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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 
  أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

)٣٠٢(  
  ؛ فاألمر سهلبناًء على ان العقود موضوعة لألسباب

إذا قال أحدمها بعت واآلخر اشـتريت   فانهانه بناء على أن ألفاظ العقود موضوعة لألسباب، فقد قيل بان األمر سهل فسبق: (
أي العقـد   (مادام لفظ البيع موضوعاً لألسباب وهي لفظـة بعـت واشـتريت    وإن كان بدون تنجيز أو مواالة مثالً مثالً فهو بيع

واجلزئية (وهو التنجيز والعربية واملـواالة   )١(حىت مع فقد حمتمل الشرطية قق بالوجدان) فاملوضوع متحاملركب من اإلجياب والقبول
  .)٢() وأَحلَّ اللّه الْبيعواحلكم يؤخذ من اآلية الشريفة  وغريها)

قق البيـع  يف صحة البيع فانه يشك يف حت تهواما بناء على اا موضوعة للمسببات فاألمر مشكل إذ مع فقد ذلك احملتمل مدخلي
فيشك يف صدق البيع عليـه فـال يصـح     إذ غري الصحيح ليس بناقل وال مبملِّك أصالً (أي حتقق النقل واملبادلة ومتليك مال مبال)

  .ألنه من التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية وأَحلَّ اللّه الْبيعـالتمسك ب
  باتاملناقشة: بل مشكل ووِزانه وِزان القول بالوضع للمسب

ولو مع  : ان ذلك إمنا يصح كلما علم بصدق البيع على العقد املركب من اإلجياب والقبول (وهو السبب))٣(ولكن يرد عليه
ولكن ذلك ليس مورد الكالم إذ مورد الكالم هو كلما شك يف صدق البيع عليه للشك يف  ،فقد ذلك احملتمل مدخلية يف الصحة

د الشك يف صحته إىل الشك يف صدق اسم البيع عليه، فان ذلك هو املوازن ملا إذا قيل مدخلية جزء أو شرط يف صحته حبيث عا
بانه موضوع للمسبب وشك يف صدق البيع عليه للشك يف صحته وفساده نظراً لفقد ما حيتمل شرطيته أو جزئيته مع عود الشك 

فاسداً فلم حيصل النقل أي مل حيصل املسـبب   ألنه إذا كان يف صحته وفساده إىل الشك يف صدقه (صدق عنوان البيع) وعدمه.
  فلم حيصل البيع فإذا احتمل الفساد مل يعلم صدق البيع وحتققه.

وتوضيحه: ان بعض الشروط أو األجزاء (أو حمتملها) ال شك يف عدم مدخليته يف صدق اسم البيع (أي العقد املركب مـن  
عكس الصادر من غري  )٤(بالغاً فان الصادر من املميز بيع عرفاً قطعاً عاقدين ككونهتإجياب وقبول) عليه، كما يف بعض شروط امل

فانه اما ليس ببيع أو هو مشكوك فيه، وكما يف بعـض   (كما لو صدر من الرضيع فرضاً جبريان اللفظ على لسانه تقليداً) املميز
عرف انه بيع (أي عقد مركب من إجيـاب  يصدق عند ال إذا اجرى العقد على فاقدها شروط العوضني ككونه ذا فائدة حمللة فانه

  .وإن كان أحد العوضني خرتيراً مثالً وقبول)
لكن بعض الشروط أو األجزاء يشك مع عدمها يف صدق نفس إطالق لفظ البيع عليها حىت بناء على انه موضوع للسـبب،  

قطعاً مع بعض أنواعه األخـرى؛ فمـن    مع العلم بانه ال يصدق )٥(كما لو شك يف بعض أنواع اللحن انه يصدق معه البيع أو ال
                                                             

  أي الشرطية للصحة. )١(
 ).٣٠١راجع الدرس ( )٢(
  على الشق األول، اما الشق الثاين (بناء على وضعها للمسببات) فسيأيت اجلواب عنه مفصالً بإذن اهللا تعاىل. )٣(
 فس العقد املركب من إجياب وقبول.أي بناء على ان البيع اسم لن )٤(
  ال انه يعلم انه بيع لكن يشك يف صحته. )٥(
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ولو قيل بالصدق عرفاً (فرضاً) مثّلنا مبا لو قـال بعـت    فهل هو بيع عرفاً؟ األول: ما لو قال بدل بِعت بكسر الباء بعت بفتحها

عتك الكتـاب  أو بلّ ، ومن الثاين ما لو قال بدل بعت ابدعت الكتاب بدينارفعالً الكتاب قاصداً بعته سأبيعبفتح التاء أو قال انا 
  مثالً.

نعم غاية األمر ان دائرة أفراد ما يشك يف صدق اسم البيع عليه إذا قيل بانه موضوع للسبب، أضيق جداً وأقل من دائرة مـا  
  يشك يف صدق اسم البيع عليه إذا قيل بانه موضوع للمسبب فتدبر.
  يها من املسبباتالنائيين: إذا قيل باا أمساء لألسباب، فهي هلا مبا يترتب عل

 واما املريزا النائيين فان قوله (وأما بناًء على كوا ألفاظاً لألسباب فألا (ح) لألسباب مبا يترتب عليها املسببات، ومن املعلوم
وليس للشارع اختراع بالنسبة إليه حىت يكون جمال للرتاع املعروف بني القوم يف  ،أن هذا البيع أيضا غري متصف بالصحة والفساد

اا موضوعة للصحيح أو األعم، وعلى هذا فما افاده الشهيدان قدس سرمها من كون ألفاظ العقود كالبيع وحنـوه حقيقـة يف   
  يرد عليه: )١(الصحيح وجمازا يف الفاسد، مشكل)

  مببىن آخر املناقشات: هذا من تفسري مبىن
خروج عن املبىن، فهو إشكال مبنوي ال بنـائي مـع ان    )أوالً: ان قوله (فألا حينئذ لألسباب مبا يترتب عليها من املسببات

مقتضى القاعدة ان يشكل عليها مع التحفظ على املبىن، وذلك لوضوح كوما مبنيني فانه قد يقال بان (العقد املركب من إجياب 
وقد يقال مبا  ،مها بعت واآلخر قبلت) هو نفس املوضوع له لفظ البيع مع قطع النظر عن ترتب املسببات عليهأي قول أحد وقبول
  .قاله 

لألسباب) إذ ال يكـون   اًكوا ألفاظإذ قال: واما بناًء على لفظ (السبب) (هو  ،تفسري هذا املبىن بذاك أوقعه يفولعل الذي 
على ان البيع عن ان اخلالف ليس منصباً  غفلةب عليه ملا سبق من كوما متضايفني، لكنه السبب سبباً إال إذا لوحظ ترتب املسب

موضوع للفظ البيع بقيد اتصافه بانه سبب يف مقابل من يرى انه موضوع للمسبب وان القول األول يرى انه موضوع لـ(بعت 
لفظ (بعت واشتريت)  يرى ان البيع موضوع لنفس القول األولكي يلزمه ان له مسبباً بل واشتريت) بوصف اما سبب للنقل 

فانه قيل انه موضوع لسبب  ،وقد ال يكون وذلك إذا كان فاسداً ،الذي قد يكون سبباً للنقل والتمليك وذلك إذا كان صحيحاً
  .له من عنوان السببية مباالبيع االسم املصدري قاصداً انه موضوع هلذا اللفظ (بعت/ اشتريت) ال له 

 وعنـوان البيع موضوع لذات السبب وهو (بعت واشتريت) على هذا القول ال له مبا له من وصف السببية  :أخرىوبعبارة 
  .ال له مبا له من وصف انه ابن ليلزم داللته على األب باملضايفة لذات ابن بكروذلك نظري قولك: زيد موضوع  ،السبب

كز العريف وان القول بوضع البيع وشبهه لألسباب (أي لذواا) هـو  ومما يوضح ذلك أكثر ان قول املريزا النائيين خالف املرت
املعهود للناس فام يطلقون على نفس العقد املركب من إجياب وقبول انه بيع مث إذا كان ناقالً مؤثراً وصفوه بالصحة وقالوا انـه  

للصحيح والباطل دليل على ام يرونه موضوعاً بيع صحيح وإذا مل يكن ناقالً مؤثراً وصفوه بالبطالن، فنفس جعلهم البيع مقسماً 
ليس ببيع  عن الفاسد انهللسبب أي لذات السبب وهو بعت واشتريت ال مبا يترتب عليه من املسببات وإال لكان جيب ان يقولوا 

ويرفضه وينقض ال انه بيع فاسد، وال يرون انفسهم متجوزين يف قوهلم انه بيع فاسد، نعم للطرف اآلخر ان يناقش يف صحة ذلك 
مببناه أي تفسري هذا املبىن مبا يرجع إىل ذلك املبىن، فانه تفسري مبا ال يرضى صاحبه. مبىن غريه أدلته لكنه ليس من الصحيح تفسري 

  صلى اهللا على حممد وآله الطاهرينو        وللبحث صلة بإذن اهللا تعاىل.
                                                             

 .١٠٨ص ١قم، ج –املريزا حممد حسني الغروي النائيين، تقريرات الشيخ حممد تقي اآلملي، املكاسب والبيع، مؤسسة النشر اإلسالمي  )١(
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 .٥٠٥ج البالغة: ص فيه إِلَّا وِعاَء الْعلْمِ فَإِنه يتِسع بِه كُلُّ وِعاٍء يضيق بِما جعل :َقال اإلمام علي 
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