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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة 
 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

(454) 
 أقسام القصد

 مجلوة أروور تبلور عأورة أ وياا، وهنوا  تقسويم آخور وهوو روا   ور  يف ،ال تتبعهوا وقودسبق ان العقود تتبع القصوود 
أبرووور خارةيووة، كوو ن  ووان قصوود رووا ي ت وو  علووى  (1 وأرووا لووو تعل ووقاحملقووق املوود عبوود الفتووا  يف  توواب العنوواوين قووال   

أصو   كال حبث يف صحته وحصووله، لكون رون حيوث - ما رث لنا    -العقد حبكم الأرع رن اآلاثر واللوازم اخلارةية 
الأوورع، ال روون حيووث هوو،ا القصوود، وعووي أ  ووه لووو ا يكوون قاصووداك أيلوواك لكووان  لووا  وو،لا، ولووي  العقوود كيووه   عوواك 
للقصد،    ابلعك . وإن  ان قصد را ال ي ت   على العقد لو خل وي و فسوه كهو  يتبعوه العقود، وعوي أ  وه يو  ر كيوه 

يقصود عودم ترت و  روا ي ت وو  لوو خل وي و فسوه،  قصود  عوودم ابعتبوار هو،ا القصود أو الف وكيوه قسومان  أحوود ا  أن 
النفقووة يف النكووا  الووودائم، أو عوودم الأوووفعة يف حمل هووا، أو  ظوووائر  لووا. و عبوووارة أخوور   أ وووه يقصوود يف املعارلوووة أو يف 
 اإليقوواع عوودم ترت وو   عوو  أحكارووه الأوورعي ة الووم لووو ا يقصوود عدرووه ل ت وو  ة روواك. واث يهمووا  أن يقصوود ترت وو  رووا ال

،  قصود النفقوة واإلريف يف املنقطوع، وقصود خيوار الفسون يف النكوا   بود أسوبا ه املعهوودة، ي  وال قصود    لو خل  ي ت  
 وقصد اخلدرة يف العتق، وقصد اخلروج رن األص  يف الوصية، و ظائر  لا.

 وور ا يف علووى  لووا القصوود، وعووي اعتبووار هوو،ا املقصووود اخلووارةي  و وو  روون القسوومني  قوود يكووون رووع لفوو  دال  
 ضمن العقد.

 وقد يكون رن دون لف  واقع يف ضمن العقد،    رع املقاولة قب  العقد و ناا املتعاقدين على  لا.
 وقد يكون ابملقاولة  عد العقد رع وةود القصد حال العقد.

 د قصد وتوا  ، حبيث يعلم أحد ا أبن األخر قاصد  لا.وقد يكون جمر  
 .(2 (رن األخر  ه وال توا   عليه. كهنا صور د قصد رن دون علموقد يكون جمر  

 به أو ال ل به أو مرضى  القصد اما شرط أو متقاو  
  أقول  و عبارة أخر ، رع إضاكة على را قال وح،ف لبع  را   ر 

                                                             

 القصد. (1 

 .58-57ص 2ة املدرسني و قم املأركة  جالسيد رد عبد الفتا  احلسيين املراغي، العناوين، ر سسة النأر اإلسالري التا عة جلارع (2 
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 .ن القصد قد يرقى إىل ان يكون  ر اك يف ضمن العقدإ
وقوود ال يكووون  رسووتقر   يكووون التقوواول رووع  نوواا   كقوود ينهمووا وحينٍوو،  الك عليووه  وو  يكووون رتقوواو    وو،لاوقوود ال يكووون  

وقوود ال يبنيووان عليووه أو قيوود لووه،  للعقوودكيكووون  وور ن ة روواك بنيووان العقوود عليووه يقبوو  العقوود    نتقوواواليقوود  مووارعووه كاه
 .   يكون  نحو الداعي كقطالعقد 

قود تكوون رسوتقرة أو ال  املراضواة  ينهموا رون دون تقواول   ،كقوط و  تكوون رراضواة  تقاول  ينهمواوقد ال تكون 
 .أي  نحو الداعي أو  نحو القيد

 رع  وهما رتطا قني أو ال. وقد ال تكون رقاولة وال رراضاة  ينهما    يكون جمرد علم    رنهما  قصد اآلخر
وقد ال يكون حىت  لا    يكون أحد ا قاصداك رع عدم علم اآلخر  وه وحينٍو،  كاروا ان يكوون  نواي  عليوه  نوااك 

 راك حبيث يعود إىل  و ه قيداك أو ال حبيث يعود إىل  و ه داعياك.رستق
 جامع أحكامها

واروا  ،إ  العقوود تتبوع القصوودروا   ور يف حوني إ أواا العقود كالعقود يتبعوه ويكوون الزم الوكواا  ن  أوةارع حكمها 
، واروا رووا  وان  نحووو القيوود البنواا عليووه غود رسووتقر، كوان العقوود ال يتتبعووهرقاولووة و ووان  وان أو  روا  ووان  نحوو الووداعي 

 كفيه الكالم اآليت.
 دليل مدخلية القصد مطلقًا يف العقد

، والوودلي  ارووا دليوو  اللوورر أو دليوو  الأوور  أو الوودلي    ،يف أت وود هوو،ا القصوود، ول ورووه، أو تبعيووة العقوود لووهوالعموودة 
 دلي  العقد.

 دليل ال ضرر، لو مل يكن فقصده ملزم
مر   و وه لوو يلو م روا قصود  يلحقوه اللورر، ارا دليو  اللورر كقود يقوال اب -أ ر   ِسرسس رر ار  يفر ا  نواا  ((ال  ض رر ر  و ال  ضر

كا وه على ن ال ضرر رنأئ لألحكام الوةودية ولوي  فكيواك لألحكوام العدريوة كقوط،  موا حققنوا  يف قاعودة ال ضورر 
 يريود ت وةهوا،  كاكوة أعموال املنو ل إ ا قصود روثالك ان ال تكوون عليوه النفقوة يف النكوا  الودائم، أو قصود ان تقووم الوم

، كا وه لوو ت وةهوا كظهور أو حوىت لوو  وان عاملواك وتصوور ا وه ابلقصود يل رهوا  لوا وا يكن يعلم اب ه لوي  واةبواك عليهوا
دائمواك أو  ثوداك روا، اللورر إ  ا وه سيلوطر إىل اسوتٍمار خوادم  ، وعدم ل وم را قصود ، حلقوهعدم وةوب  لا عليها

 يام أبعمال املن ل  نفسه، ككلما ل م اللرر كهو رركوع.رثالك أو إىل الق
 اجلواب: اِقدام يرفع حكم الضرر
وأر وووا  ووون  لوووا ضوورراك عليوووه،    ابن  اإلقوودام( يركوووع حكووم اللووورر، قووالوأةوواب احملقوووق املراغووي عووون هوو،ا الوةوووه 
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  يف كهوم األحكوام الأورعية إن ا كمدكوع أب  ه ضرر أقدم عليه  نفسه، أل ه ا ينأأ إال  فعله ال  فعو  البودو وتقصود 
 يوة  زايدة احلرج والتكليف عليه كال ينفي را هو الزم لطبيعة را كعله رن األحكام.

 وه،ا وةه واضح، وإال لل م عدم ترت   اللمان و ظائر  لا على رن أوةد أسباهبا ابعتقاد عدم ال ت  و كتد ر.
ترت وو  رووا ال ي ت وو   ووار  لصووورة رووا قصوود  أو ا يقصوود  أو قصوود رووع أن  إ ووال  رووا دل  علووى ترت وو  رووا ي ت وو  وعوودم 

 .(1 (خالكهو ولي  يف األدلة را يعارضه، إ  لي  ه،ا داخالك حتت دلي   ر ، وال دلي  ضرر، وال دلي  عقد
واحلاصووو   ان اإلقووودام علوووى اللووورر رسوووقط حلكموووه  موووا لوووو ابع  لووواعته أبرخووو  رووون قيمتهوووا  ثوووداك أو ا ووو   

، أو ةواهالك (2 قودم علوى اللورر عاملواك الوه  خيوار البوو أو العيو ( أل وه  خيوار لاعة رعيبة كان املعارلة صوحيحة وال 
ال يثبتهوا كوال يثبوت لوه حوق الفسون إن ا يكون روا صووري ال يركوع األحكوام الوضوعية أيلواك و قرقصراك،    ان اجلهو  ال

 ا  ا   ما اراد  وقصد  رادام ةارعاك لأرو  الصحة املعهودة.
 دليل الشرط

التوو ام يف التوو ام، وال  ، علووى املأوهور،واروا دليوو  الأور ، كووان الأوور  رفهووم عووريف وال حقيقوة  وورعية لووه، والأور 
ادام ا يربز   قوول أو كعو  يف ضومن العقود،  عوم إ ا وقوع العقود ربنيواك يصد  عركاك رع جمرد القصد وإن  ان رستقراك ر

لرُمون  عرنسد  ُشُروطرهرم  عركاك  ر اك ضمنياك مشلته أدلة الأر   و حبيث عد  و ان عليه   .(3 (( السُمسس
 ن فيهانه متضم  و دليل العقود 

ه أو ةووو ا، إ  قووووام اإل أوووائيا  واروووا دليووو  العقووود كبووودعو  ان  القصووود( يووودخ  يف  يفيوووة العقووود أو هوووو ر ووون لووو
واحلوق  أ  وه ال ، و لا ألن يف الأر  وةهني  ما قال املراغي   وقوام العقود ابإل أاا، كقوام العقود ابلقصد ابلقصد

مثرة هل،ا القصد، ألن أدلة الأرو  إمنا ي راد هبا را هو االلتو ام املعهوود  وني املتعاقودين لوو قلنوا أبن الأور   نفسوه الزم 
وووا هوووو  دخولوووه يف العقووود وا اللوووه إىل الكيفيوووة وصووودورته   -ا هوووو أحووود الووووةهني  مووو  - ولوووو قلنوووا أبن  لووو وم الأووور  إمن 

 .(4  اجل ا رن األر ان، كيدخ  يف الوكاا ابلعقد(
 احتماالن يف حقيقة الشرط

 ا ه حيتم  يف حقيقة الأر  احتماالن  وتوضيحه 
                                                             

 .60ص 2السيد رد عبد الفتا  احلسيين املراغي، العناوين، ر سسة النأر اإلسالري التا عة جلارعة املدرسني و قم املأركة  ج (1 

    ال غو رع علمه. (2 

 .169ص 5 قة اإلسالم الكليين، الكايف، دار الكت  اإلسالرية و  هران  ج (3 
 .60-59ص 2يد رد عبد الفتا  احلسيين املراغي، العناوين، ر سسة النأر اإلسالري التا عة جلارعة املدرسني و قم املأركة  جالس (4 
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وعلووى هوو،ا كلوو وم  ،(1 داخوو  –التوو ام يف التوو ام كهووو أروور خووارج  األول  ا ووه أةنوو  عوون العقوود يف حوود  اتووه  وو  هووو
لرُمون  عرنسد  ُشُروطرهرم  الأر  حمتاج إىل الدلي ،  و وال يدل عليوه دليو  لو وم الوكواا العقود  نفسوه إ  هوو غود   (( السُمسس

 وإن تداخ  رعه.
وقيود خوارةي(  ة ا   لسب واري رن  تقي د  ا ه داخ  يف حقيقة العقد ارا  تحوله إىل ة ا رنه  ظد را قاله االثاين  

لسُعُقودر  رن  يفياته، ك  ا دخ  كيه مشلته  وارا  كو ه  يفيةك   .(أ وسُفوا ِبر
 القصد ليس داخً  مبجرده يف حقيقة العقد

وابحلمو  الأوائع وال عركواك، و لوا ألن القصود قوائم  لكن الظاهر ان القصد اجملور د ال يودخ  يف حقيقوة العقود حقيقوةك 
لعقو  أو القلو ، والعقود قوائم ابإل أواا واإل أواا رون عواا رتووأخر عون عواا القلو  والعقو  كا وه عواا إ واد  ويا  لفوو   اب

ولووي  جموور د  ي وو  وقوووع  وويا  أو ا تفائووه قيووداك يف املعارلووة، إ  جموور د  و ووه داعيوواك حبيووث لووو ا وكعوو  ولوو،لا قووال املراغووي  
 .(2 (اك حىت يكون داخالك يف الكيفي ة،    هو رورد ابعتقاد  الفاسديكن  ،لا ابعتقاد  ا يفع  ال يصد قيد

، وال يكوون  لوا إال ابملقاولوة هكم  يعد  عركاك  امل، ور  ان حكمه ح   أقول   عم إ ا ارتقى القصد إىل رستو  ان
ي.. وللبحووث صوولة املبووين عليهووا العقوود  نوواا رسووتقراك، أو  بنائهووا عليووه  نووااك ة روواك. حبيووث عوورج عوون  و ووه صوورف الووداع

 إب ن هللا تعاىل.
 والزواج الكلي الكليمترين: الفرق بني بيع 

، رغوم جمهولوة صوح   ،رسألة مترينية  إ ا ابع الكلوي املطلوق  روع تعيوني أوصواكه ووا يركوع البورر( أو الكلوي يف املعوني  
رةوالك  ليواك أو يف املعوني   موا قوال املصدا  واجل ئي، ولكنه إ ا تو وج ارورأة  ليوة أو  نحوو الكلوي يف املعوني  أو ت وةوت 

و ي  جمموعة رن النسوة اجلارعا  لألوصاف الم يريدها ال وج والم ترتفوع هبوا اجلهالوة عركواك، للرةو   زوةتوا ارورأة 
( أو زوةتووا اروورأة خلوقووة رتقيووة حارلووة لأووهادة الوود توراة يف  روون رووو اليت الوواليت وصووفهن  وو،ا  كهوو،ا  لووي يف املعووني 

ا وه اب وو  إ  ال  ود يف الو وةني روون حتديود اجل ئوي وال يكفووي حتديود الكلوي وإن ارتفووع  وه البورر عركوواك، الطو  و...، ك
 كما هو الفار   ني املقارنيف

 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين
و انرُكمس و  اِسرحسس      عليه السالماإلرام روسى الكاظم قال  اُن إرل يسهرمس م ا إرن  خ و اتريم  أ عسم الرُكمس ق ض اُء ح و ائرجر إرخس

و انرُكمس و  ارسمح ُوُهمس تر لسح ُقوا برن ا ٌل ح نُّوا ع ل ى إرخس رسُُتس و  إرال  مل س يُرقسب لس مرنسُكمس ع م   (.379ص 72حبار األ وار  ج  (( ق د 
                                                             

 كتأر . – نحو الظركية  (1 
 .60ص 2السيد رد عبد الفتا  احلسيين املراغي، العناوين، ر سسة النأر اإلسالري التا عة جلارعة املدرسني و قم املأركة  ج (2 


