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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
أمجعٌن،  احلمد هلل رب العاملٌن، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبٌن الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(462) 

 قصد املعىن ال مبا ىو مدلول ىذا اللفظ
ىن مبا هو مدلول هلذا اللفظ خاصة، وهو املعهود أيضاً للعامة، وهوو ياالوا ان ياصود املعوىن ل ون ال مبوا هوو مودلول هلوذا قصد املع -5) سبق:

موا ياعوان اللفظ وذلك كما لو اجرى صيغة البيع أو الطالق غًن معتاد اهنما واقعان له، لا امتثااًل حل م الاانون أو العور  موثاًل، وكوان يعتاود اهن
  1) يف البيووع أو مبنوورد نيووة الفووراق يف الطووالق،  ترمووان إذ هووو خووروة عوون البلووة إف دائوورة ايرادة ارديووة،  وواألوف التمثيووا ابلتوريووة ابلتصووفيم مووثالً 

 :أو ابل ناية وسيريت التمثيا ابلتورية
 )الكناية( قصد للمعىن ابالنتقال ال االستعمال

ال نووائي هووو ابالنتاووال ال ابالسووتعمال وقوود ذكوورا يف كتوواب املعوواريو والتوريووة: )النووو  وامووا ال نايووة  ووذلك لنووا  علووى ان داللتهووا علووى املعووىن  
 الثاين: ال ناية

ومون املعوواريو ال نايووة و مون قسووم مووا قصوود معنوام املوووازي دون معنووام الظواهر وكووذا لووو قصوددا معوواً ل وون لللووا  موا قصوودم و  وو ّن ال نووا ت  
نتاووا موون املعووىن احلاياووي إف ال نووائي عقهووا،  وو ّن قولووك:  ووالن مهوواول الفصوويا، أو جبووان ال لوو  أو  كووذلك ت تسووتعما يف املعووىن ال نووائي، لووا يُ 

داليلها كثًن الرماد، ال يراد له استعمال الفصيا أو املهاول يف جود الشخص وكرموه، لوا يوراد االنتاوال منوه إليوه، وقود اسوتعملث تلوك الثال وة يف مو
 .ابيرادة اردية ن لنفسها مرادة احلاياية، وإن ت ت

 إفهام املرادات بتالوة اآلايت
ن إذ كانث تت لم  مالحظة قضية  ضة خادمة الصدياة الطاهرة  اطمة الاهرا   2)ومما يوضح ذلك ويد ع ايش ال عن الرواية السالاة

قلث هلا: أسرعي ل ي » ان مما قاله هلا: ابلارآن، وعندما التاى هبا أحد الاهاد يف طريم احلج كانث جتيبه على كا سؤال آبية أو جا  آية،  
ُ ))...  الث: اركيب خلفي،  االث:   3)  ال ُيَكلُِّف اَّللهُ نَ ْفسًا ِإاله ُوْسَعَها))تبلغي الاا لة،  االث:  َلْو َكاَن ِفيِهَما آِِلٌَة ِإاله اَّلله

، وقد أرادت االنتاال من اآلية هلذا املعىن املناِظر، وليس أهنا ،   ّن من الواضح أن ماصودها أن يف ركوهبا خلفه املفسدة 5)« 4)  َلَفَسَدتَ 
   6) استعملث اآلهلة مريدة هبا نفَسها وذلك الرجا

ولوذا كوان كنايوة ال جموازاً علوى املختوار مون اهنوا  ت يستعما هذا اللفظ يف ال رم جمازاً لا استعما يف معنام احلاياي الرماديف كثًن ونضيف: انه 
ا منوه إليوه، واحلاصوا انوه قصود املعوىن ل ون ال ابللفوظ لوا موع اللفوظ، قصد ال رم ل ن ال مبا هو مدلول هلذا اللفظ لا مبا هوو منتَاو ، وقدقسيم له

  هو نظًن تداعي املعاين  تدلر.
ُ َلَفَس َدتَ لَ ْو َك اَن ِفيِهَم ا آِِلَ ))لينتاا السامع منها إف مراداهتا  اهنوا ت تسوتعما السالاة ابآل ت   ّضةوأوضح منه جواب  معوىن يف    ٌة ِإاله اَّلله

وذلوك ظواهر علووى  ا إليوه عوق هووذا اللفوظ.لوا ان هووذا املعوىن منتَاو ،لوو ركو  رجوا وامورأة علووى الناقوة لفسوده وال ان هوذا املعوىن موودلول هلوذا اللفوظ
                                                           

  .267راجع الدرس )  1)
َا ُىَو )»ياول:  عليه السالم، و يه: عن أيب لصًن قال: مسعث أاب عبد هللا 36، ح 261: 2وهي: ما روام العياشي يف تفسًنم   2) ٌْنِ ِإَّنه ُ ال تَ تهِخُذوا ِإَِلٌَْنِ اثْ ن َ َوقَاَل اَّلله

 «.ٌن إَّنا ىو إمام واحديعين بذلك وال تتخذوا إمام  ِإَلٌو َوأحد
 .286سورة البارة:   3)
 .22سورة األنبيا :   4)
 .117و  116: 1، املستطر  يف كا  ن مستظر  4: 11، الذريعة 314و  313: 5انظر: منهاة القاعة يف شرح هنج البالغة   5)
 .82السيد مرتضى الشًنازي، املعاريو والتورية، ص  6)
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 يووه،  هووي  انيووةٌ سوواد ولوووس الرجووا مووع املوورأة  وال قالبوواً ملووا قصوودته )موون الف ث يووه  ووان اآليووة ليسوو نٍ مسوولك ان اللفووظ قالوو  للمعووىن ومسوولك انووه  ووا
 واما على مسلك إلاا  اللفظ ابملعىن ومسلك املشًنية  سيريت انه كذلك.

 ال ياوووال: لوووٌن كثووورة الرمووواد وال ووورم عالقوووة املالزموووة العر يوووة ألن ال ووورم ماوووتٍو ل ثووورة الطوووبغ املاتضوووي ل ثووورة إشوووعال النوووًنان  حوووراق األغصوووان
 .؟رماداملستلام ل ثرة ال

ا إليوه لوه نتَاوإذ ياال: ت نن ر املالزمة الثبوتية لٌن األمرين لا أن را كون هذا املعوىن )ال ورم  مودلواًل عليوه هبوذا اللفوظ )كثورة الرمواد  لوا هوو م
 دم ل ن ال مبا هو مدلول هلذا اللفظ.صَ  اد قَ  ،وإال ل ان جمازاً   1)أي ت جيعا عليه داالً 

يف الاوورى دون املوودن املسووتغنية يف الطووبغ عوون ا شوو  إمنووا هووو مووع لاووا  املعووىن ال نووائي  ووان الووتالزم العووريف   العر يووةحووى لووا لنووا إن ووار املالزمووة
لويس للمالزموة لوا ألجوا    وادة التعبوًن ل ثورة الرمواد لل ورم  ، وعليوه: انه ال مالزمة ولو عر يوًة حينذوٍذ لوٌن ال ورم ولوٌن كثورة الرمواد نابلنفط أو الغاز

 لوي ن عنودهم مون ابب  ،الاورى  ال يسوتلام كوهنوا مون ابب املالزموة لودينا أيضواً كرهوا االنتاال، وكوهنا مون ابب املالزموة يف املاضوي أو عنود قووم )
 . 2)اللاوم غًن البٌن وعندا من ابب االنتاال ال اللاوم ألداً  ترما

 مبعناه صد اللفظ وعلموقصد املعىن بعد ق النائيين: ال يعقل عدم
قاصودا  وقال املًنزا النائيين: )والثانية: أن ي ون قاصدا للمعىن ابللفظ، أي لعد كونه قاصدا لصدور اللفوظ كوان قاصودا ملدلولوه، ال مبعوىن كونوه

  املعوىن ابللفوظ، لوا مبعوىن كونوه ألصا املعىن،   نّه لعد قصدم اللفظ وعلمه مبعنام ال يعاا عدم قصدم معنام،   ن اسوتعمال اللفوظ عبوارة عون إلاوا
جيواد قاصدا للل اية أو ايجياد، أي كان داعيوه علوى اسوتعمال اللفوظ يف املعوىن احل ايوة عون وقوو  هوذا املودلول يف موطنوه مون ذهوٍن أو خوارٍة أو إ

 . 3)املنشر هبذا اللفظ الذي هو آلة الجيادم 
 األجوبة:
   إضا ة إف ما سبم: أقول يرد عليه

 يف التجّوز ابلعام عن اخلاصكما  بل يعقل -5
ال انوه ال يعاوا، وذلوك كموا يف التنوّوز ابسوتعمال العوام وإرادة لعضوه )للمعوىن  اثلثاً: انه لعد قصدم اللفظ وعلمه مبعنام يعاا عودم قصودم لوه 

لووه وهووو كووا العلمووا  ن أخوورة منووه يف مرحلووة   انووه إذا قووال: )أكوورم العلمووا  إال زيووداً  ت ي وون متنووّوزاً إذ انووه اسووتعما )العلمووا   يف معنووام املوضووو 
 له عالقة ارا  وال ا نظًن رأيث زيداً وقد رأى رقبته.ز ومصلّ ايرادة اردية زيداً، ل نه لو قال أكرم العلما  قاصداً لعضهم  انه متنوّ 

 وان الاصود أمور  ذ قود قصود لعوو معنوام.واحلاصا: انه إذا قصد من العلما  لعضهم  اد قصد اللفظ وقود علوم مبعنوام ل نوه ت ياصود معنوام إ
 زائد على العلم كما ان ايميان زائد عليه وكما ان عاد الال  زائد عليه.

 النقض ابالكتفاء بقصد اللفظ آلياً  -6
ديوه لالخبوار واينشوا   رالعاً: انه لو صح كالمه لورد عليه الناو لعدم احلاجة لاصد املعىن ابللفظ أيضاً )وهو املاوّوم الثواين أو املرتبوة الثانيوة ل

عوىن إذ ي في حينذٍذ )قصد اللفظ آلياً  وهو شورطه األول إذ لوو قصود اللفوظ آليواً إف املعوىن كموا هوو  ورن كالموه  انوه كموا ال يعاوا عودم قصود امل
صولة األخوًن وامتنوا  موا قبلوه؟    يوف  وّرق لوٌن األمورين  ورأى لفرن انه قصد اللفظ آلياً ملعنام كما سّلم له ال يعاا عدم قصد املعىن هبذا اللفظ

 صلى هللا على دمحم وآلو الطاىرينو           ترما جيداً.
اَلَمُة َوَمَع اْلَعَجَلِة َتُكوُن النهَداَمةُ )): عليه السالمايمام الصادق قال  ثَ بُِّت َتُكوُن السه َوَمِن ابْ َتَدَأ ِبَعَمٍل يف َغًْنِ َوْقِتِو َكاَن بُ ُلوُغُو يف  ،َمَع الت ه

 .111ص 1ا صال: ة    ِحيِنوِ َغًْنِ 
                                                           

 لدال.ابملعىن األخص املعهود ل  1)
، أو ال موع اسوتعماهلا يف إذ قد يدعى ان ماضي املالزمة وكثرة االستعمال أوجبث هلذا اللفظ علاة ابملعىن ال نائي؟ و يه: اهنا ان للغوث حود الناوا  مناووٌل وحاياوةٌ   2)

  ترما.املعىن اآلخر )ال رم   مناز مشهور، ل نه ليس كذلك إذ ت يستعما يف املعىن اآلخر لا انتاا إليه  اط. 
 .367ص 1قم املشر ة، ة -تارير حبة املًنزا النائيين، الشيغ موسى الننفي ا وانساري، منية الطال  يف شرح امل اس ، مؤسسة النشر االسالمي   3)

(462) 
 


