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 االستدالل الُمغوّي بصّحة السمب 
 وعدمه عند األصوليين

 
 غانم عبد الحسن ردَّادد. 

 كمّية اآلداب - جامعة بغداد
 قسم المغة العربّية

 أ.د. مجيد نوط الشَّمريّ 
 كمّية اآلداب - جامعة بغداد

 قسم المغة العربّية
 المقدِّمة:
صّحة الّسمب وعدمو من األسس االستداللية التي عّين بيا عمماء األصول الحقيقة   

المغوّية عن المجاز، بعد أن وضعوا قيدًا ليا، لم يمَق قبوال من لدن بعض األصوليين في 
تسّمطو عمى المعنى المغوّي الحقيقّي، وسيتكّفل البحث ببيان ذلك بعد الوقوف عمى العالمات 

 لمحقيقة والمجاز .االستداللّية 
حيَن ُيسمط الّسمب عمى لفظ أطمق عمى معنى من معاني المفردات المغوّية نكون مدخل: ال

 بإزاء أحد األمرين:
 ·عدم صّحة سمب المعنى -2                    ·صّحة سمب المعنى  -1

فأّما المفظ اّلذي صّح الّسمب معو فيو عالمة عمى كونو مجاًزا في غيره، وأّما اّلذي ال       
إذن، صّحة الّسمب عالمة · يصّح الّسمب معو فيو عالمة عمى كون معناه حقيقيِّا في غيره

، وىاتان العالمتان يعود أصميما (ٔ)عمى المجاز، وعدم صّحة الّسمب عالمة عمى الحقيقة 
ما ُأفيد  ))فالحقيقة لّما ُعرّْفت بأّنيا: · راسة المعنيين الحقيقي والمجازي عند األصوليينإلى د

وقد دخل في ىذا الحّد · بيا ما ُوضعت لو في أصل االصطالح الذي وقع التخاطب بو
، والمجاز:  ما أفيد بو معنى مصطمحا عميو، (ٗ)، والشرعّية (ٖ)، والعرفّية (ٕ)المغوّية   الحقيقة

، تناول (٘(()ر ما اصطمح عميو في أصل تمك المواضعة التي وقع التخاطب فيياغي
وكان غرضيم من ىذا  ))األصوليون بالبحث والتحقيق ما ُيعيَّْن كالِّ من الحقيقة، والمجاز 

البحث الوصول إلى تأصيل االستعمال الحقيقي والمجازي لأللفاظ في تراكيبيا المختمفة 
ية منيا، والنظر في مدى ثبوت الحقائق الثالث: المغوّية والعرفّية الستنباط األحكام الشرع

 االستدالل -2  .النَّّص  -1 ، وما ُيعيُّْن الحقيقة والمجاز يجمل في أمرين:(ٙ(()والشرعّية
اعمم أّن الفصل بينيما إنَّما  ))(: ھٖٙٗقال أبو الحسين محّمد بن عمي البصرّي )ت      

ما باستدالل بعاداتيم واألسبق إلى أفياميم · يكون من جية المغة، إمَّا بنصٍّ من أىل المغة، وا 
، (ٛ)فأمَّا النَّص فيو المفظ الدَّال عمى معنى ال يحتمل غيره · (ٚ(()وبما يجب لمحقيقة والمجاز

 الحقيقة، والمجاز في ثالثة مناٍح ىي: وجعمو أبو الحسين البصرّي عالمًة ُيفرق بيا  بين
 ·أن يقول أىل المغة ىذه حقيقة، وىذا مجاز -1
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ذا ُعني بو كذا لم يكن  -2 أن يقولوا: ىذا الكالم إذا ُعني بو كذا فقد ُعني بو ما وضع لو، وا 
 · قد ُعني بو ما وضع لو

ما بنقصان  أن يقولوا: ىذا الكالم إذا ُعني بو كذا لم ينتظم لفظو معناه، إما -3 بزيادة ،وا 
ما بنقل  ذا ُعني بو كذا ينتظم لفظو معناه من غير زيادة وال نقصان وال نقل (ٜ)،وا   ·(ٓٔ)، وا 

وأّما االستدالل فيو الّنظر ،أو الفكر ،أو ترتيب اعتقادات ،أو ظنون؛ ليتوصل بيا إلى       
، ولالستدالل عالمات توصل بينَّ األصوليون (ٔٔ)الوقوف عمى الّشيء باعتقاد أو ظن

لمتفريق بين الحقيقة والمجاز، أشير ىاتيك العالمات ثالٌث: عالمة التّبادر، وعالمة االطّراد، 
وعالمة صّحة الّسمب وعدمو التي نحن بصددىا، ونرى قبل الوقوف عمى ىذه العالمة لزاًما 

 ، وىما:أن نمرَّ بالعالمتين األخريين؛ تمييًدا لمثالثة
وىو أن يسبق إلى أفيام أىل المغة عند سماع المفظة من دون قرينة معنى من  الّتبادر: -1

المعاني دون آخر، فيعمموا أنَّيا حقيقة فيما سبق إلى الفيم، وىذا التّبادر عالمة لمحقيقة أّما 
 ·(ٕٔ)عدم التّبادر أو تبادر الغير فيو عالمة المجاز

المنسبق إلى الذىن من لفظ )األسد( لمحيوان المفترس المعروف، ومن أمثمة التبادر: المعنى 
ـ )التبادر الوصفي(؛ لكونو موقوًفا عمى العمم بالوضع، إذ لوال العمم بالوضع لما بوُيعرف ىذا 

، بيد أن ىذه العالمة نقضت بالمجاز المنقول والمشترك (ٖٔ)تبادر المعنى الموضوع لمفظ 
 .(ٗٔ)المفظي 

عالمة لمحقيقة، فمتى اّطرد المفظ في المعنى الذي استعمل فيو، كان حقيقة وىو  االّطراد: -2
، إذ يشيع استعمالو في المعنى الموضوع لو بحسب المقامات، فعمى سبيل المثال : (٘ٔ)فيو

صحة استعمال ضارب في كّل من أوجد الضرب كاشفة عن كون ضارب موضوًعا لمن 
د في كلّْ حيوان كذائي كاشفة عن كونو صدر عنو الضرب، وكذا صحة استعمال لفظة أس

لكن · ، وذلك بخالف المجاز فإنو ال يّطرد، كاستعمال )النخمة( لمّرجل الّطويل(ٙٔ)حقيقة فيو 
ولو كان ذلك قد · ال يمكن أن ُيدَّعى أن قد استقِرئت األلفاظ كّميا ولم يوجد فييا مجاز مطرد

 ·(ٚٔ)قبل العمم بعدم اطرادىا عمم، عممت ألفاظ المجاز وعمم أن ما عداىا حقيقة 
لذلك أشكل في كون االّطراد عالمة لمحقيقة وعدمو عالمة لممجاز لوجود االطراد في       

بعض المجازات كما في استعمال األسد في الرجل الشجاع فإنو يطرد استعمالو فيو بحسب 
صنف العالقة المصححة لالستعمال، بمعنى أن لو تحققت العالقة من دون الصنف لما 

أنَّ إطالق األسد عمى شبييو عّمتو عالقة المشابية وىذه العالقة نوٌع  صحَّ االّطراد، وبيانو:
لو أصناٌف، ىي: الشجاعة، والبخر والزأر وغير ذلك، فمو كان صنف العالقة ىو: البخر، 

نما يصحُّ حين نجد الصنف الخاص من العالقة، أعنى: · مثاًل، لما صّح االطراد وا 
غيرىا من صفاتو، وبذلك كان االّطراد بمالحظة الشجاعة، وىي ما اشتير بيا األسد دون 
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المجاز،  -ىنا-صنف العالقة: أي بخصوص ما يصحُّ معو االستعمال كالشجاعة، فاّطرد
بيد أنَّنا نرى أنَّ ما اّطرد · (ٛٔ)وحينئٍذ لم يكن االّطراد عالمًة لمحقيقة في ضوء ىذا اإلشكال 

، وما شاع منو عرًفا يظلُّ في حدود أىل من المجاز ىو بمنزلة الحقيقة العرفيَّة المشيورة
وىو الغالب من · العرف مع قمَّتو، وليس من اإلنصاف أن نحمل عميو ما لم يشع عرفا

المجازات، التي لم َتّطرد؛ لذا نرى أن اإلشكال المطروح ال َيضيُر بكون االطراد عالمة 
نَّ ما اّطرد من المجاز عرًفا يمكن حممو عمى كثرة  لمحقّيقة وعدمو عالمًة لممجاز، وا 

، إذ بيا قد (ٜٔ)االستعمال التي أوجبتو وىي عمة قيل عنيا: يجوز فييا ما ال يجوز لغيرىا 
 ·َكُثر تداول المفظ المجازي عمى األلسنة، وجرى مجرى الحقيقة في اّطراده

 صحة السمب وعدمه:
نا الحديث أشرنا في استيالل ىذا المبحث إلى عالمة صحة السمب وعدمو ، وأرجأ      

عنيا بغية أن توضح المنظومة التي تأتمف فييا ىذه العالمة، فعّرجنا إلى ذكر عالمة النص 
والتبادر، واالّطراد تمييًدا لمحديث عن صحة السمب وعدمو وتبياًنا لوشيجة الرحم التي تربط 

ن يكون ولئن كان الدأب في عالمتي االستدالل )التبادر، واالّطراد( أ .ىذه العالمة بغيرىا
تحققيما عالمة لمحقيقة وعدمو عالمة لممجاز نجد في عالمة صحة السمب وعدمو خالف 
ذلك، إذ تمثل الصحة ىنا عالمة لممجاز، وعدميا عالمة لمحقيقة وىذا ما أشارت إليو 

 ، ولمزيد من البيان دونك اآلتي:      (ٕٓ)المظان 
 التبادر                                           

 االّطراد       العالمات االستداللية لمحقيقة   
 عدم صحة السمب      

 عدم التبادر                                         
 عدم االّطراداز              العالمات االستداللية لممج

 صحة السمب                                          
ذ قد عممنا  ذلك نقول: إن صحة السمب وعدمو عالمٌة ترفع اإلبيام الذي يحدثو الّشّك في وا 

المعنى الموضوع لمفظ، وذلك بأن نأتي بالمعنى الذي يشك في وضع المفظ لو ونعبر عنو 
، بمعنى: لو (ٕٔ)بأيّْ لفظ دالٍّ عميو، ثم ُنسند إليو المفظ المشكوك في وضعو لذلك المعنى

كان داالِّ في وضعو عمى اإلنسان أم الحيوان الناىق )الحمار(،  شككنا في لفظ )البميد( ىل
وتردَّدنا بين ىذين المعنيين من دون ترجيح ألحدىما ،ما يكون منا إال أن نسند لفظ )البميد( 

 إلى كلٍّ منيما عمى النحو اآلتي:
 ·البميد حمار -1
 ·البميد إنسان -2
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 ثم نسمب  )البميد( من المعنيين، نحو:
 ·البميد ليس بإنسانٍ   -      ·ليس بحمارٍ  البميد  -     

وىنا نمحظ أن قولنا: البميد ليس بحماٍر، يصّح معو الّسمب، ألنَّ لفظ )البميد( بحسب ما ىو 
مرتكز في الذىن ليس موضوًعا في األصل لمعنى الحيوان الّناىق، وبصحة الّسمب ىذه 

وأما قولنا: البميد · و معنى مجازيّّ نكون قد عممنا أن معنى )الحمار( المستعمل مع )البميد( ى
ليس بإنسان، فالّسمب ىنا ال يصّح؛ ذلك أن لفظ )البميد( موضوع لإلنسان، وعدم صحة 

 ومثمو قولنا:· الّسمب عالمة عمى كون المعنى حقيقة فيو
 ·زيٌد إنسانٌ   -ٕ     ·زيٌد أسدٌ   -ٔ

يس أسًدا؛ ألّن )األسد( معنى إذ يصّح السَّمب في المثال األّول وال يضير أن نقول: زيد ل
وأّما المثال الثّاني فال يصّح معو السَّمب، ذلك أّن )اإلنسان( معنى حقيقي · مجازي في )زيد(

أما  ))قال القرافي: · ، وىو واجب الثبوت فيو عقاًل، وما ثبت عقاًل ال يمكن سمبو(ٕٕ)في )زيد(
الم صحيح، وكيف يصّح سمب قول األصوليين إن عالمة الحقيقة وخاصتيا تعذر السمب فك

الحقيقة وىو سمب الّشيء عن نفسو، والشيء واجب الثبوت لنفسو عقاًل، وما واجب عقاًل 
 ·(ٖٕ(()استحال سمبو عقاًل 
 قيد صحة الّسمب:

ال تكون صحة الّسمب عالمة لممجاز إال بقيد، وىو أن يصّح الّسمب في )نفس األمر(،       
ذات الّشيء  ))ـ )نفس األمر( ىو: بأي: صّحة سمب المعنى الحقيقّي ذاتو عن المفظ، والمراد 

، فمو ُسمي زيٌد أسًدا لشجاعتو ليصّح أن يسمب معنى األسد ذاتو عن (ٕٗ(()من حيث ىوىو
بذلك نقول الّشجاع ليس بأسٍد، وال يصّح أن نقول: زيٌد ليس بإنساٍن، نريد بذلك زيٍد الّشجاع، و 

صّحة الّسمب في نفس األمر، فيذا ممتنع ألّن اإلنسان حقيقة في زيٍد الّشجاع، إذ ال يمكن 
أن نسمب المعنى ذاتو عنو، ألّنو من سمب الّشيء عن نفسو، قال سيف الّدين عمي بن محمد 

فقد يعرف كونو مجاًزا بصّحة نفيو في نفس األمر ويعرف كونو  ))(: ھٖٔٙاآلمدي )ت
حقيقة بعدم ذلك، وليذا فإّنو يصّح أن يقال لمن ُسمّْي من الناس حماًرا لبالدتو، إّنو ليس 

وقد ُأشكل  (ٕ٘)((بحماٍر، وال يصّح أن ُيقال إنو ليس بإنساٍن في نفس األمر لما كان حقيقة فيو
 المعاني الحقيقية دون سواىا مّما يمكن أن ُيفّصل باآلتي:عمى عدم صّحة الّسمب في 

 إشكالية عدم صّحة الّسمب في المعنى الحقيقي:
ثمة بعض اإلشكاالت عمى عالمة صحة السمب في نفس األمر )المعنى الحقيقي(       

االعتراض عميو  ))ىـ( بقولو: ٙ٘ٚأجمميا لنا عضد الّدين عبد الّرحمن بن أحمد اإليجي )ت
المراد بصحة سمبو سمب كّل ما ىو معناه حقيقة ألن معناه مجاًزا ال يمكن سمبو وسمب  (ٕٙ)

بعض المعاني الحقيقية ال يفيد لجواز سمب بعض المعاني الحقيقية دون بعض فإًذا ال يعرف 
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صحة سمبو إال إذا عمم كونو ليس شيًئا من المعاني الحقيقية وىو إنما يتحقق إذا عمم أنو 
 ويبدو أنو يريد اآلتي: (ٕٛ( (()ٕٚ)فيو محاًزا فإثبات كونو مجاًزا فيو دور فيما استعمل

إذا كان الّسمب يصّح مع بعض المعاني الحقيقية حسب، کـ )األسد(أو )النخمة( أو  -1
)الحمار(، وغير ذلك، فيكون سمب ىذه المعاني الحقيقية عّما اطمقت عميو ىو عالمة 

ال يصّح الّسمب مع المعاني الحقيقية األخر كـ )اإلنسان( أو )البشر(  -إذن -لممجاز، فمماذا
 نساًنا، أو: زيد ليس بشًرا؟في قولنا: زيد ليس إ

أن قصر السمب عمى المعاني الحقيقية بحجة أنو ال يصح مع المعاني المجازية؛  -2
كإطالقنا )األسد( في  (ٜٕ(()ألدائو إلى سمب الشيء عن نفسو بل سمب ما ىو معناه حقيقة))

قول: غير ما وضع لو من معنى عمى الشجاع في قولنا: الشجاع أسٌد، إذ ىنا ال يصح أن ن
الشجاع ليس أسًدا، ألنو بمنزلة قولنا الشجاع ليس شجاًعا، وىو ما يؤدي إلى سمب الشيء 
عن نفسو أو حقيقتو، وىو باطل، وىنا يبّين اإليجي: إذا كانت ال ُتعرف عالمة صحة سمب 
المعنى إال إذا عرف أن المعنى المراد من )األسد( أو )الحمار( أو )النخمة( ىو ليس شيًئا 

ثبات كونو مجاز لو دور، فنكون وىذه من الم عنى الحقيقي، فإذن المستعمل ىو مجاز، وا 
وقد يجاب بأن  ))وأجاب اإليجي عن ىذا االعتراض بقولو: · الحالة قد قمنا بما فررنا منو

ال لزم اإلشتراك  ، وأيًضا فما (ٖٓ)سمب بعض المعاني الحقيقية كاف فيعمم أنو مجاز فيو وا 
لمفظ لمعنى لم يدرأ حقيقة فيو أم مجاز أما إذا عمم معناه الحقيقي ذكرَت حٌق إذا أطمق ا

والمجازي ولم يعمم أييما المراد أمكن أن يعمم بصحة نفي المعنى الحقيقي عن المورد أن 
 وبيانو ىو:· (ٖٔ(()المراد ىو المعنى المجازي فيعمم أنو مجاز

أو )النخمة( ليو كاف لبيان أن سمب بعض المعاني الحقيقية نحو )األسد( أو )الحمار(  -1
مستعماًل في )زيد(،  -أن صحة السمب ىي عالمة لممجاز؛ ألننا إذا وجدنا )األسد( ـ مثاًل 

وىو ليس من أجزائو أو أفراده عممنا أن األسد مجاز فيو، وأما إذا ُسمب البعض اآلخر من 
ل االشتراك المعنوي المعاني فشمل األلفاظ التي ىي أجزاء من ألفاظ أخرى لزمنا في ىذه الحا

زيد إنسان، )زيد( ىنا ىو أحد أفراد )اإلنسان(  -مثاًل  -الذي ال يصح معو السمب، فقولنا
واالنسان حقيقة فيو، فال يصح أن نسمب المفيوم الكمي عن أحد أفراده ونقول: زيد ليس 

 ·(ٕٖ)إنساًنا: ألدائو إلى سمب الشيء عن نفسو 
الخ، حاصمو أن معرفة ··· م يدرأ حقيقة فيو أم مجاز قولو: إذا أطمق المفظ  لمعنى ول -2

، وبيانو، لوأطمقنا لفظ (ٖٖ)كون المفظ المطمق عمى معنى حقيقًة أو مجاًزا تستمزم الدور
وكنا نعمم أن مرادنا من )الصعيد( · )الّصعيد( مثال عمى )العظام(، وقمنا: العظام صعيد
· (ٖٗ)( ُيطمق حقيقة عمى )وجو األرض( المعنى المجازي وىو )التراب( من قبل أن )الصعيد

لما صّح أن نستدلَّ بصحة الّسمب عمى أن الصعيد مجاٌز وليس حقيقة، مع عممنا السابق 
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بأن المراد ىو المجاز؛ ذلك أن في استداللنا بصحة السمب مع العمم بالمجاز سيمزمنا الدوُر، 
عيد( أطمق مجاًزا لبيان وسنكون بإزاء سمب الشيء عن نفسو وىو محال؛ وذلك ألّن )الصّ 

صيرورة العظام الترابية، فحين نسمب المعنى المجازي )التراب( عن العظام في قولنا: العظام 
ليس صعيًدا؛ نكون قد سمبنا التراب عن حقيقة العظام المخبر عن كونيا تراًبا، وكأّننا نقول: 

 ·الّتراب ليس تراًبا، وىو مّما ال يصحّ 
في إطالق )صعيد( عمى العظام أيّّ المعنيين ىو المراد، الحقيقة أم وأما إذا لم نعمم       

المجاز، لمتردد بين أن يكون المراد ىو مطمق وجو األرض أو خصوص التَّراب؛ وذلك لخفاء 
القرينة الدالة عمى أحدىما، فصّحة سمب المعنى الحقيقي )وجو األرض( عن )صعيد( في 

ن المراد ىو المعنى المجازي )التَّراب( فيعمم بذلك أن قولنا: العظام ليس صعيًدا يدّل عمى أ
 وحاصل ما ذكره عضد الدين اإليجي فيما تقدم ىو:·  (ٖ٘)لفظ )صعيد( مجازٌ 

ال يصّح الّسمب مع لفظين بينيما عالقة الخصوص والعموم كـ )زيد( و )اإلنسان( أو   -1
ليس من أفراد اآلخر أو )البميد(، و )اإلنسان( بل يشترط في المفظين أن يكون أحدىما 

 ·أجزائو كـ )زيد ،و األسد( أو )البميد، والحمار(
ال يصّح الّسمب بمعية العمم بالمعنى الحقيقي والمجازي وذلك لمزوم الدور، إذ ال يمكن  -2

 ·أن نستدل عمى معنى مجازي لمفظ ما، كّنا نعمم بأّنو مجاز
يصح السمب في حال واحدة، ىي إذا ُأطمق المفظ عمى لفظ آخر، ولم يعمم بأن المراد  -3

بالمفظ المطمق ىل معناه الحقيقي أم المجازي؛ لخفاء القرينة، أما إذا وجدت القرينة الدالة 
 ·عمى أن المعنى مجاز، فيستغنى بيا عن االستدالل بصحة السمب إلثبات أن المفظ مجاز

 ّح سمبه من الحقائق:تأويل ما ال يص 
كنا عممنا أّن الّسمب ال يصّح مع لفظين بينيما عالقة الخصوص والعموم كـ )زيد،       

واإلنسان(، أو )البميد واإلنسان(، بل يشترط في المفظين خالف ذلك وىو أن يكون أحدىما 
لكن ما ُلحظ أن ثمة موارد أتى السمب فييا بين المعاني · ليس من أفراد اآلخر أو أجزائو

ما ىذا بشرا إن ىذا إال ممك كريمئيا مثل قولو تعالى: الكمية وأجزا
فيا ىنا ُسمب عن  (ٖٙ)

 ·البشرية أحُد أفرادىا وىو النبي يوسف عميو الّسالم، مع أن البشرية حقيقة فيو
ر في    وىذا الّسمب جعل شياب الدين القرافي يسأل عن كيفية صحتو ىنا؟ مع أّن المقرَّ

كيف صّح سمب الحقيقة وىي البشرية عن يوسف  ))ذ قال: الحقائق ىو عدم صّحة الّسمب إ
ر في أصول الفقو أن عالمة الحقيقة تعّذر سمبيا  عميو السالم وىو بشر قطًعا مع أنو تقرَّ

 ·(ٖٚ)وىا ىنا قد سمبت الحقيقة فبطل ذلك الضابط((··· وعالمة المجاز صحة السمب 
سمبو من الحقائق ال بّد لو من تأويل، وأجاب القرافي رّدا عمى تساؤِلِو بأن ما صّح       

وتأويمو في كلّْ الموارد ىو وجود صفة زائدة عمى الحقيقة منوية في الّنفس ىي التي يقع 
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وأما ما وقع فيو سمب  ))عمييا الّسمب وأما الحقيقة ذاتيا فال تسمب، وىذا ما أتى بقولو: 
واحد، وىو اعتبار صفة زائدة  الحقائق فيتعّين تأويمو، ووجو تأويمو في جميع موارده شيء

أي: ما  ما ىذا بشراعمى الحقيقة منوّية في النفس يقع الّسمب باعتبارىا فقولو تعالى: 
كمالو كمال البشر، بل انضاف عميو أمور عظيمة من الكماالت حتى وصل بذلك حّيز 

ى بشريتو كمال المالئكة عمى وجو المبالغة فيصير معنى الكالم ما ىذا بشًرا مقتصًرا عم
إذن،  (ٖٛ(()فنفيت حقيقة البشرية ال من حيث ذاتيا بل من حيث االقتصار عمى كماليا

ّنما وقع الّسمب عمى صفة عارضة فييا، وىي ما اقتصر عمييا  الحقيقة البشرية لم تسمب وا 
نما الشديد من  ))ومثمو الحديث النبوي الشريف · من كمال بشري ليس الشديد بالصرعة وا 

 ·، إذ سمبت الشدَّة عن الّصرعة، مع أنيا حقيقة فييا(ٜٖ(()ند الغضبيممك نفسو ع
وىو مّما استفيم عنو القرافي بكيف يسمب اسم الشّدة عن الذي يصرع الناس مع أنو        

شديد حقيقة؟ وأيًضا، عّمل القرافي ذلك بما عمل بو المثال السابق؛ وىو إنما صّح الّسمب 
بإضماِر صفٍة منوّيٍة في النفس يكون تقدير الكالم معيا ىو: ليس الشديُد الشّْدَّة النافعة عند 
اهلل تعالى بالصرعة، فُسمبت الشدَّة ال من حيُث ذاُتيا بل من حيُث إنَّيا نافعٌة عند اهلل النَّفع 

وبيذا التَّأويل صحَّ السَّمب مع لفظ الحقيقة بالصفة المنوية في النَّفس؛ وال بد من · (ٓٗ)البميغ 
لصفة المنوية في لم ُيقتصر في وقوعو عمى المفظ الحقيقي وحده، أو ا -ىنا -بيان أن الّسمب

نمَّا المقصود المفظ الحقيقي، بمعية الصفة المنوية في النفس، وىذه المعيَّة  النفس وحدىا، وا 
جعمت القرافي يرى أن }بشًرا{، و )الشدَّة( ليس بمفظين حقيقين، بل مجازيين؛ ألّن لم يكن 

نما أريد است عمال مغاير المراد بكلٍّ منيما ما ُوضع لو في األصل من معنى حقيقي، وا 
وليس المعنى الحقيقي وحده، ورّد القرافي عمى · لألصل وىو استعمال لفظ الحقيقة مع الصفة

فإن ُقْمُت: فعمى ىذا التقدير إذا كانت  ))كلّْ من يدعي أن المراد ىو المعنى الحقيقي، بقولو: 
يتعرض لسمبيا فيي الصفة منوية والسَّمب باعتبارىا يكون المفظ حقيقة ال مجاًزا، فإن المفظ لم 

 ·قد استعمل لفظيا فييا فيي حقيقة ال مجاز
ُقْمُت: بل المفظ مجاز، ألن لفظ الحقيقة قد اطمق عمى الحقيقة مع الوصف، وىو لم يوضع 

مستعماًل في ليذا المجموع، فيو مستعمل في غير ما وضع لو، فيكون مجاًزا، وليس المفظ 
 ·(ٔٗ(()ي المسمى مع ذلك الوصف المتخيَّلحتى تكون حقيقة، بل ف الحقيقة من حيث ىي

وال المثاالن المذان ذكرىما شياب الدين القرافي وما يجري مجراىما، نحو قولنا لزيد: ما       
ـ )إنسان( الصفات اإلنسانية، ال حقيقة اإلنسان، ىو ما احترز منو بأنت بإنسان إذا أردنا 

 يد )نفس األمر(، القيِد الذي بدابق سيف الدين اآلمدي، وحداه عمى أن يقيد صحة السمب
إنما قمت في نفس األمر  ))أكثر وضوًحا عند من تبعو وىو عضد الدين اإليجي الذي قال: 

ومفاده أن األمثمة التي صّح · (ٕٗ(()ليندفع ما أنت بإنسان لصحتو لغة، وىذا بعكس الحقيقة
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والحديث النبوي الشريف: )ليس الّشديد  ما ىذا بشًراالّسمب معيا لغة نحو قولو تعالى: 
بالّصرعة(، وقولنا: زيد ليس بإنسان إذا أريد بيذا المثال الصفات اإلنسانية، كلُّ ىذه األمثمة 
وما جرى مجراىا ُيعَّدُّ خارجًة عن عالمة صحة السمب التي يستدّل بيا عمى أن المفظ مجاٌز؛ 

ب يصّح في )نفس األمر( أي: في المعنى وذلك لكون عالمة صحة السمب مقيَّدة بأن الّسم
الحقيقي لمفظ المراد بيان ىل ىو حقيقة أم مجاز؟ وأما الّسمب الذي صّح لغة في قولو تعالى: 

ما ىذا بشرا  ونحوه، إنما وقع في الصفة المنوّية في المفظ الحقيقي }بشرا{، ولم يصّح في
حقق ىذا القيد ُدِفع ىذا المثال وغيره حقيقة البشرية، أي: لم يصح في )نفس األمر(، ولعدم ت

عن عالمة صحة السمب، إذن ىي أمثمة لم يتحقق فييا سمب المعنى الحقيقي، دالٌة في 
 ·وىذا بخالف ما ُقيّْدت بو عالمة صحة الّسمب· (ٖٗ)الوقت نفسو عمى المجاز 

 االعتراض عمى قيد )نفس األمر(  
األمر( أي: في المعنى الحقيقي لمفظ، كمعنى  ذكرنا آنًفا أّن الّسمب يصحُّ في )نفس      

)الحيوان المفترس( لألسد أو معنى )وجو األرض( لمصعيد، فيكون سمب المعنى الحقيقي داال 
 ·عمى أن المراد ىو المعنى المجازي، فيعمم بعد ذلك أّن المفظ مجاز

د)نفس ( اعترض عمى قيھٖٕٔٔغير أّن الميرزا أبا القاسم بن الحسن القمي )ت      
وزاد بعضيم في نفس األمر، احتراًزا عن  ))األمر( واصًفا إياه بما ال حاجة إليو، إذ قال: 

مثل قوليم لمبميد ليس بإنسان وال حاجة إليو ألّن المراد صّحة سمب المعاني الحقيقية حقيقة، 
ن كان مؤداه صحيًحا في )نفس األم ر( واألصل في االستعمال الحقيقة فالقيد غير محتاج وا 

ـ )نفس األمر(؛ ليندفع ما صّح سمبو لغة كقولنا: البميد ببمعنى ال حاجة أن نحترز · (ٗٗ(()
ليس بإنساٍن، أو قولنا ِلزيٍد: ما أنت بإنساٍن؛ ألّن ما صحَّ سمبو لغة المراد سمبو حقيقة، أي 
سمب المعنى الحقيقي في الحقيقة، وأما صّحة الّسمب التي ىي عالمة لممجاز فسمب المعنى 

نما ىو قاعدة معيارية ليتوصل بيا إلى المجاز، فالفرق بين الحقيق ي فييا ليس حقيقٌة، وا 
وزدري )ت· السمبين ظاىٌر ُيغني عن القيد ( عن ىذا الفرق في ھٜٕٓٔوأبان المال عمي الرُّ

ردّْه عمى الميرزا القمي مبيًنا أّن القيد ال بد من أخذه في صّحة الّسمب لبيان أّن المعنى 
ا الركون إلى صحة سمب المعنى الحقيقي وحده من دون اإلشارة إلى القيد، فيذا مجاٌز، وأمّ 

أّن كون المراد صّحة سمب المعاني حقيقة ال يغني عن القيد، بل ال بد من  ))ال ُيغني، قال: 
، وىو بيذا القول يتّبع ما ذكره عضد الدين اإليجي من (٘ٗ(()أخذه في الكالم ليدّل عمى المراد

وآل ىذا االحتراز بالروزدري في ردّْه عمى الميرزا · قيد؛ ليندفع ما صّح سمبو لغةلزوم ذكر ال
 القمّي إلى أن ُيقسّْم السَّمب ىا ىنا عمى قسمين:

 ·سمب بعنوان الحقيقة والواقع -ٕ   ·سمب بحسب الواقع وبعنوان الحقيقة -ٔ
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ار عن األشياء بالسَّمب نحو فأّما الّسمب بحسب الواقع وبعنوان الحقيقة: فحيّْزُه اإلخب      
وأمثاليما بما ىو ظاىر أمامنا بحسب · إخبارنا أّن: البميد ليس بحماٍر، أو البميد ليس بإنسانٍ 

 ·(ٙٗ)الواقع الخارجي، فمثل ىذه األمثمة، الّسمب ورد فييا بعنوان الحقيقة، وليس المجاز
· (ٚٗ)الّسمب التي ىي عالمة لممجازوأّما الّسمب بعنوان الحقيقة والواقع فالمراد بو صّحة       

نما إجرائًيا ُيجرى بعنوان الحقيقة والواقع  فيذه العالمة تقّدم لنا ضرًبا من الّسمب ليس واقعيِّا، وا 
لالستدالل عمى أن المفظ مجاز، بعد أن يترك إطالق المفظ في حيّْز اإلمكان ،ال يعمم ىل 

بيذين الضربين في مناقشة الميرزا القمي   المراد بو الحقيقة أم المجاز؟ واستعان الروزدري
الذاىب إلى عدم الحاجة إلى قيد )نفس األمر(؛ ألّن المراد صّحة سمب المعاني الحقيقية 

األصل في  ))حقيقًة، واألصل في االستعمال الحقيقة، فينا يقف الروزدري عمى قولو: 
ليس بحماٍر، أو البميد ليس ويقول إذا أراد بو تشخيص قوليم: البميد  ((االستعمال الحقيقة

بإنساٍن وأمثاليما، مّما يكون الظاىر فيو الّسمب بحسب الواقع وبعنوان الحقيقة ال المجاز؛ فال 
 ·حاجة لمقيد ىنا، ألّن الّسمب صّح مع الحقيقة واألصل في االستعمال الحقيقة

قول العمماء: إّن ففيو: أّن ذلك ال يرتبط بما نحن فيو بوجو؛ ألّن الكالم في داللة       
ّنما المراد  صّحة الّسمب عالمة لممجاز عمى أّن المراد بالّسمب ليس سمبا بحسب الواقع وا 

فأين ىذا مّما يخبر عنو بالّسمب، أو ما ُيعرف بالقضايا · الّسمب بعنوان الحقيقة والواقع
خيص وتعيين وأما إذا كان المراد من قولو )واألصل في االستعمال الحقيقة( ىو تش· السالبة

ثبات ظيوره في الّسمب  المجاز من قوليم البميد ليس بحماٍر، أو البميد ليس بإنساٍن، وا 
الحقيقي، نظًرا إلى أّن الّسمب صّح مع الحقيقة واألصل في االستعمال الحقيقة، فيكون قوليم: 

 ·(ٛٗ)بعنوان الحقيقة والواقع فيو متَّجو  -ظاىرة -صّحة الّسمب الدالة عمى المجاز
وحاصل القسمين ىو: إذا كان الميرزا القمي يقصد ما يخبر عنو بالّسمب حقيقة، فيذا       

 ·ال يرتبط بما نحن فيو ألّن مدار الكالم حول عالمة صحة الّسمب الّدالة عمى المجاز
وأما إذا ذىب القمي إلى ما ذىب إليو القرافي وذلك بإضمار صفة منوية في النفس       

الحقيقي معيا بعنوان الحقيقة والواقع، فيقال صّحة الّسمب تظير بعنوان  صّح سمب المعنى
الحقيقة والواقع وىذا يغني عن القيد، فيكون ما ذىب إليو الميرزا القمي بعدم االحتياج إلى 

 ·قيد، متجًيا
 الهوامش:

                                                           

 ،ٔ٘٘، ٜ٘/ ٕصول في شرح المحصول: ، نفائس األٖٓ/ ٔينظر: اإلحكام في أصول األحكام:  ( ٔ)
 ·ٜٕٓواالستغناء في أحكام االستثناء: 

 ألسد المستعمل في الحيوان الشجاعالحقيقة المغوي: ىي المفظ المستعمل فيما وضع لو أواًل في المغة، كا (ٕ)
العريض األعالي واإلنسان في الحيوان الناطق، فالحقيقة بيذا المفيوم تعني الدالالت األولى أو األسبق زمنا 
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لبرد حين تستعمل بمعانييا الشائعة التي ىي قبل أن يعترييا تغير داللي كألفاظ األرض والسماء والحّر وا
 ·ٖٓٔ، ودراسة المعنى عند األصوليين: ٕٚ/ ٔينظر: اإلحكام في أصول األحكام: · دالالتيا األولى

( الحقيقة العرفية: ىي التي انتقمت من مسماىا إلى غيره بعرف االستعمال، أو المفظ المستعمل فيما ٖ)
ن كانت حقيقة بالنسبة إلى تواضع أىل العرف عمييا، وضع لو بعرف االستعمال المغوي، وا لحقيقة العرفية وا 

فال تخرج عن كونيا مجاًزا بالنسبة إلى استعمال المفظ في غير ما وضع لو أواًل، ثم ذلك العرف قد يكون 
ا فأما العام فكتخصيصيم االسم ببعض مسمياتو  كـ )الداّبة( فإنيا مشتقة من ال دبيب، عامِّا، وقد يكون خاصِّ

ثم اختصت ببعض البيائم، وأما الخاص فيو ما لكل طائفة من العمماء من االصطالحات التي تخصيم  كـ 
ينظر: المحصول  ،· )الجوىر(،و )العرض(، و )الكون( لممتكممين، و )الرفع( و )النصب(و )الجّر( لمُنحاة

 ·ٖٓ/ ٔكام: ، وينظر: اإلحكام في أصول األحٜٕٛ، ٜٕٚ، ٜٕٙ/ ٔفي عمم أصول الفقو: 
معنى، أو ىي كل لفظ وضع لمسمى الحقيقة الشرعية: ىي المفظة التي استفيد من الشرع في وضعيا لم (ٗ)

 لممسمى األول بمضي الزمان وكثرة المغة، ثم استعمل في الشرع لمسمى آخر مع ىجران االسم في
ك الزكاة والحج، والصوم، االستعمال في االسم الشرعي، كالصالة في معناىا المعروف في الشرع، وكذل

/ ٔ، وينظر: ميزان العقول في نتائج العقول: ٜٕٛ/ ٔوالركوع، ينظر: المحصول في عمم أصول الفقو: 
 ·٘ٓٔ، وينظر: دراسة المعنى عند االصوليين: ٕٗ٘

 ·ٚٔ/ ٔ(   المعتمد في أصول الفقو: ٘)
 ·ٖٔٔ، ٖٓٔ(   مناىج البحث المغوي بين التراث وعمم المغة الحديث: ٙ)
 ·ٕٖ/ ٔ(   المعتمد في أصول الفقو: ٚ)
 ·٘ٙ(   ينظر: مبادئ الوصول إلى عمم اإلصول: ٛ)
(   ما لم ينتظم لفظو معناه، إما بزيادة، أو نقصان، أو بنقل ىو المجاز، أما ما انتظم لفظو معناه من ٜ)

أبي عب اهلل الحسين بن عمي غير زيادة، وال نقصان، وال نقل فيو الحقيقة، وىذان الحدان تعود نسبتيما إلى 
( الذي رأى أن المجازالذي ال ينتظم لفظو معناه ألجل زيادة، ىو الذي ينتظم المعنى إذا ھٜٖٙالبصري )ت

(، وأما الذي ال ينتظم المعنى ألجل ٔٔأسِقطت الزيادة، نحو قولو سبحانو َ}لْيَس َكِمْثِمِو َشْيٌء{ )الشورى: 
( ٕٛنا في الكالم ما نقص منو، نحو قولو تعالى }واسأل القرية{ )يوسف: النقصان فيو الذي ينتظمو إذا أزد

ألنو قد أسقط من الكالم )أىل القرية( ومثال ما نقل عن موضعو، قول القائل: رأيت األسد، وىو يعني 
ولقائل أن يقول أن المجاز في الزيادة والنقصان، قد ُنقل عن موضعو إلى موضع آخر فال · الرجل الشجاع

قيل: إن المجاز في الزيادة كقولو تعالى }ليس كمثمو شيء{ يفيد نفي مثل  لجعميما قسمين آخرين؟ معنى
إال أنو ُنقل عن ىذا المعنى إلى نفي المثل وكذلك قولو تعالى  -تعالى   -مثمو وىو باطل ألنو يقتضي نفيو

يل النص كمادة تاو   -ىنا -والمجاز عند المعتزلة· }واسأل القرية{  موضوع لسؤال القرية وقد نقل إلى أىميا
يمكن الوصول إلى معرفتو باالستدالل العقمي وحده  -اهلل عز وجل -القرآني من حيث إن قصد المتكمم بو

ينظر: المعتمد · فيم لم يتصوروا لمحظة واحدة امكانية أن يدل العقل عمى خالف ما يدل عميو القرآن الكريم
، واالتجاه العقمي في التفسير: ٜٔٚ/ ٕ، والمحصول في عمم أصول الفقو: ٕٖ، ٛٔ/ ٔفي أصول الفقو: 

شكاليات القراءة وآليات التاويل: ٔٛٔ  ·ٛٛ، وا 
 ·ٕٖ/ ٔ(    المعتمد في أصول الفقو: ٓٔ)
 ·ٓٔ/ ٔ(    ينظر: المعتمد في أصول الفقو: ٔٔ)
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 ·ٗٛ/ ٔ، والوصول إلى كفاية األصول: ٕٖ/ ٔ(    ينظر: المعتمد في أصول الفقو: ٕٔ)
 ·ٗٛ/ ٔ، والوصول إلى كفاية األصول: ٕٖ/ ٔأصول الفقو: (    ينظر: المعتمد في ٖٔ)
)التبادر اإلطالقي( الذي ينصرف معو المفظ إلى غير ما وضع لو من دون ب (  ىذه العالمة نقضت ٗٔ)

قرينة؛ لكثرة االستعمال، كتبادر المعنى الحاصل من إطالق لفظ )الصالة( أو )الزكاة( أو )الصوم( وغير 
ز المنقول الذي حظي بالشيرة وذيوع االستعمال بتواضع  أىل العرف عميو، كما ذلك مّما يعرف بالمجا

نقضت بالمشترك المفظي؛ ألّنو حقيقة في مدلوالتو مع عدم تبادر شيء منيا عند إطالقو لكن لم يمبث ىذا 
اىر أن النقض أن اندفع األول منو بأن المفظ إذا تبادر إلى الذىن عند إطالقو إذ لم يعمم أنو مجاز فالظ

يكون حقيقة فيما نقل إليو؛ لكون االقتران الباطني بين المفظ والمعنى قوًيا، ومتكاماًل إلى درجة الحقيقة، وأما 
اآلخر فإّن المفظ المشترك ىو حقيقة في إفادة أحد المعنيين الحقيقين ال المعنى الحقيقي عن المجازي، أو 

يتبادر إلى الفيم عند إطالقو بغير قرينة، ينظر: اإلحكام  يتبادر أحد معنييو ال عمى التعيين، وىذا المعنى
، والوصول إلى كفاية ٖٗ، ووشرح العضد عمى المنتيى األصولي: ٖٔ، ٖٓ/ ٔفي أصول األحكام: 

، واالحتماالت المغوية ٜٔٔ، ودراسة المعنى عند األصوليين: ٜٔ/ ٔ، ومنيج األصول: ٗٛ/ ٔاألصول: 
 ·ٖٖٚألصوليين: المخمة بالقطع وتعارضيا عند ا

  ·ٖٖ، ٕٖ/ ٔ(    ينظر: المعتمد في أصول الفقو: ٘ٔ)
 ·ٜ٘/ ٔ(    ينظر: الوصول إلى كفاية األصول: ٙٔ)
 ·ٖٖ/ ٔ(     ينظر: المعتمد في أصول الفقو: ٚٔ)
 ·ٜٙ/ ٔ(    ينظر: الوصول إلى كفاية األصول: ٛٔ)
 ·ٜٕٛ/ ٔ(    ينظر: األشباه والنظائر: ٜٔ)
 ٜٕٛ، واالستغناء في أحكام االستثناء: ٖٗضد عمى مختصر المنتيى األصولي: (    ينظر: شرح العٕٓ)
 ·ٕٕ(    ينظر: أصول الفقو، لمشيخ المظفر: ٕٔ)
، مختصر منتيى السؤل واألمل في عممي األصول ٖٓ/ ٔ(   ينظر: اإلحكام في أصول األحكام: ٕٕ)

عمى المنتيى األصولي:  شرح العضد· ٜٔ٘، ٜٓ٘/ ٕ، نفائس األصول في المحصول: ٖٕٙوالجدل: 
 ·ٜٓ/ ٔ، والوصول إلى كفاية األصول: ٖٕ، ٕٕ، وأصول الفقو لممظفر: ٖٗ
 ·ٜٕ(    االستغناء في أحكام االستثناء: ٖٕ)
 ·ٜ٘/ ٔتعميقة عمى شرح تجريد االعتقاد: · (    توضيح المرادٕٗ)
 ·ٖٓ/ ٔ(    األحكام في أصول األحكام: ٕ٘)
 ·األمر (    أي عمى صحة السمب في نفسٕٙ)
( وفي               ٙ٘/ ٛ(  الدور في المغة مصدر من دار يدور، كَدْور الَحْبِل بالشيء أو َدْوَر الِعمامة )العين: ٕٚ)

وقيل توقف كل واحد من الشيئين عمى اآلخر، وقيل: ىو · ىو عود الشيء إلى ما كان عميو· االصطالح
( وبالعكس، إذ توقف )أ( عمى )ب(، فيكون توقف الشيء عمى ما يتوقف عميو: كتوقف )أ( عمى )ب

بمرتبتين، أي: بعمتين ويسمى بالدور المصّرح، الستمزامو تقدم الشيء عمى نفسو صراحة  -ىنا -التوقف
ومثالو: قول من يقول في تعريف الزمان: ىو مدة  الحركة، والمدة ىي الزمان، وىذا مما يحترز منو في 

بنفسو، ويكون التوقف بمراتب إذ يتوقف )أ( عمى )ب(، و )ب( عمى التعاريف؛ ألدائو إلى تعريف الشيء 
)ج(، و )ج( عمى )أ( ويسمى ىذا بالدور المضمر، لخفائو استمزام تقدم الشيء عمى نفسو ومثالو: توقف 
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)فيم المعنى( عمى )داللة المفظ(، و )داللة المفظ( تتوقف عمى )العمم بالوضع(، و )العمم بالوضع( يتوقف 
اللة المفظ عمى )فيم المعنى(، والنتيجة )فيم المعنى( توقف عمى)فيم المعنى(، وقد اقتضى تقدم بواسطة د

، وكشاف ٜٓٔ، والتعريفات: ٘ٗ٘ينظر: مفتاح العموم: · الشيء عمى نفسو أنَّ الدوَر أمٌر محال وباطل
 ·ٓٔٔ/ ٕ، وجامع العموم في اصطالحات الفنون: ٓٔٛ/ ٔاصطالحات الفنون والعموم: 

 ·ٖٗ(   شرح العضد عمى مختصر المنتيى األصولي: ٕٛ)
 ·ٕٖ٘/ ٔ(   شرح مختصر المنتيى األصولي، حاشية الشريف الجرجاني: ٜٕ)
ربية اتفاق المفظ اختالف )االشتراك المفظي( الذي أطمق عميو عمماء الع -ىنا -(   ليس المراد بالشتراكٖٓ)

فو شياب الدين  كالعين لمماء والجاموس والباصرة، بل المراد المعنى، ىو )المشترك المعنوي( الذي عرَّ
أي: ىناك أفراد متعددة تتضمن حقيقة أو معنى واحد، · القرافي بالحقيقة الكمية الموجودة في أفراد عديدة

وينسم ىذا االشتراك عمى قسمين: األول: المتواطئ: وىو المفظ الكمي الدال عمى معنى مستٍو في حالو: مثل 
معنى مشترك بالتساوي في وجوده بين زيد وعمر وغيرىما ومثمو )رجل( فيو لفظ كمي  لفظ )االنسان( وىو

يطمق عمى كل ذكر من بني آدم بالتساوي، الثاني: المشكك وىو المفظ الكمي الدال عمى معنى كمي مختمف 
لمشكك في حالو، مثل لفظ )النور( فيو معنى كمي  يشترك فيو كلّّ من الشمس والسراج وغيرىما، وينماز ا

بان ألفاظو تتفاوت من حيث القوة والضعف فالنور في الشمس أشد منو في السراج، وىذا خالف ما في 
، ٕٖٚينظر: الصاحبي في فقو المغة العربية وسنن العرب في كالميا: · المتواطئ الذي تتساوى أفراده فيو

 ٕٗٗ، ٖٕٗ، ٜٖٕ، ٖٕٚي: ، واالشتراك المعنوي والفرق بينو وبين االشتراك المفظٜٕٚ/ ٔوالفروق: 
 ·)بحث(

 ·ٕٖ٘/ ٔ(    ينظر:  شرح مختصر المنتيى األصولي، حاشية التفتازاني: ٖٔ)
 ·ٖٗ(   شرح العضد عمى مختصر المنتيى األصولي: ٕٖ)
 ·ٖٛ٘/ ٔ(    ينظر:  شرح مختصر المنتيى األصولي، حاشية الشريف الجرجاني: ٖٖ)
عرابو: ٖٗٔ/ ٕاني القرآن لمفراء: ، مادة )صعد(، ومعٜٕٓ/ ٔينظر: العين: (  ٖٗ) / ٕ، ومعاني القرآن وا 

٘ٙ· 
 ، وحاشية الشريف الجرجاني   ٖٗ٘/ ٔ(   ينظر:  شرح مختصر المنتيى األصولي،حاشية التفتازاني: ٖ٘)

 ·ٖٕ، وأصول الفقو، لمشيخ المظفر: ٖٛ٘/ ٔ:        
ا َسِمَعْت ِبَمْكِرِىنَّ َأْرَسَمتْ (   قال تعالى: ٖٙ) ْنُينَّ ِسكّْينًا  ِإَلْيِينَّ َوَأْعَتَدْت َلُينَّ ُمتََّكًأ َوآَتْت ُكلَّ َواِحَدةٍ  َفَممَّ مّْ

ا َرَأْيَنُو َأْكَبْرَنُو َوَقطَّْعَن َأْيِدَيُينَّ َوُقْمَن َحاَش ِلّمِو َما َىـَذا َبَشرًا ِإْن  َوَقاَلتِ   َىـَذا ِإالَّ َمَمٌك َكِريٌم اْخُرْج َعَمْيِينَّ َفَممَّ
 (·ٖٔ)سورة يوسف: 

 ·ٜٕ(    االستغناء في أحكام االستثناء: ٖٚ)
 ·ٜٕٓ(    المصدر نفسو: ٖٛ)
 ·ٕٗٔٓ/ ٗ(    صحيح مسمم: ٜٖ)
 ·ٜٔ٘/ ٕ، ونفائس األصول في شرح المحصول: ٜٕٓ(    ينظر: االستغناء في أحكام االستثناء: ٓٗ)
 ·ٜٕٔ(    االستغناء في أحكام االستثناء: ٔٗ)
 ·ٖٗعمى مختصر المنتيى األصولي: (    شرح العضد ٕٗ)
 ·ٕٖ٘/ ٔ(    ينظر: حاشية التفتازاني عمى شرح مختصر المنتيى األصولي: ٖٗ)
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 ·ٛٔ/ ٔ(    القوانين المحكمة في األصول: ٗٗ)
  ·ٜٗ/ ٔ(    تقريرات المجدد الشيرازي: ٘ٗ)
 ·ٜٗ/ ٔ(    ينظر: المصدر نفسو: ٙٗ)
 ·ٜٗ/ ٔ(    ينظر: المصدر نفسو: ٚٗ)
 ·ٜ٘/ ٔنظر: تقريرات المجدد الشيرازي: (    يٛٗ)

 المصادر والمراجع
، الدار البيضاء، ٖاالتجاه العقمي في التفسير، لمدكتور نصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي، ط: -

 م.ٜٜٙٔالمغرب، 
الجديد، االحتماالت المغوية المخمة بالقطع وتعارضيا عند االصوليين، لمدكتور كيان أحمد حازم، الكتاب  -

 م.ٖٕٔٓ، بغازي، ليبيا، ٔط:
ىـ(، تحقيق: عبد ٖٔٙاإلحكام في أصول األحكام، ألبي الحسن سيف الدين عمي بن محمد اآلمدي )ت -

 الزاق عفيفي، المكتب اإلسالمي، بيروت، لبنان، د.ت.
: ىـ(، تحقيقٕٛٙاالستغناء في أحكام االستثناء، لشياب الدين أحمد بن أحمد بن أدريس القرافي )ت -

 م.ٕٜٛٔالدكتور طو محسن، مطبعة الرشاد، بغداد، 
ىت(، تحقيق: ٜٔٔاألشباه والنظائر في النحو، لجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت -

 م.ٕٚٓٓىـ/ٕٛٗٔ، بيروت، لبنان، ٕغريد الشيخ، دار الكتب العممية، ط:
، الدار ٜالمركز الثقافي العربي، ط:إشكاليات القراءة وآليات التأويل، لمدكتور نصر حامد أبو زيد،  -

 م.ٕٕٔٓالبيضاء، المغرب، 
ىـ(، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار ٕٙٛالتعريفات، ألبي الحسين عمي بن محمد الجرجاني )ت -

 م.ٖٕٓٓ، بيروت، لبنان، ٕالكتب العممية، ط:
عمييم السالم الحياء  ىـ(، مؤسسة آل البيتٜٕٓٔتقريرات المجدد الشيرازي، لممولى عمي الروزدري )ت -

 م.ٖٜٛٔ، بيروت، لبنان، ٔالتراث، ط:
توضيح المراد، تعميقو عمى شرح تجريد االعتقاد، لمحسن بن يوسف بن عمي المطير الحمي، تحقيق:  -

 السيد ىاشم الحسيني، مطبعة المصطفوي، د.ت.
ىـ(، ٖٚٔٔ)ت جامع العموم في اصطالحات الفنون، لمشيخ عبد النبي بن عبد الرسول األحمد نكري -

 تحقيق: قطب الدين محمد بن غبان الدين الحيدرآبادي، دائرة المعارف النظامية، حيدرآباد، اليند، د.ت.
 م.ٕٔٓٓدراسة المعنى عند االصوليين، لمدكتور طاىر سميمان حمودة، دار الجميل لمنشر والتوزيع،  -
ىـ(، تحقيق: فادي ٙ٘ٚيجي )تشرح العضد عمى مختصر المنتيى االصولي، لعبد الرحمن بن احمد اال -

 م.ٕٓٓٓىـ/ٕٔٗٔ، بيروت، لبنان، ٔنصيف، وطارق يحيى، دار لكتب العممية، ط:
ىـ( حاشية السيد ٙ٘ٚشرح مختصر المنتيى االصولي، لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد اإليجي )ت -

بيروت، ، ٔىـ(، تحقيق: محمد حسن محمد حسن، دار الكتب العممية، ط:ٙٔٛالشريف الجرجاني )ت
 م.ٕٗٓٓىـ/ٕٗٗٔلبنان، 
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ىـ( حاشية العالمة ٙ٘ٚشرح مختصر المنتيى االصولي، لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد اإليجي )ت -
، بيروت، ٔىـ(، تحقيق: محمد حسن محمد حسن، دار الكتب العمية، ط:ٜٔٚسعد الدين التفتازاني )ت

 م.ٕٗٓٓىـ/ٕٗٗٔلبنان، 
ىـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ٕٔٙجاج النيسابوري )تصحيح مسمم، ألبي الحسن مسمم بن الح -

 م.ٜٜٔٔ، بيروت، لبنان، ٔدار احياء الكتب العربية، ط:
ىت(، تحقيق: الدكتور ميدي المخزومي، ٘ٚٔالعبن، ألبي عبد الرحمن الخميل بن احمد الفراىيدي )ت -

 والدكتور ابراىيم السامرائي، د.ط، د.ت.
ىـ(، شرحو وعمق عميو: رضا ٖٕٔٔل: ألبي القاسم بن الحسن القمي )تالقوانين المحكمة في االصو  -

 ىـ.ٖٓٗٔ، ٔحسين صبح، دار احياء الكتب االسالمية، ط:
ىـ(، تحقيق: الدكتور عمي ٛ٘ٔٔكشاف اصطالحات الفنون والعموم، لمحمد بن عمي النيانوي )ت -

 م.ٜٜٙٔ، بيروت، لبنان، ٔدحرود، مكتبة لبنان ناشرون، ط:
ول ال عمم االصول، ألبي منصور جمال الدين بن يوسف الحمي، تحقيق: عبد الحسين مبادئ الوص -

 م.ٜٙٛٔ، بيروت، لبنان، ٕالبقال، دار االضواء، ط:
المحصول في عمم أصول الفقو، ألبي عبد اهلل محود بن عمر الرازي، تحقيق: د. طو جابر العمواني،  -

 م.ٜٜٚٔمؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 
السؤل واألمل في عممي األصول والجدل، ألبي عمرو عثمان بن أبي بكر بن الحاجب  مختصر منتيى -

 م.ٕٙٓٓ، بيروت، لبنان، ٔىـ(، تحقيق: الدكتور نذير حمادو، دار ابن حزم، ط:ٙٗٙ)ت
ىـ(، تحقيق: أحمد يوسف، ومحمد عمي النجار، ٕٚٓمعاني القران، ألبي زكريا يحيى بن زياد الفراء )ت -

 ، مصر.ٔاعيل الشمبي، دار المصرية لمتأليف والنشر الترجمة، ط:وعبد الفتاح إسم
عرابو، ألبي إسحاق إبراىيم بن السري )ت - ىـ(، تحقيق: عبد الجميل عبده شمبي، عالم ٖٔٔمعاين القرآن وا 

 م.ٜٛٛٔىـ/ٛٓٗٔ، بيروت، لبنان، ٔالكتب، ط:
تحقيق: محمد حميد اهلل،  ىـ(،ٖٙٗالمعتمد في أصول الفقو، ألبي الحسين محمد بن عمي البصري )ت -

 م.ٜٗٙٔىـ/ٖٗٛٔالمعيد العالي، دمشق، 
ىـ(، تحقيق: عبد الحميد ىنداوي، دار ٕٙٙمفتاح العموم، ألبي يعقوب يوسف بن محمد السكاكي )ت -

 م.ٕٔٔٓ، بيروت، لبنان، ٕالكتب العممية، ط:
، ٔن الثقفية العامة، ط:منيج البحث المغوي بين التراث وعمم المغة الحديث، د. عمي زوين، دار الشؤو  -

 م.ٜٙٛٔبغداد، العراق، 
، النجف األشرف، ٔمنيج األصول، لمسيد محمد محمد صادق الصدر، دار وكتبة البصائر، ط: -

 م.ٕٓٔٓىـ/ٖٔٗٔ
ىـ(، ٗٛٙنفائس األصول في شرح المحصول، ألبي العباس شياب الدين احمد بن ادريس القرافي )ت -

 م.ٜٜ٘ٔ، ٔمحمد عوض، مكتبة نزار الباز، ط:تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعمي 
 ، قم، د.ت.ٖالوصول إلى كفاية األصول، لمسيد محمد الحسيني الشيرازي، منشورات الحكمة، ط: -
االشتراك المعنوي والفرق بينو وبين االشتراك المفظي، د. أحمد بن محمد اليماني، مجمة جامعة أم القرى  -

 م.ٕٗٓٓ، ٖٔ، العدد ٜٔلعموم الشريعة والمغة العربية، مج: 


