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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
(282) 

 مع شرط (8)البحث عن تخريج )الخلو( بانه إجارة
ساوا   عن تصويرات وخترجياات عديادة حلاخل ا لاو رالسارقفليةث وحياا عااد العدياد يننهاا يبيات، عيماا يبيات علياه، علاى ال ار ، الكالمسبق 

شر  النييجة رعيخاري  اااا إراارة يناط شار  توعيلاه يف تاكرن الادعاد لنفساه أو لاانه، بعاد اليهاا  ينادة الع ادث، عاال  أمشر  الفعل  أعاد بنحو
 الواردة على شر  الفعل أو شر  النييجة. ث2رشكاالت الثمالية املاضيةبد ينن اجلواب عن اإل

 اإلشكاالت السبع على شرط الفعل
لااه ينااط الااه يف الساارقفلية لااي  عااالة واد الوعالااة اد لااه عهلااه إد عاااد قااد وع  : -عمااا ساابخل   – عليااهورد  ثشاار  الفعاالرعالااه إد عاااد بنحااو 

والااه راملسايكرر بنحااو الساارقفليةث علياه إراارا  املعاينلااة عان املالااة ال عاان  ،فلية ليسا  عااالةتسا   وااوت عال يناان الوعياال واملوعال ينااط اد الساارق
إال لااو عاااد  ؟ أياااا  ناملساايكرر يننااه عكياا  يكااود املساايكرر يننااه أا  ااالحية لليااكر دودوالااه وعياال عاان املالااة  ،عاان لفسااه جيريااهلفسااه ينااط الااه 

لاه فلية ا اررية ينبنية على ألة رعوله وعيال  يف اليوعيالث والاه لاو خاال  ال ار  رعلام يوع    السرقاملسيكرر األول وعيال  يف اليوعيل ينط اله ليس
يف ع اد الوعالاة يناط اد الاوعال   ب خصاهواد الوعيال ال باد ينان ددياده  يف الياكرن حينذاا ، الحاخل لاه –ينسايكرر  –لكناه  عصىل وعهلث أو وع  

 د السرقفلية.حىت ثبوتا ، عادة، حني إررا  ع  حمد دينطوليا  غن 
 ال عزل الوكيل في أبواب فقهية كثيرةكسيالية إش

 :يف ضمن الع د أينرا  هاه اإلشكاالت جتري يف أبواب عثنة ينن الف ه مما شر  عيه ربنحو شر  الفعلث بعض تنبيه: 
لهاا، أو ععال عااا مل ي يوع  لاو عيماا اد يوعلهاا يف إي ااا الطاالق لاو المهاا أو  ث3ررالطالقث لو اشرتط  عليه يف ضمن ع د النكاا  فمنها:

 ، عهل ينن خمرج ليثبي  حخل الطالق هلا؟وعلها مل عسخ الوعالة
 .، لو ي يعمل الورثة بالو يةالو ية العهدية، ين ابل اليمليكيةومنها: 
وضاعيا  أي لاي   ، عطباط عالاه عااك لكان ال أثاررحخل الطبطث إأا باعه النسخة ينن الكياب ب ر  اد ال يطبعه أو ال يسينسخ عليهومنها: 

 أعال  للمال بالباطل عيكود له األربا  عاينلة، عهل ينن حل ؟
 األجوبة:

 ينط ينا قد يرد عليها: إليها وإىل بعض ينا ي ياعروهوقد أراب عل واحد ينن األعالم، عن بعض أو عل هاه اإلشكاالت بوروه ل ن 
 أواًل: انه يوّكله وكاالت متناهية

الكلاي  اليوعيال املمياد أوو يااى ألاة  ث4رالت ال ينيناهياة، عكلماا اسا   وعالياه، د  ا  وعالاة رديادة ينناهله وعاااله يوع  الجواب األول: 
 امليامن إلل ا  وعاالت ال ينيناهية له.

 مناقشات أربع
 هاا الوره غن تام بل هو غريب إأ يرد عليه: لكن  

                                                           

 أو قرض ينط شر . ث1ر
 .202-201يف الدرس  ث2ر
 آخر. ينلهم   أو يف ضمن ع د ث3ر
 أو أررب على توعيل رديد، وهاا هو ينا أهب إليه بعض األعالم عما سيكيت. ث4ر
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 اله وإد عرض عوله ممكنا  لكنه غن ع الئي.أواًل: 
عرض عوله ع الئيا ، إال اله مما ال خيطر على بال امليعاقدين عاادة، وبعباارة أخارا رالسارقفلية ا اررياةث وغنهاا رعاليوعيال يف  اله وإدثانياً: 

 اليوعيل عيها.وتثبي  املعهودة  ا اررية الطالقث مما ال يبىن عادة على اليوعيل الالينيناهي عال يصلح هاا الوره ليخري  وتصحيح السرقفليات
الاه قاد ي اال بعادم ينع وليياه يف حاد لفساه، عا د إرارا  ع اد السارقفلية رينان املسايكرر األول للثااج، أو طاالق الهوراة لنفساها أو غان : ثالثاً 

ة طاالخل ألةث ينن األينور اليدرجيية الوقوا ألاا إل ا  قائم وثل قوله رأررتة هااا املكااد علاى ينبلاا عاااث أو قوهلاا رعاللاة أو كوراة يناوعلي عاللا
ااوعيلااه و  املوعاال احلصااول، علااو عاارض الااه علمااا عااهل ...ث وهااو أيناار تاادرجيي طل ااة دت وعالااة ردياادة عااورا  عالااه يكااود الوعياال قااد أراارا الع ااد أو ر 

وعاليه قد س ط  وعاادت ع ار ينارات يناثال ، وحياا اد النييجاة تيباط اخا  امل ادينيني تكود و الطالق راي لطخل بالصياةث يف ثالث ثواد ينثال  
ساا وطها باإلساا ا  مل عود ااا  لفاارضآلااات إل ااا  الصااياة عالاا  الوعالااة ساااقطة ر الفاارض الااه يف لصاا عااال ي ااط الع ااد أو الطااالق وعالااة ألد 

 .ث1ربسبب اليوعيل العام األولث عيدبر وتكينل
عيفياة حصاول وين اكلة  احلل ال حيل إال ين كلة العهل، وال حيل ين كلة س و  الوعالة ووت املوعل وووت الوعيل  سلمنا، لكن هاارابعاً: 

 الوعالة الطولية وعدم حمددية الوعيل الطويل إىل غن ألة.
 وهناك ختري  آخر للوعاالت الالينيناهية وهو اله جيرب عليها علما عهل، وسيكيت غدا  بياله ينط ينناق يه.

 : ان الشرط يوّلد الحقثانياً 
 اد بال ر  ييولد له حخل، وهو حكم وضعي، كائدا  على احلكم اليكليفي.الجواب الثاني: 

اد امل ااهور أهبااوا إىل اد راملنيننااود عنااد شااروطهمث تفيااد احلكاام اليكليفااي ال الوضااعي وعااىن الااه لااو خااال  علاام يليااهم بال اار  توضيييحه: 
 ال أثر له. ،عصى لكنه، وضعيا  

 عاهب إىل اد رعندث تفيد الوضط أياا  وتعت اد ينا خرج عان ال ار  عباطال ولاي  اارد اد ا اروج عناه حارامرقدس سرهث سيد اجلد اينا ال
 .عهو خارج عن املاهية عما خرج عن احلد   ألد رعندث تفيد احلد  

لاة ينان علماة رعنادث بال لوراه آخار وهاو اد د احلخل عنا لف  ينا رآه السيد اجلد لكان ال ينان بااب اسايظهار أأينا ال ول باد بال ر  ييول  
الوراه يف بعاض الصاور هاو باكد  االشارتا  يول اد احلاخل  وإد عااد بنحاو شار  وتارينيم هااا : راألعاضالقال بعض  ،الع ال  يرود تولد احلخل بال ر 

ا  تكليفي اا  ينان وراوب الوعاا  بال ار  الفعل، وإد ي يكن االشرتا  شر  النييجة أو املفاد الوضاعي ينطاب اة ، أي وإد عااد ينفااده املطااب ي ينفااد
ل واللهوم اليكليفي، وهو تكلي  حمض ال ييام ن أينرا  وضعي ا ، خبالف شر  النييجة، ع د  ينفاده وضعي؛ ألل ه لييجة ع اود اخارا، وشار  الفعا

 جة الع د.وغنها هو أد  يوقط ععل اإلجياب وال بول ال ليي ثتَبيَعترأو  ثأد ت وع لترأو  ثب ر  أد ختي  يلر
وأد  ينفااده ينياام ن للحاخل ،  -عماا أهاب إلياه مجاعاة ينان أعاالم هااا العصار  -إال  أل ه ينط عل  ألة عهنااك أينار وضاعي أيااا  يف شار  الفعال

وال اهد على ألة متك ن امل رو  له ينن أد يس   ال ر ، عال جيب علاى امل ارو  علياه الوعاا  باه، واإلسا ا  شااهد علاى أل اه حاخل  ال حكام 
 ين اليت ال تس   ب س اطها وبني النف ة على الهورة اليت تس   ب س اطها.دمل ينث ل له بالفرق بني النف ة على العمو  ث2رحمضثي تكليف

   وسيكيت غدا  توضيح ألة ينط بعض الكالم حوله ب أد اهلل تعاىل.
 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

                                                           

عاااا دععياة لي وينهاا بااجله   والطاالق وشابهها، عادا النكاا عيماا عماا   ،لادععي عماا يف املعاطااة عيماا يصالح هلاالوروه يننهاا اد اإلشاكال ال جياري يف اإلل اا  ا ث1ر
 األخن عيكينل.

 .323، ك1ها،  1421ال يخ حممد السند، ع ه املصارف والن ود، الناشر: حمبني، قم،  ث2ر
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إلى الدنيا ببقائهم فيها ولم يأمنوا قدومهم اآلخرة، يا جابر اآلخرة دار  يا جابر إن المؤمنين لم يطمئنوار: عليه السالمأبو رعفر  قال
هم عن ذكر اهلل جل صم  ولكن أهل الدنيا أهل غفلة وكأن المؤمنين هم الفقهاء أهل فكرة وعبرة، لم ي   ،قرار والدنيا دار فناء وزوال

 2الكايف: ج ثبأعينهم ففازوا بثواب اآلخرة، كما فازوا بذلك العلم هم عن ذكر اهلل ما رأوا من الزينةعم  اسمه ما سمعوا بآذانهم، ولم ي  
 .132ك


