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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاورين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة على
أعدائهم أمجعني ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖٔٔ)

وحتقيق احلال بوجه آخر مبا يظهر به وجه اإلشكال على الشيخ وعلى احملقق اليزدي أيضاً يف ضمن مطالب:
البحث عن عناوين :القصد ،الطلب ،االستعمال ،اإلنشاء ،النقل

دفصكله بفصك
األول :ان ونالك عنككاوين سكة اكككن ان يقكا بيهككا الب كم مككن حيكم إمكككان دعلقهكا اب ككن مكن دون ّ

خكاص ،والعنكاوين وكي :القصكد ،الطلكب ،االسكععمال ،اإلنشكا والنقك  ،وقكد كركر الشكيخ مكن وكعن العنكاوين األول وا ككام

لكن رالمه مسعبطن للرابا أيضاً ،واما احملقق اليزدي بقد كرر وعن العناوين وأضاف إليها العنوان الثاين والثالم مدابعاً هبكا
عن الشيخ ومسعشكالً عليه أيضاً.
وقكد سككبق نقك عبككارة الشككيخ نأحككداا :أن يقكا النقك مككن ك قصككد البيككا وال دصكريٍ ابإلابحككة املزبككورة ،بك يعطككي شككي اً
نٔ
األول :ابمعنكاخ خل ّكو الكدابا
كرد
ي
ونو
ليعناول شي اً بدبعه اآلخر إليكه .الثكاين :أن يقصكد امللك املطلكق دون خصكوص البيكا
ّ
ّ
نٕ
اّكة
عن قصد عنوان من عناوين البيكا ،أو اإلابحكة ،أو العاريكة ،أو الوديعكة ،أو القكر  ،أو ك كلك مكن العنكواات ا ّ
بالحظ قوله نان يقا النق من قصد البيا وال ...ونابمعناخ خلو. ...
واما ان اإلنشا مسعبطن يف رالمه بألن مبىن املعكامالت ،بلفكظ رانكم أم مبعا،كاة ،علكى اإلنشكا أي ادكا ال حتكدث وال
دقا إال ابإلنشا إال ان حم النزاخ وو ان اإلنشا نإنشا البيا ووو حم الكالم اآلن و يقكا ابلفعك رمكا يقكا ابللفكظ أم
ال؟
الثااا  :ان ِوزان وككعن ا مسككة يف جهككة الب ككم ،واحككد ،وانككه اكككن وقوعهككا سمجعهككا مععلقككة اب ككن أو ا ككاما أو القككدر
املشرتك بني أنواخ املعامالت واإلابحة ،ووو العسليط ،أو بني أنواخ املعامالت ووو النق نأو نق امللكية .

الثال ااث :ان وق ككوخ االس ككععمال عل ككى ا ككاما إكا أمك ككن ،رم ككا قه ككر وس ككيظهر ،ب ككان دعل ككق القص ككد اب ككاما يك ككون أو

ابإلمكان ،ومثله نقلهنٖ .

تفسريات (االستعمال) على املبا

الرابااع :ان االسككععمال ،ووككو مككا نبككدأ بككه مككن العنككاوين ا مسككة ،قككد بسككر بعفاس ك أّككول عناوينهككا :اإلجيككاد ،االبنككا ،

اإللقا نٗ  ،وبععب أدق :ان املباين يف حقيقة االسععمال وي:
نٔ
نٕ
نٖ
نٗ

الشيخ مردضى االنصاري ،رعاب املكاسب ،الناشر :دراث الشيخ األعظم ،جٖ صٖٕ.
املصدر نفسه :جٖ صٕٗ.
أي :ومث دعلّق االسععمال اب اما نق ُ ا اما.
واالشارة أو العالمية.
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أوالً :ان االسععمال وو إجياد املعىن يف عامل االععبارنٔ بلفظ أو ن ،ووو املخعار ما بعض العطوير رما سيأيت يف حمله.
اثنياً :انه ابنا اللفظ يف املعىن حىت رأن امللقى وو املعىن ابعدا ً ،رما كوب إليه اآلخوند.

اثلثاً :انه جع اللفظ عالمة على املعىن ،أو جعله مش اً إليه ،أو اإلشارة به إليهنٕ .
رابعاً :انه إلقا املعىن ابللفظ ،أو إلقا اللفظ واسعخدامه لغر دفهيم املعىن القائم بنف املعكلم.
ولنعكلم اآلن على ر املباين مبا يثبم املقصود بنقول:

على كل املبا ّيكن االستعمال يف اجلنس
ان ركان االسككععمال إجيكاداً للمعككىن ،بكمكا ال يعقك ان ِ
يوجكد ا كن وحككدن؛ إك الوجكود مسككاوق للعشكخ  ،واإلجيككاد امككا
عككني الوجككود والفككرق بينهمكا ابخككعالف النسككبة وانككه إن نسككب املوجككود ِ
ملوجككدن ب جيككاد ،وإن نسككب إ نفسككه بوجككود ،أو وككو
علعككه رمككا وككو املنصككور إك يقككال أوجككدن بوجككد وال يصككٍ العك ك ُ :وِج كد بأوج ك ْد ،رمككا ال يصككٍ :أوجككدن بأوجككدن والُ :وِج كد
بكوِجد ،وبداوة القضااي األربعة دلي على علّية اإلجياد للوجود وعدم عينيعه له ،بكعل ال يعقك ان ِ
يوجكد النكوخ وحكدن بكال
ُ
ِ
مشخصات ،وعليه :ببيا الكلي يف العمكة والكلكي يف املعكني حمكال وحيكم ال يلعكزم الشكيخ هبكعا الكالزم قطعكاً – رمكا سكبق –
ّ
بككال إشكككال يف إجيككاد ا ككن وحككدن يف عككامل االععبككار رمككا مل يكككن إشكككال يف إجيككاد النككوخ نووككو الكلككي يف العمككة يف عككامل
االععبكار ،وحيككم ان املعككامالت رلهكا ُحتك ِدث النقك يف عكامل االععبككار بككان امللكيكة اععباريككة ونقلهككا اععبكاري ال حمالككة ،بككال سس
إبجيككاد ا ككن نجككن النق ك واإلابحككة يف عككامل االععبككار بككدون بصككله رمككا ال إشكككال يف إجيككاد النككوخ يف عككامل االععبككار بككال
مشخصات بردية.
ور ككعل احل ككال ل ككو ر ككان االس ككععمال إبن ككا ً للف ككظ يف املع ككىن؛ إك ري ك يعق ك االبن ككا  ،وو ككو م ككن مقول ككة الوج ككود املس ككاوق
للعشخ  ،يف ا ن أو الكلي أو مطلق ا زئي املعشخ  ،إال إكا أريد به االبنا اجملازي أو العنزي ابملعىن األعم.
مبعشخ ؟.
ورعل حال االلقا بان االلقا بع ووو وجود معشخ بكي يلقي ما لي
ّ
نعم اكن جعله عالمة على معىن جزئي أو رلي :نوخ أو جن  ،إك حم املفاويم واملعاين وو الكعون ووكو حمك الكليكات
من أجناس وأنواخ ،لككن قهكر كا مضكى ان حكال اإلجيكاد واالبنكا وااللقكا ركعل إك مععلقهكا مكا يف الكعون واالععبكار ال مكا
يف ا ارج ليكون جزئياً شخصياً .قهراً ،وعليه :بيمكن رونه رلياً ومن أنواعه رونه جنساً .وللب م ّلة.
وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين

ِ
ِ ِ
ط َعملَو ِِب ْْلِل ِْم ََْيلِ ِ
ث أَمانَاتَوُ ْاأل ْ ِ
ِ
اء
قال اإلمام زين العابدين عليه السالم :ننال ُْم ْؤم ُن َخلَ َ َ ُ
س ليَا ْعلَ َم َويَا ْنط ُق ليَا ْف َه َم َال ُُيَ ّد ُ َ
َصدقَ َ
ُ
ادتَوُ ْاألَ ْع َداءَ َوَال يَا ْف َع ُل َش ْيئا ِم َن ا ْْلَِّق ِرََيء َوَال يَا ْتا ُرُكوُ َحيَاء
َوَال يَ ْكتُ ُم َش َه َ
إِ ْن ُزّكِي َخ َ ِ
استَا ْغ َف َر َّ
اَّللَ ِِمَّا َال يَا ْعلَ ُمو َن َال يَاغُُّرهُ قَا ْو ُل َم ْن َج ِهلَوُ َوَِيْ َ
اء َما قَ ْد َع ِملَوُ
اف ِمَّا يَا ُقولُو َن َو ْ
شى إِ ْح َ
صَ
َ
حت العقول :صٓ.ٕ8
نٔ بن و العنزي  ،أو بدون وعا القيد.
نٕ على ما بينها من االخعالف.

