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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
(ٗ)ٕ0

سيّالية البحث عن املعىن املصدري وامسه إىل علم الكالم ،وأمهيته

األمررا البررا ع ان حتقيققح حققال العنققاوين ادلققضخواة أوضققوعا أو ققر ا للحكققم أققن حي ق اوهققا اققا ىققي أصققا ر
أضخواة أوضوعا أو ر ا أو اا ىي أمساء أصا ر ،ضروري يف غري الفقو واألصول أيضا؛ فانقو عمقيم النفقا والفائقدة
يف عل ققم الك ققالم والعقائ ققد لق ق ويف س ققائر العل ققوم أيض ققا اعل ققم االع م ققاا واالق ص ققا والسياس ققة واو ارة وس ققائر العل ققوم
االع باريققة ل ق والعلققوم الطبيعيققة أيضققا إا ققري يف الفي ق وء والكيميققاء والطققني وغريىققا ،ونك فققي ىنققا ا ققالني أققن علققم
الكققالم دلناسققب و دلباح ق الفقققو واألصققول وعلققى الباح ق البح ق علققى ضققوء نائيققة ادلصققدري – االسققم أصققدري يف
سائر العلوم أيضا:
الشاك عنوان اسم مصدري

فمنهررا عن قوان الشرراك) فانققو عن قوان اسققم أصققدري ولققيا اصققدري؛ فانققو لققو اع قققد ابل لي ق أ ق ال فانققو أكققر
س قواء أعلققم ابنققو أكققر أم عه ق وس قواء أقصققد الكققر لققطل أم ال ،ل ق إاا قطققا ابنققو عققني ال وحيققد فانققو أكققر إا
الكر عنوان اسم أصدري وليا أصدرو و بويت وليا إ باتيا.
وأن ال يظهر ان القائ لوحقدة ادلوعقو أكقر وإن تقوىم أو قطقا) ابنقو عقني ال وحيقد .امقا ان عابقا األصقنام
روَل إِ َىل ِِ
اُ ُزلْ َ ر )  )1فعبققا ة الصقنم وإن اانق
اقانوا أكقراني لققال ق أقا اهققم اقانوا يقولقون َمررا َر ْعبُر ُد ُْ ْم إِِل لِيُر َ ِّاُر َ
ولية ولقصد القرلة هلل تعاىل ر وإن تومهوه عني ال وحيد إبرعاا ا

يء وا عبا ة إليو.

إَكار الضاوري مصدري أو اسم مصدري؟

ومنها عنوان إَكرار الضراوري) فانقو عنقوان أصقدري  )2علقى رأي واسقم أصقدري علقى رأي آخقر ،فمقن ار
ريقي و فهو أصدري لديو.
أوضوعي و فهو اسم أصدري لديو وأن ار
واحلاص ق  :ان ال ققبعا رأ ان أنك ققر الض ققروري ا ق ق الصالة والص ققوم وأص ق احلىل ققاب) إاا ع ققا إنك ققاره إىل إنك ققار
األصققول ال ال ققة ال وحيققد – النبققوة – ادلعققا ) فهققو اققافر فعلققى ىققطا فونكققار الضققروري قصققدي – أصققدري ،والققبعا
 )1سورة ال أر :آية .3
 )2أي أقيسا إىل عنوان ضروري و أو إىل إنكار األصول ال ال ة.
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رأ انققو أوعققني للكفققر هققد ااتققو حق وإن يقعاقد إىل إنكققار ال ال ققة إ بققا امققا لققو انكققرت وعققوب احلىلققاب ل عمهققا

عققدم اللققة اووت والققرواوت عليققو فليسق اققافرة حسققني القرأي األول لكنهققا اققافرة حسققني القرأي ال ققا ألن إنكققار
الضروري أوعني للكفر اعناه االسم أصدري فكلما حتقح أنو أو أنها ىقطا اونكقار اقان اقافرا وإن يقصقد إنكقار
ال ال ة لفرض ان أرععو بو إىل إنكارىا.
ال ضاء ابلباطل وْو ل يعلم ،اسم مصدري

ومنهررا عنرروان ال ضرراء مررن ررم علررم ابلباطررل أو ا ر ) فققان أققن قضققى ابلبا ق وىققو يعلققم فهققو يف النققار وأققن
قضى ابحلح وىو يعلم فهو يف اجلنة ،ولكن أن قضى ابحلح وىو ال يعلم) فهو يف النار امقا ان أقن قضقى ابلبا ق
وىققو ال يعلققم فهققو يف النققار) فالقضققاء وىققو ال يعلققم عنقوان اسققم أصققدري أوعققني للققدخول يف النققار وإن قضققى ابحلققح،
ولعبقارة أخقر ال يكققون اونقو أل ف ققا إىل انقو اب ق ليقدخ النققار لق عقدم علمققو ابنقو حققح ىقو أوضققوا خولقو للنققار.
ف ضأ
وعلى أي فاأل لة الدالة على ال لي على االس ناء أن عدم حرأة ال ىلري على القول لو.
مبحث املصدرية واسم املصدرية من املبادئ التصدي ية لألصول

األمررا المررامن ان أققن الضققروري عقققد أبح ق خققاأ يف األصققول أو القواعققد الفقهيققة أو يف ادلبققا

ال صققديقية

لعلققم األصققول  )1ل حقيققح حققال األص ق يف العنققاوين واهققا أصققدرية أو اسققم أصققدرية لعققد حتقيققح اهققا يف اس ق عماالت
الكارا والعرف رة تكقون أصقدرية و رة اسقم أصقدرية ،ال القالام يف الفققو عنقد ال طقر دلوضقوعات األحكقام ال قدلر
يف اون ا أنها أوضوعا اا ىو اسم أصدري أو اقا ىقو أصقدري ،إا اىلمقوا الق ي قنقح حقال البحق األصقو
والفقهي والكالأي وغري ال ) لكك أفض ولنضرب لطل أ الني أحدمها فقهي واوخقر أقن القواعقد الفقهيقة قا
أ ران لو سالقا:
عض الكالم عن (ذكا هللا) يف الذ يحة مصدري أو ل؟

أوال :أضى اار اسم هللا تعاىل على الطليحة ،قال تعاىل :ولَ ََتْ ُكلُواْ ِِمِا ََل ي ْذ َك ِا اسم ِّ
اُ َعلَْي ِره)  )2فهق ادلقرا
ُْ
َ
ُْ

أن اار امسقو تعقاىل القطار ادلصقدري أو االسقم أصقدريأ فقون أريقد ادلصقدري اقان الظقاىر ا قوان القصقد ،وإن أريقد
االس ققم ادلص ققدري ف ققال؛ لص ققد ان ققو أ ققطاور اس ققم هللا علي ققو ح ق ل ققو مس ققى ل ققال قص ققد أو إاا ا ققان اجله ققاا ،اادلس ققىل

 )1واألخري ىو ادلنصور على الضالط الطي اارانه يف ادلبا
 )2سورة األنعام :آية.121

ال صورية وال صديقية للفقو واألصول).
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واحلاسققوب ،يب ق اسققم هللا صققدفة أ نققاء اهققو)  )1فانققو لققد ال ققدلر يف المققات األعققالم هققد ان أققن اس ق ظهر حرأققة
قصد اار اسقم هللا عليهقا وإن ااقر لقال قصقد ،لق يف ارتكقااه علقى انقو أعق أصقدري ،وأقن اح مق
الطليحة إاا ي ا
احلِليقة أو رآىققا صقناعة لق  ،يف ارتكققااه أيضقا ،علققى انققو أعق اسققم أصقدري وإن يصق ِرح أي أققنهم لقطل لكققن لعققد
االل فققات ذلققطا ادلبح ق اجلديققد سققيظهر لوضققوح لنققاء االس ق ظهار حرأققة وحليققة) علققى ال ق االس ق ظهار ادلوضققوعي
اونو امسا أو اسم أصدر).
قققال يف اجلقواىر :امققا أن الظققاىر اع بقار ااققر ال سققمية لعنقوان اوهققا علققى الطليحققة ،فققال ق ال سققمية االتفاقيققة
)2
الققمل تكققن ابلعن قوان ادل لققور ،وال أق ق أققن الك ق يف حصققول ال سققمية ادلع ق ة لققدون ال ق واألص ق عققدم ال طايققة)
وال ققدلر يقضققي ابن ااققر ال سققمية لعنواهققا ادلصققدري ىققو الققطي اس ق ظهر صققاحني اجل قواىر قققدس سققره اونققو ادلوضققوا
للحلية ،يف اوية والرواوت ،وىو الطي ل عليو.
وقال السيد الوالد قدس سره يف الفقو :ال ىق يع ق ااقر ال سقمية لعنقوان اهقا علقى الطليحقة ،فقال ق ي ال سقمية
االتفاقيققة الققمل تكققن ابلعنقوان ادل لققورأ اح مققاالن :اىققني اجلقواىر إىل عققدم الكفايققة .أأققا اح مققال الكفايققة فهققو :ألنقو
لقيا قا يقطار اسقم هللا عليققو ،وال ق ان األحقون األول ،وإن اقان األصق عقدم ا قوان  )3اولصقا )  )4وال ققدلر
يقضي ابنو ل على ان الطار ابدلع االسم أصقدري ىقو القطي اسق ظهره ولقطا اع ق ألنقو لقيا قا يقطار اسقم هللا
عليقو) وال ق انقو ابدلعق االسقم أصقدري ققد ااقر اسقم هللا عليقو ون ادلصقدري حسقني فقرض ادلسقضلة ،ف حقيقح ان
ادلدار على ادلع ادلصدري او امسو ىو الفيص يف األأر.
عض الكالم عن (اإلحبان) واَه مصدري أو اسم مصدري

اُ َ ُر ِ
ِ
ن ِمررن َسربِ ٍ
ريم)
اثنيقا :أضققى ومنهررا اإلحبران) ففققي أ ق قولقو تعققاىلَ :مررا َعلَر ال ُْم ْحبررنِ َ
يل َو ُّ ٌ
رور ِرحر ٌ
ى ادلرا ادلع ادلصدري أو االسم أصدريأ وال يف أ الطبيني والقصاب واخليان أا قطا النظقر عقن القرواوت
اخلاصة فيها وأ احلمال إاا ع ر ل والصديح ادل طوا همق أ اعق إاا ع قر فانكسقر ادل قاا)  )6ولنكقر إ قارة عقالرة

)5

 )1راعا الدرس .)263
 )2الكيخ دمحم حسن النىلفي ،عواىر الكالم ،أؤسسة النكر اوسالأي – قم ،ج 37أ.168
 )3الظاىر ان الصحيح عدم اال وان).
 )4السققيد دمحم احلسققيا الك قريااي ،أوسققوعة الفقققو ،ار العلققوم لل حقيققح والطباعققة والنكققر وال وايققا ،لققريوت ،ا ققاب النققطر والص ققيد
والطابحة ،ج 75أ.377
 )5سورة ال ولة :آية .91
 )6راعا الدرس .)263
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إىل لعا الكالم حول ال فقد ققال يف العنقاوين :والظقاىر أن أصقا فة الواققا قرن ،ورلقر االع ققا انقو إحسقان
غري ااف ،ل ال لد أن اونو يف الواقا افعا للضرر ،ألنو ادل با ر أن لفظ "اوحسان".
ولققو اعققم أنققو لققيا فققا ضققرر واتفققح أنققو يف الواقققا يف الق الوقق اققطل فهق يسققمى الق إحسققاان أم الأ فيققو
وعهققان :والققطي يق ضققيو النظققر :اع بققار القصققد أيضققا يف صققد لفققظ "اوحسققان" ورلققر اونققو يف الواقققا فققا ضققرر ال
)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
أا لو انفح على الة صقاحبو الاائقني ل قوىم حاع هقا إليقو أقا اهقا اانق تا قدي علقى العلقل أق ال) فقاتلل أالقو يف
اونفا عليها أا عدم حاع ها إليو.
ولكقن ققد يققال :ان ادلقدار علقى الواققا واونقو إحسققاان بقو وعقدم ال وققل علقى النيقة والقصقد؛ والق اسق نا ا إىل
ان األمساء أوضوعة دلسمياهتا ال بوتية ون ادل ومهة.
وقققد يقققال :ان سققيا اويققة ل ق ظاىرىققا يكققهد علققى ان ادلققدار ىققو القصققد أو القصققد والواقققا أعققا فالحققظ ققام
اووت يف سورة ال ولة وجاء الْمع ِّذرو َن ِمن األَ ْعا ِ ِ
ص ِِ
ِِ
ِ
ين
ين َكر َذ ُواْ ّ
ريب الرذ َ
اب ليُر ْؤذَ َن ََلُ ْم َوقَر َعر َد الرذ َ
اَُ َوَر ُسرولَهُ َسيُ ُ
َ َ َُ ُ َ َ
ِ
ِ
ِِ
اب أَلِ ٌ ِ
إ إِذَا
ُّع َ اء َولَ َعلَ ال َْم ْا َ
َك َ ُاواْ م ْنر ُه ْم َع َذ ٌ
س َعلَ الض َ
ين لَ ََِير ُدو َن َمرا يُن ُرو َن َح َرا ٌ
ض َولَ َعلَ الذ َ
يم * ل ْي َ
اُ َ ُر ِ
َصر ِ ِ
ِِ
ِ
ِِ
ن ِمررن َس ربِ ٍ
ين إِ َذا َمررا أََ ر ْرو َك لِررتَ ْح ِملَ ُه ْم
رحواْ ُّ َوَر ُسرروله َمررا َعلَ ر ال ُْم ْحبررنِ َ
يل َو ُّ ٌ
َ ُ
رور ِرحر ٌ
ريم * َولَ َعلَ ر الررذ َ
ِ
قُرل َ ِ
َج ُد مرا أ ِْ
ريض ِمرن الر ِد ْم ِع َحر َ ًَل أَلِ ََِير ُدواْ َمرا يُن ِ ُرو َن * إِ ِمَرا ال ِ ِ
ِ ِ
يل َعلَر
ْت لَ أ َ
َملُ ُك ْرم َعلَْيره َر َولرواْ ِوأَ ْعيُ رنُر ُه ْم َ ُ َ
برب ُ
)2
ِِ
الَوالِر ِ
اُُ َعلَ ر قُرلُرروالِِ ْم فَر ُهر ْرم لَ يَر ْعلَ ُمررو َن))
رَ َوطَبَر َرع ّ
َ َو ُْر ْرم أَ ْنِيَرراء َر ُ
ين يَ ْبررتَن ِْذَُوَ َ
الررذ َ
ضررواْ ََِن يَ ُكوَُررواْ َمر َرع ْ َ
وظاىرىا أو أور ىا ىو تطالح القصد والواقا ون أا لو اخ لفا ،وتفصي حتقيح احلال يف ال أواول إىل أظانو.
وصل هللا عل دمحم وآله الطاْاين
ِاص ِح ر ْش ٌد وُيُْن وَروفِي ٌ ِمن ِِ
َ الن ِ
قال اوأام الكاظم عليو السالم :م َشاورةُ الْعاقِ ِل الن ِ
ِاص ُح
اُ فَِإذَا أَ َش َار َعلَْي َ
ُ ََ َ
ُ َ ٌَْ
َ
ال َْعاقِ ُل فَِإ َِّي َك َو ْ
ب))
الَِال َ
ف فَِإ ِن ِيف ذَلِ َ
َ ال َْعطَ َ
حتل العقول :أ397

 )1السيد أري عبد الف اح احلسيا ادلراغي ،العناوين ،أؤسسة النكر اوسالأي – قم ،ج 2أ.478
 )2سورة ال ولة :اووت.93 – 99 :
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