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 672الی  602ص  5تلخیص مکاسب ج
 الفور او التراخی فی خیار الغبن

 على الخیار كون إلى ظاهراً المشهور هو و األوّل للقول استند علی قولین و التراخی على أو الفور على الخیار هذا كون فی أصحابنا اختلف
 .االستصحاب إلى الثانی للقول و المتیقّن على فیه فیقتصر األصل خالف

 استمرار إلى المقام فی الزمانی العموم مرجع اذاللزوم  بعموم الثانی الزمان فی التمسّك يجز لم لمّا ألنّهالفور  على هنا الخیار االقوی كونو 
 الحكم موضوع كون الحتمال محرَزٍ غیر الموضوع اذ الخیار باستصحاب ال و1إلیه العود على دلیل فال االستمرار انقطع فإذا األفراد فی الحكم
 تجويز أنّ  من يقال قد ما إلى مضافاً  هذا المغبون فسخ فساد أصالة إلى الرجوع تَعیَّنَ  بالفسخ ضرره تدارك من يتمكّن لم من هو الشارع عند

 .تأمّلٌ فیه و الخیار علیه من على ضررٌ فیه التأخیر
 ينبغی فال الخیار، ذی على حرجٌ  الحقیقیّة على االقتصار ألنّ  العرفیّة؛ الفوريّة هی األخیر المؤيّد هذا عدا للفوريّة إلیه استند ما مقتضى إنّ  ثمّ

 .القول هذا أهل بین ردّه على المتسالَم االستصحاب عدا علیه دلیل ال علیها الزائد و به، الضرر تدارك
 التأخیر خیار الخامس:

 جاء فإن أيّام، ثالثة البیع لزم ساعةً  لو و تأخیره شرط ال و الثمن قبض ال و المشتری إلى يسلّمه لم و شیئاً  باع من» التذكرة فی قال
 بالثمن المطالبة و الصبر و العقد فسخ بین البائع تخیّر بالثمن يأتِ لم و الثالثة مضت إن و بالعین أحقّ  فهو الثالثة هذه فی بالثمن المشتری

  «.أجمع علمائنا عند
 االخبار المستفیضة:  -مظنة الضرر بدعویو  التذكرة فی بها المصرَّح االتّفاق بدعوى المعتضد المحكیّ اإلجماع قبل- ذلك فی األصل و

سألت أبا الحسن علیه السالم عن الرجل يبیع البیع و ال يقبضه صاحبه و ال يقبض الثمن، قال: األجل »منها صحیحة علیّ بن يقطین قال: 
 «یع بینهمابینهما ثالثة أيّام، فإن قبض بیعه، و إلّا فال ب

 آلخذه، المحمِل بائع إلى جئت ثمّ أيّاماً، احتبست ثمّ  صاحبه، عند تركته و الثمن بعض أعطیت و محمِلًا اشتريت: »قال الحجّاج ابن رواية و
 علیه فقصصنا فأتیناه نعم،: قلت عیّاش؟ بن بكر بأبی ترضى أ: فقال أُقاضیك، أو أدعك ال! اللّه و ال: قلت ثمّ  فضحكت، بعته، قد: فقال

 شیئاً  اشترى من: يقول سمعته: قال صاحبی، بقول: قلت غیره؟ أو صاحبك بقول بینكما، يُقضى أن تحبّ من بقول: بكر أبو فقال قصّتنا،
 «له بیع فال إلّا و أيّام، ثالثة بین و بینه ما بالثمن فجاء

 ما جاء إن: قال بثمنه؟ آتیك: فیقول عنده، يدعه ثمّ المتاع الرجل من يشتری الرجل: له قلت: »السالم علیه جعفر أبی عن زرارة صحیحة و
 .«له بیع فال إلّا و أيّام، ثالثة بین و بینه
 و اإلسكافی ظاهر يُحكى عن ربما و الحدائق فی به جزم و الكفاية صاحب قوّاه و 2المبسوط فی فهمه كما البیع، بطالن األخبار هذه ظاهر و

 علیه قوله أنّ  من يقال ما إلى مضافاً المعنى؛ هذا يقرّب ممّا اللزوم نفیَ األخبار حَمَلَةِ و العلماء فهم أنّ األردبیلی إلّا المحقّق فیه توقّف
 و البائع، طرف من اللزوم نفی إلّا يكون ال و فقط، المشتری إلى بالنسبة البیع انتفاء فی ظاهرٌ «له بیع ال: »األخبار تلك أكثر فی السالم
 .البیع على المترتّبة اآلثار استصحاب إلى فیرجع الشكّ من أقلّ  فال كان، كیف

 مسائل خیار التاخیر
 شرائط خیار التاخیر-1
  :أُمور الخیار هذا فی يشترط إنّه ثمّ

 المتقدّمة يقطین بن علیّ  صحیحة فی السالم علیه قوله الروايات من علیه يدلّ  و ظاهراً اشتراطه فی خالف ال المبیع و قبض عدم أحدها
 .«بینهما بیع فال إلّا و بیعه قبض فإن»

 ابن بكر أبی بفهم المعتضد األخبار لظاهر «قبض ال» ك البعض قبض و فتوى و نصّاً علیه مجمَعٌ اشتراطه الثمن و مجموع قبض عدم الثانی
  .المتقدّمة الحجّاج ابن رواية فی عیّاش
 فی أنّه مع النصّ، منصرف على األصل مخالفة فی فیقتصر ذلك غیر النصّ من المتبادر ألنّ العوضین  أحد تسلیم تأخیر اشتراط عدم الثالث
 .إجماعی   الجملة
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 فی ذكر ألنّه بالشخصی مختص  المسألة عنوان فی المتقدّم التذكرة إجماع اذ معقدصبرةٍ  من شبهه كصاعٍ  أو عیناً المبیع يكون أن الرابع
 معاقد حال هذه الشخصی فی ظاهرٌ  «العین» أنّ  يخفى ال و «بالعین أحقّ فهو الثالثة فی بالثمن جاء لو المشتری أنّ » اإلجماع معقد

 فیه التصرّف جواز عدم و بضمانه فیتضرّر القبض، قبل البائع على المضمون ألنّه بالشخصی؛ مختص   فهو الضرر، نفی حديث أمّا واإلجماعات 
 البیع قبل يطلق الذی المبیع به المراد «البیع» لفظ على مشتملة يقطین ابن فرواية النصوص أمّا والكلّی  بخالف إلیه، بدله وصول عدم و

 قوله و «المتاع» لفظ جهة من الشخصی فی أيضاً ظاهرةٌ زرارة صحیحة و الكلّی على إطالقه فی مناسبة ال و للبیع، المعرضة العین على
 إلّا الكلیّ، و المعیّن شمل إن و إطالقه فإنّ «شیئاً  اشترى من: »عیّاش بن بكر أبی رواية فی السالم علیه قوله إلّا يبقَ فلم ،«عنده يدعه»
 من المراد لیس إذ خارجیّاً؛ موجوداً  لیس المبیع الكلّی و «شیئاً  اشتريت: »القائل قول فی كما الخارجی، الموجود «ءالشی» لفظ من الظاهر أنّ 

 هو بل له المملِّك البائع يملكه ال قد منه الموجود و العقد، عند معدوماً يكون قد المبیع ألنّ الخارج؛ فی الموجود الطبیعی الكلّی هنا الكلّی
 األمالك. معاملةَ  معه الشرع و العرف يعامِل اعتباری   أمرٌ
 مبدأ خیار التاخیر-2
 الغیبة مدّة كون فی «أيّامٍ ثالثة بین و بینه بالثمن جاء فإن: »قوله ظهور من وجهان العقد؟ حین من أو التفرّق حین من الثالثة مبدأ إنّ  ثمّ

 ثالثة بینهما األجل: »يقطین ابن صحیحة فی السالم علیه قوله ظاهر هو كما أيّامٍ ثالثة التقابض عدم عن كنايةً ذلك كون من و ثالثةً،
 .األقوى هو هذا و «بینهما بیع فال إلّا و بیعه قبض فإن أيّامٍ،
 مسقطات خیار التاخیر-3

 :بأُمورٍ الخیار هذا يسقط
 فال بالتأخیر، الحاصل الضرر فیه السبب أنّ من: وجهان الثالثة فی باإلسقاط سقوطه فی خالف و ال و إشكالٍ بال الثالثة بعد إسقاطه :أحدها
 العقد. متن فی سقوطه اشتراط جواز فحوى إلى مضافاً  إسقاطه، فی وجوده فیكفی الخیار، سبب العقد أنّ  من و الثالثة؛ بعد إلّا يتحقّق
 جواز عدم على يشكل و الشروط أدلّة لعموم لعلّه اإلرشاد و تعلیق و المقاصد جامع و الدروس عن العقد حكی متن فی سقوطه اشتراط: الثانی

 اإلسقاط يقبل ما به يسقط إنّما الشرط فإنّ العقد، دون بالتأخیر الحادث الضرر هو الخیار هذا فی السبب أنّ  على بناءً الثالثة فی إسقاطه
 إلّا و به قلنا بعضٌ حكاه كما بالشرط السقوط على إجماعٌ  كان فإن شرطٍ، بدون إسقاطه يشرع ال ما سقوط شرعیّة يوجب ال و الشرط، بدون
 .مجالٌ فیه فللنظر
لكنه إذا استند فإنّ المصرَّح به فی التذكرة سقوط الخیار حینئذٍ و قیل بعدم السقوط بذلك استصحاباً بذل المشتری للثمن بعد الثالثة  :الثالث
إلى الضرر، فال شكّ فی عدم الضرر حال بذل الثمن، فال ضرر لیتدارك بالخیار، و لو فرض تضرّره سابقاً بالتأخیر فالخیار ال ثبوت الخیار  فی

 بأنّ  يقال بأن العقد، بلزوم فعلًا التضرّر صورة و ال يبعد دعوى انصراف األخبار إلىبه الضرر المستقبل إنّما يتدارك يوجب تدارك ذلك، و 
 .قوّةٍ عن يخلو ال التذكرة فمختار علیه عدماً و و وجوداً معها يدور اللزوم النتفاء علّةٌ  المشتری حضور عدم
 .بلزومه رضاً و بالبیع فعلی   التزامٌ ألنّه به؛ السقوط و به األخذ إلى يحتج لم إلّا بالبذل، و سقوطه عدم على بناءً المشتری من الثمن أخذ: الرابع

 الفور أو التراخی فی خیار التاخیر-4
 لزومه نفی هو الصحّة نفی إرادة عدم بعد الحقیقة بنفی األنسب و رأساً  البیع نفی «له بیع ال: »السالم علیه قوله ظاهر إنّ يقال أن يمكن
 فی البیع عن ارتفع إذا اللزوم ألنّ  هنا باالستصحاب التمسّك يمكن العموم فیالنصّ  ظهور عدم تقدير على وفتأمّل  أبداً الزماً يعود ال بنحو
 3فراجع. النصّ  من مستفادٌ  الموضوع ألنّ المستصحب موضوع فی هنا الشكّ  لیس و دلیل إلى يحتاج فعوده زمانٍ،

 هااو فیتلف المبیع بعد الثالثة -5
 مال من فهو قبضه قبل تلف مبیعٍ كلّ » المشهور النبویّ  علیه يدلّ و متواتراً بل مستفیضاً إجماعاً البائع من كان الثالثة بعد المبیع تلف لو

 فی التلف بأنّ » علیها المجمَع القاعدة و االستقراء و النصّ  من المستفادة «الدَّرَك و النماء بین المالزمة» بقاعدة النبویّ  يُعارض قد و «بائعه
 و الخیار أفراد جمیع يشمل فیها عموم ال الثانیة القاعدة و معارضة، فال االولى القاعدة من أخصّ  النبویّ  لكن «له خیار ال ممّن الخیار زمان
 .القبض بعد التلف كون مع الحیوان و الشرط و المجلس بخیار اختصاصها فیها التحقیق بل القبض، قبل حتّى البیع أحوال جمیع ال
 الصدور حیث من المنجبر المذكور و يدل علیه النبویّ علیه اإلجماع الخالف عن و أيضاً، البائع مال من كونه فالمشهور الثالثة، فی تلف لو و

 شاء إن غداً آتیك: قال يقبضه، لم و عنده المتاع ترك أنّه غیر أوجبه و رجلٍ من متاعاً اشترى رجلٍ فی: »خالد بن عقبة رواية إلى مضافاً
 من أخرجه فإذا بیته، من يخرجه و المال يُقبض  حتّى بیته فی هو الذی المتاع صاحب مال من: قال يكون؟ مَن مال من المتاع، فسُرق اللّه،
 «حقّه. إلیه يردّ حتّى لحقّه ضامنٌ  فالمبتاع بیته
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  يومهفیما يفسد من اللیل  دخول لدیخیار التأخیر ثبوت -6
 و بینه ما بالثمن جاء فإنالمبیت  بسبب البقول و الفواكه و الخُضَر فی الحادث التغیّر نظیر فی عینه بحصول تغیّر يومه من يفسد ما اشترى لو

 البائع فإنّ «الضرر نفی» قاعدة علیه يدلّ و لزومه نفی البیع نفی من المراد و 4حمزة أبی بن محمّد مرسلة فی كما له بیع فال إلّا و اللیل بین
 .الثمن عن محرومٌ فیه التصرّف عن ممنوعٌ للمبیع ضامنٌ

 الخیار هذا عن الدروس فی عبّر ذلك ألجل و ببدله و به االنتفاع له أمكن اللیل أوّل البائع فسخ إذاعلیه ف و لیله و الیوم «الیوم» من المراد و
  .«اللیل دخول عند ثابتٌ أنّه»قال  و «المبیت يفسده ما خیار» ب

 الرؤية خیار :السادس
 و المراد به الخیار المسبَّب عن رؤية المبیع على خالف ما اشترطه فیه المتبايعان.

 و يدلّ علیه قبل اإلجماع المحقَّق و المستفیض حديثُ نفی الضرر و استُدلّ علیه أيضاً بأخبارٍ:
أبا عبد اللّه علیه السالم عن رجلٍ اشترى ضیعةً و قد كان يدخلها و يخرج منها، فلمّا أن نقد سألت »منها صحیحة جمیل بن درّاج قال: 

عٍ و تسعین المال صار إلى الضیعة فقلّبها ثمّ رجع فاستقال صاحبه، فلم يُقِله، فقال أبو عبد اللّه علیه السالم إنّه لو قلّب منها و نظر إلى تس
 «.لكان له فیها خیار الرؤية قطعةً ثمّ بقی منها قطعةٌ لم يرها

 .يره لم ما على منها رآه ما بداللة أو المرئیّة، الغیر القطعة بوصف إمّا الضیعة، بیع معها يصحّ صورةٍ على حملها من بدّ  ال و
 فتبیّن غیره بوصف باعه و المبیع يرَ  لم إذا أيضاً  للبائع يثبت الخیار هذا أنّ  على االتّفاق الظاهر و بالمشتری، مختصّةٌ  جمیل صحیحة إنّ  ثمّ

 .وصف ما على زائداً كونه
 مسائل خیار الرؤية

 اختصاص خیار الرؤية بالعین الشخصیة الغائبة-1
 5.الغائبة الشخصیّة العین بیع الخیار هذا مورد
 الفور أو التراخی فی خیار الرؤية-2

 جعله حیث أحمد من إلّا المسلمین بین الخالف عدم التذكرة ظاهر بل األصحاب ظاهر إلى نسب فوری ، بل الرؤية عند الخیار أنّ على األكثر
  الرؤية. فیه وقعت الذی المجلس بامتداد ممتدّاً

 التمسّك يمكن مطلقةٌ  جمیل صحیحة أنّ مع المتیقّن على العقد لزوم مخالفة فی االقتصار وجوب إلّا ذلك على صالحاً دلیلًا لهم أجد لم و
 سابقاً  بیّنا قد و النصّ إلى المستندة الخیارات بعض فی علیه نبّهنا كما التحقیق خالف كان إن و الفوريّة عدم على فیها الخیار مدّة بیان بعدم
  6التراخی. إثبات فی باالستصحاب التمسّك ضعف

 مسقطات خیار الرؤية-3
و بإسقاطه بعد الرؤية، و بالتصرّف بعدها، و لو تصرّف قبلها ففی سقوط الخیار وجوهٌ، ثالثها ابتناء ذلك  يسقط هذا الخیار بترك المبادرة عرفاً 

لرؤية على جواز إسقاط الخیار قولًا قبل الرؤية، بناءً على أنّ التصرّف إسقاطٌ فعلی و فی جواز إسقاطه قبل الرؤية وجهان مبنیّان على أنّ ا
 .قوّة عن يخلو ال و العقد ية شرطاً ال سبباً أمكن جواز اإلسقاط بمجرّد تحقّق السبب و هوسبب أو كاشف و لو جعلت الرؤ

 تاثیر شرط سقوط خیار الرؤية فی ابطال العقد
  :أقوالٌ بل وجوهٌ، اإلفساد دون الفساد أو عدمهما، أو للعقد، إفساده و فساده ففی الخیار، هذا سقوط شرط لو و

أنّ دفع الغرر عن هذا البیع لیس بالخیار حتّى يثبت بارتفاعه، فإنّ الخیار حكمٌ شرعی  لو أثّر فی دفع  منو  غرراً العقد لكون موجباً  كونه من
 هذه من فساده و لغوٌ، اإلسقاط فاشتراط قبلها، إسقاطه يجوز فال بالرؤية، يتحقّق إنّما الخیار أنّ  منو الغرر جاز بیع كلّ مجهولٍ متزلزلًا 

 العقد. فساد فی يؤثّر ال الجهة
 اشتراط و األوصاف اشتراط هو و الخیار، سبب ألجل أنّه إلّا الخیار لثبوت يكن لم إن و المعاملة هذه عن الغرر دفع ألنّ أوّلها األقوال أقوى و

 .واضحٌ األمرين بین التنافی و عدمها، و الصفات تلك وجود تقديری على بالعقد االلتزام إلى راجعٌ الخیار سقوط

                                                           
 عن أحمد بن محمد عن يحيى بن محمد عن يعقوب بن محمد(: السالم عليهم البيت آل بحسب طبع مؤسسة 74ص12الوسائل )ج الشيخ الحرّ العاملي فيقال - 4

 بالثمن يأتيه حتى يتركه و يومه من يفسد الذي ءالشي يشتري الرجل في ع الحسن أبي و اهلل عبد أبي عن ذكره عمن غيره أو حمزة أبي بن محمد عن يزيد بن يعقوب
 .مثله أحمد بن محمد عن بإسناده الشيخ رواه و .له بيع فال إال و بالثمن الليل بين و بينه فيما جاء إن قال

؛ قال المحقق شرائط العوضين بعضفي فهو كالم طويل منه ره حذفناه العنوان و اما ما  تحتادرجناه الذي  هذاما يرتبط بالمقام مما ذكره الشيخ االنصاري ره - 5
 العوضين. شرائط في الكالم عند البيع باب محلّه و المناسبة عن خال هنا البحث هذا عنوان«: صحّته في يشترط أنه المعروف و» سره الماتن قدس االيرواني ره بعد قول

 باالستصحاب التمسّك يمكن العموم في النصّ ظهور عدم تقدير على خيار التاخير خالف هذه الدعوي فقال هناک: ولاقول: تقدم منه ره في مسالة الفور او التراخي - 6
 النصّ. من مستفاد  الموضوع ألنّ المستصحب موضوع في هنا الشكّ ليس و دليل إلى يحتاج فعوده زمانٍ، في البيع عن ارتفع إذا اللزوم ألنّ هنا
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 البائع تعهّده وصفٍ كلّ نّأل ذلك بینهما و الفرق عن العیوب الذی ال يؤدّی الی فساد العقد فیدفعه البراءة باشتراط االشتراط هذا قیاسأما و 
 أمارةٍ على الغرر رفع فی المشتری اعتمد وصفٍ كلّ و فقده خیار سقوط اشتراط يجز لمكما هو كذلك فی المقام  بذلك الغرر رفع كان و

 أو لظاهرها الصبرة باطن مساواة غلبة أو كاألصل فقده خیار سقوط اشتراط جازكما هو كذلك فی مسالة اشتراط البرائة عن العیوب  أُخرى
 .ذلك نحو
 البدل أو التفاوت الرؤية ببذل خیار سقوط عدم -4
  .جديدة معاوضةٍ إلى يحتاج غیره فتملّك الشخصی، على وقع إنّما العقد العین؛ ألنّ  بإبدال ال و التفاوت ببذل الخیار هذا يسقط ال 
  الفساد. األقرب أنّ  الدروس ففی الوصف، خالف على ظهر لو اإلبدال العقد متن فی شرط لو و
 ينفسخ بأن المخالفة، ظهور تقدير على جديدةٍ  معاوضةٍ  إلى فمرجعه الثمن بإزاء كان إن« الشرط بمقتضى علیه المستحقّ  البدل» ألنّ  لعلّه و

 خالف على ظهر الذی المبیع بإزاء كان إن ذلك و إلثبات الشرط نهوض عدم المعلوم من و آخر بیعٌ ينعقد و المخالفة، عند بنفسه البیع
 الشرط مشروعیّة عدم فالظاهر تقديرٍ، أیّ على و المبدل جهالة المفروض ألنّ غرريّة؛ تعلیقیّةٍ معاوضةٍ انعقاد إلى أيضاً فمرجعه الوصف،
 .العقد يُفسد و فیَفسد المذكور،

 غائبة شخصیّة عین على واقع عقد ثبوت خیار الرؤية فی كلّ -5
لفة فإمّا أن الظاهر ثبوت خیار الرؤية فی كلّ عقدٍ واقعٍ على عینٍ شخصیّةٍ موصوفةٍ كالصلح و اإلجارة ألنّه لو لم يحكم بالخیار مع تبیّن المخا

و ألوصاف المشروطة فی المعقود علیه و األوّل مخالفٌ لطريقة الفقهاء فی تخلّف اإمّا أن يحكم بلزومه من دون خیار و  يحكم ببطالن العقد
الفاقدة  الثانی فاسدٌ من جهة أنّ دلیل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد و حرمة النقض، و معلومٌ أنّ عدم االلتزام بترتّب آثار العقد على العین

  فیها لیس نقضاً للعقد. ت المشترطةللصفا
 المبیع و عدمه صفةاختالف البائع و المشتری فی تغیر -6
 صفاتٌ  فیها الملحوظ بالعین البیع تعلّق فی الشكّ  إلى االختالف اختلفت فمرجع قد المشتری قال و صفته يختلف لم البائع فقال اختلفا لو

 .عدمه األصل و الثانی، الوجه على بالعین المتعلّق البیع أحكام من اللزوم و يعمّها ما أو الموجودة الصفات فیها لوحظ بعینٍ تعلّقه أو مفقودة،
  7بعضهمنسوج  ثوب شراء -7
 عینٌ  بعضه بأنّ  المقاصد جامع و التذكرة فی علیه استدلّ  عند جماعة و بطل كاألوّل الباقی ينسج أن على فاشتراه الثوب بعض نسج لو

 البعض باع إذا أنّه النظر فی يقوى الذی مانعاً و ينهض ال للمنع ذُكر الذی و صحّته المختلف عن مجهولٌ و الذمّة فی بعضه و حاضرةٌ 
  منه. مانع فال المنوال ذلك على ينسجه أن على معیّن غزلٍ  إلى المنضمّ المنسوج

 أذرعاً  باعه إذا كذا و الشخصی إلى الكلّی ضمّ من مانع ال إذ كذلك ينسجه أن على الموصوف الغزل من كلّیاً معیّناً  مقداراً  معه ضمّ  إذا كذا و
  .المنوال بهذا المنسوج هذا مع منسوجةً معلومةً

 يلزم لم األخیرة الصورة فی كذلك ينسجه لم لو و الشرط لتخلّف الخیار ثبت المنوال ذلك على األُولیین الصورتین فی ينسجه لم لو و
 .العالم اللّه و علیه، الصفقة لتبعّض المنسوج فی الخیار للمشتری كان و البائع، مال على بقی و القبول

                                                           
 625ص4قال السيد االمام ره في كتاب البيع)ج الرؤية؛ خيار فروع من فرعا ليس ره االنصاري الشيخ سيذكره الذي بالنحو الفرع هذا ان الصواب و - 2

من الفروع التي تتفرّع على خيار الرؤية: أنّه لو اشترى شيئاً بعضه موجود، و بعضه معدوم، (: «سره قدس خمينى امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه»بحسب طبع 
فهل هو صحيح أم ال؟ و على  كالثوب الذي نسج بعضه، و قد رأى ما نسج، و اعتقد أنّ الباقي يوجد كما نسج بحسب األوصاف، أو اشتراه على ذلك

الرؤية، و ينبغي  فرض صحّته، هل له فيه خيار الرؤية أم ال؟ و على فرض ثبوته، هل هو ثابت له كسائر موارد خيارها أم ال؟ هذا هو الفرع الذي يناسب خيار
 لكنّها ال تناسب المقام. صحيحة إن كانتفهي و  من الوجوه في تصحيح البيعأن يقع البحث فيه و أمّا ما أفاده الشيخ األعظم )قدّس سرّه( 

 


