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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
أمجعني،  احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(651) 

 و األعم؟الالزمة أو اجلائزة أ (َأْوُفوْا ِِبْلُعُقودِ )ادلراد بـ
 نقضضول  قضضد  وإبضضضا ة أبوبضضة عديضضدة أخضضر ،، ونعيضضد حضضرح السضضعال بخعبضض  آخضضر (َأْوفُــوْا ِِبْلُعُقــودِ )بعضضا الب ضض  عضضن لعضضع قولضضو  عضضا    (3)ســب 
إذ  (3)لالزلضة لضزم حلضحل احلا ض وإن أريد بضو العقضود ا ،أو االنقالب ادلاىوي (2)إن أريد بو العقود اجلائزة لزم الا الخناقا (َأْوُفوْا ِِبْلُعُقودِ )يقال ابن 

الزلضضاو  لضضإل  إذ ىضضو  و  بق ضضأبعلضضو الزلضضاو  هضضو حلضضحل لل ا ضض  أو إالعقضضد الزم حسضضحل الفضضرض  ضضال لعضضع لطلضضحل ذصضضي  لزولضضو إذ الو ضضا  بضضو يعضض  الضضا 
 .ال ابدلللف نفسو الزم أبسبابو الخلوينية االعخبارية

 ادلراد )أوُفوا ِبلُعُقوِد الالزمة( ووجوه تصحيحها
 أو غ  ذل    ،اجلائزة أو األعم (َأْوُفوْا ِِبْلُعُقودِ )الالزلة أم  (َأْوُفوْا ِِبْلُعُقودِ )جلواب  ال إشلال سوا  أكان ادلراد وا

 أبحد وبوه لند ع إلجياد احلا   أو إبقائو ب  ذل   وليس حلباو لا إذا أريد )أو وا ابلعقود الالزلة(  انو   يح أأواًل: 
ىضضو بل ضضاظ  إذ ؟ود الالزلضضة عر ضضاو جيضضحل علضضيلم الو ضضا  أضضا شضضرعاو، أي الضضالزم العضضريف الزم شضضرعي أي ضضاو،  ضض ين حلضضحل احلا ضض ادلضضراد  ان العقضض -أ
ر   ومها اعخباران سلخلفان والنسبة بينهما لن وبو. ،ينلعخب 

 ادلراد  ان العقود الالزلة واقعاو الزلو شرعاو، والنسبة بني الالزم الواقعي والعريف لن وبو. -ب
كلضض  ادلصضضام وادلفاسضضد يف   وذلضض  شضضرعاو،  ضضان لضضا  يهضضا لضن ادلصضضام  قخ ضضي لزولهضضا وليسضض  علضة ة، الزلضادلضراد  ان العقضضود الالزلضضة اقخ ضضا و  -ج

  و ر الشروط وانخفا  ادلوانع أي او.  خ لف لنو ولنلن أبزا  العلة الخالة اليت ىو إذ ادلقخ ي  ؛ادلخعلقات
او أو واقعضضاو أو اقخ ضضا  أو شضضرعاو، أو ضضوا أضضا أنضضخم ك شضضأاص، نظضضراو ألن أو ضضوا اخضضال   هضضو خطضضاب للضض  شضضأ  ادلضضراد  العقضضود الالزلضضة عر ضض -د

 شأ  ابن يفي ابلعقود الالزلة شرعاو أو عر او.. اخل ويلخزم أا.
 يع  الخزلوا ابلعقد الالزم ال ابعلوه الزلاو   ين حلحل احلا  ؟ (َأْوُفوْا ِِبلُعَقودِ )وبعبارة أخر  

 كما سيظهر.  لا سي يت أخ او  انخظر، وىو األ ح. -ىض 
 ادلراد )أوفوا ِبلعقود اجلائزة( ووجهان للتصحيح

 والا إن أريد )أو وا ابلعقود اجلائزة(  انو   يح بوبهني  اثنيًا:
ضضضم بل ضضضاظ آ،ره، أي جيضضضحل  ر يضضضحل آ،ر  (َأْوفُـــواْ )ان اجلضضضائز لضضضن العقضضضود لشضضضمول لضضضضاخلـــام : )األول  لضضضا سضضضب  لضضضن  ه لضضضادام ف يفسضضضق ابن يقس  

ادل ار ُب الربحر بينهما لثالو لادال  ادل اربة قائمة وف  فسق(
(4). 

  سضحل( وال الثاين  وىإا أسب  ر بة لن األول  ابن يقال  ان أو وا ابلعقود إذا إريد أضا اجلضائزة يضراد أضا الو ضا  أضا بنفسضها )ال بل ضاظ آ،رىضا 
لضض  إذ الو ضضا  يف كضض  شضضي  جسضضبو ان بضضائزاو  ًضضائز أو الزلضضاو  ضضالزم،  الو ضضا  ابلعقضضود الالزلضضة بعضضدم  سضضأها والو ضضا  يلضضزم الخنضضاقا وال االنقضضالب وذ

بض  اعخضب اجلضائز بضائزاو وابق ضو  علضى بضوازه  ضض)   ابلعقضد اجلضائز( أي ابق ضو  بضائزاو أي الخضزم  أو غض  لنعقضدة أ ضالو، الزلضة ابن ال  عخبىضاابلعقود اجلضائزة 
  خ ل  الزلاو أو غ  لنعقد أ الو. هه  ال  عخب جبواز 

 ادلراد األعم
ــًا:  ــودِ )ان يلضضون ادلضضراد األعضضم  ضضضاثلث ــوْا ِِبْلُعُق  ،يضضراد بضضو العقضضود اجلضضائزة والالزلضضة؛  انضضو إذا أللضضن كضض  لنهمضضا كمضضا بضضرىن سضضابقاو أللضضن األعضضم (َأْوُف

                                                           

 (.251الدرس ) (1)
 رغم وبوب الو ا  بو و عل  )أو وا( بو. إن بقي بائزاو  (2)
 بو ألر )أو وا( أو ال.  ر  عل   ،شئ  أم ر    أو  ق   حلحل قهري احلصول ألنو الزم   (3)
 (.251رابع الدرس ) (4)
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 ا إذ الخناع أحد الفردين يساوق الخناع األعم لنو ولن قسيمو.ميلن أحدمها ف ميلن األعم لنهمف نعم لو  ،واإلحالق يقخ يو
 ادلراد العقود مبا ىي ىي

واجلضضواز وغ مهضضا وذلض  كلضض  عنضوان أو كلضضي  حبيعضضي  اللضزومالالبشضرط عضضن مبضضا ىضي ىضضي أي العقضضود  (َأْوفُــوْا ِِبْلُعُقـودِ )ان يلضضون ادلضراد لضضن رابعـًا: 
ال اشضض  أال  ضضر  انضضو لضضو قضض ؛حواريضضو وحاال ضضو قهضضريبل ضضاظ ل لضضم ا ان انطباقضضو علضضى أقسضضالو ل او خعلقضضعليضضو احللضضم  انضضو مبضضا ىضضو ىضضو يلضضون ل حل  ُ ضض

اد الللضضي  السضضيارة لضضثالو ف يلضضن ادلضضراد السضضيارة البي ضضا  خا ضضة أو احلمضضرا  خا ضضة أو اخل ضضرا  إذ لضضو كضضان أي لنهضضا ادلضضراد للضضان غضض ه خاربضضاو بضض  ادلضضر 
ال بشضرط كونضو الطبيعي للسيارة ادلنطبض  علضى كض  ذلض  وغض ه، بض  األلضر يف وضضع األ ضا  كضإل   انضو ي ضع احلضائ  لضثالو لل ضائ  مبضا ىضو ىضو أي 

 أبيا أو أسود ال انو ي عو لل ائ  األبيا لثالو إذ يلون، على ىإا، اسخعمالو يف غ ه رلازاو أو يلزم  عدد الوضع.
 مبا ىي ىي وكما ىي عليو  إن كان  الزلة   و وا أا لزولاو أو بائزة   و وا أا كإل . (َأْوُفوْا ِِبْلُعُقودِ )وعليو   ادلراد 
 ز بيع آالت اللهو للكفار: جوافقهيمثال 
ضضي أو نقصضضو لصضضالحية العمولضضات للشضضمول للفضضرد ادلشضضلو  لربوحيخضضو )أو حرلخضضو  (1)أخضض او مبثضضال  قهضضي آخضضرولنمثــ   أو  سضضاده( علضضى األعم 

    على األخص ي، وىو انووعدم  الحيخها 
لسضضيد الوالضضد )وىضض  جيضضوز بيضضع ادلصضضنوع ذلضضم لقاعضضدة ال شضض  يف حرلضضة بيضضع آالت اللهضضو للضضن ىضض  جيضضوز بيعهضضا لللفضضار الضضإين يسضضخ لو ا؟ قضضال ا

وإمنا  قخ يو الصناعة إذ ال دلي  على انضو كضاخلمر حيض  مُينرضع حضا عضن اللضا ر نص ضاو  –وإن كان االحخياط ال    –اإللزام؟ الصناعة  قخ ي ذل  
وإمجاعاو، للن ف أبد لو  عر ضاو يف كاللهم(
(2). 
 احلاكم واألخص الناظرالعام الفوقاين والتحتاين واخلاص 

واخلضاص ذخهمضا واألخض  لنهمضا مجيعضاو أو احلضاكم علضى الخ خضاين أقول  ذقي  حال ادلثال يخوقف على لالحظة حال العام الفوقاين والخ خاين 
 .ا احلاكم على احلاكم

وقضد خضرج بيعهضا للمسضلمني بضدلي  خضاص  يبقضى البضاقي  ، هو بعمولو شضال  لبيضع آالت اللهضو لللفضار (َوَأَح َّ اّلّلُ اْلبَـْيعَ )العام الفوقاين   -1
 على األ  .

ُعَها َو ََثَنـَُها َو التَِّجـارَُة ِهَـا َحـَرامٌ ))   لى هللا عليو والو وسلمالعام الخ خاين  كقولو  -2  ا ضا عالضة  عضم   (3)(ِإنَّ آاَلِت اْلَمَزاِمرِي ِشَراُؤَىا َو بـَيـْ
 د حرلة بيع آالت اللهو لللا ر.البيع للمسلم واللا ر وىي أخ  لن اآلية  خخقدم عليها  خفي

 (5)((َأْلزُِموُىْم مبَا َأْلَزُموا َأنـُْفَسُهمْ ))و (4)((ََيُوُز َعَلى َأْىِ  ُك ِّ ِذي ِديٍن َما َيْسَتِحلُّونَ ))ذخها  قاعدة اإلل ا  واإللزام كقولو  احلاكم  -3
 .(َوَأَح َّ اّلّلُ اْلبَـْيعَ )او للعام الفوقاين  ا ا حاكمة على أدلة الخ رمي،  خفيد بواز بيع آالت اللهو لللا ر لطابق

 (6)((َوَأَمَرين َأْن َأْْمَُو اْلَمَزاِمرَي َواْلَمَعاِزَف َواأْلَْوََتَر َواأْلَْواَثَن َوُأُموَر اجْلَاِىِليَّة))   لى هللا عليو والو وسلمقولو احلاكم على احلاكم   -4
  اللفار وإال دلا كان زلواو خا ة ولع كثرة  داوذلا لديهم ب  لعلو ف يلن ا لددلولسا ا حاكم على قاعدة اإللزام، وظاىرىا احملو لطلقاو حا 
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين         يوبد بي  إال وكان   يو، ويف لا سب  كالم ونقاش  انخظر.

َوَمْن َكثـَُرْت ُُهُوُمُو فـََعَلْيِو ِِباِلْسِتْغَفاِر َوَمْن  ،َمْن َظَهَرْت َعَلْيِو النِّْعَمُة فـَْلُيْكِثْر ِذْكَر احْلَْمُد ّلِلَِّ ))   لى هللا عليو والو وسلمقال رسول هللا 
َة ِإالَّ ِِبّللَِّ اْلَعِليِّ اْلَعِظيِم يـَْنِفي عَ   .33ص 8اللايف  ج ((ْنُو اْلَفْقرَ َأَلَّ َعَلْيِو اْلَفْقُر فـَْلُيْكِثْر ِمْن قـَْوِل اَل َحْوَل َواَل قـُوَّ
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