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 بسم)هللا)ابرمحن)ابرحعم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة 
 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

) 460ا
اة تفيد اإلابحة ال امللك،، هكو ا كه يلكنم مكن هكوا القكول وملخص النقض األول لكاشف الغطاء على القائلني ابن املعاط

إذ ا ه قصد التملي، هبوا العقكد لككن الكود حكدل، علكى  ؛قصدد مل يقع وما وقع مل ي  ص  عدم تبعية العقد للقصد وان ما ق  
لغطكاء، إذا  ، وعدم التبعيكة رريبكة مسكتبعدة حسكش  اشكف االقصد   قول املشهور، هو اإلابحة دون التملي، فلم يتبع العقد  

 الستبعاد القول القسيم. ظرا  ينبغي القول ابن املعاطاة تفيد املل، 
) 1اابتنقعح )املاساس()إن)مل)تاكن)عقدًا،)فال)نقض

أقول: أّما احلّل فاأل سش وأجاب يف التنقيح عن  الم  اشف الغطاء، أتييدا  لكالم الشيخ اال صارد وتتميما  له بك)
إّن القائل ابالابحة يف املعاطاة إن أراد هبا االابحة إىل األبد  قدس سرهم شيخنا األ صارد األوىل أن يقال تتميما  لكال

يف احلّل يف راية الوجاهة  قدس سرهورأى عدم مشول شيء من األدّلة املتقّدمة الداّلة على املل، للمعاطاة، فما أفاده 
الكية مستندة إىل صّحة العقد، فاملعاطاة معاملة واملتا ة حينئو، ألّن االابحة حينئو إابحة شرعية مستندة إىل أدلّتها ال م

 فاسدة، وإّّنا أابح الشارع للمتعاطيني التصرف، فهي إابحة شرعية.
)وإن)كسنت)عقدًا،)فقد)حدث)امللك)باد)ابتلف)أو)ابنقل

فالل ا)ْلب ااقالل دْ))و (2)(َأَحلللهللا)هللاا)اب يَلع لل:َ))وأّمككا إذا  ككان القائككل ابالابحككة ملتنمككا  بشككمول أدلّككة البيككع للمعاطككاة،  ظكك   أو  (3)(َأو 
َ اِْلْم )))عموم  وقال أبّن االابحة اثبتة إىل زمان طروء أحكد امللنمكاف فيتبكمل امللك، قبلكه آ   مكا  (4)((ابنهللاسَس)ماَسلهللاطا َن)َعَلى)َأم 

صال بنمان البيع ما قصده املتعامالن، بل قد أمضى ما قصداه راية األمر ال مت ض  فحينئو ال وجه لدعوى أّن الشارع مل ي  
بككل علككى الككو اال فصككال، وللشككارع أن يتصككّرف فيمككا يوقعككه املكّلفككون هبككوه الكيفيككة مككن التصككرفاف، وعليككه فاملعاطككاة تفيككد 

 .(5)(املل، على الو اال فصال فلم يتخّلف املقصود عن العقد
                                                             

 القصود، إبفادهتا اإلابحة، إذ هي سالبة اب تفاء املوضوع.نقض قاعدة العقود تتبع أد ال ت   (1)

 .275سورة البقرة: آية  (2)
 .1سورة املائدة: آية  (3)
 .222ص 1عوايل الآللئ: ج (4)
ك الشيخ م زا علي الغرود، تقريرا  ألحبال السيد أبو القاسم اخلوئي، التنقكيح يف شكرح املكاسكش، مةسسكة إحيكاء آاثر اإلمكام اخلكوئي  (5)

 .84ص 1قم: ج
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إىل األبكد، وعكدم  و كا بيعكا  وال عقكدا ،  : ان القائل إبفادة املعاطاة اإلابحة ا ه لو أراد هبكا اإلابحكةبعبارة أخرى وحاصله
فال يرد اإلشكال على املشهور بتخلف عقد املعاطاة عن القصد إذ العقود تتبع القصكود واملعاطكاة علكى هكوا الكرأد ليسكمل 

 بعقد أصال  فهي سالبة اب تفاء املوضوع.
لنمكاف ) كالتلف أو البيكع وسكائر النواقككل( وإن أراد ان املعاطكاة عقكد وبيكع لكنهكا ال تكةتر التمليك، إال بعكد طكرو أحكد امل

 فول، اتم صحيح وليس مبخالف لقاعدة العقود تتبع القصود إذ ا ه قصد التملي، وقد حتقق ولو بعد حني.
)واملاساس()فسبد()قيل)ابتلف)أو)ابنسقل،)صحعحة)باده

 قلككه أبحككد عنككد ف أو وحيككو ورد عليككه إشكككال ا ككه قصككد التمليكك، مككن حككني العقككد ال مككن بعككده بككنمن )أد عنككد التلكك
 واقل امللكية( فقد ختلف العقد عن القصد يف الفرتة الفاصكلة بكني وقكوع العقكد وبكني حصكول التلكف أو البيكع ركددا  ألخكر، 
أجاب مبا إمجاله: ان املعاطاة قبل حدول أحد امللنماف فاسدة وبعد حصوله صحيحة، ومل يتخلكف العقكد عكن القصكد يف 

األوىل فأل ا فاسدة واملراد بك)العقود تتبع القصود( ان العقود الصكحيحة تتبكع القصكود ال الفاسكدة، الصورتني واحلالتني: اما 
 منو حني صحته. القصد   واما التا ية فأل ا منو هوا احلني صحيحة وقد تبع العقد  

فصلة عنه وهو ر  ما ال يقال: إّن ما قصداه هو امللكية املّتصلة ابلعقد وما أمضاه الشارع هو امللكية املنقال: )
 قصده املتعامالن فتخّلف العقد عن القصد .

فإ ّككه يقككال: معكك  لككنوم أن يكككون العقككد اتبعككا  لقصككد املتبككائعني أ ّككه بعككد إمضككائه وصككّحته البككّد أن يكككون علككى الككو مككا 
مفيكدة للملك، املقصكود يف قصده املتعامالن، واملقام  ول، فإّن املعاطاة قبل طروء أحد امللنمكاف آ   مكا تصك  ةضكاة وهكي 

وعكدم إفكادة امللك، قبلكه إّّنكا هكو ألجكل فسكادها وعكدم إمضكائها فكال يضكّر بقاعكدة تبعيكة العقكود للقصكود، وهكو  ،ذل، احلني
 ظ  اشرتاط القبض يف اهلبة والصرف والسلم فإّ ما قد قصدا امللكية مكن حكني البيكع واهلبكة مكع أّن امللكيكة إّّنكا حتصكل بعكد 

فيهككا، وال يقككال حينئككو إّ ككا مككن ابب ختلّككف العقككود عككن القصككود، ولعلّككه اككاهر إذ هككي قبككل حتّقككق القككبض  حصككول القككبض
 عككم بككني املعاطككاة وبككني اهلبككة والصككرف فككر   ،فاسككدة  فسككاد املعاطككاة قبككل عككروم أحككد امللنمككاف أد مل يضككها الشككارع قبلككه

عاطكاة فإ ّكه جكائن فيهكا قبكل عكروم أحكد امللنمكاف  مكا تقكّدم وهو أّن التصرف فيهما قبل حصول امللكية حرام خبالفه يف امل
 .(1)(سابقا . هوا  ّله فيما يرجع إىل احللّ 

)املنسقشة 
 مقدمتني: بيانولكن جوابه ر  اتم، بل  قض  اشف الغطاء هو الصحيح وذل، يعتمد على 

)املاساس()مراعس()قيل)ابنسقل،)وبعست)فسبد(
                                                             

الشيخ م زا علي الغرود، تقريرا  ألحبال السيد أبو القاسم اخلوئي، التنقكيح يف شكرح املكاسكش، مةسسكة إحيكاء آاثر اإلمكام اخلكوئي ك  (1)
 .85-84ص 1قم: ج
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مراعى   األوىل: ان العقد قبل القبض صحيح  
 .وليس فاسدا   ما ادعاه وسيأيت إيضاحه بعد قليل (1)

 .التا ية: ان العقد مل يتبع القصد يف الصور األربع )املعاطاة، اهلبة، الّصرف، السلم(
 مكا   ،ألن الواهش قصد ان يقع التملي، من حني اهلبة، لكنه مل يقكع بكل وقكع بعكد القكبض ؛اما املقدمة التا ية فواضحة

ككعقككد الصككرف لكككن ذلكك، مل يقككع بككل وقككع بعككد القككبض )وقككد ت   حككنيمليكك، مككن حككني عقككد السككلم ومككن قصككد التا ككه   ل  فص 
كوقكد ت   ،عن العقد دقكائق أو أ تكر حسكش طكول ايفلكس يف الصكرف والسكلم القبض   عكن القكبض سكاعاف أو أ م  اهلبكة   ل  فص 

لبيككع الككود حصككل بعككد املعاطككاة بككدقائق أو و ككول، املعاطككاة إذ مل يقككع التمليكك، بعككدها،  مككا قصككده، بككل بعككد التلككف أو ا
 ساعاف أو أ م.

)حتقعق)حسل)اِلية)وابصرف)وابسلم)قيل)ابقيض
العمكدة، فنقككول: ان بكني الصكحيح ابلفعككل والفاسكد ابلفعككل أمكرا  اثلتكا  هككو الصكحيح املراعككى أو وامكا املقدمكة األوىل وهككي 
وامككا يف عككامل التبككوف فا ككه يف علككم هللا تعككاىل إن  ككان يتحقككق الشككرط  يف عككامل اإلتبككاف،هككي الفاسككد املراعككى، واملراعككاة إّنككا 

متككأخرا ، علككى النقككل( وإن  ككان ال  ا  الحقككا  فالعقككد صككحيح مككن حينككه )سككواء أقلنككا بتككأت ه من ككنا ، علككى الكشككف، أو معلقكك
 يتحقق الشرط فهو فاسد من حينه. 

و الصككككحيح املراعككككى والفاسككككد املراعككككى، واألد : ان واجلككككامع بعبككككارة أخككككرى: ان الصككككحيح والفاسككككد ضككككدان هلمككككا اثلككككو هكككك
الصككحيح املراعكككى إن  كككان يف علكككم هللا ةكككا سكككيتحقق شكككرطه فهكككو صكككحيح ابلفعكككل ألن الشكككرط بوجكككوده الكككواقعي شكككرط لكككه )وإّنكككا 

 صحيح تبوات .نتظر به ما يةول إليه أمره، ولكنه واقعا  قيل مراعى أد يف عامل اإلتباف  ظرا  جلهلنا به، ولوا فهو مراعى أد ي  
وإن  ككان يف علككم هللا ةككا ال يتحقككق شككرطه فهككو فاسككد تبككوات ، و قككض  اشككف الغطككاء يككتم يف الصككورة األوىل وهككي مككا لككو 

 هو القبض.حتقق شرطه و 
ف املقابكل للنسكيئة، لوالصرف والسلم مث  تين ابملعاطاة، فا ه يف عقد السلم وهو السفإذا اتضح ذل، فلنبني حال اهلبة 

فقككد اهككر صككحة العقككد مككن ركك  فككر  بككني ان  العقككد فا ككه صككحيح مراعككى أد ا ككه إذا سككلمه املبلكك  قبككل ان يفرتقككإذا أجككرى ا
 ككان مشككروطا  بنحككو الشككرط ا ككا   قككول ابلكشككف أو النقككل، ولككيس ان العقككد  ككان فاسككدا  مث ا قلككش ابلقككبض صككحيحا ، بككل 

ولكيس الكنقض يف دا ، إال إذا مل يتحقكق الشكرط أصكال ، ابلشرط املتأخر ليس فاساملتأخر ابلقبض، ومن الواضح ان املشروط 
إذا حتقككق فقككد اهككر ا ككه  ككان صككحيحا  يف ارفككه لكنككه علككى  فا ككه ؛صككورة عككدم حتقككق الشككرط )القككبض( بككل يف صككورة حتققككه

 وعلى النقل مةتر يف التملي، من حني حتقق الشرط. العقد الكشف مةتر يف التملي، من حني
إذا ابعه دينارا  بدينار صرفا  أو وهبه فا كه امكا صكحيح تبكوات  )إن  كان سكيلحقه القكبض( ا ه فيف عقد الصرف واهلبة واما 

فاسكد )أد ال يعلكم ا كه  فقد يعّّب عنه تساحما  اب كهففيما  ان سيلحقه القبض  (إن مل يكن يلحقه تبوات  واقعا  )أو ابطل تبوات  
                                                             

  ما سبق.  –مع حصول القبض الحقا  يف وقته أد صحيح  (1)
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 لمكا حتقكق القكبض بعكد يلكنم اإلشككال: إذ  صكحيح تبكوات ، وعليكه  ( ال ا ه فاسد تبكوات  بكل هكوفهو فاسد إتباات   صحيح أم ال
قصكد  قكل امللكيكة لككه مكن حكني السكلم والصككرف ا ككه العقكد ولكو بسكاعة اهككر صكحة العقكد وقكد ختلككف القصكد عكن العقكد إذ 
 واهلبة لكن الشارع اعتّبها ال من احلني الود قصده، بل بعد القبض.

)وحسل)املاساس()قيل)ابتلف)أو)ابنسقل
وا احلككال يف املعاطككاة فا ككه إذا قيككل اب ككا تفيككد اإلابحككة مث بعككد التلككف تفيككد امللكك، آ   مككا، فهككي ليسككمل بفاسككدة حككني و كك

اهر ا ا  ا مل صحيحة تبكوات  فيلكنم مكا  (1)الناقلوقوعها، بل هي صحيحة مراعاة )أو فاسدة مراعاة( فان حتقق التلف أو 
مبين علكى ا كا عقكد وبيكع(  قدس سرهحتقق )إذ الشق التاين للسيد اخلوئي  استبعده  اشف الغطاء من ان عقد املعاطاة قد

 فلم حيصل املل، فورا  بل حصل بعد حني. هفورا  لكن عقده ختلف عن قصد اواملال، قصد التملي، هب
)اثبث)اب اج )املشروط)اعتيسر )
اه صككاحش الفصككول مبالحظككة مككا حققككه املشككهور حككول الواجككش املشككروط والككود أ ككأ تككر ويتضككح حقيقككة مككا ذ ككر ه 

وليسمل اتنتني: واجش مطلكق ورك  واجكش، بكل  ،ابلواجش املعلق، فان االالاء تالتة: واجش مطلق ومشروط ور  واجش
اما صحيحة أو فاسدة أو مراعاة فهكوه التالتكة فا ا ، و ول، املعاملة اتم   شرعي   عقالئي   عريف   اعتبار   الواجش املشروط الو  

،  مكا سكبق، وال ا قكالب مكن الفسكاد إىل الصكحة بكل مل ا كا تبكوات  امكا صكحيحة وامكا فاسكدة، علكى الو اعتبار عريف عقالئي
 .يقل به أحد

وعلى أد فا ه إّنا ال يرد النقض على املشهور لو قلنا ابن القبض يف التالتة )السلم والصكرف واهلبكة( والتلكف أو النقكل 
قككد فا ككه ههنككا مل يتخلككف العقككد عككن القصككد وإن مل  عككرف يف املعاطككاة( موجككش للكشككف عككن حككدول امللكك، مككن حككني الع

يف علككم هللا، وامككا علككى النقككل،  يكككن ةككا يتخلككف،ذلكك، يف عككامل اإلتبككاف إال بعككد حصككول القككبض أو التلككف لكنككه تبككوات  مل 
  فسه، فان العقد ال حمالة قد ختلف عن القصد.اخلوئي واملشهور قالوا ابلنقل ومنهم السيد 

عامكة، ولككن ال شك، يف ( هكي قاعكدة العقكود تتبكع القصكود)القكول ابن  ،مكن ششكم عنكاء ذلك،  لكه األحرىواحلق: ان 
خاصكة العامكة، االستتناءاف وال ررابة يف استتناء موارد من القواعكد من هي املشهور قول ان هلا استتناءاف، واملعاطاة على 

 من أدلة أخرى.متل هوه القاعدة اليت مل ترد بلفظها يف لسان الشارع بل اصطيدف 
)وصلى)هللا)على)حممد)وآبه)ابطسهرين

ْعَعًة))): عليه السالمالنيب عيسى قال  َف)َتاكا نا)َأو  ْسَهس)ابنهللاْاعما)َفَس   َهس)ابطهللاَم:ا)َويلاق  )َو)ياَدنْ س  َهس)ابشهللاَهَ اتا )َمس)ملَ )ََت رْقل  اب قالا با
َمة  (.504حتف العقول: ص) ((بْل ْحاك 

                                                             

  بيع ما أخوه معاطاة  إىل اثلو.  (1)


