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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
أمجعٌن،  احلمد هلل رب العاملٌن، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبٌن الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕ62) 

 املصدر وامسه والفعل وموضوع احلكم :األصل يف
 اهنا أربعة:  واألدق  ( يق: احلاالت ثالثةالتحق)سبق: 

 .األوىل: األفعال، الثانية: املصادر، الثالثة: أمساء املصادر
إال لقاوة  ذلا  واألصال يف أمسااء املصاادر الالقصادية، وال عارج عان ،واألصل يف املصاادر الالبرارةية ،واألصل يف األفعال القصدية كما سبق

 أو غًن ذل .املادة أو من ابب احلكم واملوضوع 
 .إبذن هللا تعاىل الرابعة: العناوين اليت أخذت موضوعات لألحكام، وقد تكون مصدراً أو فعل ماٍض أو غًن ذل ، وسيأيت الكالم عنها

 األصل يف األفعال القصديةوسبق: )
ذلا  ولاذل  يسادفاد عرفااً مان قولاو: ابع لظهور إسناد احلدث للفاعال يف  ؛وىل: ان يؤتى بفعل املاضي أو املضارع، وظاىره القصدية عرفاً األأ 

 .(1)داره، أو كسر، ذىب، خاط، دفن، أخرج، ةه ر ثيابو وىكذا، كونو قاصداً واملعىن املصدري مع القصد(
 يف اإلنشائيات القصود الثالثة

قصااود قصاادان باال فعااال، فااالالزم امااا يف األفعااال االنرااائية كااالبيع فانااو إنراااء وا نراااء فعاال ماان األ ،وذلاا  يف األفعااال املعهااودة حم صاا ي 
 ثالثة، قصد اللفظ، وقصد املعىن وقصد املعىن ابللفظ، وتوضي و:

 الصور الست لقصد اللفظ واملعىن
 فانو حرة يقصاد اسادقاللياً وحرة يقصاد هاا ىاو مادلول لادال ٍ  :وكذل  املعىن، حرة يقصد اسدقاللياً وحرة يقصد آلياً واثلثة ال يقصد :ن اللفظإ
 :فالصور ست   ، واثلثة ال يقصدمعٌن
 من غًن الدفات ملعناه. وتل ينو وترتيلو عراب أو على كيفية أداء اللفظن على ا قصد اللفظ اسدقالليًا بدون قصد املعىن، كما يف املدمر   -1
أو قوالااب أو فانيااة فيهااا أو  قصااد اللفااظ آلياااً، كمااا يف عامااة الناااس يف معهااود كالمهاام فااان األلفاااظ مرااًنات للمعااا  أو ىااي  سااور  ااا -2

 ملقاة املعا  هبا أو غًن ذل ، على املبا .
 .الذي أراد لفظاً آخر فغلط عدم قصده أبداً كالنائم والساىي الغافل متاماً، أو عدم قصد ىذا اللفظ خاصة كالغالط -3
اار يف امل -4 كمااا ىااو   ذلاا  عااا  اةااردة وذلاا  بناااء علااى إمكااانقصااد املعااىن اساادقاللياً، وذلاا  إذا   يساادعمل اللفااظ حااّ يف ذىنااو ابن فك 

 .فيهاالدفكًن  سر األلفاظ و  الظاىر فانو من الصعب، ال احملال، على عامة الناس الدفكًن يف املفاىيم واملعا  إال عرب
يف قالاب ىاذا اللفاظ  ااهناهاا جياري و اب ان  عليو السالمومن انفلة القول ا شارة إىل ان الدفكًن إذا كان يف معا  وردت يف ألفاظ املعصوم 

ومطلاق  لعلمهم احمليط ابملعا  واأللفاظ بكافة دالالهتا الثالثة واالقدضااء وا اااء والدنبياو وا شاارة وغًنىاا فاانروج عان ألفااظهم )مان عاام ؛خاصة
 خطأ وخطل وزلل. والدفكًن احلر  أو الدفكًن يف لفظ آخر وغًنمها(

 املعاا ي  األلفااظأ  دأ ي يقدضي الدمرن على الدجرد من األلفاظ والنظار إىل املعاا  باذاهتا إذ كثاًناً ماا تقي  اولكن فيما عدا ذل  فان الدفكًن االبداع
 .موضع آخرإليها ما ال ينبغي، ولعلنا نفص ل الكالم عن ذل  يف  تضيفال ا ودالالهتا أو أو ال تطابقها أو تسلبها بعض ظ  

وىاو املعهاود أيضااً للعاماة، وىاو يقابال ان يقصاد املعاىن لكان ال هاا ىاو مادلول  اذا اللفاظ ة، قصد املعىن ها ىو مدلول  ذا اللفظ خاصا -5
عااان وذلاا  كمااا لااو ا اارل صاايغة البيااع أو الطااالق غااًن معدقااد اهنمااا واقعااان بااو، باال امدثااااًل حلكاام القااانون أو العاار  مااثاًل، وكااان يعدقااد اهنمااا يق
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 إذ ىااو خااروج عاان الب اار إىل دائاارة ا رادة اىلديااة، فاااألوىل الدمثياال ابلدوريااة. ؛فدأماال ،اق يف الطااالقمااثاًل يف البيااع أو هجاارد نيااة الفاار  ابلدصاافيق
 وسيأيت إبذن هللا تعاىل.

أصااًل فهاذا الغافال عان اللفاظ  شايااً  ان ال يقصد أي معىن من املعا ، فقد جييء بلفظ ويقصده خاصة فهو الصورة األوىل، أو ال يقصد -6
 أو ال جيئ بلفظ كما ال يقصد معىن كما إذا أشار بيده غًن قاصد معىن خاصاً. ،واملعىن

 .وقوام املعامالت بقصد اللفظ وقصد املعىن وقصد وقوع املعىن هبذا اللفظ
 كالم املًنزا النائيين يف قصد اللفظ واملعىن

 قال: )مث  إن و ال شبهة أن  لكلٍ  من ا خبار وا نراء مراتب ثالث: ولعلو ألنو مسدبطن فيو الثا لكن املًنزا النائيين ذكر األول والثالر وأمهل 
األوىل: القصااااد إىل اللفااااظ، ال هعااااىن أن يكااااون اللفااااظ ابلنظاااار االساااادقالس مل وظاااااً فاااا،ن  ىااااذا خااااارج عاااان اساااادعمال اللفااااظ يف املعااااىن، فاااا،ن  

والغافاال   امللدفااتر ، باال هعااىن أن ال يكااون اللفااظ صااادراً عاان غااًن االساادعمال عبااارة عاان إلقاااء املعااىن ابللفااظ، فاااللفظ غااًن منظااوٍر فيااو وفاااٍن صاا
 كالنائم والغالط، ف،ن اللفظ إذا صدر يف حال النوم أو على غًن عمٍد أبن سبق اللسان إليو فال أثر لو.

و و قاصادا ألصال املعاىن، ف،ن اوالثانية: أن يكاون قاصادا للمعاىن ابللفاظ، أي بعاد كوناو قاصادا لصادور اللفاظ كاان قاصادا ملدلولاو، ال هعاىن كونا
ياة أو بعد قصده اللفظ وعلمو هعناه ال يعقل عدم قصده معناه، ف،ن اسدعمال اللفظ عبارة عن إلقاء املعىن ابللفاظ، بال هعاىن كوناو قاصادا لل كا

أو إجياااد املنرااأ هبااذا اللفااظ  خااارجٍ أو  ا جياااد، أي كااان داعيااو علااى اساادعمال اللفااظ يف املعااىن احلكايااة عاان وقااوع ىااذا املاادلول يف موةنااو ماان ذىاانٍ 
 .الذي ىو آلة الجياده، فلو كان قصده ا زل واللعب فال أثر لو

ا يف املنرااافت ففااي العقااود يو ااب عااادم صاادق عنااوان العقاااد، ويف وأم اا خباااار يو ااب عاادم صاادق احلكاياااة عليهاااوفقااد ىااذين املاارتبدٌن يف ا 
 .(1)(، أو حنو ذل  من الدواعي(( أو )ا زس  )احلكم الصوري   األحكام يو ب عدم صدق احلكم الواقعي، بل يطلق عليو

 .واألسهل األفضل ان يقول )األوىل: القصد إىل اللفظ آلياً، ال اسدقاللياً(
س م لإلنرااء وا خباار ولايقصاد اللفاظ وقصاد إلقااء املعاىن ابللفاظ مقاو    كال مان  األوىل ان يعرب با)مقومات ثالثة( ال با)مراتب ثالث( إذمث ان 

 .أحدمها مرتبة من مراتبو واآلخر مرتبة أخرل
 املناقشات

 قد يورد عليو:انو مث 
 ليس االستعمال إلقاء املعىن ابللفظ بل إشارة له به -ٔ

ناااو ىااو ا شاااارة ابللفاااظ إىل املعاااىن فا (ا خباااار)ىاااو إجياااد املعاااىن أو االعدباااار يف عاملاااو، ويف  (ا نرااااء)أواًل: ان الظاااىر ىاااو ان االسااادعمال يف 
 .وإن ص  ىذا لكنو ليس ىو املقصود ارتكازًا للمدكلمٌن واملسدعملٌن فانو ليو ال انو يلقي املعىن املو ود يف ذىنو إىل انارج ابللفظإيرًن بو 

ال  إلياويراًن ز فاناو لرايء لفظااً  او  لو اود ابناو والدعباًن عان اللفاظ  ،وبعبارة أخرل: الو ودات أربع: الو ود العيين والاذىين واللفظاي والكداي
وال ىو من ماىيدو، وليس أحاد الو اودات إلقااء للو اود اآلخار مان عاملاو إىل عاملاو لدل الدقة مراتبو سنخو وال من من ىو انو مو ود بو إذ ليس 

 إشارة لو بو. ىوبل 
قاد يعلام وال يقصاد وقاد يقصاد وىاو اثنياً: ان الظاىر مان كالماو انلاط باٌن العلام والقصاد فاان العلام غاًن القصاد والنسابة بينهماا مان و او إذ 

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين غًن عا  بل جمرد ظان أو شاك وقد جيدمعان.. وللب ر تدمة إبذن هللا تعاىل.
نْ َيا َوُحبُّ الّرََِئَسِة َوُحبُّ )): صلى هللا عليو والو وسلمقال رسول هللا  : ُحبُّ الدُّ ُ َعزَّ َوَجلَّ ِبِه ِستٌّ ْوِم  ِإنَّ َأوََّل َما ُعِصَي اَّللَّ الطََّعاِم َوُحبُّ الن َّ

 .289ص 2الكايف: ج ((َوُحبُّ الرَّاَحِة َوُحبُّ النَِّساءِ 
                                                           

 .367ص 1قم املررفة، ج -تقرير حبر املًنزا النائيين، الريخ موسى النجفي انوانساري، منية الطالب يف شرح املكاسب، مؤسسة النرر االسالمي  (1)

(ٕ62) 
 


