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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، 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
(ٕ0ٓ) 

 اهلوّي للركوع قصدي غري اعتباري تتمة:
فان القيام ادلتصل ابلركوع ركن وجيب ان يكوون الركووع عنوه ليصودي عليوه  (للركوع اذلويّ )ة غري االعتبارية األمور القصديومن 

بودون أن يقومل دلوا صودي عليوه انوه ركو ، وعلوى أي فادلسوهلة هوي انوه  (1)الركوع فلو جلس مثاًل سهواً مث أوصل نفسه حلالوة الركووع
لقتول عقورب أو هووت حلمول رضويعها فلويس هو ا اذلووي هوو ً للركووع بول هووي  لورر موثاًل بعود السوورة حني القراءة أو لو هوى 

وحينئوٍ  فعليوه ان يرجو  واقفواً مث  ،لقتل احلية، فهو عنوان قصدي وليس ابعتبار الناس فلو تومهوا انه هووى للركووع دلوا كوان هوو ً لوه
   .(2)يهوي إىل الركوع

فهووو ابعتبووار الرووارع ال  اعتبووار الرووارع ولوو ا ا وومو فيووه أموووراً نعووم ال  ووا يف ان صوودي عنوووان ركوووع الصووالة موقووو  علووى 
 ليس منوطاً ابلقصد وال ابعتبار ادلعتربين.فانه الركوع كفعل خارجي  وليس الكالم عن، ابعتبار العر 

 إاثرة الفتنة واقعي غري قصدي
جوة فوه رت الفسوان كانو  مثورية للفتنوة وإن   مترب موثاًل إذا خرجو   فوان ادلورأةومن األمور الواقعيوة غوري القصودية )إ رة الفتنوة( 

مّن بووني انينووني ال بقصوود ابيقوواع بينهمووا بوول فوورن التسوولية فانووه يصوودي عليووه انووه مّن وانووه أ ر الفتنووة بينهمووا وإن   وكوو ا لووو  ،تقصوودها
 ليس  اعتبارية.غري قصدية فك لا كما اهنا و يقصدها، 

 الثواب الصدق قصديةُ  الشعرية عرفيةُ 
حه أكثور ان الروعرية هوي، ويوّضو ،( فاهنوا عرفيوة مون حيوص الصودي كموا سوب  لكنهوا قصودية مون حيوص الثووابالشععرية)واما 

فوواذا قووام بتمثيوول حركووات بطوول أو   صووية ال ذلووا حوول لووو   يقصوود  ابدلمثّوول عنووه موون وجووه، مثوول التمثيوول موون حيووص انووه مرووعر
 .(3)رفاً انه مّثل أو جّسد حركات فالن. فتهملبقصد التمثيل بل بقصد االرتيا  مثاًل فانه يصدي عليه ع

 تعظيم الشعرية غري الشعرية
                                                           

ال يكفوي أن يقووم منحنيواً مسهلة: إذا نسي الركوع فهوى إىل السجون وت ّكر قبل وض  جبهته على األر  رج  إىل القيوام مث  ركو ، و  -8) (1)
إىل حّد الركوع من نون ان ينتصب، وك ا لو ت ّكر بعد الدخول يف السجون أو بعد رفو  الورأس مون السوجدة األوىل قبول الودخول يف الثانيوة 

فلوود األول، علووى األقوووى، وإن كووان األحوووو يف هوو ع الصووورة إعووانة الصووالة أيووواً بعوود إلامهووا، وإتيووان سووجد  السووهو لوو  نة السووجدة(. ا
 بريوت. –، منرورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات 475ص

مسووهلة : يعتوورب يف اب نوواء أن يكووون بقصوود الركوووع ولووو إمجوواالً ابلبقوواء علووى نّيتووه يف أول الصووالة  ن ال ينوووي  -7قووال يف العووروة الووونيقى: ) (2)
حيّوة أو  وو ذلوا ال يكفوي يف جعلوه ركوعواً، بول ال بوّد مون اخلال ، فلو ا و  بقصود وضو   ويء علوى األر  أو رفعوه أو قتول عقورب أو 

 بريوت. –، منرورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات 475القيام، مّث اب ناء للركوع، وال يل م منه ز نة الركن(. افلد األول، ص
 دلا سيه  من الفري بني ادلع  ادلصدري واالسم ادلصدري. (3)
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ععْم َاععَعاَّللَِر اإِِ فََِ ِعَنععا ِمععن تَعْ ععَوى )نعووم، ال بوود موون التفريوو  بووني عنوووان الرووعرية وعنوووان تعظيمهووا يف مثوول قولووه تعوواىل:  َوَمععن يُعَعظِّ
لكن صدي عنوان التعظيم متوقمل عليه فلوو قصود  وا  ،قصد كما سب فان صدي عنوان الرعرية غري متوقمل على ال (1)(اْلُ ُلوبِ 

إال ان يفووري بووني عوودم القصوود وقصوود العوودم وبووني تعووار  عهوووري القصوود والفعوول وان  ،التموورين مووثاًل   يكوون تعظيموواً لرووعائر هللا
 األقوى هو ادلقدم فتهمل.

ََ تَعَععاَو ُوْا َعَلعا اِم ِْ َواْلُععْدَوا ِ َوتَعَععاَو ُوْا َعَلعا اْلع ِّ َوالتعِ )مثال لريين: قال تعاىل:  قصودي واقعوي أو فهول التعواون  (2)(ْ عَوى َو
 أو عريف؟ أو هو من وجه قصدي ومن وجه عريف؟

 الدورا  مدار ال صد أو اَعتبار كِعّلة اتمة أو انقصة
وجووناً وعودماً وذلوا كموا يف كافوة  مث ان الدوران مدار القصد أو االعتبار أو أي  يء آخور علوى قسومني: فتوارة يودور مودارع

واترة يدور مدارع عدماً ال وجوناً وذلوا ككافوة مووارن الِعلّوة الناقصوة أو  ،موارن العلة التامة فان ادلعلول يدور مدارها وجوناً وعدماً 
 ج ء الِعّلة فان بعدمه يعدم الريء ولكن ال يوجد بوجونع لفر  انه ِعّلة انقصة.

( فانووه إذا قصوود بفعوٍل تعظوويم الهووري ولكنووه   يكوون عرفوواً تعظيموواً، فلوويس بتعظوويم، كمووا فيمووا سووب  موون حووا التعظععيمويف مثوال )
رأسووه مووثاًل بقصوود التعظوويم، ولووو   يقصوود التعظوويم وكووان عرفوواً تعظيموواً كمووا لووو ركوو  لووه ال بقصوود التعظوويم بوول بقصوود السوو رية مووثاًل 

فهوو تعظويم عرفواً حول وإن  أو كانو  خفيوة لكن لو   تكون قورائن عليوه (3)فاً فان عهر للناس قصدع بقرائن جّلية فليس تعظيماً عر 
 (5). فتهمل(4)عاطلعوا على قصدفر  اهنم 
إذ ال بد يف كول اعتبوار مون موربز أو  يكون عّلة اتمة لعنوانٍ  ، وال اعتبارٌ لعنوانٍ  اتمةً  ّلةً يكون عِ  ال يوجد قصدٌ  يقال انه نعم قد

ين فووان انعتاقهمووا اعتبووار غووري متوقوومل علووى قصوودع وال ن  عليووه إذا ملكووه كووالعمو عتَوول لووه  وون يُ ميثّووقوود ولكوون  ،منرووأ أو  ووبه ذلووا
إال ان جيواب ابن نفوس  ورائه يعتوربع الروارع إنرواًء قهور ً. وقود ميثّول ابعتبوار كوون هو ا وار ً فانوه  على إنروائه العتو  أو  وبه ذلوا

 .اعتبار حمض. فتهمل
 هرينوصلا هللا علا دمحم وآله الطا

 
أَيعَُّنا النِاُس: َأَما تَعَرْوَ  ِإىَل َأْهِل الدُّ ْعَيا ُُيُْسوَ  َوُيْصِبُحوَ  َعَلا َأْحَواٍل َاَِّت؛ فَعبَعْْيَ َصرِيٍع )): عليه السالمقال أمري ادلؤمنني 

طَاِلِب الدُّ ْعَيا َواْلَمْوُت َيْطلُُبُه َوَغاِفٍل َولَْيَس يَعتَعَلِوى َوبَعْْيَ َعاَّلِلٍد َوَمُعوٍد َوآَخُر بِنَعْفِسِه ََيُوُد َوآَخُر ََ يُعْرَجا َوآَخُر ُمَسجًّا وَ 
 .381ص 4من ال حيورع الفقيه: ج ((ِبَْغُفوٍل َعْنُه َوَعَلا أََثِر اْلَماِضي َيِصرُي اْلَباِقي

                                                           

 .32سورة احلج: آية  (1)
 .2ورة ادلائدة: آية س (2)
 القوائية عهور القرائن من عهور الفعل. (3)
 إذ يقال: ه ا تعظيم لكنه قصد به ك ا. (4)
 للفري بني ادلصدر وامسه كما سيه . (5)


