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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

(457) 
 الشيخ: ختّلف العقد عن مقصود املتبايعني كثري

يااا ، لشااايل علاااى اسااافبعا  كا اااد الملطاااا  إلاباااا ة املعاملااااة اإلابحاااة  ااا  قصاااد املفعاااامليني الفملكماااا أور  ا
لفأسيس قواعاد دديادة  نهاا ان ال ن اون العاتاو  للعاة للاتصاو ،  ا  ا اه ال  ا   اسفنا اً إىل ان ذل   سفلزم

مث أور   اث1قفااالعني ك(اا اثد العاتااد عاان  اتصااو  املختل اا ن  أيف هاا ا الاتاعاادة قالعاتااو  نفباا  الاتصااو اث لاتولااه  ق  ياااً  
 اتوضاً مخساة علاى كلياة الاتاعادة كماا سايأ ، ل ان كال اه ها ا  باة علاى  اتد اة  طوياة وهاي ان ها ا قاعادة 

إذا كا ااآ آياة أو رواياة ابااان العاام ح ااة وإن  ودااه للانات عاتالئياة وليساآ آيااة أو رواياة، وودااه االلفناا  ا اه ال 
ااخ   حب يااة ا مجلااة وار ة  اان الشااارت ل ا ااآ الناتااو   اا  ضااارة ابلااو كا ااآ هاا  ،ص واسااف(ة  نااه  ااا اسااف(ةص  

إذ  ايااة األ اار ان ن ااون اسااف(نا  ويباتااى عمااوم الاتاعاادة ح ااة و ردعاااً كمااا هااو األ اا  املساال م لااديهم  عمو هااا
يف كا  الظاواهر،  عام إجتااا لادو الناتاو  إذا كا اآ قاعاادة عاتالئياة قكماا هاي كاا ل اث إذ نفياد ها ا الناتااو  

، وعلياهان األ ر لل  لبنا     العاتال  يف ك   ور   اور  ابي اا ان يالحال كا   اور  حبيالاه إذ لناا  العاتاال  لا  
ا اااه كياااد ي اااون ذلااا   ااا  ان العاتاااو  نفبااا  و ، العاتاااد عااان الاتصااادال يصاااإل اإل ااا ال علاااى املعاملااااة لف لاااد 

 الاتصو ؟
 مث ذكر الشيل  اتوضه اخلمسة 

 املعاملة الفاسدة تؤثر يف ضمان القيمة الواقعية -أ
ان املعا لاااة الفاساادة ناامار يف ضااامان كاا   نهماااا الباادل الاااواقعي أو الاتيمااة الواقعياااة،  ون نقض األول: ال  

 اا يف العاتااد سااوا  أكااان أقاا  أم الصااحيحة الااي نفيااد الملاامان ابملساامى أو  ااا حااد  املعا لااة املساامى، ع ااس 
ا اآ املعا لااة  ااحيحة ضاامن أك(ار  اان الاتيمااة الواقعياة، ابلااو ا ااأبل الطعاام يلااد وكا ااآ قيمفاه ألفااان، ابااان ك

ضاة الفاسادة أاار  و وإن كا اآ ابمللاة ضامن الاتيماة الواقعياة وهاي األلفاني، اباملعا ،األلد  فسها وهاي املسامى
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 ضة الصحيحة.و آخر    الملمان ال و نمار ابيه املعا يف ضمان  
م أملباتوا على أن  عاتد املعاوضة إذا كان اباسداً يما ر يف ضمان ك     ا ن العوضاني الاتيماة  قال الشيل  قابإّن 

ماااا   ياتصااادا إال  ضااامان كااا     نهماااا  إلاباااا ة العاتاااد الفاساااد الملااامان عنااادهم ابيماااا ياتفملااايه  اااحيحه،  ااا  أّن 
 ابآلخر.

ونااوه م  أن   لاايلهم علااى ذلاا  لقاعاادة الياادل،  اادابوت  ي  ااه   ياا كر هاا ا الودااه إال  لعملااهم  عطواباااً علااى 
 .اث1قحل املسال اثالوده األو ل، و هو إقدا هما على الملمان، ابال

 الوجوه يف ضمان القيمة الواقعية يف العقد الفاسد
ضامان الاتيماة الواقعياة قال املساماةاث إذا كهار كاون العاتاد اباساداً، سابا ونوضيإل كال ه  ان احملافمال  يف 

 االاة 
 العقد الفاسد بنفسه هو السبب -1

اعادة ق اا يملامن لصاحيحه يملامن ق الباا  يف األول  ان العاتد الفاسد لنفساه سابا لملاماّنا، وهاو كااهر
ابا اه قصاد ضامان املسامى ل ان   لفاسادااث ولناا  علاى ها ا يافم  اتا  كا اد الملطاا  إذ   يفبا  العاتاد الاتصاد

 .صد له ضمان ك  عو  ابآلخر املسمىال و قان الاتيمة الواقعية، هب ا العاتد ال و حيص  هو ضم
 اليد هي السبب -2

ن، لاا  هاااو لملاااو ودااو ا كالعااادم، لااا  ساابا الملااامان قاعااادة ال(ااا   ان العاتاااد الفاساااد لاايس سااابا الملاااما
كهاار ان وحياا  وقااد أخاا  املشااأبو املاا(من قكالطعاااماث  اث2قاثاثَعَل  ا اَلَي  دا َم  ا َأَ   َىَت َح  ِّي ت    َؤدّا َ قققاليااداث إذ 

اباان  اثاثَعَل ا اَلَي دا َم ا َأَ  َىتَ ققاملعا لة اباسدة ابعليه ان يردعه ابإذا كان قد انلفه ابعليه قيمفه الواقعية  اتفملاى 
 عينه أو لدله الواقعي إن   مي ن إردات العني. اثاثَما َأَ َىتَ قق

 اإلقدام هو السبب -3
لاا  هااو اإلقاادام، أو أل ااه أقاادم علااى  علااى اليااد،العاتااد الفاسااد وال  لاايس هااوال(الاا   ان ساابا الملاامان 

عا لااااة إن كا ااااآ امل  أقاااادم علاااى ضااااما ه ابلعااااو  املسااامى إذ   ي اااان إقدا ااااه  ا يااااً لاااا ابهااااو ضاااا ن، ضاااما ه
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ابيمااا   ي اان  بنياااً علااى  وابلعااو  الااواقعي إن كهاار  اباساادة، وذلاا  حسااا االرن ااا  العاتالئااي ، ااحيحة
 .اجمل ا ية وإن   ي ن  لفففاً ل ل 

 ابه ا ودوا االاة حسبما لىن عليها املسال ، وهو كاهر الشيل أيملاً.
 إشكال: اإلقدام متمم لليد وليس وجهاً مستقالً 

 علااى عاادها ودوهاااً االاااة، لاا  دعلهااا ودهااني إذ اعفاال ان ال(ااا   اافمم لل(ااا  ل اان لعاا  األعااالم أ اا  
 ونوضيحه 

ابان كاان علاى الملامان ضامن قكاالبي  العدوا ية الملمان أو على اإلقدام ا ا  بة على اجملا ية أو على ان 
 إذ ا اه أقاادم عاادواىً علاى  لاا  الملا  وانلفااه ابهاو ضااا ن لااهأيملاااً ضامن  ، كالملا ااا،كااان عادوا ياً   و ا ااث وان

وإن كاااان اإلقااادام  بنيااااً علاااى اجملا ياااة كماااا يف  حب ااام الشاااارت وإن   ياتصاااد هاااو لنفساااه اإلقااادام علاااى الملااامان،
كاا  ملعااام الملاا  وإنالابااه  بنياااً علااى اجملا يااة ابا ااه ال يملاامن، واإلقاادام علااى اجملا يااة ا ااا  ذن يوم الملاايد إذ ياتاا

 ل  أو  ذن الشارت وهو  ال  امللوك وذل  كما يف الفاتاص وكما يف أخ  الزكاة  ن املمفن  على وده .املا
وض  يدا على امل(من وهو  ل  المل ، و  ي ن إقدا ه  بنياً علاى اجملا ياة لا  كاان قد وحينئ   ابان املشأبو 

، ابملسامى واإلقادام علاى الملامانلعاتاد الصاحيإل ا بنياً على الملمان، ابسبا ضما ه إذا كان العاتاد  احيحاً 
وسبا ضما ه إذا كان العاتد اباسداً اليد واإلقدام على الملمان أيملاً إذ   ي ن وضعه يادا، علاى أياة ناتادير، 

 إقدا اً على اجملا ية،  عم حتديدا ل و ه ضماىً للاتيمة الواقعية عائد لالرن ا .
..اث  قسفعرف إن  اا  هللا عناد الاف لم نعلياتاً على قول الشيل قونوهم ان  ليله. قدس سراقال الشهيدو 

يف  ااادرك قاعااادة  اااا يملااامن لصاااحيحه يملااامن لفاسااادا أن  هااا ا لااايس لفاااوه م، لااا  هاااو احلااا ، وأن  املاتفملااااي 
 اان نعلياا  الملاامان يف  قاادس سااراللملاامان يف نلاا  الاتاعاادة هااو اليااد والاتااب . و ااا يف كلمااا   اايل الطائفااة 

جتا هو  ن ابب ليان عدم املا    ن أتاا  الياد والاتاب  الفاسد واإلدارة الفاسدة ابإلقدام على الملمان إ  البي
يف الملمان، وهو اإلقدام على اجملا ية ونعليا  الشاي  لاه، ال  ان ابب لياان املاتفملاي لاه ونعليلاه لاه، وأن  دعا  
 ةه ا  لاياًل  سافاتاًل يف عار  الياد  فلاة  ادر  عان املساال ، اباا فظر. اباإذن ال يار  الانات  ابلعاتاو  الفاساد
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 .اث1ق الملمان ابلاتيمة الواقعية المل  املاتصو  هبا، أل  ه  سب ا عن اليد ال العاتد الفاسداثابلنسبة إىل
 وهل ا النات  نفمة أت   ذن هللا نعاىل. ،  النات  أو دواله ألداً  ال يملر ي اث2قوعلى أو ابه ا اخلالف

 بيع ما ال ميلك وما ال ميلك صحيح -ب
لااو ابت هاا ا كمااا ميلاا   ااحيإل عنااد ال اا اث كمااا قااال الشاايل   قان لياا   ااا ميلاا  و ااا ال: (3)ال  نقض الث  اي

، ابما  ا اه قصاد ليا  ال ا  قال لاا والشااة  ا(اًلاث إال ان اث4قال لا وها ا الشااة يف  افاتة واحادة يلاد  يناار
 العاتد   يفبا  الاتصاد إذ ي اون ليعاه ال لاا ابملااًل قأل اه  ان األعياان الن ساة علاى املشاهور  ان لطاالن ليعهاا

، واملنصااااور ان كاااا   ااااا لااااه  نفعااااة حمللااااة  اتصااااو  ابيصااااإل ليعااااهاث وي ااااون لياااا  الشاااااة خا ااااة  وهااااي  ااااا ال  لاااا
  حيحاً.

 اجلواب: البيع منحل إىل بيعني
وقد أديا عن  ات  الشيل ابن البيا   نحا  حينئا   إىل ليعاني حاتياتاة أحاد ا ابملا  واآلخار  احيإل ابلام 

لااااا ابملاااا  ابلااااايس لبياااا  قعلاااااى يف لااااد العاتااااد عااااان الاتصااااد إذ ليااااا  الشاااااة  ااااحيإل وقاااااد قصاااادا، وليااااا  ال 
 م  واحلا اا   ا ااه ض اا ،الصاحيحياث كااي ياتااال كيااد   يفبا  عاتااد البياا  الاتصااد ابا اه  اان السااالبة اب ففااا  املوضاوت

وكاون احادا ا  احيحة   ملاا  الشاارت واألخارل ابمللاة ال يعاة ا اه  ، ا للفال واحادأ شاأإىل أخرل و   عا لةً 
 ن ل  ا ملى قصداً وعاتداً وألط  قصداً وعاتداً.املعا لفني على خالف  ا قصدا املفعا ال ىا مل

 ابا فظر.  ،ه ا اجلواب  ا سيأ  وقد ير   
 وصلا هللا علا حممد وآله الطاهرين

 
َها قق  عليه السالم الصا ققال اإل ام  ن َ نَ َيا طََلَبه  اَلَمَوت  َحِّي ُي َراَجه  ما نَ َيا طَالاَبٌة َوَمَطل وبٌَة َفَمَن طََلَب الدُّ الدُّ

نَ َيا َحِّي ت  َوفّاَيه  راَزَقه  َوَمَن طَلَ  َته  الدُّ َرَة طََلب َ  اث.409ص 4 ن ال حيملرا الفاتيه  جق اثاثَب اَْل ا
                                                             

كفااب امل اساا  ا  حوا اي هداياة الطالاا إىل أسارار امل اساا، املا  ا ابفااا الشاهيدو الفليازو،  مسساة الابال  ا   اث1ق
 .72ص 2ل و   ج

 اّنما ودهان أو وده واحد. اث2ق
 وهو  ل  الشيل. اث3ق

 ابن قال لعف  ه ين يلد،  (اًل. اث4ق


