
  (667)ه3659شعبان  42االثنني  ...........................................................................................املكاسب )البيع(

 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
(526) 

 بناًء على ان العقود موضوعة للمسببات
ان ألفاظ العقود موضوعة لألسباب، واما بناء على اهنا موضوعة للمسببات فإن قلنا ابن أمرر ادلسربد دائرر برٌن كله بناء على فذلك 

فان العقد ادلسبيب وادلعىن االسم مصدري اما موجود صحيحاً أو معدوم وال  ،الوجود والعدم فقط فال رلال للنزاع بٌن الصحيحي واألعمي
قلنرا ابن أمرر ادلسربد يردور أيبراً برٌن الصرحة والفسراد والعردم، كمرا حققنراع بوجروع أربعرة، فا ره قرد يعقل، على هذا، عقد فاسرد، وامرا إن 

 يقال حينئٍذ ابن ألفاظها موضوعة لألعم من الصحيح والفاسد وقد يقال ابهنا موضوعة للصحيح خاصة:
 بناء على الوضع لألعم

ُ ا ال بَلي للعَ )لتمسر  ابدلطلقررات  ظرًن ايف فرإن قيرل ابهنررا موضروعة لألعررم منهمرا فررال إٍر ال حينئررٍذ  -أ إلثبرات صررحة كرل عقررد  (َأَحلل ا ا
يؤخرذ ادلوضروع حينئرٍذ مرن العرره فا ره ؛ وذلر  أل ره ٍ  يف صحته من جهة الشر  يف أخرذ الشرارع أمرراً ٍرر اً يف صرحته أو جرزًء لسرببه

، ويؤخرذ احل رم مرن ا يرة فيقرال: هرذا بيرع، ٍررعاً( يةفقد مقطوع الشرر  معحىت )بل هو بيع بيع أو عقد حينئٍذ وإن فقد زلتمل الشر ية 
ُ ا ال بَلي للعَ )و نفررى  فبررا الا الرردليل  )أي أ فررذع وجررو زع( فهررذا البيررع قررد أحلهرره هللا وأ فررذع وجررو زع وإن فقررد العربيررة أو ادلررواالة أو  ًن ررا (َأَحلل ا ا

 .ٍر ية زلتمل الشر ية
ا يشرر  معرره الع يررره يف صرردا االسررم والعنروان عليرره كمررا لررو ٍرر  الع يررره مررع فقررد  عرم يسررتمىن مررن ذلرر  مررا لررو كرران مشر و  الشررر ية شلرر

أل ره مررن التمسرر  ابلعررام يف حينئررٍذ ا رره بيررع أو ال فا رره ال يصرح التمسرر  ابدلطلقررات  بررٌن اإلبرراب والقبرول بفاصررل كبررًن ك سرربوع مرمالً  ادلرواالة
 الشبهة ادلصداقية.

 بناء على الوضع للصحيح
 ضوعة للصحيح منها خاصة، فان األقوال على هذا واحملتمالت ستة:وإن قيل ابهنا مو  -ب

 ست تفسريات للصحة
 األول: ان ت ون ألفاظ العقود موضوعة للصحيح الشرعي.
 الماين: ان ت ون ألفاظ العقود موضوعة للصحيح العريف.

 المالث: ان ت ون ألفاظ العقود موضوعة للصحيح الواقعي.
 د موضوعة للصحيح الشخصي.الرابع: ان ت ون ألفاظ العقو 

 اخلامس: ان ت ون ألفاظ العقود موضوعة للصحيح ادلؤثر.
 أي الالبشرط عن كو ه صحيحاً عرفاً أو ٍرعاً. الالبشر يالسادس: ان ت ون ألفاظ العقود موضوعة للصحيح 

 على القول ابنه موضوع للصحيح شرعاً 
فقرد ٍر  يف  صرحة البيرع مرمالً ٍرعاً، فإذا ٍ  يف ٍر ية أمر يف  احلاصل فإن قيل اب ه موضوع للصحيح الشرعي، وادلراد به ادلسبد

م للعنوان )إذ الفرض ا ه موضوع للبيع الصحيح ٍرعاً( فرال يصرح التمسر  ابدلطلقرات حينئرٍذ لتصرحيحه ألن الصحة مقو    (1)صدا عنوا ه
                                                           

 عنوان البيع. (1)
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 أل ه ي ون من التمس  ابلعام يف الشبهة ادلصداقية.
إلحررراز صررحته ٍرررعاً وهررو كو رره صررحيحاً يف عررره ادلتشرررعة وارت ررازهم كمررا لررو رأينررا ارت ررازهم وعرررفهم  عررم قررد يتمسرر  بوجرره خررار  

ادلتلقى يداً بيد على صحة البيع ابلفارسية، فا ره ي شرذ ذلر  عرن صرحته ٍررعاً فبتكرة ارت رازهم يرنقح حرال ادلوضروع فيشرمله احل رم وال 
 ي ون من التمس  ابلعام يف ادلصداقية.

 زلرررز أو عرررهٌ  مشرر و  الشررر ية أو الزئيررة ارت ررازٌ مجيررع مرروارد إال ا رره يف الملررة ولرريس ابلملررة إذ ال يوجررد يف  صررح   ل ررن ذلرر  وإن
 .ف يذ بغًنع؟ اإلمجاع عليه ر م انللمتشرعة مسل م، كما يف ٍرط التنجيز مماًل 

ألفررراظ العقرررود موضررروعة للصرررحيح ٍررررعاً، ومنهرررا التمسررر   وهنرررا  وجررروع أخررررا لتصرررحيح التمسررر  ابدلطلقرررات بنررراء علرررى القرررول ابن
 ابإل الا ادلقامي، وسي يت حبمها إبذن هللا تعاىل.

 وجه الشيخ للتفصي عن اإلشكال: موضوع للصحيح املؤثر
ربهه  اباللتزام ابحملتمل اخلامس ا  ذ الذكر، اإلٍ ال عنفقد تفص ى  قدس سرعاما الشيخ  يف بقوله ) عم مي ن ان يقرال ان البيرع ٍو

العره إذا استعمل يف احلاصل من ادلصدر الذي يراد مرن قرول القائرل بعرد عنرد اإل شراء ال يسرتعمل حقيقرة إال فيمرا كران صرحيحاً مرؤثراً 
فرالبيع الرذي يرراد منره مرا  ،ولو يف  ظرهم مث إذا كان مؤثراً يف  ظر الشارع كران بيعراً عنردع وإال كران صرورة بيرع  ظرًن بيرع اذلرازل عنرد العرره

عقيد قول القائل بعد عند العره والشرع حقيقة يف الصرحيح ادلفيرد لألثرر ورلراز يف  رًنع، إال ان االفرادة وثبروت الفائردة سلتلرذ حصل 
 يف  ظر العره والشرع. 

ربهه يف اخلطراابت  واما وجه متس  العلماء إب الا أدلة البيع، وحنوع فألن اخلطاابت لرم ا وردت على  بق العره محل لفر  البيرع، ٍو
الشرعية على ما هو الصحيح ادلؤثر عند العره أو على ادلصدر الذي يراد من لف  بعرد فيسرتدل إب رالا احل رم حبل ره أو بوجروب الوفراء 

 .(1)على كو ه مؤثراً يف  ظر الشارع أيباً فت مل. فإن لل الم زلاًل آخر(
 فال حقيقة شرعية، ويصح التمسك ابملطلقات

إذ ا ره تفصرى بره عرن إٍر الٌن دفعرًة واحردة: فمرن جهرة نلرل ورذا عرن القرول ابحلقيقرة الشررعية يف وهذا الوجه من مبت رات الشيخ 
الالزمة من القول ابهنا موضوعة للصحيح ٍرعاً، فعدل إىل القول ابهنا موضوعة للصحيح ادلؤثر وان هذا و العقود )اليت هي مسل مة العدم( 

رعاً   فال توجد حقيقة ٍرعية، ل نها تفيد فائدهتا بوجٍه.والشرع يبين عليه أو فقل أمباع  أو ادلوضوع له عرفاً هو ادلوضوع له عرفاً ٍو
ومررن جهررٍة نلررل وررذا عررن زلررذور عرردم صررحة التمسرر  ابدلطلقررات لرردا الشرر  يف الشررر ية بنرراء علررى احلقيقررة الشرررعية والقررول ابن 

مررع القررول اب رره موضرروع للصررحيح  (2)بهة ادلصررداقية؛ أل ررهألفراظ العقررود موضرروعة للصررحيح ٍرررعاً أل رره سرري ون مررن التمسرر  ابلعرام يف الشرر
ٍررعاً( ف رل عقرد رآع العرره صرحيحاً مرؤثراً فهرو صرحيح مرؤثر ٍررعاً لفررض اتفاقهمرا علرى ادلمبرى ادلؤثر )وإن هذا هو ادلوضروع لره عرفراً 

حة مررؤثرة وال يراهررا الشررارع كررذل ( يادلوضرروع لرره )واختالفهمررا إيفررا هررو يف نطئررة الشررارع للعررره يف بعرر  ادلصرراديق إذ يراهررا العررره صررح
ف و ره صرحيحاً مرؤثراً يؤخرذ مرن العرره وحيرث كران مررآة للشررع )ألن إال فيمرا ثبرد خالفره، وعليره: في ون العره مرآة للشرارع يف ذلر  

دلصرررداقية.. ادلوضرروع لرره بنظر ررا واحررد( كرران صررحيحاً مررؤثراً ٍرررعاً، فصررح التمسرر  ابدلطلقررات إذ لرريس مررن التمسرر  ابلعررام يف الشرربهة ا
 صلى هللا على دمحم وآله الطاهرينو          وللبحث تتمة إبذن هللا تعاىل.

ََوى ِبَداَلَلِة ال َعق  ِ ))لابر بن يزيد العفي:  عليه السالممن وصية اإلمام الباقر  ِِت َشاِء ال ِعل مِ  ،َوتَلَوقا ُماَازََفَة اْل  ََوى اِبس   ،َوِقف  ِعن َد َغَلَبِة اْل 
تَلب ِق َخا ََزاءِ َواس  ِم اْل  َع َماِل لِيَلو    .282حتذ العقول: ص ((ِلَص اْل 
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