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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
(ٖٖٔ)

مثراتن أخراين للقول ابستحالة قصد اجلنس وعدمها
كما تظهر الثمرة بني القول ابستحالة قصد اجلامع ونقلو وإنشائو وبني القول إبمكانو يف صور أخرى أيضاً:
الصورة األوىل :ما إذا عُلِم انو قصد اجلامع وىو التسليط أو النقل ومل يقصد عنواانً خاصاً كالبيع والصلح واإلابحة.
ِ
ادلعوضة.
الصورة الثانية :ما إذا ُجهل قصده وانو قصد اجلامع اجلنسي أو قصد نوعاً من األنواع كالبيع أو اذلبة ّ
إذا علم انو قصد اجلامع وحده

أوالً :أمااا إذا علاام انااو قصااد اجلااامع ،أ -فعلااى مبااا اإلمكااان يقااع اجلااامع وىااو (التملياال الصاار ) لااو قصااد اجلااامع بااني أن اواع

ادلعوضااة ،...أو (التسااليط الصاار ) لااو قصااد اجلااامع بااني اإلابحااة والتملياال ،وال ترتتااع عليااو
ادلعااامالت الناقلااة كااالبيع والصاالح واذلبااة ّ
ادلعوضة ،بل األحكام ادلشرتكة فقط ،وىي القدر ادلتيقن.
خصوصية أية معاملة من ادلعامالت كاألحكام اخلاصة ابلبيع أو اذلبة ّ
ب -واما على مبا االمتناع فقد يقال ابنو يبطل العقد إذ صار بال قصاد المتنااع قصاد اجلاامع فهاو – علاى ىا ا – صاورة قصاد
وليس واقع قصد ،وقد يقال ابنو ،يف واقع األمر ،من اخلطأ يف التطبيق وانو َوَىم حيث تصور اناو قصاد اجلاامع ًضااً بال ىاو يف واقعاو
وارتكازه قاصد إلحدى العناوين اخلاصة وقد توىم اناو قصاد اجلاامع فهاو مان قبيال لاال الوصا واإل اارة وىاو نظا ماا ذىاع إلياو
البعض من انو لو قصد اجلامع ولكنو اعترب ما يدفعو مثمناً وما أيخ ه مثناً فاناو بياع حقيقاةً وإن توااو اجلاامع باني البياع و ا ه؛ إذ قاوام
البيع بكون أحداا مثمناً واآلخر مثناً وقوام اذلبة ادلعوضة ابإلعطاء ًااب ًة وقوام الصلح بس ّد ابب النزاع الفعلي أو الشأين هب ه ادلعاملاة
وإن كان القاسم ادلشرتك يف مجيعها ىو ادلعاوضة وادلبادلة ،فك لل ادلقام.
وعلى أي فانو لو قيل ب لل فادلرجع اما دوران األمر بني ادلتباينات أو دورانو بني األقل واألكثر ،واألول لاو قصاد جاامع التمليال
ارجح إلحادى ادلتباينااات فااال ترتتااع إال األحكااام ادلشاارتكة بااني كافااة أنواعهااا وعلااى
والثاااين لااو قصااد جااامع التسااليط ،فعلااى األول ال ما ّ
الثاين فان القدر ادلتيقن يكون ىو األقل إذ ىو احملرز ال ًالة ،واألقل ىو اإلابحة .فتدبر.
إذا جهل انو قصد اجلامع أو النوع

اثنيااً :وامااا إذا جهاال انااو قصااد اجلااامع أو نوعااً ماان األناواع ،ف ا ن قلنااا ابإلمكااان (إمكااان قصااد اجلاانس بااال قصااد إحاادى فصاولو)
فحينئ ٍ يصح التمسل ابإلطالق لنفي القيود نظراً لتمامية مقدمات احلكمة ألن الفرض انو يف مقام البيان أو إن مل يكن فهاو كا لل
لو حضر وقت العمل ،ولاو أراد نوعااً خاصااً لا كره وإال لكاان مابارلً ابجلهال ،فحياث مل يقام دلايالً علاى اناو قصاد فصاالً خاصااً (ولا ا
جهل حالو) كان ذلل دليالً على عدم قصده لو فال تفيد ى ه ادلعاملة إال اجلنس وىو اإلابحة.
واما إن قلنا ابالستحالة ،فقد يقال :ان ظاىر فعلو (وىاو ادلعاطااة) قصاد ال ا ُم ْم ِكن (بال يساتحيل ا ه) فاال ًالاة يكاون قاد قصاد
أحد األنواع فيدور األمر بني ادلتباينني أو األكثر واألقل كما فصلناه يف الصورة األوىل .فتأمل وتدبر
ملحق :االستدالل بربىان الغرض على قصد اجلامع وإنشائو
مث انو قد تناقش دعاوى الشاي( (امتنااع خلاو الادافع عان قصاد عناوان مان عنااوين البياع أو اإلابحاة أو العارياة )...بربىاان الابارض،
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وتوضاايحو :ان األمااور اخلمسااة (القصااد واإلنشاااء والنقاال واالسااتعمال والطلااع) حيااث ارااا أفعااال اختياريااة فااال ًالااة إ ااا تصاادر عاان
العاقل لابرض من األ راض ،وحينئ ٍ فقد يكون احلامل لابرضو الفرد مبشخصاتو الفردية (كشراء ى ا البيت خاصة ألن لاو ِجا ًة حيابهم
أو ألنااو كااان ملكااً ألبيااو أو لابا ذلاال) وقااد يكااون احلاماال لابرضااو الصاان (كشاراء بياات مااا يف الن ا ألنااو يريااد الدراسااة يف احلااوزة
العلمية) وقد يكون احلامل لابرضو النوع (كشراء بيت ما مهما كان) وقد يكون احلامل لابرضو اجلنس كشراء ما يُكنّاو ولاو كاان خيماةً
أو سيارة متنقلة مثالً.
وحينئ ٍ فان كان احلامل لابرضو اجلنس كان من اللابو ان يقصد النوع أو الصن أو الفرد أو ينقلاو بعنواناو ألناو أجنا عان رضاو،
وكا لل إن كاان احلامال لابرضااو الناوع فاان مان اللابااو ان يقصاد أو ينشاأ الصاان أو الفارد وىكا ا ،ىا ا إن مل نقاال ابالساتحالة واناو لااو
فعل فهو صورة قصد وميتنع كونو واقع قصد إذ بدون كونو ًققاً لابرضو – أي رض كان – كي ينبعث حنو قصده حقيقة .فتأمل

الرد :الغرض فرع اإلمكان فال يصلح رداً على الشيخ
ولكن ى ا الوجو ال يتكفل ابلرد على الشاي( إال بعاد إاباات اإلمكاان ،ابلادليل أو ابلوجادان ،ومان دوناو فاان كاالم الشاي( حااكم
على برىان الابرض إذ لو كان قصد اجلامع ًاالً فيستحيل ان يكون ىو احملقق للابرض ويستحيل قصده أو إنشااؤه وحاده .واحلاصال:
ان (الابرض) موجع النقالب ادلمتنع ممكناً فال بد من اجلواب عن بهة االمتناع مث إابات ان الواقع ىا ا أو ذاك بربىاان الابارض
و بهو.

اجلواب العام :ان متعلق العناوين اخلمسة أمر اعتباري
مث ان اجلواب العام عن إمكان تعلق العناوين اخلمسة السابقة وىي القصد واإلنشاء والنقل والطلع واالستعمال ،ابجلانس ومطلاق
الكلي ،ىو ان متعلقها يف ادلعامالت ىو أمر اعتباري وىو ادللكية فيكون نقلها يف ذلل العامل أيضااً( )1وقاد سابق ان الا ىن وىاو ًال
االعتبارلت ىو بعينو ًل الكلي ومنو اجلنس ،ويدل على وجود اجلنس يف ال ىن إضافة إىل ما سبق من احلكم عليو ابحكام ووصفو
بصفات وان ابوت يء لشيء فارع اباوت ادلثبات لاو ،صاحة تقسايمو إىل األناواع كماا تقاول احلياوان إماا انطاق أو صااىل أو انىاق أو
زائر ..اخل ولو كان ال ميكن وجوده وحده إال متفصالً دلا كان ميكن تقسيمو وإال لكان من تقسيم الشيء إىل نفسو وضده وىو لاط
أو ًال.
ىل امللكية أمر حقيقي أم اعتباري!
ولكن ذلل كلو مبين على ادلشهور من ان ادللكية أمر اعتباري ،اما على ماا احتملاو الشاي( وال نساتبعده مان ا ان نتبنّااه مان ان
ادللكية أمر حقيقي قائم ابدلالل وادلملوك كشعاع راباط بينهماا حيادث ابحلياازة و ابهها( )2وال دليال علاى نفاي ذلال كماا ال دليال علاى
إاباتو ،ف ذا كان ك لل كان أمراً واقعياً اعتباري فينتفي مبا البحث كلو لكن ادلخارج مان قصاد الكلاي ونقلاو وإنشاائو ،ماع ذلال،
اتم ،كما ظهر مما مضى وسيأيت إبذن هللا تعاىل.
وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
الر ْغبَ ِة
قال أم ادلؤمنني عليو السالمَ (( :م ْن قَ َّ
َجلُوُ ،أ ََال فَا ْع َملُوا ِِف َّ
ص َر ِِف أ ََّايِم أ ََملِ ِو قَا ْب َل ُح ُ
َجلِ ِو فَا َق ْد َخ ِس َر َع َملُوُ َو َ
ض َّرهُ أ َ
ضوِر أ َ
َك َما تَا ْع َملُو َن ِِف ا َّلر ْىبَ ِة أ ََال َوإِِّّن ََلْ أ ََر َكا ْجلَن َِّة ََن َم طَالِبُا َها َوَال َكالنَّا ِر ََن َم َىا ِربُا َها ))...رج البال ة :ص.11
( )1أي يف عامل االعتبار.
( )2فقد يكون نوعاً من األ عة الكهرومابناطيسية أو نوعاً من أ عة اما أو الليزر أو

ذلل.

