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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العاملني، 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
(ٕ٘9) 

 العناوين احلقيقية والقصدية واالعتبارية
  لل  هو ان العناوين لاللة أقسام  حيييية وقصدية واعببارية الكالم يفوحتقيق 

 اما احليييية  فهي ما مضى كما مضى 
 كعلة اتمة أو كجزء للعلة   ،واما اليصدية  فهي اليت تدور مدار اليصد
 كِعّلة اتمة أو كجزء الِعّلة كذل    ،واما االعببارية  فهي اليت تدور مدار االعببار

اعبباريببة، وقببد تكببون اعبباريببة  بب  منوقببة ابليصببد وقببد  –فيببد تكببون  عببا العنبباوين قصببدية   ين هببي مببن و ببهوالنسبببة  ببني األخبب  
تكبون ابلعكبق قصبدية  ب  منوقببة ابالعبببار، ويكفبي يف األخب ين االأفكبباط مبن أحبد الطبرفني يف ا ملبة ولببو يف  عبا الصبور كمبا هببو 

 الشأن يف ما كاأت أسببهما من و ه 
، لببيق علببى مببا ينباببي  ببأ اليصببدية أمببر (1) يبضببن ان ا لببا  ببني األخبب ين، كمببا أببرا  يف كلمببات  عببا األعببالمو ببذل  و ببا سببيأي
 واالعببارية أمر آخر 

وللب  ككافبة االأشبائيات فبان  (3)أو و بو ا  وعبدما   (2)ابن يبدور مبدار  و بو ا   ابليصبد حتييهيف  العنوان   نرت ِ أ  اليصدية  ما العناوين و 
 عنوان قصدي ال ييع إال ابليصد وكذا العبق وخمبلف العيو  أيضا  من  يع وصلن وهبة و   لل   الطالق مثال  

 العناوين االعتبارية:
يبببد يكبببون منوقبببا  ابليصبببد وعليبببه  فابعبببببار املعببببمل أو املعببببملين )و بببو ا ، أو و بببو ا  وعبببدما ( العنبببوان االعبباريبببة  مبببا اأبببيا والعنببباوين 

 وقد ميثأ لذل  أبمثلة  ،ا ليصدق العنوان وقد ال يكونمماعه عىن لزوم ا ب (4)أيضا  
 تكثري السواد

عنبوان ينطببق علبى مبن  بارط يف  بي  يزيبد أو اي  بي  آخبر وإن د يكبن  يصبد تكثب  السبوا  وال كبان  همنها  تكث  السوا   فاأب
   أ كان  يصد مجع املال مثال ، فهو اعبباري    مرتن ابليصد عليه السالم يصد حرب اإلمام 

)كبأن قصبد  دخولبه يف  بي  العبدو كشبف خططبه أو اإل بارة عليبه مبن  اخلبه  فعبة  واحبدة  حممبو ة   أعم لو قصد أمرا  مضبا ا  لاايبة  
ا سبما  أو  به لل ( فيد ييال ابأه ال يصدق عليه تكث  السوا  اما اقبضاء  واما القوائية ظهور اليصد يف العنوأبة مبن ظهبور البوا بد 

 فبأمأ يف ا ي ،
 التعظيم

وكوأبه تعظيمبا  مبرتن ابالعبببار فلبو كباأوا يعبملوأبه إهاأبة د يكبن تعظيمبا  وإن قصبد    ،ومنها  البعظبيم، فبان الييبام لليبا م تعظبيم عرفبا  
أال تبببرا  ان تيبيبببأ األأبببف يف  عبببا األعبببرا،، كالصبببني وا لبببيض، تعظبببيم واحببب ام ويف  عبببا الببببال  كببب يران لبببيق كبببذل   بببأ هبببو أمبببر 

                                                           

  قدس سر وسيأي أيأ كالم امل زا البمليزي  (1)
 هذا إلا كان ِعّلة انقصة  (2)
 هذا إلا كان ِعّلة اتمة  (3)
 فدار مدار  و و ا  ال و و ا  وعدما   (4)
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وإن قصبد ، فباألمر  ائبر مبدار العبر، ال اليصبد، وكبذا لبو حب  رأسبه مبثال  قاصبدا   به تعظبيم الاب   فال يكون تعظيمبا   جأمضح  أو خم
عنبد يبيء الضبيف  تعظيمبا  فيصبد  ب   كمبا لبو قبام فاأه ال ينطبق عليبه عنبوان البعظبيم مبا ام لبيق االعبببار عليبه، أعبم لبو كبان يف عبر،  

 وإال حكموا  ه على ظاهر   اقلع عليه الناس ملا كان تعظيما  فلو من املنزل أو قام ليضر ه ليخرج  احمل م، ال أل له  أ
 وقد يكفي أحدها  فبأمأ وقصد   واحلاصأ  اأه قد حيباج إىل اعببار  

 الشعائر الدينية واحلسينية
ة زاء قببوريض مببثال   ببع ة )أي مشببعر يف عببومنهببا  الشببع ة الدينيببة أو احلسببينية فا ببا عرفيببة وليسببت مرتنببة ابليصببد، فلببو كببان الببركا 

ْم َشَعائَِر اَّللِه فَِإن هَها ِمن تَ ْقَوى اْلُقُلوبِ )وأهأ  يبه( عرفا  صدق عليه  عليه السالمإلمام احلسني اب  أ قد ييال اأبه حبل لبو  (1)(َوَمن يُ َعظِّ
  قصدية  فبأمأ –ية اعببارية ال قصدية وإال كاأت اعببارية فعلى هذا فهي عرفد ييصد إحياء الشع ة فشارط يف العزاء كان  ع ة 

د يكبببن  بببع ة مبببا ام  عليبببه السبببالمواألمبببر يف اليصبببد علبببى العكبببق فلبببو قصبببد  بحريببب  يبببد  إىل أعلبببى كو بببا  بببع ة ل مبببام احلسبببني 
 العام أو ا اص ا ا  ع ة  ،العر، ال يراها  ع ة أي إلا د يصدق يف العر 

 واالعتبارية النسبة بني العناوين القصدية
 من و ه فب هي ودما مضى ظهر و ه كون النسبة  ني العناوين االعببارية واليصدية، 

 االعتبارية -القصدية 
الطالق وسببائر اإليياعببات فا ببا قصببدية ال تيببع إال ابليصببد إل اإلأشبباء ال يكببون وكبباالعبباريببة  كببالبيع وسببائر العيببو   –اليصببدية  -أ

ابليصببد( ويف خصوصبياتا )ككو ببا مبن هببذا النبو  أو لاط( كمببا ال  يكبون   يف أصببلها )أي أصبأ حتييهبباإال  يصبد والعيبو  تببببع اليصبو 
 تبحيق إال ابالعببار الشرعي أو العيالئي فلو قلّبق قاصبدا  الطبالق د ييبع إال ابعبببار مبن الشبار  ) بحيبق  بروقه البيت ا ب قها فيبه( أو

 لشر ، فا م يش قون يف حتييه، كا  ،  روقا  وال يروأه مبحييا  من  و ا ال يدين اب فيمنمن الياأون أو العر،  ابعببار
 االعتبارية غري القصدية

كبالبعظيم يف  عبا صبور  فمبثال   يف  عبا األعبرا، يعبد رفبع اليّبعبة تعظيمبا  ويف ا بي  كبذل ، فلبو    االعبباري    اليصبدي -ب
نه، د يعد تعظيما  عرفبا  وإن قصبد ،  بأ لعلبه يعبد إهاأبة  أو يعدوأبه أبو  سبفه ، ولبو رفبع رفع الَعاِد عمامبه عن رأسه  يصد تعظيم األعلم م

 عبه    قاصد البعظيم  أ أل أ ح  رأسه مثال  ف ن د يطلع عليه العر، عدو  تعظيما  وإال فال قبّ 
 القصدية غري االعتبارية

كمبا ه عليبه فاأبه ينطببق عليبه عنبوان صبون حبق اليببيم وإكرامبه  ولل  كمبن اب  مبال اليببيم أل بأ إأفاقب  اليصدي    االعبباري -ج
له إىل أيد فبسهأ عليه سرقبه فاأه ينطبق عليبه عنبوان تضبييع مبال اليببيم والبفبريا  يبه ولو ابعه أل أ ان حيوّ  ،االهبمام  هيب َعنون  عنوان 

فلبو  ،  اعببار العر، دمبن د يطلبع علبى قصبد ، مبن عنواأبه  بي ا  نوان  عنوان املعبدي  دل املهبّم  شأأه فذل  ات ع لليصد إلا ، وال ياعَ ويب  
عببد العببر،  يعببه مببال اليبببيم اهبمامببا  وإكرامببا  وكببان قصببد  السببرقة كببان تضببييعا  واعبببداء ،  ببأ لببو اقلعببوا علببى قصببد  فعببدو  ر ببم سببوء أيبببه 

  د ينيلب عما هو عليه حسب قصد   وللبحث صلة إبلن هللا تعاىل ا  اهبماما  وإكرام
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين

َشَباِبِو وَ  ،ْن ُعُمرِِه ِفيَما َأفْ َناهُ عَ  :اَل تَ ُزوُل َقَدَما َعْبٍد يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َحَّته ُيْسَأَل َعْن َأْرَبعٍ ))  صلى هللا عليه واله وسلمقال رسول هللا 
  33األمايل )للصدوق(  ص ((ُحبَِّنا َأْىَل اْلبَ ْيتِ  ِفيَما أَنْ َفَقُو َوَعنْ َماِلِو ِمْن أَْيَن َكَسَبُو وَ َعْن وَ  ،ِفيَما أَْباَله

                                                           

  32سورة احلض  آية  (1)


