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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، 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
(569) 

 اشرتاط ثالثة قصود يف اإلنشائيات:
 يف اإلنشائيات مطلقاً من أمور ثالثة:  انه ال بد: (3)واحلاصل

 قصد اللفظ
 .أو النائم أو مطلق الساهي عكس الغالطوذلك  أو مطلق ما به يتقوم اإلنشاء كالفعل فيما يقبل املعاطاة، أواًل: قصد اللفظ،
 قصد املعىن

بعااد قصاادا اللفااظ وعلمااه  عناااا ال فإنّااه اثنياااً: قصااد املعاا ، عكااس قااااد  اافا  ااازاً، خالفاااً للماافزا النااائي  يف قولااه:  
إذ ساابق:  اثلًاااً: انااه بعااد قصاادا اللفااظ وعلمااه  عناااا يعقاال عاادم قصاادا لااه  للمعاا   ال انااه ال   2 يعقاال عاادم قصاادا معناااا 

يعقاال، وذلاااك كماااا يف التعاااّوز ابساااتعمال العاااام وإراقة بع)اااه فانااه إذا قاااال:  أكااارم العلمااااء إال زياااداً    يكااان متعاااّوزاً إذ اناااه 
سااتعمل  العلماااء  يف معناااا املوضااو  لااه وهااو كاال العلماااء ل أخاارد منااه يف مرحلااة اإلراقة الديااة زيااداً، لكنااه لااو قااال أكاارم ا

رأيا  زياداً وقاد  كقولاهالزء والكال   الزئي والكلي نظف التعّوز بعالقة ومصّححه عالقة ،العلماء قااداً بع)هم فانه متعّوز
 رأى رقبته.

د ماان العلماااء بع)ااهم فقااد قصااد اللفااظ وقااد علاام  عناااا لكنااه   يقصااد معناااا إذ قااد قصااد بعاا  واحلاااال: انااه إذا قصاا
 . 3 معناا. فان القصد أمر زائد على العلم كما ان اإلميان زائد عليه وكما ان عقد القلب زائد عليه 

  ابن الساافر موةااب لقصاار والعااا  4 ان قصااد ةهااة الكعبااة  ااف العلاام  هتهااا: قصااد الشاايء  ااف العلاام بااهوممااا يوضااّ أّن 
: ان القصاد يساتدعي املقصااوق وبعباارة أخارىالصاالة  اف القاااد للسافر فاان  ارق علماه مان  اف قصاد  اف موةاب للقصار 

 والعلم يستدعي املعلوم وكونه معلومًا أعم من كونه مقصوقاً.
 قصد املعىن هبذا اللفظ

 .نشأ بهم  اظ وقصد املع ، بل جيب قصد املع  هبذا اللفظ ليقع الفانه ال يكفي قصد اللف ؛املع  هبذا اللفظاثلًاً: قصد 

                                                           

 وهو تتمة للعواب الًالث.  1 
قام املشارفة،  -تقرير حبث املفزا النائي ، الشيخ موساى النعفاي ااوانسااري، منياة الطالاب يف ملارس املكاساب، منسساة النشار االساالمي   2 

 .367ص 1د
 .بتصرف  268راةع الدرس    3 
  ف قااد الصالة إليها بل إىل انم أمامه، والعياذ ابهلل، مًاًل. ه كانة عاملاً ةهتها لكنكما لو الى متعهاً إىل القبل   4 
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م انه ال يعقل املرتاط الًالث فانه مستدرك بعد املرتاط األولاني إذ اناه إذا قصاد اللفاظ وقصاد املعا  فاناه يكاون ه  تو  وقد ي  
 .قااداً املع  به ال حمالة
 وذلك مما ال ريب فيه يف عناوين ثالثة: ،ال به وبسببه ،هإذ قد يقصد املع  مع اللفظ و وازات ؛ولكنه توهم ابطل
 أواًل: املعاريض
املعاااري ، فااان اللفااظ ال ياادل علااى معاااري  الكااالم بذاتااه إذ هااي يف عرضااه باال الداللااة ابالنتقااال ال  العنووواا األو :

أخوذ ماان الع اارأل ؛ ألّن املعاا  ابالسااتعمال وقااد ذكاارا يف كتاااب املعاااري  والتوريااة  املعاااري : مجااع معاارا ، والظاااهر أنااه ماا
املااراق يقااع يف عاار  املعاا  الااذي وضااع لااه اللفااظ ماان  ااف أنأل يوضااع لااه كااي يكااون مشاارتكاً، وقياال: إنّااه مااأخوذ ماان الع رضااة، 

ف املعاااري  بااا  مااا وقااع يف عاار  املعاا ، و  عاارّ و تعريااد ققيااق للمعاااري : وقااد ت    1  ...والعرضااة تعاا  احلعاااب واحلاااةز
ااد مان اللفاظ ابلتقاارن، وكااان اللفاظ قاعيااً لالنتقااال إىل املعا  ا خار املااوازي، أو  يكان موضاوعاً  لاه وال مسااتعماًل فياه، بال ق ص 
اازاً ومًاافاً  مااع وةااوق نااو  خفاااء ذاي أو عرضااي مليصااي أو ااانفي أو نااوعي، وقااد ق ّل عليااه  حاادى احلعاا  العامااة علااى  حمفّ 

 . 2 وضع وال استعمال  انتقال لكن بدونناك قصد  ، وعليه فهاملعاري ، أو  حدى القرائن ااااة
 بو)إمامني( (ِإَلههنْيِ )معاجلة تفسري 

 أصولياً  (ال توهتَِّخُذوا ِإَلههنْيِ اثْونوهنْيِ )طرق معاجلة آية:   ما ةاء يف الكتاب من ومن األمًلة على ذلك
ُ ال     يقاااول:  علياااه الساااالمومااان ذلاااك ماااا رواا العياملاااي يف تفسااافا عااان أع بصاااف قاااال:  عااا  أاب عباااد هللا  وهقهوووا ه ا َّ

. فاإّن معالاة مًال هاذا الرواياة   يع  بذلك وال تتيذوا إمامني إّّنا هو إماام واحاد  3  توهتَِّخُذوا ِإَلههنْيِ اثْونوهنْيِ ِإَّنَّها ُهوه ِإلهٌه وهاِحدٌ 
و الطريقاة   4  ...الطار  هايميكن أن تتم بطريقتني أاوليتني، وأخريني بال يتني، وخامسة تستفاق من فقه املعاري . وهاذا 

اإلماام   يقصاد تفساف ا يااة  فاإنّ ن يقاال: إنّاه بنااء علاى فقااه املعااري  ، وذلاك أالًالًاة: معالاة الرواياة بطرياق فقاه املعاااري 
اثنااني  وال أتويلهاا، باال قصااد معاري)ااها، أي: املعااا  املوازياة املشاااهبة للمعاا  األااالي. فكأنااه قاال: كمااا أن ااه  ال تتيااذوا إ ااني

إّّنا هو إله واحد  كذلك  ال تتيذوا إمامني إّّنا هو إماام واحاد  والادليل علاى ذلاك ا إضاافة لالعتباار ا الاواو يف الرواياة، فاإّن 
و  يقاال:   يعاا  بااذلك ال تتيااذوا  فااالواو العاطفااة تفيااد أّن « يعاا  بااذلك وال تتيااذوا...»موقعهااا ومعناهااا ققيااق؛ إذ قااال: 

واحلاااال: االنتقااال ماان هااذا إىل ذاك ال نفسااها  ال ماان ا يااةوعربهااا   5 رن يسااتفاق ماان مالحظااة ا يااةهااذا معاا  إضااايف مقااا
  6  استعمال هذا يف ذاك

                                                           

 .27طهران، ص -السيد مرت)ى الشفازي، كتاب املعاري  والتورية، منشورات قليل ما   1 
 .29املصدر نفسه: ص  2 
 .51سورة النحل: آية   3 
 .32-31طهران، ص -ورية، منشورات قليل ما السيد مرت)ى الشفازي، كتاب املعاري  والت  4 
 أو فقل من املناط القطعي فيها.  5 
 .32املصدر نفسه: ص  6 
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  قوام املعاري  ابالنتقال ال االستعمال: :وذكرا أي)اً 
و  لاه ا مان  اف أنأل يكاون واحلاال: إّن املعاري  ابملعا  األخاي ياراق هباا املعاا  الايف تقاع يف عار  املعا  األول ا املوضا
 اللفظ موضوعًا  ا وال مستعماًل فيها،، بل هي مراقة ابلتقارن بنحو االنتقال ال بنحو االستعمال.

ٍر ومشاابه، أن يكاون اللفاظ أو الملاة قاعيااً لالنتقاال أو واالنتقال يراق به االنتقال من املعا  املوضاو  لاه إىل معا  مناا   
  1 ق ع لقة وضعية أو استعمالية بينها حمفزاً ومًفاً، قون وةو 
 اثنياً: التورية:
التورية، يف بع  أقسامها فانه قد ال يستعمل اللفظ يف املع   املورى عناه  وإال كاان  اازاً بال ينتقال مناه  العنواا الثاين:

 إليه وقد استعمله يف املوضو  له احلقيقي.
ن الااوراء؛ ألّن املعاا  املااراق يقااع يف طااول املعاا  الااذي وضااع لااه اللفااظ،  وأمااا التوريااة فالظاااهر أوااا مااأخوذة ماا :وقااد ذكاارا

ه مان ورائاة،  فاالبطون ا علاى هاذا ا هاي مماا و ّري ابلكاالم عنهاا وليسا  مان املعااري  إال علاى املعا  الًاا ، فإنّاه أعام، فكأنّا
 فتأمل وسيأي وةهه .
ًاال تكملااة، تقااول: وّرى يااوّري توريااة، وهااي مااأخوذة ماان الااوراء؛ إذ ورّاا أي أخفاااا وساارتا، أي: إنااه ساارت والتورياة: تفع لااة م

قصدا الواقعي وراء  اهر الكالم، وهذا أحد أنواعها، وسنشف الحقاً لؤلنوا  األخرى، فكاأن املاوّري ينظار إىل ماا وراء  ااهر  
 . 2 كالمه 

أةاب فرعون عنادما ساأله عان زوةتاه مان هاي  ،عليه وعلى الرسول وآله السالم إبراهيمأاب األنبياء ومن ذلك ما نقل ان 
خا  األفقال:  اوا اخيف  فان األخ  موضوعة لؤلخ  النسبية لكنه قصد األخ  يف اإلسالم والدين، فاإذا كاان اساتعمل 

لها يف معناهاااا املوضاااو  لاااه اماااا لاااو اساااتعم  3 يف األخااا  يف اإلساااالم كاااان  اااازاً ألناااه اساااتعمال اللفاااظ يف  اااف املوضاااو  لاااه
 للمع  لكن ال ابللفظ بل مع اللفظ. فتأمل قاادابالنتقال ال االستعمال فهو  األخ  يف الدين  4 وقصد

 اثلثاً: الكناية
مساتهزءاً   للعاهال ماا أعلماك الكناياة: و اا أمًلاة وأناوا  ومنهاا: ماا لاو قاال للقبايّ ماا أمجلاك  أو قاال العنواا الثالث:

بال أراق االنتقاال مناه إلياه فقاد  وإال كاان  اازاً أو  لطااً  فاناه   يساتعمل  ماا أعلماك  يف ماا أةهلاك ،به عن ةهلهاً يبه مكن
ومان املعااري  الكناياة ا النوو  الثواين: الكنايوة وقاد ذكارا يف كتااب املعااري    ،ال باه  ما أةهلك قصد هذا املع  مع قوله 

الظاهر ا فإّن الكناايت كذلك   تساتعمل يف املعا  الكناائي، بال ي نتقال مان املعا   من قسم ما قصد معناا املوازي قون معناا

                                                           

 .31املصدر نفسه: ص  1 
 .29املصدر نفسه: ص  2 
 اإلطال  الًا  أعم. فتدبر.، نعم اخيوعرفاً وفيه: انه لغة  ،إال على قعوى وضعها لؤلعم  3 
 ر  انه وّرى وأخفى.أي ثبواتً ويف نفسه، إذ الف  4 

(569) 
 



  (635)ه3419مجادى األوىل  52االثنني  ........................................................املكاسب )البيع(

4 
 

احلقيقي إىل الكنائي عربها، فإّن قولك: فالن مهزول الفصايل أو ةباان الكلاب أو كًاف الرمااق، ال ياراق باه اساتعمال الفصايل 
مل  تلااك الًالثااة يف مااداليلها احلقيقيااة، وإن   أو املهاازول يف ةااوق الشاايي وكرمااه، باال يااراق االنتقااال منااه إليااه، وقااد اسااتع

 . 1 تكن بنفسها مراقة ابإلراقة الدية 
 وقد يناقش يف بع  األمًلة كما ال خيفى.

 الثمرة الفقهية للشروط الثالثة
ةاارت آانااه كمااا جيااب قصااد اللفااظ ليقااع العقااد فااال عااربة ابلغااالط يف لفظااه أن أراق ان يقااول  :ماان ذلااك والثموورة الفقهيووة

قاري فقال بع  قاري، وكما جيب قصد املعا  فاال يكفاي قصاد اللفاظ  ولاو آليااً  قون قصاد املعا  كماا يف املتعاّوز كماا لاو 
قال بع  قاري مريداً بع)ها فان قصدا اللفظ وعلمه ابملع  ال يكفي لتحقق البيع بل ال باد مان قصادا املعا ، والكاالم يف 

فلاو اطلاع لاه قمهاا فاناه ثباواتً ال يقاع بياع الكال وال يكاون ابئعااً بال حال لاو   ي    2 بع اورة ما لو أقام القريناة علاى إراقة الا
علااى نيتااه الحقاااً  هاار عاادم اااحة بيااع مااا   يقصاادا، وامااا اااورة الناازا  فانااه ينخااذ بظاااهر كالمااه وهااو أةناا  عاان البحااث،  

ال هباذا اللفاظ أو قصاد هباذا اللفاظ معا  آخار   كذلك قد يقال ابنه يلزم ان يقصد هذا املع  هبذا اللفظ، فلو قصاد املعا  
 :يكد  

 والًا : كما لو قال  بعتك نفسي كناية عن النكاس فانه ال يقع أو قال: أن  حرة كناية عن الطال .
د ص ااواألول: كمااا لااو قصااد الطااال  ابإلملااارة الصاااقرة منااه املقرتنااة بقولااه:  أناا  طااالق  فقااد يقااال انااه ال يقااع فانااه وإن ق  

  يقصاد قققاه هباذا اللفاظ  العتقااقا فرضااً ان األلفاا   هأي)ااً لكنا، وق ص اد  معنااا  الطااً  إذ الفار  عادم كوناهلطال  لفظ ا
 ال يقع هبا الطال ، بل األفعال كاإلملارة فقط  بل قصد قققه أمر آخر  كاإلملارة  فتأمل.

 صلى هللا على دمحم وآله الطاهرينو 
 

ُهْم    عز وةل يقول: انه قال ان هللا الى هللا عليه واله وسلمروي عن الن   ِإيّنِ وهضهْعُت اْلِعْلمه يف اجْلُوِ  وهاجلْهْهِد وه
ُدونهُه  بهِع وهالرَّاحهِة فهاله َيِه  يهْطلُُبونهُه يف الشِّ

ُدونهُه   وهضهْعُت اْلِعزَّ يف طهاعهِِت وهُهْم يهْطلُُبونهُه يف ِخْدمهِة السُّْلطهاِا فهاله َيِه
ُدونهُه وهوهضهْعُت اْلِغىنه يف  ثْورهِة اْلمهاِ  فهاله َيِه ُهْم يهْطلُُبونهُه يف كه  اْلقهنهاعهِة وه

ُدونههُ  ُهْم يهْطُلُبونهُه يف ِرضها النوَّْفِس فهاله َيِه  وهوهضهْعُت ِرضهايه يف سهخهِط النوَّْفِس وه
نْويها فهاله َيهِ  ُهْم يهْطلُُبونوههها يف الدُّ     اُدونوههه وهوهضهْعُت الرَّاحهةه يف اجلْهنَِّة وه

 .61ص 4عوايل الآللئ: د
                                                           

 .82املصدر نفسه: ص  1 
 وأحلق به فوراً: وأقصد بذلك بع)ها، مًاًل. ،ابن قال  بعتك قاري  قااداً بع)ها  2 
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