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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالـ على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حوؿ وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(892) 

 الفساد يف العقودأو أصالة الصحة 
ىػػ ي ىػػو الصػػ ة أو الفسػػال  وادلػػرال ا ػػو إ ا  ػػ   ، لػػدا ال،ػػ ،لصػػ ي يف العقػػولمعقػػول لب ػػ  أف األالبحثث  

ومل يكن ىناؾ للي ي حمرز ألحد الطرفني فهػ ي األلصػ ي  بن و ال،بهة احلكمية، يف جزئية جزء أو  رطية  رٍط لعقد
 مع فقده لص ة العقد أو فساله 

 :حتقيق  ل  يتوقف على رسم أمور وحتقيقهاو 
 يف (1)ةالت مػػن عقػػول وإيقاعػػات،  ػػالبيع والطػػالؽ، موضػػوعة دلػػا ا    ىػػي مسػػتعملاألوؿ: اف ألفػػاظ ادلعػػام

  ما ا
الثػػا : ا،ػػا، بعػػد الفػػراغ عػػن وضػػعها ل ػػةم دلعػػ م، ىػػ ي ىػػي موضػػوعة  ػػرعام بوضػػع  عييػػ  أو  عيػػ  دلعػػ  آخػػر 

دـ الوضػع فهػ ي أخص أو أعم أو لنفس ادلع  بوضع جديد )بناء على إمكاف الوضع بعد الوضع( وعلى  قدير ع
 ىي مستعملة،  رعام، يف  فس ادلوضوع لو ل ةم أو يف األعم أو األخص جتوزام 

 وقد سبق التطرؽ ألللة الطرفني مفصالم. فاسد لألعم منو ومن الالثال : ا،ا موضوعة للص يح منها أو 
لبع ق ثودا َأوبف ثو )و (2)(َوَأَحثَّ  اُه  الببَثيبثعَ )الرابع: ا و ىػ ي يصػح التمسػ  قطػالؽ مثػ ي   (4)لتصػ يح  ػ ي بيػع (3)(اب ِبا

أمرام    يف  رطيتو أو جزئيتو،  ما لو    يف  ػرطية ادلػواالة أو الي يػني بػني ا وػاب والقبػوؿ أو التن يػز  د  ق  فػ  
 أو العربية، لص ة البيع.

 احملتمالت يف املوضوع له يف ألفاظ املعامالت

                                                           

 سيأيت يف األمر الثا .أي عرفام، أما  رعام ف (1)
 .275سورة البقرة: آية  (2)
 .1سورة ادلائدة: آية  (3)
 أو أي عقد آخر. (4)
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يلو، ا ػو قػد اختلػف يف وضػع ألفػاظ ادلعػامالت وادلوضػوع لػو اما األمر األوؿ: فنقوؿ قواز، إ  قد مضى  فصػ
إىل مباٍف ثالثة يضاؼ إليهػا حمتمػ ي رابػع وىػي: ا،ػا موضػوعة للسػبني، ألصوذلا  رجع فيها، على أقواؿ  ثرية، لكن 

 :نيأو للتسب   ،ني، أو للتسبينيأو للمسب  
 اهنا موضوعة لألسباب

وع للسبني الناق ي وىو ادلعػ  ادلصػدري، وىػو )إ ،ػاء  ليػ  األوؿ: ا،ا موضوعة لألسباب، فالبيع مثالم موضف
ػػاام  مػػا  العقػػد ادلر ػػني مػػن إوػػاب وقبػػوؿ أي  فػػس لفظػػيعػػني لػػاؿ( علػػى قػػوؿ، أو ىػػو  فػػس  بعػػو وقبلػػو من، 

من،ػػاام  مػػػا،   امػػػ، والفػػػرؽ بػػني  ػػػوف البيػػع ىػػػو ا  ،ػػاء بلفػػػو  لفػػو بعػػػو وا ػػييو وبػػػني  و ػػو لفظه(1)التمليػػ 
 .(2) بري

 .ألوؿ فيطلق على من،ئ النق ي اخلاص ابللفو اخلاص ا و ابئع وعلى إ ،ائو ا و بيعوعلى ا
وعلػػػى الثػػػا  يطلػػػق علػػػى ادلػػػتلفو اب وػػػاب والقبػػػوؿ قالصػػػدام بػػػو ا  ،ػػػاء ا ػػػو البػػػائع وعلػػػى  فػػػس لفظػػػي بعػػػو 

 وا ييو البيع.
 اهنا موضوعة للمسببات

النقػػػ ي أو  التمليػػػ  أو وضػػػوع للمسػػػبني عػػػن إ ،ػػػاءالثػػػا : ا،ػػػا موضػػػوعة للمسػػػببات، لعػػػ  اف البيػػػع مػػػثالم م
أي  ق ي ادلاؿ يف مقاب ي  (النق ي اخلاص)ادلسبني عن لفو العقد )بعو وا ييو( وىو ادلع  االسم مصدري وىو 

أو  مباللػة مػاؿ لػػاؿ (:ادلباللػة اخلالصػة)أو ىػو  –علػػى الػرأيني  – قػ ي ادلػاؿ أو  قػ ي ادللكيػة يف مقابػ ي  قػ ي ادللكيػة 
 .) لي  عني بعوض(ىو أو  ملكية للكية

والتملي  مسبني عن ا  ،اء أو عػن لفػو العقػد و ػملا ادلباللػة أو النقػ ي فا،ػا مسػببات عػن أسػبا ا االعداليػة 
 .وىو ا  ،اء أبلفاظ بعو و بهها أو األلفاظ ادلن، أ  ا معا يها

ابلسػػبني اخلػػاص(  ةالصػػلموضػػوع للمسػػبني عػػن ادلسػػبني وىػػو )ادللكيػػة اخلالصػػة احل ابف لفػػو البيػػعبػػ ي قػػد يقػػاؿ 
 .(3)فا،ا مسببة عن النق ي ادلسبني عن ا  ،اء أو اللفو اخلاص، فتدبر وراجع الدروس ادلاضية

                                                           

 ني ابلقبوؿ، أو بعو بعد حصوؿ القبوؿ، على األقواؿ.أو بعو خالصة، أو بعو ادلتعق   (1)
 ىو البيع أو آلة حصوؿ البيع. (اللفو) (2)
 ( وغريه.242راجع الدرس ) (3)
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، ال بل ػاظ لفػو بعػو أو حلػاظ إ ،ػائو للنقػ ي ، قلػو فػس وعلى ىملا فيطلق على الناقػ ي ا ػو ابئػع أي بل ػاظ 
 و ابأللفاظ اخلالصة، ا و بيع.وعلى  فس عملية النق ي احلالص ي اب  ،اء أ فا،ما سبني  وليدي،

 اهنا موضوعة للتسبيبات
الثالػػ : ا،ػػا موضػػوعة للتسػػبيبات، لعػػ  اف البيػػع مػػثالم موضػػوع للتسػػبيني اخلػػاص أي التسػػبيني  ػػملا ) لفػػو 

ضػػػػي اخلػػػػاص( وعلػػػػى ىػػػػملا فػػػػالبيع ىػػػػو التسػػػػبيني بلفػػػػو بعػػػػو وأ ػػػػباىو إىل النقػػػػ ي و بعػػػػو( إىل ىػػػػملا )النقػػػػ ي ادلعا
قالصدام بو  ق ي الكتاب إليو مل يصح إ  ا و أرال التسبيني بلفػو النكػاإ إىل     تايب(ك تضي، فلو قاؿ: )ا و ادلعا

ضػػي،  عكسػػو إ  ال يصػػح التسػػبيني إىل حصػػوؿ علقػػة الزوجػػة بلفػػو البيػػع ابف  قػػوؿ: بعتػػ   فسػػي و النقػػ ي ادلعا
 قالصدة  زووها  فسها لو.

أبي لفػو  سػائر العقػول، ال واحلالص ي: اف التسػبيني أبلفػاظ وصولصػة دلعػاٍف وصولصػة ىػو البيػع أو النكػاإ، أو
 .، إال يف الصلح على رأي. فتأم يألي مع 

 اهنا موضوعة للتسُببات
ني من ابب التفع ي مقاب ي التسبيني من ابب التفعيػ ي، فيكػوف ادلوضػوع بات، والتسب  الرابع: ا،ا موضوعة للتسب  

 ،ضػي عػن اللفػو اخلػاصو و، على ىملا االحتماؿ، ىو التسبني اخلاص عن السبني اخلاص أي  سبني النقػ ي ادلعال
ظػػاىر مػػن عػػر ؼ البيػػع اب ػػو اال تقػػاؿ الػػملي وقػػع يف  وال يتػػوىم ا ػػو، (1)ىػػملا يطلػػق علػػى ال،ػػراء ال علػػى البيػػع ولكػػن  

، و لػ  ألف وال يف العرؼ عني وال أثر اب و ال يوجد منو يف الل ة  عريف ادلبسوط وغريه والملي رله ال،يخ 
 .اال تقاؿ ىو ادلسب ني وليس التسبني

 (َأَحَّ  اُه  الببَثيبعَ )احملتمالت يف معىن 
َوَأَحثَّ  اُه  )عليو  فسري اآلايت الكرمية والرواايت ال،ريفة، فقولو  عاىل  يب وىمله احملتمالت واألقواؿ  لها مما 

 لى األقواؿ:يفسر فيو )البيع( ع (الببَثيبعَ 
 األربع يف معىن )البيع( يف اآلية احملتمالت

 على القوؿ األوؿ: بػ)أح ي هللا إ ،اء البيع( أو )أح ي هللا أف  تلفو ببعو قالصدام بو إ ،اءه(.ف
)أحػ ي هللا التمليػ  بعػوض( ضي( احلالص ي بملل  ا  ،ػاء أو و وعلى القوؿ الثا : يفس ر بػ)أح ي هللا النق ي ادلعا

                                                           

 فتأم ي. (1)
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 .أو  بو  ل 
 ضي.و وعلى القوؿ الثال : يفس ر بػ)أح ي هللا التسبيني( بلفو بعو و ظائره إىل النق ي ادلعا

 .(ني للنق ي اخلاص عن اللفو اخلاصوعلى القوؿ الرابع: يفس ر بػ)أح ي هللا التسب  
عػػػن لصػػػ تو إمنػػػا ىػػػو وقػػػد يتػػػوىم ا ػػػو ال معػػػ  لتفسػػػريه ابألوؿ إ  ا  ،ػػػاء ممػػػا ال  تمػػػ ي حرمتػػػو، بػػػ ي الكػػػالـ 

 .  ووبطال
 ،ـ ػػر  للم   النكػػاإ وإ ،ػػاء عقػػد ،إ ،ػػاء الظهػػارلػػا ىػػو إ ،ػػاء،  ظػػري ـ أ واعػػام مػػن ا  ،ػػاء وفيػػو: اف ال،ػػارع حػػر  

لػػملل   ػػاف ال  ،فيػػو حمتمػ ي  ،ػػريعوحيػ  اف ال،ػػارع ا ػػى بػدين جديػػد و ػ ي  ،(1)وإ ،ػاء البيػػع وقػو النػػداء وغريىػػا
 ورفض الراب ا  ،ائي وحر مو.وقد أمضى البيع ا  ،ائي وأحلو  ،بد من إمضائو أو رفضو

 يف اآلية (َأَحَّ  )يف معىن  ناحملتمال
 :يف اآلية ال،ريفة خيتلف على حسني  فسري البيع فا و (َأَحَّ  )  اف  فسري 

و تمػػ ي فيهػػا احلليػػة الوضػػعية أي أ فػػمل هللا  ،احلل يػػة التكليفيػػة  مػػا مضػػى (َأَحثثَّ  )علػػى القػػوؿ األوؿ:  تمػػ ي يف 
 . تم ي فيها اخلربية وا  ،ائية (َأَحَّ  )، وعلى  ال االحتمالني فػ،اء ف علو انفملام ماضيام مؤثرام البيع أي ىملا ا  

وال معػ   ،والنفػو  ادلضػيوأما على القوؿ الثا : فقد يقاؿ اب و ال مع  لل لية الوضعية، إ  ىي،  مػا سػبق، 
سػباب ال علػى لنفو  والتػأثري يطلقػاف علػى األألف يقاؿ اف ىملا النق ي انفمل مؤثر ب ي حالص ي أو ال، واحلالص ي: اف ا

بو، و يػػف يطلػػق  لػػ  علػػى ادلعلػػوؿ يػػؤثر يف حصػػوؿ معلولػػو ومسػػب   ىػػو ا ػػوىػػملا انفػػمل مػػؤثر إ  اف معػػ  ادلسػػببات 
لكنػو خػروع عػن موضػوع الب ػ  فتػدبر. وللب ػ   ،وادلسبني  فسػو  اللهػم إال إ ا أريػد  ثػري النقػ ي يف مسػب ني لػو

 لصلة ق ف هللا  عاىل.
 صلى هللا على دمحم وآله الطاهرينو 

ك َك َوه َو َلَك )): عليو السالـقاؿ ا ماـ الباقر  ٌح َواَل تَثت باعب َمنب ي ضبحا ََي َصالاح  ات باعب َمنب يث ببكايَك َوه َو َلَك ََنصا
 .638ص 2الكايف: ع ((َغاشٌّ َوَسََتاد وَن َعَلى اه ا َجَايعاً فَثتَثعبَلم ونَ 

                                                           

 إ ،اء العقد على األـ مثالم فا ػو حمػـر يف مرحلػة إ ،ػائيتو وإف مل ير ػني عليػو األثػر،  مػا لصػرإ بػو السػيد الوالػد  أل ػو مسػتنكر يف  (1)
 ار كاز ادلت،رعة أ د االستنكار ول ريه  ل .


