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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕ0ٗ) 

 وأمهيته، المالية البحث عن املعىن املصدري وامسه إىل علم الكسيّ 
حكققم أققن حيقق  اوهققا اققا ىققي أصققا ر للان حتقيققح حققال العنققاوين ادلققضخواة أوضققوعا  أو  ققر ا  األمررا البررا ع  

فانقو عمقيم النفقا والفائقدة ؛ أضخواة أوضوعا  أو  ر ا  أو اا ىي أمساء أصا ر، ضروري يف غري الفقو واألصول أيضا  
اعلققققم االع مققققاا واالق صققققا  والسياسققققة واو ارة وسققققائر العلققققوم يف علققققم الكققققالم والعقائققققد لقققق  ويف سققققائر العلققققوم أيضققققا   

االع باريققة لققق  والعلقققوم الطبيعيققة أيضقققا  إا  قققري يف الفيققق وء والكيميققاء والطقققني وغريىقققا، ونك فقققي ىنققا ا قققالني أقققن علقققم 
 االسققم أصققدري يف –الكققالم دلناسققب و دلباحقق  الفقققو واألصققول وعلققى الباحقق  البحقق  علققى ضققوء  نائيققة ادلصققدري 

 سائر العلوم أيضا :
 الشاك عنوان اسم مصدري

فانققو أكققر  أقق ال  ( فانققو عنققوان اسققم أصققدري ولققيا اصققدري؛ فانققو لققو اع قققد ابل  ليقق  الشرراكعنققوان   فمنهررا 
سققواء أعلققم ابنققو أكققر  أم عهقق  وسققواء أقصققد الكققر  لققطل  أم ال، لقق  إاا قطققا ابنققو عققني ال وحيققد فانققو أكققر  إا 

 .وليا أصدرو  و بويت وليا إ باتيا  اسم أصدري  الكر  عنوان  
وأن ال  يظهر ان القائ  لوحقدة ادلوعقو  أكقر  وإن تقوىم  أو قطقا( ابنقو عقني ال وحيقد. امقا ان عابقا  األصقنام  

ُِِ زُْلَ ر  اقانوا أكقراني لققال  ق  أقا اهققم اقانوا يقولقون  ْم ِإِل لِيُرَ ّاِ ُرروََل ِإىَل ا ُْ إن اانقق  فعبققا ة الصقنم و  (1 (َمررا ََرْعبُرُد
  ولية ولقصد القرلة هلل تعاىل  ر  وإن تومهوه عني ال وحيد إبرعاا ا   يء وا  عبا ة إليو.

 إَكار الضاوري مصدري أو اسم مصدري؟
اسقم أصقدري علقى رأي آخقر، فمقن ار   و  علقى رأي   (2 ( فانقو عنقوان أصقدريإَكرار الضراوريعنوان   ومنها 

 .   ريقي و فهو أصدري لديوأوضوعي و فهو اسم أصدري لديو وأن ار 
واحلاصققق : ان القققبعا رأ  ان أنكقققر الضقققروري اقققق الصالة والصقققوم وأصققق  احلىلقققاب( إاا عقققا  إنكقققاره إىل إنكقققار 

والققبعا  ،أصققدري –ادلعققا ( فهققو اققافر فعلققى ىققطا فونكققار الضققروري قصققدي  –النبققوة  –األصققول ال ال ققة  ال وحيققد 
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امققا لققو انكققرت وعققوب احلىلققاب ل عمهققا إ بققا    د إىل إنكققار ال ال ققة عاققرأ  انققو أوعققني للكفققر هققد ااتققو حقق  وإن   يق  
إنكققار  فليسقق  اققافرة حسققني الققرأي األول لكنهققا اققافرة حسققني الققرأي ال ققا  ألنعققدم  اللققة اووت والققرواوت عليققو 

د إنكقار الضروري أوعني للكفر اعناه االسم أصدري فكلما حتقح أنو أو أنها ىقطا اونكقار اقان اقافرا  وإن   يقصق
 .لفرض ان أرععو  بو   إىل إنكارىا ال ال ة

 ال ضاء ابلباطل وْو ل يعلم، اسم مصدري
( فققان أققن قضققى ابلبا قق  وىققو يعلققم فهققو يف النققار وأققن ابلباطررل أو ا رر مررن  ررم علررم عنرروان ال ضرراء  ومنهررا  

لنار امقا ان  أقن قضقى ابلبا ق  قضى ابحلح وىو يعلم فهو يف اجلنة، ولكن  أن قضى ابحلح وىو ال يعلم( فهو يف ا
 ،وىققو ال يعلققم فهققو يف النققار( فالقضققاء وىققو ال يعلققم عنققوان اسققم أصققدري أوعققني للققدخول يف النققار وإن قضققى ابحلققح

أوضققوا  خولقو للنققار. ىقو ليقدخ  النققار لق  عقدم علمققو ابنقو حققح  أل ف ققا  إىل انقو اب قق ولعبقارة أخقر  ال يكققون اونقو 
   ف ضأ 

 ة على ال   لي  على االس  ناء أن عدم حرأة ال ىلري على القول لو.وعلى أي فاأل لة الدال
 من املبادئ التصدي ية لألصول ةصدرياملمبحث املصدرية واسم 

ان أققن الضققروري عقققد أبحقق  خققاأ يف األصققول أو القواعققد الفقهيققة أو يف ادلبققا   ال صققديقية األمررا المررامن  
واهققا أصققدرية أو اسققم أصققدرية لعققد حتقيققح اهققا يف اسقق عماالت ل حقيققح حققال األصقق  يف العنققاوين  (1 لعلققم األصققول

دلوضقوعات األحكقام ال قدلر الكارا والعرف  رة تكقون أصقدرية و رة اسقم أصقدرية، ال القالام يف الفققو عنقد ال طقر  
ح حقال البحق  األصقو  ىلمقوا الق  ي قنق  إا اأوضوعا  اا ىو اسم أصدري أو اقا ىقو أصقدري،  اون ا  أنهايف  
( لكك  أفض  ولنضرب لطل  أ الني أحدمها فقهي واوخقر أقن القواعقد الفقهيقة  قا ال  لفقهي  والكالأي وغريوا

 أ ران لو سالقا :
  عض الكالم عن )ذكا هللا( يف الذ يحة  مصدري أو ل؟

ُِّ َعَلْيرهِ َوَل َتَُْكُلوْا ِمِا ََلْ يُْذكَ  أوال : أضى  اار اسم هللا تعاىل على الطليحة، قال تعاىل:  فهق  ادلقرا   (2 (ِا اْسُم ا
أن اار امسقو تعقاىل القطار ادلصقدري أو االسقم أصقدريأ فقون أريقد ادلصقدري اقان الظقاىر ا قوان القصقد، وإن أريقد 
االسقققم ادلصقققدري فقققال؛ لصقققد  انقققو أقققطاور  اسقققم هللا عليقققو حققق  لقققو مسقققى لقققال قصقققد أو إاا اقققان اجلهقققاا، اادلسقققىل  

                                                           

 واألخري ىو ادلنصور على الضالط الطي اارانه يف  ادلبا   ال صورية وال صديقية للفقو واألصول(. (1 
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فانققو لقققد  ال قققدلر يف المققات األعقققالم هقققد ان أققن اسققق ظهر حرأقققة  (1 صققدفة أ نقققاء اهقققو( واحلاسققوب، يبققق  اسقققم هللا
وأقن اح مق   ،، لق  يف ارتكقااه علقى انقو أعق  أصقدريلقال قصقد د اار اسقم هللا عليهقا وإن ااقرقصا الطليحة إاا   ي  

أققنهم لقطل  لكققن لعققد  أي   ر ِحيصققلقق ، يف ارتكققااه أيضقا ، علققى انققو أعق  اسققم أصقدري وإن    احلِل يقة أو رآىققا صقناعة  
االل فقققات ذلقققطا ادلبحققق  اجلديقققد سقققيظهر لوضقققوح لنقققاء االسققق ظهار  حرأقققة  وحل يقققة ( علقققى الققق  االسققق ظهار ادلوضقققوعي 

  اونو امسا  أو اسم أصدر(.
ار ااققر ال سققمية لعنققوان اوهققا علققى الطليحققة، فققال  قق   ال سققمية االتفاقيققة امققا أن  الظققاىر اع بقققققال يف اجلققواىر:  

 (2 واألصقق  عققدم ال طايققة( الققمل   تكققن ابلعنققوان ادل لققور، وال أققق   أققن الكقق   يف حصققول ال سققمية ادلع قق ة لققدون القق 
وضققوا اونققو ادل  قققدس سققره ن ااققر ال سققمية لعنواهققا ادلصققدري ىققو الققطي اسقق ظهر صققاحني اجلققواىرابوال ققدلر يقضققي 

 .، وىو الطي ل  عليوللحلية، يف اوية والرواوت
فقال  ق ي ال سقمية  ،يع ق  ااقر ال سقمية لعنقوان اهقا علقى الطليحقةيف الفقو:  ال ىق   قدس سرهوقال السيد الوالد 

و أأققا اح مققال الكفايققة فهققو: ألنققن: اىققني اجلققواىر إىل عققدم الكفايققة. االتفاقيققة الققمل   تكققن ابلعنققوان ادل لققورأ اح مققاال
وال ققدلر  (4 اولصقا ( (3 لقيا  قا   يقطار اسقم هللا عليققو، وال  ق  ان األحقون األول، وإن اقان األصقق  عقدم ا قوان

يقضي ابنو ل  على ان الطار ابدلع  االسم أصقدري ىقو القطي اسق ظهره ولقطا اع ق   ألنقو لقيا  قا   يقطار اسقم هللا 
م هللا عليقو  ون ادلصقدري حسقني فقرض ادلسقضلة، ف حقيقح ان عليقو( وال  ق  انقو ابدلعق  االسقم أصقدري ققد ااقر اسق

 ار على ادلع  ادلصدري او امسو ىو الفيص  يف األأر.دادل
  عض الكالم عن )اإلحبان( واَه مصدري أو اسم مصدري

ُ َ ُ ررورٌ  ( ففققي أ قق  قولقو تعققاىل: اإلحبران ومنهررا  اثنيقا : أضققى   ُّ  (5 (رِِحرريمٌ  َمررا َعلَر  اْلُمْحِبررِنَن ِمررن َسررِبيٍل َوا
ى  ادلرا  ادلع  ادلصدري أو االسم أصدريأ وال  يف أ   الطبيني والقصاب واخليان أا قطا النظقر عقن القرواوت 

ولنكقر إ قارة عقالرة  (6 ا همق  أ اعق  إاا ع قر فانكسقر ادل قاا(ال إاا ع ر ل  والصديح ادل طو  اخلاصة فيها وأ   احلم  
                                                           

 (.263راعا الدرس   (1 
 .168أ 37قم، ج –الكيخ دمحم حسن النىلفي، عواىر الكالم، أؤسسة النكر اوسالأي  (2 
 لظاىر ان الصحيح  عدم اال وان(.ا (3 
السقققيد دمحم احلسقققيا الكقققريااي، أوسقققوعة الفققققو،  ار العلقققوم لل حقيقققح والطباعقققة والنكقققر وال وايقققا، لقققريوت، ا قققاب النقققطر والصقققيد  (4 
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 العنقاوين:  والظقاىر أن  أصقا فة الواققا  قرن، ورلقر  االع ققا  ان قو إحسقان إىل لعا الكالم حول ال  فقد ققال يف
، ل  ال لد أن اونو يف الواقا  افعا  للضرر، ألن و ادل با ر أن لفظ "اوحسان".   غري ااف 

ولققو اعققم أن ققو لققيا  فققا ضققرر  واتفققح أن ققو يف الواقققا يف القق  الوققق  اققطل  فهقق  يسققمى القق  إحسققاان  أم الأ فيققو 
هققان: والققطي يق ضققيو النظققر: اع بققار القصققد أيضققا  يف صققد  لفققظ "اوحسققان" ورلققر   اونققو يف الواقققا  فققا ضققرر  ال وع

   (1 يكفي صد  اللفظ اما يقضي لو العرف(
واحلاص : ان ظاىره ان  اوحسان( اعناه ال بقويت واو بقايت وادلصقدري واالسقم أصقدري ىقو ادلقدار والق  يف أ ق  

صقاحبو الاائقني ل قوىم حاع هقا إليقو  أقا اهقا اانق  تا قدي علقى العلقل أق ال ( فقاتلل أالقو يف  أا لو انفح على  الة
 .اونفا  عليها أا عدم حاع ها إليو
والق  اسقق نا ا  إىل  ؛واونقو إحسققاان   بقو   وعقدم ال وققل علقى النيقة والقصقد الواققاولكقن ققد يققال: ان ادلقدار علقى 
 مهة.ة  ون ادل و  ان األمساء أوضوعة دلسمياهتا ال بوتي

ادلقققدار ىقققو القصقققد أو القصقققد والواققققا أعقققا  فالحقققظ  قققام ان وققققد يققققال: ان سقققيا  اويقققة لققق  ظاىرىقققا يكقققهد علقققى 
َُّ َوَرُسروَلُه َسُيِصريُب الِر اووت يف سورة ال ولة  ِذيَن  َوَجاء اْلُمَعذُِّروَن ِمَن اأَلْعَااِب لِيُرْؤَذَن ََلُْم َوقَرَعرَد الِرِذيَن َكرَذ ُوْا ا

ُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم * لِْيَس َعَل  الضَُّعَ اء َوَل َعَل  اْلَمْاَض  َوَل َعَل  اِلِذيَن َل َيَِرُدوَن َمرا يُ كَ  نِ ُ روَن َحرَاٌإ ِإَذا َ ُاوْا ِمنرْ
ُ َ ُ رروٌر رِِحرريٌم * َوَل  ُّ ِّ َوَرُسرروِلِه َمررا َعلَرر  اْلُمْحِبررِنَن ِمررن َسررِبيٍل َوا َعلَرر  الِررِذيَن ِإَذا َمررا أَََرررْوَك لِررَتْحِمَلُهْم َََصررُحوْا ُِ

ُلُكرْم َعَلْيرِه ََرَولِروْا ِوَأْعيُررنُرُهْم ََِ ريُض ِمرَن الرِدْمِع َحرَ ًَل َألِ َيَِرُدوْا َمرا يُ  نِ ُ روَن * ِإِمَرا الِبرِبيُل َعلَر  قُرْلَت َل َأِجُد َمرا َأمِْ
ررْم َأْ ِنيَررا ُْ ََ َو ُ َعلَرر  قُرلُررواِلِْم فَرُهررْم َل يَرْعَلُمررونَ الِررِذيَن َيْبررَتْنِذَُوََ ُّ َِ َوطَبَررَع ا ُرروْا َمررَع اْلََوالِرر ََِن َيُكَو  (2 ((ء َرُضرروْا 

 .، وتفصي  حتقيح احلال يف ال  أواول إىل أظانووظاىرىا أو أور ىا ىو تطالح القصد والواقا  ون أا لو اخ لفا
 وصل  هللا عل  دمحم وآله الطاْاين

 
ََ الِناِصُح   : عليو السالمكاظم قال اوأام ال ُِِ فَِإَذا َأَشاَر َعَلْي ُمَشاَورَُة اْلَعاِقِل الِناِصِح ُرْشٌد َوُُيٌْن َوََرْوِفيٌ  ِمَن ا

ََ اْلَعَطبَ    ((اْلَعاِقُل فَِإَِّيَك َوالِْاَلَف فَِإِن يف َذِل
 397حتل العقول: أ
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