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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلهد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيها خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائهة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕٗ2) 

 ادلعاملةال يصح التمسك ابإلطالقات مع الشك يف جواز  تتمة الثمرة:
انههه لههو قيههل ابن البيههه وأضههباهه نوضههوع أو ننصههر  لل ههالل وااههائر ننههه خااههة، وان ا ههرم  ههالبيه الر ههوي نهه اًل لههي   واحلاصلل :

طلهق نهن ابب ازهامل ابدلشها لة، وكله   هها ان  يهه الف هو  حينهها ييطلق عليهه البيهه وإمنا  بيه ضرعاً  ل هو اورة  يه لدى الشارع 
وإمنههها بهههي  يعهههاً للهشههها لة، وكلههه   نهههام علهههى ان أبهههام ادلعهههانالت نوضهههوعة للهسهههببات، أوضههه ،  لهههو ضههه  نا يف لهههي   بيهههه عر هههاً 
َأْوفُلللوْا ) ههال يصهه  ال هسهه   ههه ابن ضهه  نههه   ههد  يف ان ههه ا البيههه  هههائر أم ال حليههة الع ههد نطل ههاً أو البيههه خااهههةندخليههة أنههر يف 

   ألنه حينئٍ  نن ال هس  ابلعام يف الشبهة ادلصداقية، ويظهر كل  مبالحظة األن لة ال الية: (2)(َأَح َّ اّلّلُ اْلبَلْيعَ )أو  (1)(اِبْلُعُقودِ 
 لو شك يف حلية فع  مودٍّ ألذية الوالدين

نها يسهبب  لو ض  يف ان ه ا البيه لو  ان سبب إي ام أحد األ وين  هل هو حرام أم ال،   د أطلق  عض األعالم حرنة -أ
ها  عض  ها سبق مبا  ان ان ها اً ذلها مبا ههو نهن ضها ها لها لهو  هان علهى انمهها ل هان ورنهاً  ي هون  يههها  ينها خص   اي اممها،

 ا، وخه   هأضد حرنة، دون نا  ان نن ضانه )اال ن(  ال روج هب   أو ضرام ه ا أو  يعه  انه لي  حبرام إكا مل يفعله   صد إي ائه
إي ام ؤدي إىل األ عال اليت تضف ًة عليه و ان أحدمها ي اكى ابدلخالفة  ه ا هو ا رم نن عن أنر   ا  أحدمها عض احلرنة مبا إكا 

ي هاكنن ابدلخالفهة  انهه  عن أنر ال للشف ة عليه  ل  ان النههي حسهداً أو ح هداً أو  هال و هه و هاا  ا  أحدمهادون نا إكا  أحدمها
 .لي  مب رم  عل نا يؤدي إىل إي ائهها حينئ ٍ 

ا يف  ههوامل ههه ا األنههر ) ههالرواج أو السههفر أو ال  ههارة(  انههه يشهه  يف ههها أو عههدم يكيه لههو ضهه  يف ندخليههة رضههامهوعلههى أي 
ي هون نهن ال هسه   (َأَحل َّ اّلّلُ اْلبَلْيلعَ )حلي ه وحرن ه، ونه ال ول  وضه ألفاظ ادلعانالت أو انصرا ها لل الل  ان ال هسه  مب هل 

  يشهله أحل ح هاً.  ال انصرا  ال ول ابألعم  يص  لصدق البيه نوضوعاً  ابلعام يف الشبهة ادلصداقية، انا على
 (ٖ)لو شك يف حلية بعض أنواع الكايل ابلكايل

و  ا لو ض  يف حلية  عض أنواع ال ا  ابل ا ؛  ان  عض األعالم  ص ل  ني نا لو  ان ادل علَّق عيناً ضخصهية ن ا هل  -ب
سههليم إىل نههدة نعينههة،    ههم اباههوامل، ونهها لههو  ههان  ليههاً يف ال نههة ل لههي يف ال نههة نبلههخ خههار ي ضخصههي وقههد اضههتطا يخههن ال 

 .(4)، نه ان ظاهر إطالق البعض اآلخر تعهيم ااواملواضتطا ال ا يل    م ابلبطالن ألنه نن ال ا  ابل ا 
                                                           

 .1ئدة: آية سورة ادلا (1)
 .275سورة الب رة: آية  (2)
 أو ان ه ا البيه نن ال ا  ابل ا ، أو ال. (3)
: جيب على ادل بايعني تسليم العوضني  عد الع د لو مل يشتط ال اخن؛  ال جيومل ل ل ننههها 1قال يف وسيلة الن اة: )ال ول يف ال بض وال سليم: نسالة  (4)

احبه؛  ان ان نعها ا ه،ا، ولهو ان نهه أحهدمها نهه تسهليم اهاحبه أ ه، ادله نهه. ولهو اضهتط  هل ننههها يخهن ال سهليم إىل ال اخن نه اإلن ان إال  رضى ا
 ندة نعينة  امل، ولي  لغن نشتط ال اخن االن ناع عن ال سليم لعدم تسليم ااحبه ال ي اضتط ال اخن(. 

يف األعيان اخلار ية، وأنا يف ال لي  اضتاط يخن  ل ننهها يو ب أن ي ون  يه ال ا   -2ها( )وقال السيد ال لباي اين نعل اً على )ولو اضتط  ل ننه
 .49هه ، ص1393 1ابل ا  وهو ابطل(. السيد أ و احلسن ادلوسوي االافهاين، وسيلة الن اة، ط
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ظ ادلعهانالت نوضهوعة للصه ي  أو وال خيفى ان ه ا ادل ال  الح ه يصل  ن ااًل ل ال الب  هني علهى ال  هديرين: حبه  ان ألفها
وال ههول ابنههه    ه  األعهم وحبهه  ان ألفاظهها نوضههوعة لل هائر أو األعههم، وكلهه  علهى ت ههديري ال هول ابن  يههه ال هها  ابل ها  ابطههل

رات دلا  يه نن االخطار واالضرار و ونه ننشا الفساد  ها ظهر كل ، اق صادنً وعلى نس وى العامل يف اال يا قد يد عىحرام  ها 
 الدين ابلدين.   انلو واليت  ان نن أهم نفرداهتا  يه ال ا  ابل ا   (1)االق صادية ال ،ى اليت حدثت يف األعوام ادلاضية

 املو شك يف صحة ادلضاربة بشرط كون اخلسارة عليه
وكله  يف اهورتني: األوىل: نها لهو ضه   اخلسران عليههها نعهاً   ونادل ار ة لو اضتط  )أو ا ة( و  ا لو ض  يف  وامل  -ج

يف ان ه ا الشرط خال  ن   هى الع هد أو خهال  إطالقههن  انهه إكا أحهرمل الف يهه انهه خهال  ن   هى الع هد ح هم  بطالنهه )أو 
نهن وإكا أحرمل انه خال  إطالقه  ها اار إليه ااحب العروة خال اً للهشهور ح م  صه  ه و هوامل ،  لهو ضه   هان  (2)حرن ه(

 نسال نا ه  .نصاديق 
ال انية: لو ض  يف ان الشرط الفاسد نفسد للع د أم ال،  لو أحرمل الف يه انه نفسهد أو أحهرمل عدنهه  ههو، ولهو ضه  ظههرت 

 ال هرة يف ه   الصورة.
 للكام  أو األعم؟ (ٖ)اثنياً: ه  ألفاظ ادلعامالت موضوعة

ننها أو لألعم ننه ونن ان ال انل ال مبعىن الناق  اهن  نوضوعة أو ننصر ة لل انل أبام ادلعانالت: هل (ٗ)ادلب   ال اين
ادلسهه  هه لأل ههرام والشهههرائ  لن ههه إىل حبههه  الصهه ي  والفاسهههد  ههل ال انههل واهههن ال انههل نهههن الصهه ي   هههه اًل: البيههه الهههالملم، 

صه ي  األعهم نهن للصه ي  ال انهل أو لل)أو ننصهر ( والبيه ادل رلرل  يه ا ي  ل ن ان اتم  هل البيه نوضهوع  ا ي   انل
 ه اال انل وان ن 

 وأن لة ان ال انل   نة: 
 .البيه قبل ال بض  انه ن رلرل :ننها

 .البيه نعاطاة  انه يفيد ادلل  ادل رلرل على رأيوننها: 
 وللب   الة إبكن هللا تعاىل. اذلبة لغن كي الرحم  ا ا  ائرة قبل ال لف أو ال صر .وننها: 

 آله الطاهرينوصلى هللا على دمحم و 
 

ُ قَلْلَبُه ِلْْلِيَ ))قال:  عليه السالمعن أنن ادلؤننني  اَل يَِعي اِن وَ ِإنَّ َأْمَرََن َصْعٌب ُمْسَتْصَعٌب اَل ََيِْمُلُه ِإالَّ َعْبٌد ُمْؤِمٌن اْمَتَحَن اّللَّ
 .282 ج البالاة: ص ((َأْحاَلٌم َرزِيَنةٌ َنا ِإالَّ ُصُدوٌر َأِميَنٌة وَ َحِديثلَ 

                                                           

 ألاول اليت تن  ل نن واحد آلخر   لي يف ال نة.م يف أملنة الرهون الع ارية وال  خم ادلغاىل  يه يف قيهة ا2229و  2228يف العانني  (1)
   انل. (2)
 أو ننصر ة. (3)
نهها أو ادلب   األول: هل ألفاظ ادلعانالت نوضوعة أو ننصر ة لل ائر احلالل ننها أو األعمن ادلب   ال هاين: ههل ههي نوضهوعة أو ننصهر ة لل انهل ن (4)

ن أو األعهههمن  هههه   ثالثهههة حبهههوث إضههها ة للب ههه  ادلعههههود يف األاهههول وههههو: ههههل ألفهههاظ األعهههمن ادلب ههه  ال الههه : ههههل ههههي نوضهههوعة أو ننصهههر ة لل سههه
 ادلعانالت نوضوعة للص ي  أو األعمن


