أرأي�ت إن كان أفضل مما خيرص 

عليه اخلارص أجيزيه ذلك؟ قال: نعم«))(.

 .)((Aوقريب منهام صحيح حممد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أيب احلسن
إال أنه تضمن اعتبار بلوغ الثمر. 

وصحيح يعقوب بن شعيب عن أيب عبد اهللA الوارد يف املزارعة واملتضمن 
مزارعة النبي8 هيود خيرب، وفيه: »فلام بلغ الثمر أمر عبد اهلل بن رواحة فخرص 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:10 من أبواب بيع الثامر حديث:1.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:14 من أبواب املزارعة حديث:).

))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:10 من أبواب بيع الثامر حديث:4.
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عليه�م النخل، فلام فرغ منه خرّيه�م، فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا وكذا صاعًا، 
ف�إن ش�ئتم فخ�ذوه وردوا علينا نص�ف ذلك، وإن ش�ئتم أخذن�اه وأعطيناكم نصف 

ذلك. فقالت اليهود: هبذا قامت الساموات واألرض«)1(. 

ونحوه يف قضية خيرب صحيحا احللبي))( وأيب الصباح))(، ومعترب اجلعفريات)4(، 
وما عن أمايل أيب عي بس�نده عن س�ليامن بن بالل عن اإلمام الرضاA)5(، وما عن 
ن�وادر أمح�د ب�ن حممد بن عيس�ى عن حممد بن مس�لم ع�ن حممد احللبي ع�ن أيب عبد 

 .)6(Aاهلل

ومن هذه النصوص يظهر أن املعيار هو االشراك يف الثمر، سواء كان لالشراك 
يف األصول أم ملثل املزارعة واملساقاة. الختصاص بعض النصوص باألول، كصحيح 
يعقوب بن شعيب األول، وبعضها بالثاين، كنصوص خيرب، وإطالق بعضها، كموثق 

حممد بن مسلم.

كام أن أكثر هذه النصوص وإن اختص بالنخل، إال أن ورود بعضها يف املزارعة 
يقتيض العموم للزرع والش�جر، كام ذكره يف مفتاح الكرامة وغريه وس�بق من س�يدنا 
املصنفP. بل ال يبعد إلغاء خصوصية مواردها عرفًا. والس�يام بمالحظة صحيح 
يعقوب بن ش�عيب الثاين، حيث ورد يف املزارعة، واستش�هد اإلمامA فيه بخرص 

النخل يف خيرب. 

كام أن ما فيه ويف غريه من أن الساموات قامت بذلك يناسب العموم، لرجوعه 
إىل صحة املعاملة ارتكازًا، البتنائها عى اإلنصاف، املناس�ب لعدم الفرق بني املوارد، 

كام لعله ظاهر.

هذا وقد تعرض يف الرسائر لنصوص خيرب، وما يأيت من األصحاب يف تعقيبها 
م�ن أن�ه لو تلفت الثمرة مل يل�زم املخروص عليه يشء. ثم استش�كل فيها بأن ذلك إن 

)1( ، ))( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:10 من أبواب بيع الثامر حديث:5، )، ).
)4( ، )5( ، )6( مستدرك الوسائل ج:)1 باب:)1 من أبواب املزارعة حديث:1، )، ).
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بتلـك الوزنـة زادت عليهـا يف الواقـع أو نقصـت عنهـا أو سـاوهتا)1(. 

كان بيع�ًا فه�و حماقلة ومزابنة، وكالمها باط�ل، وإن كان صلحًا عى أن يكون بغلة من 
تلك األرض فهو غرري باطل، لعدم كونه مضمونًا، وإن كان بغلة يف الذمة لزم وكان 

الزمًا وإن هلكت الثمرة، وهو خارج عن مفروض كالمهم.

ث�م قال: »فليلحظ ذل�ك فهو الذي تقتضيه أصول مذهبنا، وتش�هد به األدلة. 
فال يرجع عنها بأخبار اآلحاد التي ال توجب علاًم وال عماًل وإن كررت يف الكتب«. 

وهو كام ترى! بعد كثرة هذه النصوص، وعمل األصحاب هبا. وإذا التزم برد 
مثله�ا مل يب�ق له أخب�ار يبني عليها فقهه. ب�ل هي أكثر وأظهر من نص�وص النهي عن 

املزابنة واملحاقلة والغرر. ومن هنا ال ينبغي اإلشكال يف املسألة.

)1( كام هو ظاهرهم يف املقام، بل رصح به غري واحد، كام يف النهاية والوسيلة 
والتحرير. وهو ظاهر النصوص، البتناء اخلرص عى ذلك، بل هو رصيح موثق حممد 

بن مسلم املتقدم، وما يأيت يف مرسل حممد بن عيسى. 

ك�ام أن ظاهره�م أيض�ًا بل رصيح الوس�يلة هو ل�زوم العقد، فلي�س ألحدمها 
الرج�وع عن�ه ولو قبل ظهور احلال، فإهنم وإن عربوا باجل�واز، إال أنه لبيان مرشوعية 
العق�د املذك�ور، ومع مرشوعيت�ه يتعني لزومه. وكي�ف كان فاللزوم هو املنس�اق من 
نص�وص املقام، مل�ا ذكرنا من أنه األصل يف العقود. والس�يام ما تضم�ن نفوذه وإن مل 

يطابق اخلرص الواقع، كاملوثق واملرسل.

وم�ن هنا ال جم�ال ملا يف التذكرة من اإلش�كال يف ل�زوم املعامل�ة املذكورة، بل 
ظاهر التنقيح وحمكي إيضاح النافع وامليسية اجلزم بعدمه، وكالم املسالك ال خيلو عن 

اضطراب. فإنه خروج عن ظاهر النصوص من دون وجه.

نعم يف ذيل مرس�ل حممد بن عيس�ى املتقدم له اإلش�ارة: »قلت: إنه جييء بعد 
ذل�ك فيق�ول: إن احل�رز مل جيئ ك�ام حرزت وق�د نقص. قال: ف�إذا زاد ي�رد عليكم؟ 
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والظاهـر عـدم الفـرق بـني كـون الـرشكاء اثنـني أو أكثـر)1(، وكـون 
املقـدار املتقبـل بـه منهـا ويف الذمـة)2(. نعـم إذا كان منهـا فتلفـت الثمرة 

قل�ت: ال. ق�ال: فلكم أن تأخذوه بت�امم احلرز. كام أن�ه إن زاد كان له كذلك إن نقص 
كان علي�ه«. ومقتضاه أنه يمك�ن وقوع املعاملة بنحو يبتني عى ت�دارك النقص. لكنه 
 م�ع ضعف�ه يرج�ع إىل ع�دم وق�وع العقد املل�زم ب�ني الطرفني، وبق�اء األمر ك�ام لو مل 

يقع العقد.

)1( كام يف مفتاح الكرامة. فإن بعض النصوص وإن تضمن الرشكة بني اثنني، 
إال أن نص�وص خي�رب قد تضمنت الرشكة بني املس�لمني واليه�ود، وإذا أمكن إرجاع 
حصة املس�لمني لواح�د، بلحاظ أن املالك هو اجلهة من دون أن يملكوا أش�خاصهم 

فال جمال لذلك يف اليهود، مللكية العاملني يف األرض بأشخاصهم.

هذا مضافًا إىل إلغاء خصوصية وحدة الرشيك وتعدده عرفًا، خصوصًا بلحاظ 
ما تضمنته نصوص خيرب من أن الساموات واألرض قامت بذلك، ملا تقدم من رجوع 
ذل�ك إىل أن املعامل�ة مقبولة ارتكازًا بلحاظ ابتنائها عى اإلنصاف، ومن الظاهر أنه ال 
خصوصية يف ذلك لعدد الرشكاء. وليس ذلك مثل حق الشفعة التعبدي الذي يمكن 

فيه خصوصية عدد الرشكاء.

))( قد يظهر مما ذكره مجاعة كثرية، بل نسبه يف جامع املقاصد لألصحاب، من 
أن التلف بآفة س�اموية أو أرضية يقع عى اجلميع، أن املفروض يف املقام كون اخلرص 
بحصة من الثمرة نفس�ها، ال يف الذمة. نعم يف الروضة أن ذلك مرشوط بام إذا التقبيل 

عى اإلشاعة، ويأيت الكالم يف ذلك إن شاء اهلل تعاىل.

وكي�ف كان فالعم�وم للصورت�ني مقتىض عم�وم صحيح يعقوب بن ش�عيب 
األول وموثق حممد بن مسلم املتقدمني املستفاد من ترك االستفصال فيهام. وأما قضية 

خيرب فهي قضية يف واقعة صاحلة للوجهني. 
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 فـا ضـان عىل املسـتقبل)1(، بخـاف ما لـو كان يف الذمة، فإنـه باق عىل 

اللهم إال أن يقال: املتيقن من الس�رية يف أمثال ذلك هو كونه من نفس الثمرة. 
ب�ل لعل ذلك هو املعهود منها، وليس فائ�دة اخلرص إال تعيني احلصة بالقدر اخلاص 
ال غري، ألن ذلك هو مفاد اخلرص. ولذا ليس بناء الطرفني ظاهرًا عى دفع احلصة من 

غري الثمرة. والسيام مع اختالف األصناف يف اجلودة والرداءة كثريًا.

ومن هنا يشكل استفادة العموم لكون اخلرص بام يف الذمة من حديثي يعقوب 
بن شعيب وحممد بن مسلم املتقدمني، لقرب اإلشارة فيهام للمعاملة املعهودة الشائعة 

بني الناس. 

وينح�رص الوجه يف صح�ة اخلرص بام يف الذمة بالعمومات، بناء عى ما س�بق 
يف املزابن�ة واملحاقل�ة من أن املتيقن منهام ما إذا كان الثمن ج�زءًا من املثمن، أو عى ما 
ه�و الظاه�ر من النص والفتوى م�ن اختصاصهام بالبيع، وع�دم جرياهنام يف غريه من 

املعامالت كالصلح، ومنه ما نحن فيه.

)1( كام رصح به يف الوس�يلة والقواعد واإلرشاد والدروس واللمعة، ونسب 
للنهاية، وإن كان كالمه ال خيلو عن غموض. ويف جامع املقاصد أن األصحاب ذكروا 
ذلك. وتردد يف التذكرة وعن تعليق اإلرشاد االستشكال فيه. ويف املسالك والروضة 

أنه غري واضح الوجه. 

ق�ال يف الروض�ة: »وتوجيهه بأن املتقب�ل ملا ريض بحصة معين�ة يف العني صار 
بمنزلة الرشيك. فيه أن العوض غري الزم كونه منها وإن جاز ذلك فالرضا بالقدر، ال 

به مشركًا. إال أن ينزل عى اإلشاعة«.

لكن من القريب كون مفروض كالمهم أن املقدار املستحق من الثمرة نفسها، 
ك�ام يظه�ر مما س�بق. نعم كونه عى اإلش�اعة بعيد ج�دًا، الحتياج اإلش�اعة مع تعيني 
املقدار املس�تحق بغري الش�قص إىل عناية، نظري ما س�بق يف املس�ألة العارشة يف صورة 
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ضانه)1(. والظاهر أنه معاملة مستقلة)2(، ال بيع وال صلح. ويكفي فيها 
كل لفظ دال عىل املقصود)3(. 

االس�تثناء، ولق�رب ابتن�اء اخلرص عى اس�تقالل آخ�ذ الثمرة بالت�رصف هبا. وذلك 
يناسب استحقاق املقدار املعني يف الثمرة بنحو الكي يف املعني. 

ويتعني كون الوجه يف ثبوت النقص عليه ما س�بق مّنا يف صورة االس�تثناء من 
بناء العرف عى ورود النقص عى احلق الثابت يف العني تبعًا للنقص الوارد عليها. 

غاي�ة األم�ر أن ذلك ال جي�ري يف املبيع البتنائه ع�ى تعهد البائع بتس�ليم املبيع 
للمشري زائدًا عى استحقاقه له، أما اخلرص يف املقام، فال يبتني عى ذلك، لتمحضه 

يف تعيني املقدار املستحق. فالحظ.

)1( لع�دم املوج�ب لدخ�ول النقص علي�ه بعد تعلق�ه بالذمة وانقط�اع علقة 
صاحب�ه بالع�ني التي حلقها، فه�و نظري ما لو باع حقه من الثمرة أو اس�تبدله بيشء من 

غري جنس الثمرة.

))( فف�ي املس�الك أنه معاوضة مس�تقلة. لك�ن مل يتضح كوهن�ا معاوضة، بل 
مفادها حمض االتفاق عى تعيني مقدار احلق. فهي معاملة مستقلة، كام نسبه يف مفتاح 
الكرام�ة لظاه�ر األصحاب. وهي أش�به بالصل�ح، وإن مل يتضح كوهنا من�ه، واألمر 
س�هل. وال إش�كال يف عدم كوهن�ا بيعًا، فال جت�ري عليها أحكامه. نعم قد تش�بهه أو 

ترجع إليه إذا كانت احلصة يف الذمة، ال يف العني. فالحظ.

))( كام هو مقتىض إطالق نصوص املقام وعموم نفوذ العقود. وقد يرجع إليه 
ما يف مزارعة جامع املقاصد من أنه البد من إجياب وقبول بلفظ الصلح أو التقبيل أو 

ما أدى هذا املعنى. 

لك�ن عن امليس�ية أنه البد من وقوعها بلفظ التقبي�ل. ومل يتضح الوجه فيه بعد 
م�ا س�بق. وأما م�ا يف مفت�اح الكرامة من أنه املتيق�ن يف اخلروج عن اس�تصحاب بقاء 
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بل جترى فيها املعاطاة)1(، كا يف غريها من العقود. 
)مسألة19(: إذا مّر اإلنسان)2( 

امللك عى ما كان عليه. ففيه: أنه يكفي يف اخلروج عن االستصحاب املذكور اإلطالق 
والعموم املتقدمني، كام هو احلال يف مجيع العقود.

)1( ملا س�بق من اإلطالق والعموم. لكن س�بق من جامع املقاصد أنه البد من 
اللف�ظ. وقد يظه�ر من غريه. بل يف اجلواهر أنه ال ريب يف اعتب�ار الصيغة يف لزومها. 

وكأنه مبني عى اخلالف املعروف يف املعاطاة.

))( ه�ذا احلكم يف اجلملة ق�د ذكره مجاعة من األصح�اب )رضوان اهلل تعاىل 
عليه�م( ويف اجلواه�ر أن�ه املش�هور بينهم نق�اًل وحتصي�اًل، ويظهر من املس�الك ندرة 
اخل�الف فيه قبل ع�رص املحققP. بل ادع�ى اإلمجاع عليه يف اخل�الف ويف أطعمة 
الرسائر ويف مكاس�بها، وإن قال يف األخري: »وال يعتد بخرب شاذ أو خالف من يعرف 

اسمه ونسبه«.

 ويقتضي�ه النص�وص الكث�رية، كصحي�ح عي ب�ن جعفر عن أخيه موس�ى بن 
جعفرA: »س�ألته عن الرجل يمر عى ثمرة، فيأكل منها. قال: نعم. قد هنى رسول 
اهلل8 أن تس�ر احليط�ان برف�ع بنائه�ا«)1(، وصحي�ح اب�ن أيب عم�ري عن بعض 
أصحابن�ا ع�ن أيب عبد اهللA: »س�ألته ع�ن الرجل يم�ر بالنخل والس�نبل والثمر، 
فيج�وز ل�ه أن ي�أكل منها م�ن غ�ري إذن صاحبها م�ن رضورة أو غ�ري رضورة؟ قال: 
ال ب�أس«))(، وصحي�ح يونس عن بع�ض رجاله عنهA: »س�ألته ع�ن الرجل يمر 
بالبس�تان وق�د حيط عليه أو مل حيط عليه هل جيوز ل�ه أن يأكل من ثمره، وليس حيمله 
ع�ى األكل من ثمره إال الش�هوة، وله ما يغنيه عن األكل م�ن ثمره؟ وهل له أن يأكل 
من جوع؟ قال: ال بأس أن يأكل وال حيمله وال يفسده«))(، وصحيح عبد اهلل بن سنان 

)1( ، ))( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:8 من أبواب بيع الثامر حديث:)، )، 5.
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عن�هA: »ق�ال: ال بأس بالرجل يم�ر عى الثمرة وي�أكل منها، وال يفس�د. قد هنى 
رسول اهلل8 أن تبنى احليطان باملدينة ملكان املارة...«)1(، وغريها))(.

وحكى يف املس�الك ع�ن املرتىض يف املس�ائل الصيداوية املنع. لكن يف كش�ف 
اللث�ام أن�ه احتاط فيها. وهو املناس�ب ملا يف مفتاح الكرامة م�ن أن املنقول من عبارهتا 

قوله: »األحوط واألوىل أن ال يأكل«.

وكي�ف كان فق�د قرب املن�ع يف متاج�ر املختل�ف والتنقيح وجام�ع املقاصد، 
وحك�ي عن حوايش املحقق الث�اين الثالثة وعن الفاضل املييس. وق�د يظهر امليل إليه 
م�ن الروضة. كام يظهر من اإلرش�اد وأطعمة املختلف والتحري�ر والدروس وحمكي 
التلخيص الردد فيه. ويف اإليضاح بعد أن أشار إىل وجه اجلواز قال: »واألوىل عصمة 

مال املسلم«.

وقد يستدل للمنع بعموم حرمة مال املسلم، وصحيح عي بن يقطني: »سألت 
أبا احلس�نA عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر واملباطخ 
وغ�ري ذلك من الثم�ر، أحيل له أن يتناول منه ش�يئًا ويأكل بغ�ري إذن صاحبه؟ وكيف 
حاله إن هناه صاحبه ]صاحب الثمرة[ أو أمره القيم فليس له. وكم احلد الذي يس�عه 

أن يتناول منه؟ قال: ال حيل له أن يأخذ منه شيئًا«))(. 

وصحيح مروك عن بعض أصحابنا عن أيب عبد اهللA: »قلت له: رجل يمر 
عى قراح الزرع ويأخذ منه السنبلة. قال: ال. قلت: أي يشء سنبلة؟! قال: لو كان كل 

من يمر به يأخذ سنبلة كان ال يبقى يشء«)4(.

 Aوم�ا ع�ن نوادر أمحد بن حممد بن عيس�ى عن ابن مس�لم ع�ن أيب عبد اهلل

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:8 من أبواب بيع الثامر حديث: )1.
))( راج�ع وس�ائل الش�يعة ج:6 باب:17 من أب�واب زكاة الغالت. وج:)1 باب:8 من أب�واب بيع الثامر، 

وج:18 باب:)) من أبواب حد الرسقة.
))( ، )4( وسائل الشيعة ج:)1 باب:8 من أبواب بيع الثامر حديث:7، 6.
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أن�ه ق�ال: »وليس للرجل أن يتناول من ثمرة بس�تان أو أرض إال بإذن صاحبه، إال أن 
يكون مضطرًا. قلت: فإنه يكون يف البستان األجري واململوك. قال: ليس له أن يتناوله 

إال بإذن صاحبه«)1(.

لك�ن عم�وم حرمة مال املس�لم قاب�ل للتخصي�ص، والنص�وص األول كافية 
يف ختصيص�ه. وأم�ا النصوص األخ�رية فال جمال للخ�روج هبا ع�ن النصوص األول 
م�ع كثرهتا واش�تهارها، وظهور عم�ل األصحاب هبا، خصوصًا يف مثل هذه املس�ألة 
الش�ائعة االبتالء واملخالفة للقاعدة وملا عليه املخالفون من املنع، حيث يبعد جدًا، بل 

يمتنع عادة خطأ املشهور فيها.

ومن هنا قد حيمل صحيح عي بن يقطني عى الكراهة كام يف االس�تبصار مجعًا 
م�ع النص�وص األول. ولعله أوىل مما فيه أيضًا ويف التهذيب من محله عى أخذه الثمرة 

ومحلها معه من دون أن يأكلها. ملا يستلزمه من عدم استيفاء اجلواب للسؤال.

نعم يقرب ذلك يف حديث مروك، ألن الس�ؤال فيه عن األخذ، ال عن األكل. 
والس�يام مع ظهور ذيل احلديث يف أن منش�أ الس�ؤال االستهوان بالس�نبلة لقلتها، ال 

حللية األخذ يف نفسه.

كام يقرب محل حديث ابن مسلم إما عى غري من يمّر عى الثمرة، أو عى األخذ 
من دون أكل، أو عى كراهة األكل للامر. 

وقد يناسب األخري استثناء االضطرار، حيث ال يبعد كون املراد به االضطرار 
الع�ريف ال�ذي يكفي فيه احلاج�ة بنحو معتد ب�ه، املعلوم عدم كفايت�ه يف الرخيص يف 
الت�رصف يف مال الغ�ري بغري إذنه لو كان املراد به األخذ م�ن دون أكل، أو األكل لغري 
امل�ار. والس�يام مع عدم التنبيه فيه للضامن، مع وض�وح أن االضطرار ال يرفع الضامن 
فيام من شأنه أن يضمن. ومن هنا يقرب جدًا محله عى النهي عن األكل للامر مع عدم 

االضطرار العريف.
)1( مستدرك الوسائل ج:)1 باب:5 من أبواب بيع الثامر حديث:4.
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وحينئ�ٍذ ال جم�ال للبناء عى احلرم�ة مع عدم االضطرار املذك�ور، عماًل بظاهر 
النه�ي يف احلدي�ث. إلب�اء النص�وص األول ل�ه جدًا، خصوص�ًا ما تضم�ن منها هني 
النب�ي8 ع�ن بناء احليطان من أجل املارة، بل هو خالف رصيح حديثي ابن أيب 
عم�ري ويون�س. وعليه يكون املتحص�ل من ذلك أنه يكره األكل لغ�ري املحتاج حاجة 

معتدًا هبا. 

وعى ذلك أيضًا حيمل صحيح مس�عدة بن زياد عن جعفر بن حممدA: »أنه 
س�ئل عام يأكل الناس من الفاكهة والرط�ب مما هو هلم حالل. فقال: ال يأكل أحد إال 
م�ن الرضورة. وال يفس�د إذا كان عليه�ا فناء حماط. ومن أجل الرضورة هنى رس�ول 
اهلل8 أن يبن�ى ع�ى حدائ�ق النخل والثامر بن�اء، لكي يأكل منه�ا كل أحد«)1(. 

ويظهر الوجه فيه مما سبق. 

ه�ذا وأما ما يف املختلف من اجلمع ب�ني النصوص بحمل نصوص اجلواز عى 
م�ا إذا علم بش�اهد احل�ال إباحة املالك لذل�ك. فهو مع كون�ه مجعًا تربعي�ًا خاليًا عن 

 

الش�اهد بعيد جدًا ال يناس�ب مس�اق النصوص املذكورة، وال ما س�بق يف وجه لزوم 
العمل هبا. 

والس�يام أن من مجلة النصوص التي اس�تدل هبا للجواز خرب حممد بن مروان: 
»قل�ت أليب عبد اهللA: أمر بالثمرة ف�آكل منها. قال: كل وال حتمل. قلت: جعلت 
فداك إن التجار اشروها ونقدوا أمواهلم. قال: اشروا ما ليس هلم«))(. فإنه رصيح يف 

ثبوت احلق يف الثمرة للامر، وعدم سلطنة املالك بنحو يقتيض منعه من األكل.

)1( وعلي�ه اقت�رص يف أطعم�ة الرشائ�ع ويف متاج�ر الناف�ع وأطعمت�ه وحكي 
ع�ن احلائري�ات للش�يخ. ومل يتضح الوجه في�ه بعد إطالق الثم�ر يف بعض النصوص 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:8 من أبواب بيع الثامر حديث:10، 4.

بيشء من النخل)1( 
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أو الشجر)1( أو الزرع)2( جاز أن يأكل من ثمره با إفساد)3( للثمر)4( 

والترصيح يف بعضها بالعموم لغري النخل.

ه�ذا وق�د اقترص يف باب بيع الث�امر من النهاية عى الفواك�ه، وهو املحكي عن 
اب�ن الرباج، وم�ن البعيد أن يريدا هبا خصوص ثمرة غ�ري النخل، ألن حيطان النخل 
هي الش�ائعة يف عص�ور املعصومني )صل�وات اهلل عليهم(، واملرصح هب�ا يف مجلة من 
النصوص. والسيام أن الرطب عّد من الفاكهة يف بعض النصوص)1(. وال أقل من أن 
يس�تفاد من�ه اجلواز يف ثمرة النخ�ل، بل يف مجيع الثامر باألولوي�ة العرفية، ألن الفاكهة 

أوىل بأن يستغنى عنها ويمنع من األخذ منها عرفًا. فتأمل.

)1( وقد اقترص يف مكاس�ب القواعد عى ثمر النخل والفواكه، كام حكي عن 
غ�ريه. وقد يظه�ر يف االقتصار عى النخل والش�جر. وكأنه الن�رصاف الثمرة إليهام، 

دون الزرع األخرض. لكنه غري ظاهر.

))( التعمي�م للثالثة هو املرصح به يف بيع الثامر من الرشائع والتذكرة واللمعة 
وغريها، وهو مقتىض إطالق البستان أو الثامر أو نحوها يف املقنع واملبسوط ومكاسب 
النهاي�ة ومجاعة كثريين. وع�ن املقترص أن األصحاب مل يفرقوا ب�ني النخل وغريه من 
الشجر وغريه من املباطخ والزرع. وعن املهذب البارع: »إن أكثر األصحاب مل يفرقوا 

بني النخل وغريه«. وهو املتعني بالنظر للنصوص املتقدمة وغريها.

))( بال خالف أجده فيه، كام يف اجلواهر. بل إمجاعًا، كام يف القواعد وعن هناية 
األحكام. ويأيت الكالم يف وجهه إن شاء اهلل تعاىل.

)4( اإلفساد له قد يراد به أحد وجوه:

األول: اإلفس�اد ال بس�بب األكل عبث�ًا بالثم�رة، كقطفها قبل وقتها، أو ش�قها 
أو ثقبها. وال ينبغي اإلش�كال يف حرمته، لعموم احرام مال املس�لم، وحرمة التبذير، 

)1( بحار األنوار ج:66 ص:))1.
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 ونحو ذلك، من دون خمرج عنه من نصوص املقام وغريها. بل تقدم يف حديث يونس 
قول�هA: »وال حيمله وال يفس�ده«. وقولهA يف صحيح مس�عدة ب�ن زياد: »وال 

يفسد إذا كان عليها فناء حماط« بناء عى أن املراد به إفساد الثمرة. 

لك�ن من القريب أن يكون املراد به إفس�اد الس�ياج من أج�ل الوصول للثمرة 
واألكل منها، فيكون أجنبيًا عام نحن فيه.

الثـاين: اإلفس�اد بس�بب األكل، كأكل بع�ض الثم�رة وت�رك بعضها فيفس�د. 
ومقت�ىض العموم�ات املتقدمة حتريمه م�ن دون أن تنهض نص�وص املقام بالرخيص 
فيه، ألن حلية األكل ال تس�تلزم حلية اإلفس�اد، إال إذا كان مالزمًا له نوعًا، وليس هو 
كذلك يف املقام. بل الظاهر عموم النهي عن اإلفساد يف حديث يونس املتقدم له. وإن 

كان هو غري مهم بعد كفاية العمومات املتقدمة يف املطلوب.

الثالث: اإلفساد بنفس األكل، قال يف الرياض: »بأن يكون منه كثريًا، بحيث يؤثر 
فيها أثرًا بّينًا. ويصدق معه مسامه عرفًا. وخيتلف ذلك بكثرة الثمرة واملارة وقلتهام جدًا«. 

لكن يف صدق اإلفس�اد بذلك إش�كال بل منع، ألن اإلفس�اد عرفًا هو اخلروج 
بال�يشء ع�ام وضع له بحي�ث ال ينتفع به، وه�و غري حاصل بذل�ك. ومقتىض إطالق 

النصوص املتقدمة جوازه. 

والس�يام بلح�اظ م�ا يف ذي�ل كالمه املتقدم م�ن اختالف�ه بكثرة الثم�رة واملارة 
وقلته�ام، لظه�ور أنه مع اس�تناده لكثرة املارة فكل واحد منهم ال يتحقق منه اإلفس�اد 
باملعن�ى ال�ذي ذكره. والبن�اء عى حرمة األكل عى اجلميع الس�تناد اإلفس�اد الواحد 
هلم بمجموعهم ال يناس�ب النصوص املتقدمة ج�دًا. كيف والزمه قرصها عى الثامر 

الواقعة يف الطريق التي تقل فيها املارة.

مضاف�ًا إىل أن ظاه�ر النص�وص والفتاوى إرادة الفس�اد يف ثمرة الش�جر التي 
يك�ون امل�رور عليها والتي جيوز األكل منها، ال ثمرة البس�تان بتاممه، ومن الظاهر قلة 

الثمرة التي تقع عى الطريق فيؤثر أكل القليل من الناس فيها أثرًا بّينًا. 
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أو األغصان أو الشـجر)1( أو غريها)2(. والظاهـر جواز األكل وإن كان 
قاصـدًا له مـن أول األمر)3(. نعم لـو كان ملقصده طريقـان فرجح العبور 
مـن الطريـق الذي يمـر بالشـجر ألجـل األكل ففـي جـواز األكل حينئذ 

ومن هنا يتعني محل اإلفساد يف النص والفتوى عى املعنيني األولني. ودعوى: 
أن وض�وح التحريم فيهام ال يناس�ب التنبيه عليه يف الن�ص والفتوى. مدفوعة بأنه قد 

يكون سبب التنبيه تعارف تسامح املارة من عامة الناس فيهام.

نعم قد يدعى انرصاف األكل املرخص فيه للقليل الذي يتعارف من اإلنس�ان 
حال مروره س�دًا للحاجة أو الش�هوة، دون اإلكثار والتمي. وهو لو تم يقتيض حتريم 

اإلكثار حتى لو مل يتحقق به اإلفساد باملعنى املتقدم. فالحظ.

)1( كام ذكره يف اجلملة غري واحد. وال ينبغي اإلشكال فيه بالنظر للعمومات، 
س�واء كان اإلفس�اد مالزمًا لألكل أم مل يكن. وجمرد جواز األكل يف األول ال يس�تلزم 
جواز اإلفس�اد بعد أن مل يكن مالزمًا له نوعًا، ليس�تفاد من دلي�ل جواز األكل جوازه 

تبعًا، نظري ما سبق يف إفساد نفس الثمرة.

))( كالس�ياج، ملا س�بق م�ن العمومات. وتق�دم عند الكالم يف إفس�اد الثمرة 
قرب إرادته من صحيح مسعدة بن زياد.

))( ك�ام يظهر م�ن اجلواهر. وهو الذي يقتضيه إط�الق النصوص والفتاوى. 
قال يف مفتاح الكرامة: »ثم إن اشراط عدم القصد مما ال ريب فيه. وإن ترك الترصيح 
ب�ه مجاعة من القدماء فهو مس�تفاد من تعبريهم بامل�رور، ومقطوع به من كالم غريهم 

ومن النصوص املبيحة...«.
هذا والكالم.. تارة: يف اعتبار عدم كون متام املقصود بقطع املسافة هو الوصول 

للثمرة من دون أن يكون هناك مقصود آخر وراءها. 

وأخـرى: يف أنه بع�د الفراغ عن ذلك فه�ل يعترب عدم القص�د قبل املرور عى 
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الثمرة لألخذ منها حني الوصول إليها. 

أما األول فالظاهر عدم اإلش�كال في�ه بالنظر للنصوص والفتاوى، ألن ظاهر 
امل�رور باليشء أو عليه ع�دم كونه هو املقصود باألصل الذي إلي�ه ينتهي القاصد، بل 
هو الواقع يف طريق املقصد، فاملرور عى املكان مساوق للعبور عليه، ال للوصول إليه. 
وال أق�ل من كون ذلك هو املتيقن م�ن املرور يف خصوص املقام، خصوصًا بلحاظ ما 
تضمن هني النبي8 عن بناء احليطان أو رفعها من أجل املارة، حيث ال إشكال 

يف كون املراد به العابرين عليها يف مقاصدهم.

وأما قولهA يف صحيح عبد اهلل بن سنان املتقدم: »ال بأس بالرجل يمر عى 
الثم�رة ويأكل منها، وال يفس�د«. فالظاهر منه ليس ه�و نفي البأس عن كل من املرور 
واألكل، ليك�ون ظاه�ره إطالق ج�واز األكل ولو مع عدم املرور، إذ ال منش�أ لتوهم 
ثبوت البأس يف املرور، ليكون مسوقًا لدفعه، بل هو نفي البأس عن خصوص األكل 
املتعقب للمرور، فالواو يف املقام ليست عاطفة، بل حالية، واملرخص فيه هو مدخوهلا 

فقط، فال يكون له إطالق يشمل أكل غري املار. فالحظ.

نعم يأيت يف موثق السكوين أن من رسق الثامر يف كمه فام أكل منه فال إثم عليه. 
ومقت�ىض إطالق�ه جواز األكل لكل من يصل إىل الثم�رة وإن كان قاصدًا هلا غري عابر 
عليه�ا إىل مقص�د آخر. لكن ال يظهر منهم البن�اء عى ذلك. وحينئٍذ قد حيمل عى من 

يرسق حال مروره وعبوره. فالحظ.

وأم�ا الثاين فقد يناس�به م�ا يف الرشائع من تقييد املرور باالتف�اق، قال: »إذا مّر 
اإلنس�ان بيشء من النخل أو ش�جر الفواكه أو الزرع اتفاقًا جاز أن يأكل«. وقد يرجع 
إليه ما يف النافع والقواعد من مانعية القصد. فإن اجلمود عليه وإن كان يقتيض اعتبار 
ع�دم القص�د للعبور ع�ى األمور املذكورة، إال أنه حيث ال منش�أ الحت�امل ذلك، بل 

يقطع بعدم إرادته، فقد حيمل عى اعتبار عدم القصد لألكل منها. 

لكن ال يبعد كون املراد هلام املعنى األول الراجع إىل عدم كوهنا مقصدًا باألصل، 
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إشـكال)1(. وأشـكل منه ما لـو مل يكن له مقصـد إال األكل)2(. وكذا إذا 
كان للبستان جدار أو حائط)3(، 

بل البد من وقوعها يف طريق املقصد، كام يظهر من بعض رشاح كالمهام، فيخرج عام 
نحن فيه. 

نع�م يف رشح القواع�د لكاش�ف الغط�اء اعتبار ع�دم القص�د خلصوص تلك 
الثمرة ولو يف أثناء الطريق. وقد يظهر يف املطلوب. لكنه خروج عن إطالق النصوص 
والفت�اوى املتضمنة لعن�وان املرور من دون وجه. وجمرد خروج�ه مع القصد املذكور 
ع�ن املتيق�ن من دليل اجل�واز لو تم ال يكفي يف املنع منه بع�د اإلطالق املذكور، كام يف 

اجلواهر. ومن ثم كان ما ذكره سيدنا املصنفP هو املتعني.

)1( بل يظهر من الرياض املنع منه. لكن مل يتضح الوجه فيه بعد إطالق النص 
والفتوى، لصدق املرور بال إشكال.

))( إن كان امل�راد ب�ه كون الوص�ول للثمرة متام املقصد، بحيث ينتهي الس�ري 
عندها، فاملتعني املنع من جواز األكل، كام سبق. 

وإن كان امل�راد ب�ه كون الغرض م�ن قصد ما بعد الثمرة هو اس�تحالل الثمرة 
وأكله�ا، م�ن دون أن يكون ل�ه غرض آخر يف الوص�ول للمكان املذك�ور، فقد يتجه 
اإلش�كال يف ج�واز األكل بانرصاف املرور يف النصوص والفت�اوى إىل ما إذا تعلق له 
غرض بالوصول للمنتهى، ويكون حتليل األكل من سنخ الفائدة املرتبة عى ذلك، ال 

أن تكون هي متام املطلوب.

))( إن كان الس�ياج مانع�ًا من الوص�ول إىل الثمرة، بحي�ث يتوقف الوصول 
إليها عى اخراقه فاالخراق املذكور حيرم يف نفس�ه حلرمة الدخول يف أرض الغري إذا 
كانت حمجوبة غري مكش�وفة. فلو عىص ودخل حتى مّر بالثمرة مل يبعد حرمة األكل، 

النرصاف املرور يف النصوص والفتاوى عن املرور العدواين املنهي عنه.
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أو علم بكراهة املالك)1(. 

نعم لو أذن له صاحب البس�تان يف العب�ور حتى مّر بالثمرة تعني جواز األكل. 
إال أن يك�ون اإلذن يف العب�ور مقيدًا بعدم األكل، فيش�كل األكل حينئٍذ، الس�تلزامه 

حرمة العبور. 

أم�ا إذا مل يك�ن الس�ياج مانع�ًا م�ن الوص�ول للثم�رة، إلرشافها ع�ى الطريق 
تع�ني ج�واز األكل عم�اًل بإطالق النصوص والفت�اوى بعد حتقق املرور الس�ائغ غري 

العدواين.

ودع�وى: لزوم اخل�روج عنه بقولهA يف صحيح مس�عدة بن زي�اد املتقدم: 
»ال يأكل أحد إال من الرضورة، وال يفس�د إذا كان عليها فناء حماط«. مدفوعة بأنه لو 
ت�م وروده فيمن يمر بالثمرة، عى ما س�بق ال�كالم فيه، إال أنه مل يتضح رجوع الرشط 
للنهي عن األكل يف غري حال الرضورة، بل س�بق قرب رجوعه لإلفس�اد، لبيان أنه ال 
جيوز إفساد السياج من أجل الوصول للثمرة. وال أقل من احتامل ذلك بنحو يمنع من 

اخلروج به عن اإلطالق. فالحظ.

)1( فعن املهذب البارع املنع مع العلم أو الظن بكراهة املالك. لكن من الظاهر 
دالل�ة نص�وص املقام عى عدم حرم�ة املال من هذه اجلهة. ول�ذا ال يعترب إذن املالك. 
ب�ل تق�دم أن رصيح حديث حممد بن م�روان ثبوت احلق للامر يف الثم�رة، بنحو يمنع 
من س�لطنة املالك عى املنع. وحينئٍذ فاملنع مع العلم بكراهة املالك ال يناس�ب إطالق 

النصوص. 

والس�يام أن املدعى إن كان هو مانعية كراه�ة املالك وعدم تنجزها إال بالعلم، 
لزم حرمة األكل واقعًا مع ثبوهتا من دون أن يعلم هبا، ولزم محل النصوص عى احلل 

الظاهري ال الواقعي، وهو خمالف لظاهرها جدًا. 

وإن كان هو مانعية الكراهة الواقعية من احلل برشط العلم هبا، أو مانعية القطع 
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وإذا محل معه شيئًا حرم ما محل)1(، ومل حيرم ما أكل)2(. 

هب�ا وإن مل يص�ادف الواقع، فهو بعيد يف نفس�ه ال نعهد له نظ�ريًا يف فروع الفقه. كام ال 
شاهد له من القواعد، ألن القاعدة إنام تقتيض رشطية الرضا أو اإلذن يف جواز األكل. 

ومن هنا ال خمرج عن اإلطالق. 

ومن ذلك يظهر جواز األكل حتى مع هني املالك، كام لعله ظاهر.

)1( بال إشكال ظاهر، بل هو مقطوع به بني الطائفة، كام يف الرياض. ويقتضيه 
مضافًا إىل العمومات النهي عنه رصحيًا يف بعض النصوص املتقدمة وغريها.

))( إلطالق النصوص املرخصة يف األكل. لكن يظهر من املس�الك وعن غري 
واح�د م�ن املتأخرين عنه رشطية ع�دم احلمل يف حّل األكل، بحي�ث لو محل حرم ما 

أكل. ونسبه يف الرياض لظاهر األصحاب. 

وكأن�ه حلمل النهي عن احلمل يف النصوص ع�ى مانعيته من حّل األكل. وهو 
غري ظاهر، كام رصح به غري واحد. كيف؟! ولو كان مسوقًا لبيان الرشطية مل يدل عى 

احلرمة التكليفية، لعدم اجلامع بينهام، مع عدم اإلشكال ظاهرًا يف داللته عليها. 

ول�و فرض إمجال النهي يف النصوص املذك�ورة، وصلوحه للوجهني، فهو إنام 
يمنع من اس�تفادة إطالق حّل األكل منها، وال يمنع من العمل بإطالق بقية نصوص 

احلل، لعدم ثبوت املقيد هلا.

هذا مضافًا إىل موثق السكوين عن أيب عبد اهللA: »قال: قىض النبي8 
يف م�ن رسق الث�امر يف كم�ه ف�ام أكل منه فال إث�م عليه، وما مح�ل فيعزر ويغ�رم قيمته 
مرت�ني«)1(، بن�اًء عى محله عى ما إذا مّر هبا، لع�دم بنائهم ظاهرًا عى جواز األكل لغري 

املار. وإن كان األمر أظهر من ذلك.

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:8 من أبواب بيع الثامر حديث:1.
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)مسـألة20(: يسـتثنى من حرمـة املزابنـة)1( بيع العريـة)2(. وهي 
النخلة الواحدة)3( لشخص يف دار غريه أو بستانه)4( 

)1( تقدم يف املسألة احلادية عرشة حتديد املزابنة والدليل عى حرمة بيعها. فراجع.

))( حي�ث ال إش�كال يف جوازه، ويف اجلواهر أن�ه ال خالف فيه بيننا، بل وبني 
سائر املسلمني عدا أيب حنيفة، بل اإلمجاع بقسميه عليه، بل املحكي منه يف أعى مراتب 

االستفاضة. 

ويقتضي�ه موث�ق الس�كوين ع�ن أيب عب�د اهللA: »ق�ال: رخ�ص رس�ول 
اهلل8 يف العرايا بأن تشري بخرصها مترًا. قال: والعريا مجع عرية. وهي النخلة 
تك�ون للرج�ل يف دار رج�ل آخر، فيجوز ل�ه أن يبيعها بخرصها مت�رًا، وال جيوز ذلك 
يف غ�ريه«)1(. ويف خرب القاس�م بن س�الم بس�نده ع�ن النبي8: »أن�ه رخص يف 

العرايا«))(.

))( كام رصح به مجاعة كثرية، وعن بعض رشاح القواعد أنه مل جيد فيه خمالفًا. 
لكن التقييد بالوحدة مل يرد يف موثق السكوين، وإنام هو مقتىض إفراد النخل فيه. ومن 

هنا يقرب التعدي لألكثر إلغاًء خلصوصية الوحدة عرفًا. 

إال أن تك�ون خمالف�ة احلك�م للقاع�دة عنده�م تل�زم باالقتص�ار ع�ى املتيقن، 
خصوصًا مع ما تقدم عند الكالم يف املزابنة من قرب عدم كون التفس�ري يف املوثق من 
املعص�وم، فيلزم االقتصار فيها عى املتيقن من كل�امت األصحاب وأهل اللغة، وهي 

النخلة الواحدة.

)4( كأنه لالعتامد عى تعريف بعض أهل اللغة هلا باألعم من الدار والبس�تان 
وثوقًا بالتعريف املذكور، ولو بس�بب ذكر مجاعة من الفقهاء له، ودعوى اإلمجاع عليه 
يف الغني�ة. وبه خيرج عن خصوصية الدار يف موثق الس�كوين، ول�و إلمهاله بلحاظ ما 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:14 من أبواب بيع الثامر حديث:1، ).
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ويشـق عليه دخوله عليها)1(، فيبيعها منه بخرصها مترًا من غريها، أو كليًا 
يف الذمة)2(. وجيوز له حينئٍذ أعطاؤه من مترها)3(. 

سبق من قرب عدم كونه من املعصوم. 

وال جم�ال مل�ا عن املهذب الب�ارع من التعمي�م لغري الدار والبس�تان، كمعرصة 
الغري وخانه وبزارته ودباسته. خلروجه عن املتيقن بعد فرض كون الرخيص املذكور 

خمالفًا للقاعدة. 

ب�ل اإلنصاف أن التعدي للبس�تان أيضًا خروج عن املتيق�ن. ولعله لذا اقترص 
بعضهم عى الدار.

)1( الظاهر أن املشقة تكون هي الداعي نوعًا للبيع، من دون أن تكون قيدًا يف 
معنى العرية، أو يف الرخيص يف بيعها بالنحو املذكور.

))( وال يكون بخرصها مترًا منها بناء عى لزوم التباين بني الثمن واملثمن عى 
ما سبق الكالم فيه يف ذيل الكالم يف املزابنة واملحاقلة. 

وإنام يكون ذلك مستثنى بناء عى عموم املزابنة واملحاقلة املنهي عنهام لبيع ثمر 
النخل والش�جر بجنس�ه، أما بناء عى جوازه واختصاص املزابنة واملحاقلة ببيعه بثمر 
من�ه ك�ام تقدم مّنا فال يكون مس�تثنى، بل يك�ون عى طبق القاع�دة، وال تكون العرية 
مس�تثناة إال إذا رجع�ت إىل بي�ع ثم�ر النخل�ة بخرصها مترًا منه�ا، كام تق�دم مّنا هناك 
احتامله يف موثق الس�كوين، مجعًا مع نصوص جواز بيع الثمرة بجنس�ها، وتقدم أيضًا 
 احت�امل إبقائ�ه عى ظاهره يف عموم الثم�ن للجنس مع عدم ابتن�اء الرخيص فيه عى 

االستثناء. فراجع.

))( ألن الوف�اء من�ه ال جيعله ثمنًا، ليلزم احتاد الثم�ن واملثمن، بل ثمنية الثمن 
تابع�ة جلعل�ه يف العقد، واملفروض أن املجع�ول ثمنًا يف العقد هو الكي ال الش�خيص 

املدفوع وفاء. 
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هذا ولو اش�رط الوف�اء من مترها، فإن رجع إىل تقيي�د الثمن به رجع إىل كون 
الثم�ن منه�ا. وإن رج�ع إىل كونه رشطًا زائ�دًا يف املعاملة مع إط�الق الثمن، فال يلزم 

املحذور املذكور، ويتجه صحته. 

إال أن يك�ون احلكم خمالفًا للقاعدة ومس�تثنى منها، فيج�ب االقتصار فيه عى 
املتيقن، وهو غري صورة الرشط املذكور، النرصاف املوثق عنه. فالحظ. واهلل سبحانه 

وتعاىل العامل.



الفصل الثالث عرش
يف بيع احليوان

)مسـألة1(: جيـوز اسـرقاق الكافر األصـيل)1( إذا مل يكـن معتصًا 

)1( ب�ال خ�الف، كام يف اجلواهر. ويظهر بس�رب كلامهت�م املفروغية عنه. وكفى 
بذل�ك دلي�اًل يف مث�ل هذه املس�ألة الش�ائعة االبتالء من ص�در اإلس�الم إىل عصورنا 

القريبة. 

مضاف�ًا إىل دالل�ة النصوص عليه يف اجلملة. كصحي�ح رفاعة النخاس: »قلت 
أليب احلس�نA: إن ال�روم يغ�زون ع�ى الصقالبة وال�روم فيرسق�ون أوالدهم من 
اجل�واري والغل�امن، فيعم�دون إىل الغلامن فيخصوهن�م، ثم يبعثون هب�م إىل بغداد إىل 
التج�ار، ف�ام ت�رى يف رشائهم، ونحن نعل�م أهنم قد رسق�وا، وإنام أغ�اروا عليهم من 
غ�ري حرب كان�ت بينهم؟ قال: ال ب�أس برشائهم. إنام أخرجوهم م�ن الرشك إىل دار 

اإلسالم«)1(.

وحديث زكريا بن آدم عن اإلمام الرضاA وفيه: »وس�ألته عن سبي الديلم 
يرسق بعضهم من بعض، ويغري املس�لمون عليهم ب�ال إمام، أحيل رشاؤهم؟ قال: إذا 

أقروا هلم بالعبودية فال بأس برشائهم«))(. ونحوه معترب املرزبان بن عمران))(.

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:) من أبواب بيع احليوان حديث:1، ).
))( وسائل الشيعة ج:11 باب:50 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه حديث:).



..............................................................  مصباح املنهاج � كتاب التجارة/ ج4 4(4

وصحيح العيص: »س�ألت أبا عبد اهللA عن قوم جموس خرجوا عى ناس 
من املسلمني يف أرض اإلسالم هل حيّل قتاهلم؟ قال: نعم وسبيهم«)1(. وغريها.

هذا وقولهA يف صحيح رفاعة: »إنام أخرجوهم من الرشك إىل دار اإلسالم« 
غ�ري ظاه�ر يف التعليل الذي يدور احلكم مداره وجودًا أو عدمًا، ليقرص احلكم عام إذا 
كان الكافر يف بالد اإلس�الم أو مل خيرجه اآلخذ عن دار الكفر، ويكون مقتضاه أنه ال 
يمل�ك باحليازة واالس�تيالء إال بعد وصوله إىل دار اإلس�الم. ب�ل املتيقن ورود ذلك 

لبيان أن احلكم املذكور سبب خلريه وتقريب وسائل اهلداية له.

نع�م حديثا زكري�ا واملرزبان ظاه�ران يف توقف جواز الرشاء ع�ى إقرار املبيع 
للبائ�ع بالعبودية، وعدم كفاية اس�تيالئه عليه وقهره ل�ه، بحيث يكون حتت يده. لكنه 
راج�ع إىل مق�ام اإلثب�ات من دون أن ين�ايف حصول املل�ك بالقهر واالس�تيالء ثبوتًا، 

فيخرج عن حمل الكالم. وربام يأيت الكالم يف ذلك.

ه�ذا وظاهر النصوص املتقدمة أن امللك واالس�رقاق ال حيصل بمجرد وضع 
اليد، بل بالقهر واالستيالء، ألن ذلك هو الظاهر من الرسقة واملعهود يف الغزو اللذين 
تضمنتهام النصوص. وهو الظاهر من السبي يف كالم غري واحد. بل الظاهر املفروغية 
عن ذلك. وهو املتعني بعد كونه املتيقن من أدلة املقام وهي اإلمجاع والنصوص حيث 

يتعني الرجوع يف غريه الستصحاب عدم حصول امللك.

ث�م إن�ه ورد يف بع�ض النص�وص أن املرشكني يف أنفس�هم ممالي�ك))(. ولو تم 
العم�ل بظاه�ره م�ن كوهنم فعاًل ممالي�ك، ومل حيمل عى أنه قاب�ل ألن يملك، فهو إنام 
يدل عى كوهنم مماليك لعموم املس�لمني، وال ينايف توقف اختصاص ش�خص املسلم 

بملكه عى استيالئه عليه.

)1( وسائل الشيعة ج:11 باب:50 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه حديث:).
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:7 من أبواب الربا حديث:).
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بعهـد)1( أو ذمـام)2( سـواء أكان يف دار احلـرب أم يف دار اإلسـام)3(، 

)1( بال خالف، كام يف اجلواهر. ويناس�به التقييد يف كالم بعضهم باحلريب. بل 
يظهر منهم املفروغية عنه. ملنافاته للعهد املفروض إمضاؤه. وخلروجه عن املتيقن من 

دليل االسرقاق. 

هذا وال يبعد االكتفاء بالعهد الش�خيص، كام لو أذن أولياء أمور املس�لمني ممن 
ثبت إمضاء ترصفهم للكافر يف دخول بالد اإلس�الم عى أن ال هياج وال يعتدى عليه 
وال يس�تملك. ب�ل ال يبع�د ذلك يف ال�دول الكافرة، حيث كانت هي ط�رف التعاهد 

والتعاقد مع املسلمني قدياًم. 

وحينئ�ٍذ جي�ري ذل�ك يف عصورنا، ك�ام لو أخذ عدم اس�تمالك األف�راد رشطًا 
م�ن قبل الدول الكافرة يف فس�ح املجال لدخول أفراد املس�لمني لبالدها، أو التجنس 

بجنسيتها أو نحو ذلك. ومنه ما إذا اشرط العمل بقانون البالد وعدم اخلروج عنه.

))( ال�كالم في�ه هو الكالم يف س�ابقه. مضافًا إىل ما يف ذي�ل حديث زكريا بن 
آدم املتق�دم: »وس�ألته عن أهل الذمة أصاهبم جوع فأت�اه رجل بولده، فقال: هذا لك 
أطعمه وهو لك عبد. فقال: ال تبتع حرًا، فإنه ال يصلح لك، وال من أهل الذمة«)1(. 

فإن اجلواب فيه وإن تضمن النهي عن االبتياع، إال أن السؤال مل يتضمن ذلك، 
بل جمرد دفع الولد للعجز عن نفقته. ومن هنا ال يبعد أن يس�تفاد منه التالزم يف املقام 
بني عدم جواز االبتياع وعدم جواز االس�رقاق. وال أقل من اس�تفادة ذلك بضميمة 

ظهور املفروغية عن عدم الفصل بني األمرين. فالحظ.

))( كام هو مقتىض إطالق األصحاب. وقد وردت النصوص باألمرين، وقد 
تقدم بعضها.

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:) من أبواب بيع احليوان حديث:1.
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وسـواء أكان بالقهـر والغلبـة أم بالرسقـة أم بالغيلة)1(. ويـرسي الرق يف 
أعقابه)2( وإن كان قد أسلم)3(. 

)1( تق�دم آنف�ًا أنه البد يف االس�رقاق والتملك من قهر اململوك واالس�تيالء 
عليه. ومن هنا ال يبعد أن يكون مراد س�يدنا املصنفP من التقس�يم بيان مناش�ئ 
االس�تيالء املذك�ور، وأنه تارة: يك�ون بمواجهة وقهر يف ح�رب أو نحوها. وأخرى: 
برسقت�ه من أهله م�ن دون مقاومة منه وال منهم. وثالثة: يكون بخديعته واس�تدراجه 

حتى يقع حتت السيطرة، فإن اخلديعة من معاين الغيلة.

))( ب�ال خ�الف ك�ام يف اجلواه�ر. ويظهر منه�م املفروغي�ة عنه، تبعًا للس�رية 
املس�تمرة الت�ي هي أق�وى من قاعدة تبعية الن�امء لألصل يف امللك التي قد اس�تدل هبا 
يف املق�ام، لع�دم العم�وم أو اإلط�الق لدليل القاع�دة املذكورة، بل هي م�ن القواعد 
العقالئي�ة، وعم�وم حك�م النامء فيها لولد اإلنس�ان ال�ذي هو بطبعه ح�ّر ال خيلو عن 
غموض. وليس هو كاحليوان من شأنه أن يملك، ويكون بنظرهم نامء لألم تابعًا هلا. 

نعم يمكن استفادته من النصوص املتضمنة لتبعيته للحر من أبويه)1(، لظهورها 
يف املفروغي�ة ع�ن رقيته مع رقب�ة أبويه معًا. بل هو مقتىض املفه�وم يف صحيح ابن أيب 
عم�ري عن بعض أصحابنا عن أيب عبد اهللA: »س�ألته ع�ن الرجل احلر يتزوج بأمة 
ق�وم، الول�د مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه ح�رًا فالولد أحرار«))(. مضافًا 

إىل النصوص الكثرية يف املوارد املتفرقة.

))( بال خالف كام يف اجلواهر. ويظهر منهم املفروغية عنه. وهو املقطوع به من 
الس�رية، وتش�هد به يف اجلملة النصوص الواردة يف عتق العبد الصالح))(، واملؤمن)4(، 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:14 باب:0) من أبواب نكاح العبيد واإلماء.
))( وسائل الشيعة ج:14 باب:0) من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:5.

))( راجع وسائل الشيعة ج:16 باب:8) من أبواب كتاب العتق.

)4( راجع وسائل الشيعة ج:16 باب:)) من أبواب كتاب العتق.
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أمـا املرتـد الفطري وامليل فـا جيوز اسـرقاقها عىل األقـوى)1(. ولو قهر 

ومنها ما ورد يف الكفارة من اآليات والنصوص الكثرية.

)1( ك�ام رصح ب�ه غ�ري واح�د، وه�و مقت�ىض التقيي�د يف الرشائ�ع والقواعد 
والتذك�رة وغريه�ا الكف�ر باألص�ي. ويف اجلواهر: »ألصال�ة احلرية بع�د اختصاص 

الفتاوى والنصوص ومل بحكم التبادر يف غريه«.

لكن لو سلم اختصاص النصوص بالكافر األصي، إال أن التعدي لغريه بإلغاء 
خصوصيته قريب جدًا بعد كون املتبادر منها س�قوط حرمته، لعدم اإلس�الم العاصم 

له. ووجوب قتل املرتد األصي ال ينايف جواز اسرقاقه قبله. 

نع�م لو ج�از متلكه لبقي رقًا حتى بع�د توبته، ولو كان البن�اء عى ذلك لظهر، 
 Aلكونه موردًا للعمل. بل ورد يف التاريخ أن معقل بن قيس ملا أرسله أمري املؤمنني

 

لقت�ال اخلري�ت اخلارج�ي وقتل�ه، وأرس مجاعته وفيه�م مرتدين ونص�ارى قد نقضوا 
العهد، عرض عى املرتدين اإلس�الم فمن أس�لم أطلقه، وقتل رجاًل منهم مل يس�لم، 
ومل يس�رق إال النصارى، فاشراهم مصقلة بن هبرية وأعتقهم ودفع بعض املال، وملا 

طولب بالباقي هرب إىل معاوية)1(، يف قضية مشهورة.

ب�ل قد يقال: إن وج�وب قتل املرتد الفطري وإن مل يناف جواز اس�رقاقه، إال 
أنه قد يس�تفاد من أدلة وجوب قتله وبقية أحكامه املذكورة هو أن ذلك متام ما يرتب 
عى االرتداد الفطري من األحكام، وال يوجب ذلك اس�رقاقه زائدًا عى ذلك، كام مل 

يوجب االرتداد املي ذلك زائدًا عى أحكامه التي تضمنتها أدلته.

لكن يف معترب أيب الطفيل: »أن بني ناجية قومًا كانوا يسكنون األسياف، وكانوا 
قومًا يدعون يف قريش نس�بًا وكانوا نصارى، فأس�لموا ثم رجعوا عن اإلس�الم فبعث 
أم�ري املؤمننيA معقل بن قيس التميمي، فخرجنا مع�ه. فلام انتهينا إىل القوم جعل 

)1( الكامل يف التاريخ ج:) ص:69).
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حـرب حربيـًا آخر فباعه ملكه املشـري)1( وإن كان أخاه أو زوجته أو ممن 
ينعتق عليه، كأبيه وأمه. ويف كونه بيعًا حقيقة وجتري عليه أحكامه إشـكال 

وإن كان أقرب)2(. 

بينن�ا وبين�ه أمارة. فق�ال: إذا وضعت يدي ع�ى رأيس فضعوا فيهم الس�الح. فأتاهم 
فق�ال: م�ا أنتم علي�ه؟ فخرجت طائفة فقال�وا: نحن نصارى ]فأس�لمنا[ ال نعلم دينًا 
خريًا من ديننا فنحن عليه. وقالت طائفة: نحن كنا نصارى، ثم أس�لمنا، ثم عرفنا أنه 
ال خ�ري عن الدي�ن الذي كنا عليه، فرجعن�ا إليه. فدعاهم إىل اإلس�الم ثالث مرات، 
فأب�وا. فوضع يده عى رأس�ه. ق�ال: فقتل مقاتليهم وس�بى ذرارهيم. ق�ال: فأتى هبم 
عليًاA فاش�راهم مصقلة بن هبرية بامئة ألف درهم فأعتقهم، ثم محل إىل عي عليه 
الصالة والس�الم مخس�ني ألفًا، فأبى أن يقبلها. قال: فخرج هب�ا فدفنها يف داره، وحلق 
بمعاوي�ة. قال: فخرب أمري املؤمن�نيA داره، وأجاز عتقهم«)1(. ونحوه خمترصًا يف 

تاريخ اليعقويب))(.

وهو رصيح يف اس�رقاق املرتد املي. وال يناسب ما ذكره األصحاب. ومن ثم 
يشكل احلال حتى يف املرتد الفطري، حيث ال شاهد حينئٍذ عى كون قتله وعدم قبول 
توبته متام آثار االرتداد، بحيث ال يوجب س�قوط حرمته وجواز اس�رقاقه زائدًا عى 

ذلك. فالحظ.

)1( ك�ام هو مقتىض إطالق الرشائع وغريه ورصيح العالمة وغريه، ويف رشح 
القواعد لكاش�ف الغطاء دعوى اإلمجاع بقس�ميه عليه. والظاهر املفروغية عنه بينهم 

تبعًا للسرية. وتشهد به يف اجلملة النصوص املتقدمة.

))( ك�ام هو مقت�ىض إطالق بعض النص�وص املتقدمة يف االس�رقاق بالقهر، 

)1( وسائل الشيعة ج:18 باب:) من أبواب حد املرتد حديث:6.

))( تاريخ اليعقويب ج:) ص:181�)18. طبع النجف األرشف.
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الش�امل مل�ا إذا كان املقه�ور ممن ينعت�ق عى القاهر، وه�ي قد تضمن�ت التعبري بالبيع 
والرشاء. 

لك�ن قد يرفع اليد عن�ه بإطالق نصوص انعتاق األقارب، الش�امل ملا إذا كانا 
معًا كافرين، ومع عدم متلكه البد من كون بيعه صوريًا، ال حقيقيًا.

ودعوى: أن النصوص املذكورة ال متنع من حصول امللك بأسبابه، وإال مل حيصل 
العتق تبعًا حلصول سبب امللك من البيع واملرياث ونحومها، وإنام يقتيض ارتفاع امللك 
بع�د حصوله بأس�بابه، فال مانع يف املق�ام من متلك القاهر للمقه�ور بالقهر ثم انعتاقه 

عليه ثم متلكه له باستمرار القهر ثم انعتاقه عليه، وهكذا حتى حيصل البيع.

مدفوع�ة ب�أن اعتب�ار امللكية آنًا ما للرق بحصول س�ببها ال يلغ�و عرفًا بلحاظ 
ترتب االنعتاق عليه. أما حصول امللكية عى احلر بالقهر هبذا النحو فهو الٍغ عرفًا.

وبعب�ارة أخرى: املس�تفاد عرفًا من النصوص املذك�ورة أن القرابة كام متنع من 
بقاء امللك بعد حصوله تبعًا لسببه متنع من حدوث امللك للحّر بحصول سببه. 

وحينئٍذ يتعني إما البناء عى تقييد إطالق نصوص انعتاق األقارب يف املقام، أو 
ع�ى عدم كون البيع حقيقيًا، بل هو صوري بلح�اظ ترتب امللك عليه تعبدًا. وحتقيق 
أح�د األمري�ن لي�س مهاًم بعد ع�دم ترتب أث�ر مهم عليه. والس�يام مع ع�دم االبتالء 

باملسألة يف عصورنا.

هذا ويف خرب عبد اهلل اللحام: »س�ألت أبا عبد اهللA عن رجل يش�ري من 
رج�ل من أهل الرشك ابنته فيتخذها. قال: ال بأس«)1(، ويف خربه اآلخر: »س�ألت أبا 
عبد اهللA عن رجل يشري امرأة رجل من أهل الرشك يتخذها. فقال: ال بأس«))(. 

ويظهر مما تقدم يف خرب زكريا بن آدم جواز رشاء الولد من غري أهل الذمة. 

لك�ن ال يظه�ر من النص�وص املذكورة متلك احل�ريب قبل بيعه مل�ا يبيعه بالقهر 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:) من أبواب بيع احليوان حديث:)، ).
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)مسـألة2(: يصـح أن يملك الرجـل كل أحد)1( غـري األب واألم 
واجلـد)2( وإن عا، ألب كان أو ألم، والولـد وإن نزل ذكرًا كان أو أنثى، 
واملحارم. وهي األخت والعمة واخلالة وإن علون)3(، وبنات األخ وبنات 

األخت وإن نزلن)4(. 

واالس�تيالء، بل جمرد بيعه له لقدرته عى تس�ليمه. وحينئٍذ يتعني محله عى كون البيع 
صوريًا، وال يملك املبيع إال باستيالء املشري بعد البيع. 

ويرت�ب ع�ى ذلك أنه لو امتن�ع املبيع عى البائ�ع بعد البيع، ثم أس�لم قبل أن 
يس�تويل علي�ه املش�ري، امتنع متلك املش�ري له، بخالف م�ا إذا كان ق�د ملكه البائع 

باالستيالء والقهر ثم باعه. فالحظ.

)1( ب�ال خ�الف ظاهر، ب�ل يف اخلالف وعن غ�ريه اإلمجاع عليه. ب�ل الظاهر 
مفروغيته�م عنه. ويقتيض حدوث التملك له عموم أدلة س�ببية أس�باب التملك بعد 
ف�رض قابليت�ه يف نفس�ه للتمل�ك، ك�ام يقتيض بق�اء ملكيته ل�ه بعد حصوهلا بأس�باهبا 

االستصحاب. وإن كان األمر أظهر من ذلك بلحاظ ما سبق.

))( كان املناسب ذكر اجلدة هنا أو يف املحارم.

))( كعم�ة وخال�ة األب أو األم أو اجل�د أو اجل�دة، دون عمة العم�ة أو خالة 
اخلالة أو نحومها، إذ قد ال يكن من املحارم.

)4( ق�ال يف اجلواه�ر: »بال خالف أج�ده فيه نصًا وفت�وى. إذ اقتصار البعض 
ع�ى ذك�ر البعض ليس خالفًا يف املقام قطعًا، كام ال خيف�ى عى من الحظ. بل اإلمجاع 

بقسميه عى ذلك«.
ويقتضي�ه املروي بأس�انيد فيها الصحي�ح واملوثق عن أيب بص�ري وأيب العباس 
وعبي�د كله�م عن أيب عبد اهللA: »قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو 
خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته، وذكر أهل هذه اآلية من النساء عتقوا مجيعًا. ويملك 
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عم�ه واب�ن أخيه وابن أخت�ه واخلال. وال يملك أمه من الرضاع�ة وال أخته وال عمته 
وال خالته. إذا ملكن عتقن. وقال: ما حيرم من النس�ب فإنه حيرم من الرضاع. وقال: 
ال يملك الذكور ما خال والدًا أو ولدًا. وال يملك من النس�اء ذات رحم حمرم. قلت: 

جيري يف الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم جيري يف الرضاع مثل ذلك«)1(.

ورواه الش�يخ والص�دوق يف املوثق عن أيب بص�ري وزاد يف آخره: »وقال: حيرم 
من الرضاع ما حيرم من النسب«))(. وهناك نصوص أخر قد يأيت الكالم فيها.

 والتعمي�م فيه ملن عال م�ن اآلباء ومن نزل من األبن�اء إن مل يفهم من الوالدين 
اللذي�ن قد يظه�ران يف املبارشين بإلغاء خصوصيتهام عرفًا، فال أقل من اس�تفادته من 

قولهA بعد ذلك: »ما خال والدًا أو ولدًا« لصدق الوالد والولد عى اجلميع. 

والسيام مع استفادة العموم يف النساء ملن عال من ذكر من يف اآلية املقترص فيها 
ع�ى األم والبنت واألخت وبنتها وبن�ت األخ والعمة واخلالة مع املفروغية عن إرادة 
العموم فيها ملن عال ونزل، حيث يناس�ب ذك�ر إرادة العموم يف الباقي. ومن هنا كان 

الظاهر املفروغية عن العموم من هذه اجلهة.

ه�ذا وقد اقت�رص يف املقنعة عى األبوي�ن والولد واألخت والعم�ة واخلالة مع 
ترصحي�ه بج�واز متلك من عدا ذلك. وإذا أمكن مح�ل كالمه ككالم غريه عى األبوين 
والعم�ة واخلال�ة وإن عل�وا والول�د وإن ن�زل، فال إش�كال يف عدم ذك�ره لبنتي األخ 

واألخت، بل مقتىض ذيل كالمه جواز متلكها. 

ومل يتض�ح الوج�ه في�ه بع�د ما تقدم م�ن النص�وص، فإنه وإن أمه�ل يف بعض 
النصوص ذكرمها، إال أنه قد أمهل يف بعضها أيضًا بعض من ذكره، كاألخت والولد. 
ومل أعث�ر ع�ى نص يقترص فيه عى متام ما ذكره. مع أنه إن بنى عى محل النصوص عى 
احل�رص ل�زم االقتصار عى ما أمجع�ت عليه، ومحل م�ا انفرد به بعضها ع�ى الكراهة، 

وليس مما أمجعت عليه الولد وال األخت لعدم ذكرمها يف بعض النصوص.
)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:4 من أبواب بيع احليوان حديث:1، ).
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ففي صحيح حممد بن مسلم عن أيب جعفر األولA: »قال: إذا ملك الرجل 
والديه أو أخته أو خالته أو عمته عتقوا. ويملك...«)1(.

ويف صحيح�ه اآلخ�ر عنهA: »قال: ال يملك الرج�ل والده وال والدته وال 
عمته وال خالته. ويملك أخاه وغريه من ذوي قرابته من الرجال«))(. 

ويف موث�ق عبي�د بن زرارة عن أيب عبد اهللA: »قال: إذا ملك الرجل والديه 
أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا. ويملك...«))(. ونحوها غريها.

وإن مل حتم�ل ع�ى احل�رص ل�زم األخذ ب�ام تضمن األكث�ر، مثل ما تق�دم. وهو 
املتعني. ولعله لذا سبق من اجلواهر محل كالم من اقترص عى بعض ما تقدم عى عدم 

كونه خمالفًا فيه. فالحظ.

هذا ويف معترب سدير: »قلت أليب جعفرA: هل جيزي الولد أباه؟ قال: ليس 
ل�ه ج�زاء إال يف خصلتني: أن يكون الوالد مملوكًا فيش�ريه ابن�ه فيعتقه، أو يكون عليه 

دين فيقضيه عنه«)4(. ونحوه خرب سامل احلناط إن مل يكن عينه)5(.

وظاهرمها بدوًا استقرار ملك الولد للوالد، وأن انعتاقه يستند لعتقه له. لكنهام 
حمموالن بقرينة ما سبق عى انعتاقه بنفس الرشاء، ونسبة العتق فيه للولد بلحاظ فعله 

لسببه الرشعي وهو الرشاء، ال بلحاظ إيقاعه له بعده، كام هو ظاهره بدوًا.

بقـي يشء. وهو أن النص�وص يف املقام ختتلف يف بيان احلك�م املذكور، حيث 
تضم�ن بعضه�ا ع�دم مل�ك املذكورين، وتضم�ن مجلة منها أهن�م إذا ملك�وا أعتقوا. 
والظاه�ر أن تنزي�ل األول عى الثاين بحمله عى عدم اس�تقرار املل�ك أقرب عرفًا من 
محل الثاين عى األول بحمله عى إرادة حصول أسباب امللك من الرشاء أو املرياث أو 

غريمها من دون أن يرتب عليها امللك.

)1( ، ))( ، ))( وسائل الشيعة ج:16 باب:7 من أبواب كتاب العتق حديث:1، )، 4.
)4( وسائل الشيعة ج:15 باب:106 من أبواب أحكام األوالد حديث:5.

)5( وسائل الشيعة ج:)1 باب:0) من أبواب الدين حديث:).
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وال فـرق يف املذكورين بني النسـبيني والرضاعيني)1(. وإذا وجد السـبب 

والس�يام أن املل�ك قد يكون مقومًا للس�بب، كالبيع املتق�وم باملعاوضة ومتلك 
املش�ري للمبيع والبائع للثمن، واهلبة املتقومة بتملك املوهوب له للموهوب. فالبناء 
ع�ى عدم حصول امللك رأس�ًا مس�تلزم إما لعدم قصد الس�بب بحقيقت�ه، أو لتخلف 
األم�ر الواق�ع للمقصود. والث�اين بعيد جدًا. ك�ام ال جمال للبناء ع�ى األول، حيث ال 
ريب يف ترتب األثر مع قصد السبب. والسيام أن القريب قد يكون جزءًا من املبيع أو 

املوهوب لبيعه أو هبته مع غريه يف صفقة واحدة.

ومن هنا يتعني البناء عى حصول امللك يف رتبة متأخرة عن حصول سببه سابقة 
ع�ى االنعتاق. وقد س�بق أن اعتبار امللكية بالنحو املذك�ور مقبول عرفًا بلحاظ ترتب 

األثر املذكور، وال يكون الغيًا.

)1( ك�ام يف النهاية والتهذيبني واخلالف والوس�يلة وكش�ف الرم�وز واجلامع 
والتذكرة واملختلف والتحرير والدروس واللمعتني وجامع املقاصد وغريها. ويف بيع 
الرشائع أنه األش�هر، ويف عتقه وعتق النافع أنه األشهر رواية. وقد يظهر من اقتصاره 

عى ذلك تردده فيه، كام هو ظاهر القواعد واإلرشاد.

بل رصح بعدم رسيان املانعية من التملك بالرضاع يف املقنعة واملراسم والرسائر 
وهو ظاهر الغنية، كام حكي عن ابن أيب عقيل وابن اجلنيد وأيب الصالح. ويف الرسائر 

أنه قول املحصلني من أصحابنا.

ه�ذا ومقت�ىض مجلة من النصوص ه�و إحلاق الرضاع بالنس�ب، مثل ما تقدم، 
وموثق عبيد بن زرارة عن أيب عبد اهللA: »قال: ال يملك الرجل أخاه من النسب، 
ويمل�ك اب�ن أخيه، ويملك أخاه من الرضاعة. قال: وس�معته يق�ول: ال يملك ذات 
حم�رم من النس�اء، وال يملك أبويه وال ولده. وق�ال: إذا ملك والديه أو أخته أو عمته 
أو خالت�ه أو بن�ت أخي�ه، وذكر أه�ل هذه اآلية من النس�اء أعتقوا. ويمل�ك ابن أخيه 
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وخاله. وال يملك أمه من الرضاعة«)1(، وقولهA يف صحيحه: »وال يملك أمه من 
الرضاع�ة«))(... إىل غري ذلك. وال إش�كال يف هنوضها باخلروج ع�ام تقتضيه القاعدة 

من جواز التملك من الرضاع.

نعم يف معترب عبد اهلل بن س�نان عن أيب عبد اهللA: »قال: إذا اش�رى الرجل 
 :Aأباه وأخاه فملكه فهو حر، إال ما كان من قبل الرضاع«))(، ويف موثق احللبي عنه 
»يف بي�ع األم م�ن الرضاع�ة. ق�ال: ال ب�أس بذل�ك إذا احت�اج«)4(. ومقتضامه�ا عدم 

االنعتاق بعلقة الرضاع.

وأم�ا م�ا يف التهذيبني من احتامل محل احلديثني عى م�ا إذا مل يبلغ الرضاع احلد 
املح�رم. فهو من أبعد البعيد، لعدم صدق عنوان األب واألخ واألم معه، واملفروض 

فيهام صدقه.

ومثل�ه ما فيهام م�ن محل )إال( يف األول عى معنى ال�واو، ومحل حتليل البيع يف 
الث�اين ع�ى حتليله أليب املرتض�ع إذا ملك املرضع�ة ال للمرتضع نفس�ه، فيكون واردًا 

لبيان أن حكم أم الولد خيتص بأمومتها بالوالدة، دون أمومتها بالرضاع.

إذ فيه: أن اس�تعامل )إال( بمعنى الواو مل يثب�ت، وإنام ادعاه بعض النحويني يف 
بع�ض االس�تعامالت، وأنكره عليهم آخ�رون، وأولوها يف تلك االس�تعامالت بوجه 
آخر، كام يظهر بمراجعة مغني اللبيب وجممع البيان يف تفسري قوله تعاىل: ﴿لَِئاَّ َيُكوَن 
ِذيـنَ َظَلُموْا ِمْنُهْم﴾)5( وغريه. وال يس�عنا إطالة الكالم يف  ٌة إاِلَّ الَّ لِلنَّـاِس َعَلْيُكـْم ُحجَّ
ذل�ك بعد عدم اإلش�كال يف ع�دم كون ذلك مألوفًا، بل هو غ�ري مقبول عرفًا، بحيث 

حيمل عليه اخلرب.

)1( وسائل الشيعة ج:16 باب:7 من أبواب كتاب العتق حديث:7.

))( وسائل الشيعة ج:16 باب:7 من أبواب كتاب العتق حديث:5.
))( هتذيب األحكام ج:8 ص:45) رقم احلديث:885.
)4( هتذيب األحكام ج:8 ص:45) رقم احلديث:886.

)5( سورة البقرة اآلية: 150.
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ك�ام أن مح�ل جواز البيع يف الث�اين عى جوازه أليب املرتضع ال للمرتضع نفس�ه 
بعي�د ج�دًا، حيث يفهم مع عدم التعرض فيه ملن حيل له البيع إرادة الولد نفس�ه الذي 
ه�و طرف إضاف�ة األمومة املرصح هب�ا يف احلديث، وه�و املطرد يف نظائر االس�تعامل 

املذكور، كقولنا: تكرم األم، ويواسى األخ، ويستشار العم... إىل غري ذلك.

وكأن املل�زم ل�هP بذلك ه�و البناء عى اس�تحكام التعارض ب�ني احلديثني 
والنص�وص األول، ف�ال تنه�ض بمعارضته�ا. قال: »ألهن�ا أكثر عددًا وأش�د موافقة 
بعضها لبعض، فال جيوز ترك تلك والعمل هبذه...«. فيكون ذكر االحتامالت املتقدمة 

يف احلديثني جتنبًا لطرحهام، كام هو دأبه عند االضطرار لرك العمل بالنصوص.

لكن الظاهر عدم استحكام التعارض بني الطائفتني، وأن األقرب عرفًا اجلمع 
بينهام بحمل النصوص األول عى كراهة إبقاء االسرقاق، أو استحباب العتق بسبب 
الرض�اع. كام قد يناس�به صحيح احللبي وابن س�نان عن أيب عب�د اهللA: »يف امرأة 
أرضعت ابن جاريتها. قال: تعتقه«)1( فإن محله عى األمر بعتقه استحبابًا أقرب بكثري 

من محله عى االنعتاق القهري.

 Aوقريب منه معترب عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل بل صحيحه: »سألت أبا عبد اهلل 
ع�ن الرج�ل يتخ�ذ أباه أو أم�ه أو أخ�اه أو أخته عبيدًاً. ق�ال: أما األخ�ت فقد عتقت 
حني يملكها، وأما األخ فيس�رقه، وأما األبوان فقد عتقا حني يملكهام. قال: وس�ألته 
ع�ن امل�رأة ترضع عبده�ا أتتخذه عبدًا؟ ق�ال: تعتقه وه�ي كارهة«))(. ف�إن محله عى 
االس�تحباب املؤكد للعتق أهون من محله عى االنعتاق القهري. والسيام مع اختالف 

التعبري بني الصدر والذيل.

)1( وسائل الشيعة ج:16 باب:8 من أبواب كتاب العتق حديث:1.
))( ال�كايف ج:6 ص:178. هتذي�ب األح�كام ج:8 ص:40). االس�تبصار ج:4 ص:14. أورد صدره يف 
وسائل الشيعة ج:16 باب:7 من أبواب كتاب العتق حديث:6 وذيله يف باب:8 من أبواب كتاب العتق 

حديث:).
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اململـك اختياريـًا كان ـ كالـرشاء ـ أو قهريـًا ـ كاإلرث ـ)1( انعتـق قهرًا. 
ولـو ملـك أحد الزوجـني صاحبه ولو بعضًا منه اسـتقر امللـك)2(، وبطل 

ه�ذا وقد حتمل الطائفة الثانية ع�ى التقية، ملا حكاه يف اخلالف من ذهاب مجيع 
فقهاء العامة إىل عدم االنعتاق مع الرضاع. وربام يؤيد بموثق عبد اهلل بن سنان عن أيب 
عبد اهللA: »سألت أبا عبد اهللA عن امرأة ترضع غالمًا هلا من مملوكة حتى تفطمه، 
حي�ل هل�ا بيعه؟ قال: ال، حرم عليها ثمنه. أليس قد قال رس�ول اهلل8: حيرم من 
 :Aالرضاع ما حيرم من النسب؟ أليس قد صار ابنها؟! فذهبت أكتبه. فقال أبو عبد اهلل 

ليس مثل هذا يكتب«)1(. بدعوى: أن النهي عن كتابته يناسب منافاته للتقية. 

لك�ن م�ن املعل�وم أن احلم�ل ع�ى التقية إنام يك�ون مع تع�ذر اجلم�ع العريف، 
 وق�د س�بق إمكان�ه. واملوثق ال خيلو عن غم�وض، ملا هو املعلوم من س�رية الرواة من 
أصحاهبمG عى كتابة أحاديثهم حتى ما خالف منها التقية. والس�يام أنه مل يتضمن 
النه�ي عن كتابة احلديث املذكور، بل أنه ليس من ش�أنه أن يكت�ب. ولعله بلحاظ أن 

مضمونه من الظهور والوضوح بحيث ليس من شأنه أن ينسى ليكتب.

وم�ن هنا كان األنس�ب هو اجلمع بني الطائفتني بحمل األوىل عى اس�تحباب 
العتق. اللهم إال أن يدعى أن ذلك ال يناسب مساق النصوص، لسوق كثري منها علقة 
الرضاع مساق علقة النسب، والتنبيه يف مجلة منها لكربى أن ما حيرم من الرضاع حيرم 
من النس�ب، بنحو يناس�ب حتريم البيع أو امتناع االس�رقاق بحكم الشارع قهرًا عى 

املكلف كتحريم النكاح. فاألمر يف غاية اإلشكال. واهلل سبحانه وتعاىل العامل.

)1( بال إش�كال ظاهر ألطالق النص�وص املتقدمة وغريها، ورصاحة بعضها 
يف كل من القسمني.

 ))( الظاه�ر مفروغيته�م عن�ه، ك�ام يظه�ر مم�ا ي�أيت. والوج�ه فيه مضاف�ًا إىل 

)1( وسائل الشيعة ج:16 باب:8 من أبواب كتاب العتق حديث:).
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النكاح)1(. 

القاعدة النصوص اآلتية.

نعم يف خرب أيب محزة: »س�ألت أبا عبد اهللA عن املرأة ما متلك من قرابتها؟ 
فقال: كل أحد إال مخس�ة: أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها«)1(. وظاهره خصوصًا 
بضميم�ة الس�ياق عدم اس�تقرار ملكه�ا للزوج. لكن الب�د من محله عى جم�رد منافاة 

الزوجية للملك، بحيث ال جيتمعان مستقرين ولو ببطالن الزوجية، ملا يأيت.

)1( إمجاع�ًا بقس�ميه، ك�ام يف اجلواه�ر. والنصوص ب�ه يف اجلملة مس�تفيضة، 
كصحيح إس�حاق بن عامر عن أيب عبد اهللA: »قال يف امرأة هلا زوج مملوك، فامت 

مواله فورثته. قال: ليس بينهام نكاح«))(. 

وموثق عبيد بن زرارة عنهA: »يف امرأة هلا زوج مملوك فورثته فأعتقته، هل 
يكونان عى نكاحهام األول؟ قال: ال، ولكن جيددان نكاحًا آخر«))(.

وصحيح عبد اهلل بن س�نان: »س�معت أبا عبد اهللA يقول يف رجل زوج أم 
ولد له مملوكه، ثم مات الرجل فورثه ابنه، فصار له نصيب يف زوج أمه، ثم مات الولد 
أترثه أمه؟ قال: نعم. قلت: فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها؟ قال: تفارقه، وليس 
له عليها سبيل ]وهو عبدها[«)4(... إىل غري ذلك مما ورد يف ملكية املرأة لزوجها. ومن 

األخري يظهر العموم ملا إذا ملكت بعضه.

نعم النصوص املذكورة واردة يف ملكية الزوجة لزوجها، دون العكس. ويبدو 
منهم املفروغية عن عدم الفرق. 

وقد يس�تدل له مضافًا إىل ذلك بام يف اجلواهر من أن ظاهر التفصيل يف أسباب 

)1( وسائل الشيعة ج:16 باب:9 من أبواب كتاب العتق حديث:1.
))( وسائل الشيعة ج:14 باب:49 من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:4.
))( وسائل الشيعة ج:14 باب:50 من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:1.
)4( وسائل الشيعة ج:14 باب:49 من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:1.
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ويكـره أن يملـك غـري هؤالء مـن ذوي قرابتـه)1(، كاألخ والعـم واخلال 

ح�ل االس�تمتاع يف الكتاب والس�نة بني الزوجية ومل�ك اليمني ع�دم الرشكة بينهام، 
وحيث ال إشكال يف تأثري أسباب التمليك تعني بطالن الزواج.

وفيه: أنه مل يتضح الوجه يف ظهور التفصيل يف السبب يف عدم الرشكة، بحيث 
ال يمك�ن اجت�امع الس�ببني يف ش�خص واحد. نعم قد يتج�ه ذلك يف التقس�يم، كام لو 
قال: هؤالء النس�اء قس�امن زوجات وإماء، لظهوره يف تباين القس�مني، وال كذلك يف 
األس�باب، إلمكان اجتامع الس�ببني، وتأكد املس�بب إن كان قاباًل للتأكد، وإال استند 
لألسبق. وجمرد اختالف األحكام كوجوب القسمة يف النكاح وعدمه يف ملك اليمني 

ال يكفي يف التنايف، بل يتعني جريان أحكام التزاحم يف نفس األحكام.

ولعل األوىل االستدالل بموثق سامعة: »سألته عن رجلني بينهام أمة فزوجاها 
من رجل، ثم إن الرجل اش�رى بعض الس�همني. فقال: حرمت عليه«)1(. ويف موثقه 
اآلخ�ر: »حرم�ت عليه باش�رائه إياه�ا. وذلك أن بيعه�ا طالقها. إال أن يش�رهيا من 
مجيعه�م«. ويف طريق�ه اآلخ�ر: »إال أن يش�رهيا مجيع�ًا«))(، حيث ال منش�أ لتحريمها 

بمجرد الرشاء إال بطالن النكاح، كام رصح به يف الثاين. 

وال ين�ايف ذل�ك احلكم فيه باحلل م�ع رشائها بتاممها، حيث حت�ل حينئٍذ بملك 
اليمني. والس�يام م�ع عمومه ملا إذا كان رشاؤها بتاممه�ا تدرجييًا، حيث ال حيتمل عود 

النكاح بعد بطالنه برشاء البعض. 

نعم هو خمتص برشاء البعض، وال يشمل رشاء الكل دفعة واحدة. لكن يستفاد 
منه العموم بإلغاء خصوصية مورده، أو باألولوية العرفية.

)1( كام يف النهاية واالستبصار والرشائع والنافع والتذكرة والقواعد وغريها. 
ومراده�م كراه�ة إبقائهم يف ملكه وإج�راء أحكام امللك عليهم م�ن البيع وغريه عدا 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:14 باب:46 من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:1، ).
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العتق، بل يبادر لعتقهم. 

ويقتضيه يف اجلملة قولهA يف معترب ابن س�نان املتقدم: »إذا اش�رى الرجل 
أب�اه وأخ�اه فملكه فهو حر...«)1(، وقولهA يف موثق عبي�د بن زرارة املتقدم أيضًا: 
»ال يملك الرجل أخاه من النسب، ويملك ابن أخيه ويملك أخاه من الرضاعة«))(.

ومعت�رب س�امعة عن أيب عب�د اهللA: »يف رجل يملك ذا رح�م هل يصلح له 
أن يبيع�ه أو يس�تعبده؟ قال: ال يصلح له بيعه وال يتخذه عب�دًا، وهو مواله وأخوه يف 
الدي�ن. وأهيام مات ورثه صاحب�ه إال أن يكون له وارث أقرب إليه منه«))(. والبد من 
مح�ل احلكم يف ذيله بالتوارث بينهام عى فرض عتقه له جريًا عى ما تضمنه صدره من 

النهي عن اختاذه عبدًا.

وقد يس�تدل له أيضًا بموثقه أو صحيحه: »س�ألت أبا عبد اهللA عن رجل 
يمل�ك ذا رحم، حيل له أن يبيعه أو يس�تعبده؟ ق�ال: ال يصلح له أن يبيعه، وهو مواله 

وأخوه، فإن مات ورثه دون ولده، وليس له أن يبيعه وال يستعبده«)4(.

لكن�ه ظاه�ر يف بق�اء ملكه له، ولذا يرث�ه دون ولده. فالبد م�ن محل النهي عن 
اس�تعباده عى النهي عن معاملته معاملة العبد يف االس�تخدام ونح�وه، فيكون أجنبيًا 
ع�ن املدعى. فالعمدة ما قبله. ويتعني محلها ع�ى الكراهة مجعًا مع النصوص املتقدمة 

املرصح يف بعضها بملك األخ.

ه�ذا وق�د رصح يف النافع والتذكرة بتأكد الكراهة فيم�ن يرثه، ونفى يف مفتاح 
الكرامة وجدان اخلالف فيه. وكأن مرادهم األقرب الذي يرثه فعاًل لو كان حرًا، وإال 

فجميع األقرباء يصلحون للمرياث، ويرثون لو فقد األقرب منهم.

وكأنه حلديث عي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرA: »سألته عن رجل 

)1( هتذيب األحكام ج:8 ص:45) رقم احلديث:885.
))( وسائل الشيعة ج:16 باب:7 من أبواب كتاب العتق حديث:7.

))( ، )4( وسائل الشيعة ج:16 باب:)1 من أبواب كتاب العتق حديث:5، 1.
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 وأوالدهـم. ومتلـك املـرأة كل أحد غـري األب واألم واجلد واجلـدة والولد 
وإن نزل)1(. 

زوج جاريت�ه أخ�اه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه فول�دت، ما حال الولد؟ قال: إذا 
كان الول�د يرث من ملكه ش�يئًا عت�ق«)1(. وحيث كان من املعلوم ع�دم مرياث العبد 
فالب�د م�ن محله ع�ى أنه من ش�أنه أن يرث منه، لع�دم وجود من هو أق�رب منه إليه. 
ك�ام الب�د من محله عى اس�تحباب عتق�ه، ال فعلي�ة انعتاقه بقرينة ما س�بق من اإلمجاع 

والنصوص عى عدم انعتاق غري من سبق. فالحظ.

 )1( ب�ال خالف أجده فيه نصًا وفتوى يف املس�تثنى، ك�ذا يف اجلواهر. ويقتضيه 
� مضاف�ًا إىل ظه�ور اإلمجاع الذي يبعد اخلطأ فيه يف مثل هذا احلكم الش�ائع االبتالء � 
خ�رب أيب محزة املتقدم: »س�ألت أبا عبد اهللA عن املرأة م�ا متلك من قرابتها؟ فقال: 
كل أحد إال مخس�ة: أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها«))(. واخلدش يف س�نده، لعدم 
ثبوت وثاقة أس�د بن أيب العالء الواقع فيه، غري ضائر بعد ظهور عمل األصحاب به، 

بل انحصار دليلهم به يف املقام. 

مضاف�ًا إىل موث�ق عبد اهلل بن س�نان املتقدم يف حكم الرض�اع وغريه مما ورد يف 
الرضاع، لظهوره يف املفروغية عن س�ببية العنوان النس�بي لالنعتاق. وقد يس�تفاد منه 
عدم ملك األبوين باألولوية، ملا هو املعلوم من أولوية اآلباء من األبناء بالتكريم بنظر 

الشارع األقدس.

هذا ويس�تفاد مما س�بق حكم من عال من اآلباء ومن نزل من األبناء. والس�يام 
بضميمة اإلمجاع، وما س�بق يف الرجل، حيث يناسب جدًا عدم الفرق من هذه اجلهة. 

فالحظ.

)1( وسائل الشيعة ج:16 باب:)1 من أبواب كتاب العتق حديث:).
))( وسائل الشيعة ج:16 باب:9 من أبواب كتاب العتق حديث:1.
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ذكرًا كان أو أنثى)1(، نسبيني كانوا أو رضاعيني)2(. 
)مسـألة3(: الكافر ال يملك املسـلم ابتداء)3( ولو أسلم عبد الكافر 

ه�ذا وقد أضاف يف املقنعة للمذكوري�ن األخ والعم واخلال فحكم بعدم ملك 
املرأة هلم. ومل يتضح الوجه يف ذلك بعد قضاء العمومات بامللك وعدم ورود ما خيرج 

عن ذلك. 
إال أن يفهم مما سبق يف الرجل من عدم ملك املحارم بإلغاء خصوصيته يف ذلك. 

لك�ن املعيار يف االنعت�اق إذا كان هو املحرمية فال وجه لع�دم ذكره ابنتي األخ 
واألخت يف الرجل كام تقدم وابني األخ واألخت يف املرأة. 

مضاف�ًا إىل أن إلغ�اء خصوصي�ة الرج�ل والتعدي للمرأة يف ذل�ك غري ظاهر، 
م�ع م�ا هو املعلوم من ابتن�اء الترشيع يف كثري من املوارد عى حتمي�ل الرجل مزيدًا من 
املس�ؤولية. خصوص�ًا بع�د ورود خ�رب أيب محزة املتق�دم الرصيح يف احل�رص، وظهور 
العمل به من األصحاب. إذ لو فرض عدم ثبوت حجيته عنده فال أقل من أن يوجب 

التوقف وعدم اجلزم بإلغاء خصوصية الرجل يف النصوص السابقة. فالحظ.

)1( كام هو مقتىض إطالق األصحاب ورصيح اخلرب املتقدم.

))( احلال هنا كام تقدم يف الرجل نصًا وفتوى.

))( أم�ا إذا كان املس�لم ح�رًا فظاه�ر، ألن املس�لم احلر غري قابل ألن يس�رق 
من قبل املس�لم فضاًل عن الكافر. وأما إذا كان رقًا فملكه إنام يتصور بأس�باب امللك 

االختيارية كالرشاء واالستيهاب أو القهرية كاملرياث.

أم�ا األس�باب االختياري�ة فيظهر حاهل�ا مما ذك�روه يف البيع من اش�راط كون 
املش�ري مس�لاًم إذا كان العب�د املبي�ع مس�لاًم. وقد رصح ب�ه مجه�ور األصحاب، ويف 

اجلواهر: »عى املشهور بني األصحاب نقاًل وحتصياًل«. ويف الغنية اإلمجاع عليه.

وق�د اس�تدل علي�ه يف كالم غري واحد بقول�ه تعاىل: ﴿َفـاهلُل َيْحُكُم َبْيَنُكـمْ َيْوَم 
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اْلِقَياَمِة َوَلن َيْجَعَل اللُه لِْلَكاِفِريَن َعَلى اْلُمْؤِمنِيَن َسبِيًا﴾)1(. 

لكن نّبه يف احلدائق إىل ما يف خرب أيب الصلت اهلروي عن اإلمام الرضاA يف 
 Aحديث طويل يف دفع شبهة من يتمسك هبذه اآلية الرشيفة إلثبات أن اإلمام احلسني 
مل يقتل، بل ألقي ش�بهه عى من قتل ورفع هوA إىل السامء، حيث قالA: »وأما 
ق�ول اهلل عز وجل: ﴿َوَلن َيْجَعـلَ اللُه لِْلَكاِفِريَن َعَلى اْلُمْؤِمنِيَن َسـبِيًا﴾. فإنه يقول: 
ل�ن جيع�ل اهلل لكافر عى مؤمن حجة. ولقد أخرب اهلل عز وج�ل عن كفار قتلوا النبيني 
بغري احلق، ومع قتلهم إياهم لن جيعل اهلل هلم عى أنبيائه س�بياًل من طريق احلجة«))(. 
وذلك هو املناس�ب للس�ياق، حيث س�يق نفي الس�بيل تعقيبًا عى حكم اهلل تعاىل بني 

املؤمنني والكافرين يوم القيامة. 

وق�د أجاب عن ذلك يف مفت�اح الكرامة بأن ذلك يكفي يف االس�تدالل باآلية 
الرشيف�ة عى منع البيع، ألن إمضاء البيع رشع�ًا يكون حجة للكافر من قبل اهلل تعاىل 
يف متلكه للمس�لم، وليس هو كالظلم والقتل مما يفعله الكافر باملس�لم من دون حجة 

من اهلل تعاىل.

وفيه: أن ظاهر اآلية الرشيفة بلحاظ السياق هو نفي احلجة للكافر يف خصومته 
م�ع املؤم�ن وإبطال احلق ال�ذي هو عليه، دون م�ا يتعلق باحلقوق الثابت�ة للكافر تبعًا 
َم  لألدل�ة الرشعي�ة. قال اهلل عز وجل: ﴿إِنَّ اللـَه َجاِمُع اْلُمَناِفِقيـنَ َواْلَكاِفِريَن ِفي َجَهنَّ
َعُكْم َوإِن  َن اللِه َقاُلوْا َأَلـْم َنُكن مَّ ِذيـَن َيَتَربَُّصوَن بُِكْم َفـإِن َكاَن َلُكْم َفْتٌح مِّ َجِميًعـا * الَّ
َن اْلُمْؤِمنِيَن َفاللُه َيْحُكُم  َكاَن لِْلَكاِفِريَن َنِصيٌب َقاُلوْا َأَلْم َنْسـَتْحِوْذ َعَلْيُكـْم َوَنْمَنْعُكم مِّ
َبْيَنُكـْم َيـْوَم اْلِقَياَمِة َوَلن...﴾))(. ولذا ال إش�كال ظاهرًا يف ج�واز مثل بيع الدين املايل 

الذي يف ذمة املسلم عى الكافر، مع أنه يوجب نحوًا من احلق للكافر عى املسلم.

)1( سورة النساء اآلية: 141.
))( عيون أخبار الرضا ج:) ص:04) طبع النجف األرشف.

))( سورة النساء اآلية: 140�141.
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هذا مضافًا إىل أمرين:

األول: أن مقت�ىض اخلرب املتقدم والس�ياق كون املراد بالكافر املنافق أو ما يعمه 
والكافر، وليس بناؤهم عى ذلك يف املقام.

الثاين: أن الس�بيل ال يكون بمجرد امللكية، بل بالس�لطنة، فلو متت داللة اآلية 
الرشيف�ة دلت عى نفي الس�لطنة ال عى نفي امللكية. وهو املناس�ب مل�ا يأيت من أنه لو 
أس�لم عب�د الكافر مل خيرج ع�ن ملكه، بل بيع قهرًا عليه. وي�أيت بعض الكالم يف ذلك 

إن شاء اهلل تعاىل.

هذا وقد يس�تدل أيضًا بام أرس�له يف الفقيه من قولهA: »اإلس�الم يعلو وال 
يعى عليه«)1(. وروي مس�ندًا إىل النبي8 من طرق العامة))(. بتقريب أن ملكية 

الكافر للمسلم ال تناسب علو اإلسالم وعدم علو الكفر عليه.

لكن�ه مع ضعفه حيث ال يمك�ن البناء عى عمومه جلمي�ع جهات العلو يتعني 
إمجال�ه أو االقتص�ار فيه ع�ى املتيقن من علو احلجة. والس�يام مع ما أرشن�ا إليه ويأيت 

منهم من أن إسالم الكافر ال خيرجه عن ملك الكافر، بل جيرب عى بيعه.

ودع�وى: أن املتع�ني البن�اء عى عموم�ه جلميع جه�ات العل�و واالقتصار يف 
اخلروج عن ذلك عى املتيقن، ومنه ما س�بق. مدفوعة بأن لس�انه بسبب ارتكازيته آب 
ع�ن التخصي�ص، فيتعني كون املراد به ما ال يلزم منه التخصيص املس�تلزم إلمجاله أو 

االقتصار فيه عى املتيقن، كام سبق.

ولعل األوىل االستدالل للمدعى مضافًا إىل املرتكزات بام يظهر منهم االتفاق 
عليه من أن العبد الكافر إذا أس�لم بيع عى مس�لم. فإن املس�تفاد منه عرفًا عدم جواز 
بي�ع املس�لم ابتداًء ع�ى الكافر، ألن رشعية بيع�ه عليه بنحو االس�تقرار ينايف الغرض 
املطلوب، بل هو وقوع فيام فّر منه، وبيعه عليه عى أن ال يبقى عنده، بل يباع قهرًا عليه 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:1 من أبواب موانع اإلرث من الكفر والقتل والرق حديث:11.
))( فتح الباري ج:9 ص:70).
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بيع عىل مسلم وأعطي ثمنه)1(. 

أيض�ًا، وهكذا كلام تكرر بيعه عى الكافر لغ�و وعبث عرفًا، نظري ما تقدم عند الكالم 
يف ملكي�ة الكاف�ر من ينعتق عليه باحليازة والقهر. وذلك كاٍف يف اس�تفادة املدعى من 

دليل تلك املسألة. 

ومنه يظهر وهن ما قيل وإن مل يعرف قائله من جواز بيعه عى الكافر، لكن جيرب 
عى بيعه من مسلم.

نع�م الظاهر قص�ور املنع للمرتكزات والوجه املتقدم ع�ن البيع عى من ينعتق 
قه�رًا علي�ه، لع�دم منافاته للغ�رض املذكور، بل يتحق�ق به ما هو األفضل للمس�لم، 
وه�و التح�رر واالنعتاق. وبذل�ك رصح يف الرشائ�ع والتذكرة وال�دروس وغريها. 
خالفًا للمبس�وط وغريه متس�كًا بعموم عدم ملك الكافر للمس�لم الذي عرفت عدم 

 

الدليل عليه. 

بل ال يبعد قصور املنع أيضًا عام لو اش�رط عليه املبادرة لعتقه، بحيث ال يبقى 
يف ملكه وحتت سلطنته مدة معتد هبا، كام قربه يف الدروس. فالحظ.

وأم�ا ملك الكافر للمس�لم باألس�باب القهري�ة فاملعروف منه�ا املرياث، وال 
يتضح حتققه إال فيام إذا أسلم عبد الكافر ومات مالكه قبل أن يباع قهرًا عليه. 

والظاهر قصور ما سبق مّنا يف وجه املنع عن ذلك، بل مقتىض عموم أدلة املرياث 
انتقال�ه لوارثه الكافر. وبه رصح يف التذكرة وجامع املقاصد وغريمها. وظاهرهم، بل 

رصيح جامع املقاصد أنه اتفاقي.

غاية األمر أن جيرب عى بيعه كاملورث عى ما يأيت إن ش�اء اهلل تعاىل حيث يفهم 
ذلك من دليله عرفًا، بل هو مقتىض إطالقه، كام يظهر بمالحظته.

)1( ك�ام رصح به غري واحد وظاهرهم االتف�اق عليه، لعدم تنبيههم للخالف 
فيه. ويشهد به مرفوع حممد بن حييى عن محاد بن عيسى عن أيب عبد اهللA: »أن أمري 
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املؤمن�نيA أيت بعبد لذمي قد أس�لم. فق�ال: اذهبوا فبيعوه من املس�لمني، وادفعوا 
ثمنه إىل صاحبه، وال تقروه عنده«)1(. 

وحك�ي ع�ن ن�وادر أمحد ع�ن أيب جعفر ع�ن أبي�هH: »أن علي�ًا أيت...«))(. 
وضعف سنده � لو تم � جمبور بظهور عمل األصحاب به وتساملهم عى مضمونه.

ه�ذا ويف اإليض�اح: »واألقوى عندي أن الكافر إذا أس�لم يباع عى س�يده من 
مس�لم، ألنه قد زال ملك الس�يد عنه، وبقي له حق اس�تيفاء ثمنه يف رقبته، ال بمعنى 
ان�ه يملكه، ألن امللك س�بيل، وهو منفي لعم�وم اآلية. فهذا البيع بالنس�بة إىل الكافر 
اس�تنقاذ، وإىل املش�ري كالبيع«. وهو مبن�ي عى هنوض آية نفي الس�بيل بعدم ملكية 

الكافر للمسلم. وقد سبق املنع من ذلك.

مضافًا إىل أمرين:

األول: أن ثبوت حق الكافر يف رقبة العبد املسلم بنحو يقتيض استيفاء ثمنه منه 
من سنخ متلكه له من حيثية جعل السبيل.

الثـاين: أن�ه إن اعتمد يف وجوب البي�ع عى اإلمجاع أو اخل�رب املتقدم فظاهرمها 
بق�اؤه ع�ى ملك الكافر إىل حني البيع، وأن البيع حقيق�ي يف املقام، والغرض منه دفع 
حمذور بقاء املس�لم حتت س�لطنة الكافر. وإن مل ينهضا باحلجية عنده يف املقام فال منشأ 
لثب�وت ح�ق الكاف�ر يف اس�تيفاء ثمن العب�د من رقبته بع�د فرض خروج�ه عن ملكه 

بمقتىض آية نفي السبيل.

ثم إن املفهوم عرفًا من اخلرب أن البيع عى خصوص املسلمني من أجل التخلص 
م�ن حمذور بقائ�ه حتت يد الكاف�ر. وذلك يقتيض ج�واز بيعه عى من ينعت�ق عليه من 
الكفار أو برشط عتقه له، نظري ما س�بق يف بيع املس�لم ابتداء عليهم. ولألصحاب يف 

املقام فروع ال يسعنا إطالة الكالم فيها. فالحظ.

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:)7 من أبواب كتاب العتق حديث:1.
))( النوادر ص:)6 كام ذكره حمقق الوسائل تعقيبًا عى احلديث املذكور.
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)مسـألة4(: كل مـن أقر عىل نفسـه بالعبودية حكم عليـه هبا)1( مع 
الشك)2( 

)1( بال خالف أجده. كذا يف الرياض واجلواهر. ملا هو املعلوم من بناء العقالء 
عى نفوذ إقرار اإلنسان عى نفسه. مؤيدًا باملرسل عن النبي8: »أنه قال: إقرار 
العق�الء عى أنفس�هم جائ�ز«)1(. واآلخ�ر عنه8: »ال إن�كار بعد اإلق�رار«))(. 
ويعض�ده النص�وص الكثرية الدالة عى نفوذ اإلقرار يف امل�وارد املتفرقة، حيث يقرب 

استفادة العموم منها بإلغاء خصوصية مواردها عرفًا. 

مضافًا إىل النصوص الدالة عى إلزام املقر بالرقية، كصحيح عبد اهلل بن سنان: 
»س�معت أبا عب�د اهللA يق�ول: كان عي ب�ن أيب طالبA يق�ول: الناس كلهم 
أح�رار، إال م�ن أقر عى نفس�ه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن ش�هد عليه 
بالرق صغريًا كان أو كبريًا«))(، وصحيح الفضل: »س�ألت أبا عبد اهللA عن رجل 

حّر أقّر أنه عبد. قال: يؤخذ بام أقّر به«)4(، وغريمها.

لكن منع ذلك يف الرسائر من قبول إقرار اللقيط بالرق إذا كرب ونس�به ملحصي 
أصحابنا. قال: »ألن الشارع حكم عليه باحلرية«.

وفي�ه: أن املناس�بات االرتكازي�ة قاضي�ة ب�أن حكم الش�ارع األق�دس بحرية 
اللقي�ط)5( ظاه�ري من صغريات أصال�ة احلرية التي خيرج عنها باإلق�رار. وليس هو 
حكاًم واقعيًا راجعًا إىل جعل حرمته ثبوتًا. ولذا ال إشكال وال خالف ظاهرًا يف احلكم 

برقيته لو قامت البينة عليها.

))( ك�ام رصح ب�ه غ�ري واحد، بل ال إش�كال فيه ظاهرًا. ملا ه�و املعلوم من أن 
اإلقرار من احلجج التي يعول عليها يف مقام اإلثبات الذي هو فرع الشك، وليس هو 

)1( ، ))( مستدرك الوسائل ج:16 باب:) من أبواب كتاب اإلقرار حديث:1، ).
))( ، )4( وسائل الشيعة ج:16 باب:9) من أبواب كتاب العتق حديث:1، ).

)5( راجع وسائل الشيعة ج:17 باب:)) من أبواب كتاب اللقطة.
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إذا كان عاقًا بالغًا)1( خمتارًا)2( ومل يكن مشهور احلرية)3(. 
)مسألة5(: لو اشرى عبدًا فادعى احلرية مل يقبل قوله إال بالبينة)4(. 

سببًا لتحقق مضمونه ثبوتًا.

)1( فق�د ذك�روا ذلك يف رشوط قبول اإلقرار. وال ينبغي اإلش�كال فيه ملا هو 
املعل�وم م�ن رفع القلم عن الصب�ي واملجنون. وقد ذكرنا يف فص�ل رشوط املتعاقدين 
وغ�ريه أن امل�راد من رف�ع القلم رفع تبعة العم�ل وعدم حتمل مس�ؤولية، وإلزام املقر 
باإلق�رار نح�و م�ن حتميله تبعته واملس�ؤولية م�ن أجله. مضاف�ًا إىل قص�ور أدلة نفوذ 
اإلقرار املتقدمة عن غري البالغ. بل ظاهر التقييد باإلدراك يف صحيح عبد اهلل بن سنان 

أنه احرازي، فيكون مقتىض مفهومه عدم نفوذ إقرار غري املدرك.

))( بال إش�كال ظاهر. ملا تضمن رفع اإلك�راه. نظري ما تقدم يف فصل رشوط 
املتعاقدين من عدم نفوذ عقد املكره. فراجع.

))( ك�ام يف الرشائ�ع والتحرير. لك�ن ال يبعد كون مرادمها م�ا إذا علم بحريته 
بس�بب الشهرة، فريجع إىل ما سبق من اشراط الش�ك، نظري ما يف الرياض من قوله: 

»ما مل يعلم حريته سابقًا بشياع ونحوه«.

نعم ال جمال لذلك يف املتن واجلواهر، حيث جعل الشك فيهام رشطًا آخر. وال 
يتضح الوجه يف ذلك بعد عموم أدلة حجية اإلقرار. بل يصعب محل صحيح الفضل 
املتقدم عى خصوص من مل يكن مش�هور احلرية، ألن فرض السائل حرية املقر وعدم 

تردده فيها يناسب ظهور حريته بدوًا املناسب الشتهارها جدًا.

)4( ب�ال خالف، ك�ام يف الرياض. عماًل بمقتىض اليد مع ع�دم البينة، وعموم 
حجية البينة املقدم عى اليد بال إشكال. مضافًا إىل موثقة مسعدة بن صدقة عن أيب عبد 
اهللA: »سمعته يقول: كل يشء هو لك حالل حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من 
قبل نفس�ك. وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اش�ريته وهو رسقة، واململوك عندك 
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)مسألة6(: جيب عىل مالك األمة إذا أراد بيعها وقد وطئها أن يستربئها 
قبل بيعها)1( 

لعل�ه حّر قد باع نفس�ه أو خ�دع فبيع قهرًا، أو امرأة حتتك وه�ي أختك أو رضيعتك. 
واألشياء كلها عى هذا حتى يستبني لك غري ذلك أو تقوم به البينة«)1(.

ويناس�به صحيح العيص بن القاس�م عن أيب عبد اهللA: »س�ألته عن مملوك 
ادع�ى أنه حّر ومل يأت ببينة عى ذلك أش�ريه؟ قال: نع�م«))(. ومعترب محزة بن محران: 
»قلت أليب عبد اهللA: أدخل الس�وق وأريد ]أن.الكايف[ أش�ري اجلارية، فتقول: 

إين حّرة. فقال: اشرها إال أن يكون هلا بينة«))(.

)1( كام هو املعروف بني األصحاب، ونفى اخلالف فيه يف احلدائق والرياض، 
وظاهر اخلالف أو رصحيه دعوى اإلمجاع عليه، ويف الرسائر أنه مقتىض الدليل القاطع 

وأخبار أصحابنا املتواترة وتصانيفهم املجمع عليها.

وربام يظهر من املقنعة يف باب ابتياع احليوان عدم الوجوب، حيث قال: »ينبغي 
للبائع أن يستربئ األمة قبل بيعها«. لكنه قال يف باب حلوق األوالد من كتاب النكاح 
وما يلحق به: »وال جيوز ألحد أن يبيع جارية قد وطئها حتى يس�تربئها...«. ومن ثم 

يصعب نسبة اخلالف له.

ويقتضيه النص�وص، كصحيح حفص بن البخري عن أيب عبد اهللA: »يف 
الرجل يبيع األمة من رجل. قال: عليه أن يستربئ من قبل أن يبيع«)4(. 

وموثق عامر: »قال أبو عبد اهللA: االس�ترباء عى الذي يبيع اجلارية واجب 
إن كان يطأه�ا. وعى الذي يش�رهيا االس�ترباء أيض�ًا. قلت: فيحل ل�ه أن يأتيها دون 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:4 من أبواب ما يكتسب به حديث:4.
))( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب بيع احليوان حديث:1، ).

)4( وسائل الشيعة ج:14 باب:18 من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:1.
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بحيضـة إن كانت حتيض)1(، وبخمسـة وأربعني يومـًا من حني الوطء إن 

الفرج؟ قال: نعم قبل أن يستربئها«)1(، وغريمها مما قد يأيت بعضه.

 :Aنع�م يف خرب عي بن جعفر املحكي عن قرب اإلس�ناد عن أخيه موس�ى
»س�ألته ع�ن الرج�ل يش�ري اجلارية فيق�ع عليها أيصل�ح بيعه�ا من الغ�د؟ قال: ال 

بأس«))(. 

لكن ضعف س�نده، وظه�ور إعراض األصحاب عنه، وتس�املهم عى خالفه، 
متن�ع من التعويل عليه واخلروج به ع�ن ظاهر النصوص الكثرية، بحيث حتمل ألجله 

عى االستحباب.

والس�يام مع أن املوجود يف الطبعة احلجرية من قرب اإلس�ناد: »أيصلح بيعها 
من اجلد؟«))(. وقد محل عى بيعها عى الشيخ الذي يستخدمها وال يترساها، ويف طبعة 
مؤسس�ة آل البيت إلحياء الراث: »أيصلح أن يبيعه�ا مرابحة؟«)4(. وهو املوجود يف 
مسائل عي بن جعفر)5(. فيحمل عى بيان أن االنتفاع هبا باالستمتاع ال يمنع من بيعها 

مرابحة. فالحظ.

)1( حتديد االسترباء بحيضة فيمن حتيض هو املشهور من دون خالف يعرف، 
ك�ام يف احلدائ�ق ومفتاح الكرامة. ب�ل يف اخلالف دعوى اإلمجاع علي�ه. وهو وإن ذكر 
أهن�ا تعتد بقرئني، إال أن�ه قال: »وروي حيضة بني الطهرين. واملعنى متقارب«، حيث 
يظهر من ذلك أن مراده بالقرئني طهري املواقعة من البائع واملشري، ألهنام مها اللذان 

تكون بينهام حيضة واحدة.

)1( وسائل الشيعة ج:14 باب:18 من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:5.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:10 من أبواب بيع احليوان حديث:7.

))( قرب اإلسناد ص:)11 الطبعة احلجرية.
)4( قرب اإلسناد ص:64) طبعة مؤسسة آل البيت إلحياء الراث.

)5( مسائل عي بن جعفر ص:))1. طبعة مؤسسة آل البيت إلحياء الراث.
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وكيف كان فيقتضيه ما يف صحيح احللبي عنهA: »وسألته عن رجل اشرى 
جارية وهي حائض. قال: إذا طهرت فليمس�ها إن ش�اء«)1(، وموثق س�امعة: »س�ألته 
عن رجل اش�رى جارية وهي طامث، أيس�تربئ رمحها بحيضة أخرى أو تكفيه هذه 
احليضة؟ قال: ال، بل تكفيه هذه احليضة. فإن اس�تربأها بحيضة أخرى فال بأس، هي 

بمنزلة فضل«))(. وغريمها.

لك�ن يف الرسائ�ر يف باب ال�رساري: »واألظه�ر الصحيح وجوب االس�ترباء 
بقرئ�ني«. وكأن�ه لصحيح حممد بن إس�امعيل: »س�ألت أبا احلس�نA ع�ن اجلارية 
يش�ري من رجل مس�لم يزعم أنه قد اس�تربأها، أجيزي ذلك أم البد من اس�تربائها؟ 
ق�ال: يس�تربئها بحيضتني. قلت: حيل للمش�ري مالمس�تها؟ قال: نع�م، وال يقرب 

فرجها«))(.

وصحيح س�عد بن س�عد األش�عري عن أيب احلس�ن الرضاA: »سألته عن 
رج�ل يبي�ع جاري�ة كان يع�زل عنها، علي�ه فيها اس�ترباء؟ ق�ال: نعم. وع�ن أدنى ما 
جيزي للمش�ري والبائع؟ قال: أهل املدينة يقول�ون حيضة. وكان جعفرA يقول: 
حيضتان«)4(. وقد محلهام الش�يخ عى االس�تحباب مجعًا مع النص�وص األخر، مؤيدًا 

بالترصيح بذلك يف موثق سامعة املتقدم، وجرى عى ذلك غري واحد.

ودع�وى: أن ذلك ال يناس�ب نس�بة القول باحليض�ة الواح�دة يف الثاين ألهل 
املدين�ة، لظه�ور أن مراده�م وجوهب�ا، بل املناس�ب لذل�ك صدور نص�وص احليضة 

الواحدة تقية. 

مدفوعة بام أشار إليه بعضهم من احتامل ذهاب أهل املدينة إىل عدم استحباب 

)1( وسائل الشيعة ج:14 باب:) من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:1.
))( وسائل الشيعة ج:14 باب:10 من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:).

))( وسائل الشيعة ج:14 باب:6 من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:5.
)4( وسائل الشيعة ج:14 باب:10 من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:1.
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كانت ال حتيض)1( 

الثاني�ة. مضاف�ًا إىل أن مثل هذا احلكم الش�ائع االبتالء يف العصور الس�ابقة يبعد جدًا 
خفاؤه عى املشهور وخطؤهم فيه، بحيث جيرون فيه عى فتوى العامة. 

والس�يام أن األول قد فرض فيه إخبار البائع باستربائها، الذي يأيت االكتفاء به 
م�ع أمانته، والثاين قد تضمن ثبوت االس�ترباء املذكور يف البك�ر، وأظهر أفرادها غري 

املدخول هبا التي ال جيب استرباؤها. فالحظ.

)1( كام هو املعروف بني األصحاب )رضوان اهلل عليهم( املدعى عليه اإلمجاع 
يف اخل�الف. ومل يع�رف اخل�الف فيه إال من املقنع�ة يف باب بيع احلي�وان فجعله ثالثة 

أشهر، مع أنه وافق املشهور يف باب حلوق األوالد باآلباء.

وكيف كان فيش�هد للمشهور النصوص، كالصحيح املروي بطرق عن احللبي 
وحمم�د بن مس�لم وس�امعة ع�ن أيب عب�د اهللA: »يف رجل اش�رى جاري�ة مل يكن 
صاحبه�ا يطؤها يس�تربئ رمحها؟ قال: نع�م. قلت: جارية مل حت�ض كيف يصنع هبا؟ 
قال: أمرها ش�ديد، غري أنه إن أتاها فال ينزل عليها حتى يس�تبني له إن كان هبا حبل. 

قلت: ويف كم يستبني؟ قال: يف مخسة وأربعني ليلة«)1(.

ومعترب منصور بن حازم: »س�ألت أبا عبد اهللA عن عدة األمة التي مل تبلغ 
املحيض وهو خياف عليها. فقال: مخسة وأربعون ليلة«))(، ونحومها غريمها.

نعم يف صحيح عبد اهلل بن س�نان: »سألت أبا عبد اهللA عن الرجل يشري 
اجلارية ومل حتض. قال: يعتزهلا شهرًا إن كانت قد مست«))(. كذا رواه يف الكايف بسنده 

عن عبد اهلل بن سنان. ويف االستبصار بسند آخر عنه. 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:10 من أبواب بيع احليوان حديث:1.
))( وسائل الشيعة ج:14 باب:) من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:5.
))( وسائل الشيعة ج:14 باب:6 من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:).
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وهي يف سن من حتيض)1(. 

لك�ن رواه يف التهذي�ب بالس�ند الث�اين هك�ذا: »إن كانت قد يئس�ت« فيخرج 
ع�ام نح�ن فيه. إال أنه ال جمال للتعويل عليه بعد ظهور تعقيب الش�يخ عى احلديث يف 
التهذي�ب يف وروده يف غ�ري اليائس. وال أقل من أن يكون اختالف الش�يخ يف نقله يف 

التهذيبني، موجبًا لسقوط كلتا روايتيه باملعارضة، ويكون املعول عى رواية الكايف.

هذا وقد محل يف التهذيب والوسائل احلديث عى من حتيض يف الشهر، فيخرج 
عن حمل الكالم. لكنه ال يناسب فرض عدم حيض اجلارية يف السؤال. 

ومثل�ه محله يف الوس�ائل ع�ى غري البالغ�ة، ويف اجلواه�ر عى جمهول�ة البلوغ، 
ليكون األمر باالسترباء للندب. إذ مها مع عدم الشاهد عليهام ال يناسبان فرض مسها 

يف احلديث.

وم�ن هن�ا قد يك�ون األنس�ب محل نص�وص اخلمس�ة واألربع�ني ألجله عى 
االس�تحباب، ل�وال ظه�ور إع�راض األصحابM ع�ن احلديث املذك�ور، بنحو 
يوجب سقوطه عن احلجية. مضافًا إىل كثرة نصوص اخلمسة واألربعني بنحو يصعب 
محلها بأمجعها عى االستحباب، وخصوصًا األول املتضمن حتديد مدة احتامل احلمل. 

فالحظ.

)1( أم�ا إذا مل تك�ن يف الس�ن املذكور فالظاهر عدم اإلش�كال يف عدم وجوب 
اس�تربائها، ك�ام رصح به غ�ري واحد، ونفى وج�دان اخلالف في�ه يف اجلواهر، بل نفى 
اخل�الف فيه يف الرياض، ويف احلدائق ادعى اإلمجاع عى عدم االس�ترباء يف الصغرية، 

كام ادعاه يف مفتاح الكرامة فيها ويف اليائسة. 

 ويقتضي�ه إط�الق ما تضمن ع�دم العدة عى من ال حتبل، مث�ل معترب حممد بن 
مسلم عن أيب جعفرA: »قال: التي ال حتبل مثلها ال عدة هلا«)1(. 

)1( وسائل الشيعة ج:15 باب:) من أبواب العدد حديث:).
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املشـري  البيـع)1(، ووجـب عـىل  بـدون االسـترباء صـح  باعهـا  ولـو 
 اسـترباؤها)2(، فـا يطؤهـا إال بعـد حيضـة أو مـيض املـدة املذكـورة. 

مضافًا إىل النصوص اخلاصة، كصحيح احللبي عن أيب عبد اهللA: »أنه قال 
يف رجل ابتاع جارية ومل تطمث. قال: إن كانت صغرية ال يتخوف عليها احلبل فليس 

عليها عدة، وليطأها إن شاء، وإن كانت بلغت ومل تطمث فإن عليها العدة...«)1(. 

ومعت�رب منصور بن حازم: »س�ألت أبا عبد اهللA ع�ن اجلارية التي ال خياف 
 Aعليها احلبل. قال: ليس عليها عدة«))(. وخرب عبد اهلل بن عمر: »قلت أليب عبد اهلل 
أو أليب جعفرA: اجلارية الصغرية يش�رهيا الرجل وهي مل تدرك، أو قد يئس�ت من 

املحيض. قال: فقال: ال بأس بأن ال يستربئها«))(. وغريها.

)1( كام هو الظاهر من كالم األصحاب عى ما يف احلدائق. وعلله يف املسالك 
برجوع النهي ألمر خارجي. لكن قد يدعى أن املنرصف من األمر والنهي يف املعامالت 

اإلرشاد للرشطية واملانعية، دون النهي التكليفي.

فالعمدة يف املقام: أنه حيث يأيت عدم وجوب االس�ترباء عى املش�ري إذا كان 
البائع قد اس�تربأها، فأمر املش�ري باالسترباء يف النصوص الكثرية البد أن حيمل عى 
األمر الطريقي احتياطًا مراعاة الحتامل عدم استرباء البائع. وهو مستلزم لصحة البيع 
مع عدم اس�ترباء البائع، إذ لو كان البيع باطاًل حينئٍذ ال يكون االسترباء منه مرشوعًا، 

لعدم كونه مالكًا، ليحل له الوطء بعده.

وبعبارة أخرى: يعلم بعدم وجوب االس�ترباء عليه، إما لكون البائع مس�تربئًا 
هلا، أو لعدم كونه مالكًا هلا بالرشاء.

))( بال إشكال ظاهر، كام يظهر مما يأيت فيام إذا شك يف استرباء البائع هلا.

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:14 باب:) من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:1، ).
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:11 من أبواب احليوان حديث:1.
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االحتيـاط يف  أو وطئهـا وجـب عليـه  اسـتربأها  البائـع  أن  يعلـم  مل  وإذا 
اسـتربائها)1(. وإذا علـم أن البائـع مل يطأهـا أو أنـه اسـتربأها مل جيب عليه 
اسـترباؤها)2(. وكذا إذا أخربه صاحبها بأنه قد استربأها أو أنه مل يطأها إذا 

كان أمينًا)3(. 

)1( م�ن غ�ري خالف يعرف في�ه، بل اإلمجاع بقس�ميه عليه. ك�ذا يف اجلواهر. 
ويقتضي�ه نص�وص حتديد االس�ترباء، وقد س�بق بعضه�ا. وكذا النص�وص اآلتية يف 

تصديق البائع إذا كان ثقة، وما سبق يف صحيح احللبي... إىل غري ذلك.

))( ك�ام ذكر ذلك غري واح�د. ويقتضيه ما يأيت يف تصدي�ق البائع بذلك، ألن 
حجية قوله إثباتًا فرع سقوط االسترباء بتحقق ما قاله ثبوتًا، كام هو ظاهر.

))( كام هو املعروف بني األصحاب، وإن اختلفوا يف أن املعيار الثقة أو العدالة. 
ونسب لألكثر يف الرياض وللمشهور يف اجلواهر.

ويقتضيه يف اجلملة معترب حممد بن حكيم عن العبد الصالح: »قال: إذا اشريت 
جارية فضمن لك موالها أهنا عى طهر فال بأس بأن تقع عليها«)1(.

وصحيح حفص بن البخري عن أيب عبد اهللA: »يف الرجل يش�ري األمة 
من رجل، فيقول: إين مل أطأها. فقال: إن وثق به فال بأس أن يأتيها...«))(.

وصحي�ح أيب بص�ري: »قلت أليب عب�د اهللA: الرجل يش�ري اجلارية وهي 
طاهر ويزعم صاحبها أنه مل يمسها منذ حاضت. قال: إن ائتمنه فمسها«))(.

والظاهر هنوض األخريين بتقييد األول باألمانة والثقة الراجعني ملعنى واحد. 

ومثله�ام يف ذلك ما يف صحيح عبد اهلل بن س�نان عنهA: »قلت: أفرأيت إن 
ابتاعها وهي طاهر، وزعم صاحبها أنه مل يطأها منذ طهرت. فقال: إن كان عندك أمينًا 

)1( ، ))( ، ))( وسائل الشيعة ج:14 باب:6 من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:)، 1، 4.
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]وإن كان ع�داًل أمين�ًا.خ ل.كايف[ فمس�ها. وقال: إن ذا األمر ش�ديد. فإن كنت البد 
فاعاًل فتحفظ ال تنزل عليها«)1(. والبد من محل ذيله عى اس�تحباب التحفظ املذكور 

بقرينة السكوت عنه يف الصحيحني، لقوة ظهورمها يف عدم وجوبه.

وذه�ب يف الرسائ�ر لوجوب االس�ترباء ع�ى املش�ري مطلقًا. وكأن�ه إلمهال 
النص�وص والرج�وع إلطالق نص�وص وجوب االس�ترباء عى املش�ري. وهو غري 

ظاهر الوجه بعد اعتبار أسانيد النصوص املذكورة وتعاضدها.

ومثله ما يف اإليضاح من متابعة الرسائر، ألن االحتياط يف الفروج أوىل. لظهور 
أن أولوي�ة االحتياط املذك�ور ال متنع من البناء عى جواز ترك�ه اعتامدًا عى النصوص 

السابقة.

نعم قد تع�ارض النصوص املذكورة بام دّل عى وجوب االس�ترباء، كصحيح 
حممد بن إس�امعيل: »سألت أبا احلسنA عن اجلارية يشرى من رجل مسلم يزعم 

أنه قد استربأها، أجيزي ذلك أم البد من استربائها؟ قال: يستربئها بحيضتني«))(.

وخرب عبد اهلل بن س�نان: »قلت أليب عبد اهللA: أش�ري اجلارية من الرجل 
املأم�ون فيخربين أنه مل يمس�ها منذ طمثت عنده وطهرت. قال: لي�س جائزًا أن تأتيها 
حتى تستربئها بحيضة. ولكن جيوز ذلك ]لك.فقيه[ ما دون الفرج. إن الذين يشرون 

اإلماء ثم يأتوهنن قبل أن يستربئوهن فأولئك الزناة بأمواهلم«))(.

لكن األول ظاهر يف عدم كفاية إسالم البائع يف قبول خربه، فال ينايف النصوص 
األول الظاهرة يف قبول قول الثقة املأمون. ولو غّض النظر عن ذلك أمكن اجلمع بينه 

وبينها بحمله عى االستحباب. والسيام مع ما تضمنه من كون االسترباء بحيضتني.

وه�و املتع�ني يف الثاين. عى أن تطبيق الزنا يف ذيل�ه ظاهر يف انطباقه واقعًا حتى 
يف فرض حتقق االسترباء من البائع. ومرجعه إىل وجوب االسترباء عى املشري واقعًا 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:14 باب:6 من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:)، 5.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:11 من أبواب بيع احليوان حديث:5.
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وال جيب االسترباء يف أمة املرأة)1(، 

حتى مع استرباء البائع.

فيكون نظري صحيح احللبي عنهA: »يف رجل اشرى جارية مل يكن صاحبها 
 Aيطؤها يستربئ رمحها؟ قال: نعم«)1(، وخرب ربيع بن القاسم: »سألت أبا عبد اهلل
عن اجلارية التي مل تبلغ املحيض وخياف عليها احلبل. قال: يستربئ رمحها الذي يبيعها 
بخمسة وأربعني ليلة، والذي يشرهيا بخمسة وأربعني ليلة«))(، وموثق عامر))( املتقدم 

يف أول املسألة.

والبد من رفع اليد عنها أو محلها عى االستحباب من أجل النصوص السابقة 
املتضمن�ة االكتف�اء بخ�رب البائع املأمون، وما تق�دم يف االكتفاء يف االس�ترباء باحليضة 
الواح�دة املتضمنة االكتفاء يف اس�ترباء احلائض حني ال�رشاء بخروجها عن احليض. 
مؤيدًا بام يأيت من عدم وجوب اس�ترباء األمة املش�راة من املرأة. ملا هو املعلوم من أن 
خصوصية املرأة إنام تناسب رفع االسترباء الواحد الذي جيب عى البائع. والسيام مع 

ظهور تعويل األصحاب عى النصوص املذكورة واشتهار العمل هبا.

)1( عى املشهور بني األصحاب نقاًل وحتصياًل شهرة عظيمة. كذا يف اجلواهر. 
لصحيح رفاعة: »سألت أبا احلسنA عن األمة تكون المرأة فتبيعها. قال: ال بأس 

.)4(Aأن يطأها من غري أن يستربئها«. ونحوه حديث حفص عن أيب عبد اهلل

وخ�رب زرارة: »اش�ريت جارية بالبرصة من امرأة فخربتن�ي أنه مل يطأها أحد، 
فوقعت عليها ومل أستربئها، فسألت عن ذلك أبا جعفرA، فقال: هوذا أنا قد فعلت 

ذلك. وما أريد أن أعود«)5(.

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:10 من أبواب بيع احليوان حديث:1.
))( ، ))( وسائل الشيعة ج:14 باب:18 من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:)، 5.

)4( وسائل الشيعة ج:14 باب:7 من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:1 وذيله.
)5( وسائل الشيعة ج:14 باب:7 من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:).
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إال أن يعلم أهنا موطوءة)1( 

ويف الرسائ�ر أن األوىل وج�وب االس�ترباء، ووافق�ه يف األيض�اح، ألولوي�ة 
االحتي�اط يف الف�رج. لكن ال جمال لذلك بعد ما س�بق من النص�وص. وإذا كان ذلك 
متجهًا من ابن إدريس عى مبانيه يف أخبار اآلحاد، فال جمال لذلك من فخر املحققني، 

لوضوح أن أولوية االحتياط يف الفروج ال تنهض باخلروج عن النص املعترب.

)1( ك�ام يظه�ر م�ن الري�اض ومفت�اح الكرامة واجلواه�ر. وذك�ر يف الرياض 
وغريه أنه يشعر بذلك يف اجلملة خرب زرارة املتقدم. بل هو املتعني بلحاظ احلكمة من 

االسترباء وهي لزوم الفساد باختالط األنساب.

لكن اخلرب املذكور ظاهر يف استحباب االسترباء أو كراهة تركه، وال إشعار فيه 
بام ذكروه. وأما احلكمة فهي مع عدم اطرادها، حيث قد يعلم بعدم ترتب احلمل عى 

وطء املشري ال تنهض دلياًل يف املقام وغريه.

فالعم�دة يف املقام أن م�ا تضمن احرام الوطء يقتيض وجوب االس�ترباء منه، 
 Aعن أمري املؤمنني Aمثل ما روي بطريقني عن مس�مع كردين عن أيب عبد اهلل
يف بيان مجلة من املحرمات، حيث عّد منها أمتك وقد وطئت حتى تستربأ بحيضة)1(.

وال ينافيه ما تضمن عدم اس�ترباء األمة املش�راة من املرأة، ألنه راجع إىل عدم 
وج�وب اس�تربائها ظاهرًا احتياط�ًا الحتامل الوطء املحرم، تعوياًل عى اس�تصحاب 
ع�دم ال�وطء املذك�ور، بخالف األمة املش�راة من الرج�ل، فإنه جيب فيه�ا االحتياط 

املذكور، وال جيوز فيها التعويل عى االستصحاب املزبور.

وهو ال ينايف وجوب االسترباء واقعًا مع حتقق الوطء املذكور املفروض العلم 
به، كام ال ينايف وجوب اس�ترباء األمة املش�راة من الرجل عدم وجوبه واقعًا مع عدم 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:14 باب:8 من أبواب ما حيرم بالرضاع حديث:4، وباب:19 من أبواب نكاح 
العبيد واإلماء حديث:).
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وطئـًا حمرمًا)1(، وال يف الصغرية وال يف اليائسـة)2(، وال يف احلائض حال 
البيـع)3(. نعم ال جيـوز وطؤها حال احليض. وال اسـترباء يف احلامل)4(. 
نعـم ال جيـوز وطؤها يف القبل إال بعد ميض أربعة أشـهر وعـرشة أيام)5(. 

الوطء املذكور، فيعمل عليه مع العلم بعدم الوطء. فالحظ.

)1( يعن�ي: بن�كاح أو مل�ك يمني ولو بالتحلي�ل بش�بهة، دون الزنا، حيث ال 
حرم�ة له فال عدة له وال اس�ترباء. نعم يس�تحب اس�ترباء املزين هبا من م�اء الفجور، 
خصوصًا إذا كان الزاين هبا هو الذي يريد التزويج هبا، عى ما يذكر يف حمله من مبحث 

العدد.
))( ملا سبق من عدم وجوب استرباء من هي خارج سن احليض.

))( عى املش�هور بني األصحاب شهرة عظيمة. كذا يف اجلواهر. ويف اخلالف 
دع�وى اإلمج�اع علي�ه. وقد يس�تفاد من غريمه�ا بلحاظ اس�تدالهلم ع�ى االكتفاء يف 
االس�ترباء بحيضة واحدة بصحيح احللبي وموثق س�امعة املتقدم�ني هناك املتضمنني 

لذلك. وكفى هبام دلياًل عليه. 

ومن�ه يظهر ضعف ما يف الرسائر من عدم كفاية ذلك. وهو يبتني عى ما س�بق 
منه من وجوب االسترباء بقرئني. وسبق الكالم فيه. فراجع.

)4( كام رصح به غري واحد. وكأنه لعدم املوضوع له، ألن االس�ترباء من أجل 
احت�امل ظهور احلم�ل، وال موضوع له مع العل�م به. أما لو كان االس�ترباء جمرد ترك 

الوطء فالالزم البناء عى ثبوته عند من يقول بحرمة الوطء. واألمر سهل.

)5( كل�امت األصحاب يف املق�ام يف غاية االضطراب واالخت�الف، إال أن ما 
يف املت�ن ه�و املرصح ب�ه يف الرشائع واإلرش�اد والتحري�ر واإليضاح، وق�د يظهر من 
التهذيبني. ويف الدروس أنه املش�هور. وقد س�بقهم إليه يف النهاية والوس�يلة من دون 

تقييد بالقبل. 
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لصحيح رفاعة بن موس�ى: »س�ألت أبا احلس�ن موس�ى بن جعفرH قلت: 
أش�ري اجلارية... قلت: فإن كان محل فام يل منها إن أردت؟ قال: لك ما دون الفرج 
إىل أن تبلغ يف محلها أربعة أش�هر وعرشة أيام، فإذا جاز محلها أربعة أش�هر وعرشة أيام 
ف�ال بأس بنكاحها يف الف�رج. قلت: إن املغرية وأصحابه يقولون: ال ينبغي للرجل أن 
ينك�ح امرأته وهي حامل قد اس�تبان محله�ا، حتى تضع، فيغذو ول�ده. قال: هذا من 

فعال اليهود«)1(. 

وب�ه خيرج عن إطالق النص�وص الكثرية املانعة من الوطء، كصحيح حممد بن 
قيس عن أيب جعفرA: »قال يف الوليدة يش�رهيا الرجل وهي حبى. قال: ال يقرهبا 

حتى تضع ولدها«))(. 

وصحي�ح أيب بصري عنهA: »قلت له: الرجل يش�ري اجلارية وهي حبى ما 
حيل له منها؟ فقال: ما دون الفرج...«))(، وغريمها.

ومنه يظهر عدم الوجه لالقتصار يف املدة يف كالم مجاعة عى أربعة أشهر. 

وأش�كل منه ما يظهر من املقنعة وغريه من اش�راط اجلواز بعد أربعة أشهر بام 
إذا عزل، وما يظهر من الغنية من اشراط التحريم يف األربعة بام إذا مل يعزل.

إذ فيه: إن العزل إنام جعل يف النصوص دخياًل يف حكم الولد، دون النهي عن 
ال�وطء، بل رصيح بعضها عموم النهي عن الوطء لصورة العزل، كصحيح إس�حاق 
بن عامر: »س�ألت أبا احلس�نA عن رجل اش�رى جارية حاماًل قد اس�تبان محلها 
فوطأه�ا. ق�ال: بئ�س ما صنع. فقل�ت: ما تقول فيه�ا؟ قال: عزل عنه�ا أم ال؟ قلت: 
أجبن�ي يف الوجهني. ق�ال: إن عزل عنها فليتق اهلل وال يعد. وإن كان مل يعزل عنها فال 
يبي�ع ذلك الولد، وال يورثه، ولكن يعتقه، وجيعل له ش�يئًا م�ن ماله يعيش به، فإنه قد 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:14 باب:8 من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:)، 1.
))( وسائل الشيعة ج:14 باب:5 من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:).
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غذاه بنطفته«)1(. 

كام يظهر مما س�بق أيضًا ضعف إطالق املنع من وطء احلامل حتى تضع ولدها 
يف اللمعة. وإطالق جوازه عى كراهة يف الرسائر. 

ومثل�ه م�ا يف اخلالف من كراه�ة وطئها حتى يم�يض هلا أربعة أش�هر وعرشًا. 
مس�تداًل علي�ه باإلمج�اع واألصل. حيث يظه�ر منه مح�ل الصحيح ع�ى الكراهة. إذ 
هو خاٍل عن الش�اهد، بل خمالف لظاهره جدًا. والس�يام مع ثب�وت الكراهة بعد املدة 

املذكورة بمقتىض إطالق بقية النصوص، خصوصًا مثل صحيح حممد بن قيس.

ه�ذا وقد أش�ار غري واحد إىل أن مقتىض القاع�دة أن احلمل إن كان من زنا فال 
حرمة له، تبعًا لعدم حرمة س�ببه، وإن كان من نكاح صحيح أو ش�بهة فالالزم حرمة 

وطئها حتى تضع وتنقيض عدهتا. 

ومن ثم ذهب بعضهم للتفصيل املذكور، إما مع إمهال النصوص مجيعًا، كام يف 
التذكرة وظاهر الدروس. أو محل التفصيل الذي تضمنه صحيح رفاعة عى خصوص 
احلمل من الزنا مع محله عى التحريم، كام يف اإليضاح وعن غريه، أو عى الكراهة كام 
يف املختل�ف. أم�ا يف غري الزنا فيحرم وطؤها حتى تض�ع. أو محل التفصيل املذكور يف 
الصحي�ح عى خص�وص غري الزنا مع جواز ال�وطء مطلقًا يف الزن�ا، كام يف الروضة، 

واستحسنه يف املسالك.

لك�ن اجلمي�ع اجتهاد يف مقابل النصوص من دون ش�اهد ل�ه منها. ولو فرض 
عموم القاعدة للمقام فتخصيصها بالنصوص غري عزيز. 

نع�م قد يوجه األخ�ري بدعوى انرصاف نص�وص املقام لل�وطء املحرم، ألن 
اعت�زال املرأة من صغريات العدة التي ه�ي من لواحق الوطء املذكور، ومع قصورها 

عن الزنا يتعني الرجوع معه للقاعدة القاضية بجواز الوطء. 

)1( وسائل الشيعة ج:14 باب:9 من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:1.
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فإن وطئها وقد استبان محلها عزل استحبابًا)1(، فإن مل يعزل فاألحوط لو مل 
يكـن أقوى عدم جواز بيع الولد، بل وجوب عتقه)2(، وجعل يشء له من 

لك�ن مل يتضح كون االعتزال املذكور من صغريات العدة التي هي من لواحق 
الوطء املحرم، فال خمرج عن عموم النص.

ثم إن التقييد يف كالم من عرفت بالقبل يبتني عى اختصاص النهي عن القرب 
والغش�يان والنكاح والفرج ونحوها مما تضمنته نصوص املقام بالوطء يف القبل، وال 
يظهر منهم البناء عى ذلك يف س�ائر املوارد. واألمر ال خيلو عن إشكال. وقد تقدم مّنا 
بعض الكالم يف ذلك عند الكالم يف سببية الوطء يف الدبر للجنابة والغسل من كتاب 

الطهارة. فراجع.

)1( ك�ام رصح ب�ه غ�ري واحد، ب�ل يظهر من بعضه�م أنه املش�هور. ومل يتضح 
الوج�ه في�ه. ويف اجلواهر: »لوال التس�امح يف أدلة الس�نن ألمكن اإلش�كال يف ثبوت 

استحبابه«.

))( كام ذكر ذلك يف اجلملة يف املقنعة والنهاية والوسيلة والغنية، وما عن التقي 
احللبي وادعى يف الغنية اإلمجاع عليه. ويشهد له معترب إسحاق املتقدم. 

وموثق غياث بن إبراهيم أو صحيحه عن أيب عبد اهللA: »قال: من جامع أمة 
حبى من غريه فعليه أن يعتق ولدها وال يسرق، ألنه شارك فيه املاء متام الولد«)1(. 

وموث�ق الس�كوين عن�هA: »إن رس�ول اهلل8 دخ�ل ع�ى رج�ل من 
األنصار، وإذا وليدة عظيمة البطن ختتلف، فس�أل عنها، فقال: اش�ريتها يا رسول اهلل 
وهبا هذا احلبل. قال: أقربتها؟ قال: نعم. قال: اعتق ما يف بطنها. قال: يا رسول اهلل بَِم 

استحق العتق؟ قال: ألن نطفتك غذت سمعه وبرصه وحلمه ودمه«))(.

ولك�ن رصح يف الرشائع والنافع بكراهة بيع�ه، وتبعه العالمة يف مجلة من كتبه 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:14 باب:9 من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:)، ).
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ماله يعيش به)1(. 

ومجاعة ممن تأخر عنه، ويف الدروس أنه املشهور. 
ويف مفتاح الكرامة: »لعل ذلك من هؤالء لضعف األخبار، مع أصالة الرباءة«. 
وفي�ه: أن الظاهر اعتبار النصوص املذكورة يف نفس�ها. والس�يام م�ع ظهور عمل من 

سبق هبا. 
ومثله ما أشار إليه يف اجلواهر وإن مل يظهر منه التعويل عليه من ظهور التعليل 
يف الكراه�ة، لرجوع�ه إىل أنه يك�ون بذلك كالولد. إذ فيه: أن ذلك ال ينهض ش�اهدًا 
عى الكراهة، بل جيتمع مع احلرمة. نظري تنزيل الرضاع منزلة النسب. ومن هنا يتعني 

البناء عى الوجوب عماًل بظاهر النصوص املتقدمة.
هذا ورصيح املقنعة عدم الفرق يف جريان احلكم املذكور بني الوطء قبل ميض 
املدة السابقة والوطء بعد مضيها، وقد يظهر من إطالق ما عن التقي احللبي. ورصيح 
النهاي�ة اختصاصه ب�ام إذا كان الوطء قبل ميض املدة، أما بعد مضيها فيجوز بيع الولد 
ع�ى كل حال، وهو املتيقن من الغنية والوس�يلة. كام أن ظاه�ر املتن اختصاصه بام إذا 

كان بعد استبانة احلمل. 
ومن الظاهر عموم حديثي غياث والس�كوين. وأما صحيح إس�حاق فقد ورد 
يف فرض الوطء بعد استبانة احلمل، واملتيقن منه بعد ميض املدة املذكورة. لكن التقييد 
في�ه ملا كان يف كالم الراوي فهو ال ينهض باخل�روج عن إطالق احلديثني األولني، كام 

لعله ظاهر.
)1( ك�ام يف النهاية والوس�يلة والغنية وعن التقي. ويقتضيه صحيح إس�حاق. 
لك�ن عدم ذكر ذلك يف حديثي إبراهيم والس�كوين مع ظهورمه�ا يف بيان متام ما جيب 
يف الف�رض املذك�ور ق�د تنه�ض بالقرينة ع�ى محل األمر ب�ه يف صحيح إس�حاق عى 

االستحباب. نظري ما ورد من األمر باإلنفاق عى املعتق الذي ال حيلة له)1(.

)1( وسائل الشيعة ج:16 باب:14 من أبواب كتاب العتق حديث:1.
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)مسـألة7(: وجوب اسـترباء البائع لألمة قبل البيع يثبت لكل مالك 
يريـد نقلهـا إىل غريه ولو بسـبب غري البيـع)1(. وكذلك وجوب اسـترباء 
املشري قبل الوطء يثبت لكل من تنتقل إليه األمة بسبب)2( وإن كان إرثًا 

أو اسرقاقًا أو نحومها، فا جيوز له وطؤها إال بعد االسترباء. 

والسيام أن التعليل املذكور يف النصوص الثالثة يناسب تشبيهه بالولد، والولد 
ال جيب ذلك يف حقه، وأن عزل مثل هذا املال قد يصعب أو يتعذر عى الواطئ.

ه�ذا ويف املقنع�ة: »وينبغي ل�ه أن جيعل له من ماله بعد وفاته قس�طًا ويعوله يف 
حياته«. وهو وإن كان غري آب عن احلمل عى االستحباب، إال أن مفاده خمالف ملفاد 
الصحي�ح، النرصافه إىل ع�زل املال حني العتق بلحاظ حاجت�ه إليه بعد عدم وجوب 
نفقت�ه عى أحد بس�بب عتقه. ومثله م�ا يف الرشائع والقواعد وغريمها من اس�تحباب 

عزل يشء له من مرياثه.

)1( املذك�ور يف كالم األصحاب هو ما يأيت من إحلاق غري الرشاء من أس�باب 
التملك بالرشاء يف وجوب االسترباء. أما إحلاق غري البيع من أسباب النقل عن امللك 
بالبي�ع يف ذلك فل�م يتعرضوا له. ومن الصعب البناء علي�ه بعد اختصاص النصوص 
بالبيع . والسيام مع كون وجوب االسترباء من البائع تعبديًا حمضًا، ألنه ليس احتياطًا 

لنفسه، بل للمشري، ألنه هو الذي حيرم عليه وطء األمة املوطوءة قبل االسترباء.

))( ك�ام هو املش�هور نقاًل وحتصي�اًل، عى ما يف اجلواه�ر. ويف اخلالف دعوى 
اإلمج�اع عى وجوب االس�ترباء عى من ملك أمة بابتياع أو هبة أو إرث أو اس�تغنام. 
ومل يع�رف اخل�الف يف ذلك إال م�ن الرسائر يف كت�اب البيع، مع موافقت�ه هلم يف باب 

الرساري.

وق�د اس�تدل عى عدم وجوب االس�ترباء بعموم قول�ه تعاىل: ﴿َأْو َمـا َمَلَكْت 
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)مسألة8(: جيوز رشاء بعض احليوان مشاعًا)1(، كنصفه وربعه. وال 
 جيوز رشاء بعض معني منه كرأسه وجلده إذا مل يكن املقصود منه الذبح)2(، 

َأْيَماُنُكْم﴾)1(. ويظهر ضعفه مما سبق يف األمة املشراة من املرأة من أن العموم املذكور 
خمصص بام دّل عى احرام الوطء، فالتمسك به مع الشك فيه متسك بالعام يف الشبهة 

املصداقية. 

وجواز الوطء مع الشك ليس مقتىض العموم املذكور، بل مقتىض استصحاب 
ع�دم حتق�ق ال�وطء املح�رم. ومرجع دلي�ل االس�ترباء إىل ع�دم ج�واز التعويل عى 

االستصحاب املذكور احتياطًا للنسب. 

وحينئٍذ فإلغاء خصوصية املشري يف النصوص السابقة عرفًا قريب جدًا.

ويؤيده خرب احلسن بن صالح عن أيب عبد اهللA: »قال: نادى منادي رسول 
اهلل8 يوم أوطاس أن استربئوا سباياكم بحيضة«))(. 

ب�ل قد يس�تدل به بدع�وى انجب�اره بعمل األصحاب، ويس�تفاد من�ه العموم 
بضميمة عدم الفصل. لكنه ال خيلو عن إشكال.. أواًل: لعدم وضوح اعتامدهم عليه، 
وجم�رد موافقت�ه لفتواه�م ال يكفي يف ذلك. وثانيـًا: لعدم كفاية جم�رد عدم الفصل يف 
التعمي�م، م�ا مل يرجع لإلمجاع عى عدم الفصل، وهو غري ثاب�ت يف املقام. فالعمدة ما 

سبق. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل.

)1( ب�ال خ�الف وال إش�كال، ب�ل اإلمج�اع بقس�ميه علي�ه. ك�ذا يف اجلواهر. 
لعمومات الصحة واللزوم، كام هو احلال يف سائر موارد رشاء اجلزء املشاع.

))( ك�ام ذك�ره غ�ري واحد، ب�ل يف رشح القواعد لكاش�ف الغط�اء: »لإلمجاع 
بقس�ميه«. وق�د يس�تدل عليه مضاف�ًا إىل ذلك.. تـارة: باجلهالة، لع�دم تعيني موضع 

)1( سورة النساء اآلية:).
))( وسائل الشيعة ج:14 باب:17 من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:1.
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القط�ع. وأخـرى: بع�دم الق�درة ع�ى التس�ليم. وثالثـة: بع�دم إم�كان االنتف�اع به. 
 ورابعـة: ب�أن ذلك قد ي�ؤدي إىل النزاع والتش�اجر، لالخت�الف يف إرادة ذبح احليوان 

وإبقائه حيًا.
ويش�كل األول بام تكرر مّنا من عدم وضوح عموم مانعية اجلهالة. مضافًا إىل 
أن�ه مع اإلطالق وع�دم حتديد موضع القطع يتعني االقتصار في�ه عى منتهى العضو، 

إال مع تعارف ما زاد عليه، فيحمل عليه اإلطالق.

والث�اين يف غاي�ة املن�ع إلمكان تس�ليمه بتس�ليم احلي�وان. وجم�رد االتفاق بني 
املتبايعني عى عدم فصله، للبناء عى عدم ذبح احليوان، ال يمنع من حتقق التسليم.

ومثل�ه الثال�ث، لظه�ور أن االنتف�اع باحليوان مس�تلزم لالنتف�اع بأجزائه وإن 
اختل�ف نحو االنتفاع بكل منها. غايت�ه أن يتفق الرشيكان عى مقدار انتفاع كل منهام 
ب�ه أو حص�ة كل منهام من قيمة منفعت�ه بتاممه. عى أنه ال وجه العتب�ار فعلية االنتفاع 

باملبيع يف صحة البيع.

ومنه يظهر ضعف الرابع، حيث ال دليل عى مانعية التعرض للنزاع من صحة 
البيع. والسيام بلحاظ حصول ذلك يف الرشكة نوعًا. مع أنه يمكن التخلص من ذلك 

باالتفاق عى وقت خاص للذبح أو نحو ذلك.

وأما اإلمجاع فقد تكرر مّنا عدم هنوضه باالستدالل يف مثل هذا احلكم اخلايل عن 
النصوص وغري الشائع االبتالء. ومن القريب أن يكون ذهاب من ذهب للمنع مبتنيًا 
ع�ى بعض الوجوه االعتبارية املتقدمة أو غريها، من دون أن يبتني عى إمجاع تعبدي. 

عى أنه مل يتضح حصول اإلمجاع بعد عدم تعرض غري واحد له، خصوصًا مع 
تعرض بعضهم حلكم استثناء الرأس واجللد. بل يف املقنعة: »وال بأس بابتياع أبعاض 
احلي�وان، كام يبت�اع ذلك من غريه، كاملتاع والعقار«. وقري�ب منه يف النهاية. ومقتىض 
إط�الق كالمهام ج�واز الرشاء بالنحو املذك�ور وإن مل يكن املقص�ود باحليوان الذبح. 

ومن هنا ال خمرج عام تقتضيه العمومات من الصحة.
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بل كان املقصود منه اإلبقاء للركوب أو احلمل أو نحومها. ولو كان املقصود 
منـه الذبـح جاز رشاء بعض معني منه)1(، لكن لو مل يذبح ملانع كا إذا كان 
يف ذبحـه رضر مايل كان املشـري رشيكا بنسـبة ماله، ال بنسـبة اجلزء)2(. 

ك�ام يتعني العموم ملا إذا مل يكن احليوان مأك�ول اللحم لو فرض تعلق الغرض 
برشاء بعض أجزائه. وربام يأيت يف تتمة املسألة ما ينفع يف املقام.

)1( يظهر من غ�ري واحد املفروغية عن ذلك. وتقتضيه عمومات الصحة بناء 
عى ما سبق من عدم هنوض يشء من الوجوه السابقة باملنع. مضافًا إىل معترب الغنوي 

اآليت الذي قد يستفاد منه العموم بإلغاء خصوصية مورده عرفًا.
))( كام رصح به مجاعة، واحتمل بعضهم كونه إمجاعيًا. ملعترب هارون بن محزة 
الغن�وي ع�ن أيب عبد اهللA: »يف رجل ش�هد بعريًا مريضًا وهو يباع فاش�راه رجل 
بع�رشة دراه�م، وأرشك فيه رج�اًل بدرمهني بال�رأس واجللد. فق�يض أن البعري برئ، 
فبل�غ ثامنية دنانري. قال: فقال: لصاحب الدرمهني مخس ما بلغ. فإن قال: أريد الرأس 
واجلل�د فليس ل�ه ذلك. هذا الرضار. وق�د أعطي حقه إذا أعطي اخلم�س«)1(. هكذا 

رواه الشيخ))(.
ولكن رواه الكليني هكذا: »فجاء وأرشك فيه رجاًل بدرمهني بالرأس واجللد، 
فقيض أن البعري برئ فبلغ ثمنه دنانري. قال: فقال لصاحب الدرمهني: خذ مخس ما بلغ 
فأب�ى. قال: أري�د الرأس واجللد. فقال: ليس له ذلك. ه�ذا الرضار، وقد أعطي حقه 
 إذا أعط�ي اخلم�س«))(. ومقتضاه إج�زاء اخلمس يف اخلروج عن حق�ه، ال تعني حقه 

يف اخلمس.
نعم يمكن حينئٍذ االس�تدالل عى تعني حقه يف اخلمس بأنه حيث كان مقتىض 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:)) من أبواب بيع احليوان حديث:1.
))( هتذيب األحكام ج:7 ص:)8.

))( الكايف ج:5 ص:)9).
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القاعدة أن له املطالبة بالرأس واجللد، وكان االجتزاء بغري ذلك خمالفًا للقاعدة، تعني 
االقتصار عى اخلمس، تبعًا للنص املتقدم يف جواز اخلروج عنها. 

عى أن الكليني والش�يخ )قدس رسمه�ا( وإن اختلفا يف متن احلديث يف رواية 
حمم�د ب�ن حييى له بس�نده ع�ن الغنوي، إال أن الش�يخ رواه بس�ند آخر معت�رب بالوجه 
األول)1(. فيك�ون ه�و احلجة بعد س�قوط رواية حمم�د بن حييى له بالتعارض بس�بب 

اختالفهام يف نقلها. فالحظ.

بقي يف املقام أمور:

األول: أن احلدي�ث رصيح يف أنه ليس للرشيك املنع من بيع احليوان، واملتيقن 
من ذلك ما إذا كان منعه منه من أجل أن يذبح ويأخذ الرأس واجللد، دون ما إذا كان 

من أجل توقع زيادة الثمن، فيتعني االستجابة له حينئٍذ إىل أن يتضح احلال.

الثاين: أن املتيقن من احلديث ما إذا بيع احليوان، وانتهى األمر للثمن. أما إذا مل 
يبع وبقي حتى ذبح فال ملزم باخلروج عام تقتضيه القاعدة من ملكية كل من الرشيكني 

للجزء الذي كان له حني الرشاء من دون أن يتبدل احلال باإلشاعة.

الثالث: حيث س�بق أن مقتىض القاعدة جواز الرشاء بالنحو املذكور، فالظاهر 
التع�دي عن م�ورد احلديث إىل بقية أجزاء احليوان، إللغ�اء خصوصيته عرفًا، فيكون 
االش�راك يف ثم�ن بيع احليوان ثانيًا بنس�بة ما دفعه كل منهام ثمن�ًا يف بيعه أواًل. إال أن 

يذبح، فينفرد كل منهام بامله من األجزاء.

الرابـع: أن احلديث خمت�ص بام إذا حصل ملك الرشيكني ل�ه معًا بالرشاء حني 
إرادة الذبح. أما إذا سبق ملك أحدمها له واشرى اآلخر منه العضو حني إرادة الذبح، 
فإن كان ملك األول له جمانًا هببة أو مرياث أو غريمها فال موضوع للرشكة بينهام بنسبة 
املال. وإن كان برشاء فالرشكة بنسبة املال وإن كانت ممكنة، إال أنه ال جمال للبناء عليها 

)1( هتذيب األحكام ج:7 ص:79.
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ولو باع احليوان واسـتثنى الرأس واجللد، أو اشـرك اثنان أو مجاعة ورشط 
أحدهم لنفسـه الرأس واجللد، فإنه يكون رشيكًا بنسبة الرأس واجللد)1(، 

ال بنسبة املال. 

بعد خروجها عن مورد احلديث. 

كيف! وقد يلزم منها احليف عى أحدمها. كام لو كان األول قد اشراه صحيحًا 
بامئ�ة درهم مثاًل، فلام مرض وأراد ذبحه اش�رى اآلخر العضو منه بدرمهني، ثم برئ 
وأرادوا بيعه. أو اشراه األول صغريًا بعرشة دراهم فلام كرب وأراد ذبحه اشرى اآلخر 

العضو منه بعرشة دراهم، ثم عرض ما أوجب عدوهلم عن ذبحه. 

وحينئ�ٍذ يتعني اجلري عى مقت�ىض القاعدة من ملكية كل منهام للجزء الذي له 
ح�ني رشاء الثاين، ف�إذا انتهى األمر أخريًا للذبح أخذ كل منه�م ما خيتص به، نظري ما 
س�بق يف م�ورد احلدي�ث، وإذا انتهى األمر أخريًا للبيع تعني رشك�ة كل منهام يف الثمن 

بنسبة اجلزء الذي له، نظري ما يأيت يف فرض االستثناء.

نعم قد يستفاد من احلديث املتقدم أنه لو حدث أمر غري متوقع عند بيع العضو 
أوجب عدم املصلحة يف الذبح فليس ملش�ري العض�و التعنت وطلب الذبح، بحيث 
يك�ون مض�ارًا عرفًا، لقضاء املناس�بات االرتكازي�ة بإلغاء خصوصية امل�ورد عرفًا يف 

ذلك. وإن كان األمر حمتاجًا ملزيد من التأمل. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.

)1( أما مع استثناء البائع فهو املرصح به يف النهاية واملبسوط واملهذب وظاهر 
الرشائ�ع، ب�ل الناف�ع أيض�ًا، وحمك�ي التلخي�ص. ويقتضيه موث�ق الس�كوين عن أيب 

 

عبد اهللA: »قال: اختصم إىل أمري املؤمننيA رجالن اشرى أحدمها من اآلخر 
بعريًا واس�تثنى البيع ]البائع.خ ل[ الرأس أو اجللد، ثم بدا للمش�ري أن يبيعه. فقال 
للمشري: هو رشيكك يف البعري عى قدر الرأس واجللد«)1(. وقريب منه خرب العيون 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:)) من أبواب بيع احليوان حديث:).
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بأسانيده عن اإلمام الرضاA، إال أن فيه: »ثم بدا له أن ينحره«. 

وظاهر املقنعة واالنتصار والغنية وغريها ممن اقترص عى بيان صحة االس�تثناء 
بق�اء املس�تثنى يف مل�ك البائ�ع، وينف�رد كل منهام بامله م�ن دون رشك�ة. وهو رصيح 

الرسائر.

والذي ينبغي أن يقال: ال ينبغي اإلش�كال يف أن ذلك مقتىض االس�تثناء. وال 
ينافيه موثق الس�كوين، ألن ما تضمنه من الرشكة إنام هو يف فرض البيع، ومن الظاهر 
أن بي�ع ملك ش�خصني صفقة يقتيض اش�راكهام يف الثمن بنس�بة قيمة م�ال كل منهام 

لقيمة املجموع.

نع�م قد ينايف ذل�ك رواية العيون، ألن املفروض فيها ه�و نحر البعري، فاحلكم 
فيه�ا بالرشك�ة م�ع ذل�ك يناس�ب رج�وع االس�تثناء إىل اإلش�اعة عى خ�الف قصد 
املتبايع�ني. لك�ن الرواية مع عدم خلوها عن الضعف يف الس�ند ال خيلو مضموهنا عن 
إش�كال، لظهوره�ا يف أن إرادة النح�ر أمر طارئ عى خالف م�ا كان عليه البناء حني 
البي�ع واالس�تثناء، مع وضوح أن إرادة النحر هي األم�ر الطبيعي حني إيقاع مثل هذا 

البيع واالستثناء.
وم�ن هنا ال يبعد محل قول�ه: »ثم بدا له أن ينحره« عى البداء يف النحر، بمعنى 
العدول عنه، فيناسب موثق السكوين. وال أقل من التوقف يف رواية العيون الضطراب 
متنها، وانفراد موثق السكوين يف املقام الذي سبق أن املتيقن من الرشكة فيه هو الرشكة 
يف الثمن يف صورة البيع، فيلزم البناء مع عدمه بامتياز كل منهام بامله من دون رشكة.

وذل�ك كالرصي�ح م�ن ال�دروس، حيث ق�ال: »ولو اس�تثنى ال�رأس واجللد 
فاملروي الصحة، فإن ذبحه فذاك، وإال كان البائع رشيكًا بنسبة القيمة«. وعليه جرى 

يف اجلواهر.
نع�م ق�د يدعى أن االس�تثناء ال يصح، بل يبطل البيع ع�ى الوجه الذي قصده 
املتعاقدان، وحيمل النص عى حصول الرشكة تعبدًا. كام يناس�ب ذلك ما يف املبس�وط 
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واخل�الف من املنع من االس�تثناء املذكور، وما يف املهذب م�ن الترصيح ببطالن البيع 
حينئٍذ، مع ما سبق منهم من حصول الرشكة. 

وكأن الوجه فيه ما يف اخلالف من أن االستثناء املذكور استثناء من غري اجلنس، 
أو ما تقدم يف بيع عضو خاص من احليوان الذي ال يراد منه الذبح من اجلهالة، أو عدم 
القدرة عى التسليم أو غريمها. وحينئٍذ تكون الرشكة التي تضمنها احلديثان املتقدمان 
حك�اًم تعبدي�ًا راجع�ًا إىل حص�ول ما مل يقص�ده املتعاق�دان، فالالزم البن�اء عليه حتى 

 

مع الذبح.
لك�ن تقدم دفع حم�ذور اجلهالة وعدم الق�درة عى التس�ليم وغريمها. فراجع. 
وأم�ا دع�وى أن االس�تثناء املذكور من غري اجلن�س فهي تبتني عى كون املس�تثنى هو 
اجلزء حال الذبح، ال حال احلياة، وال ملزم بالبناء عى ذلك، بل ال حمذور يف اس�تثناء 

اجلزء حال احلياة، عماًل بظاهر االستثناء. وعى ذلك ال خمرج عام سبق. 

ومنه يظهر ضعف ما ذكره العالمة ومجاعة ممن تأخر عنه من بطالن االس�تثناء 
مطلقًا أو يف غري املذبوح أو يف غري ما يراد ذبحه، من دون بناء عى الرشكة، استضعافًا 
للحديث�ني الس�ابقني، أو طرحًا هل�ام، ملخالفتهام ملا تضمنه الكت�اب املجيد من وجوب 

الوفاء بالعقد املتعذر يف املقام. 

حيث يظهر مما س�بق أن�ه ال موجب لبطالن العقد، وكام ال وجه الس�تضعاف 
احلديثني بعد كون حديث الس�كوين من املوثق، وظهور عمل األصحاب به. كام ظهر 
إم�كان الوفاء بالعقد عى الوج�ه الذي أوقع عليه. وغاية ما يل�زم ختصيصهام لقاعدة 
الس�لطنة القاضية بأن للبائع املس�تثني للعضو االمتناع من البيع واإللزام بالذبح، كام 

يلزم ذلك يف معترب الغنوي املتقدم، وهو ليس حمذورًا. 

ك�ام يظه�ر أيضًا أن احلك�م ال خيتص بالرأس واجللد، بل يصح اس�تثناء س�ائر 
األعضاء، كام ال يأباه كالم من سبق. فالحظ.

هذا كله فيام إذا استثنى البائع العضو من احليوان. وأما إذا اشرك مجاعة يف رشاء 
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)مسـألة9(: لو قال شخص آلخر: اشـر حيوانًا برشكتي صح)1(، 
ويثبت البيع هلا عىل السـوية مع اإلطاق)2(، ويكون عىل كل واحد منها 
نصف الثمن. ولو قامت القرينة عىل كون املراد االشراك عىل التفاضل كان 
العمـل عليهـا. ولو دفع املأمور عن اآلمر ما عليـه من جزء الثمن، فإن كان 
األمر بالرشاء عىل وجه الرشكة قرينة عىل األمر بالدفع عنه رجع الدافع عليه 

احليوان ورشط بعضهم لنفس�ه عضوًا من احليوان الذي هو الفرض الثاين املذكور يف 
املتن فجريان ذلك فيه يبتني عى إحلاقه بصورة استثناء البائع للجزء. 

وق�د يدع�ى أن ذلك ليس بأوىل من إحلاقه بام إذا اش�رى ش�خص اجلزء الذي 
تقدم يف معترب الغنوي أن املشري يكون رشيكًا بنسبة ماله، بل لعل الثاين أقرب عرفًا. 

ولعله لذا ذهب إىل صريورته رشيكًا بنسبة ماله يف الرشائع والنافع وغريمها. 

لك�ن من الظاه�ر أنه خارج ع�ن مورد نصوص املس�ألتني، ف�ال وجه إلحلاقه 
بإحدامه�ا، بل يلزم الرجوع فيه للقاعدة. وقد س�بق أهنا تقت�يض اختصاص كل منهام 
بامل�ه م�ن دون رشك�ة، وأن الرشكة إنام تثب�ت يف الثمن ع�ى تقدير البي�ع، وأن موثق 

السكوين منزل عى ذلك، فيتعني البناء عليه يف الفرض املذكور.

)1( بال إش�كال وال خالف ظاهر. لرجوعه إىل التوكيل له يف الرشاء، فيرتب 
عليه األثر، كام يف سائر موارد التوكيل.

))( بال خالف وال إشكال، كام يف اجلواهر. ألن إطالق الرشكة وإن مل خيتص 
بص�ورة التس�اوي، إال أن إطالق األمر بالترشي�ك ينرصف إليها، ملا ه�و الغالب من 
ع�دم تعلق الغرض بمطل�ق الترشيك عى اختالف مراتبه، فع�دم تعيني مرتبة خاصة 
منه يوجب االنرصاف لصورة التساوي بني الرشيكني، بحيث ال يرجح أحدمها عى 

اآلخر. فالحظ.
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با دفعه عنه)1(، وإال كان متربعًا)2(، وليس له الرجوع عليه به)3(. 
)مسـألة10(: لو اشـرى أمة فوطئها فظهر أهنا ملك لغري البائع كان 
للالـك انتزاعهـا منه)4(، وله عىل املشـري عـرش قيمتها إن كانـت بكرًا، 

ونصف العرش إن كانت ثيبًا)5(. 

)1( لرجوع ذلك إىل إذنه له يف إقراضه ما يدفعه عنه.
))( م�ن الظاه�ر أن الت�ربع أمر قصدي، وال يس�تلزم عدم األم�ر بالدفع عنه، 
فض�اًل ع�ن عدم قي�ام القرينة عى األمر، حيث ق�د يقصد حينئٍذ الداف�ع الرجوع عى 
املدف�وع عنه م�ن دون أن يتربع عنه. غايته أن قصد الرج�وع ال يكون ملزمًا للمدفوع 

عنه مع عدم أمره بالدفع، فيتعني عدم الرجوع عليه، كام لو قصد التربع.
))( إذ ال منش�أ ل�ه بع�د عدم إذنه ل�ه يف ذلك. نعم ل�و كان الدفع عن�ه منوطًا 
بضامن�ه ل�ه ومعلقًا عليه، تع�ني عدم ترتب األث�ر عليه، فيكون له اس�رجاعه، وتبقى 
ذمة الرشيك مش�غولة للبائع بقس�طه من الثمن. لكنه حيتاج إىل عناية. مع أن التعليق 
يف الوف�اء ال خيل�و ع�ن إش�كال. نعم يمك�ن الدفع بنح�و اإلقراض ع�ى أن يكون له 

االستيفاء به إذا عوض الرشيك رشيكه عنه.
)4( بال خالف وال إش�كال، كام يف اجلواهر. لعدم خروجها بذلك عن ملكه، 
فل�ه أخذها بمقتىض س�لطنته عى ملكه. مضافًا للنصوص ال�واردة يف املقام ونظائره، 
كمعترب زرارة: »قلت أليب جعفرA: الرجل يش�ري اجلارية من السوق، فيولدها، 
ث�م جي�يء الرجل، فيقيم البينة عى أهنا جاريته مل تب�ع ومل هتب. فقال: يرد إليه جاريته، 

ويعوضه بام انتفع...«)1(، وغريه مما قد يأيت بعضه.

)5( ك�ام هو املش�هور نقاًل وحتصياًل ش�هرة عظيمة، عى م�ا يف اجلواهر. بل يف 
اخلالف دعوى اإلمجاع عليه. 

)1( وسائل الشيعة ج:14 باب:88 من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:).



48( ....................................................... ظهور األمة بعد الوطء أهنا ملك لغري البائع 

ويقتضيه صحيح الوليد بن صبيح عن أيب عبد اهللA: »يف رجل تزوج امرأة 
حرة، فوجدها أمة قد دلست نفسها له. قال: إن كان الذي زوجه إياها من غري مواليها 
فالنكاح فاسد... وملواليها عليه عرش ثمنها إن كانت بكرًا. وإن كانت غري بكر فنصف 

عرش قيمتها، بام استحل من فرجها...«)1(. 

وصحي�ح الفضي�ل بن يس�ار عن أيب عب�د اهللA الوارد يف حتليل الش�خص 
جاريته لغريه. وفيه: »قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها. 
قال: ال ينبغي له ذلك. قلت: فإن كان فعل أيكون زانيًا؟ قال: ال، ولكن يكون خائنًا، 
ويغ�رم لصاحبه�ا ع�رش قميتها إن كانت بك�رًا، وإن مل تكن فنصف ع�رش قيمتها«))(. 

ونحوه صحيح رفاعة))(.
وموثق طلحة بن زيد عن جعفر بن حممد عن أبيهH: »أن عليًاA قال: إذا 

اغتصبت أمة فافتضت فعليه عرش ثمنها. فإذا كانت حرة فعليه الصداق«)4(.
وه�ي وإن وردت يف غ�ري ما نحن في�ه، إال أن إلغاء خصوصي�ة مواردها عرفًا 
قريب جدًا. بل هو املتعني بلحاظ التعليل بقولهA يف صحيح الوليد بن صبيح: »بام 
استحل من فرجها« لظهوره يف أن الغرامة املذكورة من أجل حرمة الفرج، نظري حرمة 

املنفعة املستوفاة، وذلك يقتيض التعميم لكل وطء للجارية غري مستحق.

ويؤيد ذلك ما ورد فيمن اش�رى جارية حبى وهو ال يعلم من أنه يردها ويرد 
نصف عرش قيمتها)5(. بل يف مرسلة الكليني: »إن كانت بكرًا فعرش ثمنها، وإن مل تكن 

بكرًا فنصف عرش ثمنها«)6(.

نع�م يف بعضها: »يردها ويرد معها ش�يئًا«)7( ويف آخر: »يردها ويكس�وها«)8(. 

)1( وسائل الشيعة ج:14 باب:67 من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:1.
))( ، ))( وسائل الشيعة ج:14 باب:5) من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:1، ).

)4( وسائل الشيعة ج:14 باب:)8 من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:1.
)5( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب أحكام العيوب.

)6( ، )7( ، )8( وسائل الشيعة ج:)1 باب:5 من أبواب أحكام العيوب حديث:4، 5، 6.
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وال يبعد تنزيلهام عى ما يساوي نصف العرش، لثيبوبة احلبى غالبًا. والعمدة الصحاح 
السابقة.

هذا وقد يش�كل بعدم ذك�ر ذلك يف نصوص كث�رية واردة يف اجلارية املوطوءة 
ش�بهة، كاملش�راة من غري املالك)1( وغريها))(. ولعله لذا مل يذكره يف املقنعة والنهاية. 
نع�م حك�ي عن النهاية ذكره يف كت�اب احلدود وإن مل أعثر علي�ه. لكن البد من محلها 

بقرينة النصوص املتقدمة عى عدم كوهنا يف مقام استيفاء األحكام.

وذهب الشيخ يف كتاب الغصب من املبسوط إىل وجوب املهر إذا مل تكن زانية. 
وألجل ذلك نسب له غري واحد وجوب مهر املثل. لكن قد يكون مراده باملهر العرش 

ونصف العرش، كام فرسه به يف أحكام تفريق الصفقة من كتاب البيع. 

نع�م رصح بذل�ك ابن إدريس ومجاع�ة يف باب الغصب، وذك�ر يف الرسائر أن 
ما تضمن العرش ونصف العرش وارد فيمن اش�رى جاري�ة فوطئها ثم ظهرت حاماًل 

فأراد رّدها، فال يقاس عليه ما نحن فيه. 

لكن عرفت أن العمدة الصحاح الس�ابقة التي جي�ب التعدي عن موردها. كام 
أن وج�وب مه�ر املثل إن�ام ورد يف احلرة إذا وطئت ش�بهة، وليس من ش�أهنا التقويم. 

فحمل األمة عليها قياس. ومن هنا ال خمرج عام سبق.

)1( ظاهره كون الولد حرًا، كام ادعى اإلمجاع عليه يف اخلالف واملبسوط. لكن 
يف املقنع�ة: »كان ملالكها انتزاعها من يد املبتاع واس�رقاق ولدها، إال أن يرضيه األب 
ب�يشء عن ذلك«. ويف النهاية: »كان ملالكه�ا انتزاعها من يد املبتاع وقبض ولدها. إال 
أن يرضيه األب بيشء عن ذلك«. ويف املهذب: »كان الولد رقًا لسيدها. وعى سيدها 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:14 باب:88 من أبواب نكاح العبيد واإلماء.

))( راجع وسائل الشيعة ج:14 باب:67 من أبواب نكاح العبيد واإلماء.

ولـو محلت منه كان عليه قيمة الولـد يوم ولد حيًا)1( ويرجع عىل البائع با 
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اغرمه للالك)1( إن كان جاهًا)2(. 

تسليم الولد لسيدها بالقيمة«.

واألول ه�و املناس�ب ملا تضم�ن عدم ملكية ول�د احلر. وحينئٍذ تك�ون القيمة 
ه�ي قيمته حني يولد حيًا، إذ ه�و بعد ذلك حر فال معنى لتقييمه. ودعوى: أن الالزم 
تقييمه حني انعقاد نطفته، ألنه حمكوم باحلرية حينئٍذ. مدفوعة بأن مقتىض نسبة القيمة 

للولد يف النصوص تقييمه وهو ولد، وهو ال يكون إال حني والدته. 

لك�ن اإلنص�اف أن النص�وص يف املقام يف غاي�ة االضطراب من ه�ذه اجلهة، 
حيث اختلفت يف حرية الولد ورقيته.

نع�م يتع�ني اجلمع بينه�ا، إما بأنه حّر بحك�م الرق يف ضامن�ه لصاحب اجلارية 
بالقيمة حني س�قوطه حيًا، وإما بأن من ش�أنه أن يتحرر بدفع قيمته لصاحب اجلارية، 
بقرينة موثق س�امعة: »سألت أبا عبد اهللA عن مملوكة أتت قومًا وزعمت أهنا حرة 
فتزوجه�ا رج�ل منهم وأولده�ا ولدًا، ث�م إن موالها أتاه�م فأقام عنده�م البينة أهنا 
مملوك�ة، وأقرت اجلارية بذلك. فقال: تدفع إىل موالها هي وولدها. وعى موالها أن 

يدفع ولدها إىل أبيه بقيمته يوم يصري إليه...«)1(.

نعم مل يتضمن املوثق ضامن قيمة الولد حني سقوطه حيًا، بل قيمته حني يصري 
لألب. ومن هنا ال خيلو األمر عن إشكال. وإن مل يكن مهاًم بعد عدم االبتالء باملسألة 

يف عصورنا.
)1( لقاعدة الضامن بالتغرير التي تقدم تفصيل الكالم فيها يف املس�ألة التاسعة 

عرشة من الفصل الثاين يف رشوط املتعاقدين يف تتمة أحكام عقد الفضويل. فراجع.

))( الظاه�ر أن مرادهP جهل املش�ري، ليك�ون بذلك مغ�رورًا من البائع 
ويستحق الرجوع. لكنه إذا كان عاملًا باحلال كان زانيًا، إال أن جيهل اعتبار إذن املالك، 

)1( وسائل الشيعة ج:14 باب:67 من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:5.
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)مسـألة11(: األقـوى أن العبـد يملك)1(، فلـو مّلكه مواله شـيئًا 
ملكه. وكذا لو مّلكه غريه أو حاز لنفسـه شـيئًا إذا كان بإذن املوىل)2(. وال 

ينفذ ترصفه فيا ملكه بدون إذن مواله)3(. 

ومع الزنا يكون الولد رقًا، عى ما يذكر يف حمله.

)1( ك�ام ه�و ظاه�ر األكثر ع�ى ما يف ال�دروس. لظه�ور مجلة م�ن النصوص 
املتضمنة إلضافة املال للعبد)1( يف املفروغية عن ذلك. وهي وإن مل يكن هلا إطالق، إال 
أهنا حيث دلت عى قابلية العبد للملكية فمقتىض إطالق أدلة أس�باب امللك عمومها 

للعبد.
بل قد يكون ذلك مقتىض اإلطالقات املقامية ألدلة األس�باب املذكورة، حيث 
يس�تفاد منها التحويل يف تش�خيص القابلية للعرف، وهو ي�رى قابلية العبد للتملك. 

وال ينايف ذلك كونه مملوكًا فضاًل عن كونه حمجورًا عليه.

ودعوى: أن ملكيته لغريه فرع ملكيته لنفسه. ممنوعة فإن ملكية اإلنسان لنفسه 
ليس�ت من س�نخ ملكيته لغريه، بل هي عبارة عن حمض الس�لطنة عليها، وهي وإن مل 
تتحقق يف العبد، إال أهنا ليست رشطًا يف ملكية الغري، حيث ال إشكال يف عدم مانعية 

احلجر من امللك. 
ه�ذا وق�د ذهب مجاعة كث�رية إىل عدم ملك العبد مطلقًا كام نس�به يف املس�الك 
لألكثر، بل ربام ادعي اإلمجاع عليه أو يف اجلملة عى اختالف وجوه التفصيل. لوجوه 

ضعيفة ال يسعنا إطالة الكالم فيها بعد خروج املسألة عن حمل االبتالء.

))( ألن التملك نحو من الترصف الذي يمنع منه العبد بغري إذن املوىل.

 ))( قطع�ًا مل�ا أرشن�ا إليه م�ن عموم احلج�ر علي�ه، ومنعه من الت�رصف بغري 
إذن املوىل.

)1( راجع وسائل الشيعة ج:16 باب:4) من أبواب كتاب العتق وغريها.
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)مسألة12(: إذا اشرى كل من العبدين املأذونني من موالمها بالرشاء 
صاحبـه من مـواله، فإن اقرن العقدان وكان رشاؤمها ألنفسـها بطا)1(، 

)1( ك�ام رصح ب�ه مجاعة. المتن�اع ملك كل منهام لصاحبه وع�دم املرجح بعد 
فرض التقارن. مضافًا إىل صحيح أيب خدجية ]س�لمة[ عن أيب عبد اهللA: »قال يف 
رجل�ني مملوك�ني مفوض إليهام يش�ريان ويبيعان بأمواهلام، ف�كان بينهام كالم، فخرج 
ه�ذا يع�دو إىل م�وىل هذا، وهذا إىل موىل هذا. ومها يف القوة س�واء، فاش�رى هذا من 
موىل هذا العبد، وذهب هذا فاشرى من موىل هذا العبد اآلخر، وانرصفا إىل مكاهنام، 
وتش�بث كل منهام بصاحبه، وقال له: أنت عبدي قد اشريتك من سيدك. قال: حيكم 
بينهام من حيث افرقا بذرع الطريق، فأهيام كان أقرب فهو الذي س�بق الذي هو أبعد. 
وإن كانا س�واء فهام ردا عى مواليهام، جاءا س�واء وافرقا سواء. إال أن يكون أحدمها 

سبق صاحبه، فالسابق هو له، إن شاء باع وإن شاء أمسك. وليس له أن يرضبه«)1(.

نعم قال الكلينيP: »ويف رواية أخرى: إذا كانت املسافة سواء يقرع بينهام، 
فأهي�ام وقع�ت القرعة به كان عب�ده«))(. وقريب منه يف التهذي�ب))(. ومقتىض إطالقه 

اإلقراع حتى مع العلم باالقران. 

ولعله لذا قال يف النهاية: »فإن اتفق أن كان العقدان يف حالة واحدة أقرع بينهام 
فمن خرج اس�مه كان البيع له. ويكون اآلخر مملوكه. وقد روي أنه إذا اتفق العقدان 

يف حالة واحدة كانا باطلني. واألحوط ما قدمناه«.

لكن مل يتضح وجه االحتياط يف ذلك. مع أن اإلقراع إن كان لعمومات القرعة 
فه�ي ل�و مت�ت إنام تقتيض تعي�ني املجه�ول بالقرع�ة، وال جهالة يف املق�ام، بل مقتىض 
القاعدة بطالهنام معًا. عى أهنا غري تامة عى ما ذكرناه يف املسألة التاسعة والثالثني من 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:18 من أبواب بيع احليوان حديث:1.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:18 من أبواب بيع احليوان حديث:). الكايف ج:5 ص:18).

))( هتذيب األحكام ج:7 ص:)7.
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صـح  ترتبـا  وإن  الصحـة)1(.  فاألقـوى  للسـيدين  رشاؤمهـا  كان   وإن 

مقدمة كتاب التجارة من هذا الرشح.

وإن كان للمرس�ل املتقدم، فهو وإن كان ممكنًا يف نفس�ه كمرجح تعبدي، نظري 
ما ورد فيمن قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة مجيعًا)1(، ومن أوىص بعتق 
ثلث مماليكه))(، إال أن املرس�ل مع ضعفه يف نفس�ه، وقرب انرصافه عن صورة العلم 
بتق�ارن العقدي�ن، لندرهتا جدًا حتى مع تس�اوي الطريقني ال ينهض باالس�تدالل يف 
قبال صحيح أيب خدجية الرصيح يف احلكم ببطالن العقدين معًا مع تس�اوي الطريقني 

إال مع العلم بسبق أحدمها بعينه.

ه�ذا وقد أمهل س�يدنا املصنفP م�ا تضمنه الصحيح م�ن أمارية اختالف 
الطريقني عى تقدم عقد من كان طريقه أقرب. وكأنه لعدم تعرض األكثر لذلك بنحو 
قد يظهر يف هجرهم للصحيح. لكنه يف غاية اإلش�كال، حيث قد يظهر التعويل عليه 
يف ذل�ك م�ن الكليني والش�يخ يف التهذيب، ب�ل رصح باحلكم املذك�ور يف النافع ويف 

كشف الرموز أنه يدل عليه النظر واألثر، وحكاه عن صاحب البرشى. فالحظ.

)1( ك�ام يف جامع املقاصد، لك�ون كل منهام مأذونًا يف الرشاء إىل حني خروجه 
ع�ن ملك صاحبه بتامم العقد، وال خيرج عن مل�ك صاحبه وإذنه إال بعد إكامل العقد 

وترتب األثر عليه.

وأم�ا م�ا يظهر م�ن املختلف من خ�روج كل منهام عن اإلذن بإق�دام بائعه عى 
بيع�ه، وحي�ث كان إق�دام بائع كل منهام مقارن�ًا لوقوع العقد م�ن كل منهام تعني عدم 
نف�وذ عق�د كل منه�ام، لكونه فضولي�ًا واحتاج لإلج�ازة. فهو غري ظاهر، ب�ل غاية ما 
يمكن أن يدعى أن ظاهر حال اإلذن استمراره مادام مملوكًا لآلذن، واإلقدام عى بيعه 

ال يستلزم الرجوع عن اإلذن.

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:18 باب:)1 من أبواب كيفية احلكم وأبواب الدعوى حديث:15، 10.
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السـابق)1(. وأما الاحق إن كان الرشاء لنفسـه فهو باطـل)2(. وإن كان 
الرشاء لسيده توقف عىل إجازته)3(. 

)مسألة13(: لو وطئ الرشيك جارية الرشكة حّد بنصيب غريه)4(. 
فإن محلت قّومت عليه)5(، 

)1( بال إش�كال ظاه�ر. وبه رصح غري واحد. لعموم�ات نفوذ العقد ولزومه 
بع�د فرض وقوعه من أهله يف حمله. مضاف�ًا إىل صحيح أيب خدجية املتقدم فيام إذا كان 

رشاؤمها ألنفسهام.

))( النتهاء اإلذن له ببيعه، وعدم ترتب األثر بعده حتى لو فرض اس�تمراره، 
والمتناع ملكه ملالكه.

))( النته�اء إذن�ه ل�ه بخروجه عن ملك�ه، النرصافه لذلك، ف�ال ينفذ ترصفه 
ورشاؤه له إال بإجازته.

)4( لإلمج�اع املحك�ي إن مل يك�ن املحص�ل، ك�ام يف اجلواه�ر. وللنص�وص 
املستفيضة، كمعترب عبد اهلل بن سنان: »قلت أليب عبد اهللA: قوم اشركوا يف رشاء 
جاري�ة، فائتمنوا بعضهم وجعلوا اجلارية عنده، فوطئه�ا. قال: جيلد احلد، ويدرأ عنه 
م�ن احلد بقدر ما له فيها، وتقوم اجلارية، ويغرم ثمنها للرشكاء...«)1(. ونحوه معتربه 

اآلخر))(، بل لعله عينه، وغريمها من النصوص.

)5( ال إش�كال يف تقويم اجلارية عى الواطئ بس�بب الوطء يف اجلملة، فيجب 
علي�ه أن يأخذ حصص الرشكاء بالقيمة، وتصري اجلارية بتاممها له. وإنام الكالم يف أن 
ذل�ك يثبت بمج�رد الوطء أو باحتامل احلمل أو بتحقق احلم�ل. ظاهر النهاية األول. 

ويشهد له معترب ابن سنان املتقدم. 

)1( وسائل الشيعة ج:18 باب:)) من أبواب حد الزنا حديث:4.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:17 من أبواب بيع احليوان حديث:1.
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لكن يف ذيل معتربه الثاين: »قلت: فإن أراد بعض الرشكاء رشاءها دون الرجل. 
ق�ال: ذل�ك له. وليس له أن يش�رهيا حتى تس�تربأ...«. وهو رصي�ح يف عدم وجوب 
 :Aرشائه هلا إذا مل تكن حاماًل. ويناسبه ما يف موثق إسامعيل اجلعفي عن أيب جعفر
»يف رجل�ني اش�ريا جارية، فنكحها أحدمها دون صاحب�ه. قال: يرضب نصف احلد، 

ويغرم نصف القيمة إذا أحبل«)1(.
وحينئ�ٍذ يتعني مح�ل اإلطالق يف معترب عبد اهلل بن س�نان األول وصدر معتربه 
الث�اين ختلصًا م�ن التدافع عى ص�دوره لدفع توهم ع�دم وجوب احتس�اهبا عليه إذا 
محلت، لعدم النظري له، بل إما أن جيوز بيع حصته منها، لعدم ملكها بتاممها، لتكون أم 
ولد، أو ال جيب رشاء بقية احلصص التي مل تكن يف ملكه حني الوطء، كام ال جيب عى 

الواطئ زانيًا أو عن شبهة رشاء موطوءته لو محلت منه.

ولعل�ه لذا ذه�ب يف الرسائر والرشائع وكثري غريمها إىل ع�دم التقويم عليه إال 
باحلمل، بل يف مفتاح الكرامة: »مل أجد للشيخ موافقًا، واملوجود يف الرسائر وما تأخر 

عنها أهنا إنام تقوم عليه إذا محلت«. 
وأم�ا احتامل وج�وب تقويمها عليه بمج�رد احتامل احلمل الذي ذكره س�يدنا 
املصنفP يف آخر كالمه فلم أعرف بعد النظر يف كلامهتم قائاًل به، وإن قيل بندرته. 

 وكأن وجه�ه صحي�ح عم�رو ب�ن عث�امن عن ع�دة م�ن أصحابه ع�ن أيب عبد 
اهللA: »قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء، فوطأها قبل أن يقسم. قال: 
تق�وم اجلاري�ة، وتدفع إلي�ه بالقيمة، وحيط له منه�ا ما يصيبه من الف�يء، وجيلد احلد، 
وي�درأ له من احلد بق�در ما كان له فيها. فقلت: وكيف ص�ارت اجلارية تدفع إليه هو 

بالقيمة دون غريه؟ قال: ألنه وطأها، وال يؤمن أن يكون َثم حبل«))(.

لكنه ال يناس�ب موثق إسامعيل املتقدم املتضمن إناطة التقويم بنفس احلبل، ال 
باحتامله، ومثله ذيل معترب ابن سنان املتقدم املتضمن جواز رشاء أحد الرشكاء هلا بعد 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:18 باب:)) من أبواب حد الزنا حديث:8، 6.
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وانعقـد الولـد حـرًا)1(، وعليـه قيمـة حصـص الـرشكاء من الولـد عند 
سـقوطه حيًا)2(. بـل حيتمل تقويمهم هلـا عليه بمجرد الـوطء مع احتال 

االسترباء، لظهور أن االسترباء يكون نوعًا مع احتامل احلبل.

ومن هنا يقرب اختصاصه بمورده ونحوه مما يتعذر فيه االنتظار الستكش�اف 
احلال، ألن من شأن الفيء التعجيل بقسمته، وتفرق الغانمني بعد أخذ حصصهم منه. 
وع�ى ذلك ال خمرج عام عليه املش�هور واقتضاه اجلمع ب�ني النصوص من اختصاص 

التقويم بصورة احلمل يف غري مورد الصحيح املتقدم.

)1( كام رصح بذلك مجاعة من دون خالف ظاهر، بل يظهر من بعض كلامهتم 
املفروغية عنه. لكن ذلك ال يناسب كالمهم فيمن اشرى جارية مستحقة لغري البائع، 
أو ت�زوج جاري�ة عى أهنا ح�رة، فظهرت مملوك�ة، حيث يظهر من بعضه�م أنه مملوك 
جي�ب ع�ى أبيه فكه بدف�ع القيمة، وق�د تقدم يف املس�ألة العارشة ما يناس�ب ذلك من 

النصوص.

نعم ال ينبغي اإلشكال يف عدم معاملة الولد معاملة ولد الزنا، بل هو كاملولود 
بوطء اململوكة، ألن ما تضمنته نصوص املقام من تقييم اجلارية عى الواطئ يبتني عى 
صريورهتا بس�بب احلمل أم ولد، بحيث يلزم بقاؤها عنده وعدم خروجها عن ملكه، 

وهو يناسب صريورة الولد رشعيًا بسبب ملك أبيه لبعض أمه.

))( كام يف الرسائر والرشائع والنافع والتذكرة والدروس وكثري غريها. ويظهر 
منهم أن ذلك يستفاد من نصوص استيالد اجلارية املستحقة املتقدمة يف املسألة العارشة 
واملتضمنة ضامنه قيمة الولد لصاحب اجلارية، ومن النصوص الواردة يف اجلارية التي 
يق�ع عليه�ا أكثر من واحد فتجيء بولد يدعيه كل منهم، املتضمنة أنه يقرع بينهم فمن 

خرج الولد له ضمن قيمته للباقني)1(.

)1( راجع وسائل الشيعة ج:14 باب:57 من أبواب نكاح العبيد واإلماء.
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احلمل)1(. 
 )مسألة14(: يستحب ملن اشرى مملوكًا تغيري اسمه)2( وإطعامه شيئًا 

لكن الطائفة األوىل إنام وردت يف اجلارية املس�تحقة للغري التي تبقى عى ملك 
صاحبها بعد االستيالد، وتكون قيمة الولد نظري قيمة املنفعة املستوفاة منها، ال يف املشركة 
الت�ي تقّوم عى صاحبها مع احلمل فتكون له بس�بب احلم�ل، والتي هي حمل الكالم. 

ولعل�ه ل�ذا خّص ضامن قيمة الولد للرشكاء بام إذا مل تقوم وهي حامل يف جممع 
الفائدة واحلدائق والرياض وغريها، وإال دخلت قيمة الولد معها.

لكنه يشكل أيضًا مضافًا إىل أن النصوص إنام تضمنت تقويم اجلارية، وإحلاق 
احلم�ل باحلي�وان عند بيعه لو تم ال يس�تلزم إحلاقه به عند تقويمه عى الش�خص قهرًا 
عليه بأن نصوص تقويم الولد خمتصة بام إذا كانت املوطوءة مملوكة للغري حني الوطء، 
وكان ال�وطء ش�بهة جه�اًل بملكيته، ومل جي�ب رشاؤها ع�ى الواطئ بس�بب احلمل، 
واملفروض يف املقام العدوان يف الوطء مع العلم بملكية الرشكاء هلا، وحكم الش�ارع 

بتقويمها عليه بسبب احلمل تعبدًا.

وأم�ا الطائفة الثانية فلم يتضح ورود يشء منها يف وطء الرشيك. والس�يام مع 
ع�دم التع�رض يف الطائفتني لتقويم اجلارية عى الواطئ، وال يف نصوص املقام لضامن 
قيمة الولد للرشكاء، مع ظهور مجيع الطوائف يف اس�تيفاء أحكام مواردها. ولعله لذا 

مل يذكر يف النهاية يف املقام ضامن قيمة الولد للرشكاء. فالحظ.

)1( سبق التعرض ملنشأ االحتامل املذكور، ومتام الكالم فيه.

))( كام ذكره غري واحد. ويقتضيه صحيح زرارة: »كنت جالس�ًا عند أيب عبد 
اهللA، فدخ�ل علي�ه رجل ومعه ابن�ه. فقال له أب�و عبد اهللA: ما جت�ارة ابنك؟ 
فقال: التنخس. فقال أبو عبد اهللA: ال تش�ر ش�ينًا وال عيبًا ]س�بيًا وال غبيًا.يب[. 
وإذا اش�ريت رأس�ًا ف�ال تري�ن ثمن�ه يف كفة املي�زان. فام م�ن رأس يرى ثمن�ه يف كفة 
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من احلاوة)1(، والصدقة عنه بأربعة دراهم)2(، وال يريه ثمنه يف امليزان)3(. 
 واألحـوط عـدم التفرقـة بـني األم والولـد قبـل االسـتغناء عـن األم)4(. 

امليزان فأفلح. وإذا اش�ريت رأسًا فغري اسمه، وأطعمه شيئًا حلوًا إذا ملكته، وصدق 
]وتصدق.خ ل[ عنه بأربعة دراهم«)1(.

)1( ك�ام ذك�ره غ�ري واح�د. ويف النافع وأن يطعمه ش�يئًا حلوًا، وه�و أعم من 
احلالوة. ويناسبه ما تقدم يف صحيح زرارة.

))( كام يف التذكرة والدروس. وقد تقدم يف صحيح زرارة. وأطلق يف الرشائع 
والقواعد واإلرشاد الصدقة عنه. ومل يتضح وجهه.

))( ك�ام ذك�ره مجاعة كثرية. ويش�هد به م�ا تقدم يف صحي�ح زرارة، ويف معترب 
ميرس عن أيب عبد اهللA: »قال: من نظر إىل ثمنه وهو يوزن مل يفلح«))(.

)4( فق�د اختل�ف األصحاب يف حتريم�ه وكراهته، فاملش�هور ك�ام يف التذكرة 
احلرم�ة، ويف اخلالف اإلمجاع عليه. وذهب مجاع�ة للكراهة، بل عن إيضاح النافع أنه 
األظهر ب�ني األصحاب. واختلف كالم بعضهم باختالف كتبهم أو باختالف أبواب 

الفقه يف الكتاب الواحد.

 وكي�ف كان فق�د يس�تدل للتحري�م بصحي�ح عبد اهلل بن س�نان ع�ن أيب عبد 
اهللA: »أن�ه قال يف الرجل يش�ري الغالم أو اجلارية ول�ه أخ أو أخت أو أب أو أم 
بم�رص من األمصار. ق�ال: ال خيرجه إىل مرص آخر إذا كان صغريًا، وال يش�ريه. وإن 
كانت له أم فطابت نفس�ها ونفس�ه فاش�ره إن ش�ئت«))(، وموثق سامعة أو صحيحه: 
»سألته عن أخوين مملوكني هل يفرق بينهام، وبني املرأة وولدها؟ قال: ال هو حرام إال 
أن يري�دوا ذل�ك«)4(، وصحيح عمرو بن أيب نرص: »قل�ت أليب عبد اهللA: اجلارية 

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:6 من أبواب بيع احليوان حديث:1، ).
))( ، )4( وسائل الشيعة ج:)1 باب:)1 من أبواب بيع احليوان حديث:1، 4.
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أما البهائم فيجوز فيها ذلك)1( ما مل يؤد إىل إتاف املال املحرم. 

الصغرية يشرهيا الرجل. فقال: إن كانت قد استغنت عن أبوهيا فال بأس«)1(.

لك�ن ال جمال حلم�ل األولني عى التحريم بعد اش�تامهلام ع�ى اإلخوة، وجعل 
معي�ار احلل يف األول طيب نفس الطرفني، ويف الثاين إرادهتام أو رضامها، ال اس�تغناء 

أحدمها عن اآلخر الذي هو حمل الكالم.

نع�م ق�د ينه�ض باالس�تدالل علي�ه الثال�ث، مؤي�دًا باملرتك�زات املترشعية، 
وبصحيح معاوية بن عامر: »س�معت أبا عبد اهللA يقول: أيت رس�ول اهلل8 
بسبي من اليمن، فلام بلغوا اجلحفة نفدت نفقاهتم فباعوا جارية من السبي كانت أمها 
معهم. فلام قدموا عى النبي8 سمع بكاءها. فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول اهلل 
احتجنا إىل نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فأيت هبا. وقال: بيعومها مجيعًا، أو أمسكومها 

مجيعًا«))(، حيث يمكن محله عى وقت حاجتها إليها.

)1( الظاه�ر ع�دم اخل�الف فيه وال اإلش�كال. وه�و املقطوع به من الس�رية. 
واحلمد هلل رب العاملني.

)1( ، ))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:)1 من أبواب بيع احليوان حديث:5، ).



خاتمة
يف اإلقـالة

وهي فسـخ العقد من أحـد املتعاملني)1( بعد طلبـه من اآلخر)2(. 

)1( وليس�ت بيعًا جديدًا، كام حكي عن العامة، عى اختالف منهم يف عمومه 
وخصوص�ه. لظهور التباين بينهام مفهومًا. وملا ي�أيت من أهنا تكون يف غري البيع أيضًا. 
ولع�دم وقوعه�ا ابتداًء، بل الب�د من تعقبها لعقد س�ابق بنحو تقتيض حّله وفس�خه، 

بخالف البيع وسائر العقود. ووضوح ذلك يغني عن إطالة الكالم فيه.

ويرتب عى ذلك أمران:

األول: أنه جيوز اإلقالة يف بيع الربويني املتامثلني لو نقص أحد العوضني بجفاف 
أو زاد أحدمها برطوبة، ولو كانت بيعًا حرمت حينئٍذ للزوم الربا، كام هو ظاهر.

الثـاين: أن�ه ال تثب�ت يف اإلقال�ة الش�فعة كام نّب�ه لذل�ك يف الرشائ�ع والتذكرة 
والقواع�د وغريها، ويف مفتاح الكرامة أن عباراهت�م قد طفحت به، بل ظاهر التذكرة 
اإلمجاع عليه، فلو باع أحد الرشيكني فلم يأخذ رشيكه بالشفعة، ثم حصل التقايل يف 
بيع احلصة مل يكن للرشيك الش�فعة، الختصاص الشفعة بالبيع، ولو كانت بيعًا لكان 

له الشفعة. وهناك آثار أخر تظهر للمتتبع.
))( الظاهر عدم أخذ الطلب املذكور يف مفهومها عرفًا، بل يكفي رغبة اآلخر 
فيه بحيث يكون الفس�خ عن اتفاق منهام. كام أن نفوذ الفس�خ من املرغوب إليه ليس 
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النـكاح)2(. ويف  الازمـة)1( غـري  العقـود  والظاهـر جرياهنـا يف عامـة 

النفراده بالس�لطنة عى حّل العقد، كام لو كان له حق اخليار، بل لرجوع رغبة الطرف 
اآلخ�ر أو طلبه إىل رضاه بالفس�خ، فريجع األمر حقيقة إىل التقايل. ولذا لو س�قطت 
س�لطنة الطرف اآلخر عى حّل العقد بس�فه أو نحوه مل تنفذ اإلقالة وإن رغب فيها أو 
طلبه�ا. نعم ال جيعلها ذلك عقدًا، بل هي حّل العقد وفس�خه، ومها متقابالن مفهومًا 

ومتباينان خارجًا.
)1( تقدم يف الفصل الرابع يف اخليارات عند الكالم يف رشط اخليار يف البيع أن 
اإلقال�ة واش�راط اخليار إنام يرشعان فيام إذا كان ل�زوم العقد حقيًا، حيث يكون لذي 
احلق التنازل عن حقه، أما إذا كان اللزوم حكميًا، فيكون الفس�خ بالتقايل واش�راط 
اخليار منافيًا للحكم الرشعي. وقد تقدم هناك أن لزوم العقود نوعًا حقي، وأنه لذلك 
يرشع فيها التقايل واشراط اخليار، إال ما قام الدليل عى عدم مرشوعيتهام فيه، لكون 
لزوم�ه حكمي�ًا. ك�ام تقدم هناك ال�كالم يف بعض العق�ود، ويف كون لزومه�ا حقيًا أو 

حكميًا. فراجع.
هذا والظاهر جريان اإلقالة يف العقود غري الالزمة أيضًا. وجمرد سلطنة كل من 
الطرفني عى فسخها ال يمنع من صدق اإلقالة فيام لو مل يرغب أحد الطرفني يف املبادرة 

إىل فسخ العقد، ورغب من اآلخر أن يعفيه منه ويقيله، فأقاله استجابة لرغبته. 
وإذا س�بق منهم اإلشكال يف اش�راط اخليار يف العقود اجلائزة، لدعوى لغوية 
نف�وذ ال�رشط، فال جمال لذل�ك هنا بعد عدم ابتن�اء اإلقالة ع�ى رشط ليقع الكالم يف 

لغوية نفوذه وعدمها.
غاي�ة األم�ر أن اإلقالة يف العقد اجلائز ال ترجع إىل التقايل وإن أمكن أن جتتمع 

معه، حيث يكفي فيها سلطنة أحد الطرفني عى الفسخ. فالحظ.
))( فقد تقدم يف املس�ألة احلادية عرشة م�ن الفصل الرابع يف اخليارات تقريب 

كون لزومه حكميًا، وعدم مرشوعية التقايل فيه.
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جرياهنـا يف اهلبـة الازمـة والضـان إشـكال)1(، وتقـع بـكل لفـظ يـدل 
عـىل املـراد وإن مل يكـن عربيـًا)2(. بـل تقـع بالفعل كـا تقع بالقـول)3(، 

 

فـإذا طلب أحدهم الفسـخ مـن صاحبه، فدفع إليه)4( كان فسـخًا وإقالة، 
ووجب عىل الطالب إرجاع ما يف يده إىل صاحبه.

)1( لإلش�كال يف كون اللزوم فيهام حقيًا. وقد س�بق يف املس�ألة املذكورة منشأ 
اإلش�كال يف اهلبة. أم�ا الضامن فقد تقدم منهP مرشوعية اش�راط اخليار فيه. وهو 

يناسب مرشوعية التقايل فيه. نعم تقدم مّنا تقريب توقف ذلك عى إذن املدين فيه. 

كام أنه تقدم منهP اإلشكال يف مرشوعية اشراط اخليار يف الصدقة. وهو لو 
ت�م يقتيض ع�دم مرشوعية التقايل فيها. والعمدة فيه ما تضمن أن ما كان هلل عز وجل 

فال رجعة فيه)1(.

))( بال إشكال ظاهر، بل لعله ال خالف فيه. لتحقق اإلقالة به عرفًا، فتجري 
معه أحكامها.

))( لنظ�ري م�ا تقدم يف س�ابقه، وللس�رية املس�تمرة، كام يف اجلواه�ر. ويف خرب 
هذيل: »س�ألت أب�ا عبد اهللA عن الرجل يش�ري املتاع أو الث�وب، فينطلق به إىل 
منزله، ومل ينقد شيئًا، فيبدو له فريده، هل ينبغي له ذلك؟ قال: ال، إال أن تطيب نفس 
صاحب�ه«))(. فإن�ه رصيح يف كفاية طي�ب النفس يف حتقق اإلقالة، وم�ن الظاهر كفاية 
الفعل يف الكش�ف عن طيب النفس، كام يكفي يف الكش�ف عنه مطلق القول من دون 

ملزم بتقييده بيشء.

)4( يعني: دفع املطلوب منه ما أخذه من العوضني إىل الطالب وأرجعه إليه.

)1( راجع وسائل الشيعة ج:6 باب:4) من أبواب الصدقة. وج:)1 باب:)، 5 من كتاب اهلبات. وباب:11 
من أبواب كتاب الوقوف والصدقات، وغريها.

))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:) من أبواب آداب التجارة حديث:).
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)مسألة1(: ال جتوز اإلقالة بزيادة عن الثمن أو املثمن أو نقصان)1(. 
فلـو أقال كذلك بطلت)2(، وبقي كل من العوضني عىل ملك مالكه. وإذا 
جعل له مااًل يف الذمة أو يف اخلارج ليقيله، بأن قال له: أقلني ولك هذا املال، 

)1( قال يف اجلواهر: »بال خالف أجده فيهام إال ما حكاه الش�هيد يف حواش�يه 
ع�ن اإلس�كايف. قال: ولو اصطل�ح املتبايعان بزي�ادة أو نقيصة صّح عن�د ابن اجلنيد. 
واألصح�اب ع�ى خالفه، ألهنا فس�خ ال بيع«. ومرجعه أن الفس�خ يقتيض حّل البيع 
ورج�وع العوض�ني إىل ما كان�ا عليه قبله. فاش�راط الزي�ادة أو النقيص�ة خروج عن 

مقتىض اإلقالة، وال جيتمع مع قصدها، نظري اشراط ما خيالف مقتىض العقد.

لكن هذا إنام يتم يف اش�راط الوضيع�ة، ألن عدم رجوع بعض أحد العوضني 
ينايف الفسخ املقتيض لرجوع متام كل من العوضني لصاحبه األول، أما الزيادة فاشراط 
اس�تحقاقها بالفسخ ال ينايف مقتىض الفسخ إال إذا قصد بالرشط استحقاقها عى نحو 
استحقاق العوض، بحيث تكون جزءًا منه راجعًا برجوعه، ومن املعلوم عدم القصد 
لذلك، بل املراد استحقاقها مع العوض كأمر خارج عنه بسبب الرشط. وحينئٍذ جيري 

فيه الكالم اآليت يف الرشط.

))( ال ينبغ�ي اإلش�كال يف ذل�ك يف اش�راط الوضيع�ة. للتن�ايف ب�ني اإلقالة 
وال�رشط، املان�ع من نفوذمها معًا، نظري ما تقدم يف ال�رشط املخالف ملقتىض العقد من 

مباحث الرشوط، كام أرشنا آنفًا. 

مضاف�ًا إىل صحي�ح احللبي: »س�ألت أبا عب�د اهللA عن رجل اش�رى ثوبًا 
]ومل يش�رط عى صاحبه ش�يئًا فكرهه[ ثم رده عى صاحبه، فأبى أن يقيله ]يقبله[ إال 
بوضيعة. قال: ال يصلح أن يأخذه بوضيعة. فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رّد 

عى صاحبه األول ما زاد«)1(.

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب:17 من أبواب أحكام العقود حديث:1.
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أو: أقلنـي ولـك عيّل كذا. نظـري اجلعالة، ففي الصحة وجـه)1(. ولو أقال 
بـرشط مـال عني أو عمل كا لو قال للمسـتقيل: أقلتك بـرشط أن تعطيني 

كذا، أو ختيط ثوب فقبل، ففي الصحة إشكال)2(.

وأما اشراط الزيادة فقد ذكرنا جريان ما يأيت يف الرشط فيه.

)1( لع�دم مناف�اة ذلك لإلقال�ة، بل هو مرتب عليها بع�د وقوعها عى الوجه 
ال�ذي تضمنت�ه من حّل العق�د ورجوع كل من العوضني إىل م�ا كان عليه قبل العقد، 
فيتعني اس�تحقاقه، كام يف س�ائر موارد اجلعالة. وأظهر من ذلك ما إذا دفع إليه اجلعل 

عى أن يقيله، بحيث تكون اإلقالة هي اجلزاء عى اجلعل.

))( حي�ث قد يدعى اس�تفادته من الصحيح، إللغ�اء خصوصية الوضيعة فيه 
عرفًا، أو لعدم الفصل، أو ألن اش�راط الوضيع�ة وعدم رجوع بعض الثمن أعم من 

عدم رجوعه بالفسخ ورجوعه به ثم استحقاق البائع له بالرشط.

وبعبارة أخرى: ال يراد باش�راط الوضيعة يف الصحيح إال عدم أخذ املش�ري 
لت�امم الثم�ن، س�واء كان لعدم رجوع�ه بتاممه بالفس�خ، أم الس�تحقاق البائع لبعضه 
بع�د الفس�خ بالرشط. وحينئٍذ يس�تفاد منه عدم صح�ة اإلقالة بنحو يس�تفيد هبا أحد 

الطرفني. 

لكن اجلميع يف حيز املنع. وقد أطال يف اجلواهر يف ذلك. فراجع.

ودعوى: أن اإلقالة حيث كانت حاًل للعقد ومل تكن عقدًا فهي ال تقبل الرشط، 
ألن الرشط إنام يكون يف ضمن العقد. ومرجع ذلك إىل عدم الدليل عى نفوذ الرشط 

املذكور وإن مل يثبت مانع من نفوذه.

مدفوعة بأن كون اإلقالة حاًل للعقد السابق، ال عقدًا قائاًم بنفسه، ال ينايف كوهنا 
طرف�ًا لعقد مس�تقل مركب منها ومن ال�رشط املذكور، فتكون مش�مولة لعموم نفوذ 
العقود. كام يكون الرشط فيها مشمواًل لعموم نفوذ الرشوط، بناء عى ما سبق يف أول 
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)مسألة2(: ال جيري يف اإلقالة فسخ أو إقالة)1(.
ث يف صحة اإلقالة  )مسـألة3(: يف قيـام وارث املتعاقدين مقام املـورِّ

إشكال، وإن كان أقرب)2(.
)مسـألة4(: تصح اإلقالة يف مجيع ما وقع عليه العقد ويف بعضه)3(. 

كت�اب التج�ارة من صدق الرشط عى أح�د طريف االلتزام العق�دي. ولعله لذا ذهب 
بعض مشاخيناP إىل صحة الرشط املذكور. فالحظ.

)1( ق�د يظه�ر م�ن اجلواه�ر املفروغية عن�ه، لع�دم معهودية تزلزل الفس�خ. 
والعمدة فيه أن اإلقالة يف العقد الالزم وإن توقفت عى رضا الطرفني، إال أهنا ليست 
عقدًا، بل هي حّل للعقد، وبعد حّله ال يتصور عرفًا فسخ احلّل ورجوع العقد األول، 

بل البد من عقد جديد.

))( ك�ام يف التذك�رة. كأنه ألن ملكية ال�وارث عرفًا بقاء مللكي�ة املورث، فهي 
ملكي�ة واحدة تواردا عليها، وليس�ت هي كملكية املوهوب أو املش�ري مباينة مللكية 
الواه�ب والبائ�ع. ولذا تقدم مّنا تقريب قيام ال�وارث يف مقام املورث يف إجازة العقد 

الفضويل، وإن تقدم منهP التوقف يف ذلك الذي هو ال يناسب ما هنا.

هذا وقد منع بعض مشاخيناP من كون الوارث مقياًل، وأجاز كونه مستقياًل. 
ومل يتضح لنا وجه التفصيل املذكور بعد ما سبق من رجوع اإلقالة إىل التقايل من الطرفني.

))( ك�ام يف الرشائ�ع والتذك�رة والقواع�د وغريها كثري، وعن رشح اإلرش�اد 
للفخ�ر اإلمجاع عليه. واس�تدل له يف اجلواه�ر بإطالق أدلة اإلقال�ة. لكن مل أعثر عى 
نص�وص ش�ارحة لكيفية اإلقال�ة، وإنام ينحرص األم�ر بام تضمن اس�تحباب اإلقالة، 
أو إقال�ة الن�ادم يف البيع)1(، وما تقدم من عدم ج�واز اإلقالة بوضيعة، وهي ال تنهض 

برشح اإلقالة.

)1( راجع وسائل الشيعة ج:)1 باب:) من أبواب آداب التجارة.
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ويتقسـط الثمن حينئٍذ عىل النسـبة)1(. وإذا تعدد البائع أو املشـري تصح 
اإلقالـة بـني أحدمها والطـرف اآلخر بالنسـبة إىل حصته)2(. وال يشـرط 

رىض اآلخر)3(.
 )مسألة5(: تلف أحد العوضني أو كليها ال يمنع من صحة اإلقالة)4( 

غاية األمر أن مقتىض إطالقها املقامي التحويل عى العرف يف رشحها، وحيث 
كانت اإلقالة فس�خًا للعقد فقد س�بق مّنا يف املسألة الرابعة عرشة من الفصل الرابع يف 
اخلي�ار املن�ع من التبعيض يف فس�خ العقد الواح�د عرفًا. فيتعني املنع م�ن التبعيض يف 
اإلقالة. من دون فرق بني تعدد أحد طريف العقد وعدمه. خالفًا ملا رصحوا به من إمكان 
التبعي�ض فيها مطلق�ًا، وما عن ابن املتوج م�ن إمكان التبعيض فيها م�ع تعدده فقط.

)1( عى نحو ما تقدم يف تبعيض الصفقة يف املسألة الواحدة والعرشين من الفصل 
الث�اين يف رشوط املتعاقدي�ن، ألن املقامني من باب واحد لو ص�ح التبعيض يف املقام.

))( بناًء عى ما سبق منه من إمكان التبعيض يف اإلقالة.

))( النف�راد كل منهام بالس�لطنة عى حصته، والرشكة إن�ام متنع من انفراد كل 
منه�ام بالس�لطنة عى املجم�وع، واملفروض ع�دم اقتضاء اإلقالة الت�رصف فيه، بل يف 
خص�وص احلص�ة. ك�ام ال جمال لش�فعة اآلخر يف احلصة الت�ي هي م�ورد اإلقالة بعد 
 اختص�اص الش�فعة بالبي�ع، وع�دم كون اإلقال�ة منه، عى م�ا ذكرن�اه يف أول الكالم 

يف اإلقالة.

)4( ألن اإلقالة حيث كانت فسخًا فموضوع الفسخ هو العقد بام له من وجود 
استمراري، دون العوضني بشخصهام لريتفع موضوع اإلقالة والفسخ بتلف أحدمها. 

وأما ما س�بق مّنا من اإلشكال يف بقاء بعض اخليارات مع تلف أحد العوضني 
فه�و ال يبتني عى امتناع الفس�خ مع تلف أحد العوضني، بل ع�ى قصور دليل ثبوت 

حق اخليار عن صورة تلفه، فال ينايف إمكان التقايل من دون استحقاق للخيار.
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نع�م حي�ث مل ي�رد م�ن الش�ارع رشح لإلقال�ة وبي�ان حدوده�ا وكان مقتىض 
اإلطالق�ات املقامي�ة الرج�وع للع�رف يف حتديدها فالب�د من إحراز بن�اء العرف عى 
مرشوعيته�ا، واملتيقن م�ن بنائهم عليها ما إذا كان أحد العوضني موجودًا وكان هناك 
غ�رض عقالئي يقت�يض االهتامم برجوعه، لكون�ه من القيميات الت�ي يتعلق الغرض 

نوعًا بتحصيلها. 

أما مع عدم ذلك، بحيث ال يكون فائدة التقايل إال رجوع بدله الذي قد يكون 
أكث�ر من الثمن أو أقل، فال يتضح بناؤه�م عى التقايل، بل لعله بنظرهم ال يرجع إال 
إىل االهتامم بتحصيل فرق ما بني الثمن املجعول يف املعاملة وقيمة التالف الذي يتيرس 
مل�ن ي�رىض بدفعه ابتداء بال حاج�ة إىل التقايل، وليس التقايل إال تكلفًا مس�تغنى عنه 
حينئٍذ. وإن كان األمر حمتاجًا ملزيد من التأمل، الحتامل كون عدم بنائهم عى الفس�خ 
لع�دم الفائ�دة فيه ال ينايف بناءهم عى صحته لو وقع، لكون لزوم العقد حقيًا تابعًا هلام 

وحتت سلطنتهام. فتأمل جيدًا.

)1( يعني: بلحاظ مفاد اإلقالة والفس�خ. أما الرجوع الفعي فهو موقوف عى 
إمكان متلكه له، عى ما يتضح مما يأيت.

))( قطع�ًا ألنه ملكه. بل جيب عى األول تس�ليمه له ل�و احتاج إىل مؤنة، ألنه 
مس�ؤول بتس�ليمه، ك�ام جيب ع�ى البائع تس�ليم املبيع، لكون�ه مضمون�ًا عليه بضامن 

املعاوضة، عى ما يأيت.

))( أما أصل الضامن واالنتقال للبدل فلضامن التالف بضامن املعاوضة بسبب 
العقد، كام س�بق نظريه يف املس�ألة التاسعة والعرشين من الفصل الرابع يف اخليار. وأما 
كيفية الضامن واالنتقال للمثل والقيمة فألن ذلك مقتىض األصل يف الضامن، كام تقدم 

فـإذا تقايـا رجـع كل عـوض إىل صاحبـه األول)1(. فـإن كان موجـودًا 
أخذه)2(، وإن كان تالفًا رجع بمثله إن كان مثليًا وبقيمته إن كان قيميًا)3(. 



تلف أحد العوضني ال يمنع من اإلقالة ............................................................ )50

يف املسألة الثالثة عرشة من الفصل األول يف رشوط العقد. فراجع.

)1( تقدم منهP نظري ذلك يف املس�ألة اخلامس�ة والثالثني من الفصل الرابع 
يف اخلي�ار في�ام لو فس�خ املغبون بع�د تلف ما يف ي�د الغابن. وتقدم مّن�ا املنع من ذلك، 
وتقري�ب ل�زوم قيم�ة زمان الفس�خ، مع احت�امل لزوم قيمة زم�ان األداء. وق�د أطلنا 

الكالم هناك يف املسألة بام ال يسعنا إعادته هنا. فراجع.

))( لتع�ذر رجوع الع�وض إىل ملك مالك�ه األول بالفس�خ، فيتعني االنتقال 
لبدل�ه. ومث�ل ذل�ك م�ا إذا حصل املل�زم ببقائ�ه يف ملكه، كاس�تيالد اجلاري�ة، كام هو 
ظاهر. وقد تقدم نظري ذلك مع بعض فروعه فيام لو فس�خ املغبون من املس�ألة التاسعة 

والعرشين من الفصل الرابع.

))( لكون�ه مضمونًا بض�امن املعاوضة، كام لو تلف ال�كل. ولو كان لالجتامع 
دخل يف زيادة القيمة كان النقص يف الباقي مضمونًا بعني مالك ضامن العيب باألرش، 

فتنسب قيمة الباقي لقيمة املجموع ويضمن الفرق، فيدفع.

أما إذا كان االجتامع موجبًا لنقصها ففي جرب الزيادة احلاصلة يف الباقي بسبب 
قلت�ه لنقص التالف إش�كال، فإذا كان قيمة املجموع اثن�ي عرش وقيمة النصف ثامنية، 
وكان الفس�خ بعد تلف النصف، أش�كل االكتفاء بدفع ثلث الثمن، من أجل أن قيمة 
الباق�ي ثلثا قيم�ة املبيع. إذ الثمن مقابل يف العقد بإجزاء املجموع بالتس�اوي، فنصف 

الثمن مقابل لنصف املثمن.

غاية األمر أن الباقي قد زاد بسبب النقص، والزيادة املذكورة ليست ناشئة من 
صفة فيه مملوكة للمشري، كام لو صبغ الثوب، ليدعى جرب نقص التالف هبا، بل هي 

وتتعـني قيمـة زمان التلـف)1(. واخلروج عن امللك بيـع أو هبة أو نحومها 
بمنزلة التلـف)2(. وتلف البعض كتلف الكل يسـتوجب الرجوع بالبدل 
عـن البعـض التالف)3(. والعيب يف يد املشـري يسـتوجب الرجوع عليه 
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نظري الزيادة السوقية ال تصلح جلرب النقص احلاصل بالتلف. 

وبذلك يظهر أنه ال جمال لدعوى: أن الالزم ضامن التالف بس�بب قلته بالقيمة 
الزائدة، وهي ثلثا قيمة املجموع يف الفرض األول، ال بنصف قيمة املجموع. 

الندفاعها بأن التلف ملا ورد عليه وهو يف ضمن املجموع ال منفردًا فقيمته حني 
التلف هي القليلة بسبب االجتامع، وهي نصف قيمة املجموع يف الفرض املذكور، ال 
ثلث�ا قيم�ة املجموع، ويتع�ني أن يكون مقابل�ه نصف الثمن ال غ�ري، كمقابل النصف 

الباقي فالحظ.

)1( لك�ون النق�ص احلاص�ل بالعي�ب مضمونًا بض�امن املعاوض�ة. وقد تقدم 
بعض الكالم يف ذلك يف املس�ألة التاس�عة والعرشين من الفصل املذكور آنفًا. واحلمد 

هلل رب العاملني.

انته�ى الكالم يف كتاب البي�ع رشحًا لكتاب )منهاج الصاحلني( تأليف س�يدنا 
 األس�تاذ اجل�د آي�ة اهلل العظم�ى املرج�ع األع�ى للطائف�ة )الس�يد حمس�ن الطباطبائي 

 .)Pاحلكيم

وكان ذل�ك ليل�ة الس�بت الثال�ث والعرشين من ش�هر ربيع األول س�نة ألف 
وأربعامئة وثالثني للهجرة النبوية عى صاحبها وآله أفضل الصلوات وأزكى التحيات. 

يف النجف األرشف بربكة احلرم املرشف عى مرشفه الصالة والسالم. 

بقلم العبد الفقري )حممد س�عيد( عفي عنه، نجل س�امحة آية اهلل )الس�يد حممد 
عي( الطباطبائي احلكيم دامت بركاته. 

ونس�أل اهلل س�بحانه وتع�اىل التوفي�ق والتس�ديد، وقب�ول األع�امل وص�الح 
األحوال. إنه أرحم الرامحني وويل املؤمنني. وهو حسبنا ونعم الوكيل.

باألرش)1(. واحلمد هلل رب العاملني.
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