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آداب التجارة 
(مسألة ٤٣): يستحب التفقه فيها(١)

بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمـد هللا رب العاملـني. والصالة والسـالم عىل سـيدنا حممد وآلـه الطاهرين. 

ولعنة اهللا عىل أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين.
(١) كام ذكره غري واحد. واستدل عليه بمعترب األصبغ بن نباتة: «سمعت أمري 
املؤمنـنيA يقول عىل املنرب: يا معرش التجار الفقه ثـم املتجر، الفقه ثم املتجر. واهللا 
للربا يف هذه األمة أخفى من دبيب النمل عىل الصفا...»(١)، وموثق طلحة بن زيد عن 
أيب عبـد اهللاA: «قال: قال أمري املؤمنـنيA: من اجتر بغري علم ارتطم يف الربا ثم 

ارتطم»(٢)، وغريمها.
لكنهـا ظاهرة يف وجـوب التعلم وجوباً طريقياً بمـالك التحفظ من الوقوع يف 
احلرام، نظري ما يذكر يف األصول من وجوب الفحص عن األدلة وتعلم األحكام قبل 
الرجـوع لألصول الرتخيصية، وعدم جواز العمل بالعام قبل الفحص من املخصص 
ونحو ذلك. وهو املتعني هلذه النصوص، وجلميع األدلة املذكورة هناك. والسيام وأن 
األصـل األويل يقتيض بطالن املعاملة وعدم ترتب األثر عليها بمجرد احتامل بطالهنا 
ولو مع عدم العلم اإلمجايل بذلك. وربام يرجع إىل ذلك ما عن اإليضاح من أن التعلم 

قد جيب.
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١ من أبواب آداب التجارة حديث:١، ٢.
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ليعرف صحيح البيع من فاسـده، ويسلم من الربا. بل مع الشك يف الصحة 
والفسـاد ال جيـوز لـه ترتيب آثـار الصحـة(١) بل يتعـني عليـه االحتياط.

هذا ويف اجلواهر: «وعىل كل حال فاملراد بالتفقه املسـتحب إحراز املعرفة قبل 
الـرشوع خمافة عـدم التنبه لكثري مما يعترب فيه عىل وجه يقتيض فسـاده، فتندرج يف أكل 
املـال بالباطـل، ال مطلقاً، رضورة وجوهبا بحكم الرشع يف كل فعل وترك، فإن طلب 
العلم فريضة عىل كل مسـلم، نعم ال يعترب يف الرشوع يف أسـباب املعاملة سـبق العلم 
، ثم السـؤال عن صحتها وفسادها  بالصحة والفسـاد... فله حينئذ إيقاع املعاملة مثالً

ثم ترتيب اآلثار عىل ذلك».
وظاهـره محل نصـوص املقام عىل اسـتحباب سـبق التعلم عىل إيقاع أسـباب 
املعاملة يف مقابل تأخريه عنها مع اإلتيان به قبل ترتب األثر، ال يف مقابل عدم اإلتيان 
. لكنه خمالف لظاهر النصوص املذكورة، لظهور التعليل فيها بخوف الوقوع  به رأسـاً
، وذلك ملزم بحملهـا عىل وجوب التعلم، وال  يف الربـا يف أن املراد ترك التعلم رأسـاً

يبقى الستحباب سبق التعلم وجه.
وال خيلـو كالمـه عن تدافـع لظهور صدره يف أن اسـتحباب سـبق التعلم عىل 
إيقـاع املعاملة للحذر من فسـاد املعاملة املوجب ألكل املال بغري حق املناسـب لكون 
سـبق التعلـم يف مقابل تركه رأسـاً، وظاهر ذيله أن املسـتحب سـبق التعلـم يف مقابل 
، واألول  تأخـريه عن الـرشوع فيها قبل ترتيـب األثر عليهـا، ال يف مقابل تركه رأسـاً
يقتيض الوجوب كام ذكرناه واعرتف به يف أثناء كالمه، والثاين خمالف لظاهر نصوص 

املقام، لظهور أن الوقوع يف الربا مثالً إنام يكون برتك التعلم رأساً، فالحظ.
(١) ألصالـة عـدم ترتب األثر، الـذي هو األصـل األويل يف مجيع املعامالت، 
كـام ال جيوز ترتيب آثار الفسـاد عليهـا، ملا دل عىل وجوب الفحـص، حيث يمنع من 
الرجـوع لألصول قبله، بل يتعني االحتياط، كام ذكـرهP. وذلك إما بتجنب إيقاع 
املعاملـة، أو التقايل فيها بعد إيقاعها، أو التصالــح والرتايض بني املتعاملني مع قطع 



ويسـتحب أن يساوي بني املبتاعني(١)، فال فرق بني املامكس ونحوه بزيادة 
السعر يف األول أو بنقصه(٢).

النظـر عنهـا، أو غري ذلك، وال جيـوز ترتيب أثر الصحة أو البطـالن إال بعد الفحص 
عن حكم املعاملة.

(١) كـام ذكره غري واحد. خلرب عامر بن جذاعة عن أيب عبد اهللاA: «أنه قال 
يف رجل عنده بيع فسـعره سـعراً معلوماً، فمن سـكت عنه ممن يشرتي منه باعه بذلك 
السعر، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده. قال: لو كان يزيد الرجلني والثالثة مل يكن 
بذلك بأس، فأما أن يفعله بمن أبى عليه وكايسـه وبمنعه من مل يفعل فال يعجبني إال 

.(١)« أن يبيعه بيعاً واحداً
(٢) كأن التعميـم املذكـور بلحاظ قولـهA: «فال يعجبنـي إال أن يبيعه بيعاً 
» فإن مقتضاه عـدم التفاضل بني املبتاعني ال بزيـادة املامكس وال بنقصه، لكن  واحـداً
الظاهـر عـدم اإلطالق لـه، وأن املتيقن منه التوحيد يف البيـع يف مقابل زيادة املامكس، 

وال يعم نقصه.
هـذا وسـياق اخلرب يقيض بأن املـراد من زيـادة املامكس هو زيـادة الثمن عليه، 
بـأن يبيعه بسـعر أعىل من سـعر غري املامكـس. لكن الظاهـر إرادة زيـادة املثمن عليه، 
كـام نبه لـه يف مرآة العقول، بأن يعطـي املامكس بالثمن الواحد أكثـر من ما يعطي غري 
املامكـس، فيكون السـعر يف حقه أقـل، أو يراد بالزيادة كون البيع أصلـح وأحسـن يف 
حـق املامكـس. فإن املنرصف منه أن الزيادة املذكورة اسـتجابة المتناعـه، ال عقوبة له 
عـىل االمتنـاع، وألن ذلك هو املتعارف، ولظهور قولهA: «ويمنعه من مل يفعل» يف 
أن األمر املمنوع منه خري للمشـرتي، ولقضاء املناسبات اإلرتكازية بابتناء احلكم عىل 

اإلرفاق بغري املامكس، لرتسله وغفلته، وهو يناسب ما ذكرنا.

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١١ من أبواب آداب التجارة حديث:١.
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أمـا لو فـرق بينهـام ملرجحات رشعيـة كانـت ـ كالعلم والتقـو وغريمها 
ـ فالظاهـر أنـه ال بـأس بـه(١). ويسـتحب أن يقيـل النـادم(٢)، ويشـهد 
ومنه يظهر عدم كراهة زيادة السعر عند السوم عىل من يعرف منه املامكسة حتفظاً 

من مماكسته، الذي قد جير للبيع منه بالسعر األكثر، خلروجه عن مقتىض النص.
(١) خلروجه عن موضوع النص. بل رصح فيه بعدم البأس بتفضيل الرجلني 
والثالثة من دون التزام بالتفضيل ألجل املامكسة. ومنه يظهر عدم الكراهة يف الرتجيح 
جلهـات أخـر، كالصداقـة والرمحية واحلاجـة إىل غري ذلـك من املرجحـات الرشعية 

وغريها.
(٢) كـام ذكره غري واحـد. ويقتضيه غري واحد من النصوص، كموثق سـامعة 
عـن أيب عبـد اهللاA: «قـال: أربعة ينظـر اهللا عز وجـل إليهم يوم القيامـة: من أقال 
»(١)، وخرب هـارون بن محزة نادمـاً، أو أغـاث هلفـان، أو أعتـق نسـمة، أو زوج عزبـاً

عنهA: «أيام عبد أقال مسلامً يف بيع أقاله اهللا عثرته يوم القيامة»(٢)، وغريمها.
ويف اجلواهـر: «لألخبـار التـي ال فرق فيها بـني البايع واملشـرتي وبني املؤمن 
واملسـلم وغريمهـا»، وما ذكره من عـدم الفرق بني البايع واملشـرتي يف حمله. أما عدم 
الفرق بني املؤمن واملسلم وغريمها فال خيلو عن إشكال، ألنه وإن كان مقتىض إطالق 
املوثـق وغـريه، إال أن انرصافـه للمسـلم بل املؤمـن قريب جـداً، لقضاء املناسـبات 
اإلرتكازيـة بابتناء احلكم عىل مراعاة مقتـىض الوالية اخلاصة باملؤمنني ورعاية حقهم 

وحرمتهم. ومنه يظهر أنه مقتىض عموم استحباب قضاء حاجة املؤمن.
نعم، قد يسـتحب بعنـوان ثانوي من باب رجحان حسـن املخالطة واملعارشة 
مـع املخالفـني، بـل مطلق النـاس. بل ال يبعـد رجحانه يف نفسـه، لكونه مـن مكارم

األخالق. فتأمل.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣ من أبواب آداب التجارة حديث:٥، ٢.



الشـهادتني عنـد العقـد(١)، ويكـرب اهللا تعاىل عنـده(٢)، ويأخـذ الناقص 
ويعطي الراجح(٣).

(١) مل أعثـر عاجالً عىل ما تضمن ذلـك من النصوص، وإنام املذكور فيها ذكر 
الشـهادتني يف ضمن دعاء يقوله الشـخص عند الدخول للسـوق أو عند جلوسـه يف 
موضعـه منـه(١). ويف خرب أيب عبيدة: «قال الصادقA: من قال يف السـوق: أشـهد 
أن ال إله إال اهللا وأشـهد أن حممداً عبده ورسـوله. كتب اهللا له ألف [ألف] حسنة»(٢). 
ولعـل ذلك هو مراد بعض من ذكر الشـهادتني، ال اسـتحباب اإلتيان هبا عند العقد، 

كام يف املتن.
(٢) مل أعثـر عاجـالً عىل ما تضمن ذلـك، وإنام ذكر التكبري للمشـرتي مرة يف 
صحيـح حريز(٣)، وثالثاً يف صحيح حممد بن مسـلم(٤) قبل دعـاء خاص. وهو الذي 
ذكره يف الرشايع، وقد حيمل عليه ما يف القواعد من ذكر التكبري عند الرشاء. لكنه ذكر 

الشهادتني أيضاً، ومل يتضح مستنده.
(٣) كام يف الرشايع وظاهر الوسـائل، ويدل عىل الثاين موثق السـكوين عن أيب 
عبـد اهللاA: «قـال: مر أمري املؤمننيA عىل جارية قد اشـرتت حلـامً من قصاب، 

وهي تقول: زدين. فقال له أمري املؤمننيA: زدها فإنه أعظم للربكة»(٥).
 :Aوقد يسـتدل عليه أيضـاً بام يف صحيح ابن أيب عمري عـن غري واحد عنه
«قال: ال يكون الوفاء حتى يرجح»(٦)ونحوه غريه. لكنه يدل عىل وجوب ما يعلم معه 
بتحقق الوفاء خروجاً عن مقتىض االشتغال اليقيني، وال يدل عىل وجوب ما زاد عىل 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٨ من أبواب آداب التجارة، ومستدرك الوسائل باب:١٥ من أبواب 
آداب التجارة.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٩ من أبواب آداب التجارة حديث:٤.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٠ من أبواب آداب التجارة حديث:١، ٢.

(٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٧ من أبواب آداب التجارة حديث:١، ٢.
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(مسـألة ٤٤): يكره مدح البايع سلعته، وذم املشرتي هلا(١)، وكتامن 
العيب(٢)

ذلك وال عىل استحبابه.
ويف مرسل عوايل الآليل عن النبي7: «أنه قال للوازن: زن وأرجح»(١). وعن 
الرواشـح أن ذلـك صـدر منه7 حينام دفع الفضـة ليوزن منها ويؤخـذ الثمن، وهو 
يدل عىل اسـتحباب الزيادة للمشرتي إذا دفع الثمن للبايع. نعم مها خمتصان باملوزون 

املعرض للزيادة والنقصان عرفاً، وال عموم لغريه، كاملعدود ونحوه من ما ينضبط.
أما األولـ  وهو أخذ الناقصـ  فلم يتضح الدليل عليه. ويف اجلواهر: «لالحتياط 
يف التجنب عن البخس... وملا عسـاه يفهم من قوله تعاىل: ﴿ويل للمطففني الذين... 

.الـخ﴾ من حسن خالفه». وهو كام تر
(١) كـام ذكـره غري واحد. ملوثق السـكوين عـن أيب عبـد اهللاA: «قال: قال 
رسـول اهللا7: من باع واشرت فليحفظ مخس خصال، وإال فال يشرتين وال يبيعن: 
الربـا، واحللف، وكتامن العيب، واحلمد إذا باع، والذم إذا اشـرت»(٢)، ومرفوع أمحد 
ابن حممد بن عيسـى: «كان أبو إمامة صاحب رسـول اهللا7 يقول: سـمعت رسـول 
اهللا7 يقـول: أربع من كن فيه طاب مكسـبه: إذا اشـرت مل يعـب، وإذا باع مل حيمد، 
وال يدلـس، ويف مـا بني ذلك ال حيلف»(٣). هذا ولو كان الذم واملدح كذباً، أو مؤديني 

للغش كانا حمرمني، فال إشكال يف حرمتها.
(٢) كـام ذكره غـري واحد، ملوثق السـكوين املتقدم، ويف مرسـل أمحد بن حممد 
ابـن حييـى عـن اإلمام الصـادقA أنـه قـال يف حديـث: «وال تكتم عيبـاً يكون يف 

جتارتك...»(٤)، ويأيت متام الكالم يف ذلك.

(١) مستدرك الوسائل ج:١٣ باب:٧ من أبواب آداب التجارة حديث:١.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢ من أبواب آداب التجارة حديث:٢، ٣، ٧.



إذا مل يؤد إىل غش(١)، وإال حرم، كام تقدم، واحللف عىل البيع(٢)، والبيع 
يف املكان املظلم الذي يسترت فيه العيب(٣).

(١) بأن مل يبتن البيع عىل سـالمة املبيـع، كام لو تربأ البايع من العيوب أو ابتنى 
البيع عىل كون املبيع معرضاً للعيب، كبيع األشـياء املسـتعملة وكان العيب من شـأنه 

الظهور بالفحص.
لكن يف عموم اخلربين املتقدمني له إشكال، ألن املنرصف من الكتامن ما يكون 
الغرض منه سـرت العيب، الـذي يتحقق بالكتامن فيه الغش املحـرم، فريجع للتدليس 
الذي تضمنه مرفوع أمحد بن حممد بن عيسى املتقدم، والغش الذي تضمنته النصوص 
الكثرية(١)، وتقدم الكالم فيه يف املسـألة السادسـة والعرشين من املقدمة يف املكاسـب 
املحرمـة. ومـن ثم يشـكل البناء عـىل الكراهة مع عدم لـزوم الغش، كـام يف الفرض 

املتقدم.
(٢) كـام ذكره غري واحد، ويقتضيه موثق السـكوين ومرفوع أمحد بن حممد بن 
عيسـى املتقدمان، وخرب درسـت عن أيب احلسن موسىA: «قال: ثالثة ال ينظر اهللا 
إليهـم، أحدهـم اختذ اهللا بضاعة ال يشـرتي إال بيمني وال يبيـع إال بيمني»(٢)، وغريها 
ممـا ورد يف املقـام، كام يقتضيـه عموم النهي عـن اليمني حتى الصـادق الذي تضمنته 

النصوص الكثرية(٣). أما اليمني الكاذب فهو من أعظم املحرمات.
(٣) كـام ذكـره غـري واحـد. ويقتضيه صحيح هشـام بـن احلكم: «كنـت أبيع 
السـابري يف الظالل فمر يب أبو احلسـن األول راكباً فقال: يا هشام إن البيع يف الظالل 
غـش، والغـش ال حيل»(٤). لكن سـرت العيب غـش حمرم، ومحل الصحيـح عليه ملزم 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٨٦ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٥ من أبواب آداب التجارة حديث:٢.
(٣) راجع وسائل الشيعة ج:١٦ باب:١، ٢، ٣ من أبواب كتاب اليمني.
(٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥٨ من أبواب آداب التجارة حديث:١.

١١ .................................................................................... مكروهات البيع
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والربح عىل املؤمن زائداً عىل مقدار احلاجة(١)
بحمله عىل احلرمة، كام هو مقتىض تطبيق كرب الغش فيه.

اللهم إال أن حيمل التطبيق املذكور يف الصحيح عىل املبالغة، من أجل أن البيع 
يف الظالل ال يسـتلزم سـرت العيب، بنحو يصـدق به الغش، بل غايتـه احتياج ظهوره 
إىل يشء من الفحص يتعارف وقوعه من املشـرتي، وإن أمكن خفاؤه عىل املسرتسل، 
. والسـيام وأنه مل يفرض يف مورد كون املبيع  ومثـل ذلك ال يوجب صدق الغش عرفاً
معيباً، فالبد من كون التطبيق مبنياً عىل املبالغة بلحاظ أنه مع البيع يف الظالل ال يتضح 
حـال البيـع بجالء من مجيع اجلهـات غالباً، ومثل ذلك وإن مل يوجـب الغش املحرم، 
إال أنـه خمالـف لألوىل، ولالسـتظهار يف التعريـف باملبيع، فيحمل عىل التوسـع لبيان 

الكراهة.
والبـد حينئذ من محـل مراد األصحاب عـىل ذلك، بقرينة حكمهـم بالكراهة 
واسـتدالهلم عليهـا بالصحيح، وإال فاجلمود عىل العنـوان املذكور يف كالمهم يقتيض 
احلرمـة. ولعلـه لذا قال يف مفتاح الكرامة: «ثم إنا مل نعثـر عىل قائل باحلرمة، وإن نقله 

صاحب الكفاية».
(١) كـام رصح بـه غـري واحد، بل نسـب لألصحـاب. ولعله املـراد من ما يف 

الرشايع من كراهة الربح عىل املؤمن إال مع الرضورة. 
أمـا النصـوص ففي خرب فرات بن األحنف عن أيب عبـد اهللاA: «قال: ربح 

املؤمن عىل املؤمن ربا»(١)، ونحوه أو عينه خربه اآلخر(٢).
ويف خرب سـامل: «سـألت أبا عبد اهللاA عن اخلرب الـذي روي أن ربح املؤمن 
عىل املؤمن ربا ما هو؟ فقال: ذلك إذا ظهر احلق وقام قائمنا أهل البيت، فأما اليوم فال 

بأس بأن تبيع من األخ املؤمن وتربح عليه»(٣).

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٠ من أبواب آداب التجارة حديث:٣، ٥، ٤.



وعـىل املوعـود باإلحسـان(١)، والسـوم مـا بـني طلـوع الفجـر وطلـوع 
ويف معترب سليامن بن صالـح وأيب شبل مجيعاً عن أيب عبد اهللاA: «قال: ربح 
املؤمن عىل املؤمن ربا إال أن يشرتي بأكثر من مائة درهم، فاربح عليه قوت يومك، أو 

يشرتيه للتجارة، فاربحوا عليهم وأرفقوا هبم»(١).
ويف خـرب ميـرس: «قلت أليب جعفرA: إن عامة مـن يأتيني إخواين، فحدّ يل 
مـن معاملتهـم ما ال أجوزه إىل غريه، فقال يل: إن وليت أخاك فحسـن، وإال فبعه بيع 
البصـري املداق»(٢). واملراد بقوله: «إن وليت...» بيعه برأس املال الذي هو بيع التولية 
يف مقابـل املرابحة واملواضعة. كام أن الظاهر أن املراد بقوله: «فبعه بيع البصري املداق» 
هو البيع بالربح القليل الذي ال يرىض املشرتي بأكثر منه إذا كان بصرياً ناقداً، بخالف 
، فهو من اإلضافة للمفعول. واحتـامل كونه من اإلضافة  ما إذا كان مسرتسـالً غافـالً
للفاعـل، ليـدل عىل الرتخيص يف البيـع بالربح الكثري الذي يقدم عليـه البايع إذا كان 

بصرياً ناقداً بعيد جداً، ال يناسب سياق الكالم.
وحينئـذ فمقتـىض اجلمـع بـني األولـني أن احلكـم بحرمـة الربح عـىل املؤمن 
اقتضائـي ال جمـال لفعليتـه قبـل ظهور احلـق وقيـام القائم(عجل اهللا فرجـه). كام أن 
مقتـىض األخريين اسـتحباب عدم الربح عليه مطلقاً وبيعـه تولية، كام تضمنه الرابع، 
بـل كراهـة الربح عليه إذا كان دون املائة درهم ومل يشـرت للتجـارة كام تضمنه الثالث، 

. وكراهة الربح الكثري مطلقاً، كام يستفاد منهام معاً
(١) كـام ذكره غري واحد، بل نسـب لألصحاب. ملرسـل عيل بـن عبد الرحيم 
عن أيب عبد اهللاA: «سمعته يقول: إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك حيرم 
عليه الربح»(٣). قال يف مفتاح الكرامة: «ثم إن أقل اإلحسان ترك الربح وبيع التولية، 
وخلف الوعد غري مستحسـن». وهو كام تر، فإنه يكفي يف اإلحسـان تقليل الربح، 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٠ من أبواب آداب التجارة حديث:١، ٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٩ من أبواب آداب التجارة حديث:١.
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الشمس(١)، وأن يدخل السوق قبل غريه(٢)
وبه ينفذ الوعد، فالنهي عن الربح رأساً تعبد ال يقتضيه الوعد. نعم البد من البناء عىل 

الكراهة بعد ضعف اخلرب وعدم ظهور عامل بظاهره.
كام أنه لو ابتنت املعاملة عىل الوعد املذكور، بحيث كان مضمونه بمنزلة الرشط 
الضمني، تعني العمل بمقتىض الوعد، بنحو يتحقق به اإلحسان ولو بتقليل الربح مع 

ثبوت اخليار باإلخالل بذلك.
(١) كـام رصح به غـري واحد، بل نسـب لألصحاب. ملرفوع عيل بن أسـباط: 
«هنى رسـول اهللا7 عن السـوم ما بني طلـوع الفجر إىل طلوع الشـمس»(١). وحيث 
كان السـوم هو بيان سـعر السـلعة، فمقتضاه خصوصية ذلـك يف الكراهة، دون بقية 
مقدمات التجارة، كالذهاب للسـوق، وعرض السلعة، بل حتى البيع مع معرفة قيمة 

. السلعة، أو إيكال تعيينه للبايع، كام يتعارف كثرياً
اللهم إال أن حيمل عىل الكناية عن مطلق االشتغال بشؤون التجارة كام هو غري 
بعيد، فيناسـب ما ورد من اسـتحباب االشـتغال يف الوقت املذكور بتعقيب الصالة، 
مثل قولهA يف حديث األربعامئة: «اجللوس يف املسجد بعد طلوع الفجر إىل طلوع 
الشـمس أرسع يف طلب الرزق من الرضب يف األرض»(٢)، وصحيح ابن أيب يعفور: 
«أنه قال للصادقA: جعلت فداك يقال: ما استنزل الرزق بيشء مثل التعقيب فيام 

بني طلوع الفجر إىل طلوع الشمس. فقال: أجل...»(٣) وغريمها.
(٢) كـام ذكـره غـري واحـد، لصحيـح جابر اجلعفـي عـن أيب جعفرA عن
آبائـهG: «قـال: قال رسـول اهللا7 جلربئيـل: أي البقاع أحـب إىل اهللا تعاىل؟ قال: 
املسـاجد، وأحب أهلها إىل اهللا تعاىل أوهلم دخوالً إليهـا وآخرهم خروجاً منها. قال: 
فأي البقاع أبغض إىل اهللا تعاىل؟ قال: األسواق، وأبغض أهلها إليه أوهلم دخوالً إليها 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٢ من أبواب آداب التجارة حديث:٢.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٤ باب:١٨ من أبواب التعقيب حديث:١٠، ٦.



ومبايعة األدنني(١)
وآخرهم خروجاً منها»(١).

لكنهـ  مع اختصاصه بأهل السـوقـ  ظاهر يف كراهة كون اإلنسـان أول داخل 
وآخـر خارج، بحيث يكون عادة له، املناسـب لشـدة حرصه واهتاممه بكسـب املال، 
الـذي يسـتفاد النهي عنه من النصوص، والسـيام مرسـل ابن فضال عـن أيب عبد اهللا
A: «ليكـن طلبك للمعيشـة فوق كسـب املضيـع، ودون طلـب احلريص الرايض 
لدنيـاه املطمئـن إليها، ولكن أنزل نفسـك من ذلك بمنزلة املنصـف [النصف. خ ل] 

املتعفف...»(٢).
وحينئذ ال ينهض بكراهة املبادرة لدخول السـوق من دون ذلك، والسـيام مع 
ما يف خرب خالد بن نجيح: «قال أبو عبد اهللاA: ...عليكم بتقو اهللا... وإذا صليتم 
فانرصفتـم فبكـروا يف طلب الـرزق، واطلبـوا احلالل، فـإن اهللا سـريزقكم ويعينكم 

عليه»(٣).
(١) كام يف الرشايع والدروس، ومل أعثر عىل نص به. نعم يف خرب عيسى: «قال 
أبو عبد اهللاA: إياك وخمالطة السـفلة، فإن السـفلة ال يؤول إىل خري»(٤)، ويف معترب 
أيب بصري وحممد بن مسلم عنهA عن آبائه عن أمري املؤمننيA أنه قال: «احذروا 
السـفلة من ال خياف اهللا عز وجل، وفيهم قتلة األنبياء وفيهم أعداؤنا»(٥). لكن بينهام 

وبني املدعى عموم من وجه موردي.
وعن الصدوق: «جاءت األخبار يف معنى السـفلة عىل وجوه منها: أن السـفلة 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٦٠ من أبواب آداب التجارة حديث:٢.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٣ من أبواب آداب التجارة حديث:٣.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤ من أبواب مقدمات التجارة حديث:٨.

(٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٤ من أبواب آداب التجارة حديث:٢.
(٥) مستدرك الوسائل ج:١٣ باب:١٩ من أبواب آداب التجارة حديث:١.
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وذوي العاهـات والنقص يف أبداهنم(١) واملحارفـني(٢)، وطلب تنقيص 
هـو الـذي ال يبايل بام قـال وال ما قيل فيـه. ومنها: أن السـفلة من يـرضب بالطنبور. 
ومنها: أن السـفلة من مل يرسه اإلحسان ومل تسؤه اإلساءة، والسفلة من ادعى اإلمامة 
وليس هلا بأهل»(١). ويف صحيح البزنطي املروي عن مسـتطرفات الرسائر: «سئل أبو 
احلسـنA عن السـفلة؟ قال: السفلة الذي يأكل يف األسـواق»(٢)، ويف املرسل عن 
الرضاA: «السـفلة من كان له يشء يلهيه عن اهللا عز وجل»(٣). وال خيفى أن البناء 

. عىل كراهة مبايعة هؤالء كلهم صعب جداً
(١) كام يف النهاية والرشايع والدروس وغريها. خلرب ميرس بن عبد العزيز: «قال 
أبـو عبـد اهللاA: ال تعامل ذا عاهة، فإنه أظلـم يشء»(٤)، ونحوه خرباه اآلخران(٥)، 
بـل لعلهام عينـه. لكن التعليل يقـيض بتخصيص ذلـك باملعاملة املبنية عـىل املخالطة 

واالستمرار التي قد يتعرض صاحبها للظلم.
(٢) كـام يف النهاية والـدروس واجلواهر. لصحيح الوليد بـن صبيح: «قال يل 
أبو عبد اهللاA: ال تشـرت من حمارف، فإن صفقته ال بركة فيها»(٦)، ونحوه يف حديثه 
اآلخر إال أنه قال: «فإن خلطته ال بركة فيها»(٧). واملحارف بفتح الراء من احلرفة بضم 

احلاء وكرسها: احلرمان وسوء احلظ.
نعـم، يف معتـرب سـعيد بن غـزوان: «قـال أبو عبـد اهللاA: املؤمـن ال يكون 
»(٨). وكأنه يبتني عىل أن توفيقه لنعمة اإليامن تكشـف عن كونه مباركاً ذو حظ  حمارفاً
جيـد، وأن ضيـق رزقه ابتالء ال يبتني عىل سـوء حظـه، فيكون حاكـامً عىل الصحيح 

املتقدم.
(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٤ من أبواب آداب التجارة حديث:٣.

(٢) ، (٣) مستدرك الوسائل ج:١٣ باب:١٩ من أبواب آداب التجارة حديث:٣، ٤.
(٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٢ من أبواب آداب التجارة حديث:١.

(٥) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٢ من أبواب آداب التجارة حديث:٢، ٣.
(٦) ، (٧) ، (٨) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢١ من أبواب آداب التجارة حديث:١، ٣، ٥.



الثمن بعد العقد(١)
 H(١) كام ذكره مجاعة. لصحيح زيد الشحام: «أتيت أبا جعفر حممد بن عيل
بجارية أعرضها عليه، فجعل يسـاومني وأنا أساومه ثم بعته إياها، فضمن عىل يدي. 
فقلـت: جعلـت فداك إنام سـاومتك ألنظر املسـاومة أتنبغي أو ال تنبغـي. فقلت: قد 
حططـت عنك عرشة دنانري، فقال: هيهات، أال كان هذا قبل الضمنة، أما بلغك قول 
أيب رسـول اهللا7: الوضيعـة بعـد الضمنة حـرام»(١)، ويف معترب إبراهيـم الكرخي: 
«اشـرتيت أليب عبد اهللاA جارية، فلام ذهبت أنقدهم قلت: أسـتحطهم؟ قال: ال، 
إن رسـول اهللا7 هنـى عن االسـتحطاط بعد الضمنـة»(٢). ومقتـىض األول املنع من 

قبول املشرتي بتنقيص الثمن وإن مل يطلب ذلك.
وكيـف كان فالبـد من محلهام عىل الكراهة ملعترب املعىل بن خنيس: «سـألت أبا 
عبد اهللاA عن الرجل يشرتي املتاع ثم يستوضع قال: ال بأس، وكلمت له رجالً يف 

ذلك»(٣) ونحوه غريه(٤).
لكـن عن الكاشـاين والبحراين البنـاء عىل حرمة االسـتحطاط ومحل نصوص 
اجلواز عىل االسـتيهاب. ولعله ملوثق يونس بن يعقـوب عن أيب عبد اهللاA: «قلت 
لـه: الرجل يسـتوهب مـن الرجل يشء بعد ما يشـرتي فيهـب له أيصلـح لـه؟ قال: 

نعم»(٥)، وقريب منه خرب يوسف بن يعقوب(٦). 
: بـأن جـواز االسـتيهاب الذي تضمنـه اخلربان ال ينـايف جواز  ويشـكل: أوالً

االستيضاع أيضاً الذي تضمنته معترب املعىل.
: بأن الظاهر رجوع أحدمها لآلخر، لوضوح أنه ال يراد باستيضاع الثمن  وثانياً

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٤ من أبواب آداب العقد حديث:٦، ١.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٤ من أبواب آداب العقد حديث:٣.

(٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٤ من أبواب آداب العقد حديث:٢، ٥.
(٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٤ من أبواب آداب العقد حديث:٤، ٧.

١٧ .................................................................................... مكروهات البيع
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والزيادة وقت النداء(١)
جعلـه أقـل مما وقع عليه، المتناع ذلك يف نفسـه، لتبعية الثمـن للعقد، وهو ال ينقلب 
عام وقع عليه، بل طلب اكتفاء البايع ببعض الثمن، وإبراء ذمة املشرتي من الباقي إن 
كان ذمياً وهبته له إن كان معيناً خارجياً، وذلك هو املراد من االسـتيهاب يف احلديثني 
األخرييـن. ومحله عىل خصوص اسـتيهاب بعض الثمن مع تعينـه خارجاً، إما لكون 
الثمن خارجياً، أو لكونه ذمياً قد تعني بالقبض، بعيد جداً ال يناسب إطالق اخلربين، 

ومن ثم ال خمرج عام ذكره املشهور من محل نصوص النهي عىل الكراهة.
(١) كام ذكره غري واحد. خلرب الشعريي عن أيب عبد اهللاA: «قال: كان أمري 
املؤمنـنيA يقـول: إذا ناد املنادي فليس لـك أن تزيد، وإنام حيـرم الزيادة النداء، 
وحيلهـا السـكوت»(١)، ويف روايـة الصدوق لـه: «وإنام حتـرم الزيادة والنداء يسـمع، 
وحيللهـا السـكوت». وربـام كان منشـأ النهـي أن الزيادة وقـت النداء قد ال يسـمعها 

املنادي، فيشتبه احلال، ويقع اخلالف.
هنـا ويف الرسائـر بعـد أن تعـرض ملـا يف النهايـة من النهـي عن الزيـادة وقت 
النـداء قـال: «ألن ذلـك عىل ظاهره غري مسـتقيم، ألن الزيادة حال النـداء غري حمرمة 
وال مكروهـة، فأمـا الزيـادة املنهي عنها هـو [هي] عنـد االنتهاء وسـكون نفس كل 
واحـد من البيعني عىل البيع بعد اسـتقراء [اسـتقرار.ظ] الثمن واألخذ، والرشوع يف 
اإلجياب والقبول، فعند هذه احلال ال جيوز السوم عىل سوم أخيه، ألن السوم يف البيع 
هـو الزيادة يف الثمن بعد قطعـه والرضا به بعد حال املزايـدة وانتهائها وقبل اإلجياب 

والقبول...».
وكأنـه نظـر يف ذلك إىل قصور أدلة النهي عن الدخول يف سـوم املؤمن عن بيع 

املزاد، وأغفل خرب الشعريي، إما لعدم إطالعه عليه، أو لعدم تعويله عليه.

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٩ من أبواب آداب التجارة حديث:١.



لطلـب الزيـادة(١). أمـا الزيـادة بعـد سـكوت املنـادي فال بـأس هبا(٢). 
والتعرض للكيل أو الوزن أو العد أو املساحة إذا مل حيسنه حذراً من اخلطأ(٣)

والدخول يف سوم املؤمن(٤).
(١) متعلق بقوله: «النداء».

(٢) بال إشكال، ملا سبق يف خرب الشعريي، والبتناء املزايدة عىل ذلك.
(٣) كام ذكره غري واحد. وقد يسـتدل عليه بمرسـل مثنى اخلياط عن أيب عبد 
اهللاA ومرسـل الصدوق عـن ميرس بن حفص عنهA: «قلت لـه: رجل من نيته 
الوفـاء، وهو إذا كال مل حيسـن أن يكيل، قال: فام يقول الذيـن حوله؟ قلت: يقولون: 
ال يـويف، قـال: هذا [هـو] ممن ال ينبغـي أن يكيـل»(١). لكنه ظاهر يف هنيـه عن الكيل 
مـع عـدم وفائه واقعـاً، ال مع عدم إحسـانه الكيـل، وإن أمكن أن يـويف، كام هو حمل 
الكالم، وحينئذ البد من محل النهي فيه عىل احلرمة الواقعية، من دون أن ينفع يف حمل 

الكالم.
هذا ويف املسـالك: «وحرمه بعض األصحاب» ويف اجلواهر: «وهو كذلك مع 
حتقـق التأدية املزبـورة [يعني: األداء إىل املحرم] إال مـع عدمها، واخلوف من ذلك ال 

يقتيض احلرمة».
ويشـكل بأنه حيـث كان الواجب هو الوفاء فالبد من إحرازه، السـتصحاب 
عدم الوفاء، الراجع إىل اسـتصحاب عدم تسـليم ما يستحق. وألن االشتغال اليقيني 
يستدعي الفراغ اليقيني. ومن هنا يتعني البناء عىل احلرمة الظاهرية مع اخلوف، وعدم 
. وعىل كل حال  الً وحتريامً إحـراز الوفاء. أما احلكم الواقعي فهو يدور مدار الواقع حِ

. ال جمال للبناء عىل الكراهة ال واقعاً وال ظاهراً
(٤) كـام ذكـره مجاعـة كثـرية، ويف اجلواهـر وعـن غاية املـرام للصيمـري أنه 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٨ من أبواب آداب التجارة حديث:١.
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بل األحـوط تركه(١). واملراد به الزيادة يف الثمن الذي بذله املشـرتي(٢)،
املشـهور. وحكم بالتحريم يف املبسـوط والنهاية والرسائر والوسـيلة وجامع املقاصد 
وحمكـي فقه الراوندي، وقد يظهر من إطـالق النهي يف الغنية، كام يظهر من الدروس 

وحمكي التنقيح وامليسية التوقف.
واألصـل يف ذلـك خرب احلسـني عن الصـادقA عن آبائـهG يف حديث 
املناهـي قـال: «وهنى رسـول اهللا7 أن يدخل يف سـوم أخيه املؤمن»(١)، ويف مرسـل 
دعائم اإلسالم عن النبي7: «أنه هنى أن يساوم الرجل عىل سوم أخيه»(٢). وقد يدل 
عليـه مرسـل عوايل الآليل عنه7 أنه قـال: «ال يبيع أحدكم عىل بيـع أخيه»(٣) بحمل 

البيع عىل مقدماته.
وال جمـال للبنـاء عـىل التحريـم بعد ضعف سـند األخبـار، وظهور عـدم بناء 
املشـهور عليـه. بل ربـام كان مراد بعض مـن عرب بالتحريـم الكراهة، لكثرة تسـامح 
القدمـاء يف ذلك. والسـيام بعد ذكر بعضهم له يف بـاب اآلداب، كام يف النهاية، وعدم 
ظهور اشتهار احلديث يف جماميع أحاديث األئمةG، وإنام ذكره الصدوق يف حديث 
املناهي الضعيف السـند املشـتمل عىل كثري من اآلداب، مع أن شـيوع االبتالء بذلك 
يناسـب ورود نصـوص كثرية فيه، ويف التفاصيل والفروع املناسـبة لـه لو كان احلكم 

مبنياً عىل اإللزام.
(١) خروجـاً عـن شـبهة اخلالف املتقـدم، وإن عرفـت ضعفه. ومـن ثم كان 

االحتياط منهP استحبابياً، ألنه سبق منه الفتو بالكراهة.
(٢) هـذا هـو الدخول يف السـوم عىل املشـرتي. لكن الظاهر عـدم توقفه عىل 
الزيادة، بل املعيار فيه عىل الدخول يف السوم يف حماولة املنع من متامية املعاملة لصاحب 
السوم األول والعدول هبا للثاين، ولو لكون الثاين أحب لصاحب املعاملة من دون أن 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٩ من أبواب آداب التجارة حديث:٣.
(٢) ، (٣) مستدرك الوسائل ج:١٣ باب:٣٧ من أبواب آداب التجارة حديث:١، ٤.



أو بـذل مبيع له غـري ما بذله البايع(١)، مع رجاء متاميـة املعاملة بينهام(٢)، 
فلـو انـرصف إحدامها عنها، أو علم بعدم متاميتهـا بينهام، فال كراهة. وكذا 

لو كان البيع مبنياً عىل املزايدة(٣).
يزيد يف الثمن، عمالً باإلطالق.

(١) كام ذكره غري واحد، لصدق الدخول يف السـوم حينئذ. وهذا هو الدخول 
يف السوم عىل البايع.

(٢) مقتىض اإلطالق كراهة الدخول يف السوم ماداما مشغولني باملساومة غري 
منرصفني عن املعاملة، حتى لو علم بعدم متاميتها، لعدم التوافق بينهام.

ودعـو: أن املنرصف كون منشـأ الكراهـة هو حماولة املنع مـن متامية املعاملة 
لصاحـب السـوم األول، فمع العلم بعـدم متاميتها ال موضوع هلـا. مدفوعة: بأنه كام 
يمكـن أن يكون املعيـار ذلك، يمكن أن يكون املعيار هـو مراعاة الطرف األول، ولو 
ألن يف الدخول عليه استهانة به، أو جرحاً لعواطفه. ومن ثم ال خمرج عن اإلطالق.

نعـم، لو انرصفـا عن املعاملة فال إشـكال يف ارتفاع الكراهـة، ألن موضوعها 
الدخول يف سـوم املؤمن، ال مطلق السـوم بعد سومه. ومنه يظهر عموم عدم الكراهة 
مع انرصافهام عن املعاملة ملا إذا احتمل أو علم بأن البايع سـوف يرىض بالسـعر الذي 
دفعـه األول إذا مل يدفـع له غـريه وتتم املعاملـة باآلخرة لألول، لوضـوح أن ذلك ال 

جيعل السوم الثاين سوماً عىل السوم بعد فرض انرصافهام عن املعاملة.
(٣) كام يف املبسوط، وتقدم من الرسائر عند الكالم يف الزيادة وقت النداء، بل 
الظاهر عدم اإلشـكال فيه بينهم. ملا هو املعلوم من شيوع البيع باملزايدة وعدم احتامل 
كراهته، فضالً عن حرمته. فإن السوم فيه عرفاً ال خيتص بواحد، بل هو سوم مشرتك 

بني كل من يدخل يف املزايدة.
مضافـاً إىل انرصاف اإلطالق للسـوم الذي يراد به إهنـاء املعاملة، ال جمرد بيان 
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وأن يتوكل بعض أهل البلد ملن هو غريب عنها(١).
السـعر الذي يرىض به أحد الطرفني. ولذا يقرص عرفاً عام إذا قال الشـخص لصاحب 
البضاعة: أنا مستعد ألخذها بالثمن الفالين، من دون أن يبتني عىل حماولة إهناء املعاملة 

بذلك، فال يكره حينئذ لغريه دفع ثمن آخر  حتى لو مل يوضع املبيع يف املزايدة.
هذا وقد سـبق مـن الرسائر كراهة الزيـادة بعد انقطاع املزايـدة وهتيؤ الطرفني 
إليقاع املعاملة، لصدق الدخول يف السوم حينئذ. لكنه غري ظاهر بعد ما سبق يف وجه 

احلكم.
وأمـا مـا قد يظهر منـه من أن الدخول يف السـوم إنـام يصدق بعـد قطع الثمن 
والرضا به. فهو ممنوع، لظهور كراهة الدخول يف سـوم املؤمن يف غري املزايدة حتى لو 
مل يظهـر من الطرف اآلخر الرضـا بالثمن املدفوع. والعمدة يف وجه قصوره عن البيع 
باملزايـدة ما سـبق، الذي لو تـم يقتيض قصوره عنهـا حتى بعد انقطـاع املزايدة وهتيؤ 

الطرفني إليقاع املعاملة.
اللهـم إال أن يسـتفاد عمـوم الكراهـة لـه حينئـذ بتنقيـح املنـاط، لدعـو أن 
املنشـأ هلـا مراعاة الطـرف األول وجتنب االسـتهوان به وجرح عواطفـه، فإنه جار يف

املقام. فالحظ.
(١) األصحاب يف املقام بني من عربّ بتوكل احلارض للباد، ومن عربّ ببيع احلارض 
للبـاد. والظاهـر رجوع األول للثـاين، ألنه املذكور يف النصـوص. ففي خرب عروة بن 
عبد اهللا عن أيب جعفرA: «قال: قال رسول اهللا7: ال يتلقى أحدكم جتارة خارجاً 
من املرص، وال يبيع حارض لباد. واملسلمون يرزق اهللا بعضهم من بعض»(١)، ويف خرب 
جابـر: «قال رسـول اهللا7: ال يبيع حـارض لباد، دعوا الناس يـرزق اهللا بعضهم من 

(١) الكايف ج:٥ ص:١٦٨ كتاب املعيشة باب التلقي حديث:١، ورو صدره يف الوسائل ج:١٢ باب:٣٦ 
من أبواب آداب التجارة حديث:٥، وذيله يف باب:٣٧ منها حديث:١.



بعض»(١). وهناك مراسيل ال يبعد رجوعها ملا سبق(٢).
وكيف كان فقد رصح مجاعة بكراهة ذلك، بل هو املشهور، كام يف اجلواهر وعن 
غاية املرام. ورصح يف املبسوط واخلالف والرسائر وجامع املقاصد بعدم اجلواز، وهو 
املحكـي عن ابن الرباج والعالمة يف املنتهـى وقد يظهر ممن أطلق النهي عن ذلك. كام 

حكي عن بعضهم التوقف.
وكأنـه لظاهـر النهي يف النصـوص املتقدمة، بعـد عدم القرينة عـىل محلها عىل 
االسـتحباب. لكـن النصوص املذكورة حيـث كانت ضعيفة السـند مل تنهض بإثبات 

احلرمة.
ودعـو: أن تعددهـا يوجب تعاضدهـا بنحو يوثق بصـدور بعضها. ال ختلو 
عن إشـكال، لقرب رجوع املراسيل للمسندين املتقدمني اللذين ال يتضح تعاضدها. 
عـىل أن ذيلهـام املتضمن األمر برتك الناس أو املسـلمني يـرزق اهللا بعضهم من بعض 
يناسـب احلمل عىل االسـتحباب ارتكازاً، ملا هـو املعلوم من عدم حرمـة تنبيه الناس 

ورفع غفلتهم يف كسبهم.
مضافاً إىل أن شـيوع االبتالء باحلكم املذكور ال يناسـب خفاءه عىل املشـهور، 
وال عدم ورود النصوص يف فروعه، نظري ما تقدم يف السـوم. بل ال يبعد كون احلكم 
بعدم اجلواز يف كالم بعض القدماء يراد به ما يعم الكراهة ـ نظري ما سبق هناك أيضاً ـ

خصوصاً الشيخP الذي رصح يف النهاية بعدم احلرمة.
هـذا وموضـوع النصـوصـ  كـام ترـ  بيـع احلارض للبـادي، وهـو البدوي. 
وأحلق بعضهم بالبدوي القروي، دون أهل املدن، بل يظهر مما يأيت عن يونس تفسـري 
البـادي بأهل القر، وإن مل يظهر وجهه. وعممه يف جامع املقاصد لكل غريب بنحو 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣٧ من أبواب آداب التجارة حديث:٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣٧ من أبواب آداب التجارة حديث:٢، ومستدرك الوسائل ج:١٣ باب:٣١ 

من أبواب آداب التجارة حديث:١، ٢، ٣.
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يعم أهل املدن، كام هو مقتىض إطالق سـيدنا املصنفP. وكأنه إللغاء خصوصية 
البـادي بلحاظ ذيـل احلديثني املتقدمني، أو عموم النهي يف مرسـل عـوايل الآليل عن 

النبي7 أنه قال: «ذروا الناس يف غفالهتم يعيش بعضهم من بعض»(١).
لكنه يقتيض التعميم حتى ألهل البلد ممن ال حيسـن معرفة السـعر، بل يتقيض 
التعميم من جهات أخر. قال يف اجلواهر: «وإلطالق النهي عمم بعض الناس احلكم 
ملطلق اإلرشاد يف بيع أو رشاء أو غريمها، ال خصوص التوكيل، وملطلق من كان عاملاً 
بالسـعر أو ذكيـاً حيث كان مـن أي حمل كان، ال خصوص احلـارض، وملطلق من كان 
جاهـالً أو غبيـاً، بلديني أو قرويـني أو بدويني أو خمتلفني، مع العلـم باحلكم وجهله، 
وظهـور السـعر وخفائه، وعموم احلاجـة إىل املتاع وعدمه، ورابطـة الرحم أو اجلوار 
أو غريمهـا بـني الوكيل واملوكل وعدمها، وإسـالم املبتاعني وعدمـه، وكون املبيع من 
الفواكـه وغريهـا». نعم التعميـم من حيثية ظهور السـعر وخفائه ال يناسـب العموم 

املدعى، إال أن يكون الظهور بحد ال يطلع عليه املوكل.
كـام أن ما يف ذيلـه من التعميم للفواكه وغريها قد يكـون تعريضاً بام روي عن 
يونس أنه قال: «تفسري قول النبي7: ال يبيعن حارض لباد: إن الفواكه ومجيع أصناف 
الغالت إذا محلت من القر إىل السـوق فال جيوز أن يبيع أهل السوق هلم من الناس، 
ينبغـي أن يبيعـه حاملوه من القر والسـواد. فأما من حيمل من مدينـة إىل مدينة فإنه 
جيـوز وجيري جمر التجارة»(٢). لكن مـن القريب إلغاء خصوصية الفواكه والغالت 

يف كالم يونس.
هذا والبناء عىل عموم الكراهة يف مجيع ذلك صعب جداً، فضالً عن احلرمة لو 
بنـي عىل محل النصوص عليها. واألوىل االقتصار عىل مورد النصوص وعدم التعدي 

لغريه.

(١) مستدرك الوسائل ج:١٣ باب:٣٠ من أبواب آداب التجارة حديث:٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣٧ من أبواب آداب التجارة حديث:٢.



ثم إنه قد خص احلكم يف املبسـوط والرسائر بـام إذا كان املتاع الذي عند البدو 
حيتاجـه أهل احلرض، ويف فقده إرضار هلـم. وهو غري ظاهر مع إطالق النصوص، كام 

يف اخلالف. بل ذيل احلديثني املتقدمني ال يناسب التخصيص املذكور.
ومثلـه ما عـن بعضهم من اعتبار أن يظهر من ذلك املتاع سـعة يف البلد، فلو مل 
يظهر ـ إما لكرب البلد، أو لعموم وجود املتاع ورخص السـعر ـ فال حتريم وال كراهة. 

إذ هو تقييد إلطالق النصوص من دون شاهد.
وكذا ما عن املنتهى من اعتبار أن يكون البادي قد جلب السـلعة للبيع، حيث 
ال وجه له مع إطالق النصوص. إال أن يريد ما إذا كان البادي بحال ال يبيع بنفسه إذا 
مل يتواله احلارض عنه، فإنه يتجه حينئذ، حيث ال يكون تويل احلارض للبيع حينئذ مانعاً 

من رزق الناس بعضهم من بعض، إذ لو مل يتول البيع عنه ال يرزقون من جهته.
هـذا وقد ذكر غري واحـد اختصاص احلكم بام إذا عـرض احلارض عىل البادي 
أن يتـوىل البيع عنه، أما لو انعكس األمـر وكان البادي هو الذي طلب من احلارض أن 
يتوىل البيع عنه فال حرمة وال كراهة. وربام يستدل عليه بعموم استحباب قضاء حاجة 
املؤمن وإجابة التامسـه. ويشكل بأن ذلك ال يصلـح لرفع الكراهة، فضالً عن احلرمة 

لو قيل هبا يف املقام، غاية األمر أن يصلح ملزامحة الكراهة، فيقدم عليها لو كان أهم.
ولعـل األوىل يف وجهـه ظهـور النصوص يف ابتنـاء احلكم عىل رجحـان إبقاء 
البـادي عـىل غفلته، فيقرص عام إذا كان ملتفتاً لعدم إحسـانه البيع، ومتحرياً األنفع له 
بطلـب تـويل احلارض للبيـع. وبام ذكرنا وذكـره األصحاب يف املقام يظهـر كثرة فروع 

. املسألة بنحو ال يناسب قلة النصوص فيها لو كان احلكم احلرمة، كام ذكرناه آنفاً
بقـي يشء وهـو أنـه قـال يف الوسـيلة: «وللسمسـار أن يبيع متـاع البدوي يف 
احلرض، وليس له أن يبيع لباد يف البدو». وهو غريب حتى لو كان مراده من السمسار 
خصوص احلارض، فإن إطالق النصوص إما أن ينرصف إىل بيعه له يف احلرضـ  كام هو 

الظاهر ـ أو يعمه مع البيع له يف البدو، وال جمال لدعو اختصاصه بالثاين.
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(١) يف املشهور بني األصحاب، بل عن بعضهم ما يظهر منه اإلمجاع عليه، كذا 
يف اجلواهر. لكن يف الرسائر والدروس وعن غريمها التحريم، وهو ظاهر التعبري بعدم 

اجلواز يف املبسوط واخلالف واالقتصار عىل بيان النهي يف الغنية.
واألصل يف ذلك النصوص، كخرب عروة بن عبد اهللا املتقدم يف املسألة السابقة، 
والصحيح عن منهال القصاب: «قال أبو عبد اهللاA: ال تلق، فإن رسول اهللا7 هنى 
عـن التلقـي. قال: وما حدّ التلقي؟ قال: ما دون غـدوة أو روحة. قلت: وكم الغدوة 
والروحة؟ قال: أربعة فراسخ. قال ابن أيب عمري: وما فوق ذلك فليس بتلق»(١). ويف 
الصحيح عن منهال أيضاً عنهA: «أنه سـأل أبا عبد اهللاA عن تلقي الغنم فقال: 
ال تلـق، وال تشـرت ما تلقـى، وال تأكل من حلم مـا تلقى»(٢)، ونحوهـا غريها مما رواه 

منهال وغريه(٣).
وربـام يوجه البناء عىل الكراهة بقصور النصـوص عن إثبات احلرمة، لضعف 
أسـانيدها، أما خـرب عروة فظاهر، وأما أخبـار منهال فلعدم النص عـىل توثيقه. لكن 
اإلنصـاف حصـول الوثوق مـن جمموع هـذه األخبار، فـإن منهـال وإن مل ينص عىل 
توثيقه، إال أنه قد رو عنه مجاعة من األعيان، كاحلسـن بن حمبوب وعبد اهللا الكاهيل 
وجعفـر بن بشـري وعبد الرمحـن بن احلجاج ويونـس ـ الذي حكي عن الشـيخ ذكره 
يف مـن ال يـروي إال عن ثقة، وإن مل أعثر عىل موضع ذلك مـن كالمه ـ وبظهور حال 
الصـدوق يف التعويـل عـىل رواياته، ألن لـه طريقاً إليـه يف الفقيه الـذي رصح بأنه ال 
يثبـت فيـه إال ما هو حجة بينه وبني اهللا، بل حتـى الكليني، لترصحيه يف ديباجة الكايف
بأنـه قـد أودع فيـه الروايـات الصحيحـة، وكل واحد من هـذه األمـور إن مل ينهض 
بإثبات وثاقته فمجموعها يشء معتد به يف ذلك، والسيام مع تأييد أحاديثه هنا برواية 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣٦ من أبواب آداب التجارة حديث:١، ٣.
(٣) راجع مستدرك الوسائل ج:١٣ باب:٢٩ من أبواب آداب التجارة.

بل األحوط استحباباً تركه. وتلقى الركبان الذين جيلبون السلعة(١).



مجاعـة هلا عنه، وبتعقيب ابن أيب عمري عىل األول املناسـب العتداده به، وبخرب عروة 
املتقـدم وبعـض األخبار األخـر. فالتوقف يف نصوص املقام من حيثية السـند يف غاية 

اإلشكال.
نعم، قد يتجه البناء عىل الكراهة، لنظري ما سبق يف السوم وبيع احلارض للبادي، 
من أن شـيوع االبتالء باحلكم ال يناسب خفاءه عىل املشهور، وقرب محل عدم اجلواز 

يف كالم الشيخ عىل الكراهة، والسيام مع ترصحيه هبا يف النهاية.
مضافـاً إىل النهـي عن الرشاء واألكل مـن حلم ما تلقى يف احلديث السـابق يف 
سـياق النهـي عـن التلقي، مع عـدم اإلشـكال ظاهراً يف محلـه عىل الكراهـة، لصحة 
البيـع، كام يأيت، وإىل أن املناسـبات اإلرتكازية قاضية بأن مبنى احلكم عدم اسـتغالل 
غفلـة الغافـل، أو االهتامم باجتامع البضاعة يف السـوق من أجـل طمأنينة الناس حني 
يشـعرون بكثرهتا، وكالمها من اجلهات املستحسـنة غري الالزمة. فالبناء عىل الكراهة

. قريب جداً
بقي يف املقام أمور:

األول: املعـروف بينهم صحة البيع حتى بناء عـىل حرمة التلقي، وبه رصح يف 
املبسـوط والرسائر، وعن ظاهر املنتهى اإلمجاع عليه. وعن اإلسـكايف البطالن، وعن 
كاشـف الغطاء أنه املتعني عىل تقرير احلرمة، ألن النهي يف أخبار املسـألة تعلق بنفس 
املعاملـة، ال بأمـر خـارج عنها، والسـيام مـع النهي عن الـرشاء واألكل ممـا يتلقى يف 

احلديث املتقدم.
واستشكل فيه يف اجلواهر بأن النهي إنام تعلق بالتلقي، ال بنفس املعاملة، كام يف 

مثل النهي عن بيع اخلمر وامليتة، وسبقه إىل ذلك يف الرسائر.
وفيـه: أنـه إن رجع إىل أن املنهـي عنه هو التلقي دون البيـع املرتتب عليه، فهو 
بعيـد جـداً، بل هو ال يناسـب مـا يف احلديث الثاين مـن النهي عن الـرشاء واألكل مما 
تلقى، لظهوره من مرجوحية الرشاء، بحيث يوجب حزازة يف األمر املشرت. والسيام 
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وأن املنهي عنه هو التلقي الذي هو عبارة عن استقبال الركب من أجل الرشاء منهم، 
ال استقباهلم الذي يرتتب عليه الرشاء منهم، ولذا فرقوا ـ كام يأيت ـ بني اخلروج ألجل 

الرشاء واخلروج ال ألجله.
وحينئذ لو كان النهي مقصوراً عىل التلقي دون الرشاء لزم حتقق املعصية واقعاً 
باخلـروج مـن أجل الرشاء إذا مل يرتتـب الرشاء، وال يظن بأحد البنـاء عىل ذلك، وإن 
رجع إىل أن املنهي عنه هو الرشاء لكن ال بعنوانه كام يف رشاء اخلمر وامليتة، بل بعنوان 
كونه رشاء بعد التلقي، فهو وإن كان مسلامً، إال أنه ال أثر له يف الفرق من حيثية اقتضاء 

النهي الفساد، ألن املنهي عنه نفس املعاملة ال أمر خارج عنها.
فالعمدة يف املقام أن النهي التكليفي عن املعاملة ال يقتيض الفسـاد. غاية األمر 
ظهـور النهي عـن املعاملة ونحوها مما يطلب ألثره نوعاً يف اإلرشـاد لفسـادها، ال يف 
. لكن هذا الظهور قد خيرج عنه بقرينـة، فيحمل عىل النهي التكليفي  حتريمهـا تكليفـاً

الذي هو مقتىض الظهور األويل للنهي، وهي يف املقام أمور:
أحدهـا: ظهـور املفروغية عـن عدم حرمة البيـع عىل الركبـان، حيث ال جمال 

لذلك لو كان املراد بالنهي اإلرشاد للبطالن.
ثانيها: ما ذكره يف املبسـوط والرسائر من حكم النبي7 بثبوت اخليار للركب 
إذا دخلوا السوق، ألن اخليار فرع صحة املعاملة. نعم احلكم املذكور مل يرد إال مرسالً 
يف كلامهتم، ويأيت يف مرسل عوايل الآليل، وهو ال ينهض حجة عىل تفسري بقية نصوص 

. املقام فليكن مؤيداً
ثالثها: ظهور مفروغيتهم عن صحة املعاملة، وشـذوذ اإلسـكايف يف البناء عىل 

البطالن، حيث يمتنع عادة خطؤهم يف مثل ذلك مع شيوع االبتالء باملسألة.
هـذا وال يبعـد أن تكون القرائـن املذكورة مؤيـدة حلمل النهي عـىل الكراهة، 

وعاضدة ملا سبق من القرائن عليها.
الثـاين: ذكـر غري واحـد أن حدّ التلقـي الذي موضـوع احلكم يف املقـام أربعة 



فراسـخ. وقـد يوجه ـ كام عن املنتهى ـ بأنه إذا بلغ أربعة فراسـخ صار سـفراً رشعياً، 
والسـفر للتجارة مسـتحب. ويشـكل بأن ما دل عىل اسـتحباب السـفر للتجـارة(١)، 
وجلـب البضاعة للبلد(٢)، ال خيتص بام يبلغ املسـافة، وهـو خمصص بام دل عىل النهي 

عن التلقي.
والفـرق بني التلقـي وغريه ليس ببلوغ املسـافة وعدمه، بل بحـال البايع، فإذا 
كان قـد محل بضاعته متجهاً هبا لبلد املتلقى صدق التلقي وإن جتاوز السـفر املسـافة، 
وإذا مل حيمل بضاعته، بل كان يبيعها يف موضعه مل يصدق التلقي وإن كان السفر دون 
املسـافة. ولذا ال إشـكال ظاهراً يف عدم كراهة السـفر ملا دون املسـافة من أجل جلب 

البضاعة ورشائها ممن يبيعها يف موضعه.
بل ال يبعد عدم صدق التلقي إذا خرج صاحب البضاعة ببضاعته لبلد خاص 

فخرج بعض أهل بلد آخر واشرت منه وهو طريقه للبلد الذي قصده.
فالعمدة يف التفصيل املذكور اشتامل بعض نصوص املسألة عىل ذلك، كاحلديث 
األول وغـريه، حيـث يدل عىل عـدم النهي عن اخلروج أكثر من أربعة فراسـخ لتلقي 

القاصد للبلد ببضاعته ورشائها منه.
الثالث: رصح غري واحد بأنه إذا خرج ال بقصد التلقي للتجارة، فصادفهم يف 
الطريق فالرشاء منهم خارج عن موضوع النصوص، لعدم صدق التلقي بذلك. وهو 
ظاهـر بنـاء عـىل أن املنهي عنه هو التلقـي، دون الرشاء املرتتب عليه، أمـا بناء عىل أن 
املنهـي عنـه هو الرشاء بعد التلقيـ  كام هو الظاهر، عىل ما سـبق يف األمر األولـ  فقد 
يدعـى عموم النهي للرشاء حينئـذ، أللغاء خصوصية قصد التلقي، خصوصاً بلحاظ 

قولهA يف ذيل حديث عروة املتقدم: «واملسلمون يرزق اهللا بعضهم من بعض».
لكـن ال وجه إللغاء خصوصية قصد التلقي بعد كـون احلكم املذكور تعبدياً، 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٩ من أبواب مقدمات التجارة حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٧ من أبواب آداب التجارة حديث:٣.
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ولـذا فـرق فيه بني ما دخل يف احلدّ وما جـاوزه. وأما ما يف ذيل حديث عروة فالظاهر 
رجوعـه للحكم الثاين، وهو بيـع احلارض للبادي، ألنه املناسـب إلبقاء غفلة الغافل، 
أمـا احلكم األول الذي هـو حمل الكالم فهو أجنبي عن ذلك، بل قد يرجع للردع عن 
اسـتغالل غفلة الغفول. ويؤيده ورود املضمون املذكور يف خرب جابر املتقدم املختص 
ببيـع احلارض للبـاد، وعدم ورده يف نصوص املقام املختصة بالتلقي. وال أقل من كون 

رجوعه لألخري هو املتيقن، ألنه األقرب إليه.
الرابع: قد يدعى اختصاص احلكم بجهل الركبان بسعر البلد، فلو علموا أخرج 
عنـه. وقد يسـتدل عليه بـام يف ذيل رواية عروة بن عبد اهللا من قوله7: «واملسـلمون 
يـرزق اهللا بعضهـم من بعض» حيـث يظهر منه فـرض جهلهم لريزق النـاس منهم. 
ويظهر ضعفه مما سبق من عدم تعلق ذلك هبذا احلكم، بل باحلكم السابق. وكام يمكن 
أن يكون مالك احلكم املذكور هو جتنب إغفاهلم بالسـعر، ليقرص عن صورة معرفتهم 
به، يمكن أن يكون مالكه رجحان نزول البضاعة لسـوق البلد لرياها الناس فتطمئن 

نفوسهم، فيعم صورة معرفة الباعة بالثمن.
نعم، يف مرسـل عوايل الآليل عن النبي7: «أنه هنى عن تلقي الركبان، وقال: 
مـن تلقاها فصاحبها باخليار إذا دخل السـوق»(١). فـإن كان الذيل من تتمة الصدر ال 
حديثـاً آخر فهو يصلح قرينة عىل أن مـالك النهي عن التلقي اإلغفال، فيتجه قصوره 

عن صورة علمهم بالثمن، ولو خلروجها عن املتيقن منه.
اخلامس: عمم غري واحد تلقي الركبان املكروه تلقيهم للبيع هلم، بل عممه يف 
اجلواهر لالسـتئجار عليهم وسائر أنواع التعامل، ملا يف ذيل خرب عروة بن عبد اهللا من 
قوله7: «واملسـلمون يـرزق اهللا بعضهم من بعض» ووافقه بعض مشـاخيناP يف 

ذلك، وزاد يف االستدالل عليه عدم انحصار التجارة بالبيع.
لكـن تقدم يف أول كتـاب التجارة اختصاص التجارة بالبيع والرشاء، كام تقدم 

(١) مستدرك الوسائل ج:١٣ باب:٢٩ من أبواب آداب التجارة حديث:٣.



. (مسألة ٤٥): حيرم االحتكار(١) عىل األحوط وجوباً
قريبـاً أن ذيل خرب عروة ال يرجع للتلقي. بـل ال يبعد اختصاص النهي بالرشاء منهم 
دون البيـع عليهـم وإن كان جتـارة، ألنـه املتيقن مـن إطالق التلقـي يف حديث منهال 
األول وغـريه، بعـد العلم بعدم إرادة إطالقه الشـامل لتلقيهم مـن أجل تكريمهم أو 
اإلطالع عليهم، والختصاص الثاين وغريه بالرشاء بقرينة النهي عن األكل مما يتلقى، 

وما تضمنه مرسل العوايل من أن صاحب البضاعة باخليار إذا دخل السوق.
نعم، أطلق النهي عن تلقي التجارة يف خرب عروة بن عبد اهللا. لكن من القريب 
محلـه عـىل الرشاء، بـأن ال يراد بالتجارة املصـدر، بل األمر الذي يتجـر به، ألنه الذي 
يتلقى، فإن التلقي إنام يكون ألمر موجود، كام يناسـبه رواية الصدوق له مرسالً بلفظ 

) بدل (جتارة). والسيام مع أن ذلك هو املعهود من التلقي، كام لعله ظاهر. (طعاماً
نعـم، ال يبعـد العمـوم ملثـل الصلــح إذا تضمن أخـذ البضاعة مـن الركبان، 
لظهـور النصـوص يف أن املحذور أخذ البضاعـة منهم باملعاملة مـن دون خصوصية 

للرشاء. فالحظ.
السـادس: ال إشـكال يف ثبوت اخليـار للمتلقى البايع مع الغبـن، كام رصح به 
يف املبسـوط وغـريه، لعموم دليل خيـار الغبن، مؤيداً باملرسـل املتقـدم املحمول عىل 
صورة الغبن النرصافه له. والسيام بلحاظ تعليقه عىل دخول السوق، الذي من شأنه 

اإلطالع بسببه عىل السعر احلقيقي.
وربـام ينسـب للرسائـر إطالق ثبـوت اخليـار ولو بـدون الغبن، لكـن الظاهر 
انرصاف إطالقه عن ذلك. والسـيام مع اسـتدالله باملرسل املتقدم الذي سبق ظهوره 

يف االختصاص بالغبن.
(١) كـام يف الرسائـر وجامـع املقاصد واملسـالك وعن الصـدوق وابن الرباج 
وغريها، ويف الرشايع واللمعة أنه مكروه، ونسب للمقنعة والنهاية واملبسوط وغريها، 

وال ختلو كلامهتم عن اضطراب والتباس.
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والـذي ينبغـي أن يقـال: ال ريـب يف حرمة االحتـكار املؤدي لتلـف النفوس 
املحرتمـة، ولـو من أجل أدائه خللل النظام. من دون فـرق يف ذلك بني الطعام وغريه، 
كاللبـاس والوقـود والـدواء وغريها، بـل حتى األعـامل واملنافع، كالنقل بوسـائطه، 
والتمريـض عـىل اختالف أنحائـه وغريمها. ومن دون حتديد بزمـان طويل أو قصري، 

لوجوب حفظ النفوس املحرتمة.
بـل حيرم ظاهراً مع احتامل أدائه لذلك احتامالً معتداً به، لوجوب االحتياط يف 

. . وال خالف يف مجيع ذلك ظاهراً حفظها ارتكازاً
وإنام اإلشكال فيام إذا مل يبلغ ذلك. والنصوص يف ذلك عىل طوائف:

 :Aاألوىل: مـا أطلـق فيـه النهي عنـه، كمعترب ابـن القداح عـن أيب عبد اهللا
«قال رسـول اهللا7: اجلالب مرزوق، واملحتكر ملعون»(١)، وموثق إسامعيل بن زياد 
السكوين عنهA عن أبيهA: «قال: ال حيتكر الطعام إال خاطئ»(٢)، ويف عهد أمري 
املؤمننيA ملالك األشـرتL: «فامنع من االحتكار، فإن رسول اهللا7 منع منه. 
وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل وأسعار ال جتحف بالفريقني من البايع واملبتاع، 

فمن قارف حكره بعد هنيك إياه فنكل به وعاقب يف غري إرساف»(٣)، وغريها.
الثانيـة: ما يدل عـىل حرمته يف اجلملة، كموثق غياث بن إبراهيم عن جعفر بن 
حممـد عن أبيهA: «أن رسـول اهللا7 مـرّ باملحتكرين فأمر بحكرهتـم أن خترج إىل 
بطون األسـواق وحيث تنظر األبصار إليها، فقيل لرسـول اهللا7: لو قومت عليهم. 
فغضـب رسـول اهللا7 حتى عرف الغضـب يف وجهه، فقال: أنا أقـوم عليهم؟! إنام 
السـعر إىل اهللا يرفعـه إذا شـاء، وخيفضـه إذا شـاء»(٤)، فإنـه وارد يف قصـة يف واقعة ال 

إطالق هلا، ونحوه غريه.
الثالثـة: مـا تضمن حتديـده بزمن، كموثق السـكوين عنهA: «قـال: احلكرة 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٧ من أبواب آداب التجارة حديث:٣، ١٢، ١٣.
(٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣٠ من أبواب آداب التجارة حديث:١.



يف اخلصـب أربعـون يوماً، ويف الشـدة والبالء ثالثة أيـام، فام زاد عـىل األربعني يوماً 
يف اخلصـب فصاحبه ملعـون، وما زاد عىل ثالثة أيام يف العـرسة فصاحبه ملعون»(١)، 
 قال: قال رسـول اهللا7: أيام رجل اشـرت» :Aوحديـث أيب مريم عن أيب جعفر
طعامـاً فكبسـه أربعني صباحـاً يريد به غالء املسـلمني ثم باعه فتصـدق بثمنه مل يكن 

كفارة ملا صنع»(٢)، وغريمها.
الرابعـة: مـا تضمـن التفصيل بني حاجـة النـاس للطعام وعدمهـا، كصحيح 
احللبي عن أيب عبد اهللاA: «سـئل عن احلكرة، فقال: إنام احلكرة أن تشـرتي طعاماً 
وليـس يف املرص غـريه فتحتكره، فإن كان يف املرص طعام أو متاع [يباع] غريه فال بأس 
أن تلتمس بسلعتك الفضل». وزاد يف الكايف: «وسألته عن الزيت [الزبيب] فقال: إذا 

كان عند غريك فال بأس بإمساكه»(٣).
وصحيح أيب الفضل سامل احلناط: «قال يل أبو عبد اهللاA: ما عملك؟ قلت: 
حناط، وربام قدمت عىل نفاق، وربام قدمت عىل كسـاد، فحبسـت؟ قال: فام يقول من 
قبلـك فيـه؟ قلت: يقولون: حمتكر، فقال: يبيعه أحد غريك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف 
. قال: ال بأس. إنـام كان ذلك رجل من قريش يقال لـه: حكيم بن حزام،  جـزء جـزءاً
وكان إذا دخل الطعام املدينة اشرتاه كله، فمرّ عليه النبي7 فقال: يا حكيم بن حزام 

إياك أن حتتكر»(٤).
ومعترب حذيفة ـ بناء عىل وثاقة حممد بن سـنان، كام تعرضنا لذلك عند الكالم 
يف مسـاحة الكر من املسـألة السـابعة عرشة مـن مباحث املياه ـ عنـهA: «قال: نفد 
الطعام عىل عهد رسـول اهللا7، فأتاه املسـلمون فقالوا: يا رسول اهللا قد نفد الطعام، 
ومل يبـق منـه يشء إال عند فالن، فمـره ببيعه، قال: فحمد اهللا وأثنـى عليه، ثم قال: يا 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٧ من أبواب آداب التجارة حديث:١، ٦.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٨ من أبواب آداب التجارة حديث:١، ٢.

(٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٨ من أبواب آداب التجارة حديث:٣.
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فالن إن املسلمني ذكروا أن الطعام قد نفد إال شيئاً عندك، فأخرجه وبعه كيف شئت، 
وال حتبسه»(١).

وال ينبغـي التأمـل يف ظهور هذه النصـوص يف احلرمة، بل هـو كالرصيح من 
موثق غياث بن إبراهيم املتضمن أمر النبي7 بإخراج طعام املحتكرين لألسواق، إذ 

ال معنى لإلجبار مع الكراهة.
ومحلـه عـىل أنـه7 فعـل ذلـك بمقتـىض واليتـه العامـة، ال من أجـل حرمة 
. خمالف لظاهر نقل اإلمامA للحادثة. والسـيام بلحاظ ما تضمنه  االحتكار رشعاً
من االمتناع عن تسعري الطعام عليهم، معلالً بأن السعر إىل اهللا تعاىل، لظهور أن له7 

ذلك بمقتىض واليته املذكورة.
ومثلـه ما يف عهد أمري املؤمننيA لألشـرت، فإن أمره باملنـع من االحتكار ال 
يناسـب الكراهة، كام أن اسـتداللهA بأن النبي7 منع منه ال يناسـب ابتناءه عىل 

. واليتهA، بل يشهد بتحريمه رشعاً
وأضعـف مـن ذلـك ما قد يدعى مـن أن إجبـار املحتكر عىل البيع ال يسـتلزم 
حرمـة االحتكار ووجوب البيع عليه، نظري ما ورد من إجبار اإلمام للناس عىل زيارة 
النبي7 إذا تعطل مشهده(٢)مع استحباب زيارته7 وعدم وجوهبا. ولذا اختلفوا يف 

املقام يف حرمة االحتكار وأمجعوا عىل جواز اإلجبار عىل البيع.
إذ فيه: أنه وإن مل يكن مسـتلزماً له عقالً إال أنه مسـتلزم له عرفاً بنحو يصلـح 
أن يكون دليالً عليه. والسـيام مع مفروغيتهم ظاهراً عىل وجوب اسـتجابته لإلجبار، 
وعدم جواز االمتناع، حيث يناسـب ذلك حرمة االحتكار رشعاً عليه بعد أن مل يكن 
اإلجبـار حكـامً واليتياً، كام سـبق. بـل توجيه اإلمـامA يف عهده لألشـرت املنع من 
االحتكار بأن النبي7 منع منه، ظاهر يف كون منعهA منه تنفيذاً ملنع النبي7 منه 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٩ من أبواب آداب التجارة حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٨ باب:٥ من أبواب وجوب احلج حديث:٢.



ويف تأخره رتبة عنه.
وأما التنظري لإلجبار مع عدم احلرمة بام ورد من إجبار اإلمام الناس عىل زيارة 
النبـي7 عنـد تقاعسـهم عنها، بحيـث يلزم تعطيل مشـهده7، مـع أن زيارته7 
ليست واجبة عليهم بل مستحبة. فهو يف غري حمله، لعدم متامية النظري، فإن استحباب 
زيارته7 عيناً ال ينايف وجوهبا كفائياً، بحيث ال يلزم تعطيل مشهده الرشيف، كام هو 

احلال يف كثري من الواجبات الكفائية التي هي مستحبات عينية.
وأما اخلالف يف حرمة االحتكار مع اإلمجاع عىل إجبار املحتكر. فهو ال يشـهد 
بعدم مالزمة جواز اإلجبار حلرمة االحتكار، بل يكون اخلالف يف حرمته يف غري حمله، 
ومـن ثم يقرب تأويل الكراهة يف كالم بعـض القدماء باحلرمة. نعم ال جمال لذلك يف 
كالم غريهـم، إال أهنم حمجوجون بالنصـوص املذكورة. وبـأن التزامهم بالكراهة ال 

يناسب إمجاعهم عىل جواز اإلجبار لو تم.
وكيـف كان فـال ينبغي التأمل يف ظهـور دليل اإلجبار يف احلرمـة، ملالزمته هلا 
عرفاً، وملا يظهر من بعضها من كون اإلجبار متأخراً رتبة عنها، وتنفيذاً هلا، كام سبق.

وباجلملة: ال جمال للبناء عىل الكراهة بعد ظهور النصوص املتقدمة وغريها يف 
احلرمة وبعد اعتبار أسـانيد كثري منها، بل الظاهر من جمموع النصوص املفروغية عن 
احلرمة، كام هو املناسـب يف اجلملة للمرتكزات املترشعيـة، فإن االحتكار عندهم من 

أعظم املستنكرات، وإنام الكالم يف حتديد االحتكار املحرم.
وال ينبغـي التأمل يف أن مقتىض اجلمع بني الطائفتني األوليني والطائفة الرابعة 
هو التفصيل بني حاجة الناس وعدمها. لكن ال بمعنى الرضورة التي خيشى منها عىل 
النفوس ـ كام ذكرناه أوالً ـ فإن ذلك ال يلزم عادة وال عرفاً من نفاد الطعام املفروض 
يف هـذه النصـوص، إذ ال يـراد به نفاده رأسـاً حتـى يف البيوت، بل نفاده يف السـوق، 
بحيـث ال يوجـد باذل له، ذلك هـو الظاهر من جمموع النصـوص، وهو الذي يمكن 
اإلطـالع عليـه عادة. كام أنه املناسـب للتفصيل اآليت بني أجنـاس البيع. ومن الظاهر 
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وهو حبس السلعة واالمتناع من بيعها النتظار زيادة القيمة(١)، مع حاجة 
أن فقد الطعام يف السـوق ال يسـتلزم املحذور املذكور، وهو تلف النفوس بل يستلزم 
حاجة عامة الناس عرفاً لتيرس الطعام وبذله وقلقهم من فقده، بحيث يقعون يف ضيق 

وهلع من ذلك، فيكون هو املراد من النصوص.
نعـم، ينـرصف عام لـو مل يسـتلزم ذلـك ضيـق نفوسـهم وحاجتهـم للرشاء، 
الكتفائهم بام يدخرونه يف بيوهتم وتوقعهم ورود غريه عند نفاده، وطمأنينتهم بسـبب 

ذلك، كام لعله ظاهر.
وأمـا الطائفـة الثالثـة فال جمال حلملهـا عىل التفصيـل يف أحد شـقي التفصيل 
السـابق، بـأن يلتـزم بأنه مع حاجـة الناس يفرق يف جـواز االحتـكار وعدمه بتحديد 
الزمن املتقدم، ففي القحط جيوز التأخري ثالثة أيام، ويف اخلصب جيوز التأخري أربعني 
يومـاً، كام هو ظاهر الوسـيلة. لقوة ظهور الطائفة الثالثـة يف وجوب تعجيل البذل مع 
حاجة الناس. والسـيام النصوص املتضمنة ألمر النبي7 بإخراج طعام املحتكرين، 

كموثق غياث وصحيح حذيفة بن منصور.
وكـذا ال جمال للبناء عىل أنه مع عدم حاجة الناس ووجود الباذل للطعام حيرم 
احلبـس بعـد الثالثة أيـام يف القحط وبعد األربعـني يوماً يف اخلصـب. إلباء نصوص 
الطائفـة الثانية عنـه، لقوة ظهورها يف انحصار االحتكار املحـرم بصورة عدم الباذل. 
والسيام صحيحي احللبي وأيب الفضل سامل احلناط. وما يف النهاية من ذكر احلدين معاً 

ال خيلو عن تدافع.
فالبـد من محلها عىل كراهة حبس الطعام بعد املدة املذكورة مع وجود الباذل. 
وبذلـك يتم اجلمع بني نصوص املقـام، ويكون املحصل منه: حرمة احلبس مع حاجة 
النـاس مطلقـاً، وجوازه مع عدمها مطلقاً، وإن كره بعـد املدة املذكورة، وهي أربعون 

يوماً يف اخلصب، وثالثة أيام يف القحط.
(١) كـام ذكـره غـري واحد مـن الفقهـاء واللغويـني. لكـن يف لسـان العرب: 



املسـلمني إليهـا وعـدم وجود البـاذل هلـا(١). والظاهر اختصـاص احلكم 
باحلنطة والشعري والتمر والزبيب والسمن والزيت ال غري(٢).

«وأصـل احلكـرة اجلمع واإلمسـاك». والظاهر عـدم اخلروج به هنا عـن املعنى الذي 
ذكـره، وما ذكر من القيـود يف كالمهم إما غالبي، أو قيد للحكم الرشعي. ومن ثم ال 
يبعـد عدم خصوصية انتظـار الغالء يف مفهوم االحتكار، وال يف حكمه الرشعي، فلو 
كان االمتناع من البيع لغرض آخر غري انتظار غالء السـعر صدق االحتكار. وال أقل 
مـن عموم حكمه له إللغاء خصوصية القيد املذكور بلحاظ املناسـبات اإلرتكازية يف

وجه احلكم.
نعم، إذا كان الغرض من حبس اإلنسان لليشء االنتفاع به وسد حاجته فالظاهر 
قصـور احلكم عنه، لعدم صـدق االحتكار عليه، أو النرصاف أدلتـه عنه، بلحاظ أن 
. مضافاً إىل ما  بيعه لسدّ حاجة الناس ليس بأوىل من إبقائه لنفسه وسد حاجته به عرفاً

هو املعلوم من السرية عىل رشاء مؤنة السنة وعدم بيعها عند حاجة الناس.
نعـم، ورد أمـر الصادقA ببيع مـا يف بيته من الطعام عندما شـح الطعام يف 
املدينة وارتفع سعره، قال معتب: «فلام بعته قال: اشرت مع الناس يوماً بيوم»(١). وذلك 

منهA ال يدل عىل الوجوب. بل ال يظن بأحد البناء عىل وجوب ذلك.
(١) يظهر الوجه فيه مما تقدم.

(٢) قـد اختلفـت كلامهتم يف حتديـد موضوع االحتكار، فقـد اقترص يف املقنعة 
واملراسـم عـىل األطعمة. ويقتضيه إطـالق ما تضمن الطعام من النصوص السـابقة. 
بـل ربام كان هـو املنرصف من نصوص االحتـكار. وعن أيب الصـالح االقتصار عىل 
الغـالت. والظاهر أهنا الغـالت األربع الزكوية: احلنطة والشـعري والتمـر والزبيب. 
ومل يتضـح الوجـه فيـه، حيث ال يناسـب نصوص اإلطـالق املتقدمـة، وال نصوص

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣٢ من أبواب آداب التجارة حديث:٢.
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وإن كان األحوط اسـتحباباً إحلاق امللـح هبا(١)، بل كل ما حيتاج إليه عامة 
التقييد اآلتية.

وزاد عليهـا يف النهاية والرسائر والرشايع وغريها السـمن. ونسـبه يف الرسائر 
ألصحابنا، ويف اجلواهر أنه املشـهور وعن مجاعة اإلمجاع عليه. ويقتضيه موثق غياث 
عـن أيب عبـد اهللاA: «قـال: ليس احلكـرة إال يف احلنطة والشـعري والتمـر والزبيب 
والسـمن»(١)، وزاد يف الفقيـه: «والزيـت»، وخـرب أيب البخـرتي عنـهA: «إن علياً 
كان ينهـى عن احلكرة يف األمصار. فقال: ليس احلكرة إال يف احلنطة والشـعري والتمر 

والزبيب والسمن»(٢).
ويف الـدروس واملسـالك وعـن املقنـع وغريه زيـادة الزيت. ويشـهد له موثق 
غيـاث املتقدم عىل رواية الصدوق له، وصحيح احللبي ـ املتقدم يف أول املسـألة ـ عىل 
رواية الكليني، وهو وإن كان يف الوسـائل مردداً بني الزيت والزبيب، إال أنه يف طبعة 
الكايف احلديثة بالزيت ال غري، وموثق السكوين عنهA عن آبائهG عن النبي7: 

«احلكرة يف ستة أشياء: يف احلنطة والشعري والتمر والزيت والسمن والزبيب»(٣).
ومن الظاهـر لزوم حتكيم نصوص التحديد عىل نصوص االحتكار السـابقة، 
ألهنـا بلسـان حتديـد املوضوع. كـام أن الالزم العمـل يف التحديد عىل ما اشـتمل عىل 
الزيـت، ألن ما مل يشـتمل عليه إمـا ضعيف كخرب أيب البخرتي، أو مـردد بني الواجد 
له والفاقد له كموثق إبراهيم، بخالف ما اشـتمل عليه فإنه فيه موثق السـكوين املعترب 
سـنداً واملعلوم اشـتامله عليه. مضافاً إىل قرب اجلمع بني الطائفتني بحمل ماخال عنه 
عىل االكتفاء عنه بالسـمن، ألهنام من سـنخ واحد عرفاً، فإنه أقرب من محل ما اشتمل 

عليه عىل الكراهة.
(١) كام يف املبسوط والوسيلة والتذكرة والقواعد والدروس واملسالك واللمعة 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٧ من أبواب آداب التجارة حديث:٤، ٧، ١٠.



وعـن غريهـا. ومل نعثـر عىل نص به، كام اعـرتف به يف اجلواهر. بـل مقتىض احلرص يف 
النصوص السـابقة عدمه. وربام علل باحلاجة إليـه، وهو كام تر. نعم ال بأس بالبناء 

عىل الكراهة فيه ويف ما بعده ألجل ذلك.
(١) إذا مل تبلغ احلاجة حدّ اختالل النظام، وإال حرم، كام تقدم يف أول املسألة.

(٢) كـام رصح بـه غـري واحد، بل عـن مجاعة اإلمجـاع عليه، كـام يف اجلواهر. 
ويقتضيـه صحيـح حذيفـة وموثـق غيـاث بـن إبراهيـم ومـا يف عهـد األشـرت، وقد 
تقدمت. وقد سـبق نسـبة القول به حتى للقائل بكراهة االحتكار، كام سبق اإلشكال

عليهم بذلك.
(٣) يف املشـهور، كام يف التذكرة واجلواهر، بل نفى يف املبسـوط اخلالف يف أنه 
ال جيوز التسـعري لإلمام. لكن يف املقنعة: «وله أن يسـعرها عىل ما يراه من املصلحة»، 
وقريـب منه يف املراسـم. وقـد رده يف الرسائر باإلمجاع والنصـوص املتواترة. وهو كام 
تـر، إذ ال جمـال لدعـو اإلمجاع مع اخلالف مـن مثل املفيد. كـام أن النصوص غري 

متواترة، بل وال مستفيضة.
نعـم، تقـدم اسـتنكاره يف موثق غياث بـن إبراهيم، املؤيد بمرسـل الصدوق: 
«قيل للنبي7: لو سـعرت لنا سـعراً، فإن األسعار تزيد وتنقص، فقال7: ما كنت 
أللقى اهللا ببدعة مل حيدث إيل فيها شيئاً، فدعوا عباد اهللا يأكل بعضهم من بعض...»(١)، 

واملعتضد بقاعدة السلطنة. وكفى بذلك دليالً يف املقام.
(٤) كام يف اللمعة. وإليه يرجع ما يف الوسـيلة واملختلف والدروس من جواز 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣٠ من أبواب آداب التجارة حديث:٢.

املسلمني من املالبس واملسـاكن واملراكب وغريها(١). وجيرب املحتكر عىل 
البيـع(٢) يف االحتـكار املحـرم من دون أن يعني السـعر(٣). نعـم إذا كان 

السعر جمحفاً بالعامة أجرب عىل األقل منه(٤).
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التسعري مع التشدد، وحكي ذلك عن اإليضاح واملقترص والتنقيح. ويقتضيه ما تقدم 
يف عهـد أمـري املؤمنـنيA ملالك األشـرت، معتضداً بانتفـاء فائدة اإلجبـار عىل البيع 

بدونه. وبذلك خيرج عن عموم قاعدة السلطنة.
وأمـا موثق غيـاث فهو ال ينهض باملنع منه يف الفـرض، لظهور قوله7: «إنام 
السعر هللا يرفعه إذا شاء...» يف إيكال السعر هللا تعاىل حسبام حيصل يف السوق، فال ينايف 
منع البايع من التحكم يف السـعر، بحيث يطلب أكثر من سـعر السـوق. نعم قوله7 
يف صحيح حذيفة: «وبعه كيف شـئت» مسـاوق لقاعد السـلطنة، فيكون مثلها مقيداً 

بغري صورة اإلجحاف.
ثم إن دليل املسألة إن كان هو ما يف عهد أمري املؤمننيA لألشرت كفى مطلق 
اإلجحاف عرفاً، وإن كان هو انتفاء فائدة اإلجبار لزم االقتصار عىل ما إذا بلغ حداً ال 

يتأد به الغرض من اإلجبار، من سدّ حاجة الناس ورفع اضطراهبم وبلبلتهم.
ومـن القريب جـداً التعويل عىل العهد املذكور، ألنـه وإن ذكر يف هنج البالغة 
، إال أنه معروف مشـهور قـد رواه األصحـاب بطرقهم، وفيهـا املعترب، ومن  مرسـالً
البعيـد جـداً روايـة الريضP لـه بطوله عىل خالف مـا هو املعـروف بينهم املروي 

عندهم. فالحظ.
هذا ويف املسـالك والروضة وعن امليسـية أنه ال يسـعر عليه، بل يؤمر بالنزول 
. وكأنه للجمع بني العمل بالنهي عن التسـعري  عن السـعر الذي يريده إذا كان جمحفاً

وحتقق الغرض يف منع اإلجحاف.
لكن نصوص النهي عن التسعري ظاهرة يف النهي عن التدخل يف السعر أيضاً، 
وإيـكال األمر فيـه هللا تعاىل أو للبايع. كام أن عهد أمري املؤمننيA لألشـرت ظاهر يف 
جواز التسـعري بالسـعر العدل غري املجحـف بالبايع واملبتاع. نعم قـد يكون ذلك هو 

املناسب لالقتصار يف اخلروج عن قاعدة السلطنة عىل املتيقن. فتأمل.



الفصل األول
يف رشوط العقد

وفيه: مسائل..
(مسألة ١): معنى البيع قريب من معنى املبادلة(١).

(١) لكـن يفـرتق عنها بأن املبادلة قد ال تبتني عىل حلاظ أحد الطرفني باألصل 
واآلخر عوضاً، بل تكون مع التكافؤ بينهام والتعادل، أما البيع فهو يبتني عىل املعاوضة 

وحلاظ أحد الطرفني أصالً واآلخر عوضاً، كام هو مفاد الباء، دون العكس.
وتوضيـح ذلك: أنه ملا كان فقد اليشء موجبـاً لنحو من النقص، فتدارك ذلك 
النقص وسده بيشء آخر هو املقوم للمعاوضة، فاملعوض هو املنقود امللحوظ باألصل، 
والعوض هو الساد مسده الذي به تداركه، واملعوض يف البيع هو املبيع، وهو امللحوظ 
باألصـل، والعوض هو الثمن الـذي هو مدخول الباء، وهو امللحـوظ بالتبع، لكونه 

تداركاً للنقص احلاصل بفقد املبيع.
وبذلـك يظهر متيز العـوض عن املعوض واملبيع عن الثمـن مفهوماً وخارجاً، 
 البيع له بنفسـه هـو املبيع واملعوض، والطرف الذي يتعد وأن الطرف الذي يتعد
لـه بالباء هو الثمن والعوض من دون فرق بـني إيقاع املعاوضة والبيع بالعقد اللفظي 
وإيقاعهـام بغريه، ألن املـدار عىل قصد املعاوضة والبيع بام هلا مـن املعنى العريف الذي 

تؤديه باء العوض.
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هذا ويظهر من شيخنا األستاذP أن فرق العوض واملعوض واملبيع والثمن 
حمض اصطالح، فالعروض هو املبيع واملثمن واملعوض، والنقد هو الثمن والعوض. 
والزمه عدم التاميز بينهام لو كان العوضان معاً من النقود الورقية ـ كالدينار والدوالر 
أو فئـات العملـة الواحـدة ـ أو الدراهـم والدنانـري القديمة، كام يف بيـع الرصف، أو 
كانـا معاً مـن العروض، كام يف املقايضة. لكنه خروج عن املفهـوم العريف للبيع، ولباء 

العوض التي يتضمنها عقده.
ومثله يف اإلشكال ما ذكره بعض مشاخيناP من صدق البيع مطلقاً يف تبديل 
العرض بالنقد، فباذل العروض هو البايع، وباذل النقد هو املشرتي. أما يف تبديل النقد 
بالنقـد أو العروض بالعروض فالبد يف صدق البيع من كون نظر أحد املبتاعني حفظ 
مالية ماله يف أي متاع كان من الربح، ونظر اآلخر إىل رفع حاجته للمتاع وقضائها به، 
وأن األول هو البايع والثاين هو املشرتي. ويف غري ذلك ال يصدق البيع، وإن صدقت 

املبادلة بني املالني.
إذ فيـه: أن دخـل الغـرض يف صدق البيع غري ظاهر املنشـأ. والسـيام مع عدم 
حتديـد الغـرض من قبل أحد طـريف املعاملة يف كثـري من احلاالت، بأن يكـون مرتدداً 
بني الوجهني حني املعاملة، ومع اختالفه باختالف أجزاء موضوع املبادلة يف بعضها، 
فيأخـذ املتاع مثالً من أجل االنتفاع ببعضه وحفظ املالية ببعضه اآلخر. بل كثرياً ما ال 
يظهـر الغرض لغـري صاحبه يف بعض احلاالت، فيلزم توقـف الغري يف صدق البيع أو 
عدم صدقه. بل دخل الغرض يف صدق البيع باإلضافة إىل بعض أطراف املبادلة دون 

بعض ال خيلو عن غرابة.
ومن ثم ال خمرج عام ذكرنا من امتياز البيع بابتنائه عىل املعاوضة املبنية عىل كون 
أحد الطرفني تداركاً لنقص فقد اآلخر سـاداً مسـده، وأن الطريق يف متييز أحدمها عن 

اآلخر ما سبق.
ويرتتب عىل ذلك أمران:



األول: أنـه البد يف املعاوضة مطلقـاً من دخول العوض يف ملك من خرج عنه 
املعوض، ويف خصوص البيع من دخول الثمن يف ملك البايع عوضاً عن املبيع، كام هو 
املشهور، حفاظاً عىل املعاوضة املبنية ـ كام سبق ـ عىل تدارك العوض للنقص احلاصل 
ملن خرج منه املعوض واملثمن بفقدمها، حيث ال يتحقق ذلك بدخول العوض والثمن 

يف ملك غريه.
خالفـاً ملـا ذكـره السـيد الطباطبائيP يف حاشـيته عىل مبحـث املعاطاة من 
مكاسب شيخنا األعظمP، فإنه بعد أن أشار للوجه املذكور قال: «ويمكن اخلدشة 
يف الوجـه العقيل بـأن مقتىض إطالق املعاوضـة واملبادلـة وإن كان دخول العوض يف 
ملك من خرج عن ملكه املعوض، إال أنه قابل للتقييد باخلالف، وال خيرج بذلك عن 
حقيقـة املعاوضة، لكفايـة حلاظ كونه عوضاً عرفاً يف صدقها، كـام يف املهر يف النكاح، 
فإنـه عوض البضع، ويمكـن أن يكون عىل غري الزوج، وكام يف أداء دين الغري [و.ظ] 
يقـال: خـط ثوب زيـد وأنا أعطيك درمهـاً، أو امحل زيـداً وعيل عوضـه، أو خذ هذا 
الدرهـم عوض ركوب زيد، ونحـو ذلك. فاملعترب يف حقيقة املعاوضة جعل اليشء يف 
مقابـل اليشء من حيـث مها مع قطع النظر عن كون املالك هـذا أو ذاك، وحينئذ فإذا 
أذن يف بيع ماله لنفسه صح، كأن يقول: بع مايل لك، وكذا يف الرشاء، كأن يقول: اشرت 

باميل لك، فتأمل».
وفيه: أن املدار يف املعاوضة وإن كان عىل الصدق العريف، إال أهنا ملا كانت مبنية 
عىل تدارك النقص احلاصل بفقد املعوض لزم فيها صريورة العوض يف حمل املعوض، 

ودخوله يف ملك من خرج منه.
وأمـا األمثلـة التـي ذكرها فهـي أجنبية عـام نحن فيه، فـإن املهر ليـس عوضاً 
عـن البضع، بل هو باهلدية أشـبه. ولو فرض كونه عوضاً عنه فهو إنام يصلح شـاهداً 
إلمكان دخول املعوض يف ملك غري من خرج منه العوض، بمعنى أنه ال جيب خروج 
العوض ممن يصري له املعوض، بل يمكن خروجه من غريه، وهو أمر آخر يأيت الكالم 
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فيه إن شـاء اهللا تعاىل. وعليه يبتني قوله: اشـرت باميل لك، كام ال خيفى. كام أن وفاء دين 
الغري ليس من سـنخ املعاوضة. غاية األمر أنه يتضمن دفع البدل من غري من صار له 
املبـدل، وهو يشـبه دفع العوض من غـري من صار له املعوض الذي يـأيت الكالم فيه، 

وليس منه.
وأمـا بقيـة األمثلة فإن رجعت إىل اإلجـارة فمن الظاهر أن مالـك املنفعة فيها 
هـو املؤجر البـاذل للثمـن، دون املنتفع، وهو زيـد يف األمثلة املذكـورة. وإن رجعت 
ـ  فهـي عقد معاويض يبتني عىل متلك املنفعة يف  إىل اجلعالـةـ  كـام هو الظاهر منها بدواً
مقابل العوض، ليكون مما نحن فيه، بل جمرد ضامن األجر للعامل، من دون أن تكون 
املنفعـة مملوكـة عليه. غاية األمر أن يكون املنتفع باملنفعـة غري الباذل لألجر، وأين هو 

مما نحن فيه؟!.
ومـن ثـم ال جمـال للبناء عـىل ما ذكرهP وعـىل ذلك ال يصح مثـل: بع مايل 
لـك. إال أن يرجـع إىل اإلذن يف متلكـه قبل البيع، أو متلك ثمنـه بعده. ولعل الثاين هو 

األظهر.
الثـاين: أن إطالق املعاوضة وإن اقتـىض خروج العوض من ملك من يصري له 
املعـوض باملعاملة، بحيث يصري كل من العوض واملعوض يف ملك مالك اآلخر، إال 
أن ذلـك ليس مأخـوذاً يف حقيقتها، بل يمكن خروج العوض من ملك غري من يصري 
لـه املعوض، ألن كـون العوض تداركاً للمعوض إنام يقتـيض متلك صاحب املعوض 

له، وإن كان القائم بالتعويض شخصاً ثالثاً غري آخذ املعوض.
وعىل ذلك يمكن رشاء اإلنسان لنفسه بامل غريه، ال بأن يشرتي يف ذمته ثم يفي 
مـن مـال غريه، فإن الوفاء خـارج عن املعاوضة حينئذ مرتتب عليها، بل بأن يشـرتي 
لنفسـه يف ذمة غريه أو بعني مال غريه. غاية األمر أنه البد من إذن ذلك الشـخص أو 

إذن من يقوم مقامه، وهو أمر آخر.
لكـن املنسـوب للمشـهور امتناع ذلك، نظري مـا تقدم يف األمر السـابق. وربام 



يوجـهـ  بعـد االعرتاف بام ذكرنـا يف حقيقة املعاوضةـ  بـأن عوضية املعوض للعوض 
ملحوظـة أيضاً تبعاً لعوضية العوض للمعوض، فاملنشـأ حقيقة معاوضتان متقابلتان 

إحدامها باألصالة، وهي املعيار يف دخول الباء، والثانية بالتبع.
وفيـه: أن املعاوضـة التبعيـة املدعاة إن كانت مسـتفادة من البـاء، فهي يف غاية 
املنـع، إذ ليـس مفـاد الباء إال كـون مدخوهلا عوضـاً، دون كونه معوضـاً، وإن كانت 
مستفادة من دال آخر، كام قد تومهه بعض الكلامت، فليس هناك ما يدل عىل املعاوضة 

غري الباء.
 إال أن يدعـى ذلـك يف خصوص بعض العقـود املعاوضيـة ـ كالبيع ـ بدعو
ابتنائهـا عـىل التعاوض من الطرفني وإن كانت الباء مسـوقة لبيـان العوضية ملدخوهلا 
فقـط، وهـي امللحوظة باألصل. لكنه خال عن الشـاهد، بل ال يسـتنكر العرف رشاء 
اإلنسـان بامل غريه بالنحو الذي سبق يف األمر األول، حيث يصلـح ذلك شاهداً عىل 

عدم ابتناء مفهوم البيع عىل التعاوض من الطرفني.
نعم، ال إشـكال يف أن إطالق املعاوضة من دون تعيني من عليه العوض ظاهر 
يف أنـه هـو الذي يصري له املعوض، ألن من له الغنم فعليه الغرم أو لنحو ذلك. إال أن 
ذلك ليـس الزماً للمعاوضة، بل يمكن اخلروج عنه بالترصيح بخالفه، كام هو احلال 

يف سائر موارد اإلطالق.
وعليـه ال خمـرج عـام ذكرنا مـن إمكان حتمـل العوض من قبل شـخص ثالث 
وخروجه من ملكه مبارشة، من دون أن يتوسط يف البني دخوله يف ملك من صار إليه 

املعوض. كام أنه يلزم العمل عىل ذلك لو رصح به.
وحينئذ تكون أطراف العقد الذي يتوقف نفوذه عىل إعامل سلطنتهم فيه ثالثة: 
من خرج املعوض عن ملكه، ومن دخل يف ملكه، والذي يتحمل العوض. ويف البيع 
مثالً هو البايع واملشـرتي ودافع الثمن. وال مانع من البناء عىل ذلك، كام ربام يأيت منّا 
ما يناسبه. وإنام يقترص فيه عىل الطرفني: البايع واملشرتي، إذا كان الثمن عىل املشرتي، 
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وال حيصل إال باإلجياب والقبول(١).
الذي هو مقتىض اإلطالق.

(١) ألنـه من العقود وليس إيقاعاً، والفرق بينهـام ظاهر، فإن العقد هو التزام 
بني شـخصني أو أكثـر بمضمون واحد كل منهم لآلخر عىل نفسـه، ملنافاته لسـلطنته 

عليها. ومن هنا البد فيه من أمور:
األول: كـون موضوع التزام كل منهم عني موضوع التزام اآلخر، فلو اختلف 
املوضـوع مل يكن املضمون عقداً، وإن كانـا مرتابطني، كام يف اخللع الذي يتحقق ببذل 
، ثـم طالق الزوج هلا مرتتباً عىل البذل، فإنـه يرجع إىل إيقاعني مرتتبني،  الزوجـة أوالً

وال يكون عقداً، الختالف موضوع التزام كل منهام عن موضوع التزام اآلخر.
الثـاين: أن يلتـزم كل طـرف لصاحبـه عىل نفسـه باملضمـون املذكـور، البتناء 
املضمـون املذكور عـىل كلفة كل منهام لصاحبـه. فلو مل يكن كذلـك مل يكن املضمون 
عقداً، كام يف إمضاء الزوج نذر زوجته لو كان منافياً حلقه أو مطلقاً، عىل اخلالف، فإن 
نفـوذ النـذر وإن كان موقوفاً عىل إعامل سـلطنتهام معاً ملنافاته هلـا، إال أن كال منهام ال 
يلتزم لآلخر بيشء، بحيث يكون مسؤوالً به له، بل كل منهام يلتزم أو يرىض باملضمون 
لوحده. ومن ثم لو خالف ال يكون لآلخر مطالبته بالتنفيذ بام أنه صاحب حق يطالب 
بحقه، وإن كان له عذله من باب إنكار املنكر، بخالف أطراف العقد، فإن لكل منهم 

مطالبة اآلخر بالتنفيذ بام أنه صاحب حق يطالب بحقه.
وبذلك يظهر أن توقف نفوذ العقد عىل رضا شخص ثالث ال دخل له بمضمونه 
يف بعـض املـوارد ال جيعله طرفاً يف العقد، كتوقف صحة عقد بنتي األخ واألخت عىل 
إذن العمـة واخلالة، ألن علقـة النكاح بني الزوجني ترجع اللتـزام كل منهام لصاحبه 

بثبوهتا، من دون دخل للعمة واخلالة يف ذلك، وال التزام منهام وال هلام بيشء.
الثالـث: ارتباط التزام كل طرف بالتـزام اآلخر، بحيث يكون مبتنياً عليه، فلو 



التـزم كل طرف باملضمـون لوحده مل يتحقق العقد. وإىل هـذا يرجع ما ذكروه من أن 
ركنـي العقد اإلجياب والقبـول، بلحاظ ارتباط القبول باإلجيـاب وتفرعه عليه، وإال 
فاملعتـرب مـا ذكرنا. ولـذا يكفي يف ترتب العقـد توقيع األطراف عـىل الورقة املتضمنة 
، كام يكفي  للمضمـون العقـدي، مـن دون أن يكـون أحدهـم موجبـاً واآلخر قابـالً

. اإلجياب من وكيل الطرفني أو وليهام إذا ابتنى عىل إعامل وكالته أو واليته عنهام معاً
أما اإليقاع فهو يبتني عىل التزام شخص واحد باملضمون، إما لتعلقه به وحده، 
كام يف النذر والوصية بالثلث، أو لتعلقه به وبغريه مع استقالله هو بالسلطنة عليه دون 
ذلـك الغري، كام يف الطالق الذي جعله الشـارع بيد الـزوج وإن كان متعلقاً بالزوجني 
معـاً، أو لتعلقه بالغري فقط مـن دون اعتبار رضا ذلك الغري، كام يف نصب األب القيم 
عـىل أطفالـه من بعده. وجمرد توقفه عىل إذن الغري يف بعض املوارد ال جيعله عقداً إذا مل 

تتم رشوط العقد املتقدمة، كام يظهر مما سبق.
وبذلك يظهر الوجه يف كون البيع من العقود، ألنه حيث كان نحو نسـبة قائمة 
باملـني ملالكـني أو أكثر فهـو ينايف سـلطنة كل طرف عـىل ماله إن كان طـرف املعاملة 
املتعلـق به مـاالً خارجياً، أو نفسـه إن كان طرفها ذمياً، فالبد يف نفـوذه من إعامل كل 
طـرف لسـلطنته بااللتـزام بمضمـون البيع عىل نفسـه لصاحبـه. وبذلك يتـم العقد،

كام سبق.
كـام ظهر بذلك عـدم خصوصية اإلجياب والقبـول يف املقـام، وأن املعيار عىل 
ارتباط التزام بعضهم ببعض، وإن كان اإلجياب من كل طرف، أو بالقبول من الكل، 
كام تقدم يف مثل التوقيع من الكل عىل الورقة املتضمنة للمضمون العقدي، أو بإجياب 
واحـد عن الكل كام يف إجياب وكيل الطرفني أو وليهام، كل ذلك لصدق العقد والبيع 

بذلك، وليس ذكر اإلجياب والقبول إال لتعارف إنشاء البيع هبام.
هذا وقد تقدم يف أول كتاب التجارة ذكر ما يستدل به عىل نفوذها بخصوصها، 

وما يستدل به عىل نفوذ عموم العقود ونحوه مما يعمها غريها. فراجع.
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(١) كـام هـو مقتىض إطـالق غري واحـد، قال يف الرشايـع: «العقد هـو اللفظ 
الدال عىل نقل امللك من مالك إىل آخر بعوض معلوم»، وقال يف القواعد: «والبد من 
الصيغة الدالة عىل الرضا الباطني، وهي اإلجياب والقبول»، وقال يف الدروس: «وهو 

اإلجياب والقبول من الكاملني، الداالن عل نقل املعني بعوض مقدر مع الرتايض».
بل هو مقتىض اإلطالق املقامي لكل من أمهل احلديث عن حتديد الصيغة التي 
يقع هبا البيع، كام يف املقنعة والنهاية وغريمها. بل عن غري واحد الترصيح بعدم اعتبار 
لفظ خمصوص يف البيع، وعن آخرين الترصيح بوقوع بعض العقود باملجاز، كام أطال 

شيخنا األعظمP يف نقل ذلك عنهم، وال يسعنا استقصاء كلامهتم.
ويقتضيه عمـوم وإطالق أدلة النفوذ بعد حتقق البيع والتجارة والعقد وغريها
ـ مـن العناويـن املأخـوذة يف أدلـة النفـوذـ  عرفـاً ولو مع عـدم رصاحة اللفظ املنشـأ

به العقد.
لكن جعل يف التذكرة من رشوط الصيغة الترصيح، قال: «فال يقع بالكناية مع 
النيـة»، واعترب يف جامع املقاصد داللـة اللفظ عىل البيع بالوضع، ويف مفتاح الكرامة: 
«وهـو الـذي طفحت بـه عباراهتم، حيث قالـوا يف أبواب متفرقةـ  كالسـلم والنكاح 
وغريهـا ـ إن العقـود الالزمة ال تثبت باملجـازات، فيأخذون هذه القضية مسـلمة يف 

مطاوي االحتجاج»، ونحوه كالم غريه.
وربام اسـتدل عىل ذلك باإلمجاع املستفاد من هذه الكلامت. لكن ال جمال للبناء 
عليه بعد ما سـبق من إطالقاهتم اللفظية واملقامية وترصحياهتم. والسيام مع اإلشكال 
يف حتصيـل اإلمجـاع الكاشـف عـن رأي املعصوم يف مثل هذه املسـائل التـي مل ترد هبا 
النصـوص، ومل يتضـح يف موردهـا سـرية متصلة بعصـور املعصومـني (صلوات اهللا 
عليهم)، وإنام حررت متأخراً عند اهتامم أصحابنا (رضوان اهللا عليهم) بتبويب الفقه 

ويقع كل لفظ دال عىل املقصود، وإن مل يكن رصحياً فيه(١)،



 وتنظيم مسائله، لقرب استناد املجمعني فيها الجتهادات اتضحت ألوائلهم، وجر
عليهـا من تأخـر عنهم، لتخيل حتقق اإلمجـاع باتفاق األوائـل املذكورين، حتى حتقق 

التسامل منهم نتيجة لذلك.
نعـم، قد يمنع من اإلنشـاء باملجاز، بل بكل ما حيتـاج داللته إىل القرينةـ  حتى 
املشـرتك ـ بلحاظ أن بسـاطة املضمون العقـدي تقتيض وجوده دفعـة واحدة يف مقام 
اإلنشـاء، ال تدرجيـاً بتعدد الـدال واملدلول، كام هـو احلال فيام إذا اسـتند لذي القرينة 

. والقرينة معاً
: بـأن الذي يتحقق به إنشـاء املضمون العقدي هـو ذو القرينة،  ويندفـع: أوالً
وليسـت القرينـة إال كاشـفة عن بيان مدلول ذهيـا وما أريد به، مـن دون أن يكون هلا 

دخل يف اإلنشاء، ليلزم تعدد ما به اإلنشاء، املدعى منافاته لبساطة األمر املنشأ.
: بأن ذلك ال يتـم مع كون القرينة حالية مقارنة لـذي القرينة، أو مقالية  وثانيـاً
سـابقة عليه، بحيث يفهم املراد من ذي القرينة رأسـاً، كام يفهم منه لو كان حقيقة فيه، 

من دون حاجة النتظار القرينة.
: بأن بسـاطة املعنى العقدي ال متنع من تعدد اإلنشـاء الذي يكون سـبباً  وثالثاً
لـه وتركبه، ألن سـببية اإلنشـاء للمضمون العقدي اعتباريـة ال حقيقية، فال مانع من 
أن يكـون إنشـاء املضامني املتعـددة بالقرينة وذي القرينة سـبباً العتبـار العرف حتقق 
املضمون العقدي البسـيط. كيف وال إشـكال يف تركب اإلجياب العقدي من جمموعة 

ألفاظ تدل عىل اخلصوصيات الدخيلة يف العقد كالثمن واملثمن وغريها.
وربـام يسـتدل بوجـوه أخـر أظهـر وهنـاً مـن أن حيتـاج إىل إطالـة الـكالم يف

ذكرها وردها.
هذا ويظهر من شـيخنا األعظـمP التفصيل يف املجاز بـني أن تكون داللته 
بضميمـة قرينة دالة عىل املضمـون العقدي املراد بالوضـع، وأن تكون بضميمة حال 
أو مقـال خارج العقد، فيقع باألول، لعدم الفرق بينه وبني الداللة بالوضع من حيثية 
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الوضوح والرصاحة، دون الثاين، ألن وقوع العقد به ينايف اتفاقهم عىل عدم العربة يف 
العقود بغري األقوال، حتى ذهبوا إىل عدم كفاية املعاطاة.

وهـو كام تر، لإلشـكال يف األول بأن املعيـار يف الرصاحة إن كان هو الوضع 
فهو غري متحقق فيه، ألن القرينة وإن كانت دالة وضعاً، إال أن اإلنشـاء ال يكون هبا، 
بل بذي القرينة املفروض كونه جمازاً، وإن كان هو اجلالء والبيان فهو ال ينحرص بام إذا 
كانـت القرينة دالة بالوضع، بل قـد يتحقق مع داللتها بغري الوضع، بل مع عدم كون 

القرينة لفظية، كام هو ظاهر.
ويف الثـاين بأن اتفاقهم عىل اعتبار اللفظ لو تم، فاملتيقن منه اعتباره فيام يتحقق 
به إنشـاء املضمـون العقدي، وهـو حاصل مع املجـاز، حتى لو كانـت القرينة حالية 
أو مقاليـة خارجـة عن العقد، إذ ال دخل للقرينة يف إنشـاء املضمـون العقدي، بل يف 

الكشف عن املراد باللفظ الذي حتقق به إنشاؤه، كام سبق.
ومن هنا ال خمرج عام يقتضيه عموم وإطالق أدلة النفوذ من االكتفاء بكل لفظ 

يتضمن إنشاء املضمون العقدي، من دون فرق يف نحو داللته.
نعم، ظاهر سـيدنا املصنـفP يف هنجه عدم صحة إنشـاء العقد باملجازات 
العرفية املستبشـعة، لقصـور العمومات عنه، قال: «نعم املجازات البعيدة املستبشـعة 
يشكل الرجوع يف صحة اإلنشاء هبا إىل العمومات، لعدم كون إنشائها هبا منشأ انتزاع 
العناويـن يف نظر العرف، وال تعد عندهم آلة إلنشـائها، ومثل ذلك مانع من الرجوع 

إىل العمومات بعد تنزيلها عىل العناوين العرفية».
لكـن املـدار يف الصدق العريف عـىل إبراز االلتـزام باملضمـون العقدي، حيث 
يصـدق معـه عرفاً أن من يقـوم بذلك قد باع أو آجر أو نحو ذلـك من العقود، وجمرد 
استبشـاع اإلبراز بالوجه املذكور ال يمنع من صـدق العناوين العقدية املذكورة، ومع 

صدقها يتجه عموم النفوذ هلا، فيتعني البناء عليه.
اللهم إال أن يدعى أن اإلمجاع عىل اعتبار اإلنشاء باللفظـ  لو تمـ  يراد به اللفظ 



مثـل: بعـت، وملكـت، وبادلـت(١)، يف اإلجيـاب، و: قبلـت، ورضيت، 
ومتلكت، واشرتيت(٢)، يف القبول. وال يشرتط فيه العربية(٣).

املسـتعمل بالوجه املقبول عند أهل اللسان، دون املسـتعمل بالوجه املستبشع عندهم 
اخلـارج عـن طريقتهـم. فإن تم ذلـك كان عدم النفـوذ من جهة اإلمجـاع املخرج عن 

.Pعموم النفوذ، ال لقصور العموم عن املورد، كام يظهر منه
لكـن الشـأن يف متامية أصل اإلمجـاع املذكور، فضـالً عن محله عـىل ذلك، كام 

يتضح مما يأيت يف املسألة السادسة عند الكالم يف املعاطاة إن شاء اهللا تعاىل.
(١) يعني: إذا قصد هبام البيع أما لو قصد معنامها أشكل حتقق البيع هبام، لعدم 

وضوح مطابقته هلام.
(٢) لتضمنها املطاوعة املناسبة ملعنى القبول، بل سبق أن اعتبار القبول إنام هو 
مـن أجـل ارتباط التزام أحد طريف العقـد بالتزام اآلخر، فإذا حتقـق ذلك بغري القبول 
كفـى، كـام لو أنشـأ كل منهـام البيع بمثـل: تبادلنـا كذا بكذا مـع قصد البيـع به، ومع 
ابتنـاء التزام كل منهام بالتزام اآلخر. بل هـو من الثاين قبول يف واقعه وإن كان بصيغة 

اإلجياب. فالحظ.
(٣) كام قواه شـيخنا األعظمP، وهو رصيح ما عن ابن محزة من استحباب 
العقـد بالعربية مـع اجلواز بغريها، كـام أنه مقتـىض إطالقاهتم اللفظيـة واملقامية التي 
تقدمت اإلشـارة إليها عند الكالم يف اعتبار الرصاحـة. ويقتضيه عموم وإطالق أدلة 

النفوذ التي تقدمت يف أول كتاب التجارة.
لكـن رصح باعتبار العربية يف جامع املقاصد والروضة واجلواهر، وحكي عن 
املقداد ـ يف التنقيح وكنز العرفان ـ والسـيد عميد الدين. ويناسـبه ما يف املبسـوط من 
نفـي اخلـالف يف عدم االجتزاء يف النـكاح بغري العربية مع القدرة، ونسـبه يف التذكرة 
إىل علامئنا، إال أن يكون ذكرمها له يف النكاح وإمهاهلام له يف غريه ظاهراً يف خصوصية 
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النكاح يف ذلك.
وكيف كان فال شـاهد العتبـار العربية إال األصل، املحكـوم لعموم وإطالق 
أدلـة النفـوذ. لكن قد يدعى اعتبار العربية يف حق القـادر، لقصور العموم واإلطالق 

املذكورين. ويقرب ذلك بوجوه:
 األول: عـدم صـدق العقد بغـري العربية مع القدرة عىل العربيـة. وهو كام تر

مصادرة خمالفة للوجدان. ودخل التعذر يف صدق العقد غريب.
ومثلـه مـا قد يدعى مـن أن اختيـار أهل اللغة لغـة أخر عبـث ال ينتزع معه 

. . إذ هو ـ مع عدم مطابقته للمدعى ـ موهون جداً عنوان العقد عرفاً
الثـاين: قصـور عمومـات النفوذ عن غـري العـريب وانرصافها للعـريب. قال يف 
اجلواهـر: «كغري املقام مما علق الشـارع احلكـم فيه عىل األلفاظ املنرصفـة إىل العربية، 
ـب عربياً، وقد أرسـل بلسـان قومه. ولذا  ـب واملخاطَ خصوصـاً بعـد أن كان املخاطِ
كان القـرآن وغريه من األدعية واألذكار املوظفة عربيـة، ومل يرد منهمG يشء منها 

بالفارسية يف مجيع املوظفات».
ويشكل بأن التوظيف إن كان بلفظ خمصوص ـ كام يف القرآن املجيد، واألذكار 
الواردة عن الشـارع األقـدس ـ تعني االقتصار عليه بأي لغـة كان، عمالً بالتوظيف. 
وإن كان بعنوان خمصوص ـ كالذكر والدعاء ـ تعني العمل بإطالقه، ولذا كان الظاهر 

أداء وظيفة القنوت بالذكر والدعاء غري العريب، لعدم التوقيت فيه بيشء معني.
وأظهر من ذلك ما إذا مل يكن موضوع التوظيف اللفظ، بل أمراً مسبباً ويكون 
اللفظ آلته وسـببه، كام يف املقام، حيث يتعني الرجوع يف تشخيص سببه وآلته للعرف، 
وهـو يف املقـام ال يعني العربية. وجمـرد عدم ورود يشء مـن األذكار املخصوصة بغري 

العربية ـ لو تم ـ ال يقتيض تعيني العربية يف مورد اإلطالق.
ب  ب عربيـاً غـري ظاهر، بـل املخاطَ ـب واملخاطَ ومـا ذكـره مـن كـون املخاطِ
لـه7 مجيع البرش، تبعاً لعموم رسـالته7. عىل أن ذلك وحـده ال يكفي يف التقييد، 



خصوصاً يف مثل عمومات النفوذ االرتكازية. بل لو فرض قصور العمومات اللفظية 
لالنـرصاف املدعى، كفى عمـوم دليل النفوذ االرتكازي، الذي سـبق التعرض له يف 

أول كتاب التجارة.
ومثلـه مـا قد يدعى من انرصاف عموم النفوذ للعريب، بسـبب تعارفه يف عرص 
صدور دليله. إذ فيه: أن االنرصاف بسـبب التعـارف بدوي ال يعتد به، مع أنه ممنوع، 
لشيوع العقد بغري العريب عند غري العرب. واالنرصاف خلصوص املتعارف عندهم يف 
غاية املنع. إال أن يراد به انرصافهم أنفسـهم له بسبب تعارفه عندهم. لكن ال ريب يف 

عدم األثر ملثل هذا االنرصاف.
الثالـث: أن عـدم صحته بالعريب غري املايض يسـتلزم عـدم صحته بغري العريب 
: أنه ال أصل العتبار املاضوية يف الصيغة، وإن رصح به مجاعة،  باألولويـة، وفيه: أوالً
بل عن مجاعة أنه املشـهور، ويف التذكرة: «ويشـرتط... اإلتيـان هبام بلفظ املايض. فلو 

قال: أبيعك، أو قال: أشرتي، مل يقع إمجاعاً، النرصافه إىل الوعد».
إذ مل يتضح الدليل عىل ذلك، خصوصاً بناء عىل ما هو الظاهر من وضع هيآت 
اجلمل لإلخبار، وأن استعامهلا يف اإلنشاء يبتني عىل التوسع بالقرينة، لعدم الفرق بني 
الفعـل املـايض وغـريه يف ذلك. وما يف جامـع املقاصد من أن املـايض رصيح يف إرادة 
. غريب، إذ كام  نقل امللك، وأما املستقبل فهو شبيه بالوعد واألمر بعيد عن املراد جداً
يكون املستقبل شبيهاً بالوعد كذلك يكون املايض شبيهاً باخلرب، وال ملزم بحمله عىل 

. اإلنشاء إال القرينة، التي يمكن قيامها عىل محل املستقبل عىل اإلنشاء أيضاً
ومـن ثم ال خمرج عن عموم النفوذ. والسـيام مـع ورود النصوص بإيقاع مجلة 

من العقود واإليقاعات بالفعل املضارع واألمر واجلملة االسمية(١).
(١) راجع وسـائل الشـيعة ج:١٢ باب:١١، ١٢ من أبواب عقد البيع ورشوطه، وج:١٣ باب:١٣، ١٤ من 
أبواب أحكام الوقوف والصدقات، وباب:٦ من أبواب كتاب السكنى واحلبيس، وج:١٤ باب:١٨ من 
أبواب املتعة، وج:١٤ باب:١٦ من أبواب مقدمات الطالق ورشائطه، وباب:١، ٢، ٤، ٩، ١٣، ١٦ من 

أبواب كتاب الظهار، وج:١٦ باب:١٠، ١١، ٢٨، ٣٠ من أبواب كتاب العتق.
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كام ال يقدح يف اللحن(١)
: أن األولويـة إنام تتم إذا كان مالك املنع يف املقيـس أقو منه يف املقيس  وثانيـاً
عليه، وال جمال لذلك يف املقام، ألن مالك املنع يف غري املايض لو تم إما عدم الرصاحة، 
أو التعبد املستفاد من اإلمجاع املدعى، وال أولوية يف املقام من حيثيتهام، كام لعله ظاهر. 

وربام استدل بوجوه أخر ال جمال إلطالة الكالم فيها بعد ظهور وهنها.
ومـن هنا ال خمـرج عن عمـوم أو إطالق أدلة النفوذ. والسـيام مـع قرب قيام 
السـرية عىل عدم االلتـزام بالعربية ملن حيسـن غريها يف غري العبـادات املفروض فيها 
أذكار عربيـة خاصة، ملا يف ذلك مـن العناية التي لو كانت لبانت عادة. خصوصاً وأنه 
 ، قد حيسنها أحد املتعاقدين دون اآلخر، فإن ذلك قد يناسب السؤال عن احلكم حينئذٍ

مع أنه مل يرد ما يشري إىل ذلك.
 هـذا واملعروف بينهم اجتـزاء العاجز بغري العريب. قـال يف اجلواهر: «لفحو
االكتفاء بإشـارة األخرس، مؤيداً ذلك بعدم العثـور فيه عىل خالف بني األصحاب. 
بل يف كشـف اللثام: الذي قطع به األصحاب أنـه جيوز بغري العربية للعاجز عنها ولو 
بالتعلـم بال مشـقة، وال فوت غرض مقصـود. بل الظاهر االجتزاء بـه وإن متكن من 
التوكيـل، كام رصح بـه بعضهم، للفحو املزبورة. فام عن بعضهم من اعتبار ذلك يف 

االجتزاء هبا ال خيلو من نظر».
وما يظهر من كالم كشـف اللثام املذكور من لزوم التعلم إذا مل يكن فيه مشـقة 
وال فـوت غـرض مقصود، ال يناسـب السـرية عىل الظاهـر، ملا فيه مـن العناية، نظري

ما تقدم.
(١) كام هو مقتىض إطالق من سـبق، املناسـب إلطالق وعمـوم أدلة النفوذ. 
لكـن رصح يف جامـع املقاصد بقادحيـة اللحن، وهو ظاهر اجلواهـر. وهو متجه بناء 

عىل الوجه الثاين من الوجوه التي تقدم االستدالل هبا العتبار العربية.
كام أنه بناء عىل اعتبار الداللة بالوضع يتجه عدم صحة العقد امللحون. إال إذا 



يف املادة أو اهليئة(١). وال جيوز فيه تقديم القبول عىل اإلجياب(٢).
اشـتهر اللحن بنحو يستوجب وضع امللحون للمعنى املقصود تعيناً يف اللغة الدارجة 

بني العامة، فيصح حينئذ بناء عىل عدم اعتبار العربية يف العقد.
وعىل األول يبتني اعتبار عدم اللحن عىل القول باعتبار العربية، أما عىل الثاين 
فيجري حتى بناءً عىل عدم اعتبار العربية، لتحقق اللحن يف غريها من اللغات. وكيف 

. كان فمام سبق يتضح ضعف الوجهني معاً
(١) لعـدم الفـرق بينهام بالنظر لعموم أو إطـالق أدلة النفوذ. كام ال فرق أيضاً 
بالنظـر له بني كون امللحون مهمالً وكونـه موضوعاً ملعنى غري املقصود مادام قد أريد 

به إنشاء العقد املقصود ولو بضميمة القرينة.
(٢) وهـو األشـهر، كام يف املختلـف. وكلامهتم يف املقام يف غايـة االضطراب، 

حيث يظهر بمراجعتها عدم حتديد اإلجياب والقبول فيها، والذي ينبغي أن يقال:
الـكالم: تارة: يكون يف إيقاع العقد بإنشـاء مضمونه مـن كال الطرفني، كام لو 

قال البايع: (بعت) وقال املشرتي: (ابتعت).
وأخـر: يكون يف إيقاع العقد بإنشـاء مضمونه مـن أحد الطرفني، مع إمضاء 

ذلك اإلنشاء وتنفيذه من الطرف اآلخر بمثل: (قبلت) و(رضيت).
وثالثة: بإيقاعه باسـتدعاء املضمون من أحد الطرفني بمثل: (بعني) أو (اشـرت 

مني) مع إنشائه من الطرف اآلخر بمثل: (بعت) أو (اشرتيت).
أما الصورة األوىل: فالعقد فيها مركب من إجيابني. وربام سمي الثاين ـ أياً منهام 
كان ـ قبـوالً بلحاظ كونه إقراراً لألول بعد ما سـبق من ابتناء العقد عىل االرتباط بني 
الطرفـني يف االلتـزام. كام ربام يسـمى ما يصدر من املشـرتي قبـوالً وإن كان متقدماً، 
لتعارف كون املشـرتي هو القابل، فيبتني عىل حمض االصطالح، كام ذكره يف املسالك 

يف كتاب النكاح.
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وكيف كان فال ينبغي التأمل يف إمكان إيقاع العقد باإلنشاءين املذكورين، وقد 
يظهـر منهـم االتفاق عليه. كـام ال يعترب الرتتيـب بينهام، عىل ما رصح بـه غري واحد. 

لصدق العقد بذلك، فيكون مشموالً ألدلة النفوذ.
إن قلـت: ليـس مفاد الصيغة فيهام واحداً، بل مفاد إنشـاء البايع الفعل، ومفاد 
إنشـاء املشرتي االنفعال، والثاين متأخر رتبة عن األول وإن تقارنا زماناً، فيتعني كون 

. ، والبد من تأخريه، لرتتبه عىل األول طبعاً الثاين قبوالً
، بل من  قلـت: الرتتـب املذكـور بني املضمونني ليس ناشـئاً مـن ترتبهام طبعـاً
اختالف نحو نسبة املضمون العقدي إىل كل من الطرفني مع وحدة املضمون املذكور، 
فهذا املضمون الواحد إن نسب إىل مالك املثمن امللحوظ باألصل كان بيعاً، وإن نسب 
. وحينئذ فإنشاء كل منهام للمضمون  إىل مالك الثمن امللحوظ تبعاً كان رشاءً وابتياعاً
املنتسـب له نحواً من النسـبة إنشـاء لذلك املضمون الواحد املنايف لسلطنتهام معاً، فال 

ينفذ إال بإعامل كل منهام لسلطنته فيه املتحقق يف املقام بصدور اإلنشاءين معاً منهام.
وبعبـارة أخـر: ليـس املنشـأ يف املقـام وما هو موضـوع اآلثـار إال املعاوضة 
اخلاصة، وال يراد بإنشاء كل منهام إال حتقيقها وااللتزام هبا من دون اختالف يف الواقع 
املنشـأ. فاملقام كام لو قال كل منهام يف مقام اإلنشـاء: التزمت ببيع املتاع اخلاص بالثمن 
اخلـاص، أو قـال: التزمت بـرشاء املتاع اخلاص بالثمـن اخلاص، وكام لـو كتب البيع 

بحدوده يف ورقة، ووقع كل منهام عليها من أجل بيان التزامه بام فيها.
ويشـهد بذلك أن ما يتحقـق باإلجيابني املذكورين ارتكازاً هـو عني ما يتحقق 
باإلجياب من أحد الطرفني والقبول بمثل: (قبلت) من اآلخر، مع أن القبول املذكور 
ال يتضمـن إال إقـرار املضمـون الواحـد الذي اختص بإنشـائه أحدمها، مـن دون أن 

يتضمن إنشاء الصورة األخر املفروضة يف املقام.
وأمـا ما اشـتهر من توقف العقد عـىل اإلجياب والقبول فالبـد من رجوعه إىل 
مـا ذكرناه آنفاً من اعتبار ارتباط التزام كل منهام بالتزام اآلخر املسـتلزم لكون صدور 



الثـاين مبنيـاً عىل األول وإمضـاء ملضمونه، أو حيمل عىل بيان الوجـه الغالب يف إعامل 
السـلطنتني، مـع كون املعترب حقيقة هـو إعامهلام معاً يف مقابل اإليقـاع الذي يكفي فيه 

إعامل سلطنة واحدة.
وأما الصورة الثانية: وهي مورد كالم سـيدنا املصنفP فالعقد فيها مركب 
مـن إجياب املضمون العقدي من أحد الطرفني وقبوله من الطرف اآلخر، سـواء كان 
املوجـب هـو املشـرتي أم البايع. وتسـمية ما يصـدر من البايـع إجيابـاً وإن كان بلفظ 
القبول، وما يصدر من املشرتي قبوالً وإن تضمن إنشاء املضمون العقدي، يبتني عىل 

االصطالح املشار إليه آنفاً، من دون أن خيرج األمر يف حقيقته عام ذكرنا.
وال ينبغـي التأمـل يف نفوذ العقد وحتقق البيع، سـواءً كان اإلجيـاب من البايع 

بلفظ (بعت) ونحوه، أم من املشرتي بلفظ (اشرتيت) و(ابتعت) ونحومها.
ودعـو: أنـه يف الثاين يلزم حتقق الرشاء بدون البيع، وصدق عنوان املشـرتي 
بـدون البايع، لعدم إنشـاء الطـرف اآلخر للبيع، بل الرضا بالـرشاء ال غري. مدفوعة: 
بام ذكرناه آنفاً من أن املنشـأ مضمون عقد البيع القائم بالبايع واملشـرتي معاً، والتعبري 
بالـرشاء واالبتياع بلحاظ نسـبته للمشـرتي، وقبول الطرف اآلخر بجعلـه بايعاً قهراً 
وإن مل ينشـئ البيع، كام يكون قبول املشرتي إلنشـاء البايع العقد بلفظ (بعت) موجباً 

لصريورته مشرتياً قهراً وإن مل ينشئ الرشاء.
ويؤيـد ذلـك ما ورد من صحة إنشـاء الـزوج لعقد النكاح بلفـظ (أتزوجك) 
النرصافه إىل القبول من الزوجة بمثل: (رضيت)، بل هو املرصح به يف رواية أبان بن 
تغلب: «قلت أليب عبد اهللاA: كيف أقول هلا إذا خلوت هبا؟ قال: تقول: أتزوجك 

متعة عىل كتاب اهللا وسنة نبيه... فإذا قالت: نعم قد رضيت، وهي امرأتك...»(١).
هـذا والظاهر عدم جـواز تقديم القبول يف املقام، كـام رصح به مجاعة، وظاهر 
املسـالك وعن امليسية وجممع الفوائد نفي اخلالف فيه، ألن مفاد القبول املذكور تنفيذ 

(١) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:١٨ من أبواب املتعة حديث:١.
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اإلجياب وااللتزام به، وهو متفرع عىل حتقق اإلجياب، وال موضوع له قبله.
ودعـو: أن مفاد القبول يف املقام ملـا كان هو الرضا بمضمون اإلجياب أمكن 

تقدمه عليه، إلمكان الرضا باليشء قبل وقوعه.
مدفوعـة: بـأن جمرد الرضا بمضمون العقد ال يكفـي يف القبول الذي هو ركن 
العقد، لعدم إعامل سلطنة القابل بذلك، بعد كون املضمون منافياً هلا، بل ال يتم إعامل 
، أو  سـلطنته إال بااللتـزام بمضمـون العقـد وجعله يف عهدته، إما بإنشـائه اسـتقالالً
بإمضاء اإلجياب وتنفيذه املسـتفاد من مثل: (قبلت) و(رضيت) ونحومها، إذا وقعت 
بعد اإلجياب. أما إذا وقعت قبل اإلجياب فهي تتمحض يف بيان الرضا به الذي عرفت 

االكتفاء به، وال تتضمن إمضاءه وتنفيذه، إذ ال معنى إلمضائه قبل وقوعه.
نعم، لو أريد هبا إنشـاء االلتـزام باملضمون ابتداء كان كالصـورة األوىل. لكنه 
حيتاج إىل كلفة وعناية خارجة عن حمل الكالم. كام إنه لو أريد هبا اإلذن للطرف اآلخر 
يف االسـتقالل باملعاملة نيابة عن القابل وأصالة عن نفسـه، بحيث يقوم مقام الطرفني 
ـ كوليهـام والوكيـل عنهامـ  تعني كفاية اإلجياب يف حتقيـق العقد. لكن القبول املذكور 
ال يكـون حينئذ ركناً للعقد، بل توكيـالً فيه. وهو أيضاً حيتاج إىل كلفة وعناية خارجة 
عـن حمل الكالم. وباجلملة: ال خمـرج عام ذكرنا من عدم جواز تقديم القبول املتضمن 

إمضاء اإلجياب وااللتزام بمضمونه ـ الذي هو حمل الكالم ـ عىل اإلجياب.
وأمـا الصـورة الثالثة: فقـد رصح غري واحد بوقـوع العقد هبـا، وظاهر نكاح 
 املبسـوط اإلمجاع منا عليه يف البيع، واإلمجاع عليه من املسـلمني يف النكاح. لكنه قو
يف بيـع املبسـوط ويف اخلالف عدم وقوع البيع به. وهـو الذي رصح به غري واحد، بل 
يف جامـع املقاصـد: «ظاهرهم أن هـذا احلكم اتفاقي، وما قيل بجـواز مثله يف النكاح 

مستند إىل رواية ضعيفة».
وكيـف كان فـال ينبغي التأمل يف عدم حتقق اإلجياب وال القبول باالسـتدعاء، 
لعـدم صلوحه بطبعه لبيان االلتزام باملضمون وجعلـه، إال بعناية وتكلف خارج عن 



حمل الكالم. ولو حصال مل يكن قبوالً مقدماً، بل كان كالصورة األوىل، كام تقدم نظريه 
يف الصورة الثانية.

ومنـه يظهر اإلشـكال فيـام يظهر من شـيخنا األعظـمP من أنـه ـ بناء عىل 
التحقيـق مـن أن األصل يف البيع النفـوذ واللزوم إال يف مورد اإلمجـاع عىل اخلالف ـ 
يتعـني البنـاء يف املقام عىل صحة البيع ولزومه، لعدم اإلمجاع عىل بطالنه بعد ما سـبق 

من بعضهم صحته.
وجه اإلشكال: أن األصل إنام يقتيض نفوذ البيع وصحته، إذا تم العقد املتضمن 
له بإعامل كل من الطرفني سلطنته فيه، وهو غري حاصل يف املقام بعد ما ذكرنا من عدم 
حتقـق اإلجياب وال القبول باالسـتدعاء، وإنام احلاصل يف املقـام اإلجياب فقط بإعامل 
البايـع سـلطنته، وال جمال للبناء عىل عمـوم نفوذه بعد منافاته لسـلطنة اآلخر، وعدم 

صدق العقد.
هذا وقد استدل عىل صحة النكاح هبذا الوجه بام تضمن تزويج النبي7 رجالً 
بالوجه املذكور، كصحيح حممد بن مسلم عن أيب جعفرA: «قال: جاءت امرأة إىل 
النبـي7 فقالـت: زوجني. فقال رسـول اهللا7: من هلـذه؟ فقام رجل فقـال: أنا يا 
رسـول اهللا، زوجنيهـا. فقال: مـا تعطيها؟ فقالك ما يل يشء... فقال رسـول اهللا7: 
أحتسـن مـن القرآن شـيئاً؟ قـال: نعم. قـال: قد زوجتكها عىل ما حتسـن مـن القرآن، 
فعلمهـا إياه»(١) ونحوه يف ذلك ما رواه يف عوايل الآليل عن سـهل السـاعدي(٢)، وراه 

العامة بطريقهم عنه(٣).
قـال يف اجلواهر: «وليس يف اخلرب يف يشء من طرقه أنه أعاد القبول» ونحوه ما 
يف املسـالك. وربام عمـم ذلك للبيع وبقية العقود، إما لفهـم عدم اخلصوصية بلحاظ 

(١) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٢ من أبواب املهور حديث:١.
(٢) مستدرك الوسائل ج:١٥ باب:٢ من أبواب املهور حديث:٢.

(٣) سنن البيهقي ج:٧ ص:٢٤٢ باب النكاح عىل تعليم القرآن.
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مـا هـو املعلوم مـن أن املعيار يف اجلميع عىل حتقـق العقد باالتفاق بـني الطرفني، وإما 
لألولوية، ألمهية النكاح املناسـب للتحفظ يف سـببه أكثر من غـريه، فوقوعه مع ذلك 

بالوجه املذكور يناسب وقوع غريه به.
لكن ال جمال لتوهم كون قول الرجل: (زوجنيها) قبوالً حتى لو أمكن القبول 
باالسـتدعاء، لعـدم حتديـد املهر بعد. مـع أن احلديث إنـام تضمن قضيـة يف واقعة ال 

إطالق هلا وال رشح حلدودها الرشعية.
بِل النكاح بعـد إجياب النبي7  وقـد حيمل: تـارة: عىل أن يكون الرجل قـد قَ
ومل يذكـر يف احلديث، لعدم االهتامم فيه باسـتقصاء كل ما حصـل، بل اقترص فيه عىل 

املراوضة يف النكاح املذكور واإلجياب، لوفائهام ببيان خصوصياته.
وأخر: عىل خصوصية النبي7 يف ذلك بلحاظ واليته العامة، فيكون إجيابه 
قائـامً مقـام اإلجياب والقبول من الزوجني، كام عن الشـهيد األول يف رشح اإلرشـاد. 
ولـو قيل بتوقف ذلك عىل كونه7 يف مقام إعـامل واليته املذكورة كفى احتامل ذلك 

يف منع االستدالل باحلديث عىل املدعى.
وثالثـة: عىل كون طلب الرجل مـن النبي7 تزوجيه باملـرأة راجعاً إىل توكيله 
له7 يف ذلك كتوكيل املرأة له يف ذلك، فيكون7 وكيالً عن الطرفني، فيجزي إجيابه 

يف حتقق العقد منهام.
بـل ذكر سـيدنا املصنـفP أن االكتفـاء باإلجيـاب بعد طلـب التزويج هو 
مقتـىض القاعـدة مع قطع النظر عن النصوص املذكـورة، ال ألن طلب التزويج قبول 
متقـدم، بـل ألنه يرجـع إىل توكيل املطلوب منـه أو اإلذن له يف تزوجيـه، بحيث يقوم 
مقامه يف إجراء العقد، فيكون املطلوب منه قائامً مقام الطرفني، وجيتزأ بإجيابه. وهو لو 

تم ال خيتص بالنكاح، بل جيري يف مجيع العقود.
لكـن الظاهـر عدم متاميتـه، ألن طلب الرجل التزويـج أو البيع أو غريمها، كام 
يصـح ممن يريـد التوكيل يف األمر املطلوب له، كذلك يصـح من اخلاطب أو صاحب 



نعم، جيوز إنشـاء اإلجياب بمثل: (اشرتيت) و(ابتعت) و(متلكت) وإنشاء 
القبول بمثل: (رشيت) و(بعت) و(ملكت)(١).

السوم أو نحومها ممن يريد إجراء العقد معه بتويل أحد طرفيه عىل أن يكون هو الطرف 
اآلخر الذي يتوىل العقد ويبارشه بنفسه.

وبعبارة أخر: طلب الشـخص األمور املذكورة من غريه كام يمكن أن يرجع 
إىل طلب قيامه هبا عنه الذي هو مفاد التوكيل، كذلك يمكن أن يرجع إىل طلب قيامه 
. وليس هو كطلب املرأة من شـخص تزوجيها من  هبـا معـه، بحيث جيريان العقد معـاً
رجـل، كام تضمنه احلديث، فإنه يتعني يف إرادهتا توكيله، إذ لو أرادت بذلك طلب أن 
يكون زوجاً هلا لطلبت أن يتزوجها، ال أن يزوجها. ونظريه يف البيع ما لو قال: اشـرت 

يل، ويف اإلجارة ما لو قال: استأجر يل، ونحو ذلك.
وباجلملـة: طلـب التزويج أو البيـع أو غريمها ال يتعني للتوكيـل، ليكتفي معه 
بإجيـاب املطلـوب منه إذا كان هو الطـرف اآلخر أو وكيالً عنه أو وليـاً عليه، بل البد 
فيـه مـن القرينة، وبدوهنا البـد من ضم القبول لإلجياب بعد ما سـبق مـن عدم كون 

. االستدعاء قبوالً
نعـم، بنـاءً عـىل االكتفـاء يف إنشـاء العقـد بالفعـل ـ كـام يف املعاطـاة، وكام يف 
التوقيـع عىل الورقة املتضمنـة للعقد ـ يتعني إمكان االجتزاء بالقبـول الفعيل يف املقام
باجلـري عـىل مقتـىض العقـد، كام لـو أخذ املشـرتي املبيـع بعد اإلجيـاب مـن البايع. 
لكـن ال جمـال لـه يف النـكاح الذي هو موضـوع النصوص السـابقة، إمـا لظهور مثل

قولـهA يف خـرب أبـان املتقـدم: «فإذا قالـت: نعم، فقد رضيـت» يف اعتبـار القبول 
اللفظي، أو للمفروغية عن اعتبار اللفظ يف ركني العقد معاً يف النكاح، واإلمجاع عىل 
ذلك. ودعو: أن املتيقن من ذلك اعتبار اللفظ يف اجلملة ولو يف اإلجياب وحده. ال 

تناسب كلامهتم يف املقام. فالحظ.
(١) ملا سـبق. وسـبق أن هذا ليس من تقديم القبول، إال أن يراد من القبول ما 
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(مسـألة ٢): إذا قال: (بعني فرسـك هبـذا الدينار) فقـال املخاطب: 
(بعتـك فريس هبذا الدينار) ففي صحته بال أن ينضم إليه إنشـاء القبول من 
اآلمر إشـكال(١). وإن كان األظهر ذلك(٢). وكذلك احلكم يف الويل عىل 

الطرفني والوكيل عنهام، فإنه ال يكتفي باإلجياب(٣).
(مسـألة ٣): يعترب يف حتقق العقد املواالة بـني اإلجياب والقبول(٤).

يصدر من املشرتي، فريجع إىل حمض االصطالح.
. (١) ملا سبق من عدم كون االستدعاء إجياباً، وال قبوالً

(٢) كأنـه ملا سـبق منـهP من رجوع االسـتدعاء للتوكيـل أو اإلذن يف تويل 
العقد، وجيتزأ بإجياب وكيل الزوج أو مأذونه عن قبول الزوج. لكن سبق من أن محله 

عىل ذلك حيتاج إىل قرينة.
 P(٣) الظاهر زيادة (ال)، لعدم مناسـبتها لسـياق كالمه، وال ملا سـبق منه
وتكرر يف كالمه من أن مالك الطرفني ووليهام والوكيل عنهام جيتزئ باإلجياب. فراجع 

ما ذكرهP يف مستمسكه يف رشوط عقد النكاح، ويف تزويج املوىل عبده من أمته.
وهـو الذي تقتضيه القاعدة، ألن القبول إنام حيتاج إليه من أجل إعامل سـلطنة 
القابل يف املضمون املنايف هلا. فإذا كانت السـلطنة عىل متام املضمون لشخص املوجب 
باألصالـة ـ كـام يف الويل واملالك ـ أو بالتبع ـ كام يف الوكيـل ـ تعني االجتزاء بإجيابه يف 
حتقق املضمون، عمالً بمقتىض سـلطنته. وال وجه إلتيانـه بالقبول، مجوداً عىل ما قيل 

من توقف املضمون عىل اإلجياب والقبول، كام أرصّ عليه غري واحد.
نعـم، لو قصد باإلجياب إعامل سـلطنته عىل أحد الطرفـني دون اآلخر اجتهت 

احلاجة للقبول من أجل إعامل السلطنة يف حق اآلخر.
(٤) ال خيفـى أن مـا يـأيت منهP يف بيـان املـواالة خارج عن حمـل كالمهم. 



بـل ليس هو من املواالة عرفاً، فإن املواالة بني الشـيئني عرفاً عبـارة عن التتابع وعدم 
الفصل الزمني املعتد به بينهام.

واعتبارها باملعنى املذكور هو الذي يظهر من الدروس، حيث قال: «وال يقدح 
ختلل آن أو تنفس أو سعال». وبه رصح يف كتاب الوقف منه، ويف حمكي القواعد، كام 
رصح بـه يف جامـع املقاصد وغريه. وحكـي عن العالمة يف القواعـد، وذكره يف خلع 

املبسوط.
لكـن اخللع ليس مـن العقـود. وكالم العالمة يف القواعد ال خيلـو عن إمجال، 
حيـث قال يف كتاب النكاح: «ويشـرتط التنجيز، فلو علقـه مل يصح. واحتاد املجلس، 
فلـو قالـت: زوجت نفيس من فالن، وهو غائب، فبلغـه فقبل، مل ينعقد. وكذا لو أخر 
القبـول مع احلضور، بحيـث ال يعد مطابقاً لإلجياب». فإن عـدم املطابقة لإلجياب يف 
املقام ال خيلو عن إمجال، وقد يراد به ما يأيت من سـيدنا املصنفP الذي هو خارج 

عن حمل الكالم.
وكيف كان فقد يستدل عىل اعتبار املواالة باملعنى العريف الذي سبق بوجوه:

األول: مـا يظهـر مـن اجلواهر من محـل إطالق آيـة الوفاء بالعقـود عىل العقد 
. ويظهر ضعفهـ  لو تم التعارفـ  مما تكرر منا من عدم هنوض التعارف  املتعارف سابقاً

بتقييد اإلطالق، أو انرصافه بنحو معتد به.
 :Pقال Pالثـاين: مـا ذكـره شـيخنا األعظـم تعقيبـاً عـىل كالم الشـهيد
«حاصله: أن األمر املتدرج شـيئاً فشـيئاً إذا كان له صورة اتصالية يف العرف فالبد يف 
ترتـب احلكـم املعلق عليه يف الرشع من اعتبار صورتـه االتصالية. فالعقد املركب من 
اإلجيـاب والقبـول القائم بنفـس املتعاقدين بمنزلة كالم واحـد مرتبط بعضه ببعض، 
فيقـدح الفصل املخـل هبيئته االتصالية. ولذا ال يصدق التعاقد إذا كان الفصل مفرطاً 

يف الطول، كسنة أو أكثر...».
وقـد يرد ذلك: تارة: بام ذكره شـيخنا األعظمP نفسـه مـن أن دليل النفوذ 
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يف املقـام ال ينحـرص بعموم نفـوذ العقد، بل يكفي فيه عموم حـلّ البيع والتجارة عن 
تراض، وال دليل عىل اعتبار املواالة يف صدقهام.

وأخر: بام ذكره بعض مشاخيناP من أن العقد ليس اسامً للفظ املركب من 
اإلجياب والقبول، بل لاللتزام النفيس من الطرفني املظهر باللفظ أو غريه.

ويندفع األول بأن البيع عرفاً من أفراد العقد ـ كام ذكره سـيدنا املصنفP ـ 
وكذا التجارة، فالبد من أن يعترب فيهام مجيع ما يعترب يف العقد.

كـام يندفع الثـاين: تارة: بأنه مل يتضح صدق العقد عرفـاً عىل نفس االلتزام من 
الطرفني، بل ال يبعد صدقه عىل نفس إبراز االلتزامني املرتبطني. وال أقل من اإلمجال 

امللزم بالرجوع ألصالة عدم ترتب األثر يف الفاقد للمواالة.
وأخـر: بأن الوجه املتقدم العتبار املواالة كام جيري يف إبراز االلتزامني جيري 

يف نفس االلتزامني لو تم صدق العقد عليهام.
فالعمـدة يف رد الوجـه املذكـور: أن املـراد بالصـورة االتصاليـة إن كانت هي 
املنتزعـة من التتابـع والتوايل بني األجزاء، فثبوهتا للعقد عـني املدعى. وإن كانت هي 
املنتزعـة من حلاظ الوحدة بـني األمور املتكثرة، فهي وإن كانت ثابتة يف العقد ويف كل 
مـا كان له عنـوان واحد، كالوضوء والصـالة، إال أن توقف ذلك عـىل وحدة العمل 
عرفـاً، لتتابع أجزائه، ممنوع جداً، ألن حلاظ الوحدة بني األمور املتكثرة اعتبار حمض، 
وكام يمكن حتققه بني ما تعترب فيه املواالة يمكن حتققه فيام ال تعترب فيه، كالغسل واحلج 

والكفارة.
والبـد يف اعتبـار املواالة فيه مـن دليل خاص، يكون هو املتبـع يف تعيني معيار 
املـواالة، فاملـواالة املعتربة يف الوضوء غري املواالة املعتربة يف الصالة، ومها غري املواالة 
املعتربة بني أجزاء الكلمة الواحدة. وحينئذ البد يف إثبات املواالة يف العقد أو البيع أو 

التجارة من دليل خاص يتكفل به، وببيان معيارها.
وأما ما يف جامع املقاصد من أن العقود الالزمة البد فيها من وقوع القبول عىل 



الفـور عـادة، بحيث يعد جواباً لإلجياب. فكأنه أراد بـه تنظريه باجلواب املتعارف من 
العامل القادر عىل اجلواب، ملا هو املعلوم من أن املسـؤول إذا جهل اجلواب فقد يتأخر 
فيه حتى يستوضحه. لكن التنظري املذكور عني املدعى، بل هو ممنوع، كام يأيت إن شاء 

اهللا تعاىل.
ومثله ما سبق من شيخنا األعظمP من أن العقد بمنزلة كالم واحد مرتبط 

بعضه ببعض. حيث ال شاهد عىل ذلك، بل هو ممنوع، نظري ما سبق.
وأمـا ما ذكره بعض األعاظمP من أن اعتبار كون هذه األمور عقداً يقتيض 
أن يرتبط إنشـاء أحدمها بإنشـاء اآلخر، بأن يصري بمنزلة كالم واحد، ففيه: االرتباط 
بـني اإلجيـاب والقبول الذي يتوقف عليه صدق العقد إنام هـو االرتباط بينهام قصداً، 
بحيث يكون إنشـاء كل منهام مبنياً عىل إنشـاء اآلخر، ال التوايل بينهام خارجاً، بحيث 

يكونان كالكالم الواحد.
الثالـث: ما ذكره بعض األعاظمP من أنـه ملا كان يف العقود خلع ولبس أو 
إجيـاد علقـة فالبد أن يقـارن اخللع واللبـس، وأن يقارن إجياد العلقة قبـول، وإال لزم 
وقـوع العلقـة واإلضافة بال حمل ومضـاف إليه. وكأنـه يريد باخللـع واللبس اللذين 
تتضمنها العقود تبدل احلال املتعلق بالطرفني إىل حال آخر متعلق هبام، ففي البيع مثالً 
ال خيـرج البيع عـن ملك البايع إال عىل أن يدخل يف ملك املشـرتي، فإذا تأخر القبول 

من املشرتي لزم خروجه من ملك البايع من دون أن يدخل يف ملك غريه.
لكنـه كام تـر، فـإن كالً من اإلجيـاب والقبـول وإن تضمن إنشـاء املضمون 
العقـدي وااللتـزام بـه، إال أن املضمون املذكور ال يرتتب رشعـاً وال عرفاً، إال بكامل 
العقد من الطرفني، فإذا أنشأ البايع البيع مثالً مل يرتتب البيع ومل خيرج املبيع عن ملكه، 
وال يدخـل الثمـن يف ملكه رشعـاً وال عرفاً، إال بعد القبول ومتاميـة العقد، ألن املبيع 
خيـرج عن ملكه والثمـن يدخل يف ملكه بمجـرد اإلجياب، ويتوقف دخـول املبيع يف 
ملك املشـرتي وخروج الثمن عن ملكه عىل حتقق القبول منه، ليلزم من الفصل بينهام 
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فلـو قال البايع: بعت. فلم يبادر املشـرتي حتى انـرصف البايع عن البيع، مل 
يتحقـق العقـد، ومل يرتتب عليه األثـر(١). أما إذا مل ينـرصف، وكان ينتظر 
مـدة من الزمن حصول أحد املضمونني دون اآلخر يف تلك املدة، الذي جعله حمذوراً 
يف املقام، وإال لزم امتناع الفصل بني اإلجياب والقبول حتى مدة قليلة، كام هو ظاهر.
ومـن ثـم ال دليل عـىل اعتبار املواالة بني طـريف العقد. بل ال ينبغـي التأمل يف 
عدم اعتبارها بعد مالحظة السرية يف مثل اهلبة عىل إرسال املوهوب للموهوب له من 
مسـافة بعيدة أو قريبة، حيث يتخلل بني إجيـاب الواهب للهبة وقبول املوهوب له هبا 
مدة معتد هبا قصرية أو طويلة. وقد حتقق ذلك حتى يف عهد النبي7 واألئمةG بل 
ربام حتقق يف حقهم، ومن املعلوم من حال السرية املذكورة أن وظيفة الرسول تتمحض 
يف إيصال العني املوهوبة من الواهب للموهوب له، من دون أن يكون الرسول وكيالً 
عـن الواهب يف إجيـاب عقد اهلبة بدالً عنه، وال وكيالً عن املوهوب له يف القبول بدالً 

عنه، فراراً عن حمذور الفصل املعتد به بني اإلجياب والقبول.
وأمـا ما ذكـره بعض األعاظمP مـن أن الذي يتوىل اإلعطـاء هو الواهب، 
وأن الرسـول كاآللة، فهـو بمنزلة من كان يف املرشق، ويـده طويلة تصل إىل املغرب. 
فهـو غريـب جداً، رضورة أن الرسـول قد يوصل املوهوب للموهـوب له حال غفلة 

الواهب، لنوم أو غريه، فكيف يمكن حتقق اإلنشاء منه حني اإلعطاء للموهوب؟!.
وال فـرق بني اهلبـة وغريها بعد كوهنا مـن العقود، حيث يـدل ذلك عىل عدم 
توقـف صـدق العقد عـىل املواالة، بـل يكفي يف وضـوح ذلك الرجـوع للمرتكزات 
العرفيـة يف حتديد معنـى العقد. ومن ثم يتعني عدم اعتبار املـواالة يف العقد إال بدليل 

خمرج عن إطالق النفوذ أو عمومه.
(١) بال إشكال ظاهر، لتوقف صدق العقد عىل ارتباط االلتزام القابل بالتزام 
املوجـب، فمع عدول املوجب عن التزامه ال يتحقق االرتباط بينهام. بل األمر أوضح 



القبول حتى قبل، صح(١). كام أنه ال يعترب وحدة املجلس(٢)، فلو تراجعا 
بالتلفـون، فأوقع اإلجياب أحدمها وقبل اآلخر صـح، أما املراجعة بالكتابة 

ففيها إشكال(٣).
من ذلك.

(١) لتحقق االرتباط بني اإلجياب والقبول، وصدق العقد بذلك بعد ما سـبق 
من عدم اعتبار املواالة بني أجزاء العقد.

(٢) كـام سـبق من العالمـةP. لكن من القريـب كون مراده ما إذا اسـتلزم 
اإلخالل باملواالة، فيجري فيه ما سـبق، ألن ذلك هو املتعارف يف عرصه، وبه استدل 
يف جامـع املقاصد. ولعله لذا مل يذكره مثل شـيخنا األعظمP اسـتغناءً بام سـبق يف 
املـواالة. وال ينبغـي التأمل يف عدم اعتبار وحدة املجلـس، خصوصاً إذا مل خيل تعدده 
باملـواالة، كام يمكن يف مفروض كالم سـيدنا املصنـفP، حيث ال ريب يف صدق 

العقد بدوهنا.
 بل لعلـه عندهم أقو . (٣) مل يتضـح وجه اإلشـكال بعد صـدق العقد عرفاً
من الكالم. والسيام مع شيوع وقوع املعاهدات بني اجلامعات والدول بالكتابة، ومنه 
صلــح احلديبية، وهدنة التحكيم، حيث مل يعرف ضمّ اإلنشـاء اللفظي هلا يف الوقائع 
املذكـورة. ولـو حدث ذلك لنقـل وظهر، كام ظهرت ونقلت كثـري من اخلصوصيات 

التي صاحبت الكتب يف تلك الوقائع.
نعـم، بناءً عـىل اعتبار اللفظ يف العقـد مع القدرة يتجه البنـاء عىل عدم وقوعه 
بالكتابـة كـام رصح بـه غري واحـد. لكن يأيت مـن سـيدنا املصنفP وقـوع العقد 
باملعاطاة، غاية األمر أنه ال يلزم عنده، وهو أمر آخر. ولعله لذا استظهر بعض مشاخينا
P وقـوع العقد بالكتابة. كام أنه يتعني البناء عـىل لزومه، خصوصاً بناء عىل ما يأيت 

يف املعاطاة.
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(مسألة ٤): الظاهر اعتبار التطابق بني اإلجياب والقبول(١) يف الثمن 
واملثمن وسائر التوابع(٢) فلو قال: بعتك هذا الفرس بدرهم برشط أن ختيط 
قمييص، فقال املشرتي: اشرتيت هذا احلامر بدرهم، أو هذا الفرس بدينار، 
أو برشط أن أخيط عباءتك، أو بال رشط يشء، أو برشط أن ختيط ثويب، أو 
اشرتيت نصفه بنصف دينار(٣)، أو نحو ذلك من أنحاء االختالف، مل يصح 
العقد. نعم لو قال: بعتك هذا الفرس بدينار، فقال: اشرتيت كل نصف منه 
(١) بـال إشـكال ظاهـر، لتوقف صـدق العقد عىل ذلـك، كام تقـدم يف أوائل 
املسـألة األوىل، وتقدم يف أوائل املسـألة الثالثة من العالمةP ما يناسـبه، وإن مل خيل 
عـن إمجال كام سـبق. ولعل عدم شـيوع ذكـره يف كلامهتم يف املقـام لوضوحه، ويظهر 
مـن بعض كلامهتم يف بعض الفـروع املفروغية عنه. ومن ثم كان الظاهر عدم اخلالف 
فيـه، وما قد يظهر من تعبري سـيدنا املصنفP من وجود اخلالف فيه أو اإلشـكال 

غريب.
(٢) كالـرشوط وصفات املبيع ونحوهـا. ودعو: عدم احلاجة للتطابق فيها، 
ولـذا ال يبطـل البيع بتخلفها، وإنام يبطل بتخلف األركان ال غري. مدفوعة: بأن العقد 
ال يصدق إال بتطابق اإلجياب والقبول فيها، كاألركان، لالرتباطية بني مجيع ما يتضمنه 
العقد يف القصد واإلنشـاء. وأما عدم بطالن العقد بتخلفها حكم عقالئي متفرع عىل 

متامية العقد، وال ينايف توقف متامية العقد عىل التطابق فيها.
(٣) وكـذا لو قال: اشـرتيت نصفـه بنصف درهم، لالختـالف بينهام يف األمر 
امللتـزم بـه، اللتـزام األول ببيع املجموع بـام هو جممـوع، والتزام الثـاين ببيع النصف 
وحده. وجمرد دخول النصف يف املجموع ال يقتيض التطابق فيه بعد قصد األول ضمه 
للنصـف الثـاين، وقصد الثاين االقتصـار عليه. ولعـل ذلك هو مراد سـيدنا املصنف

P، وذكر الدينار من سبق القلم.



بنصف دينار. صح، وكذا نحوه مما كان االختالف فيه باإلمجال والتفصيل(١).
(مسـألة ٥): إذا تعذر اللفظ خلرس ونحوه قامت اإلشارة مقامه(٢) 
(١) ألن االختـالف باإلمجال والتفصيل ال يرجع إىل االختالف يف املضمون، 
بل لالختالف يف بيانه. لكن رجوع االختالف يف املثال املذكور لالختالف يف اإلمجال 
والتفصيـل ال خيلو عن إشـكال، البتنـاء اإلجياب فيه عىل مقابلـة املجموع باملجموع، 
وابتنـاء القبـول عـىل جعل كل نصـف من الثمـن مقابـل كل نصف مـن املبيع، ومها 

. خمتلفان قصداً
وال ينـايف ذلك بنـاء العرف عىل توزيع الثمن عىل أجزاء املبيع يف موارد تبعض 

الصفقة. فإن ذلك حكم عقالئي. ولذا يثبت معه اخليار، بلحاظ ختلف االرتباطية.
كـام أن احلكم بالتوزيـع بتخلف بعـض الصفقة يثبت يف غري مورد اإلشـاعة، 
كـام لـو باعـه ناقة ومجـل بألف ومخسـامئة دينـار، فظهـرت الناقـة مغصوبـة، وكانت 
قيمتهـا ضعـف قيمة اجلمـل، فإن اجلمل يقابـل بثلث الثمن وهو مخسـامئة، مع أنه لو 
قـال: بعتـك الناقة واجلمـل بألف ومخسـامئة، فقال: اشـرتيت الناقة بألـف، واجلمل 
بخمسـامئة، بطـل البيع بال إشـكال ظاهـر، لعدم التطابـق. ومن ثم يشـكل احلال يف

املثال املذكور.
نعم، ينحرص الفرق باإلمجال والتفصيل فيام إذا تضمن أحدامها اجلملة واآلخر 
التفصيل من دون توزيع ألجزاء الثمن عىل أجزاء املثمن، كام لو قال يف املثال املذكور: 
اشـرتيت نصفـي الفـرس بدينار، وكام لـو باعه بنايـة مكونة مـن دار ودكاكني بعرشة 
آالف. فقال: بعتك هذه البناية بعرشة آالف، فقال: اشـرتيت الدار والدكاكني بعرشة 
آالف، أو باعـه ثوباً بخمسـة دراهم ونصف دينـار يف رصة، فقال: بعتك الثوب بام يف 

هذه الرصة، فقال: اشرتيته هبذه اخلمسة دراهم والنصف الدينار، ونحو ذلك.
(٢) ويف اجلواهر أنه مما قطع به األصحاب. وقال شـيخنا األعظمP: «فمع 
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عـدم القدرة عىل التوكيل ال إشـكال وال خالف يف عدم اعتبار اللفظ وقيام اإلشـارة 
مقامه» ويقتضيه ما يأيت.

(١) كـام يظهر مـن إطالق األصحاب، فـإن عدم تنبيههم للتوكيل مع شـيوع 
القـدرة عليه موجب لقوة ظهور إطالقهم يف عدم وجوبه. ويقتضيه إطالق أدلة نفوذ 
العقـود والتجـارة وغريمها، مما سـبق. وأما ما دل عـىل اعتبار اللفظ فهـو ـ لو تم ـ ال 

عموم له لصورة تعذره من موقع العقد.
هـذا وقد اسـتدل عليه شـيخنا األعظمP بفحـو ما دلّ عىل عـدم اعتبار 
اللفظ يف إطالق األخرس(١) قالP: «فإن محله عىل صورة عجزه عن التوكيل محل 
عىل الفرد النادر». والوجه يف األولوية ما هو املعلوم من شـدة األمر يف الطالق، حتى 

رصح يف النصوص باعتبار لفظ خاص فيه(٢).
 Aبل قد يستفاد ذلك رصحياً من صحيح البزنطي: «سألت أبا احلسن الرضا
عن الرجل تكون عنده املرأة ثم يصمت فال يتكلم. قال: يكون أخرس؟. قلت: نعم. 
فيعلم منه بغض المرأته وكراهة هلا، أجيوز أن يطلق عنه وليه؟. قال: ال، ولكن يكتب 
ويشـهد عىل ذلك. قلت: ال يكتب وال يسـمع كيف يطلقها؟ قـال: بالذي يعرف منه 
من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه هلا»(٣). فإن فرض وجود الويل له مع إمهال 

التنبيه لتوكيله كالرصيح يف عدم وجوبه.
نعـم، املتيقـن مـن الصحيح صـورة تعـذر الكتابة. لكـن مقتىض إطـالق بقية 
النصـوص االكتفاء باإلشـارة ولو مع إمكان الكتابة، كمعتـرب أيب بصري: عن أيب عبد 
اهللاA: «قال: طالق األخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها عىل رأسها، ثم يعتزهلا»(٤) 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٥ باب:١٩ من أبواب مقدمات الطالق ورشوطه.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١٥ باب:١٥، ١٦ من أبواب مقدمات الطالق ورشوطه.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:١٩ من أبواب مقدمات الطالق ورشوطه حديث:١، ٥.

وإن متكن من التوكيل(١)



وكذا الكتابة(١) مع العجز عن اإلشـارة. أما مع القدرة عليها، ففي تقديم 
اإلشارة أو الكتابة وجهان(٢)،

وغـريه. وال ينهض الصحيح بتقييد اإلطـالق املذكور، ألنه ال يتضمن تقييد االكتفاء 
باإلشـارة بتعـذر الكتابـة. غاية األمر تقديمهـا يف الذكر، وهو قد يكـون ملجرد كوهنا 
إحد أدوات اإلنشـاء أو أظهرها من دون تعيني هلا. ومن ثم كان مقتىض اجلمع بني 

احلديثني عرفاً محل كل منهام عىل كفاية ما تضمنه، الراجع للتخيري بينهام.
هـذا ويظهـر منهم املفروغيـة عن عدم خصوصيـة اخلـرس، وأن املعيار تعذر 
النطـق. ومل يتضح الوجه فيـه، خصوصاً بعد صحيح البزنطي املتقدم، حيث قد يظهر 

منه خصوصية اخلرس.
اللهـم إال أن يقـال: إن كان تعـذر النطق لقصور ثابت يف اإلنسـان والدي أو 
. وإن كان لطارئ موقت فيشـكل بناؤهم عىل  طارئ، فالظاهر صدق اخلرس به عرفاً

عموم احلكم له. 
وأظهـر مـن ذلك مـا إذا كان التعذر ألمـر خارجي، كاخلـوف ونحوه. قال يف 

اجلواهر: «ومل نجد من األصحاب نصاً فيمن عجز إلكراه».
وكيـف كان فالتوقـف إنـام يتجه بناء عـىل أن مقتىض القاعدة اعتبـار اللفظ يف 
العقـد. أمـا بنـاءً عىل ما هـو الظاهر مـن االكتفاء يف بكل مـا يصلـح إلبـراز االلتزام 
العقـدي، فاملتعـني االكتفاء باإلشـارة مطلقاً فيمن ال يتعذر عليـه اللفظ، فضالً عمن 

يتعذر عليه مهام كان منشأ التعذر.
(١) بال إشكال ظاهر لصحيح البزنطي املتقدم. وألنه مقتىض القاعدة، كام سبق.
(٢) مـن إطـالق صحيـح احللبي املقتـيض لتعـني الكتابة ولو مـع القدرة عىل 
اإلشـارة، وإطالق بقية نصـوص طالق األخرس، املقتيض تعني اإلشـارة مع القدرة 

عليها.
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بـل قـوالن(١). واألظهر اجلواز بـكل منهام(٢)، بل حيتمـل ذلك حتى مع 
التمكن من اللفظ(٣).

(مسألة ٦): الظاهر وقوع البيع باملعاطاة(٤)،
(١) فعن كاشـف الغطاء تقديم اإلشـارة. قال شـيخنا األعظـمP: «ولعله 
ألهنـا أرصح يف اإلنشـاء مـن الكتابـة». وهو غري ظاهـر. والسـيام بمالحظة صحيح 
البزنطـي املتقـدم ترجيح الكتابـة. بل ذكر شـيخنا األعظمP أنه ظاهـر يف ترجيح 

الكتابة، وظاهر احليل يف الرسائر اجلري عىل ذلك يف الطالق.
(٢) عمـالً بمقتىض القاعدة. وهو الـذي يقتضيه اجلمع بني نصوص الطالق، 

كام يظهر مما تقدم.
(٣) بل هو املتعني، خصوصاً يف الكتابة، ملا تقدم يف ذيل املسألة الثالثة.

(٤) قـد اضطربت كلامت األصحـاب (رضوان اهللا تعاىل عليهـم) يف املعاطاة 
واشـتد خالفهم. ونسـب للمفيـد أهنا بيـع الزم. قـال يف املقنعة: «والبيـع ينعقد عن 
تـراض بـني االثنني فيام يملكان التبايع لـه إذا عرفاه مجيعاً، وتراضيـا بالبيع، وتقاضيا 
وافرتقا باألبدان». فإن مقتىض إطالق هذا الكالم عدم اعتبار اللفظ يف حصول البيع، 

واالكتفاء فيه بكل ما يدل عىل الرضا به، ويف لزومه باالفرتاق باألبدان. 
لكـن املعـروف بني األصحاب خالفه. حتى وصف بالشـذوذ يف ذلك. ومحل 
بعضهم كالمه هذا عىل كونه بصدد بيان رشوط البيع، من دون نظر ملا يقع به البيع من 
اللفظ أو غريه، دفعاً له عن الشـذوذ واخلـروج عام هو املعروف بينهم، من أنه البد يف 

البيع الالزم من العقد اللفظي.
فقـد قـال يف اخلـالف: «إذا دفع قطعـة إىل البقيل أو إىل الشـارب، قال: اعطني 
بقـالً أو ماء، فأعطاه، فإنه ال يكون بيعاً، وكذا سـائر املحقـرات، وإنام يكون إباحة له 
، من دون أن يكـون ملكه. وفائدة  يتـرصف كل واحـد منهام فيام أخـذه ترصفاً مباحـاً



ذلك أن البقيل إذا أراد أن يسرتجع البقل، أو أراد صاحب القطعة أن يسرتجع قطعته، 
كان هلـام ذلك، ألن امللك مل حيصل هلام. وبه قال الشـافعي. وقال أبو حنيفة يكون بيعاً 
صحيحاً، وإن مل يوجد اإلجياب والقبول. قال ذلك يف املحقرات، دون غريها. دليلنا: 
أن العقـد حكـم رشعي، وال داللة يف الـرشع عىل وجوده ههنا، فيجـب أن ال يثبت. 
فأمـا االسـتباحة بذلك فهـو جممع عليـه، ال خيتلف العلـامء فيهـا». وبذلك رصح يف 
. وجر عليه مجاعة ممن تأخر عنه، بـل هو املعروف بينهم. وظاهرهم  املبسـوط أيضاً
بـل رصحيهم أن املقصـود باملعاطاة وإن كان هـو البيع، إال أنه ال يقـع، لعدم حصول 

العقد اللفظي، بل ينحرص األمر بإباحة الترصف. 
وحينئـذٍ قد يستشـكل أو يسـتغرب حصول اإلباحـة، مع عدم القصـد إليها، 
وإنـام املقصود هو البيع املفروض عدم وقوعه، بل املناسـب حينئذٍ جريان حكم البيع 
الفاسد، كام حكي عن العالمة يف هناية األحكام، فال يرتتب عليه يشء حتى اإلباحة.

لكن املحقق الثاينP ذهب إىل وقوع البيع باملعاطاة متزلزالً غري الزم، فيجوز 
فسـخه مادام العوضان قائمني، ونزل يف جامع املقاصد وحمكي حاشية اإلرشاد كالم 
األصحاب عليه. قال يف جامع املقاصد: «فإن املعروف بني األصحاب أهنا بيع، وإن مل 
تكـن كالعقد يف اللزوم، خالفاً لظاهر عبارة املفيد. وال يقول أحد من األصحاب إهنا 
بيع فاسد سو املصنف يف النهاية... وما يوجد يف عبارة مجع من متأخري األصحاب 
مـن أهنا تفيـد إباحة، وتلـزم بذهاب أحد العينـني، يريدون به عـدم اللزوم يف أول 
األمـر، وبالذهاب يتحقق اللزوم. المتناع إرادة اإلباحـة املجردة عن أصل امللك، إذ 
املقصـود للمتعاطـني إنام هو امللك، فـإذا مل حيصل كانت فاسـدة، ومل جيز الترصف يف 
العـني، وكافـة األصحاب عـىل خالفه. وأيضاً فـإن اإلباحة املحضـة ال تقتيض امللك 
، فكيف يتحقق ملك شـخص بذهاب مال آخر يف يده. وإنام األفعال ملا  أصالً ورأسـاً
مل تكـن داللتها عىل املراد يف الرصاحة كاألقوال، وإنام بالقرائن، منعوا من لزوم العقد 
هبا، فيجوز الرتاد ما دام ممكناً، فمع تلف إحد العينني يمتنع الرتاد، فيتحقق اللزوم، 
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.«...ألن إحدامها يف مقابل األخر
هـذا واإلنصـاف أن ما ذكره من املحـذور ال يصلـح حلمل كلامت األصحاب 
عـىل إرادة حصـول البيع وامللك املتزلزل باملعاطاة بعد قوة ظهور كلامهتم، بل رصاحة 

مجلة منها ـ مثل ما تقدم من اخلالف ـ يف عدم حصول امللك هبا.
ومثلـه ما يف اجلواهر من حماولة توجيـه ما عليه األصحابM بأن موضوع 
كالمهـم ليس هو املعاطاة التـي يراد هبا البيع، ليؤخذ عليهم أنـه مع عدم ترتب البيع 
ال وجـه لرتتـب اإلباحـة من دون ملـك، بل هو املعاطـاة التي يراد هبـا إباحة كل من 

العوضني يف مقابل اآلخر من دون متليك.
قـالP يف مقـام دفع احتامل محـل مراد األصحـاب عىل صورة قصـد البيع 
باملعاطـاة: «ال ريـب يف أن محل كالم قدماء األصحاب عىل مـا ذكرناه من أن مرادهم 
بيـان قابليـة األفعال لإلباحة لـو قصداها، وأن ذلـك مـرشوع، دون التمليك البيعي 
مثالً خري من ذلك... ألن الواقع خالفه. وغرابة نفس الدعو، وهي إثبات أمر غري 
مـا قصـده املتبايعان بال داع ودليل، بـل مقتىض األدلة مجيعها خالفـه. فالبد من محل 
 ، مرادهم عىل ما ذكرناه. ال أن مرادهم اإلباحة فيام قصد به املتعامالن إنشاء البيع مثالً
... فام عسـاه يظهر من املتأخرين ومتأخرهيم من أن حمل  بل ليس هو إال الفسـاد حينئذٍ
... كام تر، بل يمكن دعو القطع بفساده بأدنى تأمل.  النزاع فيام قصد به البيع مثالً
وأنـه ال ينبغي أن ينسـب إىل أصاغر الطلبة، فضالً عـن أعاظم األصحاب وكربائهم. 

بل البد من القول بالفساد فيه ملن اشرتط الصيغة يف الصحة...».
إذ فيه: أنهـ  كسابقهـ  ال يناسب كلامهتم يف املقام، ومنها ما سبق من اخلالف، كام 
ال خيفى. وغرابة احلكم املذكور ال متنع من نسـبته هلم بعد ظهور كلامهتم أو رصاحتها 
فيـه. والسـيام بعد ظهور ما سـبق من اخلـالف يف أن عدم حصول البيـع لقصور أدلة 
أحكامـه رشعـاً، ال لعدم القصد له، وأن احلكم باإلباحـة ليس جرياً عىل القاعدة، بل 
لإلمجاع الذي هو ـ لو تم ـ دليل تعبدي، ال خيضع للحساب. فاإلباحة يف املقام ليست 



مالكية، كي يستشـكل بعدم ظهـور حال املتعاطني فيها، بل هي رشعية مسـتفادة من 
اإلمجـاع املدعـى يف املقام. وأشـكل من ذلك ما ذكـره من أن الواقع مـن املعاطاة عىل 

. خالف ما ذكروه. فإنه غريب جداً
إذا عرفت هذا فال ينبغي التأمل يف حكم العرف بحصول البيع والتجارة وسائر 
العقـود باملعاطاة، لصلوحها إلبراز االلتزام العقدي من الطرفني، فيكون مقتىض أدلة 

النفوذ واللزم حصول البيع ولزومه معها.
وبه يندفع ما سبق من اخلالف من أن العقد حكم رشعي، وال داللة يف الرشع 
عىل وجوده مع املعاطاة. فإن مراده بالعقد إن كان هو تعاقد الطرفني، فهو أمر عريف ال 
رشعي، وهو حاصل، كام ذكرنا. وإن كان هو انعقاد املعاملة ونفوذها ولزومها رشعاً، 
فيكفـي يف الدليل عليـه عمومات النفوذ واللـزوم، بعد حتقق موضوعاهتـا باملعاطاة،

كام سبق.
ومن هنا البد يف البناء عىل عدم حصول البيع رشعاً باملعاطاةـ  كام هو املشهورـ 

أو حصوله مع عدم لزمه ـ كام سبق من جامع املقاصد ـ من دليل خمرج عن عمومات 
النفوذ واللزوم. ومل يتضح لنا بعد مالحظة كلامهتم ـ عىل كثرهتا واضطراهبا ـ ما يصح 
دليـالً عىل ذلك عـدا دعو اإلمجاع، إما عىل عدم حصـول البيع وامللك وغريمها من 

مضامني العقود باملعاطاة، أو عىل عدم لزوم ما يقع هبا من بيع أو غريه.
لكـن ال جمـال لدعو اإلمجاع عىل عدم حصول امللـك باملعاطاة بنحو يوجب 
العلـم بـرأي األئمةG بذلك، ليكون حجـة ينهض باخلروج عن أدلـة النفوذ، بعد 
عدم كون ذلك منصوصاً ولو برواية ضعيفة، ليمكن استكشاف رأي األصحاب منه 
 بسبب روايتهم للنص املذكور، بنحو يظهر منهم الفتو ،Gمتصالً بعصور األئمة
بمضمونـه. كـام أنه ال شـاهد له من سـرية املترشعـة، ليمكن دعـو اتصاهلا بعصور 

.Gبنحو تكشف عن حكمهم ،Gاملعصومني
بـل كيـف يمكن دعـو اإلمجاع عىل ذلـك بعد عـدم معروفية القـول به قبل 
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الشـيخ، والسـيام بعد عدم عثورنا عليه يف هنايته، وبعد ما سـبق من كالم املفيد، فإن 
عـدم تعرضهم لذلك ولتحديد ما يتحقق به العقد ظاهر يف اكتفائهم بام عليه العرف، 
والسـيام مع أن اخلروج عام عليه العرف يف مثل هذه املسألة الشايعة االبتالء حيتاج إىل 

تنبيه وتأكيد يناسب شيوعها، فكيف هيمله مثل املفيد ومن سبقه؟!.
بل حتى الشـيخ يف اخلـالف ـ الذي أكثر فيه من االسـتدالل بإمجاع الطائفة يف 
موارد اخلالف مع العامةـ  مل يستدل يف املقام باإلمجاع، وإنام استدل باألصل، كام سبق، 
وهـو الـذي يظهر ممن بعده. ولعله لقناعتهم بام ذكره، كام وقع نظريه يف بعض املوارد، 

حتى نسبهم البعض لتقليده، ثم اشتبه ذلك باإلمجاع، وجر عليه من تأخر.
وباجلملـة: ال جمـال لتحصيل اإلمجـاع يف املقام بالنحو الـذي ينهض باحلجية، 

واخلروج عن مقتىض القاعدة الذي تقدم.
وأشـكل مـن ذلك مـا قد يدعى مـن أن املتيقن من اإلمجاع عـدم اللزوم، دون 
نفـي البيع، ألن خالف مثل املحقق الثـاين، وحكمه بتحقق البيع من دون لزوم، مانع 
من القطع بقيام اإلمجاع عىل عدم ترتب البيع، فالالزم البناء عىل حتقق البيع باملعاطاة، 
عمـالً بمقتىض القاعدة، واالقتصـار يف اخلروج عنها عىل نفي اللزوم الذي اتفق عليه 
الـكل. وربـام يبتني عليه ما ذكره سـيدنا املصنفP يف املقام، كـام يظهر منه يف هنج 

الفقاهة.
إذ فيه: أن اإلمجاع الكاشـف عن رأي اإلمامA هو إمجاع قدماء األصحاب 
املتصلـني بعصـور األئمـةG، وال أمهية ملن بعدهـم. فإن تم يف املقـام فمعقده عدم 
حصـول البيـع وامللـك، وإن مل يتـم فال طريـق للبناء عىل قيامـه عىل نفي لـزوم البيع 
 Pوامللك مع حصوهلام، لعدم مناسبته لكلامهتم املتقدم بعضها. ومحل املحقق الثاين
لكلامهتـم عىل ذلـك، اجتهاد منه قد ثبت خطؤه فيه، وال أقـل من عدم ثبوت صحته، 

فال يرتتب عليه أثر، وال خيتلف بسببه املتيقن من اإلمجاع.
وأمـا ما ذكره سـيدنا املصنفP يف هنجه من أن بنـاء األصحاب عىل جواز 



الرتاد يكشـف عن ثبوته عند الشـارع األقدس، وإن كان هو جيتمع مع فسـاد املعاطاة 
وصحتهـا عـىل نحو توجب اإلباحة، أو عىل نحو توجب امللك، فهو من قبيل اإلمجاع 

عىل القدر املشرتك بني األقوال، إذ يمتنع هذا البناء مع كون احلكم الواقعي اللزوم. 
فهـو مندفـع: بأن اإلمجـاع إن تم فهو عىل جواز الرتاد بسـبب عـدم امللك، كام 
يظهـر مما سـبق، فال جمال لالسـتدالل بـه عىل جواز الـرتاد مع البناء عـىل صحة البيع 

وحصول امللك. 
نعـم، لو كان الدليل يف املقام هو سـرية املترشعة عىل الرتاد أمكن االسـتدالل 
هبـا عىل مجيع املبـاين املذكورة، لعـدم حتديد مبنى السـرية املذكورة عنـد القائمني هبا، 
ألهنا عمل جممل، وألن القائمني هبا ليسـوا من أهل املعرفة، فقد يلتبس عليهم مبناها 
ومنشـؤها، وإن كانـوا قـد جروا عليهـا خلفاً عن سـلف متصالً بعصـور املعصومني 

(صلوات اهللا عليهم)، بنحو يكشف عن مطابقتها للواقع.
إال أنه ال جمال لدعواها يف املقام. بل ال ينبغي التأمل يف بناء املترشعةـ  كالعرفـ  
عـىل عـدم جـواز الـرتاد، لتحقـق البيـع وسـائر العقـود هبـا، وارتكازيـة اللـزوم يف

املعامالت املذكورة.
ومثله ما نسـبه يف املسـالك إىل بعض مشـاخيه املعارصين ـ ويف مفتاح الكرامة 
أنه السـيد حسـن بن السـيد جعفرـ  من القول بانعقاد البيع باملعاطاة إذا كانت القرينة 
. ويظهر من شـيخنا األعظمP انه فهـم منه وقوعه  الدالـة عـىل الرضا بالبيع لفظـاً
، ونسـبه جلامعة من متأخري املحدثني. حيث قد يدعى بسـببه أن املتيقن  الزمـاً حينئذٍ
، ال متضمن لعقد  مـن اإلمجاع عىل عدم وقـوع البيع ما إذا مل يكن يف البني لفـظ أصالً

البيع، وال دال عىل الرضا به.
إذ فيـه: أنه جيري فيه نظري ما سـبق يف دفع ما ذكـره املحقق الثاين، من أن إمجاع 
 . القدماء لو تم فمعقده توقف البيع عىل العقد اللفظي، وعدم حصوله باملعاطاة مطلقاً

وال أثر لألقوال الصادرة ممن تأخر عنهم يف انعقاد اإلمجاع وال حتديد مفاده.
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ومـن هنـا ال خمرج عن مقتـىض القاعدة من حتقـق البيع باملعاطـاة، تبعاً لقصد 
املتبايعني منها، ولزومه، كسـائر البيوع والعقود، عمالً بعموم النفوذ واللزوم. ويؤيد 

ذلك أو يعضده أمور:
األول: مجلـة مـن النصوص الواردة يف املـوارد املتفرقة املشـعرة أو الظاهرة يف 

حتقق البيع أو لزومه من دون حاجة إىل العقد اللفظي.
منهـا: مـا تضمن جواز تبديـل النقد يف الذمة بنقد آخر، كصحيح إسـحاق بن 
عـامر: «قلـت أليب عبـد اهللاA: تكون للرجـل عنـدي الدراهم الوضـح، فيلقاين، 
فيقول يل: كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له: كذا. فيقول: أليس يل عندك كذا وكذا 
ألف درهم وضحاً؟ فأقول: بىل. فيقول يل: حوهلا دنانري هبذا السعر وأثبتها يل عندك، 
فام تر يف هذا؟ فقال يل: إذا كنت استقصيت له السعر يومئذ فال بأس بذلك...»(١). 
ونحـوه غريه. لظهوره يف االكتفاء يف التبديل ـ الذي هو بيع أو نحوه ـ بالتزام حتويلها 

وإثباهتا بالنحو الذي أراده صاحبها.
ومنها: ما تضمن عدم جواز وطء األب جارية ولده الصغار حتى يقومها عىل 
نفسـه. كصحيـح أيب الصباح عـن أيب عبـد اهللاA: «يف الرجل يكـون لبعض ولده 
جاريـة، وولده صغار، هل يصلـح أن يطأها؟ فقـال: يقومها قيمة عدل، ثم يأخذها، 
ويكـون لولده عليـه ثمنها»(٢)، لقوة ظهـوره يف صريورهتا له وحلهـا بمجرد التقويم 

. واألخذ بالقيمة ـ الذي كالرشاء باملعاطاة ـ من دون حاجة إىل إيقاع العقد لفظاً
 Aومنها: ما ورد يف اإلقالة، كخرب هذيل بن صدقة الطحان: «سألت أبا عبد اهللا
عن الرجل يشرتي املتاع أو الثوب، فينطلق به إىل منزله، ومل ينقد شيئاً، فيبدو له فريده، 

هل ينبغي له ذلك. قال: ال، إال أن تطيب نفس صاحبه»(٣).

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤ من أبواب الرصف حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٤ باب: ٤٠ من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٩ من أبواب اخليار حديث:٥.



فإن السـؤال حيث كان عن قضية خارجية فتعارف الرشاء املعاطايت ال يناسب 
إطـالق احلكم باللـزوم لو مل يكن الرشاء املعاطايت ملزماً، ومن البعيد جداً االتكال يف 
اإلطالق عىل املفروغية عن عدم حتقق الرشاء هبا رشعاً بعد تعارف خمالفة ذلك. وربام 

يظهر بالفحص نصوص أخر ظاهرة أو مشعرة بذلك.
الثـاين: سـرية املترشعـة ـ تبعـاً للمرتكـزات العقالئيـة العامة ـ عـىل االكتفاء 
باملعاطـاة يف إيقـاع البيـع وغريه من العقـود، وترتيـب آثارها، ومنها اللـزوم. بل من 
القريب أن يكون ما سـبق من الشـيخP يف اخلالف من دعو اإلمجاع عىل اإلباحة 
ناشئاً من النظر للسرية املذكورة، مع حماولة حتويرها، بام يناسب خمتاره. وإال فاإلباحة 
مـع عدم حتقق البيع حكـم غريب خمالف للقاعدة يصعب جـداً حتصيل اإلمجاع عليه 

بعد عدم النص يف املسألة وعدم شيوع حتريره.
وحتى لو كان مراده باإلمجاع املدعى إمجاع مذهب املسلمني، فمن القريب جداً 
أن يكون منشـأ إمجاعهم عـىل هذا احلكم الغريب املخالف للقاعدة هو النظر للسـرية 
القائمـة، التـي ال يمكن خـروج الفتو عنها، ألهنـا حقيقة قائمة يصعـب البناء عىل 

ر بام يناسب األدلة واالجتهادات فيها. خطئها. غاية األمر أن حتوّ
ومن املعلوم أن هذه السـرية ملا كانت تابعة للمرتكزات العقالئية فهي حاصلة 
مـن عصور املعصومـني (صلوات اهللا عليهـم) تبعاً لتلك املرتكـزات، بل يكاد يقطع 
بجـري املعصومـني أنفسـهم عليهـا، إذ لـو كان بناؤهم وبنـاء أتباعهمـ  مـن غلامهنم 

ووكالئهم ـ عىل االلتزام بالعقد اللفظي لظهر وبان.
والسيام وأن من الشايع وقوع اهلبة واهلدية بإرسال اليشء، املوهوب بيد رسول 
تنحرص وظيفته بإيصاله، من دون أن يكون وكيالً عن الواهب يف إجياب عقد اهلبة مع 
املوهـوب لـه حني إيصاله لـه، وال عن املوهوب لـه يف قبول إجيـاب الواهب لعقدها 
حني أخذه منه. ومن الظاهر حصول ذلك حتى للمعصومني (صلوات اهللا عليهم) يف 

. عصورهم الطويلة، مع بنائهم ـ كغريهم ـ عىل ترتيب آثار امللك عىل املال حينئذٍ
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، بـل لو مات  ومـن الغريـب جـداً ما يف املبسـوط من عدم ترتـب امللك حينئذٍ
الواهـب مع بقاء الـيشء املوهوب رجع مرياثـاً لورثته، ولو مات املوهـوب له حينئذٍ 
كان للواهـب الرجوع به. كيف! والزمـه عدم جواز ترصف ورثة املوهوب له به، بل 
البـد هلم من مراجعة الواهب أو ورثته مع معرفتهم وإجراء حكم جمهول املالك عليه 

مع اجلهل هبم.
ومثله ما ذكره شـيخنا األعظمP من الطعن يف االسـتدالل بالسرية يف ذلك 
بأهنا كسائر سرياهتم الناشئة عن املساحمة وقلة املباالة يف الدين مما ال حيىص يف عباداهتم 
ومعامالهتم وسياسـاهتم. الندفاعه بظهور أن السرية يف املقام ال ختتص باملتساحمني يف 

الدين، بل تعم املتدينني امللتزمني.
 نعـم، قـد يقـال: إن ذلك لـو أمكن يف بعـض العصور التـي مل يعلـم بالفتو
السـائدة فيها، فال جمال له يف العصور الطويلة التي شاعت فيها الفتو بعدم حصول 
البيع وامللك باملعاطاة، حيث مل تردع هذه الفتو ـ مع شيوعها ـ املترشعة عن ترتيب 
أثر البيع وامللك عىل املعاطاة. فإن ذلك يشـهد بتسـاحمهم يف سـريهتم عىل ذلك. وإذا 
علم بتسـاحمهم يف سـريهتم يف تلك العصور، وعدم جرهيا عىل امليزان الرشعي، أمكن 
تسـاحمهم فيهـا يف العصـور األخـر التي ال يعلـم بالفتو السـائدة فيهـا، فال جمال 

لالستدالل هبا واستكشاف احلكم الرشعي عىل طبقها.
لكـن اإلنصاف أن ذلك ناشـئ من ضعف الفتو املذكـورة عن مقام العمل، 
وعـدم جري املفتني أنفسـهم وخواصهـم وأتباعهم من املتدينـني عليها بنحو يوجب 
تبـدل العمـل، وذلك بااللتزام بالعقـد اللفظي، أو بالرتاد مع عدمـه، وعدم التزامهم 
بآثـار عدم ترتب امللك عىل املعاطاة مـن حيثية الضامن والترصف وعموم الرتاد وغري 
ذلك، مما أوجب أن ال يكون للفتو املذكورة من الظهور ما يوجب تبدل عمل عموم 

الناس من املتدينني وغريهم.
مضافاً إىل أن عدم تبدل سـرية املتدينني ـ تبعاً لشـيوع الفتو بعدم وقوع البيع 



وغـريه مـن العقود باملعاطاة ـ شـاهد بقوة السـرية وارتكازيتها، بنحو لـو كان احلكم 
الرشعـي خمالفاً هلا الحتيج لشـدة النكري عليها من املتدينـني بنحو ملفت للنظر حفظاً 
للحقيقـة، ولـو حصـل ذلك لظهر وبـان، وحيث مل حيصل ذلك كشـف عـن مطابقة 
السرية لرأي املعصومنيG، وأن الفتو املذكورة ناشئة عن شبهة واهية، ال تناسب 

الواقع العميل.
الثالـث: أن حصـول البيع باملعاطاة ولزومه ملـا كان ارتكازياً، وقد جرت عليه 
سرية العقالء واملترشعة، وكان االبتالء به شايعاً جداً، فلو كان الشارع خمالفاً له، وقد 
حكـم بعدم حصول البيع، أو بعدم لزومه، الحتيـج لبيانه يف النصوص بوجه مؤكد، 
ولكثر السـؤال عن فروع ذلك، مثل سعة اإلباحة وخصوصياهتا، وحكم الضامن مع 
التلـف، وحتديد األلفاظ التي يقع هبا البيع وسـائر العقود، وحتديـد ملزمات املعاطاة 
. وحيث ال أثر لذلك يف النصوص، كشـف عن إمضاء  ونحـو ذلك مما هـو كثرياً جداً
الشـارع لالرتكاز املذكور، وعدم ردعه عنه، واكتفائه يف حتقق البيع وغريه من العقود 

بالطرق العرفية بام يف ذلك املعاطاة.
بقـي يف املقام الكالم يف حديـث خالد: «قلت أليب عبد اهللاA: الرجل جييء 
فيقول: اشرت هذا الثوب وأربحك كذا وكذا.قال: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟. 

قلت: بىل. قال: ال بأس به، إنام حيلل الكالم وحيرم الكالم»(١).
قـال احلـر العاميل يف هامش الوسـائل: «فيـه داللة عىل عدم انعقـاد البيع بغري 
. فتدبر». ونحوه مـا يف الرياض، وربام يوجد يف  صيغـة، فـال يكون بيع املعاطاة معترباً

كالم غري واحد. 
وفيـه: أنه وارد لبيـان اختالف صحة املعاملة باختالف كيفية إيقاعها، وأن بيع 
السائل للثوب عىل الرجل إن كان قبل رشائه من صاحبه، بحيث يكون الرجل ملزماً 
به لو اشـرتاه السـائل، حرم البيع وبطل، ألنه من بيع اإلنسـان ما ليس له، وإن مل يكن 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٨ من أبواب أحكام العقود حديث:٤.
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كذلـك، بـل مل يكـن بينهام يف أول األمر إال وعـد غري الزم الوفاء، ثم ال يبيع السـائل 
الثوب للرجل إال بعد أن يشـرتيه من صاحبه، حل البيع وصح، ألنه من بيع اإلنسـان 

. ما يملكه، وال يمنع منه الوعد السابق بعد أن مل يكن رشاء ملزماً
فهو نظري صحيح سليامن بن خالد: «سألت أبا عبد اهللاA عن الرجل يزارع، 
. قال: ال ينبغي أن يسـمي بذراً وال  فيزرع أرض آخر، فيشـرتط للبذر ثلثاً، وللبقر ثلثاً

بقراً، فإنام حيرم الكالم»(١).
وحديـث أيب الربيع عنهA: «أنه سـئل عن الرجل يـزرع أرض رجل آخر، 
فيشـرتط عليه ثلثاً للبـذر وثلثاً للبقر. فقال: ال ينبغي أن يسـمي بذراً وال بقراً، ولكن 
يقول لصاحب األرض: أزرع يف أرضك ولك منها كذا وكذا: نصف، أو ثلث، أو ما 

كان من رشط، وال يسمي بذراً، وال بقراً، فإنام حيرم الكالم»(٢) وغريمها.
وليـس احلديث املذكـور وارداً لبيان رشطية الكالم يف حـلّ املعاملة ونفوذها، 
لعدم مناسبته للمورد، وال لقوله: «وحيرم الكالم»، لظهور أنه إذا كان هناك من يقول 
بـأن الـكالم رشط يف نفـوذ املعاملة، فليس هناك مـورد وال قائل بكـون الكالم مانعاً

من نفوذها.
نعـم، قـد يدعى: أن املـراد باحلديـث وإن كان هو بيان اختالف حـال املعاملة 
باختـالف كيفيـة إيقاعها، إال أن التعبري عن إيقـاع املعاملة بالكالم ظاهر يف املفروغية 

عن انحصار إيقاع املعاملة به.
لكنه يندفع: بأن التعبري بذلك، كام يمكن أن يكون للمفروغية املذكورة يمكن 
 أن يكـون للكناية بالكالم عن مضمونه، وهو األنسـب بالسـؤال، فـال جمال لدعو

ظهوره تبعاً يف رشطية الكالم بعد عدم وروده لبيان ذلك.
ومن هنا ال خمرج عام سبق من القاعدة املقتضية لوقوع البيع وغريه من العقود 

باملعاطاة ولزومه.
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٨ من أبواب املزارعة واملساقاة حديث: ٦، ١٠.



بأن ينشـئ البايع البيع بإعطائه املبيع إىل املشـرتي. وينشـئ املشـرتي القبول 
بإعطاء الثمن إىل البايع(١). وال فرق يف صحتها بني املال احلقري واخلطري(٢). 
وقد حتصل بإعطاء البايع املبيع وأخذ املشرتي بال إعطاء له(٣). كام لو كان 
الثمـن كليـاً يف الذمة، أو بإعطاء املشـرتي الثمن وأخذ البايـع له بال إعطاء 

منه، كام لو كان املثمن كلياً يف الذمة.
(١) ال يبعد اختصاص اإلنشاء بالكالم وعدم حتققه بغريه، كالتعاطي والتوقيع 
عىل الورقة املتضمنة للعقد وغريها، وإنام يتحقق هبذه األمور إبراز االلتزام باملضمون 

العقدي والتعهد به وهو يكفي يف صدق العقد عرفاً، الذي هو املهم يف املقام.
وبعبـارة أخر: وقوع العقد باملعاطاة ونحوها، ليس لتحقق إنشـاء املضمون 
العقـدي هبـا، بل لتحقق إبـراز االلتزام والتعهد به، الذي هـو املعيار يف صدق العقد، 
دون اإلنشـاء، وإنـام يكتفـى باإلنشـاء ألنه مـن مظاهر إبـراز االلتـزام باملضمون، ال 

خلصوصية فيه.
وقد أشـار سـيدنا املصنفP ملا ذكرنا يف مباحث الوضع مـن حقائقه، عند 
الكالم يف حصول الوضع بالفعل واستعامل اللفظ يف املعنى استعامل اللفظ فيام وضع 

له. فراجع.
(٢) أشـار بذلـك للتفصيـل املتقـدم مـن اخلالف عـن أيب حنيفـة. والوجه يف 
عـدم الفرق عموم صدق العقد والبيع يف القسـمني. نعم قد يكـون االهتامم باملعاملة 
يف اخلطـري يدعـو لضبطها باللفظ خوف اخلـالف. بل قد هيتم فيه بـام زاد عىل اللفظ، 
كالكتابة واألشـهاد، ألنه آكد يف الضبط الرافع للخالف. لكن ذلك كله للتحفظ من 
اخلالف والشـقاق، ال لتوقـف صدق العقد والبيع وغريه مـن املعامالت عىل اللفظ، 

كام لعله ظاهر.
(٣) ال إشـكال يف صـدق املعاطاة مـع التعاطي من الطرفني. أمـا مع اإلعطاء 
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مـن أحد الطرفني فقـطـ  لكون العوض الذي يكون من الطرف اآلخر كلياً يف الذمة، 
، أو كان الطرف اآلخر قد اسـتلمه قبل إيقاع املعاملة ـ  أو جزئياً ال يراد تسـليمه فعالً
فقد يستشكل يف صدق املعاطاة، بل نفى شيخنا األعظمP الريب يف عدم صدقها. 

وكأنه لدعو ابتناء هيئة املفاعلة عىل إرشاك الطرفني يف املادة، كام يف املسالك.
لكـن ال أصل لذلـك، فإن هيئة املفاعلة ال تقتـيض اإلرشاك، بعد كون الفاعل 
فيها واحداً وتعدهيا ملفعول، كام يف طالعت الكتاب، وناولت زيداً الثوب، وجاريته يف 
كالمه، وغري ذلك مما ال حيىص، وإنام يكون ذلك كثرياً يف هيئة التفاعل، حيث كثرياً ما 
يكون الفاعل فيها متعدداً، كام يف تقاتل وتشـارك وتباهل وغريها. بل رصح يف لسـان 
العـرب وخمتار الصحاح والقاموس وغريها بأن املعاطاة بمعنى املناولة، وهي تتحقق 

من طرف واحد.
وأمـا مـا يف جممع البحرين: «وبيع املعاطاة هو إعطاء كل من املتبايعني ما يريده 
من املال عوضاً عام يأخذه من اآلخر». فهو ال يناسب االعتبار. ومن القريب أن يكون 

مراده بيان املعاطاة التي هي مورد كالم الفقهاء، فال خمرج عام سبق.
نعم، ال أثر لذلك يف حمل الكالم، لعدم ورود عنوان املعاطاة يف األدلة الرشعية، 
كـام نبّـه له يف اجلواهر. بـل وال يف كالم قدماء األصحاب، مثل ما سـبق من اخلالف. 

وحينئذٍ يتعني الرجوع يف ذلك للقواعد.
فـإن قيـل بوقـوع البيع وسـائر العقود هبـا، عمـالً بالعمومات، تعـني العموم 
لإلعطـاء من طرف واحد، حيث يتحقق به اإلجيـاب من املعطي والقبول من اآلخذ، 
لكفايتهـام يف إبراز االلتـزام بمضمون املعاملة من الطرفني الـذي هو املعيار يف صدق 
العقـد. وعـىل ذلك ال يكون اإلعطـاء من الطرف اآلخر دخيالً يف حتقـق املعاملة، بل 

يقع جرياً عىل مقتضاها، كالتسليم بعد العقد اللفظي للثمن واملثمن.
وإن قيـل بعدم وقوع البيع وال غريه مـن العقود هبا، وإنام هي تقتيض اإلباحة، 
فحيـث مل تكـن اإلباحة مالكية، بـل رشعية ـ كام سـبق ـ وهي خمالفـة للقاعدة، تعني 



االقتصـار فيها عىل املتيقـن. وحينئذٍ قد يدعى أن املتيقن صورة التعاطي من الطرفني، 
ألهنا مورد كالم غري واحد، كالشيخ ـ يف كالمه املتقدم ـ وغريه.

لكن الشـهيد يف الدروس عمم املعاطاة لإلعطاء من طرف واحد، وحكي عن 
مجاعة من متأخري املتأخرين. وهو غري بعيد، إذ الظاهر إلغاء خصوصية التعاطي من 
الطرفني يف كالم القدماء، لظهور كلامهتم يف اإلشارة ملا عليه الناس يف واقعهم العميل، 
ومن الظاهر عدم اختصاصه باإلعطاء من الطرفني. والسـيام بمالحظة ظهور عموم 
كالمهـم يف املعاطـاة للهبة التي ال إعطاء فيهـا إال من طرف الواهب. ومن ثم قطع يف 

اجلواهر بالعموم، لعموم السرية، التي هي األصل يف املسألة.
هذا وقد قال شيخنا األعظمP: «وربام يدعى انعقاد املعاطاة بمجرد إيصال 
، فضالً عن التعاطي، كام تعارف أخذ  الثمـن وأخذ املثمن من غري صدق إعطاء أصالً
املاء مع غيبة السـقاء، ووضع فلس يف املكان املعدّ له، إذا علم من حال السـقاء الرضا 

بذلك».
لكـن الظاهـر عدم كفايـة جمرد إحراز الرضا من السـقاء ونحـوه. بل البد من 
إحـراز إذن الطـرف اآلخـر للغـري يف أن يتوىل إيقاع املعاملة بنفسـه، ويقـوم مقام كال 

الطرفني يف ذلك، فيملك املاء يف مقابل الثمن.
أما إحراز الرضا وحده من دون اإلذن املذكور، فهو ال يكفي يف إيقاع املعاملة، 
بـل تكـون فضولية، لعـدم إعـامل الطرف املذكور لسـلطنته فيهـا. ولو أحـرز الرضا 
بالتـرصف يف العني فهو رضـا مالكي ال يقتيض إال جواز التـرصف اخلارجي تكليفاً، 

دون جواز الترصف االعتباري وضعاً بالبيع والرشاء ونحومها ونفوذه.
هذا وقد يرجع الرضا املذكور إىل الرضا باالستيفاء بالضامن بقيمة املثل أو بالثمن 
، لكن مع ضامن ما عني  اخلـاص، ويكون أثره جواز الترصف واسـتيفاء العني تكليفـاً
يف مقابلها، ال جماناً، ألن ذلك من أسباب الضامن العرفية. كام أنه ال يكون عقداً مملكاً 
للعني، فيجوز الرجوع فيه من الطرفني قبل استيفاء العني املبذولة وإتالفها. فالحظ.
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(١) كـام حكـي عن املسـالك. ولعلـه منرصف كلامهتـم. وهو ظاهـر بناءً عىل 
املختار من كوهنا بيعاً الزماً، حيث يشملها حينئذٍ مجيع ما دل عىل اعتبار تلك الرشوط 

يف البيع.
وكـذا بنـاءً عىل كوهنا بيعـاً غري الزمـ  كام اختاره سـيدنا املصنفP وغريهـ  

فإن عدم لزومها ال يمنع من دخوهلا حينئذٍ يف عموم أدلة اعتبار الرشوط يف البيع.
ودعـو: أن منرصف أدلة تلك الرشوط البيع الالزم. ممنوعة، فإن اللزوم من 
أحـكام البيـع، وقصور عموم دليلـه عن بعض أفراد البيع ال يسـتلزم قصور أدلة بقية 
تلك األحكام عنه، فهي يف ذلك نظري البيع املرشوط فيه اخليار. وجمرد كون اخليار فيه 

رشطياً، ويف املعاطاة حكمياً، غري فارق.
أمـا بنـاءً عىل عدم وقـوع البيع هبـا، وأهنا إنام تقتـيض اإلباحة ال غـري ـ كام هو 
املشـهورـ  فربـام يدعى قصور أدلة رشوط البيع عنهـا، خلروجها عنه موضوعاً عىل ما 

.Pأشار إليه شيخنا األعظم
ودعـو: أن موضـوع أدلة تلك الـرشوط هو البيع العريف، فيشـمل املعاطاة. 
مدفوعة: بأن أدلة تلك الرشوط مسـوقة لبيـان توقف نفوذه رشعاً عليها، فمع فرض 

عدم نفوذه رشعاً ال معنى الشرتاطها فيه.
بـل حتـى أدلة أحكام البيع وغريه من العقود غـري أدلة رشوط النفوذ تنرصف 
إىل البيـع والعقد الصحيحـني اللذين يرتتب عليهام األثر، وحيـث كانت صحة البيع 
وغريه من العقود مورداً لالختالف بني الشارع األقدس والعرف تعني محل ما يرد يف 

لسان الشارع واملترشعة من تلك األحكام عىل الصحيح الرشعي، دون العريف.
غايـة األمـر أن الصحيـح الرشعـي حيمـل بمقتـىض اإلطـالق املقامـي ألدلة 

(مسألة ٧): الظاهر أنه يعترب يف صحة البيع املعاطايت مجيع ما يعترب يف 
البيع العقدي(١)



تلـك األحـكام عىل الصحيح العـريف. إال أن يثبت الـردع عنه ـ كام هـو املفروض يف
 املقامـ  فيتعني قصور األدلة عن موارد الردع. ولذا حيمل مثل ما تضمن أن من اشرت
أبـاه عتق عليه، ومن تزوج امـرأة حرمت عليه أمها، عىل الرشاء والزواج الصحيحني 

. كام هو ظاهر. رشعاً، دون الصحيحني عرفاً
فالعمـدة يف املقـام أن قصـور أدلـة رشوط البيـع عـن املعاطاة بناء عـىل أهنا ال 
تفيـد امللك بل اإلباحة ال تنفع يف حصول اإلباحـة باملعاطاة مع فقدها لرشوط البيع، 
بعـد أن كان ترتـب اإلباحة عىل املعاطاة خمالفاً للقاعـدة، لفرض عدم قصدها هبا، بل 
املقصـود هبـا البيع، فمع عـدم ترتبه، العتبار اللفـظ يف العقد، يتعني البناء عىل فسـاد 
املعاطاة وعدم ترتب األثر عليها، وجيري عىل املال املقبوض هبا حكم املقبوض بالعقد 
الفاسـد. وينحـرص دليل ترتـب اإلباحة معها باإلمجـاع املدعى، والظاهـر من معقده
ـ لـو تـم ـ صورة حتقـق مجيـع رشوط البيع، ألن مـورد اخلالف بني العامـة واخلاصة 
يف املقـام هـو توقف حتقـق البيع عىل اللفظ وعدمه، وذلك يناسـب كـون حمل الكالم 
البيـع الواجد جلميع الرشوط لوال اللفظ. وال أقل من كون ذلك هو املتيقن من معقد 

اإلمجاع املذكور.
ومنه يظهر اإلشكال فيام عن الشهيد يف حواشيه عىل القواعد من جواز اجلهالة 

يف الثمن واملثمن واألجل، وعدم وجوب التقابض يف املجلس يف معاطاة النقدين. 
إذ فيه: أنه حيث كان حمل كالمهم ما إذا قصد هبا البيع، كام سبق، فإن وقع البيع 
هبـا حلقهـا أحكامه، وإن مل يقع هبا حلقها أحكام البيع الفاسـد، ومنها حرمة الترصف، 
وال خمـرج عـن ذلك إال اإلمجاع املدعى عىل ثبوت اإلباحـة معها، واملتيقن منه صورة 
حتقـق مجيع رشوط البيع، كام ذكرنا. نعم لو قصد هبا اإلباحة فال إشـكال. لكن سـبق 

خروجه عن حمل كالمهم.
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من رشائط العقد(١) والعوضني(٢) واملتعاقدين(٣). كام أن الظاهر ثبوت 
(٤) فيهـا(٥)، ولو بعـد ثبوت أحد  اخليـارات اآلتيـةـ  إن شـاء اهللا تعـاىلـ 

امللزمات(٦).
(١) كالتنجيـز واملـواالة ـ عـىل القول هبـا ـ والتقابض يف املجلـس يف مثل بيع 

الرصف.
(٢) كمعلومية العوضني، والتساوي يف املقدار إذا كان من جنس واحد مكيل 

أو موزون.
(٣) كالعقل والبلوغ واحلرية. ويقتضيها ـ مضافاً عىل ما سبق ـ أهنا من رشوط 
السـلطنة عىل املال، ومع فقدها ال سـلطنة عىل املال، لينفذ فيه الترصف ولو باإلباحة، 

ولذا ال يرتتب األثر عىل اإلذن املجرد عن املعاطاة مع فقد هذه األمور.
اللهم إال أن يقال: السـلطنة إنام تعترب يف اإلباحة املالكية، واإلباحة يف املعاطاة 
، وقد تثبت من  رشعيـة كام سـبق، واإلباحة الرشعية تابعة ثبوتاً لدليلها سـعة وضيقـاً
دون إعامل سـلطنة املالك، كام يف إباحة األكل من ثمر البسـاتني ملن يمر هبا. فالعمدة 

. يف املقام ما ذكرناه أوالً
(٤) كخيار املجلس واحليوان والعيب وغريها.

. وأما بناءً  (٥) إلطـالق أدلة ثبوت تلك اخليـارات يف البيع بناء عىل كوهنا بيعاً
عـىل عـدم كوهنا بيعاً، فـألن مقتىض القاعدة جـواز الرتاد فيها، لعـدم خروج كل من 

املالني هبا عن ملك صاحبه، فله الرجوع فيه بمقتىض سلطنته عليه.
(٦) أمـا بناءً عىل خمتـارهP من وقوع البيع هبا من دون أن يكون الزماً فألن 
امللزمات املذكورة إنام تقتيض اللزوم من حيثية اخليار الثابت خلصوصية املعاطاة، وال 
تقتـيض اللزوم مطلقاً حتى من حيثيـة اخليار اخلاص املفروض. وأما بناء عىل حصول 
اإلباحـة هبـا من دون أن تكون بيعاً فألن إطالقات ثبوت اخليار يف البيع وإن مل تنهض 



إال إذا كان امللـزم مسـقطاً للخيار(١)، كـام إذا كان املبيع معيبـاً ومل يبق بيد 
املشرتي بعينه، فإنه يسقط خيار البيع، ويثبت األرش ال غري(٢).

بإثباته فيها، إال أن أدلة امللزمات املذكورة تقرص عن مورد اخليار، إذ ال دليل عليها إال 
اإلمجاع، واملتيقن منه غري ذلك.

(١) يعني: اخليار اخلاص، حيث يتعني إسقاطه له بمقتىض إطالق دليله.
(٢) أما بناءً عىل كوهنا بيعاً فظاهر. إلطالق ما دل عىل ثبوت األرش يف العيب 
مـع عـدم بقاء املبيع بعينه، مـع دون أن يكون لصاحبه الرد. وأمـا بناء عىل عدم كوهنا 
بيعاً ـ كام سـبق أنه املشـهور ـ فألن اإلطالق املذكور وإن مل ينهض بذلك، إال أنه بعد 
فـرض اللزوم بذلك ـ عىل ما يـأيت الكالم فيه عند الكالم يف امللزمات ـ فقد يدعى أن 
ثبوت األرش هو مقتىض اجلمع بني احلقني بعد فرض عدم استحقاق الرجوع بالعني، 
ألن اسـتحقاق البايع متام الثمن، رضر عىل املشرتي بعد كون املبيع معيباً، واستحقاق 
املشرتي للفرق احلقيقي بني قيمتي الصحيح واملعيب قد يكون رضراً عىل البايع، ألنه 
قد يسـتويف الثمن، فاملتعني اسـتحقاق األرش الذي هو الفرق بني الصحيح واملعيب 

بالنسبة للثمن.
: ألن اجلمع بـني احلقني بذلك ملا كان  لكـن ذلك ال ينهض باالسـتدالل: أوالً
لتجنب الرضر فهو راجع لالسـتدالل بقاعدة نفي الرضر، ومن الظاهر أهنا ال تنهض 

بترشيع أحكام يتدارك هبا الرضر، مثل استحقاق األرش يف املقام.
: ألن اسـتحقاق البايع لتامم الثمن قد ال يكون رضراً عىل املشـرتي، كام  وثانيـاً
لو مل يزد الثمن عىل قيمة املعيب. كام أن اسـتحقاق املشـرتي الفرق احلقيقي بني قيمتي 
الصحيح واملعيب قد ال يكون رضراً عىل البايع، ألنه قد ال يستويف الثمن، بل قد يزيد 

الباقي من الثمن عىل قيمة املعيب ومن ثم ال ينهض هبذا الوجه باالستدالل.
وربـام نسـتدل يف املقـام باإلمجـاع. لكـن يف متاميته بنحـو ينهض باالسـتدالل 
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(مسـألة٨): البيـع العقدي الزم من قبل الطرفـني(١)، إال مع وجود 
أحد أسـباب اخليـار اآلتية. أما البيع املعاطايت فهـو وإن كان مفيداً للملك، 

إال أنه جائز من الطرفني(٢)،
إشـكال، لعـدم تعرض كثري منهم لذلـك. وبناء املترشعـة عليه ارتـكازاً ـ لو تم ـ قد 
يكـون متفرعاً عىل بناء العرف عىل حتقق البيع باملعاطاة، وغفلتهم عن خروج الفقهاء 

يف فتاواهم عن ذلك. فالحظ.
(١) بال إشكال ظاهر. ويقتضيه أمور:

األول: عموم األمر بالوفاء بالعقد لظهور أنه ال يراد به الوفاء به آناماً، بل دائامً، 
ومن الظاهر أن الرجوع فيه ينايف الوفاء به.

الثـاين: ابتناء العقد ارتـكازاً عىل اللزوم، حيث يكون الرجوع عنه خروجاً عن 
مقتىض العقد عرفاً، فيتعني العمل عىل مقتىض االرتكاز املذكور ما مل يثبت الردع عنه، 
وهو غري ثابت، بل ثبت إمضاؤه. وقد تقدم يف أوائل كتاب التجارة ما ينفع يف ذلك.

الثالـث: مـا ورد يف خصـوص البيع، مثل نصـوص خيار املجلـس واحليوان، 
كصحيـح حممد بن مسـلم عـن أيب عبد اهللاA: «قـال: قال رسـول اهللا7: البيعان 
باخليار حتى يتفرقـا. وصاحب احليوان باخليار ثالثة أيام»(١) ومثل نصوص اإلقالة(٢) 
لظهورهـا يف املفروغيـة عن لزوم البيـع لوالها. بل هو رصيح خـرب هذيل بن صدقة 

املتقدم يف مؤيدات وقوع البيع ولزومه باملعاطاة.
الرابـع: أنـه مقتـىض األصل، السـتصحاب بقـاء العوضني عـىل حاهلام الذي 

حصل بالبيع، وعدم رجوعهام بالفسخ إىل ما كانا عليه سابقاً قبل البيع.
(٢) كام سبق من جامع املقاصد، وقد يظهر من حمكي التحرير. وكأنه لإلمجاع 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب:١ من أبواب اخليار حديث:١.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣ من أبواب آداب التجارة.



حتـى مع رشط سـقوط اخليار(١) أو إسـقاطه بعد سـقوطه(٢). نعم يلزم 
بأحد أمور(٣):

املدعـى يف املقـام، والـذي تقدم الكالم فيه يف املسـألة السادسـة، وأنه غـري ثابت، بل 
مقتىض القواعد لزوم البيع املعاطايت، نظري ما تقدم يف البيع احلاصل بالعقد اللفظي.

(١) ألن الرشط املذكور إنام يقتيض سقوط اخليار إذا كان اخليار حقاً للمشرتط، 
ألن مقتىض كونه حقاً له سـلطنته عىل إسـقاطه، أو اشرتاط سقوطه. أما إذا كان حكامً 
رشعياً، خلصوصية يف املعاملة، فال سـلطنة له عليه، ليسـقطه أو يشـرتط سقوطه. بل 
يكون رشط سـقوطه رشطاً خمالفاً للكتاب، فال ينفذ. ومن الظاهر أن املدعى يف املقام 
أن عـدم لـزوم البيع املعاطايت حكم رشعـي ثابت باإلمجاع، لقصور فيـه، وليس حقاً 

رشعياً مملوكاً للطرفني، كخيار املجلس.
اللهـم إال أن يقـال: ملـا كان عدم اللـزوم يف املعاطاة بناء عىل كوهنـا بيعاً خمالفاً 
للقاعدة، فالالزم االقتصار فيه عىل املتيقن، وهو صورة عدم اشـرتاط سـقوط اخليار، 
أما يف صورة اشـرتاط ذلك فاملتعني الرجوع للقاعدة املقتضية للزوم. فسـقوط اخليار 
مـع الـرشط ليس من أجل نفوذ سـلطنة املشـرتط، بل مـن أجل قصور دليـل اخليار. 

وبذلك يظهر أن الرشط املذكور ال خيالف حكم الكتاب، بل يرفع موضوعه.
لكن اإلنصاف أن املعاطاة ملا كانت عقداً فهي مبنية عىل اللزوم، والقصد إليها 
قصـد للزوم ضمنـاً، فلو كان الرشط مسـقطاً للخيار فيها لكان القصـد لذلك ضمناً 

كافياً يف سقوطه، ففرض عدم اللزوم فيها مناسب لعدم تأثري الرشط. فتأمل.
(٢) يظهر احلال فيه مما تقدم.

(٣) ال خيفـى أن مقتىض القاعدة يف لزوم املعاطاة خيتلف باختالف املباين. فأما 
بنـاءً عىل وقـوع البيع هبا، وحصول امللـك، فمقتىض القاعدة لزومها يف مورد الشـك 
ـ عمـالً بـام تقدم مـن الدليل واألصلـ  واالقتصـار يف اخلروج عنه عـىل مورد اليقني
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بعدم اللزوم.
: ألن  وال جمال السـتصحاب عدم اللزوم املفروض ثبوته بدواً للمعاطاة: أوالً
عـدم اللـزوم يف بيع املعاطاة ليس حكامً فعلياً، بل هو حكم تعليقي راجع إىل انفسـاخ 

البيع بالرجوع، والتحقيق عدم جريان االستصحاب التعليقي.
نعـم، لـو كان اخليـار حقـاً للطرفـني أو ألحدمهـا كان حكـامً فعلياً جيـري فيه 
االسـتصحاب. إال أنه ال جمال له يف املقام، لعدم الدليل عىل ثبوت احلق املذكور هنا. 

غاية األمر دعو ثبوت جواز الرجوع يف املعاطاة حكامً كجواز الرجوع يف اهلبة.
الثاين: ألن االسـتصحاب املذكور لو كان جيري يف نفسـه فهو حمكوم إلطالق 
أدلة النفوذ واللزوم، بناء عىل عدم جريان اسـتصحاب حكم املخصص يف مثل ذلك 

عىل ما أوضحناه يف مبحث االستصحاب من األصول.
وأمـا بناء عىل عدم حصـول البيع وال امللك باملعاطاة وبقـاء كل من العوضني 
عـىل ملك صاحبه األول فمقتـىض القاعدة جواز الرجوع فيهـا، إذ احتامل اللزوم إن 
رجـع الحتامل اللزوم يف اإلباحة مع بقاء كل من املالني عىل ملك صاحبه األول، فهو 
مدفوع بعموم سلطنة املالك عىل ملكه املقتيض جلواز اسرتجاعه، وحرمة وضع الغري 

يده عليه وحبسه عنه بغري إذنه. 
وإن رجع الحتامل انتقـال كل من العوضني للطرف اآلخر، وحصول التبادل 
بينهام يف امللك. فمقتىض اسـتصحاب بقـاء كل من املالني عىل ملك مالكه األول عدم 
حتقـق االنتقـال املذكـور. بل ال يبعـد منافاتـه لقاعدة سـلطنة املالك عـىل ملكه، ألن 

مقتضاها عدم خروجه عنه إال برضاه وبإعامل سلطنته.
نعـم، لـو كان املدعى حصـول البيع ونفـوذه بحصول أحـد امللزمات، بحيث 
يرتتـب البيـع عىل املعاطاة برشط امللزم، اجته البناء عىل لزوم املعاطاة يف مورد الشـك، 
عمالً بعموم نفوذ البيع القايض بنفوذ املعاطاة املقصود هبا البيع، واملقترص يف اخلروج 
عنـه عـىل مورد اليقني، وهـو صورة عدم حصول مـا حيتمل لزوم املعاطـاة به. وعليه 



األول: تلف العوضني(١)  
جر سيدنا املصنف ـ يف هنجه ـ وبعض مشاخينا (قدس رسمها).

لكنـه بعيد عن مسـاق كلامهتم، يف وجـه عدم حصول البيع وامللـك باملعاطاة، 
لظهورهـا أو رصاحتهـا يف أن عدم حتقق العقـد والبيع باملعاطاة إنام هـو لتوقفهام عىل 
اإلنشـاء اللفظـي، وأن لـزوم املعاطـاة بامللزمات املذكـورة المتناع الـرتاد، ال لكوهنا 
رشطـاً يف نفوذ العقـد احلاصل باملعاطاة. وإال فلو صلحـت املعاطاة إليقاع العقد فال 

منشأ لتوقف نفوذه عىل حصول امللزمات.
وأما ما احتمله يف املسـالك من صريورة املعاطاة بيعاً بعد التلف. فهو ال يتجه 
إال إذا أريد به أهنا تصري بحكم البيع يف ترتب أحكامه، ال أن البيع الواقع هبا ينفذ، فإن 

هذا ال يناسب كلامهتم واستدالالهتم.
وباجلملـة: ترتـب امللك بحصول امللزمات ـ لو تم ـ ال بـد أن يبتني عىل كوهنا 
هي السبب اململك، دون املعاطاة، وحيث ال ريب يف عدم صدق العقد عىل امللزمات 

املذكورة يف كلامهتم، تعني االقتصار يف حصول امللك هبا عىل املتيقن.
وأظهـر من ذلك ما لو قلنا بكوهنا سـبباً يف لزوم اإلباحـة من دون ملك. إذ ال 
ريب يف منافاة ذلك لقاعدة السلطنة يف حق املالك. ومن هنا ال خمرج عام سبق من أن 

اللزوم خمالف للقاعدة، وأنه يتعني االقتصار فيه عىل املتيقن.
(١) كـام رصح به غري واحد. وعن كاشـف الغطاء نفـي الريب واخلالف فيه. 
وهو املتيقن من امللزمات يف كالمهم. والوجه فيه: أنه بعد تعذر الرتاد خارجاً بالتلف 
فـال أثـر للجواز إال اسـتحقاق الـرتاد مع ضامن كل مـن العوضني ببدله مـن املثل أو 

القيمة، ومن الظاهر أن ذلك خمالف للقاعدة.
أما بناءً عىل حصول البيع وامللك املتزلزل باملعاطاة فألن كال منهام قد تلف عند 
صاحبـه، ويف ملكه، فال يكون مضموناً عليه، وضامنه عليه بالرجوع بالعقد بعد ذلك 
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أو أحدمها(١).
حيتـاج إىل دليل بعد عدم اشـرتاط ذلك رصحياً وال ضمنـاً يف العقد، ملا هو املعلوم من 
ابتناء العقد عىل اللزوم وعدم الضامن. هذا مضافاً إىل ما سـبق من أن مقتىض القاعدة 

بناء عىل حصول البيع هو اللزوم بكل ما حيتمل لزوم البيع به.
وأمـا بنـاءً عـىل حصـول اإلباحة باملعاطـاة من دون ملـك فلعـدم الدليل عىل 
الضـامن مع فرض جواز وضع اليد عىل العني وإباحـة الترصف فيها حتى باإلتالف، 
ألن املتيقـن من دليل الضامن اليـد العدوانية واإلتالف غري املأذون به رشعاً، وكالمها 

غري حاصل يف املقام.
(١) فقـد تقدم من جامع املقاصد دعو عدم جـواز الرجوع، المتناع الرتاد. 
وهو املذكور يف كالم غري واحد. ويقتضيه بناء حصول البيع وامللك املتزلزل باملعاطاة 

ما سبق من أن مقتىض القاعدة حينئذٍ لزوم البيع بكل ما حيتمل كونه ملزماً له.
وأمـا بناءً عىل حصـول اإلباحة باملعاطاة من دون ملـك فمقتىض القاعدة بقاء 
العـني األخـر عىل ملك مالكها الـذي كان التلف عنده، وجـواز رجوعه هبا، عمالً 
بمقتىض سلطنته عىل ملكه، وعدم ضامنه ملا تلف عنده بعد كون يده عليه غري عدوانية، 

وجواز ترصفه فيه حتى باإلتالف.
. لكن يقرب كون  نعم، ال ريب يف منافاة ذلك للسرية، وإباء املرتكزات له جداً
منشـأ ذلك بنـاء العرف عىل حصول البيع باملعاطاة، ومـع فرض اخلروج عن ذلك ال 
يتضح قضاء املرتكزات باللزوم. كام ال جمال لعدو اإلمجاع عليه بعد قلة من تعرض 

له، نظري ما تقدم يف ذيل املسألة السابعة عند الكالم يف استحقاق األرش مع العيب.
ولـو فـرض العلـم باخلروج عنه فليـس البناء عىل لـزوم املعاطـاة حينئذٍ بأوىل 
مـن البنـاء عىل جواز الرجوع هبا مع ضامن التالف باملثـل أو القيمة بعد خلو كل منهام

عن الدليل.



أو بعض أحدمها(١). الثاين: نقل العوضني(٢)،
اللهم إال أن يدعى اإلمجاع عىل لزوم املعاطاة حينئذ. لكن يصعب إحرازه بعد 
عـدم تعـرض غري واحد ممن ذهب إىل عـدم حتقق البيع باملعاطاة للـزوم بذلك، منهم 
الشـيخ يف كالمه املتقدم من اخلالف. وقد تقدم يف ذيل املسـألة السابعة عند الكالم يف 

ثبوت األرش بالعيب ما ينفع يف املقام.
(١) الوجـه فيـه بنـاء عىل حصول البيع وامللـك املتزلزل باملعاطاة ما سـبق من 
عمومـات اللزوم. أما بناء عىل اإلباحة مـن دون ملك فقد يوجه بأن رجوع كل منهام 
بعينه من دون ضامن رضر عىل من نقصت عينه، وال وجه للضامن بعد كون من نقصت 

العني عنده قد أخذ العني من دون عدوان، وجاز له الترصف فيها ولو باإلتالف. 
لكـن قاعـدة نفي الـرضر ال تنهـض بترشيع تبـدل امللكيتني ولـزوم ذلك. بل 
مقتـىض القاعـدة البناء عىل جـواز الرجوع من دون ضامن للنقـص. ولو فرض العلم 
ببطـالن ذلك فليس البناء عـىل اللزوم بأوىل من البناء عىل جـواز الرجوع مع الضامن 
بعد خلو كل منهام عن الدليل. نظري ما تقدم من سابقه. ودعو اإلمجاع هنا أبعد من 

دعواه فيام سبق.
(٢) ال إشـكال ظاهـر يف صحـة نقـل كل مـن العوضني ببيع وغـريه من دون 
فـرق بني القول بامللك والقول باإلباحة وأن املـراد باإلباحة ما يعم ذلك. وعىل ذلك 
فمقتـىض القاعدة عدم انفسـاخ النقل املذكـور برجوع كل منهـام يف املعاطاة. وحينئذٍ 

جيري ما سبق يف تلف كال العوضني.
 . نعـم، لو كان النقل الثاين باملعاطاة أيضاً، فإن قلنا بامللك جر ما سـبق أيضاً
أمـا لو قلنا باإلباحة، فقـد يدعى جواز الرتاد يف املعاطـاة األوىل، وحينئذٍ يتعني الرتاد 
يف املعاطـاة الثانيـة، ال بمعنـى وجوبه عىل موقعهـا، لعدم الدليل عـىل تكليفه بذلك، 
بل بمعنى حصوله قهراً بالرتاد يف املعاطاة األوىل. السـتصحاب بقاء العني عىل ملك 
مالكهـا األول الـذي هـو طرف املعاطـاة األوىل. بل هـو مقتىض قاعدة سـلطنته عىل 
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أو أحدمها(١) أو بعض أحدمها(٢) بناقل رشعي من بيع أو هبة أو نحومها،
(٣). ولو رجعت العني إىل املالك بفسـخ أو غريه بقي  الزمـاً كان أو جائـزاً
مالـه، ألن خروجهـا عن ملكه من دون إذنه مناف لسـطنته املذكـورة. وحينئذٍ يكون 
رجـوع العني له وارتفـاع إباحتها احلاصلة باملعاطاة الثانية مقتىض سـلطنته عليها بعد

بقائها عىل ملكه.
وبعبارة أخر: خروج العني عن ملك صاحب املعاطاة األوىل أو عن سلطنته 
بإيقـاع املعاطـاة الثانية حيتاج إىل دليل. وال يتضح قيام إمجاع تعبدي عىل لزوم املعاطاة 

األوىل، ليكون هو الدليل يف املقام.
(١) أما عىل اإلباحة فيظهر الكالم فيه مما سبق. وأما عىل امللك فاللزوم بذلك 
باإلضافـة إىل العـني املنقولة مقتـىض القاعدة، نظري ما تقدم. وأمـا باإلضافة إىل العني 

الباقية فالكالم فيه نظري ما تقدم عند الكالم يف تلف إحد العينني.
هـذا ولو كان الثمن كلياً، وقد دفع املشـرتي فـرداً منه، ونقل البايع ذلك الفرد 
عن ملكه فقد يقرص عنه كالم سـيدنا املصنفP، ألن النقل مل يقع عىل عني الثمن، 
بـل عـىل بدله. كام قد يشـكل البناء عىل اللـزوم معه حتى بناء عىل حتقـق البيع وامللك 
اجلائـز باملعاطـاة، لشـيوع ذلك يف املعامـالت املعاطاتية بـني الناس، فيبعـد جداً محل 

اإلمجاع املدعى يف كلامهتم عىل جواز الرتاد عىل غري هذه الصورة. فالحظ.
 (٢) ملا تقدم من أن مقتىض القاعدة لزوم املعاطاة بكل ما حيتمل لزومه هبا بناء 

عىل وقوع البيع هبا وإفادهتا امللك. وأما بناءً عىل اإلباحة، فيجري ما سبق.
 (٣) ملا عرفت من عمومات اللزوم بناء عىل إفادة املعاطاة البيع. مضافاً إىل أن 
جواز الفسـخ ألحد الطرفني يف اجلائز ال يقتيض حتققه بفسـخ املعاطاة قهراً عليه، وال 
وجوبـه عليه تكليفـاً، فهو كالالزم من هذه اجلهة. ومن ذلك يظهر عدم األثر للجواز 

حتى بناء عىل إفادة املعاطاة اإلباحة من دون ملك.



اللزوم بحاله(١).
 (١) عمـالً بدليل اللزوم. وألصالة عدم ترتب األثر عىل فسـخ عقد املعاطاة. 

هذا بناء عىل وقوع البيع وحصول امللك باملعاطاة.
أمـا بنـاءً عىل حصـول اإلباحة هبا من دون ملـك، فقد يدعـى أن العقد الناقل 
حيث كان موجباً لتبديل امللكية وخروج العني عن ملك مالكها األول، فاملتعني عدم 

انقالب احلال برجوع العني بعده عمالً باألصل.
لكـن ذلـك إنام يتجـه إذا كان رجوعها بعقـد جديد، أما إذا كان بفسـخ العقد 
الناقـل فمقتىض فسـخه رجوعها إىل ما كانـت عليه قبل إيقاع العقـد يف ملك مالكها 
األول، ومقتـىض قاعدة السـلطنة جواز مطالبته هبا ورجوعه يف املعاطاة السـابقة عىل 

إيقاع العقد الناقل.
وأمـا ما ذكره شـيخنا األعظـمP وغريه مـن أن العقد الناقـل احلاصل بعد 
املعاطـاة يسـتلزم خروج العـني من ملك مالكهـا األول ودخوهلا يف الناقـل آناماً قبل 
انتقاهلـا بالعقـد، لئال يلزم دخول العوض يف ملك غري من خـرج عنه املعوض، الذي 
هـو عـىل خالف مقتـىض املعاوضة، ومقتىض ذلـك رجوعها بالفسـخ إىل ملكه ال إىل 

املالك األول.
: أن ذلك خيتص بالعقد املعـاويض دون غريه، كاهلبة. بل خيتص بام  ففيـه: أوالً
إذا كان املنقـول معوضـاً يف العقـد الناقـل، دون مـا إذا كان عوضاً، بناءً عىل ما سـبق 
منـا يف أول الـكالم يف البيـع مـن إمـكان خروج العـوض من ملك غري مـن دخل يف

ملكه املعوض.
: أن ذلك ليس بأوىل مـن البناء عىل بقائه عىل ملكه وخروجه منه بالعقد  وثانيـاً
املعـاويض ودخـول العوض يف ملكـه، حتقيقاً ملقتىض املعاوضة. غايـة األمر أن يكون 
العـوض مباحـاً لطـرف املعاطـاة اآلخر، كـام كان املعوض مباحـاً له باملعاطـاة. وأما 
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(الثالث): امتزاج العوضني أو أحدمها أو بعضه بعني أخر(١). (الرابع): 
تغري العني تغرياً مذهباً للصورة(٢)، كطحن احلنطة، وتقطيع الثوب.

(مسـألة ٩): لـو مـات أحد املالكـني مل جيـز لوراثه الرجـوع يف البيع 
املعاطايت(٣).

بنـاء العـرف واملترشعة عـىل ملكيته له فهو متفـرع عىل بنائهم عـىل ملكيته للمعوض 
باملعاطـاة، لتحقق البيع هبـا، فمع فرض خطئهم يف ذلك ال جمـال إلحراز صواهبم يف 

بنائهم عىل ملكيته للعوض.
واإلنصـاف أن ذلـك تكلف ومتحل من أجل اجلمع بني ذهاب املشـهور لعدم 
وقـوع العقد باملعاطـاة وعدم ترتب امللك عليها، وبني عمل العـرف واملترشعة ـ تبعاً 
للمرتكـزات ـ عىل ترتيب آثار العقد وامللك عليها. وهلم تكلفات ومتحالت أخر من 
أجل ذلك. لكن البناء عىل خطأ املشهور فيام ذهبوا إليه أهون بكثري من ارتكاب ذلك. 

واهللا سبحانه وتعاىل العامل. ومنه نستمد العون والتسديد.
(١) ملا سـبق من أن مقتىض القاعدة لزوم املعاطاة بكل ما حيتمل لزومه هبا بناء 
عـىل ترتب البيع وامللـك عىل املعاطاة. أما بناء عىل ترتب اإلباحة عليها من دون ملك 
فلزومها، وتبدل امللكية باالمتزاج خمالف لقاعدة السـلطنة واالستصحاب، بل يتعني 

البناء عىل كون الرشيك هو املالك األول.
 (٢) الـكالم فيه كام يف سـابقه. نعـم لو كان الرجوع مع تبـدل الصورة موجباً 

للرضر عىل أحدمها جر ما تقدم يف صورة تلف بعض أحد العوضني.
 (٣) كام رصح به شيخنا األعظمP لكون اجلواز وعدم اللزوم فيها حكمياً 
كجـواز عقـد اهلبة، وليس حقـاً لكل منهام ليتـورث. عىل أنه لو كان حقـاً فال إطالق 
لدليلـه يقتـيض ثبوته له إىل حني موته، ليورث، بل املتيقـن ثبوته إىل قبل موته بآن. كام 
ال إطالق له من حيثية من له إعامله، بل املتيقن منه إعامله بنفسـه، فال موضوع له بعد 



أما لو جنّ قام وليه مقامه يف الرجوع(١).
موته ليورث. هذا كله بناء عىل إفادة املعاطاة امللك.

أما بناءً عىل إفادهتا اإلباحة من دون ملك فمقتىض األصل بقاء كل من العينني 
عـىل ملـك مالكـه إىل حني موتـه، فينتقـل إىل وراثه، وبقـاء اآلخر عىل ملـك اآلخر، 
ومقتـىض قاعدة السـلطنة يف حق الـوارث واآلخر جواز رجـوع كل منهام بالعني مع 
بقائها. وهو الذي رصح به يف املبسوط يف اهلبة، عىل تقدم عند االستدالل بالسرية عىل 

نفوذ العقد باملعاطاة.
نعـم، رصح سـيدنا املصنف وبعض مشـاخينا (قـدس رسمها) بلـزوم املعاطاة 
وعـدم جواز الرجـوع هبا مع موت أحدمها، عمالً منهام بأصالـة اللزوم بالوجه الذي 
تقدمت اإلشـارة إليه عند الكالم يف مقتىض القاعدة. وزاد بعض مشـاخينا االستدالل 
بالسـرية يف املقام، لعدم معهودية رجوع الـوارث باملعاطاة أو الرجوع عليه هبا، بل لو 

أقدم أحد عىل ذلك عد خارجاً عن سلك العقالء.
لكن سـبق املنـع من تقرير أصالـة اللزوم عـىل اإلباحة. وأما السـرية فهي من 
فروع السـرية عىل إيقاع العقـود باملعاطاة، واملفروض اخلـروج عنها، وال خصوصية 

حلالة املوت يف السرية، لينظر فيها.
(١) كأنه لثبوت السـلطنة عـىل الرجوع للمجنون بالـذات، فيقوم وليه مقامه 
يف ذلـك. لكنـه موقوف عىل القطع بثبوت ذلك للمتعاطـني حتى بعد اجلنون، أما مع 
الشك فاملتعني عدم رجوع الويل، بناء عىل إفادة املعاطاة البيع وامللك، ألصالة اللزوم. 
بـل حتى لو قيـل بإفادهتا اإلباحة مـن دون ملك، بناء عىل ما سـبق منهP يف تقرير 
أصالـة اللـزوم. ومـن ثم رصحP بعدم جـواز الرجوع يف هنجه، كـام رصح بذلك 
. نعم يتعني البناء عىل جواز الرجوع للويل عىل القول بإفادة  بعض مشـاخيناP أيضاً
املعاطـاة اإلباحـة مـن دون ملك بناء عىل ما سـبق منا مـن أن مقتىض القاعـدة حينئذٍ

عدم اللزوم.
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سـائر  مـن  البيـع  غـري  يف  املعاطـاة  جريـان  الظاهـر  (مسـألة١٠): 
املعامـالت(١). بـل اإليقاعات(٢)، إال يف مـوارد خاصـة، كالنكاح(٣)،
(١) الشرتاكها مع البيع يف حكم املعاطاة بلحاظ السرية والعمومات وغريها، 
ومـا جيـري يف البيـع جيري فيهـا. وحيث سـبق أن مقتىض عمـوم نفوذ العقـد وقوعه 
. وهـو مقتىض إطالق أدلة  ولزومـه باملعاطـاة تعني البناء عىل ذلـك يف غري البيع أيضاً
تلـك املعامـالت اللفظيـة واملقامية، لقضائهـا بتحققها بكل ما تتحقق بـه عرفاً، ومنه 

املعاطاة.
نعم، لو تم اإلمجاع عىل جواز الفسخ يف املعاطاة البيعية، تعني البناء عىل جوازه 

يف تلك املعامالت مع وقوعها باملعاطاة لظهور كالمهم يف عموم مالكه هلا.
كـام أنه لو تم اإلمجاع عىل توقف العقود الالزمة أو مطلق العقود عىل إنشـائها 
لفظـاً تعني البناء عىل عدم وقـوع املعامالت األخر باملعاطاة. غايـة األمر البناء عىل 
حصول اإلباحة هبا. للسـرية أو اإلمجاع عىل نحو ما سبق يف البيع، الشرتاكها معه من 

هذه اجلهة.
(٢) إلطالق أدلتها املقامية، ألهنا وإن وردت لبيان أحكامها، إال أن السكوت 

فيها عن كيفية حتققها ظاهر يف إيكال ذلك للعرف، وهو حيكم بتحققها باملعاطاة.
(٣) لظهور كلامهتم يف املفروغية عن لزوم العقد اللفظي، وعن احلدائق: «أمجع 
العلامء من اخلاصة والعامة عىل توقف النكاح عىل اإلجياب والقبول اللفظيني»، وعن 
شـيخنا األعظـمP: «أمجع علامء املسـلمني ـ كـام رصح به غري واحد ـ عـىل اعتبار 

الصيغة يف عقد النكاح، ال يباح باإلباحة وال املعاطاة».
وهو مقتىض سرية املترشعة عىل االلتزام به، املعتضدة بجملة من النصوص:

منهـا: النصوص املتضمنة أهنا تسـتحل بكلامت اهللا تعـاىل، كصحيح أيب بصري 
عن أيب عبد اهللاA: «إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها، واستقبل القبلة. وقل: اللهم 



بأمانتك أخذهتا، وبكلامتك استحللتها»(١) ونحوه غريه.
ومنهـا: صحيـح بريد: «سـألت أبا جعفرA عـن قول اهللا تعـاىل عز وجل: 
﴾ فقـال: امليثاق هو الكلمة التي عقد هبـا النكاح. وأما  ﴿وأخـذن منكـم ميثاقاً غليظاً
﴾ فهو ماء الرجل يفضيه إليها»(٢). ونحوه مرسـل العيايش عن يوسف  قوله: ﴿غليظاً

العجيل(٣). 
ومنهـا: مـا دلّ عـىل عدم نفـوذ الرشط الذي يكـون قبل النكاح، بـل البد من 
اً، فيشـرتط  ذكـره يف النكاح. كصحيح زرارة قال: «كان الناس بالبرصة يتزوجون رسّ
عليهـا أن ال آتيـك إال هناراً، وال آتيك إال بالليل، وال أقسـم لـك. قال زرارة: وكنت 
أخـاف أن يكـون هذا تزوجياً فاسـداً، فسـألت أبـا جعفر عن ذلك. فقـال: ال بأس به

ـ يعنـي: التزويـجـ  إال أنـه ينبغي أن يكون هذا الرشط بعد النـكاح. ولو أهنا قالت له 
بعـد هـذه الرشوط قبـل التزويج نعم. ثـم قالت بعد ما تزوجهـا: إين ال أرىض إال أن 
»(٤). وموثق عبد اهللا بن بكري: «قال أبو عبد  تقسـم يل وتبيـت عندي ومل يفعل كان آثـامً
اهللاA: ما كان من رشط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز»(٥) 

وغريها.
لظهورها يف املفروغية عن إيقاع النكاح بالعقد اللفظي، إذ ال يتميز يف املعاطاة 
موقـع الـرشط من العقد، بـل يقصد إليهام معـاً بالفعل الدال عىل االلتـزام بالعقد مع 
الرشط مجلة واحدة. مضافاً إىل أن الرشط السـابق عىل العقد مقصود ضمنا يف العقد، 
فعدم نفوذه بذلك وتوقف نفوذه عىل ذكره رصحياً فيه يناسب عدم نفوذ أصل النكاح 

 . بالقصد إليه يف املعاطاة، وأنه البد من إنشائه رصحياً

(١) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٥٥ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث:٤.

(٣) مستدرك الوسائل ج:١٤ باب:١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث:٣.
(٤) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٣٩ من أبواب املهور حديث:٢.

(٥) وسائل الشيعة ج:١٤ باب١٩ من أبواب املتعة حديث:٢.

جريان املعاطاة يف غري البيع........................................................................ ١٠١



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة / ج٢ ١٠٢

والطالق(١)،
ومثلهـا يف ذلـك روايـة أبان بن تغلب عـن أيب عبد اهللاA أنه قـال له: «فإين 
أسـتحي أن أذكـر رشط األيام. قال: هـو أرض عليك. قلت: وكيـف؟ قال: ألنك إن 
مل تشـرتط كان تزويـج مقام»(١). لظهور أن عدم ذكر األجـل حياء ال ينايف القصد إليه 
ضمنـاً، فعدم ترتب األثر عىل القصد املذكور ظاهـر يف أن خصوصيات النكاح تابعة 

للفظ، وهو يناسب تبعية أصل النكاح له.
ومنهـا: قولـهA يف رواية أبـان املذكورة بعد بيـان إجياب عقـد املعتة: «فإذا 
قالـت: نعم، فقد رضيت، وهـي امرأتك وأنت أوىل الناس هبا»(٢). حيث قد يسـتفاد 
منـه توقـف الزوجية عـىل القبول اللفظي، وعـدم االكتفاء بغريه مما يـدل عىل الرضا. 
ومن ثم ال ينبغي اإلشـكال يف اعتبار اللفظ يف عقد النكاح خروجاً عام سبق يف عموم 

العقود.
(١) بال إشـكال ظاهر، وظاهر األصحاب املفروغية عنه، لتحريرهم اخلالف 
يف صيـغ الطـالق اللفظية ال غري ويقتضيـه النصوص. كصحيـح زرارة: « قلت أليب 
جعفـرA: رجـل كتب بطالق امرأتـه أو بعتق غالمه، ثم بدالـه فمحاه. قال: ليس 
ذلـك بطـالق وال عتاق حتـى يتكلم به»(٣)، وصحيح حممد بن مسـلم: «أنه سـأل أبا 
جعفـر عليه السـالم عن رجل قال المرأته: أنت عيل حـرام، أو بائنة، أو تبة، أو برية، 
أو خليـة. قال هذا كلـه ليس بيشء. إنام الطالق أن يقول هلا يف قبل العدة بعد ما تطهر 
من حميضها قبل أن جيامعها: أنت طالق، أو اعتدي، يريد بذلك الطالق. ويشـهد عىل 

ذلك رجلني عدلني»(٤) وغريمها.

(١) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٢٠ من أبواب املتعة حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:١٨ من أبواب عقد املتعة حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:١٤ من أبواب مقدمات الطالق ورشائطه حديث:٢.

(٤) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:١٦ من أبواب مقدمات الطالق ورشائطه حديث:٣.



والعتق(١)، والتحليل(٢)، والنذر(٣)،
 (١) بال إشـكال ظاهر. وظاهر األصحـاب املفروغية عنه لتحريرهم اخلالف 

يف صيغه اللفظية ال غري. ويقتضيه صحيح زرارة املتقدم وغريه.
(٢) ففـي اجلواهـر: «أمـا الصيغـة فـال خـالف يف اعتبارهـا فيه، بـل اإلمجاع 
بقسـميه عليه. فال يكفي الرتايض». وهو لو تم الدليل يف املقام. وإال فال شاهد له من 
النصوص، بل إطالق بعضها شاهد بعدمه، كصحيح زرارة عن أيب عبد اهللاA: «يف 

الرجل حيلّ جاريته ألخيه فقال: ال بأس»(١).
نعم، ال يكفي الرضا التقديري، ألنه وإن كان حملالً للترصف من حيثية حرمة 
مال الغري، إال أن ذلك ال يكفي يف حلية الفروج بعد احلرص يف حليتها بالزواج وملك 
اليمـني. ومن ثم كان حلّ الفرج بالتحليل حمتاجاً للدليل اخلاص، وهو يقتيض اعتبار 

التحليل، ال جمرد طيب النفس الفعيل، فضالً عن التقديري.
(٣) بال إشكال ظاهر. والظاهر مفروغيتهم عنه كام يشهد به حتريرهم اخلالف 
يف صيغه. ويقتضيه ـ بعد عدم وضوح صدق النذر من غري لفظ واألصل عدم ترتب 
األثـر بدونه ـ صحيح منصـور بن حازم عن أيب عبـد اهللاA: «إذا قال الرجل: عيل 
املـيش إىل بيـت اهللا احلـرام وهو حمـرم بحجة، أو عيل هـدي كذا وكـذا، فليس بيشء، 
حتـى يقـول: هللا عيل املـيش إىل بيتـه، أو يقول: هللا عـيل أن أحرم بحجـة، أو يقول: هللا 
عـيل هـدي كذا وكذا»(٢) وغريه. فإهنا وإن كانـت واردة لبيان توقف النذر عىل إضافة 
املنذور هللا تعاىل، ال لبيان توقف النذر عىل اللفظ، إال أن املنذور إذا كان طاعة يف نفسه 
ـ كاحلج واهلدي ـ فكثرياً ما يكون االلتزام به ابتدائياً هللا تعاىل خالصاً ال من أجل توثق 
اآلخريـن، فاحلكـم بعدم االعتـداد به حتى يذكر اهللا تعاىل فيه ظاهـر يف املفروغية عن 

اعتبار اللفظ يف النذر. فالحظ.
(١) وسائل الشيعة ج: ١٤ باب:٣١ ما أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:٣.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:١ من أبواب كتاب النذر حديث:١.
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واليمني(١). والظاهر جرياهنا يف الرهن(٢)، 
(١) بال إشكال ظاهر. والظاهر مفروغيتهم عنه، كام يشهد به حتريرهم اخلالف 
يف فروعه. ويقتضيه عدم وضوح صدق اليمني عرفاً من غري لفظ، حيث ال يبعد كون 
اليمـني فعـالً كالمياً مرشوطاً بالقصد، ال أمراً قصدياً يمكـن أن يربز بالكالم وغريه، 
كـام قد يناسـبه قوله تعاىل: ﴿ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف إيامنكـم﴾ فإن اللغو هو اخلطأ 

والكالم من غري روية.
وأمـا مثـل موثق السـكوين عن جعفـر عن أبيه عـن عيلA: «قـال: إذا قال 
الرجل: أقسمت أو حلفت فليس بيشء، حتى يقول: أقسمت باهللا أو حلفت باهللا»(١). 
فهـو وراد لبيـان عدم انعقـاد احللف إال باهللا تعـاىل، ال لبيان اعتبـار اللفظ يف اليمني. 
وال جيـري فيـه مـا تقدم يف نصـوص النذر. نعم قد يـدل عليه حديث عبـد اهللا بن أيب 
يعفـور عـن أيب عبـد اهللاA: «أنه قال: اليمـني التي تكفر أن يقـول الرجل: ال واهللا

ونحو ذلك»(٢).
(٢) الظاهـر أن الـكالم يف ذلـك هو الـكالم يف البيع، لتحقق العقـد والرهن 
باملعاطـاة عرفـاً، كالبيـع، فيدخل يف عمـوم أدلة نفـوذ العقود، واإلطالقـات املقامية 
ألدلة الرهن. وحينئذٍ إن تم اإلمجاع املخرج عن ذلك يف أصل حصول العقد ـ كام هو 
املشـهور ـ أو يف لزومه ـ كام سـبق من سيدنا املصنفP ـ فهو، وإال تعني البناء عىل 
حصول الرهن ولزومه، كام سبق منا يف البيع. ولعله لذا قال يف التذكرة: «واخلالف يف 

االكتفاء فيه باملعاطاة واالستيجاب عليه، املذكور يف البيع، آت ههنا».
لكـن قـال يف جامع املقاصد: «ويشـكل بأن باب البيع ثبت فيـه حكم املعاطاة 
باإلمجـاع، بخـالف مـا هنـا». وهـو كام تـر، فإن مـا سـبق منـه يف البيع إنـام يقيض 
بعـدم لزومـه، ال بعـدم وقوعه، ويظهـر منه أن وقوعـه مقتىض القاعـدة، ال من أجل

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:١٥ من أبواب كتاب اإليامن حديث:٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٣٠ من أبواب كتاب اليمني حديث:١٣.



اإلمجاع. فراجع.
(١) فإنـه وإن كان الظاهـر عـدم كونـه عقداً، بـل إيقاعاً، فال يكون مشـموالً 
ألدلة نفوذ العقود، إال أن بناء العرف عىل وقوعه بالفعل ـ كالتوقيع عىل ورقة الوقفية 
بداعـي إبـراز االلتـزام بمضموهنا، وبـذل العني للجهـة املوقوفة ونحومهـاـ  موجب 
لدخوله يف االطالقات املقامية ألدلة أحكام الوقف، بنحو يقتيض نفوذه وترتب األثر 

عليه، فيجري فيه ما سبق.
(٢) أما بناءً عىل ما سبق منا من عدم هنوض اإلمجاع باخلروج عن أصالة اللزوم 
فظاهـر. وأما بناء عىل ما سـبق منهP من هنوض اإلمجـاع يف البيع وكثري من العقود 
بذلـك، فقـد يوجه لـزوم الرهن املعاطـايت بتقوم الرهـن باللـزوم، ألن فائدته التوثق 

للدين، وهو ال حيصل مع جواز رجوع املرهتن، فوقوعه باملعاطاة مساوق للزومه.
لكنـه يندفـع بأنـه إذا تم تقوم الرهن باللـزوم فاإلمجاع املدعى عـىل عدم لزوم 

املعاطاة يكون دليالً عىل عدم وقوع الرهن هبا وردعه عن حكم العرف بوقوعه هبا.
اللهـم إال أن يمنـع عمـوم اإلمجاع ملثـل الرهن ممـا يتقوم باللـزوم، ألن عمدة 
كلامهتم يف البيع، واملتيقن يف التعدي عنه ما يامثله مما يقبل اجلواز. والسيام وأنه ال جمال 
فيه لإلباحة التي ذهب إليها املعظم يف املعاطاة، لعدم جواز الترصف يف العني املرهونة 
حتـى مـع إيقاع عقد الرهن باللفظ. كام أن حمل كالمهم العقود الالزمة، واملتيقن منها 

العقود الالزمة من الطرفني، والرهن الزم من طرف واحد.
وأما الوقف فقصور اإلمجاع عنه أظهر، ألن معقده يف كلامهتم العقود الالزمة، 
وقـد عرفت أن الوقف ليس من العقود، فمع قيام الدليل عىل وقوعه يتعني البناء عىل 
لزومه، تبعاً ملا دل عىل لزم الوقف. وال أقل من اسـتصحاب بقائه، وعدم ترتب األثر 
عىل الرجوع فيه. ولعله لذا اكتفى الشيخ يف املبسوط يف وقف املسجد بالنية حني بنائه. 

والوقف(١). لكنها تكون الزمة ال جائزة(٢).
جريان املعاطاة يف غري البيع........................................................................ ١٠٥
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وربام يظهر من غريه.
هذا وربام يمنع من سببية املعاطاة لبعض العقود واإليقاعات األخر. 

منهـا: الوصية والتدبري والضامن، فقد ذكـر بعض األعاظمP عدم وقوعها 
باملعاطـاة، لعـدم وجـود فعل يكـون مصداقاً هلا. وهو كـام تر، فإن إبـراز املضمون 
العقـدي أو اإليقاعـي بالفعل ليس لكونه مصداقاً حقيقياً لذلك املضمون، يف نفسـه، 
بل إنام يكون بضميمة القرينة عىل حصول الفعل به بداعي إبراز االلتزام به، نظري قيام 
القرينة عىل صدور اللفظ بداعي اإلنشاء ال اإلخبار، ومن الظاهر أنه ال مانع من قيام 

القرينة عىل إرادة إبراز هذه األمور ببعض األفعال.
كام لو اتفق املويص مع شـخص عىل أنه إن دفع له شـيئاً أراد بدفعه الوصية له 
به، بحيث يكون أمانة عنده، ليكون له بعد موته، أو جعله وصياً عليه، لينفقه يف وجوه 

الرب عنه بعد موته.
وكـام لو اتفق الضامن مع الدائن عىل أنه إذا أرسـل إليه املدين ليأخذ رهنه منه 
فإنـام يريـد بذلك ضامن دينه، ثم أرسـل املدين من أجل ذلك، فدفـع الدائن له الرهن 

من أجل قبوله بالضامن.
ن عبده من بيته فهو مدبر بعد  وكام لو اتفق مالك العبد مع ورثته عىل أنه إن مكّ
وفاتـه. ونحـو ذلك. نعم قد يلحـق التدبري بالعتق، ألنه من أفراده، فيلحقه ما سـبق. 

فتأمل.
ومثلـه يف الضعف ما رتبه عىل ذلك من عدم وقوع اإليقاعات بالفعل إال باب 
اإلجازة والفسخ وما يلحق هبام، كالرجوع يف العدة. لعدم وجود فعل يكون مصداقاً 
ملثـل الطالق والعتـق ونحوها، فإن إلقاء القناع عىل الزوجـة وإخراج العبد من الدار 
وأمثال ذلك من األفعال ليسـت مصداقاً للطـالق والعتق، بل هي من آثارمها. حيث 

يظهر وهنه مما سبق.
والسيام مع ظهور اتفاقهم عىل االكتفاء باإلشارة مع تعذر اللفظ. لوضوح أن 



(مسـألة ١١): يف قبـول البيـع املعاطـايت للرشط ـ سـواء أكان رشط 
خيار يف مدة معينة، أم رشط فعل(١) أم غريمها(٢) ـ إشكال(٣). وإن كان 

ذلك فرع صلوح اإلشارة إلبراز املضمون العقدي واإليقاعي.
بـل لـو تعذر وقوع العقد واإليقاع برتتيب آثارمها ملـا حصلت املعاطاة يف كثري 
ممـا يتعارف وقوعها به، لوضوح أن تسـليم املبيع من آثار البيـع، وآثار إجازته لو كان 
. كام أن االمتناع من تسـليمه من آثار الفسـخ، لـو كان جائزاً، وتقبيل الزوجة  فضولياً

من آثار الرجوع هبا... إىل غري ذلك.
ومنها: القرض. حيث قد يستشـكل يف حصوله باملعاطاة بأن القبض رشط يف 
القـرض، فلو حتقق به عقده لزم احتـاد املقتيض والرشط، وهو حمال، لفرض تعددمها، 

واختالف نحو تأثريمها.
: أن مرجع احتاد املقتيض والـرشط إىل كون املقتىض من القوة بنحو  وفيـه: أوالً
. مثالً إرادة الضعيف للدخول  ال حيتـاج تأثـريه يف املعلول للرشط، وهو ليس حمـذوراً
ال يرتتـب عليها الدخول إال بـرشط فتح الباب له، أما إرادة القوي، فهي ال حتتاج إىل 

ذلك، بل هي تقتيض فتحه الباب ودخوله. 
: أن املقتـىض يف املقـام ليس هو القبـض، بل االلتزام العقـدي املربز به،  وثانيـاً

والرشط هو القبض بنفسه.
: أنـه لو تم امتنـاع احتاد الرشط مع املقتيض يف األمـور احلقيقية فال جمال  وثالثـاً
لذلك يف األمور االعتبارية، ألهنا تابعة العتبارها ممن له االعتبار، وليست أسباهبا إال 

موضوعات العتباره، وله أن يعترب كيف شاء.
(١) كام لو باعه الثوب بدينار برشط أن يصوم عن أبيه عرشة أيام. 

(٢) كام لو اشرتط تأجيل الثمن شهراً، أو أن للبايع منفعة املبيع إىل سنة.
(٣) كأنه لعدم السنخية بني العقد والرشط.

١٠٧ ....................................................................... قبول البيع املعاطايت للرشط
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: أنه ال دليل عىل اعتبار وحدة السـنخ بينهام بعد شـمول إطالقات  وفيـه: أوالً
العقود والرشوط هلام.

: أن الـرشط والعقـد من سـنخ واحد، ألهنـام متقومـات معـاً بااللتزام،  ثانيـاً
. واختالفهام يف املربز لاللتزام املذكور ال يوجب اختالفهام سنخاً

: أن الـرشط قـد ال يكون لفظياً، بـل معاطاتياً كالعقد، كام لـو اتفقا قبل  وثالثـاً
إيقاع املعاملة عىل إيقاع املعاملة ذات الرشط اخلاص، ثم قصد بالتعاطي إيقاع املعاملة 

املتفق عليها برشطها.
وربـام يكون منشـأ اإلشـكال هـو أن لـزوم الرشط ال يناسـب جـواز املعاملة 
املعاطاتيـة التـي وقـع فيها، كام سـبق منـهP. لكنه يندفع بـأن املراد بلـزوم الرشط 
لزومه مادامت املعاملة نافذة، ال لزومه مطلقاً، كي ال يناسـب جواز املعاملة. ولذا ال 
إشـكال يف نفوذ البيع اللفظي ورشوطه اللفظية من حني وقوعه، وإن كان جائزاً قبل

افرتاق املتبايعني.
(١) فقـد رصح غري واحد باشـرتاط التنجيز يف البيع، بـل يف مجيع العقود، بل 
الظاهر اإلمجاع عليه، كام ادعاه غري واحد. فإهنم وإن مل يذكروه هنا، إال أن ظاهرهم يف 

القبول ال خيلو من وجه. فلو أعطى كل منهام ماالً إىل اآلخر قاصدين البيع، 
، صحّ رشط  وقـال أحدمها يف حال التعاطي: جعلت يل اخليار إىل سـنة مثالً

. اخليار، وكان البيع خيارياً
(مسألة ١٢): ال جيوز تعليق البيع(١) عىل أمر غري حاصل حني العقد، 
سـواءً أعلـم حصوله بعد ذلك، كام إذا قال: بعتـك إذا هلّ اهلالل، أم جهل 
حصوله، كام إذا قال: بعتك إذا ولد يل ولد ذكر، وال عىل أمر جمهول احلصول 
حـال العقد، كـام إذا قال: بعتك إن كان اليوم يوم اجلمعة، مع جهله بذلك.



الوكالـة املفروغيـة عنه يف البيع وغريه من العقود الالزمة، وأن تعرضهم له يف الوكالة 
للتنبيـه عـىل الفرق بني تعليق نفس الوكالة وتعليق األمر املـوكل فيه، وأن املمنوع هو 
األول دون الثـاين، لعدم كونـه عقداً، ال خلصوصية يف الوكالـة تقتيض اعتبار التنجيز 
فيهـا. بـل اعتبارهم له فيهـا يقتيض اعتبارهم لـه يف العقود الالزمـة باألولوية، ملا هو 

املعلوم من تساهلهم يف العقود اجلائزة بام ال يتساهلون به يف العقود الالزمة.
ومن ثم كان الظاهر اإلمجاع عىل بطالن التعليق يف العقود، بل حتى اإليقاعات، 
إال مـا اسـتثني كالوصيـة التمليكية والتدبري. والتشـكيك يف ذلك مـن مثل األردبييل 
والسـبزواري، واملنـع منـه يف الوكالـة من مثل املحقـق القميـ  فيام حكـي عن جامع 
الشـتات ـ ال يقـدح يف اإلمجـاع، ألن املعيار فيـه قدماء األصحـاب، دون من ظهر يف 

العصور املتأخرة، وبنى أمره عىل التدقيق يف األدلة.
هذا والتعليق: تارة: يكون عىل ما يتوقف عليه صحة العقد أو اإليقاع، كبلوغ 
 :املوقـع للعقد واإليقـاع، وملكية البايع للمبيـع، وزوجية املطلـق للمطلقة. وأخر
يكون عىل أمر ال يتوقف عليه الصحة. وحمل كالمهم هو الثاين. أما األول: فقد رصح 

غري واحد يف غري مورد بعدم مبطلية التعليق عليه للعقد واإليقاع لو فرض حتققه.
كام أن الثاين: تارة: يكون عىل أمر حايل. وأخر: يكون عىل أمر استقبايل. وكل 
منهام: تارة: يعلم حني العقد حصوله. وأخر: ال يعلم حني العقد حصوله. فالصور 
أربعة. واملرصح به يف كالم غري واحد جواز التعليق عىل احلايل املعلوم احلصول، وأن 

املنع إنام يكون يف الصور الثالث الباقية.
إذا عرفت هذا فقد يستدل عىل اعتبار التنجيز يف العقد واإليقاع بوجوه:

األول: ما يسـتفاد من حمكي كالم الشـهيدP يف القواعد من أن ترتب األثر 
عـىل اإلنشـاء إنام هو من أجـل حتقق الرضا بـه، وال رضا إال مع اجلـزم، واجلزم ينايف 

التعليق.
: أن التعليق إنام يكشـف عـن عدم إطالق الرضا وعن تقييده بحال  وفيه: أوالً
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. ولوال ذلك المتنع  وجود األمر املعلق عليه، ال عن عدم الرضا باملضمون املنشأ رأساً
التعليـق عـىل ما يتوقف عليه صحة املضمون املنشـأ، مع أنهP قد اعرتفـ  كغريهـ  
بعـدم قادحيته. بـل ثبت التعليق يف بعض األمور ـ كالوصيـة التمليكية والتدبري ـ مع 

وضوح توقفها عىل الرضا.
: أن ذلـك ال جيـري يف التعلـق عـىل األمر املسـتقبل املعلـوم احلصول،  وثانيـاً
لوضوح أن العلم بحصول املعلق عليه يستلزم اجلزم بجعله ـ تبعاً للرضا به ـ يف وقته. 
وأما ما ذكره من أن االعتبار بجنس الرشط دون أنواعه. فهو كام تر، رضورة أنه ال 
معنـى لعمـوم املنع مع قصـور دليله عن بعض الصور. مع أنه لـو بني عىل ذلك لزوم 

املنع من التعليق مطلقاً، وقد عرفت عدم بنائهم عىل ذلك.
ومنـه يظهـر اإلشـكال يف دعـو: أن املعترب اجلـزم بلحاظ مضمـون الكالم، 
والـكالم املعلق ال يتضمن اجلزم، ألن الرشطية ال تقتيض فعلية مضموهنا، وإن أمكن 

اجلزم بفعليته من اخلارج.
وجه اإلشكال أن الدعو املذكورة ال تناسب البناء عىل الصحة مع التعليق يف 
بعض املوارد كام سبق. عىل أنه ال شاهد عليها، فإن دليل السلطنة إنام يقتيض إعامهلا يف 
املضمـون العقدي أو اإليقاعي بأي وجه فرض، بحيث يكون ترتبه مسـتنداً هلا، وهو 

حاصل مع التعليق.
الثـاين: مـا يف اجلواهـر يف مبحثي الوقـف والوكالة من أن املسـتفاد مما دل عىل 

تسبيب العقود مقارنة ترتب مسبباهتا هلا. 
وفيه: أن أدلة تسـبيب العقود ليست إال أدلة نفوذها، وهي تقتيض نفوذها عىل 
النحو الذي أنشـئت به منجزة أو معلقة. وعدم ترتب املسبب عىل املعلق قبل حصول 
ما علق عليه لعدم متامية موضوعه، ال النفصال املسـبب عن السـبب. فهي نظري أدلة 
الوفـاء بالنـذر التي ال جمال فيها لتوهم أن مقتىض تسـبيب النـذر ملضمونه اتصاله به، 

بحيث يقرص عن النذر املعلق. 



عـىل أن الوجـه املذكـور ـ لو تم ـ يقـرص عـام إذا كان الرشط مقارناً مشـكوك 
احلصـول. وأمـا ما قـد يظهر منهP مـن أن الوجه يف منعـه حينئذٍ الشـك يف تناول 
اإلطالقات له. فإن أراد به انرصاف اإلطالقات عنه. فهو ـ لو تم ـ بدوي ال يعتد به. 

وإن أراد به احتامل تقييدها فيه فهو ال يكفي يف رفع اليد عنها.
الثالث: ما أشـار إليه شـيخنا األعظمP واسـتوضح بطالنه من عدم قابلية 

اإلنشاء للتعليق.
والوجه يف بطالنه: أن املراد باإلنشـاء إن كان هو املعنى املصدري، فهو وإن مل 
يقبل التعليق، ألنه فعل خارجي متقوم بصدور الكالم بالنحو اخلاص، كسائر األمور 

اخلارجية، التابعة ألسباهبا التكوينية، والتي ال معنى للتعليق فيها.
إال أن الـكالم ليـس فيـه، بل يف املضمـون املنشـأ، كالبيع والتمليـك والنكاح 
وغريهـا مـن مضامني العقـود واإليقاعات، وال ريـب يف قابليتها للتعليـق عىل أمور 

خارجة عنها، بحيث تكون منوطة هبا، بل وقع ذلك يف مجلة منها، كام سبق.
ومن هنا كان الظاهر انحصار الدليل عليه باإلمجاع الذي ال إشـكال يف كشـفه 
عـن رأي املعصومـنيG يف بعـض األمور، كالعتـق والوقف والصدقـة والطالق، 
ألن ظهـور جـواز التعليـق فيها عند العامـة يف عصور املعصومـنيGـ  حتى كانت 
من األيامن الشـايعة عندهمـ  ال يناسـب خفاء حكمهم (صلوات اهللا عليهم) يف ذلك 
عىل شـيعتهم حتى أطبقوا عىل املنع فيها. والسيام مع اعتضاد اإلمجاع فيها بالنصوص 

احلاكمة بعدم نفوذه فيها(١).
وحتـى مثل البيع واإلجـارة، فإنه لو أمكن التعليق فيهـا ألمكن التوثق بذلك 
لتنفيـذ الوعود والعهود. بل ربـام أمكن إيقاع العقود واإليقاعـات عند فقد رشوطها 
معلقـاً عـىل حتقق تلك الـرشوط، كبيع ما ليس مملوكاً معلقاً عـىل ملكه برشاء أو إرث 
أو غريمهـا، وبيـع املجهـول معلقاً عـىل معرفتـه، وزواج املرأة املزوجـة أو ذات العدة 
(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٢٠ من أبواب املهور، وج:١٦ باب:١١، ١٨، ٤٥، من أبواب كتاب اإليامن.
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معلقـاً عىل خروجها عن عصمـة زوجها، وطالق احلائض معلقـاً عىل طهرها، وغري 
ذلك. حيث قد يستظهر من أدلة الرشوط كوهنا رشوطاً حني فعلية املرشوط، ال حني 
إنشـائه بنحـو معلـق. وال أقل من احتامل ذلـك، بنحو لو كان التعليـق مرشوعاً لكثر 
السـؤال عنه تبعاً للحاجة له، فإمهال السـؤال عن ذلك يناسـب سدّ هذا الباب، كسدّ 
 Mبـاب التوثق لتنفيـذ الوعود والعهود. وهو مناسـب لكون إطبـاق األصحاب
عىل امتناع التعليق مطابقاً للواقع. ومن ثم ال ينبغي التأمل يف االسـتدالل عىل مانعية 

التعليق يف اجلملة باإلمجاع.
إال أن اإلشـكال يف اسـتفادة عمـوم املنـع عنه مـن اإلمجاع وغـريه، خصوصاً 
يف العقـود املسـتحدثة التي مل تكـن معروفة ببني األصحاب، بـل يتعني االقتصار عىل 

املتيقن منه، وحتديده يف غاية اإلشكال. واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
(١) قـال يف القواعـد يف تقريب جـواز تعليق البيع عىل ملـك املبيع: «ألنه أمر 
. وكـذا كل رشط علام وجـوده، فإنه ال  واقـع يعلـامن وجـوده، فال يرض جعلـه رشطاً
يوجـب شـكاً يف البيـع وال وقوفه». ووافقه عليـه يف جامع املقاصد وحمكي املسـالك 
وغريه. ومن ثم ال ينبغي اإلشكال فيه بعد قصور اإلمجاع عىل املنع من التعليق عنه. 

(٢) ألنـه بـاق عىل ملكـه بعد فرض بطـالن البيع، فوضع اليـد عليه من دون 
إذنـه منـاف لسـلطنته وحلرمة مالـه. ودعـو: أن اإلذن الضمني املسـتفاد من العقد 
الفاسد كاف يف جواز حبس املال والترصف فيه. مدفوعة بأن العقد إنام يتضمن البيع 
والتمليـك، دون اإلذن بالتـرصف يف املبيع وحبسـه، وترتب جواز ترصف املشـرتي 
وحبسـه عليهام رشعي بمقتىض سـلطنة اإلنسـان عىل ماله، من دون أن يكون مأذوناً 

أما مع علمه فالوجه اجلواز(١).
(مسألة ١٣): إذا قبض املشرتي ما اشرتاه بالعقد الفاسد وجب عليه 

رده إىل البايع(٢).



فيـه مـن قبل البايع، فمع بطـالن العقد وعدم حصول البيـع والتمليك ال وجه جلواز 
الترصف واحلبس.

(١) ألنـه قـد وضـع يـده عليه بال حق بسـبب فسـاد العقد، فتكون يـده عليه 
مضمنـة لـه. بخالف ما لو كان وضع يده عليه بحـق، فإهنا ال تكون مضمنة، وتوقف 

الضامن عىل اإلتالف أو التفريط، كام يف اليد األمانية.
قـال يف املبسـوط يف فـرض رشاء املبيـع بالبيـع الفاسـد: «وإذا ثبـت أن البيـع 
فاسـد نظـر، فإن كان املبيـع قائامً أخذه مالكـه، وهو البايع األول، سـواء وجده يف يد 
املشـرتي األول أو املشـرتي الثاين، ألنه ملكه ال حق لغريه فيه. وإن كان تالفاً كان له 
أن يطالب بقيمته كل واحد منهام، ألن األول مل يربأ بتسليمه إىل الثاين، ألنه سلمه بغري 
إذن صاحبه، واملشـرتي الثاين قبضه مضمـون باإلمجاع»(١)، وقال يف موضع آخر منه: 
«فهو مضمون عليه، ألنه يف يده ببيع فاسـد، والبيع الصحيح والفاسـد مضمون عليه 

.(٢)« إمجاعاً
هذا وثبوت الضامن يف املقام ويف مجيع موارد وضع اليد من دون حق هو املرصح 
بـه يف كلامهتـم بنحو يظهر منهم االتفاق عليه، بل عن غـري واحد دعو اإلمجاع عليه 
يف البيع وغريه، مثل ما سبق من املبسوط. ويف كتاب الغصب من املسالك: أنه موضع 
وفـاق، ويف اجلواهـر: «بال خالف أجده فيه بل هو املعروف من مذهب األصحاب»، 

وعن غصب الكفاية أنه مقطوع به يف كالم األصحاب.
وقد استدل عليه ـ بعد اإلمجاع املذكور ـ بأمور:

األول: النبوي املشهورـ  كام يف مفتاح الكرامة ومكاسب شيخنا األعظمPـ  :
«عىل اليد ما أخذت حتى تؤدي»، أو: «حتى تؤديه».

(١) ، (٢) املبسوط ج:٢ ص:١٥٠، ٢٠٤.

(١) وإذا تلف ـ ولو من دون تفريط ـ وجب عليه ردّ
١١٣ ........................................................................... املقبوض بالعقد الفاسد
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والكالم: تارة: يف سنده. وأخر: يف داللته. 
أما السند فال ريب يف ضعفه، لعدم روايته من طرقنا، وإنام ذكر مرسالً يف كتب 
الفقـه، ومل ينقـل عن كتب احلديـث ألصحابنا إال عن عوايل الـآليل املعلوم عدم تقيد 
صاحبـه بنقل األحاديث املعتـربة، بل وال خصوص أحاديـث أصحابنا (رضوان اهللا 

تعاىل عليهم). 
والظاهر أنه عبارة عام روي يف أصول العامة بطرقهم عن احلسـن البرصي عن 
سـمرة بـن جندب عن النبي7 أنـه قال: «عىل اليـد ما أخذت حتى تؤديـه»(١). ومن 
املعلـوم عدم التعويل عىل الطرق املذكورة عندنا. والسـيام مع مـا هو املعلوم من حال 
 Aه عىل النبي7 يف حديث ال رضر، وعدائه ألمري املؤمنني سمرة بن جندب من ردّ

وأهل البيت، ومواالته ألعدائهم، وقيامه باملوبقات العظام.
نعـم، قد يدعـى انجباره بعمل األصحـاب، وقبوهلم له خلفاً عن سـلف، بال 

نكري منهم، حتى ذكر بعض األعاظمP أنه معمول به عند الفريقني.
لكن اإلنجبار بعمل األصحاب إنام هو من أجل كشـف عملهم عن اطالعهم 
عىل قرائن تشـهد بصدور احلديث أو حجيته. وذلك إنام يتجه يف احلديث الذي يرويه 
أصحابنا يف أصوهلم، إلمكان اطالعهم عىل قرائن تشـهد بصدوره، كأخذه من كتب 
معتمدة متسامل عىل الرجوع إليها يف عصور األئمةG، أو اطالعهم عىل وثاقة روايته 
ـ ولـو حـني روايته لـهـ  وإن مل يوثقه علامء الرجال، أو نحـو ذلك. وال جمال لذلك يف 

مثل احلديث املتقدم مما مل يروه إال العامة، وبطريق مظلم يف منتهى الضعف.
عـىل أنـه ربام يكون اسـتدالل بعضهـم به غفلة عـن أصله، وبتخيـل كونه من 
رواياتنـا، أو جمـاراة للعامة واسـتدالالً عليهـم برواياهتم، مع كون الدليـل عنده أمراً 
آخـر، كام يظهر من الشـيخP يف اخلـالف، حيث ذكره يف املسـألة العرشين والثانية 
والعرشين من كتاب الغصب، مؤكداً لألصل الذي استدل به لردّ بعض أقوال العامة، 

(١) سنن البيهقي ج:٦ ص:٩٠ من كتاب العارية. كنز العامل ج:٥ ص:٢٥٧.



مع أنه لو كان بنظره حجة كافية لكان املناسب له ذكره قبل األصل.
كـام ربام تكون مطابقتـه للمرتكـزات العقالئية هي التي أوجبـت غض النظر 
عـن سـنده، إما لثبوت مضمونـه عىل كل حال، أو لكـون املرتكزات املذكـورة قرينة 
عـىل صحته عند بعضهم، حيث ذكروا أن من مجلة قرائن صحة اخلرب مطابقته ملقتىض 

العقول. وإن كان التحقيق أن ذلك قرينة عىل صحة مضمونه، ال صحته يف نفسه. 
نعـم، ربام يظـن بصحته يف مثل املقام بضميمة رفعة أسـلوب بيانه، واسـتبعاد 
الداعي الختالقه. وإن كان يف بلوغ ذلك حداً ينهض باحلجية إشـكال أو منع. وعىل 

كل حال ال جمال لدعو انجبار ضعفه بعمل األصحاب يف املقام.
وأمـا الداللـة فمن الظاهر أن جعـل املأخوذ عىل اليد ال يـراد به إال جعله عىل 
صاحبهـا، ألنـه هو القابـل ألن يكـون طرفـاً لإلضافـة االعتبارية اخلاصـة التي هي

مفاد (عىل).
ويظهر من استدالل األصحاب باحلديث بناؤهم عىل أن مرجع جعل املأخوذ 

عىل اآلخذ كونه يف عهدته وذمته، وأن مقتىض ذلك ضامنه له، وحتمله لدركه.
قـال شـيخنا األعظـمP: «واخلدشـة يف داللته بـأن كلمة (عـىل) ظاهرة يف 
احلكم التكليفي، فال يدل عىل الضامن. ضعيفة جداً، فإن هذا الظهور إنام هو إذا أسند 
الظـرف إىل فعـل من أفعال املكلفني، ال إىل مال من األموال، كام يقال: عليه دين. فإن 

.« لفظة (عىل) حينئذٍ ملجرد االستقرار يف العهدة، عيناً كان أو ديناً
لكن جعل اليشء يف العهدة ال يقتيض ضامن دركه أو نقصه، وإنام يقتيض لزوم 

أدائه وحفظه مقدمة لذلك.
وبعبـارة أخـر: ال فـرق بني العمـل والعني يف كـون جعلهام عىل الشـخص 
يقتيض كوهنام يف عهدته وضامنه، بحيث يكون مسؤوالً عنهام، وليس مقتىض املسؤولية 
باليشء إال أداؤه، ال ضامن دركه ولذا استدل به الشيخP يف املسألتني السابقتني من 

اخلالف وابن إدريس يف الرسائر عىل وجوب أداء املغصوب، ال عىل ضامنه ببدله.
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نعم، لو كان املضمون هو النقص أو التلف، فحيث ال معنى ألدائه يتعني كون 
مقتىض ضامنه تداركه ببدله من مثله أو قيمته، كام يف قوله يف صحيح أيب والد: «أرأيت 

لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم...»(١).
وباجلملة: ال جمال لالسـتدالل باحلديث عىل ضامن درك املأخوذ، بحيث جيب 

دفع بدله من املثل أو القيمة. 
نعـم، بعـد املفروغيـةـ  مـن اخلارج وبدليـل آخرـ  عـن كون املسـؤولية باملال 
تقتيض ضامن دركه، فام تضمنه احلديث من كون مسـؤولية املأخوذ عىل آخذه يسـتلزم 
كـون دركـه عليه. ولعـل ذلك هو الـذي جعل األصحـاب يسـتدلون باحلديث عىل 
ضـامن الدرك. لكـن ذلك يرجع لالسـتدالل باحلديث عىل تعيني من عليه مسـؤولية 
املـال، بحيـث يكون عهدتـه، ال عىل حتديد مفاد املسـؤولية وسـعتها، بحيث تشـمل

ضامن الدرك.
إن قلـت: جعل األداء غاية للضامن يناسـب كون املـراد بالضامن ما يعم حتمل 
الدرك، إذ لو أريد بضامن املأخوذ كونه بنفسـه مورداً للمسـؤولية، بحيث ال جيب إال 
أداؤه كان األداء غايـة لـه عقال، الرتفاع املوضوع به، نظري ما ذكروه من إجزاء امتثال 
األمر الواقعي، بخالف ما لو كان املراد به ما يعم حتمل الدرك، فإن األداء يكون غاية 
لـه رشعـاً، حيث يمكن عقالً بقاء املأخوذ مضموناً ببدله حتـى بعد أدائه بعينه. ومحل 

الغاية عىل كوهنا رشعية هو األنسب بالبيان الرشعي.
قلت: ملا كان ظاهر جعل اليشء يف الذمة هو لزوم أدائه بنفسه فالغاية ال تصلـح 

قرينة عىل محله عن ضامن دركه، بل يتعني محلها عىل كوهنا غاية عقلية.
نعـم، لـو كان جعله يف الذمة مـردداً بني األمرين، وصاحلاً لـكل منهام، مل يبعد 
صلـوح الغايـة للقرينـة عـىل ترجيح ضـامن الـدرك، ملا ذكر مـن أن محلها عـىل الغاية 

الرشعية أنسب بالبيان الرشعي.
(١) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١٧ من أبواب أحكام اإلجارة حديث:١.



الثاين: عموم قاعدة السـلطنة. فإنـا وإن مل نعثر عىل ما يدل عليه من النصوص 
غري املرسل عن النبي7 أنه قال: «الناس مسلطون عىل أمواهلم»(١)، وهو إلرساله ال 

ينهض باالستدالل، إال أنه يكفي يف الدليل عليه املرتكزات العقالئية القطعية.
وكيف كان فقد استدل به يف اجلواهر. ويظهر منه أن وجه االستدالل به عمومه 
لألمـوال التالفة، ومقتىض السـلطنة عليها جواز املطالبة هبـا، وحيث يتعذر إرجاعها 

يتعني االنتقال لبدهلا وحتمل دركها.
وفيه: أنه ال موضوع للسـلطنة مع التلف. مع أن تعني صاحب اليد ليكون هو 
املطلوب هبا حيتاج إىل دليل. نعم لو ثبت بدليل آخر سـببية اليد للضامن، كان مقتىض 
الدليل املذكور ملكية صاحب املال التالف ببدله يف ذمة صاحب اليد، فيكون مقتىض 
سـلطنته عىل ماله جواز مطالبته به. فعموم قاعدة السـلطنة للمورد متفرع عىل ضامن 

اليد، ال أنه مثبت له.
الثالـث: مـا دل عىل عـدم حلّ مال املسـلم إال بطيبة نفسـه، مثل مـا رواه زيد 
الشـحام يف الصحيح وسـامعة يف املوثق عن أيب عبد اهللاA من خطبة رسول اهللا7 
بمنـى يف حجة الوداع، وفيها قوله7: «أال من كانت عنده أمانة فليؤدها إىل من أمتنه 

عليها، فإنه ال حيل دم امرئ مسلم وال ماله إال بطيبة نفسه»(٢).
بدعـو: أن املراد من عـدم حلّ املال حرمته وضعاً بضامنـه، ال حرمته تكليفاً 
الراجعـة حلرمـة الترصف فيه، ألن احلرمة التكليفية ال تناسـب عطف املال عىل الدم، 
ـه حتى بطيب  الـذي ال جمـال حلمل عـدم احللّ فيه عـىل التكليف، لوضـوح عدم حلّ
النفـس، بل يتعـني محل عدم احللّ فيه عىل الضامن، ألنه يرتفع بطيب النفس واإلبراء، 

جلواز العفو عن القاتل.
: أن محل عدم حل املال والدم عـىل ضامهنام غري مألوف وال مقبول  وفيـه: أوالً

(١) اخلالف ج:١ ص:٢٢٣، وبحار ألنوار ج:٢ ص:٢٧٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١ من أبواب القصاص يف النفس حديث:٣.
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. ومحله  عرفاً خصوصاً بعد سـوقه تعليالً لألمر بأداء األمانـة، الظاهر يف كونه تكليفياً
. كام أنه لو محل عدم حلّ الدم عىل ضامنه  عىل اإلرشاد للتخلص من الضامن بعيد جداً
فهـو ال يرتفـع بطيب نفس صاحب الدم ـ كام هو ظاهـر حلديث بدواً ـ بل وال بطيب 
نفس وارثه. غايته أن لوارثه العفو، وهو من سـنخ إسـقاط الضامن، ال من سنخ املانع 

منه، بنحو جيعل الدم غري مضمون وحالالً وضعاً باملعنى املذكور.
ومـن هنـا ال خمرج عن ظهـور عدم احللّ يف املـال والدم معاً يف كونـه تكليفياً، 
والبـد ألجل ذلك من إرجاع االسـتثناء بطيب النفس، إىل خصـوص املال الذي هو 
األقـرب، أو إىل الـدم أيضاً، لكن مـع القصور عن الترصف املتلـف، واالقتصار عىل 
غـريه، كاحلجامة والفصد، وسـائر الترصفـات البدنية غري القاتلـة، حيث ال منع من 

ها بطيب نفس من توقع به. البناء عىل حلّ
: أن احلديـث لو هنض بإثبات كون املال مضموناً فهو ال ينهض ببيان أن  وثانيـاً
املوجب لضامنه اليد، بل لعل املوجب له خيانة األمانة بحبسـها، ال مطلق اليد،كام هو 

حمل الكالم.
 :Aالرابـع: مـا دل عىل حرمة مال املسـلم، كموثق أيب بصري عـن أيب جعفر
«قـال: قال رسـول اهللا7: سـباب املؤمن فسـوق، وقتاله كفـر، وأكل حلمه معصية، 
وحرمـة مالـه كحرمة دمه»(١). إمـا ألن مقتىض احلرمة الضـامن، ألن ذهابه هدراً ينايف 

حرمته، أو ألنه مقتىض تشبيه حرمة املال بحرمة الدم الذي ال إشكال يف ضامنه.
. بل لعل  : أن احلرمة كام تكون بالضامن تكون بتحريم االعتداء تكليفاً وفيه: أوالً
الثاين أقرب. والسـيام بلحاظ سياق الفقرات السابقة. وليسا مها فردين للحرمة، كي 
يكون مقتىض إطالقها احلمل عليهام معاً، بل كل منهام مصحح لنسبة احلرمة لألعيان. 
ويكفـي فيهـا أحدمها، من دون حاجة إلرادة اجلامع بينهـام. بل لعل اجلامع بينهام غري 

عريف ليمكن احلمل عليه. وال أقل من كون املتيقن يف املقام احلرمة التكليفية.
(١) وسائل الشيعة ج:٨ باب:١٥٨ من أبواب أحكام العرشة حديث:٣.



: أنـه ال ينهـض بتعني منشـأ الضامن، وأنـه اليد أو اإلتـالف أو غريمها.  وثانيـاً
. والسيام بقرينة الدم، حيث  ولعل األنسب احلمل عىل اإلتالف، ألنه األقو ارتكازاً

ال يضمن باليد، بل باإلتالف أو التفريط امللحق به.
اخلامـس: قاعـدة نفـي الرضر، لدعـو أن عدم ضـامن املال التالف مسـتلزم 

للرضر يف حق صاحبه.
وفيـه: أن القاعـدة املذكـورة إنام تنهض برفـع األحكام الرضريـة، وال تنهض 
بترشيـع احلكـم الـذي يتدارك بـه الـرضر، كالضامن يف املقـام. والسـيام وأن تضمني 
صاحـب اليـد رضر عليه أيضاً، فيكـون منافياً لالمتنان يف حقه. إال أن يثبت سـقوط 

حرمته بمجرد وضع يده عىل املال من دون أن يكون متلفاً له، وهو عني املدعى.
السادس: النصوص املتضمنة أنه ال يصلـح ذهاب حق أحد، كصحيح احللبي 
وحممـد بن مسـلم عـن أيب عبد اهللاA: «سـألته هل جتوز شـهادة أهل ملـة من غري 
ملتهـم؟ قـال: نعم، إذا مل يوجد من أهل ملتهم جازت شـهادة غريهم. إنه ال يصلـح 

ذهاب حق أحد»(١)، ونحوه غريه.
وفيـه: أن النصوص املذكـورةـ  مع قصورها عن بيان من عليه الضامنـ  واردة 
لبيان عدم ذهاب احلق إثباتاً بعد الفراغ عن استحقاقه ثبوتاً، وهو أجنبي عام نحن فيه 
. نعم ال ريب يف أن املال كالدم ال يذهب  من الكالم يف ثبوت سببية اليد للضامن ثبوتاً
هـدراً مـن دون ضـامن. إال أن ذلك إنـام يكون بعد الفـراغ عن حتقق سـبب الضامن، 

كاإلتالف، ال مع الشك يف سببية يشء للضامن، كاليد يف املقام.
السـابع: دعو بناء العقالء عىل الضامن باليد، وأن وضع اليد عىل ملك الغري 
بـال حـقّ مقتض لضامنه بمقتىض املرتكـزات العقالئية. وهو إن كان قد خيفى بسـبب 
صعوبة احلكم وثقل االلتزام به، خصوصاً يف موارد اجلهل بعدم االستحقاق، لتخيل 
مانعيـة العذر الرافع للعقاب من الضـامن، إال أن التأمل يف املرتكزات العقالئية جمرداً 

(١) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٢٠ من أبواب كتاب الوصايا حديث:٣.
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عن االسـتبعاد والعاطفيات قاض به، ألن حرمة املال تناسـب مسؤولية من يضع يده 
عليه به لصاحبه.

ويظهر من مجلة من النصوص اجلري عىل ذلك، مثل ما تضمن أن من أستعار 
عاريـة بغـري إذن صاحبها ضمن(١)، وما تضمـن أن من جتاوز بالعني املسـتأجرة العمل 
املستأجر عليه ضمن(٢). بل قد يظهر املفروغية عن ذلك من قوله يف صحيح أيب والد 
املتقـدم: «أرأيت لـو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم...»(٣). لظهور 

أن جتاوز الرشط ال يزيد عن كونه ترصفاً يف املال وأخذاً له بال حق.
وأظهـر مـن ذلك ما تضمـن تعليل عـدم ضامن من بيـده املال إذا أخـذه بإذن 
املالك بأنه أمني، كموثق غياث بن إبراهيم عن أيب عبد اهللاA: «إن أمري املؤمنني أيت 
بصاحـب محـام وضعت عنده الثياب، فضاعت فلم يضمنه، وقـال: إنام هو أمني»(٤). 
فـإن تعليـل عدم ضامنـه بأنه أمـني ظاهر يف أن من شـأن صاحـب اليد الضـامن لوال 
االستئامن، وأن االستئامن هو الرافع للضامن، ولو مل تكن اليد مقتضية للضامن مل يكن 

لالستئامن أثر يف رفع الضامن، ومل حيسن التعليل به.
ويؤيـد ذلـك كله ظهور اتفـاق األصحاب عىل ضامن اليـد، حيث يقرب كون 
منشـئه االرتـكاز املذكـور، وإن مل يتوجهوا لـه تفصيالً ليذكروه يف مقام االسـتدالل، 
وأن االسـتدالالت والتعليـالت التـي تضمنتهـا كلامهتم أشـبه بالتعليل بعـد الورود 
واملفروغيـة عـن ثبوت املدعى. ومن ثم كان هذا الوجـه ال خيلو عن قوة، وكان البناء 

. عىل الضامن من أجله قريباً جداً
هذا وقد يستدل عىل الضامن يف خصوص املقبوض باملعاوضة الفاسدةـ  كالبيع 

واإلجارة وغريمها ـ بوجهني:
(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٤ من أبواب كتاب العارية.

(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١٧من أبواب كتاب اإلجارة.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١٧ من أبواب كتاب اإلجارة حديث:١.
(٤) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٢٨ من أبواب كتاب اإلجارة حديث:١



األول: بعـض نصـوص اجلارية املرسوقة، كموثق مجيل بـن دراج عن أيب عبد 
اهللاA: «يف الرجل يشـرتي اجلارية من السوق، فيولدها، ثم جييء مستحق اجلارية، 
قال: يأخذ اجلارية املستحق، ويدفع إليه املبتاع قيمة الولد. ويرجع عىل من باعه بثمن 

اجلارية وقيمة الولد التي أخذت منه»(١).
قال شـيخنا األعظـمP: «فإن ضامن الولد بالقيمة ـ مع كونه نامء مل يسـتوفه 
املشرتي ـ يستلزم ضامن األصل بطريق أوىل. وليس استيالدها من قبيل إتالف النامء، 
بـل من قبيل إحداث نامئها غري قابل للملك، فهو كالتالف، ال املتلف. فافهم». وفيه: 
أنـه ال طريـق إلحـراز أن ضامن قيمـة الولد بمـالك ضامن اليـد للجاريـة، ليدل عىل

ضامهنا باألولوية.
وأما ما ذكره بعض األعاظمP من انحصار سبب الضامن يف اليد واإلتالف 
والتسبيب، وأن األخريين منتفيان، لتوقفهام عىل سبق ملكية الولد، وال يكفي وجوده 

. بنحو ال يكون معه مملوكاً
ففيـه: أنـه ال دليل عىل انحصار الضامن باألسـباب الثالثـة، فليكن الضامن يف 
املقام بسبب تعبدي رابع. ولو سلم االنحصار املذكور فضامن اليد خيتص أيضاً بام إذا
كان املضمـون مملـوكاً للمضمون لـه. ومن هنا مل يكن إحلاق ضـامن الولد بضامن اليد 
مع عدم سبق ملك صاحب اجلارية له بأوىل من إحلاقه بضامن اإلتالف. بل لعل الثاين 
أقـرب عرفـاً، السـتناد عدم متلك صاحـب اجلارية للولد لفعل املشـرتي، فهو يشـبه 

اإلتالف.
وعـىل كل حـال ال طريـق إلحـراز أن ضـامن قيمـة الولـد بمالك ضـامن اليد 
للجاريـة، كام ذكرنا. والسـيام وأن الظاهـر ثبوته حتى يف مورد عدم اليد، كام يناسـبه 
إطـالق ما تضمـن أنه إذا وقع عىل اجلارية أكثر من واحد، فجـاءت بولد أقرع بينهم، 
فمن خرج سـهمه أحلق الولد به، ولزمه قيمته لصاحب اجلارية، فإن كان رشيكاً فيها 

(١) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٨٨ من أبوب نكاح العبيد واإلماء حديث:٥
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دفع لرشكائه من قيمة الولد بنسبة حقهم فيها(١). فإن إطالقه يعمّ ما إذا مل يكن الواطئ 
صاحب يد عىل اجلارية.

ويف صحيـح معاويـة بن عامر عن أيب عبد اهللاA: «قـال: إذا وطأ رجالن أو 
ثالثـة جاريـة يف طهر واحد، فولدت، فادعوه مجيعاً أقرع الـوايل بينهم، فمن قرع كان 
الولد ولده، ويرد قيمة الولد عىل صاحب اجلارية. قال: فإن اشرت رجل جارية، وجاء 
رجل فاستحقها، وقد ولدت من املشرتي ردّ اجلارية عليه، وكان له ولدها بقيمته»(٢). 
واملنسـاق منـه أن احلكم يف الذيـل وإن كان وارداً يف املقبوض بالعقد الفاسـد، إال أنه 

بنفس مالك احلكم الوارد يف الصدر، الذي مل يفرض فيه ذلك.
أما لو تم ما ذكره شـيخنا األعظمP فالـالزم البناء عىل ضامن صاحب اليد 
لقيمة الولد وإن مل يكن هو املسـتولد، كام لو وطأ اجلارية املرسوقة أو املقبوضة بالعقد 
الفاسـد غري صاحب اليد شـبهة، فيكون ضـامن الولد عىل صاحب اليـد، ال عىل أبيه 
. بل مقتىض ما ذكره ضامن صاحب اليد لنامءات  الواطئ، وهو مما تأباه النصوص جداً
العني إذا مل تكن بنفسـها حتت يده، تبعاً لضامن العني باليد، وال يظن منه وال من غريه 

البناء عىل ذلك.
الثـاين: أن املتعاقديـن قـد أقدما عـىل الضامن بالعوض املسـمى، فإذا مل يسـلم 
 Pاملسـمى يتعني الرجوع للمثل والقيمة. وقد تكرر االسـتدالل بذلك من الشيخ

يف املبسوط، وتبعه غري واحد، منهم الشهيد يف املسالك.
قـال شـيخنا األعظمP: «وهـذا الوجه ال خيلـو عن تأمل، ألهنـام إنام أقدما 
وتراضيـا وتواطئـا بالعقـد الفاسـد عـىل ضامن خـاص، ال الضـامن باملثـل أوالقيمة، 
واملفروض عدم إمضاء الشـارع لذلك الضامن اخلـاص، ومطلق الضامن ال يبقى بعد 

.«انتفاء اخلصوصية، حتى يتقوم بخصوصية أخر

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٥٧ من أبواب نكاح العبيد واإلماء.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٥٧ من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:١.



وزاد سيدنا املصنفP يف هنجه، فقال: «لو فرض إقدامهام عىل الضامن باملثل 
أو القيمة ـ كام لو باعه بمثله أو بقيمته ـ مل جيد ذلك يف ضامنه بعد كون املفروض فساد 
العقد وعدم ترتب أثر عليه، فاإلقدام عىل الضامن إذا مل يمضه الشـارع األقدس ليس 

من أسباب الضامن مطلقاً، فال تتم دعو كونه من أسباب الضامن».
بل ال أثر لإلقدام املذكور حتى لو فرض انحالله إىل أمرين اإلقدام عىل الضامن 
مطلقاً، واإلقدام عىل الضامن بالعوض املسمى، إذ بعد فرض فساد العقد وعدم ترتب 

األثر عليه ال أثر لكال اإلقدامني اللذين يتضمنهام.
لكن بعض مشـاخيناP حاول توجيه ما ذكره الشيخP بأن اإلقدام بنفسه 
ليـس علـة تامة للضامن، بل هو متمم لسـبب الضـامن، الذي هو االسـتيالء عىل مال 
الغري من دون تسـليط جماين من املالك، لقيام سـرية العقالء القطعية عىل سـببية ذلك 

الضامن.
أقول: إن كان مراده أن سبب الضامن مركب من أمور ثالثة: االستيالء، وعدم 
التسـليط املجـاين من املالك، وإقدام املسـتويل عـىل الضامن، فلو وجـد األوالن دون 
األخري فال ضامن، كام لو دفعه املالك عىل أنه مبيع وأخذه اآلخذ عىل أنه هبة، أو أخذه 

هبة من الغاصب بتخيل أنه املالك.
فالظاهر أنه ال يمكن البناء عىل ذلك كيف؟! واملنسـاق من كلامهتم بيان رشط 
ضامن املأخوذ حتى مع التلف مع وضوح أن ضامن التلف ال يتوقف عىل إقدام املتلف 
عىل الضامن. عىل أن مقتضاه عدم البناء عىل الضامن إال بعد إحراز اإلقدام عليه، وهو 
ال يناسب النصوص املتضمنة أنه إذا اختلف املالك ومن عنده املال يف أن املال دين أو 

وديعة، فالقول قول املالك املدعي للدين، ما مل تثبت الوديعة(١).
وإن كان مراده أن سبب الضامن هو االستيالء وعدم التسليط املجاين، وأن ذكر 
. رجع ذلك إىل أن منشأ الضامن  اإلقدام عىل الضامن ملالزمته لعدم كون التسليط جمانياً

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١٨ من أبواب الرهن، وباب:٧ من كتاب الوديعة.
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(١) مثله إن كان مثلياً
هـو اليـد، وابتنى عىل ما سـبق الكالم فيه من عمـوم ضامهنا. غاية األمـر أن إقدامهام 
 Pعىل التسـليط والتسـلط املجاين مانع من مضمنية اليد. وقد محل شيخنا األعظم
باآلخرة كالم الشـيخP عىل ذلك. وال يبعد كونه مراد بعض مشاخيناP. وعليه 

ال أثر لإلقدام عىل الضامن يف ترتبه، بل يتسبب عن اليد املصاحبة له، كام ال خيفى.
وبذلـك يظهر أن مفروغية األصحاب عـىل الضامن يف مورد اإلقدام مبنية عىل 

االرتكاز الذي أرشنا إليه يف وجه ضامن اليد، ويكون من مجلة مؤيداته.
(١) كـام هـو املعـروف مـن مذهـب األصحـاب، ويف الرياض أنـه ال خالف 
فيـه، ويف جامـع املقاصـد وعن ظاهر كشـف الرموز اإلمجـاع عليه، وعن الشـهيد يف 
غايـة املـراد: «أطبـق األصحاب عىل ضـامن املثيل بمثلـه. إال ما يظهر مـن ابن اجلنيد، 
فإنـه قـال: إن تلـف املضمون ضمن قيمتـه، أو مثله إن ريض صاحبـه». قال: «ولعله

يريد القيمي».
وقد يستدل عىل ذلك بوجوه:

األول: اإلمجـاع املدعـى ممـن عرفـت، املؤيـد بكثـرة مـن تعـرض لذلـك من 
األصحاب، من دون ظهور خالف يف ذلك، إال ما حكي عن اإلسـكايف، الذي لو تم 

اخلالف منه مل يقدح يف اإلمجاع، لكثرة انفراده عام عليه األصحاب.
ويشكل: بأن املسألة إنام حررت يف عرص تدوين الفتاو، ومن ثم مل ينقل احلكم 
بذلك عمن قبل الشيخ يف املبسوط واخلالف، وحيث مل تكن منصوصة ال طريق ملعرفة رأي

قدماء األصحاب فيها بنحو يكشف عن رأي األئمةG. والسيام مع قرب كون منشأ 
ذهاب األصحاب لذلك بعض وجوه اآلتية لالستدالل هبا يف كلامهتم، حيث يصعب 
مـع ذلك إحـراز اإلمجـاع التعبدي مع قطـع النظر عن متاميـة تلك الوجـوه. فالالزم

النظر فيها.



 عليكـم فاعتـدوا عليـه بمثل مـا اعتد الثـاين: قولـه تعـاىل: ﴿فمـن اعتـد
عليكم﴾(١) وقد اسـتدل به الشـيخP يف املبسـوط وابن إدريس يف الرسائر. ومجاعة 

ممن تأخر عنهام.
وقد أورد عليه يف الرياض باحتامل كون املراد باملثل فيه مثل أصل االعتداء، ال 
مثـل األمر املعتد فيه. وكأن مراده بذلك االكتفاء يف املامثلة باملامثلة بني الفعل والردّ 
يف كوهنام اعتداء، من دون اعتبار املامثلة يف سنخ األمر املعتد به. فكأنه قيل: فاعتدوا 

عليه كام اعتد عليكم لكنه كام تر خمالف لظاهر أخذ املامثلة قيداً يف االعتداء.
ومثله ما أشـار إليه شـيخنا األعظمP وتنظر فيه، من محل املامثلة عىل املامثلة 
يف مقـدار االعتـداء ال يف املعتد به، حيث ال يبعد كون املراد به املامثلة يف مقدار مالية 

املال املعتد به، دون سنخه. إذ فيه: أنه ال يناسب إطالق املامثلة يف اآلية الرشيفة.
: أهنـا  فالعمـدة يف اإلشـكال يف االسـتدالل باآليـة الرشيفـة يف املقـام: أوالً
ظاهـرة يف جـواز ردّ االعتـداء بمثله قصاصاً، كالـردّ عىل إتالف النفـس والطرف أو 
املـال بإتـالف املعتد عليـه ملثلها من املعتدي. وليسـت يف مقام بيـان كيفية الضامن، 
كضـامن النفوس واألطراف بدفع الدية، وضامن األموال بدفع البدل. فهي نظري قوله 
تعـاىل: ﴿وإن عوقبتم فعاقبـوا بمثل ما عقبتم به ولئن صربتم هلو خري للصابرين﴾(٢). 
ولـذا كانـت خمتصة بصورة التعمد والعدوان، كام هو املنسـاق مـن التعبري باالعتداء،

بخالف الضامن.
: أنه لو تم نظر اآلية الرشيفـة للضامن أو عمومها له، فمن الصعب جداً  وثانيـاً
عمومهـا لضـامن اليد الـذي ال يكون االعتداء فيـه إال بوضع اليد عـىل املال من دون 

إتالف له.
: أنه البد من محل املامثلة يف اآلية الرشيفة عىل املامثلة العرفية التي تشمل  وثالثاً

(١) سورة البقرة آية:١٩٤.
(٢) سورة النحل آية:١٢٦.
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كثرياً من القيميات بلحاظ تشاهبها يف الصورة والصفة والفائدة، كام تقيض ما زاد عىل 
املثـل يف املثليـات من خصوصيات املضمـون غري الدخيلة يف قيمتـه. وال جمال حلمل 
املامثلـة فيهـا عىل املثيل الذي يريده الفقهاء (رضـوان اهللا تعاىل عليهم)، فإنه معنى غري 

عريف للمامثلة، وإنام هو حمض اصطالح هلم.
الثالث: ما يف املبسـوط، حيث قال بعد أن اسـتدل باآلية الرشيفة: «وألن مثله 
يعرف مشـاهدة، وقيمته تعرف باالجتهاد، وما يعلم يقدم عىل ما جيتهد فيه»، ونحوه 

يف الرسائر.
وفيه ـ مع قصوره عام إذا كانت القيمة قطعية ال اجتهاد فيها ـ أن ترجيح احلس 
عىل احلدس واالجتهاد راجع إىل الرتجيح بينهام يف مقام اإلثبات بعد الفراغ عن كون 
موضـوع األثـر ثبوتاً هـو املوضوع القابـل هلام معـاً، كالوقت. وال ينهـض دليال عىل 
ترجيـح املوضوع الذي يدرك مـن طريق احلس عىل املوضوع الـذي يدرك من طريق 

احلدس عند الرتدد بني املوضوعني ثبوتاً، يف املقام.
ومثلـه ما فيه أيضاً، حيث قـال: «وألنه إذا أخذ املثل أخذ وفق حقه، وإذا أخذ 
القيمة ربام زاد أو نقص، فكان املثل أوىل». بل لعله عينه. هذا ويأيت إن شـاء اهللا تعاىل 

متام الكالم يف ذلك.
(١) كـام هـو املعروف من مذهـب األصحاب، ومل يعرف اخلـالف فيه إال من 
اإلسـكايف يف كالمـه املتقدم يف املثيل، ومن اخلالف والرشايـع، قال يف اخلالف: «إذا مل 
جيد مال القرض بعينه وجب عليه مثله. وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي. وفيهم 
قـال: جيـب عليه قيمته، كاملتلـف»، حيث أطلق وجوب املثل يف القرض، بل تشـبيهه 
يف باملتلـف يف ذيـل كالمه يدل عىل عمومه أو اختصاصـه بالقيمي، ألنه الذي يضمن 
بالقيمـة يف التلـف. وقـال يف الرشايع يف مبحـث القرض: «وكل ما يتسـاو أجزاؤه 

.(١) وقيمته إن كان قيمياً



يثبـت يف الذمـة مثله، كاحلنطة والشـعري والذهب والفضة، ومـا ليس كذلك يثبت يف 
.« الذمة قيمته وقت التسليم. ولو قيل يثبت مثله أيضاً كان حسناً

لكـن كالم اإلسـكايف إنام يقتيض االكتفاء باملثـل إذا ريض صاحبه، واملنرصف 
منه صورة رضا الطرفني، إذ لو كفى رضا صاحبه وحده لكان املناسـب أن يقول: إذا 

. أراد صاحبه، فيكون خارجاً عن حمل الكالم من حتديد ما يلزم رشعاً
وكالم اخلـالف والرشايـع خمتـص بالقـرض. ولعله يبتنـي عىل دعـو ابتناء 
عقـده عـىل ذلك، فال يكون خالفاً فيام نحن فيه من الضـامن الرشعي بالتلف ونحوه، 
بـل مقتىض ما سـبق من اخلـالف أن الواجب فيـه القيمة. ومن ثـم ال يتضح اخلالف

يف املقام.
إال أنه غري مهمّ بعد عدم وضوح انعقاد اإلمجاع، وعدم وضوح حجيته، لنظري 

ما سبق يف املثيل. ويأيت متام الكالم يف ذلك إن شاء اهللا تعاىل.
هـذا وقد يدعى أن الضامن بالقيمـة هو مقتىض األصل يف املقام، ألن ما عداها 
خصوصيات زائدة، وانشـغال الذمـة هبا، أو وجوب أدائها يف مقـام تفريغ الذمة عن 

الضامن الثابت، خمالف لألصل. 
لكنـه إنام يتـم لو كان املـراد بالقيمة مطلق ما حتفـظ به املالية خمـرياً بني األمور 
املتمولـة، حتـى لـو كان املدفوع مبايناً للتالف سـنخاً، كدفع احلنطة مثـالً بدل الثوب 

املضمون وال يظن بأحد البناء عىل ذلك، كام ال يناسبه بناء العقالء يف كيفية الضامن.
بـل ليس مرادهـم بالقيمة إال ما يتمحض يف املالية، ويكون من سـنخ األثامن، 
كالدراهم والدنانري وما أحلق هبا من النقود الورقية التي شاع التعامل هبا يف عصورنا. 
ومـن الظاهر أن االقتصار عليها خمالف لألصـل، كاالقتصار عىل غريها من األنواع، 
كاملثل يف املثيل، واملشـابه للمضمون يف القيمي. ومن هنا ال جمال لالستدالل باألصل 

إثباتاً أو نفياً يف كال شقي التفصيل.
كـام ال جمال لالسـتدالل بالنصـوص فيهام، لعـدم التعرض فيها لـرشح كيفية 
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الضـامن، إال مـا ورد يف قليـل منها من احلكـم بالقيمة يف بعض القيميـات كاحليوان، 
بنحو ال جمال الستيفاء القضية الكلية منها.

والعمدة يف دليل التفصيل املذكور السـرية االرتكازية العرفية عىل ضامن املثل 
بمثلـه والقيمي بقيمتـه. وكأنه ألن اختالف األغـراض النوعية والشـخصية املتعلقة 
بأنواع املضمونات وأفرادها يمنع من سعة الضامن، بحيث يكتفى فيه بكل ما حتفظ به 
املاليـة. وبعد تعذر إرجاع نفس املضمـون يتعني االقتصار عىل ما هو األقرب إليه من 
حيثيـة املالية. فاملثيل حيث كانـت ماليته قائمة بالنوع يضمن بمثله، حفاظاً عىل املالية، 
وعىل موضوعها، والقيمي، حيث كانت ماليته قائمة بشخصه املفروض التعذر يتعني 
ضامنه بام يتمحض يف املالية، إذ ال أقرب منه. وأما بقية املتموالت فقد تكون أبعد عن 
 . غرض املضمون له من األمر املضمون، ملا سبق من اختالف أغراض املتموالت نوعاً
وقـرب بعضهـا لغرضه يف بعض احلـاالت ال أثر له، فإن املدار عـىل األقربية النوعية، 

النضباطها، دون الشخصية غري املنضبطة.
وكيـف كان فال ينبغي اإلشـكال يف بناء العرف عىل الضـامن بالوجه املذكور، 
ويف لزوم الرجوع إليه بعد ما سبق من عدم بيان كيفية الضامن يف النصوص، فإن عدم 
رشح كيفية الضامن، وعدم السـؤال عنه، مع شـدة احلاجة لذلك، شاهد باالتكال فيه 
عىل ما عند العرف حيث يشيع ابتالؤهم باملسألة، بنحو ال بد أن يكون هلم حكم فيها 

جيرون عليه بطبعهم.
ويؤكـد بناء العرف عـىل التفصيل املذكور ظهور حـال األصحاب يف االتفاق 
عليـه، إذ يمتنـع عـادة خروج األصحـاب عام عليه العـرف مـن دون أن تكون هناك 
نصوص خمرجة عنه. والسـيام يف مثل هذه املسـألة الشـايعة االبتالء يف مجيع العصور 
حتـى عصـور املعصومنيG، حيث يمتنـع عادة خفاء حكمهـمG فيها. وبذلك 
يظهر أن اإلمجاع يف املقام صالـح للكشـف عن رأي املعصوم، الحتفافه بقرائن تتمم 

كشفه عنه. فالحظ.



هـذا وقد يدعى وجـوب احلفاظ يف املثيل عىل اخلصوصيـات التي ختتلف فيها 
الرغبات غري الدخيلة يف املالية، ألهنا أقرب للمضمون. لكن مل يتضح بناء العرف عىل 
ضـامن اخلصوصيات املذكـورة بعد عدم دخلها فيام هو املهـم يف الضامن، وهو املالية. 
 . والسيام مع عدم انضباطها، الختالف الناس يف اهتامماهتم ورغباهتم اختالفاً فاحشاً

فال خمرج عن مقتىض األصل من عدم ضامهنا، واالكتفاء بمطلق املثل. فتأمل.
بقي الكالم يف حتديد كل من املثيل والقيمي. 

فا  واملشـهور أن املثـيل ما تسـاو أجـزاؤه يف القيمـة، والقيمي بخالفـه. وعرّ
 . بتعاريف أخر. وقد أطالوا الكالم يف رشح هذه التعاريف، ويف متاميتها طرداً وعكساً
واألمـر غري مهم بعد عدم أخذ العنوانـني املذكورين يف األدلة الرشعية، ليرتتب األثر 
عـىل حتديدهـا. فالـالزم الرجـوع إىل ما يقتضيـه الدليل املتقـدم للتفصيـل، وهو بناء 

العرف. 
والظاهـر أن املعيـار يف التفصيـل عندهـم عىل كون القيمة منسـوبة لشـخص 
املضمون وكوهنا منسـوبة للكيل الشـامل له، كام سـبق. من دون فرق بني كون الكيل 
نوعاً، كاحلنطة والشعري، وكونه صنفاً منه، كأصناف احلنطة والشعري والتمور وغريها 
ممـا ختتلف يف املالية، وكاملصنوعات احلديثة ذات املاركات املختلفة والكتب املطبوعة 
بطبعاهتـا املختلفـة وغري ذلك، فإن ذلـك كله من املثيل، ويضمن بدفـع فرد من الكيل 
الذي تنسب القيمة له. بخالف ما كانت قيمته منسوبة لشخصه، ككثري من األحجار 
الكريمـة، واملصنوعـات اليدويـة، والكتـب املخطوطـة، واحليوانـات وغريها. فإهنا 
قيميـات تضمن بدفـع قيمتها من األثـامن الرائجة. وجمرد متاثل بعضهـا أو تقارهبا يف 
القيمة ال جيعلها مثلية بعد نسـبة القيمة لكل منها بنفسـه، وعدم نسـبتها للكيل اجلامع 

مع بينها، لعدم انضباطه وعدم شيوع أفراده.
هـذا ولو فرض تـردد األمر يف بعض املتموالت بني كوهنـا قيمية وكوهنا مثلية 
فالظاهر أنه ال أصل يقتيض تعيني أحد األمرين، فيلزم االحتياط بالصلـح بني الضامن 
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واملضمون له.
ودعو: أن األصل هو الضامن باملثل، بمعنى: أن الالزم بعد تعذر دفع العني 
احلفـاظ يف مقـام األداء عىل مجيـع صفاهتا الدخيلة يف املالية، وذلـك ال يكون إال بأداء 

. املثل ما مل يثبت كون التالف قيمياً
مدفوعة: بأن تفسـري املثل بذلك ممنوع، إذ هو يقتيض وجوب املثل يف كثري من 
القيميـات. والسـيام مع ما سـبق مع عـدم ورود عنوان املثل يف أدلـة الضامن، ليدعى 
تفسـريه بـام يشـرتك مع غـريه يف الصفـات الدخيلة يف املاليـة، ولزوم اخلـروج عنه يف 
القيمي بأدلته، بل سبق تفسريه بام تكون فيه القيمة منسوبة للكيل، واملفروض يف املقام 

الشك يف ذلك.
ومثلهـا دعو: أن مقتىض األصـل االقتصار عىل القيمـة، ألصالة الرباءة من 
خصوصيـة املثليـة إال يف مورد اليقني بثبوهتـا. حيث يظهر اندفاعها مما سـبق من منع 
االستدالل عىل القيمة يف القيمي باألصل. ومن هنا ال خمرج مما ذكرنا من لزوم الصلـح 

. يف حمل الكالم من فرض الشك والرتدد بني كون املضمون مثلياً وكونه قيمياً
(١) لعـدم الفرق بينه وبني املبيع بعد فرض فسـاد البيع. نعم إذا كان الثمن يف 
البيـع الفاسـد كلياً فاملدفوع ليـس ثمناً، بل مدفوعاَ وفاء عن ديـن متخيل ال واقع له. 

غاية األمر أنه مضمون كالثمن يف البيع الفاسد، لعني ما سبق.
(٢) لعمـوم دليل ضامن اليد، وهو االرتكاز املسـتفاد إمضاؤه من النصوص، 
ومنها ما دل عىل مسـقطية االستئامن للضامن بالتقريب املقدم. ودعو: رافعية اجلهل 
لسـببية اليد للضامن، مدفوعة: بأن الضامن ليس من سـنخ املؤاخذة، ليسـقط باجلهل. 

والسيام مع أن سقوطه مناف لالمتنان يف حق املضمون له.

وكذا احلال يف الثمن إذا قبضه البايع(١). وال فرق يف ذلك بني العلم باحلكم 
واجلهل به(٢).



ومثلها دعو: سقوط الضامن مع العلم بالفساد، ألن تسليط البايع للمشرتي 
عـىل املبيع مع علمه بعدم اسـتحقاقه له وعدم اسـتحقاقه هو للثمن يف مقابله بسـبب 
فساد البيع راجع إىل هدره حلرمة ماله، كام لو سلطه عليه جماناً، الندفاعها: بأن تسليطه 
، فهو ال يرجع إىل  عليـه ملـا كان مبنياً عىل البيع وجرياً عىل مقتضاه تسـاحماً أو ترشيعـاً
هـدره حلرمة ماله، بحيث يكون مدفوعاً جماناً، بل ال خيرج عن كونه مبنياً عىل الضامن 
بالثمـن، غايـة األمـر عدم إمضاء الشـارع األقدس للبنـاء املذكور، كام هـو احلال مع 

اجلهل بالفساد.
هـذا والظاهر أن مراد سـيدنا املصنـفP من احلكم هو الفسـاد يف املعاملة 
اخلاصة، الذي يتوقف العلم به عىل العلم باحلكم الرشعي الكيل وباملوضوع اخلارجي، 
ويكفي يف اجلهل به اجلهل بأحدمها، وليس مراده خصوص احلكم الرشعي الكيل، إذ 

ال وجه إلمهال العلم واجلهل باملوضوع مع االبتالء هبام، وجريان ما سبق فيهام.
(١) لعدم سـلطنته عليـه بعد عدم كونه مملوكاً لـه، وال مأذوناً يف بيعه من قبل 
املالـك. نظـري مـا تقـدم يف وجـوب ردّ املبيع عـىل مالكه، وعـدم جواز التـرصف فيه

وحبسه عنه.

(١) تتوقف صحته عىل إجازة  ولـو باع أحدمها ما قبضه كان البيع فضوليـاً
املالك. وسيأيت الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل.

١٣١ ........................................................................... املقبوض بالعقد الفاسد





(١) بـال خالف معتد به أجده فيه، بل اإلمجاع بقسـميه عليه. كذا يف اجلواهر. 
ويف التذكرة: «األول: الصغري. وهو حمجور عليه بالنص واإلمجاع، سواءً كان مميزاً أو 
ال، يف مجيع الترصفات، إال ما يسـتثنى، كعبادته وإسـالمه وإحرامه وتدبريه ووصيته 

وإيصاله اهلدية، وإذنه يف دخول الدار، عىل خالف يف ذلك».
واسـتدل عـىل ذلـك ـ بعـد اإلمجـاع املذكـور، بـل ظهـور املفروغيـة عنـه يف

اجلملة ـ بأمور:
األول: قولـه تعـاىل: ﴿وابتلوا اليتامى حتـى إذا بلغوا النكاح فإن آنسـتم منهم 
رشـداً فادفعـوا إليهم أمواهلم وال تأكلوهـا إرسافاً وبداراً أن يكـربوا﴾(١). لظهوره يف 
توقـف وجـوب دفع املال الذي هو مقتىض قاعدة السـلطنة عىل البلوغ والرشـد معاً، 
فيدل عىل عدم وجوب دفع مال اليتيم له، وعدم سـلطنته عليه، كالسـفيه، وهو راجع 
إىل عـدم نفوذ ترصفـه فيه ويتعد عن اليتيم لغريه من الصبيـان للمفروغية عن عدم 

(١) سورة النساء آية:٦.

الفصل الثاين
يف رشوط املتعاقدين

وفيه مسائل.
(مسألة ١): يشرتط يف كل من املتعاقدين أمور:

(األول): البلوغ. فال يصح عقد الصبي(١)
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الفرق، أو لفهم عدم اخلصوصية، وأن املعيار هو الصبى وعدم البلوغ.
وأمـا مـا ذكره املحقـق اإليرواينP مـن أن األمـر بدفع املال لـه بعد إيناس 
الرشـد منه قرينة عىل أن املعيار يف صحة ترصفه عىل رشـده ولو قبل البلوغ، وأن ذكر 
البلـوغ لطريقتيـه إىل الرشـد، مـن دون أن يكون دخيـالً يف رفع احلجـر يف قباله. فهو 

 . خمالف للظاهر جداً
وأضعف من ذلك ما حكي عنه من االستدالل بصدر اآلية الرشيفة عىل نفوذ 
تـرصف الصبي قبل البلـوغ، ألن ابتالءه إنام يكون بدفع يشء من املال له، لري كيف 
يترصف فيه. إذ فيه: أنه لو سـلم توقف االبتالء عىل ذلك، فهو إنام يكون بنظر الويل، 
ألنه هو الذي يدفع له املال، وحيمله عىل الترصف فيه، الستكشـاف حاله، نظري دفعه 
الطعـام لـه ليأكله، واللباس ليلبسـه، واملال ليتصدق به لـو رأ ذلك صالحاً له، فال 
يدل عىل استقالله بالسلطنة عىل ماله، بحيث ينفذ ترصفه فيه من دون إذن الويل. ولذا 
جاز االبتالء قبل إحراز الرشـد، مع عدم اإلشـكال يف توقف نفوذ ترصفه واقعاً عىل 

رشده، وظاهراً عىل إحراز الرشد.
وباجلملـة: ال ينبغـي التأمل يف ظهور اآليـة الرشيفة يف عدم اسـتقالل الصبي 
بالسـلطنة عىل ماله وعدم نفوذ ترصفه فيه، وهنوضها باسـتدالل عىل ذلك. ويأيت متام 

الكالم فيها عند الكالم يف أدلة نفوذ عقد الصبي بإذن الويل إن شاء اهللا تعاىل.
الثاين: قوله تعاىل: ﴿فإن كان الذي عليه احلق سـفيهاً أو ضعيفاً أو ال يسـتطيع 
أن يمـل هـو فليملل وليه بالعدل﴾(١). قال يف وجه االسـتدالل بـه يف التذكرة: «قيل: 
السفيه البذر، والضعيف الصبي، ألن العرب يسمي كل قليل العقل ضعيفاً، والذي ال 
يستطيع أن يميل املغلوب عىل عقله». وهو كام تر تفسري خال عن الشاهد، ومقتىض 
مـا حكـي عن العربـ  لو تمـ  قصور اآلية الرشيفة عن الصبي الكامل العاقل، الذي 
هـو حمل الكالم. عىل أن اآلية ليسـت واردة يف التـرصف باملال، بل يف اإلقرار به. وإن 

(١) سورة البقرة آية:٢٨٢.



كان الظاهر وحدة احلكم فيهام.
الثالث: النصوص املتضمنة عدم جواز أمر الصبي، كصحيح عبد اهللا بن سنان 
عـن أيب عبـد اهللاA: «سـأله أيب وأنا حارض عـن اليتيم متى جيوز أمـره؟ قال: حتى 
ه؟ قال: احتالمه... قال: إذا بلغ وكتب عليه اليشء جازه  ه؟ قال: وما أشـدّ يبلغ أشـدّ
»(١)، وصحيحه اآلخر عنـهA: «قال: إذا بلغ  أمـره، إال أن يكـون سـفيهاً أو ضعيفاً
أشـده ثالث عرشة سـنة وجب عليه ما جيب عىل املسلمني، احتلم أم مل حيتلم، وكتبت 
عليه السـيئات، كام له احلسـنات، وجاز له كل يشء [من ماله. خصال] إال أن يكون 
»(٢). وخرب محران عـن أيب جعفرA يف حديث قـال: «إن اجلارية  سـفيهاً أو ضعيفـاً
ليست مثل الغالم. إن اجلارية إذا تزوجت ودخل هبا وهلا تسع سنني ذهب عنها اليتم، 
ودفـع إليهـا ماهلا، وجـاز أمرها يف الرشاء والبيـع... والغالم ال جيـوز أمره يف الرشاء 
والبيع، وال خيرج من اليتم حتى يبلغ مخس عرشة سنة، أو حيتلم أو يشعر أو ينبت قبل

ذلك»(٣)، وغريها.
وهـيـ  كـام تـرـ  واردة لتحديـد البلـوغ مـع ظهورهـا أو ظهـور بعضها يف 
املفروغيـة عـن عدم نفوذ تـرصف غري البالـغ يف ماله، ألن ذلك هـو الظاهر من عدم 

جواز أمره.
الرابع: ما تضمن رفع القلم عن الصبي، كخرب ابن ظبيان قال: «أيت عمر بامرأة 
جمنونة قد زنت فأمر برمجها. فقال عيلA: أما عملت أن القلم يرفع عن ثالثة: عن 

الصبي حتى حيتلم، وعن املجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ»(٤).
وخرب أيب البخرتي عن جعفر عن أبيه عن عيلA: «أنه كان يقول يف املجنون 
واملعتـوه الذي ال يفيـق والصبي الذي مل يبلغ: عمدمها خطأ حتملـه العاقلة. وقد رفع 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٣ باب:٢ من أبواب كتاب احلجر حديث:٥.
(٢) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب:١٤ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث:٣.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٢ من أبواب كتاب احلجر حديث:١.
(٤) وسائل الشيعة ج:١ باب: ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث:١١.
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عنهام القلم»(١).
وموثـق عامر عنهA: «سـألته عـن الغالم متى جتب عليه الصـالة؟ قال: إذا 
 أتـى عليه ثالث عرشة سـنة. فـإن احتلم قبل ذلك فقد وجبـت عليه الصالة، وجر
عليه القلم. واجلارية مثل ذلك إن أتى هلا ثالث عرشة سـنة أو حاضت قبل ذلك فقد 
وجبـت عليها الصالة وجر عليها القلم»(٢). لرصاحتـه يف توقف جريان القلم عىل 

البلوغ، وإن خالف املعروف يف حتديد البلوغ.
وموثقـه اآلخـر عنهA: «سـئل عـن املولود مـا مل جير عليه القلـم هل يصىل 

عليه؟ قال: ال إنام الصالة عىل الرجل واملرأة إذا جر عليهام القلم»(٣).
وخرب سـليامن املروزي عن اإلمام الرضاA أنه قال: «كان رسـول اهللا يكثر 
الصيام يف شـعبان... وكان يقول شـعبان شـهري... وإن الصائم ال جيري عليه القلم 
حتـى يفطر ما مل يأت بيشء فينتقـض. وإن احلاج ال جيري عليه القلم حتى يرجع ما مل 
يأت بيشء يبطل حجه... وإن الصبي ال جيري عليه القلم حتى يبلغ، وإن املجاهد يف 

سبيل اهللا ال جيري عليه القلم حتى يعود إىل منزله...»(٤).
ونحـوه خربه اآلخر عن اإلمام الرضاA: «أنه قال: من صام شـهر رمضان 
إيامناً واحتساباً غفرت له ذنوبه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإن الصائم ال جيري عليه 

القلم حتى يفطر... وإن الصبي ال جيري عليه القلم حتى يبلغ...»(٥).
فقد اسـتدل به عىل عدم نفوذ معامالت الصبي مجاعة من أصحابنا، أوهلم فيام 
نعلم الشـيخP يف كتاب البيوع من اخلالف، ويف أوائل كتاب اإلقرار من املبسـوط 
قـال فيـه: «ورفع القلم عنهـم يقتيض أن ال يكـون لكالمهم حكم»، ويناسـبه ما عن 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٣٦ من أبواب القصاص يف النفس حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج: ١ باب: ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث:١٢.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب صالة اجلنازة حديث: ٥.
(٤) كتاب فضائل األشهر الثالثة للصدوق باب فضل شهر شعبان ص:٥٥.

(٥) كتاب فضائل األشهر الثالثة للصدوق باب فضل شهر رمضان ص:١١٦.



بعـض األعاظمP من ظهوره يف كونه مسـلوب العبارة، وأن فعله كالعدم، وأن ما 
صدر عنه ال ينسب إليه. والسيام مع جعله يف سياق املجنون والنائم ويأيت من اجلواهر 

يف املجنون ما يناسب ذلك.
لكنه يف غاية املنع، فإن رفع القلم عن الشـخص ظاهر يف التخفيف عنه، ال يف 
إلغاء قصده. وجعل ذلك كناية عن إلغاء القصد ال شاهد له. وجعل الصبي يف سياق 
املجنون والنائم يف رفع القلم ال يشـهد بحمل رفع القلم عىل ذلك، فإن لغوية وعمل 
املجنون والنائم ال متنع من كون احلكم برفع القلم عنهام ملجرد بيان التخفيف عنهام. 

ومن ثم أشكل شيخنا األعظمP عىل الشيخP ومن تبعه بأن الظاهر من 
رفع القلم قلم املؤاخذة. وإليه يرجع ما ذكره سـيدنا املصنفP يف مستمسـكه من 

أن الظاهر منه رفع قلم السيئات.
وقد يدفع بأن املؤاخذة من اآلثار العقلية التي ال تناهلا يد اجلعل الرشعية. ومن 
ثم ذكر بعض مشاخيناP يف كتاب البيع أن املرفوع هو األحكام اإللزامية، التي هي 

منشأ املؤاخذة. 
ولكن قال سيدنا املصنفP يف هنجه: «وفيه: أن القلم جرياً ورفعاً ال خيتص 
باملجعوالت الرشعية، وقد اشـتهر يف النصوص التعبري بكتابة احلسـنات والسيئات. 
بـل روايـة أبن سـنان الواردة يف املقـام قد تضمنت أنـه إذا بلغ كتبت عليه السـيئات، 

وكتبت عليه احلسنات. وهذا هو الظاهر يف املقام».
ودعو: أن الزم ذلك العفو مع االستحقاق، وهو خالف املقطوع به. مدفوعة 
بـأن املـراد باالسـتحقاق إن كان ما يالزم عدم قبـح العقاب، فال جمال لـه بعد الوعد 
اجلـازم بعدم العقـاب قبل اإلقدام عىل العمـل، حيث يقبح العقـاب حينئذٍ من املوىل 
احلكيم بعد تأمينه منه. وإن كان املراد باالستحقاق أن املكلف قد فعل ما من شأنه أن 
يعاقب عليه فال مانع من االلتزام به. ولو فرض لغوية جعل احلكم مع الوعد املذكور، 
كشفت النصوص املذكورة عن رفع التكليف من دون أن تكون مسوقة لذلك، بحيث 
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تكـون ظاهرة فيه، بل هي ظاهرة يف عدم املؤاخذة والتبعة ال غري. ويناسـبه سـياقه يف 
خربي سليامن املروزي املتقدمني مساق رفع القلم عن الصائم واحلاج وغريمها. 

وباجلملـة: النصـوص املذكـورة إنام تقتـيض رفع املؤاخـذة والتبعـة، وغاية ما 
يمكـن دعواه هـو رفع األحكام اإللزامية التي هي منشـأ املؤاخـذة والتبعة. وال جمال 
للبنـاء عـىل عمومها لرفع مجيع األحكام يف حـقّ الصبي وأخويه، لينفـع يف البناء عىل 

عدم نفوذ معاملتهم. 
هـذا ولكـن بعض مشـاخيناP أرصّ يف كتاب اخلمس عىل عمـوم رفع القلم 
جلميع األحكام، وأن مفاد النصوص املذكورة استثناء الطفل وأخويه عن قلم الترشيع، 
وقصـوره عنهم كالبهائم. إال أن يكون الرفـع منافياً لالمتنان يف حق اآلخرين، كام يف 

مورد الضامنات، أو ورد فيه نص خاص، كموارد التعزيزات.
: أن التعبري برفع القلم عنهم ظاهـر يف إرادة التخفيف عنهم، برفع  وفيـه: أوالً
مـا يكون فيـه ثقل عليهم، كاملؤاخـذة، واألحكام اإللزامية التي تكون منشـأ هلا، وال 
يقتـيض قصـور الترشيع عنهم رأسـاً يف مجيع األحكام كالبهائم. كيف؟! وال إشـكال 
يف مشـاركتهم للمكلفـني يف األحـكام التكليفية غـري اإللزامية واألحـكام الوضعية، 
كاحلـدث واخلبـث والطهارة منهام، ونفـوذ العقود واإليقاعات يف حقهـم إذا أوقعها 
الـويل أو الوكيـل، وامللكيـة باحليـازة واملـرياث وغـري ذلـك، وكيف يمكن قياسـهم 
بالبهائـم؟! بـل حتـى البهائم واجلـامدات تكون موضوعـاً للترشيع، ومـورداً لبعض 

األحكام، فتكون طاهرة ونجسة ومملوكة وموقوفة.
: أن منافاة الرفع لالمتنان يف حـق اآلخرين إنام تنهض بتقييد إطالقه إذا  وثانيـاً
كان امتنانيـاً، ورفـع القلم إنام يكـون امتنانياً إذا اختص برفـع التكليف ونحوه مما فيه 
ثقل عىل املرفوع عنه. أما إذا أريد اسـتثناؤه من قلم الترشيع رأسـاً ـ كالبهائم ـ فليس 
هـو امتنانياً، لتنهض قرينة االمتنان بتقييده وقصوره عن صورة منافاة االمتنان يف حق 

اآلخرين.



: أن قرينـة االمتنـان إنـام تنهـض بتقييـد الرفـع االمتناين بـام إذا مل يناف  وثالثـاً
االمتنان يف حق اآلخرين فيام إذا كان الرفع واالمتنان يف حق األمة بمجموعها، كام يف 
رفع اإلكراه واحلرج والرضر ونحوها، فإذا لزم احلرج عىل شخص من حرمة إرضاره 
بالغـري مل ترتفـع احلرمـة يف حقـه، إذ ال امتنان عىل األمـة بمجموعهـا بالتخفيف عن 

بعضها إذا كان منافياً لالمتنان يف حق اآلخرين.
أما إذا كان الرفع االمتناين يف حق قسـم خاص من األمة ـ كام يف املقام ـ فقرينة 
االمتنان ال تقتيض قصوره عام إذا ناىف االمتنان يف حق اآلخرين. ولذا ال ريب يف أنه ال 
جناح عـىل الطفل وأخويه يف اإلرضار باآلخرين وإيذائهم ونحومها مما ينايف االمتنان 

عليهم، وعدم قصور رفع القلم يف حقهم عن ذلك. 
ومـن مجيـع ما ذكرنـا يظهـر أن قصـور حديث رفـع القلـم عن مثـل الضامن 
ليـس لقرينة االمتنان، كـام ذكرهP، بل الختصاصه برفع املؤاخـذة والتبعة أو رفع 
منشـئهام، وهو احلكم اإللزامي، كام ذكرنـا، دون مثل الضامن الذي هو حكم وضعي 

ثابت بمالك تدارك خسارة املضمون له. 
هـذا وقـد حاول شـيخنا األعظمP اسـتفادة عموم رفع القلـم لكل غرامة 
وعقوبـة أخرويـة أو دنيوية مما سـبق يف خرب أيب البخرتي من تعقيـب احلكم بأن عمد 
الصبـي واملجنـون خطأ بقولهA: «وقـد رفع عنهام القلم»، بدعو: أنه ال مناسـبة 

لذكر رفع القلم إال أحد أمرين:
األول: أن يكون علة للحكم بثبوت الدية عىل العاقلة، دون القصاص، ودون 

الدية يف ماهلام.
الثـاين: أن يكـون معلوالً للحكـم بأن عمدها خطأ، بمعنى أنـه ملا كان عمدها 
بنظـر الشـارع بحكم اخلطأ رفـع القلم عنهـام. وكال األمرين ملزم بحمـل رفع القلم 
عـىل مـا يعـم العقوبـة األخرويـة والدنيوية، كالقصـاص وغرامـة الدية، ومنـه نفوذ 
إقرارمهـا والتزامهـام املايل عليهام، فيدل عىل عدم صحـة معاملتهام، وعدم ترتب األثر
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عىل إقرارمها.
وقد أجاب عن ذلك سـيدنا املصنفP بأنه يكفي يف مناسبة ذكر رفع القلم 
أنـه يتضمن حكامً أخروياً، ومـا قبله يتضمن حكامً دنيوياً، فيكون املقصود يف احلديث 
استيعاب حكم الصبي واملجنون من اجلهتني معاً، من دون ملزم بأن يكون بينهام علية 
ومعلوليـة. بـل ينفي العلية عدم ذكر مـا يدل عليها ـ كالفاء والـالم ـ وينفي املعلولية 
دخول (قد) املفيدة للثبوت والتحقيق عىل احلكم برفع القلم وعدم دخوهلا عىل احلكم 

بثبوت الدية عىل العاقلة، وال معنى للتحقق يف املعلول دون العلة.
. بل يبعد كون املناسـبة هي العليـة أو املعلولية ومـا ذكـرهP وإن كان متينـاً
ـ مضافاً إىل ما ذكرهP ـ أن كالمها حكم رشعي متقوم باالعتبار ليس له ما بإزاء يف 
اخلارج، ليكون مالكاً للحكم الرشعي وعلة له. لكن مع ذلك ال يبعد سوق رفع القلم 
لتأكيد أن عمد الصبي واملجنون خطأ بكرب عامة تعم التبعة األخروية والدنيوية من 

باب تأكيد اخلاص بالعام الذي هو شايع يف االستعامالت.
وبعبـارة أخر: حيـث كان احلكم بأن عمـد الصبي واملجنـون خطأ يتضمن 
عـدم ثبـوت حكم العمد عليهام، وهـو القصاص الذي هو من سـنخ التبعة الدنيوية، 
أكـدA ذلـك بعموم رفـع القلم عنهام، لبيان نفـي كل تبعة عليهـام دنيوية كانت أو 
أخروية. وهو مناسـب ملا ذكره شـيخنا األعظمP من عموم رفع القلم لكل عقوبة 

وتبعة دنيوية وأخروية.
نعـم، ذلـك ال خيتص بخرب أيب البخرتي، بل خرب أبـن ظبيان أظهر فيه لوروده 
لبيـان عدم ثبوت احلد للمجنونة الذي هو من سـنخ العقوبة الدنيوية. بل هو مقتىض 
إطالق رفع القلم من دون حاجة للتشبث هبذين اخلربين مع ما مها عليه من الضعف، 
فـإن ختصيـص رفع القلم بخصوص العقوبة األخروية حيتاج إىل دليل. أما لو قيل بأن 
املراد برفع القلم رفع احلكم اإللزامي املوجب للعقاب فاألمر أظهر، لعدم الفرق بني 

العقوبتني يف توقفهام عىل املعصية، التي هي فرع ثبوت احلكم اإللزامي.



لكـن من الظاهـر أن ثبوت الدية ليس من سـنخ العقوبة، بـل هي نظري ضامن 
األمـوال باليـد واإلتالف من باب عدم بطالن دم املسـلم وماله، ولـذا تثبت مع عدم 
العـدوان، كـام يف اخلطأ، وقد تثبـت يف حق غري املتلـف، كالعاقلة و اإلمـام. ومن ثم 
كان احلكـم بثبوهتا عـىل العاقلة دون الصبـي واملجنون حكامً تعبديـاً غري مرتتب عىل

رفع القلم.
كام أنه ال يرتتب أيضاً عىل تنزيل عمد الصبي منزلة اخلطأ، ألن العاقلة ال حتمل 
كل خطأ، بل خصوص قسم منه وهو اخلطأ املحض، دون اخلطأ الشبيه بالعمد، ولذا 
ورد تنزيل عمد األعمى منزلة اخلطأ، مع احلكم بثبوت الدية عليه يف ماله، ففي موثق 
أيب عبيدة: «سألت أبا جعفرA عن أعمى فقأ عني صحيح، فقال: إن عمد األعمى 

مثل اخلطأ. هذا فيه الدية من ماله»(١).
وأظهر من ذلك نفوذ املعامالت واقعاً واإلقرار ظاهراً، حيث ال منشـأ لتوهم 
كوهنـا من سـنخ العقوبة، ليشـملها حديث رفع القلـم بناء عىل ما تقـدم منه ومنا من 
عمومـه للعقوبة الدنيوية واألخرويـة. كيف؟! وال ريب يف لزوم معاملة الويل يف حقّ 

الصبي، مع أنه لو كان لزومها من سنخ العقوبة لنهض حديث رفع القلم برفعه.
نعـم، ال يبعد البنـاء عىل ما عدم اختصـاص رفع القلم بالعقوبـة، بل يعم كل 
تبعة تثبت عىل اإلنسان بمقتىض كونه مورداً للمسؤولية واملحاسبة، لقضاء املناسبات 
االرتكازية بأن رفع القلم يف الصبي وأخويه، يبتني عىل قصورهم عن مقام املسؤولية 
واملحاسبة، وذلك يقتيض العموم ملا ذكرنا، وهو لو تم يقتيض عدم نفوذ معاملة الصبي 
وال إقراره وال نذره ويمينه وعهده ونحو ذلك، ألن نفوذها يف حق موقعها وإن مل يكن 
عقوبة عليه، إال أنه يبتني عىل حتميله مسؤوليتها وإلزامه بتبعتها، وحماسبته عليها، فإذا 
قرص الصبي وأخويه عن مقام املسـؤولية واحلسـاب تعني عدم نفوذها عليهم، وعدم 
حتملهم تبعتها، بخالف ما يوقعه الويل من املعامالت، فإن نفوذها عليهم ال يبتني عىل 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٣٥ من أبواب القصاص يف النفس حديث:١.

عقد الصبي....................................................................................... ١٤١



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة / ج٢ ١٤٢

كوهنم يف عملهم بمستو املسؤولية، بل عىل كون وليهم كذلك.
وبذلك ظهر أن االستدالل بعموم رفع القلم لعدم نفوذ معاملة الصبي ال خيلو 
عـن وجه، ال ملا ذكره شـيخنا األعظـمP يف وجه ظهور خـرب أيب البخرتي فيه، بل 

لفهمه من إطالق رفع القلم بعد حتكيم املناسبات االرتكازية. فالحظ.
اخلامـس: النصوص املتضمنة أن عمد الصبي خطأ، كصحيح حممد بن مسـلم 
عن أيب عبد اهللاA: «قال: عمد الصبي وخطؤه واحد»(١)، وموثق إسحاق بن عامر 
عـن جعفـر عن أبيه: «إن عليـاً كان يقول: عمـد الصبي خطأ حيمل عـىل العاقلة»(٢)، 
ومعتـرب اجلعفريات: «قال عيلA: ليس بني الصبيان قصاص، عمدهم خطأ يكون 

فيه العقل»(٣)، وخرب أيب البخرتي املتقدم يف نصوص رفع القلم، وغريها.
فقد اسـتأنس هبا شـيخنا األعظـمP للمقـام بدعـو: أن األصحاب وإن 
ذكروهـا يف بـاب اجلنايـات، إال أنه ال إشـعار يف النصـوص باالختصـاص هبا. ولذا 
اسـتدل يف املبسـوط والرسائر بالتنزيـل املذكور عىل عدم ترتب الكفـارة بقيام الصبي 
بمحظـورات اإلحرام. وذلـك ألن إطالق التنزيل فيها يقتيض عـدم ترتب األثر عىل 
قصد الصبي قالP: «فكل حكم رشعي تعلق باألفعال التي يعترب يف ترتب احلكم 
الرشعـي عليهـا القصد، بحيث ال عربة هبا إذا وقعت بغري القصد، فام يصدر منها عن 
الصبـي قصـداً بمنزلة الصـادر عن غريه بال قصـد، فعقد الصبي وإيقاعـه مع القصد 

كعقد اهلازل والغالط واخلاطئ وإيقاعاهتم».
وقد استشـكل فيه سـيدنا املصنفP: تارة: بأن ذلك إنام يتم لو كان التعبري 
هكذا: عمد الصبي كال عمد، أما التعبري الذي تضمنته النصوص فهو ظاهر يف تنزيل 
العمد منزلة اخلطأ فيام ثبت له من األحكام، كام يف باب اجلنايات، من دون أن يدل عىل 
. بل ذكر احلمل عىل العاقلة يف أكثر هذه النصوص كالرصيح يف اختصاصه  إلغائه رأساً

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١١ من أبواب كتاب العاقلة حديث:٢، ٣.
(٣) مستدرك الوسائل ج:١٨ باب:٣٣ من أبواب القصاص يف النفس حديث:٢.



باجلنايات. والسيام وأن استعامل العمد واخلطأ يف اجلناية العمدية واخلطئية شايع جداً 
يف نصوص اخلاصة والعامة، عىل نحو صار كاصطالح خاص، فمع تردد املراد يكون 

الكالم من قبيل املجمل.
وأخـر: بأن محله عىل عموم عدم ترتب األثر عىل قصده مسـتلزم لتخصصه 
يف كثري من املوارد، كصالته وصومه وإفطاره وسـفره وإقامته وإحرامه، ونحوها من 
األفعال التي تتقوم بالقصد. ومن ذلك عدم بطالن صالته مثالً باإلخالل عمداً بغري 
 Pبعد أن ذكر أكثر ما ذكره سيدنا املصنف ،Pاألركان، كام ذكره بعض مشاخينا

 .Pيف جواب شيخنا األعظم
هذا مضافاً إىل أمرين:

األول: أن مـن القريب انرصاف تنزيل عمد الصبي منزلة اخلطأ إىل ما يناسـب 
اإلرفـاق بـه، وهو رفع خصوص آثار العمد التي يكـون يف رفعها ختفيف عىل الصبي 

. وتوسعة عليه، دون بقية اآلثار، بحيث يسقط عن االعتبار رأساً
الثاين: أن إلغاء الشـارع األقدس عمد الصبـي ـ لو تم ـ إنام يقتيض عدم ترتب 
اآلثـار الرشعيـة للعمـد عـىل فعله كرتتـب الكفـارة يف اإلحـرام وغـريه، دون اآلثار 
واللـوازم اخلارجيـة، كام هو احلال يف سـائر مـوارد التنزياللرشعي. ومـن الظاهر أن 
, بل لتوقف حتققهام خارجاً عليه،  اعتبار القصد والعمد يف العقد واإليقاع ليس رشعياً
لتقـوم مفهومهـام عرفاً بالقصد والعمد، فمع عدمـه ال معاملة وال عقد، ال أنه يتحقق 

العقد واملعاملة، وال ينفذان رشعاً، لتوقف نفوذمها عىل العمد والقصد.
وإرادة عـدم االعتداد بالعقـد واملعاملة املبتنيني عىل العمـد والقصد من إلغاء 
القصد والعمد يف كالم الشارع األقدس وإن أمكن، إال أنه حيتاج إىل عناية، كام لورود 

لبيان ذلك، وال جمال الستفادهتا من إطالق التنزيل، كام يف املقام.
واحلاصل: أنه ال ينبغي التأمل يف قصور النصوص املذكورة عن إثبات املدعى. 
والسـيام وأنـه قـد ورد نظري ذلك يف األعمىـ  كام تقدم يف موثـق أيب عبيدةـ  وال يظن 
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. بأحد البناء من أجله عىل إلغاء، قصد األعمى رأساً
والذي حتصل من مجيع ما تقدم: أن عمدة الدليل عىل عدم نفوذ معاملة الصبي 
وعقـده ـ بعد اإلمجـاع، بل الرضورة يف اجلملة ـ هو اآليـة األوىل الكريمة، ونصوص 
. مضافاً إىل قرب اسـتفادته مـن عموم رفع  عـدم جـواز أمر الصبي يف مالـه أو مطلقاً

. القلم بالتقريب الذي ذكرناه له أخرياً
(١) بأن يدرك مفاد العقد واإليقاع بحيث يتحقق منه القصد ملفادمها. والظاهر 
عدم اإلشـكال واخلالف يف أنه ال أثر لذلك يف صحة العقد. إلطالق األدلة املتقدمة. 
وما تقدم من املحقق اإليرواين عند الكالم يف مفاد اآلية األوىل التي تقدم االسـتدالل 

هبا إنام هو يف الرشد الذي هو أخصّ من التمييز.
(٢) وهو املتيقن من اإلمجاع واألدلة املتقدمة.

(٣) ملا يأيت من قصور األدلة السابقة عن ذلك.
، كام لو مل يأذن، وهو الذي  (٤) بل رصح يف اخلالف بعدم نفوذ معاملته حينئذٍ
جـر عليـه غري واحد، بـل ادعى يف الغنية اإلمجـاع عىل العموم، وأحلقـه يف اجلواهر 

بالبدهييات التي ال حتسن املناقشة فيها من املتفقه فضالً عن الفقيه.
لكنه غري ظاهر بعد التأمل يف بعض كلامهتم. والسـيام ما يظهر منها أن املسـألة 
تبتنـي عـىل رشعية أفعـال الصبي عىل أنـه ال جمـال للتعويل عىل اإلمجـاع يف مثل هذه 
املسـألة التي مل حترر إال يف عرص تدوين الفتاو، ومل يرد فيها نصّ خاص، ليعلم رأي 
قدماء األصحاب فيها من ظهور عملهم به. ومن ثم البد من النظر يف أدلة املسألة غري 

اإلمجاع مما تقدم التعرض له.
أمـا اآلية الكريمـة املتضمنة البتالء اليتامى، فهي ظاهـرة يف عدم دفع أمواهلم 

(١) إذا مل يكـن بإذن الويل(٢). أمـا إذا كان بإذنه فالصحة ال  وإن كان مميـزاً
ختلو من وجه(٣)، وإن كانت ال ختلو من إشكال(٤).



إال بعـد البلـوغ، والظاهر أن دفع املال إليهم مسـاوق السـتقالهلم يف السـلطنة عليها 
وعـىل التـرصف فيها، وانقطـاع علقة الـويل وارتفاع واليتـه عليهم وعليهـا، فإناطته 
بالبلـوغ ظاهـر يف عدم ثبوت ذلك قبله وبقاء والية الويل حينئذ، وال ينهض باملنع من 
تـرصف الصبي بـإذن الويل وتبعاً لواليتـه، بل مقتىض إطالق أدلـة املعامالت نفوذه، 
كام هو احلال يف السـفيه، حيث ال إشـكال يف نفوذ ترصفه بإذن الويل إذا رأ يف إيكال 
األمر إليه يف مورد خاص صالحاً، مع أن البلوغ والرشد قد سيقا يف اآلية الرشيفة يف

مساق واحد.
وكذا نصوص عدم جواز أمر الصبي مطلقاً أو يف ماله. لظهور عدم جواز أمره 
يف عدم اسـتقالله يف الترصف، أما مع إذن الويل فجواز ترصفه راجع جلواز أمر الويل 

وهو مقتىض واليته.
وأمـا حديـث رفـع القلم بالتقريـب املتقدم، فهو إنـام يقتيض عـدم نفوذ عقده 
ومعاملتـه من حيثية التزامه هبام، وال ينايف نفـوذ ترصفه من حيثية كونه يف طول التزام 

الويل به.
أما شيخنا األعظمP فحيث بنى عدم نفوذ معاملته عىل عدم حتمله الغرامة 
والعقوبـة الدنيويـة واألخرويـة، وكان عـدم حتمله للعقوبـة يعمّ حـال إذن الويل له، 
تعـني عـدم نفوذ معاملته مع إذن الويل، وذلك يناسـب عدم ترتب األثر عىل إنشـائه،

لسلب قصده.
قـال بعـد أن قرب عمـوم رفع القلـم يف خرب أيب البخـرتي للعقوبـة والغرامة 
الدنيويـة واألخرويـة: «وعىل هذا فـإذا التزم عىل نفسـه ماالً بإقـرار أو معاوضة ولو 
بـإذن الـويل فال أثر له يف إلزامه باملال ومؤاخذتـه به ولو بعد البلوغ، فإذا مل يلزمه يشء 
بالتزاماتـه ولـو بـإذن الـويل فليس ذلك إال لسـلب قصده وعـدم العربة بإنشـائه، إذا 
لـو كان ذلـك ألجل عدم اسـتقالله وحجره عـن االلتزامات عىل نفسـه مل يكن عدم 
املؤاخذة شامالً لصورة إذن الويل، وقد فرضنا احلكم مطلقاً، فيدل بااللتزام عىل كون 
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قصده يف إنشاءاته وإخباراته مسلوب األثر». 
ويظهـر ضعفه مما سـبق من أن نفـوذ االلتزام العقدي واإلقـرار عليه ليس من 
سـنخ العقوبـة، ليكون عموم رفع القلم عن الصبي لصـورة إذن الويل مقتضياً لعموم 

. عدم النفوذ لصورة إذنه، ليستلزم ذلك إلغاء قصده رشعاً
مضافاً إىل أن العقد إذا صدر بإذن الويل فهو وإن كان منسـوباً للصبي ملبارشته 
لـه، إال أنه منسـوب للويل لتوكيلـه، وعدم نفوذه من احليثيـة األويل ال ينايف نفوذه من 

احليثية الثانية، كسائر ترصفات الويل يف حقّ الصبي.
وأما ما سبق منّا يف وجه عدم نفوذ عقد الصبي وإقراره من أن رفع القلم يبتني 
ارتـكازاً عـىل قصوره عن مقام املسـؤولية يف عملـه. فهو إنام يقتيض عـدم نفوذ عقده 
بنفسه، وال ينايف نفوذه إذا كان منسوباً للويل، لصدوره بإذنه، فإنه يبتني عىل مسؤولية 

الويل بعمله.
نعم، لو تم ما سبق منهP من ظهور ما دل عىل أن عمد الصبي خطأ يف إلغاء 
قصـده، وعـدم االعتداد بإنشـائه، اجته عدم نفوذ عقـده حتى بإذن الـويل، إذ هو فرع 
حتقق العقد منه، وال عقد رشعاً مع إلغاء القصد. وكذا احلال لو تمّ ما سبق عن بعض 
. األعاظمP من ظهور رفع القلم بنفسه يف ذلك. لكن سبق املنع من الظهورين معاً

هـذا وأما اإلقرار فحيث ال يكون إذن الويل موجباً لنسـبته له تعني عدم نفوذه 
. بل حتى لو كان منسوباً للويل ال دليل عىل إلزام املوىل عليه به. غاية  من الصبي مطلقاً
األمـر أن يكـون حجة يف نفسـه، ألن من ملك شـيئاً ملك اإلقرار بـه، وحلجية إخبار 
اإلنسان عام حتت يده. إال أن ذلك غري حجيته بمالك اإلقرار، بحيث لو ادعى الصبي 

العلم بخطئه مل تسمع دعواه. ومتام الكالم يف ذلك يف بحث اإلقرار.
هذا وقد ذكر بعض مشـاخيناP أن األدلة وإن مل تنهض بإلغاء إنشـاء الصبي 
إال أنـه ال جيـوز له الترصف يف ماله مسـتقالً حتى بـإذن الويل. وكأن مـراده بذلك أن 
يفـوض له الويل القيام باملعاملـة من دون إرشاف منه عليهـا، واحاطة بخصوصيتها، 



كالوكيل املفوض، بخالف ما إذا قام الويل باملعاملة، ووكله يف إجراء العقد فقط، فإن 
ح به يف فتواه ـ لعدم الدليل عىل إلغاء إنشائه، كام سبق. املعاملة تصح حينئذٍ ـ كام رصّ
ويظهر منه أن الوجه يف املنع من اسـتقالله حينئذٍ ما تضمنته اآلية الرشيفة من 
النهي عن دفع املال للصبي، وما تضمنته النصوص السابقة من عدم جواز أمر الصبي 

يف ماله، بحملها عىل عدم سلطنته عىل ماله، بحيث يترصف فيه كام يشاء.
: ألن دفع املال  لكنه يشـكل بأن اآلية الرشيفة ال تنهض بإثبات مـا ذكره: أوالً
كنايـة عن اسـتقالل الصبي بالتـرصف يف ماله وسـلطنته عليه، وانقطـاع والية الويل 
عنـه، فال جيـوز حبس ماله عنه، فتعليـق ذلك عىل البلوغ إنام يقتـيض بقاء والية الويل 
وعدم استقالل الصبي بالترصف يف املال والسلطنة عليه قبله، وذلك ال يمنع من دفع 
الـويل املـال إليه إذا كان بنظره صاحلـاً إلدارته ورعايته، بحيـث يكون ترصف الصبي 
فيـه لواليته عليـه، نظري ترصف الوكيل األجنبـي املفوض إذا رآه الـويل أهالً للوكالة 
التفويضية، فضالً عام إذا عني له ترصفاً خاصاً، وأوكل إليه اختيار الفرد املناسـب له، 
كـام إذا دفـع إليه ثمن ثـوب وأوكل إليه اختيار البايع الذي يشـرتيه منه أو اختيار لون 

الثوب أو جنسه املناسب له أو نحو ذلك.
وإال فاجلمـود عـىل دفـع املال يف اآليـة الرشيفة، مـن دون أن جيعـل كناية عن 
انتهاء والية الويل، مستلزم حلرمة دفع املال إليه ولو حلفظه أو نقله من مكان إىل أخر، 
ولقصـور اآلية عن إثبات عدم نفوذ تـرصف الصبي يف ماله لو بقي عند الويل، كام إذا 

باعه وهو عنده، أو تضمن ترصفه جعل مال يف ذمته، كام لو أشرت شيئاً نسيئه.
كـام أن محل املنع من دفع املال قبـل البلوغ عىل املنع من ترصف الصبي يف املال 
حتـى لو كان بإذن الويل مسـتلزم لقصور اآلية عن إثبات انتهـاء والية الويل بالبلوغ، 
وغاية ما تدل عليه حينئذٍ أن الصبي إذا بلغ جاز دفع املال إليه، ليترصف فيه، من دون 

أن ينايف لزوم استئذان الويل لو أراد الترصف فيه، وال يظن بأحد البناء عىل ذلك.
: ألن الذي أنيـط بالبلوغ يف اآلية الرشيفة هو وجـوب دفع مال الصبي  وثانيـاً
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لـه، بمالك حرمة حبس ماله عنه بعد كامله، ومقتىض املفهوم حينئذٍ عدم وجوب دفع 
املـال لـه، ال حرمة دفعه له. نعم لو كان املنوط بالبلوغ هو جواز دفع املال كان مقتىض 

. املفهوم حرمة الدفع. لكنه ليس كذلك قطعاً
: أن دفـع املال كام أنيـط يف اآلية الرشيفة بالبلوغ أنيط بالرشـد، مع عدم  وثالثـاً
اإلشـكال ظاهراً يف جواز دفع املال للسـفيه بعـد البلوغ، ليترصف فيـه إذا رأ الويل 

الصالح يف ذلك ومل يكن فيه تفريط باملال.
ومـن هنـا ال خمرج عام ذكرنا مـن أن األمر بدفع املال له كنايـة عن انتهاء والية 
الويل عليه، واستقالله بالترصف بعد البلوغ، فتدل بمقتىض املفهوم عىل عدم استقالله 

فيه، وإن جاز ترصفه فيه بإذن الويل إذا رأ الصالح يف ذلك.
وأمـا النصـوص املذكـورة فهـي كام ذكـره تدل عىل عـدم سـلطنة الصبي عىل 
مالـه، بحيـث لـه الترصف فيه كام يشـاء، إال أن نفـوذ ترصفه فيه بإذن الـويل ال يرجع 
إىل سـلطنته عليـه، بـل إىل سـلطنة الويل، حيث تكون سـلطنة الصبـي حينئذٍ يف طول 
سـلطنته، ومسـتمدة منه، كسـلطنة الوكيل األجنبي، والنصوص ال متنع من السلطنة 
بالوجه املذكور، بل من السلطنة االستقاللية، ألهنا هي الظاهرة من جواز األمر الذي 
منعت منه النصوص املذكورة. فهي نظري ما دل عدم جواز بيع اإلنسان ماال يملكه(١)، 

حيث ال ينايف جواز بيعه له بإذن مالكه وكالة عنه.
وباجلملـة: حجـر الصبـي عن التـرصف يف أمواله إنـام يقتيض عدم اسـتقالله 
بالتـرصف فيهـا مـن دون أن ينايف نفـوذ ترصفه بإذن الـويل، الذي هـو يف احلقيقة من 

ترصف الويل ومن شؤون سلطنته.
نعـم، لو مل يبتن إذن الويل عىل إعامل سـلطنته وواليته بمراعاة صالح الصبي، 
بل عىل التخيل عنها، نظري إذن الوكيل للموكل يف أخذ ماله منه والترصف فيه بنفسه، 
أو طلبه منه ذلك، تعني عدم جواز اإلذن املذكور، وعدم نفوذ ترصف الصبي تبعاً له، 

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



لكونه قارصاً حمجوراً عليه، من دون أن يستمد سلطنته من الويل. لكنه خارج عن حمل 
الكالم. كام هو ظاهر.

 بقـي يشء. وهـو أن قد يسـتدل لنفوذ معاملة الصبي بإذن الـويل، وعدم إلغاء 
قصده وعمله ـ مضافاً إىل العمومات واإلطالقات ـ بأمور:

األول: اآلية الرشيفة املتقدمة حيث تضمنت ابتالء اليتامى قبل بلوغ من أجل 
إحراز رشـدهم. قال سـيدنا املصنفP يف هنجـه: «والظاهر مـن االبتالء االبتالء 
باملعامالت عىل األموال، واختبار رشدهم فيها. ومحلها عىل االبتالء بمقدمات العقد 

خالف الظاهر».
لكـن مـن الظاهـر أن املعاملـة ليسـت بنفسـها مـن أفـراد االختبار ليتمسـك 
بإطالقـه جلوازها، بل هي سـبب له، وكام يمكن حصوله هبا يمكـن حصوله بغريها، 
كاسـتصحاب الطفل عند املعاملة من أجل اإلطالع عىل مد متييزه املعاملة السـفهية 
مـن غريهـا، وأمره بإجراء املعامـالت الصورية بعد االتفاق مـع أطرافها عىل إيقاعها 

قبله أو بعده أو عدم إيقاعها، وإيكال مقدمات املعاملة له، وغري ذلك.
نعـم، لـو تم تعارف اختبـار الطفل بإيـكال املعاملة لـه، كان مقتىض اإلطالق 
املقامي يف اآلية جواز ذلك. لكنه يرجع يف احلقيقة لالستدالل بالسرية العقالئية، غاية 

. األمر أن يدعى استفادة إمضاء السرية من اآلية الرشيفة حينئذٍ
هـذا كلـه إذا كان املـراد باالبتالء اختبار رشـدهم املايل. أمـا إذا أريد به اختبار 
بلوغهـم، كام نسـبه كاشـف الغطـاءP يف رشحه عـىل القواعد إىل ظاهـر األخبار، 
فيكون أجنبياً عام نحن فيه. نعم مل يتيرس لنا عاجالً العثور عىل األخبار املذكورة. لكن 
يكفي يف التوقف عن االستدالل باآلية الرشيفة ملا نحن فيه االحتامل املذكور بعد عدم 

وضوح الدافع له من نفس اآلية الرشيفة أو من قرينة خارجية. 
الثـاين: موثـق السـكوين عن أيب عبـد اهللاA: «قال: هنى رسـول اهللا7 عن 
كسـب اإلماء، فإهنا إن مل جتد زنت، إال أمة عرفت بصنعة يد، وهنى عن كسـب الغالم 
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الذي ال حيسن صناعة بيده، فإنه إن مل جيد رسق»(١). فإن تعليل النهي باحتامل الرسقة 
ظاهـر يف صحـة معاملـة الصبـي ذاتـاً، وإال كان األوىل التعليل ببطـالن معاملته. بل 
مقتىض التقييد بعدم إحسانه صناعة بيده جواز تكسبه باإلجارة عىل العمل الذي يقوم 

به. قال سيدنا املصنفP: «ولو محل النهي عىل الكراهة فالداللة أظهر».
لكن ذكر شيخنا األعظمP أنه حممول عىل عوض كسبه من التقاط، أو أجرة 
عن إجارة أوقعها الويل، أو الصبي بغري إذن الويل، أو عن عمل أمر به من دون إجارة، 

فأعطاه املستأجر أو اآلمر أجرة املثل، فإن هذه كلها مما يملكه الصبي.
وهو كام تر بعيد جداً، كام ذكره سـيدنا املصنفP. والسـيام مع سـياقه يف 

مساق كسب اإلماء، الذي ال إشكال يف جوازه ولو بمثل البيع والرشاء.
عـىل أن املراد بعوض كسـبه مـن االلتقاط، إن كان هو األجـرة عىل االلتقاطـ  
بأن يسـتأجره شـخص عـىل أن يلتقط له احلىص أو النو أو نحومهـاـ  فهو داخل فيام 
ذكره بعد ذلك من فروض األجرة. وإن كان هو ثمن ما يلتقطه ويملكه من املباحات 
األصليـة أو غريهـا، فهو يرجـع إىل صحة بيعه ملا يلتقطه، ومسـاق كالمـه يأباه. وإن 
كان هو نفس ما يلتقطه وحيوزه من احلىص والنو واحلطب وغريها، فهو ال يناسـب 

احتامل الرسقة الذي تضمنه املوثق. فالحظ.
ومثله ما ذكره بعض مشاخيناP من محله عىل ما إذا كان الصبي بمنزلة اآللة 
للـويل يف إيقاع املعاملة مع الطرف اآلخر. إذ هـو إنام يتصور مع ضبط الويل للمعاملة 
بخصوصياهتا وإحاطته هبا، وال جمال حلمل املوثق عليه، ألن احتامل رسقة الصبي إنام 
يكون مع عدم إحاطة الويل بمعامالته وترصفاته. عىل أنه ال يناسـب سـياقه يف مساق 

األمة التي ال ريب يف عموم تكسبها ملا إذا مل تكن آلة.
ومـن هنـا كان الظاهر متامية االسـتدالل باملوثق. وهو لو تـم ال يفرق فيه بني 
املحقرات وغريها، لإلطالق. والسيام مع عدم انضباط املحقرات، حيث يبعد حينئذٍ 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب: ٣٣ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.



إرادهتا من اإلطالق.
الثالـث: خرب إبراهيم بـن أيب حييى عن أيب عبد اهللاA: «قال: تزوج رسـول 
اهللا7 أم سـلمة. زوجهـا إياه عمر بن أيب سـلمة، وهو صغري مل يبلـغ احللم»(١). فإنه 

يدل عىل االعتداد بعقد الصبي وإنشائه، وعدم إلغاء قصده.
لكنه ـ مع اإلشـكال يف سـنده، الشتامله عىل سـلمة بن اخلطاب، الذي ضعفه 
النجـايش، فال ينفـع يف إحراز توثيقه كونه من رجال كامـل الزيارات ـ خمتص بالعقد 
الـذي جيريه لغريه وكالة عنه، وال ينفع يف تصحيح عقده لنفسـه، فضالً عام يتعلق منه 
 .Pبامله، ومل يثبت عدم الفصل يف املقام، خصوصاً بعد ما سـبق من بعض مشـاخينا

نعم لو كان الوجه يف عدم صحة عقده إلغاء قصده كان منافياً للخرب املذكور.
الرابع: السرية التي ادعاها غري واحد. قال سيدنا املصنفP: «والظاهر أهنا 
ليست مورداً للتشكيك. إذ ال حيتمل عدم مداخلة الصبيان املميزين يف أمر املعامالت 
يف عرص املعصومنيG. كيف؟! وقد استقرت عىل ذلك سرية العقالء، إذ ال يفرقون 
يف جواز املعاملة مع املميزين بني من بلغ اخلمس عرشة سنة ومن مل يبلغها إال بعد أيام 
أو سـاعات. غاية ما ثبت الردع عن بنائهم عىل اسـتقالهلم يف الترصف، فيبقى جواز 

الترصف بإذن الويل بحاله بال رادع». 
وقد استشكل شيخنا األعظمP يف التعويل عىل السرية املذكورة بقوة احتامل 
كوهنا ناشئة من التسامح يف الدين، عىل نحو ما سبق منه من اإلشكال يف التعويل عىل 
السـرية يف العقد باملعاطاة. وقد سـبقه إىل ذلك يف اجلواهر. والظاهر اندفاعه عىل نحو 

ما سبق هناك بتفاصيله. فراجع.
نعم، أيّدP ابتناء السرية عىل التسامح يف الدين بعمومها للمميزين وغريهم، 

بل للمجانني، بل تعم ما إذا استقلوا بالترصف بحيث ال يعلَم الويل.
لكـن عمومهـا لغـري املميزين واملجانـني إن ابتنى عىل كوهنم آلـة ألوليائهم يف 

(١) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:١٦ من أبواب عقد النكاح حديث:١.
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إيصال العوض للطرف اآلخر، مع توليه بنفسه طريف العقد، فال حمذور فيه. وإن ابتنى 
عـىل إيقاع املعاملة معهم، فهو مما تأباه مرتكزات العقالء ويتجنبه املتدينون، وال يقدم 
عليه غري املتسـاحمني، ممن ال عربة بسـريهتم وليس هو كالتعامل مع املميزين املأذونني 

مورداً لسرية املتدينني.
وأمـا عمومهـا ملـا إذا اسـتقلوا بالتـرصف مـن دون علـم الـويل، فـإن أريد به 
اسـتقالهلم يف إجـراء املعامالت مع إذن الويل هلم بذلك فال حمذور فيه، وال ينكشـف 
عن ابتناء السـرية عىل التسـامح يف الدين. وإن أريد به اسـتقالهلم من دون إذن الويل، 
فهو أمر خيتص باملتساحمني أيضاً، وال يقدم عليه املتدينون امللتزمون، وليس كالتعامل 

مع املأذون مورداً لسرية املتدينني.
وإذا أمكن التشـكيك يف تديـن املتعامل مع الصبي، لاللتبـاس ببعض الصور 
املتقدمـة، فـال جمـال للتشـكيك يف تديـن األوليـاء الذيـن يأذنـون للصبيـان يف تـويل 
املعامالت، ويرتبون األثر عىل املعاملة التي قد أذنوا هلم يف القيام هبا. فإن فيهم من هو 

يف الدرجة العليا من الدين واملعرفة، ولو مل يستعينوا بالصبيان الضطربت أمورهم.
واحلاصل: أن قيام سـرية املترشعة املتدينني عىل التعامل مع الصبي بإذن الويل 
من الوضوح بحيث ال يمكن التشكيك فيه، فضالً عن إنكاره. كام أن السرية املذكورة 

من أقو األدلة عىل صحة التعامل معهم بإذنه.
بـل اإلنصـاف أن إسـقاط قصـد الصبـي وإنشـائه بعيـد عـن االعتبـار وعن 
سـليقة الشـارع األقدس، ملا فيه مـن توهني الصبـي، وحتطيم معنوياته، وسـدّ طريق 
النمـو والتكامـل عليـه، بنحـو ال يناسـب هتيئتـه لالسـتقالل بالترصف بعـد البلوغ 
وحتمـل املسـؤولية الكاملـة. وهـذا بخـالف إيـكال أمـره للـويل، فإنـه أمـر مقبـول 
ارتكازاً، كسـائر شـؤون الرتبية، املبنية عىل التلقي من الكبار واالسـتفادة من جتارهبم

وخرباهتم. فالحظ.
هـذا وبعد وضوح السـرية املذكورة فقد حاول غري واحد منع االسـتدالل هبا 



عىل عموم صحة عقد الصبي لوجوه:
األول: مـا يف الريـاض مـن قرصها عىل مـا إذا كان الصبي بمنزلـة اآللة ملن له 
أهلية الترصف، وكأن املراد به كونه آلة للويل يف إيصال املال للطرف اآلخر للمعاملة، 
مع إيقاع الويل بنفسـه إلجياب العقد ـ بناء عىل ما سـبق من جواز الفصل بني اإلجياب 
القبـولـ  أو مـع اإلذن للطـرف اآلخر يف تويل طـريف العقد، فيكون موجباً عن نفسـه 

قابالً عن الويل أو بالعكس، كام يظهر من كاشف الغطاء يف رشحه عىل القواعد.
لكن األول موقوف عىل قصد الويل إنشـاء إجياب العقد بتسـليم املال للصبي، 
وعىل إحاطته بخصوصيات العقد من الثمن واملثمن وغريمها. وكالمها فرض حمض، 

أو نادر الوقوع، فال جمال لقرص السرية عليه.
والثاين ـ مع توقفه عىل قصد الويل التوكيل بالنحو املذكور، الذي هو كسابقه ـ 
إنام يتجه فيام إذا مل يكن الصبي مميزاً للمعاملة، أما مع متييزه هلا فالظاهر حصول التعامل 
معـه، خصوصـاً إذا أعمل نظره يف اختيار البايع أو يف خصوصيات املبيع أو ماكس يف 
الثمـن، حيـث ال ريب حينئذٍ يف كونه بنفسـه طرفاً يف املعاملـة، وابتناء حال الويل معه 

عىل اإلذن له بذلك، ال عىل خصوص اإلذن له بإيصال املال للطرف اآلخر.
الثاين: ختصيص ذلك باملحقرات، لدعو أهنا مورد السـرية، التي هي الدليل 
يف املقام. لكنه يف غاية املنع، ألن غلبة اقتصارهم عىل املحقرات ليس لبنائهم عىل املنع 
مـن قيـام الصبي بالتعامل يف غريها ارتـكازاً، بل لغلبة قصوره عـن اإلحاطة بغريها، 
ولـذا خيتلف األطفـال تبعاً الختالف أعامرهـم وإدراكهم يف مقـدار أمهية املعامالت 
التـي يقومون هبا. ولو فرض نضوج الصبي وحسـن اسـتيعابه للمعامـالت املهمة مل 

يتوقفوا عن إيكاهلا له. كام هو ظاهر.
وأضعف من ذلك ما قد يظهر مما عن الكاشاينP من أن الدليل يف املحقرات 
ليس هو السرية، بل لزوم احلرج من جتنب املعامالت معهم فيها، إما لشدة احلاجة هلم 
فيها لكثرة االبتالء هبا، فلو اقترص فيها عىل البالغني لضاقت أوقاهتم عنها، أو ألنه بعد 
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تعارف قيام الصبيان هبا يصعب جتنب التعامل معهم.
إذ فيـه: أن دليـل احلـرج ال ينهـض بإثبات مرشوعيـة املعاملـة وصحتها إذا مل 
تنهـض األدلة األخر بذلك. مع أنه مل يتضح الوجه يف إمهال االسـتدالل بالسـرية مع 

ظهور ما سبق عنه يف املفروغية عنها.
الثالـث: أن ذلـك خيتص باملعاطـاة املبنية عـىل اإلباحة من دون ملـك، والتي 

يكفي فيها اإلذن يف الترصف املحرز من تويل الطفل، دون العقد اململك.
ويظهر ضعفه مما سـبق مـن أن املعاملة املعاطاتية عقد مملك، بل الزم، كسـائر 
العقـود. وغلبـة وقوعها من الطفل تبتني عـىل غلبة إيقاع العقـود باملعاطاة، من دون 

. خصوصية الصبي يف ذلك، ال الختصاص اجلواز يف حق الصبي هبا ارتكازاً
ومـن هنـا كان الظاهـر هنـوض السـرية بإثبـات صحـة معاملـة الصبـي بإذن 
الـويل مطلقـاً، وكوهنـا عاضدة للعمومـات القاضية هبـا. بل هي أقو منهـا، لكوهنا

قطعية املفاد.
(١) لعمـوم السـرية املتقدمة لذلك. بل هـو داخل يف املتيقن منهـا. مضافاً إىل 
إطالق األدلة القاضية بنفوذ العقد من املأذون والوكيل، بعد ما سـبق من عدم الدليل 
عـىل إلغـاء قصد الصبي وعقده. ومنه يظهر صحة عقده وإيقاعهـ  لنفسـه بإذن الويل، 

ولغريه بإذنه ـ يف غري املاليات، كالنكاح والطالق.
(٢) قال يف اجلواهر: «ال أجد فيه خالفاً، بل اإلمجاع بقسميه عليه، بل الرضورة 
مـن املذهـب، بل الدين. ال لعـدم القصد، فإنه قد يفرض يف بعـض أفراد اجلنون، بل 
لعدم اعتبار قصده، وكون لفظه كلفظ النائم، بل أصوات البهائم. وهو املراد من رفع 
القلـم عنه وعن الصبي يف اخلرب، مع أن العمومات التي اغرت هبا من عرفت يف الصبي 

وكذا إذا كان ترصفه يف غري ماله بإذن املالك(١).
(الثاين): العقل، فال يصح عقد املجنون(٢)



شاملة لبعض أفراده إن مل يكن مجيعها».
لكن املتيقن من اإلمجاع غري القاصد، الذي ال عقد له يف احلقيقة. أما مع القصد 
فـال مانـع من البناء عىل صحة عقده مع إذن الويل عمالً بالعمومات التي أشـار إليها.

وإلغاء قصده خال عن الدليل. وقد سبق املنع من محل رفع القلم عليه.
نعم، ال جمال لالستدالل عىل صحة عقده حينئذٍ بالسرية، لعدم شيوع االبتالء 
بذلـك وعدم ظهوره، بحيث يكون دليالً يف املقـام. فينحرص الدليل عىل صحة عقده 
حينئذٍ بالعمومات. وكأن مراد سيدنا املصنفP عدم صحة عقده يف نفسه من دون 
إذن الويل، كام يناسبه ما ذكره يف كتاب اإلجارة من مستمسكه من قصور أدلة املنع عن 

صورة إذن الويل.
(١) أما إذا مل يكن قاصداً فال عقد منه، ليقع الكالم يف صحته. 

(٢) بـال خالف أجـده فيه بيننـا، بل اإلمجاع بقسـميه عليه، بـل الرضورة من 
املذهب. كذا يف اجلواهر. وال إشكال ظاهراً يف عدم اختصاص ذلك بالبيع، بل جيري 
يف غريه من العقود واإليقاعات ونحوها. وقد استدل عىل عموم ذلك أو يستدل عليه

ـ بعد اإلمجاع املذكور ـ بأمور:
األول: عموم رفع اإلكراه املستفاد من أحاديث الرفع املتقاربة األلسنة. كصحيح 
حريز عن أيب عبد اهللاA: «قال رسـول اهللا7: رفع عن أمتي تسـعة أشـياء: اخلطأ 
والنسيان، وما كرهوا عليه، وما ال يعلمون، وما ال يطيقون، وما اضطروا إليه...»(١)، 
لظهوره يف رفع تبعة الفعل والتكليف، وما يكون من شؤون املسؤولية املرتتبة عليهام، 
نظـري ما تقدم يف حديث رفع القلـم، فيعمّ العقوبة األخرويـة، والدنيوية ـ بمثل احلد 

(١) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٥٦ من أبواب جهاد النفس حديث:١.

إذا كان قاصداً إنشاء البيع(١).
(الثالث): االختيار فال يصح بيع املكره(٢).

١٥٥ ...................................................................................... يف بيع املكره
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والتعزير ـ وغريها مما هو من سـنخ التبعة وشـؤون املسـؤولية كالكفـارة، والنفوذ يف 
العقـد واإليقـاع واإلقرار واليمـني ونحوها، دون مثل النجاسـة واحلدث اللذين مها 
من سـنخ اآلثار الوضعية املحضـة، وحتريم احليوان مع اخلطأ يف التذكية املسـبب عن 
صريورته ميتة، والضامن الثابت بمالك تدارك خسارة املضمون له، ووجوب اإلعادة 
والقضاء عند اخلطأ يف االمتثال الثابت بمالك امتثال التكليف الواقعي، وغري ذلك مما 

ال يبتني عىل حتميل اإلنسان تبعة عمله ومسؤوليته به وحماسبته عليه. 
ويشـهد ملا ذكرنا من عموم احلديث لغري العقوبة األخروية وشموله ملثل نفوذ 
العقـد واإليقـاع صحيح صفوان والبزنطي عن أيب احلسـن الرضـاA: «يف الرجل 
يستكره عىل اليمني، فيحلف بالطالق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟. فقال: 

ال. قال رسول اهللا7: رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما مل يطيقوا وما أخطأوا»(١).
قـال شـيخنا األعظـمP يف بحـث أصل الـرباءة مـن فرائده: «فـإن احللف 
بالطـالق والعتـق والصدقة وإن كان باطالً عندنا مع االختيار أيضاً، إال أن استشـهاد 
اإلمامA عىل عدم لزومها مع اإلكراه عىل احللف هبا بحديث الرفع شاهد عىل عدم 

اختصاصه برفع خصوص املؤاخذة».
الثاين: ما دل عىل عدم حلّ مال املسلم إال بطيب نفسه، مثل ما رواه زيد الشحام 
يف الصحيح وسامعة يف املوثق عن أيب عبد اهللاA من خطبة النبي7 يف منى، وفيها: 
«أال من كانت عنده أمانة فليؤدها إىل من ائتمنه عليها، فإنه ال حيل دم امرئ مسلم وال 

ماله إال بطيبة نفسه»(٢)، بتقريب عدم طيب النفس باليشء مع اإلكراه عليه.
وقد استشـكل فيه سـيدنا املصنفP بـأن قصد املكره ملضمـون املعاملة ال 
يكـون إال عـن إرادته له ورضاه به، وهو عني طيب النفـس به. ودعو: أن الرضا به 
ليس لنفسـه، بل لتجنـب رضر املكره والتخلص من رشه. مدفوعـة بأن الرضا الذي 

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:١٢ من أبواب كتاب اإليامن حديث:١٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١ من أبواب القصاص يف النفس حديث:٣.



يتوقف عليه حلّ املال ليس خصوص الرضا ببذله لنفسه، بل األعم من ذلك ومما إذا 
كان من أجل دفع مفسـدة أهم من حفظ املال والتمسـك به، كام لو باع الشخص ماله 

ليداوي به مريضه، أو يتخلص به من رش نزل به.
لكن اإلنصاف هو انرصاف الرضا وطيب النفس يف األدلة عن الرضا الناشئ 
مـن اإلكـراه. ولعله لورود األدلـة املذكورة لبيان حرمة من يعترب رضاه بنظر الشـارع 
األقدس املناسـب لعدم االكتفاء برضاه الناشـئ من التعدي عليه باإلكراه وإلزامه بام 
ال يريـد. وليـس هو كالرضا احلاصل له من أجل دفع مفسـدة أهـم غري رضر املكره، 
فـإن االكتفـاء بالرضا املذكور ال ينايف حرمته، بل مقتىض حرمتـه إيكال أمر ماله إليه، 

فله اختيار ما يره األنسب بحاله، والرتجيح فيه بني الدواعي املختلفة.
هـذا وقـد جرP عـىل ما ذكرنـا يف آية التجـارة عن تـراض، لدعو: أن 
التجارة ملا كانت من العقود املبنية عىل القصد، وال يقدم موقعها عليها إال وهو قاصد 
هلـا راض هبـا، فتقييدها بالرضا ال بد أن يكون بلحاظ أمر زائد عىل ذلك، وهو الرضا 

املقابل لإلكراه. ومن ثم جعلP اآلية الرشيفة من أدلة املسألة، بل عمدة أدلتها.
ومقتىض ما ذكره أن الرضا قد يستعمل بمعنى يقابل اإلكراه. وحينئذٍ كام حيمل 
عليه يف اآلية الرشيفة من أجل أصالة كون القيد احرتازياً ال تأكيدياً، فليحمل عليه يف 

. احلديث املتقدم بقرينة وروده مورد االحرتام للمسلم، كام هو املستفاد منه عرفاً
نعـم، قـد يدعـى اختصـاص احلديـث الرشيـف باحلرمـة التكليفيـة املتعلقـة 
بالترصفات اخلارجية، كحبس مال األمانة وأكله، التي هي املتيقن من مورد احلديث، 
دون احلرمـة الوضعية الراجعة للفسـاد وعدم ترتب األثر، والتـي تتعلق بالترصفات 
االعتباريـة التي هي حمل الكالم، كالبيع وغريه من العقود واإليقاعات، إذ ال أقل من 

عدم وضوح اجلامع بني احلرمتني.
لكن من القريب جداً اسـتفادة العموم، فإنه لو مل يكن مقتىض إطالق احلديث 
املتقدم فال أقل من فهمه منه بضميمة إلغاء اخلصوصية عرفاً، ولو من أجل وروده يف 
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. فالحظ. مقام بيان احرتام املسلم رشعاً
بقي يشء. وهو أن ما سـبق من سـيدنا املصنفP يبتنـي عىل املفروغية عن 
كـون املكره قاصداً ملعنى اللفظ، وهو إنشـاء املضمون الـذي يكره عليه، كام رصح به 
هوP بعد ذلك، وسـبقه إليه شـيخنا األعظمP. وهو الذي أرصّ عليه يف كتاب 

الطالق من اجلواهر.
لكن منع من ذلك يف كتاب البيع من اجلواهر، تبعاً ملا يبدو من كالم الشهيدين 
يف الـدروس واملسـالك، بل حمكي كالم العالمة يف مبحـث الطالق من التحرير. وإن 
أرص شيخنا األعظمP عىل توجيه كلامت العالمة و الشهيدين بحمل القصد املنفي 

فيها عىل ما يساوق الرضا، ال عىل قصد اإلنشاء الذي هو حمل الكالم.
وال هيـم حتقيـق مرادهم، وإنام املهم يف املقام أنـه ال ينبغي التأمل يف عدم منافاة 
اإلكـراه للقصد إىل إنشـاء العقد. ومن ثم يصدق عنوان العقـد واإليقاع املكره عليه. 
ولذا سـئل عن حكمـه يف النصوص، وينفـذ إذا كان اإلكراه بحـق أو تعقبته اإلجازة 
بالنحـو الـذي يصـح به عقـد الفضـويل... إىل غري ذلك ممـا يتوقف عىل قصد إنشـاء 
املضمون من املكره. وأما كراهته له فهي ال تنايف اإلقدام عىل إنشائه حذراً من الرضر 

املتوعد به، كام يف سائر موارد الدوران بني حمذورين.
الثالـث: مـا ورد يف خصـوص بعـض املعامالت، كقولـه تعـاىل:﴿وال تكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض﴾(١)، حيث تقدم قريباً أن التقييد 
، خلروج  بالـرتايض ظاهـر يف مانعية اإلكـراه. واالسـتثناء يف املقـام وإن كان منقطعـاً
التجارة عن الباطل، إال أن االسـتثناء املنقطع دال عىل احلرص أيضاً، لرجوعه إىل كون 
املستثنى منه هو األعم من املستثنى واملستثنى منه امللفوظ، فإذا قيل: ما يف الدار رجل 

. إال محار كان ظاهراً يف نفي مثل البقرة أيضاً
نعـم، البـد من البناء عىل كـون احلرص يف اآليـة الرشيفة إضافياً ـ كام سـبق يف 

(١) سورة النساء آية:٢٩.



املسألة الثالثة من مقدمة كتاب التجارةـ  للعلم بحلية أكل املال بوجوه أخر غري التجارة 
كاإلجارة واملضاربة والصلـح واهلبة والصدقة وغريها. لكنه ال يمنع من ظهور اآلية 
يف احلـرص باإلضافـة للتجـارة ال عن تراض، ألهنـا املتيقن عرفاً مـن احلرص اإلضايف

يف املقام.
وباجلملة: ال ينبغي التأمل يف ظهور اآلية الرشيفة يف اشرتاط الرتايض يف صحة 

التجارة، ال من جهة مفهوم الوصف، بل خلصوصية االستثناء الظاهر يف احلرص.
وكـذا مـا يف غري واحـد من النصـوص من عدم صحـة طالق املكـره وعتقه، 
كصحيح زرارة عن أيب جعفرA: «سألته عن طالق املكره وعتقه. قال: ليس طالقه 
بطالق، وال عتقه بعتق»(١)، وصحيحه اآلخر عنهA: «سألته عن عتق املكره. قال: 
ليس عتقه بعتق»(٢)، وموثق السـكوين عن أيب عبـد اهللاA: «قال: كل طالق جائز، 

إال طالق املعتوه، أو الصبي، أو مربسم، أو جمنون، أو مكره»(٣) وغريها.
ومثلها ما تضمن عدم انعقاد اليمني مع اإلكراه. كمعترب الفضل بن شاذان عن 
الرضاA يف كتابه إىل املأمون، قال: «والتقية يف دار التقية واجبة، وال حنث عىل من 

حلف تقية يدفع هبا ظلامً عن نفسه»(٤)، وغريه.
وهـذه األدلـة وإن وردت يف مـوارد متفرقة، إال أنه قد يسـتدل هبا عىل العموم 
املدعـى بضميمـة عدم الفصل. لكنه يشـكل بأن عدم الفصل مل يثبـت بنحو يكون يف 
، ليكون دليالً آخر يف قباله، كام أشـار لذلك يف اجلملة  مقابـل اإلمجاع املشـار إليه آنفـاً

.Pسيدنا املصنف
وبعبـارة أخر: مل يتضـح أن يف املقام إمجاعان: اإلمجاع عـىل عموم عدم نفوذ 
تـرصف املكـره، واإلمجاع عىل املالزمـة بني املوارد، وعـدم الفصل بينهـام، بحيث لو 

(١) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٣٧ من أبواب مقدمات الطالق ورشائطه حديث:٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:١٩ من أبواب كتاب العتق حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٣٤ من أبواب مقدمات الطالق ورشائطه حديث:٣.
(٤) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:١٢ من أبواب األيامن حديث:١٠.
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نفـذ يف بعضهـا نفذ يف اجلميع، ليكون اإلمجاع الثاين متمـامً لدليلية األدلة املتقدمة عىل 
العموم، بل املتيقن هو اإلمجاع األول ال غري.

نعـم، ال يبعـد اسـتفادة العموم منهـا بإلغاء خصوصيـة مواردهـا، لفهم عدم 
دخلها، وأن احلكم فيها يبتني عىل عموم القضية االرتكازية بعدم حتمل اإلنسان تبعة 
التزامـه الثابتـة عليه بمقتىض مسـؤوليته إال إذا كان خمتاراً يف االلتـزام املذكور، وأقدم 
عليـه بنفسـه، دون ما إذا كان قد أكـره عليه عدواناً، بنحو ينايف حرمته وسـلطنته عىل 

نفسه وماله.
بـل ال يبعـد كون وضوح القضيـة االرتكازية املذكورة موجبـاً النرصاف أدلة 
النفـوذ الرشعية يف مجيع املعامـالت، بحيث تقرص عن صورة اإلكـراه، ملا هو املرتكز 
من جري األدلة املذكورة عىل املرتكزات العرفية من إلزام اإلنسان بالتزاماته ونفوذها 
عليه بلحاظ سـلطنته عىل نفسـه وماله، فتقترص عن املوارد التي ال ير العرف إلزامه 
 هبا، ومنها مورد اإلكراه حيث ال يستقل املوقع للمعاملة بإعامل سلطنته فيه، ويتعد
عليـه بإكراهـه وإلزامه. وحينئذٍ ال حيتاج يف عدم نفـوذ معاملة املكره إىل دليل يتضمن 
مانعية اإلكراه، لينظر يف عمومه أو خصوصه، بل يكفي فيه عدم املقتيض بسبب قصور 

أدلة النفوذ. فالحظ.
(١) كـام هو مقتىض تفسـري اإلكراه بحمـل الغري عىل ما يكره يف كالم شـيخنا 
األعظـمP وغـريه. وهـو املفهـوم منـه عرفـاً، والظاهـر مـن كالم غـري واحد من 
اللغويـني. فإن احلمل مـن الغري ال يتم إال بطلبه وحثه عـىل العمل ويرتتب عىل ذلك 

عدم حتقق اإلكراه يف موارد:
األول: مـا لـو أقـدم عىل العمـل خوفاً من الغري مـن دون يأمره بـه، كام لو باع 
داره خوفـاً مـن مصادرة السـلطان هلـا، حلاجته هلا، أو حسـداً منه لصاحبهـا، أو لغري 
ذلـك. وأظهـر من ذلك مـا إذا مل يكن الرضر املخوف من شـخص خاص، كام لو باع 

وهو من يأمره غريه(١)



الدابة خوفاً عليها من املوت أو املرض، أو خوفاً من إيذائها له أو شؤمها عليه، أو من 
تنكيـل اهللا تعـاىل به لتميزه عـن أقرانه املؤمنني أو غري ذلك له، فـإن اإلكراه ال يصدق 
يف مجيـع ذلـك، حتى لـو كان الفعل الذي يقدم عليـه مكروهاً له يف نفسـه، وال يقدم 
عليـه لـوال خوف الرضر املذكور. ومـن هنا يتعني نفوذ املعاملة بعـد الرضا هبا وعدم

صدق اإلكراه.
الثاين: ما إذا حتقق األمر من الغري مع الوعيد، إال أنه مل يكن هو احلامل للمأمور 
عىل القيام بالعمل، إما للجهل بصدور األمر املذكور، أو مع العلم به لكن كان الداعي 
لإلقـدام عـىل العمل أمراً آخر، بحيث يصلـح لالسـتقالل بالداعوية. لظهور أن محل 
الغـري ال يصدق بمجرد أمـره ووعيده، بل البد من كونه هـو الداعي احلامل لإلقدام 

. عىل العمل. ومن ثم يتعني صحة املعاملة هنا أيضاً
الثالث: ما إذا أقدم عىل العمل لتخيل صدور األمر والوعيد من شخص خياف 
منـه مـن دون أن حيصل ذلك واقعـاً، لظهور أن اإلكراه ال يصـدق بمجرد ختيله. نعم 
ذكر بعض مشاخيناP أن املتعني حينئذٍ بطالن املعاملة، لعدم طيب النفس هبا. وهو 
املناسـب ملا سـبق منـا من أن املـراد بطيب النفس ليـس مطلق الرضا املـالزم لإلقدام 
عىل اإلنشـاء، بل رضا خاص ال يتحقق إال مع الرضـا باملعاملة من دون إكراه. ومثل 
هـذا الرضا كـام ال حيصل مع اإلقدام عـن اإلكراه الواقعي ال حيصل مـع اإلقدام عن

ختيل اإلكراه.
ومنـه يظهـر انه لو فرض املنع من االسـتدالل يف املقام العتبـار الرضا بالوجه 
املذكور يف صحة املعاملة بام دل عىل عدم حلّ مال املسـلم إال بطيبة نفسـه، لدعو أن 
املتيقن منه حلّ الترصفات اخلارجية تكليفاً، كام سـبق الكالم فيه، كفى يف االستدالل 

عليه آية التجارة عن تراض، ملا سبق من لزوم محلها عىل خصوص الرضا املذكور.
(١) مقتـىض مـا سـبق يف تعريف اإلكراه اعتبـار كون موضوعـه مكروهاً، كام 

بالبيع املكروه له(١)،
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ذكرهP وتكرر يف كلامهتم. لكنه ال يناسب ما هو املعلوم من صدق اإلكراه يف مورد 
احلرمة التكليفية وارتفاعها به، مع أن املكره عليه قد يكون حمبوباً يف نفسه للمكره، كام 

لو أكره عىل عمل حمرم حيبه ويود القيام به لوال حرمته.
وقـد ادعى سـيدنا املصنـفP صدق الكراهـة يف مجيع مـوارد اإلكراه وإن 
اختلـف معيـار صدقهـا باختالف األفعـال املكره عليها. فـإن كان املكـره عليه مما ال 
اقتضاء فيـه رشعي فالكراهة إنام تكون بلحاظ اجلهات النفسـانية والدواعي اجلبلية، 
كـام يف املعامـالت، ويكـون الرفـع فيها للحكـم الوضعـي، كالنفوذ والصحـة. وإن 
كان الفعـل املكـره عليه مما فيه اقتضاء رشعـي، كام لو كان حمرماً رشعـاً فالكراهة إنام 
تكـون بلحـاظ االقتضاء الرشعي، البتنـاء االقتضاء الرشعي عىل إلغـاء نظر املكلف

ودواعيه النفسانية.
قـالP: «بـل هناك قسـم ثالث ال تكون فيـه الكراهة املأخـوذة يف موضوع 
اإلكراه بلحاظ االقتضاء الرشعي وال بلحاظ الدواعي النفسـانية، وذلك كام يف إكراه 
الـويل عىل بيـع مال الصبي، فـإن اإلكراه الرافـع للصحة فيه إنام هـو بلحاظ مصلحة 
الصبـي، فـإذا كانت مصلحة الصبي يف تـرك البيع فأكره عليـه كان باطال وإن مل يكن 
مكروهاً بلحاظ دواعي الويل النفسانية، وال بلحاظ مناط احلكم الرشعي االقتضائي. 
وإن كان البيـع مصلحة للطفـل كان صحيحاً، وإن كان مكروهاً للويل بلحاظ دواعيه 
النفسانية، فإذاً الكراهة التي هي رشط صدق اإلكراه خيتلف النظر يف تطبيقها باختالف 

املقامات الثالث». 
ويشكلـ  بعد الفراغ عن أن املراد باالقتضاء الرشعي، خصوص اإللزامي وهو 
التحريم ـ بأن جعل الشـارع األقدس للتحريم ولوالية الويل من أجل مصلحة املوىل 
عليـه، وإن اقتىض عدم العمل عىل الرغبات النفسـية والدواعي اجلبلية عىل خالفهام، 
إال أنه ال يرجع إىل الترصف يف تطبيق الكراهة، ومحلها عىل ما يساوق احلكم الرشعي 

ومصلحة املوىل عليه، دون الرغبات والدواعي املذكورة.



والسـيام وأن تفسـري اإلكراه بأنـه محل الغري عىل ما يكره ليـس رشعياً، ليدعى 
أن مـراد الشـارع مـن الكراهة فيـه هو املعنـى العريف يف غـري مورد اجلعـل الرشعي، 
ومـا يسـاوق التحريـم الرشعي يف مـورده، وما يسـاوق مصلحة املوىل عليـه يف باب 
الواليـات، وإنـام هو تفسـري عريف، ومن الظاهـر أن مراد العرف مـن الكراهة معناها 
العـريف، وهو الكراهة بلحاظ اجلهات النفسـية والدواعـي اجلبلية للمكره، وال معنى 

لترصف الشارع يف ذلك.
ه عىل الفعل املكره عليه مع  وأشـكل من ذلك ما ذكرهP من أن إقـدام املكرَ
ه، ففي موارد  كراهتـه له حيث يكـون فراراً عن املحذور األهـم الذي يوقعه به املكـرِ
غ اإلقدام عىل احلرام هو  التحريـم الرشعي البـد أن يكون املحذور األهم الذي يسـوّ

الوقوع يف حمرم آخر أهم.
إذ فيـه: أنـه ال ريب يف جـواز إقدام املكلـف عىل احلرام مع اإلكـراه يف اجلملة 
ه وإن كان الرضر املذكور مما جيوز حتمله، كالرضب  دفعـاً للرضر الذي يوقعه به املكـرِ
ه نفسه، ليكون  ه لكونه تعدياً منه عىل املكرَ الشديد والسجن. وحرمة إيقاعه عىل املكرِ
إقدامـه عـىل املحرم املكره عليه دفعاً للمحذور األهـم. ومن ثم ال يتضح ما ذكره قده 
رسه يف توجيه تطبيق الكراهة يف موارد اجلعل الرشعي، بالتحريم التكليفي، أو بجعل 

الوالية عىل الغري.
نعـم، قـد يكـون التحريـم الرشعـي موجبـاً لكراهة املحبـوب حقيقـة بجهة 
ثانويـة. لكنـه ال يطـرد، مـع أنه ال ريـب يف عمـوم رفع اإلكـراه جلميع مـوارد القهر 
واحلمـل من الغري الذي خيشـى من خمالفته الـرضر وإن مل يكن األمر الذي حيمل عليه

. مكروهاً فعالً
ومـن ثـم كان مـن القريب جـداً عـدم توقف صـدق اإلكراه عىل كـون األمر 
املكـره عليـه مكروهـاً للمكره ومبغوضـاً له، بل املعيـار يف صدقه احلمـل عىل الفعل 
والقـرس عليـه، بحيث ال يسـتقل املكره باختياره وإعامل سـلطنته فيـه، فيكون صدق 
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اإلكراه بلحاظ القرس املذكور، ال بلحاظ كراهة نفس الفعل، كام يناسـبه مقابلة الكره 
بالطوع يف مثل قوله تعاىل: ﴿وله أسـلم من يف الساموات واألرض طوعاً وكرهاً وإليه 
يرجعون﴾(١)، وقوله سـبحانه: ﴿ثم اسـتو إىل السامء وهي دخان فقال هلا ولألرض 
ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعني﴾(٢) وغريمها. وإن كان حتديد املفهوم اللغوي مع 

اختالف وجوه استعامل مادة الكره يف غاية اإلشكال.
والعمـدة يف املقام كـون ذلك هو املفهـوم عرفاً، ولو بضميمـة ارتكاز أن رفع 
ه واحرتام سـلطنته وعدم حتميله مسـؤولية  اإلكراه إنام هو من أجل مراعاة حرمة املكرَ
عملـه إذا مل يسـتقل بإعـامل سـلطنته فيه وباختياره له، فإن ذلك يناسـب كـون املعيار 
احلمـل من الغري واإلجلـاء منه من دون خصوصية لنحو عالقتـه بالفعل وحبه إياه أو 

كراهته له.
نعم، لو كان له حني اإلكراه داع إليقاع املعاملة غري اإلكراه، صالـح لالستقالل 
بالداعويـة إليقاعهـا، فأوقعها بذلك الداعي صحت، السـتقالله يف إعامل سـلطنته،

كام سبق.
وبـام ذكرنا يتجـه عموم الرفع للمحرمـات املكره عليهـا وإن مل تكن مبغوضة 
ه، بـال حاجة إىل ما ذكره سـيدنا املصنـفP من الوجه، وكـذا للمعامالت  للمكـرَ
املكـره عليها وإن مل تكـن مبغوضة للمكره، لعدم توجهه إليهـا حني اإلكراه، ليتحدد 
موقفـه النفـيس منهـا، أو لتوجهـه إليهـا وعـدم رجحان أحـد األمرين مـن وجودها 
وعدمها يف نفسه، وكذا ملعاملة الويل عن املوىل عليه وإن كانت حمبوبة للويل إذا مل يكن 
من وظيفته إيقاعها، لعدم كوهنا صالحاً للموىل عليه، أو لعدم وضوح حاهلا يف حقه. 

كل ذلك خللوها عن االستقالل يف إعامل السلطنة بسب اإلكراه.
وبذلـك يظهر أنه لو أكره الويل عىل إيقاع املعاملة عن املوىل عليه، وهو ال حيرز 

(١) سورة آل عمران آية:٨٣.
(٢) سورة فصلت آية:١١.



عىل نحو خياف من اإلرضار به لو خالفه(١)،
صالحهـا يف حـق املوىل عليه مل تصح واقعاً، وإن كانت يف الواقع صالحاً للموىل عليه 

لعدم استقالله يف إعامل سلطنته عليها بمقتىض واليته. 
غايـة األمـر أنـه إذا ظهـر له بعد ذلـك كوهنـا صالحاً للمـوىل عليـه أمكن له 
إجازهتا، بناء عىل ما يأيت إن شاء اهللا تعاىل من صحة معاملة املكره باإلجازة، وال تصح

بدون ذلك.
(١) فـإن محـل الغري عىل العمـل الذي تقدم أخذه يف تفسـري اإلكراه، وإن كان 
يصدق بمجرد طلب الغري له منه وحثه إياه عليه، إال أن اإلكراه ال يصدق عرفاً بذلك 
إال مع خوف الرضر من التخلف عنه وعدم االسـتجابة له، بحيث يبتني الطلب عىل 
القـرس واالجلاء. فلو أمـن املأمور من الرضر، وإنام محله عـىل املوافقة لآلمر حبه له أو 
حتببـه إليـه أو حسـن خمالطته ومعارشتـه أو نحو ذلك ممـا ال يرجع إىل خـوف إيقاعه 
. وأظهر من ذلك ما إذا كانت االسـتجابة طمعاً يف  الـرضر بـه مل يصدق اإلكراه عرفـاً

اجلزاء وترتب النفع مع الوعد به مسبقاً أو بدونه، كام لعله ظاهر.
هذا ويف خرب عبد اهللا بن سـنان عن أيب عبد اهللاA: «قال:ال يمني يف غضب 
وال يف قطيعة رحم، وال يف جرب وال يف إكراه. قلت: أصلحك اهللا، وما الفرق بني اجلربَ 
واإلكراه؟ قال: اجلربَ من السـلطان، ويكون اإلكراه من الزوجة واألم واألب. وليس 

ذلك بيشء»(١).
ومـن الظاهـر أن اإلكراه من الزوجة واألبوين، قـد ال يبتني عىل اإلرضار، بل 
عىل سـوء املعارشة واإلحلـاح، واالنفعال النفيس الذي ال ينبغـي للولد إحلاقه بأبويه، 
. بـل مقابلة اإلكراه باجلرب وتفسـري اجلرب بام يكون  مـن دون أن يصـدق اإلرضار عرفاً
مـن السـلطان، املنرصف إىل ما يسـتتبع اإلرضار، يناسـب كـون املراد باإلكـراه ما ال

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:١٦ من أبواب األيامن حديث:١.
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يستتبع اإلرضار.
لكـن اخلـرب ـ مع ضعفه يف نفسـه، ألن يف طريقه عبد اهللا بن القاسـم املشـرتك 
بـني املوثق والضعيـف واملجهول ـ البد مـن االقتصار فيه عىل مـورده، وهو اليمني، 
لظهـور أن اإلكـراه يعمّ ما يقع من السـلطان ويسـتتبع الرضر الفـادح، وليس مقابالً 

للجرب احلاصل من السلطان، كام تضمنه اخلرب.
والسـيام بمالحظـة مثـل قوله تعـاىل: ﴿ال إكـراه يف الدين قد تبني الرشـد من 
الغي...﴾(١). وقوله سبحانه: ﴿أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنني﴾(٢)، وقوله عز 
وجل:﴿إال من أكره وقلبه مطمئن باإليامن﴾(٣)، وقوله جل شأنه حكاية عن السحرة 
مع فرعون: ﴿إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر﴾(٤)، وقوله 
عز اسمه: ﴿وال تكرهوا فتياتكم عىل البغاء إن أردن حتصنا﴾(٥)، لظهور أن محل املوىل 

لألمة يبتني عىل التخويف، نظري محل السلطان للرعية.
بل مادة الكره بالفتح تناسب القرس، ولذا تقابل بالطوع كام يف كثري من اآليات 
الرشيفة، وهو مناسـب حلمـل اإلكراه عىل الدفع نحو املطلوب مـن طريق التخويف 
بالرضر الفادح، بحيث يشـبه القرس الرافع لالختيار. ومن ثم ال جمال للخروج باخلرب 

املتقدم عن مجيع ذلك. 
هـذا ولو خـاف املأمور ترتب الرضر من شـخص آخر غري اآلمر فعن السـيد 
الطباطبائـي وبعض األعاظم (قدس رسمها) عدم صـدق اإلكراه بذلك. لكن بعض 
، لعدم طيب النفس، ولصدق اإلكراه، ألن اإلكراه  مشاخينا قرب بطالن املعاملة حينئذٍ

هو محل الغري عىل الفعل مع الوعيد بفعله ولو من غري اآلمر.
(١) سورة البقرة آية:٢٥٦.

(٢) سورة يونس آية:٩٩.
(٣) سورة النحل آية:١٠٦.

(٤) سورة طه آية:٧٣.
(٥) سورة النور آية:٣٣.



بحيث يكون وقوع البيع منه من باب ارتكاب أقل املكروهني(١). ولو مل يكن 
ومـا ذكـرهP قد يتجـه فيام إذا ابتنى األمـر من اآلمر عىل االعتـامد يف تنفيذه 
عىل اإلرضار املرتتب من غريه، كام لو طلب أحد خواصّ السـلطان من شـخص أمراً 
متكالً يف تنفيذ أمره عىل اخلوف من السلطان، ألن األمر بنفسه حني صدوره يبتني عىل 

اإللزام والتخويف ولو بفعل الغري، فيصدق عليه احلمل الذي يتحقق به اإلكراه.
وأظهـر مـن ذلك مـا إذا كان األمر من الشـخص األول حمققـاً ملوضوع األمر 
من اآلخر الذي يرتتب منه الرضر. كام إذا هنى السـلطان الناس عن احتكار بضاعهم 
واالمتناع من بيعها ممن يريد رشاءها منهم، فإن طلب شـخص من صاحب البضاعة 
البيع مستلزم لطلب السلطان البيع أيضاً، وإذا مل يصدق اإلكراه يف حق األول لعجزه 
وغفلته عن تنفيذ أمره بالرضر املتوعد به يصدق يف حق السلطان نفسه، لتحقق األمر 

منه مع الوعيد بمخالفته.
أما يف غري ذلك فال يتحقق اإلكراه، كام لو كان اآلمر باملعاملة غافالً عن ترتب 
الـرضر من غـريه بالتخلف عن األمر، ومل يكن هناك شـخص خيشـى رضره قد أمره 
باالستجابة لألمر، لكن املأمور خيشى من عدم االستجابة لألمر أن يبلغ ذلك السلطان 
، فيحقد عليه ويوقع به من دون سـابق إنذار، حيث ال يصدق حينئذٍ اإلكراه، ال  مثالً
من اآلمر، ألنه بسبب غفلته ليس يف مقام محل املأمور وإجلائه، وال من الشخص اآلخر

 ـ كالسـلطان يف املثـال ـ لعدم صـدور األمر منه، بل ترتب الـرضر منه نظري ترتبه من 
دون أمر أصالً فيام سبق مثاله، وحينئذٍ يتعني صحة املعاملة، ألن موقعها يعمل سلطنته 

، وبطيب نفس منه، وأن كان الداعي إليقاعها دفع الرضر. فيها استقالالً
(١) ملـا هـو املعلوم من حال العاقل من عدم اإلقدام عىل ما يكرهه إال ملحذور 

أهم بنظره حني اإلقدام ولو بلحاظ اجلهات العاطفية.
نعـم، إنـام يتـم ذلك إذا توقـع املكره تنفيـذ املعاملـة ولو عمالً فقـط، بنحو ال 
يقـدر عـىل الرجوع فيها، فإنه ال يقدم عليها حينئذٍ إال إذا كان الرضر املتوقع أشـدّ من 
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رضرهـا. أمـا إذا توقع قدرته عـىل الرجوع فيها ولو بعد مدة، فإنه قـد يقدم عليها مع 
اإلكراه عليها جتنباً للرضر املتوقع ولو كان دوهنا يف األمهية، ألنه بإقدامه عليها حينئذٍ 

يتجنب كال الرضرين، وهو أوىل من حصول الرضر األقل وحده، كام هو الظاهر.
ومـن ذلـك يظهر أنه لو التفت إىل بطالن معاملة املكـره فقد يقدم عليها بأدنى 

ه. رضر متوقع من عدم االستجابة للمكرِ
(١) ممـا سـبق يتضح أن املدار يف الصحة عىل صـدور البيع بدع آخر غري األمر 
صالــح لالسـتقالل بالداعوية، وال يكفي عـدم كراهة البيع إذا مل يقـدم عليه إال من 
 ، أجـل األمـر وخـوف ترتب الرضر عـىل خمالفته، بـل الظاهر صـدق اإلكـراه حينئذٍ

وبطالن املعاملة تبعاً له.
(٢) ملـا سـبق من عدم صدق اإلكراه حينئذٍ بعد عـدم األمر بنفس البيع وعدم 
احلمـل عليـه، وجمرد ترتب الـرضر من ترك املعاملـة من دون أمر هبا ومحـل عليها ال 

يكفي يف صدق اإلكراه، وال يمنع من الرضا وطيب النفس.
لكنـهP ادعى يف هنجه صدق اإلكراه يف املقام، بتقريب: أن اإلكراه عىل ذي 
. غايته أن عموم رفع اإلكراه يقرص عن ذلك، لوروده  املقدمـة إكراه عىل املقدمة غريياً
مورد االمتنان، وال امتنان يف بطالن املعاملة هنا، يف حق املكره، ألنه تعسري ال تيسري، 

وتضييق ال توسعه.
وفيه: أن قصور عموم حديث رفع اإلكراه بقرينة وروده مورد االمتنان ال ينفع 
مع عموم احلرص املسـتفاد من قوله تعاىل: ﴿إال أن تكون جتارة عن تراض﴾(١)، الذي 

(١) سورة النساء آية:٢٩.

البيع مكروهاً وقد أمره الظامل بالبيع، فباع صح(١). وكذا لو أمره بيشء غري 
البيـع، وكان ذلـك اليشء موقوفاً عىل البيع املكروه، فإنه يصح، كام إذا أمره 
بدفع مقدار من املال، ومل يمكنه إال ببيع داره، فباعها، فإنه يصح بيعها(٢).



تقـدم منهP محله عـىل الرتايض يف مقابل اإلكراه، حيـث ال قرينة عىل وروده مورد 
االمتنان، ليقرص عن املقام.

فالعمـدة عدم صدق اإلكراه يف املقام وصدق طيب النفس، ألن إيقاع املعاملة 
ليـس مقدمة لألمـر املكره عليه، إذ يكفـي يف حتقق األمر املكره عليـه دفع املال ولو مل 
يكـن مملـوكاً، بل كان مرسوقاً أو ثمن معاملة باطلـة، وإنام يقدم املكره عىل املعاملة يف 
املقام جتنباً حلرمة استيالئه عىل املال بال حق، من دون أن يكون مكرهاً عليها ال نفسياً 

وال غريياً، ومن هنا يتحقق منه طيب النفس الذي هو رشط صحة املعاملة.
ولـو فرض صـدق اإلكراه عىل املعاملة غريياً فقد سـبق أنه إنام يمنع من صحة 
املعاملـة إذا كان اإلقـدام عليهـا من أجلـه، أما إذا كان بـداع آخر مقارن لـه فاملعاملة 
ه عىل املعاملة  صحيحـة، لطيـب النفس املعتـرب يف صحة املعاملة.كـام إذا التفت املكـرَ
نفسـها إىل أن بطالن املعاملة املكره عليها مسـتلزم لعدم متلكه الثمن، وما يرتتب عىل 
ذلك من مشاكل، فريض باملعاملة وأقدم عليها بداعي جتنب املشاكل، فإهنا تصح وإن 
كان مكرهـاً عليها. وحينئذٍ يمكن تصحيح املعاملة يف املقام، ألن الغرض من اإلقدام 
عـىل املعاملـة هو متلك املال مقدمـة لدفعه، ال جمـرد حتصيله ولو بوجه حمـرم، فيتعني 

. فالحظ. صحة املعاملة وإن كانت مكرهاً عليها غريياً
(١) ألن أمـر أكثـر من واحد كفائيـاً أمر لكل طرف، وهو بـاق يف حقه ما دام 
غـريه مل يفعـل. لكنه ال يكون ملزماً عمالً بحيث يرتتـب عليه الرضر املتوعد به الذي 
. ومقتىض ذلك  هـو املعيار يف صدق اإلكراه، إال مع عدم ترتب الفعل من الغري أصالً
عـدم صدق اإلكراه واقعاً وعـدم ترتب أثره ـ وهو بطالن املعاملة ـ يف حق كل طرف 

. إال بعدم ترتب الفعل من الغري أصالً
بـل لو فرض أن امتنـاع أحد األطراف عن الفعل موجب حلمل بقية األطراف 

(مسألة ٣): إذا أكره أحد الشخصني عىل بيع داره ـ كام لو قال الظامل: 
فليبع زيد أو عمرو داره ـ فباع أحدمها داره، بطل البيع(١).
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ه بارتفاع  ه، كان من موارد إمـكان التخلص من رضر املكرِ عليـه فـراراً من رضر املكرِ
موضوع إكراهه، املانع من صدق اإلكراه. نظري ما إذا كان قادراً عىل أن يقنعه بالعدول 
عـن أمـره، أو أن يفعل ما يوجب ارتفاع موضوع أمره من دون أن يرتتب عليه حمذور 

يف ذلك.
هـذا كلـه يف مقام الثبوت، أما يف مقام اإلثبات فمقتىض القواعد األولية اعتبار 
العلـم بذلـك، إال أن العلـم املذكور حيـث ال يتيرس حصوله يف كثري مـن املوارد، فلو 
ه للرضر، فالظاهر االكتفـاء عرفاً باالحتامل املوجب  أنيـط األمـر به فقد يتعرض املكرَ
للخـوف، ألن ذلـك كافٍ يف احلمل الذي هو املعيـار يف صدق اإلكراه، نظري االكتفاء 

ه، وعدم اعتبار العلم بذلك. باخلوف من ترتب الرضر بمخالفة أمر املكرِ
هـذا وعن بعض األعاظمP وغـريه أن إكراه الوليني أو الوكيلني أو الوكيل 
واألصيل عىل إيقاع معاملة خاصة تابعة هلام وحتت سلطاهنام معاً يصدق ويرتتب أثره

ـ وهو بطالن املعاملة ـ يف حق كل منهام ولو مع العلم بإقدام اآلخر عليها.
ويظهـر منـهP توجيه ذلك بـأن اإلقدام عـىل املعاملة ملا كان مـن أجل دفع 
الـرضر عن نفسـه أو عن الطـرف اآلخر صدق اإلكراه يف املقام، لعـدم وقوع املعاملة 

عن طيب نفس ورغبة يف االستجابة للمكره، بل لدفع رشه.
ولـو تم ذلـك جر فيام لو كان املكره عليه كل منهـام كفائياً معاملة ختصه، كام 
يف املثـال الذي ذكره سـيدنا املصنفP وهو ما إذا طلـب من أحدمها بيع داره، وال 
خيتص بام إذا كان املكره عليه معاملة واحدة حتت سلطاهنام معاً، لن كالً منهام حينئذٍ ال 

ه عن نفسه وعن صاحبه. يقدم عىل املعاملة إال لدفع رضار املكرِ
لكـن ما ذكره يف غاية اإلشـكال، بل املنع، ألن جمـرد وقوع املعاملة لدفع رضر 
ه نتيجة خمالفته  اآلمـر ال يكفي يف صدق اإلكراه ما مل يكن الرضر املذكور الحقاً باملكرَ
هـو لألمـر بحيث ال يمكن ختلصه منه إال باالسـتجابة له، وهو غـري حاصل يف املقام 
ه  بعـد فرض علم املوقع للمعاملة، ألن الطرف اآلخر يف مقام االسـتجابة لآلمر املكرِ



واإلتيان باملعاملة.
وال يفـرق يف ذلك بني كون الطرف اآلخر ممن هيمّ الشـخص املذكور، بحيث 
يكون اإلرضار به إرضاراً به عرفاً، كأبيه وأخيه، وكونه أجنبياً عنه ال يكون اإلرضار به 
ه إذا كانت خمالفته  . إذ يف الصـورة األوىل إنام يصدق اإلكراه يف حق املكرَ إرضاراً عرفـاً
ره بـيشء، وخيش من خمالفته أن  هـو سـبباً لإلرضار بمن لـه عالقة به، كام إذا أمره املكِ

ينتقم منه باإلرضار بمن هيمه أمره، كأبيه وولده.
بخالف ما إذا كان الرضر مرتتباً عىل خمالفة ذي العالقة نفسـه، ألنه هو املأمور 
باملعاملـة واملحمول عليها واملهدد عىل خمالفـة األمر، كام إذا أكره الظامل الوكيل وحده 
عـىل إيقـاع املعاملة، فامتنع، فخاف املوكل عليه من إرضار الظامل به، وكان أمره هيمه، 
فأوقع املوكل نفسـه املعاملة، لريتفع موضوع اإلكراه عن الوكيل ويسـلم من الرضر، 
هاً بعد عدم ترتب الرضر عـىل خمالفته هو، بل عىل خمالفة  حيـث ال يكـون املوكل مكرَ

الوكيل، ويتعني صحة املعاملة منه، نظري ما إذا أوقعها دفعاً لرضر مل هيدد به.
واألمـر يف املقام أظهر، ألن املفـروض فيه عدم ترتب الرضر عىل ذي العالقة، 
ه واإلتيـان بام طلبه منـه، فقيام الشـخص اآلخر مع  ألنـه يف مقام االسـتجابة للمكـرِ
ذلـك باملعاملـة ليس لدفع الرضر ال عن نفسـه وال عن ذي العالقـة به، فكيف يكون 

مكرهاً؟!.
وأشـكل من ذلك ما جنح لـهP من جريان ذلك حتى يف املحرمات سـواء 
كان املحـرم يف حـق الطرفني فعالً واحداً، كتنجيس املسـجد أم فعلني، كام لو أمر بأن 

. يأكل أحد الطرفني طعاماً حمرماً
قـال يف منيـة الطالـب: «بل يمكـن أن يقـال: إن حكم املحرمـات أيضاً حكم 
املعامـالت يف هـذه الصورة. وهو ما إذا علـم أحدمها بأن اآلخر يفعلـه لدفع اإلكراه 
ال للشـهوة، فيجوز للعامل أن يقدم عىل رشب املحرم لدفع اإلكراه عن نفسـه وأخيه، 
ألن جمرد علمه بأن اآلخر يفعله ال يدخله يف عنوان االختيار إذا فعل العامل لدفع رضر 
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احلامـل. وهكذا لو أكره أحد الشـخصني عـىل أحد الفعلني، فـإن كل واحد منهام لو 
أقـدم عىل أحد الفعلني لدفع الرضر عن نفسـه وأخيه فهو مكـره وإن علم بأن اآلخر 

.« يفعله لدفع الرضر. فتدبر جيداً
إذ فيه: أن ذلك وإن كان هو املناسـب ملا سـبق منه من توجيه صدق اإلكراه يف 
املعامـالت مع العلم املذكور. إال أن االلتـزام به يف املحرمات مما تأباه املرتكزات جداً 
بعـد ابتنـاء التكليف فيها عىل االنحالل، بحيث يكون كل شـخص مكلفاً بنفسـه مع 
قطـع النظر عن غريه، فكيف يسـوغ له اإلقدام عىل املحـرم، ملجرد دفع اضطرار غريه 

الرتكابه؟!.
هـذا وقد جر بعض مشـاخيناP عىل مـا ذكرنا من عدم صـدق اإلكراه يف 
املحرمـات يف حق أحد الطرفني إذا علم باسـتجابة اآلخـر، وال يف املعامالت إذا كان 

املطلوب من أحدمها معاملة ختصه، كام يف املثال املذكور يف املتن.
إال أنه التزم بصدق اإلكراه يف حق كل منهام وإن علم باستجابة اآلخر للمكره 
ه عليه معاملة واحدة حتت سلطان كل منهام، كاملوكل والوكيل،  فيام إذا كان األمر املكرِ
ه ال أثر له بعد كون املكره عليه أمراً واحداً، بل هو املكره عليه  لدعو: أن تعدد املكرَ

عىل كل حال، كام لو أكره شخص واحد عىل أمر واحد.
وفيـه: أن جمـرد وجود اإلكراه ال ينفع يف بطالن املعاملة مـا مل يكن إيقاعها من 
أجل اإلكراه خوفاً من رضر املكره، ومع فرض علم أحد الطرفني يف املقام بأن اآلخر 
ه، فال يكون إيقاعه للمعاملة خوفاً  سـوف يسـتجيب للطلب يأمن هو من رضر املكرِ

. من رضره، بل بطيب نفسه، وال جمال لرتتب أثر اإلكراه عىل فعله حينئذٍ
ه هو الوكيل،  هذا ولو فرض أن الذي يقدم عىل إيقاع املعاملة اسـتجابة للمكرِ
فحيث كان إيقاعه للمعاملة خارجاً عن مقتىض وكالته، فيكون املورد كام لو اكره عىل 
املعاملة كل من املالك واألجنبي، حيث ال ينبغي اإلشـكال حينئذٍ يف أن إقدام املالك 
عىل املعاملة مع التفاته لذلك بطيب نفسـه، نظري ما لو أكره املالك عىل البيع الصحيح 



، لعدم  والفاسـد، فاختار الصحيح ملتفتاً للفرق بينهام، حيث يتعني صحة بيعه حينئذٍ
إكراهـه عىل اخلصوصية املوجبـة للصحة. نعم لو علم بعدم إقـدام األجنبي عليها أو 

. خاف من ذلك فأقدم هو دفعاً للرضر عن نفسه كان مكرهاً
أما سيدنا املصنفP فقد جر عىل ما ذكرنا ومل يستثن منه إال صورة إكراه 
الوليني عىل إيقاع املعاملة يف حق الصبي. قالP: «نعم لو أكره كل من الوليني عىل 
بيـع مـال الصبي بعينه عىل نحـو الكفاية، فإنه لو بـاع أحدمها كان مكرهـاً، وإن علم 
بإقدام غريه عليه لو مل يبع، ألن الطيب املعترب يف املقام ما كان بلحاظ مصلحة الصبي، 
ال بلحاظ مصلحة نفسـه، فإذا مل يكن مصلحة للصبي كان مكرهاً، وإقدام الغري عليه 
ليس ختلصاً عن املكروه، بل وقوع فيه، ففعل الويل الثاين ال يكون سبباً للتخلص، فال 

يكون العلم به جمدياً يف رفع اإلكراه».
وهو يبتني عىل ما تقدم منهP من توجيه كون اليشء املكره عليه مكروها يف 

باب الواليات بعدم كونه صالحاً للموىل عليه. وقد عرفت اإلشكال فيه.
مضافاً إىل أمرين:

األول: أنـه يبتني عىل اخللط بـني الكراهة التي قيل باعتبارها يف موضوع األمر 
املكـره عليه، والتي سـبق منهP تفسـريها بوجه خـاص، وما يتوقـف عليه صدق 
ه، واملهم يف املقام الثاين الذي ال  اإلكراه، وهو الرضر املخوف بالتخلف عن أمر املكرِ

جمال له بعد فرض العلم بقيام الطرف اآلخر بالفعل املكره عليه.
الثـاين: أن الذي ال يمنع من صدق اإلكراه هـو القدرة عىل دفع الرضر املتوقع 
ه ببيـع مال ليتيم  ه برضر مثلـه، كام لو قـدر يف الفرض عىل دفـع رضر املكرِ مـن املكـرِ
. وليس منه املقـام، ألن الرضر يف املقـام مندفع ببيـع الويل اآلخر  آخـر يـرضّ به أيضـاً
ه، فكيف يكون مكرهاً مـن دون أن يدفعه هو يفرّ به عن الرضر التي خيشـى مـن املكرِ

مع ذلك؟!.
. وال خمرج عام ذكرنا أوالً من توقف اإلكراه  ومن هنا ال يتم ما ذكرهP أيضاً
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. عىل اخلوف من عدم إقدام الطرف اآلخر، وال يتم مع العلم بإقدامه مطلقاً
نعـم، ملا كانـت والية الوليني تقرص عن الترصف املـرضّ بمصلحة املوىل عليه، 
فاملتعـني عـدم نفـوذ ترصفهام حينئـذٍ يف املقام حتى لـو مل يكونا مكرهـني، فعدم نفوذ 
ه ليـس لكونـه مكرهاً، بل  تـرصف الـويل الذي يعلـم باسـتجابة الويل اآلخـر للمكرِ

لقصور واليته.
وإنـام يظهـر األثر لإلكـراه وعدمه يف حمل الـكالم فيام إذا كان العامل باسـتجابة 
ه تام السـلطنة عىل الترصف كاملالك، وكذا يف مورد اإلكراه عىل  الطرف اآلخر للمكرِ
املحرم تكليفاً، حيث يكون كل منهام مكلفاً مسؤوالً بترصفه ال يسقط حرمته عليه إال 

صدق اإلكراه يف حقه.
(١) ممـا سـبق يظهر أن املعيـار يف صدق اإلكراه احتامل عـدم إقدام اآلخر عىل 
البيـع احتـامالً يصدق معه اخلـوف. وعليه لو احتمل عـدم إقدامه احتـامالً ضعيفاً ال 

يصدق به اخلوف كفى يف عدم صدق اإلكراه، وال يتوقف عىل العلم بعدم إقدامه.
(٢) ال ينبغـي التأمـل يف أن اإلكراه عـىل اجلامع يف املحرمـات واملعامالت ال 
يقتـيض اإلكـراه عـىل اخلصوصية، بـل اخلصوصيـة تابعـة الختيار املكـره وبمحض 

رضاه.
وأمـا ما عن املحقـق االيرواينP مـن أن خصوصيات األفـراد تعد مكرهاً 
عليهـا باإلكـراه عىل اجلامع. فهو مما ال جمال للبناء عـىل ظاهره، حيث ال ريب يف عدم 
كـون كل خصوصيـة مـورداً لإلكراه بعد عـدم توقف اجلامع الذي هـو مورد غرض 
ه هلا لدواع خاصة هبا غري  املكره وأمره عليها وإمكان حتققه بغريها، كام أن اختيار املكرَ

ه. موافقة أمر املكرِ

إال إذا علم إقدام اآلخر عىل البيع(١).
(مسألة ٣): لو أكره عىل بيع داره أو فرسه(٢)،



كيـف؟! والزم ذلـك أن اإلكراه عىل اجلامع بني موضـوع األثر وغريه يقتيض 
اإلكـراه عـىل موضوع األثر، فلو أكره عىل رشب املـاء األعم من النجس والطاهر، أو 
البيع األعم من الواجد للرشائط والفاقد هلا، كان مكرهاً عىل رشب النجس فال حيرم، 

وعىل البيع الواجد للرشائط فال يصح؟!.
ومن الغريب ما عن املحقق اخلرسـاينP يف حاشيته عىل املكاسب من أن ذا 
األثـر يف الفـرض وإن وقع مكرهاً عليه، إال أنه يمكـن دعو أن دليل األثر فيه أظهر 
مـن دليـل رفع اإلكراه، فيقدم عليه، ويكون مسـتثنى من عموم رفـع اإلكراه. إذ فيه: 
أن تقديـم دليـل رفـع اإلكراه عـىل أدلة األحـكام األولية ملا كان بمـالك احلكومة فال 
يفرق فيه بني املوارد بعد تشـابه ألسـنة أدلة األحكام األولية ووحدة دليل رفع اإلكراه

يف مجيعها.
ومثلـه ما ذكره بعـض األعاظمP من أن اإلكراه عـىل اجلامع إنام يرسي إىل 
مجيع األفراد إذا كانت متسـاوية ال يمتاز بعضها عن بعض يف أثر خيصه. أما إذا كانت 
خمتلفـة يف ذلـك فيتوجه اإلكراه ثبوتاً عىل ما ال أثـر له أو عىل ما كان أثره أقل وأخف، 
فلـو أكـره عىل رشب احد إنائني أحدمها نجس، واآلخـر مغصوب ونجس، فاإلكراه 

إنام يتعلق بالنجس وحده.
إذ فيه: أنه بعد فرض توجه املكره للجامع وأمره به دون اخلصوصيات، وفرض 
رسيـان اإلكراه من اجلامع للخصوصيات، كيف خيتص اإلكراه ببعض اخلصوصيات 
دون بعض. نعم لو كان اإلكراه حكامً رشعياً، أمكن القطع باختصاصه ببعض األفراد 

تبعاً الختصاص غرض الشارع هبا، وال جمال لذلك يف األمور الواقعية.
وباجلملـة: ال ينبغـي التأمـل يف أن اإلكراه عـىل اجلامع ال يقتـيض اإلكراه عىل 
اخلصوصية، وغاية ما يدعى أن أثر اإلكراه عىل اجلامع ـ وهو رفع احلكم التكليفي أو 

الوضعي ـ يرسي إليها فالبد من النظر يف وجه ذلك.
وقد يوجه بأن اجلامع املكره عليه إذا كان موضوعاً لألثر، فمقتىض عموم رفع 
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اإلكـراه رفـع أثره املذكـور، وإذا ارتفع أثره كانـت أفراده خالية عن ذلـك األثر. فإذا 
أكره عىل رشب النجس مثالً ارتفعت حرمته بسبب اإلكراه عليه، فإذا ارتفعت حرمة 
ه فأي فرد اختاره منه ال يكون حراماً، وإذا أكره عىل طالق  رشب النجس يف حق املكرَ
زوجتـه قـرص دليل النفوذ عن طالقها بسـبب اإلكراه، فأي فـرد اختاره من طالقها مل 

ينفذ، وهكذا.
وبذلـك يتجه عدم ارتفاع أثـر اخلصوصية إذا كان املكـره عليه هو اجلامع بني 
ذي األثر وغريه، كام إذا أكره عىل رشب املاء األعم من الطاهر والنجس، فإنه ال جيوز 
لـه رشب النجس منه، ألن مطلق رشب املاء ليس حمرماً لرتتفع حرمته باإلكراه عليه، 
ورشب املـاء النجـس بخصوصيتـه وإن كان حمرمـاً إال أنه ليس مكرهـاً عليه، لرتتفع 

حرمته، ملا سبق من أن اإلكراه عىل اجلامع ليس إكراهاً عىل خصوصيات أفراده.
وكـذا إذا أكـره عىل البيع األعم مـن الواجد للرشائط وفاقدهـا، فإنه حيث ال 
يكـون موضوعـاً للنفوذ، مل يكن اإلكـراه رافعاً لنفـوذه باإلضافة إىل إفـراده. وما هو 
املوضـوع للنفـوذـ  وهـو الواجد للرشائطـ  ليـس مكرهاً عليه لريتفـع نفوذه، فيتعني 

نفوذه وترتب األثر عليه لو اختاره املكره.
ومثل ذلك ما إذا أكره عىل اجلامع ذي األثر، وكان أحد أفراده يمتاز بأثر زائد، 
فإنـه ال جيوز ارتكابه، لعدم سـقوط أثره بعد عدم اإلكراه عليـه، كام إذا أكره عىل أكل 
، فإن اإلكـراه رافع حلرمة الغصب،  يشء مـن األطعمة املغصوبة وكان بعضها نجسـاً

النحصار املكره عليه باملغصوب دون حرمة النجس، لعدم انحصار املكره عليه به.
وبعبـارة أخر: حيث كانت نسـبة دليـل رفع اإلكراه ألدلـة األحكام األولية 
نسبة احلاكم للمحكوم، فإن كان املكره عليه موضوعاً للحكم التكليفي أو الوضعي، 
كان مقتىض دليل رفع اإلكراه ارتفاع حكمه عن متام أفراده، فال يرتتب احلكم عىل أي 
ه منهـا وإن مل يكن مكرهاً عليه بخصوصـه. وإن مل يكن املكره عليه  فـرد اختـاره املكرَ
موضوعـاً للحكم التكليفـي وال الوضعي مل يكن لإلكراه عليه أثـر، وإذا كان لبعض 



أفراده حكم مل يكن مرتفعاً بعد عدم كونه مكرهاً عليه بخصوصه، وبعد ما سـبق من 
عـدم رسيان اإلكراه مـن اجلامع ألفراده. وكأنـه إىل هذا يرجع كالم شـيخنا األعظم 
وسيدنا املصنف (قدس رسمها) بل حتى كالم غريمها. وإن كانت كلامهتم ال ختلو عن 

غموض.
لكن مقتىض ذلك عدم ترتب األثر عىل اإلكراه عىل اجلامع بني ما هو موضوع 
األثـر الرشعـي ومـا هـو موضـوع الرضر، كـام لو أكـره عـىل رشب املـاء، وكان املاء 
منحـرصاً بـني النجس والطاهر الذي يرضّ رشبه رضراً ال حيـرم الوقوع فيه، أو يكون 
. فإن املكره عليـهـ  وهو اجلامع املذكورـ  ليـس حمرماً، ورشب النجس  رشبـه حرجيـاً
املحـرم ليس مكروهاً عليه، لريتفع حتريمـه. ومقتىض ذلك أن دليل اإلكراه ال ينهض 
يف املقـام بالرتخيـص يف احلرام، وهو رشب النجس. غاية األمـر أن يدعى الرتخيص 
يف احلرام بدليل رفع الرضر أو احلرج، لتحقق موضوعهام باإلضافة إليه بعد انحصار 

. ه والطرف املباح به. وهو بعيد جداً جتنب حمذوري خمالفة أمر املكرِ
وأشكل من ذلك ما إذا أكرهه عىل أحد أمرين كل منهام موضوع لألثر الرشعي 
مـن التحريم أو النفوذ ـ بخصوصيته من دون أن يكون اجلامع بينهام موضوعاً لألثر، 
كام لو اكرهه عىل رشب اخلمر أو أكل امليتة، أو عىل رشب اخلمر أو بيع داره، أو عىل بيع 
داره أو طـالق زوجتـه، فإن كالً من الطرفني يف الفروض املذكورة ليس مكرهاً عليه، 

لريتفع أثره باإلكراه، واجلامع بينهام ليس موضوعاً لألثر، لريتفع باإلكراه عليه.
وإعـامل دليـل رفع الـرضر أو احلرج موقـوف عىل حتقق موضوعهـام، وهو ال 
يطـرد يف املعامـالت، إذ قد ال يكون نفوذها رضريـاً وال حرجياً، وإن مل يكن حصوهلا 

مرغوباً فيه.
وأمـا ما يظهر من سـيدنا املصنفP مـن: أن كالً من األطـراف مكره عليه 
يف ظـرف عدم اآلخـر، ألن ذلك هو مرجع الواجب التخيريي يف الرشعيات، فيكون 

كذلك حال أمر املكره بأحدها.
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: لعدم رجـوع الواجب التخيريي إىل ذلـك، بل إىل التكليف  فهـو ممنوع: أوالً
بأحـد األطـراف بخصوصيته عىل البدل املسـتلزم لعدم اإللزام بـكل منها، وإنام يلزم 
اختيـار أحدها عقالً يف مقام االمتثال، نظري لـزوم اختيار أحد أفراد الواجب التعييني 

من دون أن يكون كل فرد واجباً بنفسه، وإنام الواجب هو القدر املشرتك ال غري.
: ألن ثبوت األثر رشعاً ألحد األمرين أو األمور بخصوصيتها من دون  وثانيـاً
أن يثبـت للجامع بينها ال يسـتلزم كـون اإلكراه الصـادر متعلقـاً بخصوصيتها بنحو 
البدل، نظري الواجب التخيريي، بل قد يتعلق اإلكراه باجلامع بينها، فإن اإلكراه ليس 
ه، وهو قد ال يلحـظ اخلصوصيات بل يلحـظ اجلامع بينها  تابعاً للشـارع، بـل للمكرِ
ال غـري. كـام لو أكرهه عـىل رشب يشء من العصـري العنبي املوجـود يف البيت، وكان 
العصري املذكور منحرصاً بام غال بالنار من دون أن يذهب ثلثاه، وما غال بنفسـه حتى 
. ومن هنا ال يكون هـذا الوجه وافيـاً بتوجيه تطبيق دليـل رفع اإلكراه  صـار مسـكراً

باطراد.
ولعل األوىل أن يقال: اإلكراه: تارة: ينسـب لليشء بلحاظ صدور األمر امللزم 
به من املكره بنحو خياف من التخلف عنه إيقاع الرضر من قبله. وأخر: ينسب لفعل 
، بل قهراً عليه  املكره بلحاظ عدم صدوره منه باختياره وبإعامل سـلطنته فيه استقالالً

ه وحذراً من الرضر املتوعد به. بسبب إكراه املكرِ
ه عىل سـعته وال يرسي  أمـا األول فهـو خمتص بالعنوان املأخـوذ يف كالم املكرِ
ه لدواع  ه وال أمره بخصوصيتها، وإنام خيتارها املكرَ ألفـراده، لعدم تعلق غرض املكـرِ
ه،  ه استجابة للمكرِ زائدة عىل اإلكراه. وأما الثاين فهو خيتص بالفعل الصادر من املكرَ

وختلصاً من تبعة إكراهه.
وبالتطبيـق األول يكـون املرفـوع هو احلكـم الثابت للعنـوان املأخوذ يف كالم 
ه، دون أحـكام خصوصيـات أفراده، لعـدم إكراهـه عليها. أمـا بالتطبيق الثاين  املكـرِ

فيكون املرفوع هو احلكم الثابت للفرد الذي خيتاره املكلف.



ومن الظاهر أن كون الرفع بلحاظ التطبيق الثاين لإلكراه هو األنسـب ارتكازاً 
ه وتأكيداً عىل حرمته وسـلطنته، حيث يناسب ذلك  بلحاظ صدور الرفع إرفاقاً باملكرَ
التخفيف عنه وعدم مؤاخذته بفعله الذي مل يصدر عنه بمحض اختياره، بل استجابة 

لإلكراه الواقع عليه عدواناً، بحيث لوال اإلكراه ملا أقدم عليه.
وعـىل ذلـك فالتخفيف املذكور إنام يكـون برفع احلكم اإللزامـي التكليفي أو 
الوضعي الثابت لذلك الفعل، سـواء ثبت له بتوسـط اجلامع الذي صدر األمر به من 
املكـره، كـام لو أكره عـىل رشب النجس فرشبـه، أو عىل بيـع داره فباعهـا، أم ثبت له 
بخصوصيته من دون أن يثبت للجامع املكره عليه. كام لو أكره عىل تكريم زيد، وكان 
للتكريم فردان اسـتقباله من مسـافة بعيدة، وتقديم هدية له، فاختـار تقديم هدية له، 
ألهنـا أيرس عليه، أو كان اإلكـراه وارداً عىل عدة أمور بنحـو البدلية، وكان أحدها أو 
كلّ منهـا بخصوصيته موضوعاً حلكم إلزامي تكليفي أو وضعي، فاختار أحدها ألنه 

أخف عليه وأيرس.
نعم، حيث كان ارتفاع احلكم باإلكراه من سنخ احلكم االضطراري، مع حتقق 
موضـوع احلكم املرفوع ومتاميـة مالكه، كان ذلك قرينة عرفيـة عىل اختصاص الرفع 
املذكـور بصـورة عدم إمكان التخلـص من اإلكراه بفرد آخر ال حمـذور فيه، أو أخف 
حمذوراً، وإال لزم التخلص من اإلكراه بذلك الفرد الذي اآلخر، إذ ال رضورة تسـوغ 

. اختيار ما فيه املحذور أو األشد حمذوراً حينئذٍ
وبعبارة أخـر: املحذور الثابت يف بعض األطراف يمنع من اإلقدام عليه إال 
لرضورة مسـوغة، والفرار من رضر املكره وإن كان من سـنخ الرضورة املسوغة، إال 
أن القـدرة عـىل الفرار منه بالطـرف الذي ال حمذور فيه أو األخف حمـذوراً، يمنع من 

. كون رفع اإلكراه رضورة مسوغة لإلقدام عىل ما فيه املحذور أو كان حمذوره أشدّ
ولعـل هذا هو مـراد بعضهم، خصوصـاً املحقق اخلراسـاين وبعض األعاظم 

(قدس رسمها)، وإن مل توضحه كلامهتام بالوجه الكايف.
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إذا عرفت هذا فيقع الكالم يف أمور:
األول: إذا أكره عىل إيقاع اليشء يف وقت موسـع فهل تكون املبادرة إليه مانعة 
مـن صـدق اإلكراه عليه، بحيـث ال يرتفع أثره اإللزامي بذلـك، أو ال؟ رصح بعض 
مشـاخيناP بالثاين من دون فرق بني املحرمات واملعامالت، لعدم االضطرار لفعل 
املكره عليه إال يف آخر الوقت، لتعذر التخلص منه حينئذٍ بسبب اإلكراه، أما قبل ذلك 

فيمكن التخلص منه بالتأخري.
لكنه يشـكل بأنه مضطر لكل من الفـرد املتقدم واملتأخر يف ظرف عدم اآلخر، 
وكـام يمكنه تـرك املتقدم بفعل املتأخـر يمكنه ترك املتأخر بفعـل املتقدم، وال مرجـح 

ألحدمها.
وبعبـارة أخـر: اإلكراه يقتيض فعـل اجلامع بني الفرد املتقـدم واملتأخر بفعل 
أحدمهـا، فـكل منها جيء به بداعـي التخلص من حمذور اإلكراه صدق أنه مسـتكره 
عليـه. وأما العجـز عن التخلص املعترب يف اإلكراه فهو العجـز عن التخلص من فعل 
املكـره عليه اجلامع، وهـو حاصل يف املقام، دون العجز عن التخلص عن فعل الفرد، 
إذ هو ـ مع عدم اعتباره يف صدق اإلكراه ـ حاصل باإلضافة إىل الفردين معاً، إلمكان 

التخلص عن كل منهام بفعل اآلخر، وال أثر يف ذلك للتقدم والتأخر.
هـذا ومقتىض ذلك عدم الفرق بني اإلكراه عـىل املحرم واإلكراه عىل املعاملة. 
لكن بعض األعاظمP منع من املبادرة يف اإلكراه عىل املحرم، بدعو: أنه البد يف 
ارتكاب املحرم من حصول املسوغ له حني االرتكاب، فإذا مل يكن حني الرشب ملزماً 
إلمكان التأخري، ال مسـوغ لالرتكاب. وفيه: أن املسـوغ يف املقام ملا كان هو اإلكراه، 

فهو حاصل يف املقام بالتقريب املتقدم.
إن قلـت: يقبـح اإلقدام عىل احلـرام إال عند االضطرار إليـه، وال اضطرار مع 

إمكان التأخري.
قلـت: املكـره مضطـر لفعل احلـرام يف ضمـن الوقـت، وال خصوصية آلخر 



الوقت يف ذلك، بل كام يمكن سد الرضورة بالفعل يف آخر الوقت يمكن سدها بالفعل
يف أوله.

وتوضيـح ذلـك أن التكليف يف املقام كام يقتـيض امتثاله يف أول الوقت يقتيض 
حفـظ القدرة عـىل االمتثال يف آخر الوقـت، وال جيوز تعجيز النفـس عن االمتثال يف 
ه بني اجتناب  آخره، واجلمع بينهام يف املقام بسبب اإلكراه متعذر، حيث يدور أمر املكرَ
املحـرم املكـره عليـه يف أول الوقـت، فيعجز عـن اجتنابه يف آخـر الوقـت، واملبادرة 
الرتكابـه يف أول الوقت فيحافظ عىل القدرة عـىل اجتنابه يف آخر الوقت، وال مرجح 

. ألحد األمرين بعد كون الفردين متساويني يف األمهية، فيتعني التخيري بينهام ثبوتاً
ولـذا ال إشـكال ظاهراً يف وجـوب املبادرة لـو كان الفرد املتأخـر أهم، كام لو 
أكرهه إما عىل رشب الفقاع يوم اخلميس أو رشب اخلمر يوم اجلمعة، فإن أمهية حرمة 
اخلمـر تقيض بوجوب املبادرة لرشب الفقاع يـوم اخلميس من أجل حفظ القدرة عىل 

اجتناب اخلمر يوم اجلمعة.
نعـم، ال ريب يف وجـوب االحتياط ظاهراً يف مقام اإلثبات برتك املبادرة لفعل 
ه عن إكراهه،  احلرام لو احتمل القدرة عىل ترك احلرام يف آخر الوقت، إما لعدول املكرِ
اه عـىل اجلامع، وال  أو لألمـن مـن الرضر بمخالفتـه. إذ ال يعلم حينئـذٍ بتحقق اإلكرَ
بكون املبادرة سبباً حلفظ القدرة عىل اجتناب احلرام يف آخر الوقت، بل حيتمل القدرة 

عىل االمتثال يف الوقتني معاً، ومع احتامل القدرة جيب االحتياط.
بـل الظاهـر وجوب االحتياط برتك املبـادرة لفعل احلرام يف املقـام ونحوه من 
موارد الدوران بني خمالفة التكليف املتقدم واملتأخر، الحتامل مرجحية السـبق الزماين 
. وقـد اسـتوفينا الكالم يف ذلك يف مرجحـات باب التزاحم مـن خامتة مبحث  رشعـاً

التعارض من األصول. فراجع.
لكـن الرتجيــح يف ذلك ظاهـري، الحتامل األمهيـة، ال لعدم املسـوغ واقعاً، 
كـام يظهـر مـن بعـض األعاظمP، فضـالً عـن أن يكون لعـدم اإلكراه، كـام ذكره 
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بعض مشـاخيناP. ومن ثم خيتص بالتكاليف، وال جيـري يف املعامالت بعد صدق
. اإلكراه عرفاً

الثاين: إذا أكره عىل اجلامع بني ذي األثر الوضعي أو التكليفي وما يكون ارتكابه 
رضريـاً أو حرجياً، أو خري بينهام، كام إذا أكره عىل رشب املاء وانحرص بالنجس الذي 

. ال يرض رشبه والطاهر الذي يكون رشبه رضرياً أو حرجياً
فالظاهـر صـدق اإلكـراه باإلضافـة إىل ذي األثـر لـو اختـاره اسـتجابة ألمر 
املكـره، فريتفع أثره الوضعي أو التكليفـي، ألن رفع اإلكراه وإن مل ينحرص به، إال أن 
، فالقدرة عىل التخلص به ال تنايف  اإلقـدام عـىل الفرد اآلخر ملا كان حرجياً أو رضريـاً
االضطـرار، الـذي تبتني عليه رافعيـة اإلكراه، كالقدرة عىل التخلـص من فعل األمر 

ه. املكره عليه بتحمل الرضر املتوقع من خمالفة أمر املكرِ
الثالـث: إذا أكـره عىل فعل احلـرام أو إيقـاع معاملة ـ من عقـد أو إيقاع ـ فقد 
رصح بعـض مشـاخيناP بحرمة اإلقـدام عىل فعل احلرام وتـرك املعاملة، ألن فعل 

املعاملة مباح وال جمال الختيار احلرام عند الدوران بينه وبني املباح.
. أما  وفيه: أن ذلك إنام يتجه إذا مل يكن اإلقدام عىل املعاملة رضرياً وال حرجياً
إذا كان كذلك، فيدخل يف الفرع السابق الذي سبق جواز اإلقدام فيه عىل احلرام. نعم 
لو التفت إىل بطالن املعاملة املكره عليها، وكان يف وسـعه عدم اجلري عليها خارجاً، 
فـال يلزم منها احلرج وال الرضر، ويتعـني اإلقدام عليها فراراً من احلرام وختلصاً منه، 

. لعدم االضطرار له حينئذٍ
الرابـع: إذا أكره عىل اجلامع بني الصحيح والفاسـد، كـام إذا أكره عىل الطالق 
األعـم مـن واجد الرشائط وفاقدهـا، فقد رصح غري واحد بأنه لـو اختار الصحيح مل 
يرتفـع أثره باإلكراه، لعدم االضطرار إليه بعد إمكان التخلص من اإلكراه بالفاسـد، 

بل يقع بطيب نفسه. 
لكنه يشكل بأن الفاسد قد كون أشد حمذوراً من الصحيح. مثالً طالق الرجل 



لزوجتـه بوجه صحيح وإن كان قـد يصعب عليه كثرياً، لكوهنا أم ولده العزيزة عليه، 
وهبا نظم بيته، إال أن طالقه هلا بوجه غري رشعي قد يكون أشـدّ كثرياً عليه، ملا فيه من 
تعريضها للتزوج من شـخص آخر، واسـتمتاعه هبا، وهي بعد يف حبالته، فقد يضطر 
حينئـذٍ للتخلـص مـن اإلكـراه بالطالق الواجـد للرشائـط، ألنه أخـفّ املحذورين، 
ال لطيـب نفسـه بـه، ويتعـني حينئذٍ عدم صحته بسـبب اإلكـراه. نظري ما يـأيت منّا يف

املسألة اخلامسة.
ه، فاختيـاره للمعاملة الواجدة للرشائط  نعـم، لو علم بعـدم نفوذ معاملة املكرَ
يكـون: تـارة: ألهنا املتيرسة له مع صعوبة غريها بحدّ يلزم من اختياره حمذور أهم من 
حمـذور صحة املعاملة. وأخر: ألهنا األيرس لـه، من دون أن يلزم حمذور معتد به من 
اختيار األخر. وثالثة: لطيب نفسـه هبا، ولو بسبب اإلكراه، دفعاً للمحذور األهم. 

واملتعني البطالن يف الصورة األوىل، والصحة يف الصورتني األخريتني.
ومـن ذلـك يظهر احلـال يف مثل ما إذا أكره عىل إيقـاع املعاملة عنه أو عن غريه 
، حيـث رصح بعض مشـاخيناP بأنـه لو أوقـع املعاملة عن نفسـه صحت  فضـوالً
، فال يكون مضطـراً إليقاع املعاملة  املعاملـة، لعـدم املحذور يف إنشـاء املعاملة فضوالً

عن نفسه، وال يكون إيقاعها إال بطيب نفسه.
ه املعاملة الفضولية قد يرتتب عليه حمذور أهم من حمذور إيقاع  لكن إيقاع املكرَ
ه بإيقاع املعاملة عن نفسه ألهنا أخف  املعاملة عن نفسه، فيكون التخلص من أمر املكرِ

حمذوراً، ال لطيب النفس هبا، ويتعني حينئذٍ بطالهنا من جهة اإلكراه.
اخلامس:إذا أكره عىل اجلامع بني ما يسـتحق عليه وما ال يسـتحق، فقد رصح 
غري واحد بأنه لو أوقع ما ال يستحق عليه نفذ، فلو أكره عىل وفاء دينه الذي حلّ وقته 
باع داره صح البيع. ويظهر منهم ابتناؤه عىل ما سبق من أن اإلكراه عىل  أو بيع داره، فَ

اجلامع ال أثر له بسبب استحقاق أحد فرديه، والفرد الذي اختاره غري مكره عليه.
لكـن ال يتضـح الوجه يف ذلـك بعد عدم كـون اإلتيان بكل مـن األمرين عن 
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ه. نعـم يتجه ذلك إذا كان اإلكـراه بحق، كام لو  طيـب نفـس، بل ختلصـاً من أمر املكرِ
طالـب الدائـن بالدين ومل يرض بتأجيلـه إال إذا باع املدين داره، فـإن إكراهه للمدين 
حينئـذٍ عـىل أحد األمرين ختيرياً يكـون بحق، واإلكراه بحق مسـتثنى من عموم دليل 

رافعية اإلكراه، ملنافاة استحقاق اإلكراه للرافعية، كام هو ظاهر.
(١) كـام رصح به غـري واحد. لصدوره اسـتجابة للمكره، فينطبـق عليه دليل 

رافعية اإلكراه بالتقريب املتقدم فيام لو أكره عىل اجلامع فأتى بأحد أفراده.
. الندفـاع اإلكراه بـاألول، فيقع الثاين غري  (٢) كـام رصح به غـري واحد أيضاً
مكره عليه. لكن شيخنا األعظمP بعد أن استظهر ذلك قال: «مع احتامل الرجوع 
إليه يف التعيني، سواء ادعى العكس أم ال». وهو غريب إذ الرجوع إليه يف التعيني فرع 
التعني الواقعي مع اشتباه املعني، كام لو أقر بطالق إحد زوجتيه ومل يعني. وال جمال 

. لذلك يف املقام بعد اندفاع اإلكراه باألول، دون الثاين قطعاً
ه وإن مل  (٣) لدعـو: أن اإلكـراه املرشوط برتتب الرضر من خمالفـة أمر املكرِ
ينطبق عىل كل منهام يف عرض انطباقه عىل اآلخر، بل ينطبق عىل كل منهام عىل البدل، 
فيكـون أحدمهـا مكرهاً عليه دون اآلخر، إال أنه حيـث كان انطباقه عىل كل منهام بال 

. مرجـح تعني بطالهنام معاً
وفيـه: أن ترتـب الرضر بمخالفة أمر املكره، وإن كان رشطاً يف صدق اإلكراه، 
إال أنـه ال يكفـي ما مل يكن الداعـي للعمل هو اخلوف من املكـره، وال جمال لذلك يف 
املقام. أما باإلضافة إىل بيع جمموعهام فلفرض عدم أمر املكره به، وعدم ترتب الرضر 
برتكـه. وأمـا باإلضافة إىل كل واحـد منهام بعينه فألنه إنام يرتتـب الرضر عىل تركه يف 
ظـرف عـدم فعل اآلخـر، ال مطلقاً ولو أيت به معه، كام يف املقـام، حيث ال جمال حينئذٍ 

(٢). ولو باعهام مجيعاً  فباع أحدمها بطل(١). ولو باع اآلخر بعد ذلك صحّ
.(٣) مجيعاً دفعة بطل فيهام مجيعاً



لكون الدافع لبيع كل منهام مع اآلخر جتنب الرضر، بل البد من كون الدافع أمراً آخر، 
ككراهة التفريق بينهام، املستلزم للرضا ببيعها معاً بسبب اإلكراه عىل بيع أحدمها.

فاملقـام نظـري ما لو أكرهه زيـد عىل بيع أحـد عبديه، فباع أكربمهـا، وهو يعلم 
أن عمـراً سـيكرهه عـىل بيع أصغرمها، وأنـه لو مل يبع األكرب حتى بـاع األصغر ال من 
الـرضر من زيد وعمرو، الكتفائهام ببيعه، حيث ال جمال للبناء عىل صدق اإلكراه عىل 
بيـع األكـرب حينئذٍ بعد العلم بعـدم ترتب الرضر عىل ترك بيعـه يف ظرف بيع األصغر 
املفروض حصوله بعد. ونظري ما إذا أكره أحد شـخصني عىل البيع فباع كل منهام مع 
علمه بتحقق البيع من اآلخر أيضاً، حيث يصح البيع من كل منهام، كام يظهر مما سبق 

يف املسألة الثالثة.
ومـن هنا كان الظاهـر يف املقام صحة البيع فيهام معاً، كام قواه شـيخنا األعظم 
 Pوبعـض األعاظم (قدس رسمهـا). نعم يظهر من بعض كلامت شـيخنا األعظم
ورصيـح بعض األعاظمP أن الوجـه فيه خروجه عن األمر املكـره عليه. وهو يف 
غـري حملـه، ألن املكـره عليه هو بيـع أحدها مطلقاً ولـو مع اآلخر، فالواقـع من أفراد 
املكره عليه ، وإنام صحّ ألنه مل يقع عن إكراه، كام ذكرنا، وهو الظاهر من بعض كلامت 

.Pشيخنا األعظم
ومن ذلك يظهر أنه ال جمال ملا ذكره بعض مشـاخيناPـ  كام يف تقرير درسـهـ  
من فسـاد البيع يف أحدمها ال بعينه، ولزوم الرجوع يف تعيينه للقرعة، وإن وافق سيدنا 
. حيـث ظهر مما سـبق أن كالً منهام مل يقع عن  املصنـفP يف الفتـو ببطالهنـام معاً

. إكراه، وأن املتعني صحتهام معاً
وأمـا تنظـريه لـه بام إذا أكره عـىل أحد حمرمني ففعلهـام معاً، فإنـه يعاقب عقاباً 
واحـداً عـىل أحدمها. فهو ال يصلح شـاهداً عىل عـدم حرمتهام معاً، بـل يبتني عىل ما 
هـو الظاهر من تبعية العقـاب للطاقة، وحيث ال يطيق امتثاهلـام يف املقام معاً مل يؤاخذ 
إال عىل واحد منهام. خالفاً ملا ذكره هوP وغريه يف بحث الرتتب من مسـألة الضد 
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يف األصـول من ثبـوت العقاب عىل كال التكليفني املتزامحني األهم واملهم وإن كان ال 
يطيق اجلمع بينهام يف االمتثال.

هذا مضافاً إىل ما سـبق يف املسألة التاسـعة والثالثني من مقدمة كتاب التجارة 
عند الكالم يف حكم جمهول املالك من عدم ثبوت عموم الرجوع للقرعة.

نعم، لو فرض تعذر بيع أحدمها منفرداً وانحرص األمر ببيعها جمتمعنيـ  بحيث 
ه وإرضاره إال بذلك ـ كان بيعهام معاً عن إكراه وتعني  ال يمكن التخلص من أمر املكرِ
. وما يظهر من سـيدنا املصنفP من عدم الفرق بني ذلك وسـائر  بطالنه فيهام معاً

الدواعي جلمعهام يف البيع، يف غري حمله. فالحظ.
(١) لإلكراه عىل بيع الدابة، دون بيع الولد، وإنام أقدم عىل بيعه معها لداع آخر، 
ولو بسبب اإلكراه عىل بيعها، كصعوبة التفريق بينهام. ودعو: أن وحدة املعاملة متنع 
من التفريق بني مضامينها يف الصحة والفسـاد. ممنوعة، بل يتعني تبعض الصفقة، كام 
التزمـوا بـه يف موارد كثرية. نعم إذا تعذر بيعها دون ولدها كان بيعه معها مكرهاً عليه 

أيضاً، نظري ما تقدم.
(٢) كام ذكره غري واحد خالفاً لشيخنا األعظمP، حيث مل يعترب العجز عن 
التخلص بالتورية. وهو الذي أفتى به بعض مشاخيناP، وإن كان ما يف تقرير درسه 

ال يناسب ذلك.
وكيـف كان فالوجه يف اعتبـار العجز عن التخلص بالتورية أنه مع القدرة عىل 
ه، وقد سـبق أن ذلك رشط  التخلص هبا ال خيشـى من ترتب الرضر بمخالفة أمر املكرِ

(مسألة ٤): لو أكرهه عىل بيع دابته، فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة، 
وصح بيع الولد(١).

(مسـألة ٥): الظاهر أنـه يعترب يف صدق اإلكراه عـدم إمكان التفيص 
بالتورية(٢). فلو أكرهه عىل بيع داره، فباعها مع قدرته عىل التورية صح املبيع.



يف صدق اإلكراه.
وأمـا ما ذكره شـيخنا األعظمP من أن القدرة عـىل التورية ال خيرج الكالم 
ه باملخالفة،  عن حيز اإلكراه عرفاً، ألن املعترب يف اإلكراه هو ترتب الرضر مع علم املكرِ
ال بمطلـق املخالفـة وإن مل يعلم هبـا، وذلك حاصل مع القدرة عـىل التورية، رضورة 
 مل يقبل منـه، وأوقع الرضر بـه، وإنام ال يصدق  ه قد ورّ ه لـو علم أن املكـرَ أن املكـرِ
ه أو إرغامه  ه عىل إقناع املكرِ اإلكـراه مع القدرة عىل التخلص بغريها، كام لو قدر املكرَ

أو نحوها.
فهـو يف غاية املنـع، بل املعترب يف اإلكراه الرافع لألثر هـو ترتب الرضر بمطلق 
ه هبا، فلو قدر عليها مل يتحقق اإلكراه الرافع، كام لو أمره  املخالفة، ولو مع جهل املكرِ
بـرشب اخلمـر، وهو يقدر عىل رشب املـاء مومهاً أنه مخر، أو باملكث يف املسـجد وهو 
جنـب، وهو يقـدر عىل املكث يف مكان متصل باملسـجد خارج عنـه، أو باألكل وهو 
صائم، وهو يقدر عىل لفظ الطعام قبل بلعه، أو بوقف داره، فأوقفها من دون إقباض 

هلا، ليبطل الوقف وال يرتتب أثره... إىل غري ذلك.
وال أقـل من كون ذلك هو املفهوم من دليل رفـع اإلكراه، بقرينة وروده مورد 
ه بفعل األمر  االضطـرار، حيـث يتعني اعتبار العجـز عن التخلص ولـو بإهيام املكـرِ

ه عليه. املكرَ
ومثلـه مـا ذكرهP من ظهـور النصـوص والفتـاو يف عدم اعتبـار العجز 
عـن التورية. قـال: «ألن محل عموم رفـع اإلكراه، وخصوص النصـوص الواردة يف 
طـالق املكره وعتقـه، ومعاقـد اإلمجاعات والشـهرات املدعاة يف حكـم املكره، عىل 
صـورة العجز عن التورية، جلهل أو دهشـة بعيد جداً، بـل غري صحيح يف بعضها من

جهة املورد».
إذ فيه: أنه بناء عىل ما سـبق ال يصـدق اإلكراه مع القدرة عىل التورية، ليحتاج 
لالسـتثناء. ودعـو: أن إغفال النصـوص والفتاو التنبيه عىل التورية شـاهد بعدم 
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اعتبار العجز عنها. مدفوعة بأن امللتفت للتورية القادر عليها يقدم عليها بطبعه بعد ما 
سـبق من عدم صدق اإلكراه مع القدرة عليها. والغافل عنها ال موجب لتنبيهه إليها، 
لصدق اإلكراه يف حقه، ألن الرافع لإلكراه هو االلتفات لوجه التخلص املقدور عليه، 
ال جمرد القدرة عليه ولو مع الغفلة عنه، ومع صدق اإلكراه وترتب أثره ـ وهو الرفع ـ

ال يلزم من عدم التنبيه تفويت الواقع يف حقه، ليقبـح.
ه وظهور حاله  بـل قد ال حيسـن التنبيه هلا، ألنـه كثرياً ما يوجـب ارتباك املكـرَ
بسـبب عدم سـيطرته عىل التورية، فيقع يف الرضر. ومن هنا ال جمال ملا ذكرهP من 

عدم اعتبار العجز عن التورية، وصدق اإلكراه مع القدرة عليها.
نعـم، القـدرة عـىل التورية إنام متنع مـن صدق اإلكـراه إذا مل يلزم مـن التورية 
ه يف مقام االقتصار عىل إيقاع  حمذور أهمّ من حتقق املعاملة وصحتها، كام إذا كان املكرِ
املعاملة من دون ترتيب أثرها. كام هو احلال يف مثل العشـارين حينام كانوا يستحلفون 
بالطـالق والعتاق. بخالف مـا إذا كان يف مقام ترتيب أثرها، كام لو أكرهه عىل طالق 
زوجته ليتزوجها، حيث إن طالق الزوج لزوجته حقيقة أهون عىل كثري من الناس من 
تعرضهـا لتزويج الغري واسـتمتاعه هبا مع بقائها يف عصمتـه، فال يكون إيقاع الطالق 

حقيقة من دون تورية لطيب النفس به، بل ألنه أهون املحذورين.
ه فإقدامه عىل الطالق احلقيقي مع قدرته  نعم، لو التفت إىل بطالن طالق املكرَ
عىل التورية البد أن يكون عن طيب نفس، ولو بسبب اإلكراه، نظري ما تقدم يف الفرع 

الرابع من اإلكراه عىل اجلامع بني الصحيح والفاسد. فراجع.
. (١) لتخيل ترتب األثر معها كام لو مل يورّ

(٢) ملـا سـبق من أن الرافع لإلكـراه هو االلتفات لوجـه التخلص املقدور، ال 

نعـم، لـو كان غافالً عن التورية، أو عن إمـكان التفيص هبا(١). فباع، بطل 
البيع(٢).



جمرد القدرة عليه مع الغفلة عنه.
ه عرفاً، وحمـذوراً يف حقه وتعدياً  (١) بحيـث يكـون اإلرضار به إرضاراً باملكرَ
عليـه، فيتخلص من ذلك التعدي باإلقدام عـىل العمل املكره عليه، وال يكون إقدامه 

 . عليه بطيب نفسه عرفاً
(٢) كأنـه لعـدم خوف الرضر بعـد كون اإلرضار بذلك الشـخص إرضاراً به 
عرفاً، لعدم اهتاممه به. لكن اإلرضار مل يؤخذ بعنوانه يف معنى اإلكراه، ليتعني اجلمود 
عـىل عنوانه وهيتـم بتحديد مصاديقه، وإنام ذكر يف كلامهتـم البتناء اإلكراه عىل احلمل 
والقـرس الـذي ال حيصـل بمجرد األمر مـن الغري مـن دون لزوم حمذور مـن خمالفته. 
وذلك ال يقتيض االقتصار عىل الرضر، بل يعم كل حمذور يوقعه ويستعني بالتخويف 
بـه عـىل تنفيذ أمـره وحتقيق مطلوبـه. فإذا مل يكـن اإلرضار بالغري إرضاراً بالشـخص 
املأمـور عرفاً، لعدم اهتاممه به يف نفسـه، إال أنه كان مما جيب عليه دفعه عن ذلك الغري 
، كام لـو هدد بقتل مؤمـن، فإنه يصدق احلمـل والقرس به. ومثلـه لو هنب مال  رشعـاً
املؤمـن إذا كان أمينـاً عليه، إذ بضميمـة وجوب حفظه رشعاً يصـدق احلمل والقرس 

املعترب يف مفهوم اإلكراه.
ويؤيـد ذلـك أو يـدل عليـه مـا سـبق يف صحيـح صفـوان والبزنطـي عن أيب
احلسـنA: «يف الرجل يسـتكره عىل اليمني، فيحلف بالطالق والعتاق وصدقة ما 
يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: ال. قال رسـول اهللا صىل اهللا عليه وآله: وضع عن أمتي ما 
أكرهـوا عليـه، وما مل يطيقوا، وما أخطأوا»(١). فإن الشـايع مـن اإلكراه عىل اليمني ما 

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:١٢ من أبواب كتاب األيامن حديث:١٢.

(مسألة ٦): املراد من الرضر الذي خيافه عىل تقدير عدم اإلتيان بام أكره 
عليه ما يعم الرضر الواقع عىل نفسه وماله وشأنه، وعىل بعض ممن يتعلق به ممن 
هيمه أمره(١). فلو مل يكن كذلك، بل كان عىل بعض املؤمنني، فال إكراه(٢).
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يتعارف من العشارين ونحوهم ممن يطلبون اليمني دفعاً ألخذ العشور ونحوها.
ومن الظاهر أن ذلك ال خيتص بأخذه من مال اإلنسان نفسه، بل حتى من مال 
أخيـه إذا كان أمينـاً عليه، كاملضـارب ونحوه. ويف صحيح إسـامعيل اجلعفي: «قلت 
أليب جعفرA: أمر بالعشـار، ومعي مال، فيسـتحلفني، فأن حلفت له تركني، وإن 
مل أحلف له فتشـني وظلمني. قال: أحلف له. قلت: فإنه يسـتحلفني بالطالق. قال: 
أحلـف لـه. فقلـت: فإن املـال ال يكون يل. قـال: فعن مـال أخيك...»(١) بـل ال يبعد 

االكتفاء برجحان دفعه رشعاً إذا كان مهامً جداً، بحيث يصعب حتمله.
وبذلـك يظهر أن املحذور ال خيتص بـاإلرضار، بل جيري يف غريه من املحاذير 
التـي حيب دفعها أو هيتم به، لشـدة رجحانه رشعاً، كهدم املسـاجد وإشـاعة الفسـاد 

ونحومها. فالحظ.
، بل املنع منها. (١) مما سبق يظهر اإلشكال يف الصحة حينئذٍ

بقي يف املقام أمور:
األول: إذا أكـره عىل خصوصيات املعاملـة، كالثمن واملكان وغريمها من دون 
ه عليها،  ه وحافظ عـىل اخلصوصيات املكرَ إكـراه عىل أصل إيقاعها، فاسـتجاب املكرَ
صحـت املعاملـة، إذ بعد عـدم اإلكراه عىل إيقاعهـا فإيقاعها واجـدة للخصوصيات 

املكره عليها عن رضا وطيب نفس، وإال مل يقدم عىل إيقاعها، كام لعله ظاهر.
الثاين: اإلكراه املبطل للمعاملة هو إكراه من تكون املعاملة له، ويكون هو ملزماً 
بمضموهنا، كاملالك والـزوج والزوجة واملضارب وغريهم، دون مثل الوكيل والويل 
ونحومهـا ممـن يوقـع املعاملة، ويكون امللزم هبـا غريه، حيث ال أثـر إلكراهه مع رضا 
األصيـل بالنحو املعتـرب يف املعاملة املكره عليها، لظهور أن مفـاد حديث رفع اإلكراه 

(١) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:١٨ من أبواب مقدمات الطالق ورشوطه حديث:٥.

فلو باع حينئذٍ صح البيع(١).



ه بام أكره عليه. كام أن اآلية الكريمة إنـام تدل عىل أن املعترب يف صحة  عـدم إلـزام املكرَ
التجارة هو رضا صاحبها. فلو أكره املالك أو املرأة أو الزوج شخصاً عىل أن يوقع عقد 
البيـع أو النـكاح أو الطالق عنه صح، لوقوعه برضـا األصيل من دون إكراه، وال أثر 
إلكراه موقع املعاملة. وكذا لو أكره األجنبي الوكيل عىل إيقاع معاملة هو موكل فيها.

نعـم، لو قرصت الوكالـة أو الوالية عن الترصف املكره عليه، ملخالفته ملقتىض 
الوكالـة أو الوالية تعني عـدم صحة الترصف، كام لو كان التـرصف املذكور خمالفاً ملا 
عينـه املـوكل أو ملصلحة املوىل عليه، وكذا لو ابتنـت الوكالة أو الوالية عىل إعامل نظر 
ه  الـويل أو الوكيـل، بحيث يـراه صالحاً يف حق املـوكل أو املوىل عليـه، فأعجله املكرِ
عـن إعـامل نظره يف ذلك. لكن بطـالن املعاملة حينئذِ ليس لإلكراه، بل لعدم سـلطنة 

. موقعها، كام لو أوقعها األجنبي فضوالً
الثالث: رصح يف الرشايع والقواعد وغريمها بنفوذ عقد املكره إذا تعقبه الرضا 
مـن صاحبه، ونسـبه يف املسـتند لألكثر، ويف اجلواهر: «عىل املشـهور نقـالً إن مل يكن 
»، وذكر شـيخنا األعظمP أنه املشـهور بني املتأخريـن. ويف الرياض وعن  حتصيالً

احلدائق أن ظاهرهم االتفاق عليه.
والعمدة فيه عموم الوفاء بالعقود الذي سـبق االسـتدالل عليه يف أول كتاب 
التجـارة باآلية الرشيفة والسـرية العقالئيـة، مؤيداً أو معتضداً بصحـة عقد الفضويل 
بذلـك. وقد تنظر يف ذلك املحقق الثاينP يف جامع املقاصد ومجاعة ممن تأخر عنه. 

وما ذكر أو يذكر يف وجه ذلك أمور:
األول: مـا يف جامع املقاصد واجلواهر من انتفاء القصد مع اإلكراه، ومع عدم 
القصد ال عقد، ليصح بالرضا املتأخر، كام يف عقد اهلازل. ويظهر اجلواب عنه مما تقدم 

ه. يف ذيل الكالم يف الوجه الثاين لالستدالل عىل بطالن عقد املكرَ
الثاين: ما تضمن رفع ما استكرهوا عليه. وفيه: أن ال نظر له إىل حال الرضا به، 
فال ينايف يف ثبوته يف حقه وإلزامه به بسـببه. ومثله ما تضمن عدم حلّ مال املسـلم إال 
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بطيبة نفسـه بناء عىل أنه من أدلة املسألة وعمومه للحل الوضعي. بل هو ظاهر حينئذٍ
ـ بمقتىض احلرص ـ بحله بالرضا املتأخر.

الثالـث: آيـة التجارة عن تـراض. لظهورها بمقتىض احلـرص يف اعتبار مقارنة 
الرضـا للعقد، بحيث يصدر عنه. وإنكار شـيخنا األعظمP داللتها عىل احلرص يف 
غـري حمله، كام يظهر مما تقدم يف وجه االسـتدالل هبا. بل هو ال يناسـب اسـتدالله هبا 

ه. لبطالن عقد املكرَ
ه من الرضا  ومثلـه ما ذكره سـيدنا املصنفP من املنـع من خلوّ عقد املكـرَ
بعد وقوعه باختياره. إذ يظهر اإلشـكال فيه مما سـبق منا من انرصاف الرضا يف املقام 
عـن الرضا الصادر عن إكراه. بل سـبق منهP أنه البد مـن البناء عىل ذلك يف اآلية 

الرشيفة. ومن ثم استدل هوP هبا عىل بطالن عقد املكره. فراجع.
ومثلـه ما ذكره شـيخنا األعظمP يف مبحث عقد الفضويل ـ وسـبقه إليه يف 
، ال قيداً للتجارة،  املقابيـس ـ مـن احتامل كون قوله تعـاىل: ﴿عن تراض﴾ خرباً ثانيـاً
حيـث يرجـع ذلك إىل أنـه يعترب يف حـلّ أكل املـال أن يكون سـبب األكل جتارة وأن 
يكون عن تراض، واملفروض يف املقام أنه ال حيل املال إال بعد الرضا. ولعله إليه يرجع 
مـا يف اجلواهـر، مـن أن أقىص آية الرتايض اعتباره نفسـه يف احلليـة واخلروج عن أكل

املال بالباطل.
إذ فيـه: ـ مع أن غلبة توصيف النكرة تؤيد تقييد التجارة بالرتاض، كام اعرتف 
بـهP ـ: أن ذلـك يقتـيض بطالن العقـد يف املقام، ألن سـبب حـلّ األكل فيه نفس 

العقد، وبه تكون التجارة، واملفروض عدم صدوره عن تراض.
نعم، لو كان اسـم (تكون) ضمري يعود إىل األكل املسـتفاد من مسـاق الكالم، 
: إال  وكانـت (جتارة) منصوبـة بنزع اخلافض، لتمّ ما ذكره، حيث يكـون املعنى حينئذٍ
أن يكون أكل املال بتجارة وعن تراض. لكنه ال يتناسب مع كون الثابت يف املصحف 
الرشيـف (تكـون) بالتـاء، ال باليـاء، كـام أن نصـب التجـارة بنـزع اخلافـض خمالف



. للظاهر جداً
وكذا احلال فيام ذكراه (قدس رسمها) من أن اخلطاب ملالّك األموال، والتجارة 
يف الفضـويل إنام تصري جتارة املالك بعـد اإلجازة. لرجوعه إىل أن (عن تراض) متعلق 
باملعنـى احلريف املقـدر، وهو إضافـة التجارة ملالك األمـوال. وكون املتعلق هو نسـبة 
اإلضافة بام هي معنى حريف غري مألوف يف استعامالت أهل اللغة والعرف، خصوصاً 

مع كوهنا مقدرة غري مرصح هبا، كام يف املقام.
عـىل أن اختصـاص اخلطـاب بمالّك األموال غـري ظاهر، فـإن النهي عن أكل 
املـال بالباطل يعمّ املالك وغريه. وغاية ما يدعـى أنه البد من تقييد التجارة بام يصدر 
عـن املالـك، بل عن كل من هو مسـلط رشعـاً، فالتجارة الصادرة عـن غريه خارجة 
عـن العمـوم موضوعاً، وال تدخل يف العموم حتى تنسـب له باإلجـازة، وهي حينئذٍ 
عـن رضـاً منه، ال من دون رضا. وكأنه إىل هذا يرجع ما ذكره بعض مشـاخيناP يف 
مبحـث عقد الفضـويل. وهو يبتني عىل ما سـبق من كون (عن تراض) متعلق بنسـبة 
اإلضافـة املقدرة. الذي سـبق اإلشـكال فيه. عىل أنه ال ينفع يف اإلكـراه، ألن التجارة 

صدرت ممن هو مسلط عليها وانتسبت له من دون رضاً منه هبا.
لكن ذكر بعض مشـاخيناP أن التجارة باملعنى املصدري وإن كانت أمراً آنياً 
ال بقـاء له، إال أهنا باملعنى االسـم املصدري أمر قارّ لـه بقاء، فإذا تعقبها الرضا صدق 

أهنا عن رضا.
: بأن محل التجارة يف اآلية الرشيفة عىل املعنى االسم املصدري  لكنه يشكل: أوالً
: بأن اسم املصدر وإن كان  خمالف للظاهر، فإهنا من املصادر، ال أسامء املصادر. وثانياً
له وجود استمراري، إال أن حدوثه تابع للمصدر ومقارن له غري منفصل عنه، فإذا مل 
يقع املصدر عن تراض مل يقع اسـم املصدر عنه، وإذا تعقبه الرضا، مل يصدق عليه أنه 

عن تراض، بل ملحوق بالرضا.
نعم، ذكر بعض األعاظمP أن املراد بالتجارة ليس هو العقد، بل االكتساب، 
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وهو ال حيصل رشعاً إال بعد الرضا، وإن كان العقد سـابقاً عليه. لكن تفسـري التجارة 
. كام أنه ال يناسـب  باالكتسـاب الرشعـي غريب جداً، ال يناسـب معناها لغـة وعرفاً
ورود اآلية الرشيفة يف بيان أسـباب االكتسـاب الصحيحة رشعاً، حيث يتعني حينئذٍ 
محـل التجارة عىل التجارة العرفية، وأن املراد باآلية بيان أنه يشـرتط يف صحتها رشعاً 
صدورها عن تراض، وذلك ال يتم مع صدورها عن إكراه وتعقبها بالرضا. ومن هنا 
كانـت اآلية الرشيفة ظاهرة يف اعتبار مقارنة التجـارة للرضا، بحيث تصدر عنه، وال 

يكفي حلوقها به.
فالعمدة يف املقام أنه البد من رفع اليد عن الظهور املذكور بعد أن كان املرتكز 
أن اعتبار الرضا إنام هو العتبار اسـتقالل صاحب السـلطنة يف إعامل سلطنته، بحيث 
لو مل يستقل يف إعامل سلطنته وكان مكرهاً كان رضاه باملعاملة الغياً، وكانت التجارة 
كـام لـو وقعـت من دون إعـامل سـلطنته. وحيث ثبتـ  كـام يأيت عند الـكالم يف عقد 
الفضـويل ـ أنه يكفي يف إعامل السـلطنة املعتـرب يف التجارة إعامهلا بعـد وقوعها، تعني 

االجتزاء بالرضا الالحق، ونفوذ التجارة به.
ومرجـع ذلـك إىل اجلمع بني اآليـة الرشيفة وأدلة نفوذ العقـد الفضويل بإلغاء 
خصوصيـة تعقـب التجـارة للـرتايض، واالكتفاء بمطلـق الرضا بالتجـارة، ولو بعد 

حصوهلا، إعامالً للسلطنة املعترب يف العقد.
فإن ذلك أوىل عرفاً من اجلمود عىل ظاهره، وختصيصه بعقد الفضويل، ليدعى 
أن اخلروج عنه يف عقد الفضويل ال يستلزم اخلروج عنه يف عقد املكره، ملا ذكره بعض 
مشـاخيناP من اسـتناد عقد الفضويل لألصيل حني إجازته له ورضاه به، واسـتناد 

عقد املكره له حني صدوره منه قبل رضاه به.
وإن كان الظاهـر أن ذلـك ليس فارقاً بعد ظهور اآلية نفسـها يف اعتبار صدور 
التجارة عن الرضا، ألن انتسـاب التجارة يف العقد الفضويل لألصيل وإن كان مقارناً 
لإلجـازة والرضـا، إال أن وقوعهـا سـابق عليه، فال يصـدق أهنا جتارة عـن رضا من 



صاحبهـا، بل هـي ملحوقة به. نعم لـو كان قوله تعاىل: ﴿عن تراض﴾ متعلقاً بنسـبة 
. لكن سـبق املنع  اإلضافـة بـام هي معنى حريف اجته الفـرق املذكور، كام أرشنا إليه آنفاً

من ذلك. فراجع.
بـل ربـام يكون صـدور عقد املكره عن صاحبـه جيعله أوىل بالصحـة مع تعقبه 
 بالرضـا منه من عقد الفضويل. ومن ثم اسـتدل بعضهم عىل الصحة يف املقام بفحو
مـا دل عىل صحة عقد الفضويل باإلجـازة والرضا الالحق. وإن كنا يف غنى عن ذلك 

بام سبق. فالحظ.
هـذا ويف كون الرضا الالحق موجبـاً لرتتب أثر صحة العقد من حني صدوره 
الـذي يعـرب عنه بالنقـل، أو من حني صـدور العقد الـذي يعرب عنه بالكشـف، كالم 
موكول للكالم يف حكم إجازة عقد الفضويل، ألهنام من باب واحد، خصوصاً بعد ما 

سبق يف وجه صحة عقد املكره بالرضا الالحق.
ثـم إن هـذا كله يف عقد املكره أما إيقاعه فال جمـال لتصحيحه بالرضا الالحق، 
لعـدم ثبوت عمـوم كفاية إعامل السـلطنة يف اإلنشـاء بعد وقوعه، وإنـام خيتص ذلك 
بالعقـد، فـال خمرج عن ظهور األدلة يف اعتبار مقارنة صدوره للرضا. ومن ثم لو وقع 

فضوالً مل يصح باإلجازة الالحقة إال بدليل خاص لو حصل.

١٩٥ ...................................................................................... يف بيع املكره





البيع الفضويل(١)
(٣). ووكيالً عنه،  (الرابـع): القدرة عىل الترصف(٢). لكونـه مالكاً

أو مأذوناً منه(٤).
(١) قـال يف القامـوس: «الفضـويل بالضم املشـتغل بام ال يعنيـه». وعىل ذلك 
يكون املراد به يف املقام موقع البيع، كام جر عليه سيدنا املصنفP يف غري موضع 
ممـا يأيت. ومقتىض ذلك أن يضاف البيع له فيقال:بيع فضويل. وال يكون وصفاً للبيع، 

كام يف املتن.
هذا والظاهر أن الكالم اآليت ال خيتص ببيع الفضويل، بل جيري يف مجيع عقوده، 

كام يظهر من أدلة املسألة إن شاء اهللا تعاىل.
(٢) مـن الظاهـر أن العقود واإليقاعات تقتيض نحـواً من الترصف يف املال أو 
النفـس، إمـا بإثبات حق عليها مايل أو غريه، أو بجعـل عنوان اعتباري هلا، كالزوجية 
والبينونة واحلرية وغريها. وجمرد ترشيع املضمون العقدي أو اإليقاعي ال يقتيض ثبوت 
السـلطنة لكل أحد عـىل إيقاعه، بل البد يف إثباهتا لبعض األشـخاص من دليل آخر.
(٣) فإن مقتىض قاعدة السـلطنة عىل املال نفوذ ترصف املالك فيه. وكذا احلال 
لو كان العقد متعلقاً بالنفس كالتزويج، فإن مقتىض قاعدة السـلطنة عىل النفس نفوذ 
ترصف من يتعلق العقد به. نعم لو قرصت قاعدة السـلطنة يف حق الشـخص ـ كام يف 

الصبي والسفيه ـ تعني عدم نفوذ عقده وال إيقاعه.
(٤) ألن الوكيـل واملـأذون يقـوم مقام املـوكل واآلذن يف السـلطنة عىل األمر 
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أو وليـاً عليه(١). فلو مل يكن العاقـد قادراً عىل الترصف مل يصح البيع(٢)، 
بـل توقفـت صحته عىل إجـازة القادر عـىل ذلك الترصف، مالـكاً كان، أو 

وكيالً عنه، أو مأذوناً منه، أو ولياً عليه. فإن أجاز صح(٣)،
املوكل أو املأذون فيه.

(١) ألن مقتـىض الوالية السـلطنة عىل شـؤون املوىل عليه، سـواءً كان إنسـاناً 
كالصبـي، أم غريه كالوقف ومال الزكاة. ومن هنا ال خيتص األمر بويل املالك، كام قد 

تومهه عبارة املتن.
(٢) بال خالف وال إشكال، بل هو من الرضورات الفقهية والدينية. وسيتضح 
إن شـاء اهللا تعـاىل الوجه يف قصور عمومـات النفوذ والصحة عنـه. مضافاً إىل األدلة 

اخلاصة التي يأيت التعرض لبعضها. ووضوح احلكم يغني عن استيعاهبا.
(٣) كـام يف املقنعـة والنهايـة والوسـيلة والرشايـع والتذكرة، وعن اإلسـكايف 
واحللبي والقايض وغريهم، ويف اجلواهر أنه األشـهر باملشـهور، بل قيل إنه كاد يكون 
. بل رصح يف النارصيات باإلمجاع عىل صحـة عقد الفضويل بالنكاح، وحكي  إمجاعـاً
عن ظاهر التذكرة يف موضع ورصحيه يف آخر اإلمجاع عليه يف البيع، وإن كان املوجود 
فيـه ذكر ذلك يف بعض فروع املسـألة مـع ترصحيه باخلالف يف أصل املسـألة. وهو ال 

خيلو عن تدافع.
وقـال شـيخنا األعظـمP: «واسـتقر عليـه رأي املتأخرين عدا فخـر الدين 

وبعض متأخري املتأخرين كاألردبييل والسيد الداماد وبعض متأخري املحدثني».
شـيخنا  كالم  يف  ذكـره  تقـدم  ومـن  والرسائـر،  والغنيـة  للخـالف  خالفـاً 
األعظمP. بل يف الغنية اإلمجاع عليه. وكذا يف اخلالف، مع اعرتافه بوجود املخالف 
فيـه. ونفـى يف الرسائر يف كتاب باب املضاربة اخلـالف يف بطالن رشاء الغاصب بعني 
املـال بنحو يظهـر منه عدم صحته باإلجازة مـع اعرتافه بوجود القائـل بأن ربح املال 



املغصوب ملالكه املغصوب منه.
وكيف كان فقد يستدل عىل صحة بيع الفضويل، بل مطلق عقده بأمور:

األول: عمـوم نفوذ العقد املسـتفاد من قوله تعاىل: ﴿أوفـوا بالعقود﴾(١)، فقد 
وه عن إذن املالك ال يوجب سـلب العقد عنه. غاية  ذكر شـيخنا األعظـمP أن خلّ
األمـر أنه البـد يف نفوذه من رضا املالك. أما اعتبار سـبق الرضا، فـال دليل عليه، بل 

مقتىض إطالق دليل النفوذ االكتفاء بالرضا املتأخر، اقتصاراً يف تقييده عىل املتيقن.
: بام أشار إليه سيدنا املصنفP من أنه بعد فرض صدق العقد  ويشكل: أوالً
عليـه ـ الذي هو موضـوع عموم النفوذ ـ وإن خال عن رضـا املالك، وأن عدم نفوذه 
مـن باب التخصيـص الذي يقترص فيه عـىل املتيقن، وهو صورة عـدم رضا املالك به 
، فاالكتفاء يف نفوذه برضـا املالك املتأخر إن ابتنى عىل كون الرضا املتأخر مانعاً  أصـالً
مـن خـروج العقد عن حكم العامـ  وهو النفوذـ  مـن أول األمر، بأن يكون املعترب يف 
نفـوذ العقـد حني صدوره مطلق الرضا به ولو كان متأخراً، لزم كون اإلجازة كاشـفة 

عن نفوذ العقد كشفاً حقيقياً، وهو خالف خمتاره قدس رسه يف املقام.
وإن ابتنى عىل كون الرضا املتأخر موجباً لنفوذ العقد بعد أن مل يكن نافذاً حني 
صـدوره، ملا ذكـرهP عند الـكالم يف النقل والكشـف من أن مقتىض دليـل اعتبار 
الرضـا يف النفـوذ عدم فعليـة النفوذ قبلـه، فمرجعه إىل قصور عموم نفـوذ العقد عن 
العقـد اخلايل عن الرضا حني وقوعه، وخروجـه عنه ختصيصاً، وغاية ما يدعى حينئذٍ 

حتكيم العموم فيه بعد حصول الرضا به.
لكنـه قدس رسه ذكـر يف مبحث خيار الغبن أنه مع قصـور عموم حكم العقد 
عـن بعض أفراده يف بعض األزمنة ال جمال للتمسـك بالعموم يف ذلك الفرد يف الزمن 
الالحق، ملا ذكره يف التنبيه العارش من تنبيهات االستصحاب من أن الزمان إذا مل يكن 
موجباً لتكثر أفراد العام ـ كام هو احلال يف عموم العقود ـ فمع خروج الفرد عن حكم 

(١) سورة املائدة آية:١.

١٩٩ ................................................................................... يف بيع الفضويل



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة / ج٢ ٢٠٠

العام ختصيصاً يف بعض األزمنة ال جمال للتمسك بعموم العام فيه بعد ذلك.
: بأنه ال جمال لدعو عموم األمـر بالوفاء بالعقود للعقد الفضويل حني  وثانيـاً
وقوعـه، بحيـث يكون عدم نفـوذه مطلقاً أو مع عـدم اإلجازة من بـاب التخصيص 
للعمـوم املذكور. لظهـور أن القضية املذكورة ارتكازية، وال ريـب يف عدم نفوذ عقد 
. فالبد من البناء عىل قصور العموم املذكور عن عقد الفضويل  الفضويل بنفسه ارتكازاً
حني وقوعه، ويبقى الكالم يف وجه نفوذه باإلجازة، وأنه هل يكون مشموالً للعموم 

بسببها، أو ملحقاً به لدليل خارج؟.
والـذي ينبغـي أن يقال: ال ريب يف أن املخاطـب بالوفاء بالعقد خصوص من 
يتعلق العقد به، بحيث يكون تنفيذه من وظيفته، لكون مضمونه مقتضياً للترصف يف 
نفسه أو ماله، غايته أن خطابه بالوفاء بالعقد حيث كان متفرعاً عىل نفوذ العقد وداالً 
عليـه، فالعقـد كام ينفذ يف حقه ينفـذ يف حق غريه، لعدم قابلية النفـوذ للتبعيض عقالً

. أو عرفاً
إذا عرفـت هـذا فقد ذكر بعض األعاظمP أن مقابلة اجلمع باجلمع يف اآلية 
الرشيفة تقتيض التوزيع، وأن املراد خطاب كل أحد بالوفاء بعقده، وكام يسـتند العقد 
للشخص بمبارشته له يستند له بإجازته له. وجر عىل غري ذلك غري واحد ممن تأخر عنه.
قال سـيدنا املصنفP: «وإضافة العقد إىل الشخص: تارة: بلحاظ صدوره 
منـه. وأخـر: بلحـاظ التزامه بـه، وإن كان صادراً من غـريه. وال يمكن احلمل عىل 
األول. إذ مقتضـاه يف عقـد الوكيـل واملـأذون أن ال جيب عىل املـوكل واآلذن الوفاء، 
لعـدم صـدور العقد منهـام، ال مبارشة وال تسـبيباً، إذ جمـرد اإلذن والوكالة ال يقتيض 
ذلـك، فيتعـني األخـري. وااللتزام املصحـح لإلضافة ال فـرق فيه بني اإلذن السـابقة 

واإلجازة الالحقة...».
لكنه قد يشكل بعدم وضوح كفاية إمضاء عقد الفضويل ممن له العقد يف نسبته 
له بعد كون املوقع له غريه، فضالً عن استناده له بذلك، كام هو مقتىض اجلمود عىل ما 



عن بعض األعاظمP وغريه.
وأما ما سبق من سيدنا املصنفP من أن االقتصار يف مصحح إضافة العقد 
للشـخص عىل صدوره منه مسـتلزم لعدم وجـوب الوفاء عليه بعقـد وكيله ومأذونه 
فالبـد من كـون مصحح إضافة العقد للشـخص هـو التزامه به. فيدفعـه أن التوكيل 
واإلذن ال يرجع إىل االلتزام بفعل الوكيل واملأذون، بل جمرد تسـليط املوكل واملأذون 

من قبل املوكل واآلذن.
ودعـو: أن تسـليطه هلـام راجـع إىل التزامـه بـام يقع منهـام. ممنوعـة. عىل أن 
املـراد بتحقق االلتـزام منه بمجرد التسـليط إن كان هو االلتزام الفعـيل، فمن الظاهر 
عـدم املوضـوع لـه، لعدم قيامهـام بإيقاع األمـر املوكل أو املـأذون فيه بعـد. وإن كان 
املـراد هـو االلتـزام بالعقد معلقاً عىل وقوعـه، فال ريب يف عدم كفايتـه يف نفوذ العقد 
مـن الغـري، فلو التزم الشـخص عىل نفسـه بأن ينفذ مـا جيريه ابنه من عقـود من دون 
أن يوكلـه أو يـأذن له، ثم غفل عن ذلـك، مل تنفذ عقود أبنه عليـه إال بتنفيذه والتزامه

. وإجازته هلا فعالً
وإن كان هـو االلتزام الشـأين، بمعنـى أن املوكل واآلذن لـو التفتا للعقد حني 
إيقاع الوكيل واملأذون اللتزما به. ففي كفاية مثل هذا االلتزام يف نفوذ العقد كالم يأيت 
يف املسألة الثامنة. عىل أنه قد ال يتحقق، كام لو عدل املوكل عام وكل فيه وعزل الوكيل 
وأوقـع الوكيل العقـد قبل أن يبلغه ذلك، فإنه ينفذ عىل املـوكل، لعدم انعزال الوكيل 

قبل أن يبلغه العزل، فتبقى سلطنته تبعاً لبقاء وكالته.
وبذلـك يظهر أن نفوذ عقد الوكيل واملأذون ليـس اللتزام املوكل واآلذن، بل 
لسـلطاهنام عليه تبعاً لتسـليطهام هلام. نظري سـلطان الويل عىل شؤون املوىل عليه رشعاً، 

. املقتىض لنفوذ عقده عليه، مع وضوح عدم التزامه به أصالً
وبعبـارة أخر: مقتىض ترشيع الوكالـة واإلذن هو قيام فعل الوكيل واملأذون 
مقـام فعـل املوكل واآلذن ـ وترتب أحكامـه عليه ـ كقيام فعل الـويل مقام فعل املوىل 
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عليـه، وليـس هو متفرعاً عىل نسـبته له بسـبب التزامه بـه، ليكون شـاهداً عىل كفاية 
التزام األصيل وإمضائه لعقد الفضويل يف نسـبته له، ودخوله يف عموم وجوب الوفاء 

بالعقد.
ولـذا لو فرض عدم مرشوعيـة التوكيل واإلذنـ  ولو لقصور الوكيل واملأذون 
عـام وكل فيـه، كام لو قيل بعدم جواز توكيل الكافر عىل بيع املسـلمـ  مل يكف التوكيل 
 واإلذن يف عموم وجوب الوفاء يف حق املوكل لعقد الوكيل واآلذن، من أجل دعو

التزامه به تبعاً لتوكيله فيه.
نعـم، قد يصح نسـبة عقد الوكيل للمـوكل عرفاً، ولو توسـعاً وجمازاً، بلحاظ 
تسـليطه له عليـه، أو بلحاظ قيامه مقامـه، ال بلحاظ التزامه به، ليصلـح شـاهداً عىل 

عموم كفاية االلتزام يف النسبة، وينفع فيام نحن فيه.
نعم، ال شـاهد عىل اعتبار نسـبة العقد إىل املخاطب بلزوم الوفاء به. وما سبق 
من بعض األعاظمP من أن مقابله اجلمع باجلمع تقتيض التوزيع وإن كان مسـلامً، 
بل ال ريب يف عدم كون املراد يف املقام وجوب وفاء كل أحد بكل عقد وإن مل يتعلق به 
ومل يلتزم به. إال أن جعل املعيار يف التوزيع عىل النسبة إنام يتم يف إضافة اجلمع للجمع، 
كام يف قوله تعاىل:﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم...﴾(١) وقوله سبحانه:﴿وليوفوا 
نذورهـم﴾(٢) وقوله عز وجل:﴿والذين هـم لفروجهم حافظون إال عىل أزواجهم أو 
مـا ملكـت أيامهنـم﴾(٣) وغري ذلك، لظهـور اإلضافة يف انتسـاب املضـاف للمضاف 
إليـه، أمـا يف مثل اآليـة الرشيفة مما ال يتضمن إضافة اجلمـع للجمع، بل جمرد خطاب 
اجلمـع بحكم اجلمع، فربام يكون معيار التوزيع أمراً آخر، حسـب اختالف املقامات 

واختالف القرائن واملناسبات االرتكازية املحيطة هبا.
وعـىل ذلك فحيـث مل تتضمن اآليـة الرشيفة التعبـري بنفوذ العقـود، بل األمر 

(١) سورة النساء آية:٣.
(٢) سورة احلج آية:٢٩.

(٣) سورة املؤمنني آية:٥، ٦، وسورة املعارج آية:٢٩-٣٠.



بالوفـاء هبـا، فالظاهر أن التعبـري املذكور إشـارة إىل قضية ارتكازية، وهـي لزوم قيام 
اإلنسـان بام جعله عىل نفسـه بالعقـد، وأدائه له عىل الوجه الذي التـزم به، نظري وفائه 
بعهـده ونذره ويمينه ووعده. ومن ثم ال تشـمل العقد الـذي يوقعه غريه من دون أن 
يلتـزم هـو به. إال أن يدل دليل من اخلارج عىل قيام التـزام ذلك الغري مقام التزامه هو 

عىل نفسه، كام يف الوكيل واملأذون والويل.
وعـىل ذلك ال يكون عقـد الفضويل قبل اإلجازة مشـموالً لآليـة الرشيفة، ال 
يف حـق الفضويل نفسـه، لعدم تعلـق العقد به، وعدم كون تنفيـذه من وظيفته، وال يف 
حق األصيل، لعدم التزامه به، ليكون موضوعاً للوفاء بام التزم به عىل نفسـه. أما بعد 
اإلجازة فيدخل يف عموم اآلية الرشيفة، لرجوع إجازته له إىل التزامه به، كام لو أوقعه 

بنفسه، وإن مل نقل بكفاية ذلك يف النسبة إليه.
وبعبارة أخر: ليس موضوع اآلية الرشيفة العقد الذي ينسـب لإلنسـان، أو 
يسـتند إليه، كام سـبق منهم، ليقع الكالم يف صدق ذلك عىل عقـد الفضويل باإلجازة 
وعدمه. بل العقد الذي يلتزم به، وهو كام يصدق عىل العقد الذي يوقعه هو ويلتزم به 
رأسـاً، يصدق عىل العقد الذي يوقعه غريه إذا التزم هو به بعد ذلك وأجازه. وبذلك 

يتجه االستدالل بعموم األمر بالوفاء بالعقود عىل نفوذ عقد الفضويل باإلجازة.
الثـاين: عمـوم نفوذ الرشط املسـتفاد مـن مثل قوهلـم (صلـوات اهللا عليهم): 
«املسـلمون عنـد رشوطهـم»(١) فقد سـبق منّا يف أول كتـاب التجارة عمـوم الرشوط 
للعقـود املبنيـة عىل التـزام كل من املتعاقديـن لآلخر بيشء يف مقابل التـزام اآلخر له، 
كالبيـع واإلجـارة واملضاربة وغريها، وإنام اإلشـكال يف عمومها ملثل اهلبة مما يتضمن 

التزام أحد الطرفني لآلخر من دون أن يلتزم اآلخر له بيشء.
إذا عرفت هذا فقد يدعى أن العموم املذكور يشمل عقد الفضويل بعد اإلجازة، 

فيكون دليالً عىل نفوذه.
(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٦ من أبواب اخليار وغريها.

٢٠٣ ................................................................................... يف بيع الفضويل
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لكن العموم املذكور خمتص بالرشط املنتسـب ملن خياطب بلزوم الوفاء به، كام 
هو مقتىض اإلضافة يف احلديث السـابق، ملا سـبق من ظهـور إضافة اجلمع للجمع يف 
التوزيـع. ويقتضيه أيضـاً التعبري يف النصـوص بمثل: رشط، ويشـرتط، ونحومها مما 
يقتـيض صدور الـرشط ممن خياطـب بالوفاء به. وقد سـبق اإلشـكال يف كفاية إجازة 
عقـد الفضويل يف نسـبته للمجيز، فضالً عن صدوره منه، الـذي هو مفاد مثل رشط، 

ويشرتط، ونحومها.
اللهـم إال أن يدعـى إلغاء خصوصيـة االنتسـاب والصدور عرفـاً، والتعدي 
جلميـع موارد االلتزام بالرشط، لظهور أن لزوم الوفاء بالرشط ـ كلزوم الوفاء بالعقد 
ـ ليـس تعبدياً حمضاً، بل هو ارتكازي أيضاً، واملعيار يف لزومه ارتكازاً عىل الشـخص 

هو التزامه به وإن مل يصدر منه ومل ينتسب له.
الثالـث: إطالقـات الصلـح، كقولـه تعـاىل: ﴿والصلــح خـري﴾(١) وصحيح 
حفـص عن أيب عبـد اهللاA: «قـال: الصلـح جائز بـني الناس [املسـلمني]»(٢) فقد 
سـبق يف أول كتاب التجارة هنوضها بإثبات نفوذ العقود التي يدفع هبا الفسـاد وحتل 
هبا املشـاكل. وبضميمة القطع بعدم خصوصية دفع الفسـاد يف ترشيع املعاملة تنهض 
بعموم نفوذ العقود وإن مل حتلّ هبا املشـاكل ويدفع هبا الفسـاد. وحينئذٍ فقد يدعى أن 

مقتىض إطالقها العموم لعقد الفضويل بعد إجازة األصيل له.
لكن األدلة املذكورة ظاهرة يف نفوذ الصلـح عىل املصطلحني، ومل يتضح كون 
إمضاء الصلـح وإجازته صلحاً، ليكون املجيز أحد املصطلحني. وتنهض هذه األدلة 

باملدعى، وهو نفوذ عقد الفضويل باإلجازة. فتأمل.
الرابع: صحيح زرارة عن أيب جعفرA: «سـألته عـن مملوك تزوج بغري إذن 
سـيده. فقال: ذاك إىل سـيده، إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهام. قلت: أصلحك اهللا، 

(١) سورة النساء آية: ١٢٨.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٣ من أبواب كتاب الصلـح حديث:١.



إن احلكـم بـني عيينة وإبراهيم النخعـي وأصحاهبام يقولون: إن أصل النكاح فاسـد، 
وال حتل إجازة السيد له. فقال أبو جعفرA: إنه مل يعص اهللا، وإنام عىص سيده، فإذا 

أجازه فهو له جائز»(١).
واالسـتدالل به ليس بلحاظ رصاحته يف جـواز عقد الفضويل يف مورده، وهو 
النكاح، بل بلحاظ ما تضمنه ذيله من أنه مل يعص اهللا، وإنام عىص سيده، فإذا أجازه له 
فهو له جائز. لقرب سوقه مساق التعليل رداً عىل من حكم بفساد النكاح من العامة.
ووجه االسـتدالل حينئذٍ أنه ليس املراد من معصية السـيد املعصية التكليفية، 
لعـدم فرض هني السـيد عن النكاح يف احلديـث، بل منافاة العقد لسـلطنته عىل ماله، 
فيـدل عـىل أن يكفـي يف إعامل السـلطنة املعترب يف عقد النـكاح إعامهلا بإمضـاء العقد 
الواقـع، وال ينحـرص بإعامهلا يف إيقاع العقـد مبارشة أو توكيـالً أو نحومها. ومقتىض 
ارتكازية التعليل إلغاء خصوصية عقد نكاح العبد يف ذلك، والتعميم لكل عقد مناف 

لسلطنة من يعترب إعامل سلطنته فيه.
بـل ال يبعد أن يكون نفـوذ عقد الفضويل باإلجازة أمـراً ارتكازياً، وأن توقف 
مـن توقـف يف ذلك يف النكاح، لشـبهة أمهية النكاح، فنبه اإلمـامA بالتعليل لتلك 
القضية االرتكازية، لبيان أهنا تعمّ النكاح. وكيف كان فالصحيح بسـبب التعليل من 

األدلة العامة عىل نفوذ عقد الفضويل باإلجازة.
لكـن ذكر بعض مشـاخيناP أن موقـع العقد يف املقام ليـس فضولياً، بل هو 
صاحـب العقـد، ألن الـزوج هـو العبد نفسـه، فال جمال ألن يسـتفاد منـه حكم عقد 
الفضـويل الـذي يكون املوقع فيه للعقد أجنبياً عنه. غايـة األمر أنه يعترب يف املقام رضا 

املوىل، وهو غري حاصل حني العقد وإنام حصل بعد ذلك.
نعـم، يمكـن التعـدي من مـورد الصحيح إىل مـا يامثله، كالعقد عـىل بنت أخ 
الزوجـة مـن دون إذن عمتهـا املعترب يف صحـة العقد إذا حصل بعد ذلـك. وربام كان 

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

٢٠٥ ................................................................................... يف بيع الفضويل
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ذلك هو الوجه يف عدم اسـتدالل شيخنا األعظمP بالتعليل املذكور يف الصحيح، 
. وإنام احتمل كونه مؤيداً

وفيـه: أن العبد ملا كان ملـكاً للموىل، فالترصف فيه بالبيـع والتزويج وغريمها 
من شـؤون املوىل، ال من شؤون العبد نفسـه، والعقد عليه من قبل غري املوىل من عقد 
الفضويل، سواءً كان بيعاً أم تزوجياً أم غريمها، وسواءً كان موقع العقد هو العبد نفسه 

.Pأم شخصاً آخر غري املوىل، كام أشار لذلك سيدنا املصنف
بـل حتـى مثل بيـع الراهن العـني املرهونة مـن دون إذن املرهتـن وبيع املفلس 
مالـه مـن دون إذن الغرماء ال خيرج عن العقد الفضويل، ألن موقع العقد وإن كان هو 
املالـك، إال أن البيـع ملا كان موضوعـاً حلق الراهن والغرماء مل يكـن الترصف فيه من 
شـؤون املالك وحده، لعدم إطالق سـلطنته عىل ماله، بل تشـرتك السلطنة بني املالك 
وصاحـب احلـق، فيكون بيع املالك مـن دون إذنه من أفراد بيع الفضـويل، كبيع أحد 
الرشيكـني العني املشـرتكة مـن دون إذن رشيكة. وجمرد اختالف موضوع السـلطنة، 
حيـث يكـون يف الرشيك هو املال نفسـه، ويف املرهتن احلق الثابـت بالرهن ال يصلـح 

 . فارقاً
ومنـه يظهـر احلال يف اعتبـار إذن العمـة واخلالة يف زواج بنـت األخ واألخت 
عليهـام. فإنـه إن ابتنى عىل اعتبار إذهنام تعبداً مل يكف الرضا بالعقد بعد وقوعه، لفقده 
الـرشط الرشعي. وإن رجع إىل منافاة الـزواج املذكور حلقهام األديب الثابت هلام رشعاً 
ـ فيكـون اعتبار رضامها من أجل سـلطنتهام عىل احلق املذكـور، كام هو املرتكز عرفاً ـ 
كان مقتىض التعليل الذي تضمنه الصحيح املتقدم االجتزاء بالرضا املتأخر، اكتفاء يف 

إعامل سلطنة صاحب احلق بإمضاء العقد ـ املنايف هلا ـ بعد وقوعه. فالحظ.
اخلامس: ما ذكرناه يف أول كتاب التجارة من أن نفوذ العقد مقتىض االرتكازات 
التي فطر اهللا تعاىل الناس عليها، وعليها سرية العقالء املبنية عىل االرتكازات املذكورة. 
ومثـل هذه السـرية حجة مـا مل يثبت الردع عنهـا. ومن الظاهر عدم الفـرق يف النفوذ 



بمقتىض السرية االرتكازية املذكورة بني عقد األصيل الواقع منه، وعقد الفضويل بعد 
اإلجازة من األصيل. فكام يكون لإلنسـان إعامل سـلطنته بإيقـاع العقد عىل ما يكون 
حتت سلطانه، يكون له إعامهلا بإجازة العقد الذي يوقعه األجنبي عىل ذلك، وكام ينفذ 
عليـه العقـد يف األول ويلزم به، ينفـذ عليه يف الثاين ويلزم منه. وبذلك تكون السـرية 

املذكورة من عمومات نفوذ عقد الفضويل.
هذا كله يف عموم عقد الفضويل من دون خصوصيته للبيع. وربام يسـتدل عىل 
عمـوم نفوذ خصوص بيع الفضويل باإلجازة بعمومات صحة البيع. وقد تقدم منا يف 

أول كتاب التجارة ذكر أمور:
األول: قوله تعاىل:﴿يا أهيا الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن 
تكون جتارة عن تراض منكم﴾(١). ويبتني االسـتدالل به يف املقام عىل عموم الرتايض 
للرضـا املتأخر عن إنشـاء العقد، كام سـبق مـن غري واحد عند الـكالم يف صحة عقد 
املكره إذا تعقبه الرضا. وسبق اإلشكال فيه. ويأيت متام الكالم فيه عند الكالم يف حجة 

القول ببطالن عقد الفضويل وعدم صحته باإلجازة الالحقة إن شاء اهللا تعاىل.
الثـاين: قولـه تعـاىل: ﴿الذيـن يأكلـون الربـا ال يقومـون إال كـام يقـوم الـذي 
يتخبطـه الشـيطان من املس ذلك بأهنم قالوا إنام البيع مثـل الربا وأحل اهللا البيع وحرم 
الربا...﴾(٢). وقد ذكر بعض مشاخيناP أن املراد به البيع املستند ملن له البيع، وذلك 

يصدق بإجازة بيع الفضويل ممن له البيع.
لكن تقدم هناك اإلشـكال يف ثبوت إطالق لآليـة الرشيفة يقتيض صحة البيع 
ونفوذه، لعدم وردها لبيان ذلك، بل السـتنكار تشـبيه البيع بالربا، اسـتهواناً بتحريم 
الربـا ورداً لـه، بعـد الفراغ عن حرمة الربـا وحلية البيع. فال يدل إال عـىل حلية البيع 

وحتريم الربا يف اجلملة.

(١) سورة النساء آية: ٢٩.
(٢) سورة البقرة آية:٢٧٥.
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مضافاً إىل ما سـبق هنا من اإلشـكال يف استناد عقد الفضويل لألصيل بإجازته 
لـه. نعم ال إشـعار يف اآلية الرشيفة باعتبار انتسـاب البيع ملن له البيـع يف نفوذه. غاية 
األمر أن نفوذ بيع الفضويل يف حق األصيل مناف لسلطنته عىل ماله، فالبد من تقييده 
بـام إذا أعمل سـلطنته فيه، فإذا تم اإلطالق يف اآلية الرشيفـة كان مقتضاه االكتفاء يف 
إعـامل سـلطنته بإجازته الالحقة، واالقتصار عىل خصـوص إيقاع عقد البيع زيادة يف 

التقييد ينفيها اإلطالق. 
اللهم إال أن يقال: وضوح عدم نفوذ بيع غري من له السـلطان مانع من انعقاد 
اإلطالق يف اآلية الرشيفة من هذه اجلهة، وموجب الختصاص إطالقهاـ  لو تمـ  بغري 
حيثية السلطنة، مع إمجاهلا من هذه احليثية، فال تنهض بنفي اعتبار خصوص إعامهلا يف 

إيقاع العقد، واالكتفاء بإعامهلا يف إجازته، بل البد من الرجوع يف ذلك لدليل آخر.
الثالـث: اإلطالقات املقامية ملا تضمن احلث عىل التجارة والنهي عن تركها(١) 
فإهنـا وإن مل تكـن واردة لبيان صحة التجارة ونفوذهـا، إال أنه حيث كان الغرض من 
التجارة ترتب أثرها واالسـرتزاق منها، فعدم بيان الشارع األقدس للنافذ منها ظاهر 

يف إمضائها، وترتب أثرها. 
ومن الظاهر أن أدلة احلثّ عىل التجارة تقرص عن عقد الفضويل، ألن موضوع 
احلـثّ هو من له التجارة، ويكـون ربحها له. كام تقرص عن إجازته، لعدم كوهنا جتارة 
حتـى لو تم كوهنـا موجبة لنفوذه. ومن ثم ال تنهض إطالقاهتا املقامية ببيان نفوذ عقد 

الفضويل باإلجازة، وال تنفع يف املقام.
ثـم إنه قد اسـتدل عىل صحة بيـع الفضويل ونفـوذه باإلجازة بأمـور أخر غري 

العمومات:
األول: صحيح حممد بن قيس عن أيب جعفرA: «قال: قىض يف وليدة باعها 
ابن سـيدها وأبوه غائب، فاشـرتاها رجل، فولدت منه غالماً، ثم قدم سيدها األول، 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١، ٢ من أبواب مقدمات التجارة.



فخاصم سـيدها األخري، فقال: هذه وليديت باعها ابني بغري إذين. فقال: خذ وليدتك 
وابنها. فناشـده املشـرتي، فقال: خذ ابنه ـ يعني: الذي باع الوليدة ـ حتى ينفذ لك ما 
باعك. فلام أخذ البيّع االبن قال أبوه: أرسـل ابني، فقال: ال أرسـل ابنك حتى ترسل 
ابني. فلام رأ ذلك سـيد الوليدة األول أجاز بيع ابنه»(١) لرصاحته يف نفوذ بيع االبن 

للوليدة بإجازة أبيه بعد ذلك.
لكن قد يستشكل يف االستدالل بالصحيح من وجوه:

أحدها: اشـتامله عـىل أخذ مالك اجلارية ولدها من املشـرتي، مع ظهور كوهنا 
، وغاية ما يسـتحقه املالك  اً، وال يملـك ولد احلرّ موطـوءة شـبهة، فيكـون ولدها حرّ

اجلارية هو قيمة الولد.
وأمـا مـا يف االسـتبصار وغريه من احتـامل كون احلاكـم أخذ الولـد من أجل 
استحصال قيمته من أبيه، كام تضمنته بعض النصوص. ففيه: أنه خمالف لظاهره جداً، 
لقـوة ظهوره يف اسـتحقاق نفس الولد ويف انحصار اسـرتجاعه بإمضـاء البيع. ومثله 
مـا فيه أيضـاً من احتامل أن املراد اخذ قيمة الولد، وقـد حذف املضاف وأقام املضاف 
مقامـه، كـام هو شـايع يف االسـتعامالت. إذ هـو مناف لرصيـح الصحيح مـن مطالبة

األب بولده.
وكذا ما يف اجلواهر من احتامل كون أخذ الولد حتى تثبت الشـبهة للمشـرتي، 
إذ لو كان عاملاً كان زانياً فيملك صاحب اجلارية الولد. إذ فيه: أن الشبهة هي مقتىض 
األصـل، ويناسـبها ظاهر احلال بعد كون ولد املالـك البايع صاحب يد من حقه البيع 
. مضافاً إىل أن االحتامل املذكور ال يناسـب ما سـبق من قوة ظهور الصحيح يف  ظاهراً

انحصار اسرتجاع الولد بإمضاء البيع.
وباجلملـة: الوقوف عـن العمل بالصحيح وإرجاع عملـه ألهله أوىل من هذه 

. التأويالت التي يأباها لسانه جداً
(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٨٨ من أبواب نكاح العبيد واإلماء.
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فالعمـدة يف دفـع اإلشـكال املذكور: أن عـدم العمل هبذه الفقـرة ال يمنع من 
االسـتدالل بالصحيح للمطلوب من نفوذ عقد الفضويل باإلمضاء. ملا هو املعلوم من 

أن عدم العمل ببعض فقرات احلديث ال يسقطه عن احلجية يف متام مضمونه.
ثانيها: ما تضمنه من تنبيه املشرتي إىل أخذ ولد املالك ـ وهو الذي بارش البيع ـ

مـن أجـل أن يميض املالـك البيع، مع أنه ال يسـتحق أخذه، غاية األمـر أن له مطالبته 
بالثمن الذي أخذه منه بعد انكشاف بطالن البيع، بل بجميع ما خيرسه بسبب املعاملة 
املذكـورة، ألنه قد غره وخدعه. بل قد يشـكل من أجل ذلـك ترتب األثر عىل إجازة 

املالك، لكوهنا عن إكراه من أجل ختليص ولده الذي أخذ بال حق.
ويندفـع: بأن رصيح الصحيح أن أخذ املشـرتي لولد املالـك الذي بارش البيع 
ليس من أجل اسـرتقاقه، بل من أجل إحراج املالك، لينفذ البيع. وهو يسـتحق أخذه 
مـن أجـل تصفية حسـابه معـه، أو من أجـل طلب تعزيـره، ألنه قد تـرصف بال حق 
ترصفـاً أرض به، أو أنهA نبه لذلك بمقتىض واليتـه، تنكيالً بابن املالك، ألنه معتد 

يف ترصفه. ومع استحقاق أخذه يكون اإلكراه بحق، فال يرتفع أثر اإلجازة.
عىل أن عدم ظهور الوجه يف اسـتحقاق أخذه ال يمنع من العمل بالصحيح يف 
حمل الكالم، وال يلزم سقوط أثر اإلجازة باإلكراه، إذا ال ريب يف كون أخذه بحق بعد 

تنبيه اإلمامA له وإن جهل وجهه، وذلك يسقط أثر اإلكراه.
ثالثهـا: أن ظاهـر الصحيـح حتقق الرد مـن املالك، مع اإلمجاع عـىل عدم نفوذ 
اإلجـازة بعـد الرد، فام تضمنه من نفوذ العقد بإجـازة املالك بعد رده خمالف لإلمجاع، 
ومـا عليه األصحاب من نفوذه باإلجازة غري املسـبوقة بالرد ال يـدل عليه الصحيح. 
ولعله لذا حكي عن السـيد الطباطبائيP أن الصحيـح يكون دليالً عىل نفوذ عقد 

الفضويل باإلجازة حتى بعد الرد.
لكن منع بعض مشـاخيناP مـن ظهور الصحيح يف حتقق الـرد، ألن ترتيب 
آثـار عـدم نفوذ العقد هـو مقتىض احلكـم األويل، والذي جيوز العمـل عليه ما دامت 



 Pاإلجازة مل حتصل، وهو جيتمع مع الرتدد يف اإلجازة. ويظهر من بعض األعاظم
أنـه البد من تنزيل الصحيح عىل ذلك، مجعـاً بني ما دل عليه من نفوذ العقد باإلجازة 

وما ثبت من مانعية الرد من تنفيذ اإلجازة للعقد.
والـذي ينبغـي أن يقال: إن كان املـراد بالردّ البناء عىل عدم إجـازة العقد، فال 
إشكال يف قوة ظهور الصحيح يف حتققه يف مورده. ومحله عىل كون ما صدر من املالك 
ملجـرد العمـل باحلكم األويل بانتظار ظهور املصلحة له يف إجازته للعقد بعيد جداً، ال 

يناسب لسان الصحيح.
ه ـ كام ذكره سيدنا املصنفP، وظاهر  وإن كان املراد بالردّ فسخ العقد وحلّ
اجلواهر املفروغية عنه ـ فال ظهور للصحيح فيه، لقرب غفلة املالك عن ذلك، وأن ما 

صدر منه ملجرد عدم بنائه عىل اإلجازة وتشبثه بملكيته للجارية. 
وأظهر من ذلك ما إذا اعترب فيه لفظ خاص قال يف اجلواهر: «كام عن الشـهيد 
يف حواشـيه، حيث قال: والرد أن يقول: فسـخت». حيث ال إشـكال يف عدم تضمن 

الصحيح ذلك.
وكيف كان فالظاهر عدم مانعية الردّ من اإلجازة بأي معنى فرض، كام يأيت يف 
التعقيب عىل كالم سيدنا املصنفP. ومن ثم ال مانع من االستدالل بالصحيح ملا 

نحن فيه.
بـل ذكر شـيخنا األعظـمP أن ظهور الصحيـح يف حتقق اإلجـازة بعد الرد 
إنام يمنع من االسـتدالل به يف املقام لو كان مرجع االسـتدالل به لالستدالل بالقضية 
الشـخصية التـي تضمنتهـا بضميمـة إلغـاء خصوصية موردهـا. أما لـو كان مرجعه 
لالسـتدالل بكـرب تنفيـذ اإلجـازة لعقد الفضـويل املسـتفادة من مسـاق الكالم يف 

. الصحيح، فال يمنع منه ظهوره يف كون اإلجازة يف مورده بعد الردّ
لكن استشـكل فيه سـيدنا املصنفP وغريه بأن الصحيـح إنام تضمن نفوذ 
العقد اخلاص بإجازته، من دون أن يتضمن كرب عامة يمكن الرجوع إليها حتى مع 
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عدم العمل بالقضية الشخصية اخلاصة.
وما ذكرهP وإن كان صحيحاً، إال أن الصحيح مل يتضمن القضية الشخصية 
 :Aتأسيساً، بل ظاهره املفروغية عنها بسبب ارتكازيتها، فإن ذلك هو الظاهر من قوله
«خذ ابنه حتى ينفذ لك ما باعك» وكذا قولهA: «فلام رأ ذلك سيد الوليدة أجاز 

البيع»، ومن الظاهر عموم القضية االرتكازية، وعدم اختصاصها باملورد.
نعـم، عمـوم القضية املسـتفادة من الصحيحـ  لو تمـ  ال ينفـع مع عدم العمل 
بـه يف مورده، لوضـوح أن ختصيص املورد مانع من حجية العمـوم يف غريه. فالعمدة 

ما سبق.
الثـاين: مـا تضمـن من النصـوص أن عامـل املضاربة إن خالـف رشط املالك 

ضمن اخلسارة مع كون الربح بينهام(١).
قال شـيخنا األعظمP: «فإهنا إن أبقيـت عىل ظاهرها من عدم توقف ملك 
الربـح عىل اإلجازة... كان فيها اسـتئناس حلكم املسـألة، من حيث عـدم اعتبار إذن 
املالك سابقاً يف نقل مال املالك إىل غريه. وإن محلناها عىل صورة رضا املالك باملعاملة 
بعد ظهور الربح... اندرجت املعاملة يف الفضويل. وصحتها يف خصوص املورد وإن 

احتمل كوهنا للنص اخلاص، إال أهنا ال ختلو عن تأييد للمطلب».
لكـن ال جمـال لالسـتئناس هبـا عـىل األول، رضورة أن املهـم يف مسـألة عقد 
الفضويل هو االجتزاء باإلجازة الالحقة يف مورد اعتبار رضا املالك يف صحة املعاملة، 
ومع فرض عدم اعتبار رضا املالك يف مورد النصوص املذكورة يكون موردها أجنبياً 
عن مسـألة عقد الفضويل بالكلية، نظري ما يدل عىل عدم اعتبار إذن القارص يف صحة 

املعاملة املتعلقة به أو بام له.
وأمـا عـىل الثاين فال جمال لالسـتدالل بام تضمـن رشطاً خارجـاً عن موضوع 
املضاربة، كصحيح حممد بن مسـلم عن أحدمهاA: «سـألته عن الرجل يعطي املال 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١ من أبواب كتاب املضاربة.



مضاربة، وينهى أن خيرج به، فخرج.قال: يضمن املال، والربح بينهام»(١). لوضوح أن 
خمالفة الرشط بالسفر ال توجب خروج املعاملة عن موضوع عقد املضاربة الذي وقع 

بينهام، بحيث تكون فضولية غري مأذون فيها.
وأمـا مـا ذكـره سـيدنا املصنفP من أنـه مع شـمول عقد املضاربـة للعقد 
املذكـور ال وجـه للضامن. ففيه أن أدلة عدم ضامن العامـل يف املضاربة ختتص بصورة 
عـدم خمالفتـه للـرشط، أما مـع خمالفته لـه فرصيح هـذه النصوص ضامنـه، وال ملزم 

بحملها عىل قصور املضاربة عنه. 
نعم، قد يتجه االستدالل بام ورد يف الرشط املقوم ملوضوع املضاربة، كصحيح 
مجيـل عـن أيب عبد اهللاA: «يف رجل دفع إىل رجل ماالً ليشـرتي بـه رضباً من املتاع 
مضاربـة، فذهب فاشـرت به غري الـذي أمره. قال: هو ضامـن، والربح بينهام عىل ما 
رشط»(٢). لظهـور أن رشاء املتاع اآلخر ال يقتضيه عقـد املضاربة الذي حصل بينهام، 

فيكون من عقد الفضويل غري املأذون فيه.
وأمـا ما ذكره بعض األعاظمP من دخولـه يف عقد املضاربة بنحو الرتتب، 
ألن غرض املالك االسرتباح، ففي فرض حصول الربح يف املعاملة املنهي عنها تكون 

داخلة يف عقد املضاربة الذي أوقعه.
: ألن غرض املالك قد ال يكون مطلق االسـرتباح، بل  فهـو يف غاية املنع: أوالً

اسرتباح خاص، خلصوصية يف البضاعة، أو يف غريها.
: ألن جمرد واجدية املعاملة لغرض املالك واقعاً ال يكفي يف عموم عقده  وثانيـاً
هلا بعد قصور موضوع العقد الذي أوقعه عنها، فضالً عام إذا كان قد هنى عنها. واألمر 
الرتتبي الذي التزمنا به يف باب التزاحم بني التكليفني إنام استفيد من إطالق دليل كل 
منهـام حيث يلـزم االقتصار يف اخلروج عنه عـىل ما يقتضيه التزاحـم، وال جمال للبناء 

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

(٢) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١ من أبواب كتاب املضاربة حديث:٩.

٢١٣ ................................................................................... يف بيع الفضويل



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة / ج٢ ٢١٤

عليه يف فرض عدم اإلطالق، فضالً عن صورة النهي.
ومثلـه ما ذكره سـيدنا املصنـفP وغريه مـن أن محله عىل عقـد الفضويل، 
بحيـث تتوقف صحته عـىل اإلجازة، يقتيض كون الربح بتاممـه للاملك. ألن ذلك هو 

مقتىض األصل بعد عدم املخرج عنه، لفرض قصور عقد املضاربة عنه.
الندفاعه بأنه ال جمال لذلك مع ما هو املعلوم من قصد العامل املضاربة باملال، 
حيـث ال يكـون مفاد العقد املجاز حينئذٍ جمرد التعامل باملـال بيعاً ورشاء، بل التعامل 
بنحو خاص يبتني عىل رشكة العامل يف الربح، فالبد إما من إجازته بتامم مضمونه أو 
ه. وال أقـل مـن كون ذلك هو مقتـىض نصوص املقام لو تم محلهـا عىل كون العقد  ردّ

فضولياً حيتاج لإلجازة.
فالعمـدة أن إجـازة املالك للمعاملـة املذكورة وإن كانت قريبـة جداً بعد غلبة 
تعـذر حتصيل رأس املال وفرض حصول الربـح، إال أن محل النصوص املذكورة عىل 
دخـل اإلجازة يف اسـتحقاق الربح ال يناسـب إطالقهـا، لظهوره يف تبعية اسـتحقاقه 

للمعاملة بنفسها، كام لو مل خيالف الرشط أو مل يكن الرشط مقوماً ملوضوع املضاربة.
والسـيام بعـد ظهور حال األصحـاب يف العمل عليه، لعـدم تنبيههم إىل لزوم 
اإلجازة من املالك، حيث يناسب ذلك صحة املعاملة تعبداً ولو ألهنا األنسب بغرض 
املالك وجتنباً عن املشاكل املرتتبة عىل بطالن املعاملة بعد غلبة عدم تيرس حتصيل رأس 

املال وإرجاعه لصاحبه. ومن ثم يشكل االستدالل واالستئناس هبا يف املقام.
وأشـكل منه االسـتدالل بـام ورد يف االجتار بـامل اليتيم(١). فـإن املتحصل من 
جممـوع نصوص املسـألة أن املـال إن كان بيد الويل وكان من مصلحـة اليتيم ومقتىض 
النظـر لـه االجتار به جـر حكم املضاربة من عـدم ضامن العامل للامل مع مشـاركته 
لليتيـم يف الربـح. ويف غري ذلـك إن كان من عنده املـال ملياً قادراً عـىل ضامنه جاز له 
(١) وسـائل الشـيعة ج:٦ باب: ١ من أبواب من جتب عليه الزكاة حديث:١، وباب:٢ منها حديث: ٢، ٥، 

٦، ٧، ٨، وج:١٢ باب:٧٥ من أبواب ما يتكسب به حديث: ١، ٢، ٣، ٤.



اقرتاضه، ويكون الربح له، كام جيوز له العمل مع بقائه عىل ملك اليتيم، فيكون الربح 
لليتيـم مـع ضامن املال عىل العامل. وإن مل يكن ملياً مل حيـلّ له الترصف فيه، فإن عمل 
به كان الربح لليتيم، وعىل العامل الضامن أيضاً، سـواء قصد العامل العمل لنفسـه أم 

لليتيم أم هلام معاً مضاربة. ومن دون فرق يف ذلك بني الويل وغريه.
وعـىل ذلك فاحلكم بثبـوت الربح لليتيم والضامن عىل العاملـ  إذا مل يكن ولياً 
أو مل يكـن مليـاً ـ ال يبتنـي عىل نفـوذ عقد الفضـويل باإلجازة، بل هـو حكم تعبدي، 
خمالـف للقاعـدة، كام ال خيفى. وقد تكـون حكمته االحتياط ملـال اليتيم، والردع عن 

التالعب به.
الثالـث: صحيح احللبي: «سـألت أبا عبد اهللاA عن رجل اشـرت ثوباً ومل 
يشـرتط عـىل صاحبه شـيئاً، فكرهه، ثـم رده عىل صاحبـه، فأبى أن يقيلـه [يقبله] إال 
بوضيعـة، قـال: ال يصلـح له أن يأخـذه بوضيعة، فإن جهل، فأخـذه فباعه بأكثر من 
ثمنـه ردّ عىل صاحبـه األول ما زاد»(١). وإنام اقترص يف الرد عـىل الزائد ـ مع أن الثمن 
بتاممه للمشـرتي األول املالك للثوب حقيقة ـ ألن املشـرتي مدين له بام اسرتجعه من 
ثمن الثوب عند اإلقالة بالوضيعة املفروض بطالهنا، فله أن يأخذ من الثمن الذي باع 

به الثوب بقدر ذلك، ويردّ الزائد عليه ال غري.
قـال شـيخنا األعظمP: «فـإن احلكم بردّ مـا زاد ال ينطبـق بظاهره إال عىل 
صحة بيع الفضويل لنفسـه». والوجه فيه: أن بيـع الثوب إذا مل يصح باإلجازة فالثمن 

بتاممه ملك للمشرتي الثاين، وال يستحق املشرتي األول منه شيئاً، لريدّ عليه.
هذا وقد استشـكل فيه بعض األعاظمP بأن جهل املشـرتي األول ببطالن 
اإلقالة بالوضيعة واعتقاده ملكية البايع للثوب بسببها راجع إىل إذنه للبايع يف أن يبيع 

 . الثوب لنفسه، ومع اإلذن املذكور خيرج البيع عن كونه فضولياً
لكنـه كـام تـر، إذ بعد فـرض اعتقاد املشـرتي بملكيـة البايع للثوب بسـبب 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٧ من أبواب أحكام العقود حديث:١.
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اإلقالة، فهو ير نفسـه أجنبياً عنه، وال دخل له به ليأذن له يف بيعه. ولو فرض اإلذن 
منـه رصحياً يف بيعه فاإلذن املذكور ال يرجع إىل تسـليطه له عـىل ملكه، ليكون ترصفه 
إعامالً لسـلطنته عليه، وخيرج بذلك عن كونـه فضولياً، بل هو إذن فيام هو أجنبي عنه
ال يرتتب عليه األثر رشعاً، وإال جر ذلك يف مجيع العقود التمليكية الفاسدة ونحوها 
مـن مـوارد خطأ املالـك واعتقـاده ملكية الغري ملـا يملكه هـو، وال يظن بأحـد البناء

عليه فيها.
ومثلـه يف اإلشـكال ما ذكره بعض مشـاخيناP مـن أن إذن املشـرتي للبايع 
بأخـذ الثـوب بالوضيعة يقتيض باألولوية إذنه لـه يف أن يبيعه من غريه بأكثر من ثمنه. 
الندفاعه بأن املشـرتي مل يأذن للبايع بأخذ الثوب بالوضيعة مع بقاء الثوب عىل ملكه 
واستمرار علقته به، وإنام اعتقد أنه قطع علقته به وأخرجه عن ملكه باإلقالة املذكورة، 
العتقاده صحتها، وأن الثوب عاد بسببها ملكاً للبايع، فيكون الترصف به من شؤونه، 
ال من شـؤون املشـرتي، ليأذن لـه فيه. ولعله لو التفت إىل بقائـه يف ملكه مل يأذن ببيعه 
، أو  بالثمـن األكثر، الرتفاع قيمته السـوقية عند البيع املذكـور، أو الحتياجه له حينئذٍ

لغري ذلك.
فاملقام نظري ما لو باع شـخص آخر متاعاً بثمن وكان البيع فاسـداً، فهل يمكن 
دعو أنه يسـتفاد من بيعه املذكور اإلذن له يف أن يبيعه بأكثر من ذلك الثمن، بحيث 

لو باعه به ينفذ عليه وال يكون فضولياً؟!.
ومن ثم ال ينبغي التأمل يف كون البيع املذكور فضولياً بعد فرض بطالن اإلقالة 
وبقاء الثوب عىل ملك املشرتي، وعدم إذنه ببيعه ثانياً عن نفسه، جلهله ببطالن اإلقالة 

وبقائه عىل ملكه.
نعم، محل النصوص عىل صورة إجازة املشرتي األول للبيع ال يناسب إطالقها 
الظاهر يف صحة البيع، واسـتحقاق املشـرتي الزيادة بمجـرد وقوعه، من دون حاجة 
لإلجازة. والسيام وأن عدم اإلجازة قد يكون أنفع للمشرتي لو بقي األمر عىل مقتىض 



القاعدة، كام إذا ارتفعت قيمة الثوب إىل أكثر من ثمن البيع الثاين، حيث يكون مقتىض 
القاعـدة ضامن البايع له لو فرض عدم اإلجازة وتعذر اسـرتجاع الثوب بسـبب أخذ 

املشرتي الثاين له.
فعدم التنبيه لذلك يف الصحيح، واالقتصار فيه عىل استحقاق الزيادة من دون 
تنبيـه الشـرتاط اإلجازة، يناسـب صحة البيع الثـاين من دون حاجة لإلجـازة تعبداً،
، وجتنباً للمشـاكل املرتتبة عىل بطـالن البيع، ولـو ألنه األنسـب بغرض املالك غالبـاً
نظري مما سبق يف نصوص املضاربة. ومن ثم يشكل االستدالل واالستئناس بالصحيح

يف املقام.
 Aالرابع: موثق عبد الرمحن بن أيب عبد اهللا بل صحيحه: «سألت أبا عبد اهللا
عن السمسـار أيشرتي [يشـرتي] باألجر، فيدفع إليه الورق، ويشـرتط عليه أنك تأيت 
بام نشـرتي [تشـرتي]، فام شـئت أخذته، وما شـئت تركته، فيذهب فيشرتي، ثم يأيت 
باملتـاع، فيقـول: خذ مـا رضيت، ودع مـا كرهت.قـال: ال بأس»(١) حيث اسـتدل به 
شـيخنا األعظمP، بناء منه عىل أن اشـرتاء السمسـار للمتاع من صاحبه كام يمكن 
أن يكون لنفسـه ثم يبيع من دافع الورق ما يعجبه منه، وأن يكون لدافع الورق بإذنه، 
، فينفذ  لكـن مـع جعل اخليار له، يمكن أن يكـون لدافع الورق من دون إذنـه فضوالً
دافـع الـورق فيام يعجبه ويرد فيام يكرهـه، ومع احتامل الوجـوه الثالثة يكون جواب 
اإلمـامA بالصحـة مع ترك االسـتفصال دليـالً عىل صحة رشاء الفضـويل ونفوذه 

بإجازة األصيل.
: أن الظاهـر تعارف التعامـل بوجه خاص أريد مـن احلديث، فلو  وفيـه: أوالً
فـرض عـدم وضوحه مـن متن احلديث وتـردده بني الوجـوه الثالثة يكـون احلديث 

.Pال عاماً بسبب ترك االستفصال، كام أشار لذلك بعض مشاخينا ، جممالً
: أن حديث دافع الورق مع السمسـار رصيح يف اإلذن له بإيقاع الرشاء  وثانيـاً

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٠ من أبواب أحكام العقود حديث:٢.
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بنحو ال يكون ملزماً له فيام مل يره، وذلك يكون إما برشائه املتاع من صاحبه مع جعل 
اخليـار يف الفسـخ فيـام ال يعجب صاحب الـورق، وإما بأخذه منه مـن دون رشاء من 
أجـل عرضه عىل صاحـب الورق، ليختار منه ما يعجبه، ويشـرتيه لـه منه بعد ذلك، 

وأي منهام حصل ال يكون فيه فضولياً بعد حديث صاحب الورق معه.
اخلامـس: روايـة ابن أشـيم عـن أيب جعفرA: «يف عبـد لقوم مـأذون له يف 
التجـارة دفـع إليه رجل ألف درهم، فقال: اشـرت هبا نسـمة واعتقها عني، وحج عني 
بالباقي، ثم مات صاحب األلف، فانطلق العبد فاشرت أباه، فأعتقه عن امليت، ودفع 
إليه الباقي حيج عن امليت، فحج عنه، وبلغ لك موايل أبيه ومواليه وورثة امليت مجيعاً، 
فاختصموا مجيعاً يف األلف، فقال موايل العبد [موايل عتق العبد] املعتق: إنام اشـرتيت 
أباك باملنا. وقال الورثة: إنام اشـرتيت أباك باملنا، وقال موايل العبد: إنام اشرتيت أباك 
باملنـا. فقال أبو جعفرA: أما احلجة فقـد مضت بام فيها ال ترد. وأما املعتق فهو ردّ 
يف الرق ملوايل أبيه. وأي الفريقني بعد أقاموا البينة عىل أنه اشرت أباه من أمواهلم كان 

.(١)« له رقاً
قال شـيخنا األعظم يف توجيه االستدالل بالرواية: «لوال كفاية االشرتاء بعني 
املـال يف متلـك املبيع بعد مطالبتهـ  املتضمنة إلجـازة البيعـ  مل يكن جمرد دعو الرشاء 

باملال وال إقامة البينة كافية يف متلك البيع».
لكـن من القريـب حتقق اإلذن يف الرشاء مـن موايل العبد ومـوايل أبيه، لظهور 
دعواهـم الـرشاء بامله يف أنه قد دفع للعبد ماالً وأذن له يف االجتار به له، فيخرج بذلك 

عن الفضويل، وينفذ رشاؤه عليهم.
نعم، قد يتجه ذلك يف ورثه امليت بناء عىل أن ما صدر من دافع املال ـ الذي قد 
مـاتـ  هـو التوكيل يف الرشاء واحلج عنه يف حياته، ال الوصية بأن يفعل ذلك عنه بعد 
وفاته، كام يناسب ذلك قوهلم: «إنام اشرتيت أباك باملنا» وحكمهA برقية األب هلم 

(١) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٢٥ من أبواب بيع احليوان حديث:١.



إذا أقاموا البينة أن ابنه اشرتاه بامهلم.
نعـم، مقتىض القاعـدة تصديق االبن يف تعيني من له الرشاء، ألنه صاحب اليد 
عـىل أموال اجلميع، وألنه املوقع لعقد الرشاء، فريجع إليه يف تشـخيص خصوصيات 
العقـد التـي قصدهـا، وبذلك تكـون الروايـة خمالفة للقاعـدة. كام ربام تكـون خمالفة 
للقاعـدة مـن جهات أخر ال يسـعنا إطالة الكالم فيها. والسـيام مع ضعـف الرواية. 

واملهم منها هنا ما يتعلق بعقد الفضويل ال غري.
السـادس: مـا ورد يف أضحيـة النبي7، كحديـث عروة البارقي قـال: «قدم 
جلب فأعطاين النبي صىل اهللا عليه وآله ديناراً، فقال: اشـرت هبا شـاة، فاشرتيت شاتني 
بدينـار، فلحقني رجـل، فبعت أحدمها منه بدينار، ثم أتيـت النبي صىل اهللا عليه وآله 
، وقال: بارك اهللا لك يف صفقة يمينك. ولقد كنت أقوم بالكناسة  ه عيلّ بشاة ودينار، فردّ

»(١)، ونحوه حديثه اآلخر(٢). ـ أو قال: بالكوفة ـ فأربح يف اليوم أربعني ألفاً
ويف حديـث حكيم بن حـزام: «أن النبي صىل اهللا عليه وآلـه، بعث معه بدينار 
يشـرتي له أضحية فاشرتاها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع فاشرت أضحية بدينار، 
وجـاء بدينار إىل النبي صىل اهللا عليـه وآله، فتصدق به النبي صىل اهللا عليه وآله، ودعا 

أن يبارك له يف جتارته»(٣).
فـإن بيع عـروة إلحد الشـاتني بدينار وبيع حكيم الشـاة بديناريـن مل يكونا 
بـإذن النبـي7. بل حتى رشاء عروة الشـاتني مل يكن بإذنه7. ومحل الشـاة يف كالم 
النبـي7 عىل اجلنس الصادق عىل القليل والكثري. بعيد جداً، لظهور املفرد النكرة يف 
مثل ذلك يف الواحد. والسيام مع ظهور حال الرجلني يف فهم ذلك منه7، ولذا أتياه 
(١) مسـتدرك الوسـائل ج:١٣ باب:١٨ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث:١ ص:٢٤٥. وروي أيضاً 

مسند امحد ج:٤ ص:٣٧٦، والسنن الكرب للبيهقي ج:٦ ص:١١٢.
(٢) مسند أمحد ج:٤ ص:٣٧٥.

(٣) بحـار األنـوار ج:١٠٣ ص:١٣٦ بـاب متفرقات أحكام وأنواعها من البيـع الفضويل وغريه من أبواب 
التجارات والبيوع من كتاب العقود واإليقاعات. واللفظ له. املعجم الكبري للطرباين ج:٣ ص:٢٠٥.
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بشاة واحدة.
ودعـو: أنـه يسـتفاد من إذنه7 لـه برشاء شـاة بدينار إذنه برشاء شـاتني به 
باألوليـة. ممنوعـة، ألنه قـد يضيق7 من أخذ الشـاة األخر لذبحهـا أو االحتفاظ 
هبا. نعم إذنه7 برشاء شـاة بالدينار يقتيض إذنه7 برشاء شاة بنصف دينار باألولية 

العرفية، وهو أمر آخر.
هذا وقد حاول شيخنا األعظمP إخراجه عن بيع الفضويل، بناء منه عىل أن 
علـم البايع برضا املالك يكفي يف نفوذ البيع مـن دون حاجة إىل إذن املالك، والظاهر 

حصوله يف املقام.
لكن الظاهر ضعف املبنى املذكور، وأن رضا املالك الباطني بالبيع من دون إذن 
منه به للبايع ال خيرجه عن كونه فضولياً، كام يأيت يف املسـألة الثامنة إن شـاء اهللا تعاىل. 
. ولعله عليه يبتني إقدام  وإنام يكفي الرضا الباطني يف جواز الترصف اخلارجي تكليفاً
الرجلني عىل تسليم الثمن وقبض املثمن مع كون املعاملة فضولية ال يستحق هبا ذلك، 
ومع ذلك مل يظهر من النبي7 إنكار ذلك عليهام، بل كان ظاهر حاله إقرارمها عليه. 
مضافاً إىل أنه مل يتضح رضا النبي7 برشاء عروة لشاتني. غاية األمر أن يرىض برشاء 

شاة واحدة بنصف دينار، كام يظهر مما سبق.
ومثلـه ما ذكره غـري واحد يف رواية عروة من أهنا قضية يف واقعة ال إطالق هلا، 
. فإن ذلك بعيد جداً  وال إطـالع لنا عىل خصوصياهتا، ولعل عروة كان وكيالً مفوضاً
يف عـروة ويف حكيـم بن حزام أيضاً، ألن الوكالة التفويضية تناسـب مزيد اختصاص 

للوكيل باملوكل، وهو أمر ال يعهد يف الرجلني مع النبي7.
ومن ثم كان الظاهر هنوض األحاديث املذكورة بالتأييد يف املقام، وإن مل تنهض 
. وما يف رشح القواعد لكاشـف الغطاء واجلواهر من أن  باالسـتدالل لضعفها سـنداً
شـهرة حديث عـروة بني الفريقـني أغنت عن النظر يف سـنده. كام تر، ألن شـهرته 
ليسـت بسـبب اسـتفاضة روايته وكثرة طرقه، بل بسـبب تعرض الفقهاء له وتناقلهم 



لـه يف كتب االسـتدالل، ومثـل ذلك ال يكفي يف اعتباره مع ضعف سـنده. والسـيام 
مـع قرب ابتنـاء ذكر كثري منهم لـه عىل جماراة العامة يف االسـتدالل بـه، واالحتجاج

عليهم بأدلتهم.
السـابع: معتـرب مسـمع أيب سـيار قـال: «قلـت أليب عبـد اهللاA: إين كنـت 
، فجحدنيه، وحلف يل عليـه، ثم جاء بعد ذلك بسـنني باملال  اسـتودعت رجـالً مـاالً
الـذي كنـت اسـتودعته إيـاه، فقـال: هـذا مالـك فخـذه، وهـذه أربعـة آالف درهم 
. فأخذت املـال منه، وأبيت  ربحتهـا يف مالـك، فهي لك مع مالـك، واجعلني يف حلّ
أن آخـذ الربـح، وأوقفـت املال الذي كنت اسـتودعته، وأتيت حتى أسـتطلع رأيك، 
فـام تر؟ قـال: فقال: خذ الربح، وأعطه النصف، وأحلـه. إن هذا رجل تائب، واهللا

حيب التوابني»(١).
فإن ربح الودعي اخلائن يف املال املستودع كام يمكن أن يكون بالرشاء له بالكيل 
يف الذمة ثم تسـليم عني املال وفاء، فال يكون الرشاء فضولياً، كذلك يمكن أن يكون 
بعني املال، فيكون كل من الرشاء وبيع املتاع املشـرت الذي حيصل به الربح فضولياً، 
فإقرار اإلمامA أخذ املال املسـتودع وأخـذ ربحه من دون تفصيل دليل عىل صحة 

معاملة الفضويل باإلجازة املستفادة من حتليل املودع للودعي وأخذه الربح منه.
بـل قد يدعى لزوم محله عىل الثـاين، إذ عىل األول يكون الربح بتاممه للودعي، 
وال يسـتحق منه مسـمع شيئاًن مع ظهور احلديث يف اسـتحقاق مسمع له بتاممه، وأن 

. إرجاعه لنصفه تفضل منه من أجل كون الودعي تائباً
لكنه يندفع بأن استحقاق مسمع للربح بتاممه قد يكون بسبب بذل الودعي له 
يف مقابل حتليل مسمع له، من دون أن يكون مسمع مستحقاً له باألصل. فال خمرج عام 

ذكرناه أوالً من داللة احلديث عىل املطلوب بالعموم املستفاد من ترك االستفصال.
ودعـو: أن ذلـك قد يكـون لصحة معاملـة الغاصب تعبداً مـن دون حاجة 

(١) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١٠ من أبواب كتاب الوديعة حديث:١.

٢٢١ ................................................................................... يف بيع الفضويل
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لإلجـازة، نظـري ما تقدم يف نصوص خمالفة عامل املضاربـة للرشط واإلقالة بوضيعة. 
مدفوعة بعدم الشاهد عىل ذلك يف مورد املوثق، لعدم اإلطالق فيه، بخالف النصوص 

السابقة، فالالزم االقتصار يف مورده عىل املتيقن، وهو صورة حصول اإلجازة.
الثامـن: صحيح إبراهيم بن هاشـم: «كنت عند أيب جعفر الثاين عليه السـالم 
إذ دخل عليه صالـح بن حممد بن سـهل، وكان يتوىل له الوقف بقم، فقال: يا سـيدي 
. ، فإين قـد أنفقتها. فقـال له: أنـت يف حلّ أجعلنـي مـن عـرشة آالف درهـم يف حـلّ
فلـام خـرج صالـح فقـال أبو جعفـرA: أحدهم يثب عـىل أموال [حـق] آل حممد 
 ، وأيتامهـم ومسـاكينهم وأبنـاء سـبيلهم، فيأخذه، ثم جيـيء فيقول: اجعلنـي يف حلّ
أتـراه ظـن أين أقـول: ال أفعـل؟! واهللا ليسـألنهم اهللا يـوم القيامـة عـن ذلك سـؤاالً

»(١). لظهـوره يف املفروغية عن حلّ املال املأخوذ بتحليـل املالك له، وإن مل ينفع  حثيثـاً
جاً فيه. كام أنه ال يراد بالتحليل خصوص احلل  حتليلـهA يف املورد، لكونهA حمرَ
التكليفـي، بل مـا يعم التحليل الوضعـي الراجع لتنفيذ املعامـالت الواقعة عىل املال 

واملرتتبة عىل أخذه، فينفع يف حمل الكالم.
 Aالتاسع: ما يف بعض نصوص إباحة اخلمس من طلب اإلجازة من اإلمام
بعـد الترصف يف املـال، كخرب عبد العزيز بن نافع عن أيب عبـد اهللاA، وفيه: «فقال 
لـه: جعلـت فداك إن أيب كان ممن سـباه بنـو أمية، وقد علمت أن بنـي أمية مل يكن هلم 
أن حيرمـوا وال حيللـوا، ومل يكن هلم مما يف أيدهيم قليـل وال كثري، وإنام ذلك لكم، فإذا 
ذكـرت الـذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسـد عىل عقيل ما أنـا فيه. فقال له: 
أنـت يف حـلّ مما كان من ذلك، وكل من كان يف مثل حالك من ورائي فهو يف حلّ من 

ذلك...»(٢). فقد استدل بذلك يف اجلواهر ملا نحن فيه.
لكنه يشـكل بـأن اجلمود عـىل اخلرب املذكـور ونحـوه وإن كان يقتيض صدور 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣ من أبواب األنفال وما خيتص باإلمام حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب األنفال وما خيتص باإلمام حديث:١٨.



التحليـل واإلجـازة بعـد التـرصف، إال أنه البد من محلـه عىل سـبق التحليل واإلذن 
قبلـه، للنصوص الكثـرية، كصحيح أيب بصري وزرارة وحممد بن مسـلم كلهم عن أيب 
جعفرA: «قال: قال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السـالم: هلك الناس يف 
بطوهنـم وفروجهـم، ألهنـم مل يؤدوا إلينا حقنا. أال وإن شـيعتنا من ذلـك وآباءهم يف 
»(١) وصحيح القاسـم بن بريد عن الفضيل عن أيب عبد اهللاA: «قال: من وجد  حلّ
بـرد حبنا يف كبـده فليحمد اهللا عىل أول النعم. قلت: جعلت فداك ما أول النعم؟ قال 
طيـب الوالدة. ثم قـال أبو عبد اهللاA: قال أمري املؤمنـنيA لفاطمةJ: أحيل 
نصيبـك من الفيء آلباء شـيعتنا ليطيبوا. ثم قال أبو عبـد اهللاA: إنا أحللنا أمهات 

شيعتنا آلبائهم ليطيبوا»(٢) وغريمها.
نعـم، يف اجلواهـر: «وقد عرفت أنـه ال ينايف الفضولية تقـدم اإلذن خلصوص 

املشرتي وإن كان البايع باقياً عىل غصبيته، نحو ما سمعته يف اخلراج».
لكن املراد بذلك إن كان عدم نفوذ املعاملة حني وقوعها يف حق الطرف املأذون 
إذا مل يكن الطرف اآلخر مأذوناً، إال بإجازة الحقة، فهو ال يناسـب نصوص التحليل 

. املذكورة جداً
وإن كان املراد عدم نفوذ املعاملة يف حق غري املأذون وإن نفذت يف حق املأذون. 
: بعـدم األثر له، حيث ال شـاهد عىل تنفيذه يف حقـه باإلجازة الالحقة،  أشـكل: أوالً

لينفع فيام نحن فيه.
: بامتنـاع التفكيك يف صحة املعاملـة بني الطرفني، لقيـام مضموهنا هبام  وثانيـاً
معـاً، قيام املضامني اإلضافية بأطرافها. غاية األمر أن الغاصب يبقى مسـؤوالً وضعاً 
وتكليفـاً بالعوض، ضامناً له، ومعاقباً عىل الترصف فيه. بل يعاقب حتى عىل تسـليم 
املعـوض، لعـدم اعتقاده بنفـوذ املعاملة بتنفيـذ األئمة (صلـوات اهللا عليهم)، فيكون 

متجرياً بذلك.
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب األنفال وما خيتص باإلمام حديث:١، ١٠.

٢٢٣ ................................................................................... يف بيع الفضويل
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نعـم، لو محل التحليل الصادر منهمG عىل جمرد اإلذن يف الترصف من دون 
إمضـاء للمعاملة، تعني بقاء حقهمG يف العني وضامن الغاصب له بتسـليمها حتى 
للشـيعي مـن دون أن ينتقـل الضامن للبدل. وعىل ذلك لو اشـرتاها غري الشـيعي من 
الشـيعي حـرم عليه الترصف فيها، لعدم ملكية الشـيعي هلا بتاممهـا وعدم حتليلها من 
قبلهمG للمشرتي. لكنه لو تم خرج عن حمل الكالم من إجازة عقد الفضويل، ومل 

تنفع النصوص املذكورة يف االستدالل.
ومثله ما ذكره بعض مشاخيناP من أن العقد ال خيرج عن الفضولية بمجرد 
اإلذن السـابق عليه ما مل يصل إىل العاقد، ألنه ال يسـتند لآلذن إال مع وصول اإلذن. 
وحينئـذٍ تـدل النصوص املذكورة وغريهـا من نصوص حتليل اخلمـس واألنفال عىل 

املطلوب، لعدم وصول اإلذن املذكور لكثري من الشيعة حني العقد.
إذ فيـه: أن الظاهـر كفايـة صـدور اإلذن وإن مل يصـل يف خـروج العقـد عـن 
الفضولية، إذ هو كاف يف إعامل سـلطنة املالك يف العقد. وكذا احلال لو بلغه ثم نسيه. 
ولـذا ال يظن بأحـد االلتزام بتكرار التحليل واإلمضاء منهمG بعد وقوع الترصف 

يف حق كل من مل يبلغه التحليل من عامة الشيعة وآبائهم.
بـل يظهر من بعـض النصـوص االكتفاء بالتحليـل السـابق، كمعترب احلارث 
بـن املغـرية عن أيب عبـد اهللاA: «قلت له: إن لنا أمواالً من غـالت وجتارات ونحو 
. قال فلمَ أحللنا إذاً لشـيعتنا إال لتطيب والدهتم.  ذلـك، وقد علمت أن لك فيها حقاً
وكل مـن واىل آبائـي فهو يف حلّ مما يف أيدهيـم من حقنا. فليبلغ الشـاهد الغائب»(١). 
ومثله يف ذلك صحيح القاسـم املتقدم وقد يسـتفاد من غريمها. واحلاصل: أنه ال جمال 

لالستدالل بالنصوص املذكورة يف حمل الكالم.
 Aنعـم، قد يسـتدل بصحيح عيل بـن مهزيار: «قرأت يف كتـاب أليب جعفر
مـن رجل يسـأله أن جيعله يف حلّ مـن مأكله ومرشبه من اخلمـس. فكتب بخطه: من 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب األنفال وما خيتص باإلمام حديث:٩.



»(١). فإن اختصاص التحليل بمن أعوزه ال يناسـب  أعوزه يشء من حقي فهو يف حلّ
إرادة اخلمس الثابت فيام يؤخذ ممن ال يؤدي اخلمس، بل يناسب إرادة اخلمس الثابت 
يف أمـوال الشـيعة أنفسـهم الذي جيـب عليهم أداؤه، وال تشـمله التحليـالت العامة 

املتقدمة.
: بعدم وضوح ورود طلب السـائل التحليـل بعد حصول  لكنـه يشـكل: أوالً
التـرصف، ليناسـب مـا نحن فيه، بـل ربام كان قبـل الترصف حترجاً مـن اإلقدام عىل 

الترصف من دون حتليل.
: بأن موضوع التحليل الذي طلبه السائل هو املأكل وامللبس، والتحليل  وثانياً
يف ذلك حتليل تكليفي لترصف خارجي، وليس حتليالًُ وضعياً لترصف اعتباري راجع 

إىل إمضائه وتنفيذه، لينفع فيام نحن فيه.
اللهم إال أن يكون ظاهر اجلواب إرادة ما يعمّ التحليل الوضعي بسـدّ احلاجة 
يف مـورد اإلعـواز، وذلك بأخذ املال الذي حيتاج إليه عىل أن يمتلكه ويسـد عوزه به. 

فالعمدة األول.
العـارش: ما ورد يف التصـدق بمجهول املالك، حيث جعلـه يف اجلواهر مؤيداً 

للعموم يف املقام.
لكـن ذلك إن كان بلحـاظ األمر بالتصدق به مع اليأس مـن الوصول للاملك 

. فهو راجع إىل والية من بيده املال عىل التصدق به بنحو خيرج عن كونه فضولياً
وإن كان بلحاظ ما تقدم من بعضهم وقد يسـتفاد من بعض النصوص من أنه 
مـع العثور عىل املالك إن ريض بالتصـدق كان له ثواب الصدقة، وإن مل يرض به كان 
ثـواب الصدقة للمتصدق وعليه ضـامن املال للاملك، حيث يظهـر منه كون التصدق 
. أشـكل بأن ذلك ـ لو سـلم،  موقوفـاً عـىل إجازة املالك، ولـذا يضمن له املال لو ردّ
وغض النظر عام تقدم عند الكالم يف حكم جمهول املالك من اإلشـكال فيه ـ إنام يدل 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤ من أبواب األنفال وما خيتص باإلمام حديث:٢.

٢٢٥ ................................................................................... يف بيع الفضويل



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة / ج٢ ٢٢٦

عـىل تبعية اسـتقرار ثـواب الصدقة لإلجـازة، ال عىل كـون التصدق فضوليـاً حمتاجاً 
لإلجازة. ولذا ال ريب يف صحة التصدق بمجرد وقوعه، وعدم ضامن املتصدق عليه 
لـو ردّ املالك، بل قيل بعدم رجوع املالـك عليه حتى مع بقاء العني عنده. ومن هنا ال 

جمال لالستدالل وال للتأييد بالنصوص املذكورة.
احلادي عرش: ما تضمن صحة نكاح الفضويل باإلجازة يف احلر(١) والعبد(٢) من 
النصـوص الكثرية، فإهنا نص يف نفوذ عقد الفضويل يف النكاح، ومؤيدة لعموم نفوذه 
باإلجازة. بل استدل هبا غري واحد عىل نفوذه يف البيع بضميمة األولوية، ملا هو املرتكز 
عند املترشعة من أن النكاح أهمّ من العقود املتعلقة باألموال، تبعاً ألمهية الفروج من 
األموال. بل يف الرياض: «ولعمري إهنا من أقو األدلة هنا. ولواله ألشـكل املصري 

إىل هذا القول، حلكاية اإلمجاعني اآلتيني».
لكن ذكر شيخنا األعظمP أنه يستفاد عكس األولوية املذكورة من صحيح 
العالء بن سيابة عن أيب عبد اهللاA الوارد فيمن وكلت رجالً أن يزوجها، ثم عزلته، 
ومل يبلغه العزل حتى زوجها، حيث تعرض فيه لرأي العامة املتضمن النعزال الوكيل 
يف النـكاح خاصـة، بخالف غريه حيـث ال ينعزل الوكيل إال أن يبلغـه العزل معللني 
بـأن املال منـه عوض لصاحبـه، والفرج ليـس منه عـوض إذا وقع منه الولـد. وفيه:
«فقالA: سـبحان اهللا ما أجور هذا احلكم وأفسـده. إن النكاح أحر وأحر أن 
حيتـاط فيـه، وهو فرج، ومنه يكـون الولد...» إىل آخر احلديـث املتضمن عدم انعزال 

الوكيل يف مورد السؤال حتى يبلغه العزل(٣).

(١) وسـائل الشـيعة ج:١٤ باب:٦ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقـد حديث:٤، وباب:٧ من األبواب 
املذكـورة حديـث:٣، وباب:١٣ منها حديـث:٣، وج:١٥ باب:٥٨ من أبـواب املهور حديث:٢، ١٤. 

وج:١٧ باب:١١ من أبواب مرياث األزواج حديث:١، ٢، ٤.
(٢) وسـائل الشـيعة ج:١٤ باب:٢٤ من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:١، ٢. وباب:٢٥ من األبواب 

املذكورة حديث:١. وباب:٢٦ منها حديث:١، ٢، ٣. وباب:٢٧ منها حديث:١.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٢ من أبواب كتاب الوكالة حديث:٢.



بتقريـب أن املسـتفاد من ذلك أن االحتيـاط املتأكد يف النـكاح يقتيض أولويته 
بالصحة من البيع، رداً عىل العامة حني ذهبوا إىل العكس، الذي يبتني عليه االستدالل 

يف املقام.
ويشـكل بأن الـذي تضمنه الصحيح يف وجـه حكم العامة بصحـة البيع دون 
النكاح ليس هو أمهية النكاح من البيع، بحيث يقتيض التساهل يف أسباب صحة البيع 
دون أسـباب صحة النكاح، الراجع ألولوية البيع بالصحة من النكاح، ليكون مرجع 
استنكار اإلمامA منع األولوية املذكورة، بل أن املال يف البيع منه عوض لصاحبه، 
والفـرج يف النكاح ال عوض منـه لصاحبه، فيكون مقتىض اإلرفاق باملوكل عدم نفوذ 
ترصف الوكيل املعزول فيه وإن مل يبلغه العزل، واإلمامA مل يتعرض للردّ عىل هذه 

النكتة، وإنام اقترص عىل بيان أمهية النكاح ولزوم االحتياط فيه. 
ومـن ثـم ال يبعـد أن يكـون مرجـع ذلـك إىل أن أمهيـة النـكاح تقتـيض مزيد 
االحتياط فيه يف مقام الفتو، فال يعتمد فيه عىل مثل هذا الوجوه االستحسـانية التي 
ما انزل اهللا تعاىل هبا من سـلطان، من دون نظر لألولوية املشار إليها وعدمها، كام ذكر 
ذلك سـيدنا املصنفP وغريه. وبذلك ظهر انه ال جمال لالستدالل بالصحيح عىل 

بطالن األولوية املذكورة.
فالعمدة أن يف بلوغ األولوية املذكورة حدّ القطع، لتنهض باالستالل إشكال، 
بـل منع. واألوىل االسـتدالل بعمـوم التعليل يف صحيح زرارة بأنـه مل يعص اهللا وإنام 

عىص سيده، فإذا أجاز جاز، كام تقدم. فراجع. 
هذا ما تيرس لنا الكالم فيه من النصوص املؤيدة للعمومات القاضية بنفوذ عقد 
الفضـويل باإلجـازة. وقد ظهـر أن ما ينهض بذلك صحيحا حممد بـن قيس وإبراهيم 
بن هاشـم، وموثق مسـمع أيب سـيار، ونصوص أضحية النبي7، وخرب ابن أشـيم، 

ونصوص نكاح الفضويل.
هذا مضافاً إىل أنه ال ريب يف شـيوع االبتالء بعقد الفضويل فلو مل تكن صحته 
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باإلجازة مفروغاً عنها لكثر السـؤال عنها، مع أنه مل يرد ما يتضمن ذلك، والنصوص 
املتقدمة ظاهرة يف املفروغية عنه من دون أن تكون مسوقة له.

نعـم، نصوص نكاح الفضويل مسـوقة لذلـك. إال أن الظاهر أن منشـأه أمهية 
النـكاح يف نظر املترشعة أو خالف بعـض العامة يف نفوذه باإلجازة، من دون أن ينايف 
املفروغية عن ذلك يف بقية العقود. وكفى بذلك مؤيداً للعمومات املتقدمة. فالحظ.

وحيـث انتهى الكالم مـن أدلة نفوذ عقـد الفضويل باإلجازة يقـع الكالم فيام 
استدل به لبطالنه، وعدم نفوذه باإلجازة. وهو أمور.

األول: قولـه تعـاىل: ﴿وال تأكلوا أموالكـم بينكم بالباطـل إال أن تكون جتارة 
عـن تـراض﴾(١). بناءً عـىل ما تقدم منـا يف ذيل الـكالم يف عقد املكره مـن ظهوره يف 
اعتبـار مقارنة التجارة للرتايض، بحيث تصدر عنه، وال يكفي تعقبها به، وحيث كان 
املراد الرتايض ممن له السلطنة عىل العقد، فهو غري حاصل يف املقام. إذ اإلجازة ليست 

عقداً، وال جتارة، بل هي رضاً بالعقد والتجارة السابقة.
ودعـو: أن املراد رضـا املتعاقدين، غاية األمر أنه خـرج عن العموم املذكور 
املتعاقدان اللذان مل يأذن هلام املالك، وال أجاز عقدمها، وبقي الباقي. مدفوعة بأن اآلية 
الرشيفـة مل تتضمن تعيني من يعترب رضاه، واملناسـبات االرتكازية قاضية بحمله عىل 
من له السـلطنة عىل العقد. وال أقل من كونه مقتىض اجلمع بينها وبني دليل السـلطنة. 
كيـف؟! ولو تم ما ذكر كان مقتضاها سـلطنة املتعاقديـن بنحو يغني عن رضا غريمها 
بإذنه أو إجازته. وال يظن بأحد االلتزام بذلك. ومن هنا ال ينبغي الشك يف أن مقتىض 

اجلمود عىل مفاد اآلية الرشيفة عدم نفوذ عقد الفضويل، وال عقد املكره باإلجازة.
فالعمـدة يف اجلـواب عن اآليـة الرشيفة: أن ذلـك منافٍ لعموم نفـوذ العقود 
املسـتفاد من اآلية الرشيفة وغريها، ملا سـبق من أن مقتضاه نفـوذ العقد بالتزام من له 
. فالبد مـن اجلمع بينهام إما بتحكيم آيـة التجارة عن  السـلطنة عليـه وإن كان متأخراً

(١) سورة النساء آية:٢٩.



تـراض، وذلك بالبناء عىل اسـتثناء التجارة مع عموم وجوب الوفـاء بالعقود، فالبد 
فيهـا من سـبق الرضـا وال يكفي فيهـا الرضا املتأخـر، أو تعميم ذلك جلميـع العقود 
إللغاء خصوصية التجارة، وإما بتحكيم عموم الوفاء بالعقود، ومحل آية التجارة عىل 
اعتبار مطلق الرضا ولو كان متأخراً بحمل التقييد بسـبق الرضا عىل الغالب، أو عىل 

أنه األمر الذي ينبغي حصوله، وإن كفى الرضا املتأخر يف نفوذ العقد.
والظاهـر أن الثـاين اقرب عرفـاً، ألن اعتبار الرضا ليس تعبديـاً حمضاً، بل هو 
عريف ارتكازي، وهو عند العرف ال خيتص بالرضا السـابق عىل العقد، بل يعم الرضا 
الالحـق. والسـيام بمالحظة التعليـل يف صحيح زرارةـ  املتقـدم يف أدلة عموم صحة 
عقـد الفضـويلـ  بأنه مل يعص اهللا وإنام عىص سـيده، فإذا أجاز جاز، فإن لسـانه حاكم 

عىل أدلة اعتبار الرضا.
ويؤكـد ذلـك النصوص اخلاصة املتقدمة، فإن اجلمـع بينها وبني اآلية الرشيفة 
بحمل التقييد بسبق الرضا عىل ما تقدم أقرب عرفاً من البناء عىل كون التقييد احرتازياً 

مع االقتصار يف اخلروج عنه عىل موارد النصوص املذكورة.
والسـيام وأن ذلـك كـام ورد يف التجـارة ورد نظريه يف النكاح. قـال اهللا تعاىل: 
:Aفانكحوهن بإذن أهلهن﴾(١)، ويف معترب أيب العباس البقباق: «قلت أليب عبد اهللا﴿

يتـزوج الرجـل األمة بغري علم أهلها. قال: هو زنى. إن اهللا يقول: ﴿فانكحوهن بإذن 
أهلهـن﴾»(٢)، ويف صحيـح عبد اهللا بن سـنان عنهA: «قال: ال جيـوز للعبد حترير، 
وال تزويـج، وال إعطـاء من مالـه، إال بإذن مواله»(٣)، ويف صحيـح منصور بن حازم 
عنهA: «قال: تستأمر البكر وغريها، وال تنكح إال بأمرها»(٤) ونحوها غريها، ومع 
ذلـك قد اسـتفاضت النصوص بصحة نكاح الفضويل باإلجـازة، وذلك ال يكون إال 

(١) سورة النساء آية:٢٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٢٩ من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:١.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٢٣ من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:١.

(٤) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٩ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث:١.
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بحمل هذه األدلة عىل ما سبق، وهو يناسب محل آية التجارة عليه.
ولعل هذا هو منشـأ املفروغية التي سبقت اإلشارة إليها يف ذيل الكالم يف أدلة 
نفـوذ عقـد الفضويل باإلجازة، حيث ال وجه هلا مع ظهور آية التجارة يف اعتبار سـبق 

الرضا لوال كون اجلمع املذكور ارتكازياً ال حيتاج إىل مزيد كلفة.
الثـاين: النصـوص الكثـرية املتضمنـة توقف البيع عـىل امللك مما ذكره شـيخنا 

األعظمP وغريه، حيث تدل عىل عدم صحة بيع اليشء من قبل غري مالكه.
وفيه: أهنا مسوقة لبيان عدم نفوذ البيع من غري املالك، وال تنايف سلطنة املالك 
عىل تنفيذه ونفوذه بإجازته. وال أقل من محلها عىل ذلك مجعاً مع ما تقدم من أدلة نفوذ 

عقد الفضويل باإلجازة، نظري ما سبق يف آية التجارة.
الثالـث: اإلمجاع املتقدم دعواه مـن اخلالف والغنية والرسائر. وقد تقدمـ  عند 
االستدالل لصحة بيع الفضويل بفحو ما دل عىل صحته يف النكاح ـ من الرياض ما 

يظهر منه أمهيته يف املقام.
لكـن ال جمـال للتعويل عىل مثـل هذه اإلمجاعات التي عرف مـن مدعيها كثرة 
دعـاو اإلمجـاع يف موارد اخلالف، كام سـبق مـن اخلالف والرسائـر االعرتاف به يف 
 Gاملقام، وخصوصاً يف مثل هذه املسألة التي خلت عام يمكن فيه معرفة رأي األئمة
من نصوص أو سـرية متصلة بعصورهم، نظري ما سـبق يف املعاطاة. بل سبق أن ظاهر 
غـري واحد من النصوص املفروغية عن صحـة عقد الفضويل باإلجازة، وأن مالحظة 

واقع املسألة يشهد بمفروغية املترشعة عن ذلك.
والسـيام مـع حكايـة القـول بالصحـة عن مجاعـة كثرية قبـل مدعـى اإلمجاع 
وبعدهم، بل سـبق من الشـيخ نفسـه يف النهايـة القول بالصحة، وحكـى يف املقابيس 
عنهA يف نكاح اخلالف نفسه الترصيح بأن بيع الفضويل موقوف عىل اإلجازة، وأن 
الباطل هو رشاؤه. ومن ثم مل يكن لإلمجاعات املذكورة أمهية استداللية، فضالً عن أن 

تقتيض اخلروج عن مقتىض أدلة الصحة املتقدمة.



الرابـع: حكـم العقل بقبح الترصف يف ملـك الغري بغري إذنـه، معتضداً بام دلّ 
عـىل حرمتـه رشعاً، كالتوقيع الرشيف: «فال حيل ألحـد أن يترصف يف مال غريه بغري 
إذنه...»(١). قال شـيخنا األعظمP يف تقريب االسـتدالل به: «وال ريب يف أن بيع 

.« مال الغري ترصف فيه عرفاً
: أن التـرصف يف الـيشء تقليبـه وحتويلـه عـن مكانه وتغيـري هيئته  وفيـه: أوالً
وخمالطتـه ونحـو ذلك. وهو خيتـص بالترصفـات اخلارجية، كلبس الثـوب وتقطيعه 
ونقله عن موضعه وسكنى الدار وركوب الفرس وغري ذلك. وإطالقه عىل الترصفات 
االعتبارية توسـع مبني عىل تشـبيه األحوال االعتبارية باألحوال اخلارجية، وال جمال 
للبنـاء عـىل عموم حكم العقل املذكور له، ألن مالكه قبح التعدي عىل مال الغري، وال 
تعـدي يف الترصف االعتباري، ال بلحاظ السـبب، ألنه ال يتعلـق باملال، وال خيالطه، 
وال بلحـاظ املسـبب، ألنه يسـتند يف احلقيقـة أن بيده االعتبار من رشع أو سـلطان أو 
عرف، وليس من املترصف إال حتقيق موضوع احلكم به من املرشع. والسيام مع فرض 

عدم ترتبه يف املقام إال بإجازة املالك.
كـام ال جمال للبنـاء عىل عموم الدليل النقيل املذكـور للترصف االعتباري، بعد 
عـدم كونه ترصفاً حقيقياً، والسـيام بعـد ارتكاز أن مالك احلكـم يف الدليل النقيل هو 

حكم العقل املذكور، إقراراً له وجرياً عىل مقتضاه.
: أن الدليـل املذكـور إنـام يقتيض احلرمـة التكليفيـة تبعاً للقبـح العقيل،  وثانيـاً
وال يقتـيض الفسـاد، بنـاء عىل التحقيق من عـدم اقتضاء حرمة املعاملة الفسـاد. وإنام 
يسـتفاد الفساد من النهي الوارد لإلرشاد إىل حدود املعاملة، دون الوارد لبيان احلرمة 

التكليفية.
: أن الفسـاد وعدم ترتب األثر بترصف الفضويل ال ينايف الصحة وترتب  وثالثاً

األثر بإجازة املالك للترصف املذكور ورضاه به بعد وقوعه.
(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣ من أبواب األنفال وما خيتص باإلمام حديث:٦.
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: أن الدليل املذكور ال جمال له مع إحراز رضا املالك، بأن يكون بحيث  ورابعـاً
لـو التفت لريض حيث ثبت يف حمله جواز التـرصف يف ملك الغري بذلك، وإن مل ينفذ 

الترصف االعتباري معه، وال خيرج به الفضولية.
اخلامس: أن القدرة عىل التسليم رشط يف البيع، والفضويل غري قادر عىل ذلك، 

. ولو حلرمته عليه رشعاً
وفيـه: أن القـدرة عىل التسـليم إنام تعترب يف حق من ينفـذ يف حقه البيع، وجيب 
عليه الوفاء به، كاملالك بعد اإلجازة، والوكيل املفوض، ال يف حق كل من جيري عقد 

. البيع ولو كان فضولياً
وبذلـك يظهر أنـه ال خمرج عـن مقتىض األدلـة املتقدمة القاضيـة بصحة عقد 

الفضويل بإجازته ممن له السلطنة عليه. واحلمد هللا رب العاملني.
بقي يشء. وهو أنه حكي عن غاية املراد االتفاق عىل بطالن إيقاع الفضويل، فال 
تصححه اإلجازة، وقد يظهر من شيخنا األعظمP التعويل عىل االتفاق املذكور. 

لكن ال جمال للتعويل عليه يف مثل هذه املسـألة التي خلت عام يمكن به معرفة 
 . رأي األئمـةG مـن نصوص أو سـرية متصلـة بعصورهم، كام سـبق نظـريه قريباً
والسـيام مـع تأخر عـرص مدعي اإلمجـاع، وظهور خـروج األصحاب عليـه أو عدم 
اتفاقهـم عـىل مقتضـاه يف بعض املـوارد، كالوصية بـام زاد عىل الثلث التـي هيـ  عىل 
الظاهـرـ  مـن اإليقاع، مع اتفاق النص وللفتو عىل صحتهـا بإجازة الورثة، وكعتق 

الراهن أو املرهتن للعني املرهونة من دون إذن اآلخر.
نعم، تفرتق العقود عن اإليقاعات بوجود عموم قاض بنفوذ العقود، وقد سبق 
أن موضوع النفوذ يف العموم املذكور هو االلتزام بالعقد ممن له السـلطنة عليه، لتفرع 
الوفاء عليه، وحيث كانت إجازة عقد الفضويل التزاماً به، كان مقتىض العموم املذكور 
نفـوذه هبـا. أما اإليقاعات فليس فيها مثل هذا العمـوم، بل مقتىض أصالة عدم ترتب 

األثر عدم حصوهلا، فيحتاج حصوهلا بإنشاء الفضويل وإجازة األصيل للدليل.



وإن ردّ بطل، ومل تنفع اإلجازة بعد ذلك(١). وهذا هو املسمى بعقد الفضويل.
هذا يف رشح القواعد لكاشف الغطاء أنه يقوي جريان حكم عقد الفضويل يف 
كل مـا جرت فيه الوكالـة. وهو غري ظاهر املأخذ بعد كون دليـل الوكالة قاضياً بقيام 

الوكيل مقام املوكل، وال عموم يقيض بأن اإلجازة الالحقة بحكم الوكالة السابقة.
نعـم، لـو تم ما سـبق من بعضهـم مـن أن اإلجازة تقيض نسـبة العقـد املجاز 
للمجيـز، فيكون عقداً له، كان مقتضاه جريـان ذلك يف اإليقاع، لعدم الفرق بينهام يف 
مصحح النسـبة، إال أن يثبت توقف ترتب األثر عىل مبارشة من له اإليقاع له، وعدم 
ترتـب األثـر عىل فعل الغـري ـ كالنائب ـ له. لكن سـبق منا املنع مـن اقتضاء اإلجازة 
نسـبة العقد للمجري. ومن ثم ال خمرج عام سـبق من أصالة عدم ترتب األثر عىل إيقاع 

الفضويل ما مل يدل دليل عىل نفوذه باإلجازة.
(١) كام رصح بذلك غري واحد، وظاهر اجلواهر وحمكي قواعد الشهيد اإلمجاع 

عليه. وقد استدل عليه شيخنا األعظمP بوجوه:
األول: اإلمجـاع املذكـور. لكنـه ال ينهض باالسـتدالل، كام يظهر ممـا تقدم يف 

نظائر املقام. 
الثـاين: أن املجيـز بمنزلة أحـد طريف العقـد، وقد تقرر يف حملـه أن من رشوط 

العقد أن ال يصدر من قبل متاميته من أحد طرفيه ما ينايف التزامه به.
: أنـه تقـدم منّا عند الـكالم يف حتديد مفهوم العقد أنـه البد فيه من  وفيـه: أوالً
ابتنـاء التزام أحد املتعاقدين عـىل التزام اآلخر، وهو إنام يقتيض عـدم االكتفاء بالتزام 
الثـاين حال إعـراض األول عن التزامه. أمـا لو فرض إعراض األول عـن التزامه ثم 
رجوعـه إليـه قبل التزام الثاين بـه، بحيث يكون التـزام الثاين مبتنياً عـىل التزام األول 

ووارداً عليه، فال يبعد صدق العقد.
وأظهر من ذلك ما إذا بقي األول عىل التزامه، ومل يعرض عنه، لكن الثاين أبى 
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االلتزام به أول األمر، ثم عدل والتزم به بنحو يبتني عىل التزام األول، حيث ال ينبغي 
التأمل يف عدم مانعية امتناعه يف أول األمر من صدق العقد، بل هو أمر شايع يف عقود 
الناس يف األمور املعقدة. ومن الظاهر أن ما نحن فيه من قبيل ذلك، فإن الرد مل يصدر 
قبـل اإلجازة من طريف العقد الفضويل اللذين التزما به، بل من األصيل الذي مل يلتزم 

به، والذي جييز بعد ذلك.
، لظهور أن املوجب  : أن مقتـىض ذلك مانعية الرتدد، ال خصوص الـردّ وثانيـاً
إذا تـردد قبـل قبول القابـل، وبقي عىل تـردده، مل يبق جمال لقبول القابـل، ومل يصدق

به العقد.
: أنه ال جمـال لقياس املقام بعدول أحد املتعاقديـن قبل حصول القبول،  وثالثـاً
لعـدم متاميـة العقـد هناك، بخالف املقـام حيث تمّ العقـد بالتزام الفضـويل والطرف 
اآلخـر. غايـة األمر أنه حيتـاج نفوذه يف حق األصيـل اللتزامه به، مـن دون أن يكون 

مقوماً للعقد وبه متامه. 
الثالـث: أن مقتـىض سـلطنة الناس عىل أمواهلـم تأثري الردّ مـن املالك يف قطع 

عالقة الطرف اآلخر عن ملكه، فإذا أعمل سلطنته مل يبق موضوع لإلجازة.
وفيـه: أن عقـد الفضـويل مل حيدث عالقـة للطرف اآلخـر باملـال، ملنافاة ذلك 

لسلطنة األصيل عىل ماله. ولعله لذا أمرP بالتأمل.
وأما ما ذكره بعض األعاظمP من أنه وإن مل حتصل به علقة رشعاً، إال أنه قد 
حصلت به علقة عرفاً، ومقتىض سـلطنته عىل ماله قدرته عىل قطعها. ففيه: أن العلقة 
املذكورة ليست أمراً حقيقياً، بل هي منتزعة من سلطنة املالك عىل إجازة العقد، وهي 
حكم رشعي من شـؤون السـلطنة عىل املـال، وليس منافياً هلـا وال موضوعاً هلا. ولو 
فرض أن العلقة املذكورة أمر حقيقي، فال يكون رفعها موضوعاً لسلطنة املالك، وإال 

ملا حدثت قهراً عليه، لظهور عدم الفرق يف السلطنة عىل اليشء بني دفعه ورفعه.
ومثـل ذلك ما ذكرهP من أن إبطال أثـر عقد الفضويل ال يتوقف عىل حتقق 



(مسـألة ٧): لـو منع املالك مـن بيع ماله، فباعه الفضـويل، فإن أجاز 
املالك صح، وال أثر للمنع السابق يف البطالن(١).

، بل يكفي شأنية حتققها، وال شبهة يف ثبوت هذه الشأنية للعقد املذكور. العلقة فعالً
إذ فيـه: أن هـذه الشـأنية ليس أمراً متعلقـاً باملال منافياً للسـلطنة عليه، وإال ملا 
حصلـت بـدون رضـا املالك، بـل هي منتزعة مـن سـلطنة املالك عىل إجـازة العقد، 

وليست هي موضوعاً للسلطنة، كام سبق.
هذا وقد يستدل عىل مانعية الردّ من تأثري اإلجازة بأن سلطنة املالك عىل إمضاء 
ه، ألن السـلطنة عىل اليشء إنام تكون بالسـلطنة  العقد وتنفيذه تقتيض سـلطنته عىل ردّ

عىل كل من وجوده وعدمه.
لكنـه يندفـع: بـأن السـلطنة عىل إمضـاء العقد إنـام تقتيض السـلطنة عىل عدم 

ه، بحيث ال يصلـح لإلمضاء، كام لعله ظاهر. ه وردّ إمضائه، ال عىل حلّ
ثم أنه قد يستدل عىل عدم مانعية الردّ من تأثري اإلجازة بصحيح حممد بن قيس 
املتقـدم يف أدلة صحة عقد الفضويل باإلجازة الوارد يف وليدة باعها ابن سـيدها وأبوه 
غائـب. وقد تقدم أن داللته عىل عدم مانعية الردّ موقوف عىل أن يكون املراد من الردّ 

ما يعم البناء عىل عدم اإلجازة.
أما لو أريد به فسـخ العقد فال ظهور للصحيح فيـه، وال ينهض ببيان مانعيته. 
وحيـث كان حتقيق معيـار الرد فرع ثبوت الدليل عىل مانعيته من تأثري اإلجازة، لينظر 

يف مفاده، فال جمال له بعد ما سبق من عدم الدليل عىل ذلك.
(١) كام رصح به غري واحد، وذكر شيخنا األعظمP أنه املشهور.

وعن فخر الدين يف اإليضاح أن بعض القائلني بصحة عقد الفضويل باإلجازة 
اعترب عدم سـبق منع املالك. ويناسـبه ما يف نكاح التذكرة بعد البناء عىل صحة نكاح 
العبد بغري إذن مواله إذا أجازه املوىل، حيث أجاب عن النبوي: «أيام عبد تزوج بغري إذن 
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 . مواليه فهو عاهر» بأنه حممول عىل أنه نكح بعد منع مواله وكراهته له، فإنه يقع باطالً
وكذا يف جامع املقاصد، حيث قال يف بيع الغاصب: «حكم الغاصب كالفضويل. وإن 

احتمل الفساد، نظراً إىل القرينة الدالة عىل عدم الرضا، وهي الغصب».
وكيـف كان فالصحـة مقتـىض العمومات املتقدمة التي سـبق االسـتدالل هبا 
لنفـوذ عقـد الفضويل باإلجازة، حيث ال يفرق يف وجه االسـتدالل هبا بني سـبق املنع 
مـن املالـك وعدمه. وال يـرض ـ مع ذلك ـ قصـور بعض األدلة واملؤيـدات اخلاصة، 

لورودها يف واقعة خارجية ال إطالق هلا، كأحاديث أضحية النبي7 وغريها.
هذا وربام يستدل الشرتاط عدم منع املالك بأن منع املالك يستلزم عادة كراهته 
ه له ـ الذي سـبق منهـم مانعيته من تأثري  لعقـد الفضـويل بعد وقوعه وهـي بمنزلة ردّ
اإلجازة ـ ألن منشأ مانعية رده له كشفه عن كراهته له، كام يقتضيه ما عن بعضهم من 
أنه إذا حلف املوكل عىل نفي اإلذن يف اشـرتاء الوكيل انفسـخ العقد ألن احللف عليه 

أمارة عدم الرضا به. حيث يظهر منه عدم تأثري اإلجازة حينئذ.
: أنه سبق عدم مانعية الرد من تصحيح عقد الفضويل باإلجازة. وفيه: أوالً

: أنه لو تم مانعية الرد من اإلجازة فالالزم الرجوع لدليل املانعية املذكورة  وثانياً
لتحديد الرد املانع، فإن كان الدليل هو الوجه األول من الوجوه املتقدمة هناك ـ وهو 
ه، كام  اإلمجـاع ـ فالـالزم االقتصار فيه عىل املتيقن، وهو خصوص فسـخ العقـد وحلّ
سـبق من غري واحد، بل عن حوايش الشـهيد التقييد بلفظ خاص، حيث قال: «والرد 
أن يقول: فسـخت...». وعىل ذلك ال يكفي جمرد الكراهة الفعلية، فضالً عن الشأنية 
الالزمة من سـبق النهي. وما سـبق من بعضهم يف حلف املوكل عىل نفي الوكالة ليس 
متفقاً عليه، ففي املسالك فيام لو أنكر املوكل الوكالة أن الرشاء إذا كان بعني املال كان 

فضولياً قابالً لإلجازة.
وكـذا لـو كان الدليل هو الوجهني اآلخرين، فإن عـدول العاقد عن التزامه ال 
يكون بمجرد كراهته له، بل بإعراضه عنه ورفضه له. كام أن إعامل السـلطنة ال يكون 



(مسألة ٨): إذا علم من حال املالك أنه يرىض بالبيع، فباعه، مل يصح، 
وتوقف عىل اإلجازة(١).

بمجرد الكراهة، بل بالتزامه بام يريد إعامل سلطنته فيه.
بـل ال يمكـن البناء عىل مانعية الكراهة الشـأنية ـ املالزمة عادة لسـبق النهي ـ 
بالنظـر ملـا ورد يف نكاح العبد بدون إذن مواله، فإن من شـأن املوىل أن يكره من عبده 
ذلـك، ملا فيه من جتاهل لرسـم العبوديـة وانتهاك حلرمة املـوىل، فحمل نصوص تلك 
املسـألة عىل صورة عـدم الكراهة كاحلمل عـىل الفرد النادر. كام أنه ال يناسـب ما هو 

املرتكز عرفاً من صحة عقد املكره إذا ريض به بعد ذلك وأجازه.
(١) كـام هـو ظاهر األصحاب، ورصيح كثري من كلامهتـم. خالفاً ملا يظهر من 
شيخنا األعظمP من خروجه بذلك عن الفضولية، فإنه وإن قو االكتفاء بالرضا 
الباطنـي مـن دون إذن، إال أن مقتـىض بعض كلامتـه وبعض الوجوه التي اسـتدل هبا 
عموم الرضا الباطني للرضا الشـأين، الذي هو عبارة عن كون من له العقد بحيث لو 

.Pالتفت لريض به، وهو مورد كالم سيدنا املصنف
وكيـف كان فـام يمكـن أن يسـتدل بـه لذلـك أمـور، أشـار ألكثرهـا شـيخنا 

:Pاألعظم
وه عن إذن املالك ال  األول: عمـوم وجوب الوفاء بالعقود. بناء منه عىل أن خلّ
يوجب سلب اسم العقد عنه، واملتيقن يف اخلروج عنه ما إذا خال عن الرضا الباطني، 

أما معه فمقتىض العموم نفوذ العقد.
وقـد أجـاب عنـه بعض األعاظـمP وغريه بأن املـراد به وفاء كل شـخص 
بعقـده، وال ينتسـب العقد للشـخص إال بالتزامه به، وال يكفي يف ذلـك جمرد الرضا 

الباطني من دون إذن.
ويظهـر اندفاعـه، واندفاع االسـتدالل املتقدم من شـيخنا األعظمP باآلية 
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الرشيفـة، ممـا تقـدم عند االسـتدالل لصحة عقـد الفضـويل باإلجازة مـن أن اآلية مل 
تتضمن اعتبار انتساب العقد للشخص يف وجوب وفائه به، بل ليس مفادها إال نفوذ 

العقد يف حق من التزم به، ومن الظاهر عدم حتقق االلتزام بمجرد الرضا الشأين.
ومما سـبق هنـاك أيضاً يظهر انه ال جمال لالسـتدالل بقوله تعـاىل: ﴿وأحل اهللا 
البيـع﴾(١)، حيث تقدم عدم اإلطالق له، ليتوهم لـزوم االقتصار يف اخلروج عنه عىل 

ما خال عن الرضا الباطني.
الثـاين: قوله تعاىل: ﴿إال أن تكـون جتارة عن تراض﴾(٢) بدعـو: أن مقتضاه 

االكتفاء بالرضا وإن جترد عن اإلذن.
وقد أجاب عنه بعـض األعاظمP وغريه بأنه خمتص بتجارة صاحب املال، 
وال يكفي يف إضافة التجارة للشـخص ـ بحيث تنسـب إليه ـ رضاه هبا، بل البد فيها 

من التزامه هبا، نظري ما سبق.
لكـن اعتبـار إضافـة التجـارة لصاحب املال وانتسـاهبا لـه خال عـن الدليل. 

واملتيقن اعتبار رضاه هبا، وال يكفي رضا غريه.
نعـم، ال يظهر من اآلية الرشيفة االكتفـاء بمقارنة التجارة للرتاض، بل اعتبار 
صدورها عنه، املناسـب إلعامل سلطنته فيها، وهو ال يتحقق بمجرد الرضا الفعيل هبا 

فضالً عن الرضا الشأين. 
غايـة األمر أنه البد من رفع اليد عن ظهورها يف اعتبار مقارنة إعامل السـلطنة 
لصدور التجارة، واالكتفاء بإعامهلا فيها بعد صدورها، مجعاً مع عموم الوفاء بالعقود 
وبقيـة أدلـة صحة عقـد الفضويل، عىل مـا تقدم عند االسـتدالل باآليـة لبطالن عقد 
الفضـويل، وهو أمر آخر غري االكتفاء بمجرد الرضا الفعيل، فضالً عن الشـأين، الذي 

هو ليس برضاً حقيقي.
(١) سورة البقرة آية:٢٧٥.

(٢) سورة النساء آية:٢٩.



الثالـث: ما تضمن عدم حلّ مال املسـلم إال بطيبة نفسـه(١)، بناءً عىل أن طيب 
النفـس يشـمل الرضا الشـأين، كام تقـدم تقريبه يف املسـألة الثالثة مـن مبحث أحكام 

اخللوة.
وقد استشكل فيه بعض األعاظم وبعض مشاخينا (قدس رسمها) بأنه ظاهر يف 
، ال يف االكتفاء هبام فيـه، نظري قوله7: «ال صالة إال  اعتبـار الطيـب والرضا يف احللّ

بفاحتة الكتاب»(٢)، حيث ال يدل عىل االكتفاء بالفاحتة، بل عىل جمرد اعتبارها.
ويندفع: بأن لسـان األدلة املذكورة وإن مل يتضمـن االكتفاء يف التحليل بطيب 
النفـس، إال أنه ملا كان اجلمع بني اعتبار اإلذن واعتبار طيب اعتبار النفس الغياً، ألن 
اإلذن الزم لطيـب النفس وكاشـف عنه عرفـاً، كان دليل اعتبار طيـب النفس ظاهراً 
يف عـدم اعتبـار اإلذن ونحـوه، واالكتفـاء بطيب النفـس، حتى أنه لـو ورد ما ظاهره 
اعتبـار اإلذن ونحـوه كان الالزم محله عىل طريقتيه لطيـب النفس، من دون أن يكون 
. وهو راجع إىل االكتفـاء بطيب النفس إذا أحرز بطريـق العلم من دون معتـرباً ثبوتـاً

إذن أو نحوه.
وعـىل ذلـك جـر بعـض مشـاخيناP يف رشح املسـألة اخلامسـة من فصل 
رشائـط الوضوء مـن العروة الوثقى. ويؤكـد ذلك أن االكتفاء بطيـب النفس يف حلّ 

املال مقتىض سرية املترشعة، تبعاً للمرتكزات العقالئية واملترشعية.
فالعمـدة مـا ذكـره هوP وغريه وتقـدم منّا يف بيـع املكره من ظهـور األدلة 
ية  يـة التكليفيـة، بلحـاظ الترصفـات اخلارجيـة، وال نظر فيهـا للحلّ املذكـورة يف احللّ
الوضعية، بلحاظ الترصفات االعتبارية، التي هي من سنخ املسببات التابعة ألسباهبا، 
وال مانـع مـن أن يعتـرب فيها ما زاد عـىل طيب النفس، وهـو إبرازه بـاإلذن أو نحوه، 

ويكون هو السبب الناقل.
(١) وسـائل الشـيعة ج:٣ باب:٣ من أبواب مـكان املصيل حديث:١، وج:١٩ بـاب:١ من أبواب قصاص 

النفس حديث:٣.
(٢) مستدرك الوسائل ج:٤ باب:١ من أبواب القراءة يف الصالة حديث:٥.
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الرابـع: صحيح مسـلم عـن أيب جعفرA: «سـأله رجل من أهـل النيل عن 
أرض اشرتاها بفم النيل، وأهل األرض يقولون هي أرضهم، وأهل األسنان يقولون 
هي من أرضنا. قال: ال تشـرتها إال برضا أهلها»(١). ونحوه ما رواه يف االحتجاج من 
توقيـع احلجة عجـل اهللا فرجه للحمريي، وفيـه: «ال جيوز ابتياعهـا إال من مالكها أو 

بأمره أو رضاً منه»(٢) وإن مل خيل سنده من أشكال.
وقد استشـكل يف االسـتدالل هبام بعض األعاظمP وغريه: تارة: بأن ذلك 
إنام يدل عىل اعتبار الرضا، ال عىل االكتفاء به، نظري ما سـبق. وأخر: بإمكان محلهام 

عىل االختيار املقابل للكراهة، لبيان عدم صحة بيع املكره.
ويظهر اندفاع األول مما سـبق يف األمر الثالث. والسـيام مع ورود احلديثني يف 
بيان الوظيفة يف قضية ابتالئية، حيث ال يناسب ذلك إمهال بعض ما يعترب يف التحليل 
ممـا يتعلـق بأهـل األرض. ومع مـا تضمنه الثـاين من التخيـري بني الرشاء مـن املالك 
والـرشاء بأمـرهـ  الذي هو عبارة عن التوكيلـ  والـرشاء برضاه، فإنه كالرصيح يف أن 

دل لألولني يف االكتفاء به يف اجلواز. األخري عِ
كـام يندفع الثاين بـأن الرضا املقابل لإلكراه هو عني الرضا املعترب يف املقام. عىل 
أن مسـاق احلديثني ال يناسـب ذلك، لوردها يف مقام بيان من جيوز الرشاء منه، ال يف 

مقام بيان رشطية االختيار زائداً عىل ذلك، كام يظهر بمالحظة السؤال فيهام.
فالعمدة يف اجلواب عن احلديثني: أهنام ال ينهضان باالكتفاء بالرضا التقديري، 
الذي هو حمل الكالم، فإنه ليس رضاً حقيقياً، كام سـبق بل يشـكل هنوضهام باالكتفاء 
بمقارنـة الرضا الفعيل، من دون أن يسـتتبع إعامل السـلطنة بـاإلذن ونحوه، ألن الباء 
يف احلديثـني كام يمكن أن تكون للمعية يمكن أن تكون سـببية. بل الثاين هو األظهر. 
والسـيام مـع قرب جري احلديثني عـىل ما تضمنته آية التجارة عن تراض، التي سـبق 

ظهورها يف اعتبار سببية الرتايض للتجارة، وابتنائه عىل إعامل السلطنة فيها.
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث:٣، ٨.



اخلامـس: ما دلّ عىل أن علم املوىل بنكاح العبد وسـكوته إقـرار منه له(١). فإن 
السـكوت بعد العلم ال يتضمن إنشـاء اليشء، وإنام يكشف عن الرضا الباطني، وإذا 
كان الرضا الباطني الالحق لعقد الفضويل كافياً يف نفوذه فهو مع سبقه كاف يف خروج 

العقد عن الفضولية، ملا هو املعلوم من أن الرضا املعترب يف نفوذ العقد بمعنى واحد.
وفيـه: أن ذلك إنام يدل عىل عدم اعتبار إبراز إقراره العقد وإجازته له بالقول، 
وأنه يكفي اإلقرار من طريق السكوت وعدم التغيري، وال ينهض بكفاية الرضا الشأين 

املتأخر عن العقد يف نفوذه، فضالً عن كفايته يف خروج العقد عن الفضولية.
كام أنه ال ينهض بكفاية الرضا الباطني الفعيل بنفسه، بل ما يستتبعه من اإلقرار 
للعقـد، الذي هو نحو من إعامل السـلطنة فيه، وال مانع من البنـاء عىل كفاية ذلك لو 
حصـل قبـل العقد يف نفوذه وخروجه عن الفضولية، كام لو أخذ الشـخص مال غريه 

ليبيعه بعلم منه، بحيث يظهر منه إقراره عىل ذلك وإن مل ينطبق به. فتأمل.
السـادس: روايـات أضحيـة النبي7 التي تقدم االسـتدالل هبـا لصحة عقد 
الفضـويل باإلجـازة، إذ لو كان العقد فضولياً مل حيـلّ ملوقع العقد الترصف يف العوض 

ه عىل ذلك، ومل ينكر عليه. واملعوض بالقبض واإلقباض، مع أن النبي7 قد أقرّ
ويظهـر اجلواب عنه مما سـبق هنـاك من أن القبض واإلقبـاض من الترصفات 
اخلارجية التي يكفي فيها طيب النفس، ومن القريب إحراز وكيل النبي7 رضاه7 
ورضا الطرف اآلخر بالقبض واإلقباض، تبعاً لرضامها الشأين والفعيل بالبيع والرشاء، 

وال ينايف ذلك عدم نفوذ البيع والرشاء إال باإلجازة.
السـابع: مـا دلّ عـىل أن إذن البكر يف النكاح سـكوهتا(٢). لظهـور أن اإلذن ال 

يتحقق بالسكوت، وغاية األمر أن يكشف عن الرضا.
: أنه قد يبتني عىل كون سـكوهتا إقراراً منها بالنحو املتقدم يف األمر  وفيـه: أوالً

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٢٦ من أبواب نكاح العبيد واإلماء.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٥ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
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اخلامـس، وال قرينة فيه عىل كفاية الرضا الباطنـي املجرد عن ذلك، فضالً عن الرضا 
الشأين الذي هو حمل الكالم.

: أنه وارد يف مورد خاص، وقد يبتني عىل اإلرفاق بالبكر وعدم إحراجها  وثانياً
بطلب اإلذن الرصيح، فال جمال للتعدي عن مورده. والسيام مع ما تضمنته النصوص 

املذكورة من عدم كفاية ذلك يف الثيب.
هذا ما تيرس لنا العثور عليه من وجوه االسـتدالل عىل كفاية الرضا التقديري 
يف اخلروج عن الفضولية بعد النظر يف كلامهتم، وقد ظهر عدم هنوض يشء منه بإثبات 
ذلـك واخلروج عـن أصالة عدم ترتب األثـر، بل عن قاعدة السـلطنة القاضية بتبعية 
الترصفات االعتبارية املتعلقة بنفس اإلنسـان وماله ـ والتي يكون ملزماً هبا ـ له، وأنه 

البد من إعامل سلطنته فيها.
كـام أن ما تضمنتـه بعض األدلة املتقدمة من اعتبار الرضا يف البيع وغريه قاض 

بعدم كفاية الرضا التقديري، لعدم كونه رضاً حقيقياً، كام سبق.
وال جمال لقياسـها بالترصفات اخلارجية حيث حتـلّ تكليفاً بالرضا التقديري، 
. ومن ثم  كـام تقـدم، لعدم وضوح احتـاد املناط فيهام، بل ظهـور الفرق بينهام ارتـكازاً
ال ينبغـي التأمـل يف عدم خروج العقد عـن الفضولية بالرضا التقديـري، تبعاً لظاهر 

األصحاب (رضوان اهللا تعاىل عليهم)، بل رصحيهم.
هذا وقد قال شـيخنا األعظمP: «ثم إنه لو أشـكل يف عقود غري املالك فال 
ينبغي اإلشكال يف عقد العبد نكاحاً أو بيعاً مع العلم رضا السيد ولو مل يأذن له، لعدم 
حتقـق املعصية التي هـي مناط املنع يف األخبار، وعدم منافاته لعدم اسـتقالل العبد يف 

الترصف».
وفيـه: أن معصية السـيد عرفاً ال تكون بمجرد فعل ما ال حيـرز رضا املوىل به، 
وإنـام تكون بمخالفة أمر املوىل وهنيه، ومن املعلوم عدم إرادهتا يف املقام، ألن موضوع 

النصوص هو الزواج بغري إذنه. 



ومن هنا فالظاهر إن طالق املعصية يف النص بلحاظ خروج العبد عن مقتىض 
سلطنة املوىل عليه، تبعاً مللكيته له، لقضائها بأن أمر زواجه بيده، وهو غري حاصل مع 

إحراز رضاه، ملا سبق من أن الرضا بنفسه ال يكفي يف إعامل السلطنة.
مضافـاً إىل أن مـا تضمن التعليل بذلك قـد ورد يف خصوص نكاح العبد، فإن 
بني عىل االقتصار عىل مورده فال وجه إلحلاق بيع العبد به، وإن بني عىل تعميمه تبعاً 
الرتكازية التعليل فالالزم التعميم لغري العبد ممن يكون ترصفه منافياً لسـلطنة الغري، 
كـام يف مجيع العقود الفضولية. ولذا سـبق منا االسـتدالل بالتعليل لعموم صحة عقد 

الفضويل باإلجازة.
ومثلـه مـا ذكـره بعض مشـاخيناP مـن الفـرق بني من يكـون طرفـاً للعقد

ـ كالـزوج والزوجـة يف النكاح، ومالك الثمن واملثمـن يف البيع، والراهن واملرهتن يف 
الرهـن وغريهـم ـ ومن يعترب إذنه يف العقـد من دون أن يكون طرفـاً فيه ـ كاملالك يف 
نـكاح اململوك، والعمة واخلالة يف تزوج بنـت األخ أو األخت، واملرهتن يف بيع العني 
املرهونـة، وغريهـمـ  فاألول يكون العقد من دون إذنـه فضولياً، وال خيرج العقد عن 
الفضوليـة بمجرد رضاه باطناً، بل البد من إذنه، لعدم انتسـاب العقد له بدون ذلك، 
ومع عدم انتساب العقد له ال يدخل يف عمومات الصحة والنفوذ. أما الثاين فال يكون 
. غاية األمر أنـه يعترب رضاه يف نفوذ العقد، فإذا حتقق منه  العقـد من دون إذنه فضولياً

الرضا ـ ولو من دون إذن ـ قبل العقد أو بعده نفذ.
إذ تقـدم منّا ـ عند االسـتدالل بعمـوم التعليل يف بعض نصـوص نكاح العبد 
من دون إذن مواله عىل عموم صحة عقد الفضويل باإلجازة ـ اإلشكال فيام ذكره من 
التفصيل يف فضولية العقد، وذكرنا أن معيار الفضولية يف العقد منافاته لسلطنة الغري، 
وهـو حاصل يف اجلميـع، وال خيرج عن الفضولية إال بإعامل سـلطنته. كام سـبق عند 
االسـتدالل بعمومـات النفوذ لصحة عقـد الفضويل باإلجازة املنع من أخذ انتسـاب 

العقد لألصيل فيها، ومن حتقق االنتساب املذكور باإلجازة.
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وقد سـبق أيضـاً أن إعامل سـلطنة األصيـل يف العقد ال يكون بمجـرد الرضا 
الباطنـي، وأن الرضـا الباطني إنام يكفي يف حلّ الترصفات اخلارجة تكليفاً،دون نفوذ 

الترصفات االعتبارية املنافية للسلطنة، بحيث يلزم هبا صاحب السلطنة.
وقـد حتصل من مجيع ما سـبق أن الرضا الشـأين ال يكفـي يف خروج العقد عن 

الفضولية يف مجيع موارد منافاة العقد للسلطنة.
كـام ال جمـال للبناء عىل نفوذ عقد الفضويل بالرضا املذكور. لو اسـتمر أو جتدد 
بعد حصوله، إذ ال يصدق به االلتزام، أو اإلجازة أو اإلقرار أو نحوها مما تضمنته أدلة 
نفـوذ عقد الفضـويل عليه. ووضوح ذلك يغني عن إطالة الـكالم فيه لوال رفعة مقام 

شيخنا األعظمP، امللزمة بتعقيب كلامته، ودفع الشبهة التي أثارها.
وأما الرضا الفعيل بالعقد ممن له السـلطنة عليه يف فرض التفاته له فالظاهر أنه 
بنفسـه ال خيـرج العقد عن الفضولية أيضـاً، ألنه ال يتضمن تسـليط األصيل للعاقد، 
بحيث يقوم مقامه، ويكون مسـلطاً من قبله ـ يف طول سـلطنته عىل نفسـه وماله ومن 
هو حتت سلطنته ـ وأهالً إليقاع العقد، وإنام يكون ذلك بالتوكيل أو اإلذن اخلاص أو 

العام، املستفاد من اللفظ أو من شاهد احلال.
كام أنه ال يستلزم التزام األصيل بالعقد الذي حيصل بعد ذلك، ليكون مشموالً 
لعمـوم الوفـاء بالعقود. وكذا ال يكون مشـموالً ملـا تضمن اعتبار الرضـا يف البيع أو 
مطلق العقد، ملا سبق من أن ظاهره إرادة الرضا املبني عىل إعامل السلطنة، دون الرضا 

املجرد عن ذلك.
نعـم، من القريـب االكتفاء يف نفوذ عقد الفضويل بالرضـا الفعيل به بعد العلم 
بوقوعـه، ملالزمتـه عـادة إلقراره، وااللتـزام به، فيدخـل يف موضوع وجـوب الوفاء 
بالعقد بالتقريب املتقدم يف االسـتدالل باآلية الرشيفة. قال يف اجلواهر: «بل إن مل يقم 
اإلمجـاع أمكـن االكتفاء هنا بتحقق الرضا بينه وبني اهللا وإن مل يصدر منه ما يصدر منه 

ما يدل عليه».



ويؤكـد ذلـك نصـوص نـكاح العبد من غـري إذن مـواله، املشـار إليهـا آنفاً، 
لظهورها يف أن نفوذ العقد باإلقرار املستكشـف بالسكوت، ال بإظهارهم اإلقرار من 

طريق السكوت الذي هو نظري إظهارهم له من طريق اإلذن الرصيح.
وبعبـارة أخـر: لو كان املعترب يف نفوذ عقد الفضـويل وإجازته أمراً زائداً عىل 
اإلقـرار النفـيس للعقـد، وهو إبراز اإلقـرار املذكور بمـربز من إقرار قـويل أو عميل، 
لـزم القصـد إىل اإلبـراز املذكـور، كالقصد لإلجـازة القوليـة، ليتحقـق بذلك إعامل 
السـلطنة، ومن الظاهر أن جمرد سـكوت املوىل بعد علمه بنكاح العبد ال يكشـف عن 
قصد إبراز اإلقرار املذكور بسـكوته، ليكون السـكوت بمنزلة اإلجازة القولية، وإنام 
يكشف عن اإلقرار النفيس للعقد، وظاهر النصوص املذكورة أنه كاف يف نفوذ العقد

وصحة النكاح.
ومن هنا كانت هذه النصوص تامة الداللة عىل كفاية اإلقرار النفيس ثبوتاً ولو 
مـن دون مربز، وإن كان العمـل عليه موقوفاً عىل وجود الدليل عليه من قول أو فعل 

أو شاهد حال، وهو يف املقام سكوهتم عنه وعدم تغيريهم عليه.
وأظهـر من ذلـك ما يف بعض نصوص نـكاح الفضويل مـن أن املزوج فضوالً 
يـرث مـن اآلخـر بعد أن حيلف أنـه ما دعـاه إىل أخذ املـرياث إال الرضا بالنـكاح(١). 
لقوة ظهوره يف أن املوجب لنفوذ النكاح الذي به حيلّ أخذ املرياث هو الرضا بالنكاح 

وإقراره، ال إبراز الرضا بمربز.
نعـم، إذا مل يكـن الرضا الفعيل مالزماً إلقرار العقـد مل ينفع يف صحته ونفوذه، 
كـام لـو ختيل عـدم تعلـق العقد بـه، فإن رضـاه به وأنسـه بوقوعـه حينئذٍ ال يسـتلزم 
إقـراره له، والتزامه به وإعامل سـلطنته فيه، ليدخـل يف عمومات الصحة والنفوذ. كام

لعله ظاهر.

(١) وسـائل الشيعة ج:١٥ باب:٥٨ من أبواب املهور حديث: ٢، ١٤، وج:١٧ باب:١١ من أبواب مرياث 
األزواج حديث:١، ٤.
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(١) إمـا للخطـأ يف احلكـم الرشعـي، كـام يف املقبـوض بالعقد الفاسـد، أو يف 
املوضوع اخلارجي، كام لو اشتبهت عليه الوديعة بملكه.

(٢) بنـاء الغاصـب عـىل كونـه مالكاً يرجـع إىل الترشيـع أو اخلطـأ يف احلكم 
الرشعي، نظري ما حيصل يف املقبوض بالعقد الفاسد. وكثرياُ ما ال يبتنى حال الغاصب 
عىل ذلك، بل عىل ترتيب آثار امللك عىل املغصوب، تعدياً عىل مالكه الرشعي، ومترداً 

عىل اهللا تعاىل.
(٣) كـام رصح بـه غري واحد، وقيل إنه املشـهور. للعمومات املتقدمة، وموثق 
مسمع أيب سيار فيمن جحد الوديعة واجتر هبا ـ الذي هو من أفراد الغاصب ـ بناء عىل 

ما سبق يف وجه االستدالل به لصحة عقد الفضويل باإلجازة.
وزاد شـيخنا األعظـمP فاسـتدل بظهور صحيحـة حممد بن قيـس. وكأنه 
لدعـو: أن إقـدام الولد عىل بيع جارية أبيه مـن دون إذنه إنام يكون من أجل انتفاعه 

بثمنها، ال من أجل حفظ الثمن ألبيه أو إنفاقه يف شؤونه وحوائجه.
لكنها غري ظاهرة، إلمكان أن يكون قد باعها من أجل إنفاق ثمنها يف شـؤون 
أبيه وحوائجه، إال أن األب ملا مل يعجبه ذلك اسـتغل حقه يف عدم إنفاذ البيع. عىل أنه 
لو فرض متامية الدعو املذكورة، فهي ال تسـتلزم قصده البيع لنفسـه تبعاً الغتصابه 
اجلاريـة، بـل من القريب أن يقصد بيع اجلارية ألبيه مـن أجل أن ينتفع هو بثمنها، كام 

ينتفع ببقية أموال أبيه التي حتت يده.
ودعو: أن ترك االستفصال يف الصحيح شاهد بعموم احلكم بالصحة فيه ملا 
إذا كان قد قصد البيع لنفسه. مدفوعة بأن قصد البيع لنفسه تبعاً لغصب اجلارية حمتاج 
لعنايـة ال إشـارة يف الصحيح إليها، واالقتصار فيه عىل بيـع الولد جارية أبيه بغري إذنه 

(مسألة ٩): إذا باع الفضويل مال غريه عن نفسه العتقاده أنه مالك(١)، 
أو لبنائه عىل ذلك ـ كام يف الغاصب(٢) ـ فأجاز املالك، صح(٣)،



ظاهر يف إرادة بيع مال األب بالنحو املتعارف الذي ال يعوزه إال اإلذن. فتأمل.
: أنه  وأشـكل من ذلك استدالله بفحو ما ورد يف نكاح الفضويل إذ فيه: أوالً

سبق منهP ومنّاـ  عند االستدالل بالفحو املذكورة لصحة بيع الفضويل باإلجازةـ 
اإلشكال يف أولوية البيع من النكاح بالصحة. فراجع.

: أن أولويـة البيع بالصحةـ  لو متتـ  خمتصـة ببيع الفضويل للاملك، وال  وثانيـاً
جمال هلا مع بيعه لنفسه، ألن املحاذير املسوقة فيه وإن كانت مدفوعة ـ كام يأيت ـ إال أن 

خصوصية البيع لنفسه متنع من القطع باألولوية.
كـام أن نـكاح العبـد من غـري إذن مواله وإن كان لنفسـه، إال أنـه ال خيرج عن 
الوضـع الطبيعـي يف النكاح، فهو نظري بيع الراهن العني املرهونة لنفسـه من دون إذن 
املرهتن، ال نظري بيع الفضويل مال غريه لنفسه الذي هو حمل الكالم. فالعمدة يف الدليل 

عىل الصحة ما سبق.
هذا وربام يستشـكل يف صحة البيع يف املقام لوجوه كثرية ذكرها أكثرها شيخنا 

األعظمP يظهر اجلواب عن بعضها مما سبق، وما مل يظهر اجلواب عنه وجوه:
األول: أن غـري مالـك املبيع إذا قصد بيعه لنفسـه خرج عـن مقتىض املعاوضة 
التي عليها يبتني البيع، حيث ذكرنا أن مقتىض باء العوض الداخلة عىل الثمن دخوله 
يف ملـك مـن خرج منه املثمن، وأن قصد دخولـه يف ملك غريه مناف لقصد املعاوضة 

املقومة للبيع.
وفيه: أن قصد الفضويل بيع اليشء لنفسـه بحيث يكون ثمنه له ملا كان متفرعاً 
عىل بنائه عىل ملكيته له فهو ال ينايف قصد البيع واملعاوضة، بل يستلزمه. وجمرد خطئه 
يف االعتقاد بامللزوم ـ وهو ملكية املبيع ـ وبالالزم ـ وهو وقوع البيع له ودخول الثمن 
يف ملكه ـ ال ينايف قصد املعاوضة. وإنام ينافيه إنام مل يبتن عىل ذلك، بأن كان ير نفسه 
غري مالك للمبيع، ومع ذلك يقصد البيع لنفسـه ودخول الثمن يف ملكه، وهو خارج 

عن مفروض الكالم.
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وبعبـارة أخـر: ابتنـاء املعاوضة عىل دخـول العوض يف ملك مـن خرج منه 
املعـوض يقتيض توقف قصد املعاوضة والبيع عـىل قصد دخول العوض يف ملك من 

. كام هو ظاهر. يبني البايع عىل ملكيته للمبيع، ال يف ملك من هو مالك له واقعاً
الثاين: أن اقرتان قصد البيع واملعاوضة من الفضويل بقصد وقوع البيع لنفسـه 
ودخـول الثمن يف ملكه موجب للتنـايف بني القصدين، فاملعاوضـة احلقيقية ال تكون 
إال بوقـوع البيع ملالك املبيـع احلقيقي وملكيته للثمن، ووقوع البيع للفضويل وملكيته 
للثمـن ال يكونان إال بخروج املعاملة عن حقيقة املعاوضة، ومع التنايف بني القصدين 
يف اإلنشـاء الواحد يتعني لغوية اإلنشـاء رأسـاً وعدم ترتب األثر عليـه، لتعذر نفوذه 

بتامم مضمونه، وعدم املرجح ألحد املضمونني املتنافيني عىل اآلخر.
وفيه: أن التنايف بني األمرين املقصودين يف اإلنشـاء الواحد إنام يوجب لغويته 
وعـدم ترتـب األثـر عليـه إذا كان كل منها مقصـوداً باألصـل. أمـا إذا كان املقصود 
باألصـل واحداً منها وكان الباقي مقصـوداً تبعاً، فإنه يرتتب األمر املقصود باألصل، 
 ،بناته زينب، وكانت زينب هي الصغر ويلغو املقصود التبعي. فإذا زوج األب كرب
 العتقاد أهنا الكرب فـإن كان املقصود باألصل زواج زينب، وكان وصفهـا بالكرب
خطأ، كان الزواج لزينب، ولغا قصد كوهنا الكرب، وإن كان املقصود باألصل زواج 
الكرب، وكانت تسـميتها بزينب العتقاد أنه اسـمها وقـع زواج الكرب، ولغا قصد 

أهنا زينب.
نعـم، إذا كان كل منهـام مقصـوداً باألصل ـ بـأن كان الزوج قـد رأ االثنتني 

. معتقداً أهنام واحدة ـ فال يقع زواج إحدهيام ويبطل العقد رأساً
ويف املقـام حيـث كان املقصود باألصل هو البيـع واملعاوضة بني املالني، وكان 
قصد الفضويل البيع لنفسـه ومتلكه للثمن تابعاً لذلك، بسبب بنائه عىل ملكيته للمبيع 
ـ كـام سـبقـ  كان املعول عىل قصد البيع واملعاوضة، ونتيجـة لذلك يكون البيع ملالك 
املبيـع احلقيقـي، ويدخل الثمن يف ملكـه، ويلغو قصد الفضويل البيع لنفسـه ودخول 



الثمن يف ملكه.
وجيري ذلك يف نظائر املقام، كام لو باع الوكيل ماله باعتقاد أنه للموكل، أو مال 
املـوكل باعتقـاد أنه له، حيث ال جمـال للبناء عىل لغوية العقد. غايـة األمر أنه قد يقال 
بتوقـف نفوذه عىل اإلجـازة. وهو أمر آخر يأيت الكالم فيه يف املسـألة الثانية عرشة إن 

شاء اهللا تعاىل.
الثالث: أن الفضويل إذا قصد البيع لنفسـه، فـإن تعلقت اإلجازة بذلك ونفذ، 
لـزم اخلروج عن مقتـىض عقد البيع واملعاوضـة من وقوع البيع ملالـك املبيع ودخول 
الثمـن يف ملكه، وإن تعلقت اإلجازة بالبيـع للاملك احلقيقي ودخول الثمن يف ملكه، 

فقد تعلقت بمضمون مل ينشأ، وبقي املضمون املنشأ من دون إجازة.
ويظهـر اجلـواب عنـه مما سـبق يف اجلواب عـن الوجـه الثاين مـن أن املقصود 
باألصل هو البيع واملعاوضة بني املالني، وأن قصد الفضويل البيع لنفسه الغ ال يرتتب 
عليـه األثر. إذ اإلجازة حينئذ تتعلق باملقصود األصـيل للمتعاقدين، فينفذ العقد فيه، 
دون املقصود الالغي منهام، وحيث كان مقتىض املعاوضة دخول الثمن يف ملك املالك 
احلقيقـي للمثمن تعني حصول ذلك باإلجـازة املقتضية لنفوذ العقد. والظاهر رجوع 
ما ذكره شـيخنا األعظمP لذلك. وإن أطـالP يف النقض واإلبرام بام ال حاجة 

له بعد ما سبق، وال يسعنا متابعته فيه.
ثم إن هذا جيري يف رشاء الفضويل لنفسه، كام لو اعتقد ملكيته للثمن فاشرت به 
. وتوضيح ذلك أنه تقدم منا عند الكالم يف حقيقة البيع أن قوام املعاوضة  لنفسه شيئاً
دخول العوض يف ملك من خرج عن ملكه املعوض. أما دخول املعوض يف ملك من 
خرج عنه العوض فهو مقتىض إطالق املعاوضة من دون أن يكون مقوماً هلا، وال مانع 
مـن اخلروج عن مقتـىض اإلطالق املذكور بعنايـة خاصة يبتني عليهـا العقد، فيكون 

أطراف العقد ثالثة: مالكا العوضني ومن يراد دخول املعوض يف ملكه بالعقد.
ويف املقـام حيـث كان قصد املتعاقدين اجلري عىل مقتـىض اإلطالق ـ كام لعله 

٢٤٩ ................................................................................... يف بيع الفضويل



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة / ج٢ ٢٥٠

مـورد كالمهم ـ وكان قصد الفضويل البيع لنفسـه ودخول املثمن يف ملكه تابعاً لبنائه 
عـىل ملكية الثمن، تعني عدم اخلروج باإلجازة عن مقتىض اإلطالق املذكور، فيدخل 
املعـوض يف ملـك املجيز الذي هـو املالك احلقيقـي للعوض، ويلغو قصـد الفضويل 

الرشاء لنفسه، ودخول املثمن يف ملكه، ملا سبق من لغوية املقصود التبعي.
نعم، لو قصدا اخلروج عن مقتىض اإلطالق، ومتلك املشرتي املثمن ابتداء من 
دون بنـاء عىل متلـك الثمن، بل مع البناء عـىل ملكية صاحبه احلقيقي لـه، يتعني نفوذ 
ذلـك برضا صاحبه املذكور، ملا سـبق من إمكان ذلك يف نفسـه، وعدم منافاته حلقيقة 

البيع واملعاوضة. لكنه خارج عن حمل الكالم.
كام أنه لو كان الرشاء بالكيل يف الذمة، ودفع املشرتي الثمن اململوك لغريه وفاء 
، لسـلطنة املشـرتي عىل  عام يف الذمة، تعني خروج العقد عن الفضولية ونفوذه رأسـاً
ذمتـه. غاية األمـر أن يكون الوفاء بملك الغري فضولياً موقوفـاً عىل إجازة مالك املال 

. املذكور. والظاهر خروجه عن حمل الكالم أيضاً
الرابع: أنه لو فرض علم املشـرتي بعدم ملكية الفضويل للمبيع، فحيث حكي 
عـن األصحاب عدم رجوع املشـرتي عـىل الفضويل بالثمن حينئذٍ لـو ردّ املالك، فهو 
يكشـف عـن عدم حتقق املعاوضـة احلقيقية بينهـام، وإال كان الردّ موجبـاً لرجوع كل 
عـوض إىل مالكـه، وحينئذٍ إذا أجاز املالك مل يملك الثمـن، ألنه فرع وقوع املعاوضة 
بـني مالـه والثمـن. ذكـر ذلك شـيخنا األعظـمP عىل اضطـراب يف كالمـه يظهر 

بمراجعته والتأمل فيه.
ويندفـع بأن ما حكي عن األصحاب ـ لو تم ـ فالظاهر اختصاصه بام إذا تلف 
الثمـن عند الفضويل، حيث قد يدعى أن تسـليطه للفضويل عىل الثمن مع علمه بعدم 
اسـتحقاقه للمبيع راجع إىل تسـليطه له عليه جماناً، بنحو يوجب هدر حرمة ماله املانع 
من ضامنه عليه. وذلك ـ لو تم ـ ال يرجع إىل عدم قصدمها البيع واملعاوضة، بحيث ال 

موضوع لإلجازة، بل كل ما حصل هو التفريط بالثمن بتسليمه لغري املستحق.



وحينئـذٍ إذا أجاز املالك فإن كان الثمن كلياً فاإلجـازة إن تعلقت بالبيع فقط، 
دون قبض الثمن وتعيينه يف املقبوض الشخيص، كان له الرجوع بالثمن عىل املشرتي، 
ليسـلمه فـرداً آخر غري ما سـلمه للفضويل. وإن تعلقـت بقبض الثمن أيضـاً، كان له 

. الرجوع عىل الفضويل بالثمن الذي قبضه إن كان موجوداً، وببذله إن كان تالفاً
وإن كان الثمـن شـخصياً، فـإن كان موجوداً كان له أخذه مـن الفضويل. وإن 
كان تالفـاً، فـإن قلنا بأن اإلجـازة ناقلة فالظاهر بطالن البيع وعـدم تصحيح اإلجازة 
له، المتناع حتقق البيع واملعاوضة مع تلف الثمن. وإن قلنا بأن اإلجازة كاشفة كان له 
الرجوع ببدله عىل الفضويل، ألنه ينكشـف أنه قد اسـتوىل عىل ماله من دون إذنه. وله 
أيضاً الرجوع عىل املشرتي أيضاً، ألنه ينكشف أنه قد تعد وسلم الثمن لغري مالكه، 

فيكون ضامناً له. 
إال أن يقـال ببطـالن البيـع أيضاً، ملا تضمـن أن كل مبيع تلف قبـل قبضه فهو 
مـن مال بائعه، بنـاء عىل جريانه يف الثمن أيضاً، واقتضائه بطـالن البيع. ومتام الكالم

يف حمله.
وكيـف كان فبنـاء األصحاب عىل عدم رجوع املشـرتي عـىل الفضويل بالثمن

ـ لو تم ـ ال يستلزم عدم قصد املعاوضة يف عقد الفضويل.
هذا ولو كان مرجع بنائهم املذكور إىل دعو أن املشرتي مل يدفع املال للفضويل 
عـىل أنه ثمـن للمبيع، وإنام دفعه له جماناً بداعي تسـليطه خارجاً عىل العني، فإن رجع 
ذلك إىل جمرد عدم قصد املشرتي باملال الذي دفعه للفضويل الثمنية، لكن مع قصدمها 
البيـع واملعاوضـة، فاألمر كام سـبق، إال أن األصيـل لو أجاز ال يرجـع عىل الفضويل 

بالثمن، بل عىل املشرتي فقط.
وإن كان ذلك منهام متفرعاً عىل عدم قصدمها البيع واملعاوضة بني املالني، تعني 
عدم املوضوع لإلجازة. لكن ال يظن من أحد دعو ذلك، بل هو خالف املقطوع به 
من حال الفضويل واملشـرتي، وخالف مفروض الكالم من بيع الفضويل لنفسـه، كام 
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ال خيفى.
(١) كام رصح به غري واحد، ولعله مفروغ عنه عندهم ويظهر وجهه مما سبق. 
لكـن قال شـيخنا األعظمP: «ربام يلتـزم صحة أن يكون اإلجـازة لعقد الفضويل 
موجبة لصريورة العوض ملكاً للفضويل. ذكره شيخ مشاخينا يف رشحه عىل القواعد، 

وتبعه غري واحد من أجالء تالميذه».
وقـد يوجـه ذلـك بوجهني ذكرمهـا يف اجلملة شـيخنا األعظمP، ونسـبهام 

لبعضهم:
األول: أن قضيـة بيع مال الغري عن نفسـه جعل ذلك املال له ضمناً عند البيع، 
بحيـث لـو صح البيع لكان قد ملكه آناماً قبل انتقاله للمشـرتي، كام لو كان ماذوناً يف 
بيعه لنفسـه. فـإذا أجاز املالك البيع املذكـور بعد وقوعه من الفضـويل، فقد أجازه بام 
، املقتيض لوقوع البيع  تضمنـه من الـالزم، وهو متلك الفضويل للمبيع قبل البيع آنامـاً

له، ودخول الثمن يف ملكه.
: أن الفضـويل يف املقـام ملا كان بانيـاً عىل ملكيته للمبيـع قبل البيع،  وفيـه: أوالً
فقصده البيع لنفسـه ال حيتاج إىل قصده متلك املبيع عند البيع، ليدعى أن إجازة املالك 
للبيع تقتيض إجازة التملك املذكور. وهذا بخالف املأذون يف البيع لنفسه، فإنه حيث 
ال يـر ملكيتـه للمبيع فقصده البيع لنفسـه يتوقف عىل قصده متلـك املبيع قبل البيع 

. آناماً
: أنه ال جمال لقياس إجازة املالك بيع الفضويل لنفسـه بإذن املالك لغريه  وثانيـاً
ببيع ماله لنفسه، ألن اآلذن ملا كان ير عدم ملكية املأذون للمبيع، وير عدم صحة 
بيعه لنفسـه إال بتملكه له، فإذنه له يف بيعه لنفسـه قد حيمل بداللة االقتضاء عىل اإلذن 
له يف متلكه أوالً ثم بيعه لنفسه، بخالف املجيز، فإنه حيث يمكنه إجازة البيع من دون 

إجازة التملك ـ لو فرض حصوله ـ قبله فال ملزم له بإجازة التملك.

ويرجع الثمن إىل املالك(١).



بـل لو أجاز التملك مل حيتـج إىل إجازة البيع، إذ بعد خروج املبيع عن ملكه إىل 
مالـك الفضويل بإجـازة التملك، يكون بيع الفضويل للمبيع من شـؤون الفضويل، ال 
من شـؤون املالك. وعىل ذلك إذا قصـد املالك إجازة البيع رجع ذلك إىل عدم إجازة 

التملك.
الثـاين: أنـه ال دليل عىل اشـرتاط كـون أحد العوضـني ملكاً للعاقـد يف انتقال 
بدله إليه، بل يكفي كونه مأذوناً من قِبل املالك يف بيعه لنفسـه أو الرشاء به، واإلجازة 

الالحقة للبيع املذكور كاإلذن السابق.
وفيـه: أن ذلـك وإن تمّ يف رشاء غـري مالك الثمن لنفسـه، إال أنه ال يتم يف بيع 
غري مالك املبيع لنفسـه، كام تقدم توضيحه عنـد الكالم يف حقيقة البيع. عىل أنه لو تمّ 
فـام يرتتـب عىل اإلجازة هو نفـوذ العقد الواقـع يف مضمونه، واملفـروض أن العقد مل 
يتضمـن بيع اليشء لغـري مالكه، بل بيعه ملالكـه عىل الوجه املتعـارف يف البيوع، وإنام 
قصـد الفضـويل البيـع لنفسـه لبنائه عىل كونـه هو املالـك، فمع عدم كونـه هو املالك 
واقعـاً يلغـو قصـد البيع لنفسـه، لكونـه مقصـوداً تبعاً لقصـد املبيع للاملـك، ويتعني 
وقـوع البيـع للاملـك، ألنه املقصـود باألصل، كام تقـدم يف اجلواب عـن الوجه الثاين 
من وجوه االسـتدالل عىل بطالن بيع الفضويل لنفسـه، ويف تتمـة اجلواب عن الوجه 
الثالث. فراجع. ومن هنا ال خمرج عام هو املعروف من رجوع الثمن للمجيز الذي هو

مالك املبيع. 
(١) تقدم يف املسألة الثامنة أن الرضا الباطني بمعنى الرضا الشأين ال يكفي يف 
حتقـق اإلجـازة، وبمعنى الرضا الفعيل ـ الذي هو الرضـا احلقيقي ـ يكفي فيها وإن مل 
يظهر بمربز من قول أو غريه، ملالزمته عادة إلقرار عقد الفضويل وااللتزام به. فيرتتب 

األثر عليه يف حق كل من قامت عنده احلجة عليه.

(مسألة ١٠): ال يكفي يف حتقق اإلجازة الرضا الباطني(١)، بل البد من 
الداللة عليه بالقول، مثل: رضيت، وأجزت، ونحومها، أو بالفعل، مثل: أخذ 
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(١) فـإن إعـامل سـلطنته يف الثمـن ظاهـر يف بنائـه عـىل متلكـه تبعـاً إلجازته
البيع األول. 

(٢) بعـد أن ثبـت صحة عقـد الفضويل، ونفـوذه باإلجازة، وقـع الكالم بني 
القائلـني، بذلـك يف أن اإلجازة هل تقتيض صحـة العقد وترتب آثـاره من حينها، أو 
صحتـه من حـني وقوعه، بحيـث حيكم برتتـب اآلثار يف الزمـان املتخلل بـني العقد 
واإلجـازة؟ واألول هو املراد بالنقل، وإليه ذهب يف املسـتند، وحـكاه عن األردبييل. 
والثاين هو املراد بالكشـف، وهو املرصح به يف كالم غري واحد، كام يأيت ذكر بعضهم، 

ويف املستند وعن األردبييل أنه مذهب األكثر.
والظاهـر أن مقتىض عموم نفوذ العقـود هو النقل، لعدم دخول عقد الفضويل 
يف العمـوم املذكور إال باإلجازة، إما ملا سـبق منا مـن أن اخلطاب بالوفاء فرع االلتزام 
به، وهو ال يتحقق إال باإلجازة، أو ملا ذكره غري واحد من أن العقد الذي حيب الوفاء 
به هو العقد املنتسـب للاملك وال ينتسـب العقد للاملـك إال باإلجازة، أو ألن مقتىض 
اجلمـع بني العمـوم املذكور وما دل عىل اعتبار الرضا هـو محل العموم عىل خصوص 

العقد الذي يتحقق الرضا به، والرضا ال يتحقق إال باإلجازة.
وهكـذا احلـال يف بقية العمومات املدعى داللتها عـىل نفوذ عقد الفضويل، كام 
يظهر بمالحظة تقريب االستدالل هبا يف كلامهتم وأن سبق منّا اإلشكال يف االستدالل 
هبا، عدا التعليل يف قولهA يف صحيح زرارة الوارد يف نكاح العبد بغري إذن سـيده: 
«إنه مل يعص اهللا، وإنام عىص سيده، فإذا أجازه فهو له جائز»(١). فإن تفريع جواز العقد 

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

الثمن أو بيعه أو اإلذن يف بيعه، أو إجازة العقد الواقع عليه(١)، ونحو ذلك.
(مسـألة ١١): الظاهر أن اإلجازة كاشـفة عـن صحة العقد من حني 

وقوعه(٢).



. ونفوذه عىل اإلجازة ظاهر يف ترتبه عليها وتأخره عنها رتبة ومقارنته هلا زماناً
لكن ظاهر أو رصيح غري واحد البناء عىل أن مقتىض العمومات الكشـف عىل 
خالف منهم يف وجوهه، تبعاً لكيفية االسـتدالل عليه، كام سيتضح إن شاء اهللا تعاىل. 

واملذكور يف كلامهتم وجوه:
األول: مـا عـن املحقق الرشـتيP يف إجارته من أن الـرشط يف نفوذ العقد 
هـو الرضـا التقديـري املقارن للعقـد، واإلجازة كاشـفة عنه من دون أن يسـتند إليها

نفوذ العقد.
ويظهـر اجلـواب عنـه مما سـبق يف املسـألة الثامنة مـن أن الرضـا الفعيل فضالً 
عـن التقديـري، ال يكفـي يف نفوذ العقد وخروجـه عن الفضولية. بل هو ال يناسـب 
النصـوص املتضمنة لتوقف نفوذ عقد الفضويل عىل إجازة من له السـلطنة عىل العقد 
وإقراره له لظهورها يف اسـتناد نفوذه هلام ثبوتاً، ال يف كشـفهام عام هو املوجب لنفوذه. 
كـام ال يناسـب كلامهتم يف املقام، فإهنـم ذكروا أن اإلجازة تقتيض نفـوذ عقد الفضويل 

. ومضيه، ال أهنا تكشف عن عدم كون العقد فضولياً
مضافاً إىل أن اإلجازة ال تسـتلزم مقارنة العقد للرضا التقديري، إلمكان رضا 
املالـك بالعقد بعد إبائه لـه، لتبدل الظروف والدواعي، كـام تضمنه صحيح حممد بن 

قيس يف الوليدة التي باعها ابن سيدها.
الثـاين: ما يف جامع املقاصد قال: «العقد سـبب تـام يف حصول امللك، لعموم: 
﴿أوفـوا بالعقـود﴾، ومتامه يف الفضويل إنام يعلم باإلجازة، فـإذا أجاز تبني كونه تاماً، 
فوجـب ترتب امللك عليـه، وإال لزم أن ال يكون الوفاء بالعقد خاصة، بل به مع يشء 

آخر، وال دليل يدل عليه». وقريب منه يف الروضة.
ويظهـر اجلواب عنه ممـا تقدم من أن عقد الفضويل ال يكون مشـموالً للعموم 
إال باإلجـازة، فـال ينفـذ إال بعدها، فالنفـوذ وإن كان للعقد وحـده، إال أنه منوط هبا 
متأخر عنها، ال منكشـف هبا. وهو املناسـب ملا تضمنته نصـوص نفوذ عقد الفضويل 
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من التعبري بإقرار العقد وإجازته ونحو ذلك.
الثالـث: مـا عن فخـر الديـن يف اإليضاح من أهنا لـو مل تكن كاشـفة لزم تأثري 
املعـدوم يف املوجـود، ألن العقد حاهلـا عدم. وتوضيحـه: أن املؤثر للنقـل واالنتقال 
بمقتـىض العمومـات ملا كان هـو العقد، فلو كان تأثـريه مقارناً لإلجـازة املتأخرة لزم 
تأثـريه حـال كونه معدماً، فالبـد من اخلروج عن ظواهـر األدلة، والبنـاء عىل مقارنة 
األثـر للعقـد يف ظـرف حتقق اإلجـازة يف وقتها، إما لكـون الرشط يف تأثـري العقد هو 
الوصـف املنتـزع من ترتـب اإلجازة الحقاً، وهـو مقارن للعقد ككـون العقد بحيث 
تتعقبـه اإلجـازة، وإما لكون الرشط هو اإلجازة بنفسـها، لكن بنحو الرشط املتأخرـ  
كـام يظهـر من اجلواهر ـ بناء عىل ما هو الظاهر من إمـكان الرشط املتأخر يف األحكام 
الرشعية وسـائر املجعوالت االعتبارية، ألن عللها الرشعية ليسـت علالً حقيقية، بل 
هـي موضوعـات وضوابط ملا هو العلة احلقيقية، وهي اعتبـار من بيده االعتبار الذي 
هو خفيف املؤونة، وال مانع من إناطته بأمر متأخر أو سـابق غري موجود حني وجود 

املعلول.
: النقـض بمثل اهلبة والصدقـة املرشوطتني بالقبـض، حيث يظهر  وفيـه: أوالً
منهـم البنـاء عىل ترتب أثرمها بعد القبض، ال من حني العقـد لو تعقبه القبض. بل ال 
ريب يف عدم ترتب أثر العقد إال بعد متاميته بالقبول، مع كون اإلجياب معدوماً حينه، 
وهو أحد جزئي املؤثر. وكذا احلال يف الوصية والتدبري اللذين ال يرتب أثرمها إال بعد 

املوت... إىل غري ذلك. وما يقال يف توجيه مجيع ذلك جيري هو أو نظريه يف املقام. 
: أن مقتىض عموم الوفـاء بالعقود بالتقريب املتقدم عـدم تأثري اإلجازة  وثانيـاً
يف تنفيـذ العقـد إال بوجودها اخلارجـي وبنحو الرشط املقارن، حيث بـه يتم االلتزام 
املسـتتبع للخطـاب بالوفاء أو االنتسـاب للاملـك، فلو تم امتناع ذلـكـ  المتناع تأثري 
املعـدوم يف املوجـودـ  يتعـني البنـاء عىل قصـور العمـوم املذكور عن عقـد الفضويل، 
وال ملـزم بالبناء عـىل عمومه له مع اخلـروج عن ظهوره يف دخل اإلجـازة بوجودها 



اخلارجي وبنحو الرشط املقارن. وإنام يتجه ذلك إذا كان نفوذ عقد الفضويل باإلجازة 
مستفاداً من أدلة خاصة.

: أن تأثـري املعـدوم يف املوجـود ـ بالوجه املتقـدم ـ إنام يمتنـع يف األمور  وثالثـاً
التكوينيـة احلقيقيـة، فاملعلول منها ال يوجد ما مل جتتمـع أجزاء علته التامة يف الوجود. 
وال جمـال لذلـك يف األمـور االعتباريـة، ملا تقدم مـن أن عللها الرشعية ليسـت علالً 
حقيقيـة، بـل هـي موضوعات وضوابط ملـا هو العلـة احلقيقية، وهو اعتبـار من بيده 
االعتبـار، الذي ال مانع من إناطته بأمر سـابق أو الحق معـدوم حني وجود املعلول. 
ولـوال ذلك المتنع دخل اإلجـازة يف نفوذ العقد، بل يدور األمر بني نفوذ العقد حني 

وقوعه مطلقاً وعدمه كذلك وهو خالف املفروض.
وأمـا الفـرار عن ذلـك بأن الدخيل يف نفـوذ العقد هو األمـر املنتزع من ترتب 
اإلجـازة. ففيـه: أنـه ليس لألمر املذكـور وجود حقيقـي صالـح للتأثـري إال بالتفريق 
بـني األمور احلقيقية واالعتبارية بام سـبق، الذي لو تم أمكن تأثري املعدوم يف املوجود 
االعتباري، كام ذكرنا. ومثله يف ذلك االلتزام بدخل اإلجازة بنحو الرشط املتأخر، كام 

هو ظاهر.
الرابـع: أن نفـوذ العقـد وإن كان مرتتباً عىل حتقق اإلجـازة يف اخلارجـ  كام هو 
مقتىض العمومات وظواهر األدلة اخلاصةـ  فال حيكم رشعاً بحصول مضمونه وترتب 
أثـره إال بعد حصوهلـا، إال أن اإلجازة حيث تتضمن تنفيذ العقد بتامم مضمونه، فمن 
الظاهـر أن مفـاد العقـد هو حصول املضمون حـني صدوره، ال متأخـراً عنه، فيكون 
مقتـىض أدلـة النفوذ باإلجـازة احلكم رشعـاً بعد اإلجـازة بحصول مضمـون العقد 
وترتـب أثـره من حـني صدوره، ال من حـني اإلجازة، كـام ذكره السـيد يف الرياض، 

.Pوحكي عن املحقق القمي
وقـد استشـكل يف ذلك شـيخنا األعظمP بأنه بعد فرض عـدم نفوذ العقد 
واقعاً قبل اإلجازةـ  وأن كالً من العوضني يف الزمان املتخلل بينها وبني العقد عىل حاله
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األولـ  يمتنـع انقالب احلـال بحيث يكون العقد نافذاً من حني وقوعه، والتبادل بني 
، فإن تبدل اليشء عن حاله إنام يكـون مع اختالف الزمان،  العوضـني حاصالً حينئـذٍ
ال يف نفـس الزمـان الواحد، بل ما حصل فيه يمتنع أن ينفك عنه. وقد يرجع إىل ذلك 
مـا يف اجلواهـر من أنه يلزم اجتامع املالكني عىل مال واحد يف زمان واحد. بل ال يعقل 

التأثري يف امللك يف الزمان املايض.
لكنـه يندفـع بام ذكره غـري واحد من مشـاخينا مـن أن ذلك إنام يتـم يف األمور 
احلقيقية، أما األمور االعتبارية فيمكن تبدل احلال فيها، تبعاً العتبار من بيده االعتبار 
إذا تبدل املوضوع الذي يناط به اعتباره. مثالً إذا شك يف طهارة األرض يوم اخلميس 
فمقتـىض أصالـة الطهـارة احلكـم بطهارهتا يف اليـوم املذكـور، فإذا علم يوم السـبت 
بمالقاهتـا للنجاسـة يـوم األربعاء واحتمل وقـوع املطر عليها ليلـة اخلميس فمقتىض 
االسـتصحاب احلكـم بنجاسـتها يوم اخلميـس، فانقلب حكـم األرض ظاهـراً يوم 

اخلميس عام كان عليه بسبب العلم بنجاستها يوم األربعاء.
نعـم، ال جمال لذلـك يف األحكام التكليفية، ال من جهـة امتناع انقالب اليشء 

عام وقع عليه، بل ألن تقومها بالعمل مستلزم للغوية جعلها مع ميض زمان العمل.
ومثله ما ذكرP أيضاً من أن ترتب امللك عىل العقد إنام اسـتفيد من وجوب 
الوفـاء بالعقد املقتـيض لنفوذه، وحيث كان وجوب الوفاء يف حـق املالك متأخراً عن 

. إجازته للعقد تعني تبعية امللك هلا، فال ملك قبلها، لعدم وجوب الوفاء حينئذٍ
الندفاعه بأن وجوب الوفاء واألمر به، وإن كان دليالً عىل نفوذ العقد وحصول 
امللك وكاشـف عنـه إثباتاً، إال أن التابـع لوجوب الوفاء إثباتاً هـو احلكم بامللك، أما 
امللك املحكوم به فال مانع من تقدمه عليه ومقارنته للعقد بسـبب تضمن العقد جعل 
مضمونه من حني صدوره ـ كام هو املدعى ـ واقتضاء اإلجازة تنفيذه بتامم مضمونه.
فالعمـدة يف اجلـواب عن الوجـه املذكور ما ذكره شـيخنا األعظـمP أيضاً

ـ يف اجلملة ـ من أن العقد إنام يتضمن جعل مضمونه من دون اخذ خصوصية الزمان 



فيه، وإنام يرتتب املضمون مقارناً للعقد بضميمة دليل نفوذه، فإذا اقتىض الدليل عدم 
نفوذه رأساً، بل موقوفاً عىل مثل القبض أو اإلجازة أو غريها، تعني تأخر مضمونه.

ودعو: أنه بعد امتناع اإلمهال يف جعل اجلاعل فمع فرض عدم التقييد يتعني 
اإلطـالق وحصول مضمـون العقد من حينـه. مدفوعة بأن حصـول مضمون العقد 
من حينه مع اإلطالق ليس ألخذ زمان العقد قيداً يف املضمون املنشـأ، ليكون مقتىض 
إجازة العقد يف متام مضمونه ترتب املضمون من حني العقد، بل ألن مقتىض اإلنشـاء 
، فمـع نفوذ العقـد وإمضائه رشعاً يتعـني حتقق املضمون  العقـدي حتقق املنشـأ ادعاءً
املنشأ رشعاً مقارناً للعقد، ومع توقف نفوذه رشعاً عىل أمراً آخر ـ من إجازة أو قبض 

أو غريمها ـ يتعني حتقق املضمون رشعاً حني حصول ذلك األمر.
ويتضـح ذلـك بمالحظـة حـال القبول مـع اإلجياب، فإنـه عبارة عـن إمضاء 
اإلجيـاب وإقراره، كام هو حـال اإلجازة مع العقد، مع أنـه ال يقتيض ثبوت املضمون 
رشعـاً مـن حني اإلجياب، بـل من حينه، لعـدم متامية العقـد الذي هـو موضوع أدلة

النفوذ إال به. 
وأما ما ذكره بعض مشـاخيناP من أن مضمون العقد ما مل يتحقق القبول ال 
حيصل باإلجياب وحده. فإن أراد به عدم حصول املضمون رشعاً، فهو مسـلم، كعدم 
حصـول مضمون عقـد الفضويل إال باإلجازة. لكنه ال يمنع من التنظري، كام ال خيفى. 
وإن أراد بـه عدم حصوله ادعاء بمقتىض إنشـاء املوجب، فهو ممنوع قطعاً، إذ ال ريب 

يف إنشاء كل من املتعاقدين للمضمون الواحد.
ومـا ذكـرهP من أن اإلجيـاب معلق عـىل القبـول ضمنـاً وإن مل يعلق عليه 
. ممنوع جداً، بل غاية ما يدعى أن الغرض الداعي لإلجياب هو حصول القبول  رصحياً
. عىل أنه لو سـلم فهو  من القابل، ليتم به العقد الذي هو موضوع النفوذ رشعاً وعرفاً
ال يقتـيض أخـد زمـان القبول قيـداً يف املضمون املنشـأ يف اإلجيـاب، وال ينايف إطالق 

املضمون املنشأ به.
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ر ملا نحن فيه  إال أن يرجع ما ذكره سـيدنا املصنفP، حيث قـال بعد أن نظّ
بالقبـول: «اللهـم إال أن يقال: ملـا كان القبول مقومـاً للعقد يف نظر العـرف يتعني أن 

يكون مقصود املوجب اإليقاع بعد القبول. فتأمل».
لكنـه غريب جداً، فإن تقوم العقد بالقبول ال يسـتلزم أخذ زمـان القبول قيداً 
يف املضمـون املنشـأ باإلجيـاب. وهـل يمكن دعـو أن املضمون املنشـأ بإجياب أحد 
املتعاقديـن خيتلـف عن املضمون املنشـأ ممن يتـوىل طريف العقد باإلطـالق والتقييد؟! 

ولعله لذا أمرP بالتأمل.
واحلاصل: أنه ال ينبغي التأمل يف عدم أخذ خصوصية الزمان قيداً يف مضمون 
العقـد، ليكـون مقتـىض دليل تنفيـذ اإلجازة لعقد الفضـويل نفوذه وترتـب مضمونه

من حينه.
اخلامـس: مـا ذكره سـيدنا املصنـفP حيث قال بعـد اإلشـكال يف الوجه 
السـابق: «اللهـم إال أن يقـال: زمـان العقـد وإن مل يؤخـذ قيداً للمضمـون. لكن من 
املرتكـزات العرفيـة كـون املضمون مـن آثار العقـد ومسـبباً عنه عىل نحو املسـببات 
احلقيقيـة الناشـئة عن أسـباهبا من كوهنـا مقارنة هلا غـري منفكة عنها. وهـذا االرتكاز 
العـريف موجـب حلمل العمومات عىل تنفيذه عىل النحو املذكـور. فإذا كانت اإلجازة 
مصححـة لتطبيـق العمومات عىل العقـد كان مقتضاها النفوذ مـن حينه، ال من حني 

.« اإلجازة. وهذا قريب جداً
لكنـه كام تر فإن مقارنة املسـبب للسـبب إنام تكون مع متامية السـبب وعدم 
قصور سببيته، أما مع عدم متاميته وقصور سببيته فمن الظاهر عدم مقارنة املسبب له، 
بل يتوقف حصول املسبب عىل متامية سببيته بحصول املتمم هلا. فارتكاز قياس سببية 
العقد عىل سببية األسباب احلقيقية يقيض اختصاص مقارنة مضمونه له بام إذا كان تام 
السـببية، كعقد األصيـل، دون مثل عقد الفضويل املفروض قصور سـببيته، بل يتعني 
حينئذٍ عدم مقارنة املسـبب للسبب، بل لتاممية سـببيته، بحصول املتمم هلا، كاإلجازة 



يف املقام. كام لعله ظاهر.
هـذا مـا تيرس لنا اإلطالع عليه من الوجوه املسـتدل هبا حلمـل العمومات عىل 

الكشف، وقد ظهر عدم هنوضها به، وأن النقل هو األنسب بالعمومات.
وأما األدلة اخلاصة فيشهد مجلة منها بالكشف: منها: صحيح حممد بن قيس يف 
الوليدة التي باعها ابن سيدها، حيث تضمن أن اإلجازة موجبة لرجوع الولد احلاصل 

بوطء سابق عليها ألبيه وجريان حكم ولد اململوكة عليه.
ومنها: روايات أضحية النبي7. لظهور أن صحة املعامالت املرتتبة عىل عقد 

الفضويل بإجازته مع وقوع تلك املعامالت قبل اإلجازة ال يتم إال عىل الكشف.
ومنها: صحيح إبراهيم بن هاشـم، ملا سبق من أن املراد من طلب التحليل من 
مال الوقف فيه ليس هو التحليل التكليفي فقط، بل ما يعم التحليل الوضعي الراجع 

لتنفيذ املعامالت الواقعة عىل املال الذي أنفقه قبل حصول التحليل واإلجازة.
ومنها: موثق مسمع يف االجتار بامل الوديعة املجحودة، فإن ظهور الربح الكثري 
يف تلك املدة الطويلة يكون غالباً بمعامالت كثرية متعاقبة، وقد ال يصح إجازة بعضها 
عىل النقل، لتلف أحد العوضني حني اإلجازة، فعدم تنبيه اإلمامA لذلك يناسـب 
الكشـف واالكتفـاء يف صحة املعاملـة بواجديتها للرشوط حني وقوعهـا وإن فقدهتا 

حني اإلجازة.
ومنها: ما يف بعض نصوص نكاح الفضويل املشار إليها يف أواخر املسألة الثامنة 
مـن أن املـزوج فضوالً يرث مـن اآلخر بعد أن حيلف أنه ما دعـاه إىل أخذ املرياث إال 

الرضا بالنكاح(١).
ومنهـا: صحيـح معاوية بن وهب: «جاء رجـل إىل أيب عبد اهللاA فقال: إين 
ه بغري إذن موايل، ثـم اعتقوين بعد ذلك،  كنـت مملوكاً لقـوم، وإين تزوجت امرأة حـرّ
(١) وسـائل الشـيعة ج:١٥ باب:٥٨ من أبواب املهور حديث:٢، ١٤، وج:١٧ باب:١١ من أبواب مرياث 

األزواج حديث:١، ٤.
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فأجـدد نكاحي إياها حني أعتقت؟ فقال له: أكانـوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت 
مملوك هلم؟ فقال: نعم، وسـكتوا عني ومل يغريوا عيل. قال: فقال: سـكوهتم عنك بعد 

علمهم إقرار منهم. اثبت عىل نكاحك األول»(١).
فإنه كالرصيح يف ترتيب السـائل آثار النكاح الصحيح من حني العقد إىل حني 
العتق، وإنام يسأل عن حكم ما بعد العتق، فاكتفاء اإلمامA يف صحة العقد بإمضاء 
املـوايل املسـتفاد من سـكوهتم بعد علمهم، مـن دون تنبيه منهA لعـدم ترتيب آثار 
صحـة النـكاح قبل علم املوايل به وإقرارهم له، قد يظهـر يف إقراره له عىل ترتيب آثار 
النـكاح مـن حني وقوعه بسـبب إقرار املوايل لـه بعد ذلك، كام هو مقتىض الكشـف. 

وقريب منه يف ذلك صحيح احلسن بن زياد الطائي(٢).
هـذا ما تيـرس لنا العثـور عليه من النصـوص الظاهرة يف الكشـف، وهي وإن 
وردت يف موارد خاصة، إال أن من القريب جداً أن يسـتفاد منها العموم. والسـيام مع 
ظهورهـا يف املفروغيـة عن ميض العقد باإلجازة، الذي سـبق أنـه مقتىض العمومات 
واملرتكـزات العرفيـة، حيـث يظهـر منهـا املفروغيـة عن الكشـف تبعاً لذلـك. وهو 

املناسب لعمل العرف، تبعاً ملرتكزاهتم.
وكأن ذلـك هـو الذي محل املشـهور عىل القول بالكشـف حماولـني تنزيله عىل 

القواعد وتطبيق العمومات عليه، وإن عرفت اإلشكال يف ذلك. 
وكيف كان فال ينبغي اإلشـكال يف الكشـف بعد ما سبق. واهللا سبحانه وتعاىل 

العامل العاصم.
(١) بعد أن ذهب املشـهور إىل الكشف اختلفوا يف حقيقته عىل وجوه: األول: 
الكشـف احلقيقـي، بمعنى أن اإلجازة تكشـف عن نفوذ العقد حـني وقوعه، بحيث 
. وهو املناسـب  لـو علم بحصوهلا حني العقد حكم بنفوذه، وجاز ترتيب آثاره حينئذٍ

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٦ من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:١، ٣.

.(١) كشفاً حكمياً



للوجـوه الثالثة األوىل التي تقدم االسـتدالل هبا للكشـف. قـال يف اجلواهر ـ بعد أن 
سـبق منه ما يناسـب الوجه الثالث ـ: «لـو أخرب املعصوم بأنه حيصـل الرضا فعالً من 
 ، ملالـك الـذي يؤثر رضاه كفى ذلك يف ترتب اآلثـار اآلن عليه، لتحقق الرشط حينئذٍ

كتحققه بنفس وقوعه، إذ الرشط احلصول فعالً ولو يف املستقبل».
الثاين: الكشف االنقاليب، كام هو مفاد الوجه الرابع واخلامس.

الثالـث: الكشـف احلكمي. ومرجعـه إىل أن اإلجازة تقتـيض ترتب ما يمكن 
من أحكام وآثار نفوذ العقد يف الزمان السـابق، كتملك املشـرتي لنامء املبيع احلاصل 
يف الزمـان املتخلـل بني العقـد واإلجازة، وحريـة الولد احلاصل نتيجـة وطء اجلارية 
املشـرتاة يف الزمـن املذكور ونحو ذلك. وهو الذي نسـبه شـيخنا األعظم إىل أسـتاذه 
رشيف العلامء قدس رسمها، واختاره هو بعد أن منع من هنوض العمومات بالكشف 

احلقيقي، وادعى امتناع الكشف االنقاليب، كام سبق.
لكن حيث سـبق عدم امتناع الكشـف االنقاليب فال ملزم بالبناء عىل الكشـف 
احلكمـي. بل حيث كان مقتىض العمومات نفوذ العقد، فإن اسـتفيد منها نفوذه حني 
اإلجـازة تعـني القـول بالنقل، وإن اسـتفيد منهـا نفوذه من حـني العقد تعـني القول 

بالكشف االنقاليب.
ولـو فـرض امتناعه تعني البنـاء عىل خروج عقـد الفضويل عن عمـوم النفوذ 
والبنـاء عىل بطالنه بالنظر للعموم املذكـور، وال جمال للبناء عىل عمومه له، ومحله فيه 
ـ دون بقيـة األفـرادـ  عـىل النفـوذ احلكمي، فإنه تـرصف غري عـريف، وال قرينة عليه، 
كام ذكر سـيدنا املصنفP. والسيام مع عدم اإلشـكال ظاهراً يف بناء القائل به عىل 
النفوذ احلقيقي يف عقد الفضويل باإلضافة إىل الزمان املتأخر عن اإلجازة، حيث يلزم 
منـه اختالف املراد من العام باختالف أفراده، بـل باختالف أزمنة الفرد الواحد. وال 

نظري لذلك يف االستعامالت العرفية.
هذا وحيث سبق عدم هنوض العمومات بالكشف، وأن الدليل عليه النصوص 
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السـابقة، فمن الظاهر أن النصوص املذكورة ـ كغريها من النصوص املتضمنة توقف 
صحـة عقـد الفضويل عىل اإلجازة ـ ظاهـرة يف دخل اإلجـازة بوجودها اخلارجي يف 
نفـوذ العقد، بحيـث يكون نفوذه مقارناً هلا، وال تناسـب نفوذه قبـل حصوهلا كام هو 
مفـاد الكشـف احلقيقي، فهـي يف ذلك كالعمومـات، بل بعضهـا كالرصيح يف ذلك، 
كقولـهA يف صحيـح زرارة: «إنه مل يعص اهللا وإنام عىص سـيده، فإذا أجازه فهو له 

جائز»(١) وغريه.
وكـذا احلـال يف الكشـف احلكمـي، لظهـور النصـوص املتضمنـة نفـوذ عقد 
الفضويل باإلجازة يف النفوذ احلقيقي الذي هو عبارة عن ترتب مضمون العقد نفسه، 
، دون املضمون املسـتتبع هلا. والسـيام مع ما  فتتبعـه اآلثار، ال عن ترتب اآلثار رأسـاً
سبق من عدم اإلشكال ظاهراً يف نفوذ العقد حقيقة يف الزمن الالحق لإلجازة، حيث 
يلزم من البناء عىل الكشـف احلكمي التفكيك يف مفاد الدليل بني األزمنة، كام ذكرناه 

. ومن هنا يتعني محلها عىل الكشف االنقاليب بعد ما سبق من إمكانه يف نفسه. آنفاً
نعـم، لو فرض امتناعه تعني محل النصوص املذكورة عىل نفوذ العقد من حني 
اإلجـازة، الـذي هو عبارة عـن النقل، لكن مع ترتـب آثار مضمون العقـد يف الزمن 
املتخلل بني العقد واإلجازة تبعاً، وهو مطابق عمالً للكشـف احلكمي. فإنه وإن كان 
ال يناسب قوة ظهورها يف أن ترتب تلك اآلثار من شؤون نفوذ العقد، ال أمر آخر قد 

. حكم الشارع به تبعاً له، إال أنه البد من املصري إليه مجعاً
هذا ومن الغريب ما يف املتن وأقره بعض مشاخيناP من أن الكشف يف املقام 
حكمي، مع أنه ـ كسـيدنا املصنفP ـ رصح يف مقام االسـتدالل بأن الكشـف يف 
املقـام انقـاليب. بل قال سـيدنا املصنفP: «ومـن هنا تعرف أن الكشـف احلكمي 
... ومن ذلك تعرف أن الكشف احلقيقي االنقاليب أقو من النقل ومن  ضعيف جداً
سائر وجوه الكشف، فهو املتعني». إال أن يكون مرادمها من الكشف احلكمي احلكم 

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



فنـامء الثمـن من حني العقد إىل حني اإلجازة ملـك مالك املبيع، ونامء املبيع 
ملك املشرتي(١).

بام يناسب الكشف يف مقابل الكشف احلقيقي.
(١) وكذا احلال يف سـائر آثار سبق نفوذ العقد، كنفوذ العقود املرتتبة عىل عقد 

الفضويل من البايع عىل الثمن، ومن املشرتي عىل املبيع وغري ذلك مما فصل يف حمله.
وبقي يف املقام بعض الثمرات ذكرها شـيخنا األعظمP حيسـن بنا التعرض 

هلا أو ملا يناسبها.
منهـا: أنـه بناء عىل النقل فللطـرف األصيل رفع اليد عـن العقد قبل اإلجازة. 
، كان لزيد رفع اليد عن البيع قبل إجازة عمرو له،  فإذا اشرت زيد ملك عمرو فضوالً
، كان له رفع اليد عن عقد النكاح قبل  فـال تنفـع يف نفوذه، وإذا تزوج زيد هند فضوالً
إجازة هند له، فال تنفع إجازهتا يف نفوذه إذ بناء عىل النقل فاإلجازة بمنزلة القبول، وال 
إشكال يف أن للموجب رفع اليد عن اإلجياب قبل حتقق القبول. أما بناء عىل الكشف 
فـال جمال لذلك، لكشـف اإلجازة عـن متامية العقد وترتب أثره مـن حني وقوعه من 
دون أن تكون دخيلة يف ذلك، فرجوع األصيل عنه كرجوع املوجب عن اإلجياب بعد 

متامية العقد ال يرتتب األثر عليه.
وال خيفـى أن ذلك إنام يتم بناء عىل الكشـف احلقيقي، املبتنـي عىل تأثري العقد 
حـني وقوعه، مـن دون دخل لإلجازة فيه، وإنام هي كاشـفة عن حالـه، وأنه مؤثر يف 
بنفسـه، كام هو مفاد الوجهني األولني لالسـتدالل عىل الكشـف، وقد سبق ضعفهام. 
أما بناء عىل بقية وجوه الكشـف وأدلته فاإلجـازة دخيلة يف نفوذ العقد، كام هو احلال 

عىل النقل، وال جمال للفرق بينهام يف ذلك.
نعـم، قـد يقال: ال جمال لقياس اإلجازة بالقبول يف إمـكان رفع اليد عن العقد 
قبلهـا حتى بناء عـىل النقل، لعدم صدق العقد إال ببقاء املوجـب عىل التزامه إىل حني 
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القبول، بحيث يبتني القبول عىل ارتباط أحد االلتزامني باآلخر وابتنائه عليه، كأنه قد 
قِد به، عىل ما أرشنا إىل ذلك عند الكالم يف مانعية الردّ من اإلجازة. عُ

أمـا اإلجـازة يف املقام فهي إنام ترد بعد متامية العقـد، وعدول األصيل قبلها ال 
يمنـع من صدق العقد، بل هو عدول عن العقد بعد متاميته. غايته أنه قبل حتقق رشط 
نفـوذه، وحينئـذٍ ال وجه ملانعيته مـن تأثري اإلجازة يف نفوذ العقـد، منه بل هي خالف 
عموم اخلطاب بالوفاء بالعقود، وإطالق مثل قولهA: «فإذا أجازه فهو له جائز»(١).
لكـن اإلنصـاف أن املفهـوم عرفاً مـن األدلةـ  تبعـاً للمناسـبات االرتكازيةـ  
أن اإلجـازة بحكـم القبـول يف املقام، الشـرتاكهام يف كون احلاجة هلام مـن أجل التزام 
أحـد طريف العقد بمضمونه القائم هبـام. وذلك ألن مالك نفوذ العقد عند العقالء هو 
إلزام كل من الطرفني أو األطراف بام التزم به بناء عىل التزام اآلخر ومرتبطاً بالتزامه، 
وذلـك كام يقتيض لزوم ارتباط القبول باإلجيـاب يف عقد األصيلني، فال يتم العقد إذا 
ورد القبـول بعـد عدول املوجب عن اإلجيـاب، كذلك يقتيض لـزوم ارتباط اإلجازة 
يف عقـد الفضـويل بالتزام األصيـل به، فال يتم التعاقـد بينهـام إذا وردت اإلجازة بعد 
عـدول األصيل عـن التزامه، فإن عدولـه وإن مل يمنع من صدق العقـد والتعاقد بينه 
وبـني الفضويل، إال أنه يمنع من صدق التعاقـد بينه وبني األصيل اآلخر الذي تصدر 

منه اإلجازة، والذي هو موضوع النفوذ دون األول.
ومـا ذكرناه من االرتـكاز صالـح للقرينة عىل محل اإلطالقات عىل ما يناسـبه 
. نظري ما ورد يف القبول، ففي حديث أبان بن تغلب يف زواج  لـو فرض قصورها لفظاً
املتعـة: «قلت أليب عبد اهللاA: كيف أقول هلا إذا خلوت هبا؟ قال: تقول: أتزوجك 
متعـة عىل كتاب اهللا... فإذا قالت: نعم، فقد رضيت، وهي امرأتك وأنت أوىل الناس 
هبا...»(٢) وال يظن بأحد دعو أن مقتىض إطالقه متامية الزواج بقوهلا: نعم، حتى لو 

(١) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٢٤ من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:١٨ من أبواب املتعة حديث:١.



عدل الزوج عن اإلجياب قبل ذلك. وما ذلك إال ألن ارتكاز عدم متامية العقد صالـح 
لرصف اإلطالق إىل ما يناسبه. وكذلك يف املقام.

عـىل أنه يشـيع االبتالء بذلك يف مجيع املعامالت، إذ كثـرياً ما يتضح للعاقد أن 
طـرف العقـد معـه فضويل غاصب أو غـريه، وال ريب يف أن بناءهـم حينئذٍ عىل أن له 
أن يعـرض عن العقـد، وأنه إذا أعرض عنه ليس لألصيل أن جييـز العقد، ويلزمه به، 
وليس بناؤهم عىل أنه يبقى معلقاً بانتظار موقف األصيل، وأنه جييز أو ال جييز، الذي 
قـد ال يتضـح مدة طويلـة. خصوصاً بناء عىل ما سـبق من عدم مانعية الـرد من تنفيذ 
العقـد باإلجـازة. وما ذلك منهم إال السـتحكام االرتكاز املتقـدم، وكفى به دليالً يف 
املقـام صاحلـاً للقرينة عىل تنزيل اإلطالقات عىل ما يناسـبه. ومن هنا يتعني البناء عىل 

مانعية عدول األصيل من تأثري اإلجازة حتى بناء عىل الكشف احلقيقي.
ودعـو: أن مقتىض ذلك اعتبـار بقاء الطرف األصيـل يف العقد عىل التزامه، 
فلو سقط عن ذلك بجنون أو موت مل تنفع اإلجازة يف تنفيذ العقد، مع إباء املرتكزات 
عن ذلك، كام ال تناسـبه السـرية، لعـدم االهتامم حني إجازة عقـد الفضويل بالفحص 
عـن حال الطرف اآلخر. بل تقدمت اإلشـارة للنصـوص املتضمنة أن املزوج فضوالً 
يرث من صاحبه بعد أن حيلف أنه ما دعاه إىل أخذ املرياث إال الرضا بالنكاح(١). فإهنا 

رصحية يف نفوذ النكاح باإلجازة مع موت الطرف اآلخر.
مدفوعة بالفرق بني عدول اإلنسان عام التزم به، وبقائه عىل التزامه حتى مات 
أو جنّ أو نحومها، يف نسبة االلتزام له عرفاً يف الثاين دون األول. وعدم االكتفاء بذلك 
يف املوجب لو مات قبل القبول ال يستلزم عدم االكتفاء به يف املقام، إذ ليس املدعى أن 
اإلجـازة كالقبول يف كل يشء، بل املدعـى أهنا مثله يف مانعية العدول عن االلتزام من 
تأثريها ونفوذ العقد هبا. وكفى باملرتكزات معياراً يف الفرق بني املوارد، وشـاهداً عىل 

(١) وسـائل الشـيعة ج:١٥ باب:٥٧ من أبواب املهور حديث:٢، ١٤ وج:١٧ باب:١١ من أبواب مرياث 
األزواج حديث:١، ٤.
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تنزيل اإلطالقات عىل ما يناسبها. فالحظ.
ومنهـا: تـرصف األصيـل يف موضوع العقد ترصفـاً منافياً لصحـة العقد. فإذا 
اشـرت الفضويل لغريه عيناً من شـخص فهل لذلك الشـخص قبل حصول اإلجازة 
التـرصف يف العـني ترصفـاً خارجياً، كلبس الثـوب، أو اعتبارياً، كبيعـه ووقفه؟ وإذا 
زوج الفضـويل مـن جانـب املرأة تلـك املرأة لرجل فهـل لذلك الرجـل األصيل قبل 
إجازهتـا أن يتـزوج أمهـا أو بنتهـا أو أختها أو اخلامسـة إن كانت هـي الرابعة أو نحو 
ذلـك؟ وإذا زوج الفضـويل من جانب الرجل امرأة من ذلك الرجل، فهي لتلك املرأة 

األصيلة أن تزوج نفسها قبل إجازته من رجل آخر؟ إىل غري ذلك.
والكالم يف ذلك مع قطع النظر عام سـبق يف الثمرة السـابقة من أن لألصيل أن 
يرفع اليد عن عقد الفضويل قبل اإلجازة، إما للبناء هناك عىل أنه ليس له رفع اليد عن 
العقـد املذكور، أو لعـدم ابتناء ترصفه املفروض هنا عىل رفع اليد عن ذلك العقد، إما 

لغفلته عن منافاة الترصف له، أو غفلته عن العقد نفسه، أو نحو ذلك.
إذا عرفت ذلك فيظهر من بعض كلامهتم عدم جواز الترصف املذكور له مطلقاً، 
سواء قيل بالنقل أم بالكشف. قال يف القواعد يف مبحث أولياء العقد يف النكاح: «ولو 
تـوىل الفضـويل أحد طريف العقد ثبت يف حق املبارش حتريـم املصاهرة، فإن كان زواجاً 
حـرم عليه اخلامسـة واألخت والبنت واألم. إال إذا فسـخت، عىل إشـكال يف األم». 
 وحكـي نحوه عن مجاعـة. وقال يف جامـع املقاصد يف كتاب الغصب فيام إذا اشـرت
الفضـويل بعني املال: «وليس لـكل من البايع والغاصب التـرصف يف العني، إلمكان 

إجازة املالك، خصوصاً عىل القول بأن اإلجازة كاشفة».
وربام يوجه ذلك بأن العقد الزم من طرف األصيل ألنه قد التزم به عىل نفسه، 
فيرتتـب أثره يف حقه، وحيـث كان نفوذه منافياً للترصف املذكور، تعني حتريمه وعدم 

سلطنته عليه.
وفيـه: أن مضمـون العقـد قائم بالطرفـني، فلام مل يثبـت يف حقهام معـاً ـ لعدم 



إجـازة اآلخـر بعـد ـ ال يثبت يف حـق املبارش وحده، كام أشـار إىل ذلـك يف اجلملة يف 
جامع املقاصد يف تعقيب كالم العالمة املتقدم. وجمرد التزامه به ال يقتيض إلزامه واقعاً 
برتتيـب آثاره يف حقه بعد أن كانت اآلثـار تابعة للمضمون املفروض عدم ثبوته بعد. 
وإال لكان ملزماً به حتى لو مل جيز اآلخر. كام ال يقتيض إلزامه به ظاهراً احتياطاً للعقد، 
الحتامل صحته باإلجازة الالحقة. لعدم الدليل عىل ذلك بعد أن كان مفاد دليل نفوذ 
العقـود نفوذها واقعاً، واملفروض قصورها عن العقـد املذكور، لعدم متامية رشوطه، 
وغايـة ما يدعى أنه بناء عىل الكشـف يكون تعقب اإلجـازة مقتضياً لصحة العقد من 

حينه بنحو يقتيض حرمة الترصف السابق عليها.
لكـن حيـث ال يعلـم بتحقـق اإلجـازة يتعـني البنـاء عـىل جـواز التـرصف، 
الستصحاب عدمها. نعم ورد وجوب االحتياط يف بعض املوارد، مثل عزل املرياث يف 
. إال أنه خمتص بمورده ملخالفته للقاعدة. ، كام أرشنا إليه آنفاً زواج الصغريين فضوالً

لكـن قـال يف جامع املقاصـد: «واحلكم بثبـوت حرمة املصاهرة إنـام كان ألن 
العقد الواقع نقل عن حكم احلل الذي كان قبله، وإن كانت سببيته وعدم سببيته اآلن 

غري معلومة، فلم يبق حكم لألصل كام كان».
وهـو كـام تر فإن جمـرد تبدل احلال بحصـول العقد املذكور ال يسـتلزم تبدل 
احلكـم بعد فرض الشـك يف سـببيته، الحتامل عدم حصول اإلجـازة، بل هو مقتىض 

األصل.
وباجلملـة: ال ينبغي اإلشـكال يف جواز الترصف ونفوذه ظاهراً مع الشـك يف 

اإلجازة من دون فرق بني البناء عىل النقل والبناء عىل الكشف.
وإنـام الـكالم يف حكم التـرصف واقعاً عىل تقدير حصول اإلجـازة، وأهنا هل 
تكشـف عن حرمة الترصف اخلارجي وبطالن الترصف االعتباري السابق عليها، أو 
ال، بـل حيـلّ الترصف املذكور وينفذ واقعـاً وإن تعقبته اإلجـازة. ويرتتب عىل األول 
حرمـة اإلقدام عليه وترتيب آثاره لـو علم بتعقب اإلجازة، وعىل الثاين جواز اإلقدام 
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عليه ونفوذه.
ال ينبغـي التأمـل يف حـلّ الترصف واقعاً ونفـوذه بناء عىل النقـل، لعدم ترتب 
مضمـون العقد حـني الترصف، ليمنع منه، ومقتىض عموم سـلطنة األصيل عىل ماله 

ونفسه جواز الترصف املذكور ونفوذه.
وحينئذٍ إن ابتنى الترصف املذكور من األصيل عىل رفع اليد عن عقد الفضويل، 
فبناء عىل ما سـبق منا من سـلطنته عىل ذلك، يتعني بطالن عقد الفضويل وعدم ترتب 

األثر عىل إجازة الطرف اآلخر، من جهة األعراض املذكور، ال من جهة الترصف.
أما إذا مل يتبني ترصف األصيل عىل اإلعراض عن العقد ـ ولو للغفلة عنه حني 
الترصف ـ أو قلنا بعدم سـلطنته عىل اإلعـراض عنه، فإن كان الترصف املذكور مانعاً 
من ترتب مضمون العقد، تعني عدم ترتب األثر عىل اإلجازة، كام لو زوجه الفضويل 
امرأة، فتزوج قبل إجازهتا بنتها أو أختها، فإن مقتىض صحة زواج الثاينـ  تبعاً لسلطنة 

الزوج عىل إيقاعه ـ عدم حتقق الزواج األول باإلجازة.
وأما بناءً عىل الكشف فقد يدعى أن الالزم البناء عىل كشف اإلجازة عن حرمة 
التـرصف املذكـور وعدم نفوذه، لكشـفها عن صحة عقد الفضـويل من حني وقوعه، 

ومع صحته حيرم الترصف واقعاً، وال ينفذ.
لكنـه ال جمـال لذلـك بنـاءً عىل الكشـف االنقـاليب أو احلكمـي البتنائهام عىل 
عدم ترتب مضمون العقد وآثاره قبل حتقق اإلجازة. فال تكشـف اإلجازة عن وقوع 
الترصف يف غري حمله، بل هو واقع يف حمله بعد فرض عدم ترتب مضمون العقد حينه، 
وبعـد وقوعـه يف حمله ال جمال للبناء عىل بطالنه باإلجـازة، بل يتعني البناء عىل مانعيته 
مـن مضمـون العقد، وعـدم ترتب األثر عىل اإلجـازة، كام هو احلال بنـاء عىل النقل، 

الشرتاكهام يف صحة الترصف الواقع من األصيل.
نعم، قد يقال: وقوع الترصف املذكور يف حمله قبل اإلجازة إنام يمنع من ترتب 
مضمـون العقـد بعدهاـ  كام هو مقتىض النقلـ  ملانعيته منه. وال يمنع من احلكم برتتبه 



من حني العقد قبل حصول الترصف املنايف ـ كام هو مقتىض الكشف االنقاليب ـ لعدم 
. غايته أن احلكـم برتتبه من حني العقد يسـتلزم احلكم ببطالن الترصف  املانـع حينئـذٍ
املذكـور بعد احلكم بصحتـه، وال حمذور يف ذلك، بناءً عىل الكشـف االنقاليب، ألهنام 

من باب واحد.
كـام جيـري ذلك بنـاء عىل الكشـف احلكمي أيضـاً، حيث ال مانـع بعد فرض 
صحـة الترصف حـني وقوعه من احلكـم برتتب أحكام حصول مضمـون العقد قبل 

ذلك ومنها بطالن الترصف املذكور.
لكن اإلنصاف إباء املرتكزات العرفية واملترشعية لذلك جداً، إذ الزمه إمكان 
أن يتزوج الرجل البنت فضوالً عنها، ثم يتزوج أمها زواجاً تاماً، حتى إذا قىض وطره 
منهـا أقنع البنـت بإجازة نكاحها الفضويل، فيبطل زواج أمهـا ويصح زواجها. ويبيع 
، ثم يؤجرها عىل بكر، حتى إذا أراد أن يرض بكراً أقنع عمراً  زيد داره عىل عمر فضوالً
بإجـازة بيـع الدار من أجل أن حيكم بملكيته هلا قبل اإلجارة، وببطالن اإلجارة. وكام 
، وقبل إجـازة عمرو نكل زيد بعبده املذكور، فعتق  لـو باع زيد عبده عىل عمر فضوالً
عليـه، فيقنع عمراً بإجازة البيع من أجل أن حيكـم بملكيته للعبد قبل التنكيل به، كي 
ال يكون التنكيل موجباً للعتق، ألنه من غري املالك... إىل غري ذلك مما ال يمكن البناء 

عليه بالنظر للمرتكزات املذكورة.
وربام يكون الوجه يف ذلك أن الكشف االنقاليب واحلكمي ملا كانا عىل خالف 
القاعدة ـ كام يظهر مما سـبق ـ فالبد من االقتصار يف مقتضامها عىل ما تقتضيه األدلة، 
واملتيقـن منه البناء عىل ثبوت مضمون العقـد وأحكامه من حني وقوعه باإلضافة إىل 
اآلثار امللحوظة تبعاً، كالنامء، وصحة العقود املرتتبة، واسـتيالد اجلارية تبعاً مللكيتها، 
وأمثـال ذلـك مما جيري عليـه العرف بطبعه، دون أن يتعد ذلك إىل نقض األسـباب 
التامـة املؤثرة، ورفع آثارها، سـواء كانت عقوداً أو إيقاعات يقوم هبا من له السـلطنة 

عليها أم غريها من األمور التكوينية كالتنكيل بالعبد املوجب لعتقه.
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هـذا وأمـا بنـاء عـىل الكشـف احلقيقي فقـد يتجه كشـف اإلجازة عـن وقوع 
التـرصف يف غـري حملـه، وأنه وقـع باطالً غري مؤثر. لكن سـبق أنه ال جمـال للبناء عىل 
الكشـف بالوجه املذكـور، ملخالفته لظواهر األدلة. ويزيده إشـكاالً ما سـبق من إباء 
املرتكـزات بطـالن الترصفـات املنافية ملضمون العقـد املتخللة بني العقـد واإلجازة. 

فالحظ.
ومنهـا: تـرصف الطرف اآلخر الـذي قام الفضـويل مقامه قبـل أن جييز العقد 
ترصفاً منافياً ملضمون العقد، كام لو باع الفضويل دار زيد عىل عمرو، وقبل إجازة زيد 
للبيـع املذكـور باع زيد الدار أو وآجرها عىل بكر. وكام لو زوج الفضويل زيداً من هند 

برضاها، وقبل إجازة زيد للزواج املذكور تزوج أختها أو بنتها، ونحو ذلك.
وال ريب يف بطالن عقد الفضويل بالترصف املذكور لو ابتنى عىل ردّ املترصف 
للعقـد، بنـاء عـىل مانعية الرد من اإلجازة، كـام هو املعروف بينهم. أمـا لو مل يبتن عىل 
ذلـك ـ ولـو لغفلته عن العقد حني الترصف ـ أو مل نقل بامنعيـة الرد من اإلجازة ـ كام 
سـبق منّـاـ  فربـام يبنى الكالم يف ذلك عىل النقل والكشـف، فعـىل النقل يتعني صحة 
التـرصف احلـادث، وعدم بطالنه باإلجـازة، بل قد يكـون مانعاً من تأثريهـا، كام إذا 
 ، كان الترصف املذكور مانعاً من مضمون عقد الفضويل، كتزوج بنت املزوجة فضوالً

. وبيع العني املبيعة فضوالً
نعـم، إذا مل يكن مانعاً من مضمون العقد يتعني اجلمع بينهام، كام إذا آجر العني 
، حيث يتعني باإلجازة نفوذ بيع العني مسـلوبة املنفعـة، غاية األمر أن  املبيعـة فضـوالً

للمشرتي بعد اإلجازة الفسخ لو كان جاهالً بسلب املنفعة وكان ذلك نقصاً فيها.
أمـا عىل الكشـف فاملتعني البنـاء عىل نفوذ العقـد باإلجازة مطلقاً، فينكشـف 
وقوع الترصف يف غري حمله، ويبطل حتى إذا مل يكن مانعاً من مضمون العقد، كإجارة 
. ألنه ينكشف باإلجازة عدم سلطنة املجيز عىل املنفعة حني إجارة  العني املبيعة فضوالً

العني، خلروج العني عن ملكه، فتبطل إجارته هلا.



لكن الظاهر عدم ترتب الثمرة املذكورة. أما عىل الكشـف االنقاليب واحلكمي 
فظاهـر، ملا تقدم يف الثمرة السـابقة مـن أن اإلجازة حينئذٍ ال تكشـف عن عدم وقوع 
التـرصف يف غري حمله، ألن مضمون العقد ال يرتتـب حني وقوعه للعقد قبل حصول 
اإلجـازة، بـل يرتتـب باإلجـازة، وال وجود له قبلهـا، ليكون التـرصف واقعاً يف غري 
حملـه، بل الترصف يف حملـه عىل كل حال حصلت اإلجـازة أو مل حتصل، وعليه يتعني 
بقاؤه بعد اإلجازة، ملا سبق من عدم انقالب الترصف املذكور عن حاله، بحيث حيكم 
ببطالنـه بعد احلكم بصحته، والزم ذلك مانعيته من مضمون العقد، فال يرتتب األثر 

عىل اإلجازة.
وأما عىل الكشـف احلقيقي ـ الذي سبق خمالفته لظواهر األدلة ـ فألن اإلجازة 
الكاشفة عندهم هي اإلجازة التي تصدر ممن له السلطنة عىل العقد حينها، ولذا يعترب 
كاملـه حينهـا، كام رصحوا به. كام ال إشـكال عندهـم ظاهراً يف عـدم ترتب األثر عىل 
إجازة من جتدد له السـفه بعد العقد، وأنه ال جمال للبناء عىل ترتب األثر عليها بلحاظ 

كشفها عن حتقق مضمون العقد قبل سفهه.
وعىل ذلك فحيث كان املجيز مسـلطاً عـىل إيقاع الترصف املذكور قبل إجازته 
للعقـد، حتـى بناء عىل الكشـف احلقيقـي، ولو لقدرتـه عىل عدم اإلجـازة، فمقتىض 
سـلطنته صحة الترصف الذي أوقعه، ومقتىض صحته رفع سـلطنته عىل إجازة العقد 
إذا كان مضمونه منافياً له، وإذا ارتفعت سلطنته عىل مضمون العقد مل تصلـح إجازته 
للكشـف عن ثبوت مضمونه حني وقوعه، لينكشـف ثبوت املانع من صحة الترصف 

السابق عليها وبطالنه.
وبعبارة أخر: سـلطنة الشخص عىل الترصفات املتنافية، كزواج األم وبنتها، 
تسـتلزم كون سـبقه إىل إعامل سـلطنته يف أحدمها مانعاً من سـلطنته عىل اآلخر. ويف 
املقام حيث فرض سبق الشخص للترصف املنايف ملضمون عقد الفضويل تعني قصور 
سـلطنته عن إجازته، ومع قصور سـلطنته عن إجازته ال تصلـح إجازته للكشف عن 
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وقوع الترصف املذكور يف غري حمله، ليحكم ببطالنه.
وأظهـر من ذلـك ما إذا كان التـرصف املنايف رافعـاً ملوضوع السـلطنة، كام لو 
بـاع ملكه الذي سـبق مـن الفضويل بيعه عنـه، إذ ببيعه له خيرج عـن ملكه، فال يكون 
مسلطاً عليه، ليجيز عقد بيع الفضويل السابق عىل بيعه هو له. ومثله ما إذا نكل بعبده 
، فعتق عليه وخرج عن سـلطنته، فال يكون له إجازة بيعه فضوالً الواقع املبيع فضوالً

قبل التنكيل. 
نعـم، لو قيـل بكاشـفية اإلجازة مطلقـاً وإن صـدرت من غري السـلطان اجته 
عـدم مانعية الترصف املذكور من اإلجازة، فينكشـف هبا بطالنـه. لكن ال يظن بأحد 
البنـاء عىل ذلك. كيف؟! والزمـه عدم اعتبار ذلك حتى بناء عىل الكشـف االنقاليب 
أو احلكمـي، وعـىل النقل، لوضوح أن اختالفهم يف كيفية تأثـري اإلجازة ال يرجع إىل 
االختـالف يف رشوطهـا، مـع وضوح أنه عىل املبـاين املذكورة إنام حيتـاج لإلجازة من 

أجل إعامل السلطنة يف العقد، وال معنى إلعامهلا ممن ال سلطنة له.
وهذا الوجه جيري عىل الكشـف االنقاليب واحلكمي وعىل النقل أيضاً، مضافاً 

إىل ما سبق فيها يف وجه مانعية الترصف املذكور من اإلجازة.
ومنهـا: مـا إذا مل يكـن الترصف منافياً ملضمـون العقـد، إال أن مضمون العقد 
يقتيض رفع السلطنة عليه، كترصف األصيل أو الطرف الذي قام مقامه الفضويل قبل 
اإلجـازة يف منفعـة العني التي انتقلت عنـه أو نامئها، كام إذا بيعت دار زيد أو بقرته من 
عمـرو أصالـة من أحدمهـا وفضوالً عن اآلخر، وقبـل إجازة البيع ممـن تعترب إجازته 

منهام أجر زيد الدار أو باع لبن البقرة املتجدد من بكر.
وحمـل الـكالم مـا إذا مل تبتـن إجارة الـدار أو بيع اللبـن عىل رفع اليـد عن بيع 
ه من قبل اآلخر، أو ابتنى عليه وقلنا بعدم األثر هلام  الفضـويل مـن قبل األصيل أو وردّ

وعدم مانعيتها من تنفيذ العقد باإلجازة، عىل ما سبق الكالم فيه.
إذا عرفـت هذا فمن الظاهـر أن نقل املنفعة أو النامء املتجدد ال ينايف البيع، وال 



يمنع منه، الختالف املوضوع، غاية األمر أن ذلك لو حصل ممن انتقلت منه العني بعد 
انتقاهلا يكون فضولياً لعدم ملكيته له، بل هو ملك ملن انتقلت له العني تبعاً هلا.

وحينئـذٍ ال ينبغي التأمل يف أنه بناء عىل النقـل فإجازة عقد الفضويل ال تقتيض 
بطـالن التـرصف املذكـور لرجوع القـول بالنقل إىل انتقـال العني عـن املترصف بعد 
صـدور التـرصف عنه، فهو حني الترصف مالك ملنفعتهـا ونامئها، فينفذ ترصفه فيهام. 
وعىل ذلك يتعني اجتامع الترصف مع مضمون العقد املجاز، والبناء يف املثال عىل انتقال 
العني مسلوبة املنفعة والنامء. غاية األمر أن يثبت اخليار ملن انتقلت له العني بالعقد إذا 

كان جاهالً باحلال وكان فوهتام نقصاً يف العني، نظري ما تقدم يف الثمرة السابقة.
وأمـا بناءً عىل الكشـف فربام يتوهـم بطالن الترصف أو توقفـه عىل إجازة من 
انتقلـت لـه العـني، ألن مقتضاه احلكـم بانتقال العني لـه من حني العقـد، فيكون هو 

. املالك ملنفعتها ونامئها املتجدد حني الترصف، ويكون الترصف فضولياً
لكن سـبق عند الكالم يف الثمرة الثانية أن ذلك إنام يتم عىل الكشـف احلقيقي 
الذي سـبق ضعفه، وأما عىل الكشـف االنقاليب أو احلكمي فال جمال للبناء عىل ذلك، 

لعدم اإلطالق يف دليلهام.
نعـم، ربام حيكم بانتقـال ثمن املنفعة والنامء يف ذلك ملـن انتقلت له العني، تبعاً 
للحكـم بانتقال املثمن له. لكنه ال خيلو عن إشـكال، فـإن انتقاله إليه من دون إجازته 
للمعاملة املذكورة مناف لسـلطنته، وانتقاله إليه بـرشط اإلجازة راجع إىل احلكم بعد 
إجـازة البيـع بعدم نفوذ املعاملة عىل النامء أو املنفعة بعد احلكم بنفوذها حني وقوعها، 
لفرض وقوعها من أهلها يف حملها، وقد سبق أن دليل الكشف االنقاليب واحلكمي ال 
ينهض بذلك. بل ذلك بنفسـه كام يقتيض عدم تبدل حال املعاملة من الصحة والنفوذ 
إىل عدم النفوذ واحلاجة إىل اإلجازة، يقتيض عدم تبدل حال الثمن فيها، بحيث حيكم 
بكونه ملكاً للمشرتي يف عقد الفضويل بعد احلكم بكونه للبايع، بل البد من البناء عىل 

بقائه عىل احلالة التي اقتضتها املعاملة.
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هذا وربام جيعل نظري ذلك ما لو بيعت العني فضوالً عن البايع أو عن املشرتي، 
وقبل اإلجازة باعها مالكها األول من شـخص آخر. فال حيكم بامنعية البيع الثاين من 
إجـازة البيـع األول، بل يرتتب األثر عـىل إجازة البيع األول، وحيكـم بصحة البيعني 

معاً، ويضمن مالك العني األول قيمتها للمجيز.
: للتنايف بني املعاملتني بعد احتاد موضوعها، وهو العني  لكنـه يف غري حمله: أوالً
الواحدة، ولذا ال جيمع بينهام لو وقعا من املالك بعقد غري فضويل، أو وقع أحدمها منه 

واآلخر من وكيله.
: ألن البيع الثاين موجب خلروج املبيع عن ملك مالكه، فال يكون مسلطاً  وثانياً

عىل إجازة البيع األول الصادر من الفضويل.
: لعـدم املوجب لضـامن القيمة. وجمرد التفويت بسـبب البيـع الثاين ال  وثالثـاً
يقتضيه بعد كونه بحق بسبب سلطنته عىل املعاملة، تبعاً مللكيته للعني حينها. ومن هنا 

كان املتعني البناء عىل مانعية البيع الثاين من نفوذ بيع الفضويل باإلجازة.
هـذا مـا تيرس لنا من الكالم يف الثمرة بني الكشـف والنقل، ومل نحاول تعقيب 
كلامهتـم يف املقـام، الضطراهبـا جداً، كـام يظهر مراجعتها. ومن اهللا سـبحانه نسـتمد 

التوفيق والتسديد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(١) أو من يقوم مقامه من ويل أو وكيل.

(٢) بنـاءً عـىل أن ردّ عقد الفضويل من قبل األصيـل مبطل له ومانع من نفوذه 
باإلجـازة، إذ العقد يف املقـام فضويل. وجمرد اعتقاد املبارش خطأ كونه ولياً أو وكيالً ال 

. خيرجه عن الفضولية. نعم سبق منّا املنع من مبطلية الردّ

، فتبني خالفه، فإن  (مسـألة ١٢): لو باع باعتقاد كونه وليـاً أو وكيالً
أجـاز املالك(١). صـح، وإن ردّ بطـل(٢). ولو باع باعتقاد كونـه أجنبياً، 

فتبني كونه ولياً أو وكيالً صح،



(١) كام رصح به غري واحد، ونفى عنه اإلشكال شيخنا األعظمP، حتى بناء 
عىل بطالن عقد الفضويل. والوجه فيه: أن سلطنته واقعاً بسبب واليته أو وكالته خترجه 
عن الفضولية، وتوجب دخوله يف عمومات النفوذ من حني وقوعه، بال حاجة لإلجازة.
ودعو: أنه البد يف نفوذ ترصف السلطان من قصده إعامل سلطنته، وهو غري 
حاصل يف املقام بعد فرض غفلته عن الوالية أو الوكالة التي هي منشأ سلطنته. ممنوعة 
بل مقتىض إطالق أدلة السلطنة نفوذ ترصف صاحبها، وبه يتحقق إعامل السلطنة وإن 

مل يعلم صاحب السلطنة بمنشئها.
ومل يعـرف اخلـالف يف ذلك إال مـن القايض، حيـث ذكر أن العبـد املأذون يف 
التجـارة إذا جهل اإلذن مل يكن مأذوناً، وال ينفذ يشء مما يفعله. وقد يناسـبه ما سـبق 
من بعض مشـاخيناP عند االستدالل عىل صحة عقد الفضويل باإلجازة بنصوص 
حتليـل املناكح واملسـاكن للشـيعة من أن إذن املالـك يف إيقاع املعاملـة ال خيرجها عن 
الفضوليـة إال مـع وصوهلـا ملوقع املعاملة، لعدم انتسـاب املعاملة لـآلذن إال بوصول 
اإلذن، لكنـه هنـا أرص عـىل صحة املعاملـة، لصدورها مـن أهلها. وهـو يف حمله، كام 

ذكرنا، وإن مل يتضح لنا فعالً الفرق بينه وبني ما سبق منه.
نعم، البد من قيامه بوظيفة الويل واملوكل بمراعاة مصلحة املوىل عليه والوكيل 
عـىل النحـو املعترب رشعاً أو يف عقـد الوكالة. فلو مل يكن كذلك تعـني عدم النفوذ، ال 

للجهل بالوالية والوكالة، بل لقصورمها.
(٢) أمـا أصـل صحته يف اجلملـة وعدم بطالنه رأسـاً فهو املشـهور، كام قيل. 
وقـد يظهر من جامع املقاصد املفروغية عنه، حيث تعرض الكالم يف احلاجة لإلجازة 
وعدمها من دون أن يشري الحتامل البطالن. والوجه فيه: عدم النقص يف إنشاء العقد 

ومل حيتـج لإلجـازة(١). ولـو تبـني كونـه مالـكاً توقفـت صحـة البيع عىل 
إجازته(٢).
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وال يف مضمونه، فتشمله عمومات النفوذ والصحة.
لكن عن العالمة يف هناية األحكام والشـهيد يف قواعده احتامل البطالن، وعن 
فخـر الديـن يف اإليضـاح تعليله له: تـارة: بأنه مل يقصد نقل املال عن نفسـه، بل عمن 
اً عىل حتقق  يعتقـد ملكـه له. وأخر: بأنه وإن كان منجزاً يف الصـورة، إال أنه معلق لبّ

سبب ملكه له. وثالثة: بأنه كالعابث عند مبارشة العقد، ألنه يعتقد أن املبيع لغريه.
والـكل كـام تـر!. الندفـاع األول بـأن املقصـود باألصـل البيـع املبتني عىل 
املعاوضـة بـني املالـني وقصد خصوصيـة من له املعاملـة أمر خارج عن ذلـك تابع له 
بسـبب اخلطـأ يف تشـخيص املالـك، فيكـون الغيـاً، نظـري ما سـبق يف بيـع الفضويل

مال غريه له.
والثـاين بـأن فرض قصد البيـع للغريـ  كام هو مورد كالمهـم، ويقتضيه الوجه 
األول ـ ال يناسب التعليق املدعى. بل ال تعليق حتى لو فرض قصد البيع لنفسه، ألنه 
إن ابتنـى عـىل اخلروج عن مقتـىض املعاوضة فالتعليق مناف لـه. وإن ابتنى عىل قصد 
املعاوضة فهو موقوف عىل كونه يف مقام ترتيب آثار ملك نفسه عىل ملك الغري ترشيعاً 
أو تعديـاً ـ كام سـبق عند الكالم يف بيع الفضويل لنفسـه ـ وهو يغنـي عن التعليق عىل 
حتقق سـبب امللك. غاية األمر أنه قد يلتفت إىل أن ما قصده من ملك املبيع أو ترتيب 
آثاره معلق رشعاً عىل حتقق سبب ملكيته للمبيع، وهو أمر آخر غري قصده التعليق لباً 

يف البيع الذي ينشئه.
والثالث بأنه جار يف مجيع موارد عقد الفضويل، وليس هو حمذوراً، بل املحذور 
كونـه عابثاً حقيقة غـري قاصد للمعاملة، وال جمال للبناء عـىل ذلك هنا ويف مجيع مواد 

. عقد الفضويل. ومن هنا ال ينبغي التأمل يف أصل صحة العقد وعدم بطالنه رأساً
؟ ظاهر  وهـل يتوقف نفوذه عىل اإلجازة من املالك ـ الـذي أوقع العقد ـ أوالً
القواعـد وعن الشـهيد وغريه نفوذه رأسـاً وعدم توقفـه عىل اإلجـازة، لوقوع العقد 
مـن أهلـه، وهو املالك. قال سـيدنا املصنف: «ألن االحتياج إىل اإلجـازة إما لتحقيق 



إضافـة العقد إىل املالـك، أو الرضا بمضمون العقد. وكالمهـا حاصل بصدور العقد 
من املالك».

وذهـب غري واحد لتوقفه عىل اإلجـازة. قال يف جامع املقاصد: «ألنه مل يقصد 
البيـع الناقـل للملـك اآلن، بل مع إجازة املالـك. إال أن يقال: قصـده إىل أصل البيع 
كاف». وكأن مـراده بام ذكره أوالً أنه مل يقصد البيع النافذ بنفسـه، بل البيع الذي ينفذ 

باإلجازة فنفوذه بنفسه ال يتناسب مع قصده.
لكنـه يندفـع بأن توقف نفـوذ البيع عىل اإلجازة وعدمـه ال يرجع إىل اختالف 
حقيقة البيع املقصود، نظري اختالف البيع واهلبة، ليمتنع حصول إحد اخلصوصيتني 
إال بقصدها، بل إىل اختالف احلكم الرشعي ـ تبعاً للخصوصيات املقارنة ـ مع وحدة 
حقيقيـة البيع، فاخلطـأ يف احلكم الرشعي ال دخل له يف حتقق القصـد إىل البيع النافذ. 
نظري ما إذا باع املكيل كيالً مع اخلطأ يف اعتقاد أنه موزون، حيث ال إشـكال يف صحة 

. . وكأن هذا مراده مما ذكره أخرياً البيع حينئذٍ
ومثلـه ما ذكـره شـيخنا األعظمP وغـريه مـن أن مقتىض قاعدة السـلطنة 
توقـف النفـوذ عىل اإلجازة، لعدم قصده حني العقد بيع مال نفسـه، فنفوذ البيع عليه

مناف لسلطنته.
إذ فيه: أنه يكفي يف إعامل السلطنة اإلقدام عىل ما هو مسلط عليه، وهو حاصل 
يف املقام. وجمرد اجلهل بتحقق موضوع السـلطنة ال ينايف إعامهلا، كام لو باع ملكه بظن 

. عدم البلوغ فبان بالغاً، أو باع ملك غريه بظن عدم واليته عليه فبان ولياً
وأمـا ما ذكره سـيدنا املصنفP من أن اجلهل بكـون املال له مانع من وقوع 
الفعل عىل ماله باختياره، وذلك خالف قاعدة السلطنة عىل املال. ففيه: أن مفاد قاعدة 
السـلطنة حتديد من له السـلطنة والقدرة عـىل الترصف، وهو حاصـل بتحقق امللكية 
. وإعامل السلطنة إنام يكون باإلقدام عىل العمل من قبل السلطان، وهو حاصل  واقعاً

يف املقام ـ كام ذكرنا ـ وال أثر للعلم بكون املال له واجلهل به يف ذلك.
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وكذا احلال فيام يظهر من بعض مشـاخيناP من قصور عموم وجوب الوفاء 
بالعقد عن العقد يف املقام من دون إجازة، ألن اخلطاب بالوفاء موجه إىل من ينتسـب 

العقد له بام أنه مالك، وهو غري حاصل يف املقام.
إذ فيه ـ مع الغض عام سبق يف أدلة صحة عقد الفضويل باإلجازة من اإلشكال 
يف أخذ انتساب العقد للشخص قيداً يف اخلطاب بالوفاء بهـ  : أن انتساب العقد للاملك 
يف املقام قهري بسـبب صدوره منه، وال دخل لعلمه بكونه مالكاً عدمه يف انتسـابه له. 
والسـيام وأن عموم الوفاء بالعقود ال خيتص باملالك. غاية األمر أن يدعى أخذ العلم 

بأنه مالك قيداً يف دليل النفوذ، وهو مدفوع باإلطالق.
نعم، قد يقال: ال يكفي يف خطاب اإلنسـان بالوفاء بالعقد التزامه به، بل البد 
مـن كون التزامه به عىل نفسـه، بحيث يتضمن كلفة عليه، ويكون مورداً للمسـؤولية 
باإلضافة إليه، كام هو احلال يف سـائر موارد اخلطاب بالوفاء، كالوفاء بالوعد واليمني 
والنـذر. ومن الظاهر أن بيع اإلنسـان املال باعتقاد أنه لغـريه، وأنه فضويل يف بيعه، ال 
يتضمن االلتزام ببيعه عىل نفسه، بل االلتزام بأمر يتعلق بالغري. ومن ثم يشكل عموم 
اخلطـاب بالوفاء لـه وإن كان مالكاً له يف الواقع. وإنام يشـمله بعد العلم بأنه ملكه ثم 

إجازته، لتضمن اإلجازة االلتزام به عىل نفسه.
هذا مضافاً إىل ما أشـار إليه شـيخنا األعظمP ـ وتبعه عليه غري واحد ـ من 
انـرصاف أدلة اعتبار الرضـا واإلذن وطيب النفس يف ترصف اإلنسـان يف ماله ـ تبعاً 
للمناسـبات االرتكازيـة ـ إىل الرضا وطيـب النفس بالترصف بامله بام أنـه ماله وبعد 
االلتفـات لذلـك، دون الرضـا بالترصف بـه بذاته ولو مـع الغفلة عن كونـه ماالً له، 
لقضاء املناسـبات االرتكازية بأن منشـأ اعتبار الرضا وطيب النفس هو مراعاة حرمة 
املالـك والرفـق به، وذلك يقتيض عـدم نفوذ املعاملـة عىل مالـه إال بإقدامه عىل ذلك 

ورضاه به، وال يكفي رضاه بالترصف باملال من دون علم بأنه ماله.
ولذا كان املرتكز عدم حلّ الترصف اخلارجي باملال تكليفاً برضا صاحبه إذا مل 



يكـن عاملـاً بأنه ماله، كام لو كان زيداً وكيالً عـىل مال عمرو، فأذن يف الترصف يف ماله 
بتخيل أنه مال عمرو.

واحلاصـل: أنه ال ينبغي التأمل تبعاً للمرتكزات يف عدم نفوذ البيع ونحوه من 
الترصفـات يف املـال الصادرة من املالـك باعتقاد أنه غري مالك، وأنـه يلتزم هبا يف حق 
غريه الذي يعتقد أنه هو املالك. بل البد يف نفوذها من إجازته هلا بعد التفاته إىل كونه 

مالكاً، بحيث يكون التزامه هبا التزاماً عىل نفسه، ورضاه هبا رضاً بالترصف يف ماله.
هذا ويف اجلواهر بعد أن أشـار لبعض ما ذكرنا قال: «واملتجه فيه الوقوف عىل 
اإلجازة ـ كام سـمعته من الكركي ـ أو إثبات اخليار. إال أين مل أجد من احتمله». لكن 
قـو املحقق التسـرتي يف املقابس صحة البيـع حني وقوعه مع ثبـوت اخليار للبايع، 
لقاعـدة نفـي الرضر. وكأنه لدعو: أن انتقال ماله عن ملكه من دون أن يقصد ذلك 

ويرىض به رضر عليه.
: أن ثبـوت اخليار فـرع صحة البيع، وال جمال لصحته بعد ما سـبق  وفيـه: أوالً
من قصور أدلة اعتبار الرضا يف نفوذ املعاملة عن الرضا احلاصل يف املقام. بل ال يبعد 

قصور عموم اخلطاب بالوفاء بالعقد عن العقد املذكور قبل اإلجازة، كام سبق.
: أن انتقال مال الشـخص عن ملكه إنام يكـون رضراً عليه إذا كان جمانياً  وثانيـاً
بـال عوض، أو بعـوض دونه يف املالية، أما إذا كان بعوض مسـاو له يف املالية، أو زائد 
عليـه، فـال رضر. وجمرد كونه بـدون رضاً منه ال جيعله رضرياً، فـإن الرضا وعدمه ال 
دخـل لـه يف حتقق الرضر وعدمه. غاية األمر أن قد يكون غري مرغوب فيه، وليس هو 

بنفسه معياراً يف الرضر.
وأما ما ذكره شيخنا األعظمP من أن هذا الرضر هو املثبت لتوقف نفوذ عقد 
الفضويل عىل اإلجازة، فال وجه ألن يقتيض هنا ثبوت اخليار مع نفوذ العقد يف نفسه. 
ففيـه: أنـه لو تم كون هذا رضراً فهو وإن كان مشـرتكاً بني مجيـع موارد عقد الفضويل 
ومنهـا املقـام، إال أن التوقف عىل اإلجازة يف غري املقـام من موارد عقد الفضويل ليس 
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. أما هنا فحيث حتقق الرضا  ألجـل هـذا الرضر بل لعدم حتقق الرضا من املالك أصالً
مـن املالـك بالبيع وإن مل يعلم بأن املبيع ملك له، فالرضا عند هذا القائل كاف يف نفوذ 
البيـع، ويكـون هـذا الرضر مانعـاً من لزومه ويف ثبـوت هذا اخليار ال غـري، كام يثبت 
يف مـوارد الغبـن مع صحة البيع يف نفسـه، لتحقق الرضا بـه. فالعمدة يف اجلواب عن 

االستدالل املذكور ما ذكرنا. واملتعني البناء عىل عدم نفوذ البيع رأساً، ملا سبق.
ثم إنه ال يفرق يف ذلك بني أن يعتقد كونه أجنبياً فضولياً ال سلطنة له عىل املال، 
وأن يعتمـد كونه مسـلطاً عليه بوالية أو وكالة أو غريمهـا، لعدم الفرق بينهام يف اجلهة 

املانعة من النفوذ، والقاضية بتوقفه عىل اإلجازة.
نعـم، خيتـص ذلك بام إذا أوقع التـرصف عن الغري، بانتظـار إجازته، أو بدون 
ذلك تسـاحماً يف البناء عىل نفوذ ترصفه عليه. أما إذا أوقعه عن نفسـه، لبنائه عىل كونه 
مالـكاً ترشيعـاً، أو عـىل ترتيب آثـار امللك عليـه عصيانـاً وتعدياً عىل املالـك ـ كام يف 

الغاصب ـ
فالظاهـر نفـوذ الترصف مـن دون حاجة لإلجازة، كـام ذكره يف اجلواهـر وذهب إليه 

بعض األعاظمP وغريه، وحكي عن املحقق التسرتيP يف مقابس األنوار.
وذلك لتحقق االلتزام به عىل نفسه، فيشمله عموم اخلطاب بالوفاء بالعقود بال 

إشكال، ولتحقق الرضا به بام أنه مالك، ألنه يف مقام ترتيب آثار امللك عىل املال.
 .Pسيدنا املصنف فاعترب اإلجازة، وعليه جر ،Pخالفاً لشيخنا األعظم
قال: «وقد يقال بعدم احلاجة إىل اإلجازة، ألن قصد نفسه مستلزم لبنائه عىل كون املال 
لنفسه، فرضاه بالبيع رضا ببيع مال نفسه. وحينئذٍ ال مقتىض لإلجازة. وفيه ـ مع منع 
. فالحظ». االستلزام املذكور ـ أن املعترب رضاه ببيع مال نفسه حقيقة، ال بناء وادعاءً

وهـو كام تر! ألن عدم اسـتلزام قصد البيع لنفسـه البناء عـىل كونه مالكاً إنام 
يكـون إذا قصد اخلـروج عن حقيقة املعاوضة، وهو خارج عن حمل الكالم، كام أرشنا 
إليه يف أول الكالم يف بيع الغاصب لنفسـه، وهو موجب لبطالن املعاملة، كام سـبق يف 



، ثـم ملكه قبل إجازة املالك،  (مسـألة ١٣): لو باع مال غريه فضوالً
ففي صحته بال حاجة إىل اإلجازة(١)،

أوائل الكالم يف حقيقة البيع.
وأمـا أن املعتـرب رضاه ببيع مال نفسـه حقيقة ال أدعاء، فهـو إنام يتم يف االدعاء 
املسـاوق للتطبيق التخييل املجازي، نظري ادعاء اإلنسـان أن مال صديقه مال له، دون 
االدعـاء فيـام نحن فيـه الراجع للبناء عىل ترتيـب اآلثار احلقيقية ملا لـه عىل مال غريه، 
جتاهـالً للحكـم الرشعـي، فيبذله بمالك بذلـه ملاله، فإنـه حيث مل يكن اعتبـار العلم 
بكـون املـال له يف الرضا ببيعه مسـتنداً لدليل خاص، لينظر يف شـموله للرضا يف حمل 
الكالم، بل النرصاف دليل اعتبار الرضا عن الرضا مع اجلهل بكون املال له، بضميمة 
املناسـبات االرتكازية املشـار إليها آنفاً، فاملناسـبات االرتكازية ال تقتيض االنرصاف 

عن الرضا يف حمل الكالم.
ولـذا ال يظـن بأحد التوقف يف حلّ املال املرسوق لو أذن السـارق يف الترصف 
فيه، وعلم املأذون أن املال ملك للسارق رشعاً، وأنه قد اسرتجعه ممن غصبه منه، وإن 

ختيل اآلذن أنه ملك رشعاً ملن رسقه منه. ومن هنا ال خمرج عام ذكرنا.
(١) كـام قد ينسـب للشـيخP، حيث ذكر يف املبسـوط أنه إذا بـاع النصاب 
 بعد ذلك  الزكـوي قبل إخراج الـزكاة منه صح البيع فيام عدا مقدار الـزكاة، فإن أدّ
الـزكاة مـن مال آخـر صح البيع يف الكل مـن دون أن يعترب اإلجازة، مـع أنه مل يملك 

مقدار الزكاة من النصاب حني البيع، بل بعد أداء الزكاة، نظري ما نحن فيه.
اللهم إال أن يكون ذلك خلصوصية يف الزكاة، إما ألن تعلقها بالعني ليس بنحو 
الرشكة، بل هي حق ثابت يف العني مانع من نفوذ الترصف، فإذا أخرج نفذ الترصف، 
كام لو باع الراهن العني املرهونة، حيث قيل بنفوذ البيع بمجرد فكّ الرهن. أو للنص 
اخلـاص، وهـو صحيح عبد الرمحن بن أيب عبـد اهللا: «قلت أليب عبد اهللا: رجل مل يزك 
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إبله أو شـاته عامني، فباعها، عىل من اشـرتاها أن يزكيها ملا مىض. قال: نعم تؤخذ منه 
زكاهتا، ويتبع هبا البايع. أو يؤدي زكاهتا البايع»(١).

نعـم، قـد يلوح من كالم الشـهيد الثاين يف كتاب اهلبة من املسـالك امليل لنفوذ 
البيـع بمجرد ملـك العاقد للمبيع من دون حاجة لإلجـازة، وعن الفخر يف اإليضاح 

ترجيحه بناء عىل صحة عقد الفضويل.
وقد يسـتدل لـه بالعمومات. قال شـيخنا األعظمP يف تقريـب ذلك: «إن 
مقتىض عموم وجوب الوفاء بالعقود والرشوط عىل كل عاقد وشارط هو اللزوم عىل 

البايع بمجرد انتقال املال إليه، وإن كان قبل ذلك أجنبياً ال حكم لوفائه ونقضه».
وفيه: أن قاعدة السـلطنة بضميمة املناسـبات االرتكازيـة قاضية بأن اخلطاب 
بالوفـاء بالعقد وسـائر أدلة نفـوذ الترصفات االعتبارية إنام هو فرع سـلطنة املترصف 
عىل ذلك الترصف، وأن مرجعها إىل نفوذ ترصف من له السلطنة يف موضوع سلطنته، 
لكونه مالكاً أو ولياً عىل املالك أو نحو ذلك. وذلك إما بإيقاع العقد ممن له السـلطنة 
عليه، أو بتنفيذه له لو أوقعه من ال سـلطنة له عليه. ولذا ال إشـكال يف عدم نفوذ مثل 
عقد الصبي لو بلغ وصار قابالً ألن خياطب بالوفاء إال أن يعمل سلطنته بتنفيذ العقد 
بعـد بلوغـه. ويف املقام حيث صدر العقد ممن ال سـلطنة له، لعدم كونه مالكاً وال ولياً 

فال جمال خلطابه بالوفاء به بمجرد جتدد السلطنة له من دون إعامل هلا.
وبام ذكرنا يظهر أنه ال جمال لقياس ما نحن فيه بصحة عقد الفضويل باإلجازة، 
فإهنـام وإن اشـرتكا يف أن كالً منهـام قد وقـع فاقداً لرشط قد حصل بعـد ذلك، إال أن 
إجازة عقد الفضويل من قبل املالك ترجع إىل إعامل سـلطنة من له السـلطنة يف العقد. 
أما ملكية العاقد يف املقام فهي ال ترجع إىل إعامل سـلطنة من له السـلطنة يف العقد، بل 

مل حيصل إال موضوع السلطنة ـ وهو امللكية ـ من دون إعامل هلا.
هذا كله إذا أوقع العقد عن نفسـه، لبنائه عـىل كونه مالكاً جهالً أو ترشيعاً، أو 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١٢ من أبواب زكاة األنعام حديث:١.



(٢). وجوه أقواها األخري(٣). نعم  أو توقفه عىل اإلجازة(١). أو بطالنه رأساً
عىل ترتيبه آثار مالكيته مترداً وعصياناً، بحيث يكون قد التزم بالعقد عىل نفسه، أما إذا 
أوقع العقد عن املالك فضوالً أو لتخيل وكالته عنه أو واليته عليه، فالنفوذ أشكل، ملا 
ذكرناه يف املسألة السابقة من قوة احتامل اختصاص اخلطاب بالوفاء بالعقد بمن يلتزم 
به عىل نفسـه، بحيث يكون مضمونه كلفة عليه، ومورداً ملسـؤوليته. فراجع. وكأن ما 

يف كالم شيخنا األعظمP راجع إىل ما ذكرنا يف اجلملة. فالحظه.
ثم إن الكالم يف شمول عمومات النفوذ للعقد بمجرد ملكية البايع للمبيع من 
دون حاجـة لإلجازة فرع إمكان نفوذ العقد يف نفسـه، أما لو قيـل بامتناع نفوذه حتى 

باإلجازة ـ عىل ما يأيت الكالم فيه ـ فاألمر أظهر.
(١) كـام يف املعتـرب والدروس وحكي عـن الصيمري، وقواه شـيخنا األعظم
P وبعض من تأخر عنه. مسـتدالً عليـه باألصل والعمومات. لكن املراد باألصل 
إن كان هو األصل العميل، فمن املعلوم أنه يقتيض يف املعامالت البطالن الستصحاب 
عـدم ترتب األثر. وإن كان هو أصالة عدم املانع املخرج عن مقتىض العمومات رجع 
لالستدالل بالعمومات، الذي ذكره ثانياً، ويظهر احلال فيه مما يأيت إن شاء اهللا تعاىل.

(٢) كام ذكره املحقق التسـرتي، وأطال يف االسـتدالل عليه. وهو الذي يظهر 
من اجلواهر وعن حاشـية اإلرشـاد للمحقق الثاين. وجر عليه مجاعة ممن تأخر عن 

.Pشيخنا األعظم
(٣) ال كالم يف البطـالن إذا كان ملكـه للـامل بترصف مـن املالك األول بنحو 
يبتنـي عـىل ردّ عقـد الفضويل، وقلنا بـأن الرد مانع مـن صحة العقد باإلجـازة. وإنام 
الـكالم يف غري ذلك، إمـا للبناء عىل أن ردّ عقد الفضويل ال يمنـع من نفوذه باإلجازة 
ـ كـام سـبق منّا ـ أو لعدم كـون االنتقال للبايع بترصف من املالـك األول، كام لو أخذ 
الفضـويل املبيـع مقاصة، أو كان بترصف منه، لكن ال بنية الـرد لعقد الفضويل، كام لو 
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، أو عن التفات منه له من دون  باعـه منه أو وهبـة له غفلة عن وقوع العقد منه فضوالً
ه، ولو من أجل أن جيعل له السـلطنة عىل إجازته، أو غري ذلك. وقد يسـتدل  قصد لردّ

عىل البطالن حينئذٍ بوجوه:
األول: أنـه ال يـراد إجازة البيـع عىل الوجه األول الذي وقـع عليه، وهو البيع 
ملالـك العـني حـني إيقـاع العقد، كام هـو مقتـىض املعاوضة، بـل عىل أن يكـون البيع 
للاملـك الثاين، وذلك خالف مقتىض اإلجازة، ألن إجازة العقد تنفيذه عىل وجهه، ال

عىل وجه آخر.
ودعـو: أن خصوصيـة من له البيع غـري مأخوذة فيه بنحو تكـون مقومة له، 

ولذا سبق إمكان إجازة ببيع الغاصب لنفسه، عىل أن يقع البيع للاملك احلقيقي.
مدفوعة بأن الذي ال يؤخذ يف البيع وال يكون مقوماً له هو من له البيع بعنوانه، 
فال يرض اخلطأ يف تشـخيصه، كام سبق يف بيع الغاصب لنفسه، أما من له البيع بواقعه، 
وهـو طـرف املعاوضة احلقيقي فهو مقوم للبيع، ألن مفـاد البيع ملا كان هو املعاوضة، 
فقـوام املعاوضة انتقـال العوض إىل ملك من خرج عنه املعـوض، وحيث كان مالك 
املعوض حني العقد يف املقام هو املالك األول، فمقتىض العقد هو البيع له بنحو ينتقل 
العـوض لـه، واملفـروض أنه ال جياز كذلـك، بل بنحو يكـون للاملك الثـاين، وينتقل 

العوض له، وهو خروج عن مقتىض العقد، كام ذكرنا.
الثـاين: أن اإلجـازة حيـث كانتـ  عىل التحقيقـ  سـبباً للحكـم بصحة العقد 
وترتـب مضمونـه مـن حني وقوعـهـ  كام هو املراد من الكشـف االنقـاليبـ  فال جمال 
لذلـك يف املقـام إذ احلكم بصحة البيع املذكور من حني وقوعه مسـتلزم للحكم بعدم 
متلك الفضويل املجيز للمبيع، املسـتلزم لعـدم ترتب األثر عىل إجازته للبيع، وما يلزم 
من وجوده عدمه حمال. كام أنه مستلزم للحكم بملكية املشرتي لنامء املبيع املتخلل بني 
وقوع العقد وانتقال املبيع له قهراً عىل مالكه األول، وهو ـ مع منافاته لقاعدة السلطنة 

يف حقه ـ ال يظن بأحد البناء عليه.



وقد دفع ذلك شيخنا األعظمP بأنه إنام يتوجه لو التزم يف املقام بكشف اإلجازة 
عن صحة بيع الفضويل من حني وقوعه، ولكن حيث ال جمال لذلك ملا سبق، فاملتعني 
االلتزام يكشـفها باملقدار املمكن مع صحة البيع، وهو الصحة من حني ملك املجيز.
وبعبارة أخر: بعد أن كان مقتىض العمومات يف املقام صحة البيع باإلجازة، 
لعـدم الدليـل عـىل اعتبار كـون املجيز هـو املالك حني العقـد، فاملتعـني االقتصار يف 

الكشف عىل ما جيتمع مع صحة البيع.
وفيـه: أن ذلـك إنام يتجه لو كان الكشـف حكامً زائداً عىل احلكـم بنفوذ العقد 
باإلجـازة، حيـث يتعني حينئذٍ البناء يف املقـام عىل نفوذ العقد باإلجـازة عمالً بعموم 
دليلـه، واالقتصار يف الكشـف عىل املقـدار املمكن، لتعذر العمـل بعموم دليله. ومن 
املعلـوم أنه ليس كذلك، فإن الكشـف من شـؤون نفوذ العقد باإلجـازة. أما بناء عىل 
أن مفـاد اإلجـازة تنفيذ العقد من حينهـ  كام سـبق من بعضهـمـ  فظاهر، إذ مع امتناع 
اإلجـازة بالنحـو املذكـور ال دليل عـىل ترشيع اإلجـازة بوجه آخر. وأمـا بناء عىل أن 
مفادهـا تنفيـذ العقد ال غري ـ كام سـبق ـ فألن احلكم بالكشـف ليس حكـامً تعبدياً يف 
مقابل احلكم بنفوذ العقد، نظري احلكم بنجاسـة اليشء ونجاسـة مالقيه، بل هو مبتن 
عىل فهم الكشـف من دليل النفوذ ارتكازاً بضميمة بناء العقالء وظهور بعض األدلة 
يف املفروغيـة عنـه، فإذا امتنع الكشـف بالنحو املذكور يف املقام مل يبـق جمال للبناء عىل 

النفوذ بوجه آخر.
الثالـث: مـا ورد يف نكاح العبد بغـري إذن مواله، كصحيـح معاوية بن وهب: 
«جـاء رجـل إىل أيب عبـد اهللاA، فقال: أين كنـت مملوكاً لقـوم، وأين تزوجت امرأة 
حـرة بغري إذن موايل، ثم أعتقوين بعـد ذلك، فأجدد نكاحي إياها حني أعتقت؟ فقال 
له: أكانوا علموا انك تزوجت امرأة وأنت مملوك هلم؟ فقال: نعم، وسـكتوا عني، ومل 
يغـريوا عيل. قال: فقال: سـكوهتم عنك بعد علمهم إقرار منهـم. اثبت عىل نكاحك 
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األول»(١). ونحـوه غـريه. فإنـه كالرصيـح يف أنه لو مل يظهـر من مواليه إقـرار نكاحه 
وإمضائـه الحتـاج إىل جتديـد النكاح، ولو يكـفِ رضاه هو بعد حترره وسـلطنته عىل 
نفسـه بالنكاح األول يف نفوذه واالكتفاء به، مع أن العتق مل يوجب إال تبدل السلطنة، 
وليـس هو كتبـدل مالك املبيع يف املقـام موجباً أيضاً لتبدل موضـوع مضمون العقد، 
وهو من له البيع. ومن ثم يكون املقام أوىل بعدم النفوذ بإجازة املالك الثاين من مورد 

هذه النصوص.
الرابـع: النصوص املتضمنة عـدم جواز بيع ما مل يملـك، وأنه البد من إجياب 
بيعـه بعد ملكه، كصحيح حييى بن احلجاج: «سـألت أبا عبـد اهللاA عن رجل قال 
يل: اشرت هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا. قال: ال بأس بذلك. 
اشرتها، وال تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشرتهيا»(٢) وغريه، فإن املنهي عنه قبل 
أن يشـرتي الـيشء وإن كان هـو بيعه بنحو ملـزم، بحيث يملك البايـع الثمن، يملك 
املشـرتي عليـه املبيع، فيلزمه أن يشـرتيه ويسـلمه له، وهـو غري ما نحن فيـه من بيعه 
، بحيـث ال يلزم وال يرتتـب عليه األثر إال بعـد أن يملك البايـع املبيع وجييز  فضـوالً
البيع، إال أنه ال يبعد أن يستفاد من جمموع النصوص الكثرية الواردة يف املقام انحصار 

الوجه يف بيع ما مل يملك ببيعه بعد ملكه.
لظهـور أنه ال فـرق يف ترتب الغرض للطرفـني بني البيع امللزم ابتـداء، والبيع 
فضوالً بنحو يرتتب عليه اإلجازة، بعد أن كان البايع مهتامً برشاء املبيع وتسليمه جرياً 
عىل مقتىض البيع، فاالقتصار يف بيان الوجه الصحيح عىل إيقاع البيع بعد امللك ظاهر 
أو مشـعر بعـدم صحة البيع قبل امللك ولو فضوالً بانتظـار حتقق اإلجازة بعد املالك. 
فهي إن مل تكن دليالً عىل املنع يف املقام تصلـح لتأييد الوجوه السابقة الكافية يف الدليل 

عىل املنع.

(١) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٢٦ من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٨ من أبواب أحكام العقود حديث:١٣.



وهنـاك بعـض الوجوه األخـر ربام تسـاق دليـالً للمنع. لكنهـا ال ختلو عن 
إشـكال أو ترجع ملا سبق. فال موجب إلطالة الكالم فيها، وفيام سبق كفاية. ومن هنا 

يتعني البناء عىل بطالن البيع، وعدم صحته حتى بإجازة املالك اجلديد.
بقي يف املقام أمور:

األول: أنه ال فرق فيام ذكرنا بني أن يبيع الفضويل لنفسه، لتخيل أنه املالك، أو 
عدواناً منه كالغاصب، وأن يبيع للاملك فضوالً أو لتخيل واليته عىل املالك أو وكالته 
عنه. جلريان مجيع ما تقدم فيه، عدا الوجه الرابع، فإن النصوص املتقدمة ظاهرة يف بيع 

غري املالك لنفسه. لكن يف بقية الوجوه كفاية.
الثاين: إذا انتقل املبيع يف املقام لغري البايع، كام لو باعه املالك من شخص ثالث، 
فالظاهر هو جريان مجيع ما سـبق فيه عدا القـول بصحة البيع غري حاجة لإلجازة من 
املالـك اجلديد، فإنه ال جمال الحتامله بعـد عدم وقوع البيع ممن جتدد له امللك، ليتوهم 

أن جتدد امللك له موجب إللزامه بالعقد الواقع منه.
الثالـث: أنـه قد يتبدل من له السـلطنة عـىل اإلجازة مـن دون أن يتبدل من له 
البيع، كام إذا كان املالك قارصاً حني العقد، فكمل وصار هو املسلط عىل اإلجازة، أو 
كان كامالً فقرص بجنون أو نحوه، فاحتيج إلجازة وليه بدالً من إجازته، أو تبدل ويل 

املالك القارص قبل إجازة العقد.
والظاهـر صحة العقد بإجـازة الالحق، عمالً بعمومات النفوذ من دون مانع، 
لعدم جريان يشء من الوجوه السـابقة حتى الوجه الثالث، ألن السـلطنتني املتبادلتني 
يف مورد نصوصه أصليتان تابعتان ملوضوعني مسـتقلني، فإن السلطان حني العقد هو 
مالك الزوج، بمالك ملكيته، و السـلطان بعد عتق الزوج نفسـه، بمالك سلطنته عىل 
نفسـه، فيكون نفوذ العقد من حني وقوعه منافياً لسلطنة األول وتعدياً عليه، بخالف 
مـا نحن فيه، فإن إحد السـلطنتني فيـه أو كليتهام فرعية طولية، مع وحدة السـلطنة 
األصلية، فال يكون نفوذ العقد من حني وقوعه منافياً لسلطنة من له السلطنة باألصل، 
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وال تعدياً عليه وال عىل غريه. فال خمرج فيه عن عمومات النفوذ.
الرابـع: إذا كان البيـع منافياً حلـق الغري ـ كاملرهتن ـ فال إشـكال يف عدم نفوذه 
 ، إال بإجازته، فلو سـقط احلق ـ كام لو فك الرهن ـ قبل اإلجازة فهل ينفذ البيع رأسـاً
أو يبطـل كذلـك، أو حيتاج إىل اإلجـازة من صاحب احلق السـابق ـ كاملرهتن ـ أو من 
البايـع؟ وجوه. قد يرجـح األول عمال بعموم أدلة النفوذ، بدعـو: أهنا املرجع بعد 

ارتفاع املانع.
لكنـه يشـكل بام أرشنا إليه يف أول املسـألة من أن مقتـىض اجلمع بني عمومات 
النفـوذ ودليل السـلطنة اعتبار سـلطنة املتـرصف يف موضوع النفـوذ، وحيث مل يكن 
البايع تام السـلطنة تعني قصور عمومات النفوذ عن بيعه. واسـتقالله بالسـلطنة بعد 
سـقوط احلق ال ينفع بعد وقوع البيع حال قصور سـلطنته، وعدم إعامل سلطنته حال 

استقالله هبا.
وأمـا توقـف نفـوذه عىل إجـازة صاحب احلـق السـابقـ  كاملرهتـنـ  فال جمال 

الحتامله بعد ارتفاع حقه وصريورته أجنبياً عن موضوع املعاملة.
ومـن ثم قـد يدعى توقف صحـة البيع عىل إجازة البايع نفسـه بعد اسـتقالله 

بالسلطنة بسبب سقوط احلق.
لكـن إجازتـه إن كانت كاشـفة عن صحة العقـد من حني سـقوط احلق، فقد 
سـبق يف الوجه الثاين عدم الدليل عىل مرشوعية اإلجـازة بالنحو املذكور. وإن كانت 
كاشـفة عن صحة العقد من حني وقوعه فهو قد ينايف احلق السـابق. والسـيام بلحاظ 
النصوص املشـار إليها يف الوجه الثالث، حيث يسـتفاد منها ـ كام سـبق ـ لزوم جتديد 
العقد إذا مل جيزه صاحب السلطنة السابق قبل سقوط سلطنته، وعدم االكتفاء يف نفوذ 

العقد السابق باستقالل موقعه بالسلطنة، وال بإجازته له بعد ذلك.
وهو املناسـب إلطالق األدلة يف نظـريه، وهو زواج بنت األخ أو األخت بغري 
إذن عمتهـا أو خالتها، بنـاء عىل ما هو الظاهر من كفاية رضـا العمة أو اخلالة الحقاً، 



فـإن مقتضاه بطالن العقد لو ماتت العمة أو اخلالة قبل الرضا بالعقد، وعدم االكتفاء 
يف صحته باسـتقالل الزوجني حينئذٍ بالسـلطنة عىل مضمون العقد، وال بإجازهتام له 

بعد ذلك. ومن ثم يقو بطالن العقد يف املقام.
وأمـا مـا يف كتاب الرهن من اجلواهر من اسـتنكار ذلـك، ألن ترصف الراهن 
قبـل فـك الرهن غري حمكـوم بالبطالن بل هو قابـل للنفوذ باإلجـازة، فكيف حمكوماً 

بالبطالن بعد فك الرهن. مع أن مقتىض إطالق األدلة صحته.
ففيه: أن بطالنه ليس بمعنى خروجه عن قابلية النفوذ باإلجازةـ  كالبيع الربوي 
مثالً ـ ليكون أسـوأ حاالً مما كان عليه، بل بمعنى أنه ال جمال لصحته، لتعذر اإلجازة 
التـي ينحـرص تصحيحه هبا، مع بقائه عـىل ما هو عليه. وأما إطـالق أدلة الصحة فال 

جمال له بعد ما سبق.
اخلامـس: لو رجع املبيع إىل مالكه األول الذي كان حني العقد ـ بفسـخ العقد 
الناقـل أو بعقـد جديد أو غريمها ـ فربام يقـال بإمكان إجازته للعقـد الفضويل، عمالً 
بعمومـات النفـوذ وعدم جريـان أكثر الوجوه السـابقة للمنع. لكن قد يشـكل األمر 
بلحـاظ الوجه الثاين، فإن الكشـف التام ال جمال له، السـتلزامه عدم صحة الترصف 
املتخلل بني عقد الفضويل وإجازته، والكشف الناقص ال دليل عىل مرشوعية اإلجازة 

معه، نظري ما سبق. فالحظ.
(١) فقد وجه بعض األعاظمP تصحيح العقد بإجازة الوارث بأن الوارث 
يقـوم مقام املورث يف ملكيتـه للعني، فملكيته بقاء مللكيته وإن تبدل شـخص املالك. 
فكام يمكن للمورث لو كان باقياً أن جييز العقد من حني وقوعه، بحيث حيكم بخروج 
املبيع عن ملكه حني حصول العقد مع أنه قبل اإلجازة حمكوم ببقائه يف ملكه. كذلك 
يمكـن للوارث أن جييـز العقد من حينه، فيحكم بخـروج املبيع عن ملك املورث من 
حـني حصـول العقد ودخول الثمـن بدله يف ملكه وانتقاله منه للـوارث، مع أن املبيع 

لو ملكه البايع باإلرث ففي الصحة مع اإلجازة إشكال(١). واألحوط البطالن.
٢٩١ ................................................................................... يف بيع الفضويل



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة / ج٢ ٢٩٢

كان قبـل اإلجازة حمكوماً بأنه يف ملك الوارث قـد انتقل إليه من املورث. ولذا يكون 
النامء املتخلل بني العقد واإلجازة واحلاصل يف حياة املورث للمشرتي، بخالف ما إذا 
كان الفضـويل قد ملك املبيع بغري اإلرث، فإنه ال يقوم مقام األصيل يف ملكيته بحيث 
تكون ملكيته بقاء مللكيته، بل يملكه بملكية أخر مرتتبة عىل ملكيته، ولذا ال يمكنه 
أن جييز العقد من حني وقوعه، ملنافاته مللكيته له، كام سـبق، بل غاية ما يمكنه أن جييز 
العقـد بحيث ينفذ من حـني ملكيته له. وال طريق إلثبـات مرشوعية اإلجازة بالنحو 

املذكور، كام سبق.
 Pيف هنجه عـىل ما ذكره بعض األعاظم فقد جر Pأما سـيدنا املصنف
 مدعياً أن بناء العقالء عليه، إال أنه يبدو أنه تردد فيه بعد ذلك، ولذا توقف يف الفتو

هنا واستشكل يف الصحة.
واإلنصـاف أن ما ذكره بعض األعاظمP من إمـكان إجازة الوارث للعقد 
. غاية األمـر أن توجيهه بالوجه املذكـور ربام يكون  قريـب للمرتكزات العرفيـة جداً

ناشئاً من ضيق التعبري.
(١) يعني: قبل أن جييز عقد الفضويل.

(٢) إذ بعـد فـرض عـدم اإلجـازة فالعني ال زالت ملـكاً له، ومقتـىض قاعدة 
السـلطنة عىل املال صحة بيعه هلا. وقد تقدم عند الكالم يف الثمرة الثانية التي ذكرناها 

للخالف يف الكشف والنقل متام الكالم يف ذلك.
(٣) بمعنى تعذر اإلجازة التي تنحرص صحته هبا، ال بمعنى خروجه عن قابلية 

التصحيح باإلجازة، كالبيع الربوي، نظري ما تقدم يف أواخر املسألة السابقة.

، فباعه املالك(١) من شخص  (مسـألة ١٤): لو باع مال غريه فضوالً
آخـر، صـح بيع املالـك(٢)، وبطل بيـع الفضـويل(٣)، وال ينفع يف صحته 

إجازة املالك(٤)،



(٤) يعني املالك األول، ألنه صار أجنبياً عن بيع الفضويل، فال سـلطنة له عىل 
إجـازة البيـع املتعلق به، مـن دون فرق بني القـول بالنقل والقول بالكشـف بوجوهه 
املختلفـة، كـام يظهر مما تقـدم يف الثمرة الثالثـة والرابعة من الثمـرات التي ذكرناها يف 

تعقيب الكالم يف الكشف والنقل يف ذيل املسألة احلادية عرشة.
(١) كام يظهر وجهه مما تقدم يف املسـألة السـابقة. وذكرناه نصاً يف التنبيه الثاين 

من التنبيهات التي ذكرناها يف ذيلها.
(٢) كـام جيب عليـه دفعها له إن طلبها، بل بمجرد عدم إذنـه له بإبقائها عنده، 
بال إشـكال يف يشء من ذلك، لعدم حل مال املسـلم إال بإذنه وطيبة نفسه، كام تضمنه 

الصحيح(١) وغريه.
(٣) يعني: للاملك.

(٤) لكوهنا مضمونه عليه بضامن اليد الذي تقدم االسـتدالل عليه يف املسـألة 
الثالثـة عـرشة من الفصـل األول. وحينئذٍ إن أمكنه اسـرتجاعها من املشـرتي وجب 
عليـه مقدمة إلرجاعهـا للاملك. وإن تعذر عليه مع فرض عدم تلف العني ـ كام يظهر 
مـن املتن ـ فالظاهر أن الالزم دفع بدهلا، وهـو املعرب عنه ببدل احليلولة. لعموم ضامن 
اليـد، فإن مقتىض كون العني يف العهدة لزوم إرجاعها بنفسـها مـع القدرة عىل ذلك، 
وببدهلـا مـع تعذره، من دون فرق بـني التلف وغريه، ألن مالكها ارتـكازاً هو مراعاة 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١ من أبواب القصاص يف النفس حديث:٣.

وال املشرتي(١).
(مسـألة ١٥): إذا بـاع الفضـويل مال غـريه، ومل تتحقـق اإلجازة من 
املالـك، فـإن كانت العني يف يد املالك فال إشـكال. وإن كانـت يف يد البايع 
جاز للاملك الرجوع هبا عليه(٢). وإن كان البايع قد دفعها إىل املشرتي جاز 

له(٣) الرجوع عىل البايع(٤)
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حـال املضمـون له والرفق به، وسـدّ النقص الـوارد عليه بذهاب ملكـه عليه، وجمرد 
ملكيته للعني مع بقائها من دون أن تصل إليه ال يمنع من صدق النقص املذكور.

ويؤيـده أو يعضـده مـا ورد يف ضـامن األمانـات، كالرهـن(١)، والوديعـة(٢)، 
والعاريـة(٣)، ويف اإلجارة(٤)، بنحو يظهر منـه ثبوت الضامن مع التفريط بمجرد تعذر 
تسـليم العني وإن مل تتلف، كام لو ضاعـت أو رسقت. فإن الظاهر أن الضامن فيها مع 
التفريط هو ضامن اليد، وأن االستئامن يمنع من الضامن كام أرشنا إىل ذلك عند الكالم 

يف سببية اليد للضامن، فإذا سقط حكمه بالتفريط ارتفع املانع وأثرت اليد الضامن.
نعـم، الظاهـر أن تعذر إرجاع العني مـع بقائها ال يوجب بنفسـه انقالب حق 
املضمـون له مـن العني للبـدل، ليكون للضامن إلزامـه بقبول البدل مـن أجل تفريغ 
ذمته بمجرد إحرازه تعذر تسـليم العني، بل يبقى املضمون له مالكاً للعني ومسـتحقاً 

لتسليمها، لعدم الدليل عىل االنقالب املذكور، بل هو خالف األصل.
غايته أن للمضمون له حينئذٍ املطالبة بتسليم البدل، فال يملك البدل إال بقبضه 
بـدالً عن العني. كام أن له االنتظار برجاء القدرة عىل العني نفسـها ولو من غري طريق 
الضامـنـ  كام رصح بذلك يف املبسـوط فيام لـو كان املغصوب عبداً، فأبقـ  إذ ال دليل 

عىل إلزامه بأخذ البدل بعد عدم استحقاقه له.
هذا والظاهر أن الضامن لو دفع البدل وريض به املضمون له ملك العني بدالً 
عـام دفـع، وال تبقى العني يف ملك املضمون له، ألن دفع البدل إنام هو من أجل ضامن 
العـني بـدالً عنها بعد تعذر تسـليمها، كام لو تلفت، وذلك ال يناسـب بقاءها يف ملك 
مالكها، ملنافاته ملقتىض البدلية، بل املناسـب له هو انتقال الدافع البدل وهو الضامن، 
بـل ال ينبغـي التأمل يف ذلك بالنظر إىل املرتكزات العرفيـة. ومرجع ذلك إىل أن رضا 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٧، ٩ من كتاب الرهن.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٥ من كتاب الوديعة.
(٣) راجع وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١ من كتاب العارية.

(٤) راجع وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٢٩، ٣٠ من كتاب اإلجارة.



املالـك بالبدل راجـع إىل رضاه بكون البـدل عوضاً عن العني، فيملـك الدافع العني 
بمقتىض املعاوضة املذكورة.

ويؤيـده ما يف معترب سـدير عن أيب جعفرA: «يف الرجـل يأيت البهيمة. قال: 
، ويغرم قيمـة البهيمة لصاحبها، ألنه أفسـدها عليـه، وتذبح وحترق  جيلـد دون احلـدّ
إن كانـت مما يؤكل حلمـه، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتهـا، وجلد دون احلد، 
وأخرجهـا من املدينة التي فعل هبا فيها، كيال يعـريّ هبا صاحبها»(١). فإنه كالرصيح يف 
أن ما يركب يملكه الفاعل بعد دفع القيمة ملالكه. ومورده وإن كان هو ضامن اإلفساد 
الذي هو من سنخ ضامن اإلتالف، إال أن املرتكز كون الضامن بجميع أنواعه عىل هنج 
واحد. ومن ثم ال يبعد عدم استحقاق مالك البهيمة املوطوءة لقيمتها لو ريض ببقائها 

يف ملكه وإخراجها عن البلد.
نعم، لو مل يكن دفع البدل فيام نحن فيه من أجل ضامن العني، بل من أجل تدارك 
رضر عدم وصوهلا املالك ـ كام قد يومهه ما سبق من تعبريهم عنه ببدل احليلولة ـ اجته
بقاء العني يف ملك املالك. وأظهر من ذلك ما لو قيل بعدم ملكية مالك العني للبدل، 

بل يكون مباحاً له إباحة مطلقة وأنه ال يملكه إال بتلف العني.
لكـن املرتكزات تأبى ذلك جداً والسـيام مع عدم الدليـل عىل وجوب تدارك 
مثـل ذلـك بدفع بدل العني متليـكاً أو إباحة. بل ال ينبغي التأمـل يف أن دفع البدل من 
أجـل ضامن العني نفسـها، وبـدالً عنها، كام لـو تلفت، لوحدة الدليل الشـرتاكهام يف 
دليل واحد. والسيام مع سوق الضياع والرسقة يف مساق التلف يف نصوص األمانات 

املشار إليها آنفاً وغريها.
ومـن الغريب مع ذلك إرصار شـيخنا األعظمP عىل عـدم ملكية الضامن 
للعـني. بدعـو: أن البـدل املدفوع غرامة بسـبب ضـامن العني، ال عـوض عنها. إذ 
ال دليـل عـىل هذه الغرامة، وإنام املسـتفاد من دليـل الضامن ولو بضميمـة املرتكزات

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١ من أبواب نكاح البهائم ووطء األموات واالستمناء حديث:١.
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هو البدلية.
وعـىل ذلك يكـون للبايع الفضـويل بعد دفعه البـدل للاملك و رضـا املالك به 
مطالبـة املشـرتي بالعني إن كانـت عنده، كام جيب عىل املشـرتي دفعها لـه، فإن تعذر 
دفعهـا بنفسـها دفـع بدهلا، عـىل ما يأيت الكالم فيه يف املسـألة التاسـعة عرشة إن شـاء

اهللا تعاىل.
(١) بال إشكال، إذ بعد بقائها عىل ملكه ـ لفرض عدم إجازته البيع ـ يكون له 
املطالبة هبا، كام حيرم حبسها عنه. وإن كانت قد خرجت من يده كان ضامناً هلا بضامن 
اليد، ووجب عليه اسرتجاعها مقدمة لدفعها للاملك، فإن تعذر عليه اسرتجاعها كان 
للاملـك املطالبـة ببدهلا، عىل نحـو ما تقدم يف حكم البايع مـع املالك. وهكذا احلال يف 

كل من تصري حتت يده غريمها.
نعـم، يف حديث الرساج عن أيب عبـد اهللاA: «يف الذي توجد عنده الرسقة. 
]»(١). وقـد يظهر يف عدم جواز  قـال: هو غارم إذا مل يأت عىل بايعها بشـهود [شـهوداً

أخذها منه إذا أقام البينة عىل أنه قد اشرتاها من غريه، بل يتبع ذلك الغري.
لكـن ال يمكـن البناء عىل ذلك. إذ ال ريب يف عـدم خروج املرسوق عن ملك 
مالكه وال عن سـلطنته ببيع السـارق له. والسـيام مع الترصيح يف مجلة من النصوص 
برجوع املبيع املرسوق ونحوه مما يباع بغري إذن مالكه إىل املالك إذا انكشف احلال(٢).

ومـن هنـا يتعني محل احلديث ـ مع غض النظر عن سـنده، لعـدم ثبوت وثاقة 
الـرساج راويـه ـ عىل أن عدم غرمـه مع إقامة البينة عـىل البايع، إنام هـو بلحاظ إلزام 
البايـع حينئـذٍ بردّ الثمن له، فال خيرس شـيئاً، بخـالف ما إذا مل يقم البينـة، فإن الرسقة 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث:١٠.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣ من أبواب عقد البيع ورشوطه، وج:١٤ باب:٨٨ من أبواب نكاح 

العبيد واإلماء، وغريمها.

وعىل املشـرتي(١). وإن كانـت تالفة رجع عىل البايـع(٢) إن مل يدفعها إىل 



تؤخذ منه من دون تدارك. كام أشار إىل ذلك يف حمكي مرآة العقول.
(٢) لكونـه ضامنـاً هلا بضامن اليد. هـذا إذا مل تكن يده عليهـا أمانية، وإال فال 

يرجع عليه بيشء، كام هو ظاهر. والظاهر خروجه عن مفروض املتن.
(١) ألن مقتـىض عمـوم ضامن اليد املسـتفاد مـن بناء العقالء وغـريه مما تقدم 

ضامن كل منهام هلا، فيجوز الرجوع عىل كل منهام.
وربام يستشكل يف ذلك بأن ضامن كل منهام هلا عند التلف إن رجع إىل انشغال 
كل منهـام ببدل العني غري ما تنشـغل به ذمة اآلخر، لـزم ثبوت بدلني وعوضني للعني 
الواحدة، وهو حمال، إذ ال يكون للعني الواحدة إال بدل وعوض واحد. مع أن الزمه 
استحقاق املالك لكال العوضني والبدلني، فيجوز للاملك الرجوع عليهام معاً، ال عىل 

أحدمها عىل البدل. وليس بناؤهم عىل ذلك.
وإن رجع ضامن كل منهام للعني عند التلف إىل انشغال ذمتهام معاً ببدل واحد 
يسـتحقه املالك وله الرجوع به عىل أي منهام شـاء، أشـكل بأنه ال جمال النشغال ذمم 
متعـددة بيشء واحـد، المتناع وجود اليشء الواحد يف أكثر من ذمة واحدة، الذي هو 

نظري وجود اليشء الواحد يف أكثر من مكان واحد.
ولذا ذهب أصحابنا إىل أن مرجع عقد الضامن إىل انشغال ذمة الضامن بالدين 
بدالً عن املضمون عنه، بحيث تفرغ ذمة املضمون عنه، خالفاً للجمهور، حيث ذهبوا 

إىل انشغال ذمة الضامن واملضمون عنه معاً بالدين.
لكنه يندفع بأن مرجع ضامن كل منهام للعني عند تلفها إىل انشـغال ذمتهام معاً 
ببـدل واحـد للعـني، وال حمذور فيه، ألن انشـغال الذمـم املتعددة باملـال ال يرجع إىل 
وجـوده فيهـا، بحيـث تكون ظرفاً لـه نظري ظرفية املـكان ملا فيه، بل هـو حمض اعتبار 
راجـع إىل مسـؤولية صاحب الذمـة باملال، وال مانع من مسـؤولية أكثر من شـخص 

املشرتي، أو عىل أحدمها إن دفعها إليه(١)
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باليشء الواحد. ولذا أمكن ضامن أكثر من واحد للعني مع عدم تلفها فيام لو تعاقبت 
عليها أيدهيم، كام سبق.

ومـا عليه أصحابنا من رجوع عقد الضامن إىل انشـغال ذمـة الضامن بدالً عن 
املضمون عنه ليس المتناع انشـغال ذمتهام معاً باملـال، بل للنصوص اخلاصة الظاهرة 
يف رجـوع عقـد الضامن لذلك. ومن ثـم ال خمرج عن مقتىض عمـوم دليل ضامن اليد 

القايض بضامن كل من يقع املال حتت يده له مهام بلغ عددهم.
(١) كـام تقـدم يظهـر مما يف املسـألة الثالثة عرشة مـن الفصـل األول فإهنام من

باب واحد.
(٢) كـام هـو املعروف من مذهب األصحاب، املـرصح به يف كالم غري واحد. 
ويقتضيه املرتكزات العرفية القطعية، فإن املنفعة وإن مل تكن ماالً مملوكاً قبل وجودها، 
بـل ليس املـال اململوك إال العني نفسـها، إال أهنا بوجودها تكون مـاالً فتكون مملوكة 
لصاحب العني تبعاً للعني. وبلحاظ ذلك أمكن للاملك املعاوضة عنها بمثل اإلجارة، 

وبذهلا بالعوض. ومن هنا يكون املستويف هلا قد اتلف عىل املالك ماله، فيضمنه له.
 :Aمضافاً إىل ما ورد يف اجلارية املرسوقة، كمعترب زرارة: «قلت أليب عبد اهللا
رجل اشـرت جارية من سوق املسلمني، فخرج هبا إىل أرضه، فولدت منه أوالداً، ثم 
أتاهـا من يزعم أهنا له، وأقام عىل ذلـك البينة. قال: يقبض ولده، ويدفع إليه اجلارية، 
ويعوضـه مـن قيمة مـا أصاب من لبنهـا وخدمتهـا»(١)، ومعتربه اآلخـر: «قلت أليب 
جعفرA: الرجل يشرتي اجلارية من السوق، فيولدها، ثم جييء الرجل فيقيم البينة 
َب. فقال: يرد إليه جاريتـه، ويعوضه بام انتفع. قال: كان  بَع ومل هتُ عـىل أهنـا جاريته مل تُ

بمثلها إن كانت مثلية وبعينها إن كانت قيمية(١).
(مسألة ١٦): املنافع املستوفاة مضمونة(٢)



[كأنه.يف] معناه قيمة الولد»(١). وحيث كان الظاهر أن ما يف ذيله تفسـري من الراوي، 
فال خيرج به عن إطالق اجلواب. والسـيام مع اإلشكال يف التفسري بعدم وضوح كون 

االستيالد من سنخ االنتفاع، وأن الالزم فيه قيمة الولد، ال أجرة االستيالد. 
ومثلهـام يف ذلـك مـا ورد يف الدابـة املسـتأجرة إذا جتـاوز هبا املسـتأجر املكان
املتفـق عليـه، كصحيح أيب والد، قال: «اكرتيت بغالً إىل قـرص ابن هبرية ذاهباً وجائياً 
بكـذا وكذا، وخرجت يف طلـب غريم يل، فلام رصت قرب قنطـرة الكوفة خربت أن 
صاحبـي توجه إىل النيل، فلام أتيت النيل خـربت أن صاحبي توجه إىل بغداد، فاتبعته 
وظفـرت بـه، وفرغت مما بيني وبينـه، ورجعنا إىل الكوفة. وكان ذهايب وجميئي مخسـة 
عرس يوماً، فأخربت صاحب البغل... فرتاضينا بأيب حنيفة، فأخربته بالقصة، وأخربه 
. قـال: نعم، بعد  الرجـل. فقـال يل: مـا صنعـت بالبغل؟ فقلت: قـد دفعته إليه سـاملاً
... فقال:ما أر لك حقـاً، ألنه اكرتاه إىل قرص ابـن هبرية، فخالف  مخسـة عرش يومـاً
وركبـه إىل النيل واىل بغداد، فضمن قيمة البغل، وسـقط الكراء، فلام ردّ البغل سـليام

وقبضته مل يلزمه الكراء... وحججت تلك السنة، فأخربت أبا عبد اهللاA... فقال: 
أر لـه عليـك مثل كـراء بغل ذاهباً من الكوفـة إىل النيل، ومثل كـراء بغل من بغداد 
إىل الكوفـة توفيه إيـاه... فقلت له: أرأيت لو عطب البغل ونفـق أليس كان يلزمني؟ 
قـال: نعـم...»(٢). ونحـوه يف ضامن األجرة مـع التجـاوز بالدابة عـن املوضع املتفق

عليه غريه.
وهـي وإن مل تـرد يف بيـع الفضويل، إال أن مـن املعلوم عدم الفرق، وأن املنشـأ 

للضامن هو استيفاء املنفعة من دون حق وال إذن من املالك.
هـذا ويف معترب زيد عن آبائهG قال: «أتاه رجل تكار دابة، فهلكت، وأقرّ 
أنـه جـاز هبا الوقت، فضمنـه الثمن، ومل جيعل عليـه كراء»(٣). لكنـه وارد لبيان قضية 

(١) ، (١) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٨٨ من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:٤، ٢.
(١) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١٧ من أبواب أحكام اإلجارة حديث:١، ٥.
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خاصـة منقولـة باملعنى من غـري املعصوم. ولعل عـدم تضمينه الكراء لعـدم االهتامم 
بالسـؤال عنه وبيان حكمه، ال للحكم بعـدم تضمينه. وال أقل من لزوم محله ـ كغريه 
ممـا اقترص فيه عىل ضامن الدابة من دون تعرض للكراء ـ عىل ذلك مجعاًُ مع النصوص 
السـابقة. ولـو فرض تعذر محلـه عىل ذلك فاملتعني محلـه عىل التقية، كام ذكره الشـيخ

P، ملوافقته ملا عن أيب حنيفة، كام تضمنه صحيح أيب والد.
نعم، يف حديث زريق عن أيب عبد اهللاA الوارد فيمن اشرت ضيعة مغصوبة 
واملتضمـن األمر بإرجاعهـا لصاحبها: «قال: فإذا أنا فعلت ذلك لـه أن يطالبني بغري 
هذا؟ قال: نعم، له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة ثمن الثامر، وكل ما كان مرسوماً 
يف املعيشة يوم اشرتيتها جيب أن ترد ذلك، إال ما كان من زرع زرعته أنت، فإن للزارع 
إما قيمة الزرع، وإما أن يصرب عليك إىل وقت حصاد الزرع، فإن مل يفعل كان ذلك له، 
ورد عليك القيمة، وكان الزرع له...»(١). فإن عدم التعرض فيه لوجوب إرجاع أجرة 
زرع األرض يف مدة استيالئه عليها ظاهر يف عدمه، لظهوره يف بيان مجيع ما جيب عليه 

بسبب استيالئه عىل األرض.
لكنهـ  مع ضعف سندهـ  أضعف ظهوراً يف عدم الضامن من النصوص السابقة 
يف الضامن. فالبد من تقديمها عليه. ولو فرض عدم الرتجيح تعني تساقط النصوص، 

والرجوع ملا عرفت من املرتكزات القاضية بالضامن. 
نعـم، قال يف الوسـيلة يف فصل بيان أحكام البيع الفاسـد: «فإذا بـاع أحد بيعاً 
فاسـداً، وانتفـع به املبتاع، ومل يعلام بفسـاده، ثم عرفا واسـرتد البايع املبيـع، مل يكن له 
اسـرتداد ثمن ما انتفع به واسـرتداد الولد إن محلت األم عنده، وولدت، ألنه لو تلف 
لـكان مـن مالـه، واخلراج بالضـامن». وكالمـه وإن كان يف املبيـع بالبيع الفاسـد، إال 
أن تعليلـه واسـتدالله يشـمل منافع كل مضمـون. كام أنه ال ينايف مـا ذكرنا من قضاء 
املرتكـزات بالضامن، حيـث ال يبعد كون مراده بالتعليل لزوم اخلـروج عنها تعبداً بام 

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



تضمنه النبوي من أن اخلراج بالضامن، ال أهنا غري ثابتة، أو أهنا تقرص رأساً عن منافع 
األعيان املضمونة.

لكن النبوي املذكور غري مروي من طرقنا، وإنام روي مرسالً عن عوايل الآليل: 
«عن النبي7 أنه قىض بأن اخلراج بالضامن»(١). وروي بام يقرب من هذا اللفظ مسنداً 
يف كتـب العامة(٢). مع أن يف حديث آخر مسـند عن عائشـة: «أن رجـالً ابتاع غالماً، 
فأقـام عنده ما شـاء اهللا أن يقيم، ثـم وجد به عيباً، فخاصمـه إىل النبي7 فرده عليه. 
فقال الرجل: يا رسـول اهللا قد اسـتغل غالمي. فقال رسول اهللا: اخلراج بالضامن»(٣). 
وهو خمتص بام إذا كان االنتفاع بالعني حال ملكية املنتفع هلا. قبل فسخ الرشاء بظهور 

العيب. ومن ثم كان شارحاً للمراد من األول، ومانعاً من التمسك بإطالقه.
وتوضيـح ذلـك: أن الضامن يف كلامت الفقهاء واملترشعـة يف العصور املتأخرة 
يراد به املسؤولية للغري بام خيصه عىل نحو يتحمل دركه وخسارته له، ومنه ضامن اليد 
الذي يثبت يف املقام. وهذا املعنى ال يتجه يف مورد احلديث السابق، رضورة أن الغالم 
قبل الفسـخ حني اسـتغله املشـرتي كان ملكاً له، فالبد أن يراد بضامنـه له إما الضامن 
العقـدي، حيـث يبتني رشاؤه عىل متلكه مضموناً بالثمن، وإما كونه ملكاً له، فكأنه يف 
ضمـن حوزتـه، وإما كون خسـارته عليه، ال بمعنى حتمله لدركه، بـل بمعنى أن تلفه 

وخسارته يف ملكه ومن ماله. 
ومـن الظاهر أن الضامن بأحد هـذه املعاين غري الضامن باملعنى األول الذي هو 
حمـل الـكالم، ومنه ضامن اليـد. وال يتضح لنا قـدر جامع عريف بـني املعنيني، ليمكن 
 . محـل مثل قولـه7: «اخلراج بالضـامن» عليه، بل يـرتدد بدواً بينهـام، ويكون جممالً

(١) مستدرك الوسائل باب:٧ من أبواب اخليار حديث:٣.
 (٢) صحيح الرتمذي ج:٥ ص:٢٨٥، ٢٨٦، وسنن أيب داود ج:٣ ص:٢٨٤ رقم:٣٥٠٨، والسنن الكرب

للبيهقي ج:٥ ص:٣٢١، وغريها.
(٣) سـنن أيب داود ج:٢ ص:٢٥٥. واللفظ له. وسـنن ابن ماجة ج:٢ ص:٣١ املطبعة التازية، ومسـند أمحد 

الطبعة األوىل ج:٦ ص:٢٠٨، ٨٠، وتاريخ بغداد ج:٨ ص:٢٩٨، وغريها.
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غـري أن احلديـث املتضمـن وروده يف اسـتغالل العبـد املبيع قبل فسـخ البيـع صالـح 
لتفسـري الضـامن فيه باملعنى الثاين، ويكون أجنبياً عن الضـامن باملعنى األول الذي هو

حمل الكالم.
ولـو فرض إمكان حتصيـل اجلامع بني املعنيني، فال دليل عـىل إرادته بعد عدم 
شـيوع االسـتعامل فيه، بحيث يكون هو املتبادر من اإلطالق، بل غاية األمر الرتدد يف 

احلديث بني إرادته وإرادة املعنى الثاين بخصوصه، فيكون املعنى الثاين هو املتيقن.
ولعلـه لذا مل يعرف القول مـن العامة ـ الذين كان احلديث من روايتهم ـ بعدم 
ضامن منافع املغصوب إال من احلنفية. وربام يظهر مما حكى عنهم أن ذلك ليس عمالً 

باحلديث للبناء عىل عمومه، بل لوجه آخر كالقياس، أو غريه.
وكيف كان فال جمال لالستدالل باحلديث عىل عدم ضامن منافع العني املضمونة 

ملالكها، بعد ما عرفت من حال سنده وداللته.
عـىل أنـه لو غض عن مجيع ذلك، وبني عىل عمـوم احلديث ملا نحن فيه، فالبد 
مـن اخلـروج عنه بالنصوص السـابقة الرصحية يف الضامن. والسـيام صحيح أيب والد 
املتضمـن لإلنـكار عىل حكم أيب حنيفـة بعدم الضامن بناء منه عـىل القاعدة املذكورة. 
حيث تكشـف هـذه النصوص عن عدم صحة االسـتدالل باحلديث، لعدم صدوره، 
أو قصـور داللتـه، أو ختصيصـه. ومـن ثم كان ما تقدم من الوسـيلة يف غايـة الغرابة. 
ويأيت عند الكالم يف حكم املنافع غري املستوفاة ما ينفع يف املقام، فإنه لو تم الدليل عىل 

ضامهنا كان دليالً عىل الضامن يف املنافع املستوفاة بعمومه أو باألولوية.
(١) ألنـه هـو املتلف هلـا واملنتفع هبا. والظاهـر عدم اإلشـكال يف ذلك، وإنام 
اإلشـكال يف جـواز الرجـوع عـىل مـن كانت عنـده العني لو مل يسـتوف املنفعـة وإنام 

وللاملـك الرجـوع هبـا عـىل مـن اسـتوفاها(١). وكـذا الزيـادات العينية، 
مثـل اللبـن والصـوف والشـعر والرسجـني ونحوهـا ممـا كان لـه ماليـة،



استوفاها من أخذها، كالبايع الفضويل يف املقام لو كان املستويف للمنفعة هو املشرتي، 
حيث قد يظهر منهم جواز الرجوع عليه. 

قـال يف الرشايـع يف مسـألة بـدل احليلولـة: «وإذا تعذر تسـليم املغصوب دفع 
الغاصـب البـدل... وعـىل الغاصـب األجـرة إن كان مما لـه أجرة يف العـادة من حني 
الغصب إىل حني دفع البدل. وقيل: إىل حني إعادة املغصوب. واألول أشبه». وظاهره 
املفروغيـة عـن وجوب دفع األجرة إىل ما قبل دفع البـدل. ويف اجلواهر أنه ال خالف 

وال إشكال فيه، بل اإلمجاع بقسميه عليه.
ومقتـىض إطـالق كالمهـا العمـوم ملـا إذا كان تعـذر دفـع العـني النتقاهلا من 
الغاصب لغريه ممن يسـتويف منافعها، حيث يكون مقتـىض ذلك حينئذٍ جواز الرجوع 
بقيمة املنفعة عىل غري من يستوفيها ممن سبق وضع اليد عىل العني، فمع تعاقب األيدي 

كام جيوز الرجوع بالعني عىل الكل جيوز الرجوع باملنفعة عليهم.
لكنه يف غاية اإلشكال، بل املنع، رضورة أن منشأ ضامن العني هو اليد املشرتكة 
بني الكل. أما منشـأ ضامن املنفعة فهو االسـيفاء املختص بمن يسـتوفيها. بل حتى لو 
قلنا بأهنا مضمونة بضامن اليد، لتحقق االستيالء عليها باالستيالء عىل العني ـ عىل ما 
يأيت الكالم فيه قريباً ـ فمن الظاهر أن املنفعة التي يتم االستيالء عليها تبعاً لالستيالء 
عىل العني هي منفعة زمان اسـتيالء الشـخص عىل العـني وصريورهتا يف يده، دون ما 

يتجدد من منافعها بعد خروجها عن يده. ومن هنا ال موجب لضامنه هلا.
(١) لعموم ضامن اليد الذي تقدم الكالم فيه يف املسألة الثالثة عرشة من الفصل 
األول، فإهنا من األعيان القابلة للدخول حتت اليد، كاألصل. وخلصوص ما تقدم يف 

اجلارية املرسوقة من ضامن ما أصاب املشرتي من لبنها، وما انتفع منها. فراجع.
نعم، لو تم االسـتدالل بحديث: «اخلراج بالضامن» يف املنافع اجته لالسـتدالل 

فإهنا مضمونة(١)
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بـه يف املقام، لعموم اخلراج للنامء، والسـيام وأن يف بعض طرقـه: «الغلة بالضامن»(١). 
لكن سبق املنع من ذلك.

(١) فإن كان هو البايع وحده رجع عليه وحده. وإن كان هو البايع واملشـرتي 
معـاً رجع عىل من شـاء منهام، نظري ما سـبق يف نفـس العني ذات النـامء. وإن كان هو 
املشـرتي وحده رجع عليـه وحده. وال جمال للرجوع عىل البايـع بعد عدم صريورهتا 
حتت يده. وجمرد ضامنه للعني بسـبب اليد ال يكفي يف الرجوع عليه بالنامء تبعاً هلا بعد 

عدم دخوهلا حتت يده، نظري ما تقدم يف املنافع.
(٢) ال يبعـد كـون الضامن هو املشـهور، خصوصاً يف الغصب، كام يناسـبه ما 

تقدم ـ عند الكالم يف الرجوع بقيمة املنافع املستوفاة ـ من الرشايع واجلواهر.
وقد يستدل عليه بوجوه:

األول: اإلمجـاع. قال يف آخر كتاب اإلجارة من الرسائر: «املنافع عندنا تضمن 
بالغصـب». وقال يف كتاب الغصب من التذكـرة: «منافع األموال من العبيد والثياب 
والعقـار وغريها مضمونة بالتفويت والفوات حتت اليـد العادية، فلو غصب عبداً أو 
جارية أو ثوباً أو عقاراً أو حيواناً مملوكاً ضمن منافعه، سواء أتلفها بأن استعملها، أو 

فاتت حتت يده، بأن بقيت يف يده مدة وال يستعملها عند علامئنا أمجع».
لكـن ال جمـال للتعويل عليه يف هذه املسـألة التي مل تتضمنهـا النصوص، وإنام 
ذكـرت يف عـرص تدوين الفتـاو، حيث ال يبعد ابتناء الفتو هبـا عىل بعض الوجوه 
االجتهادية كام يكثر منهم يف املعامالت، وقد تقدم نظائره. خصوصاً مع ابتناء أحكام 

الغصب يف نظر كثري منهم عىل التثقيل عىل الغاصب لتعديه.
(١) مسند أمحد ج:٦ ص:٨٠.

عـىل من اسـتوىل عليها(١) كالعـني. أما املنافـع غري املسـتوفاة ففي ضامهنا 
إشكال(٢).



الثاين: عموم ضامن اليد ـ الذي تقدم االستدالل به يف املسألة الثالثة عرشة من 
الفصـل السـابقـ  لدعـو: أن املنافع تابعة للعني يف كوهنا حتـت اليد، ولذا يكتفى يف 

تسليم العني املستأجرة تسليم العني نفسها.
وفيـه: أنه ال ينبغي التأمـل يف قصور النبوي: «عىل اليد ما أخذت حتى تؤدي» 
عن شـمول املنافع غري املسـتوفاة، حيث ال وجود هلا، ليصدق عليها األخذ واألداء. 
واالكتفاء بتسـليم العني املسـتأجرة ليس من أجل تسـليم املنفعة بذلك، بل من أجل 
التمكـني من اسـتيفاء املنفعـة، لكفاية ذلك يف اإلجـارة، كام يكتفـى بحضور األجري 

للعمل وإن مل يتحقق تسليمه وال تسليم منفعة بذلك.
عـىل أن دليـل ضـامن اليد ليس هـو النبوي املذكـور، بل املرتكـزات العقالئية 
املؤيـدة أو املعتضدة ببعض النصوص، واملتيقن من مجيع ذلك هو األعيان التي تكون 

بنفسها أمواالً ومورداً لالستيالء والعدوان.
الثالـث: مـا دل عـىل حرمـة مـال املسـلم. ويظهر اإلشـكال فيه مما سـبق عند 
االستدالل به عىل ضامن اليد من عدم ظهوره يف الضامن، بل يف احلرمة التكليفية، وأنه 

لو كان ظاهراً فيه فال ينهض ببيان سبب الضامن وأنه اليد أو اإلتالف أو غريمها.
مضافـاً إىل أن املنافع غري املسـتوفاة ليسـت ماالً مملوكاً، كام أرشنـا إليه يف أول 
الـكالم يف ضامن املنافع املسـتوفاة. وهناك بعض الوجوه األخـر قد تقدم التعرض هلا 
. وال يسعنا التعرض هلا،  عند االستدالل عىل ضامن اليد، حيث قد يستدل هبا هنا أيضاً

لظهور ضعفها، كام يظهر بالرجوع إليها هناك.
ومن ثم كان الظاهر عدم الدليل عىل ضامن املنافع غري املسـتوفاة، فيتعني البناء 
عـىل عدمه، عمـالً باألصل. مضافـاً إىل أن االقتصـار يف معتـربي زرارة املتقدمني يف 
حكم اجلارية املرسوقة ويف نصوص التعدي بالعني املسـتأجرة عن مورد اإلجارة عىل 

خصوص املنافع املستوفاة ظاهر يف عدم ضامن غريها.
د املتقدم، حيث تضمن حبس البغل مخسـة  بل هو الرصيح من صحيح أيب والّ

٣٠٥ ................................................................................... يف بيع الفضويل



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة / ج٢ ٣٠٦

 Aعرش يوماً، وتأكيد صاحب البغل عىل ذلك مع أيب حنيفة، ومع ذلك اقترص اإلمام
د من منافعه، التي ال إشـكال ظاهـراً يف كوهنا أقل من  عـىل ضـامن ما اسـتوفاه أبو والّ
. وأمـا ما قد يظهر من شـيخنا األعظمP من سـقوطه عن  منفعـة مخسـة عرش يوماً
احلجية، لعدم العثور عىل العامل به يف مورده، وهو املغصوب. فهو يف غاية اإلشكال، 
بـل املنع، لعدم وضوح إعراض القدماء عنه قبل عهد حترير الفتاو، وقرب غفلتهم 
عنه بعد حترير الفتاو بسبب أنس أذهاهنم ببعض الوجوه االجتهادية، كام يكثر منهم 

يف أحكام املعامالت.
مع أن شـيوع االبتالء باملسألة يف موارد الغصب ونحوه يناسب ورود األسئلة 
يف كثـري مـن فروعهـا، كالسـؤال عن أن املضمـون هـو كل منفعة تصلــح العني هلا، 
أو خصـوص املنفعـة التـي يتعـارف حتصيلها من العـني، أو خصوص ما يعـدّ املالك 
العـني هلـا، وعن حكـم املنافع املتضـادة، وأن املضمون أعالها قيمـة أو أقلها قيمة أو 
املتوسـط... إىل غـري ذلـك، فعدم ورود األسـئلة يف ذلك يناسـب املفروغية عن عدم 
ضامن املنافع غري املسـتوفاة. ولعله لذا تردد يف الدروس واملسـالك وحمكي التنقيح يف 

الضامن، وحكم بعدمه يف حمكي اإليضاح.
هذا ويظهر من بعض مشـاخيناP التفصيل بني مـا إذا مل يكن املالك يف مقام 
االنتفـاع بالعـني فال ضـامن، ومـا إذا كان يف مقـام االنتفاع هبـا فيتعـني الضامن، ألن 

الغاصب قد أتلفها عىل املالك وإن مل يستوفها.
: أن اإلتالف يف ذلك راجع إىل تفويت املنفعة باملنع من حتصيلها يف  وفيه: أوالً
ظـرف كـون املالك يف مقام حتصيلهـا، وليس بناؤهم عىل كونه سـبباً يف الضامن، ولذا 
ال يضمـن منافـع احلرّ لو حبسـه عـن العمل. كـام ال يضمن منافع أعيانـه لو منعه من 
اسـتيفائها من دون أن يستويل عىل األعيان نفسها، وكذا منافع املباحات األصلية، كام 
لو منعه من رعي أغنامه يف األرض املباحة. ومثلها األعيان لو منعه من متلكها وكسبها، 
كـام لـو منعه من صيد احليوان العابر، أو من حيازة املباحات األصلية وأخذها، أو من 



أخـذ األعيان اململوكـة لو أذن مالكها يف أخذهـا ومتلكها، أو من اسـتنامء ماله... إىل
غري ذلك. 

وبعبـارة أخر: قاعدة الضامن باإلتالف ليسـت مسـتفادة مـن كرب رشعية 
لفظية، كي ينظر يف عمومها لتفويت املال عىل الغري ومنعه من حتصيله، وإنام هي قاعدة 
متصيدة من حكم الشـارع األقدس بالضامن يف املوارد املتفرقة بضميمة القدر اجلامع 
االرتـكازي بينها. ومن الظاهـر أن املوارد املذكورة خمتصة بإتـالف األعيان اململوكة 

واستيفاء منافعها، دون املنع من حتصيل األعيان واملنافع.
: أن التفويت قد ال يستند للغاصب، كام لو منع السلطان املالك من أخذ  وثانياً
العني، فرتكها مكرهاً وفارقها، وبعد ذلك استوىل عليها غريه من دون حق، فكان هو 
الغاصـب هلا، مـن دون أن يمنع املالك من أخذها، النرصافه عنها بسـبب سـبق منع 
السـلطان، فـإن تفويت املنفعة عـىل املالك حينئذٍ إنام يكون بسـبب منعه من أخذه هلا، 

املستند للسلطان، ال للغاصب الذي استوىل عليها بعد ذلك.
: أن ظاهر نصوص اجلارية املرسوقة ونصوص التعدي بالعني املستأجرة  وثالثاً
كام سـبق هو ضامن خصوص املنافع املسـتوفاة كام سـبق. ومحلها عىل خصوص ما إذا 
مل يكن املالك يف مقام اسـتيفاء املنفعة بعيد يف نفسـه ومناف إلطالقها، بل يكاد يكون 
متعـذراً عرفاً يف صحيح أيب والد، ألن من شـأن املكاري اسـتيفاء منفعة البغل، ولذا 

.Pومن ثم ال جمال ملا ذكره . تظلم أمام أيب حنيفة من حبسه مخسة عرش يوماً
ومثله يف اإلشكال ما ذكره من أن الضامن خمتص بالغصب، دون املقبوض بالعقد 
الفاسـد، فال ضامن للمنافع غري املسـتوفاة فيه، مع ظهور أن املقبوض بالعقد الفاسـد 
مـن أفـراد املغصوب. وجمرد اإلذن يف قبضـه لتخيل صحة العقـد ال خيرجه عن كونه 
مغصوباً، بعد عدم ترتب األثر عىل اإلذن املذكور، خلطأ مبناه، ولذا حيرم حبسـه عنه.

ودعـو: أن منشـأ الضامن يف املغصوب عنـده ملا كان هو تفويـت املنفعة عىل 
املالك مع كونه بصدد حتصيلها، فهو ال جيري يف املقبوض بالعقد الفاسـد، لعدم كون 
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املالك بصدد حتصيل منفعته فعالً بعد ختيله عدم كونه ملكاً له.
مدفوعـة بـأن املعيار يف عدم الضـامن إذا كان هو عدم تصـدي املالك لالنتفاع 
بالعـني فعـالً ولو للخطأ يف تشـخيص حاهلا، فهو قـد يتم يف املغصـوب أيضاً، كام لو 
ادعى الغاصب كذباً ملكية عني أعدها مالكها لالنتفاع هبا، فصدقه املالك، وسـلمها 
لـه. كام قد ال يتم حتى يف املقبوض بالعقد الفاسـد، كـام لو كان املالك مع ختيله صحة 
العقـد، بصـدد االنتفاع بالعني عصياناً، فمنعه املشـرتي بالعقد الفاسـد، وأخذها منه 

لتخيل صحة العقد.
وكيـف كان فحيث سـبق عدم ضامن املنافـع غري املسـتوفاة يف املغصوب، فال 
إشـكال يف عدم ضامهنا يف املقبوض بالعقد الفاسـد، حتى ما كان فسـاده بسـبب عدم 

إذن املالك، كعقد الفضويل، الذي هو حمل الكالم.
(١) تقـدم منـا يف املسـألة الثالثـة عرشةـ  يف ذيـل الكالم يف ضـامن املثيل بمثله 
والقيمي بقيمته ـ أن املثيل هو ما تنسـب قيمته عرفاً للكيل الشـامل له، والقيمي هو ما 

تنسب قيمته له بشخصه من دون أن تنسب لكيل شامل له. فراجع.
(٢) كام قد يظهر من الدروس وعن مجلة من كتب العالمة وغريها، ونسـبه يف 
 :الـدروس لألكثـر. وكأنه ملا ذكره غـري واحد من أنه وقت االنتقـال للقيمة. ودعو

(مسـألة ١٧): املثـيل مـا يكثر وجـود مثلـه يف الصفات التـي ختتلف 
باختالفها الرغبـات، والقيمي ما ال يكون كذلك(١). فاآلالت والظروف 
واألقمشة املعمولة يف املعامل يف هذا الزمان من املثيل، واجلواهر األصلية من 

الياقوت والزمرد واألملاس والفريوزج ونحوها من القيمي.
(مسـألة ١٨): الظاهـر أن املـدار يف القيمة املضمون هبـا القيمي قيمة 

زمان التلف(٢)، ال زمان األداء.



أن االنتقـال للقيمة حينئذٍ ال يسـتلزم كـون القيمة هي قيمة يوم التلـف. مدفوعة بأن 
االنتقـال للقيمة ملـا كان بمالك كوهنا بدالً عن العني، وتـداركاً للنقص املايل احلاصل 
، ألهنا هي التي  للاملـك بتلفهـا، تعني كون القيمة املنتقـل إليها هي قيمة العني حينئـذٍ

يتدارك النقص املايل هبا.
هـذا كلـه بناءً عىل أن مرجع االنتقـال للقيمة مع التلف إىل تبدل ما تنشـغل به 
الذمـة، وأنه قبل التلـف نفس العني، وبعده القيمة بدالً عنها. لكنه غري ظاهر، بل من 
القريب رجوعه إىل جواز مطالبة املالك بالقيمة بدل العني، لتعذر تسـليمها، كام جيوز 
له املطالبة هبا مع بقائها لو تعذر تسليمها لرسقة أو غرق أو ضياع أو نحوها، حيث ال 
دليل عىل االنتقال املذكور، بل املنسبق من أدلة الضامن باليد واإلتالف وغريمها ـ ولو 
بضميمة املرتكزاتـ  كون املضمون هو العنيـ  التي هي موضوع الضامنـ  نفسها. كام 
هو احلال عند وجودها وإمكان تسليمها، وأن االنتقال للقيمة عند تعذر تسليم العني 

لتلف أو غريه إنام هو من شؤون األداء. 
بل هو املناسب ملفاد النبوي: «عىل اليد ما أخذت حتى تؤدي» لوال ما سبق من 
ضعفه بنحو ال ينهض باالسـتدالل. ومن ثم تكرر يف كالم السيد الطباطبائيP يف 

حاشيته عىل املكاسب دعو انشغال الذمة بالتالف بعينه، ال بالقيمة.
ودعو: أنه يمتنع انشـغال الذمة بالعني حال وجودها فضالً عن حال تلفها، 
ألهنا أمر حقيقي موجود يف اخلارج، وليسـت أمراً اعتبارياً كالكليات الذمية، ليمكن 
انشـغال الذمة هبا. فالبد من تنزيل أدلة الضامن عىل انشـغال الذمة ببدهلا رأسـاً كام يف 
ضـامن التلف، أو التكليف بإرجاعها بنفسـها مع وجودها من دون أن تنشـغل الذمة 

هبا، وانشغال الذمة ببدهلا مع تلفها، كام يف ضامن اليد ونحوه. 
مدفوعة: بأنه ال يراد بانشـغال الذمة بالعني وجودها يف الذمة، ليمتنع ذلك يف 
األعيـان اخلارجيـة، بل نحو مـن االعتبار املبتني عىل نحو من املسـؤولية، وكام يمكن 
ذلـك يف الكليات يمكـن يف األعيان اخلارجية، كام ذكر ذلك سـيدنا املصنفP يف 
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أواخـر كتـاب الضـامن من مستمسـكه. بل التفكيـك يف مثل ضامن اليـد بتنزيله حال 
وجود العني عىل التكليف املحض باإلرجاع، وحال تلفها عىل انشـغال الذمة بالبدل 

الذي هو نحو من الوضع، تكلف تأباه املرتكزات.
ومثلهـا دعـو: امتنـاع انشـغال الذمـة بالتالـف، بعـد تعـذر أدائـه، ولـذا 
يسـقط التكليـف بتعذر املكلـف، فالبد من االلتزام بانشـغال الذمة بـام يمكن أداؤه،

وهو القيمة.
الندفاعهـا بأنـه ال جمـال لقياس انشـغال الذمـة باملاليات الذي هو من سـنخ 
الوضـع بالتكليف، لتقـوم التكليف بالعمـل، فيلغو مع تعذره ويسـقط عن الفعلية، 
أمـا انشـغال الذمة باملاليات فهو اعتبار حمض يكفـي يف تصحيحه ترتب األثر عليه يف 
اجلملة، كجواز املطالبة بأدائه عند القدرة ولو بتسـليم بدله، وإمكان تربع الغري بأدائه 
ونحو ذلك، ولذا ال إشـكال يف عدم سـقوط الدين بإعسار املدين، وكذا بقاء انشغال 
الذمـة باملثـل مع تعذره مطلقـاً أو يف حق الضامـن، وبالعني املضمونـة يف موارد بدل 
احليلولـة، وال ينتقل فيها للقيمة إال إذا ريض املضمـون له بأدائها بدالً عن املضمون، 
ولـذا لـو جتددت القدرة عىل املثل أو العني وجب أداؤمهـا، وال يكتفى بالقيمة بتوهم 

سبق االنتقال إليها عند التعذر.
ومـن هنـا كان مقتىض القاعـدة دفع قيمة زمـان األداء، للـزوم تعويض العني 
. وبذلك يظهر أن العني مع التلف هي املضمونة حتى يف املثيل، وأن دفع  ببدهلـا حينئذٍ

املثيل ليس النشغال الذمة به، بل لوجوب تعويضها به.
كـام ظهـر أن القول املذكور ال يبتني عىل ضامن القيمـي بمثله، وأن دفع القيمة 
إنـام هو لكوهنـا بدالً عن املثل املتعـذر، ال عن العني التالفة، لدعـو أنه حينئذٍ يتعني 
مالحظـة القيمـة حني الدفـع، ألهنا هي التي تصلــح للبدلية عن املضمـون حينه. إذ 
بعـد أن ظهر إمكان انشـغال الذمة بالعني التالفة فاملتعـني مالحظة قيمتها حني األداء 
مـن دون حاجة إىل انشـغال الذمة باملثل. عىل أنه إذا أمكن انشـغال الذمة بمثل العني 



القيميـة مـع كونـه فرضياً ال وجود لـه أمكن بقاء انشـغاهلا بنفس العني مـع تلفها بال 
حاجة إىل االنتقال للمثل، لعدم الفرق بني التالف وغري املوجود يف ذلك.

هـذا وعن مجاعـة الضامن بقيمة يـوم الغصب، ويف الرشايع وعـن التحرير أنه 
اختيار األكثر. وقد يستدل عليه بوجهني:

األول: أنه وقت دخول العني يف ضامن الغاصب، وال يكون ضامهنا إال بضامن 
. قيمتها حينئذٍ

لكنـه كـام تر، فإن الضامن بالقيمة إنام يكون بعـد التلف، إذ ال ريب يف كفاية 
ردّ العني قبله، وإذا كان الضامن بالقيمة بعد التلف فكون القيمة املضمون هبا قيمة يوم 

الغصب، حيتاج لدليل.
ودعو: أن مقتىض سـببية اليد للضامن انشـغال الذمة بوضع اليد عىل العني، 
وحيث ال تنشغل باملوجود اخلارجي الشخيص تعني انشغال الذمة بالقيمة حينئذٍ بدالً 

عن العني، غايته أنه بتسليم العني تفرغ الذمة عن القيمة.
مدفوعـة: بام سـبق مـن إمكان انشـغال الذمة بالعـني حال وجودهـا، وبقائها 
يف الذمـة بعـد تلفهـا. بل لو فرض امتناع ذلـك فالبناء عىل ضامن العني بنفسـها، وأنه 
راجع إىل وجوب تسـليمها، أهون عرفاً من البناء عىل انشـغال الذمة بالقيمة من حني 
أخذ العني مع وجوب تسـليم العني دون القيمة، وفراغ الذمة عن القيمة بذلك، فإنه 
تكلـف، بل تعسـف تأباه املرتكـزات. وإن كان هـو الظاهر بدواً مـن كالم أيب حنيفة 

الذي تضمنه صحيح أيب والد املتقدم ذكره عند الكالم يف ضامن املنافع املستوفاة.
الثـاين: صحيح أيب والد املتقـدم وفيه بعد حكم اإلمام بضامن ما اسـتوفاه من 
منفعـة البغـل: «فقلت له: أرأيت لو عطب البغل ونفـق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم 
قيمة بغل يوم خالفته. قلت: فإن أصاب البغل كرس أو دبر أو غمز. قال: عليك قيمة 
مـا بـني الصحة والعيب يوم ترده عليه. فقلت: من يعـرف ذلك؟ قال: أنت وهو، إما 
أن حيلـف هـو عىل القيمة، فيلزمـك، فإن ردّ اليمني عليك فحلفـت عىل القيمة، لزمه 
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ذلك، أو يأيت صاحب البغل بشـهود يشـهدون أن قيمة البغل حني اكرتي كذا وكذا، 
فليزمك...»(١).

فقد استظهر شيخنا األعظمP كون «يوم خالفته» يف جواب السؤال األول 
قيداً للقيمة بأحد وجهني:

أوهلام: أن يكون جمروراً بإضافة القيمة إليه، بأن تكون القيمة املضافة إىل البغل 
. مضافة إىل اليوم ثانياً

لكن اإلضافة بعد اإلضافة إن رجعت إىل كون املضاف إليه مضافاً إىل ما بعده، 
وهـو املعروف بتتابع اإلضافات، كام يف قولنا: زوجة ابن زيد. فهي صحيحة شـايعة، 

لكنها ال تناسب ما ذكرهP، حيث يكون اليوم قيداً للبغل، ال للقيمة. 
مع أن يف صحتها يف املقام إشـكاالً بلحاظ ما ذكره بعض األعاظمP وغريه 
من أن البغل من الذوات غري القابلة للتقييد بالزمانـ  لوحدة وجودها بتعاقب األزمنة 
واأليـامـ  إال بتكلـف خمالـف للظاهر. والسـيام مع عـدم وضوح املناسـبة املصححة 

إلضافة البغل لليوم.
وإن رجعـت إىل كـون املضاف نفسـه مضافاً مـرة أخر، كام لو قيـل دار زيد 
. فهي  عمـرو، لبيان أن الدار لزيد بلحاظ سـكناه هلا، ولعمرو بلحـاظ ملكيته هلا مثالً
غـري معهـودة يف اسـتعامالت أهل اللغـة والعـرف، بل هي مسـتنكرة بنحـو تعد من 
األغالط، بل قيل باسـتحالتها. فال جمال للبناء عليها يف املقام، والسيام وأنه ال مناسبة 

مصححة إلضافة القيمة بنفسها لليوم. كام أهنا ال تنفع يف إثبات املطلوب.
وإن رجعـت إىل أن املعنـى املتحصـل من املضـاف واملضاف إليـه هو املضاف 
ثانيـاً فقـد ذكر سـيدنا املصنـفP أنه غلـط يف اللغـة العربية، بل يظهـر من بعض 

األعاظمP امتناعه.
إال أن بعض مشـاخيناP ذكـر أنه كثري يف االسـتعامالت العرفية، فيقال: ماء 

(١) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١٧ من أبواب كتاب اإلجارة حديث:١.



رمـان زيد وبيض دجاجـه، مع عدم ملكيته للرمان الذي أخـذ منه املاء، وال للدجاج 
الذي أنتج البيض.

ويشـكل بعدم وضوح صحة االسـتعامالت املذكورة لغة. نعـم ال يبعد جري 
. لكنه خمتص باملركب اإلضايف كـامء الرمان، وماء الورد، حيث  العـرف عليها تسـاحماً
يكـون بمجموعه اسـامً يغفل فيـه جانب اإلضافـة، دون غريه مما كانـت فيه اإلضافة 

مقصودة باألصل، فال يقال: ملبوس ملوك زيد، وال ثياب شتاء عمرو. ومنه املقام.
عـىل أنه حكي عن الوايف وبعض نسـخ الكايف والتهذيبـني اقرتان كلمة «بغل» 
بأداة التعريف وهو ال يناسـب الوجه األول والثالث من وجوه اإلضافة. فلم يبق إال 
الوجـه الثاين الذي ال إشـكال يف بطالنـه. واحلاصل: أنه ال جمـال الحتامل كون «يوم 

خالفته» مضافاً إليه.
ثانيهـام: أن يكـون «يوم خالفته» منصوباً عىل الظرفية قيداً لنسـبة االختصاص 

التي تفيدها إضافة قيمة البغل.
وقد أورد عليه يف كالم غري واحد بأن االختصاص املستفاد من اإلضافة معنى 
حـريف فـال يتعلق به الظرف، بـل البد يف متعلقه مـن أن يكون معنى اسـمياً ملحوظاً 

، ألنه هو الذي يمكن أن يكون طرفاً للنسب، ومنها نسبة الظرفية. استقالالً
ويندفـع بأن النسـب التي يشـتمل عليها الـكالم بعضها يقتـيض تقييد بعض، 
، وإنام يلزم ذلك  وال ملزم بكون طريف كل نسـبة معنيني اسـميني ملحوظني استقالالً
يف خصـوص بعض النسـب، كالنسـبة االسـنادية والوصفيـة، فالبد من كـون املبتدأ 
واخلرب والفاعل واملوصوف والوصف ونحوها معاين اسمية، وال يطرد ذلك يف مجيع 
النسـب، فالنسـبة احلالية والرشطية إنام تكونان قيداً للنسب التي هي معاين حرفية، ال 
للمفـردات التي هي معاين اسـمية. وكذا احلال يف نسـبة الظـرف الناقص يف مثل: نام 

زيد يف بيته، وسافر أمس.
وعىل ذلك ال مانع من تعلق الظرف بنسبة االختصاص املستفادة من اإلضافة، 
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 كام يف قولنا: هند زوجة زيد قبل سنة، وعمرو غريمه قبل شهر، ومنه املقام. كام جر
عليـه يف ظاهـر قولـهA يف تتمـة احلديث السـابق: «أو يأيت صاحب البغل بشـهود 

يشهدون أن قيمة البغل حني اكرتي كذا وكذا».
ومـن هنـا كان الظاهـر متامية ما ذكـره شـيخنا األعظـمP يف تقريب داللة 
الصحيـح عـىل ضامن البغلـ  الذي هو من القيميـاتـ  بقيمة يوم خمالفة األجري الذي 

هو يوم الغصب، ويكون دليالً عىل املدعى.
هـذا ولو سـلم امتناع تعلق الظـرف باالختصاص الذي تفيده نسـبة اإلضافة 
أمكـن كون (يوم خالفته) ظرفاً تاماً متعلقاً بكون عام حمذوف صفة للقيمة عىل تقدير 
تنكـري بغـل كام تضمنته النسـخ املطبوعة، وحـاالً منها عىل تقدير تعريفـه كام تقدمت 
حكايته عن بعض النسـخ، ملا هو املعروف من أن اجلمل بعد النكرات صفات، وبعد 
املعـارف أحوال، والتقديـر: قيمة بغل كائنة أو ثابتة يوم املخالفه. فيكون قيداً للقيمة، 

كام لو كان متعلقاً باالختصاص املستفاد من نسبة اإلضافة.
ثم إنه ربام حيتمل كون «يوم خمالفته» متعلقاً بقولهA: «نعم» الذي هو يف قوة 
قوله: يلزمك. بل هو الذي أرصّ عليه بعضهم فيكون املعنى: يلزمك يوم خمالفته قيمة 

بغل، فال يكون قيداً للقيمة، وتبقى القيمة غري حمددة.
: بأن مقتـىض قولهA: «نعم» إقرار السـائل عىل ما ذكره  لكنـه يشـكل: أوالً
من أن اللزوم عند التلف، وهو ينايف كون اللزوم يوم املخالفة. ومحله عىل إقرار أصل 
اللزوم، مع التنبيه عىل أنه ثابت من يوم املخالفة ـ خالفاً ملا ذكره السـائل ـ ال يناسـب 
التعبري املذكور، وإنام يتجه لو كان التعبري هكذا: نعم قيمة بغل، لكن من يوم املخالفة. 
وال يقـاس ذلـك ببيان اإلمامA بكـون الالزم هو القيمة، مع أنه أمر غري مسـؤول 
عنه. للفرق بظهور أن السـائل وإن أطلق اللـزوم لكن من املعلوم أنه ال ريب يف عدم 
لـزوم دفـع البغل بنفسـه بعد فـرض عطبه وموته، بل لزوم ما يناسـب ضـامن البغل، 
فيكـون بيان اإلمامA للزوم القيمة رشحاً وتفسـرياً للمسـؤول عنـه، ال خمالفاً له، 



ليحتاج إىل االستدراك.
: بأن الالزم يوم املخالفة هو البغل بنفسه دون قيمته، فيجب عليه إرجاعه  وثانياً
مـع القدرة ولـو احتاج إىل مؤنة، كام لو رشد أو رسق، وتوقف إرجاعه عىل بذل جهد 

أو مال، وإنام جيب دفع قيمته عىل تقدير تلفه.
. لكن  نعـم، يمكن احلكم يوم املخافة بلزوم القيمـة معلقاً عىل التلف، ال فعالً
السـؤال إنـام تضمن اللـزوم الفعيل، وظاهر اجلـواب إقرار ذلك، وبيان لـزوم القيمة 
، وهو ال يكون من يوم املخالفة. وإنام يتجه ذلك لو كان التعبري هكذا: نعم، ألنه  فعالً

لزمك من يوم املخالفة قيمة البغل إذا تلف.
: بأن لزوم القيمة يوم املخالفة إذا كان فعلياً، فمقتىض إطالقه كون القيمة  وثالثاً
الالزمـة هي قيمـة ذلك اليوم، كام ذكـره بعض األعاظمP، ألهنا هـي القيمة التي 
، وتكون بدالً عنـه، وال حيمل عىل غريها إال بقرينة خمرجة  يصح نسـبتها للبغل حينئذٍ

عن مقتىض اإلطالق.
ومـن هنـا ال ينبغي التأمل يف ظهور الفقرة املذكـورة يف عدم كون يوم املخالفة 
قيـداً للـزوم، بل للقيمـة الالزمة، إما لكونه ظرفـاً ناقصاً متعلقـاً باالختصاص الذي 

تضمنه نسبة اإلضافة، أو لكونه ظرفاً تاماً وصفاً للقيمة أو حاالً منها.
نعم، قد يدعى أنه ينايف يف ذلك أمران:

األول: قولـه: «قلـت: فإن أصاب البغل كرس أو دبر أو غمز. قال: عليك قيمة 
ما بني الصحة والعيب يوم ترده عليه»، حيث يظهر منه أن املعيار يف القيمة يوم الرد.

: بأنـه وارد يف حتديـد أرش النقص، ال قيمـة العني، واحتاد  لكنـه يشـكل: أوالً
املعيار فيهام وإن كان قريباً جداً بالنظر للمرتكزات، إال أنه ليس بحيث يلزم برفع اليد 
عن الدليل يف أحدمها من أجل الدليل يف اآلخر، بل ال مانع من اختالف املعيار فيهام، 

تبعاً الختالف الدليل يف كل منهام.
ه عليـه» لبيان أن املعيار يف  : أن من القريـب كون الظرف، وهو«يوم تردّ وثانيـاً
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األرش هـو مقـدار العيـب املوجود يـوم ردّ البغل، كـام أفتى بذلـك بعضهم، ال أعىل 
، كام حيكى عن ظاهر آخرين. مراتب العيب من حني حدوثه إىل حني الردّ

كـام حيتمـل كونه بياناً للوقـت املتعارف لتسـليم األرش، ألن وقـت رد البغل 
هو الوقت املتعارف لتصفية احلسـاب بني الطرفني. ولعله إليه يرجع ما ذكره شـيخنا 
األعظـمP من كونه متعلقاً بقوله: «عليك». وإال فال إشـكال ظاهراً يف أن األرش 

يثبت عىل الغاصب بحدوث العيب، ال برد العني املعيبة.
: أن كلمة (يوم) غري موجودة يف بعض النسخ. قال يف اجلواهر: «املوجود  وثالثاً
فيام حرضين من نسـخة التهذيب الصحيحة املحشـاة: ترده عليه، من دون لفظ يوم». 
نعـم ال خيلـو التعبري حينئذٍ عـن تكلف، إذ الردّ ال يكون إال للمأخوذ سـابقاً، وهو يف 
املقـام البغـل، دون األرش. لكنـه ال يكفي يف تكذيب النسـخة املذكـورة. فاألوىل يف 
وجه عدم التعويل عليها أن ذلك موجب لسـقوط نسـخ التهذيب باملعارضة، وتبقى 
رواية الكايف واالستبصار املشتملة عىل لفظ (يوم) حجة، لعدم املعارض. فالعمدة يف 

اإلشكال مها الوجهان األوالن.
الثاين: قوله: «أو يأيت صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حني اكرتي 
كذا وكذا، فليزمك». لظهوره يف أن العربة بقيمة يوم االكرتاء، ال بقيمة يوم املخالفة.

ويشـكل بأنه حيـث ال قائل بذلك، وال منشـأ له بعد كون املسـتأجر أميناً غري 
ضامـن، فمـن القريب محله عىل كون منشـأ ذكر يـوم االكرتاء سـهولة إتيان صاحب 
، إلطالعهم عليه، مع قرب املدة بني االكرتاء  البغل بمن يشـهد له بقيمة البغل حينئذٍ
واملخالفـة يف مـورد الصحيح، بحيـث ال خيتلف القيمة فيهام عـادة. ولو تعذر احلمل 
املذكور كانت الفقرة من املشكل، فال تصلح ملعارضة الفقرة املستدل هبا، بحيث تلزم 

برفع اليد عنها.
وربام يستشـكل يف العمل بالفقرة املذكـورة لوجوه أخر ال جمال إلطالة الكالم 
فيهـا بعد ظهور ضعفها. ومن ثـم البد من العمل عليها، والبناء عىل ضامن املغصوب 



بقيمة يوم الغصب.
وقد يؤيده ما يف صحيح إسحاق بن عامر: «سألت أبا إبراهيمA عن الرجل 
يكون يل عليه املال، فيقبضني بعضاً دنانري وبعضاً دراهم، فإذا جاء حياسـبني ليوفيني 
يكون قد تغري سـعر الدينار، أي السـعرين أحسـب له، الذي كان يوم أعطاين الدنانري 
أو سـعر يومي [يوم أحاسـبه] الذي أحاسبه؟ فقال: سـعر يوم أعطاك الدنانري، ألنك 

حبست منفعتها عنه»(١).
فـإن احلكـم وإن مل يتوقف عىل العلـة املذكورة، ألن الدفع بنية الوفاء يسـتلزم 
حتقق الوفاء بقيمة املدفوع حني الوفاء به، إال أن التعليل يتضمن أمراً ارتكازياً يناسب 
مـا تضمنـه الصحيح من ضامن الغاصـب للعني املغصوبة بقيمتها يـوم الغصب، ألنه 

. حبس منفعتها عن مالكها حينئذٍ
اللهم إال أن يقال: حبس املنفعة يف مورد الصحيح ال يستند خلصوص اآلخذ، 
بل للطرفني معاً، ألنه باالتفاق بينهام، فجعله سبباً لضامن اآلخذ ال خيلو عن غموض. 
والسيام وأنه ال يمكن التعدي عن مورده ملثل الوديعة والعارية وغريمها من األمانات. 
فالبـد من كونـه تعليالً تعبدياً يقتـرص فيه عىل مورده. أو حيمل حبـس املنفعة فيه عىل 
حبسـها رشعاً، الراجع لسـلطنته عىل منفعتها بسـبب ملكيته هلا وفـاء عن الدين. فال 
يشـمل احلبـس العدواين من الغاصب الـذي هو حمل الكالم. ومن ثـم ال جمال لتأييد 

املدعى به، فضالً عن االستدالل، وينحرص الدليل عليه بالصحيح.
بقـي الكالم يف القول بضامن أعىل القيم من حني القبض إىل حني التلف، وهو 
الذي رصح به الشـيخ يف اخلالف وغري موضع من املبسـوط وعن موضع من النهاية، 

وتبعه مجاعة. وقد يستدل له بوجوه:
األول: مـا يف اخلـالف وعن الرسائر وغريمهـا من عدم إحراز بـراءة الذمة إال 

بدفع أعىل القيم.
(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٩ من أبواب الرصف حديث:٢.
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وفيه: أنه بناء عىل امتناع انشـغال الذمة بالعـني مطلقاً أو بعد تلفها، وأن الذمة 
إنام تنشـغل بالقيمة، فمرجع الشـك للشـك يف مقدار ما تنشغل به الذمة، وال ريب يف 

أن املرجع فيه الرباءة من الزائد، كام لو شك يف مقدار املغصوب.
وأمـا بنـاءً عـىل انشـغال الذمـة بالعـني ولـو مـع التلف فـال إشـكال يف عدم 
التكليـف بأداء ما انشـغلت بـه الذمة مع تلفه، بل ليس املكلف بـه إال أداء بدله، ومع 
، تـردده بـني األقل واألكثر فاملرجع فيه الرباءة أيضاً، والسـيام مع عـدم كونه ارتباطياً

. بل انحاللياً
الثـاين: مـا عـن الوحيدP مـن أنه مقتىض قاعـدة نفي الـرضر، حيث فوت 

الغاصب عىل املالك أعىل القيم بحبسه للعني، فلو مل يضمنه لزم الرضر يف حقه.
ويظهـر ضعفه مما سـبق يف املسـألة الثالثة عرشة عند الـكالم يف ضامن اليد من 
عدم هنوض قاعدة نفي الرضر بأصل الضامن، فضالً عن خصوصياته. عىل أن املالك 
قد ال يكون يف مقام بيع العني حني ارتفاع قيمتها، أو مطلقاً، أو مل يكن يتيرس له بيعها 

بقيمتها حينئذٍ ولو لعدم هتيؤ املشرتي منه، فال يكون الغاصب قد فوت عليه ذلك.
الثالـث: أن العـني مضمونه يف متام أزمنـة وجودها حتت يـد الغاصب، ومنها 
زمـان ارتفاع قيمتهـا، فتكون مضمونة بأعـىل القيم، كام تكون مضمونـة ببقية القيم، 

ويدخل األقل يف األكثر، إذ ال ريب يف عدم لزوم اجلمع بني القيم املتعاقبة يف الذمة.
بل لو قيل بانشـغال الذمة بالعني حتى بعد تلفها، أو بمثلها بعد تلفها حتى يف 
القيميات، لزم ضامن أعىل القيم إىل حني األداء، كام عن املحقق يف أحد قوليه، ورصح 

بالرشايع بالرتدد يف ذلك.
: أنـه حيـث ال ريـب يف وجـوب أداء العـني مع وجودهـا، فليس  وفيـه: أوالً
وجوب أداء القيمة إال تقديرياً معلقاً عىل تعذر أداء العني، من دون حتديد للقيمة التي 
، بل الالزم الرجـوع فيه للدليل اخلـاصـ  كالصحيح الذي عرفت  جيـب دفعهـا فعالً
الـكالم يف مفاده ـ أو للقاعدة التي سـبق الكالم يف أن مقتضاهـا قيمة زمان التلف أو 



زمان األداء.
: أنه لو تم فرض انشغال الذمة بالقيمة حني وجود العني فال وجه للبناء  وثانياً
عـىل االنشـغال بتامم القيم مع التداخل. بل املناسـب هو انشـغال الذمـة هبا عىل نحو 
التعاقـب، بمعنـى أن العني مضمونـة يف كل زمان بقيمتها يف ذلـك الزمان، ألهنا هي 
، وعىل ذلك تسـتقر القيمة الثابتة للعـني يف آخر زمان ضامهنا، وهو  البـدل عنها حينئذٍ
زمان التلف أو زمان األداء عىل الكالم السابق. ولو غضّ النظر عن ذلك فاملتيقن هو 

انشغال الذمة بقيمة يوم الغصب مع الشك يف تبدهلا بقيمة أخر، فتستصحب.
الرابـع: صحيـح أيب والد فقـد ادعى يف املسـالك والروضة أن فيـه داللة عىل 
القـول املذكـور. ومل يتضح وجه داللتـه عليه. وربام يبتني عىل ما سـبق من كون «يوم 
خالفته» ظرفاً متعلقاً باللزوم املسـتفاد من قولهA: «نعم»، مع تنزيله عىل بيان مبدأ 
الضامن، ويكون مفاده أنه مضمون بالقيمة من يوم املخالفة إىل يوم التلف، فيدل عىل 

ضامن أعىل القيم بالتقريب املتقدم يف الوجه السابق.
لكـن مما سـبق يظهر ضعفـه: تارة: بأن الظـرف املذكور قيد للقيمـة، ال للزوم 
املستفاد من قولهA: «نعم». وأخر: بأنه لو تمّ كون الظرف قيداً للزوم فهو ظاهر 
يف بيـان زمان الضامن، ال مبدئه، ويكـون مقتضاه حينئذٍ مراعاة قيمة يوم املخالفة، كام 
سـبق. وثالثة: بأنه لو تمّ وروده لبيان مبدأ الضامن واستمراره فهو يقتيض ضامن القيم 
بنحـو التعاقب، املسـتلزم السـتقرار قيمة آخر أزمنة ضامن العـني، ال بنحو التداخل، 

ليستلزم استقرار أعىل القيم. فالحظ.
بقي يف املقام أمران:

األول: أن املتيقـن ممـا سـبق هو ضـامن املغصوب يف حق الغاصـب أما يف حق 
مـن يأخـذه من الغاصب قهراً عليه، أو بأذنه، أو بعقـد الفضويل ـ كام يف حمل الكالم ـ 

فالظاهر العموم له. 
أمـا بناءً عىل الضامن بقيمة يوم التلف أو يـوم األداء، فظاهر، البتنائهام عىل أن 
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ذلك مقتىض القاعدة، فال يفرق فيها بني موارد ضامن اليد.
وأمـا بنـاءً عـىل الضـامن بقيمـة يـوم الغصب، للنـص املتقـدم، فلقـرب إلغاء 
خصوصية الغاصب األول، وأن املدار عىل كل آخذ بالحق. نعم يتجه ضامن الغاصب 
الثـاين ومـن بعده بقيمة يوم غصبـه هو، ووضع يده عىل العني بال حـق، ال بقيمة يوم 

غصب األول، كام هو ظاهر.
هذا وأما املقبوض من املالك بالعقد الفاسد لو كان مضموناً فالظاهر أنه بحكم 
املغصـوبـ  كـام عـن الرسائر دعـو اإلمجاع عليـهـ  ألنه من أفراده بعـد فرض عدم 
 . سقوط ضامنه باإلذن الالزم من إجراء العقد، فهو مقبوض بالحق، فيكون مغصوباً
وجمرد اجلهل بالغصب ـ لو فرض ـ ال يمنع من جريان حكمه، كام لو أخذ الشـخص 

ملك غريه لتخيل أنه ملك له بنفسه.
الثـاين: إذا تعـذر تسـليم املغصوب من دون تلـف ـ لرسقة أو غـرق أو ضياع 
أو نحوهـا مـن موارد بدل احليلولةـ  فال إشـكال يف أن املعيـار يف ضامنه عىل قيمة يوم 
األداء، بنـاء عـىل أن املرجـع يف الضامن هو القاعدة، حيث سـبق أهنا تقتيض ذلك. بل 
ال يبعد ذلك حتى بناء عىل أهنا تقتيض الضامن بقيمة يوم التلف، لفرض عدم التلف. 
وجمـرد تعـذر رد العني ال يقتيض اسـتحقاق املالـك للقيمة. ولذا سـبق أن له االنتظار 

برجاء حتصيل العني، وأنه لو جتددت القدرة عليها وجب أداؤها.
وأما بناءً عىل ما سـبق من ظهور صحيح أيب والد يف ضامن قيمة يوم الغصب، 
فهـو وإن اختـص بالتلف إال أنه ال يبعد إلغاء خصوصيته عرفاً، وفهم أن من شـؤون 
الغصب ضامن املغصوب بعينه، ومع تعذر تسليمه فالغاصب ملزم بقيمة يوم الغصب. 
فالتفريـق بـني التلف وبني مثل الضياع والرسقة وغريها حيتـاج إىل عناية مغفول عنها 

. فالحظ. . وإن كان االحتياط بالصلـح حسناً أو الزماً جداً

(مسـألة ١٩): إذ رجـع املالـك عـىل املشـرتي ببـدل العـني ـ مـن 
املثـل أو القيمـة ـ أو بـدل نامئهـا ـ من الصـوف واللبن ونحومهـا ـ أو بدل 



(١) وكـذا لـو أخربه أو ظهر لـه منه أنه مأذون من املالـك أو وكيل عنه أو ويل 
عليه أو نحو ذلك، مما خيرج البيع عن الفضولية.

(٢) أمـا إذا كان املدفـوع يف مقابـل أمـر مل حيصـل لـه نفـع منـه ـ كاملنافع غري
املسـتوفاة ـ بناء عىل كوهنا مضمونة، وما أنفقه عىل العني إذا اسـرتجعها املالك، وغري 

ذلك فهو املعروف بينهم. وقد يستدل عليه بوجوه:
األول: اإلمجـاع، حيـث رصحوا بذلك من دون خالف يعـرف منهم، وظاهر 
غـري واحـد اإلمجاع عليه، بل عـن املحقق الثاين يف رشح اإلرشـاد دعواه رصحياً، ويف 

اجلواهر دعو اإلمجاع بقسميه عليه. 
لكـن تقدم منّا اإلشـكال يف االسـتدالل به يف نظائـر املقام من املسـائل التي مل 
يعـرف الكالم فيها إال يف عرص حترير الفتاو، مـن دون أن تكون مورداً للنصوص، 
ليعرف مذهب قدماء األصحاب فيها متصالً بعصور املعصومني (صلوات اهللا عليهم) 
مـن تدوينهم لتلك النصوص، وظهور حاهلم يف العمل هبا، وال مورداً لسـرية ظاهرة 

متصلة بعصورهمG يعلم هبا حكمهمG، ويعرف هبا رأي فقهاء شيعتهم.
ة مـن أن القاعدة  الثـاين: قاعـدة نفي الـرضر. ويظهر اندفاعه ممـا تقدم غري مرّ

املذكورة إنام تنهض برفع األحكام الرضرية، ال بترشيع أحكام يتدارك هبا الرضر.
مضافاً إىل ما ذكره غري واحد من أن رجوع املشـرتي عىل البايع الفضويل رضر 

عىل البايع، فال تنهض به القاعدة. 
اللهم إال أن يقال: منرصف أدلة قاعدة نفي الرضر اإلرفاق بغري الضار ـ الذي 
هو يف املقام عرفاً البايعـ  فال متنع من حتميله الرضر، ولذا ال يكون مثل ضامن اإلتالف 

املنافـع املسـتوفاة أو غري ذلـك. فإن كان املشـرتي مغروراً من قبـل البايع ـ 
بـأن كان جاهـالً بأنه فضـويل، فأخربه البايـع بأنه مالك، أو ظهـر له منه أنه 
مالك(١) رجع املشرتي عىل البايع بجميع اخلسارات التي خرسها للاملك(٢)،
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منافيـاً لقاعـدة نفي الـرضر عرفاً وخمصصاً هلـا. ومن هنا ال متنع القاعـدة من تضمني 
الضار لو هنضت بترشيع احلكم الذي يتدارك به الرضر.

نعم، كام يكون تدارك الرضر يف املقام بتضمني البايع يكون بوجه آخر، كتضمني 
الوسـيط يف البيع، وتضمني بيت املال، وغريمها، وال تنهض قاعدة نفي الرضر بتعني 

الوجه الذي يتدارك به الرضر يف املقام.
الثالـث: قاعدة الغرور، التي قيل باسـتفادهتا من النبـوي املذكور يف كالم غري 
واحـد، بل تكـرر يف كالم سـيدنا املصنفP أنه املشـهور: «املغـرور يرجع إىل من 
غره»، بلحاظ أن املشرتي مع جهله بالفضولية مغرور من قبل البايع الفضويل، فريجع 

عليه بام خرسه نتيجة غروره.
لكن مل نعثر عىل النبوي املذكور يف كتب احلديث للخاصة والعامة. كام مل نعثر يف 
كتـب احلديث للخاصة عىل رواية ذلك عن أحد األئمةA. نعم يف جامع املقاصد: 
«وظاهـر قولهA: املغرور يرجع عىل من غـره»(١) ونحوه يف اجلواهر(٢) وحكي عن 
.Aحاشية اإلرشاد للمحقق الثاين وال يبعد ظهور ذلك منهام يف أنه من كالم أحد األئمة
إال أنه ال جمال للوثوق بكونه رواية عن أحد املعصومني (صلوات اهللا عليهم) 
بعـد مـا سـبق منّاـ  وذكـره غري واحـدـ  من عدم وجـوده يف كتب احلديث. والسـيام 
وأنـا مل نعثـر حتى اآلن عىل من نسـبه للرواية قبـل املحقق الثاين. واملظنـون أنه قاعدة 
ارتكازيـة يف اجلملة تناسـب بعض النصـوص اآلتية والفتاو التـي نقلها العامة عن 

بعض الصحابة التبست عليه بالرواية.
Pومثـل ذلك يف اإلشـكال مـا ذكره النراقي يف املسـتند، وبعـض األعاظم
ـ ويظهـر من سـيدنا املصنفP يف املسـألة السادسـة من خامتة كتـاب املضاربة من 
مستمسكهـ  من انجباره بالشهرة. حيث تكرر منا أن الشهرة إنام جترب احلديث املتداول 

(١) جامع املقاصد ج:١٣ ص:٢٩٥.

(٢) جواهر الكالم ج:٣٧ ص:١٤٥.



بـني األصحاب، املروي بطرقهـم الذي يظهر منهم التعويل عليـه، دون ما روي هبذا 
الوجه. والسـيام مع ما سـبق من احتـامل كونه قاعدة ارتكازيـة يف اجلملة من دون أن 

تكون حديثاً عن املعصوم.
هـذا مضافـاً إىل أن املضمـون املذكـور ممـا ال يمكن البنـاء عليه عـىل إطالقه، 
لشـموله ملـا إذا كان الغـار أجنبياً عن املعاملة، كام لو أقدم زيـد عىل الرشاء من بضاعة 
معينـة اغـرتاراً برشاء عمرو منها فبانت معيبة، وملـا إذا كان الغرور يف غري املعامالت، 
كـام لو سـلك زيد طريقـاً معيناً اغـرتاراً بمدح عمرو له، أو بسـلوكه إيـاه، فلحقه فيه 
رضر مـايل أو بدين، وملا إذا كان الغار جاهالً باحلال، أو غافالً عن اغرتار الغري به، مع 
عـدم اإلشـكال بينهم ظاهراً يف عـدم العمل عليه يف غري املعامـالت التي يكون الغارّ 
طرفاً فيها. وذلك مستلزم لكثرة التخصيص يف العموم بالنحو املسقط له عن احلجية، 

لكشفه عن خلل فيه، موجب جلريان حكم املجمل عليه لو كان حجة يف نفسه.
ومن ذلك يظهر اإلشـكال فيام ذكره سـيدنا املصنفPـ  يف املسـألة الثالثني 
من كتاب املسـاقاة من مستمسكه ـ بعد اإلشـارة الحتامل عدم وجود النبوي املذكور 
من االسـتدالل عىل القاعدة املذكورة باالرتكازيات القاضية بأن سـبب الضامن جمرد 

التغرير واإليقاع يف خالف الواقع، سواءً كان عن علم أم عن جهل.
إذ فيـه: أن االرتكازيـات عىل العمـوم املذكور ممنوعة جداً، بـل ال يظهر منهم 

االلتزام به. واختصاصه باملعامالت يف حق من هو طرف املعاملة، بال وجه ظاهر.
نعم، ال ريب يف وجود مناسـبة ارتكازية بني اخلديعة ـ بتعمد اإلهيام والتغرير 
ـ والضـامن. إال أن يف بلوغ املناسـبة املذكورة حداً يقتـيض احلكم بالضامنـ  بأن يكون 
الضـامن مقتـىض االرتكازيـات العرفيـة التـي جيـب العمـل عليها مـا مل يثبـت الردع
الرشعي ـ إشكال، بل منع. غاية األمر أنه لو ورد احلكم بضامن اخلادع رشعاً فاحلكم 
املذكور ليس تعبدياً رصفاً، بل هو ارتكازي، وذلك وحده ال يكفي يف حجية االرتكاز 

وهنوضه بنفسه باالستدالل.
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الرابع: أن البايع الفضويل يف املقام وإن مل يتلف املال عىل املشرتي باملبارشة، إال 
أنه السبب يف إتالفه عليه، والسبب أقو من املبارش.

وفيه: أنه ال جمال للبناء عىل عموم تضمني السبب، كام يظهر مما سبق يف قاعدة 
الغرور، فإنه أعم من قاعدة الغرور، وإنام يلتزم بذلك فيام إذا كان الفعل يسـتند عرفاً 
للسـبب دون املبـارش، ويكـون املبارش كاآللة كـام لعله يف مثل ما إذا أغـر كلبه بقتل 
حيـوان الغـري، وال يكفي يف ذلـك جمرد اإلهيـام والتغرير. وحينئذٍ يكون السـبب هو 

الضامن ابتداء، ال أن الضامن يرجع إليه، كام هو املدعى يف املقام.
نعم، تضمنت النصوص تضمني شـاهد الزور(١). لكنها خمتصة بموردها، وال 
قرينة عىل التعدي هبا عنه. مع أهنا دلت عىل تضمينه باملبارشة، ال عىل رجوع الضامن 

عليه، نظري ما سبق. ومن هنا يشكل إثبات العموم املذكور.
نعم، يف صحيح مجيل بن دراج عن أيب عبد اهللاA: «يف الرجل يشرتي اجلارية 
من السـوق فيولدها، ثم جييء مسـتحق اجلارية. قال: يأخذ اجلارية املسـتحق، ويدفع 
إليـه املبتـاع قيمة الولد، ويرجع عىل مـن باعه بثمن اجلارية وقيمـة الولد التي أخذت 
منـه»(٢) ومقتـىض إطالقه ضامن البايـع قيمة الولد وإن مل يعلم باحلال ومل يكن مدلسـاً 
للجارية وخادعاً للرجل. وال ينافيه سـكوت بعض النصوص عن ذلك، حيث قد ال 
تكون يف مقام البيان من هذه اجلهة. بل لو فرض ظهورها يف عدم رجوع املشرتي عىل 

البايع تعني اخلروج عنها بالصحيح، ألنه نص يف الرجوع.
لكنه خمتص بقيمة الولد. وأما ما ذكره شيخنا األعظمP من أن يف توصيف 
قيمة الولد بأهنا أخذت منه نوع إشـعار بعلية احلكم، فيطرد يف سـائر ما أخذ منه. فهو 
غري ظاهر، بل املتيقن منه جمرد التوصيف لبيان توقف رجوعه هبا عىل فعلية خسـارته 

هلا وأخذها منه. وال يكفي جمرد استحقاق املالك هلا من دون أن يأخذها منه.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤ من أبواب الشهادات.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٨٨ من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:٥.



عـىل أن من القريب اختصـاص الرجوع بقيمة الولد بصورة علم البايع، ملعترب 
إسامعيل بن جابر عنهA: «سألت أبا عبد اهللاA عن رجل نظر إىل امرأة فأعجبته، 
فسـأل عنها، فقيل: هـي ابنة فالن، فأتى أباها، فقال: زوجنـي ابنتك، فزوجه غريها، 
فولـدت منـه، فعلـم هبا بعد أهنا غـري ابنته، وأهنا أمة. قـال: ترد الوليدة عـىل مواليها، 
والولد للرجل. وعىل الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موايل الوليدة، كام غرّ الرجل 
وخدعـه»(١). فـإن تعليل غرامته لقيمة الولد بأنه غرّ الرجـل وخدعه كالرصيح يف أن 
، بل هو التغريـر واخلدع املختص  علـة الرجـوع عليه ليس هـو إيقاعه للعقد فضـوالً

بصورة علم الفضويل باحلال.
نعم، يف معتربه اآلخر عنهA: «قلت له: رجل كان ير امرأة تدخل إىل قوم 
وخترج، فسـأل عنها، فقيل له: إهنا أمتهم، واسـمها فالنة، فقـال هلم: زوجوين فالنة، 
فلـام زوجوه عرفوا [عىل.يب.صا] أهنا أمة غريهم. قـال: هي وولدها ملوالها. قلت: 
فجاء فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم، فزوجوه [من غريهم.صا] وهو ير أهنا 
من أنفسهم، فعرفوا بعد ما أولدها أهنا أمة. فقال: الولد له، وهم ضامنون لقيمة الولد 
ملوىل اجلارية»(٢) لرصاحته يف أن معرفتهم بأهنا أمة بعد زواجه هبا واسـتيالده هلا، ومع 

هذا حكم فيه بضامهنم لقيمة الولد.
لكـن من القريب جداً أن يكون احلديث مصحفاً، وأن الصحيح: «فعرف بعد 
فوه...». لظهور أن اشـتباه جاريـة غريهم ببنتهم عليهم  مـا أولدها أهنا أمة» أو: «فعرّ
. والسيام مع سبق عدم تضمينهم قيمة الولد مع سبق جهلهم بأن األمة التي  بعيد جداً
زوجوها ليسـت هلم، ومع قوله: «فزوجوه [من غريهم] وهو ير أهنا من أنفسهم»، 
حيث يشـعر بأن االشتباه خمتص به. وهو املناسـب ملا يف االستبصار من تعليل احلكم 

فيه بضامهنم قيمة الولد بأهنم دلسوها عليه.
ومن ثم يصعب اخلروج به عن املعترب األول مع وضوح داللته. ومن هنا يتجه 

(١) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٧ من أبواب العيوب والتدليس حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٦٧ من أبواب نكاح العبيد واإلماء حديث:٧.
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مـا ذكرنا مـن تقييد صحيح مجيل باملعتـرب املذكور، ومحله عىل خصـوص صورة علم 
البايع باحلال وتغريره باملشرتي وخديعته له.

، ومعترب إسامعيل  اللهم إال أن يقال: صحيح مجيل وارد يف بايع اجلارية فضوالً
، ومع اختالف موردمها ال جمال لتقييد الصحيح باملعترب، بل  وارد يف مزوجهـا فضوالً

يعمل بإطالق كل منهام يف مورده.
. فإن تمّ  لكـن اإلنصاف أن إلغـاء خصوصية مورد كل منهام عرفـاً قريب جداً
ذلـك، وإال فالظاهـر إلغاء خصوصيـة قيمة الولد يف صحيح مجيـل أصعب من إلغاء 
خصوصية املزوج يف املعترب، بل يتعني إلغاء خصوصية املزوج يف املعترب بلحاظ عموم 
التعليـل فيـه باخلديعـة. والزم ذلـك االقتصار يف عمـوم الضامن حلـال اجلهل وعدم 
اخلديعـة عىل خصوص قيمة الولد يف البايع الفضويل، والرجوع يف غري قيمة الولد مما 
يغرمه املشـرتي إىل عمـوم التعليل املذكور يف املعترب، فيبنى عـىل ضامنه مع علم البايع 

وخديعته للمشرتي، دون ما إذا مل يكن خادعاً له جلهله باحلال.
والسيام مع ورود التفصيل املذكور يف ضامن املهر مع تدليس املرأة أو وليها يف 
النكاح، حيث يصلـح ذلك لتأييد احلكم يف املقام. بل يصلـح ألن يكون دليالً بلحاظ 

عموم التعليل يف بعض نصوصه.
كصحيـح احللبي عنهA: «سـألته عن املرأة تلد من الزنـى، وال يعلم بذلك 
أحـد إال وليهـا، أيصلــح أن يزوجها ويسـكت عىل ذلـك إذا كان قـد رأ منها توبة

أو معروفاً ؟ قال: إن مل يذكر ذلك لزوجها، ثم علم بعد ذلك، فشاء أن يأخذ صداقها 
مـن وليهـا بـام دلـس عليـه كان ذلك عـىل وليهـا، وكان الصـداق الذي أخـذت هلا،
ال سبيل عليها فيه، بام استحل من فرجها. وإن شاء زوجها أن يمسكها فال بأس»(١)، 
 Aوسألته عن الربصاء، فقال: قىض أمري املؤمنني» :Aويف معترب رفاعة بن موسى عنه
يف امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن هلا املهر بام اسـتحل من فرجها، وأن املهر عىل الذي 

(١) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٦ من أبواب العيوب والتدليس حديث:١.



زوجهـا. وإنـام صار عليه املهر ألنه دلسـها. ولـو أن رجالً تزوج امـرأة وزوجه إياها 
رجـل ال يعـرف دخيلة أمرها مل يكن عليـه يشء، وكان املهر يأخـذه منها»(١)، ونحوه 

معترب احللبي املروي يف مستطرفات الرسائر(٢).
فـإن املتحصـل من جممـوع هذه النصـوص عمـوم الرجوع عىل الغـار اخلادع 

واملدلس بجميع اخلسارات التي تقع بسبب خديعته له وتدليسه عليه.
وأمـا ما ذكره بعض مشـاخيناP من أن عمـوم التعليل يف هذه النصوص إنام 
يقتـيض الرجوع إىل غري املـزوج يف املهر إذا دلس، وال يقتيض الرجوع يف غري املهر من 

اخلسارات عىل املزوج املدلس، فضالً عن غريه ممن يدلس.
ففيه: أن عموم التعليل لغري مورده تابع لعمومه ارتكازاً، لظهور أن بيان احلكم 
لعلـة احلكـم ملا مل يكن الزماً عـىل اإلمامA، لوجوب التعبـد بحكمه وإن مل تعرف 
علته، فظاهر ذكره للعلة اهتاممه بتقريب وجه حكمه للمخاطب وإقناعه له به، وذلك 
يقتيض محل التعليل عىل كونه ارتكازياً، فيكون تابعاً لعمومه ارتكازاً، ومن الظاهر أن 
ارتكازيـة تضمني الغـارّ اخلادع كام ال ختتص باملزوج ال ختتص باملهر وال بقيمة الولد، 
بل تعمّ كل ما خيرسه املغرور بسـبب التغرير واخلديعة التي قام هبا الغار، فيتعني البناء 

عىل عموم التعليل لذلك.
نعم، قد يستشكل يف العموم املذكور بأنه ليس بناء األصحاب عىل الضامن مع 
اخلديعـة والتغرير يف غري ما إذا كان الغار اخلادع طرفاً يف املعاملة، كام لو خدعه فأقدم 
عىل معاملة ليس اخلادع طرفاً فيها، فخرس فيها، فضالً عام إذا كان التغرير واخلديعة يف 
غري املعامالت، كام لو خدعه فسـلك طريقاً تعرض فيه للرضر املايل أو البدين، أو قام 

بعمل فأرض به أو غري ذلك.
لكـن ذلـك ال يقتـيض رفع اليـد عن عمـوم التعليـل، بـل إن أمكـن االلتزام 
بالعمـوم عـىل سـعته وجتاهل موقف األصحـاب فهو، وإن مل يكنـ  كـام هو غري بعيد 

(١) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٢ من أبواب العيوب والتدليس حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٢ من أبواب العيوب والتدليس ذيل حديث:٢.
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ـ فليحمـل العمـوم بقرينة موقفهم عىل خصـوص ما إذا كان الغار طرفـاً يف املعاملة، 
بأن يراد بالتغرير واخلدع هو التغرير العميل الذي يكون هو السـبب يف اخلسـارة، ألن 
املعاملة حيث كانت هي السـبب يف اخلسـارة، فالذي يقوم هبا يكون هو املسبب عمالً 
للخسـارة، فيكون التغرير واخلديعة رشطاً يف مضمنية التسبيب املذكور، ال متام العلة 
يف الضامن. وال ريب يف أن مناسبة اخلديعة للضامن أقو ارتكازاً مع التسبيب املذكور، 
ومحـل عمـوم التعليل عىل خصوص ذلك ليـس عزيزا بلحاظ مـورده وبضميمة بناء

األصحاب وفهمهم.
وبعبـارة أخر: ظاهـر التعليل بدواً كـون اخلديعة متام السـبب للضامن، تبعاً 
للمناسـبة االرتكازيـة بينهام. فإن مل يمكن البناء عىل ذلـك تعني محله عىل كوهنا رشطاً 
 يف مؤثرية التسـبيب املذكور للضامن، تبعاً للمناسـبة االرتكازية بينهام التي هي أقو
من املناسـبة السـابقة وآكد، وال وجه لرفع اليد عن عمـوم التعليل واالقتصار به عىل 

مورده، ليكون تعليالً تعبدياً غري ارتكازي.
والسـيام مـع تعدد مورده، حيث ورد يف املهر يف حـق الويل، ويف قيمة الولد يف 
، وليس بينهام قدر جامـع عريف ارتكازي غري مـا ذكرنا. ومن ثم  حـق املزوج فضـوالً
كان هـو املتعني. ومرجـع ذلك إىل اختصاص قاعـدة الغرور بصـورة التغرير املالزم 
لعلـم الغار باحلال، وعدم عمومها ملطلق االغرتار بسـببه وإن كان جاهالً باحلال، كام 
قـد يظهر من األصحاب. كـام أهنا ختتص بام إذا كان الغار طرفـاً يف املعاملة، كام يظهر 

من األصحاب.
ومن ذلك يظهر احلال فيمن قدم لغريه طعاماً فأكله، حيث ينسب لألصحاب 
أنـه إن قدمـه عـىل أنه للدافـع آذنا له بأكله فانكشـف أنـه لآلكل فالـذي قدمه ضامن 
للطعام، وإن قدمه عىل أنه لآلكل فانكشـف أنه للدافع فاآلكل ال يضمن الطعام، ويف 
الصورتني لو انكشـف أنه لثالث ال يأذن بأكله فاآلكل يضمن الطعام ملالكه، ويرجع 
بام خرسه عىل من قدم له الطعام. من دون فرق يف مجيع ذلك بني جهل من قدم الطعام 



بالواقع، وعلمه به مع تدليسه احلال عىل من قدم له الطعام وخدعه له.
فإن الظاهر انحصار الدليل عليه عندهم بقاعدة الغرور، بناء منهم عىل عمومها 
للجاهـل غري اخلادع. وحيث عرفت منا قصورها عنـه واختصاصها بصورة اخلديعة 

فالالزم التفصيل.
نعـم، ال يبعـد عدم الضامن ملن قدم طعام نفسـه بتخيل أنه طعـام من قدمه له، 
أو طعام شـخص ثالث أذن له يف أكله، حيث ال يبعد بناء العقالء عىل عدم الضامن له 
لو انكشـف احلال، هلدر حرمة ماله بسـبب تقديمه له بل حتى لو مل يقدمه، وإنام أخرب 

بحاله خطأ، من أجل أن يعمل الطرف اآلخر عىل خربه. 
وال أقـل من قصور دليل سـببية اإلتـالف للضامن عن ذلك، ألنـه إنام ورد يف 
مـوارد متفرقـة خالية عن اخلصوصية املذكـورة، وهي التغرير مـن صاحب املال ولو 

كان جاهالً باحلال.
لكن هذا أجنبي عام نحن فيه من كون التغرير مطلقاً ـ ولو جهالً باحلال ـ سبباً 
للضامن، بل هو راجع إىل كونه مسقطاً حلرمة املال ورافعاً لضامن ما من شأنه أن يضمن.

بقـي الـكالم فيـام يغرمـه املشـرتي للاملك مما فيـه نفع عائـد له، كاملنافـع التي 
اسـتوفاها والنامءات التي اسـتهلكها من اللبن والصوف وغريمها. واملشـهورـ  كام يف 
اجلواهـرـ  رجوعـه عـىل البايع، وعـن التنقيح أن عليـه الفتو. وهـو املتجه مع علم 
البايـع وخديعته للمشـرتي، لعموم ما سـبق من نصوص ضامن الغـار اخلادع. وجمرد 
انتفاعـه بـام ضمنه للاملـك ال يقتيض قصوره بعـد إقدامه عىل االنتفاع به جماناً بسـبب 

. تغرير البايع، وربام ال يقدم عىل االنتفاع املذكور لو مل يكن مغروراً
والسـيام مع ورود النصوص املذكورة يف قيمة الولد الذي هو من سنخ املنفعة 
عرفـاً، ولـو مل يكن منه حقيقة. بل يف املهر الذي هو يف مقابل االسـتمتاع، وهو انتفاع 
حقيقـي. وجمـرد عدم كونه أجـراً ـ ولذا ال يتكرر بتكرر االسـتمتاع ـ ال ينايف كونه يف 
مقابـل االنتفاع. وال أقل من صعوبة التفريـق عرفاً بني قيمة الولد واملهر وغريمها من 
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سائر موارد االنتفاع بوجه مضمن.
ومن ذلك يظهر ضعف ما يف الرياض، ونسبه للشيخ ـ يف اخلالف واملبسوط ـ 
. لقصور قاعدة الغرور عن صورة عدم ترتب الرضر،  واحلـيل من عدم الضامن مطلقاً

كام يف املقام، لفرض كون اخلسارة يف مقابل ما استوفاه من املنفعة.
إذ فيـه: أن قاعـدة الغـرورـ  بعـد اختصاصهـا بصـورة التغريـر واخلديعةـ  ملا 
كانت مسـتفادة من النصوص السابقة فإطالقها يف تلك النصوص يشمل صورة عدم 
ترتـب الرضر، بل يكفي فيها ترتب اخلسـارة غري املتوقعة، والسـيام بلحاظ موردهيا،

كام سبق.
مـع أن ترتـب النفع قد يمنـع من صدق الرضر عرفاً إذا كان من شـأن املغرور 
اسـتيفاء املنفعة بوجه مضمون لو مل يتيرس له اسـتيفاؤها بوجه غري مضمون، أما إذا مل 

يكن من شأنه ذلك فالظاهر عدم مانعيته من صدق الرضر.
أما مع عدم خديعة البايع للمشرتي، جلهله باحلال، فال جمال للبناء عىل الضامن، 
ملـا سـبق من قصور دليل الضامن عنه. بل لـو كان الدليل هناك هو اإلمجاع فاملفروض 

فقده يف املقام.
وأمـا ما ذكره شـيخنا األعظمP من حتقـق اإلمجاع ظاهراً يف نظري املسـألة، 
ه بدعو أنه ملكه وقد بذله وأباحه له. فهو كام  وهو رجوع آكل طعام الغري إىل من غرّ
تر، فإن حصول اإلمجاع هناك ال يناسب اخلالف هنا. فلو فرض حتققه كشف ذلك 
عن اضطراب األصحاب يف املسـألة، بنحو ال يناسـب التعويل عىل إمجاعهم يف املورد 
املذكـور، فضـالً عن التعدي منه ملا نحـن فيه، بحيث يكون دليـالً خمرجاً عن األصل 

القايض بعدم الضامن.
بقي يشء، وهو أن ما ذكره سيدنا املصنفP من رجوع املشرتي عىل البايع 
ببدل العني من املثل أو القيمة لو رجع به املالك عليه ال يتم عىل إطالقه، ألن املشرتي 
مل يقـدم بسـبب الغـرور عىل أخذ العـني جماناً، بـل يف مقابل الثمن، وحيـث أن الثمن 



سواءً كان البايع عامداً يف تغريره أم غري عامد(١). وإن مل يكن مغروراً من البايع 
ـ كام إذا كان عاملاً باحلال ـ مل يرجع عليه بيشء من اخلسارات املذكورة(٢).
يرجـع لـهـ  كام يأيتـ  لفـرض عدم نفوذ البيع، فالبدل الذي يأخـذه املالك منه إن كان 
دون الثمن أو مسـاوياً له تعني عدم الرجوع به عليه، ألن خسـارة هذا املقدار مل تكن 
بسـبب التغرير، بل بسـبب إقدامه عىل أخذ العني يف مقابل الثمـن. وإن كان أكثر من 
الثمن تعني رجوعه عليه بالزائد ال غري، ألنه هو الذي خيرسه بسبب التغرير واخلديعة، 
دون مـا يقابل الثمن. ولذا جعل شـيخنا األعظمP ومـن تبعه موضوع الكالم هو 
الزيادة ال غري. وكأن هذا هو مراد سيدنا املصنفP، ألنه قد رصح بذلك يف هنجه، 

واستدل عليه بام ذكرنا. وإن كان إطالق كالمه هنا ال يناسبه. 
بل ال يبعد عدم الرجوع باخلسـارات إال بعد اسـتيفاء الثمن لو زاد عىل البدل 
مـن املثـل والقيمـة. فمثـالً إذا اشـرت ناقة بألـف وتلفت، وكانـت قيمتها السـوقية 
مخسـامئة، فضمنها املشـرتي، ورجع عليه املالك أيضاً بام اسـتوفاه من نامئها ومنفعتها
فـال يرجع هو عـىل البايع الفضويل بام يدفعه للاملك من ثمـن النامء واملنفعة إال بام زاد 
عـىل اخلمسـامئة الباقية مـن الثمن، ألنه هو الذي خـرسه نتيجة التغريـر واخلدمة. أما 
اخلمسـامئة فهو قد أقدم عىل خسـارهتا وخسارة اخلمسـامئة التي دفعها بدالً عن الناقة 

برشائه للناقة بألف.
نعم، إذا مل تتلف العني وأرجعها بعينها للاملك واسرتجع الثمن فال تستثنى زيادة 
الثمن من قيمتها السوقية مما خيرسه للاملك من قيمة النامء واملنفعة التي استوفاها، ألنه 
. وهو  مل يقدم عىل خسـارة األلف إال عىل تقدير بقاء الناقة له أو تلفها عنده، ال مطلقاً
املناسب إلطالق صحيح مجيل احلاكم بالرجوع بقيمة الولد مع رجوع اجلارية بعينها.
(١) ممـا سـبق يظهـر اختصـاص الرجـوع بـام إذا كان عامـداً، بحيـث يكون

. اً خادعاً غارّ
(٢) بال خالف وال إشكال، كام يف اجلواهر، لعدم املوجب للضامن بعد قصور 
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دليله عن صورة عدم التغرير.
نعـم، له الرجـوع عليه بالثمن املسـمى بالبيع، لفرض عدم نفـوذ البيع، وبقاء 
الثمـن املذكـور يف ملكه. وتفصيل الـكالم يف ذلك: أن البايع الفضـويل إن مل يكن قد 
أخذ الثمن بعد فال إشـكال يف عدم وجوب تسـليمه له، وجواز احتفاظ املشـرتي به، 

لعدم خروجه عن ملكه، وعدم استحقاق أحد له عليه بعد فرض عدم نفوذ البيع.
وإن كان البايـع قـد قبـض الثمـن، فإن كان املشـرتي جاهالً باحلـال رجع به، 
كـام ذكره غري واحـد، ورصح يف مفتاح الكرامة باإلمجاع عليـه، ويف اجلواهر باإلمجاع 
بقسـميه. ملا سـبق من عدم خروجه عن ملكه، فله املطالبة به مع بقاء عينه، وببدله مع 
تلفه، لكونه مضموناً بضامن اليد بعد كوهنا عادية. وجمرد تسـليط املشرتي عليه بدفعه 
لـه ال خيرجها عـن العدوان بعد ابتناء التسـليط املذكـور عىل اخلطأ يف كونه مسـتحقاً 
ألخـذه، ال عـىل متليكه لـه، كي ال يضمنه باإلتـالف ونحوه، وال عىل اسـتئامنه عليه، 
كـي ال يضمنه بضامن اليد. مضافاً إىل ما سـبق يف صحيح مجيـل من الترصيح برجوع 

املشرتي عىل البايع بثمن اجلارية.
وإن كان املشرتي عاملاً باحلال فإن كان الثمن باقياً بعينه فمقتىض إطالق مجاعة 
عدم رجوعه به، بل نسب يف التذكرة عدم الرجوع به مطلقاً إىل علامئنا، بنحو يظهر منه 
دعو اإلمجاع عليه، كام يأيت نقل كالمه، وقال يف اجلواهر: «ويف تلخيص التلخيص: 
أطلـق األصحاب كافة ذلك، بل عن اإليضاح أنه نسـب عـدم الرجوع مع بقاء العني 
فضـالً عـن تلفها تارة إىل قول األصحـاب, وأخر إىل نصهـم»، ويف جامع املقاصد: 

»، ونحوه يف الروضة. «وظاهر كالم األصحاب عدم الرجوع مطلقاً
وقـد يوجه بأنه قد سـلطه عليـه مع علمه بعدم اسـتحقاقه له، وهـو راجع إىل 
إعراضـه عنـه وإباحته لـه. لكنه ـ مع عدم متاميته كام سـيأيت ـ ال يمنـع من رجوعه به 
مـع بقاء عينـه، لظهور عدم لزوم اإلباحـة املذكورة. بل ال يمنع مـن رجوعه به حتى 
لـو فرض متلـك البايع له ـ بنـاء عىل اإلعـراض واإلباحة املذكورين ـ وعـدم اكتفائه 



بقبضـه عىل أنه مباح لـه. لوضوح أنه حينئذٍ كاهلبة التي جيوز الرجوع هبا إال يف الرحم 
أو مـع التـرصف مع عدم بنائهم عىل قرص احلكم بعـد الرجوع عليهام. ومن ثم رصح 
يف التذكرة ويف القواعد وجامع املقاصد واملسـالك والروضة وغريها بجواز الرجوع 

. ويأيت يف صورة التلف ما ينفع يف املقام إن شاء اهللا تعاىل. حينئذٍ
وأما مع التلف فعدم الرجوع كاملتيقن من معقد اإلمجاع املدعى فيام سبق. وقد يوجه 
 .Pـ وفصل الكالم فيه شـيخنا األعظم ـ تبعاً لغري واحد  ـ بام أرشنا إليه آنفاً  ـ مـع ذلـك 
وحاصلـه: أن املشـرتي قد سـلط البايع عىل الثمن مـع علمه بعدم اسـتحقاقه له، ومل 
يسـلطه يف مقابـل مالـه، ليكون قد دفعه لـه مضموناً عليـه، بل جماناً بعـد علمه بعدم 
اسـتحقاقه للمبيـع، فيتعني عـدم ضامنه له، كام يف سـائر موارد التسـليط املجاين. وال 
يقاس ذلك باملقبوض بالعقد الفاسـد، ألن التسـليط هناك يف مقابل العوض اململوك 
له فيكون مضموناً عليه مع عدم سالمة العوض له رشعاً، أما هنا فالتسليط يف مقابل 

العوض اململوك لغريه مع كونه جمانياً يف حقه.
لكنه كام تر، فإن املشرتي إنام دفع الثمن للبايع عىل أنه ثمن املبيع ويف مقابله، 
، فهـو مل هيـدر حرمة املال، فإذا مل يسـلم لـه املبيع تعني ضامن الثمـن. وبعبارة  ال جمانـاً
أخر: إنام يسـقط ضامن اليد برفع املالك اليد عن حرمة ماله، وإقدامه عىل التسـليط 

عليه جماناً بال عوض، وهو غري حاصل يف املقام، كام يف املضمون بالعقد الفاسد.
وأما الفرق بينهام بأن تسليط البايع عىل الثمن ليس يف مقابل ماله، بل يف مقابل 
مـال غريه، بخالفـه يف املقبوض بالعقد الفاسـد، فإنـه يف مقابل الطـرف اآلخر. فهو

ـ لـو تم ـ ليس فارقاً بعد عدم إقدام املشـرتي هنا عـىل املجانية، بحيث يرجع إىل هدر 
حرمـة مالـه. مع أنه غري تام، ألنه إنام دفع الثمـن إليه للبناء عىل معاملته معاملة املالك 
ترشيعاً أو عصياناً، جتاهالً حلكم الشـارع. ووضوح ذلك يغني عن إطالة الكالم فيه، 

.Pكام صنع سيدنا املصنف
كيف؟! وقد رصحوا بحرمة ترصف الفضويل يف الثمن. لظهوره أنه ال يناسب 
عـدم ضامنـه له مـع تلفه، كام نبّـه لذلك يف املسـالك والروضة، وغريمهـا. ويظهر من 
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املسـالك أنـه الوجه فيام يأيت مـن املحقق. ألن التسـليط املذكور إن ترتـب عليه األثر 
رشعـاً يف حق البايـع تعني جواز الترصف لـه، وإن مل يرتتب األثر عليـه، البتنائه عىل 

املعاوضة الباطلة تعني الضامن. ويأيت من املسالك متام الكالم يف ذلك.
ولعلـه لذا يظهر مـن املحقق الرتدد يف عـدم رجوع املشـرتي بالثمن مع علمه 
بالغصب، حيث اقترص يف الرشايع عىل نسـبته للقيل. بل حكي عنه يف بعض حتقيقاته 
ـ وقيل: يف نكت النهاية ـ ضامن البايع للثمن وجواز رجوع املشـرتي عليه به. قال يف 
جامـع املقاصد: «وهو متجه لكن نقل يف التذكرة اإلمجاع عىل عدم الرجوع». وقريب 

منه يف املسالك.
: ملا تكرر منا من اإلشـكال يف االعتامد عىل دعاو اإلمجاع  وهو كام تر: أوالً
يف مثـل هذه املسـألة مما حـرر يف كلامت الفقهـاء يف عهد تدوين الفتـاو من دون أن 

يكون مورداً للنصوص وال لسرية ظاهرة.
: ألن العالمـةـ  مـع تأخره عن املحققـ  إنام ادعـى اإلمجاع عىل الرجوع  وثانيـاً
ـ  كام سبقـ  ال يف خصوص صورة التلف، كام يظهر من املحقق والشهيد  بالثمن مطلقاً
الثانيني قال يف التذكرة: «ولو كان عاملاً مل يرجع بام اغرتم وال بالثمن مع علم الغصب 
مطلقـاً عند علامئنا. واألقـو أن له الرجوع مع بقاء الثمن، لعـدم االنتقال، بخالف 

التالف، ألنه أباحه فيه من غري عوض».
 وحينئـذٍ إن بنى عىل حجية اإلمجاع املذكور فال وجه للتفصيل بينهام، كام جر
عليـه يف جامـع املقاصـد وغـريه. وإن فرض وهـن دعو اإلمجـاع املذكور مـع بقاء 
الثمـن بذهاب العالمة نفسـه للرجوع معه، تعني وهنه مع تلفـه أيضاً بذهاب املحقق

للرجوع معه.
بـل يظهر من كالم العالمة املتقدم أن اإلمجاع ليس بنحو ينهض باالسـتدالل، 
ولذا اختار التفصيل ملا سبق من الوجه يف كال شقيه، من دون أن يعول عىل اإلمجاع يف 

أحدمها أو جيعله مانعاً من اخلروج عنه يف اآلخر.



وأشـكل من ذلك ما يف املسـالك، فإنه بعد أن ذكر أن القول بالرجوع يف غاية 
القوة لوال اإلمجاع املدعى، قال: «فإن قيل: كيف جيامع حتريم ترصف البايع يف الثمن 
عـدم رجوع املشـرتي به يف حـال، فإنه حينئـذٍ ال حمالة غاصـب آكل للـامل بالباطل، 
. قلنا: هذا االلتزام يف حمله. ومن  فالالزم إما جواز ترصفه أو جواز الرجوع إليه مطلقاً
ثـم قلنا: إن القول بالرجوع مطلقاً متجه. لكن ملا أمجعوا عىل عدمه مع التلف كان هو 
احلجة. وحينئذٍ نقول: إن حتقق اإلمجاع فاألمر واضح. وإال فمن اجلائز أن يكون عدم 
جواز رجوع املشرتي العامل عقوبة له، حيث دفع ماله معاوضاً به عىل حمرم. وعىل هذا 
ه أو ردّ عوضه مع التلف، فإن بذله أخذه املشـرتي، وإن امتنع  يكون البايع خماطباً بردّ

منه بقي للمشرتي يف ذمته، وإن مل جيز له مطالبته به...».
إذ فيـه: أن الوجه الذي ذكره يف العقوبـة ـ مع خمالفته ملا يظهر من األصحاب، 
وعدم مناسـبته ملا اختاره من التفصيل بني بقـاء الثمن وتلفه ـ حيتاج إىل دليل. لظهور 
أن جمرد تسليط املالك عىل الثمن ال يقتضيه، واملفروض يف كالمه عدم متامية اإلمجاع. 
فكيف يدفع به اإلشـكال؟! والسـيام وأن البايع الغاصب يشـارك املشـرتي العامل يف 
اسـتحقاق العقوبة، فلامذا يعاقب املشـرتي بحبس الثمن عليه، وخيفف عن البايع فال 

يطالبه املشرتي بردّ الثمن الذي له عنده؟!.
عـىل أن اجلمع بني اسـتحقاق املشـرتي للثمن وعدم جواز مطالبتـه به يف غاية 
الغرابة، وال نعهد نظرياً له يف االستحقاقات. ومن هنا يظهر اضطراب األصحاب يف 

املقام. وال خمرج عام تقتضيه القاعدة من رجوع املشرتي بالثمن مطلقاً وإن تلف.
(١) بنـاءً عىل ما سـبق يف املسـألة اخلامسـة عرشة من جواز رجوعـه عليه وإن 

خرجت العني من يده، ألهنا مضمونة عليه بضامن اليد.
(٢) يعني ببدهلا، لتعذر إرجاع العني عليه. أما لو أمكنه أخذ العني من املشرتي 

وإرجاعها للاملك وجب عليه ذلك ومل يبق موضوع هلذا الفرض.

وإذا رجـع املالك عىل البايع(١) بالعني(٢)، فإن كان املشـرتي مغروراً من 
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(١) ألن الغـرور حيـث كان موجبـاً السـتحقاق املغرور عىل الغـار ما خيرسه 
فـال فائـدة يف رجوع البايع عىل املشـرتي، ألن املشـرتي حينئذٍ يسـتحق الرجوع عليه 
بـام خيـرسه له. ويأيت الكالم يف حتديد الغرور املانع مـن الرجوع يف آخر الكالم يف هذا 
احلكم إن شاء اهللا تعاىل. نعم سبق أن الغرور إنام يمنع من الرجوع بالزيادة عىل الثمن، 

مع جواز الرجوع بام يقابل الثمن.
كام أن ذلك إنام يتم مع تلف العني يف يد املشرتي أو خروجها من يده، بحيث ال 
يقدر عىل إرجاعها، وإنام يقدر عىل دفع بدهلا وخسـارته، حيث ال جيب عليه خسـارته 

له بعد استحقاقه الرجوع عليه بام خيرسه بسبب الغرور. 
أما مع بقاء العني يف يد املشـرتي فالظاهر جـواز رجوع البايع عليه، ألنه بدفع 
البدل للاملك يملكها، كام تقدم يف املسألة اخلامسة عرشة عند الكالم يف بدل احليلولة، 
وإذا ملكها جاز له املطالبة هبا ووجب عىل املشرتي دفعها له، لقاعدة السلطنة. وجمرد 
غرور املشـرتي ال يمنع من ذلك، لعدم خسـارة املشرتي بإرجاع العني للبايع، وليس 
هـو كدفع بدهلـا لو تلفت عنده، فإنه خسـارة مل يقدم عليها، وإنام أقـدم عىل أن يكون 

تلفها جمانياً عليه.
ومن ذلك يظهر أن املشـرتي لو دفع العني لغريه جاز للبايع الرجوع عىل ذلك 
الغـري وأخـذ العني منه مع بقائهـا. ولو كان املشـرتي قد دفعها لـه بمعاوضة متأخرة 
عـن دفع البايع البـدل كان له إمضائها وأخذ العوض. أما إذا كانت املعاوضة سـابقة 
عىل ذلك فال يكون له إمضاؤها، كام يظهر مما سـبق يف املسـألة الثالثة عرشة فيام لو باع 

الفضويل ثم ملك املبيع قبل اإلجازة.
(٢) فقد ذكروا يف تعاقب األيدي أن املالك إذا رجع عىل السابق يرجع السابق 

قبل البايع مل يرجع البايع عىل املشرتي(١) وإن مل يكن مغروراً من قبل البايع 
رجع البايع عليه(٢)



عـىل الالحق، وإذا رجع عىل الالحق مل يرجع الالحق عىل السـابق، وأن قرار الضامن 
عـىل مـن تلفت العـني عنده. وهو يف بـدو النظر حيتاج إىل دليـل، ألن الالحق قد كان 
ضامنـاً للاملـك بضامن اليـد، وبعد براءة ذمته مـن الضامن للاملك بسـبب أخذ املالك 
البدل من السـابق ـ ألن املالك ال يسـتحق إال بدالً واحداً عن العني ـ حيتاج انشـغال 

ذمة الالحق للسابق إىل دليل. 
وقد اختلفوا يف توجيه ذلك واالستدالل عليه، وما ذكر أو يذكر يف االستدالل 

عليه وجوه:
األول: مـا يف كتاب الغصـب من اجلواهر من عدم الدليل عىل انشـغال الذمم 
املتعـددة بـامل واحد، وأن الذي تنشـغل ذمتـه للاملك بالبدل هو األخـري الذي تتلف 
العني يف يده، دون من قبله ممن تثبت يده عىل املال. غاية األمر للاملك إلزامه ـ بسـبب 
غصبـهـ  بـأداء ما اشـتغلت به ذمة من تلفـت العني يف يده، وجيب عليـه حينئذٍ تكليفاً 
دفعه من دون أن تنشـغل ذمته به. فإذا دفعه للاملك ملك البدل الذي انشـغلت به ذمة 
األخـري الذي تلفت العني يف يـده باملعاوضة الرشعية القهرية، وإذا ملكه عليه جاز له

مطالبته به.
: أنه بعد أن سـبق يف املسـألة اخلامسـة عرشة إمكان انشـغال الذمم  وفيه: أوالً
املتعددة بامل واحد فالالزم البناء عليه بعد اقتضاء عموم دليل ضامن اليد له، الشرتاك 
اجلميع يف كوهنم أصحاب يد عىل العني، ولذا كان للاملك الرجوع عىل كل منهم، وال 
جمـال بعد ذلك للتفريق بينهم بالبناء عىل انشـغال ذمة واحد باملـال، وتكليف الباقني 
بأدائه من دون أن تنشغل ذممهم به. وعىل ذلك فإذا أد بعضهم سقط عن الباقني، إذ 

ال يستحق املالك إال العني أو بدل واحد عنها، وال يبقى يشء مع أداء أحدمها.
: أنه لو بني عىل التفريق بني أصحاب األيـدي املتعاقبة يف كيفية الضامن  وثانيـاً
المتناع انشغال الذمم املتعددة بامل واحد. فال وجه لكون من تنشغل ذمته هو األخري 
الذي تتلف العني حتت يده، دون غريه، حيث ال مرجح له. بل ال يبعد ترجيح األول 
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، ألنه حيث كان منفرداً يف أول األمر بوضع اليد مل يكن مانع من انشـغال ذمته  حينئـذٍ
بالعـني، وبعد انشـغال ذمته بالعني ال دليـل عىل انتقال ما يف ذمتـه لذمة من بعده، بل 
مقتىض االسـتصحاب بقاء العني يف ذمته، وعدم انشغال ذمة من بعده هبا، غاية األمر 
وجـوب أدائهـا عليه تكليفاً فقـط. فإذا تلفت العني بعد ذلك، وبنـي عىل لزوم انتقال 
مـا يف الذمـة لبدهلا، يكون البدل يف ذمة األول، وليس عـىل من بعده إال وجوب أدائه 

تكليفاً من دون أن تنشغل ذممهم به.
وعـىل ذلـك فـإذا أد األول البـدل فال يملـك صاحـب العني شـيئاً يف ذمم 
اآلخرين لينتقل ملؤدي البدل باملعاوضة القهرية، وحيق له مطالبته به، بل يتعني سقوط 
تكليفهم بأداء البدل للاملك، ألنه ال يستحق أكثر من بدل واحد، وحيتاج وجه رجوع 
األول عليهـم إىل الدليل. وإذا أد الالحق البدل ـ تعني بناء عىل ما ذكرهP ـ عدم 
رجوعه عىل من بعده، بل عىل األول، ألنه هو الذي انشغلت ذمته للاملك، فيملك ما 

انشغلت به ذمته باملعاوضة القهرية الرشعية.
: أن الغاصـب السـابق لـو كان مكلفاً بدفـع البدل من دون أن تنشـغل  وثالثـاً
ذمته به، فالبدل املكلف بدفعه ليس بدالً عام انشـغلت به ذمة من تلفت العني يف يده، 
ليتوهـم ملكه ملا انشـغلت ذمتـه به، بل هو بدل عن العـني، ألن اليد إنام تقتيض ضامن 

العني، ال ضامن البدل املذكور.
: أنـه ال دليل عىل املعاوضـة القهرية الرشعية يف املقـام. وإنام التزمنا يف  ورابعـاً
بـدل احليلولة بملكية العني بأداء بدهلـا، لرجوع رضا املالك بالبدل ارتكازاً إىل الرضا 
بكـون البدل عوضاً عن العني وبدالً عنها، ولـوال ذلك مل يكن له إال العني واالنتظار 

برجاء حتصيلها. فاملعاوضة هناك مالكية ال رشعية قهرية، كام يدعيهP يف املقام.
نعم، لو كان املدعى يف املقام أن يرجع أداء السـابق للاملك البدل هو املعاوضة 
بينه وبني املالك عىل أن يكون البدل املدفوع عوضاً عام يسـتحقه املالك عىل من تلفت 
العني يف يده كانت املعاوضة مالكية. لكن ال يظن بأحد دعو ذلك. كام ال وجه له.



: أن ذلك ال ينهض بتوجيه متام املدعى، بل خيتص بتوجيه رجوع من  وخامسـاً
مل تتلـف العـني يف يده إذا دفع للاملـك البدل عىل من تلفت العـني يف يده، وال ينهض 
بتوجيه عموم رجوع السابق لالحق يف غري ذلك، كام لو خرجت العني من يد الالحق 
وتلفت يف يد غريه، أو مل تتلف لكن تعذر عليه إرجاعها، إما لضياعها من دون تلف، 
أو لوقوعها يف يد من يتعذر الوصول إليه أو اسرتجاع العني منه، مع أن الظاهر بنائهم 

عىل رجوع السابق لالحق يف اجلميع.
وكـذا لـو أتلف العني متلف وهـي يف يد غريه، فإن الظاهـر بناؤهم عىل جواز 
رجـوع املالـك أو مـن يرجع عليـه املالك ملن تلفـت العني يف يده ورجـوع من تلفت 
العني يف يده للمتلف، ألن قرار الضامن عليه، من دون أن ينهض ما ذكرهP بتوجيه 

ذلك.
الثاين: ما ذكره شيخنا األعظمP وحاصله: أن السابق قد أخذ العني مضمونة 
بنفسها للاملك، فيثبت يف ذمته بدهلا له ال غري، أما الالحق فقد أخذها مضمونة ببدهلا 
عىل السـابق وقد انشـغلت ذمتـه ببدهلا، فضمنها وهـي ذات بـدل. ومرجع ذلك إىل 
ضامنـه هلـا هي وبدهلا عـىل نحو البدل، إذ ال يعقـل ضامن املبدل معيناً مـن دون بدله، 
وإال خرج بدله عن كونه بدالً له. فإذا دفع السـابق بدل العني للاملك فقد برئت ذمته 
من ضامهنا، كام تربأ ذمة الالحق من ضامهنا للاملك أيضاً، إذ ال يستحق املالك إال بدالً 
واحداً للعني يكون به تداركها، ويتعني ضامن الالحق للسـابق بدهلا، ألنه بعد أن كان 

ضامناً هلا ولبدهلا عىل البدل يتعني ضامنه لبدهلا تعيناً بعد أن سقط ضامهنا عنه.
ولـو تم هذا أمكن توجيه رجوع السـابق عىل الالحـق وإن كانوا مجاعة كثرية، 
بـأن يكـون املتأخر يضمن ملن سـبقه مهام تعدد بـدالً خيصه، فالثـاين يضمن مع العني 
للاملـك بـدالً واحداً لـألول، والثالث يضمن بدلـني لألول والثـاين، والرابع يضمن 

ثالثة أبدال للثالثة الذين هم قبله... وهكذا.
: أن العـني حينام أخذها الالحـق من السـابق مل تكن مضمونة  لكـن فيـه: أوالً
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بالبدل، فإن العني مادامت موجودة فهي مضمونة بنفسـها وصاحب اليد مسؤول هبا 
ال ببدهلـا، وال يكون مسـؤوالً ببدهلا إال بعد تلفها، إما النقـالب ما يف ذمته من العني 
للبدل، أو لبقاء ذمته مشـغولة بالعني مع اسـتحقاق املالك عليه أداء بدهلا. واحلاصل: 

أن العني ال بدل هلا حني وضع الالحق يده عليها، فهو يضمنها بنفسها ال غري.
: أن وضـع يد الالحق إنام هو عىل العني، وكوهنـا مضمونة بالبدل ليس  وثانيـاً
صفـة كاملية فيها تقتيض زيادة قيمتها، ليتوهم ضامهنا، وإنام هو أمر مقارن هلا ال يكون 
مورداً للضامن. وما ذكرهP من امتناع ضامن املبدل معيناً من دون البدل، وإال خرج 
. فإن بدلية البدل ترجع إىل أن دفعه لتدارك خسـارة  ، غريب جداً البدل عن كونه بدالً
املالك لو مل ترجع له العني، يف مقابل كونه غرامة مالية ابتدائية. وهذا املعنى ال يقتيض 
ضامن الالحق البدل املذكور للسـابق تبعاً لضامن العني للاملك. بل ال ريب يف إمكان 

ترصيح الشارع بعدم ضامنه له، من دون أن خيل ذلك ببدلية البدل.
: أن دليـل ضـامن اليـد يقتيض ضـامن الالحـق ـ كالسـابق ـ للاملك، ال  وثالثـاً
للسـابق، فلو سلم أنه يقتيض ضامن العني والبدل معاً عىل نحو البدل، فهو إنام يقتيض 
ضامن البدل بالنحو املذكور للاملك، ال لصاحب اليد السابق، فإذا سقط ضامن الالحق 
للاملك بأداء السابق للبدل، فال دليل عىل ضامنه البدل للسابق وانقالب املضمون له. 
وربام كان هناك وجوه أخر يف اإليراد عىل هذا الوجه ال يسـعنا إطالة الكالم فيها بعد 

ظهور ضعف الوجه املذكور، بل غرابته.
هـذا وقد ادعى بعـض األعاظمP أن مراد شـيخنا األعظمP من الوجه 
املتقدم هو أن ضامن الالحق يف طول ضامن السـابق، بمعنى أن السابق يضمن للاملك 
العـني فقط، حيث تكون يف عهدته وعليه إرجاعها، فإن تعذر ذلك عليه أرجع بدهلا. 
أما الالحق فهو مع كونه ضامناً للاملك ضامن للسـابق، ومسؤول له بتدارك خسارته 
لو دفع للاملك البدل بمقتىض ضامنه وخروجاً عام ثبت يف عهدته، فضامنه للسابق نظري 

الضامن العقدي عند اإلمامية إذا كان بإذن املدين.



ومـا ذكـرهP وإن مل يناسـب صدر كالم شـيخنا األعظـمP يف بيان هذا 
الوجه، إال أنه يناسـب ما ذكره من عدم جواز دفع الالحق البدل قبل خروج السـابق 
عن الضامن للاملك بدفع بدل العني، مع أن مقتىض ضامن العني للاملك والبدل لالحق 

عىل نحو البدل جواز ذلك له كام جيوز الدفع للاملك بال إشكال.
قـالP: «وال جيوز دفعه إىل األول قبل دفـع األول إىل املالك، ألنه من باب 
الغرامة والتدارك، فال اشتغال للذمة قبل حصول التدارك، وليس من قبيل العوض ملا 
يف ذمة األول، فحال األول مع الثاين كحال الضامن مع املضمون عنه يف أنه ال يستحق 
الدفع إليه إال بعد األداء. واحلاصل: أن من تلف املال يف يده ضامن ألحد الشخصني 
عىل البدل من املالك ومن سـبقه يف اليد، فيشتغل ذمته إما بتدارك العني، وإما بتدارك 
ما تداركها. وهذا اشـتغال شـخص واحد بشـيئني لشـخصني عىل البـدل...». وعىل 
ذلـك يكون املراد من ضامن الثاين العني والبدل عـىل البدل هو ضامهنام عىل التعاقب، 

ال يف عرض واحد.
وكيـف كان فهذا الوجـه وإن أمكن ثبوتاً، إال أنه حيتـاج إىل إثبات، لظهور أنه 
راجـع إىل أن صاحب اليد الثاين ضامـن ضامنني خمتلفني يف الرتبة ويف األمر املضمون 
ويف الشـخص املضمون لـه. كام أنه لو كان هنالك ثالث لـكان ضامناً ثالث ضامنات 
كذلك، ألن نسـبته مع الثاين كنسـبة الثاين مع األول، مع كونه ضامناً للاملك ولألول 
مثلـه، وكلام زاد أصحاب األيدي املتعاقبـة زادت الضامنات عىل النهج املذكور. ومن 
الظاهـر أن قاعـدة اليـد إنـام تنهض بإثبـات ضامن اجلميـع العني لـألول، وتبقى بقية 

الضامنات حمتاجة للدليل.
وأما ما سـبق من شـيخنا األعظمP من أن أخذ العني من الضامن يسـتلزم 
. فقد سـبق  الضـامن لـه زائـداً عىل الضـامن للاملك، وإال خـرج البدل عـن كونه بدالً
املنـع منه، ويزيـد منعاً بلحاظ ما يقتضيـه هذا الوجه من اختـالف الضامنني رتبة، كام

لعله ظاهر.
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ومثله ما ذكره بعض األعاظمP فإنه بعد أن منع من اشتغال الذمم املتعددة 
بامل واحد، إال أن يكون ضامن كل منها يف طول ضامن اآلخر، التزم بأن إطالق دليل 
ضـامن اليد ملا كان يقتيض ضامن مجيع األيـدي املتعاقبة للامل الواحد، فالبد من تنزيله 

عىل الضامن الطويل.
: ما عرفت من إمكان اشـتغال الذمم املتعددة بامل واحد يف عرض  إذ فيـه أوالً
واحد من دون أن يكون أحدها يف طول اآلخر، ولذا ال ريب يف إمكان حكم الشارع 
األقـدس بضامن اجلميع للاملك من دون أن يرجـع أحدهم لآلخر. بل ما ذكره راجع 
إىل اجتـامع ضامنـني عرضـني مـع ضـامن طـويل، رضورة أن أصحاب األيـدي كلهم 
ضامنون للاملك يف عرض واحد. فااللتزام بالضامن الطويل يف احلقيقة ليس للتخلص 
مـن اجتامع أكثر من ضامن واحد يف عـرض واحد، بل هو راجع لضمّ الضامن الطويل 
إىل الضامنيـني العرضيني، ومع االلتزام بإمكان اجتامع أكثر من ضامن يف عرض واحد 

ما هو امللزم بانضامم الضامن الطويل هلام؟.
: أن مفـاد دليـل ضامن اليـد هو ضامن نفـس العني للاملـك. وأما ضامن  وثانيـاً
الالحق للسابق يف طول ذلك فهو ضامن آخر حيتاج إىل دليل، وال ينهض عموم ضامن 
اليـد بإثباته، ألنـه خارج عن مفاده. وجمرد توقف شـمول عموم ضـامن اليد لأليدي 
الالحقة عليه ـ لو سلم ـ ال يكفي يف استفادته منه، لعدم هنوض أصالة العموم بإثبات 

مثل هذه العناية التي هي خارجة عن مفاد العام.
عـىل أن ذلـك ال يتجه عىل مبنى شـيخنا األعظمP من إمـكان ضامن الكل 
عىل البدل من دون حاجة للطولية، فإن استفادة الطولية عىل مبناهP حتتاج إىل دليل 
آخـر قطعاً، وهو مفقـود. ومن ثم ال يتم الوجه الذي ذكره شـيخنا األعظمP عىل 

كال تفسرييه.
الثالث: ما عن السيد الطباطبائيP يف حاشيته عىل املكاسب من أنه ال فرق 
بـني تلـف املال حتت يـد الالحق وإتالفـه يف حق السـابق إذ كام يكون إتالفه له سـبباً 



يف ضامن السـابق وخسـارته للبدل كذلك أخذه له وعدم إرجاعه للاملك حتى يتلف 
سبب لذلك. فكام جيوز الرجوع عليه يف اإلتالف جيوز الرجوع عليه يف التلف.

وهـذا الوجـه لو تمّ مل يفرق فيه بني الالحق الـذي تلف املال حتت يده، والذي 
تلـف املال بعد خروجـه من يده، لعدم الفرق بينهام يف كـون أخذ املال وعدم إرجاعه 
حتى يتلف سـبباً يف خسـارة السـابق وضامنه للبدل، بل يعمّ من أخذ املال ومل يرجعه 

للاملك حتى تعذر إرجاعه إليه من دون أن يتلف.
: بالفـرق بني إتالف الالحـق للامل وأخذه لـه من دون أن  لكنـه يشـكل: أوالً
يرجعـه حتـى يتلف بأن إتالفه له سـبب لتعذر خروجه عن ضامن العني إال بخسـارة 
البدل، بخالف أخذه له فإنه بنفسـه ال يوجب ذلك، خصوصاً إذا كان اسرتجاعه منه 

ميسوراً للسابق.
: بأن الرجوع عىل الالحق مع إتالفه للامل ليس بمالك مضمنية اإلتالف  وثانياً
الـذي اسـتفيد من أدلة لفظية يكفـي يف العمل عليها ظهورها عرفـاً، ألن مفاد األدلة 
املذكـورة ضامن املتلف للاملك، ال لصاحب اليد السـابق، بـل البد من كون الوجه يف 
رجوع السابق عىل الالحق مع اإلتالف هو التسبيب، بلحاظ أن املتلف سبب خسارة 
السابق للبدل، ومن الظاهر أن سببية التسبيب للضامن ليست مفاد أدلة لفظية لينظر يف 
عمومها ملا نحن فيه، بل ال إشكال يف عدم ثبوت عموم مضمنية التسبيب، غاية األمر 
البناء عىل مضمنيته يف اجلملة، من أجل بعض من األدلة اللبية من سرية أو مرتكزات 

عقالئية أو غريها. 
وحينئـذٍ إن وجدت تلك األدلة اللبية فيام نحن فيه كان املتعني االسـتدالل هبا 
مـن دون حاجـة لقيـاس من تلفت العـني عنده عىل مـن أتلفهـا، وإن مل توجد مل ينفع 

القياس املذكور يف إثبات الضامن فيام نحن فيه.
 Pـ  وأشار إليه يف اجلملة سيدنا املصنفPالرابع: ما اعتمده بعض مشاخينا
يف بيان وجوه االستدالل ـ من أنه إذا أد أحد أصحاب األيدي البدل للاملك يملك 
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التالف بقاء باملعاوضة القهرية، حيث ال إشكال بمقتىض السرية العقالئية االرتكازية 
أن خملفـات التالف وأجزاءه التـي ال مالية هلا تكون ملكاً لدافع البدل. وكذا احلال يف 
العني نفسها إذا صارت بحكم التالفة، كام لو غرق املتاع يف البحر وفرّ الطائر الوحيش 
بنحـو يتعـذر الوصول إليهام ونحـو ذلك، وال مانع مـن البناء عىل ملكيـة التالف إذا 
. وحينئذٍ إذا ملك دافع البدل التالف كان بمنزلة املالك  ترتب عليه األثر ومل يكن لغواً

له الرجوع عىل كل من وضع يده عليه بعده، بمقتىض عموم ضامن اليد.
 . : أن امللكية من االعتبارات العقالئية التي ال تتعلق بالتالف ارتكازاً وفيه: أوالً
وجمـرد ترتـب األثر املدعى يف املقام ال يصححها. ولـذا ال تصح املعاوضة االختيارية 
مـن أجل األثـر املذكور، فال يصح بيع العني التالفة حتت يد الغري لشـخص ثالث من 

أجل أن يكون ضامهنا له، ال للاملك األول.
وأما ما سـبق منا من إمكان انشغال ذمة صاحب اليد بالعني بعد تلفها، فهو ال 
يستلزم ملكية العني اخلارجية بعد تلفها، وإنام يراد به ثبوت نحو من املسؤولية بالعني 
التالفـة يقتيض نسـبة البدل هلا عند دفعه، بحيث ال يكـون دفع البدل وفاء له، بل وفاء 

عن العني.
نعـم، يتجـه يف انتقال خملفات العني مع تلفها ونفـس العني مع تعذر الوصول 
إليهـاـ  لغـرق ونحـوهـ  لدافع البدل، ملا سـبق من رجوع الرضا بالبـدل إىل املعاوضة 
بينـه أو بـني بعضه وبني املوجود من العني، مع كون ما قابـل التالف تعويضاً وتداركاً 
مـن دون ملك لـيشء، وحينئـذٍ تكون املعاوضـة مالكيـة اختيارية، ال رشعيـة قهرية

كام سبق.
ولـو سـلم أن املعاوضـة فيهـا رشعية قهريـة فهو ال يشـهد بتحقـق املعاوضة 
بالنحو املذكور باإلضافة إىل العني التالفة. والسيام مع ما سبق من عدم قابلية التالف

. للملكية عرفاً
: أن انتقـال العني التالفة لدافع البدل ال يسـتلزم كونـه كاملالك يف أن له  وثانيـاً



 . مطالبـة ذوي األيـدي الباقـني بالعني، وإن رصح بذلك سـيدنا املصنـفP أيضاً
رضورة أن دليل ضامن اليد إنام يقتيض ضامن العني ملن يملكها حني وضع اليد، ال ملن 
يملكها بعد خروجها عن اليد. فلو تعاقبت األيدي عىل العني، وباع املالك العني عىل 
شـخص آخر مل يسـتحق املشـرتي الرجوع إال عىل من كانت العني عنده حني رشائها 
ومـن انتقلـت إليه بعـد ذلك، دون مـن خرجت العني عنـه قبل رشائهـا. وعىل ذلك 
فملكيـة دافـع البدل للعني املغصوبة التالفة ال تقتـيض رجوعه عىل من بعده إذا كانت 

قد خرجت من يده، بل حتى إذا كانت قد تلفت عنده.
اللهم إال أن يريد بذلك أن املعاوضة القهرية ليسـت بني البدل املدفوع والعني 
اخلارجيـة التالفـة، بـل بينه وبني العني التالفـة بام هلا من وجودات ذميـة يف ذمم ذوي 
األيـدي املتعاقبة، والتي كانت هي املنشـأ يف اسـتحقاق املالك املطالبـة بأداء بدهلا من 
كل منهم، فدافع البدل ال يملك العني التالفة بنفسـها، بل بام هلا من تلك الوجودات 
الذميـة، فله املطالبة هبا كاملالك. نظري حال وارث املالك، حيث يسـتحق ما يسـتحقه 

املورث من الرجوع عىل اجلميع.
: عني املدعى يف احلقيقة، إذ املعاوضة القهرية حتتاج إىل إثبات،  لكن ذلك: أوالً
وليسـت هـي كاملرياث ثابت بمقتىض إطالق ما تضمـن أن ما ترك امليت من حقّ فهو 
لوراثه. وال جمال لالستدالل عليها بملكية خملفات العني التالفة وملكية العني بنفسها 
إذا كانـت بحيث يتعـذر حتصلها لغرق ونحوه، الختالف سـنخ اململوك فيهام عنه يف 

مورد الكالم.
: أن الزمـه اسـتحقاقه الرجوع عىل مـن قبله من ذوي األيـدي. وجمرد  وثانيـاً
أخـذه العـني منهم ال يقتيض براءة ذممهم معه، ألنه أخذها قبل اسـتحقاقه هلا، ولذا ال 
تربأ ذممهم للاملك، واملفروض أن املعاوضة قد وقعت مع املالك الذي يسـتحق العني 

عليهم بأمجعهم.
ودعو: أنه ملا كان هو السـبب يف اسـتقرار الضامن عىل من قبله مل جيز رجوعه 
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عليه. مدفوعة بعدم الدليل عىل مانعية التسـبيب املذكور من الرجوع بعد فرض حتقق 
موجـب الرجـوع، وهو املعاوضـة القهرية املفروضـة. ولو متت مانعية التسـبيب من 
الرجوع عىل من قبله أمكن دعو كون التسـبيب املذكور هو سـبب الرجوع عىل من 
بعـده ـ كـام تقدم يف الوجه السـابق ـ بال حاجـة إىل تكلف دعـو املعاوضة الرشعية 

القهرية، ألهنام من سنخ واحد.
اخلامـس: ما قـد يدعى من أن ذلك مقتىض االرتـكازات العقالئية التي يكفي 
يف العمل عليها عدم ثبوت الردع عنها. كام سبق يف أول الكالم يف املكاسب املحرمة. 

.Pوحكي عن املحقق اخلراساين Pوإىل ذلك يرجع ما يذكره سيدنا املصنف
لكن قال سـيدنا املصنفP: «وفيه: أن ثبـوت ذلك كلية غري ظاهر. نعم ال 
يبعـد فيام لو كان الالحق قد أخذه قهراً عىل السـابق. فااللتـزام بالرجوع يف غري ذلك 
. لكن ثبوته بنحو يصح االعتامد عليه يف  غـري ظاهر املأخذ. اللهم إال أن يكـون إمجاعاً

اخلروج عن القواعد األولية غري ظاهر».
واإلنصـاف أن مـا ذكره مـن بناء العـرف بمرتكزاهتـم عىل الرجـوع مع أخذ 
. بل ال يبعد ذلك يف مطلق ما لو أخذه من  الالحق العني قهراً عىل السـابق قريب جداً

دون إذنه ولو مع غفلة السابق. ولعل مرادهP ما يعم ذلك.
بل ال يبعد ذلك أيضاً فيام لو كان الالحق عاملاً باحلال دون السابق. كام لو بذل 
الودعـي األمانـة لغريه بتخيـل إهنا ماله أو مـال املبذول له، وعلم املبـذول له باحلال، 
فلـم ينبهه وأخذها وخرجت من يـده أو تلفت، فإن مثل هذا اإلذن ال أثر له، ولذا ال 
يرفع الضامن باإلضافة إىل مال املالك لو بذله بتخيل أنه للمبذول له. ومن ثم كان من 

القريب عموم املرتكزات القاضية برجوع السابق عىل الالحق لذلك.
وكـذا لـو أخذه الالحق منـه مضموناً بامل خاصـ  كام يف البيـعـ  أو باملثل، كام 
يف القرض. غاية األمر أن املتيقن حينئذٍ الرجوع عليه بمقدار ما أقدم عليه من ضامنه، 
دون ما زاد عىل ذلك، فلو اشـرتاه من السـابق بخمسة وضمنه السابق للاملك بعرشة، 



مل يرجع عىل الالحق إال بخمسة. 
أما فيام عدا ذلك فال جمال للرجوع، سـواء كان الالحق مغرراً من قبل السـابق 
وخمدوعاً، أم كان مغرتاً بظاهر حاله من دون أن يكون السابق خادعاً له، جلهله باحلال، 
أم كان عاملاً باحلال، كام لو أعلن السابق أنه رسق املال، لكنه بذله لغريه جماناً، كام يبذل 
املالـك ملكـه، فإن الالحق وإن حـرم عليه أخذ املال، ولو أخـذه كان ضامناً للاملك، 
بحيـث لـه الرجوع عليه، لكـن لو مل يرجع املالـك عليه، ورجع عىل السـابق، مل يكن 
للسـابق الرجوع عليـه، خلروجه عن املتيقن من بناء العـرف ومرتكزاهتم املذكورة لو 
 . متت، الستناد خسارة السابق له عرفاً، ال لالحق، لريجع عليه. هذا ما يظهر لنا فعالً

واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
بقي يف املقام أمور:

األول: كام ال يرجع السـابق عىل الالحق إذا كان أخذه للامل برضاه، كذلك ال 
يرجـع عىل من بعـده إذا كان أخذه للامل برضا منه أيضاً، كام لو وهب الغاصب العني 
لزيـد، فوهبهـا زيد لعمرو، فأتلفهـا أو خرجت من يده، فـإن الغاصب األول لو دفع 
البـدل للاملـك ليس له الرجوع عىل زيد وال عـىل عمرو. بل ال يبعد عدم رجوعه عىل 

عمرو حتى لو كان قد غصبها من زيد. خلروجه عن املتيقن من املرتكزات لو متت.
نعـم، ال يبعـد رجوعه عليه يف عكـس الفرض، بأن أخذها زيـد من الغاصب 
قهـراً عليـه، فوهبها لعمرو، فإن الغاصب لو دفع البـدل للاملك فكام جيوز له الرجوع 
عـىل زيد جيوز لـه الرجوع عىل عمرو، لعـدم األثر إلذن زيد له بعـد كونه متعدياً عىل 

الغاصب بأخذه العني منه. وإن كان األمر ال خيلو عن إشكال.
الثـاين: أرشنـا آنفاً إىل أنه يظهر منهم أن قرار الضـامن عىل املتلف وإن مل تدخل 
العـني حتت يـده. بل الظاهر أنـه أوىل بأن يرجع عليـه من صاحب اليـد املتأخر، ألنه 
السـبب املبارش لثبوت اخلسـارة املاليـة عىل أصحاب األيدي املتعاقبـة. لكن مل يتضح 
الدليل عىل كفاية التسبيب املذكور يف قرار الضامن لغري املالك. ومن ثم ال مناص عن 
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التفصيـل املتقدم يف األيـدي املتعاقبة لو تم قضاء االرتكازيـات العرفية بالضامن فيها 
عىل النحو السـابق، فإذا أتلفها برضا ممن هي حتت يده مل يرجع عليه من هي حتت يده 

إذا رجع عليه املالك... إىل غري ذلك مما تقدم.
الثالث: لو دفع بعض ذوي األيدي البدل للاملك لتعذر إرجاع العني عليه من 
دون أن تتلـف، فقد سـبق أنه يملكها. وحينئذٍ إن مل تكـن العني يف يد أحد ـ كاحليوان 
الوحيش الشـارد، واملال الغـارق ونحومها ـ جر يف رجوعه عىل من بعده ما سـبق. 
وإن كانت يف يد بعضهم حني دفعه للبدل جاز له الرجوع عليه من أجل اسـرتجاعها 
مطلقـاً وإن كان قـد دفعها هو إليه جمانـاً، لعدم ملكية اآلخذ هلـا بالدفع املذكور. ولو 
علـم بصريورهتـا يف ملكه ومل يعتن بذلك وال راجعه حتـى أخرجها من يده أو أتلفها 
تعني ضامهنا، وجـاز لصاحبها مطالبته بالبدل، ألنه بترصفه املذكور متعد عىل املالك، 

فيكون ضامناً له بضامن اليد أو اإلتالف بال إشكال.
بـل قد يدعى جواز رجوعه عليه إذا أتلفها أو أخرجها من يده مطلقاً وإن كان 
جاهـالً باحلال. لعموم ضامن اليد واإلتالف بعد عدم ترتب األثر عىل سـبق تسـليطه 
عليهـا، لعدم ملكيتـه هلا حينه، فيكون ترصفه فيها ـ بإخراجهـا عن يده أو إتالفه هلا ـ 

بال حق، فيضمنها ملالكها.
لكنـه إنـام يتجه لو كان لضـامن اليد واإلتالف عموم يشـمل املقـام. وهو غري 
ثابت، ملا سبق من عدم حجية حديث: «عىل اليد...»، وأن الدليل عىل ضامن اليد بناء 
العقالء الذي يظهر اجلري عليه من بعض النصوص. واملتيقن منه غري ما نحن فيه مما 
كان منشـأ ترصف صاحب اليد أو اسـتيالئه عىل املال تسليط املالك عىل املال ولو قبل 
ملكـه له، نظري مـا لو بذل وكيل املالك العني لشـخص، ثم ملكهـا الوكيل ومل يعلمه 

حتى أخرجها من يده أو أتلفها، فإنه يشكل البناء عىل ضامن املأذون.
كام أن قاعدة الضامن باإلتالف إنام اسـتفيدت من النصوص الواردة يف املوارد 
املتفرقـة بعد إلغاء خصوصية مواردهـا، واملتيقن منها غري الصـورة املذكورة. نعم لو 



كان قد أخذها قهراً عليه أو من دون إذنه اجته رجوعه عليه، نظري ما سـبق من رجوع 
السابق عىل الالحق مع تلف العني بل هو مع بقاء العني ومتلكه هلا اظهر، كام ال خيفى.
الرابع: لو توقف إرجاع العني ـ ولو مع وحدة اليد ـ عىل مؤنة من عمل أو مال 
وجـب عىل الضامن حتملها مقدمة لإلرجاع الواجب. إال أن تبلغ مرتبة الرضر عرفاً، 

فقد يدعى أن مقتىض قاعدة نفي الرضر عدم وجوب حتملها.
لكـن ذكر سـيدنا املصنفP أن وجـوب الردّ واإلرجاع يف نفسـه رضري، 

فيؤخذ بإطالقه.
، إذ كثرياً مـا ال يكون ردّ نفس  وفيـه: أن وجـوب الرد ال يسـتلزم الرضر دائـامً
، بل يتيرس من دون مؤنة معتد هبا. كام أن ردّ البدل إنام يكون رضرياً إذا  العـني رضريـاً
مل يمكـن انتفـاع الضامن بالعني بدالً عنهـا، إما لتلفها أو لعدم إمـكان االنتفاع هبا يف 

مكاهنا، كام لو رسقت أو ضاعت أو غرقت أو نحو ذلك.
أمـا لـو أمكن االنتفاع بالعني يف مكاهناـ  كام لو كان قد نقلها عن بلد املالك إىل 
بلـد بعيـد له فيه وكيل يقـوم مقامه يف أمرهـا ـ فال رضر يف ردّ بدهلـا، ألن دافع البدل 
يملكهـا بدالً عنه. وعىل ذلك ال يكون وجوب الرد رضرياً دائامً، ليكون دليله أخص 
مـن عموم دليل نفي الرضر، ويقدم عليه عىل إطالقه، بل يكون بينهام عموم من وجه 
وحينئـذٍ يتعـني تقديم عموم نفي الرضر حلكومته عىل عمومـات األحكام األولية إال 
، فالبد من  يف مـورد التلف وتعذر االنتفاع بالعني، حيث ال إشـكال يف الضامن حينئذٍ
ختصيـص قاعدة نفي الرضر فيه، بـل ال يبعد انرصافها عنه، ألن رفع الضامن رضر يف 
حـق املالك املضمون لـه، فتقرص القاعدة عنـه بمقتىض ورودها مـورد االمتنان، وال 

موجب لرفع اليد عن عموم قاعدة نفي الرضر يف غري ذلك كام يف حمل الكالم.
ودعـو: أن عدم وصول عني املال ملالكه رضر عليه، فيعارض الرضر الالزم 

عىل الضامن من إيصاهلا إليه.
مدفوعـة: بأنه ال رضر عىل املالـك غالباً من عدم وصول عني املال مع وصول 
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. بدله له، والتشبث بعني املال حينئذٍ لرغبة شخصية ال يكفي يف صدق الرضر عرفاً
نعم، قد يصدق الرضر حينئذٍ عرفاً يف خصوص بعض األعيان كاألشياء األثرية 
ونحوهـا، حيث قد هيتم العقالء بأعياهنا مع قطع النظر عن ماليتها. وإن كان األمر ال 

. فتأمل. خيلو عن إشكال خصوصاً إذا كان رضر الضامن أهم من ذلك عرفاً
وكيـف كان فال ينبغي اإلشـكال يف غري ذلك يف عدم وجـوب حتمل الضامن 

. ملؤنة رد العني إذا كانت بمرتبة يصدق عليها الرضر عرفاً، بل ينتقل للبدل حينئذٍ
نعم، ذلك خمتص بام إذا مل يكن الضامن معتدياً يف أخذه للامل، بأن كان جاهالً 
باحلال أما مع علمه وعدوانه يف االستيالء عىل العني فالظاهر قصور قاعدة نفي الرضر 
عنه، ألنه أقدم عىل حتمل الرضر والسـيام مع ورود قاعدة نفي الرضر مورد االمتنان، 
حيث يوجب ذلك انرصاف دليلها عن مثله، فيتعني وجوب ردّ العني عليه مطلقاً وإن 
كانت مؤنة الردّ بنحو يصدق عليها الرضر. بل حتى لو كانت جمحفة به، لعدم وضوح 
الفرق يف حتمل الرضر بني املجحف وغريه، فإن جرت قاعدة نفي الرضر شملتهام معاً 
 Pفال جيب حتملهام، وإن مل جتر فيهام معاً، فيجب حتملهام. وما يظهر من سيدنا املصنف

من التفصيل بينهام غري ظاهر املأخذ.
هذا ويف مورد وجوب دفع املال عىل الضامن من اجل اسرتجاع العني لو طلب 
املالك أن يكون هو املبارش لذلك عىل أن يأخذ هو املال فهل جيب عىل الضامن الرضا 
بذلـك؟ قـد يدعى وجوب الرضـا بذلك عىل الضامـن مجعاً بـني أداء العني الواجب 

وحرمة الترصف فيها عىل غري املأذون.
لكـن ذلك إنـام يتجه إذا وجب عليـه نقل العني من موضعهـا التي هي فيه إىل 
املـكان الذي فيه املالك، بحيث يكون النقل بنفسـه حمقوقاً عليـه وإن وصلت للاملك 

قبله، كام لو قلنا بوجوب إرجاع الضامن للعني إىل موضعها الذي أخذها منه.
أمـا إذا مل جيـب النقـل إال مـن أجل اإليصـال للاملـك، فتويل املالك بنفسـه أو 
وكيله للنقل موجب لوصول العني بنفسـها لـه قبل نقلها، فال يكون النقل واجباً عىل 



الضامـن، ليسـتحق املالك أجرتـه عليه. وأما غـري مؤنة النقل ـ كرسـوم الدولة ـ فال 
جيب عليه ترجيح املالك إذا مل يستلزم ترصفاً يف العني، وإنام يرتجح املالك إذا استلزم 

ترصفاً فيها. فالحظ.
اخلامـس: إذا ابـرأ املالك واحداً من ذوي األيدي املتعاقبـة فالظاهر براءة ذمته 
دون غريه من ذوي األيدي، إذ ال منشـأ لالرتباطية بينهم مع تعدد احلقوق تبعاً لتعدد 

. من عليه احلق وإن كان األمر املحقوق واحداً
ودعو: أن مرجع اإلبراء إىل إسقاط احلق، ومع إسقاطه ال يبقى يشء لتنشغل 

به ذمة اآلخرين.
مدفوعة: بأن مرجع إبراء الشـخص إىل إسـقاط احلق عنه،ال إىل إسـقاط احلق 
رأسـاً، فإن مل يكن هناك من تنشـغل به ذمته غريه، تعني سـقوط احلق، وإال فال وجه 

لسقوطه عن غريه.
ودعـو: أنـه ال دليل عىل التفكيـك، بل مقتىض أصالة عـدم ترتب األثر بقاء 

احلق يف ذمم اجلميع إال برفع اليد عن احلق رأساً املستلزم لسقوطه عن الكل.
مدفوعـة: بـأن دليـل ترتب األثر عىل اإلبراء وسـقوط احلق به هـو املرتكزات 
العقالئية، وهي ال تأبى التفكيك، وال تر التناقض يف قول املالك: أبرأت ذمة فالن 
دون غريه. فالالزم العمل باملرتكزات املذكورة عىل سعتها. خصوصاً واملسألة عملية 
شايعة االبتالء، إذ ما أكثر ما يرسق املتاع مثالً من األمني بتفريط منه أو يتلفه متلف، فهل 
خيطر ببال أحد أن املالك لو رفق باألمني، فغضّ النظر عن حقه عليه وأبرأه أن تربأ ذمة

السارق واملتلف؟!.
هـذا وال يبعـد أن يكون مورد كالمهم من ال تكـون العني حتت يده حني إبراء 
املالـك للبعـض، إذ من كانت العني حتت يده لو فرض براءة ذمته بلحاظ احلق الثابت 
عليه بسـبب وضع يده عىل العني، فذلك ال ينايف جتدد احلق عليه باسـتمرار وضع يده 
عىل العني بال حق، حيث ال إشكال يف عدم رجوع اإلبراء إىل اإلذن يف وضع اليد عىل 
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العني، لتكون أمانة غري مضمونة.
ثم إن إبراء املالك للشـخص، وإن أوجب براءة ذمته من حقه عليه كام ذكرنا، 
فال جيوز له الرجوع عليه بعد ذلك، إال أنه ال يمنع من سبقه من أصحاب األيدي من 
الرجـوع عليـه لو رجع عليـه املالك، كام لو كان قد أخذ العني من السـابق قهراً عليه، 

بناء عىل أن ذلك مصحح للرجوع عليه، كام لعله ظاهر. فالحظ.
(١) فال يرجع عليه قبل أن خيرس للاملك، إذ ال منشأ لذلك بعد اشرتاكهام معاً يف 
كوهنام معاً حمقوقني للاملك بنحو البدل، وللاملك الرجوع عىل كل منهام وختسريه دون 
اآلخر، والوجوه املتقدمة إنام تقتيض الرجوع بعد أن خيرس هو للاملك وتربأ ذمة اآلخر.

كـام أن مقتىض الوجه الذي ذكره شـيخنا األعظمP، بنـاء عىل ما محله عليه 
بعض األعاظمP واختاره هو ضامن مقدار ما خيرسه للاملك وإن كان أقل من قيمة 
التالـف، دون متام قيمـة التالف، كام يظهر بمالحظة الوجه املذكـور. وهو املتيقن من 

الوجه الثالث واخلامس.
أما عىل االحتامل األول يف كالم شـيخنا األعظمP األول يف كالمه فالالزم 
الرجوع عليه بقيمة التالف مطلقاً، ألنه البدل الذي فرض ثبوته يف ذمة األول وضامن 

الثاين له بأخذه للعني منه.
وأظهر من ذلك الوجه األول والرابع، ألن موضوع املعاوضة القهرية املفروضة 
هو العني أو بدهلا الذي انشغلت به ذمة من تلف املال عنده لكن ال يبعد عدم بناء أحد 

عىل ذلك. ومن ثم كان ذلك من مجلة املؤاخذات عىل الوجوه املذكورة.
(٢) يعنـي: التـي حصلـت بال حـق وإن مل يكـن أصحاهبا يف مقـام العدوان، 

جلهلهم باحلال.

يف اخلسارة التي خرسها للاملك(١). وكذا احلال يف مجيع املوارد التي تعاقبت 
فيهـا األيدي العادية(٢) عىل مال املالك، إن رجع املالك عىل السـابق رجع 



(١) مما سـبق يتضح أن املدار يف الرجوع وعدمه ليس عىل الغرور وعدمه، بل 
عىل كون أخذ الالحق للعني بإذن السابق وعدمه.

(٢) لعدم املنشأ لرجوعه إليه. إال أن يتم الوجه الرابع بناء عىل االحتامل الثاين 
فيه، فيتجه الرجوع عليه، كام سبق. لكن سبق أنه غري تام.

(٣) مما سبق يظهر أن معيار الغرور املصحح للرجوع هنا هو التغرير واخلديعة 
املوقوفـة عـىل علم الغـار باحلال، ال مطلق كونه سـبباً يف التباس األمـر عليه وإن كان 

جاهالً باحلال.
(٤) لعـدم الفـرق يف دليل ضامن اليـد واإلتالف بني اململوك وغـريه من املال 

املحرتم، الذي يكون املرجع يف أمره شخص خاص.
(٥) غايـة األمر أن الويل قد ير أن املصلحـة يف الرضا بالبدل، فيلزمه قبوله، 

وليس له التعنت كاملالك.
(٦) بال خالف، كام يف اجلواهر، بل فيه ويف الرياض أن ظاهرهم اإلمجاع عليه، 
كـام هو الظاهر من نسـبته إىل علامئنـا يف التذكرة، بل ادعاه رصحيـاً يف اخلالف ورشح 
القواعـد لكاشـف الغطـاء. كام ادعاه يف الغنيـة يف بيع ما يملك إذا بيـع مع ما ال يقبل 

السابق عىل الالحق إن مل يكن مغروراً منه، وإال مل يرجع عىل الالحق(١). وإن 
رجع املالك عىل الالحق مل يرجع إىل السابق(٢)، إال مع كونه مغروراً منه(٣). 
وكذا احلكم يف املال غري اململوك(٤) كالزكاة املعزولة ومال الوقف املجعول 
مرصفـاً يف جهـة معينـة أو غري معينة أو يف مصلحة شـخص أو أشـخاص، 
فـإن الـويل يرجع عـىل ذي اليد عليـه مع وجوده عـىل النهـج املذكور(٥).

(مسـألة ٢٠): لو باع إنسـان ملكـه وملك غريه صفقـة واحده صح 
البيـع فيام يملك(٦). وتوقفت صحة بيع غريه عىل إجازة املالك، فإن أجاز 
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امللك وما نحن فيه أوىل منه بالصحة.
وقد اسـتدل عليه يف اجلواهر وغـريه بالعمومات. وكأن املـراد هبا عموم نفوذ 
العقود والتجارة عن تراض ونحوها. لكن التمسـك فيه بعموم نفوذ العقود إنام يتجه 
مع إجازة املالك اآلخر، بناء عىل ما سبق من أن مقتىض عموم نفوذ العقود صحة عقد 
الفضـويل باإلجازة. أما مع عدم إجازته فحيث ال ينفذ العقد يف متام مضمونه ويقرص 
عنـه عمـوم النفوذ، لعدم التزام بعض من له العقد به، فـال ينهض عموم نفوذ العقود 
بصحتـه ونفوذه يف بعض مضمونه، لظهـوره يف نفوذ العقد بتاممه يف متام مضمونه من 

دون تبعيض.
ومـن ذلـك يظهر ضعف ما يف اخلالف من التمسـك لصحـة البيع يف اململوك 
بإطـالق قولـه تعاىل: ﴿وأحل اهللا البيع﴾(١) إذ لو تم إطالقـه، إال أنه ال ينهض بإثبات 
صحـة البيع يف بعـض مضمونه بعد فرض عدم صحته يف متامـه. عىل أن الظاهر عدم 
متاميـة اإلطالق فيه، كام ذكرناه يف أول كتاب التجارة، وعند االسـتدالل لصحة عقد 

الفضويل.
وأما ما ذكره بعض األعاظمP يف مسـألة بيع ما يقبل امللك وما ال يقبله من 
أن العقد ينحل بالنسبة إىل جزئي املبيع إىل عقدين أحدمها صحيح واآلخر فاسد، نظري 
انحالل التكليف املتعلق باملركب املشـتمل عىل أجزاء. فهو ممنوع جداً، فإن العقد أمر 
واحد متقوم بالتزام واحد قائم باملجموع، وال يقبل االنحالل، إىل أكثر من عقد واحد، 
ليمكن التفكيك بينها بالصحة والفسـاد. كيـف والزم ما ذكره انحالل العقد الواحد 
إىل ما ال حيىص من العقود نتيجة انقسـام املبيع بلحاظ األجزاء اخلارجية واألشـقاص 
املفروضة، من النصف والربع ونحومها. والسـيام مع عدم التفات املتعاقدين إىل أكثر 
خصوصيـات األجـزاء ومميزاهتـا اخلارجية والفرضيـة، ليمكن صريورهتـا موضوعاً 

للعقود االنحاللية املدعاة.
(١) سورة البقرة آية:٧٥.



وكـذا احلـال يف النظري، فـإن التكليف باملركـب ال ينحل إىل تكاليـف حقيقية 
متعـددة، لـكل منها طاعته ومعصيته، بل إىل تكاليف ضمنيـة ارتباطية انتزاعية ال يتم 
لـكل منها طاعة وال معصية إال بطاعة املجمـوع ومعصيته، والتكليف احلقيقي الذي 

له طاعة ومعصية هو التكليف الوارد عىل املركب بمجموعه ال غري. 
وبعبـارة أخـر: التحليل يف مجيع ذلك ادعائي انتزاعي قياسـاً عىل األعراض 
احلقيقية الواردة عىل املركبات حيث تنحل عىل أجزائها، وليس حقيقياً عرفياً، بحيث 
يكون هناك عقود متعددة أو تكاليف متعددة عرفاً، ليلحق كال حكمه. ولذا ال يمكن 
بلحاظ االنحالل املذكور التفكيك بني العقود املفروضة يف اإلجازة لو كانت فضولية 

ويف الفسخ والتقايل ونحو ذلك من شؤون العقد والبيع الواحد.
وأشكل من ذلك ما ذكر بعض مشاخيناP من أن البيع وإن كان واحداً إثباتاً

ـ أي مـن حيثيـة املـربزـ  إال أنـه ينحـل ثبوتـاً إىل بيـوع عديدة بحسـب أجـزاء الثمن 
واملثمـن، كـام ينحل احلكـم التكليفـي إىل أحكام عديدة بحسـب أفـراد موضوعه يف 
العام االستغراقي. غايته يكون هناك رشط ضمني، وهو وصف االنضامم، وختلفه ال 

يوجب البطالن، بل يوجب اخليار.
إذ فيه: أن املربز مقوم للعقد وليس كاشـفاً عنه، وااللتزام العقدي املربز واحد 
ال يقبل االنحالل، كام سبق. وال جمال لقياسه بالعموم االستغراقي االنحاليل، لكون 
أفـراد العموم املذكور أحكاماً مسـتقلة لكل منها موضوعـهـ  املحدود بحدوده املعينة 
تبعـاً للمـالكات املتعددة التابعة لتلـك املوضوعات ـ وطاعته ومعصيتـه. غاية األمر 
أهنـا بينت ببيان واحد، وأين هذا من أجـزاء املبيع الفرضية التي ال حد هلا وال حرص، 

وغالباً ما ال يلتفت املتعاقدان إىل حدودها، وإنام ينشئان العقد عىل املجموع.
واحلاصل: أن االلتزام العقدي واحد قائم باملجموع، وظاهر أدلة النفوذ نفوده 
بتاممه يف متام مضمونه، ومع عدم نفوذه بتاممه، لعدم التزام بعض من له العقد به يقرص 

دليل نفوذ العقد عنه وحيتاج نفوذه يف بعض مضمونه إىل دليل آخر.
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أما سـيدنا املصنفP فقـد فصل يف االنحالل املدعى فقـال: «العقد الوارد 
عىل اجلملة: تارة: ينشـأ عن غرض واحد قائم باجلملة، فيكون املنشـأ عىل نحو وحدة 
املطلوب. وأخر: ينشـأ عن غرضني أحدمها قائم باجلملـة، واآلخر قائم باألجزاء، 
فيكون املنشأ عىل نحو تعدد املطلوب، وحينئذٍ ال مانع من التفكيك بني أبعاض العقد 
بلحـاظ أبعـاض موضوعه، كام ال مانع من الرضا بكل واحـد من هذه األبعاض ولو 

يف حال االنفراد».
ومـا ذكـرهP ال خيلو عن غموض، ملا هو املعلوم من أن الغرض ال أثر له يف 
حتديد موضوع العقد، وأن ختلفه ال يوجب بطالن العقد، وإنام املعيار يف صحة العقد 
، وكان غرضه أن يقيه  . فإذا اشـرت قميصـاً وبطالنـه سـالمة ما هو املوضوع له عرفاً
مـن الـربد، فبان أنه قميص ال يقـي منه صح البيع، وإن بان أنه عبـاءة تقي من الربد مل

يصح البيع.
كـام أن تعـدد املطلوب إنام يتعقل يف الطلب والتكليف، حيث ينشـأ: تارة: عن 
مالك واحد قائم بالذات الواحدة. وأخر: عن مالكني أحدمها قائم بالذات واآلخر 
قائم بخصوصية فيها زائدة عليها، ويتعني تبعاً للمالك يف األول وحدة الطلب، وتعلقه 
بالـذات املقيـدة باخلصوصية كالصالة عن طهارة وإطعام العـدد اخلاص يف الكفارة، 
ويف الثـاين تعدده، فيكون أحد الطلبني متعلقاً بالذات، والثاين متعلقاً بواجدية الذات 
للخصوصيـة، كالصـالة يف املسـجد، أو مـع تثليث الذكـر يف الركوع والسـجود، أو

غري ذلك.
أمـا يف العقـود ونحوها فال جمال ليشء من ذلـك، ألن خصوصية االجتامع إن 
كانـت مأخوذة يف موضوع العقدتعني وحدة العقد، ومقتىض ذلك بطالنه مع ختلفها، 
كـام لو باعه الضيعة بحدودهـا بألف دينار والباب بمرصاعيها بعـرشة دنانري، والناقة 
وفصيلهـا بامئة دينـار ونحو ذلك، وإن كانت خارجة عنه مقارنـة له تعني تعدد العقد 
مـن دون ارتباطيـة، كام لو قال وكيل املرأتني للرجـل: زوجتك فالنة وفالنة كل منهام 



عىل مهر قدره كذا، فقبل الرجل زواجهام معاً، أو قال: بعتك الثور بامئة دينار والبقرة 
بامئة ومخسني ديناراً، فقبل. والزم ذلك أنه لو بطل العقد يف أحد املوضوعني فال يمنع 

من صحة العقد يف اآلخر، وال يقتيض اخليار فيه.
والظاهر خروجه عن حمل كالمهم يف املقام املفروض فيه وحدة الصفقة. ولذا 
التزمـوا بثبـوت اخليار مع عدم إجـازة املالك اآلخر، وال وجه لثبوتـه مع تعدد العقد 
عرفـاً، وحمل الكالم إنام هو األول الذي عرفـت عدم االنحالل فيه. ومن هنا ال جمال 

للتفصيل املذكور.
وقد اعرتفP يف اجلملة بام ذكرنا يف رشح املسألة اخلامسة من كتاب اإلجارة 
ويف رشح املسـألة السادسـة والعرشين من فصل أولياء العقد من كتاب النكاح، ويف 
رشح املسـألة اخلامسـة من كتاب الوصية. فراجع. وأوضحه بتفصيل يف جملس درسه 

الرشيف. وكيف كان فال تنهض العمومات بإثبات صحة العقد يف بعض مضمونه.
مضافـاً إىل أن التزامهـم باخليـار لتبعض الصفقة ال يناسـب التمسـك بعموم 
نفوذ العقد ووجوب الوفاء به املستفاد من اآلية الكريمة، لوضوح أن مقتىض العموم 
املذكـور هو اللزوم، فمع فـرض ثبوت اخليار يف العقد وعدم لزومه ينكشـف قصور 

العموم عنه.
ودعـو: أن العموم كام تضمن اللـزوم تضمن النفوذ والصحة، فاخلروج عام 

تضمنه من اللزوم ال يستلزم اخلروج عام تضمنه من النفوذ والصحة.
مدفوعـة: بـأن اللـزوم والنفـوذ مل يسـتفادا مـن اآليـة الكريمـة بدالـني بنحو 
االنحـالل، ليمكـن التفكيك بينهـام يف احلجية، وإنام اسـتفيدا معاً من األمـر بالوفاء، 
لظهـور أن األمر بالوفاء يقتيض اللزوم املسـتلزم للنفوذ، فمع فرض عدم اللزوم يلزم 

عدم األمر بالوفاء، فال يبقى جمال الستفادة النفوذ.
نعـم، هـذا ال جيـري يف مثل آيـة التجارة عـن تراض وآيـة حلّ البيـع بناء عىل 
ثبـوت اإلطـالق فيهـا، ألن مفادمهـا النفـوذ والصحـة دون اللـزوم، فينحـرص وجه 
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املنع من التمسـك هبـا، بالوجه األول، وهو ظهورها يف صحـة البيع والتجارة يف متام 
مضموهنام، وال جمال السـتفادة الصحة يف خصوص بعـض املضمون منها. وباجلملة 
ال جمـال للتمسـك بالعمومـات يف املقـام ونحـوه مـن أجـل إثبـات صحـة العقد يف

بعض مضمونه.
نعـم، الظاهـر أن صحـة العقـد يف بعـض مضمونـه مـن األحـكام العرفيـة 
االرتكازية، كام يظهر بمالحظة سـريهتم فيام بينهم، وقد تكرر منا أنه يكفي يف العمل 
عـىل االرتكازيات العرفية عـدم ثبوت الردع عنها. بل يسـتفاد إمضاؤها يف املقام من 

أمرين:
األول: ظهـور بعض النصوص يف جري الشـارع األقـدس عليهام يف مجلة من 
املوارد. ففي مكاتبة الصفار لإلمام العسـكريA فيمن باع قرية بحدودها، وليس 
له منها إال قطاع أرضني، فوقعA: «ال جيوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الرشاء 

من البايع عىل ما يملك»(١).
ويف معتـرب عمـر بن حنظلة عن أيب عبـد اهللاA: «يف رجل باع أرضاً عىل أهنا 
عرشة أجربة، فاشـرت املشـرتي من ذلك بحدوده، ونقد الثمن، ووقع صفقة البيع، 
وافرتقا، فلام مسـح األرض فإذا هي مخسـة أجربة. قال: إن شـاء اسـرتجع فضل ماله 
[وأخـذ األرض] وإن شـاء رد البيـع وأخذ مالـه كله. إال أن يكون لـه إىل جنب تلك 
األرض أيضـاً أرضـون، فليؤخذ، ويكون البيـع الزماً له...»(٢) فإنه يلـزم تنزيله عىل 
كـون املبيـع متقوماً باملسـاحة، ال باألرض الشـخصية مـع كون املسـاحة رشطاً فيها، 

وحينئذٍ يدل عىل نفوذ البيع يف بعض املبيع. فتأمل.
ويف صحيـح حممد بن مسـلم عن أيب جعفرA فيمن اكـرت دابة إىل موضع 
معني، فأعيت الدابة: «قال: فدعوهتام إيل، فقلت للذي اكرت: ليس لك يا عبد اهللا أن 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٤ من أبواب اخليار حديث:١.



تذهب بكراء دابة الرجل كله. وقلت لآلخر: يا عبد اهللا ليس لك أن تأخذ كراء دابتك 
كلـه. ولكن انظر قدر ما بقي من املوضع وقـدر ما أركبته فاصطلحا عليه، ففعال»(١). 
فـإن ظاهـر أمرهA بمالحظة نسـبة مـا قطعه من الطريـق إىل ما مل يقطعـه هو لزوم 
دفع ما يناسـب ذلك من األجرة املسامة، ولو كانت اإلجارة ال تتبعض بل تبطل لكان 
الـالزم دفـع أجرة املثل ملـا قطعه من الطريق مهام بلغت، مـن دون حاجة إىل مالحظة 

نسبة ما قطعه إىل ما مل يقطعه.
ويف خرب أيب شـعيب املحاميل الرفاعي: «سألت أبا عبد اهللاA عن رجل قبّل 
رجـالً أن حيفـر له عرشة قامات بعـرشة دراهم، فحفر له قامة ثم عجز. فقال: تقسـم 
عرشة عىل مخسـة ومخسـني جزءاً، فام أصاب واحداً فهو للقامة األوىل واالثنان للثانية 
والثالثـة للثالثـة، وعـىل هذا احلسـاب إىل العرشة»(٢). فإن اسـتحقاق أجـرة ما عمل 
بنسـبته مـن الثمن ال بأجرة املثل يبتنـي عىل تبعيض مضمون العقـد عند عدم صحته 

بتاممه بسبب التعذر.
ومثل ذلك ما دل عىل عدم نفوذ الرشط املخالف للكتاب مع صحة العقد، كام 
يف قصة بريرة، حيث بيعت ورشط مواليها أن والءها هلم، فردّ رسـول اهللا7 عليهم 
رشطهم ألن الوالء ملن اعتق ومل يبطل بيعها(٣). وما دل عىل أن من تزوج امرأة عىل أهنا 
 ، بكـر فبانت ثيباً صـح نكاحها ونقص مهرها(٤)، وأن مـن تزوجت رجالً عىل أنه حرّ
فبان عبداً، صح نكاحه، وكان هلا اخليار(٥)، مع ظهور أن الرشط بعض مضمون العقد.

الثـاين: ظهور مفروغية األصحاب عن ذلك وإمجاعهم عليه، يف مسـألتنا هذه 
ونظائرهـا، فإن شـيوع االبتالء بذلـك يف الفـروع املختلفة من العصـور األوىل يمنع 

(١) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١٢ من أبواب كتاب اإلجارة حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٣ باب٣٥ من أبواب كتاب اإلجارة حديث:٢.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٥٢ من أبواب نكاح العبيد واإلماء.
(٤) راجع وسائل الشيعة ج:١٤ باب:١٠ من أبواب العيوب والتدليس.
(٥) راجع وسائل الشيعة ج:١٤ باب:١١ من أبواب العيوب والتدليس.
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عـادة مـن خطئهم فيه. وذلك بمجموعه كاف يف الدليل عـىل الصحة من دون حاجة 
للعمومات. ومن ثم ال ينبغي التوقف يف الصحة يف مسألتنا هذه ويف نظائرها. 

ومنه يظهر ضعف ما عن االردبييل من احتامل بطالن العقد رأساً، ألن الرتايض 
إنام حصل ببيع املجموع. فإن ذلك وإن كان متجهاً بناء عىل ما سـبق من عدم انحالل 
العقد عرفاً، إال أنه البد من البناء عىل الصحة يف بعض مضمون العقد، ملا سبق. ولعله 
لذا مل يعرف موافق له من أصحابنا كام يف اجلواهر. واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم.

ثـم إن هذا مبني عىل جواز بيع ملك شـخصني صفقـة واحدة أما لو قيل بعدم 
صحة ذلك، الستلزامه جهالة الثمن يف حق كل منهام. فالبيع باطل ذاتاً، ال من حيثية 
الفضوليـة. وقد ذكـر يف أواخر كتاب الرشكة من اخلالف أنـه إذا كان لرجلني عبدانِ 
خيتـص كل منهام بواحد منهـام، مل يصح بيعهام صفقة بثمن واحد، ألهنام بمنزلة بيعني، 
فيلـزم جهالـة الثمـن يف كل منهـام. كام ذكر ذلك يف املبسـوط أيضاً لكـن خصه بام إذا 

. اختلفت قيمة العبدين معلالً له بذلك أيضاً
واملناسـب للتعليـل املذكور توقـف البطالن عىل جهالتهام بنسـبة قيمة كل من 
العبدين لقيمة اآلخر، سواء كانتا متساويتني أم خمتلفتني. إذ مع العلم هبا يتيرس معرفة 

ما يلحق كال منهام من الثمن املعلوم.
وكيـف كان فـال جمال ملا ذكرP مـن تنزيل البيع املذكور بمنزلـة البيعني، إذ 
جمرد تعدد املالكني ال يقتيض ذلك بعد وحدة الصفقة، واملتيقن من دليل اعتبار العلم 
بالثمـن اعتبـاره يف جمموع الصفقة. بـل ال ينبغي التأمل يف االجتـزاء بذلك بمالحظة 
مكاتبـة الصفـار ومعترب عمر بن حنظلة السـابقني. وبمالحظة السـرية عىل بيع وكيل 
الـرشكاء وويل األيتام ونحومها املال املشـرتك فيه مع اجلهل حني البيع بمقدار سـهام 
كل منهـم ومـا يلحقه من الثمـن. ومن هنا ال ينبغي التوقف يف عـدم بطالن البيع من 

هذه اجلهة.
بل هو ال يناسـب ما رصح به يف اخلالف واملبسـوط من صحة البيع يف تبعض 



الصفقـة فيام ينفذ فيـه البيع بحصته من الثمـن، مع غلبة جهالة مقـدار احلصة. اللهم 
إال أن يكـون مـورد كالمه يف تبعض الصفقـة ما إذا قصد البايع بيع املجموع لنفسـه، 

وترتيب أثر ذلكـ  ترشيعاً، أو للخطأ يف املوضوع اخلارجي، لتخيل كونه مالكاً للكلـ 
ومورد كالمه يف كتاب الرشكة ما إذا قصد كل من البايعني بيع حصته لنفسه بام يقابلها 

من الثمن، وأن ذلك هو الذي يكون بمنزلة البيعني دون األول.
لكن ذلك حينئذٍ ال جيري يف كثري من فروض مسألتنا، ألن كثرياً منها مبني عىل 
قصد البايع بيع املجموع لنفسه، كام هو الظاهر من مكاتبة الصفار ومعترب ابن حنظلة. 
مع أن ما ذكره يف كتاب الرشكة ال يتم يف نفسه بمالحظة املرتكزات املعتضدة بالسرية 

. املشار إليها آنفاً
بقي يشء. وهو أن التبعيض يف صحة العقد مع عدم إجازة اآلخر إنام هو حيثية 
عدم مانعية تبعيض مضمون العقد. فال ينايف يف بطالنه إذا لزم منه حمذور آخر، كام نبه 
لـه يف اجلواهـر، قال: «وعىل كل حال فال خالف يف صحـة بيعه ونفوذه فيام يملك إذا 
مل يتولـد من عدم اإلجازة مانع رشعي، كلـزوم رباء وبيع آبق من دون ضميمة ونحو 

ذلك». وأقره عىل ذلك شيخنا األعظمP وغري واحد ممن تأخر عنه.
. وإنام اإلشـكال يف املثالني اللذين ذكرمهـا. ألن الظاهر  ومـا ذكره تام كربويـاً
بطـالن البيع فيهام حتى مـع اإلجازة، بل حتى مع عدم كون البيـع فضولياً، لصدوره 
عـن وكيل املالكـني معاً، وأنه يعترب يف الضميمة املصححة لبيـع العبد اآلبق أن تكون 
ملكاً لصاحب العبد، كام تضمنته النصوص، ففي صحيح رفاعة: «سـألت أبا احلسن 
موسـىA قلـت لـه: أيصلــح يل أن اشـرتي من القـوم اجلاريـة اآلبقـة وأعطيهم 
الثمـن وأطلبهـا أنا؟ قال: ال يصلـح رشاؤها إال أن تشـرتي منهم معها ثوباً أو متاعاً، 
فتقـول هلـم: اشـرتي منكم جاريتكـم فالنة وهذا املتـاع بكذا وكذا درمهـاً، فإن ذلك

جائز»(١) ونحوه غريه.
(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١١ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث:١.
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كـام أن التفاضـل املنهي عنه يف الربا ال خيتص باملشـرتي، بل يعـم البايع أيضاً، 
فإذا كان املختلفان يف اجلنس ملكاً لشـخصني، وبيعا بأحد اجلنسـني مع التفاضل من 
شـخص واحد، فالربا وإن مل يلزم يف حق املشـرتي، إال أنه يلزم يف حق أحد البايعني، 
فمثالً إذا كان لزيد رطل من العدس، ولعمرو رطل من املاش، وكانت قيمتهام السوقية 
واحـدة فباعامهـا صفقة من بكـر بثالثة أرطال من العدس. فالربـا وإن مل يلزم يف حق 

بكر، إال أنه يلزم يف حق زيد، ألنه باع رطالً من العدس برطل ونصف منه. 
ومـن هنـا لو كان البيع بغري إذن زيد يكون عدم إجازته له يف ماله مصححاً له، 
لصحـة البيـع يف حق عمرو وبكر فقط، وال ربا بينهـام، لعدم التجانس بني العوضني. 

وإن مل خيل عن إشكال بعد وحدة الصفقة.
ولو غض النظر عنه وأمكن التفكيك بني أبعاض الصفقة من حيثية الربا تعني 
البنـاء عـىل عـدم األثر لإلجازة يف بطـالن البيع، بـل يصح البيع يف حـق عمرو وبكر 

مطلقاً، لعدم الربا، ويبطل يف حق بكر وزيد مطلقاً للزوم الربا.
وكيـف كان فاملحـذور يف املقام ليس الزماً من عدم اإلجـازة بل من تعدد من 
له البيع، سـواء مل يكن فضولياً أصالً أم كان فضولياً يف حق أحدمها فقط أو يف حقهام 

. معاً
فـاألوىل التمثيل ملا ذكرهP بام إذا كان املشـرتي وليـاً عىل اليتيم ومل يكن من 
مصلحـة اليتيم رشاء ما خيتـص باملالك منفرداً من دون أن ينضم لآلخر، حيث يكون 
عدم إجازة مالك اآلخر مسـتلزماً لقصور سـلطنة الويل عـن رشاء ما خيتص باملالك، 

ويبطل رشاؤه له من أجل ذلك. فالحظ.
(١) بـل خالف ظاهر، بل نسـبه يف التذكرة إىل علامئنا. ألن املشـرتي إنام أقدم 

صح، وإال فال. وحينئذٍ يكون للمشرتي خيار تبعض الصفقة(١) فله فسخ 
البيع باإلضافة إىل ما يملكه البايع.



عىل متامية الصفقة، فهي من سـنخ الرشط الضمني الذي يثبت اخليار بتخلفه ويناسبه 
ما سبق يف معترب عمر بن حنظلة.

هـذا وقـد خصوا ذلك بـام إذا كان جاهالً باحلـال، ألنه مع علمـه به أقدم عىل 
إلغـاء الـرشط. لكنه ال يطرد، بل قـد يكون إقدامه مبنياً عىل سـالمة متام املبيع، لتوقع 
اإلجازة أو برجائها، أو للبناء ترشيعاً أو عصياناً عىل ترتيب آثار امللك للجميع يف حق 
البايـع للمجموع. نعـم إذا كان إقدامه غري مبني عىل ذلك اجتـه عدم ثبوت اخليار له، 

كام ذكره.
هذا ويف املبسـوط يف أوائل فصـل تفريق الصفقة قال: «واملشـرتي باخليار بني 
م يمسـك؟  أن يمسـكه أو يـرده، فإن اختار الـردّ فال كالم، وإن اختار اإلمسـاك فبِكَ
، ألن  بـكل الثمـن أو بحصته؟ فاألحـوط أن نقول: يأخذه بحصته مـن الثمن، أو يردّ
الثمن يتقسـط عليهام. ومتى اختار أن يمسـك بكل الثمن فال خيار للبايع، وإن اختار 
. وإن قلنا: له اخليار،  إمسـاكه بـام خيصه من الثمن فـاألوىل أن نقول: ال خيار له أيضـاً

.« كان قريباً
وال خيفـى أنه ال جمال الحتامل اإلمسـاك بتامم الثمـن، ألن متام الثمن إنام جعل 
يف مقابـل املجمـوع، فإن بني عىل عدم تبعيض العقد تعني بطالنه، لفرض عدم صحة 
البيع يف البعض، وإن بني عىل تبعيضه تعني تقسيط الثمن، ألن جعل جمموع الثمن يف 
مقابـل جمموع املبيع يرجع بمقتـىض التحليل الضمني إىل جعل أجزاء الثمن يف مقابل 
أجـزاء املبيع بالنسـبة. ومن هنـا يتعني البناء عىل التقسـيط، كام جزم بـه يف اخلالف و 

الغنية، وعليه جر األصحاب، بنحو يظهر منهم املفروغية عنه.
وحينئـذٍ فكأن الوجه فيـام قربه من ثبوت اخليار للبايع مع التقسـيط: أن البايع 
إنام أقدم عىل البيع بتامم الثمن، فإذا مل يسلم له ثبت له اخليار، كخيار املشرتي مع عدم 
سـالمة متام املبيع له. لكنـه يندفع بأنه إنام أقدم عىل بيع املجمـوع بتامم الثمن، الراجع 
ضمناً إىل مقابلة ما يملكه ببعض الثمن، ال إىل مقابلته بتامم الثمن، فإذا سلم له بعض 

٣٦٣ ................................................................................... يف بيع الفضويل



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة / ج٢ ٣٦٤

الثمـن يف مقابـل مـا يملكه مل يكن ذلك خمالفـاً ملا أقدم عليه. ومن ثـم ال ينهض ذلك 
بإثبـات اخليـار للبايع. ولعله لذا جزم يف اخلـالف والغنية بعدم ثبـوت اخليار للبايع، 
وهو ظاهر املشـهور. كام قد يستدل عليه بقولهA يف مكاتبة الصفار املتقدمة: «وقد 
وجـب الـرشاء من البايع عىل مـا يملـك». وإن كان الظاهر أن مفاده نفـوذ الرشاء ال 
لزومـه، وإنـام يتجـه داللتـه عـىل اللـزوم لـو كان التعبري هكـذا: وقد وجـب الرشاء

عىل البايع.
نعـم، قد يتجه اخليار لو كان لالجتـامع دخل يف ضعف الرغبة فيام يملكه، ويف 
نقـص قيمته، بحيـث ال يرغب يف بيعه لو انفرد، أو بحيث تكـون قيمته لو انفرد أكثر 
ممـا يتقسـط عليه من قيمتهام جمتمعـني، حيث قد يدعى أنه إنام أقـدم عىل الرضا بالبيع 
وبالقليـل مـن ثمنهام مـن أجل انضامم أحدمهـا لآلخر، ألنه ال يسـهل عليه مجعهام يف 
ملكـه وال بيـع مـا يملكه منفرداً، فإذا انكشـف عدم االجتامع كان لـه اخليار من أجل 
 اسـرتجاع ما يملك، أو من أجل حتصيل ما يلحقه من القيمة منفرداً، سـواءً كان ير
نفسـه مالكاً ملا يملكه للخطأ يف احلكم أو املوضوع، أم كان يف مقام ترتيب أثر ملكيته 

. ترشيعاً أو مترداً
نعم، ال يتجه ذلك لو مل يكن بيعه ملا ال يملكه لنفسه، بل ملالكه احلقيقي بتخيل 
وكالته عنه أو برجاء إجازته، حيث يكون قد أقدم حينئذٍ عىل النقص احلاصل ببيعهام 

جمتمعني من دون أن جيتمعا يف ملكه. وإن كان األمر حمتاجاً ملزيد من التأمل.
(١) عبـارات األصحاب (رضوان اهللا عليهم) وإن اختلفت يف كيفية التقويم، 
إال أهنا تتفق يف النتيجة مع الوجه املذكور فيام إذا مل يكن لإلمجاع دخل يف قيمة املبيعني. 

م كل  (مسألة ٢١): طريق معرفة حصة كل واحد منهام من الثمن أن يقوّ
من املالني بقيمته السوقية، فريجع املشرتي بحصة من الثمن نسبتها إىل الثمن 
نسبة قيمة مال غري البايع إىل جمموع القيمتني(١)، فإذا كان قيمة ما له عرشة،



وهو الناسب ملرتكزات املتبايعني يف تعيني الثمن يف مقابل املبيعني معاً، إذ ملا كان جعل 
الثمن لتدارك النقص املايل بفقدها تعني انحالله ارتكازاً عىل نسبة ماليتهام.

ودعـو: أن مقتـىض ذلك دوران التقسـيط مدار مـا يعتقدانه من النسـبة بني 
املالـني، ال مـدار النسـبة الواقعيـة بينهام التابعة للسـوق. فـإذا كانت النسـبة الواقعية 
التامثـل، وكانـا يعتقـدان التفاضل فالتقسـيط عىل التفاضـل، ألنه املقصـود هلام حني 

املعاملة يف توزيع الثمن.
مدفوعـة: بأن املقصـود هلام يف التوزيع ارتـكازاً هو النسـبة الواقعية، وال عربة 
باخلطـأ يف تشـخيصها. ولذا لـو اختلفا فيام بينهام يف النسـبة بني املالـني، أو اختلفا مع 
املشـرتي فيها ال يبطل البيع، بلحاظ عدم االتفاق بني األطراف عىل املضمون املنشـأ، 

بل يصح البيع ويتعني الرجوع ألهل اخلربة يف تعيينها. فالحظ.
(١) كام ذكره غري واحد ممن علق عىل كالم شـيخنا األعظمP والوجه فيه: 
أنه حيث كان الوجه يف انحالل الثمن عىل املبيعني بلحاظ نسـبة ماليتهام ـ كام سـبق ـ 
هـو مرتكزات املتبايعني، فمن الظاهر أن مرتكزاهتام إنام تقتيض مالحظة ماليتهام حال 
بيعهـام، وهو حـال اجتامعهام، فالبد مـن مالحظة قيمة كل منهـام وقيمة جمموعهام يف 

ذلك احلال، وال معنى للحاظ قيمتهام حال االنفراد طرفاً يف النسبة.
وبذلـك يظهـر ضعف ما عن املشـهور من أهنام يقوما جمتمعـني ويقوم أحدمها 
م منفرداً هو غري اململوك  منفرداً، وتنسب قيمته إىل قيمة املجموع، سواءً كان الذي يقوّ
الذي ال يصح البيع فيه، فيسرتجع املشرتي من الثمن بنسبة قيمته ويبقى الباقي للبايع، 

وقيمة مال غريه مخسة، والثمن ثالثة، يرجع املشرتي بواحد، الذي هو ثلث 
الثمن، ويبقى للبايع اثنان، ومها ثلثا الثمن. هذا إذا مل يكن لالجتامع دخل يف 
زيادة القيمة ونقصها، أما لو كان األمر كذلك وجب تقويم كل منهام يف حال 
االنضامم إىل اآلخر ثم تنسب قيمة كل واحد منهام إىل جمموع القيمتني(١)،
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م منفرداً هو اململـوك الذي يصح  كـام هـو مقتىض إطـالق الرشايع، أم كان الذي يقـوّ
البيع فيه، فيأخذ البايع من الثمن بنسـبة قيمته ويبقى الباقي للمشرتي، كام هو مقتىض 

إطالق ما سبق من املبسوط.
ويظهـر الفـرق بينهام يف بعض صور مـا إذا كان لالجتامع دخل يف زيادة القيمة 
أو نقصهـا. فلو كان قيمـة كل منهام منفرداً ثالثة، وقيمتهام جمتمعني عرشة، يسـرتجع 
املشـرتي عـىل األول ثالثة، وعىل الثاين سـبعة. ولـو كان قيمة كل منهـام منفرداً ثالثة 

 . وقيمتهام جمتمعني أربعة يسرتجع املشرتي عىل األول ثالثة، وعىل الثاين واحداً
ومن ثم قد يسـتدل عىل الثاين بأن البيع حيث وقع عىل املجموع ومل يسـلم منه 
إال الواحد تعني كون الثمن املسـتحق هو مـا يقابل ذلك الواحد بقيمته حال وحدته، 

نقصت عام كان عليه حال اجتامعه أو زادت.
ويشـكل بأن االجتامع واالنفـراد مل جيعل بإزائهام يشء من الثمن، ليسـقط منه 
يشء يف مقابل االجتامع أو يلحق منه يشء من أجل االنفراد، وإنام جعل الثمن بإزائهام 
معـاً حـال اجتامعهام، فالبد من تقسـيطه عىل كل منهام بلحاظ قيمتـه حال اجتامعهام،

كام سبق.
ومثلـه ما اختاره شـيخنا األعظـمP ـ وحكاه عن ظاهر اإلرشـاد ورصيح 
املحقق الثاين يف رشحه لإلرشاد وهو ظاهر الرسائر وعليه جر يف الروضة واملسالك

والرياضـ  من تقوميهام منفردين، ومالحظة نسبة قيمة أحدمها إىل جمموع قيمتيهام. إذ 
ال جمال لتقوميهام منفردين بعد جعل الثمن بإزائهام حال اجتامعهام املسـتلزم لتقسـيطه 
عليهـام بلحاظ قيمتيهـام يف احلال املذكور. ويـأيت يف ذيل الكالم يف املسـألة ما يوضح 

: إذا باع اجلارية وابنتها بخمسة، وكانت  فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة. مثالً
قيمـة اجلاريـة يف حال االنفراد سـتة ويف حال االنضامم أربعـة، وقيمة ابنتها 
بالعكـس، فمجموع القيمتني عـرشة، فإن كانت اجلارية لغـري البايع رجع 



ذلك ويؤكده. فالحظ. 
(١) ألن ذلك هو نسبة قيمتها لقيمة بنتها حال اجتامعهام. أما بناء عىل ما عليه 
املشهور فالالزم أن يرجع بثالثة أمخاس، ألن نسبة قيمة ما صح فيه البيع منفرداً لقيمة 
املجموع مخسـان، ونسـبة قيمة ما مل يصح فيه البيع منفرداً هلا ثالثة أمخاس. وكذا بناء 
عىل ما سـبق من شـيخنا األعظمP وغريه، ألن قيمة البنت ـ التي صح فيها البيع ـ 

منفردة مخسا جمموع قيمتهام منفردين.
(٢) ألن ذلـك هـو نسـبة قيمتهـا القيمـة أمها حـال اجتامعهام، نظري ما سـبق

يف أمها.
أما بناء عىل ما عليه املشهور فالالزم أن يرجع بخمسني، ومها قيمة البنت التي 
مل يصـح فيهـا البيع، ويدفع له ثالثة أمخـاس، ومها قيمة اجلارية التـي صح فيها البيع. 
وكـذا بناء عىل ما سـبق من شـيخنا األعظمP وغريه، ألن قيمـة اجلارية التي صح 

فيها البيع منفردة ثالثة أمخاس جمموع قيمتهام منفردين.
بقي يف املقام أمران:

األول: أن مـا سـبق يف كيفيـة التقسـيط جيري يف صـورة اإلجـازة، ويف صورة 
توكيـل أحد املالكني لآلخر، أو توكيلهام لشـخص ثالث، فـكل من املالكني يأخذ من 
الثمن بنسـبة قيمة ماله لقيمة مال اآلخر يف حال انضاممهام. لعني ما سـبق من الوجه. 
كام أنه بناه عىل ما ذهب إليه شـيخنا األعظمP تبعاً لظاهر اإلرشـاد وغريه فالالزم 
 . البناء عىل أن كال من املالكني يأخذ من الثمن بنسبة قيمة ماله لقيمة مال اآلخر منفرداً

وال يبعد بناؤهم عىل ذلك.

املشـرتي بخمسـني(١)، ومها اثنان مـن الثمن، وبقي للبايـع ثالثة أمخاس. 
وإن كانـت البنت لغري البايع رجع املشـرتي بثالثة أمخاس الثمن(٢)، وهو 

ثالثة، وبقي للبايع اثنان.
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أمـا بناءً عىل املشـهور. فالـالزم البناء عىل أن كال من املالكـني يأخذ من الثمن 
بنسبة قيمة ماله منفرداً لقيمتها جمتمعني. لكن يلزمه أنه لو كان الجتمعهام أثر يف زيادة 
القيمة أو نقصها أن يزيد الثمن عىل ما يأخذه كل منهام أو ينقص، فيقع الكالم يف توزيع 
الزيادة أو النقيصة، وأهنا هل تكون بالسوية، أو بنسبة قيمة كل من املالني لقيمة اآلخر 
منفرداً، فمن كانت قيمة ماله ضعف قيمة مال اآلخر يأخذ ثلثي الزيادة ويتحمل ثلثي 
النقيصة، أو خيتص بالزيادة والنقيصة من خيتص ماله هبا، أو بنسبة ما حيصل منها يف ما 

. له؟ وجوه، قد ينسبق األخري للذهن، ألنه األقرب لإلنصاف ارتكازاً
لكنـه يف احلقيقـة يبتني عىل الوجه املختار ـ من كـون امللحوظ يف توزيع الثمن 
عنـد البيـع هو قيمة كل منهام يف حال االنضامم لألخري ـ بحيث لو تم كان شـاهداً له، 

ولبطالن مبنى املشهور، كام قد يظهر بقليل من التأمل.
الثـاين: لـو كان كل من املالني حصة مشـاعة يف عني واحدة، كـام لو باع مالك 
حصة يف الدار متامها جر الوجه السابق، والزمه أن يأخذ من الثمن بنسبة ملكه من 
الـدار قلـت أو كثرت، لعدم اختالف قيمة األسـهم يف حال االجتامع، سـواء قلت أم 

كثرت.
أما بناء عىل ما اختاره شيخنا األعظمP فيختلف احلال، كام ذكرهP، ألن 
لَّت قيمتها منفردة غالباً، فقيمة الثلث منفرداً أقل من نصف قيمة  لَّت، قَ األسهم كلام قَ

الثلثني منفردين.
لكن الزم ذلك االختالف مع اإلجازة أو بيع الرشيكني أو الرشكاء، مع أنه ال 
ريب يف بناء العرف وسريهتم عىل توزيع الثمن بنسبة السهام. وهو شاهد ببطالن هذا 

الوجه ومتامية الوجه املختار.
ويكثر الفرق بناء عىل قول املشـهور، لظهور أن نسـبة قيمة سهام العني منفردة 
إىل قيمة العني بتاممها أقل بكثري من نسـبة نفس السـهام للعني. وحينئذٍ ال يتم ما عليه 
العرفـ  من توزيع الثمن بنسبة السهامـ  إال بالبناء يف توزيع الزيادة عىل الوجه الثالث 



الـذي تقـدم يف األمر األول، وتقـدم منّا التنبيه إىل أنه لو تم يبتنـي عىل الوجه املختار، 
ويكون شاهداً له ولبطالن مبنى املشهور. فالحظ.

(١) الكالم اآليت جيري يف مجيع فروض بيع مالك السـهم من العني ملا يساوي 
سهمه، كام لو باع مالك ثلث العني ثلثها، أو باع مالك ربع العني ربعها، وهكذا.

أربـاع اآلخـر، (٢) أو بنسـبة خمتلفـة فيهـام، كربـع أحـد النصفـني وثالثـة 
وغري ذلك.

(٣) بال إشـكال لتبعية العقد للقصد. ويرتتب عىل ذلك أن يكون العقد نافذاً 
يف الصورة األوىل، وفضولياً يف متام موضوعه يف الثانية، ويف بعض موضوعه بالنسـبة 
يف الثالثـة، فيجري فيه ما تقدم يف املسـألة السـابقة. إال أن يكون وكيـالً أو مأذوناً عن 

. رشيكه يف البيع أو ولياً عليه، فينفذ يف اجلميع، وال يكون فضولياً
(٤) كـام يف جامـع املقاصد واملسـالك وغريمها، وهو الذي ذكـره يف القواعد، 
لكـن عقبه باحتامل اإلشـاعة. ويف اجلواهر: «رصح بـه مجيع من تعرض لذلك... وال 
ينايف ذلك احتامل اإلشـاعة يف النصيبني يف مجلة من الكتب، رضورة عدم منافاة ذلك 
للظاهر». وكأنه محل احتامل اإلشاعة يف كالمهم عىل احتامل إرادهتا واقعاً من دون أن 

. لكنه خالف ظاهر مثل العالمة يف القواعد. يعتد به عمالً
وكيف كان فالكالم يف مقامني:

املقـام األول: فيـام إذا علـم أن البايع مل يقصد إال بيع النصـف بام له من مفهوم 
عريف من دون تقييد بنصف خاص مما سبق ذكره. والظاهر أن البيع يقع عىل املشاع يف 

(مسألة ٢٢): إذا كانت الدار مشرتكة بني شخصني عىل السوية، فباع 
أحدمها نصف الدار(١)، فإن قامت القرينة عىل املراد نصف نفسه أو نصف

غريه أو نصف يف النصفني(٢) عمل عىل القرينة(٣)، وإن مل تقم القرينة عىل 
اليشء محل عىل نصف نفسه ال غري(٤).
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املشـاع، ال ألنه املقصود بعنوانه، كي يتجه اإلشـكال عليه بأنه ترجيح بال مرجح بعد 
ما سبق من إمكان إرادة اإلشاعة بوجوه أخر، بل ألن طبيعة اإلشاعة تقتيض اإلشاعة 
يف األجزاء املفروضة يف رتبة سـابقة عليها، سواء كانت تلك األجزاء خارجية منتزعة 
من جهة حقيقية، أم اعتبارية منتزعة من جهة اعتبارية. فاألوىل هي األجزاء اخلارجية 
املتميزة عن بعضها من حيثية الطول أو العرض أو العمق أو الوزن أو غريها، والثانية 
هـي األجزاء االعتبارية القائمة باملالية املتميزة عن بعضها بلحاظ إشـاعة سـابقة، كام 
لو كان نصف املال املشـاع لزيد ونصفه اآلخر لعمرو، أو كان موزعاً بينهام وبني اثنني 
آخريـن أرباعـاً، أو كان نصفه مال وقف ونصفه مملـوكاً أو كان نصفه للوقف ونصفه 

زكاة أو غري ذلك.
كل ذلـك للوجـه امللزم بحمـل إطالق احلصة عـىل احلصة املشـاعة، حيث ال 
إشـكال يف أن املفهـوم من االقتصار عىل عنـوان النصف أو الربـع أو غريها من دون 
تعيـني جلهة خاصة يكون التقسـيم بلحاظها هو إرادة اجلزء املشـاع، دون املعني. وأن 

إرادة اجلزء املعني حتتاج إىل مؤنة وبيان.
وكأنـه ألن انتـزاع اجلزء املعني يتوقف عىل مالحظـة جهة زائدة عىل موضوعه 
تكون التجزئة بلحاظها من طول أو عرض أو عمق أو وزن أو مسـاحة أو غريها، أما 
. كام  اجلزء املشـاع فانتزاعـه ال يتوقف إال عىل مالحظة موضوعه بنفسـه، كالدار مثالً
أن اجلـزء املعني البد من انتزاعه وتعيينه يف مرتبة سـابقة عـىل ما جيعل عليه من بيع أو 
وقف أو هبة أو إبراء أو غريها، بخالف اجلزء املشاع، فإنه ينتزع بجعل ما يتعلق به من 

األمور املذكورة، من دون أن يكون متعيناً، بل وال منتزعاً يف مرتبة سابقة عليها.
وكيـف كان فلهذيـن األمرين أو غريمها ال إشـكال عند العـرف يف محل اجلزء 
ثبوتاً يف فرض اإلطالق واالقتصار عىل عنوانه عىل املشـاع، دون املعني، بحيث حتتاج 

إرادة املعني إىل مؤنة زائدة.
وذلـك كام يقتيض عـدم احلمل عىل اجلزء املعني بلحـاظ اجلهات اخلارجية من 



الطول والعرض وغريمها، كذلك يقتيض عدم احلمل عىل اجلزء املعني بلحاظ إشـاعة 
سـابقة عىل مفاد القضية املجعولة من بيع أو وقـف أو غريمها، فإن اجلزء املذكور وإن 
كان مشـاعاً، إال أن لـه نحـواً من التعني االعتبـاري يف مرتبة سـابقة، وإرادته تتوقف 
عـىل مؤنـة زائدة عىل مالحظـة موضوع االنقسـامـ  كالدارـ  وهو مالحظة االنقسـام 

اإلشاعي السابق، كام تتوقف إرادة اجلزء اخلارجي عىل مالحظة اجلهة املميزة له.
وبعبـارة أخـر: احلمل عىل اجلزء املشـاع بلحاظ جتزئة سـابقة ليس محالً عىل 
اإلشـاعة، بـل هـو محل عـىل التعيني الـذي هو خـالف الظاهـر يف نفسـه، الحتياجه 
إىل مؤنـة زائـدة، غايـة األمـر أن املعـني مشـاع يف نفسـه، وذلـك وحـده ال يكفي يف

احلمل عليه.
ولـذا ال إشـكال ظاهـراً يف محل املبيع يف املقام عىل املشـاع يف املشـاع لو مل يكن 
البايع مالكاً ألحد النصفني، كالوكيل عن املالكني، والفضويل. سـواءً كان البايع عاملاً 

بالتنصيف اإلشاعي السابق أم جاهالً به.
وأما ما يظهر من غري واحد من أن احلمل عىل النصف املشاع يف املشاع يتوقف 
عـىل قصـد بيع نصـف النصفني، وال مرجح حلمـل عليه من بـني املحتمالت األخر. 
فيظهر اندفاعه مما سـبق من أن املشـاع يف املشاع هو مقتىض طبيعة اإلشاعة، املفروض 
ثبوهتا بمقتىض اإلطالق، بال حاجة إىل قصد بيع نصف النصفني. بل قصد بيع نصف 
النصفني املشاعني كقصد نصف النصفني الطوليني أو العرضيني أو نحومها خارج عام 

يقتضيه اإلطالق من اإلشاعة، وإن اتفق معها نتيجة.
هـذا وربـام يدعى أن املقام من موارد بيع الـكيل يف املعني، وأن املبيع هو نصف 

صالـح لالنطباق عىل النصفني، وحيث قد ملك البايع فرداً منه تعني املبيع فيه.
: أن بيع الكيل يف املعني خيتلف سـنخاً عن بيع اجلزء املشـاع. ويظهر  وفيه: أوالً
الفـرق بينهام يف األجزاء اخلارجية حيث تبقى عىل ملك البايع يف األول، فيسـتقل هو 
بالترصف فيها، وال يملكها املشرتي إال بتسليم الفرد الذي خيتاره، أما يف الثاين فيتعني 
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الرشكة فيها، املسـتلزمة لعدم اسـتقالل كل منهام بالترصف فيها، بل البد من صدوره 
بنظرمهـا معـاً، واملفروض يف املقام هو بيع اجلزء املشـاع املوجـب للرشكة، ولذا قد ال 
يكون للجزء املبيع فرد آخر، كام لو كان املبيع ثلثا العني. كام أنه ال إشـكال يف احتياج 

بيع الكيل يف املعني إىل عناية خاصة خارجة عن مفروض الكالم.
: أن ذلك ال يقتيض تعني املبيع يف النصف الذي للبايع، بل يتوقف تعينه  وثانيـاً
فيـه عىل تسـليمه وفاء عن الكيل املبيع، فلو مل يسـلمه البايع إياه، وإنام سـلمه النصف 

اآلخر بإذن مالكه وفاء عن الكيل املذكور ملك ذلك النصف وبقي للبايع نصفه.
ومثلـه مـا قد يدعى مـن منافاة ذلك ملـا ذكـره يف الرشايع وغريه مـن أن املرأة 
 إذا وهبـت نصـف مهرها مشـاعاً ثم طلقـت قبل الدخـول فللزوج الباقـي. بدعو
أن الطـالق يقتيض ملـك الزوج لنصف املهر، فلو تم ما سـبق من تنزيل النصف عىل 
املشاع يف املشاع ال النصف اململوك لزم استحقاقه نصفاً مشاعاً يف الباقي ونصف قيمة 

املوهوب، ال متام النصف الباقي.
لكـن القيـاس يف غـري حملـه، ألن رجوع نصـف املهـر بالطـالق ال يبتني عىل 
اإلشـاعة، بحيث يكـون الزوج رشيكاً هلا فيه وال جيوز هلا االسـتقالل بالترصف فيه، 
بل عىل جمرد اسـتحقاقه عليهـا نصف املهر، بحيث جيب عليهـا إرجاعه له، مع جواز 
اسـتقالهلا بقسـمته، وضامهنا له لو تلف بعد الطالق من دون تفريط، وغري ذلك. فإن 

الزم ذلك إرجاع الباقي بعد قدرهتا عليه، لبقائه عندها.
ويناسـب ذلك ضامهنا له ما تلف قبل الطالق، وما يف صحيح حممد بن مسـلم 
أو موثقه: «سألت أبا عبد اهللاA عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم، ودفعها 
إليهـا، فوهبت له مخسـامئة درهم وردهتا عليه، ثم طلقها قبـل أن يدخل هبا. قال: ترد 
عليـه اخلمسـامئة درهم الباقيـة، ألهنا إنام كانت هلا مخسـامئة درهم فوهبتهـا له، فهبتها 
لـه ولغـريه سـواء»(١). لظهور أنه لـو ابتنى األمر عىل اإلشـاعة لزم اسـتحقاقه نصف 

(١) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٣٥ من أبواب املهور حديث:١.



اخلمسـامئة الباقيـة وضامهنـا له نصف اخلمسـامئة التـي وهبتها بمثلهـا، ال بخصوص 
نصف اخلمسامئة اآلخر.

وهناك بعض الوجوه األخر ذكرها شـيخنا األعظمP ومن تابعه ممن عقب 
عىل كالمه ال يسعنا إطالة الكالم فيها، ألهنا ليست أدلة، بل فتاو قد تتم وقد ال تتم، 

فال جمال للخروج هبا عام ذكرنا.
وباجلملـة: ال ينبغـي التأمل يف أنه مع فرض عدم قصـد البايع إال بيع النصف 
بعنوانه البد من البناء عىل اإلشاعة املقتضية يف املقام لكون املبيع هو املشاع يف املشاع، 

كام يكون هو املشاع يف سائر األقسام املفروضة بلحاظ الطول أو العرض أو غريمها.
وبذلك يظهر أنه البد محل البيع عىل النصف املشـاع يف املشـاع لو مل يكن البايع 
عاملاً باسـتحقاقه للنصف فقط، كام لو كان يـر ملكيته للعني بتاممها، أو عدم ملكيته 
، أو لسـلطنته عليه بوكالة أو والية. وذلك لعدم  ليشء منها، وإنام باع النصف فضوالً
املنشـأ الحتـامل قصـده خلصـوص النصف الذي لـه، بل يعلـم بعدم قصـده إال لبيع 

النصف بام له من مفهوم عريف.
املقـام الثاين: فيـام إذا احتمل قصد البايع بيع خصـوص النصف الذي له، وال 
ينبغـي التأمـل يف محله عليه لو علم املشـرتي بـأن البايع خيتص بنصـف له، ألن ذلك 
يصلــح قرينة عرفاً عىل محل إضافة النصف للـدار عىل العهد زائداً عىل االختصاص
ـ كام هو مقتىض األصل يف اإلضافة ـ لو غض النظر عام يأيت الكالم فيه من القرائن.

بل لو مل يقصد البايع ذلك، وإنام قصد إطالق النصف تعني بطالن العقد، لعدم 
التطابـق بني قصد البايع وقصد املشـرتي. إال أن يكون املشـرتي غـري قاصد للنصف 

. فيتعني البناء عىل كون املبيع هو املشاع يف املشاع، لعني ما سبق. املذكور أيضاً
أما لو مل يكن هناك نصف معهود بينهام، كام لو مل يعلم املشـرتي باحلال، فقصد 

ما قصده البايع، مل يبعد البناء عىل كون املبيع هو النصف اململوك للبايع، ألمرين:
األول: ظهـور حـال البايع يف كون البيع لنفسـه، نظري ظهور حال املشـرتي يف 
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الرشاء لنفسـه، ولذا لو كان الثمن ذمياً يبنى عىل كون الرشاء له يف ذمته، ال لغريه وإن 
كان مسلطاً عىل الرشاء لذلك الغري بوكالة أو والية.

ويرتتـب عىل ذلك أن حيمـل املبيع عىل نصفه املختص به حتى لو كان مسـلطاً 
عـىل بيع نصـف رشيكه بوالية أو وكالة. غاية األمر أنه يسـمع منه دعو وقوع البيع 
عىل النصف اآلخر، ألن من ملك شـيئاً ملك اإلقرار به، وإنام يظهر أثر ذلك فيام لو مل 

يدع ذلك، ومل يبني.
الثاين: ظهور حال املترصف يف كونه مسـلطاً عىل ذلك الترصف، بحيث يكون 
الترصف نافذاً، ال موقوفاً عىل إجازة الغري. ولذا لو اشـرت يف الذمة لغريه، ودار أمر 

الغري بني موكله واألجنبي، يبنى عىل نفوذ البيع ووقوعه ملوكله.
ويرتتـب عـىل ذلك أنـه لو كان نصف الـدار ملوكله ونصفه اآلخـر ألجنبي أن 

حيمل املبيع عىل أنه نصف موكله.
اللهم إال أن يستشـكل يف الظهور الثاين بأن املتيقن هو البناء عىل سـلطنته عىل 
البيع ونفوذهـ  عمالً بقاعدة الصحةـ  بنحو يقتيض إلزامه بالثمن، لظهور حال املستقل 
، أو لبنـاء العقالء عىل ذلك. أما  بإيقـاع املعاملـة بتعهده بالثمن، أصيـالً كان أو وكيالً
البنـاء عىل وقوع البيـع ملوكله أو من له الوالية عليه، بحيث يملـك املبيع ويلزم بثمنه 
فال يتضح بناء العقالء عليه إال مع دعو موقع البيع ذلك، ألن من ملك شـيئاً ملك 

اإلقرار به.
ومثـل ذلـك ما لو رتـب آثاره، كام لو سـلم املبيع ملوكله أو طالبـه بثمنه. بل ال 
يبعـد ذلـك أيضاً فيام لو ظهر منه ذلك حني البيع، كام لـو طلب منه املوكل رشاء املتاع 
اخلاص له، فذهب فاشـرتاه، حيث ال يعتد عرفاً باحتامل إيقاعه الرشاء لنفسـه، إال أن 

يدعي هو ذلك.
أمـا فيام عدا ذلك فال يتضح بناؤهم عىل وقوع املعاملة ملوكله أو من له الوالية 

عليه، فضالً عن أن يبنى من أجل ذلك عىل تعيني املبيع وأنه هو ما يملكه املوكل.



وأمـا الظهور األول فهو وإن كان مسـلامً، إال أنـه إنام يقتيض وقوع البيع له وما 
يرتتـب عـىل ذلك من ثبوت الثمن يف ذمته، ألصالـة خروج الثمن ممن دخل املثمن يف 
ملكه. من دون أن يتضح هنوضه بإثبات الزم ذلك، وهو كون املبيع هو األمر اململوك له.
وبعبـارة أخر: الظهـور املذكور إنام ينهض بتعيني من لـه البيع، وترتيب آثار 
ذلك، مثل كون الثمن الذمي يف ذمته، من دون أن ينهض بتعيني موضوع البيع، وهو 

املبيع، وأنه خصوص ما يملكه.
ومن ثم يشـكل اخلروج عن مقتىض اإلطالق ـ من بيع املشـاع يف املشـاع ـ من 
أجـل الظهوريـن املذكورين. إال أن ينضم هلام ظهور حال مـن البايع بلحاظ ما يقارن 

البيع وحييط به بنحو يوجب الوثوق عرفاً ببيعه خلصوص النصف الذي يملكه.
وأشـكل من ذلك ما إذا قصد املشرتي بسبب جهله باختصاص البايع بنصف 
الـدار مقتىض اإلطـالق، فإنه لو فرض قصد البايع النصـف املختص به ـ ولو لظهور 

حاله يف ذلك بنحو يعتد به ـ يلزم عدم التطابق بني القصدين، فيبطل العقد.
اللهـم إال أن يكـون قصد املشـرتي راجعاً للخطـأ يف التطبيـق، لعدم الغرض 
املعتد به له يف ذلك، ألن املهم له رشاء النصف، وقصده اإلطالق إنام هو لتخيل عدم 

انقسام الدار بإشاعة سابقة، ال لالهتامم بمقتىض اإلطالق. فالحظ.
(١) بال إشـكال ظاهر، وقد نفى اخلالف فيه وادعى اإلمجاع عليه غري واحد. 

بل هو من الرضوريات الفقهية.
ويقتضيـه ـ مضافـاً إىل ذلـك ـ سـرية املترشعـة القطعيـة، تبعاً لسـرية العقالء 
بمقتـىض ارتكازياهتم البدويـة. ولعل ذلك هو الوجه يف عـدم ورود النصوص ببيان 
ذلك تأسيسـاً مع شـيوع االبتالء به وشـدة احلاجـة ملعرفته. وإنام يظهر مـن مجلة منها 

املفروغية عنه، حيث تعرضت يف موارد متفرقة لبعض الفروع املرتتبة عليه.

(مسألة ٢٣): جيوز لألب(١)
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منها: ما تضمن أخذ األب جارية ابنه بعد تقويمها عىل نفسه(١).
ومنهـا: مـا تضمـن أن األب إذا زوج ابنـه الصغـري فاملهـر عىل الولـد إن كان

له مال(٢).
ومنهـا: مـا يـأيت يف الـويص عـن األب، لظهـور أن واليـة الويص فـرع والية 

املويص.
ومنهـا: حديث حممد بن الفضيل: «سـألت أبا احلسـن الرضـاA عن صبية 
صغار هلم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل جيب عىل ماهلم الزكاة؟ فقال: ال جيب يف ماهلم 
زكاة حتى يعمل به، فإذا عمل به وجبت الزكاة...»(٣). وال يقدح فيه اشتامله عىل ذكر 

األخ، كام يأيت عند الكالم يف والية اجلد، ويظهر مما يأيت يف الوالية عىل اليتيم.
هذا وقد يستدل عليه بفحو ما تضمن واليته عليه يف النكاح(٤). ولكنه ال خيلو 
عن إشـكال، البتناء النكاح عىل بعض اخلصوصيات التي ال جتري يف غريه، كالوالية 

يف اجلملة عىل البكر البالغة الرشيدة، وكعدم الوالية عىل الصغري يف الطالق.
نعم، قد يسـتفاد عموم والية األب عىل الصغري يف مجيع شؤونه من النصوص 

املتقدمة، ومن النصوص الواردة يف النكاح املشار إليها، ومن نصوص أخر.
منها: ما ورد يف إجارة األب ولده الصغري، كصحيح حممد بن عيسى اليقطيني: 
«أنه كتب إىل أيب احلسـن عيل بن حممد العسـكري يف رجل دفع ابنه إىل رجل وسـلمه 
سـنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثم جاء رجل آخر فقال: سـلم ابنك سنة بزيادة، هل له 
اخليار يف ذلك؟ وهل جيوز له أن يفسخ ما وافق عليه األول، أم ال؟ فكتبA: جيب 

عليه الوفاء لألول ما مل يعرض البنه مرض أو ضعف»(٥).
(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٤٠ من أبواب نكاح العبيد واإلماء.

(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٢٨ من أبواب املهور.
(٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢ من أبواب من جتب عليه الزكاة وال جتب حديث:٤.

(٤) راجع وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٦ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
(٥) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١٥ من أبواب كتاب اإلجارة حديث:١.



ومنهـا: ما تضمن بيان املكاسـب التي ينبغـي للصغري أن حيسـنها أو يتجنبها، 
كصحيح إسـحاق بن عامد أو موثقه: «دخلت عىل أيب عبد اهللاA فخربته أنه ولد يل 
غالم... قلت: جعلت فداك يف أي األعامل أضعه؟ قال: إذا عدلته [عزلته] عن مخسة 
...»(١)، لظهوره يف املفروغية عن أن من  أشـياء فضعه حيث شئت. ال تسـلمه صريفياً

شأن األب تعليم ولده مكسباً يتعيش به.
ومنها: ما ورد يف تأديب الصبي(٢)، وحضانته(٣)، ومتريضه(٤).

ومنهـا: ما تضمـن كفاية قبض األب عن ولـده الصغري يف اهلبـة والصدقة(٥). 
وغري ذلك.

فـإن إلغـاء خصوصيـة مـوارد هذه النصـوص وفهـم عموم واليـة األب من 
. والسـيام مع ظهور مجلة منهـا يف املفروغية عن ثبوت الوالية يف  جمموعها قريب جداً

مواردها، حيث ال منشأ له ظاهراً إال السرية، تبعاً الرتكاز عموم الوالية املدعى.
 :Aعىل أن ذلك هو الظاهر من بعضها. كصحيح حممد بن مسلم عن أيب جعفر
«يف الرجـل يتصدق عـىل ولده وقد أدركـوا: إذا مل يقبضوا حتى يمـوت فهو مرياث، 
فـإن تصدق عىل من مل يدرك من ولده فهو جائـز، ألن والده هو الذي ييل أمره...»(٦) 
ونحـوه معتـرب عبيد بن زرارة(٧). فإن مقتىض إطـالق التعليل فيهام عموم والية األب 
عىل ولده ال خصوص واليته عليه يف قبض الصدقة له. كل ذلك مع اعتضاده بظهور 
اإلمجاع والسـرية القطعية عىل العموم املذكور. بل يكاد يلحق بالرضوريات، نظري ما 

تقدم يف الوالية باملال.

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢١ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٢٢، ٨٢، ٨٣، ٨٥، ٨٦، من أبواب أحكام األوالد.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٨١ من أبواب أحكام األوالد.
(٤) راجع وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٩٧، ٩٨ من أبواب أحكام األوالد.

(٥) راجع وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٤، ٥ من أبواب أحكام اهلبات، وباب:٤ من أبواب الوقوف والصدقات.
(٦) ، (٧) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٤ من أبواب الوقوف والصدقات حديث:١، ٥.
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وبذلك يظهر أنه ال حاجة لالستدالل عىل والية األب عىل مال ولده بام تضمن 
: الختصاص  جـواز أخذ األب من مال ولده(١). عىل أنه ال جمال لالسـتدالل به: أوالً
 : بعضه بالكبري، وإطالق بعضه بنحو يشـمله، وال إشـكال يف عدم واليته عليه. وثانياً
ألن جـواز األخـذ مـن املال ال يسـتلزم الواليـة عليه بحيـث ينفذ التـرصف فيه، كام

هو ظاهر.
ومثله االسـتدالل عىل عموم واليته عليه بقولـه7: «أنت ومالك ألبيك»(٢) 

بدعو: أن ملكيته له كناية عن سلطنته عليه.
: أنه مل يتضح كونه كناية عن السـلطنة، الراجعة للوالية، التي هي  إذ فيـه: أوالً
نحو من االستئامن مع القدرة عىل الترصف، بل السلطنة الراجعة لإلباحة، كام يناسبه 
سـياقه مع املال الـذي يراد به ذلك، كام يظهر من بعض النصوص املشـار إليها، وهي 

التي تتضمن االستشهاد باحلديث جلواز أخذ األب من مال ولده.
: أنـه خمتص بالكبري كام هـو املنرصف من اخلطـاب، والظاهر من بعض  وثانيـاً
النصوص. وحيث ال إشكال يف عدم واليته عليه فال جمال ألن يستفاد منه واليته عىل 
الصغـري بفهم عـدم اخلصوصية أو باألولوية. بل البد من محله عـىل كونه وارداً لبيان 

قضية تأديبية.
بل هو كالرصيح من معترب احلسني بن أيب العالء: «قلت أليب عبد اهللاA: ما 
حيـلّ للرجل من مال ولده؟ قال: قوته [قوت] بغري رسف إذا اضطر إليه. قال: فقلت 
لـه: فقـول رسـول اهللا7 للرجل الذي أتاه، فقـدم أباه: أنت ومالـك ألبيك؟ فقال: 
إنـام جاء بأبيه إىل النبي7 فقال: يا رسـول اهللا هذا أيب وقـد ظلمني مرياثي عن أمي، 
فأخربه األب أنه قد أنفقه عليه وعىل نفسـه، وقال: أنت ومالك ألبيك، ومل يكن عند 

الرجل يشء. أوَ كان رسول اهللا7 حيبس األب لالبن؟!»(٣).
(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٧٨ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٧٨ من أبواب ما يكتسب به حديث:١، ٢، ٨، ٩.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٧٨ من أبواب ما يكتسب به حديث:٨.



نعـم، يأيت عند الكالم يف والية اجلد ما يناسـب اسـتفادة الواليـة منه. فيكون 
عاضداً ملا سبق، وإن كان يف نفسه وافياً باالستدالل.

(١) كـام هو مقتىض اجلمع منهـم بينهام يف الوالية بنحو يظهـر منهم املفروغية 
عنه وانعقاد إمجاعهم عليه كاألب. وكفى به حجة يف املقام، لشـيوع االبتالء باملسـألة 

بنحو يمتنع عادة خفاء حكمها عىل األصحاب، مع مناسبة احلكم للسرية.
وقد يستدل عليه ـ مضافاً إىل ذلك ـ بأمرين:

. ويشـكل بأنه  األول: إطـالق النصوص الواردة يف األب، ألن اجلد أب أيضاً
، إال أن إطالق  وإن كان أباً بمعنى، ولذا جيري عليه حكم األب يف حتريم النكاح مثالً
األب يف نصـوص املقـام ينـرصف عنه كام يتـرصف عنه يف كثري من مـوارد إطالقه يف 
االسـتعامالت العرفية. ولذا تضمنت النصوص الواردة يف الوالية عىل النكاح مقابلة 
األب باجلـد. كـام ال إشـكال عندهم يف قصـوره عن اجلد لـألم يف املقام، مـع أنه أب 

باملعنى األول. وال أقل من خروج اجلد لألب عن املتيقن من إطالق األب يف املقام.
الثـاين: فحـو ما تضمن واليته يف النكاح. لكن عرفـت عند الكالم يف والية 

األب اإلشكال يف الفحو املذكورة.
نعم، قد يسـتفاد ذلـك من بعض نصوصه، وهو معترب عبيـد بن زرارة عن أيب 
عبد اهللاA: «قال: إين لذات يوم عند زياد بن عبد اهللا [ابن عبيد اهللا احلارثي] إذ جاء 
رجل يسـتعدي عـىل أبيه. فقال: أصلـح اهللا األمـري إن أيب زوج ابنتي بغري إذين. فقال 
زيـاد جللسـائه الذين عنده: ما تقولون فيـام يقول هذا الرجل؟ فقالـوا: نكاحه باطل. 
قال: ثم أقبل عيل، فقال: ما تقول يا أبا عبد اهللا؟ فلام سألني أقبلت عىل الذين أجابوه، 
فقلت هلم: أليس فيام تروون أنتم عن رسول اهللا7 أن رجالً جاء يستعديه عىل أبيه يف 
مثل هذا، فقال له رسـول اهللا7: أنت ومالك ألبيك؟ قالوا: بىل. فقلت هلم: فكيف 

واجلد(١)
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يكون هذا وهو وماله ألبيه وال جيوز نكاحه؟! فأخذ بقوهلم وترك قويل»(١).
لظهوره يف أن ما تضمنه النبوي الرشيف من حق األبوة ـ عىل أي معنى محل ـ 
يستتبع الوالية ونفوذ الترصف، ولو بتنقيح املناط أو األولوية. ومن الظاهر أن املالك 
املذكـور إذا كان يقتـيض واليته عىل بنت ابنه فهو يقتيض واليته عىل ابن ابنه، وإذا كان 
يقتيض واليته عليها يف النكاح فهو يقتيض واليته عليها يف سـائر األمور، لعدم تفريق 

العرف بنحو يفهم العموم من فحو الكالم.
ومثله يف ذلك صحيح عيل بن جعفر عن أخيه موسـى بن جعفرA: «سألته 
عـن رجل أتاه رجالن خيطبان ابنته، فهو أن يزوج أحدمها، وهو أبوه اآلخر، أهيام 
، ألهنا وأباها للجد»(٢) فإن التعليل يقتيض  أحقّ أن ينكح؟ قال: الذي هو اجلد أحقّ
العمـوم املذكور ارتكازاً، وهو يشـري ملفـاد النبوي املتقدم. كـام أن احلديثني ينفعان يف 

. إثبات عموم والية األب ويعضدان ما سبق فيه، كام أرشنا إليه آنفاً
وكيف كان فال ينبغي اإلشكال يف والية اجلد بعد ما عرفت من ظهور اإلمجاع 
واملفروغية املعتضدين باحلديثني الرشيفني. ومنه يظهر ضعف ما قد يظهر مما عن ابن 

أيب عقيل من عدم واليته، القتصاره يف الوالية عىل ذكر األب.
بقـي يف املقـام يشء، وهو أنه ربام يدعى اختصـاص والية اجلد عىل الصغري بام 
إذا كان األب حياً، كام رصح بذلك يف الوالية عىل النكاح يف اهلداية والنهاية واملبسوط 
والغنيـة واملراسـم والوسـيلة وعـن ابنـي اجلنيـد والـرباج وغريمهـا. بـل يف اخلالف

اإلمجاع عليه.
وقد يستدل عليه بوجهني:

األول: األصـل بعـد اختصاص الدليل عـىل واليته بصورة وجـود األب. أما 
اإلمجاع فظاهر. وأما النصوص فألهنا واردة لبيان أولوية اجلد من األب ونفوذ تزوجيه 

هلا بغري إذنه ونحو ذلك مما خيتص بحال وجوده.
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:١١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث:٥، ٨.



وفيه: أن املسـتفاد من النصوص املذكورة عرفـاً أن أولوية اجلد بلحاظ أقوائية 
مالك واليته، ألبوته لألب، وذلك يقتيض إلغاء خصوصية وجود األب يف واليته. بل 
ظاهـر التعليـل يف صحيح عيل بن جعفر املتقدم بأهنا وأباها للجد ثبوت الوالية للجد 
عليها ألهنا له، وأولويته هبا من األب ألن األب له. ومقتىض ذلك عموم واليته عليها 

حلال فقد األب.
 :Aكام ال يبعد اسـتفادة ذلك أيضاً من موثق عبيد بن زرارة: «قلت أليب عبد اهللا
اجلاريـة يريـد أبوهـا أن يزوجها من رجل، ويريـد جدها أن يزوجها مـن رجل آخر. 
قـال: اجلـد أوىل بذلك ما مل يكن مضـاراً، إن مل يكن األب زوجهـا قبله. وجيوز عليها 
تزويـج األب واجلـد»(١). لظهـور ذيلـه يف ثبـوت الواليـة هلـام بنحو االنحـالل. وال 
جمـال حلمله عىل خصوص صـورة اجتامعهام، لنهوض الصدر ببيـان ذلك، فال فائدة

يف بيانه.
عـىل أنه لـو فرض قصور النصوص عـن إثبات عموم واليـة اجلد حلال موت 
األب. فالظاهـر هنـوض االسـتصحاب بـه، للشـك يف ارتفـاع واليته بمـوت األب 
فتسـتصحب، بنـاء عىل جريـان االسـتصحاب يف األحـكام الكلية، عىل مـا حقق يف 
حملـه، فيكـون االسـتصحاب املذكور حاكـامً األصل املدعـى يف املقـام. نعم ال جيري 
االسـتصحاب فيـام لو مات األب قبل والدة الطفل، للشـك يف حـدوث واليته عليه 

بعد والدته، ال يف ارتفاعها بعد العلم بثبوهتا.
الثـاين: موثـق الفضل بن عبد امللك عـن أيب عبد اهللاA: «قـال: إن اجلد إذا 
زوج ابنـة ابنه، وكان أبوها حياً، وكان اجلـدّ مرضياً جاز. قلت: فإن هو أبو اجلارية 
هـو، وهـو اجلدّ هو، ومها سـواء يف العـدل والرضا. قال: أحـب إيل أن ترىض 

»(٢). حيث تضمن اعتبار حياة األب يف جواز عقد اجلد. بقول اجلدّ
ودعو: أنه وإن عرب عنه باملوثق يف كالم بعضهم، إال أنه قد رمي بالضعف يف 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:١١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث:٢، ٤.
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الرشايع واملسـالك وحمكي مرآة العقول. إما لضعف املوثق عندهم، أو ألن يف سـنده 
جعفر بن سامعة، وهو مل يوثق.

مدفوعـة بـأن املوثق حجة. كـام أن من القريب أن يكون جعفر بن سـامعة هذا 
هو جعفر بن حممد بن سـامعة الثقة، وأن نسـبته إىل سـامعة من باب النسبة للجد، ألنه 
هو صاحب كتاب النوادر الذي يرويه أخوه احلسـن بن حممد بن سـامعة الراوي عنه 
هنـا، مـع أن املوجود يف أكثر رواياته أو مجيعها هو جعفر بن سـامعة. وقد أطال بعض 

مشاخيناP يف تقريب ذلك بام ال خيلو عن قوة.
نعم، قد استشـكل فيه سـيدنا املصنفP باحتامل سوق التقييد بذلك متهيداً 
للحكم املذكور يف ذيل املوثق يف فرض التشاح بني األب واجلد، حيث ال موضوع له 

إال يف فرض وجود األب، فهو نظري الرشط املسوق لتحقيق املوضوع ال مفهوم له.
لكنه يندفع بأن فرض التشاح مل يؤخذ يف جزاء الرشطية، وإنام اقترص يف جزائها 
عىل جواز النكاح ال غري. وأما التشاح فقد فرض يف كالم السائل بعد متامية الرشطية. 

ولعله لذا أمرP بالتأمل.
ومثله ما ذكره بعض مشاخيناP من أن املراد باجلواز يف اجلزاء ليس هو جواز 
التزويج يف نفسه، بل جواز التزويج عىل األب، كام يظهر من النصوص املعتربة، ومن 

الظاهر أن اجلواز عىل األب فرع حياته، فالرشط مسوق لتحقيق املوضوع.
الندفاعـه بأن ذلـك وإن ورد يف بعـض النصوص، كصحيح حممد بن مسـلم 
عـن أحدمهاA: «قـال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز عـىل ابنه...»(١)، ونحوه 
معترب عبيد بن زرارة(٢)، إال أن ذلك ال ينهض قرينة عىل محل موثق الفضل عىل ذلك، 
والسـيام مـع التعبري بجواز التزويـج عليها يف موثق عبيد بـن زرارة املتقدم، بل يتعني 
محلـه عـىل ظاهره وهو جواز التزويج ونفوذه يف نفسـه، كام هو احلال يف غريه مما أطلق 
فيه جواز التزويج. ومن ثم ال يتم ما ذكره من كون الرشط مسوقاً لتحقيق املوضوع.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:١١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث:١، ٧.



فالعمدة يف منع االستدالل باملوثق عىل التقييد املذكور أمران:
األول: أن كون األب حياً وكون اجلد مرضياً ليسا رشطني يف قبال التزويج، بل 
مهـا حال منه وقيد فيه، وليس الرشط إال التزويج وحده، وال مفهوم له، ألنه مسـوق 

لتحقيق موضوع اجلواز والنفوذ.
نعـم، يف اجلواهـر أن داللة املوثق عىل اعتبار حيـاة األب بمفهوم الرشط. وقد 

وجهه بعض مشاخيناP بأن الرشط يف الرشطية إذا كان مركباً من أمورـ  كام يف املقامـ 
انحلـت إىل رشوط متعـددة، وحلـق كل منها حكمه، فام كان مقومـاً ملوضوع اجلزاء مل 
يكن له مفهوم، كالتزويج يف املقام، وما مل يكن مقوماً ملوضوع اجلزاء ـ كحياة األب يف 

املقام ـ كان له مفهوم، كسائر موارد مفهوم الرشط.
لكـن االنحـالل املذكور غري ظاهـر الوجه بعد وحدة الرشطية. والسـيام وأنه 
ال يمكـن البنـاء عىل رجـوع الرشطية يف املقـام إىل رشطيات ثـالث يف عرض واحد. 
إذاً إشـكال يف أن اجلـزاء مرتتب عىل جمموع األمـور املذكورة ال عىل كل منها لوحده. 
فمرجـع االنحـالل املدعـى إىل انحالل الرشطيـة إىل رشطية يف ضمـن رشطية تكون 
جزاء هلا. فكأنه قيل: إذا زوج اجلدّ ابنة ابنه، فإن كان األب حياً وكان اجلدّ مرضياً جاز 

التزويج. وال إشكال يف ابتناء ذلك عىل عناية وكلفة ال يناسبها لسان احلديث.
ومن ثم ال خمرج عام ذكرنا من أن حياة األب وكون اجلدّ مرضياً قيدان كسـائر 
. وإن كانت القرائن واملناسـبات االرتكازية قد تقيض  القيود التي ال مفهوم هلا وضعاً
 . بسـوقها لالحـرتاز، فيكون هلا مفهوم، كام هو غري بعيـد يف التقييد بكون اجلد مرضياً
أمـا التقييـد بكون األب حيـاً فمن البعيـد جداً كونـه احرتازياً، خصوصـاً بمالحظة 
مالك والية اجلد الذي أشري إليه يف التعليل. بل ال يبعد كون ذكره لدفع توهم توقف 
والية اجلدّ عىل موت األب، رداً ملا عن العامة من اشـرتاط واليته بفقد األب، كام هو 
املناسـب ملـا تقدم يف معترب عبيد بن زرارة من حكـم احلارضين يف جملس زياد بن عبد 

اهللا ببطالن نكاح اجلد.
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الثاين: أن ظاهر ذيل املوثق فرض بلوغ البنت، ولذا أحب هلا اإلمامA الرضا 
بام خيتاره اجلد، واعتبار حياة األب يف نفوذ تزويج اجلد هلا مع بلوغها ال يستلزم اعتبار 
حياتـه يف نفـوذ تزويج اجلد هلا قبل بلوغها، فضالً عن اعتبارها يف واليته عليها يف غري 

التزويج من شؤوهنا.
ومن هنا ال خمرج عام يسـتفاد من النصوص املتقدمة من عموم والية اجلد عىل 
الصغـري، سـواء كان األب حيـاً أم ال. ولـو فـرض قصورها عن إثبـات العموم كفى 
. ولعله لذا رصح غري واحد بالعموم، كام يف  االستصحاب الذي تقدم التعرض له آنفاً

الرسائر والرشايع والتذكرة واملسالك وغريمها، وهو مقتىض إطالق مجاعة آخرين.
ثـم إن ظاهر املسـالك اإلمجـاع عىل عموم واليـة اجلد عىل مـال الصغري حلال 
مـوت األب، وأن اخلـالف يف واليته مع موت األب إنام هو يف النكاح ال غري، كام هو 
الظاهر من املحقق يف الرشايع، حيث مل يرش للخالف املذكور يف كتايب البيع واحلجر، 
وأشار إليه يف النكاح. ومن العالمة يف القواعد، حيث مل يرش له يف كتاب البيع وأشار 

إليه يف كتاب النكاح.
ومن ثم اسـتدل يف املسالك لعموم واليته حتى يف النكاح بصحيح عبد اهللا بن 
سـنان عن أيب عبد اهللاA: «قال: الذي بيده عقدة النكاح هو ويل أمرها»(١). قال يف 

املسالك: «وال خالف يف أن اجلد ويل أمر الصغرية يف اجلملة».
 Aومثلـه يف ذلـك صحيح أيب بصري وحممد بن مسـلم: «سـألت أبـا جعفر
عـن الذي بيده عقدة النكاح. فقال: هـو األب واألخ واملوىص إليه والذي جيوز أمره

يف مـال املـرأة من قرابتهـا، فيبيع هلا ويشـرتي. قال: فـأي هؤالء عفا فعفـوه جائز يف 
املهـر إذا عفـا عنه»(٢)، ونحوه أو عينـه خرب أيب بصري(٣)، وصحيح أيب بصري وسـامعة

(١) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث:٢.
(٢) التهذيـب ج:٧ ص:٤٨٤ واللفـظ له، ووسـائل الشـيعة ج:١٤ باب:٨ من أبواب عقـد النكاح وأولياء 

العقد حديث:٥.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث:٤.



.(٢)A(١)، وصحيح احللبي عنهAعنه
نعم، استشـكل فيه سـيدنا املصنفP بأن ظاهر اآلية الرشيفة االختصاص 
بالبالغـات، بقرينة نفوذ عفوهن، فالروايات الواردة يف تفسـريها قارصة عن شـمول 
غريهـن، ولذا ذكر األخ يف الصحيح املتقدم، حيث البد من محله ومحل غريه ممن ذكر 

عىل ما إذا كان وكيالً عنها، فيخرج عن حمل الكالم.
لكنه يندفع بأن ما تضمنته اآلية الرشيفة من نفوذ عفوهن وعفو من بيده عقدة 
النكاح ظاهر يف أن موردها أعم من البالغات والصغريات، وأن البالغات يكون العفو 

منهن، والصغريات يكون العفو ممن بيده عقدة النكاح بدالً عنهن، وهو الويل.
والسـيام مـع ذكـر املـوىص إليـه الـذي ينفصل عـن املوىل عليـه ببلوغـه، وال 
خصوصيـة له إال قبل البلوغ، وليس هـو كاألب تبقى عالقته ببنته حتى بعد بلوغها. 
مع ما يف صحيح رفاعة: «سـألت أبا عبد اهللاA عن الذي بيده عقدة النكاح. قال: 
. وليس له أن يدع كلـه»(٣)، ونحوه غريه. لقوة  الـويل الـذي يأخذ بعضاً ويرتك بعضـاً
ظهـوره يف الويل القهـري، دون الذي يتوىل أمرها بتوكيل منها. ولذا مل يكن له أن يدع 

الكل، مع أنه لو كان وكيالً عنها جلاز له ذلك مع عموم وكالته، كام جيوز هلا.
مع أن مرادهP من الوكيل إن كان هو الوكيل يف األمور املالية فعقدة النكاح 
ليسـت بيـده. وإن كان هو الوكيـل يف النكاح فال وجه لنفوذ عفـوه يف املهر. ومن هنا 

يتعني محله عىل الويل الذي له الترصف يف مجيع شؤوهنا.
، بل لعله لكونه  وأما ذكر األخ يف الصحيح وغريه فهو ال يدل عىل كونه وكيالً
وليـاً، كـام قد يظهر من بعض النصوص(٤). وإن لزم محله عـىل ما إذا كان وصياً كام يف 
مرسـل العيـايش(٥)، أو عىل ما إذا كان مهتـامً بأمرها قائامً عليها، ففي مرسـل العيايش 

(١) الكايف ج:٦ ص:١٠٦، ووسائل الشيعة ج:١٥ باب:٥٢ من أبواب املهور حديث:١.
(٢) الكايف ج:٦ ص:١٠٦.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث:٣، ٦.
(٥) مستدرك الوسائل ج:١٥ باب:٣٧ من أبواب املهور حديث:١.
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اآلخر أنه بمنزلة األب جيوز له العفو(١)، أو عىل التقية أو طرحه.
نعـم، يف مرسـل العيـايش يف ذيل حديـث أيب بصري املتقدم: «قلـت له: أرأيت 
إن قالـت ال أجيز مـا يصنع؟ قال: ليس هلا ذلك، أجتيز بيعـه يف ماهلا وال جتيز هذا؟!» 
ونحوه عن سامعة(٢)، ومقتضامها أن املراد بالذي جيوز أمره يف مال املرأة هو الوكيل يف 

األمور املالية، وحينئذٍ يناسب اختصاص اآلية الرشيفة بالكبرية.
لكنهـ  مع ضعفهـ  قد تضمن إرغامها عىل ما يفعله الوكيل املذكور، وهو غريب 
جـداً، مع ما سـبق منا من أنـه ليس بيده عقدة النكاح، وأن صـدر احلديث قد تضمن 
عدّ املوىص إليه ممن بيده عقدة النكاح. ومن هنا ال يبعد تنزيله عىل الويل القهقري قبل 
بلوغهـا، ويكون املـراد بإجازهتا بيعه يف ماهلا ليس هو توكيلها له يف البيع بعد بلوغها، 
بل نفوذ بيعه السابق عىل بلوغها. واملتحصل من احلديث حينئذٍ أنه كام ينفذ عليها بيع 

مها بعد بلوغها. الويل يف ماهلا ينفذ عليها عفوه يف املهر، فليس هلا ردّ
(١) دون اجلد لألم. ويظهر من كلامهتم املفروغية عنه. ويظهر وجهه بمالحظة 
نصـوص والية اجلد والسـيام مـا تضمن تعليـل أولويته من األب بأبوتـه له. وبذلك 
يظهـر لزوم رفع اليد عن إطالق اجلد يف بعض النصوص(٣)، لو مل ينرصف خلصوص 

اجلد لألب.
(٢) كـام هـو املـرصح به يف بعـض كلامهتم ويظهر مـن بعضهـا املفروغية عنه. 
ويقتضيـه عمـوم التعليل املتقدم الـوارد يف والية اجلد وأولويته. ومنـه يظهر أن املراد 
به من يتصل باألب بتسلسـل اآلباء كأيب اجلد وجده ألبيه وهكذا، دون من يتصل به 

بتوسط األمهات كجد األب ألمه، وجد أم األب ونحومها.
(١) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٥٢ من أبواب املهور حديث:٥.

(٢) تفسري العيايش ج:١ ص:١٢٥، ١٢٦. ووسائل الشيعة ج:١٥ باب:٥٢ من أبواب املهور حديث:٣ وذيله.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:١١ من أبواب عقد النكاح حديث:٢، ٣.

لألب(١) وإن عال(٢)



لكـن يف التذكرة: «الوجه أن جـد أم األب ال والية له مع جد أب األب. ومع 
انفـراده نظر». وهـو غريب، إذ ليس يف النصوص إطالق واليـة اجلد لألب أو جده، 
ليتوهم شموله جلد أم األب أو ألبيها. ولو كان مل يكن وجه الرتتيب بينه وبني جد أبيه 
يف الوالية. وليس املوجود يف النصوص إال عنوان اجلد، وأيب األب. والثاين ال ينهض 
. ويف هنوض األول هبا إشكال. مع أنه يقتيض العموم للجد  بوالية اجلد األعىل مطلقاً
لـألم وعـدم الرتتيب بني الطرفني. فلم يبـق إال التعليل املتقدم. وهـو يقتيض العموم 
خلصوص من يتصل باألب بتسلسل اآلباء، كام ذكرنا، وال يبقى منشأ لالحتامل الذي 

.Pذكره
(١) ممـا سـبق يتضـح عموم واليتهـام عليه يف مجيع شـؤونه حتى مـا ال يتعلق 

باملال.
(٢) كام هو ظاهر نسبة الوالية لكل منهام يف كلامت األصحاب واملرصح به يف 
كالم بعضهـم، بل يف اجلواهر نفـي وجدان اخلالف فيه. ويقتضيه يف األب النصوص 
املتقدمة يف واليته، فإن مقتضاها عدم اعتبار اسـتئذان اجلد يف ترصفه، كام هو املرصح 
. ويف اجلد النصوص الـواردة يف النكاح بضميمة  بـه يف بعـض نصوص النكاح أيضـاً

التعليل املتقدم القايض بعدم الفرق بينه وبني غريه من الترصفات كام تقدم.
وعـن بعضهم أولوية األب لشـدة اتصاله وكون والية اجلد بواسـطته، ونحو 
ذلـك ممـا هو كاالجتهـاد يف مقابل النـص. ومثله االسـتدالل بقوله تعـاىل: ﴿وأولوا 
األرحـام بعضهم أوىل ببعـض يف كتاب اهللا﴾(١)، بناء عىل أن املـراد به أولوية األقرب 
مـن األبعـد، ال جمرد أولويـة األرحام من غريهـم، وأن األولويـة ال ختتص باملرياث، 

(١) سورة األنفال آية:٧٥.

التـرصف يف مال الصغري(١) كالبيع والرشاء واإلجارة وغريها. وكل منهام 
مستقل يف الوالية(٢).
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بـل جتـري يف الواليات، كام تفصل الكالم فيه يف املسـألة الثانية مـن الفصل الثاين من 
مباحث أحكام األموات من كتاب الطهارة.

إذ فيـه: أن ذلـك وإن كان قريباً، إال أن الظاهر عـدم ابتناء الوالية اخلاصة عىل 
الصغري عىل ذلك، الختصاصها باألب واجلد دون بقية األرحام. عىل أنه ال يزيد عىل 

العموم الذي يتعني ختصيصه ورفع اليد عنه بالتعليل املتقدم.
وعـىل ذلك فأي منهام سـبق نفـذ ترصفه، كام هـو مقتىض القاعـدة بعد فرض 
إطـالق واليتـه. وبه رصح يف غري واحد من النصوص الـواردة يف النكاح، وقد تقدم 

بعضها.
نعـم، املتيقـن مـن ذلك مـا إذا مل يسـبق التشـاح واالختـالف بينهـام. وأما معه 
 Aفمقتىض نصوص أولوية اجلدّ عدم نفوذ ترصف األب لو سبق، كام يظهر من قوله
 « يف صحيح عيل بن جعفر املتقدم: «الذي هو اجلدّ أحقّ باجلارية، ألهنا وأباها للجدّ
ونحوه غريه. ومحل األولوية فيه عىل اسـتحباب عدم ترسع األب ملا خيالف اجلدّ وإن 
نفـذ ترصفه لو سـبق. خالف الظاهر. والسـيام مع التعليل الـذي يظهر من الصحيح 

وغريه أنه هو املالك يف أصل الوالية.
نعـم، يتجه ذلك يف الكبـرية التي ال جيب عليها الرضا بـام خيتاره هلا كل منهام، 
حيث يتعني كون األولوية يف حقها عىل االسـتحباب، كام يناسـبه قولهA يف موثق 

الفضل بن عبد امللك املتقدم: «أحب إيل أن ترىض بقول اجلد».
كام أن مقتىض اشـرتاكهام يف الواليـة وإن كان هو بطالن ترصفهام معاً لو اقرتنا
ـ كـام عـن بعضهـمـ  إال أن مقتـىض األولويـة املذكورة هـو نفوذ تـرصف اجلد. وهو 
املـرصح به يف صحيح هشـام بن سـامل وحممد بن حكيم عن أيب عبـد اهللاA: «قال:
واحـدة حـال  يف  مجيعـاً  كانـا  فـإن  لـألول،  التزويـج  كان  واجلـد  األب  زوج  إذا 

فاجلد أوىل»(١).
(١) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:١١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث:٣.



(١) كام هو مقتىض إطالق املشهور ورصيح غري واحد. وهو املناسب إلطالق 
النصـوص املتقدمة املعتضدة بالسـرية القطعية، لشـيوع االبتالء باملسـألة، لكثرة عدم 
متامية العدالة يف اآلباء واألجدادـ  فضالً عن إحرازهاـ  من دون أن يظهر من املترشعة 
البنـاء عىل عدم واليتهم، ولوال ذلك لكثرت األسـئلة عن فروع ذلك وعن املشـاكل 

املرتتبة عليه، كام لعله ظاهر.
لكـن يف وصايا القواعد بعد أن قرب اعتبار العدالة يف الويص قال: «ويشـكل 
األمر يف األب الفاسق». ويف اإليضاح: «واألصح عندي أن ال والية له مادام فاسقاً، 
ألهنا والية من ال يدفع عن نفسه، وال يعرف عن حاله، ويستحيل من حكمة الصانع 
أن جيعل الفاسـق أميناً تقبل إقراراته وإخباراته عىل غريه مع نص القرآن عىل خالفه. 

فإن عادت عادت واليته».
ويندفع بمنع االستحالة، إلمكان إدراك الشارع األقدس أن إيكال أمر الطفل 
إىل العادل األجنبي عنه أرض عليه نوعاً من إيكال أمره إىل أبيه وجده الفاسقني اللذين 
يعيش يف كنفهام، ويريان أهنام مسؤوالن عنه بمقتىض ما يستحكم من عاطفتهام نحوه، 
وروابطهام االجتامعية معه. أو ير أن ترشيع الوالية عىل الطفل مع وجود أبيه وجده 

غري مقبول اجتامعياً وال صالـح للتنفيذ خارجاً، بنحو يمنع من فعلية جعله.
وأما النص القرآين عىل خالفه فكأن املراد به آية النبأ املتضمنة عدم حجية خرب 
الفاسـق. لكنهـا ـ مع اختصاصهـا بإخباره من حـال الطفل وإقراره عليـه، دون بقية 
شـؤون واليتـه ـ إنام تدل عليه باإلطـالق القابل للتقييد، كام قيد باإلقرار عىل نفسـه، 

وبإخباره عام حتت يده، ونحو ذلك.
وربـام يراد بالنص القرآين قوله تعاىل: ﴿وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسـكم 
النار﴾(١). لكنه أجنبي عام نحن فيه، فإن الركون لليشء هو امليل إليه والطمأنينة له، يف 

(١) سورة هود آية:١١٣.

كام ال تعترب العدالة يف واليتهام(١)،
والية األب واجلد................................................................................. ٣٨٩



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة / ج٢ ٣٩٠

مقابـل النفور عنه، ولذا فرسه يف تفسـري القمي باملودة والنصيحة والطاعة، ويف جممع 
البيـان أنه املـروي عنهمG. والنهي عنه ال ينايف والية الظـامل رشعاً عىل الطفل، بل 
هـي حكـم رشعي يبتني عىل مالحظة أن مقتىض مصلحـة الطفل إيكال أمره إىل أبيه. 

عىل أنه عموم قابل للتخصيص، وما سبق كاف يف ختصيصه.
نعم، قد يستدل العتبار عدالة األب بام سبق يف موثق الفضل بن عبد امللك من 
قولهA: «إن اجلد إذا زوج ابنة ابنه، وكان أبوها حياً، وكان اجلدّ مرضياً، جاز»، بناء 
عىل ما سبق عند الكالم يف والية اجلد من أن كون اجلد مرضياً وإن مل يكن رشطاً، بل 
هو حال من الرشط الذي ال مفهوم له. إال أن املناسبات االرتكازية تقيض بكونه قيداً 

. احرتازياً، فيكون مقتضاه عدم جواز تزويج اجلد إذا مل يكن مرضياً
ومن هنا قد يساق املوثق دليالً عىل اعتبار العدالة يف والية اجلد. بل ذكر بعض 
مشاخيناP أنه يقتيض حينئذ اعتبارها يف والية األب باألولوية. ولعله لذا حكي عن 

بعضهم البناء عىل اعتبار العدالة يف واليتهام معاً، اعتامداً عىل احلديث املذكور.
لكـن األولوية غري ظاهرة، فإن النصوص وإن تضمنت أولوية اجلدّ من األب 
بالواليـة بلحاظ أن مالك الوالية حق األبوة، لكـن ال مانع من اعتبار العدالة يف اجلدّ 
رعايـة حلـق املوىل عليه واحتياطـاً له، دون األب، ألن عاطفته نحـو ولده وارتباطه به 
آكدّ بنحو يعوض عن ذلك، أو يمنع من تنفيذ هذا الرشط يف حقه، عىل ما تقدم يف رد 

استدالل الفخر عىل اعتبار العدالة.
نعم، قد يسـتفاد من ذيـل احلديث املتقدم املفروغية عـن اعتبار هذا الرشط يف 

والية األب كاجلد، حيث فرض فيه تساوهيام يف العدل والرضا.
هـذا ولكـن ال جمال مـع كل ذلك لالسـتدالل باحلديـث املذكور عـىل اعتبار 
: ملا تقدم من أن الظاهر  العدالـة يف واليـة اجلد ـ فضالً عن األب ـ عىل الصغـري: أوالً
من ذيله فرض بلوغ البنت واعتبار رضاها، وأن أولوية اجلد إنام تكون يف حقها بنحو 
يكـون األوىل هبـا الرضا بام رضيه هلـا، ال بنحو تكون ملزمة هلا، فضـالً عن أن تكون 



الزمة عليها، لقصورها يف نفسـها بسـبب صغرها، ليكون من حمل الكالم من الوالية 
عىل الصغري.

: ألن اعتبار العدالة يف الوالية عىل النكاح ال يستلزم اعتبارها يف الوالية  وثانياً
عىل غريه من شـؤون املـوىل عليه، إلمكان خصوصية النـكاح يف ذلك بلحاظ أمهيته. 
وعدم ظهور التفصيل يف كلامهتم بني النكاح وغريه ال يكفي يف التعميم. والسـيام مع 

قرب ابتنائه عىل عدم العمل باحلديث يف مورده.
: ألنـه ال يمكن البنـاء عىل اعتبـار العدالة يف واليـة األب واجلدّ بالنظر  وثالثـاً
إلطـالق النصـوص الكثـرية وعمـوم السـرية القطعيـة يف مثـل هـذا األمـر الشـايع 
االبتالء. بل ال يبعد لزوم اختالل النظام يف أمر األطفال لو بني عىل اعتبار العدالة يف

واليتهام عليهم.
بـل حتى بنـاء عىل ما ذكرنـاه من اختصاص احلديـث بالبالغة يصعـب اعتبار 
 العدالـة يف واليـة أبيهـا وجدهـا يف أمر نكاحهـا بالنظر إلطالق النصـوص والفتو

والسرية.
ومـن ثـم ال يبعد محـل الرضا والعدالة فيـه عىل خصوص الرضـا والعدالة يف 
أمرها، بأن يظهر من األب واجلدّ االهتامم بصالحها، وعدم التحكم يف أمرها إشباعاً 
 لرغباهتا الشـخصية، فـإن ذلك أهون من رفـع اليد عن إطالق النصـوص والفتاو

وعموم السرية عىل واليتهام يف أمر نكاحها.
بـل قد يتعني بلحـاظ موثق عبيد بن زرارة: «قلـت أليب عبد اهللاA: اجلارية 
يريـد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر. فقال: اجلدّ 
أوىل بذلـك ما مل يكن مضـاراً إن مل يكن األب زوجها قبله. وجيوز عليها تزويج األب 
»(١)، حيث ال يبعد هنوضه بتفسري الرضا يف موثق الفضل املتقدم، ملا هو املعلوم  واجلدّ
مـن أن عـدم كونـه مضاراً أعـم من العدالـة كثرياً فاالقتصـار عليه ال يناسـب اعتبار 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٧٨ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢.
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العدالة، فضالً عن تفسـري الرضا يف موثق الفضل هبا، بل يصلح ألن يكون قرينة عىل 
محل الرضا فيه عىل ذلك. فالحظ.

واحلاصل: أنه ال جمال للبناء عىل اعتبار العدالة يف والية األب واجلد.
نعـم، لـو ظهر منهام اخلروج عـن مقتىض الوالية يف رعايـة الطفل وحفظ ماله 
تعني سـقوط واليتهام وعدم نفوذ ترصفهام سـواء كان منشأ ذلك فسقهام أم قصورمها 

وقلة رشدمها. وهو أمر آخر غري اعتبار العدالة يف واليتهام.
(١) قال شـيخنا األعظمP: «األقو كفاية عدم املفسدة، وفاقاً لغري واحد 
مـن األسـاطني الذين عارصناهـم». وكأن مراده مثل كاشـف الغطـاء يف رشحه عىل 
 Pالقواعـد وصاحـب اجلواهر، حيث رصحـا بكفاية ذلك يف األبوين، وقد اسـتظهر
اإلمجـاع عىل عدم املفسـدة. خالفـاً جلامعة من األصحـاب فاعتـربوا يف ترصف الويل 
مطلقـاً املصلحـة. بـل يف رشح القواعـد املذكـور أن ظاهـر األصحـاب اإلمجاع عىل 
ذلـك، ويف مفتـاح الكرامة: «هذا احلكـم إمجاعي عىل الظاهر، وقد نسـبه املصنف إىل 

األصحاب فيام حكي عنه».
وال ينبغـي التأمل يف اعتبار عدم املفسـدة، ألن ذلك مقتـىض الوالية التي هي 

نحو من االستئامن املبني عىل احلفظ والرعاية للموىل عليه، وعدم التفريط يف أمره.
وربام يسـتدل لعدم اعتبـار ذلك بالنبوي املروي بطرق متعـددة فيها الصحيح 
أنه صىل اهللا عليه وآله قال لرجل: «أنت ومالك ألبيك»(١)، وموثق سعيد بن يسار أو 
صحيحه: «قلت أليب عبد اهللاA: أحيج الرجل من مال ابنه وهو صغري؟ قال: نعم. 
قلـت: حجة اإلسـالم، وينفق منه؟ قال: نعم باملعروف. ثـم قال: نعم حيج منه وينفق 
»(٢). فإن احلكم  منـه. إن مـال الولد للوالد. وليس للولد أن يأخذ من مال والده شـيئاً

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٧٨ من أبواب ما يكتسب به حديث:١، ٢، ٨، ٩.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٧٨ من أبواب ما يكتسب به حديث:٤.

وال أن تكون املصلحة يف ترصفهام(١).



بأن الولد وماله لألب، يف األول، وبأن مال الولد لألب يف الثاين، بعد تعذر محله عىل 
احلقيقة يتعني محله عىل إطالق سلطنته عليه، كسلطنته عىل ماله.

وهو املناسب ملا تضمنته مجلة من النصوص من أن له أن يأخذ من مال ولده(١)، 
 :Aبل يف بعضها أن له أن يأخذ منه ما شاء، كصحيح حممد بن مسلم عن أيب عبد اهللا
«سألته عن الرجل حيتاج إىل مال ابنه. قال: يأكل منه ما شاء من غري رسف. وقال: يف 
كتاب عيلA: إن الولد ال يأخذ من مال والده شيئاً إال بإذنه، والوالد يأخذ من مال 
ابنـه ما شـاء. وله أن يقع عـىل جارية ابنه إذا مل يكن االبن وقع عليها, وذكر أن رسـول 

اهللا7 قال لرجل: أنت ومالك ألبيك»(٢).
ويظهر اندفاعه مما سبق عند االستدالل بالنصوص املذكورة لوالية األب. فإنه 
ال قرينة عىل محل النبوي وحديث سـعيد بن يسـار عىل السـلطنة عىل الترصف، بنحو 
يرجع للوالية، بل الظاهر منها إباحة األخذ من املال. والسـيام مع اختصاص النبوي 
الرشيف بالكبري، الذي ال والية لألب عىل ماله قطعاً، فضالً عن أن يكون له الترصف 
فيـه بام فيه املفسـدة. وحديث سـعيد وإن ورد يف الصغـري، إال أن قولهA: «إن مال 
الولـد للوالد» يعمّ الكبـري، وخصوصاً بمالحظة تعقيبه بمنـع الولد من أن يأخذ من 

. مال والده شيئاً
ومنـه يظهـر حـال بقية النصـوص املتضمنـة أن األب يأخذ من مـال ولده، ملا 
ذكرنـاه من أن األخذ من املال ال يقتيض الوالية. والسـيام مـع أن النصوص املذكورة 
بني ما هو ظاهر يف الكبري ـ كصحيح حممد بن مسـلم السـابق وغريه ـ وما هو شـامل 
له. ومع تقييد األخذ يف بعضها بأن يكون بغري رسف، كالصحيح املذكور، وأن يكون 
باملعروف، كحديث سـعيد بن يسـار املتقدم. ويف معترب احلسـني بن أيب العالء املتقدم 
عند االسـتدالل عىل واليـة األب: «قوته [قوت] بغـري رسف إذا اضطر إليه»(٣)، ويف 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٧٨ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٧٨ من أبواب ما يكتسب به حديث:١، ٨.
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معتـرب عيل بن جعفـر: «ال، إال أن يضطر إليه، فيأكل منه باملعـروف»(١)، ويف صحيح 
أيب محـزة عن أيب جعفرA: «إن رسـول اهللا7 قال لرجل: أنت ومالك ألبيك. ثم 
قـال أبـو جعفرA: ومـا أحب [ال حتب] أن يأخذ من مال ابنـه إال ما احتاج إليه مما 
البـد منه. إن اهللا ال حيب الفسـاد»(٢). وتعليل عدم حـبّ أن يأخذ ما ال حيتاج إليه بأن 
اهللا ال حيب الفسـاد قد يشـهد بأن املراد من عدم احلب احلرمة. ويف صحيح ابن سنان: 
«سـألته ـ يعنـي: أبا عبد اهللاA ـ ماذا حيـل للوالد من مال ولده؟ قـال: أما إذا أنفق 
. وإن كان لوالده جارية للولد فيها  عليه بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً
نصيـب فليس لـه أن يطأها إال أن يقومها قيمة تصري لولـده قيمتها عليه. قال: ويعلن 

ذلك...»(٣).
فإن القيود املذكورة تناسب استحقاق األخذ عند احلاجة، وال تناسب الوالية، 
فضالً عن إطالق السلطنة بنحو يسوغ الترصف مع املفسدة. ومن ثم ال خمرج عام سبق 

من أنه ال جمال للبناء عىل جواز الترصف بام فيد املفسدة بعد منافاته ملقتىض الوالية.
وأما اعتبار املصلحة فقد يسـتدل عليه بقوله تعاىل: ﴿وال تقربوا مال اليتيم إال 
بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده﴾(٤) فإن التفضيل يقتيض اعتبار املصلحة يف الترصف 
عند الدوران بني بينه وبني عدمه، واعتبار األشـدّ أو األكثر صالحاً عند الدوران بني 
ترصفـني أو أكثر. وهو وإن ورد يف اليتيم، إال أن إطالقه يشـمل اجلدّ عند فقد األب، 
فيلحـق به اجلدّ مع وجود األب بعدم الفصل، واألب بذلك أيضاً، أو باألولوية، ألن 

ذلك مقتىض ما تقدم من أولوية اجلدّ يف الوالية. فتأمل.
لكن مل يتضح من اآلية الرشيفة إرادة التفضيل يف الترصفات اخلاصة التي يقوم 
هبا الويل يف مال اليتيم، ليكون مما نحن فيه، بل لعل املراد التفضيل يف وجه االسـتيالء 
عىل مال اليتيم ووضع اليد عليه، وأن وضع اليد عليه البد أن يكون عىل وجه األمانة 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٧٨ من أبواب ما يكتسب به حديث:٦، ٢، ٣.
(٤) سورة األنعام آية:١٥٢، وسورة اإلرساء آية:٣٤.



بام يناسـب احلفظ والرعاية وصالح املال، يف مقابل االسـتيالء عليه من أجل االنتفاع 
بـه واسـتغالله وأكله وإفسـاده، كام قد يناسـبه جعـل موضوع الرتخيـص هو القرب 
من املال بالوجه األحسـن يف مقابل البعد عنه وجتنبه، ال الترصف األحسـن يف مقابل 

الترصف غري األحسن بعد فرض استيالء الشخص عىل املال وجعله يف حوزته.
وإىل مـا ذكرنـا يرجع مـا يف جممع البيـان قـال: «﴿إال بالتي هي أحسـن﴾ أي 
باخلصلة والطريقة احلسنى ولذلك أنث. وقد قيل يف معناه أقوال: أحدها: أن معناه إال 
بتثمريه بالتجارة... وثانيها: بأن يأخذ القيم عليه باألكل باملعروف، دون الكسـوة... 

وثالثها: بأن حيفظ عليه حتى يكرب».
فتجـري اآليـة الرشيفة جمـر قولـه تعـاىل: ﴿وال تأكلوهـا إرسافاً وبـدراً أن 
يكـربوا﴾(١). وتكـون أجنبيـة عام نحـن فيـه. وال تنهض باالسـتدالل عـىل املنع من 

الترصف غري املرضّ باملال والطفل إذا مل يرتتب عليه فائدة ومل تكن فيه مصلحة هلام.
كام قد يناسـب ذلك قوله تعاىل: ﴿ويسـألونك عن اليتامى قل إصالح هلم خري 
وإن ختالطوهـم فإخوانكـم واهللا يعلـم املفسـد من املصلـح﴾(٢) حيـث تضمن احلث 
عـىل اإلصالح مـن دون إلزام بـه، مع مقابلتـه باإلفسـاد، والتنبيه مـع خمالطتهم عىل 
األخوة، لبيان لزوم كون خمالطتهم كمخالطة اإلخوان عرفاً ال تبتني عىل التزام نفعهم 
يف كل تـرصف معهـم، بل عـىل رجحان نفعهـم والتزام عدم اإلرضار هبم واإلفسـاد

يف أمرهم.
 :Aوهو املستفاد من مجلة من النصوص. كمعترب الكاهيل: «قيل أليب عبد اهللا
إنا ندخل عىل أخ لنا يف بيت أيتام، ومعه خادم هلم، فنقعد عىل بسـاطهم، ونرشب من 
مائهم، وخيدمنا خادمهم. وربام طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، 
فـام تر يف ذلـك؟ فقال: إن كان يف دخولكم عليهم منفعة هلم فال بأس، وإن كان فيه 

(١) سورة النساء آية:٦.
(٢) سورة البقرة آية:٢٢٠.
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رضر فال. وقالA: ﴿بل اإلنسـان عىل نفسـه بصرية﴾ فأنتم ال خيفى عليكم، وقد 
قال اهللا عز وجل: ﴿واهللا يعلم املفسد من املصلح﴾»(١). فإنهA مل يشرتط إال املنفعة 
هلم لتدارك النقص احلاصل عليهم، من دون أن يشرتط كوهنا أكثر من مقدار النقص، 

ليكون يف دخوهلم منفعة وصالح هلم.
وموثق سامعة: «سألت أبا عبد اهللاA عن قول اهللا عز وجل: ﴿وإن ختالطوهم 
فإخوانكـم﴾ فقال: يعنـي: اليتامى. إذا كان الرجل ييل أليتـام يف حجره فليخرج من 
ماله عىل قدر ما حيتاج إليه، عىل قدر ما خيرجه لكل إنسان منهم، فيخالطهم ويأكلون 
. وال يـرزأن من أمواهلم شـيئاً، إنام هي النـار»(٢). فإنه كالرصيـح يف كفاية عدم  مجيعـاً

اإلرضار هبم. ونحومها غريمها.
وأظهـر من ذلك ما تضمن جـواز االقرتاض من مال اليتيم، كصحيح منصور 
بن حازم عنهA: «يف رجل ويل مال يتيم أيستقرض منه. فقال: إن عيل بن احلسنيA قد 
كان يسـتقرض من مال أيتام كانوا يف حجره، فال بأس بذلك»(٣)، ونحوه حديث أيب 

الربيع(٤)، وحديث منصور الصيقل(٥).
مضافاً إىل أن ذلك هو مقتىض سـرية املترشعة، إذ ليس بناء املتدينني منهم عىل 
التقيد بام إذا كان الترصف يف مال اليتيم خرياً من عدمه، بل يكتفون بعدم ترتب املفسدة 
عىل الترصف فيه بمثل تقليبه ونقله عن موضعه وإيداعه وتبديله بمثله ونحو ذلك مما 
قـد حتـدث هلم الدواعي له جلهات ختصهم وال تنفـع اليتيم. كام هو احلال يف ترصفهم 
يف نفس اليتيم بتكليفه ببعض األعامل اخلفيفة التي ال إجهاد فيها وال أجرة هلا، أو نقله 
عـن مكانه الذي هو فيه إىل مكان آخـر أو غري ذلك، مع أن الفرق يف ذلك بني النفس 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٧١ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٧٣ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٧٦ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.
(٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٧٦ من أبواب ما يكتسب به ذيل حديث:١.

(٥) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢ من أبواب من جتب عليه الزكاة ومن ال جتب حديث:٧.



واملال بعيد جداً، بل قد يكون الترصف يف النفس أوىل عرفاً بالتقيد والتحرج.
والسـيام وأنـه ال ريب يف التخيـري بني الترصفني إذا تسـاويا يف املصلحة، ومن 
البعيـد جـداً الفرق بني إحـداث الترصف وإبقائـه، ففي األول يتخري بـني إيقاع أحد 
املترصفـني وتركه اآلخـر، ويف الثاين يتعني إبقاء الترصف الذي حصل ما مل يكن رفعه 
وإبدالـه بالتـرصف اآلخـر أصلح. مثالً إذا احتـاج حفظ مال الطفـل لوضعه يف أحد 
صندوقني ال تفاضل بينهام جاز وضعه يف كل منهام، فإذا وضعه يف أحدمها مل جيز نقله 

لآلخر إال إذا كان أصلح.
ومثـل هذا االسـتبعاد يوجب غفلة العـرف عن الفرق بنحو يفهـم من األدلة 
عمـوم التخيـري بعد ما هـو املعلوم من أن مالك التقييد هو صـالح اليتيم. ومن هنا ال 
ينبغي اإلشـكال يف كفاية عدم املفسـدة يف جواز ترصف الويل يف شـؤون اليتيم املالية 

وغريها.
وأظهر من ذلك ترصف األب واجلد يف شـؤون الصغري، فإن اآلية الرشيفة إذا 
مل تنهـض بالتقييد باألصلح يف اليتيم ـ ولو بقرينة النصوص السـابقة والسـرية ـ فهي 
أوىل بـأن ال تنهـض بالتقييـد يف غريه. بل السـرية واالرتكازات عـىل التعميم يف غريه 
أظهـر، خصوصاً بمالحظة ما تضمن واليتهام عـىل تزويج الصغريين، حيث يصعب 

جداً تقييده بام إذا كان صالحاً هلام، بل يكاد يقطع بعدمه.
ومنـه يظهـر احلال يف الـويص، لتفرع واليته عـىل واليتهام. وال أقـل من كونه 

كغريه من أولياء اليتيم. ويأيت عند الكالم يف واليته متام الكالم يف ذلك.
(١) خلروجه عن مقتىض الوالية املبنية عىل رعاية املوىل عليه والنظر يف صالحه. 

إال أن يكون الترصف تفريطاً منهام يف مصلحة الصغري(١)، كام إذا اضطر الويل 
إىل بيـع مال الصغـري، وأمكن بيعه بأكثر من قيمة املثل، فال جيوز بيعه بقيمة 
املثل. وكذا لو دار األمر بني بيعه بزيادة درهم عن قيمة املثل وزيادة درمهني،
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بل هو مقتىض قوله تعاىل: ﴿وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن﴾(١) بأي معنى 
فرس من املعنيني املتقدمني. وال أقل من الشك يف عموم واليتهام عىل الترصف حينئذ، 
املستلزم للشك يف نفوذه ومقتىض األصل عدمه. وقد سبق أن ما تضمن جواز األخذ 
من مال الولد وأن الولد وماله ألبيه أجنبي عن مقام الوالية، فال ينهض بواليتهام عىل 

الترصف يف حمل الكالم. واألمر يف غريمها من األولياء أظهر.
نعم، الظاهر اختصاص ذلك بام إذا مل حيتج الترصف األنفع إىل مؤنة معتد هبا، 
فـال جيب عىل الـويل حتمل املؤنة املذكـورة، ألن وظيفته حفظ مال املوىل عليه ونفسـه 
وبقية شـؤونه والرعاية هلا، ال تنمية ما عنده وجتديد املنفعة له، غاية األمر أن ال يكون 
مفرطـاً يف أمره، وذلك ال يكون برتك ألصلـح إذا كان فيه مؤنة معتد هبا عليه. والنظر 

يف سرية املترشعة يشهد بذلك.
وأظهر من ذلك ترك الترصف الذي يرتتب عليه النفع إذا احتاج إىل مؤنة معتد 
هبـا، كتنميـة املال بالتجـارة والزراعة ونحومها. نعـم إذا مل يكن حمتاجـاً ملؤنة معتد هبا 
فقد يقال بوجوب إيقاعه رعاية ملصلحة املوىل عليه. وإن مل خيل عن إشـكال، بل لعل 

السرية تشهد بعدم وجوب ذلك. وال أقل من أصالة الرباءة من وجوبه.
بل ال ينبغي اإلشـكال يف عدم وجوبه لو احتمل تعرض املال أو الصغري نفسه 
للـرضر وإن كان اإلقـدام عـىل الترصف عليـه مقبوالً عنـد العقالء، بحيـث ال يعترب 
تفريطـاً يف حـق املوىل عليه. غاية األمـر أنه جيوز اإلقدام عليه للـويل، خصوصاً األب 

واجلد. نعم ورد النهي عن االجتار بامل اليتيم عىل تفصيل يوكل إىل حمله.

(١) سورة اإلرساء آية:٣٤.

الختـالف األماكـن أو الداللـني أو نحـو ذلـك مل جيـز البيـع باألقـل وإن 
كان فيـه مصلحـة إذا عـدّ ذلـك مسـاهلة يف مـال الصغري. واملـدار يف كون 
التـرصف مشـتمالً عىل املصلحة أو عدم املفسـدة عىل كونـه كذلك يف نظر



(١) ألن ذلك هو املعيار يف القيام بمقتىض األمانة، فتنزل عليه الوالية بمقتىض 
اإلطالقات املقامية. ويناسـب ذلك صحيح حممد بن عيسـى اليقطيني املتقدم يف أول 
املسـألة املتضمن نفوذ إجـارة األب لولده ولزوم الوفاء هبـا وإن حصل بعد ذلك من 
يبـذل أكثر من األجر الذي وقع عليه العقد، مع أنه بحصول الباذل املذكور ينكشـف 

عدم كون اإلجارة األوىل من مصلحة الولد يف الواقع وعلم الغيب.
(٢) خلروجـه عن مقتىض الوالية. وال يصححه اعتقاده للمصلحة بعد فرض 
شـذوذه وخروجـه عـام عليه العقـالء، الذي هـو املعيـار يف الوالية. كـام ال يصححه 
انكشـاف مصادفتـه للمصلحـة يف علـم الغيب لو فـرض ذلك، إذ بعـد خروجه عن 

مقتىض الوالية يكون فضولياً، وترتب املصلحة ال يكفي يف نفوذ عقد الفضويل.
ولـذا لو فرض التفات الـويل إىل خروجه يف ترصفه عام عليه العقالء، فأعرض 
عنـه وأوقع ترصفـاً منافياً له مطابقاً ملا عليه العقالء، صـحّ الترصف الثاين، وال يكون 
انكشاف وجود املصلحة يف الترصف األول يف علم الغيب مستلزماً النكشاف صحته 
حـني وقوعه وبطـالن الترصف الثـاين املنايف له. وأظهـر من ذلك مـا إذا كان ترصفه 
ليس العتقاد املصلحة شذوذاً بل لتساحمه يف أمر الصغري وتفريطه يف حقه خروجاً عن 

مقتىض الوالية.
نعـم، لو مل يوقع الترصف املنايف يبقى الترصف األول فضولياً قابالً للتصحيح 
باإلجـازة برشوطهـا لو انكشـف مطابقته للمصلحة يف علم الغيـب. بل قد جتب عىل 

. الويل إجازته، ألن تركها قد يكون تفريطاً عرفاً
كام أن الترصف املذكور إنام يبطل إذا كان اعتقاد الويل للمصلحة فيه لشذوذه. 
أمـا إذا كان الطالعـه عىل ما مل يطلع عليه عامة الناس، بحيث لو اطلع العقالء عىل ما 

العقـالء(١) ال بالنظر إىل علم الغيـب، فلو ترصف الويل باعتقاد املصلحة، 
فتبـني أنه ليس كذلك يف نظر العقالء بطل الترصف(٢). ولو تبني أنه ليس 

والية األب واجلد................................................................................. ٣٩٩
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اطلع عليه لوافقوه يف كون الترصف صالحاً، فاملتعني صحة الترصف، لعدم خروجه 
عن مقتىض الوالية، وجريه عىل مقتىض نظر العقالء يف احلقيقة. فالحظ.

. (١) جلريه عىل مقتىض األمانة والوالية حينئذ، فينفذ، وال يكون فضولياً
(٢) لعموم واليتهام املستفاد مما تقدم.

(٣) كام يسـتفاد يف اجلملة من صحيح حممد بن عيسى اليقطيني املتقدم يف أول 
املسألة السابقة.

(٤) الذي هو مقتىض النصوص الكثرية املعتربة واملعول عليها عند األصحاب 
(ريض اهللا تعـاىل عنهـم). وقـد تقـدم كثـري منها. ومتـام الـكالم يف ذلـك يف حمله من

كتاب النكاح.
(٥) بال خالف فيه منّا، بل اإلمجاع بقسميه عليه. كذا يف اجلواهر. ويقتضيه يف 
األب مجلـة من النصوص، كصحيح حممد بن مسـلم عن أيب جعفرA: «يف الصبي 
يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبوامها اللذان زوجامها فنعم. قلت: فهل جيوز 
طالق األب؟ قال: ال»(١)، وغريه(٢). ويتعد من األب للجد بفهم عدم اخلصوصية، 
أو تنقيـح املنـاط، لوحدة مالك واليتهام وأولوية اجلـدّ ليس ألقوائية مالك واليته عىل 
تـه لألب املقتضيـة لتقديمه عليـه. ولو غض النظر عـن ذلك كفى  الصغـري، بـل ألبوّ

اإلمجاع عىل عدم الفرق بينهام يف املنع.
(١) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:١٢ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٣٣ من أبواب مقدمات الطالق ورشائطه حديث:١، ٢.

كذلك بالنظر إىل علم الغيب صح إذا كان فيه مصلحة بنظر العقالء(١).
(مسـألة ٢٤): جيـوز لـألب واجلـد التـرصف يف نفـس الصغري(٢) 
بإجارته عامالً يف املعامل(٣)، ويف سائر شؤونه، مثل تزوجيه(٤). نعم ليس 
هلام طالق زوجته(٥). وهل هلام فسـخ نكاحه عند حصول املسوغ للفسخ، 



(١) األول: عـدم واليتهـام عـىل األمرين، إحلاقاً هلـام بالطالق. الثـاين: ثبوت 
واليتهام عليهام إلطالق أدلة واليتهام بعد اختصاص املنع بالطالق. وإحلاقهام به خال 
عن الوجه، بل هو بالقياس أشبه. ومن ثم كان ذلك هو األقو، كام جر عليه بعض 
مشاخيناP. نعم حيث كانت هبة املدة من سنخ إسقاط احلق، وفيه نحو من النقص 

عىل صاحبه، ففي واليتهام عىل هبتها من دون منفعة للطفل يف مقابلها إشكال.
(٢) نصاً وفتو، بل إمجاعاً بقسميه. كذا يف اجلواهر. والنصوص به مستفيضة 
يف اجلملـة، كالنصوص املتقدمة يف عموم والية اجلـدّ حلال موت األب، املتضمنة عدّ 
 :Aاملـوىص له ممن بيـده عقدة النكاح، وصحيح العيص بن قاسـم عن أيب عبد اهللا
«سـألته عـن اليتيمة متـى يدفع إليها ماهلا؟ قـال: إذا علمت أهنا ال تفسـد وال تضيع. 
فسـألته إن كانت قـد تزوجت. فقال: إذا تزوجت فقد انقطـع ملك الويص عنها»(١)، 
ومعتـرب حممد بن مسـلم عـن أيب عبد اهللاA: «أنه سـئل عن رجـل أوىص إىل رجل 
بولـده وبـامل هلم، وأذن له عند الوصية أن يعمل باملال، وأن يكون الربح بينه وبينهم. 

فقال: ال بأس به، من أجل أن أباه قد أذن له يف ذلك وهو حي»(٢)، وغريها(٣).
ويظهـر مـن بعضهـا املفروغية عنه، كصحيح إسـامعيل بن سـعد األشـعري: 
«سـألت الرضـاA عن رجل مات بغري وصيـة، وترك أوالداً ذكرانـاً غلامناً صغاراً 

(١) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٤٥ من أبواب كتاب الوصايا حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٩٢ من أبواب كتاب الوصايا حديث:١.
(٣) وسـائل الشـيعة ج:١٣ بـاب:٤٦ من أبواب كتـاب الوصايا حديث:١، وباب:٤٧ مـن أبواب الوصايا 

حديث:١، وباب:٩٢ منها حديث:٢.

وهبة املدة يف عقد املتعة؟ وجهان(١).
(مسـألة ٢٥): إذا أوىص األب أو اجلد إىل شخص بالوالية بعد موته 
عـىل القارصين نفـذت الوصية وصار املـوىص إليه ولياً عليهـم(٢) بمنزلة 

املويص تنفذ ترصفاته.

٤٠١ ..................................................................................... والية الويص
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وترك جواري ومماليك، هل يسـتقيم أن تباع اجلـواري...»(١)، وغريه(٢). لظهورها يف 
جواز البيع والرشاء لو كانت هناك وصية وقام الويص ببيع الرتكة.

وبعـض هـذه النصوص وإن اختـص بـاألب، إال أن مجلة منهـا ال خيتص به، 
وبعضهـا وإن مل يكـن لـه إطالق، لعـدم وروده لبيـان والية الويص، بـل لبيان حكم 
آخر، كخرب إسامعيل: «عن ويص أيتام يدرك أيتامه، فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي 
هلـم فيأبـون عليه، كيـف يصنع؟ قال: يردّ عليهـم بكرههم»(٣)، إال أنـه ال يبعد متامية 
ه فيمن  اإلطالق يف بعضها بنحو يشـمل ويص اجلد، كالنصوص املتقدمة املتضمنة عدّ

بيده عقدة النكاح.
ودعـو: أن مقتـىض إطالقهـا واليـة ويص كل أحد حتى غـري األب واجلد، 
وحيـث ال جمال للبناء عـىل ذلك تعني إمجاله، واالقتصار فيه عـىل املتيقن، وهو ويص 
األب. مدفوعـة بأن والية الويص حيث كانت متفرعة عن والية املويص فاملناسـبات 
االرتكازيـة تقتيض محل إطالق الويص يف هذه النصوص عىل الويص عن الويل، وهو 

األب واجلد، دون غريمها ممن ال والية له.
بـل من القريب ألجل ذلـك فهم العموم لويص اجلد من النصوص الواردة يف 

. ويص األب، بإلغاء خصوصيته عرفاً
ولـو غـض النظر عن مجيع ذلك كفى يف البناء عـىل العموم له التعليل يف معترب 
حممد بن مسـلم، فإن ارتكازيته تقيض بأن منشـأ جواز االجتار للويص بامل الطفل مع 
 . إذن األب هـو واليتـه عىل ولده بنحو له االجتار باملـه يف حياته، وذلك جيري يف اجلدّ

مضافاً إىل ظهور اإلمجاع عىل عدم الفصل بينهام يف ذلك. فالحظ.

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٦ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٦ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث:٢، وج:١٣ باب:٨٨ من أبواب 

كتاب الوصايا حديث:١، ٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٤٧ من أبواب أحكام الوصايا حديث:١.



(١) بل يف املبسوط والرشايع وعن غريمها عدم تزوجيه هلم. وقيل: إنه املشهور، 
ويف املسالك أنه األشهر. ويف اخلالف وعن موضع من املبسوط أن له تزوجيهم.

والكالم: تارة: مع إطالق الوصية بالقيمومة عىل الصغري.
وأخر: مع التنصيص عىل تزوجيه.

أما األول فقد يسـتدل لعدم جواز تزوجيـه بمفهوم قولهA يف صحيح حممد 
ابـن مسـلم املتقدم يف مسـألة عدم والية األب عـىل الطـالق: «إذا كان أبوامها اللذان 
زوجامهـا فنعـم»، وبصحيح حممد بن إسـامعيل بن بزيع قال: «سـأله رجل عن رجل 
مات، وترك أخويـن وابنة، والبنت صغرية، فعمد أحد األخوين الويص فزوج االبنة 
مـن ابنـه، ثـم مات أبـو االبن املـزوج. فلام أن مـات قال اآلخـر: أخي مل يـزوج ابنه، 
فـزوج اجلاريـة من ابنه. فقيـل للجاريـة: أي الزوجني أحب إليـك األول أو اآلخر؟ 
قالت: اآلخر. ثم إن األخ الثاين مات، ولألخ األكرب ابن أكرب من االبن املزوج. فقال 
للجاريـة: اختـاري أهيام أحب إليك الزوج األول أو اآلخر؟. فقـال: الرواية فيها أهنا 
للـزوج األخـري. وذلك أهنا قـد كانت أدركت حـني زوجها، وليس هلـا أن تنقض ما 

عقدته بعد إدراكها»(١).
لكن من القريب محل صحيح حممد بن مسـلم عىل كون ذكر األب فيه بلحاظ 
واليته، فيكون مسوقاً لبيان عدم نفوذ تزويج غري الويل، ال لبيان عدم والية غري األب 
عىل التزويج، أو عىل عدم سـوقه لبيان املفهـوم، بل ملجرد نفوذ تزويج األب. ولذا ال 
إشـكال يف نفـوذ تزويج اجلدّ وثبوت التـوارث به، فال ينايف نفـوذ تزويج الويص بعد 

فرض واليته عىل الصغري بسبب وصية األب أو اجلد.
وأما صحيح حممد بن إسـامعيل فإضامره مانـع من التعويل عليه لعدم وضوح 

(١) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث:١.

نعم، يشكل صحة تزوجيه هلم(١)، كام يأيت إن شاء اهللا تعاىل.
٤٠٣ ..................................................................................... والية الويص
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كـون املسـؤول هـو اإلمـام. ودعو: أن إضـامر مثل حممـد بن إسـامعيل ال يقدح يف 
احلجية، والسـيام مـع إيداعه يف الكايف والتهذيب املعديـن جلمع أحاديث املعصومني 

(صلوات اهللا عليهم).
مدفوعـة بـأن اشـتامل احلديث عىل نسـبة احلكـم للروايـة موجـب للريب يف 
صـدوره عـن اإلمام، لعدم مناسـبته ملقامه وعدم تعارف ذلـك منهمG إال يف زمن 
الغيبة الصغر، بسبب التقيّة الشديدة عىل شخص اإلمام عجل اهللا فرجه، وحممد بن 
إسـامعيل مل يدرك ذلك، وآخر من عارص مـن األئمة هو اإلمام اجلوادA، واحتامل 
صـدور ذلك من أحـد األئمة الذين عارصهم لظروف خاصة ـ مـن تقيّة أو نحوها ـ 
ليس بأوىل من احتامل صدوره عن بعض علامء الشيعة، ويكون ذكر حممد بن إسامعيل 

والكليني والشيخ له بلحاظ اشتامله عىل الرواية املرسلة.
مضافاً إىل عدم خلوه عن االضطراب، لعدم اإلشـارة يف السـؤال إىل ما فرض 
يف اجلـواب من إدراكها حني الزواج الثـاين. واحتامل فهمه بقرينة خارجية ليس بأوىل 
مـن احتـامل قيام القرينـة اخلارجية عىل كون الـويص وصياً للميـت يف أموره اخلاصة 
بـه مـن دون أن يكـون قيامً عـىل البنت الصغـرية، أو كان قيـامً عليها يف غـري الزواج، 
. ومن هنا ال جمال  ويكون تزوجيه هلا خارجاً عن مقتىض وصايته، فيكون فضولياً قطعاً

لالستدالل املذكور.
ومثله االسـتدالل جلواز تزوجيه بام تقدم عند الكالم يف عموم والية اجلد حلال 
موت األب من النصوص املتضمنة أن املوىص إليه ممن بيده عقدة النكاح. لإلشـكال 
فيـه بعـدم وضوح كـون املراد به هـو مطلق املوىص إليـه بالقيمومة عـىل الصغري، بل 
لعـل املـراد به خصـوص املوىص إليـه الذين ينص عىل عمـوم قيمومته عليـه لتزوجيه

. بالتزويج نصاً
وبعبـارة أخـر: بعد العلم بعـدم إرادة مطلق املوىص إليه ولـو كانت وصيته 
خمتصة بشـؤون امليت، فليس تقييده بمن يوىص إليه بالقيمومة بأمر الصغري بأوىل من 



تقييده بمن يوىص إليه بتزوجيه أيضاً، بحيث يوكل أمر زواجه بنظره. بل املتيقن األخري، 
فيجب االقتصار عليه يف اخلروج عن مقتىض أصالة عدم ترتب األثر. فتأمل.

نعـم، قـد يقال: بعـد ظهور املفروغيـة يف النصوصـ  والسـيام معترب حممد بن 
مسـلم املتقـدم ـ عن صحة الوصية مـن األب بأوالده الصغار فاملسـتفاد عرفـاً ابتناء 
الوصية املذكورة عىل قيام الويص مقام األب يف رعاية مصلحة الصغري وسـدّ حاجته 
يف مجيـع شـؤون حياته، وإن مل ينص عليها، ومقتىض ذلـك واليته عىل تزوجيه إذا كان 
صالحـاً لـه أو كان الصغـري حمتاجاً له، كـام يكون وليـاً عليه يف غري التزويـج إذا كان 
كذلـك. نعـم ال يكفـي جمرد عدم ظهـور الرضر عليـه بالتزويج، لقصـور الوصية أو 
انرصافهـا عنـه، ألن أمهية التزويج ومـا يرتتب عليه من اللوازم يف املزوج ال يناسـب 

سلطنة الويص فيه لذلك.
وأمـا الثاين فربام يسـتدل عىل نفوذ الوصية فيه بقوله تعـاىل: ﴿كتب عليكم إذا 
ً عىل  حـرض أحدكـم املوت إن تـرك خرياً الوصيـة للوالدين واألقربني باملعـروف حقاَ
املتقني فمن بدله بعدما سمعه فإنام إثمه عىل الذين يبدلونه إن اهللا سميع عليم فمن خاف 
 :مـن موص جنفـاً أو إثامً فأصلـح بينهم فال إثم عليـه إن اهللا غفور رحيم﴾(١) بدعو
أن صدورهـا وإن كان خمتصـاً بالوصية املالية للوالدين واألقربني، إال أن االسـتدالل 
بقوله: ﴿فمن بدله بعدما سمعه فإنام إثمه عىل الذين يبدلونه﴾ يف النصوص الكثرية(٢) 

عىل نفوذ الوصية يف غري ذلك شاهد بإلغاء خصوصيته وعموم نفوذ الوصية.
لكنه يشـكل بأن املسـتفاد من النصـوص املذكورة إلغاء خصوصيـة الوالدين 
واألقربـني والعموم لغريهم، وال تنهض بإلغاء خصوصيـة الوصية باملال الذي تركه 
والعموم للوصية بغري املال من األمور املتعلقة باملويص نفسهـ  كشؤون جتهيزهـ  فضالً 
عـام يتعلـق بغريه، كام يف املقـام، بل البد يف إثبات نفوذ الوصية فيـه من دليل آخر غري 

(١) سورة البقرة آية:١٨١ـ١٨٣.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٣٢، ٣٥، ٣٧ من أبواب كتاب الوصايا.
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اآلية الرشيفة.
وأشكل من ذلك ما ذكره بعض مشاخيناP من استفادة عموم نفوذ الوصية 
يف كل يشء مـن اآليـة الكريمـة بقرينـة قوله تعـاىل: ﴿فمن خاف من مـوص جنفاً أو 
...﴾. إذ فيه: أن ذلك ال ينهض بالتعميم للوصية باملال لغري الوالدين واألقربني،  إثـامً
فضـالً عـن التعميم للوصيـة بغري املـال، لظهور أن الوصيـة للوالديـن واألقربني قد 
تكـون حيفـاً وتعدياً عىل الورثة، كام قد تكون بأمر حمرم، كام لو أوىص بدفع مخر أو آلة 
هلـو لرمحه، فالتنبيه لعدم نفوذ الوصية حينئذ ال يشـهد بعموم نفوذ الوصية بكل يشء

غري حمرم.
بل ال إشكال يف عدم نفوذ الوصية يف حق البالغ وإن مل تكن بحرام، وال تعدياً 
عـىل اآلخرين، كالوصية بأن يتزوج فالنة أو يشـرتي الـدار الفالنية أو نحو ذلك. بل 
حتى من له والية عليه يف حياته ليس له أن يعمل واليته عليه بالوصية بعد وفاته ما مل 
يثبت سـلطنته عىل الوصية املذكورة، ولذا ليس له الوصية فيام يتعلق بزواج بنته البكر 
البالغـة الرشـيدة وإن كان لـه الواليـة يف اجلملة عىل ذلك يف حياتـه. ومن هنا البد يف 

إثبات سلطنته عىل الوصية بزواج الصغري من دليل آخر غري اآلية الرشيفة.
فالعمدة ما سبق من أنه املتيقن مما تضمن عدّ املوىص له ممن بيده عقدة النكاح. 
مضافـاً إىل مـا تقـدم يف معترب حممد بن مسـلم من تعليـل جواز مضاربـة الويص بامل 
الصبـي بقولـهA: «مـن أجل أن أباه قـد أذن له يف ذلـك وهو حي» فـإن ارتكازية 

التعليل تقيض بالتعميم لكل ما يأذن به الويل مما له القيام به يف حياته. فالحظ.
(١) ألنـه نحو من االسـتئامن عىل املوىل عليه، ومـن ال يتحىل هبام ليس أهالً هلا 

. بل يف الوصية له جنفاً وحيفاً يف حق الصغري املوىص به. قطعاً
(٢) كام ال يشرتط يف الويص يف سائر األمور. والعمدة فيه إطالق األدلة. ومتام 

ويشرتط فيه الرشد واألمانة(١)، وال يشرتط فيه العدالة(٢) عىل األقو. كام 



الكالم يف حمله من كتاب الوصية. وتقدم عند الكالم يف اعتبار العدالة يف والية األب 
واجلد بعض ما ينفع يف املقام.

(١) قـال يف الرشايـع: «ولـو أوىص بالنظر يف مـال ولده إىل أجنبـي وله أب مل 
يصح، وكانت الوالية إىل جدّ اليتيم دون الويص» ويف اجلواهر: «بال خالف أجده فيه 
يف اجلملة، بل الظاهر اإلمجاع عليه». وكأن مراده بنفي اخلالف فيه يف اجلملة اإلشارة 
إىل مـا ذكـر يف الرشايـع بقوله: «وقيل: يصح يف قـدر الثلـث ويف أداء احلقوق». وهو 

يبتني عىل ما هو خارج عن حمل الكالم من اختصاص الثلث بامليت.
وكيف كان فقد استدل أو يستدل عليه بوجوه:

األول: ما أشـار إليه سـيدنا املصنفP من عدم اإلطالق يف والية األب يف 
حال حياته، فضالً عن املقام. ويظهر اندفاعه مما سبق من ثبوت اإلطالق املذكور.

الثاين: ما ذكره هوP أيضاً من عدم اإلطالق يف نصوص الوصية بنحو يشمل 
صورة وجود الويل اآلخر. وفيه: أنه يمكن اسـتفادة العموم من ترك االسـتفصال يف 
معترب حممد بن مسـلم املتقدم. بل ال يبعد اسـتفادته من إطالق ما تضمن عدّ املوىص 

إليه ممن بيده عقدة النكاح.
الثالـث: مـا يف اجلواهر من ترتب والية الويص عـىل والية األب الصادق عىل 
اجلد. وفيه ـ مع اإلشكال يف صدق األب عىل اجلد، كام يظهر مما تقدم عند االستدالل 
: أن واليـة الويص مرتتبة عىل والية املويص لـه، فمع ثبوت الوالية  عـىل واليـة اجلدـ 
لشـخصني يف عـرض واحدـ  كاألب واجلدـ  تكـون والية ويص كل منهام مرتتبة عىل 

والية من أوىص إليه، دون والية اآلخر. نظري وكيل كل منهام.
الرابع: ما فيه أيضاً من االسـتدالل بام دل عىل والية اجلد واألب مما هو ظاهر 

(١)، فال تصح وصية األب بالوالية عىل  يشرتط يف صحة الوصية فقدمها معاً
الطفل مع وجود اجلد، وال وصية اجلد بالوالية عىل حفيده مع وجود األب.
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يف انحصـار أمـر الطفل فيهام مـع وجودمها أو وجـود أحدمها عىل وجـه ينافيه والية 
أحدمها مع ويص آخر.

ويشـكل بعدم وضوح الدليل املذكور، فإن ثبوت الوالية ألحدمها مع انفراده 
 Aال ينايف والية غريه معه وصياً كان عن اآلخر أم مل يكن. غاية األمر أن مفهوم قوله
يف صحيح حممد بن مسـلم املتقدم يف مسـألة عدم والية األب عىل الطالق: «إذا كان 
أبوامهـا اللـذان زوجامها فنعم» انحصـار الوالية عىل التزويج بـاألب. لكن حيث ال 
إشـكال يف واليـة اجلدّ عـىل التزويج، بل يف واليـة الويص عليه يف اجلملة ـ كام سـبق 
ـ فالبـد إمـا من محله عىل كون ذكر األب بام أنه ويل عـىل الطفل، وأنه وارد لبيان عدم 
نفوذ تزويج غري الويل، ال عدم نفوذ تزويج غري األب من األولياء، وإما من البناء عىل 
عدم سوقه للمفهوم، كام سبق عند الكالم يف االستدالل باحلديث املذكور لعدم جواز 

تزويج الويص. وهو أجنبي عام نحن فيه.
اخلامـس: ما ذكره بعض مشـاخيناP مـن أن يف الوصية املذكـورة تعدياً عىل 
الـويل اآلخـر وجنفاً عليه، فتبطل، لقولـه تعاىل: ﴿فمن خاف من مـوص جنفاً أو إثامً 
فأصلــح بينهـم فال إثـم عليه﴾(١). وتوضيح ذلـك أن دليل نفـوذ الوصية إنام يقتيض 
نفوذهـا يف حق املوىل عليه، وال دليل عىل نفوذها يف حق الويل اآلخر، بل تقييد واليته 

بام إذا مل يسبقه الويص تعدّ عليه وجنف يف حقه، فال تنفذ.
وهذا الوجه لو تم جيري حتى مع متامية إطالق والية املويص يف نفسه، وإطالق 
سلطنته عىل الوصية، لوضوح أن استثناء اجلنف واإلثم من سنخ التخصيص القطعي 

املقدم عىل اإلطالق والعموم.
: بأن الوالية ليسـت مـن حقوق الويل لتكـون مزامحته فيها  لكنه يشـكل: أوالً
تعدياً عليه، ولذا ال تقبل اإلسقاط، بل هي حكم رشعي تابع ملوضوعه ثبوتاً ولدليله 

إثباتاً، فإذا كان مقتىض إطالق األدلة نفوذ الوصية فالالزم العمل عليه.
(١) سورة البقرة آية:١٨٣.



: بأن الوالية كانت من احلقوق فحيث كانت من أول األمر لألب واجلد  وثانياً
معـاً، فـكل منهـام مل يكن منفرداً هبا، لتكـون يف والية الويص من قبـل أحدمها تضييق 
لواليـة اآلخـر، بل الوالية الثابتة لـكل منهام ضيقة من أول األمـر بوالية اآلخر. فإذا 
كان مقتىض إطالق دليل الوصية سـعة والية كل منهام بحيث له أن جيعل وصيه يقوم 
مقامه، فقد بقيت والية كل منهام بعد وفاة اآلخر كام كانت يف حياته ضيقة من دون أن 
يطـرأ عليها تضييق جديد ليحصل اجلنـف والتعدي يف حقه. فاملقام نظري توكيل أحد 
الوليني لشـخص ثالـث يف حياة اآلخر. وأما كون وصيـة كل منهام بالوالية مانعة من 
توسع والية اآلخر، إذ لوالها النفرد بالوالية. فهو ال يكفي يف كوهنا تعدياً وجنفاً يف 
حقـه. نظري وصية امليت بالثلث، حيث ال تكـون تعدياً وجنفاً يف حق الوارث بلحاظ 

مانعيتها من مرياثه للثلث.
: بأن نفوذ ترصف السـابق من الوليني ليس تقييداً لوالية اآلخر، ليكون  وثالثاً
تعديـاً عليه لو كانـت الوالية من احلقوق، بل هو رافع ملوضوع واليته، إذ ال موضوع 
للوالية عىل التزويج أو البيع أو غريمها مع حصوهلا بترصف السـابق، وعدم حصول 
األثـر مع عدم إيقاع الويل لسـببه ليـس مقتىض واليته، ليكـون حصوله بترصف أحد 
الوليـني منافيـاً لوالية اآلخر، بـل هو لعدم حصول السـبب. وبذلـك ال يكون نفوذ 

ترصف الويص لو سبق منافياً لوالية الويل اآلخر، وال مقيداً هلا.
نعـم، غاية ما يقتضيه هذا الوجه ـ لو تـمّ ـ عدم مزامحة الويص للويل اآلخر لو 
تقـارن ترصف كل منهام مـع ترصف اآلخر. وكذا مع التشـاح بينهام يف اجلملة عىل ما 

يتضح مما تقدم عند الكالم يف استقالل كل من األب واجلد بالوالية.
: أنه لو غض النظر عن مجيع ما سـبق فام ذكرهP إنام يتم إذا مل يمكن  ورابعـاً
عرفـاً حتكيم دليل نفـوذ الوصية عىل دليل احلكم األويل املقتـيض لكون األمر املوىص 
بـه جنفـاً وإثامً، كام يف الوصية بحرمان بعض الورثة من املرياث، أو بام زاد عىل الثلث، 
. أما إذا أمكن عرفاً حتكيم دليل  أو بسـقي اخلمـر، أو بإقراض مال الثلث قرضاً ربويـاً
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نفوذ الوصية عىل دليل احلكم األويل املذكور بحيث يقرص عن موردها، فالالزم نفوذ 
. والظاهر ذلك يف  الوصيـة، لكشـف دليل نفوذها عن عدم كـون موردها جنفاً وإثـامً
املقـام، حيث يقـرب عرفاً حتكيم دليل نفـوذ الوصية بالقيمومة عـىل الصغري من قبل 
األب واجلد عىل إطالق والية كل منهام عليه، بحمله عىل غري حال الوصية بالقيمومة، 
أما معها فوالية كل منهام مقيدة بوالية الويص ومزامحة هبا، ألهنا امتداد لوالية املويص 

املزامحة هلا، فال تكون الوصية جنفاً وتعدياً عليه، لقصور واليته معها. فالحظ.
السـادس: مـا يظهر من املبسـوط مـن أن واليـة األب واجلد ملـا كانت بأصل 
الرشع، فال يكون معهام من يتوىل بتولية. قال: «أال تر أن احلاكم ال ييل من اليتيم مع 
وجود األب واجلد، وييل عليهم مع عدمهام» لكنه كام تر ال خيرج عن االستحسـان 
حيث ال مانع من تويل من توىل بتولية مع إطالق دليل توليته، كام ال جمال لتويل من ال 

إطالق لدليل توليته وإن كان منصوباً باألصل من الرشع كام ذكروه يف احلاكم.
السـابع: ظهور اتفاق األصحاب عىل ذلك، كام سبق. ولذا مل ينقل اخلالف إال 
يف الوصيـة بمقـدار الثلث الذي يبتني عىل والية املـويص عىل الثلث، وهو خارج عن 

حمل الكالم.
لكن يف هنوضه باالستدالل إشكال، لعدم هنوضه بالكشف عن رأي املعصوم 
بعـد عدم ورود نصوص بذلك، وإنام ذكر يف عصـور تدوين الفتاو، وعدم وضوح 
سـرية عليـه متصلة بعصـور املعصومني (صلـوات اهللا عليهم)، لعدم شـيوع االبتالء 
باملسـألة، واحتامل اسـتنادهم يف احلكم املذكور لبعض وجوه االسـتدالل املتقدمة أو 

غريها من الوجوه االعتبارية.
نعـم، قـد يؤيـد ذلك باحتـامل انرصاف إطـالق دليـل الوصية الـذي تقدمت 
اإلشـارة إليه يف ردّ الوجه الثاين إىل صورة انقطاع الطفل وعدم وجود من يرعاه. وإن 

مل خيل عن إشكال.
هذا وأما القول بنفوذ الوصية يف الثلث الذي تقدمت اإلشـارة إليه يف الرشايع 



فهـو الذي ذهب إليه الشـيخ يف املبسـوط. وهو ال خيلو عن قرب حتـى بناء عىل عدم 
صحـة وصية أحدمها بالقيمومة مع وجود اآلخر، ألن واليته عىل الثلث تقتيض نفوذ 
رشطه يف متليكه للموىص له ورصفه عليه بأن يكون بنظر الويص، كغريه من الرشوط، 
. وجمرد واليـة اجلد عىل الصغري  سـواء كان املـوىص له صغـرياً أم كبرياً قريبـاً أم بعيداً
باألصـل ال ينايف نفوذ الرشط املذكور يف حق الصغري، كنفوذه يف حق الكبري املسـتقل 

بالترصف.
نعم، الرشط املذكور ملا كان متعلقاً باملوىص له فالبد من قبوله به إن كان كبرياً 
. والزم ذلك تنفيذه يف املقام بنظر كل من الويل األصيل  وقبـول وليـه به إن كان صغرياً

املوجود وويص الويل امليت املويص. فالحظ.
(١) يعني: يف حال وجود اآلخر.

(٢) فتكون الوصية حال وجود اآلخر والوالية املوىص هبا بعد فقده.
(٣) كأنـه ملا سـبق منـهP من عدم ثبـوت إطالق لواليـة األب واجلد، وال 
إطالق لدليل الوصية منهام بالقيمومة عىل الصغري. لكن حيث سبق منا ثبوت اإلطالق 
يف املقامني فال ينبغي اإلشكال يف صحة الوصية يف الفرض، كام يتضح مما تقدم. ومثله 
مـا إذا كان اآلخـر عاجزاً عن تويل أمر الصغري، لغيبة أو مرض أو نحومها. بل الظاهر 
صحـة الوصيـة مع قدرته عىل ذلـك إذا كانت مرشوطة بعدم توليـه أمر الصغري، ولو 
اتـكاالً عـىل الويص. كل ذلك لإلطالق، واالقتصار يف اخلـروج عنه عىل ما إذا كانت 

واليته يف عرضه لو تم االنرصاف عنه. فالحظ.
تتميـم: أحلـق األصحابM املجنون بالطفل يف واليـة األب واجلد، ونفى 
اخلالف فيه يف املسالك، ويف اجلواهر: «وال ريب فيه يف اجلملة، بل عن جممع الربهان: 

ولـو أوىص أحدمهـا(١) بالواليـة عىل الطفل بعـد فقد اآلخـر، ال يف حال 
وجوده(٢) ففي صحتها إشكال(٣).

٤١١ ..................................................................................... والية الويص
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كأن عليه إمجاع األمة». وهو املتيقن فيمن اتصل جنونه بصغره، السـتصحاب واليته 
عليـه الثابتـة حـال الصغر، بنـاء عىل ما هو الظاهـر من جريان االسـتصحاب يف مثل 
الوالية من األحكام الوضعية القائمة باجلزئي املوجود خارجاً، وهو يف املقام شخص 

املوىل عليه والويل.
بـل الظاهر عدم اإلشـكال يف ذلك حتى بناء عىل عدم جريان االسـتصحاب. 
نظراً إىل السرية، إذ ال ريب يف عدم اعتزال األب واجلد املجنون ببلوغه، بل يبقى حتت 

رعايتهام وواليتهام.
كـام يدل عليـه يف اجلد قوله تعاىل: ﴿وابتلوا اليتامى حتـى إذا بلغوا النكاح فإن 
آنسـتم منهم رشـداً فادفعوا إليهم أمواهلـم﴾(١). لظهوره يف أن من بيـده مال اليتيم ال 
يدفع له ماله إذا بلغ غري رشـيد، جلنون أو سـفه، فيدل عىل بقاء والية اجلدّ عىل اليتيم 

إذا بلغ جمنوناً، ويلحق به األب، لعدم الفصل.
وأمـا مـع عـروض اجلنون عليه بعـد البلـوغ فمقتىض إطـالق مجاعة ورصيح 
آخرين واليتهام عليه. خالفاً ملا يف كتاب احلجر من جامع املقاصد وكتاب النكاح من 
املسـالك وحمكي جممع الربهان وغريها من والية احلاكم عليه، لزوال واليتهام ببلوغه 
وال دليـل عـىل عودها بطـروء اجلنون عليه، فتكـون الوالية للحاكم، بنـاء عىل ما هو 

املعروف من أنه ويل من ال ويل له.
لكن قال يف كشـف اللثام: «وأما إن جتدد اجلنون بعد البلوغ ففي عود واليتهام 
نظـر، ففي التذكـرة والتحرير أهنا تعود وهو األقرب. بل ال عود حقيقة، ألن واليتهام 
ذاتية منوطة بإشـفاقهام وترضرمها بام ترضر به الولـد». وهو كام تر، فإن كون مالك 
الواليـة ذايت فيهـام ال ينـايف صدق العـود بعد فرض اسـتغناء املوىل عليه عـن الوالية 
برشـده بعـد البلوغ، وجتدد احلاجة هلـا بجنونه. عىل أن تبعيـة الوالية للمالك املذكور 
دائـامً حتتـاج إىل دليل، ولو كان هو اإلطالق. وهو غري ثابت. بل ال يمكن البناء عليه، 

(١) سورة النساء آية:٦.



لعدم اطراده، فإنه قد يكون يف األم آكد، مع عدم القول بواليتها.
وعن شيخنا األعظمP االسـتدالل بخرب زرارة عن أيب جعفرA: «قال: 
إذا كانت املرأة مالكة أمرها تبيع وتشـرتي وتعطي من ماهلا ما شاءت فإن أمرها جايز 
تزوج إن شاءت بغري إذن وليها، وإن مل تكن كذلك فال جيوز تزوجيها إال بأمر وليها»(١) 
بدعـو: أن املجنونة من أظهـر مصاديق من ال متلك أمرها. كام أن من البعيد أن يراد 
مـن الـويل احلاكم، بل الظاهـر أنه من يتصد إلدارة شـؤوهنا، وهو األب واجلد. بل 
ذكـر بعض مشـاخيناP أن إضافة الويل هلا ظاهـر يف اختصاصه هبا، وذلك ال يكون 

إال اجلد واألب، دون احلاكم.
وفيه ـ مع ضعف سـند اخلرب، جلهالة طريق الشـيخ إىل عيل بن إسـامعيل ـ: أن 
املـراد بالـويل إن كان هـو من يتـوىل إدارة أمورها فعـالً فهو ال خيتص بـاألب واجلد، 
بـل كل مـن تعيش يف كنفه وحتت رعايتـه من األرحام، بل حتـى األجنبي لو صادف 
ذلك فيه. والبد حينئذ إما من البناء عىل واليته عىل إطالقه من دون أن خيتص باألب 
واجلد، وإما من فرض كونه ولياً رشعاً، ولو السـتئذانه من الويل الرشعي ونصبه من 

قبله، فال ينايف والية احلاكم.
مضافـاً إىل أن مـن البعيد جداً عمـوم اخلرب للمجنونة ونحوهـا ممن ال تصلـح 
إلجـراء العقـد معها عرفاً، بـل الظاهر منه التفصيل يف املرأة الكاملـة بني ما إذا كانت 
مسـتقلة يف إدارة شـؤوهنا ومـا إذا كانـت يف رعاية شـخص يتوىل أمرهـا، وأن األوىل 
تسـتقل بالتزويـج، والثانية ال تسـتقل به، بل البـد فيه من إذن وليهـا. وهو راجع إىل 
التفصيل فيام عن العامة من عدم صحة النكاح إال بويل. والبد حينئذ من عدم التعويل 

.Aعليه ورد علمه إىل قائله
. والسـيام بلحاظ ما سـبق من جرياهنا فيام لو بلغ جمنوناً، لعدم  وهي قريبة جداً
الفرق بحسب مرتكزات املترشعة بينه وبني من جنّ بعد البلوغ يف نحو عالقته باألب 

(١) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٩ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث:٦.

٤١٣ ..................................................................................... والية الويص
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واجلد. ومنه يظهر إمكان اسـتفادته من اآلية الرشيفة بالتقريب املتقدم بضميمة إلغاء 
خصوصيـة اسـتمرار اجلنون مـن قبل البلوغ. ولـو فرض عدم بلوغ ذلـك حدّ اجلزم 
باحلكـم جـر عليـه حكم اليتيـم املتقدم يف املسـألة الرابعـة والعرشين مـن مباحث 

االجتهاد والتقليد من هذا الرشح، ملشاركته له يف األدلة. فراجع.
هذا وأما الويص فال إشكال يف واليته عىل املجنون إذا مات املويص وهو صغري 
ثـم بلـغ جمنوناً، لعني ما سـبق من اآلية الرشيفة والسـرية واالسـتصحاب. مضافاً إىل 
صحيح العيص املتقدم يف االسـتدالل لواليـة الويص، لداللته عىل بقاء والية الويص 
مع إفسـاد املوىل عليه وتضييعه، فضالً عن جنونه. كام ال إشـكال يف عدم واليته عليه 
لو بلغ رشـيداً ثم جن، ألنه بعد خروجه عن واليته يكون كسـائر األجانب. وسـبق 

. وال أقل من عدم الدليل عىل عود واليته عليه. وصيته عليه ال أثر هلا ارتكازاً
وأمـا واليته عليـه لو مات املويص وهو كبري جمنون ـ إما السـتمرار جنونه من 
صغـره، أو لطروء اجلنون عليه بعدما بلغ إذ قلنا بوالية األب واجلدّ عليه حينئذ ـ فهو 
يبتنـي عـىل مرشوعيـة الوصية به، كـام هو غري بعيد. ويناسـبه إطالق معتـرب حممد بن 
مسـلم املتقدم يف أدلة والية الويص عىل الصغري. وقضاء املناسـبات االرتكازية بإلغاء 
خصوصية الصغري، وأن املدار يف مرشوعية الوصية هو والية املويص وحاجة املوىص 

به للكفالة والرعاية بعد موت وليه.
هـذا وقـد رصح يف الرشايع بوالية الويص عىل تزويج فاسـد العقل إذا كان به 
رضورة إىل النـكاح. ويف اجلواهـر: «بل نفى بعضهم اخلالف عـن ثبوهتا يف ذلك، بل 
». ويظهر الوجه فيه مما  عن ظاهر الكفاية اإلمجاع عليه، بل عن القطيفي دعواه رصحياً
سـبق من كونه مقتـىض الوصية، مع قصور ما ورد يف الصغـري من النصوص عنه. بل 
مقتضاه االكتفاء باحلاجة العرفية، بحيث يكون صالحاً له وإن مل يبلغ حد الرضورة.

هـذا ولو نصّ املويص عـىل التزويج باخلصوص كان املدار عىل ما يسـتفاد من 
نصه عموماً وخصوصاً، كام يظهر مما سبق.



(مسـألة ٢٦): ليس لغـري األب واجلد والـويص ألحدمها والية عىل 
،(٣) اً (٢)، أو أمّ الصغري(١) ولو كان عامً

(١) هذا إنام يتم يف الوالية اإللزامية املبنية عىل إلزام الويل بتويل أمر املوىل عليه. 
أمـا الواليـة االختيارية الراجعـة إىل جواز أمره فالظاهر ثبوهتا ملـن يتوىل أمره ويكفله 
عند فقد األولياء القهريني املتقدمني، عىل ما سبق منا يف املسألة الرابعة والعرشين من 

مباحث االجتهاد والتقليد من هذا الرشح. فراجع.
(٢) بال إشكال ظاهر، ويظهر من األصحاب املفروغية عنه. وقال يف التذكرة: 

«ليس للعصبةـ  كاألخ وابنه والعم وابنه. وباجلملة: كل عصبة هي عىل حاشية النسبـ 
والية النكاح عند علامئنا أمجع، سواء كانت املرأة صغرية أو كبرية عاقلة أو جمنونة بكراً 

». وكفى هبذا اإلمجاع دليالً يف مثل هذه املسألة الشايعة االبتالء. كانت أو ثيباً
ويقتضيـهـ  مضافـاً إىل ذلـكـ  األصـل، وصحيـح عـيل بن مهزيـار عن حممد 
بن احلسـن األشـعري: «كتب بعض بنـي عمي إىل أيب جعفر الثـاينA: ما تقول يف 
صبيـة زوجها عمهـا، فلام كربت أبت التزويج. فكتـب يل: ال تكره عىل ذلك، واألمر 

أمرها»(١).
اللهـم إال أن يقـال: ثبوت اخليار هلـا بعد البلوغ ال ينايف واليـة العاقد وصحة 
عقده. ولذا ورد ذلك يف تزويج األبوين(٢) وإن وقع الكالم يف العمل به. عىل أن عدم 
صحة تزويج العمّ للصغري ال ينايف واليته عليه، نظري ما تقدم من اخلالف يف الويص. 

فالعمدة ما سبق.
(٣) كـام هـو املعـروف بـني أصحابنا وظاهـر التذكـرة اإلمجاع عليـه. لكن يف 
اجلواهـر: «ال واليـة لـألم وال ألحد من آبائها عـىل الولد الصغري. بـال خالف أجده 
فيه إال من اإلسـكايف الذي يمكن حتصيل اإلمجاع عىل خالفه». وكفى يف الدليل عليه 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٦ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث:٢، ٨.

٤١٥ ...................................................... عدم ثبوت الوالية لغري األب واجلد والويص
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األصل. بل ال ينبغي اإلشـكال فيه بعد شيوع االبتالء باملسألة بنحو يمتنع عادة خفاء 
حكمها عىل مجهور األصحاب.

(١) كام هو معقد نفي اخلالف املتقدم من اجلواهر عند الكالم يف األم. وجيري 
فيه ما سبق فيها.

(٢) كـام هو مقتـىض عموم معقد اإلمجاع املتقدم مـن التذكرة يف العم. وجيري 
فيـه ما سـبق فيه. والبد ألجله مـن رفع اليد عام قد يظهر من عـدّ األخ ممن بيده عقدة 
النكاح من النصوص املتقدمة عند االستدالل لعموم والية اجلد حلال موت األب، كام 
سـبق هناك. ومثله مرسل احلسـن بن عيل عن الرضاA: «قال: األخ األكرب بمنزلة 
األب»(١). حيث البد من محله عىل املبالغة لبيان اسـتحباب تكريم األخ األكرب، لعدم 
اإلشـكال يف عدم إرادة ظاهره باإلضافة إىل الوالية وغريها من أحكام األب. وتقدم 

هناك ما ينفع يف املقام. فراجع.
(٣) هـذا بناءً عىل ما هو املعروف بينهم من عـدم جواز تويل أمر اليتيم والنظر 
يف صالحه لكل أحد حسـبة. لكن تقدم منّا يف املسـألة الرابعة والعرشين من مباحث 
االجتهـاد والتقليد من هذا الرشح تقريب جواز ذلك. وحينئذٍ يكون احلاكم الرشعي 

كغريه باإلضافة إىل الصغري.
إال أن نقول بواليته املطلقة الراجعة لكونه أوىل باملؤمنني من أنفسـهم، فيكون 
الصغري والكبري معاً مشمولني هبا من دون أن يمتاز الصغري بيشء. وهي حينئذٍ تكون 

(١) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث:٦.

(٢)، ولو ترصف أحد هؤالء يف مال الصغري أو  اً هلا(١)، أو أخاً كبرياً أو جدّ
يف نفسه أو يف سائر شؤونه مل يصح، وتوقف عىل إجازة الويل.

(مسـألة ٢٧): تكـون الوالية عـىل الطفل للحاكم الرشعـي مع فقد 
األب واجلد والويص ألحدمها(٣).



مانعـة لـويل اليتيـم االختياري مـن الترصف يف أمـره، وللكبري من إعامل السـلطنة يف 
نفسه، يف خصوص حال إعامل احلاكم الرشعي لواليته، ال مطلقاً، كام هو ظاهر.

وكيـف كان فاملناسـب الكالم هنا تبعاً لغري واحـد من األكابر يف والية احلاكم 
الرشعي، فإنه وإن سبق منّا الكالم فيها يف املسألة املذكورة، إال أنا رأينا إعادة حتريرها 

بوجه أشمل وأوضح، فنقول بعد االتكال عىل اهللا وطلب العون والتسديد منه:
والية احلاكم يراد هبا: تارة: الوالية املطلقة املسـاوقة لوالية النبي7 واإلمام، 
الثابتـة هلـام بالـرضورة واملسـتفادة مـن مثـل قولـه تعـاىل: ﴿النبـي أوىل باملؤمنني من 
أنفسـهم﴾(١)، وقولـه تعـاىل: ﴿إنام وليكـم اهللا ورسـوله والذين آمنوا الذيـن يقيمون 
الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾(٢)، وقوله7 يف خطبة الغدير: «إن اهللا موالي 
وأنـا مـوىل املؤمنـني، وأنا أوىل هبـم من أنفسـهم، فمن كنت مـواله فعيل مـواله»(٣)، 
وقولـه7: «عيل وليكم بعـدي»(٤)، والنصوص املتضمنة لتفسـري أويل األمر باألئمة 
االثنـي عرش (صلوات اهللا عليهـم)(٥) وغريها. ومن لوازم الواليـة املذكورة وجوب 

الطاعة عىل الناس.
وأخـر: الوالية اخلاصة، وهـي الوالية فيام حيتاج للويل مع عدم الويل، ولعله 

املراد بالنبوي: «السلطان ويل من ال ويل له»(٦).
وكأنه إليه يرجع ما ذكره شيخنا األعظمP من الوالية اإلذنية التي هي عبارة 
عن إناطة ترصف غريه بإذنه، بلحاظ أن ذلك إنام جيري يف الترصف الذي ال دليل عىل 
جواز االستقالل فيه، بل البد فيه من إذن الويل مع عدم وجود الويل وانحصار واليته 

(١) سورة األحزاب آية:٦.
(٢) سورة املائدة آية:٥٥.

(٣) الغدير يف الكتاب والسنة ج:١ ص:١١.
(٤) يف رحاب العقيدة ج:٢ ص:٣٤٥.

(٥) يف رحاب العقيدة ج:٣ ص:٢١٥، ٢١٩.
(٦) صحيح الرتمذي كتاب النكاح باب:١٥. وسـنن أيب داود كتاب النكاح باب:١٦. وسـنن البيهقي ج:٧ 

ص:١٠٥. وكنز العامل ج:١٦ ص:٣٠٩  حديث:٤٤٦٤٣ و٤٤٦٤٤.
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باإلمام بلحاظ واليته العامة. وعليه يكون وجود الويل مغنياً عن إذنه ورافعاً ملوضوع 
واليته.

ولـوال ذلك فال يتضح الفرق بني الوالية اإلذنيـة والوالية العامة، رضورة أن 
مـن يعتـرب إذنه ليس إال الويل، الذي له إعامل واليتـه باملبارشة أو باإلذن للغري. إال أن 
يـراد هبا الوالية عـىل منع الغري من التـرصف وإن كان لذلك الغري باألصل السـلطنة 
عليه لكنها حينئذٍ ترجع إىل الوالية العامة، الراجعة لكونه أوىل من صاحب السـلطنة 

بنفسه، بحيث له منعه من إعامل واليته.
وكيف كان فالكالم يف مقامني:

املقـام األول: يف الواليـة املطلقة. ومن الظاهر أنه ال يراد هبا ما يعمّ الوالية عىل 
خـالف مصلحـة املوىل عليه، فـإن ذلك غري ثابـت للنبي7 وال لإلمـام، فضالً عن 
غريمهـا كاحلاكم، ملا هو املعلوم بالرضورة وتضمنتـه بعض النصوص(١) من أن مالك 
جعـل اإلمامـةـ  املسـتتبعة للواليةـ  هلام هو صالح اإلسـالم واملسـلمني، فكيف تعمّ 

واليتهام عىل الترصف املخالف للمصلحة؟!.
غاية األمر أن عموم الوالية يقتيض رعاية املصالح الشخصية والنوعية وترجيح 
األهـم منها وإن كان خمالفاً للمهم ومرضاً به، فاخلروج عن مقتىض املصلحة يف بعض 
املـوارد إنام هو رعاية للمصلحة األهم، ال اعتباطاً، فهو ال خيرج عن مقتىض املصلحة 

الالزمة املالحظة.
هذا ومل يعرف القول بثبوت الوالية املذكورة للحاكم إال يف العصور املتأخرة. 
نعـم ربـام عللـوا الرجوع للحاكـم يف بعض موارد القسـم الثـاين للواليـة بنيابته عن 
اإلمام. ولعل هذا هو منشـأ ما ذكره النراقي يف االسـتدالل عىل عموم والية احلاكم، 
حيـث قال يف حمكي العوائد: «فالدليـل عليه بعد ظاهر اإلمجاع، حيث نصّ عليه كثري 

من األصحاب، بحيث يظهر منهم كونه من املسلامت...».
(١) عيون أخبار الرضاA ج:٢ ص:٩٩.



لكـن من القريب أن يكـون مرادهم من نيابته قيامه مقامـه عند احلاجة إليقاع 
الترصف يف املوارد املذكورة، ولو ألنه مقتىض األصل، عىل ما يأيت الكالم فيه إن شاء 
اهللا تعاىل، ال لكونه منصوباً من قبله نائباً عنه، بنحو يرجع إىل عموم نيابته عنه، وتثبت 
لـه الواليـة املطلقة، لعـدم اهتاممهم بتحرير هذه املسـألة والنظر يف أدلتهـا. وإنام ظهر 
. ولعله لذا حكي عن املحقق الكركي يف رسـالته قاطعة اللجاج  احلديث عنها متأخراً

الشك يف عموم نيابة احلاكم الرشعي عن اإلمام.
ومن هنا ال جمال لالسـتدالل عىل الوالية العامة باإلمجاع. والسـيام مع ما يأيت 

من اإلشكال يف االستدالل باإلمجاع عىل الوالية اخلاصة. 
وكيف كان فقد يستدل عليها بجملة من النصوص:

األول: مقبولـة عمـر بـن حنظلـة: «سـألت أبا عبـد اهللاA عـن رجلني من 
أصحابنا يكون بينهام منازعة يف دين أو مرياث فتحاكام إىل السلطان و [أو] إىل القضاة 
أحيـلّ ذلك؟ قال: من حتاكم إليهـم يف حق أو باطل فقد حتاكم إىل الطاغوت... قلت: 
فكيـف يصنعـان؟ قال: ينظران إىل من كان منكم ممن قد رو حديثنا ونظر يف حاللنا 
وحرامنـا وعـرف أحكامنا فلريضوا به حكامً، فإين قـد جعلته عليكم حاكامً فإذا حكم 

.(١)«... بحكمنا فلم يقبل منه فإنام استخف بحكم اهللا، وعلينا ردّ
وال جمال ملا ذكره بعض مشـاخيناP من اإلشـكال يف االستدالل هبا بضعف 
السند، حيث مل ينصوا عىل توثيق عمر بن حنظلة. الندفاعه بأنه يكفي يف ثبوت وثاقته 
روايـة صفوان بن حييى عنه، لنص الشـيخP يف العـدة إىل أنه ال يروي إال عن ثقة. 
وبحديث يزيد بن خليفة: «قلت أليب عبد اهللا: إن عمر بن حنظلة جاءنا عنك بوقت. 
فقـال أبو عبـد اهللاA: إذا ال يكذب علينـا...»(٢) والظاهر اعتبار سـنده إذ ليس فيه 
مـن مل ينـص عىل توثيقـه إال يزيد بن خليفـة، والظاهر اعتبار حديثـه، لرواية صفوان 

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١١ من أبواب صفات القايض حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٥ من أبواب املواقيت حديث:٦.
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. ويؤيد ذلك نصوص أخر، ورواية مجاعة من األجالء عنه فيهم من هو من  عنه أيضاً
أصحـاب اإلمجاع. مضافاً إىل ظهـور عمل األصحاب هبذه الروايـة وتعويلهم عليها 

حتى وصفوها باملقبولة، وهو كاف يف انجبارها لو كانت ضعيفة يف نفسها.
وحينئذٍ فوجه االستدالل هبا ما ذكره شيخنا األعظمP وغريه من أنه يستفاد 
من جعله حاكامً هو لزوم الرجوع إليه يف األمور العامة، كسـائر احلكام املنصوبني من 
قبـل النبـي7 ومن قام مقامه بحق أو باطل. ومن الظاهـر أنه كثرياً ما حيتاج يف ذلك 

إلعامل الوالية العامة حفظاً للنظام ورعاية ملصالح العباد والبالد.
لكنه يشكل بأن احلكام املنصوبني من قبل النبي7 ومن قام مقامه الذين يرجع 
إليهـم يف األمـور العامة ليس إال والة األقطار واألمصـار، وال قرينة عىل محل احلاكم 
يف املقبولـة عليهـم بعد أن كان من موارد اسـتعامله الشـايعة هو القـايض يف اخلصومة 
التي هي مورد احلديث، حتى أنه قد يظهر من بعض اللغويني اختصاصه به، ولو ألنه 

املنرصف منه.
والسيام بعد عدم شيوع التعبري يف تلك العصور عن الوالة يف األقطار والبلدان 
باحلـكام، بـل بالـوالة والعـامل. وعـدم تعـارف توليهم للقضـاء بني النـاس وفصل 
خصوماهتم، ألن املهم فيهم الكفاءة اإلدارية، دون الفقه والقضاء، بل الشايع نصبهم 

أو نصب السلطان واخلليفة قضاة خيتصون هبذه املهمة.
مضافـاً إىل معتـرب أيب خدجيـة: «بعثني أبو عبـد اهللاA إىل أصحابنـا، وقال: 
قـل هلـم: إياكم إذا وقعـت بينكم خصومة أو تـداري يف يشء من األخـذ والعطاء أن 
تتحاكمـوا إىل أحـد من هـؤالء الفسـاق. اجعلوا بينكـم رجالً ممن قد عـرف حاللنا 
. وإياكم أن خياصم بعضكم بعضاً إىل السلطان  وحرامنا، فإين قد جعلته عليكم قاضياً

اجلائر»(١)، ونحوه معتربه اآلخر(٢).

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١١ من أبواب صفات القايض حديث:٦.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١ من أبواب صفات القايض حديث:٥.



فـإن جعل القايض وإن مل ينافِ جعـل احلاكم بمعنى الوايل، إال أن التعليل هبام 
معاً لوجوب الرتافع ال خيلو عن حزازة، ألن العلة أحدمها. بل من القريب جداً تأخر 
حديث أيب خدجية عن حديث عمر بن حنظلة، ومن البعيد جداً مع سـبق سعة اجلعل 

االقتصار عىل بيان اجلعل الضيق.
ومـن هنا يقرب كون معتربي أيب خدجية قرينة عىل أن املراد باحلاكم يف حديث 

ابن حنظلة هو القايض دون الوايل لو فرض تردد احلاكم فيه بني املعنيني.
وبذلـك يظهر أنه ال جمـال حلمل احلاكم يف احلديث عىل الـوايل بقرينة العدول 
م للتعبري باحلاكم. إذ هو فرع ثبوت املعنى املذكور للحاكم، وحسن  عن التعبري باحلكَ
إرادته يف املقام، وعدم القرينة الصارفة عنه، واجلميع ال خيلو عن إشـكال أو منع، كام 

يظهر مما سبق.
عىل أن العدول قد يكون لنكتة بيانية، وجتنباً للتكرار. أو ألجل التعدية بـ(عىل) 
الظاهرة يف نحو من القهر والسيطرة للحاكم يف مقام القضاء وفصل اخلصومة وبنحو 

يستتبع وجوب القبول والطاعة.
بل من القريب االختالف بينهام بنحو من االعتبار، فإطالق احلكم عىل القايض 
بلحاظ الرجوع إليه للنظر يف اخلصومة واحلكم فيها. وإطالق احلاكم عليه بلحاظ أن 

له احلكم والفصل فيها، وإن مل يتيرس لنا العثور يف اللغة عىل أصل للفرق املذكور.
ومثله دعو: أن محل احلاكم عىل القايض يف املقبولة ال يناسـب سـوق اجلملة 
لتعليل األمر بتحكيمه، لظهوره يف التعليل بالكرب التي هي األعم من احلكم املعلل، 

املناسب لكون احلاكم أوسع سلطنة من احلكم.
 ،Gنفوذ جعلهم الندفاعها بأنه يكفي يف كربوية التعليل كونه مشرياً إىل كرب
فكأنه قال: فلريضوا به حكامً، فإين قد جعلته عليكم حاكامً، وكل ما جعلته جيب العمل 
عليـه، نظـري قـول القائـل: إذا أردت الترصف يف أمـوايل فراجع ولـدي األكرب، ألين

قد وكلته.

والية احلاكم الرشعي............................................................................. ٤٢١



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة / ج٢ ٤٢٢

وفائـدة ذلك إما التنبيه عىل أن منصب القضاء خمتص هبمG  باألصل وتابع 
هلـم، وأن ثبوته للفقيه بتوسـط جعله من قبلهم له، وليـس ثابتاً له باألصل، كاإلفتاء، 
أو للتنبيـه عىل أن إرجاعهA يف القضاء للفقيـه ال ينايف ما تضمنته النصوص(١) من 

اختصاص املنصب هبمG، ألن املنصوب من قبلهمG بمنزلتهم.
هـذا ويظهـر من بعـض األعاظـمP أن املراد باحلاكـم يف املقبولـة ليس هو 
القايض، وال الوالة املنصوبني من قبل السلطان، ليجري ما سبق، بل السلطان نفسه، 
ألن احلاكم هو الذي حيكم بني الناس بالسـيف والسـوط، وليس ذلك شأن القايض، 
وألن السـائل قد جعل القايض مقابالً للسـلطان، فقال: «فتحاكام إىل السـلطان أو إىل 
القضاة». وعىل ذلك يكون املجعول هو السلطنة العامة الثابتة للنبي7 واإلمام، وما 

يناسبها من الوالية العامة عىل القضاء وغريه من شؤون السلطنة واحلكم.
وأما ما ذكره سيدنا املصنفP من أن هذا املعنى يأباه قولهA: «فإذا حكم 
بحكمنا فلم يقبل منه...» لظهوره يف احلكم املتعلق بفعل املكلف. ففيه: أن السـلطان 
باملعنى املذكور حيث كان له القضاء ففرض أدائه لوظيفته فيه ال ينايف جعل السـلطنة 

بنحو العموم له.
فالعمـدة يف دفـع مـا ذكـره بعـض األعاظمP أنه بعـد إطـالق احلاكم عىل 
القايض لغة ـ كام سبق ـ فالالزم االقتصار عليه، ولو ألنه املتيقن من املجعول ليناسب 
املـورد. والسـيام بلحـاظ معتربي أيب خدجيـة املتقدمني، وعدم شـيوع إطالق احلاكم 

باملعنى املذكور، بل يعرب عنه باخلليفة والوايل والسلطان، كام عرب عنه يف السؤال.
بـل مل يتضـح صحة إطالقه عرفاً عىل من له حق السـلطنة واحلكم، وإنام يطلق 
، ألنه يملك السـيف والسـوط، ومن الظاهر عدم إرادة ذلك،  عىل من له احلكم فعالً

ألنه أمر تكويني تابع لعلته اخلارجية، وليس أمراً اعتبارياً قابالً للجعل.
ومثله ما قد يدعى من أن املراد باحلاكم مطلق من له احلكم، مع عدم اختصاص 

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٣ من أبواب صفات القايض حديث:٢، ٣.



احلكم بالقضاء يف فصل اخلصومات، بل يطلق عليه وعىل األحكام الرشعية التكليفية 
والوضعيـة وغريهـا مما يكون مـورداً للحكم، ومنـه احلاكمية عىل النـاس املبتنية عىل 
السـلطة والسـلطنة عليهم، واحلكم املراد بقول اهللا تعاىل: ﴿إن اهللا حيكم ما يريد﴾(١)، 
وقوله سبحانه: ﴿إن احلكم إال هللا يقص احلق وهو خري الفاصلني﴾(٢)، وقوله عزّ من 
قائـل: ﴿ما كان لبرش أن يؤتيه الكتاب واحلكـم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباد يل 

من دون اهللا﴾(٣)... إىل غري ذلك.
وكأنـه إىل هذا يرجع مـا ذكره النراقي يف حمكي عوائد األيام. قال: «ليس املراد 
. وعـدم ثبوت احلقيقة  باحلكـم خصوص ما يكـون بعد الرتافع، ألعميتـه لغة وعرفاً

الرشعية فيه».
لكنه يشكل بأن املعنى املذكور هبذه السعة لو فرض رجوعه لقدر جامع واحد 
ليـس مـن شـأنه أن جيعل ألحـد اعتباراً، بـل بعض أفـراده ثابت لإلنسـان بال حاجة 
للجعـل، كاحلكـم يف القضايا التكوينية والترشيعية بحـق، كقيام زيد وجلوس عمرو 
وحرمـة امليتة ووجـوب الصالة، وبعضها ثابت له رشعاً باألصـل، كاحلكم واإلدارة 
لشـؤون عائلتـه ومماليكـه وأمواله ونحوهـا، وبعضها ثابـت له رشعاً بتوسـط جعل 
غـري اإلمامA، كاحلكـم يف أمر األوقاف التـي جيعله الواقف وليـاً عليها، واأليتام 
الذيـن يويص هبم إليه أبوهم، وبعضه مما يمتنـع جعله له، كاحلكم باألحكام الرشعية 
التكليفية والوضعية ترشيعاً، وسـائر موارد اإلدارة واحلكم بغري احلق، وبعضها قابل 
للجعل من قبل اإلمامA، كمناصب القضاء، والوالية اخلاصة، والعامة التي تبتني 

عليها السلطنة العامة.
 ،Aومـن الظاهر أن املـراد يف املقام هو خصوص ما يقبـل اجلعل من اإلمام
وهـو مـردد بـدواً بني املناصـب الثالثة املذكـورة، وحيـث ال جامع عـريف بينها تعني 

(١) سورة املائدة آية:١.
(٢) سورة األنعام آية:٥٧.

(٣) سورة آل عمران آية:٧٩.
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االقتصار عىل أحدها، واملتعني األول، ألنه املتيقن أو الظاهر من أجل ما سبق.
هذا مضافاً إىل أن املقبولة لو كانت بصدد بيان الوالية العامة للفقيه، لزم ثبوهتا 
للفقهـاء يف عهد ظهـور األئمةG وما أحلق به وهو عهد الغيبـة الصغر، ولو كان 
البنـاء عـىل ذلك لظهـر العمل عليه يف هذه املـدة الطويلة التي تقـارب مائتي عام ولو 
بصورة حمددة ال تنايف التقية، أو تنافيها تساحماً، كام تسامح كثري من الشيعة يف أمر التقية 
غفلـة أو بمقتىض اندفاعاهتم العاطفية، ولكثر السـؤال عن فـروع ذلك، لوضوح أنه 
بطبعه يقتىض التسـابق والتشاح وظهور املشاكل بنحو أكثر بكثري من االقتصار ثبوت 
واليـة القضـاء هلم، ألن التصـدي للقضاء إنام يكـون بعد الرتافع مـن قبل اخلصمني 
ورضامهـا بشـخص القايض، بخالف إعـامل الواليـة، فإنه ال يتوقف عـىل يشء، بل 
للـويل املبـادرة لذلـك. وذلك وحده كاف يف الكشـف عـن عدم إرادة جعـل الوالية

يف املقبولة.
الثـاين: التوقيـع الرشيـف الـوارد يف جواب إسـحاق بن يعقوب عن مسـائل 
أشـكلت عليه، وفيـه: «وأما احلوادث الواقعـة فارجعوا فيهـا إىل رواة حديثنا، فإهنم 

حجتي عليكم، وأنا حجة اهللا [عليهم]»(١).
وقد يستشـكل يف االستدالل به من وجهني: األول: السند، لعدم ثبوت وثاقة 

إسحاق بن يعقوب.
لكن قد هيون ذلك، ألن الراوي له عن إسحاق هو الكلينيP الذي عاش يف 
زمن الغيبة الصغر حيث التحفظ والتكتم عىل أشدمها، املناسب لكون االتصال فيها 
بالناحية الرشيفة مقصوراً عىل اخلاصة، فمن البعيد جداً إغفال الكليني ذلك وروايته 
.Gلـه عن غري ثقة. والسـيام وأن لسـان التوقيع ومضامينه تناسـب مـا ورد عنهم

الثـاين: الداللة، ألن الـراوي اقترص عىل بيان جواب اإلمامA من دون ذكر 
للسـؤال، ليعرف منه اجلهة املسؤول عنها، والتي أريد باجلواب اإلرجاع فيها للرواة، 

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١١ من أبواب صفات القايض حديث:٩.



وهـل هـي معرفة احلكـم الرشعي للحادثـة عند اجلهل بـه، أو حلّ مشـكلتها بإعامل 
الوالية فيها إذا كانت مما حيتاج فيها للويل.

ومع ذلك فقد استدل هبا غري واحد عىل والية احلاكم بعد الفراغ منهم عن أن 
اإلرجـاع للرواة ليس ملحض حتملهم للرواية، ثـم احلديث هبا، بل من أجل معرفتهم 
للحكم الرشعي بسـببها واسـتفادته منها، فاملـراد بالرواة يف احلقيقـة الفقهاء، كام هو 
غري بعيد، ويناسـبه ما سـبق يف مقبولة عمر بن حنظلة وغريه. والسـيام وأن املتعارف 
يف ذلـك الوقت عدم صريورة الشـخص فقهياً إال بعد حتملـه للروايات، لعدم تداول 

كتب الروايات، بحيث ال حيتاج لروايتها، كام يف هذه العصور.
وعـىل ذلـك فقد ذكر الفقيـه اهلمداينP عند الـكالم يف مرصف اخلمس أن 
مقتـىض التوقيـع الرشيف قيام الفقيه مقام اإلمام فيام حيتـاج إليه فيه. قالP: «ومن 
تدبر يف هذا التوقيع الرشيف ير أنهA أراد هبذا التوقيع إمتام احلجة عىل شيعته يف 
زمان غيبته، بجعل الرواة حجة عليهم عىل وجه ال يسـع ألحد أن يتخطى عام فرضه 
اهللا معتـذراً بغيبة اإلمام... فلو رأ أن صالح اليتيم أن يأخذ ماله من هذا الشـخص 
الـذي ال واليـة عليـه رشعاً وينصب شـخصاً آخر قيـامً عليه... فليس ملـن عنده مال 
اليتيم أن يمتنع من ذلك، ويسـتعمل رأيه يف الترصف فيه عىل حسـب ما يراه صالحاً 
حلـال اليتيم. وكذا يف األوقاف ونظائرهـا، وإن أفتى له الفقيه عموماً بجواز الترصف 
فيها بالتي هي أحسـن... واحلاصل: أنه يفهم مـن تفريع ارجاع العوام إىل الرواة عىل 
جعلهم حجة عليهم أنه أريد بجعلهم حجة إقامتهم مقامه فيام يرجع إليه فيه، ال جمرد 

.«...حجية قوهلم يف نقل الرواية والفتو
ومـن الظاهر أن مقتـىض ذلك قيام الفقيه مقام اإلمام حتـى يف الوالية العامة، 
إذ قـد حيتـاج إىل ذلـك يف عـرص الغيبـة الطويل، وما حيصـل فيه من مسـتجدات، بل 
هـو رصيـح ما ذكـره يف مـال اليتيم واألوقـاف، إذا بعد فـرض فتو الفقيـه للعامي 
بجـواز االحتفاظ هبا والترصف فيها بالتي هي أحسـن ال وجه السـتجابته للفقيه إال
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واليته العامة.
لكن مل يتضح منشأ فهم ذلك من التوقيع الرشيف بعد عدم تيرس حتديد الوقائع 
املسـؤول عنها لنا، لعدم ذكر السـؤال، وبعد االقتصار يف التوقيع عىل اإلرجاع للرواة 
، ال بلسان تنزيلهم منزلة اإلمامA، ليدعى أن مقتىض إطالقه عموم  والفقهاء ابتداءً

.Aالتنزيل جلميع وظائفه
والسـيام وأن التوقيـع قـد صـدر عـىل يـد الشـيخ أيب جعفـر حممد بـن عثامن 
العمـريL ثاين النواب األربعة يف الغيبة الصغر، حيث كان النواب املذكورون 
هم القائمني مقام اإلمامA للشيعة بالنص اخلاص، وهبم يستغني الشيعة عن طلب 

من يقوم مقامهA يف الوقائع.
بـل ربام مل تكن الغيبـة الكرب وانقطاع السـفارة متوقعـني عندهم حتى ذلك 
الوقت، ليحتاج للسؤال عمن يقوم مقام اإلمامA فيها، أو كانا متوقعني يف اجلملة، 
لكـن ليس هبذا الطول، ليحتـاج جلعل من يقوم مقام اإلمام (صلوات اهللا عليه) فيها. 
خصوصاً مع السـؤال فيه عن الفرج، حيث يناسب احتامل تعجيله. وال أقل من عدم 

وضوح اهتامم إسحاق بن يعقوب بالسؤال عمن يقوم مقام اإلمامA يف مناصبه.
ومثله يف اإلشكال ما قد يدعى من عموم احلوادث بنحو تشمل احلوادث التي 
يـراد معرفة حكمها الكربوي ـ وهـي التي حيتاج فيها للمفتي ـ واحلوادث التي حيتاج 
فيها لتشـخيص املوضوع يف مقام التنازع ـ وهي التي حيتاج فيها للقايض ـ واحلوادث 
التـي حيتاج فيها إلعامل الوالية يف اجلملة ولو كانـت خاصة ـ كإدارة األوقاف العامة 
واأليتـام ونحومهـا ـ واحلـوادث املتجـددة املتعلقـة باألمـور االجتامعية والسياسـية 
واإلداريـة، وهـي التي حيتـاج فيها للوالية العامـة. كل ذلك ألن احلـوادث مجع حمىل 

بالالم ظاهر يف العموم االستغراقي من دون دليل عىل التخصيص.
: بأن اختالف سـنخ الوظيفـة املطلوبة يف أقسـام الوقائع مانع  الندفاعـه: أوالً
مـن إرادة عمومها، فـإن الوظيفة املطلوبة مع اجلهل باحلكـم الرشعي هي بيانه، ومع 



التنازع يف املوضوع اخلارجي هي الفصل فيه عىل الوجه املطلوب رشعاً، ومع احلاجة 
فيه للويل هي إعامل الوالية فيه، وحيث ال جامع عريف بينها يمتنع عرفاً إرادة اإلرجاع 
فيهـا كلها، بحيث يرجـع إىل بيان جعل تلك الوظائف للـرواة والفقهاء، بل البد من 
كون اإلرجاع يف خصوص سنخ منها، لريجع إىل جعل خصوص الوظيفة املناسبة له.

نعم، لو كان اإلرجاع يف احلوادث وجعل الوظيفة فيها للرواة والفقهاء بلسان 
تنزيلهـم منزلـة اإلمامA يف وظائفه أمكـن العموم، بالنظر للجامـع االنتزاعي بني 

الوظائف، احلاصل من تقمص اإلمامA هبا وثبوهتا له.
كـام أنه لو فـرض املفروغية عن ثبـوت هذه الوظائـف للفقهاء أمكـن إرادهتا 
: عندنـا يف مدينتنـا مـن نرجـع إليـه يف احلـوادث  بإطـالق واحـد، بـأن يقـول مثـالً
واملستجدات، فرياد بذلك احلوادث التي من شأهنا أن يرجع إليه فيها، ألن هذا جامع 

. انتزاعي بينها أيضاً
وأمـا اإلرجـاع مـن أجل بيـان جعل الوظيفـة له ـ كام هـو املدعـى يف التوقيع
الرشيـفـ  فالبـد أن يكـون من أجـل بيان خصوص إحـد الوظائـف املتقدمة بعد 
عدم اجلامع العريف بينها، ومرجع ذلك إىل تقييد احلوادث بخصوص ما يناسـب تلك 

الوظيفة.
: بـأن اجلمـع املحـىل بالالم إنـام يقتيض العمـوم االسـتغراقي عند عدم  وثانيـاً
العهـد، وال طريق إلحراز ذلك يف املقام بعد عدم ذكر السـؤال، إلمكان اشـتامله عىل 
خصوص سـنخ خاص مـن احلوادث يكون هـو املعهود يف اجلـواب، بنحو يمنع من 

استفادة العموم.
نعم، اسـتظهر شـيخنا األعظمP ظهور احلوادث ـ يف التوقيع الرشيف ـ يف 
األمور التي البد عرفاً أو عقالً أو رشعاً من الرجوع فيها للرئيس، مثل النظر يف أموال 
القارصيـن لغيبـة أو موت أو صغر أو سـفه. وذكر أنه ال جمـال حلملها عىل خصوص 

الرجوع للرواة والفقهاء يف خصوص األحكام الرشعية ألمور:
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األول: ظهـور التوقيـع يف إيـكال نفس احلادثة للـرواة والفقهـاء لينهوا أمرها 
مبارشة أو استنابة، ال الرجوع إليهم يف حكمها.

وفيـه: أن التوقيـع مل يتضمـن إيكال نفـس احلوادث هلم، بـل تضمن اإلرجاع 
إليهـم فيهـا، وهو ظاهر يف كون احلادثة مما هتمّ املكلف، بحيث حيتاج حلل مشـكلتها. 
وحينئـذٍ فالرجـوع إليهم فيها إما أن يكون من أجـل معرفة حكمها للجهل به، أو من 

أجل الترصف فيها بإعامل مقتىض الوالية، وال معني للثاين.
بـل ال معنى إليكال نفس احلوادث الواقعـة هلم، ألن اإليكال للغري إنام يكون 
فيام مل يقع بعد، أما ما وقع فالبد من كون املراد من إيكاله له إيكال أمر متعلق به، وهو 

إما بيان حكمه أو إيقاع الترصف املناسب له. وال معني للثاين.
الثـاين: تعليـل اإلرجاع للـرواة بأهنـم حجة من قبلـهA، لظهـوره يف كون 
الرجوع إليهم فيام هو من شـؤونهA بتوسـط جعله ونصبه، كام يف الوالية، بخالف 
تبليـغ األحكام، فـإن مالك القبول من الرواة فيها حجية قوهلـم رشعاً ابتداءً من دون 
توسـط اجلعل منـهA، كالقبول مـن البينة، فلـو أرادA ذلك لكان املناسـب أن 

يقول: فإهنم حجة اهللا.
وفيـه: أن وجوب الرجوع للرواة والفقهـاء وإن كان متفرعاً عىل حجية قوهلم 
رشعـاً من دون توسـط جعلـهA، إال أنه ملـا كان من أهمّ وظائـف اإلمامA هو 
حفـظ األحكام الرشعية وبياهنا للمؤمنني، كان اإلرجاع فيها للفقهاء، وبيان االكتفاء 
بالرجـوع إليهم يف التعرف عليها واخلروج عن عهدهتا، قياماً منه (صلوات اهللا عليه) 
بواجبـه يف حفظها، بحيـث ال جمال معه العتذار الناس بجهلهـم، واجته بلحاظ ذلك 
إطـالق أهنم حجة لـهA عىل النـاس، ألن يف إرجاعهم للفقهـاء أداء لوظيفته إزاء 
األحـكام الرشعية، ومنعاً الحتجاجهم عليه بأنـه مل يعرفهم بدينهم. بل اإلنصاف أن 

التعليل باحلجية أنسب بمقام التبليغ والبيان منه بمقام جعل الوالية.
الثالـث: أن وضـوح الرجوع للرواة والفقهاء يف األحكام الرشعية ال يناسـب 



خفاء احلال عىل مثل إسـحاق بن يعقوب حتى يكتبه يف عداد مسـائل أشـكلت عليه، 
بخالف الرجوع يف املصالح العامة إىل رأي أحد ونظره وإيكال اإلمامA األمر فيه 

له، فإنه ليس بذلك الوضوح.
: أن إسـحاق بـن يعقوب مل يرد ذكره إال يف هـذا التوقيع، وال طريق  وفيه أوالً
ملعرفة مقامه العلمي وغريه إال منه. عىل أن التهريج والشبهات قد حتمل اإلنسان عىل 
السـؤال عن األمور الواضحة. والسـيام وأن السـؤال مل يذكر ليعرف السـبب الدافع 
لـه، وقـد جاء يف التوقيع نفسـه أمور ال تقرص عن ذلك وضوحـاً قالA فيه: «وأما 
قول من زعم أن احلسنيA مل يقتل فكفر وتكذيب وضالل... وأما حممد بن عثامن 
العمري ـ ريض اهللا عنه وعن أبيه من قبل ـ فإنه ثقتي وكتابه كتايب... وأما أبو اخلطاب 
حممد بن أيب زينب األجدع ملعون وأصحابه ملعونون، فال جتالس أهل مقالتهم، وإين 
بريء وآبائي عليهم السالم منهم براء، وأما املتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئاً 

فأكله فإنام يأكل النريان...»(١).
: أن الرجوع للرواة والفقهاء يف األحـكام الرشعية وإن كان واضحاً يف  وثانيـاً
 Gاجلملة، إال أن صدمة الشيعة بالغيبة بعد أن قام كياهنم ونشؤوا يف مدة حضور األئمة
الطويلـة عـىل االطمئنان بوجود اإلمـام ليزيح علتهم فيام يشـكل عليهم، ثم انكامش 
النواب اخلاصني بسـبب الضغط الشديد  من السلطة والعامة، وكثرة العلامء من دون 
مرجـح قاطع بينهم مع وضـوح تعرضهم للخطأ واخلالف، كل ذلك قد حيمل بعض 
النـاس عـىل طلب املرجع الذي يركن إليه ويطمأن بـه، والذي يتعهد اإلمام بالرجوع 
 . إليه، لالسـتظهار، وللغفلة عـن كفاية الرجوع للفقهاء عمومـاً، حلجية قوهلم ظاهراً
والسيام وأنه كثر من األئمة (صلوات اهللا عليهم) اإلرجاع لبعض الرواة الذين كانوا 

مورد ثقتهم.
ومثل ذلك يف اإلشـكال ما قد يدعى مـن أن ظاهر قولهA: «وأما احلوادث 

(١) الغيبة للشيخ الطويس ص:١٧٧.
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الواقعة» إرادة احلوادث الشخصية االتفاقية، ال القضايا الكلية، وظاهر اإلرجاع فيها 
إرادة الرجوع فيها بخصوصياهتا للرواة والفقهاء، وذلك يناسب الرجوع هلم إلعامل 
واليتهـم فيهـا، ال ملعرفة حكمها الرشعي، ألن إعـامل الوالية إنام يكون يف كل حادثة 
بخصوصيتهـا، بخالف الفتو، لوضـوح أن فتو الفقيه يف احلادثـة راجع إىل فتواه 

فيها ويف مشاهباهتا، ألن األحكام الرشعية كلية، ال دخل خلصوصية احلادثة فيها.
الندفاعـه بأنـه يكفي يف حسـن اإلرجـاع للفقيـه يف احلادثة الشـخصية ملعرفة 
فتواه اختصاصها باالبتالء والعمل املوجب الختصاصها باحلاجة ملعرفة احلكم، وإن 
كان حكمهـا يعمّ مشـاهباهتا من احلـوادث الفرضية. نظري ما إذا مـرض اليتيم فطلب 
مـن اإلمـامA نصب القيم عليه، مع أنه ينفع يف مجيع شـؤونه بنـاءً عىل توقفها عىل

نظر القيم.
عـىل أن هـذه الوجوه لو متت ال تقتـيض ظهور التوقيع الرشيـف يف املطلوب، 
بحيث يكون حجة يرتتب عليه العمل بعد عدم ذكر السـؤال، بل غايته اإلشـعار غري 
الصالح لالسـتدالل. والسـيام مع مـا أرشنا إليه آنفـاً من أن التعليل باحلجية أنسـب 
بمقـام البيـان والتبليـغ، وبعد مناسـبة ذلك لعنـوان الـراوي والفقيه ارتـكازاً، بنحو 

يوجب انرصاف اإلرجاع إليه إىل اإلرجاع من أجل االستفادة بعلمه.
هذا مضافاً إىل أمرين:

األول: أن ذلـك هو املعهود الشـايع بني الشـيعة يف الرجـوع لألئمةG، إذ مل 
يظهر منهمG التصدي إلدارة األمور وإعامل الوالية فيها، بنحو يشـيع ذلك منهم، 
 Gفيـه. وإذا حصل ذلك منهم Aويلتفت إليه، ويسـأل عمن يقـوم مقام اإلمام
فهـو يف حـدود ضيقـة ال تلفـت انتبـاه عموم شـيعتهم، بل ربـام ال تلفت حتـى انتباه

اخلاصة منهم.
ولـذا ال إشـكال يف انتشـار الشـيعة يف عهـد حضـور األئمـةG يف األقطار 
الشاسـعة ويف أماكـن بعيدة عن مقرهـمG، مع صعوبة التنقـل واالتصال عموماً، 



وهبـمG خصوصـاً، يف ذلـك العهـد، ومـع ذلـك مل يظهر مـن أحد مـن أصحاب
األئمـةG وخواصهم املنترشين يف البالد يف تلك املدة الطويلة عالج أمر الوالية يف 

القضايا احلسبية وغريها.
الثـاين: أن الزم ورود التوقيـع الرشيـف لبيـان والية الفقيه ثبوهتـا للفقهاء يف 
عـرض ثالثـة من النواب اخلاصني، وهو يف غاية البعد، بل قد يقطع بعدمه. والسـيام 
وأنه مل يتضح عموم نيابة النواب اخلاصني للوالية العامة مع جاللتهم وبلوغهم املرتبة 
العاليـة يف العلـم والدين والورع واحلكمة والرشـد، ومع انحصـار األمر بكل واحد 
منهـم يف عـرصه. وذلك بمجموعـه إن مل يوجب ظهور التوقيـع الرشيف يف الرجوع 
يف خصـوص الفتـو فال أقل من إمجاله، ملا سـبق من عدم ذكر السـؤال، ليتضح منه 

الغرض الداعي له، وسنخ احلوادث املسؤول عنها.
هذا وكالم شـيخنا األعظمP يف املقام ال خيلـو عن اضطراب، ألن الوجوه 
الثالثـة التـي ذكرها تقتيض عـدم إرادة اإلرجاع يف الفتو وقصـور التوقيع الرشيف 
عنه، مع أنه ساقها البيان عدم اختصاصه به، بنحو قد يظهر يف املفروغية عن عمومه له 
. وهو ـ مع عدم مناسبته للوجوه املذكورة ـ راجع إىل  مع تقريب عمومه للوالية أيضاً
ما سـبق من دعو عموم احلوادث لكل ما من شـأنه الرجوع فيه لإلمام، الذي سـبق 

منّا اإلشكال فيه، بل املنع منه.
الثالـث: مـا تضمن من النصوص الكثـرية أن العلامء ورثـة األنبياء، كصحيح 
عبد اهللا بن ميمون القداح عن أيب عبد اهللاA: «قال: قال رسـول اهللا7: من سلك 
طريقـاً يطلـب فيه علامً سـلك اهللا به طريقاً إىل اجلنـة... وإن العلامء ورثـة األنبياء. إن 
األنبياء مل يورثوا ديناراً وال درمهاً، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر»(١) 
وغـريه. بدعو: أن إطـالق الوراثة يقتيض وراثة مجيع شـؤون األنبيـاء ومناصبهم، 

ومنها الوالية، وال خيرج عن ذلك إال فيام قام الدليل عىل عدم انتقاله، كالنبوة.
(١) الكايف ج:١ ص:٣٤ باب ثواب العامل واملتعلم حديث:١.
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ودعو: أن املراد بالعلامء هم األئمةG، ألهنم العلامء احلقيقيون الذين أخذوا 
 ،(١)Gمـن األنبياء ما عندهـم، وللنصوص الكثرية املتضمنة تفسـري أهل الذكر هبم
ومثل صحيح مجيل عن أيب عبد اهللاA: «قال: يغدوا الناس عىل ثالثة أصناف: عامل 

ومتعلم وغثاء، فنحن العلامء، وشيعتنا املتعلمون، وسائر الناس غثاء»(٢)، وغريه.
وهـو املناسـب خلـرب أيب البخرتي عـن أيب عبـد اهللاA: «قال: العلـامء ورثة 
األنبيـاء، وذلـك أن األنبيـاء مل يورثـوا درمهـاً وال دينـاراً، وإنـام ورثـوا أحاديث من 
أحاديثهـم، فمـن أخذ بـيشء منها فقد أخـذ حظاً وافـراً، فانظروا علمكـم هذا عمن 
تأخذونه، فإن فينا أهل البيت يف كل خلف عدوالً ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال 

املبطلني وتأويل اجلاهلني»(٣).
مدفوعـة بأن أئمة أهل البيتG وإن كانوا هم الفرد األكمل، إال أنه ال جمال 
لتخصيـص الوراثة يف هذه األحاديث هبم بعد ورودها يف بعض النصوص ـ ومنها ما 

تقدم ـ يف مقام احلثّ عىل طلب العلم.
وأما خرب أيب البخرتي فال ظهور له يف ختصيص الوراثة التي تضمنتها النصوص 
هبمG، بل ملا كان موضوع الوراثة هو علم النبي7، دون غريه مما افرتي عليه7 
نبّـهA إىل أنـه البـد من التوثـق من كـون العلم املأخـوذ هو علم النبـي7 وذلك 
إنـام يكـون بأخذ العلم منهمG، ألهنـم يعلمون الصحيح مـن الغش والصدق من 

االفرتاء، وال يرجع لغريهم لئال خيتلط األمر.
فـاألوىل يف اجلواب عن االسـتدالل املذكور أن هذا املضمـون مل يرد جمرداً عن 
بيان ما يورثه األنبياء إال يف مرسلة عوايل الآليل: «قال أمري املؤمننيA لولده حممد: 
تفقـه يف الدين، فإن الفقهاء ورثة األنبياء»(٤) والظاهر أهنا فقرة من وصية طويلة ألمري 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٧ من أبواب صفات القايض،  الكايف ج:١ ص:٢١٠ـ ٢١٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٧ من أبواب صفات القايض حديث:١٨.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٨ من أبواب صفات القايض حديث:٢.
(٤) عوايل الآليل ج:٤ ص:٦٠.



املؤمنـنيA لولـده حممد رواها الصـدوق يف باب النوادر من كتـاب الفقيه، وفيها: 
«وتفقـه يف الدين، فـإن الفقهاء ورثة األنبيـاء. إن األنبياء مل يورثوا دينـاراً وال درمهاً، 
ولكنهـم ورثوا العلم، فمـن أخذ منه أخذ بحظ وافـر...»(١). وهو ـ كبقية النصوص 
املتضمنة لذلك، ومنها ما تقدم ـ رصيح يف أن املوروث منهم هو العلم دون غريه من 

مناصبهم وشؤوهنم.
: بـأن النصوص  ولـو فـرض كوهنا رواية مسـتقلة أمكـن اجلواب عنهـا: أوالً

املذكورة صاحلة لبيان املراد من املوروث فيها.
: بأن ظاهر الفقيه يف املرسلة هو مطلق من له علم بأمور الدين، من دون  وثانياً
خصوصيـة للعلم باألحكام الرشعية الفرعيـة، كالعلم باألمور العقائدية وباألخالق 
وآداب السلوك، وبالذكر والدعاء ونحومها، وبتفسري القران املجيد... إىل غري ذلك، 
لظهـور أن إطالق الفقيه عىل خصوص العامل باألحكام الفرعية اصطالح متأخر، فال 

جمال حلمل النصوص عليه.
وحينئذٍ حيث ال إشكال ظاهراً يف عدم ثبوت الوالية لغري املجتهد يف األحكام 
الفرعية العادل، يدور األمر بني البناء عىل محل املرياث عىل خصوص العلم مع عموم 
املـراد من الفقيه لكل عامل، ويكون املـراد أن كل عامل يرث من األنبياء بمقدار ما يعلم 
من علمهم، أو تعميم املرياث لغري العلم، ومنه الوالية، مع محل الفقيه عىل خصوص 

املجتهد املذكور. وال معني للثاين، لو مل يكن األول أقرب. فالحظ.
الرابع: موثق السـكوين عـن أيب عبد اهللاA: «قال: قال رسـول اهللا صىل اهللا 
عليه وآله: الفقهاء أمناء الرسل ما مل يدخلوا يف الدنيا. قيل: يا رسول اهللا، وما دخوهلم 

يف الدنيا؟ قال: اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم عىل دينكم»(٢).
بدعو: أن متعلق االسـتئامن إما األمة، فيدل عىل وجوب رعايتهم هلا يف كل 

(١) من ال حيرضه الفقيه ج:٤ ص:٢٧٧ باب:١٧٦ من أبواب النوادر حديث:١٠.
(٢) الكايف ج:١ ص:٤٦ باب املستأكل بعلمه حديث:٥.
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مـا حتتـاج إليه، وذلـك ال يكون إال بالوالية عليها والسـلطنة عـىل الترصف يف كل ما 
تقضيـه مصاحلها، وإما مجيع وظائف األنبياء إزاء األمة من تبليغها باألحكام الرشعية 
ورعايتها يف مجيع شـؤوهنا املالية واالجتامعية والسياسـية وغري ذلك، وذلك ال يكون 

إال بثبوت الوالية هلم عليها.
: أن املنرصف من استئامن الرسل للفقهاء هو استئامهنم عىل ما أرسلوا  وفيه أوالً
بـه، وهـو الدين املتقوم بالعقائـد واألحكام الفرعية. بل يكاد يكـون ذلك رصحياً من 
املوثق بلحاظ ذيله، فإن التحذير عىل الدين منهم عند اتباعهم للسـلطان يناسب كون 

استئامهنم يف الدين دون غريه.
: أنـه لو فـرض كون متعلق االسـتئامن هـو األمة نفسـها فاملنرصف منه  وثانيـاً
االسـتئامن من حيثية حفظ دينها وإرشـادها فيه، ألن ذلك هو املناسـب ألخذ عنوان 
الفقهـاء يف االسـتئامن، نظري ما لـو قيل: األطباء أمنـاء عىل النـاس، أو: العقالء أمناء 
عليهم، حيث يفهم من األول االسـتئامن عىل صحتهم يف اسـتعامل طبهم، ومن الثاين 

االستئامن عىل بيان صالحهم يف استعامل عقلهم.
ولو غض النظر عن ذلك فهو يقتيض لزوم رعاية مصالح األمة يف حدود قدرهتم 
اخلارجية وصالحيتهم الرشعية من دون أن ينهض بتحديد تلك الصالحيات، فضالً 

عن أن ينهض ببيان خصوص واليتهم عليها.
نعـم، إذا ورد االسـتئامن يف مقام االسـتخالف، بحيث جيعـل األمني بدالً عن 
املسـتأمن يكون ظاهر االسـتئامن قيام األمني مقام املسـتأمن يف مجيـع صالحياته، وال 

شاهد عليه يف املقام، إذ جمرد احلكم بكوهنم أمناء ال يستلزم ذلك.
وأما احتامل كون متعلق االسـتئامن هو وظائف األنبياء إزاء األمة. فهو غريب 
جداً، فإن مبنى االستئامن عىل اليشء هو حفظه، وال معنى حلفظ تلك الوظائف. وليس 

مبنى االستئامن عىل اليشء هو انتقاله لألمني، ليمكن تعلقه بالوظائف املذكورة.
نعم، بعد فرض انتقال الوظائف املذكورة للشخص يصح وصفه عرفاً باألمانة 



واخليانة، بلحاظ قيامه بمقتىض وظيفته وعدمه، وهو أمر آخر غري كون مبنى استئامنه 
عىل الوظائف هو انتقاهلا له.

اخلامـس: قوله7: «علامء أمتي كأنبياء بنـي إرسائيل»(١). بدعو: أن حذف 
وجـه الشـبه موجـب لظهـوره يف عمومـه جلميع شـؤون األنبيـاء ومناصبهـم إال ما 

استثني.
وفيـه ـ مع ضعفه باإلرسـال ـ: أنـه ال جمال لظهور اإلطالق يف عموم التشـبيه 
بلحاظ مجيع شـؤون األنبياء وخصائصهم التكوينية والترشيعية، للعلم بامتناع ذلك، 
كام يمتنع إرادة التشـبيه من مجيع اجلهات يف سـائر موارد التشبيه، بل البد من انرصافه 
إىل خصـوص بعـض اجلهات، كحفظ الدين، أو التبليغ به، أو ما يرتتب عىل ذلك من 

الثواب، أو بعض املناصب القابلة للنقل كالوالية.
وال جمال إلرادة التشـبيه بلحـاظ مجيع ذلك، ألن التشـبيه بلحاظ حفظ الدين 
والتبليـغ بـه وترتب الثواب عىل ذلك منتزع من أمـر خارجي تكويني، فهو متمحض 
يف األخبـار، والتشـبيه بلحاظ املناصـب املجعولة لألنبياء ـ كالواليـة ـ منتزع من أمر 
ترشيعـي جعيل، فهو مسـوق بداعي الترشيع واجلعل، وال جامـع بينهام عرفاً ومن ثم 
يتعـني إرادة خصـوص أحدمها، والبـد يف تعيينه من قرينة. ومـع عدمها يتعني إمجال 
وجـه الشـبه أو انرصافه خلصوص األول، كام هو غري بعيـد، ألنه املدرك لعامة الناس 

من خصائص العلامء، واملناسب لعنوان العلم عندهم.
هـذا مع أن االسـتدالل بالنصـوص الثالثة األخـرية مبني عىل ثبـوت الوالية 
باملعنـى املذكـور جلميـع األنبيـاء والرسـل (صلـوات اهللا عـىل نبينـا وآلـه وعليهم)، 
وهـو غري ظاهـر، واملتيقن منه ثبوهتا لنبينـا7 أو ما يعمّ بعـض األنبياء اخلاصني، ال

لكل نبي.
السـادس: ما رواه الصدوق يف كتاب العيون بأسـانيد ثالثة عن اإلمام الرضا

(١) مستدرك الوسائل ج:١٧ ص:٣٢٠ باب:١١ من أبواب صفات القايض حديث:٣٠.

والية احلاكم الرشعي............................................................................. ٤٣٥



.............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة / ج٢ ٤٣٦

A: «قال: قال رسـول اهللا7: اللهم ارحم خلفائي. ثالث مرات. قيل: يا رسـول 
اهللا ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي، ويروون أحاديثي وسنتي، فيعلموهنا 
الناس من بعدي»(١). وعن املجالس ومعاين األخبار روايته بسـند آخر بألفاظ مقاربة 
 .(٣)Aعنـه7(٢)، وكذا روي عـن صحيفة اإلمـام الرضا Aعـن أمري املؤمنـني
وعـن لب األلباب للقطـب الراوندي عنه7: «قـال: رمحة اهللا عـىل خلفائي. قالوا: 
ومن خلفاؤك؟ قال: الذين حييون سنتي ويعلموهنا عباد اهللا. ومن حيرضه املوت وهو 
يطلـب العلم ليحيى به اإلسـالم فبينه وبني األنبياء درجة»(٤). وعـن املجموع الرائق 
عنـه7: «أدلكـم عـىل اخللفاء من أمتـي ومن أصحايب ومـن األنبياء قبـيل، هم محلة 

القرآن واألحاديث عني وعنهم...»(٥). ومن ثم يقرب الركون هلذا املضمون.
وقد يسـتدل به إلثبات املدعى بتقريب: أن إطالق اخلالفة يقتيض ثبوت مجيع 
مناصـب النبي7 بام فيهـا الوالية املطلقة. وال أقل من خصوص الزعامة والرئاسـة 
عىل املسـلمني، ألن املنرصف املعهود يف أذهان املسـلمني من مقام اخلليفة ذلك، فيدل 

عىل الوالية باملقدار الذي حتتاج إليه الزعامة والرئاسة املذكورة.
: بأن ظاهر أكثر هذه النصوص تفسري اخللفاء  لكنه كام تر، لإلشكال فيه أوالً
بالـرواة ومحلـة القـرآن املجيـد واألحاديث الرشيفـة، دون الفقهاء الذيـن هم يف حمل 
الـكالم املجتهـدون، فيسـاوق قوله7 يف خطبته يف مسـجد اخليف: «نـرض اهللا عبداً 
سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها من مل يسمعها، فرب حامل فقه غري فقيه، ورب 

حامل فقه إىل من هو أفقه منه»(٦).
نعـم، ما تقدم عن القطب الراوندي يف لـبّ األلباب قد يظهر يف إرادة الفقهاء 
الذيـن يصلـون إىل احلكـم الرشعي من طريق النص، ألن ذلك أنسـب بإحياء السـنة 

(١) عيون أخبار الرضاA ج:٢ ص:٣٦.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٨ من أبواب صفات القايض حديث:٥٠، ٥٣.

(٣) ، (٤) ، (٥) مستدرك الوسائل ج:١٧ باب:٨ من أبواب صفات القايض حديث:١٠، ٤٨، ٥٢.
(٦) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٨ من أبواب صفات القايض حديث:٤٣. وقريب منه حديث:٤٤.



واإلسـالم. وإن كان يف بلـوغ ذلك حـداً يوجب الظهور يف املجتهدين إشـكال، ألن 
الراوي أيضاً حييي اإلسالم والسنة بحفظها وروايتها ونرشها بني الناس.

وأشكل من ذلك أن ينهض املرسل املذكور باخلروج عن ظهور بقية النصوص 
. والسـيام مع إرسـاله. بـل عدم حجية كل  املتقدمـة يف إرادة نفـس الراوي بام هو راوٍ
واحد من هذه النصوص يف نفسه، وغاية األمر حجيتها بمجموعها بلحاظ تعاضدها 

امللزم باالقتصار عىل املضمون املتيقن من جمموعها، كام هو ظاهر.
ودعو: أن ذلك ال يناسـب التعليم الذي تضمنته النصوص األول. مدفوعة 
بأن التعليم قد أضيف إىل السـنة الرشيفة، ال إىل الدين، والتعليم بالسـنة إنام هو ببياهنا 
ملن مل يعرفها. بل الفتو ليسـت تعليامً بالسـنة، بل برأي املفتي الذي قد خيالفها، وإن 

راً ملن جيوز له تقليده. كان معذوراً يف خمالفتها، ومعذّ
ومثلهـا دعو: أن املراد بالسـنة يف هـذه النصوص هي السـنة الواقعية، دون 
الظاهريـة والصوريـة. الندفاعها بأن روايـة األحاديث تتضمن السـنة الواقعية دون 
الصورية. غاية األمر أن ظاهرها قد ال يطابق الواقع. نعم قد تكون السـنة صورية لو 
تضمنـت الرواية نقل كالم النبي من دون تنبيه لقرينة املجاز ونحوها مما يوجب تبدل 
ظهور الكالم، وهو خارج عن حمل الكالم. أما الفتو فهي ال تتضمن حكاية السنة، 

بل حكاية رأي املجتهد املتحصل من السنة املنقولة وغريها من القرائن.
وأشـكل مـن ذلك دعـو: أن جمرد نقـل احلديث مـن دون فهمـه ودرايته ال 
يوجـب صالحية الشـخص خلالفة رسـول اهللا7. الندفاعها بأن املـراد من اخلالفة 
إن كانـت هي اخلالفة بلحاظ التبليغ فهي تثبت لـراوي احلديث وإن مل يفهمه، فضالً 
عـام إذا فهمه ومل يسـتطع اسـتنباط احلكـم منه، لعدم اسـتكامله الفحص عـن األدلة. 
وأمـا اخلالفـة بلحاظ الوالية ونحوهـا من مناصبه7 فلم يعلم بعـد إرادهتا من هذه 
األحاديث، ليتعني محل الرواة عىل الفقهاء. بل قد يتعني من أجل أن موضوعها الرواة 

البناء عىل عدم إرادهتا، كام ذهب إليه غري واحد.
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: بأنه لو سلم كون املراد بالرواة للسنة من يصل للمراد منها بعد النظر يف  وثانياً
القرائـن اخلارجيـة واجلمع بني النصوص، إال أن ذلك ال خيتص باملجتهد يف األحكام 
الفرعية الذي هو حمل الكالم، بل يعمّ كل من له معرفة بالسنة الواردة يف سائر املعارف 
الدينيـة، نظـري ما سـبق يف ذيل احلديـث الثالث، فيـدور األمر بـني ختصيص اخلالفة 
بخصوص التبليغ حفاظاً عـىل عموم الرواة، وختصيص الرواة بخصوص املجتهدين 
حفاظاً عىل إطالق اخلالفة بنحو تشـمل الوالية لو تم، وال إشـكال يف ترجيح األول، 
إذ ال يظن بأحد البناء عىل قصور هذه النصوص عن مثل الرواة يف العقائد ويف تفسري 

الكتاب املجيد وغريهم.
: بأنـه ال جمال للبناء عىل إطـالق اخلالفة بنحو تشـمل الوالية مطلقاً أو  وثالثـاً
يف اجلملـة، لعـدم ورود هذه األحاديث لبيان خالفة هـؤالء له7، ليدعى أن حذف 
املتعلق يقتيض إطالق اخلالفة وعمومها، بل كل ما تضمنته هو الدعاء هلم بعد فرض 
خالفتهـم مـن دون حتديد جلهـة خالفتهم، فاإلطـالق ليس وارداً يف مقـام البيان من

هذه اجلهة.
 Aـ  وربام روي عن أمري املؤمننيAالسابع: ما عن اإلمام أيب عبد اهللا احلسني
ـ قال: «وأنتم أعظم الناس مصيبة ملا غلبتم عليه من منازل العلامء لو كنتم تسـمعون. 
ذلـك بأن جماري األمور واألحكام عىل أيدي العلامء باهللا األمناء عىل حالله وحرامه، 
فأنتم املسـلوبون تلك املنزلة، وما سـلبتم ذلك إال بتفرقكم عـن احلق واختالفكم يف 

السنة بعد البينة الواضحة...»(١).
فإنـه رصيـح يف أن احلكـم وجريـان األمـور إنـام يكون بيـد العلـامء وإذا كان 
جريـان األمـور بأيدهيم فالبد مـن واليتهم بنحو تقدم عىل والية كل فرد عىل نفسـه، 
لعـدم جريان األمور إال بذلك، وهو عبارة أخر عن كون العامل أوىل باملسـلمني من 

أنفسهم، الذي إليه ترجع الوالية العامة التي هي حمل الكالم.
(١) مستدرك الوسائل ج:١٧ باب:١١ من أبواب صفات القايض حديث:١٦.



ل له صاحب حتف العقول  : أنه ضعيف باإلرسال. وجمرد كون املرسِ وفيه أوالً
الـذي هـو من أجـالء علامئنـا، ال يكفي يف جـربه. وال أقل مـن أنه ال دافـع الحتامل 
التصحيـف املخـل باملعنى فيه من الوسـائط املجهولة. والسـيام وأن الناظـر فيه يكاد 

يقطع بذلك فيه يف اجلملة.
: أنـه ال ظهور لـه يف إرادة الفقهـاء املجتهدين يف األحـكام الفرعية، بل  وثانيـاً
العلـامء بـاهللا األمناء عىل حاللـه وحرامه، ومن القريب جداً كـون املراد هبم أئمة أهل 
البيتG. والسـيام مع التبكيت فيه للمخاطبني، حلرماهنم من ذلك بسـبب تفرقهم 
واختالفهم بعد البينة، بل يكاد يقطع بذلك بعد النظر يف متام اخلطبة املوجودة يف باب ما 
روي عن اإلمام احلسنيA من حتف العقول. ومن هنا فهو خارج عن حمل الكالم.
 Hالثامـن: معتـرب عيل بن أيب محزة: «سـمعت أبا احلسـن موسـى بن جعفر
يقـول: «إذا مـات املؤمن بكت عليه بقـاع األرض التي كان يعبـد اهللا عليها، وأبواب 
السـامء التـي كان يصعـد فيهـا بأعامله، وثلـم يف اإلسـالم ثلمة ال يسـدها يشء، ألن 

املؤمنني الفقهاء حصون اإلسالم كحصن سور املدينة هلا»(١).
بتقريب أن اإلسـالم مركب من األحـكام الرشعية والكيان اإلسـالمي، وإذا 
كان الفقهاء حفظة اإلسـالم، فهم حفظة األحكام بتصدهيم للفتو، وحفظة الكيان 

اإلسالمي بتصدهيم لرئاسته، املستلزمة للوالية عىل أفراده.
: أن احلديـث ال خيلو عن اضطـراب، ألن موضوعه مطلق املؤمن،  وفيـه: أوالً
والتعليـل فيـه خيتص بالفقيـه. ولعل ذلك يناسـب محل الفقيه فيه عـىل الذي يفهم ما 
يعـرض له، نظري ما تقدم يف خطبة النبي7 يف مسـجد اخليف، ليقرب من اإلطالق. 
وكيـف كان فـال جمال حلمل الفقيه فيه عـىل خصوص املجتهد باألحـكام الفرعية، ملا 

. سبق من أنه معنى مستحدث، ولعدم مناسبته لإلطالق جداً
: أن كون الفقهاء حصون اإلسالم وحفظته ال يتوقف عىل ثبوت الوالية  وثانياً

(١) الكايف ج:١ ص:٣٨ باب فقد العلامء حديث:٣.
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هلم، بل قد يكون املراد أهنم حافظون له بمعرفتهم بدينهم وثباهتم عليه وتسـليمه ملن 
بعدهم جيالً بعد جيل.

التاسع: قول أمري املؤمننيA: «إن أوىل الناس باألنبياء أعلمهم بام جاؤوا به 
﴿إن أوىل النـاس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبـي والذين آمنوا﴾. إن ويل حممد من 

أطاع اهللا وإن بعدت حلمته، وإن عدو حممد من عىص اهللا وإن قربت قرابته»(١).
: أنـه لـو كان وارداً لبيان الوالية التي هي حمل الـكالم فهو ظاهر يف  وفيـه أوالً
والية األعلم، وهو ظاهر يف األعلم بنحو اإلطالق، وهم األئمة (صلوات اهللا عليهم) 

دون األعلم من املجتهدين.
: أن حمل الكالم هو والية احلاكم الرشعي الذي هو املجتهد العادل، وإن  وثانياً

مل يكن أعلم، بل ال يظهر منهم القول باختصاص الوالية باألعلم.
: أن مـن القريب حصـول التصحيف فيـه، وأن الصحيـح: أعملهم بام  وثالثـاً
جاؤوا به، ملناسـبته لالستشـهاد باآلية الكريمة وآلخر كالمهA، كام نبّه لذلك ابن 
 Aأيب احلديد، وهو املنقول عن بعض نسخ جممع البيان يف حكايته لكالم أمري املؤمنني
عنـد تفسـري اآلية الكريمة. أمـا املتن املثبت يف هنـج البالغة فال ينسـجم مع ذلك إال 

بتكلف ذكره كامل الدين البحراين يف رشحه الوسيط للنهج.
هذا مضافاً إىل أن مقتىض هذه األحاديث السبعة األخرية ـ لو متت داللتها عىل 
الواليـة العامـة ـ أن والية الفقيه يف عرض والية األئمة (صلـوات اهللا عليهم)، ال يف 
طول واليتهم ومتفرعة عليها بجعل منهمG، وال يظن بأحد البناء عىل ذلك. بل هو 
خمالف لظاهر ما ورد يف والية األئمةG، كحديث الغدير، لظهوره يف اختصاصهم 
هبذه املناصب بأشخاصهم، وأهنا تنتقل من النبي7 هلم ومن بعضهم لبعض بالنص 

اخلاص. بل يعلم بعدم تصدي أحد لذلك غريهم وعدم دعواه إال هلم.
ومـن الغريـب ما قد يدعى من أنه ال مانع من البناء عىل والية الفقيه يف عرض 

(١) هنج البالغة ج:٤ ص:٢١.



والية األئمةG. غاية األمر أن خالفة اإلمام أوسـع من والية الفقيه، فهو ويل حتى 
عـىل الفقيـه، أما الفقيه فال يكون وليـاً عىل اإلمام، كام أن لإلمام عـزل الفقيه ونصبه، 
وليـس للفقيه والية عىل الفقهاء اآلخرين. ووالية اإلمـام باقية بعد وفاته، ولذا تبقى 
 حجة بعـد وفاهتم كروايات النبـي7، بخالف فتو Gالروايـات الـواردة عنهم
الفقيـه، حيث تسـقط عن احلجية، إال بناءً عىل جواز البقاء عـىل تقليد امليت الذي هو 

حمل الكالم.
عِ الوالية املذكورة  : أنه ال أثر لذلك يف الواقع اإلسالمي، ولذا مل يدّ إذ فيه أوالً
ع هلم يف  عوهـا ومل تدّ ع ألحد غـري األئمةG، وحتى خلفـاء اجلور مل يدّ أحـد ومل تـدّ
اجلملـة إال بالبيعـة، مع أن دعواهم الفقه يف الدين من أجل ثبوت واليتهم رشعاً أوىل 
هبـم وأيـرس عليهم. وحينـام أنكر عليهم أهل احلـق مل يكن إنكارهم مـن طريق إنكار 

فقههم، أو دعو عزل إمام احلق هلم.
بل هو ال يناسـب مثل مقبولة ابن حنظلـة ومعتربي أيب خدجية املتضمنة جلعل 
الفقيه حاكامً وقاضياً، فإهنا كالرصحية يف عدم ثبوت منصب القضاء ـ الذي هو شؤون 
رئاسة املسلمني ـ له لوال جعلهمG، مع أنه لو كانت الوالية ثابتة له باألصل لكفى 

عدم عزهلمG له.
: أن الفـرق بني الواليتني حيتاج إىل دليل بعد مشـاهبة لسـان دليل والية  وثانيـاً
الفقيه لو تم لوالية األئمةG. وحجية أخبار األئمةG بعد وفاهتم ليس لواليتهم، 

بل لعصمتهم، بخالف فتو املجتهد بعد موته فإن حجيتها قابلة للتقييد باحلياة.
واحلاصـل: أن عدم ثبوت الواليـة العامة لغري األئمة (صلوات اهللا عليهم) يف 

عرضهم أظهر من أن حيتاج إىل إطالة الكالم فيه.
العـارش: ما تضمن من النصـوص كفالة العلامء أليتام الشـيعة عند انقطاعهم 

عن إمامهم، بدعو: أن الكفالة تبتني عىل الوالية عىل املكفول.
وفيـه: أن النصـوص املذكـورة ـ مـع ضعفها يف نفسـها، وأن الفقيـه فيها أعمّ 
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مـن املجتهـد باألحكام الفرعية كام سـبق ـ رصحيـة يف أن كفالة العلامء هلـؤالء األيتام 
بتعليمهم إياهم، فعن اإلمام احلسنA: «فضل كافل يتيم آل حممدG املنقطع عن 
مواليه الناشب [التائه] يف رتبة اجلهل، خيرجه من جهله ويوضح له ما اشتبه عليه، عىل 

فضل كافل يتيم يطعمه ويسقيه كفضل الشمس عىل السهى»(١) ونحوه غريه.
هذا ما تيرسّ لنا الكالم فيه من النصوص التي قد يستدل هبا عىل الوالية العامة. 
ووضـوح ضعف االسـتدالل بكثري منها يغني عن التعـرض له لوال اهتامم غري واحد 
من األعيان هبا واسـتدالهلم بـه عليها أو عىل الوالية اخلاصـة. وكأن مفروغيتهم عن 
احلاجـة جلعـل الويل، بحيث ال يمكن إغفـال األئمة (صلوات اهللا عليهـم) له كان له 

األثر يف استيضاح داللتها.
قـال النراقي يف حمكي العوائد بعد أن رسد مضامني أكثر النصوص املتقدمة يف 
مقـام االسـتدالل هبا عىل الوالية العامـة: «فإن من البدهييات التـي يفهمها كل عامي 
وعـامل، وحيكـم هبا، بأنه إذا قال نبي ألحد عند سـفره أو وفاته: فـالن وارثي، ومثيل، 
وبمنزلتـي، وخليفتي، وأميني، وحجتي، واحلاكم من قبـيل عليكم، واملرجع لكم يف 
مجيـع حوادثكم، وبيـده جماري أموركـم وأحكامكم، وهو الكايف لرعيتـي، له كل ما 
كان لذلـك يف أمـور الرعيـة وما يتعلـق بأمته، بحيث ال يشـك فيه أحـد، ويتبادر منه 

ذلك...».
وهو كام تر، فإن مقام الكالم الذي فرضه ـ وهو السفر أو املوت اللذين من 
شـأهنام احلاجة لالسـتخالف ـ معني عىل فهم االسـتخالف املالزم للوالية العامة من 

. هذه املضامني. بل قد يفهم مما دوهنا وضوحاً
عىل أنه قد غفل أو أغفل القرائن والشواهد الصارفة للنصوص عام فهمه منها، 

واملانعة من االستدالل هبا، كام يظهر مما سبق.
ولعله لذا سـبق عن املحقق الكركي يف رسـالته قاطعة اللجاج الشك يف عموم 

(١) مستدرك الوسائل ج:١٧ باب:١١ من أبواب صفات القايض حديث:٢٣.



نيابـة احلاكـم الرشعي عـن اإلمامA، وقـال يف تعقيب احتامل ثبـوت عموم والية 
احلاكم: «مل أقف بعد التتبع لألخبار عىل يشء من هذه العمومات واإلطالقات، ال يف 
النكاح، وال يف املال، وإن كان مشهوراً يف كالمهم ومسلامً بينهم... وليس هنا مما ربام 
يتوهـم منـه ذلك إال الروايات الدالة عىل الرتافع إىل احلاكم الرشعي... وغاية ما تدلّ 
عليه الرتافع إليه يف احلكم والفتو، وأنه منصوب من قبلهمG لذلك، ال بالنسـبة 
إىل الواليـة... وباجلملـة: فإن عدّ احلاكم الرشعي يف مجلة األولياء كام ذكروا وإن كان 

مسلامً بينهم ومتفقاً عليه عندهم، إال أنه خالٍ عن الدليل من األخبار...».
هذا مضافاً إىل أمرين:

األول: أن مثـل هذا األمر اخلطـري البد أن يرشع بنحو ال يكون مثاراً للخالف 
والشقاق والتشاح، خصوصاً مع طول املدة واالنقطاع املطلق عن اإلمامA، وذلك 
 : : يف أصل جعل الوالية. وثانياً بوضوح األدلة وجالئها، بحيث ال تقبل اإلنكار: أوالً
: يف طرق  يف حتديـد موضوعهـاـ  وهو الفقيـهـ  كربوياً بحدود دقيقة مضبوطـة. وثالثاً
: يف حتديد الوظيفة كربوياً عند تعدد الفقهاء  . ورابعاً إحراز املوضوع املذكور صغروياً
وحصول اخلالف أو التشـاح بينهم. بل وكذا صغروياً، بأن ال يكون التشخيص قابالً 

لالجتهاد واخلالف.
ومـع اإلخالل بيشء من ذلك ال يتأد الغرض من جعل الوالية، وهي طاعة 
الـويل وتنفيـذ ترصفه، بل ترتتـب مضاعفات خطرية وإفرازات مأسـاوية ال تناسـب 
كامل الترشيع اإلسـالمي القويم. بل قد جتر باآلخرة إىل اخلدش بقدسـية الدين احلق، 

وزعزعة العقيدة به والوالء لرموزه.
الثـاين: أن هـذا األمـر ال يناسـب غـري املعصومـنيG، حيـث يؤمـن اخلطأ 
يف حقهـم، فال يكون تسـليطهم سـبباً لتلـف النفوس واألمـوال بغري احلـق وانتهاك 
د اخلروج  األعراض واحلرمات. والسيام باستمرار الزمان، وتعاقب األحداث، وتعوّ

تدرجياً عن حرفية النص.
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بـل أدنـى تأمـل يف أدلـة الواليـة الثابتـة لألئمة (صلـوات اهللا عليهم) يشـهد 
بمساوقتها لإلمامة، فأدلة اعتبار العصمة يف اإلمامة تكفي يف منع الوالية املطلقة لغري 

املعصوم.
هذا وقد يدعى أن طول عهد الغيبة الكرب يف علم اهللا تعاىل، وتبدل األوضاع 
ها  العامـة واخلاصـة فيها، وما نتج وينتـج عن ذلك من تفاعالت ومشـاكل يتعذر حلّ
واخلـروج منها باالقتصار عىل مـا تقتضيه القاعدة من بقاء األحـكام األولية، وفعلية 
سـلطنة كل شـخص عىل نفسـه وماله، كل ذلك بمجموعه كاشـف عقـالً عن جعل 
الشارع األقدس الوالية لبعض الناس من أجل حلّ تلك املشاكل واخلروج عنها، مع 
بذل اجلهد يف مراعاة االولويات واملرجحات بام يتناسب مع صالح الدين واملؤمنني، 

. وحيث ال حيتمل والية غري احلاكم الرشعي، تعني كونه هو الويل املجعول رشعاً
لكن من الظاهر أن ذلك ال خيفى عىل الشارع األقدس، وكان باستطاعته جعل 
ذلـك عـىل إطالقه أو تقييده ببعض القيـود التي يراها أدفع للمحاذيـر، ثم بيانه بوجه 
ظاهـر ال لبـس فيه، وحيث مل يظهر منه ذلك فلعله يعلم أن املفاسـد املرتتبة عىل جعل 
ذلك، وتعهد الشـارع به وحتمله مسـؤوليته، أهم من حمذور ترك الناس وما خيتارونه 
ألنفسهم من حلّ يتحملون مسؤوليته بأنفسهم، بعد أن أد هو وظيفته يف حقهم عىل 
أفضل وجه بجعل الوالية للمعصوم، وكان حرماهنم من خريه من قبلهم، لتقصريهم 

يف أداء وظيفتهم يف حقه.
وأشـكل مـن ذلـك ما قد يدعـى من أنه مـن املعلـوم اهتامم الشـارع األقدس 
بالكيان اإلسـالمي العـام، وبإعالن كلمة احلق يف األرض، وبتطبيق اإلسـالم بنظمه 
ل اهللا تعاىل فرجه)  ومفرداته. فإن ذلك كاشـف عن جعل الوالية يف غيبة اإلمام (عجّ
املتامديـة من أجـل القيام بذلك بعد أن تعذر قيام اإلمامA بـه، ملا ابتيل به من موانع 
ظهوره وتوليه ذلك بنفسه. وحيث ال حيتمل والية غري احلاكم الرشعي تعني كونه هو 

. الويل املجعول رشعاً



: بـأن ذلك إنـام يقتيض والية احلاكم عند هتيؤ الظرف املناسـب  الندفاعـه أوالً
للقيام بذلك من دون أن ينهض بإثبات واليته مطلقاً حتى مع عدم هتيؤ ذلك، كام هو 

املدعى للقائلني بالوالية.
: بأنه بعد العلم بعدم تطبيق اإلسالم التام، ولو لعدم كون املبارش لذلك  وثانياً
هـو املنصوص عليه املعصوم، فال طريق لنا للعلم باهتامم الشـارع األقدس بتطبيق ما 
يمكن تطبيقه حسـب اختالف الظروف واألشـخاص، بحيث يتعهد الشـارع بذلك 
ويتحمـل مسـؤوليته، إذ لعـلّ السـلبيات املرتتبـة عىل ذلـك أهم بنظـره الرشيف من 

إجيابياته.
بل لعلّ بقاء دعوة الدين يف موقع املعارضة والتصدي لسلبيات األنظمة القائمة 
وفضحها، وحماسـبة القائمني هبا، خري من حتملها املسـؤولية املبـارشة بعد االنحراف 

الذي حصل يف مسرية الدعوة احلقة.
هـذا كلـه بغضّ النظـر عن النصوص الـواردة يف هـذا املقام، حيث ال يسـعنا 
استطرادها والنظر يف مفادها. وإن كان حيسن بكل أحد هيتم باحلقيقة أن يكون قريباً منها.
، واحتكاك بعض  نعـم، قد يكون هذان الوجهان، مع حصول املشـاكل فعـالً
الناس هبا، سـبباً حلصول القطع للحاكـم الرشعي، أو خلصوص من يقلده من الناس 
ويرجعـون إليـه يف أمورهـم بجعـل الوالية بوجـه عـام أو جزئي، حسـب اختالف 
األشـخاص واملـوارد. وقد يكون معـذوراً يف ذلـك، بل قد يميض الشـارع األقدس 

حينئذٍ ترصفه لو صادف الواقع.
لكن الشخص املذكور هو الذي يتحمل وحده تبعة قطعه والسلبيات احلاصلة 
من خطئه لو كان، من دون أن يتحمل الشارع األقدس شيئاً من ذلك، لتنعكس آثاره 
ومضاعفاته عىل دينه العظيم وترشيعه القويم وعقائده احلقة. واهللا سبحانه العامل العاصم.
املقـام الثـاين: يف الوالية اخلاصـة الراجعة إىل كون احلاكـم الرشعي ويل من ال 
ويل لـه ومـا ال ويل له يف مـورد احلاجة للـويل. وظاهر كثري من األصحـاب البناء عىل 
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حوا بواليـة احلاكم يف كثري من موارده وصغرياته، كاليتيم واملجنون  ذلـك، حيث رصّ
واألوقاف التي ال ويل هلا وجمهول املالك وغريها، ويظهر من بعض كلامهتم املفروغية 
عـن ذلـك. بل ادعي اإلمجاع عليـه رصحياً يف بعض املوارد. وقد سـبق من احلدائق ما 
يناسـب ذلـك. وقد يفهم من مسـاق كلامهتم عدم اخلصوصية لتلـك املوارد يف ذلك، 

وأن احلكم فيها بالرجوع للحاكم لعدم وجود الويل اخلاص.
وكيف كان فقد يستدل عىل ذلك بأمرين:

األول: اإلمجاع املستفاد من كلامهتم، كام سبق.
: أنه مل يتضـح حصول اإلمجاع يف املقام، لعدم تعرض بعض القدماء  وفيـه أوالً
للمسـألة، ومن تعرض هلـا وإن عربّ باحلاكم، إال أنه مل يتضح كـون املراد به يف كلامت 
القدماء هو املجتهد العادل، ألن إطالق احلاكم عليه اصطالح متأخر، بل من القريب 

أن يكون مرادهم به هو حاكم املسلمني، وهو اإلمام.
ففي املبسـوط يف فصـل ترصف الويل يف مـال اليتيم قال: «مـن ويل مال اليتيم 
اً أو وصياً أو حاكامً أو أميناً  جـاز له أن يتجر فيه للصبي نظراً له، سـواءً كان أباً أو جـدّ
حلاكـم»، ويف كتـاب الرهن قال: «من يـيل أمر الصغري واملجنون مخسـة: األب واجلد 

وويص األب واجلد واإلمام أو من يأمره اإلمام».
ويف النهايـة يف باب الوكاالت قال: «وللناظر يف أمور املسـلمني وحاكمهم أن 
يـوكل عىل سـفهائهم ونواقـيص عقوهلم من يطالـب بحقوقهم وحيتـج عنهم وهلم». 
ويف بـاب أقسـام الطالق ورشائطه قـال: «فإن طلـق الرجل امرأته وهـو زائل العقل 
بالسـكر أو اجلنـون أو املرة أو ما أشـبهها كان طالقـه غري واقع. فـإن احتاج من هذه
صورته ـ إال السكران ـ إىل الطالق طلق عنه وليه، فإن مل يكن له ويل طلق عنه اإلمام 
أو من نصبه اإلمام». وربام يوجد ما يناسـب ذلك يف كلامت أخر هلم تظهر للمتتبع ال 

يسعنا استقصاؤها.
: أنـه تكرر منّا أنـه ال جمال للتعويل عـىل اإلمجاع يف املسـائل اخلالية من  وثانيـاً



النصوص، ومل حترز فيها سرية تطابقها، حيث ال جمال حينئذٍ ملعرفة رأي علامء الطائفة 
يف العهود السابقة عىل تدوين املسائلـ  ممن كان يقترص يف بيان الفتو عىل ذكر الروايةـ 

متصـالً بعصـور األئمـة، ليعـرف بذلـك حكمهمG. وجمـرد ظهور القـول بذلك 
بعـد الغيبة، عندما بدؤوا بتحرير املسـائل جمردة عن النصـوص وتبويبها، ال يكفي يف 

الكشف عن رأي األئمة (صلوات اهللا عليهم).
والسـيام مـع احتـامل اسـتنادهم يف ذلـك إىل ما يأيت مـن الوجـه، أو إىل بعض 
النصوص املتقدمة ولو بعد تتميم داللتها ببعض الوجوه االعتبارية، أو بلحاظ أولوية 
احلاكـم من غريه بعد فرض احلاجة للـويل... إىل غري ذلك مما جيب النظر فيه والبحث 

عن هنوضه باالستدالل.
الثـاين: النبـوي: «السـلطان ويل مـن ال ويل لـه»، بضميمة املفروغيـة عن قيام 

احلاكم مقامه.
: أن النبوي املذكور مل يذكره أصحابنا إال مرسـالً يف بعض كتبهم(١)،  وفيه أوالً
والظاهـر أن أصلـه مـن العامة، حيث رووه مسـنداً يف أصوهلم(٢). فـال جمال للتعويل 
عليـه. نعـم ال ريب يف ثبوت هـذه الوالية لإلمام، لكن يف ضمـن الوالية العامة، فلو 

ثبتت نيابة احلاكم عنه مل تقترص واليته عىل ذلك.
: أن قيـام احلاكـم مقام السـلطان يف ذلك حيتـاج إىل دليـل. وقيامه مقام  وثانيـاً
اإلمـام إن رجع إىل عموم نيابته عنه فقـد عرفت املنع من ذلك، وإن رجع إىل نيابته يف 

خصوص هذه الوالية فهي حتتاج إىل دليل.
ومـن ثم قد يسـتدل عليها: تارة: بالتوقيع الرشيـف بناءً عىل كون اإلرجاع فيه 
بلحـاظ الواليـة، لكـن بعد ختصيصهـا بخصوص ما حيتـاج فيه للويل مـع فقده، ألنه 

(١) املسالك ج:٧ ص:١٤٧، وعوائد األيام ص:٥٦٣ ذيل العائدة ٥٤، واجلواهر ج:٢٩ ص:١٨٨.
(٢) سـنن أيب داود ج:١ ص:٤٦٣ بـاب:٢٠ حديـث:٢٠٨٣. سـنن الرتمـذي ج:٢ ص:٢٨١ بـاب:١٤ 

حديث:١١٠٨. سنن البيهقي ج:٧ ص:١٠٥ باب: ال نكاح إال بويل.
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مـورد احلاجـة والتحري املوجب للسـؤال، دون ما لـه ويل فعالً أو ال حيتـاج فيه للويل 
، لعدم كونه مـورداً للتحري، بعد وضوح الوظيفة فيه. وجمرد كونه مورداً لوالية  أصـالً
اإلمامA العامة ال قرينة عىل كونه مورداً للسـؤال. وال أقل من خروجه عن القدر 

املتيقن من مورده.
ويظهر اندفاع االستدالل املذكور مما سبق من عدم القرينة عىل النظر يف التوقيع 

.الرشيف للوالية لو مل يكن ظاهراً يف خصوص اإلرجاع يف الفتو
مضافاً إىل أنه ال جمال حلمله عىل الوالية اخلاصة، ألن االلتفات لتقسيم الوالية 
 Aهبذا التقسـيم حصل متأخراً، والتوجه للوالية إنام يكون باعتبارها منصباً لإلمام
حيتاج ملن يقوم مقامه فيه عند تعذر الوصول إليه، وذلك يقتيض إرادة املنصب بسعته. 
والسيام وأن احلاجة للويل كام تكون عند فقد الويل حيث حيتاج ملن يقوم مقامه، كذلك 
تكـون عنـد وجود الـويل إذا كان الرجوع إليه ال يفي بحلّ املشـكلة القائمة، المتناعه 
ها للويل العام الذي يكون مقدماً عليه،  ها متسـكاً بسـلطنته، حيث حيتاج يف حلّ من حلّ

ألنه أوىل به من نفسه.
نعـم، لو ثبت شـيوع ابتالء الشـيعة باحلاجـة خلصوص بعض أقسـام الوالية، 
بحيـث حيتمـل انرصاف السـؤال إليه، اجتـه االقتصار عليهـا، ألهنا املتيقـن بعد عدم 
التعـرض للسـؤال يف التوقيـع الرشيـف، ليتيـرس فهم اإلطـالق منه. لكـن ال طريق 

إلثبات ذلك.
وأخر: باحلديث السـابع املتقدم املتضمن أن جمـاري األمور بيد العلامء، بناءً 
عـىل محل العلامء فيه عىل الفقهاء واملجتهدين، بتقريب ظهوره يف حرص جماري األمور 
، أو ال حيتاج فيه للويل، وإن دخل  هبم، وذلك ال يتم فيام له ويل يمكن الوصول له فعالً
حتـت والية اإلمام العامـة، وإنام ينحرص فيام حيتاج للـويل وال ويل له، أو له ويل يتعذر 

الوصول إليه.
ويظهـر اندفاعـه مما سـبق من ظهور احلديـث املذكور يف أن املـراد بالعلامء هم 



األئمـة (صلـوات اهللا عليهـم). مضافاً إىل أن ظهـوره يف احلرص وإن كان مسـلامً، إال 
أن الظاهـر مـن األمور فيه ما هو من شـؤون الرئاسـة املبنية عىل الواليـة العامة. ولذا 
كان ظهوره يف إرادة األئمةG راجعاً لظهوره يف بيان رئاسـتهم وواليتهم املسـاوقة 
إلمامتهمG، والرجوع إليهم فيام حيتاج للويل مع فقده أو تعذر الوصول إليه إنام هو 

ألنه من موارد الرجوع للويل العام، ال ألنه وحده املراد باحلديث املذكور.
ومثل ذلك يف اإلشـكال ما ذكره شـيخنا األعظمP من منـع ثبوت الوالية 
العامة للحاكم، ثم االستدالل عىل ثبوت الوالية اإلذنية ـ التي تقدم احتامل رجوعها 
للوالية اخلاصة التي هي حمل الكالمـ  له باحلديث السابع املذكور، وبالتوقيع الرشيف 
بعد محل احلوادث فيه عىل احلوادث التي يرجع فيها للرئيس وباملقبولة بعد محل احلاكم 
فيهـا عـىل احلكام املنصوبني من قبل النبي7 ومن قـام مقامه، كام تقدم منهP عند 

االستدالل هبا عىل ثبوت الوالية العامة للحاكم الرشعي.
لإلشكال فيه بأن الرئيس واحلكام املنصوبني من قبل النبي7 ومن قام مقامه 
ال يسـتطيعون أداء مهامهتـم التـي تناط هبم كامـالً إال بإعامل الواليـة العامة يف موارد 
احلاجة إليها حلفظ النظام ورعاية مصالح العباد والبالد، كفتح الطرق، وحرش الناس 
امعية، وحتديد حترك أهل الريبة وغري ذلك مما تفرضه األحداث املستجدة،  لألعامل اجلَ
فلـو تم تقريب داللة التوقيع واملقبولة عىل ما ذكـره تعني داللتهام عىل الوالية العامة، 

كام هو الظاهر من احلديث السابع، عىل ما تقدم.
وكـذا ما ذكـرهP من أنه البد مـن ختصيص والية احلاكـم بالترصف الذي 
يكـون مفروغاً عـن مرشوعيته يف اخلـارج، بحيث لو فرض عدم وجـود احلاكم كان 
عـىل الناس القيـام به كفاية. قالP: «وأما ما يشـك يف مرشوعيتـه ـ كاحلدود لغري 
اإلمـام، وتزويـج الصغرية لغري األب واجلد، ووالية العاملـة عىل مال الغائب بالعقد 
عليـه، وفسـخ العقد عنه، وغري ذلـكـ  فال يثبت من تلك األدلـة مرشوعيتها للفقيه، 
بـل البد للفقيه من اسـتنباط مرشوعيتها من دليل آخر. نعـم الوالية عىل هذه األمور 
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وغريهـا ثابتة لإلمـامA باألدلة املتقدمة املختصة به، مثل آيـة: ﴿أوىل باملؤمنني من 
أنفسهم﴾».

إذ فيـه: أنه بعد متامية موضوع هذه األمور، ولـذا يكون لإلمام الوالية عليها، 
وإنام يشك يف مرشوعية قيام احلاكم هبا للشك يف واليته، فمقتىض النصوص املذكورة 
بنـاءً عـىل متامية وجه اسـتدالله هبا للوالية جـواز قيام احلاكم هبـا، لدخوهلا يف عموم 
جماري األمور يف احلديث السابع، وعموم احلوادث يف التوقيع الرشيف، ووضوح أن 
وظيفة احلكام والوالة املنصوبني من قبل النبي7 ومن قام مقامه من بعده تعم إقامة 
احلدود فتنهض املقبولة بإثباهتا للحاكم بناءً عىل ما ذكرهP يف وجه االستدالل هبا.

نعـم، قد تقرص وظيفتهـم عن األمور اخلاصـة، كتزويج الصغـرية والترصف 
يف مـال الغائب. وإن مل يبعـد الرجوع إليهم فيها عند الـرضورة العرفية امللزمة بإيقاع 

الترصف. عىل أنه يكفي فيها عموم األولني.
الثالث: ما تضمن احلث عـىل املعروف(١) وعىل الرب باملؤمنني(٢) ونفع الناس(٣) 
ونحو ذلك، بدعو: أن تويل احلاكم أمر من ال ويل له وقيامه بإدارة شؤونه من أظهر 
. مصاديق املعروف والرب باملؤمنني ونفع الناس ونحوها من العناوين الراجحة رشعاً

وفيه ـ مع أن ذلك ال خيتص باحلاكم ـ: أن صدق األمور املذكورة فرع السلطنة 
عليهـا بثبوت الوالية رشعاً، فال ينهض بإثبـات الوالية، لوضوح أنه مع عدم الوالية 
يكـون الترصف اخلارجي يف النفس واملال املحرتمني حمرماً رشعاً، فال يكون معروفاً، 
كام خيرج عن عموم حسـن الرب والنفع ونحومها، لوضوح أن ما هو املطلوب للشـارع 
الرب النفع ونحومها بالوجه احلالل. كام أن الترصف االعتباري مع عدم الوالية ال ينفذ 

وال يتحقق به املعروف والرب والنفع ونحوها.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤١ من أبواب الصدقة، وج:١١ باب:١ من أبواب فعل املعروف وغريمها.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٦ باب:٥٠ من أبواب الصدقة، وج:١١ باب:٣٢ من أبواب فعل املعروف.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:١١ باب:٢٢ من أبواب فعل املعروف.



ولـذا ال ريب يف قصور األدلـة املذكورة عن الترصف يف نفس الكبري الرشـيد 
ومالـه مـن دون إذنـه مع إمـكان الوصـول إليه حتى لـو كان الترصف صالحـاً بنظر 
املتـرصف، مع أنه يشـرتك مـع القارص يف دليـل املنع، وهو عموم عـدم حلّ الترصف 

اخلارجي تكليفاً واالعتباري وضعاً يف مال الغري ونفسه بغري إذنه.
نعـم، لـو مل يلـزم التـرصف اخلارجي وال االعتباري فال إشـكال يف حسـن ما 
يصـدق عليـه املعـروف والـرب والنفـع ونحوها، كحراسـة املـال، ودفع كيـد الباغي 

واحلاسد ونحومها.
ومـن هنا يصعب إثبـات عموم الوالية اخلاصة التي هي حمـل الكالم للحاكم 

الرشعي.
هذا وقد ذكر سيدنا املصنفP أن ما تضمنه معتربا أيب خدجية املتقدمان من 
جعل الفقيه قاضياً يقتيض توليه جلميع ما يتواله القضاة يف عرص صدورمها، مثل أخذ 
احلـق من املامطل وحبسـه وبيع مالـه، والترصف يف مال القصري، ونصـب القيم عليه 
ونحو ذلك، فتكون والية احلاكم تابعة سعة وضيقاً لوظائف القضاة. وجيري ذلك يف 

املقبولة بناءً عىل ما سبق من محل احلاكم فيها عىل القايض.
ولكن ما ذكره إنام يتجه إذا ثبت أن تويل األمور املذكورة من الوظائف الرشعية 
للقـايض، وهـو غري ثابت، لعـدم تعرض األدلة لـرشح مناصب القايض، واملناسـب 
ملعنـاه اختصاصه بفصل اخلصومة. وتويل القضاة املنصوبني من قبل سـالطني العدل 
أو اجلـور لتلـك األمور ـ لو تم ـ ربـام يبتني عىل إيكال ذلك إليهـم زائداً عىل منصب 
القضاء، ال لكونه من شؤون منصب القضاء. كام قد يكون الرجوع إليهم يف مثل أخذ 
احلق من املامطل وحبسـه ملجرد تشـخيص موضوع االسـتحقاق الذي هو من شؤون 

فصل اخلصومة، مع كون املتويل لذلك واملنصوب له هو اهليئة التنفيذية يف الدولة.
وأمـا ما ذكرهP من اسـتفادة العموم هلـذه األمور من النصـوص املتقدمة، 
بلحاظ أن نصبه لو كان خمتصاً بفصل اخلصومة لكفى مثل قولهA: «اجعلوا بينكم 
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رجـالً ممن قـد عرف حاللنا وحرامنـا...»، ومل حيتج ملثل قولـهA: «فإين قد جعلته 
» الظاهر يف سوقه تعليالً بالكرب التي هي أعم من احلكم املعلل. عليكم قاضياً

فيندفـع بأنـه يكفـي يف كربوية التعليل كونه مشـرياً إىل كرب نفـوذ جعلهم أو 
نصبهمG، نظري ما تقدم عند االستدالل باملقبولة عىل الوالية العامة. فراجع.

ومثلـه دعو: أن الغرض من نصب القايض ملا كان هو اسـتغناء الشـيعة عن 
قضـاة اجلـور فهو يقتيض جعـل مجيع مناصبهـم التي حيتـاج فيها إليهـم للفقيه، دون 

خصوص فصل اخلصومة.
الندفاعهـا بأن املتيقن من الغرض املذكور هو اسـتغناؤهم عن قضاة اجلور يف 
فصل اخلصومة، ألن ذلك هو الذي تضمنته النصوص املذكورة. وال قرينة عىل عموم 
الغرض جلميع املهام التي كانوا يقوم هبا القضاء املذكورون. والسيام مع احتامل احتياج 
بعـض تلك املناصـب بنظرهمG إىل كفاءة زائـدة عىل العلم والعدالـة املعتربين يف 
القـايض. ومـع أن ترتب فائـدة بعض تلك املناصبـ  كحبس املمتنـع من أداء احلقـ  
موقـوف عىل متتع صاحبه بقـوة جتعله قادراً عىل تنفيذ مقتـىض النصب، وهو أمر غري 
متحقـق نوعـاً يف عرص صدور األحاديث املذكورة. ولو حتقـق نادراً فقد يكون ظهور 
القيام به من الشـيعة مرضاً هبم، بل خطراً عليهـم وعىل األئمة (صلوات اهللا عليهم). 
ه دينياً، بنحو يناسب  ولعله لذا أكد يف املقبولة عىل أمهية تنفيذ احلكم وشدة جريمة ردّ
االتـكال يف التنفيذ عىل احلافز الديني وحده، ومع ذلك كيف حيرز عموم الغرض من 
نصب القضاة الستغناء الشيعة عن قضاة اجلور يف مجيع مناصب وظائفهم التي كانوا 
يقومـون هبا؟!. وقد تقـدم عند الكالم يف نفوذ حكم احلاكم باهلالل من كتاب الصوم 

من هذا الرشح ما ينفع يف املقام. فراجع.
واحلاصل: أنه ال جمال الستفادة والية احلاكم عىل غري فصل اخلصومة من هذه 
النصوص. كام ال جمال السـتفادة واليته من بقية النصوص املسـتدل هبا يف املقام، وال 

من غريها من األدلة التعبدية كاإلمجاع املدعى.



ومـن هنـا يتعـني الرجوع ملـا تقتضيه القاعـدة. فـإن كان هناك دليـل أو أصل 
يقتـيض جـواز الترصف أو نفوذه مـن كل أحد مل جيب مراجعة احلاكـم، كام قربناه فيام 
سـبق باإلضافة إىل اليتيم يف اجلملة. وقد ذكرنا هناك أنه ال جمال للخروج عن الدليل 
املذكـور بنصـوص جعل الفقيه قاضيـاً حتى لو فرض هنوضهـا بإثبات مجيع مناصب 

القضاة له وثبت توليهم للترصف املذكور.
وإن مل يكـن هنـاك دليل وال أصـل يقتيض جواز الترصف املذكـور لكل أحد، 
فإن احتمل عدم رضا الشـارع بإيقاع الترصف أصالً تعني امتناع احلاكم منه ـ كغريه ـ 
بعد ما سـبق من عدم الدليل عىل واليته. وإن علم برضا الشـارع األقدس بالترصف 
أو لزومـه يف اجلملـة بلحـاظ مـا يرتتب عليه مـن مصالح عامة أو خاصـة، فحيث ال 
دليـل وال أصل يقتـيض جواز الترصف لـكل أحد، يتعني االقتصار فيـه عىل احلاكم، 
فيبارشه بنفسـه أو يـأذن فيه لغريه، ألن واليته وإن مل تثبـت، إال أنه ال دافع الحتامهلا، 
ولـو يف خصـوص هذا احلال. والسـيام بعد ظهـور معروفية القول هبـا يف اجلملة بني 
األصحاب، وبعد كون احلاكم هو األوىل بنظر املترشعة بالوالية ألنه األبرص بضوابط 
الترصف الرشعية واآلمن عىل مراعاهتا بسـبب عدالته املفروضة ونحو ذلك، فيدخل 
ترصفـه أو التـرصف الواقع بإذنـه يف املتيقن مما فرض من جـواز الترصف أو وجوبه. 
ولعـل هذا هو املنشـأ حلكـم األصحاب بواليته أو لزوم الرجـوع إليه، وإن مل حيدد يف 

كلامت كثري منهم هبذا النحو.
نعـم، لو فـرض احتامل والية غريه أيضـاً مل جيز لكل منهـام االنفراد بالترصف 
وتعني االشـرتاك بينهام يف السـلطنة، بمعنى لزم اجلمع بني نظرهيام، لعدم حتقق املتيقن 
مـن جـواز التـرصف أو وجوبه إال بذلـك، فالالزم االقتصـار عليه بعـد فرض عدم 
الدليـل عـىل جواز التـرصف لكل أحد. هذا ما تيـرس لنا من الـكالم يف والية احلاكم 
الرشعـي. واهللا سـبحانه وتعـاىل العامل العاصـم واحلمد هللا رب العاملني، وهو حسـبنا 

ونعم الوكيل.

والية احلاكم الرشعي............................................................................. ٤٥٣
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(١) وفاقاً لرصيح بعض األصحاب، بل نسـب إىل مشـهورهم، بل ربام نسب 
ذلك إليهم. كذا يف اجلواهر. 

وقد يسـتدل عليه بصحيح إسامعيل بن سعد األشعري عن الرضاA وفيه: 
«عـن الرجل يمـوت بغري وصية، وله ولـد صغار وكبار، أحيـل رشاء يشء من خدمه 
ومتاعه من غري أن يتوىل القايض بيع ذلك، فإن تواله قاضٍ قد تراضوا به ومل يستعمله 
اخلليفة أيطيب الرشاء منه أم ال؟ فقال: إذا كان األكابر من ولده معه يف البيع فال بأس 
إذا ريض الورثـة بالبيـع وقام عـدل يف ذلك»(١). بنـاءً عىل ما هو الظاهـر من أن املراد 
بالقـايض فيه من يرتاضون به ليرشف عىل تصفية الرتكة، دون احلاكم الرشعي، لعدم 
تعـارف التعبري عنـه بالقايض يف تلك العصور، بل حتى يف عصورنا، ولعدم مناسـبته 
 Gالعتبار قيام العادل يف ذلك. بل لو كان هو املراد لكان التنبيه عىل جعله من قبلهم
أوىل من التنبيه عىل تراضيهم به. والسـيام مع التعرض يف السـؤال للمنصوب من قبل 
اخلليفة. بل يبعد جداً توقف السـائل حينئـذٍ يف االجتزاء به بناءً عىل واليته بعد ظهور 

حال السائل يف املفروغية عن االجتزاء بالقايض املنصوب من اخلليفة.
وبذلك خيرج عن إطالق الثقة يف موثق سـامعة عن أيب عبد اهللاA: «سـألته 
عـن رجـل مات، ولـه بنون وبنات صغار وكبـار، من غري وصية، ولـه خدم ومماليك 
وعقد، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك املرياث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك 

كله فال بأس»(٢).
هـذا ويف صحيـح حممد بن إسـامعيل بن بزيـع: «مات رجل مـن أصحابنا ومل 
، فرفع أمره إىل قايض الكوفة، فصري عبد احلميد القيم بامله، وكان الرجل خلف  يوصِ
ورثـة صغاراً ومتاعاً وجواري، فباع عبد احلميـد املتاع، فلام أراد بيع اجلواري ضعف 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٦ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٨٨ من أبواب كتاب الوصايا حديث:٢.

ومع تعذر الرجوع إليه فالوالية لعدول املؤمنني(١)



قلبه عن بيعهن، إذ مل يكن امليت صريّ إليه وصيته، وكان قيامه فيها بأمر القايض، ألهنن 
فـروج. قال: فذكرت ذلك أليب جعفـرA، وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا، 
وال يويص إىل أحد، وخيلف جواري، فيقيم القايض رجالً منّا، فيبيعهن، أو قال: يقوم 
بذلـك رجـالً منّا، فيضعف قلبه، ألهنن فروج، فام تـر يف ذلك؟ قال: فقال: إذا كان 
القيم مثلك و [أو] مثل عبد احلميد فال بأس»(١). وحيث مل تذكر فيه جهة املامثلة فهو 

جممل، وينهض احلديثان السابقان ببيان املراد به.
وأمـا ما ذكره سـيدنا املصنفP من أنه ال جمال حلمله عـىل العدالة، ألنه ال 
يناسـب حـال عبـد احلميد، حيث بـاع املتاع بمجرد نصـب القايض مـع التفاته لعدم 

رشعية نصبه، ولذا توقف عن بيع اجلواري. 
ففيه: أنه مل يتضح من حال الشـيعة يف تلك العصور بناؤهم عىل توقف تصفية 
الرتكـة عـىل الوالية الرشعيـة. غاية األمر أن يتـورع بعضهم عن بيـع اجلواري ألهنن 
فـروج، وعن بيـع العقار ألنه مال ثابت يصلح ألن يكـون ذخراً لصاحبه ونحو ذلك 
مـن األمور املهمـة التي حيتمل عدم جـواز بيعها رشعاً إال بوصيـة خاصة من األب، 
نظـري االجتار بامل اليتيم. ولذا مل يظهر مـن ابن بزيع عىل جاللته التوقف يف بيع املتاع، 
. وإال فمـن البعيد جداً أن  وهـو الظاهـر من بعض النصـوص الواردة يف املقـام أيضاً

يكون جعل اإلمامA عبد احلميد عديالً البن بزيع ملجرد الثقة من دون عدالة.
بل الظاهر أنه من أجالء الشـيعة بحيث حيسن عرفاً قرنه بابن بزيع، وحيث ال 
يمكن عرفاً تنزيل موثق سـامعة عىل خصوص هذه املرتبة من اجلاللة يتعني البناء عىل 

عدم سوق الرشطية يف صحيح ابن بزيع للمفهوم.
نعـم، قـد يقـال: العدالة وإن كانـت أخص مـن الوثاقـة، إال أن الوثاقة حيث 
كانت كافية عرفاً مراعاة ملصلحة األيتام فاالقتصار عليها يف موثق سامعة يوجب قوة 
ظهـوره يف كفايتهـا جرياً عىل ما عند العرف، بحيث يكون تنزيله عىل خصوص ما إذا 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٦ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث:٢.

والية عدول املؤمنني.............................................................................. ٤٥٥
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كان الثقة عدالً أصعب من تنزيل صحيح إسامعيل بن سعد عليه، إما بالبناء عىل عدم 
سـوق الرشطية فيه للمفهوم وأن ذكر العدالة فيه ألهنا تسـتلزم الوثاقة، أو عىل تنزيل 
العدالـة فيه عىل العدالة يف أمر األيتام يف مقابـل احليف عليهم ويمكن أن يكون ذلك 
هـو امللحوظ يف صحيـح ابن بزيع، بلحاظ أن هذه املرتبة مـن اجلاللة متنع من احليف 

عىل اليتيم. غايته أن الرشطية فيه غري مسوقة للمفهوم، وهو أمر الزم عىل كل حال.
 Aويزيد ما ذكرنا وضوحاً ما يف صحيح ابن رئاب: «سألت أبا احلسن موسى
عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أوالداً صغاراً، وترك مماليك له غلامناً وجواري 
ومل يوصِ فام تر فيمن يشـرتي منهم اجلارية، فيتخذها أم ولد؟ وما تر يف بيعهم؟ 
فقـال: إن كان هلـم ويل يقـوم بأمرهم باع عليهـم ونظر هلم كان مأجـوراً فيهم. قلت: 
ماذا تر فيمن يشـرتي اجلاريـة فيتخذها أم ولد؟ قال: ال بـأس بذلك إذا باع عليهم 
القيـم هلم الناظر فيـام يصلحهم. وليس هلم أن يرجعوا عام صنـع القيم هلم الناظر فيام 

يصلحهم»(١).
لقوة ظهوره يف أن املعيار يف نفوذ الترصف نظر املترصف فيام يصلحهم من دون 
توقف عىل أمر آخر، فيكفي إحراز ذلك، وهو املنرصف من الثقة يف موثق سامعة، بأن 

يراد به الثقة يف أمر اليتيم ورعاية مصلحته.
بل املناسـبات االرتكازية قاضية بأن مقتىض اجلمع بني موثق سامعة وصحيح 
ابن رئاب هو البناء عىل أن معيار نفوذ الترصف واقعاً هو نظر القيم يف صالح اليتيم، 
عمـالً بصحيـح ابن رئاب، ومعيـار نفوذه ظاهراً مـن أجل ترتيب غـري القيم ـ كبقية 
الورثـة واألجانـب، ومنهم املشـرتي ـ األثر عىل الترصف هو وثوقـه بالقيم يف ذلك، 
عمالً بموثق سـامعة بعد تنزيل صحيح إسـامعيل بن سـعد عليه، أو عىل العدل يف أمر 

اليتيم، فيناسب ما يف صحيح ابن رئاب.
نعـم، اسـتدالهلم هبذه النصـوص عىل والية الثقـة أو العدل عنـد فقد احلاكم 

(١) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٨٨ من أبواب كتاب الوصايا حديث:١.



الرشعـي مبني عىل تنزيلهم هلـا عىل صورة تعذر الرجوع للحاكـم، لبنائهم عىل تعينه 
للوالية. وهو بعيد جداً، لكثرة فقهاء الشيعة يف عرص صدور هذه النصوص، خصوصاً 

يف العراق، والسيام يف الكوفة.
ومن ثم فهي تصلح ألن تكون دليالً عىل عدم تعني احلاكم للوالية عىل اليتيم. 
فتؤكد ما سـبق اإلشـارة إليه يف أول الكالم يف هذه املسألة من أنه جيوز لكل أحد تويل 
أمر اليتيم ورعايته وخمالطته باملعروف حسـبة. وبذلك ال حيتاج للويل، ليقع الكالم يف 

والية احلاكم له مع تيرس الوصول إليه، ووالية عدول املؤمنني مع تعذر ذلك.
ومقتىض ذلك محل املتويل له عىل الصحة، وجواز التعامل معه يف شؤون اليتيم 

من دون حاجة إىل إحراز عدالته أو وثاقته.
غاية األمر أنه البد من االقتصار يف ذلك عىل ما تقتضيه الكفالة واملخالطة من 
الترصفـات، كحفظ ماله واإلنفاق عليـه منه ومداواته ونحو ذلـك، دون الترصفات 
االسـتثنائية النادرة، كتصفيـة الرتكة من أجل تعيني حصته منهـا، ومثل تبديل العقار 
بالنقد أو العكس أو نحو ذلك، خلروجه عن املتيقن من دليل جواز الترصف حسـبة. 
بـل مقتىض هذه النصـوص اعتبار عدالة القائـم هبا أو وثاقته واقعـاً أو ظاهراً يف حق 

غريه من أجل التعامل معه وترتيب آثار صحة املعاملة، عىل الكالم السابق.
وبذلك يظهر أنه ال جمال لالستدالل هبذه النصوص عىل والية عدول املؤمنني 

عند تعذر الوصول للحاكم يف غري اليتيم مما حيتاج فيه للويل.
فاألوىل االستدالل عليها، بأنه حيث تقدم اختصاص والية احلاكم أو وجوب 
مراجعتـه بام إذا علم برضا الشـارع األقدس بإيقاع التـرصف من دون أن يكون هناك 
دليـل أو أصـل يقتيض جواز إيقاعه لكل أحد، فكـام يكون احلاكم عند تيرس الوصول 
لـه هـو املتيقن من جواز الترصف، كذلـك يكون املؤمن العادل هـو املتيقن من جواز 
التـرصف عنـد تعـذر الوصـول للحاكـم، الحتـامل واليته يف هـذا احلـال، وال جيوز 

الترصف لغريه، خلروجه عن املتيقن بعد فرض عدم املسوغ له من دليل أو أصل.

والية عدول املؤمنني.............................................................................. ٤٥٧
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(١) مل يتضـح املنشـأ لذلـك بعد عمـوم النصـوص املتقدمة املسـتفاد من ترك 
االسـتفصال فيها، بناءً عـىل كوهنا مما نحن فيه من والية العـدول. كام أن معيار والية 
العدول يف غري موردها هو جمرد العلم بجواز الترصف ورضا الشارع األقدس به وإن 

مل يلزم الرضر من تركه، كام يظهر مما تقدم.
(٢) يكفي يف الغبطة والفائدة حينئذٍ جتنب الرضر.

(٣) لعـني الوجـه املتقدم يف العدول. فإن اعترب لزوم الرضر من عدم الترصف 
هناك اعترب هنا أيضاً، وإال فال.

(٤) يأيت الكالم يف ذلك بعد الكالم يف حكم ما إذا كان يف دخوله منفعة هلم.

(٥) إذ ال إشكال يف حرمة اإلرضار هبم. وهو رصيح صحيح الكاهيل اآليت.
(٦) كأنـه لصحيـح الكاهيل: «قيل أليب عبـد اهللاA: إنّا ندخل عىل أخ لنا يف 
بيت أيتام، ومعه خادم هلم، فنقعد عىل بساطهم، ونرشب من مائهم، وخيدمنا خادمهم. 
وربام طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فام تر يف ذلك. فقال: إن 
كان يف دخولكم عليهم منفعة هلم فال بأس، وإن كان فيه رضر فال. وقالA: ﴿بل 

لكـن األحوط االقتصار عىل صورة لـزوم الرضر يف ترك الترصف(١)، كام 
، فيبيعه العادل لئال يتلـف. وال يعترب حينئذٍ  لـو خيف عىل ماله التلـف مثالً
أن يكـون الترصف فيه غبطة وفائدة(٢). بل لـو تعذر وجود العادل حينئذٍ 
مل يبعد جواز ذلك لسـائر املؤمنني(٣). ولو اتفق احتياج املكلف إىل دخول 
دار أيتام واجللوس عىل فراشهم واألكل من طعامهم وتعذر االستئذان من 
وليهـم مل يبعد جواز ذلـك إذا عوضهم عن ذلك بالقيمـة(٤)، ومل يكن فيه

رضر عليهـم(٥)، وإن كان األحوط تركه. وإذا كان الترصف مصلحة هلم 
جاز من دون حاجة إىل عوض(٦). واهللا سبحانه العامل.



اإلنسـان عىل نفسـه بصـرية﴾. فأنتم ال خيفـى عليكم. وقد قال اهللا عـز وجل: ﴿واهللا 
يعلم املصلح من املفسد﴾»(١).

: ال خيتص بصورة احلاجـة للدخول. بل حيث كان فرض احلاجة  لكنـه.. أوالً
أنسـب باجلواز فعدم التنبيه هلا يف السـؤال ظاهر أو مشـعر بعدمها أو بعدم التقيد هبا. 
نعـم اجلـواز مع عـدم احلاجة يقتيض اجلـواز معهـا باألولوية العرفية. كـام أنه مقتىض 

عموم الصحيح املستفاد من ترك االستفصال.
: ظاهـر أو حمتمـل لكـون األيتـام يف كفالـة األخ الـذي يدخلـون عليه  وثانيـاً
ورعايتـه، وهو الـذي يتوىل أمرهم، وجـواز الدخول بإذنه ال يقتـيض جواز الدخول 

مطلقاً، من دون مراجعة الويل. 
نعـم يتجه ذلك عىل مبنـى األصحاب من عدم األثر لرعايتـه أمر األيتام إذا مل 
يكـن منصوباً مـن قبل احلاكم الـذي هو الويل الرشعـي هلم عنده. لكـن عرفت املنع 

من ذلك.
اللهم إال أن يقال: جمرد احتامل ذلك ال يكفي يف تقييد الصحيح به، بل مقتىض 
ترك االسـتفصال فيه العموم ملا إذا مل يكن متوالياً أمرهم، بل كان سـاكناً معهم تعدياً 

أو بأجرة.
ومنـه يظهـر الوجـه يف الصـورة األوىل، وهي مـا إذا مل يكن يف الدخـول لدار 
األيتام منفعة هلم، حيث ال يبعد أن يسـتفاد مـن الصحيح أن الالزم حصول العوض 
هلم عام خيرسون بسبب الدخول عليهم، إما بأن يكون يف الدخول نفسه مصلحة هلم، 

أو بتعويضهم بقيمته. فالحظ. 
واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم.

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٧١ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.

والية عدول املؤمنني.............................................................................. ٤٥٩
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انتهـى الـكالم يف فصـل رشوط املتعاقديـن مـن كتـاب البيع رشحـاً لكتـاب (منهاج 
الصاحلني) تأليف سـيدنا األسـتاذ اجلد آية اهللا العظمى املرجع األعىل (السـيد حمسـن 
الطباطبائـي احلكيـمP).وكان ذلـك يف أواخـر شـهر ذي القعدة احلرام سـنة ألف 
وأربعامئـة ومخس وعرشيـن للهجرة النبوية عىل صاحبها وآلـه أفضل الصالة والتحية 

يف النجف األرشف بربكة احلرم املقدس عىل مرشفه الصالة السالم. 
بقلم العبد الفقري (حممد سعيد) الطباطبائي احلكيم. واحلمد هللا رب العاملني. ومنه 

نستمد العون والتوفيق. وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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