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 بسم هللا الرمحن الرحيم

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

(452) 
 (العقود تتبع القصود)ن عحتقيق 

سددد بعا  ال دددول إيف م دددام إىل قاعددددة عالع دددو  ل بددد  ال صدددو   اشدددل الءطدددا  الشددديل ال بددد    اسددد ندوقدددد 
ّّ  م  فرض قصد امل عاطيني ال مليك والبيد ، مسد ل م ل يسديو قواعدد ةديددة وانه ع ابإلابحة اجملّر ة منهدا  أ

م أّمدددا ح ايدددة لبعيّدددة الع دددو  و مدددا قدددا  عب ولددده الشددديل أةدددابو   1عالع دددو  ومدددا قدددام م امهدددا ال ل بددد  ال صدددو  
 م امها لل صو ، ففيها 

ّّ لبعية  ّّ املعاطاة ليست عند ال ائل ابإلابحة اجملّر ة من الع و ، وال من ال ائم م امها شرعاا؛ فإ أّوالا  أ
الع د لل صد وعدم انف ا ه عنه إّّنا هو ألةل  ليدل حدّةة كلدك الع دد، تعدّ لرلّد  األصدر امل صدو  عليده، 

  2ع ...  عدم لرّل  األصر امل صو  عليهفال يع ل حينئٍذ احل م ابلصّةة م
 امل ام ي وقل على متهيد م دمة هامة عامة عن ال اعدة فن ول  وحتقيق

فددال حةيددة فيهددا تددا هددي هددي إال  ،اّ عالع ددو  ل بدد  ال صددو   لدديو روايددة  مددا لدديو حيددة  مددا هددو واضدد 
ٍ  َواَل َعَمَل ِإاَل عع عليه السالممدر ها، ف د ي ّو ال سامل وقد ي ّو قوله  بلةاظ ُ  ععو  3ع   بِِنَي َعأَماا ِإََّنَا األأ

حت يددد   ولددديو ههندددا موضددد وقدددد ي ددّو ألّ الع دددو   لهدددا إنشدددائيان وال إنشدددا  بدددّو قصدددد،   4ع  ِِبلنِ يَاااا ِ 
 تفر ان ال اعدة وحم مالهتا  املرا ال الم عن  اآلّ امل صو إك كلك 

 املراد ِبلعقود
ال ال سددديم  دددا، ول دددن هدددل يدددرا  ندددا خصدددو  الع دددو   امدددا عالع دددو   فددداملرا  ندددا األعدددم مدددن اإلي اعدددان

                                                             

 .44  3الشيل مرلضى االنصاري،   اب امل اس ، ط / لراث الشيل األعظم ج  1ع

 .46  3الشيل مرلضى االنصاري،   اب امل اس ، ط / لراث الشيل األعظم ج  2ع

 .70  1    اإلسالمية د طهراّ  جص ة اإلسالم ال ليين، ال ايف،  ار ال  3ع
 .83  1الشيل الطوسي، هتذي  األح ام،  ار ال    اإلسالمية د طهراّ  ج  4ع
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الصةيةة أو األعم منها ومن املصةةة شرعاا أو األعم منها ومن الفاسدة؟ كه  الشديل إىل اّ املدرا  ندا 
 الصةيةة واملصةةة شرعاا.

 املراد ِبلقصود
ا لدو أرا  اّ ي دول واما عال صو   فاملرا  قصدد اللفدو وقصدد املعدّ، فدإكا  داّ  الطداا مل ي صدد اللفدو  مد

، و ددذا إكا  دداّ سدد را ا فددال لبلدد  آ ر  بعددت ف ددال وهبددت أو الع ددو فاندده ال ي دد  الع ددد الددذي مل ي صددد 
   مل فت ملا ي ول أو ل لم يف نومه أو شبه كلدك، وإكا  داّ هدا الا مل ي صدد املعدّ فانده ال ي د  إك الع دو  

 أو ام ةدا ا ال ب صدد ا دددّ علءد    أو لدددريباا  علنفسده  ينداا ل بد  ال صدو ، و دذا حدال املدد لفو بصديءة الع دد متر 
الشددديل انددده ال يصددددع عليددده الع دددد  عدددنواملعدددّ، بدددل و دددذا لدددو مل يفهدددم املعدددّ فددداّ الع دددو  ل بددد  ال صدددو  بدددل 

 .وإال ففيه لفصيل ، وكلك اتم إّ مل ي صد  بوةٍه ولو إمجاالا حينئذٍ 
 املراد ِبلتبعيٍ

ّليدة أو االق ضدائية؟ أي هدل اّ الع دو  ل بد  ال صدو  لبعيدة املعلدول للعلدة  بعيدة الع    فهدل املدرا  الل بد واما ع
دددي؟ الظددداهر ال دددايأم لبعيدددة امل  ض ددد وعلدددى حتليدددل كلدددك يبلددد   فددد  بعددد  الشدددبهان وقدددد     ،ى للم  ض 

 بعضها.
 احملتمال  العشر يف العقود تتبع القصود

بعضدددها بعدددد رفددد  وال مانعدددة مجددد  بدددني عدددد  منهدددا  مث اّ احملددد مالن يف عالع دددو  ل بددد  ال صدددو   عشدددرة
 يف أية ةهة ل ب  الع و  ال صو ؟ واالح ماالن هي  وانهوهذا ال  سيم بلةاظ عال بعية  لبطالنه، 

هي هدددا وح ي  هدددا. وقدددد يعدددّت عدددن هدددذا ابل بعيدددة يف اّ الع دددو  ل بددد  ال صدددو  أي يف املاهيدددة أي يف ما -1
ال داي واّ بال قصد والفرع بني املاهيدة واملفهدوم اّ األوىل بلةداظ اجدارج املفهوم إك مفهوم الع د ال ي ة   

 .، ل نهما أمراّ  ما سيظهر من م النا اآل بلةاظ الذهن
 إكا مل يوةد ال صد مل يوةد الع د.اّ امل صو  لبعي ها  ا يف الوةو ، ف -2
 امل صو  لبعي ها  ا يف الصةة أو الفسا . اّ -3
 .أو فيها مجيعاا  لبعي ها  ا يف أر اهنا، أو يف أة ائها، أو يف شرائطهاامل صو   اّ -4-6
 .عرضية عرفيةكالية أو اما لبعي ها  ا يف لوا مها، واللوا م  اّ -7-8
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 لبعي ها  ا يف أح امها. اّ -9
 لبعي ها  ا يف أمر خارةي. اّ -10

 التبعيٍ يف املاهيٍ
 أحدااما ي دّو ابل صدد  مدا لعنُي  ّّ إأو أ  ر، ف نيحاحلاا ملاهي  ينش  م  داما األول  ف ما لو  اّ اللفو ال

لددو قددال  عهددذا لددك نددذا  أو عخددذ هددذا نددذا  فاندده حدداو ألّ يددرا  بدده البيدد  أو الصددل  أو ا بددة املعوضددة أو 
 . 1ع ما أشر  إليه يف معّ ال بعية   –الع د املس ينل فما قصد  وق  عاق ضا ا 

 التبعيٍ يف الوجود
 وامددا ال دداي  ف مددا  هددر مددن م ددال الءددالئ وا ددا ل والنددائم وامل مددّر وشددبههم فاندده ال يوةددد الع ددد بلفددو  

 .أو شبههما أو  ئمٍ  ها لٍ 
 واما ال الث فسيي .

 التبعيٍ يف األركان
 البي  عواملعامالن عموماا  امدا العدوض واملعدوض واما الراب   وهو ال بعية يف األر اّ، ف وضيةه  اّ ر ين

عالدد من واملدد من  ع مددا اّ ر ددين الن ددا  امددا الدد وج وال وةددة، ال املهددر ولددذا إكا نسدديه أو انمدده مدد الا مل يبطددل 
 .م الا  انمت ال وةة وأمجلتالن ا  ع و ما إكا 

مدن عشدر  يلدوان فانده قدد ي صدد ال لدي يف  اا مدا لدو ابعده  يلدو   لبعية الع دد يف أر انده لل صدد ومن أم لة
املشددا) عواملدد من ر ددن، فددإّ قلنددا اّ اإلشدداعة م ددّوم  دداّ رددا ك ددر وإال  دداّ شددرطاا  ول ددل  املعددني وقددد ي صددد

وإّ  داّ مدن   2عا ابلنسدبةمد) عليهه لدو ّ بعض د ل  ل دا آ ر لبل  على ال صد فانه إّ  داّ مدن املشدا) ف   ممنه
عدنّي اّ يبدلده البدائ  يب دى ال يلدو األخد  فدإّ للدل ل حدىال لي يف املعني ف لما للل  يلو  اّ من البائ  

 بء  .
 التبعيٍ يف األجزاء

                                                             

 وقد ي وقل على حت   شرط أو نفي مان ، ولعله   .  1ع

يدد هذا إّ  انت يداما عليه أي بعد ال ب ، وإال فاّ ال لل قبل ال ب  من مدال ابئعده. ل دن ال حاةدة إىل هدذا ال   2ع
 إك انه ب لفه قبل ال ب  ين  ل للعوض ابلنسبة.
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أو األ ث، يف   1عوامدددا اجدددامو  وهددددو ال بعيدددة يف األةددد ا ، ف مددددا لدددو ابعددده  ار ، فدددداّ  خدددول األةهدددد ة
املبي ، اتب  لل صد عاق ضا ا، وسيي  أامية هذا ال يد  فاّ قصددا ودول البيد  لده عمد  مدتٍ  أو مطل داا  ودل 

 ارج ب دين الع دد  هناك عرف  ال يف وول بي  الدار حلدي  ها وموقل سياراهتا فإّ  اّ وإال فال، و ذلك احل
ولدو اخ لفدا يف ال صدد ففدر)  إّ عدّد شدرطاا ضدمنياا، وإال فةس  قصدداما ، اّ ال صد منصباا عليهإك  عليه 

 آخر لعله   .
 التبعيٍ يف الشروط

ط االرل ا يدددة، أو  ددديي شدددرط آخدددر ردددا وامدددا السدددا ر  ف شدددرط  ونددده سدددليماا  ددد  معيددد ، مدددن الشدددرو 
 ي واطئاّ عليه.

 التبعيٍ يف اللوازم الذاتيٍ
وامدا السدداب   فدداللوا م الذاليددة،  ن ددل املل يددة يف البيدد  فانده ال م كا  للبيدد  إّ مل ن ددل ابندده هددو هددو، ومددن 

لددك ولفيددد  دددر  هنددا لدد م اإلشدد ال يف املعاطدداة علدددى رأي مشددهور ال دددما  الددذين كهبددوا إىل اهندددا ال لفيددد امل
إابحدددة ال صدددرفان، إك  يدددل ي للدددل ال م الع دددد الدددذا  عنددده مددد  اّ كلدددك مدددن أبدددر  مصدددا ي  الع دددو  ل بددد  

 .؟ال صو 
 العرفيٍالتبعيٍ يف اللوازم 

اللوا م العرضية العرفية  ن ل املنفعة بن ل العني، فانه إكا اب) العني ان  لت منافعها إىل فاّ واما ال امن  
ّا الشي  ل نه ال م عريف وليو ابلذا  إك مي ن اّ يبيعه  املشبي  ذلك، ملددة سدنة مد الا   ه  منده منافع د مسد  
 لء   فيبيعه مسلوب املنفعة. وللبةث حلة إبكّ هللا لعاىل. قد أّةر  ما لو  اّ 

 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين
 

دى الأم سلم أِلَِخيِه َهِديٍَ أعع  حلى هللا عليه واله وسلمقال رسول هللا  َمٍ َما أهأ فضل من كلمٍ ِحكأ
  .13  1إرشا  ال لوب  جع    ىتزِيده  ه دى َأو ترده  َعن رد

                                                             

  امل يل وال الةة م الا.   1ع


