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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة
الدائمة على أعدائهم أمجعني ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
()222
المحتمالت في المراد بالصحة والفساد في المعامالت

المطلببب الخببام  :ان احملتالماليف يف املعتتاماليف متتن حيتتق قو تتا ححيحتتة يف الصتتفيس منهتتا أو الفاستتد ،هتتي
أربعة ولكل منها صورتان فهي مثانية صور:
الصحة والفساد شرعا
االحتم بباأل ا:وأل :ا تتا ححيح تتة يف الص تتفيس ا تترعا ،ب تتان يك تتون الا تتاري ق تتد وض تتعها للص تتفيس لدي تته أ مل تتا
اسالجمع األجزاء والارائط عنده أو لذ األثر عنده (أو لغري ذلك من معتا الصتفة علتى متا ستيهذا وهتذا هتو
ما ذهب إليه الاهيدان.

االحتماأل الثاني :انه ححيحة يف األعم من الصفيس والفاسد ارعا ،بهن يكون الااري قد وضعها لألعم.
الصحة والفساد عرفا
االحتمبباالا الثالببل والرابببع :انتته ححيحتتة يف الصتتفيس عرف تا ،أو يف األعتتم منتته ومتتن الفاستتد عرفتتا ،ع ت ان

العرف امضوا وضعها اللغو أو وضعوا ألفاظهتا ،بالوضتع الالعيتين إذ يستالبعد الوضتع الالعييتين جتدا ،للصتفيس بعتد
ان قانت موضوعة لغة لألعم ،أو العكس ،وال يالصور وضعهم مطابحا لوضع اللغة فانه لغو وإن أمكن ،فالهمل
وعليه :فاملرا بالصفيس الصفيس عرفا وقذا املرا بالفاسد الفاسد عرفا.
الصحة والفساد واقعا

االحتماالا الخام

والسادس :انه ححيحة يف الصفيس واقعا ،أو يف األعم منه؛ ألن للصفة والفسا تحتررا

يف عامل العني أو يف عامل االعالبار أو عامل االنالزاي قما سيهذ .وعليه فاملرا بالصفيس هو الصفيس الواقعي.
فرق الصحة الواقعية عن الشرعية

ال يقاأل :الصفة الارعية هي الواقعية قطعا فال فرق بينهما؟
إذ يقاأل :قال؛ جلهالني:

ا:ولب  :ان النستتبة بتتني الصتفالني هتتي متتن وجتته وليستتت الالستتاو إذ املترا بالصتتفة الاتترعية الصتتفة حستتب
األ لتتة االجالها يتتة ال ت بهيتتدينا وهتتي حج ت ظنيتتة فحتتد يطتتاب( الصتتفيس اتترعا (أ اتترعا ستتب متتا لتتدينا متتن
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الظواهر واحلج ا الصفيس واقعا وقد يفرتق عنه :فيكتون صتفيفا واقعتا ال اترعا بتان قتان فاستدا حستب األ لتة
الارعية الظنية ،أو ارعا ال واقعا قما لو لت األ لة الظاهرية على صفاله لكنه قان فاسدا غتري ذ أثتر أو غتري
مسالجمع لألجزاء والارائط واقعا ،قما قد جيالمعان.
نعم لو أريد بالصفة الصفة الارعية الثبوتية قانت مساوية للصتفة الواقعيتة ،وعلتى أ فمنصترف الصتفيس،
قسائر األلفاظ ،هو الثبوذ ال اإلثباذ ،إال ان اإلثباذ هو ما نناله ،ومرآتياله ال تنفي ما ذقر من النسبة فالدبر.
الثانية :انه قد يحال بعدم وضع للااري يف املعاماليف أصتال ،ال للصتفيس وال للفاستد ،امتا لعتدم إمكانته قمتا

هتو ظتتاهر التبع

أو لعتتدم تصتتد الاتاري للوضتتع قمتتا هتو مبت املاتهور ،وعليتته فيوجتتد صتفيس وفاستتد واقعيتتان

من ون أن يوجد الصفيس الارعي أ املوضوي له اللفظ قذلك.
الصحة والفساد لغة

السابع والثامن :انه ححيحة يف الصفيس لغة أو يف األعم منه.
ال يقاأل :املدار يف ألفاظ املوضوعايف على العرف ال اللغة ،فكونه صفيفا لغة أو لألعم مما ال فائدة فيه؟

إذ يقاأل :بل هو نتافع يف صتورة خفتاء العترف أو تالر األعتراف إذا مل يكتن هنتاأ أصتل يتنحس حتال العترف
حني ورو النص ،فان املعول حينئتذ يكتون علتى املعت اللغتو بتل يصتلس ان يكتون مترآة للعترف حينتذاأ .فالهمتل
هذا.
ولكن(1ا سيهذ ان معحد البفق أعم من االلالزام بكون الصفيس هو (املوضوي لها أو (املرا ولو جمازاا.
فائدة :سر خلود اإلسالم وصالحيته لكل عصر ومصر أبد الدهر
ومن اجلدير ان ناري ههنا إىل فائدة هامة ناسبة الالزام املاتهور بتان املرجتع يف ألفتاظ املعتاماليف هتو العترف،
والفائدة عامة سيالة وهي قالمية – فحهية وهي :ان سر صالحية اإلسالم لكتل عصتر ومصتر رغتم تغتري األحتوال
وتحل تتب األوض تتاي وان تتدثار أم تتور ق تتم و تتد واست تالفدا أمت تور أخ تتر عظم تتى يف ا تتا من تتاحي احلي تتاة الفر ي تتة
واالجالماعيتتة والسياستتية واالقالصتتا ية وغريهتتا ،هتتو جمموعتتة أمتتور اا تالهر ذقتتر بعضتتها وخفتتي أو مل يتتذقر بعضتتها
اآلخر وعناوينها هو:
فتح باب االجتهاد
أوال :ف ت تالس ب ت تتاب االجاله ت تتا إذ ل ت تتواله الع ت تترت اجلم ت تتو ال ت تتدين ومل ت تتا امكن ت تته مس ت تتايرة املس ت تالجدايف وال معاجل ت تتة
املس تالفدثايف ومل يصتتلس لبجابتتة علتتى مستتائل العصتتر وال لوضتتع البالستتم واحللتتول ملاتتاقله وال قتتان قتتا را علتتى
(1ا اسالدراأ على أصل معحد البفق فالحظ.
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االسالجابة لالفدياته.

العناوين الثانوية

ثاني ببا :العنتتاوين الثانوي تتة ،قتتال ض تترر وال حتترا ونف تتي اإلق تراه واالضتتطرار وغريه تتا ،حيتتق ا تتا تس تالوعب ا تتا
الالفواليف الطارئة يف احلياة العامة أو اخلاصة.
إيكاأل الموضوعات للعرف

)(1

َحب ال اللببهْ اليبَب ييب َبع
ثالثببا :إيكتتال املوضتتوعايف للعتترف ،وبتتذلك أمكتتن تتول مثتتل ( َوأ َ
الالتتهمني وعحتتد الصتتيانة وعحتتد الستترقفلية والعحتتو الستتا ة وغريهتتا ،متتع تحنتتني الاتتاري لح توانني تنطبتت( علتتى قليا تتا
قت(إِالا أَا تَ ْكو َا تِجارة َعن تَبراضا(( )2وأَح ال اللهْ اليببيعا و(أَوفْواي بِاليع ْق ِ
ودا( ...)3اخل.
ْ
ي
َ َ
َي َ
ََ
َ
إمضاء الحجج العقالئية المنضبطة
اللعحتتو املستالهنفة قعحتتد

رابعتتا :إمضتتاء (الطتترق العحالئي تة املنضتتبطةا قتتالظواهر وختتم الثحتتة ،وقالبينتتة واإلق ترار ،إذ لتتو مل ضتتها الاتتاري
واتد بتان جعتل الالتواتر فحتط متتثال هتو احلجتة علتى أحكامته ،ملتا أمكتتن الوصتول إىل أغلتب قواعتد التدين وقوانينتته
وأحكامتته إذ ال ت تواتر إال يف الحليتتل منهتتا ،نعتتم قانتتت إىل زمتتان الستتيد املرتضتتى مال تواترة قمتتا صتترب بتته يف (أجوبتتة
املسائل الالبانيايفا.
وأخرجنتتا ب تت(املنضبطةا غريهتتا(4ا ق تت(االسالفسانا فانتته قريتت( غتتري منضتتبط يس تاللزم ايتترا واملتترا يف التتدين؛ إذ ان
قوامه ،حسب إحد تعاريفه ،تا يسالفستنه أو يستالحبفه قتل جمالهتد ،متن اجلهتايف الت تبتدو لته حمستنة أو محبفتة،
وذل تتك عك تتس مث تتل حجي تتة خ تتم الثح تتة والظت تواهر فا تتا منض تتبطة نوع تتا وإن ق تتان ي تتا م تتد م تتن الس تتعة واملا تتككية
واالخالالف بالالبع لكنها نوعا منضبطة عكس االسالفسان الحائم بالاخص والذ ال ضابط نوعيا له.
تبعية ا:حكام لمصالح ومفاسد في المتعلقات

خامسبا :تبعيتتة األحكتام ملصتتاا ومفاستتد يف املالعلحتايف ،وهتتو األستا يف اللجتتوء إىل مرجفتايف بتتاب الالتزاحم
ولتواله لكتان بتتاب الالتزاحم لغتوا إال يف النتا ر ،قمتتا ستيهذ توضتيفه الححتتا ،وبتذلك يظهتتر بطتالن متتا تو ته بعت
األعالم من عدم جدوائية البفق يف (الالزاحم املالقيا قما سيهذ.
(1ا سورة البحرة :آية .572
(5ا سورة النساء :آية .52
(3ا سورة املائدة :آية .1
(4ا إن مل نحل خبروجها بحيد (العحالئيةا فالدبر.
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إيكاأل الشؤوا العامة للفقهاء أو للعدوأل أو...
سادسا :إيكال الاؤون العامة ،يف غري ما صرب الاتاري بته ،إىل التوي الفحيته أو لاتور الفحهتاء أو ألهتل اخلتمة
أو لعدول املؤمنني أو للنا عامة أو للمجموي ،على تفصيل مذقور يف حمله(1ا ،وذلك مثل حتديد السياسة النحدية
للتتبال فتتان الاتتاري مل يالتتدخل فيهتتا مبااتترة وإن قتتان قتتد وضتتع بع ت الض توابط الحانونيتتة واألخالقيتتة العامتتة قفرمتتة
(5ا
وس أ يَم َبوالِ ْك يم الَ تَظيلِ ْمبو َا َوالَ تْظيلَ ْمبو َاا(3ا ونظائرهتا مث تترأ
ؤ
ر
م
ك
ل
ب
ف
(
و
االجفتاف و(الَ تَظيلِ ْمو َا َوالَ تْظيلَ ْمو َاا
َ
ْ
َ
ْ
ي
ْ
ْ
الالاخيص ملن سب( ذقرهم ،فمثال خف أو رفع سعر العملتة (والتذ هتو حمتل صتراعايف عامليتة اليتوما ومتا يصتس
خفضها أو رفعها وإىل أ حد ،أو االعالما على (سلة عماليفا أو على عملة رئيسية واحدة فحط.
ومثال :هل النظام جيب أن يكون يف زمان الغيبتة الكتم رآستيا أو برملانيتا أو غري تا بتان ينالختب النتا رئتيس

اجلمهوريتتة مبااتترة أو ينالخبتتون ممثلتتني عتتنهم يف جملتتس الا تعب مث هتتؤالء ينالخبتتون ال ترئيس أو غتتري ذلتتك(4ا ،فانتته
موقل لرأ اور الفحهاء أو مفوض أمره إىل النا أو غري ذلك.
عدم التشديد في المستحبات والمكروهات

سببابعا :املستالفبايف واملكروهتتايف ،فتتان بعضتتها فيتته اقالضتتاء املصتتلفة امللزمتتة أو املفستتدة امللزمتتة ،ومتتع ذلتتك مل
يوجبه الااري ومل حيرمه رعاية لالزامحه مع مفسدة املاحة النوعية ،وتدل على ذلك روايايف قت((لبوال أا أشبع علب

أمتي :مرتهم بالسواكاا(2ا وغريها ،ولتو أوجبهتا الاتاري أو حرمهتا فلعتل أقثتر النتا قتان رجتون متن يتن اهلل
أفواجا أو قانوا يالورقون يف املعاصي بال حستاب ،فمتن لطتر اهلل تم أن مل يوجبهتا ومل حيرمهتا بتل حبتذ إليهتا أو
قرهها وذلك من أسرار خلو الدين أيضا و ولياله واتساعه ألقثر النا وعدم اندراسه.
والبفق حول هتذه األمتور الستبعة يستالدعي راستايف معمحتة وقالبتا مالنوعتة ولعلنتا نوفت( لتذلك أو يهتالم بعت
األفاضل به .واهلل املسالعان.

وصل اهلل عل محمد وآله الطاهرين

قال اإلمام موسى الكاظم عليه السالم(( :طوب للمصلحين بين الناس ،أولئك هم المقربوا يوم القيامةاا
حتر العحول :ص.201
(1ا راجع (اور الفحهاء والحيا ايف اإلسالميةا للسيد األسالاذ.
(5ا سورة البحرة :آية .572
(3ا سورة البحرة :آية .572
(4ا قهن يكون ملوقيا بنفو امللكية الدسالورية مثال.
(2ا الايخ احلر العاملي ،وسائل الايعة ،ا 1ص324
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