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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 :ختلّف العقد عن مقصود املتبايعني كثري
كمااا أور الش اايل علااى اس اافبعا كا ااد الملطااا إلاب ااا ة املعاملاااة اإلابح ااة ا قصااد املفع ااامليني الفملي ا ،
اسفنا اً إىل ان ذل سفلزم لفأسيس قواعاد دديادة نهاا ان ال ن اون العاتاو للعاة للاتصاو  ،ا ا اه ال ا

يف ها ا الاتاعاادة قالعاتااو نفبا الاتصااو اث لاتولااه ق يااً أن ختلاد العاتااد عاان اتصااو املفااالعني ك)ا اثق1اث مث أور
اتوضاً مخساة علاى كلياة الاتاعادة كماا سايأ  ،ل ان كال اه ها ا باة علاى اتد اة طوياة وهاي ان ها ا قاعادة
عاتالئياة وليساآ آيااة أو رواياة ،وودااه االلفناا ا اه ال ودااه للانات إذا كا ااآ آياة أو رواياة ابااان العاام ح ااة وإن
خصاص واسااف)ة نااه ااا اسااف)ة ،ابلااو كا ااآ ه ا ا مجلااة وار ة اان الشااارت ل ا ااآ الناتااو ا ضااارة حب يااة
عمو هااا إذ ايااة األ اار ان ن ااون اسااف)نا ويباتااى عمااوم الاتاعاادة ح ااة و ردعااً كمااا هااو األ ا املساالم لااديهم
يف كا الظاواهر ،عام إجتااا لادو الناتاو إذا كا اآ قاعاادة عاتالئياة قكماا هاي كا ل اث إذ نفياد ها ا الناتااو
ان األ ر لل لبنا العاتال يف ك ور اور ابي اا ان يالحال كا اور حبيالاه إذ لناا العاتاال لا  ،وعلياه
ال يص ااإل اإل ا ال عل ااى املعامل اااة لف ل ااد العات ااد ع اان الاتص ااد ،وا ااه كي ااد ي ااون ذل ا ا ان العات ااو نفب ا
الاتصو ؟
مث ذكر الشيل اتوضه اخلمسة
أ -املعاملة الفاسدة تؤثر يف ضمان القيمة الواقعية
ال نقض األول :ان املعا لااة الفاساادة ناامار يف ضاامان ك ا نهمااا الباادل ال اواقعي أو الاتيمااة الواقعيااة ،ون
املساامى ،ع ااس املعا لااة الصااحيحة الااي نفيااد الملاامان ابملساامى أو ااا حااد اا يف العاتااد ساوا أكااان أقا أم
أك)ار اان الاتيمااة الواقعياة ،ابلااو ا ااأبل الطعاام يلااد وكا ااآ قيمفاه ألفااان ،ابااان كا اآ املعا لااة ااحيحة ضاامن
األلد فسها وهاي املسامى ،وإن كا اآ ابمللاة ضامن الاتيماة الواقعياة وهاي األلفاني ،اباملعاوضاة الفاسادة أاار
ق1اث الشيل رنملى اال صارو ،كفاب امل اسا ط نراث الشيل األعظم ج 3ص.47
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يف ضمان آخر

الملمان ال و نمار ابيه املعاوضة الصحيحة.

قال الشيل قابإّنم أملباتوا على أن عاتد املعاوضة إذا كان اباسداً يمار يف ضمان ك ان العوضاني الاتيماة
إلاب ااا ة العات ااد الفاس ااد المل اامان عن اادهم ابيم ااا ياتفمل اايه ااحيحه ،ا ا أّنم ااا ياتص اادا إال ض اامان كا ا نهم ااا
ابآلخر.
ونااوهم أن لاايلهم علااى ذل ا لقاعاادة الياادل ،اادابوت ي ااه ي ا كر ه ا ا الودااه إال لعملااهم عطواب ااً علااى
الوده األول ،و هو إقدا هما على الملمان ،ابالحل املسال اثق1اث.
الوجوه يف ضمان القيمة الواقعية يف العقد الفاسد
ونوضيإل كال ه ان احملافمال يف سابا ضامان الاتيماة الواقعياة قال املساماةاث إذا كهار كاون العاتاد اباساداً،
االاة
 -1العقد الفاسد بنفسه هو السبب
األول ان العاتد الفاسد لنفساه سابا لملاماّنا ،وهاو كااهر الباا يف قاعادة ق اا يملامن لصاحيحه يملامن
لفاسادااث ولناا علاى ها ا يافم اتا كا اد الملطاا إذ يفبا العاتاد الاتصاد ابا اه قصاد ضامان املسامى ل ان
ال و حيص هو ضمان الاتيمة الواقعية ،هب ا العاتد ال و قصد له ضمان ك عو ابآلخر املسمى.
 -2اليد هي السبب
ال)ااا ان العاتااد الفاسااد لاايس ساابا الملاامان ،ل ا هااو لملااو ودااو ا كالعاادم ،ل ا ساابا الملاامان قاعاادة
ت َح يِّ ت َؤاّد َ اثاثق2اث وقااد أخ ا املشااأبو املاا)من قكالطعاااماث وحي ا كهاار ان
قاليااداث إذ قق َعلَ ا الَيَ اد َم ا أَ َ َى َ
تاثاث اباان
املعا لة اباسدة ابعليه ان يردعه ابإذا كان قد انلفه ابعليه قيمفه الواقعية اتفملاى قق َعلَ ا الَيَ اد َم ا أَ َ َى َ

تاثاث عينه أو لدله الواقعي إن مي ن إردات العني.
قق َما أَ َ َى َ
 -3اإلقدام هو السبب

ال)ال ا ان ساابا الملاامان لاايس هااو العاتااد الفاسااد وال علااى اليااد ،ل ا هااو اإلقاادام ،أو أل ااه أقاادم علااى
ض ااما ه ابه ااو ض ااا ن ،إذ ي اان إقدا ااه ا يا ااً لا ا أق اادم عل ااى ض ااما ه ابلع ااو املس اامى إن كا ااآ املعا ل ااة
ق1اث الشيل رنملى اال صارو ،كفاب امل اسا ط نراث الشيل األعظم ج 3ص.47
ق2اث الن أيب مجهور االحسائي ،عوايل الآللئ ،ار سيد الشهدا عليه السالم ا قم ج 1ص.224
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ااحيحة ،وابلعااو

ال اواقعي إن كهاار اباساادة ،وذل ا حسااا االرن ااا العاتالئااي ابيمااا ي اان بني ااً علااى

اجملا 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
ل اان لعا األعااالم أ ا علااى عاادها ودوهااً االاااة ،لا دعلهااا ودهااني إذ اعفاال ان ال)ااا اافمم لل)ااا
ونوضيحه
ان اإلقدام ا ا بة على اجملا ية أو على الملمان أو على العدوا ية ابان كاان علاى الملامان ضامن قكاالبي
و ا ااث وان كااان عادوا ياً ،كالملا ااا ،ضامن أيملااً إذ ا اه أقاادم عاادواىً علاى لا الملا وانلفااه ابهاو ضااا ن لااه
حب اام الشااارت وإن ياتصااد هااو لنفسااه اإلقاادام علااى الملاامان ،وإن كااان اإلقاادام بني ااً علااى اجملا يااة كمااا يف
الملاايد إذ ياتاوم يكا ملعااام الملا وإنالابااه بنيااً علااى اجملا يااة ابا ااه ال يملاامن ،واإلقاادام علااى اجملا يااة ا ااا ذن

املال أو ذن الشارت وهو ال امللوك وذل كما يف الفاتاص وكما يف أخ الزكاة ن املمفن على وده.
وحينئ ابان املشأبو قد وض يدا على امل)من وهو ل المل  ،و ي ن إقدا ه بنياً علاى اجملا ياة لا كاان
بنياً على الملمان ،ابسبا ضما ه إذا كان العاتاد احيحاً العاتاد الصاحيإل واإلقادام علاى الملامان ابملسامى،

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 .
قال الشهيدو قدس سرا نعلياتاً على قول الشيل قونوهم ان ليله...اث قسفعرف إن اا هللا عناد الاف لم

يف اادرك قاع اادة ااا يمل اامن لص ااحيحه يمل اامن لفاس اادا أن ها ا ا ل اايس لف ااوهم ،لا ا ه ااو احلا ا  ،وأن املاتفمل ااي
للملاامان يف نلا الاتاعاادة هااو اليااد والاتااب  .و ااا يف كلمااا اايل الطائفااة قاادس ساارا اان نعليا الملاامان يف
البي الفاسد واإلدارة الفاسدة ابإلقدام على الملمان إجتا هو ن ابب ليان عدم املا ن أتاا الياد والاتاب

يف الملمان ،وهو اإلقدام على اجملا ية ونعليا الشاي لاه ،ال ان ابب لياان املاتفملاي لاه ونعليلاه لاه ،وأن دعا
ه ا لايالً سافاتالً يف عار الياد فلاة ادر عان املساال  ،اباا فظر .اباإذن ال يار الانات ابلعاتاو الفاسادة
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ابلنسبة إىل الملمان ابلاتيمة الواقعية المل املاتصو هبا ،أل ه سبا عن اليد ال العاتد الفاسداثق1اث.
وعلى أو ابه ا اخلالفق2اث ال يملر ي

النات

ب -بيع ما ال ميلك وما ال ميلك صحيح

أو دواله ألداً ،وهل ا النات

ال نقض الث اي( :)3قان ليا ااا ميلا و ااا ال ميلا

نفمة أت

ذن هللا نعاىل.

ااحيإل عنااد ال ا اث كمااا قااال الشاايل كمااا لااو ابت ها ا

ال لا وها ا الشااة يف افاتة واحادة يلاد يناارق4اث ،ابما ا اه قصاد ليا ال ا قال لاا والشااة ا)الًاث إال ان
العاتد يفبا الاتصاد إذ ي اون ليعاه ال لاا ابملاالً قأل اه ان األعياان الن ساة علاى املشاهور ان لطاالن ليعهاا
وه ااي ااا ال لا ا  ،واملنص ااور ان كا ا ااا ل ااه نفع ااة حملل ااة اتص ااو ابيص ااإل ليع ااهاث وي ااون ليا ا الش اااة خا ااة
حيحاً.
اجلواب :البيع منحل إىل بيعني
وقد أديا عن ات الشيل ابن البيا نحا حينئا إىل ليعاني حاتياتاة أحاد ا ابملا واآلخار احيإل ابلام
يف لا ااد العاتا ااد عا اان الاتصا ااد إذ لي ا ا الشا اااة ا ااحيإل وقا ااد قصا اادا ،ولي ا ا ال لا ااا ابمل ا ا ابلا اايس لبي ا ا قعلا ااى
الصاحيحياث كااي ياتااال كيااد يفبا عاتااد البيا الاتصااد ابا اه اان السااالبة اب ففااا املوضاوت ،واحلا ا ا ااه ضام
عا ل ًة إىل أخرل وأ شاأ ا للفال واحاد ،وكاون احادا ا احيحة ملاا الشاارت واألخارل ابمللاة ال يعاة ا اه

ا ملى املعا لفني على خالف ا قصدا املفعا الن ل ا ملى قصداً وعاتداً وألط قصداً وعاتداً.
وقد ير ه ا اجلواب ا سيأ  ،ابا فظر.
وصلا هللا علا حممد وآله الطاهرين

ا
ب ُّ
قال اإل ام الصا ق عليه السالم قق ُّ
الدنَ يَا طَلَبَه ال ََم َوت َح يِّ ُيَ ار َجه امنَ َها
الدنَ يَا طَالبَةٌ َوَمطَلوبَةٌ فَ َم َن طَلَ َ
ب َاْل ا َرَة طَلَبَ َته ُّ
الدنَ يَا َح يِّ ت َوافّيَه ارَزقَهاثاث ق ن ال حيملرا الفاتيه ج 4ص409اث.
َوَم َن طَلَ َ
ق1اث كفااب امل اساا ا حوا اي هداياة الطالاا إىل أسارار امل اساا ،املا ا ابفااا الشاهيدو الفليازو ،مسساة الابال
ل و ج 2ص.72
ق2اث اّنما ودهان أو وده واحد.
ق3اث وهو ل الشيل.
ق4اث ابن قال لعف ه ين يلد) ،الً.
4

ا

