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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالـ على دمحم وآله الطيبٌن الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعٌن، وال حوؿ وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(299) 

 يف الشبهات احلكمية أو املوضوعية؟أو الفساد أصالة الصحة 
يف أو الفسػاد : أصػالة الصػحة أصػوؿاف )أصالة الصحة أو الفساد( يف العقود ليست أصاًل واحداً بل هػي مث 

، واألوؿ أو الشػبهات ادلصػداقية يف الشػبهات ادلوضػوعيةأو الفسػاد وأصالة الصػحة  ،العقود يف الشبهات احلكمية
حة يف الشػػبهات احلكميػػة ويقػػاؿ ةصػػالة فقػػد يقػػاؿ ةصػػالة الصػػ األصػػوؿهػػو رػػورد البحػػ، ههنػػا، وال  ػػالـز بػػٌن 

 ذلك: ادلصداقية، و وضيح ادلوضوعية أو الفساد يف الشبهات
 املراد من الشبهات احلكمية

 داف ادلػػراد رػػن الشػػبهات احلكميػػة رػػا يػػاف الشػػك فيهػػا مشوػػااً رػػن الشػػك يف لػػوؿ احلكػػم وعمورػػه  ظػػراً لفقػػ
 رجػػإ إا الشػػارع )وهػػي اجلهػػات الػػ الث(   جلهػػةالشػػك الػػنأ أو إمجالػػه أو  عػػارض النصػػٌن، فكػػل رػػا يػػاف رنشػػ  

يا ت الشبهة حكمية، وذلك يالشك يف اورتاط الشارع يف صحة البيإ ادلواالة أو العربية أو التنجيػ  أو الرت يػ  
بػػٌن اابػػاب والقبػػوؿ أو اللفػػك، فلػػو وػػك يف اوػػرتاط العربيػػة يف صػػحة البيػػإ ول يػػدؿ دليػػل علػػى أحػػد الطػػرفٌن، 

 ( الصحة أو الفساد؟ر الً  البيإ ابلفارسيةوهو يف فاقد هذا احملتمل الشرطية )فهل األصل 
 املراد من الشبهات املوضوعية

الشػك يف سػعة رفهػـو إمجػاؿ رفهػـو ادلوضػوع و  وادلراد رن الشبهات ادلوضوعية، را ياف الشك فيها مشوااً رػن
وهػػػي ادلسػػػماة ابلشػػػبهة  و بػػػٌن العػػػارٌن رػػػن وجػػػه،وضػػػيقه أو الشػػػك يف ادلػػػراد بػػػه لدورا ػػػه بػػػٌن ادلتبػػػاينٌن أادلوضػػػوع 

وهػػي الناوػػاة رػػن إمجػػاؿ اللفػػك رػػن جهػػة رعنػػاا وحػػدودا، وذلػػك يالشػػك يف سػػعة رفهػػـو ادلػػا   ،ادلفهوريػػة أي ػػاً 
ليشمل ادلياا ال اجية والكربيتية أي اً أو ال، أو الشك يف سعة رفهـو البيإ ليشمل بيإ را ال فائػدة لػه أصػاًل يبيػإ 

رػن وػجرة، أو هػل يشػمل بيػإ احلقػوؽ  سػاقطة ةرن له أو دودة  ال فائدة فيهػا أو ورقػة رصػفر   رن حديقة   ررل   ة  حب  
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يف أو وػك  ،أو وػك يف اف رفهػـو العػال يتسػإ ليشػمل العػال ابلسػحر أو ادلوسػيقى أو ال ،ر اًل يبيإ حق السػبق
 أو ال.والطست وادلسمى ابلسماور اف اامش  يشمل اابريق 

 لشبهات املصداقيةاملراد من ا
دائػرة احلكػم وسػعته ةػددًة، غًن جممل ويا ػت  رن الشبهات ادلصداقية، را ياف رفهـو ادلوضوع واضحاً  وادلراد

، وذلػك مشوػم رػن اوػتباا أو ا ػه ققػق وػرطه وقيػدا أو ال ولكن وك يف فرد رػا ا ػه رصػداؽ هػذا ادلوضػوع أـ ال
وهػو وجػوب رعىن العال وحدودا وعػن احلكػم  عنبعد الفراغ أو ال االرور اخلارجية، يما لو وك يف اف زيداً عال 

يما لو علم ابوػرتاط قصػد اا شػا  يف ققػق العقػد أو اوػرتاط العربيػة أو ادلػواالة يف صػحة و  ،وعمورهإيراره ر اًل 
أـ ال،  البيػإ،   وػك يف اف العقػػد الػذا أجػػراا أرػ  هػػل يػاف ابلعربيػة أـ الفارسػػية؟ وهػل  ػػوا  اابػاب والقبػػوؿ

 وهكذا.
: اف يػػػل وػػػهبة رصػػػداقية فهػػػي روضػػػوعية أي ػػػاً وال عكػػػ  أا ليسػػػت يػػػل وػػػبهة روضػػػوعية هػػػي وقػػػد قيػػػل

 عػػػم  سػػػتل رها قهػػػراً، لكػػػن، علػػػى حسػػػ   عريفنػػػا، تهػػػر التبػػػاين وإف أركػػػن  عمػػػيم ادلوضػػػوعية لتشػػػمل  رصػػػداقية.
 ادلصداقية. فت رل

 الشك يف حتقق معلوم الشرطية واجلزئية، واألصل فيو
إا ، ولكػػػن  شػػػًن ليسػػػت الشػػػبهة ادلصػػػداقية هػػػي رػػػورد البحػػػ، هنػػػا وال ادلوضػػػوعية ادلفهوريػػػة، بػػػل احلكميػػػةو 

، هػػو (1)األصػػل األو  يلمػا وػػك يف ققػق رعلػػـو الشػرطية أو اجل ئيػػة إحػد  الصػػور إوػارة رػػوج ة جػداً وهػػي: اف
صػل العػدـ األز  خاصػة لينػاق  عدـ قققه أل ه أرر وجودا وك يف قققه فاألصل عدره، ولػي  ادلػراد رػن األ

بػػل ادلػػراد أصػػالة عػػدـ أا حػػادث ةتػػاج يف حدواػػه إا علػػة إذا وػػك يف حدواػػه أو وػػك يف  ،اب ػػه غػػًن عقالئػػي
 .قققها يف ال رن الذا ميكن أو حيتمل أو يناس  أف يقإ فيه وحيدث

ةكػـو ةصػالة الصػحة يف الفسػاد، لكنػه  ،را صدر رنػه رشػكوياً ا ػه جػارإ للشػرائ وعليه فاألصل األو  يف 
عمل ادلسلم بل يف عمل اا سػاف، يمػا صػار للعمػـو السػيد الوالػدء لبنػا  العقػال ، ويروػد إليػه الكػرب  االر كازيػة 

                                                           

 وادلراد الشك يف اف را ققق هل هو رصداؽ جارإ الشرائ  أو ال؟ (1)
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ََ َُتََّتَوُضتَُ ))ادلصرح هبا يف الرواية يف قاعػدة التجػاوز والفػراغ  ُُ لَتُو الُرُلتُل َُُشتَك َْتْعتَد َمتا َُتََّتَوُضتَُ قَتاَح ُىتَو ِ ت قُتْلت
ََ َُُشكَ أَ   ، بل وحىت ر ل را ورد: (1)((ذَْكُر ِمْنُو ِ 

َُ ِفيِو ِمُا َقْد َمَضى فَاْمِضِو َكَما ُىوَ ))َعْن ةحَمَّد  ْبن  رحْسل م  َعْن َأِب  َجْعَفر  ع قَاَؿ    (2)((ُكَل َما َشَكْك
القوؿ: اف ردرؾ أهل الصحة إف ياف هو بنا  العقال  أو العقل فهو دليل لػي  يقتصػر فيػه علػى القػدر وروج  

َضتتْع َأْمتتَر ))الػػدليل اللفظػػي يػػػ هػػو العمػػل إا الشػػرط وإا وػػرطيته، وارػػا لػػو يػػاف حػػٌن اً ادلتػػيقن وهػػو رػػا يػػاف رلتفتػػ
را  فَتاْلََِّمْ  ))و (3)((...وُ َأِخيَك َعَلى َأْ َسِنِو َ َُّت َيَْتَِيَك َما َُتْغِلُبَك ِمنْ  ْْ َِِتْد لَتُو ُعت  ْ َْ را  فَتِنْن  ْْ اْطُلْب أِلَِخيَك ُعت

را   ْْ ، ولكن  نقيح ذلك و فصيل األخذ والرد فيه رويوؿ حملله. (5)فت رل (4)((َلُو ُع  فيمكن القوؿ ابلعمـو
ت رػن جهػة الشػك يف لػو وػك يف صػحة العقػود واايقاعػا أا رػافالبح، إذاً يف ادلقاـ عػن الشػبهة احلكميػة 

 أخذ ورط أو قيد فيها وعدره.
 ؟ألفاظ العقود موضوعة للصحيح شرعا  أو عرفا  أو واقعا  أو لغة  

  ا ه إف قيل ابف ألفاظ العقود روضوعة لألعم رن الصحيح والفاسد فػاألرر سػهل إذ ميكػن حيناػذ  التمسػك 
ُ اْلبَتْيتتعَ )إبطػػالؽ ر ػػل  ُّ لتصػػحيح يػػل رعارلػػة وػػك يف اوػػرتاط أرػػر فيهػػا وػػرعاً  (7)(ْلُعُقتتودِ َأْوفُتتوْا  ِ )و (6)(َوَأَ تتُل ا

ادلوضػوع رػػن العػػرؼ واحلكػم ابحل ل يػػة رػػن الشػرع فيقػػاؿ: هػػذا حيناػػذ  يؤخػػذ فا ػه وذلػك إذا صػػدؽ عليهػا البيػػإ عرفػػاً 
 قد أحله هللا.فهذا بيإ  ، عااهللا  هقد أحلويل بيإ  (بيإ عرفاً )وإف فقد ادلواالة أو التنجي 

ا إذا قيل ابهنا روضوعة خلصوص الصحيح رن العقود واف الفاسد لي  ببيإ أصاًل، فالالـز ققيق ادلراد رػن ار
 الصحيح فاف االحتماالت فيه مخسة: الصحيح ورعاً، أو عرفاً، أو لغًة، أو واقعاً، أو وخصاً.

                                                           

 .344ص 2طهراف، ج – ، دار الكت  ااسالرية الشيخ الطوسي، التهذي (1)
 ..101ص 1ادلصدر  فسه: ج (2)
 .362ص 2طهراف، ج –اقة ااسالـ الكليين، الكايف، دار الكت  ااسالرية  (3)
 .622ص 2قم، ج –الشيخ الصدوؽ، اخلصاؿ، رؤسسة النشر ااسالري  (4)
 إذ الكالـ عن حاؿ ادلكلف  فسه ال عن غًنا ابلنسبة له. (5)
 .275سورة البقرة: آية  (6)
 .1سورة ادلائدة: آية  (7)
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 ْناء على اهنا موضوعة للصحيح شرعا  
ُ )التمسػػك بػػػ ،، ويمػػا سػػبق يف أوائػػل البحػػ،ال ميكػػنفػػاف قيػػل ابف البيػػإ روضػػوع للصػػحيح وػػرعاً فػػ ُّ َأَ تتُل ا

رن التمسك ابلعػاـ يف الشػبهة ادلصػداقية حيناذ  لد  الشك يف ردخلية ورط يف صحته ورعاً أل ه يكوف  (اْلبَتْيعَ 
يف صحة العقػد فقػد وػك يف صػدؽ رفهػـو البيػإ عليػه، فكيػف يتمسػك  ،يادلواالة  ،إذ يلما وك يف ورطية أرر

ُ اْلبَتْيعَ )اؿ هذا بػواحل ُّ  .(َأَ لُ )فا ه ال بد رن إحراز ا ه بيإ ليشمله  (ت العرش   ا ق اب   )إذ  (َأَ ُل ا
وحيػػ، ا ػػه ال وػػك يف اف الشػػارع ل ي ػػإ ألفػػاظ العقػػود بوضػػإ  عييػػين دلعػػا  جديػػدة أوسػػإ أو أضػػيق أو رػػن 

علػى  دـعػها ابلوضػإ التعيػين، لكنػه أي ػاً ابػت الوجه رإ رعا يها العرفية، فيبقى جمرد احتماؿ اف يكػوف قػد وضػع
 .(1)(َوَما َأْرَسْلَنا ِمن ُرُسوٍح ِإالُ ِِْلَساِن قَتْوِموِ )األصل يف ةله بل  را حقق

ناء على وضعها للصحيح عرفا  أو واقعا  أو لغة    ْو
ُُّ )وإف قيل اب ه روضوع للصحيح عرفاً، فكل را رآا العرؼ صحيحاً لله   .(اْلبَتْيعَ  َأَ ُل ا

وحي، فقد األخػًن  ،وارا إف قيل اب ه روضوع للصحيح واقعاً، فال طريق له إال ررآة العرؼ أو  صريح الشارع
 لديهم أو لتعارض األعراؼ، فاألصل الفساد إذ احلدوث حباجة إا ةرز. وإمجاؿ   فاف فقد اهباـ   ،بقي األوؿ

غػًن جمػػد  الف األحكػاـ  ػػدور رػدار ادلوضػػوعات العرفيػػة ال  وارػا القػػوؿ اب ػه روضػػوع للصػحيح لغػػة، فلػو   فا ػػه
وللبحػ،  تمػة وصػلة  (َوَما َأْرَستْلَنا ِمتن ُرُستوٍح ِإالُ ِِْلَستاِن قَتْوِمتوِ )اللغوية إذ النسبة بينها رن وجه وقد قاؿ  عاا: 

 إبذف هللا  عاا.
نو   صلى هللا على دمحم وآلو الطاىُر

 
ُُِ َما َأْرَْتَعٌة )): صلى هللا عليه واله وسلمقاؿ رسوؿ هللا  تَتْلَزُم ُكُل ِذي ِ ج ى َوَعْقٍل ِمْن ُأُمِِت ِقيَل ََي َرُسوَح ا

 .57قف العقوؿ ص ((اْسََِّماُع اْلِعْلِم َوِ ْفظُُو َوَنْشُرُه َواْلَعَمُل ِْوِ  :قَاحَ  ؟ُىنُ 

                                                           

 .4سورة إبراهيم: آية  (1)


