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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة 

 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(643) 

 الملخص:
لذذو أريذذد  وازم وبعضذذها ملهومذذاهلأو بعضذذها لذذ  لهومذذاهل ،ذذا،و كانذذم ممنهذذا لهمذذه سذذائرها أ وحينئذذ ف نذذري أريذذد أ   )سببب : 
العقذذوم  أ  معذذ  مذذن املعذذازم إس ئلهمذذه سذذائر املعذذاز أو ملذذرام مذذن )البيذذ   و)نذذال يهذذم الب ذذ  يف أي اوعليذذه  ، األوسذذطاي

 ني ه ا ميكن أي يق  على وجه  كن  ول ،ائهومكوي مله ئ
هذذ ا مذذن ا ذذاز، نذذري اللفذذا إسا   قذذد يقذذال بذذاي كذذنول ،وم معذذا  زم وامللذذه اسذذمعمال اللفذذا يف الذذالأي يكذذوي بن ذذو  األول:

سكرناه يف )املعاريض والموريذذة  يف  مائه معا  كاي جمازا  إال على رأ لهو وازمه وممعمل نيه ويف لي موضوعا  أل  منها ناسكا
نهذذذو   أيضذذذا  ه الزم املعذذذ مريذذذدا  منذذذ  اللفذذذا يف معنذذذاه   إهنذذذا ئنقسذذذم إة حقيقذذذة وجمذذذاز  نذذذري اسذذذمعملم  )الرابذذذ حبذذذ  الكنايذذذة 
مذذذا وضذذذ  لذذذه، كمذذذا سهذذذ  إليذذذه  جمذذذاز السذذذمعماله يف  ذذذرو ئذذذرم املعذذذ ، بذذذل عذذذنهل بذذذامللهوم عذذذن الذذذالزم نهذذذ حقيقذذذة، وإي   

 . 1) السبكي
 ذذره إليذذه  ضذذم   ليذذه نذذال  ذذل  إاسمعمال اللفا يف املوضذذول لذذه ال بعذذرم عذذن ضذذم  ذذره هي  أي احلقيقة وبعبارة أخرى  

، نهذذو اسمعمال اللفذذا يف املوضذذول لذذه بعذذرم ال هي  املوضول له، نعم لو قلنا أي احلقيقة يفنه مسمعمل حقيقة أل بكونه
 . 2) يف  ره أيضا   اسمعملجماز إس 

 وضوع له بنحو الالبشرط أو بشرط ال؟هل وضع اللفظ للم
 أو جمذذازا  حينئذذ ف يموقذذ  علذذى حقيقذذة  انذذه إسا اسذذمعمل اللفذذا يف معنذذاه املوضذذول لذذه و ذذره، مجيعذذا ، نكونذذه  :والتحقيبب 

 عذذن ضذذم  اخلاص بن ذذو بعذذرم ال، أ  بعذذرم الالواض  هل وض  األسد مثال  لل يواي املفرتس  وأي   معرنة كيفية الوض ،
مذذن قولذذه جئذذ  برسذذد أو   3)معذذا   ره إليه، ن ينئ ف يكوي اسمعمال األسد يف املفرتس والرجل العجال مجيعذذا ، بذذري أرام ذذا 

لذذه بعذذرم ال ومذذا هذذو بعذذرم ال ال رممذذ  مذذ  بعذذرم  ألنذذه اسذذمعمله يف  ذذر املوضذذول لذذه، إس املوضذذول مازا  ا ، جمذذ مو رأيذذم أسذذ 
 م.مم  حىت م  الالبعر شيء بل ال ر
إليه يف كونه مراما  مذذن اللفذذا، أ  مذذ  لل يواي املفرتس اخلاص بن و الالبعرم، أ  ال بعرم ضم  ره  وضعهأو انه 

عمله يف املوضذذول لذذه )املفذذرتس  سذذمعمال األسذذد نيهمذذا معذذا  حقيقذذة ألنذذه اسذذمينئذذ ف يكذذوي اه، ن ه إليذذ سذذكوئه عذذن ضذذم  ذذر 
 

 .84ص ذ طهراي، منعوراهل مليل ما لمورية،احلسي  العراز ، املعاريض واالسيد مرئضى   1)
 . 642الدرس )  2)
 ولو على حنو البدلية، كما يف املثال األول أعاله.  3)
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 ر ضار على الفرض ألنه أخ  بن و الالبعرم.  معهيف  ره  واسمعماله
 الظاهر األخير، والدليل

ريق إة حتقيذذق أنذذه ال يوجذذد أاذذر ئذذار ي يف كيفيذذة وضذذ  الواضذذعني إس   يذذرم عذذن أحذذدهم كيفيذذة وضذذعه، نذذالط حيبب و 
لفذذا النذذار ،ذذ ه الكملذذة املموهجذذة مذذثال  ئضذذعه   سلك هو العومة إة ما جنده من أنفسنا حني الوضذذ  نانذذك إسا أرمهل وضذذ 

واأللفذذاا املوضذذوعة ،ذذا، وال ئضذذعه للنذذار ال  نار وحدها أ  بعرم عدم ضذذميمة  رهذذا إليهذذا نانذذه بذذ لك ئممذذايه املفذذاهيملل
ئذذذه اطئذذا ، أو إسا جذذاء بقرينذذة عدمئذذذه مواجلذذدار مذذثال  عد ر النذذاالنذذار جممذذذول  شذذ م مذذن لذذذو أرام، ويعذذهد لذذه  انذذه بعذذرم
 بدا .أحبقيقة بوجه  ضول له و رهيف املو  معمالنليس االس ممجوزا ،

لذذذذه يف الوضذذذذ  الكلذذذذي، أ  الوضذذذذ  العذذذذام واملوضذذذذول لذذذه العذذذذام، وأمذذذذا يف الوضذذذذ  اجلهئذذذذي، أ  الوضذذذذ  اخلذذذذاص نذذذ لك ك
زيذذد، اسذذم األمر كذذ لك إس انذذك ئضذذ  رمساء األشذذ اص واأل عذذالم، كهيذذد إسا وضذذعمه البنذذك مذذثال ، نذذ واملوضول له اخلاص ك

معمل شذذ م هذذ ا اللفذذا نيذذه، ولذذ لك إسا اسذذ مة أخيه أو ابن عمه إليه حني اسذذمعمال ، ا الع م بعرم ال عن ضمي
  ة.ص   مرينة وجمازا  إسا كاي بعالقة ه، كاي خطر  إسا كاي بال قامم  موع  مريدا  به زيدا  وابن عمه أو زيدا   لفا زيد

قذذة، بذذل هذذو جمذذاز، وال شذذك يف )البيذذ   يف املوضذذول لذذه ولوازمذذه وملهومائذذه، حقيوحينئ ف نال يصح القذذول بذذاي اسذذمعمال 
 زا  نليس ه ا االحممال )السامس  بص يح أبدا .و  جت ح لَّ اللَُّه اْلبب ْيع  أ  ال جند يف قوله ئعاة   اننا

 ع له إلى غيره، ال االستعمالو قال من الموضويحتمل االنت
ا واالنمقذذال إة ارخذذر أي ال يكوي بن و االسمعمال نيهما معا ، بل بن ذذو االسذذمعمال يف أحذذد  الثاني:كما سبق  )

لناه أي السذذمعماله نيذذه ليكذذوي جمذذازا  ال هذذ ا لذذ ا  ببا  لالنمقال مذذنلهوم المكوي  سنيكوي امل ضذذا  . وسذذيرب بيانذذه علذذى مذذا نصذذ 
 . 1) يف سلك الكماب

قسذذم مذذا قصذذد معنذذاه املذذواز  موي معنذذاه الظذذاهر وكذذ ا لذذو قصذذد ا معذذا  مذذن  –ومذذن املعذذاريض الكنايذذة وممذذا جذذاء نيذذه  )
ناياهل ك لك   ئسمعمل يف املع  الكنائي، بذذل يتنمقذذل مذذن املعذذ  احلقيقذذي إة الكنذذائي  الكنري   –لكن بل اا ما قصده 

هذذهول الفصذذيل، أو جبذذاي الكلذذ  أو كثذذر الرمذذام، ال يذذرام بذذه اسذذمعمال الفصذذيل أو املهذذهول يف عنهذذا، نذذري  قولذذك  نذذالي م
اذذة يف مذذداليلها احلقيقيذذة، وإي   ئكذذن بنفسذذها جوم الع م وكرمه، بل يرام االنمقال منه إليه، وقد اسذذمعملم ئلذذك الثال

 . 2)مرامة باإلرامة اجلدية
مالحظة قضية نضة خاممذذة الصذذديقة الطذذاهرة ناطمذذة الههذذراء   3)سابقةيوضح سلك ويدن  اإلشكال عن الرواية الومما 

 

  .642الدرس )  1)
 ، لو قصد ا معا  نقد مج .. نعم وةأ   اإلرامة المصديقية الثانية موي األ  2)
"وقذذال اهلل ال  ل  مسعذذم أبذذا عبذذد اهلل )عليذذه السذذالم  يقذذول   ، ونيذذه  عذذن أري بصذذر قذذا36، ح2 261  مذذا رواه العياشذذي يف ئفسذذره  وهذذي   3)

 ".و إمام واحد يع  ب لك وال ئم  وا إمامني إمنا ه ئم  وا إ،ني اانني إمنا هو آله واحد 
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بذذه علذذى كذذل سذذ ال ب يذذة ى هبا أحد الههام يف طريق احلج كانذذم جتيئمكلم بالقرآي، وعندما المقإس كانم  مالم )عليها الس
ا لبَّهُ لا ُيك لبف ُ  ال  ا قالذذه ،ذذا  "قلذذم ،ذذا  أسذذرعي لكذذي ئبلفذذي القانلذذة، نقالذذم  أو جهء آية، نكاي ممذذ  ا ِإالَّ  نب ْفسبا  َ ع   ُوسبْ
ا ك ان    ل وْ  ... نقلم  أركيب خلفي، نقالذذم  286)سورة البقرة  ارية  مب  َِ ب     ِفي َ ا اللبَّهُ  ِإالَّ  آلَِ د  )سذذورة األنبيذذاء   ل ف سب 

املعذذذ   مقصذذذومها أي يف ركوهبذذا خلفذذذه املفسذذدة، وقذذد أرامهل االنمقذذذال مذذن اريذذذة ،ذذ ا أي اضذذح، نذذري  مذذذن الو  1) 22اريذذة 
 . 3 )2)ة مريدة هبا نفس ها وسلك الرجل معملم ار، هنا اساملناظ ر، وليس أ

ع  أ  ، يف عا  اإلاباهل، ال مليل عليه، إس من أين يدعى بري واالنمقال وإي أمكن وصح، لكنه  مذذثال   ح لَّ اللَُّه اْلبب يبْ
 اسمعمل يف املع  املصدر  )الصيفة واإلنعاء  ولكنه أريد منه االنمقال أيضا  إة املع  االسم مصدر ، أو العكس؟

لَّ أ  وإمنا قلنا بالمالزم نال يكوي  األول والثال   خاصةاننا إسا   نقل باالحتام )احتام املعاز األربعة،  :والحاصل حب 
اي كليهمذذا موضذذول لذذه، لصذذ ة ئع يم املوضول له، وقد سذذبق ئفصذذيله و  نيلهم حينئ ف أحدها  إال علىماال   اللَُّه اْلبب ْيع  

نراجذذ  مذذا  أحذذد ا،صذذرإ إة نال بذذد مذذن الب ذذ  عذذن انذذه هذذل اسذذمعمل نيهمذذا معذذا  أو انذذه مناحلمل وعدم ص ة السل  
 سبق.

 النسب  بين صيغ  البيع والمبادل ، من وجه
النسذذبة بذذني  أي    ليهذذايذذرم ع  ر دع  املصدر  واالسم مصع  األول والثال  )املوعلى أ ، نري معوى المالزم بني امل

اإلنعذذاء أو املعذذ  املصذذدر   وبذذني )املنعذذر أو املعذذ  االسذذم مصذذدر   هذذي العمذذوم واخلصذذوص مذذن وجذذه،  أ )الصذذيفة، 
ى الصذذيفة  و)اإلكذذراه علذذى نذذري النسذذبة بذذني )اإلكذذراه علذذ  علذذى نذذرض المسذذليم، كمذذا يذذرم اانيذذا  انذذه نكيذذ  يذذدعى الذذمالزم؟
 ن وجه. ئفصيل سلك املباملة  هي العموم م

 

 .107-106  1، املسمطرإ يف كل نن مسمظرإ 4   10، ال ريعة 314-313    5اعة يف شرح هنج البال ة  نظر  منهاج الن ا  1)
 .82ص ذ طهراي، منعوراهل مليل ما احلسي  العراز ، املعاريض والمورية،ئضى السيد مر   2)
  سكرنا أيضا  يف الكماب )اجممال الكناية م  احلقيقة وا ازكما   3)

وإ،  للضذي  مكلم من الكناية كال معنييها احلقيقي والكنائي، كما لو كاي لهيد نصيل مهذهول مذن كثذرة سذقي حليذ  أمذهمث إنه ميكن أي يقصد امل
ل اللفذذذا يف أكثذذذر مذذذن معذذذ  كمذذذا هذذذو  نقذذذال  زيذذذد مهذذذهول الفصذذذيل قاصذذذدا  كرمذذذه، وإي لذذذه نصذذذيال  مهذذذهوال  بالفعذذذل، بنذذذاء  علذذذى إمكذذذاي اسذذذمعما

قذي ال، ومذن  قياحل  والكنايذة معذا ، نهذو بل ذاا إرامة معنذاه الكنذائي مذن املعذاريض، وبل ذاا إرامة معنذاه  املنصور، نري ه ا اللفا مجذ  احلقيقذة
 أي الل اا مفص ل ومنو ل.  حالواض

للفذا يف معذ  واحذد وهذو املوضذول لذه، وانمقذال  مال  للفذا يف أكثذر مذن معذ ، بذل هذو اسذمعاسذمعماال     –صذفرى    –بل لدى الم قيق نرنه ليس  
لناه مذذن أي إرامة املعذذ  الكنذذائي إمنذذا هذذي  منذذه إة م سير  وال يسذذملهم سلذذك ا ذذامعمال،  باالنمقذذال ال باالسذذ عذذ  آخذذر هذذو املعذذ  الكنذذائي، ملذذا نصذذ 

يف يف املعذذ ، وال يعقذذل  مثذل أي اللفذذا نذذامذذن    –الذ  سكرهذذا مثذذل ارخونذذد، وإي سذلمنا بصذذ مها يف مذذا لذذو اسذذمعمل اللفذا يف أكثذذر مذذن معذذ   
ال للمعذذذ  ارخذذذر   يف املعذذذ  املسذذذمعمل نيذذذه نقذذذ  وانمقذذذ ننذذذاء    –  أرام كذذذال املعنيذذذني احلقيقذذذي وا ذذذاز لذذذو    –م إس يف الكنايذذذة  نيذذذنيننذذذايفه يف مع

 . 84-83ص ذ طهراي، منعوراهل مليل ما  املعاريض والمورية،)
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 ر أو املباملة أو املع  االسم مصدر ، هي العموم من وجه نع  لصيفة / اإلنعاء / املع  املصدر ، واملالنسبة بني ا أوالا:
 لة.قاصدا  املبام ه  ال  ة االجممال واض ة، كما لو أجرى صيفة البي  باخمياره على منمام

اء الفاصذذذ  لبيذذذ  مذذذا  صذذذبه نذذذري اإلنعذذذاء مم قذذذق لكذذذن  املباملذذذة ال نعر واملباملذذذة  إنعذذذ مت ذ الذذذ ومذذذامة انذذذرتاغ الصذذذيفة عذذذن 
  رذذهه نذذري املباملذذة ال ئم قذذق، يف الفضذذوف نذذري الصذذيفة واإلنعذذاء منذذه مم قذذق / لكذذن املالذذك إسا  ئم قذذق، وكذذ ا احلذذال

واقعا  مذذن مصذذاميق الثذذاز، أي الفضذذوف ينصذذرإ إة  ذذر الفاصذذ ، كمذذن  اي األوةوالفرغ بني الفاص  والفضوف وإي ك
 ا خذذم حبذذ  ه ال  و لذذه البيذذ ، ولذذ ئوكيذذل وشذذبه أو حىت م  رضذذاه لكذذن موي إسنذذه إس جمذذرم الرضذذا موي  املالكبال ال بعلم 

 الفاص  بكماب الفص  وأمرج الفضوف يف كماب البي .
ي مباملذذة حذذق ماء نذذاهنم   يكونذذوا يذذروي البيذذ  إال مباملذذة مذذال  ذذال مو القذذدلك وكذذ لك احلذذال يف بيذذ  احلذذق، علذذى مسذذ 

، وأي اململذذ ك هذذو اإلحيذذاء  أو ممل كة ميسحبق، وعليه  نرسا بال ما حازه )بناء على اي احليازة ئوجد حق االخمصاص ول
ال ئم قذذق  املباملذذةن موي شذذك، لكذذ ، يف املسذذجد أو  ذذره، أو بذذال حذذق الطبذذ ، نانذذه قذذد انعذذر سذذبقه إة املكذذاي بذذال حذذق

 واحلق ليس  ال وإي كانم له املالية. ،البي  املم البي  عندهم بو  بنظر املعهور لمق
 ومامة انرتاغ املباملة عن الصيفة، االث صور ممدرجة 

 لة، موي صيفة البي  خاصة، وسلك كما يف ا،بة املعوضة واملصاحلة وشبههما.أي ئم قق املبام -أ
 اب.لة، موي صيفة أبدا ، وسلك كما لو قلنا بص ة البي  املعاطأي ئم قق املبام -ب
 الة سلذذذك بقذذذول وال بفعذذذل، وقذذذد يمصذذذور اسذذذم عذذذاءف إنأ  مذذذن موي أي ئم قذذذق املباملذذذة موي صذذذيفة وبذذذدوي نعذذذل،  -ج

. وسيرب عاطاة مثال  أو يف ئل  املباح ني بامل حكم احلاكم املولو  بالمقاص مثال  المقاص أو نصوره يف لنا أي ولكن ميكن 
 برسي اهلل ئعاة.

*  *  * 
 سكر أملة على العكس من سلك.أو أ الئية ال الالبعرطية، أملة أخرى على أي الوض  إمنا هو للمعاز البعرماذكر 
 معمال واالنمقال.ائك الفرغ بني االسبعبار بّين 

 آله الطاهرينصلى اهلل على محمد و و 
 

ا: أرب ع   في ُكلَّهُ   الّناسِ  ِعلم   دتُ و ج    يه السالم ام الصامغ )علاإلمقال    ما َ عِرف   أن: و الثّاني ،ر بَّك   َ عِرف   أن: أوَّلَُ
 ديِنك   ِمن ُيخرُِجك   ما َ عِرف   أن: و الّراِبعُ  ،ِمنك   أراد   ما َ عِرف   أن: الثّاِل ُ و   ،ِبك   ص ن ع  

  .50ص 1الكايف  ج)

 m-alshirazi.com  املوق  الماف درس علىئميس ر مالحظة نم ال


