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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني،
وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖٔٓ)
وجوه التمسك أبصالة الصحة يف العقود
البحث منعقددد لب د األلدلددة الددم أقيمددت أو الددم امددن ان اقددام علددى أعددالة الصد ة يف العقدولد لددده الود يف ددر ية ددرط لصد ها أو

جزئية جزء ألسباهبا ،وأعالة الصد ة اترة يدرالد هبدا األعدال االج هدالد أ القاعددة املسد ندة إ لدليدال اج هدالد وأخدره يدرالد هبدا األعدال العملدي
املس ند إ مثال االس ص اب كوظيفة عملية لده الو .
وعناوين األلدلة (بدون ال طرق اآلن ل فصيلها ومناقواهتا) هي:
عموم (أَوفُواْ ِِبلْع ُق ِ
ود)
ُ
ْ
ِ ()1
األول :ال مس بعموم قوله اعا ( :أ َْوفُواْ ِِبلْعُ ُقود) اس نالداً إ ان البيع – مثالً – لده الو يف ر ية املدواالة أو ال نييدز هيده ،عقدد
عرهاً هيومله (أَوفُواْ ِِبلْع ُق ِ
ود) ،وكذا املضاربة لده الو يف عد ها إاا ا د ط ان امدون ارسدارة ،كدالربي ،عليهمدا هاهندا عقدد أ اعاقدد عرهداً
ُ
ْ
هيؤخذ املوضوع من العرف واحلمم من اآلية الوريفة.
ِ
َحثَّ
ومدعى املس دل هو :ان (أ َْوفُواْ ِِبلْعُ ُقود) عام هوقاين يصي ال مسد بده وإن ي يصدي ال مسد ابلعمومدات ال انيدة كقولده اعدا َ ( :وأ َ
()2
اّلل الْبثيثثع) ولمددن يوددمله (أَوفُثثواْ ِِبلْع ُقث ِ
ثود) ألندده عقددد
ّ
ُ
ْ
َحثثَّ ُّ َ ْ َ
اّللُ الْبَث ْيث َثع) هلددو اندده د يف عدددق البيددع عرهداً علددى هاقددد املدواالة هددال يوددمله ( َوأ َ

واعاقددد وإن ي يصدددق عليدده البيددع هددان عدددم عدددق النددوع أعددم م دن عدددم عدددق ا(ددن (أو مددا هددو كددا(ن ) كمددا ان املضدداربة مددع ددرط كددون
ارسدارة عليهمدا وإن هدرض اهندا ال يصددق عليهدا املضداربة (بددعوه ان قوامهدا ابن يمدون الدربي عليهمدا وارسدارة علدى املالد املضدا لرب ابلمسدر
ألن املال ماله هارسارة منه وال وجه لموهنا على العامال) هانه يصدق عليها العقد لدون .
((الْم ْؤِمنُو َن ِع ْن َد ُشر ِ
وط ِه ْم))
ُ
ُ
()3
الثاين :ال مس بد((الْم ْؤِمنُو َن ِع ْن َد ُشر ِ
وط ِه ْم)) بددعوه ان كدال اعاقدد ههدو اودارط درهيي هدذاا ابع وا د ه بددون انييدز مدثالً هدان كدالً
ُ
ُ
منهما قد ا ط على نفسه ان يسلم ماله لصاحبه هيؤخذ املوضوع من هعلهما الوخصي ويصدق عليه ( رو هم) هيومله احلمم وهدو املودار
إليه بقوله عليه السالم (عند).
ما من عمَّ يقربكم إىل النار أو اجلنة

الثال  :ال مس بقوله على هللا عليه واله وسدلم(( :إِنو و ِ
اّلل َما ِم ْثن َع َم يثَّ يثُ َق ِّثربُ ُك ْم ِم َثن النثا ِر إِال َونَث ْد نَثبث ْبُ ُك ْم بِ ِثو َونَث َه ْيثثتُ ُك ْم َع ْنثوُ َوَمثا ِمث ْن
َُ
َع َمث يثَّ يثُ َقث ِّثربُ ُك ْم إِ َىل ا ْجلَنث ِثة إِال َونَث ْد نَثبث ْبُ ُك ْم بِث ِثو َوأ ََمث ْثربُ ُك ْم بِث ِثو))( )4وهددي عددام هوقدداين يصددلي مسد نداً لفظيداً لا ددالق املقددامي اآلا أيضداً ،ب قريددر ان
املعامالت احملرمة اقرب للنار واحملللة اقرب إ ا(نة إا ان هبا قوام املعاش بال هي بني واجب كفائي وبني مسد ب ،و دروط الصد ة مقربدة أو
مبعدة عن الص يي احلالل رعاً ،هلو ي يذكر الودارع در اً كدال نييز أو العربيدة يف عد ة العقدد ،أممدن نفيده اسد نالداً إ الد الروايدة .ولقولده
ثب أَ ْن يث ْؤ َذ ث َِ بِر َذ ِ
ِ
ثب أَ ْن يثُ ْؤ َذ ث َِ بِ َع َزائِ ِمث ِثو))( )5ومددا ي يو د ه هللا ههددو رخص دة أحددب ان يؤخددذ هبددا ،ومددا
صث ِثو َُي َمثثا ُُِيث أ
عليدده السددالم(( :إِن اّللَ ُُيث أ ُ
ُ
( )1سورة املائدة :آية .1
( )2سورة البقرة :آية .275
( )3الويخ الطوسي ،ال هذيب ،لدار الم ب اإلسالمية – هران ،ج 7ص.371
( )4احلسن بن عبة احلراين ،حتف العقول ،مؤسسة النور اإلسالمي – قم1444 ،هد ،ص.44
( )5دمحم بن احلسن احلر العاملي ،وسائال الويعة ،مؤسسة آل البيت عليهم السالم – قم1441 ،هد ،ج 1ص.147
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ا

ه عزاه يف الص ة أو هي عزاة ار الدية ه أمال.
اإلطالق املقامي
الرابع :ال مس ابإل الق املقامي ،والد لدده العيدز عدن االسد نالد لا دالق اللفظدي أو العمومدات الفوقانيدة ،والد ألن الودارع حيد

أاددى بدددين جديددد ،اصددده ل و دريع كددال مددا ينب ددي او دريعه أو إلمضدداء كددال مددا ينب ددي إمضدداؤا ،وقددد حددرم أنواع داً مددن املعددامالت ،كددالراب والمددا

ابلمددا يف المليددني ،وحلدال أنواعداً ،واكددر ددرو اً وأريددال هددا :همددا أريلدده هلددي بوددرط اسد نالداً اددذا اإل ددالق املقددامي أ كوندده يف مقددام اكددر
الوروط و ها وحي ي يذكرها لدل على ان ما ي يذكرا لي بورط.
بناء العقالء
اخلامس :ال مس ببناء العقالء على عدم ر ية مثال العربية يف البيدع أو سدببية ا د اط كدون ارسدارة عليهمدا لدبطالن املضداربة ،لمدن هدذا

الدليال ليب يق صر هيه على ما ثبت بناؤهم عليه.
االستصحاب

الس ثثاد  :ال مسد د ابالس صد د اب إاا ي اد د م الوج ددوا الس ددابقة (وال الوج دده اآلا وه ددو عم دددهتا) ابع ب ددارا أعد دالً عمليد داً ،ول ددي املد درالد من دده

اس صد اب العدددم األمل املندداقل ابندده لددي بعقالئددي إن كددان مسد ندا( )1بندداء العقددالء وابن ألدلددة االس صد اب اللفظيددة منصددرهة عندده إن كانددت
هددي املسد ند (وحتقيقدده يف لحلدده) ،بددال املدرالد اس صد اب عدددم اودريع ددر ية هددذا أو جزئيددة ااك ملمددن ادددرج نددزول األحمددام ،إا يعلددم اندده يف بدايددة
البعثة ي يمن قد اكر الوارع ر اً من أمثال هذا املخ لف هيها أو املوموك حااا ،مث ابل دريج اكر رو اً ،وحي
اكرا والزم به أو ال هاألعال عدمه؛ الس ص اب العدم الثابت أول الوريعة.
اّللُ الْبَث ْي َع)
َحَّ ّ
(أ َ

السثابع :وهددو عمدددة مددا جدره هيدده الب د بددني األعددالم يف املماسدب ،ال مسد

يف ان هدذا الودرط

اّللُ الْبَث ْي َثع) هقددد جددره الب د ههنددا
َحثثَّ ّ
ددالق مثددال ( َوأ َ

ع ددن ان لف ددع البي ددع وس ددائر ألف دداظ العقد دولد ه ددال ه ددي موض ددوعة ل س ددباب (أ العق ددد املرك ددب م ددن إ دداب وقب ددول أ لف ددع بع ددت وا د د يت) أو
للمسببات (أ للنقال أو ال ملي أو املبالدلة) أو لل سبيبات أو لل سببات ،كما جره افصيال ال كله واوقيقااه سابقاً.
وعمدة الب

بني األعالم لدار على القولني األولني هلنبدأ ابألول:

بناء على ان العقود موضوعة لألسباب

هانه بناء على أن ألفاظ العقولد موضوعة ل سباب ،هقد قيال ابن األمر سهال إا إاا قال أحددريا بعدت واآلخدر ا د يت مدثالً ههدو بيدع (مدالدام

اّللُ الْبَث ْي َع).
َحَّ ّ
لفع البيع موضوعاً ل سباب وهي لفظة بعت وا يت) هاملوضوع م قق ابلوجدان واحلمم يؤخذ من اآلية الوريفة ( َوأ َ
ولمن املد ملا الندائيي حسدب اقريدرات اآلملدي ي يدرا ل
ض الد هقدال( :وأمدا بنداءً علدى كوهندا ألفاظداً ل سدباب ه هندا ()) ل سدباب ادا ي ادب
عليهددا املسددببات ،ومددن املعلددوم أن هددذا البيددع أيضددا د م صددف ابلص د ة والفسددالد ولددي للوددارع اخ د اع ابلنسددبة إليدده ح د يمددون ددال للن دزاع
املعروف بني القوم يف اهنا موضوعة للص يي أو األعم ،وعلى هذا هما اهالدا الوهيدان قدس سرريا من كون ألفداظ العقدولد كدالبيع و دوا حقيقدة

يف الص يي و املا يف الفاسد ،مومال)( )2وحاعله ان البيع وإن كان أمساً للسبب لمنه لي أمساً له ادا هدو لفدع وادا هدو عدورةب سدبب ،بدال ادا
هددو واقددع السددبب أ اددا اندده ي اددب عليدده املسددببات؛ إا لددو ي ي اددب عليدده املسددبب ملددا كددان سددبباً إا السددببية واملسددببية مددن الصددفات امل ضددايفة
امل الملمة ،ه أمال وسيأا النقاش يف كالمه بناء على كونه رلداً اذا الوجه هان ظر .وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
قال اإلمام علي عليه السالم(( :ال ِْعلْم ِعلْم ِ
وع إِ َذا ََلْ يَ ُك ِن ال َْمطْبُوعُ)) هنج البال ة :ص.534
ان َمطْبُوعٌ َوَم ْس ُموعٌ َوَال يَث ْنث َف ُع ال َْم ْس ُم ُ
ُ َ

( )1أ االس ص اب.
( )2امل ملا دمحم حسني ال رو النائيي ،اقريرات الويخ دمحم اقي اآلملي ،املماسب والبيع ،مؤسسة النور اإلسالمي – قم ،ج 1ص.141

