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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالـ على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة على
أعدائهم أمجعني ،وال حوؿ وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
()272

ملخص أنواع القصد وأحكامو
وصفوة القوؿ وحتصيلو يف (القصد) ابعتبار دوراف العقود مداره إذ (العقود تتبع القصػود) ،وللاػام مػا ممػى مػن التاقيػ يف
مناقشتنا للمريزا النائيين يف حبثو عػن مراتػا ابخبػار وابءشػاهن والػا القصػد إظ اللفػد والقصػد للمعػ ابللفػد يف ابءشػاهن واملطالقػة
يف ابخبػػار وقولػػوا ( اءػػو لعػػد قصػػده اللفػػد وعلمػػو عنػػاه ال يعقػػع عػػدـ قصػػده معنػػاه)( ،)1اف العقػػود مػػن حيػػه تمػػمنها القصػػد
وعدمو ومن حيه ءوع القصد يها على أءواعا
ما مل تكن لو إرادة جدية ،كاهلازل
األول :ما ال يكوف للعاقد يو قصد جدي أو إرادة جدية ،وذلك كاهلازؿ اءو وإف قصد اللفد واملع واملعػ ابللفػد لكنػو
يقصده جداً ،ولذا ال يقع البيع ،لكن ىع ىو ليع مفهوماً أو ال؟ سيأيت إبذف هللا تعاظ.
معن آخر وأراده ،بعالقة
ما قصد ً

الثاين :اف يكوف لو قصد جدي ولكن إظ غري مػدلوؿ اللفػد ،لعالقػة لينهمػا ،وذلػك كمػا يف املتل ظػوز ابللفػد عػن معػ آخػر،
كمػػا لػػو ػػوزت لقوهلػػا لعتػػك ءفسػػي عػػن اءكاتػػك ءفسػػي أو ػ ظػوز لقولػػو لعتػػك الػػدار عػػن آجرتػػك الػػدار ،هنػػا ال يوجػػد قصػػدي
جدي ملدلوؿ اللفد ولكن يوجد قصد جدي ألمر آخر ،هع يقع النكاح (مع قطع النظر عن توقيفيتو( ))2أو ابجارة؟

ما كانت لو إرادة جدية عن إكراه
ػاملكره ،وسػػيأيت رقػػو عػػن املمػػطر وعػػن
الثال ث  :اف يكػػوف لػػو قصػػد جػػدي وإرادة جديػػة ،لكػػن ال عػػن يػػا ءفػ  ،وذلػػك كػ ي
املقسور على أمر واملللأ إليو ،اف املكره على البيع ،كما لػو هػهر السػيل علػى رأسػو ليبيػع داره لػو ،اءػو إذا ابع هػو قادػد ،إال
إذا كاف ذاىالً حبيه كاف مسلوب العبارة والقصد ،وقصده جدي لكنو ال عن يا ءف  ،ال اءو يقصد ليعػو جػداً ،واحلادػعا
اءو قصد ليعو لكن كرىاً ال وعاً.
ال يقاؿا اءو ال إرادة جدية للمكره؟
إذ يقاؿا اءو إذا ظورى لقولو (لعتك ىذا الدار) عن أمر آخر ،كمػا لػو اعتػع لعػال عػالً ماضػياً ال إءشػاهنً اءػو ال قصػد لػو للبيػع
ٍ
حينئذ وكذا لو قصد منها لعتك ىذا الػدار إف أمػرا ابمػاـ عليػو السػالـ مػثالً أو هػبو ذلػك ،اءػو ال قصػد جػد ً لػو حينئ ٍػذ ،لكػن
غالا الناس عنػدما يكرىػوف علػى البيػع ػالم ال بطػر لبػاهلم التوريػة واملاضػوية وهػبو ذلػك لػع يبيعػوف عػالً لكػن عػن كػره ولػذا إذا
املكره مي لعال؟ اءو يقوؿا لعال مكرىاً وال يقوؿ اءو يقصد البيع أو يبع.
سأؿ ي
مقومػاً لقصػده وعدمػو ،ولػذا
ولعبارة أخرىا ابكراه و يبة النف ىي من العلػع الػػمع ظدة للبيػع ولػي أحػداا جػءهن مفهومػو وال ظ
يقاؿا أك مره يقص يد كما يقاؿ أك مره مرب مع كوءو ٍ
حينئذ قادداً المرب ،كما اف البلوغ كذلك.
ي
يي ي
( )1راجع الدرس .262
( )2أي لو يدؿ الدليع عليها رضاً.
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ما كانت لو إرادة جدية ،للثمنشأ يف عاملو ،كالغاصب

الرابع :اف يكوف لو قصد وإرادة جدية ،لكن ال للاام الشارع أو العرؼ ،لع للااظو ىو لنفسو ،أي معتػعاً حتقػ مػا قصػده
يف عاملػػو وإف علػػم عػػدـ اعتبػػار الشػػارع والعػػرؼ لػػو ،وذلػػك كالسػػارؽ والمادػػا العػػا ابءػػو غػػري مالػػك ،اءػػو يبيػػع ويهػػا ويتصػػرؼ
املالؾ ،وىنا اختلل يف اءو عندما يبيع هع ىو قادد للبيع واهلبة حقيقة أو ال؟
تصرؼ ظ
قيعا ال ألءو يعلم اءو لي مالكاً لو ال يعقع قصده لنقلو (املتوقل على ملكو لو لينقلو) ال قصد لو ألداً ،ولكػن الظػاىر اءػو
قادد – كما ىو املشاىد يف أغلا إف يكن كع السراؽ والمادبني واملرالني واملرتشني العاملني ابءو لي ملكهم – لكنو للاػام
نشأه وعاليػ م اعتباره ،أي اءو يقصد ءقلو هخصياً هلذا املتاع ال هرعياً أو عر ياً.
م ي
وآية ذلك السال ني الظلمة الذين يصادروف أمواؿ الناس ظلماً وعدواانً وىم يعلموف الػا هػرعاً ال تػدخع ملكهػم لػذلك ػالم
عند البيع أو ابىداهن يقصدوف ليعها عن أءفسهم ويرولا انقلةً يف عا اعتبارىم ،ءعم الشارع ال يرتظا على إءشائهم االعتبار ،وكذا
العرؼ مطلقاً يف اجلملة.
ولعػػع ىػػذا مػػا وجػػوه تصػػايس ج ػوائء السػػال ني مػػن جهػػة الػػم ليس ػوا اقػػدين للقصػػد يف ابىػػداهن ،لػػع ىػػم قادػػدوف يتاق ػ
إىدائهم لءيد إبىدائهم لو ،واما حكم الشارع لك اآلخذ لواليتو التكوينية والتشريعية على كع مالك .تأمع
ما كان لو قصد جدي تعليقي

نشػمأ مه منػػوإب إبجػػازة
اخلثثام  :اف يكػػوف لػػو قصػػد جػػدي ولكػػن تعليقػػي ،كمػػا يف الفمػػوح الػػذي يعلػػم اف دػػاة ليعػػو ووقػػوع م ي
املالك ،كما سب  ،اف قطع رضاً ابف الشارع ال جييءه لوجو هو ملا ابلصورة السالقة.
ما مل يكن لو قصد أصالً
السادس :اف ال يكوف لو قصد جدي أو إرادة جدية وال قصد وإرادة اسػتعمالية ألػداً ،وذلػك كمػا يف المػال  ،هػع ىػو دػورة
ليع ق ؟
ما كانت لو إرادة جدية انتقالية

السابع :اف يكوف لو قصد جدي وإرادة جدية ،مع كولا اءتقالية إظ املع املوازي الواقع يف عرضو ومعاريمػو ،سػواهن أكػاف لػو
قصد جدي أو استعماح إظ مدلوؿ اللفد أو ال – كما سيأيت تفصيلو –.
املكين مأم ٍر عن آخر ويف املعاريض والتورية كما سػب تفصػيلو ،ومثالػو إمجػاالًا اف تك ظػين لقوهلػا لعتػك ءفسػي عػن
وذلك كما يف مظ
زوجتك ءفسي ،ال يما لو استعملال لعال يف زوجال جمازاً وىي الصورة الثاءية السالقة (وذلػك مػع قطػع النظػر عػن توقيفيػة دػيمة
النكاح) ،وكذا لو ك ظ لقولو (لعال) عن (آجرت) ال ما لو استعملو يو جمازاً أو كاف يو غالطاً ،هع تقع ابجارة؟
واحلادعا اف لو إرادة جدية اءتقالية ،ال إرادة جدية يف املوضوع لو أي لػو إرادة جديػة ملعػ آخػر غػري املوضػوع لػو اللفػد وغػري
املستعمع يو وللباه تتمة إبذف هللا تعاظ.
وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
ِ
ِ
ِ
استث ْغفر ،قالوا ما َبلو؟
قاؿ رسوؿ هللا دلى هللا عليو والو وسلما (( (م ِن ابْثتلي فصبثر وأ ْعطي فشكر وظلم فثغفر وظلم ف ْ
قال( :أولئِك هلم ْاأل ْمن وى ْم م ْهتدون) )) جامع األخبارا ص.113

