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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(600) 

 إذا لم يقصد أمرا  
عو  أمورا ، نوال الصاعودة هوي عودم ألبووم األحكوام الوكليفيوة وألبووم األحكوام الوضوعية سالن اسوة بلمو  ما لوو   يصصود بوالصول أو الف الثانية:

، اللهوم إال موا خورج بالودلي  سموا لوو ملو  وإل   يصصود اللمو  أو الكسور بو  حومل لوو   يصصود صوي ا  أ وال   الن   والضمال بكسر زجاج الغري
 .(1)يصصدهل ذلك يعد رجوعا  حسبما أنمل به بعض األعالم وإل   بشهوة ال بصصد الرجوع نإ ةد  الع  زوجوه وهي يف 

 لو تضاد القصدان
 ما لو تضاد الصصدال، نايهما يصع أو ال يصع صيء منهما؟ ولذلك أمثلة:الثالثة: 

أو  ؟صوع بيعوا  أو إجوارةنهو  ي ،عدموهالبيوع  موع إلوفاتوه أو  إجوارة  الودار، نباعهوا بكوذا نصود قصود  وا هوو  سسوكىمنها: ما لو قصد بيع املنفعوة،  
 أو املالك املصب احملض أو الغالب؟ .؟يبط  العصد

ومنهووا: مووا لووو مجووع بووني قصوودين موضوووادين صوورعا  أو عرنووا  أو صوورعا  وعرنووا  سمووا لووو قوووال: بعوووك و وواحلوك هووذه الوودار بكووذا أو قالوو  املووورأة 
 ولاحلووودود بوووني املوضووووعام وال سو وووا موضوووادة نيوصوووور  ، وذلوووك ال سثوووريا  مووون النوووا  ال يعلموووولزوجووووك وبعووووك هفسوووي وهوووي تووور  اجوماعهموووا

 .أو ال يصع إال احملض؟ ؟أو يصع الغالب لديه ؟اجوماعهما، نه  يبط 
الدار مائوة سونة وهوو يور  سوهوه بيعوا  كهلوه حكوم الشورع موثال  وأمهسوه ب حكوام الوبالد الغربيوة إذ يورول ا جوارة ألسثور  جرتكآومنها: ما لو قال 

 ا ا تنصلب إليه.أم الصول با ا تصع بيعا  واء الصول بسعاما  بيعا   99من 
إىل غوري ذلوك مون األمثلوة، وال افوى النصواض يف بعوض موا ، ومنها: تعارض قصد الوسي  واملوسو  والنائوب واملنووب عنوه، ولعلوه يو ال قثوه الحصوا  

 سبق منها نودبر.
 ننصول: ،امسهالفع  قصديا  أو غري قصدي وسول موضوع احلكم هو املصدر أو  إذا عرن  ذلك نلننوص  إىل قث الضابط الثبوال مث ا ألباال لكول

 لكون القصدي هو الموضوع أو األعم.. الضابط الثبوتي
لغوورض  تووابع   ،عهموضووو هووو الضووابط الثبوووال نهووو واضوون نووال سووول املصوودر الصصوودي هووو موضوووع احلكووم أو اسووم املصوودر غووري الصصوودي امااا 

و و  قموو ( نوإل سوال الغورض )الوردع( سوال ال من قيام املصلحة أو املفسدة بالفع  مطلصا  أو به مع الصصد، نلوو قوال: )مون قو   وهو تابع ملا يراه عاملشر  
ناهه املوعص  من غائية الردع إذ ال معى للصول بال احلكم أعم مما لوو  ودر منوه الصوو  خطو   معه  والصصداحلكم على املعى املصدري  إبوناءبد من 

ابوى مث  )من قو و و  نعليوه الديوة( علوى املعوى االسوم مصودري وسوذا )مون   (2)الوعويض(مع عدم الوصصري يف املصدمام وإل سال الغرض ) حمضا  مثال  
 سسر ضمن(.

 األصل القصدية إال مع قوة المادة الضابط اإلثباتي:
صووودية سلموووا جعلووو  العنووواوين موضووووعا  ل حكوووام، الضوووابط ا ألبووواال نصووود يصوووال: ال األ ووو  هوووي املعووواف املصووودرية وال العووور  يفهوووم الصواماااا 

   ويكوول املرجوع سلموا أريود إألبوام حكوم   تسواقطااهلي وة موع ههوور املوادة لوو تعوارض ههوور واموا املوادة أقوو ،  سوال ههوورويسوثى من ذلك ما لو  
 والصدر املويصن. األق   الصصد ناهه يف  ورة إال  يكن، العدمم 

                                                           

ل يووة الووو ي ومووا دوهووه موون الوصبيوو  واللموو  علووى سووبق الرجوووع لفظووا  وال علووى قصوود الرجوووع بووه  ملووا عرنوو  -2قووال يف وسوويلة الن وواة: )مسوو لة:  (1) سووابصا  موون أل  ال يووقووح ح 
امهوا العودم  بو  لومو  قويوا  سوهوه املطلصة الرجعية زوجة أو قكم الزوجة، نيسوباح منهوا للوزوج موا يسووباح منهوا. وهو  يعووه يف سوهوه رجوعوا  أل يصصود بوه الرجووع؟ قووالل أقو 

لفع   سما ال عهة بالفع  املصصوود بوه غوري املطلصوة، سموا لوو واقعهوا باعوصواد ا وا رجوعا  وإل قصد العدم. هعم ال عهة بفع  الغان  والساهي والنائم وحنوها مما ال قصد نيه ل
 .262ص 3قم، ج –غريها(. السيد أبو احلسن املوسوي اال فهاف، وسيلة الن اة، مطبعة مهراسووار 

 سما هو سذلك يف املثالني يف املنت. (2)
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 أمثلة تطبيقية
اَْ  ثَارَ و مان حاام ملا : نوإذا وردلة ملزيد جوالء احلوال يف معصود البحوث ولنمث  ببعض األمث َمان  َملَاَ  اس 

أريود بوو)حاز( املعوى املصودري  (1)
بوه املعوى االسوم مصودري ناهوه سوواء أقصود الوملوك نملوك أو    ناهوه يورادحسبما ذهب إليه املشهور نال ميلك إذا   يصصد احليازة، واما )ملك( 

 رث قهوورا  ناهووه يسووو ألر، بنحووو االقوضوواء، نمووع سووول املوضوووع نعووال  ماضوويا  يف اكملوووني إال اهووه يف احوودامها  وو  علووى املصوودريةيصصووده سمووا لووو و 
االسووم مصوودري، وهووذا وإل  وون إال اهووه يف املثووال األول للوودلي  اروواص الووذي اسوووظهره األعووالم ولووو سووال املعووى  وو  علووى  األخوور ويف  الصصودية

األول سالثوواف علووى االسووم مصوودري ولووذا  وودهم يبنووول علووى ال  لموو إال ال العوور   ،ارتوو وانيمووا  لصوودر املووويصن أو صووبه ذلووكأو ا مثوو  االهصوورا 
 .من وقع يف يده  ري وإل   يكن قا دا  حيازته ناهه أحق به من غريه ويرول آخذه منه غا با  

خرجوووا عوون األ وو  القوائيووة املووادة موون اهلي ووة يف  ا مبووإال أل جيوواب  ،سووبق مووردود  ووامطلصووا  نووالصول بووال العوور  يفهووم املعوواف الصصوودية وعليووه: 
 احلكم واملوضوع أو صبه ذلك. ومناسباماملثالني بنظرهم 
نردها إليه أحدهم غري قا د أو قا دا  ارال ، سموا لوو عثور عليهوا ننوو  سورقوها نوضوعها يف بيو   واحبها  (درهمرد دابيت نله  من)ولو قال 

نهووو سووذلك  ،ذلوكوهواهر احلووال  ،األجوورمتوام املووالك  لوه احلكووم واسووحق  هوووو الغورض  عودهتووا إليوه هووو وهوو جوواره اط وا  موومهووا  ا وا داره، نووإذا سوال
 علم هيوه نه  ل  له أخذ اكعالة؟قد والكالم هو نيما لو ا لعوا على هيوه، أو نيه هفسه إذ  نو م . الغرضصق حتبعد  ضار غرينسوء هيوه واما 

أو سوال قود اتفوق معوه،  العصودولو خاط ألوب الغري موومها  اهه ألوبه، سما لو وضع ألوبه لد  ارياط على ال يرجوع إليوه الحصوا  ليوفوق معوه علوى 
ال يسووحق أجورة املسومى إذ ناهوه يف الصوورة األوىل واموا ة أقو  إذ يفيد املعوى االسوم املصودري ألهوه احملصوق للغورض، نفي الصورة الثاهية ههور املاد

ال  أو ال إذ ال اتفوا  وال يعود حمسونا  عرنوا  أو إألباتوا   دالصصوال عصد وال مسمى، لكن ه  يسوحق أجرة املث  لصاعدة ال العم  حمرتم احلاسمة على 
 . نو م اراعوههاه هو املد

 الْحقيق: الحاالت ثالثة
 والوحصيق: ال احلاالم ألالألة:

 األصل في األفعال القصدية
األوىل: ال يؤتى بفع  املاضي أو املضوارع، وهواهره الصصودية عرنوا  لظهوور إسوناد احلودث للفاعو  يف ذلوك ولوذلك يسووفاد عرنوا  مون قولوه: بواع 

 .مع الصصد واملعى املصدري سوهه قا دا   ،وهكذا ذهب، خاط، دنن، أخرج،  ه ر أليابه ،سسرداره، أو  
 وال أصل في المصادر

، والصصوود لووي  جووزء املوضوووع لووه ليوودل عليووه، لوضوووح اهووه باحلموو   عووللفاموون النسووبة  د  جموور  الثاهيووة: ال يووؤتى باملصوودر، نصوود يصووال ال املصوودر 
علووى هفوو  احلوودث دول هسووبوه إىل  دل  د سمووا ال املصوودر حيووث األنعووال للداللووة علووى الفعوو  مووع الصصوو ألفووا الووذاال األومل   يوضووع لفوو  موون 

ه ناعله ودول حتصصه و دوره ناهه ال يودل علوى الصصود باحلمو  الشوائع الصوناعي أيضوا  إذ هسوبه  ودور الفعو  إىل الفاعو  يسووفاد منهوا عرنوا  قصود
 املصدر اجملر د نال. اماله 

 عى املصدري قصدي، نودبر وللبحث  لة بإذل اهلل تعاىل.إ ال  ما مضى من ال امل رد  ومرجع هذا يف احلصيصة إىل 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

هَ  :قال رسول اهلل  ٌم ِمنا  َها الرُُّكوُع َوَسه  ٌم ِمنا  َباُغ ال ُوُضوِء َوَسه  َها ِإس  ٌم ِمنا  ُهٍم: َسه  ٌم ِمنا  بُِنَيِت الصَّاَلُة َعَلى َأر بَاَعِة َأس  ُُوُد َوَسه  َها ا السُّ
ِبَل ال َعب ُد ِبَقل ِبِه ُكلِِّه َعَلى رَبِِّه فَِإَذا ُهَو َأَتمَّ رُُكوَعَها ال ُخُشوُع، َفِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه: َوَما ال ُخُشوُع؟ قَاَل  : الْاََّواُضُع ِفي الصَّاَلِة َوَأن  يُاق 
ُُوَدَها َوَأَتمَّ ِسَهاَمَها َصِعَدت  ِإَلى السََّماِء َلهَ  ا نُوٌر يَاَََْل أَلُ َوفَُِْحت  َأبا َواُب السََّماِء َلَها َوتَاُقوُل َحاَفظ َت َعَليَّ َحِفَظَ  اللَُّه فَاَْاُقوُل َوُس

َِْني  لَِّقت  َأبا َوابُ ال َماَلِئَكُة َصلَّى اللَُّه َعَلى َصاِحِب َهِذِه الصَّاَلِة، َوِإَذا َلم  يُِْمَّ ِسَهاَمَها َصِعَدت  َوَلَها ظُل َمٌة َوغُ  السََّماِء ُدونَاَها َوتَاُقوُل َضياَّع 
َههُ  ِرُب اللَُّه ِبَها َوج   .151ص 1دعائم ا سالم: ج َضياََّعَ  اللَُّه َوَيض 
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