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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

(462) 
 أنواع الشروط أربعة:

 منها، على أربعة أنواع:والتحقيق: ان الشروط، حبسب املقصود 
 شرٌط ألصل العقد -أ

مبن شبروط لبحة العقبد،  التنجيب  دبان ؛شبراا  أللبا العقبد معلقبا  ألبله عليبه، وهبطا الشبرط داسبد مفسبد أن تُعتبر النوع األول:
 وإن كان الشرط يف حد ذاته لحيحا  أي غري خمالف للكتاب والسنة لكنه حيث أورث تعليق العقد واإلنشاء أدسده.

 شرط للزوم العقد -ب
ان يعتره الشارط شراا  لل وم العقد، دإن مل يكن هطا الشرط داسدا  يف نفسه لوجه من الوجبوه، ككونبه شبراا  خمالفبا  النوع الثاين: 

الزم  ط عليبه ابلشبرط دالعقبدإن عمبا املشب ر دبللكتاب والسنة أو كونه جمهوال  أدى إىل جهالة أحد العوضني، دان العقد ينعقبد مت لب ال  
 ال يصح دسخه وإن مل يعما دللمشروط له اخليار دإن شاء دسخ العقد وإال أبقاه.

دانبه وال شك حينئٍط، كما سبق، ان هطا الشرط إذا كان داسدا ، وقلنا ابن العقد الزم حينئٍط ألن الشرط الفاسبد غبري مب بر بوجبه، 
ف الشرط، لكن الشارع حكم بل ومه حىت إذا ختلف هطا الشبرط ألألنبه قصد جوازه إذا ختلانه إذ ، ال يكون العقد اتبعا  للقصد حينئطٍ 

 .القصدر  داسد بنظره( دلم يتبع العقدُ 
 وليس العقد مطلقاً حينئذ  

ف له إىل لنفني، وكا لنف غبري اخخبر، أو دقا انه مصن    ،والقول ابنه وقع مطلقا ، غري اتم كما سبق، إذ ألالشرط( كيفية للعقد
الشببرط دصببارا  (هبببطامشببرواا  أليببربا العقببد بببه دقببد قصببد العقببد  (2أل، لكنببه ال ريببب انببه(1ألسببلمناع لببه إىل نببوعني إن مل نقببا ابنببه منببو   

واملعيببة والع نديببة، إذ بينهمببا ليكببوا اسببتقالليني، بببا مفهببوم الشببرط ل  عببن القببول  جببرد االقبب ان  (معببهألارتببباايني ومل يقصببد وقوعببه 
دانببه لببيا شببراا مقبب ا  بببه  رن، ويوضببحه ان مببن البببديهي الفببرا بببني الواجببب املطلببق واملشببروطالشبرط شببرط ولببيا  ردببا  وال جمببرد مقببا

 .ليكون مطلقا  كاملطلق دتدبر
 وال جتدي دعوى النائيين تعدد املطلوب

لتب ام اإل منبا هبوإأن الوجبه يف لبحة املعاملبة ألع( عنبد القبائلني هببا  :إذا عردت ذلك  هر لك ما يف قبول اققبق النبائين مبن ألدفيبه
خري ال يستل م عدم وقوع املطلوب واق اهنا ابلشرط مطلوب آخر، وعدم حتقق األ لا املعاملة كان مطلواب  أبتعدد املطلوب بدعوى أن 

 .(3أل(ال يكون ختلف يف البني الال   مستقال   ول، ومع كونه مطلواب  األ
 لكوهنما ارتباطيني حينئذ  

ه بكببطا، ابعبه كببطا بشبرط كبطا وابعبه كببطا مقب ا  بيُعب ودبرا ببني ،ن أحبداا مبرتبا ابخخببرلبداهبة ان املطلبوب وإن كبان متعببددا  لكب
 .(4ألألبعت كطا بشرط ان تفعا كطا( وألبعت كطا مق ا  بفعلك كطا أو عنده أو معه( إن مل يربطه به كما هو  اهر اللفظ وبني

                                                           

 انه ليا كيفية للعقد. (1أل

 أي الشرط. (2أل
 .145ص  1ردة: جالشيخ حممد تقي االملي، تقرير حبث املريزا النائين، كتاب املكاسب والبيع، م سسة النشر االسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم املش (3أل

 إنشاء لكان شراا  أي بشرط اق انه داالق ان شرط وليا مقارا  حينئٍط دقا دتدبر.ديكون ألمق ا  ...( اخبارا ، ولو جعله  (4أل
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النائين اققق هو تعدد املطلوب الطي ذكره  (1ألوقع مطلقا (والظاهر ان وجه دعوى التنقيح ألألن  العقد املقصود حينئط مطلق وقد 
نعبم أليف( قالبرة عبن إدادلبا لكبن ألالشبرط(  ،املبراد الشبرايةان أو هو ان الشرط ألالت ام يف الت ام( بتوهم ان أليف( تفيد جمرد الظردية مع 

 .ا ال جمرد كون هطا يف هطامارتباايته هُ منطوقُ 
 ألله غري معلق عليه، اما دوامه وبقاؤه ول ومه دهو معلق عليه.ان طلقا  دهو مطلق حدواث  ال بقاء أي وبعبارة أخرى: العقد إن كان م

 الشرط الفاسد غري مورث للخيار
كما يرد على قوله ألويف كال الشراني الصحيح والفاسد يثبت اخليار عند ختل فه على املختار كمبا سبي و وإن كبان يف بببو   -ب

، نعم من الت م به ألابن الشرط الفاسد مور ث للخيار بياهنا  ويانه خالف القاعدة، كما س (2ألرط الفاسد خالف(اخليار مع ختل ف الش
 قصد جوازه وقد وقع جائ ا  على هطا الرأي.انه إذ  هُ عر ب  عند ختلفه( دانه ال يرد عليه ابن العقد مل يتبع القصد ألنه تر 

 واحلق التفصيل إىل صور ثالث
إىل جهالتبه مل يفسبد العقبد  ن مل يب د   إى الشبرط الفاسبد إىل جهالبة أحبد العوضبني، دسبد العقبد نفسبه، و والقاعدة هي التفصبيا: دبإن أد  

جمبرد وعيبد، وحينئبٍط يلب م البنق   ،نعبم شبراه، حسبب تعببري الشبيخ ،وحينئٍط دإن كان عاملا  ابن هطا الشبرط داسبد دبال شبيء لبه والعقبد الزم
 ،ف عبببن الشببرط، وإن كبببان جببباهال  بفسبباد الشبببرط، دبببان لببه اخليبببار للابببرر والابب ، ال للشبببرط لفبببر  ان الشببرط داسبببد شبببرعا  ابن العقببد ختلببب

دببالنق  وارد يف لببورة  وحينئببٍط مل يتخلببف العقببد عببن القصببد وإن كببان ال للوجببه الببطي رامببه ألوهببو الشببرط، إذ كببان ألجببا الاببرر( وعلببى أي ٍ 
 يد اخلوئي بثبو  اخليار حىت يف هطه الصورة وحينئٍط يتم النق .ويستبعد قول الس ،علمه بفساد الشرط

 لزمه ابألرشي  شرًط ل   -ج
ان يشبب ط عليببه شببيئا ، لي خببط األر  منببه إن مل يلتبب م، وهببطا متببداول عنببد كثببري مببن املتعبباملني، دانببه قببد يريببد إنفبباذ النوووع الثالوو : 

لببو مل يعمبا الطبرف اخخببر ابلشبرط، لكنببه يريبد تعوياببه بشبيء إذا أخببا   املعاملبة بكبا لببورة وال يريبد جوازهببا أو دسبخها مطلقببا  حبىت
مبن  دان  هر الشرط داسدا ، دال عو  لبه، دهنبا ويف النبوع اخو قبد يتبوهم لبحة كبالم املبريزا النبائينوحينئٍط ابلشرط، الطرف اخخر 

ألليول بد  ارتببا ببه العقبد بوجبهٍ انبه أمبر أو للعقبد، فيبة أيابا  كي هبطا الشبرط ان :، وديبهعدم ختلف العقد عن القصد نظرا  لتعدد املطلوب
 .عن القصد العقدُ  فر خل  تر أو اإلل ام لر  ب العو ر دلو كان داسدا  دلم يوج   دون اجلواز(أو اإلل ام العو  
 شرًط جملرد الزامه أبمر   -د

ألبله وال اجلبواز وال االر ، وهبطا أيابا  كثبري،   دون ان يريبد تعليبقان يش ط عليه جملرد إل امه بفعا ما اش اه عليه النوع الرابع: 
ك ن يبيعه داره اليت تسوى مائة مليون خبمسبني مشب اا  عليبه ان يبطهب للحبوزة أو اجلامعبة أو للو يفبة، ليل مبه ببه، مبن غبري ان  علبه 

 شرط الل وم أو األر .
إبشببكال عببدم تبعيببة العقببد  ا دبب مر آخببر، ال ياببر  أنببواع مببا يقصببده املتشبباراان، وامببا إمابباء الشببارع لبعاببها وإبطالببه بعاببه دهببطه

  للقصد حينئٍط ألحني إذ ختلف الشرط، والشارع اعتره داسدا ( با ي كده دت ما وتدبر جيدا .
 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين

،  إ نَّ ر َواَة اْلك َتاب  َكث رٌي، َوإ نَّ ر َعاَته  َقل يٌل، وََكْم م نْ ألأل: عليه السالم اإلمام الصاداقال  م ْستَوْنص ح  ل ْلَحد ي   م ْسَتغ ش   ل ْلك َتاب 
ْفظ  الر  َوايَة ، فَوَراع  يَوْرَعى َحَياَته  وَ  َفع ْنَد َذل َك اْختَوَلَف الرَّاع َيان   ،رَاع  يَوْرَعى َهَلَكَته  فَاْلع َلَماء  ََيْز نو ه ْم تَوْرك  الر  َعايَة ، َواْْل هَّال  ََيْز نو ه ْم ح 

 (.48ص 1الكايف: جأل ((َفر يَقان  َوتَوغَايَوَر الْ 
                                                           

 .86ص 1جالشيخ مريزا علي الاروي، تقريرا  ألحباث السيد أبو القاسم اخلوئي، التنقيح يف شرع املكاسب، م سسة إحياء آاثر اإلمام اخلوئي ب قم:  (1أل
 املصدر نفسه. (2أل


