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سب المومن
المستثنیات من حرمة ّ

ال علیه السالم قَا َل :قَا َل رسو ُل له ِ
ماع ْن َأبِي َعب ِد له ِ
ال صلی لهال علیه وآلهِ :إذَا
منها :المبتدع؛ لألخبار الشریفة ،منها َ
ْ
َ ُ
یع ِة َو بَ ِ
الریْ ِ
اهتُو ُه ْم
ل َّ
َر َأیْتُ ْم َأ ْه َ
ب َو الْب ِ َدع ِ ِم ْن بَ ْع ِدي فَ َأظْ ِه ُروا الْبَ َر َاء َة ِم ْن ُه ْم َو أَکْث ِ ُروا ِم ْن َسب ِّ ِه ْم َو الْ َق ْولِ فِی ِه ْم َو ال َْو ِق َ
ك ال َْحس َن ِ
کَی َال یَطْ م ُعوا ِفي الْفَس ِ
ون ِم ْن ب ِ َد ِع ِه ْم یَکْتُ ِ
اد ِفي ْ ِ
ات َو
اس َو َال یَتَ َعلَّ ُم َ
ال لَکُ ْم بِذَل ِ َ
ب له ُ
اإل ْس َال ِم َو یَ ْحذ ََر ُه ُم ال َّن ُ
ْ
َ
َ
َ
الدر َج ِ
ِ
ات ِفي ْاآل ِخ َر ِة( .وسائل الشیعة؛ ج ،16ص)267 :
یَ ْرف َْع لَکُ ْم بِه َّ َ
وظاهرها الوجوب مع أنه من مصادیق النهی عن المنکر.
ثم إنله ال ریب فی صدق هذا العنوان عرفا علی المخالف إلجماع فقهاء أهل الحق وإن لم یَلتزم بحجیته فال لبد من
ل
صحة ما استنبطه من
أن یحتاط أو یسکت عن اإلفتاء وإن وجب علیه العمل علی وفق قطعه واجتهاده لو سلم ل
ِ
عما یفهمه العرف فاستظهار ما
األدلة ،بداهة ل
ل
أن مخالفة طریقة الجمیع ال یکون إال فی مثل الظهورات وهی عبارة ل
ل علی حجیته ،بل الظاهر شمول هذا العنوان للقول الشا لذ المخالف لما
یخالف المجمع علیه لو سلم صحته فال دلی َ
ِ
المبدع أربعة أشخاص.
أوجب الفسا َد فی الدین؛ لصدق البدعة واالستحداث فی الدین ولو کان
علیه المعظم إذا
َ
أن ما یقوله هو الذی قاله المعصوم فلم یحدث أمرا بدیعا فی
ویدعی ل
األدلة ل
ال یقال ل
إن المفتی یُبدی ما یراه من ل
العوام.
ل مبدع فهو کذلک بل لو لادعی خالف ذلک لم یکن وجیها عند
الدین؛ ألنا نقول :ک ل
ل
ِ
ود؛ لصدقها بدون
علم
فانقدح بما ذکرنا ل
المبدع أنله من الدین فی الدین مرد ٌ
أن تفسیر البدعة بإدخال ما ال یَ ُ
التشریع أیضا کما مثلنا.
سب المبتدع هو لزوم إضالل الناس
ثم إنله یستفاد من التعلیل الوارد فی الروایة الشریفة ل
أن المعیار فی جواز ل
ل
واإلفساد فی اإلسالم فلو أبدع فی الخفاء فال یجوز سبله وإن ارتکب فعال محرما لو انطبق علیه عنوان الکذب علی
ل .نعم لو أظهره فی الناس أو أظهره الغیر فالمظ ِهر هو المبدع ولو من جهة المالک .کما أنله لو أفتی بما
لهال ع لز وج ل
أوجب الفسا َد واإلضال َل فهو من أهل الریب والبدع فال لبد من منعه وإخفاء أثره
هو من المسلمات لکن علی وجه
َ
بأی وجه کان ولو بالقذف لو توقف االمر علیه وإن کان جاهال قاصرا؛ لما ذکرنا من التعلیل.
ل
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بأن
إن قوله صلی لهال علیه وآله" :کی ال یطمعوا فی الفساد"
ظاهر فی المعاند الخائن؛ ألنا نقول:ال نلتزم ل
ال یقال ل
ٌ
طامع له من حیث ال یشعر
المراد من الفساد هو ما کان باعتقاد المبتدع بل ظاهره الفساد الواقعی فالقاصر أیضا
ٌ
ولو سلمنا فال موضوعیة لهذه الفقرة بعد صراحة ما بعدها بل هو طریق إلی إضالل الناس
ل منه ما فعله السید اإلصفهانی قدس سره من األمر بجمع ما
مما اتفق علیه االعالم ولع ل
وال یخفی ل
أن ما ذکرناه هو ل
یعد من مصادیق أهل البدعة من یخاف منه إضالل الناس
انتشر من بعض األعالم فی عصر المشروطة .بل قد ل
والتأمل وسوء الفهم ونحو ذلک
ولعل منه ما صدر من جماعة کثیرة من العلماء من القدح فی القائل بقلة التدبر
ل
لئال یحصل التهاون فی تحقیق الحقائق.
إن المرجع فی الشبهات المفهومیة لهذا العنوان هو االحتیاط مهما أمکن لدوران األمر بین المحذورین من
ثم ل
ل
حرمة هتک المومن ووجوب حفظ الدین.
کسب الوالد أو المعلم .ذکره بعض األعالم
السب أو ال یوجب ذلک فی حقه مذلة وال تنقیصا
منها :من ال یتأثلر من
ل
ل
ل ما لم ینطبق علیه العنوان الثانوی. ..............
لک لنه مشک ٌ
تعریف البیع
أن التملیك
قوله (قدس سره):و منها :صدقه علی
الشراء؛فإن المشتري بقبوله للبیع یمللك ماله بعوض المبیع و فیه  :ل
ل
ضمني ،و إنلما حقیقته التمللك بعوض.
فیه
ل
ف لُسرت الضمنیه بأمور:
االول :ما قاله الشهیدی من ان المراد أن تملیک الثمن وسیلة وحیلة لتملیک البائع نظیر ما سبق من السید
تضمنا قبال المطابقة و االلتزام إذ ربلما ینعقد البیع بدون
الخوئی قال :لیس المراد من ل
منیة ما ل
الض ل
یدل علیه الللفظ ل
الللفظ کما في المعاطاة بل المراد منها کون التلملیك وسیلة إلی ما هو المقصد األصلي قبال کونه أصال لتعللقه
ل مال کان
ل مال کان من قبیل المقاصد فهو المبیع و صاحبه الممللك باألصالة و هو البائع و ک ل
بالمقصد األصلي فک ل
یدل علی ذلك
وسل إلی المقصد و ل
من قبیل الوسائل فهو الثلمن و صاحبه المشتري و الممللك بالتلبع و ألجل التل ل
4

أن نوع اإلنسان غالبا یحتاج إلی ما في أیدي ال لناس و یشتهیه لعدم نهوض
أصل الحکمة في
مشروعیة البیع و هي ل
ل
یتوسل إلیه
ل ما یحتاج إلیه فک ل
ل شخص بک ل
ک ل
لما ال یحصل مقصوده ل
ل شيء کان مقصده فهو المبیع لإال أنله ل
مجانا ل
بشيء و هو الثلمن و بهذا یمتاز البائع عن المشتري.

1

بأن التعریف عام ویشمل التملیک الضمنی بهذا المعنی أیضا
ولکن أورد السید الخوئی (قدس سره) علیه ل

2

ان المراد منه التملیک الذی کان بعنوان العوض فإن البیع تملیک عین بعوض ال
الثانی :ماقاله السید الیزدی من ل
السلف فإنلهم أجمعوا علی جواز کون اإلیجاب
تملیک عوض بعین قال قدس سره :یمکن أن یستشکل علیه ببیع ل
من من الحنطة و القبول من البائع بأن
فیه من المشتري بأن یقول أسلمت إلیك أو أسلفتك عشرة دراهم في ل
الصیغة بلفظ
ضمنیا و تملیك المشتري
أن البائع هو القابل فیکون التلملیك فیه
یقول قبلت مع ل
أصلیا نعم لو أجرى ل
ل
ل
أن البائع هو القابل بل نقول إنله الموجب و هو صاحب
البیع یجب أن یکون اإلیجاب من البائع فإن قلت ال نسللم ل
مؤجال
السلم یکون
الدراهم قلت ال إشکال عندهم في کون البائع هو صاحب الطل عام و لذا قالوا ل
ل
المعوض ل
ل
إن في ل
بأن المراد من کون التملیك ضمنیا أن یکون
مؤجل و یمکن دفع اإلشکال ل
عکس بیع ال لنسیئة ل
فإن الثلمن فیه ل
لسلم و إن کان اإلیجاب من
أصلیا أن یکون علی وجه
العوضیة و من کونه
المتعللق فیه علی وجه
ل
المعو ل
ل
ل
ضیة و في ا ل
الدراهم عوضا عن تملیك الطل عام فالملك األصلي فیه
المشتري لإال أنله یملك علی وجه
العوضیة فکأنله قال أعطیتك ل
ل
هو البائع و الحاصل أنله فرق بین أن یقول ملکتك کذا عوضا عن کذا أو ملکتك کذا بعوض کذا .

3

وهو قریب من االول إال أنه اورد علیه شیخنا االستاذ بما لم أفهمه حیث قال :یکون میز البائع عن المشتری
بصدور االیجاب و القبول ولذا یندفع االشکال من اصله.

 1هداية الطالب إلي أسرار المكاسب 153/2
 2مصباح الفقاهه61/2
 3حاشية السيد اليزدی60/1
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الثالث :وهو المختار من ان المراد ان البائع یتملک الثمن بعد القبول بال تملیک من المشتری کما فی اشتراط
النتیجة نحو بعتک الکتاب بألفین علی أن یکون العباء ملکا لی وهو متین إال أن یقال إن القبول عرفا هو تملیک
الثمن.
الرابع :ما نقله السید الخوئی(قدس سره) :
ان مفهوم البیع یوجد باإلیجاب الساذج ،و یتحقق به التملیك و التملك في عالم االعتبار و علیه فال یبقی مجال
لتملیك المشتري لکي ینتقض به تعریف البیع اذن فال شأن للمشتري اال قبول اإلیجاب من البائع و نسبة فعله
الی نفسه فتکون منزلة القبول في البیع منزلة اإلمضاء في المعامالت الفضولیة.
ثم أورد علیه :بأن القبول شرط لصدق البیع عرفا ال لصحته عرفا او شرعا قال :قبول اإلیجاب و ان کان شرطا في
البیع ،ال جزء مقوما له اال أن شروط البیع علی ثالثة أقسام:
-1أن یکون شرطا إلمضاء الشارع کعدم الربا -2أن یکون شرطا إلمضاء العقالء کعدم الغصب.
-3أن یکون شرطا ألصل االعتبار :بأن یدور علیه مفهوم البیع وجودا و عدماو من الواضح أن تعقب اإلیجاب
بالقبول من القبیل الثالث .بداهة انتفاء حقیقة البیع بانتفاء القبول .فکما ان التملیك و التملك یستندان إلی البائع
کذلك یستندان إلی المشتري  1هذاولعل هذا القائل یریدما اخترناه فال یرد علیه حینئذ هذا االشکال.
قوله (قدس سره) :منها :انتقاض طرده بالصلح علی العین بمال
أن حقیقة الصلح و لو تعللق بالعین لیس هو التملیك علی وجه المقابلة و المعاوضة ،بل معناه األصلي هو
و فیه  :ل
أخری:إن المنشأ فی الصلح هو التسالم ال التملیک نعم قد یتعلق التسالم بتملیک عین
التسالم بعبارة
ل
بعوض(فیحتاج بعد الصلح إلی التملیک) أو تملکها بعوض(علی نحو الشرط النتیجة) أو غیر ذلک .هذا وقد أکمله
المحقق االصفهانی(قدس سره) بقوله :معنی الصلح و الصلوح و الصالح ما یعبر عنه بالفارسیة( بسازش و سازگاري )
فإن السلم و المسالمة بمعنی الخلوص تقریبا ،و السالم هو
فهو أقرب إلی مفهوم الموافقة و المالئمة من المسالمة ،ل

 1مصباح الفقاهة61/2
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الخالي عن اآلفات و الخالص منها ،و السالم من أسمائه الحسنی بمعنی الخالص عن النقائص ،و اإلسالم إخالص
القلب من الکفر و الشرك ،و المسالمة جعل القلب خالیا عما ال یوافق غرض اآلخر ،فالصلح علی أي حال مغایر
مفهوما مع مفهوم البیع.

1

قال السید الخوئی(قدس سره) :ان کل معاملة و ان کانت ال تصدر اال عن تسالم بین الطرفین علی تلك المعاملة .
لکنه غیر عقد الصلح الذي یکون المنشأ فیه نفس هذا العنوان.2.فالصلح تسالم بین الطرفین علی التسالم.
ثم إنه قد استشهد الشیخ االعظم(قدس سره) علی ذلک (أعنی التغایر المفهومی) بأمرین:
أن الصلح ال یتعدی بنفسه بل یقال صالحت علی هذه الدار مثال بخالف البیع فإنه یقال :ملکتکها.
االول :ل
الثانی :لم یکن طلبه من الخصم إقرارا له ،بخالف طلب التملیك.قال المحقق االصفهانی أن متعلق التسالم لو کان
هو التملیک فهو إقرار ولو کان مجرد قطع النزاع فال.

3

هذا وقد فسر الشهیدی(قدس سره) التسالم فی الصلح باالعراض لکن بالنسبة إلی شخص خاص ال مطلقا حتی
أن معناه التلجاوز عن المال
یتملکه کل أحد وعلیه فالصلح ال
ل مراده ل
یتضمن التملیک أصال .قال (قدس سره) :لع ل
ل
ل أحد
خاص ال بالجملة و بال لنسبة إلی ک ل
المتعللق به ل
الصلح و اإلعراض عنه لکن في الجملة و بال لنسبة إلی شخص ل
الصلح المعاوضي أنلما یأخذه في قبال رفع الید و اإلعراض
فالمال اللذي یأخذه المصالح عن المتصالح في مورد ل
فالصلح لیس من باب التلملیك أصال بل من باب اإلعراض و تمللك
فیتمللکه المتصالح بالحیازة مثل المباحات ل
األصلیة و لیس فیه شائبة قبول التملیك إذ المفروض انتفاء
الصلح من سنخ تمللك المباحات
المتصالح لمتعللق ل
ل
التلملیك 4.وعلیه حمل ما یجمع لبناء المسجد بناء علی عدم تملیک اآلخذ  -کما هو المفروض -أوالمسجد (لعدم
وجوده) وعدم توکیل اآلخذ  -ولذا ال یورث -

 1الحاشية 70/1
 2مصباح الفقاهة 62/2
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أن اإلعراض خالف ما نشاهده فی المسئلتین ولذا لو صرفه اآلخذ فی غیر بناء المسجد،یعترض
هذا
ولکن االنصاف ل
ل
تسالم
أن الصلح
یدل علی عدم إعراضه کما ل
علیه المعطی بأنک قد أتلفت مالی ،ناسبا ذلک المال إلی نفسه مما ل
ٌ
أی فهو ال یساوق االعراض.
علی التملک فیتملک بمجرد العقد نعم لو کان تسالما علی التملیک الحتیج إلیه وعلی ٍّ
لمعوضة
قوله (قدس سره) :أما النقض بالهبة ا ل
سواء قوبلت نفس الهبة بشیء  -مع اشتراطه أو
الحاصل ل
إن الهبة یعتبر فیها المجانیة بأن ال یقابل الموهوب بشیء ٌ
بدونه کما لوبذله المتهب لتصیر الهبة الزمة -أم ال بأن اشترط الواهب تملیکا مستقال علی المتلهب قال السید
فإن المال الموهوب قد
لمجانیة و اشتراط العوض ال یخرجها عن ذلك ل
الیزدی(قدس سره) :یعتبر في حقیقة الهبة ،ا ل
ملکیة المبیع أو الثلمن في البیع أیضا بل إنلما یوجب
یضر تخللفه في
مجانا و ل
ملك ل
ل
الشرط لیس عوضا للمال و لذا ال ل
المعوضة مختصة بما إذا کان العوض
أن الهبة
سره) بل جمیع العلماء ل
إن ظاهر کالم المصنف ل
ثم ل
الخیار ل
ل
(قدس ل
إن منها أیضا ما لو قال وهبتك کذا
مذکورا علی وجه ل
الشرط کأن یشترط علی المتلهب هبة شيء و یمکن أن یقال ل
بهبتك کذا بأن یکون الهبة مقابلة بالهبة و الفرق بینه و بین صورة الشرط أنله لو لم یهب المتلهب تکون الهبة
ألن المفروض أنلها مقابلة بالعوض و مقتضی المقابلة بطالن أحد المتقابلین بفقد اآلخر بخالف صورة
األولی باطلة ل
الشرط فإنله موجب للخیار ال البطالن (وبخالف البیع فإن عدم تسلیم الثمن ال یوجب عدم تملک المبیع) و الفرق
أن في البیع المقابلة إنلما یکون بین المالین ال بین الفعلین
بینه (أی ما لوکان التقابل بین الهبتین) و بین البیع ل
مرة یقول ملکتك کذا بکذا علی أن یکون المراد المقابلة بین المالین فیکون قوله
بخالف المقام و توضیح الحال أنله ل
مرة علی أن یکون
بکذا متعللقا بقوله ملکتك بلحاظ متعللقه فکأنله قال ملکتك کذا کائنا في مقابلة کذا و هذا بیع و ل
المراد المقابلة بین المال و فعل التملیك بأن یکون الباء متعللقا بملکتك بلحاظ نفسه ال بلحاظ متعللقه نظیر قوله
یعوض بشيء بل العوض في مقابل فعل التلملیك و
أکرمتك بعوض ما أعطیتني و هذا راجع إلی الهبة ل
ألن المال لم ل
مرة یقول ملکتك کذا بتملیکك إیاي کذا و هذا أیضا قد یکون العوض اللذي هو التلملیك في مقابل المال و قد یکون
ل
أن عوضه فعل التلملیك کما إذا کان العوض عمال آخر و الثلاني أیضا راجع
فاألول بیع غایة األمر ل
في مقابل التلملیك ل
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مرة یقول ملکتك کذا بشرط أن یکون مالك الفالني لي أو بشرط أن تمللکني
إلی الهبة ل
ألن المال قد ملك ل
مجانا و ل
الشرط لیس
ألن ل
األول أیضا فالظل اهر أنله کذلك ل
کذا و هذا أیضا بقسمیه راجع إلی الهبة لأما الثلاني فواضح و لأما ل
مجانا فتدبلر.
عوضا للمال فهو قد ملك ل

1

المتقدم.
أن األصل بهذا المعنی لیس مراد القائل
ل
قوله(قدس سره) :الظاهر ل
فإن مراده هو االصل فی مقام الثبوت کما لو شک فی معاملة متضمنة لتملیک عین بعوض أنله بیع أو صلح أو
غیرهما کما فی تقبیل احد الشریکین حصته من شریکه بشیء معلوم بعد خرص المجموع حیث قیل :إنه بیع
وقیل صلح وقیل معاملة برأسه فیقال :األصل کونه بیعا 2وهو غیر األصل فی مقام االثبات کما إذا أنشئ التملیك
بالعوض بصیغة البیع ،و احتملنا إرادة المعنی المجازي من ذلك -کالصلح و الهبة المعوضة -فإنه یحمل علی البیع،
ألصالة الحقیقة التي ثبتت حجیتها ببناء العقالء ،و إجماع العلماء ،و سیرة الرواة ،و دیدن حملة الحدیث.

3

قوله(قدس سره) :ال یجري فیه رباء المعاوضة
قد استشهد علی خروج القرض عن مفهوم البیع بأمور عدیدة .منها أنه لو کان القرض من أفراد البیع لجرى فیه
رباء المعاوضة مع أنه ال یجري فیه و أوضحه السید في حاشیته بما هذا نصه :ال یشترط في تحقق الربا فی القرض
ما یعتبر في تحققه في سائر المعاوضات من اعتبار کون العوضین من جنس واحد ،و اشتراط کونهما من المکیل و
الموزون .بل یحرم فیه الزیادة مطلقا و إن لم یکونا من جنس واحد ،کما في قرض القیمیات ،و کذا إن کان معدودا
أیضا ثم ناقش في ذلك و إلیك لفظه :و لکن یمکن أن یمنع داللة ذلك علی عدم کونه معاوضة و إن کان أصل
المطلب حقا ،لوضوح أن القرض تملیك بالضمان ،ال بعوض و ذلك إلمکان اختصاص بعض المعاوضات بسعة دائرة
الربا فیه لدلیل خاص کما أن بیع المکیل بالخصوص مشروط بالکیل مع أنه بیع بالضرورة.
قوله :و ال الغرر المنفي فیها
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توضیح کالمه :أنه یجوز اقتراض شيء مع الجهل بمقداره و أوصافه .و من الظاهر انه لو کان القرض من قبیل
المعامالت المعاوضیة العتبر فیه العلم بالمقدار و األوصاف ،لنهي رسول لهال (صلی لهال علیه وآله)عن بیع الغرر و
علیه فلو أخذ المقرض قبضة من الدراهم المصبوبة بین یدیه ،و أقرضها لشخص من غیر علم بمقدارها صح القرض .
نعم ال بد للمقترض أن یعرف مقدار ذلك لکي یتمکن من األداء .إال أنه أجنبي عن حقیقة القرض و من هنا ال
بأس باقتراض الطعام بصخرة مجهولة ،إلمکان األداء بتلك الصخرة و إن لم یعلم مقدارها إلی األبد.
إن قلت :إن الغرر منفی لقطع النزاع فال اختصاص له بالبیع.
قلت :مضافا إلی أن االزم حینئذ اشتراط الشهود أیضا ألنه أسلم ،ال نسلم النزاع فی القرض فی ما لو أمکن العلم
بالمقدار بعد العقد مع أنه فی البیع مبطل ولهذا ال یجوز شراء الحلیب بمجرد الرویة وال یجوز أکله إال أن یعلم
بالرضا ولو فی صورة بطالن البیع.
سره( :و ال ذکر العوض
قوله ل
(قدس ل
ال یشترط فی القرض العلم بالمقدار فضال عن ذکره کما لو أقرضه ما فی الصندوق نعم ال بد من العلم به بعد ذلک
مقدمة لألداء.
أورد علیه بأن ذلک لمعلومیته فإن المثل مضمون بالمثل والقیمی بالقیمی وفیه مالو أقرض المردد بین القیمی
والمثلی بناء علی صحة هذا القرض.
قوله ( قدس سره):و یظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معان ُأخر غیر ما ذکر،أحدها :التملیك المذکور،
لکن بشرط تعقلبه بتمللك المشتري،
قال السید الخوئی(قدس سره) :قد ناقش فیه المصنف ،و حاصل مناقشته :أن اإلیجاب المتعقب بالقبول من أفراد
البیع و إنما انصرف إلیه اللفظ لقیام القرینة الخارجیة علی ان المراد من اإلیجاب إنما هو اإلیجاب المثمر و من
الواضح ان األثر ال یترتب إال علی اإلیجاب المتعقب بالقبول ،دون اإلیجاب الساذج و لو ال هذه القرینة لکان
المقصود من لفظ البیع اإلیجاب المحض.
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و أضف الی ذلك أنه لم یقل أحد :أن تعقب اإلیجاب بالقبول دخیل في معنی البیع ،و إن التزموا بکونه شرطا
لالنتقال الخارجي.
و الوجه في ذلك :أن البیع و ما یساویه في المعنی من قبیل اإلیجاب و الوجوب ال من قبیل الکسر و االنکسار ،إذ
کما ان اآلمر قد یأمر بشيء ،و ال یکون ذلك واجبا في الخارج ،کذلك البائع ،فإنه قد ینشئ البیع ،و هو ال یوجد في
الخارج.
و هذا بخالف الکسر و االنکسار ،فإن أحدهما ال ینفك عن اآلخر و یتوجه علی هذه المناقشة وجوه:
:1ما ذکره السید في حاشیته و صفوته :أن کل تملیك إنشائي لیس ببیع بل المراد من البیع هو اإلیجاب المتعقب
بالقبول علی سبیل الشرط المتأخر .و الدلیل علی ذلك هو التبادر و صحة السلب و من هنا لو أخبر أحد عن بیع
داره ،مع انه لم یتحقق في الخارج إال اإلیجاب الساذج من دون ان یقبله المشتري لکان کاذبا في اخباره کما أنه
إذا أخبر عن بیع داره و أخبر أیضا عن عدم قبول المشتري ذلك کان مناقضا في کالمه و هذا بخالف ما إذا أخبر
عن البیع ثم أخبر عن فقدان شرط من شرائط صحته فإنه ال یعد مناقضا في اخباره ،و قد یتوهم ان ذلك من
ناحیة االنصراف و لکنه توهم فاسد ،إذ لو صح هذا لجرى مثله عند فقدان سائر الشرائط أیضا مع انه لو تحقق البیع
بإیجابه و قبوله ،و لکن کان فاقدا لبعض شرائط الصحة لصدق علیه مفهوم البیع قطعا و أضف الی ذلك :ان البیع
من قبیل العقود ،و من البین انه لو کان اإلیجاب الصرف بیعا من دون تعقبه بالقبول للزم منه ان یکون البیع من
اإلیقاعات ال من العقود ،و هو بدیهي البطالن والحاصل إن قوام العقود برمتها باإلیجاب المتعقب بالقبول النه ال
یتحقق أي عقد من العقود باإلیجاب الساذج سواء أکان هذا اإلیجاب متوجها إلی قابل شاعرو لکنه لم یقبله ،أم
کان متوجها إلی جسم غیر شاعر ،کالجدار.
:2أنه ال وجه صحیح لتفرقة المصنف بین اإلیجاب و الوجوب ،و بین الکسر و االنکسار ،بدیهة أن الفعل الصادر من
الفاعل أمر وحداني ال تعدد فیه بوجه ،و إنما التعدد فیه بحسب االعتبار فقط کاإلیجاد و الوجود ،فإنهما شيء واحد
غایة األمر أن هذا الشيء الواحد بالنسبة إلی جهة اإلصدار یسمی إیجاداو بالنسبة إلی جهة الصدور یسمی وجودا و
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کذا الحال في التملیك و الملك و اإلیجار و اإلجارة و اإلیجاب و الوجوب و الکسر و االنکسار و أشباه ذلك .و دعوى
أن الوجوب ینفك عن اإلیجاب و لکن الکسر ال ینفك عن االنکسار دعوى جزافیة ،إذ اإلیجاب أیضا ال ینفك عن
الوجوب إال أن عدم انفکاك أحدهما عن اآلخر في نظر اآلمر فقط ال في الخارج و في جمیع األنظار.
یتبدل و علیه
:3أن البیع إنشاء تبدیل عین بعوض في جهة اإلضافة فما لم یقبل ال ینقطع عالقته من الثمن حتی ل
فال یوجد مفهوم البیع باإلیجاب إال عند تعقبه بالقبول بنحو الشرط المتأخر أو علی سبیل القضیة الحینیة (کإنشاء
الوصیة فإن المال ینتقل حین الموت) و إذن فینحل البیع في الحقیقة إلی قضیة شرطیة أو حینیة فمعنی قول
البائع بعت المتاع الفالني من زید :أنه بعته إیاه إن قبله ،أو حین قبوله .و قد یتوهم أن ذلك یرجع إلی التعلیق و
هو مبطل للعقود بالضرورة.
و لکن هذا التوهم بدیهي الفساد ،ألن بطالن العقود بالتعلیق لیس من ناحیة االستحالة العقلیة لکي ال یقبل
التقیید أو التخصیص بل إنما هو من ناحیة اإلجماع و من الظاهر أن اإلجماع دلیل لبي فال یؤخذ منه إال بالمقدار
المتیقن و القدر المتیقن هنا ما یکون التعلیق فیه علی األمور الخارجة عن صمیم العقد و مفهومه.و یضاف إلی
ذلك أن العقود المتعارفة ال تخلو عن مثل هذا التعلیق و المفروض أنها ممضاة للشارع فیستوضح من ذلك أن
التعلیق المذکور ال یضر بالعقود في نظر الشارع.
و بتعبیر آخر أن البیع له أربعة أقسام:
:1اإلنشاء الساذج من غیر أن ینضم إلیه القبول و ال شبهة في أن هذا ال یسمی بیعا حتی في نظر الموجب فال
یترتب علیه أي أثر من آثار البیع.
:2اإلیجاب و القبول من غیر أن یلحق بهما اإلمضاء من العرف أو الشرع فان ذلك یسمی بیعا في نظر کل من
الموجب و القابل و ال یسمی بیعا عند العرف و الشرع.
:3اإلیجاب و القبول مع کونهما موردا إلمضاء أهل العرف دون الشرع .کبیع ما ال یصح بیعه شرعا نظیر المیتة و
الخمر و الخنزیر و أشباهها فإن هذا یعد بیعا في نظر المتبایعین و أهل العرف دون الشرع.
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:4اإلیجاب و القبول مع التحاق اإلمضاء من أهل العرف و الشرع بهما.و ال شك في أن هذا بیع بالحمل الشائع في
جمیع االنظار و قد اتضح لك مما بیناه أنه ال یوجد البیع في أي وعاء من األوعیة باإلیجاب الخالص و من هنا ال
یطلق البائع علی من أوجب البیع ،و لم یتعقب ذلك بالقبول و کذلك الحال في سائر العقود برمتها.
قوله :و کذلك لفظ النقل و االبدال و التملیك و شبهها مع أنه لم یقل أحد بأن تعقب القبول له دخل في معناها.
حاصل کالمه :أن شأن البیع شأن النقل و االبدال و التملیك ،فکما ال یعتبر في صدق مفاهیم تلك الکلمات قید
التعقب بالقبول کذلك ال یعتبر ذلك أیضا في صدق مفهوم البیع.
و فیه أنك قد عرفت قریبا :أن اعتبار القبول في مفهوم البیع أمر واضح بل هو کالنور علی المنارو علیه فال وجه
لقیاسه بما ال یعتبر في مفهومه قید التعقب بالقبول .و أما النقل فهو موضوع لمفهوم عام و هو کل ما صدق علیه
عنوان النقل ،سواء أ کان ذلك نقال خارجیا کنقل شيء من مکان إلی مکان آخر ،أم کان نقال اعتباریا و من هنا
تطلق کلمة الناقلة علی آلة النقل کالحمولة و السفن و السیارات و الطیارات و غیرها و من الواضح جدا أنه ال یعتبر
قید التعقب بالقبول في هذا المفهوم الوسیع .و من هنا ظهر لك أنه ال وجه لقیاس البیع بکلمة اإلبدال أیضا،
ضرورة أن المبادلة أعم من المبادلة الخارجیة ،و من المبادلة االعتباریة کما أن المبادلة االعتباریة أعم من البیع و
غیره و أما التملیك فإن النسبة بینه و بین البیع هي العموم من وجه ،إذ قد یوجد التملیك و ال یصدق علیه مفهوم
البیع ،کما في الهبة ،و الوصیة ،و اإلرث ،و تملیك لهال سبحانه الزکاة للفقراء و الخمس لبني هاشم ،و غیر ذلك و قد
یوجد البیع و ال یکون هناك تملیك کبیع المتاع بسهم سبیل لهال من الزکاة فإن بائع الحدید مثال ال یملک أحدا
حتی الفقراء فإن المفروض الشراء بسهم سبیل لهال تعالی و قد یجتمعان و هو کثیرو إذن فعدم اعتبار قید التعقب
بالقبول في مفهوم کل من النقل و االبدال و التملیك ال یالزم عدم اعتباره في مفهوم البیع الذي هو أخص من
مفاهیم تلك الکلمات مطلقا ،أو من وجه.

1

هذا ولنا مالحظتان:االول :أن ما ذکره فی تفسیر االیجاب والوجوب هو نفس ما ذکره الشیخ االعظم فراجع.
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الثانی :أن ما ذکره من صدق البیع عرفا ال شرعا خالف القول باالعم.
سره( :فضال عن أن یکون  ..إلخ
قوله ) ل
قدس ل
وجه األولویة زیادة مؤنة إثبات تعدد الوضع بخالف قیدیته للموضوع له.

1

المعنی الثاني :األثر الحاصل من اإلیجاب و القبول ،و هو االنتقال
قال السید الخوئی(قدس سره):و التحقیق أنه إن أرید من االنتقال اعتبار المالکیة بنظر العرف و الشرع فال شبهة
أن ذلك متأخر عن البیع تأخرا رتبیا -و إن أخذ البیع بمعنی المبیعیة -ألن نسبة البیع إلی االعتبار المزبور نسبة
الموضوع إلی حکمه ،و من البدیهي أن الموضوع یتقدم علی حکمه تقدما رتبیا و معه ال یمکن تعریف البیع
باالنتقال (فهو کما لو قیل فی تعریف الخمر أنه حرمه) و إن أرید من االنتقال اعتبار الملکیة بنظر المتبایعین فإنه
یجوز تعریف البیع بذلك ،ألن االنتقال متحد مع البیع وجودا -لما عرفت قریبا من اتحاد اإلیجاد و الوجود -و إن
تغایرا اعتبارا و لکنه لیس معنی آخر یغایر المعنی األول.

2

ببیة و هذا أحسن
یوجه هذا المعنی ل
قال الشهیدی (قدس سره) :یمکن أن ل
الس ل
بأن إطالق البیع علیه مجاز بعالقة ل
من حمل المعرف علی المبیعیه.

3

االعم
هل وضع البیع للصحیح أو
ّ
بأن وضعها للصحیح الخ
قوله(قدس سره) یشکل ما ذکراه ل
قال شیخنا التبریزی(قدس سره) :في المقام اشکاالن علی القول بأن أسامي المعامالت موضوعة للصحیحة فعلی
الشهیدین و غیرهما ممن یلتزم بکونها موضوعة للصحیحة الجواب عنهما.
األول :ان عدم شمول المعنی الموضوع له لالفراد الفاسدة یتوقف علی أخذ قید الصحة الشرعیة أو ما یرادفها في
معنی المعامالت وهذاالتزام بالحقیقة الشرعیة وکون معانیها مخترعات للشارع کالعبادات وهو کما تری.
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و الثاني :ان الزم کون ألفاظ المعامالت موضوعة للصحیحة عدم جواز التمسك بخطاب المعامالت في دفع احتمال
اعتبار شيء شرعا في المعاملة فإن الزم القول بکونها أسامي للصحیحة هو إجمالها.
وتعرض المصنف لإلشکال الثاني صراحة ولإلشکال األول في ضمن الجواب بقوله (نعم یمکن ان یقال (.

1

أجاب المصنف عن االشکال االول بأن البیع وضع للصحیح والتملیک الموثروإنما االختالف فی المصداق کما هو
مختار الکفایه.
أورد علیه السید الخوئی(قدس سره) بأن التخطئه فی المصداق إنما هو فی االمور الحقیقیه بداهه أنه ال معنی
لتخطئه المعتبِر فیما اعتبر نعم یمکن تخطئته فی أصل االعتبار

2

أن االختالف فی المصداق غیر التخطئة ،قال شیخنا التبریزی(قدس سره) :ان العناوین إما أن یکونانطباقها
وفیه ل
علی مصادیقها بالقصد و االعتبار کعنوان التعظیم فإنه ال ینطبق علی مجرد القیام أو غیره من األفعال بل ال بد من
کونها برعایة عظمة الغیر و قصد احترامه و إما ال وهی العناوین الحقیقیة التي یکون انطباقها علی مصادیقها قهریا
کعنوان القتل فإنه ینطبق علی القضاء بحیاة انسان قصدا أو بال قصد.
ثم ان في القسم األول یعني العناوین االعتباریة یمکن ان یکون شيء مصداقا للعنوان في اعتبار شخص و ال یکون
مصداقا لذلك العنوان في اعتبار شخص آخر من غیرالختالف فی أصل المفهوم أو کون أحدهما مصیبا و اآلخر
مخطئا مثال کشف اإلنسان رأسه عند مالقاته للغیر یکون تعظیما لذلك الغیر عند قوم و ال یعتبره تعظیما قوم
آخر.فالبیع و لو بمعناه المصدري من العناوین القصدیة ،فیمکن ان یکون المستعمل فیه امرا واحدا عند الشرع و
العرف و هو ما یترتب علیه األثر المترقب وهوانتقال المالین ،و إذا کان المعاطاة مثال امرا یترتب علیه انتقال
المالین في اعتبار العرف و الشرع ،تکون بیعا عندهما ،و لو لم یترتب علیها االنتقال شرعا ،فهي ال تکون بیعا عند
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الشارع.و بالجملة یمکن ان ال یکون خالف بین الشرع و العرف في المعنی المصدري أواالسم المصدري،مع القول
بأن ألفاظ المعامالت موضوعة للصحیحة فال تطلق علی الفاسدة إال بطور المجاز.

1

أما االشکال الثانی فقد أورد السید الیزدی(قدس سره) علی أصل االشکال بأنه ال یتفاوت الحال بین القول
فإن الدلیل لو کان فی مقام بیان االجزاء والشرائط فیمکن التمسک بإطالقه علی القولین بداهة
بالصحیح واالعم ل
أن الواجب عند الصحیحی لیس هو عنوان الصحیح بل الواجب هو نفس االجزاء فإذا کان المولی فی مقام البیان
ألن الواجب هو الصحیح ال الفاسد
ولم یقید یستکشف االطالق وإال فاالعمی أیضا ال یمکنه التمسک باالطالق ل
الصحیحي أیضا سواء کان في العبادات أو المعامالت و لذا
قال(قدس سره) :یجوز
التمسك باإلطالقات علی مذهب ل
ل
السر فیه
الصدر ل
األول إلی اآلن في العبادات مع کون مذهب األکثر فیها الوضع ل
ترى تمسکهم بها من ل
للصحیح و ل
الشرعیة بحسب ما یستفاد من األدللة
الصحیح بل ما یکون جامعا للشرائط
أنه لیس الموضوع له عندهم عنوان ل
ل
األعمي أیضا من أن
بمعنی أنها طریق إلی الموضوع له الواقعي و هذا نظیر ما یقال في دفع اإلشکال الوارد علی
ل
الصحة لیس شرطا
یتمسك باإلطالقات فإنه یقال في دفعه إن عنوان
الصحیح قطعا فکیف
ل
المطلوب و المراد هو ل
ل
الصحیح
التمسك باإلطالق علی
ل مورد یجوز
حتی یمتنع معه
التمسك باإلطالقات و بالجملة ک ل
ل
األعم یجوز علی ل
ل
ل
ِ
األعمي أیضا لعدم کونه في مقام بیان األجزاء و الشرائط بل في
یموا الصَّ هال َة ال یجوز علی
ل
أیضا فمثل قوله تعالی َأق ُ
الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال و قوله (علیه السالم) :أ ال أحکي
مقام بیان أصل الوجوب و مثل قوله ال یضر ل
لکم وضوء رسول لهال (صلی لهال علیه و آله و سلم( فدعا بکذا و کذا و قوله (صلی لهال علیه و آله و سلم) :صللوا کما
الصالة ثالثة أثالث ثلث طهور و ثلث رکوع و ثلث سجود و نحو ذلك یجوز
رأیتموني أصللي و قوله (علیه السالم) :ل
الواقعي
بأن موضوع المأمور به
مبینة ل
علی کال المذهبین و کذا األخبار الدالة علی بیان الشرائط و األجزاء فإنها ل
ل
بالصالة أو الوضوء کذا و کذا فتدبلر.
اللذي هو
المسمی ل
ل

2
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أورد علیه السید الخوئی(قدس سره):بأن الکالم فی االطالق اللفظی ال المقامی فلو ورد تعلق الحلیة بطبیعی البیع
یمکن التمسک بإطالقه علی األعم دون الصحیح قال (قدس سره) :یتوقف التمسك باإلطالق علی أن یکون
المتکلم في مقام البیان ،و لو فرض أنه کان في مقام اإلهمال و االجمال لم یجز التمسك باإلطالق و لیعلم أنه
لیس المراد من کون المتکلم في مقام البیان أن یکون في مقام بیان األجزاء و الشرائط للمأمور به بل المراد به أن
یکون في مقام بیان تعلق الحکم بموضوعه الکلي ،أو متعلقة :کما إذا قال المولی لعبده إن فعلت کذا فأعتق رقبة
مؤمنة ،أو قال :أحل لهال البیع ،إذ لو کان المولی في مقام بیان االجزاء و الشرائط کما في روایة حماد الواردة في
مقام بیان ماهیة الصالة  ،فإنه ال شبهة و ال کالم في جواز التمسك باإلطالق لنفي ما تحتمل جزئیته أو شرطیته و
لکن هذا إطالق أحوالي ،ال إطالق لفظي الذي هو مورد بحثنا.
و بعد هذا التمهید أنا إذا قلنا بوضع ألفاظ المعامالت لألعم فال ریب في جواز التمسك باإلطالقات الواردة في إمضاء
المعامالت و نفي ما یحتمل دخله في صحتها و إذا قلنا بوضع ألفاظها لخصوص الصحیح فإنه ال یجوز التمسك
بتلك اإلطالقات في الموارد المشکوکة ،و ذلك من جهة الشك في االنطباق ،و عدم إحراز صدق عنوان البیع -مثال -
علی ما یکون فاقدا لما یحتمل کونه جزءا أو شرطا و قد انجلی لك مما بیناه ضعف ما أفاده السید في حاشیته

1

ثم إن الشیخ االعظم قد أجاب عن االشکال بأن البیع في مثل قوله سبحانه َأ َح َّ
ال الْبَ ْی َع مستعمل اما في معناه
ل له ُ
المصدري ،کما إذا أرید منه الحلیة التکلیفیة أو االسم المصدري کما إذا أرید منه الحلیة وضعا ،و علی کل تقدیر
فیحمل إطالق الخطاب علی المصادیق العرفیة ،فإن بیان جعل الحکم التکلیفي أو الوضعي علی المصادیق
الصحیحة عند الشارع لغو واضح 2فإنه تحصیل للحاصل
فإن قلت :یمکن حمل االیة علی االرشاد إلی البیع الصحیح الشرعی ،قلت :ال یمکن ذلک لعدم دلیل علی صحة
البیع غیر االیة الشریفة حتی تکون االیة إرشادا إلیها الیقال :فعلیه فکیف یحمل قوله(علیه السالم) إرکع فی
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صالتک علی االرشاد إلی الجزئیة مع أنه ال دلیل علیها غیرها؛ ألنا نقول :الفرق بینهما یکمن فی أنه یعلم المرشد
إلیه من نفس االمر بالرکوع بخالف المقام حیث ال یعلم الصحة الشرعیة من نفس الکریمة
بأن ظاهر اآلیة الشریفة کونها فی مقام االمضاء لما کان یفعله العقالء ولکن
ویمکن الجواب أیضا عن االشکال ل
أن البیع لیس من مخترعات الشارع المقدس فمجرد
بأن المنشأ لهذا الظهور إن کان دعوی ل
یمکن النقاش فیه ل
یفسر البیع فی
ذلک ال یکفی للحمل علی البیع العرفی
اللهم إال أن یقال :ل
ل
إن المتکلم کان فی مقام البیان ولم ل
خطاباته فیعلم منه أن المراد منه هو البیع العرفی کما هو الحال فی سائر االحکام المجعولة علی الموضوعات.
إن لفظ البیع وسائر ألفاظ المعامالت لم توضع للصحیح
هذا والتحقیق وفاقا للسید الخوئی(قدس سره) أن یقال :ل
ک فی اعتبار شرط
حتی الصحیح عرفا بل هی موضوعة لالعتبار المبرز سواء أمضاه العرف أو الشرع أم ال فکلما ُش ل
فی صحته شرعا أو عرفا یوخذ باالطالق وهذا القول کما تری أوسع من القول باالعم لجواز التمسک بالمطلقات ولو
الشک فی الصحة العرفیة.
کان
ل
مسألة المعاطاة
ل من اثنین عوضا عما یأخذه االخر إلخ
قوله(قدس سره) أن یعطي ک ل
قال السید (قدس سره) :سیأتي کفایة اإلعطاء من أحد الطرفین مع أخذ اآلخر بأن یکون في مقام بیع ال لنسیئة أو
السلف فال یلزم التلعاطي بالفعل من الطرفین فیکون اإلعطاء من المعطي بمنزلة اإلیجاب و أخذ اآلخر بمنزلة
ل
القبول و یکون اإلعطاء منه للعوض بعد ذلك من باب الوفاء 1ولذا ال یمکنه التخلف بخالف ما ذکره الشیخ فإن له
عدم االعطاء لعدم تحقق البیع وتظهر الثمرة أیضا بین القسمین فیما لو کان الثمن مغصوبا فإنه یبطل البیع علی
تعرضه
تفسیر
ل
الشیخ؛ألن القبول نفس االعطاء الشخصی فهو کالشراء بخصوص المغصوب هذا ولعل الوجه فی عدم ل
لهذا القسم هو ظهور باب المفاعلة فی االعطاء من الطرفین.
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وأیضا أورد المحقق االصفهانی علی هذا التعریف بأن المعاطاة التي یمکن أن تصح بیعا ال یعقل أن یکون کال
طرفیها إعطاء بعنوان العوضیة ،بل ال بد من أن یکون أحد طرفیها إعطاء بعوض ،ال کال من طرفیها إعطاء عوضا ،و
ال إعطاء بعوض و المقصود واضح.

1

قوله (قدس سره) :الوجه الثالث فی المعاطاة ،مجرد االعطاء وما أورده الشیخ االعظم علی هذا الوجه
قال السید الخوئی(قد سره) فی توضیح االیراد:إن الفعل الصادر من المتعاطیین لیس من األفعال غیر االختیاریة -
کحرکة المرتعش -لکي یکون ذلك خالیا عن القصد و اإلرادة و انما هو فعل اختیاري صادر من فاعله باإلرادة و
االختیار و علیه فإذا قصد کل من المتعاطیین -من إعطائه ماله لصاحبه -خصوص اباحة التصرف کان ذلك اباحة
مصطلحة کما في الضیافة و نحوها و إذا قصد من ذلك جواز االنتفاع من العین -مع حفظها عن التلف -انتفاعا
مجانیا کان ذلك عاریة و إذا قصد من ذلك االنتفاع من العین مع العوض کان ذلك بیعا و حینئذ فال یوجد عنوان
آخر في مورد المعاطاة غیر العناوین المذکورة و بذلك یظهر بطالن الوجه الثاني

2

أشکل علیه السید بأن تحقق الجنس بدون الفصل إنما یستحیل فی الخارج ال فی الذهن کیف ویمکننا تصور
اجتماع النقیضین والحکم باستحالته والوجود االنشائی کالتصور فإنه عبارة عن اعتبار الجامع وفرضه ثم إبرازه کما
تعتبر اجتماع النقیضین و تبرزه ولذا یقال بوضع الطلب للجامع بین الوجوب واالستحباب ولذا یکون حقیقة فیهما
الخارجي واضح فإنله نظیر اإلیجاد العلمي فإن من المعلوم أنه
قال( قدس سره) :الفرق بین اإلیجاد اإلنشائي و
ل
خارجیا من وجه لإال أنله في هذا
یمکن تعقلل القدر المشترك من دون فصل و اإلیجاد اإلنشائي و إن کان إیجادا
ل
یتفصل بأحد الفصلین من االباحة أو التملیک.
الخارجي ال یمکن أن ال
المطلب نظیر العلم نعم األثر
ل
ل

3

هذا ولعل مقصود الشیخ االعظم هو أن المتصور والمنشأ وإن کان کلیا یستحیل تحققه فی الخارج إال أنه ال لبد
مجرد
وأن یکون متعینا حتی یتعلق به القصد وال جامع بین التملیک واالباحة
ل
اللهم إال أن یقال :یکفی فی ذلک ل
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عنوان أحدهما فیترتب علیه االثر المشترک لهما وهو التسلیط المطلق ومن المعلوم أنه قد یتعلق الغرض بعنوان
أحدهما من دون تعیین ،إهماال أو إجماال هذا ولعله أیضا مراد من قال بکفایة مجرد التسلیط المطلق.
ثم إنه ذهب المحقق االصفهانی(قدس سره) إلی أنه ال دخل للمقام بمسألة تحقق الجنس بال فصل فإن االباحة
ل
لتفصل التسلیط المطلق عدم قصد قطع اضافة الملک عن نفسه قال (قدس
المطلقة من اللوازم ولو سلم فیکفی
ل
أن المقصود هو التسلیط المطلق الذي نتیجته اإلباحة المالکیة
سره) :ظاهر الجواهر 1بمالحظة تمام أطراف کالمه ،ل
فإن فصلها هو أمر عدمي ،و هو عدم قصد قطع إضافة الملك عن نفسه ،فالتسلیط المتقید بهذا الفصل العدمي
ل
تسلیط إباحي ،فال یلزم محذور امتناع وجود الجنس بال فصل ،فاإلباحة تارة تقصد بعنوانها و هي الصورة االولی ،و
أن التسلیط المطلق لیس جنسا
أخرى تتحقق بقصد التسلیط مع عدم قصد قطع إضافة الملك عن نفسه ،فتدبر لإال ل
یتفصل تارة بأمر وجودي و أخرى بأمر عدمي ،بل التسلیط الزم أعم للتملیك و إلنشاء
للتملیك و اإلباحة ،حتی
ل
الترخیص ،فیتخصص باإلباحة لمکان عدم قطع إضافة الملك عن نفسه ،فحدیث وجود الجنس بال فصل أجنبي عما
مساوق لإلباحة الخاصة والکالم فی
نحن فیه بالکلیة 2.هذا وال یخفی أن التسلیط مع قصد عدم قطع الملک
ٌ
التسلیط مع عدم قصد القطع اللهم اال ان یقال ان القطع یحتاج الی القصد أما عدم القطع فال یحتاج إلی القصد بل
مجرد عدم قصد القطع لبقاء الملکیه.
یکفی ل
أن من المعاطاة مجرد االعطاء الخارجی
بأن مراد صاحب الجواهر(قدس سره) من هذا القسم بیان ل
ثم إنه قد یقال ل
ل
ولو لم یکن قاصدا لمعاملة أصال قال المحقق االصفهانی(قدس سره) :عن بعض أجلة تالمذته (رحمهما لهال) في
بأن الفعل في المقام کاللفظ في العقود ،و قد یکون مسلوب المعنی ،نعم ال
کتاب اإلجارة ما لفظه :و یمکن دفعه ل
تم الغرض انتهی.
بد في الفعل االختیاري من غرض ،فإذا کان هو محض التوصل إلی اآلخر ل

3

 1جواهر الکالم 230/22
 2الحاشية96 /1
 3کتاب االجارة5/
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تصور صور التعاطي المعاملي ،فال یقاس بتسلیط الغاصب القاهر خارجا لدفع شره ،فإنله ال
و فیه  :ل
أن مثله خارج عن ل
مبیح و ال ممللك فلیس تسلیطا معاملیا اعتباریا.

1

بأن مجرد قصد التملیک
و اما إیراد الشیخ (قدس سره) علی الوجه الرابع فی کالم الجواهر فیمکن أن یورد علیه ل
بالعوض یمکن أن یکون علی وجه الهبة المعوضة ال البیع حینما ال یقصد المبادلة بین المالین بل یقصد المبادلة
وبضمها إلی القسمین الرئیسیین من االعطائین واالعطاء من
بین الفعلین فاالقوی صحة فرض جمیع الصور االربع
ل
جانب واحد واألخذ من اآلخر ،تصیر الصور المفروضة ثمانیة.
ل الخالف إلخ
أن مح ل
قال السید الیزدی:قوله و في ل
الشیخ من قوله فإنله ال یکون بیعا أنله ال یمکن شرعا أن یتحقلق البیع
إن مراد ل
أقول اإلنصاف أنله یمکن أن یقال ل
الصورة الواقعة في الخارج و إن قصد بها البیع تفید
بهذا و من قوله و إنلما یکون إباحة أنله یمکن تحقلقها بهذا ال ل
أن ل
أن
اإلباحة و قوله أخیرا و لأما اإلباحة بذلك إلخ معناه و لأما تحقلق اإلباحة بذلك فهو مجمع علیه یعني أجمعوا علی ل
المتقدمة من المبسوط 2تصلح قرینة
إنشاء اإلباحة ال یحتاج إلی الللفظ بخالف البیع فإنلها ال ینعقد لإال به و العبارة
ل
أن
أن ظاهر کالمه اإلباحة
المالکیة دون ل
مما ذکرنا ظهر ل
علی ما ذکرنا من الحمل مضافا إلی ل
الش ل
ل
رعیة التعبلدیلة و ل
الصورة اللتي نفی کونها بیعا و لإال فکون
أن حکم ل
اللذي ینفع المصنف إثبات ل
الشیخ باإلباحة إنلما هو في خصوص ل
فإن
النزاع في کونها بیعا أو ال
مما ال إشکال فیه و کذا الکالم في سائر العبارات اآلتیة ل
ل
مختصا بما إذا قصد التلملیك ل
أن مورد حکمهم باإلباحة هو نفس المورد اللذي حکموا بعدم کونه بیعا و لإال فال ینکر صاحب
ل
الالزم علیه بیان ل
البیعیة هي صورة قصدها و من ذلك یظهر أن ذکره الشواهد علی کون
ل ال لنزاع في
الجواهر و ال غیره کون مح ل
ل
یبین اتلحاد مورد
مما ال ینفعه و کان ل
الالزم أن ل
مرادهم من المعاطاة في العبارات المذکورة المعاطاة بقصد التلملیك ل
البیعیة و الحکم باإلباحة.
نفي
ل

 1الحاشية 95/1
 2قال الشيخ فی المبسوط :بعد وجوب تقديم اإليجاب على القبول و غيره ممّا يعتبر في البيع فإذا ثبت هذا فك ّل ما جرى بين ال ّناس إ ّنما هي استباحات و
تراض من دون أن يكون ذلك بيعا منعقدا مثل أن يعطي درهما للخبّاز فيعطيه الخبز أو قطعة للبقلي فيناوله البقل و ما أشبه ذلك و لو أنّ ّ
كال منهما
يرجع في ما أعطاه كان له ذلك أل ّنه ليس بعقد صحيح هو بيع.
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الشهید إلخ
وقال أیضا :قوله و قال ل
أقول هذه العبارة أیضا ال تقبل الحمل علی ما ذکره صاحب الجواهر لمکان قوله و لأما المعاطاة في المبایعات فهي
أن المنافع للمصنف في
أن نفس هذه المعاطاة المقصود بها المبایعة تفید اإلباحة
فتحصل ل
فإن ظاهره ل
تفید اإلباحة ل
ل
الشهید.
دفع دعوى صاحب الجواهر من هذه العبارات هي عبارة الغنیة و الکافي و قواعد ل
وقال أیضا:قوله فاألقوال في المعاطاة إلخ
الشیخ
أقول و هنا قول سابع و هو أنلها معاملة مستقللة مفیدة
للملکیة و لیست بیعا و إن کانت في مقامه حکي عن ل
ل
سره و لأما المحقلق الثلاني فهو یجعلها بیعا جائزا فال یرجع هذا القول إلی قوله.
الکبیر ل
الشیخ جعفر ل
قدس ل
وقال أیضا:قوله حکي عن بعض معاصري إلخ
ل
تأمل قلت لع ل
سره في الحاشیة ما هذا لفظه لکن في ل
أقول کتب المصنف ل
قدس ل
عد هذا من األقوال في المعاطاة ل
وجهه أنله إذا اعتبر الللفظ فهو یخرج عن المعاطاة غایته أنله ال یعتبر لفظا مخصوصا هذا و لکن ال لبد من مالحظة
کالمه و أنله هل یعتبر کون اإلنشاء بالللفظ أو یقول یعتبر أن یکون هناك لفظ و لو في مقام المساومة و إن کان
األول یخرج عن کونه من األقوال في المعاطاة بخالفه علی الثلاني کما هو واضح.
اإلنشاء بالمعاطاة فعلی ل

1

قوله :فی رد التمسک ب (الناس مسلطون)
أن مفاد الروایة الشریفة هو إثبات عمومیة السلطنة کالسلطنة علی التملیک أما کیفیتها فال ،قال السید
توضیحه :ل
الخوئی(قدس سره) :لو سلمنا اعتبار النبوي من حیث السند لکن ال نسلم داللته علی المقصود ،فان المحتمل في
کما و کیفا وعلیه فإذا
معناه وجوه ثالثة -1:أن یراد من الحدیث تسلط الناس علی کل تصرف من أنحاء التصرفات ل
شککنا في جواز تصرف خارجي أو اعتباري من حیث الوضع و التکلیف تمسکنا بالحدیث المزبور إلثبات مشروعیة
ذلك و لکن یرد علیه أن االلتزام بهذا الوجه یقتضي أن یکون النبوي في مقام التشریع بأن یدل علی جواز کل
تصرف لم تثبت مشروعیته من ناحیة الشارع و من البدیهي أنه لم یقل به متفقة فضال عن الفقیه بل یقتضي

 1الحاشية68/1
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االلتزام بمشروعیة غیر واحد من المحرمات اإللهیة -کأکل جملة من األطعمة المحرمة و شرب جملة من األشربة
المحرمة و لبس جملة من األلبسة المحرمة التي هي مملوکة للمتصرف -فإن النسبة بین دلیل السلطنة و بین
أدلة بعض المحرمات هي العموم من وجه ،فیتعارضان في مورد االجتماع و یتساقطان فیرجع إلی أصالة اإلباحة،
مع أن هذا ضروري البطالن.
 -2ما ذکره المصنف و حاصله :أن عموم الحدیث إنما هو باعتبار أنواع السلطنة -کالبیع و اإلجارة و الهبة و الصلح
و غیرها -و إذا شککنا في مشروعیة نوع منها -کالمزارعة و المضاربة و المساقاة مثال -تمسکنا بعموم الحدیث و
نحکم بثبوت السلطنة هنا أیضا وأما إذا علمنا بمقدار السلطنة و کمیتها بأن قطعنا بأن سلطنة خاصة نافذة في
حق شخص کبیع ماله من غیره و لکن شککنا في کیفیة هذه السلطنة و أن هذا البیع هل یوجد بالتعاطي أم ال
فإنه حینئذ ال یجوز لنا أن نتمسك بدلیل السلطنة إلثبات مشروعیة المعاطاة في الشریعة المقدسة وقد اتضح لك
الفارق بین هذا الوجه و بین سابقه حیث ان العموم في الوجه األول باعتبار الکمیة و الکیفیة و في الوجه الثاني
باعتبار الکمیة فقط و یرد علیه :أن االلتزام بهذا الوجه یقتضي أیضا أن تکون الروایة في مقام التشریع وعلیه فیجوز
التمسك بعموم النبوي في أي مورد شککنا في جواز نوع خاص من السلطنة -کالشك في جواز أکل لحم األرنب و
نحوه و هذا خالف الظاهر من الروایة حسب المتفاهم العرفي و ألجل ذلك لم یتمسك به أحد في أمثال ذلك و من
هنا ذکروا :أن دلیل السلطنة لم یرد في مقام التشریع بل إنما ورد إلثبات السلطنة للمالك في الجهات المشروعة.
 -3ما هو التحقیق من أن دلیل السلطنة یتکفل ببیان استقالل المالك في التصرف في أمواله في الجهات
المشروعة وعدم کونه محجورا عن التصرف في تلك الجهات ولیس لغیره أن یزاحمه في ذلك وعلیه فشأن دلیل
السلطنة شأن األوامر المسوقة لبیان أصل الوجوب من غیر نظر فیها إلی تعیین الواجب من حیث الکم و الکیف
وعلی الجملة :إن دلیل السلطنة ال یدل علی استقالل المالك في التصرف في أموالهم من جمیع الجهات بحیث لو
منع الشارع عن التصرف فیها من ناحیة خاصة کان ذلك مخصصا لعموم الحدیث وقد تجلی لك من ذلك أنه لو شك
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في جواز تصرف خاص -کالبیع المعاطاتي أو جواز االعراض عن مال معین -فإنه ال یجوز التمسك في مشروعیة
ذلك بدلیل السلطنة.

1

قوله :لأما ثبوت السیرة و استمرارها علی التوریث ،فهي کسائر سیراتهم الناشئة عن قللة المباالة في الدین
یتم لو کان المدعی التمسک بسیرة المتشرعة فإنه ال
أورد علیه السید الخوئی(قدس سره) :ل
بأن هذا البیان إنما ل
یتصور استقرار عملهم الشرعی علی خالف الفتاوی أما لو کان المراد منها سیرة العقالء فهی حجة ولو کانوا
ألن الشارع المقدس إما یمضیها أو یردع عنها فهی حجة إال مع وصول الردع ،قال السید الخوئی(قدس
خمارین ل
ل
سره):واالجماع المدرکی أو محتمل المدرکیة ال یکفی فی الردع ألنه ال یکون کاشفا بل ال لبد من مالحظة المدرک
فلعله ال یکون رادعا.

2

أقول :ما هو الدلیل علی حجیة هذه السیرة التی أفتوا علی خالفه وردعوا عنها بعد العلم بعدم حصول القطع منها
وعدم قیام السیرة علی حجیة هذا النحو من السیر؟
أن المشهور
الحجة هو الظهور وهو ما یفهمها العرف والمفروض ل
أما عدم رادعیة االجماع الحتمال المدرک ففیه ل
أن ل
قد استفادوا اشتراط الصیغة من األخبار فال یمکننا تخطئة ِ
فهمهم هذا مع قربهم بعصر الصدور ،بل ولو سلم
حجیة له ولذا ال یؤخذ بظهور
االستظهار علی خالف استظهارهم (ال علی خالف غفلتهم کما هو المفروض) فال
ل
أدلة الوفاء بالوعد فی الوجوب؛ ألنه خالف استظهار الفقهاء وعلیه فمجرد مدرکیة االجماع ال یمنع الردع بل
ألن المناط فی حجیة االجماع التعبدی هو
أن حجیة االجماع المدرکی أقوی من االجماع التعبدی ل
المختار ل
حق فقهائنا العظام(رضوان لهال تعالی علیهم أجمعین) فال محالة کانت لهم دلیال
استبعاد الخطأ أو
التعمد فی ل
ل
ثم بمرور الزمان کثر النقاش فیه) لو وصل إلینا لوافقناهم فی الفتوی وهکذا نقول فی
(ککونه من المسلمات ل
االجماع المدرکی فإن أمکن الخطأ فی الثانی أمکن فی االول بل االحتمال فی الثانی أضعف لوجود المدرک

 1مصباح الفقاهة  100/2وراجع کتاب البيع للمحقق االراکی(قدس سره) 39/1
 2مصباح الفقاهة 93/2
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ومستند الجمیع ولذا ال یوجد فقی ٌه یفتی علی خالف االجماع غایة االمر ال یفتی لیرجع المقلد إلی حکم عقله من
االحتیاط وهو الذی یعبر عنه باالحتیاط الوجوبی (ال ما قد یقال من أنه فتوی باالحتیاط)
السر فی ذلک أنلهم
کیفیة استقرار السیرة ولو من
نعم یبقی الکالم فی بیان
المتشرعة علی خالف الفتاوی ولع ل
ل
ل ل
ل
اکتفوا ببیان الفتوی من دون الردع عن حسبان الملکیه المتزلزلة؛ لعدم لزوم التغریرعلی المعصیة حتی یلزم الردع
فحیث لم یکن فرق عملی بین االباحة والملکیة المتزلزلة لم یردعوا عنه ولذا نری استقرار سیرة المتشرعة علی
أن فتوی المشهور خالفه .نعم استقرار السیرة علی فعل
وجوب القنوت وتثلیث التسلیم والتسبیحات فی الصالة مع ل
الحرام أو ترک الواجب فال یمکن .ولهذا أیضا قلنا بأنه ال یمکن استفادة الوجوب من استقرار السیرة علیه؛ إلمکان
صعب مستصعب ،والحاصل عدم
فإن القیام علی خالف السیرة
االباحة أو الکراهة فیکون عدم الردع لعدم التغریر ل
ٌ
التمسک بالسیرة إلثبات الملکیة المتزلزلة فی المعاطاة.
تمامیة
ل
إن قلت :یترتلب األثر بین القول بالملکیة واالباحة المطلقة فی التوریث ،قلت :مع بقاء العوضین وعدم عروض ما
یوجب االنتقال ،نلتزم ببقاء إباحة التصرف للوارث أیضا عوضا عن تصرف االخر فی مالهم أیضا کما هو مقتضی
رضاهما ببقاء المعاطاة (إرشاد الطالب  )51/2نعم یبقی الکالم فیما لو سلم استقرار السیرة علی الملکیة الالزمة
فإنله مع عدم الردع یلزم المعصیة کما لو استرجعه البائع فلم یقبل المشتری لتو لهم الملک.
قوله(قدس سره) :ید لل علیه أیضا :عموم قوله تعالی َو َأ َح َّ
ال الْبَ ْی َع
ل له ُ
قد ذکر فی تقریب داللة االیة الکریمة وجوها:
الوجه االول:التمسک بالمالزمة الشرعیة بأن یراد من الحلیة خصوص التکلیفیة فیکون المعنی حلیة جمیع
ثم أورد علیه بأن الدلیل علی هذه المالزمة فی سائر
التصرفات حتی المتوقفة علی الملک وهی تالزم الملکیة ل
آناما قبل التصرف قال
المقامات هو االجماع وقد انعقد فی المقام علی االباحة غایة االمر نلتزم بحدوث الملکیة ل
أن ثبوت الملکیة من أول األمر بمجرد إباحة التصرفات
سره  :ل
المحقق االصفهانی(قدس سره) :ملخص کالمه ل
قدس ل
فإن المشهور یقولون
من أول األمر متوقف علی مالزمة شرعیة أو عقلیة بین األمرین ،و ال مالزمة ،لأما الشرعیة ل
25

بإباحة جمیع التصرفات بمجرد انعقاد المعطاة ،و ال یقولون بإفادتها الملکیة فال مالزمة شرعیة ،و أ لما العقلیة فالقدر
الالزم عقال صدور التصرف الموقوف علی الملك عن ملکیة حال التصرف أو قبله آنا ما ،ال من أول األمر فإنله بال
أن حلیة الوطی لغیر المالک بمقتضی
ثم تعرض إلی إشکال حاصله ل
موجب عقال ،کما أنله ال موجب له شرعا ل
ثم أجاب عنه بما حاصله أن
االطالق ،ینافی حرمته لغیر المالک وإن لم یتصرف أصال؛ ألنه جمع بین الضدین! ل
الحرمة منجزة فی المقام والحلیة معلقة علی الملک وإن اجتمعا فی زمان واحد.قال (قدس سره):و یمکن أن یقال :
إن اباحة التصرف عند انعقاد المعاطاة ال تدور مدار فعلیة التصرف ،فاإلباحة من أول األمر مع عدم الملك من أول
ل
األمر مرجعها إلی ترخیص الوطي لغیر المالك ،و هو مضاد لحرمة الوطي علی غیر المالك ،و فرض إباحة الوطي عند
صدوره لحصول الملك عنده ،مرجعه إلی صدور الوطي مباحا لکونه ملکا ،و هو أجنبي عن فرض اإلباحة المطلقة
من أول األمر ،ألنلها علی هذا إباحة مقیدة بالتصرف لتقید الملك به و هو خالف مفاد اآلیة ،و هکذا األمر في العتق
و البیع

فکما أنلهما متوقفان علی الملك کذلك جوازهما و الترخیص فیهما ،و لإال لم تکن اإلباحة مطلقة بل

متقیدة بالتصرف ،هکذا أفاد شیخنا األستاذ.
أن متعلقها هو الوطي
بأن اإلباحة و إن لم تکن متقیدة بصدور التصرف کما في جمیع موارد اإلباحة ،لإال ل
و یندفع ل
المقارن للملك -لفرض کونه ممللکا -أو مسبوقا به ،فاإلباحة لم تتعلق بالوطي لغیر المالك حال الوطي ،بل تعلقت
بالوطي لغیر المالك حال اإلباحة ،فال تقیید في اإلباحة لفرض ثبوت إباحة الوطي المقارن للملك من أول األمر ،کما
أن وطء المأخوذ بالمعاطاة ممللك و مقارن للملك ،فتحریم
أنله لیس مضادا لتحریم الوطي لغیر المالك ،بل إذا فرض ل
الوطي ممتنع المتناع حصول الوطي في غیر الملك من المتعاطیین.

1

االعم من التکلیفی والوضعی فإن معنی الحل في اللغة
ل
الوجه الثانی :التمسک بالداللة المطابقیة بأن یراد من الح ل
ل
هو اإلطالق و اإلرسال و یعبر عنه في لغة الفارس بکلمة (بازداشتن) و یقابله التحریم ،فإنه بمعنی المنع و الحجر و
ال ریب أن الحل بهذا المعنی یناسب الحلیة الوضعیة و التکلیفیة کلتیهما.
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هذا وقد تأمل فیه الشیخ االعظم(قدس سره) بناء علی مختاره من انتزاعیة االحکام الوضعیة.
فإن الثانی بعنی االمضاء أی أنه تعالی
ل) ل
ل) غیر (أح ل
نعم قد یقرب هذا الوجه بما ذکره السید الخوئی من أن (ح ل
أحله محله ،و أقره مقره ،و لم یجعله کالقمار بحکم العدم .و أما جعله من الحل في قبال الشد :-بمعنی أنه لم یصد
عنه ،و جعله مرخی العنان في تأثیره -فغیر وجیه ،ألن الحل في قبال الشد یتعدى بنفسه بخالف أحل من
ثم قال :و یرد علیه :أن أحل من الحلول و إن وقع في االستعماالت العرفیة الصحیحة الفصیحة ،بل في
الحلول ،ل
الکتاب المجید إال أن هذا المعنی ال یناسب المقام فإنه قد استعمل لفظ الحل في مقابل کلمة التحریم في قوله
تعالی ) َو َأ َح َّ
ال الْبَ ْی َع َو َح َّر َم ال ِّربها) ومن المعلوم أن الحل إذا أخذ بمعنی الحلول کان مقابله اإلزالة ،ال التحریم.
ل له ُ

1

الوجه الثالث :التمسک بالمالزمة العرفیة بین حلیة جمیع التصرفات والملکیة وقد اختاره (قدس سره)
بأن الظاهر أنلها لیست في مقام حل للیة البیع و حرمة
ثم إنه قد أورد علی التمسک باالطالق فی هذه اآلیة الکریمة ل
ل ال ِّربها فتکون في مقام بیان حکم آخر ،فال
الربا ،بل بصدد بیان نفي التسویة بینهما في قبال من قال ِإن َّ َما الْبَ ْی ُع ِمثْ ُ
فکأن القائل بالتسویة لادعی التسویة بین المجعولین ،فال
ك عن األسباب المحتملة و غیرها
ل
إطالق فیها یدفع به الش ل
مقید؟
یظهر حال المجعول؛ هل هو مطلق ،أو ل
فإن
أن ردع القائلین تارة :یکون ببیان عدم التسویة ،بأن یقال :إنلهما غیر مثلین ،ل
ثم أجاب بنفسه عنه بقوله ل
أحدهما حالل ،و اآلخر حرام و ُأخرى :یکون ببیان حکم الموضوعین؛ لیکون ردعا لهم بالزم الکالم ،نحو اآلیة
الشریفة ،فإنلها ردع لهم ببیان حکم الموضوعین ،فحینئذ تکون في مقام بیان حکمهما ،لیترتلب علیه ردعهم ،و هذا
فتأمل.
ال ل
یضر باإلطالق ل

2

وبالجملة فمجرد هذه الشبهة ال یقاوم االصل العقالئی فی باب الظهورات هذا مع أنه لوال االطالق یلزم لغویة هذا
التشریع لعدم بیان المقصود من البیع فی سائر االدلة وهذا یدل علی ایکال تفسیره إلی العرف.
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هذا ولکن المختار أنه ال یصح التمسک باالطالق فی ما نحن فیه لما سبق من عدم فارق عملی بین االباحة
وألن الضهور هو ما یفهمه النوع فکیف نأخذ
والملکیة المتزلزلة کما سیأتی تحقیقه فی ذیل کالم بعض االساطین ل
باالطالق لمسألة المعاطاة مع ذهاب المشهور من القدماء إلی زمان المحقق الثانی(قدس سره) إلی خالفه ولذا
یوخذ فی المحاکم بالغلط المشهور وعلیه فالمهم بیان أن الملکیة أو االباحة ،الزمة أو جائزة.
ثم إنه قد أغفل المصنف االستدالل علی مقصوده بقوله تعالی َأ ْوفُوا بِال ُْع ُق ِ
ود مع أنه استدل به -فیما سیأتي قریبا -
ل
أن الوفاء هو االتمام والبقاء علی العمل إلی النهایة وهو یساوق
علی أصالة اللزوم في العقود ولعل الوجه فی ذلک ل
اللزوم فی العقود فیدل علی صحة العقود الالزمة باالولویة فما لم یثبت لزومه ال یمکن إثبات صحته بهذه اآلیة
الکریمة.
تبعیة العقود و ما قام مقامها للقصود
قوله (قدس سره) :لأما حکایة ل
أن قوام االمور االنشائیة بالقصد قال
قد أورد علی الجواب الحلی والنقضی :أما االول :فبأن المراد من التبعیة هو ل
شیخنا االستاذ التبریزی(قدس سره) عدم إمکان تخلف العقد عن القصد معناه عدم إمکان حصول مدلول العقد و
أن وقوع األمور القصدیلة
مفاده المفروض کونه إنشائیا ،بال قصد أو تحققه مع قصد الخالف، 1قال فی هدایة الطالب :ل
ِّ
االساطین(قدس س ُّره)
و تحقلقها في الخارج تابع لقصدها و موقوف علیه و ال یوجد بدون القصد فحاصل إیراد بعض
أن اإلباحة من األمور القصدیلة فال یوجد و ال یتحقلق بمقتضی الکبرى
بذلك علی القول باإلباحة مع قصد التلملیك ل
المذکورة بدون القصد إلیها و المفروض في المعاطاة هو القصد إلی التلملیك دون اإلباحة فحصولها حینئذ کما هو
قضیة القول بها مع قصد التلملیك یوجب حصولها بدون القصد إلیها فیلزم مخالفة الکبرى المذکورة فال یتم حینئذ
ل
الجواب الحلی من المصنف اه( .یقول المقرر:إال أن یقال کما صرح به السید الخوئی فی التنقیح بتحقق ما هو
المقصود فی المعاطاة أیضا وهو الملکیة غایة االمر متأخرا عن العقد کما هو الحال فی الملکیة فی الهبة و السلم
ففرق بین إلغاء األثر و ترتیب ما یخالفه ،و بین إمضائه بشرط قال المحقق االراکی(قدس سره) :نعم یبقی ثبوت
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إن ما قصد
إن ما وقع لم یقصد ،ال من حیث ل
اإلباحة بین البیع و الشرط بال دلیل ،فاإلشکال وارد علیهم من حیث ل
لم یقع.1هذا لو أرید من االباحة فی کالم المصنف االباحة المالکیة أما لو أرید منه االباحة الشرعیة کما هو
الظاهرفالجواب الحلی فی محله إال أنه خالف ما سبق منه).
بأن تخللف العقد
أما الثانی فبأن ماهیة العقد تابع للقصد ال قیوده قال فی هدایة الطالب :یشکل الجواب ال لنقضي ل
عن القصد و تأثیره في غیر المقصود علی نحوین أحدهما کون الواقع بالعقد مخالفا للمقصود منه من حیث
الشروط زیادة و نقیصة کما في
الماهیة مثل قصد الهبة و وقوع اإلجارة و ثانیهما کونه مخالفا له من حیث القیود و ل
ل
ماهیة و
الماهیة إذ الملك غیر اإلباحة
الصفقة و غرض بعض األساطین هو استبعاد التلخللف من حیث
ل
تبعض ل
ل
ل
التلخلف في جمیع ما ذکره المص لنف ِّ
قدس س ُّره من ال لنحو الثلاني 2وهو ال محذور فیه کما فی توقف الملک فی الهبة
والسلم علی القبض مع قصد الطرفین حصوله من البدو.
قوله (قدس سره):و توهم أن دلیلهم علی ذلك قاعدة الید مدفوع
قال السید الخوئی(قدس سره):و یرد علیه :أن سبب الضمان في العقود الفاسدة -علی ما سیأتي -إنما هو الید نهایة
األمر أن االقدام یکون منقحا لموضوع ضمان الید وأنها لم تکن أمانیة و قد ذکرنا في محله :أن االقدام بنفسه لو
کان موجبا للضمان ،لتحقق الضمان بتحقق المعاملة في الخارج باإلیجاب و القبول ،مع عدم تحقق القبض و
اإلقباض ،إذ المفروض تحقق االقدام علی المعاملة من ناحیة المتعاملین ،مع أنه باطل بالضرورة .فیستکشف من
ذلك أن سبب الضمان في أمثال هذه الموارد هو الید دون االقدام 3أما قاعدة کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من
مال بائعه فتختص بالبیع الصحیح.
قوله(قدس سره) :الثاني :أن الشرط الفاسد ال یفسد العقد المشروط به عند أکثر القدماء،
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أورد علیه السید الخوئی(قدس سره) بأن الشرط لو کان ألصل العقد فهو تعلیق ومبطل للعقد فال إمضاء ولو کان
شرطا للوفاء وعدم الفسخ فالعقد قد قصد بنحو المطلق وقد أمضاه الشارع المقدس أیضا کذلک فال تخلف غایة
االمر ال یجب الوفاء بالشرط الفاسد وفی ثبوت الخیار فیه خالف

1

قوله(قدس سره) :منها :بیع ما یملك و ما ال یملك
أن البیع الحقیقي و هو التملیك متعدد وقد أمضی أحدهما دون
بأن البیع اإلنشائي و إن کان واحدا لإال ل
ویندفع :ل
تخلف أصال.
اآلخر فال
َ
قوله (قدس سره):منها :بیع الغاصب لنفسه ،حیث إنله یقع للمالك مع إجازته مع أنله غیر مقصود.
متقومة بالمالین ال بالمالکین،
بأن حقیقة المبادلة
قال المحقق االصفهانی(قدس سره)و قد أجاب عنه غیر واحد  :ل
ل
فقصد کونه لنفسه أو لغیره لیس من مقومات حقیقة البیع ،فال وجوده الزم و ال عدمه ضائر ،فال تخللف لما هو
مضمون العقد عما یجب قصده في وقوعه

2

هذا مع أنه سیأتی من المصنف أن الغاصب یبیع النغصوب بما أنه مالک إدعاء ال بما أنه غاصب فوقوعه للمالک
مطابق لما قصد.
الحقیقی
ٌ
قوله (قدس سره) :الخامس :أن العاقد إذا ترك ذکر األجل في نکاح المتعة کان ذلك زواجا دائمیا
قال السید الخوئی(قدس سره) :و التحقیق :أنه إذا کان بناء العاقد -قبل مباشرته بإیقاع العقد -علی إنشاء نکاح
المتعة ،و لکن نسي ذکر األجل عند اإلنشاء و قصد الزواج الدائم فال شبهة في أن الواقع حینئذ یکون نکاحا دائمیا
و علیه فال یلزم منه تخلف العقد عن القصد و إذا کان بناء العاقد علی إیقاء عقد المتعة حتی في مقام اإلنشاء ،و
االشتغال بإجراء الصیغة ،و مع ذلك نسي ذکر األجل في مقام التلفظ ،أو ترکه عمدا فان الظاهر حینئذ بطالن العقد
فال تخلف.

3
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التصرف ممللکا ،فال بأس بالتزامه إذا کان مقتضی الجمع بین االدلة .وفیه أنه
ه):أما لزوم کون إرادة
ل
قوله(قدس سر ل
یتم لو انحصر الجمع فی هذا الطریق وهو ممنوع إلمکان تقیید االطالق فی ال وطی إال فی ملک أو فی دلیل حلیة
ل
جمیع التصرفات(.یقول المقرر:هذا مع ما قاله المحقق االراکی(قدس سره) :هنا وجهان یحتمل أن یکون ک ل
ل
األول :أن ال یفید البیع المعاطاتي سوى اإلباحة إلی أن یحصل التلف أوالتصرف ،فیکون ک ل
منهما مراد المشهور :ل
الملکیة.
مستقال لحصول
منهما سببا
ل
ل
التصرف
التصرف مستندة إلی نفس البیع ،فیکون حال التلف و
الثاني :أن تکون الملکیة الحاصلة من حین التلف أو
ل
ل
حال القبض في المجلس في بیع الصرف في کونه شرطا لتأثیر البیع ال ممللکا.
ل منهما مال اآلخر
فإن أرادوا الوجه الثاني ،لم یخالفوا قاعدة العقود تابعة للقصود فإن مقصود المتبایعین
ملکیة ک ل
ل
الملکیة من
أن من قصدهما حصول
بسبب هذه المعاملة ،و هو حاصل .فإن قلت :کیف حصل مقصودهما و الحال ل
ل
الملکیة ،فالسبب -أعني :البیع -
التقید بالزمان مأخوذا في
حین البیع ،و هو غیر حاصل؟ قلت :ال یمکن أن یکون
ل
ل
یؤثلر عند تمامه ،من دون دخل للزمان في شيء من المؤثلر و األثر .
التصرف ممللکا ،و قد عرفت عدم کونهما ممللکین
و لأما سائر االستبعادات فستلة منها مبتنیة علی کون التلف أو
ل
علی هذا الوجه)1.
قوله(قدس سره) :أما ما ذکره من تعلق األخماس و الزکوات إلی آخر ما ذکره فهو استبعاد محض
قال السید الخوئی(قدس سره):المقصود أنه ال مانع من االلتزام بعدم تعلق الخمس والزکاة به ألنه لیس ملکه وإن
دفع ذلک بأن السیرة جرت علی إخراج الخمس مما أخذ بالمعاطاة ویعدون تارکه من الفساق وممن ال یودی
حقوقه فنقول :إنه رجوع إلی السیرة فی معاملتهم مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة األمالک فکونه ملکا ألجل السیرة
حینئذ ال من جهة ذلک االستبعاد.

2
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أما مسألة الحج فالمعتبر هو صدق عنوان (أن عنده الزاد والراحلة) ولو لم تکن ملکا له نعم ال نقول بذلک من جهة
صدق الحج البذلی ألنه لدلیل خاص َج َعلَه قسیما لالستطاعة ال لحصول االستطاعة بالبذل والشاهد علیه قولهم
بوجوب القبول لو بذل له المال للحج وال یجب القبول لو أهدی إلیه ما یکفی للحج لعدم وجوب تحصیل
االستطاعة فلو کان البذل مصداقا لالستطاعة لم یجب القبول .و نظیره وجوب أداء الدین علی المدیون ،أو وجوب
اإلنفاق علی العیال ،فان الوجوب في الموردین کما في وجوب الحج غیر موقوف علی ملك المال و قد یؤدى معظم
السالم مع عدم کون السهم المبارك ملکا لهم ،کما ینفقون علی عیالهم من
أهل العلم دیونهم من سهم االمام علیه ل
ذلك السهم ،و جواز أداء المدیون دینه بمال الغیر مما ال یکون حرجیا علیه (بمقتضی مفهوم اآلیة الکریمة)،
یالزم جواز إجباره علیه مع امتناعه فکیف بالمعاطاة أما صفة الغنی المانعة عن أخذ الحقوق الشرعیة فهي غیر
متوقفة علی الملك ،بل کل من تمکن من مئونة نفسه و عیاله سنة واحدة و لو من المباحات فهو غني بل الظاهر
عدم جواز أخذ سهم السادات لمن یقدر علی التکسب ولو بأن یعمل باللیل ویدرس بالنهار فإنه ملک ألصحابه وال
والیة علیه للفقیه إال بالوکالة من المعطی فضال أن یکون ملکه ولهذا ال یمکننا االلتزام بما یقال فی توجیه رواتب
الطالب المختلطة بسهم السادات بأنهم من عیاالت المجتهد فإن العیال منصرف عن مثل هذا المورد ومثله القول
صح له هذا االمر ودعوی الشأن مشکل کما أن تصحیح والیة
باالقتراض ثم أداء الدین من الخمس فإنه کیف ل
الفقیه علیه بدعوی أن التاجر ال یعلم المستحق أشکل إلمکان تعریفه بذلک فال یالزم الوالیة هذا فی الفقیه االعلم
أما غیره فال یجوز له أخذ الوجوهات وإعطاء الرواتب کما ال یجوز للغیر دفعها إلیه.
ثم إنه یبقی الکالم فی حکمهم بجواز إعطاء الخمس لولد الغنی حتی ال یحتاج إلی أبیه وإن کان الوالد ال یمتنع
ل
عن نفقته بخالف الزوجة ألنها تملک النفقة! (یقول المقرر :قد صرح السید الخوئی(قدس سره) فی التنقیح بعدم
جواز ذلک فراجع )90/1
قوله (قدس سره) :و لأما کون التلف ممللکا للجانبین ،فإن ثبت بإجماع
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قال الشیخ التبریزی(قدس سره):حاصله ان مقتضی اإلجماع عدم ضمان تلف المال قهرا أو تفریطا ،بالمثل أو
القیمة و علی ذلك فاألمر یدور بین القول ببقاء المال المزبور علی ملك مالکه األول و ال ضمان فیه بان یخصص
عموم حدیث علی الید حیث ان مدلوله ثبوت الضمان في کل مورد یضع انسان یده علی مال الغیر بال استیمان
فیقال ان في مورد المعاطاة ال ضمان علی من یتلف مال الغیر في یده و بین إبقاء الحدیث علی عمومه و یقال بأن
المأخوذ في المعاطاة یصیر ملکا لمن یتلف في یده کما ان المال اآلخر یصیر ملکا لآلخر و هذا مقتضی التحفظ
علی عموم الحدیث مع مالحظة اإلجماع المزبور.
ثم ان في هذا الفرض أى فرض حصول الملك ،مقتضی أصالة عدم حدوث الملك قبل التلف حدوثه مقارنا له
فیکون المقام نظیر تلف المبیع في ید بایعه حیث ان مقتضی عدم ضمان المبیع بالمثل أو القیمة مع مالحظة
الروایة الواردة في ان تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه هو االلتزام بدخول المبیع قبل تلفه في ملك بایعه و
مقتضی المعاوضة انتقال الثمن ایضا الی ملك المشترى و لذا یقال ضمان البائع قبل القبض ،معناه انحالل البیع
بالتلف قبل القبض.1
قال السید الخوئی(قدس سره):أما ما ذکره من استلزام القول باإلباحة جریان الربا في المباحات فهو من العجائب
بدیهة أن مورد البحث في المقام إنما هو المعاطاة الواجدة لجمیع شرائط البیع إال الصیغة الخاصة و علیه فإذا
کانت المعاطاة ربویة لم تؤثر في شيء من الملکیة و اإلباحة ،لفسادها من ناحیة الربا ،و إذن فال إباحة في المقام
لکي یلزم جریان الربا فیها

2

أصالة اللزوم فی المعامالت
وقد استدل علیها بأمور:
الدلیل االول :استصحاب بقاء الملک
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ذهب السید الخوئی(قدس سره) إلی عدم جریان االستصحاب فی الشبهات الحکمیة من جهة تعارض استصحاب
ولکن المختار عدم جریان الثانی الحتمال أزلیة االحکام وال ینافیه
بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل
ل
االجماع علی أن العالم حادث زمانی النصرافه إلی التکوین فال معارض الستصحاب بقاء الملکیة أو االباحة فی
شک فی الرافع فان الشك في المقتضی علی ما یظهر من کلمات
المأخوذ بالعاطاة بعد رجوع المالک االول وهو ٌ
الشیخ (ره) ما یکون انتفاء الحادث بمجرد انقضاء الزمان کانقضاء وجوب الصوم بانقضاء النهار ال بحدوث زماني آخر،
و بما ان الفسخ أمر زماني یکون ارتفاع الملك معه من االرتفاع بالرافع ومن المعلوم أن هذا االستصحاب استصحاب
شخصی لقضاء الوجدان بأن الملکیة حقیقة واحدة قال السید الخوئی(قدس سره) لیست لهذه الملکیة حقائق
متعددة لکي یکون استصحابها کلیا ،و أما التزلزل و االستقرار فلیسا من ناحیة االختالف في حقیقة الملك و
ماهیته ،بل هما منتزعان من حکم الشارع بجواز فسخ العقد و عدمه

1

قال المحقق التبریزی(قدس سره) و

المستصحب شخص الملك المحتمل بقائه بعد رجوع أحد المتعاطیین ،و ذلك فان اللزوم أو الجواز من الحکم
للملك الحادث ،کسائر األحکام المترتبة علیه ،و یختلف الحکم باعتبار اختالف أسباب حصوله من کونه بالهبة أو
الصلح أو البیع باإلیجاب و القبول لفظا أو بالمعاطاة و غیرها 2.نعم استصحاب الملك في الشبهة المصداقیة من
استصحاب الکلی ال محالة ،فإن المنشأ في الهبة فرد من الملك و في الصلح فرد آخر نعم الفردان متحدان في
الحقیقة کما تقدم.
نعم ال یتم ما ذکره المصنف من أنه لو کانت الملکیة علی قسمین وقلنا بأن تشخیص ذلک بید الشارع لزم تخلف
العقود عن القصود؛ لما سبق من أن هذه التخلفات ال ینافی القاعدة کما فی الصرف والسلم والهبة ولو سلم أنه
استصحاب کلی فهو من القسم الثانی فال مانع لجریانه ودعوی حکومة استصحاب عدم حدوث الفرد الطویل
مردودة ال لما قاله المصنف(قدس سره) فی الرسائل من أن الشک فی بقاء الکلی وارتفاعه مسبب عن الشک فی
أن الحادث هو القصیر فالکلی مرتفع أو أنه الطویل فالکلی باق ولیس مسببا عن حدوث الطویل وعدمه فال بد من
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اثبات حدوث القصیر باستصحاب عدم حدوث الطویل وهو مثبت؛ ألنه یرد علیه أن الحکم لم یترتب علی عنوان
البقاء (وهو الوجود بعد الوجود) واالرتفاع (وهو العدم بعد الوجود) بل علی وجود الکلی فی االن الثانی وعدمه وهو
محرز بضمیمة االصل إلی الوجدان بل الوجه فی عدم الحکومة أن التسبب بین ارتفاع الفرد وارتفاع الکلی عقلی ال
شرعی.
ثم ذکر ایضا انه یکفی في جریان االستصحاب الشك في ان اللزوم من خصوصیات الملك أو من لوازم السبب
ل
المملك لکنه کما ذکر المحقق التبریزی(قدس سره) یتم فیما لو کان الوجه في عدم جریان استصحاب الکلي
حکومة استصحاب عدم حدوث الفرد الطویل علیه و فیما إذا لم یحرز کون استصحاب الملك بعد رجوع أحد
المتعاطیین من قبیل الشخص أو الکلي فیجري االستصحاب في ناحیته لعدم إحراز األصل الحاکم علیه أما لو کان
المحذور اختالل أرکان االستصحاب فی القسم الثانی من الکلی الن الفرد مردد بین القصیر و الطویل ،و باإلضافة
إلی القصیر ال یحتمل البقاء و باإلضافة إلی الطویل ال علم بالحدوث ،فیختل أرکان االستصحاب و مع احتمال کون
الملك الالزم و الجائز من هذا القبیل یکون التمسك بخطاب االستصحاب من األخذ به في شبهته المصداقیة حیث
ال یحرز کون رفع الید عن الملك بعد رجوع أحد المتعاطیین من نقض الیقین بالشك1.و مما ذکرنا یظهر الحال في
استصحاب علقة المالك األول .و وجه الظهور ان جواز الرجوع علی تقدیره ال تکون علقة في المال ،بل هو حکم
حادث ،و العلقة الحاصلة سابقا للمالك األول و هي الملك قد زالت جزما ،بل لو کان جواز الرجوع من قبیل العلقة
في المال فهو مسبوق بالنفي ،ال بالثبوت و احتمال حدوثه بعد ارتفاع الملك یدخل المقام في القسم الثالث من
استصحاب الکلی ،و قد ذکر في محله عدم اعتباره فیه.
قوله(قدس سره) :نعم لو تداعیا احتمل التحالف

کما لو کان النزاع فی وقوع عنوان الصلح الالزم أو الهبة الجائزة ال فی مجرد الجواز واللزوم ولکنه یرد علیه ما قاله
السید الخوئی(قدس سره) :إن النظر في باب المرافعات إنما هو إلی الغرض األقصی ،و إلی النتیجة المترتبة علی
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الدعوى وعلیه فان کان قول کل من المترافعین موافقا لألصل من ناحیة ،و مخالفا له من ناحیة أخرى فهو من
موارد التداعي وإن کان قول أحدهما موافقا لألصل دون اآلخر فهو من موارد المدعي و المنکر وأما کیفیة ترتیب
الدعوى من دون أن تکون هذه الکیفیة موردا للغرض فال یترتب علیها أثر مهم في باب المرافعات .و إذن فال ثمرة
إلثبات أن العقد الموجود في الخارج صلح بال عوض ،أو هبة غیر معوضة ولو سلمنا تعلق الغرض بأي واحد من
عنواني الصلح و الهبة ،و لکن ال نسلم انتهاء األمر إلی التحالف فإن األثر الخاص في المقام و هو جواز الرجوع
مترتب علی الهبة و مقتضی األصل عدمها و اما عدم جواز الرجوع فال یحتاج إلی إثبات وقوع الصلح ،بل هو
مقتضی ثبوت الملك و لو باالستصحاب فالمورد من موارد الدعوى و اإلنکار ال من موارد التداعي.

1

الدلیل الثانی :عموم الناس مسلطون علی أموالهم

قال المحقق التبریزی(قدس سره):إن قلت :ان التمسك بالحدیث لبطالن فسخ اآلخر من التمسك بالعام في شبهته
المصداقیة ،حیث ان بعد فسخه ال یحرز کون المال ملکا لمن بیده حتی یثبت بسلطانه علیه بطالن فسخ اآلخر!
قلت :ان التمسك بالحدیث لیس باعتبار إثبات السلطنة علیه بعد فسخ اآلخر لیقال انه لم یحرز بعد فسخه کونه
ماال لمن بیده بل التمسك به باعتبار شمول الحدیث للمال المأخوذ بالمعاطاة قبل فسخ اآلخر و ان مقتضاه بطالن
ذلك الفسخ ،حیث ان مدلوله ان السلطنة علی ذلك المال باإلضافة الی جمیع التصرفات فیه و منها إبقائه علی
الملك أو اإلخراج عنه ،بید مالکه فال یمکن للغیر إخراجه عن ملکه قهرا علیه ،و هذا معنی بطالن الفسخ .هذا ولکن
الظاهر تمامیة االیراد لما ثبت فی محله من دوران الحکم مدار موضوعه فکما أن الحرام هو ما کان خمرا فعال ال ما
کان خمرا وصار اآلن خال ،کذلک السلطنة ،ثابتة ما دامت مملوکیة العین أما لو شک فی بقائها فال یشمله االطالق
کما ال یشمل عموم حرمة الخمر ما کان مشکوک الخمریة وهذا البیان هو الدلیل الوحید علی أن االستحالة من
المطهرات بداهة أن حکم النجاسة مترتبة علی الکلب فإذا صار ملحا یرتفع الحکم إال فیما ثبت بالدلیل أن حدوث
آناما کاف لبقاء الحکم إلی األبد کما فی قوله تعالی :ال ینال عهدی الظالمین فإن المتلبس بالکفر ولو
الموضوع ولو ل
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فی لحظة ال یکون إماما لوضوح عدم استدعاء النبی إبراهیم (علی نبینا وآله وعلیه السالم والصالة) إمامة الکافر
حین کفره بل الکفر ال یناسب هذا المقام الرفیع وهذا أیضا هو السر فی وجوب تخمیس ما خرج عن المونة وعدمه
من أن هذا العنوان عنوان تقییدی فینتفی الحکم بارتفاعه فیجب الخمس أم یکفی حدوثه لثبوت الحکم إلی االبد.
هذا وقد أورد علیه المحقق التبریزی(قدس سره) أیضا بقوله :ال نظر للحدیث إلی إمضاء اإلنشاءات و ال إلی أنواع
التصرفات المفروض تعلقها بالمال کما ذکرنا تفصیل ذلك سابقا ،بل مدلولها ان للمالك الوالیة علی التصرفات
المشروعة ،و انه غیر محجور علیه باإلضافة إلیها و من الظاهر ان الشك في المقام لیس في والیة المالك علی تلك
التصرفات بل الشك في مشروعیة فسخ غیر المالك و رجوعه في المعاطاة و الحاصل ان مشروعیة هذا الرجوع و
عدمها خارجة عن مدلوله ،بل ما نحن فیه نظیر ما إذا شك في مشروعیة تصرف ککون االعراض موجبا لخروج
الشيء عن ملك الشخص حیث ال یصح التمسك بالحدیث إلثبات صحته .هذا کله مع اإلغماض عن ضعف السند و
کونها مرسلة کما ال یخفی.

1

الدلیل الثالث :عموم قوله(صلی لهال علیه وآله وسلم) ال یحل مال امرء مسلم إال بطیب نفسه
قال المحقق التبریزی(قدس سره) :وجه االستدالل ان اضافة الحلیة أو عدمها الی المال ،کاضافتها إلی سائر األعیان
مقتضاها حلیة جمیع التصرفات المتعارفة المتعلقة به سواء کانت اعتباریة أو حقیقیة ،غایة األمر تکون الحلیة أو
عدمها باإلضافة إلی االعتباریات ظاهرة في الوضع ،و باإلضافة إلی التصرفات الحقیقیة ظاهرة في التکلیف ،و علی
ذلك فال یصح رجوع أحد المتعاطیین في المال المملوك لصاحبه بالمعاطاة إال برضاه حیث ان الرجوع تملك و
تصرف في مال الغیر بال رضاه و مما ذکرنا یظهر ضعف ما عن السید الخوئي (طال بقاه) من ان مدلول الحدیث
الحکم التکلیفي فقط و ال یحتمل الحرمة التکلیفیة في فسخ الطرف اآلخر حتی یتمسك به في إثباتها وجه الضعف
ما ذکرنا من ان الظاهر من اضافة عدم الحل الی المال الذي من قبیل األعیان تعلقه بالتصرفات المتعارف تعلقها به
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سواء کانت حقیقیة أو اعتباریة و مقتضی عدم الحل في االعتباریات هو الوضع 1.هذا ولکنه یرد علیه ما سبق من
دوران الحکم مدار الموضوع.
الدلیل الرابع :قوله تعالی :ال تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إال أن تکون تجارة عن تراض.
واالستدالل به إما بمجموع الکالم وإما بخصوص المستثنی منه ،أما االول فبوجهین:
ل شرعا إال بسبب التجارة
الوجه االول :جعل االستثناء متصال بتقریب :ال تأکلوا أموالکم بینکم ِّ
بأی سبب فإنه باط ٌ
ل فی المستثنی
أو الرضایة (بناء علی أن المستثنی خبر بعد خبر علی أکثر التقادیر) ومن المعلوم ل
أن الرجوع داخ ٌ
ألن المراد من ال تأکلوا ال تأکلوا أموال الغیر و بعد التجارة
منه ،ودعوی أن االستثناء منقطع حتی علی هذا التقدیر ل
2
بأی سبب فإنه باطل
عن تراض لیس األکل أکال لمال الغیر مردودة؛ لوضوح أن المراد ال تأکلوا أموالکم الحاصلة ل

إال بسبب التجارة .فالمأکول إنما یکون مال الغیر مع الغض عن السبب ال بعده.
قربه السید الیزدی(قدس سره) :یمکن أن یکون المستثنی متلصال و یکون المستثنی منه األموال و یکون
أو بما ل
قوله تعالی بِالْبه ِ
اطلِ قیدا توضیحیا و ذکره لبیان عللة الحکم ال احترازیلا فکأنله قال :ال تأکلوا أموال ال لناس لإال أن
ل أکل باطل نظیر قولك :ال تعبد غیر لهال شرکا أي ال تعبد غیر لهال فإنله
فإن ک ل
تکون تجارة(یعنی االموال المتجورة) ل
فإن
ك و یمکن أن یکون المستثنی منه محذوفا أي ال تأکلوا أموال ال لناس بوجه من الوجوه لإال بوجه التلجارة ل
شر ٌ
األکل ال بهذا الوجه باطل.

3

إن قلت :لو کان االستثناء متصال لزم کثرة التخصیص المستهجن بداهة أن أسباب حل األکل لیس منحصرا
بالتجارة عن تراض بل یحل ذلك بالهبات و الوقوف و الصدقات و الوصایا و أروش الجنایات و سائر النواقل الشرعیة
و اإلباحات سواء أکانت اإلباحة مالکیة ،أم کانت شرعیة.

 1ارشاد الطالب 57/2
 2الحاشية للمحقق االيروانی 120/1
 3الحاشية 74/1
38

قال السید الخوئی(قدس سره) :جملة من األمور المذکورة لیست مقابلة للتجارة عن تراض بل هي قسم منها
کالهبات التي منها الصدقات المستحبة و الوصایا بناء علی اعتبار القبول فیها و سائر النواقل الشرعیة کاإلجارة و
الجعالة و نحوهما و جملة منها و إن کانت خارجة عن حدود التجارة عن تراض -کالوقوف و اإلباحات و الوصایا بناء
علی عدم اعتبار القبول فیها -و لکن االلتزام بخروجها عن ذلك ال یستلزم کثرة التخصیص ،بداهة أن الباقي تحت
العام أکثر من الخارج.
و یضاف إلی ما ذکرناه :أن المستثنی منه في اآلیة إنما هو أکل مال غیره بعنوان التملك :بأن یتملك اإلنسان
باختیاره مال غیره بغیر التجارة عن تراض ،و ما ال یکون کذلك -کالوقوف و الزکوات و األخماس و المال الموصی
به وصیة تملیکه بناء علی عدم اعتبار القبول فیها و أروش الجنایات -خارج عن حدود المستثنی و المستثنی منه
تخصصا لعدم کونها تجارة ولعدم کون تملکها باالختیار.

1

الوجه الثانی :جعل االستثناء منقطعا بتقریب  :ال تأکلوا أموالکم بینکم باالسباب الباطلة عرفا لکن کلوا بسبب
یدل علی حصر السبب المشروع فی التجارة فلعل الرجوع أیضا مثلها فتکون اآلیة
التجارة ومن المعلوم أنه ال ل
بالنسبة إلیه مهملة إال أن یتمسک باالطالق المقامی قال السید الخوئی(قدس سره) :یمکن إثبات داللة اآلیة علی
الحصر حینئذ بالقرینة المقامیة بدعوى أن لهال تعالی بصدد بیان األسباب المشروعة للمعامالت و تمییز وجهها
الصحیح عن وجهها الباطل و ال ریب أن اإلهمال مما یخل بالمقصود فال محالة یستفاد الحصر من اآلیة بالقرینة
المقامیة و إذن فاآلیة مسوقة لبیان حصر األسباب الصحیحة للمعامالت في التجارة عن تراض سواء أکان االستثناء
متصال أم کان منقطعا و مما یؤید کون اآلیة راجعة إلی بیان أسباب المعامالت تطبیقها في بعض الروایات علی
القمار باعتبار کونه من األسباب الباطلة.

2
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أما الثانی فبتقریب أن الرجوع فی المعاطاة من االسباب الباطلة عرفا للزوم المعاطاة فی سیرة العقالء نعم لوحکم
الشارع بجوازتصرف باطل عرفا ،کأکل المارة واألخذ بالشفعة فیکون واردا علی هذه اآلیة الکریمة بداهة أن التصرف
خارج عن موضوع الباطل وجدانا فیکون واردا.
بعد إذن المالک الحقیقی
ٌ
خالق أما الملکیة االعتباریة التی هی المقصود فی المقام فال حیث ال
مالک تکوینا یعنی أنه
إن قلت :إن الشارع
ٌ
ٌ
یعقل اجتماع المالکین علی ملک واحد بل لیس لهل تبارک وتعالی إال سدس الخمس بمقتضی آیة الخمس!
قلت :نعم إال أن له الوالیة المطلقة حتی علی نفس المالک ومن المعلوم کفایة إذن الوالی فی خروج التصرف عن
عنوان الباطل عرفا ولعل المراد من المالک فی عبارة المصنف(قدس سره) هو المالک تکوینا الذی له الوالیة التامة.
إن قلت :إن الورود کالحکومة یحتاج إلی اللسان ودلیل جواز أکل المارة إخراج حکمی ال موضوعی فیکون مخصصا
فالمتعین جعل المذکورات من باب
ال واردا ،قال السید الیزدی(قدس سره) :إذا کان المراد بالباطل العرفي
ل
یصح ما ذکره إذا جعلنا المراد من الباطل الباطل الشرعي.
التلخصیص نعم ل

1

قلت :نعم إال أن المعیار فی اللسان لیس مجرد ما هو ظاهر اللفظ فلو استفید من تخصیص الحکم انتفاء الموضوع
عرفا فهو من موارد الورود دون التخصیص فإنه عبارة عن إخراج الحکم مع بقاء الموضوع ولذا یقال بورود أدلة
رافع لموضوع البراءة.
االمارات علی البراءة العقلیة بمجرد حکم الشارع فإنله بنفسه ٌ
ملک للفاسخ ،ال یجری هنا
وأن المال بعد الرجوع لعله
ثم إن التوهم المتقدم أعنی دوران الحکم مدار الموضوع ل
ٌ
ألن المراد من (أموالکم) أموال اآلکل ال أموال الغیر کما أن المراد من(اغسلوا وجوهکم ) هو وجوب غسل کل
ل
شخص وجه نفسه فالمعنی ال تأکلوا أموالکم إال ما حصل بسبب التجارة وهو نفس مانحن فیه ولو سلم أن المراد
ل) ال تتملکوا
هو أموال الغیر فمعنی االکل هنا عرفا ما یشمل التملک فالمعنی (کما سبق نظیره فی حدیث ال یح ل
أموال الغیر إال بسبب التجارة وهو أیضا نفس ما نحن فیه.
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وقد تحصل من جمیع ذلک تمامیة الدلیل علی لزوم المعاطاة إال أن المانع عن ذلک هی الشهرة المحققة
ل علی خالفه إال من العالمة(قدس سره) فی کتبه الثالثة وقد قلنا سابقا إن الحجة
واالجماع المنقول الذی ال نق َ
ل
من االدلة اللفظیة ما استقرت علیه السیرة وهو فهم العرف منها فال یمکننا االخذ بما استظهرناه مع ذهاب الج ل
إلی خالفه أما التمسک باالجماع فالبسیط منه غیر حاصل والمرکب منه ال یوجب الحدس لتردده بین االباحة و
الملکیة المتزلزلة من دون التعرض لنفی الثالث بحیث نطمئن بعدم القول باللزوم من القائل باالباحة حتی علی
لو
یتم ذلک بناء علی مسلک االجماع الدخولی وقاعدة اللطف وبالجملة فمخالفة المشهور مشک ٌ
تقدیر الملک نعم ل
ل المتأخرین لوال کلهم إلی اللزوم أشکل.
الجمع بینه وذهاب ج ل
قوله :بقي الکالم في الخبر الذي تمسك به في باب المعاطاة
الحجاج أوابن نجیح قال قلت ألبي عبد لهال
الحجاج عن خالد بن ل
رواه ثقة اإلسالم عن ابن أبي عمیرعن یحیی بن ل
علیه السالم :الرجل یجیئني و یقول :اشتر لي هذا الثوب و ُأربحك کذا و کذا فقال :ألیس إن شاء أخذ و إن شاء
یحرم الکالم.
ترك؟ قلت :بلی .قال :ال بأس ،إنلما یحللل الکالم و ل
قال شیخنا االستاذ التبریزی(قدس سره) رواه في الوسائل عن الشیخ و الکلیني )قدس سرهما( و علی کال النقلین
السالم) و هو خالد بن الحجاج لم یوثق نعم اخوه یحیی بن الحجاج
سنده ضعیف فإن الراوي عن االمام (علیه ل
موثق و ما في نسخة الکافي ابن نجیح بدل ابن الحجاج اشتباه بقرینة محمد بن ابی عمیر فإنه ال یروی إال عن
یحیی 1.وال یصححه وقوع ابن عمیر فی السند لما قلناه من أن المراد من عبارة الکشی فی أصحاب االجماع هو
االجماع علی وثاقتهم بال خالف فی ذلک
ثم إن االستدالل بها یتوقف علی االحتمال االول وهو حصر المحلل فی الشریعة فی الکالم فی مختلف االبواب
الفقهیة وأنه ال اعتبار بالکتابة أو القصد أو غیر ذلک لکنه کما قال المصنف(قدس سره) یستلزم منه تخصیص
االکثر ،لکثرة المحلل و المحرم في الشریعة المقدسة من غیر األلفاظ ضرورة ان تنجس المأکوالت و المشروبات
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محرم و تطهیرها محلل و التذکیة محللة و عدمها محرم و غلیان العصیر العنبي محرم و ذهاب ثلثیه محلل و
صیرورة العصیر خمرا محرم و تخلیلها محلل والجلل محرم لما یؤکل لحمه و استبراؤه محلل و خلط المال الحرام
بالمال الحالل محرم و تخمیسه محلل و أیضا وطي الحیوان الذي یؤکل لحمه محرم و الدخول بالمرأة محرم
لتزویج بنتها و اإلیقاب في الغالم محرم لتزویج أمه و بنته و أخته و أیضا قد جوز الشارع المقدس التصرف في
أموال الناس في موارد شتی من دون أن یکون فیها محلل کالمي و ذلك کالتصرف في األراضي الواسعة و األنهار
الکبار و کأکل المارة من ثمرة الشجرة الممرور بها بل ورد في القرآن الکریم جواز األکل من بیوت األصدقاء و
األحباء و إن لم یدل علیه إذن لفظي

1

أورد علیه فی االرشاد بانصراف الخبر إلی المعامالت کما هو مورده الن المعامالت تکون باللفظ و بالکتابة و اإلشارة
و القصد المجرد و العقل و المستفاد من الخبر عدم العبرة بسائر المحققات غیر الکالم فال یلزم تخصیص االکثر

2

لکنه أجاب عنه السید الخوئی(قدس سره) بانثالم ذلك الحصر في باب العقود أیضا فإنهم قد التزموا بجواز التصرف
في المأخوذ بالمعاطاة سواء أ کانت المعاطاة مفیدة للملك أم کانت مفیدة لإلباح فال بد من القول بأنه ال تعرض فی
الخبر بالمعاطاة اصال.
وجه داللة الخبر علی عدم االعتبار بالمعاطاة بناء علی
قال المحقق التبریزی(قدس سره):ثم انه (قدس سره) ل
االحتمال الثالث باعتبار انه لو کانت المعاطاة کاإلیجاب و القبول اللفظیین لما کان وج ٌه لذکر خصوص الکالم بعد
اداة الحصر ،بل کان المناسب ان یقال انما یحرم إیجاب البیع کان بالکالم أو بغیره و لکن ناقش في التوجیه بان
ذکر الکالم باعتبار ان في مورد الروایة ال یمکن إیجاب البیع بالمعاطاة ألن المبیع کان عند مالکه األول.
أقول المفروض في الخبر کون المبیع عند من طلب منه الشراء کما هو ظاهر اإلشارة في قوله اشتر هذا الثوب و
ثانیا ان إنشاء البیع بالمعاطاة ال یتوقف علی اإلعطاء من الجانبین کما یأتي ،بل یکفی تحققه من طرف واحد ،بان
یکون مثال إیجاب البیع بأخذ الثمن من المشترى و قبوله بإعطائه بقصد الشراء و لعله الی ذلك أشاربقوله فتأمل.
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و الصحیح ان ذکر الکالم باعتبار فرض المقاولة و المساومة في الروایة ،و انها ربما تکون متضمنة إلنشاء البیع و
االلتزام قبل تملك المتاع ،و ربما ال تکون ،ال ألن إلنشاء البیع بالکالم خصوصیة ال تجري في المعاطاة.

1

قال السید الخوئی(قدس سره)أن الحصر في الروایة غیر ناظر إلی المعاطاة نفیا و إثباتا و إنما هو باعتبار مورد
الروایة إذ فرض فیه صدور الکالم من المشتري ،و قد ذکر االمام (علیه السالم) أنه ینقسم الی قسمین ،و بین أن
قسما منه محلل ،کالمقاولة علی متاع لیس عند البائع و قسم منه محرم کإیجاب البیع علیه و إذن فاإلنشاء الفعلي
خارج عن حدود الروایة موضوعا 2.والحاصل فأخذ القید لخصوصیة المورد ال لدخالته فی الحکم.
هذا بل یمکن أن یقال :بداللة الخبر علی صحة المعاطاة بل وإفادتها الملکیة المتزلزلة لعدم االستفسار عن وقوع
التعاطی وعدمه حین المقاولة فیحتمل وقوع المعاطاة بإعطاء الثمن وأخذه فیکون قوله(علیه السالم) (ألیس إن
شاء أخذ) ناظرا إلی عدم اللزوم أو عدم الملک فأجاب (علیه السالم) بأنه ال بأس بذلک ما لم یکن العقد الزما (بناء
ل فداللة الخبر
علی أن المعاطاة ال یفید اللزوم) وإنما المحذور فی الکالم وإنشاء البیع قبل شراء المتاع فإنه باط ٌ
مرددة بین إفادة المعاطاة االباحة و الملکیة المتزلزلة أو السکوت وعدم التعرض إلیها.
الحجاج عن أبي عبد لهال (علیه السالم) عن رجل قال لي :اشتر لي هذا الثوب أو هذه
أما التمسک بروایة یحیی بن ل
الدابلة و بعنیها ُأربحك فیها کذا و کذا؟ قال :ال بأس بذلك ،اشترها ،و ال تواجبه البیع قبل أن تستوجبها أو تشتریها.
مجرد إعطاء العین للمشتري
بدعوی ل
أن المراد من مواجبة البیع لیس ل
أو روایة العالء الواردة في نسبة الربح إلی أصل المال ،قال :قلت ألبي عبد لهال (علیه السالم) :الرجل یرید أن یبیع
بیعا فیقول :أبیعك بده دوازده أو ده یازده (فالبیع غرری لتردد الثمن)فقال :ال بأس ،إنلما هذه "المراوضة "فإذا جمع
البیع جعله جملة واحدة.بدعوی أن المراد کراهة الذکر حین العقد فال لبد من الکالم فمردودة إلطالق المواجبة ولو
بالفعل وإمکان رفع الغرر بذکر الثمن فقط حین التعاطی.
قوله (قدس سره) :وحیث إن المناسب لهذا القول التمسک فی مشروعیته بعموم الناس مسلطون الخ
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بأی کیفیة.
فی تفسیر الحدیث ثالثة مسالک :االول أنه یدل علی إثبات السلطنة علی أنواع التصرفات و ل
الثانی :أنه یدل علی إثبات السلطنة علی أنواع التصرفات وهو مختار الشیخ االعظم وقد تمسک به فی المقام وهو
المعاطاة المقصود بها االباحة بخالف المعاطاة المقصود بها التملیک ولعل الوجه فی ذلک هو أن الحدیث الشریف
ناظر إلی بیان سلطنة المالک علی التصرفات التکوینیة کما وکیفا حیث لیس فیها ما یوجب االنصراف بخالف
ٌ
التصرفات االعتباریة کما لوأراد المالک إنشاء البیع والتملیک بمجرد غمض العین فإن للعقالء أیضا فی هذه االمور
فیتم الفرق بین المقامین فإن المعاطاة المقصود بها
قوانین وظوابط وهذا بنفسه یوجب االنصراف فی الحدیث
ل
التملیک من االمور االعتباریة وکیفیتها بید المقنن أما المعاطاة المقصود بها االباحة فهو فی الحقیقیة من
التصرفات التکوینیة بمعنی أنه لیس للعقالء فیها کیفیة خاصة نعم نلتزم بالتخصیص فیما منع عنه الشارع
فإن إذن المالک فیه للغیر وإن کان کإذنه لألکل والشرب إال أنه قد ورد( :ال وطی إال فی ملک)
المقدس کالوطی ل
والحاصل یجوز التمسک فی مانحن فیه(المعاطاة المقصود بها االباحة) بإطالق الحدیث لدفع شرطیة ما یحتمل
شرطیته بخالف البیع.

1

الثالث :ما اختاره السید الخوئی والشیخ التبریزی(قدس سرهما) من أنه فی مقام إثبات استقالل المالک فیما له
أن هذا التفسیر من باب ضیق الخناق ال
السلطنة وأنه غیر محجور عنها فال یتمسک به فی المقامین ولکن الظاهر ل
من جهة االستظهار.
إن المحقق االراکی(قدس سره) استوجه الفرق بین المقامین بأنه ال محذور فی التمسک بالحدیث فی المقام
ثم ل
ل
لمشروعیة االباحة المشروطة قطعا فیدل الحدیث علی سلطنة المالک علیه وهذا بخالف المعاطاة المقصود بها
التمسك بهذه القاعدة
التملیک قال(قدس سره) :ال یذهب علیك أنله ال مجرى هنا لإلشکال الذي أوردناه سابقا علی
ل
أن القاعدة إنلما تتعرض لحکم اقتضائي -بعد الفراغ عن کون نفس
إلفادة المعاطاة المقصود بها التملیك للملك ،من ل
أن اإلباحة المشروطة مشروعة شرطا ومشروطا و لیس في البین
ك في ل
العمل مشروعا -وجه عدم الجریان :أنله ال ش ل
 1ويمکن التفريق بين المقامين بأن المعاطاة المقصودبها االباحة مع الغرر معاوضة مستقلة بخالف مالو قصد بها التمليک فإنه من مصاديق البيع
فيکون الشک فی الکيفية وفيه أن أصل المعاطاة المقصود بها االباحة معاوضة مستقلة ال أنها مع الغرر فرد آخر فالشک ههنا أيضا فی الکيفية.المقرر
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عمل غیر مشروع ،فلهذا تنهض القاعدة بإثبات جواز اإلباحة المشروطة بإباحة أخرى للمالك وهذا بخالف التملیك،
فإن جوازه بغیراللفظ و لو في صورة عدم االشتراط بتملیك آخر غیر معلوم من الشرع ،فال تنهض القاعدة بإثبات
ل
جواز التملیك بغیر اللفظ للمالك ،ال منفردا و ال مع اشتراطه بتملیك آخر.

1

وفیه أن المفروض فی المقام وجود الکالم فی هذا النحو من االباحة المشتملة علی الربا.
نعم قال السید الخوئی(قدس سره) أن الصحیح فی المقام عند الشک فی اشتراط شیء فی هذه االباحة هو
التمسک بعمومات الجواز کحلیة االکل والشرب حیث ال مانع منها إال إذن المالک وهو حاصل علی الفرض قال ال
بد و أن یرجع هنا الی دلیل کل تصرف یشك في جوازه و عدمه و مثال ذلك :أنه إذا شك أحد المتعاطیین في
جواز أکل المأخوذ بالمعاطاة -التي قصد بها اإلباحة -رجع الی ما دل علی جواز أکله أو حرمته و هکذا لو شك في
ناحیة أخرى غیر جواز األکل و ال یرجع في شيء من تلك الموارد إلی أدلة حرمة التصرف في مال غیره إذ
المفروض أن المالك قد أذن لآلخذ أن یتصرف في المأخوذ بالمعاطاة و معه ال یبقی مجال للرجوع الی تلك األدلة
و علی هذا فال یعتبر في المعاطاة المقصود بها اإلباحة أي شرط من شروط البیع و حینئذ فلو أعطی أحد لغیره
ألف دینار بإزاء دینار واحد لم یلزم منه الربا 2.هذا فی ما ال یتوقف علی الملک أما مثل الوطئ والعتق فمقتضی
عموم ال وطئ إال فی ملک عدم الجواز فراجع التنقیح.
تنبیهات المعاطاة
أن المعاطاة قبل اللزوم علی القول بإفادتها الملك بیع .الخ
قوله(قدس سره):الظاهر ل
بیعیة المعاطاة المفیدة للملك الالزم
قال المحقق الجزائری(قدس سره):التقیید ب قبل اللزوم ألجل أنه ال ریب في ل
سره) ،أو أن المراد منه بعد عروض أحد الملزمات.اه 3وال یخفی أولویة االحتمال االول
کما هو مختاره ل
(قدس ل
بداهة أنه ال معنی للقول بانقالب ما لم یکن بیعا صیرورته بیعا بمجرد تلف مقابله.

 1کتاب البيع 101/1
 2مصباح الفقاهة 158/2
 3هدی الطالب 9/2
 4هذا ولعل المراد صيرورته بعد التلف بيعا فعليا موثرا شرعا بعد ما کان شأنيا.المقرر
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4

قوله(قدس سره) :فنفي البیع عنها في کالمهم هو البیع المفید شرعا لللزوم زیادة علی الملك.الخ
األولی بسالسة العبارة أن یقال« :هو البیع المفید شرعا للملك فضال عن
ل
قال المحقق الجزائری(قدس سره):لع ل
ه
أن نفي بیعیة المعاطاة في کلمات القدماء و معاقد إجماع مثل السید أبي المکارم ابن زهرة
لزومه» وجه األولویة :ل
سره) یراد به عدم تأثیرها في الملك أصال ،ال الالزم منه و ال المتزلزل ،لتصریحهم بإفادتها لإلباحة خاصة و
ل
(قدس ل
صرح بصدق البیع علیها شرعا ،و لم ینکر ذلك أصال .نعم لو کان مقصود
لأما المحقق الثاني القائل بالملك الجائز فقد ل
المجردة عن
أن المنفي شرعا هو الملك و اللزوم معا کان ملتئما مع کلمات القدماء القائلین باإلباحة
المصنف ل
ل
الملك .و لکن یبقی التنافي بین استظهار المصنف عدم البیعیة شرعا و بین قول المحقق الثاني بالبیعیة شرعا و
بعدم اللزوم.

1

ثم ال یخفی أن مجرد قصد التملیک بعوض ال یکفی فی صدق البیع عرفا بداهة أنه لو أبدل شخص عباءه بعباء
صدیقه ثم سئل :هل بعت عبائک؟ یجیب :لم أبعه ولکن قد أبدلته مع وضوح قصد التملیک فیه أیضا فالمبادلة
غی ر البیع بل البیع یحتاج مع قصد التملیک إلی قصد عنوان البیع! فإن قیل ما هو المراد من هذا البیع الذی
یعتبر قصده؟ قلنا :فی الحقیقة أنا نعترف بالعجز عن درک حقیقة هذا العنوان (کما هو الحال فی سائر العناوین
أحد بتعریف دقیق له بداهة أن تعریفه بالجسم السیال البارد بالطبع
ل
فإن من أوضحها هو مفهوم الماء ولم یأت ٌ
ینطبق علی ماء البطیخ أیضا) غایة االمر نعلم أن المبادلة غیر البیع.

2

 1هدی الطالب 9/2
 2لعل هذا البيان شاه ٌد علی صحة ما ذهب إليه السيد الخوئی(قدس سره) من أن البيع إنما يتحقق فيما إذا کان نظر أحد الطرفين إلی المالية ونظر اآلخر
إلی العين بخصوصه قال(قدس سره ) :ان مفهوم البيع ال يساوق مفهوم المبادلة بين شيئين ،بل يطلق البيع على قسم خاص من المبادلة و ضابطه :ان
امتياز البيع عن بقية أقسام المبادلة بأحد وجهين:الوجه األول :أن يكون أحد العوضين متاعا ،و العوض اآلخر نقدا فالذي يعطي المتاع يسمى بائعا
والذي يعطي النقد ي سمى مشتريا سواء أكان نظر كل من المتعاملين في مبادلتهم هذه الى تحصيل الربح و حفظ مالية ماله معا أم كان نظر كل منهما
الى رفع حاجته فقط أم كان نظر أحدهما إلى حفظ مالية ماله و تحصيل الربح معا و نظر اآلخر الى دفع الضرورة و االحتياج فقط.
الوجه الثاني :أن يكون كال العوضين نقدا أو من العرض و لكن كان نظر أحد المتعاملين من المبادلة إلى حفظ مالية ماله في ضمن أي متاع كان مع
تحصيل الربح -كأهل التجارة -و نظر اآلخر الى رفع حاجته فقط ،فاألول يسمى بائعا والثاني يسمى مشتريا وعلى هذا النهج يكون الملحوظ فيما يعطيه
المشتري هو المالية الخالصة لكي يكون ذلك قائما مقام النقود ،و يعنون بعنوان الثمنية.
وال ريب في أن هذا المعنى هو المتبادر من مفهوم البيع عند أهل العرف بل هو أمر ارتكازي في ذهن كل بشر من أهل أية لغة كان .و يعرف ذلك كل
منهم و لو من غير العارف باللغة العربية ،بديهة أن الغر ض األقصى و الغاية القصوى إنما هو معرفة مفهوم البيع ال لفظه و مادته لكي يختص البحث
بلفظ دون لفظ.
وإذا كان كال العوضين عرضا أو نقدا وكان الغرض لكل من المتعاملين هو تحصيل الربح مع حفظ مالية ماله في ضمن أي متاع كان أو كان نظر
كليهما الى رفع االحتياج و دفع الضر ورة فقط فان ذلك ال يسمى بيعا جزما بل هو معاملة خاصة و يدل على صحة ذلك عموم آية التجارة عن تراض
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فواضح
قوله(قدس سره):أما علی القول باالباحة
ٌ
لعدم النقل والتملیک حینئذ ال یقال إنه مشتمل علی التملیک عرفا وإن لم یمضه الشارع فال وجه لنفی صدق
البیع عنه؛ ألنا نقول :قد سبق وحدة معنی البیع عند العرف والشرع والتخطئة فی المصداق قال المحقق
أن لفظ البیع اسم للمبادلة الواقعیة باتفاق العرف و الشرع وافتراقهما
إن من
المقرر في محلله :ل
االراکی(قدس سره) :ل
ل
األول إیلاها مبادلة دون الثاني،
في البیوع الفاسدة -حیث
األول بیعا دون الثاني -إنلما هو ألجل رؤیة ل
یسمیها ل
ل
فمخالفة العرف في ذلك للشرع کمخالفة األحول لصحیح العین -حیث یرى الواحد اثنین -في أنلها لیس من جهة
أن مفهوم اللفظ عنده غیر مفهومه عند غیره ،بل من جهة تطبیقه الکللي علی ما لیس فردا له ،لتو لهم کونه فردا
ل
بأن ما توهمه بیعا ال بیع ،یصیر
بواسطة
صحة نظره ل
مقر بمولویلته و ل
ل
األحولیة ،فلهذا لو أعلمه الشارع الذي هو ل
أجنبیا عن البیع.
یعد البیع الفاسد بعد ذلك
معترفا بذلك و ل
ل

1

شک ()69/3
قوله(قدس سره):وبالجملة ال یبقی للمتأمل ٌ
وفیه أن منشأ االنصراف هو کثرة االستعمال أو غلبة الوجود علی قول ال مجرد االکملیة فلوال انصراف البیع إلی
المعاطاة لکثرة الوجود واالستعمال فیها کما سیعترف به ال وجه النصرافه إلی البیع الالزم وأما ما استشهد به من
کلمات الفقهاء(رضوان لهال علیهم أجمعین) فلو سلم ظهورها فی البیع الالزم فهو من أجل القرینة (کاستحالة
اجتماع الجوازین فی العبارة االولی وانصراف العقد إلی العقد اللفظی فی العبارة االخیرة) ال من أجل االنصراف
فاتضح بذلک عدم تمامیة التفصیل بین الشروط الثابتة بالنص والشروط الثابتة باالجماع بدعوی انصراف البیع فی
کلمات المجمعین إلی البیع الالزم بداهة أنه ال وجه لهذا االنصراف فیوخذ بإطالق معقد االجماع.

2

قوة ()70/3
قوله(قدس سره):االحتمال ل
األول ال یخلو عن ل

على هذا الضوء فإذا أراد أحد تبديل كتابه بكتاب شخص آخر ،أو تبديل ثوبه بثوب غيره لمجرد دفع االحتياج فإنه ال يتوهم أحد أن أيا منهما باع كتابه
بكتاب غيره أو باع ثوبه بثوب غيره كما أنه ال يتوهم أحد أيضا أن باذل النقد هو البائع و باذل العرض هو المشتري.اه مصباح الفقاهة 8/2
 1کتاب البيع 98/1
 2قال المحقق االراکی(قدس سره) :أمّا ما ثبت له باإلجماع ،فيمكن أن يقال بعدم جريانه في المعاطاة ،إذ المتيقّن من هذا المفهوم في كلمات المجمعين
هو البيع بالصيغة ،لعدم كون المعاطاة بيعا عند بعضهم.
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یستدل علی جریان شروط البیع فی المعاطاة المقصود بها التملیک بناء علی إفادتها
سیاتی أنه(قدس سره)
ل
بیع عرفا قال(قدس سره) :األقوى اعتبار شروط البیع و إن قلنا باإلباحة؛ ألنلها بیع عرفي و إن لم
االباحة بأنها أیضا ٌ
یفد شرعا لإال اإلباحة ،و مورد األدللة الداللة علی اعتبار تلك الشروط هو البیع العرفي ال خصوص العقدي بل تقییدها
أن األصل في المعاطاة بعد القول بعدم الملك ،الفساد و عدم
بالبیع العقدي تقیید بغیر الغالب؛ و لِما عرفت من ل
ل الخالف بین العلماء من حیث اللزوم و العدم ،و هو المعاملة الجامعة للشروط عدا
تأثیره شیئا ،خرج ما هو مح ل
الصیغة ،و بقي الباقي.1
لکنه علی القول بإفادتها االباحة فهی بیع فاسد فال طائل فی وجود باقی الشرائط فالصحیح هو الوجه الثانی فقط
الشروط في البیع هو البیع
،قال المحقق الشهیدی (قدس سره) :نعم و إن کانت بیعا عرفا و کان مورد أدللة اعتبار ل
مجرد ذلك ال یکفي في اعتبار شروط البیع في المعاطاة علی القول باإلباحة بل ال لبد فیه من کون
العرفي لإال ل
أن ل
الشروط في ترتلب مطلق األثر علی البیع المشروط بها و إن کان األثر المترتلب علیه هو
مفاد تلك األدللة اعتبار تلك ل
إن مفادها اعتبارها في البیع في مقام ترتلب األثر المقصود منه علیه و هو الملك
اإلباحة و األمر لیس کذلك حیث ل
الداللة علی اعتبارها في البیع بال لنسبة إلی ترتلب األثر الغیر المقصود علیه
وعلی هذا یکون تلك األدللة ساکتة علی ل
فاعتبار شرائط البیع فیها علی هذا القول إنلما هو من جهة لزوم االقتصار علی القدر المتیقلن في مخالفة أصالة عدم
صحة البیع.
ترتلب اإلباحة علیها أیضا و هو ما یکون واجدا لتمام ما یعتبر في ل

2

صحیح
اللهم إال أن یراد به ما اختاره السید الخوئی والمحقق االراکی(قدس سرهما) من أن هذه المعاطاة أیضا بیع
ل
ٌ
شرعا غایته أن ترتب االثر فیها بعد عروض أحد الملزمات کما فی الصرف والسلم قال السید الخوئی :أن المعاطاة
المقصود بها الملك بیع عرفي فتکون مشمولة للعمومات الدالة علی صحة البیع و لزومه .و علیه فال بد من االلتزام
بکونها مفیدة للملك من أول األمر ،نعم قام اإلجماع التعبدي علی أن الشارع المقدس لم یمض البیع المعاطاتي
علی النحو الذي قصده المعاطیان بمجرد حصول التعاطي الخارجي ،بل أمضاه بعد تحقق شيء ما من التصرف و
 1المکاسب 71/3
 2هداية الطالب 176/2
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غیره و علیه فالمعاطاة بیع حقیقة ،فیعتبر فیها جمیع ما یعتبر في البیع اللفظي من الشروط غیر الصیغة ،بدیهة
أن الشارع و إن لم یمض الملکیة المنشئة بالمعاطاة إلی زمان خاص و حکم بإباحة التصرف في المأخوذ
ب?لمعاطاة في هذا الزمان .إال أن ذلك ال یخرج المعاطاة عن کونها بیعا عرفا و شرعا ،کما أن حکمه بتوقف
حصول الملکیة علی القبض في بیع الصرف و السلم ال یخرجهما عن حقیقة البیع.

1

عرفیا ،غایة األمر اشتراط تأثیرها
قال المحقق االراکی(قدس سره) :هذا القول أیضا مستلزم لکون المعاطاة بیعا
ل
للملك بحصول أحد الملزمات ،کاشتراط تأثیر الصرف له بحصول القبض في المجلس ،فحالها بالنسبة إلی
صحة البیع و المطلقات الداللة علی اشتراطه بشيء علی السواء.
المطلقات الداللة علی ل

2

ثم إنه حکی عن الشهید(قدس سره) الخ()70/3
قوله(قدس سره) :ل
األول ألجل اإلشارة
قال الشهیدی(قدس سره) :کان المناسب أن یذکر ذلك في ذیل الوجه الثلالث قبل تقویة الوجه ل
الشهید )رحمه لهال تعالی).
إلی استفادة الوجه الثلالث من کالم ل

3

قوله(قدس سره) :بعد ما منع من إخراج المأخوذ بالمعاطاة فی الخمس الخ ()70/3
هذا المنع إنما یتم فیما إذا قلنا بمجموع أمرین:
االول :لزوم الملکیة فی أداء الخمس فال یکفی أداء الغیر فی براءة الذمة ما لم یُ َملکه بخالف سائر الدیون حیث
یجوز للغیر أداءها ولو لم یعلم به المدیون ولکن االقوی کفایة مجرد االستناد بمعنی أن الخمس وإن لم یکن علی
حد سائر الدیون حتی یکتفی فیه بأداء الغیر ولو مع جهل المدیون (بداهة أن الخمس یشتمل علی الجهة الوضعیة
ل
والتکلیفیة حیث یعتبر فیه قصد القربة وهذه الجهة تتوقف علی استناد العبادة بمن وجب علیه ولذا لو أ لدی الزوج
ما وجب علی زوجته من الخمس من دون استعالمه ال یکفی تکلیفا ولو أعلمها بعد ذلک ورضیت به الستحالة

 1مصباح الفقاهة 159/2
 2کتاب البيع 98/1
 3هداية الطالب 177/2
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الکشف الحکمی فی االحکام التکلیفیة ولذا یقال ببطالن صالة من توظأ بالغصوب ولو رضی المالک بعد ذلک)إال
أنه یکفی فیه مجرد االستناد ولو کان المودی متبرعا فی أداء خمس الغیرمن ملک نفسه بعد إعالمه.
الثانی :أن االداء من مال الغیر ال یکفی ولو وضعا وإن أذن له الغیر فی جمیع التصرفات بخالف ما لو قلنا بسقوط
یود بعد ذلک من ملکه کان عاصیا فقط من دون أن یکون مدیونا کما هو الحال فی ما لو
ذلک وضعا بحیث لو لم ل
أدی ما علیه من الخمس ریاء فإنه قد وقع فیه الخالف من جهة سقوط الدین وعدمه بحیث ال یجوز له التصرف
مقوم فکما لو أعطی
استدل به علی عدم سقوط الدین هو أن قصد القربة کقصد أصل الخمس
فی أمواله وغایة ما
ل
ٌ
ل علی کونه مقوما والشاهد
ماال ألهل العلم ولم ینو الخمس ال یسقط عنه کذلک لو لم ینو القربة وفیه أنه ال دلی َ
عمن ال یؤ لدی الخمس فإنه یسقط عنه الدین وإن کان عاصیا بعدم قصد
علیه ما التزموا به من جواز
تقاص الحاکم ل
ل
القربة ولکن فی جواز ذلک للحاکم نظر بل المختار عدم والیته علی سهم السادات ولو بأن یأخذه لإلیصال إلی
ل علی النیابة ولو بنحو العام فی عصر الغیبة الکبری فال لبد من
أصحابه إال بالتوکیل من المؤدی بداهة أنه ال دلی َ
االقتصار علی القدر المتیقن وعلیه کیف یحرز رضاء االمام (عجل لهال تعالی فرجه الشریف وجعلنا من خیر أعوانه
وأنصاره والمستشهدین بین یدیه طائعا غیر مکره) بالتقاص.
عمن ال یرضی بالتوکیل ،بأنه کما یجب االحتیاط علی المجتهد
نعم قد یقال فی تصحیح أخذ سهم السادات ل
یضطر إلی
کذلک یجب االحتیاط علی المقلد فیقول الفقیه ال أفتی بجواز االستقالل فی دفع السهم فالمقلد
ل
یصحح شیخنا االستاذ
الرجوع إلی الحاکم فیقول الحاکم ال أقبل منک إال بالتوکیل وبهذه الطریقة کان
ل
التبریزی(قدس سره) جواز أخذ الخمس فی مثل الهدایا حیث ال یفتی بتعلق الخمس فیها إال باالحتیاط الوجوبی
شخص فی أداء
فیشکل االمر فی جواز أخذ الحاکم وهو یحتمل عدم تعلق الخمس بها فإنه لیس إال کما لو احتاط
ٌ
ما یحتمله من الدین فإنه ال یجوز للغیر أخذه فکان شیخنا االستاذ(رحمه لهال تعالی) یقول :للمجتهد أن ال یقبله
إال بعد تحلیل المؤدی لو لم یکن فی الواقع خمسا فهو یضطر إلی ذلک للخروج عن التکلیف العقلی ولکن لقائل
أن یقول إن المعتبر فی أداء الدین هو جعل الدائن متمکنا من االخذ ال خصوص االخذ فللمقلد أن یقول هذا
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یتراضی معه بالتنصیف بحیث
خمس الهدیة فإن أصابت وإال فهو حرام ویخرج بذلک عن التکلیف نعم للمجتهد أن
ُ
َ
یحلله لو لم یکن خمسا ال یقال کیف جاز للحاکم إتالف نصف الخمس وال والیة له علیه؛ ألنا نقول :هذه الوالیة
من باب القدر المتیقن بداهة رضاء االمام(صلوات لهال علیه وعلی آباءه الطاهرین) بحفظ نصف الخمس برفع الید
عن نصفه اآلخر.
هذا تمام الکالم فی الخمس ومثله ثمن الهدی بل هو أولی بعدم اشتراط الملکیة إلمکان الشراء فی الذمة فهو کما
یدعی
لو اشتری البیت فی الذمة وأدی الدین بالمغصوب حیث ال شبهة فی صحة البیع وحصول الملکیة إال أن ل
النص باشتراط الملکیة فی ثمن الهدی.
وجود ل
قوله(قدس سره):أما حکم جریان الخیار فی المعاطاة ()72/3
ففی المعاطاة المقصود بها االباحة (التی لم یتعرض لها المصنف قدس سره) فقد صرح السید الخوئی(قدس سره)
بأنه ال وجه للخیار فیها ألنه ملک فسخ العقد وال عقد ههنا وإنما هی إباحة مالکیة یسترجعها متی شاء فیلغو جعل
الخیار قال(قدس سره) معنی الخیار إنما هو ملك فسخ العقد و من الواضح أن المعاطاة المقصود بها اإلباحة لیست
من العقود لکي یثبت فیها الخیار ،بل هي تفید إباحة خالصة و یجوز لکل من المتعاطیین التصرف فیما أخذه من
صاحبه ،و ال یکون هذا التصرف تصرفا محرما ،إذ المفروض أن مالکه األصلي قد أذن في ذلك

1

وفیه أن المفروض صیرورتها بعد التلف الزما فأثر الخیار،رفع هذه القابلیة قبل التلف وفسخ العقد الالزم بعد التلف
کما صرح به فی المعاطاة المقصود بها التملیک المفیدة لإلباحة حیث ال فرق بینهما فی ذلک أصال فبناء علی عدم
اشتراط ترتب االثر الفعلی فی جعل الخیار ال فرق بینهما أصال إال فی کون االباحة فی الثانی شرعیة ولذا صرح
(قدس سره) بأن شرعیة االباحة ولزومها ال یجدی بنفسه فی تصحیح الخیار لو قلنا بلزوم ترتب االثر الفعلی بداهة
أن المتیقن من جعلها ما إذا لم یسترجع المالک فیلغو حینئذ جعل الخیار والحاصل إن مجرد شرعیة االباحة
ومالکیته ال یوجب التفاوت بین القسمین علی کال المسلکین فإن قلنا بلزوم ترتب االثر الفعلی فی صحة جعل
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نص ما
الخیار فال خیار فی الصورتین وإن قلنا بعدم اشتراط ذلک کما هو الصحیح فیثبت الخیار فیهما معا وإلیک ل
قاله السید الخوئی(قدس سره) فی المعاطاة المقصود بها التملیک المفیدة لإلباحة :ان کان المقصود من ثبوت
الخیار في العقد هو تسلط ذي الخیار علی فسخه فسخا فعلیا بان یتمکن من إرجاع ما انتقل عنه الی نفسه فال
شبهة في أن المعاطاة -بناء علی اإلباحة -غیر مشمولة ألدلة الخیارات ،بدیهة ان الثابت بالفعل لکل من
المتعاطیین لیس إال إباحة التصرف فیما أخذه من صاحبه ،و انما تحصل الملکیة في ذلك بعد تحقیق احدى
الملزمات و من الظاهر أن اباحة التصرف ترتفع بعدم رضی المالك بالتصرف في المأخوذ بالمعاطاة بال احتیاج الی
فسخ المعاطاة بالخیار المصطلح اال ان یتوهم أن اإلباحة المترتبة علی المعاطاة لیست إباحة مالکیة لکي ترتفع
بعدم رضی المالك بالتصرف و انما هي إباحة شرعیة و من الظاهر أن اإلباحة الشرعیة باقیة ما لم یحکم الشارع
برفعها و لکن هذا التوهم فاسد ،بدیهة أن اإلباحة هنا إنما ثبتت باإلجماع و المتیقن منه إنما هو بقاء الباذل في
اذنه السابق فال یشمل صورة رجوعه عن إذنه.
و علی الجملة :إنه لو کان الغرض من جعل الخیار في العقد ترتب األثر الفعلي علیه لم یجر ذلك في المعاطاة
المقصود بها الملك -التي تفید اإلباحة -و لکنه بدیهي البطالن ضرورة اجتماع الخیارات العدیدة في البیع و غیره
من العقود.
و ان کان المقصود من ثبوت الخیار في العقد تمکن ذي الخیار من إلغاء ما هو مؤثر في النقل و االنتقال فال شبهة
حینئذ في جریان الخیار المصطلح في المعاطاة -المقصود بها الملك التي تفید اإلباحة -ألنها قابلة للتأثیر في
الملکیة فإذا حکمنا بثبوت الخیار للمتعاطیین کان لکل منها أن یرفع تلك القابلیة برفع موضوعها لکي ال تلحق بها
الملکیة ،و إذن فیکفي في صحة جعل الخیار في المعاطاة التمکن من إلغائها عن قابلیة التأثیر في الملکیة.اه

1

فانقدح بذلک ثبوت الخیار فی المعاطاة القصود بها التملیک المفیدة للملک المتزلزل فضال عن الالزم ودعوی
انصراف أدلة ثبوت الخیار إلی البیع الالزم لوال الخیار مدفوعة نقضا بلزوم استحالة اجتماع الخیارات کما فی بیع
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الحیوان وتصحیحه بأن المراد لزوم العقد لوال جمیع الخیارات مندفع بانا نلتزم بأن منها أیضا خیار المعاطاة وحال
بأن المراد من قوله علیه السالم فإذا افترقا وجب البیع هو لزوم البیع من جهة المجلس ال من جمیع الجهات قال
السید الخوئی(قدس سره) :أدلة الخیارات و إن اختصت بعقد کان طبعه علی اللزوم و لکن لزومه إنما هو مع قطع
النظر عن ثبوت خیار آخر فیه و قد أشیر الی هذه النکتة القیمة في أخبار خیار المجلس التي تدل علی ان
المتبایعین بالخیار ما لم یفترقا ،فإذا افترقا وجب البیع فان الظاهر من وجوب البیع و لزومه -في تلك الروایات-
إنما هو لزومه من ناحیة خیار المجلس فقط و هو ال ینافي جواز البیع من ناحیة خیار آخر 1 .إال أن یقال بأن
الجواز فی المعاطاة وإن کان کالخیار متعلقا بنفس العقد علی ما سیأتی إن شاء لهال تعالی إال أنه جواز حکمی ال
حقی فالعقد بنفسه جائز.
ثم ال یخفی المالزمة بین القول باشتراط ترتب االثر الفعلی فی صحة جعل الخیار والقول بانحصار جعله فی ما کان
ل
الزما لوال الخیار.
ثم إن المصنف حکم بثبوت الخیار في المعاطاة المفیدة للملک المتزلزل بناء علی صیرورتها بیعا بعد اللزوم وهو
ل
خطأ ألن المعاطاة المفیدة للملك بیع من األول غایة األمر أنها بیع جائز.
قوله (قدس سره) فی تمییز البائع من المشتری()77/3
ل للشبهة المفهومیة لوضوح أصل مفهوم البائع والمشتری وإنما الشک فی السعة والضیق قال
والمقصود بیان الح ل
السید الخوئی(قدس سره) :ال شبهة في أن الغرض من هذا األمر لیس هو تمییز مفهوم البائع عن مفهوم المشتري،
ألنهما من األمور الواضحة التي ال یحتاج الی البیان ،ضرورة أن من أنشأ البیع یسمی بائعا ،و من یقبل ذلك یسمی
مشتریا .و ال أن الغرض من ذلك هو تمیز أحدهما عن اآلخر في موارد الشبهات المصداقیة :بأن یوجد بیع معاطاتي
في الخارج و لم یمیز فیه البائع عن المشتري من جهة األمور الخارجیة ،بدیهة أن ذلك راجع الی باب المرافعات ،و
ال صلة له بالمقام .بل الغرض األقصی من عقد هذا األمر إنما هو التعرض لمفهومي البائع و المشتري سعة و ضیقا
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لکي یتوضح مقدار صدقهما .و قد سمی المصنف أشباه ذلك في أول کتاب الطهارة بالشبهة في الصدق ،و مرجعه
في الحقیقة إلی الشبهة المفهومیة و لذا أن األصحاب لم یجعلوها قسما آخر وراء الشك في أصل المفهوم.

1

قوله فیجمع بینهما بالتزام الملك التلقدیري إلخ
أن مقتضی القاعدة علی فرض التلنافي لیس لإال تخصیص أحدهما باآلخر
قال السید الیزدی(قدس سره) :ال یخفی ل
مختص بما إذا کان دلیل
أن ال لنسبة عموم من وجه و مورد الجمع بااللتزام المذکور
ال الجمع المذکور إذ الفرض ل
ل
ناصا
نقلیا ل
صرف ل
عقلیا أو ل
خاصا و دلیل التوقلف ل
جواز التل ل

2

استدعاء لتملیکه( )83/3
أن قول الرجل لمالك العبد أعتق عبدك ع لني بکذا
قوله(قدس سره) :ل
ٌ
وهذا هو المسمی بداللة االقتضاء وهی ال تجری فی االطالق نظیر ما قد یقال فی التمسک بإطالق قوله تعالی
(جاهدوا الکفار) لزمن الغیبة وإثبات الوالیة للفقیه من خالله بداللة االقتضاء بداهة أن االطالق رهن إثبات
مقدمات الحکمة فلعل أصالة عدم الوالیة قرینة علی خالفه وهکذا فی ما نحن فیه فإن التمسک بإطالق التحلیل
وإثبات التملیک مردود إال مع التصریح بالعموم.
جریان المعاطاة فی غیر البیع
قوله(قدس سره):هذا ولکن االظهر بناء علی جریان المعاطاة فی البیع جریانها فی غیره()93/3
قد یستشکل فی جریان المعاطاة فی بعض العقود کالقرض والرهن والوقف والنکاح والوصیة ،قال السید
الخوئی(قدس سره) :أما النکاح فألن الفعل فیه مالزم لضده -و هو الزناء -أما الوصیة و التدبیر و الضمان فألنها أمور
ال تنشأ إال بالقول ،ضرورة أنه لیس في مواردها فعل یکون مصداقا ألحد هذه العناوین المذکورة ،بداهة أن انتقال
الدین من ذمة إلی ذمة -الذي هو معنی الضمان -ال یمکن أن یتحقق بأي فعل من األفعال ،و کذلك العتق و
الملکیة و القیمومة بعد موت الموصی.
أما القرض فمن جهة إنه و إن کان مقتضیا ،إال أن تأثیره مشروط بالقبض الخارجي.
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و علیه فلو انعقد القرض بمجرد الفعل :أعني به القبض و اإلقباض لزم منه اتحاد المقتضي و الشرط ،و هو محال،
ضرورة أن المقتضي یغایر الشرط في الوجود ،و إذا فرضنا اتحادهما لزم منه اجتماع الضدین و أضف الی ذلك :أن
رتبة الشرط متأخرة عن رتبة المقتضي ،فلو فرض اتحادهما لزم منه أن یکون شيء واحد متقدما و متأخرا.
أما الرهن فمن جهة إن المعاطاة إما تفید اإلباحة المجردة ،أو الملکیة الجائزة و من البین أن کلتیهما ال تالئم
الرهان ،بداهة أن العین المرهونة وثیقة للمرتهن و بدیهي أن جواز الرهن ینافي االستیثاق.
أما الوقف فمن جهة أن القول باللزوم فیه فهو خالف االجماع المنقول فی المعاطاة والقول بالجواز فیه فهو خالف
المتعارف المعهود.
هذا وفی الجمیع نظر
أما النکاح فألن کون الفعل ضدا للنکاح إنما هو من ناحیة اشتراط اللفظ (من جهة االجماع بل االرتکاز القطعی
عند المتشرعة) وإال مع الغض عن ذلک لم یکن الفعل مصداقا لضده بل کان یحصل الزوجیة بمجرد الفعل وعلیه
فالزوجیة في نفسها -مع قطع النظر عن اعتبار الشارع فیها مبرزا خاصا -قابلة لإلنشاء بالفعل عرفا هذا مع أن
تحقق الضد مختص بالفعل الخاص ،و ال یعم کل فعل من إشارة و نحوها.
أما الضمان وأمثاله فألن النقل إنما هو في عالم االعتبار -کالتملیك في البیع و غیره -و االعتبار أمر قائم بالنفس و
اللفظ أو الفعل مبرز له و ال مانع من أن یکون الفعل مبرزا العتبار االنتقال و إن کان هو اإلشارة و نحوها ودعوی
أنه ال یعقل إنشاء العناوین المذکورة باالعطاء واالخذ الخارجیین ،بداهة أنهما أمران استقبالیان فیستحیل
إنشاؤهما بفعل یتحقق قبل الموت؛ مدفوعة لوضوح أن عنوان المعاطاة لم یرد في دلیل خاص لکي یقتصر علی
تحقق التعاطي من الطرفین حفظا لذلك العنوان ،بل إنما التزمنا بمشروعیة المعامالت المعاطاتیة من ناحیة قیام
الفعل مقام القول في إبراز األمور النفسانیة و علی هذا فال یختص اإلنشاء الفعلي باإلعطاء و األخذ الخارجیین بل
یجري ذلك في جمیع ما هو قابل البراز االعتبار النفساني من اإلشارة و غیرها.
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و علی الجملة :إن القاعدة األولیة تقتضي جریان المعاطاة في جمیع العقود و اإلیقاعات بداهة أنها لیست إال
االعتبارات النفسانیة المبرزة بمبرز خارجي فعلي أو قولي فإنه علی کل حال یصدق علی المنشأ عنوان العقد أو
اإلیقاع فیکون مشموال للعمومات و اإلطالقات الدالة علی صحة العقود و اإلیقاعات ،نعم ثبت اعتبار مطلق اللفظ في
إنشاء عقد النکاح ،و اعتبار لفظ خاص في إنشاء الطالق والنذر فیکون ذلك تخصیصا للقاعدة المذکورة کما ال
یخفی.
أما القرض فمن الواضح أن الحکم الشرعي إنما یتحقق بجعل الشارع واعتباره ،و التعبیر عن موضوع الحکم بالسبب
أو الشرط اصطالح من العلماء و واقع األمر أنه ال سببیة و ال شرطیة ،بل الحکم قد جعل علی الموضوع
بخصوصیاته فقد اعتبر في صحة القرض تحقق اإلنشاء و حصول القبض ،فقد یتعددان وجودا و قد یتحدان.
أما الرهن فلما سبق من أن القول باإلباحة أو الملکیة الجائزة إنما هو من ناحیة توهم اإلجماع علی أن المعاطاة ال
تفید الملکیة أصال ،أو الملکیة الالزمة من أول األمر ،و إال لکانت المعاطاة مشمولة لألدلة الدالة علی صحة العقود و
اإلیقاعات و لزومهما و من الظاهر أن اإلجماع دلیل لبي ،فال یؤخذ منه اال بالمقدار المتیقن ،و هو العقود التي
تتصف باللزوم تارة و بالجواز أخرى و اما العقود التي هي الزمة في ذاتها -کالرهن -فهي خارجة عن معقد اإلجماع،
و ال أقل من الشك في ذلك فهو کاف في إثبات مقصودنا.
أما الوقف فلو ثبت من الخارج لزوم الوقف فیلحقه حکم الرهن حیث ال فرق بینهما إال من حیث کون اللزوم فی
الرهن الزما له حقیقة وفی الوقف بحکم الشارع المقدس وإال فحاله کالبیع فعلی التقدیرین یجری فیه المعاطاة و
یضاف الی ذلك قیام السیرة القطعیة علی تحقق الوقف بالمعاطاة ،إذ کثیرا ما یوقفون األمتعة بالمعاطاة ،کالفراش و
السراج و الظرف و غیرها.
و قد ظهر مما ذکرناه وجه عدم جریانها في العتق أیضا لدوران أمرها بین اللزوم والفساد کالوقف والجواب هو
الجواب من أنه إما ملحق بالرهن أو بالبیع.
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کما اتضح لك من جمیع ما بیناه جریانها في کل عقد و إیقاع ،و أن اإلنشاء الفعلي في جمیع ذلك قائم مقام
اإلنشاء القولي ،إال ما خرج بالدلیل ،کالطالق و النکاح.

1

قوله(قدس سره) :ولم یثبت قبل التلف جواز المعاملة علی نحو جواز البیع الخیاری()97/3
قال شیخنا االستاذ(قدس سره) :ان جواز الرجوع في الهبة و جواز تراد العینین في المعاطاة بعینه فسخ عقد الهبة
أو المعاطاة ،و انه ال فرق بین جواز الفسخ فیهما و جواز الفسخ في موارد الخیارات ،غایة األمر جواز الفسخ فیهما
حکمي ال یسقط باإلسقاط ،و جواز الفسخ في موارد الخیارات باعتبار کونه حقا قابل لإلسقاط.
و بعبارة أخرى ان کان الرجوع في الهبة بمعنی استرداد العین الموهوبة مع إبقاء الهبة علی حالها بحیث یکون
تصرف الواجب في تلك العین بعد ذلك تصرفا في مال المتهب ،فهذا ال یلتزم به أحد ،و ان کان مع ازالة الهبة بأن
یکون استردادها بقصد إلغاء الهبة فهذا عین الفسخ.

2

دل الدلیل علی أن فسخ العقد فی الهبة مشروط ببقاء الموهوب علی حاله بال
فمتعلق الکل هو العقد غایته أنه قد ل
تغییر وفی المعاطاة مشروط ببقاء العینین وال یشترط ذلک فی الخیار.
قوله(قدس سره) :مع أن ضمان التالف ببدله معلوم()98/3
تؤدی
ال یخفی أن الدلیل الوحید لقاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده هو قاعدة علی الید ما أخذت حتی ل
بداهة أنه لو وهب الغاصب ما غصبه فأتلفه المتهب ال یمکن القول بعدم ضمان المتلف بحجة أن صحیح الهبة ال
یوجب الضمان فکذا فاسدها بل الحکم هو ضمان المتهب لقاعدة الید حیث لم یخصص إال فی موردین التسلیط
المجانی والید االمانی وهو لیس منهما نعم للمغرور أن یرجع إلی من غره ولکنه ال ینافی الضمان بل الغرور إنما
الغار مالکا لما سلطه علیه مجانا بخالف ما لو قال الصدیق لصدیقه :نأکل الغداء
هو فیما کان المتلف معتقدا بکون ل
فی المطعم علی عهدتی فإنه ال یجب علیه االداء شرعا وال یکون الصدیق مع عدم األداء ،مغرورا لعلمه بکونه متلفا
یطمئن بکالم الصدیق.
لمال الغیر فیکون ضامنا ولیس له أن
ل
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قوله(قدس سره):إن أصالة بقاء السلطنة حاکمة علی أصالة عدم الضمان()98/3
وفیه أن شرط الحکومة کون التسبب شرعیا بمعنی أن المسبب من آثار السبب الشرعیة بخالف المقام فإن
الضمان لیس اثرا شرعیا لبقاء السلطنة بل هو من آثاره العقلیة بداهة أنه لواله لزم الجمع بین العوض والمعوض فی
المعاوضة فال لبد وأن یکون ضامنا عقال.
قوله(قدس سره) :هذا مع أن الشک فی أن متعلق الجواز هل هو أصل المعاملة أو العین()97/3
وفیه أن مقتضی القاعدة فی دوران االمر بین الرجوع إلی عموم العام أو استصحاب حکم المخصص هو الثانی لعدم
کون الشک فی التخصیص الزائد (فال مجال لالخذ بالعموم ولو لم یکن فی البین استصحاب) إال فیما کان الزمان
قیدا مکثرا کما حققه فی االصول ودعوی تعدد الفرد فی المقام ال یساعد علیه العرف اللهم إال أن یقال بجواز
التمسک بالعام ولو کان مجموعیا کما ذهب إلیه السید الخوئی(قدس سره) والحاصل أن المختارهو الرجوع إلی
مردد بین مقطوع البقاء ومقطوع االرتفاع 1فإنا نقول :المعتبر فی
االستصحاب فی المقام ،ال یقال :إن الموضوع
ٌ
االستصحاب هو کون الحکم المستصحب بقاء لما کان ال حکما جدیدا وهذا هو المعیار ولعله المقصود أیضا من
اشتراط بقاء الموضوع ومن المعلوم أنا نحتمل بقاء نفس الجواز السابق الحتمال کون موضوعه هو العقد وهذا نظیر
ما أورد علی استصحاب حال الصغر إلثبات البراءة بأن الموضوع غیر باق عرفا فإن الصغیر غیر الکبیر فأجیب بأنا
الحق فی
نستصحب شهرا بعد البلوغ حتی ال یضر بوحدة الموضوع ونتمسک فی غیره بقاعدة االشتراک لکن
ل
مانع عن االلزامیات بداهة االشتراک بین الصغیر
الجواب ما قاله شیخنا االستاذ(قدس سره) من أن عنوان الصغر ٌ
بقاء نفس ما کان حال الصغر من عدم الوجوب؛ الحتمال عدم دخالة عنوان
والکبیر فی الترخیصیات ونحن نحتمل َ
الصغر فیه ،فیستصحب.
قوله(قدس سره) :والظاهر أن الحکم کذلک علی القول باالباحة ()99/3
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قال السید الخوئی(قدس سره) :قد ناقش فیه شیخنا األستاذ بأن إباحة الدین علی من هو علیه ال یستلزم السقوط
الن کون الدین مباحا لمن علیه الدین معناه أنه تجوز له التصرفات فیه بإسقاطه عما في ذمته و المصالحة علیه و
سائر أنحاء التصرفات الجائزة علی القول باإلباحة فما لم یسقطه یمکن للدائن الرجوع فی ما أباحه ثم أجاب عن
هذه المناقشة بأن اإلباحة التي هي محل البحث في باب المعاطاة لیست بالمعنی الذي حملها علیه صاحب
الجواهر من أن إفادة المعاطاة اإلباحة إنما هو فیما إذا کان قصد المتعاطیین اإلباحة ،بل المراد منها التسلیط
المالکي علی التقریب المتقدم ،فإذا أوجدا مصداق التسلیط فال فرق بینه و بین الملك ،فکما انه ال یعقل ان یتملك
اإلنسان ما في ذمته فکذلك ال یمکن ان یکون مسلطا علیه فنتیجة التسلیط أیضا السقوط و التلف ،و التالف ال
یعود.
و الصحیح ان القول باللزوم -فیما کان احد العوضین دینا -ال یتوقف علی استحالة تملك اإلنسان لما في ذمته أو
سلطنته علیه و إال فقد عرفت :ان مالکیة اإلنسان لما في ذمته بمرتبة من اإلمکان ،بل هي من أعلی مراتب
المالکیة ،غایة األمر ان قوام هذه المالکیة باإلضافة الذاتیة ،ال باإلضافة االعتباریة العرضیة و کذلك تسلط اإلنسان
علی ما في ذمته ،فإنه بمکان من اإلمکان ،بل القول باللزوم مبني علی ما ذکرناه من ان األدلة قد دلت علی صحة
المعاطاة و لزومها من أول األمر ،فلو قلنا بالملکیة ،و سلمنا اإلجماع علی الجواز لم نقل به في المقام ،الن المتیقن
من معقد اإلجماع غیر ما إذا کان احد العوضین دینا ،کما أنا لو قلنا باإلباحة من جهة اإلجماع علی عدم الملکیة
بالمعاطاة کان المتیقن من معقده غیر ذلك أیضا فیلتزم بالملکیة و بلزومها بالمعاطاة من األول فیما إذا کان احد
العوضین دینا في الذمة ،الستحالة تراد العینین حینئذ ،فال یشمله اإلجماع القائم علی الجواز أو اإلباحة.

1

وال یخفی أن ما ذکره من الدلیل علی اللزوم فی بیع الدین وإن کان متینا إال أن القول بالملکیة الذاتیة للذمة
فممنوع کما أن القول باستحالة ملکیة ما فی الذمة أیضا کذلک أما االول فلوضوح
المانعة عن الملکیة االعتباریة
ٌ
أن الملکیة الذاتیة إما یراد بها الخلق أو مقولة الجدة کالتعمم وکالهما أجنبیان عن المقام مع أنه ال ضیر فی

 1مصباح الفقاهة 209/2
59

الخمس بالملکیة االعتباریة وأما
اجتماعهما فإن لهال تبارک وتعالی مالک الوجود بالملکیة الذاتیة
لسدس ُ
ٌ
ومالک ُ
الثانی فألن حقیقة تملک االنسان ما فی ذمة اآلخر من االموراالعتباریة العقالئیة 1فلِم ال یعقل جریان هذا االعتبار
لذمة االنسان نفسه فضال عن جریانه لما فی ذمته ودعوی استحالة اتحاد المالک والمملوک کما تری کیف ولو
ل
تخصص مع أنه لو سلم ذلک فما هو الوجه فی
فإن عقلیة االحکام ال
استحال ذلک عقال الستحال أیضا حدوثا ل
ل
السقوط!؟ واالقوی أن االنسان وإن کان یملک ما فی ذمته إال أن العقالء ال یعتبرون الملکیة الدائمة لها فالوجه فی
السقوط ضیق االعتبار بداهة أن االمور االعتباریة ال معنی للسقوط فیها إال بانتهاء أمدها أو اعتبار رفعها من جدید.
والحاصل أن مقتضی لبیة االجماع االقتصار علی المتیقن من مقعده فی الحکم باالباحة والجواز ویرجع فی غیرها
إلی عمومات اللزوم فانقدح بذلک أیضا وجه عدم إمکان الرجوع فی بیع الدین معاطاة فإن المتیقن من االجماع هو
ما أمکن فیه تراد العینین فال یشمل الدین وهذا هو التقریب الصحیح وأما القول بأن المتیقن هو تراد العین ال
المثل وال یمکن إعادة الدین السابق الستحالة إعادة المعدوم فال یخلو عن کالم الحتمال أن یقال ما قاله المحقق
الذمة حتی یمکن أن یعرض علیه التللف و لیس حکم الساقط حکم
النائینی(قدس سره) :لم یتشخص ما في ل
الرجوع فیه علی ما کان علیه.
التلالف فال منافاة بین سقوطه و إمکان ل

2

قوله(قدس سره):فالموضوع غیر محرز فی االستصحاب()99/3
أورد علیه السید الیزدی(قدس سره) بأن الوضوع محرز عدمه ،قال(قدس سره) :ال وجه لهذا االستصحاب إذ
المفروض سقوط الجواز بنقل العین فبعد العود األصل بقاؤه علی السقوط 3.بل لو فرض ثبوت جواز الرجوع بعد
الفسخ فهو حکم جدید فال مجال لالستصحاب ألنه من قبیل القسم الثالث من الکلی الذی ال قائل به! هذا وقد
حاول بعض المحشین لبیان وجه معقول لجریان هذا االستصحاب منهم المحقق االیروانی(قدس سره) حیث حمله
ثابت حتی بعد النقل إلی الثالث
علی االستصحاب التعلیقی أی إن کان ملکا للثانی لجاز الرجوع لالول وهذا الحکم ٌ

 1منية الطالب 205/1
 2منية الطالب 205/1
 3الحاشية 82/1
60

إن استحقاق أخذ العین
غایته أنه غیر منجز ،قال(قدس سره) :یعني استصحابا
یضر به فترة النقل فیقال ل
ل
تعلیقیا ال ل
مستمر حتی عند کون العین خارجة عن
عند کونها في ملك الطل رف المقابل کان ثابتا و هذا االستحقاق التلعلیقي
ل
الملك و أثره أنلها إذا رجعت إلی الملك صار االستحقاق تنجیزیلا و ال یعارضه االستصحاب التلنجیزي أعني عدم
األول علی هذا.
االستحقاق الفعلي في قطعة الخروج فیستصحب إلی ما بعد العود لحکومة االستصحاب ل

1

وفیه أن هذا التقریب وإن کان فی نفسه معقوال إال أن المحقق فی محله أن الحکم التعلیقی أیضا سنخ من الحکم
لبی لیس له
کالحکم التنجیزی فال لبد من أخذه فی لسان الدلیل وبما أن الدلیل علی جواز الرجوع فی المقام ل
لسان ال یمکن االستصحاب الحتمال کون المجعول حکما تنجیزیا.
التوجیه الثانی للمحقق االصفهانی(قدس سره) قال :ربلما یقال :بأنله ال وجه لهذا االستصحاب کما عن بعض أجلة
أن موضوع جواز التراد ما یملکه المتعاطیان ،و هذا موضوع محفوظ قبل النقل
المحشین ،و لعل نظر القائل به إلی ل
أن تخلل النقل رافع للحکم عن موضوعه عند ثبوته أم ال ،فال ینافي ثبوت الحکم
و بعد الفسخ ،و إنلما الشك في ل
لموضوعه -عند ثبوته -عدمه عند عدمه ،کما في حال النقل و عدم العود کما إذا أمر «بإکرام زید القائم» و شك
أن تخلل القعود یرفع الحکم عن موضوعه عند ثبوته ،و ال مجال الستصحاب عدم الجواز الثابت حال النقل،
في ل
ألن الشك في بقائه مسبب عن الشك في رافعیة النقل المتخلل لجواز الترا لد عن موضوعه عند ثبوته ،فاستصحاب
ل
مقدم علی استصحاب عدم الجواز حال النقل ،فتدبر جیدا.
بقاء الحکم في ظرف ثبوت موضوعه ل

2

اللهم إال أن یرجع إلی االستصحاب
وفیه أن مجرد هذا البیان ال یوجب االتصال بین القضیة المتیقنة والمشکوکة
ل
التعلیقی.
التوجیه الثالث ما ذکره شیخنا االستاذ(قدس سره) قال :المستصحب جواز التراد وضعا أى نفوذ التراد و صحته و
عدم إمکان التراد قبل فسخ العقد الالزم ال یوجب ارتفاع هذا الجواز 3.ولکنه یرد علیه أیضا عدم االتصال بناء علی
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تمام کما أن مجرد
حمل االستحصاب علی االستصحاب التنجیزی وبالجملة فإیراد السید الیزدی(قدس سره)
ٌ
العام أو
احتمال االمرین خالف مسلک المصنف(قدس سره) فی االصول من أنه فی موارد الدوران بین عموم
ل
استصحاب حکم المخصص فإن کان الزمان مفردا فال مجال لالستصحاب ولولم یکن فی البین عموم وإن کان
الزمان ظرفا فال مجال للعموم ولو لم یکن فی البین استصحاب.
قوله(قدس سره) :نعم لو قلنا بأن الکاشف عن الملک هو العقد الناقل()99/3
قد ذکر فی تقریب هذه العبارة وبیان وجه ضعفه تقاریب :التقریب االول ما ذکره المحقق النائینی(قدس سره) من
أن المراد سببیة العقد للملک ،قال(قدس سره) :توضیح هذه العبارة یتوقلف علی بیان الوجوه المتصورة في نفوذ
عمن علیه الخیار إلیه
األول :أن إرادة
تصرف ذي الخیار فیما انتقل عنه و هي أربعة :ل
التصرف موجبة لنقل الملك ل
ل
ل
المجرد عن إنشاء
ألن القصد
فتصرفه بالبیع و نحوه کالوطي یقع في ملکه و هذا الوجه و إن لم یکن
مرضیا عندنا ل
ل
ل
ل
صحته یرتفع جمیع اإلشکاالت حتلی في الوطي
قولي أو
فعلي ال أثر له في باب العقود و اإلیقاعات لإال أنله بناء علی ل
ل
ألنله یقع بعد تحقلق الملك للواطي.
یصح في البیع ال
الثلاني :ل
أن الفسخ یحصل ل
بأول جزء من الفعل أو القول و بتمامه یحصل الملك للمشتري و هذا ل
األول منه یکون محرما.
الوطي ل
ألن الجزء ل
سبب
التصرف
مقدم طبعا علی الثلاني و بعبارة أخرى
األول ل
أن الفسخ و البیع یحصالن معا بالتصرف لإال ل
الثالث :ل
أن ل
ٌ
ل
طولیین علیه.
لترتلب مسبلبین
ل
التصرف بالعقد ال لناقل فالفسخ یحصل باإلنشاء و البیع بالمنشأ أي البیع من حیث إنله فعل من
الرابع :أنله لو تحقلق
ل
ل
یعد إنکار البیع و العرض
ل ما هو مصداق للتثبلت بالملکیة و لذا ل
أفعال الفاسخ یتحقق به الفسخ ألنله یحصل بک ل
علی البیع و البیع الفاسد فسخا و أما االنتقال إلی المشتري فهو یحصل بالمنشإ ألنله ال یعتبر في انتقال الملك إلی
أن اإلشکال في
الغیر أن یکون إنشاؤه أیضا في ملك ال لناقل و هذا أمتن الوجوه و هذا و إن لم یجر في الوطي لإال ل
ملکیة الوطي کما في التلحلیل.
لحلیة
ل
الرقبة بل یکفي ل
الوطي أصال غیر وارد ألن جوازه لیس موقوفا علی تملك ل
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تصرف أحد المتعاطیین فیما انتقل إلیه لأما علی الملك فال یتوقلف
و علی أي حال جمیع هذا الوجوه ال یجري في ل
تصرف
علی شيء أصال ألنله ملکه
األول و الثلالث ل
فیتصرف فیه کیف شاء و لأما علی اإلباحة فیجري فیها الوجه ل
ألن ل
ل
التصرف المتوقلف
المباح له بالبیع و نحوه اللذي یتوقف علی الملك إنلما یؤثر في االنتقال إلی الثلالث لو جعلنا إرادة
ل
کاشف عن سبق الملک) أو جعلنا العقد سببا ألمرین مترتلبین دخوله في ملکه و
علی الملك من الممللکات) فالعقد
ٌ
األول من الللفظ و کذا تمام الللفظ ال
انتقاله إلی الثلالث و لأما الوجهان اآلخران فال یجریان في المقام ل
ألن الجزء ل
یوجب تملك المباح له ألنله لم یقم دلیل في المقام علی أن کل فعل من أفعال المباح له یوجب تمللکه لما أبیح له
مجرد إنشاء المباح له ال یوجب تمللکه
و هذا بخالف باب الفسخ ألنله یحصل حتی بالعقد الفاسد .و بعبارة واضحة ل
األول من إنشائه فتمللکه لما أبیح له لإما بإرادة تصرفاته ال لناقلة و إما بالعقد ال لناقل فعلی
مال المبیح فضال عن الجزء ل
أن
األول لو رجع ما انتقل عنه إلی ملکه فال وجه لرجوع المالك
األصلي إلیه و لأما علی الثاني فیمکن أن یقال ل
ل
ل
العقد اللذي کان سببا التمللك المباح له و انتقال المال عن ملکه إلی الثلالث إذا ارتفع بالفسخ یرتفع کال مسبلبیه و
بتعبیر آخر لو قلنا أن الملك الحاصل للمباح له إنلما هو باقتضاء العقد ال لناقل الواقع بین المباح له مع الثلالث فإذا
بطل العقد بطل مقتضاه رأسا.

1

التقریب الثانی ما ذکره المحقق االصفهانی(قدس سره) من أن المراد الکشف اللمی قال :لیس المراد من الکاشف
اللمي و هو کشف العلة عن
فإن ارتفاع الکاشف ال یستلزم ارتفاع المستکشف ،بل بنحو الکشف
محض الکشف ،ل
ل
أن ارتفاع العلة یستلزم ارتفاع المعلول،
المعلول ،البتنائه علی الشرط المتأخر ،بناء علی هذا الوجه و من الواضح ل
بعلیة التصرف رأسا ،أو
بخالف الوجه السابق ،فإنله مبني علی ل
أن الجمع بین األدلة یقتضي تقدیر الملك آنا ما ،ال ل
بنحو شرطیته لتأثیر التعاطي في الملك بنحو الشرط المتأخر.
ألن
أن جعل التصرف شرطا متأخرا لحصول الملکیة لمباح له یستلزم محذور الدور ،ل
لکنك قد عرفت فیما تقدم من ل
البیع بالحمل الشائع یتوقف علی الملکیة ،فإذا توقف حصول الملکیة علی التصرف البیعي لزم الدور ،و لذا التزمنا
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هناك بکون الشرط نفس اإلنشاء ،ال ما هو تملیك بیعي بالحمل الشائع ،فیتغایر الموقوف و الموقوف علیه ،و علیه
ألن المرتفع هو التملیك الحقیقي ،و العلة هي اإلنشاء الغیر القابل
فیندفع محذور ارتفاع المعلول بارتفاع العلة ،ل
لالرتفاع بالفسخ و الرجوع.

1

قوله (قدس سره):منشأ االشکال أن الموضوع فی االستصحاب عرفی أو عقلی()102/3
ونظیره مسألة االستهالک فإنه یقال أنه عبارة عن انعدام الموضوع فلو ابتلع ما استهلک من الدم فی ماء الفم لم
یکن نجسا وال یبطل الصوم لعدم صدق االکل ولکن الحق وفاقا لشیخنا االستاذ(قدس سره) أن االستهالک لیس
أن هذا الدم بحکم الماء نأخذ
دل الدلیل علی ل
انعداما للموضوع ال عقال وال عرفا لوضوح بقاء ذرات الدم غایته أنه لو ل
به کما ورد فی الماء المختلط بالدم المستهلک :اشربه وتوضأ به فاالستهالک تبعیة فی الحکم ال انعدام للموضوع
وإال لجاز شرب الکأس من الماء قطرة قطرة فی نهار شهر رمضان المبارک!
قوله (قدس سره) :لو کان التالف الثمن ()103/3
الوجه فی هذا القید قاعدة کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن ال خیار له ویوجب االنفساخ فلو باع الحیوان
یصیر المعاطاة بیعا فیثبت فیه أحکامه کخیار الحیوان للزم من ثبوته عدمه.
معاطاة وقلنا بأنه بعد تلفه ل
قوله(قدس سره) :االمر الثامن ()106/3
یقع الکالم فی هذا االمر فی جهتین :االولی :جواز التصرف مع فساد الصیغة ،الثانیة :تحقق المعاطاة بالصیغة
الفاسدة واالقوی فی الجهة االولی کفایة الرضا المرکوز الشأنی بحیث لو سأل عن رضاه بالتصرف علی تقدیر فساد
العقد ألجاب بنعم کما هو الحال فی التصرف فی أموال الصدیق مع غفلته أو غیبته مع العلم برضایته الشأنیة
والسر فی ذلک جریان السیرة ال عموم (ال یحل التصرف فی مال الغیر إال بإذنه وطیب نفسه) لوضوح عدم تحقق
ل عنوان فی الفعلیة ولهذا ال نلتزم بکفایة الرضایة الشأنیة مع الکراهة الفعلیة (کما لو
المستثنی إال تقدیرا وظاهر ک ل

 1الحاشية  227/1التقريب الثالث أن جواب (لو) هو (کان مقتضی القاعدة) وعليه فال فرق بين هذا الوجه والسابق إال فی أن ارتفاع الکاشف عن سبق
الملک يوجب ارتفاع المنکشف وضعفه ظاهر فإن الکاشف قد ارت َفعَ بقا ًء ال حدوثا فإنّ الفس َخ فسخ للعقد من حين الفسخ ال من أصله ولو سلم فارتفاع
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عدو له فمنعک عن االکل معه ولکنک تعلم أنه لو عرفک وعقائدک لم یمنعک) لعدم جریان السیرة من
زعم أنک ل
العقالء وال من المتشرعة علی کفایته بخالف المقام ولذا نقول أیضا بکفایة الرضایة الفعلیة مع الکراهة الشأنیة
لنفس السیرة.
جراء مشاجرة لفظیة حیث ال
نعم طریق االحتیاط فی ما یبتلی به الضیف أحیانا من کراهة المضیف بقاءه فی داره ل
یمکنه مع احتمال ذلک إجراء استصحاب الرضا النحاللیة التصرفات ،أن یطلب منه الرضا ببقائه إلی آخر اللیل
ومتم ٌم ألرکانه ولو کان الضیف قد أنشأ الرضاء حیاء وال ینافیه ما
مصح ٌح لجریان االستصحاب
فإن ذلک
مطلقا ل
ل
ل
اشتهر من أن المأخوذ حیاء کالمغصوب الختصاصه بما لم ینشأ المستحیی ولم یبرز رضاه وإال فیشمله العمومات
من صحة البیع وجواز التصرف مع إذن المالک کما لو باع داره حیاء فإنه ال ریب فی صحته.
أما الجهة الثانیة فتظهر ثمرتها فی جریان أحکام المعاطاة کاللزوم بعد التلف وما فی حکمه وفی جریان استصحاب
الرضا بداهة أن اإلباحة فی المعاطاة شرعیة ال مالکیة فال تدور مدار إحراز الرضایة بل هی باقیة ما لم یتحقق ما
جعله الشارع المقدس غایة وهو الرجوع واالصل عدمه والمختار عدم کونه معاطاة لتوقف کل عقد علی االنشاء.
ألفاظ البیع
مما نقل علیه اإلجماع()116/3
قوله (قدس سره) :اعتبار اللفظ في البیع بل في جمیع العقود ل
المراد اعتبار اللفظ فی لزوم البیع ال فی صحته أو إفادته للملکیة لما سیأتی إن شاء لهال تعالی من صحة بیع
المعاطاة وإفادتها الملکیة ثم إنه قد قال السید السیستانی فی المنهاج مسألة  :55إذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه
قامت اإلشارة مقامه و إن تمکن من التوکیل ،و کذا الکتابة مع العجز عن اإلشارة .أما مع القدرة علیها ففي تقدیم
اإلشارة أو الکتابة وجهان بل قوالن ،و األظهر الجواز بکل منهما ،بل ال یبعد ذلك حتی مع التمکن من اللفظ 1.وهو
إفتاء بجواز الکتابة فی عرض اللفظ ولکن عبرالسید الخوئی(قدس سره) عن ذلک بأنه و األظهر الجواز بکل منهما،
ل قال فی مبانی المنهاج ذیل قوله:یحتمل:
بل یحتمل ذلك حتی مع التمکن من اللفظ.اه والتعبیر باالحتمال مجم ٌ
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لکون المعاطاة صحیحة علی طبق القاعدة کما تعرض لها الماتن في الفرع اآلتي و علیه یکفي االشارة او الکتابة و
1
أی مبرز فی صدق
لو مع امکان التلفظ نعم اذا قام الدلیل علی لزوم اللفظ في مورد نلتزم به .هذا وقیل :یکفی ل

البیع فاالصل العملی فی المعامالت وإن کان هو الفساد لکن مقتضی االصل الثانوی اللفظی هو حلیة مطلق البیع
ومنه ما أبرز باالشارة فال حاجة فیه إلی النص الوارد فی الطالق إال أنه لو قلنا بقیام االجماع علی اعتبار اللفظ ال بد
من التتقیید لکنه یقتصر فیه علی القدر المتیقن وهو اعتبار اللفظ للقادر ومن بحکمه کمن یقدر علی اللفظ بعد
لحظات بخالف االخرس ولکن یمکن أن یقال لیس فی االشارة ظهور عرفی لإلنشاء کما لو اتفقا علی أن القیام بیع
نادر
والجلوس شراء فإن المبرز ال لبد وأن یکون بحیث له ظهور عرفی فی المقصود ولو سلم فاالنشاء باالشارة ٌ
فرد ٌ
الخاص بل األخرس أیضا یقاول قبل البیع بما یفهم منه البیع ثم
النص
ٌ
ل
مغفول ال یحرز شمول االطالق له لوال ل
یوقع البیع بالمعاطاة ولو سلم فالتفصیل بین االخرس وغیره بصدق البیع علی إشارة االخرس دون غیره کما تری
فالتفصیل فی الصدق ال وجه له .نعم ال ریب فی جواز البیع باالشارة التی هی من اللغات ولها قواعد معلومة وال
یضره عدم انفهامنا لها فإنها کسائر اللغات التی ال نفهمها.
ل
قوله(قدس سره) :لعلله ألنلها أصرح في اإلنشاء من الکتابة()118/3
قال السید الخوئی(قدس سره) :ذکر بعضهم :أن اإلشارة تتقدم علی غیرها ،لکونها أصرح ،و ذهب آخر إلی أن
الکتابة تتقدم علی غیرها ،لکونها أضبط .و لکن أشباه هذه الوجوه أمور استحسانیة فال یمکن االعتماد علیها في
استنباط الحکم الشرعي إذ لو سلمنا أصرحیة اإلشارة أو اضبطیه الکتابة ،اال أنه ال دلیل علی تقدیم أحدهما علی
اآلخر.
و یضاف إلی ذلك :أنه لو کانت أضبطیة الکتابة موجبة لتقدیمها علی اإلشارة لکانت موجبة لتقدیمها علی اللفظ
أیضا .و لم یلتزم الفقهاء بذلك .و إذن فمقتضی القاعدة هو االکتفاء في اإلنشاء بکل ما یصلح البراز ما في النفس
من االعتبار ،و إظهاره بمبرز خارجي -و إن کان بعض المبرزات أصرح من بعضها اآلخر أو أضبط -إال إذا ورود
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دلیل خاص علی تقدیم بعضها علی بعض کما یظهر ذلك من بعض الروایات (عن أبي نصر البزنطي قال :سألت أبا
الحسن (علیه السالم) عن الرجل تکون عنده المرأة ،ثم یصمت فال یتکلم ،قال :یکون أخرس؟ قلت :نعم فیعلم منه
بغض المرأته و کراهته لها ،ا یجوز ان یطلق عنه ولیه؟ قال :ال ،و لکن یکتب و یشهد علی ذلك قلت :ال یکتب و ال
یسمع کیف یطلقها؟ فقال :بالذي یعرف منه من فعاله مثل ما ذکرت من کراهته و بغضه لها (صحیحة) ) فإن
الظاهر من ذلك أن الکتابة تتقدم علی اإلشارة 1.وفی االستشهاد نظر فلعله ذکر الکتابة من باب أنه عدل التخییر
ودعوی االطالق فی جواز الکتابة مع القدرة علی االشارة ال یجدی إلثبات التقدیم فاالقوی وفاقا للمشهور عدم
الترتیب .ثم إنه قال السید الیزدی(قدس سره) :ثم ال یعتبر فیها لوك اللسان و ال تحریك الشفة و إن قلنا بذلك في
القراءة و األذکار من جهة خبر السکوني(عن الصادق ع تلبیة األخرس و تشهده و قراءته القرآن في الصالة تحریك
لسانه و إشارته بإصبعه)ألن اإللحاق قیاس و مع ذلك الفارق موجود فإن فیها للتکلم خصوصیة و موضوعیة بخالف
باب البیع و سائر المعامالت ثم هل یعتبر استحضار الصیغة اللفظیة أو معناها و مدلولها و بعبارة أخرى هل
األخرس یشیر إلی لفظ بعت أو یُنشئ التملیك بها کما یُنشئه القادر بالصیغة اللفظیة مقتضی ما ذکرنا من شمول
العمومات لألفعال التي منها اإلشارة الثاني و أنلها في عرض الصیغة و معنی بدلیتها عنها قیامها مقامها في الکفایة
فیکون کالمعاطاة في کون إنشاء التملیك بها غایة األمر أنلها جائزة و هذه الزمة نعم في باب القراءة و األذکار لما
کان الواجب هو ألفاظها فهي إشارة إلیها ال إلی مدالیلها و الظاهر عدم اعتبار استحضار المدالیل أیضا و إن کان
عالما بها فاألخرس یشیر إلی لفظ لهال أکبر و الحمد لهل و هکذا بخالف المقام نعم في األذکار المستحبة في غیر
الصالة بعنوان الذکر المطلق له أن یشیر إلی المدالیل من دون توسط األلفاظ و له أن یشیر إلی ألفاظها من غیر
ل
نظر إلی مدالیلها مع االلتفات إلی کونها ذکرا مستحبا.

2

قوله(قدس سره) :الن الوجوب بمعنی االشتراط کما فیما نحن فیه مقتضی األصل ()117/3
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توضیحه :أن مقتضی أصالة الفساد وعدم النقل واالنتقال هو االشتراط وال ینافیه البراءة عن االشتراط لیثبت بها
صحة العقد الفاقد عن الشرط کما هو الحکم فی سائر موارد الدوران بین االقل واالکثر؛ بداهة أن الحکم بالصحة
الشک فی جعل الصحة للفاقد عن
فی المعامالت انحاللی فمرجع الشک فی االشتراط بعد فقد الدلیل واالمارة هو
ل
الشرط والعلم بجعل الصحة لواجده واالصل الجعل فیثبت االشتراط أیضا وهذا بخالف ما لو کان الحکم واحدا
شک فی وجوب السورة فی الصالة فإن الواجب علی کل مکلف صرف وجود الصالة ال
متعلقا بصرف الوجود کما لو ل
جمیع أفرادها فال انحالل فیها (ولذا یقال بأنه ال یجدی إعادة الصالة بمجرد عدم حضور القلب مثال؛ لعدم االمر بعد
سقوطه بتحقق الطبیعی بالصالة االولی ومثله إتیان الجمعة بعد صالة الظهر فإنه لغو لالتفاق علی إجزاء الظهر فی
یوم الجمعة فعلی المحتاط أن یقدم الجمعة) فیکون مقتضی البراءة عن االشتراط هو وجوب االقل.
إن قلت :کما نعلم بصحة العقد الواجد للشرط والشک فی صحة العقد الفاقد له کذلک نعلم بصحة الصالة مع
السورة والشک فی صحة الصالة بدونها فما هو الفرق بینهما؟
قلت :الصحة المتیقنة فی مثال الصالة عقلیة ال بحکم الشارع المقدس بل الصحة الشرعیة فیها مرددة بین تعلقه
صحیح شرعا لما سبق من االنحالل والشک
بالمطلق أو بالمقید وهذا بخالف ما نحن فیه فإن العقد الواجد للشرط
ٌ
فی جعل الصحة للعقد الفاقد له وبالجملة لو دار االمر بین المطلق والمشروط فمقتضی االصل فی االحکام
التکلیفیة غیراالنحاللیة (کما هو الغالب فی الشک فی المتعلق بخالف الموضوع) هو عدم االشتراط وفی االحکام
الوضعیة االنحاللیة هو االشتراط ال من جهة اختصاص أدلة البراءة باالحکام التکلیفیة لعمومیتها بل لما ذکرنا ،قال
شیخنا االستاذ التبریزی(قدس سره) :إن قلت:ما وجه افتراق المقام عن موارد دوران األمر بین األقل و األکثر
االرتباطیین حیث ان المقرر هناك جریان البراءة عن کون شيء شرطا أو جزءا أو مانعا و تکون باعتبار کونها معینة
لمتعلق األمر حاکمة علی استصحاب الوجوب ،و في المقام یکون أصالة العدم في ناحیة اعتبار اللفظ مثال في حلیة
البیع و وجوب الوفاء به معینة لکون الموضوع لهما ذات البیع وبالجملة ال فرق في جریان البراءة بین مورد الحکم
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التکلیفي و الوضعي و یکون جریانها في ناحیة عدم القیدیة معینة لموضوع الحکم الوضعي و مع تعینه ال یبقی
مجال الستصحاب الحکم یعنی عدم حدوث األثر.
قلت :ال تجري البراءة في نفی الشرط أو القید للموضوع أو المتعلق اال فیما إذا کان الحکم المجعول واحدا ودار
األمر بین تعلقه بذات المطلق أوبه مقیدا بقید کما في مسألة دوران األمر بین األمر بین األقل و األکثر
االرتباطیین ،واما إذا کان الحکم انحاللیا کما في المقام فال مورد للبراءة عن القید الن ثبوت الحکم لألفراد الواجدة
للقید ،محرز والشك في ثبوت حکم آخر للفرد الفاقد ومقتضی األصل عدم جعل ذلك الحکم له.

1

قوله(قدس سره) ولعل االحسن منه ()126/3
فرق بین القرینة الموجبة لظهوراللفظ والموجبة لظهور الفعل وهذا هو الحق فی التفصیل بناء علی اعتبار اللفظ
فی البیع ال التفصیل بین القرینة اللفظیة والقرینة الفعلیة کما هو ظاهر المصنف(قدس سره) لکفایتهما معا لو کان
اللفظ ظاهرا فی المعنی ولو بمعونة القرینة الحالیة کما قال فی إرشاد الطالب والتنقیح والمصباح 2.هذا وظاهر
السید فی الحاشیة هو جواز إنشاء العقد علی طریق الکنایة فضال عن إنشاءه بااللفاظ الکنائیة بأن ینشأ الالزم مریدا
به بحسب المراد الجدی إنشاء الملزوم قال(قدس سره) :و تحقیق الحال یقتضي التکللم في مقامین أحدهما أنه هل
یجب أن یکون المنشأ األولي نفس حقیقة المعاملة أو یجوز أن یکون المنشأ المعنی الکنائي و بعبارة أخرى الزم
المعاملة ففي البیع یجب أن یکون المنشأ التملیك بالعوض أو یجوز أن یکون النقل أو اإلدخال في ملك الغیر
بعوض أو نحو ذلك مما هو الزم البیع التحقیق أنه یجوز إنشاؤه بإنشاء الالزم و بعبارة أخرى یجوز إیقاع المعاملة
الدال علی الالزم و یریده لینتقل منه الذهن إلی
بالکنایة بمعنی ذکر الالزم و إرادة الملزوم بأن یستعمل اللفظ
ل
الملزوم کما في زید طویل النجاد حیث إنه استعمل و أرید منه طول النجاد لینتقل إلی طول القامة ففي المقام
أیضا یذکر لفظ النقل و یرید به معناه لینتقل إلی معنی البیع الذي هو الملزوم فإن قلت کیف یجوز ذلك و الالزم
إنشاء البیع و المفروض أنه إنشاء الزمه ال نفسه قلت نعم و لکن البیع أیضا منشأ غایته أنه منشأ ثانوي أ ال ترى
 1ارشاد الطالب 104/2
 2مصباح الفقاهة 18/3
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أنه لو مدح زیدا بطول النجاد مع قصد االنتقال إلی طول القامة یصدق أنه مدحه بطول القامة و هکذا في جمیع
أولیا للصیغة هذا و
موارد الکنایات من اإلخبارات و اإلنشاءات و ال دلیل علی وجوب کون حقیقة المعاملة مدلوال ل
األول ال
یمکن أن ل
ینزل کلمات جملة من المانعین عن الکنایات علی هذا المعنی بأن یکون غرضهم اختیار الوجه ل
الدال علی الالزم و إرادة الملزوم مجازا فتدبر الثلاني أنه هل یجب أن یکون اللفظ
المنع عن استعمال اللفظ
ل
داال علی المعنی المراد بالحقیقة و بعبارة أخرى یجب استعمال الحقائق أو یجوز استعمال
المذکور في الصیغة ل
المجازات مطلقا أو خصوص القریبة أو ما یکون قرینته اللفظ إلی غیر ذلك و التحقیق جواز االکتفاء بکل ما له
ظهور عرفي بحیث یصدق علیه العقد و العهد اللفظي للعمومات العامة و الخاصة و دعوى انصرافها إلی المتعارف
یضر ثانیا ألن التعارف النوعي یکفي و علی فرض اعتبار الصنفي نقول ال دخل له بالصیغة کما ال
ممنوعة لأوال و ال ل
خصوصیات األلفاظ تطویل ال طائل تحته أصال
یخفی و لعمري إن ما ذکره الفقهاء في المقام من التکلم في
ل
فاستقم وعلیه فللمنع عن الکنایات وجهان :أحدهما أن یکون المراد عدم وقوع العقد بإنشاء الالزم له لینتقل منه
إلی الملزوم بأن یکون حقیقة المعاملة متحققة باإلنشاء في الرتبة الثانیة و هذا هو الظاهر من الکالم المذکور و أن
الدال علی الالزم و إرادة معناه لینتقل الذهن منه إلی الملزوم و ال تکون حینئذ مجازا
الکنایة هي استعمال اللفظ
ل
الثلاني أن یکون المراد عدم وقوع العقد بذکر اللفظ الدا لل علی الزم المعاملة و استعماله في معنی تلك المعاملة
اللذي هو الملزوم مجازا و علی هذا فکونه کنایة ال یخرجه عن المجازیة و یکون جعلها مقابال للمجاز من حیث
اختصاصها باستعمال اللفظ الموضوع لالزم و یکون المراد من المجاز غیر هذا القسم و حینئذ فالمجاز قسمان
األول و الشاهد علی
کنایة و غیرها و ظاهر المصنف الحمل علی هذا المعنی الثاني مع أنلك عرفت أن األظهر إرادة ل
ذ لك أن بعض من منع من االنعقاد بالکنایات ذکر االنعقاد بألفاظ تکون موضوعة لمعنی هو الزم المعاملة فیظهر
جوزه هو صورة إرادة الملزوم مجازا فتدبر و التحقیق
من ذلك أن ما منعه هو صورة إرادة نفس ذلك الالزم و ما ل
صح کما أنه لو أراد منه معناه و کان
الجواز في کلیهما فلو قال أدخلت هذا في ملکك و أراد منه التملیك مجازا ل
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غرضه إنشاء التملیك کان صحیحا أیضا و ذلك لصدق العقد و العهد فیشمله العمومات حسب ما عرفت 1.وفیه أن
الکنایة إخبار بداعی إنشاء الزمه فلیس فیها إنشاءان فإن االنشاء واالخبار من عوارض الداعی والمراد الجدی وال
دخل لهما بالمراد االستعمالی فالمنشأ فی الکفایة أیضا واحد غایته أن االبراز بالالزم  2هذا مع أن حمل الکلمات
علی هذا المعنی من الکنایة خالف الظاهر فإنهم قد عبروا بعدم وقوع البیع بالمجاز هذا والمختار وقوع البیع بکل
ما له ظهور عرفی بل الظاهر أن مراد المانعین من الوقوع بالمجاز أیضا هو المنع عن ما لیس له ظهور عرفی بقرینة
ما علله المحقق(قدس سره) من أن المخاطب ال یدری بم خوطب فإن إنشاء البیع بمثل ملکتک ال یالزم البیع
ل هذا ولکنا لم نجد لفظا یدل علی البیع بالخصوص ولو بالقرینة وال یخفی أنه ال یکفی فی
ل مستق ٌ
فلعله تبدی ٌ
الظهور مجرد قرینة شخصیة بین الطرفین فإن المعتبر هی القرینة النوعیة ال الشخصیة.
قوله(قدس سره):للتأسی()135/3
ال مجال لتوهم وجوب التأسی فی مثل الذهاب من الشارع الفالنی أو التکلم بالعربی فإن ذلک مقتضی المحیط
والمحاورة اللتعینه من بین اللغات وإن کان صلی لهال علیه وآله وسلم عالما بجمیع اللغات.
قوله(قدس سره) :ولذا نص بعض علی عدمه()137/3
المختار کفایة العلم بالمعنی إجماال ولذا یصدق السب علی من تکلم بألفاظه وإن لم یتعلم الصرف.
لزوم الترتیب
قوله األشهر کما قیل لزوم تقدیم اإلیجاب علی القبول()140/3
األول :و هو األشهر کما في المختلف لزوم
قال الشهیدی(قدس سره) :في المسألة احتماالت خمسة :االحتمال ل
الصحة لغیر
تقدیم اإلیجاب علی القبول مطلقا و الوجه فیه علی ما یظهر من المتن أمور :أحدها :عدم شمول أدللة ل
أن القبول فرع اإلیجاب و تابع له و الفرع و التلابع بما
صورة
التقدم فالمرجع أصالة الفساد ،ثانیها :دلیل العقل و هو ل
ل

 1الحاشية 86/1
 2وفيه أن الکناية هی ما يمکن فيه إرادة الملزوم مع إرادة الالزم بحسب المراد الجدی علی خالف المجاز وحينئذ کما يمکن االخبار عن کثرة الرماد
والجود معا بزيد کثير الرماد کذلک يمکن إنشاء التمليک المطلق والبيع معا بملکتک .المقرر
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الشهرة
تقدمهما علی األصل و المتبوع و لإال لزم الخلف ،ثالثها :اإلجماع
المحکي عن الخالف مع ل
هما کذلك ال یعقل ل
ل
األول أنله من جهة عدم
شرعي صرف و مقتضی الثلاني أنله
أن اعتباراللزوم
المحکیة و مقتضی هذا ل
عقلي و مقتضی ل
ل
ل
ل
الص لحة بدونه.
ل
الدلیل علی ل
مجرد غلبة صورة التلقدم خارجا ال یوجب االنصراف.
و في الک ل
ل نظر :لأما ل
األول فألن ل
أن القبول کاالکل ال لبد
الفرعیة لإما أن یراد منها
فألن
فرعیة العرض للمعروض و الفعل للمفعول بمعنی ل
لأما الثلاني ل
ل
ل
فرعیة
في تحقلقه من وجود مأکول قبله یتعللق به و یعرض علیه الستحالة وجود العرض بدون المعروض و لإما
ل
ل أما االول فألن القیاس مع الفارق
االنفعال للفعل (فإنه لوال الکسر فال انکسار ولوال االیجاب فال قبول) والک ل
ل باط ٌ
بیان ذلک :إن األفعال من حیث االحتیاج إلی وجود المفعول علی أقسام ،بعضها محتاج إلی خصوص وجوده
محتاج إلی خصوص
الشرب الخارجیین (أما االکل الذهنی فال یحتاج إلی المفعول) و بعضها
الخارجي کاألکل و ل
ٌ
فإن متعللقه لو کان موجودا في الخارج في ظرف الطلب لزم طلب و بعضها یکفي فیه
وجوده الذل هني مثل الطل الب ل
مطلق الوجود و القبول من القسم الثلالث و لأما الثانی ففیه أوال :وقوع الخلط بین االنفعال الحقیقی واالنفعال
صحة االنفعال
اإلنشائي
االستعمالي و ترتلب االنفعال علی الفعل و تأخل ره عنه أنلما هو في ل
األول ال في الثلاني ضرورة ل
ل
ل
فإن االنشاء هو الفرض وهو قلیل المؤونة.
اإلنشائي و إن لم یکن هناك فعل ال واقعا و ال إنشاء ل
متضمنا لمعنی المطاوعة والتأثر(بل هو مجرد
وثانیا :ال نسلم أن القبول المعتبر في العقد من قبیل االنفعال و
ل
أن المراد من التلأثر لإما تأثلر المال بالبیع و ال لنقل المعبلر
الرضا باالیجاب وهو مشتمل علی الفعل واالنفعال)؛ ضرورة ل
فکأن الموجب یؤثلر
عنه باالبتیاع و االنتقال و لإما تأثلر نفس القابل و انفعاله بنقل الموجب ماله إلیه بعوض ماله
ل
األول غیر قابل ألن یؤخذ في مفهوم القبول في
بذلك في القابل و هو یتأثلر به و من الواضح ل
أن التلأثلر بالللحاظ ل
المقام و لإال لزم أن ال ینسب إلی المشتري بل ال لبد من إضافته إلی المال و کذلك بالللحاظ الثلاني بحیث یکون
جدا (لتغایرهما مفهوما وفیه أن
المراد من قبلت و غیره من ألفاظ القبول تأثلرت و انفعلت فإنله کما ترى فاسد ل
المدعی أن القبول هو من مصادیق التأثر ال أنهما مترادفان مفهوما)و بالجملة لیس المراد من القبول في العقود هو
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المطاوعة و االنفعال بل هو مثل اإلیجاب من قبیل الفعل مقابل االنفعال و لذا تراه ال یستعمل بجمیع ألفاظه لإال
عدي مناف لمعنی االنفعال فالقبول فیها و إن کان بلفظه لیس انفعال اإلیجاب و إنلما هو عبارة عن
متعدیا و التل ل
ل
تضمنا و إن شئت
الرضا باإلیجاب و إنشاء الموجب نقل ماله إلی المشتري أصالة و نقل مال المشتري إلیه ل
صرف ل
إن التلأثیر و التلأثر أصالة في مال الموجب و تبعا في مال القابل کلله مستند إلی الموجب و ناش منه و اللذي
قلت ل
الرضا بذاك التلأثیر و التلأثلر و هذا المعنی و إن کان یحتاج إلی وجود المرض لي به و ال
یصدر من القابل هو صرف ل
الرضا باألمر المستقبل.
یتحقلق بدونه لإال ل
أن هذا المقدار ال یقتضي تأخل ره عنه لوضوح کفایة وجوده البعدي و ل
صحة ل
یصح نسبته إلی الخالف بل في مفتاح الکرامة أنلها وهم قطعا ألنلي تتبلعت
أما ل
الدلیل الثلالث فال إجماع مع أنله لم ل
کتاب البیع منه و غیره حتلی ال لنکاح مسألة مسألة فلم أجده لادعی ذلك.اه و من هنا قال المص لنف و لیس في هذه
یدل علی وجود الخالف في
فق علیه فیؤخذ به و
معلوم ل
المسألة لإال ل
أن البیع مع تقدیم اإلیجاب متل ٌ
أن هذا لو لم ل
ٌ
یدل علی وجود االتلفاق علی الفساد معه جزما و لو سللم فال فائدة فیه أیضا بعد عدوله عنه
الص لحة مع التلأخیر ال ل
ل
في نکاح المبسوط.
العالمة في
الشیخ في المبسوط و المحقلق في الشرائع و ل
قدم مطلقا و هو مختار ل
االحتمال الثّاني :عدم اعتبار التل ل
لسلیمة عن
التحریر و ل
الشهیدین في بعض کتبهما و جماعة ل
ممن تأخل ر عنهما و المدرك فیه أمران اإلطالقات ا ل
الداللة علی جواز تقدیم القبول تارة بلفظ المضارع کما في خبر أبان
الروایات الواردة في باب ال لنکاح ل
ل
المقید و ل
أتزوجك علی کتاب لهال و س لنة رسوله صلی لهال علیه وآله و أخرى بصیغة األمر کما في
الرجل ل
المشتمل علی قول ل
اختص
زوجنیها یا رسول لهال صلی لهال علیه وآله و هذا ال لنحو من األخبار و إن
خبر سهل المشتمل علی قوله ل
ل
یتمم االستدالل بأولویلة غیر ال لنکاح منه و بدعوى الجزم بعدم الفرق بین الماضي و المضارع
ببعض المطلوب لإال أنله ل
ل من قال بجواز التقدیم في األمر قال به في الماضي بخالف العکس.
و األمر بل ک ل
األول
االحتمال الثّالث التلفصیل بین األلفاظ و هذا مختار المص لنف و وجه المنع عن تقدیم قبلت أمور ثالثة :ل
اإلجماع المنقول عن ظاهر التلذکرة و الثلاني کون التلقدیم خالف المتعارف فال یشمله اإلطالقات النصرافها إلی
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إن القبول اللذي هو أحد رکني
األول و الثلالث ما ذکره بقوله ل
مر في مقام بیان بطالن أدللة القول ل
المتعارف و فیها ما ل
المتقدمة سابقا
الفرعیة أحد المعاني
تقدمه علیه.اه و فیه أنله إن أراد من
ل
عقد المعاوضة فرع اإلیجاب فال یعقل ل
ل
مر و إن أراد منها ما هو الظل اهر بل المقطوع به بمالحظة کالمه ِّ
الفرعیة من حیث
(قدس س ُّره) و هو
ل
ففیه ما ل
أن قبلت و رضیت لیس له داللة علی إنشاء نقل الثلمن في حال التلکللم لإال إذا
الداللة علی ال لنقل الحالي بمعنی ل
ل
فعلیة إنشاء نقل الثلمن و تملیکه
تأخل ر عن اإلیجاب ل
الدا لل علی نقله عن المشتري تبعا ففیه أنله ال دلیل علی اعتبار ل
لب
أن اإلیجاب في البیع و سائر المعاوضات ینح ل
من المشتري حال اإلنشاء في مفهوم القبول ،توضیحه ل
ل بحسب الل ل
ضمني یستفاد من جعل العوض و هو
أصلي و هو إنشاء البائع تملیك ماله للمشتري و اآلخر
إلی إیجابین أحدهما
ل
ل
األول
إنشاء تملیك مال المشتري لنفسه المستفاد من ذکر العوض و ک ل
ل واحد من اإلیجابین یحتاج إلی القبول لأما ل
السلطنة و الطل یب فالقبول
ل
فلئال یلزم محذور مقهوریلة المشتري في انتقال مال الغیر إلیه و لأما الثلاني فلحدیثي ل
ضمني و نسبة القبول الثلاني إلی اإلیجاب الثلاني کنسبة اإلذن و اإلجازة إلی بیع
أصلي و
ل إلی قبولین
أیضا منح ل
ل
ل
الرضا باإلیجاب کذلك هنا هذا کلله بناء علی کون قوله في الحال في
غیر المالك فکما ال یعتبر هناك أزید من إظهار ل
العبارة قیدا لإلنشاء ال للنقل کما هو الظل اهر بل المتیقلن
األول مطلقا و إن کان بغیر األمر و العدم في الثلاني و إن
الرابع :التلفصیل بین ال لنکاح و غیره بالجواز في ل
االحتمال ّ
کان باألمر
االحتمال الخامس :التلفصیل بین أن یکون القبول بصیغة األمر فیجوز مطلقا و بین أن یکون بغیرها فال یجوز
أمل في سابقه و المختار هو االحتمال الثلاني و هو الجواز مطلقا.
مطلقا فوجهه مع جوابه یعلم من التل ل

1

قوله (قدس سره) :نعم یشکل االمر بأن العقود المتعارفة()153/3

 1هداية الطالب  191/2ثم إن حاصل ما أف همه من تحقيق الشيخ االعظم (قدس سره) ومختاره هو أنه لو قلنا بأن القبول هو مجرد الرضا بالعقد فيکفی
حصوله ولو بلفظ قبلت مقدما بل يکفی تحققه ولو مع عدم المواالة لتحقق البيع بفعل البائع وإنما المانع عن تأثيره عدم إذن المشتری( کتاب البيع للمحقق
االراکی(قدس سره) ) 134/1وإن قلنا بلزوم تضمنه إلنشاء التملک فال يکفی قبلت مقدما بخالف اشتريت ألن المدلول المطابقی لقبلت هو الرضا بفعل
الموجب ويدل بااللتزام إذا وقع متأخرا علی إنشاء التملک الفعلی بخالف اشتريت فإنه يدل علی إنشاء التملک بالمطابقة وإن وقع متقدما وداللته علی
المط اوعة فيما إذا تأخر (فظهر معنی قوله متعاکسان) وإن قلنا بلزوم تضمنه مع ذلک للمطاوعة وقبول فعل البائع والتأثر به فال يجوز التقديم مطلقا
فإنه لو قدم فمعناه التأثر بفعل الموجب علی تقدير حصوله والتعليق فی االنشاء مبطل(.المقرر)
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وقد ذهب السید الخوئی(قدس سره) إلی شمول العام لالفراد النادرة وإنما المحذورفی اختصاصه بها ولعل الحق هو
التفصیل بین العموم فیشمل النادر واالطالق فال لوجود ما یصلح للقرینیة واحتمال إرادة االفراد المتعارفة ولعله
السر فی کالم المحقق النائینی(قدس سره) حیث ذهب إلی عدم انعقاد االطالق فی االدلة االمضائیة واختصاص
مورد االمضاء باالفراد المتعارفة ولو قیل أن العقود فی قوله تعالی):أوفوا بالعقود) من ألفاظ العموم،قلنا لم یثبت لنا
ظهور الجمع المحلی بالالم فی العموم لعدم وجود المعادل له فی لساننا وعدم قیام االجماع بین أهل اللسان أما
سائر ما أورده السید الخوئی(قدس سره) فهو متین فراجع المصباح ()47/3
قوله :ولیس المراد أن أصل الرضا بشیء تابع لتحققه فی الخارج أو ألصل الرضا به()144/3
المحشي -دام ظله :-لم أفهم معنی هذه العبارة ،أقول :الحدس
قال المحقق االراکی(قدس سره) :قال السید
ل
بالصاد ،و هذا
(أوال قبل الرضا به) فوقع حرف القاف في ل
القطعي شاهد ل
بأن العبارة کانت هکذا :ل
خط المص لنف شبیها ل
سره -و ضعف باصرته.
الحدس حاصل بمالحظة خطه -ل
قدس ل

1

قوله(قدس سره) :هذا کلله بناء علی المذهب المشهور من عدم کفایة مطلق اللفظ في اللزوم ،إلی قوله:
فتأمل()149/3

قال السید الیزدی(قدس سره) :أقول لعله إشارة إلی ما في جامع المقاصد من أن ظاهرهم کون عدم جواز التقدیم
اتلفاقیا و أیضا ما حکي عن ظاهر الغنیة من اإلجماع فکیف یصح ما یظهر من الشیخ من عدم الخالف في الجواز
بیننا هذا مع أنه خالف في ذلك في باب البیع هذا و لکن مع ذلك ال مانع من جریان أصالة اللزوم ألن غایة األمر
تم ا ِإلجماع علی عدم الصحة منع
عدم تمامیة عدم الخالف في
الصحة و لإال فالش ل
ك کاف في جریان األصل نعم لو ل
ل
من األصل لکنه کما

ترى.اه2

 1کتاب البيع 139/1
 2الحاشية 89/1
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ولعله أیضا إشارة إلی أن الکالم فی صدق البیع مع تقدیم القبول فإنه بناء علی اعتبار ترکب العقد من االیجاب
والقبول وتضمن القبول إلنشاء التملک ال یتحقق البیع أصال مع تقدیم لفظ (قبلت) فمجرد وجود اللفظ ال یجدی
للتمسک باالصل.
لتضمن إنشاء النقل و للرضا
أن إنشاء القبول ال لبد أن یکون جامعا
تبین من جمیع ذلك :ل
قوله(قدس سره) فقد ل
ل
تقدم أو تأخل ر و ال یعتبر إنشاء انفعال نقل البائع)152/3(.
بإنشاء البائع ل
أورد علیه السید الخوئی(قدس سره) بأن لو قلنا باعتبار المطاوعة أیضا یجوز تقدیم القبول ألن المراد منها هو
قبول المعاوضة واالخذ بها ال قبول فعل البائع ،قال(قدس سره) :و لو سلمنا احتیاج العقد إلی القبول و سلمنا أیضا
أخذ المطاوعة في مفهوم القبول و لکنا ال نسلم استحالة تقدم القبول علی اإلیجاب ،ضرورة أن القبول یتعلق تارة
بالمعنی المصدري :أعني به إنشاء البائع و یتعلق أخرى باسم المصدر :أعنی به نفس المبادلة بین المالین مع قطع
النظر عن إضافته إلی البائع.
و علی األول فال یعقل فیه تعلق القبول به قبل تحقق اإلیجاب في الخارج کما یستحیل تحقق االنکسار قبل تحقق
الکسر.
و علی الثاني فال محذور فیه من تحقق المطاوعة قبل تحقق اإلیجاب و ذلك ألن مفهوم المطاوعة هو
األخذ(کاالکتساب واالحتطاب)و من البین أن المشتري إذا أنشأ تملك مال غیره بإزاء مال نفسه ،بقوله :قبلت مالك
بمالي صدق علی إنشائه هذا أنه أخذ المبدء -کالبیع مثال -لنفسه.

1

لکنه یرد علیه أن هذا المعنی للمطاوعة لیست مطاوعة حقیقة 2فاالقوی وفاقا للمحقق االراکی(قدس سره) هو
لزوم التأخیر لو قلنا باعتبار المطاوعة ألن الزمها تعلیق إنشاء القبول المتقدم علی االیجاب والتعلیق مبطل،
متحملة لفعل البائع بمعنی أن یصیر القابل معاونا و
قال(قدس سره) :إن کان معناه تحمیل النفس و تصییرها
ل

 1مصباح الفقاهة 49/3
 2قال المحقق االيروانی(قدس سره) :عنوان المرتهن يتحقّق بالرّضى بحصول الرّهن و ال يتوقّف على إنشاء القبول بمفهوم يتضمّن معنى المطاوعة و
المفروض حسبما تقدم منه عدم قيام الدّليل على اعتبار إنشاء القبول بمفهوم متضمّن معنى المطاوعة)90/1(.
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مساعدا للبائع ،فحینئذ لو وقع عقیب اإلیجاب یکون المعنی لم أر لد تملیك هذا المال إیلاي بإزاء ذاك بل أخذته من
البائع و التزمت به ،فیکون األخذ المتعللق بتملیك هذا بهذا ،تمللکا مطابقیا و تملیکا ضمنیا و لو وقع قبله یکون
التزاما بما لم یصدر من البائع بعد ،علی أن یکون نافذا علی تقدیر حصوله من حین حصوله و هذا و إن کان إنشاء
حالیا للتم للك و التملیك ،لإال أنله معللق و مشروط بحصول اإلیجاب ،و التعلیق و إن کان لیس بمفسد للعقد عقال ،لإال
أن اإلجماع قام علی مفسدیته له.
ل
فإن الملکیة ال تحصل ألحد من الطل رفین لإال بعد القبول،
فإن قلت :ما ذکرته بعینه جار في اإلیجاب المتقدم ،ل
فالتملیك و التمللك من الموجب في صورة التقدیم ،ال یمکن لإال علی وجه التعلیق.
قلت :هذا تعلیق ألثر اإلنشاء من الملکیة علی حصول القبول بجعل الشارع ،کتعلیقه علی حصول القبض في
تعلیق لنفس اإلنشاء (یعنی المنشأ؛ الستحالة تعلیق االنشاء علی ما سیاتی إن شاء لهال
المجلس في بیع السلم ،ال
ٌ
تعالی) من قبل

المنشئ1.

وفیه وجود الفرق بین الصرف واالیجاب فإن التعلیق فی الصرف ألثر العقد ومن جهة الشارع المقدس أما فی
ِ
المنشء؛ بداهة أنه ال یرید بیع ماله ولو لم یقبل المشتری فاالیجاب
المنشأ بسبب
االیجاب فالتعلیق فی نفس
َ
معلق علی القبول کما أن االلتزام بالعقد معلق علی العمل بمقتضاه.

2

قوله(قدس سره) :أما فحوی جوازه فی النکاح بروایة السهل وأبان()146/3
ان َع ْن ِإبْر ِ
یم َع ْن َأب ِ ِ
وب َع ْن َعل ِ ِّي بْ ِن ِإبْر ِ
یم بْ ِن
یه َع ْن َع ْم ِرو ب ْ ِن ُعثْ َم َ
اه َ
اه َ
أما روایة أبان فهی ما رواه ُم َح َّم ُد بْ ُن یَ ْع ُق َ
َ
َ
ب َو َع ْن َعل ِ ِّي بْ ِن م َح َّمد َع ْن س ْهلِ ب ْ ِن ِزیَاد َع ْن ِإسم ِ
ان َو ُم َح َّم ِد بْ ِن َأ ْسل ََم َع ْن
ل بْ ِن ِم ْه َر َ
اعی َ
الْف َْضلِ َع ْن َأبَانِ بْ ِن تَغْل ِ َ
ْ َ
َ
ُ
ب قَا َلُ :قل ُْت ِألَبِي َعب ِد له ِ
ِإبْر ِ
ُول :ل ََها ِإذَا خَ ل َْو ُت ب ِ َها؟ قَا َل ت َ ُقو ُل
ال علیه السالم ک َْی َف َأق ُ
یم بْ ِن الْفَ ْضلِ َع ْن َأبَانِ ب ْ ِن تَغْل ِ َ
اه َ
َ
ْ

 1کتاب البيع 135/1
 2الظاهر أن هذا االيراد غير وارد بداهة أن المحقق االراکی(قدس سره) قد ادعی عدم تعليق االيجاب المنشأ علی القبول لو قلنا بأن البيع بما فيه
التمليک والتملک يتحقق بفعل البائع وأنه ال محل للمشتری إال من جهة الرضا قال(قدس سره) :ال تعليق لنفس اإلنشاء من قبل المنشئ ،إن قلنا بأنّ
مفهوم البيع يتحقق بإنشاء البائع فقط ،فإ ّنه مبادلة مال بمال ،و فاعل المبادلة هو البائع ،غاية األمر إ ّنه ال ّ
يؤثر بدون رضا المشتري ،فما يعتبر أن
يتحقّق من جانب المشتري إ ّنما هو الرضا ،ال ألجل تح ّقق مفهوم البيع به ،بل ألجل نافذية البيع الصادر من البائع.اه ولو سلم فالصحيح أن يقال فی تتميم
االيراد أن :القدر المتيقن فی الخروج عن االجماع هو التعليق فی االيجاب فالتعليق فی القبول مبطل .المقرر
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اب له ِ
َأتَ َزو َُّج ِ
ك ُمتْ َعة َعلَی کِتَ ِ
ال َو ُس َّن ِة نَبِیِّ ِه َال َوا ِرث َة َو َال َم ْو ُروث َة کَذَا َو کَذَا یَ ْوما َو ِإ ْن ِشئْ َت کَذَا َو کَذَا َس َنة بِکَذَا َو کَذَا
ك َو َأن َْت َأ ْولَی
ِد ْر َهما َو تُ َس ِّمي ِم َن ْاأل َ ْج ِر َما ت َ َر َ
اض ْیتُ َما َعل َْی ِه قَلِیال ک َ
َان َأ ْو کَثِیرا فَ ِإذَا قَال َْت ن ََع ْم فَق َْد َر ِض َی ْت َو ِه َي ْام َر َأتُ َ
ال َّن ِ
یث.
اس ب ِ َها ال َْح ِد َ

1

وب َع ْن ُم َح َّم ِد ب ْ ِن یَ ْح َیی َع ْن َأ ْح َم َد بْ ِن ُم َح َّمد َع ْن َعل ِ ِّي بْ ِن ال َْحک َِم َع ِن
أما روایة سهل فهی ما رواه ُم َح َّم ُد بْ ُن یَ ْع ُق َ
ال َْع َال ِء بْ ِن ر ِزین َع ْن م َح َّم ِد بْ ِن مسلِم َع ْن َأبِي َج ْعفَر (علیه السالم) قَا َلَ :جاء ِ
ت ْام َرأَ ٌة ِإلَی ال َّنب ِ ِّي (صلی لهال علیه وآله)
َ
َ
ُ ْ
ُ
ل فَقَا َل َأنَا یا رسو َل له ِ
فَقَال َْت َزو ِّْجنِي فَقَا َل رسو ُل له ِ
یها فَقَا َل َما
َام َر ُج ٌ
ال َزو ِّْجن ِ َ
ال (صلی لهال علیه وآله) َم ْن ل ِ َه ِذ ِه فَق َ
َ َ ُ
َ ُ
ول له ِ
تُ ْع ِ
الر ُجلِ ثُ َّم
ال صلی لهال علیه وآله فَل َْم ی َ ُق ْم َأ َح ٌد غ َْی ُر َّ
یها فَقَا َل َما لِي شَ ْي ٌء فَقَا َل َال قَا َل فَ َأ َعا َد ْت فَ َأ َعا َد َر ُس ُ
ط َ
ول له ِ
ال صلی لهال علیه وآله ِفي الْم َّر ِة الثَّالِثَ ِة َأ تُ ْح ِ
ك َعلَی
س ُن ِم َن الْ ُق ْرآنِ شَ ْیئا قَا َل نَ َع ْم فَقَا َل ق َْد َزو َّْجتُ َ
َأ َعا َد ْت فَقَا َل َر ُس ُ
َ
ما تُ ْح ِ
س ُن ِم َن الْ ُق ْرآنِ ف ََعلِّ ْم َها إِی َّ ُاه.
َ

2

قال شیخنا االستاذ التبریزی(قدس سره) علی تقدیر ثبوت الجواز في األصل یعنی النکاح یکون التعدي إلی البیع
باألولویة ممنوعا فإنه یمکن ان یکون تجویز قبول النکاح باالستیجاب للتوسعة فإن اإلیجاب فیه یکون من المرأة و
ربما حیائها یمنعها عن البدء باإلیجاب أوال(وهذا بحسب الغالب وإن کان علی خالف مورد الحدیث الشرف) فشرع
فیه تقدیم القبول باألمر و االستیجاب و لذا بعض العامة مع تجویزهم ذلك في النکاح منعوه في البیع 3.وقد قال
شفاهیا أیضا إن ما یجری من الصیغ الباطلة فی النکاح(ال سیما علی مسلک السید الخوئی(قدس سره) فی االنشاء)
نکاح فإذا کان الشارع المقدس یمضی نکاح الیهودی فهو
یضر بصحة العقد؛ لفحوی ما ورد من أن لک ل
ل قوم ٌ
ال ل
یمضی نکاح المسلم إذا أخطأ فی الصیغة أیضا ولکن الزمه اختصاص جمیع ما ورد من شروط صیغة النکاح فی
أحد بل لقائل أن یقول إن التوسعة فی البیع لصحة البیع بالمعاطاة
الکتب الفتوائیة بالعالم العامد ولم یقل به ٌ
وبالمضارع وبغیر العربی وجواز ذلک فی النکاح مشکوک هذا مع أن الحیاء ترتفع بتکرار الرجل القبو َل بعد

 1الوسائل 43/21
 2التهذيب 354/7
 3إرشاد الطالب 113/2
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االستدعاء واالیجاب بل لقائل أن یقول ال نسلم أن االیجاب فی النکاح ال ب لد وأن یکون من جهة المرأة بل یجوز
لکل منهما لکون کل واحد زوجا.أما االستیحاش من کفایة االیجاب بقولها (نعم) فال وجه له بعد داللته علی
االنشاء ال مجرد الرضا.
ٍّ
مستقل کاإلجارة()153/3
یؤدى بإنشاء
إن ما ذکرنا جار في ک ل
ثم ل
ل قبول ل
قوله(قدس سره) :ل
قال المحقق التبریزی(قدس سره) :هذا تعرض لجواز تقدیم القبول علی اإلیجاب في سائر العقود و حاصله انه لو
کان القبول المعتبر في العقد مثل قبول البیع في اعتبار داللته علی الرضا باإلیجاب و تضمنه إلنشاء مغایر إلنشاء
الموجب کما في قبول اإلجارة بلفظ تملکت المنفعة لجاز فیه التقدیم و لو قال المستأجر ملکت أو تملکت المنفعة
الفالنیة باألجرة الکذائیة و قال الموجر بعد ذلك ملکتها بها و نحو ذلك کفی ،و یجوز ایضا تقدیمه علی اإلیجاب في
کل عقد ال یعتبر في قبوله اال الرضا باإلیجاب کما في قبول الرهن و القرض و الهبة و الوکالة و العاریة و نحوها اال
ان الظاهر عدم کفایة القبول في الرهن و القرض و الهبة کذلك بل یعتبر في قبولها المطاوعة بمعنی إنشاء االلتزام
باألثر حتی یصدق معه عنوان االرتهان أو االقتراض أو االتهاب و قد تقدم آنفا ان تحقق المطاوعة یکون بتأخر
القبول فقط.
و الحاصل ال یجوز تقدیم القبول فیها کما ال یجوز تقدیمه في العقد الذي ال یختلف فیه إنشاء الموجب و القابل
کالمصالحة التي تتضمن المعاوضة بین المالین ،فإنه یمکن إنشاء هذه المصالحة من کل منها بقوله صالحت مالي
بمالك و حیث ان المصالحة من العقود و ال تکون بإیجابین بل باإلیجاب و القبول فال بد من صدور القبول من
أحدهما و بما ان قبلت أو رضیت مع تقدمها علی اإلیجاب ال یدالن اال علی الرضا باإلیجاب دون إنشاء المعاوضة
فال بد من تأخیرهما عن اإلیجاب لیتم داللتهما علی األمرین معا و هذه بخالف المصالحة علی ملك المال مجانا أو
علی اإلبراء فإن اإلیجاب فیها یکون من مالك المال و المبرء بالکسر.
فقد تحصل من جمیع ما ذکر جواز تقدیم القبول علی اإلیجاب في موردین أحدهما -ما یکون القبول فیه حتی
مع تقدیمه داال علی الرضا باإلیجاب و علی اإلنشاء المغایر إلنشاء الموجب الثاني -ما ال یعتبر في قبوله إال الداللة
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علی الرضا باإلیجاب و انه ال یجوز تقدیمه فیما إذا لم یکن إنشاء القابل مغایرا إلنشاء الموجب کالمصالحة في
المالین کما ال یجوز في عقد یکون المعتبر فیه حصول المطاوعة في قبوله بمعنی إنشاء االلتزام بأثر اإلیجاب کما
في الرهن و الهبة و القرض.
هذا ملخص کالمه (قدس سره) في المقام و فیه موارد للنظر:
منها :ما ذکره من اعتبار المطاوعة بمعنی االنفعال و إنشاء االلتزام باألثر في قبول القرض و الهبة و الرهن فانی ال
أظنه أو غیره بااللتزام بعدم کفایة قبول القابل إذا قال للواهب تملکت مالك مجانا و قال الواهب بعد ذلك وهبتك
إیاه أو ملکتك إیاه و کذا الحال في القرض بان قال المقترض تملکت منك مائة دینار مع الضمان و قال المقرض
خذها أو قال المرتهن أخذت مالك الفالني رهنا علی دینك و قال الراهن أرهنت .و منها :ما ذکره (قدس سره) من
ان قبلت و رضیت ال داللة لهما علی اإلنشاء مع تقدیمهما علی اإلیجاب و الوجه في النظر انه لو قال المشترى
قبلت هذا الثوب بدینارین مثال و قال البائع بعد ذلك قد بعته بهما فقد تم البیع الن لکل من قبلت و رضیت حتی
مع تقدیمه علی اإلیجاب داللة علی اإلنشاء المعتبر في القبول مع ذکر المالین بنحو ما ذکروا.
ثالثا :ال یبعد ان ال یعتبر في تحقق عنوان المعامالت إال إنشاء الرضا بها قبل اإلیجاب أو

بعده1.

ل أما ما ذکره السید الخوئی(قدس سره) من أن الوکالة مثال قد یکون عهدیة موقوفة
هذا وااللتزام باالخیر مشک ٌ
علی إنشاء القبول وقد یکون إذنیة یکفی فیها مجرد الرضا وأن الفرق بینهما فی عزل الوکیل بمجرد رفع االذن
وإن لم یعلم به بخالف الوکالة العهدیة فالظاهر أن الفرق فی نفس االیجاب ال مجرد القبول فقد یقول وکلتک فی
بیع داری وقد یقول آذنتک فی ذلک.

2

قوله(قدس سره) :ثم لما انعقد اإلجماع علی توقلف()155/3
مقتضی ما تقدم من کفایة الرضا وإنشاء التملک فی القبول هو صحة القبول بلفظ صالحتك أیضا.

 1إرشاد الطالب114/2
 2وفيه أنه لو قال وکلتک فلم ينشأ الوکيل القبول فالوکالة إذنية .المقرر
 3حاشية االيروانی 90/1
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3

شرطیة المواالة
قوله(قدس سره) :من جملة شروط العقد :المواالة بین إیجابه و قبوله()175/3
الشد وهو ال یحصل
وقد استدل علی اعتبار هذا الشرط تارة بأنه مقتضی کلمة العقد وأخری بأن العقود یحتاج إلی ل
ل نظر أما
خلع لعالقة الملکیة
ل وفی الک ل
ولبس لها فمع الفصل یبقی العلقة بال مح ل
مع الفصل وثالثة ل
بأن البیع ٌ
ٌ
االول فألن الدلیل ال ینحصر بأوفوا بالعقود ولو سلم فصدق العقد یدور مدار اتصال االلتزامین القلبیین ال اتصال
فألن الزمه االتصال العقلی.
الشد إنما هو بین االلتزامین وأما الثالث ل
االلفاظ وأما الثانی فألن ل
واستدل أیضا علی عدم اعتبار المواالة بقیام السیرة وصحة البیع بالرسالة والکتابة وبعض االخبار الشریفة علی ما
سیأتی إن شاء لهال تعالی ،هذا حاصل ما ذکره االعالم فی المقام ،فقال السید الخوئی(قدس سره) :قد استدل علی
اعتبار االتصال بین إیجاب العقد و قبوله بوجهین -1:ما ذکره المصنف (قدس سره) من أن األمر المتدرج شیئا
فشیئا إذا کان له صورة اتصالیة في العرف فال بد في ترتب الحکم المعلق علیه في الشرع من اعتبار صورته
االتصالیة ،فالعقد المرکب من اإلیجاب و القبول -القائم بنفس المتعاقدین -بمنزلة کالم واحد مرتبط بعضه ببعض،
فیقدح تخلل الفصل المخل بهیئته االتصالیة و إذن فال یشمله دلیل وجوب الوفاء بالعقد.
و یتوجه علیه أوال ما أورده نفسه بقوله و ما ذکر حسن لو کان حکم الملك و اللزوم في المعاملة منوطا بصدق
العقد عرفا ،کما هو مقتضی التمسك بآیة الوفاء بالعقود أما لو کان منوطا بصدق البیع ،أو التجارة عن تراض ،فال
یضره عدم صدق العقد) نعم ال یمکن التمسك بآیة التجارة عن تراض في خصوص النکاح ألنه لیس تجارة.اه

1

أورد علیه المحقلق النائیني بانله ال فرق بین عنوان العقد و عنوان البیع أو التجارة ،فان قلنا باشتراط الهیئة
االتصالیة قلنا بذلك في جمیع هذه المفاهیم فأجاب عنه المحقق االصفهانی بأن الفرق هو أن مفهوم العقد بنفسه

 1مصباح الفقاهة 52/3
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یقتضی الوصل والربط بخالف البیع و التجارة ثم احتمل االستدالل علی االشتراط بأن المتبایعین یوثران أثرا واحدا
فال لبد من وحدة المؤثر وهو العقد اللفظی.

1

لکن یرد علیه أیضا ما أورده السید الخوئی(قدس سره) علی المکاسب أیضا حیث قال :وثانیا :إن العقد عبارة العهد
أو العهد المشدد وهو یحصل باتصال أحد االلتزامین بااللتزام اآلخر و شده به مع وجود مظهر لکل منهما في
الخارج ،فإذا فرضنا أن البائع قد اعتبر المبادلة في نفسه و أبرزه في الخارج و بقي علی اعتباره حتی انضم الیه
اعتبار المشتري المبرز بقبوله ،فکیف ال یصدق علیهما العقد؟ و هل االنفصال بین حدوثي االعتبارین ،أو بین
اللفظین یضر بصدق العقد مع فرض بقاء البائع علی اعتباره؟ نعم ال بد و أن یعد ذلك مظهرا في نظر أهل العرف
لذلك االعتبار النفساني.
نعم إذا فرض أن البائع رجع عن اعتباره قبل قبول المشتري لم یتحقق العقد في الخارج ،لکنه خارج عن محل
کالمنا .و علیه فالفصل بین اإلیجاب و القبول اللفظیین ال یمنع عن کون العقد المبرز بهما مشموال آلیة وجوب
الوفاء بالعقد إلی أن قال -2 :ما أفاده شیخنا األستاذ من أنه لما کان فیها :-أي في العقود العهدیة المعاوضیة
کالبیع ،و ما یلحق بها کالنکاح -خلع و لبس ،أو إیجاد علقة ،فال بد أن یکون مقارنا للخلع لبس ،و هکذا مقارنا
إلیجاد العلقة قبول ،و إال یقع اإلضافة ،أو العلقة بال محل و مضاف الیه.

 1الحاشية  284/1قال(قدس سره) :أنّ العقد عبارة عن الربط و الوصل و هو في األمور القارّة بعدم تخلل العدم المقابل للوجود القارّ  ،و في األمور
الغير القا ّرة كأجزاء الك الم بعدم تخلل العدم المقابل للوجود التدريجي ال مطلق العدم ،كيف و الوجود التدريجي متشابك مع العدم لتقومه باألخذ و الترك،
و كل ذلك إ ّنما يكون بين أجزاء موجود واحد قار أو غير قار و أمّا االلتزامان النفسيان القائمان بشخصين أو الكالمان القائمان بشخصين فهما منفصل
الوجود قهرا ،فال معنى التصالهما ّإال عدم تخلل زمان بينهما إمّا حقيقة أو عرفا ،و حيث إنّ المدار على صدق العقد العرفي ،فال محالة ال بد من أن ال
يتخلف العقد المعنوي أو العقد اللفظي أحد جزئية عن اآلخر بزمان معت ّد به عرفا و أمّا البيع و التجارة -بما هما بيع و تجارة -فليس مفهومهما كمفهوم
العقد مقتضيا للربط و الوصل ،حتى يجري فيهما البيان المتقدم ،و دعوى عدم الفرق ناشئة عن عدم التنبّه لمالك االستدالل.
و التحقيق :أنّ العهد عبارة عن االلتزام القلبي أو الجعل و القرار المعاملي ،و أنّ العقد عبارة عن ربط أحد االلتزامين باآلخر أو ربط أحد القرارين
باآلخر ،فحيثية العهدية غير حيثية العقدية ،و أنّ حقيقة العقد هو الربط ال الوصل ،حتى يؤخذ بمقتضيات الوصل و ربط أحد االلتزامين القائم بمحل
االلتزام القائم بمحل آخر ،بلحاظ ورودهما على أمر واحد و هو كون أحد المالين بإزاء اآلخر في الملكية مثال ،فوحدة الملتزم به هو الجامع الرابط بين
االلتزامين ،و هذا المعنى من الربط ال يقتضي ّإال بقاء االلتزام األول على حاله ،حتى يكون بعد ورود االلتزام الثاني مربوطا به ،و ّإال فحقيقة الربط ال
تتحقق بين موجود و معدوم ،و تخلل زمان طويل أو قصير أجنبي عما يقتضيه هذا المعنى من الربط و أمّا ارتباط أحد جزئي العقد باآلخر في مقام
السبب و مقام اإلثبات فليس من باب ارتباط لفظ بلفظ و كالم بكالم ،حتى يكون االرتباط مساوقا لالتصال ،ليؤخذ بمقتضاه المتقدم ،بل مناط العقدية في
هذا المقام بارتباط مدلول أحد الكالمين باآلخر ،بأن يكون إيجابا و تسبيبا إلى مبادلة خاصة ،و اآلخر قبوال و مطاوعة لذلك التسبيب ال ألمر آخر ،و
هذا المعنى من االرتباط بين المدلولين ال يدور مدار عدم تخلل الزمان بين الكالمين المتضمنين للمدلولين.
و غاية ما يمكن أن يقال في تقريب المواالة بين اإليجاب و القبول :هو أنّ اإليجاب و القبول حيث أ ّنهما قائمان بأثر ،فلهما بنظر العرف جهة وحدة،
فكأنّ الواحد قائم بأثر واحد ،فال بد من كونهما على نحو من االتصال العرفي ،فكأ ّنه كالم واحد بوحدة اتصالية يقوم بأثر واحد ،و عليه فال فرق بين
دليل الوفاء بالعقد و دليل حلية البيع ،فإنّ المدار ليس على ما يقتضيه عنوان العقد ،بل على ما يقتضيه قيام ما هو كالواحد بأثر واحد.اه
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و یرد علیه :أن هذا الوجه یقتضي استحالة تحقق العقد مع وجود الفصل بین اإلیجاب و القبول ،و الزم ذلك أن ال
یوجد عقد في العالم ،ألنه ال یتحقق إال بوجود الفصل بین إیجابه و قبوله -و لو بزمان قلیل -و من البین أنه ال
یفرق -في استحالة الفصل بینهما -بین أن یکون الفاصل هو الزمان القصیر ،و بین أن یکون ذلك هو الزمان
الطویل .و هذا بین ال ریب فیه.
و الحل أن الخلع و اللبس -في اعتبار البائع -لیس علی وجه اإلطالق و إال لتحقق ذلك قبل تحقق القبول ،مع أنه
ال یتحقق قبله حتی في اعتبار نفس البائع فضال عن إمضاء العقالء ،أو الشارع بل الخلع و اللبس في اعتبار البائع
معلق علی قبول المشتري ،و علی فرض تحققه .و علیه فالخلع مقارن باللبس دائما ،سواء أ تحققت المواالة بین
اإلیجاب و القبول ،أم لم تتحقق.
أضف إلی ذلك قیام السیرة القطعیة علی عدم اعتبار المواالة بین اإلیجاب و القبول ،ألنا نرى بالعیان و نشاهد
بالوجدان :أن بعض الناس یرسل هدیة إلی صاحبه من البالد النائیة و أن تلك الهدیة إنما تصل إلی المهدي الیه
بعد مدة طویلة -کشهر أو شهرین -و ال شبهة في أن هذه هبة قد وقع الفصل الطویل بین إیجابها و قبولها ،و لم
نسمع من أحد أن یناقش في صحتها ،مع أنها من العقود.
و تدل أیضا علی عدم اعتبار المواالة بین اإلیجاب و القبول قصة ماریة القبطیة علیها السالم الموهوبة للنبي (صلی
لهال علیه وآله) 1حیث إنه وقع في تلك القصة فصل طویل بین إیجاب الهبة و قبولها ،و مع ذلك لم یحکم النبي
(صلی لهال علیه وآله) بفسادها فیکشف من ذلك عدم اعتبار المواالة بینهما ،و إذا جاز ذلك في الهبة جاز في غیرها،
لعدم القول بالفصل ظاهرا.
و دعوى :أن الهبة في القصة المزبورة هبة معاطاتیة ،و بحثنا هنا في العقود اللفظیة ،دعوى جزافیة ،إذ ال وجه
للتفکیك بین اللفظ والفعل کما أن دعوى کون اإلیجاب من رسول المالك ،و القبول من النبي (صلی لهال علیه وآله)
دعوى فاسدة ألن الظاهر أن الموجب هو نفس المالك ال غیره.
 1قد روي :أن النجاشي ملك الحبشة -بعد ما تشرف باإلسالم -بعث إلى النبي (صلی هللا عليه وآله) بهدايا و بعث إليه مارية القبطية أ ّم إبراهيم عليهما
السالم و بعث اليه بثياب و طيب كثير و فرس .البحار ج  6باب  34الهجرة إلى الحبشة ص 401
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إن قلت :الفعل الصادر من الواسطة کأنها صادرة من الموجب ،فهو بمنزلة من کان في المشرق ،و کانت یده طویلة
فمد یده و أعطی شیئا لمن کان في المغرب فان فعله یتم في زمان وصول یده إلی المغرب.
تصل إلی المغرب ل
قلت :القیاس مع الفارق؛ بداهة أن المهدي -في مورد السیرة -ربما یغفل عن هدیته في زمان وصولها إلی المهدي
إلیه ،و عندئذ ال یمکن تنزیل فعل الرسول و الواسطة منزلة فعل المرسل و هذا بخالف المثال المزبور ،فإن
المهدي -في ذلك -بنفسه متصد إلیجاد العقد ،و إنشائه ،من دون أن یفصل فاصل بین إیجابه و قبوله ،ألن طول
الید ال یخرج الفعل الواحد عن وحدته.
و أیضا یدل علی عدم اعتبار المواالة بین اإلیجاب و القبول قیام السیرة بین التجار المتدینین علی معاملة بعضهم
بعضا بالکتابة و البرقیة ،مع تخلل الفصل الطویل بین إیجابها و قبولها و لم یناقش أحد في صحتها و دعوى وجود
الفارق بینها و بین المعامالت الشفاهیة ،و أن السیرة غیر جاریة في الثانیة ،دعوى جزافیة.
و أیضا یدل علی جواز الفصل بین اإلیجاب و القبول فحوى ما ورد في جواز جعل المهر شیئا من القرآن .بناء علی
أن القبول -في الروایة -هو قول الصحابي :زوجنیها ،و اإلیجاب هو قوله (صلی لهال علیه وآله) بعد فصل طویل:
زوجتکها علی ما معك من القرآن .و إذا جاز ذلك في النکاح جاز في غیره باأللویة و یضاف إلی ذلك کله :أنه ال
دلیل علی اعتبار المواالة بین اإلیجاب و القبول .و دعوى اإلجماع علیه ،دعوى باطلة ،إذ ال علم لنا بوجود إجماع
تعبدي -هنا -لکي یکون کاشفا عن رأى المعصوم (علیه السالم) و علیه فإذا تحقق اإلیجاب و القبول في الخارج
مع وجود الفصل بینهما و صدق علیهما عنوان العقد کان ذلك مشموال للعمومات الدالة علی صحة العقود و
لزومها.اه

1

والسر فی ذلک أنه وإن لم یعتبر المواالة فی
و المختار هو التفصیل بین مثل البیع والهدیة بإرسال الرسول وغیره
ل
حد نفسه إال أنه ال لبد فیها من االبراز العرفی وهو ال یصدق بعد فوات المواالة إال إذا کان إنشاء الموجب
العقود فی ل
بحیث یبقی بعد مدة مدیدة کما فی الرسالة ونحوه مما فیه قرینة علی بقاء االبراز عرفا کما لو قال المشتری بعد
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إیجاب البائع سأفکر فی هذا االمر وأبدء رأیی بعد یومین فإنه لو أنشأ القبول بعد الیومین یصدق علیه تحقق البیع
إن العقد و إن لم یکن من مقولة األلفاظ و انلما هو من مقولة اإلرادة
عرفا هذا وفاقا لبعض المعاصرین حیث قال :ل
الباطنیة بشرط اإلبراز لکن اإلنشاء اللفظي ال یبرز اإلرادة في الحاالت االعتیادیة لإال بلحاظ فترة قصیرة من الزمن
فمن قال لصاحبه :بعتك هذه العین بکذا و صاحبه لم یبرز القبول لإال بعد عدة أیام مثال فإیجاب الموجب لیس
تم علی أساس إرادة باطنیة بحتة بال
تم البیع بهذا الشکل فقد ل
مبرزا لبقاء إرادة البیع إلی حین قبول القابل فلو ل
إبراز ،فشرط المواالة في الحقیقة یکون علی أساس دخلها في تمامیة اإلبراز الذي هو شرط في العقود بال إشکال،
ألن نفس اإلبراز له الموضوعیة في تمامیة العقد و ما دام اإلیجاب
مجرد استصحاب بقاء اإلرادة الباطنیة ال یکفي ل
و ل
السابق قاصرا عرفا عن اإلبراز بلحاظ الزمان المتأخل ر إذن نحتاج إلی إبراز جدید .نعم ،في الموارد التي یکون اإلبراز
بصحة العقد کما في
السابق لإال بلحاظ بعض المناسبات و القرائن علی استمرار اإلرادة لحین لحوق القبول نلتزم ل
تتم
مثال البیع من مکان بعید بواسطة إرسال رسالة کتبیة أو شفهیة أو بواسطة البرقیة ،أو الهبة المعاطاتیة التي ل
من شخص إلی شخص متباعدین مکانا بواسطة مسافر یأتي بالعین من الواهب إلی الموهوب له و ما شابه ذلك
ان القرینة قائمة هنا ان مقصود الموجب عادة هو االستمرار في إرادته و التزامه لحین وصول الرسالة أو
حیث ل
البرقیة أو الرسول إلی صاحبه و بکلمة دقیقة لیست المواالة في الحقیقة شرطا إنما الشرط هو إبراز اإلرادة و
االخالل بالمواالة قد یوجب االخالل بهذا اإلبراز.

1

قوله(قدس سره):فیقدح تخلل الفصل المخل بهیئته االتصالیة ()159/3
قال السید الخوئی(قدس سره) التحقیق :أنه ال شبهة في اعتبار االتصال بین المستثنی و المستثنی منه حتی
یکون لهما ظهور واحد و مضمون فارد و إذا انفصل أحدهما عن اآلخر ،کان لکل منهما ظهور خاص و مضمون
مستقل فلو قال أحد :ال إله ،و لم یعقبه بقوله :إال لهال ،إال بعد مدة طویلة حکم بکفره ،ألن أهل العرف ال یرونهما
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کالما واحدا و علی اإلجمال :إن اعتبار االتصال بین المستثنی و المستثنی منه أمر بدیهي و ربما یکون التأمل في
ذلك سببا العتبار االتصال في کل أمر تدریجي ،الذي ثبتت له الصورة االتصالیة في نظر أهل العرف.
ثم إن الفوریة في استتابة المرتد ال یرتبط باعتبار االتصال بین المستثنی و المستثنی منه ،بدیهة أن االتصال
المعتبر بینهما أمر عرفي ارتکازي و لکن وجوب االستمرار في اإلسالم و عدم قطعه بالکفر أمر ثابت بالدلیل
الشرعي (وال دخل له بصدق االستتابة مع فوت المواالة أو ال) و هکذا الکالم في لزوم تحریم المأمومین في الجمعة
قبل رکوع اإلمام ،فإن ذلك ال یرتبط بالفوریة العرفیة ،بل یحتاج إلی الدلیل الشرعي ومع فقده یرجع إلی أصالة
البراءة.
و الحاصل :أن األمر التدریجي المتصل إذا أخذ موضوعا للحکم ،لم یترتب علیه ذلك الحکم في غیر حال االتصال،
ضرورة أن فعلیة الحکم بفعلیة موضوعه ،و من البین الذي ال ریب فیه أن األمر التدریجي المتصل ال یکون فعلیا
إال بفعلیة هیئته االتصالیة و إذا انتفت هذه الهیئة انتفی الحکم المترتب علی ذلك األمر التدریجي المتصل ،النتفاء
موضوعه و هذا ال شبهة فیه بحسب الکبرى و لکن البحث في أنه هل تنطبق تلك الکبرى علی العقد المرکب من
اإلیجاب و القبول ،أم ال؟اه

1

والمختار أن مجرد الوحدة االعتباریة لشیء ال یالزم اعتبار المواالة فیه کالغسل والحج بل الالزم فی البیع مثال هو
بقاء الموجب علی إنشاءه وعدم إزالته فال دلیل علی اعتبار المواالة إن لم یثبت االجماع أو ما یقرب منه الموجب
لظهور االدلة فی اشتراطه.
شرطیة التنجیز
قوله(قدس سره):ربما یتوهم أن الوجه فی اعتبار التنجیز هو عدم قابلیة االنشاء للتعلیق ()170/3
التعلیق إما فی االنشاء وإما فی المنشأ وإما فی ما یتعلق بالمنشأ والکالم فی الثانی أما االول فال ریب فی بطالنه
بداهة أن االنشاء من قبیل االیجاد والوجود فال یمکن التعلیق فیه عقال کما ال معنی لتعلیق نزول المطر اآلن
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بکون الیوم یوم الثالثاء! فإن الوجود یساوق التشخص والجزئیة فال یقبل التعلیق ال یقال فرض المحال ممکن فإنا
نقول :فرض المحال وإن لم یکن محاال إال أن المقام من قبیل الفرض المحال کما لو قیل قد افترض الشجر أنی
محال نعم یمکن تعلیق االنشاء بمعنی الوعد به ولکن حقیقته عدم االنشاء فعال فالکالم
عالم فإن الفرض بنفسه
ٌ
فی المقام فی تعلیق المنشأ وهو ممکن عقال کما لو قلت :أنت وکیلی فی یوم الجمعة فی بیع الدار فإن المنشأ
وهو الوکالة قد علق علی مجیء یوم الجمعة أما لو قیل أنت وکیلی االن فی بیع الدار یوم الجمعة فلیس فیه ال
تعلیق االنشاء وال تعلیق المنشأ وإنما التعلیق فی المتعلق وال محذور فیه إال أنه ال یتصور فی مثل البیع فال یمکن
القول بأنی أبیعک اآلن دار یوم الجمعة وهو المسمی بالبیع االزمانی فی عصرنا وقد شاع بین التجار فی أیام
الزیارات.
ثم ال یخفی إن ما ذکرنا من استحالة تعلیق الوجود عقال ال ینافی ما ذهبنا إلیه من إمکان التعلیق فی القصد
خالفا للسید الخوئی(قدس سره) حیث أورد علی صاحب العروة (قدس سره) فی مسألة االقتداء وأنه لو اقتدی بزید
فبان أنه عمرو بأنه ال وجه للتفصیل بین ما لو أخطأ فی التطبیق بأن کان قد نوی االقتداء باالمام الحاضر زاعما أنه
زید فبان الخالف فی التطبیق وبین ما لو علق اقتداءه علی کون االمام زیدا فیبطل علی الثانی دون االول فأورد
علیه السید الخوئی(قدس سره) بأن االقتداء من قبیل االیجاد وال معنی للتعلیق فیها فهو إما قد نوی االقتداء وإما
ال فال وجه للتفصیل بین التطبیق والتقیید ،والمختار إمکان التعلیق فی القصد دون سائر االمور التکوینیة والدلیل
علیه هو الوجدان فإن للقصد المعلق وجود فی النفس (کما یقال إن الحکم المعلق سنخ من الحکم -المقرر)-وال
دلیل علی عموم القاعدة لجمیع االمور التکوینیة حتی یقال عقلیة االحکام ال تخصص فإنا ندعی التخصص ال
التخصیص والشاهد علیه ما صرح به السید الخوئی(قدس سره) من أنه لو شک فی قراءة الحمد فی الصالة فیمکنه
االتیان بها رجاء بمعنی أنه لو کان قد قرء الحمد فیقصد بالثانی مطلق قراءة القرآن دون ما کان للصالة فال یبطل
من حیث الزیادة وإال فیقصد به القراءة الصالتیة فهذا عین التعلیق فی القصد بل ال معنی للرجاء غیر التعلیق ومنه
أیضا ما لو فاتت المواالة فی أشواط الطواف فأفتی بجواز االتیان بسبعة االشواط بالقصد االعم من التمام لو کان ما
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سبق من االشواط باطال ومن االتمام لو کانت صحیحة ولذا کان شیخنا االستاذ یقول بإمکان االحتیاط فیما لو دار
االمر بین جزئیة شیء ومانعیته من دون لزوم محذور قطع الصالة خالفا للمشهور حیث ذهبوا إلی التخییر بأن
یأتی بالصالة تارة مع المشکوک مع تعلیق قصد الصالة علی جزئیته بحیث لو کان مانعا فال یقصد الصالة أصال فال
یحرم القطع وتارة بدون المشکوک فیحصل الموافقة القطعیة ومن ذلک أیضا مسألة االحرام فإن للمکلف حذرا من
بقاءه علی االحرام فی صورة بطالن القراءة أو غیرها من االعمال أن ینوی االحرام معلقا علی صحة االعمال
وخروجه عن االحرام بحیث لو لم یصح أعماله فال یقصد االحرام من البدو حتی یتوقف االحالل علی صحة الحج
وحینئذ فیجوز له تروکه أیضا نعم ال لبد وأن یعتقد صحة أعماله حتی یجوز له دخول الحرم.
ثم إنه یترتب علی القول ببطالن التعلیق فی العقود عدم جریان الترتب فیها فلو استأجرت الحائض لکنس المسجد
فإن کانت االجارة معلقة علی العصیان ودخول المسجد فهو تعلیق فی العقود وانعقد االجماع علی بطالنه وإن
کانت االجارة مطلقة بال تعلیق فیها فال یمکن تصحیحها أیضا ولو عن طریق الترتب بأن یقال یجب الوفاء بعقد
االجارة لو دخلت المسجد والسر فی ذلک أن ظاهر أدلة االمضاء هو إمضاء ما أنشأه المتعاقدان علی ما هو علیه إال
ل .فکما ال یصح إجارة الحائض لکنس المسجد مطلقا للزوم اجتماع االمر بالوفاء بالعقد
إذا قام علی خالفه دلی ٌ
والنهی عن دخول المسجد کذلک ال یمکن تعلیق االجارة وتقیید الوفاء بالعقد علی دخول المسجد وعصیان النهی
جمع بین الضدین وتعلیق النیابة علی ترک ما
لبطالن التعلیق ومثله نیابة المستطیع عن الغیر فإن االطالق فیها
ٌ
ل وهذا هو السر فی التفصیل بین العبادات والمعامالت فی جریان الترتب.
وجب علی نفسه مبط ٌ
أن العمدة في المسألة هو اإلجماع()170/3
ثم إنلك قد عرفت ل
قوله(قدس سره) :ل
قد استدل علی بطالن التعلیق فی العقود بأمور:
االول :إن التعلیق ینافی الجزم فی االنشاء وفیه أنه أخص من المدعی ألن التعلیق قد یکون علی معلوم الحصول
مشکوک
وقد أجمعوا علی کونه مبطال وقد یکون علی ما هو من لوازم العقد ولم یلتزموا بکونه مبطال مع أنه أیضا
ٌ
هذا مع أن الجزم فی المنشأ ال ینافی التعلیق کما صرح به المحقق االراکی(قدس سره) حیث قال :أنت خبیر بعدم
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أن المخبر بقوله :إن کانت الشمس طالعة فالنهار موجود ،معتقد و جازم بمفاد
منافاة التعلیق للجزم أصال ،أال ترى ل
هذه القضیة التعلیقیة.1
مر جوابه.
الثانی :االنشاء أمر تکوینی دائر بین الوجود والعدم فال یعقل فیه التعلیق وقد ل
الثالث :ما ذکره صاحب الجواهر(قدس سره) من أن التعلیق خالف ظاهر قوله تعالی (أوفوا بالعقود) قال(قدس
سره) :ال إشکال في البطالن مع التعلیق و إن کان بلفظ الشرط ،من غیر فرق بین کون المعلق علیه محقق الوقوع
في مستقبل األزمنة أوال ،ال ألنه ینافي قصد إنشاء النقل و االنتقال و الرضا بهما إلمکان منعه ،خصوصا بعد
مشروعیة التدبیر و النذر و نحوهما من اإلنشاء المعلق بل النه مناف لما هو المعلوم من الشرع من تسبیب هذه
الصیغ و ترتب اآلثار علیها بمجرد تمامها ،فالتعلیق المقتضی لتأخر اآلثار ،و عدم إعمال السبب مقتضاه ،مناف
لذلك 2.وقد قربه السید الخوئی(قدس سره) بقوله :أن الظاهر من آیة وجوب الوفاء بالعقد -کسائر الخطابات الوضعیة
و التکلیفیة -أن الحکم بوجوب الوفاء یترتب علی تحقق موضوعه خارجا و ال ینفك عنه زمانا و هذا یقتضي وجوب
ا لوفاء بکل عقد فعلی ال تعلیق فیه إذ ال یتصور الوفاء فعال بالعقود التعلیقیة و علیه فیکون ذلك خارجا عن حدود
خطاب آخر یقتضي وجوب الوفاء بالعقود التعلیقیة ،فتکون باطلة.
مدلول اآلیة و المفروض أنه لیس هنا
ٌ

3

أورد علیه الشیخ االعظم(قدس سره) بأنه أوال یغنینا آیات أخری کالتجارة عن تراض وفیه ما أجاب به السید
الخوئی(قدس سره) أن تلک االیات ال تصحح مثل النکاح مع أن المستدل یدعی ظهورها أیضا فی نفی
الملکیة من حین تحققه.
التصرف و حصول
حلیة البیع أیضا جواز
ل
التعلیق؛ألن مقتضی ل
ل
وثانیا :وجوب الوفاء بالعقد تابع لکیفیته فان کان العقد منجزا وجب الوفاء به منجزا و ان کان معلقا لم یجب الوفاء
به إال بعد حصول المعلق علیه کما هو الشأن في وجوب الوفاء بالنذر و العهد و غیرهما فلو نذر التصدق فی صورة
شفاء ولده ال یجب علیه االن الوفاء بالنذر.
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وثالثا :قد وقع في الشریعة المقدسة تخلف األثر عن العقد في موارد شتی :کبیع الصرف و السلم و الوصیة ،و
المعامالت المعاطاتیة بناء علی إفادتها اإلباحة مع قصد الملکیة فلتکن العقود المعلقة من تلکم المذکورات و عندئذ
ال یفسد العقد من تأخیر ترتب األثر علیه و إال لزم القول بفساد المعامالت المزبورة وأورد علیه السید
ال خوئی(قدس سره) :بأنه ال وجه لقیاس ما نحن فیه بتلك العقود ،ألن صحتها من ناحیة الدلیل الخاص ،فال مورد
للنقض.
فألن تخلف االثر قد یکون من جهة تعلیق المنشیء کما فی المقام وقد یکون من جهة
وفیهما نظر أما النقض
ل
فألن الصحیح أن یقال :لو کان مراد
یتم النقض أما الجواب
ل
عدم إمضاء الشارع المقدس کما فی الصرف فال ل
أن ظاهر الکریمة هو عدم تخلف وجوب الوفاء عن زمن تحقق المنشأ فال یرد الوجه الثالث بل یختص
المستدل ل
ل
الجواب بالوجه الثانی؛ بداهة أنه ال تأخر فی المقام حتی ینتقض وإن کان المراد عدم تخلف الحکم عن زمن
فیتم حینئذ جواب السید الخوئی(قدس سره) من أن
االنشاء فال یرد الوجه الثانی ویختص الجواب بالوجه الثالث
ل
موارد النقض خارج لدلیل خاص.
ورابعا :إن هذا االستدالل أخص من المدعی فإنه ال تخلف فیما لو کان التعلیق علی أمر حالی معلوم أو علی ما
یکون دخیال فی تحقق العقد کقوله« :بعتك إن شئت أو إن قبلت» ،و مثله ما لو کان التعلیق علی أمر حالی
فإن العقد حینئذ یکون مراعی ال موقوفا .وهذا الجواب متین بناء علی التزام المستدل ببطالن التعلیق
مشکوک ل
فیها أیضا کما أشار إلیه السید الخوئی(قدس سره).
وخامسا :أن ذلك الدلیل ال یجري في غیر البیع من العقود التي یتأخر مقتضاها عنها بحسب طبعها کالوصیة و
التدبیر و السبق و الرمایة و الجعالة فإن قلت :نلتزم بالتخصیص فی هذه العقود فال وجه لقیاسها بما نحن فیه،
قلت :من البین أن مورد البحث -هنا -ال ینحصر بالبیع و ال أن دلیل وجوب الوفاء بالشرط في کل عقد دلیل
مستقل لکي یلتزم في بعضه بجواز التعلیق و في بعضها اآلخر بعدم جوازه وبالجملة ال دلیل علی بطالن التعلیق
فی هذه العقود المعلقة،قال فی إرشاد الطالب :ان الدلیل المزبور ال یجري في الموارد التي ثبت فیها عدم ترتب

90

الوفاء علی العقد کالوصیة التملیکیة فإن الملك فیها للموصی له یحصل بعد موت الموصی فال مانع في تعلیق
1
ثم قال السید الخوئی(قدس سره) :هذا الوجه أیضا ال بأس به.
الوصیة علی أمر آخر ایضا غیر موت الموصی .ل

2

یتم علی مسلک السید الخوئی(قدس سره) فی بحث دوران االمر بین عموم العام واستصحاب حکم
هذا ولکنه ال ل
المخصص من لزوم الرجوع إلی العام ولو کان مجموعیا وکان الزمان ظرفا ،بیان ذلک :أن مثل التدبیر قد خرج عن
مقتضی العموم الدال علی لزوم ترتب المسبب علی السبب من حین وقوعه إلی زمن الموت فإذا علق مع هذا
التعلیق علی شرط آخر فهل یرجع إلی استصحاب حکم المخصص فال یجب الوفاء به إلی زمن حصول الشرط
العام فال أثر للتعلیق الثانی وقد اختار الشیخ االعظم(قدس سره) فی االصول
الثانی أو أن الالزم الرجوع إلی عموم ل
بأن الزمان لو کان ظرفا فالمرجع هو استصحاب حکم الخاص لعدم لزوم التخصیص الزائد بخالف ما لو کان الزمان
عدم لزوم الفور واستصحاب الخیار فهذا
قیدا فإن المرجع حینئذ عموم
العام ولهذا اختار فی بحث خیار الغبن َ
ل
یتم علی مختار الشیخ االعظم(قدس سره) بداهة أنه ال
الجواب الخامس عن استدالل صاحب الجواهر(قدس سره) ل
دلیل علی بطالن التعلیق فی هذه العقود بعد خروجها عن عموم (أوفوا بالعقود) أما بناء علی مسلک السید
الخوئی(قدس سره) فیمکن الجواب بأن المرجع فی هذه العقود أیضا هو العموم غایته أنه قد دل الدلیل علی
إمکان التعلیق علی مثل الموت فی التدبیر أما فی غیر هذا الشرط فالمرجع هو العموم فیکون التعلیق مبطال کما
یتم استدالل صاحب الجواهر(قدس سره) اللهم إال أن
لو قال( :أنت حر دبر وفاتی إن تزوجت بعد موتی) فحینئذ ل
ل کذلک
یقال ال یمکن االلتزام بهذا النحو من التخصیص فیما نحن فیه بل الخاص إما
خارج علی االطالق أو داخ ٌ
ٌ
یتم هذا االستدالل فیما لو کان التعلیق فی هذه العقود
أما کونه خارجا إلی یومین فهو خالف الظاهر أو یقال :ال ل
زید قبل موت المولی ال لبد من
زید) فإذا جاء ٌ
بمقدار ما هی معلق علیه کما لو قال( :أنت حر دبر وفاتی إن جاء ٌ

 1إرشاد الطالب 125/2
 2مصباح الفقاهة 69/3
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زائد لیلزم منه التخصیص الزائد فهو کما لو قال المولی بعد االمر
القول بصحة هذا التعلیق ألنه لیس فیه
انفکاک ٌ
ٌ
بإکرام العلماء :ال تکرم الفساق ثم قال :ال تکرم الفساق من النحاة.

1

الدلیل الرابع :أن أسباب العقود و اإلیقاعات أمور توقیفیة فال بد و أن یقتصر فیها بالمقدار المتیقن و هو السبب
الخالي عن التعلیق.
و فیه أنه ال وجه ألخذ القدر المتیقن بعد تمامیة العمومات و المطلقات الدالة علی صحة کل ما صدق علیه عنوان
العقد نعم لو کان الدلیل علی صحة العقود هو اإلجماع أو السیرة لکان للتوهم المزبور وج ٌه وجی ٌه.
أن شرط التنجیز شرط عقالئي و ارتکازي فیصبح هذا االرتکاز مانعا
قد یقال :لعل مراد هذا المستدل هو دعوى ل
التمسك بالقدر المتیقن.
تکون اإلطالق في أدللة العقود فال لبد من
عن ل
ل

2

الغض عن منعه
وفیه أنه لو کان المراد من هذا االرتکاز هو قیام السیرة العملیة من العقالء علی التنجیز فمع
ل
صغرویا (کما اعترف به المستدل بعد ذلک) لکثرة التعلیق فی العقود حتی فی الصدر االول(بل ولو سلم حدوثه فال
قصور فی شمول العموم له ألن اآلیة الشریفة لجمیع االزمنة) ال نسلم أن هذه السیرة تمنع االطالق وتوجب
العام کیف وقد ینحصر الردع فی العموم بمورد السیرة بحیث لوال الردع لم
االنصراف بل المختار عندنا هو رادعیة ل
رادع عن حجیة الخبر الواحد؛
(إن
یکن
مجال للعموم کما فی قوله تعالی :ل
الظن ال یغنی عن الحق شیئا) فإنه ٌ
ٌ
ل
بداهة أن غیره من الظنون غیر معمول عند العقالء فینحصر الردع فیها عن الخبر الواحد بل الجواب عن ذلک بأن
السیرة توجب االنصراف لعله قد حدث من زمن المحقق الخراسانی(قدس سره) نعم ال ینحصر العام فی المقام فی
أن قیام
مورد السیرة إال أن االقوی فی ذلک أیضا رادعیة العموم وإن کانت الرادعیة فی االول أوضح والحاصل ل
مردود بعموم ما دل علی الوفاء بجمیع العقود.
السیرة علی بطالن التعلیق
ٌ
ولو کان المراد من االرتکاز هو مجرد أمر ذهنی لم یصل إلی مرتبة العمل فال دلیل علی حجیته کما نبهنا علیه
سابقا بداهة أن السیرة التی یستکشف فیه االمضاء من مجرد عدم الردع إنما هی فیما وصلت إلی مرتبة العمل
 1وال يخفی أنه يبقی الکالم فی وجه الفرق بين الجواب الخامس والثالث .المقرر
 2فقه العقود 74/2
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لوضوح أنه ال وجه للزوم تصحیح االفکار ولو سلم فهو ال یقاوم العموم فی المقام ،قال السید الخوئی (قدس سره)
فی جواب المحقق النائینی(قدس سره) حیث استدل علی بطالن التعلیق بأنه خالف المتعارف فالدلیل منصرف
عنه ،ما لفظه :االنصراف لو صح فإنما یتم في المطلقات ،بدعوى أن ثبوت اإلطالق فیها إنما هو بمقدمات الحکمة،
فإذا لم یکن بعض أفراد المطلق متعارفا في الخارج کان ذلك قادحا في انعقاد اإلطالق للمطلق ،بدیهة أن عدم
تساوى األفراد شيء یصلح للقرینیة علی عدم إرادة اإلطالق ،و إذن فال یصح التمسك به في أمثال ذلك اال أن هذه
الدعوى ال تجري في العمومات الدالة علی صحة کل عقد ،ألن التمسك بها غیر مشروط بوجود مقدمات الحکمة،
إذ العموم فیها إنما هو بحسب الوضع -علی ما حقق في محله -و علیه فال مانع من کون العقود المعلقة مشمولة
لتلك العمومات.

1

قوله(قدس سره) :بالجملة ،فإثبات هذا الشرط في العقود مع عموم أدللتها و وقوع کثیر منها في العرف علی وجه
التعلیق بغیر اإلجماع محقلقا أو منقوال مشکل)172/3(.
وال یخفی أن رفع الید عن هذا االجماع أیضا أشکل أو أکثر إشکاال ولهذا نری أن السید الخوئی(قدس سره) بعد ما
3
أن التمسک بالعموم
أشکل فی جمیع االدلة 2قد أفتی فی المنهاج ببطالن التعلیق فی العقود
والسر فی ذلک هو ل
ل

نبهنا علیه مرارا فهو
أو باالطالق ال دلی َ
ل علیه إال سیرة العقالء وهی غیر محرزة مع ذهاب الک ل
ل علی خالفه کما ل
نظیر ما لو علمنا باشتراط الصالة لمن توضأ فی هذا المسجد لکنا لم َنر أحدا یلتزم به فال محالة یحصل لنا العلم
بأن الظاهر غیر مراد وعلیه فما حصل فیه االجماع علی بطالن التعلیق نأخذ به ولعله فی موردین الشرط
ل
المشکوک الذی لیس مقوما للعقد سواء کان فی الحال أو فی االستقبال والشرط الذی یعبر عنه بالصفة مما لیس
مقوما وفی غیر ذلک نرجع إلی العمومات.
 1مصباح الفقاهة 70/3
 2قال(قدس سره) :نتيجة البحث :أنه ال دليل على بطالن العقود بالتعليق ،لكي يكون ذلك الدليل مخصصا ألدلة صحة العقود ،و عليه فالعمدة في المقام
هو اإلجماع فإن تم فهو ،و إال فالمرجع هو العمومات و اإلطالقات .و قد عرفت عدم تمامية اإلجماع في المقام ،و من هنا جزم المحقق القمي بصحة
الوكالة المعلقة.مصباح الفقاهة 70/3
 3قال فی المنهاج( :مسألة  :)56ال يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد سواء أعلم حصوله بعد ذلك ،كما إذا قال :بعتك إذا ه ّل الهالل ،أم
جهل حصوله ،كما لو قال :بعتك إذا ولد لي ولد ذكر ،و ال على أمر مجهول الحصول حال العقد ،كما إذا قال :بعتك إن كان اليوم يوم الجمعة مع جهله
بذلك ،أما مع علمه به فالوجه الجواز(.منهاج الصالحين )16/2
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قوله و الظل اهر الفرق بین مثال الطل الق و طرفیه بإمکان الجزم فیهما()173/3
وال یخفی أن الزم من استدل علی بطالن التعلیق بعدم الجزم هو أن عدم التعلیق من شروط القصد ال الصیغة فلو
الرقیة ال یجدی إبرازه بصورة التلنجیز بعد
الزوجیة أو العتق في مشکوك
مست الحاجة إلی الطالق في مشکوك
ل
ل
ل
کونه في الواقع معللقا وعلیه فینحصر طریق االحتیاط علی هذا القول بالتوکیل ال یقال إن الوکالة علی الطالق مع
الشک فی الزوجیة أیضا غیر مجزوم به ألنا نقول :غایته بطالن الوکالة إال أن الوکالة الباطلة أیضا مصداق لإلذن نعم
فی مثل البیع ال حاجة للتوکیل أیضا کما فی مسألة بیع الوارث مع الشک فی موت المورث فإنه ینشأ البیع جازما
ِ
یشک فی کونه محرما علیها فإنه
والجزم فیه بل وکذلک التزویج بمن
یضر بصحة البیع
ل
غایته أنه فضولی لکنه ال ل
یمکن التزویج جازما فیحصل الزوجیة العرفیة غایته أن الشارع المقدس ال یمضه کما أنه قد یمضی متأخرا کما
فی بیع الصرف ولکن هذا النحو من التعلیق یرتبط بالشارع المقدس وال دخل له بالمتعاقدین وهذا بخالف الطالق
الشک ،قال شیخنا
فی مشکوک الزوجیة فإنه ال یتحقق القصد إلیه وال یعتبره العقالء طالقا لو أنشأه الزوج مع
ل
االستاذ التبریزی(قدس سره) :یظهر من الشهید (قدس سره) في القواعد ان العقد حتی بصورة التنجیز مع عدم
الجزم باطل و قد ذکر انه لو تزوج بامرأة یشك في کونها محرمة علیه فظهر حلها فالنکاح باطل لعدم الجزم حال
نائب اإلمام قاضیا ال
العقد ثم أردف علی ذلك اإلیقاعات کما لو خالع امرأة أو طلقها و هو شاك في
زوجیتها أو وللی ُ
ل
یعلم أهلیته فظهر أهال فال یثبت الطالق أو الوالیة علی القضاء باعتبار عدم الجزم بهما حال إیقاعها و هذا بخالف
فان قصد التملیك من
صحیح فیما لو ظهر موت
لظن حیاة مورثه فإنله
المورث و ذلك ل
مسألة بیع الوارث الما َل ل
ٌ
ل
ل جزما ،کان هو المالك أو مورثه ،غایة األمر یکون التملیك في الثاني فضولیا و نظیر هذا البیع تزویج
الوارث حاص ٌ
أمة أبیه من آخر فظهر موت أبیه حال تزویجها فان القصد و الجزم بالنکاح حاصل غایة األمر یکون النکاح علی
تقدیر حیاة أبیه فضولیا.
السالم قاضیا
و المراد من طرفي الطالق تزویج امراة یشك في أنها محرمة علیه فبان حلها و تولیة نائب اإلمام علیه ل
ال یعلم أهلیته للقضاء فبان أهال و الوجه في الفرق بینهما و بین الطالق ان عنوان الطالق ال یحصل (ال لغة وال
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ان
فان عدم کون المرأة محرمة علیه شرط شرعي في النکاح کما ل
مر بخالف النکاح ل
عرفا) إال مع الزوجیة کما ل
عدالة القاضي مثال شرط شرعي لتولی منصب القضاء فیمکن إنشائهما مع الجزم و بال تعلیق.

1

اشتراط التطابق بین االیجاب والقبول
قوله(قدس سره):أو توابع العقد من الشروط ()175/3
قال السید الیزدی (قدس سره) یمکن أن یقال إذا أوجب البائع بشرط الخیاطة أو بشرط أن یکون لي الخیار مثال
فقال المشتري قبلت بال شرط إنله یصح غایة األمر أنه یحتاج إلی إمضاء البائع و ذلك ألن الشرط لیس قیدا بل هو
التزام في التزام 2.قال المحقق االراکی(قدس سره) :لو قال أحدهما :بعت هذا العبد بمائة درهم فقال اآلخر:
ألن ما تعللق به اإلیجاب هو المجموع من حیث
سره) البطالن ل
رجح المص لنف ل
اشتریت نصفه بخمسین ،ل
(قدس ل
المجموع و ما تعللق به القبول هو النصف و المجموع غیر النصف.
أن هذا مبني علی عدم انحالل بیع الجملة بالجملة إلی بیع األبعاض باألبعاض ،إذ علی تقدیر االنحالل
و ال یخفی ل
متعددة ،لحق القبول بعضها و لم یلحق بالباقي و حکمهم في مقام آخر بأنله لو باع ما
کان البیع المذکور بیوعا
ل
تبعض
صح البیع بالنسبة إلی ما یملك ،و کان للمشتري خیار ل
یملك و ما ال یملك بصفقة واحدة فر لد المالك اآلخر ،ل
المتعین هو البطالن بالنسبة إلی ما یملك أیضا ،لعدم تعللق
مبني علی االنحالل ،إذ علی تقدیر عدمه کان
الصفقة،
ل
ل
إیجاب و قبول به ،فالتفرقة بین المقامین ال وجه لها ،لأما لو قال أحدهما :بعتك بشرط کذا و قال اآلخر :اشتریت بال
فإن الشرط لیس من أرکان العقد و إنلما هو التزام في التزام فالعقد قد حصل
هذا الشرط فیمکن أن یقال
بالصحة ل
ل

 1إرشاد الطالب  126/2هذا ولقائل أن يقول إن ماذکره الشيخ االعظم(قدس سره) فی بداية االمر من أن التعليق قد يکون بالتلويح کبيع الوارث ينافی
ما ذکره ههنا من إمکان اإلنشاء منجزا للمتردد فإن مرجعه إلی عدم المحذور فی التعليق بالتلويح اللهم إال أن يحمل الصدر علی التعليق التلويحی علی
ما ليس مقوما للعقد ويحمل الذيل علی ما يکون مقوما کما قد يظهر من کلمات شيخنا االستاذ(حفظه هللا تعالی) لکنه خالف الظاهر ال سيما مع وحدة
المثال وهو بيع الوارث ،قال المحقق االيروانی(قدس سره) :مج ّرد اإلبراز بصورة ال ّتنجيز ال يصلح أن يكون عالجا إذ ليس محذور ال ّتعليق مقصورا
على ال ّتعليق في اإلنشاء و ّإال لم يكن موقع للبحث في هذا المقام فإنّ العمدة هاهنا تط ّرق ال ّتعليق إلى مقام القصد و هذا ممّا ال يرتفع بإبراز اإلنشاء
بصورة ال ّتنجيز اللّهم ّإال أن يراد من العبارة أنّ هذا المانع في مقام القصد ليس له عالج و في مقام اإلنشاء يعالجه بإبراز إنشائه بصورة ال ّتنجيز.
المقرر
 2الحاشية 92/1
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صح البیع بالنسبة إلی التمام و یثبت
فإن تعقلبه اإلمضاء من الموجب أثلر و لهذا لو لم یف بالشرط في صورة قبوله ل
الخیار للمشترط.

1

و قال السید الخوئی(قدس سره) :إذا خالف اإلیجاب القبول في الشروط قیل بصحة العقد حینئذ وثبوت الخیار
للمشروط له ،نظرا إلی أن الشرط ال یرتبط بالعقد ،و إنما هو التزام في التزام آخر (فلو قال قبلت بال شرط فقد
تعلق الرضا بنفس ما أوجبه البائع بقوله بعتک بدرهم علی أن تخیط لی ثوبا) إال أن الصحیح بطالن العقد مع عدم
التطابق في هذه الصورة أیضا والوجه في ذلك أن مرجع اعتبار الشرط في العقد إما إلی تعلیق العقد (أی ما ینشئه
الموجب)علی التزام المشروط علیه بشيء(ال علی وقوع الشرط فإنه تعلیق مبطل بل ما علق علی وقوع الشرط هو
التزام المشروط له وعدم فسخه للعقد أما العقد فقد علق علی إنشائه االلتزام بالشرط وال دلیل علی بطالن هذا
النحو من التعلیق) أو إلی تعلیق لزومه علی شيء أو تعلیقهما معا أما األول فکاشتراط شرط في عقد الزواج أما
الثاني فکاشتراط الکتابة في العبد المبیع ،أما الثالث فکاشتراط عمل في البیع ونحوه (وعدم التطابق فی جمیع
الصور مبطل أما االولی فلوضوح أنه لم یتعلق القبول باالیجاب أصال حیث ال إیجاب إال معلقا وأما الثانیة فألن)
تعلیق اللزوم یرجع الی جعل الخیار وجعل الخیار إنما یرجع إلی تحدید المنشأ(وأن الموجب قد أنشأ الملکیة
المقیدة بما لم أفسخ للغویة إنشاء الملکیة المطلقة فلو قال قبلت بال شرط فمعناه قبول الملکیة المطلقة وهو غیر
المنشأ فی االیجاب نعم لو قلنا إن حقیقة الخیار هو إزالة الملکیة المطلقة ال بیان أمده فیتطابق القبول
لإلیجاب)2.ویلحق بالشرط فی المقام التخلف فی الجزء کما لو قال (بعتک الکتابین بألفین فقال قبلت االول بألف)
بضم اآلخر.
فإن مرجعه إلی اشتراط بیع کل من الکتابین ل
وفیه أوال أن إرجاع الخیار إلی الملکیة المقیدة خالف الوجدان والمشاهد بداهة أنه ال تفاوت بین بیع من یشترط
الخیاطة ومن ال یشترط فی الملکیة فإنهما معا ینشئان الملکیة المطلقة ودعوی لغویته مردودة بما قلنا مرارا من
أنه لو سلم فال قبح فیه لعدم وجود مؤونة زائدة فیه.
 1کتاب البيع 148/1
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وثانیا :النقض بما لو قال المشتری (قبلت بال شرط إال أن لک الفسخ حیث شئت) فإن الالزم صحة العقد مع عدم
التطابق وال یلتزم به السید الخوئی(قدس سره).

1

المهم صدق البیع علی هذا النحو من القبول
هذا والظاهر أنه ال وجه لهذه التعلیالت لبیان هذا الشرط؛ بداهة أن
ل
وبعد تسلیمه ال محذور فی شمول العمومات له سواء قلنا بأن مرجع الشرط إلی جعل الخیار أو إنشاء الملکیة
المقیدة أو إلی التزام مستقل فعلی مدعی البطالن فی ما لو قال قبلت بال شرط إما دعوی عدم صدق البیع أو
االنصراف أو جریان السیرة من العقالء علی البطالن وعدم ترتب االثر والمختار عدم صحة واحد منها فال وجه
الشتراط التطابق فی الشروط وهذا بخالف التطابق فی المنشأ کما لو قال بعتک الحمار فقال قبلت هبة الفرس
فإنه ال ریب فی عدم صدق العقد علیه 2.هذا مع أن االنحالل مردود بداهة أنه لو قال بعتک الکتابین بألفین فقد
علق االیجاب علی التزام المشتری بهذا النحو من العقد وال دلیل علی بطالن التعلیق فی مثل هذه الصورة.
اشتراط وقوع ك ٌّ
ل واحد منهما اإلنشاء
ل من اإلیجاب و القبول في حال یجوز لك ّ
قوله(قدس سره):واالصل فی جمیع ذلک ()178/3
قال السید الیزدی(قدس سره) :ال دلیل علی هذا الشرط بنحو کلی و عدم صدق المعاقدة و المعاهدة انما یتم في
بعض الفروض کما لو کان المشتري في حال إیجاب البائع غیر قابل للتخاطب من جهة اإلغماء أو النوم أو الجنون
و أما في بقیة الصور فنمنع عدم الصدق خصوصا فیما إذا نام البائع بعد اإلیجاب مع علمه بذلك ،و أن المشتري
یقبل ال محالة ،و کذا فیما إذا کان المانع هو الفلس أو السرقة أو السفه.اه

 1ال يبعد إلتزام السيد الخوئی(قدس سره) بصحة هذا العقد بداهة أن مرجع هذا النحو من القبول إلی قوله( :قبلت الملکية المقيدة) وال ريب فی حصول
التطابق حينئذ بين االيجاب والقبول وإنما الت خالف فی ناحية الشرط والمفروض أن السيد الخوئی(قدس سره) قد صرح بأن الوجه فی لزوم التطابق فی
الشروط هو أنه لواله لزم التخالف فی المُنشأ وهذا المحذور منت ٍ
ف فی المقام غايته أنه فر ٌد خفیٌّ وعليه فال يت ّم النقض .المقرر
 2هذا ولکن الظاهر أن مراد القائلين بلزوم ال تطابق فی الشروط أيضا هو عدم صدق البيع کما ال يبعد ،قال المحقق االراکی(قدس سره) :المناط في ذلك
أن ال يصدق المعاهدة مع التخالف(کتاب البيع  ) 147/1وقال السيد الخوئی(قدس سره) :إذا إنشاء أحد المتعاملين البيع و قبل اآلخر الهبة ،لم يرتبط كالم
أحدهما باآلخر فال تتح قق بينهما معاقدة و معاهدة ،بل يكون عهد كل منهما بعيدا عن عهد اآلخر ،ضرورة أن ما أنشأه الموجب لم يقبله القابل ،و ما قبله
القابل لم ينشئه الموجب و من هنا قال شيخنا األستاذ :إن اعتبار التطابق بين اإليجاب و القبول من القضايا التي قياساتها معها(.مصباح الفقاهة .)71/3
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قال السید الخوئی(قدس سره) :لکن التحقیق یقتضي االلتزام بالصحة إذا فقد المشتري شرائط صحة اإلنشاء حال
إنشاء البائع و بالفساد في عکسه و الوجه في ذلك :أن المناط في تحقق العقد إنما هو ارتباط التزام البائع بالتزام
المشت ري وعلیه فإذا أنشأ البائع حال کون المشتري نائما أو غافال أو مغمی علیه ،ثم التفت المشتري إلی هذا
اإلنشاء فقبله قبل صدور ناسخه من البائع ،صدق علیه عنوان العقد جزما و یحکم بصحته للعمومات و المطلقات
الدالة علی صحة العقود بل تدل علی ذلك السیرة الواقعة بین التجار؛ ألن المتعارف فیما بینهم غالبا أن یکتب
بعضهم إلی بعض بیع متاعه الخاص بقیمة معینة و یقبله المکتوب الیه مع أنه ربما یکون عند کتابه البائع نائما أو
غافال أو مجنونا و ال شبهة في صحة هذه المعاملة.
أما إذا لم یبق البائع علی الشرائط حین قبول المشتري حکم بفساد العقد إذ یرتفع التزام البائع بانتفاء شرائط
اإلنشاء عنه و ال یتصل التزامه بالتزام المشتري إال في مثل النوم و الغفلة ،فإنهما ال ینافیان بقاء التزام البائع
للسیرة المزبورة.

1

فالمعتبر فی تحقق البیع هو اتصال االنشاءین من دون تخلل العدم فلو کان القابل مجنونا أو نائما حین االیجاب
ثم أفاق ورضی باالیجاب تحقق البیع بخالف ما لو کان الموجب مجنونا حال القبول فإنه فی حکم ر لد االیجاب فال
بقاء له عرفا حتی یتصل به القبول والدلیل علی ذلک صحة البیع بالرسالة فإن القابل ال یعلم االیجاب إال بعد
وصولها نعم یستثنی من الصورة الثانیة ما لو کان الموجب نائما حین القبول فإنه ال یقدح بصحة البیع لقیام السیرة
بانعقاد البیع بمجرد قبول المشتری بعد وصول الرسالة وإن کان البائع نائما وال ریب فی متانة هذا الکالم بل
الصحیح لزوم بقاء البائع علی الشرائط حین القبول ولو لم نقل باعتبار اتصال االلتزامین والسر فی ذلک هو أن
االنتقال إنما هو فی زمان القبول فلو خرج البائع حینه عن االهلیة لکان إخراج المال عن ملکه غصبا کما لو مات
قبل القبول وال یشمله الخطاب باالمر بالوفاء بالعقود ولهذا أیضا ال یجدی إجازة المالک فی البیع الفضولی بعد
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موت االصیل هذا أما ما ذکره من أن الوصیة إیقاع فالصحیح فی الجواب عنه أن یقال إن خروجها کالمکره لدلیل
خاص ولو قلنا بأنها من العقود.
فرع :لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقلیدا في شروط الصیغة
قوله(قدس سره):فرع لو اختلف المتعاقدان()178/3
قال السید الخوئی(قدس سره) :أن االختالف في طریقیه األمارات أوموضوعیتها إنما هو بالنسبة الی من قامت
عنده األمارة ،فإنه علی القول بالطریقیة ال یجوز االجتزاء بما أتاه المکلف بعد انکشاف الخالف و علی القول
بالموضوعیة یلتزم باالجزاء بمعنی تبدل الواقع بانتهاء موضوعه فال کشف عن الخالف حتی ال یقتضی االجزاء ،أما
بالنسبة الی غیر من قامت عنده األمارة فاالکتفاء بمفادها یحتاج الی دلیل لیدل علی أن الحکم الظاهري في حق
کل أحد حکم واقعي نافذ في حق غیره بأن یقال :إن من کانت صالته صحیحة ظاهرا عند نفسه فلآلخر أن یرتب
علیها آثار الصحة الواقعیة فیجوز االیتمام به و لکن ال دلیل علی هذه الکبرى الکلیة إال في جملة من الموارد منها
ما إذا اعتقد أحد بصحة العقد الفارسي وتزوج امرأة به لم یجز لغیره أن یتزوج بهذه المرأة ما دامت في حبال الزوج
األول للسیرة القطعیة المتصلة بزمان المعصومین (علیهم السالم) والحاصل أن مجرد کون مفاد األمارة حکما
حقیقیا في حق الموجب ،أو القابل ال یجدى شیئا في المقام بل ال بد وأن یکون ذلك حکما حقیقیا في حق غیره
أیضا ألنه أحد طرفي العقد فمجرد القول بالسببیة ال یجدی للصحة إال إذا ثبت أن الحکم الواقعی الثانوی بالنسبة
إلی من قامت عنده االمارة حکم واقعی لجمیع من له مساس بالعقد.

1

هذا وقد حاول المحقق االصفهانی(قدس سره) توجیه مختار الشیخ االعظم (قدس سره) بأنه لو قلنا بالسببیة فال
معنی للتبعیض فی مثل الملکیة فإنها عبارة عن اعتبار االضافة فإن حصل واقعا کما هو مقتضی القول بالسببیة
حق المعتقد
فهو ثابت عند الجمیع حیث ال واقع لالعتبار لإال نفسه فیترتب جمیع آثار الملك بعد تحقلق سببه في ل
وغیره وهذا بخالف االحکام التکلیفیة ومثل الطهارة والنجاسة من االحکام الوضعیة بداهة إمکان التبعیض فیها
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حد
واقعا 1إال أن المختار کما صرح به السید الخوئی(قدس سره) هو الطریقیة والتبعیض فی االحکام الظاهریة فوق ل
االحصاء فإذا کان البائع مقلدا لمن یقول بصحة العقد بالفارسي وکان المشتري مقلدا لمن یقول ببطالن ذلك جاز
للبائع أن یتصرف في الثمن ألنه یراه ملکا لنفسه وال یجوز له أن یتصرف في المبیع ،ألنه خارج عن ملکه في نظره
أما المشتري فال یجوز له التصرف في المبیع ،ألنه ال یراه ملکا لنفسه بل یراه ملکا لمالکه األول هذا فلو لم یقع
بینهما نزاع کما لو کان أحدهما غیر مبال باالحکام فلآلخر العمل علی وفق رأی مجتهده وإن حصل النزاع بینهما
فإن کان المجتهدان متوافقین فی حقیقة االحکام الظاهریة فقد سبق الحکم وإال فعلیهما الرجوع إلی ثالث ولو
کان غیر االعلم وهذا من الموارد النادرة التی یقدم فیها قول غیر االعلم فی الشبهات الحکمیة فإن الغالب فی
المشاجرات هو وقوع النزاع فی الشبهات الموضوعیة فیلزم الرجوع إلی قاضی التحکیم االعلم الذی أمضی االمام
علیه السالم حکومته بمقتضی قوله علیه السالم فإنی قد جعلته حاکما فی المقبولة (فما اشتهرفی االلسن من أن
الفقهاء نواب لإلمام عجل لهال تعالی فرجه الشریف بالنیابة العامة مردود وفقا للمشهور بین الفقهاء رضوان لهال تعالی
علیهم أجمعین بل النائب لیس إال النائب الخاص غایته أن العمل بفتوی المجتهد مجزی ال أن له النیابة ولهذا
لیس لنا فی زمن الغیبة قاضی منصوب أیضا وإنما هو قاضی التحکیم وتظهر الثمرة فیما لو حکم القاضی من دون
التحکیم فإنه ال عبرة بحکمه)
قاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده
قوله(قدس سره):کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده()182/3
الصید من
ال یخفی أن الکالم (کما أشار إلیه المصنف (قدس سره)فی ذیل روایة االمة المسروقة واستعارة المحرم
َ
الغیر) فی ضمان المقبوض بالعقد الفاسد ،إنماهو فیما لو تلف أما لو أتلفه القابض فال کالم فی الضمان لقاعدة من
أتلف مال الغیر فهو له ضامن والمراد من العقد هو کل ما یشتمل علی العوض ولو کان إیقاعا کالخلع والجعالة
والمراد من العموم هو صنف کل عقد ال النوع أو الفرد کما هو ظاهر والمراد من الضمان هو الدرک وبتعدد الدال
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من االطالق أو تواطئ الطرفین ینطبق تارة علی ضمان المثل وأخری علی ضمان المسمی کما فی أکرم العلماء
وأکرم العلماء العدول حیث ال فرق بینهما فی معنی العالم وهو الماهیة المهملة والمراد من الجار إما الظرفیة وإما
مطلق السببیة الشاملة للناقصة بداهة أن العقد الصحیح أیضا قد ال یکون سببا تاما للضمان کالصرف والسلم فلو
أرید منه السببیة التامة للزم منه عدم الضمان فی السلم وهو کما تری أما العقد الفاسد فالمختار أنه سبب ناقص
للضمان ال أنه سبب تام ولو من دون القبض وال أنه کالحجر بالنسبة إلی الضمان بل العقد منشأ للقبض الذی هو
السبب للضمان هذا ولکن المهم کما قال السید الخوئی(قدس سره)صرف عنان الکالم إلی مدرک القاعدة فإنها
لیست ال روایة وال مقعد إجماع وقد استدل علیها بأمور سبعة.
قوله(قدس سره):ومن هنا کان المتجه صحة االستدالل به علی ضمان الصغیر()181/3
ال یقال :کیف یکون الحدیث ظاهرا فی الضمان وقد ذهب المصنف(قدس سره) إلی انتزاعیة االحکام الوضعیة
بأجمعها من االحکام التکلیفیة؛ ألنا نقول:المراد من ذلک هو استحالة جعل الحکم الوضعی مستقال فی مقام
الثبوت وإن أمکن إبرازه کذلک فی مقام االثبات فمثل قول المولی أن الرکوع جزء إبراز لجعل وجوب الرکوع ثبوتا
ال لجعل الجزئیة فافهم.إن قلت:ال تکلیف منجز للصغیر فکیف یحکم بالضمان علیه فعال؟ قلت :المنتزع منه إما
تکلیف الولی أو تکلیف الصغیر معلقا علی بلوغه أو مشروطا به وعلی أی ال دخل لهذا النزاع بظهور الحدیث إال أنه
کما صرح به السید الخوئی(قدس سره)ضعیف بسمرة بن جندب لعنه لهال تعالی.
قوله(قدس سره):قوله(علیه السالم) فی االمة المبتاعة()181/3
هذا هو الدلیل الثانی علی القاعدة فقد نقله علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر وجمیل بن دراج عن بعض
أصحابناعن أبي عبد لهال (علیه السال) عن رجل اشترى جاریة فأولدها فوجدت الجاریة مسروقة قال یأخذ الجاریة
صاحبها و یأخذ الرجل ولده بقیمته ،فالروایة مرسلة إال أن یقال بمزیة مثل ابن أبی عمیر فی شهادة الشیخ
الطوسی (قدس سره) بأنه وصفوان وبزنطی وأضرابهم ال یرسلون وال یروون إال عن ثقة علی مفاد أصحاب االجماع
إال أن الظاهر خالفه بقرینة قوله(قدس سره)وأضرابهم حیث لم یفسر فی کالمه (قدس سره) إال بأصحاب االجماع
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ودعوی أن المراد من االضراب هو جعفر بن بشیر کما تری فإنه مفرد ولو سلم فال وجه لعدم التصریح باسمه وعلیه
فال مزیة لهذه الثالثة علی غیرهم من أصحاب االجماع إال أن االلتزام بأن مفاد تصحیح أصحاب االجماع هو مجرد
فإن الغرض من شدة االحتیاط وعدم النقل إال عن الثقة هو نقل کالم
ل ل
توثیق من یروون عنه بال واسطة ،مشک ٌ
التورع عن النقل عن الضعیف بال واسطة ولو کان باقی السند من الضعاف وتمام
االمام (علیه السالم) ال مجرد
ل
الکالم فی محله أما وجه االستدالل فإنه إذا کان المشتری ضامنا لما أحدثه من النماء (بداهة أن المرأة ال تولد إال
بزوج) التی لم یستوفها وقد أتلفه الشارع المقدس بحکمه بحریته فضمانه لألصل أولی إال أنه یرد علیه ما ذکره
السید الخوئی(قدس سره) من ان الروایة غریبة عن المقام ،إذ المفروض فی المقام أن یکون البائع مالکا أما
المذکور في الروایة فهو کون البائع غاصبا ،و من الواضح أنه لم یتوهم أحد عدم الضمان في هذه الصورة حتی فیما
إذا کان العقد غیر معاوضي کما لو وهب الغاصب ما غصبه فإنه ال ریب فی ضمان القابض وإن کان یرجع إلیه مع
الغرور.
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الدلیل الثالث الروایات الدالة علی عدم حلیة مال امرئ مسلم إال بطیب نفسه ،فإنها تشمل المقام أیضا.
أورد علیه السید الخوئی(قدس سره) :بأنه ال معنی لحلیة األعیان الخارجیة أو حرمتها فال لبد من التقدیرضرورة أنه
یراد من حرمة الخمر حرمة شربه ،و من حرمة المال حرمة التصرف فیه .و من حرمة األمهات و البنات و األخوات
حرمة نکاحهن و هکذا في سائر الموارد و علیه فالغرض من تلك الروایات إنما هو الحرمة التکلیفیة دون الحرمة
الوضعیة فهي بعیدة عن إثبات الضمان .بل لو سلم االطالق فیها وأنه ال یحل التصرف فی مال الغیر ال وضعا
فیبطل وال تکلیفا فیحرم فمع ذلک أیضا ال یجدی إلثبات الضمان ولو فی صورة االتالف بل غایته حرمة االتالف

 1مصباح الفقاهة  90/3هذا وقد ناقش أيضا المحقق التبريزی(قدس سره) بوجوه أخری منها :ان مقتضی القاعدة هو ضمان ما فات من منفعة الرحم
وهی قابليته لالستيالد ال قيمة الول د مثل ما إذا زرع انسان ارض اآلخر فعليه عوض منفعة تلك األرض الفائتة بيده أي أجرة مثلها و دعوى ان عليه
قيمة الزرع المزبور يعطيها لصاحب األرض خارجة عن قانون ضمان التلف فالحکم بضمان قيمة الولد تعبدی فال يمكن التعدي الى ضمان تلف
الجارية فضال عن كونه باألولوية و منها ما أشار إليه (قدس سره)من أن الرواية من قبيل إتالف المنفعة و أجاب ان االستيالد من قبيل انمائها بنماء ال
يدخل ذلك النماء في ملك أحد بسبب حكم الشارع ال بسبب المشترى حتى يضاف التلف اليه فهو كالتالف ال المتلف بفعل المشتري.أقول قد ذكرنا ان
الولد ال يكون نماء الرحم الذي يكون لصاحب الجارية بل ملكه قابلية رحمها لالستيالد التي استوفاها المشترى باستيالدها فالضمان في المورد في
ضمان المنفعة المتلفة على مالك الجارية كما ال يخفى.نعم ال حاجة في الحكم بضمان اليد إلى الرواية فإن الضمان في غير موارد االستيمان المالكي أو
الشرعي قد جرت عليه سيرة العقالء و لم يردع عنها الشرع فيكون الضمان في ذلك نظير سائر األحكام التي يكون الدليل عليها السيرة العقالئية(إرشاد
الطالب )104/2
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تکلیفا ودعوی أن المراد من عدم حلیة المال هو عدم جواز مزاحمة صاحبه بوجه حدوثا و بقاء ومن المعلوم أن
عدم تدارك العین بعد إتالفها إبقاء للمزاحمة المحرمة فال بد من رفعها و ال یمکن رفعها إال بأداء مثله أو قیمته،
مردودة ألن حرمة المزاحمة ال تثبت إال بعد إثبات أصل الضمان و هو مشکوك فیه في المقام.
الدلیل الرابع :ما عن أبي بصیر ،عن أبي جعفر (علیه السالم) قال :قال رسول لهال (صلی لهال علیه وآله وسلم) :سباب
المؤمن فسوق ،و قتاله کفر ،و أکل لحمه معصیة ،و حرمة ماله کحرمة دمه .فان الظاهر من الذیل هو أن إتالف
مال المؤمن موجب للضمان و أنه ال یذهب هدرا کما أن دمه ال یذهب هدرا.
و یتوجه علیه :أن هذه الجملة المبارکة -لو دلت علی الضمان -فإنما تدل علیه في فرض اإلتالف ،دون التلف ،إذ ال
یتوهم عاقل أنه إذا تلف مال مؤمن بآفة سماویة ضمن به سائر المؤمنین ،و علیه فیکون الدلیل أخص من المدعی
هذا مع أن ظاهر سائر الفقرات هو بیان الحکم التکلیفي و اتحاد السیاق یقتضي إرادة الحکم التکلیفي من الذیل
أیضا إذن فهي بعیدة عن إثبات الضمان بل الظاهر أن المراد من کلمة الحرمة هو مقابل الحل فیکون راجعا إلی
الحکم التکلیفي ال بمعنی االحترام لکي یدل علی الحکم الوضعي.
الدلیل الخامس:ما عن الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد لهال (علیه السالم) قال سألته هل تجوز شهادة أهل
ملة علی غیر أهل ملتهم؟ قال :نعم إذا لم یجد من أهل ملتهم جازت شهادة غیرهم ،إنه ال یصلح ذهاب حق احد.
فإنه یشمل المقام أیضا.
وفیه إن تلك الجملة واردة في مورد الوصیة و أن للمسلم أن یوصی بماله و هذا حق له و ال یصلح أن یذهب حقه
و علیه فان أمکن اإلشهاد علیه من المسلمین فهو و إال تجوز شهادة غیرهم أیضا و هذا معنی أجنبي عما نحن فیه
من إثبات الضمان ولو سلم فهی ال تشمل صورة التلف بداهة أنه ال معنی للقول بضمان الغیر ما تلف من مال أخیه
بآفة سماویة بمجرد أنه ال یذهب هدرا!
الدلیل السادس :الروایات الدالة علی نفی الحکم الضرري في الشریعة المقدسة
و من الظاهر أن الحکم بعدم ضمان القابض لما قبضه بالعقد الفاسد ضرر علی المالك فینفی بأدلة نفی الضرر.
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أورد علیه السید الخوئی(قدس سره)بأنه أوال :أن المختار اختصاص أدلة نفی الضرر برفع األحکام المجعولة في
الشریعة أما إذا کان الضرر ناشئا من عدم جعل حکم کالضمان في المقام فأدلة نفی الضرر ال تفي بنفیه لیثبت
الجعل الشرعي أي الضمان سواء أرید منها نفی الحکم الضرري بداءة کما علیه المصنف أم أرید منها نفی الحکم
الضرري بلسان نفی موضوعه کما علیه جمع من المحققین.
وثانیا :لو سلم فتقع المعارضة في شمول أدلة نفی الضرر لکال الطرفین إذ قد یزید البدل الواقعي علی المسمی
بکثیر و وقتئذ الحکم بضمان القابض له مع عدم إقدامه علیه بوجه یوجب تضرره ال محالة.
وثالثا :أن هذه الروایات لو دلت علی الضمان فإنما تدل علیه في موارد اإلتالف أو في موارد استیفاء المنافع أو فیما
کان العمل بأمر اآلمر أما في فرض التلف السماوي مع تحفظ القابض علیه فال موجب الضراره دفعا لتضرر المالك.
الدلیل السابع :قاعدة اإلقدام التي ذکرها الشیخ في المبسوط حیث إنه علل الضمان في موارد کثیرة من البیع و
اإلجارة الفاسدین بدخول القابض علی أن یکون المال مضمونا علیه بالمسمی فإذا لم یسلم له المسمی رجع إلی
المثل أو القیمة.
و قد ناقش المصنف في هذا الوجه أوال :بان المتعاقدین قد أقدما علی الضمان بالمسمی دون المثل.
ثانیا :بأن ما ذکره من التعلیل لیس بمطرد و ال بمنعکس إذ قد یتحقق االقدام و ال یترتب علیه الضمان کما في
صورة تلف المبیع قبل القبض في البیع الصحیح ،فإن المشتري قد أقدم علی الضمان هنا و لکن ال ضمان علیه و
قد ال یکون إقدام في العقد الفاسد و مع ذلك یتحقق فیه الضمان ،کما إذا اشترط المشتري في عقد البیع أن
یکون ضمان المبیع مع تلفه في یده علی البائع أو قال البائع للمشتري :بعتك متاعي هذا بال ثمن أو قال المؤجر
للمستأجر :آجرتك دارى هذه بال اجرة .انتهی ملخص کالمه.
أورد علیه السید الخوئی(قدس سره) بأن الظاهر تمامیة ما ذکره شیخ الطائفة فال یتوجه علیه شيء مما ذکره
المصنف :أما ا لوجه األول فیرد علیه :أن االقدام في نفسه لیس علة تامة للضمان لکي یدور الضمان مدار االقدام
وجودا و عدما بل السبب للضمان هو االستیالء علی مال الغیر بال تسلیط من المالك مجانا واالقدام دلیل علی
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تحقق القید وهو عدم التسلیط المجانی و قد قامت السیرة القطعیة العقالئیة الممضاة للشارع علی أن التسلط علی
مال الغیر تسلطا غیر مجاني موجب للضمان و حیث إن الشارع المقدس لم یمض الضمان بالمسمی فیثبت
الضمان بالمثل أو القیمة و إذن فثبوت الضمان انما هو باالقدام المنضم الی االستیالء من جهة السیرة العقالئیة
غیر المردوعة من قبل الشارع ال باالقدام الساذج لکي یناقش فیه بما ذکره المصنف.
وعلیه فال یتم شیء من النقوض أما کون تلف المبیع قبل القبض في البیع الصحیح من البائع فلعدم القبض
واالستالء من المشتری أما تحقق الضمان مع اشتراطه علی البائع ففیه أنه ال صلة له بما نحن فیه ،ألن المشتري
قد أقدم علی ضمان المسمی من جهة البیع ،غایة األمر أنه شرط علی البائع ضمانا من دون سبب یقتضیه و علیه
فان قلنا بفساد هذا الشرط مع إفساده أو عدمه أو قلنا بصحته کان ذلك خارجا عما أراد المصنف من ثبوت الضمان
بال إقدام.
أما نقض القاعدة بالبیع بال ثمن أو باإلجارة بال اجرة فهو غریب عما نحن فیه ،ألنهما و إن کانا بحسب الصورة بیعا
و إجارة إال أنهما في الحقیقة من قبیل الهبة و العاریة نهایة األمر أنهما قد انشئتا بلفظي البیع و اإلجارة و قد
عرفت في البحث عن ألفاظ العقود أن إنشاء العقد باأللفاظ المغلطة في نظر أهل العرف ال یعد إنشاء صحیحا
عندهم و إذن فیحکم بفساد الهبة و العاریة المذکورتین و ال یحکم بالضمان عندئذ ،لعدم الموجب له.

1

ل
هذا وما ذکره(قدس سره) فی غایة المتانة إال أن االلتزام بضمان المثل أو القیمة ولو کان أزید من المسمی مشک ٌ
لعدم إحراز قیام السیرة علیه بل قد یقال بضمان أقل االمرین منهما فاالحوط هو المصالحة فیما زاد عن المسمی
أو المثل.
قوله :و یبقی الکالم حینئذ في بعض األعمال المضمونة
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قال السید الخوئی(قدس سره) :قد عرفت أن المقبوض بالعقد الفاسد مضمون علی القابض و هل یحکم بضمان
األعمال التي ال ترجع نفعها الی الضامن و لم تقع في الخارج بأمره کالسبق مثال في المسابقة الفاسدة أم ال؟ قد
حکم الشیخ و المحقق و غیرهما بعدم استحقاق السابق اجرة المثل و حکم قوم آخرون باالستحقاق.
و التحقیق هو األول ألن مناط الضمان إما االستیالء علی أموال الناس أو استیفاء منافعها أو األمر بعمل محترم مع
صدوره م ن المأمور في الخارج ،سواء أوصل نفع ذلك العمل الی اآلمر أم لم یصل الیه و من الظاهر أن هذه الجهات
کلها منتفیة في المسابقة الفاسدة؛ بدیهة أن الصحیح منها انما یوجب الضمان من جهة إمضاء الشارع هذه المغالبة
ألجل االهتمام بأمر الجهاد مع الکفار حیث ان في المسابقة و المراماة تمرینا للحرب و تهیئا إلیها و لو ال هذه
الناحیة لم تفترق المسابقة و المراماة من سائر أنواع القمار الذي نهی عنه وضعا و تکلیفا باآلیات المتظافرة و
الروایاتالمتواترة من طرقنا و من طرق العامة و علی هذا الضوء فإذا فقد شرط من شرائط عقد المسابقة و صار
فاسدا کان ذلك مصداقا للقمار المحرم فیکون أکل المال به أکال له بالباطل إذ المفروض أنه لم یتحقق في مورد
المسابقة الفاسدة ما یوجب الضمان ضرورة أنه لم یوجد فیها اال سبق السابق و من البدیهي أن هذا السبق لیس
بأمر المسبوق و ال أن نفع هذا العمل قد وصل الیه وال أنه أتلف شیئا من أموال السابق فکیف یحکم بالضمان و
بتعبیر آخر أن حرمة القمار من ضروریات الدین اإلسالمي و قد خرجت منها المسابقة الصحیحة فقط لمصالح
خاصة ،أما غیرها فهو باق علی حرمته.

1

قوله( :ثم انه ال فرق فیما ذکرنا من الضمان في الفاسد بین جهل الدافع بالفساد و بین علمه)

 1قال المحقق التبريزی(قدس سره) :ان لم يكن للعمل مالية عند العقالء فال يكون العمل موجبا للضمان على أحد إال إذا كان ضمانا معامليا أمضاه
الشارع كما في ضمان السبق في عقده و مع البطالن ال يكون ضمان اما المعاملي فلفساد المعاملة و اما ضمان االحترام فالمفروض عدم المالية له.و
اما األعمال التي لها مالية عند العقالء فان كان العامل متبرعا بها و هذا معنى إسقاطه حرمة عمله فال ضمان على أحد و كذا إذا لم يكن عمله بالمعاملة
مع الغير أو بأمر ذلك الغير أو اذنه في العمل باألجرة و اما إذا كانت في البين معاملة فإنه يثبت معها ضمان األجرة المسماة مع صحتها ،و يثبت مع
فسادها اجرة المثل ،و كل ذلك للسيرة الدارجة ف يما بينهم من أهل الملل و غيرهم .هذا فی االعمال أما االعيان ومنافعها فوضع اليد على مال الغير من
دون إعراض المالک أو إذنه فی االتالف أو جعله القابضَ أمينا موجب للضمان لقيام السيرة غير المردوعة عليه سواء كان المال المزبور عينا أو
منفعة ألن وضع اليد على المنف عة يكون بوضعها على العين نعم قد يحكم الشارع المقدس بكون القابض أمينا و ال يكون له ضمان التلف كما في أخذ
اللقطة و ربما يحكم بالضمان في مورد األمانة المالكية كما في عارية الذهب و الفضة فيكون المال في األول أمانة شرعية و في الثاني مضمونا
بتضمين شرعي فتحصل مما ذكرنا ان مجرد عدم اقدام الشخص على الضمان ال يمنع عن الضمان في األعيان و منافعها بل ال بد من إلغاء المالك
حرمة ماله و على ذلك فلو ظهر العين الموهوبة مجانا ملك الغير ضمن المتهب ضمان تلفه و لو مع عدم اقدامه عليه نعم في األعمال مجرد عدم اقدام
الشخص على ضمانها كاف في عدم ثبوت اجرة المثل عليه( .إرشاد الطالب )148/2
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قد یتوهم عدم الضمان مع علم الدافع بالفساد ألنه مع علمه بالفساد قد سلط القابض علی ماله و علیه فیصبح
المال أمانة مالکیة عند القابض وال ضمان علی األمین مع عدم التفریط وفیه أن تسلیط المالك عندئذ انما هو بإزاء
العوض وهذا التسلیط ال یجعل المقبوض أمانة مالکیة عند القابض.
و قد یتخیل عدم الضمان مع علم الدافع و جهل القابض ،لقاعدة الغرور و لکن هذا التخیل باطل ،ألن الغرر بمعنی
الخدیعة و من الظاهر أنه ال یتحقق إال بأمرین أحدهما علم الغار و ثانیهما جهل المغرور و بدیهي أن القابض و ان
کان هنا جاهال بفساد العقد اال أنه عالم بأن أخذه هذا لیس أخذا مجانیا بل إنما هو أخذ بإزاء العوض ولذا قلنا
سابقا إن تسلیط الضیف علی أکل مال المطعم ووعده بدفع الکری عنه ال یسقط الضمان عنه وال یجب علی
المضیف الوفاء بوعده لعدم الغرور نعم ال بأس بالتمسك بهذه القاعدة في الزائد عن العوض المسمی ضرورة أن
الدافع غار بالنسبة الی هذا الزائد فیرجع الیه ال الی القابض المغرور.
قوله :ثم إن مقتضی ذلك عدم ضمان العین المستأجرة فاسدا ،ألن صحیح اإلجارة غیر مفید لضمانها
قال السید الخوئی(قدس سره) :التحقیق أن العین المستأجرة علی أقسام ثالثة فإنها قد تکون تحت ید مالکها و ال
یتسلط علیها المستأجر کما إذا استأجر دابة لکي یحمل المکاري متاعه معها الی مکان خاص و ال ریب أن ضمان
الدابة حینذاك علی المالك ال علی المستأجر فإن اإلجارة المجردة ال توجب ضمان متعلقها و قد تکون العین
المستأجرة عند المستأجر ال من جهة اقتضاء اإلجارة ذلك بل من جهة خارجیة کما إذا فرضنا أن المکاري قد
فوض حمل المتاع في فرض المثال إلی المستأجر فإن الدابة عندئذ تکون أمانة عند المستأجر و هذا أیضا ال
یوجب ضمانه فإنه أمین و قد تکون العین المستأجرة عند المستأجر من جهة اقتضاء اإلجارة ذلك کما إذا استأجر
دارا لیسکنها فانهدمت الدار و هذا هو مورد الخالف بیناألصحاب وقد استدل علی الضمان بوجهین :االول :أن
قاعدة ضمان الید تقتضي الضمان و قاعدة ما ال یضمن بصحیحه ال یضمن بفاسده تقتضي عدم الضمان فتخصص
الثانیة باألولی و فیه أن القاعدة الثانیة أخص من االولی و واردة في مورد القاعدة األولی.
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الثانی:أن العین في اإلجارة خارجة عن مورد العقد ألن اإلجارة تملیك للمنفعة دون العین فالضمان في مورد
اإلجارة علی طبق القاعدة؛ بداهة أن المراد بما یضمن في العقود و ما ال یضمن هو ما یرد علیه العقد کالعوضین
في البیع و المنفعة وبدلها في اإلجارة ال ما هو خارج عنه کالعین في اإلجارة غایة األمر أن تسلیمها إلی المستأجر
في فرض صحة اإلجارة انما کان ألجل استیفاء المنفعة فتکون أمانة عنده و یلحقها حکمها أما إذا کانت اإلجارة
فاسدة فإن المؤجر و ان دفع بنفسه العین إلی المستأجر اال أن دفعه هذا ألجل بنائه علی استحقاق المستأجر
لالنتفاع من العین المستأجرة و المفروض أنه غیر مستحق لذلك فتکون یده علی العین ید عدوان موجبة للضمان
ال ید أمانة و علیه فال یرد النقض علی عکس القاعدة باإلجارة الفاسدة.
و الجواب عن ذلك :أن اإلجارة وإن تعلقت بالعین اال أن مدلولها وموردها هو تملیك المنفعة خالفا لما یظهر من
المحقق الخراسانی(قدس سره)فی الحاشیة و لذا تتعلق بما ال یقبل نحوا من التملك و التملیك ،کالحر و علیه
فالمنشأ هو تملیك المنفعة و العین خارجة عن موردها إال أنه یلزم تسلیمها إلی المستأجر أمانة الستیفاء المنفعة
فهی داخلة في عقد اإلجارة بالشرط الضمني فیحکم بعدم الضمان في صحیح اإلجارة و فاسدها ،بناء علی صحة
عکس القاعدة ،ال یقال :إن االستیمان إنما هو بتخیل صحة االجارة فمع فسادها ینتفی االستیمان؛ ألنا نقول:إن
التسلیم واالستیمان قد تحقق في الخارج علی الفرض فال معنی لتوقفه علی صحة اإلجارة فال محالة یکون البناء
علی صحتها أو اعتقادها داعیا الی التسلیم الخارجي و تخلف الداعي ال یضر بتحقق التسلیم أمانة و ال یوجب ارتفاع
حکم االمانة و هو عدم الضمان مع التلف أال ترى أن المالك إذا قدم طعاما للضیف باعتقاد أنه عالم لم یجز له أکله
إذا لم یکن عالما أو أن ذلك من قبیل تخلف الداعي؟ ال ینبغي اإلشکال في أن الصحیح هو الثاني فإن اإلقدام علی
إتالف المال مجانا قد تحقق وجدانا غایة األمر أنه نشأ من اعتقاد غیر مطابق للواقع والحاصل أنه ال فرق في عدم
الضمان في موارد اإلجارة بین علم الموجر بفساد العقد و جهله به.
قوله :ثم أنه یشکل اطراد القاعدة في موارد منها الصید الذي استعاره المحرم
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ال یخفی أن االنسب وإن کان إدراج مسألة االجارة فی هذا المطلب إال أن المهم للمتفکر بیان المطلب ،قال السید
الخوئی(قدس سره) :ال شبهة في أن المستعیر إذا استعمل العین المعارة في غیر الجهة التي استعارها ألجلها
ضمنها مطلقا و ان لم یشترط ضمانها علیه و ال أنها کانت من الذهب و الفضة کأن استعار عباءة لیلبسها و لکن
استعملها في إطفاء الحریق و ال ریب في خروج هذه الصورة عن مورد البحث فالکالم فی استعارة الشيء لجهة
خاصة و استعماله في تلك الجهة من دون تعد و تفریط فقد ذهب غیر واحد من األصحاب إلی ضمان الشخص
المحرم بقیمة الصید الذي استعاره من المحل و ذلك لفساد العاریة مع أنه ال ضمان في العاریة الصحیحة و إذن
فیکون ذلك نقضا الطراد القاعدة.
و أجاب عنه فی الجواهر بأن الضمان إنما هو من أجل وجوب االرسال علی المحرم وهو یساوق االتالف فال ضمان
فی صورة التلف بآفة سماویة وفیه أوال أن وجوب االرسال ال ینافی الدفع إلی المالک کما صرح به شیخنا االستاذ
التبریزی(قدس سره) 1فبإرجاعه إلی المالک یسقط الوضع والتکلیف وثانیا :إن ظاهر الکلمات هو الضمان فی صورة
التلف ولو سلم فمجرد وجوب االرسال ال یکفی للحکم بالضمان ما لم یرسل و نظیر المقام ما إذا وجب علی
المستعیر إتالف العاریة لسبب آخر ،کما إذا توقف علیه حفظ نفس محترمة أ فهل یحتمل الحکم بالضمان بمجرد
اإلیجاب ما لم یتحقق اإلتالف في الخارج ،بل و إن ردها علی المعیر؟ ال شك في عدم احتماله ،و لیس ذلك إال من
جهة أنه لم یتحقق فیه ما هو موجب للضمان .نعم لو قلنا بأن الصید یخرج عن ملک مالکه بمجرد أخذ المحرم له
فیکون أخذه إتالفا له علی المالك فیثبت الضمان کما قال المحقق النائینی(قدس سره) إال أنه ال دلیل علی خروج
الصید عن ملك مالکه بأخذ المحرم له و إنما الثابت أن المحرم ال یملك الصید ال حدوثا و ال بقاء فلو صاد و هو
محل ثم أحرم خرج الصید عن ملکه و بین األمرین بون بعید فالصحیح هو القول بعدم الضمان بتلف الصید عند
المحرم المستعیر ،کما هو الحال في غیر المحرم.

 1إرشاد الطالب  153/2قال السيد(قدس سره) :يمكن منع المبنى فإن التخلص عن اإلمساك كما يمكن باإلرسال كذلك يمكن بالدفع إلى المالك مع أن
ّ
حق المخلوق مقدّم على حق الخالق95/1.
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ثم هل یثبت الضمان مع اإلرسال مطلقا أم یختص ذلك بصورة جهل المعیر بالحال؟ ذهب السید إلی الثاني
بدعوى أن الدافع مع علمه بالحال یعد متلفا لما له بدفعه إلی من هو مکلف باإلتالف فال وجه الستقرار القیمة في
ذمته و الجواب عن ذلك :أن المعیر و إن کان عالما إال أن اإلتالف مستند إلی المستعیر ألنه بعد ما استعار الصید
من المحل فقد أتلفه بإرادته و اختیاره و حینئذ فیثبت علیه الضمان ال علی المعیر.

1

قوله(قدس سره) :ویشکل اطراد القاعدة فی البیع فاسدا بالنسبة إلی المنافع التی لم یستوفها
قال شیخنا االستاذ التبریزی(قدس سره):وجه التقیید بغیر المستوفاة هو ان ضمان المستوفاة ال ینافي القاعدة ال
2
ثم ال یخفی أن المنافع ال یقابل
بأصلها و ال بعکسها ألنها ناظرة إلی ضمان التلف ال اإلتالف و االستیفاء إتالف ل

بشیء من العوض فی العقد الصحیح بداهة أن المشتری للدار یقول قد اشتریتها بألف وال یقول قد اشتریتها
بخمسمأئة واشتریت منافعها بخمسمأئة! فال ضمان للمنافع فی العقد الصحیح مع أنها مضمونة فی الفاسد علی
المشهور وإن کان خالف المختار علی ماسیأتی إن شاء لهال تعالی.
قال السید(قدس سره) في الجواب عن النقض :إن المنافع و ان لم تکن مقابلة بالمال اال أنها ملحوظة في القیمة و
زیادة الثمن و هذا المقدار یکفي في صدق کونها مضمونة و من هنا یعرف حال الشروط ،فإنه لو فرض شرط
الخیاطة في عقد فاسد ،فعمل بالشرط یکون من له الشرط ضامنا ،ألن في الصحیح و ان لم یکن الشرط مقابال
بالمال اال أنه ملحوظ في زیادة الثمن و نقصانه فکأنه مقابل بالمال و لذا اشتهر أن للشرط قسطا من الثمن ،یعني
في اللب.
أورد علیه السید الخوئی(قدس سره) :بأن دخل المنافع في زیادة الثمن ال یستلزم ضمانها وراء ضمان العین کما
أن الشروط لها دخل في زیادة القیمة مع أنها خارجة عن حول القاعدة أما ثبوت الضمان فیما ذکر من مثال
الخیاطة فألجل احترام العمل و استناد تحققه في الخارج إلی أمر المشروط له و علیه فال صلة له بالمقام.
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فالحق فی الجواب عن النقض ما قاله المحقق النائینی(قدس سره) وشیخنا االستاذ التبریزی(قدس سره) من أن
استیفائها إتالف لملك نفسه ال لملك الغیر لیضمن بخالف صورة فساد البیع.اه بعبارة أخری إن االستیالء علی مال
الغیر مضمن إال إذا کان الید مجانیا أو أمانیا والمنافع فی البیع الصحیح قد سلط علیه القابض وملکه مجانا بخالف
البیع الفاسد فإن المالک لم یسلطه علیها إال إذا صار مالکا بالعقد.

1

قوله(قدس سره) :ویمکن النقض بحمل المبیع فاسدا
قال شیخنا االستاذ التبریزی(قدس سره) :ال یصحح ضمان الحمل في البیع الفاسد فرض اشتراط دخوله في البیع،
و الوجه في ذلك ان مجرد اشتراط دخوله ال یجعل الحمل جزء المبیع بان یکون الثمن بإزائه و إزاء االم معا لیکون
باإلضافة إلی الحمل ضمان معاملي ،و یثبت ضمان تلفه مع فساد البیع و الحاصل الضمان المعاملي یجري في جزء
المبیع ال الشرط ،و ان الحمل علی تقدیر اشتراط الدخول یکون کسائر المنافع التي یدخل في ضمان المشترى
مع فساد البیع من غیر ثبوت ضمان معاملي باإلضافة إلیها.

2

قوله :و یمکن النقض أیضا بالشرکة الفاسدة.
قال السید الخوئی(قدس سره) :إن تفریع الضمان فی صورة التلف علی الحکم التکلیفي و حرمة التصرف واضح
الفساد ،إذ ال مالزمة بینهما أصال ،ألنه بناء علی أن عقد الشرکة ال یقتضي جواز التصرف في المال المشترك کما
هو الظاهر فإنه عندئذ و ان کان ال یجوز لکل من الشریکین أن یتصرف في المال المشترك فیه بدون اذن صاحبه
اال انه لو تلف المال المزبور بغیر تفریط من أحدهما لم یحکم بالضمان ،ألن کال منهما قد فوض زمام ماله الی
شفیعه ،و جعله أمینا في ذلك ،و من الواضح أنه ال ضمان علی األمین ،و ال یفرق في ذلك بین الشرکة الصحیحة و
الشرکة الفاسدة .و اذن فال وجه لتوهم انتقاض القاعدة بذلك.

 1أورد عليه فی المصباح بأنه لو صح ذلك فالزمه الحكم بالضمان فيما ال يضمن بصحيحه كالهبة الفاسدة ،بديهة أن المنافع في الهبة الصحيحة تابعة
للعين و حيث ان العين لم تنقل الى المتهب في الهبة الفاسدة فتضمن منافعها.اه اللهم إال أن يقال إن عدم ضمان العين يستلزم باالولوية عدم ضمان
المنافع التالفة .المقرر
 2إرشاد الطالب154/2
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ثم إنه قد یتوهم أن أصل القاعدة ینتقض بالنکاح الفاسد ،ضرورة أن النکاح الصحیح یوجب ضمان الصداق للمرأة
ل
دون فاسده إذا کانت المرأة عالمة بالفساد فإنها وقتئذ زانیة فال مهر لبغي و لکن هذا التوهم فاسد ،فان ضمان
المهر في عقد النکاح انما هو بإزاء الزوجیة دون البضع فالضمان هنا ثابت بنفس العقد فإذا انتفی العقد من ناحیة
حکم الشارع بالفساد انتفی الضمان أیضا و محل الکالم في المقام هو ما کان سبب الضمان أمرا آخر وراء العقد
کالقبض في العقد فان التلف قبل القبض من مال البائع ولو کان بعد العقد.
و علی الجملة :أن البضع و سائر االستمتاعات ال مالیة لها في حکم الشارع و من هنا لو حبس أحد زوجة غیره و
فوت علیه جمیع االستمتاعات لم یضمن بشيء و لیس ذلك إال ألجل أن البضع و سائر االستمتاعات ال تقابل
ل
بالمال نعم قد ثبت مهر المثل في موارد الوطي بالشبهة تعبدا ،الحترام االعراض و صفوة الکالم :أن مورد البحث
في قاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده انما هو العقود الصحیحة و الفاسدة التي یکون الضمان فیها مستندا
الی غیر العقد و علیه فثبوت الصداق في النکاح الصحیح ،و عدم ثبوته في الزناء بعید عن محل الکالم رأسا.
و بذلك تظهر الحال في العقد المنقطع أیضا فإن األجرة فیه أیضا بإزاء نفس الزوجیة ،دون البضع و تبعض األجرة
مع عدم التمکین في بعض المدة انما هو من جهة النص الخاص أما في موت المرأة أثناء المدة فالتبعض علی
القاعدة و اذن فال تنتقض القاعدة بالنقض المزبور.

1

قوله(قدس سره) :ثم إن مبنی هذه القضیة السالبة فی کالم الشیخ هی االولویة
أورد علیه السید(قدس سره) فی الحاشیة بأن هذا الوجه إنلما یتم إذا کان الضمان ناشئا من العقد و مسبلبا عنه
للضمان فالفاسد الذي ال أثر له
بحیث ال مقتضي له غیره إذ حینئذ
الصحیح مقتضیا ل
ل
یصح أن یقال إذا لم یکن ل
التصرف فال
أن سببه منحصر فیه و لأما إذا کان المقتضي له غیر العقد من الید و
أولی بعدم االقتضاء و المفروض ل
ل
الصحیح للعدم أن
الصحیح من جهة اقتضاء (صحة) العقد للعدم و ال یلزم من اقتضاء ل
بد أن یکون عدم الضمان في ل
یکون الفاسد کذلك کما هو واضح و من المعلوم أن األمر کذلك بمعنی أن المقتضي لیس هو العقد حسب ما
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قدس
عرفت سابقا أیضا بل الموجب له هو الید و حینئذ فال یتم الوجه المزبور و إلی هذا یرجع ما ذکره المصنف ل
سره في الجواب بقوله لکن یخدشها أنه یجوز أن یکون إلخ و بالجملة فغایة الوجه المزبور أن العقد الفاسد ال
ل
یقتضي الضمان کما أن صحیحه أیضا ال یقتضیه و هذا القدر المشترك ال یکفي في الحکم بالعدم بعد وجود مقتض
آخر و هو عموم علی الید.

1

ثم إن الدلیل علی عدم الضمان في غیر الهبة الفاسدة من موارد االستیمانات إطالق ما دل علی عدم ضمان
األمین کموثقة غیاث بن إبراهیم حیث ان دعوى اختصاصها باألمانة المالکیة الصحیحة ضعیفة کما ان الدلیل علی
نفی الضمان في الهبة الفاسدة فحوى ما دل علی عدم ضمان األمین فإن االستیمان مع عدم التسلیط المطلق في
موارده إذا کان موجبا لنفی الضمان یکون التسلیط المطلق مجانا کذلك بطریق اولی نعم التسلیط بالعوض مساوق
للتضمین.

2

نعم قال السید الخوئی(قدس سره) إن الدلیل علی عدم الضمان فی الهبة الفاسدة هو عدم الدلیل علیه لخروجها
عن عموم قاعدة الید لعدم شمولها لموارد التسلیط المجانی وعن موارد االستیمان ،قال(قدس سره) :قد یتوهم :أن
قاعدة ضمان الید و ان کانت مقتضیة للضمان في العقود الفاسدة التي ال ضمان في صحیحها اال أنها مخصصة بأدلة
االستیمان و لکن هذا التوهم فاسد ،ألن قاعدة ضمان الید ال تشمل موارد التسلیط المجاني لکي نحتاج الی
تخصیصها بأدلة االستیمان و علیه فمورد الکالم خارج عن قاعدة ضمان الید ،و عن مورد أدلة االستیمان أیضا
تخصصیا و هذا ظاهر.
خروجا ل
و قد ظهر لك مما حققنا ه :أنه ال وجه إلثبات عدم الضمان في الهبة الفاسدة بفحوى ما دل علی عدم الضمان في
موارد االستیمان ،کما صنعه المصنف في المتن أضف الی ذلك :أن المالك لم یسلط غیره علی ماله في موارد
االستیمان لیتصرف فیه أى تصرف ،بل سلطه علیه لیحفظه عن التلف بخالفه في الهبة الفاسدة و علیه فال یمکن
قیاس أحدهما باآلخر و التحقیق :أن الدلیل علی عکس القاعدة إنما هو عدم الدلیل علی الضمان في موارده ،ال
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شيء آخر 1.فکما ال دلیل علی الضمان ال دلیل علی عدمه فیرجع إلی استصحاب عدم الضمان والبراءة وإن
استشکلنا فیهما أما البراءة فالعقلیة منها قد استشکلنا فی محله فی حجیة السیرة فیها والشرعیة مشکوک حجیته
من جهة االشکال فی أحمد بن محمد بن یحیی العطار ولکن مع ذلک قد ذکرنا مرارا أن للمجتهد بدل االحتیاط
أن یفتی بما یقوله االعلم من بعده فاالعلم أو االقتصار علی بیان فتوی المشهور فیمکن لنا القول بالرجوع إلی
البراءة أیضا.
قوله(قدس سره) :هل یجب رد المقبوض الی مالکه فورا؟
ذهب المصنف إلی أنه إذا بنینا علی عدم جواز التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد فیجب رده الی مالکه فورا ألن
اإلمساك آنا ما تصرف في مال غیره بدون اذنه فیکون الرد واجبا عقال مقدمة لترک الحرام واستدل أیضا علی
وجوب الرد و حرمة إمساکه و إبقائه بقوله (علیه السالم) :ال یجوز ألحد أن یتصرف في مال غیره إال بإذنه ثم قال:
و لو نوقش في کون اإلمساك تصرفا کفی عموم قوله (علیه السالم) :ال یحل مال امرئ مسلم ألخیه إال عن طیب
نفسه ،حیث یدل علی تحریم جمیع األفعال المتعلقة به التي منها کونه في یده .ال یقال قد سبق أن تعلق الحرمة
بالعین یستدعی التقدیر ألنا نقول نعم إال أن المقدر هو مطلق التقلبات التی منها االمساک واالقتصار علی بعض
مصادیقه لمناسبة المقام ال للحصر.
أما السید الخوئی(قدس سره) فقد ذهب إلی أن الواجب هو عدم منع المالک عن الوصول إلی ملکه أما الرد فال
یجب فضال عن فوریته أو کون مؤونته علیه بل الواجب هو مجرد التخلیة و نظیر ذلك ما لو أطار الریح ثوب أحد
إلی دار جاره فان بقاءه في تلك الدار ال یعد تصرفا فیه لصاحب الدار قطعا ،ألنه لم یضع یده علیه ،و ال أنه حال
بینه و بین مالکه.
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 1مصباح الفقاهة  114/3فانقدح بذلک عدم تمامية ما سبق من االولويةکما يرد علی االطالق ما قاله السيد(قدس سره) :أن االستئمان و اإلذن كانا
مقيدين بصحّ ة المعاملة فال ينفعان مع الفساد كما في اإلذن في التصرف و اإلتالف في العقود الضمانية( )95/1فالدليل هو عدم الدليل لکن عليهذا يلزم
القول بالضمان فيما لو أعاره فاسدا من دون التسليط بأن أخذه المستعير بنفسه بعد العقد فإنه يشمله عموم علی اليد .ثم إن ما ذکره السيد الخوئی(قدس
سره) ههنا ينافی ما سبق منه فی بحث النقض باالجارة الفاسدة حيث ذهب فيها إلی أن العين أمانة فال يضمن ألن التخلف إنما هو فی الداعی ال فی
االستيمان .المقرر
 2مصباح الفقاهة 121/3
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هذا ولکن االقوی هو التفصیل ففیما یکون المتعارف في بیعها حملها إلی المشتري لغایة التسلیم الیه ،لیس علی
المشترى مع فساد البیع إال التخلیة وفیما یکون المتعارف فیها تخلیة البائع و أخذ المشتري المال من عند البائع
یجب فیها علی المشترى رد المال بإیصاله إلی بائعه و ال یکفي التخلیة المزبورة 1.وهکذا الکالم فی مثال الریح أو
کرة القدم فإن أخذه الجار بیده من االطفال فیما یجوز له کما لو کان لعبهم مضرا بحاله فعلیه الرد أما لو وقعت
الکرة فی بیته فال یجب علیه غیر التخلیة.
أما المؤونة قد فصل المصنف بین ما تکون مئونة الرد قلیلة فحکم بکونها علی القابض و بین ما تکون کثیرة فحکم
بکونها علی المالك و ذلك ألدلة نفی الضرر فأورد علیه السید الخوئی(قدس سره) بأن تحمل الضرر مرفوع في
الشریعة المقدسة و ال فرق بین قلیله و کثیره نعم ال بأس بااللتزام بکون المئونة علی القابض فیما إذا کانت
المئونة من القلة بمرتبة ال تعد ضررا عرفا و لعل هذا هو مراد المصنف.
ثم قال (قدس سره) :و فصل شیخنا األستاذ بین ما إذا کانت المئونة مما یقتضیها طبع الرد الواجب فهي علی
القابض ألن هذا الحکم بنفسه ضرری کالخمس و بین غیره فهي علی المالك کما یقال فی الحج من التفصیل بین
ما لو کان فی الحج ضررا زائدا علی المتعارف فال یجب.
فأورد علیه أیضا بأن وجوب الرد في نفسه ال یقتضي أي ضرر إذ قد یکون الرد غیر محتاج إلی المئونة أصال،
فالمئونة أمر قد یحتاج الیه الرد ،و قد ال یحتاج الیه ذلك فدلیل نفی الضرر یقتضي اختصاص وجوب الرد بما ال
یحتاج إلی مئونة.

2

ال یخفی أنه قد یمنع عن جریان ال ضرر بأنه إمتنانی ومنع المالک عن ماله بدفع البدل خالف االمتنان علیه بل
ل للحقوق المعنویة أیضا کحق االختراع والتألیف و سلطنةالمالک علی ملکه حق له فال یمکن
دلیل نفی الضرر شام ٌ
منعه عنه ولکنه مردود أما االمتنان فألن الدلیل مطلق ال وجه لتقییده بموارد االمتنان أما الحقوق فعلی تقدیر
تسلیمها فهی من السیرات المحدثة ال دلیل علی حجیتها فال وجه لما قد یقال من حرمة التکثیر نعم منع المالک
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عن حقه ظلم حرام ولکنه لیس بضرر بعد جبره بالبدل فاالقوی جریان ال ضرر حتی لو قلنا بأن الواجب هو مجرد
التخلیة فإنها لو احتاجت إلی مئونة کما لو بنی بالحدید المبیع بالبیع الفاسد بناء بحیث یحتاج التخلیة فیها إلی
تخریب الدار فیجری دلیل نفی الضرر ونفس الکالم یجری فیما لو باع المکیل بال کیل کالحدید فتصرف فیه للعلم
برضا المالک ثم انکشف له رجوعه عن إذنه ،ال یقال :علیهذا فلو غصب الحدید وبنی به الدار ال یجب علیه غیر
البدل ألنا نقول مقتضی عموم نفی الضرر وإن کان ذلک إال أن مجرد استیحاش العرف وقیام االجماع واالرتکاز
علی خالفه قرینة لبیة علی التقیید فال یتم مقدمات الحکمة وهذا بخالف المقام وهو البیع الفاسد حیث کان القول
بوجوب التخریب ور لد العین خالف المرتکز نعم لو کان دفع البدل بنفسه ضررا علی المالک لتعارض الضرران.
ثم إن الواجب فی الرد هو التخلیة أو الرد فی بلد القبض ال بلد العقد أو بلد البائع أو المشتری أو أینما طالبه
المالک؛ لعدم الدلیل علی ذلک.
قوله :الثالث :أنه لو کان للعین المبتاعة منفعة استوفاها قبل الرد کان علیه عوضها علی المشهور.
قال السید الخوئی(قدس سره) :قد استدل علی الضمان بوجوه شتی :منها النبوي المعروف :علی الید ما أخذت
حتی تؤدیه فان عمومه یشمل المنافع المستوفاة أیضا و یتوجه علیه أوال :أنه ضعیف السند واالنجبار بعمل
المشهور ممنوع صغری لعدم االطمئنان باعتماد القائلین بالضمان علی الحدیث المزبور ،بل اعتمد أکثرهم علی
الوجوه األخر التي سنذکرها قریبا وکبری ألن الشهرة لیست بحجة في نفسها فکیف تکون سببا لحجیة الخبر
الضعیف و جابرة لوهن سنده و تفصیل الکالم في محله.
ثانیا :أنا لو سلمنا شمول صدر الحدیث لألعیان المأخوذة و المنافع المستوفاة إال أنه ال ینفعنا في المقام ألن
الظاهر من ذیله هو اختصاصه باألعیان بداهة أن الظاهر من األداء هو رد المأخوذ بعینه بدءا و مع عدم التمکن منه
ینوب عنه رد المثل أو القیمة و من الواضح أن رد المأخوذ بعینه ال یعقل في المنافع ألنها ما لم توجد في الخارج
لیست بمضمونة و بعد وجودها فیه تنعدم و تنصرم و حینئذ فال یمکن أداؤها إلی المالك لکي یشملها دلیل ضمان
الید علی أن للمناقشة في شمول مفهوم األخذ للمنافع مجال إذ قد یقال :إن مفهوم األخذ ال یصدق علی استیفاء
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المنافع خصوصا إذا کانت المنفعة من قبیل األعمال کمن أمر غیره بخیاطة ثوبه أو بنائه داره أو نجارة بابه و لم
یعط أجرته فإنه ال تطلق کلمة األخذ علی شيء من ذلك و لکن الصحیح :أن مفهوم کلمة األخذ أوسع من ذلك،
لعدم اختصاصه باألخذ الخارجي ،و اال لزم منه خروج کثیر من األعیان عن مورد الحدیث کالدار ،و األرض ،و
البستان ،و الحدیقة ،و أشباهها مما ال یقبل األخذ الخارجي.
و مما یدل علی صحة ما ذکرناه :أن مفهوم األخذ یصح انتسابه إلی األمور المعنویة کالعهد و المیثاق و الرأي و
أمثالها کما أنه یصح انتسابه إلی األمور الخارجیة و اذن فال وجه لتخصیص مفهوم األخذ باألعیان الخارجیة و انما
هو کنایة عن االستیالء علی الشيء کما أن کلمة بسط الید کنایة عن الجود ،و السخاء و کلمة قبض الید کنایة عن
البخل.
الثانی :قوله (علیه السالم) :حرمة ماله -أي المؤمن -کحرمة دمه فان الظاهر من هذه الجملة أن إتالف مال المؤمن
موجب للضمان ،و من الواضح أنها کما تشمل األعیان کذلك تشمل المنافع المستوفاة أیضا لصدق المال علیها
جزما .ویتوجه علی االستدالل بها :أن الظاهر منها هو الحکم التکلیفي ،بمعنی:أنه ال یجوز إتالف مال المؤمن بغیر
إذنه ،کما ال تجوز إراقة دمه و علی تقدیر أن تکون الحرمة بمعنی االحترام فغایة ما تدل علیه هذه الجملة
المبارکة هي لزوم حفظ مال المؤمن عن التلف ،و عدم جعله في معرض الهالکة ،فإن ذلك هو مقتضی االحترام .أما
الضمان فال یستفاد من ذلك ،و إال یلزم علی کل واحد من المؤمنین ضمان مال المؤمن اآلخر مع التلف بآفة
سماویة ،و ال شبهة في أن هذا المعنی ال یمکن االلتزام به بوجه.
الثالث :الروایات الدالة علی عدم حلیة مال امرئ مسلم اال بطیب نفسه و قد عرفت صدق المال علی المنافع و
یتوجه علی االستدالل بها :أن المستفاد منها لیس اال الحکم التکلیفي :أعني به حرمة التصرف في أموال الناس
بدون إذنهم ،أما الحکم الوضعي :أعني به الضمان فال یستفاد منها .و قد تقدم تفصیل ذلك.
الرابع :قاعدة نفی الضرر فان استیفاء منفعة مال المالك و جعله مسلوب النفع ضرر علیه و هو منفي في الشریعة
المقدسة و یتوجه علی هذا االستدالل :أن أدلة نفی الضرر لیست مسوقة إلثبات الحکم الشرعي ،و انما هي مسوقة
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لبیان نفی الحکم الضرري ال یقال مقتضی دلیل نفی الضرر هو عدم انتساب الضرر إلی الشارع المقدس مطلقا ألنا
نقول ال ینتسب الضرر فی المقام إلی الشارع المقدس وإنما المضر هو المشتری وال دلیل علی لزوم تدارک الضرر
من الشارع المقدس بجعل الحکم بل الدلیل هو عدم جعل الحکم الضرری وإال لزم الحکم بوالیة المرأة مثال علی
الطالق لو کانت یتضرر من إیذاء الزوج وهو کما تری إال أن یقال إن الضرر من جعل بقاء حکم الزوجیة فی المثال
أضف الی ذلك :أن القاعدة ال تفي بإثبات ضرر علی أحد لنفي الضرر عن غیره ،فکما أن الحکم بعدم الضمان فیه
ضرر علی المالك ،کذلك الحکم بالضمان فیه ضرر علی القابض.
بل یمکن أن یقال :إن المنافع تتصرم ،و تنعدم بنفسها ولو لم یستوفها القابض فالحکم بعدم الضمان لیس فیه
ضرر علی المالك ،بل إنه من قبیل عدم النفع کما لو لم یُستأجر الدار مدة فإنه ال یصدق علیه تضرر المالک وعلیه
فال موضوع للقاعدة أصال و علی الجملة :انه ال داللة في شيء من الوجوه المتقدمة علی ضمان المنافع المستوفاة
نعم یمکن االستدالل علی الضمان هنا بأمرین:
 -1السیرة القطعیة العقالئیة فإنها قائمة علی أن أموال الناس ال تذهب هدرا و علیه فإذا استولی أحد علی مال
غیره سواء أ کان ذلك بعنوان الغصب أم کان بعنوان آخر ضمنه بجمیع الخصوصیات التي هي دخیل في المالیة و
حیث ان الشارع المقدس لم یردع عن هذه السیرة فتکون دلیال علی ضمان المنافع المستوفاة.
 -2قاعدة من أتلف مال غیره فهو له ضامن و هي بهذه الکیفیة و الخصوصیة و ان لم تذکر في روایة خاصة ،و
لکنها قاعدة کلیة متصیدة من الموارد الخاصة التي نقطع بعدم وجود الخصوصیة لتلك الموارد ،1و علیه فتکون هذه
القاعدة متبعة في کل مورد تمس بها الحاجة.
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 1عن إسحاق بن عمّار ،قال :سألت أبا إبراهيم (عليه السالم) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم و هو يساوي ثالثمائة درهم ،فيهلك أعلى الرجل أن
يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال :نعم ،ألنه أخذ رهنا فيه فضل ،وضعه .الحديث و عن سليمان بن خالد ،عن أبي عبد ّ
هللا (عليه السالم) قال إذا
رهنت عبدا أو دابة فمات فال شي ء عليك ،و إن هلكت الدابة ،أو أبق الغالم فأنت ضامن قال في رهن التهذيب بعد نقل هذا الحديث :فالمعنى فيه أيضا
هللا) عن أبي عبد ّ
أن يكون سبب هالكها ،أو إباقه شيئا من جهة المرتهن و عن أبان ،عمن أخبره (و في الفقيه أبان عن أبي عبد ّ
هللا (عليه السالم) أنه
قال في الرهن :إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه ،فإن استهلكه تراد الفضل بينهما .الكافي ج  5من ط 2
باب الرهن ،ص  234و  236و عن وهب ،عن جعفر ،عن أبيه (عليه السالم) إن عليا (عليه السالم) قال :من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو
ضامن .بناء على أن العيب من ناحية المستعير .الوافي ج  10ص  .118و عن الحلبي ،عن أبي عبد ّ
هللا (عليه السالم) قال سئل عن القصار يفسد؟
قال:كل أجير يعطى األجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن و عن السكوني ،عن أبي عبد ّ
هللا (عليه السالم) قال :كان أمير المؤمنين (عليه السالم)
يضمن القصار ،و الصباغ و الصائغ احتياطا على أمتعة الناس .الحديث و عن ابن أبي الصباح عن أبي عبد ّ
هللا (عليه السالم) قال :سألته عن الثوب
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وفیهما أیضا نظر لعدم إحراز قیام السیرة علی الجمع بین ضمان العین والمنافع المستوفاة فی العقد الفاسد بل
الظاهر عندهم هو ضمان العین فقط أما االتالف فمورد االخبار الشریفة هی العین وال یشمل ضمان المنافع
المستوفاة مع ضمان العین ولو سلم الشمول لزم تخصیصها بالسیرة فالمختار لوال االجماع هو عدم الضمان وسیأتی
تتمة ذلک فی المنافع غیر المستوفاة إن شاء لهال تعالی.
قوله(قدس سره):خالفا للوسیلة فنفی الضمان محتجا بأن الخراج بالضمان
قصة ما و اخرى ضمن ذکر
عامي
و الحدیث
مروي عن عائشة عن رسول لهال صللی لهال علیه و آله تارة من دون ذکر ل
ل
ل
ان رجال اشترى عبدا فاستغلله ثم وجد به عیبا فر لده فقال یا رسول لهال صللی لهال علیه و آله انله قد
قصة و هي ل
ل
ل غالمي فقال رسول لهال صللی لهال علیه و آله الخراج بالضمان.
استغ ل
أورد علیه السید الخوئی(قدس سره) بعد ضعف السند بأنه یحتمل وجوها:
األول :أن یکون المقصود بالخراج ما یقابل المقاسمة و یکون المقصود بکونه بالضمان ان الخراج علی من
االحتمال ل
ان هذا االحتمال هو
ضمن األرض و تقبللها و لو جعلها ألجل االستفادة تحت ید شخص آخر و لادعی السید الخوئي :ل
أظهر االحتماالت.
االحتمال الثاني :أن یکون المقصود بالخراج مطلق المنافع و یکون المقصود بالضمان مطلق الضمان و هذا ینتج ما
أن الغاصب أیضا ال یضمن المنافع ألنله ضامن للعین .االحتمال
ال یلتزم به أبو حمزة و هو قول أبي حنیفة من ل
المسماة الممضی شرعا و هذا ینتج ما
الثالث :أن یکون المقصود بالخراج المنافع و بالضمان تقبلل الشخص للقیمة
ل
ك فیه من أن من ملك شیئا بقیمة لیست علیه قیمة اخرى في مقابل منافعه بل کانت منافعه له بما علیه من
ال ش ل
اجنبي عن کالم أبي حمزة بل قال فی إرشاد الطالب :ال یکون مجرد الضمان االقدامی موجبا
قیمة العین و هذا
ل
لکون المنافع للضامن حتی مع إمضاء الشارع و کون منافع المبیع للمشتري باعتبار دخول العین في ملکه ال
أدفعه إلى القصار ،فيحرقه؟ قال أغرمه ،فإنك إنما دفعته اليه ليصلحه ،و لم تدفعه اليه ليفسده و عن السكوني ،عن أبي عبد ّ
هللا (عليه السالم) ان أمير
المؤمنين (عليه السالم) رفع اليه رجل استأجر رجال ليصلح بابه ،فضرب المسمار فانصدع الباب ،فضمنه أمير المؤمنين (عليه السالم) الكافي ج  5من
ط  2باب ضمان الصناع ص  241و عن أبي بصير عن أبي عبد ّ
هللا (عليه ال سالم) قال :قضى أمير المؤمنين (عليه السالم) في رجل كان له غالم
فاستأجره منه صائغ أو غيره ،قال :ان كان ضيع شيئا ،أو أبق منه فمواليه ضامنون .الكافي ج  5من ط  2ص .302
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لمجرد ضمان العین ،و لذا ال یکون المنافع ملکا للضامن باشتراط الضمان علی المرتهن ،أو علی المستعیر فان
الثابت للمستعیر حتی في مورد ضمان العین جواز االنتفاع و جوازه باذن المالك یعبر عنه بملك االنتفاع و اما
المنفعة فهي باقیة علی ملك المعیر و لذا لو مات المستعیر ال ینتقل المنفعة إلی ورثته ،بل تبطل العاریة و ال یجوز
للورثة االنتفاع بالعین بخالف موارد ملك المنفعة فإنه بموت المستأجر تنتقل المنفعة المملوکة له الی ورثته.

1

المسماة سواء
االحتمال الرابع :أن یکون المقصود بالخراج المنافع و یکون المقصود بالضمان تقبلل الشخص للقیمة
ل
امضي شرعا کما في البیع الصحیح أو لم یمض کما في البیع الفاسد و هذا هو التفسیر الذي یفید ابن حمزة في
المقام لإال انله ال شاهد علی هذا التفسیر و یضاف الی ذلك :أن الزم األخذ باالحتمال األخیر هو أن کل من استوفی
شیئا من منافع العین فال بد و أن یرد ذلك الی الضامن و ان کان المستوفي هو المالك للعین ،و من الواضح أن هذا
أمر ال یمکن االلتزام به بوجه.

2

هذا وال یخفی بُعد االحتمال االول والثالث لوضوحهما مع أن االول ال ینطبق علی مورد الحدیث فاالنصاف إنه لو
فرض تمامیة السند فال قصور فی الداللة ویویده فهم المعاند لعنه لهال تعالی فإنه ال دلیل علی لزوم مخالفتهم فی
فهم الکلمات العرفیة.
ثم إنه قال المحقق الشهیدی(قدس سره) فی الحاشیة بعد تصحیح السند بأن المراد من الخراج هو الخسارة ال
المنفعة فیدل علی أن لزوم إعطاء البدل من أجل االقدام علی الضمان فیکون داال علی الضمان فی المقام
سره من أنلا تتبلعنا
قال(قدس
سره):أما القصور في سندها فلما حکي عن األستاد المولی ل
الشریعة األصفهاني ل
قدس ل
ل
العامة
غایة التلتبع فلم نجدها في کتب
ل
اإلمامیة رضوان لهال علیهم صحاحها و غیر صحاحها بل وجدناه في کتب ل
یضر بعد شیوعها بین األصحاب حتلی جعلوها قاعدة و قالوا قاعدة
بطرق
ل
متعددة في موارد عدیدة و فیه أنله ال ل
بالضمان و لأما القصور في
بأن الخراج ل
الخراج ل
بي ص أنله قضی ل
بالضمان و روي في غوالي الللئالي مرسال عن ال لن ل
المقید بقیدي
الضمان
الضمان فیها هو ل
أن المراد من ل
داللتها فنعم و لکن ال لکون المراد منها ما ذکره المصنف من ل
ل
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مبنیة علی کون
أن داللتها علی المطلب
مر أنله خالف الظل اهر بال قرینة علیه بل من جهة ل
ل
اإلقدام و اإلمضاء إذ قد ل
الضمان ضمان العین و هو ممنوع الحتمال أن یکون المراد منه خسارة
المراد من الخراج منفعة العین و من ل
الضامن یعني خسارة شخص ماال بإعطاء بدله إنلما هو بسبب ضمانه لهذا المال و کونه علیه فمعنی الخبر
الشخص ل
ل
یصح التلعلیل
أن ل
ل
الروایة و ال یکون مفادها علی خالف القاعدة و ل
الضامن یخسر ال أنله ینتفع و حینئذ ال إشکال في ل
الروایة فکأنله صلی لهال علیه وآله قال:
بها علی عدم وجوب غرامة المشتري عوض االستعمال و االستخدام في مورد ل
الغرامة لشيء و منه منفعة خدمة العبد إنلما تثبت بسبب ضمانه و تنشأ منه و حیث ال ضمان بالمنفعة لفرض کون
مجانا بال ضمان
العبد ملك المشتري وقت االستخدام بإزاء الثلمن الموجب لکون االستخدام و سائر منافعه له بالبیع ل
المستدل بوجه من الوجوه لو لم نقل بداللتها علی
للروایة علی مطلب
ل
فیها أصال فال غرامة و حینئذ ال داللة ل
الرازي یشهد له فإنله حکی في تفسیر
خالفها و بعد ما تفطل نت لما ذکرنا في معنی الخراج عثرت علی کالم للفخر ل
تبرعت به و الخراج ما لزمك أداؤه.
ك خَ ْی ٌر عن أبي عمرو بن عال ل
قوله تعالی َأ ْم تَ ْس َأل ُُه ْم خَ ْرجا فَخَ هر ُاج َرب ِّ َ
أن الخرج ما ل
جیدا.
انتهی فتدبلر ل

1

قوله(قدس سره):أما المنفعة الفائتة بغیر استیفاء
ال یخفی أن هذه المنافع علی أقسام ثالثة ،قال فی إرشاد الطالب :ال وجه لما قد یقال من انه ال موجب في الغصب
لضمان المنافع غیر المستوفاة فیما إذا کانت تلك المنافع شأنیة کمن یکون عنده مراکب ال یرکبها إال نادرا فلو
غصبها الغاصب ولم یرکبها ال یضمن للمالك اجرة المثل بخالف ما إذا وضع الید علی مراکب یرکبها صاحبها غالبا
أو یؤجرها للرکوب کذلك و ذلك فإنه ال یرى في سیرتهم الفرق بین کون المالك ممن یستعمل المرکب کل یوم أو
رکوب المرکب في زمان ال لمانع شخصي بل نوعي کنزول الثلج أو المنع العام من الخروج من البلد
ال نعم لو تعذر
ُ
و غیره مما ال یعد معه المرکب ذا منفعة ،فال یکون ضمان باعتبار عدم فوت المنفعة في یده.

2

قوله(قدس سره):وکذا صحیحة محمد بن القیس :الحکم أن یأخذ الولیدة وابنها وسکت عن المنافع الفائته
 1هداية الطالب 222/2
 2إرشاد الطالب 163/2
121

وفیه أن الظاهر عدم کونها فی مقام بیان ضمان المنافع أصال ال المستوفاة و ال غیرها ولذا لم یتعرض للمنافع
المستوفاة التی نطمئن بوجودها وذکر الولد لدفع توهم رقیته.
قوله(قدس سره):فالقول بالضمان من أجل نقل االجماع ال یخلو عن قوة
ال یخفی أن المصنف(قدس سره) وإن ذهب فی االصول إلی عدم حجیة االجماع المنقول لکنه ال ینافی الفتوی
بالضمان مع عدم تمامیة دلیل علیه فی المقام لوجهین :االول :أن االجماع المحصل ال یمکننا تحصیله والممکن
منه هو تواتر نقل االجماع فی کل طبقة بحیث ال یستند نقل کل طبقة إلی نقل الطبقة المتقدمة فإذا تحقق هذا
االجماع أو نقل إلینا بطرق غیر متواترة لکنه لم نجد الخالف المتعد به فال أحد یتجرأ علی الفتوی بخالفه ولهذا
قد احتاط السید الخوئی (قدس سره) فی الدم االقل من الدرهم إذا کان من الحیض.
الثانی :أنه ال یجب علی الفقیه بیان الحکم الواقعی والفتوی وإنما الواجب علیه عدم إلقاء الناس فی المعصیة ومن
المعلوم أنه لو سکت الفقیه فی المقام ولم یحکم ال بالضمان وال بعدمه لکان الواجب علی المقلد االحتیاط بحکم
العقل لعدم جریان البراءة فی الشبهات البدئیة قبل الفحص فمع سکوت االعلم ال لبد إما من االجتهاد بنفسه
والتتبع أو الرجوع إلی فاالعلم وقد عرفت أن المشهور هو الضمان أو االحتیاط فیثبت الضمان دفعا للضرر
إعطاء العوض وإن وجب علی المشتری احتیطا لکنه کیف نصحح أخذ المالک وهو ال یعلم کونه
المحتمل ،ال یقال:
ُ
حق! بل للضامن أن یعلق إذنه فی التصرف بعد تمکین البائع من العوض ،علی کونه ذا ٍّ
ذا ٍّ
حق ،فیلزم المصالحة
بینهما؛ ألنا نقول :ال یصدق التمکین بمجرد هذا النحو من التسلیم ألن الممنوع شرعا کالممنوع عقال فإذا لم
یتمکن البائع من االخذ شرعا ال یصدق التمکین بل الالزم علی المشتری بعد عدم وقوع التصالح هو دفع العوض
بقصد االعم من الضمان أو الهبة دفعا للعقاب المحتمل والحاصل أنه ال وجه لقیاس المختار فی االصول بالفتاوی
الفقهیة ألن التغایر بینهما شائع ففتوی الشیخ (قدس سره) بالضمان ال یکون حکما بغیر ما أنزل لهال تعالی بل هو
قد کتب ما کان یحکم به عقل المقلد لو لو یکن فی البین فتوی ،ال یقال :کان بإمکان المقلد مع سکوت االعلم
الرجوع إلی فاالعلم ولعله یفتی بعدم الضمان ؛ألنا نقول :إن جواز الرجوع إلیه أیضا یحتاج إلی إذن االعلم فمجرد
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الفتوی یدل بااللتزام علی عدم االذن بل للمجتهد منع بعض المقلدین من الرجوع إلی فاالعلم فإن ذلک کله بیده
لما سبق من عدم جریان البراءة قبل الفحص ولذا کان شیخنا االستاذ (قدس سره) یمنع من إعطاء سهم
أصر علی
االمام(عجل لهال تعالی فرجه الشریف) بغیر االعلم باالحتیاط الوجوبی لکنه مع ذلک قد منع بعض من ل
الرجوع إلی فتوی االعلم من بعده من ترک هذا االحتیاط.
والحاصل أن مقتضی االدلة وإن کان هو عدم الضمان فی المنافع مطلقا وإن استوفاها المشتری لکن الفقیه ال
یلزمه الحکم بذلک بل له أن یسکت أو یحتاط أو یکتب ما ذهب إلیه المشهور أو فتوی االعلم من بعده فإنه حجة
بعد نکوله نعم یجب علی المستفتی غیر المجتهد أن یخبر عن فتوی االعلم ال خصوص من کان السائل یقلده إال
إذا أخبره بعدم جواز التقلید عنه وإال لزم االلقاء فی خالف الشرع.
قوله(قدس سره):وإن کان المترائی من صحیحة أبی والد اختصاص الضمان فی المغصوب بالمنافع المستوفاة
السائل
قال السید (قدس سره) :و ذلك لعدم
ل
التعرض فیها لإال لما استوفاه من منافع البغل مع احتمال أن یکون ل
أقام أیاما بین سفره في النیل أو في بغداد فتکون المنافع فائتة فی تلک االیام لإال أن یقال الظاهر من حاله عدم
اإلقامة أکثر من المقدار المتعارف من جهة تعجیله فلم تفت منفعة أصال.

1

قوله(قدس سره):وال یبعد أن یقال إن االصل هو تخییر الضامن()216/3
ال یخفی أن المثلی هو ما تساوت أفراده الصنفیة فی القیمة من جهة الخصوصیات النوعیة التی توجب المالیة وقد
استدل علی أن ضمان المثلی بالمثل وضمان القیمی بالقیمة بأمور منها الروایات الدالة علی أن األمة المبتاعة إذا
وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري أخذها صاحبها و أخذ المشتري ولده بالقیمة وفیه أن الولد ال یمکن فیه
أداء المثل ولو کان مثلیا ولو سلم فهو یثبت ضمان القیمة فی القیمیات دون المثل فی المثلیات ومنها قوله تعالی:
فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم وفیه أن ظاهره التماثل فی االعتداء والمعتدی به فلو أتلف
أحد زجاج االخر فله أن یتلف زجاجه ال بقره وال أن یضرب ولده وال دخل له بما نحن فیه ولو سلم فهو یثبت
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التماثل حتی فی القیمیات لو وجد لها المثل ولو نادرا فیجب تحصیلها ولو بأضعاف قیمته وهو خالف مذهب
المشهور ال یقال :قد سبق أن الحجة فی الظهورات هو فهم المشهور فما استظهرناه من االیة الکریمة مردود ألنا
نقول :ال ریب فی ظهورها فیما قلنا إال أن یثبت االستظهار علی الخالف وهو مشکوک الحتمال استناد المشهور
بغیرها من االدلة.
ومنها السیرة وقد رکن إلیها السید الخوئی(قدس سره) فی المقام کما فی إثبات أصل الضمان لکنه مشکل
لتوقفها علی إحراز الضمان بالمثل فی المثلیات فی صدر االسالم بحیث کان الضامن یدفع المثل ولو مع التشاح
وعدم رضاء البائع فإن الکالم فی ثبوت المثل فی المثلیات ولو لم یتراضیا علیه وإال فمع التراضی ال کالم فیه
ودون إثباته مع قلة المثلی فی ذاک الزمان خرط القتاد ومن المشاکل هو ما نری من عدم وقوع السؤال عن هذه
المسألة حتی فی روایة واحدة نعم قد یتعرض لضمان القیمة أما المثل فال تعرض له أصال ودعوی :أن ذلک یدل
علی وضوح ضمان المثل فی المثلی کما ادعاه الشیخ االعظم(قدس سره) ،مردود ؛بأن الثابت من ذلک هو وضوح
الحکم عند الناس أما کیفیته فال ولعله کان المضمون فی الجمیع هو القیمة ودعوی :التمسک بأصالة عدم نقل
السیرة عما ارتکز علیه االن کما فی أصالة عدم النقل فی باب االلفاظ ،مردود ؛لتوقفها علی إحراز قیام السیرة علیها
وهو فی غایة االشکال هذا مضافا إلی أنه ال ریب فی کثرة ما وقع فیه النزاع من المصادیق فلماذا لم یقع السؤال
عن مورد واحد منها ونظیر ذلک فی الفقه عدم السؤال عن الحاجب فی أعضاء الوضوء مع کثرة ما یسئل عنه فی
زماننا فی باب الوضوء وکذلک عدم وجود الوسواس فی مسألة الطهارة والنجاسة مع کثرة االبتالء بها وقلة االمکانات
فی ذاک الزمان مع أنه قد شاع ذلک بین الفقهاء فی برهة من عمرهم وهذا بخالف باب الصالة لوجود الوسواس
ل لوال الکل إلی ضمان المثل فی المثلیات! وهذا
فیها فی االخبار هذا من جهة ومن جهة أخری نری ذهاب الج ل
هو الدلیل الوحید لنا فی المقام وال یضر بذلک کونه مدرکیا کما سبق ومخالفة مثل ابن الجنید (قدس سره) ال
یضر الستبصاره وبعد ذلک یقع الکالم فی مقتضی االصل العملی والمختار هو تخییر المالک ألصالة االشتغال إال
أن یحتمل کون الحکم الواقعی هو تخییر الضامن وعدم تعین المثل أو القیمة فتجری البراءة عن التعیین لکنه
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خالف ظاهر الکلمات والدلیل علی المختار هو أن األمر دائر بین دفع النقد الرائج أو المثل فهما متبائنان ال بین
مطلق المالیة والمثل لیکون من قبیل االقل واالکثر وإال للزم القول بکفایة شیء آخر یساوی مالیة التالف وال قائل
به وعلیه فمقتضی العلم االجمالی هو االحتیاط لکنا نعلم بعدم لزوم الجمع بین المثل والقیمة للزوم الضرر فیسقط
هذا النحو من الموافقة القطعیة لکنه ال یثبت کفایة الموافقة االحتمالیة لیثبت تخییر الضامن کما اختاره شیخنا
االستاذ (قدس سره) إلمکان الجمع بین دلیل نفی الضرر والعلم االجمالی بأداء ما یختاره المالک.
نعم لو قلنا بتمامیة سند حدیث علی الید أو داللة آیة االعتداء فمقتضی ذلک أن االصل هو ضمان العین ثم
االقرب منه فاالقرب ألن االستیالء علی العین یلزم االستیالء علی المالیة والخصوصیات فإذا تعذرت العین یثبت
االمثل حتی فی القیمیات ولو تعذرت االوصاف أیضا یثبت القیمة واالصل فیها هو النقدان ولهذا ال یجوز للمالک
دفع ما علیه من سهم السادات إال من العین أو النقدین ال من شیء آخر ألن الخمس یتعلق بمالیة العین (بل ال
یجوز ذلک حتی بإذن الحاکم لعدم والیته إال علی سهم االمام عجل لهال تعالی فرجه الشریف) کما ال یجوز
للمجتهد إجبار المالک و أخذ غیر ما تعلق به الخمس حتی فی سهم االمام صلوات لهال علیه وعلی أباءه الطاهرین
لنفس ماسبق.

1

إن اإلجماع علی ضمان القیمي بالقیمة علی تقدیر تحقلقه ال یجدي()220/3
ثم ل
قوله(قدس سره) :ل
فحاصل مختار المصنف(قدس سره) أن االصل بمقتضی اآلیة والعرف هو الضمان بالمثل غایته قد ورد علی هذا
العموم مخصص منفصل دائر بین االقل واالکثر حیث ال یعلم أن الخارج هو مطلق ما ال یوجد له المثل غالبا أو
خصوص ما أجمعوا علی کونه قیمیا فیؤخذ بالمتیقن ومجرد االجماع علی ضمان القیمة فی القیمی ال یجدی إال

 1لقائل أن يقول لو قلنا بوجوب القيمة فی القيميات فاالکتفاء بها فی المثليات بطريق أولی لوضوح إمکان الحصول علی المثلی بسهولة وإنما الشاق هو
تحصيل المثل فی القيميات فدفع القيمة فی المثليات ال يقصر عن دفع المثل عرفا هذا مع أنا نری فی مختلف أبواب الضمان أنه قد حکم الشارع المقدس
بلزوم القيمة فمنها باب الجراحات ومنها العيوب التی أوجب فيها األرش ال دفع المثل ومنها ضمان المنافع فإذا لم يبين المراد من المضمون به فی
مقام فال ب ّد وأن يحمل علی ما هوالغالب بل المتعارف کما صرح به المحقق االيروانی(قدس سره) فی حاشيته ()33/2هو القيمة مطلقا.المقرر
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بالمثلي أو
سمي
مع االجماع علی الصغری أیضا بداهة أن فتوى ک ل
ل ٌ
وارد علی المعنی اللذي ذکره ال علی ما ل
ل
القیمی.

1

ثم ذکر(قدس سره) أن اآلیة الشریفة قد تقتضی الضمان بالقیمة فی المثلی کما فی االسکناس الساقط عن المالیة
فإن مقتضی التماثل وکون المدفوع أقرب إلی التالف فاالقرب ،هو ضمان القیمة إال أنه قد أشکل علیه السید(قدس
سره) بأن مقتضی التماثل هو دفع المثل مع القیمة الزائدة قال(قدس سره) :مقتضی القاعدة حینئذ دفع المثل مع
فإن ذلك أقرب إلی التالف من القیمة إذ المفروض أن مقتضی العموم
تفاوت القیمة ال الرجوع إلی القیمة مطلقا ل
األول في المثل ال یوجب سقوطه أصال فبقدر اإلمکان یجمع
مراعاة المالیة و الصفات في المماثلة فمع تعذل ر اعتبار ل
بین األمرین.

2

هذا أوال وثانیا أن الزم القول بضمان القیمة فی صورة تنزل القیمة هو القول بها أیضا فی صورة التصاعد فلو تلف
ستة أغرام من الذهب ثم غلت القیمة بحیث صارت ضعف ما کانت فمقتضی التماثل هو دفع ثالثة أغرام من
الذهب و ال یلتزم به أحد.
هذا وقد یتمسک لضمان التفاوت فی مثل االسکناس الساقط بما ورد فی صحیحة صفوان قال سأله معاویة بن
أی شيء لصاحب الدراهم
سعید عن رجل استقرض دراهم من رجل و سقطت تلك الدراهم أو تغیرت و ال یباع بها ل
الدراهم األولی أو الجائزة التي تجوز بین الناس؟ قال :فقال :لصاحب الدراهم الدراهم األولی 3.هذا ولکنها منصرفة
الدراهم و
عن الوضیعة الفاحشة ولو سلم فال یحرز االطالق فیها بل قال المحقق االیروانی (قدس سره) :إسقاط ل

1حاشية االيروانی(قدس سره) 97/1
 2حاشية السيد(قدس سره) 98/1
3عن يونس قال :كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السالم ( انه كان لي على رجل دراهم و ان السلطان أسقط تلك الدراهم و جاء بدراهم أعلى من
تلك الدراهم االولى و لها اليوم وضيعة فأيّ شي ٍء لي عليه االولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب (عليه السالم) الدراهم
األولی .وعن محمد بن عيسى ،قال :قال لي يونس :كتبت إلى الرضا (عليه السالم):ان لي على رجل ثالثة آالف درهم ،و كانت تلك الدراهم تنفق بين
الناس تلك األيام و ليس تنفق اليوم أليَ عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس؟فكتب (عليه السالم) إلىّ :لك أن تأخذ منه ما ينفق بين
الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس .ضعيفة بسهل بن زياد ،التهذيب 150/2
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السلطان بنفسه
مالیتها فضال عن سقوطها عن
ل
ترویج غیرها ال یقتضي حصول نقص في ل
المالیة بل ربما کان ل
األصلیة و کان الغرض من المنع إسقاطها عن الرواج و عن جعلها أثمانا في المبایعات.
یشتریها بقیمتها
ل

1

أما التمسک بجریان السیرة علی ثبوت القیمة فی االسکناس الساقط فدون إثباتها بخصوصیتها التی منها وقوع
التشاجر بین المتبائعین وعدم تراضیهما علی القیمة ،خرط القتاد.
أما التمسک بالبراءة عن المقدار الزائد أو استصحاب عدم االشتغال به فقد ذکرنا فی محله اختصاص االستصحاب
بالطهارة وأن حدیث الرفع مشکوک السند وقیام السیرة من العقالء علی البراءة فی المقام غیر محرز فال مناص عن
مقلدین وقد اختلف المجتهدان وذهب أحدهما إلی ثبوت المثل
الصلح ومع النزاع ( کما لو کانا مجتهدین أو کانا َ
ل وهذا من
وال غیر واآلخر إلی ثبوت القیمة وال غیر) فالمرجع هو قول الحاکم وإن کان غیر االعلم باتفاق الک ل
الموارد التی یکون قوله حجة فی الشبهات الحکمیة إلطالق قوله علیه السالم فی مقبولة عمر بن حنظلة من جعل
من یتحاکم إلیه حاکما ولو لم یکن أعلم.
ثم إن ما اخترناه واضح علی القول بأن االوراق النقدیة فی زماننا لیست لها مالیة وإنما هی رصید ما له مالیة من
االعیان الخارجیة أما علی القول بأن لها المالیة بنفسها کما هو کذلک عرفا (ولذا یقع بها السلم ویکتفی بها فی
التقابض مع الحاکم عند دفع الخمس وجعله فی الذمة وإن أکد االقتصادیون علی أنه ال مالیة لها بالدقة) فالمختار
أیضا کذلک لعدم الدلیل علی لزوم المثل فی المثلی مطلقا ولو سلم فهل التماثل فی جمیع الجهات التی منها
المالیة أو یکفی مجرد التماثل فی الشکل الظاهری!؟ ولهذه االمور ال لبد من االحتیاط.
ثم إن المنشأ للقول بجواز الربا فی االوراق النقدیة بأن یقرض خمسة مالئین علی أن یأخذ بعد سنة ستة هو
المسلک االول من أنه ال مالیة لهذه االوراق فالمالک لم یحصل علی الزیادة أصال بداهة أنه کان یمکنه فی السنة
الماضیة شراء سیارة بخمسة مالئین واآلن کما کان وقد قال تبارک وتعالی :ولکم رؤوس أموالکم إال أن المختار

 1الحاشية 98/1
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وفاقا للسید الخوئی وشیخنا االستاذ (قدس سرهما) هو مالیة نفس هذه االوراق عرفا ولذا یقال قد زادت علی رأس
ماله ملیون.
مما یرغب فیه الناس مع
قوله(قدس سره) :لأما إن کان ألجل تعذلر المثل و عدم وجدانه لإال عند من یعطیه بأزید ل
وصف اإلعواز()223/3
مجرد االعواز ال یوجب خروج المورد عن زیادة القیمة السوقیة إال إذا لم یرغب الناس إلیه بهذه القیمة مع وصف
ل
االعواز وقد اختار (قدس سره) وجوب شراء المثل فی الصورتین إلطالق وجوب المثل فی المثلی وقد أشکلوا علیه
بلزوم الضرر علی المشتری فأجیب عنه تارة بأن المشتری قد أقدم بنفسه علی هذا الضرر وفیه أنه إنما أقدم ضمان
المسمی ولو سلم فال وجه لتقیید دلیل نفی الضرر بغیر المقدم بل هو مطلق ولو قلنا بکونه امتنانیة لوضوح صدق
االمتنان علی المقدم أیضا ال سیما مع ندامته وأخری بأن المقام من قبیل تعارض الضررین وفیه أنه ال ضرر علی
المالک بعد دفع القیمة السوقیة إلیه بل هو من قبیل عدم النفع وثالثة بأنه خالف االمتنان علی المالک ففیه أنا ال
نسلم ورود الدلیل فی مقام االمتنان بل هو مطلق وقد یجاب عن االخیر تارة بأن مقتضی الدلیل هو االمتنان علی
صاحب العنوان ال جمیع االمة کما أن مقتضی االمتنان فی االضطرار هو المنة علی المضطر بأکل مال الغیر وإن لم
یکن امتنان علی الغیر وأخری أن هذه الخطابات خطابات قانونیة ال انحالل فیها فیکفی فی صدق کونها امتنانیة
وجود االمتنان علی النوع وهو حاصل فی المقام وإن لم یکن فیه منة علی خصوص المالک وفیهما أیضا نظر أما
االول فلوضوح أن االمتنان علی االمة وال وجه لتقییده بصاحب العنوان بل کیف نلتزم برفع الضرر عن المتضرر ولو
کان فیه مشقة علی الغیر إال أن یقال :مع وقوع الغیر فی الحرج والمشقة فله أیضا دلیل نفی الحرج کما أنه قد
عموم
ففرق بین کونه امتنانا علی الغیر وبین کونه موجبا للحرج علیه والنسبة بین الحرج والضرر
یتعارض الضرران
ٌ
ٌ
من وجه کما فی الحج ماشیا فإنه حرج بال ضرر مالی وأما الثانی فمقتضی عدم االنحالل هو عدم رفع الحکم عند
الحرج أو الضرر أو االضطرار الشخصی؛ بداهة أن ارتفاعه یساوق ارتفاع القانون والجعل الکلی فال یثبت الحکم حتی
علی غیر المعذور.
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والحاصل أن االقوی جریان ال ضرر فیرتفع الحکم بلزوم شراء المثل ویثبت القیمة فإن موردها ما لو کان فی
مصداق الحکم ضررا أو کان فیه ضررا زائدا علی ما کان فی طبیعة الحکم کما فی المقام وفی باب الحج والخمس
والجهاد أما لو کان الضرر فی طبیعی الحکم فال مجال لجریانه کما هو واضح بل الصحیح أنه ال حاجة لدلیل نفی
ظلم.
الضرر بداهة أن مجرد مطالبة المثل بهذه الکیفیة إضرار علی المشتری وهو حرام؛ ألنه ٌ
قوله(قدس سره) :السادس لو تعذر المثل ()226/3
ذهب المصنف(قدس سره) إلی أن مقتضی الجمع بین الحقین وجوب القیمة عند تعذر المثل فی المثلی مع
مطالبة المالک فلیس للضامن االمتناع ألنه إرفاق به أما لو صبر فلیس للضامن إجباره علی أخذ القیمة لکنه یمکن
النقاش فی کلتا الصورتین أما االولی فألنه قد یکون الضامن مشرفا علی تجارة یحصل علی المثل بقیمة رخیصة
جدا فههنا ال إرفاق فی إجباره علی دفع القیمة ودعوی أنه مقتضی الجمع بین الحقین أول الکالم لعدم ثبوت حق
مطالبة القیمة اآلن مع فرض حصول الضامن علی المثل عن قریب وأما الثانیة فألنه قد یتعذر المثل إلی مدة
مدیدة بحیث لو وجد بعدها لکان أغلی بکثیر فهل نلتزم فیها بلزوم الصبر مع عدم مطالبة المالک!؟ واالقوی فی
هتین الصورتین هو الصلح.
قوله(قدس سره) :وإن قلنا إن تعذر المثل ال یسقط المثل ()233/3
إن قلت کیف یتبدل العین بمجرد التلف إلی المثل أو القیمة أما المثل فهو یبقی علی الذمة بعد األعواز أیضا إلی
حین االداء؟ قلت :ألن العین الشخصیة ال معنی الستقراره علی الذمة بعد التلف وهذا بخالف المثل فإنه کان فی
الذمة وبعد االعواز کما کان وال یخفی أن المختار هو وجوب قیمة یوم االداء.
قوله(قدس سره) :وفیه تأمل ()235/3
لعل وجهه أن المراد من تعذر المثل من االول هو تعذره إلی حین دفع القیمة هذا مع أن الظفر علی المثل دلیل
علی وجوده حین التلف وإنما کان االعواز ظاهریا.
قوله(قدس سره):ثم إن المحکی عن التذکرة أن المراد بإعواز المثل أن ال یوجد فی البلد ()235/3
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قال السید الخوئی(قدس سره) :المیزان في تعذر المثل و إعوازه هو التعذر الشخصي و عدم إمکان الوصول الیه
بشخصه و علیه فإذا تمکن الضامن من الوصول الی المثل و لو کان ذلك في البالد النائیة لم یصدق علیه اإلعواز بل
وجب علیه تحصیله کما أنه إذا لم یتمکن الضامن من تحصیل المثل و لو کان موجودا في البلد و أمکن تحصیله
لغیره وجب علیه دفع القیمة.
و الوجه في ذلك :أن تقدیر تعذر المثل بحد خاص لم یرد في دلیل خاص لکي نجعله مرجعا في البحث ،بل ال بد
من الرجوع في ذلك الی االعتبار العقلي و من الواضح أن االعتبار العقلي ال یساعد اال علی ما ذکرناه.
نعم لو کان نقل المثل من البالد النائیة الی بلده محتاجا الی مئونة زائدة بحیث یتضرر بها الضامن لم یجب علیه
النقل في هذه الصورة لقاعدة نفی الضرر و من هنا اتضح لك جلیا :ما هو الفارق بین ما نحن فیه و بین السلم ،فان
الضمان فیه اختیاري ثابت بالعقد ،و ال یبعد انصرافه الی وجود المبیع الثابت في الذمة -في بلد المعاملة و ما حوله
و یضاف الی ذلك :أن ظاهر جملة من الروایات هو أن العبرة في باب السلم بوجود المبیع في بلد المعاملة و ما
حوله و علی هذا فال یمکن قیاس ما نحن فیه بباب السلم.
ثم إن المدار -حین األداء مع تعذر المثل -علی قیمة المثل في بلد المطالبة و إن کانت أزید من قیمته في بلد
الضمان ،و ال یفرق في ذلك بین تعذره قبل وقت األداء و عدمه ،ألن هذا هو مقتضی بقاء المثل في ذمة الضامن
إلی حین األداء ،علی ما عرفته سابقا.

1

والحاصل أن المرتکز فی باب السلم وجود المبیع فی البلد وما حوله وال یقصر االرتکاز عن االشتراط ولذا یقال إن
المرتکز فی الزواج فی أمثال بالدنا هو أن یعمل المرأة فی البیت باالمور المتعارفة کالطبخ والتنظیف وغسل
المالبس مجانا غایته أن الشارع المقدس قد أبطل إرتکاز المجانیة بفحوی ما ورد فی جواز أخذ االجرة علی اللبن
فیبقی وجوب العمل بها ولو مع األجرة شرطا مرتکزا ممضاة.
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رد العین أینما کانت و لو کانت في تحصیله مئونة کثیرة
قوله(قدس سره) :وجوب تحصیل المثل کما کان یجب ل
()236/3
والسر فی ذلک عدم ورود کلمة اإلعواز فی روایة أو معقد إجماع حتی نحمله علی المعنی المتعارف وإنما کان
ل
المصیر إلیه بحکم العقل فالالزم االقتصار علی ما لو لم یوجد المثل فی جمیع أقطار العالم کما هو الحال فی ر لد
ل کیف وقد یکون مؤونة
العین لوجوب ردها أینما کانت هذا و لکن الظاهر أن االلتزام بلزوم رد العین کذلک مشک ٌ
ردها أضعاف قیمتها وقد قلنا فی ما لو زاد ثمن المثل عن القیمة السوقیة أن األحوط هو الصلح فهکذا الکالم فیما
ل
نحن فیه.
قوله (قدس سره) :فروی الشیخ فی الصحیح()245/3
ال یخفی أنه ال یضر بعدالة أبی والد قوله(علیه السالم) :إنک غاصب ألن المراد منه غیر االمین بداهة أنه کان یزعم
بجواز ما یفعله مع إرضاء المالک فی ما بعد.
قوله(قدس سره):أما ما احتمله جماعة من تعلق الظرف بقوله(علیه السالم) :نعم فبعید ()247/3
صحته في الغایة
قال السید(قدس سره) :بل هو األقرب و األظهر کما ال یخفی فإن االحتمال ل
األول بعید علی فرض ل
أن الثالث أقرب منه ألنه إذا کان في
و الثاني و إن کان صحیحا و في الحقیقة علیه یکون الظرف متعللقا بالقیمة لإال ل
الکالم فعل أو شبهه فهو أولی بأن یکون متعللقا للظرف و القیمة بمعنی العوض لیس فعال و ال شبهه بخالف نعم
مقدرا بعده.
فإنله في قوة قوله یلزمك أو یکون لفظ یلزمك ل

1

هذا مع أنه ال یتم ما أورده علی االحتمال الثانی من تعلق الظرف بنعم فی المکاسب والمصباح من أن السؤال عن
القیمة ال عن أصل الضمان و أن ذلك یقتضي الحکم بضمان القیمة من یوم الغصب ،مع أنه واضح البطالن ،ألن
الضمان ال یتعلق بالقیمة قبل تلف العین إذ االنقالب إلی القیمة انما یکون بعد تلفها2.بداهة أن السؤال عن أصل
ثبوت الضمان لتوهم التضاد بینه وثبوت الکری بسبب ما أفتی به اللعین کما أنه ال ینافی الضمان وجود العین ألن
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الحکم بالضمان یثبت من حین المخالفة إال أن نفس معنی الضمان معنی تعلیقی فإنه معلق علی التلف فالحکم
فعلی إال أن الضمان تعلیقی ال أن الحکم بالضمان معلق علی التلف.
قوله(قدس سره) :فالظرف متعلق بعلیک()249/3
أورد علیه السید الخوئی(قدس سره) بأن االرش ال یثبت یوم الرد بل یثبت بمجرد حدوث العیب فالظرف متعلق
بالقیمة وفیه أن المراد من (علیک یوم رد العین االرش) ما هو الغالب فی دفع االرش من کونه یوم الرد ال أنه ال
یرد العین حتی یقال ال نرد العین لئال یثبت االرش!.
یثبُت االرش ما لم ل
قوله إذ لم یعلم لذلك وجه صحیح و لم أظفر بمن وجه داللتها علی المطلب()253/3
ضمان غایته أنه بضمان االعلی
ذکر فی هدایة الطالب أنه یمکن التلوجیه بأن یوم المخالفة انحاللی فلکل یوم
ٌ
أن الظل اهر المتبادر من المخالفة حدوثها و هو منحصر بوقت واحد.
یسقط االدنی أیضا و لکن یر لده ل

1

قوله(قدس سره) :نعم ال بأس بالتمسک باستصحاب الضمان()255/3
قد تمسک القائل بضمان أعلی القیم بأن العلم بالفراغ من حق المالک ال یحصل إال باالعلی فأورد علیه بأن حقه
دائر بین االقل واالکثر فتجری البرائة عن االکثر إال أن یتمسک باستصحاب الضمان الثابت یوم ارتفاع القیمة
ولکنه مردود نقضا بما سبق من المصنف (قدس سره) من أن االصل هو ضمان قیمة یوم التلف إال أن یتم علی
خالفه داللة الصحیحة مع أن هذا البیان نفس ما استدل به القائل باالعلی فأورد علیه بأن المراد ضمانها فی تلک
الحال لو تلف أو ولو لم یتلف أو مراعی بالتلف والکل باطل وحال بنفس ما سبق من أن ضمان االرتفاع مسلم لو
تلف العین فی یوم االرتفاع وإال فال.
قوله(قدس سره) ولو کانت قصیرة ()257/3
ال ریب أن الفوریة فیما یجب فیه عرفیة کما فی ر لد السالم فإنه لو سلم علی الشارب ال یضره إتمام شرب الماء وال
یجب قطعه فی أول أزمنة االمکان المعبر عنه بالفوریة العقلیة ومثله ما لو طالب المدیون وهو یصلی فإنه ال یجب

 1هداية الطالب 240/2
132

علیه القطع (وإن لم یحرم علیه لما حقق فی محله من أنه ال دلیل علی حرمة قطع الصالة إال ما ادعی من
أظن أن یلتزم به أحد.
االجماع) وإال للزم القول بلزوم الخروج عن المستراح ولو مع النجاسة لو طالبه وهو فیه وال ل
قوله (قدس سره) :ویویده أن فیه جمع بین الحقین()257/3
ضامن للمنافع علی ما سبق
االقوی وفاقا للسید الخوئی(قدس سره) أنه ال دلیل علی بدل الحیلولة وإنما القابض
ٌ
من التفصیل إال إذا کان تعذر الوصول بحکم التلف عرفا وإال فیجب علی المالک أن یصبر اللهم إال أن ینعقد
االجماع فی المقام فإنه حجة لنا ولو کام مدرکیا ،قال السید الخوئی(قدس سره) :قد استدل علی ذلك بوجوه شتی:
الوجه األول :قاعدة نفی الضرر بدعوى أن تکلیف المالك بالصبر إلی أن یعود المال إلی یده ضرر علیه أو یقال :إن
عدم الحکم بضمان البدل ضرر علی المالک أو یقال :إن امتناع الضامن عن أداء البدل ضرر علی المالك و یرد علیه:
أن االستدالل بقاعدة نفی الضرر علی إثبات بدل الحیلولة یتوقف علی مقدمتین :األولی :أن قاعدة نفی الضرر
مسوقة لرفع األحکام الضرریة ،ال رفع الموضوعات الضرریة و قد ذکرنا في محله أن هذه المقدمة صحیحة ال شك
فیها .الثانیة :أن یلتزم بأن أدلة نفی الضرر کما تشمل األحکام الوجودیة کذلك تشمل األحکام العدمیة أیضا :أي
کلما توجه ضرر علی المکلفین من ناحیة حکم الشارع بشيء أو عدم حکمه به فأدلة نفی الضرر تقتضي ارتفاع
الحکم في األول و جعله في الثاني و هذه المقدمة مخدوشة بما ذکرناه في محله و حاصله :أن أدلة نفی الضرر
ناظرة إلی نفی الضرر في عالم التشریع :أى الضرر الناشئ من تشریع األحکام في الشرع المقدس اإلسالمي ،و علیه
فتلك األدلة غیر ظاهرة في تدارك الضرر المتوجه علی المکلفین من غیر ناحیة تشریع الحکم الشرعي ،و إال فیلزم
الحکم بوجوب تدارك الضرر المتوجه علی أحد المسلمین من بیت المال أو من أموال سائر المسلمین و حینئذ فال
یمکن التمسك بالقاعدة المزبورة إلثبات بدل الحیلولة و بعبارة اخرى :أنه ال استحالة في حکومة قاعدة نفی الضرر
ثبوتا و إمکانا علی األحکام الوجودیة و العدمیة .و لکن ال دلیل علیه في مرحلة اإلثبات و الوقوع ،بدیهة أن أدلة
نفی الضرر قاصرة عن إثبات هذا المعنی.
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و یضاف إلی ذلك :أن النسبة بین موارد بدل الحیلولة ،و موارد تضرر المالك هي العموم من وجه ،إذ قد ال یتضرر
المالك بصبره إلی زمان التمکن من الوصول إلی ماله ،الستغنائه عنه ،و مع ذلك یحکم بلزوم أداء بدل الحیلولة و
قد یتضرر المالك من حیلولة الغاصب بینه و بین ماله مدة قلیلة کساعة أو ساعتین مع أنه ال یکون موردا لبدل
الحیلولة ،ألن الفقهاء رضوان لهال علیهم قد اعتبروا في ثبوت بدل الحیلولة تعذر وصول المالك إلی ماله مدة طویلة
و سیأتي ذلك قریبا و اذن فال یمکن االستدالل علی إثبات بدل الحیلولة بقاعدة نفی الضرر و یؤید ما ذکرناه :أنا لم
نجد أحدا یستدل بقاعدة نفی الضرر علی ثبوت بدل الحیلولة فیما إذا حال أحد بین المالك و ماله بمنعه عن
التصرف فیه و دعوى ثبوت الفارق بین هذا و بین ما نحن فیه دعوى جزافیة و لو أغمضنا عن جمیع ذلك ،و لکن
تضرر المالك بالصبر إلی زمان الوصول إلی ماله معارض بتضرر الضامن برد بدل الحیلولة ،فیتساقطان و علیه فال
یکون مورد بدل الحیلولة مشموال لقاعدة نفی الضرر و دعوى أن الضامن قد أقدم -بنفسه -علی الضرر فال یعارض
بضرر المالك دعوى فاسدة ،ضرورة أن الضامن لم یقدم إال علی ضمان العین فقط ،ال علی ضمان سائر الجهات
الخارجة عن العین.
الوجه الثاني :قوله (ص) :إن الناس مسلطون علی أموالهم و تقریب االستدالل بهذا الحدیث علی المقصود هو أن
السلطنة علی العین و إن کانت ممنوعة بالتعذر ،إال أن السلطنة علی مالیتها غیر ممنوعة ،و علیه فیجب علی
الضامن رد البدل علی المالك حفظا لسلطنته علی مالیة ماله.
و یرد علیه أوال :أن دلیل السلطنة ضعیف من جهة اإلرسال ،و غیر منجبر بشيء ثانیا :أن مفاده إنما هو إثبات
السلطنة للمالك فیما یجوز له شرعا التصرف في ماله -کالبیع و اللبس و السکنی و أمثال ذلك -و من الواضح أنه
لیس ألحد أن یزاحم المالك في أشباه هذه التصرفات .و أما بقیة الجهات فهي بعیدة عن دلیل السلطنة.
و ببیان آخر :أن دلیل السلطنة إنما یدل علی عدم محجوریة المالك عن ماله في التصرفات السائغة ،فال داللة فیه
علی إثبات السلطنة له في التصرفات غیر السائغة في ماله.
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و علی هذا الضوء فیجوز للمالك أن یطالب ماله من

الغاصب بمقتضی دلیل السلطنة ،و لکن ال یستفاد من ذلك جواز مطالبة بدل الحیلولة منه ،إذ ال صلة بینهما بوجه.
کما أنه ال یستفاد من الدلیل المزبور جواز إیذاء الغاصب بالضرب و الشتم و الحبس و نحوها.
أضف إلی ذلك :أن النسبة بین دلیل السلطنة ،و بین موارد بدل الحیلولة هي العموم من وجه .و حینئذ فال یصح
االستدالل به علی ثبوت بدل الحیلولة في جمیع الموارد ،بل إنما یصح ذلك في بعض الموارد و علی سبیل
اإلیجاب الجزئي .علی أنا لو جوزنا ثبوت بدل الحیلولة مع تعذر وصول المال إلی مالکه للزم القول بثبوته مع تعذر
وصول المالك إلی ماله من جهة الحبس و نحوه ،ضرورة أنه ال یفرق في ذلك بین أن یکون التعذر بحبس المالك و
منعه عن الوصول إلی ماله ،و بین إلقاء المال في مکان ال یصل إلیه مالکه -عادة -إال بعد مدة طویلة ،مع انه لم
یلتزموا الفقهاء بثبوت البدل في الصورة األولی ،و هذا ظاهر.
فوت سلطنة المالك علی ماله في موارد بدل الحیلولة،
الوجه الثالث :قاعدة الضمان باإلتالف بدعوى ان الغاصب قد ل
فحیث إنه غیر قادر علی اعادة تلك السلطنة بعینها ،فال بدله من اعادة مثلها ،و من الواضح أن هذا ال یمکن إال
بأداء بدل الحیلولة.
و یرد علیه أوال :أن التمسك بهذا الوجه یقتضي الحکم بلزوم بدل الحیلولة فیما کان تعذر الوصول إلی المال من
جهة حبس المالك و منعه عن التصرف فیه ،کما أن التمسك به یقتضي االلتزام ببدل الحیلولة فیما کانت مدة
الحیلولة قلیلة ،مع أن القائلین ببدل الحیلولة لم یلتزموا به في کال الموردین.
ثانیا :أنه إن کان المراد من فوت السلطنة فوت منافع العین فال شبهة في کونها مضمونة علی الغاصب ،کما أن
نفس العین مضمونة علیه ،و لکن هذا بعید عن بدل الحیلولة و إن کان المراد من ذلك فوت نفس السلطنة علی
العین فال داللة في القاعدة المزبورة علی کون السلطنة الفائتة مضمونة علی الغاصب بداهة أن مفاد القاعدة هو أن
العین التالفة مضمونة علی المتلف دون سائر الجهات.
أضف الی ذلك :أن هذه القاعدة لیست بمدلول آیة أو روایة لکي نتمسك بإطالقها ،بل هي متصیدة من أدلة الضمان
الواردة في موارد خاصة ،و علیه فال بد من االقتصار علی الموارد المتیقنة :أعني بها نفس العین التالفة.

135

الوجه الرابع .قوله (صلی لهال علیه وآله وسلم) :علی الید ما أخذت حتی تؤدیه فإن أداء العین کما یکون بأداء البدل
في صورة التلف ،کذلك یکون بأداء البدل في فرض الحیلولة.
و یرد علیه أوال :أن الحدیث المزبور ضعیف السند ،و غیر منجبر بشيء و قد عرفته فیما تقدم
ثانیا :أنه لو جاز التمسك به -هنا -لما یفرق فیه بینما کانت مدة التعذر قلیلة ،و بینما کانت مدته طویلة مع أن
الفقهاء لم یلتزموا ببدل الحیلولة في الصورة األولی ثالثا :أنا ذکرنا في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد أن قاعدة
ضمان الید انما تدل علی ثبوت العین في عهدة الغاصب بجمیع خصوصیاتها الفردیة و الصنفیة و النوعیة التي هي
دخیل في المالیة .و ذکرنا -أیضا -أن فقدان أیة خصوصیة من تلك الخصوصیات ال یوجب اضمحالل غیرها.و علیه
فإذا کانت العین موجودة لزم علی الغاصب ردها مع تلك الخصوصیات بأجمعها ،الستحالة أدائها بدون تلك
الخصوصیات.و إذا تلفت حقیقة ،کاالحتراق و نحوه ،أو صارت في حکم التلف في نظر أهل العرف ،کالسرقة و اإلباق
و االغتراف و الضیاع و أشباهها مما یوجب الیأس عن الوصول إلیها ،إذا کان کذلك انتقل الضمان الی المثل و إذا
تعذر المثل -أیضا -مع مطالبة المالك حقه وجب علی الغاصب أداء القیمة :أعني بها المالیة الخالصة ،و وقتئذ ال
یجوز للمالك مطالبة المثل ،و ال مطالبة العین بعد ارتفاع المانع عن الوصول إلیها ،و اال یلزم الجمع بین العوض و
المعوض.و هذا بخالف ما إذا لم یوجب التعذر التحاق العین بالتالف ،فإنه حینئذ لیس للمالك مطالبة البدل ،و ال
للغاصب أداء غیر العین المغصوبة إال مع التراضي نعم یجوز للمالك أن یطالب بالمنافع الفائتة ،فیکون المأخوذ بإزاء
تلك المنافع بمنزلة األجرة للعین في مدة غیابها عن المالك ،و ال شبهة في أن هذا کله غیر مربوط ببدل الحیلولة،
و اذن فال وجه إلثباته بحدیث ضمان الید و قد اتضح لك مما تلوناه علیك :أنه ال یمکن االستدالل علی ثبوت بدل
الحیلولة بالروایات الدالة علی ضمان التالف في األمانات المضمونة ،کما صنعه المصنف .ألنها راجعة إلی صورة
التلف ،و محل بحثنا غیر هذه الصورة.
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الوجه الخامس :دعوى اإلجماع علی ثبوت بدل الحیلولة مع تعذر وصول المالك الی ماله و یرد علیه :أنا لو سلمنا
وجود اإلجماع في المقام و لکن یحتمل قریبا أن یکون مستنده هي الوجوه المتقدمة و اذن فال علم لنا بوجود
اإلجماع التعبدي في المقام.اه

1

قوله(قدس سره) :ثم إن المال المبذول یملکه المالک()259/3
قد یقال إن مقتضی ضمان القابض ملکیة المالک للبدل ألن معنی الضمان هو الذهاب من کیس الضامن وفیه أنه
لم یرد فی المقام کلمة الضمان فی دلیل بدل الحیلولة ولو سلم فالضمان ال یساوق التملیک بل هو مجرد التدارک
فبمجرد إباحة التصرف یرتفع الضرر عن المالک أما تملک القابض للعین فال ریب أنها بعد الوصول إلیها لمالکها
فللقابض استرجاع البدل أما قبله فال أثر للبحث عن ملکیة القابض لها إال أن یقال تظهر الثمرة فیما إذا حصل لها
النماء کما لو غصبها ثالث ثم ردها مع أجرة ما استفاد منها فهل هی للقابض أو للمالک؟ الظاهر أنها للقابض
لسلطنة المالک علی منافع البدل.
قوله(قدس سره) :کما فی الرطوبة الباقیة بعد الوضوء()262/3
لو توضأ بالمغصوب جهال فظهر المالک قبل إتمام المسحات فهل یجوز إتمام الوضوء؟ فیه أقوال :القول االول :یجوز
مطلقا ألن الرطوبة الباقیة کالتالف فعلیه قیمتها للمالک فمجرد الضمان یملکها المتوضی ،القول الثانی :ال یجوز
مطلقا ألن الرطوبة الباقیة وإن خرجت عن المالیة فیجب غرامتها لقاعدة من أتلف إال أنها مع ذلک باقیة علی ملک
مالکها وال یجوز التصرف فی ملک الغیر إال بإذنه کما ال یجوز التصرف فی مال الغیر ،القول الثالث :یجوز لو تمکن
من دفع القیمة أثناء الوضوء للسیرة القائمة علی أن من اغترم ما هو کالتالف یملکه بعد الدفع فلو انکسرت
الزجاجة فعلی الضامن قیمتها فإذا دفعها یملک ما بقی من الزجاجة المکسورة أما قبل الدفع فهو باق فی ملک
مالکها کما هو الحال فی دیة القتل فإنه لو قتل الرجل المرأة فألولیاءها قصاصه بعد دفع ما به التفاوت ال قبلها
والحاصل أن المالک مخیر بین أخذ القیمة أو الحشاشة أما الجمع بینهما فهو خالف السیرة.
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وبذلک یظهر الکالم فی مسألة الخیط المغصوب وأن االلتزام بلزوم نزع الخیط وغرامة قیمتها معا مشکل بداهة أن
الملکیة تتوقف علی اعتبار العقالء وهم ال یعتبرون الملکیة لهذا الخیط التالف بالنزع فال دلیل علی لزوم النزع ولو
شک فی بقاء الملکیة فال مجال الستصحابها أما عندنا فلما سبق من اختصاصه بالطهارة عن الحدث والخبث وأما
عند السید الخوئی(قدس سره) فلتعارض الجعل والمجعول ولو سلم اعتبار الملکیة فال دلیل علی حرمة التصرف
ِ
المقدم
بداهة أنه لیس مصداقا للظلم عند العقالء ولو سلم فالحرمة ترتفع بدلیل نفی الضرر ودعوی أنه ال یشمل
مردود بأن المختار شموله له ولو قلنا بوروده فی مقام االمتنان فضال عما اخترناه من شموله لغیر موارد
علی الضرر
ٌ
االمتنان مع أن الکالم فی المقبوض بالعقد الفاسد فلعله جاهل أو غافل بالفساد فهو لم یقدم إال علی المسمی
ولهذه المسألة مصادیق کثیرة قد کثرت االبتالء بها کبناء البیت بمصالح الغیر جهال أو غفلة فإن الحکم بلزوم
تخریبه وإن لزم منه تلف البناء والمصالح فی غایة االشکال.
ثم إن هنا قسما رابعا وهوما لو خرج المضمون عن المالیة والملکیة مع بقاء حق االولویة()265/3
قوله(قدس سره) :ل
المهم بیان المدرک لهذا الحق بعد زوال العالقة المالکیة و قد استدل علیه بوجوه عدیدة:
الوجه األول :أن حق االختصاص سلطنة خاصة اعتبرها الشارع المقدس في األموال في عرض الملکیة و قبالها أورد
علیه السید الخوئی(قدس سره) بأن هذه الدعوى و إن کانت ممکنة في مقام الثبوت و لکن ال دلیل علیها في مقام
اإلثبات إال أن شیخنا االستاذ التبریزی(قدس سره) کان یحاول بهذا البیان تصحیح بیع السرقفلیة من المستأجر
أو من المالک بأن یبیع المالک حقه من الحانوت ال ملکه وکان یستشهد علی ثبوت هذا الحق بما ورد فی االراضی
الخراجیة من قوله (علیه السالم) ولکن یبیع غرسها وبنائها وحقها ،ولکنه لو صح ذلک فی أرض الخراج والمقاسمة
فال یصح فی المقام إذ غایة االمر أنه قد اعتبر الشارع المقدس هذا الحق فیما لم یعتبر فیه الملکیة؛ (بداهة أن
االراضی الخراجیة هی ملک لجمیع المسلمین ولیس ملکا حتی لإلمام (علیه السالم) وإنما له الوالیة علیه لکن ال
علی االطالق ولذا ال یجوز هبتها للغیر (بخالف االنفال فإنها قد أبیحت للشیعة فمن حاز منها ملک إال أن ینطبق
علیه العنوان الثانوی کما لو حاز فی مدة قلیلة مسافة کثیرة باالالت الحدیثة کالطیارة) وهی المنبع الوحید لبیت
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المال ال مثل االنفال أو سهم االمام (علیه السالم) فإنها ملک شخصی لإلمام (علیه السالم) وال ینافی ذلک عدم
کونه موروثا لإلمام القائم مقامه فإنه تخصیص ألدلة االرث کالحبوة لقوله (علیه السالم) ما کان ألبی بسبب االمامة
فهو لی ،ال یقال کیف ال یکون له الوالیة المطلقة علی أرض الخراج وقد قال (صلی لهال علیه وآله) أنا أولی بکم من
أنفسکم؛ فإنا نقول :المراد أنه أولی بالناس فیما یتعلق بهذا العنوان ال بعنوان المالک أو الزوج ولذا ال یجوز لإلمام
(علیه السالم) أن یتصرف فی ملک الغیر من دون إذنه أو یطلق زوجته کذلک إال أن ینطبق علیه العنوان الثانوی
کما لو کان بقاء الزوجیة مضرا بکیان التشیع فإنه ال دخل له بعنوان االمام (علیه السالم) نعم قد استثنی ذلک
فیما لو امتنع الزوج من النفقة فإنه یجوز للحاکم أن یطلقها أما فی غیر ذلک فال نعم یمکنه (علیه السالم) أن
یجبر الزوج أو المالک علی أمر لکنه ال یمکنه البیع بنفسه فإن ذلک مقتضی الملکیة ولهذا ال معنی لما یقال من
أنه تعالی مالک لما ملکنا بالملکیة االعتباریة إال أنه تعالی مالک فی الطول! بداهة أنه ال معنی للملکیة االعتباریة
مالک بالمعنی التکوینی أعنی خالق وإال فالملکیة
ل جالله
الطولیة (أما الملکیة العرضیة فهو الشرکة) بل هو ج ل
ٌ
االعتباریة فلیس له تعالی إال کسر من الخمس بمقتضی اآلیة الشریفة) أما اعتباره فی عرض الملکیة فال دلیل
علیه ولذا کنا نقول ببطالن البیع السرقفلیة.
الوجه الثاني :أن حق االختصاص مرتبة ضعیفة من الملکیة وفیه أن الملکیة هي أمر بسیط فإذا زالت زالت برأسها
ومثله الوجوب فال معنی للقول ببقاء االستحباب بعد رفع الوجوب نعم السلطنة علی قسمین ضعیفة وقویة کما أو
الرجحان علی قسمین.
الوجه الثالث :استصحاب بقاء حرمة التصرف بعد ارتفاع الملکیة اللهم إال أن یقال بأن موضوعها ملک الغیر
والمفروض ارتفاعها لکنه ممنوع لبقاء الموضوع فی المقام عرفا فإن الملکیة حیث تعلیلی إال أنه استصحاب فی
الشبهات الحکمیة وهی غیر جاریة عندنا.
الوجه الرابع :دعوى اإلجماع علی بقاء حق االختصاص في األعیان بعد زوال ملکیتها فإنه لو انعقد فی المقام فهو
حجة عندنا ولو کان مدرکیا.
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الوجه الخامس :داللة المرسلة المعروفة بین الفقهاء (من حاز ملك) و قوله (صلیا لهل علیه وآله وسلم)( :من سبق
الی ما لم یسبقه الیه مسلم فهو أحق به) علی ثبوت حق االختصاص في األشیاء التي سقطت عنها المالیة.
أجاب عنه السید الخوئی(قدس سره) بقوله :أن حدیث الحیازة و ان اشتهر بین الفقهاء و لکنا لم نجدها في أصول
الحدیث للخاصة و العامة و الظاهر أنه قاعدة فقهیة متصیدة من الروایات الواردة في األبواب المختلفة کإحیاء
الموات و التحجیر و غیرهما و لو سلمنا کون ذلك روایة و لکن ال داللة فیه اال علی ثبوت مالکیة المحیز للمحاز فال
صلة له بالمقام حیث نعلم بارتفاع الملکیة قطعا و یضاف الی ذلك أنه مرسل فال یمکن االستناد إلیه في إثبات
الحکم الشرعي.
أما حدیث السبق فیتوجه علی االستدالل به أوال أنه ضعیف السند و غیر منجبر بشيء ثانیا :انه مختص بالمباحات
األصلیة و باألموال التي أعرض عنها مالکها (علی القول بجواز اعراض المالك عن ماله وأنه یخرج عن ملکه بمجرد
اإلعراض وقیل ال یخرج إال إذا ملکه الغیر بوضع الید علیه) و بسائر الموارد المشترکة بین المسلمین بأن یکون
لکل واحد منهم حق االنتفاع بها -کاألوقاف العامة من المساجد و المشاهد و المدارس و الرباط و غیرها -فإذا سبق
إلیها أحد من الموقوف علیهم ،و أشغلها بالجهة التي انعقد علیها الوقف حرمت علی غیره مزاحمته في ذلك ( إال
ل صالته فیه) و إذا
أن الحرمة تکلیفیة وال یوجب السبق حقا له علی االرض حتی یکون المزاحم غاصبا فتبط َ
عممناه إلی موارد الحیازة فإنما یدل علی ثبوت الحق الجدید للمحیز في المحاز و ال یدل علی بقاء العلقة بین
المالك و ملکه بعد زوال الملکیة.
فتحصل أن الحدیث المذکور أجنبي عما نحن فیه بالکلیة ألن شیئا من موارده لم یحرز في المقام و علی هذا فلو
حاز أحد میتة حیوان ألحد و شك في کونها ملکا له أم ال فإن األصل عدم صیرورته ملکا له إال أن یقال :إن
موضوع دلیل السبق إنما هو الشيء الذي ال یکون موردا لحق أحد أو ملکه فإنه حینئذ یمکن إحراز ذلك باألصل .و
لکن دون إثباته خرط القتاد.
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الوجه السادس وهو العمدة قیام السیرة الشرعیة و العقالئیة علی ثبوت ذلك للمالك في أمالکهم التي سقطت عن
المالیة و الملکیة بالجهات العارضة ،کالماء علی الشط و الحیوان المملوك إذا مات و من هنا لو مات حیوان أحد ثم
أحیاه لهال تعالی بدعاء نبي أو وصیه ،فإنه ال یتوهم أحد کونه من المباحات األصلیة ،و ان المالك و غیره متساویان
فیه ،بل یحکم العقالء و المتشرعة بأن ذلك الحیوان ملك لمالکه األصلي .و کذلك الخل إذا صار خمرا ثم عاد خال و
هذا واضح ال یحتاج إلی مزید بیان و إقامة برهان 1.هذا ولکن یمکن النقاش فی أصل الخروج عن الملکیة فإنه ال
دلیل علی خروج الخمر عن الملکیة وإنما الوارد هو أن ثمن الخمر سحت وال ینافیه الملکیة واالمر بإعدام
ل الخمر فی االخبار الشریفة من أحسن الخل) ال یالزم الخروج عن الملکیة إلمکان
الخمرعلی تقدیر ثبوته (فإن خ ل
کونه لمصلحة الغیر.

والحمد لهل رب العالمین
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