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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العادلٌن ،والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبٌن الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن ،واللعنة الدائمة على أعدائهم
أمجعٌن ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
()1ٓ1

وجوه إتصاف العقد مبا يرتتب عليو املسبَّب ،ابلصحة والفساد

اثنيااًا ان قولااه وملاان ادلعلااوم أن هاايا البيااص أيلااا وااًن ملدصا ابلصا ة والفسااا  ،ولاايل للراااررت اخانارت ابلنساابة إليااه حا ي ااون رلااال
للنزارت ادلعروف بٌن القوم يف اهنا ملوضاوعة للصا يأ أو األعام ،وعلاى هايا فماا افاا د الراهيدان قادس سارأا ملان لاون ألفااي العقاو لاالبيص
وحنود حقيقة يف الص يأ ورلازا يف الفاسد
ير عليه ملا سبق ملفصالً نظًند يف ادلسبب إذ ارأتى بعض األعالم ،لاآلخوند ،أبن أملرد ائر بٌن الوجو والعدم وال يوجد شق اثلا
ليدور األملر بٌن الوجو الص يأ والفاساد والعادم ،فبجبناا عناه بوجاود أربعاة ،وهاي أبمجعهاا جارياة علاى القاول ابن ألفااي العقاو ملوضاوعة
لألسباب مبا ينتب عليها ملن ادلسببات فاهنا أيلاً تدص ابلص ة والفسا ال ابلوجو والعدم خاصة ابحدى وجود مخلا
لكونو مؤثراً يف ترتب بعض املسبب فقط

األول :ابعدبااار لااون الساابب ملااترراً يف ترتااب بعااض ادلساابب عليااه؛ وذلا لداابعض ادلساابب وهااو ادلل يااة بداابعض ملدعلقهااا وهااو ادلملااوك
وهو العٌن ادلبيعة لما لو ابعه ادلرارت بينه وبٌن وًند فانه حي لان ادلدعلق وهو العٌن ادلبيعة ملدجزائً ولان بعله مملولاً لاه وبعلاه مملولااً
لغاًند ،لاناامل ادلل ياة ادلدعلقااة باه ملدجزئااة أيلااً ف ااان البياص الناقااني دلل يااة هايد العااٌن ،ملدجازائً احنالليااً أي ان البياص وهااو السابب ترتااب عليااه
بعااض ادلساابب وهااو ملااا لااان مملولااً لااه ،ولاايا الدزملاوا فيااه يااار تاابعض الصاافقة ،ولااو لااان البيااص ،أو فقااني الساابب مبااا ينتااب عليااه ادلسااببات،
بسيطاً ل ان املا حاصالً أو ال ،املا ملوجو اً أو ملعدوملاً ،ودلا صأ تبعله والقول بص ة بعله إذا رضي به ادلرني ومل أيخي ابخليار.
وعليها فيم ن ان يوص ملثني بيص ادلرارت ابنه بيص فاسد إذا اعدربد العرف أو الرررت ليل  ،أو ابناه بياص صا يأ إذا اعداربد العارف أو
ِّ
ادلرررت ليل .
لكونو مؤثراً يف ترتب بعض آاثر املسبب فقط

الثاين :ابعدبار لون السبب ملترراً يف ترتب بعض آاثر ادلسبب عليه ،ولنمثني له مبثالٌنا
أحدأاا ملا لو ابرت ملا لان قد أجرد للغًن ،فان ادلرني إذا لان جاهالً بيل لاان ملغاروراً فلاه خياار الغاأ باني أو العياب لاو عاد عيبااً
عرف ااً بااني أو الراار لااو اعداارب شاارااً ارت ااازاً ،فدبملااني فيصااأ ان يطلااق علااى ملثااني هاايا البيااص انااه بيااص فاسااد أو ص ا يأ لااو قلنااا بفسااا د أو
ص ده ابعدبار ان السبب ينتب عليه بعض آاثرد إذ حيصني به نقني العٌن ول نها ملسلوبة ادلنفعة.
اثنيهمااا ملااا لااو ابعااه ملااا لااان قااد نقلااه للغااًن بن ااو الساارقفلية حااق اخللااو وذلا علااى بعااض األقاوال األربعااة عراارة يف حقيقدهااا والا
فصلناها يف ملب ثه ،وملنهاا القول ابنه إجارة ملص شر ان له – للمسدبجر – ان جيد أتجًنها حبق اخللو لنفسه أو لغًند وابن ادلال ليل
له زاي ة األجرة ٍ
حينئي ،فانه لو ابرت هيد العٌن لانمل ملبعلة ملن حي نقني العٌن ون اآلاثر وملنهاا ملا اخانهد يف السارقفلية ملان اناه ملان
ادللا ادلاابعض ذاآً وآاثراً فراجااص ملااا حققناااد يف ملب ااق حااق اخللااو  ،وعليااها فاايم ن وصا هاايا البيااص ابلصا ة أو الفسااا حسااب نظاار
الرررت والعرف يف ذل .
لكونو مؤثر يف املرتبة الضعيفة من املسبب فقط

الثالث :ابعدبار لون السبب ملترراً يف ادلسبب بوجو د اللعي

ون القوي أي مبرتبة ا ىن ون األعلى ،وذل لما لو قيني ابن البياص
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ادلعاااااي يوجااب ا ابحااة أو حااق االخدصااا فقا  ،فلااو اشاان عليااه يف ضاامن عقااد مللاازم ان يبيعااه شاايئاً ملعينااً أو لااو نااير ذلا  ،فباعااه
ملعاااة وقلنا ابهنا تفيد حق االخدصا ملص القول ابنه ملرتبة هزلة ضعيفة ملن ادلل ياة ملقاباني ملان قاال ابن حاق االخدصاا حقيقاة أخارى
ملباينة للمل ية ،فانه يصأ ٍ
حينئي إاالق البيص الفاسد أو الناقص على ملثني هيا.
ومي ن الدمثيني مبا لو وهب شيئاً لغًن الرحم فانه يفيد ادلل ادلدزلزل وهيا الن و ملن ادلل هو رتباة ضاعيفة ملناه ،فيصاأ ان يطلاق علياه
الدملي الناقص بني أو الفاسد لو اشن الدملي يف ضمن عقد مللزم.
ومي ن الدمثيني مبا لو ابعه أابد ملن واًن ان يادري فاناه ينعداق علياه قهاراً فهاو بياص فاساد أو صا يأ وهاو ابخلياار .وقاد يدبملاني يف األملثلاة
الثالرة فدبملني.
لكونو صحيحاً عند الشرع دون العرف أو العكس

الرابععع :انااه حيا لااان ساابباً تنتااب عليااه ادلسااببات عنااد العاارف ون الراررت أو الع اال ،صااأ وصاافه ابلصا ة أو الفسااا لااني ملنهماا

ملنسوابً ألحدأا ،وعليها فقد ي ون الفاسد الررعي هو الص يأ العريف.

لكونو مساحمياً
اخلامس :ان وصا ادلسابب ابلصا ة والفساا  ،ووصا السابب مباا لاه ملان الدسابيب أو مباا ينتاب علياه ملان ادلساببات ،ملساازلي فاناه
يصااأ وص ا ادلساابب مااا ويصااأ وص ا الساابب مبااا لااه ملاان ادلسااببات مااا أيل ااً ،ع اال ذات الساابب فااان وصاافه ابلص ا ة والفسااا
حقيقي؛ لوجو د حقيقةً.
وحتليلو دقي وليس عرفياً وال مرتكزاً للمتشرعة
اثلثاً :ان قوله فألهنا ح لألسباب مبا ينتب عليها ادلسببات يف الدقة الفلسفية ليل  ،ال يف ادلسدعمني الررعي وال يف ادلعهو العريفا
املا الثاين فان العرف يرى أن البيص ملوضورت للعقد ادلرلب ملن ا جيااب والقباول بناا علاى رأي ملان يارى ذلا وان ادلرجاص يف ادلفااهيم
هو العرف ال الفلسفة وال الدقة األصولية.
واملااا األول فااان ادلساادعمني الراارعي هااو يف البيااص لساابب أي ذات الساابب أو لمساابب ،ولاايل ملاان ادلساادعمني الراارعي الساابب مبااا

اّللُ الْبَع ْي َع ال يارا باه أحاني هللا البياص مباا ينتاب علياه ادلساببات إذ ملاص هايا القياد
َح َّل ّ
ينتب عليه ملن ادلسبب؛ أال ترى ان قوله تعاىل َوأ َ
ي ون أحني ،إذا لان مبعىن انفي ،ملن حتصيني احلاصني .فدبملني
تنبيو :سبق ومما يوضأ ذل ألثر ان قول ادلًنزا النائيين 1 ...أقولا وخاالف ادلسادعمني الرارعي ،وهايا هاو الايي ينبغاي ان ننااق
بااه ادلااًنزا فااان لالملااه عاان تصااوير الصا يأ الراارعي والفاسااد الراارعي ال العااريف ،فراجااص مااام لالملااه يف تقريارات اآلمللااي لااه 101 1
عند تعليقده على قول الريخ مث ان الرهيد الثاين نص يف لداب اليمٌن..
هيا لله بنا على ان البيص ملوضورت للسبب ،وليا سائر ألفاي العقو .

بناء على ان العقود موضوعة للمسببات
واملا بنا على ان البيص ملوضورت للمسبب فقد اخدل فيه على أقوال رالرة نلي ذلا احدماالت رالرة  ، 2وسيبي ذل إبذن هللا تعاىل.
وصلى هللا على دمحم وآلو الراىرين
ف ح َّق أ ِ
َخ ِيو وسائني الريعةا .210 12
عن أيب عبد هللا عليه السالم أنه قالا َما أَقعْبَ َح ِاب َّلر ُج ِل أَ ْن يَع ْع ِر َ
ف أَ ُخوهُ َح َّقوُ َوَال يَع ْع ِر َ َ
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