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 بسم هللا الرمحن الرحيم

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

(461) 
 نقض الشيخ على كاشف الغطاء، ابلشرط الفاسد

علدى اافددل الءطداش ابلخدرا الفاسدد أي دان، يف ضددمن قضدود ًسدة،  سد دالن  ددا  وقدد قضدا الخدي 
علددى رأ   يصددإ إفددكال اافددل الءطدداشفددال ، وعليدده  علددى اخت فلددل العضددد عددن  ضصددوك امل ددا عني ا ددر

فمدا قصدد   ) ا ال مليد  وال ملد قصدد البائع واملخرت  املعاطاة تفيد اإلابحة  ع اخت الضائلني ابختاملخهور 
؛ إذ جيددداب ابلدددنضا ابلخدددرا هددداا الضدددول  سددد ل م ل ةسدددية قاعددددة  ديددددة ( ابختا وقدددع   يضصدددديضدددع و ددد

الفاسد وأب ور أخرى ي بت  ا اخت فلل العضد عن الضصد ا ر فلم يل م  ن الضول   خلل املعاطاة عما 
  ضروقدة وااا الخدرا الفاسدد   يضصدد املعا لدة إاّل   )الخي  قصده امل عاطياخت أتسية قاعدة  ديدة( قال

 .(1)( ه، غر  فسد عند أا ر الضد اش
 .(2)عقدالرّد: الشرط الفاسد إن كان شرطاً ألصل العقد، فال 

اخت العضدد   ي خلدل عدن الضصدد إذا اداخت الخدرا الخدي ،  ددعوى  ولكن قد يناقش  عدم متا ية قضدا
 فاسدان؛ وذل  ألخت الخرا الفاسد اترة يفسد صحة العضد وأخرى يفسد ل و ه 

ألخت العضدد يدراك  ده العضدد  ألصد  العضدد وهدو املعدّ  عنده ابقده فدرافإخت ااخت الخرا فرطان للصدحة ) -أ
ال عضدد أصدالن اددي يضدال ابخت العضدد فلدل عدن الضصددد إذ سدبم اخت املدراك  دن )العضدوك ت بددع فد( (3)الصدحيإ

 .الضصوك( أ  )العضوك الصحيحة( فهو سالبة ابق فاش املوضوع
 عقدصور للشرط املفسد ألصل ال

                                                           

 .47ص 3الخي   رت ى االقصار ، ا اب املكاسب ا تراث الخي  األعظم  ج (1)
 فلم تنضا قاعدة العضوك ت بع الضصوك ألقه سالبة ابق فاش املوضوع، اما سيةيت يف املنت. (2)
 فإذا ااخت فاسدان فلية  عضد أصالن. (3)
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 والعضد املفسد لألص  ي صور يف  واطن عديدة 
 نها   دا اداخت  صدداقان ألاد  املدال ابلباطد ، وذلد  امدا لدو ابعده انخدب  خدرا اخت يعملده صدنمان أو 

ال )قوله تعدا:  للعضد أبكلة عديدة  نها العنب  خرا اخت يعمله ًران، فاقه فرا فاسد يف قفسه و فسد 
نأ  ِن ما ْنُكمْ َتأُْكُلوا أأْموالأُكْم ب أي ْ ْلباطالا إاالَّ أأْن تأُك ونأ جا ارأًة عأ ْن تأ را علدى ال فصدي  الدا  حضضنداه  (1)(ُكْم ابا

 وعليه اإلمجاع. ،سا ضان  ن إفاكته احلكم الوضعي
و نها   ا لو علدم أصد  العضدد عليده، ابخت  عد  الخدرا فدرطان ألصد  اقعضداك العضدد، فداخت ال ن يد   دن 

ي؛  دددعوى اخت اإلقخدداش ال   مدد  عطدد  لدده عنددد املخددهور،  دد  لعلدده إمجددافددرائص صددحة البيددع وال عليددم  ب
ال عليدم يف وجيدب ال فريدم  دني ال عليم ألقه إجياك واإلجياك ا ا   حضم  ن  ان أو ال وال يعض  حتضضده  علضدان )

 ددني و واقددع امددا يف الوصددية ال مليكيددة، قفسدده فاقدده بكددن  دد  هددو نَخة ال اإلقخدداش مبعددت تعليددم الدددم  اإلقخدداش 
قدده اع بددار وهددو خفيددل ال عليددم يف قفددة اإلقخدداش  ااتدده، امددا يف  فددرود املضددام فاقدده حمددال إال اخت يضددال اب

املؤوقة أ ره  يد املع  . ف ة  ( وذل  اما لو قال  ع   كار  هاا مبليوخت  خرا اخت تطلم زو  د  انخت، 
 .(ههقاصدان تعليم أصله عليه ال تعليم ل و ه أو فب)  الن، وإال فال  يع 

و نها   ا لو ااخت الخرا فاسدان جلهال ده واداخت لده عرفدان قسدص  دن الد من، فصدار الد من  فسداك الخدرا 
)وال أتّ د    )الضول يف الخرا الفاسد( أواخدر املكاسدبحبث سرايخت  هال ه إليه، قال الخي  يف لجمهوالن 

ه إ:  هالددة أحددد العوضددني، أي ددان يف أخّت الخددرا الفاسددد أل دد  اجلهالددة يفسددد العضددد؛ لر ددوع اجلهالددة فيدد
ه ليسددت جمهوليددة الخددرا  و بددة لهوليددة الدد من قددعلددى اددالم وقضدداال يف إطالقدده وا (2)(فيكددوخت البيددع غددرران 

 .(3)قعم ذل  صحيإ فيما قو    ه ،عرفان  الخرا ابل منيضاَ    إذ ا ران  ا ال طلضان 
 وإن كان شرطاً لّلزوم، فلم يتخلف العقد عن الشرط ألنه مطلق

 وم، ال ألصدد  العضددد فضددد يضددال  اخت العضددد فلددل عددن الضصددد إذ اقدده وإخت ادداخت الخددرا فددرطان للّدد -ب
                                                           

 .29سورة النساش  آية  (1)
 .89ص 6ب ا تراث الخي  األعظم  جالخي   رت ى االقصار ، ا اب املكاس (2)

ف على إكارة   رعيت عخدر سدنني )واداخت انهدا  ائدة  ليدوخت، واداخت خر  اما لو قال   ع   كار  هاه مبائة  ليوخت على اخت ت    (3)
 اإلفراف على امل رعة عخر سنني يسوى  ائة  ليوخت   الن(.
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أ  اخت يكدوخت لده انيدار إذا فلدل البدائع،  د الن، عدن الخدرا واقده إذا ال د م البددائع  ،هقصدد، ابلخدرا،  دوازَ 
االعدددم   ،لفسدداكه ؛ختابلخددرا لدد م العضددد وإخت   يل دد م ادداخت  ددائ ان، لكددن الخددرا إذا  هددر فاسدددان، فاقدده يكددو 

لكنده اداخت  – قصدد اخت ال يكدوخت الز دان ، فضدد فلدل العضدد عدن الضصدد إذ فده انيدارَ احملا فال يو دب فل  
 .فرعان  الز ان 

فدداخت الخددرا ال دد ام يف ال دد ام. فيدده فددرطان؛ وأ يددب  ددو هني  األول  اخت العضددد وقددع  طلضددان وإخت افددرتا 
 .والعضد امل  ل ل هو  ا قصده وقد وقع    ل الن  ،رال اين  اخت فلفه وإخت ااخت فاسدان  و ب للخيا

قال يف ال نضيإ  )وأّ دا إذا اداخت الخدرا الفاسدد فدرطان للوفداش ابلعضدد والبضداش علدى االل د ام  ده ال ألصد  
فلددم ي خلّددل ، وذلدد  ألخّت العضددد املضصددوك حينقددا  طلددم وقددد وقددع  طلضددان ، العضددد فكدداا ال يلدد م ال خلّددل

 العضد عن الضصد .
فالخدرا  طلضدان سدواش اداخت صدحيحان أم فاسددان ، وال فرق  ني الخرا الصحيإ والفاسد  ن هاه اجلهدة

وإخت اددداخت فدددرطان للوفددداش ، اددداخت العضدددد ابطدددال لل عليدددم،  إخت اددداخت فدددرطان للعضدددد أبخت اددداخت العضدددد  عّلضدددان عليددده
صدلى هللا يإ لضولده قعم جيب الوفداش ابلخدرا الصدح، واالل  ام ابلعضد ااخت العضد  طلضان وقد ا   ي اال 

مْ )) عليه واله وسلم شأ ْرُط اهَّا ))وال جيدب يف الخدرا الفاسدد ملدا ورك  دن أخّت  (1)((اْلُمْؤماُنونأ عاْندأ ُشُروطاها
مْ ))فيخّصددده  ددده عمدددوم  (2)((ق أْب   لأ شأ   ْرطا أ  ْن   دأ ُش   ُروطاها نُ   ونأ عا وخيددد ّه مبدددا   خيدددالل الك ددداب  ((اْلُمْؤما

ند فّلفه على املخ ار اما سيةيت وإخت ااخت يف والسّنة، ويف اال الخرطني الصحيإ والفاسد ي بت انيار ع
 .(3)(ثبوت انيار  ع فّلل الخرا الفاسد خالف

 مناقشة الردّ 
 أقول  قد يورك عليه  و وه ثالثة 

                                                           

 .232ص 3الخي  الطوسي، االس بصار، كار الك ب اإلسال ية د طهراخت  ج (1)
 .151ص 7ثضة اإلسالم الكليين، الكايف، كار الك ب اإلسال ية د طهراخت  ج (2)
الخي   رزا علي الءرو ، تضريران ألحباث السيد أ و الضاسم انوئي، ال نضيإ يف فرح املكاسب،  ؤسسة إحياش آاثر اإل ام  (3)

 .86ص 1انوئي د قم  ج
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 العقد املشروط قد ال يكون مطلقاً ألن الشرط كيفيٌة له -أ
خلّدل العضدد عدن الضصدد( األول  اخت قوله  )ألخّت العضد املضصوك حينقا  طلم وقدد وقدع  طلضدان، فلدم ي 

يدرك عليدده اقده ال إطددالق لدده؛ ألخت العضدد املضصددوك اترة يكددوخت  طلضدان وأخددرى  ضيدددان، وذلد  ألخت األ ددر ات ددع 
ويريدد ل و ده حدو لدو   يل د م انخدر ابلخدرا  ة  لضصده )وهو حم  البحث( فاقه اترة يريد العضدد  كد  صدور 

الددالزم  ددع حتضددم الخددرا وامل  لدد ل إذا   يل دد م ( وأخددرى يريددد العضددد )ويف هدداه الصددورة يصددإ اال دده 
( وهدداه الصددورة ،  دد  يكفددي وقوعهددا ولددو قلدديالن ةويكفددي ا ددا ا ددر  ابلخددرا )ولعدد  هدداا الصددورة هددي الءالبددة

 .ال اقية هي اليت ي م  ا قضا الخي  
كدن ألوقعده و عبارة أخرى  اترة يع   املخرت  الخرا ايفية للعضد أ  يع  ه فرا ل و ه حبيدث لدو   ي

  من أق ، وأخرى ال يع  ه ايفية له    يراه أ ران  ن مان إليه فهو يريد العضد  طلضان ويريد الخدرا  نظمدان 
إليه حبيدث إذا   ي حضدم الخدرا   يدؤثر ذلد  علدى إراكتده العضدد وال علدى إراكتده ل و ده )امدا فيمدا سديةيت 

ليكدوخت لده جمدرك إل ا ده ابلعمد  ابلخدرا ال ليكدوخت  ن صورة افدرتاطه ليكدوخت لده األرال فضدص ال انيدار، أو 
 . وسيةيت   يد حتضيم و ياخت فاق ظر.(العضد    ل الن  ائ ان إذ اقه يريده على ا  تضدير

ْن  دأ )) صددلى هللا عليدده والدده وسددلمقولدده  )قعددم جيددب الوفدداش ابلخددرا الصددحيإ لضولدده تنبي  ه:  نُ  ونأ عا اْلُمْؤما
الوفداش ابلخدرا غدر  برا ايفية للعضد فاخت و دو ( اتم على  ا  ت عليه، وا ا إذا قلنا ابخت الخ((ُشُروطاهامْ 

مْ ))حم دداج إ:   دد   ْن  دأ ُش  ُروطاها نُ  ونأ عا أأْوفُ  وا )إذ يكفددي يف لدد وم الوفدداش  دده كليدد  العضددد قفسدده اددد ((اْلُمْؤما
ْلُعُقودا   .(ابا

 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين
 

قأالأ َيأ ف أ  صلى هللا عليه واله وسلمجأاءأ رأُجٌل إاَلأ رأُسولا اهَّا ))  عليه السالماإل ام الصاكق قال 
ْنصأاتُ  :قأالأ  ؟رأُسولأ اهَّا مأا اْلعاْلمُ  ْستامأاعُ  :قأالأ  ؟ُثَّ مأهْ  :قأالأ  ،اْْلا  :قأالأ  ،اْلْاْفظُ  :قأالأ  ؟ُثَّ مأهْ  :قأالأ  ،االا

  ((نأْشُرُه. :قأالأ  ؟ُثَّ مأْه َيأ رأُسولأ اهَّا  :قأالأ  ،اْلعأمأُل باها  :قأالأ  ؟ُثَّ مأهْ 
 (.48ص 1الكايف  ج)


