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الشرط المقترن بالعقد في الفقه الجعفري
أ.م.د .باسم علوان العقابي – جامعة – كربالء – كلية القانون
د .إسراء فهمي ناجي – جامعة كربالء – كلية القانون

الملخص
للعقد أهمية كبيرة في الحياة العملية  ،إذ ال تستقيم الحياة وال يمكن ان تستمر دون ان يجد كل إنسان ما يسد به
خلته  .وال يمكنه ذلك إال من خالل التعاقد مع اآلخرين لكي يحصل تبادل األموال والمنافع بين الناس  .وقد ال
يكتفي المتعاقد بإبرام العقد للوصول إلى غاياته التي بنشدها  ،بل يعمد إلى تضمين العقود والمعامالت التي
يجريها بعض الشروط التي يروم فيها تحقيق غايات أخرى غير تلك الغايات التي يحققها العقد المربوط به الشرط
 .وهذه المسألة ليست نظرية بحتة إذ غالبا ما يلجأ إليها المتعاقدون لتحقيق بعض اإلغراض الخاصة بهم  .ومن
هنا جاءت أهمية البحث من حيث مدى جواز اقتران العقد بالشرط وهل إن كل العقود تقبل مثل هذا االقتران
Condition associated with the contract
For the decade of great importance in practical life, because life does not add up and
can not be sustained without having all the people I know, enough. He can not only,
through a contract with others to obtain money and the exchange of benefits among
the people. The contractor not only the conclusion of the contract to reach the goals
that want, but try to include in contracts and transactions conducted by some of the
conditions aimed at achieving the goals of the other goals than those achieved by
contract unencumbered by the requirement. This question is not purely theoretical, as
is often practiced by the contractors in order to achieve some purpose for them.
Hence the importance of research in condition of the contract may be combined with
the requirement that all contracts and whether to accept such a union

المقدمة :
للعقد أهمية كبيرة في الحياة العملية  ،إذ ال تستقيم الحياة وال يمكن إن تستمر دون إن يجد كل إنسان ما يسد به
خلته  .وال يمكنه ذلك إال من خالل التعاقد مع اآلخرين لكي يحصل تبادل األموال والمنافع بين الناس  .وقد ال
يكتفي المتعاقد بإبرام العقد للوصول إلى غاياته التي بنشدها  ،بل يعمد إلى تضمين العقود والمعامالت التي
يجريها بعض الشروط التي يروم فيها تحقيق غايات أخرى غير تلك الغايات التي يحققها العقد المربوط به الشرط
 .وهذه المسألة ليست نظرية بحتة إذ غالبا ما يلجأ إليها المتعاقدون لتحقيق بعض اإلغراض الخاصة بهم  .ومن
هنا جاءت أهمية البحث من حيث مدى جواز اقتران العقد بالشرط وهل إن كل العقود تقبل مثل هذا االقتران ثم ما
المقصود بالشرط المبحوث عنه هنا وما هو الفرق بينه وبين الشرط الذي يعلق عليه العقد  ،ثم هل إن الشرط
يكون على قسم واحد أم توجد عدة أقسام له  ،وهل هناك شروط وضوابط لصحة الشرط المقترن بالعقد  ،وإذا
اقترن العقد بالشرط فماذا يترتب على ذلك من آثار وهل يختلف الحكم فيما إذا كان الشرط صحيحا أو فاسدا  .هذه
األسئلة وغيرها سوف نحاول إن نجيب عليها من خالل البحث  .ولعل من المناسب إن نشير إلى سبب قصر
الموضوع على الفقه الجعفري (األمامي) فنقول ان مسألة اقتران العقد بالشرط لم تنظم وفقا لما اطلعنا عليه من
مصادر الفقه اإلسالمي  ،بالصورة الدقيقة والمعمقة والمبوبة في األبواب الخاصة بالمعامالت من حيث مفهوم
الشرط وشرائط صحته وأحكامه كما سوف نرى إال في الفقه األمامي  .علما إن هذه المسألة كانت في هذا
المذهب أيضا بصورة متناثرة ومشتتة بين أبواب الفقه إلى إن جاء الشيخ مرتضى األنصاري في القرن الثالث
عشر الهجري فافرد لها بابا خاصا وتناولها بصورة منظمة ومستقلة عن المسائل الفقهية األخرى  ،من هنا كانت
فكرة البحث الذي اختص بالفقه األمامي ال سيما وان القانون المدني العراقي قد نص في المادة  131منه على انه
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يجوز إن يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو يالئمه أو مما جرى به العرف أخذا بذلك بما تذهب إليه األمامية في
هذه المسألة وان األصل في العقود جواز اقترانها بالشرط خالفا لبعض المذاهب اإلسالمية األخرى .

المبحث األول
مفهوم الشرط
نتناول في هذا المبحث تعريف الشرط وتمييزه مما يشتبه به وأقسامه وذلك من خالل ما يأتي :

المطلب األول
تعريف الشرط
للشرط معنى لغوي وأخر إصطالحي  ،والشرط في اللغة إلزام الشيء وإلتزامه في البيع ونحوه  ،كالشرريطة ()1
يشرط ويشرط شرطا ً واشترط عليه (.)2
 ،وجمعه شروط وشرائط  ،يقال مثالً شرط له وعلي ِه ِ
ويطلق الشرط كما ذكر الشيخ مرتضى األنصاري( - )3رحمه هللا -في العرف على معنيين :
أحرردهما  :المعنررى ألحرردثي وهررو بهررذا المعنررى مصرردر شرررط فهررو شررارط ل مررر الفالنرري واألمررر مشررروط وفررالن
مشروط له أو عليه .
فالشرط وفقا ً لذلك عبارة عن إ لزام الشيء وإلتزامه فري البيرع ونحروه كمرا فري المعنرى اللغروي  ،أمرا إسرتعمال لفر
الشرط في اإللتزام اإلبتدائي غير المربوط بعقد فأنه إستعمال مجازي وليس حقيقة .
الثاني :ما يلزم من عدمه العدم من دون مالحظة أنه يلزم من وجوده الوجود او ال وبهذا المعنى فهو أسم جامرد ال
مشتق فليس فعالً وال حدثا ً  .وقد أطلق لف الشرط على هذا المعنى ألنه عرفا ً يطلرق علرى مطلرق أألسرباب والعلرل
بسبب إن عدمها يوجب عدم ما يتوقف عليها ومن هنا يظهرر الفررق برين المعنرى ألحردثي والمعنرى الجامرد فراألول
عبارة عن اإللزام واإللتزام في ضمن العقود وهو يخالف كون الشيء موقوفا ً على شيء أخر ألن الشرط بالمعنى
أألول ال تكررون المعاملررة العقديررة معلقررة عليرره لعرردم توقررف وجودهررا علررى وجررود ِه  ،فالمعاملررة تنجيزيررة يشررترط فرري
ضمنها شيء ما على أحد المتعاقدين فال يكون إلتزامها معلقا ً بل من قبيل إلتزام فري إلترزام وهرذا أمرر يختلرف عرن
التعليق والتوقف غاية األختالف (.)4
والظاهر إن الشررط فري جميرع المروارد قرد أسرتعمل بمعنرى الرربط وأألناطرة وهرذه أألناطرة قرد تكرون أمرراً تكوينيرا ً
كتوقف المعلول علرى علتره فرإن المعلرول مشرروط وجروده بوجرود كرل جرزء مرن أجرزاء علتره فوجرود العلرة شررط
لوجود معلولها تكوينا ً .
وقد تكون أمراً شرعيا ً كالطهارة بالنسبة الى الصالة وقد تكون أألناطة أمراً قانونيا ً كاإلرادة بالنسربة للتصررفات ،
فوجود التصرف مشروط بوجرود أإلرادة وقرد تكرون أألناطرة جعليرة ( بجعرل المتعاقرد ) كالشرروط فري المعرامالت
فالجامع لكل هذه أإلستعماالت هو الربط والشد وأألناطة (.)5

المطلب الثاني
تمييز الشرط من غيره
يتضح من معنى الشررط الفررق برين الشررط الفقهري والشررط المبحروث عنره فري أصرول الفقره إذ ينصررف مفهروم
أألخير الى كل ما يتوقف عليه الشيء وجوداً بحيث يلزم من عدمه عدم المشرروط وال يلرزم مرن وجروده وجروده ،
بينما رأينا أن الشرط محل البحث ال يتوقف عليه وجود العقرد برل هرو أمرر زائرد علرى أصرل العقرد ومقرارن لره فري
ذات الوقت(.)0
ً
ويختلف الشرط الفقهي عن الشرط النحوي الذي هو عبارة عن ما يدخله أداة الشرط ويفيد معنى السببية غالبا فهو
عبررارة عررن جملررة شرررطية مصرردرة بررأداة مررن أدوات الشرررط مثرل ( إن  ،إذا ) فهررو يقترررب مررن المعنررى أألصررولي
للشرط ألنه يلزم من عدمه عدم المشروط (.)7
كما يختلف الشرط عن خيار الشرط  ،فهذا أألخير معناه أن يكرون الخيرار بعينره هرو الشررط كمرا لرو قرال أشرتريت
على أن يكون لي الخيار في فسخ البيع أو إمضائه مدة كذا
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وأما الشرط أو خيار اإلشتراط كما يسميه البعض ففيه يشترط أحد المتعاقدين أمراً معينا ً غير الخيار ولكرن تخلرف
هذا أألمر يؤدي الى ثبوت الخيار كما لو إشترط المشتري أن يكون المبيع متصرقا ً بكرذا فرإذا تخلرف الوصرف ثبرت
للمشروط له حق الخيار في فسخ العقد (.)8
ويختلف الشرط الفقهي عن الشرط في إصطالح القانون المدني فهذا أألخيرر هرو مرا يتوقرف عليره مصرير
العقد بقا ًء وإنقضا ًء كالتعليق على شرط واقف أو فاسخ.وقد نص القانون المدني العراقي رقم 46لسرنة  1551فري
المادة ( )280على انه(( -1العقد المعلق هوما كان معلقا على شرط واقف اوفاسخ  -2 .ويشرترط لصرحة التعليرق
ان يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود ال محققا وال مستحيال))
ومن هنا فقد عرف الشرط في فقه القانون بأنه  -:أمر مستقبل غير محقق الوقروع يترترب عليره وجرود اإللترزام أو
زواله  .فالعقد المعلق على شرط يكون منعقداً إالّ أنه متزلزل في الشرط الواقف ال يرتب اثاره قبرل تحقرق الشررط
أو يكون منشئا ً آلثاره إذا كان الشرط فاسخا ً بيد أنه يكون عرضة للفسخ متى تحقق الشرط (.)5
ومن هنا يظهر الفرق بين شرط التعليق وما نحن فيه  ،ففي مقامنا ال يؤثر الشرط المقترن بالعقد على أصل العقرد
برل يجريء متزامنرا ً ومصراحبا ً لره ال قبلرره وال بعرده .والقررانون المردني يعررف الشرررط المقتررن بالعقرد كمررا فري الفقرره
االسالمي اذ تنص المادة  131منه على انه (( -1يجوز ان يقترن العقرد بشررط يؤكرد مقتضراه او يالئمره او يكرون
جاريا به العرف والعرادة -2 .كمرا يجروز ان يقتررن بشررط فيره نفرع الحرد المتعاقردين او للغيرر اذا لرم يكرن ممنوعرا
قانو نا اومخالفا للنظام العام اواالداب واال لغا الشرط وصح العقد ما لم يكرن الشررط هرو الردافع الرى التعاقرد فيبطرل
العقد ايضا )) .وهرذا المعنرى للشررط مقتربس مرن الفقره االسرالمي وخصوصرا المرذاهب التري تجعرل االصرل جرواز
االقتران.

المطلب الثالث
أقسام الشرط
ينقسم الشرط باعتبار توفر شروط صحته وعدم توفرها الرى شررط صرحيح وشررط فاسرد (باطرل) وسروف نتنراول
المبحث الثاني شروط الصحة مفصالً  ،ولكن يوجد تقسيم اخر للشرط الفقهي في براب المعرامالت والعقرود ال يقرل
اهمية عن االول وهو انقسامه على أقسام ثالثة هي :

-1

شرط الفعل -:

-2

شرط الصفة -:

-3

شرط النتيجة ( الغاية )

وهو ما يتعلق بفعل من أفعال المكلفين كمرا إذا براع شرخص شريئا ً وشررط علرى المشرتري أن يخريط لره قميصرا ً أو
يعلمه القران ومن هنرا فشررط الفعرل عبرارة عرن إشرتراط أحرد المتعراملين علرى أآلخرر إيجراد فعرل أو تركره (.)16
ويشترط في الفعل المشروط في العقد أن يكون إختياري مقدور للمشروط عليه .

عبارة عن ما يتعلق بوصف من أوصاف المحل ككون الفرس أصيالً أو الحنطة صفراء ( .)11بعبرارة أخررى إن
شرط الصفة هو إشتراط وجود صفة في محل العقرد أمرا إشرتراط إيجراد وتكروين صرفة فري المحرل فهرو راجرع الرى
شرط الفعل ()12
عبارة عن ما يتعلق بما هو من قبيل الغاية للفعل أو إشتراط نتيجة العقود وأإليقاعات كإشتراط كون المال الفالني
ملكا ً ألحد المتعاقدين أو كون زوجة أحدهما مطلقة فالشرط في هذا القسم هو الغاية الحاصلة من الفعل فرإن الغايرة
الحاصلة من قوله ملكرت أو زوجرت أو و ّكلرت هري كرون المرال ملكرا ً وأألمررأة زوجرة والمتعاقردوكيالً فهرو يشرترط
حصول تلك الغايات بال حاجة الى عقد اخر(.)13

المبحث الثاني
شرائط صحة الشرط
إختلف الفقهاء في تحديد شرائط صحة الشرط بين مقل ومكثرر  ،وبعرد التردقيق فيهرا وجردنا أن أهرم شررائط صرحة
الشرط هي ما يأتي -:
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المطلب االول
أن يكون الشرط مقدورا

يشترط في صحة الشرط قدرة المشروط عليه على إنجازه بأن يكون داخرالً تحرت قدرتره ( .)14فيخرر مرن نفروذ
الشرط ما ال يقردر العاقرد علرى تسرلميه للطررف أآلخرر سرواء كانرت الشرروط صرفة لمحرل العقرد ال يرتمكن المتعاقرد
التسليم بدونها أو كان فعالً ال يقدر علرى إيجراده سرواء كران فعرل المتعاقرد نفسره أو فعرل الغيرر ( . )15ومرن هنرا ال
يوجد فرق بين كون الشرط فعالً ألحد المتعاقردين أو لثالرث أو وصرفا ً حاليرا ً أو إسرتقباليا ً أو مرن شررط النتيجرة بعرد
كفاية نفس أألشتراط في تحققه فإن جميع ذلك يصح مع القدرة وسواء كانت القدرة بالمباشرة أو بالتسبيب ممن لرم
يقدر على شيء مباشرة ويتمكن منها بواسطة غيره ويلغرو الشررط مرع عردمها .والمرجرع فري القردرة وعردمها الرى
العررف برردليل أن النرراس يكتفررون باإلطمئنران بهررا حتررى مررع أحتمرال تخلررل مررانع مررن القردرة ومررن هنررا فإنهررا تختلررف
بإختالف أألشخاص والخصوصيات ( .)10والعلة في شرط القدرة هي أن غير المقدور ال يمكن تسليمه أو إتيانره
لمصلحة المشروط له  ،وكما يعتبر المحل مقردور التسرليم فكرذا يعتبررأن يكرون الشررط مقدورالتسرليم ( .)17ومرن
جانب اخر البد أن يكون المشروط عليه مالكا ً لما يشترط عليه وإالّ فيكون مثل التصررف فيمرا اليملرك وقردقيل إن
فاقد الشيء ال يكون معطيا ً له()18

المطلب الثاني
أن ال يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة

من شرائط صحة الشرط أن ال يكرون مخالفرا ً للكتراب والسرنة كمرا إذا أشرترط كرون الطرالق بيرد الزوجرةأو توريرث
أألجنبي فال يكون نافذاً.والتحقيق في هذا الشرط يتوقف على عدة مسائل هي -:
أألولى  -:المراد من الكتاب
يرى إتجاه فقهي أن المراد من الكتاب هو القران المجيد ال مطلق ما كتب هللا تعالى على عبراده ،ألن المتبرادر مرن
الكتاب ذلك كما أن الظاهر من كتاب هللا هو مابين الردفتين الرذي يحتروي علرى جميرع أألحكرام والعلروم والمعرارف
وإن عجز عن إستفادة جلها منه غيرر الراسرخين فري العلرم ( .)15بينمرا يرذهب الربعض الرى ان المرراد مرن الكتراب
الوارد في الروايات إالّ يكون الشرط مخالفا ً له هو ما مكتوب في اللوح المحفوظ وبيّنه بلسان نبيره (ص) ولرو فري
غير القران ( .)26فيكون المراد من الكتاب ما كتب كمرا ذكرر ذلرك فري القرران بقولره عرز مرن قائرل ﴿كترب علريكم
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ﴾( )21ويمكن أألستدالل على صحة هذا أألتجاه بما يأتي -:
 -1أنه ورد في بعض الروايات لف السنة بأن ال يخالف الشرط السرنة فرإن ذلرك قرينرة علرى أن يكرون المرراد مرن
الكتاب ما هو مكتوب هلل من أألحكام منها مارواه محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال انه قضى في رجل تزو
أمرأة وأصدقها وأشترطت عليه أن بيدها الجماع والطالق قال (( خالفت السنة ووليرت حقرا ً ليسرت بأهلره فقضرى
(ع) إن عليه الصداق وبيده الجماع والطالق وذلك السنة )) (.)22
الثانية  -:المراد من الشرط المخالف
أن المستثنى من عمروم قاعردة (( المؤمنرون عنرد شرروطهم )) هرل هرو عنروان مرا لريس فري كتراب هللا أو المخرالف
للكتاب أو يشترط موافقة الكتاب ؟ فإن هذه العناوين الثالثة كلها وردت في الروايات ( .)23ومن هنا يرى بعض
الفقهاء بأن الظاهر هو عدم المخالفة وذلرك ألن دأب القرران هرو بيران المحرمرات ال المحلرالت فمجررد كونره غيرر
مخالف للكتاب يكفي في الحلية والنفوذ خصوصا ً أن الشروط بين المتعاقدين متوفرة نوعا ً وصنفا ً فترقب ورودهرا
بأنواعها وأصنافها في الكتاب في غير موضعه فتكون النتيجة مانعية المخالفة ال شرطية الموافقة (.)24
بينمرا يرررى الربعض أآلخررر – بحرق – إننررا إذا عرضرنا هررذه العنراوين الثالثررة علرى متعررارف النراس نخلررص الررى أن
المناط فيها هو تحليل الحرام وتحريم الحالل  .ومن هنا فإن الموافقة عبارة أخرى عن عردم المخالفرة كمرا ال ينفرك
عدم الموافقرة مرن المخالفرة عرفرا ً فيكرون كرل مرن الموافقرة وعردم المخالفرةعبارةأخرى عرن أآلخرفالواسرطةبينهما
عرفاًكما يقول السيدلعبده أطعني والتخالفني ()25
والضابط في المخالفة هو أن يكون الشرط نافيا ً لما أثبته الشارع أو مثبتا ً لما نفاه فلو شرط عليه إرتكراب حررام أو
ترك واجب يكون هذا الشررط مخالفرا ً للكتراب والسرنة قطعرا ً ألن إرتكراب الحررام وتررك الواجرب ممرا نفراه الشرارع
ومنع منه واما لو شرط عليه ما ليس بواجب أو حرام أو تركه سواء كان مباحا ً أو مسرتحبا ً أو مكروهرا ً فرال يكرون
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مخالفا ً ألن الشارع لم يمنع من فعل متعلقات أألحكام غيراإللزاميةوالعن تركهرا فلريس الشررط هنرا نافيرا ً لمرا أثبتره
الشارع أو مثبتا ً لما نفاه (.)20

المطلب الثالث
أن ال يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد

من شرائط صحة الشرط أن ال يكون مخالفا ً لمقتضى العقد وتبرير ذلك يرجع الى وجهين أحردهما وقروع التنرافي
في العقد المقيد بهذا الشرط بين مقتضاه الذي ال يتخلف عنه وبين الشرط الذي يقضي بعدم تحققه فيستحيل الوفراء
بهرذا العقرد مررع تقيرده بهرذا الشرررط بعبرارة أوضرح وقرروع التنراقض ألن العقرد يرتررب أألثرر والشررط بنفيرره وهرذا هررو
التناقض ومعه يستحيل الوفاء بالعقد مع وجود الشرط (.)27
وثانيهمررا إن الشرررط المنررافي لمقتضررى العقررد مخررالف للكترراب والسررنة الرردالين علررى عرردم تخلررف العقررد عررن مقتضرراه
فإشتراط تخلفه عنه مخالف للكتاب والسنة (.)28
وعليه فال إشكال في أصل الحكم ببطالن مثل هذا الشرط وإنمرا اإلشركال فري تشرخيص اثرار العقرد التري ال تتخلرف
عنه في نظر الشرع أو العرف وتمييزها عما يقبرل التخلرف وتوضريح ذلرك مرهرون ببيران أقسرام الشررط المخرالف
لمقتضى العقد إذ يكون على أقسام.

 -1ما يكون مخالفا لماهية العقد

وهو عبارة عن كون الشرط منافيا ً لما هو مضمون العقد  ،فماهية العقد هي جوهر ومحتروى العقرد مرن حيرث هرو
بحيث أنها ال تتحقق عنرد تخلرف هرذا المضرمون كالتمليرك فري العقرود المملكرة للعرين أو المنفعرة فرأن فواتره موجرب
إلنتفرراء مضررمون وماهيررة العقررد ( .)25وكالمسررائل المعتبرررة فرري بعررض العقررود مثررل كررون الررربح والنمرراء مشررتركا ً
باإلشاعة بين المضارب ورب المال في المضاربة والمزارع أو المالك في المزارعة فإن هذه أألمور لو إنتفت لم
يكن العقد على ما مشرع في أألصل فلو شرط ما ينافيها بطل إذ أن الشرط يتبرع العقرد فري الصرحة فرإذا لرم يترترب
على العقد ماهو المق ّوم لماهيته فال عقد حتى يرتبط به الشرط فال يكون حينئ ٍذ للشرط موقع (.)36
 -2ما يكون منافيا لألثر الظاهر للعقد
ً
ً
قد يكون تمام النظر في العقد الرى ترتيرب أثرر خراص ومرا يعرد غرضرا أصرليا للعقرد مثرل التراجر الرذي عملره البيرع
منراف ل ثرر الظراهر
والشراء ألجل الربح فإذا شرط عليه البائع أن ال يبيع تلك أألموال التي إشتراها فهذا الشررط
ٍ
من البيع أألول وهنا يمكن أن يقال بأن نفي أألثر الظاهر مرالزم عرفرا ً مرع نفري مرا هرو مضرمون العقرد فيستكشرف
عدم القصد الى مضمون العقد ( .)31وهذه الفكرة قريبة مرن فكررة الباعرث الردافع الرى التعاقرد فري الفكرر القرانوني
الوضعي .
 -3ما يكون منافيا ألثره العرفي
ً
ربما يكون للعقد أثر عرفي ال ينفك عنه عند العررف بحيرث يسراوي سرلبه سرلب المعاملرة عرفرا ومثرال ذلرك مرا إذا
شرط عدم التصرف في المبيع طيلة عمره الماديا ً وال قانونيا ً فيكون مساوقا ً لعدم الملكية  ،ووجه المخالفة هنا هو
عدم إمكان أألخذ بدليل(أوفوا بالعقود)مع أألخذبدليل وجوب الوفاء بالشرط لتنافيها فيكون الشرط هنا باطالً ()32
نعم إذا شرط سلب بعض التصرفات ككونه مسلوب المنفعة سنة أو شرط خصوص عدم بيعه أو إجارته أو شررط
بيعه من شخص خاص مع عدم المنع عن سائر التصرفات فال يعد مخالفا ً لمقتضى العقد إذ ليس ذلك بمنزلة سلب
السلطنة على المال بل تحديدها عن إذن ورغبة (.)33
 -4ما يكون مخالفا إلطالق العقد
للعقد اثار وأحكرام يقتضريها اطالقره بحيرث لرو لرم يقيرد بوصرف أو وقرت أو مكران يترترب عليره أألثرر ويحكرم بانره
المقصود ما لم يصرح بخالفه فإذا صرح بالخالف يكون الثاني هو المتبع دون إطالق العقد (.)34
وقد ميز الشيخ أألنصاري (رح) بين مطلق العقد والعقرد المطلرق  ،فراألول هرو طبيعرة العقرد السرارية فري كرل فررد
ومصداق من مصاديقه وهو ال يجوز أن يشرترط خالفره  ،وأمرا العقرد المطلرق فهرو مرا يترترب علرى العقرد بوصرف
إطالقه وخلوه عن الشرائط والقيودومن هنا فان اشتراط خالف اطالق العقداليؤثرعلى ماهيةومقتضى العقد()35
ومن أمثلة اثار إطالق العقد ما يلي -:
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 -1إذا أوصى فالزم إطالق الوصية التسوية بين الموصى لهم وأن أختلفوا بالذكورية وأألنوثية .
 -2إذا باع فالزم إطالق البيع كون الثمن حاالً ما لم يشترط التأجيل .
 -3إذا باع المكيل أو الموزون فمقتضى إطالق العقد هو الكيل والوزن المعتاد في البلد .
نخلص مما تقدم أن إطالق العقد عبارة عن األمور المترتبة على العقد التري لريس لهرا مدخليرة فري قوامرة فرال مرانع
من إشتراط ما ينافيها عمالً بعموم دليل الشرط (المؤمنون عن شروطهم ) (.)30

المطلب الرابع
أن ال يكون الشرط مجهوال جهالة توجب الغرر

من شرائط صحة الشرط عدم الجهالة ( .)37ففي عقد البيع الذي يكون من المسلم وإتفاقا ً من الكرل مبطليرة الغررر
له للخبر المشهور ( نهى النبي عن بيع الغرر ) (.)38وكاإلجارة وسائر المعامالت التي يكون الغرر فيهرا مربطالً
للمرسلة المعروفة ( نهرى النبري ص ص ص عرن الغررر )( )35فالشررط إن كران غرريرا ً يكرون براطالً علرى كرل حرال
سواء سرى الغرر الى نفس المعاملة أو لم يسر  .وذلرك مرن جهرة أنره لرو سررى إليهرا فإنهرا تكرون غرريرة وباطلرة
فيبقررى الشرررط بررال موضرروع ألن المفررروض أن موضرروع وجرروب الوفرراء هررو الشرررط الواقررع فرري ضررمن المعاملررة
الصحيحة وبإنعدامها ينعدم الشررط وأمرا إذا لرم يسرر فرنفس الشررط حيرث أنره يكرون غرريرا ً يكرون براطالً للمرسرلة
المعروفة (نهى النبي عن الغرر) التي ضعف سندها منجبر بعمل الفقهاء بها (.)46
ً
كأن يشترط في ضمن العقد فعالً معينا ً بأن يشترط البائع على المشتري أن يخيط لره ثوبرا ولرم يرذكر أن الثروب أي
شيء ودرجة جودة القماش او نوع الثوب المخيط فأنه ال شبهة في كون البيع غرريا ً حينئ ٍذ ألنه قد يكون ما قصده
الشارط قميصا ً فتكون أجرته ألف دينار وقد يكون شيء اخر فتكون أجرته عشرة االف دينار فيكون البيع غرريرا ً
ألن المشروط عليه ال يعلم أن المال الذي وصل إليه فري مقابرل المبيرع يسراوي مرا أعطراه مرن بدلره مرع وجرود هرذا
الشرط أو ال ؟ فإن الشرط ال شبهة في كونه دخيالً في زيادة الثمن فإن ما يعطى من الثمن بدون الشررط ال يعطرى
معه فتكون المعاملة خطرية وغررية .

المبحث الثالث
أحكام الشرط الصحيح
الشرط كما تقدم أما أن يتعلق بصفة مرن صرفات المبيرع ككونره مرن البلرد الفالنري وأمرا أن يتعلرق بمرا هرو مرن قبيرل
الغاية للفعل كإشتراط تملك عين خاصة وكون الزوجة طالق مثالً  ،وأما أن يتعلق بفعل من أفعال أحرد المتعاقردين
أو غيرهما كإشتراط خياطة ثوب وال إشكال في أنه ال حكم للقسم أألول إالّ الخيار مع تبين فقد الوصف المشروط
وذلك لسببين :
أ -عدم المعقولية فإن الوصف إما حاصل أو ال  ،وعلى التقديرين ال معنى إللتزامه (.)41
ب -عدم المقدورية على تحصيله فإن شرط الوصف حيرث أن المتعاقرد ال يقردر علرى تحصريله فرال معنرى لوجروب
الوفاء به (.)42
وأما القسم الثاني فإن أريد به إشتراط الغاية بأسبابها الشرعية فيرجع الى القسم الثالث وهو شرط الفعرل وأن أريرد
به حصول الغاية بنفس أألشتراط فإن د ّل الدليل على عدم تحقق تلك الغاية إالّ بسببها الشررعي كران الشررط فاسرداً
لمخالفته الكتاب والسنة ككون إبنته زوجة للمشتري بموجب أألشرتراط فري عقرد البيرع كمرا أنره لرو د ّل الردليل علرى
كفاية الشرط فيه كالوكالة والملكية للمشتري فال إشكال في صحته (.)43
ولكن الخالف كل الخالف في القسم الثالث وهو شرط الفعل وتفصيل الكالم يقع في عدة مطالب :

المطلب االول
وجوب الوفاء بالشرط

يذهب الررأي الغالرب فري الفقره الرى وجروب الوفراء بالشررط تكليفرا ً علرى المشرروط عليره ويؤيرد ذلرك قولره (ص) (
المؤمنون عند شروطهم ) فهو جملة خبرية مفادها المطابقي أن المؤمن مقررون بشررطه وعهرده ال ينفرك عنره فري
حياته (.)44
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ولكن اإلخبار كناية عن لزوم الوفاء بالشرط بعبارة أخرى إن المرؤمنين لردى شرروطهم وأن الشررط الزم لهرم وال
ينفك عنهم خصوصا ً مع أخذ أإليمان موضوعا ً للحكم فأنه يرشد الى أن اإليمان وعدم إنفكاك الشررط الرذي ألترزم
فليرف للمررأة بشررطها فرإن رسرول هللا
به ال ينفكان وأنهما متالزمان( )45ويدل على ذلك قول اإلمام (ع) قرل لره
ِ
(ص) قال المؤمنون عند شروطهم ) ( )40وأألمر عالمة الوجوب .

المطلب الثاني
جواز األجبار
إذا كان هنا وجوب الوفاء بالشرط من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر لو أمتنع المشروط عليه ؟
يرى الرأي الغالب في الفقه أن للمشروط له إجبار المشروط عليه من جهة أنه ألتزم بالعمل لره فلره إجبراره لثبروت
حق له عليه حيث أنه ألتزم له فللمشروط له المطالبة بذلك ( .)47والدليل على ذلك -:
ً
فليف للمرأة بشرطها ص حيث عبر بالالم وقال (للمرأة) الظاهر في كونه حقا لها .
أ -بعض أألخبار كقوله (ع) ص
ِ
ً
ب -السيرة العقالئية فإن العقالء يرون الشرط حقا على المشروط عليه ويطالبون به في المحاكم المختصة .
 وأقوى مرن الكرل أن للمشرروط لره إسرقاطه فأنره لرو لرم يكرن مرن الحقروق لرم يقبرل أألسرقاط فمرن قبولره اإلسرقاطنستكشف كونه من قبيل الحقوق وإذا كان من الحقوق جاز أألجبار إلستحصاله (.)48

المطلب الثالث
إجتماع اإلجبار والخيار
لقد تعرض الفقهاء رحمهم هللا تعالى الى مسألة هل أنره للمشرروط لره خيرار الفسرخ مرع الرتمكن مرن اإلجبرار أي أن
الخيار واإلجبار في عرض واحد فيكون مخيراً بينهما ؟ أو ال يجوز له الفسخ إال مرع تعرذر اإلجبرار أي أن الفسرخ
في طول اإلجبار يبدأ حيث ينتهي اإلجبار ؟
ومن هنا سنبحث هذين القولين
 -1الخيار في طول اإلجبار
يرى البعض إن الخيار ال يثبت للمشروط له إالّ بعد تعذر اإلجبار وتبرير ذلك يجد أساسه في قاعردة نفري الضررر
ألن الخيار شررع أساسرا ً لردفع الضررر فرإذا أمكرن دفعره باإلجبرار لرم تصرل النوبرة الرى الخيرار ألنره مرع تمكنره مرن
االجبار ال يتوجه الى الشارط ضرر حتى يدفع بالخيار لذا ال يصار الى الخيار إالّ عند تعذر اإلجبار (.)45
 -2الخيار في عرض اإلجبار
يرى البعض أن الخيار في عرض اإلجبار بمعنى أن المشروط له يتخير بين الفسخ أو اإلجبار ذلرك ألنره قرد ربرط
إلتزامه في المعاملة بإلتزام المشروط عليه بحيث لوال ألتزام أألخير بالفعل ال تتحقق المعاملرة أصرالً ومرن هنرا إذا
يف المشروط عليه بإلتزامه فللمشروط له ان ال يف بالتزامه ايضا  .وعليه فالخيرار يثبرت للمشرروط لره بمجررد
لم ِ
ً
ً
ً
عدم وفاء المشروط عليه بشررطه حردوثا أو بقراءا ومعنرى خيراره كونره متمكنرا مرن رفرع اليرد عرن إلتزامره (،)56
ومعه ال داعي الى تقييده بعدم التمكن من اإلجبار ألنه كلفة زائدة .
فتحصل مما تقدم إن موضوع الخيار ليس صورة تعذر الشرط خاصة بل إمتناع مرن عليره الشررط عرن العمرل بره
أيضا ً فاإلمتناع موضوع للحكمين اإلجبار والخيار معا ً ( .)51فال يوجد تنافي بين حق الخيرار وحرق اإلجبرار ألن
الخيار يثبت لتخلف الشرط واإلجبار يثبت لوجود الشرط (.)52

المطلب الرابع
حكم تعذر الشرط
لوتعذرالشرط كما لوبراع حنطرة وتعهرد بكونهرا حمرراء وفقردت الحنطرة فري السروق أو أشرترط خياطرة ثروب معرين
فسرق قبل إجراءالخياطة فهل يحق للمشروط له المطالبة بالعوض أو ليس له ذلك ؟
في هذه المسألة قوالن نبينهما تباعا ً :
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 -1ما إختاره المشهور ( الغالبية ) من كون المشروط له مخيراً بين اإلمضاء والفسخ وليس له المطالبة برالعوض
وذلك ألن العوض ( أألرش ) يحتا الى دليل شرعي وهو مفقود وإن الشررط لريس مراالً فرال يكرون تعرذره موجبرا ً
للتعويض (.)53
 -2يذهب البعض بحق الى أن المشروط له مخير بين اإلمضراء مرع أألرش ( التعرويض ) وبرين الفسرخ فلرو شررط
المشتري على البائع عمالً تخير بين الفسخ أو المطالبة به أو بعوضه إن فات وقته ويدل علرى صرحة ذلرك أن مرن
الح المع امالت بين الناس يقف على أن الثمن يقسرط علرى كرل مالره دخرل فري المرغوبيرة حترى بالنسربة للشرروط
واألوصاف التي ربما يتعاقد اإلنسان ألجلها فلماذا ال تقابل بالمال (.)54

المبحث الرابع
الشرط فاسد
ال إشرركال فرري أن الشرررط الفاسررد ال يجررب الوفرراء برره ألن الفسرراد يقابررل الصررحة فمعنررى أنرره فاسررد أنرره غيررر مسررتوفي
لشررروط الصررحة وبالتررالي ال إلررزام لفعلرره وال يجررب علررى المكلررف أن يفرري برره  .ولكررن اإلشرركال أنرره إذا تحقررق العقررد
بأركانره ولكررن تضررمن شرررطا ً فاسرداً فهررا أن فسرراد الشرررط يسرري الررى العقررد أو ال ؟ هنررا إتجاهران فرري هررذه المسررألة
(.)55نبينهما في المطلبين االتيين :

المطلب األول
أن الشرط الفاسد مفسد للعقد
يرى جانب من الفقه ان الشرط الفاسد مفسد للعقد وذلك لعدة وجوه هي :
أ -للشرررط قسررطا ً مررن العرروض فررإذا سررقط لفسرراده صررار العرروض مجهرروالً فيكررون العقررد فاسررداً بالضرررورة إلشررتراط
معلومية العوض كما هو واضح (.)50
ويالح على هذا الوجه أنه كما إن التفاوت برين العروض الصرحيح والعروض المعيرب يمكرن ضربطه فكرذلك يمكرن
معرفة وضبط التفاوت بين الثمن المجرد عن الشرط وبين الثمن المقرون به وبالنتيجة ال يكرون العروض مجهروالً
وال العقد فاسداً .
ب -إن التراضي إنما وقع على العقد المبرم علرى النحرو الخراص ( المشرروط ) فرإذا تعرذرت الخصوصرية لرم يبرق
التراضي وذلك إلنتفراء المقيرد بإنتفراء القيرد إذ أن المعاوضرة برين العروض والمعروض بردون شررط معاملرة أخررى
تراض جديد وبدونه يكون التصرف أكالً للمال بالباطل (.)57
محتاجة الى
ٍ
ويمكن الرد على ذلك بالقول أن تصحيح العقد يتوقف على أمرين :
أألول  /يكون العقد الفاقد للشرط نفس الواجد له في بعض االحيان في نظر أألطراف ألن أألوصاف على قسرمين
 ،قسم يعد ركنا ً ويكون أرتفاعه موجبرا ً إلنقرالب العقرد الرى فاسرد فلرو قرال بعترك هرذه الحنطرة فبران أرزاً فرال يمكرن
تصحيحه ولو رضي الطرفان ال يعد هذا التراضي تحقيقا ً للعقد السابق بل عقداً جديداً بخالف ما إذا قال بعتك هذه
الحنطة الصفراء فبانت بيضاء فلو قبلها الطرفان يعد قبولهما لها تجسيداً للمعاملة السابقة وليس جديدة (.)58
الثراني  /أن إنشراء العقرد كمررا يشرمل الواجرد يشرمل الفاقررد أيضرا ً ألن اإلنشراء لره إنبسرراط علرى أألجرزاء واألوصرراف
والشرائط فإذا سقط جزء أو شرط يكون بقراء أألمرر علرى البراقي متحققرا ً أي يشرمله األنشراء فرإذا منرع الشرارع مرن
تنفيذ الشرط يكون منعه بمنزلرة تضرييق إنبسراط اإلنشراء فرال يعرد شرمول اإلنشراء للعقرد الفاقرد للشررط أمرراً مخالفرا ً
لقاعدة التراضي (.)55
ً
 /رواية عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا الحسن موسى (ع) عن الرجل إبتاع منه طعاما على أن ليس عل ّي منه
وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وجه ذلك ؟قال (ع) ص الينبغي ص ()06

المطلب الثاني
أن العقد صحيح والشرط فاسد
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يررررررررررررى إتجررررررررررراه اخرررررررررررر أن الشررررررررررررط الفاسرررررررررررد لررررررررررريس بمفسرررررررررررد للعقرررررررررررد ( ،)01وقرررررررررررد عرفرررررررررررت
عدم صرحة مرا أسرتدل بره أألتجراه أألول علرى كرون الشررط الفاسرد مفسرداً ونبحرث اآلن عرن أدلرة القرائلين بالصرحة
وعمدتها ما يأتي -:
 -1العمومات  -:يستدل على صحة العقد بعموم أألدلة وإطالقها كقوله تعالى ﴿أوفوا بالعقود﴾( )02وقولره تعرالى ﴿
أحل هللا البيع ﴾ ( .)03بتقريب أن العقد صادق على الواجد للشرط والفاقدله وقد تعاهد الطرفران علرى مبادلرة مرال
بمال وهما محفوظان وأن فقد أحدهما الشرط (.)04
 -2الروايات منها ما رواه إبن سنان قال سألت أبا عبد هللا (ع) عن الشرط فري اإلمراء ال تبراع وال توهرب ؟ ( قرال
يجوز ذلك غير الميراث فأنه تورث ألن كل شرط خالف الكتاب باطل ) (.)05
ومنه رواية سعيد بن يسار عن أبي عبد هللا (ع) سألته عن الرجل يتزو المرأة متعة ولرم يشرترط الميرراث قرال (
ليس بينهما ميراث إشترط أو لم يشترط ) (.)00

الخاتمة
لقد توصلنا من خالل البحث الى عدة نتائج يمكن ايجازها باالتي :
ان الفقه االسالمي قد عالج مسألة اقتران العقد بالشرط ولكرن بصرورة متنراثرة فري عردة ابرواب فقهيرة الرى
-1
ً
جاء الشيخ االنصاري (رحمه هللا) فقام بجمع شتات المسألة وافرد لها بابا خاصا ضمن كتاب الخيارات من كتابره
القيم (المكاسب)
الشرط عبارة عن التزام اضافي يضاف الى التزامات العقد ال يدخل في تكوين ماهية العقد.
-2
ينقسم الشرط الى شرط الفعرل وشررط النتيجرة وشررط الصرفة ويترترب علرى تخلفره ايرا كران نوعره الخيرار
-3
للشارط بفسخ العقد او امضائه.
يشترط في لصحة الشرط عدة شروط اذا تخلفت كلها او بعضها بطل الشرط ولم يكرن لبطالنره اثررا علرى
-4
العقد الذي يبقى صحيحاً.
ان المشرع العراقي في المادة ( )131من القانون المدني قرد تبنرى اتجراه الفقره االمرامي بخصروص اباحرة
-5
اقتران العقد بالشرط فاالصل جواز االقتران اال اذا خالف الشرط الكتاب والسنة في الفقه االسالمي والنظرام العرام
واالداب في القانون .من هنا نوصي المشرع العراقي بضرورة تنظيم اقتران العقد بالشرط بصورة اكثرر تفصريالً
من حيث تحديد شرائط صحة الشرط واحكامه ومدى تاثيره على صحة وبطالن العقد.

الهوامش
 -1الشيخ محمد بن محمد بن يعقوب الفيروز ابادي  ،القاموس المحيط  ،الجزء الثاني  ،فصل الشين  ،باب الطراء
 ،مؤسسة النوري للطباعة والنشر  ،بدون سنة طبع .
 -2العالمة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم إبن منظور المصرري  ،لسران العررب  ،المجلرد السرابع ( ص-
ض -ط -ظ ) دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،لبنان  ،الطبعة أألولى 2663 ،م1424 ،هـ ،
 -3الشرريخ مرتضررى األنصرراري الملق رب بالشرريخ أألعظررم  ،المكاسررب  ،الجررزء الثالررث  ،مؤسسررة اإلمررام المنتظررر ،
الطبعة الثانية  ،ص.34
 -4ايررة هللا العظمررى محمررد حسررن القررديري  ،البيررع  ،المجلررد أألول  ،مؤسسررة تنظرريم ونشررر اثررار أإلمررام الخمينرري ،
الطبعة أألولى 1431 ،هـ  ،ص. ،135-134
 -5الشيخ محمد علي التوحيدي  ،مصباح الفقاهة  ،تقريرات اية هللا العظمى السيد أبو القاسم الموسروي الخروئي ،
الجزء الخامس  ،مكتبة الداوودي  ،قم  ،الطبعة أألولى  ،ص202.
 -0د .د .مصررطفى إبررراهيم الزلمرري  ،أصررول الفقرره فرري نسرريجه الجديررد  ،الجررزء الثرراني  ،شررركة الخنسرراء للطباعررة
المحدودة  ،الطبعة العاشرة  ،بغداد ،ص247.
 -7د .مصطفى إبراهيم الزلمي -مصدر سابق -ص248
 -8الشيخ محمد جواد مغنية  ،فقه اإلمام جعفر الصادق (ع)  ،الجزء الثالث  ،مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشرر
 ،قم  ،إيران  ،الطبعة الرابعة 1424 ،هـ  ،ص.105
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 -5د .عبد المجيد الحكيم وأألستاذ عبد الباقي البكري واألستاذ محمد طه البشير  ،القانون المدني وأحكرام اإللترزام
 ،الجزء الثاني  ،جامعة بغداد  ،1580 ،ص158.
 -16الشيخ جعفر السبحاني  ،دراسات مروجزة فري الخيرارات والشرروط  ،المركرز العرالي للدراسرات أألسرالمية ،
الطبعة أألولى  ،قم 1423 ،هـ  ،ص121.
 -11الشيخ محمد علي التوحيدي  ،مصدر سابق  ،ص343.
 -12اية هللا العظمى السيد محمد حسن البجنوردي  ،القواعد الفقهية  ،الجزء الثالث  ،الطبعة أألولرى الناشرر دليرل
ما  ،مطبعة نگارش 1414 ، ،هـ  ،قم  ،ص253.
 -13الشيخ جعفر السبحاني  ،مصدر سابق  ،ص122.
 -14المصدر نفسه ،ص125.
 -15الشيخ مرتضى أألنصاري  ،مصدر سابق  ،ص30.
 -10اية هللا العظمى السيد عبد أألعلى الموسوي السبزواري  ،مهذب أألحكام في بيران الحرالل والحررام  ،المجلرد
السابع عشر -الطبعة الرابعة – مؤسسة المنار  -مطبعة ياران – 1410ه  ،ص226.
 -17اية هللا العظمى السيد محمد صادق الروحاني  ،منها الفقاهة  ،الجزء السرادس  ،الطبعرة الرابعرة  ،المطبعرة
العلمية 1418 ،هـ  ،ص230.
 -18الشيخ محمد علي التوحيدي  ،مصدر سابق  ،ص207.
 -15الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي  ،هداية الطالب الى أسراء المكاسرب  ،الجرزء الخرامس  ،الخيرارات  ،القسرم
الثاني  ،الطبعة أألولى 1428 ،هـ  ،ص.85
 الشيخ جعفر السبحاني  ،مصدر سابق  ،ص.138 الشيخ محمرد حسرين أألصرفهاني  ،الحاشرية كتراب المكاسرب  ،الجرزء الخرامس  ،ذوي القربرى  ،الطبعرة الثانيرة ،1427هـ  ،ص17.
 -26الشيخ محمد حسن البجنوردي  ،مصدر سابق  ،ص206.
 -21البقرة االية 183
 -22رئيس المحدثين ابي جعفر محمد بن علي برن الحسرين الصردوق – مرن ال يحضرره الفقيره – الجرزء الثالرث –
الطبعة الثانية  -دار التعارف للمطبوعات – 1554م – 1414ه بيروت – لبنان الحديث رقم  – 1270ص204.
 -23منها ما رواه عبد هللا بن سنان عن االمام الصادق (ع) قال سمعته يقرول ((مرن اشرترط شررطا مخالفرا لكتراب
هللا فال يجوز له وال يجوز علرى الرذي اشرترط عليره والمسرلمون عنرد شرروطهم ممرا وافرق كتراب هللا عرز وجرل))
انظررر الفقيرره المحرردث الشرريخ محمررد بررن الحسررن الحررر العرراملي – وسررائل الشرريعة الررى تحصرريل مسررائل الشررريعة –
الجزء – 18مؤسسة ال البيت (ع) الحياء التراث الطبعة الثالثة – 1425ه – 2668م – بيروت – لبنان –ابواب
الخيار – باب  -0الحديث – 1ص ، 10ومنها قوله (ع)((اال شررطا سروى مرا هرو فري كتراب هللا)) شريخ الطائفرة
ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي  -تهذيب االحكام – الجزء السرابع – دار التعرارف للمطبوعرات – 1428ه –
2667م -بيروت – لبنان -باب  – 31المهور واالجور – الحديث1568
 -24الشيخ جعفر السبحاني  ،مصدر سابق  ،ص135.
 -25السيد عبد أألعلى السيزواري  ،مصدر سابق  ،ص . 223الشيخ التوحيدي  ،مصدر سابق  ،ص80م.
 -20السيد محمد حسن البجنوردي ،مصدر سابق  ،ص202.
 -27الشيخ محمد جواد مغنية  ،مصدر سابق  ،ص174.
 -28الشيخ أألنصاري  ،مصدر سابق  ،ص56.
 -25السيد مير عبد الفتاح الحسيني المراغي  ،العناوين  ،الجزء الثاني  ،مؤسسة النشر أألسالمي التابعة لجماعة
المدرسررين بقررم المشرررفة 1425 ،هررـ  ،الطبعررة الثانيرررة  ،ص.285وانظررر السرريد البجنرروردي  ،مصرردر سرررابق ،
ص.207
 -36السيد المراغي  ،مصدر سابق  ،ص285.
 -31السيد البجنوردي  ،مصدر سابق  ،ص208.
 -32الشيخ السبحاني  ،مصدر سابق  ،ص148.
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 -33السيد البجنوردي  ،مصدر سابق  ،ص .205والشيخ السبحاني  ،مصدر سابق  ،ص145.
 -34الشيخ السبحاني  ،مصدر سابق  ،ص145.
 -35الشيخ أألنصاري  ،مصدر سابق  ،ص51.-56
 -30السيد المراغي  ،مصدر سابق  ،ص. 256
 -37الشيخ محمد جواد مغنية  ،مصدر سابق  ،ص170.
 -38الفقيرره المحرردث الشرريخ محمررد بررن الحسررن الحررر العرراملي – وسررائل الشرريعة الررى تحصرريل مسررائل الشررريعة –
الجزء –17مصدر سابق  -ابواب اداب التجارة  -الباب  – 46الحديث  – 3ص448
 -35المصدر السابق – ابواب عقد البيع وشروطه – الباب  – 12الحديث – 13ص358
 -46السيد البجنوردي  ،ص.275
 -41الشيخ أألنصاري  ،مصدر سابق  ،ص58.
 -42السيد صادق الروحاني  ،مصدر سابق  ،ص. 256
 -43الشيخ جعفر السبحان  ،مصدر سابق  ،ص122.
 -44المصدر السابق  ،ص104.
 -45الشيخ التوحيدي  ،مصدر سابق  ،ص345.
 -40شريخ الطائفرة ابري جعفرر محمررد برن الحسرن الطوسري  -تهررذيب االحكرام – الجرزء السرابع  -الحررديث– 1563
ص333.
 -47السيد السبزواري  ،مصدر سابق  ،ص .228الشيخ السبحاني  ،مصدر سابق  ،ص105.
 -48السيد الروحاني  ،مصدر سابق  ،ص361.
 -45الشيخ أألنصاري  ،مصدر سابق  ،ص ،04السيد البجنوردي  ،مصدر سابق  ،ص ،364السيد الروحراني ،
مصدر سابق  ،ص363.
 -56التوحيدي  ،مصدر سابق  ،ص ،30السيد الروحاني  ،مصدر سابق  ،ص365.
 -51السيد الروحاني  ،مصدر سابق  ،ص365.
 -52السيد البجنوردي  ،مصدر سابق  ،ص363.
 -53السيد الروحاني  ،مصدر سابق  ،ص ،367الشيخ األنصاري  ،مصدر سابق  ،ص04.
 -54الشيخ السبحاني  ،مصدر سابق  ،ص108.
 -55الشيخ علي نجل الشيخ كاشف الغطاء  ،شرح خيارات اللمعة  ،مؤسسة النشرر األسرالمي  ،الطبعرة أألولرى ،
1422هـ  ،ص235.-234
 -50التوحيدي  ،مصدر سابق  ،ص387.
 -57السبحاني  ،مصدر سابق  ،ص .172الشيخ أألنصاري  ،مصدر سابق  ،ص.72
 -58الشيخ السبحاني  ،مصدر سابق  ،ص172.
 -55المصدر نفسه ،ص173.
 -06الحررر العرراملي – الوسررائل – الجررزء الثررامن عشررر  -مصرردر سررابق – ابررواب احكررام العقررود – برراب – 35
الحديث – 1ص55
 -01الشيخ علي كاشف الغطاء  ،مصدر سابق  ،ص234.
 -02المائدة االية 1
 -03البقرة 275. ،
 -04الشيخ علي كاشف الغطاء  ،مصدر سابق  ،ص235.
 -05الحرر العراملي – الوسررائل – الجرزء الثررامن عشرر  -مصردر سررابق – ابرواب الخيررار – البراب  – 0الحررديث-3
ص10
 -00الشيخ الطوسي – مصدر سابق – الحديث – 1142ص238

المصادر
القرآن الكريم
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مجلة رسالة الحقوق العلمية  .....المجلد األول  .....العدد األول 9002 .....م
أوالً  :الكتب
 شيخ الطائفرة ابري جعفرر محمرد برن الحسرن الطوسري  -تهرذيب االحكرام – دار التعرارف للمطبوعرات –-1
1428ه – 2667م -بيروت
رئيس المحدثين ابي جعفرر محمرد برن علري برن الحسرين الصردوق – مرن ال يحضرره الفقيره– دارالتعرارف
-2
للمطبوعات– الطبعةالثانية–1554م – 1414ه بيروت – لبنان
الشيخ جعفر السبحاني  ،دراسات موجزة في الخيارات والشروط  ،المركز العالي للدراسات أألسرالمية ،
-3
الطبعة أألولى  ،قم 1423 ،هـ ،
العالمة جمال الدين أبري الفضرل محمرد برن مكررم إبرن منظورالمصرري  ،لسران العررب  ،المجلرد السرابع-
-4
دارالكتب العلميةبيروت،لبنان  ،الطبعة أألولى 2663 ،م1424 ،هـ
ايررة هللا العظمررى السرريد عبررد أألعلررى الموسرروي السرربزواري  ،مهررذب أألحكررام فرري بيرران الحررالل والحرررام ،
-5
المجلد السابع عشر، -
د .عبد المجيد الحكيم وأألستاذ عبرد البراقي البكرري وأألسرتاذ محمرد طره البشرير  ،القرانون المردني وأحكرام
-0
اإللتزام  ،الجزء الثاني  ،جامعة بغداد ،1580 ،
الشيخ علي نجل الشيخ كاشف الغطاء  ،شرح خيارات اللمعة  ،مؤسسة النشر األسالمي  ،الطبعرة أألولرى
-7
1422 ،هـ
الميرزا فتاح الشهيدي  ،هداية الطالب الى أسراء المكاسب  ،الجزء الخامس  ،الخيارات  ،القسم الثاني ،
-8
الطبعة أألولى 1428 ،هـ ،
المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي – وسائل الشيعة الرى تحصريل مسرائل الشرريعة – مؤسسرة
-5
ال البيت (ع) الحياء التراث الطبعة الثالثة – 1425ه – 2668م – بيروت – لبنان
 -16محمد بن محمد بن يعقوب الفيروز ابادي  ،القاموس المحريط  ،الجرزء الثراني  ،مؤسسرة النروري للطباعرة
والنشر  ،بدون سنة طبع .
 -11الشيخ محمد جواد مغنية  ،فقه اإلمرام جعفرر الصرادق (ع)  ،الجرزء الثالرث  ،مؤسسرة أنصراريان للطباعرة
والنشر  ،قم  ،إيران  ،الطبعة الرابعة 1424 ،هـ ،
 -12اية هللا العظمى السيد محمد حسن البجنوردي  ،القواعد الفقهية  ،الجزء الثالث  ،الناشر دليل مرا  ،مطبعرة
نگارش  ،الطبعة أألولى 1414 ،هـ  ،قم ،
 -13ايررة هللا العظمررى السرريخ محمررد حسررن القررديري  ،البيررع  ،المجلررد أألول  ،مؤسسررة تنظرريم ونشررر اثررار أإلمررام
الخميني  ،الطبعة أألولى 1431 ،هـ
 -14اية هللا العظمى الشيخ محمد حسين أألصفهاني  ،الحاشية كتاب المكاسب  ،الجزء الخامس  ،ذوي القربى
 ،الطبعة الثانية 1427 ،هـ
 -15ايررة هللا العظمررى السرريد محمررد صررادق الروحرراني  ،منهررا الفقاهررة  ،الجررزء السررادس  ،الطبعررة الرابعررة ،
المطبعة العلمية 1418 ،هـ ،
 -10الشرريخ محمررد علرري التوحيرردي  ،مصررباح الفقاهررة  ،تقريرررات ايررة هللا العظمررى السرريد أبررو القاسررم الموسرروي
الخوئي  ،الجزء الخامس  ،مكتبة الداوودي  ،قم  ،الطبعة أألولى
 -17الشيخ مرتضى األنصاري الملقب بالشيخ أألعظم  ،المكاسب  ،الجزء الثالث  ،مؤسسرة اإلمرام المنتظرر ،
الطبعة الثانية ،
 -18د .مصطفى إبراهيم الزلمري  ،أصرول الفقره فري نسريجه الجديرد  ،الجرزء الثراني  ،شرركة الخنسراء للطباعرة
المحدودة  ،الطبعة العاشرة  ،بغداد
 -15مير عبد الفتاح الحسيني المراغي  ،العناوين  ،الجرزء الثراني  ،مؤسسرة النشرر أألسرالمي التابعرة لجماعرة
المدرسين بقم المشرفة 1425 ،هـ  ،الطبعة الثانية
ثانيا  :القوانين
 -1القانون المدني العراقي رقم 46لسنة 1551
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