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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
(230) 

 مقتضى التحقيق:
 احلّمامي والبقلي بل والسّقاء ونثار العرس وشبهها:والتحقيق: انو ميكن القول يف مثل معاملة 

 مرجعية ارتكازه
أواًل: ان ادلرجع يف نوع ادلعاملة اليت أجراىا احلّمامي ونظائره واهنا إجارة أو إابحة بعوض أو ىبةة معوضةة أو حةلو أو 

ان لةو ارتكةاز معةني  ية  لةو غري ذلك، ىو أواًل: ارتكازه فانو إن كان غافاًل فرضةاً عةن قصةد نةوع خةاا مةن ادلعاملةة وكة
عليةو  يُبةىونو كان يقصد اإلجارة أو اذلبة مثاًل، فهي ادلرجةع لكةن إذا كةان االرتكةاز  ية  مأتمل يف نفسو وجد انو يف كُ 

 ه.و رأى انو ىو ال يعدىو أو التفت  إليوت لفِ العقد بنحو القصد اإلمجايل  ي  لو أُ 
 ومرجعية ارتكاز العرف وبناؤىم

ارتكةةةاز كةةةان ارتكةةةازىم ىةةةو ادلرجةةةعإ وذلةةةك السةةةتظهار إذا  للعةةةر و لةةةو ك يكةةةن لةةةو ارتكةةةاز أحةةةاًل، فلةةةو كةةةان اثنيةةةاً: انةةة
اإلنسةةةان يعمةةةةل كمةةةةا يعمةةةل ا خةةةةرون يف العقةةةةون واإليقاعةةةات وغريىةةةةا أي ان بنةةةةاءه وارتكةةةازه ىةةةةو علةةةةى مةةةا عليةةةةو بنةةةةاؤىم 

ان الطفل يولةد وينمةو  :حوولكن ابلواسطة، ويوضّ ، فيعون ىذا إىل ان مرتكزىم ىو مرتكزه إن ك يقصد خالفو وارتكازىم
فاألحةةل انةةو يفعةةل كفعلهةةم، والطفةةل  وإالمقلةةداً للنةةاس يف أقةةواذلم وأفعةةاذلم فةةان قصةةد اخلةةال  أو نل عليةةو الةةدليل فهةةو 

ل كمةةا الةةذي يةةذى  بةةو أبةةوه إىل احلمةةام نائمةةاً مةةثاًل، إذا كبَةةةَر فةةافتتو ًامةةاً وك يقصةةد قصةةداً خاحةةاً فةةان الظةةاىر انةةو يفعةة
 يفعل احلّماميون فإن كان ذلم ارتكاز معنّي كان ظاىر حالو بناؤه عليو، فيكون ىو ادلرجع.

ومبا ذكر ظهر انو ال يصو اإلشكال ابن )العقون تتبع القصون( يران هبا القصد الشخصي أي قصد شةخ  ادلتعامةل 
دىم وان مرجعيةة قصةد النةوع إهةا ىةي إذا ك ال قصد الناس والنوع أو العر إ إذ ابَن ان قصده االرتكةازي مبةع علةى قصة

ان يفعل كمن سةبقو  اإلنسانيقصد العكس وكان يف عمقو قد بى على ما بنوا عليوإ واالمارة العامة عليو ان األحل يف 
 لو نّل الدليل على اخلال .وحس  العر  العام إال 

مي أو غريمهةةةا، فةةةادلرجع ارتكةةةاز العةةةر  وإذا ثبةةةت ذلةةةك فكلمةةةا شةةةك يف ارتكةةةاز الشةةةخ ، يف نثةةةار العةةةرس أو احلّمةةةا
 وبناؤىم.

 نعم، جي  ان يكون مرتكزاً لديهم، وال يكفي رلرن الداعي من غري إحراز االرتكاز وكون العقد قد وقع منصباً عليو.
أبعمةال  الزوجة مثالً  وبذلك ظهر أيضاً: ان النكاح لو وقع منصباً على شرط ارتكازي لديو أو لدى العر  ابن تقوم

مشلةةو )ادلنمنةةون عنةةد شةةرو هم( لكةةن بشةةرط كةةون العقةةد مبنيةةاً  ،بيةةت، كةةان مةةن الشةةرط يف ضةةمن العقةةد وإن ك يصةةرح بةةوال
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، ولعل األعرا  خمتلفة، ولعل بعض األعرا  وبعض األشةخاا جيةده شةر اً أساسةياً (1)عليو كشرط، ال رلرن كونو ناعياً 
 دور إلزامية ذلك وعدمو. فتدبرتارتكازايً مبنياً عليو العقد، ال رلرن ناع، فعلى كونو ناعياً أو شر اً 

 قصد اجلامع
عقةةون وغريىةةا، أي انةةو ك يقصةةد اجلةةامع بةةني ىةةذه ال دَ َصةةوىنةةاا احتمةةال آخةةر يف احلّمةةامي وغةةريه، وىةةو ان يكةةون قةةد قَ 

ني علةةى االسةةتفانة مةةن خصةةوا اإلجةةارة وال اذلبةةة أو اإلابحةةة ادلعوضةةة بةةل رلةةرن مقابلةةة يّلكةةو للمةةال بتسةةليطو ادلسةةتحمِّ 
انةو ال جةنس  -شكال استحالة قصةد اجلةنس نون الفصةل مفصةاًل سةابقاً وإمجةال جةوابني منهةا: أإامو، وقد أجبنا عن ًّ 

وانةو حةل لةو سةّلمنا ان لالعتبةارايت جنسةاً وفصةاًل فةان  -االعتبارية فال جتري عليها أحكامهمةا. بوال فصل يف األمور 
وال تةةالزم بةةني عةةدم إمكةةان التفكيةةك ثبةةو ً بةةني اجلةةنس  اجلةةنس ال يوجةةد بةةدون فصةةلو امةةا قصةةده بةةدون قصةةده فممكةةن.

اره نون ان يقصةةد الفصةةل، ويف ادلقةةام لبداىةةة إمكةةان ان يقصةةد اجلةةنس لةةدوران غرضةةو مةةد إوالفصةةل وعةةدم إمكانةةو قصةةداً 
 مقابل ماٍل. ،غرضو رلرن نقل منفعة احلمام لآلخر أو مطلق تسليطو األعم من النقل

 حكم وآاثر قصد اجلامع
لكن ذلك إذا كان كذلك ك ترتت  على ىةذه ادلعاملةة ا اثر اخلاحةة ألي عقةد مةن العقةون كاذلبةة واإلجةارة وشةبههما 

وقةوع أي عةدم وقةوع أي عقةد خةاا إذا قصةد اجلةامع  قةل القةدر ادلتةيقن منهةا، لكةنّ فة العامةة أو بل جتري ا اثر ادلشةرتك
وسةةةةة   وىةةةةةم نيمقابةةةةةل ادلةةةةةال يسةةةةةتلزم حةةةةةحة ان يطةةةةةرن احلّمةةةةةامي ادلسةةةةةتحمِّ ر  التسةةةةةلي  رلةةةةةرن اجلةةةةةنس الكلةةةةةي وىةةةةةو ِحةةةةة

، واجلةواب: كةال، فانةةو ؟معاسةتحمامهم، وارتكةاز النةاس خالفةو فقةةد يسةتظهر مةن ذلةك وابلعىةان اإل  عةةدم قصةده لل ةا
د اجلامع وإيقةاع ادلعاملةة قصْ  نّ إِ لو ف (2)(َأْوُفوْا ِِبْلُعُقودِ )نيإ وذلك لشمول حل إذا قصد اجلامع ك يصو لو  رن ادلستحمِّ 

نه حينئةٍذ. ولكةان لةو  ةر  (َأْوفُووْا ِِبْلُعُقوودِ )الرتاضي من غةري عقةد دلةا مشلةو  بنيو ، نعم لو قصد اجلامع بني العقد دٌ قْ عليو عَ 
 فتأمل وتدبر.

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
 

َر اْْلِخَرةِ )): عليو السالماإلمام الصانق قال  نْوَيا ََلْ َيُكْن َلُو ِف اْْلِخَرِة َنِصيٌب، َوَمْن َأرَاَد ِبِو َخيوْ َفَعِة الدُّ  َمْن َأرَاَد اْْلَِديَث ِلَمنوْ
نْوَيا َواْْلِخَرةِ  َر الدُّ ُ َخيوْ   ((َأْعطَاُه اَّلله

 .(64ا 1الكايف: ج)

                                                           

 أو رلرن تومهو ان ذلك مسنوليتها شرعاً. (1)
 .1سورة ادلائدة: آية  (2)


