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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، 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
(173) 

 تتمة مناقشة كالم املًنزا النائيين:
ومناقشلهه وووللو  عديلدة ونحتليق ًقيقلاب دللا سلبا والدقيقاب ان قوللهة  واليانيلةة ان ي للون  قلد  سلر   ا النلائيينقل  اللالم ادلل   سبب  

قاصداب للمعىن ابللفظ، أي وعلد الونله قاصلداب لصلدور اللفلظ اللان قاصلداب دلدلولله، ال  علىن الونله قاصلداب ألصل  ادلعلىن،  انله وعلد قصلد  
 .(1 اللفظ وعلمه  عنا  ال يعق  عدم قصد  معنا (

 ىل يريد املعىن املستقر أو غًنه؟
وإن أراد  (2 يرد عليهة انله هل  يريلد انله ال يعقل  علدم قصلد معنلا  ادلسلهقر أو األعلم ملن ادلسلهقر ودل  خ  لالن أراد األخل   لال اللالم

ل للن قصلداب دل  مسللهقراب أي األول  فيلهة انله شللا يعقلل  علدم قصلد ادلعللىن ادلسلهقر واللا المللا يف األواملر االمهَانيلة  انلله ق ص لد  معانيهلا 
للليب وبللاني عليهللا، واللل ا ادلعلللم للطفلل  يف قوللله ملليالبة  قلل  وللا   يللد أو أ للهمل البللاب( ملليالب  انلله قاصللد دلعانيهللا قصللداب دلل  مسللهقر إا ال 

 يريد  ان يفهمل الباب وال يريد اإلخبار حقيقة عن رلي   يد، وال لا حال ادلهمر ِّن.
 ؟ىل يريد املعىن املنّجز أو غًنه

(  لان اراد األخل   لال اللالم، وإن أراد األول  يلنقض ابلفحتلو  ادلعل اأو يقالة انه ه  يريد  قصد ادلعىن ادلنج ز أو األعم منه ومن 
وادل ر    ان الفحتو  العلار  وفحتلوليهه واللون العقلد موقو لاب عللى ادلللا، إعلا يصلمل عقلد  وعلد حللوأل اإلولا ة وله ألنله قصلد ادلعلىن وإن  

ه معل قلاب، ووصلق القصلد ابلهعليقلي ولَلا  حلال ادلقصلود، ال انله ال قصلد لله عللى اإليفلالأل، وسلييل  يف ابب الفحتلو  الان قصد  لل
ووهفسلل  ، واللل ا ادل للر  وادل رهللة  لللو االرهلل  علللى  قللد  سللر   اخلللال  يف ان الفحتللو  للله قصللد أو ال ومعللىن قصللد  وهفسلل  الشللي 

عللى الرضلا الالحلا وللو وهلدخ  ملن  –ولو ارا لا اب  – نه د  منج ز و  معل ا الن اح مث رضي  صمل  والا ألن ذلا يف حينه قصداب ل
 وسييل  ًقيقه يف ابوه إبان هللا اعاىل. (4 .  هيلم (3 الشارع ح ومةب 

 ىل يريد من )القصد( التصور أو التصدي ؟
للفلظ وعلمله  عنلا  ال يعقل  علدم قصلد  ومي لن ان ينلاقا ادلل  ا وووله آخلر وهلوة انله هل  يريلد ادلل  ا يف قوللهة   انله وعلد قصلد  ا

معنا ( من القصد الهصور أو الهصدياخ  الن أراد األول،  هو مسلاوي للعللم  المللة لاللو ال زلصل  ذللا إا ا لون  انله وعلد قصلد  اللفلظ 
وضللوح  ةد عليللهور  ،، وان أراد اليللايمللن القصللد الهصللور وعلملله  عنللا  ال يعقلل  عللدم اصللور  معنللا ( علللى انلله وعيللد ان ي للون مقصللود 

ََْْب   عنا  الما يف االواا القرآن ال ر م و يله أل  يصد ِّ لبداهة ان الي اب شلن يقصد اللفظ ويعلم معنا  ال  ؛وطالنه ُُ اْأَ ول   (5 (َأََن رَبُُّكب

                                                           

 .267الدر   راوع (1 
 ل ن قد يقال ان ادلهجو   يف ادلطلقات إبرادة وعحتها، ق ص د  ادلعىن ادلطلا قصداب د  مسهقر.  هيلم  (2 
 ل ال قصدها منزلة القصد.ابن نز   (3 
 م.زل  ال العن إا ذلا قصد ل ن ال عن يفيبة نفب، إال ان يبلغ اإلالرا  دروة الوهنا مسلووة القصد ااهلة عنه، وهو خارج  (4 
 .24سورة النا عاتة آية  (5 
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ُِ الصَّاَلَة ِلُدُلوِك الشَّْمسِ   حىت االواا   .خ  هيلم  ه  اقصد اخلطاب الما هو (1 (َأِق
 إلرادة اجلدية أو االستعمالية؟ىل يريد من القصد ا

ورد  ، للان أراد األول خواألوىل ان ينللاقاة ابنلله هلل  يريللد مللن  ال يعقلل  عللدم قصللد  معنللا ( ابإلرادة الديللة أو ابإلرادة االسللهعمالية
ال يقصلد ادلعلىن أي  وداهة وطالنه إا الي اب ما ال انعقد اإلرادة الدية على مقهحتى االسهعمالية  يقصد اللفظ ويعللم ادلعلىن ل لن ةعليه

َِّ  الللادلعل ِّمال يريللد  ابإلرادة الديللة،   والمللن وللا  وعللام و صلل  عنلله يف وعللض الصللور، قللي وظللاهر الالملله ن، والللادلور ي وادله  ن وادلهمللر ِّ وادلملله
 صه.. إىل د  الا.سلص ِّ 

وإن أراد األول، ولعله مراد ،  له ووه إا اللما قصد اللفظ وعلم  عنا   انه ي ون قد اسهعمله  يه قهراب، ول نه مع اللا، دل   م 
للللنقض عليللله  للا سلللبا مللن ادلطللللا والعللام إاا أراد وعحتللله  انلله رللللا  وقلللد قصللد اللفلللظ وعلللم معنلللا  ل نلله   يقصلللد  ولل  قصلللد وعحتللله، 

د الللدال وادللدلول  لال رللا  يف البلني أي إاا أراد ابلعلا  العللا ، ال عللى اعلد    لالن ولىن أاللرم العللا  العلادل( البة مليواوضليَهة انله إاا قلال 
 أالرم( هلو العلادل منله، وقولله  العلادل(  انله ال رللا  ههنلا إا أراد ابلعلا  وللوعحته وهو العادل العلادل، ول نله أ لاد اللون مصلم احل لم 

سماب منه، ل نله إاا أراد ملن  العلا ( العلا  العلادل، ووعل   العلادل( قرينلة عللى إراداله اللا أي مشل اب لهجلو   وأراد ابلعادل ق (2 مادلقس  
 العادل( قرينة يف عا  اإلثبات عللى ملا صلنعه  هوي ون قول –ثبو ب  –ثبو ب،  انه ي ون قوله  العا ( رلا اب د  مسهعم  يف ادلوضوع له 

 .يف عا  اليبوت
 .، الما سباانه يف الصورة اليانية قصد اللفظ وعلم  عنا  ل نه   يقصد  ةواحلاص 

 ىل يريد قصد الوقوع أو الصحة أو احملبوبية أو اإلرادتٌن؟
يريد وقوله  ال يعق  عدم قصد معنا ( قصد وقوعهخ أو قصد صَههخ أو قصد زلبوويهه أو إراداهخ أو  ه انه  ةووعبارة أالير ادقيقاب 

 يهخ قصد اسهعماله  
والللا  يقصللد وقوعله أو صلَهه،  ،يف مجلللة خةيلة أو إنشلائية ،ابدلعلىن للفلظ وعلا ي  لبداهلة انلله لليب الل  قاصللدي  ؛واألول واليلاي ابيفلالن

َِّ عى اخلصم ودليله أوالب لهفنيد  الحقاب، وال لا ادلهمر ِّ نق  أقوال ادلبطلني ومنه نق  مد  الما يف الا ة موارد   ن وشبهها شلا محتى.ن وادلمه
َِّ ليب ال  قاصد للفظ وعا   عنا  يف إخباري أو إنشا ي، زلباب لله أو مريلداب لله ابإلرادة الديلة، واللا اللادل ر   الما ن وادلعللم   واللادلمه

 ود مها شلا سبا.
   ابدلطلقات والعمومات إبرادة وعحتها، وأشبا  الا.قب  ابدلهجو  من وقد نقحتنا  عليه  ، بقي األخ 

وزلله هو الم  اخلةية واإلنشائية، ال ادلفردات الهصورية إا ان مطلع الالمه هو  مث انه ال شبهة ان ل    مصم الالم ادل  ا تنبيو:
 اليانيةة ان ي ون قاصداب للمعىن ابللفلظ، أي وعلد الونله قاصلداب لصلدور اللفلظ  قالة ( مث ...األوىل ةمن اإلخبار واإلنشا  مراام ثالثة
 (3 قاصداب ألص  ادلعىن،  انه وعد قصد  اللفظ وعلمه  عنا  ال يعق  عدم قصد  معنا ( الان قاصداب دلدلوله، ال  عىن الونه

 صَ  هللا َْ  دمحم وآلو الطاىرينو 
 .504ص 2ال ايف الشريقة ج ((ِإَذا َأْكثَبَر اْلَعْبُد ِمَن ااِلْسِتْغَفاِر رُِفَعْت َصِحيَفُتُو َوِىَي تَبَتََلَْأُ   ة عليه السالمقال أوو عبد هللا 

                                                           

 .78سورة اإلسرا ة آية  (1 
 وني العادل ود  . (2 
 (.267راوع الدر    (3 


