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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(812) 

 حة أو الفساد؟؟ وهل األصل فيها الصهل العقود حقيقة في الصحيح أو األعم
ألفاااا املعااابالمل باااملع  األعاام لالقااابا للععااو  واويعاعاااملح بوضااوعة للصااإي  بنهااا أو للعاام  ااها  ا اا  بوضااوعة للصااإي  بنهااا هللل 

وال يص  التمسك بهطالق با ور مل ألفاظها  يها باعتبارهاا بوضاوعال للإ ام القارعي، لنفاي باا داك يف بدخليتاه   هطالقها على الفاسد جماز
 وقبا حتعيق احلال يف ذلك ال بد بن اودارة إىل بطالب:  ،وإال  اا حعيعة إتها،يف ص

 هل هذه المسألة أصولية أم من القواعد الفقهية؟
الضاواب  يف الفاارق ؟ أو غري ذلاك؟ األبار باربن باملرتاار بان املسائا األصولية أو بنبن العواعد الفعهية  ها هياا هذه املسألة  األول:
وسانذ ر غريهاا  باوداارة إىل احادهاالياوم   تفاي و ني وهي مثا ية حسبما استعرأ اه يف أول ببإث قاعدة اولااام علاى افاالي  يهاا، بني املسألت

ابتادا ها وعموبهاا ل اا أباواب الفعاه واطرا هاا و فارق بني املسألة الفعهية واألصولية والعواعد الفعهية حبسب  طاقهاا الوهو  غدال بهذا اهلل تعاىل
يف  ا اة أباواب الفعاه   ا ا  سايعالة عاباة النفام بادطل بان الطهاارة  هاي باا  ا ا  بطار ة بنت اةل  ختصاصها ببعضه، وهو اا املسألة األصوليةأو ا

 . رق يف ذلك بني الدليا  ررب الثعة واألصا  الرباطة  اهنا جتري يف الفعه  له بن غريوحىت الديامل 
 .أو إحدى بصا يعه  وجوب جلسة االسرتاحة بثالل والدليا عليها بن األبواب باب   ببعض  وابا املسألة الفعهية  هي خاصة 

 .ا عة يف عدة بن ال تب أو األبواب الفعهيةوأبا العاعدة الفعهية  هي أبر بينهما أي با  ا    
ععاو  بان حياث القاك أصاالة الصاإة أو الفساا  يف ال وعلى حسب هذا الضاب   اا هذه املساألة ت اوا بان العواعاد الفعهياة: أي بساألة

يف درطية أبر أو جائيته وقيديته أو با عيته ال بن حيث القك يف املصداق افاص بن حياث الصاإة والفساا  بعاد الفاراحت عان حتدياد القارو  
ياق باني ،  هي بن املبا ئ التصديعية لذلك،  ال باد بان التفر ببإث اا أمساط املعابالمل ها هي بوضوعة للصإي  بنها أو للعمابا وغريها، 

 .ح1لاملسألتني، وقد حععنا ذلك يف بعض املباحث  راجم
 تسلسل بحث  الشيخ في البيع

 اا القاي  لقاادر ساارهح ابتاادأ  تاااب البياام باذ ر تعريفاتااه واملناققااة  يهااا، وضاامنعها حبثااال عان احلعااوق وصااإة املعاوضااة عليهااا و علهااا الثللا:ي:
البياام عان بثااا اهلباة املعوضااة والصال  وداابهها ااا  اااا  لي اال بعااو ،   ا تعاا إىل  ااالم أو إسااعاطها ودابه ذلااك،  ماا ضاامنعها  اوارق  وا تعاهلاا

القاااهيد يف اا البيااام وساااائر الععاااو  حعيعاااة يف الصاااإي  ال األعااام  هاااي جمااااز يف الفاساااد وذلاااك  تمهياااد  لتإعياااق ا اااه  يااا    ااان التمساااك 
 و ه قيدال أو جاطال أو با عال.بهطالقامل أ لة البيم وغريها لنفي  ا با دك يف درطيته  يه أو  
 كالم الشهيد: العقود حقيقة في الصحيح منها فقط

بن املسالك على أاع ععد البيم وغريه بن الععاو  حعيعاة يف الصاإي ، جمااز يف «  تاب اليمني»قال القي : ل ع إاع القهيد الثاين  صع يف 
ااا اوقاارار بااه عليااه، حااىت لااو ا ععااى إرا ة الفاسااد   يساامم  التبااا ر وصااإعة الساالب  ساادل لوجااو  خااواصع احلعيعااة وا ااازالفا اان  مع اإل . قااال: وب 

ا تفسااريه بأحاادغا  مااريه باان األلفاااا املقاارت ة، وا عسااابه إىل الصااإي  والفاسااد أعاامع باان ب  عإل اإمجاعااال، ولااو  اااا بقاارت ال بااني الصااإي  والفاسااد لماا
 احلعيعة، ا تهى.

يعااامل العليعااة  الصااالة والصااوم وسااائر الععااو  ال تطلااق علااى الفاسااد إالع احلاا عل لوجااوب املضاايع  يااه، و قااال القااهيد األوعل يف قواعااده: املاه
                                                           

  تاب املبا ئ التصورية والتصديعية للفعه واألصول.  ح1ل
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   .ح1لحا تهى. وظاهره إرا ة اوطالق احلعيعي
 تلخيص الوالد لكالم الشيخ

يف الصاااإي  جماااازال يف    اا القاااهيد الثااااين لقااادر سااارهح جعاااا الععاااو  حعيعاااةل الوالاااد البإاااث تبعاااال للماااريزا الناااائي  بعولاااه: لالسااايد  وفاااصع 
 الفاسد، وقد تبم بذلك القهيد األول لقدر سرهح وظاهرغا أا األبر  ذلك يف اويعاعامل.

اا املعاابالمل حياث  لوأور  عليهما القي  لقدر سرهح وغريه تبعال لصااحب احلاداية باأا ذلاك اعارتاي باحلعيعاة القارعية واملقاهور عادبها
ابضائيامل، ويستلام عدم صإة التمسك بالعموبامل واوطالقامل يف بوار  القك أل ه ي اوا بان التمساك بالعاام يف القابهة املصاداقية بام أا 

 .ح2لالعلماط يتمس وا هبما  يهاح
 الطوارئ العشرة على المعامالت

 .واحلسن والعب  ،وال مال والنعص ،والتمام والنعص ،ة والبطالاوالصإ ،على املعابالمل هي عقرة: الوجو  والعدم الطوارئاا  الثالث:
 األخريامل. توضيإه:والبإث  ائر بني العناوين األربم األوىل  وا 

ا ه تارة يقك يف وجو  البيم وعدبه ال يف صإته أو  سا ه بعد الفاراحت عان وجاو ه، وذلاك  ماا لاو بااب الماصاب املاال املمصاوب  هاا هاو 
؟ و اذلك لاو بااب حاق االختصااص أو ساائر احلعاوق  إاق أو هاو بيام ل ناه  اساد ،جاد البيام أم ال باا هاو جمار  صاورة بيامأي ها و  أم ال؟ بيم

احلاال و اذلك   ما  صالناه يف حباث احلعاوق،  الطبم أو حق العصاصل إذ وقم افالي يف صإة بيم احلعوق بطلعال وعدبها بطلعال أو التفصيا
ااتااه أو ف  لع ع  ل   ولماابياام الفضااو  أو بياام بااا ال يتيف  الاابطالا أو وقوعااه  : يااه قااوالابناااط علااى العااول باابطالا إذ أوقاام طااالق الااثال  ، و ااذا لااو تهسع

 يعام البإاث يف ا اه وجاد البيام أو ال هاذا علاى ببا ؟ وعلاى ببا  آخار ا اه قاد وجاد ل ان هاا  ،طلعةل واحد حسب الروايامل املرتلفاة يف ذلاك
 . اسد؟ هو صإي  أو باطا

، و األبثلاة الساابعة أو املعلق غري املن ا البيم بيم املصإ  لل ا ر أو   ح3لقك يف صإة البيم و سا ه بعد الفراحت عن وجو هيأخرى وتارة 
 .بعضها

خيااار تاابعض   للمقاارتي هااو  اااقص  ح4للاايم بل ااال للبااائملااو ظهاار اا بعااض املبياام  مااثالل: ي ااوا البإااث عاان التمااام والاانعص، ثالثااة وتااارة 
 وغا بن آثار الععد الناقص. ،درطال بصرحال به أو ببنيال عليه الععد  له خيار ختل  القر  أو لو  عد ،الصفعة

امل اييا،  ا ه أ ما بن بيعه بعيمته أو باألغلى بنها، أو بيعاه وهاو علاى  وتو يتهالنعص،  بيعه أرخص و عن ال مال البإث ي وا  ورابعةل 
  مال عرضي.والثاين   ،وضوط، واألول  مال ذايت أي ذايت للععد

 راهاة  فاام قيااا بساان والعاب :  معابلااة اال  اني  اهنااا ب روهاة قبيإااة، وقاد  ثااا لاه بالعصاااب وافياا  إا عان احلإل البإااث ي اوا  ةل وخابسا
 اختاذها حر ة.جمر   راهة املعابلة ال 

ة تارتب  ب تااب العقارة  ابعض وهذه العنااوين بعضاها  عهياة   اا باا تضامن ح ماال دارعال حاىت االساتإباب أو ال راهاة، وبعضاها أخالقيا
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين .بهذا اهلل تعاىل وللبإث صلة ،براتب  مال الععو 
زاَرُهْم َرْغَبًة  َوانَّ ِمْن َتماِم اْلَوفاِء بِاْلَعْهِد زِيارَُة قُلُبورِِهْم َفَمنْ   َوشيَعِته  انَّ ِلُكلِّ اماٍم َعْهداً في ُعُنِق أْولِيائِه)): عليه السالمقال اوبام الرضا 

تُلُهْم ُشَفعائَلُهْم يَلْوَم اْلِقياَمةِ   .755ص 2بن ال حيضره الفعيه: ج ((فى زِيارَتِِهْم َوَتْصديقاً ِبما َرِغُبوا فيِه كاَن َأئِمَّ

                                                           

 .242ص 1عيليااح، قم، جالقي  اال صاري،  تاب امل اسب، النادر:  قر آربور لامسا ح1ل
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 وذلك بب  على وضعه للعم  ما ال خيفى. ح3ل
 ل و ه بل ال للمري أو ل و ه اا ال يص  بيعه  الوق . ح4ل


