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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

(469) 
 انقالب املنقطع دائماً إذا مل يذكر األجل

وقد نقض الشيخ علىى قاعىدة عبعيىة العقىوق للقصىوق ابنقىالب العقىد املنقطى  قائمىاذ إ ا ج يىمسر األ ى ،  سى دالذ النقض اخلامس: 
بملك على ان عدم عبعية العقد للقصد يف )املعاطاة( ال يلزم  نه أتسىي  قاعىدة  ديىدة، إ  لعىدم ال بعيىة  ىوارق عديىدة  سىلامة،  نهىا 

العمو ىىىاي لىىىي  بعزيىىىز وال يلىىىزم  ىىىن  يصقسىىىها، واحلا ىىى ا ان قاعىىىدة ال بعيىىىة عىىىام و صىىىهىىىمل النقىىىوة افمسىىىة، الىىى ان املعاطىىىاة سا
  صيص العام أتسي  قاعدة  ديدة.

 وأ اب عنه احملقق النائيين والسيد احلايم عبعاذ للجواهر، وآخرون بو ول، نمسرها    قد يناقش ايهاا
 صدين واقعحد القأالنائيين: االنقالب متوقف على كوهنما حقيقة واحدة، و 

قىىىال احملقىىىق النىىىائيينا )وأ ىىىا افىىىا   وهىىىو أن عىىىرق  سىىىر األ ىىى  يف العقىىىد املقصىىىوق بىىىه االنقطىىىا   و ىىى  النقالبىىىه قائمىىىاذ عنىىىد مجلىىىة  ىىىن 
األ ىىباب  ىى  أنىىه خىىال  املقصىىىوق )افيىىه( أن القىىول ابالنقىىالب   وقىىىل علىىى االل ىىزام باىىون الىىىدوام واالنقطىىا  حقيقىىة واحىىدة ال نىىىوعني 

ة األ ىىر انىىه إ ا  سىىر األ ىى  سىىان   عىىة وإ ا ج يىىمسر سىىان قوا ىىاذ، افىىي  دلىىه أيقىىاذ ي عىىدق القصىىد وهىىو القصىىد ا  ايقىىا  طبيعىىة   غىىايرين، يايىى
الناىىاو وقصىىد خصو ىىية االنقطىىا ، وعىىدم وقىىو  املقصىىوق األخىىج أل ىى  عىىرق  سىىر األ ىى  ال يسىى لزم  لىىل العقىىد عىىن القصىىد بعىىد سىىون 

  ه قوله )  وقل...( هو اهنما لو ساان حقيق ني ونوعني   غايرين لو   القول ابلبطالن ال االنقالب.وو  (1)حقيقة العقد أيقاذ  قصوقاذ(
واإلشىااالي  بعىض الالمىاي قح هبا املخ ىار وو ىه عىدم متا يىة ولان ال بد  ن متهيد  قد ة ها ة ي ،قد يناقش بو هني اأقول

 اآلعية وهيا ان احمل مالي يف املنقط  والدائم ثالثةا
 .واالخ ال  ابلشخص اهما سفرقي حقيقة واحدة ولا ان ياوان حقيقة واحدةاأل

 .الداينا ان ياوان خم لفي احلقيقة ابلنو  سأن ياون الدوام سالبي  واملنقط  ساإل ارة نظج اخ ال  األسد عن اإلنسان
النسىىي،ة،  السىىلل،و  األربعىىةا النقىىد، ا واحىىدة نظىىج اخىى ال  أنىىوا  البيىىمىىالدالىى ا ان ياىىوان خم لفىىني ابلصىىنل  ىى  سوهنمىىا حقيق ه

ي،ة والاايل ابلاايل، وسما يصح ال عبج ابالنقالب يف الصورة الدانية يصح ال عبج ابالنقالب يف الصورة الدالدة سما لو انقل  الَسَلم نسى
 عا  أو الشجا   باانذ وهاما.وسما لو انقل  االاريقي أوروبياذ أو ال ،أو العا  اانه يصدق عليه االنقالب، لغةذ وعرااذ، حقيقةذ 

 املناقشات:
 ااهي وا ا املناقشاي

 ال يتوقف االنقالب على كوهنما حقيقة واحدة، بل على الدليل -1
أوالذا ان انقالب امل عة قوا اذ ال ي وقل على سوهنما حقيقة واحدة ) اي ارقين أو  نفني( ب  انه ال ي وقل إال على الدلي  على 

ابهنما حقيق ان سالبي  واإل ارة  ح االنقالب إن قام عليه الدلي  سما لو انشأ االنقىالب َ ىن بيىدل االع بىار وهىو االنقالب، الو قلنا 
ه  و  املوايل أو حىت املشراِّ  العاقي، ولو قلنا ابهنما حقيقة واحدة ولان االخ ال  ابلصنل أو الفرق ج يق  االنقالب إ ا ج يدل علي

  ولىي  ابن حقيقىة هىما  ى   اق اآلخىر   غىايرة اب ىن  أو النىو  والفصى  أو الصىنل أو الشىخص أو ال. قلي ، ااأل ر  نىو  ابلىدلي
 .يف عاج الدبويسله اهما  

                                                           

 1 ي ال ابعىة  ماعىة املدرسىني بقىم املشىراةا  الشيخ حممد عقي اال لي، عقرير حب  املجزا النائيين، س ىاب املااسى  والبىيعن  ةسسىة النشىر اإلسىال (1)
 .146ص
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ِّ  وثق عبد هللا بن باج، قالا قال وأ ا يف عاج اإلثباي ايافي قليالذ على االنقالب إطالق الرواية ال الية وهيا  عليىه  أَبُىو َعبدىدِّ ا
َعدة  َوِإْن مَلْ  ،ِمْن َشْرٍط قَدْبَل النَِِّكاِح َهَدَمُه النَِِّكاُح َوَما َكاَن بَدْعدَد النَِِّكداِح ََدُودَو َجدائِ   َما َكاَن ))ا السالم ُُِّدَ  اأْلََجدُل ََدُودَو ُمتدْ ََ ِإْن  َوقَدا

لرواية قلي  على االنقالب، اللهم إال اانه سواء أقلنا ابهنما حقيق ان أم حقيقة واحدة اان إطالق ا (1)((ُيَسمَّ اأْلََجُل ََدُوَو ِنَكاح  ََبت  
 ىن يىج اىرق  ((َوِإْن مَلْ ُيَسدمَّ اأْلََجدُل ََدُودَو ِنَكداح  ََبت  ))أطلىق  عليه السىالمانه  اق إ  الدلي ، واحلا  ود ان يقال ابالنصرا ، وهو عَ 

لي  ععبدايذ ب  هىو علىى القاعىدة العقالئيىة واهنىم  عليه السالمبني القول باوهنما حقيق ني أو حقيقة واحدة، إال ان يدعى ان حامه 
ج ياىن نظىرل إ  الىرواايي، بى  إ   قىد  سىرلان املىجزا ، أي ات حقيق ىنييرون االنقالب إ ا سانت حقيق همىا واحىدة وال يرونىه إ ا عىدا 

سونىه قاعيىاذ   ال فصىي  بىني نا ا األول امناقش ايه مبا سيأيت  ى ،الشق الداين  بيح، وايه أت    ن و ول، و نهاا ان  ق قى القاعدة
 .، ا أ  أو شرطاذ أو قيداذ،  صرحاذ به أو  بيناذ عليه العقد أو ال

 ختلف بعض القصد، كاف لنقض القاعدة -2
اثنياذا ان قولها )ال يس لزم  لل العقد عن القصد بعد سون حقيقة العقد أيقاذ  قصوقاذ( ظاهر اإلشاال؛ إ  املراق بى)عبعية العقوق 

لي  عبعي ها لبعض القصوق أو عبعي ها هلا  دالذ بنسبة النصل أو الرب  ليصح  وابه، بى  املىراق عبعي هىا هلىا سىا الذ  ائىة ابملائىة،  للقصوق(
وقصىد خصو ىية االنقطىا ( وج يقى  القصىد الدىاين  ،إ  اهنىا قصىدي أ ىرين سمىا  ىرو بىه )إيقىا  طبيعىة الناىاو ههنا،وج ي بقق  لك 
 )ع ب  القصوق(. اب  قالوا ،ق( حىت يصح  وابهو   ا اهنم ج يقولوا )العقوق ع ب  بعض القصواحلا وإن وق  األول.

 هة اهنا ب   خلل العقد عن القصد  ه ه ليقال انه ج يبعبارة أخرىا ان )سون حقيقة العقد أيقاذ  قصوقاذ( لي  اإلشاال  ن 
 .ا هة الم ي ب  العقد القصد يف همل )قصدي خصو ية االنقطا ( وج يق 

 اجلواهر: األجل شرط خارج عن معىن النكاح
 )أبن اع بىار األ ى  يف امل عىة علىى  هىة الشىرطيةِّ لالنقىالب وعىدم  لىل العقىد عىن القصىد بىىا وأ ا  اح  ا واهر اقىد اسى دل 

هىىو حين،ىىم سعىىدم  بىى ، امىى  اىىرة عىىدم الىىمسر ال يىىةثر بنىىاء علىىى أن املقىىدر ال كىىرى عليىىه حاىىم املىىمسور، عىىن  عىىن الناىىاو افار ىىةِّ 
نعىم لىو قلنىا ا املع ىا يف الىدائم قصىد الىدوام ا ىه ، ،اقصىد النااحيىة حين،ىم حبالىه، اال يةثر بطىالان للعقىد لىو سىان ابطىال  ىدالذ ، و وقل

و قىىمر عاعىىة بعىىد الغىىض عمىىا يف سىىندل وقطعىىه  اىىن إراقة ، لانىىه واضىىح املنىى ، يف الفىىرة  ضىىرورة عىىدم قصىىد  لىىك، حين،ىىم الفسىىاق
وحيى  ان سىالم ا ىواهر يبىدو يريبىاذ )أي قولىها  (2)(عقد  ن االشرتا  ايه أو امل عة  ن لفظ اإلكاب على الو ه الىمي سى عراهأ   ال

سدىجاذ  ىا   نظىر الزو ىة الىر عريىد ال م ى اع بار األ   يف امل عة إمنا هو على و ه الشرطية افار ة عن  عن النااو(    ان )األ  ( يف 
، اىال يى م إطىالق سال ىه ياون العقد  نصباذ على املنقط  حبي  عرى الدائم حقيقة  باينة أو أ راذ ال عريىدل بو ىه أبىداذ  ياون قيداذ ب  قد

يقر خرو  الشر  عن  االاشرتطت ارهتن و وقل به يف قصدها حي  ب  حىت لو سان شرطاذ اانه وإن خر  عن  اهية النااو لانها 
مبىىا .يت.. بىى   (4)لىىملك  ىىأ السىىيد احلاىىيم يف الىىنه  إ  عو يىىه سال ىىه .ا أ ىى  (3)عىىن القصىىدحين،ىىمب ب خلىىل العقىىد  حقيقىىة )الناىىاو(

 سيأيت عو يه سالم ا واهر مبا هو ظاهرل  ن يج حا ة إ  عو يه السيد احلايم المي يبدو ان ا واهر ج يقصدل.
 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين

َِْعِل اَّللَِّ ِبِِْبِليَس ِإْذ َأْحَبَط َعَمَلُه الطَّوِيَل َوَجْوَدُه اجْلَِويدَ  ََاْعَتِِبُوا)) اعليه السالم أ ج املة ننيقال  َعْن ِكِْبِ َساَعٍة  ...ِبَا َكاَن ِمْن 
 (.192خطبة ا هن  الباليةا ) ((َواِحَدةٍ 

                                                           

 .456ص 5ثقة اإلسالم الاليين، الاايف، قار الا   اإلسال ية ى طهرانا   (1)
 .173ص 30الشيخ حممد حسن النجفي ا واهري،  واهر الاالم، قار إحياء الرتاث العريب ى بجويا   (2)

 الشر  )لأل  ( خار  عن حقيقة النااو. أي العقد   خلل عن القصد وإن قلنا ان هما (3)
 أو عوضيبه. (4)


