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 بسم الله الرحمن الرحیم

 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین

 واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من اآلن إلی قیام یوم الدین

ة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلل ساعة  اللهم کن لولیلک الحجل

 ا وتمتلعه فیها طویال.ولیلا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیال وعینا حتی تسکنه أرضک طوع

د وآخر تابع له علی ذلک. د وآل محمل ل ظالم ظلم حقل محمل  اللهم العن أول

 اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

 السالم علیک یا أبا عبد الله وعلی االرواح التی حلت بفنائک

 ما بقیت وبقی اللیل والنهار وال جعله الله آخر العهد منلی لزیارتکم، علیک منی سالم الله أبدا

 السالم علی الحسین وعلی علیل بن الحسین وعلی أوالد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

ل ظالم باللعن منی وابدء به أوال ثم العن الثانَی والثالث والرابع  اللهم خصل أنت أول

 الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرااللهم العن یزید خامسا والعن عبید 

 وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

 تقریرات شیخنا االستاذ االحمدی الشاهرودی )دام ظله(

 للسیلد مهدی البادکوبی

 العقد الفضولی



2 
 

 

 

 4 ............................................................................................................................ العبد معامالت یف دیالس إذن: رابعال الشرط

 6 ............................................................................................................................................................. آمر   العبدَ  أمر لو: فرع

 8 ........................................................ الذن؟ا من هیف بدل  ال أم الالحقة باالجازة العبد عقد صحة یف یکتفی هل: فرع  

 9 ................................................. یکالول الشارع من أو لیکالوک المالک من مأذونا أو مالکا العاقد کون: الخامس الشرط

 9 ............................................................................................. المالک رضا بمجرد ةیالفضول عن العقد خروج: یاالول المسألة

 9 ............................................................................................................................ یالعمل االصل یمقتض یف: االول المقام

 10 ........................................................................................................................ یاللفظ االصل یمقتض یف: یالثان المقام

 14 ............................................................................ المنع سبق عدم مع للمالک یالفضول عیالب صحة یف: ةیالثان المسألة

 15 .......................................................................................................................... سیق بن محمد حةیصح: یاالول ةیالروا

 19 ............................................................................................................ یالفضول النکاح صحة یف ورد ما: ةیالثان ةیالروا

 24 ...................................................................................................................... المضارب العامل یف ورد ما: الثالثة ةیالروا

 27 ......................................................................................................... میتیال بمال یل الول ریغ راتجا أخبار: الرابعة ةیالروا

 28 .................................................................................................................................... میأش ابن رواه ما: الخامسة ةیالروا

 30 ..................................................................................................................................... یالحلب حةیصح: السادسة ةیالروا

 33 ............................................................................................................... تامل  بسند الرحمن عبد رواه ما: السابعة ةیالروا

 34 ............................................................................... مواله إذن دون من العبد نکاح صحة یعل دل ما: الثامنة ةیالروا



3 
 

ق من ورد ما: التاسعة ةیالروا  35 .................................................................................... اللقطة و المالك بمجهول التصدل

 36 ...................................................................................................... واالنفال الخمس لیتحل یف ورد ما: العاشرة ةیالروا

 37 ......................................................................................................................................................................... المختار انیب

 39 ................................................................................................................................................. یالفضول عیالب بطالن أدلة

 42 .............................................................................. المالک من المنع سبق مع یالفضول عیالب صحة یف: الثالثة المسألة

 45 ...................................................................................................................... لنفسه یالفضول عیب صحة یف: الرابعة المسألة

 50 ................................................................................................................ ریالغ ذمة یف یالفضول عیب یف: الخامسة المسألة

 57 ....................................................................................................................... بالمعاطاة یالفضول عیب یف: السادسة المسألة

 

 

  



4 
 

 العبد معامالتالشرط الرابع: إذن السید فی 

 قال السید الخوئی)قدس سره(: إن األقوال في تصرفات العبد ثالثة:

 أنه محجور عن کل تصرف اال الضروریات التي بها عیشه. -1

یع تصرفاته نافذة إال ما یکون تصرفا في سلطنة المولی فال بأس في نفوذ تصرفاته بما ال ینافي حق أن جم -2

المولی، کأن یتوکل عن غیره في معاملة أو إیقاع، أو یضمن دین شخص بشرط أن یؤدیه لصاحب الدین بعد انعتاقه، 

 أو أشباه ذلك.

ب العرف و العادة من غیر فرق في ذلك بین ما یتعلق بأموال أنه ال یجوز تصرفه في کلما یعد شیئا معتدا به بحس -3

الناس  و ما یتعلق بسائر -بناء علی کونه مالکا شرعا -سیده و ما یتعلق بنفسه من عقد أو إیقاع و ما یتعلق بأمواله

 علیمن التصرف في أموالهم أو أنفسهم بعقد أو إیقاع فإن صحة جمیع ذلك یتوقف علی اذن المالك و أجازته و 

ن ذن فال تصح وکالة العبد عإ .الجملة یحکم بلغویة کل تصرف یستقل العبد فیه من دون أن یتقید بقسم خاص

 ذن سیده.إغیره أیضا حتی في إجراء الصیغة فضال عن کونه وکیال مفوضا ما لم یکن ذلك ب

إذن سیده، سواء أکان لنفسه ذهب المصنف الی الوجه األخیر، حیث حکم بأنه ال یجوز للمملوك أن یوقع عقدا إال ب

 1في ذمته، أو بما في یده أم کان لغیره.

 واستدل علی بطالن إیقاع العقد من العبد من دون إذن سیده سواء کان لنفسه أو لغیره بوجوه:

 الوجه االول: أن العبد ملک للمولی فال یجوز تصرفه فی ملک غیره ولو بمثل تحریک اللسان.
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ع کلماته وتصرفاته حتی فی طلب  االذن وهو کما تری وحال بأنه ال دلیل علی حرمة وفیه نقضا بلزوم حرمة جمی

مثل هذه التصرفات الجزئیة التی ال یعبأ بها العقالء لقیام السیرة منهم علی جوازها ونظیره االتکاء علی جدار الغیر 

 لمدة قلیلة من دون إذنه.

مراد العجز الشیء یعنی ال یقدر شرعا وال یجوز تصرفاته ولیس  الوجه الثانی: قوله تعالی عبدا مملوکا ال یقدر علی

 التکوینی کما هو واضح.

زرارة عن أبی جعفر و أبی عبد الله علیهما السالم قاال: المملوك ال یجوز طالقه و ال نکاحه إال  ةالوجه الثالث: صحیح

جه بید من الطالق؟ قال: بید السیدإبإذن سیده، قلت: ف ُ َمثاَلا َعبْداا َمْمُلوکاا اله یَْقِدُر َعلیه » .ن کان السید زول ه  َضَرَب الل

 1.الطالق ء  فشي «ء  َشيْ 

فکل تصرف یصدق علیه الشیء عرفا ال یمضی من العبد إال بإذن السید فال یجوز له أن یکون وکیال عن غیره في  

 ا لصدق الشیء علی ذلک عرفا.إجراء الصیغة فضال عن کونه وکیال مفوض

صدق فالوکالة باطلة ل -بناء علی أنه یملک کما لو ورث من أبیه شیئا -وکل العبد غیره فی معاملة علی ماله  و لو

الشیء علیه )أعنی علی نفس التوکیل( عرفا والوکالة الفاسدة وإن کانت مصداقا لإلذن عرفا إال أنه ال ینفع فی المقام 

ه شرعا فإن فعَل الوکیل فعل  للموکلل فال بدل من صحة الشتراط کون اآلذن والموکل ممن یصح صدور الفعل عن

انتساب فعل الوکیل إلی الموکل فال یصحل من الوکیل إال ما صح شرعا عن الموکلل وهکذا المأذون واآلذن فإذا لم 

ن م یقدر العبد علی إیقاع العقد علی ماله ال یقدر وکیله أیضا علی ذلک ولذا ال أثر لما یشترط فی ضمن عقد النکاح

أن الزوج یوکل زوجته فی الطالق فی صورة الجنون وأمثاله ولو علی نحو الواجب المعلق ألن المعیار فی صحة الوکالة 

إمکان صدور الفعل شرعا عن الموکل، حین العمل ال حین التوکیل اللهم إال أن یقال بأن اشتراط إذن السید فی 
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من قبیل شرائط الصیغة التی ال یعتبر فیها تحققها فی اآلذن إجراء العقد من العبد لیس کاشتراط الجنون بل هو 

 والموکل.

 تتمة

کان شیخنا االستاذ التبریزی)قدس سره( یقول إن الفقیه ال یعطی الوکالة فی أخذ الوجوهات )یعنی سهم االمام 

ما یأذن ی المستحق( وإنعلیه السالم أما سهم السادات فال دخل للفقیه فیها إال إذا وکله المدیون فی إیصال الدین إل

للعلماء فی التصرف فیها فلو تلف الخمس بعد أخذ المأذون ال یبرأ ذمة المدیون لعدم وصول الخمس ال إلی االمام 

 علیه السالم وال إلی وکیله وهو المرجع. 

 بعد إعطاءإال أن الزم ذلک عدم حصول البراءة بمجرد أخذ المأذون أیضا فال یجوز للمدیون أن یتصرف فی أمواله 

 الخمس لعدم وصوله ال إلی االمام علیه السالم وال إلی وکیله، وهو مما ال یلتزم به. 

  آمر   لو أمر العبد   :فرع

الباطنی علی کفایة رضاء المولی  بناءا ، و لزم فباعه مواله صحل  همنأو شیئا آخر من أموال مواله، أن یشترى نفسه 

 1یح، بل یمکن جعل نفس اإلیجاب موجبا لالذن الضمني.ذنه الصرإالحاصل من تعریضه للبیع من 

فلو لم نقل بکفایة الرضا الباطنی الذی یستکشف من التعریض وقلنا بلزوم إبراز االذن فنفس االیجاب إبراز له عرفا 

س یوبذلک ینحل االشکال أیضا عن ما أورد علی القائلین بوجوب المقدمة شرعا بأنه ما هو المبرز لذلک بداهة أنه ل

 لنا روایة تدل علی وجوب المقدمة شرعا والجواب أن نفس االمر بالکون علی السطح إبراز لوجوب نصب السلم عرفا.

ومثله القائل بأن الترخیص فی التطبیق شرعی ال عقلی فلو أمر المولی بصرف وجود الصالة فإن قلنا بأن العقل یحکم 

کنة فالترخیص فی التطبیق عقلی وإن قلنا بأن الشرع یحکم بجواز تطبیق الواجب علی کل واحد من االفراد المم
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بذلک فالترخیص شرعی فیقال بأنه علی الثانی ما هو المبرز له فیجاب بأن نفس االمر بالصالة علی نحو االطالق 

 وصرف الوجود إبراز عرفی للترخیص فی التطبیق أیضا.

مل فالمنکر للترتب ال یصح منه تطبیق الواجب المهم علی وتظهر الثمرة بین القولین فیما لو زاحم الواجَب واجب  أه

؛ بداهة أن االمر بصرف الوجود الذی هو إبراز  عرفیٌّ من  الفرد المزاحم بناءا علی أنل الترخیص فی التطبیق شرعیٌّ

ا بأن نالشارع المقدس للترخیص فی التطبیق، ال یشمل هذا الفرد إال علی نحو الترتب والمفروض إنکاره، أما لو قل

الترخیص فی التطبیق عقلیٌّ فیمکن تطبیق الواجب المهمل علی الفرد المزاحم ال علی نحو الترتب بل بقصد المالک 

لعدم الفرق بین هذا الفرد وغیره فی االشتمال علی المالک  1أو بقصد االمر المتعلق بالطبیعة علی ما فی الکفایة

 أنکرنا الترتب.وهذا بنفسه ترخیص  من العقل فی التطبیق ولو 

الوجه األول: أن عبارة العبد متحدة مع عبارة سیده، ثم إنه قد نوقش بیان الشیخ االعظم )قدس سره( بوجهین: 

 و هذا یوجب بطالن العقد. فی عبارة السید فیلزم من ذلك اتحاد الموجب و القابل

 أیضا عن نفوذ عقد العبد لو أذن له سیدهو یتوجه علیه ما ذکره المصنف، و حاصله: أن االلتزام بذلك یقتضي المنع 

نه ال اتحاد في علی أ أنه ال دلیل علی اعتبار التغایر بین اإلیجاب و القبول بل یکفی التغایر بینهما اعتبارامع  سابقا

 المقام، ألن کون العبد مملوکا لمواله ال یقتضي ذلك.

یعین لإلنشاء عند تحقق اإلیجاب و القبول کلیهما، و الوجه الثاني: أنه تعتبر في صحة العقد قابلیة کل من المتبا

البائع غیر قابل للقبول، أو خرج البائع حال قبول المشتري عن قابلیة إیجاب  علیه فلو کان المشتري عند إیجاب

ما هالبیع لم ینعقد العقد بینهما، ألنه وقتئذ ال یرتبط عهد أحدهما بعهد اآلخر، فال تتحقق المعاهدة و المعاقدة بین
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 لعدم کونه مأذونا في ذلك من قبل المولی -بوجه، و حیث إن العبد فیما نحن فیه غیر قابل للقبول في زمان اإلیجاب

 فیحکم حینئذ بفساد العقد. -فإن االذن ال یبرز عرفا وال یستکشف إال بتمام االیجاب ال بمجرد الشروع فیه

 1المشتری دون العکس کما حقق فی محله. المعتبر بقاء البائع علی الشرائط حین قبول أن فیهو 

: هل یکتفی فی صحة عقد العبد باالجازة الالحقة أم ال بّد فیه من االذن؟  فرع 

مقتضی القاعدة لزوم االذن ألن المحتاج إلی االجازة هو نفس إنشاء العقد وهو قد تحقق بال إذن وانعدم فال ینقلب 

فی العقد الفضولی فإن المجاز فیه هو مضمون العقد وهو ال یتحقق شرعا عما وقع علیه باالجازة وهذا بخالف االجازة 

 إال بعد إجازة المالک فال محذور فی تصحیحه باالجازة الالحقة.

بالماء المغصوب فإن االجازة الالحقة ال تجدی إال فی رفع الضمان والحکم الوضعی وال یوجب ونظیر المقام الوضوء 

 2لتکلیفی فإن التصرف غیر المأذون قد تحقق وانعدم فال ینقلب عما وقع علیه.تصحیح الوضوء وانقالب الحکم ا

ُد بُْن یَْعُقوَب َعْن َعلِيِّ بِْن ِإبَْراِهیَم َعْن  هذا ولکن الصحیح کفایة االجازة لورود النص الخاص وهو صحیحة زرارة: ُمَحمَّ

َج بَِغْیِر ِإْذِن  َأبِیِه َعِن ابِْن َأبِي ُعَمْیر  َعْن ُعَمَر بِْن ُأَذیَْنةَ  َعْن ُزَراَرَة َعْن َأبِي َجْعفَر  علیه السالم قَاَل: َسَألْتُُه َعْن َمْمُلوك  تََزوَّ

 ُ َق بَْیَنُهَما. ُقلُْت: َأْصلََحَك الله  تَیْبََة َو ِإبَْراِهیمَ ِإنَّ الَْحکََم بَْن عُ َسیِِّدِه؟ فََقاَل: َذاَك ِإلَی َسیِِّدِه إِْن َشاَء َأَجاَزُه َو ِإْن َشاَء فَرَّ

یِِّد لَُه فََقاَل أَ   بُو َجْعفَر  علیه السالم ِإنَُّه لَْم یَْعصِ النََّخِعيَّ َو َأْصَحابَُهَما یَُقولُوَن ِإنَّ َأْصَل النِّکَاحِ فَاِسد  َو اَل تُِحلُّ ِإَجاَزُة السَّ

َ َو ِإنََّما َعَصی َسیَِّدُه فَِإَذا أََجاَزُه فَُهَو  ه .الل  لَُه َجائِز 

د  َعْن َعلِيِّ بِْن الَْحکَِم َعْن ُموَسی بِْن بَکْر  َعْن ُزَرا ة  ِمْن َأْصَحابَِنا َعْن َأْحَمَد بِْن ُمَحمَّ لیه َرَة َعْن َأبِي َجْعفَر  عَو َعْن ِعدَّ

َج َعبُْدُه بَِغْیِر ِإْذنِِه فََدَخَل بِهَ  السالم َق قَاَل: َسَألْتُُه َعْن َرُجل  تََزوَّ لََع َعلَی َذلَِك َمْواَلُه قَاَل َذاَك لَِمْواَلُه ِإْن َشاَء فَرَّ ا ثُمَّ اطَّ
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َق بَیَْنُهَما فَلِلَْمْرَأِة َما أَْصَدقََها ِإالَّ َأْن یَکُوَن   اْعتََدى فََأْصَدقََها َصَداقاا کَثِیراا َو ِإنْ بَْیَنُهَما َو ِإْن َشاَء َأَجاَز نِکَاَحُهَما فَِإْن فَرَّ

لِ  ر  فََقاَل َأبُو َجْعفَ  ؟فَِإنَّ َأْصَل النِّکَاحِ کَاَن َعاِصیاا  لیه السالمفَُقلُْت أِلَبِي َجْعفَر  ع .َأَجاَز نِکَاَحُه فَُهَما َعلَی نِکَاِحِهَما اأْلَوَّ

ِ ِإنََّما َعَصی َسیَِّدُه  لیه السالمع ه ُ ِإنََّما َأتَی َشْیئاا َحاَلالا َو لَْیَس بَِعاص  ِلل َم الله َ ِإنَّ َذلَِك لَْیَس کَِإتَْیاِن َما َحرَّ  َو لَْم یَْعِص الله

ة  َو َأْشبَاِهِه.  1َعلَْیِه مِْن نِکَاح  ِفي ِعدَّ

 الشرط الخامس: کون العاقد مالکا أو مأذونا من المالک کالوکیل أو من الشارع کالولی

ین أیضا أم ال کالوکیل بخالف الراهن فعقد الفضولی باطل من شروط العاقد کونه مالکا للتصرف سواء کان مالکا للع

بمعنی أنه ال یترتب علیه ما یترتب علی العقد الصحیح من حصول النقل واللزوم فال ینافی ذلک تصحیحه بأمر آخر 

 کاالجازة فلیس هذا الشرط علی حدل سائر الشروط التی یبطل العقد بفقدانها إلی االبد بل هو کعقد المکره.

إنه قد یقال: ال یجری الفضولیة فی االیقاعات ألنها آنیة الحصول فال یبقی بعد االیقاع محال لإلجازة ولکنه کما ثم 

تری کیف والزمه عدم إمکان الرجوع فی الطالق الرجعی فاالیقاعات أیضا لها بقاء فی عالم االنشاء فلوال الدلیل 

 لطالق والعتق.الخارجی نلتزم بجریان الفضولیة فیها أیضا حتی فی ا

 المسألة االولی: خروج العقد عن الفضولیة بمجرد رضا المالک

 الکالم یقع فی مقامین: 

 المقام االول: فی مقتضی االصل العملی

والمختار الفساد وتوقف صحة العقد علی االذن فال یجدی مجرد الرضا الباطنی من المالک حین العقد والسرل فی 

دیة شیء أو شرطیته فی المعامالت هو الشرطیة وال یمکن التمسک بأصالة البرائة ذلک أن االصل عند الشک فی قی

                                           

 2و1ح  115- 114/ 21الوسائل  1
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سواء  قلنا بأن الصحة فی المعامالت مجعولة علی نحو االنحالل العقلی أو أنها مجعولة  1فیها لرفع شرطیة المشکوک

 الصحة لکلی البیع مثال إال علی نحو االنحالل الشرعی، أما علی االول )أعنی االلتزام بأن الشارع المقدس قد جعل

أن العقل یحکم بانطباقه علی هذا الفرد الخارجی ویحکم بأنه مصداق لذاک الطبیعی فیحکم بصحته( فألن أصالة 

 عدم لحاظ الشرط الزائد وهو االذن فی المقام ال یثبت تعلق الجعل بالمطلق فإنه ال حجیة لمثبتات البراءة. 

بجعل الصحة شرعا لکل عقد خارجی علی نحو الوضع العام والموضوع له الخاص فبجعل أما علی الثانی )أعنی االلتزام 

 ) واحد ینجعل أحکاما متعددة کما لو ألقیت دفعة واحدة کفلا من الحنطة فإن الدفع واحد إال أن المدفوع متعدد 

 صل عدمه.فألن جعل الصحة علی العقد الواجد للشرط معلوم  وجعلها علی العقد الفاقد مشکوک  واال

وهذا بخالف المتعلق فی باب العبادات فلو شک فی جزئیة السورة فی الصالة تجری أصالة البرائة عنها ألن تعلق 

الحکم بالمتعلق ال یکون إال علی نحو االنحالل العقلی فالمتعلق هو الطبیعی ومحذور المثبتیة یندفع بأنا نعلم تفصیال 

یعلم تفصیال بمخالفة التکلیف فإن الواجب إما هو بنفسه أو أن الواجب ما بوجوب الصالة بال سورة بحیث لو ترکها 

 یشتمل علیه وإنما الشک فی وجوب الزائد علیه فهذا تبعلض  فی التنجز. 

إن قلت: علیهذا ال تثبت الصحة لصالة الظهر مثال فکیف یتمکن المکلف من إتیان العصر الذی هو مشروط بإتیان 

 یة ما یثبت بالبرائة هو عدم العقاب فی ترک السورة!؟ظهر  صحیح  قبله فإن غا

قل بصالة ظهر یقبلها الشارع المقدس ال قلت: المختار أن شرط العصر هو االتیان بظهر ال یعاقب علی ترکه أو ف

 بصالة ظهر صحیحة وإن کان هذا الجواب ال یتمل علی مبانی السید الخوئی)قدس سره( والتفصیل فی محله.  

 انی: فی مقتضی االصل اللفظی المقام الث

                                           

 1/118الحاشیة للمحقق االیروانی )قدس سره(  1
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ذهب الشیخ االعظم )قدس سره( إلی أن مقتضی العمومات هو کفایة الرضا فإن المخصص المنفصل إنما یدل علی 

مع أن ظاهر قوله علیه السالم ال یحل مال امرء مسلم إال اشتراط الرضا من المالک فی العقد والزائد علیه مشکوک 

کما أن مقتضی االدلة الخاصة هو کفایة الرضا عن االذن والمراد منها ما دل علی ضا. بطیبة نفسه هو کفایة مجرد الر

 کفایة سکوت المولی فی تصحیح نکاح العبد وروایة عروة البارقی.

مثل عقد الراهن من دون إذن المرتهن  فیالتمسک بالعمومات إنما یتم أورد علیه السید الخوئی)قدس سره( بأن 

ما کان العقد منسوبا إلی المالک وإنما کانت أو الباکرة الرشیدة من دون إذن الوالد مسیده العبد من دون إذن  أو

جرد مإنه فی مثل ذلک نلتزم بشمول العمومات وکفایة الفضولیة من جهة اعتبار رضا االجنبی فی صحة العقد ف

سید القال  أما فی غیر ذلک فال، کما أن مورد االدلة الخاصة أیضا هو هذه المواردلعقد اح یصحفی تالرضا الباطنی 

)قدس سره(: التحقیق هو التفصیل في المقام بین ما کانت اإلجازة لتحقیق استناد العقد الی المالك و بینما الخوئی

و علی األول، فال یکفي في استناد العقد الی المالك مجرد الرضاء  کانت اإلجازة ألجل کون المبیع متعلقا لحق الغیر

  1.الثاني فیکفي في صحة العقد مطلق الرضاء و إن کان باطنیا و غیر منکشف بکاشف و علی الباطني

جوب و فإن ظاهره هو  (أوفوا بالعقود)قوله تعالی  أما الدلیل علی اعتبار انتساب العقد إلی المالک المجیز هو ظاهر

د عنه ومن المعلوم عدم انتساب العقولو کان أجنبیا  بعقد نفسه ال وجوب وفاء کلل مکلف  بکلل عقد   مکلف   وفاء کلل 

إلی المالک بمجرد الرضا )وهکذا الکالم فی سائر االفعال فإنه ال یصدق القاتل علی من رضی به( بل ال بدل فیه من 

االذن فمقتضی العمومات هو اشتراط الرضا، قال )قدس سره(: ان العقد ال یکون مشموال لتلك اآلیة إال باستناده الی 

قارنة الجمع بالجمع في اآلیة الکریمة یقتضي ان کل مکلف یجب علیه الوفاء بعقده اى أوفوا بعقودکم المالك ألن م

أو  أوجده بنفسه ال ما عقدتهم و من الواضح ان العقد ال یکون عقدا للمالك اال باالستناد الیه اما بالمباشرة کما إذا
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12 
 

رضی بالعقد الفضولي مع إظهاره ذلك بمظهر خارجي و من بالتسبیب کما إذا أوجده وکیله أو باإلضافة إلیه کما إذا 

    1.الظاهر ان مجرد الرضاء الباطني بالعقد الصادر من الفضولي أجنبي عن ذلك کله

ولهذا یعتبر فی دفع الخمس أو الذبح عن الغیر إذنه فلو دفع الزوج ما علی زوجته من الوجوهات من دون اطالعها 

اط قصد القربة فی دفع الخمس بل ألن الظاهر من کل تکلیف هو لزوم المباشرة إال أن ال تبرء ذمتها ال لمجرد اشتر

یثبت خالفه کما فی أداء الدین أو کان فعل الغیر صادقا عرفا علی فعل النفس کما فی بناء المسجد وحلق الحالق 

 فإنه یصح أن یقال عرفا بال عنایة قد بنی التاجر المسجد وحلق زید رأَسه. 

یح أنه ال یصح دفع الخمس عن الغیر ولو لحقه إجازته ألن الواجب هو دفع الخمس وهو ال یصدق بمجرد بل الصح

االجازة بل ال بدل من االذن وهذا بخالف المقام فإن المتعلق لوجوب الوفاء هو عنوان "عقودکم" ال عنوان "ما عقدتم" 

 حتی یقال ال یصدق النسبة الصدوریة حتی مع االجازة.

ا هو لبل الجواب عما یقال من عدم تأثیر االجازة الالحقة أیضا لتصحیح عقد الفضولی علی مبنی الشیخ وهذا أیض

االعظم)قدس سره( بحجة أنه قد خرج ما قبل االجازة عن تحت عموم أوفوا بالعقود فیستصحب هذا الخروج إلی ما 

ستصحاب تخصیص  زائد  بخالف ما لو قیل أوفوا بعد االجازة أیضا ألن الزمان ظرف للوفاء ولیس قیدا فال یلزم من اال

 بالعقود فی کل زمان ولهذا أیضا ذهب الشیخ االعظم )قدس سره( إلی عدم فوریة خیار الغبن.

والجواب أن العقد ال ینتسب إلی المالک المجیز إال بعد االجازة فال تخصیص فی البین أصال نعم لو کان المتعلق 

فالنسبة الصدوریة ال تحصل حتی بعد االجازة إال أن المتعلق هو )عقودکم( وهو صادق لوجوب الوفاء هو )ما عقدتُم( 

بعد االجازة ال قبله هذا علی القول بالنقل أو الکشف الحکمی أما علی القول بالکشف الحقیقی فال تخصیص أیضا بل 

 یجب الوفاء علی المجیز من حین العقد. 
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د إلی المجیز بمجرد االجازة غموض إال أن الکالم فعال فی عدم االنتساب هذا ولکن االنصاف أن فی صحة انتساب العق

 بمجرد الرضا وسیأتی إن شاء الله تعالی بیان المختار.

أما حدیث طیب النفس فظاهر هذا الترکیب هو أن الطیب شرط  الزم  ال أنه شرط کاف فال ینافی اشتراط االبراز فی 

 سالم ال صالة إال بطهور.المقام کما هو الحال فی قوله علیه ال

أما حدیث العروة البارقی فمحل االستشهاد إنما هو بیعه ال شرائه، إلمکان أن یقال إن توکیله فی شراء الغنم یدل 

باالولویة علی توکیله فی شراء الغنمین بنفس المبلغ أو یقال بأن الغنم اسُم جنس  فالتوکیل فی شرائه یشمل الواحد 

یمکن لنا حصول العلم بکون شرائه أیضا کان فضولیا فیقع الکالم فی بیعه ومقتضی تقریر النبی  فما زاد وعلی أیٍّ ال

صلوات الله علیه وآله هو جواز إقباضه للمبیع وقبضه للثمن فلوال خروج العقد المقرون برضا المالک عن الفضولیة 

من الله علیه وآله أما رضا المشتری بقبض الث یلزم تقریر الفعل الحرام ال یقال: غایة ما فی الباب رضا النبی صلوات

فال محرز له؛ ألنا نقول: یکفی فی جواز القبض وهکذا سائر التصرفات التکوینیة، الرضا التقدیری )کما أن العلم 

( ولعله قد أحرزه 1بالکراهة الباطنیة مانع عن الجواز وإن لم یبرزها المالک ولهذا یقال إن المأخوذ حیاء کالمغصوب

 ة وإن لم یکن المشتری عالما بالفضولیة.عرو

وفیه أنه یحتمل أیضا أن عروة کان مجرد آلة  لوصول العوضین إلی المالکین بالمعاطاة فما ذکر من جواز قبضه 

 واالقباض بمجرد الرضا ال یالزم أن ما فعله کان بنفسه عقد البیع وعلیه فال یرتبط ما فعله بالمقام.

 روة قد قصد بیع الشاة بنفسه ال أنه کان قاصدا لمجرد االیصال. إن قلت: ظاهر الحدیث أن ع

قلت: لو سلم ذلک فهو ال یجدی فی المقام؛ ألن الواجب علی المعصوم علیه السالم إنما هو تصحیح العمل والردع 

ستکشف یالعمل فال یمکن أن عن خالف الشرع ال تصحیح االرتکاز والتصورات ما لم یبلغ إلی خالف الشرع فی مرحلة 

                                           

 1/134مبحث اشتراط االختیار فی المتعاقدین خالفا للسید الیزدی)قدس سره( فی الحاشیة  2/236مبحث تدلیس الماشطة و 1/116راجع إرشاد الطالب  1
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من التقریر تقریر ما قصده العروة من البیع بمجرد الرضا بل غایة ما یستفاد منه إنما هو تقریر ما تحقق فی الخارج 

 وهو کما سبق محتمل  لألمرین.

 الردع.  ،ال یقال: لو کان االرتکاز موجبا لالرتکاب ولو فیما بعد فالالزم علی من یعلم ذلک

زمه ال دخل له بالمقام وإال فال ،علیه ودعوی أن وظیفة الشارع هدایة العباد وبیان االحکامألنا نقول: کال فإنه ال دلیل 

 تحدثة. فال وجه للتفصیل بین االرتکاز والسیر المس الردع عن السیر المستحدثة أیضا ولو لم یسبقها االرتکاز وعلی أیٍّ 

غافال عن الحرمة بالمرة والقضیة شخصیة فال یمکن هذا مع أنه یحتمل کون عروة وکیال مفوضا إلیه االمر أو أنه کان 

 اصطیاد القاعدة الکلیة منها.

ثم ال یخفی أن الشیخ االعظم )قدس سره( ذهب إلی أنه لو قلنا بأن البیع مع رضا المالک فضولیٌّ فال نسلم احتیاجه 

ب االجازة، لکنه کما تری من غری إلی االجازة ولو سلم ذلک أیضا فالرضا الباطنی الحاصل بعد العقد آنلاما، یغنی عن

الکالم فإن الرضا آناما بعد العقد کان موجودا حین العقد فإن کان یغنی ذلک عن االجازة فلیکن الرضا حین العقد 

   1أیضا کذلک.

فتحصل من ذلک أن المختار ما ذهب إلیه السید الخوئی)قدس سره( من التفصیل بین مثل بیع الراهن وبیع غیر 

ین إال أنه یمکن أن یقال بأن ما دل علی اشتراط رضا االجنبی فی مثل بیع الراهن أو نکاح الباکرة یدل المالک للع

  علی اعتبار االذن واالبراز وال یکفی فیها مجرد الرضا.

 بیع الفضولی للمالک مع عدم سبق المنعالالثانیة: فی صحة المسألة 

                                           

هذا ولعل مراد الشیخ االعظم )قدس سره( أنه لیس لنا دلیل یدل علی أن الفضولی ال یصح إال بلحوق االجازة   1/117االیروانی وحاشیة  4/10مصباح الفقاهة  1
 ه إلیه. المقررمحتی یتمسک بعمومه لما سبقه الرضا الباطنی فلو سلمنا أن هذا البیع المقارن للرضا الباطنی من مصادیق الفضولی فال دلیل علی لحوق أحکا
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ي في هذه المسألة، فیقع الکالم في صحته و فساده في المسألتین ا إذا قلنا بصحة العقد الفضولنل أو ال یخفی علیك 

مسألة هو ما یبحث عنه في هذه ال فساده في المسألتین اآلتیتین النفی اآلتیتین و إذا قلنا بفساده هنا فال شبهة 

 یة القطعیة.والمتیقن من العقد الفضولي فإذا حکم بفساده حکم بفساد ما یبحث عنه في المسألتین اآلتیتین باألول

 بروایات:وقد استدل علی الصحة 

  صحیحة محمد بن قیسالروایة االولی: 

د  َو َعبِْد الرَّ  ال  َعْن ِسْنِديِّ بِْن ُمَحمَّ ُد بُْن الَْحَسِن بِِإْسَناِدِه َعْن َعلِيِّ بِْن الَْحَسِن بِْن فَضَّ ْحَمِن بِْن َأبِي نَْجَراَن َعْن ُمَحمَّ

ِد بِْن قَیْس  َعْن َأبِي َجْعفَر  ع َعاِصِم بِْن ُحَمْید   لِیَدة  فِي وَ )أمیر المؤمنین علیه السالم(قَاَل: قََضی  لیه السالمَعْن ُمَحمَّ

َدَها اأْلَِخیَر فََقاَل َهِذِه ُل فََخاَصَم َسیِّ بَاَعَها ابُْن َسیِِّدَها َو َأبُوُه غَائِب  فَاْشتََراَها َرُجل  فََولََدْت ِمْنُه ُغاَلماا ثُمَّ قَِدَم َسیُِّدَها اأْلَوَّ 

 َحتَّی فََقاَل ُخِذ ابَْنُه یَْعنِي الَِّذي بَاَع الَْولِیَدةَ  .فََناَشَدُه الُْمْشتَِري .َولِیَدتِي بَاَعَها ابْنِي بَِغْیِر ِإْذنِي فََقاَل ُخْذ َولِیَدتََك َو ابَْنَها

ا َأَخَذ الْبَیِّعُ  ا َرَأى َذلَِك َسیُِّد  !ااِلبَْن قَاَل َأبُوُه َأْرِسِل ابْنِي یُْنِفَذ لََك َما بَاَعَك فَلَمَّ فََقاَل اَل ُأْرِسُل ابَْنَك َحتَّی تُْرِسَل ابْنِي فَلَمَّ

ُل َأَجاَز بَیَْع ابْنِِه.  1الَْولِیَدِة اأْلَوَّ

 نها: أن فیها ما یوهن داللتها علی تصحیح العقد الفضولی باالجازة ولنذکر ثالثة م وقد ذکر هذا

االول: ظهورها فی تأثیر االجازة بعد الردل وقد قام االجماع علی خالفه وقد استشهد المصنف )قدس سره( بفقرات 

یظهر منها الردل إال أن االنصاف عدم ظهورها فی الردل وأن غایة ما یستفاد منها عدم االجازة بداهة أن للمالک أخذ 

 ماله والمخاصمة علی ذلک ما لم یُجز.

یمکن التعدی عن مورد الروایة وهو تأثیر االجازة بعد الرد إلی د یقال لو سلمنا ظهورها فی االجازة بعد الردل هذا وق

 تصحیح مطلق العقد الفضولی بأحد طرق ثالث: 
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 . یاالول: باالولویة فإنه لو دلت الصحیحة علی تأثیر االجازة بعد الردل فداللتها علی تأثیر االجازة مع عدم سبق الردل أول

وفیه أن المقیس علیه غیر ثابت علی الفرض فکیف یتعدی منه وهذا نظیر القول بأن حرمة االفل لألخ یدل باالولویة 

.  علی حرمة الضرب فإنه یقال ما هو الدلیل علی حرمة األفل

 الثانی: بالمدلول االلتزامی فإن تأثیر االجازة بعد الرد یدل بااللتزام علی تأثیر مطلق االجازة. 

 فیه أن المدلول االلتزامی ال یکون أوسع من المدلول المطابقی.و

الثالث: أنا نأخذ بالعموم المستفاد من الصحیحة وهو تصحیح العقد الفضولی باالجازة وإن لم نعلم کیفیة التطبیق 

علم وجهه یعلی المورد کما هو الحال فی حدیث ال ضرر فإنا نستفید منه القاعدة وإن کان التطبیق فیه تعبدیا ال 

 فإن نفی الضرر ال یسوغ قلع الشجر. 

ال یقال: یدور االمر بین أصالة الظهور فی قوله علیه السالم فلما رأی ذلک سید الولیدة أجاز بیع ابنه الظاهر فی 

 ستصحیح العقد باالجازة وبین أصالة ارتکازیة التطبیق وأن التطبیق علی المقام مما کان ظاهره االجازة بعد الردل لی

تعبدیا وال أولیة فی البین إلمکان حمل الذیل علی معنی یکون التطبیق معه ارتکازیا کما قیل فی حدیث الضرر من 

 إمکان حمله علی معنی یکون قلع الشجر معه ارتکازیا.

 .األنا نقول: ال مجال لرفع الید عن صراحة الذیل فی تصحیح العقد باالجازة سواء کان التطبیق تعبدیا أو ارتکازی

  1وفیه ما قاله السید الخوئی من أنه لیس لنا فی الصحیحة ما یدل بالعموم علی تصحیح العقد الفضولی.

والحاصل أنه ال بدل إما من توجیه الروایة وحملها علی مجرد عدم االجازة وإما من االلتزام بتأثیر االجازة ولو کانت 

 بعد الردل کما ال یبعد.
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 الولیدة مع أنه ولد حرل لکون الوطی بالشبهة وقد أجیب عنه بأمور: الثانی من الموهنات: حبس ابن

االول: ال نسلم أن الوطی بالشبهة یوجب الحریة بل هناك طائفة من الروایات دللت علی انل ولد االمة من حرل غیر 

یة أوالدهاالمولی مملوك للمولی حتی و لو لم یکن من زنا أو من وطئ شبهة إالل إذا اشترط الزوج منذ البدء   1حرل

د بن قیس ناظرة إلی هذا المعنی.  2فقد تکون صحیحة محمل

ولو سلم فلعل المشتری کان عالما بالفضولیة فیکون زانیا وولد الزانی وإن کان ولدا له تکوینا إال أنه رقل للمولی وال 

 ولی.منافاة بین کونه ولدا لغیر المولی کما لو زوج المولی عبده بأمته فإن ولدهما رق للم

أورد علیه السید الخوئی)قدس سره( بقوله: و یرد علیه انه لو کان األمر کما ذکر لما حکم االمام علیه السالم بأخذ 

 3االبن النفاذ البیع بل یجب علی المشتري حد الزناء.

الزانی أو ملحق بوفیه أنه لعله اکتفی لبیان حد الزنا بسائر االخبار فالمقام نظیر ما لو سئل عن أن ولد الزنا هل هو 

.  4ال؟ فإنه ال یتوقع فیها بیان حکم الحدل

                                           

ِ ْبِن ُمْسَكاَن َعِن اْلحَ  1 اَن َعْن َعلِيِّ ْبِن اْلَحَسِن َعْن أَيُّوَب ْبِن نُوٍح َعْن َصْفَواَن ْبِن يَْحيَى َعْن َعْبِد َّللاه ََ ُُ لَُُ أََمٌ   ََ  َُْل ٍٍ ََا ِِيَا َسِن بِْن 

َجهَا َما َمْنِزلٌَُ َولَِدهَاثُمه بَدَ  -َمْوََلهَا يَقَُع َعلَْيهَا ْوُجهَا. -ا لَُُ فََزوه َِ ََ بَِمْنِزلَتِهَا إَِله أَْن يَْشتَِرطَ   ََا

ْیُخ َهَذا َمْحُمول  َعلَی التَِّقیَِّة َأْو َعلَی َما ِإَذا کَاَن َزْوُجَها َعبْداا لَِقْوم  آَخِریَن فَِإنَّ َأوْ  ِإالَّ َأْن یَْشتَِرَط  اَلَدَها ِرقٌّ لَِمْواَلَهاقَاَل الشَّ

 12ح 21/124َمْولَی الَْعبِْد. الوسائل 

 2/214فقُ العقوٍ   2

 4/31مصباح الفقاهة  3
را بسیطا ألنه لیس أم وفیه أن ظاهر الروایة أن المقام مقام إجراء الحکم والقضاوة فلوکان المشتری زانیا لکان یحد ولو کان یحد لکان ذلک ینقل فی هذه القصة 4

ا مع أنه ی وفقه هذیمکن الجواب عن المناقشة بأنه لعله ال یعلم أن المشتری کان زانیا إال االمام علیه السالم عن طریق علم الغیب وال یجب علیه العمل علهذا و
 لده!. المقررلم أفهم ما هو المحذور فی حبس الولد البائع حتی ینفذ والده البیع ولو کان المشتری زانیا فإنه لو أنفذه یأخذ المشتری و
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 الثانی: أن الولد وإن کان حرا إال أن حبسه ألخذ قیمته. 

أورد علیه أوال بأن الجائز حبس المدیون ال حبس ابنه و یمکن الجواب عنه بأن ذلک یتم فیما ال یرتبط الدین باالبن 

مة نفس هذا الولد ولکنه مدفوع بأن الولد لیس کسائر االعیان الخارجیة أصال ال فی مثل المقام الذی کان الدین قی

.  فإنه حرل وال یجوز حبس الحرل

 الولد. وثانیا: إن الالزم علی المولی أخذ قیمة الولد فإن امتنع المشتری منها یجوز له حبس 

ن الحبس بعد االمتناع. وتأخیر وفیه أنه یمکن تقیید إطالق هذا الخبر الدال علی جواز حبس الولد بما دلل علی أ

 البیان عن وقت الحاجة لو سلم فال محذور فیه ألن بیان االحکام کان علی التدریج.

الثالث: إن الروایة تشتمل علی أحکام و وجود االشکال فی بعضها ال یمنع من االخذ بغیره خالفا لما یقال من أن 

ها. قال السید الخوئی)قدس سره(: التحقیق أن یجاب عن اضطراب الداللة یمنع من االخذ بالروایة ویخل بحجیت

المناقشة بأنه ال شبهة في ظهور الروایة في صحة بیع الفضولي باإلجازة المتأخرة و قد عرفته قریبا غایة األمر انها 

ه و ال ربط له بجهة االستدالل)وهذا بخالف الموهن االول فإن الحکم المدل  عی اشتملت علی حکم آخر ال نعرف سرل

في المقام هو الذي ثبلت في الحدیث علی مورد اإلجازة بعد الرد، و المفروض بطالنه( و من الظاهر ان اشتمالها علی 

جهة مجهولة ال یسقطها عن الحجیة من سائر الجهات غیر المجهولة ثم قال: و یؤید ما ذکرناه ان القضایا التي صدرت 

بجمیع خصوصیاتها الخارجیة الواقعة بین المترافعین و کذلك هذه من أمیر المؤمنین علیه السالم لم تصل إلینا 

القضیة التي بین أیدینا فإن غرض اإلمام أبي جعفر علیه السالم من نقلها لیس اال بیان ان أمیر المؤمنین علیه 

 یجری وال 1السالم قد حکم بان البیع علی مال الغیر قابل لإلجازة و لیس غرضه بیان خصوصیات القضیة بأجمعها.

  هذا الجواب فی الموهن االول 
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 والحاصل أن الصحیحة قضیة فی واقعة فال یمکن االحاطة بجمیع جهاتها وخصوصیاتها.

الثالث من الموهنات: حبس الولد البائع مع أن غایة ما فی الباب کونه غاصبا ولیس حکم الغاصب الحبس. أجیب 

ن الذي دفعه الیه و من الظاهر انه ال بأس بحبس المدیون عنه بأنه یمکن ان یکون ذلك لمطالبة المشتري الثم

الستحصال الدین فإن الغرامة المتوجهة علی المشتري متوجهة علی البائع ألنه الذي غرل المشتري و تسبب لخسرانه 

.  1و قد دلت النصوص و الفتاوى علی ان المغرور یرجع الی الغارل

ی أنه ملکه فبان الخالف فالضمان یستقر علی المهدی وهو زید ألنه وال یخفی أنه لو أهدی زید إلی عمرو هدیة عل

غارل أما لو أهدی علی أنه وکیل عن الُمهدی فالضمان علی المتهب وهو عمرو ألنه کان یلزم علیه استعالم صحة 

ام من ل هذا الطعالوکالة فهو قد أکل مال الغیر عالما بأنه للغیر فال غرور فی حقه وهکذا الکالم لو قال زید  لعمرو: کُ 

 المطعم وعلیل الوفاء، فإنه لو لم یِف فالضمان علی اآلکل.

فتحصل من ذلک أنه ال محذور فی االخذ بما یشتمل علیه الصحیحة من صحة بیع االمة فضولة وتصحیحه بلحوق 

شاء  لما سیأتی إناالجازة إال أنه ال یمکن التعدی عن بیع االمة إلی بیع غیرها فضال عن التعدی إلی سائر العقود 

 الله تعالی من وجود خصوصیة فی النکاح وما فی حکمه وهو بیع األمة وهی دوران االمر فیه بین المحذورین.

 الروایة الثانیة: ما ورد فی صحة النکاح الفضولی 

ي الفروج ف ن المالیات یتسامح فیها بما ال یتسامح بهو ذلك أل فهی تدل علی صحة البیع الفضولی باالولویة القطعیة

ما یدل علی شدة االهتمام بأمر النکاح و االحتیاط  في غیر واحد من الروایات ضرورة ان النکاح مبنی علی االحتیاط و

فیه و علل ذلك في بعضها بأنه یکون منه الولد و من الظاهر انه إذا جاز العقد الفضولي فیما کان االحتیاط فیه أشد 
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بطریق اولی و قد تمسك بهذا الوجه جماعة من الفقهاء بل قال في الریاض: و  جاز فیما کان االحتیاط فیه أضعف

  1.لعمري انها من أقوى األدلة

ِد بِْن َعبِْد الَْجبَّاِر َعْن ِإْسَماِعیَل بِْن َسْهل  َعِن الَْحَسِن بِْن مُ ک االخبار ما ومن تل  د  َحمَّ َعْن َأبِي َعلِيٍّ اأْلَْشَعِريِّ َعْن ُمَحمَّ

.  ْضَرمِيِّ َعِن الْکَاِهلِيِّ َعنْ الْحَ  ُه َو ُهَو غَائِب  َجتُْه ُأمُّ ِد بِْن ُمْسلِم  َعْن َأبِي َجْعفَر  علیه السالم َأنَُّه َسَألَُه َعْن َرُجل  َزوَّ ُمَحمَّ

ُج قَبَِل َو ِإْن َشاَء تََرَك فَِإْن تََرَك الْمُ  ِه.قَاَل: النِّکَاُح َجائِز  ِإْن َشاَء الُْمتََزوِّ ُج تَْزِویَجُه فَالَْمْهُر اَلِزم  أِلُمِّ  2تََزوِّ

وال یخفی أنه ال وجه علی الظاهر فی لزوم تمام المهر علی األمل بل المهر کالعقد باطل  بعد الردل فال بدل من حمله علی 

 3صورة دعوی االمل الوکالة عن ولدها فی التزویج کما قال فی الوسائل.

                                           

 4/36مصباح الفقاهة  1
 20/281الوسائل  2
قال فی المسالک: و الروایة ضعیفة السند، مخالفة لألصل من ضمان الفضوليل المهر. و حملها المصنلف و تلمیذه  3

ع مة علی ما لو ادل تها بدعوى العالل تت البضع علی الزوجة، و غرل ت الوکالة و لم تُثبت، فإنها تضمن المهر، ألنلها قد فول

 الوکالة، فضمنت عوضه.

و فیه نظر، ألنل ضمان البضع بالتفویت مطلقا ممنوع، و إنما المعلوم ضمانه باالستیفاء علی بعض الوجوه ال مطلقا. و 

عي الوکال ة مطلقا إال مع ضمانه، فیجب حسبما ضمن من الجمیع أو البعض. األقوى عدم وجوب المهر علی مدل

  7/195المسالک 

وَاَ فی الجواهر  و يلزم الوَيل مهرها َل ألن المهر يجب بالعقد َمال و َل ينتصف اَل بالطالق المفقوٍ في المقام و َد فوتُ 

لكها بعوض لم يسلم إليها فكان عليُ الضمان، فإن َل الوَيل عليها بتقصيره في اَلشهاٍ، و َل ألنُ أَر بأنُ أخرج بضعها عن م

 إذ هما َما ترى. -من أَر بإخراج ملك عن غيره لعوض لم يسلم ضمنُ لُ، لتفريطُ
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 لی صحة العقد الفضولی باالولویة وقد منعت االولویة بوجهین: وکیف کان فقد استدل بها ع

الشیخ االعظم)قدس سره( من أن مقتضی بعض االخبار الشریفة أن االولیة عندنا علی العکس  ذکره ماالوجه االول: 

ِ عقد روی الصدوق)قدس سره( بِِإْسَناِدِه َعِن الَْعاَلِء بِْن َسَیابََة قَاَل: َسَألُْت َأبَا عَ إنه ف کَّلَْت َعِن اْمَرَأة  وَ  لیه السالمبِْد الله

َجَها ثُمَّ  َجَها مِْن َرُجل  فََقبَِل الَْوکَالََة فََأْشَهَدْت لَُه بَِذلَِك فََذَهَب الَْوکِیُل فََزوَّ  ِإنََّها أَنْکََرْت َذلَِك الَْوکِیَل َو َزَعَمْت َرُجالا بَِأْن یَُزوِّ

ْنَظُر فِي یُ  :یَُقولُونَ  :ُقلُْت  :قَالَ  ؟!َما یَُقوُل َمْن ِقبَلَکُْم ِفي َذلِكَ  :فََقالَ  ؟َوکَالَِة فََأقَاَمْت َشاِهَدیِْن َأنََّها َعَزلَتْهُ َأنََّها َعَزلَتُْه َعِن الْ 

َج فَالَْوکَالَُة بِاِطلَة  َو التَّْزِویُج بَاِطل  َو ِإنْ  َجَها فَالتَّْزِویُج ثَابِت  َعلَی َما  َذلَِك فَِإْن کَانَْت َعَزلَتُْه قَبَْل َأْن یَُزوِّ َعَزلَتُْه َو قَْد َزوَّ

ا َأَمَرْت بِِه َو اْشتَ  َج الَْوکِیُل َو َعلَی َما اتَّفََق َمَعَها ِمَن الَْوکَالَِة ِإَذا لَْم یَتََعدَّ َشیْئاا ِممَّ  :َ مَّ قَالثُ  :قَالَ  .َرَطْت َعلَیِْه فِي الَْوکَالَةِ َزوَّ

نََعْم یَْزُعُموَن َأنََّها لَْو َوکَّلَْت َرُجالا َو َأْشَهَدْت ِفي الَْمإَلِ َو قَالَْت فِي  :ُقلُْت  ؟!الَْوکِیَل َعْن َوکَالَتَِها َو لَْم تُْعلِْمُه بِالَْعْزلِ یَْعِزلُوَن 

باَِل َأْن یَْعلََم ِفي الَْعْزِل َو یَْنُقُضوَن َجمِیَع َما  أَبَْطلَْت َوکَالَتَهُ  ،اْشَهُدوا َأنِّي قَْد َعَزلْتُهُ  )یعنی فی الخإل عن الوکیل(الَْخإَلِ 

ةا َو فِي غَْیِرِه اَل یُبِْطُلوَن الَْوکَالََة إاِلَّ َأْن یَْعلََم الَْوکِیُل بِالْعَ   ْزِل َو یَُقولُوَن الَْماُل مِْنُه ِعَوض  فََعَل الَْوکِیُل فِي النِّکَاحِ َخاصَّ

ِ َما َأْجَوَر َهَذا الُْحکَْم َو َأفَْسَدُه ِإنَّ  لیه السالم:فََقاَل ع .ْیَس ِمْنُه ِعَوض  ِإَذا َوقََع ِمْنُه َولَد  لَِصاِحبِِه َو الْفَْرُج لَ  ه ُسبَْحاَن الل

ی َعلَ  َأتَتُْه اْمَرَأة  تَْستَْعِدیهِ  لیه السالمالنِّکَاَح َأْحَرى َو َأْحَرى َأْن یُْحتَاَط فِیِه َو ُهَو فَْرج  َو ِمْنُه یَکُوُن الَْولَُد ِإنَّ َعلِیلاا ع

 َعَزلْتُُه ِمْن َساَعتِِه تِلَْك فََذَهَب َأِخیَها فََقالَْت یَا َأِمیَر الُْمْؤِمنِیَن ِإنِّي َوکَّلُْت َأِخي َهَذا بَِأْن یَُزوَِّجنِي َرُجالا َو َأْشَهْدُت لَُه ثُمَّ 

َجنِي َو لِي بَیَِّنة  َأنِّي قَْد َعزَ  َجنِي فََأقَاَمِت الْبَیَِّنةَ فََزوَّ  یَا َأِمیَر الُْمْؤِمنِیَن ِإنََّها َوکَّلَتْنِي َو لَمْ  :فََقاَل اأْلَخُ  .لْتُُه قَبَْل َأْن یَُزوِّ

ْجتَُها کََما َأَمَرتْنِي  .نَ قَْد َأْعلَْمتُُه یَا َأِمیَر الُْمْؤِمنِی :لَْت قَا ؟فََقاَل لََها َما تَُقولِینَ  .تُْعلِْمنِي َأنََّها َعَزلَتْنِي َعِن الَْوکَالَِة َحتَّی َزوَّ

                                           

خبر محمد بن مسلم عن الباقر علیه السالم )في رجل زوجته أمه و لم یقبل فقال: إن المهر الزم ألمه( بناء علی بل ل

عن الشیخ و اتباعه العمل به علی ظاهره، و لکن یمکن حمله علی ما روي من لزوم  تنزیله علی دعوى الوکالة، بل

 27/436نصف مهرها کما تسمعه في صحیح الحذاء فتتفق النصوص جمیعا حینئذ علی النصف.اه الجواهر
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نَْشَهُد َأنََّها قَالَِت اْشَهُدوا َأنِّي  :فََقالُوا ؟قَاَل لَُهْم َما تَُقولُونَ  .َهُؤاَلِء ُشُهوِدي یَْشَهُدونَ  :فََقالَْت  ؟فََقاَل لََها أَ لَِك بَیَِّنة  بَِذلِكِ 

َجنِيقَْد َعَزلُْت َأِخي ُفاَلناا َعِن الْ  لْم  َأْشَهَدتْکُْم َعلَی َذلَِك بِعِ  :فََقالَ  .َوکَالَِة بِتَْزِویِجي فُاَلناا َو َأنِّي َمالِکَة  أِلَْمِري قَبَْل َأْن یَُزوِّ

َأَرى الَْوکَالََة ثَابِتَةا َو  :قَالَ  .اَل  :قَالُوا ؟َتَْشَهُدوَن َأنََّها َأْعلََمتُْه بِالَْعْزِل کََما َأْعلََمتُْه الَْوکَالَة :فََقالَ  .اَل  :فََقالُوا ؟ِمْنُه َو َمْحَضر  

ْوجُ  .النِّکَاَح َواِقعاا  ُ لََك فِیَها ؟َأیَْن الزَّ ه َعْزَل أَْحلِفُْه َأنِّي لَْم ُأْعلِْمُه الْ  :فََقالَْت یَا َأمِیَر الُْمْؤِمنِینَ  .فََجاَء فََقاَل ُخْذ بَِیِدَها بَاَرَك الل

 ِ  1اَح.ُه َو َأَجاَز النِّکَ َعْزلِي ِإیَّاُه قَبَْل النِّکَاحِ. قَاَل َو تَْحلُِف؟ قَاَل: نََعْم یَا َأِمیَر الُْمْؤِمنِیَن فََحلََف فََأثْبََت َوکَالَتَ َو لَْم یَْعلَْم ب

لعل و وظاهرها أنه إذا صح بیع الوکیل قبل علمه بالعزل فصحة نکاحه قبله أولی فاالولویة فی المقام علی العکس

ه االولویة وأن مقتضی االحتیاط فی النکاح هو الصحة بطریق أولی مع دوران االمر فیه بین المحذورین هو أنه وج

لو کان فی الواقع صحیحا فحکم بالبطالن یلزم الزنا بذات البعل ولو کان فی الواقع باطال فحکم بالصحة یلزم الزنا 

ی ولیس بمعنی درک الواقع علی جمیع التقادیر بداهة أن بالخلیة ومحذور الثانی أخفل فاالحتیاط فی المقام نسب

 2.م بإیقاع الطالق أو تجدید النکاحاالحتیاط التام إنما یحصل فی المقا

طء ذات من و إن قلت: إن الالزم فی المقام إنما هو الوطی بالشبهة علی التقدیرین وکون وطی الخلیة بالشبهة أخف

 القبح الفاعلی فیهما علی حدل سواء وإنما الشدة فی القبح الفعلی.بداهة أن  ،، فیه خفاء  البعل بالشبهة

                                           

 19/163الوسائل  1
 لی أنل النکاح أولی من غیره فیهذا وقد أورد السید الخوئی)قدس سره( علی هذا البیان بأن الروایة الشریفة تدلل ع 2

الم  الم حیث ان قوله علیه السل االحتیاط فی أحکامه بالرجوع إلی أهل البیت علیهم السالم کأمیر المؤمنین علیه السل

ال یقصر عن قول ابن عباس و عبد الله بن عمر و غیرهما مما یأخذون به و یرفعون به الید عن الوجوه االستحسانیة 

 2/281وإرشاد الطالب  4/37الولویة المدعاة فی المقام. مصباح الفقاهة فهی ال تنافی ا
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قلت: نعم إال أن االحکام تابعة للمصالح والمفاسد فمجرد قلة المفسدة فی أحدهما یکفی للترجیح مع أنه ال یخفی 

الفاعلی  لحسنأن التعبیر بالحسن الفعلی خطأ بداهة أن الحسن الفعلی بمعنی ما یمدحه العقالء ال یتصور إال مع ا

 فالصحیح التعبیر عن الحسن الفعلی بالمصلحة والمالک.

م إن الوجه فی طلب التحلیف من جانب المرأة من دون أن یطلبه االمام علیه السالم قبل ذلک لعله لعله علیه ث

 1لغیب أبدا.ا السالم بصدق الوکیل وأنه ال حاجة لتحلیفه فإنه ال دلیل لنا علی أنهم علیهم السالم ال یعملون بعلم

ة النکاح تقتضی التوسعة فی أسبابها ال التضییق فیها یل أهمل  : ما ذکره السید الخوئی)قدس سره( من أنل لثانیالوجه ا

حتی ال یقع الناس فی الزنا و کثیرا ترى التوسعة في أسباب النکاح من تشریع المتعة و ملك الیمین و التحلیل و 

 2فالتعدی ممنوع. کوت و غیر ذلكجواز االقتصار في مقام االذن بالس

ها ال علی االجازة وبدون موقوف   حال   العقد علی أیل  وفیه أوال أنه ال توسعة فی تصحیح النکاح الفضولی باالجازة فإنل 

تحلیل وهذا بخالف الفلو قلنا ببطالن الفضولی ال یلزم فی المقام إال تجدید العقد واالجازة ال یقلل عن ذلک  یصحل 

تشریع النکاح بالفارسیة فإن ذلک کله توسعة علی العاجز عن الزواج الدائم والعاجز عن إیقاع الصیغة  والمتعة أو

 بالعربیة وهکذا.

ما أنه ال فی النکاح کالمعاطاة  وال یجوزوثانیا: لو سلم ذلک فال نسلم أن التوسعة فی النکاح أکثر من البیع کیف 

ز أیضا نکاح الباکرة الرشیدة من دون إذن والدها وهکذا مع أنه ال ریب وال یجوبالفارسیة  یجوز إیقاع صیغة النکاح

  فی صحة البیع بالمعاطاة وبالفارسیة من دون إذن الوالد. 

                                           

أي الزوج لیفید الحلف)فإنه لو لم یحلف وأقر بالعلم بالعزل لکان إقرارا علی النفس فیفید للمرأة( أو « فقالت یا أمیر المؤمنین أحلفه»قال فی روضة المتقین:  1
ه لو أقر حینئذ لکان إقراره في حق الغیر فال ینفع نکوله بطریق أولی فالظاهر أنه لمجرد التشفي و االسترضاء. روضة الوکیل تبرعا و إال فال فائدة في یمینه ألن

 6/209المتقین 
 4/36مصباح الفقاهة  2
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  عامل المضاربالالروایة الثالثة: ما ورد فی 

ِد بْ کموثقة جمیل: الشیخ بإسناده إلی الحسین بن سعید َعْن ُمَعاِویََة بِْن حُ  الذی خالف أمر المالک، ِن کَْیم  َعْن ُمَحمَّ

ِ علیه السالم ِفي َرُجل  َدفََع ِإلَی َرُجل  َماالا یَْشتَِري بِِه َضْرباا  اَربَةا  ِمَن الَْمتَاعِ ُمضَ َأبِي ُعَمْیر  َعْن َجِمیل  َعْن َأبِي َعبِْد الله

بُْح بَیَْنُهَما َعلَی َما َشَرَط.فََذَهَب فَاْشتََرى بِِه غَْیَر الَِّذي َأَمَرُه. قَاَل: ُهَو َضاِمن  َو ا  1لرِّ

علی صورة إجازة المالک فهو مصداق للمقام وإن أخذ بإطالقها علی صحة  تقال الشیخ االعظم)قدس سره( إن حمل

  أقلل االجازة باالولویة أو اللحوق لم یلحقها االجازة فهی تدل علی صحة البیع الفضولی مع  ما فعله العامل فضولة ولو

 یناس بها علی عدم اعتبار سبق اإلذن.من االست

اهرها هو إن ظألنلها حکم  تعبدیٌّ لخصوص باب المضاربة، بیان ذلک: هذا ولکن المختار أنها ال تصلح حتی للتأیید 

 اکمح یکون مفادها، فوال للفسخ لإلجازةال کون الربح بینهما من دون اشتراط إجازة المالك إذ ال یوجد فیها أيل ذکر  

 .لمقتضی القواعد و ال عالقة لها بتصحیح بیع الفضولي باإلجازة امخالف ابحت اتعبلدی

و لو حملناها علی تصحیح بیع الفضولي باإلجازة فهي مخالفة للقواعد من جهة اخرى أیضا، و هي انل المفروض ان 

حة للبیع ال لمضاربة   2یکون الربح کلله للمالك نحملها علی فرض انل الشرط اللهم إال أن  خیالیة   ألنل اإلجازة مصحل

اربة حتی تبطل المضالذي خالفه العامل شرط  مستقلٌّ أي لیس عبارة عن تخصیص إذنه ببعض البیوع دون بعض 

نلما هو شرط في ضمن عقد المضاربة و بهذا التفسیر یصبح مفادها مطابقا للقاعدة فالربح إنلما کان بینهما إو بالتخلف 

إال أنه یقع الکالم فی تصحیح الضمان عندئذ  فإنل  و التخللف عن الشرط ال یبطلهاألنل المضاربة کانت صحیحة، 

                                           

 19/18الوسائل  1

اذنُ.  أمر المالك و َاَ فی إرشاٍ الطالب  بل و َل يستحق العامل المزبور في الفرض حتى اجرة المثل باعتبار وَوع عملُ بال 2

 2/282إرشاٍ الطالب 
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المفروض صحة المضاربة وأن ید العامل ال تکون عادیة بداهة أن التخلف عن الشرط إنما یوجب الخیار ال صیرورة 

صورة التخلف کما یظهر من اللهم إال أن یشترط الضمان فی  1 ید العامل عدوانیا فما هو وجه ضمان مال المضاربة!

 وسیأتی إن شاء الله تعالی. قصة عباس عمل النبیل صلی الله علیه وآله

فهی أصعب من حیث تطبیقها  2هذا وقد صرح فی صحیحة  للحلبی بضمان العین والخسارة معا فی صورة التخلف

س ن أمینا فالمضاربة صحیحة فلیعلی القواعد الشتمالها علی ضمان الخسارة أیضا فإن العامل بمجرد التخلف إن کا

وإن صار خائنا فما یصدر منه من  3علیه ال ضمان الخسارة وال ضمان العین سواء  فسخ المالُک عقَد المضاربة أم ال

 المعامالت بعد التخلف فضولی فهو ضامن  فإن أجاز المالک کان الربح بتمامه له وإال فله عین ماله. 

یکون مقیدا لإلذن فی المقام وال یحتمل کونه أمرا خارجا عن العقد والسر فی ذلک الشرط ال بدل وأن أما دعوی أن 

أن المضاربة من العقود االذنیة فال یمکن إطالق االذن فی شراء أیل شیء  ثم اشتراط عدم شراء شیء  خاص فإن 

جعل الخیار فالمراد  ، مردودة بأن مرجع جعل الشرط خارجا عن العقد هو4مرجع ذلک عرفا إلی تقیید االذن بغیره

 أنت مأذون  فی شراء کلل شیء  إال أنک إن اشتریت البطیخ فیکون لی حق الفسخ والخیار.

                                           

خالفا لما يظهر من فقُ العقوٍ حيث َاَ  بهذا التفسير يصبح مفاٍ الروايات مطابقا للقاعدة تماما فالربح انّما َان بينهما ألّن  1

ٌ صبحُ بمخالفالمضاربٌ َانُ صحيحٌ، و التخلّف عن الشرط َل يبطلها و الضمان أيضا يكون على طبق القاعدة ألّن يده أ

 2/287وراجع أيضا إرشاٍ الطالب  246- 2/245الشرط يدا عاٍيٌ. فقُ العقوٍ 

عن أبي عبد َّللّا عليُ الّسالم انُّ َاَ في الرجل يعطي الماَ فيقوَ لُ  ائُ أرض َذا و َذا و َل تجاوِها و اشتر منها َاَ   2

من کتاب  1فيُ فهو عليُ، و ان ربح فهو بينهما. الوسائل باب فان جاوِها و هلك الماَ فهو ضامن، و ان اشترى متاعا فوضع 

 2المضاربُ ح

خالفا لما يظهر أيضا من فقُ العقوٍ حيث َاَ  َل مبّرر لضمان الخسارة على القواعد لو فرضُ صّحٌ المعاملٌ. نعم لو  3

العامل للشرط ثبُ ضمان الخسارة حملُ الروايات على فرض فسخ المالك للمعاملٌ بعد ظهور الخسارة و ذلك بخيار تخلّف 

 2/246على العامل بالفسخ. فقُ العقوٍ 

 2/286إرشاد الطالب  4
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أن مراد المالک من اشتراط عدم شراء البطیخ آخر وهو  یحاول تصحیح الروایة علی وفق القواعد ببیان  ثم إنه قد 

ق منَع عن شراء البطیخ ولو کان یعلم بأن الربح فی شراءه مثال هو عدم شراء ما فیه الضرر إال أنه لخطائه فی التطبی

 .لما کان یمنع عن ذلک

ال لإلجازة الالحقة لکي یستدل بذلك علی صحة العقود  علی هذا فاشتراکهما في الربح من جهة عقد المضاربة

وضیعة اط کون الفإنه فی صورة الربح لم یتخلف عن مقتضی الشرط أصال والضمان إنما هو من جهة اشترالفضولیة 

علیه فی صورة المخالفة کما فی قصة عباس عم النبی صلی الله علیه وآله وسلم حیث انه کان یقارض عماله و 

یشترط علیهم ان ال ینزلوا بطون الوادي و اال فالضرر علیهم، فیعلم من هذه القضیة انه ال بأس باشتراط کون الوضیعة 

 1.علی عامل المضاربة في فرض المخالفة

وفیه أوال: ال نسلم أنه ال غرض للمالک من الشرط غیر االسترباح بل قد یمنع عن شراء ما یکون مربحا لمانع آخر 

کالنهی عن شراء الکفن أو قد یشترط لیختبر العامل فی ذلک إلی غیر ذلک من االغراض بل قد یکون المعاملة 

هی عن شراءه أکثر منه فیکون الربح للحصول علی ربح مربحة إال أنه ال یوافق غرض المالک لکون الربح فی غیر ما ن

 أکثر.

وثانیا: ال دلیل علی لزوم تبعیة الغرض ما لم یبرز بمبرز عرفی وإال فلو وکله فی بیع بیته بغرض االسترباح وکان 

زام به و تالربح فی بیع سیارته دون البیت لکان الالزم القول بصحة بیع السیارة دون البیت! وهذا مما ال یمکن االل

دم ء و تخلف الداعي و عء في حصول الربح یکون داعیا الی اشتراط ذلك الشيالسر في ذلك ان االعتقاد بدخالة شي

  2صواب االعتقاد ال یسقط االشتراط.

 وثالثا: ال إشعار فی الروایة علی اشتراط الضمان فی صورة التخلف.
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 یتیم بمال ال الروایة الرابعة: أخبار اتجار غیر الولیّ 

ِد بِْن ِإْسَماِعیَل َعِن الْفَْضِل بِْن َشاَذاَن َعِن ابِْن َأبِي ُعَمْیر  َعْن ِربْعِيِّ بِْن  فمنها ما الربح للیتیم الدالة علی أنل  َعْن ُمَحمَّ

ِ ع ِ َعْن َأبِي َعبِْد الله یََمسَّ  ِإْن کَاَن ُمْحتَاجاا َو لَْیَس لَُه َمال  فاََل  فََقالَ  .قَاَل: فِي َرُجل  ِعْنَدُه َماُل الَْیتِیمِ  لیه السالمَعبِْد الله

. بُْح لِلَْیتِیِم َو ُهَو َضاِمن   1َمالَُه َو ِإْن ُهَو اتََّجَر بِِه فَالرِّ

االعظم )قدس سره(: إن حملت هذه االخبار علی صورة إجازة الیتیم بعد البلوغ أو إجازة الولیل لکانت  قال الشیخ 

وإن أخذ بإطالقها فی صحة البیع ولو لم یلحقه االجازة لکان فیها استیناسا للمقام من جهة عدم  دلیال علی المقام

 اعتبار سبق االذن فی صحة البیع.

  2ثم قال: ویحتمل القول بأن نفس الحکم بالمضی وصحة البیع من غیر الولی، إجازة إالهیة ثم أمر بالتأمل.

ر االولی هو کون المولی فی مقام بیان الحکم الشرعی والقانون الکلی ال ولعله )قدس سره( أشار بذلک إلی أن الظاه

فی مقام بیان االجازة ولو علی نحو القضیة الحقیقیة إال مع قیام قرینة علیه بالخصوص ولهذا ال یعتبر فی التصدق 

 3بثمنه" ة "بعه وتصدقباللقطة اإلذن من الحاکم بخالف التصدق بمجهول المالک والسرل فی ذلک أنه قد ورد فی اللقط

وهو ظاهر فی مقام بیام الحکم الکلی وأن الملتقط یجوز له التصدق مطلقا وهذا بخالف المجهول المالک فإنه قد 

وظاهر الصدر أنه بما أن له الوالیة قد أجاز فی التصدق بهذا  4ورد فیه "والله ماله صاحب غیری فاقسمه بین إخوانک"

                                           

 258/ 17الوسائل  1
 3/360المکاسب  2

َ  وأنا حاضر فقاالصفّار عن محّمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالّرحمن َاَ  سئل أبوالحسن الرضا عليُ السالم  3

جعلُ فداك تأذن لى فى السؤاَ فاّن لى مسائل َاَ  سل عّما شئُ َاَ لُ  جعلُ فداك رفيق َان لنا بمّكٌ، فرحل عنها الى 

ء نصنع بُ؟ َاَ  فقاَ تحملونُ حتّى منزلُ ورحلنا الى مناِلنا فلّما أن صرنا فى الطريق أصبنا بعض متاعُ معنا فأّى شى

َاَ لسنا نعرفُ وَل نعرف بلده وَل نعرف َيف نصنع َاَ اذا َان َذا فبعُ وتصّدق بثمنُ َاَ لُ  على من  تحملوه الى الكوفٌ

 23/1074وجامع أحاٍيث الشيعٌ  395/ 6جعلُ فداك َاَ  على أهل الوَليٌ. تهذيب 

ِد ْبِن أَْحَمَد َعْن ُموَسى ْبِن ُعَمَر َعِن الْ  4 ُد ْبُن يَْحيَى َعْن ُمَحمه ََ َرُجل  ُمَحمه ََ  ََا ِ ع ََا ٍَ ْبِن أَبِي يَِزيَد َعْن أَبِي َعْبِد َّللاه اُو ٍَ َِ َعْن  ا َحجه

ُِ َو تََخله  فَْعتُُُ إِلَْي ٍَ ُُ َصاِحبَُُ  ُِ َعلَى نَْفِسي فَلَْو أََصْب ُُ فِي ُُ َماَلا َو إِنِّي ََْد ِخْف ََ لَُُ أَبُو َعبْ إِنِّي ََْد أََصْب ََ فَقَا ُُ ِمْنُُ ََا ِ عليُ دِ ْص  َّللاه
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فی أمثال هذا المال ولهذا قد یجیز حاکم  فی النصف مما یؤخذ من البنوک بأن  المال فیلزم االذن من الحاکم

 یتملک االنسان نصفه بشرط التصدق بنصفه االخر ویجیز حاکم  آخر فی الکل أو الثلث فإن ذلک کله بید الحاکم.

م بکون الربح للیتیم ولو إن قلت: إن الحمل علی صورة االجازة وإن کان خالف الظاهر إال أن االخذ باالطالق وااللتزا

 لم یجز فهو أیضا خالف القواعد.

قلت: نعم إال أن الثانی أولی الختصاص الیتیم بخصائص ولیکن المقام منها ومن تلک الخصائص أیضا أنه لو اتجر 

خالف ب العامل بمال الیتیم فی ذمة نفسه ال فی ذمة الیتیم فالربح للیتیم أیضا لصدق التجارة بمال الیتیم عرفا وهذا

ی دیَنه من مال المضاربة ال یستحق المالک شیئا من  ر فی ذمة نفسه علی أن یؤدل سائر الموارد فإن العامل لو اتجل

 الربح وإن کان العامل عاصیا فی ما فعل.

هذا ولکن المختار عدم صالحیة هذه الطائفة من االخبار الشریفة حتی للتأیید بداهة أنه لم یفترض فیها کون العامل 

 یر الولی بل الظاهر من بعضها أن العامل نفس الولی.غ

لو سلم االطالق والشمول فیها لغیر الولی فال یمکن استفادة صحة البیع الفضولی منها بداهة أن إطالق الحکم  مع أنه

وشموله لغیر الولی یتوقف علی إثبات صحة البیع الفضولی بنفس هذا االطالق واالطالق ال یقدر علی ذلک فلعل 

فس عدم صحة بیع الفضولی قرینة علی التقیید کما سبق فی إثبات والیة الفقیه فی زمن الغیبة تمسکا بإطالق ن

 آیة الجهاد الذی من لوازمه والیة الفقیه.

 الروایة الخامسة: ما رواه ابن أشیم

                                           

ِ َما لَُُ َصاحِ  ََ فَأَنَا َو َّللاه ِ ََا ََ إِي َو َّللاه ُِ ََا َُ تَْدفَُعُُ إِلَْي ْن َُ ِ إِْن لَْو أََصْبتَُُ  ََ السالم َو َّللاه فَاْستَْحلَفَُُ أَْن يَْدفََعُُ إِلَى َمْن يَأُْمُرهُ  ب  َغْيِري ََا

َِْسْمُُ  ََ فَاْذهَْب فَا ََ فََحلََف ََا ََ فَقََسْمتُُُ بَْيَن إِْخَوانِي. الکافی  ََا َُ ِمْنُُ ََا ا ِخْف  5/138فِي إِْخَوانَِك َو لََك اأْلَْمُن ِممه
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ُد بُْن الَْحَسِن بِِإْسَناِدِه َعِن الُْحَسْیِن بِْن َسِعید  َعِن ابِْن َمحْ  بُوب  َعْن َصالِحِ بِْن َرِزین  َعِن ابِْن َأْشَیَم َعْن َأبِي َجْعفَر  ُمَحمَّ

جَّ َأْعتِْقَها َعنِّي َو حُ  َعْن َعبْد  لَِقْوم  َمْأُذون  لَُه فِي التَِّجاَرِة َدفََع ِإلَْیِه َرُجل  َألَْف ِدْرَهم  فََقاَل اْشتَِر بَِها نََسَمةا وَ  لیه السالمع

ِن الَْمیِِّت قَِي یَُحجُّ عَ ثُمَّ َماَت َصاِحُب اأْلَلِْف فَانَْطلََق الَْعبُْد فَاْشتََرى أَبَاُه فََأْعتََقُه َعِن الَْمیِِّت َو َدفََع ِإلَْیِه الْبَا َعنِّي بِالْبَاقِي

 قِ تََصُموا َجِمیعاا فِي اأْلَلِْف فََقاَل َمَوالِي الَْعبِْد الُْمْعتَ فََحجَّ َعْنُه َو بَلََغ َذلَِك َمَوالَِي َأبِیِه َو َمَوالِیَُه َو َوَرثََة الَْمیِِّت َجمِیعاا فَاخْ 

 فََقاَل َأبُو .!ِد ِإنََّما اْشتََریَْت َأبَاَك بَِمالَِناِإنََّما اْشتََریَْت َأبَاَك بَِمالَِنا َو قَاَل الَْوَرثَُة ِإنََّما اْشتََریَْت َأبَاَك بَِمالَِنا َو قَاَل َمَوالِي الَْعبْ 

ُة فََقْد َمَضتْ  لیه السالمَجْعفَر  ع ا الَْحجَّ قِّ لَِمَوالِي َأبِیِه َو َأيُّ الْفَِریَقْیِن بَْعُد  َأمَّ ا الُْمْعتَُق فَُهَو َردٌّ فِي الرِّ بَِما ِفیَها اَل تَُردُّ َو َأمَّ

 1لَُه ِرقلاا. َأقَاُموا الْبَیَِّنَة َعلَی َأنَُّه اْشتََرى أَبَاُه ِمْن َأْمَوالِِهْم کَانَ 

وجه االستدالل: حکم االمام علیه السالم برقلیلة العبد المعتَق بمجرد إقامة البینة من الورثة أو موالی العبد المأذون 

 وهذا ال یتم إلی علی القول بصحة الشراء الفضولی.

 قد أورد علیه أوال بضعف السند بابن أشیم. 

ثة مأذون  للعبد فإن االلف إن کان لموالی العبد المأذون فالشراء لهم مأذون وثانیا: أن الشراء علی جمیع التقادیر الثال

ولیس فضولیا اللهم إال أن یقال إنه مأذون فی التجارة وهی المعاوضة التی تشتمل علی الربح ال مطلق المعاوضة 

 2حتی مثل شراء العبد أباه.

ث قد أوصی بذلک من الثلث  فال یشترط رضا الورثة فی صحة الشراء إال أن یمنع وإن کان للورثة فالظاهر أن المورل

 3ذلک ویقال بأن الظاهر هو التوکیل والوکالة تبطل بموت الموکل.

                                           

 18/280الوسائل 1
 ال یخفی أنه ال ظهور فی الروایة فی أن هذا الشراء لم یکن مربحا. المقرر  2
 4/66ومصباح الفقاهة  2/250راجع فقه العقود  3
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وإن کان لموالی العبد المعتَق فالشراء فاسد  من أصله؛ بداهة أنه لیس فیه تبدیل  فی االضافة فعلی جمیع التقادیر 

 ال دخل له بالمقام.

ر بین صحة الشراء وفساده تجری أصالة الصحة )فإن االصل فی الشبهات الموضوعیة فی ال یقال: بعد دوران االم

المعامالت هو الصحة لقاعدة الفراغ فی فعل النفس وأصالة الصحة فی فعل الغیر وفی الشبهات الحکمیة فاالصل هو 

 الفساد وعدم حصول النقل واالنتقال( ومعه ال وجه للحکم بعود العبد رقا لمواله.

ا نقول: ال مجال ألصالة الصحة إال بعد إحراز عنوان العمل من البیع أو الشراء والمفروض فی المقام أنه علی ألن

 االحتمال الثالث لم یقع عقد أصال حتی یکون فاسدا فاالصل عدم تحقق العقد فیکون العبد باقیا علی الرقیة.

ال یضرل باالستدالل بها اشتمالها علی حم آخر ال ینطبق ثم ال یخفی أنه علی القول بأن مورد الروایة شراء الفضولی ف

أما الوجه فی کون صحة الحج علی  1علی القواعد وهو الحکم بصحة الحج عن المیت إلمکان التبعیض فی الحجیة.

زه الحج عن المنوب  خالف القواعد فلما قاله السید الخوئی)قدس سره(: أن العبد الذي اشتراه المأذون و أعتقه و جهل

عنه اما ملك  لموالیه أو لمولی المأذون أو للورثة، و ال شبهة في انه ال یصح حجه عن الغیر علی جمیع التقادیر اما 

، فال یصح حجه  ؛ النه عبد  عن المیت بدون إذن مواله و علی الثالث فالبیع فضولي  و من الظاهر علی األولین فظاهر 

بل لحوق االجازة أیضا ال یجدی  2ن و ال في المثمن بالقبض و اإلقباض.اهانل العاقد فضوال ال یجوز له التصرف في الثم

 لتصحیح الحج  فإن الحرمة التکلیفیه ال ترتفع باالجازة.

 الروایة السادسة: صحیحة الحلبی

                                           

 2/254 راجع فقه العقود 1
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ا ُد بُْن الَْحَسِن بِِإْسَناِدِه َعِن الُْحَسْیِن بِْن َسِعید  َعِن ابِْن َأبِي ُعَمْیر  َعْن َحمَّ ِ ُمَحمَّ د  َعِن الَْحلَبِيِّ قَاَل: َسَألُْت َأبَا َعبِْد الله

ُه َعلَی َصاِحبِِه فََأبَی َأْن یُِقیلَهُ  َعْن َرُجل  اْشتََرى ثَْوباا َو لَْم یَْشتَِرْط َعلَی َصاِحبِِه َشْیئاا فَکَِرَههُ  لیه السالمع الَّ إِ  ثُمَّ َردَّ

ِل َما َزادَ اَل یَْصُلُح لَُه َأْن  :قَالَ  ؟بَِوِضیَعة    1.یَْأُخَذُه بَِوِضیَعة  فَِإْن َجِهَل فََأَخَذُه فَبَاَعُه بَِأکْثََر مِْن ثََمنِِه َردَّ َعلَی َصاِحبِِه اأْلَوَّ

وجه االستدالل: أن النهی عن االقالة بوضیعة  ظاهر  فی االرشاد إلی الفساد فالثوب باق  علی ملکیة المشتری فإذا 

أقاله کان البیع فضولیا فیجب علیه ردُّ ما زاد إلی المشتری االول فیکون أخذه إجازة له و هذا باعه البائع بأکثر مما 

بل ظاهرها تصحیح البیع الفضولی ولو کان لنفسه وقد تقدم أن صحته یدل باالولویة  بنفسه مصداق للبیع الفضولی.

 علی صحة البیع فضوال للمالک.

 د اشتراه من المشتری من دون االقالة بقرینتین: أورد علیه أوال: إن الظاهر أن البائع ق

 االولی: قوله علیه السالم: ال یصلح الظاهر فی الکراهة ال الحرمة التکلیفیة.

والثانیة: قوله علیه السالم: )ردل علی صاحبه االول ما زاد( فإن ظاهره عدم کون الثوب ملکا للمشتری االول فعال ولذا 

 حمل االمر بالرد علی الندب فال یرتبط بالمقام أصال.  وصفه باالول وعلیه ال بدل من

وفیه أما القرینة االولی فالظاهر أن عدم الصالح یستفاد منه المنع عرفا )وإن کان "یصلح" غیر ظاهر فی الوجوب( 

د فیه رولذا لو قال المولی: ال یصلح شراء البیت، یصح معه مؤاخذة العبد ولهذا أیضا حکموا بحرمة حلق اللحیة وقد و

  2ال یصلح.

                                           

 18/71الوسائل  1

ِد ْبِن أَبِي نَْصٍر ا 2 َِتَاِب اْلَجاِمِع أِلَْحَمَد ْبِن ُمَحمه َرائِِر نَْقالا ِمْن  ِريَس فِي آِخِر السه ٍْ ُد ْبُن إِ َضا عليُ السالم ُمَحمه ْلبََزْنِطيِّ َصاِحِب الرِّ

 ََ ا ِمْن ُمقَ َو َسأَْلتُُُ عَ  ََا ُِ فاََل بَأَْس َو أَمه ا ِمْن َعاِرَضْي ََ أَمه ُِ؟ ََا ُجِل هَْل يَْصلُُح لَُُ أَْن يَأُْخَذ ِمْن لِْحيَتِ  2/111دهِمهَا فاََل. الوسائل ِن الره
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مع أن مقتضی القول بأن الحرمة مستفاد من حکم العقل بعد ورود النهی وعدم الترخیص فی الفعل هو الحکم 

 1المقام وإن کان المبنی مردودا عندنا. وأما الثانیة فلما قاله السید الخوئی)قدس سره(. بالمنع فی

ل في اإلقالة بالوضیعة یدلل بالمالزمة علی رضاه ببیع جدید بثمن أعلی باألولویة و هذا  وثانیا: انل إذن المشتري األول

 2ذنه في اإلقالة، و لیس رضا باطنیا بحتا حتی یقال: إنله ال یخرج البیع عن کونه فضولیا.إرضا مبرز إذ قد أبرزه ب

م أن قالة ویزعوفیه ما قاله شیخنا االستاذ)قدس سره( من منع کون ذلک إبرازا عرفیا کیف وهو غافل عن بطالن اال

 3البائع قد ملک الثوب باالقالة.

وثالثا: ال وجه للحکم بلزوم ردل ما زاد فقط بل الالزم علی تقدیر االجازة هو ردل تمام الثمن واسترداد المدفوع إلیه 

 4باالقالة الفاسدة.

 5وفیه أیضا نظر لوقوع التهاتر بین ما دفعه أوال والثمن الجدید فیبقی ردل ما زاد.

بعا: ال دلیل علی أن المشتری االول قد أجاز البیع ودعوی العلم بإجازته بعد ظهور الربح، مردودة؛ إلمکان ترقی ورا

لترقی ادعی أن االقیمة السوقیة وأن البائع باعه بأقل من ثمن مثله فی زمن البیع وإن کان أکثر مما باعه أوال، فإن 

                                           

ٍّ علی رفيقُ 1 َ( اَلو من أن المرجع للضمير فی "صاحبُ" هو صاحبُ ٍون الثوب کما يظهر بالتأمل فی الحديث فالمراٍ )ر

وهو المشتری اَلوَ المالک للثوب ولو سلم فإرجاع الضمير الى الثوب َل يرفع اللغويٌ بل يستلزمها إذ بناء على هذا اَلحتماَ 

ٌ نفسُ، فيكون ذلك َرين فالثوب لُ مالكان أحدهما المشتري األوَ، و ثانيهما البائع، و حيث انُ َل معنى لرٍ البائع مالُ على

ألوَ و اَل ا -من َولُ )عليُ السالم( و يرٍ على صاحبُ هو المشتري و حينئذ فال يبقى مجاَ لتوصيف ذلك بلفظعلى ان المراٍ 

فيكون لغوا و اما إذا أرجعنا الضمير الى لفظ صاحبُ المذَور في السؤاَ و أريد منُ البائع فإنُ حينئذ َل تلزم اللغويٌ، ألن 

اشترى الثوب من البائع أوَل و الصاحب الثاني و هو الذي اشترى الثوب منُ  الثوب لُ صاحبان الصاحب األوَ، و هو الذي

وفيُ أن الرٍ إلی الصاحب الثانی أيضا  4/74ثانيا، فإذا َيد لفظ صاحبُ بكلمٌ األوَ أريد منُ المشتري األوَ. مصباح الفقاهٌ 

ٍّ البائع إلی نفسُ فعلی التقديرين َل حاجٌ إل ی التوصيف باَلوَ وَد حقق فی محلُ أن الفصاحٌ فی َل معنی لُ کما َل معنی لر

اَلخبار الشريفٌ َل يعنی عدم إمکان تلخيصها هذا مع أنُ لو سلم فکما يکون الصاحب الثانی عدَل لألوَ فکذا المالک الثانی 

 وهو المشتری الثانی يکون عدَل لألوَ. المقرر

 2/257وراجع فقه العقود  72/ 4مصباح الفقاهة  2
 2/303الطالب  إرشاد 3
 4/70مصباح الفقاهة  4
 2/303إرشاد الطالب  5
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وهذ االیراد  1لصیرورته محتاجا للثوب فعال فال یجیز ؛غرضه وکراهته بعید  ال سیلما فی ذلک الزمان فنقول لعله تبدل

 2.فتکون الصحیحة خاصة لموردها فال یمکن التعدی متین  

 الروایة السابعة: ما رواه عبد الرحمن بسند تامّ 

ْحَمِن بِْن َأبِي  ِ قَاَل: َسَألُْت َأبَا َعبِْد االشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید َعْن فََضالََة َعْن َأبَان  َعْن َعبِْد الرَّ ِ َعبِْد الله لله

ْمَساِر یَْشتَِري بِاأْلَْجِر فَُیْدفَُع ِإلَیِْه الَْوِرُق َو یُْشتََرُط َعلَیِْه َأنََّك تَْأتِي بِمَ  َت َأَخْذتَُه َو ا تَْشتَِري فََما ِشئْ علیه السالم َعِن السِّ

 3ِري ثُمَّ یَْأتِي الُْمبْتَاُع فََیُقوُل ُخْذ َما َرِضیَت َو َدْع َما کَِرْهَت؟ قَاَل: اَل بَْأَس.َما ِشئَْت تََرکْتَُه فََیْذَهُب فََیْشتَ 

  :وجه االستدالل: أن شراء السمسار یحتمل وجوها ثالث

أن یکون ما أعطاه للسمسار بعنوان القرض لیشتري به لنفسه أمتعة و یشتري بعد ذلك المقرض ما أحبله من االول: 

األمتعة، و ال ینافي ذلك توصیف السمسار بانله یشتري باألجر إلمکان حمله علی بیان وصف السمسار باعتبار  تلك

 أصل حرفته و شغله بشکل عام ال بمالحظة هذه القضیة الشخصیة.

الباقي  يأن یکون قد وکلله لشراء أمتعة مع جعل الخیار له علی بائع األمتعة فیختار ما یرید و یفسخ العقد ف الثانی:

 و بناء علی هذین االحتمالین یکون الحدیث أجنبیا عن بیع الفضولي.

                                           

 2/302وإرشاد الطالب  4/71مصباح الفقاهة  1
ه وأ 2 ترداد الثوب صرل علی اسوفیه أیضا نظر لظهور الصحیحة فی أن الربح لیس للبائع بل علیه الرد إلی المشتری االول فإن أخذه فهذا بنفسه إجازة فعلیة وإن ردل

االنصاف فلصحیحة عن الداللة علی أن له ذلک لقوله علیه السالم ال یصلح له أن یأخذه بوضعیة الظاهر فی کون الثوب باقیا علی ملک المشتری االول فال یقصر ا
أتی إن شاء علی ذلک لما سیأن أخذ الربح إنما هو فی صورة االجازة فهذه الصحیحة تامة الداللة علی تصحیح البیع الفضولی ولو کان لنفسه ولعلها الدلیل الوحید 

 الله تعالی من االشکال فی العمومات. المقرر
 74/ 18الوسائل  7/56التهذیب  3
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یشتري ف الثالث: أن یکون اعطاؤه المال تمکینا له من الشراء فضولة أو أمانة و تطمینا له بوصول ثمن ما یشتریه إلیه

ة أمتعة ثم یختار ما یریده صاحب المال و یمضي العقد بالنسبة لما رق أراد و یردل الباقي ودفع الو فضولة بالمال عدل

 إنما یدل علی جواز التصرفات التکوینیة فیه فلیس إذنا معاملیا کي یخرج العقد عن کونه فضولیا.

الم لم یستفصل في مقام الجواب  و علی هذا المعنی یکون الحدیث راجعا إلی بیع الفضولي، و بما انل اإلمام علیه السل

ا هو مراد السائل من هذه ال ة الجواب علی کل المحتمالت، عمل محتمالت فمقتضی اإلطالق بمالك ترك االستفصال صحل

ة بیع الفضولي الملحوق باإلجازة.  1و هذا یعني صحل

أورد علیه السید الخوئی)قدس سره( بأن الحدیث ظاهر  فی کون الشراء بإذن المالک فیتعیلن الحمل علی االحتمال 

  2الثانی وهو جعل الخیار.

 امنة: ما دل علی صحة نکاح العبد من دون إذن موالهالروایة الث

د  َعْن َعلِيِّ بِْن الَْحکَِم َعْن ُموَسی بِْن بَکْر  َعْن ُزَراَرةَ  ة  ِمْن َأْصَحابَِنا َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ لیه  َعْن َأبِي َجْعفَر  عَعْن ِعدَّ

جَ  السالم لََع َعلَی َذلَِك َمْواَلهُ  َعبُْدهُ  قَاَل: َسَألْتُُه َعْن َرُجل  تََزوَّ َق  ؟بَِغْیِر ِإْذنِِه فََدَخَل بَِها ثُمَّ اطَّ قَاَل َذاَك لَِمْواَلُه ِإْن َشاَء فَرَّ

َق بَیَْنُهَما فَلِلَْمْرَأِة َما أَْصَدقََها ِإالَّ َأْن یَکُوَن  َدى فََأْصَدقََها َصَداقاا کَثِیراا َو ِإْن اْعتَ بَْیَنُهَما َو ِإْن َشاَء َأَجاَز نِکَاَحُهَما فَِإْن فَرَّ

لِ  ر  فََقاَل َأبُو َجْعفَ  ؟النِّکَاحِ کَاَن َعاِصیاا  فَِإنَّ َأْصلَ  لیه السالم:فَُقلُْت أِلَبِي َجْعفَر  ع .َأَجاَز نِکَاَحُه فَُهَما َعلَی نِکَاِحِهَما اأْلَوَّ

ُ ِإنََّما َأتَی َشْیئاا َحاَلالا َو لَیْ  لیه السالمع ه َم الل َ ِإنَّ َذلَِك لَْیَس کَِإتَْیاِن َما َحرَّ ِ ِإنََّما َعَصی َسیَِّدُه َو لَْم یَْعِص الله ه َس بَِعاص  ِلل

ة  َو َأْشبَاِهِه.  3َعلَْیِه مِْن نِکَاح  ِفي ِعدَّ

                                           

 2/261فقه العقود  1
 2/303إرشاد الطالب  2/76مصباح الفقاهة  2
 21/115الوسائل  3
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ه د له بلحوقه ومنوجه التعدی: أن المستفاد من الروایة قاعدة کلیة وهو أن کل شرط یرجی زواله یصح العقد الفاق

 إجازة المالک فی العقد الفضولی.

وفیه أوال أن الزمه صحة بیع الصبی مثال لرجاء بلوغه بعد سنین! وثانیا: لو سلم اصطیاد القاعدة منها فال یتعدی 

المفلس  عمنها إال إلی ما کان العقد منسوبا إلی من له العقد وإنما الفاقد رضا االجنبی کبیع الراهن وزواج الرشیدة وبی

 و وصیة الموصی فیما زاد عن الثلث فال یتعدی إلی ما ال ینتسب العقد إلی مالکه إال بعد االجازة.

 1ثم إن المراد من نفی العصیان لله تعالی هو عدم العصیان وضعا للعلم بأن العصیان التکلیفی ال یرتفع بلحوق االجازة.

 لك و اللقطة الروایة التاسعة: ما ورد من التصّدق بمجهول الما

ُفَها َسَنةا ثُمَّ الشیخ وقرب االسناد بإسنادهما  ُجِل یُِصیُب اللَُّقَطَة فَُیَعرِّ َعْن َعلِيِّ بِْن َجْعفَر  َعْن َأِخیِه قَاَل: َو َسَألْتُُه َعِن الرَّ

 َ َق بَِها؟ َو لَِمِن اأْل ُق بَِها فََیْأتِي َصاِحبَُها، َما َحاُل الَِّذي تََصدَّ ْجُر؟ َهْل َعلَْیِه َأْن یَُردَّ َعلَی َصاِحبَِها َأْو ِقیَمتََها؟ قَاَل: یَتََصدَّ

 2ُهَو َضاِمن  لََها َو اأْلَْجُر لَُه ِإالَّ َأْن یَْرَضی َصاِحبَُها فََیَدُعَها َو اأْلَْجُر لَُه.

 ازة.وجه االستدالل أن المالک لو أجاز ورضی بالصدقة فاالجر له وهذا یعنی تصحیح العقد باالج

وال یخفی أن ضمان الملتقط لیس کسائر الضمانات فإن المتلف ضامن لما أتلفه سواء طلبه البائع أم ال وسواء  اطلع 

المالک علی االتالف أم ال وهذا بخالف ضمان الملتقط فإنه لیس ضامنا إال بعد ظهور المالک وطلب ماله فیجب علیه 

 نل ما کان لله فال یرجع فیه فالصدقة إتالف فینتقل الضمان إلی قیمته.حینئذ  أداء القیمة ولو کانت العین باقیة فإ

                                           

 رویمکن أن یقال بداللة الحدیث علی أن العبد غیر محجور إال عما ینافی حق المولی. المقر 1
 25/445الوسائل  2
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ق و هو صحیح علی کل حال  وعلیهذا فال دخل لها بالمقام، قال السید)قدس سره(: اإلذن الشرعي حاصل في التصدل

ضا حکم تعبلدي أو عدم ضمانه في غیر هذا الفرض حکم ت فال  1عبلدي.أجاز المالك أو ال و ضمانه علی فرض عدم الرل

 یجدی إجازة المالک إال فی عدم ضمان الملتقط ال فی تصحیح العقد.

 الروایة العاشرة: ما ورد فی تحلیل الخمس واالنفال

و الْخَ  ِد بِْن َحِکیم  َعْن َعبِْد الْکَِریِم بِْن َعْمر  ال  َعْن َجْعفَِر بِْن ُمَحمَّ َعِن الَْحاِرِث بِْن ثَْعمِيِّ َعْن َعلِيِّ بِْن الَْحَسِن بِْن فَضَّ

فََجلَْسُت ِعْنَدُه فَِإَذا نَِجیَُّة قَِد اْستَْأَذَن َعلَْیِه فََأِذَن لَُه فََدَخَل  لیه السالمالُْمِغیَرِة النَّْصِريِّ قَاَل: َدَخلُْت َعلَی َأبِي َجْعفَر  ع

َُّه فََجثَا َعلَی ُرکْبَتَیِْه ثُمَّ قَاَل ُجعِلُْت ِفَداَك ِإنِّي ُأِریُد أَ  ِ َما ُأِریُد بَِها ِإالَّ فَکَاَك َرقَبَتِي مَِن النَّاِر فَکََأن ه ْن َأْسَألََك َعْن َمْسَألَة  َو الل

 فِي ُفاَلن  ُقولُ قَاَل ُجعِلُْت ِفَداَك َما تَ  .ء  ِإالَّ َأْخبَْرتَُك بِهِ َرقَّ لَُه فَاْستََوى َجالِساا فََقاَل یَا نَِجیَُّة َسلْنِي فَاَل تَْسَألُنِي َعْن َشيْ 

ِ  ؟َو ُفاَلن   ِ َو لََنا اأْلَنْفَاَل َو لََنا َصفَْو الَْماِل َو ُهَما َو الله ه َنا فِ قَاَل یَا نَِجیَُّة ِإنَّ لََنا الُْخُمَس ِفي کِتَاِب الل ُل َمْن َظلََمَنا َحقَّ ي  َأوَّ

ِ ِإلَی َأْن قَاَل اللَُّهمَّ ِإنَّا قَْد َأحْ  ه ْطَرِة ِإبَْراِهیَم فِ  لَلَْنا َذلَِك لِِشیَعتَِنا قَاَل ثُمَّ َأقْبََل َعلَْیَنا بَِوْجِهِه فََقاَل یَا نَِجیَُّة َما َعلَیکِتَاِب الل

 2 غَْیُرنَا َو غَْیُر ِشیَعتَِنا.

فَّا ِد بِْن الَْحَسِن َعِن الصَّ ُد بُْن َعلِيِّ بِْن الُْحَسْیِن فِي الِْعلَِل َعْن ُمَحمَّ اِد بِْن ِعیَسی ُمَحمَّ ِر َعِن الَْعبَّاِس بِْن َمْعُروف  َعْن َحمَّ

َحلَّلَُهْم ِمَن الُْخُمِس یَْعنِي  لیه السالمَأنَُّه قَاَل: إِنَّ َأِمیَر الُْمْؤِمنِیَن ع لیه السالمَعْن َحِریز  َعْن ُزَراَرَة َعْن َأبِي َجْعفَر  ع

یَعَة لَِیِطیَب َمْولُِدُهْم.  3الشِّ

                                           

 1/138الحاشیة  1
 وفی مضمونها روایات کثیرة  9/550الوسائل  2
 وفی مضمونها روایات کثیرة  9/550الوسائل  3
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 أن استفادة تصحیح البیع الفضولی بلحوق االجازة منها مبنی  علی القول بتعلق الخمس بعین المال علی وفیه أوال

فال و  (من العینوجه التشریک أما علی القول بتعلقه بمالیة العین )ولذا ال یجوز إجبار المدیون علی أداء الخمس 

  1الغیر فیه فال دخل له بالمقام.فبیع ما فیه الخمس یشبه بیع الراهن فی وجود حق  علی الثانی

وال ینافی هذا القول ظهور أخبار التحلیل فإن الخمس ال یتعلق عند هذا القائل بالذمة حتی ال یکون ریب  فی صحة 

 2المعاملة الواقعة قبل التخمیس بل الخمس عنده یتعلق بمالیة نفس العین فیحتاج التصحیح إلی االجازة والتحلیل.

 بار التحلیل صحة هذا البیع وانتقال الخمس إلی الثمن. وقد استفید من أخ

یه لوثانیا: أن ظاهرها االذن الشرعی دون المالکی، قال السید الیزدی)قدس سره(: و أنت خبیر بما فیه إذ اإلمام ع

 3.أباح ذلك و لم یجز علی وجه یکون له کما في إجازة الفضولي السالم

 بیان المختار

فال  4من هذه االخبار الشریفة علی تصحیح العقد الفضولی بلحوق االجازة تمامیة واحد   فتحصل من جمیع ذلک عدم

بتقریب أن الظاهر منها وإن کان هو أوفوا بعقودکم إال أن من قبیل قوله تعالی )أوفوا بالعقود( یبقی إال العمومات 

  !المجیز أیضا بعد االجازة مشمولة لها

                                           

 2/234إال أن هذا الجواب ال یجری فی تحلیل االنفال وفقه العقود  1
 269رسالة فی الخمس للمحقق االراکی)قدس سره(/ 2
 المقرر  4/48ی ظاهرة فی االذن المالکی. مصباح الفقاهة ولکنها کما تر 1/138الحاشیة  3
 والظاهر تمامیة التمسک بصحیحة ابن قیس و صحیحة الحلبی فراجع. المقرر 4
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بها أیضا لما سبق من الغموض فی صحة إسناد العقد إلی المالک بمجرد هذا ولکن المختار عدم صحة التمسک 

بل ال نسلم اعتبار االستناد )قدس سرهم( 3والمحقق االراکی 2والمحقق االیروانی 1کما اعترف به السید الیزدیاالجازة 

 .أصال للعلم بصحة البیع مع االذن مع أن استناد البیع إلی اآلذن أیضا بمجرد االذن غیر واضح

والحاصل أنا ال نسلم أن المراد من التجارة أو العقد أو البیع فی االیات الشریفة هو التجارة المنسوبة ولو سلم فال 

 نسلم االستناد بمجرد االجازة.

ال یقال بعد عدم اعتبار االستناد ال بدل من القول بتصحیح العقد الفضولی بلحوق االجازة بطریق أولی، ألنا نقول: کال 

تقیید العمومات بما دل علی اعتبار الرضا وطیب النفس من المالک فالممضی من العقود هو العقد الصادر لوضوح 

 4عن رضا المالک ومن المعلوم أن العقد الفضولی لم یصدر عن الرضا ولو لحقه االجازة.

ون الحدوث عن الرضا کما ودعوی أن المعتبر وجود الرضا سواء کان مقارنا أو متأخرا مردودة فإن الظاهر هو اعتبار ک

سیأتی إن شاء الله تعالی ولو سلم فینتقض ذلک بما دل علی بطالن بیع الصبی فإن الزم هذه الدعوی هو القول 

                                           

َاَ )َدس سره(  أّما ٍعوى أّن اإلجاِة الالحقٌ توجب صدق َون العقد صاٍرا منُ نظير اإلذن الّسابق فهي أيضا َما ترى إذ  1

وَع عليُ بحيث ينقلب النّسبٌ أَل ترى أنُّ لو أمر بضرب أحد فضرب يصدق أنُّ ضربُ لكن لو ضربُ واحد اإلجاِة َل تغيّر ما 

 134/ 1و اطلع هو عليُ بعد ذلك فرضي بُ َل يصدق أنُّ ضربُ. الحاشيٌ 

 118- 117- 116/ 1الحاشیة  2

ذلك الغير بُ باطنا، فكذلك َل ينسب إليُ مع  َاَ )َدس سره(  َما أّن عقد شخص َل ينسب و َل يضاف إلى غيره بمجّرٍ رضا 3

إمضائُ لُ َلحقا أيضا، نعم لو َان هو المحّرك و السبب لصدور العقد تصّح النسبٌ، فليس ماٍة العقد من المواٍ المأخوذ فيها 

ب معا، و أّما مع و السب المباشرة حتّى َل يصّح نسبتها مع التسبّب مثل األَل، بل من َبيل اإلتالف الذي يصّح نسبتُ إلى المباشر

 1/288عدم المباشرة و التسبّب فمجّرٍ اإلمضاء الالحق َل يصيّر العقد عقدا لإلنسان. کتاب البيع 

َاَ المحقق اَليروانی)َدس سره(  أّن ظاهر اآليٌ صدور التجارة عن مبدإ الّرضى و معلوم أن بيع الفضولي لم يصدر عن  4

إجاِة فإّن اإلجاِة َل توجب انقالب النّسبٌ الّصدوريٌّ الكائنٌ بين التجارة و بين فاعلها إلى مبدإ رضى المالك و إن لحقتُ ألف 

 1/120نسبٌ صدوريٌّ أخرى. الحاشيٌ 

 



39 
 

بصحة بیعه بعد البلوغ فإن المعتبر هو وجود البلوغ سواء کان مقارنا أو متأخرا! فکما یبطل بیع الصبی ولو لحقه 

 لرضا المالک ولو لحقه االجازة.   البلوغ فکذلک یبطل البیع الفاقد

نعم لو قلنا بأن الظاهر هو إمضاء تجارتکم وعقودکم فالعقد الفضولی ناش  عن الرضا بمجرد حدوثه وانتسابه إلی 

. وعلی أیل   فلوال االجماع فی المقام فاالحوط تجدید العقدالمالک وهذا بخالف بیع الصبی إال أنه کما سبق ممنوع 

 .أو الردل 

 طالن البیع الفضولیأدلة ب

داللتها ل یمکن االستدالل بقوله تعالی )ال تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إال أن تکون تجارة عن تراض( علی البطالن

واء س علی حصر المحلل من االسباب فی التجارة الناشئة عن تراض بمفهوم الحصر والوصف لوروده مورد التحدید

 کان االستثناء متصال أو منقطعا.

ک بها علی اشتراط طیب النفس فی العقد فلو کان واردا سل مُ کیف وقد تُ ودعوی أن الوصف وارد  مورد الغالب ممنوعة 

 مورد الغالب فکیف یکون مقیدا للمطلقات! 

کما أن دعوی کون تجارة الفضولی ناشئة عن تراض فی مرحلة البقاء بلحوق االجازة أو فی مرحلة الحدوث أیضا 

والعقد ال ینسب إلی المالک إال بعد االجازة فیکون حینئذ ناشئة عن والخطاب للمالک تجارتکم بحجة أن المراد 

، أما االول فألن الظاهر لزوم حدوث التجارة عن تراض کما تقول فإن الظاهر منها  "بعت یوم الجمعة" :تراض، مردودة 

 .حراز االستناد بعد لحوق االجازةبق من عدم إحدوث البیع فی یوم الجمعة ال أنه کان باقیا فیه وأما الثانی فلما س

لی الصحة ال بالعموم وال أما دعوی تخصیصها بما دلل علی الصحة مردودة أیضا لما حققناه من عدم الدلیل ع

 بالخصوص فاالنصاف تمامیة داللة االیة الکریمة علی لزوم حدوث التجارة عن الرضا.

من النهی عن بیع ما لیس عندک الظاهر فی االرشاد إلی فساد بیع ما  هذا مع أنه ال مانع من االخذ بعموم ما ورد

 ال یملکه البائع.
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أما االستدالل علی البطالن بأن العاقد غیر قادر علی التسلیم فیکون بیعه نظیر بیع العبد اآلبق فال یجدی بداهة أنها 

رة اء المالک ولو سلم فالمعتبر هو قدأخص من المدعی إلمکان فرض الکالم فی الفضولی القادر علی التسلیم بإرض

 المالک ومن له العقد علی التسلیم وإال للزم القول ببطالن بیع الوکیل فی إنشاء الصیغة.

ومثله التمسک بلزوم الغرر مع الجهل بلحوق االجازة فإن الدلیل علی مانعیة الغرر إنما هو االجماع لضعف السند فی 

یه وآله وسلم عن الغرر أو عن بیع الغرر ومن المعلم أن المعلوم من معقد االجماع النبوی وهو نهی النبی صلی الله عل

 هو بطالن البیع مع الغرر الناشی عن مثل الجهل بالعوضین ال فی مثل المقام.

ی مال الغیر ف أما التمسک بحکم العقل القاضی بقبح التصرف فی مال الغیر فال نسلم أن مجرد إنشاء الفضولی تصرف  

کاالنتفاع بنار الغیر أو مرآته ونظیره فی زماننا تکثیر االقراص وفتح أقفالها أو التقلید فی أسماء الشرکات فإن فإنه 

  .کل ذلک ال دلیل علی حرمتها ما لم یتحقق التصرف فی عین مال الغیر

صها بما قامت السیرة علی خالفها نظیر بناء ات البیت فی طبق أما دعوی حرمة االیذاء فلو سلم العموم فیها نخصل

و التکلم أأو االتصال بالهاتف فی وسط الیل  الموجب لسقوط قیمة سائر البیوت و المانع عن شعاع الشمسمتعددة 

 أو إخراج الضیفبصوت عال أو المنع عن إعطاء المال إلی المحتاج بعد أمر الوالدین به الموجب ذاک المنع إلیذائهما 

 ف  فإنه تصرل  1الباب ل به السید الخوئی)قدس سره( من دقل لمناقشة فی ما مثل إلی غیر ذلک نعم یمکن ایعن الدار 

فی ملک الغیر فال یجوز إال مع إحراز الرضا ولو بقیام السیرة علیها أما مع الشک فی رضا صاحب البیت فال یجوز 

 حتی دق بابه إال فی ما استثنته اآلیة الکریمة.

منها ما صدر عن الموذی ال بقصد االیذاء فیحرم جمیع ما سبق من االمثلة إن قلت: إن السیرة دلیل لبلیل والمتیقن 

 لو کان بقصد االیذاء.

                                           

 4/102مصباح الفقاهة  1
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قلت: قد سبق أن الکالم فی انعقاد العموم أو االطالق فی أدلة حرمة االیذاء فإن عنوان االیذاء ال یتوقف صدقه علی 

ا إلی وجود قید لها مما یوجب االجمال فی قیام السیرة ترشدنوعلی أیل فالمدعی أن  القصد بخالف عنوان الهتک

  .داللتها فال بدل من االقتصار علی المتیقن مما یوجب االضرار أو الهتک أو التصرف فی مال الغیر

ثم إنه لو سلمنا أن إنشاء البیع الفضولی تصرف فی مال الغیر وأنه یشمله أدلة حرمة التصرف فی مال الغیر فال ریب 

العقد ال یوجب الفساد ال سیما إذا کان النهی عن السبب کما فی المقام والسر فی ذلک أن أن النهی المولوی عن 

العقد ما لم ینشأ فال صحة وال وجوب وفاء به وإذا أنشأ وتحقق العصیان فال معارض لدلیل الصحة ووجوب الوفاء 

ع کما هو الحال فی أخذ الماء ة البیبداهة أن النهی عن السبب قد سقط بالعصیان فال مانع من شمول عمومات حلی

ل بالترتب لوضوح أنه بعد من حوض  غصبیٍّ بمقدار الوضوء دفعةا واحدة فإنل الوضوء صحیح  بال حاجة للقو المباح

ما نحتاج وإنوالتصرف فی الحوض یسقط النهی بالعصیان فال مانع عن شمول االمر بالوضوء لوجود الماء المباح  االخذ

 لوضوء غرفة غرفة.إلی الترتب لو أراد ا

وهکذا الکالم فی النهی عن المسبب کالنهی عن بیع المنذور فإن المفروض أنه ال یخرج عن ملک المالک بمجرد 

 النذر فما لم یبعه ال صحة فإذا باعه وسقط النهی عن الحنث بالعصیان ال مانع من شمول دلیل صحة البیع.

بیعه کبیع المرهون ففیه أنا ال نسلم وجود الحق وإنما الدلیل  أما ما یقال إن المنذور متعلق لحقه تعالی فیکون

 ساقنا علی وجوب الوفاء بالنذر أما ثبوت حق مع ذلک وجعله کما فی الرهان فال.

ثم إنه لو سلم أن النهی عن المعامالت یقتضی الفساد فال بدل من القول ببطالن البیع الفضولی ولو لحقه الرضا ودعوی 

مردودة ألن  1أو أن فساد العقد من الفضولی ال یستلزم الفساد من المالکفی صحة العقد بعد الرضا أن الفساد ال ینا

                                           

 4/129مصباح الفقاهة  1
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یجدی االجازة التی هی الجزء اآلخر کما صرح بذلک المفروض أن العقد بنفسه جزء سبب للعقد فإذا فسد فال 

 1.وإن شئت قلت: أصحاب الحواشی

نهی عن بیع مال الغیر حیث التزموا فی الثانی بأن النهی عن ما فعله إن قلت: ما هو الفرق بین المقام و روایة ال

 الفضول ال ینافی صحته بعد االجازة.

فساده ومن الواضح إمکان الکشف الحکمی فی االحکام الوضعیة فنحکم  قلت: إن النهی عن بیع مال الغیر إرشاد  إلی

ال یمکن الکشف الحکمی فی و  مولویٌّ  هفإن ی المقاموهذا بخالف النهی فبعد لحوق االجازة بصحة العقد من االول 

 کما سبق فی المسألة التاسعة من اشتراط االختیار.االحکام التکلیفیة 

وعلیه فالحرمة التکلیفیة المقتضیة للفساد باقیة حتی بعد لحوق االجازة فال یمکن القول بصحة العقد إال بعد تخصیص 

ص ولهذا یقال إن المنع عن الوجوب العقلی للمقدمة ال یمکن إال بعد رفع النهی وإال فحکم العقل ال یقبل التخصی

الید عن وجوب ذی المقدمة وإال فمع بقاءه یحکم العقل بوجوب مقدمته وهذا بخالف الحرمة الوضعیة فإنها ترتفع 

 ضی سقوط متعللققال المحقق االیروانی)قدس سره(: أنل النلهي المولويل لو اقتضی الفساد اقت بعد لحوق االجازة.

ذلك صحیح في النهي اإلرشادي حیث إن ظاهره اإلرشاد إلی عدم التأثیر فیما هو  نعمالنلهي عن التأثیر رأسا 

 2المقصود.

.  والحاصل أنه لم یتم لنا دلیل علی تصحیح البیع الفضولی بلحوق االجازة وإن کان االحوط تجدید العقد أو الردل

 الفضولی مع سبق المنع من المالک المسألة الثالثة: فی صحة البیع

 الکالم فیه فی مقامین:

                                           

 1/140حاشیة السید  2/319إرشاد الطالب  1
 1/125الحاشیة  2
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 وغایة ما استدل به وجهان:المقام االول: وجود المقتضی 

إطالق صحیحة ابن قیس حیث قال سید الولیدة: "إن ولیدتی باعها ابنی بغیر إذنی" وهو مطلق شامل  الوجه االول: 

 بلحوق االجازة، دلیل  علی االطالق. فترک االستفسار عند الحکم بالصحة لسبق المنع وعدمه

أورد علیه السید الخوئی)قدس سره( بأن الظاهر هو عدم سبق المنع وإال لکان االحتجاج به أولی من االحتجاج بعدم 

یذکر فی مقام السؤال کل ما یحتمل دخله فی الحکم مثال لو صلی المضطر مع والسر فی ذلک أن السائل  1االذن

م التیمم فی صورة االضطرار ال مطلقا ألنه یحتمل دخالة االضطرار فی الحکم وهکذا الکالم تیمم فهو یسأل عن حک

 فی المقام فإن المولی لو کان قد منع الولد عن البیع لکان یذکره فی السؤال.

عم الفذکر ما هو اهما بالکذب اللهم إال أن یقال أنه عدل عن ذلک حذرا عن تعذر إقامة البینة علی المنع فیکون متل 

بداهة أن له دعویین: المنَع ثم عدَم االذن فإذا تعذر إقامة البینة علی االول فال یحتاج  ؛إال أنه ممنوع  من المنع، 

فکیف کان  2الثانی إلی البینة لکونه علی وفاق االصل فله بعد االحتجاج بالمنع وتعذر البینة التمسک بالدعوی الثانیة

 عدم المنع فال أقلل من عدم إحراز االطالق. فلو لم نقل باختصاص الصحیحة بصورة

الوجه الثانی: ما دل علی صحة نکاح العبد بعد لحوق إجازة المولی فإن الظاهر من المولی کراهته عن زواج العبد 

ا یمنعه عن الخدمة بل ظاهر کلمة العصیان هو منع المولی عن الزواج مع أن مقتضی عموم التعلیل الوارد فیها  ممل

 لما کان المانع عن الصحة عصیان السید فهو یرتفع بلحوق الرضا، شمول الحکم للمقام.من أنه ک

                                           

 4/106مصباح الفقاهة  1
نة فإن بیجرد ذلک ال ینافی ما ذکر من وجه العدول هذا مع أن الظاهر أن المنع علی القول ببطالن الفضولی معه إقرار علی النفس فال یحتاج إلی الوفیه أن م 2

 المالک یقر علی نفسه بأنه لم یأذن وأنه ال ینفع االجازة. المقرر
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وفیه أن مجرد الکراهة لو سلم فال یجدی والمراد من العصیان هو العصیان الوضعی ال التکلیفی بداهة أنه ال حرمة 

عدی عن ع المفلس بل ال یمکن التفی مجرد إنشاء العقد وعموم التعلیل إنما ینفع فیما کان منتسبا إلی العاقد کبی

 النکاح کما سبق ألن فیه الولد.

 المقام الثانی: فی وجود المانع

 المنع ال ینفک غالبا عن بقاءه إلی ما بعد العقد فیکون فی حکم الردل فال تنفع االجازة. نل واستدل علی ذلک بأ

ه فی بعبارة أخری إن الوج .الردل إنشاء  یصدق علیه وفیه أن الردل یحتاج إلی االنشاء ومجرد بقاء المنع المنشأ سابقا ال

.  عدم تأثیر االجازة بعد الردل هو أن الردل حلٌّ للعقد والمنع السابق ال یعقل أن یکون حال لعدم تحقق العقد حتی ینحلل

ک فما لم لی المالالمختار أن الردل أیضا ال یمنع عن تأثیر االجازة فإن حلل العقد ال یتحقق إال بعد انتساب العقد إبل 

فالمقام نظیر ما لو ردل القابل بعد  1االجنبی ال یمنع عن تأثیر االجازة المالک کردِّ  یجز ال عقد له حتی ینحلل فردُّ 

 دل روقع منه قبل تحقق العقد نعم  إنما ذاک الردل  االیجاب ثم أنشأ القبول فإن الردل منه غیر مانع عن صحة العقد ألنل 

 م یضرل ما ل ردل الموجب أیضا ال یضرل  السیرة علی أنل  إال أن یقال قامت حلٌّ الیجابهوقبل القبول  الموجب بعد االیجاب

 بالمواالة.

ع الفارق عدم رضاه ببیع الوکیل فمقام للردل بإنکار الموکل التوکیل الدال عرفا علی الکراهة فی الماستظهار کفایة أما 

لفسخ العقد علی تقدیر الوکالة کما فی إنکار الطالق الرجعی فإنه بنفسه لوضوح أن إنکار الوکالة بنفسه إبراز  عرفی 

إما إما فسخ  وحینئذ  . نعم هذا الظهور العرفی إنما هو فی ما لو کان االنکار فی زمن الخیار فإن إنکاره إنشاء للرجوع

                                           

قق قبل االجازة فانقدح بذلک أیضا الفرق بین االجنبی والمالک فی المقام لتمامیة المقتضی فی وفیه أن الردل حلٌّ القتضاء العقد للتأثیر وهذا االقتضاء متح 1
 المالک دون االجنبی کیف ولو کانا علی حدل سواء فلَِم افترقا فی االجازة. المقرر
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الة التوکیل فلعله مع إنکار الوک ردٌّ أما لو کان االنکار فی غیر زمن الخیار فمجرد اإلنکار ال یقتضی بنفسه إال عدم

 1یجیز بیع الوکیل.

وقد سبق أن کراهة المکره ال یمنع عن تأثیر الرضا الالحق فعدم مانعیة کراهة المالک فی المقام أولی فإن العقد هذا 

 فی المکره منتسب إلی المالک ومع ذلک لم یضرل بذلک کراهته. 

ت فهی تتمل فی المسألتین.والمختار أن الدلیل الوحید لهذه المسألة أی  ضا هی العمومات فإن تمل

 المسألة الرابعة: فی صحة بیع الفضولی لنفسه

 بأنل مات مضافا إلی العموعلی صحته  وقد استدلل وهو یشمل بیع الغاصب والغافل فإنهما یبیعان ألنفسهما ال للمالک 

ال أنه إ صحیحة الحلبی ونکاح العبد الفضولی الولد قد باع الولیدة لنفسه کما أنه ظاهر ظاهر صحیحة ابن قیس أنل 

علی فرض  وجود المانعما ادعی من فی المقام صرف عنان الکالم إلی  فالمهمل جمیع ذلک قد سبق النقاش فی 

 :تمامیة المقتضی

: عدم تحقق حقیقة البیع أصال حتی تنفعه االجازة بداهة أن حقیقة البیع هو إنشاء دخول العوض فی المانع االول

لک من خرج عنه المعوض ال فی ملک الغیر کما فی المقام ولهذا قالوا فی مسألة ما لو قال للفقیر اشتر به طعاما م

 لنفسک أنه إما هبة وإما توکیل فی الشراء وهبة المبیع.

ة للمبیع وبعد هذا االدعاء یتحقق حقیقحقیقیا أجاب عنه الشیخ االعظم)قدس سره( بأن الغاصب یدعی نفسه مالکا 

جاز م فإن حقیقته هو التبادل بین ملک المالکین ولو لم یعترف العقالء أو الشرع بکونه مالکا. فالمقام نظیرالبیع 

                                           

 . المقرر2/323والظاهر أن االنکار ال یدل علی الردل أصال ولو کان فی زمن الخیار کما هو ظاهر إرشاد الطالب  1
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السکاکی فإن االسد فی نحو رأیت أسدا یرمی مستعمل  فی معناه الحقیقی إال أن تطبیقه علی الرجل مجازی وهکذا 

.المالک مالالکالم فی المقام فإن البیع حقیقی وإنما   ک مجازیٌّ

 لُ وفیه أوال أن الغاصب ال یدعی ذلک أصال وال ینزل نفسه منزلة المالک الحقیقی وغایة ما فی الباب إنه یخیِّ 

ولیس بغاصب إال أن مجرد هذا التسبیب ال یکفی فی تحقق االعتبار ولو سلم فغایة ما فی الباب  للمشتری أنه مالک  

  1 یکفی لتحقق االعتبار وتنزیل نفسه منزلة المالک الحقیقی.أن الغاصب یقول إنی مالک  إال أنه أیضا ال

 فی الغاصب أیضا بضمیمة االجماع المرکب؛ ألنا نقول: ال البیع فیه صحل  ال یقال: إن الغافل یری نفسه مالکا فإذا صحل 

صال فال یشمله أوالمدعی أن بیع الغاصب لیس بیعا )علی تقدیر التسلیم( لنفسه  یبیع الفضولالإجماع إال علی صحة 

 معقد االجماع المرکب.

وثانیا: ال نسلم أن حقیقة البیع متقوم  بدخول العوض فی جیب من خرج عنه المعوض بل حقیقته یتحقق بمجرد 

مال المالک علی شراء الفقیر بفال حاجة للتوجیه فی مثال الفقیر فإنه ال ریب فی صدق البیع التبادل بین المالین 

  لنفسه.

جیب من خرج عنه المعوض دون الغیر إال أن دخول العوض فی اج إلی قرینة وإال فقضیة االطالق یحت نعم إرادته

 هذا الفرد لیس من النادر الذی یوجب االنصراف عنه فی دلیل حلیة البیع أیضا. 

ی ف بل الشاهد علی ذلک اتفاق الکل علی صحة ما لو قال بع مالی لنفسک وتوجیهه بإرادة التملیک أو التوکیل

االتهاب کما تری فإن االمور االعتباریة تحتاج إلی القصد فالمستکشف من هذا المثال ونظائره هو صدق البیع بمجرد 

وقوع التبادل بین العوض والمعوض ولو دخل العوض فی جیب من لم یخرج عنه المعوض ومن ذلک أیضا شراء أهل 

                                           

ی. المقرر 1  بعبارة أخری إن الغاصب یکذب فی ادعاء الملک وال یورل
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ی ملک مالک االرض إال أن المعوض وهو االرض ال یدخل القریة أرضا من مالکها لبناء المسجد فإن العوض یدخل ف

 فی ملک االهالی.

اجِ بِْن الْحَ إن قلت: نعم إال أنه قد ورد النهی عن هذا البیع، َعلِيُّ بُْن ِإبَْراِهیَم َعْن َأبِیِه َعِن ابِْن َأبِي ُعَمْیر  َعْن یَْحَیی  جَّ

ِ عَعْن َخالِِد بِْن نَِجیح  قَاَل ُقلُْت أِلَبِي عَ  ُجُل یَِجي لیه السالمبِْد الله  ؟ُء فََیُقوُل اْشتَِر َهَذا الثَّْوَب َو ُأْربَِحَك کََذا َو کََذاالرَّ

ُم الْکاََلمُ  :قَالَ  .بَلَی :ُقلُْت  ؟فََقاَل َألَیَْس ِإْن َشاَء َأَخَذ َو ِإْن َشاَء تََركَ   .اَل بَْأَس بِِه ِإنََّما یَُحلُِّل الْکاََلُم َو یَُحرِّ

ال یجوز له أخذ الربح للزوم الربا فإن  یُقرض الطالب ویشتری له وحینئذ  المخاطب ظاهر الحدیث الشریف أن  قلت:

ما وجب له علی الطالب هو مقدار الدین فما زاد عنه ربا وهذا بخالف ما لو اشتری لنفسه ثم باع للطالب فإنه ال 

 من أجل دخول العوض فی ملک غیر من خرج عنه المعوض. و بالجملة إنل البطالن من أجل الربا ال 1محذور فیه

هذا مع أنه لو سلم جمیع ذلک فال یعد هذا مانعا عن التمسک باالدلة الخاصة فإن غایة ما فی الباب عدم صدق البیع 

علی هذا المورد إال أنه ال ینافی تعبد الشارع المقدس وحکمه بصحته، نعم ال یمکن التمسک بالعمومات إال بعد 

 حراز صدق البیع فی المقام.إ

: إن المجاز غیر المنشأ فإن الغاصب قد باع لنفسه والمالک ال یجیز هذا المنشأ وإنما یجیز البیع لنفسه المانع الثانی

حه  فضول أو باع ال هبیتَ المالک فأجاز المالُک سیارَة االجازة فهو کما لو باع الفضول وهو لم یتحقق أصال حتی یصحل

.لزید فأجاز عم  رو 

                                           

َاَ فی مرآة العقوَ  إن َاَ الرجل  اشتر لي هذا الثوب، َل يجوِ أخذ الربح منُ، و ليس لُ الخيار في الترك و األخذ، ألنُ  1

ُ منك و أربحك َذا و َذا يجوِ أخذ الربح منُ، و لُ حينئذ اشتراه وَالٌ عنُ و إن َاَ  اشتر هذا الثوب لنفسك و أنا أشتري

 19/221الخيار في الترك و األخذ. مرآة العقوَ 
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بأن االجازة عقد جدید ولکنه مردود فإن االجازة إن کان بمنزلة إیجاب جدید ینضم إلیه القبول تارة وقد أجیب عنه 

السابق فال تطابق بینهما علی الفرض وإن کان بمنزلة عقد جدید فالزمه تحقق قبول جدید من االصیل وإال لکان 

مسألتین السابقتین فإن القول بکون االجازة فیهما عقدا جدیدا ال المجیز موجبا وقابال وعلیه فال یقاس المقام بال

 یلزم منه المحذور.

سواء  أنشأ فأخری بأن الطرفین ال نظر لهما إال إلی العوضین فالمنشأ هو نفس تبادلهما من دون النظر إلی مالکهما و 

شف بعد البیع ولذا لو انکالمنشأ والمجاز الفضولی تملکه للعوض أو أنشأ االصیل تملیَک الفضولی ال یضرل ذلک باتحاد 

ول العوض ودخأن البائع لم یکن أصیال ال یوجب ذلک تخلفا فی غرض االصیل فإن المهم عنده الحصول علی المبیع 

نعم لو اشترط ولو  1قد أخطأ فی تطبیق المالک علی وکیله مثالأنه غایة االمر فی جیب من خرج عنه المعوض 

 ب أصیال یحصل له مع التخلف خیاره.باالرتکاز کون المخاط

وثالثة أن االجازة مصححة للمنشأ أیضا فإن المالک ال یجیز العقد إال مع دخول العوض فی جیبه غایة االمر لو کان 

 لألصیل عنایة بالمخاطب مع قیام قرینة علیها فالالزم تجدید القبول منه.

تی یک المبیع بالثمن فلیس فی إنشاءه إسناد البیع إلی نفسه حإن کان بائعا فهو لم ینشأ إال تملورابعة أن الفضولی 

یقال بأن المنشأ غیر المجاز وإن کان مشتریا بقوله تملکت منک کذا بکذا فالوجه فی التطابق بین المجاز والمنشأ 

ی لإنما اشتری لنفسه بعد تنزیل نفسه منزلة المالک الحقیقی وهذ القید حیث تقییدی ال تعلیهو أن الفضولی 

بمعنی أن المشتری هو نفس هذا العنوان وإنما االدعاء فی تطبیقه علی الغاصب کما هو الحال فی سهم السادات 

فإنه ملک للعنوان فإن انطبق علی زید فله أخذه إال أنه تطبیق حقیقی وفی المقام إدعائی وال مصحح له شرعا فإجازة 

 المالک الحقیقی متعلق بنفس المنشأ.

                                           

 4/116مصباح الفقاهة  1
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عدم التنزیل من الغاصب أصال بل الظاهر من فعله أن القید حیث تعلیلی فإنه یبیع لنفسه ال  وفیه ما سبق من

    .للعنوان بعد تطبیقه علی نفسه

بمعنی أن الغاصب  إن االجازة إجازة تضمین  ح نفس المنشأ وهو تملک الغاصب غایة االمر أن االجازة تصحل وخامسة 

کان المالک راضیا بالبیع وال یرید عین ماله فله أن یصل إلی  بالبیع فإنع بإتالفه علی المالک لعوض المبی ضامن  

بعبارة أخری إن االجازة فی المقام کاالذن فی نحو اشتر به لنفسک طعاما فإنه متضمن للتملیک فکذلک  عوضه.

 االجازة. 

جازة ال عن االجازة فإن االأورد علیه الشیخ االعظم)قدس سره( بأن االذن فی المثال ال یصح إال مع قصد التملیک فض

ن  للتملیک أصال.  ال تتعلق إال بما وقع وما وقع غیر متضمل

علیه فی  الرجوعوهو أن المشتری االصیل لو کان عالما بأن البائع غاصب  فقد أفتوا بأنه ال یستحق  المانع الثالث:

 المجاز حینئذ هو البیع بال ثمن.صورة الردل ألنه قد سلطه علی ماله والزم ذلک کون االجازة أیضا لغوا ألن 

علیه بأن االصیل إنما یسلط المالک بما هو مالک وهو حیث تقییدی ال تعلیلی غایة االمر انطبقه علی الغاصب أورد 

ز علی القول بالنقل أما علی الکشف فملکیة المجیمجازا وعلیه فله الرجوع فی صورة الردل ولو سلم فإنما یتمل االشکال 

 تملک الغاصب.کان أسبق من 
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علی القول بالکشف الحقیقی وأما علی ما هو المختار من الکشف الحکمی فهو فی حکم النقل  وفیه إن ذلک یتمل 

تحقق  قبلفإن مفاده الحکم من حین االجازة بملکیة العوض للمالک من أول العقد وقد فرضنا أن الغاصب قد ملکه 

 1هذا الحکم فیکون المجاز بیعا بال ثمن.

اتفقوا علی أنه لو تقارن عقد الوکیل والفضول أو تأخر أحدهما عن اآلخر ال بدل من الحکم بصحة بیع الوکیل ولهذا 

وأنه ال تنفع االجازة بداهة أنه لو افترضنا أن الفضولی کان أسبق إال أنه قبل تحقق االجازة والکشف الحکمی قد 

 تحقق بیع الوکیل فیکون المجاز ملکا للغیر فال تفید.

 سألة الخامسة: فی بیع الفضولی فی ذمة الغیرالم

ال یخفی أنه لو قال اشتریت هذا لزید فی الذمة فإن کان من قصده ذمة زید فهو أما لو کان غافال عن ذلک بالمرة 

فال یمکن القول بتصحیحه بدعوی أن مقتضی صحة البیع دخول العوض فی جیب من خرج عنه المعوض للزوم 

!. الدور فإنل البیع صحی  ح  ألن العوض فی ذمة زید والعوض فی ذمة زید ألن العقد صحیح 

ة الغیر فقد باع مال نفسه قال المحقق االیروانیثم إنه قد  )قدس سره(: ال إشکال في أنله إذا باع ما لنفسه في ذمل

ة نفسه ففي کون ا إذا باع مال الغیر في ذمل ال ه فضولیلا إشکفهو کما لو باع عین مال نفسه خارج عن الفضولي و أمل

نه )فقصد الغیر لغو  نظیر ما لو قصد الثالثة وهو یعلم أأقربه العدم إذ ال میز لمال الغیر في ذمة نفسه لیکون فضولیا 

                                           

بل الظاهر عدم تمامیة ذلک علی القول بالکشف الحقیقی أیضا فیما إذا افترضنا وقوع العقد بالمعاطاة اللهم إال أن  1

المحقق للعقد مقدم رتبة علی العقد. هذا ولشیخنا االستاذ )دام ظله( فی هذا یقال إن التملیک والتسلیط الذی هو 

المجال کلمات لم أفهم المراد منها. هذا والصحیح فی الجواب عن هذا المانع منع کون التسلیط مجانا کیف وقد 

 صرح االصیل بالمبادلة. المقرر
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ة نفسه  بل هو کما لو باع کلیلا في( فإنه ال یغیلر الواقع فی الرابعة أو بالعکس فإنه یصح صالته وال یعبأ بهذا القصد ذمل

للغیر ال یجعله فضولیا إذ ال یصیر بهذا التلقیید للغیر و إنلما یتعیلن للغیر بتطبیقه علی عین خارجیلة و تقییده بکونه 

ة شخص آلخر و أنله فضولي ال محالة إذا لم یکن  ثم قبض ذي الحق له و من هنا یظهر الحال فیما لو باع ما في ذمل

مة بإذن منهما و أنه یخرج عن الفضولیلة بإذن ذي الحقل کما یص حل بإجازته و هل یخرج عن الفضولیلة بإذن مشغول الذل

یه هو للبیع و قد عرفت أنه ال یبعد أن ال  و کذلك یکفي إجازته فیه اإلشکال المتقدم فإنل إذنه و إجازته بمنزلة تصدل

حا للعقد و علی هذا یکفي في فرض المسألة إ ازة کلل جیکون فضولیلا فکان إذنه مخرجا عن الفضولیلة و إجازته مصحل

د من صاحبه مة و أیلهما أجاز ملك الثلمن و إن سبق الرل  1.من صاحب الحقل و مشغول الذل

صدق کونه مال الغیر عرفا بمجرد القصد بل لوقلنا بتوقف کونه مال الغیر علی قبضه لزم الدور فإنه ال یملک  وفیه

ولهذا یقال ال تبرأ ذمة المدیون لو کان من قصده وضع الید علی هذا المال إال إذا کان مصداقا لما فی ذمة المدیون )

إعطاء الهدیة للدائن( فإذا توقف کونه کذلک علی قبضه لزم الدور فال بدل من القول بأن تشخیص ما فی الذمة یتحقق 

 بمجرد القصد. 

فسی ن)قدس سره( إلی أنه لو جمع بین المتنافیین )اشتریت هذا لال یخفی أنه قد ذهب المحقق النائینیثّم 

بحجة سواء أجاز الغیر أم ال یقع العقد للعاقد الفضولی  اشتریت هذا لزید بدرهم علی ذمتی(بدرهم علی ذمة زید أو 

أن مقتضی إطالق العقد وقوعه للعاقد فالوقوع للغیر یحتاج إلی القرینة والمفروض فی المقام تعارض ما دل علی 

م أتساقطان ویرجع إلی ما کان یقتضیه إطالق العقد وقوع العقد للغیر مع مادل علی وقوعه للعاقد فی حد و تقدل

  .القیدین ال یوجب تقدیم مقتضاه إذا ابتلي بالقید اآلخر اللذي ینافیه

                                           

 1/125الحاشیة  1
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و التلقیید بالمتنافیین أیضا ال یوجب بطالن العقد من أصله بعد تحقلقه بجمیع أرکانه و عدم کونه من قبیل بعتك 

  .رکنا في المعاوضات و لیس البیع کالنلکاح بال ثمن و ذلك ألنل العاقد لیس

کلل قید وقع بعد تمامیلة أرکان العقد بحیث لم یکن منافیا لمقتضاه و کان منافیا لبعض الخصوصیات الخارجة عن ف

ة العقد  .حقیقته فیقع لغوا و ال یضرل بصحل

تي لو قال: )قدس سره(  ثم قال بأخذ کال القیدین من دون تناف ه یمکن تصحیحاشتریت هذا لفالن بدرهم في ذمل

  :بینهما و هذا علی وجهین

ل نا للهبة کما یقال ذلك فیما لو قال اشتر بمالي لنفسك طعاما أن یکون قوله :األول تي متضمل أن یکون  :يالثلان .في ذمل

مان فیکون معنی رهم و  راجعا إلی الضل دت الدل  تغالُ ضمنت و اشکالمه أنله اشتریت لفالن بدرهم في ذمته و لکني تعهل

مان حیث وقع مترتلبا علی سبب االشتغال فال محذور فیه و لذا یصحل قوله  ة فالن و إن لم یتحقق فعال إالل أنل الضل ذمل

جوع و هکذا لو قال أنت وکیل في تزویج فالنة و  الق الثاني ال یصحل إالل بعد الرل الق ثالثا مع أنل الطل وکلتك في الطل

 .و بالجملة بعد إمکان تصحیح المعاملة و رفع التنافي ال وجه للحکم بالبطالن ه و هکذاطالقها و شراء رق و عتق

أنه لو قال اشتریت علی ذمتی لزید فهو یقع للغیر ما یظهر من کلمات جملة من االساطین من توجیه تعرض إلی ثم 

ن التلفظ به فإنه مع الرد یقع من دو اشتریت علی ذمتی قاصدا وقوعه للغیرمع إجازته ومع رده یبطل أما لو قال 

ه علی سبیل واقعا فقال: للعاقد  س سرل یمکن تطبیقه علی القواعد ألنله ال إشکال فیه إالل ما استشکل علیه المصنف قدل

 :التلردید و لنا اختیار کال شقلي التلردید

جعل  إحراز أن قصده للغیر من قبیلنله یکون نظیر بیع التلولیة غایة األمر أنله یتوقلف علی أما کون العاقد أصیال فأل

فهنا بیعان أحدهما للمباشر، و الثاني لمن له العقد فبطالن الثاني للرد ال  التلولیة له و إجازة الغیر من قبیل القبول

 یوجب بطالن األول.
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مان عن الغیر بناء علی مذهب الجمهور من عدم انفأل أما کونه نائبا ته نظیر الضل ماننل جعل المال في ذمل  تقال الضل

امن ة الضل ة المضمون عنه إلی ذمل فیکون کلل إلی ذمة(  )فإن الضمان عندنا نقل  للذمة وعند العامة ضمٌّ ذمةمن ذمل

د للمال و هو الملزم به أوال و لکن إذا أجاز من قصد  ولیلة ففي المقام یکون المباشر هو المتعهل منهما ضامنا بنحو الطل

تهالعقد له ینصرف عن المباشر إ ة المباش لیه و إذا ردل یبقی في ذمل ة المجیز طوال و مترتلبا علی ذمل ر فیتعللق الثلمن بذمل

ة المباشر   .و لذا لو ردل یتعیلن في ذمل

ال یقال کون اسناد الکلي إلی نفسه من باب الضمان یصح لو قصد به للضمان، بخالف ما لو کان قصد العاقد إیقاع 

 ذمة نفسه.البیع لغیره بجعل الثمن في 

ألنا نقول بعد کون اللفظ قالبا إلنشاء الضمان یکون قصد جعل الثمن في ذمته لغوا النه قصد ما لم یوجده في الخارج، 

 1حیث انه قصد البیع لغیره بجعل الثمن في ذمته و لکنه أوجد ما هو مصداق الضمان.

ة بعین مال و بهذا المالك حکموا في المضاربة الفاسدة أنله لو اشترى العامل ف ة و کان قصده أداء ما في الذمل ي الذمل

بح للمالك لیس إالل من  ة بعین ماله و للعامل أجرة المثل فإن وقوع الرل ى ما في الذمل بح للمالك إذا أدل المالك بأنل الرل

ة نفسه و هکذا في التجارة في  باب أنل العامل التزم بأداء الثلمن فإنل  مال الیتیممن مال المالك مع أنله اشترى في ذمل

ة من  ة و یقصد أداء ما في الذمل بح للیتیم مع أنل المتلجر قد یشتري بعین مال الیتیم و قد یشتري في الذمل کون الرل

 .مال الیتیم ال یتمل إالل بأن یکون قصد األداء من مال الیتیم موجبا لتعللق حقل طولي للیتیم في المعاملة

لة بأنله لو باع الوکیل و ظهر العیب في المبیع و لم یسند المعاملة في الللفظ إلی و بهذا المالك حکموا في باب الوکا

و هذا لیس إالل من باب أنل الملزم بالمعاملة هو نفس المنشئ و لذا قد  االرشلزم بأداء الموکل بأنل الوکیل هو الم

رف بالوکالة و عدمه بل قد یقال إنل مع العلم أیضا لو لم   یسند المعاملة إلی الموکل یکون نفسیفرق بین علم الطل

                                           

 2/64االملی تقریرات النائینی بقلم الشیخ محمد تقی  1
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دة في الواقع بین المباشر و  الوکیل هو الملتزم بعدم العیب فیستکشف من هذه األبواب أنل المعاملة لیست مردل

ا لو ردل فال وجه لالنصراف  المنوي بل تقع للمباشر و لکنله لما قصد أداء الثلمن من مال غیره فلو أجاز الغیر تقع له و أمل

 .ن نفس المنشئ واقعافتقع م

ا لو قصد  و بالجملة إذا أسند المعاملة إلی الغیر لفظا فلیس هو ملزما بها بل تقع للغیر إذا أجاز و تبطل إذا ردل و أمل

ها فألم .الغیر من دون إشارة في الللفظ إلیه فلو ردل الغیر تقع للعاقد و لو أجاز تقع لنفسه ا وقوعها للعاقد إذا ردل ور أمل

لها أنل األمور البنائیة و األغراض المنویلة ال أثر لها ما لم تنشأ بما هو آلة إلنشائها من مسلمة ف ي باب المعامالت أول

القول أو الفعل و ثانیها أنل االلتزامات العقدیة یملکها کلل من المتعاقدین علی اآلخر و ثالثها عدم اعتبار تعیین 

ریحة و الضمنیلة و أنل و مقتضی هذه األمور  المالکین في المعاوضات أن یکون نفس العاقد هو الملزم بااللتزامات الصل

  .طرفه یملك هذه االلتزامات علیه کما أنله یملك التزامات طرفه فال وجه لبطالن المعاملة لو ردل من قصده العاقد

ا وقوعها له لو أجاز أو أقرل بالوکالة فألنل القصد و إن لم یؤثر في صَ  ات إلی الغیر إالل أنله ال ینفكل عن رف االلتزامو أمل

أثره التلکویني فیجعل المعاملة کالمادة الهیوالئیلة القابلة لصرفها إلی الغیر بإجازته أو إقراره فیکون القصد کجعل 

ن م التولیة للغیر و یکون اإلجازة أو اإلقرار بمنزلة قبول التلولیة فالقول بأنل المعاملة تقع لنفس المباشر واقعا إذا ردل 

 1اه.قصدت له منطبق علی القواعد و قیاسها علی ما إذا أسندها إلی الغیر لفظا مع الفارق

                                           

حاصل ما فی منیة الطالب هو أنه لو قال: "اشتریت فی ذمتی قاصدا وقوعه لزید" یمکن  232- 1/230منیة الطالب  1

الجمع بین القیدین بالحمل علی بیع التولیة أو الضمان أو الهبة ولهذا لو ردل الغیر یقع للعاقد واقعا أما وقوعه للغیر 

مع ردل الغیر فألنه عقد ظاهره التزام المباشر ومجرد عدم تعیین المالک ال یضرل وإن  فألنه المقصود أما وقوعه للعاقد

 کان الصحیح وقوعه له ولو أجاز الغیر لتساقط المتنافیین فیرجع إلی ما اقتضاه إطالق العقد.
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علیه السید الخوئی)قدس سره(: أما بیع التولیة فألنها أوال ال تجری فی ما لو باع ما فی ذمته قاصدا وقوع البیع أورد 

 للغیر فإن بیع التولیة مختص بالشراء فال یجری فی البیع.

یا: انله علی هذا یکون اإلجازة الالحقة قبوال لإلیجاب الذي تحقق في ضمن الشراء من الغیر، فمع الغض عن وثان

، ان هذا مع اإلجازة یکون عقدا مرکبا من 1البعید بین اإلیجاب و القبول، و عن اإلشکاالت األخر إخالل الفصل

ن بالعقد الفضولي الذي هو محط کالمنا مع انله لیس اإلیجاب و القبول الحاصلین من االصیلین فال یکونان مربوطی

ا لو مات الموجب قبل  األمر کذلك النله لو مات الفضولي، ثم أجاز المالك بیعه أو شرائه فال شبهة في صحته، و امل

هر ف الظانله خالتحقق القبول فیکون باطال بال شبهة فیعلم من ذلك انله لیس هنا عقدان و بیعان بل عقد واحد علی ا

 . من کالم الفضولي

اللهم إال أن یقال إن العاقد یشتری لنفسه ثم یبیعه للغیر بالتولیة ثم یقبل منه فضولة فیکون الالحق إجازة الغیر ال 

 قبوله إال أن ذلک یحتاج إلی القصد واالبراز.

ه،  أما الضمان والنیابة فألنل   ه ال جعل الضمان علی نفسظاهر النیابة جعل نفسه منزلة الغیر فیفسد العقد مع ردل

 هذا مع أن الزم ذلک أنه لو أجاز ولو یقبض الثمن کان العاقد ضامنا فیجوز لألصیل أن یرجع إلیه. طوال.

ا في  اما ما أفاده في وقوعه للغیر من المقدمات ففیه: اما عدم لزوم تعیین المالك، فإنلما هو في األعیان الشخصیلة و امل

 مستلزم النعدام المالیة التي بها قوام مفهوم البیع من حیث المبادلة.بیع الکللی، فعدم تعیینه 

                                           

وع صحیح وقوفیه أنه بعد فرض الحمل علی التولیة وأمثالها ال حاجة إلی ما رتبه )قدس سره( من المقدمات فی ت

 العقد للمباشر. المقرر

 ولعل منها أن مجرد قصد الغیر کیف یکون إبرازا لبیع التولیة. المقرر 1
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 انله فیما یکون العقد واقعا لهماو ان کان في محلله اال  و اما المقدمة الثانیة ان ملك کل من المتعاقدین التزام اآلخر

ر؟ فالعاقد الفضولي نسبته و اما فیما یکون الشخص خارجا عن حدود العقد کیف یمکن ملك کلل منهما التزام اآلخ

 الی العقد لیس إال کنسبة األجانب إلیه فال وجه لملکه بالتزام اآلخر.

ان القصد بال إظهاره بمظهر و ان کان لیس له أثر اال انله فیما یکون اإلظهار و اإلبراز من  و اما المقدمة الثالثة:

مات بحیث ال یتحقق العنوان الذي یترتب علیه األثر إال  باإلظهار کعنوان البیع و الهبة و الصلح و اإلجازة و المقول

غیرها من العناوین العقودیة و اإلیقاعیة، و اما فیما ال یکون إظهاره دخیال في التأثیر، فاظهاره و عدمه سیان فذکر 

مات العقد و من هنا لو کان جمیع ذلك من الخارج معلوما و اکتفی ال عاقد العوضین کذکر المالکین لیس من مقول

ة فالن.  بمجرد بعت و اشتریت لکان کافیا علی انله قد أظهر ذلك بقوله اشتریت هذا بخمسة دراهم في ذمل

ل لنا شي في صورة الجمع بین المتنافیین من الحکم بإلغاء  قید کونه للغیر  فاده بل ال بدل أء مما و بالجملة لم یتحصل

شراء لنفسه بثمن هو مال شخص آخر بتخیل انله ماله الشتباه نظیر و الحکم بکونه للعاقد النله من قبیل الخطاء و اال

 1أو بتخیل رضایته بذلك فانل في أمثال ذلك یقع البیع للعاقد.

                                           

هذا ولکن مقتضی هذا البيان هو القوَ ببطالن هذا الشراء من رأسُ فإن الخصوصيات  127إلی  124/ 4مصباح الفقاهٌ  1

مخلٌّ بإنشائها فالحق ما ذکره السيد )َدس سره( فی الحاشيٌ حيث َاَ  إن وإن لم يجب إبراِها إَل أن إبراِ ما ينافيها أو َصده 

َلنا بجواِ الشراء للغير بماَ نفسُ أو العكس فال إشكاَ في الصّحٌ في الّصورة األولى بال حاجٌ إلى اإلجاِة و َذا في الثانيٌ 

دة البطالن فيهما جزما و ذلك ألّن المفروض أنُّ مع إجاِة ذلك الغير و إن َلنا بمقالٌ المصنف من عدم الصّحٌ فمقتضى القاع

المعلوم عدم الفرق بين الّصورتين من حيث  ثم من َاصد للقيدين عن جّد و هما متنافيان فال وجُ إللغاء أحدهما و األخذ باآلخر

صنف هما َما هو ظاهر المَونهما من الجمع بين المتنافيين فلو بنينا على ترجيح أحد القيدين و إلغاء اآلخر َل وجُ للفرق بين

َّدس سّره حيث إنُّ في الّصورة األولى احتمل إلغاء أحد القيدين َل على التعيين و في الثانيٌ بنى على إلغاء ذمٌ الغير فإن َان 

 ىنظره إلى األظهريٌّ فيهما سواء في ذلك و إن َان نظره إلى ترجيح ما يكون مقّدما في اللفظ فمقتضى ذلك أن يحكم في األول

أيضا بإلغاء َيد ذّمٌ نفسُ و الحكم فيها بالّصحٌ لذلك الغير بشرط إجاِتُ لتأّخره في اللفظ و اإلنصاف أّن البطالن في 

ء من القيدين بل لعلُّ ممن يحتمل صّحٌ الّصورتين مقطوع بُ و َل وجُ لهذه اَلحتماَلت أصال ألّن العاَد ليس بهاَِ في شي

ما ذَره المصنف َّدس  و من العجب رض علمُ بعدم الّصّحٌ َل يتحقق منُ َصد الشراء حقيقٌالّشراء على هذا الوجُ و مع ف

 المقرر 1/146سّره من أّن المسألٌ تحتاج إلى التأمل. اه الحاشيٌ 
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وما ذکره )قدس سره( متین ال سیما االخیر فإن ما هو من االنشائیات هو عنوان البیع والهبة واالبراء أما متعلقاتها 

 فال یتوقف االنشاء علی إبرازها.

بعد ما عرفت من أن حقیقة البیع هو مجرد تبادل المالین ولو لم یدخل العوض فی جیب من خرج  هذا والمختار

ة و لزوم أداء الثمن علی المشتريالعنه المعوض، هو  و کون المبیع لذلك الغیر بال وقوف علی  العاقد حکم بالصحل

لعاقد بعد انعقاد العقد من الفسخ ولو قبل إقباض المبیع ولهذا أیضا ال یتمکن ا 1إجازته، ألنل هذا لیس بیعا فضولیا

للغیر ودعوی أن هذا الالزم مما ال یقبله العقالء کما تری ولو سلم فال یعبأ بهم بعد قیام الدلیل علی الصحة وهو 

 العمومات بعد تسلیم صدق البیع علیه عرفا، نظیر ذلک حکم الشارع المقدس ببطالن بیع المکیل من دون الکیل

 مع أن العقالء یحکمون بصحته بعنوان البیع ال لمجرد إباحة التصرف ولذا ال یجیزون الفسخ للمشتری. 

 قوله)قدس سره( حلف علی نفی العلم

أورد علیه شیخنا االستاذ التبریزی)قدس سره( بأنه ال حاجة للحلف إال إذا ادعی الفضولی علم االصیل بکونه فضولیا 

ا ادعاه المدعی فإذا کان المدعی مجرد کون الشراء للغیر واقعا فال یتوجه علی المنکر فإن الحلف إنما هو لنفی م

 حلف أصال.

ا بإقراره ذثم إنه بعد الحلف قد یقال یلزم علی الفضولی إقباض الثمن ومع ذلک ال یجوز له التصرف فی المبیع أخ

ر وصوله إلی حقله بعد حکم الشرع ظاهرا  قاصإال أن المختار جواز تصرفه فیه من باب الت 2بأنه قد اشتراه للغیر، لتعذل

 3 وفاقا للمحقق االراکی)قدس سره(. بدخوله في ملك البائع

 المسألة السادسة: فی بیع الفضولی بالمعاطاة

                                           

 1/320کتاب البیع لألراکی)قدس سره(  1
 1/125الحاشیة للمحق االیروانی)قدس سره(  2
 1/132کتاب البیع لألراکی)قدس سره(  3
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ال یخفی أنه ال فرق فی جریان الفضولیة بین المعاطاة والبیع بالصیغة بناء علی القول بإفادتها الملکیة المتزلزلة أو 

زمة بداهة أنه ال یتمل شیء  مما أورد علیه من حرمة االقباض فیکون مفسدا للعقد أو أن قوام المعاطاة بالتراضی الال

المعاطاة علی خالف القاعدة فیقتصر فیه علی المتیقن فإن الجواب عن جمیع ذلک  وهو مفقود  فی الفضولی أو أنل 

منعه الشیخ االعظم)قدس سره( بحجة أنل إفادة المعاملة حة فقد إنما الکالم فی جریانها فیها علی القول باالبا واضح و

خالف القاعدة، فیقتصر فیها علی صورة تعاطي المالکین، مع أنل حصول اإلباحة قبل علی المقصود بها الملك لإلباحة 

قال  ،لما سبق من استحالة الکشف الحکمی فی االحکام التکلیفیة غیر ممکنعلی القول بالکشف الحکمی اإلجازة 

 السید الخوئی)قدس سره(: ان الکشف الحقیقي و ان کان یمکن جریانه في المعاطاة الفضولیة بناء علی إفادتها اإلباحة

ا الثاني فهو مستحیل النل إال أنه  ال دلیل علیه في مقام اإلثبات و یکون األمر دائرا بین النقل و الکشف الحکمي امل

، و بعد اإلجازة تحصل اإلباحة من حینها و ال یمکن الحکم بإباحة التصرفات ام  التصرف في مال الغیر قبل اإلجازة حر

ا قبل اإلجازة باإلباحة الحکمیة فإنل الشيکانت التي  ما ال یعقل ا وقع علیهء ال ینقلب عمل ف الذي کان محرل ن فالتصرل

 1یحکم علیه باإلباحة و هذا واضح جدا.

ک فی تصحیح وضوئه إال إذا قلنا بجواز الوضوء بالمغصوب وإال لو اشترط فمن توضأ بالمغصوب ال یجدی إرضاء المال

فی صحته إباحة الماء فمجرد لحوق رضا المالک ال یوجب صیرورة ما وقع علی صفة الحرمة إلی صفة االباحة إال 

 بالکشف الحقیقی.

 

 والحمد لله ربل العالمین
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