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

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(502) 

 التوصلي اسم مصدري والتعبدي مصدري الضابط:
وماا يووقاع علاى القصاد وماا ال يووقاع باال الووطاليا  مطلقاا  هاي مان  انه قد يقال يف ضااب  املصادرو واسام املصادرواألمر التاسع: 

ققه للرر  سوا  أقصد أم ال، مماا يظهار  لاض بوضاوظ  الحظاة الطهاارة مان حمقبيل اسم املصدر فليست بقصدية وهي مسقطة للوكليع و 
لااو ماان قول قصااد وإلوفااا ، وماا لض قفاان اخلبااف فانااه يوطاالي وهااي معااي اساام مصاادرو إ  يو قاا  ملريااال املااا  علااى املواان    ب اارو ه  و 

  عليها، والعدّدة للمطلقة وي ر  لض، على العك  من الوعبديا  فااها مصدرية مووقفة على القصد مطلقا  امليت، والربطة يف نكاظ املوّل 
 ه ا الضاب  يف مال  رفيه ي ر يام: ولكن  
 قصدية - بعض التوصليات مصدرية لمناقشة:ا

لح مضاااب  لعاادم عمومااه وإل مااال ماا لض يف ا ملااة  و لااض امااا مااول الووطااليا  اساام مصاادرية ياا ر مووقفااة علااى القصااد فانااه ال يصاا
  موقوفاة علاى القصاد ساوا    عانيهاا املصادرية أم  عانيهاا االسام مصادرية لكنهاايوطلية لبداهة ال املعامال   را ، عقوقا  مانت أو إيقاعا ، 

اإلجيااب والقباول    1َوَأَحلَّ  اللهل ا ال بَلي لعَ خارى ساوا  أرياد بااأال يرى ال البيع سوا  أريد به إن اؤه أو املن أ موقاو  علاى القصادب وبعباارة أ
 الل ين هبما اإلن ا  أم أريد به النقل اخلاص أو الومليض اخلاص أو مباقلة مال  ال علاى واو خااص، فاناه علاى ماال الوقاديرين، أو مصادريا  

   ررعا  مصدرو، فانه حباجة إل قصد وإال فانه ال يو ق  عرفا  والأريد أو اسم 
 بان اسم المصدر معلول للمصدر فكيف يتوقف على القصد؟إلشكال ا

املعااي االساام مصاادرو معلااول للمصاادرو فاار ا ققاا  املصاادرو قققااه اساام املصاادرو قهاارا  ماان ياا ر يوقااع علااى القصااد وإ ا    ال يقللال:
 يو ق  املصدرو   يو ق  االسم مصدرو سوا  أقصده أم الب

 يرق عليه:  إذ يقال:
 المقصود بالواسطة مقصود -8ثالثة: جوبة أ

فانااه وإل   نكاان ال يو قاا  االساام مصاادرو باادول املصاادرو وانااه إ ا أوال : ال املقاادور بالواسااطة مقاادور وال املقصااوق بالواسااطة مقصااوق 
  4 وأملف   3 مال قاطدا  له   2 قق  املصدرو قق  اسم املصدرو قهرا  لكنه إ ا قصد االسم املصدرو فأيى باملصدرو بقصده

 ليست عالقة اإلنشاء بالمنشأ كالكسر واالنكسار -5
بيااال عالقاااة الكسااار عالقاااة اإلن اااا  باملن اااأ واملصااادرو با اااه ليسااات مااان ق باااالقول باااالثانياااا : بااال قاااد ينااااقت، قبااال  لاااض ريباااة ، يف املباااي 

واالنكسااار ماان حيااف قهريااة حقااول الواااأل عنااد حصااول األول و لااض ألل اإلن ااا  واملن ااأ ماان عااا  االعوبااار فاايمكن الوفكيااض بينهمااا قول 
 الكسر واالنكسار فااهما من عا  الواقع فال نكن 

 ال يقال: املمونعا  ممونعا  مطلقا  يف مل العوا  مما حققناه يف حمله 
انكسار الججااان انكساار ثبويااا  إ ا :  لااض وإل طااح علاى مااا حققناااه إال ال الفارن هااو ال االنكسااار ال يوعاادق بوعادق االعوبااار فانااه إ  يقاال

                                                           

  272ية سورة البقرة: آ  1 
 أو بقصد االسم مصدرو   2 
 لالسم مصدرو   3 
 جواب عن إركال آخر فودبر فانه   4 
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أ ف ياف ال املعوا د يف اإلن اا  قاد يكاول ال اال أو ال اارع أو العار  العاام أو اخلااص،  ن   م  امطلقا  وال نكن وجوق اعوبارين فيه، عك  الا
نعاام  ، ثبوياا  واملعوا    أن   م  االابرن اائه فالوفكياض نظاارا  لوعادق  أن   م  االان ااا  مان ال اال لكان ال اارع ال يعواا  ققا  مماا فصالناه، فقاد يقاع اإل

ئ  نفسه ال نكنه إال اعوبار قق  املن  أ وإال مال إن اؤه طوريا  ال حقيقيا  فودبر جدا   املن د
 حكم الشارع المعنى االسم مصدري مع القيدوضوع م
قول مااا لااو مااال ال موضااوع حكاام ال ااارع حااا يف مواال الكساار واالنكسااار لااو مااال هااو الكساار واالنكسااار ب ايااه لصااح مااا  ماار  ثالوااا :

مالقصاد فيكاول حصاول نفا    ه بقياد  مالكسر أو االنكسار مع القيد فانه نكن ال يقيده االنكسار موال  مموضوع حلك هواملوضوع حلكمه 
احلصااول عناد حصااول الكساار  أال يارى انااه نكنااه ال  بقياد اخويااارو فانااه لاي  قهاارو  وث االنكسااار املقيااد االنكساار بالكساار قهريااا  قول حاد

ال حيكاام بالضاامال يف املقاباال علاام أم ال، ممااا نكنااه ، وسااوا   أقصااد أم السااوا   أحيكاام بالضاامال عنااد حصااول الكساار أو االنكسااار مطلقااا ، 
  إ ا مسر قاطدا  أو إ ا انكسر عامدا  فيه  بالعمد يف سببه 

 عبادية وغيرهاوالتعبديات 
، فاناه ي امل موال العداّدة للمطلقاة أيضاا  إ  الوعبادو أعام مان العبااقوى ماول الوعباديا  مصادرية موقوفاة علاى القصاد فرا ر ياام واما قعاو 

  املدخول هبا ي ر الصر رة واليائسة وإل قطع خبلو رمحها من احلمل
در ال اساام املصاادر وااهااا قصاادية، امااا هااو املصاا موضااوع احلكاام فيااه و يصااح القااول بااالالوحيااد الاا  األماارواحلاطاال: ال العباقيااا  هااي 

الوعباادو فلااه إ القااال: اخاال يااراق بااه العباااقو وأعاام يااراق بااه مقاباال الوعقلااي في اامل الووطااليا  أيضااا  فالعباااقو ماار ن بالقصااد امااا الوعباادو 
 ي ر العباقو فال 

 ية مرجعيةكله واعد  ق
 مث ال ههنا قواعد مّلية:

ال اااامل لاحكااام أيضاااا  ممااا  ماااره منااه امل للعقااوق واإليقاعاااا  ال األعاام األول: ماال املعااامال  قصااادية، واملااراق هباااا باااملعي األعاام ال ااا
 بعض األعالم 

 الوانية: مل املعامال  اعوبارية 
 الوالوة: ال مل املعامال  ختولع باخوال  املعو ين 

 القصود في أنفسها ومع غيرهاخالف ت
    وققيقه يف طور:يف أنفسها أو منسوبة لر رها الرابعة: انه قد يقال بااها ختولع باخوال  القصوق

أو  ،قاعاادة هااي بطااالل املعااامال  إ ا ختلّااع القصااد عاان اللفاا  بااال أيااى باااللف  قول قصاادالقصااد مااع اللفاا ، وال ماا لااو اخولااعاألول: 
اااد إ  نااارى ال اإلن اااا  هاااو إجيااااق اعوباااار يف عاملاااه ولاااي  إباااراي ماااا يف   1 مطلااا واملاااراق بااااللف  هاااو ختلّاااع اللفااا  عااان القصاااد   املااا ي أو املوجد
 النف   بال قصد قول لف  

يفقاا علاى املوعاة فنسايا  مار األجال، فقاد افاا مجاع مان العلماا  يبعاا  لعادق ما لو يادخل ال اارع مماا فيماا لاو بنياا وامن  لض نعم يسووي 
  من الروايا  بانقالهبا قائما  مع ااهما   يقصدا الدائم قطعا ، يف قبال من افا بالبطالل يبعا  لروايا  أخرى يطاب  القاعدة العامة

 وصلى اهلل على محمد وآل  الطاهرين
َصة  َثاَل  :قال اإلمام الصاقن   ْ ََحد  ف يه ن  را َعَّ  الل  ا َع َّ  َوَجَّ  أل   ْ د  ل ل بَلرِّ  :ث ٌ َلم  َي ر  َوال َوَفاءا ب ال َعه  ََمانَة  إ َلى ال بَلرِّ َوال َفاج  َأَداءا األ 

َري ن   ر  َوب رُّ ال َوال َدي ن  بَلر ي ن  َكانَا َأو  َفاج    162ص 2الكايف: ن َوال َفاج 
                                                           

 املعا اة لي مل   1 
 m-alshirazi.comالدرس على املوقع الوال: نل مالحظة  يويّسر

(502) 
 


