
 (813)ه1441/ مجادى اآلخرة  28األحد ............................................املكاسب )البيع: املعاطاة(

1 

 

 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

(470) 
 األقوال يف انقالب عقد النكاح دائماً، بعدم ذكر األجل

لأو   يأر ر األ،أ ، فيمأا ف العقد عن القصد يف مسأللة اققأالب املتعأة موامأا  ان ختل   (1)لتحقيقوا
 ، وقد صران إىل قول سامس وهو اثلث األقوال اآلتية:مخسةاألقوال يف املسللة، وهي  يبتين على
 ينقلب دائماً أنه  -1

مائمأأأأا  وإن  أأأأان األ،أأأأ  القأأأأول األول: ان العقأأأأد إرا   يأأأأر ر فيأأأأه األ،أأأأ ، ينعقأأأأد )أو ينقلأأأأ ( 
 )واملتعة( مقصوما  له، وهرا القول للمشهور.

 نه يبطلأ -2
 إلشأااله علأىالقول الثأا:: اقأه يبطأ  مطلقأا ،  مأا رهأ  إليأه صأاح  املسأالا واعتأ   األقأو  

 أملة املشهور.
 التفصيل بني الداعي والشرط والقيد واملصب -3

  وهأو اقأه إن  أان األ،أ  )و وقأه متعأة( ماعيأا  لأه أو  القول الثالث: التفصي  ابلنحو الأر  اخأ ان
 ، وقع قااحأا  مائمأا ، وإن  أان قيأدا  أو  اقأع املتعأةحينئر   إرا   ير ر األ، فاقه  ان بنظر  شرطا ، 

 .، مع تفصي  آخر بني قسيان ر ر األ،  وبني الغفلة عنهمصبا ،  ان ابطال   بنفسها
، القاعأأدة والأأرواام، امأأا القاعأأدةهأأو املشأأهور أيًأأا ، وو،أأه التفصأأي ، الأأر  بأأه يظهأأر و،أأه قأأول 
 فلوضوح: واليت هبا قستعني على فهم املرام من الرواام،

 حكم الداعي، حسب القاعدة
، ولعلأأه مأأن (2)العبأأاماميف  مأأا ال يأأعلر سأألبا  وال إابأأااب ،   املعأأامالمالأأداعي ال يأأعلر علأأى  أن   -أ

                                                           

 قب  ان قبدأ املناقشة مع )اجلواهر( و)هنج الفقاهة(. (1)
 أ  من حيث األحاام الفقهية، ال من حيث مر،ة القرب أو الثواب. (2)
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ال  رلأأا األ،أأرة الأأيت عصأأ  عليهأأا منهأأا فأأانهأأو لصأأالة ا إىلاملسأألمام عنأأدهم  مأأا لأأو  أأان ماعيأأه 
السأان فيأه ا اضأطر  هأو و مأا لأو  أان ماعيأه علأى شأرات البيأع ،بقصد القربة لاوهنما طأوليني خي   

يأأر ر   للهجأأرة قبأأ  السأأان فاقأأه ال خيأأ  بشأأرائه لأأه بو،أأه، وال خيأأار لأأه ملأأرم ختلأأف ماعيأأه، الأأر    
  شرط يف ضمن العقد.

 عخأأال مأأن ر أأر األ،أأ  ) مأأا لأأو قالأأ وقأأداللفأأا الأأر  أ،رتأأه هأأو لفأأا الأأ وا   وعليأأه: لأأو  أأان
و  حتأدم مأدة( ولاأن  أان ماعيهأا يف البأدت الأ وا  املنقطأع إال  "قأدر   أراهر زو،تا قفسي على م"

، فاقأه ال و،أه لعأدم  وقأه قااحأا  مأع  أون رتبتهأا يف املنقطأع اهنا أ،رم العقد الدائم عن التفأام لأه
بعأد ان   ياأن لأه يف عأا  اإلقشأات مأ ز أو حمقأق،   و،ه لبطالقه،  ما ال و،أه لاوقأه متعأة  ال و مائما  

 . ما   يان له يف عا  القصد قيدية أو شرطية
 القاعدة، حسب حكم الشرط

وإال بطأأأ   عليأأأه معلقأأأا  أبصأأأ  العقأأأد، بأأأ  بوصأأأفه )فيمأأأا   ياأأأن العقأأأد  الشأأأرط ال خيأأأ    وأن   -ب
( ففأأي خيأأار الشأأرط مأأثال  لأأو اشأأ ط  أأرا يف ن أم تأأ   مأأن عقأأد أو إيقأأا العقأأد مطلقأأا  يف قاأأاح  أأا

البيع فاقه لو   يعم  الطرف اآلخر ابلشرط  ان لألول األخر خبيار الشأرط وفسأ،ه، فالشأرط يفيأد 
فائدة إضافية هي ت ل ل العقد مأثال ، ويف املقأام لأو  أان الناأاح املنقطأع بنظرهأا بنحأو تعأدم املطلأوب 

مها ابآلخر، أ   اقع تريد النااح على    حأال )خوفأا  مأن الوقأو  يف الأ ان مأثال ، أو املشروط أحد
حلا،تها للمال أو للحماية( و اقأع املتعأة  أا أفًأ  فاأان األ،أ  واملتعأة يف قظرهأا شأرطا  ال ألصأ  

ت لأأأ ل العقأأأد إر الناأأأاح ال يدخلأأأه الت لأأأ ل مأأأن ،هأأأة تأأأ  العقأأأد، بأأأ  للحصأأأول علأأأى امتيأأأاز آخأأأر )
املتعأأأة، وحينئأأأر  فلأأأو قالأأأع: )زو،تأأأا  مأأأدةط(  احلصأأأول علأأأى حريأأأة الأأأ وا  اخأأأر بعأأأد اقتهأأأات الشأأأر 

( فاقأأه ال و،أأه لعأأدم (1))وهأو مأأدة يأأوم مأثال   الأر   أأان ببا أأا قفسأي ههأأر  أأرا( وقسأيع ر أأر الشأأرط
ا تايأأأة األمأأأر ان  أأأ ،تأأأ  مأأأر ور أصأأأال   (2)، ومأأأامام الشأأأرطائمأأأا  مأأأامام اللفأأأا صأأأاحلا  للأأأدائموقوعأأه م
املثأأ  يف الأأدائم الأأر  هأأو القليأأ  إىل مهأأر املسأأمى امتيأأاز الأأدائم وهأأو االقتقأأال مأأن مهأأر املتعأأة حينئأأر  

 .أ   من مهر املتعة باث  عامة
                                                           

 متعة.والر  مآله هو: على ان ياون  (1)
 الر  ابعله متعة . (2)
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قعم إرا  ان الشأرط الأر    تأر ر   اأم املأر ور عرفأا ،  مأا لأو  تبأع ورقأة علأى البأاب مأثال  ان 
)زو،تا قفسي هائة مينار( فان رلا الشرط )ملأدة يأوم(   ا قالع ،عقد املنقطع ملدة يوم هائة مينار

  املر ور عرفا  حينئر  لو،وم الدال  االلبايت القطعي عليه.
 حكم القيد، حسب القاعدة

وامأأا ان  أأان األ،أأ  )واملتعأأة( قيأأدا  فحيأأث ان املقيأأد ينتفأأي ابقتفأأات قيأأد ، فاهنأأا إرا   تأأر ر  - 
أصأأال  الأأ وا  مقيأأد  جمأأرما  عأأن القيأأد إر امأأا الأأدائم فلفأأرال اهنأأا ال تريأأد  مطلقأأا :األ،أأ ، يبطأأ  العقأأد 

مأا قصأدته مأن  قسأيم  منه، فهأو حقيقأة أخأر  فايأف يقأع ر لديها ابأل،  واملقيد ابأل،  ت  العا
نشأأل بأأر ر األ،أأ  إر الفأأرال اقأأه ي   مأأا بأأه ينشأأل، وامأأا املنقطأأع، فلعأأدم إقشأأائه إن   تأأر ر ؟(1)اللفأأا

 تدل عليه الرواام(.واملهر ) ما 
 و را حال املص    ما سيليت. -م

 املستفاد من الرواايت
 دة الرواام تر،ع إىل مطلبني:مفهرا حال القاعدة، واما الرواام فاملستظهر منها رلا وع

 إذا مل يذكر األجل فليست متعة -أ
ا   يأر رمها فأال متعأة ق حقيقة املتعة على ر ر األ،أ  واملهأر، فأ ررواام تعل  ان الاملطل  األول: 

ووور  )) عليأأأه السأأأالمحقيقأأأة قظأأأ  قأأأول أ  عبأأأد هللا  وووم   وا أاجة ووول  ُمسا ووورايةَن أاجا ََامة عاوووة  َإَْل  َلا تاُكووووُم ُمتوة
فان ظاهرها قفي احلقيقة، إر قفي الامال وشبهة جماز ال يصار إليه إال ابلأدلي ، فهأر   (2)((ُمسام  

 األمر )واقه إرا   ير ر األ،  ال يقع متعة(.الطائفة من الرواام تدل على الشق السليب من 
 وانقلب دائماً، وليس ابطالً  -ب

ابطال ، وعمدة املستند مولقة عبد  وقوعهاملطل  الثا:: اقه إرا   ير ر األ،  يقع مائما ، مقاب  
عاوة  واإَ )) :هللا بأن باأ  قأال: قأال أبأو عبأد هللا يف حأديث   وُل فواُوووا ُمتوة اجا ووُل َإمة ُسَمويا األة اجا مة ملاة ُيساوْم األة

                                                           

 لوال ماللة الرواام فرضا ، وسيليت. (1)
 .455ص 5لقة اإلسالم الاليين، الاايف، مار الات  اإلسالمية أ طهران:   (2)
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ت    .(1)((فواُووا َنكااح  ابا
لاأ  الصأور، واملسأتظهر اقصأرافها عأن صأورة التقييأد ومشو أا ومستند املشهور إطالق هر  الرواية 

، بأأ  سأأيليت ان الصأأور مخسأأة وان الروايأأة عامأأة للصأأور الأأثال   وعأأن صأأورة  أأون املتعأأة هأأي املصأأ  
قأ  ابهنأأا خاصأة بصأأورة أخأأر  أسأبق رتبأأة مأن صأأورتنا األوىل،  مأأا هأأرا إن   ق األوىل مون األخ تأني

، وسأأأيليت و،أأأه اإلقصأأأراف، فأأأ ن ا  أفأأأام هأأأرا التفصأأأي  وإن   يأأأتم  اقأأأع الروايأأأة ملأأأيال  لقأأأول سأأأيليت
 املشهور.

 التفصيل بني الغفلة وبني النسيام
ياأون أل،أأ  ويبقأى تفصأي  آخأأر لنأا وهأو ان عأأدم ر أر األ،أ  جرة ياأأون أل،أ  الغفلأة وأخأأر  

النسأأيان، فأأان  أأان أل،أأ  الغفلأأة فأأاألمر فيأأه  مأأا فص أألنا  مأأن التفريأأق بأأني الأأداعي والشأأرط والتقييأأد 
قسأأيع  مامامأأع اقشأألته بلفأأا الناأأاح ورلأأا فيمأأا لأأوواملصأأ ، وإن  أأان أل،أأ  النسأأيان وقأأع مائمأأا  

 فعقدم بدون ر ر األ،أ ، والتفتع حني العقد إىل فوائد العقد الدائم، (2)مثال  فوائد العقد املنقطع
ا تأأأر رم اهنأأأا  اقأأأع تريأأأد املنقطأأأع وتأأأر رم فوائأأأد  فنأأأدمع علأأأى إ،رائهأأأا  قاصأأأدة الناأأأاح الأأأدائم

فاقأأه ال و،أأه حينئأأر  لعأأدم صأأحة العقأأد الأأدائم إر الفأأرال التفاإأأا إليأأه تفصأأيال  وإىل فائدتأأه  ،املنقطأأع
ينأو  أوال  معاملأة ا  ه  اأ  شأ، وبنائها عليه فلم ال يقع )حىت مع قطع النظر عن الرواام( فاق

 اإل،أارة لفوائأد يتصأورها، ا   ينأو  معاملأة   ورلأا  ألن ،ينو  أخر  وابأر  العقأد علأى النيأة الثاقيأة
 فاقأه ال شأا ان لأي حني العقد قسي تلا الفوائد وتصور فوائد البيع فبا ، ا تر ر فوائد اإل،أارة 

 ع أريد اإل،ارة لانين قسيع فارمم البيع؟له ان يقول عقد  ابط  إرا  ن ما لي    له الفسخ
 وهرا  له ت  ما لو رهلع عن املتعة والدائم وأ،رم العقد بلفا أحدمها. فتدبر.

 وصل  هللا عل  حممد وآله الطاهرين
لا  َمنا )): عليه السالماإلمام موسى الااظم قال  راجاب  نواوار  يف اْلةاْنَة أاشادُّ بوايااضاً َمنا الْلَباَ واأاحة

ماً َمنة راجاب  ساقااُه اَّلْلُ َمنة ذاَلكا الْنوارَ الةعا    ((ساَل فامانة صااما يواوة

                                                           

 .456ص 5  املصدر: (1)
 أما لو قسيع ر ر األ،  فقط، مع قصدها املتعة، فسيليت. (2)
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 (.92ص 2من ال عًر  الفقيه:  )


