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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

(463) 
 التحقيق: الداعي والشرط والقيد واجلزء والعنوان

لدى بعض األعالم أيضاا:: و يق: ومزيد التحقيق مبا يظهر به وجه اخللط لدى الكثري من الناس مزيد حتق
على حنو الداعوية، وقد  تهالعبادات، على أحناء: فقد تكون مدخليأو ان ما له مدخلية بنحٍو ما يف العقود 
كاون تزئياة، وقاد كاون علاى حناو اجتالقيدياة، وقاد  وقاد تكاون علاى حناوتكاون مدخليتاه علاى حناو الةار ية 

على حنو العنوانية، مث ان ما كانت مدخليتاه علاى حناو الةار ية قاد يكاون مطلاواب: قناوك: وقاد يكاون مطلاواب: 
يكون العقد مطلواب: قنوك: وقد يكون كالمها مطلواب: أوليا: حبيث يكون كل منهما ابساتقالله علةاة بينما أوليا: 

 علةة اتمة على سبيل البدل إلجراء العقد.لحوظا: يكون ماتمة لو انفرد عن قسيمه، أو فقل 
  ابلعقود ال ي هي مورد البحث:ات مث نثنة دولنمثل له أوال: ابلعبا

 ،ففي الصالة مثال:: )الداعي( هو الثواب واحلصول علاى النعايم، أو الفارار مان العقااب وعاحاب اجحايم
أو  سلسالة عللاه اإلعدادياة، فاداعي الثاواب وذلك غري خملة بقصد القرباة، فاناه يف  ولاه أن اناه قاد وقا  يف

احملضة، فلم يكن مان الةاريف يف النياة إذ هاو لاو كاا  يف  يدفعه إىل الصالة بقصد القربة التحرز من العقاب
 .عرض واحد ال يف  ول اآلخر

 الركوع والسجود والتةهد وغريها. :و)اجزء(
 : إابحة املكان واالستقرار.و)الةرط(
، املصااادرناملعاااال واألول املعاااال االسااام مصااادرن والثاااا   ، هااار، أو فقااال الوضاااوء كوناااه علاااى  و)القياااد(:
 .، فتأملوكالنية للصالة

والفرق بني القيد والةرط ان القيد ينتفي املقيد ابنتفائه عكس الةرط فانه التزام يف التزام، وبوجه آخر: 
 ج وإمنا هو ارتباط بني أمرين.القيد، يكون التقيد فيه جزء: والقيد خارجا: اما الةرط فكالمها خار 

 قال يف املنظومة:
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  واحلّصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   الك ّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  قيّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي
 

 (1) تقيّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزء  و يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ي 
 

 ا:،دا: خاارج قيادتقيةا داخال   :واحلاصل: ان الةرط خارج قيدا: وتقيدا:، واجزء داخال مطلقاا:، والقياد بينهماا
 فتأمل.

لا ي ااا أجازاء وطاروط وقياود ودواعاي وآقر وأحكاام مصب احلكم نفسه، كالصالة نفسها ا :و)العنوان(
 فهحا يف املعامالت. ... اخل.

وامااا )العقااود( فااا)الداعي( يف النكاااو مااثال: هااو التناساال أو هااو خاادمتها يف طاااون املناازل أو كالمهااا معااا:، 
وال رش الغراماااة واال إذا ختلااا  ؤ ياااالر يف العقاااد أصاااال:، فاااال ياااور  اخلياااار وال ومااان خصاااائع الاااداعي اناااه

هااو ان ترتفاا  قيمتهااا مااثال: ليبيعهااا بسااعر أغلااى، فاا ذا ؤ ترتفاا  ف)الااداعي( يف طاارائه هااحر الاادار ، وامااا غريمهااا
 .رقيمتها ؤ يكن له اخليار وال غري 

 و)الةرط( هو التنجيز أو القدرة على التسليم أو العربية على رأن.
حنطة م  اهنا مملوكة  ةِ ته كحبة لة قِ ته أو لِ سة الية له خلِِ وال:، ذا ماليٍة، فال يصح بي  ما ال ممو)القيد( كونه مت

 له.
الثمن واملاثمن إذ مهاا ركناا العقاد، ويف  (2)أنة  م  امثال:، وللالقبول  :أن للصيغة اإلنةائية و)اجزء( لإلنةاء

 النكاو الزوجان.
وإن يست للصالح لو)العنوان( البي  نفسه أو اإلجارة نفسها يف مقابل الصلح فان لكل منهما أحكاما: 

أفاااد الصاالح فائدتااه علااى املةااهور ماان ان الصاالح عقااد مسااتقل وإن أفاااد يف كاال مااورد فائاادة ذلااك العقااد 
اآلخر، خالفا: للةيخ إذ ذهب إىل ان الصلح كلما أفاد فائدة عقد فهو هو ف ن أفاد نقل املنفعة فقط فهو 

 إجارة أو نقل امللكية بعوض فهو بي .. وهكحا
يكون مطلواب: قنوك:، وقد يكون هو املطلوب األويل دون العقاد نفساه، وقاد يكاو ن  مث ان )الةرط( قد

مطلوبني أوليني، وكل ذلك حبسب القصد الحن قد يكون مربزا: أيضاا:، ومثالاه ماا لاو ابعاه دارر الا ي تساوى 
األصاالي بياا   مائااة مليااون  مسااني مليااو : أو أقاال علااى ان ياادير طااركته ملاادة ساانة مااثال:، فتااارة يكااون مطلوبااه

                                                           

 .104ص 2منظومه مال هادن سبزوارن: ج (1)
 أو للمتعلَّق. (2)
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آخاارين ماان ماادراء دارر )إذ يريااد االنتقااال حتمااا:( ومطلوبااه الثااانون إدارة املةااعن لةااركته )ماا  ان لااه باادائل 
( وأخاارى يكااون العكااس ابن يكااون مطلوبااه األصاالي ان يتقباال املةااعن إدارة طااركته ويكااون البياا  جياادين

كالمهااا يكاون  ك الغارض ملااا ابعاه، وأخارى ذريعاة: إىل ذلاك ما  عادم كونااه مطلاواب: أساسايا: لاه حبيااث لاوال ذلا
 كة كل منهما حنو إجياد سببه.مطلواب: أصليا: حبيث لو انفردا حلرة 

له حق اخلياار، ساواء يكون وعلى كل التقادير الثاللة فان )الةرط( طرط وبتخل  الطرف اآلخر عنه، 
نةاااء وانااه انةااأ هااحا عقاادا: وذايف ربة بكيفيااة اإلأم علااى حنااو االطااعايف  وذلااك ألن العِااأكااان مطلااواب: قنااوك: 

وإن حىت القرض الحن جرة نفعا: وال جيرن يف البي  الحن جرة قرضا: ونفعا: يف طر ا:، ولحلك فان الراب جيرن 
بةااارط ان يبيعاااه الةااايء  علاااى ان ياااردر بنفساااه ولكااان إىل االنتفااااع ابلقااارض فلاااو اقرضاااه مبلغاااا:  اختاااحر ذريعاااة: 

لاو ابعاه الةايء الكاحائي واماا كما لاو اقرضاه بةارط ان ياردة علياه األكثار مناه، وهو  الكحائي كان راب اب ال: 
 بةرط ان يقرضه مبلغ كحا كاان صاحيحا:، وإن كاان مطلوباه الاواقعي حتصايل القارض واختاح البيا  ذريعاة لاه.
 وعليااه فلااو ابعااه ساايارته بنصاا  قيمتهااا بةاارط ان يقرضااه مبلغااا: يااردر إليااه بنفسااه صااح وإن أفاااد فائاادة الااراب

 القرضي )إذ املقرض ربح نص  قيمة السيارة يف البي  احملاابيت(.
  نا ش   ع احملقق اليزدي

، وهااو حكمهاام بصااحة ا املااورد الثااا مَّااأإذا ظهاار ذلااك ظهاار التأماال يف كااالم احملقااق الياازدن إذ قااال: )و 
طلااوب، ال ماا  أن املقصااود مقااعن بااه فوجااه عاادم االفساااد أنااه ماان ابب تعاادد امل العقااد ماا  فساااد الةاارط،

التقييد وال العنوانية، فال دخل له مبا حنن فيه  إذ ليس من ابب التخلة  اال ابلنسابة اىل املطلاوب الثاانون  
 .(1)(ولحا قلنا: إنه مثبت للخيار كما يف ختلة  الةرط الصحيح

هو ربط بل ابلعقد مقعن مقصوٍد إذ يرد عليه: أوال:: ان الداعي مقعن ابلعقد، اما الةرط فليس ِصرف 
خاااص يعاارب عنااه ابلةاارط، ولااحا فااان ختلاا  الااداعي ال يضاار ألنااه لاارد مقااارِن امااا ختلاا  الةاارط فيضاار امااا 

 أبصل العقد واما بلزومه أو طبه ذلك.
انااه وإن كااان ختلاا  الةاارط ماان ابب ختلاا  املطلااوب الثااانون، إال انااه مااادام  –وهااو العماادة  -وقنيااا:: 

                                                           

 .349ص 1السيد حممد كاظم الطبا بائي اليزدن، حاطية كتاب املكاسب، ماسسة  يبة إلحياء العا  ا قم: ج (1)
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وؤ حيكمااوا بصااحة العقااد ماا  فساااد الةاارط  د العقااد كمااا ساابقفاا ن كااان طاار ا: ألصاال العقااد فساا :طاار ا: 
وإن كااان طاار ا: لدوامااه كااان لااه اخليااار، فاا ذا كااان فاساادا: ذلااك الةاارط أفسااد العقااد إن علااق أصااله  حينئااٍح،

صااحيحا: يف حااد ذاتااه أم  الةاارطعليااه، ألن التنجيااز طاارط يف صااحة العقااد وقااد علقااه ففسااد، سااواء أكااان 
لكناه إذا كاان فاسادا: وكاان  ،زومه فانه حىت إذا كان مطلواب: قنوك: فانه يفيد اخليارفاسدا:، وإن كان طر ا: لل

طاارط الصااحة  خلطااا: بااني بفسااادر عاملااا: فااال وجااه إلفادتااه اخليااار كمااا ساابق. هااحا علااى ان يف كالمااه 
 .فتأملالةرط الحن علق عليه أصل العقد وبني الةرط الحن علق عليه لزومه.  م أنو وطرط اللز 

باااارة أخااارى: الةااارط إن كاااان مااان ابب تعااادد املطلاااوب باااال رباااط بينهماااا بااال لااارد االقاااعان فاااال وجاااه وبع
ىل تناقض دعوى انه طرط وانه مقعن فقط( وإن كان من اببه م  ربط بينهما بنحو إإضافة  ،إلفادته اخليار

معلق عليه، ويفسد اللزوم مقابل اجواز والتزلزل فال يفسد أصل العقد ألن أصل العقد غري  ،زوملة الةر ية لِ 
 فتأمل ألن اللزوم معلق عليه ف ن كان هو فاسدا: كان كالعدم فكي  يفسد الالزم؟

 وص ى هللا ع ى حممد وآله الطاهرين
 

 طََ َب   اْلِعْ ِم َثََلثَ   فَاْعرِفْةه ْم ِبَِْعَياِِنِْم َوِصَفاِِتِْم: )): عليه السالم اإلمام الصادققال 
  ،َوِصْنف  َيْط  ب ه  لِْ ِفْقِه َواْلَعْقلِ  ،َوِصْنف  َيْط  ب ه  ِلَِلْسِتطَاَلِ  َواْْلَْتلِ  ،ِل َواْلِمَراءِ ِصْنف  َيْط  ب ه  ِلْ َجهْ 

َاٍ    َتَعرِّض  ِلْ َمَقاِل ِف أَْنِديَِ  الّرَِ اِل بَِتَذاك ِر اْلِعْ ِم َوِصفَ  ِ  احْلِْ ِم َ ْد َفَصاِحب  اجْلَْهِل َواْلِمَراِء   وٍذ ُم 
  ، َسْرَبَل ِِبْْل ش وِع َوََتَ َّى ِ َن اْلَو َِع َفَدقَّ اَّللَّ  ِ ْن َهَذا َخْيش وَ ه  َوَ َطَع ِ ْنه  َحْيز وَ ه  تَ 

ونِِه َوَ َ ٍق َيْسَتِطيل  َعَ ى ِ ْثِ ِه ِ ْن َأْشَباِهِه َويَةَتَواَضع  ِلْْلَْغِنَياِء ِ ْن د    َوَصاِحب  ااِلْسِتطَاَلِ  َواْْلَْتِل ذ و ِخبٍ 
  ،ثَةَره  فَةه َو حِلَْ َوائِِهْم َهاِضم  َوِلِديِنِه َحاِطم  فََأْعَمى اَّللَّ  َعَ ى َهَذا خ ْْبَه  َوَ َطَع ِ ْن آََثِ  اْلع َ َماِء أَ 

ِحْنِدِسِه يَةْعَمل  َوََيَْشى  َو َاَم ال َّْيَل ِف   َوَصاِحب  اْلِفْقِه َواْلَعْقِل ذ و َكآبٍَ  َوَحَزٍن َوَسَهٍر َ ْد ََتَنََّك ِف بة ْرن ِسهِ 
 اَّللَّ  ِ ْن َهَذا َوِ َل  َداِعيا    ْشِفقا    ْقِبَل  َعَ ى َشْأنِِه َعا ِفا  ِبَِْهِل َزَ انِِه   ْسَتْوِحشا  ِ ْن َأْوَثِق ِإْخَوانِِه َفَشدَّ 

  ((َأ َْكانَه  َوَأْعطَاه  يَةْوَم اْلِقَياَ ِ  َأَ انَه  
 (.49ص 1الكايف: ج)


