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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، 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
(103) 

عييدم ةييلة ال مسييق ابدلطللييات  نييا  لييموم عية يف العلييوو و حلليليية الشيير لييموم اللييول ابإشييلا   عيينتفصييى  قييدس سيير ان الشييي  سببب  
، ادلفييد لثثيرفهي مس عملة حليلة فييه ليدا العيرا والشيري وهيي حليلية يف الصيليح  ادلؤثرعليها، ابللول ابن العلوو موضوعة للصليح 

 :(1)ن أمور ت ضمن كالمهعندمها مجيعاً، وقد سبق  عض ال وضيح للالمه، ونضيف: ان توضيح كالمه ومتامي ه موقوا على  يا
 نواستعماال انللعقود إطالق

 ان للعلوو ومنها البيع، إطالقني واس عمالني:األول: 
وقييد سييبق ان ادلييراو ابدلعييا  ا،مييوإطالقهييا عليه ادلعييا االسييم مصييدر ،اسيي عماذلا يف  :واثنيهمييا ،يف ادلعييا ادلصييدر  اأحييدمها: اسيي عماذل

أو العلد ادلركب من إجيياب وقبيول أو فليو قوذلميا  عيرت واشيايرت، وادليراو مين ادلعيا االسيم مصيدر  ادلصدر  هو اإلنشا  أ  إنشا  البيع 
 )متليق عني  عوض( أو )مباولة مال مبال( أو )النلو اخلاص( على األقوال. وهوهو احلاةو ابإلنشا  

ادليراو  يه ادلعيا ادلصيدر  ال االسيم مصيدر  كمييا ومين ميوارو اسي عماله يف ادلعيا ادلصيدر  أليا  الل يب يف الفليه كيي)ك اب البييع( في ن 
قيو، ولعو األةح انه أعم منهما ل ضمنه مسائلهما مجيعاً فان  عض ادلسائو عن العلد والصيػة نفسها و عضها عن ادلسّبب أ  ال مليق 

أو ليه  شيروط لصيلة العليد اإلنشيائي شروط ل للق ال مليق وادلباولية وإن أملين الليول اب يامثاًل وادلباولة وأحلامها فان شروط العوضني 
 . ف أمومن حيث ال سبيب

 :وحاةو كالمه: انه يصح ال مسق ابإلطالقات على كال االس عمالني
 العرف مرجع يف املفاهيم دون املصادي 

ببانَّ قَبوَ )ان ادلعييروا ان ادلر ييع يف ادلفيياهيم هييو العييرا إ  الثببا :  ََ ببو س ِسببوِل إَّال  َّلَّ بب َّ َوَمببا َأَسَسببَلَما مَّ وامييا ادلر ييع يف ادلصيياويق فهييو  (2)(مَّ
ويبييدأ وور العلييو يف تطبيييق كييما ادلفهييوم ادلييأخو  ميينهم علييى  وور ميين العييرا ين هييي  (3)وانييه  عييد ان يؤخييم مفهييوم ادلوضييويالدقيية العللييية 

 ،أر عية فراسي ابن يلصيد ادلسافر  الصػرايت اخلار ية، فادلراو من الفرس  مثاًل يؤخم من العرا وانه ثالثة أمثال مثاًل، في لدو  ملق حدّ 
قصييد أر ييع فراسيي  إال شييماً واحييداً فانييه ليييىن مبسييافر وال يع ييا   سييامح العييرا  لولييه انييه ال فيير  لييو ي ولييما قّ امييا تطبيلييه علييى ادلصييدا  فييد  

 فعاو للمفهوم ال ادلصدا . (4)إال ان يُعّد  فرسخاً  ،وانه كالفرس  ينهما 
، أيضياً يبيا عليهيا فيان الشيري العرا مر ع يف ادلصاويق أيضاً وان مسازلاته إ ا  ا عليها العرا العام اما السيد الوالد فمهب إىل ان 

 مطللاً أو يف اجلملة.
 ومرجع يف املفاهيم حىت لو كان للشاسع مفهوم خمرتع

 يس فاو من إشارات الشي  حبث آخر غري معروا وهو: لعله وعلى أ  فهو حبث معروا، للن الم 
ي لو اخاي مفهوماً مػايراً للمفهوم العريف، أعم منيه أو أخيأ أو كيان معيه مين و يه أو مباينياً، فيان ادلر يع يف ادليراو مين  ليق ان الشار 

                                                           

 .إضافة وتطوير  و مع وليسرت  عني كالمه (1)
 .4سورة إ راهيم: آية  (2)
 وغري  كالشرط. (3)
 ابن يرا للفرس  عرضاً عريضاً، للنه  عيد. (4)
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واةطالحه عرا خاص فال  ،للعرا العام ادلوضوي )الم  اخاي الشاري له معا آخر( ال يمال هو العرا العام، و لق ألن كالمه مللىً 
ةييار ادلعييا العييريف  قامييرت احل يية عليييهم ابنين، ابةييطالحه اجلديييد حيي  العييام، ولييو ابلوضييع ال عيّيي لييو أ لييع العييرا  حيمييو عليييه، اللهييم إال 

فانيه يليون حينٍيمم رلمياًل  عيد وضيعه كثير اسي عماله فييه يبلع حّد اذل يران  يو  فانه حيمو على ما اخاعه خاةة، واما لو مل  (1)لديه مه وراً 
معييا آخيير مييوا ايً  إىل ور يية ةييريورتهفيييه لصييريوته مشيياكاً لفظييياً  ييني ادلعييا اللييدجل )العييريف( واجلديييد )الشييرعي(، وامييا لييو مل يلثيير اسيي عماله 

 لثول فان اللفظ حيمو على معنا  العريف العام.
للمعييا العييريف )فليييف  ييدعوا  يبلييع مرتبيية إجييياو معييا  ديييد مييوا م نييه مل والظيياهر ان الشييري وإن أضيياا قيييوواً وشييروطاً للبيييع وغييري  لل
ان الشياري أضياا شيرطاً أو مانعياً ال ممنيا  يه، واميا ميا عيدا  فيان العيرا ه رانه( فهو اب  على معنا  العريف كأةو عيام   انيه كلميا أحير  

 يلون ولياًل على مراو الشاري من ما  عله موضوعاً ألحلامه.
را: يلون ادلعا العريف مرآة لإلمضا  الشرعي أو للمس عمو الشرعي أو للم عول الشرعي )على اح ماالت( كأةو عام، و عبارة أخ

َأَحل  )وحينٍمم فالوا ب الر وي إىل العرا فان و دان  يطلق البيع على فاقد العر ية مثاًل، علمنا ابنه لدا الشري كملق في للق موضيوي 
ِ اَلبَبَيعَ   حلمه قهراً. ف أمو  ويشمله (اّلله

 وللبلث ةلة إ ا شا  هللا تعاىل  عد شهر رمضان وهللا ادلوفق وهو ادلس عان.
 حبث حمتمالت معا  الصحيح، عام الفائدة فائدة:

 ولنمثو له أبمثلة: ،عام الفائدة، إ  جير  يف كثري من عناوين موضوعات أحلام الشاري البلث كثري البلواهما   ان 
ِم اَخََبئئَّبثَ ): قوله تعياىل -1 ال يؤخيم إال مين  الطييب واخلبييث: الشيرعي )فيليمم انفهيو ادليراو مين  (2)(َوُيَّلُّ ََلِِم الط يهََّباتَّ َوُِيَرهَِّم َعلَبَيهَّ
 العرا واحللم يؤخم من الشياري( أو اليواقعيأ أو غيريمن يؤخم كو من احللم وادلوضوي منه( أو العريف )فيؤخم ادلوضوي ، وعليه: فالشاري
 األطعمة واألشر ة. –اح ماالت مثانية يف اآلية الشريفة، يف الفله  قدس سر السيد الوالد  وقد  كر لق! 
ِهَم إََّهببَرِهَم َواأَلَ بباَلَل ال بب َّ َكاَْببَ  َعلَببَيهَّمَ )قولييه تعيياىل:  -2 فهييو ادلييراو اآلةييار واألغييالل الشييرعية )فليييف يرفييع مييا  (3)(َوَيَضببِع َعببمبَ

 واقعيةأوضعهأ( أو العرفيةأ أو ال
بِ  َّمَببَببَِ فَبتَببَبيب مِببوا)قوليه تعيياىل:  -3 فهييو ادليراو الفاسييق الشييرعي  يدعوا ان الفسييق والعداليية مصيطللان شييرعيان أو فلييو  (4)(إَّن َجبباءِكَم فَاسَّ

 أعنه أخرجرج عنه يف حدوو ما انه األةو يف اس عماالت الشاري وخي، ابع بار أو الفسق العريف وهو اخلروج عن احلدّ  أحليل ان شرعي ان
ببمِكمَ )قولييه تعيياىل:  -4  فهييو ادلييراو النلييايف العييريف أو الشييرعي أو الييواقعيأ وكييما الطييال  (6)(الط بباَلِ  َمببر َ نَّ )و (5)(َوَأْكَِّحببوا اأَلََمَمببن مَّ
االسيم مصيدر  وهيو أو ادليراو ادلعيا  أ، كميا جيير  البليث، مين قبيو، انيه هيو ادليراو ادلعيا ادلصيدر  للطيال  والنليايف وهيو إنشياؤمهاوغريها

 هلن هللا علن دمحم وآل  الطاهريوو  .. وهلما وهلم  را.أاحلاةو ابإلنشا  أ  الفرقة والعللة اخلاةة
َتظَِّر الم   ،َسيَبَعَلِم الظ الَِّموَن َحظ  َمَو َْبَقِصوا)): ةلى هللا عليه واله وسلمقال رسول هللا  َتظَِّر الل َعَو َواَلعََّقاَب َواَلَمَظِلوَم يَبمبَ َ يَبمبَ َصَر إَّن  الظ اِلَّ

  ((َوالثب َوابَ 
                                                           

 الشاري. (1)
 .157سورة األعراا: آية  (2)
 .157سورة األعراا: آية  (3)
 .6: آية سورة احل رات (4)
 .32سورة النور: آية  (5)
 .222سورة البلرة: آية  (6)
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 . 22ص 12مس درك الوسائو: ج


