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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(024) 

 التفصيل بين الكشف والنقل
ذلااا االساات راب لااد  لكشااو والنلاان وأريااه شااو الكشااو والنلاان يف إضااا ة علااد الف ااو ، وحياا  أ ااار علااى اللااول باابتناااا الب اا  سببب  

م العديد من الطالب األفاضن أو االعرتاض، فال بد من إي اح هذا الوضه مث طرح املزيد من الت ليا  حاول أرياواال االستصا اب اةارياة يف امللاا
 فنلول:

وذلاا علاى العكان مان الفساذ مان ذر اإياار فار  املشاهور شاهرة عظيماة  (2)ال رياقلاة (1)كاشافة  املشهور يف اإلضا ة يف علد الف و  أهناا
 ا ويظهر من عكن األمر يف اإلضا ة.موقد سب  تعريفه أريه رياقن ولين بكاشو

 المشهور أن العقد سبب نقل المبيع وملك المشتري له
ا املشرتر فينتلن املبيع له بالعلد ريفسه فرذا فسذ يف مادة اإياار عااد ذهب املشهور الذر ادعي عليه اإلمجاال إىل أ  العلد سبب مل قدف

لاابع ( املبيااع مللااا البااائع بعااد أ  كااا  يف الفاارتة املتلللااة ملكاااو للمشاارتر ولااذا يكااو  النماااا )مطللاااو كمااا أطللااوا أو املنفصاان خا ااة كمااا قي ااد ا
 للمشرتر.

ببَب َو ِإِن لَبببِم   أبيااه عاان علاايواسااتدلوا برواياااه منهااا مو اا  شيااااج عاان اإلمااام ضعفاار عااان  َُ ببل  َ لَببَ اِلبَبِيبببِع فَبَقببِد َو  ُ ِإَذا َصبببَفَ  الرل
يَبِفَترِقَا

أر  (4) اِلَغللبة  لِِلم ِشبَتِري :وقولاه  ...اِلَغللة  لِِلم ِشَتِري َأ ََل تَبَرى َأنله  َلِو اِحتَبَرَقِت َلَكاَنِت ِمبِن َمالِبهِ ومبو   اس اق بن عمار  (3)
 وشوها. ،البيع وقبن جميئه بالثمن إىل سنٍة الذر اشرتطهبعد 

 غير المشهور: العقد وانقضاء الخيار و دم الفسخ سبب النقل
وذهاااب ابااان ساااعيد وابااان اةنياااد إىل أ  جمماااوال العلاااد وإريل ااااا اإياااار ماااع عااادم الفساااذ سااابب اريتلاااال املبياااع إىل ملاااا املشااارتر، واساااتدلوا 

ُ ِل بص يح بن سانا   ابلبة  َأِو َيِ بَ ِن الرل ابلَة َأِو اِلَعِببَد َو َيِشبَتِر   ِإلَبَ يَببِومو َأِو يَببِوَمِيِن فَبَيم بوع  اِلَعِببد  َأِو الدل ُ  َيِشَتِري الدل ُ  ِفيبِه َحبَد َ لَبَ   د 
َقِضببَث الشلببِر   َََيََببَة َأيلببامو َو َيِصببيَر الِ  ولااذا يكااو  النماااا يف الفاارتة املتلللااة  (5) َمِبيببع  لِِلم ِشببَتِريَمببِن َمببَمان  َذلِببَك فَبَقبباَل َ لَببَ اِلبَبباِ ِع َحتلببَ يَبنبِ

 للبائع.
وإ  كاا  مشاروطا يلازم باريل ااا الشارن. فاا  كاا  الشارن لماا أو الباائع فارذا وذهب الشيذ الطوسي يف اإالف إىل تفصاين آخار فلاال: )

لاان إىل املشاارتر حاا  ده  ال ملااا البااائع باانفن العلااد. لكنااه   ينت، وإ  كااا  اإيااار للمشاارت  وحاايااار ملااا املشاارتر بالعلااد املتلاادماريل ااى اإ
 .(6)(، فرذا اريل ى ملا املشرتر بالعلد األولينل ي اإيار

املشرتر يف  من اإيار بالعلد كاحملكي عان ابان إدريان   هذكرة اإلمجاال على أ  املبيع ميلكاملشهور ريلال وحتصيال بن يف التقال يف اةواهر: )
وقيان واللائان ابان اةنياد يف احملكاي عان وااهره وابان ساعيد يف ضامعاه باه وباريل ااا مادة ( و)األ ا اب مشاعرا بادعو  اإلمجااال علياهريسبته إىل 

                                                           

 أر كاشفة عن اريتلال املبيع إىل املشرتر من حني إيلاال الف و  علد البيع. (1)
 ور اإلضا ة ال قبلها.أر اهنا تسبب ريلن امللكية من حينها أر من حني  د (2)
 .21ص 7هتذيب األحكام: ج (3)
 .171ص 5اإلسالمية(: ج –الكايف )ن  (4)
 171، ص: 5 اإلسالمية(، ج -الكايف )ن  (5)
 .77ص 23ضواهر الكالم: ج (6)
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 (1) (.اإيار مع عدم الفسذ
ذ فاا )لاو وقد وهر لا من ذلا كلاه أرياه لاو  ادد لاه أر املبياع  ااا باني العلاد واريل ااا اإياار كاا  للمشارتر ألرياه  ااا ملكاه وحينئاوقال: )

 فسذ( املشرتر العلد مثال رضع على البائع بالثمن و  يرضع البائع عليه بالنماا الذر هو له على امللتار.
ريعم هو للبائع على اللول األخر إ  فسذ ، بن وا    يفسذ ، بنااا علاى امللاا مان حاني االريل ااا كماا هاو وااهر اللاول احملكاي يف املا  

 .(2)(وشوه
ات ح ذلا فنلول: إذا فسذ ذو اإيار بدو  أ  يكو  قد أسلط حله فيه، فاألمر واضح وال جمال لالستصا اب لوضاوح أرياه ينفساذ  إذا

   :العلد حينئذٍ 
 – يعود املبيع مللا البائع بعد أ  كا  يف الفرتة املتلللة ملا املشرتر وتكو   ااااه الفارتة املتلللاة –كما هو املشهور   –فر  قلنا بالنلن 

 .–للمشرتر 
إىل ملاا املشارتر أ االو بان بلاي علاى ملاا الباائع وإ  تاوهم اريتلالاه للمشارتر باالبيع وإ  قلنا بالكشو فار  ذلاا يعان أ  املبياع   ينتلان 

 .، فالنماااه للبائعإذ الواقع هو أ  عدم الفسذ شرن متأخر حلدوج النلن حني البيع وحي  فسذ وهر اريه   ينتلن من حني البيع
 واع اَلستص اب الخمسة لدى التردد بعد إسقا  حقه فث الخيارأن
إ اا ماورد اثناا  ،، إال ارياه لاين ماورد اثناا ا  أو احلكميضريا  االستص اب املوضوعي إذا ترددريا بني الكشو والنلن، فههنا موطن  أما

استصاا اباه يف اإيااار أو ال( فهنااا حماان ضريااا   هااو: أريااه لااو أساالط حلااه يف اإيااار مث أخااذ بااه )وشااككنا يف أ  هااذا اإلساالان مساالط حللااه
   :، ومنهاعديدة طولية وشوها

 استص اب كو  املال ملكاو للبائع من ضهة أ  املتيلن الساب  هو ملكيته له قبن البيع. -1
 استص ابه كوريه له من ضهة أ  املتيلن الساب  هو ملكيته له يف ا   األول بعد البيع مباشرة. -2
و  املااال ملكاااو للمشاارتر )وهااذا هااو الااذر اعتاا ه الساايد اإااوئي مساالماو أريااه ملااا للمشاارتر باادو  حاضااة لالستصاا اب استصاا اب كاا -3

 .َل تأكلوا...فاعت ه مشموالو لا 
 .لكن بعد إسلان حله بعده وكذااستص اب ضوا  تصرف البائع يف ما باعه، بعد البيع وقبن الفسذ  -4
 ما اشرتاه، بعد الفسذ أي او. استص اب ضوا  تصرف املشرتر يف -5

  ومها يف طول سوابلهما.
ال حالاة ساابلة متيلناة لاه ماع الارتدد  إذذلا، وسيأيت شداو أ  االستص اب األول له وضه أما الثاين فال وضاه لاه  فينب ي أ  جيرر حتلين كن  

 فاريتظر وتدبر.اهلل تعاىل  برذ يف الكشو والنلن والشا يف أ  اإلسلان مسلط أم ال، كما سيأيت حال بلية الصور 
 وصلَ اهلل  لَ م مد وآله الطاهرين

 
يب َناِدي م َنادو ِمَن السلَماِء ِإنل ف َيناً ه َو اأِلَِمير  َو يب َناِدي م َنادو ِإنل َ ِلّياً َو ِشيَعَته  ه م  يلول:  عن  رارة بن أعني، قال: مسعت أبا عبد اهلل 

ُ  اِلَفا ِز وَن قب ِلت  َفَمِن  لو ِمِن بَِنث أ َميلَة قب ِلت  َفَمِن يب َقاِتل  اِلَمِهِديل بَبِعَد َهَذا فَبَقاَل ِإنل الشلِيطَاَن يب َناِدي ِإنل ف َيناً َو ِشيَعَته  ه م  اِلَفا ِز وَن ِلَر
يَبق ول وَن ِإنله  َيك ون  قَبِبَل َأِن َيك وَن َو يَبِعَلم وَن َأنبله ِم ه م  اِلم ِ قُّوَن يَبِعِرف  الصلاِدَق ِمَن اِلَكاِذِب قَاَل يَبِعرِف ه  اللِذيَن َكان وا يَبِرو وَن َحِديثَبَنا وَ 

 .264ال يبة )للنعماين(: ص الصلاِدق ونَ 
                                                           

 .77ص 23ضواهر الكالم: ج (1)
 .71ص 23ضواهر الكالم: ج (2)


