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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

(455) 
 وجه لطيف لعدم مدخلية قصد األحكام وعدمها، يف العقود

يف العقود، لطيف ودقيقق وهقو) عمقّن أنق لققول) املقراد  ،محقق املراغي بيان آخر لعدم دخول القصود، غري املذكورة يف منت العقدولل
هقا املتعاققدان لقيص قصقداً متعلقققاً ابل عققد، من تبعية العقد للقصد كوله اتبعاً ملا قصد منه، وهذه القصود واالعتقادات اخلارجية اليت توّهق

ت معتقققداً عققدم  بققوت ال ققفعة، ال يقصققد مققن مبعققأ أنق  ت معتقققداً عققدم ضققمان املبيققّن عليققه قبقق  قبرتققه، أو قولققه) عابقق يمع القائقق ) عبعققمع
ت أن ال يكون بفعًة، بق  يقصقدان مقن العققد معنقاه املتعقاري ويتأقيقالن أنق احلكقم  ت عدم الرتمان، وال من قوله) عاب يمع قوله) عبعمع

 .ت1ععلققاً ابلعقد حىت يتبعه وإن كان لو اعتقد خالفه مل يفع تفيه كذلك، وهذا ليص قصداً مت
 وىل التفصيل بني ان يرى احلكم مقوماً للعقد أو اتبعاً األأ 

أقول) واألمر كذلك لكن األوىل ان يقال) ابن هنالك صورتني) األوىل ما ذكره، والثالية) ان يعترب القاصد ما قصده مقوماً للعققد، 
 ه، فال يصح اإلطالق، فتدبر جيداً.فاألمر منوط بنوع قصد

ويقرى وأخقرى يقرى العققد أمقراً  ،ا فيقهفيقصقده مبقواحلاص ) ان القاصد العاقد اترة يرى ان العقد هو هذا عامل تم  علقى مقا قصقدهت 
لقذلك ان  ققداً ماامنقاً معتفيقصقد العققد مبعنقاه الطبيعقي  علقى العققدآخقر وققد رتبقه ال قارع  اً ت أمقر سقلباً أو إاقاابً  هذا عاحلكم، املقصود لقه
إذ كققان مقققارنً لققه ال  فاعتقققاده ابطقق  ال يسققرل إىل العقققد ،جعقق  اخلدمققة علققى الاوجققةالققه خيققار احليققوان أو  أو ال ققرع مل اعقق  ال ققفعة

 .مقوماً 
ققد، ابألدلقة وقد يستدل على أت ري القصد ومدخليته يف العقد ولاومه وتبعية العقد له، إضافة إىل دليق  ال ضقرر ودليلقي ال قرط والع

 .ت2عتتِلُكلِ  اْمِرٍئ مأا ن أوأىععالدالة على ان 
 على تبعية العقود للقصود ((ِلُكلِ  اْمِرٍئ مأا ن أوأى))االستدالل ب 

املقر  إذا  فقنن اقاهره) أنق  تتِلُك لِ  اْم ِرٍئ مأ ا ن أ وأىعع) عليه السالمعلى ذلك عموم قوله  ه يدلق قال احملقق املراغي علعم، قد يقال) إلق 
 -أو حنققو ذلققك  -عققدم اخليققار للم لققص، أو قاصققد عققدم لفقققة الاوجققة  -مققثال  -العاقققد قاصققد  صقق ، والفققر  أنق فهققو ح لققوى بققي اً 

يقة يف البقاقي، فقال وجقه ابلقدلي  ال يقرتقي بعقدم احل ق  وخقرو  بعقا األبقيا  عقن لقم العقامق  ؛فينبغي أن حص  هذا له مبقترتقى العمقوم
 .ت3عتة وإحلاقه ابلعدمإلسقاط هذا القصد ابملرق 

 أجوبة مخسة
 ذكر اثلثها ورابعها احملقق املراغي وأضفنا سائرها وهي) اجلواب عن هذا اإلبكال بوجوه مخصأقول) ميكن 

 الرواية أخالقية
أواًل) ققد يققال ان الروايققة أخالقيقة وليسققم فقهيقة قالوليقة، فققان اقاهر لسققا ا ذلقك خاصقة مققّن الم علكق ت الظققاهرة يف النفقّن مقابقق  

ومقن  ،حصق  عليقه الثقوابمقن األعمقال الصقاحلة الثقواب فمقا لقواه العم  الصاحل أو مقن ان لك  امرئ ما لوى من ععلى ك ت فظاهرها 
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ت والتغليققب، لققو فرضققم ت2عوال تكققون علققه ت1عالبعيققد ان يققراد لكقق  امققرئ مققا لققوى مققن األحكققام علققى ان األحكققام قققد تكققون ععلققى املققر ت
 ، خالي القاعدة. فتأم ة  غلب

 يان من جهة العقودليست يف مقام الب
اثليققًا) ان الروايققة ليسققم يف مقققام البيققان مققن جهققة العقققود، وال أققق  مققن الققه ال يعلققم ا ققا يف مقققام البيققان مققن جهتهققا ابن يققراد علكقق  

يف مقققام البيققان مققن هققذه اجلهققة ال ينعقققد اإلطققالق، فهققذا علققى  ات ومققّن عققدم إحققرا  كو ققأو كمققا لققوى منهققا امققرئ مققا لققوى مققن العقققود
 فيه. ك  بع  يف عموم مامقام البيان  وكون املتكلم يفالوالد فاألص  اإلطالق السيد هور واما على رأل مث  امل 

 أو منصرفة إىل غري العقود
 غري العموم املدعى منهقات والظقاهر ان االلصقراي قطعقي؛ وذلقك ألن بنقا  العققال  طقرأ اثلثًا) ما ذكره املراغي بقوله) عوالصرافها إىل

 .ت4ع ، ب  يرون املدار ما ال أه بلفظ أو فع ربر   مبع ربر للقصود اليت مل تع  ت3عيف العقود ليص على تبعيتها عبقول مطلقت
هذه اجلهة وهو الوجقه السقابق أو علقى صقرفه إىل غقري العققود فبنا  العقال  يصلح قرينة اما على عدم كون املوىل يف مقام البيان من 

 .وهو هذا الوجه
) عمرتقافاً إىل أنق اسقتقرا  الفققه القطعقي ققد دلق علقى عقدم العقربة بعبارة أخرى) بنا  العقال  املسلقم قرينة على اخلالي وقال املراغقي
 .ت5ع، إذ العقد ال يدلق عليه، وليص يف املقام غريه؛ فتبصقر جدقاًتمب رقد النيقة من دون قيام لفظ أو فع  دالق عليه، والفر  هنا عدمه

 أو ساقطة مبعارضة ما هو أقوى منها
رابعقًا) مققا ذكقره احملقققق املراغقي مققن املعارضققة، وال خفقى الققه متقأخر رتبققة عقن الوجققوه الثال ققة السقابقة، ولكنققه حيق  مل يققذكر األولققني، 

ققال) عولكقن لققول) إنق هقذه الروايقة تعقار  مقا دلق علقى  ت6عابتقدأ بقه ّن اإللصقراي ال معارضقة،فالقه مق وخلط الثال  هبقذا الوجقه الرابقّن،
وال جققيح مققّن األدلقققة  -وذلققك واضققح  -عققدم ترتقققب هققذه األحكققام وجققوداً وعققدماً علققى العقققود سققوا  لققوى أو مل ينققو ابلعمققوم مققن وجققه 

الروايقة أكثققر مققن داخلهقا والصققرافها إىل غققري العمقوم املققدقعى منهققا، ولققو النافيقة، لكثرهتققا وقوقهتققا وفتقوى األصققحاب هبققا وكقون خققار  هققذه 
 .ت7عفر  عدم ال جيح فاملرجّن األص ، واألص  عدم أت ري هذا القصدت

 أو أدلة أحكام العقود حاكمة عليها
، ووجهقققه اقققاهر وهقققو تتِلُك   لِ  اْم   ِرٍئ مأ   ا ن أ   وأىععخامسققًا) ان لققققول  كومقققة أدلقققة ترتقققب تلقققك األحكقققام علقققى العققققود، علققى دليققق  

، والناارية على رأل ال يخ فيها فا قا الظقاهر لظقراً ألن احلالقة فا ا أاهر منها دون ريب األاهرية، على مبأ العراقي يف وجه احلكومة
، قصقده أم لققاً مطيف النكقاح ووجقوب النفققة يف البيقّن كال قفعة عفدلي  ترتققب أحكقام  ،الطبيعية األولية املتعارفة هي اق ان العقود ابلنية

وعدم ترتقب أحكام مطلقاً عكعدم اإلرث وعدم النفقة يف املتعةت كالدلي  الثالول الناار للدلي  األويل أو للحاالت األوليقة. فتأمق  الت 
 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين وعلى أل فان متم احلكومة فال معارضة وإال رجعنا للوجه السابق.

ِل اْبِن آدأمأ، فأِإْن صأح ْت ُنِظرأ  ِإن  عع) صلى هللا عليه واله وسلمرسول هللا قال  ُة، وأِهيأ أأو ُل مأا يُ ْنظأُر ِفيِه ِمْن عأمأ يِن الص الأ عأُمودأ الدِ 
ِلهِ  ْ يُ ْنظأْر يف بأِقي ِة عأمأ ِإْن َلأْ تأِصح  َلأ ِلِه، وأ  ت.237ص 2هتذيب األحكام)  ع تت يف عأمأ

                                                             

 كالنفقة يف عقد النكاح.  ت1ع

 النفقة هلا.ك ت2ع
 إذ التبعية يف اجلملة مما ال بك فيه وإمنا اإلبكال يف إطالق تبعية العقود للقصود سلباً وإااابً، مّن مرب  وعدمه. (3)
، مث قال) قصدت آجرت مل يقب  منه. ت4ع  ومن فروعه) اله لو قال) بعمع
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