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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
مزيد التحقيق

(ٔ)ٕ0

ومزيد التحقيق الذي بو ينجلي حال العناوين القصدية واالعتبارية أكثر ،يف ضمن أمور:
االعتبار اما للشارع أو للعرف العام أو اخلاص أو للشخص نفسه

األمر األول :ان االعتبار إمنا ىو بيد من بيده االعتبار ،ومن بيده االعتبار ىو ثالث جهات دون الرابع إال على وجو:
اجلهةةة األوا :العةةارا تةةان اعتبةةار ادلل يةةة والزوجيةةة والواليةةة و ى ةا بيةةده كمةةا ان اعتبةةار سةةببي(ة ىةةذا لةةذال الكسةةببي(ة إ عةةا الطةةال
ابل يفيةةة اخلا ةةة للفرقةةة بينهمةةا بيةةده أينةةا تلةةو أن عةةً لفظةةا خا ةةا سةةببا أو يلاةةي سةةببي(تو أو يعت ة ه أي الف ةرا حا ةةال بةةال إ عةةا
كادلسبي(ة أو ادليت عنها زوجها أو من ( مسل يها واحدا ابدلقاربة قبً التاسعة أو ذلك.
اجلهة الثا ية :العرف العام.
اجلهةةة الثالثةةة :العةةرف اخلةةاد ،وادل ةراد بةةو عةةرف أىةةً بلةةد خةةاد أو عةةرف أىةةً علةةم أو حرتةةة أو ةةنعة خا ةةة كاألابةةا وادلهندسةةني
العةرتني يف عةةرا العةةارا بةةً مهةةا يف اولةةو تا ةةو كلمةةا أوكلةةو إا العةةرف العةةام أو اخلةةاد ولةةو ابلسة وت كةةان أمةةر
و ة ىم ،ولةةي أي مةةن ف
االعتبةةار بيةةد ادلوكةةً إليةةو ،دون مةةا لةةو ةةدخً تةةاعت مةةا ي يعت ة وه أو اعت ة وا عدمةةو أو الاةةى مةةا اعت ة وه ،وذلةةك كمةةا يف السةةفر إذا اعت ة
حتققةةو و ةةدقو منواةةا بعةةرون إن حتققةةت تهةةو مسةةاتر وإن ي يسةةم عرتةةا ابدلسةةاتر كمةةا لةةو ذىةةىل إا أربةةع تراس ة ورجةةع مةةثال وكةةا وا ال
يعدو و مساترا ،وإن ي تحقق تلي مساترا وإن مسي عرتا مساترا كما لو ي يقصد ادلساتة واسرتسً يف سفره.
والعةةرف العةةام ىةةو ادلرجةةع تيمةةا أوكلةةو العةةارا إا العةةرف ،كةةادلوت ابعتبةةاره منعةةت لسلسةةلة مةةن ا ر كبينو ةةة زوجتةةو و قسةةيم إرثةةو،
تادلرجع يف د عنةوان ادليةت ىةو العةرف العةام ال اخلةاد كاألابةا  ،وعليةو :ت ةالادليت سةريرً لةدا األابةا إذا ي يعة (ده العةرف ميتةا تا ةو
ال رت ىل عليو ا ر العرعية للموت.
كما ان عرف ىذا البلد وذال ىو ادلرجع يف كو و م يال أو موزوان يف حبث الراب.
اجلهةةة الرابعةةة :العةةه فسةةو ،واأل ةةً تيةةو ا ةةو لةةي بيةةده االعتبةةار اللهةةم إال إذا كةةان ر يةةىل ا ر وعةةا أو عرتةةا بيةةده تةةان العةةرف
حينئذ قد يبنون على اعتباره ،بً والعرا أحياان ،كما قد يلاو و:
تمما ي ير ىل العرف والعارا األثر عليو وي يبنوا على اعتباره وي يعت وا ما اعت ه ،السار الذي يعت فسو مال ا للمسرو .
ومما ر(ىل العةرف األثةر علةى اعتبةاره واعتة ه بعةا العتبةاره مصةادرة احلةاكم اجلةائر ألراضةي النةاس و ىةا أو أخةذه النةرائىل مةنهم تا ةو
سار ل ن العرف العام قد يفر بينهما تيعت ىةذه األمةوال مل ةا للدولةة دون السةار  ،عةم قةد ال يعتة ون الدولةة مال ةو لةو ةادر و أو
أخذ و كنريبة وذلك يتبع مدا استتباب األمر للحاكم وعدمو.
ومما بىن العارا اعتباره على اعتبار العه يف اجلملة :جوائز السالاني.
تقوم العناوين ابلقصد
الفرق بني األصل يف األفعال القصدية وبني عدم ّ

األمر الثاين :ان ىنةال ترقةا جةوىرً بةني مبحةث الان األ ةً يف األتعةال القصةدية وبةني مبحثنةا وىةو :الان العنةاوين الواقعيةة ال تقةوم
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ابلقصد تان األول حبث من عاي اإلثبات والثاين حبث من عاي الثبوت ،و وضيحو:
ا و اترة يبحث عن ان الفعً كلما سىل إا شه تهو ظاىر يف قصده لو كما لةو قلنةا :الابا زيةد أو الةق أو كسةر أو قةً تةان
األ ً تيو أي ظاىر النسبة ا ةو قصةده وا ةو لةو أراد بقولةو :بعةت داري أو حةق قولةو كسةرت يةد زيةد مةثال ا ةو ي ي ةن قا ةدا وجةىل عليةو
إقامة القرينة وإال أخذ بظاىر إقراره ،تهذا حبث يف اإلثبات وظاىر النسبة واحلال.
يتقوم ابلقصد مةع قطةع النظةر عةن ظةاىر سةبتو لفاعلةو تةةالالقتً مةثال ةا ىةو
واترة يبحث عن ان د العنوان يف حد فسو قد ال (
ىةةو ة متقة (ةوم ابلقصةةد إذ يصةةد ثبةةوات عنةوان القتةةً ويصةةد ثبةةوات عنةوان القا ةةً وإن كةةان انئمةةا أو سةةاىيا ل نةةو إذا قيةةً قتةةً زيةةد عمةرا
تنسىل لو كان ظاىرا يف ا و قتلو ملتفتا عن قصد وإال لزم إقامة القرينة كما سبق.
مقومية القصد يف مرحلة احلمل الشائع ال يف احلمل األويل
ّ

ةوي للركةوا
مقومةا للعنةوان الكةالتعظيم أو البيةع وسةائر اإل عةائيات أو اذل (
األمر الثالث :مث ا و يف عاي الثبوت حيث القصةد قةد ي ةون (
علةةى مةةا سةةبق فصةةيلو إمنةةا يةراد ابدلقة (ةوم مقة (ةوم الوجةةود ال ادلاىيةةة وادلفهةةوم ،عةةىن ان القصةةد لةةي جةةز ادلفهةةوم وادلوضةةوا لةةو بةةً ىةةو شةةرن
مقوم للحمً العائع الصناعي.
التحقق أي ا و لي
مقوما للحمً الذايت األويل بً ىو (
(
مقومةةا دلفهومةةو ويف
وذلةةك ظ ة الوجةةود لف سةةان تةةان وجةةوده مقة (ةوم لةةو يف مرحلةةة احلمةةً العةةائع ومرحلةةة التمصةةد واخلةةارج ،ولةةي
(
مرحلة احلمً الذايت إذ اإل سان موضوا للحيوان النااق ال للحيوان النااق ادلوجود.
وكةةذلك العنةةاوين القصةةدية تاوةةا موضةةوعة للمفهةةوم ولةةي القصةةد جةةز ادلوضةةوا لةةو بةةً ىةةو شةةرن التحقةةق ع ة العنةةاوين الواقعيةةة
مقوم ادلاىية وال شرن التحقق والصد ابحلمً العائع.
كال سر واجلرح تان القصد لي
(
التفريق بني ادلعىن ادلصدري واالسم مصدري

األمررر الرابررع :ا ةةو ينباةةي التفريةةق بةةني ادلعةةىن ادلصةةدري وادلعةةىن االسةةم مصةةدري تةةادلعىن ادلصةةدري قةةد يتوقة علةةى القصةةد دون ادلعةةىن
اذلوي للركوا عناه االسم مصدري الأي اذليئة احلا لة حا ً سوا أقصةده أم ال ،أمةا عنةاه ادلصةدري كحةدث
االسم مصدري تمثال( :
ال1
منسوب للفاعً تال يطلق عليو أىوا للركوا إال إذا قصده تتتمً
وس ةع – وكووةةا مةةردودة أو موجةةودة عنةةد ةةاحبها
الرد الوديعةةة تةةان ادلعةةىن االسةةم ادلصةةدري الوىةةو ا ردادىةةا – والتص ةري
وكةةذلك (
(
ادلودا حا ً ولو بدون قصد بً حق لو ااار و الريح تتوقعتو يف حنن ادلودا أو سةرقو سةار تتعطةاه ادلةودا ،امةا ادلعةىن ادلصةدري تةال
يرد الوديعة لصاحبها تسةرقها منةو شةه وأرجعهةا ي ي ةن موتيةا ابلنةذر إال إذا علةم مةن ار ةازه أن
ي ون إال ابلقصد ولذا لو ذر الان (
ةرد ،وبعبةةارة أخةةرا لةةو علةةم ا ةةو اريةةد مةةن الةةرد – وان قة (ةوم ابلقصةةد – ةةرف
ةىل ةةذره ادلعةةىن االسةةم مصةةدري واال ةةرداد ال ادلصةةدري والة (
مصة (
الطريقية .تتتمً وللبحث لة.
وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
اد َِّ
اَّلل َوتَر َف َّك ُروا َوا ْع َملُوا لِ َما ُخلِ ْقتُ ْم لَهُ فَِإ َّن َّ
قال اإلمام زين العابدين عليو السالم :الالاتَّر ُقوا َّ
اَّللَ ََلْ ََيْلُ ْق ُك ْم َعبَثاً َوََلْ يَر ْتر ُرْك ُك ْم
اَّللَ ِعبَ َ
ث إِل َْي ُك ْم َر ُسولَهُ َوأَنْر َز َل عَلَْي ُك ْم كِتَابَهُ فِ ِيه َح ََللُهُ َو َح َر ُامهُ َو ُح َج ُجهُ َوأ َْمثَالُهُ فَاتَّر ُقوا َّ
اَّلل
سهُ َوبَر َع َ
ُس ًدى ،قَ ْد عَ َّرفَ ُك ْم نَر ْف َ
حت العقول عن آل الرسول لى هللا عليو والو وسلم :د.272
ال 1إذ قد يقال ا و دل ان الالم واإلضاتة ،ولي من جهة الفعً فسو.

