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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 محمد وآله الطاهرینسیدنا وصلی اهلل علی 

 واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من اآلن إلی قیام یوم الدین

 اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة

 ا وتمتّعه فیها طویال.ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیال وعینا حتی تسکنه أرضک طوع

 اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک.

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

 السالم علیک یا أبا عبد اهلل وعلی االرواح التی حلت بفنائک

 ما بقیت وبقی اللیل والنهار وال جعله اهلل آخر العهد منّی لزیارتکم، علیک منی سالم اهلل أبدا

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

 اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أوال ثم العن الثانیَ والثالث والرابع

 اهلل بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعداللهم العن یزید خامسا والعن عبید 

 وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة. وشمرا

 تقریرات شیخنا االستاذ األحمدی الشاهرودی )دام ظله(

 أحکام المقبوض بالعقد الفاسد

 للسیّد مهدی البادکوبی

 1396تیر ماه  1438شوال 
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 الفاسد بالعقد المقبوضأحکام 

 ول: عدم ترتب الملک واالنتقال لحکم االا

 1.اهقال الشیخ االعظم )قدس سره(: أما عدم الملک فألنه مقتضی فرض الفساد

وهکذا أرسله االعالم رضوان اهلل تعالی علیهم أجمعین إرسال المسلمات إال أن المحقق الشهیدی )قدس سره( قد 

النحو من القبض أعنی المقبوض بالعقد الفاسد تأمل فی حاشیته فی ذلک مدعیا أن القول بترتب الملک علی هذا 

ال محذور فی دعوی وهو غیر موثر فی الملکیه ولو بنحو الجزئیه إال أنه مع ذلک غیر مستحیل فإن الفاسد هو العقد 

سببا للملک إما ألنه بنفسه )علی تقدیر حصوله فإن المفروض عدم وجوبه بعد فرض فساد العقد( کون القبض بنفسه 

د آخر کالمعاطاه والهبه فیما إذا فرض حصول إنشاءهما بهذا القبض عرفا وأن الخطاء کان فی مجرد مصداق لعق

التطبیق کما قیل فی مثل )وقفت داری بعد موتی( بأنه صحیح من باب الوصیه ولیس باطال بسبب انقطاع الوقف ألن 

 .الموصی قد أخطأ فی التعبیر فال عبره بلفظه فمقصوده الحقیقی هو الوصیه

وإما ألن نفس هذا القبض سببٌ للملک وإن کان مبتینا علی عقدٍ فاسدٍ، بدعوی جریان السیره علی التملک بهذا 

النحو من القبض وأن مجرد االبتناء علی عقد سابق فاسد غیر مانع فی تأثیره ومن المعلوم أن للتملک أسبابٌ عدیده 

لک تملک الثوب بالبیع وتملک الکتاب بالشرط ال بالبیع  فکما أنک لو اشتریت ثوبا بشرط کتاب المکاسب فقد حصل

فهکذا نقول فی المقام أن من أسباب التملک هو نفس القبض مع رضا المالک ولوکان مبتنیا علی عقد فاسد کیف 

ومن أسباب التملک مجرد التعاوض الذی ال یصدق علیه عنوان واحد من هذه العقود المتعارفه کما لو بدّلت عبائک 

قوله لو  )قدس سره( ما لفظه:، قالء صدیقک فإن هذا التبدیل ال یصدق علیه عرفا ال عنوان البیع وال عنوان الهبهبعبا

یعنی لو قبضه بانیا على العقد و تأثیره فی ملکیّة ما ابتاعه ألنّه الّذی یترتّب  :أقولما ابتاعه بالعقد الفاسد إلخ،  قبض

ألحکام ال القبض بعد العقد بعنوان المعاطاة أو األمانة أو نحو ذلک إذ ال ریب فی علیه عدم الملکیّة و الضّمان و سائر ا

ارتفاع الضّمان فیهما بل ال ریب فی حصول الملک فی األوّل على المختار و بالجملة محلّ الکالم هو القبض بعنوان أنّه 

ر المتسالم علیه عندهم و إلّا فمع ملکیّة من لوازم العقد و آثاره مع عدم کون القبض کذلک سببا للملک کما هو الظّاه

مثله إذا کان بعنوان المعاطاة ال یبقى مجال للضّمان و التّکلّم فی دلیله و خصوصیّاته و فروعه ممّا أطالوا الکالم فیه 
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العقد بما تراه من النّقض و اإلبرام و کونه سببا للملک و إن کان أمرا ممکنا ذاتا و وقوعا ألنّ لزوم خلف فرض فساد 

أنّما هو فیما لو قیل بحصول الملک و ارتفاع الضّمان بسبب العقد و تأثیره فیه ال فیما إذا قیل بأنّ المؤثّر فیه هو 

القبض دون العقد الفاسد إلّا أنّ الکالم فی إقامة الدّلیل علیه و غایة ما یمکن أن یقال إنّ التّسلّط و االستیالء على مال 

للملک عند العرف و  و إن لم یقصد کونه بسببه بل قصد کونه بسبب العقد السّابق الفاسد سببٌ الغیر بقصد أنّه له فعال

ال مانع من تأثیره فیه إلّا مزاحمة المالک و هی منتفیة فی الفرض من کون التّسلّط بإذن منه و تسلیطه علیه و 

ده و إعراضه عنه و لو بعوض خاصّ و رضا بالجملة تسلّط الشّخص على مال الغیر فیما إذا کان بإذن المالک و رفع ی

منه بکونه له یکفی عند العرف فی سببیّته للملک إذا قصد أنّه له فعال و ال یعتبر فیها قصد سببیّته له و کونه له 

 2بسببه و ال عدم قصد کونه بسبب العقد قبله و لم یردع عنه الشارع فتأمّل فإنّه مشکل.اه

لی حصول التملک بهذا القبض المبتنی علی عقد فاسد ودعوی قیام السیره فدون ولعل وجه التأمل أنه ال دلیل ع

إثباتها فضال عن إثبات حجیتها بعدم الردع، خرط القتاد بداهه أنه کیف یمکن لنا إحراز موردٍ وقع فیه التقابض مبتنیا 

ا یرضی باالقباض ولو فی فرض )و وجه هذا القید واضح ألن المالک کثیرامّعلی عقد فاسد ثم طلبُ المالک ما أقبضه 

ثم امتناعُ القابض بدعوی حصول الملک!. ثم إن إحراز ذلک أیضا ال یجدی الفساد فلوال الطلب ال یحرز مصداق المقام( 

بل ال بدّ وأن یحرز کثره ذلک وشیوعه عند العقالء فی زمان المعصوم علیه السالم بحیث کان بمرئی منه ومسمع ومع 

لیه السالم! وأنی لنا بإثبات ذلک کیف ولم یفت بها أحد ومجرد ذلک أیضا کاشفٌ عن عدم انعقاد ذلک لم یردع عنه ع

 3السیره.

عن الکالم فإنه نظیر ما لو جدد العقد ثانیا صحیحا و  بأن تصحیح العقد بمثل المعاطاه خارجٌأیضا هذا وقد أورد علیه 

لو سلم  ولو فی صوره فساد العقد سواء کان عالما بالفساد أم ال( )والمراد به رضا المالک باالنتقال بمثل الرضاء المطلق

فإن الغالب عدم رضاء الطرفین بحصول القبض ال سیما بعد تبدل القیم وتوجیهه بأنک غیر ملزم شرعا  -حصوله 

                                  
 2/204هدايه الطالب  2
ٍد ولو غير إن قلت: يغنينا عن السيره عموم قوله تعالي أوفوا بالعقود، قلت: المفروض أن القبض كان مبتنيا علي عقد سابق فاسد فليس هو إنشاًء لعق 3

 متعارف حتي يشمله العموم. 
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ال یکفی فال یجدی ألن مجرد الرضا ال یخرج عن الفضولیه و -باالقباض فال یکون التقابض منهما إال عن زعم الوجوب 

 4للتملک.

 : فکیف نتملک ما نشتریه بسهم االمام المبارک عجل اهلل تعالی فرجه الشریف فإنه لیس لنا إال العلم بالرضا.إن قلت

: بعد فرض العلم بالرضا وفرض توقف التصرف علی التملک نستکشف ببرهان االنّ إبراز الرضا منه علیه السالم وإن قلت

 عتبر فی االنشاء هو االبراز ال االیصال.لم یکن واصال إلینا فإن الم

 لعله علیه السالم إنما أبرز االجازه فی معامالتنا فالکل باق علی ملکه علیه السالم؛  :ال یقال

أوال إنما الکالم فی لزوم االبراز واالجازه أیضا تحتاج إلیه فال بدّ من التمسک ببرهان االن وثانیا أنا نشتری  :ألنا نقول

بذمتنا فال معنی لعدم تملکنا إیاه غایه ما فی الباب نستکشف إبراز الرضا بأداء دیننا من سهمه المبارک البیت مثال 

 .یالبرهان االنّذاک وهذا أیضا یتوقف علی 

بنفسه معاطاه ولیست المعاطاه شیئا آخر  ن التقابض المقرون بالرضا المطلقنظر لوضوح أ هذا وفی أصل االیراد

  .الکالم الزمها خروج فرض الرضا المطلق أیضا عن المقام عن محل اودعوی خروجه

ض المقرون بالرضا بنفسه إنشاء وإبراز فال یقاس اقبمع أنه ال وجه لدعوی عدم تحقق االنشاء بمجرد الرضا بداهه أن اال

 بموارد الرضا المجرد.

لفاسد إال أنهما بعد العلم بالفساد العقد امبتنیا علی  ی)قدس سره( ما لو کان التقابضعلی المحقق الشهید نعم یرد

یا ببقاء العقد فال یرد علی هذا التقریب واحدٌ من االشکالین السابقین فإنه ال ریب فی عدم تحقق المعاطاه ضِأیضا رَ

 5فی زمانٍ وعدم تحقق االنشاء واالبراز حین تحقق الرضایه المطلقه ففی هذا المثال ال مجال لدعوی التملک.

 

 

                                  
 23/6/1392زنجانی ال تقريرات السيد 4
لسيره علي وفيه أن ظاهر كالم المحقق الشهيدي)قدس سره( كما سبق هو أن القبض المبتني علي العقد الفاسد و مع الرضايه المقيده أيضا مورد لقيام ا 5

ي صدر كالمه اللهم إال أن يقال إن المراد من الذيل هو القبض التملك أما القبض االجنبي عن العقد الفاسد المبتني علي الرضايه المطلقه فهو معاطاه داخل ف
لي هذا الفرض أيضا المبتني علي العقد الفاسد المقرون بالرضايه المطلقه فإنه ليس معاطاه لعدم االنشاء بالقبض فصحته تحتاج إلي تماميه السيره إال أنه ع

ظله أما االول فألن المدعي قيام السيره علي كفايه سببيه هذا النحو من القبض للتملك وأما الثاني ال مجال ألصل االيراد وال لما أجاب به شيخنا االستاذ دام 
 فلما قلنا من أنه ليس معاطاه
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 تنبیهات

بل یکفی فیها مجرد المعتبر فی إنشاء العقد هو إبراز أصل العقد ال متعلقاته من المبیع والثمن وغیرهما  :االولی

لقاته فلو قال وقفت وکان هی مسلمه فی أصل العقد ال فی متعألن الدلیل علی لزوم االبراز إنما هی السیره والمعلومیه 

قدس سره( نعم ال یتحقق هذا النحو من االبراز فی غیر الوقف فی نظره وقف بیته للمسجد کفی وفاقا للسید الخوئی)

 واالبراء فإن الغالب فی البیع وأمثاله سبق المقاوله وابتناء العقد علیها فیکون بمثابه قرینه حالیه مبرزه.

و احتاط القائل فاالعلم کما ل مدرکَ الدلیل علی جواز التقلید هی السیره وهی غیر جاریه فیما إذا أخطأ االعلمُ :الثانیه

باالنسداد فإنه مخطّأٌ لمن دونه القائل باالنفتاح فال یمکن الرجوع إلیه هذا ما ذهب إلیه السید الخوئی )قدس سره( فی 

المنهاج وحکم بجواز الرجوع مطلقا ودعوی أن دلیل جواز التقلید فی إاْل أنه قدس سره لعله غفل فأطلق  6التنقیح

فی مقام التعارض بین الفتاوی ومع فقده فال مانع من الرجوع إلی هو لید االعلم إنما لفتوی الجمیع ولزوم تق شاملٌ

 غیره؛ کما تری لما سبق من أنه لیس لنا دلیلٌ علی التقلید غیر السیره وهی غیر محرزه.    

و کان االعلم احتیاطات االعلم جلها لوال کلها من قبیل االحتیاط فی الفتوی ال الفتوی باالحتیاط بحیث ل :الثالثه

ساکتا لکان مقتضی حکم العقل أیضا االحتیاط إال أنه من باب االرشاد بیّن طریق االحتیاط نعم االحتیاط فی مثل 

 أیام االستظهار فتوی به.

 الحکم الثانی: وجوب الردّ 

باختالف  7اهال یخفی أن البحث عن معنی الرد وإن کان متقدما علی البحث عن حکمه إال أنه حیث کان اختالف معن

 ح المقصود من الردّ فی ضمنه أیضا.فلنقدم البحث عن حکمه علما بأنه یتض ما استدل له

  الدلیل االول

 فیه عرفا والتصرف فی مال الغیر من دون إذنه حرام فیجب الردّ تخلصا عن الحرام. أن إمساک مال الغیر تصرفٌ

                                  
 1/146الموسوعه  6
 من مجرد التخلية أو االقباض. 7
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قلی للردّ من باب التخلص عن الحرام کالخروج عن المغصوب وال یخفی أنه لو تم هذا الدلیل فهو ینتج لنا الوجوب الع

 علی مقدمیه أحد الضدین لعدم االخر. أو ینتج لنا الوجوب المقدمی بناءً

ما روی من أنه ال یحل ألحد أن یتصرف فی مال غیره إال بإذنه وال مجال فعال للبحث عنها  افیدل علیه أما الکبری

 والتفصیل فی محله. 

من جهه  إمامن جهه عدم صدق التصرف علی مجرد االمساک و إما: 8مکن النقاش فیه من جهتینفی أما الصغری

 وجود االذن من المالک فی التصرف فی هذا المقبوض بالعقد الفاسد.

  االولالنقاش أما 

وإن کان أصل القبض مصداقا  یقرب تاره بأن التصرف من الصرف وهو القلب فال یصدق علی مجرد االمساکفقد 

لتصرف وأخری بصحه قولک أمسکه وال تتصرف فیه أبدا وال یصح أن تقول کُله مثال وال تتصرف فیه أبدا فهذا ل

 االرتکاز شاهدٌ علی تغایرهما.

 ه ال یحل مال امرء مسلم إال بطیبةأجاب عنه الشیخ االعظم )قدس سره( بأنا لو سلمنا ذلک فیغنینا ما روی من أن

وم بل مرجع جمیع موارد االطالق إلی حذف المتعلق ومن المعلوم أنه ال تنافی بین نفسه وحذف المتعلق یفید العم

الروایتین ألنهما مثبتین بل إن قلنا بما ذهب إلیه السید الخوئی)قدس سره( من لزوم التقیید بین المثبتین أیضا 

ا یتعلق بمال الغیر مصداق للتصرف حذرا من لغویه القید فال مجال له فیما إذا کان القید غالبیا کما فی المقام فإن م

 غالبا. 

مثل النظر إلی مال  السید الخوئی)قدس سره( بأن المقدر عند حذف المتعلق هو االثر الظاهر ال کل أثرٍ  أورد علیه

التلفظ باسمه مثال! واالثر الظاهر هنا هو التصرف المتعارف فی مال الغیر فهو ال یشمل جمیع التصرفات فضال  وأالغیر 

 9حرمه النکاح.خصوص غیر التصرف کما هو الحال فی حرمه االمهات فإن المراد عن 

                                  
 االمر سهل.ال يخفي رجوع النقاشين إلي النقاش في الصغري خالفا لما قد يظهر من شيخنا االستاذ دام ظله و 8
 3/122مصباح الفقاهه  9
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أن المدعی أن االمساک أیضا بنفسه أثرٌ ظاهرٌ کالتصرف وإن کان نادرا وال تنافی بینهما ألن االطالق یشمل  وفیه

مهات فلوال قرینه المقابله بسائر االأما حرمه  10ولذا یشمله االطالق الفرد النادر وهذا یعنی أن الفرد النادر أیضا ظاهرٌ 

 النسوان لکان المقدر شامال لغیر النکاح من النظر بشهوه والضرب وغیرهما.

أن  التحقیقالسید الخوئی)قدس سره( بین التخلیه و الردّ فالتزم بوجوب االول دون الثانی حیث قال:  هذا وقد فصل

الکه حتى مع مطالبته و اخرى ال یمتنع عن ذلک و انما لمقبوض الى مالقابض بالعقد الفاسد تارة یمتنع عن رد ا

ساکه، لکونه من أظهر و على األول فال شبهة فی حرمة إمالمالک ال یطالب ماله أو یطالب إقباضه إیاه و تفویضه الیه 

یط أم لعقد مما ال یضمن بصحیحه سواء أکان التلف بالتفرو لو کان ا بل إذا تلف المقبوض ضمنه القابض أفراد الغصب

و  غیره و علیه فال شبهة فی وجوب رده الى مالکه فورا، ضرورة أن إمساکه حینئذ تصرف فی مال کان بغیر التفریط

 مزاحمة لسلطنته على ماله، و هو حرام عقال و شرعا.

ین المال و و على الثانی فال یجب رده الى مالکه فضال عن کون الرد فوریا، بدیهة أنه ال یجب على القابض إال التخلیة ب

و نظیر ذلک ما لو أطار الریح ثوب أحد إلى دار جاره فان بقاءه فی تلک لزائد على ذلک فلم یقم علیه دلیل مالکه، أما ا

و إذن فال یجب على و ال أنه حال بینه و بین مالکه  قطعا، ألنه لم یضع یده علیهالدار ال یعد تصرفا فیه لصاحب الدار 

کما أن بقاء المقبوض فی ید القابض  ورا فضال عن کون مئونة الرد علیهالفاسد إلى مالکه ف ما قبضه بالعقد القابض ردّ 

 11اه.عین إیاه، و هذا ظاهرأو مطالبته إقباض ال ره حتى مع عدم مطالبة المالک ذلکال یعد تصرفا فی ملک غی

ئه علی حاله حتی یتلف أو یسرق ونظیر ذلک أیضا ما یجده السائق فی سیارته فإن له بدال عن الفحص عن مالکه إبقا

 ألن االمساک غیر مستند إلیه.

                                  
فيکون المراد أن حذف المتعلق يفيد عموم االثار الظاهره وبه يجمع بين التعبيرين من أن حذف المتعلق يفيد العموم و من أن المقدر هو االثر الظاهر  10

حيث فصل في المصباح بين تقدير االثر الظاهر وتقدير  ()بل وغيره ال ينسجم هذا الجمع مع ظواهر كلمات السيد الخوئي)قدس سره( :اللهم إال أن يقال
 3/122مطلق التصرف فراجع مصباح الفقاهه 

 3/120مصباح الفقاهه  11
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نظر لعدم استناد بقاء الثوب فی الدار إلی القابض ال حدوثا وال بقاءً بخالف المقام حیث )قدس سره(  هتنظیرهذا وفی 

 ن القابض مشمولٌ ولهذا أیضا التزم بأ وانتقاله فعلیه ردّه بقاءًسبب قبضه کان االمساک مستندا إلی القابض حدوثا ب

  12إنه ضامن وإن لم یکن له فعال یدٌ.لعموم علی الید وإن لم یکن له یدٌ فعال نظیر ما لو تلف المغصوب بآفه سمایه ف

إما خصوص الفعل الظاهر  "ال یحل مال امرء مسلم"إلی أن المقدر فی ذهب المحقق الخراسانی)قدس سره( ثم إن 

لقیام االرتکاز القطعی علی جواز االنتفاع بمال الغیر بمثل االستضاءه بنوره  وهو التصرف وإما مطلقٌ والثانی باطلٌ

  .والنظر فی مرآته وغیرهما فیتعین االول

إن االثر الظاهر هو التصرف واالمساک معا دون االنتفاع فخروج االنتفاع تخصصا أو تخصیصا ال یضرّ سابقا هذا وقد قلنا 

 ببقاء االمساک.

ان  وجوب الرد قال)قدس سره(: ال یخفىه االمساک فهو ال ینتج ثانیا بأنا لو سلمنا حرم ردأوثم إنه)قدس سره( 

مع انّه لو سلّم داللته على حرمة  لغیر التصرفات أوضح )وقد سبق وجهه(« ال یحل»مثل المناقشة فی عموم 

کانا ضدّین، و ان  فان الردّ و اإلمساکالقول بمقدمیّة الضّد، و لو على  اللة على وجوب الردّ تعیّنا أصالاإلمساک، فال د

  13فافهم. لکه، فال یجب علیه على هذا القول إلّا أحدهما، ال خصوص الردّ و هو التّخلیة بینه و بین ما الّا انّه لهما ثالث

أن حرمه المنع مما ال کالم فیه وإنما الکالم فی حرمه مجرد االمساک المعبر عنه بالتخلیه فی کالمه فبعد  وفیه

سلیم حرمه االمساک ال مجال للنقاش فی تعین وجوب الرد اللهم إال أن ال یسلم حرمه ذلک فیرجع هذا إلی ت

 االشکال االول.

یهن بوج یبهلدعوی أن االمساک بنفسه تصرف أما دعوی عدمه فقد سبق تقر یهاال یخفی أنا لم نجد توجیها وج: تتمة

 فال تغفل.

 

 

                                  
إال فکما يکتفی بحدوث اليد فی حديث علی اليد فی بقاء الضمان فکذلک يکتفی بحدوث التصرف أو االمساک فی حديث ال يحل ألحد أن يتصرف اللهم  12

س حديث اليد بحديث التصرف لظهور االول في كفايه حدوث اليد في بقاء الضمان بخالف الثاني فلعل الحكم بحرمه التصرف فيه دائٌر مدار أن يقال ال يقا
 وجوده حدثا وبقاء.

 33الحاشيه / 13



12 

 

  أما النقاش الثانی

االعظم )قدس سره( بأن المالک إنما الذن من المالک فی المقبوض بالعقد الفاسد فقد قال الشیخ وهو دعوی وجود ا

رضی بتصرف القابض بما أن المدفوع ملکٌ له ال بما أنه ملکٌ لنفسه فإذا انتفی القید کما هو فرض فساد العقد ینتفی 

 14المقید اللهم إال أن یجدد له إذنا مطلقا.

 قیقیة والقضایا الخارجیة فی القصد واالنشاءالفرق بین القضایا الح

أن جواز التصرف فی المقبوض بالعقد الفاسد متوقف على أحد  :فی تقریبه ما لفظه قال السید الخوئی)قدس سره(

أما األول فهو منفی على و إما إذن المالک فی التصرف فیه  کون ذلک ملکا للقابض أمرین على سبیل مانعة الخلو: إما

 ا الثانی فکذلک، إذ لم یأذن فیه المالک بوجه.أم الفرض.

و اخرى تتعلق بالجزئیات  -کبیع کلى الفرس و نحوه -و الوجه فی ذلک: أن األفعال تارة تتعلق بالعناوین الکلیة

فإذا کان الفعل مما  و القعود و أشباهها: کاألکل و الشرب و النوم و الضرب و القیام -المشخصةالخارجیة و األفراد 

لق بالشخص کان اعتقاد الفاعل بانطباق کلى ما علیه داعیا إلى إیجاده، فإذا ضرب شخصا باعتقاد أنه کافر فتبین یتع

و التخلف  على واقع المؤمن حقیقة -ی الخارجف -أنه کان مؤمنا کان هذا من التخلف فی الداعی، فإن الضرب قد وقع

 ده.إنما هو فی اعتقاد أنه کافر الذی کان داعیا إلى إیجا

و رضى المالک فل -و إن کان الفاعل یعتقد أنه مصداقه -أما إذا کان الفعل متعلقا بالکلی فال یسرى الى غیر مصداقه

 و أذن به لم یجز الدخول لغیر العالم و إن اعتقد اآلذن أنه عالم. بدخول العلماء داره

إنما  (أن یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه دفی قوله عجل اللّه فرجه: )فال یحل ألح 15و ال شبهة فی أن متعلق االذن

و علیه فإنما یجوز التصرف فی أموال الناس فیما إذا أحرز أن  نی به عنوان التصرف فی مال الغیرهو العنوان الکلی: أع

و من البین  کلی الذی ذکر فی التوقیع المزبورالمالک قد أذن فی التصرف فی ماله لکی یکون ذلک مشموال للعنوان ال

لم یأذن للقابض أن یتصرف فی عن المقبوض بالعقد الفاسد، بدیهة أن المالک  ذی ال ریب فیه أن هذا المعنى بعیدٌ ال

                                  
 3/200المكاسب  14
 وبعباره أدّق )متعلق الحل( كما ال يخفي. 15
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و إنما سلمه إلیه باعتباره أنه ملک له، و حیث إنه لم یصر ملکا للقابض، و ال أن الدافع قد أذن له فی التصرف، فال  ماله

  16یجوز للقابض أن یتصرف فیه.اه

ال ینبغی  ه علم الدافع بالفساد وصوره جهله، قال)قدس سره(:السید الیزدی)قدس سره( بین صور لهذا وقد فص

اإلشکال فی عدم جواز التصرّف فیه مع الجهل الدافع و أمّا مع علمه فیمکن اإلشکال فیه و إن کان باقیا على ملکه و 

هی غیر حاصلة مدفوعة بأن القید لیس إلّا  ذلک لإلذن فیه فی ضمن التملیک و دعوى أن اإلذن مقیّد بالملکیّة و

الملکیّة فی اعتبار البائع و هی حاصلة إذ المفروض أنه أنشأها و بنى على کون المشتری مالکا و قد قبل هو أیضا نعم 

  .لو کان مقیّدا بالملکیّة الشرعیة صح دعوى عدم حصول القید لکنه لیس کذلک

کالمطلق و اإلذن فی ما نحن فیه کذلک فإن قیده الملکیة الواقعیة بحسب یکون  حاصلٍ و الحاصل أنّ المقید بقیدٍ

لم یصدر من البائع إلّا التملیک و قد صار لغوا  :فإن قلت .اعتبار المتبایعین و المفروض بناؤهما علیها بحسب إنشائهما

ا من أخرى و لمّ و تملیکٌ  من حیثیةٍ هذا التملیک له حیثیتان فهو إذنٌ  :قلت ؟!فی حکم الشرع بالفرض فأین اإلذن

من هذه الجهة لعدم حصول شرطه و  و المفروض عدمها فهو غیر مؤثرٍ صحیحةٍ  کان التملیک محتاجا شرعا إلى صیغةٍ 

 فی جواز التصرّف من غیر اشتراطٍ  اإلذن مؤثرٌ أمّا من الحیثیة األخرى فهی غیر مشروط شرعا فیجوز العمل به فإنّ

دلّ على جواز التصرّف مع اإلذن و طیب النّفس و إذا جاز التصرّف فال یجب الردّ إلى  بصیغة خاصة فیشمله عموم ما

 17. اه الردّ إلیه فورا بَه وجَالمالک فضال عن کونه فوریا نعم لو رجع عن إذنه و طلبَ 

أو  عرفیٌّ  فع ملزمٌإال أنه ال یتمّ علی إطالقه فإن الالزم هو التفصیل فی صوره العلم أیضا بین ما لو کان للدا وهو متین

ففی الصورة االولی ال وجه لدعوی االذن بخالف الصورة الثانیه  وما إذا لم یکن له أیّ ملزمٍ أو قانونیٌّ أو أخالقیٌّ عقالئیٌّ 

فإنه لوال االذن المطلق فیها لم یکن وجه للتسلیط فنفس التسلیط بعد فقدان جمیع الملزمات دالٌّ عرفا علی االذن 

 18المطلق.

                                  
 3/116مصباح الفقاهه  16
 1/95الحاشية  17
ليم المال ی فقه العقود: األولى في دفع الشبهة ان يقال: إّن رضاه ليس رضا بالتصّرف في ماله و اّنما هو رضا بنفس المعاملة و لو الباطلة، و تسقال ف 18

الثمن، نعم قد يّتفق إليه يكون من باب إحساسه بكونه ملزما بذلك شرعا لو اعتقد صّحة العقد أو عرفا أو بلحاظ عالم المتعاملين أو استطراقا إلى تحصيل 
 2/416علمنا برضاه لكّنه خارج عن محل البحث.اه فقه العقود 

فال يجوز التصرف وإال فيجوز سواء کان ذلک الملزم داعيا  بالغا حّد االکراهغير الشرعی ولعل االولی التفصيل بين الملزمات أيضا فإن کان الملزم هذا 
لتقييد والخطأ فی الداعی فی المعامالت بعد کون لما سيأتی إن شاء هللا تعالی من عدم الفرق بين ااء االذن فی التصرف بالتسليط أم کان سببا علی إنش

  االنشاء مطلقا.
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 یخفی أن المهم فی المقام هو إثبات االذن المطلق إما بالمطابقه وإما بااللتزام وعلیه فالکالم فی ما یترتب علیه ثم ال

قبل إثباته تطویل بال طائل ونظیره ما ذکره بعض المعاصرین من االستدالل علی صحة بیع السرقفلیه بأن للمالک بیع 

خبیر بأن المهم فی ذاک البحث هو إثبات أصل وجود هذا الحق  حقه دون ملکه ویشمله عموم أوفوا بالعقود فإنک

مستقال عن الملک ولهذا نری أن شیخنا االستاذ التبریزی)قدس سره( کان یستدل علی إثباته بأخبار االراضی 

 الخراجیه وإن لم یتم االستدالل بها عندنا.

تدالل علی جوازه بأن له رفع الید عن حقه وهو فإن االس "دیر کرد"وهکذا الکالم فی جواز أخذ البنک مبلغا بعنوان 

 حق المطالبه بعوضٍ، کما تری. 

 الدلیل الثانی

و تقریب االستدالل به على ذلک قال السید الخوئی)قدس سره(:  ،النبوی المعروف: على الید ما أخذت حتى تؤدیه

 بوجهین:

علیه )أى على الرد الفوری( أیضا عموم على الید و یدل و إلیک نص مقرر بحثه:  األستاذ ما ذکره شیخنا :الوجه االول

 ما أخذت حتى تؤدى، فإنه و إن لم یکن متعرضا للحکم التکلیفی بالداللة المطابقیة، إال أنه متعرض له بالداللة

 إاللوجوب الرد ألنه ال أثر الستقرار الضمان على العهدة  االلتزامیة، فإن استقرار الضمان على عهدة القابض مالزمٌ 

و وجوب رده  رمة إمساک مال الغیر من غیر إذنهفح وجوب رد العین ما دامت باقیة ورد المثل أو القیمة لو کانت تالفة

 .ا بالفوریة العرفیة ال إشکال فیهالیه فور

 فی المصباح بعد تسلیم الکبری بأن الالزم للحکم الوضعی فی المقام هو مجرد التخلیه ال وجوب الردّ.  فأورد علیه

 إن لم یکن مقصورا ببیان التکلیف فال أقلّ من أن الحدیث  )قدس سره(ما أفاده المحقق االیروانى: الوجه الثانیقال:  ثم

 .اهل مع التلفو دفع البد مؤداه وجوب دفع العین مع قیامها بتقریب أن الوضع و التکلیف جمیعا: من أن یعمّ

 إرادة الحکم التکلیفی من حدیث على الید یحتاج إلى تقدیر فعلٍ  : أنأوال و الجواب عن ذلکأیضا بقوله:  ثم أورد علیه

و  أصال ءٍو إرادة الحکم الوضعی منه ال یحتاج إلى تقدیر شی م التکلیفی ال یتعلق بالمال نفسهمن األفعال، فإن الحک
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الستلزامه  یفی و الوضعیإرادة الحکم التکل و ال یمکن الجمع بین المالمن الواضح أن المراد بکلمة الماء الموصولة هو 

 الجمع بین التقدیر و عدمه.التناقض و 

یجب رد المال المأخوذ من مالکه  لمکان الغایه فإن المعنی یصیر هکذا: مستهجنٌ  : أن إرادة الحکم التکلیفی منهثانیا

ن بالصالة ب علیک اإلتیابدون إذنه حتى تؤدیه أی حتى ترده إلى صاحبه و حینئذ فیکون ذلک نظیر ما یقال: یج

أرید من الحدیث الحکم و هذا بخالف ما إذا  جعل العمل بالواجب غایة للوجوباستهجان و ال شبهة فی  !حتى تصلى

و ال ریب أنه ال  لى صاحبهفإنه وقتئذ یکون معناه هو ثبوت ضمان المأخوذ على اآلخذ حتى یرده إ فقطالوضعی 

 19استهجان فیه بوجه.

 21اه.ء من المسائل الفقهیةبه على شی ، فال یمکن االستدالل20الید ضعیف السند و یضاف إلى ذلک: أن حدیث على

فی فقه العقود عن االیراد االول بأن المقدر هو ثقل المال ومن المعلوم أن الحکم بالضمان ثقلٌ کما أن  هذا وقد أجاب

یضا فإن المعنی هو ثبوت الثقل إلی وجوب الردّ ثقلٌ آخر فال محذور فی إثباتهما معا وبذلک یندفع االیراد الثانی أ

 22زمن االداء وهو غیر مستهجن جدا.

                                  
 ال يخفی أن المحقق االيروانی)قدس سره( قد تفطن لهذا االشکال وأجاب عنه بما سيأتی إن شاء هللا تعالی. 19
و كنزل  90 /كتاب العارية 6راجع سنن البيهقي (: رواه سمرة بن جندب عن النبي )صلی هللا عليه وآله(. 3/88قال مولف مصباح الفقاهه) 20

ثم إن سمرة هو الذي انحرف عن أمير المؤمنين )عليه السالم( و كان أيام مسير الحسين )عليه السالم( إلى الكوفة على شرطة ابن زياد، و  5/257العمال
بن عدي، قال قدمت المدينة، فجلست إلى أبي هريرة، فقال: ممن أنت؟ قلت: من كان يحرض الناس على الخروج إلى الحسين )عليه السالم( و قتاله.و عن ا

 عليه وآله( أهل البصرة، قال: ما فعل سمرة بن جندب؟ قلت: هو حي، قال: ما أحد أحب إلّى طول حياة منه، قلت: و لم ذاك؟ قال: إن رسول هللّا )صلی هللا
في النار. و روى واصل انه كان له نخل في بستان رجل من األنصار، فكان يؤذيه، فشكا األنصاري ذلك قال لي، و له، و لحذيفة بن اليماني: آخركم موتا 

لك قال ال افعل قال إلى رسول هللّا )صلی هللا عليه وآله( فبعث إلى سمرة، فدعاه، فقال له:بع نخلك من هذا، و خذ ثمنه قال: ال افعل، قال خذ نخال مكان نخ
: ال افعل، قال: فاترك لي هذا النخل و لك الجنة قال: ال افعل، فقال )صلی هللا عليه وآله( لألنصاري: اذهب فاقطع نخله، فإنه ال حق فاشتر منه بستانه، قال

لبخاری اه هذا وقد نقل الروايه جميع الصحاح إال ا.4/77له فيه و إلى غير ذلك من مطاعنه. و قد ذكر ذلك كله ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة
 والمسلم.

 3/122مصباح الفقاهة  21
يمكن  قال فی فقه العقود: إّن تصوير إطالق حديث على اليد للحكم الوضعي و التكليفي معا ال ينحصر بفرض الجمع بين التقدير و عدم التقدير بل 22

خل في ذّمته يمكن ان يعتبر اّن لهذا المال ثقال على تصوير ذلك من دون تقدير إذ كما اّن المال حينما يكون دركه على الشخص بمعنى اّنه لو تلف د
، كذلك حينما يجب تكليفا رّده إلى المالك على الشخص يمكن أن يعتبر اّن لهذا المال «على»الشخص و في طول مالحظة هذا االعتبار يصح استعمال كلمة 

كذلك حينما يجب تكليفا رفع الحاجز أو التخلية بين المال و مالكه يمكن و « على»ثقال على الشخص و في طول مالحظة هذا االعتبار يصّح استعمال كلمة 
و لعل مقصود الشيخ االيرواني رحمه هللّا من  «على» العتبار يصح استعمال كلمةأن يعتبر اّن لهذا المال ثقال على الشخص و في طول مالحظة هذا ا

األقل الوضع و التكليف هو اّن افتراض المال على الشخص ال معنى له إاّل بأحد وجهين: األّول الترّدد بين ان يختص الحديث بالحكم التكليفي أو يعّم على 
و الثاني اعتبار ثقل و استعالء للمال على الشخص كي يصّح في طول هذا  .عمال من األعمال ال عينا خارجية التقدير كي يكون الثابت على الشخص

ستظهر الوجه األّول اختص الحديث بالحكم التكليفي، و إن فرض الوجه الثاني فمقتضى اإلطالق شمول الحديث االعتبار نسبة العلّو إلى نفس العين فان ا
تعلّق بالعمل ال بالعين للحكم التكليفي و الوضعي و ذلك ال بمعنى اّن الحديث دّل على الحكم التكليفي بالمطابقة كي يقول السيد الخوئي باّن الحكم التكليفي ي

 المال الحديث دّل على اعتبار العلّو للمال على الشخص بكل اعتباراته و منها االعتبار المناسب للحكم التكليفي لما قلنا من أّنه إذا وجب ردّ  بل بمعنى انّ 
سيد الخوئي و هو عدم صّح ان يعتبر ان للمال ثقال على الشخص و إذا كان هذا هو مقصود الشيخ االيرواني رحمه هللّا لم يرد عليه أيضا اإلشكال الثاني لل

نعم أثر هذا  غاية للحكم التكليفي، فاّن المعنى عندئذ يكون أّن الثقل االعتبار للمال على الشخص ينتهي بكل معانيه باألداء.مناسبة قوله حتى تؤّدي لکونه 
لعلّو للمال على اإلنسان ألّنه لو بنى على التقدير و بالتالي اإلشكال الثاني يكون عبارة عن إبطال استظهار التقدير و تثبيت استظهار اعتبار نوع من الثقل و ا

الحكم  تخصيص الحديث بالحكم التكليفي ألصبح معنى الحديث: على اليد ان تؤّدي حتى تؤّدي و هو كالم غير منسجم فيتعين القول باّن الحديث يعمّ 
 يضا فراجع.ثم أجاب عن هذا الجواب أ 2/447الوضعي و التكليفي معا.اه فقه العقود 
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ثانیا بأن المقدر هو الفعل یعنی علی الید أداء ما أخذت إال أن االداء مع وجود العین إنما هو  هذا ویمکن الجواب

ال أنه مع ذلک یغنینا بدفعها ومع التلف إنما هو بدفع بدلها وعلیه فالحدیث متضمّنٌ إلثبات الحکم التکلیفی فقط إ

أیضا عن الحکم الوضعی فإن وجوب دفع البدل هو نفس الحکم الوضعی بالضمان إال أن یقال إن ذلک خالف ظاهر 

 کلمه االداء بل الظاهر علی هذا التقدیر هو سقوط التکلیف عند التلف. 

لیفی فال یغنی ما ذکر عن إثبات أما دعوی أن الحکم الوضعی ال یسقط بالموت ویخرج من الترکة بخالف الحکم التک

 1الحکم التکلیفی إنما هو اصطالح فی الفقه وإال فلیس لنا دلیلٌ  وأأن التعبیر بالحکم الوضعی  ففیه الحکم الوضعی

الوضعی ال یسقط بالموت فال بدّ من النظر إلی مقدار ما دل علیه دلیل الباب فإن دلّ  یدل بإطالقه علی أن الحکم

)نظیر ما یقال فی المزارعة من الترکه فهو یخرج منه ولو کان حکما تکلیفیا بالعقد بالفاسد  علی خروج المقبوض

والمساقاة وإجارة االعمال من اختصاص الحکم فیها بالوجوب التکلیفی إال أن الفقیه یخرج العوض من ترکتهم( وإال 

 .فال یخرج منه ولو کان حکما وضعیا

 أو علیک بناء المسجدال فرق عرفا بین قولک علیک المسجد 

إذا تعلق بالعین فمفاده إثبات الحکم الوضعی وإذا  "علی"بعد تسلیم ما تسالموا علیه من کبری أن کلمه  هذا کله

عندنا فإنا ال نجد فی العرف فرقا بین قولک علیک عشاء  تعلق بالفعل فمفاده إثبات الحکم التکلیفی فإن ذلک لم یتمّ

الدین والضمان خصوص حتی یقال إن الجمله االولی ظاهرة فی أو إتیانها أو أکلها، یوم الیوم أو علیک شراء عشاء ال

مریدا به اشتغال  "علیک خیاطه الثوب"ولهذا تری صحه قولک فی حق االجیر التکلیف نحوٍ من ظاهرة فی  ةوالثانی

للموجر للعمل هو أن  ومدیونٌ  والشاهد علی أن االجیر ضامنٌمن االفعال ذمته بها ال مجرد التکلیف مع أن الخیاطه 

  .عند التخلف أخذ بدله أو الفسخ

أنه یمکننا الحکم بأن و) 23لمجرد اشتغال الذمه "هلل علی الناس حج البیت"بل لقائل أن یقول إن علی فی قوله تعالی 

ال أن یقال إن إخاص علی ذلک  ولو لم یکن لنا دلیلٌ -بخالف سائر الواجبات-یخرج من أصل الترکه الحج من الدیون 

الظاهر من الدین فی باب االرث هی الدیون المتعارفه بحیث ال یشمل مثل الحج وإن کانت االیه ظاهره فی اشتغال 

                                  
 1/377راجع کتاب البيع لإلمام الخمينی  23
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فعلیه فیکون الوجوب التکلیفی ألداء الحج من باب وجوب أداء الدین تکلیفا مضافا إلی أن وجوب الحج من الذمه به( 

 ظهور االیه فی التکلیف.   الضروریات ال یتوقف إثباته علی إثبات

کلیه بل الظاهر من حدیث علی الید هو  عدةال یمکننا االذعان بما تسالموا علیه قافوالحاصل أن هذه تعابیر عرفیه 

وال أقل من االجمال الوجوب التکلیفی ال بمعنی علی الید أداء ما أخذت بل بمعنی علی الید حفظ ما أخذت  مجرد

  24االداء أو الحفظ وعلی أیّ فال دالله له ال علی الضمان وال علی وجوب الردّ. والتردید فی أن المقدر هو

 نعم علی تقدیر القول بظهوره فی وجوب الردّ فظاهر کلمة االداء فی الحدیث هو االقباض ال مجرد التخلیة.

کلمه االداء کیف وقد  ما أورده السید الخوئی)قدس سره( أیضا من إشکال االستهجان فی صوره تقدیر ال یتمّکما أنه 

فما هو المحذور فی إبراز ما کان الحکم مقیدا به فی  ،باالمتثال لبّا ةتکلیف مغیا أن کلّ فی االصول اعترف بنفسه 

  25إلی أن یمتثل. الوجوب باقٍ ؟! فالمعنی أنّالواقع

المعنی أن الضمان ثابتٌ ن علی القول باستفاده الحکم الوضعی من الحدیث أیضا فإ ولو سلم فإشکال االستهجان واردٌ 

 إلی زمن االداء ومن المعلوم أن الحکم بالضمان یدل بااللتزام علی التکلیف کما التزموا به فتکون الغایه غایه له أیضا.

 فتحصل من ذلک عدم ظهور الحدیث فی إثبات وجوب الرد.

 علی هذا الظهور علی تقدیر تسلیمه بإشکالین: هذا وقد أورد

أن الروایه ال بدّ وأن یکون فیه سقطا لبعد االستیناف واالرتجال به فلعله قد احتف بقرینه غاب عنا  االشکال االول:

 فیسقط عن االعتبار.

                                  
فعل عند إسناد قال المحقق االيروانی)قدس سره(: ال فرق بين اإلسنادين في استفادة التكليف من الظرف فيقّدر الفعل فيما أسند إلى المال كما يقّدر ال 24

ل و أّما مثال علّي دين فاشتغال الّذمة فيه يستفاد من لفظ دين ال من كلمة علي و كذا علّي التكليف إلى الّذات ففي مثل علّي عيال معناه أّني مكلّف بنفقة العيا
المال يستفاد منه الّضمان  مال بعد القرينة على أّن المراد من المال الّدين دون العين و يمكن أن يقال إنه إذا قال علّي مال أو علّي أو في رقبتي مقدار كذا من

ا إذا قال على يد زيد أو رجله أو نحو ذلك كذا لم يستفد منه الضمان بل كان ظاهره تكليف اليد و الرجل بما هو مناسب لهما من الفعل و و اشتغال الّذمة أمّ 
قدير الحفظ عّين تعلى ذلك فمعنى على اليد ما أخذت أّن اليد مكلّفة بدفع ما أخذت أو حفظ ما أخذت حتى تؤديه لكن تقدير الدفع باطل ال يالئم الغاية فيت
جزاء و العقاب إلى فحاصل الحديث وجوب حفظ أموال الّناس إذا وقعت تحت اليد و نسبة التكليف إلى اليد باعتبار أّن اليد هي الّتي أوجبت التكليف كنسبة ال

ْمَع َو اْلَبَصَر َو اْلفُٰؤاَد ُكل   أُوٰلِئَك ٰكاَن َعْنُه َمْسُؤاًل هذا كلّه مع اإلغماض عن ظهور الموصول  الجوارح باعتبار أّنها الّسبب في العصيان قال هللّا تعالى إِنَّ السَّ
مفاد الحديث بل  في عين ما أخذت و إاّل فما ذكرناه يصير أبين و عدم إرادة الّضمان يكون أوضح فإّن الّضمان يكون بعد تلف العين ال حال قيامها كما هو

أخذ فرد منه تصحيحا إلرادة الضمان فسد األمر من جهة أخرى و هو ثبوت اشتغال الّذمة بالقيمة حتى مع لو أريد بالموصول جنس المال الكلّي المأخوذ ب
لالستدالل للوضع و قيام العين كما في القرض و هذا ال يلتزم به أحد و بالجملة الحديث إن لم يكن ظاهرا في التكليف من جهات فال أقّل من اإلجمال المبطل 

 1/93 .اه الحاشيهالّضمان
غاية االمتثال كقوله قال المحقق الشهيدی)قدس سره(: المعنى يجب على ذي اليد أداء ما أخذه من الغير حّتى يؤّديه و ال بأس به ألّنه من قبيل تقييد الحكم ب 25

 2/205تجب عليك الّصالة حّتى تصلّي يعني ال مسقط لهذا الحكم إاّل امتثاله فتأّمل. اه هداية الطالب 
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 احتمال السقط فی االخبار الشریفة ال یضرّ بظهورها

بی صلی إال أن ذلک ال یضر بحجیه ظهوره فلعله کان فی ضمن أقضیة النجدا أن االرتجال به وإن کان مستبعدا  وفیه

 بالمراد به. مخلٍّ  غیرِ  اهلل علیه وآله ثم اقتطعه الراوی بتقطیعٍ

بداهه أنه لوال نفی قرینیة السقط بما ذکرنا  ،فمردودةأن وثاقة الراوی تنفی احتمال وجود ما یخلّ بالظهور  أما دعوی

مسموعه عند العقالء بعد االطمینان الراوی بأن ما قاله قاله المروی عنه وما لم یقله لم یقله المروی عنه غیر  فشهادة

  بوجود السقط فتسقط الشهاده السلبیه عن االعتبار.

فی مورد سیرة العقالء فال یمکن االخذ بإطالقه النصرافه إلی ما استقرت علیه عمل  أن الحدیث واردٌ االشکال الثانی:

  یمکن الحکم بوجوب الردّ فالعلی الخالف  وارد المشکوکة فضال عما قامت فیه السیرةمفال یتعدی منه إلی الالعقالء 

فیما إذا کان الدافع عالما بالفساد وکان القابض جاهال به مثال بل البدّ من متابعه ما استقرت علیه السیره. ال نقول 

فیه من التنصیص فکما أن یستحیل الحکم بما زاد علی السیره بل نقول إن االطالق ال یقدر علی إثبات ذلک فال بدّ 

 طالق ال یقدر علی نفی السیره والردع عنها کذلک ال یقدر علی إثبات ما زاد علیها.اال

 قدرة االطالق علی الردع عن السیره أو إثبات ما زاد عنها

 26ألن الظهور هو ما یفهمه النوع فال یشمله االطالق مما یغفل عنه العامهموضوعه أن الزائد علی السیره إن کان  وفیه

لوضوح أن المورد غیر  ؛باالطالق ام السیره علیه أو قیام السیره فیه علی خالف االطالق ال یضرّ وإال فمجرد عدم قی

االطالق عن السیره فإن مورد السیره بالقیاس  له وهکذا الکالم فی رادعیة مغفول عنه فال یعجز االطالق عن شموله

وإال فال محذور فی شموله له فیکون رادعا عنه إلی موضوع االطالق إن کان مما یغفل عنه العامه فال یشمله االطالق 

کما هو الحال فی االیات الناهیه عن الظن فإن الموضوع فیها وهو الظن شاملٌ للظن الحاصل من خبر الثقه فال محذور 

فی کونها رادعة عنه، بل الظاهر أنها سیقت لبیان الردع عنه بالخصوص لوضوح أن الظن الذی ال یعمل به العقالء ال 

 جة فیه بالردع. حا
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 عدم شمول االطالق للمصادیق المستحدثة

ودعوی أن  "أحل اهلل البیع"هذا و من موارد الغفله هو البیع االزمانی فی زماننا فإنه ال یشمله االطالق فی قوله تعالی 

)أما ما بار الشریفه البیع االزمانی متعارف بین الناس فی زماننا کما تری فإن االطالق ال سیما اإلطالق الوارد فی االخ

ال یشمل فی الکتاب الکریم فیمکن القول فیها بالشمول للمستحدثات لما ورد من أنها تجری مجری الشمس( 

المستحدثات إال إذا کانت بحیث یعترف بمصداقیتها من کان مخاطبا بها أو حصل لنا العلم بعدم الفرق بین هذا 

 المصداق وغیره.

نه بعض الجهله باسم القانون وانتشاره بین العوام فهو لیس نی إنما هو من خالل ما دوّهذا مع أن شیوع البیع االزما

  !التألیف والطبع وه بحقّمما قامت علیه سیره العقالء بحسب طبعهم وغریزتهم ونظیره ما سمّ

رویة الهالل بالعین  ولهذا نقول بعدم کفایة واالطالق إنما هو بسیرة العقالء ر المستحدثهیَ فی السِ فال حجیة وعلی أیّ

المسلحه بل ال جدوی فی رویته بالعین المجرده فی مکان غیر متعارف کعلی رأس جبل اورست ومثله من کان حدة 

فإن حلول الشهر بوصول القمر إلی درجه معینه یکون قابال معها عینه غیر متعارف فإنه ال حجیه لرویته ولو فی حقه 

 ا رأی واحد رأی الجمیع. للرویه المتعارفه ولهذا روی أنه إذ

ولهذا یقال بعدم نجاسه الحلیب بما یری فیه بالمکبره من ذرات الدم ألن المراد من أصاب ثوبی الدم هی االصابة 

المتعارفة و لهذا أیضا نقول بعدم حجیه ما قد یذکر من النکات الدقیقه فی االخبار الشریفه مما ال یعترف به النوع 

الدقیقة التی ال یتفطن لها العرف الساذج نظیر ما یذکر  لنا من القرائنبما حصّ مبعد توجیههه بسذاجتهم ولو اعترفوا ب

فی الطهر والتطهر فی االیه المبارکه أو التدقیق بأن العطف بالواو ال بالفاء فی االخبار الشریفه فإن ذلک کله مما ال 

  یعترف به النوع بسذاجتهم فال قیمه لها من جهه الحجیة.

 جبر ضعف السند بالعمل دعوی

ودعوی انجبار حتی استشکل فی سندها بعض المخالفین أیضا هذا کله بحسب الدالله أما السند فهو فی غایه الضعف 

إمکان إحراز العمل به بعد وجود سائر االدلة الضعف بعمل االصحاب رضوان اهلل تعالی علیهم أجمعین مردودة لعدم 

ل ولو سلم تصریحهم باالستناد إلیه فهو أیضا ال یجدی لقوة احتمال أن االستناد من االجماع والسیره وحدیث ال یح
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کان ألغراضٍ أخر ال لالعتراف بالحجیة فإن المجتهد قد یتّکل فی فتواه علی السیره بعد االشکال فی االدلة النقلیه إال 

تند إلی الخبر أیضا أو لعل ذکر االستناد یس ،أنه حذرا من االتهام بالجهل وأنه استند فی فتواه بالسیره مع وجود النص

ویوید ذلک عدم  به إنما هو من باب اعتراف الخصم والعامه کما هو الشائع فی کلمات القدماء رضوان اهلل تعالی علیهم

مما یمکن أن یعارضوا نقله فی مجامعنا الروائیة وما ذکره السید المرتضی )قدس سره( فی االنتصار تعبیرا عنه بقوله: 

ألنه موجود فی روایاتهم و کتبهم ما یروونه عن النبی )صلى اهلل علیه و آله( من قوله: على الید ما أخذت حتى  به

ومن المعلوم أن مجرد احتمال ما فی أن ذکرها إنما هو من باب االحتجاج علی القوم  فإن هذا التعبیر ظاهرٌ  27.اهتؤدیه

 .ألن الالزم فی الجبر إحراز االستناد بصدوره فال یحصل الوثوق قلنا کاف لعدم إحراز العمل بها

الصغری أما الکبری وهو جبر ضعف السند بعمل االصحاب بحجة أن عملهم بعد وضوح ضعف السند  هذا کله بحسب

کاشفٌ عن وجود قرائن عندهم تدل علی الوثوق بصدوره فلم یعترف به السید الخوئی)قدس سره( کما لم یعترف بأن 

ن وإن کان فی کلماته شیء من االضطراب واستدل علی ذلک بأن ال ندری ما هی القرائن االعراض یوجب الوه

عدم صحة االعتراض فإنا لو سلنا وجود قرائن  ولکن المختارالمعتمدة عندهم فلعلها ال تورث الوثوق بالصدور لنا. هذا 

یقولوا إنا ال نعمل بما عمل به المشهور  غیر کاشفة نوعا لکان علی الشواذ الذی لم یعملوا بالخبر أن یحتجوا بذلک بأن

اللهم إال أن یقال إنا ال نجد أیضا موردا ذکر فیه المشهور عندنا ألنهم اعتمدوا فی ذلک علی قرینة کذائیة وهی باطلة 

بل لعل العمل به إنما کان من أجل حجتهم علی العمل بالخبر الضعیف وأن قرائن کذائیه دلتهم علی الوثوق بصدوره 

فما سلکه السید الخوئی)قدس سره( من الرجوع  وعلی أیٍّدلیل آخر کالسیرة أو لکون مضمونه مطابقا لالحتیاط  قیام

فی غایة االشکال؛ بداهة أن االخذ إلی االصل أو المطلقات بعد االلتزام بعدم جبر ضعف السند بعمل االصحاب 

ء یحصل لهم الوثوق بصدور الخبر الضعیف الذی عمل به باالطالق أیضا إنما هو بسیرة العقالء فلو لم نقل بأن العقال

المشهور فال أقل من أنه ال یمکن لنا إحراز عملهم فی قبال المشهور بالمطلقات فلو لم نقل بالجبر فال نقول بالرجوع 

االجمالی إلی المطلقات قطعا لتوقف العمل بها علی جریان سیرة العقالء وإال لکان الالزم االخذ بها فی أطراف العلم 

أیضا لما حقق فی محله من أنه ال محذور عقلی فی الترخیص القطعی فیها بعد عدم تعلق الغرض بها کما فی 

  الشبهات البدئیة وإنما المانع عن االخذ بها عدم االخذ بها فیها عند العقالء.   

                                  
 فإن فيه شواهد أخری. 376إلی  1/372وراجع کتاب البيع لإلمام الخمينی  468االنتصار / 27
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  الثالثالدلیل 

 28.أَهْلِها إِلى الْأَماناتِ تُؤَدُّوا أَنْ  یَأْمُرُکُمْ هَ إِنَّ اللّ قوله تعالى:  من قبیل نصوص الرد و األداءقال فی فقه العقود: 

 29.أَمانَتَهُ اؤْتُمِنَ الَّذِی فَلْیُؤَدِّ بَعْضاً بَعْضُکُمْ أَمِنَ فَإِنْ -2

   30شة إلى صاحبها و تخرج یدک عنهاالمعی تردّ: فیها و زریق روایة -3

قال سألت أبا الحسن الرضا علیه السّالم عن الرجل یصید الطیر الذی روایة أحمد بن محمّد بن أبی نصر بسند تام  -4

یحلّ له إمساکه؟ فقال: إذا عرف صاحبه ردّه علیه و ستوى الجناحین و هو یعرف صاحبه أیسوى دراهم کثیرة و هو م

 31. إن لم یکن یعرفه و ملک جناحه فهو له و إن جاءک طالب ال تتهمه ردّه علیه

یث ال یحل دم امرئ مسلم و ال ماله و هی الروایة المرویة عن زید الشحام و عن سماعة عن صدر ما مضى من حد -5

من کانت عنده أمانة فلیؤدّها إلى من ائتمنه علیها فانّه ال  الصادق علیه السّالم عن رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله:

عن ذیل الروایة فی الوجه األوّل و اآلن یکون و قد مضى الحدیث  32مسلم و ال ماله إلّا بطیبة نفسه یحل دم امرئ

  النظر إلى صدرها.

ما کان فی أیدیهم من غیر وجه  مرسلة حماد بن عیسى عن العبد الصالح علیه السّالم و فیها: و له صوافی الملوک -6

  33اه.الغصب ألنّ الغصب کله مردود

إلی ما ب االمانة المالکیة فال یمکن التعدی عنها هذا ولو فرض تمامیة السند فهی تختص إما بباب الغصب وإما ببا

کما تری بعد ما نری فی ودعوی أن مفادها لزوم الرد علی مطلق من لم یکن مالکا أقبضه المالک ال علی وجه االمانة 

 الشریعة من کثره تفریق المتفقات التی منها حدیث الدیة فی الرجل والمرئة. ومثلها دعوی أن القابض فی المقام مع

فإن مجرد العلم بالفساد ال یالزم الغصب فإن فی مفهومه نحوٌ من العدوان اللهم إال أن یکون فی  ،علمه بالفساد غاصبٌ

 فعل القابض العالم بالفساد نحوٌ من الخدیعة للدافع الجاهل.

                                  
 .58النساء:  28
 .283البقرة:  29
 من عقد البيع و شروطه، الحديث الوحيد في الباب. 3، الباب 253: 12الوسائل  30
 .1قطة، الحديث من أبواب الل 15، الباب 366: 17الوسائل  31
 3من أبواب القصاص في النفس، الحديث  1، الباب 3: 19، و 1من أبواب مكان المصلّي، الحديث  3، الباب 424: 3الوسائل  32
 .3من كتاب الغصب، الحديث  1، الباب 309: 17، و 4من أبواب األنفال، الحديث  1، الباب 365: 6الوسائل  33
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و النقل و االنتقال و  أمثال هذه الکلمات المستعملة فی فقه المعامالت و األموال من قبیل الردّ و األداءأن  وقد یدعی

التبادل و ما شابه ذلک ال تحمل عادة على الردّ و النقل من مکان إلى مکان بل تحمل على الردّ و النقل من سلطة 

أو سلطة واقعیة کما فی ردّ الغصب أو ردّ  عریف البیع بانّه تبدیل عین بمالإلى سلطة إمّا سلطة قانونیة کما فی ت

 34اههذا ال یدلّ على أکثر من التخلیة بین المال و المالک.المقبوض بالبیع الفاسد و 

فی باب اللقطه فإن الظاهر  ما یقال من أن المرتکز فیها مجرد التخلیه، فال یتمّفی باب االمانات لِ أن ذلک لو تمّ  وفیه

تقط ال ن أن الملاللهم إال أن یدعی أن الحدیث إنما هو فی مقام بیاهو االقباض  "رده علیه"من قوله علیه السالم 

فال عنایة له بالرد أو التخلیة ولکنه خالف الظاهر کیف ولو نه لیس من المباحات االصلیه یصیر مالکا لذاک الطائر وأ

 ."ال"کان المراد بیان مجرد عدم التملک لکان االولی أن یقتصر علیه السالم ب

لزوم الردّ کلما کان المتعارف فی )قدس سره( من شاهدٌ علی ما ذکره شیخنا االستاذ التبریزیوعلی أیّ فما ذکرناه 

والمتعارف  35وکفایه التخلیه کلما کان المتعارف نقل الدافع العینمن عند المالک القابض العین  مقام التسلیم حمل

ء. کما هو الحال فی الغصب بخالف االمانة فالدلیل علی هذا التفصیل هو سیره العقالفی اللقطه نقل القابض فعلیه الردّ 

 هذا فی المنقوالت أما فی غیرها فال یجب إال التخلیه کما هو واضح.

 الدلیل الرابع

 نقل االجماع وعدم الخالف. 

أما االجماع فغیر ثابت وأما عدم نقل الخالف فغیر مجد الحتمال کون الغالب من الفقهاء رضوان اهلل تعالی علیهم  وفیه

 الخالف ال یثبت أکثر من عدم وجود المخالف وال یثبت موافقه الجمیع.    غیر متعرضین لهذا الفرع فإن التعبیر بعدم 

 الدلیل الخامس

 قیام السیرة من العقالء علی وجوب الردّ.  

                                  
 2/450فقه العقود  34
 2/156ب إرشاد الطال 35
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ما سبق من عدم جریانها فی جمیع الموارد کما لو کان الدافع عالما بالفساد دون القابض ولو سلم فقد ذکرنا فی  وفیه

 السیرة بمجرد عدم الردع إال إذا لزم منه خالف الشرع ودون إثباته خرط القتاد.محله عدم إمکان إثبات حجیة 

کان الدافع عالما بالفساد ولم یکن له أیّ ملزم  فلوإال فی بعض الموارد  علی وجوب الردّ  لنا دلیلٌ أنه لم یتمّ  والحاصل

یجب الرد کما أنه ال یجب الرد فیما کان  ا علی الرضایة المطلقة فی االمساک فالفی الدفع فإن الدفع هکذا دالٌّ عرف

  36بل یکفی فیها مجرد التخلیة. المتعارف حمل المالک العین إلی القابض

 تنبیهان

 التنبیه االول

إال أن یکون کثیرا فال یجب علیه من باب مقدمه الواجب ذکر الشیخ االعظم)قدس سره( أن موونة الرد علی القابض 

بأن المراد من القلة ما ال  تارة بأنه ال فرق فی الضرر بین القلیل والکثیر وقد یوجه یهفأورد علعمال بقاعدة ال ضرر 

ال ینفک عنه طبیعة الرد فإن ال ضرر ال بأن المراد من القلة هو ما  وأخریخالف الظاهر  ولکنهیصدق علیه الضرر عرفا 

أن طبیعة الرد ال یشتمل  وفیهس والجهاد یجری فی االحکام الذی یتضمن بطبیعتها مقدارا من الضرر کالزکاة والخم

علی ضررٍ ال سیّما مع صغر البلدان فی زمن الصدور فإن من مصادیق الردّ ردّ الخاتم إلی الجار مثال وهو ال یشتمل 

 37علی أیّ ضررٍ علی الدافع فال بدّ من القول بعدم وجوب الردّ کلما کان فیه موونة علی القابض تمسکا بقاعدة ال ضرر.

 39دلیل نفی الحرج ال نفی الضرر. الجاری حینئذٍ إال أن 38بأن المراد من الکثرة ما فیه حرجٌ وإجحافٌ لثةوثا

لو کانت فی إیصاله مؤنة کانت على  أنه فقد أورد علیه شیخنا االستاذ التبریزی)قدس سره( بقوله: وکیف کان

و قد ذکر فی محله  على البائع على بایعه ضررٌ المشترى و حدیث ال ضرر ال یجری فی المقام باعتبار ان حبس المال 

                                  
ه اللهم إال هذا ولکن الظاهر من بعض کلمات شيخنا االستاذ دام ظله أنه لم يلتزم بوجوب الرد فی غالب الموارد أيضا مع أن مقتضی الدليل االول وجوب 36

لوضوح  إنما کان بتخيل صحة العقدأن يقال بعدم إحراز االخذ باطالقه فی موراد المقبوض بالعقد الفاسد إال إذا کان القابض عالما بالفساد وأن االقباض 
 .قطعاعند العقالء ضامنا يکون أنه فيجب عليه الرد کما حينئذ حرمة االخذ 

 3/124مصباح الفقاهة  37
 1/95حاشية السيد)قدس سره(  38
 2/157فمع الحرج يجوز له إمساكه إلى ارتفاعه إال أنه لو تلف فهو له ضامٌن حيث ان دليل نفى الحرج ال ينفى الضمان.اه إرشاد الطالب  39
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فیرجع إلی إطالق وجوب الردّ علی  البتالئه باالجمال الداخلی 40موارد تعارض الضررین ان قاعدة ال ضرر ال تعمّ 

 .القابض

ومن مصادیق المسئلة ما لو استدخل حدید الغیر فی البناء بحیث ال یمکن رده إال بتخریب البناء الذی فی ضررٌ 

بأن المالک بعد أخذ البدل من المثل أو القیمه ال یتضرر عرفا أصال فال  ویمکن أن یقالیم علی القابض المشتری عظ

مانع عن جریان ال ضرر فی حق القابض ودعوی أن المالک قد یتعلق غرضه بنفس العین کما تری فإن المعیار فی 

ضرر العرفی وال ریب فی عدم صدقه فی المقام ومثله فی مالیة االموال هو رغبة النوع والمعیار فی صدق الضرر هو ال

الوهن ما یقال من أن الزم ذلک جواز أخذ سیارة الغیر ودفع بدلها فإن التصرف فی مال الغیر من دون إذنه حرام ولو 

الفاسد  لم یکن فیه ضررا علی المالک کما أن الرد فی هذا المثال ال ضرر فیه علی القابض فالکالم فی المقبوض بالعقد

نعم لو کان القابض عالما بالفساد وعالما بأن المالک لو کان یعلم الحال لم یقبضه وأنه  .الذی یتضرر القابض فی الرد

سوف یسترجع ماله ومع ذلک أقدم علی استعمال الحدید فی البناء فال یشمله ال ضرر ال ألنه إمتنانی لما قلنا من 

 ن دلیل نفی الضرر ال یبرّر التجاوز علی أموال الناس.إمکان االمتنان علی المقدِم أیضا بل أل

نعم کما یرتفع ضرر المالک بأخذ البدل کذلک یرتفع ضرر القابض بأخذ عوض البناء من المالک إذا رضی بذلک 

  41فالحکم هو تخییرهما بینهما.

ا عن الشیخ االعظم أو الذی یمنعنا عن ذلک هو إجمال حدیث ال ضرر بین کونه لنفی الحکم الضرری کم هذا ولکن

لنفی الحکم بلسان نفی الموضوع کما عن المحقق الخراسانی أو للنهی عن االضرار بالغیر کما عن المحقق االصفهانی 

م القابض قدِفی حق القابض لعدم حرمة االضرار بمال النفس نعم لو لم یُ فال یجری)قدس سرهم( فإنه علی االخیر 

 إجباره أیضا ألنه منه إضرارٌ بالغیر فال یجوز. علی هذا الضرر فال یحقق للمالک

                                  
 1/157إرشاد الطالب  40
خير حيله فی جميع ذلک لموضوعه فال يوجب ذلک ارتفاع االجمال الداخلی وإال لکان  الضرر الثابت وليس رافعوفيه أن دفع البدل يوجب تدارک ا 41

أمکن القول بعدم وجوب رده لعدم التعارض الداخلی بداهة أن  موارد التعارض الداخلی نعم لو کان االخراج موجبا لتلف العين المقبوضة بالعقد الفاسد
عينه أم ال فال بّد من تدارکه بالبدل وحينئٍذ فيبقی دليل نفی ضرر للقابض بال معارض کما صرحوا به فراجع المکاسب  المالک يتضرر سواء أخرج
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أو التخلیة بوجوب الردّ  علی إطالق وجوب الردّ کیف وال یعترف عاقلٌ لنا دلیلٌ  ل الخطب أنه لم یتمّیسهّ هذا والذی

یجب  حتی إذا استلزم ضررا کثیرا علی القابض کما فی مثال البناء وقد ذکرنا أن االطالق إنما هو بسیرة العقالء فال

 ن البدل.الردّ فی هذه الموارد ولو طالبه المالک فیتعیّ

تعذر المثل وکان دفع القیمة بحیث ال یمنع عن تضرر المالک کما لو احتاج إلی نفس ما دفعه من الحدید  هذا ولو

ر الذی استخدمه القابض فی بنائه بحیث لوال استرجاعه واستخدامه فی بیته النهدم فقیل یجری دلیل نفی الضر

بالنسبة إلی من کان ضرره أکثر ولک أن تقول بعد استرجاع العین ودفع المالک ما استلزمه من تخریب بناء القابض 

 )والمفروض أن ضرره أقل( ال یتضرر القابض فیجری ال ضرر بالنسبة إلی المالک.

السنة لو استلزم ضررا غیر یفصل فی جریان ال ضرر بین حقوق الناس وحقوق اهلل تعالی فإن الحج فی هذه  ثم إنه قد

متعارف علی المستطیع وجب علیه تحمله أو استلزم شراء الماء للوضوء ضررا علی المصلی وجب علیه شرائه وهذا 

بخالف المقام فإن ال ضرر قد حدد حقوق الناس بما ال یوجب الضرر أما فی حقوق اهلل تعالی فالمستطیع بنفسه مقدمٌ 

ال االمر االالهی فإنه بعد فعلیة وجوب الج فی حقه یصیر کالمضطر ال کالمکره عکس علی الضرر بسبب إرادته المتث

 42المقام.

أن القابض فی المقام أیضا أقدم علی الضرر بسبب وجوب الدفع وإرادته المتثاله فما هو الفرق بین المقامین!؟  وفیه

لکنه کما تری ال یوجب  بخالف وجوب الحج 43اللهم إال أن یقال إن وجوب الرد فی المقام إنما هو فی صورة المطالبة

ومثله دعوی أن ما یحصل بامتثال أمر الصالة أو الحج من الثواب یوجب اضمحالل الضرر! فإنک خبیر بأن التفصیل 

دفع القابض امتثاال ألمر الوجوب مع شدة تضرره أیضا فیه ثواب عظیم هذا مضافا إلی أن المعیار فی الضرر هو الضرر 

  فالثواب االخروی موجود فی جمیع الموارد.العرفی وإال

ی إلیه نظره بل له کتابة ما یفتی به فاالقوی سقوط وجوب الحج أیضا وإن کان الفقیه ال یجب علیه االفتاء بما أدّهذا 

ی ألن الالزم بیان ما هو حجة علی المقلد فعال ومع سکوت االعلم یکون الحجة علیه ما أفت ؛الغیر ولو کان مخطیا عنده

  به فاالعلم.

                                  
 27/6/1392تقريرات السيد الزنجانی  42
 من دخالة الغير کما أجاب بمثله السيد الزنجانی فی التقريرات.ففيه نحٌو  43
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 التنبیه الثانی

فصّل فی المقام بین الردّ إلى نفس المالک فی بیته مثال و بین الردّ  )قدس سره(انّ السید الخوئیقال فی فقه العقود: 

إذا أراده المالک  فذکر: انّ األوّل غیر واجب إذ ال دلیل علیه و لکن الثانی واجبٌ إلى البلد الذی أخذ فیه هذا المتاع

المالک له المطالبة بإرجاع السلطنة على العین بکل خصوصیات السلطنة الدخیلة فی الرغبة و القیمة و من  ألنّ

المتاع تختلف مقدار الرغبة فیه و قیمته السوقیة باختالف البالد فلو طالب المالک بهذه الخصوصیة ال بدّ  الواضح انّ 

  .من توفیرها له

قبل إرجاع العین و طالب بردّ المال إلیه فی بلده الجدید لم تجب على اآلخذ  نعم لو انتقل المالک إلى بلد آخر

استجابته، ألنّ هذه الخصوصیة و هی خصوصیة کون العین فی البلد الجدید لم تکن ثابتة منذ البدء کی یجب علیه 

و بین لبلد، و التخلیة بینه توفیرها و انّما علیه إرجاع المال إلى بلد اآلخذ بطلب المالک إن کان قد أخرجه من ذلک ا

کان المالک هناک أو کان منتقال إلى مکان آخر، و مئونة الردّ إلى البلد تکون على اآلخذ الملک فی ذلک البلد سواء أ

ألنّه هو الذی أعدم هذه الخصوصیة فعلیه مئونة إرجاعها، أمّا الردّ إلى بیت المالک مثال لو قلنا بوجوبه علیه بدلیل ما 

ونته علیه ألنّ خصوصیة کونه عند المالک أو فی بیت المالک لم تکن دخیلة فی الرغبة و القیمة السوقیة فلیست مئ

کی تکون مضمونة علیه، غایة األمر فرض قیام دلیل على وجوبه علیه لکن بمؤونة المالک الذی رغب فی تحقیق هذه 

 ضرر.و تخیّل عدم جریان ال ضرر هنا ألنّ الردّ الخصوصیة، أمّا کون مئونة ذلک على اآلخذ فهو ضرر علیه منفیّ بال

بطبیعته ضرری و بحاجة إلى مئونة و الحکم الضرری بطبعه ال ینفى بال ضرر إلّا فی مورد اتفقت حاجة الردّ إلى مئونة 

ی ال أکثر من المتعارف فالزیادة تنفى عنه بال ضرر غیر صحیح، ألنّ الردّ لیس بطبیعته ضرریا إذ ما أکثر الردّ الذ

 44.مئونة فیه کردّ فصّ من خاتم مثال فال ضرر انّما ینفی إطالق الحکم ال أصله

 أقول: إنّ هذا الکالم یمکن أن یثار حوله عدید من التساؤالت:ثم قال: 

بة أو کانت الرغ فی الرغبة أو القیمة السوقیتین انّه لو اتفق انّه لم تکن لخصوصیة کون العین فی بلد االخذ أثرٌ -منها 

إلى بلد اآلخذ لو رغب  و القیمة فی البلد الذی نقل اآلخذ العین إلیه أقوى منها فی بلد اآلخذ فهل یجب هنا الردّ 

                                  
 126 -124: 3، و راجع أيضا مصباح الفقاهة 168 -167: 2المحاضرات  44
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المالک فی ذلک ألنّ خصوصیة البلد عادة لها دخل فی مقدار الرغبة و القیمة أو ال یجب ذلک ألنّ هذه الخصوصیة 

 بالفعل ال دخل لها فی الرغبة و القیمة؟

انّه لم ال نقول أیضا بضمان خصوصیات السلطنة التی للمالک رغبة شخصیة فیها و لو لم تکن دخیلة فی  -و منها

کما هو الحال فی أوصاف العین فلو انّ الغاصب غیّر لون العین المغصوبة من البیاض إلى  الرغبة و القیمة السوقیتین؟!

قیمة السوقیتین لکن للمالک رغبة شخصیة فی الوصف االحمرار مثال و لم یکن تبدل اللون مؤثرا فی الرغبة و ال

المتغیّر فال إشکال فی أنّ على الغاصب إعادة اللون مع اإلمکان و إن لم یکن علیه ضمان مالی لدى العجز عن إعادة 

 45اه فال یکون ما نحن فیه من هذا القبیل؟!نا عدم دخله فی القیمة السوقیة أاللون ألنّنا فرض

ضررا عرفا بل المختار أنه ال دلیل علی  ان الخصوصیات الشخصیة فقد سبق أنه ال دلیل علیه وأنه ال یعدّ ضم هذا أما

)إال فی بعض الصور کما لو کان القابض عالما بفساد البیع وأن االقباض إنما هو بتخیل وجوب الردّ ولو بمئونة المالک 

ة بزمن المعصوم علیه السالم بأن یقال: کان الشائع فی لعدم إحراز اتصال السیرصحته وأن المالک سوف یسترجعه( 

العقالء بوجوب الردّ علیه  القابض ثم حکمُ المالک بردّ المال إلیه ثم امتناعُ زمانه علیه السالم عند فساد البیع مطالبةُ

 ومع ذلک لم یثبت الردع عنه.

 الحکم الثالث: الضمان فی صورة التلف

 الدلیل االول

قد سبق ما فیه سندا ومع الغض عنه فغایة ما تدل علیه هو ضمان اآلخذ فی صورة االتالف واالفراط حدیث علی الید و

بل المختار  فال دالله له علیه بوجهٍ الذی لعله کان یتلف لو کان بید المالک أیضا والتفریط أما الضمان فی صورة التلف 

فال بدّ من قیام فضال عن التلف مان فی صورة االتالف أنه ال تدل إال علی الحکم التکلیفی وهو وجوب الحفظ أما الض

 آخر علیه. دلیلٍ

یقال إن ظاهر صدر الحدیث هو ضمان الشیء بالعین والقیمة وظاهر الذیل هو أداء نفس العین لرجوع الضمیر  هذا وقد

االتالف فضال عن  إلی الموصول المراد به عین المأخوذ فإن قدمنا ظهور الذیل فال دالله له علی الضمان فی صوره
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ال یقال: إن أداء العین أیضا له مراتب فإن أمکن رده بجمیع خصوصیاته الشخصیة والنوعیة والمالیة فهو وإال  46التلف.

فال بدّ من ردّ خصوصیاته النوعیة والمالیة وهو المثل ثم ردّ الخصوصیة المالیة وهو القیمة فالذیل موافق للصدر؛ ألنا 

اهر االداء هو أداء نفس العین ولو سلم أن أداء المثل أو القیمة من مراتب أدائه عقال فال ریب نقول: ال ریب فی أن ظ

 47فی تبانهما عرفا.

ولو أرجعنا الضمیر إلی الموصول کما هو الظاهر فإن المعنی فإنه ال تعارض أصال بین الصدر والذیل  وفیه ما ال یخفی

لتلف واالتالف ثابتٌ إلی زمن أدائه فإذا رده خرج عن عهدته فأین هو أن ضمان المأخوذ بالعین والبدل فی صورة ا

  التعارض؟!

المتّجه صحّة  الشیخ االعظم)قدس سره( بعد التزامه باستفادة الضمان فی صوره التلف من حدیث علی الید قال: ثم إن

  48الشعور.و  کن یدهما ضعیفة لعدم التمییزاالستدالل به على ضمان الصغیر، بل المجنون إذا لم ی

فی االصول من انتزاعیة االحکام الوضعیة من االحکام التکلیفیة والمفروض أن علیه بأن ذلک خالف ما بنی  أورد علیه

ودعوی انتزاع الضمان الفعلی من تکلیف مستقبل کما تری للزوم  الصبی غیر مکلف باالداء فکیف یحکم علیه بالضمان

 علیة والقوة فال معنی النتزاع عنوان تحت السقف إال بعد وجوده ال قبله.توافق االمر االنتزاعی مع منشأه فی الف

ال یتم فیما إذا کان الولی غیر مکلف باالداء کما لو کان إال أنه تارة بأن المنتزع منه هو تکلیف الولی باالداء  أجیب عنه

ی ثابت فی هذه الصورة أیضا ومن الصبی فقیرا فإنه ال یجب حینئذ علی الولی دفع المال من کیسه مع أن ضمان الصب

المستحیل أوسعیة االمر االنتزاعی عن منشأه ودعوی تتمیمه بعدم القول بالفصل کما تری فإن المدعی استحالة ذلک 

 عقال.

بأن المنتزع منه هو الوجوب المعلق المتوجه إلی نفس الصبی بعد البلوغ إال أنه یتوقف علی القول بأن حدیث  وأخری

ضی أزید من رفع االحکام المنجزة عن الصبی والمجنون والنائم وأما االحکام المعلقة فهی ثابتة علیهم الرفع ال یقت

  50ممنوع. لکنه 49أیضا،
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 الدلیل الثانی

 لیه السالمأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ

 51قَالَ یَأْخُذُ الْجَارِیَةَ صَاحِبُهَا وَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ بِقِیمَتِهِ. -فَوُجِدَتِ الْجَارِیَةُ مَسْرُوقَةً  -فِی رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِیَةً فَأَوْلَدَهَا

ة الشیخ الطوسی )قدس سره( بأنه وصفوان وبزنطی فالروایة مرسلة إال أن یقال بمزیة مثل ابن أبی عمیر فی شهاد

وأضرابهم ال یرسلون وال یروون إال عن ثقة علی مفاد أصحاب االجماع إال أن الظاهر خالفه بقرینة قوله)قدس 

لم یفسر فی کالمه فإن ظاهر هذه الکلمة هی االشارة إلی جماعة معهودة معینه ومن المعلوم أنه  "وأضرابهم"سره(

کما تری فإنه مفرد ولو سلم  "جعفر بن بشیر"ال بأصحاب االجماع ودعوی أن المراد من االضراب هو )قدس سره( إ

بعد التصریح بأسماء الثالثة وعدم االکتفاء باسم واحد منهم وال أقل من احتمال فال وجه لعدم التصریح باسمه 

ة علی غیرهم من أصحاب االجماع إال أن وعلیه فال مزیة لهذه الثالثاالقتباس عن عبارة الکشی فال یحرز البینة 

االلتزام بأن مفاد تصحیح أصحاب االجماع هو مجرد  توثیق من یروون عنه بال واسطة، مشکلٌ فإنّ الغرض من شدة 

االحتیاط وعدم النقل إال عن الثقة هو نقل کالم االمام )علیه السالم( ال مجرد التورّع عن النقل عن الضعیف بال 

فإن ذلک أمر غیر عقالئی اللهم إال إذا کان الغرض نقل أخبار جمیل بن دراج باقی السند من الضعاف واسطة ولو کان 

مثال فال یعبأ بمن هو بعده إال أن من المعلوم أن االمر لیس کذلک وعلیه فال وجه للتفصیل بین المشایخ بال واسطة 

 المشایخ فال فرق بینهم فی ذلک. وغیرهم فإن قلنا بداللة عبارة الکشی أو عبارة العدة علی توثیق

یستشکل علی مشایخ الثقات الثالث بأنه لو سلمنا المبنی فبما أنا نعلم روایتهم عمّن هو مشتهرٌ بالضعف فال  ثم إنه قد

یمکن االخذ بمرسالتهم الحتمال کون المجهول من تلک الضعاف فیسقط شهادة الشیخ )قدس سره( بأنهم ال 

 یرسلون إال عن ثقة.

بأن مشایخ مثل ابن أبی عمیر قریب إلی أربع مائة والضعیف منها خمسة علی التحقیق فاحتمال کون  عنه أجیب

الواسطة المجهولة من تلک الخمسة واحدٌ من الثمانین ومن المعلوم إلغاء هذا االحتمال فی قبال خالفه فال یعبأ به 

 عند العقالء. 
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لنا منشأ آخر لالحتمال ولکن االمر لیس کذلک فلعل الوجه فی  السید الصدر بأن ذلک یتم لو لم یکن أورد علیه

االرسال وعدم التصریح باسم الراوی هو عدم وجاهته وضعفه لوضوح أن الراوی لو کان من الثقات العدول لکان المروی 

لو  یتمتع بالتصریح باسمه وبهذا ینقلب حساب االحتمالت ویقوی احتمال کون المجهول من الضعاف فهو نظیر ما

تردد أمر رجل فی المدرسة التی فیها عشرون طالبا بین کونه زیدا أو غیره فإن احتمال کونه زیدا وإن کان واحدا من 

العشرین إال أنه بضمیمة العلم بأن تردّد زیدٍ فی المدرسة کل یوم سبع مرات وتردد غیره مرة فی کل یوم، یقوی 

 احتمال کون الرجل هو نفس زید.

فل عما هو وجه االرسال فی أخبار ابن أبی عمیر فإنه قد صرح بضیاع کتبه بسبب ظروف التقیة بأنه غ أجیب عنه

فکان ینقل ما بقی فی ذهنه من االخبار الشریفة وأسانیدها إال أنه قد ال یستحضر المروی عنه فکان یعبر عنه بما 

بشهادة الشیخ فیضعف احتمال کون  أن دأبه هو النقل عن الثقات -علی الفرض  –وحیث إنا نعلم  52یوجب االرسال

المجهول من الضعاف کما أنه ال یفرق الحال کما سبق بین المروی عنه االول والثانی ألنه کما یحتمل عروض 

 النسیان بالنسبة إلی االول کذلک یحتمل بالنسبة إلی الثانی فما روی عنه جمیل ثقة. 

المختار فیهما هو أن دأبهما نقل االخبار  قلت:ی وکامل الزیارات. : علیهذا ال بدّ من القول بتوثیق مشایخ الکافإن قلت

ولو بروایة صحیحة واحدة فال یضر بذلک نقل ما یوافقها من  _والذی هو أمر عقالئی-المتقنة والمضامین الثابتة 

شایخهم لو االخبار الضعاف تأییدا فال یالزم ذلک توثیق مشایخهم ولو بال واسطة ودعوی ظهور کالمهم فی توثیق م

ودعوی التخصیص کما  53سلم فال بدّ من حمله علی ما ذکرنا بعد قیام القرینة الصارفة وهو العلم بروایتهم عن الضعاف

تری فإن شهادتهم لیس من قبیل القانون والقاعدة الکلیة حتی یقبل التخصیص بل بقیام تلک القرینة یتبدّل المراد 

 الجدی.
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 ر الشریفةمالک الوحدة والتعدد فی االخبا

لو فرض قرب   أن المختار أنهإال 55فنتکل علیه 54: إن للروایة إسناد آخر ال یشتمل علی االرسالثم إنه قد یقال

مضمونمهما ووحدة السند فیهما فال یمکن االتکال علی واحد منهما لوضوح أن دیدن العقالء فی مثل ذلک هو الحکم 

یضا أمر عقالئی وعلیه فیسقطان عن الحجیة الحتمال االرسال و بوحدة الروایتین فإن الحکم بالتعدد والوحدة أ

 56اختالف النسخ.

فإنه إذا کان المشتری ضامنا لما أحدثه من النماء )بداهة أن المرأة ال تولد إال بزوج( التی لم  أما وجه االستدالل

 .أولی فی صورة تلفه یستوفها وقد أتلفه الشارع المقدس بحکمه بحریته فضمانه لألصل

ما ذکره السید الخوئی)قدس سره( من ان الروایة غریبة عن المقام، إذ المفروض فی المقام أن یکون البائع  وفیه أوال

مالکا أما المذکور فی الروایة فهو کون البائع غاصبا، و من الواضح أنه لم یتوهم أحد عدم الضمان فی هذه الصورة حتى 

ب الغاصب ما غصبه فإنه ال ریب فی ضمان القابض وإن کان یرجع إلیه مع فیما إذا کان العقد غیر معاوضی کما لو وه

 57الغرور.

وال یشترط فیه االستیفاء فإن االتالف کما  58ال نسلم أن االستیالد من قبیل التلف بل هو من قبیل االتالفوثانیا: 

تلف قابلیة الرحم لالستیالد یکون باالستیفاء کذلک یکون بالتخریب کتخریب البناء ومن المعلوم أن المشتری قد أ

ان الولد ال یکون نماء الرحم الذی یکون لصاحب الجاریة بل ملکه  إلی مدة معینة قال المحقق التبریزی)قدس سره(:

قابلیة رحمها لالستیالد التی استوفاها المشترى باستیالدها فالضمان فی المورد فی ضمان المنفعة المتلفة على مالک 

  ى.الجاریة کما ال یخف

                                  
ِ عالشيخ الطوسی بإسناده عن الصفار عْن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُحَكيْ  54 اٍج َعْن أَِبي َعْبِد هللاَّ ِد ْبِن أَِبي ُعَمْيٍر َعْن َجِميِل ْبِن َدرَّ ُجِل َيْشَتِري  ليه السالمٍم َعْن ُمَحمَّ ِفي الرَّ

وِق َفُيولُِدَها َو ِقيَمِة  َباَعُه ِبَثَمِن اْلَجاِرَيةِ  َو َيْرِجُع َعلَى َمنْ  اْلُمْبَتاُع ِقيَمَة اْلَولَدِ  َيْدَفُع إِلَْيهِ َقاَل َيأُْخُذ اْلَجاِرَيَة اْلُمْسَتِحق  َو  ُء ُمْسَتِحق  اْلَجاِرَيةِ ِجيُثمَّ يَ  -اْلَجاِرَيَة ِمَن الس 
 21/204الوسائل  اْلَولَِد الَِّتي أُِخَذْت ِمْنُه.

 31/2/1392تقريرات السيد الزنجانی  55
لجمع العرفی من التقييد والتخصيص وغيرهما فيما إذا احتمل وحدة الروايتين کما فی ما إذا ويترتب علی هذا االمر ثمرة مهمة وهو عدم إعمال القواعد ا 56

ة مومنة فإن اتحد السائل والمسئول والمسئول عنه بأن نقل الراوی تارة رواية مطلقة کأعتق رقبة مومنة ثم نقل عنه نفسه أيضا رواية مقيدة کأعتق رقب
فی هذه االمور الجزئية حدة الروايتين إال أن مثل النقل بالمعنی طيلة هذه القرون العديدة أوجب االختالف بين النقلين الغالب علی الظن فی مثل هذا المورد و

إال فضبط القيد راٍو وترکه االخر وعليه فال مجال للتقييد بل ال بّد من التمسک بالبرائة عن القيد الزائد اللهم والذی هو أمر متعارف فی موارد النقل بالمعنی 
نقله السيد الزنجانی  هذا مما إذا کان فی النقل إشارة إلی التعدد کما لو صرح الراوی بأنی قد سئلتکم عن هذه المسئلة وأريد التکرار لتبدل بعض الظروف.

 25/9/1386بتاريخ عن السيد البروجردی )قدس سره(  فی تقريرات کتاب الصوم
 3/90مصباح الفقاهة  57
إذا كان هو كالتالف بحكم الّشارع بالحرّية يكون هذا كالمتلف بالضرورة فإن الخّل المنقلب خمرا إذا كان تالفا كان قالبه متلفا لتالف قوله قدس سره فهو كا 58

 1/93.اه حاشية االيروانی)قدس سره( فليس ما أفاده إاّل كّرا على ما فّر منه
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ان مقتضی القاعدة هو ضمان ما فات من منفعة الرحم وهی من  ما قاله شیخنا االستاذ التبریزی)قدس سره(: وثالثا:

قابلیته لالستیالد ال قیمة الولد مثل ما إذا زرع انسان ارض اآلخر فعلیه عوض منفعة تلک األرض الفائتة بیده أی أجرة 

علیه قیمة الزرع المزبور یعطیها لصاحب األرض خارجة عن قانون ضمان  و دعوى ان)وأما الزرع فهو للزارع( مثلها 

 59.الجاریة فضال عن کونه باألولویة ضمان تلف  فال یمکن التعدی الى التلف فالحکم بضمان قیمة الولد تعبدیٌّ 

وهو کما تری : لو سلمنا عدم دخالة المشتری فی تکونها قلت : إن تکون الولد فی الحقیقة من أجزاء االمّ إن قلت

فالالزم هو ضمان تلک االجزاء الفائتة ال قیمة الولد ال سیما وأنه لم یفترض فی الخبر زمان رجوع مالک الجاریة فلعله 

 رجع بعد ما کبر الولد بسبب طعام المشتری.

لد مملوک مقتضى القاعدة ضمان قیمة و الروایة تعبدٌ آخر أشار إلیه المحقق االیروانی)قدس سره( بقوله:هذا وفی 

سواء کان هذا تلفا أو إتالفا ال قیمة هذا الولد بفرضه مملوکا و لعلّ المراد من الرّوایة أیضا ذلک یعنی یأخذ الرّجل 

ولده بإعطاء قیمة مملوک ال بفرض هذا مملوکا و إعطاء قیمته أو لعلّ إعطاء قیمة هذا بفرضه مملوکا منزّل على 

إنّما تختلف قیم المملوک فی الکبر بعوارض خارجیّة من اکتساب الکماالت و  الغالب من عدم اختالف القیمة بذلک و

 60.اختالف مراتب القوى

 الدلیل الثالث

  61.قیام السیرة علی الضمان

وقد یقال بأن السیرة غیر محرزة إال فی موردین: ما إذا کان القابض بنفسه قد أخذ المبیع من دون إقباض المالک وما 

 لما بالفساد والمالک جاهال بهبحیث لو کان عالما لم یکن یقبضه وأما فی غیرهما فال.إذا کان القابض عا

عدم إمکان إحراز السیرة حتی فی هذین الموردین بداهة أنه کیف یمکن لنا إحراز مورد تلف فیه المقبوض  والمختار

هم الشارع المقدس علی ذلک کیف بالعقد الفاسد وطلب المالک بدله وامتنع القابض وحکم العقالء بلزومه علیه وأقرّ

 وقیام هذه السیرة فی زماننا هذه أیضا غیر محرزة.

                                  
 2/104إرشاد الطالب  59
 1/93الحاشية  60
د االستيمان المالكي أو الشرعي قد جرت عليه سيرة العقالء و لم يردع عنها الشرع فيكون الضمان في ذلك نظير سائر األحكام الضمان في غير موار 61

 2/140التي يكون الدليل عليها السيرة العقالئية.اه إرشاد الطالب 
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أن المشهور حکموا بضمان الید العدوانی فی صورة التلف ومثلوا لذلک بما لو حرک الضالة مثال بیده أو  ثم ال یخفی

لید فیها وال فی سیرة العقالء( ولو برجله )فإن من المعلوم أن المراد من الید فی حدیثه هو االستیالء وال خصوصیة ل

فی  بداهة أن مجرد ذلک ال یعدّ 62من أجل االختبار بأنه له أو لغیره لکن المختار وفاقا لما عن بعض االعاظم عدمه

العرف تصرفا ونظیره ما لو احتاج السائق إلی تحریک بعض الدراجات أو السیارات فإنه غیر ضامن فی مثل هذه الموارد 

اوت الحال فیها بین المکانین فی التلف فإن الزلزلة أوجب تلف الضالة أو السیارة وأنه کان یتلف ولو کان التی ال یتف

  .غیر محرز واالخذ بإطالقاتهفی مکانه السابق فإن استقرار دیدن العقالء فی مثل ذلک علی الضمان 

 قاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده: الدلیل الرابع

 (3/185)إنّما المقتضی له بعض أصنافهو ز کون نوع الیقتضی بنوعه الضمانلجوا سره(: قوله)قدس

ال یخفی أنه ال معنی للقول بعدم الضمان فی نوع العاریة بعد ثبوته فی بعض أصنافه فإنه ال یمکن الحکم علی النوع 

طبیعة الثانویة بعد تساویهما إال بما ینطبق علی جمیع أفراده اللهم إال أن یکون االختالف بین الفرد والنوع بمقتضی ال

فی مقتضی الطبیعة االولیة کما یقال الماء شیءٌ باردٌ بالطبع وإن کان بعض أفراده حارا لعلة خارجیة أو یقال إن سبب 

الضمان فی بعض أفراد العاریة إنما هو االشتراط ولکن الظاهر أن الضمان فی عاریة الذهب والفضة لیس لالشتراط وال 

 ة الثانویة حیث ال فرق بین النقدین وسائر االشیاء.بمقتضی الطبیع

 (3/189)«.آجرتک بال اجرة»أو « بعتک بال ثمن»کما إذا قال:  قوله)قدس سره(:

أما نقض القاعدة بالبیع بال ثمن أو باإلجارة بال اجرة فهو غریب عما نحن أورد علیه السید الخوئی)قدس سره( بقوله: 

لصورة بیعا و إجارة إال أنهما فی الحقیقة من قبیل الهبة و العاریة نهایة األمر أنهما قد فیه، ألنهما و إن کانا بحسب ا

انشئتا بلفظی البیع و اإلجارة و قد عرفت فی البحث عن ألفاظ العقود أن إنشاء العقد باأللفاظ المغلطة فی نظر أهل 

المذکورتین و ال یحکم بالضمان عندئذ، لعدم  الهبة و العاریةالعرف ال یعد إنشاء صحیحا عندهم و إذن فیحکم بفساد 

 63الموجب له.

                                  
 31/2/1392راجع تقريرات السيد الزنجانی  62
 3/90مصباح الفقاهة  63
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أنه کیف نحکم بأن حقیقة البیع بال ثمن هی الهبة مع أنه لم یخطر ببال المنشی إنشاء الهبة وإنما قصد إنشاء  وفیه

 64البیع فال معنی لتحقق عقد الهبة من دون إنشائها.

انک بیع ألف تومان بضمیمة رطب بألفین نسیئة فأجیب عنه بأن أنه بإمکظیر المقام ما قیل فی حیل الربا من ونهذا 

الفلوس ال یقبل البیع إال فی مثل بیع التومان بالدینار أو بیع عشرین من مائة تومان بألف تومان ونصف أما المثال 

 فحقیقته التملیک بالمثل وهو القرض مع اشتراط شراء الرطب فیکون قرضا ربویا محرما.

تعارف فی زماننا باسم رهن البیت فقیل إن قال المالک آجرتک الدار سنة کل شهر بکذا بشرط أن أیضا ما  ونظیره

تقرضنی کذا فهو قرض فی ضمن االجارة وصحیح أما لو قال أقرضتک کذا بشرط االجارة فهو قرض ربوی فأورد علیه 

    65 بأنه ال فرق بینهما فی الحقیقة.

العقد باالغالط فإن غایة ما فی الباب إمکان إنشائه بالمجاز أما الغلط فال  هذا ولو سلم ذلک فال وجه للقول بتحقق

وعلیه فلم یتحقق ولم ینشأ فی مثل بعتک بال ثمن عقدٌ حتی یحکم بأنه هبة فبعد تسلیم أن هذا اللفظ من االلفاظ 

وال هبة لفرض أن االنشاء  66المغلطة کما هو المفروض ال بدّ من الحکم بأنه لیس بیعا ألن حقیقته مبادلة مال بمال

 غلط.

 (3/189)ان المتعاقدین قد أقدما علی الضمان بالمسمی دون المثل.  قوله)قدس سره(:

إلی إقدامین إقدام علی أصل الضمان وإقدام علی الضمان  قد یجاب عنه بأن االقدام علی الضمان بالمسمی منحلٌّ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ  علی تعدد االقدام ما رواه بالمسمی والمفروض عدم إمضاء الثانی فیبقی االول ویدل

النَّصْرَانِیُّ تَزَوَّجَ النَّصْرَانِیَّةَ عَلَى  لیه السالمبِإِسْنَادِهِ عَنْ رُومِیِّ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

قَالَ یُنْظَرُ کَمْ قِیمَةُ الْخِنْزِیرِ إِلَى أَنْ قَالَ  ؟مْراً وَ ثَلَاثِینَ خِنْزِیراً ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَکُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَاثَلَاثِینَ دَنٍّ خَ

 صیة.توافقهما علی أصل المهر بعد الردع عن الخصوعلیه السالم فقد أمضی  67وَ هُمَا عَلَى نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ.

                                  
نی )قدس سره(: ال يخطر ببال القائل بقوله بعتك بال ثمن و القائل بقوله آجرتك بال أجرة عنوان الهبة و العارية و مع عدم قصد هذين قال المحقق النائي 64

ال عوض و ّتمليك بالعنوانين كيف يحكم بأّنهما هبة أو عارية نعم لو قيل بأن قصد هذين العنوانين ال يعتبر في وقوعهما كذلك بل ليس حقيقة الهبة إاّل ال
 1/128. اه منية الطالب العارية إاّل الّتسليط على األموال مّجانا صّح هذا القول فتأّمل فيه

 211راجع من باب المثال الربا فقهيا واقتصاديا / 65
 1/94حاشية االيروانی )قدس سره(  66
 20/542الوسائل  67
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 إن الحدیث خارجٌ عن المقام لوجوه:  وفیه

 االول: أن الظاهر من قوله علیه السالم هما علی نکاحهما االول صحة النکاح وأنه ال یحتاج إلی التجدید.

 الثانی: إن الکالم فی ثبوت البدل الواقعی وهو فی مسألة النکاح مهر المثل ال قیمة الخنزیر.

  وجه للتعدی عن النکاح إلی البیع.الثالث: لو سلمنا جمیع ذلک فال

هذا کله مع أن الظاهر أن االقدام والتوافق مقید ال أنه منحل إلی إقدامین فبانتفاء القید ینتفی المقید فال إقدام علی 

 أصل الضمان حتی یتحقق فی ضمن أمر آخر.

 (3/189قدس سره(: إذ قد یکون االقدام موجودا وال ضمان کما قبل القبض)قوله)

 .یه أن البیع ولو کان صحیحا ینفسخ بتلف المبیع قبل القبض فال عقد حتی یقتضی الضمانوف

هذا والمختار أن االقدام بنفسه ال یکون دلیال علی هذه القاعدة کما أن السیرة کذلک لما سبق وانضمامهما أیضا ال 

 یجدی.

 (3/190)مضافاً إلى أدلّة نفی الضرر قوله)قدس سره(:

 على المالک فینفى بأدلة نفى الضرر. الحکم بعدم ضمان القابض لما قبضه بالعقد الفاسد ضررٌو من الظاهر أن 

: أن المختار اختصاص أدلة نفى الضرر برفع األحکام المجعولة فی الشریعة أوال)قدس سره(بأنه أورد علیه السید الخوئی

نفى الضرر ال تفی بنفیه لیثبت الجعل الشرعی أما إذا کان الضرر ناشئا من عدم جعل حکم کالضمان فی المقام فأدلة 

أی الضمان سواء أرید منها نفى الحکم الضرری بداءة کما علیه المصنف أم أرید منها نفى الحکم الضرری بلسان نفى 

 من المحققین. موضوعه کما علیه جمعٌ 

فی دائرة مجعوالته حکمٌ ضرریٌّ  بعبارة أخری إن مفاد أدلة نفی الضرر هو أن الشارع المقدس ال یکون مضرا وأنه لیس

وعدم الحکم لیس مجعوال وضرره لیس مستندا إلی الشارع المقدس بل هو ثابتٌ مع الغض عن وجود الشارع المقدس 

 أیضا.
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لو سلم فتقع المعارضة فی شمول أدلة نفى الضرر لکال الطرفین إذ قد یزید البدل الواقعی على المسمى بکثیر و  وثانیا:

 بضمان القابض له مع عدم إقدامه علیه بوجه یوجب تضرره ال محالة. وقتئذ الحکم

أن هذه الروایات لو دلت على الضمان فإنما تدل علیه فی موارد اإلتالف أو فی موارد استیفاء المنافع أو فیما  وثالثا:

 دفعا لتضرر المالک.فی فرض التلف السماوی مع تحفظ القابض علیه فال موجب الضراره  کان العمل بأمر اآلمر أما

 حکم بعض السیر المستحدثة کحق الطبع

علی االول بأنه ال یتمّ فیما لو استقر دیدن العقالء علی الضمان فی موردٍ فإن الشارع المقدس لو لم  هذا وقد أورد

 یمض هذا البناء و ردع عنه لصدق القول بأنه قد أضرّ علی فالن فیشمله ال ضرر.

 علی تدارک الضرر بالضمان وعدم الردع عنه ال حاجة إلی التمسک بعموم ال ضرر. بعد قیام السیرة إن قلت:

قد حققنا فی محله أنه ال قیمة لهذه السیر المستحدثة وإنما الحجیة للسیرة المتصلة إال أنه فی المقام یمکن  قلت:

ر فإنه قضیة حقیقیة فکلما القول بحجیة هذه السیرة المستحدثة وإمکان إحراز عدم الردع عنه بضمیمة دلیل ال ضر

تحقق الضرر نحکم برفعه بال ضرر ومن هذه الموارد قیام السیرة ولو کان مستحدثا علی ثبوت حق التألیف للمولف أو 

الضمان فی المقبوض بالعقد الفاسد فإن الشارع المقدس لو لم یمض هذا البناء لصدق القول بأنه مضر والمفروض أنه 

ضرر بنفسه دلیل علی عدم الردع فال حاجة إلی إثباته حتی یقال بأنه ال یمکن ذلک فی قد نفی ذلک عن نفسه فال 

 السیر المستحدثة.

وبذلک یمکن لنا تصحیح هذه الحقوق المستحدثة والقوانین الدولیة کأخذ الجریمة من السائق المتخلف فإن الموجود 

 68عندنا هو التعذیر بالجلد إال أنه یمکن تصحیحها بما سبق.

                                  
ون بمعنى اّن حّق الضمان ثابت هنا عقالئيا فيكون نفيه ضررا فقاعدة ال ضرر ال تنتج في قال فی فقه العقود: تطبيق هذه القاعدة في المقام ينبغي أن يك 68

ن أثر قاعدة ال أكثر مّما ينتجه االرتكاز العقالئي و الذي يعّبر عنه في ما مضى في شرح الوجهين األّولين بقاعدة اليد أو قاعدة اإلقدام و اّنما يكو المقام شيئا
االستدالل باالرتكاز أو السيرة العقالئيين متوقّفا على كشف إمضاء الشريعة عن طريق سكوتها عن الردع، و قاعدة ال ضرر تقوم  ضرر أّنه لوالها لكان

منع داللة عدم مقام كشف اإلمضاء بعدم وصول الردع فلو أن أحدا لم يقبل داللة عدم وصول الردع على اإلمضاء إّما لمنع كون السكوت دليال لإلمضاء أو ل
 2/426وصول الردع على عدم صدور الردع تكفيه في المقام قاعدة ال ضرر.اه فقه العقود 
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ال نسلم صدق االضرار بمجرد عدم االمضاء بل ال بدّ مع ذلک من االعتراف بثبوت الحق الذی اخترعه العقالء  ه أوالوفی

وإال فعدم الحکم بما حکم به العقالء من جهة عدم االعتراف بما سمّوه من الحق ال یکون إضرارا نظیر النهی عن أخذ 

 علیه االضرار لعدم االعتراف بثبوت الحق والملکیة فیهما. الربا أو الحکم ببطالن القمار فإن ذلک ال یصدق 

ونظیره ما یقال فی الجواب عما أورد علی عموم دلیل ال ضرر بلزوم تخصیص االکثر بمثل الخمس والزکاة، بأن ذلک 

هم خارجٌ تخصصا لعدم ثبوت الملکیة عند الشارع المقدس فی مقدار الخمس مع أنه ال معنی للخمس عند العقالء فإن

 یحکون بملکیة المالک علی جمیع أمواله فیکون دفع الخمس ضرریا عندهم. 

وعلیه فال بدّ فی المقام أیضا من إثبات اعتراف الشارع المقدس بثبوت الحق فی هذه السیر المستحدثة وإال فمقتضی 

 69 جواز الطبع وإن تضرّر المولف عند العرف. "الناس مسلطون علی أموالهم"عموم 

و سلمنا أن مجرد عدم إمضاء ما استقر علیه دیدن العقالء یوجب االضرار فإنما یتم ذلک بالنسبة إلی من ثبت ل وثانیا:

له هذا الحق العقالئی قبل ثبوت الردع من الشارع المقدس أما بعده فهو بنفسه قد أقدم علی هذا الضرر بعد االعالن 

 70س فال یشمله دلیل نفی الضرر.بعدم ثبوت هذا الحق فال یصدق علیه إضرار الشارع المقد

أن الحکم بالضمان فی المقام من موارد تعارض الضررین فإن بالضمان یتضرر المشتری وهکذا الکالم فی مثل  وثالثا:

 حق الطبع فإن منع المالک عن التصرف فی الکتاب الذی ملکه بالشراء ضرر علیه.

تحدثة راجع فی الحقیقة إلی عدم النفع فإن المولف إن لم إن الضرر فی غالب هذه الموارد من الحقوق المس ورابعا:

یعط له حق التألیف ال سیما فی غیر الطبعة االولی للزم منه الکسر فی قیمة الکتاب السوقیة فینقص بذلک ربحه ال 

 أنه یتضرر بذلک.

 فتحصل من ذلک أنه لم یتمّ عندنا دلیلٌ علی هذه القاعدة.

 (3/191)بعض األعمال المضمونةقوله: و یبقى الکالم حینئذ فی 

                                  
بّد من إحراز  ويمکن أن يقال إن قضية ال ضرر قضية حقيقية کأوفوا بالعقود فال حاجة لنا إلی إثبات االعتراف بثبوت الحق والملک غاية ما فی الباب ال 69

 حضور حتی يشمله االطالق ولعل دون إثباته خرط القتاد.مصداقية نفی مثل حق التأليف فی زمن ال
الضرار هذا ولکنه ال يتم بالنسبة إلی الحقوق المستحدثة التی هی المتصلة أيضا من دون أن يصدق اوبذلک ينقدح إمکان الردع عن الحقوق العقالئية  70

 من مراتبه االحتمال.المهم فی المقام ألن المفروض فيها عدم وصول الردع اللهم إال أن يقال إن 
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)قدس سره(: هل یحکم بضمان األعمال التی ال ترجع نفعها الى الضامن و لم تقع فی الخارج بأمره یالخوئ یدقال الس

کالسبق مثال فی المسابقة الفاسدة أم ال؟ قد حکم الشیخ و المحقق و غیرهما بعدم استحقاق السابق اجرة المثل و 

 قاق.حکم قوم آخرون باالستح

)من التحقیق هو األول ألن مناط الضمان إما االستیالء على أموال الناس أو استیفاء منافعها أو األمر بعمل محترم  و

مع صدوره من المأمور فی الخارج، سواء أوصل نفع ذلک العمل الى اآلمر أم لم یصل دون قیام قرینة علی المجانیة( 

منها انما یوجب الضمان من  یحفیة فی المسابقة الفاسدة؛ بدیهة أن الصحالیه و من الظاهر أن هذه الجهات کلها منت

جهة إمضاء الشارع هذه المغالبة ألجل االهتمام بأمر الجهاد مع الکفار حیث ان فی المسابقة و المراماة تمرینا للحرب 

ار الذی نهى عنه وضعا و تکلیفا و تهیئا إلیها و لو ال هذه الناحیة لم تفترق المسابقة و المراماة من سائر أنواع القم

المتواترة من طرقنا و من طرق العامة و على هذا الضوء فإذا فقد شرط من شرائط عقد و الروایات المتظافرةباآلیات 

المسابقة و صار فاسدا کان ذلک مصداقا للقمار المحرم فیکون أکل المال به أکال له بالباطل إذ المفروض أنه لم 

سابقة الفاسدة ما یوجب الضمان ضرورة أنه لم یوجد فیها اال سبق السابق و من البدیهی أن هذا یتحقق فی مورد الم

السبق لیس بأمر المسبوق و ال أن نفع هذا العمل قد وصل الیه وال أنه أتلف شیئا من أموال السابق فکیف یحکم 

رجت منها المسابقة الصحیحة فقط بالضمان و بتعبیر آخر أن حرمة القمار من ضروریات الدین اإلسالمی و قد خ

 71أما غیرها فهو باق على حرمته. اصة،لمصالح خ

أن المختار ثبوت الضمان فی المسابقة الفاسدة أیضا لوجود االمر فیه فإن المفروض أنه ال یلزم فی االمر رجوع  وفیه

یه لکفایة وجود المنفعة المقصودة ولو لم یرجع نفعه إل نٌالنفع إلی اآلمر لوضوح أن االمر بنظافة المسجد مثال مضمّ 

المحللة کانتفاع المأمومین ومن المعلوم أن فی االمر بالسبق أیضا منفعة مقصودة وهو التهیأ للحرب وحفظ النفوس 

مر بداهة أنه لوال وجود الرقیب ال یجتهد االنسان وال یحصل علی سلبیاته فلوال بل یمکن القول برجوع نفعه إلی اآل

عدم وهذا االمر ال ینافی وال یحصل له الداعی علی الفوز ال یجتهد  ،ک لو فزت أعطیک کذا دیناراأمره وطلبه بأن

                                  
 3/98مصباح الفقاهة  71
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فلوال دلیل خاص نلتزم بالضمان لکن فی خصوص ما صح فیه السبق کالرمایة والظاهر أن  72رضایته بفوز الرقیب

 المشهور إنما حکموا بعدم الضمان بمقتضی القاعدة وأنه ال یوجد سببٌ له.

 (3/194)فیده علیه ید عدوان موجبة للضمان.له: قو

أن مورد اإلجارة و ان کان هو المنفعة، دون العین، اال  الجواب عن ذلک الخوئی)قدس سره( بقوله: أجاب عنه السید

أنها داخلة فی عقد اإلجارة بالشرط الضمنی، و علیه فیحکم بعدم الضمان فی صحیح اإلجارة و فاسدها، بناء على صحة 

و حیث ال ضمان فی صحیح  إلى المستأجر أمانةفعقد اإلجارة تملیک للمنفعة مع اشتراط تسلیم العین  القاعدة عکس

 ال یکون ضمان فی فاسدها أیضا. -کما إذا کانت اإلجارة صحیحة -األمانة

عة، و من باب ان تمکین المستأجر من استیفاء المنفعة من العین المستأجرة انما یکون مقدمة الستیفاء المنف قیل:

الالبدیة جریا على ما یقتضیه عقد اإلجارة من تملک المستأجر المنفعة، فإذا فرض فساد اإلجارة انتفى االستیمان 

 النتفاء منشئه، و ما کان یتوقف علیه و هو تملک المستأجر المنفعة. و علیه کانت العین مضمونة على المستأجر.

  لخارجیة فی القصد واالنشاءالفرق بین القضایا الحقیقیة والقضایا ا

ان تسلیم العین للمستأجر و ان کان مبنیا على صحة اإلجارة، و ناشئا من البناء علیها، اال أن التسلیم قد تحقق  قلنا:

الى  فی الخارج على الفرض، فال معنى لتوقفه على صحة اإلجارة، فال محالة یکون البناء على صحتها، أو اعتقادها داعیا

ة، و ال یوجب ارتفاع حکم االمانة و هو عدم الضمان مع و تخلف الداعی ال یضر بتحقق التسلیم أمان لخارجیالتسلیم ا

أو أن ذلک من  م یجز له أکله إذا لم یکن عالما؟أال ترى أن المالک إذا قدم طعاما للضیف باعتقاد أنه عالم ل التلف

الثانی، فإن اإلقدام على إتالف المال مجانا قد تحقق ال ینبغی اإلشکال فی أن الصحیح هو  قبیل تخلف الداعی؟.

 73اه وجدانا غایة األمر أنه نشأ من اعتقاد غیر مطابق للواقع.

ومنه ما لو وهبه بزعم أنه  فإن تخلف الداعی فی القضایا الخارجیة ال یوجب تبدیل االستیمان إلی العدوان وهو متین

فی البلد فإن الموهوب له  أو عالمٌ السادات ألنه ال یملکه أصال(ولیس من سهم )والموهوب ملکه الشخصی  هاشمیٌّ

                                  
تزام بمال قال المحقق االيروانی)قدس سره( المراد باألمر في المقام بعث الغير نحو العمل ال خصوص الّطلب و هذا حاصل في المسابقة لتضّمنها االل 72

 1/94ية الّسبق فإّن البعث يحصل بكّل من الّطلب و الوعد بالّثواب و الوعيد بالعقاب. الحاش
 3/104مصباح الفقاهة  73
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یجوز له التصرف فی الهبة ولو کان عالما بتخلف الداعی وأن المالک لو کان یعلم أنی لست بهاشمی أو أنی لست بعالم 

 له.لم یکن یهب لی ما وهب إال أنه بالفعل قد وهب له وأنشأ له عقد الهبة فال یقصر العمومات عن شمو

ونظیره ما کان متعارفا فی القدیم من الحمامی فإنه تارة یستأجر االنسان الحمام من الحمامی ویملک منافعه وحینئذ 

فغسله صحیح ولو کان ناویا عدم إعطاء االجر وأخری ال یوجد إال صندوق علی باب الحمام مکتوب علیه أنه ال یجوز 

ه ال یجوز لمن نوی عدم وضع الفلوس دخول الحمام وغسله باطل الدخول إال علی من وضع فیه کذا من الفلوس فإن

ولو وضع فیه الفلوس عند الخروج والسر فی ذلک أن القضیة فی الصورة االولی خارجیة والحمامی قد ملکه المنافع 

الصورة الثانیة یعقد معه إال أنه بالفعل قد عقد معه وأما فی غایة ما فی الباب أنه لو کان عالما بنیة المستأجر لم یکن 

  فالقضیة حقیقیة فال یجوز الدخول لمن لم ینطبق علیه ولو کان المالک یزعم انطباقه علیه.

فإن االلتزام االنشائی ال ینافی وبذلک یعلم صحة النکاح والمهر والقرض ولو کان المدیون عازما علی عدم أداء الدین 

بل  انی والمعتبر فی صحة العقد هو االول دون الثانی أو الثالثعدم العمل الخارجی کما ال ینافی عدم االلتزام النفس

 تعلیق العقد علی الثانی تعلیق مبطل کما لو قال أقرضتک معلقا علی االداء.

ومثله أیضا قبول الحج النیابی بما هو أقل من أجرة المثل مع الجهل فإن االجارة صحیح غایة ما فی الباب أن النائب 

ومثله  یکن یقبل إال أنه قد أنشأ وقبل بالفعل غایة االمر یثبت له حق الفسخ ال أن العقد یفسد لو کان یعلم الحال لم

ر بزعم أنه زید بحیث لو کان یعلم أنه عمرو لم یکن یقتدی به إال أنه بالفعل قد اقتدی بهذا االقتداء إلی االمام الحاض

  74اء.وتخلف الداعی ال یضر بتحقق االقتداء واالنشاالمام الموجود 

ولهذا قلنا بعدم جواز أکل الضیف بعد علمه بالکراهة التقدیریة للمضیف بحیث أنه لو کان عالما بأن الضیف عدوٌّ له لم 

  یکن یأذن له اللهم إال أن یطلب منه إنشاء االذن فإن أباح له وأنشأ جاز له االکل.  

                                  
شيخنا االستاذ دام ظله من إمکان التعليق فی القصد علی خالف سائر االمور التکوينية خالفا للسيد الخوئی)قدس  ا والقياس مع الفارق لما ذهب إليههذ 74

يدا إال أنه کما تری ال يرتبط بأصل الکالم فإن المفروض فی سره( فالمتجه هو الحکم ببطالن الجماعة فيما لو نوی االقتداء باالمام الحاضر مقيدا بکونه ز
ال يضر بصحة إنشاء فضال عن الخطأ فی التطبيق المقام إنما هو التقييد فی القصد مع صدور االنشاء منجزا مطلقا والمدعی أن مجرد التقييد فی القصد 

بين العبادات والمعامالت فی هذه الجهة أوجب االشتباه لمثل السيد الخوئی)قدس  منجزا وإن کان الموهوب له عالما بالحال هذا ولعل عدم التفريقالهبة 
 سره(.
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لو کان الموجر عالما بفساد االجارة لم یکن یفعل إن التسلیط قد تحقق فی الخارج وإن کان بحیث نقول: وفی المقام 

 75ذلک.

 

 

 

 

 هلل ربّ العالمینوالحمد 

 

                                  
ال يتضمن إنشاء جديدا لالستيمان وإنما هو مسبب عن فی المقام أن التسليط  ،وفيه بعد االعتراف بصحة الکبری والفرق بين القضايا الخارجية والحقيقية 75

ض فيکون حاله حال سائر القضايا الحقيقية کيف وقد سبق الحکم بعدم جواز التصرف فی المقبوض بالعقد الفاسد توهم انطباق عنوان المستأجر علی القاب
فإنهما من واد واحد کما أشار إليه المحقق  کالبيع وأن تسليط المالک إنما هو بزعم ملکية القابض فما ذکر فی المقام يناقض ما ذکر فی ذاک البحث

 ( وعليه فال وجه لقياس المقام بإنشاء البيع والهبة مع تخلف الداعی.1/95) لحاشيةفی ا االيروانی)قدس سره(
قلت: کال فإن المستند لعکس القاعدة هو ما ذکره الشيخ االعظم)قدس سره( . زدی)قدس سره(يإن قلت: عليهذا ال يبقی مورد لعکس القاعدة کما قال السيد ال

ه المالک واستأمنه فليس بضامن وهو مطلق شامل للعقد الصحيح والفاسد ومن المعلوم أن الموجر قد من التمسک بإطالق ما دل علی أن من لم يضمن
وتخلف الداعی ال يضر فی القضايا الخارجية فال بّد من الفرق بين التسليط واالستيمان فإن االول استأمن القابض خارجا ولم يضمنه علی العين المستأجرة 

 لحقيقية بخالف الثانی.فی المقام من قبيل القضايا ا
مسک به السيد وبذلک يعلم عدم الضمان ولو فيما لو أعاره فاسدا من دون التسليط بأن أخذه المستعير بنفسه بعد العقد إلطالق الدليل مع أن مقتضی ما ت

 الخوئی)قدس سره( هو الحکم بالضمان لقاعدة اليد وعدم تحقق التسليط الخارجی.


