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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
أمجعٌن،  احلمد هلل رب العادلٌن، والصبلة والسبلم على دمحم وآله الطيبٌن الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(152) 

 (َأْوُفوْا ِِبْلُعُقودِ )استحالة إرادة العقد وآاثره من 
األعمم ممن الوءمال ابلعنمد  فسمه مناممف عمدم ءسمله وممن الوءمال  ترت مناممف  ر يم  األ مر  (1)(َأْوُفوْا ِِبْلُعُقودِ )قد يورد على ان ادلراد من ولكن 

 عليه، ا ه من استعمال اللفظ يف أكثر من معىن وهو حمال.
 اجلواب

 واجلواب من وجوت:
 ال استحالة، مبنى  -2
إ   ال اسممممتعمال اللفممممظ يف أكثممممر مممممن معممممىن علممممى أن يلممممون كممممف منهمممما م ممممر  ال، دون ممممما إ ا كا مممم  من ممممو ال م ممممر مبممممىًن ابن ا مممماألول: 

، ولعلممه ينممدر قصممد  لممق ءب ثممه قليممف الئيممةأي أن يلممون كممف منهمما منصمموداً ابالسممتنبلل إن أريممد مممه الب ممر   البلم ممر  متممم  ممم  ألمم   ممر ،
 ءتأمف أو على أن يلون كف منها معض مدلوله  ظًن داللة اجلم  على أحادت.يراد كف منها ال م ر   :اجلدوى، ويف ادلنام

 ىناك جامع بني املعنيني -1
منمماًل، اب ممه يوجممد جممام  مممٌن ادلعنيممٌنا و لممق ألن اجلممام  اممما  اج، مممااج ابب االيسمماروجي أو العهممان، واممما عرضممي واممما اعتبمماري أو الثااا : 

يض جمام  عرضمي إ ا كمان كبل ما ممواأل ،وادلاهيمة جمام  ممااج ابب العهمان ،من ابب اللليات لزيد واحلائط ءاجلسم واجلوهر جام   اج :ا تزاعي
 واالعتباري كلو ه مملوكًا أو مسمى ابسم كاا. ،وأحد ا جام  ا تزاعي إ  ال يوجد يف اخلارج أحد ا مف ادلوجود هاا معينه و اك معينه ،أميض

عند وآترت هو )العند من حيث  فسه وممن حيمث آترت( ءاجلمام  همو )العنمد( واال نسمام همو مل ماه حيثيا مه، ويف ادلنام: اجلام  مٌن  فس ال
 أوءوا ابلعند من حيث  فسه ومن حيث آترت. :مف معنات ،أوءوا ابلعند وأوءوا  ترت :ءبل  نول، منال على هاا اجلواب، ان )أوءوا( يعين

 ؟ومن حيث آترت أو رًنها مه إليه من حيث  فسهال ينال: العند هو هو ءبل معىن لتنسي
 إ  ينال: االختبلف ابلل اه، والعينية ابلاات.

 الطولية حل آخر
 اّممم الزمٍ  يفيممد لممزوم الوءممال ابلسممب  ويتبعممه لممزوم  ر يمم  التر  ظممًن داللممة اللفممظ علممى ملممزومِ  (َأْوفُااوْا ِِبْلُعُقااودِ )الطوليممة: ابن ينممال ابن الثالاا : 
ابلوضمم  وعلممى الممبلزم ابلعنممف، و ظممًن قولممق )أكممرم زيممداً( الممدال علممى إكممرام امنممه وعبممدت أل ممه مممن  ادللممزومى الزمممه للممن داللتممه علممى ءا ممه يممدل علمم

ال ألن زيمداً دل منفسممه علممى زيمد وعلممى عبممدت ليلمون مممن االسممتعمال يف  ،إكرامممه إكرامممه ءهممو الزمممه عرءماً وإن م يلزمممه عنممبًل إن م  نمف ابن موو ه 
 معىن. أكثر من

المبلزم، للن هاا وإن صح للنه ال يص ح مشولية الية للعنمود اجلمائزة، السمت الة إرادة العنمد ءيهما ممف ادلمدار التر ومم  ا تفمال ادللمزوم ينتفمي 
 إال من ابب استعمال اللفظ يف أكثر من معىن.

 اجلائزة أو الالزمة؟ (َأْوُفوْا ِِبْلُعُقودِ )املراد با
زم ءمبل ي ممف اجلمائز أو ا مه أعمم ممن المبلزم، ءمًند ا مه ال ابن العنمد موضموأ أو منصمرف لمبّل ءيمه امما ان ينمال كما سبق  (ْلُعُقودِ َأْوُفوْا ِبِ )مث ان 

ة صممار معممىن للو ممه أعممم إ  اجلممائز كيمم  يلممون م مممواًل ألوءمموا وإال للممان اجلممائز الزممماً همماا خلمم  إ  احلاصممف: ان العنممد اجلممائز كادل ممارمة والوكالمم
 .، كما ان البلزم الزم ءبل معىن لؤلمر ابلوءال مه؟ءوا الزمًا ءلزم ا نبلمه، وهاا مما م ينف مه أحد من العلمال أو العنبللمعكة أو 
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 مخسة أجوبة
 :(1)موجوتواجلواب 

، ومممو ن الثمممرة واللممبلم يف  بل ممة: الممبلزم واجلممائز وادل مملوك دا ال للجممائز معممد الممبلزما إ  أءممراد العنممممماألول: ان العممموم هممو للفممرد ادل مملوك مينه
و لمق ألةمما عنمد ءتفيممد  ايفيمد لممزوم الوءمال ابلعنمود البلزمممة كمما يفيمد لممزوم الوءمال ابلعنممود ادل ملوك اةما جممائزة أو الزممة (َأْوفُاوْا ِِبْلُعُقااودِ )ادل ملوك وان 

 هبا وادل لوكة الزمة معد  علنها هبا ومعكتها. (َأْوُفوا)الية العنود البلزمة وادل لوكة ان البلزمة الزمة قبف  علق  مٌنءالفرق  ،الية لزومه
أو للمممدليف  علمممى االخصمممي امممما لبل صمممراف والتلصمم  ةواحلاصممف: ان )العنمممود( كلّمممي  بيعممي ءي ممممف البلزممممة وادل مملوكة، وخمممرج منهممما اجلممائز 

 .، على األعمياخلارجي على جوازها والتلصي 
 لل اصف، ءهو لغو. ال ينال: األمر ابلوءال ابلعنود البلزمة  ل 

 دلا أيج يف اجلواب الثاين والثالث:إ  ينال: كبل 
 ان ادلراد ان العند البلزم عرءاً الزم  رعًا أي م  الوءال مه  رعاً.  :الثا 
 ان العند البلزم مطبعه اقت ال  لويناً اعتع الزماً يف عام الت ري  أي اً.: الثال 
مما   منمه كمما ءصملنات سمامناً ممن ا مه يف األممور الت مليلية لميس ممن ألصميف احلاصمف ألن مصمبه معمض ان التأسيس يف مثمف  لمق ال : الرابع

 ادلرا  ، ءيفيد ادلر بة األعلى ويزيد الداعوية إىل رًن  لق مما سبق ءراج .
م مل ماه آترت، أي مم   ر يم  آترت ممادام م يفسم  ابن (َأْوفُاواْ )ان اجلائز من العنود م ممول لمماخلامس:  مينهمما ممثبًل  المرمحَ  م ادل ماِربُ ينسِّ

 مادام  ادل ارمة قائمة وم  فس .
 األدلة على أصالة اللزوم حسب الشيخ

ءا ممه ال   َ َسممفَ ءمَ  أو جمائزٌ  الزمٌ   كممر وجوهماً ألصممالة اللممزوم منهما: االستصمم اب إ  ا ممه ابلعنمد  نممف إليمه ادللليممة ءمم  ا  مق ا ممه  نممفٌ مث ان ال مي  
 ليته أو ال، ءنستص بها، للن هاا أصف عملي حمله معد األصول اللفظية وقد  كر ال ي  منها: علم ا ه خرج عن مليُ 

اَنُكم ِبِ )و (3)((اَل َيَِلُّ َماُل اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ِإالَّ ِبِطيَبِة نَاْفٍس ِمْناوُ ))و (2)((ِإنَّ النَّاَس ُمَسلَُّطوَن َعَلى َأْمَواِلِِمْ ))  (4)(ْلَباِطالِ َوالَ َتَُْكلُاوْا َأْماَواَلُكم بَاياْ
رايمة األممر ال يعلمم ا مه متزلمزل أم الزم ءمبل أمف ل )أي للمالمق األول البمائ  ممثبًل( إن  ووجه االستدالل هبا مجيعاً واحد وهو ان ادلنتَنف إليه مالقٌ 

 اسرتج  ماله إال مطي   فسه وهو مسلط على ماله وال أف ل أكف ماله ابلبا ف.
 ش مث ا نش إ  كف  لق ءرأ كو ه مااًل الزمًا ال متزلزاًلا إ  إ بلق أمواللم ومال امرئ  امف للصور ٌن. ءتأمف  العر وال جمال لتوهم ا ه  بّ 

 وما ذكرانه وجو آخر
إل بممات أصممالة اللممزوم يف العنممود وهممو ان )العنممود( أعممم مممن العنممود البلزمممة ءت مممف  (5)وعلممى أي ءممان ممما  كممرنت ابلبيممان ال مم  هممو وجممه آخممر

منهممما اجلمممائزة ابلمممدليف، أو ءنمممف اةممما كلِّمممي  بيعمممي  نطبمممق علمممى األولمممٌن وخمممرج الثالمممث ابلمممدليف،  عمممم إن قلنممما ابن العنمممود  (6)رهممما و مممرجادل ممملوك أم
ام موضموعة لؤلخم ، أي البلزمممة منهما، أو منصمرءة إليهمما ءا مه ال كلممن التمسمق ابليمة إل بممات أصمالة اللممزوم يف ادل ملوكة أل مه مممن التمسمق ابلعمم

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين         هة ادلصداقية. ءتدمريف ال ب
ُهَما ِف الثَّاِلَثِة ِقيَل َىَذا َحاُل الظَّاِلِِ َفمَ )): عليه السبلمقال اإلمام الباقر  عليو  فَاَقالَ  ،ا َِبُل اْلَمْظُلومِ َما ِمْن ُمْؤِمنَانْيِ اْىَتَجَرا فَاْوَق َثاَلٍث ِإالَّ َوبَرِْئُت ِمناْ

 .263ص 12وسائف ال يعة: ج ((ْظُلوِم اَل َيِصرُي ِإََل الظَّاِلِِ فَايَاُقوُل َأاَن الظَّاِلُ َحَّتَّ َيْصَطِلَحاَما َِبُل اْلمَ  :السالم
                                                           

 ال خيفى ان لئل لال مصبات  بلث واألجومة مع ها مل اه هاا ومع ها مل اه  اك أو  ايك، ءتدمر  عرف. (1)
 .222ص 1هم، ج1445قم،  - عليه السبلمي، عوال الآللئ، دار سيد ال هدال امن أيب مجهور األحسائ (2)
 .572ص 14هم، ج1449قم،  - عليه السبلمدمحم من احلسن احلر العاملي، وسائف ال يعة، موسسة آل البي   (3)
 .188سورة البنرة: آية  (4)
 يف كيفية ميان ادلطل . وأ (5)
 وإن م  رج مل اه التر. (6)


