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

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(653) 

 رعبناء الفقهاء ليس على ختريج عقود الناس على مرتكزات الشا
ومزيدد ووضددي وظ يظهددر بددض ر بددبعا ادلسددائل الىندرعية الددق بددمم عليهددا الفربهدداد ىددا ينددرج قددص  دد   ادلدددعى يف ادلربددام،  ربددد  ددرح 

را الدرب) لاالدأ أياددا  مدن  دد  ان الفربهداد يف ادلاداربة ا ددو يىندهط  يهدا ان يرددون الدرب) بينهمدا   دداحم ادلدال والعامددل  ابلنسدبة  لدو قددر  
الدرب) يربسدم أاثدالب  بينندا وبدني  دديربنا  و دضا لدو قداالظظ الرب) بيننا ووالدينا أرابعا ،  ان ابطال  ماال   عاملة  ما لو قااليرون لو دور يف ادل

ابن هددرع عربددد ادلادداربة علددى ان يرددون الددرب) بينهمددا وكلددذ أو شددبو كلددذ، وكلددذ ر ددم ان لكصدد ي) كلددذ  رهددا  شددرعيا  وىددو الىنددرط 
 لو شرطا  ضلذ  )، والىنداىد ان  ،ما أشبو من النسم، لرن بىنرط ان يد ع أحدمها من رحبو لاالٍأ  ضاواثلاني أو  ا   صفني أو اثلا

ا رمدددا حيدددأ  ظادلكعددداملني لدددو أعدددرع ادلعاملدددة علدددى الصددديهة األوث  الدددرب) بيدددنهم والاالدددأ ابلنسدددبة   ا دددو  ردددم ابلدددبطالن وال يربدددال ذلمدددا
و ددضا لددو ك ددرا  الف ظدداىر  المرمددا وا رمددا أردكددا الصدديهة الىنددرعية وىددي االشددهاط عان  ددال بددد أ رمددا قصدددكا يف ارورا  مددا خددمكىنددر   

رفددي لكصدد ي) وشددرعا  ور يلكفكددا ذلددا  ددان  ددالحية العبددارة لال طبددا  علددى كلددذ ال الصدد ي ة عبددارة مبهمددة ور يعر ددا  دديهة االشددهاط 
  ادلعاملة إك العربود وكبع الربصود ابلفعل، ال ما يص) قصده وإن ر يربصداه

الىندرعية،  مدا قصدداه إن  دان  د ي ا   د) أو ابطدال   دالىنخصدية ال الربصدو الربصدود الربصود من العربود وكبع ادلراد بعبارة أخر ظ 
 وإال  ال. هو،  ان قصد الىنارع قصدمها  ما لو   سد أما ما يراه الىنارع   ي ا   ان بنيا عليو ولو إمجاال   

رأمسال منو  أية خسارة ورد  ربد وردت على الب) ذلما واخلسارة على ادلالذ حماا  ألن ماال آخرظ ان ادلااربة قوامها ابن يرون الر 
ط ضمن، وحينئٍض لو شرط ادلالدذ علدى العامدل ان وردون اخلسدارة عليهمدا أيادا   مالو  ريف ورد على شريرو أياا ،  عم لو قص ر أو  ر  

انقد   يدو الدبعا  السديد الوالدد،  هردضا هيدم الفربيدو السدائل وال   ان ابطال ، حسم الرا  من الفربهاد ولعلو شبو اجملمع عليدو وان
دد    هيبددو ابن لددضلذ  رهددا  شددرعيا  وان قصددد   رععددو لددو  اللهددم لددو قصددده ابلفعددل ولددو إمجدداال   والكخددري  الىنددرعي ىددو ان يربصددد ان ع 

د ع  صف اخلسدارة ع ه أي  ان على العامل  ولرن بىنرط ا و إن خسران ورون اخلسارة على ادلالذ  مبعمماخلسارة عليو ال اخلسارة 
 لو  اخلسارة ال ورد عليهما أوال  وابلضات بل على ادلالذ مث على العامل بىنرط.

 ال الشأنية (4)العقود تتبع القصود الفعلية
ص إليهددا لربصدددىا واحلا ددلظ ان العربددود وكبددع الربصددود أي الربصددود الىنخصددية الفعليددة، ال الربصددود الىنددأ ية أو الكعليربيددة الددق لددو الكفدد

أو ر يربصدىا ابدلرة، وليسدص الىندروط الىندرعية  البدا  مروردزة يف كىدن الندا  ليربدال اب دو شدرط  لرنو حيأ ر يلكفص إليها قصد   ىا،
  كدبر ارورا ي.

ذلدا ان ادلربام وىو قولو  اعكد  عبدد  عدك بردضا  ىدو  دهر  كلدذ  دان وعدود  دري  شدرعي  ظ إكا اثبكص ىضه الر   الرلية  نربول
اسددكدعادل لكمليرددو، وإعكددا  ادلددوث عنددو عددواب « أعكدد  عبددد  عددك  برددضا»وىددو   مددا  ددر ح يف الكددض رةظ ان  قددول الرعددل دلالددذ العبدددظ 

لددضلذ االسددكدعاد،  ي صددل النربددل واال كربددال اددضا االسددكدعاد واقددواب، ويربددد ر وقوعددو قبددل العكدد  آان  مددا،  يرددون ىددضا بيعددا  ضددمنيا  ال 
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دلادل ىدضا الكخدري   يصد) ان يربدال  ا  أعم من قصد العامي لدو،  عدم لدو  دان العاقدد  ربيهدا  ملكفكد  1 ط ادلربر رة لعربد البيع  كاج إث الىنرو 
 ال يص) سوقهم بعصا واحدة بدعو  ا و حيأ  ان الكخري  الىنرعي  ضا  ال بد ان العوام  لهم قد قصددوه،  ده، اما العوام  ص  اب و ق  

 يو ان الربصد  رع االلكفات و يف يربصدون ما ر يلكفكوا إليو   عم لو قال أحدىم ا ك أقصد من ىضا اللفد  الكخدري  الفربهدائي لدو إك 
 .الضي ال أعلمو لرن أحيل معاملق على  رههم،  )  

أي ليردون اثوابدو    عدك –أي وىدو عبدد   –بل سب  ان العوام يربصدون من مال ىضه اللفظة ظاىرىا الساكج وىو اعك  عبد  
 وأعطيذ  ضا.

 ريف  م لدون امدم لدو قدالوا  اعكد  عبدد  عدك   2   الا ِعْتقا ِإالا ب اْعدا ِمْلك    بل ان العوام    ملكفكني عادة إث الرباعدة الىنرعية 
عدك إكا ملركُدو  ا دص و يدل  برضا  قد بنوا يف ارورا ىم على ىضه الرباعدة وا و ال بد امم قصدوا مدن ىدضه اقملدة ا دو مل ردك عبدد  مث

 يف عكربو عك 
 ختالف ختريج الفقهاء العرفجتربة ميدانية مع 

عاان ان عامة النا  ال يربصدون  ري  علماد السنة والىنيعة دلال ىضه اقملة ابما كليدذ ووو يدل.. ا ،  دال بدد مدن وحيأ ان مد  
صودىم يف مال ادلربام، ولضلذ أعرينا الكجربة الكالية مع أربعدة مدن عامدة الرعوع إث عامة النا  واالحكرام إليهم لنر  ما ىي حربيربة ق

النددا   سددألكهم ا ددو لددو قددال لرددم شددخب ق ددف أرضددذ عددك برددضا أو ىددم دار  عددك لزيددد برددضا أو اعكدد  عبددد  عددك برددضا،  مددا ىددو 
 ادلربصود من ىضه اقملة وما ىو معناىا؟

ه  ما قالدو الفربهداد مدن ا دو  د ي) حممدول علدى الكمليدذ والكو يدل  وقدال  أعاب أحدىمظ ان ىضا الطلم  لط   ور يرن ارورا  
اآلخرظ ا و   رف اسكدعاد وطلم، وقال الاالأظ ا و كليذ  أي  هم ما  همو ادلىنهور دون ان يفهم وعدود وو يدل ىندا  وقدال الرابدعظ 

 ال ا هم معمم ىضه اقملة 
عليدو، ولديا احلردم علدى عامدة ادلرلفدني ابمدم  لهدا قدالوا مادل كلدذ  ربدد وعليوظ  ادلدار وىنخيب حال  ل  رد  رد وإعراد احلرم 

قصدوا الكخري  الفربهائي لدو بددعو  ا دو مدن داللدة االقكاداد شدرعا    عدم لدو قدال الىندارع ىدضه اقملدة كدص داللدة االقكاداد شدرعا  أل دو 
 ا العامي اقاىل حبرم الىنارع و رهو.قطعا  ملكفص ألحرامو و رهاوو وال يربول لهوا  وال ابطال ، دون ما إكا قاذل

ولدضا عدد  العام دة واخلا  دة مدن اأُل دوليني داللدة ىدضا   ظوبضلذ ظهر وعو الكأمدل يف  دالم العامدة واخلا دة حسدم  ربدل الىندي  وىدو
ا داللة مربصودة للمكرل م يكوق ف    ة الردالم عربدال   أو شدرعا  عليدو،  ما لدوا الرالم على الكمليذ من داللة االقكااد الق عر  وىاظ ام 

إك مادام يضعن اب و من داللدة االقكاداد شدرعا   امدا ولدزم الىندارع ال  د ه   3 ، وللىنرعي اضا ادلاال  وااْسأاِل اْلقاْرياةا  للعربلي  بربولو وعاث 
 ان داللة االقكااد ىي داللة مربصوده للمكرلم.  كدبر. ضإك الفر من العوام اقاىلني احرامو 

 على دمحم وآله الطاهرين وصلى هللا
مياانا بِ   من و اع لربمان البنو  ِفين اتاكا ِفيهاا اْْلِ نْ ياا َباٌْر عاِميٌق واقاْد هالاكا ِفيهاا عااَلاٌ كاِثرٌي فااْجعاْل سا َّللِا وااْجعاْل ِشرااعاهاا َيا بُ َناا ِإنا الدُّ

    ى اَّللِا عازا واجالا فاِإْن َنااْوتا فاِِباْْحاِة اَّللِا واِإْن هالاْكتا فاِبُذنُوِبكا الت اواكُّلا عالاى اَّللِا وااْجعاْل زااداكا ِفيهاا ت اْقوا 
 . 282ص 2من ال  اره الفربيو، ج 
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