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القول في الخيار وأقسامه »قوله: من  )القول في الخيار وأقسامه وأحكامه( 1

 «.11ص ،ولىلا وأحكامه، مقدمتان : ا

 «.13تبعاً للعالمة في كتبه، ص ذكر غير واحد  ة  يالثان»من قوله:  2

 «.15ص ،ومما ذكرنا ظهر وجه النظر في كالم صاحب الوافية »من قوله:  3

 «.16ويمكن توجيه ذلك ص »من قوله:  4

 «.17ص ،يجري في البيع وغيرها بمعنى القاعدة فوأم   »من قوله:  5

 «.19ص ،فدللة اآليات الثالث على أصالة اللزوم على نهج واحد »من قوله:  6

 ،مقتضى الستصحاب عدم انقطاع عالقة المالك وربما يقال : إن   »من قوله:  7

 «.22ص

 «.23ه يظهر من المختلف صثم إن   »من قوله:  8



 «.24ة ألصالة اللزوم صثم إن ما ذكرنا من العمومات المثبت »من قوله:  9

في أقسام الخيار »من قوله:  )]في أقسام الخيار[األول: في خيار المجلس( 11

 «.25ص

 «.29إلى مالحظة بعض أخبار هذا الخيار ص هذا مضافاً »من قوله:  11

 «.31رف المالي كأكثر الوكالء صوإن كان وكيال في التص  »من قوله:  12

ً »من قوله:  13  «.32ل صف في مال الموك  في التصر   وإن لم يكن مستقال 

نعم، في ثبوته للمالكين بعد اإلجازة مع حضورهما في مجلس العقد »من قوله:  14

 «.33ص وجه  

 «.35مسألة لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره ص»من قوله:  15

مسألة قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار  »من قوله:  16

 «.38ص

 «.39لكن اإلنصاف : أنه ل وجه للخيار لمن انتقل إليه ص»من قوله:  17

 «.41ويحتمل قريباً الثبوت ص»من قوله:  18

 «.42العين ص الفسخ ل يقتضي أزيد من رد   وإن قلنا : إن   »من قوله:  19

لكن اإلنصاف : أنه على هذا التقدير ل دليل على ثبوت الخيار  »من قوله:  21

 «.44ص للمشتري أيضاً 

 «.47واحتمل في الدروس ص»قوله:  من 21

ويمكن أن يكون أثر الخيار خروج العقد بفسخ ذي الخيار  »من قوله:  22

 «.49ص

 «.52ونحوه في الضعف ص»من قوله:  23

ك بدليل الشروط في المقام من وجوه نعم ، قد يستشكل التمس   »من قوله:  24

 «.53ص

ا الثاني: فألن  الخيار حقٌّ للمتعاقدين ص»من قوله:  25  «.54وأم 

ر على وجوه ص»من قوله:  26  «.55ثم  إن  هذا الشرط يتصو 



 «.57بقي الكالم في أن  المشهور ص»من قوله:  27

 «.61مة في التذكرة صفرع: ذكر العال  »من قوله:  28

 «.63ص« اختر»مسألة لو قال أحدهما لصاحبه:»من قوله:  29

 «.66مسألة من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين ص»من قوله:  31

 «.69هذا، ولكن يمكن منع التبادر ص»قوله:  من 31

ق ومنع عن التخاير صمسألة لو اا »من قوله:  32  «.72كره أحدهما على التفر 

 «.74واعلم أن  ظاهر اإليضاح ص»من قوله:  33

وهذا الكالم وإن نوقش فيه بمنع بناء األحكام على هذه التدقيقات »من قوله:  34

 «.75ص

 «.76خص  صوظاهر الصحيحة وإن كان أ»من قوله:  35

ا ذكرنا حكم عكس المسألة ص»من قوله:  36  «.78ثم  إن ه يظهر مم 

ة لخالف بين اإلمامي   ،الثاني خيار الحيوان»من قوله:  خيار الحيوان( )الثاني: 37

 «.83في ثبوت الخيار في الحيوان المشترى ص

 «.86ويدل عليه أيضاً ظاهر غير واحد  من األخبار ص»من قوله:  38

 «.89هذا، ولكن  اإلنصاف ص»من قوله:  39

 «.92مسالة مبدأ هذا الخيار من حين العقد ص» من قوله:  41

 «.93ويرد األصل بظاهر الدليل ص»من قوله:  41

 «.95طتين صمسألة ل إشكال في دخول الليلتين المتوس  »من قوله:  42

 «.99أقول: المراد بالحدث إن كان مطلق التصر ف ص»من قوله:  43

 «.111عرفت هذا فقوله عليه السالم ص إذا»من قوله:  44

ا يؤي د عدم إرادة األصحاب ص»من قوله:  45  «.113ومم 

م سابقاً ص»من قوله:  46  «.117لكن يبقى اإلشكال المتقد 



أعني الثابت بسبب  ،الثالث: خيار الشرط»من قوله:  )الثالث: خيار الشرط( 47

 «.111اشتراطه في العقد ص

 «.115ذلك ص ورب ما يستدل  على»من قوله:  48

واإلنصاف: أن  ما ذكرنا من حكاية األخبار ونقل اإلجماع »من قوله:  49

 «.118ص

 «.121مسألة مبدأ هذا الخيار عند اإلطالق من حين العقد ص»من قوله:  51

وعن الوسيلة: أن ه إذا كان الخيار لهما واجتمعا على فسخ أو إمضاء  »من قوله:  51

 .«122نفذ ص

صاحبه   مار من واحد  منهما علىئوالحاصل: أن  اشتراط الست»من قوله:  52

 «.126ص

 «.131الرابع: أن يؤخذ رد الثمن قيداً لنفساخ العقد ص»من قوله:  53

ا أن يشترط رد  عينه ص»من قوله:  54  «.132وإن قبض الثمن المعي ن: فإم 

م صما تق  الثالث قيل: ظاهر األصحاب ـــ بناًء على»من قوله:  55  «.133د 

ة وعدم رد  الثمن ص»من قوله:  56  «.135ويسقط أيضاً بانقضاء المد 

م والرد  المذكور ص»من قوله:  57  «.137أقول: في أصل الستظهار المتقد 

ا الستشهاد عليه بحكم العرف، ففيه ص»من قوله:  58  «.139وأم 

 «.141ولو تلف الثمن: فإن كان بعد الرد  وقبل الفسخ ص»من قوله:  59

 «.142ض لحكم رد  الثمن صأقول: لم أجد فيما رأيت من تعر  »ه: من قول 61

ف في مال الغائب ص»من قوله:  61  «.143ودعوى: أن  الحاكم إن ما يتصر 

 «.145الثامن كما يجور للبائع اشتراط الفسخ برد  الثمن ص»من قوله:  62

 «.148هنا بيان ماخرج عن هذا العموم ص فالمهم  »من قوله:  63

ا العقود: فمنها ما ل يدخله ات فاقاً ص»من قوله:  64  «.151وأم 

ح به في غاية المرام ص ومنه: الرهن ، فإن  »من قوله:  65  «.154المصرَّ

 «.157خيار الغبن وأصله الخديعة ص»من قوله:  )الرابع : خيار الغبن( 66



ف بمنع كون الوصف المذكور عنواناً ص»من قوله:  67  «.159ويضع 

 «.161أيضاً في التذكرة ص واستدل  »من قوله:  68

 «.163ثم  إن  المبذول ليس هبًة مستقلًة ص»من قوله:  69

 «.164وقد يستدل  على الخيار بأخبار واردة  في حكم الغبن ص» من قوله:  71

 «.167ولو أقدم عالماً على غبن يتسامح به ص»من قوله:  71

 «.168ثم  إن  الجهل إن ما يثبت باعتراف الغابن ص»من قوله:  72

 «.169ولو اختلفا في القيمة وقت العقد ص»من قوله:  73

 «.171بقي هنا شيء ، وهو: أن  ظاهر األصحاب وغيرهم ص»من قوله:  74

 «.173أقول: الظاهر أن  مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط ص»من قوله:  75

: من أن ه يحصل بفرض»من قوله:  76 المتبايعين وقت العقد  ومنها: ما ذكره بعض 

 «.174في مكانين ص

هذا، ولكن ل يخفى إمكان إرجاع الكلمات إلى أحد الوجهين »من قوله:  77

 «.177ص

ا » من قوله:  78  «. 181مور صمسألة يسقط هذا الخيار با

 «.182ول يقدح في المقام أيضا ص» من قوله:  79

 «.183ولعل  توجيه كالم الشهيد هو: ص»من قوله:  81

ا نفي الضرر و»من قوله:  81 ا اإلجماع صمع أن  الدليل هنا إم   «.185إم 

ف المشتري المغبون ص»من قوله:  82  «.187الرابع من المسقطات : تصر 

ف »من قوله:  83 ثم  إن  مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصر 

 «.189ص

وفي لحوق المتزاج مطلقاً أو في الجملة بالخروج عن الملك وجوه  »من قوله:  84

 «.191ص

 «.192ما ذكرنا جريان الحكم في خروج المبيع ص  ثم  إن  مقتضى»من قوله:  85

فاً مغي راً للعين ص»من قوله:  86 ف الغابن تصر   «.193ولو تصر 



 «.195ولو كانت الزيادة عيناً محضاً كالغرس ص»من قوله:  87

 «.197فالتحقيق: أن  كالً من المالكين يملك ما له ص»من قوله:  88

 «.199ولو كان التغي ر بالمتزاج ص»من قوله:  89

 «.199بقي الكالم في حكم تلف العوضين مع الغبن ص»ن قوله: م 91

 «.211ولو تلف ما في يد الغابن بآفة أو بإتالفه ففسخ المغبون ص»من قوله:  91

 «.213مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل  معاوضة  مالي ة  ص»من قوله:  92

 «.214والحاصل: أن  المسألة ل تخلو عن إشكال  ص»من قوله:  93

ا ما ذكره في جامع المقاصد ـ من عموم األزمنة»ه: من قول 94  «.217ـ ص  وأم 

 «.217نعم، لو فرض إفادة الكالم للعموم الزماني ص»من قوله:  95

ل ص»من قوله:  96  «.219إذا عرفت هذا فما نحن فيه من قبيل األو 

ا استناد القول بالتراخي إلى الستصحاب ص»من قوله:  97  «.219وأم 

ل أقوى؛ ألن  حدوث الحادث مع زوال عل ته السابقة »من قوله:  98 واألو 

 «.211ص

 «.213ثم  إن  مقتضى ما استند إليه للفورية ص»من قوله:  99

الخامس خيار التأخير قال في التذكرة »من قوله:  )الخامس: خيار التأخير( 111

 «.217ص

 «.221ثم  إن ه يشترط في هذا الخيار اامور ص»من قوله:  111

 «.221ولو قبضه المشتري على وجه  يكون للبائع استرداده ص»من قوله:  112

 «.222الشرط الثاني: عدم قبضه مجموع الثمن ص»من قوله:  113

 «.223الشرط الرابع: أن يكون المبيع عيناً أو شبهه ص»من قوله:  114

ار ص»من قوله:  115 ا النصوص، فروايتا ابن يقطين وابن عم   «.226وأم 

 «.227ب التعميم إلى ظاهر األكثر صوربما يانس»من قوله:  116

 «.228وأوجه ما يقال في توجيه هذا القول ص»من قوله:  117



ل بين ثبوت الخيار للبائع من جهة  ااخرى ص»من قوله:  118  «.231وقد يفص 

 «.231ومنها: أن ل يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية ص»من قوله:  119

 «.233ص:اشتراط سقوطه في متن العقد یالثان»من قوله:  111

 «.235وهل يسقط الخيار بمطالبة الثمن ص»من قوله:  111

 «.238مسألة لو تلف المبيع بعد الثالثة كان من البائع ص»من قوله:  112

 «.241قال الشيخ في النهاية ص»من قوله:  113

ثم  الظاهر أن  شروط هذا الخيار »من قوله:  )السادس: خيار الرؤية( 114

 «.243ص

ام ص  حةوقد يستدل  أيضاً بصحي»من قوله:  115  «.245زيد الشح 

 «.251وإن كان يمكن أن يورد على مسامحتهم هناك ص»من قوله:  116

ة هذا العقد ص»من قوله:  117  «.252ثم  إن ه يمكن الستشكال في صح 

ف: بأن  محل  الكالم في تخل ف األوصاف ص»من قوله:  118  «.254ويضع 

ويمكن أن يقال: إن  المستفاد من النصوص واإلجماعات »من قوله:  119

 «.255ص

 «.258مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفاً ص»من قوله:  121

ومن أن  دفع الغرر عن هذا البيع ليس بالخيار حت ى يثبت بارتفاعه »من قوله:  121

 «.259ص

 «.262والضابط في ذلك: أن  كل  وصف تعه ده البائع ص»من قوله:  122

 264بإبدال العين صمسألة ل يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت ول »من قوله:  123

.» 

 «.267مسألة لو اختلفا، فقال البائع: لم يختلف صفته ص» من قوله:  124

السابع في خيار العيب إطالق العقد »من قوله:  )السابع: في خيار العيب( 125

 «.271يقتضي وقوعه ص

ح به في كلمات جماعة  ص»من قوله:  126  «.273ثم  إن  المصرَّ



 «.276وقد يتكل ف لستنباط هذا الحكم من سائر األخبار ص»من قوله:  127

 «.277ثم  إن  في كون ظهور العيب مثبتاً للخيار أو كاشفاً عنه ص»من قوله:  128

ق ص»من قوله:  129  «.281هذا، ولكن  الحكم بسقوط الرد  بمطلق التصر 

ف ثم  إن ه إذا قلنا بعموم الحدث في هذا المقام »من قوله:  131 لمطلق التصر 

 «.282ص

والذي ينبغي أن يقال ـ وإن كان ظاهر المشهور خالفه ـ : »من قوله:  131

 «.285ص

 «.287خصوصاً ابن زهرة في الغنية ص»من قوله:  132

ها »)من قوله:  133 فرع(: لخالف نصاً وفتوًى في أن وطء الجارية يمنع عن رد 

 «.291بالعيب ص

 «.295لشيخ في النهاية صواختاره في المختلف: وهو ظاهر ا»من قوله:  134

ف عموماً والوطء »من قوله:  135 الثالث: مخالفته لما دل  على كون التصر 

 «.297بالخصوص مانعاً من الرد  ص

م ص»من قوله:  136  «.298ولو فرض التكافؤ بين جميع ما تقد 

ات : حدوث عيب عند المشتري ص»من قوله:  137  «.311الرابع من المسقط 

 «.313ل قول المحق ق عكساً لقول شيخه صثم  إن ه ربما يجع»من قوله:  138

 «.314واستدل  العال مة في التذكرة على أصل الحكم ص»من قوله:  139

 «.316ثم  مقتضى األصل عدم الفرق في سقوط الخيار ص»من قوله:  141

 «.318تنبيه: ظاهر التذكرة والدروس ص»من قوله:  141

 «.311وقد يستدل  ـ بعد رد  الستدلل بتبع ض الصفقة ص»من قوله:  142

وبعبارة  ااخرى: الخيار المسب ب عن وجود الشيء المعيوب »من قوله:  143

 «.311ص

د المشتري ص»من قوله:  144 ا الثاني: وهو تعد   «.312وأم 

 «.315واألقوى في المسألة: عدم جواز الفتراق مطلقاً ص»من قوله:  145



ة لم تاقابل بشيء  من الثمن »من قوله:  146 وحاصل وجهه: أن  صفة الصح 

 «.318ص

امور ص»ن قوله: م 147  «.321مسألة يسقط الرد  واألرش معاً با

ى البائع عن العيوب ص»من قوله:  148  «.321الثاني: تبر 

 «.323ثم  إن  البراءة في هذا المقام ص»من قوله:  149

 «.325وكيف كان، ففي سقوط الرد  بزوال العيب وجه  ص»من قوله:  151

 «.327الرد  ص إل  أن يقال: إن  المقدار الثابت من سقوط»من قوله:  151

م ص»من قوله:  152 ل، فالظاهر أن  حكمه كما تقد  ا المانع األو   «.329أم 

 «.331ثم  إن  صريح جماعة  من األصحاب ص»من قوله:  153

 «.335مسألة قال في المبسوط: من باع شيئاً فيه عيب  لم يب ينه ص»من قوله:  154

 «.337ثم  إن  المذكور في جامع المقاصد والمسالك ص»من قوله:  155

 «.341وعن المختلف: أن ه حكى عن ابن الجنيد: ص»ن قوله: م 156

 «.341وفي التذكرة ـ بعد ما حكى عن بعض الشافعي ة ص»من قوله:  157

ثم إذا لم يحلف الوكيل ونكل فحلف المشتري اليمين المردودة »من قوله:  158

 «.343ص

 «.345نعم، استدل  عليه في اإليضاح ص»من قوله:  159

ا الثاني ـ وهو الختالف في المسقط ـ ففيه أيضاً مسائل: »من قوله:  161 وأم 

 «.347ص

 «.348الثالثة لو كان عيب  مشاهداً غير المتفق عليه ص»من قوله:  161

 «.351بقي في الرواية إشكال  آخر؛ ص»من قوله:  162

 «.353وإن كان بعد انقضاء زمان الخيار ص»من قوله:  163

القول في ماهي ة العيب وذكر بعض أفراده  »من قوله:  )القول في ماهّية العيب( 164

 «.355ص



ثم  لو تعارض مقتضى الحقيقة األصلي ة وحال أغلب األفراد »من قوله:  165

 «.356ص

 «.359لكن  الوجه السابق أقوى ص»من قوله:  166

 «.361لكن  اإلنصاف: عدم دللة الرواية على ذلك ص»من قوله:  167

م العيب لما ل يوجب »له: من قو)الكالم في بعض أفراد العيب( 168 ولعل  من عم 

 «364نقص المالية ص

ا في غير اإلماء من الحيوانات ص»من قوله:  169  «.366أم 

ا ذكرنا ظهر الوهم فيما نسب إلى اإليضاح ص »من قوله:  171  «.371ومم 

ا رواية»من قوله:  171  «.373سماعة فال دللة لها على المقصود ص وأم 

 «.375اً من بالد الشرك صولو كان الكبير مجلوب»من قوله:  172

ة البيع ص» من قوله:  173  «.381ورب ما استاشكل في أصل الحكم بصح 

د بن عليٍّ ص»من قوله:  174  «.384وفي الصحيح عن محم 

لً: أن  ظاهر هذه األخبار ص»من قوله:  175  «.385وفيه أو 

 «.387ثم  إن  ظاهر إطالق األخبار ص »من قوله:  176

 «.391في األرش ص  القول»من قوله:  )القول في األرش( 177

 «.393نعم، ظاهر كالم جماعة  من القدماء ص »من قوله:  178

م بعض من ل تحصيل له ص»من قوله:  179  «.394وقد توه 

 «.395فال أوثق من أن يقال ص»من قوله:  181

 «.397ثم  على المختار من عدم تعي نه من عين الثمن ص»من قوله:  181

ر ذلك فيما إذا حدث نعم،»من قوله:  182  «.398قبل القبض ص رب ما يتصو 

ه في القواعد والتذكرة »من قوله:  183 مة قد س سر  هذا، إل  أن  العال 

 «.399والتحريرص

 «.413مسألة ياعرف األرش بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب ص»من قوله:  184



مون ، فيحتمل: »من قوله:  )تعارض المقّومين( 185 مسألة لو تعارض المقو 

 «.415ص

وقد ياستشكل ما ذكرنا: تارًة بعدم التعارض بينهما عند التحقيق »من قوله:  186

 «.417ص

 «.418ثم  إن  المعروف في الجمع بين البي نات ص»من قوله:  187

وحاصله قد يت حد  مع طريق المشهور كما في المثال المذكور »من قوله:  188

 «.419ص

 «.411توضيح هذا المقام ص»من قوله:  189

 «.411وإن اختلفا في الصحيح والمعيب ص»من قوله:  191

م: أن  حكم شراء شيء  تغاير قيمتا نصفيه ص»من قوله:  191  «.414وتوه 

فالمناسب لما نحن فيه فرض شراء كلٍّ من الجارية والعبد »من قوله:  192

 «.415ص

 «.416ومنه هنا يمكن إرجاع كالم األكثر إلى الطريق الثاني ص»من قوله:  193

 341 -194 القسم الثاني

 )في الشروط التي يقع عليها العقد وشروط صحتها وما يترتب على صحيحها وفاسدها(

تها وما يترت ب على  في الشروط التي يقع عليها العقد»من قوله:  194 وشروط صح 

 «.11صحيحها وفاسدها ص

 «.13الثاني: ما يلزم من عدمه العدم ص»من قوله:  195

ة الشرط ص»من قوله:  196  «.15مسألة في شروط صح 

ليعلما تحق قه في اً ي  ولينقض ما ذكرنا بما لو اشترط وصفا حال»من قوله:  197

 «. 17المبيع ص

 «.19ر المقدور صيومن افراد غ»من قوله:  198

 «.22تفصيل الكالم في هذا المقام صو»من قوله:  199

 «.26ن  المراد بحكم الكتاب والسن ة صثم  ا»من قوله:  211



 «.29ذكرنا صإن ه لإشكال فيما  ثم  » من قوله:  211

 «.31ة ، فموارد اإلشكال في تمي ز الحكم الشرعي صوبالجمل»من قوله:  212

 «.32إن  بعض مشايخنا المعاصرين ص ثم  »من قوله:  213

م للحالل ص»من قوله:  214  «.35ثم  إن ه يشكل األمر في استثناء الشرط المحرِّ

يتخي ل: أن  هذا اإلشكال مختص  بما دل  على اإلباحة التكليفي ة وربما »من قوله:  215

 «.37ص

 «.39ثم  قال:فإن قيل: إذا شرط عدم فعله فيجعله حراماً عليه ص»من قوله:  216

ا ذكرنا يظهر النظر في تفسير آخر لهذا الستثناء ص»من قوله:  217  «.42ومم 

  «.44ص ط الخامس:أن ليكون منافياً لمقتضى العقدالشر»من قوله:  218

 «.46ماذكره في الدروس في بيع الحيوان صومنها:»من قوله:  219

 «.48وألجل صعوبة دفع ماذكرنا من اإلشكال ص»من قوله:  211

ط السادس:أن ليكون الشرط مجهولً جهالًة توجب الغرر في الشر»من قوله:  211

 «.51البيع ص

 «.53ط السابع:أن ليكون مستلزماً لمحال صالشر»من قوله:  212

 «.55نعم، يمكن أن يقال:إن  العقد إذا وقع ص»من قوله:  213

م هنا شرط  تاسع،وهو:تنجيز »من قوله:  (حكم الشرط الصحيح ی)ف 214 وقد يتوه 

 «.57الشرط ص

ا لولم يدل دليل  »من قوله:  215  «.61ى أحد الوجهين صعلوأم 

ه في بعض تحقيقاته ليس تفصيالً في محل  أقول:ماذكره »من قوله:  216 قد س سر 

 «.63الكالم ص

 «.67ص-في فروع مسألة العبد المشروط عتقه–وقال في التذكرة »من قوله:  217

 «.68ثم  إن  الصيمري في غاية المرام قال:ص»من قوله:  218

الثالثة في أن ه هل للمشروط له الفسخ مع التمك ن من اإلجبار »من قوله:  219

 «.71ص



 «.74ولو كان الشرط عمالً من المشروط عليه ص»ه: من قول 221

ة العقد الواقع صه» من قوله:  221  «.76ذا كل ه مع صح 

ا يقبل اإلسقاط له  السادسة للمشروط»من قوله:  222 إسقاط شرطه إذا كان مم 

 «.79ص

ط عليه الثمن  »من قوله:  223 السابعة قد عرفت أن  الشرط من حيث هو شرط  ليقس 

 «.81ص

 «.84تبي ن النقص في مختلف األجزاء صني: الثا»من قوله:  224

 «.86ثم  إن  المحك ي عن الشيخ العمل بذيل الرواية المذكورة ص»من قوله:  225

ة في حكم الشرط الفاسد والكالم فيه مسأل»من قوله:  فاسد(حكم الشرط ال ی)ف 226

 «.89يقع في اامور ص

ة  وكيف »من قوله:  227 ة في اصل المسألة ليخلو عن قو  كان،فالقول بالصح 

 «.92ص

ة والشرعية القيود المأخوذة في المطلوبات العرفي   ذلك : أن   وَحل  » من قوله:  228

 «.95ص

ا نحن فيه عم   مسألة اشتراط بيع المبيع خارجة   بل التحقيق : أن  »من قوله:  229

 «.98ص

وت الخيار للمشروط له ة العقد ، ففي ثبعلى تقدير صح   ثم  »من قوله:  231

 «.111ص

ولم يذكر في العقد  الثالث لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظاً » من قوله:  231

 «.114ص

د على النحو الذي يوقعانه مقترناً أقول : إذا أوقعا العقد المجر  » من قوله:  232

 «.115بالشرط ص

نواعه بال بأ في أحكام الخيار الخيار موروث  »  من قوله:  خيار(أحكام ال ی)ف 233

 «.119بين األصحاب ص خالف  

 «.112ولم أجد من جزم بعدم اإلرث مطلقاً ص» من قوله:  234



 «.113وحاصله : أن الميت إنما كان له الخيار والعلقة ص» من قوله:  235

ثم إن ما ذكر وارد على فسخ باقي الورثة لألرض المبيعة » من قوله: 236

 «.114ص

 «.116وأيضا فإنها إذا ورثت في هذه الصورة ص» من قوله: 237

 «.117مسألة في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار ص »من قوله: 238

 «.118وهنا معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع ص »من قوله: 239

وأما الوجه الثاني : فهو وإن لم يكن منافيا لظاهر أدلة اإلرث  »من قوله: 241

 «.121ص

 «.121لكن يبقى اإلشكال في حكم المشهور ص»من قوله:  241

 «.124ويانسب تقديم الفسخ إلى كل  من منع من التفريق ص» من قوله:  242

 «.125ولو لم يكن للمي ت مال  ففي وجوب دفع الثمن ص» من قوله:  243

وفي القواعد: لو جعل الخيار لعبد احدهما فالخيار لموله » من قوله:  244

 «.128ص

 «.131يدل  عليه كثير  من كلماتهم في هذا المقام أيضاً صو» من قوله:  245

والمراد بهذا األصل الظاهر ، فال وجه لمعاضته بأصالة عدم » من قوله:  246

 «. 133الفسخ ص

ف فسخاً ص» من قوله:  247  «.134ويمكن أن يحمل قولهم بكون التصر 

 «.137ثم  إن ه لو قلنا بحصول الفسخ قابيل هذه األفعال ص» من قوله:  248

ل جزء  من العقد » من قوله:  249 وقال في اإليضاح: إن  الفسخ يحصل بأو 

 «.138ص

وإن قلنا :إن  المستفاد من تلك األدل ة هو عدم وقوع البيع في ملك » من قوله:  251

 «.139الغير ص

 «.141فرع:  لو اشترى عبداً بجارية  مع الخيار ص» من قوله:  251

ف غير ذي الخيار  مسألة من أحكام الخيار عدم جواز » من قوله:  252 تصر 

 «.144ص



 «.147هذا ، ويمكن أن يقال : إن قول الشيخ ومن تبعه بالمنع ص» من قوله  253

حجة القول بالمنع : أن الخيار حق يتعلق بالعقد المتعلق بالعوضين »من قوله 254

 «.148ص

 «.151وأما حق الرهن ، فهو من حيث كون الرهن وثيقة ص» من قوله 255

 «.151قله عن ملكه وأنه ينتقل إلى البدل صومنه يعلم حكم ن» من قوله 256

نعم ، يبقى هنا إلزام العاقد بالفسخ بناء على أن البدل للحيلولة » من قوله 257

 «.151ص

 «.153ويمكن الفرق بين الخيار المتوقف على حضور الزمان ص» من قوله 258

 «.156فإن قلت : إن ملك المنفعة تابع لملك العين ص» من قوله 259

 «.157إشكال في نفوذ التصرف بإذن ذي الخيار ص ثم إنه ل» من قوله 261

 «.158وأما كون إذن ذي الخيار للمشتري في التصرف ص» من قوله 261

قال في محكي الخالف : العقد يثبت بنفس اإليجاب والقبول » من قوله 262

 «.161ص

ويمكن أن يستظهر من مواضع من المبسوط ما يوافق المشهور » من قوله 263

 «.163ص

 «.165ه : ما تقدم في أدلة بيع الخيار بشرط رد المبيع صويدل علي» من قوله 264

 «.166وربما يتمسك باألخبار الواردة في العينة  ص» من قوله 265

ومثل هذه الرواية في عدم الدللة ول الستئناس صحيحة محمد ابن » من قوله 266

 «. 167مسلم ص

 «.169صوأشد ضعفا من الكل ما قيل: من أن المقصود للمتعاقدين » من قوله 267

واستدل للقول اآلخر  بما دل على كون تلف المبيع من مال البائع في » من قوله 268

 «.171زمان الخيار ص

ثم إن مقتضى إطالق ما تقدم من عبارتي المبسوط والخالف » من قوله 269

 «.172ص



فثبت أن دخولها في محل الكالم مستلزم : إما لمنع التصرف في » من قوله 271

 «.173موارد هذا الخيار ص

 «.177قال في الدروس في أحكام القبض ص» من قوله 271

لكن اإلنصاف : أنه لم يعلم من حال أحد من معتبري األصحاب » من قوله 272

 «.179الجزم  ص

وفي العتماد على هذا الستظهار تأمل في مقابلة القواعد  »من قوله 273

 «.181ص

 «.181وأما عموم الحكم للثمن والمثمن ص »من قوله 274

قى هنا : أن هذا مقتض لكون تلف الثمن في مدة خيار البيع نعم ، يب» من قوله 275

 «.182ص

 «.183ثم إن ظاهر كالم األصحاب وصريح جماعة منهم ص »من قوله 276

 «.184وقد يظهر ذلك من إطالق عبارة التذكرة ص »من قوله 277

هذا كله إذا تلف بآفة سماوية ، ومنه حكم الشارع عليه باإلتالف  »من قوله 278

 «.185ص

 «.186ومن أنه إذا دخل الثمن في ملك من تلف المثمن في ملكه ص »من قوله 279

 «.187مسألة: ومن أحكام الخيار ما ذكره في التذكرة ص »من قوله 281

ار يوجب سقوط الخيحاله ل  یکون المراد: التلف مع بقاء العقد عليف»من قوله  281

 «.189ص 

 «.191ار مع التلف ص ينعم، هنا موارد تأملوا في ثبوت الخ» من قوله  282

 «.192قال في هذا المقام ص يمکن أن يومن هنا »من قوله  283

 قال في التذكرة : ينقسم البيع ص» من قوله  القول في النقد والنسية( ) 284

197.» 

 «.199ص  وكيف كان ، فذكر الشهيد رحمه هللا في الدروس : »من قوله  285

 «.211وهل يجوز اإلفراط في التأخير ص  »من قوله  286

 «.214 و باع بثمن حال وبأزيد منه مؤجال صمسألة ل »من قوله  287



 -بعد ما تقدم عنه من النبوي الظاهر في التحريم-وعن اإلسكافي: أنه »من قوله  288

 «.216ص

 «.219 ويمكن أيضا حمل الرواية على أن الثمن هو األقل ص »من قوله  289

 «.211 وفي التحرير : البطالن هنا قول واحدا ص »من قوله  291

 «.213 ثم إنه لو أسقط المشتري أجل الدين ص» من قوله  291

 «.216 حال أو حل ص -بل كل دين  -مسألة إذا كان الثمن  »من قوله  292

 «.217والمحكي عن إطالق جماعة عدم اعتبار الحاكم ص »من قوله  293

 «.218 وقد يستشكل في الجمع بين الحكم ببقاء ملكية الدافع ص »من قوله  294

 «.219 إن المحقق الثاني ذكر في جامع المقاصد صثم  »من قوله  295

 -على الظاهر من الحدائق المصرح به في غيره  -مسألة ل خالف  »من قوله  296

 «.221 ص

 «.223 ص-من أن مقابلة الزيادة بالتأجيل ربا  -ومما ذكرنا  »من قوله  297

 «.226 وصحيحة ابن حازم عن أبي عبد هللا عليه السالم  ص »من قوله  298

 «.228 ص -المحكية عن الفقيه  -ورواية عبد الصمد بن بشر  »ه من قول 299

 «.229 واعلم أنه حكى في المختلف عن الخالف ص »من قوله  311

 وبالجملة ، فمدار فتوى الشيخ قدس سره على ما عرفت ص» من قوله  311

231.» 

 «.232 وأما الحكم في المستثنى ص» من قوله  312

 «.233 المبيع رهنا على الثمن صنعم ، ينتقض ذلك باشتراط كون  »من قوله  313

 «.234 واستدل عليه أيضا بعدم قصد البائع بهذا الشرط ص »من قوله  314

 هذا ، وقد يرد دللتها بمنع دللة " البأس " على البطالن ص »من قوله  315

235.» 

 وأما رواية علي بن جعفر فهي أظهر في اختصاص الحكم ص »من قوله  316

237.» 



 «.241القول في القبض ص » من قوله  317

ل ص » من قوله  318  «.244نعم يترت ب على ذلك المعنى الو 

 «.246و ما ذكره الشهيد من رفع الضمان بالتخلية ص » من قوله  319

في كالم من اعتبره هو نقل المشتري له  ((النقل ))ثم  المراد من » من قوله  311

 «.248ص 

 «.251اية الكيل والوزن في القبض ص ثم  إن  ظاهر غير واحد  كف» من قوله  311

ل :قال في التذكرة : لو باع داراً أو سفينًة مشحونًة ص » من قوله  312 فروع : األو 

253.» 

 «.255عند شرح قول المصنَّف ص  –وقال في جامع المقاصد » من قوله  313

مة ص » من قوله  314  «.257هذا ما يمكن الستشهاد به من كالم العال 

ا قول» من قوله  315 ل ص ))ه في الدروس : وأم   «.259وليكفي العتبار األو 

القول في وجوب القبض مسألة يجب على كلٍّ من المتبايعين ص » من قوله  316

261.» 

 «.264هذا كل ه مع عدم التأجيل في أحد العوضين ص » من قوله  317

 «.267فلو كان في الدار متاع  وجب نقله فوراً ص » من قوله  318

اصد :ما أشبه هذه بمثل منع الزوجة نفسها ص و في جامع المق» من قوله  319

269.» 

ا يقال _ تبعاً للمسالك _  ص » من قوله  321  «.271وربم 

مة : بأن مؤونة تجهيزه لو كان مملوكاً على البائع  » من قوله  321 ح العال  وصر 

 «.273ص 

 «.274ثم  إن  ظاهر كثير من األصحاب ص » من قوله  322
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مة ص » من قوله  324  «.277ولو أتلفه أجنبيٌّ جاء الوجوه الثالثة المتقد 
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ل ص وينبغي التنبيه على اامور » من قوله  331  «.295: األو 

ح جامع المقاصد أيضاً ص» من قوله  332  «.297وقد صر 

 «.299الثالث هل المراد من البيع المنهي  ص » من قوله  333
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لَم ونظائره ص » من قوله  336  «.313واعترضه في المسالك : بأن  مورد السَّ
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