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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖٓٔ) 

 وجوه التمسك أبصالة الصحة يف العقود
لدلددة الددم أقيمددت أو الددم امددن ان اقددام علددى أعددالة الصدد ة يف العقددولد لددده الودد  يف  ددر ية  ددرط لصدد  ها أو منعقددد لب دد  األالبحثث  

اترة يدرالد هبدا األعدال االج هدالد  أ  القاعددة املسد ندة إ  لدليدال اج هدالد  وأخدره يدرالد هبدا األعدال العملدي  الصد ةجزئية جزء ألسباهبا، وأعالة 
 عملية لده الو .املس ند إ  مثال االس ص اب كوظيفة 

 وعناوين األلدلة )بدون ال طرق اآلن ل فصيلها ومناقواهتا( هي:
 (َأْوُفوْا ِِبْلُعُقودِ )عموم 
لده الو  يف  ر ية املدواالة أو ال نييدز هيده، عقدد  –مثالً  –اس نالداً إ  ان البيع  (1)(َأْوُفوْا ِِبْلُعُقودِ )ال مس  بعموم قوله اعا : األول: 
ا هاهندا عقدد أ  اعاقدد عرهداً مد، وكذا املضاربة لده الو  يف عد  ها إاا ا د ط ان امدون ارسدارة، كدالربي، عليه(َأْوُفوْا ِِبْلُعُقودِ )عرهاً هيومله 

 هيؤخذ املوضوع من العرف واحلمم من اآلية الوريفة.
َوَأَحثَّ  )كقولده اعدا :   ال   انيدةل مسد  ابلعمومدات عام هوقاين يصي ال مسد  بده وإن ي يصدي ا (َأْوُفوْا ِِبْلُعُقودِ )ان  ومدعى املس دل هو:

ألندده عقددد  (َأْوفُثثوْا ِِبْلُعُقثثودِ )ولمددن يوددمله  (َوَأَحثثَّ  اّلّلُ اْلبَثْيثثعَ )هلددو اندده  دد  يف عدددق البيددع عرهدداً علددى هاقددد املددواالة هددال يوددمله  (2)(اّلّلُ اْلبَثْيثثعَ 
كددون مددا هددو كددا)ن ( كمددا ان املضدداربة مددع  ددرط   أون عدددم عدددق ا)ددن  )واعاقددد وإن ي يصدددق عليدده البيددع هددان عدددم عدددق النددوع أعددم مدد

ا وارسدارة علدى املالد  املضدارلب ابلمسدر مدال يصددق عليهدا املضداربة )بددعوه ان قوامهدا ابن يمدون الدربي عليه اا وإن هدرض اهندمدارسدارة عليه
 ا العقد لدون   .ألن املال ماله هارسارة منه وال وجه لموهنا على العامال( هانه يصدق عليه

 ((اْلُمْؤِمُنوَن ِعْنَد ُشُروِطِهمْ ))
ً  بددعوه ان كدال اعاقدد ههدو اودارط  درهيي (3)((اْلُمْؤِمُنوَن ِعْنَد ُشُروِطِهمْ ))ال مس  بدالثاين:  هدذاا ابع وا د ه بددون انييدز مدثالً هدان كدال 

املودار  وخصي ويصدق عليه ) رو هم( هيومله احلمم وهدومنهما قد ا  ط على نفسه ان يسلم ماله لصاحبه هيؤخذ املوضوع من هعلهما ال
 )عند(. عليه السالمإليه بقوله 

 إىل النار أو اجلنة مما من عمَّ يقربك
ثُتُكْم َعْنثُو َوَمثا ِمث)): على هللا عليه واله وسدلمال مس  بقوله الثال :  ُْْبُكْم بِثِو َونَثَهيثْ  نْ ِإن ُو َواّللِ  َما ِمثْن َعَمثَّي يُثَقثّرِبُُكْم ِمثَن الن ثاِر ِإال  َونَثْد نَثب ث

ُْْبُكْم بِثثِو َوَأَمثثْرُبُكْم بِثثوِ  وهددي عددام هوقدداين يصددلي مسدد نداً لفظيدداً لا ددالق املقددامي اآلا أيضدداً، ب قريددر ان  (4)((َعَمثثَّي يُثَقثثّرِبُُكْم ِإىَل اجْلَن ثثِة ِإال  َونَثثْد نَثب ثث
أو بدة واجب كفائي وبني مسد  ب، و دروط الصد ة مقر  املعامالت احملرمة اقرب للنار واحملللة اقرب إ  ا)نة إا ان هبا قوام املعاش بال هي بني 

ولقولده  اسد نالداً إ  الد  الروايدة. نفيدهمبعدة عن الص يي احلالل  رعاً، هلو ي يذكر الودارع  در اً كدال نييز أو العربيدة يف عد ة العقدد، أممدن 
َِ )): عليدده السددالم َِ ِبُرَذِصثثِو َُيَمثثا ُيُِثثبأ َأْن يُثْؤَذثث َ ُيُِثثبأ َأْن يُثْؤَذثث ومددا  ،أحددب ان يؤخددذ هبددا ة  رخصدد ههددو ومددا ي يودد  ه هللا (5)((بَِعَزائِِمثثوِ ِإن  اّلل 
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 ا   ه عزاه يف الص ة أو هي عزاة ار الدية ه أمال.
 اإلطالق املقامي

ال مس  ابإل الق املقامي، والد  لدده العيدز عدن االسد نالد لا دالق اللفظدي أو العمومدات الفوقانيدة، والد  ألن الودارع حيد  الرابع: 
بدددين جديددد، اصددده ل وددريع كددال مددا ينب ددي اوددريعه أو إلمضدداء كددال مددا ينب ددي إمضدداؤا، وقددد حددر م أنواعدداً مددن املعددامالت، كددالراب والمددا  أاددى 

همددا أريلدده هلددي  بوددرط اسدد نالداً اددذا اإل ددالق املقددامي أ  كوندده يف مقددام اكددر  :واكددر  ددرو اً وأريددال   هددا ،ال أنواعدداً ابلمددا  يف المليددني، وحل دد
 على ان ما ي يذكرا لي  بورط. ي يذكرها لدل  و  ها وحي  الوروط 

 بناء العقالء
ا لدبطالن املضداربة، لمدن هدذا مدال مس  ببناء العقالء على عدم  ر ية مثال العربية يف البيدع أو سدببية ا د اط كدون ارسدارة عليهاخلامس: 

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

ل مسددد  ابالس صددد اب إاا ي اددد م الوجدددوا السدددابقة )وال الوجددده اآلا وهدددو عمددددهتا( ابع بدددارا أعدددالً عمليددداً، ولدددي  املدددرالد منددده االسثثثاد : 
بندداء العقددالء وابن ألدلددة االس صدد اب اللفظيددة منصددرهة عندده إن كانددت  (1)اس صدد اب العدددم األمل  املندداق ل ابندده لددي  بعقالئددي إن كددان مسدد ندا

ج نددزول األحمددام، إا يعلددم اندده يف بدايددة  لحلدده(، بددال املددرالد اس صدد اب عدددم اوددريع  ددر ية هددذا أو جزئيددة ااك ملمددن ادددر  هددي املسدد ند )وحتقيقدده يف
، وحي     يف ان هدذا الودرط اً  رو  املخ لف هيها أو املوموك حااا، مث ابل دريج اكر من أمثال هذا الوارع  ر اً البعثة ي يمن قد اكر 

 . اب العدم الثابت أول الوريعةالس ص ؛ال عدمهأو ال هاألع اكرا والزم به
 (َأَحَّ  اّلّلُ اْلبَثْيعَ )

هقددد جددره الب دد  ههنددا  (َوَأَحثثَّ  اّلّلُ اْلبَثْيثعَ )وهددو عمدددة مددا جدره هيدده الب دد  بددني األعددالم يف املماسدب، ال مسدد    ددالق مثددال السثابع: 
عقدددد املركدددب مدددن إ ددداب وقبدددول أ  لفدددع بعدددت وا دددد يت( أو عدددن ان لفدددع البيدددع وسدددائر ألفددداظ العقدددولد هدددال هدددي موضددددوعة ل سدددباب )أ  ال

 .كما جره افصيال ال  كله واوقيقااه سابقاً   ،بات( أو لل سبيبات أو لل سب  أو املبالدلة للمسببات )أ  للنقال أو ال ملي 
 هلنبدأ ابألول: نيلدار على القولني األولبني األعالم وعمدة الب   

 على ان العقود موضوعة لألسباب بناء  
هانه بناء على أن ألفاظ العقولد موضوعة ل سباب، هقد قيال ابن األمر سهال إا إاا قال أحددريا بعدت واآلخدر ا د يت مدثاًل ههدو بيدع )مدالدام 

 .(َوَأَحَّ  اّلّلُ اْلبَثْيعَ ) الوريفة لفع البيع موضوعًا ل سباب وهي لفظة بعت وا  يت( هاملوضوع م  قق ابلوجدان واحلمم يؤخذ من اآلية
سدباب ادا ي ادب هندا )(( ل سدباب ه ل  لفاظداً أعلدى كوهندا  الد  هقدال: )وأمدا بنداءً  ضل ولمن املد ملا الندائيي حسدب اقريدرات اآلملدي ي يدرا  

عليهددا املسددببات، ومددن املعلددوم أن هددذا البيددع أيضددا  دد  م صددف ابلصدد ة والفسددالد ولددي  للوددارع اخدد اع ابلنسددبة إليدده حدد  يمددون  ددال للنددزاع 
لفداظ العقدولد كدالبيع و دوا حقيقدة أعم، وعلى هذا هما اهالدا الوهيدان قدس سرريا من كون روف بني القوم يف اهنا موضوعة للص يي أو األاملع

بدال ادا  ،ادا هدو عدورةب سدبب  و لفدع  وحاعله ان البيع وإن كان أمساً للسبب لمنه لي  أمساً له ادا هدو  (2)يف الص يي و املا يف الفاسد، مومال(
إا لددو ي ي اددب عليدده املسدددبب ملددا كددان سددبباً إا السدددببية واملسددببية مددن الصددفات امل ضدددايفة  ؛ي اددب عليدده املسدددبباتاندده واقددع السددبب أ  ادددا هددو 

 صلى هللا على دمحم وآلو الطاىرينو  امل الملمة، ه أمال وسيأا النقاش يف كالمه بناء على كونه رلد اً اذا الوجه هان ظر.
َفُع اْلَمْسُموُع ِإَذا ََلْ َيُكِن اْلَمْطُبوعُ )): عليه السالمقال اإلمام علي   .534هنج البال ة: ص ((اْلِعْلُم ِعْلَماِن َمْطُبوٌع َوَمْسُموٌع َواَل يَثنثْ

                                                           

 أ  االس ص اب. (1)
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