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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
()467

صاحب العروة :اإلجازة مل تتعلق بقصد الغاصب كون العوض له
الرابع  -وهو بيعع الاابع  -فاإلجعاةة إّمعا علعلّعن بعنفب املبادلعة بعني املعالني ،ال
وقال السيد اليزدي( :و ّأما ّ
بلحععاق قصععدن اععوض العععو لععه ،مععع أ ّض هععغا اللصععد مععن الااب ع لععيب ّإال الع ّعرد ال ع ّداعي ،ولععيب داخععال يف
بحله ابإلجاةة)(.)1
حليلة املعاملة .وعلى فر اونه من ابب اللّلييد ميكن االللزام بعدم ّ
وبعبارة أخرى :اض الااب له قصداض :قصد املبادلة بني املالني وقصعد اعوض الع من لعه ،وقعد أماعى املالع
اللصعد األول و ميع ا اللصعد ال ععاق فاللصعد األول بعحيف وال قلععن للعلعد ععن اللصععد فيعه ،واللصعد ال ععاق
لاو فكأنه يكن فلم يلخلن العلد عن اللصد للنزيله منزلة العدم.
بعبارة أخرى :دائرة اإلجاةة أضين معن دائعرة اللصعد إ انعه أجعاة أحعد اللصعدين فلعع ،نععم لعو اانعة اإلجعاةة
علعلن مبجموع اللصدين ولكن الشارع مي ا اللصد ال اق (اوض العو له) للزم قلن العلد عن اللصد.
()2

داع أو شرط أو قيد
املناقشة :قصد كون العوض له اما ٍ
ولكنه غري اتم؛ إ الفعر اض اللصعدين ارعباايعاض واض اللصعد ال عاق (وهعو اض يكعوض لعه الع من) امعا داع أو
شععرأ أو قيععد :فع ض اععاض قيععدا لععزم عععدم بععحة املعاملععة حععن ابإلماععال ،وإض اععاض شععراا للععزم قلععن العلععد عععن
اللصد إ اما سبن فاض الشرأ ايفية للعلد أو اللزام مرعبع به ،ال ابرف ملارض ،ف ماال العلد بدونه إماال
للعلد باري خصوبياعه فلد قلن العلد ععن اللصعد االرعبعااي العغي علعوض بعه العلعد أو عصعنّن بعه ،وإض اعاض
داعيعا فععاألمر امععا قالععه ألض الععداعي ابععرف ملععارض ال يلحيع العلععد بععه وال يللععوض وال يلكيّععن بععه ،وقععد اعع ف
قدس سرن ابألول إ قال( :وعلى فعر اونعه معن ابب اللّلييعد )...لكعن غفعل ععن الشعرأ معع اض العنل بعه،
وب االمه على الداعي إ قال( :مع أ ّض هغا اللصد من الاابع لعيب ّإال ال ّعرد الع ّداعي ،ولعيب داخعال يف
حليلة املعاملة) واحلابل :اض الصور ثالثة :الداعي والشرأ والليد ،والنل أبوسطها ،وهعو العغي أمهلعه أو
( )1السيد حممد ااظم الطباابائي اليزدي ،حاشية املكاس  ،مؤسسة إمساعيلياض ع قم :ج 1ص.71
( )2وعلى األوسع يلزم إشكال قلن العلد عن اللصد.
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يللفة إىل اض النل

به.

هل إجازة املالك عقد مستأنف أو مصحح لعقد الغاصب؟
وبعبارة أخرى هبا مزيد فائدة ودقة وهي :اض املال إ ا أجاة علد الااب (ومطلن الفاويل) فهل إجاةعه
ه ععي عل ععد مس ععلأنن وه ععي املوجع ع احل ععن للبي عععج أو إجاةع ععه س ععب لل ععأثري عل ععد الااب ع وب ععياله يف النل ععل
واالنللععال واللمليع واللملّع ج فع ض اععاض األول يع ارد الععنل بعع(قلن العلععد عععن اللصععد) إ الفععر اض علععد
الاابع بععار لاعوا وإض اإلنشععال اععاض بععنفب إجععاةة املالع  ،وإض اععاض ال ععاق ورد الععنل إ اإلجععاةة إ ا حللععة
فلععد أثّعر العلععد لكنععه قلععن عععن اللصععد إ انععه قصععدمها ارعبااي عا فأماععى الشععارع أحععدمها فكععاض اللصععد علععى
االثنععني وقععد اسععللبع العلععد أحععدمها فلععع ،فلععد قلععن العلععد عععن اللصععد .ولكععن اللععول األول يلععل بععه أحععد
أبدا ،لغل فاللول ال اق ملعني وهو الغي به يرد النل .
قال الشيخ( :و ّأما اللول بكوض اإلجاةة علدا مسلأنفا ،فلم يعهد من أحد من العلمال و غريهم ،و إّما
()1
مسللل فهو بيع باري لفظ البيع قائم
بيع
املبيع
مال
من
اإلجاةة
ض
أ
:
حكى ااشن الرموة عن شيخه
ّ
ّ
وينام إليه اللبول امللل ّدم من املش ي.
ملام إجياب البائع،
ّ
وهغا ال جيري فيما حنن فيه؛ ألنّه إ ا قصد البائع البيع لنفسه فلد قصد املش ي لملي ال من للبائع ولملّ
املبيععع منععه ،فع ا بععن علععى اععوض وقععوع البيععع للمالع ماععايرا ملععا وقععع ،فععال بع ّد لععه مععن قبععول آخععر ،فاالالفععال عنععه
مبجرد إجاةة البائع الراجعة إىل عبديل البيع للااب ابلبيع لنفسه ،اللعزام بكفايعة رضعا البعائع وإنشعائه ععن رضعا
ّ
()2
املش ي وإنشائه ،وهغا ما اران أنّه خالف اإلمجاع والعلل) .
ومنه ظهر اإلشكال على الشيخ يف حب الفاويل الغي اسللى ظاهرا املعللوض إشعكامم عليعه يف اببنعا معن
االمه هناك مع انه فرق بني البابني ،ولعله أييت إ ا شال هللا ععاىل.
ضرورة التفريق بني اإلجازة والعقد والقصد
فللخص :اض ههنا أمورا ثالثة:
اإلجاةة ،العلد ،اللصد ،والعلد قد قصد بعه وقوععه ععن الاابع  ،وامعا اإلجعاةة فلعد ععللعة ابلعلعد ،فلعد
( )1حي ا ل عن شيخه وهو اح ّلن احللّي قدس سرن بل حكم نفسه ابملالةمة بني اللول بععدم لعزوم اللفعظ يف البيعع واعوض اإلجعاةة

مب ابة علد اثض فلع.
( )2الشيخ مرعاى االنصاري ،الاب املكاس أ عراث الشيخ األعظم :ج 3ص.380
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قلن العلد عن اللصد برباة عدخل اإلجاةة املفيد للأثري العلد يف بع معا قصعدن دوض بعاعه ا،خعر ،ولعيب
الكالم عن قلن العلد عن اإلجاةة إ ما أجاةن منه جاة ،بل عن قلن العلد عن اللصد ،فأفهم.
ومبا ماى اله ظهعر الفعرق بعني البيعع والنكعا واض النكعا وإض اعاض الرانعاض فيعه امللعاقعداض :العزوج والزوجعة،
عكب البيع فاض رانيه مها امل من وال من وليب العاقداض رانني يف حليللعه ،ولكنعه معع لع إ ا اعاض النلسعاب
الع ع من أو املع ع من إىل أح ععدمها مدخلي ععة يف عل ععدن بنح ععو الش ععرأ فل ععو أما ععان الش ععارع دوض إما ععال االنلس ععاب
واإلضافة ،لزم قلن العلد عن اللصد .اما سبن:
(سلّمنا انه تبديل املالني ،لكن املتعاقدين من أركانه
الوجه ال اق :سلّمنا اض حليلة البيع هي مبادلة املالني ،لكن أراانه ليسة املاالض فلع بل أراانه أربعة هعي
املاالض (العو واملعو ) اما سبن ،وامللعاقداض ،بل أراانه سعلة إ ياعاف معا اإلنشعالاض (اإلجيعاب واللبعول)
ويعدل علعى لع اض احجعور عليعه ال يصعف منعه البيعع معع اض املع من ال مشعكلة فيعه امعا ال مشعكلة يف الع من،
وإمعا ال عصععف مبادلعة املععالني نظعرا إلشعكال يف امللعاقععدين ،فهمععا رانعاض يف العلععد ،بععل حعن الفاععويل والاابع
ف مععا أماععان الشععارع بعععد إماععال املالع  ،بعععد عصععحيف النسععبة إىل املالع األبععلي ،امععا يععدل علععى لع اض
الشععيخ يف املكاس ع بععا بععحة البيععع علععى قلععن شععروأ العلععد اععاللنجيز وال عي ع وعطععابن اإلجيععاب واللبععول
واملاضوية والعربيعة ،علعى خعالف يف بعاعها ،وعلعى قلعن شعروأ امللعاقعدين الصعدمها ملعدلول العلعد واالخليعار
والبلوغ (أو اللمييز) وعلى قلن شروأ العوضعني اكوممعا ملمعولني ،ملعدورا علعى عسعليمهما ،االلعني ،معلومعا
مثنهما وم منهما ،فكلها ات مدخلية يف العلد .فلأمل)(.)1
املناقشة :اخللط بني شرط احلقيقة وشرط التحقق
وأوضحنا وجه اللأمل يف امامش و(سيأيت وجهه وهو اخللع بعني حليلعة العلعد وعللعه الفاعليعة وآلعة قللعه)
وعوضععيحه :اض حليلععة الشععيل غععري قللععه ،فاحلليلععة إشععارة إىل املاهيععة أو اقععنب والفصععل واللحلععن إشععارة إىل
الوجععود ،وشععرأ الوجععود غععري شععرأ املاهيععة وقللععه غععري قللععه ،ويف امللععام :فانععه ال شع يف اض أراععاض البيععع هععي
العوضععاض وامللعاقععداض واإلنشععالاض ،ولكععن امللعاقععداض واععغا اإلنشععالاض شععرأ يف قلععن العلععد أي سععب لوجععودن
(امللعاقععداض علععة فاعليععة للعلععد واإلنشععالاض آلععة حم اّللععة) ولععيب مل ّومععا ملاهيلععه عكععب العوضععني إ مهععا حليل ععة
( )1الدرس (.)465
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املعاوضة من بيع وغرين.
وبعبععارة أخععرى :لكععل شععيل علععل أربععع :فاعليععة وماديععة وبععورية وغائيععة ،والعلععة املاديععة والصععورية مهععا حليلععة
الشععيل وامععا العلّععة الفاعليععة فليسععة حليلععة الشععيل وال داخلععة فيععه بوجععه إ العلععة ليسععة حليلععة املعلععول وال
داخلععة فيععه بوجععه ،بععل هععي علععة قللععه (ال ق عوام حليللععه) وعليععه :فالعلععد حليللععه (ولععيب قللععه) ابلعوضععني
فلخلععن إضع ا
عافة العععو ا للعاقععد عععن اللصععد (يف الااب ع الععغي أجععاة املال ع علععدن ،علععى اض يكععوض لنفسععه
"للمال " فصف العلد دوض اإلضافة) قلن ععن علعة اللحلعن( )1ال ععن قعوام احلليلعة ،فلعم يلخلعن العلعد ععن
اللصد بل قلن مبا يرعبع بفاعله( )2األجنيب عن حليلله عنه(.)3
بعبارة أخعرى :ههنعا قصعداض :قصعد مبادلعة العوضعني ،وبعه علحلعن حليلعة العلعد وهعي قوامعه وماهيلعه ،وهعغا
قد قلن ابإلجاةة ،وقصد اونه للااب  ،وبه يلحلن وجود العلعد وهعغا يلحلعن ابإلجعاةة؛ إ جيعز املالع
هغا اللصد لكن عدم قلله غري مار حبليلة العلد إ ال دخل للفاعل وشؤونه ،حبليلعة العلعد ،بعل إض أخ ّعل
خيل بوجود العلد وقلله أو مبا يرعبع به ،والفعر اض اإلجعاةة أعطعة ،اماعال الشعارع ،هعغن اللعوة علعى
فانه ّ
اإلجياد .وعليه :ف شكالنا السابن غري وارد.
األعمي ال الصحيحي
الرد :ذلك صحيح على ّ
األعمي دوض الصحيحي اما هو مسل ا عري معن الفلهعال وامعا وشعة
وقد جياب :ابض هغا بحيف على ّ
به عبارة سابلة للشيخ قدس سعرن ،إ علعى الصعحيحي فعاض معا لعيب بصعحيف فلعيب بعلعد أبعال لكعوض العلعد
موضوعا شرعا للعلد الصعحيف ال ملطلعن العلعد ،وعليعه :فلخلعن العلعة الفاعليعة أو معا يعرعبع هبعا حيع أوجع
قلن الصحة فلد أوج قلن احلليلة ،فلأمل ععرف.
وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين
اع وت جرهنُها ال ُجمَن وت جست جعل ُقها ج
اخلدائ ُع))
قال أمري املؤمنني عليه السالم(( :إ َّن قُ لُوب ا جْلَُّهال ت جستف ُّزها جاألطجم ُ
(قن العلول :ص.)219

( )1أو ما يرعبع هبا.
( )2وهو قصدن اض يكوض له.
( )3عن العلد.
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