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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العاملٌن ،والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبٌن الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن ،واللعنة الدائمة على أعدائهم
أمجعٌن ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕ)ٕٙ

ادلعىن ادلصدري واالسم مصدري والتسبيب هبذا لذاك

األمر اخلامس :انو يوجد بٌن املعىن املصدري واملعىن االسمم صصمدري أصمر لمو وىمو ال سمبيو وال و مىل ذمكا إت ضاح ،و وضمي و يف

البيع:
مب ىممو صمما بممو ا نيمماب أي آل مموء1ي ،وإنيمماب البيممع قصممدي ولممي
مب وقبلم ه
ان املعممىن املصممدري ىممو ءا نيممابي أي البيممع نفسممو ولفممه بعم ه
اع بممار ا :اصمما انممو قصممدي ممأن ا نيممائيات همرأ قواصهمما ابلدصممد انممو إعمماا يف عمماو االع بممار وىممو ال ي دم بدونممو ،واصمما انممو لممي ابع بممار
ِ
صعىن ص د يف ر بة سابدة على االع بار بىل وعلى وجوا املع مربين انمو إضا قمال بعمب وقمال
املع ربين أن ا نياب قائم ابملنيئ ،وإعااه ا
ر و اآلخر اشرتيب قا دا دد انيأ البيع ووجد املعىن املصدري شاب اآلخرون أم ال اع ربوه أم ال؟.
واصما املعمىن االسمم صصمدري همو ءالندمىلي وىمو اع بماري – قصممدي؛ اصما انمو اع بماري لوضموح ان اليمار ء2ي إضا و يع مرب حصمول الندممىل
عنممد إنيمماب ليممد لممو ،ال ي دم الندممىل ،وقممد سممب يف األصممر األول ان االع بممار إمنمما ىممو بيممد صممن بيممده االع بممار وىممو اليممار أو العممر اون
الي م ن نفسممو ،واصمما انممو قصممدي أنممو إضا و يدصممده ممان إنيمماؤه ممرا لدلدممة لسممان ،بممىل اعمموه انممو قصممد ا نيمماب وو يدصممد ال م هممنيأ
ناقض إال إضا قصد ورة ا نيابء3ي.
سببيّة ىذا لذاك انتزاعي من االعتباري
واصما سممببية ىممكا اللفممه لممكاح ال م همنيأ هممو ان عاعممي ولممي اع بمار ا لزنممو ان عاعممي صممن االع بمماري و وضممي و :انممو قممد ض مريف يف صوضممع ان
االن عاعممي علممى قسمممٌن :االن عاع ممي صممن األصممر احلديدممي العوجيممة صممن األربعممة واملاىيممة صممن املوجمموا ا ممارجي ب ممىل وا صزممان الفدممري ص ممن
الوجوا ،واالن عاعي صمن االع بماري مان عا السمببية صمن السمبو االع بماري ء زمون لفمه الطمالل سمببا للفرقمة ولفمه البيمع أو املعا ماة سمببا
لندممىل امللزيممة ابلن ممو ا مماجي انممو إضا جعممىل سممبب ا اع بممار ا انممب سممببي و االن عاعيممة قهريممة احلصممول حينئممك ،و ممما ال زممن جعممىل األصممر
االن عاعممي صممن ال زوينيممات إال عممىل صنيممأ االن معا ء عمماا أربممع بر دمماالت وجممد العوجيممة قهمراي وال زممن ر عممو إال بر ممع صنيممأ االن معا ،
كلك جعىل االن عاعي صن االع باري ور عو حكو الدكة ابلدكة.
التف ّقو يف عناوين ادلوضوعات واهنا مصدرية أو اسم مصدرية

األمررر السررادس :انممو ال بممد يف ممىل عن موان ورا صوضمموع ا ءأو شممر ا أو ممًن ضلممكي يف لسممان الممدليىل صممن ال أصممىل يف ونممو صوضمموع ا أو
شر ا مبعناه املصمدري أو مبعنماه االسمم صصمدري وبمكلك يعمر انمو صمر ن ابلدصمد أو ال ،وسمنك ر ىهنما بعمض األصللمة الفدهيمة اهلاصمة بمٌن
صا أحرل ون املدار ىو املعىن املصدري وصا أحرل انو االسم صصدري وصا شك يف ونو أيهما اما تح اج إت ال ما اليىل صن خارج:
احليازة

ء1ي أو دىل :ا نياب قائم بو.
ء2ي أو العر العام.
ء3ي وىكا اس لناب صنفصىل.
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فمنها :ءاحليازةي ابلنسبة ملا حاله انوء1ي صعىن صصدري على صا ضىو إليو الفدهاب هو صمر ن ابلدصمد :م ضا حمال الطمًن أو السممك

ال بدصممد احليممالة واالس م يالب بممىل بدصممد ملسممو وحتسسممو صمملالا و لزممو وو يزممن لممو بممو ح م االخ صمماج ،ممءاالاياليء2ي أي ونممو زممولا –
وىممو املعممىن االسممم صصممدري – ممًن مما يف اخولممو يف صلزممو أو يف ابمموت حم االخ صمماج لممو ممءصن حممال صلممكي صوقممو علممى الدصممد
َحيَا أ َْرضاً َم ْيرتَةً فَ ِه َي لَوُء3ي.
للملك ،و كا لو قال :ءء َم ْن أ ْ
احلرمي
وضلمك علممى العزم صممن ءاحلممرطي مان سمملطن و عليممو وحدممو بممو مًن صوقممو علممى الدصممد بممىل ىمو حا ممىل لممو قهمرا لممو أحيمما األر أو
النهر أو البئر صلك حر ها ءأو ان لو بو ح االخ صاجي مءاالارامي أي ونو حر ا عنوان ًن قصدي وىو املعىن االسم صصدري.
أخذ السمك
وصنهما :أخممك السممك ممان ض ماة السمممك وخممكه وصو مو حيم ا خمارج املممابء4ي ،لزمن ىممىل األخممك املصمدري أو االسممم صصمدري؟ م ن قلنمما
انو االسم صصدري و تح ج إت قصد بىل يزفي ءاالن ِؤخاضي أي ونو بيده صأخوضا ،وإن قلنا انو املصدري ال بد صن الدصد.
الشعرية :مصدر أو اسم مصدر

وصنهمما :ءالشررعريةي – وقممد سممبدب – ونضممي  :ان اليممعًنة ابملعممىن االسممم صصممدري اب لم عنهمما ابملعممىن املصممدري :اليممعًنة ابملعممىن
االسممم صصممدري ىممي اال سممال وقم علممى الدصممد ،اصمما اليممعًنة ابملعممىن االسممم صصممدري هممي الغسممىل أي احلا ممىل صممن ضلممك احلممدث
ال وق على الدصد ،وعليو :لو شمارح يف عمعاب عمعاب مويريج صملالا بدصمد آخمر ،اسم طال وضمع النما أو الر ضمة أو شمبو ضلمك،
ال ألجىل املواساة وإحياب أصرىم ،ان اليعًنة ابملعىن املصدري ًن ااقة عليو اصا ابملعىن االسم صصدري صااقة عليوء5ي.
كفن ادليت ودفنو
وصنهمما :ا ممن امليممب و فنممو ،انممو إضا ممان املطلمموب وامل مراا لليممار املعممىن االسممم صصممدري انممو حا ممىل وي اممو حصممىل الممد ن س مواب
بدصد أم ال بدصد بىل حىت لو حتد بسبو حيوان أو للعلة صلالا ،واصا إضا ان املطلوب املعىن املصدري ب اجة إت قصد.
وللب و لة وسيأيت إبضن هللا عات بيان الضابط االابايت ل ي ين ون صصو احلزم وص علدو املعىن املصدري أو االسم صصدري.
وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين

قال أصًن املؤصنٌن عليو السالم :ءء َم ِن ا ْعتَ َد َل يَر ْوَماهُ فَر ُه َو َمغْبُو ٌن،
ت ُّ ِ
ومن َكانَ ِ
ت َح ْس َرتُوُ ِع ْن َد فِ َراقِ َها،
الدنْريَا ِهَّتَوُ ا ْشتَ َّد ْ
ََ ْ
ال ِِبا رِزئ ِمن ِ ِ
ِ
ك،
ت لَوُ ُدنْريَاهُ فَر ُه َو َىالِ ٌ
آخ َرت ِو إِ َذا َسلِ َم ْ
َوَم ْن َكا َن غَ ُدهُ َش َّر يَر ْوَم ْيو فَر ُه َو ََْم ُر ٌ
ومَ ،وَم ْن َلْ يُربَ ِ َ ُ َ ْ
ومن َل يرترعاى ِد النَّر ْق ِ
ِِ
ب َعلَْي ِو ا ْذلََوى،
َ َ ْ ْ ََ َ َ
َ
ص م ْن نَر ْفسو غَلَ َ
َوَم ْن َكا َن ِيف نَر ْق ٍ
ت َخ ْير ٌر لَوُييصن ال تحضره الفديو :ج 4ج.381
ص فَال َْم ْو ُ
ء1ي أي ان سبو امللك ملا حاله أو صا لو احل يو ،ىو املعىن املصدري لل يالة.
ء2ي وىو صري صسازي.
ء3ي ادة ا سالم الزليين ،الزايف ،اار الز و ا سالصية – هران ،ج 5ج.282
ء4ي صن ًن رل بٌن ون آخكه صسلما أو ا را.
ء5ي يف قولو :ءقام ابليعًنةي أو ءعملو شعًنةي.

