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 الرحيم الرحم  اهلل بسم

 أعدد ائ   علدد  ال ائمدد  واللعندد  األرضدد   يف اهلل خليفدد  سدديمني الطددنيين   الطيبدد  وآلدد  حممدد  علدد  والسدد   والصدد   العددني،   رب هلل احلمدد 
 العظي  العلي بنيهلل إال قو  وال حول وال أمجع  

(808) 

 الخلو   حق: البيع

 وااليقاعات العقود ع  بديلا  الشرط ليس

 كإجيدنير) عقد  أي إلجدنا  إن: ويدو النتيجد  شدن  علد  الدوار  العدني  إالشدانيل علي دني فدد  النتيجد  شدن  بنحو الوكنيل  كنينت إذا إن  مث -8
 أو لدد  مبيعددني   الاتددنيب يدد ا  اددون أن الناددني  عقدد  ضددم  يف  شدد   كددرن وذلدد  من ددني  الشددن  ولددي  خنيصدد  أسددبنيبني  ( للثددنيي األول ا،سددترجن
 لد  زوجد  تادون أن البيد  عقد  ضدم  يف  شد   أن أو  ...الصدل  أو البيد  يدو ا،لد  وسدب  البيد  عقد  يدو مبيعدني   كوند  سدب  فدإن ل  مملوكني  
 (.الناني  عق  أو إجنا  ويو) اخلنيص بسبب ني إال تت  ال الزوجي  إذ ب ل  ل  زوج  تاون وال بنيطل فإن 

 وا،نشددد  الصدددنين  يدددو الشدددن  يددد ا  ادددون أي   لددد  وكدددي     ادددون ان غدددد   يف او اخللدددو  عقددد  ضدددم  يف  شددد   ان  صددد  فايددد :  وعليدد 
 ل ؟ للوكنيل 

 الوكالة عقد مقتضى خلف الزمة الوكالة كون

 وبعبدنير  بنيطدل  ف دو والسن  الاتنيب خنيل  شن  وكل جنيئز  عق  ب اهتني ألهنني الوكنيل  عق  مقتض  خ ف الزم    الوكنيل  كون إن: خامساا 
 .الز  عق  إىل حتو ل ني بنيلشن  و نا  جنيئز عق  الوكنيل  إذ والسن   الاتنيب خ ف لوكنيل ا يف النتيج  شن  إن: أخنى

 (الخلو) كذلك وليس الموكل بموت تبطل الوكالة

 أو لدد  توكيلدد  بطددل األول  ا،سددترجن إىل السددنقفلي  بنحدو أعطددني  الدد ي الدد كنين صددنيح  مدني  فددإذا ا،وكددل  مبددو  تبطددل الوكنيلد  إن: سادســاا 
 بنحدو الثدنيي للمسدترجن ا،ادنين إجيدنير األول للمسدترجن حيد  فايد ( النتيجد  شدن  بنحدو أ  الفعدل شدن  بنحدو كنيندت أ سدوا )  وكنيلتد بطلدت

 للمسدترجن أن علد  مبنيد  أهندني يدو الندني  جين  دني الدي اخللدو لعقو   اخلنيرجي الواق  أن م  ؟ وكي    كون  يو ل ل  ا،صح  كنين إذا السنقفلي 
 الوك لد  بشدن  اإلجدنير  تادون فد ( اآلرا  علد  غديني  أو الابد للمبلغ ا،قنض أو البنيئ  أو ا،ؤجن) ا،نيل  مني  وإن ثنييلل  ؤجنيني أن األول
 .اخلنيرجي اخللو عق  لتصحي  الشنعي ا،خنج يي التوكيل أو

 الخلو كذلك وليس ، الوكيل بموت تبطل كما

 ا،صدح  فمدني تنتقدل مل وإن ورثتد ؟ إىل تنتقدل فايد  ا،قدني   يف اخللدو حد  بنحدو سدترجنا، ويو أ ضني   الوكيل مبو  تبطل الوكنيل  إن: سابعاا 
   ويا ا؟ الثنيي للمسترجن ا،انين بترجد ورثت  لقيني 
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 مدو   وافد  مبدني ا،دن تغيد م  حب افد  الوكيل مو  صور  يف أي ا ضني ي نني ا،وكل  مو  صور  يف السنيب  اإلشانيل جيني: أخنى وبعبنير 
 . 1يلالوك

 فايد  الوكيدل بشدخ  قنيئمد  ألهندني بط هندني  عد   فدنض وإن بغدد  وال بدنيإلر  تنتقل ال الوكنيل  برن اإلشانيل رتب    اإلشانيل  ي    و لي
 .لبط هنني الز  ا،قني  يف انتقنيهلني ع   ان كمني انتقنيهلني  لع   ملزو  الطنف  أح  مبو  بط هنني نع  لغد ؟ تنتقل

 تحديده لزوم مع الخلو في للوكيل تحديد ال

  توكيددددل  صددد  ال إذ بنيطلددد   الوكنيلددد  كنيندددت وإال للشددددنك  القنيطعددد  بنيخلصوصددديني  او بنيالسددد  حت  ددد   مدددد  البددد  الوكيدددل شدددخ  إن: نثاميـــاا 
 ولاأل ا،سددترجن حيدد   ال إذ ذلدد    ددت  ال السددنقفلي  يف أندد  مدد  ا،عدد   غددد بيدد   صدد  ال كمددني ا،ددب   او 2كددني،ن   ثبوتددني   معدد  غددد شددخ 
 .شني  ،   ؤجن  أن العق  م   انت ني  بع  ل  مث ا،نيل  م   سترجن  بل ل   سيؤجن  م  اس  للمؤجن

 حل  ( التوكيل في الوكيل) وليس

 التوكيل؟ يف وكي    جيعل  أن يو ا،صح : يقال ال

 مدد  وأن العددزل   صدد  ال اخللددو   يف ندد أ مدد  وكيددل إندد  إذ عزلدد  لدد  أن مدد : سددب  مددني عليدد   ددن  لادد  اإلشددانيل يدد ا  فدد  وإن ذلدد : يقــال إذ
... الوكيددل مبددو  أو ا،وكددل مبددو  تبطددل الوكنيلدد  وأن ا،نيلدد   عدد  ال نفسدد  عدد   بيدد  أو  ددؤجن األول ا،سددترجن أن يددو اخللددو يف اخلددنيرجي الواقدد 
 .سب  مني آخن إىل

 (الوكالة بشرط اجارة) الى( ووكالة اجارة) م  العدول

 فلددو جددنيئز عقدد  الوكنيلدد  أن يددو الوكنيلدد   في ددني اشدد طت إجددنير  أندد  إىل ووكنيلدد  إجددنير  يددو اخللددو عقدد  بددرن لالقددو  عدد  العدد ول يف الوجدد  إن مث
ددل للمددؤجن لاددنين ووكنيلدد  إجددنير  اخللددو كددنين   عددوى إىل العدد ول يف الوجدد  يددو فدد ل  كدد ل   لددي  اخللددو أن مدد  3وفسددخ ني الوكنيلدد  الغددني  ا،وكِّ
 اإلشدانيال  غنيلد  لدورو  مبخلد  لدي  ا،خلد  يد ا لاد   (شدنوط   عند  ا،ؤمنون) إذ لشن بني الزم  لتاون الوكنيل  شن  م  إجنير  كوهنني
 دد وكنيلد  ولدي  وال د  ف و الز  توكيل إىل حتول إذا أن  إشانيل خيلف  لان  اللزو  وع   اجلواز إشانيل   ف  أن  األمن غني   علي  ا،نيضي  الثمنيني 
 .الناب  اإلشانيل حس 

 بعضدد ني عد  األعد   بعد  أجدنيب فقد  ونظدن  قد  إعمدنيل إىل حيتدنيج وبعضد ني اجلدواب سد ل الدبط ن واضد  اإلشدانيال  يد   بعد  إن مث
 .تعنيىل بإذننيهلل اآلخن بعض ني وتقو   بعض ني مننيقش  وع  عن ني احل  ث سيريت والي ال قيق  األجوب  ببع 

 الطاهري  وآله محمد على اهلل وصلى

    4(العزمي  عن  تعنيىل اهلل عل  والتوكل   وا،شور    العجل  تنك:   ن   مل في  ك     م ث ث ( :)الس   علي )اجلوا  االمني  قنيل
                                                           

 ويا ا...( األول للمسترجن حي  فاي ) ب ل...( الوكيل ويو االول ا،سترجن لورث  حي  فاي )  قنيل مث    - 1
 ا،ن   وجو   ستحيل بل ل  وجو  ال فنين  - 2
 لنفس  او للغد ال كنين  ؤجن ان وكنيلت   الغني  بع    فلي السنق للمسترجنبنحو حي  ف  - 3
 (87ص: ) اإلشناف حب  اإلحتنيف - 4


