
 (807)ه1441/ مجادى اآلخرة  16الثالاثء  ...................................................................... املكاسب )البيع: املعاطاة(

 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

(464) 
 : اخللط بني شرط الصحة وشرط اللزومتتمات

)وأمَّا املورد الثاين، وهوو حممهوم حصواة العقود موع اسواد الشورن، موع أ  املقصوود احملقق اليزدي يف قوله  سبقت مناقشات مع
مقوو   حووه اودووه عوودم االاسوواد أعووه موون ابب  عوودد املطلوووب، ال ال،قييوود وال العنواعيووة، اووال دخوواب لووه  ووا  وون ايووه  إ  لووي  موون ابب 

وعضويف: ا  يف مالموه   1)قلنا: إعه مثبت للخيوار مموا يف ّلّوف الشورن الصواي   ال،خّلف اال ابلنسبة اىل املطلوب الثاعوي  ولذا
عّلق أصواب انعشوا  أي املالشرن املعلق عليه أصاب العقد  –مما سبق   –، وشرن الصاة هو خلطاً حني شرن الصاة وشرن اللزوم

وشرن اللزوم هوو ق أصاب العقد مودب للبطال ، شرن الصاة إ   علي  2) عىن اعه إ  مل يِف حه اال عقد وال إعشا ، وعدمه ،عليه
اخليوار، وعدموه سوبب اللوزوم،  هيوِف حوه الطورآل ا خور موا  لصواحب إ  وىف حوه لوزم وإ  ملالشرن املعلق عليه دوامه أي لزومه حبيو  

مووا املووراد و وورا االل،ووزام حووه سووبب اذووواض، وخلووذا ي،ضوو  اخللووك يف قولووه: )وهووو حممهووم حصوواة العقوود مووع اسوواد الشوورن  إ  عسوو ل 
ابلشوورن الووذي قووال اوووم حمموووا حصوواة العقوود ر ووم اسوواد  )اسوواد هووذا الشوورن  اووص  أراد الشوورن املعلووق عليووه أصوواب العقوود اوواوم مل 
حيمموووا حصووا،ه حوواب حمموووا حبطالعووه ابنمجووا  أل  ال،نطيووز موون الشوورون ادمووع عليهووا، وإ  أراد الشوورن املعلووق عليووه لزومووه )وهووو 

)ال شوورن  اللووزوملشوورن  ااعووه ال شووة يف صوواة العقوود حين ووذ  صووايااً مووا  الشوورن أم ااسووداً، ألعووه شوورن املعهووود  موور  يف خيووار ا
حسب الفرض  اص  ما  الشرن صايااً أااد ال،زلزل واخليار وإ  ما  الشرن ااسداً أااد على رأي ) ري مشهور وهو ما  ،الصاة

وعدموه ال عون رين مصوب الموالم حين وذ  عون اللوزوم ال،قديمال وعلى    اً،يُِفْد شي هب إليه اليزدي  اخليار أيضاً وعلى رأي آخر مل 
مل يموون موون حيوو  صوواة حين ووذ  الصوواة وعوودمها اووال معووىن لقولووه )وهووو حممهووم حصوواة العقوود مووع اسوواد الشوورن  اووص  انشوومال 

ض حسوب القصود ا  مل يمن من حيو  اعوه موا  املفورو  عن القصد إشمال ّلف العقد :حعبارة أخرى ،العقد حاب من حي  لزومه
صووايااً   الشوورنصووا،ه أو العموو ، حوواب انشوومال اعووه مووا  املفووروض ا  يمووو  م،زلووزاًل )إ ا مووا  أاوواد يمووو  ااسووداً لموون الشوورن 

ابعه حنظري م،زلزل أيضواً  اللماقق اليزدي ا  جييب  اذواضوالفاسد ال يؤثر شي اً اال يفيد  ،اظهر الضماً )إ  ظهر ا  الشرن ااسد
القصد، وعلى أي الي  المالم عن الصاة حين ذ  حاب عن اللزوم اما  الالضم ا  يقول )وهو حممهم حلزوم العقد موع ا،بع العقد 

ابعو  أرى دوواض  حين وذ  أيضواً )حوني الشورن الفاسود  الوم ي،خلوف العقود ، ايطيوب دوواض  د  ص ون ق  املشو ِ ا  اساد الشورن  أي موع 
ن القصد عن الذين قالوا حلزوم العقد مع اساد الشرن )شرن اللزوم  وحيو  اووم لمنه ال يداع إشمال ّلف العقد ععن القصد 

ّلفه عنه مس،لزم ل، سي  قاعدة ا  مجهرة من الفقها  اال يص  انشمال يف مثال املعاطاة ابعه يس،لزم ّلف العقد عن القصد و 
 . 3)دديدة. ا، ماب
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 أي عدم هذا االش ان.  2)
 إ  ميمن  وديه مالم احملقق اليزدي حوده آخر يداع عنه انشمال، ا، ماب.  3)
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 الفروق اخلمسة بني القيد والشرط
القيود والشورن ا  القيود ين،فوي املقيود ابع،فائوه عمو  الشورن ااعوه ال،وزام يف ال،وزام، وحودوه آخور: القيود،  سبق: )والفرق حونيمما 

 يمو  ال،قيد ايه دزً  والقيد خارداً اما الشرن امالمها خارج وإمنا هو ار بان حني أمرين.
 قال يف املنظومة:

  واحلّصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الكلّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   قيّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

 ((1)) تقيّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزء  و يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا    
 

 . 2)واحلاصاب: ا  الشرن خارج قيداً و قيداً، واذز  داخاب مطلقاً، والقيد حينهما: داخاٌب  قّيداً خارج قيداً، ا، ماب 
وحتقيق البا  يف الفرق حني الشرن واذز  يس،دعي مقاماً آخر، ولمن ال أبس ابنشوارة إىل اوروق ثالثوة أخورى  مرهوا القووم،  

 ن الفرقني، من  ري منع مجع حني حعضها وحعض آخر، على ودود إشمال يف حعضها:، إضااة إىل هذياً  مر ارق ماب  
، االووذاش قيوودٌ  لووه  ا يوات علوى موضووو    بَّ ا  القيود يف الووذاش وشووبهه والشورن يف العرضووي، أي ا  موواب حموم ُصوووحودوه للوو : 

  حبيوووا  علووى ا  يمووو  صوواهاًل أو د ووإ ا قووال لووه: )ومثووال األول:  ،لووه أعووراض اوواألعراض شوورن علووى موضووو    بَّ وموواب حمووم ُصوو
 أو شبه  لة.  د   حبيوا  على ا  يمو  مسيناً أو أليفاً )مثاًل ومثال الثاين:   انهقاً 

ينشووآ  إبعشووائني، أي ملمووا اعشوو  إعشووا  واحووداً مووا  االشوورن واملشوورون  امووا  إبعشووا  واحوود، آنشوو: ا  القيوود مووع املقيوود يُ وحودووه راحووع
 وملما اعش  إعشائني أحدمها مصّبه الذات وا خر مصّبه الصفة مع رحطه حني انعشائيني االصفة شرن. مصبه  ات وصفة االصفة قيد

 : ا  الشرن له مفهوم، والقيد ال مفهوم له، وهذا م،فر  على ما سبق ا،دحر.وحوده خام 
 الداع  وإن كان عّلة  ال يو ب ختلفه بطالن العقد

ث  و الفعاب مالبيع أو الزواج، لمنه ال خيورج عون موعوه مون حيو  األثور الفقهوي "داعيواً" العبعال نبيه: )الداعي  قد يمو  عّلة 
اوووال يموووو  شووورطاً وال قيوووداً موووادام مل يصووورو حوووه يف ضووومن العقووود أو يقوووع العقووود مبنيووواً عليوووه حبيووو  يعووود شووورطاً ضووومنياً، وإمنوووا أممووون 

 . 4)لبعض األعالم اً حيثية  قييدية، خالا حنا  على ا  احليثية ال،عليلية لي  ابلضرورة ا   مو   3)االعفماا
ب له الوم  نطوب مل يبطواب النمواو مموا لوي  لوه خيوار الفسو  نطِ وعليه: الو ما  داعيه على الزواج خلا أي عل،ه ال،امة هو ا   ُ 

ة ااخنفضوت، مل يمون ولو ما  داعيه، أي عل،ه ال،امة، الباعثة له علوى الشورا  هوو  ووهم ار فوا  قيم،وه السووقي ،وإمنا له مغري  الطالق
 له اخليار وهمذا. ا،دحر.

 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين
نْةياا ِبطااعاِة اَّللِه )): عليه السالم انمام ضين العاحدينقال  نْةياا ِباْعِصياِة اَّللِه وااْشتاِغل وا ِف هاِذِه الدُّ الا تةاْلتاِمس وا شاْيئا  ِف هاِذِه الدُّ

اةِ عاْوا ِلماا ِفيِه َنااات ك ْم غادا  ِ ْن عاذااِب اَّللِه فاِإنه ذاِلكا أا الُّ لِلتهِبعاِة واأاْدَنا ِ نا اْلع ْذِ  واأاْ  ا وااْغتاِنم وا أاَّيه اهاا وااسْ  َا     ى لِلنه
  .252حتف العقول: ص)
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 اب  يمو  عّلًة وال يمو  قيداً.  3)
 احملقق االصفهاين   ه ب  إىل  لة، على ما حبايل.  4)


