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جِئْنَب بًِِثْهِوِ يَذَدًا }
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صذق اهلل انؼهِ انؼظْى
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ئىل اإلِبَ اٌؼبمل
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ئىل اٌزٌ يف فعٍِِ ِلً اٌب ي محّذ (صًٍ اهلل ػٍُِ واٌِ) وشجُِ حُذس يف
مجُغ املىبسَ
ئىل عُذٌ وِىالٌ صػُُ احلك اإلِبَ ِىعً اٌىبظُ (ػٍُِ اٌغالَ)
أهذٌ ثىاة هزا اٌؼًّ .
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ولى
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ثانيا ً  :أقسام المعانئ٘ .................................................................. :
ثالثا ً  -الفرق بين المعن والمفهوم ٔٙ .................................................. :
المطىب الثاني  :مفهوم الترددٔ1 .................................................... :
أوالً  :التردد عند المفسرين ٔ9 ......................................................:
ثانيا ً  :التردد عند الفقهاء ٔ9 .........................................................:
ثالثا ً  :الفرق بين التردد والشك والحيرة ٕٓ ............................................ :
المطىب الثالث  :تعريؾ المركب اإلضافي (المعاني المرددة) ٕٔ ............... :
المطىب الرابع  :مفهوم الترجيح ٕٗ .................................................:
أوالً  -الترجيح عند المفسرين ٕٗ .......................................................:
ثانيا ً  -الترجيح عند الفقهاء ٕ1 .......................................................... :
المبحث الثاني  :أسباب الترددٕ9 ....................................................
المطىب األول :اختبلؾ الىؽويين في تحديد المعن ٕ9 ............................ :
المطىب الثاني  :االختبلؾ في القراءات و اإلعراب ٖٔ .........................:
المطىب الثالث  :وجود المتشابه في القرآن الكريم ٖٙ ...............................
ٗ

المطىب الرابع  :وجود المعاني المرددة ٖ1 ........................................ :
المطىب الخامس  :االعتقاد و الفهم الشخلي ٖ8 .................................. :
المبحث الثالث  :أنواع التردد ٕٗ ..............................................................
المطىب األول  :التردد بين دليىينٕٗ .................................................
المطىب الثاني  :التردد بين حكمين ٗ٘ ...............................................
المطىب الثالث  :التردد بين المعانيٗ1 ...............................................
الفلل الثاني  :أنواع المعاني المرددة وآليات ترجيحها الداخىية ٖ٘ ........................
المبحث األول  :أنواع المعاني المرددةٖ٘ ....................................................
توطبةٖ٘ ...................................................................................
المطىب األول  :االشتراك ٘ٗ .........................................................
المطىب الثاني  :المجاز ٘8 ............................................................
المطىب الثالث  :التخليصٙ9 .......................................................
المطىب الرابع  :اإلضمار 19 .........................................................
المطىب الخامس  :النقل8ٗ ............................................................
المبحث الثاني  :آليات ترجيح المعن المراد من المعاني المرددة 81 .......................
توطبة81 ...................................................................................
المطىب األول  :آليات ترجيح المعن في المشترك 81 ..............................
المطىب الثاني  :آليات ترجيح المعن في المجاز 9ٔ ................................
المطىب الثالث  :آليات ترجيح المعن في التخليص 98 ..........................
المطىب الرابع  :آليات ترجيح المعن في اإلضمارٔٓٔ.............................
المطىب الخامس  :آليات ترجيح المعن في النقل ٔٓٗ...............................
المبحث الثالث  :آليات الترجيح بين المعاني المرددة ٔٓ٘ ...................................
توطبةٔٓ٘ .................................................................................
المطىب األول  :آليات الترجيح عند تردد المعن بين االشتراك وبقية المعاني ٔٓٙ
المطىب الثاني  :آليات الترجيح عند التردد بين المجاز وبقية المعاني المرددة ٖٔٔ
المطىب الثالث  :آليات الترجيح عند التردد بين التخليص وبقية المعاني المرددةٔٔ9
٘

المطىب الرابع  :آليات الترجيح عند التردد بين النقل و اإلضمارٕٔٔ..............
الفلل الثالث  :آليات الترجيح الخارجيةٕٔٗ ................................................
المبحث األول  :الترجيح بالىؽة العربية وقواعدها ٕٔٗ ......................................
توطبةٕٔٗ .................................................................................
المطىب األول  :الترجيح بقول الىؽوي وكبلم العرب ٕٔ٘...........................
المطىب الثاني  :الترجيح بقواعد الىؽة العربية ٖٔٔ..................................
المبحث الثاني  :الترجيح بالقرابن ٖٔ٘ .......................................................
توطبة ٖ٘ٔ
المطىب األول  :تعريؾ القرابن وأهميتها ٖٔ٘.......................................
المطىب الثاني :أنواع القرابن والترجيح بها ٖٔ9.....................................
المبحث الثالث  :الترجيح بالقواعد التفسيرية واأللولية ٕٔ٘ ...............................
توطبةٕٔ٘ .................................................................................
المطىب األول  :القواعد التفسيرية وآليات الترجيح بها ٕٔ٘.........................
أوال  :تعريؾ القاعدة التفسيرية ٕٔ٘..................................................
ثانيا ً  :أهمية القواعد التفسيرية ٖٔ٘...................................................
ثالثا ً  :آليات الترجيح بالقواعد التفسيرية ٔ٘ٗ.........................................
 1قاعدة العناية بىؽة العرب ٔ٘ٗ......................................................ٕ-يراع المعن األشهر واألؼىب واألفلح دون الشاذ والقىيل ٔ٘ٙ..............
المطىب الثاني  :الترجيح بالقواعد األلولية ٔ٘1....................................
أوال ًً  :تعريؾ القاعدة األلولية ٔ٘1................................................
ثانيا ً  :أهمية القواعد األلولية وتقسيماتها ٔ٘1.....................................:
ثالثا ً  :الترجيح بالقواعد األلولية ٔ٘9..............................................:
ٔ – الترجيح بؤلالة الظهورٔٙٔ................................................... :
ٕ  -الترجيح بؤلالة الحقيقةٔٙٗ......................................................
ٖ -الترجيح بؤلالة العموم ٔٙ٘........................................................
ٗ -الترجيح بؤلالة عدم االشتراكٔٙٙ................................................
ٙ

٘ -الترجيح بؤلالة عدم اإلضمار ٔٙ1................................................
 -ٙالترجيح بؤلالة عدم النقلٔٙ9.....................................................
الخاتمة ونتابج البحثٔ1ٓ .....................................................................
الملادر والمراجع ٔ1ٕ .......................................................................

1

ٍقذٍخ

سٌِ اىيَّهِ اىرَّحْ ََِِ اىرَّحٌٍِِ
ِث ْ
الحمد هلل رب العالمين واللبلة والسبلم عى أفضل المرسىين محمد وآل بيته
بؤحسان إل يوم الدين .
الطيبين الطاهرين ومن تبعه
ٍ
وبعد ؛
فقد نالت الىؽة العربية اهتمام العىماء والباحثين كونها لؽة القرآن الكريم الذي
إمتاز بإعجاز ألفاظه وسعة معانيه التي لو كان البحر مداداً إلحلاء كىماته لنفد فهو
مورد معين ال ينضب يرده رواد الفكر وأساطين البيان فيتزودون بؤعظم زاد ويمدون
عقولهم بخير مدد فكان من توفيق هللا (ػضوجً) وتسديده أن تناولت هذه الرسالة جزءاً من
هذه المعاني الزاخرة التي يعجز العقل البشري عن اإلحاطة بها ؛ لما فيها من ببلؼة و
إعجاز تحدى هللا

(ػضوجً)

بها فطاحل العرب فقال

(ػضوجً)

 { :لًُْ ٌَئِْٓ اجْزََّؼَذْ اإلِٔظُ وَاٌْجُِّٓ ػًٍََ

أَْْ َأْرُىا ثِِّلًِْ هَزَا اٌمشآْ الَ َأْرُىَْ ثِِّلٍِِِْ وٌَىْ وَبَْ ثَؼْعُهُُْ ٌِجَؼْطٍ ظَهِريًا } (ٔ) .وإل جانب هذا التحدي
عن اإلتيان بمثى ِه أمر هللا

(ػضوجً)

بتدبر آياته وفهم مفرداته وهذا الفهم ليس عى مستوى

واحد بل هو متفاوت عى حسب القدرات البشرية و إدراكها إضافة إل طبيعة الىؽة
العربية التي نزل بها القرآن والتي اتسمت بالسعة والتعدد وتعدد المعاني في ألفاظ
الىؽة العربية كان سببا ً ربيسا ً في حدوث التردد في فهم المخاطب لمراد المتكىم وهو
موضوع رسالتنا التي وسِ مت بـ (المعاني المرددة في القرآن الكريم وآليات ترجيحها بين
المفسرين والفقهاء) والتردد الحالل في هذه المعاني ليس من المتكىم إنما هو من قبل
فهم المخاطب لىمعن المراد ولرفع هذا التردد ال ُبد من التولل لىمعن المراد
وترجيحه لذا وجب البحث في هذه المعاني و استقرابها بين المفسرين والفقهاء كون
المفسر هو المعْ ِني ببيان معاني القرآن الكريم وتفسيرها عى وفق الضوابط التفسيرية
والفقيه ألن دليىه األول ألستنباط الحكم الشرعي قابم عى النص القرآني وفهم معانيه .

(ٔ) سورة اإلسراء . 88 :
8

أوالً  :أسجبة اختٍبر ادلىضىع
ال يخف أن الموضوعات في الشريعة االسبلمية كثيرة جداً بل تتناول كل ما يتعىق
بالفرد والمجتمع ومن هنا جاءت فكرة اختيار الموضوع لتتناول مسؤلة تقع في طريق كل
عالم أال وهي ( :المعاني المرددة في القرآن الكريم وآليات ترجيها بين المفسرين
والفقهاء) ويعود ذلك لسببين هما  :إن موضوع الرسالة يكمنُ بكو ِن ِه يتناول أشرؾ
العىوم وأعظم المعاني وهي معاني كتاب هللا األعظم القرآن الكريم  .وإنه لشرؾ لكل
باحث أن يخو في آياته المباركة لينهل من بحره الزاخر ويروى من منهى ُه العذب أما
السبب اآلخر الختيار الموضوع فهو رفع التحير عن بع المعاني التي يتردد الفهم في
بيان المراد منها فكما هو معىوم أن الىؽة العربية لؽة واسعة المعاني فيها من المشترك
وتردد معاني األلفاظ واختبلفها من قبيىة إل األخرى فكان ال
والمجاز ما ال يحل
ُبد من بيان المعن المراد وترجيحه من هذه المعاني المرددة لىولول إل التفسير
اللحيح لىمفردة القرآنية وكذلك تحقيق مراد هللا (ػضوجً) عى أتم وجه من قبل المكىؾ
وذلك وفق ضوابط خالة وضعها المفسرون و الفقهاء لرفع التردد الحالل وهذا ما
سؤشرع باستقرابه وبيانه فمن هللا التسديد والتوفيق .

ثبٍّبً  :اىذراسبد اىسبثقخ :
ال يخف أن ملطىح (المعاني المرددة) لم يبحث سابقا ً بلورة مستقىة وما
تناولته الدراسات السابقة هو عبارة عن دراسات في معاني القرآن بلورة عامة ولم
تتناول ترجيحات المفسرين والفقهاء ومن هذه الدراسات :
ٔ -قواعد الترجيح عند المفسرين  :لحسين بن عىي الحربي  :وألل هذا الكتاب
رسالة ماجستير في كىية الول الدين جامعة محمد بن سعود تناولت قواعد
الترجيح لدى المفسرين بلورة عامة .
ٕ-ترجيحات الزركشي في عىوم القرآن  :لؽانم بن عبد هللا الؽانم  :وأيضا ً الل هذا
الكتاب رسالة ماجستيرفي كىية الول الدين جامعة محمد بن سعود تناولت
الترجيحات التي اتبعها الزركشي في جميع عىوم القرآن ومن ضمنها ترجيحاته
التفسيرية .
ٖ -الترجيحات عند المفسرين دراسة استداللية  :لسجاد هادي لاحب رسالة
ماجستير في جامعة الكوفة تناولت الترجيحات التي يتبعها المفسرون في
تفاسيرهم بلورة عامة .

9

ٗ-تعدد معاني القرآن بين الشكل والمضمون  :لفرح باقر أحمد الفاضىي رسالة
ماجستير في الىؽة العربية جامعة الكوفة وهي دراسة ببلؼية ونقدية لمعاني القرآن
في تخلص الىؽة العربية .
٘-أثر تعدد المعن في تفسير النص القرآني  :لهدى عبد الحسين مير زوين وهي
أطروحة دكتوراه في جامعة الكوفة تناولت آليات تعدد المعن ومدى تؤثيرها في
اختبلؾ التفاسير دون بيان لىترجيح فيما بينها .

ثبىثبً ٍ :نهجٍخ اىجحث
أتبعت في البحث المنهج االستقرابي التحىيىي وذلك باستقراء المفردة وبيان
نوع المعن فيها ومن ثم تحىيل المعن من حيث تعدده أو نقىه عن الوضع األلىي
وكذلك تتبع اآلليات والضوابط التي وضعها المفسرون و الفقهاء لرفع التردد لكي
يتضح المراد منه ويتعين الراجح من بين المعاني المتعددة لىفظ الواحد .
وقد اقتضت طبيعة البحث في ترجيح المعن المراد االستعانة بملادر عىم األلول كونه
عىما ً آليا ً يستعين ب ِه المفسر و الفقيه في ترجيحاته وهذا ما تولل إليه البحث عند
مقارنة ترجيحات المفسرين والفقهاء إذ إن المفسرين والفقهاء في ترجيحاتهم اعتمدوا
عى عىم األلول فىم يكن هناك فرقا ً كبيراً في ترجيحاتهم .

راثؼبً ٍ :شنيخ اىجحث
إن األتساع الدآللي لىمفردة القرآنية أحوج ك ً
بل من المفسر و الفقيه ال تحديد
المعن ؛ ولمعرفة مراد هللا (ػضوجً) ال ُبد من بيان معاني كتابه وهذه هي مهمة المفسر
وكذلك هي مهمة الفقيه كونه مكىفا ً باستنباط الحكم الشرعي من خبلل هذه المعاني
وبالتالي يإدي فهم هذه المعاني والوقوؾ عى مراد هللا (ػضوجً) فيها إل قيام المكىؾ بما أمر
ب ِه عى أتم وجه لذا تناول البحث مشكىة التردد في فهم بع من هذه المعاني وذلك
من خبلل حلر المعاني الداخىة تحت هذا المسم وبيان أسباب وقوع التردد فيها مع
ذكر آليات ترجيح المعن وبيان المراد ورفع التردد الحالل في فهمها .

خبٍسبً  :خطخ اىجحث
لما كان ملطىح (المعاني المرددة) من الملطىحات المستحدثة أحتيج إل تؤسيس
إذ انها لم تطرح من قبل ؛ لذا ال ُبد من الوقوؾ عى تعريفات لهذه المعاني و أنواعها و
أسباب التردد فيها وهذا ما تناوله الفلل األول و بثبلثة مباحث هي :
المبحث األول  :التعرٌف بمفردات البحث .
المبحث الثانً  :أسباب التردد
ٓٔ

المبحث الثالث  :انواع التردد.
اما الفلل الثاني فقد تناول أنواع المعاني وأليات الترجيح الداخىية والتي كانت عى وفق
ثبلث مباحث هي :
المبحث األول  :انواع المعانً المرددة .
المبحث الثانً آلٌات ترجٌح المعنى المراد من المعانً المرددة
المبحث الثالث  :الترجٌح بٌن المعانً المرددة عند اجتماعها
أما الفلل الثالث فقد تناول ثبلثة مباحث تضمنت آليات الترجيح الخارجية التي تإثر في
المعن وتبينه وهي :
المبحث األول  :اللغة وقواعد اإلعراب
المبحث الثانً  :القرائن المحٌطة بالمعنى
المبحث الثالث  :القواعد التفسٌرٌة واألصولٌة المرجحة للمعنى المراد .
وفي الخاتمة ذكر لنتابج البحث في هذا الموضوع ثم قابمة بملادر ومراجع البحث .
ً
خدمة لكتابه الكريم خاللة لنيل رضاه عز
هذا ونسؤل هللا أن يكون هذا العمل
وعبل وتسديده فهو الموفق وهو المعين وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين .
الباحثة

ٔٔ

اىفصو األوه ٍ :فهىً ادلؼبًّ ادلرددح وأسجبة اىرتدد و أّىاػه
ادلجحث األوه  :اإلطبر اىنظري دلفبهٌٍ اىجحث
ادلجحث اىثبًّ  :أسجبة اىرتدد
ادلجحث اىثبىث  :أّىاع اىرتدد

ٕٔ

ادلجحث األوه  :اإلطبر اىنظري دلفبهٌٍ اىجحث
قبل الشروع بالبحث ال ُبد لي من الوقوؾ عى مفهوم المعن والتردد والمعاني
المرددة و الترجيح ويتحقق ذلك في مطالب عدة هي :

ادلطيت األوه ٍ :فهىً ادلؼبًّ :
تعد الىؽة من أهم ملادر التوالل والتفاهم بين الناس وهذا التفاهم متوقؾ عى
فهم المعن المراد من هذه الىؽة فكل لفظ مفرد موضوع بإزابه معن يفهم من ُه وقد
إذ نجد كثيراً من المعاجم قد وضعت
عرفت الىؽة العربية باتساع معاني مفرداتها
لبيان معن المفردة العربية أشهرها كتاب (العين) لىخىيل بن أحمد الفراهيدي (ت:
٘ٔ1هـ) و(اللحاح) لىجوهري (ت  ٖ9ٖ :هـ) و(معجم مقايس الىؽة) ألبن فارس
(ت ٖ9٘ :هـ) و(لسان العرب) ألبن منظور (ت1ٔٔ :هـ) وؼيرها من الكتب التي
ألفت قديما ً وحديثا ً في بيان معاني األلفاظ  .لذا سنتناول بيان مفهوم المعاني وأنواعها و
فرق المعن عن المفهوم فيما يؤتي :

أوالً  -تؼرٌف ادلؼبًّ :
ً
لؽة  :من (عن ) أي الخضوع

ٔ -المعانً فً اللغة  :جمع معن والمعن
قال تعال ًَ { :عَنَجْ الٌُْجٌُهُ لِلْحَيِّ الْقَيٌُّمِ }

(ٔ)

الظهور والبروز (ٕ) .يقال  :عنت األر

أي خضعت  .وأيضا بمعن :
بالنبات أي ظهر نباتها (ٖ) .

يقول الراؼب األلفهاني (ت ٕ٘ٓ :هـ) (:هو إظهار ما تضمنه الىفظ) (ٗ).

(ٔ) سورة طه .ٔٔٔ :
(ٕ)

ٌُنظر :معجم مقاٌٌس اللغة  :أحمد بن فارس بن زكرٌا  ,تحقٌق  :عبد السالم محمد هارون  ,سنة الطبع :
ٗٓٗٔ  ,المطبعة  :مكتبة اإلعالم اإلسالمً  ,الناشر  :مكتبة اإلعالم اإلسالمً . ٔٗٙ / ٗ ,

(ٖ)

ٌُنظر  :إصالح المنطق  :أبو ٌوسف ٌعقوب بن إسحاق ابن السكٌت  ,تحقٌق :محمد مرعب  ,الناشر :دار إحٌاء
التراث العربً  ,الطبعة :األولى ٖٕٗٔ هـ  ٕٕٓٓ ,م . ٕ7ٔ ,

(ٗ)

المفردات فً غرٌب القرآن  :أبو القاسم الحسٌن بن محمد الراغب األصفهانى  ,تحقٌق :صفوان عدنان الداودي
 ,الطبعة :األولى  ٕٔٗٔ -هـ  ,الناشر :دار القلم  -دمشق . ٘9ٔ ,
ٖٔ

ومعن الكبلم أي فحوى الكبلم وما قلده المتكىم ( :عن بالكبلم  :أراد وقلد .ومعْ ن
ون مع ت ْشدي ِد اليا ِء ومعْ نا ُته ومعْ نِي ُته واحِد أي فحْ واهُ وم ْقل ُدهُ .
بلم ومعْ نِيه بكسْ ِر الن ِ
الك ِ
ويُجْ م ُع المعْ ن عى المعانِي) (ٔ).
فالمعن هوما يفهم من الىفظ المستعمل في التخاطب ؛ أذ ب ِه يعبر األنسان عن ما في نفسه
و يضع ُه في قوالب لفظية خالة لكل معن من المعاني .
ٕ -المعانً فً االصطالح :
تعددت تعريفات المعاني في االلطبلح إذ ذكر لها ما يقارب ستة عشر تعريفا ً
مختىفا ً بحسب االختلاص (ٕ) منها :
ٔ -إنها ( :القلد الذي يقع به القول عى وجه دون وجه)(ٖ).
ٕ -إنها (المفهوم من ظاهر الىفظ والذي تلِ ُل إليه بؽير واسط ٍة) (ٗ).
ٖ -إنها (اللورة الذهنية من حي ُ
ْث إِنه وضع بإزابها الى ْفظ .و ِب ُدون هذِه ْالح ْيثِية ال
تسم معن ) (٘) .
ٗ -إنها ( :اللورة الذهنية من حيث إنه وضعت بإزابها األلفاظ واللورة الحالىة
في العقل فمن حيث إنها تقلد بالىفظ سميت معن )(. )ٙ

(ٔ)

تاج العروس  :أبو فٌض محب الدٌن محمد مرتضى الزبٌدي  ,تحقٌق  :علً شٌري  ,سنة الطبع ٔٗٔٗ :هـ -
ٗٔ99م  ,المطبعة  :دار الفكر – بٌروت  ,الناشر  :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع – بٌروت .7ٔٔ/ٔ9,

(ٕ)

ٌُنظر  :دور الكلمة فً اللغة  :ستٌفن أولمان  ,ترجمة  :كمال محمد بشر  ,بال .ط  ,الناشر  :مكتبة الشباب –
القاهرة . ٘ٗ ,

(ٖ)

الفروق اللغوٌة  :أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل العسكري  ,تحقٌق :محمد إبراهٌم سلٌم بال  .ط ,
الناشر :دار العلم والثقافة للنشر والتوزٌع  -القاهرة . ٖٖ ,

(ٗ)

دالئل اإلعجاز فً علم المعانً  :أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانً  ,تحقٌق  :محمود
محمد شاكر أبو فهر  ,الطبعة :الثالثة  ,سنة الطبع ٖٔٗٔ :هـ ٔ99ٕ -م  ,الناشر :المطبعة  :المدنً  -القاهرة
 ,الناشر  :دار المدنً  -جدة .ٕٖٙ ,

)٘ ) دستور العلماء  :القاضً عبد النبً بن عبد الرسول األحمد نكري ,الطبعة :األولىٕٔٗٔ ,هـ ٕٓٓٓ -م ,
الناشر :دار الكتب العلمٌة  -لبنان  /بٌروت . ٔ98 /ٖ ,
()ٙ
ار ِن  :عبد الكرٌم بن علً بن محمد النملة  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع :
ب فً عِ ْل ِم أصول الفِ ْق ِه ا ْل ُم َق َ
ا ْل ُم َه َّذ ُ
ٕٓٗٔ هـ  ٔ999 -م  ,الناشر  :مكتبة الرشد – الرٌاض . ٔٔٗ / ٔ ,
ٗٔ

وبذلك يتضح أن المعاني هي قلد المتكىم من كبلمه فبمجرد تىفظ المتكىم بؤلفاظ
معينة يتبادر لىذهن مراد المتكىم وقلده وهذه اللورة الذهنية إنما هي العبلقة بين
الىفظ والمعن (ٔ).
ونجد كبل التعريفين الىؽوي وااللطبلحي لىمعاني اتفقا عى الظهور وما يقلده
المتكىم بىفظه فكىما حضر الىفظ حضر معه المعن وهو ما نشؤ بسبب الوضع
واالستعمال .

ثبٍّبً  :أقسبً ادلؼبًّ:
قسم عىماء الىؽة المعاني عى نوعين هما :
ٔ -المعنى المقالً  :وهو يشمل نوعين من المعاني وهما :
أ -المعن الوظيفي أي معن وظيفة المبن عى مستوى النظام اللوتي واللرفي
والنحوي فهو ناتج هذه األنظمة .
ب -هو المعن المعجمي وهو معن الكىمة المفردة كما في المعجم .
ٕ -المعنى المقامً  :ويشمل المعن المقالي مضافا ً إليه القرابن المحيطة ب ِه سواء
كانت طبيعية أم اجتماعية (ٕ).
أما عند األلوليين فقد قسمت المعاني عى ثبلثة أنواع :
ٔ -المعنى الحقٌقً  :أي ما وضع الىفظ بإزابه ألالة وهو ما يعرؾ بالحقيقة.
ٕ -المعنى االستعمالً  :وهو ما استعمل في ؼير ما وضع له كالمجاز .
ٖ -المعنى الوظٌفً  :وهو ما تإديه الكىمة بما لها من معن (حقيقي أو مجازي)
في أثناء تركيبها مع ؼيرها من وظيفة وهو إما فاعل لدر منه الفعل إما
مفعول وقع عىيه الفعل أما استثناء إما لفه وإما ؼير ذلك (ٖ) .

(ٔ)

ٌُنظر  :دروس فً علم األصول  :محمد باقر الصدر  ,الطبعة  :الثانٌة  ,سنة الطبع ٔٗٓٙ :هـ  ٔ98ٙ -م ,
الناشر  :دار الكتاب اللبنانً  -بٌروت  ,الناشر  :مكتبة المدرسة – بٌروت . ٙ٘ / ٔ ,

)ٕ) ٌُنظر  :اللغة العربٌة معناها ومبناها  :تمام حسان  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٔ99ٗ :م  ,المطبعة  :دار
الثقافة للطباعة والنشر . ٖٖٗ ,
)ٖ) ٌُنظر  :البحث النحوي عند األصولٌٌن  :مصطفى جمال الدٌن  ,الطبعة  :الثانٌة  ,سنة الطبع  ٔٗٓ٘ :هـ ,
المطبعة  :دار الهجرة – إٌران . 8 ,
٘ٔ

ثبىثبً  -اىفرق ثني ادلؼنى وادلفهىً :
لمعرفة الفرق بين المعن والمفهوم ال ُبد من تعريفهما وقد سبق تعريؾ
المعن

فنعرف المفهوم لغة  :من (الفهم) وفهمت الشي أي عرفته وعقىته (ٔ) .و

الف ْه ُم ( :معرفتك الشيء بالقىب  .ف ِهمه فهْما ً وفهما ً وفهامة  :عىِمه) (ٕ).
وهو أيضا ً ( العىم بمعاني الكبلم عند سماعه خالة ولهذا يقال فبلن سيء الفهم إذا
كان بطيء العىم بمعن ) (ٖ) .وبذلك يتضح أن المفهوم هو المعىوم بالقىب فهو شامل لكل
ما عىم سواء بالعىم التلويري أم التلديقي

وشامل لكل معرفة لفظية أم ؼير لفظية

كاإلشارة والعبلمة وؼيرهما (ٗ) .
المفهوم اصطالحا  :فقد ذكرت له تعاريؾ عدة منها :
ٔ(-داللة الىفظ ال في محل النطق) (٘).
ٕ(-هو المعن الموجود في الذهن) (.)ٙ
ٖ(-كىمة الطبلحية يراد بها التلور الذهني الذي نتلور ب ِه اللفات التي تميز
أفراد فبة معينة من أفراد فبة أخرى) (.)1
وبذلك يتضح أن جميع تعاريؾ المفهوم تتفق عى

أنه تىك اللورة الذهنية

المتلورة لؤلشياء  .إذن هو متعىق بما يفهمه المخاطب ويدركه من كبلم المتكىم أو
ينتزعه مما يحيط بالكبلم من قرابن وهذا الفهم متعىق أيضا ً بما يحيط الكبلم من قرابن

(ٔ) العٌن  :الفراهٌدي . ٙٔ / ٗ ,
(ٕ) لسان العرب  :ابن منظور . ٗ٘9 / ٕٔ ,
(ٖ) الفروق اللغوٌة  :أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعٌد العسكري  ,تحقٌق  :مؤسسة النشر اإلسالمً ,
الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع  ٕٔٗٔ :هـ  ,الناشر  :مؤسسة النشر اإلسالمً  -قم المشرفة. ٗٔٗ,
(ٗ) ٌُنظر  :مفتاح الوصول إلى علم األصول  :أحمد كاظم البهادلً  ,الطبعة  :الثانٌة  ,سنة الطبع ٕٔٗ9 :هـ ,
المطبعة  :دار المؤرخ العربً – بٌروت . ٖ٘ٓ/ ٔ ,
(٘) الحدائق الناضرة فً أحكام العترة الطاهرة ٌ :وسف البحرانً  ,سنة الطبع  :محرم الحرام ٔٗٓ8هـ  ,الناشر :
مؤسسة النشر اإلسالمً – قم  + . ٘7 / ٔ ,أصول الفقه  :المظفر . ٔٔٙ ,
( )ٙمذكرة المنطق  :عبد الهادي الفضلً  ,الطبعة  :الثانٌة  ,سنة الطبع ٔٗٓ9 :هـ  ,المطبعة  :دار الكتاب
اإلسالمً – قم . ٘ٗ ,
( )7المنطق الوضعً  :زكً نجٌب محفوظ  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٖٔ8ٔ :هـ  ,المطبعة  :شمس – طهران
. ٔٓ٘ / ٔ ,
ٔٙ

توضح اللورة الذهنية لديه عى عكس المعن الذي هو قلد المتكىم ومراده (ٔ) .بل
يعد المعن أوسع وأشمل من المفهوم إذ قد يشمل ما يفهمه المخاطب وؼيره
المفهوم أحد أقسام المعن من حيث وجود المعن وعدمه

(ٕ)

لذا عُد

عى حين فرق بعضهم بين

المعن و المفهوم من خبلل الجهة فإذا كان التلور منتزع من الىفظ فهو معن
كان منتزع من األشياء المحيطة فهو مفهوم
ٖٖٔ8هـ) عنه بؤنه ( :نفس المعن

وإذا

وذلك واضح في تعبير الشيخ المظفر(ت :

أي نفس اللورة الذهنية المنتزعة من حقابق

األشياء) (ٖ).

ادلطيت اىثبًّ ٍ :فهىً اىرتدد:
إن إطبلق الىفظ من قبل المتكىم وتىقيه من المخاطب ب ِه إنما يعتمد عى اللورة
الذهنية المرسومة في ذهن األخير وفهمه لىمعن المراد
الىفظ واضحا ً فيتبادر معناه إل الذهن

فكما هو معروؾ تارة يكون

وأخرى يكون فيها الىفظ محتمبلً لعدة معان كما

في المشترك هذا من جهة ومن جهة أخرى اختبلؾ الناس في درجات الفهم و األدراك
مما قد يسبب تردد المتىقي في تعين مراد المتكىم .
كذلك الحال في فهم معارؾ القرآن الكريم و معانيه فهي عى مراتب ودرجات
ولكل فبة من الناس نليبها من تىك الدرجات

ونجد هذا التفاوت في الفهم وعدم تعين

المعن المراد في النص القرآني قد لاحب فترة نزول القرآن الكريم فكبار اللحابة لم
يستطيعوا بىوغ معن بع

مفردات القران كما في لفظ (أبا) و (فاطر) (ٗ) .

روي عن اإلمام اللادق

(ػٍُِ اٌغالَ)

قال (( :كتاب هللا (ػضوجً) عى أربعة أشياء  :عى

العبارة واإلشارة والىطابؾ والحقابق فالعبارة لىعوام واإلشارة لىخواص

(ٔ) ٌُنظر  :الفروق اللغوٌة  :العسكري . ٘ٓ٘ ,
(ٕ) ٌُنظر  :مذكرة المنطق  :الفضلً . ٘ٗ ,
(ٖ) المنطق  :المظفر . 7ٖ ,
)ٗ) ٌنظر :مناهج المفسرٌن  :محمد كاظم الفتالوي  ,الطبعة  :الثانٌة  ,سنة الطبع ٔٗٗٔ:هت  ,المطبعة  :الرافد –
بغداد  ,الناشر  :دار حدود – بٌروت . 7ٓ ,
ٔ1

والىطابؾ لؤلولياء والحقابق لؤلنبياء)) (ٔ) .ففي الحديث أشاره واضحة عى اختبلؾ
مراتب فهم الناس لمعاني كتاب هللا

(ػضوجً)

وهذا االختبلؾ في الفهم و عدم تعين المراد

يإديان بدورهما ال حلول التردد (ٕ).
لذا البد من بيان مفهوم التردد وفرقه عن بقية الملطىحات المشتركة معه ومن
ثم بيان أسبابه و أنواعه .
ٔ -التردد لغة  :وهو من رد ( :الراء والدال ألل واحد مُطرد مُنقاس وهو رجع
الشيء تقول رددت الشيء أرده ردا) (ٖ).
وال ُم َر َّد ُد ( :الحا ِب ُر يقال رجل مردد أي حابر  .ومنه االرتداد وهو الرجوع)(ٗ).
االرتِدا ُد ( :الرجُو ُع ومنه المُرْ تد ورادهُ الشيء أي ردهُ عىيه وراده الق ْول
و ْ
 :راجعه)

(٘)

ومنه قوله تعال  { :فهُ يف سَجهُ َرتددوْ } ( .)ٙوقد فسر التردد هنا :

بالتحير ( .)1والمعن الىؽوي الذي يتعىق بالبحث هو التحير في األمر إذ كان المتردد ال
يستطيع أن يحدد الشيء بعينه.

)ٔ) بحار األنوار  :محمد باقر المجلسً ( ت ٔٔٔٔ :هـ)  ,تحقٌق ٌ :حٌى العابدي  ,الطبعة  :الثانٌة  ,سنة الطبع :
ٖٓٗٔ  ٔ98ٖ -م  ,الناشر  :مؤسسة الوفاء  -بٌروت . ٕ78 /7٘ ,
)ٕ( ٌُنظر  :تسنٌم فً تفسٌر القرآن  :عبد هللا الجوادي اآلملً  ,تحقٌق :محمد عبد المنعم الخاقانً  ,الطبعة :
الثانٌة  ,سنة الطبع ٖٕٔٗ :هـ  ,المطبعة  :دار اإلسراء للطباعة والنشر – بٌروت . ٙ7 -٘8 / ٔ ,
(ٖ) معجم مقاٌس اللغة  :ابن فارس +. ٖ78/ٕ ,
(ٗ)

الصحاح :إسماعٌل بن حماد الجوهري  ,تحقٌق  :أحمد عبد الغفور عطار  ,الطبعة  :الرابعة  ,سنة الطبع :
ٔٗٓ7هـ  ,المطبعة  :دار العلم للمالٌٌن – بٌروت  ,الناشر  :دار العلم للمالٌٌن – بٌروت . ٗ7ٗ / ٕ ,

(٘) تاج العروس  :الزبٌدي . ٗ٘ٔ / ٗ ,
( )ٙالتوبة . ٗ٘ :
()7

ٌُنظر  :التبٌان فً تفسٌر القرآن  :أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسً  ,تحقٌق  :أحمد حبٌب قصٌر العاملً ,
الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع  ٔٗٓ9 :هـ  ,المطبعة  :مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمً  ,الناشر  :مكتب اإلعالم
اإلسالمً . 8ٔ / ٔ ,
ٔ8

ٕ -التردد اصطالحا  :ال بُد هنا من بيان مفهوم التردد لدى كل من المفسرين و
الفقهاء الختلاص البحث بهما :

أوالً  :اىرتدد ػنذ ادلفسرٌِ :
عند تتبع لفظ (التردد) لدى المفسرين نجدهم لم يتعرضوا اللطبلح التردد
بلورة مستقىة اال ان االختبلؾ في تفسير المفردة القرآنية وتعدد المعن لها مع عدم
أمكان الجمع لىمعاني المتعددة أورث التردد في الوجوه المتعددة لىمعن (ٔ) أي إن
المفسر لم يلل ال مرحىة يقطع بها في مراد اآلية وعى ماذا تدل حت أن بع
المفسرين عندما يعر مسؤلة لم يقطع بها يعر جميع األقوال الواردة فيها أو المعاني
المتعددة أللفاظها مع عدم تعين الراجح منها مما يسبب التردد لدى القارئ(ٕ) .

ثبٍّبً  :اىرتدد ػنذ اىفقهبء :
نال التردد اهتماما ً كثيراًمن الفقهاء ؛ وذلك لورود لفظ (التردد) في أحكام متعددة
حت ألفت كتب متعددة لبيان التردد الحالل في الحكم وأسبابه كما في كتاب (شرح
ترددات المختلر النافع) لىشيخ عىي بن إبراهيم القطيفي (ت  :قٓٔ) وكتاب (إيضاح
ترددات الشرابع) لىشيخ نجم الدين جعفر بن الزهدري الحىي (ت  :ق )8وكتاب
(التوضيح النافع في شرح ترددات الشرابع) لىشيخ حسين الفرطوسي الحويزي  .وعرؾ
التردد لدى الفقهاء بتعاريؾ متعددة منها :
ٔ( -سريان الشك الناق لىجزم واليقين) (ٖ) .وهذا هو القدر المتيقن في معن التردد
إذ يمنع من القطع و الجزم .
(ٗ)
وهذا التعار سببا في
ٕ( -ما تعار فيه الدليبلن من ؼير حلول مرجح)
حلول التردد لعدم وجود مرجح .

)ٔ )ٌنظر  :تفسٌر التحرٌر والتنوٌر  :محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور  ,بال  .ط  ,بالزم ,
.
الناشر  :الدار التونسٌة للنشر – تونس سنة النشر ٔ98ٗ :هـ ٕ8/ٔ ,
)ٕ )ٌنظر  :مناهج المفسرٌن :محمد الفتالوي . ٗٔ ,
)ٖ ) نهاٌة اإلحكام فً معرفة األحكام  :الحسن بن ٌوسف بن علً المطهر العالمة الحلً  ,تحقٌق  :مهدي الرجائً ,
الطبعة  :الثانٌة  ,سنة الطبع ٔٗٔٓ :هـ  , ,المطبعة  :مؤسسة اسماعٌلٌان للطباعة والنشر والتوزٌع  -قم
المقدسة . ٗٗ9 / ٔ ,
(ٗ) التنقٌح الرائع لمختصر الشرائع  :جمال الدٌن مقداد بن عبد هللا المقداد السٌوري  ,تحقٌق  :عبد اللطٌف
الحسٌنً الكوه كمري  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع  ٔٗٓٗ :هـ  ,المطبعة  :مطبعة الخٌام – قم  ,الناشر :
مكتبة آٌة هللا العظمى المرعشً النجفً  -قم المقدسة  +. ٖٙ/ٔ,شرح ترددات المختصر النافع  :علً بن
إبراهٌم القطٌفً  ,تحقٌق  :دار المصطفى إلحٌاء التراث  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٔٗٔ9 :هـ  ,المطبعة :
أمٌن  ,الناشر  :دار المصطفى إلحٌاء التراث  -قم المقدسة . 8 ,
ٔ9

الدليىين دون وجود مرجح) (ٔ).أي إن داللة الدليىين لم توضح المعن

ٖ( -تعار
المراد .
مما سبق من تعاريؾ يتضح إذ أن حالة عدم القطع و الجزم بالمراد من النص هو ما
يعرؾ بالتردد الذي يكون بين أمور عدة متعارضة فيما بينهما أو داللة المفردة عى
أكثر من معن مع عدم وجود المرجح .

ثبىثبً  :اىفرق ثني اىرتدد واىشل واحلريح :
الشك  ( :نقي اليقين و سمي بذلك ألن الشاك كؤنه شك له األمران في شك
واحد وهو ال يتيقن واحدا منهما فمن ذلك اشتقاق الشك ) (ٕ)  .وهو ناتج من اجتماع
شيبين دون وجود مرجح ألحدهما عى اآلخر (ٖ) .وبذلك يكون مساويا لىتردد من حيث
والتساوي فيما بينها وهذا ما نجده عند الفقهاء و
التعدد في األمور المشكوك بها
األلوليين فهم يعبرون عن الشك بؤنه التردد الحالل في الذهن بين عدة امورمن ؼير
قطع بتقديم أحدهما عى اآلخر (ٗ).
اما الحيرة فهي من الحير ( :وهي التردد في الشيء) (٘)  .يقال (حار يحار حيرة
وحير أي تحير في أمره فهو حيران) ( )ٙوكذلك حار الماء أي اجتمع في مكان ما
فبل يخرج منه فهو متحير فيه (.)1
وبذلك يتضح أن كبلً من الشك والحيرة ألىهما واحد وهو التردد في الشيء إال
أنه فرق بين الحيرة والشك بما يبلحظ من أن الحيرة تكون أوالً في القىب ومن ثم في
الجوارح والتردد عكس ذلك فإنّ إطبلقه بىحاظ ظهور التحيّر واالشتباه في الظاهر .
ك  :فهو محدود بالتر ّدد
فالتحيّر ناظر إل القىب والباطن والتر ّدد إل الظاهر  .وأمّا الش ّ
بين األمرين أو أمور معيّنة مع العىم بلحّة واحد منهما أو منها وبذلك يكون التردد
أوسع من كبل المعنيين شامبلً لهما (.)8

)ٔ)معجم الفاظ الفقه الجعفري  :أحمد فتح هللا  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع  ٔ99٘ - ٔٗٔ٘ :م  ,المطبعة :
المدوخل – الدمام .ٔٓ7 ,
(ٕ) العٌن  :الفراهٌدي  + . ٕ7ٓ / ٘ ,معجم مقاٌٌس اللغة  :ابن فارس . ٔ7ٖ / ٖ ,
(ٖ) ٌُنظر  :الفروق اللغوٌة  :العسكري . ٖٓٗ ,
(ٗ) ٌُنظر  :الفتوحات المكٌة  :أبو عبد هللا محمد بن علً ابن عربً  ,بال  .ط  ,الناشر  :دار صادر  -بٌروت ,
ٔ + . ٗ87/الروضة البهٌة فً شرح اللمعة الدمشقٌة  :زٌن الدٌن الجبعً العاملً الشهٌد الثانً  ,تحقٌق :
محمد كالنتر  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع  ٖٔ8ٙ :هـ  ,الناشر  :منشورات جامعة النجف الدٌنٌة .7ٕٕ/ٔ,
(٘) معجم مقاٌٌس اللغة  :ابن فارس . ٕٖٔ / ٕ ,
( )ٙالصحاح  :الجوهري . ٙٗٓ / ٕ ,
(ٌُ )7نظر  :تاج العروس  :الزبٌدي . ٖٕٓ / ٙ ,
(ٌُ )8نظر  :التحقٌق فً كلمات القرآن الكرٌم  :حسن المصطفوي  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٔٗٔ7 :هـ ,
الناشر  :مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمً .ٔ/ٕ ,
ٕٓ

ادلطيت اىثبىث  :تؼرٌف ادلرمت اإلضبيف (ادلؼبًّ ادلرددح)
مما سبق من تعريفات المعاني والتردد نتولل ال تعريؾ (المعاني المرددة) :
وهي األلفاظ التي تحتمل أكثر من معن بسبب تعدد الوضع أو االستعمال .
إذ إن احتمال الىفظ أكثر من معن يسبب التردد في تعيين مراد المتكىم

وهذا التعدد

لىمعن ناتج إما من الوضع كالمشترك و إما من االستعمال كالمجاز .
والمراد بالوضع في الىؽة ( :جعل الىفظ بإزاء المعن

وفي االلطبلح :تخليص شيء

بشيء مت أطىق فهم منه) (ٔ).
وفي االلطبلح فهو عند األلوليين (جعل الىفظ دليبلً عى المعن ) (ٕ) .أي أن
هناك عبلقة بين الىفظ و المعن (ٖ) والتي أ ُطىق عىيها اسم (الداللة) وقد عبر عنها
(كون الشيء بحالة إذا عىمت بوجوده انتقل ذهنك إل وجود شيء آخر) (ٗ) .إذ إن كل
شيء عىمنا بوجوده

انتقل ذهننا إل وجود شيء آخر

وقد أطىق عى األول (دال)

وعى الثاني (مدلول) والمبلزمة الذهنية بينهما هي (الداللة) .
وطرق هذه الدالالت قد تكون عقىي ّة كاألثر والمإثر

أو داللة طبع ّيه وهي التي

يقتضيها طبع اإلنسان أو داللة وضعي ّة كاإلشارات و الرموز واأللفاظ  .ومحل بحثنا
هو النوع األخير من الدالالت وهي الداللة الوضعيّة الىفظ ّية

والتي تمثل العبلقة بين

الىفظ والمعن (٘).
(ٔ) التعرٌفات  :علً بن محمد بن علً الشرٌف الجرجانً  ,الطبعة :األولى  ,سنة الطبع ٖٔٗٓ :هـ ٔ98ٖ-م ,
الناشر :دار الكتب العلمٌة بٌروت . ٕٕ٘ ,
(ٕ)شرح تنقٌح الفصول  :أبو العباس شهاب الدٌن أحمد بن إدرٌس بن عبد الرحمن القرافً  ,تحقٌق  :طه عبد
الرؤوف سعد  ,الطبعة :األولى ٖٔ9ٖ ,هـ  ٔ97ٖ -م  ,الناشر :شركة الطباعة الفنٌة المتحدة . ٕٓ ,
(ٖ)

ٌُنظر  :المعالم الجدٌدة لألصول  :محمد باقر الصدر  ,الطبعة  :الثانٌة  ,سنة الطبع ٖٔ9٘ :هـ  ٔ97٘ -م ,
المطبعة  :مطبعة النعمان  -النجف األشرف  ,الناشر  :مكتبة النجاح – طهران . ٔٔٗ – ٕٔٔ ,

(ٗ) المنطق  :محمد رضا المظفر  ,تحقٌق  :رحمة هللا الرحمتً األراكً  ,الطبعة  :الرابعة  ,سنة الطبع ٕٔٗٙ :هـ
 ,المطبعة  :مؤسسة النشر اإلسالمً – قم . ٗٓ ,
(٘)

ٌُنظر  :تعارض دالالت األلفاظ والترجٌح بٌنها  :عبد العزٌز بن محمد العوٌد  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع :
ٖٔٗٔهـ  ,المطبعة  :مكتبة دار المنهاج – الرٌاض . ٕٙ ,
ٕٔ

ولهذه العبلقة ثبلثة أنواع و هي :
ٔ -الداللة المطابقٌة ( :وهو أن يدل الىفظ عى تمام المعن الذي وضع ل ُه فإذا
أطىقنا كىمة البيع دل عى  :عقد لحيح محىه تداول بين سىعة ونقد) (ٔ) .
ٕ -الداللة التضمنٌة ( :وهو أن يدل الىفظ عى جزء معناه الذي وضع ل ُه ألبلً
فمن قال  :سقط البيت  .وأراد سقفه فقط لححت عبارته عى أساس إرادته
جزء ما وضع طبقا ً لداللة التضمين

ومنه كل نص عام أريد بع

أفراده) (ٕ) .
ٖ -الداللة االلتزامٌة ( :وهو أن يدل الىفظ عى معن خارج عن معناه الموضوع
ل ُه

الزم ل ُه يستتبعه استتباع الرفيق البلزم الخارج عن ذاته)

(ٖ)

 .فهذه

الداللة ناتجة من انتقال الذهن إل المعن المراد فيشترط في هذا النوع من
الداللة وجود مبلزمة ذهنية بين الىفظ والمعن

فبمجرد ذكر الىفظ ينتقل

الذهن إل الزمه من دون توسط شيء خارجي .
فالناتج من هذه العبلقة بكل أنواعها هو الوضع والممارس له (الواضع) والىفظ
(موضوعا ً) و المعن (موضوعا ً له) (ٗ).
وقد قسم الوضع عى قسمين :
ٔ -تعٌٌنً  ( :وهو جعل الىفظ لىمعن وتخليله به ) (٘).
ٕ -تع ٌّنً  ( :هو كثرة استعمال الىفظ في معن معين وتخلله به إل درجة
انتقال الذهن له بمجرد ذكر المعن ) (.)ٙ
(ٔ)

قضاٌا لغوٌة قرآنٌة  :عبد األمٌر كاظم زاهد ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٕٔٗٗ :هـ ٕٖٓٓ -م  ,المطبعة :
أنوار دجلة – بغداد . ٕ9 ,

(ٕ) قضاٌا لغوٌة قرآنٌة  :عبد األمٌر كاظم زاهد . ٕ9 ,
(ٖ) المنطق  :المظفر . ٗٗ ,
(ٗ)

ٌُنظر  :المعالم الجدٌدة لألصول  :الصدر . ٔٔٗ ,

)٘) أصول الفقه  :محمد رضا المظفر  ,تحقٌق  :مسلم قلً بور الجٌالنً  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٖٔٗ8 :هـ
 ,المطبعة َ :كل وردى – قم . ٔ٘ ,
) )ٙالمصدر نفسه . ٔ٘ ,
ٕٕ

والقسم األخير هو المراد باالستعمال المشار إليه في التعريؾ فاالستعمال ما ؼىب
استعمال الىفظ فيه سواء أكان مجازاً أم منقوالً

والفرق بينهما أي الوضع و االستعمال

أن األول ما كان موضوعا ً بإزاء المعن ومسم ب ِه أوالً

و الثاني استعمل في ؼير ما

وضع له (ٔ).
فاألول يدخل المشترك الذي تتعدد معانيه بسبب الوضع وهو حقيقة في كل معن
من معانيه مما يسبب التردد في فهم مراد المتكىم والذي سيجيا بيان تفليىه في المباحث
القادمة إن شاء هللا تعال .
وأما السبب الثاني  :وهو االستعمال فيدخل المجاز وبقية أقسامه من تخليص
ونقل و إضمار وسيتم أيضا ً توضيح كل منها مع بيان سبب التردد فيها فيما سيؤتي من
مباحث إن شاء هللا تعال .

(ٔ)

ٌُنظر  :شرح تنقٌح الفصول  :القرافً . ٕٕ ,
ٖٕ

ادلطيت اىراثغ ٍ :فهىً اىرتجٍح :
ٔ -الترجٌح فً اللغة  :من خبلل تتبع مفردة (رجح) والتي هي الجذر الىؽوي لمفردة
(الترجيح) في معاجم الىؽة نبلحظ أنها تعني  :الميل (ٔ).
ازنُ  .وأرْ جح
وعند ابن منظور(ت1ٔٔ:هـ) بمعن التثقيل ( :من رجح  :الرا ِج ُح  :الو ِ
الميزان أي أثقىه حت مال  .ورجح في مجىِسه يرْ جُح  :ثقُل فىم يخِؾ) (ٕ).
وكذلك (رجح) تكون بمعن  :الرزانة (ٖ).
و الترجيح ( :من رجح إذا ثقل تفضيل أحد اآلراء عى ؼيره) (ٗ).
ومما تقدم يتضح أن الترجيح هو الميل والتثقيل والتفضيل .

ٕ -الترجٌح فً االصطالح  :يعد الترجيح من المسابل المهمة لدى العىماء

بل ال

يكاد عىم يخىو من هذا العنوان فهو عند الىؽويين والمفسرين والفقهاء وؼيرهم
بمثابة الميزان لتقييم ما تعار

من األمور ولكل منهم آلياته الخالة في الترجيح

وسنؤتي لبيانه عند المفسرين و الفقهاء :

أوالً  -اىرتجٍح ػنذ ادلفسرٌِ :
اختىؾ المفسرون في كيفية الترجيح فمنهم من يعر

الرأي الراجح من دون

بيان بقية اآلراء والترجيح بينها كالبيضاوي (ت ٙ8ٕ :هـ) في (انوار التنزيل وأسرار
(ٔ)

ٌُنظر  :العٌن  : :الخلٌل بن احمد الفراهٌدي  ,تحقٌق  :الدكتور مهدي المخزومً  -الدكتور إبراهٌم السامرائً ,
الطبعة  :الثانٌة  ,سنة الطبع ٔٗٓ9 :هـ  ,الناشر  :مؤسسة دار الهجرة  -إٌران – قم  + . 78 / ٖ ,معجم
مقاٌٌس اللغة  :ابن فارس . ٗ89 / ٕ ,

(ٕ)

لسان العرب  :أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم ابن منظور  ,الطبعة  :الثالثة  ,سنة الطبع ٔٗٔٗ :هـ ,
المطبعة  :دار صادر – بٌروت . ٗٗ٘ / ٕ ,

(ٖ) المصدر نفسه . ٔ79 / ٖٔ ,
(ٗ)

معجم لغة الفقهاء  :محمد رواس قلعجً  ,الطبعة  :الثانٌة  ,سنة الطبع ٔٗٓ8 :هـ  ٔ988 -م  ,الناشر  :دار
النفائس للطباعة والنشر والتوزٌع – بٌروت . ٕٔ8 ,
ٕٗ

التؤويل ) والنسفي (ت  ٖ٘1 :هـ) في (مدارك التنزيل وحقابق التؤويل) وؼيرهم
وآخر يذكر الخبلؾ أو يعدد اآلراء في التفسير من دون بيان لىراجح منها

كالماوردي

(ت  ٗ٘ٓ :هـ) في (النكت والعيون) وابن الجوزي (ت ٘91 :هـ) في (زاد المسير في
عىم التفسير) وؼيرهما  .وثالث يذكر اآلراء ويبين الوجه الراجح منها كالشيخ الطوسي
(ت  ٗٙٓ :هـ) في (التبيان في تفسير القرآن)

وأبي حيان االندلسي (ت 1ٗ٘ :هـ) في

(تفسير البحر المحيط) وؼيرهم (ٔ).
ولم نقؾ عى تعريؾ ملطىح الترجيح عند المفسرين ؼير ما ذكره الزركشي
(ت  19ٗ :هـ) ( :تقوية أحدى اإلمارتين عى األخرى بما ليس ظاهراً
رجحان الميزان

مؤخوذ من

وفابدة القيد األخير أن القوة لو كانت ظاهرة لم يحتج إل

الترجيح) (ٕ) .لكن نجدهم يعمىون ب ِه في تفاسيرهم ويذكرون ليؽه المتعددة .
وعرفه الدكتور طاهر محمود ( :بؤنه تقوية أحد األقوال في تفسير اآلية لدليل من
األدلة الشرعية أو قاعدة من القواعد التفسيرية التي قررها العىماء وتضعيؾ أو رد ما
سواه) (ٖ).
ونىحظ إن الزركشي قد فعل حسنا ً إذ قيد التعريؾ ب (ما لم يظهر) حت يكون
تعريفه جامعا ً مانعا ً

كذلك الحال في تعريؾ دكتور طاهر محمود أذ بين أن الترجيح

لدى المفسرين إنما يكون وفق آليات خالة تقوي أحد اآلراء أو تضعفها ففي كبل
الحالتين يظهر التفسير األرجح .

(ٔ)

ٌُنظر  :قوعد الترجٌح عند المفسرٌن ( دراسة نظرٌة تطبٌقٌة)  :حسٌن بن علً حسٌن الحربً  ,الطبعة :
األولى  ,سنة الطبع ٔٗٔ7 :هـ ٔ99ٙ -م  ,المطبعة  :دار القاسم – الرٌاض . ٔٔ / ٔ ,

(ٕ)

البحر المحٌط فً أصول الفقه  :أبو عبد هللا بدر الدٌن محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشً  ,الطبعة :األولى
,سنة الطبع ٔٗٔٗ :هـ ٔ99ٗ -م  ,الناشر :دار الكتبً . ٔٗ٘ / 8 ,

(ٖ)

أسباب الخطأ فً ال تفسٌر  :طاهر محمود محمد ٌعقوب  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٕٔٗ٘ :هـ  ,المطبعة :
دار ابن الجوزي – الدمام . 9ٔ9 / ٕ ,
ٕ٘

صٌغ الترجٌح لدى المفسرٌن :
تعددت ليػ الترجيح عند المفسرين وجميعها تدل عى ترجيح المفسر لىمعن
أو التفسير المذكور ومن هذه الليػ :
ٔ -األرجح  :كما ذكر ابن القيم (ت1٘ٔ :هـ) في بيان معن (بنانه) وترجيح المعن
المراد في قول ِه تعال  { :أ َحْغَتُ اإلِٔغَبُْ أٌََّْٓ َٔجَّْغَ ػِظَبَُِِ ()3ثًٍََ لَبدِسََِٓ ػًٍََ أَْْ ُٔغَىٌَِّ ثَبَبَُِٔ }

( )1

 .قال ( :أي نجعىه كخؾ البعير قيل هذه أيضا فيها قوالن أحدهما هذا والثاني وهو
األرجح أن تسوية بنانه إعادتها كما كانت بعد ما فرقها البى في التراب) (ٕ) .
ٕ -األصح :وكثير ما يستعمل المفسرون هذه الليؽة لبيان القول الراجح وتقديمه (ٖ).
كما في معن (خفتم) في قوله تعال ًَ { :إٌِْ خِفْخُىْ شِمَبقَ بَْْنِيًَِب فَببْؼَثٌُا حَكًًَب يٍِْ
أَىْهِوِ ًَحَكًًَب يٍِْ أَىْهِيَب }

(ٗ)

يقول الشيخ الطوسي(تٗٙٓ:هـ) ( :في معناه قوالن

 :أحدهما  -إن عىمتم  .و الثاني  -الخوؾ الذي هو خبلؾ االمن وهو األلح
ألنه لو عىم الشقاق يقينا لم يحتج إل الحكمين) (٘) .فقد بين المعن الراجح بذكر هذه
الليؽة .
ٖ -األقوى  :كترجيح المراد ب(الخزي) وكيفيته في قوله تعال  { :سَبَّنَب إََِّكَ يٍَْ
حُذْخِمْ اننَّبسَ فَمَذْ أَخْزَّْخَوُ }(. )ٙ
يقول الشيخ الطبرسي (ت٘ٗ8 :هـ) ( :قيل فيه وجوه أحدها  :إن معناه فضحته
وأهنته فيكون منقوال من الخزي وثانيها  :إن معناه أهىكته وثالثها  :إن معناه أحىىته
محبل ووقفته موقفا يستحي منه فيكون منقوال من الخزاية التي معناها االستحياء .
واختىؾ أهل التؤويل في المعني بهذه اآلية  :فروي عن أنس بن مالك وسعيد بن
المسيب وقتادة وابن جريج  :أن اإلخزاء يكون بالتؤبيد في النار وهي خالة بمن ال
يخرج منها  .وقال جابر بن عبد هللا  :إن الخزي يكون بالدخول فيها  .وروى عنه عمرو
بن دينار وعطاء أنه قال  :وما أخزاه حين أحرقه بالنار وإن دون ذا لخزيا  .وهذا
هو األقوى ألن الخزي إنما هو هتك المخزي وفضيحته ومن عاقبه هللا عى ذنوبه
فقد فضحه) ( .)1فقد رجح المعن والمعني بالخزي بىفظ (األقوى) .وؼيرها من ليػ
الترجيح لدى المفسرين .
(ٔ) سورة القٌامة .ٗ :
(ٕ) التبٌان فً أقسام القرآن  :محمد بن أبو بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة  ,تحقٌق  :محمد
حامد الفقً  ,بال  .ط  ,الناشر :دار المعرفة -بٌروت . ٔٓٗ ,
(ٖ) ٌُنظر  :ترجٌحات الزركشً فً علوم القرآن  :غانم عبدهللا بن سلمان الغانم  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع :
ٖٓٗٔهـ  ٕٓٓ9 -م  ,المطبعة  :دار أشبٌلٌا . 7ٖ ,
(ٗ)سورة النساء . ٖ٘ :
(٘) التبٌان فً تفسٌر القرآن  :الطوسً . ٔ9ٖ / ٖ ,
( )ٙسورة ال عمران . ٔ9ٕ :
( )7مجمع البٌان فً تفسٌر القرآن  :أبو علً الفضل بن الحسن الطبرسً  ,تحقٌق  :لجنة من العلماء  ,الطبعة :
األولى  ,سنة الطبع  ٔ99٘ - ٔٗٔ٘ :م  ,الناشر  :مؤسسة األعلمً للمطبوعات  -بٌروت . ٗ7ٖ / ٕ ,
ٕٙ

ثبٍّبً  -اىرتجٍح ػنذ اىفقهبء :
بل قد تكاد ال تخىو مإلفاتهم

نال الترجيح أهمية بالؽة عند الفقهاء واأللوليين
من باب أفرد لىترجيح بين األدلة .
فقد عرفه فخر الدين الرازي( تٙٓٙ :هـ ) ( :الترجيح تقوية أحد الطريقين عى
اآلخر ليعىم األقوى فيعمل به ويطرح اآلخر وإنما قىنا طريقين ألنه ال يلح الترجيح بين
أمرين إال بعد تكامل كونهما طريقين لو أنفرد كل واحد منهما فإنه ال يلح ترجيح
الطريق عى ما ليس بطريق) (ٔ) أي ان هناك تساوي بين امور عدة وقوي أحدها
فرجح عى البقية ..
وعرفه الشيخ األنلاري (ت  ٕٔ8ٔ :هـ) ( :الترجيح  :تقديم إحدى االمارتين
عى األخرى في العمل لمزية لها عىيها بوجه من الوجوه) (ٕ) وهنا اشار الشيخ (قد)
ال وجود ما يقوي احد االمارات فرجح عى بهذه الضوابط .
وعُرؾ أيضا ً ( :تقديم المجتهد بالقول أو الفعل احد الطريقين المتعارضين؛ لما فيه
من مزية معتبرة تجعل العمل به أول من اآلخر) (ٖ) وهذه المزية كؤن تكون قرينة او
لفه ادت ال تقوية احد االدلة وترجيحه .
والواضح من تعاريؾ الترجيح أنها تتفق في :
ٔ -وجود تعار بين األدلة وال يمكن الجمع بينها .
ٕ -إن يوجد طريق لكل واحد من المعاني أو االدلة أي إن كل واحد منها حجة بحد
ذاته .
ٖ -وجود لفة قوة ميزت أحد األدلة وبذلك رجح عى األخر كؤن تكون قرينة أو
قاعدة (ٗ).

(ٔ)

المحصول  :أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن فخر الدٌن الرازي (تٙٓٙ:هـ)  ,تحقٌق :طه جابر فٌاض
العلوانً  ,الطبعة :الثالثة ٔٗٔ8 ,هـ  ٔ997 -م  ,الناشر :مؤسسة الرسالة . ٖ97 / ٘ ,

(ٕ) فرائد األصول  :مرتضى األنصاري  ,تحقٌق  :لجنة تحقٌق تراث الشٌخ األعظم  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع :
شعبان المعظم  ٔٗٔ9هـ  ,المطبعة  :باقري – قم  ,الناشر  :مجمع الفكر اإلسالمً . ٗ7 / ٗ ,
(ٖ)

التعارض والترجٌح بٌن األدلة الشرعٌة  :عبد اللطٌف عبد هللا عزٌز البرزنجً  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع :
ٖٔٗٔهـ ٔ99ٖ -م  ,المطبعة  :دار الكتب العلمٌة – بٌروت .89 / ٔ ,

(ٗ)

ٌُنظر  :تعارض دالالت األلفاظ والترجٌح بٌنها  :العوٌد . 78 ,
ٕ1

صٌغ الترجٌح لدى الفقهاء :
لىفقهاء في ترجيحاتهم ليػ عدة منها :
ٔ-األرجح  :إذ يذكرون هذه الليؽة لبيان الرأي أو المعن الراجح  .كما في بيان
معن (اللعيد) في قوله تعال  { :فَزَََُُّّّىا صَؼُِذًا طَُِّجًب }

(ٔ)

من أن أقوى

يقول السيد محمد لادق اللدر (ت :
معانيه  :أنه مطىق وجه األر
ٕٔٗٔهـ) ( :ومن هنا كان األرجح والموثوق به لؽويّا هو هذا المعن األخير
 .وهو ما يعبر عنه الفقهاء بمطىق وجه األر يعني سواء كان ترابا ً أو لخراً
أو رمبلً ونحوه  .ما لم يكن من المعادن أو من النباتات  :فإنه خارج عن هذا
المفهوم) (ٕ) .
ٕ -الصحٌح عندنا :كما في الترجيح لمعن (القرء) فهو مردد بين الحي
في قوله تعال

والطهر

ًَ { :انًُْطَهَّمَبثُ َّخَشَبَّصٍَْ بِأََفُضِيٍَِّ ثَالَثَتَ لُشًُءٍ } (ٖ) .يقول السيد

المرتض (ت ٖٗٙ :هـ) ( :بعد إجماع الفرقة المحقة عىيه أن هللا تعال أمر
المطىقة بالتربص ثبلثة أقراء واللحيح عندنا أن القرء المراد في اآلية هو
الطهر دون الحي ) (ٗ).
وؼيرها من األلفاظ التي يذكرها الفقيه لبيان الوجه الراجح .
يبدو لي  :من تعاريؾ الترجيح السابقة الىؽوية وااللطبلحية يتضح االتفاق فيما
بينها عى أن الترجيح هو الميل واالختيار لىدليل أو المعن المرجح عن طريق البحث
عما يرجحه من آليات .

(ٔ) سورة النساء . ٖٗ :
(ٕ)

ما وراء الفقه  :محمد صادق الصدر  ,الطبعة  :الثالثة  ,سنة الطبع  ٕٓٓ7 - ٕٔٗ7 :م  ,المطبعة  :قلم ,
الناشر  :المحبٌن للطباعة والنشر . ٔ9ٗ / ٔ ,

(ٖ) سورة البقرة . ٕ88 :
(ٗ) االنتصار  :المرتضى . ٖٗٔ ,
ٕ8

ادلجحث اىثبًّ  :أسجبة اىرتدد
ىناؾ أسباب عدة أدت إلى حصكؿ التردد في فيـ المعنى المراد مف المفردة القرآنية
كنجد أف ىذه األسباب متكافرة لدل المفسريف كالفقياء عمى و
حد سكاء كىي :

ادلطيت األوه :اختالف اىيغىٌني يف حتذٌذ ادلؼنى :
ال يخفى عمى أحد أىمية المعنى المغكم لمفظ  ,كعند تتبع ىذه األلفاظ نجد ىناؾ
اختالؼ في معانييا مف معجـ إلى آخر  ,كىذ االختالؼ بيف المعاجـ العربية نشأ مف
اختالؼ المغكييف في بيانيـ لمعنى المفظ كالجذر الذم اشتؽ منو المعنى  ,كاختالؼ
التراكيب كاالبنية لمفظ  ,ككذلؾ االختالؼ بيف المغكييف في التكسعة كالتضيؽ لمعاني
المفظ الكاحد

(ُ)

 ,ك يعد التصحيؼ مف ابرز العيكب التي عانت منيا المعاجـ العربية ,

كىك ( تغيير في نطؽ الحركؼ أك حركاتيا مع بقاء صكرة الخط) (ِ) .فقد كقع فيو الكثير
مف أئمة المغة كالفراىيدم(تُٕٓ:ىػ) في كتاب (العيف) كالجكىرم( تّّٗ:ىػ) في
(الصحاح) (ّ) .كذلؾ فقد يذكر المغكم عدة معاني لمفظ عمى ككنيا معاني مشتركة لذات
المفظ كبعد تتبع المفظ يتضح ككنيا حقيقة في معنى كمجا انز فيما تبقى  ,كذلؾ االختالؼ
في مشتقات المفظ الكاحد كغيرىا مف األسباب التي أدت إلى اختالؼ المغكييف في
معاجميـ  ,كىذه األسباب أدت بدكرىا إلى اختالؼ المعاني لمفظ الكاحد مما سبب التردد
في فيـ المعنى المراد كتعيينو (ْ).

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ٌُنظر  :تداخل األصول اللغوٌة وأثره فً بناء المعجم  :عبد الرزاق بن فراج الصاعدي  ,الطبعة :األولى  ,سنة
الطبع ٕٕٔٗ :هـ  ,الناشر :عمادة البحث العلمً -الجامعة اإلسالمٌة بالمدٌنة المنورة . ٔ8 / ٔ ,
تصحٌفات المحدثٌن  :أبو أحمد الحسن بن عبد هللا بن سعٌد العسكري  ,تحقٌق  :محمود أحمد مٌرة  ,الطبعة :
األولى  ,سنة الطبع  ٕٔٗٓ :هـ  ٔ98ٕ -م  ,الناشر  :المطبعة العربٌة الحدٌثة – القاهرة . ٖ9 / ٔ ,
ٌُنظر  :المزهر فً علوم اللغة وانواعها  :السٌوطً . ٖٓٗ / ٕ ,
ٌُنظر  :المعجم العربً نشأته و تطوره  :حسٌن نصار  ,الطبعة  :الرابعة  ,سنة الطبع  ٔٗٓ8 :هـ  ,المطبعة :
دار مصر – القاهرة . ٙٓ7 -ٖٙٓ / ٕ ,
ٕ9

ومن أمثىة االختبلؾ بين الىؽويين في معن لفظ (اإلسراؾ) فهو عند الجوهري
(تٖ9ٖ:هـ) بمعن  :الؽفىة والخطؤ (ٔ) وعند ابن فارس(تٖ9٘:هـ) بمعن  :الجهل و
المجاوزة (ٕ) أما عند الزبيدي (ت ٕٔٓ٘ :هـ) فبمعن  :التبذير(ٖ) .وهذ االختبلؾ في
المعن لدى الىؽويين سببا ً واضحا ً في بيان المراد بهذا الىفظ .
كذلؾ اختالفيـ في معنى لفظ (الصعيد) فيك عند الفراىيدم(تُٕٓ:ىػ) (ْ) ,كابف
فارس(تّٗٓ:ىػ)

(ٓ)كجو

الزبيدم(تَُِٓ:ىػ)

(ٕ)

االرض

,

كعند

الجكىرم

(تّّٗ:ىػ)

(ٔ)

,

بمعنى  :التراب  ,كىذا االختالؼ في المعنى كاف سببان في تردد

الفيـ في المراد بمفظ (الصعيد) في قكلو تعالى  { :وَئِْْ وُبزُُْ َِشْظًَ أو ػًٍََ عَفَشٍ أو جَبءَ أَحَذٌ
ِِبْىُُْ ِِْٓ اٌْغَبئِطِ أو الََِغْزُُْ اٌبِّغَبءَ فٍََُْ رَجِذُوا َِبءً فَزَََُُّّّىا صَؼُِذًا طَُِّجًب فَبِْغَحُىا ثِىُجُىهِىُُْ
وَأَْذَِىُُْ ئَِّْ اٌٍََِّ وَبَْ ػَفُىًّا غَفُىسًا } (ٖ) ,فحصؿ التردد بيف ككف الصعيد عمكـ كجو
االرض مف حجر كغيره  ,اـ ىك التراب فقط (ٗ)؛ لذا ترتب حكما عمى كؿ معنى فمنيـ مف
مف كسع التيمـ بتكسع معنى الصعيد فيصح بعمكـ كجو األرض  ,كآخر ضيؽ حكـ التيمـ
بالتراب دكف غيره .

(ٔ) ٌُنظر  :الصحاح  :الجوهري . ٖٔ7ٖ / ٗ ,
(ٕ) ٌُنظر  :معجم مقاٌٌس اللغة  :ابن فارس . ٖٔ٘ / ٖ ,
(ٖ) ٌُنظر :تاج العروس  :الزبٌدي . ٕ7ٓ / ٕٔ ,
(ٗ) ٌُنظر  :العٌن  :الفراهٌدي ٔ . ٕ9ٓ /
(٘) ٌُنظر  :معجم مقاٌٌس اللغة  :ابن فارس . ٕ78 / ٖ ,
(ٌُ )ٙنظر  :الصحاح  ,الجوهري . ٗٗٗ / ٕ ,
(ٌُ )7نظر  :تاج العروس  :الزبٌدي . ٙٔ / ٘ ,
( )8سورة النساء . ٖٗ :
(ٌُ )9نظر  :التنقٌح الرائع لمختصر الشرائع  :المقداد السٌوري  + . ٖٖٔ/ٔ ,شرح ترددات المختصر النافع :
القطٌفً . ٔ9 ,
ٖٓ

ادلطيت اىثبًّ  :االختالف يف اىقراءاد و اإلػراة :
إف لتركيب الجممة ك اختالؼ الحركة اإلعرابية التأثير الكبير عمى تغير معنى
المفظ  ,كىذا االختالؼ في الحركة اإلعرابي ة لمفظ يالحظ في مكرديف ىما القراءات ك
اإلعراب كسيتـ بياف كؿ منيما فيما يأتي :
أوالً  :القراءات
القراءات لغ ًة  :جمع قراءة كىي الجمع كضـ الشيء لمشيء  ,كمنو ما قرت
الناقة في بطنيا شيء  :أم لـ تضـ شيئان في بطنيا

(ُ)

.

أما اصطالحا  :فقد عرفيا الزركشي (تْٕٗ:ىػ) ( :ىي اختالؼ ألفاظ الكحي
المذككر في كتابة الحركؼ أك كيفيتيا ؛ مف تخفيؼ كتثقيؿ كغيرىما)

(ِ)

.

كعرفيا الشيخ الفضمي ( :عمـ بكيفية أداء كممات القرآف عمى اختالؼ ركايتيا
كنقميا معزكة لناقميا)

(ّ)

.

كقد اتضح مف تعاريؼ القراءات أنيا اختالؼ في أداء ألفاظ القرآف الكريـ مما

يؤدم إلى اختالؼ المعنى كالذم بدكره يككف سببان لتردد فيمو ىذا مف جية(ْ) ,كمف

جية أخرل قد يككف قبكؿ قراءات غير صحيحة أك شاذة سببان في التردد في تعيف المعنى
(ٓ)

المراد

(ٔ)
(ٕ)

.

ٌُنظر  :لسان العرب  :ابن منظور . ٕٔ8 / ٔ ,
البرهان فً علوم القرآن  :بدر الدٌن محمد بن عبد هللا الزركشً  ,تحقٌق  :محمد أبو الفضل إبراهٌم  ,الطبعة :
األولى ,سنة الطبع  ٖٔ7ٙ :هـ  ٔ9٘7 -م  ,الناشر  :دار إحٌاء الكتب العربٌة . ٖٔ8 / ٔ ,

(ٖ)

القراءات القرآنٌة تأرٌخ وتعرٌف  :عبد الهادي الفضلً  ,الطبعة  :الرابعة  ,سنة الطبع ٖٔٗٓ :هـ , ٕٓٓ9 -
المطبعة  :مركز الغدٌر للدراسات والنشر – بٌروت .ٔٗ ,

(ٗ)

ٌُنظر  :شرح مقدمة التسهٌل لعلوم التنزٌل  :مساعد بن سلٌمان بن ناصر الطٌار  ,الطبعة :األولى  ,سنة الطبع
ٖٔٗٔ :هـ  ,الناشر :دار ابن الجوزي  + . ٖٔٗ ,بحوث فً أصول التفسٌر ومناهجه  :فهد بن عبد الرحمن
بن سلٌمان الرومً  ,الطبعة  :الرابعة  ,سنة الطبع ٔٗٔ9 ,هـ  ,الناشر  :مكتبة التوبة . ٗٗ ,

)٘) ٌنظر :مناهج المفسرٌن  :محمد الفتالوي . ٗٓ,
ٖٔ

كعمى ضكء ذلؾ يقكؿ العالمة الحمي (ت ِٕٔ :ىػ) ( :كظاىرة اختالؼ القراءات
شكمت مشكمة حساسة كدقيقة في اضطراب الكثير مف األحكاـ كتعارضيا  ,كلعؿ مف
أبيف الحاالت ىك االختالؼ الحاصؿ في تفسير مراده تعالى مف آية الكضكء)

(ُ)

.

رت) في قكلو تعالى { :وٌَىْ فَزَحْبَب
ككما في تفسير الطبرم(تَُّ:ىػ) لكممة ( يس ًك ٍ

ػٍََُْهُِْ ثَبثًب ِِْٓ اٌغََّّبءِ فَظٍَُّىا فُِِِ َؼْشُجُىَْ (ٌَ)11مَبٌُىا ئََِّّٔب عُىِّشَدْ أَثْصَبسَُٔب ثًَْ َٔحُْٓ لَىٌَْ َِغْحُىسُوَْ وٌَمَذْ جَؼٍَْبَب
فٍِ اٌغََّّبءِ ثُشُوجًب وَصََّبَّبهَب ٌٍِبَّبظِشََِٓ }

(ٕ)

فقد بيف أف اختالؼ القراء أدل إلى اختالؼ المعنى أذ قاؿ (:فيي عند أىؿ
المدينة كالعراؽ  :سكرت بتشديد الكاؼ  ,بمعنى  :غشيت كغطيت  ,ىكذا كاف يقكؿ أبك
عمرك بف العالء فيما ذكر لي عنو  .كذكر عف مجاىد أنو كاف يق أر  :لقالكا إنما سكرت .
حدثني بذلؾ الحرث  ,قاؿ  :ثنا القاسـ  ,قاؿ  :سمعت الكسائي يحدث عف حمزة  ,عف
شبؿ  ,عف مجاىد أنو قرأىا  :سكرت أبصارنا خفيفة  .كذىب مجاىد في قراءتو كذلؾ
إلى  :حبست أبصارنا عف الرؤية كالنظر مف سككر الريح  ,كذلؾ سككنيا كرككدىا ,
يقاؿ منو  :سكرت الريح  :إذا سكنت كركدت  .كقد حكي عف أبك عمرك بف العالء أنو
كاف يقكؿ  :ىك مأخكذ مف سكر الشراب  ,كأف معناه  :قد غشى أبصارنا السكر )(ّ) .فقد

ذكر معاني عدة لمفظ قد نشأت مف اختالؼ القراءة .
طيي ٍرىف) في قكلو تعالى { :وَالَ رَمْشَثُىهَُّٓ حَزًَّ َطْهُشَْْ} (ْ).
ككذلؾ التردد في معنى (ىي ٍ

فقد كاف االختالؼ في القراءة بيف التشديد كالتخفيؼ سببان لتردد المعنى بيف االغتساؿ أك
النقاء مف الحيض

(ٔ)

(ٓ)

 ,مما أدل إلى اختالؼ الحكـ  ,فمف قاؿ بالتشديد حرـ كطء المرأة

تذكرة الفقهاء  :الحسن بن ٌوسف بن المطهر العالمة الحلً  ,تحقٌق  :مؤسسة آل البٌت (ع) إلحٌاء التراث ,
الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع  :محرم ٗٔٗٔهـ  ,المطبعة  :مهر – قم  ,الناشر  :مؤسسة آل البٌت (ع) إلحٌاء
التراث – قم .ٕٔ / ٔ ,

(ٕ) سورة الحجر . ٔٙ -ٔٗ :
(ٖ)

ٌُنظر  :جامع البٌان عن تأوٌل آي القرآن  :محمد بن جرٌر الطبري  ,تحقٌق  :خلٌل المٌس  ,الطبعة  :األولى
 ,سنة الطبع ٔٗٔ٘ :هـ  ٔ99٘ -م  ,الناشر  :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع  -بٌروت . ٔ٘ / ٔٗ ,

(ٗ) سورة البقرة .ٕٕٕ :
(٘)

ٌُنظر  :فرائد األصول  :األنصاري . ٔ٘7 / ٔ ,
ٕٖ

قبؿ الغسؿ (ُ) .كمف قاؿ بالتخفيؼ أجاز كطء المرأة عند انقطاع الدـ

االغتساؿ (ِ).

دكف

كمثمو االختالؼ في معنى (المستـ) في قكلو تعالى ََ{ :ب أَُّهَب اٌَّزََِٓ آَِبُىا الَ رَمْشَثُىا
اٌصَّالَحَ وَأَْٔزُُْ عُىَبسَي حَزًَّ رَؼٍَُّْىا َِب رَمُىٌُىَْ وَالَ جُبُجًب ئِالَّ ػَبثِشٌِ عَجًٍُِ حَزًَّ رَغْزَغٍُِىا وَئِْْ وُبزُُْ َِشْظًَ
أو ػًٍََ عَفَشٍ أو جَبءَ أَحَذٌ ِِبْىُُْ ِِْٓ اٌْغَبئِطِ أو الََِغْزُُْ اٌبِّغَبءَ فٍََُْ رَجِذُوا َِبءً فَزَََُُّّّىا صَؼُِذًا طَُِّجًب
فَبِْغَحُىا ثِىُجُىهِىُُْ وَأَْذَِىُُْ ئَِّْ اٌٍََِّ وَبَْ ػَفُىًّا غَفُىسًا }

(ّ)

 ,فقد اختمؼ في معناىا ىؿ

ىك الجماع ؟  ,أـ الممس دكف الجماع ؟  ,عمى حسب اختالؼ القراءة فقد ق أر حمزة ,
كالكسائي ( :أك لمستـ النساء) مف دكف حرؼ األلؼ كمعناىا عندىـ الممس باليد كغيره
دكف الجماع كىك مذىب ابف مسعكد  ,كعبيدة  ,كعطاء  ,الشافعي  .كالباقكف مف القراء
قركا (المستـ) بحرؼ األلؼ ك معناىا الجماع  :كىك قكؿ االماـ عمي (عميو السالـ) ,
أ

كابف عباس  ,كمجاىد  ,كقتادة  ,كأبي عمي الجبائي  ,كاختاره أبك حنيفة (ْ).
ثانياً  :اإلعراب :
اإلعراب لغة  :ىك االبانة ك االظيار (ٓ).

(ٔ) ٌُنظر  :المقنع  :أبو جعفر مح ّمد بن علً بن الحسٌن بن بابوٌه القمً الصدوق  ,تحقٌق  :لجنة التحقٌق التابعة
لمؤسسة اإلمام الهادي (علٌه السالم)  ,سنة الطبع  ٔٗٔ٘ :هـ  ,المطبعة  :اعتماد  ,الناشر  :مؤسسة اإلمام
الهادي (علٌه السالم)  +. ٖٕٕ ,مدارك األحكام فً شرح شرائع االسالم  :محمد بن علً الموسوي العاملً ,
تحقٌق  :مؤسسة آل البٌت (علٌهم السالم) إلحٌاء التراث  -مشهد المقدسة  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع :
ٓٔٗٔ هـ  ,المطبعة  :مهر – قم  ,الناشر  :مؤسسة آل البٌت (ع) إلحٌاء التراث  -قم المشرفة . ٖٖ7 / ٔ ,
(ٕ) االنتصار  :المرتضى . ٕٔ8 ,
(ٖ) سورة النساء . ٖٗ :
(ٗ) ٌُنظر  :التبٌان فً تفسٌر القرآن  :الطوسً  _. ٕٓ٘ / ٖ ,تفسٌر مجمع البٌان  :الطبرسً + . 9ٓ / ٖ ,
المنتخب من تفسٌر القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبٌان  :أبو عبد هللا محمد بن أحمد ابن إدرٌس الحلً
 ,تحقٌق  :مهدي الرجائً  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع  ٔٗٓ9 :هـ  ,المطبعة  :مطبعة سٌد الشهداء (علٌه
السالم)  ,الناشر  :مكتبة آٌة هللا العظمى المرعشً النجفً العامة  -قم المقدسة  +. ٔ7ٙ / ٔ ,زبدة التفاسٌر :
فتح هللا بن شكر هللا الكاشانً  ,تحقٌق  :مؤسسة المعارف  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٕٖٔٗ :هـ ,
المطبعة  :عترت  ,الناشر  :مؤسسة المعارف اإلسالمٌة  -قم  -إٌران  +. 7ٓ / ٕ ,معانً القراءات  :األزهري
. ٖٔٓ / ٔ ,
(٘) الخصائص  :أبو الفتح عثمان بن جنً الموصلً  ,الطبعة :الرابعة  ,الناشر :الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ٔ ,
. ٖٙ /
ٖٖ

اخر ال ىكمًـ ,الختال ً
اإلعراب اصطالحاً ( :ىك تغيير أك ً
ؼ العكامؿ الداخمة عمييا لفظا
أك تقدي ار) (ُ).
تأثير بالغه في معنى المفظ  ,كالى ذلؾ
كىذا التغيير في الحركة اإلعرابية لمفظ لوي ه

يشير ابف قيـ الجكزية(تُٕٓ:ىػ) ( :ال يجكز أف يحمؿ كالـ اهلل (ػضوجً)

كيفسر

بمجرد االحتماؿ النحكم اإلعرابي الذم يحتممو تركيب الكالـ كيككف الكالـ بو لو معنى
ما فإف ىذا مقاـ غمط فيو أكثر المعربيف لمقرآف فإنيـ يفسركف اآلية كيعربكنيا بما يحتممو
تركيب تمؾ الجممة كيفيـ مف ذلؾ التركيب أم معنى اتفؽ كىذا غمط عظيـ يقطع السامع
بأف مراد القرآف كاف احتمؿ ذلؾ التركيب ىذا المعنى في سياؽ آخر ككالـ آخر فإنو ال
يمزـ أف يحتممو القرآف) (ِ).
كقد كرد ذلؾ في مكاضع عدة في القرآف الكريـ  .كما في لفظ (المصكر) في قكلو
تعالى  { :هُىَ اٌٍَُِّ اٌْخَبٌِكُ اٌْجَبسِبُ اٌُّْصَىِّسُ}
كبفتحيا عمى أنو مفعكؿ البارئ
 ,كاهلل أعمـ)

(ْ)

(عزوجل)

(ّ)

( .كسر الكاك كرفع الراء عمى أنو صفة ,

كبالجر عمى التشبيو بالحسف الكجو عمى اإلضافة

 .فيناؾ مف قاؿ بفتح الكاك عمى أنو مفعكؿ لمبارئ  ,كآخر قاؿ بكسرىا

(ٓ) .فينا تردد المعنى بيف المصكر لألشياء كالمركب ليا  ,كبيف اف المراد ىنا آدـ
السالم) الذم صكره اهلل

(عزوجل)

(عميو

(ٔ).

(ٔ) متن االجرومٌة :ابو عبد هللا محمد بن محمد بن دأود ابن أجروم الصنهاجً  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع :
ٔٗٔ9هـ  ,الناشر :دار الصمٌعً . ٙ ,
(ٕ) بدائع الفوائد  :محمد بن أبو بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة  ,بال ٓ ط  ,الناشر :دار الكتاب
العربً ,بٌروت ,لبنان . ٕ7 / ٖ ,
(ٖ) سورة الحشر . ٕٗ :
(ٗ) إمالء ما آمن به الرحمن  :أبو البقاء عبد هللا بن الحسٌن بن عبد هللا العكبري  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع :
ٖٔ99هـ  ٔ979 -م  ,الناشر  :دار الكتب العلمٌة  -بٌروت – لبنان .ٕ٘9 / ٕ ,
(٘) ٌُنظر  :روح المعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع المثانً ( تفسٌر اآللوسً)  :شهاب الدٌن محمود بن
عبد هللا الحسٌنً اآللوسً  ,تحقٌق :علً عبد الباري عطٌة  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٔٗٔ٘ :هـ ,
الناشر :دار الكتب العلمٌة – بٌروت . ٕٗ / ٕ8 ,
(ٌُ )ٙنظر  :زاد المسٌر فً علم التفسٌر  :أبو الفرج جمال الدٌن عبد الرحمن بن علً بن محمد ابن الجوزي ,
تحقٌق  :محمد بن عبد الرحمن عبد هللا  ,الطبعة  :الطبعة األولى  ,سنة الطبع  :جمادى األولى  - ٔٗٓ7كانون
الثانً  ٔ987م ,الناشر  :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع . ٖٗ9 / 7 ,
ٖٗ

كلعؿ خير مثاؿ عمى ذلؾ آية الكضكء قاؿ تعالى ََ{ :ب أَُّهَب اٌَّزََِٓ آَِبُىا ئرا لُّْزُُْ ئىل
اٌصَّالَحِ فَبغْغٍُِىا وُجُىهَىُُْ وَأَْذِ َىُُْ ئىل اٌَّْشَافِكِ وَاِْغَحُىا ثِشُءُوعِىُُْ وَأَسْجٍَُىُُْ ئىل
اٌْىَؼْجَُِْٓ}

(ُ)

 ,فيناؾ قراءتاف األكلى بالنصب  ,ك الثانية بالجر بحسب الحركة

اإلعرابية ك اختالفيا ؛ مما سبب ترددان في الحكـ بيف الغسؿ كالمسح كاختالفو بيف
المذاىب (ِ).
كقد يككف التردد بسبب الضمير المتصؿ بالمفظ كما في لفظ (بيده) في قكلو تعالى
{ :أو َؼْفُىَ اٌَّزٌِ ثَُِذِهِ ػُمْذَحُ}
أك االخ ؟

(ْ)

(ّ)

 .فقد تردد بيف المراد أىك الزكج أـ الكلي أم األب أك الجد

.

(ٔ) سورة المائدة . ٙ :
(ٕ)

ٌُنظر  :اختالف المفسرٌن أسباب ه وآثاره :سعود بن عبد هللا الفٌنسان  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع :
 ٔٗٔ8هـ ٔ997 -م  ,المطبعة  :دار أشبٌلٌا – الرٌاض . 9ٗ ,

(ٖ) سورة البقرة . ٕٖ7 :
(ٗ)

ٌُنظر  :المبسوط  :أبو جعفر محمد بن الحسن بن علً الشٌخ الطوسً  ,تحقٌق  :محمد الباقر البهبودي ,
الطبعة  :الثانٌة  ,سنة الطبع  ٖٔ88 :هـ  ,المطبعة  :المطبعة الحٌدرٌة – طهران  ,الناشر  :المكتبة
المرتضوٌة إلحٌاء آثار الجعفرٌة  + . ٔ8٘ / ٗ ,إرشاد الفحول إلى تحقٌق الحق من علم األصول  :محمد بن
علً بن محمد الشوكانً  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٖٔ٘ٙ :هـ  ٔ9ٖ7 -م  ,المطبعة  :مطبعة مصطفى
الحلبً وأوالده  -مصر . ٔٙ9 ,
ٖ٘

ادلطيت اىثبىث  :وجىد ادلتشبثه يف اىقرآُ اىنرٌٌ
ُعرف المتشابو  :بأنو (الذم يتردد الذىف في بياف معناه كتختمؼ األنظار في

ترجيح المقصكد مف لفظو) (ُ).

و ُعرف أيضاً ( :ما يدؿ عمى مفيكـ معيف تختمط عمينا صكرتو الكاقعية

كمصداقو) (ِ).

كمف تعاريؼ المتشابو يتضح أنو أحد أسباب تردد الفيـ لممعنى .
يقكؿ السيد محمد باقر الحكيـ (ُِْٓىػ) ( :فالتشابو لـ ينشأ مف ناحية االختالط
كالتردد في معاني المفظ كمفيكمو المغكم ؛ ألننا فرضنا اف يككف لمفظ مفيكـ لغكم معيف
 ,كانما ينشأ مف ناحية أخرل كىي االختالط كالتردد في تجسيد الصكرة الكاقعية ليذا
المفيكـ المغكم المعيف  ,كتحديد مصداقو في الذىف مف ناحية خارجية) (ّ) ,كمف أمثمة
ذلؾ لفظ (العرش) في قكلو تعالى { :اٌشَّحَُّْٓ ػًٍََ اٌْؼَشْػِ اعْزَىَي} (ْ) ,فمفظ (العرش)
مردد بيف و
معاف عدة  :الممؾ (ٓ) ,ك سرير أك كرسي (ٔ) ,كمثاؿ ذلؾ أيضان قكلو تعالى :
{وَاٌغَّبسِقُ وَاٌغَّبسِلَخُ فَبلْطَؼُىا أَْذِ َهَُّب} (ٕ) .فقد اختمؼ في المراد باليد  ,ىؿ ىي الكؼ إلى
مفصؿ الساعد  ,أك إنيا الكؼ كالساعد إلى المرفؽ  ,أك إنيا الكؼ كالساعد كالعضد إلى
المنكب ؟ .

(ٔ) متشابه القرآن ومختلفة  :محمد بن علً بن شهرآشوب المازندرانً  ,الطبعة  :الثانٌة  ,سنة الطبع ٖٕٔ8 :هـ ,
المطبعة  :سهامى للطباعة والنشر  ,الناشر  :مكتبة ابو ذر -طهران .ٕ88 /ٕ ,
(ٕ) علوم القرآن  :محمد باقر الحكٌم  ,الطبعة  :الثالثة  ,سنة الطبع  :ربٌع الثانً  ٔٗٔ7هـ  ,المطبعة  :مؤسسة
الهادي – قم  ,الناشر  :مجمع الفكر اإلسالمً . ٔ7ٔ ,
(ٖ) المصدر نفسه . ٔ7ٔ ,
(ٗ) سورة طه . ٗ :
(٘) ٌُنظر  :تفسٌر القرآن المجٌد  :محمد بن محمد المفٌد  ,تحقٌق  :محمد علً أٌازي  ,الطبعة  :األولى  ,سنة
الطبع  ٖٔ8ٕ - ٕٔٗٗ :ش  ,المطبعة  :مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمً  ,الناشر  :مؤسسة بوستان  -قم (
مركز النشر التابع لمكتب اإلعالم اإلسالمً) . ٔ9 ,
(ٌُ )ٙنظر  :جامع البٌان عن تأوٌل آي القرآن  :الطبري . ٔٙ /ٖ ,
( )7سورة المائدة . ٖ8 :
ٖٙ

ككذلؾ قكلو تعالى { :أُحٍَِّذْ ٌَىُُْ ثَهَُِّخُ األْٔؼَبَِ} (ُ) .فيي شاممة لكؿ االنعاـ
كمحممة ليا

(ِ)

 ,اال أننا نعمـ كجدانان إف ىناؾ ما ىك محرـ  ,فيجب عمينا البحث عنو ك

تخصيصو  ,كبيانو كفؽ آليات كضعيا المفسركف ك الفقياء  ,سيتـ بيانيا فيما يمي مف
مباحث .

ادلطيت اىراثغ  :وجىد ادلؼبًّ ادلرددح :
لقد أتسمت المغة العربية بطابع األتساع الداللي لممفردة الكاحدة كخاصة إذا كاف
المتكمـ حذفان ك عارفان بالمغة ككيفية تكظيؼ المفردة في كؿ مجاالتيا  ,فمف خالؿ متابعة
المكركث األدبي العربي نجد أنيـ قد برعكا في استعماؿ المعجمات التي تيدؼ إلى أيراد
و
معاف كثيرة بألفاظ قميمة ؛ لذا يعد كجكد ىذه المعاني مف أىـ أسباب التردد  ,بؿ اف أغمب
الترددات ترجع إلى كجكد ىذه المعاني  ,كالتي سيتـ بياف كؿ كاحد منيا فيما يأتي مف
المباحث  ,كما ىك الحاؿ في كجكد االشتراؾ المفظي الذم ىك أحد ىذه المعاني  ,فيككف
تعدد المعنى في المشترؾ سببان في حصكؿ التردد في الفيـ (ّ).
أف اسـ الشيء ما
كالى ذلؾ يشير السيد البركجردم (ت َُّْ :ىػ) ( :ثـ اعمـ ٌ

مسماه في مرتبة داللتو شيء  ,فالمفظ الذم تكثر معناه يدؿ
يد ٌؿ عميو داللة ال يشارؾ ٌ
مسمياتو داللة ال يشارؾ مسماه غيره في مرتبة تمؾ الداللة الجزئية  ,كذلؾ
عمى كؿ مف
ٌ
لقضية تعدد الكضع  ,كال ينافيو داللتو عمى مسماه اآلخر أيضا  ,إذ ذلؾ أيضا بكضع

كحداني مختص بو ال يشاركو فيو غيره  .كلذلؾ يحصؿ التردد إذا استعمؿ المفظ المشترؾ

(ٔ) سورة المائدة . ٔ :
(ٕ) ٌُنظر  :بداٌة الوصول فً شرح كفاٌة األصول :محمد طاهر آل الشٌخ راضً  ,تحقٌق  :محمد عبد الحكٌم
الموسوي البكاء ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٕٓٓٗ - ٕٔٗ٘ :م  ,المطبعة  :ستاره  ,الناشر  :أسرة آل
الشٌخ راضً . ٖٗٙ / ٗ ,
(ٖ)
َ
ْ
ْ
ارن  :النملة . ٘ٔ9 / ٕ ,
ب فً ِع ْل ِم أصول الفِق ِه ال ُمق َ
ٌُنظر  :ا ْل ُم َه َّذ ُ
ٖ1

معينة)
مف دكف قرينة ٌ

(ُ)

 .إذف متى ما كاف ىناؾ اشتراؾ في المفظ يحصؿ التردد في

الفيـ  ,كال يرفع ىذا التردد إال بقرينة مؤيدة ألحد معاني المشترؾ .
ككما في لفظ عسعس في قكلو تعالى { :وَاًٌٍَُِّْ ئرا ػَغْؼَظَ} (ِ) .فينا يككف التردد

بيف المراد مف عسعس اإلقباؿ أـ اإلدبار(ّ).

ادلطيت اخلبٍس  :االػتقبد و اىفهٌ اىشخصً :
إف اختالؼ الفرؽ اإلسالمية كتعصب أصحاب كؿ فرقة إلى مذىبيـ أثر كثي انر في
قراءة النص  ,كنجد الكثير مف التفاسير ألفت لنصرة المذاىب كتأييدىا  ,كأكلكا النصكص
كحممكا المفردة القرآنية الكثير مف المعاني بما يخدـ اتجاىاتيـ الكالمية  ,مما سبب
االختالؼ في الكثير مف المعاني (ْ).
كالى ذلؾ يشير السيد الطباطبائي (تَُِْ:ىػ) ( :أف اختمؼ الباحثكف في التفسير
يبؽ بينيـ جامع في
في مسالكيـ بعد ما عمؿ فييـ االنشعاب في المذاىب ما عمؿ  ,كلـ ى
الرأم كالنظر إال لفظ ال إلو إال اهلل كمحمد رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) ,

كاختمفكا في معنى األسماء كالصفات كاالفعاؿ كالسماكات كما فييا األرض كما عمييا
كالقضاء كالقدر كالجبر كالتفكيض كالثكاب كالعقاب كفي المكت كفي البرزخ كالبعث كالجنة
(ٔ) تفسٌر الصراط المستقٌم  :حسٌن البروجردي  ,تحقٌق  :غالم رضا ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٔٗٔ9 :هت
 ,المطبعة :الصدر – قم  ,الناشر  :مؤسسة المعارف اإلسالمٌة  -قم – إٌران . ٔٙٔ / ٖ ,
(ٕ) سورة التكوٌر . ٔ7 :
(ٖ)

ٌُنظر  :تفسٌر المٌزان  :محمد حسٌن الطباطبائً  ,بال  .ط  ,بال  .م  ,الناشر  :مؤسسة النشر اإلسالمً
التابعة لجماعة المدرسٌن  -قم المشرفة + . ٕ٘8 /ٕ ,اختالف المفسرٌن أسباب ه وآثاره  :الفٌنسان.99 ,

(ٗ)

ٌُنظر  :أثر اختالف المصادٌق فً تفسٌر القرآن الكرٌم  :فاطمة محمد جواد حمٌد  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع
ٖٔٗ8 :هـ ٕٓٔ7 -م  ,المطبعة  :دار الكفٌل للطباعة والنشر . ٖٔٔ ,
ٖ8

كالنار  ,كبالجممة في جميع ما تمسو الحقائؽ كالمعارؼ الدينية كلك بعض المس  ,فتفرقكا
في طريؽ البحث عف معاني اآليات  ,ككؿ يتحفظ عمى متف ما اتخذه مف المذىب
كالطريقة) (ُ).
كبير في اختالؼ معنى
دكر ه
فكاف ليذا التعصب كتمسؾ كؿ فرقة بما يراه مذىبيا  ,ه

المفظ كتعدده  ,فكؿ فرقة تتبع ما تجده في فتاكل أك كتب زعمائيـ مف دكف تدقيؽ أك تتبع
 ,فكثرة المعاني كحصؿ التردد في تعيف المراد منيا  ,بؿ قد يدفع بعض الفرؽ التطرؼ
إلى كضع تفسير أك معنى أخر فقط مف أجؿ نفي اراء الفرؽ األخرل أك تفنيدىا (ِ).
كمف أمثمة التردد في معنى المفظ بسبب تأثير االعتقاد التردد الحاصؿ بمعنى (اليد)
في قكلو تعالى  { :يَدُ اللَّهِ فَىْقَ أَيْدِيهِمْ } (ّ) .فمف قاؿ بنفي التجسيـ عف اهلل

(ػضوجً)

فسر

اليد  :بالقكة كالسمطة كىذا ما نجده في تفاسير اإلمامية ؛ إذ كاف ىذا بسبب القكاعد الكمية
التي أرساىا اإلئمة األطيار

(ػٍُهُ اٌغالَ )

مف أضفاء صفة التجرد هلل

(ػض وجً)

 ,كعدـ التجسيد

فكاف منعكسان عمى تفاسيرىـ (ْ).
أما المجسمة فقد فسركا اليد  :باليد الجارحة ( ,اختمفت األمة في تفسير يد اهلل تعالى
 ,فقالت المجسمة  :إنيا عضك جسماني كما في حؽ كؿ أحد  ......أما جميكر
المكحديف فميـ في لفظ اليد قكالف  :األكؿ  :قكؿ مف يقكؿ  :القرآف لما د ٌؿ عمى إثبات
)ٔ( تفسٌر المٌزان  :الطباطبائً . ٘ / ٔ :
)ٕ)

ٌُنظر  :المبادئ العامة لتفسٌر القرآن الكرٌم  :محمد حسٌن الصغٌر  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٕٔٗٓ :هـ -
ٕٓٓٓم  ,المطبعة  :دار المؤرخ العربً –بٌروت .ٕٔ٘ ,

(ٖ) سورة الفتح . ٔٓ :
(ٗ)

ٌُنظر  :التبٌان فً تفسٌر القرآن  :الطوسً  +. 9ٕ / ٗ ,األمثل فً تفسٌر كتاب هللا المنزل  :ناصر مكارم
الشٌرازي  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٕٔٗٙ :هـ  ,المطبعة  :سلٌمان زاده – قم  ,الناشر  :مدرسة األمام
علً ( علٌه السالم) . ٖٗ8 / ٔٙ ,
ٖ9

اليد هلل تعالى آمنا بو  ,كالعقؿ لما دؿ عمى أنو يمتنع أف تككف يد اهلل عبارة عف جسـ
مخصكص كعضك مركب مف األجزاء كاألبعاض آمنا بو  ,فأما أف اليد ما ىي كما
حقيقتيا فقد فكضنا معرفتيا إلى اهلل تعالى)

(ُ)

كىذا أيضان لـ ً
انعكاسا
يأت مف فراغ بؿ
ن

لمجمكعة مف النصكص التي تكىـ بالتجسيـ .
ككذلؾ التردد الحاصؿ في لفظ (تعكلكا) في قكلو تعالى  { :وَئِْْ خِفْزُُْ أَالَّ رُمْغِطُىا فٍِ
اٌَُْزَبًَِ فَبٔىِحُىا َِب طَبةَ ٌَىُُْ َِِٓ اٌبِّغَبءِ َِلْبًَ وَثُالَسَ وَسُثَبعَ فَاِْْ خِفْزُُْ أَالَّ رَؼْذٌُِىا فَىَاحِذَحً أو َِب ٍََِىَذْ
أََّْبُٔىُُْ رٌَِهَ أَدًَْٔ أَالَّ رَؼُىٌُىا } (ِ).
فقد فسر بمعنيف األكؿ  :أف ال تميمكا كاعدلكا (ّ) .كالثاني  :أف ال تكثركا مف األكالد
كىك قكؿ الشافعي (ت َِْ :ىػ) (ْ) .كبذلؾ نجد أتباع كؿ مذىب يفسركف بمعنى
مختمؼ عف اآلخر  ,كفؽ المعطيات التي تتكفر لدل الشخص مف معمكمات ك مكركث
معرفي ك لغكم كغيرىا مف األمكر التي تكجو المعنى عمى كفقيا .

(ٔ)

تفسٌر الرازي  :الرازي . ٖٗ / ٕٔ ,

(ٕ) سورة النساء . ٖ :
(ٖ) وهو ما ذهب إلٌه الشرٌف الرضً مستندا فً ذلك إلى قول الشاعر :
بمٌزان عدل ال ٌخٌس شعٌرة * ووزان صدق وزنه غٌر عائل
وٌنسب البٌت إلى أبو طالب (رضً هللا عنه) ٌُ ,نظر  :حقائق التأوٌل  :أبو الحسن محمد بن أبو أحمد الشرٌف
الرضً  ,تحقٌق  :محمد رضا آل كاشف الغطاء  ,الناشر  :دار المهاجر للطباعة والنشر والتوزٌع  -بٌروت –
لبنان . ٕ9ٖ ,
(ٗ)

ٌُنظر  :أحكام القرآن :أبو عبد هللا محمد بن إدرٌس الشافعً  ,تحقٌق  :عبد الغنً عبد الخالق  ,بال  .ط  ,سنة
الطبع ٔٗٓٓ :هـ  ,المطبعة  :بٌروت  -دار الكتب العلمٌِة  ,الناشر  :دار الكتب العلمٌة . ٕٙٓ / ٔ ,
ٓٗ

كذلؾ كاف لمفيـ الشخصي أك ما يعبر عنو بالظيكر الشخصي تأثيره الشاسع في
حدكث التردد  ,كىك (الفيـ الذم يختص بو شخص ما مف الناس كالذم يعتمد عادة عمى
الظركؼ الذىنية كالنفسية كالذكقية لذاؾ اإلنساف  ,حيث تجعمو تحت تأثيرات معينة بحيث
يفيـ مف الكالـ معنى خاصا ال يفيمو غيره مف الناس)

(ُ)

.

فمكؿ شخص فيمو الخاص لمفظ كالذم يتأثر بكؿ ما يحيط ً
بو مف ليجة قكموي أك
مينتو مما يؤدم إلى حصكؿ الشؾ في أف المعنى المتصكر ىؿ ىك ذات المعنى المراد
مف النص اـ ال ؟  .كذلؾ متى ما كاف ىذا الفيـ لممعنى مجردان مف القرائف الحافة بالكالـ
كالمؤيدة لوي زاد كقكع التردد في ككنو مراد المتكمـ  ,كقد يفسر المعنى بصكرة خاطئة
بسبب ىذا التصكر الشخصي  ,كالى ذلؾ يشير السيد محمد باقر الصدر(ت ََُْ :ىػ)
( :كأما الخطر الذم يحؼ بعممية االكتشاؼ  ,القائمة عمى أساس االجتياد مف فيـ
األحكاـ كالمفاىيـ في النصكص  . .فيك خطر العنصر الذاتي  ,كتسرب الذاتية إلى
عممية االجتياد  ,ألف عممية االكتشاؼ كمما تكفرت فييا المكضكعية أكثر  ,كابتعدت عف
مظاف العطاء الذاتي كانت أدؽ كأنجح في تحقيؽ اليدؼ  .كأما إذا أضاؼ الممارس
خالؿ عممية االكتشاؼ  ,كفيـ النصكص شيئان مف ذاتو كساىـ في العطاء  ,فإف البحث
يفقد بذلؾ أمانتو المكضكعية  ,كطابعو االكتشافي الحقيقي)

(ِ)

.

)ٔ( علوم القرآن  :الحكٌم . ٖٗ ,
)ٕ) اقتصادنا  :محمد باقر الصدر  ,تحقٌق  :مكتب اإلعالم اإلسالمً  ,الطبعة  :الثانٌة  ,سنة الطبع  ٕٔٗ٘ :هـ ,
المطبعة  :مكتب اإلعالم اإلسالمً  ,الناشر  :مؤسسة بوستان كتاب قم ( مركز النشر التابع لمكتب اإلعالم
اإلسالمً) . ٖ8ٖ ,
ٔٗ

ادلجحث اىثبىث  :أّىاع اىرتدد
بعد تتبع مفردة التردد و مواضعه وتعاريؾ التردد وأسبابه تولل البحث إل

أن

التردد يكون عى ثبلثة أنواع وقد وزعت عى مطالب ثبلثة وهي :

ادلطيت األوه  :اىرتدد ثني دىٍيني
الدلٌل لغة  :المرشد و الهادي (ٔ).
أما اصطالحا ( :فهو ما يمكن التولل به إل العىم بمطىوب خبري) ٕ .فعن طريق العىم
به نتولل إل

العىم بشيء آخر وهو ما يتولل ب ِه إل أستباط الحكم

الشرعي لدى الفقهاء وقد قسم عى قسمين  :دليل عقىي  :هو ما كانت
جميع مقدماته عقىية

وآخر نقىي  :هو ما كانت جميع مقدماته نقىية ٖ.

والمراد من التردد بين األدلة هو أن يكون هناك دليبلن أو عدة أدلة متعارضة
فيما بينها من ؼير وجود مرجح بينها مما يسبب التحير و التردد فيما بين األدلة

(ٗ)

كما

الحظنا ذلك في تعاريؾ التردد السابقة .
والمراد بالتعارض ( :هو تنافي الدليىين أو األدلة بحسب الداللة ومقام اإلثبات
عى وجه التناق

أو التضاد حقيقة أو عرضا) (٘) .وكذلك هو (عبارة عن تنافي دليىين

أو أكثر بحيث يتحير العرؾ في العمل بهما وكيفية الجمع بينهما)

()ٙ

)ٔ) ٌُنظر  :تاج العروس  :الزبٌدي  + . ٖٖٗ /7 ,لسان العرب  :أبن منظور . ٕٗ9 / ٔٔ ,
)ٕ) نهاٌة الوصول فً علم األصول  :العالمة الحلً  + . 88 / ٔ ,اإلحكام فً أصول األحكام  :اآلمدي . ٔٓ / ٔ ,
)ٖ) ٌُنظر  :أصول الفقة وقواعد األستنباط  :فاضل الصفار  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٖٔٗٓ :هـ , ٕٓٓ9 -
المطبعة  :الغدٌر . ٗٙ / ٔ,
(ٗ) ٌُنظر  :التنقٌح الرائع لمختصر الشرائع  :جمال الدٌن مقداد بن عبد هللا المقداد السٌوري  ,تحقٌق  :عبد
اللطٌف الحسٌنً الكوهكمري  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع  ٔٗٓٗ :هـ  ,المطبعة  :مطبعة الخٌام – قم ,
الناشر  :مكتبة آٌة هللا العظمى المرعشً النجفً  -قم المقدسة  +. ٖٙ/ٔ,شرح ترددات المختصر النافع  :علً
بن إبراهٌم القطٌفً  ,تحقٌق  :دار المصطفى إلحٌاء التراث  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٔٗٔ9 :هـ ,
المطبعة  :أمٌن  ,الناشر  :دار المصطفى إلحٌاء التراث  -قم المقدسة  + 8 ,معجم الفاظ الفقه الجعفري  :أحمد
فتح هللا  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع  ٔ99٘ - ٔٗٔ٘ :م  ,المطبعة  :المدوخل – الدمام .ٔٓ7 ,
(٘) كفاٌة األصول  :اآلخوند الخرسانً . ٖٗ7 ,
( )ٙاصطالحات األصول  :المشكٌنً . ٔٔ٘ ,
ٕٗ

أي انه ال يمكن الجمع بين الدليىين لتنافيهما وتضادهما من حيث الداللة كان يدل
أحدهما عى الحرمة و اآلخر عى الوجوب كما أن التردد فيما بين الدليىين قد نشؤ من
كون أحدهما مليبا ً لىواقع مريداً ل ُه واآلخر معارضا ً له من دون الولول إل المرجح
بينهما مما يسبب التحير والتردد فيما بينهما .
وهذا التعار

بين األدلة نال اهتمام الفقهاء و األلوليين وخللوا له كثير من

المباحث لرفع التعار

وترجيح احد األدلة أما عن طريق التساقط أو التخيير أو القواعد

الخالة في ترجيح أحد األدلة
ذلك التعار

المسابل الفقهية هو

كذلك كان مرجع التردد في بع

فيما بين األدلة (ٔ).

ومن أمثىة هذا النوع من التردد التردد الحالل في األدلة عى تنجس ماء الببر
بالمبلقاة

(ٕ)

فمنهم من قال بالنجاسة كالشيخ المفيد (ت ٖٗٔ :هـ)

المرتض ( تٖٗٙ:هـ )

(ٗ)

(٘)

و ابن إدريس الحىي (ت  ٘98 :هـ)

(ٖ)

والسيد

و استدلوا عى

ذلك برواية الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد عن كردويه قال (( :سؤلت أبا الحسن
(عىيه السبلم) عن الببر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال  :ينزح منها
ثبلثون دلوا)) ( .)ٙوكذلك رواية محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد

عن محمد بن

إسماعيل بن بزيع قال  :كتبت إل رجل أسؤله أن يسؤل أبا الحسن الرضا (عىيه السبلم)
عن الببر تكون في المنزل لىوضوء فيقطر فيها قطرت من بول أو دم

أو يسقط فيها

شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ما الذي يطهرها حت يحل الوضوء منها لىلبلة ؟
فوقع (عىيه السبلم) بخطه في كتاب (( :ينزح دالء منها)) (.)1

(ٔ)

ٌُنظر  :التوضٌح النافع فً شرح ترددات الشرائع  :الفرطوسً . ٕ ,
(ٕ) شرائع االسالم  :المحقق الحلً . ٔٓ / ٔ ,
(ٖ) ٌُنظر  :المقنعة  :أبو عبد هللا محمد بن محمد الشٌخ المفٌد  ,تحقٌق  :مؤسسة النشر اإلسالمً  ,الطبعة  :الثانٌة  ,سنة
الطبع ٔٗٔٓ :هـ  ,الناشر  :مؤسسة النشر اإلسالمً التابعة لجماعة المدرسٌن بقم المشرفة . ٙ7 ,
(ٗ) ٌُنظر  :االنتصار  :المرتضى . 89 ,
(٘) ٌُنظر  :السرائر  :أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن إدرٌس الحلً  ,الطبعة  :الثانٌة  ,سنة الطبع  ٔٗٔٓ :هـ ,
المطبعة  :مطبعة مؤسسة النشر اإلسالمً  ,الناشر  :مؤسسة النشر اإلسالمً  -قم المشرفة. ٕٕ/ٔ ,
( )ٙاالستبصار  :أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسً  ,تحقٌق  :حسن الموسوي الخرسان  ,الطبعة  :الرابعة  ,سنة الطبع :
ٖ ٖٔٙش  ,المطبعة  :خورشٌد  ,الناشر  :دار الكتب اإلسالمٌة – طهران . ٖ٘ / ٔ ,
( )7وسائل الشٌعة  :الحر العاملً . ٔ7ٙ / ٔ ,
ٖٗ

ومنهم من قال بالطهارة كالعبلمة الحىي(ت1ٕٙ:هـ)
٘9ٙهـ)

(ٕ)

والسيد محمد العامىي (ت  ٔٓٓ9 :هـ)

أحمد بن محمد

عن محمد بن إسماعيل بن بزيع

(ٖ)

(ٔ)

والشهيد الثاني (ت:

واستدلوا عى

ذلك برواية

عن الرضا (عىيه السبلم) قال :

((ماء الببر واسع ال يفسده شيء إال أن يتؽير)) (ٗ) .
وبؤلالة الطهارة و االستلحاب إذ ان الماء طاهر قبل ورود النجاسة فكذا بعده

(٘)

فكان التردد بين الرواية واأللول العمىية والتحير بينهما ولكل فقيه مبناه الخاص فيما
استند إليه من دليل رفع ب ِه التردد الحالل  .وهذا النوع من التردد ؼير داخل في
موضوع دراستنا .

(ٔ)

(ٕ)

(ٖ)

(ٗ)
(٘)

ٌُنظر  :أجوبة المسائل المهنائٌة  :أبو منصور الحسن بن ٌوسف بن المطهر العالمة الحلً  ,سنة الطبع  ٔٗٓٔ :هـ ,
المطبعة  :الخٌام – قم . ٙٓ ,
رسائل الشهٌد الثانً  :زٌن الدٌن بن علً العاملً الشهٌد الثانً  ,تحقٌق  :مركز األبحاث والدراسات اإلسالمٌة  -قسم
إحٌاء التراث االسالمً  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع  ٕٔٗٔ :هـ  ,المطبعة  :مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمً / ٔ ,
ٓ8
ٌُنظر  :مدارك األحكام فً شرح شرائع االسالم  :محمد بن علً الموسوي العاملً  ,تحقٌق  :مؤسسة آل البٌت (ع)
إلحٌاء التراث  -مشهد المقدسة  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع  ٔٗٔٓ :هـ  ,المطبعة  :مهر – قم  ,الناشر  :مؤسسة آل
البٌت (ع) إلحٌاء التراث  -قم المشرفة . ٖ / ٔ ,
وسائل الشٌعة  :الحر العاملً . ٔٗٓ / ٔ :
ٌُنظر  :أجوبة المسائل المهنائٌة  :العالمة الحلً  + . ٙٓ ,مدارك األحكام  :العاملً  +. ٖ / ٔ ,إٌضاح ترددات
الشرائع  :نجم الدٌن الحلً . ٕٔ ,
ٗٗ

ادلطيت اىثبًّ  :اىرتدد ثني حنَني
والمراد بالحكم ( :التشريع اللادر من هللا تعال لتنظيم حياة االنسان) (ٔ).
وقد قسم الحكم ال :
أوال  :حكم تكلٌفً  :وهو الحكم المتعىق بؤفعال االنسان والموجه لها مباشرة وهو
عى خمسة أقسام  :واجب وحرام ومكروه ومستحب ومباح .
ثانٌا  :حكم وضعً  :وهو الحكم الذي يتعىق بموضوع الحكم الشرعي أو كيفية
امتثاله كالظهارة و النجاسة و اللحة و الفساد (ٕ).
والمراد بالتردد بين حكمين  :هو أن يكون الفقيه متحيراً بين حكمين في مسؤلة
فقهية واحدة

وكثيراً ما نجد هذه العبارة (ولدي فيه تردد) قد وردت من قبل المحقق

الحىي (ت ٙ1ٙ :هـ) في شرابعه وكذلك ذكرها في (المعتبر) .
وبعد تتبع المسابل التي ورد فيها هذا التردد اتضح تعدد األسباب لىتردد الحالل
فتارة يكون التردد بسبب انعدام الدليل كما في مسؤلة الرضاع من الميتة (ولو ارتضع
من ثدي الميتة أو رضع بع

الرضعات وهي حية ثم أكمىها ميتة لم ينشر ألنها

خرجت بالموت عن التحاق األحكام فهي كالبهيمة المرضعة وفيه تردد) (ٖ) .
فقد أوعز لاحب األيضاح سبب التردد في هذه المسؤلة من قبل المحقق إل انعدام
الدليل كونها حكما ً شرعيا ً احتاج إل دليل وانعدامه سبب لىتردد فيه (ٗ).
كذلك تعد الىؽة وتعدد المعن كما تقدم منشؤ لتردد الفقيه في الحكم وإل ذلك اشار
العبلمة الحىي(ت1ٕٙ:هـ) بقوله  ( :أما العىة األخرى الواضحة التي أدت بهم إل
االضطراب في تحديد الحكم الشرعي الموحد فإنه يعود إل حيرتهم أمام االشتراك
الىفظي لىكثير من المفردات الىؽوية العربية في الداللة عى المعن  .ولقد كان هذا
االشتراك سببا واضحا في إيجاد االختبلؾ الكبير بين الفقهاء في الكثير من األحكام
الفقهية المختىفة حيث تضاربت آراإهم في تقدير مراد الشارع المقدس من تىك األلفاظ
ولذلك شواهد كثيرة في كتب القوم الفقهية ال يسعنا المجال إليرادها ومناقشتها ومن
)ٔ) المعالم الجدٌدة لألصول  :الصدر . 99 ,
)ٕ) أصول الفقه وقواعد األستباط  :الصفار . ٗٙ / ٔ ,
(ٖ) شرائع االسالم  :المحقق الحلً .٘ٓ9 / ٕ ,
(ٗ) ٌُنظر  :اٌضاح ترددات الشرائع  :نجم الدٌن الحلً . 8 / ٕ ,
٘ٗ

ذلك حيرتهم في تحديد عدة الحاب
لُشًُءٍ }()1

من قوله تعال َ { :انًُْطَهَّمَبثُ َّخَشَبَّصٍَْ بِأََفُضِيٍَِّ ثَالَثَتَ

استدالال بكىمة القرء واشتراكها الىفظي بين الطهر والحي

.

وكتحديدهم لوقت الذبح في األيام المعىومات الواردة في قوله جل اسمه { :
نَِْشْيَذًُا يَنَبفِغَ نَيُىْ ًََّزْكُشًُا اصْىَ انهَّوِ فِِ أََّّبوٍ يَؼْهٌُيَبثٍ }

(ٕ)

حيث اختىفوا في تحديد اليوم

لورود استعماله في الىؽة بما يشمل الىيل أو يختص بالنهار) (ٖ)  .وبذلك يتضح تؤثير
الىؽة في تردد الحكم عند الفقهاء ومثال عى ذلك أيضا ً لفظ (اللعيد) في قوله تعال :
{ فَزَََُُّّّىا صَؼُِذًا طَُِّجًب } (ٗ).

ففي إطبلقة عى

الحجر تردد عند المحقق الحىي
ً
لؽة وفي

(تٙ1ٙ:هـ) ومنشؤ هذا التردد كون اللعيد يطىق عى مطىق وجه األر
شموله لىحجر تردد (٘).
وقد ينشؤ التردد في الحكم نتيجة وجود عىة أو أمارة عى ذلك كما في مسؤلة
القلاص إذا حبس النفس فيكون سببا ً في الموت (أما لو حبس نفس ُه يسيرا ال يقتل ؼالبا
ثم أرسىه فمات ففي القلاص تردد)  .فقد حلل التردد لوجود سبب القتل وهو حبسُ
فس (.)ٙ
الن ِ
يبدو لي مما سبق يتضح أن التردد في الحكم هو أحد أنواع التردد لدى الفقهاء وقد
تعددت أسبابه ووضع الفقهاء واأللوليون آليات عدة لرفع التردد وبيان الحكم
الشرعي  .وهو أيضا ً كالتردد في االدلة ؼير داخل ضمن نطاق بحثنا .

(ٔ) سورة البقرة . ٕٕ8 :
(ٕ) سورة الحج . ٕ8 :
(ٖ) تذكرة الفقهاء  :العالمة الحلً . ٕٔ / ٔ ,
(ٗ) سورة النساء . ٖٗ :
(٘) ٌُنظر  :المختصر النافع  :المحقق الحلً  + . ٔٙ ,التنقٌح الرائع لمختصر الشرائع  :المقداد السٌوري ٖٖٔ/ٔ ,
 + .شرح ترددات المختصر النافع  :القطٌفً . ٔ9 ,
(ٌُ )ٙنظر  :غاٌة المرام فً شرح شرائع اإلسالم  :البحرانً . ٖٙٗ/ٗ ,
ٗٙ

ادلطيت اىثبىث  :اىرتدد ثني ادلؼبًّ
يعد هذا النوع من التردد من أهم أنواع الترددات ؛ كونه متعىقا ً بمعاني القرآن
الكريم وفهم المخاطب لمراد هللا عز وجل وتعينه ل ُه كذلك كون التردد في المعن قد
يكون سببا ً في تردد الحكم الشرعي كما أشرنا سابقا ً وهذا النوع من التردد نجده عند
معان معينة تناولها المفسرون والفقهاء .
كل من المفسرين و الفقهاء كونه يقع في
ٍ
وكما هو معروؾ أن القرآن نزل بىؽة واضحة تخىو من التحير والشك فخاطب
العرب بها وأمرهم بتدبرها وهذا ما نجده في الكثير من آياته كقوله تعال { أَفَالَ َزَذَثَّشُوَْ
اٌمشآْ } (ٔ) .و { هَزَا ثََُبٌْ ٌٍِبَّبطِ وَهُذًي وََِىْػِظَخٌ ٌٍُِّْزَّمِنيَ } (ٕ) .والكثير من اآليات الدالة عى
وضوح القرآن الكريم وبيانه (ٖ).
وهنا يرد السإال لماذا يكون هناك تردد في معاني األلفاظ القرآنية ؟ وعدم فهم
المراد ؟  .وعن طريق التتبع لهذه المعاني المرددة نتولل إل أن هذا التردد إنما نشؤ من
عدم فهم المراد من الىفظ وتحديد المعن المرجح من بين المعاني المرددة لىفظ
المراد منه المعن الحقيقي أو المجازي

وهل

وكذلك ما نجد من تردد في المعن المشترك

والمتشابه الذي نتردد في تحديد لورته وتجسيد ملداقه (ٗ).
وقد بين ذلك الشيخ المفيد(تٖٗٔ :هـ ) في تقسيمه لمعاني القرآن

حيث بين

أنها عى نوعين هما :

(ٔ) سورة النساء . 8ٕ :
(ٕ) سورة آل عمران . ٖٔ8 :
(ٖ)

ٌُنظر  :البٌان فً تفسٌر القرآن  :ابو القاسم الخوئً  ,الطبعة  :الثالثة  ,سنة الطبع ٕٔٗ8 :هـ ٕٓٓ7 -م ,
المطبعة  :ستاره -قم ,الناشر  :مؤسسة احٌاء آثار االمام الخوئً . ٕٕٙ ,

(ٗ)

ٌُنظر  :علوم القرآن  :الحكٌم . ٔ7ٕ ,
ٗ1

أوال  :الظاهر  :هو المطابق لخاصّ العبارة عنه تحقيقا عى عادات أهل الىسان
كقوله سبحانه  { :ئَِّْ اٌٍَِّ ال َظٍُُِْ اٌبَّبطَ شَُْئبً وٌىَِّٓ اٌبَّبطَ أَْٔفُغَهُُْ َظٍُِّْىَْ } (ٔ) .فالعقبلء
العارفون بالىسان يفهمون من ظاهر هذا الىفظ المراد .
ثانٌا  :الباطن  :هو ما خرج عن خاصّ العبارة وحقيقتها إل وجوه اال ّتساع
فيحتاج العاقل في معرفة المراد من ذلك إل األدلة الزابدة عى ظاهر األلفاظ

كقوله

سبحانه  {:أَلُُِّىا اٌصَّالحَ وآرُىا اٌضَّوبحَ} (ٕ) .فاللبلة في ظاهر الىفظ هي  ( :الدعاء حسب
المعهود بين أهل الىؽة

وهي في الحقيقة ال يلح منها القيام .والزكاة هي النمو عندهم

ببل خبلؾ وال يل ّح أيضا فيها اإلتيان وليس المراد في اآلية ظاهرها وإ ّنما هو أمر
مشروع فاللبلة المؤمور بها فيها هي أفعال مخلولة مشتمىة عى قيام وركوع
وسجود وجىوس والزكاة المؤمور بها فيها هي إخراج مقدار من المال عى وجه أيضا
مخلوص وليس يفهم هذا من ظاهر القول فهو الباطن المقلود ) (ٖ).
ٌبدو لً  :من كبلم الشيخ المفيد (قد) أن ما كان باطنا ً من معاني القرآن فإنه متسع
المعن ؛ وهذا التعدد و االتساع سبب التردد فيما بين المعاني فيحتاج إل آليات عدة من
قول لؽوي أو قرينة لترجيح المعن المراد .
وهناك من ذكر أربعة أقسام لىمعاني :

(ٔ) سورة ٌونس . ٗٗ :
(ٕ)

سورة البقرة  ٖٗ:و ٖ 8و ٓٔٔ  +سورة النساء + 7ٙ:سورة الحج  + . 78سورة النور  + . ٘ٙ :سورة
المجادلة . ٖٔ :

)ٖ ) تفسٌر القرآن المجٌد  :المفٌد . ٕ8ٕ ,
ٗ8

أوال  :ما ال يعىمه اال هللا تعال

فبل يجوز ألحد تكىؾ القول فيه

وال تعاطي

معرفته وذلك مثل قوله تعال َ { :غأٌىٔه ػٓ اٌغبػخ أَبْ ِشعبهب لً  :ئمنب ػٍّهب ػبذ سثٍ ال جيٍُهب
ٌىلزهب ئال هى }

ومثىوا ل ُه بقوله تعال  { :اٌ اهلل ػنذه ػهى انضبػت }

(ٔ)

ثانٌا  :ما كان ظاهره مطابقا لمعناه

(ٕ)

.

فكل من عرؾ الىؽة التي خوطب بها

مثل قوله تعال ً { :ال حمخهٌا اننفش انيت حشو اهلل إال ببحلك }

عرؾ معناها

قوله تعال  { :لم ىٌ اهلل أحذ }

(ٗ)

(ٖ)

.ومثل

 .وؼير ذلك .

ثالثا  :ما هو مجمل ال ينبا ظاهره عن المراد به مفلبل  .مثل قوله تعال { :
ألًٌْا انصالة ً ،آحٌا انزكبة }
إنْو صبْال }
يؼهٌو }

()1

(٘)

ومثل قوله تعال ً{ :هلل ػهَ اننبس حج انبْج يٍ اصخطبع

وقوله ً { :آحٌا حمو ٌّو حصبده }

()ٙ

 .وقوله ً { :يف أيٌاهلى حك

فإن تفليل أعداد اللبلة وعدد ركعاتها وتفليل مناسك الحج وشروطه

ومقادير النلاب في الزكاة ال يمكن استخراجه إال ببيان النبي (لى هللا عىيه وآله)
ووحي من جهة هللا تعال  .فتكىؾ القول في ذلك خطؤ ممنوع منه يمكن أن تكون
األخبار متناولة له .
رابعا  :ما كان الىفظ مشتركا ً بين معنيين فما زاد عنهما

ويمكن أن يكون كل

واحد منهما مراداً  .فإنه ال ينبؽي أن يقدم أحد به فيقول  :إن مراد هللا فيه بع

ما يحتمل

(ٔ) سورة االعراف .ٔ8ٙ :
(ٕ) سورة لقمان . ٖٗ :
(ٖ) سورة األنعام . ٔ٘ٔ :
(ٗ) سورة اإلخالص .ٔ :
(٘) سورة ال عمران . 9ٔ :
( )ٙسورة األنعام ٔٗٔ :
( )7سورة المعارج . ٕٖ :
ٗ9

 -إال بقول نبي أو امام معلوم  -بل ينبؽي أن يقول  :إن الظاهر يحتمل ألمور

وكل

واحد يجوز أن يكون مرادا عى التفليل (ٔ).
أما عند قطب الدين الراوندي (ٖ٘1هـ) فالمعاني ثبلثة أنواع هي :
أوال ( :المحكم وهو ما طابق لفظه معناه وأكثر القرآن من هذا الجنس .
الثانً  :هو المجمل وهو ما ال يعىم بظاهره مراد هللا كىه كقوله تعال ً { :هلل ػهَ
اننبس حج انبْج } فإن تفليىه وكيفيته وأحكامه ال يعىم إال ببيان الرسول

(صلى

هللا علٌه وآله وسلم ) .
الثالث  :هو المتشابه وهو ما يشترك لفظه بين معنيين وأكثر وكل واحد منهما يجوز
أن يكون مرادا فحكمه أن يحمل عى جميع محتمبلته في الىؽة اال أن يمنع
دليل من حمىه عى وجه منها وال نقطع عى مراد هللا فيه إال بنص من
رسوله(لىوات هللا عىية و آله ) (ٕ).
وفي ذلك يقول الزركشي(ت19ٗ:هـ) ( :احتمال الىفظ لمعان ثبلثة ؛ كما في
المجاز واالشتراك وداللة االلتزام فيحتاج الشارح إل بيان ؼر الملنؾ وترجيحه .
وقد يقع في التلانيؾ ما ال يخىو منه بشر من السهو والؽىط وتكرار الشيء وحذؾ
المهم وؼير ذلك فيحتاج الشارح لىتنبيه عى ذلك  .وإذا عىم هذا فنقول  :إن القرآن إنما
أنزل بىسان عربي مبين في زمن أفلح العرب وكانوا يعىمون ظواهره وأحكامه ؛ أما
دقابق باطنه فإنما كان يظهر لهم بعد البحث والنظر من سإالهم النبي لى هللا عىيه
وسىم في األكثر ؛ كسإالهم لما نزل  { :ومل يلبسىا إمياهنم بظلم } فقالوا  :أينا لم يظىم نفسه
ففسره النبي ((لى هللا عىيه واله وسىم)) بالشرك ؛ واستدل عىيه بقوله تعال  { :إن
الشرك لظلم عظيم } (ٖ) .
)ٔ ) ٌُنظر  :التبٌان فً تفسٌر القرآن  :الطوسً  +. ٗ / ٔ ,متشابه القرآن ومختلفه  :ابن شهرآشوب ٕ8ٔ / ٕ ,
 +.أكمال النقصان من تفسٌر منتخب البٌان  :أبو عبد هللا محمد بن أحمد ابن إدرٌس الحلً  ,تحقٌق  :محمد مهدي
الموسوي الخرسان  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع  ٕٓٓ8 - ٕٔٗ9 :م  ,الناشر  :العتبة العلوٌة المقدسة ٔ9 ,,
 +.تفسٌر الصراط المستقٌم  :البروجردي . 9ٗ / ٕ ,
)ٕ) فقه القرآن  :أبى الحسن سعٌد بن هبة هللا قطب الدٌن الراوندي  ,تحقٌق  :السٌد أحمد الحسٌنً  ,الطبعة :
الثانٌة  ,سنة الطبع ٔٗٓ٘ :هـ  ,الناشر  :مكتبة آٌة هللا العظمى النجفً المرعشً. ٖٕٓ / ٔ ,
(ٖ) سورة لقمان .ٖٔ :
ٓ٘

وكقلة عدي بن حاتم الطابي في الخيط الذي وضعه تحت رأسه  ....وؼير ذلك
مما سؤلوا عن آحاد منه ومعىوم أن تفسيره يكون بعضه من قبيل بسط األلفاظ الوجيزة
وكشؾ معانيها

وبعضه من قبيل ترجيح بع

االحتماالت عى بع

لببلؼته ولطؾ

معانيه ؛ ولهذا ال يستؽن عن قانون عام يعول في تفسيره عىيه ويرجع في تفسيره إليه
؛ من معرفة مفردات ألفاظه ومركباتها  .وسياقه

وظاهره وباطنه

وؼير ذلك مما ال

يدخل تحت الوهم ويدق عنه الفهم) (ٔ).
وبذلك نتولل أن العىماء األعبلم قد أشاروا في تقسيماتهم أعبله إل وجود قسم
من معاني القرآن الكريم يكون فيه تردد في تحديد المعن المراد وفهمه فتارة يكون
(ٕ)
مردداً بين حمىه عى الحقيقة أو عى المجاز أو يكون مردداً بين مجازات متعددة
وكذلك التردد الحالل في معاني المشترك الىفظي وفي تعين المراد من تىك المعاني
وإل ذلك يشير السيد محمد باقر الحكيم (تٕٔٗ٘:هـ) ( :كالتشابه الذي يكون بسبب
كما إذا تردد الىفظ في استعماله بين
الشك في ألل وجود العبلقة بين الىفظ و المعن
معنيين أو أكثر قد وضع الىفظ لهما أو التشابه الذي يكون بسبب الشك في طبيعة هذه
ولكن تردد الىفظ
العبلقة كما إذا عرفنا بوجود العبلقة بين الىفظ وأكثر من معن
بينهما لىتردد في استعماله بين المعن الحقيقي والمعن المجازي) (ٖ) .وهذا التردد الناشا
من تعدد المعن تناوله العىماء من المفسرين والفقهاء ووضعوا ضوابط خالة لترجيحه
ورفع التردد عنه وإيضاح اللورة لدى المخاطب ومعرفته لىمعن المراد من بين تىك
المعاني .
يبدو لي مما سبق من أنواع الترددات ان التردد بين األدلة وكذلك التردد في
الحكم الشرعي هو من ضمن الترددات لدى الفقهاء ولهم في ذلك عدة ضوابط
لىترجيح ورفع التردد فيهما وهما خارجان عن بحثنا أما النوع الثالث وهو التردد في
المعاني فهو ما ناله بحثنا من حيث بيان أنواعها وأسباب التردد فيها وكذلك بيان
اآلليات التي اتبعها كل من المفسرين و الفقهاء لترجيح المعن المراد ورفع التردد
الحالل فيها فعى هللا التوكل ومنه التوفيق .

(ٔ) البرهان فً علوم القرآن  :الزركشً . ٔٗ /ٔ ,
(ٕ) ٌُنظر  :بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد  :أبو الولٌد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفٌد  ,تحقٌق  :خالد
العطار  ,سنة الطبع  ٔٗٔ٘ :هـ  ,الناشر  :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع  -بٌروت . 8 /ٔ ,
(ٖ) علوم القرآن  :الحكٌم .ٔ7ٓ ,
ٔ٘

اىفصو اىثبًّ  :أّىاع ادلؼبًّ ادلرددح وآىٍبد ترجٍحهب
اىذاخيٍخ

ادلجحث األوه  :أّىاع ادلؼبًّ ادلرددح

ادلجحث اىثبًّ  :آىٍبد ترجٍح ادلؼنى ادلراد ٍِ ادلؼبًّ ادلرددح

ادلجحث اىثبىث  :آىٍبد اىرتجٍح ثني ادلؼبًّ ادلرددح

ٕ٘

اىفصو اىثبًّ  :أّىاع ادلؼبًّ ادلرددح وآىٍبد ترجٍحهب اىذاخيٍخ
مع بيان التردد الحالل فيها من
يتناول هذا الفلل أنواع المعاني المرددة
الشواهد القرآنية وكذلك الترجيحات الداخىية لهذه المعاني فتارة تكون األلفاظ المفردة
في هذه المعاني تحتمل أكثر من معن كما في الىفظ المشترك وتارة يجتمع في الىفظ
الواحد أكثر من نوع من أنواع هذه المعاني كؤن يكون مشتركا ً أو منقوالً في ذات الىفظ
أو مخللا ً ومجازاً لذا كان البد من بيان أي من هذه المعاني مرجح عى اآلخر
فتناولت تىك المعاني وترجيحاتها الداخىية في المباحث اآلتية :

ادلجحث األوه  :أّىاع ادلؼبًّ ادلرددح
تىطئخ
إف اتساع المعاني كتعددىا  ,كعدـ اقتصار المفظ الكاحد عمى معنى كاحد فقط أدل إلى
التردد في فيـ مراد المتكمـ  ,كىذا التعدد إنما يككف في خمسة أنكاع مف األلفاظ التي يتردد الفيـ
في تعيف المعنى المراد منيا  ,فأطمؽ عمييا مصطمح (المعاني المرددة) كما أشرنا سابقان  ,كىذه
المعاني ىي :
ٔ -االشتراك
ٕ -المجاز
ٖ -اإلضمار
ٗ -التخصيص
٘ -النقل
كقد يعينت ىذه المعاني الخمسة دكف غيرىا ألنو إذا انتفى احتماؿ االشتراؾ ك النقؿ كاف

المفظ مكضكعان لمعنى كاحد  ,كاذا انتفى احتماؿ المجاز ك اإلضمار كاف المراد الحقيقة أك ما

ٖ٘

كضع لوي المفظ  ,كأما احتماؿ التخصيص إذا انتفى فيبقى الكضع عمى عمكمو فيرتفع التردد
الحاصؿ (ُ).

يقكؿ الشككاني (تُِٓٓ :ىػ) ( :فإف الخمؿ في فيـ مراد المتكمـ يككف عمى
خمسة أكجو أحدىا احتماؿ االشتراؾ كثانييا احتماؿ النقؿ بالعرؼ أك الشرع كثالثيا احتماؿ
(ِ)

المجاز كرابعيا احتماؿ اإلضمار كخامسيا احتماؿ التخصيص)

.

ادلطيت األوه  :االشرتاك
يعد االشتراؾ مف أكثر المعاني التي يككف فييا تردد في الفيـ  ,كذلؾ ألف المعاني
في المشترؾ تككف متساكية مف غير ترجيح بينيا ككنيا حقيقة في كؿ معنى  ,كىك مما
تعارفو العرب كاشتير في كالميـ  ,فيـ يطمقكف العيف عمى الجارحة  ,كعيف الماء ك
الماؿ  ,كعيف السحاب

(ّ)

كىنا سنقؼ عمى تعريؼ المشترؾ ك اسبابو كالتردد بيف معانيو:

االشتراك لغةً ( :المخالطة ,ك مذكر الشركة  :كىي الطرائؽ التي في الطريؽ)

(ْ)

 .كاسـ مشترؾ (أم تشترؾ فيو معاف كثيرة كالعيف كنحكىا فإنو يجمع معاني كثيرة) (ٓ).
اما اصطالحاً :فنجد إنو عرؼ بتعريفات عدة منيا :

(ٔ) ٌُنظر  :نهاٌة الوصول فً علم األصول  :الحسن بن ٌوسف المطهر العالمة الحلً  ,تحقٌق  :مؤسسة آل البٌت ( علٌهم
السالم) إلحٌاء التراث  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٖٔٗٔ :هـ  ,المطبعة  :ستارة – قم  + . ٖ٘٘ / ٔ ,المحصول :
الرازي  +. ٖٕ٘ ,تقرٌرات آٌة هللا المجدد الشٌرازي  :علً الروزدري  ,تحقٌق  :مؤسسة آل البٌت ( علٌهم السالم)
الحجة  ٔٗٓ9هـ  ,المطبعة  :مهر – قم  ,الناشر  :مؤسسة آل البٌت (
إلحٌاء ال ّتراث  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع  :ذو
ّ
المشرفة . ٔ٘8 / ٔ ,
علٌهم السالم) إلحٌاء ال ّتراث  -قم
ّ
)ٕ) إرشاد الفحول إلى تحقٌق الحق من علم األصول :الشوكانً . ٕ7 ,
(ٖ)

ُينظر  :الكتاب  :أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويو  ,تحقيق  :عبد السالم محمد ىارون  ,الطبعة:

الثالثة ,سنة الطبع  ٔٗٓٛ :ىـ  ٜٔٛٛ -م  ,الناشر :مكتبة الخانجي -القاىرة  + . ٕٗ / ٔ ,الصاحبي في

فقو المغة العربية ومسائميا وسنن العرب في كالميا  :أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ,
الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٔٗٔٛ :ىـٜٜٔٚ-م  ,الناشر :محمد عمي بيضون . ٜ٘ ,
(ٗ) لسان العرب  :ابن منظور . ٔ٘ٙ / 7 ,
(٘) المصدر نفسه . ٗٗ9 / ٔٓ :
ٗ٘

ُ( -المفظ المكضكع لحقيقتيف مختمفتيف أك أكثر كضعا أكال مف حيث ىما كذلؾ
كالعيف) (ُ).

ِ ( -المفظ الذم يستعمؿ في عدة معاف كمفظ األمة ) (ِ).

ّ ( -ما أتحدت صكرتو ك اختمؼ معناه ) (ّ).
ْ ( -ىك ما كاف مردد في داللتو عمى أكثر مف معنى ) (ْ).
يبدك لي أف جميع التعاريؼ تتفؽ عمى كجكد لفظ كاحد تعددت معانيو  ,كترددت
فيما بينيا  ,إذ ال يمكف ترجيح أحدىا عمى اآلخر؛ ألنيا حقائؽ في الجميع  ,فيحتاج إلى
دليؿ لترجيح أحدىا كبياف المراد .
كقد عممكا كجكد المشترؾ في المغة العربية بأف كؿ قبيمة تضع لفظ نا لمسمى معيف
يختمؼ عف القبيمة األخرل كيككف حقيقة في كؿ مسمى أطمؽ عميو كاشتير ً
بو  ,ككذلؾ
السبب اآلخر لالشتراؾ ككف األلفاظ متناىية كالمعاني غير متناىية كمتجددة لذلؾ إذا قسـ
المتناىي عمى غير المتناىي لزـ االشتراؾ (ٓ).
كعمى الرغـ مف كجكد المشترؾ في المغة العربية اال أف ىناؾ مف أنكر كجكد
المشترؾ المفظي في القرآف الكريـ ,مثؿ ابف يدرستكيو (ت ّْٕ :ىػ) في كتابو (شرح
(ٔ)

الفصيح)

(ٔ)
(ٕ)

(ٖ)

 ,كعممكا ذلؾ بكجكد الفركقات الدقيقة لممعاني (ٕ).

رسائل الشرٌف المرتضى:علً بن الحسٌن الموسوي الشرٌف المرتضى ,تحقٌق:أحمد الحسٌنً,الطبعة :
األولى ,سنة الطبعٔٗٓ٘:هـ,المطبعة :مطبعة سٌد الشهداء(ع) قم ,الناشر :دار القرآن الكرٌم قم . ٕ8٘ / ٕ ,
المزىر في عموم المغة و أنواعيا  :عبد الرحمن بن أبو بكر جالل الدين السيوطي  ,تحقيق  :فؤاد عمي منصور
 ,الطبعة :األولى  ,سنة الطبع ٔٗٔٛ :ىـ ٜٜٔٛم  ,الناشر :دار الكتب العممية  -بيروت .ٕٜٕ / ٔ ,
دراسات فً فقه اللغة  :صبحً إبراهٌم الصالح  ,الطبعة األولى  ,سنة الطبع ٖٔ79 :هـ ٔ9ٙٓ -م  ,الناشر :دار

العلم للمالٌٌن . ٖٕٓ ,
(ٗ) قضاٌا لغوٌة قرآنٌة  :عبد األمٌر كاظم زاهد . ٕ٘ ,
)٘ )المزىر في عموم المغة وأنواعيا  :السيوطي .ٕٜٖ / ٔ,
()ٙ

ىو عبد اهلل بن جعفر  ,المعروف بابن درستويو من عمماء المغة  ,طبع من تصانيفو ( الكتاب) وكتابو المعروف بـ ( شرح

الفصيح)  ,و (غريب الحديث)  ,و ( أدب الكاتب)  ,و ( المذكر والمؤنث)  ,و ( المقصور والممدود)  ,و ( المعاني في

()ٚ

القراءات)  ,توفي سنة ٖٗٚىـ ُ .ينظر  :سير أعالم النبالء  :شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذىبي  ,تحقيق
 :إبراىيم الزيبق  ,الطبعة  :التاسعة  ,سنة الطبع  ٜٜٖٔ - ٖٔٗٔ :م  ,الناشر:مؤسسة الرسالة  -بيروت. ٖٕ٘ /ٔ٘,
المزىر في عموم المغة و انواعيا  :السيوطي  + ٕٜٕ / ٔ ,المشترك المفظي في الحقل القرآني  :سالم مكرم + ٔٗ ,

دراسات في فقو المغة  :صبحي الصالح  +. ٖٖٓ ,المشترك المفظي في المغة العربية  :عبد الكريم شديد محمد  ,بال  .ط

 ,سنة الطبع ٕٔٗٛ :ىـ  ,المطبعة  :مطبعة الوقف السني – بغداد . ٛٔ ,

٘٘

إال أف كجكد المشترؾ المفظي في القرآف الكريـ كاضحان جمي  ,كقد ذكر ذلؾ العديد مف
المفسريف (ُ)  ,كالفقياء (ِ) .كما في لفظ (العيف) في ً
قكلو تعالى  { :وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي
}

(ّ)

و
معاف منيا الباصرة  ,كالدنيا  ,كالجاسكس  ,كالرئيس ,
 .فمفظيا المشترؾ لو عدة

كالنقد  ,كميب الجنكب  ,كمطر ال يقمع  ,كما يصيب مف الفساد  ,كعيف الشمس ,
كالماء ,كالميزاف  ,كالركبة  ,كغير ذلؾ  ,كبمعنى العناية لمشيء (ْ) .فيذا التعدد في
المعنى مع التساكم بيف المعاني ككنيا حقيقة في كؿ منيا يسبب التردد في الفيـ  ,يقكؿ
فخر الديف الرازم (ت َٔٔ :ىػ )( :إف االشتراؾ يخؿ بفيـ القائؿ كالسامع كذلؾ يقتضي
أف ال يككف مكضكعا بياف أنو يقتضي الخمؿ في الفيـ أما في حؽ السامع فمف كجييف
األكؿ أف الغرض مف الكالـ حصكؿ الفيـ كىك غير حاصؿ في المشترؾ لتردد الذىف بيف
مفيكماتو  .الثاني أف سامع المفظ المشترؾ ربما يتعذر عميو االستكشاؼ إما ألنو يياب
المتكمـ أك ألنو يستنكؼ عف السؤاؿ كاذا لـ يستكشؼ فربما حممو عمى غير المراد فيقع في
الجيؿ ثـ ربما ذكره لغيره فيصير ذلؾ سببا لجيؿ جمع كثير كليذا قاؿ أصحاب المنطؽ
إف السبب األعظـ في كقكع األغالط حصكؿ المفظ المشترؾ كأما في حؽ القائؿ فألف
االنساف إذا تمفظ بالمفظ المشترؾ احتاج في تفسيره إلى أف يذكره باسمو المفرد فيقع تمفظو
بالمفظ المشترؾ عبثا كألنو ربما ظف أف السامع متنبو لمقرينة الدالة عمى تعييف المراد مع
أف السامع لـ يتنبو لو فيحصؿ الضرر كمف قاؿ لعبده أعط الفقير عينا عمى ظف أنو يفيـ

(ٔ)

ينظر :المزىر في عموم المغة و انواعيا  :السيوطي  +. ٕٜٖ /ٔ ,متشابو القرآن ومختمفة  :ابن شير اشوب +. ٚٚ / ٔ,
االمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل  :الشيرازي  +. ٜٔٚ / ٚ ,تفسير اآللوسي  :اآللوسي . ٖٖ/ٚ

)ٕ) ينظر  :محاضرات في أصول الفقو (تقرير أبحاث األستإذ األعظم آية اهلل العظمى السيد أبو القاسم الخوئي)  :محمد
إسحاق الفياض  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٜٔٗٔ :ىـ  ,المطبعة  :مؤسسة النشر اإلسالمي  ,الناشر  :مؤسسة النشر
اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين  -قم المشرفة . ٕٕٜ / ٔ , ,
(ٖ)

(ٗ)

سورة طو . ٖٜ :

التبيان في تفسير القرآن  :الطوسي  +. ٖٔٔ / ٘ ,متشابو القرآن ومختمفة  :ابن شير آشوب +. ٚٚ / ٔ ,
تفسير البحر المحيط  :أبو حيان األندلسي  ,تحقيق  :عادل أحمد عبد الموجود  -عمي محمد معوض  ,الطبعة

 :األولى  ,سنة الطبع ٕٓٓٔ - ٕٕٔٗ :م  ,المطبعة  :دار الكتب العممية – بيروت ,الناشر:دار الكتب
العممية +. ٖٛٓ / ٔ ,الجامع ألحكام القرآن ( تفسير القرطبي)  :أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبو بكر

شمس الدين القرطبي  ,تحقيق  :أحمد عبد العميم البردوني  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٔٗٓ٘ :ىـ -

٘ ٜٔٛم  ,الناشر  :دار إحياء التراث العربي  -بيروت  +. ٕٗٓ / ٔ ,معجم ما اتفق لفظو و اختمف معناه
في القرآن الكريم  :حامد عبد اليادي و نشأت صالح الدين  :الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٖٖٔٗ :ىـ ,
المطبعة  :مطبعة ديوان الوقف السني – بغداد .ٖٔ٘ / ٕ ,

٘ٙ

أف مراده الماء ثـ إنو يعطيو الذىب فيتضرر السيد بو فثبت بيذه الكجكه أف االشتراؾ منشأ
لممفاسد فيذه المفاسد إف لـ تقتض امتناع الكضع فال أقؿ مف اقتضاء المرجكحية) (ُ).

كمثمو لفظ (األمة) فيك لفظ مشترؾ لمعاف عدة منيا الجماعة  ,كالكاحد المعظـ
المتبكع  ,كالمنفرد في األمر كالديف كالحيف  .كاألـ  :ىذه أمة زيد  ,أم أمو  ,كالقامة
كالشجة التي تبمغ أـ الدماغ  ,كأتباع الرسؿ  ,كالطريقة المستقيمة  ,كالجيؿ (ِ).

كمف أمثمة ىذا المعنى المردد لفظ (القرء) في قكلو تعالى ًَ{ :الْوُطََّلقَاثُ يَخَزَبَّصْنَ بِأَنفُسِيِنَّ ثَالَثَتَ
قُزًُءٍ}

(ّ)

(ْ)

 .فمفظ (القرء) قد يأتي بمعنى الحيض أك بمعنى الطير

( ,القرء عند أىؿ

الحجاز الطير  .كعند أىؿ العراؽ الحيض) (ٓ).
كمثمو لفظ (عسعس) في قكلو تعالى  { :وَاًٌٍَُِّْ ئرا ػَغْؼَظَ }

(ٔ)

 .فيي داؿ عمى

اإلقباؿ أك اإلدبار (ٕ).
(ٔ) المحصول  :الرازي . ٕ77 ,
(ٕ) ُينظر  :جامع البيان عن تأويل آي القرآن  :الطبري  + . ٗ٘ٙ / ٕ ,تفسير البحر المحيط  :األندلسي / ٔ ,

ٗٗ٘  +.التفسير الحديث  :دروزه  +. ٗ٘ٗ / ٖ ,معجم ما اتفق لفظو و اختمف معناه في القرآن الكريم :

(ٖ)
(ٗ)

حامد عبد اليادي و نشأت صالح الدين . ٜٙ / ٕ ,

سورة البقرة . ٕٕٛ :

ُينظر :االضداد  :ابن األنباري  + ٚ ,جامع البيان عن تأويل القرآن  :الطبري . ٜ٘٘ / ٕ ,أحكام القرآن  :أحمد
بن عمي أبو بكر الرازي الجصاص  ,تحقيق  :عبد السالم محمد عمي شاىين  ,الطبعة :األولى  ,سنة الطبع :
٘ٔٗٔىـ ٜٜٔٗ -م  ,الناشر :دار الكتب العممية بيروت  +. ٖٗ٘ / ٕ ,تفسير الميزان  :الطباطبائي / ٕ ,

ٖٕٓ  +.أساسيات عمم التفسير  :مركز المعارف لمتأليف والنشر  ,الطبعة األولى  ,سنة الطبع ٖٔٗٛ :ىـ -
ٕٓٔٚم  ,الناشر  :مركز المعارف لمتأليف والنشر .ٜ٘ ,

(٘)

ثالث كتب في األضداد  :أوغت ىفر ,المطبعة  :الكاثوليكية لآلباء  ,بال  .ط  ,سنة الطبع, ٜٕٔٔ:بال  .م .٘ ,

()ٚ

تفسير جوامع الجامع  :أبو عمي الفضل بن الحسن الطبرسي  ,تحقيق  :مؤسسة النشر اإلسالمي  ,الطبعة :

()ٙ

سورة التكوير . ٔٚ:

األولى  ,سنة الطبع ٔٗٔٛ :ىـ  ,الناشر  :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ٖ ,

 +. ٖٚٙ /تفسير الرازي  :الرازي  +. ٕٚ /ٖٔ ,كنز العرفان في فقو القرآن  :جمال الدين المقداد بن عبد اهلل
السيوري  ,تحقيق  :محمد باقر شريف زاده  ,سنة الطبع  ٖٔٛٗ :ىـ  ,المطبعة  :حيدري – طيران  ,الناشر

 :المكتبة الرضوية – طيران  +. ٗ / ٔ ,تفسير غريب القرآن  :فخر الدين الطريحي  ,تحقيق  :محمد كاظم
الطريحي  ,بال  .ط  ,بال  .م  ,الناشر  :انتشارات زاىدي  -قم .ٖٓٚ ,
٘1

ككذلؾ كممة (أسركا)

في قكلو تعالى { :أَعَشُّوا اٌبَّذَاَِخَ} (ُ) ,بمعنى اإلبداء

كاإلخفاء (ِ) .فجميع ىذه المعاني اشترؾ المفظ فييا بيف معاف عدة  ,كال يمكف تعيف
المعنى الراجح فييا إال بدليؿ أك آلية خاصة لدل كؿ مف المفسريف كالفقياء .

ادلطيت اىثبًّ  :اجملبز
المجاز ىك أحد المعاني المرددة ككف المفظ فيو قد انتقؿ مف معناه المكضكع لوي
(الحقيقة) إلى معنى آخر (المجاز) فحصؿ التعدد في المعنى بسبب استعماؿ المفظ في
معنى آخر ,كليذا البد مف بياف كال المعنييف (الحقيقة ك المجاز) ككف الحقيقة أصؿ
المجاز .
أوالً  :تعريف الحقيقة و المجاز :
ُّ
الحؽ كقكلؾ
الحقيقة لغ ًة  :الثبات كاإلحكاـ (حقَّؽ الرج يؿ إذا قاؿ ىذا الشيء ىك
ً
َّ
يف شأٍنو ,
كص َّححتو  .كبمغ حقيقةى األىمر أم ىيق ى
صدؽ  .كأحقى ٍقت األىمر إحقاقان إذا أحكمتو ى
كالحقيقةي ما أ ًيقر في االستعماؿ عمى أصؿ ٍ ً
جاز ما كاف بضد ذلؾ) (ّ).
الم ي
ٌ
كضعو  ,ك ى
أما المجاز لغ ًة  :ىك (السمكؾ كاالجتياز يقاؿ  :اجتاز الطريؽ أم قطعو) (ْ).
كقد بيف عبد القاىر الجرجاني (ت ُْٕ :ىػ) العالقة بيف الحقيقة ك المجاز بقكلو

الشيء ىي يجكزه ,إذا َّ
تعداه ,كاذا يعدؿ بالمفظ عما يكجبو أصؿ المغة,
جاز
 ( :ىم ٍف ىع هؿ مف ى
ى
(ٔ)

سورة يونس . ٘ٗ :

(ٕ)

ُينظر :الجامع ألحكام القرآن  :القرطبي  +. ٖٖٓ / ٔٗ ,أنوار التنزيل وأسرار التأويل  :أبو سعيد ناصر الدين
عبد اهلل بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي  ,تحقيق :محمد عبد الرحمن المرعشمي  ,الطبعة :األولى  ,سنة
الطبع  ٔٗٔٛ :ىـ  ,الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت  +. ٕٗٛ ,زبدة التفاسير  :الكاشاني / ٖ ,
. ٕٜٔ

(ٖ)

لسان العرب  :ابن منظور . ٕ٘ / ٔٓ ,

)ٗ(

المصدر نفسو . ٖٕٚ / ٘ ,
٘8

األصمي ,أك جاز ىك مكانو الذم
مكضعو
يكصؼ بأنو مجاز ,عمى معنى أنيـ جازكا بو
َّ
ى
يكضع فيو أكالن ,ثيَّـ اعمـ ىب ٍع يد َّ
أف في إطالؽ المجاز عمى المفظ المنقكؿ عف أصمو شرطان,
كىك أف يقع ىن ٍقميو عمي و
كجو ال ىي ٍع ىرل معو مف مالحظة األصؿ) ( ُ).
أما اصطالحا( :فالحقيقة ىي المفظ المستعمؿ في مكضعو  ,كالمجاز ما عدؿ بو

عف مكضعو إلى غيره) (ِ).

ككذلؾ (الحقيقة ما أفيد بو ما كضع في المغة  ,كمف حقو أف يككف لفظو منتظمان

لمعناه مف غير زيادة  ,كال نقصاف  ,كال نقؿ إلى غير مكضعو .

كأما المجاز  :فيك ما أفيد بو ما لـ يكضع لو في المغة  ,كمف حقو أف يككف لفظو

ال ينتظـ معناه إما بزيادة  ,أك نقصاف  ,أك بكضعو في غير مكضعو) (ّ).

كيعد استعماؿ المفظ في غير ما كضع لوي مف معنى مف مميزات المغة العربية يقكؿ
ً
ظاىر المفظ معناه ,كقكليـ عند
ابف فارس(تّٗٓ:ىػ) ( :فمف سنف العرب مخالفة
المدح( :قاتمو اهلل ما أشعره)  ,فيـ يقكلكف ىذا كال يريدكف كقكعو) (ْ).

كقد كقع المجاز في بعض معاني القرآف الكريـ  ,ك إف أنكره البعض  ,كالى ذلؾ
يشير الزركشي(تْٕٗ:ىػ) ( :أما المجاز فأختمؼ في كقكعو في القرآف  ,كالجميكر عمى
الكقكع  ,كأنكره جماعة  ,منيـ ابف القاص مف الشافعية  ,كابف خكيز منداد مف المالكية .
كحكى عف داكد الظاىرم كابنو  ,كأبي مسمـ األصبياني  .كشبيتيـ أف المتكمـ ال يعدؿ
عف الحقيقة إلى المجاز إال إذا ضاقت بو الحقيقة فيستعير  ,كىك مستحيؿ عمى اهلل

)ٔ)

أسرار البالغة  :أبو بكر عبد القاىر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني  ,بال  .ط  ,المطبعة  :مطبعة المدني

)ٕ)

أحكام القرآن  :الجصاص . ٙ / ٔ ,

 -القاىرة  ,الناشر  :دار المدني  -جدة . ٖ٘ٔ ,

)ٖ) العدة في أصول الفقو  :الطوسي . ٕٛ / ٔ ,
(ٗ)

الصاحبي في فقو المغة  :ابن فارس . ٔ٘ٓ ,
٘9

سبحانو  .كىذا باطؿ  ,كلك كجب خمك القرآف مف المجاز لكجب خمكه مف التككيد كالحذؼ
 ,كتثنية القصص كغيره  ,كلك سقط المجاز مف القرآف سقط شطر الحسف)

(ُ)

.

كيكضح الدكتكر عبد السالـ المسدم االستعماؿ الحقيقي لأللفاظ

بقكلوً :

(فاستعماؿ المغة يقتضي تصريفا مزدكجان لأللفاظ بيف داللة بالكضع األكؿ كىي الداللة
الحقيقية كداللة بالكضع الطارئ كىي الداللة المجازية التي تعتبر داللة منقكلة كمحكلة,

فكممات المغة في كظيفتيا الداللية متعددة األبعاد تبعان لمكقعيا مف البنى التركيبية كمف

كراء ذلؾ المكقع مكقؼ يتخذه المتكمـ مف أدكاتو التعبيرية كىك ما يجعؿ رصيد المغة ال

متناىيان في داللتو بحكـ حركة المد كالجزر الكاقعة بيف حقكليا المعنكية طبقان لما تستكعبو
الدكاؿ) (ِ).

كالمجاز أكلى مف الحقيقة كأبمغ لما فيو مف اإليجاز في تكصيؿ المعنى المراد
كتكضيحو

(ّ)

 ,كيسمؾ المجاز لالتساع في المعاني أك لتككيدىا أك لمتشبيو (ْ) .فيك ما

أفيد بو ما لـ يكضع لو في المغة  ,كمف حقو أف يككف لفظو ال ينتظـ معناه إما بزيادة  ,أك
نقصاف  ,أك بكضعو في غير مكضعو .
ثانياً :عالمات الحقيقة و المجاز
كضعت عالمات عدة لمتمييز بيف المعنى الحقيقي ك المجازم لمفظ كىذه العالمات
ىي :
ُ -التبادر  :ىك (انسباؽ المعنى مف نفس المفظ مجردان عف ك ٌؿ قرينة)ٓ .

كىك مف أقكل عالمات الحقيقة فمتى ما خطر المعنى في الذىف مع عدـ كجكد
قرينة كاف دليؿ عمى أف ىذا المعنى الحقيقي لمفظ  ,كىك مراد المتكمـ .كعمى

)ٔ) البرىان في عموم القران  :الزركشي . ٕ٘٘ / ٕ ,
(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)
)٘)

المسانيات وأسسيا المعرفية  :عبد السالم المسدي  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع  ٜٔٛٙ :م ـ  ,المطبعة :
العربية – تونس  ,الناشر  :الدار التونسية . ٜٙ ,

ُينظر  :التبيان في تفسير القرآن  :الطوسي . ٖٛ / ٖ,
ُينظر  :الخصائص  :ابن جني . ٕٗٗ / ٕ ,

أصول الفقو  :المظفر . ٖٕ :

ٓٙ

عكس ذلؾ يككف المجاز فيك محتاج الى قرينة يتـ بكاسطتيا تعيف المعنى

المراد ك انصراؼ الذىف الييا كترؾ المعنى األكؿ المكضكع لمفظ (ُ).

ِ -صحة السمب والحمل  :كىك أف صح سمب المعنى عف المفظ فيك مجاز  ,أما
عدـ صحة السمب فيك عالمة عمى الحقيقة  ,ككذلؾ صحة الحمؿ دليؿ عمى

الحقيقة  ,كعدمو دليؿ عمى مجازية المعنى (ِ).

كقد بيف الشيخ المظفر(تُّّٖ:ق) ثالث طرؽ لتحقؽ الحمؿ كعدمو كالسمب

كعدمو كىي (ّ):

أ -نجعؿ المعنى الذم يشؾ في كضع المفظ لو مكضكعا  ,كنعبر عنو بأم لفظ كاف
يدؿ عميو  .ثـ نجعؿ المفظ المشككؾ في كضعو لذلؾ المعنى محمكال بما لو مف
المعنى االرتكازم  .ثـ نجرب أف نحمؿ بالحمؿ األكلي المفظ بما لو مف المعنى
المرتكز في الذىف عمى ذلؾ المفظ الداؿ عمى المعنى المشككؾ كضع المفظ لو .
كالحمؿ األكلي مالكو االتحاد في المفيكـ كالتغاير باالعتبار  .كحينئذ إذا أجرينا
ىذه التجربة  ,فإف كجدنا عند أنفسنا صحة الحمؿ كعدـ صحة السمب عممنا
تفصيال بأف المفظ مكضكع لذلؾ المعنى  .كاف كجدنا عدـ صحة الحمؿ كصحة
السمب عممنا أنو ليس مكضكعا لذلؾ المعنى  ,بؿ يككف استعمالو فيو مجا از .
ب -إذا لـ يصح عندنا الحمؿ األكلي نجرب أف نحممو ىذه المرة بالحمؿ الشايع
الصناعي الذم مالكو االتحاد كجكدا كالتغاير مفيكما  .كحينئذ  ,فإف صح الحمؿ
عممنا أف المعنييف متحداف كجكدا سكاء كانت النسبة التساكم أك العمكـ مف كجو
أك مطمقا  ,كال يتعيف كاحد منيا بمجرد صحة الحمؿ  .كاف لـ يصح الحمؿ
كصح السمب عممنا أنيما متبايناف .

)ٔ)

)ٕ)
)ٖ)

ُينظر  :بحوث في عمم األصول ( تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر)  :محمود الياشمي الشاىرودي ,
الطبعة  :الثالثة  ,سنة الطبع  ٕٓٓ٘ - ٕٔٗٙ :م  ,المطبعة  :محمد  ,الناشر  :مؤسسة دائرة المعارف الفقو
اإلسالمي طبقاً لمذىب أىل البيت ( عمييم السالم) . ٔٙٚ / ٔ ,
ُينظر  :مقاالت األصول  :العراقي ,

ٕٖ .

أصول الفقو  :المظفر . ٖٗ ,

ٔٙ

ج -نجعؿ مكضكع القضية أحد مصاديؽ المعنى المشككؾ كضع المفظ لو  ,ال نفس
المعنى المذككر  .ثـ نجرب الحمؿ  -كينحصر الحمؿ في ىذه التجربة بالحمؿ
الشائع  -فإف صح الحمؿ عمـ منو حاؿ المصداؽ مف جية ككنو أحد المصاديؽ
الحقيقية لمعنى المفظ المكضكع لو  ,سكاء كاف ذلؾ المعنى نفس المعنى المذككر
أك غيره المتحد معو كجكدا  .كما يستعمـ منو حاؿ المكضكع لو في الجممة مف
جية شمكلو لذلؾ المصداؽ  ,بؿ قد يستعمـ منو تعييف المكضكع لو  ,مثؿ ما إذا
كاف الشؾ في كضعو لمعنى عاـ أك خاص  ,كمفظ (الصعيد) المردد بيف أف
يككف مكضكعا لمطمؽ كجو األرض أك لخصكص التراب الخالص  ,فإذا كجدنا
صحة الحمؿ كعدـ صحة السمب بالقياس إلى غير التراب الخالص مف مصاديؽ
األرض يعمـ بالقير تعييف كضعو لعمكـ األرض  .كاف لـ يصح الحمؿ كصح
السمب عمـ أنو ليس مف أفراد المكضكع لو كمصاديقو الحقيقية  ,كاذا كاف قد
استعمؿ فيو المفظ فاالستعماؿ يككف مجا از إما فيو رأسا أك في معنى يشممو
كيعمو.
ّ -اإلطّراد  :كالمراد ً
بو (أف المفظ ال تختص صحة استعمالو بالمعنى المشككؾ

بمقاـ دكف مقاـ كال بصكرة دكف صكرة  ,كما ال يختص بمصداؽ دكف
مصداؽ) (ُ)  .فاإلطراد أحد عالمات الحقيقة كعدمو مف عالمات المجاز  ,أال
أننا نجد الشيخ المظفر لـ يعد اإلطراد مف عالمات الحقيقة ؛ كعمؿ ذلؾ الى أف
اإلطراد ال يككف في الحقيقة فقط بؿ يمكف إف يككف في المعنى الحقيقي
كالمجازم فأف صحة استعماؿ المعنى مرة كاحدة تستمزـ صحتو دائمان

(ِ)

.

كجعؿ السيد محمد باقر الصدر(تََُْ:ىػ) اإلطراد مف ضمف التبادر ,كىك إذا
أطمؽ المفظ في مكاضع ك حاالت متعددة كيتبادر في كؿ ذلؾ معنى كاحدا  ,فيك عالمة
عمى الحقيقة دكف المجاز إذا لـ تكف ىناؾ قرينة تدؿ عمى خالفو  .كبذلؾ تككف عالمات
الحقيقة كالمجاز ىما التبادر كصحة السمب كالحمؿ كعدميما (ّ).

)ٔ)
)ٕ)
)ٖ(

أصول الفقو  :المظفر ,

. ٖٙ

ُينظر  :المصدر نفسو . ٖٙ ,

ُينظر  :بحوث في عمم األصول  :الياشمي . ٔٚٔ/ ٔ ,
ٕٙ

ثالثاً  :أقسام الحقيقة والمجاز
كقد صنفت الحقيقة عمى ثالث أنكاع :
ُ -لغوية  :كىي المفظ المكضكع في المغة لمعيف  ,كاألسد لمحيكاف المفترس فالكاضع
ليذه األلفاظ ىك المغكم (ُ).
ِ -عرفية  :ىي المفظ المستعمؿ في معنى عرفي عاـ (ِ).
كقد قسـ النقؿ العرفي عمى قسميف :
أ -أف يككف االسـ قد كضع لمعنى عاـ ثـ تخصص بالعرؼ العاـ لبعض أنكاعو
كمفظ الدابة فإنو مكضكع لكؿ ما يدب عمى كجو األرض ثـ خصصيا العرؼ العاـ بذات
الحكافر .
ب  -أف يككف االسـ في أصؿ المغة قد كضع لمعنى ثـ كثر استعمالو فيما لو بو
نكع مناسبة كمالبسة بحيث ال يفيـ المعنى األكؿ كالغائط كاألكؿ نقؿ إلى الحقيقة كالثاني
إلى المجاز (ّ).

(ٔ)

ُينظر  :كشف األسرار ( شرح أصول البزدوي)  :عبد العزيز بن أحمد بن محمد عالء الدين البخاري  ,بال  .ط ,
بال  .م  ,الناشر :دار الكتاب اإلسالمي + . ٕٜ / ٕ ,شرح التمويح عمى التوضيح  :سعد الدين مسعود بن
عمر التفتازاني ( ت ٜٖٚ :ىـ)  ,بال  .ط  ,بال  .م  ,الناشر :مكتبة صبيح بمصر  + . ٖٔٓ / ٔ ,البحر
المحيط  :الزركشي . ٖ٘ٔ / ٔ ,

(ٕ)

المحصول  :الرازي . ٕٜٛ ,

(ٖ)

البحر المحيط  :الزركشي . ٘ٔٚ / ٔ ,
ٖٙ

ّ -شرعية  ( :ىي المفظة التي استفيد مف الشرع كضعيا لممعنى  ,سكاء كاف المعنى
كالمفظ مجيكليف عند أىؿ المغة  ,أك كانا معمكميف  ,لكنيـ لـ يضعكا ذلؾ االسـ لذلؾ
المعنى  ,أك كاف أحدىما مجيكال كاآلخر معمكما) (ُ).
إال إف ىذه الحقيقة تككف مجا انز بالنسبة إلى المغة  ,إذ إف اشتيار استعماليا كغمبتو
مجاز كمف جية االستعماؿ كغمبتو
أدل إلى تحكليا إلى حقيقة شرعية فيي مف جية المغة ه

حقيقة (ِ).

كقد عبر عف ذلؾ العالمة الحمي(تِٕٔ:ق)  ( :كالحؽ أف الشرعية مجاز لغكم ,
كاال لخرج القرآف عف ككنو عربيا) (ّ).
وأقسام الحقيقة الشرعية أربعة :
أ -أف يككف المفظ كالمعنى معمكميف ألىؿ المغة لكنيـ لـ يضعكا ذلؾ االسـ لذلؾ
المعنى  ,كمفظ الرحمف هلل

(ػضوجً)

.

ب -أف يككنا غير معمكميف ليـ  ,كأكائؿ السكر .
ت -أف يككف المفظ معمكما ليـ كالمعنى غير معمكـ  ,كمفظ (أبا) في قكلو تعالى:
{وفبوهخ و أثب}(ٗ).

(ٔ)
(ٕ)

زبدة األصول  :البيائي .٘ٚ ,
ُينظر  :ىداية المسترشدين  :محمد تقي الرازي  ,بال  .ط  ,بال  .م  ,الناشر  :مؤسسة النشر اإلسالمي  -بقم
المشرف .ٕٗ٘ / ٔ ,

(ٖ)

مبادئ الوصول إلى عمم األصول  :العالمة الحمي . ٚٔ ,

(ٗ)

سورة عبس . ٖٔ :
ٗٙ

ث -عكسو كالمنقكلة الشرعية أخص مف الحقيقة الشرعية  ,ثـ مف المنقكلة ما نقؿ إلى
الديف كأصكلو كاإليماف كاإلسالـ كالكفر كالفسؽ كتخص بالدينية كما نقؿ إلى فركعو
كالصالة كالزكاة (ُ).
وأما المجاز فقد قسم عمى قسمين :
ٔ -المجاز المغوي ( :كىك ما استفيد عف طريؽ المغة كمدركات المساف) (ِ).
كقد قسـ ىذا النكع بحسب عالقتو بالحقيقة  ,فإذا كانت بينيما عالقة مشابية فيك
استعارة  ,كاف لـ تكف ىناؾ عالقة مشابية فيك المجاز المرسؿ (ّ).
كمثالو قكلو تعالى  { :مَذَلِلَ مِدْنَا لِيُىسُفَ } (ْ) .فمفظ (الكيد) ىنا مجاز بمعنى :
صنعنا كدبرنا  .ك معناىا المجازم نابع مف أصميا الحقيقي كىك  :أف الكيد تكىـ الغير
خالؼ ما تخفيو

(ٓ)

.
(ٔ)

ٕ -المجاز العقمي ( :كىك ما استفيد عف طريؽ العقؿ ك إيحاءات الفطرة)

.

)ٔ) البحر المحيط  :الزركشي . ٕ٘ٓ / ٔ ,

(ٕ)

أصول البيان العربي في ضوء القرآن الكريم  :محمد حسين الصغير  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٕٔٗٓ :ىـ
ٜٜٜٔ -م  ,المطبعة  :دار المؤرخ العربي – بيروت . ٘ٓ ,

(ٖ)

أصول البيان العربي في ضوء القرآن الكريم  :الصغير. ٖ٘ ,

(ٗ)

سورة يوسف . ٚٙ :

(٘)

ُينظر  :تفسير اآللوسي  ,اآللوسي . ٕٛ / ٚ ,

()ٙأصول البيان العربي في ضوء القرآن الكريم  :الصغير ٓ٘ .
٘ٙ

كقد بيف الزركشي(تْٕٗ:ىػ) انو الذم يستخدمو أصحاب االختصاص بحسب
اختصاصيـ فيقكؿ ( :كىذا ىك الذم يتكمـ فيو أىؿ المساف  ,كيسمى المجاز العقمي  ,كىك
أف تسند الكممة إلى غير ما ىي لو أصالة بضرب مف التأكيؿ) (ُ).
كمثاؿ قكلو تعالى { :فََّب سَثِحَذْ رِجَبسَرُهُُْ}

(ِ)

 .فالربح كالتجارة ىنا تمثيؿ

لخ سارتيـ أعماليـ كعدـ ىدايتيـ لمطريؽ الصحيح  ,فالعالقة بيف المجاز كالحقيقة في ىذه
األلفاظ (الربح  ,كالتجارة) إنما تكصمنا ليا عف طريؽ العقؿ (ّ) .كلكؿ منيما تقسيمات
فرعية أخرل

(ْ)

 ,كىي خارجة عف محؿ بحثنا .

يبدك لي مما سبؽ إف المعنى الحقيقي يحمؿ عمى ظاىره كال يكجد تردد فيو  ,أما
المعنى المجازم فيك ما يقع فيو التردد كيحتاج إلى قرينة أك دليؿ لكي يحمؿ عميو  ,كذلؾ
قد يقؿ استعماؿ المفظ في معناه الحقيقي فيصبح مجا انز فيو كما في لفظ (الصالة)  ,أك قد

يكثر استعماؿ المفظ في معناه المجازم فيككف حقيقة في معناه المجازم ككنو أشتير ً
بو ,

كما في لفظ (الدابة) كىذا االنتقاؿ لمفظ كتعدده في المجاز أدل الى حصكؿ التردد في فيـ
المعنى المراد كتحديده (ٓ).

(ٔ)

البرىان في عموم القرآن  :الزركشي . ٕ٘ٙ / ٕ ,

(ٕ)

سورة البقرة . ٔٙ :

(ٖ)

ُينظر  :تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب  :محمد بن محمد رضا القمي  ,تحقيق  :حسين درگاىي  ,الطبعة :

(ٗ)

ُينظر  :المصدر نفسو . ٕٜٙ – ٕ٘ٙ / ٕ ,

األولى  ,سنة الطبع  :نيمو شعبان  ٔٗٓٚىـ . ٕٓٔ / ٔ ,

)٘) ُينظر  :العدة في أصول الفقو  :الطوسي  +. ٖٓ / ٔ :معارج األصول  :المحقق الحمي  +. ٘ٔ ,زبدة
األصول  :بياء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاممي البيائي تحقيق  :فارس حسون كريم  ,الطبعة

 :األولى  ,سنة الطبع  ٕٖٔٗ :ىـ  ,المطبعة  :زيتون  ,الناشر  :مرصاد . ٘ٙ ,
ٙٙ

كالى ذلؾ يشير الشيخ الطكسي (تَْٔ:ق) ( :كمتى كاف المفظ يفيد في المغة
شيئا  ,كفي العرؼ شيئا آخر  ,كفي الشرع شيئا آخر  ,ال يمتنع أف يريدىما معا  ,ككذلؾ
القكؿ في الحقيقة  ,كالمجاز  ,كالكناية  ,كالصريح  ,فإف قيؿ  :فكيؼ الطريؽ إلى القطع
عمى أف الجميع مراد بظاىره أـ بدليؿ ؟ ككيؼ القكؿ فيو ؟ قيؿ لو  :ال يخمك أف يككف
المفظ حقيقة في األمريف  ,كحقيقة في أحدىما كمجا از في اآلخر  ,فإف كاف المفظ حقيقة
في األمريف فال يخمك أف يككف كقت الخطاب كقت الحاجة إلى الفعؿ أك ال يككف كذلؾ
 ,فإف كاف الكقت كقت الحاجة  ,كلـ يقترف بو ما يدؿ عمى أنو أراد أحدىما  ,كجب
القطع عمى أنو أرادىما بالمفظ  ,كاف اقترف بو ما يدؿ عمى أنو أراد أحدىما قطع بو كحكـ
بأنو لـ يرد اآلخر  .ككذلؾ إف دؿ عمى أنو لـ يرد أحدىما قطع عمى أنو أراد اآلخر  ,كؿ
ذلؾ بالمفظ  .كاف لـ يكف الكقت كقت الحاجة  ,تكقؼ في ذلؾ  ,كجكز كؿ كاحد مف
األمريف  ,كانتظر البياف كاف كاف المفظ حقيقة في أحدىما كمجا از في اآلخر قطع عمى أنو
أراد الحقيقة  ,إال أف يدؿ دليؿ عمى أنو أراد المجاز  ,أك أراد الحقيقة كالمجاز  ,فيحكـ
بذلؾ  .فإف دؿ الدليؿ عمى أنو أراد المجاز  ,لـ يمنع ذلؾ مف أف يككف أراد الحقيقة أيضا
 ,فينبغي أف يحمؿ عمييما  ,إال أف يدؿ الدليؿ عمى أنو لـ يرد الحقيقة أك ال يمكف الجمع
بينيما  ,فيحمؿ حينئذ عمى أنو أراد المجاز ال غير  ,ككذلؾ إف كاف المفظ يفيد في المغة
شيئا كفي الشرع شيئا آخر  ,كجب القطع عمى أنو أراد ما اقتضاه الشرع  ,إال أف يدؿ
دليؿ عمى أنو أراد ما كضع لو في المغة أك أرادىما جميعان)

(ُ)

.

يتضح مف ذلؾ أنو متى ما حصؿ تردد في تحديد أم مف المعاني عند ترددىا بيف
الحقيقة ك المجاز  ,فإف ترجيح أحدىما يحتاج الى دليؿ عمى ذلؾ .
كذلؾ الحاؿ في تعدد مجازات المفظ كالتردد بينيا  ,فال يب َّد مف كجكد مرجح الحد

ىذه المعاني  ,يقكؿ الزركشي(تْٕٗ:ىػ) ( :تعدد المجازات المتساكية مع مانع يمنع مف
)ٔ)

العدة في أصول الفقو  :الطوسي . ٜ٘ / ٔ :
ٙ1

حممو عمى الحقيقة فإف المفظ يصير مجمال بالنسبة إلى تمؾ المجازات إذ ليس الحمؿ عمى
أحدىا أكلى مف حممو عمى البعض اآلخر كما ىك في المشترؾ  ,كترجيح كاحد ألنو
أقرب إلى الحقيقة كنفي الصحة كقكلو ال صالة كال صياـ أك ألنو أظير غرضا أك أعظـ
مقصكدا كرفع الحرج كتحريـ األكؿ في رفع عف أمتي كحرمت عميكـ الميتة حمؿ عميو)
(ُ)  .فيذا التعدد في المجازات  ,كالتردد فيما بينيا مف جية  ,كبيف الحقيقة مف جية أخرل
أدل الى كجكب العمؿ عمى رفع التردد الحاصؿ كبياف المرجح منيا  ,كىذا ما سيتـ بيانو
في آليات الترجيح الخاصة بالمعاني المرددة فيما يأتي .

)ٔ) البحر المحيط في أصول الفقو  :الزركشي . ٗٛ / ٖ ,
ٙ8

ادلطيت اىثبىث  :اىتخصٍص
قبؿ الشركع ببياف المراد بيذا المعنى المردد (التخصيص) البد مف بياف ما أخرج
المخصص منو كىك (العمكـ) :
ً
ُّ
ىمر ىي يع ُّميـ يعمكمان
يـ  ,كالجمع يع يم هـ  .ى
والعموم لغةً ( :كؿ ما اجتمع ك ىكثيىر ىعم ه
كع َّمييـ األ ي
َّ
بالعطية) (ُ).
 :ىش ًمميـ  ,يقاؿ  :ىع َّميي ٍـ
العموم اصطالحاً  :يعرؼ العمكـ بتعاريؼ عدة منيا :
ُ -ىك  ( :المفظ المستغرؽ لجميع ما يصمح لو بحسب كضع كاحد  ,كقكلنا الرجاؿ فإنو
مستغرؽ لجميع ما يصمح لو) (ِ).

ِ -ىك ( :المفظ الكاحد الداؿ عمى مسمييف فصاعدان مطمقان معان) (ّ).
ّ -ىك  ( :لفظ يستغرؽ الصالح لو مف غير حصر) (ْ).

ْ -ىك ( :كؿ لفظ ينتظـ جمعان مف األسماء لفظان أك معنى) (ٓ).

(ٔ) لسان العرب  :ابن منظور  + . ٕٗ٘ / ٕٔ ,القاموس المحيط  :مجد الدين أبو طاىر محمد بن يعقوب
الفيروزآبادي  ,تحقيق :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة  ,الطبعة :الثامنة  ,سنة الطبع  ٕٔٗٙ :ىـ -
ٕ٘ٓٓ م  ,الناشر :مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع ,بيروت . ٔ٘ٗ / ٗ ,
(ٕ) المحصول  :الرازي . ٖٜٓ ,
(ٖ)

اإلحكام في أصول األحكام  :أبو الحسن سيد الدين عمي بن أبو عمي بن محمد بن سالم اآلمدي  ,تحقيق  :عبد
الرزاق عفيفي  ,الناشر :المكتب اإلسالمي ,بيروت -دمشق -لبنان . ٜٔٙ / ٕ ,

(ٗ)

اإلتقان في عموم القرآن  :عبد الرحمن بن أبو بكر جالل الدين السيوطي  ,تحقيق  :سعيد المندوب  ,الطبعة :
األولى  ,سنة الطبع  ٔٗٔٙ :ىـ ٜٜٔٙ -م  ,المطبعة  :لبنان  -دار الفكر. ٕٗ / ٕ ,

(٘)

أصول السرخسي  :محمد بن أحمد بن أبو سيل شمس األئمة السرخسي  ,بال  .ط  ,بال  .م  ,الناشر :دار
المعرفة  -بيروت . ٕٔ٘ / ٔ ,
ٙ9

كيتضح مف تعاريؼ العمكـ تقارب معناه المغكم كاالصطالحي  ,ففي المغكم دؿ

عمى الشمكؿ  ,كالشمكؿ إنما ىك استغراؽ لجميع األفراد (ُ).

كيعد العمكـ مف خصائص المغة العربية يقكؿ الدكتكر محمد أديب ( :مف خصائص
لغة التنزيؿ في مدلكالت ألفاظيا أنيا كثي انر ما ترد عامة  ,بحيث تفيد الشمكؿ فتدؿ أفراد

كثيرة غير محصكرة كقد يط أر عمييا ما يخرج بعض أفرادىا مف أصؿ الحكـ أك قد يرد ما

يظير أف العمكـ غير مراد) (ِ).

كقد قسـ العاـ مف حيث تعمؽ أفراده بالحكـ الشرعي عمى ثالثة أقساـ :
ُ -العام االستغراقي ( :كىك أف يككف الحكـ شامال لكؿ فرد فرد  ,فيككف كؿ فرد كحده
مكضكعا لمحكـ  ,كلكؿ حكـ متعمؽ بفرد مف المكضكع عصياف خاص  ,نحك أكرـ
كؿ عالـ)

(ّ)

.

ِ -العام المجموعي ( :كىك أف يككف الحكـ ثابتا لممجمكع بما ىك مجمكع فيككف
المجمكع مكضكعا كاحدا  ,ككجكب اإليماف باألئمة  ,فال يتحقؽ االمتثاؿ إال

باإليماف بالجميع) (ْ).

ّ -العام البدلي ( :كىك أف يككف الحكـ لكاحد مف األفراد عمى البدؿ  ,فيككف فرد كاحد

فقط  -عمى البدؿ  -مكضكعا لمحكـ  ,فإذا امتثؿ في كاحد سقط التكميؼ  ,نحك :

أعتؽ آية رقبة شئت) (ٓ).

(ٔ)
(ٕ)

ُينظر  :قضايا لغوية قرآنية  :عبد األمٌر كاظم زاىد . ٕٔٔ ,
تفسير النصوص في الفقو االسالمي  :محمد أديب صالح  ,الطبعة  :الرابعة  ,سنة الطبع ٖٔٗٔ :ىـ , ,
المطبعة  :المكتبة االسالمية لمطباعة والنشر . ٚ / ٕ ,

(ٖ)

أصول الفقو  :المظفر . ٔٗٚ ,

(ٗ)

المصدر نفسو . ٔٗٚ ,

(٘)أصول الفقو  :المظفر. ٔٗٚ ,
ٓ1

ألفاظ العموم

(ُ)

:

لمعمكـ الفاظ اختص بيا تميزه عف غيره كىذه االلفاظ ىي :
ٔ-الفاظ (كل  ,جميع  ,كافة  ,قاطبة ونحوىا)
فمفظ (كؿ) ك(جميع) يدالف عمى العمكـ فيما يضافاف إليو  ,مثؿ قكلو تعالى :
{وً أِشب مبب وغت سهني} (ِ).
كقكلو تعالى  { :ىٌ الذي خلق لكن ها يف األرض مجيعاً }(ّ) .كقكلو تعالى ً { :قاحلٌ املشزكني
كافت }(ْ).
ٕ -وقوع النكرة في سياق النفي  .أك النيي فإنو ال شؾ في داللتيا عمى عمكـ السمب

لجميع أفراد النكرة عقال  ,ال كضعا  ,ألف عدـ الطبيعة إنما يككف بعدـ جميع أفرادىا ,

مثؿ (ال ضرر كال ضرار) (ٓ) .كقكلو تعالى ِ{ :ب أٔضي اهلل ػًٍ ثشش ِٓ شٍء}(.)ٙ

(ٔ)

ُينظر  :قضايا لغوية  :عبد االمير كاظم زاىد .ٖٔٔ ,

(ٕ)

سورة الطور . ٕٔ :

(ٖ)

سورة البقرة . ٕٜ :

(ٗ)

سورة التوبة . ٖٙ :

(٘)

وسائل الشيعة  : :محمد بن الحسن الحر العاممي  ,تحقيق  :مؤسسة آل البيت (عمييم السالم) إلحياء التراث ,
الطبعة  :الثانية  ,سنة الطبع ٔٗٔٗ :ىـ  ,المطبعة  :مير – قم  ,الناشر  :مؤسسة آل البيت (عمييم السالم)
إلحياء التراث  -قم المشرفة . ٜٓ / ٖٔ ,

()ٙ

سورة االنعام . ٜٔ :
ٔ1

ّ -الجمع المعرف باإلضافة  :مثؿ قكلو تعالى َ{ :ىصُىُ اهلل يف أوالدوُ ٌٍزوش
ِلً حظ األٔلُني} (ُ).
ْ -المفرد المحمى بأل أو باإلضافة .مثؿ قكلو تعالى ً { :أحل اهلل البيع ًحزم
الزبا } (ِ).
ٓ -أسماء الشرط ( :ما  ,مف  ,أينما  ,أنى  ,متى) مثؿ قكلو تعالى  { :فون شيد هنكن
الشيز فليصوو }(ّ) .كقكلو تعالى { :أينوا حكٌنٌا يدرككن املٌث} (ْ).
ٔ -األسماء الموصولة ( :الذم  ,التي  ,الذيف  ,الالتي)  :مثؿ قكلو تعالى { :اٌزٌ خٍك
املىد واحلُبح ٌُجٍىوُ أَىُ أحغٓ ػّال} (ٓ).
-ٚأسماء االستفيام  :كقكلو تعالى  ِٓ{ :را اٌزٌ َمشض اهلل لشظبً حغببً}(.)ٙ
كىذا المفظ العاـ بجميع صيغة  ,أنما يككف التردد فيما إذا حصؿ شؾ في كجكد
مخصص لوي اـ ال ؟  ,يقكؿ األستاذ فيد الركمي ( :نزؿ القرآف الكريـ بمساف عربي مبيف,
أحيانا
كفي المغة العربية صيغ عامة تشمؿ جماعة المخاطبيف ,كفييا ألفاظ خاصة ,ك ن

(ٔ)

سورة النساء ٔٔ :

(ٕ)

سورة البقرة . ٕٛ٘ :

(ٖ)

سورة البقرة . ٔٛ٘ :

(ٗ)

سورة النساء . ٚٛ :

(٘)

سورة الممك . ٕ :

()ٙ

سورة البقرة .ٕٗ٘ :
ٕ1

عاما كيراد بو الخصكص كالعكس كذلؾ .كفي القرآف الكريـ ألفاظ تحت
يككف المفظ ِّ
ىذا النحك ,ففيو صيغ تفيد العمكـ كيراد بيا العمكـ ,كألفاظ تفيد الخصكص كيراد بيا
الخصكص ,كألفاظ تفيد العمكـ إال أنو يراد بيا الخصكص ,كألفاظ تفيد الخصكص إال أنو
يراد بيا العمكـ ,كالقرائف تكضح ذلؾ كتزيؿ المبس ,كيبقى بعد ذلؾ ألفاظ ىي مكضع
خالؼ بيف العمماء تؤثر في استنباط بعض األحكاـ)

(ُ)

.

لذا نجد أف لمعاـ أكضاعان عدة مف حيث تخصيصو :

ُ -العام الذي ال يدخمو التخصيص  :كىك أف يككف المفظ ظاىره عاـ ال خصكص فيو
 ,كىك كثير في القرآف الكريـ (ِ) .كما في قكلو تعالى { :حُشَِِّذْ ػٍََُْىُُْ
أَُِّهَبرُىُُْ} (ّ) .فينا (أمياتكـ) شامؿ لكؿ أـ سكاء كانت بالكالدة أك الرضاع ْ.
ِ -العام الذي يدخمو التخصيص ( :كىك مف أشير أقساـ العاـ في القرآف الكريـ كيعد
مكضع اختالؼ لدل العمماء ككثير ما يحدث فيو التردد قبؿ ظيكر تخصيصو)
(ٓ).كما في قكلو تعالى { :وَاٌُّْطٍََّمَبدُ َزَشَثَّصَْٓ ثِأَْٔفُغِهَِّٓ ثَالثَخَ لُشُوءٍ} (ٔ) .فمفظ (المطمقات)
عاـ مردد بيف دخكؿ المطمقة الحامؿ مف ضمف ما أطمؽ عمييف المفظ أـ ال ؟ كال

يرفع التردد اال بدليؿ يبيف التخصيص فيو (ٕ).

(ٔ)

دراسات في عموم القرآن الكريم  :فيد بن عبد الرحمن بن سميمان الرومي  ,الطبعة  :الثانية عشر  ,سنة الطبع

(ٕ)

ُينظر  :تيسير البيان ألحكام القرآن  :محمد بن عمي بن عبد اهلل بن إبراىيم بن الخطيب اليمني الشافعي
المشيور بـابن نور الدين  ,الطبعة :األولى ٖٖٔٗ ,ىـ  ٕٕٓٔ -م  ,الناشر :دار النوادر ,سوريا . ٘ٗ/ ٔ ,

ٕٗٗٔىـ  ,بال  .م . ٗٓٛ ,

(ٖ)

سورة النساء . ٕٖ :

(٘)

دراسات في عموم القرآن  :الرومي . ٗٔٗ ,

)ٗ) ُينظر  :إالتقان في عموم القرآن  :السيوطي  + . ٖٜ / ٖ ,المدخل إلى القواعد القرآنية  :ليث عبد الحسين
العتابي  :الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٖٔٗٛ :ىـ ٕٓٔٚ -م  ,المطبعة  :دار الوالء – بيروت . ٙٓ ,

()ٙ
()ٚ

سورة البقرة . ٕٕٛ :

ُينظر  :متشابو القرآن ومختمفة  :ابن شير اشوب . ٔٗٚ / ٕ ,
ٖ1

ّ -العام المراد ِ
بو الخصوص ( :كىك كؿ عاـ أريد بمفظوً استعمالو بعض
أفراده) (ُ) .كما في قكلو تعالى :

{اٌَّزََِٓ لَبيَ ٌَهُُُ اٌبَّبطُ ئَِّْ اٌبَّبطَ لَذْ جََّؼُىا ٌَىُُْ

فَبخْشَىْهُُْ} (ِ) .إذ كرد لفظ (الناس) لفظ عاـ كالمراد ً
بو خاص  ,إذ نجد ذلؾ كثي انر
في القرآف الكريـ فيطمؽ الجمع كيراد ً
بو الفرد كما في لفظ الناس في اآلية السابقة فقد
ذكر المفسركف أنيا تعني نعيـ بف مسعكد كأبا سفياف  ,أك المراد بمفظ (أمةن) في قكلو
تعالى { :ئَِّْ ئِثْشَاهَُُِ وَبَْ أَُِّخً لَبِٔزًب ٌٍَِِِّ} (ّ) .فينا المفظ عاـ أيريد ب ًو خاص كىك نبي
اهلل إبراىيـ

(عميو السالـ)

(ْ).

كالذم يقع ضمف بحثنا ىك القسماف الثاني كالثالث لحصكؿ التردد في دخكؿ فرد
مف ضمف العمكـ أك ال قبؿ الفحص عف المخصص المتصؿ أك المنفصؿ  .يقكؿ الشيخ
كتردد بيف أف يككف فردان لو أك
اآلخكند الخرساني (ت ُِّٗ :ىػ) ( :بأف اشتبو ه
فرد ٌ ,
بالعاـ لك كاف متٌصال بو  ,ضركرة عدـ
التمسؾ
العاـ فال كالـ في عدـ جكاز
ٌ
ٌ
باقيان تحت ٌ
انعقاد ظيكر لمكالـ إالٌ في الخصكص) (ٓ).

(ٔ)

المدخل إلى القواعد القرآنية  :العتابي . ٙٓ ,

(ٕ)

سورة آل عمران . ٖٔٚ :

(ٖ)

سورة النحل . ٕٔٓ :

(ٗ)

ُينظر  :األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل  :الشيرازي . ٖٕ٘ / ٕ ,

(٘)

كفاية األصول ( تعميق السبزواري)  :محمد كاظم أالخوند الخرساني  ,تحقيق  :تحقيق وتعميق األستاذ الشيخ
عباس عمي الزارعي السبزواري  ,الطبعة  :السادسة  ,سنة الطبع  ٕٜٔٗ :ىـ  ,المطبعة  :مؤسسة النشر
اإلسالمي  ,الناشر  :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة . ٔ٘ٙ / ٕ ,
ٗ1

والتخصيص لغ ًة  :ىك كؿ ما أفرد أك خصصتو لنفسؾ (ُ).
التخصيص اصطالحاً  :كىك (إخراج بعض ما تناكلو الخطاب عنو) (ِ).
كقيؿ ( :ىك بياف عدـ شمكلية حكـ النص العاـ لبعض أفراده بدليؿ متصؿ أك
منفصؿ) (ّ).
كمف تعاريؼ التخصيص تتضح العالقة بيف التعريؼ المغكم كاالصطالحي كىي
انفراد بعض أفراد العاـ بمفظ أك حكـ معيف .
أما األدلة التي يتكصؿ بيا إلى التخصيص فيي قسماف :
أوالً  :متصل ( :كىك كؿ ما اقترف بالعاـ في نفس الكالـ الصادر مف المتكمـ دكف فاصؿ
بينيما) (ْ) .كلوي أنكاع عدة ىي :
ُ -االستثناء  :كما في قكلو تعالى  { :أُحٍَِّذْ ٌَىُُْ ثَهَُِّخُ األَْٔؼبَِ ئٌَِّب ِب َُزًٍْ ػٍََُْىُُْ}
(ٓ) .فقد استثني مف عمكـ (األنعاـ) ما خصو اهلل (ػضوجً)بالتحريـ في آية
أخرل(ٔ).

(ٔ)

ُينظر  :العين  :الفراىيدي . ٖٔٗ / ٗ ,

(ٕ)

مبادئ الوصول إلى عمم األصول  :العالمة الحمي . ٕٜٔ ,

(ٖ)

أصول الفقو في نسيجو الجديد  :الزلمي . ٗٓٙ ,

(ٗ)

مبادئ أصول الفقو  :عبد اليادي الفضمي  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٕٔٗٛ :ىـ  ,المطبعة  :مركز الغدير

(٘)

سورة المائدة . ٔ :

()ٙ

لمطباعة والنشر . ٙٚ ,

ُينظر  :متشابو القرآن ومختمفة  :ابن شير آشوب . ٔٗٚ / ٕ ,
٘1

ِ -الشرط  :كما في قكلو تعالى  { :وٌَىُُْ ِٔصْفُ َِب رَشَنَ أَصْوَاجُىُُْ ئِْْ ٌَُْ َىُْٓ ٌَهَُّٓ
وٌَذٌ} (ُ) .فاشتراط عدـ الكلد لمزكجة شرط مخصص لعمكـ ارث الزكجة (ِ).
ّ -الغاية  :كما في قكلو تعالى { :وَالَ رَمْشَثُىهَُّٓ حَزًَّ َطْهُشَْْ}

(ّ)

.

ْ -الصفة  :كما في قكلو تعالى { :وََِْٓ ٌَُْ َغْزَطِغْ ِِبْىُُْ طَىْالً أَْْ ََبىِحَ اٌُّْحْصَبَبدِ
اٌُّْإِِْبَبدِ فَِّْٓ َِب ٍََِىَذْ أََّْبُٔىُُْ ِِْٓ فَزََُبرِىُُْ اٌُّْإِِْبَبدِ} (ْ) .كىنا يخصص العاـ
الذم ىك (الفتيات) بكصؼ (المؤمنات) دكف غيرىف (ٓ).
ٓ -بدل البعض عن الكل  :كما في قكلو تعالى { :وٌٍََِِِّ ػًٍََ اٌبَّبطِ حِجُّ اٌْجَُْذِ َِْٓ اعْزَطَبعَ ئٌَُِِِْ
عَجُِالً} (ٔ) .خصص عمكـ (الناس)  ,ببعض مف استطاع  ,كأخرج مف عمكـ
المفظ الصغير كالكبير كالفقير (ٕ).

(ٔ)
(ٕ)

سورة النساء . ٕٔ :
ُينظر  :قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة  :محمد فاكر المبيدي  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٕٔٗٛ :ىـ -
ٕٓٓٚم  ,المطبعة  :نكار -طيران . ٜٔٔ ,

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

()ٙ
()ٚ

سورة البقرة . ٕٕ :

سورة النساء . ٕ٘ :
ُينظر  :األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل  :الشيرازي  + . ٜٕٔ /ٕ :رياض المسائل  :عمي الطباطبائي ,
تحقيق  :مؤسسة النشر اإلسالمي  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٕٔٗٓ :ىـ  ,الناشر  :مؤسسة النشر

اإلسالمي  -قم المشرفة . ٕٖٛ / ٔٓ ,

سورة ال عمران . ٜٚ :

ُينظر  :تفسير مجمع البيان  :الطبرسي  + . ٖٗٚ / ٕ ,أصول الفقو في نسيجو الجديد  :الزلمي . ٗٔٙ ,
1ٙ

ثانياً  :منفصل ( :كىك الذم ال يقترف بالعاـ في نفس الكالـ الصادر مف المتكمـ  ,ك إنما
يؤتى في كالـ آخر مستقؿ) (ُ) .كلوي أنكاع عدة ىي (ِ):
ُ -تخصيص الكتاب بالكتاب  :كما في قكلو تعالى { :فَبٔىِحُىا َِب طَبةَ ٌَىُُْ َِِٓ
اٌبِّغَبءِ} (ّ) .فمفظ (النساء) عاـ شامؿ لجميع النساء في ىذا المعنى  ,إال أنو
خصص في آية أخرل  ,قاؿ تعالى { :وَالَ رَبىِحُىا َِب َٔىَحَ آثَبؤُوُُْ ِِْٓ
اٌبِّغَبءِ} (ْ).فأخرج ما نكح اآلباء مف عمكـ النساء (ٓ).
ِ -تخصيص الكتاب بالسنة  :كما في آية إالرث  ,قاؿ تعالى { ٌٍِشِّجَبيِ َٔصُِتٌ َِِّّب رَشَنَ
اٌْىَاٌِذَاِْ وَاألَلْشَثُىَْ وٌٍَِبِّغَبءِ َٔصُِتٌ َِِّّب رَشَنَ اٌْىَاٌِذَاِْ وَاألَلْشَثُىَْ َِِّّب لًََّ ِِبُِْ أو وَلُشَ َٔصُِجًب َِفْشُوظًب }
(ٔ) .عاـ في جميع األكالد إال أننا نجد أف السنة أخرجت (القاتؿ) كخصصتو بعدـ
االرث (ٕ) ,لركاية محمد بف يعقكب  ,عف محمد بف يحيى  ,عف أحمد كعبد اهلل

(ٔ)
(ٕ)

مبادئ أصول الفقو  :الفضمي . ٙٚ ,
ُينظر  :الذريعة في أصول الشريعة  :المرتضى . ٕٜٚ / ٔ ,

(ٖ)

سورة النساء .ٖ :

(ٗ)

سورة النساء . ٕٕ :

(٘)
()ٙ
()ٚ

ُينظر  :متشابو القرآن و مختمفة  :ابن شير آشوب . ٜٕٔ / ٕ ,
سورة النساء . ٚ :
الروندي  + . ٖٙٓ / ٕ ,مسالك األفيام  :زين الدين بن عمي العاممي
ُينظر  :فقو القرآن  :قطب الدين ا
الشييد الثاني  ,تحقيق  :مؤسسة المعارف اإلسالمية  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٔٗٔٛ :ىـ ,المطبعة:
پاسدار إسالم  ,الناشر :مؤسسة المعارف اإلسالمية – قم .ٖٙ/ ٖٔ,
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ابني محمد عف ابف أبك عمير  ,عف ىشاـ بف سالـ  ,عف أبك عبد اهلل (عميو
السالـ) قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو ك آلو) (( :ال ميراث لمقاتؿ)) (ُ).
كال بد مف اإلشارة إلى أف المراد بالسنة المخصصة ىي السنة المتكاترة
كالمكثكقة (ِ) .أما خبر اآلحاد فالمشيكر عند عممائنا جكاز التخصيص ً
بو إذا كاف قطعي
الصدكر عف المعصكـ  ,ك مكافقان لظكاىر القرآف (ّ).

ّ -التخصيص بالعقل  :كما في قكلو تعالى  { :وٌٍََِِِّ ػًٍََ اٌبَّبطِ حِجُّ اٌْجَُْذِ َِْٓ اعْزَطَبعَ ئٌَُِِِْ
عَجُِالً } (ْ) .فإنو عاـ في جميع (الناس) إال أف العقؿ يتكصؿ إلى تخصيص
الطفؿ كالمجنكف لعدـ الفيـ كاالستطاعة (ٓ).
ْ -التخصيص باإلجماع  :كما في قكلو تعالى  { :فَبجٍِْذُوهُُْ ثََّبِٔنيَ جٍَْذَحً وَالَ رَمْجٍَُىا ٌَهُُْ
شَهَبدَحً } (ٔ) .فيي عامة في الجميع إال العبيد فقد خصصكا بعدـ شمكليـ بالحكـ
ككف شيادتيـ غير مقبكلة إجماعان (ٕ).

(ٔ)

وسائل الشيعة  :الحر العاممي . ٖٓ / ٕٙ ,

(ٕ)

ُينظر  :تفسير القرآن المجيد  :المفيد  + . ٕٕٔ ,البحر المحيط  :الزركشي . ٜٗ٘ / ٕ ,

(ٖ)

ُينظر  :البيان في تفسير القرآن  :الخوئي  + . ٗٓٙ - ٖٜٜ,الحدائق الناضرة  :البحراني . ٔٚٗ / ٕٗ ,

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ

سورة ال عمران . ٜٚ :
ُينظر  :إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عمم األصول  :الشوكاني . ٔ٘٘ ,
سورة النور . ٗ :
ُينظر  :مغني المحتاج  :محمد بن أحمد الشربيني  ,سنة الطبع ٖٔٚٚ :ىـ  ٜٔ٘ٛ -م  ,الناشر  :دار إحياء
التراث العربي  -بيروت . ٔ٘ٙ / ٗ ,
18

ادلطيت اىراثغ  :اإلضَبر
يعد اإلضمار مف أىـ الفنكف البالغية في المغة العربية  ,كعده بعض البالغييف

مف أقساـ المجاز فأطمقكا عميو (مجاز الحذؼ) لما يقدر في المعنى مجا انز (ُ).
أوالً  :تعريف اإلضمار:

اإلضمار لغةً  :التغيب كاإلخفاء (ِ) ,يقكؿ ابف فارس(تّٗٓ:ت) ( :ضمر الضاد

كالميـ كالراء أصالف صحيحاف أحدىما يدؿ عمى دقة في الشيء كاآلخر يدؿ عمى غيبة
كتستر  ,ككؿ شيء غاب عنؾ فال تككف منو عمى ثقة فيك ضمار  ,كمف ىذا الباب

أضمرت في ضميرم شيئا ألنو يغيبو في قمبو كصدره) (ّ).

اإلضمار اصطالحاً  :اختمؼ مصطمح اإلضمار باختالؼ العمكـ التي كرد فييا  ,فيك
في عمـ العركض ( :أسكاف الحرؼ الثاني  ,مثؿ إسكاف تاء متفاعالن؛ لًيبقىى متفاعالن,

مضمر) (ْ).
نا
فينقؿ إلى مستفعؿ كيسمى

(ما ترؾ ذكره مف المَّ ٍفظ ىك يى ىك يم ىراد بً ِّ
النَّي ًة) (ٓ).
كعرفو البالغيكف  :ى
كقيؿ ( :ىك اف يضمر في الكالـ شيء مف المضاؼ كالمتعمؽ كنحكىما) (ٔ).

(ٔ)
(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

()ٙ

ُينظر  :أساليب البيان في القرآن  :جعفر باقر الحسيني  ,الطبعة  :األولى  ,المطبعة  :مؤسسة بوستان . ٖٗٗ ,
ُينظر :معجم المصطمحات واأللفاظ الفقيية :محمود عبد الرحمن عبد المنعم  ,بال.ط ,بال .م ,الناشر :دار الفضيمة ,
ٕ.ٖٗٔ/

معجم مقاييس المغة  :ابن فارس . ٖٚٔ / ٖ ,
التعريفات  :الجرجاني . ٕٜ ,

الكميات معجم في المصطمحات والفروق المغوية  :أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي  ,تحقيق  :عدنان درويش  -محمد
المصري  ,الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت . ٖٛٗ ,

اصطالحات األصول  :عمي المشكيني  ,الطبعة  :الخامسة  ,سنة الطبع ٖٔٗٔ :ىـ  ,المطبعة  :اليادي  ,الناشر  :دفتر
نشر اليادي – قم . ٘ٚ ,
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ككثير ما نجد المفسريف يذكركف مصطمح اإلضمار عمى شريطة التفسير (ُ),
ان
كالمراد ً
بو ( :كىك أف يحذؼ مف صدر الكالـ ما يؤتى بو في آخره  ,فيككف اآلخر دليال
عمى األكؿ) (ِ).

ال
كبذلؾ يتضح أف معنى اإلضمار إخفاء شيء في الكالـ سكاء كاف ما أضمر فع ن
أـ فاعالن أـ ضمي انر كقد يكجد في الكالـ ما يدؿ عميو (ّ)  .كاذا فقد الدليؿ أك القرينة كاف

حمموي عمى االصؿ أكلى (ْ).

كال بد مف اإلشارة إلى الحذؼ :
فالحذف لغ ًة  :اإلسقاط كالقطع (ٓ).
و الحذف اصطالحاً ً( :إ ٍسقىاط كممة بخمؼ ًم ٍنيىا يقكـ مقىاميىا) (ٔ).
يقكؿ الزركشي(تْٕٗ:ىػ) ( :كىك لغة اإلسقاط  ,كمنو حذفت الشعر إذا أخذت منو) (ٕ).
كقد فرؽ بيف اإلضمار كالحذؼ  ,أف شرط اإلضمار بقاء أثر المقدر في المفظ
مف خالؿ سياؽ الجممة  .عمى عكس الحذؼ الذم يراد بو القطع (ٖ) .كمف النحاة مف ال

يفرؽ بينيما (ٗ).

(ٔ)

ُينظر  :التبيان في تفسير القرآن  :الطوسي  + . ٕٛٙ / ٛ ,الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  :أبو القاسم محمود بن عمرو بن
أحمد جار اهلل الزمخشري  ,الطبعة :الثالثة  ٔٗٓٚ -ىـ  ,الناشر :دار الكتاب العربي  -بيروت  +. ٜٙٚ / ٗ ,إيجاز البيان عن
معاني القرآن  :أبو القاسم نجم الدين محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري  ,تحقيق  :الدكتور حنيف بن حسن القاسمي ,
الطبعة :األولى  ٔٗٔ٘ -ىـ  ,الناشر :دار الغرب اإلسالمي  -بيروت . ٘ٛٓ / ٕ ,

(ٕ)

المثل ا لسائر في أدب الكاتب والشاعر  :ضياء الدين بن األثير ,نصر اهلل بن محمد  ,تحقيق  :أحمد الحوفي -بدوي

(ٖ)

ُينظر  :التبيان في تقسير القرآن  :الطوسي . ٙٗ / ٙ ,
ُينظر :الناصريات  :عمي بن الحسين بن موسى الشريف المرتضى  ,تحقيق  :مركز البحوث والدراسات العممية  ,سنة

(٘)

ُينظر  :العين  :الفراىيدي . ٕٓٔ / ٖ ,
رسالة الحدود :أبو الحسن عمي بن عيسى الرماني المعتزلي  ,تحقيق :إبراىيم السامرائي  ,الناشر:دار الفكر – عمان .ٚٓ ,

(ٗ)

()ٙ
()ٚ
()ٛ

()ٜ

طبانة  ,الناشر :دار نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع ,الفجالة ـ القاىرة . ٕٕ٘ / ٕ ,

الطبع  ٜٜٔٚ - ٔٗٔٚ :م  ,المطبعة :مؤسسة اليدى  ,الناشر:رابطة الثقافة والعالقات اإلسالمية . ٕ٘ٙ ,

البرىان في عموم القرآن  :الزركشي . ٕٔٓ / ٖ ,

المصدر نفسو . ٕٔٓ/ ٖ ,

ُينظر :الحذف والتقدير في النحو العربي  :عمي ابو المكارم  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٕٓٓٚ :م ,

المطبعة  :دار غريب – القاىرة . ٕٕٓ ,

ٓ8

ثانياً  :أسباب اإلضمار :
لإلضمار أسباب عدة ذكرىا العمماء كىي :
ُ -تيويل األمر وتعظيمو  :كما في قكلو تعالى  { :حَزًَّ ئرا جَبءُوهَب وَفُزِحَذْ أَثْىَاثُهَب وَلَبيَ
ٌَهُُْ خَضَٔزُهَب عَالٌََ ػٍََُْىُُْ طِجْزُُْ فَبدْخٍُُىهَب خَبٌِذََِٓ } (ُ) .فحذؼ جكاب (إذا) لبياف
عظمة تكريميـ كرفع درجاتيـ .
ِ -ضيق الوقت مع أىمية الحدث  :كما في قكلو رؼبىل { فَمَبيَ ٌَهُُْ سَعُىيُ اٌٍَِِّ َٔبلَخَ اٌٍَِِّ
وَعُمَُْبهَب } (ِ) .فػ(ناقة اهلل) منصكبة بفعؿ مضمر تقديره (اترككا) أك (ذركا) فأضمر
الفعؿ ألىمية الحدث كضيؽ الكقت لمبياف .
ّ -تخفيف المفظ بسبب كثرة دوران المضمر في الكالم  ,كما في قكلو تعالى { :
َُىعُفُ أَػْشِضْ ػَْٓ هَزَا } (ّ) .كتقديره (يا يكسؼ) فحذؼ حرؼ النداء لمتخفيؼ (ْ).
ْ -صيانتو عن الذكر تشريفاً وتعظيماً  ,كما في قكلو تعالى  { :لَبيَ فِشْػَىُْْ وََِب سَةُّ
اٌْؼَبٌَِّنيَ ( )33لَبيَ سَةُّ اٌغََّّأوادِ وَاألَسْضِ وََِب ثَُْبَهَُّب ئْْ وُبزُُْ ُِىلِبِنيَ ()31لَبيَ ٌَِّْٓ حَىٌَُِْ أَالَ
رَغْزَِّؼُىَْ ()32لَبيَ سَثُّىُُْ وَسَةُّ آثَبئِىُُْ األوٌِنيَ ()33لَبيَ ئَِّْ سَعُىٌَىُُْ اٌَّزٌِ أُسْعًَِ

(ٔ)

سورة الزمر . ٖٚ :

(ٕ)

سورة الشمس . ٖٔ :

(ٖ)

سورة يوسف . ٕٜ :

(ٗ)

ُينظر  :التبيان في تفسير القرآن  :الطوسي . ٕٚٔ / ٗ ,
ٔ8

ئٌَُِْىُُْ ٌََّجْبُىٌْ ()34لَبيَ سَةُّ اٌَّْشْشِقِ وَاٌَّْغْشِةِ وََِب ثَُْبَهَُّب ئِْْ وُبْزُُْ
رَؼْمٍُِىَْ } (ُ) .ففي اآلية مكارد عدة لإلضمار تقديرىا (ىك رب السماكات) ك (اهلل
ربكـ) ك (اهلل رب المشرؽ) فأضمر اسـ اهلل عز كعال تعظيمان كصيانة عف ذكره في
مجمس فرعكف .
ٓ -صيانة المسان عن ذكره تحقي ارً  ,كما في قكلو تعالى  { :صٌُُّ ثُىٌُْ ػٌٍُّْ فَهُُْ الَ
َشْجِؼُىَْ } (ِ) .كالمراد بيـ (المنافقكف) فمـ يذكركا تحقي انر .
ٔ -قصد العموم  :أم عدـ قصر المراد عمى شيء كاحد فقط  ,كما في قكلو تعالى :
{ ئََِّبنَ َٔؼْجُذُ وَئََِّبنَ َٔغْزَؼِنيُ }

(ّ)

 .فمتعمؽ (نستعيف) عاـ لكؿ شيء  ,أم نستعيف بؾ

عمى العبادة كعمى جميع أمكرنا .
كمف أسباب اإلضمار يتضح لنا أف كؿ ما يضمر يكجد أثر عمى ىذا اإلضمار ,
كنظ انر لككنو إخفاء كما تبيف مف تعريفو  ,فيككف ىذا اإلخفاء كالتقدير سببان في تردد
المعنى فيو (ْ).

(ٔ)

سورة الشعراء . ٕٛ -ٕٖ :

(ٕ)

سورة البقرة . ٔٛ :

(ٖ)

سورة الفاتحة . ٘ :

)ٗ) ينظر  :اإلضمار البالغي في القراءات السبع  :محمد األمين محمد المختار  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع :
ٕٗٔٓ م  ,الناشر  :دائرة الثقافة واإلعالم . ٖٕ ,
ٕ8

كقد كرد في مكاضع عدة في القرآف الكريـ  ,كما في قكلو تعالى  { :وَاٌالَّرٍِ
رَخَبفُىَْ ُٔشُىصَهَُّٓ فَؼِظُىهَُّٓ وَاهْجُشُوهَُّٓ فٍِ اٌَّْعَبجِغِ وَاظْشِثُىهَُّٓ فَاِْْ أَطَؼْبَىُُْ فَالَ رَجْغُىا ػٍََُْهَِّٓ عَجُِالً ئَِّْ اٌٍََِّ
وَبَْ ػًٍَُِّب وَجِريًا } (ُ) .فقد اجمع المفسركف  ,كالفقياء عمى كجكد اإلضمار في اآلية
بتقدير (أف عممتـ نشكزىف فأضربكىف) (ِ).
ككذلؾ يككف التردد في كجكد أك عدـ كجكد المضمر كما في قكلو تعالى  { :فََّْٓ
وَبَْ ِِبْىُُْ َِشَِعًب أو ػًٍََ عَفَشٍ فَؼِذَّحٌ ِِْٓ أََّبٍَ أُخَشَ } (ّ) .فقد تردد بيف كجكد المضمر بعد
سفر كما قاؿ الجميكر بكجكد (ففطر)  ,كعدـ كجكده كما ذىب إليو اإلمامية
كالظاىرية (ْ).
كقد يككف التردد لتعدد المضمر كما ىك لفظ (القرية) في قكلو تعالى  { :وَاعْأَيْ
اٌْمَشْ َخَ }

(ٓ)

 .فقد تردد معنى المضمر ىؿ الم ارد أىؿ القرية أـ بنيانيا فبعضيـ فسرىا

باألىؿ كاآلخر بالبنياف (ٔ).

(ٔ)

سورة النساء . ٖٗ :

(ٕ)

ُينظر  :الخالف  :الطوسي . ٗٔٙ/ ٗ ,

(ٗ)

ُينظر  :الخالف  :أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي  ,تحقيق  :جماعة من المحققين  ,سنة الطبع ٔٗٓٚ:
ىـ  ,الناشر  :مؤسسة النشر اإلسالمي – قم المشرفة  + . ٕٙ٘ ,أسباب اختالف المفسرين في آيات األحكام

(ٖ)

سورة البقرة . ٔٗٛ :

 :عبد اإللو حوري الحوري  ,إشراف  :أحمد يوسف سممان  ,رسالة ماجستير قدمت إلى جامعة القاىرة – كمية

(٘)
()ٙ

دار العموم – الشريعة اإلسالمية  ,سنة الطبع ٕٕٔٗ :ىـ ٕٓٓٔ -م . ٖٖٛ ,

سورة يوسف . ٕٛ :

ُينظر  :التعارض والترجيح بين األدلة الشرعية  :البرزنجي . ٜٗ / ٕ ,
ٖ8

ادلطيت اخلبٍس  :اىنقو
يعد النقؿ أحد أنكاع المجاز ككنو لو معنى حقيقي كضع لوي كمف ثـ نقؿ إلى معنى

آخر اشتير أك غمب االستعماؿ فيو ؛ لذا تردد الفيـ فيو لتعدد المعنى .
أوالً  :تعريف النقل :

النقل لغ ًة  :ىك(تحكيؿ الشيء مف مكاف إلى مكاف)

(ُ)

,

كالتنقؿ

(التحكؿ) (ِ).
و النقل اصطالحاً ( :غمبة ا ستعماؿ المفظ في معنى  ,حتى يصير أشير فيو مف
غيره  ,أك جعمو اسمان لمعنى بعد أف كاف اسمان لغيره) (ّ).
كبذلؾ يتضح إطالؽ النقؿ عمى كؿ لفظ تحكؿ معناه األصمي إلى معنى آخر كثر
كغمب استعمالو فيو .
كقد فرؽ بينو كبيف المشترؾ  ,اف المشترؾ تعدد معناه  ,كيختص بكؿ معنى
بصكرة مستقمة  ,دكف اف يسبؽ كضعو لمعنى دكف آخر  ,في حيف النقؿ بأف الكضع
ألحد المعاني مسبكقان لممعنى اآلخر مع مالحظة المناسبة .كينسب المنقكؿ إلى ناقمو ,

(ٔ)

مجمل المغة  :أحمد بن فارس بن زكرياء  ,تحقيق :زىير عبد المحسن سمطان  ,الطبعة الثانية  ,سنة الطبع :
 ٔٗٓٙىـ  ٜٔٛٙ -م  ,الناشر  :مؤسسة الرسالة – بيروت . ٛٛٓ/ ٔ ,

(ٕ)

لسان العرب  :ابن منظور . ٙٚٗ / ٔ ,

(ٖ)

نفائس األصول في شرح المحصول  :شياب الدين أحمد بن إدريس القرافي  ,تحقيق  :عادل أحمد عبد الموجود,
عمي محمد معوض  ,الطبعة :األولىٔٗٔٙ ,ىـ ٜٜٔ٘ -م  ,الناشر :مكتبة نزار مصطفى الباز . ٕٔٓ٘ / ٔ ,
ٗ8

فيك عرفي إذا نقؿ عف أىؿ العرؼ  ,كشرعي إذا نقؿ عف أىؿ الشرع

(ُ)

 ,كمف صكره

الحقيقة الشرعية  ,كالحقيقة العرفية  ,كالمجاز الراجح (ِ).
إال أنو البد مف اإلشارة إلى العالقة بيف النقؿ ك المجاز  ,إذ يعد النقؿ أحد أقساـ
المجاز كليس المراد ً
بو كؿ لفظ منقكؿ ىك مجاز  ,بؿ إف كؿ مجاز اشتير كغمب
استعمالو كرجح فيك منقكؿ مع كجكد العالقة التي بيف الحقيقة كالمجاز  ,كما في لفظ
مجاز اشتير كرجح عمى الحقيقة فنقؿ إلى ما يتعارؼ
(الصالة) فمعناىا المنقكؿ إنما ىك
ه
مف العبادة المخصكصة  ,ككذلؾ لفظ (الحج) فيك مكضكع لمقصد مطمقان  ,ثـ ينقؿ إلى

قصد مكة المكرمة باألفعاؿ المقصكدة كالكقت المعيف  ,فمع كجكد العالقة بيف الحقيقة

كالمجاز مع قرينة الشيرة يككف المعنى منقكالن (ّ).
ثانياً :أقسام النقل :
قسـ النقؿ بحسب ناقمو عمى قسميف (ْ):
ُ -عرفي  :كىك كؿ معنى تعارؼ الناس عمى استعمالو كاشتير بينيـ كمفظ (الدابة)
فيك يطمؽ لغةن عمى كؿ ما يدب عمى األرض مف المخمكقات (ٓ) ,ثـ نقؿ إلى
إطالقو عمى الخيؿ دكف البقية  ,فإذا أطمؽ عرؼ أف المراد ً
بو الخيؿ (ٔ).

(ٔ)

ُينظر  :المنطق  :المظفر. ٗٛ ,

(ٕ)

ُينظر  :تعارض دالالت األلفاظ والترجيح بينيا  :العويد . ٜ٘ٛ ,

(ٖ)

ٌُنظر  :شرح تنقٌح الفصول  :القرافً . ٗٙ ,

(ٗ)

ٌُنظر  :المحصول  :الرازي  + . ٕٕ9 ,المنطق  :المظفر. ٗ8 ,

(٘)

ٌُنظر  :العٌن  :الفراهٌدي . ٕٔ / 8 ,

()ٙ

صري  ,تحقٌق  :خلٌل المٌس  ,الطبعة :
ٌُنظر  :المعتمد فً أصول الفقه  :أبو الطٌب محمد بن علً الطٌب ال َب ْ
األولى ,سنة الطبع ٖٔٗٓ :هـ  ,الناشر :دار الكتب العلمٌة – بٌروت . ٕ79 / ٔ ,
٘8

ِ -شرعي  :ىك كؿ معنى نقمو الشارع كاشتير استعمالو ً
بو  ,كىك ينطبؽ عمى كؿ
المعاني الشرعية كالصالة ك الصياـ كالحج (ُ).
فنقؿ المعنى كتغيره عف معناه األصمي الذم كضع لو يؤدم إلى التردد في فيـ
المراد إذا لـ يكجد ما يبينو مف قكاعد ترجح المعاني المرددة .
مما تقدـ يبدك لي  :أف التردد في فيـ المعنى المراد كاقع في خمسة انكاع مف
المعاني  ,كىي المشترؾ كالمجاز كالتخصيص كالمضمر كالمنقكؿ  ,كنظ انر لتعدد المعنى
كحصكؿ التردد فييا احتاج تعيف المراد مف كؿ معنى مف المعاني إلى آليات خاصة
تكضحو كترفع التردد عنو كترجح المعنى المراد عمى بقية المعاني  ,كسنتناكؿ ىذه
المرجحات فيما يمي مف مباحث كاهلل كلي التكفيؽ .

(ٔ)

ٌُنظر  :اإلحكام فً أصول االحكام  :اآلمدي . ٕ8 / ٔ ,
8ٙ

ادلجحث اىثبًّ  :آىٍبد ترجٍح ادلؼنى ادلراد ٍِ ادلؼبًّ ادلرددح
تىطئخ
إف تعدد المعنى في األلفاظ كتردد الفيـ مف قبؿ المخاطب في تحديد مراد المتكمـ
دفع العمماء مف مفسريف كفقياء إلى كضع آليات خاصة ترفع التردد الحاصؿ  ,كقد جعمكا
لكؿ معنى مف ىذه المعاني آلياتو الخاصة كىي كاآلتي :

ادلطيت األوه  :آىٍبد ترجٍح ادلؼنى يف ادلشرتك
إف النص القرآني يحتكم عمى الكثير مف األلفاظ المشتركة التي تككف سببان في

التردد في مراد النص مف تمؾ األلفاظ  ,ككما تـ بيانو في تعريؼ المشترؾ أنو لفظ يدؿ
عمى معنيف أك معاف مختمفة  ,لذا كجب تعيف أحد ىذه المعاني المرددة ليتـ رفع التردد
كاألخذ بالمعنى المراد كالقياـ بالتكميؼ حسب ما أمر الشارع المقدس.
لذلؾ كضع المفسركف كالفقياء آليات عدة لترجيح المعنى المشترؾ :
أوالً  :إذا كان المشترك مردد بين معنيين لغوي وشرعي  :رجح المعنى الشرعي

عمى المغكم  ,كمفظ الصالة في قكلو تعالى  { :وَأَلُُِّىا اٌصَّالَحَ } (ُ) ,فيي لغةن  :الدعاء ك
االستغفار (ِ) .كشرعان  :العبادة المخصكصة لكثرة استعماليا في ىذا المعنى أصبحت

حقيقة فيو (ّ) .فإذا تردد المعنى المشترؾ بيف الدعاء كالعبادة المخصكصة رجح المعنى
الشرعي كىك العبادة (ْ) .ككذلؾ لفظ (الطالؽ) فيك مشترؾ مردد بيف معناه المغكم كىك :

(ٔ)

األ نعام . ٕٚ :

(ٕ)

لسان العرب  :ابن منظور . ٗٙٗ / ٔٗ ,

(ٖ)
(ٗ)

ُينظر  :مدارك األحكام في شرح شرائع اإلسالم  :العاممي . ٘ / ٖ ,

ُينظر  :أصول التفسير وقواعده  :خالد عبد الرحمن العك  ,الطبعة الثانية  ,سنة الطبع ٔٗٓٙ :ىـ  ٜٔٛٙ -م

 ,المطبعة  :دار النفائس – بيروت . ٖٜ٘ ,

81

الحؿ ألم عقد  ,كالمعنى الشرعي التفريؽ بيف الزكجيف  ,فرجح المعنى الشرعي عمى

المغكم (ُ).

كالبد مف اإلشارة إلى أنو متى ما تكفرت قرينة صارفو عف المعنى الشرعي رجح
معناه المغكم كما في لفظ (الصالة) في قكلو تعالى  { :ئَِّْ اٌٍََِّ وََِالَئِىَزَُِ َُصٍَُّىَْ ػًٍََ اٌبَّجٍِِّ ََبأَُّهَب
اٌَّزََِٓ آَِبُىا صٍَُّىا ػٍََُِِْ وَعٍَُِّّىا رَغًٍُِّْب } (ِ) .فينا المفظ مردد بيف معناه المغكم كالشرعي  ,اال اف
القرينة المبية العقمية صرفت المعنى عف المعنى الشرعي كىك العبادة إلى المعنى المغكم
كىك الدعاء لو (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) كزيادة تشريفو ك أىؿ بيتو

(عمييم الصالة والسالم)

(ّ).

ثانياً  :أن يستعمل المشترك في جميع معانيو  ,وفي جواز الترجيح بيذه اآللية ثالثة
آراء

(ٗ)

:

أ -عدم الجواز :إذ ال يمكف أرادة جميع المعاني لممشترؾ في نص ككقت كاحد ؛
الف المفظ أراد ً
بو الشارع معنى كاحد دكف بقية المعاني (ٓ) .كىك ما نقؿ عف أبي عبد

(ٔ)

ُينظر  :عمم أصول الفقو  :عبد الوىاب خالف  ,الطبعة  :عن الطبعة الثامنة  ,المطبعة  :لدار القمم  ,الناشر :

مكتبة الدعوة  -شباب األزىر  +. ٜٔٚ ,أصول التفسير وقواعده  :العك . ٖٜ٘ ,
(ٕ)

األحزاب . ٘ٙ :

(ٖ)

ُينظر  :قضايا لغوية قرآنية  :عبد األمٌر كاظم زاىد . ٖٔٗ,

(ٗ)

ُينظر  :أصول الفقو في نسيجو الجديد  :الزلمي . ٗٗٛ ,

(٘)

ُينظر  :عمم أصول الفقو  :خالف . ٔٛٓ ,
88

اهلل البصرم ,ك أبي الحسف عبيد اهلل الكرخي ,كفخر الديف الرازم (ُ) ,حيث قالكا بعدـ جكاز
أرادة جميع معاني المشترؾ في ذات النص كالكقت (ِ).
ب -الجواز مالم تقم قرينة عمى خالف ذلك  :كىك ما نقؿ عف الشافعي
(تَِْ:ىػ) (ّ) ,كالسيد المرتضى (تّْٔ:ىػ)

(ْ)

 ,كعممكا ذلؾ بأنو حقيقة في جميع

معانيو (ٓ) .مثؿ لفظ (النكاح) في قكلو تعالى  { :وَالَ رَبىِحُىا َِب َٔىَحَ آثَبؤُوُُْ } (ٔ).
فمعناه محتمؿ لمعقد ك الدخكؿ معان

(ٕ)

.

ج -التفصيل  :بيف جكازه إذا كاف في حيز النفي مثؿ (ال غريـ في دارنا) تطمؽ عمى
الدائف كالمديف  ,كعدـ الجكاز إذا كانت معانيو متضادة كمفظ (القرء) المشترؾ لمطير
كالحيض فال يمكف الجمع بينيما .

(ٔ)

ُينظر  :المحصول  :الرازي . ٕٜٙ ,

(ٕ)

ٌُنظر ٌُ :نظر  :كشف األسرار  :البخاري . ٗٓ / ٔ ,
ُينظر  :المحصول  :الرازي . ٕٙٛ ,

(ٗ)

ُينظر  :الذريعة في أصول الشريعة  :المرتضى . ٜٔ / ٔ ,

(٘)

ينظر  :ا ْلمي َّذب في ِع ْمِم أصول ِ
الف ْق ِو ا ْل ُمقَ َارن  :النممة . ٜٜٔٓ / ٖ ,
َُ ُ
ُ

(ٖ)

()ٙ
()ٚ

سورة النساء . ٕٕ :
ُينظر  :فقو القرآن  :قطب الدين الرأوندي . ٜٖ / ٕ ,
89

كاألرجح ىك القكؿ الثالث  ,فال يكجد مانع شرعي أك عقمي مف اجتماع معاني
المشترؾ مالـ تكف متضادة (ُ).
ثالثاً  :ترجيح المعنى المراد مف المعاني المشتركة بقرينة دالة عميو  ,سكاء كانت ىذه
القرينة متصمة أـ منفصمة كما سنبيف في فصؿ الترجيحات الخارجية  .يقكؿ الشيخ
الطبرسي (تْٖٓ:ىػ) ( :إف كاف المفظ مشتركا بيف معنييف أك أكثر  ,كيمكف أف يككف
كؿ كاحد مف ذلؾ مرادا فال ينبغي أف يقدـ عميو بجسارة  ,فيقاؿ  :إف المراد بو كذا قطعا
إال بقكؿ نبي  ,أك إماـ مقطكع عمى صدقو) (ِ).

(ٔ)

ُينظر  :أصول الفقو في نسيجو الجديد  :الزلمي  +. ٜٗٗ ,قضايا لغوية قرآنية  :عبد األمٌر كاظم زاىد ,
ٔٗٔ .

(ٕ)

تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن  :الطبرسي .ٗٓ / ٔ ,
ٓ9

ادلطيت اىثبًّ  :آىٍبد ترجٍح ادلؼنى يف اجملبز
اىتـ المفسركف كالفقياء كثي انر بمباحث الحقيقة ك المجاز  ,ككيفية بياف المعنى
مجاز  ,كما تناكلنا ذلؾ فيما سبؽ مف تعريؼ ليما
المراد كالتفريؽ بيف ككنو حقيقة أـ
ان
كبياف ألنكاع كؿ كاحد منيما  .كىنا سنتناكؿ اآلليات التي اتبعيا المفسركف كالفقياء في
مجاز مف جية  ,ك ترجيح المعنى المراد في
ترجيحاتيـ لممعنى في حاؿ ككنو حقيقة أك
ان
حالة تعدد المجازات مف جية أخرل  .ك كما بينا سابقان أف الحقيقة عمى ثالثة أنكاع ,
لغكية  ,كشرعية  ,كعرفية  .كقد يككف التردد بيف ىذه األنكاع الثالثة  ,أك بيف الحقيقة
كالمجاز  ,أك يككف التردد في تعدد المجازات  ,لذا سنتناكؿ آليات الترجيح ليذه المعاني
المرددة كاآلتي -:
أوالً  :آليات الترجيح عند تردد المعنى بين أنواع الحقيقة الثالثة .
ثانياً  :آليات الترجيح عند تردد المعنى بين الحقيقة والمجاز.
ثالثاً  :آليات الترجيح عند تعدد المجازات وترددىا .
أكالن  :آليات الترجيح عند تردد المعنى بيف أنكاع الحقيقة الثالثة  :فقد كضعت

آليات عدة لبياف المراد عند التردد بيف الحقيقة الشرعية أك المغكية أك العرفية كىذه
اآلليات ىي :

ٔ9

أ -إذا تردد المعنى بيف الحقيقة الشرعية كالحقيقة المغكية  ,رجحت الحقيقة
الشرعية  ,كىذه اآللية متحققة في جميع ما نقمو الشرع عف المغة كمفظ
الصياـ كالزكاة كالحج كغيرىا عند المفسريف كالفقياء (ُ).

كما في لفظ (الصياـ) في قكلو تعالى ََ { :ب أَُّهَب اٌَّزََِٓ آَِبُىا وُزِتَ ػٍََُْىُُْ اٌصَُِّبَُ
وََّب وُزِتَ ػًٍََ اٌَّزََِٓ ِِْٓ لَجٍِْىُُْ } (ِ) .فمعنى (الصياـ) مردد بيف مطمؽ اإلمساؾ كىك
معناه المغكم  ,ك بيف حقيقتو الشرعية كىك اإلمساؾ عف أشياء مخصكصة كفي كقت
معيف  .كقد رجح المعنى الثاني لنقمو عف الشارع المقدس كىك المراد (ّ).

إال أف الحقيقة المغكية ترجح عمى الشرعية في حاؿ كجكد قرينة صارفة عف المعنى

الشرعي  ,كمبينة لممعنى المغكم (ْ).

ب -إذا تردد المعنى بيف الحقيقة الشرعية كالحقيقة العرفية رجحت الحقيقة
الشرعية أيضان  ,كىذا متفؽ عميو عند المفسريف كالفقياء (ٓ).

كقد استدلكا عمى ذلؾ بأف الحقيقة الشرعية ىي عرؼ الشارع كىك مقدـ عمى البقية

 ,ككذلؾ الشرع ألزـ مف العرؼ فكجب اتباعو (ٔ).

(ٔ)

ُينظر  :النكت والعيون ( تفسير الماوردي)  :أبو الحسن عمي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري المعروف
بالما وردي  ,تحقيق  :ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم  ,الناشر :دار الكتب العممية  -بيروت  /لبنان / ٔ ,

 . ٖٜتفسير الميزان  :الطباطبائي  +. ٕٕٚ / ٗ ,كشف الرموز  :زين الدين أبو عمي الحسن بن أبو طالب
الفاضل اآلبي  ,تحقيق  :عمي پناه اإلشتياردي  -حسين اليزدي  ,سنة الطبع  :ذي الحجة ٔٗٓٛىـ  ,الناشر :
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

مؤسسة النشر اإلسالمي  -بقم المشرفة . ٕٗٚ / ٔ ,

سورة البقرة . ٖٔٛ :

ُينظر  :تفسير البحر المحيط  :األندلسي . ٕٜ / ٕ ,
ُينظر  :اإلتقان في عموم القرآن  :السيوطي . ٕٗٛ / ٕ ,

ُينظر  :اإلتقان في عموم القرآن  :السيوطي  + . ٗٛٔ / ٕ ,تعميقة عمى معالم األصول  :عمي الموسوي

القزويني  ,تحقيق  :عمي العموي القزويني  ,الطبعة  :الثانية  ,سنة الطبع ٖٔٗٓ :ىـ  ,المطبعة  :مؤسسة
النشر اإلسالمي  -قم . ٕٖٓ / ٗ ,
()ٙ

ُينظر  :تعارض دالالت األلفاظ والترجيح بينيا  :العويد . ٕ٘ٔ ,
ٕ9

كمثاؿ ذلؾ التردد في معنى (المستـ) في قكلو تعالى  { :أو الََِغْزُُْ اٌبِّغَبءَ فٍََُْ
رَجِذُوا َِبءً فَزَََُُّّّىا صَؼُِذًا طَُِّجًب }

(ُ)

.فيك لغ نة  :مطمؽ الممس باليد ك شرعان في الجماع دكف

غيره  .فرجح معناه الشرعي عمى المغكم لما سبؽ

(ِ)

.

ج -إذا تردد المعنى بيف الحقيقة المغكية كالعرفية  ,فقد اختمؼ المفسركف
كالفقياء في ذلؾ إلى اقكؿ عدة :
القول األول  :ترجيح الحقيقة العرفية عمى المغوية  :كىك ما ذىب إليو الشيخ
الطكسي(تَْٔ:ىػ) (ّ) .كالزركشي(ْٕٗىػ)

(ْ)

كالسيكطي (ت ُُٗ :ىػ) كىك مذىب

مشيكر الفقياء (ٓ).
القول الثاني  :ترجيح الحقيقة المغوية عمى العرفية  :كىذا القكؿ ذكره الشنقيطي
(ت ُّّٗ :ىػ) كنسبو إلى أبك حنيفة  ,كبيف أف السبب في ترجيح المغكية ثبكتيا بأػصؿ
الكضع (ٔ).

(ٔ)
(ٕ)

سورة النساء . ٖٗ :
ُينظر  :تفسير مجمع البيان  :الطبرسي  + . ٜٖ / ٖ ,الخالف  :الطوسي  +.ٔٔٔ ٔ ,منتيى المطمب في

تحقيق المذىب  :الحسن بن يوسف بن عمي بن المطير العالمة الحمي  ,تحقيق  :قسم الفقو في مجمع البحوث
اإلسالمية  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٕٔٗٔ :ىـ  ,الناشر  :مؤسسة الطبع والنشر في االستانة الرضوية
المقدسة . ٕٔ٘ / ٔ ,
(ٖ)

ُينظر  :العدة في أصول الفقو  :الطوسي . ٖٔٚ / ٔ ,

(٘)

ُينظر  :مفاتيح األصول  :الطباطبائي  + ٖٛ ,تعارض دالالت األلفاظ  :العويد . ٕٖ٘ ,

(ٗ)

ُينظر  :البرىان في عموم القرآن  :الزركشي .ٔٙٚ / ٕ ,

()ٙ

ُينظر  :أضواء البيان  :محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي  ,تحقيق  :مكتب البحوث

والدراسات , .ال  .ط  ,سنة الطبع ٜٜٔ٘ - ٔٗٔ٘ :م  ,المطبعة  :دار الفكر لمطباعة والنشر -بيروت .
,الناشر  :دار الفكر لمطباعة والنشر . ٜٔ٘ / ٙ ,
ٖ9

القول الثالث  :يبقى المفظ مجمالً  :كىك ما نقمو الشنقيطي (تُّّٗ :ىػ )عف
ابف السبكي (ت  ٕٔٓ :ىػ) (ُ) .إال أف المتتبع لقكؿ ابف السبكي يجده يرجح الحقيقة
العرفية عمى المغكية فقد قؿ عنو ايضان (:ثـ ىك -ام المفظ  -محمكؿ عمى عرؼ
المخاطب أبدان ففي الشرع الشرعي ألنو عرفو  ,ثـ العرفي العاـ ثـ المغكم) (ِ).
يبدك لي مما تقدـ الراجح ىك القكؿ األكؿ ؛ كذلؾ الف الكالـ مكضكع لإلفياـ فإف
تعارؼ الناس عمى معنى كاف أسبؽ لمفيـ  ,ككذلؾ التكمـ بالمعتاد عرفا أغمب كىك
األرجح عند التخاطب  .إضافة إلى عدـ صحة نسبة القكليف السابقيف إلى أصحابيما مما
رجح القكؿ األكؿ (ّ).
كقد كضعت شركط عدة لترجيح الحقيقة العرفية كىي :
ُ -أف تككف ىذه المعاني العرفية مكجكدة في زمف الرسكؿ
كاألئمة

(عمييم الصالة والسالم)

(صمى اهلل عميو والو)

,

.

ِ -أف يككف ىذا المعنى ىك الغالب .

(ٔ)
(ٕ)

ُينظر  :أضواء البيان :الشنقيطي . ٖٕٔ / ٚ ,

الغيث اليامع شرح جمع الجوامع  :أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي  ,تحقيق  :محمد تامر حجازي ,
الناشر :دار الكتب العممية  ,الطبعة :األولىٕٔٗ٘ ,ىـ ٕٓٓٗ -م .ٜٔٛ ,

(ٖ)

ُينظر  :اال تقان في عموم القرآن  :السيوطي  + , ٕٗٛ / ٕ ,تعارض دالالت األلفاظ  :العويد . ٕ٘٘ ,
ٗ9

(ُ)

ّ -أف ال يكجد دليؿ صارؼ عف معناه العرفي

.

كمثاؿ ذلؾ معنى (في سبيؿ اهلل) في قكلو تعالى  { :ئََِّّٔب اٌصَّذَلَبدُ ٌٍِْفُمَشَاءِ وَاٌَّْغَبوِنيِ
وَاٌْؼَبٍِِِنيَ ػٍََُْهَب وَاٌُّْإٌََّفَخِ لٍُُىثُهُُْ وَفٍِ اٌشِّلَبةِ وَاٌْغَبسِِِنيَ وَفٍِ عَجًُِِ اٌٍَِِّ وَاثٓ اٌغَّجًُِِ فَشَِعَخً ِِْٓ اٌٍَِِّ وَاٌٍَُِّ ػٌٍَُُِ
حَىٌُُِ } (ِ) .فقد تردد معناه بيف الجياد كجميع مصالح المسمميف
منو معكنة الحج
اهلل عميو وآلو)

(ْ)

(ّ)

 ,كبيف المراد

 .كقد رجح المعنى األكؿ ألنو كاف متعارفان في زمف رسكؿ اهلل

(صمى

(ٓ)  ,كعميو أكثر المفسريف (ٔ) ,كالفقياء (ٕ).

ثانياً  :آليات الترجيح عند تردد المعنى بين الحقيقة والمجاز:
أ -الترجيح بأصالة الحقيقة  :كسيتـ بياف الترجيح بيذه اآللية ضمف الترجيح
بالقكاعد األصكلية في مبحث مستقؿ .

)ٔ ) ُينظر  :قواعد الترجيح عند المفسرين  :الحربي . ٗٔٗ / ٕ ,
(ٕ) سورة التوبة . ٙٓ :
(ٖ)

ُينظر  :التبيان في تفسير القرآن  :الطوسي  + . ٕٗ٘ / ٘ ,نياية اإلحكام  :العالمة الحمي + ٖٜٗ / ٕ ,
آيات األحكام  :محمد بن عمي بن إبراىيم االسترآبادي  ,تحقيق  :محمد باقر شريف زاده  ,الناشر  :مكتبة

(ٗ)

ُينظر  :أحكام القرآن  :القاضي محمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العربي  ,تحقيق  :محمد عبد القادر عطا ,
الطبعة :الثالثة ,سنة الطبع  ٕٔٗٗ :ىـ  ٕٖٓٓ -م  ,الناشر :دار الكتب العممية ,بيروت +. ٖ٘ٗ / ٕ ,

المعراجي . ٖٕ٘ ,

تفسير البحر المحيط  :األندلسي . ٕٙ / ٘ ,

)٘) ينظر  :قواعد الترجيح عند المفسرين  :الحربي . ٗٔٚ / ٕ ,

) )ٙينظر  :التبيان في تفسير القرآن  :الطوسي  + ٕٗٗ/ٙ,فقو القرآن  :قطب الدين الراوندي . ٕٕٜ/ٔ,

()ٚ

ُينظر :االقتصاد  :الطوسي  +. ٕٕٛ ,السرائر  :ابن ادريس الحمي . ٗ٘ٛ/ٔ,
٘9

ب -إذا اشتير المجاز وغمب استعمالو  :ففي ترجيحو عمى الحقيقة عند المفسريف
قكالف :
القول األول  :ترجيح المعنى الحقيقي عمى المجازم  ,يقكؿ القرطبي (ت :
ُٕٔىػ)( :كاذا احتمؿ المفظ الحقيقة كالمجاز فاألصؿ الحقيقة حتى يرد دليؿ

يزيميا) (ُ) .لذلؾ نجد الطبرم(تَُّ:ىػ) فسر (الميزاف) في ً
قكلو تعالى  { :وَاٌْىَصُْْ َىَِْئِزٍ

اٌْحَكُّ فََّْٓ ثَمٍَُذْ َِىَاصَِبُُِ فَأوٌَئِهَ هُُْ اٌُّْفٍِْحُىَْ } (ِ) .فيرفض المعنى المجازم لمميزاف كيرجح
معناه الحقيقي بالميزاف المعركؼ الذم يستخدمو الناس (ّ).
القول الثاني  :ترجيح المجاز المشيكر عمى الحقيقة كىك ما ذىب إليو أغمب
المفسريف كالفقياء  ,كقد عممكا ترجح المجاز المشيكر عمى الحقيقة لكجكد قرينة معينة لوي
كىي الشيرة  ,فإف اشتيار المفظ يؤدم إلى تبادر معناه المراد  ,كما في لفظ (الصالة)
فإف اشتيار معناه في العبادة المخصكصة أدل إلى تحكلو إلى حقيقة شرعية في ىذا
المعنى (ْ) .يقكؿ المير از القمي (ت ُُِّ :ىػ) ( :كاعمـ أف المجاز المشيكر المتداكؿ

في ألسنتيـ المعبر عنو بالمجاز الراجح يعنكف بو الراجح عمى الحقيقة يريدكف بو ما

يتبادر بو المعنى بقرينة الشيرة) (ٓ).

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

الجامع ألحكام القرآن  :القرطبي . ٖٖٓ / ٕ ,

سورة االعراف . ٛ :

ُينظر  :جامع البيان عن تأويل آي القرآن  :الطبري . ٕٔٙ / ٛ ,
ُينظر  :تفسير مقتنيات الدرر  :عمي الحائري الطيراني  ,بال  .ط  ,سنة الطبع  ٖٖٔٚ :ش  ,المطبعة :

الحيدري  -طيران  ,الناشر  :الشيخ محمد اآلخوندي مدير دار الكتب اإلسالمية ٔ  +.ٖٔ٘/مفاتيح األصول :
(٘)

الطباطبائي  + . ٙٚ ,الميذب في أصول الفقو المقارن  :النممة .ٜٔٔٚ / ٖ ,

قوانين األصول  :القمي . ٖٔ ,

9ٙ

مثؿ معنى (الغؿ) في قكلو تعالى { وَالَ رَجْؼًَْ َذَنَ َِغٍُْىٌَخً ئىل ػُبُمِهَ وَالَ رَجْغُطْهَب وًَُّ اٌْجَغْطِ
فَزَمْؼُذَ ٍَُِىًِب َِحْغُىسًا } (ُ) .فقد اشتير معنى (الغؿ) ىنا بأنو البخؿ كرجح عمى معناه
الحقيقي لدل المفسريف (ِ).
ثالثاً  :آليات الترجيح عند تعدد المجازات وترددىا :
أ -يرجح المجاز األقرب لممعنى الحقيقي  ,عمى أف تكجد قرينة صارفة عف معناه
الحقيقي (ّ).
ب -ترجيح المجاز األشير كاألغمب في االستعماؿ (ْ).
ج -إذا تردد المعنى بيف مجازيف رجح المجاز الذم يقترف بقرينة أقكل (ٓ) .كأف
تككف في المرجح قطعية كفي غيره مف المجازات ظنية (ٔ).

(ٔ)
(ٕ)

سورة اإلسراء . ٕٜ :
ُينظر  :تفسير مقتنيات الدرر  :الطيراني  +. ٘ٗ / ٗ ,تفسير الرازي  :الرازي  + . ٗٔ / ٕٔ ,بحار األنوار :
المجمسي . ٘ / ٗ ,

(ٖ)

ُينظر  :تقريرات آية اهلل المجدد الشيرازي  :الروزدري . ٔ٘٘ / ٔ ,

(ٗ)

ُينظر  :ىداية المسترشدين  :محمد تقي الرازي . ٕٕٖ / ٔ ,

(٘)

ُينظر :الجامع لجوامع العموم  :محمد ميدي النراقي  ,بال  .ط  ,بال  .م . ٕٓ٘ ,

()ٙ

ُينظر  :شرح الكوكب المنير :أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز ابن النجار الحنبمي  ,تحقيق :محمد
الزحيمي ونزيو حماد  ,الطبعة :الطبعة الثانية ٔٗٔٛىـ  ٜٜٔٚ -مـ  ,الناشر :مكتبة العبيكان . ٙٙٗ / ٗ ,
91

ادلطيت اىثبىث  :آىٍبد ترجٍح ادلؼنى يف اىتخصٍص
بينا في مطالب سابقة تعريؼ كؿ مف العمكـ كالخصكص كأنكاعيما  ,كذلؾ تـ
بياف أف العمكـ كالخصكص أحد أسباب التردد المشتركة لدل المفسريف ك الفقياء لذا ؛
سنبيف ىنا كيفية رفع التردد كترجيح المعنى فييما  ,كذلؾ عف طريؽ آليات خاصة عند
المفسريف كالفقياء كىي :
ُ -الترجيح بمرجعية الضمير  :كىك أف يذكر في الكالـ ضمير يرفع التردد
الحاصؿ في شمكؿ المعنى لمعنى معيف أك ال  ,كما في قكلو تعالى { :
وَاٌُّْطٍََّمَبدُ َزَشَثَّصَْٓ ثِأَٔفُغِهَِّٓ ثَالَثَخَ لُشُوءٍ وَالَ َحًُِّ ٌَهَُّٓ أَْْ َىْزَُّْٓ َِب خٍََكَ اٌٍَُِّ فٍِ أَسْحَبِِهَِّٓ ئِْْ وَُّٓ
َُإَِِّْٓ ثِبٌٍَِِّ وَاٌَُْىَِْ اِخِشِ وَثُؼُىٌَزُهَُّٓ أَحَكُّ ثِشَدِّهَِّٓ } (ُ) .فمفظ (المطمقات) عاـ يشمؿ
المطمقات كالرجعيات  ,اال أف كجكد الضمير في (بعكلتيف) الذم يراد بو
الرجعيات مف المطمقات دكف غيرىف أدل إلى التخصيص (ِ).
ِ -الترجيح في حالة تعقيب االستثناء لجمؿ متعددة  :قد يذكر عمكميات عدة كيرد
استثناء قبؿ آخرىا  ,كىنا يتردد الفيـ في دخكؿ البقية ضمف االستثناء
كتخصيصو أـ ال .

(ٔ)
(ٕ)

سورة البقرة . ٕٕٛ :
ُينظر  :التبيان في تفسير القرآن  :الطوسي . ٕٗٓ / ٕ ,
98

كما في قكلو تعالى  { :وَاٌَّزََِٓ َشُِْىَْ اٌُّْحْصَبَبدِ ثَُُّ ٌَُْ َأْرُىا ثِأَسْثَؼَخِ شُهَذَاءَ فَبجٍِْذُوهُُْ ثََّبِٔنيَ
جٍَْذَحً وَالَ رَمْجٍَُىا ٌَهُُْ شَهَبدَحً أَثَذًا وَأوٌَئِهَ هُُْ اٌْفَبعِمُىَْ ئِالَّ اٌَّزََِٓ رَبثُىا } (ُ) .فقد حصؿ اإلجماع عمى
اف الجمد ثابت عمى القاذؼ كال يسقط عنو بالتكبة ألنو حؽ عاـ  ,كاإلجماع فيو عمى
التخصيص (ِ).
اما في حالة تعدد الجمؿ قبؿ التخصيص  ,فقد اختمؼ العمماء فيو عمى أربعة أقكاؿ (ّ):
القول األول  :ظيكر الكالـ في رجكع االستثناء إلى الجممة األخيرة دكف البقية  ,كفي
رجكعو لمبقية يحتاج إلى دليؿ .
القول الثاني  :ظيكره في رجكعو لجميع الجمؿ كتخصيصيا باألخير ىك الذم يحتاج
إلى دليؿ .
القول الثالث  :عدـ ظيكره في كاحد منيا كاف كاف رجكعو إلى األخيرة متيقنان عمى كؿ
حاؿ  .أما ما عدا األخيرة فتبقى مجممة لكجكد ما يصمح لمقرينة  ,ال
ينعقد ليا ظيكر في العمكـ  ,فال تجرم أصالة العمكـ .

(ٔ)

سورة النور . ٘- ٗ :

(ٕ)

ُينظر  :نياية الوصول إلى عمم األصول  :العالمة الحمي . ٖٛ / ٖ ,

(ٖ)

ُينظر  :أصول الفقو  :المظفر . ٕٔٚ ,
99

القول الرابع  :التفصيؿ  -ُ :بيف إذا ما كاف المكضكع كاحدان لمجمؿ المتعاقبة لـ يتكرر
ذكر ىك قد ذكر في صدر الكالـ مثؿ قكلؾ ( :أحسف لمناس كاحترميـ ك
اقض حكائجيـ اال الفاسقيف) فيك ظاىر في رجكعو لمجميع  ,ألف
االستثناء إنما ىك مف المكضكع باعتبار الحكـ كالمكضكع لـ يذكر إال في
صدر الكالـ فقط فالبد مف رجكع االستثناء إليو  ,فيرجع إلى الجميع .
ِ -ك بيف ما إذا كاف المكضكع متكر انر ذكره لكؿ جممة  ,كاآلية الكريمة

المتقدمة ك إف كاف المكضكع في المعنى كاحدان في الجميع  .فيك ظاىر في
ال فقد أخذ االستثناء
الرجكع إلى األخيرة ؛ ألف المكضكع قد ذكر فييا مستق ن
فييا محمو  ,كيحتاج تخصيص الجمؿ السابقة إلى دليؿ آخر  ,فيتمسؾ

بأصالة عمكميا .
إال أننا نجد أف المرجح في ىكذا عمكـ ىك الظيكر العرفي ,إذ قد نجد االستثناء
و
لبعض دكف بعض
راجع لمجميع أك

(ُ)

 ,كما في قكلو تعالى  { :وََِْٓ لَزًََ ُِإِِْبًب خَطَأً

فَزَحْشَِشُ سَلَجَخٍ ُِإِِْبَخٍ وَدِ َخٌ ُِغٍَََّّخٌ ئىل أَهٍِِِْ ئِالَّ أَْْ َصَّذَّلُىا } (ِ) .أم أف يتصدؽ أكلياء المقتكؿ بالدية
أم يعفك (ّ) .فظيكرىا في الدية أقكل مف اإلعتاؽ كىك ما عميو اإلجماع (ْ).

(ٔ)

ُينظر  :أصول الفقو وقواعد االستنباط  :الصفار. ٕٕ/ ٕ,

(ٕ)

سورة النساء . ٜٕ :

(ٖ)

تفسير جوامع الجامع  :الطبرسي . ٕٗٛ / ٔ ,

(ٗ)

ُينظر  :المبسوط  :الطوسي . ٖٔٗ / ٖ ,
ٓٓٔ

ادلطيت اىراثغ  :آىٍبد ترجٍح ادلؼنى يف اإلضَبر
اتضح فيما سبؽ مف مباحث اإلضمار ك أسبابو أف ىذا المفظ المضمر قد يككف ذا
مجاز بحسب دالالت المفظ المضمر ك استعماالتو ,
معنى كاحد أك قد يككف مشتركان أك
ان
مجاز رجح كؿ كاحد منيا عمى حسب نكع المعنى فيو  ,أما
فما كاف منيا مشتركان أك
ان
فيما يخص التردد في كجكد المضمر كعدمو فمو آلياتو الخاصة في الترجيح كىي :
ُ -إذا ثبت كجكد اإلضمار كذلؾ بما يدؿ عميو مف قرينة أك دليؿ عقمي أك
شرعي (ُ) ,فأف ترجيح المعنى المراد في المضمر يككف إما :
أ -عقالً  :كما في قكلو تعالى  { :وَاعْأَيْ اٌْمَشْ َخَ } (ِ) .فأف العقؿ يحكـ بأف المراد
ىك أىؿ القرية كليس بنيانيا الستحالة تكمـ األمكنة عقالن (ّ).
ككذلؾ اإلضمار في قكلو تعالى  { :وَجَبءَ سَثُّهَ وَاٌٍََّْهُ صَفًّب صَفًّب } (ْ) .فالمضمر
ىنا (أمر أك عذاب ربؾ) عقالن

كليس المجيء الجسماني تنزه

(عزوجل)

عف

ذلؾ (ٓ).

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ُينظر التبيان في تفسير القرآن  :الطوسي . ٙٗ / ٙ,
سورة يوسف . ٛٗ :
ُينظر  :البرىان في عموم القرآن  :الزركشي . ٜٔٓ / ٖ ,
سورة الفجر . ٕٕ :
ُينظر  :تفسير مجمع البيان  :الطبرسي . ٖٖ٘ / ٔٓ ,
ٔٓٔ

ب -شرعاً  :حيث يرجح مف التقديرات لممضمر ما كاف مكافقان لمشرع كىي أحد قكاعد
(ُ)
الترجيح لدل المفسريف  .ككذلؾ األمر عند الفقياء فيـ يراعكف ما كاف مكافقان

لمشرع عند تقديرىـ لممضمر  ,كما في تقديرىـ في قكلو تعالى  { :وَالَ رَحٍِْمُىا
سُءُوعَىُُْ حَزًَّ َجٍُْغَ اٌْهَذٌُْ َِحٍَُِِّ فََّْٓ وَبَْ ِِبْىُُْ َِشَِعًب أو ثِِِ ئري ِِْٓ سَأْعِِِ فَفِذْ َخٌ ِِْٓ
صَُِبٍَ أو صَذَلَخٍ أو ُٔغُهٍ } (ِ) .فقد رجح تقدير اإلضمار ب (فحمؽ) بعد (مف رأسو)
لألجماع عمى ىذا التقدير دكف غيره (ّ).
ج -بحسب قواعد المغة العربية  :كما في كجكب كجكد مفعكؿ ً
بو لمفعؿ المتعدم
 ,أك في حالة تقديـ الخبر عمى المبتدأ المحذكؼ كتقديره  ,كغيرىا مف القكاعد
التي سنبينيا ككنيا مما يدخؿ ضمف اآلليات الخارجية لمترجيح .
ِ -الترجيح حسب مناسبة المعنى أك سياؽ الكالـ الداؿ عمى اإلضمار

(ْ)

 ,كما

في قكلو تعالى َِ { :ب أَفَبءَ اٌٍَُِّ ػًٍََ سَعُىٌِِِ ِِْٓ أَهًِْ اٌْمُشَي فٍٍََِِِّ وٌٍَِشَّعُىيِ وٌَِزٌِ اٌْمُشْثًَ وَاٌَُْزَبًَِ
وَاٌَّْغَبوِنيِ وَاثٓ اٌغَّجًُِِ } (ٓ) ,كالتقدير بحسب مناسبة المعنى لمحادثة كىك تقدير

(ٔ)
(ٕ)

ُينظر  :قواعد الترجيح عند المفسرين  :الحربي . ٗٗٗ / ٕ ,
سورة البقرة . ٜٔٙ :

(ٖ)

ُينظر  :االنتصار  ,المرتضى . ٜٔٔ ,

(ٗ)

ُينظر  :التبيان في تفسير القرآن  :الطوسي . ٙٗ / ٙ ,

(٘)

سورة الحشر . ٚ :
ٕٓٔ

(ُ)

(مف أمكاؿ بني النضير دكف رقابيـ) بعد (ما أفاء اهلل)

 .كيعد مف القرائف

المنفصمة التي سيناليا التفصيؿ في الفصؿ القادـ .
ّ -إذا تردد تقدير المضمر بعد ثبكتو بيف االقؿ ك األكثر فاف أقؿ التقديرات مقدـ
كمرجح عمى األكثر (ِ) .كىذا ما ذىب اليو الكفكم (ت َُْٗ :ىػ) في
كمياتو (ّ) .كمثاؿ ذلؾ تقدير معنى المضمر في قكلو تعالى  { :وَأُشْشِثُىا فٍِ
لٍُُىثِهُِْ اٌْؼِجًَْ } (ْ) .فمف المفسريف مف قدره ب (حب العجؿ) (ٓ) .ك آخركف
قالكا بتقدير (حب عبادة العجؿ) (ٔ) .كاألرجح ىك األكؿ كعميو أغمب المفسريف
فرجح األقؿ عمى األكثر  ,كقد عممكا ىذا الترجيح بأف األصؿ ىك عدـ اإلضمار
كاذا أضمر لفظ فاألفضؿ التخفيؼ كعدـ التثقيؿ ك زيادة المضمرات (ٕ).

(ٔ)

ُينظر  :البرىان في تفسير القرآن  :الزركشي  + . ٕٔ٘ / ٖ ,األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل  :الشيرازي ,
.ٔٛٓ / ٔٛ

(ٕ)

ُينظر  :قواعد الترجيح عند المفسرين  :الحربي . ٗٗٛ / ٕ ,

(ٖ)

ُينظر  :الكميات :الكفوي . ٕٛٗ ,

(ٗ)

سورة البقرة . ٜٖ :

(٘)

ُينظر  :تمخيص البيان في مجازات القرآن  :الشريف الرضي  + . ٚ ,البرىان  :الزركشي . ٔٗٛ / ٕ ,

()ٙ

ُينظر  :بحر العموم ( تفسير السمرقندي)  :أبو الميث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراىيم السمرقندي  ,تحقيق :
محمود مطرجي  ,المطبعة  :دار الفكر – بيروت  +. ٔٓٔ / ٔ ,تفسير البحر المحيط  :األندلسي. ٗٚٙ / ٔ,

()ٚ

ُينظر  :الكميات  :الكفوي . ٕٗٛ ,
ٖٓٔ

ادلطيت اخلبٍس  :آىٍبد ترجٍح ادلؼنى يف اىنقو
كما اتضح سابقان في بياف المعاني المرددة اف النقؿ أحد ىذه المعاني  ,كالتردد
الحاصؿ في ىذا المعنى انما يككف مف جيتيف  ,األكلى مف حيث كجكد المعنى المنقكؿ
كعدمو  .كالثانية مف جية ككنو احد اقساـ المجاز  .كليذا سيككف ترجيح ىذا المعنى كفؽ
ىاتيف الحالتيف  ,إذ ذكرت آليات عدة لترجيح المعنى في النقؿ كىي :
ُ-

بينا فيما سبؽ أف مف صكر النقؿ الحقيقة الشرعية  ,ك الحقيقة العرفية فإذا
تردد المنقكؿ بيف الحقيقتيف قدمت الحقيقة الشرعية كىك أيضان قد بيف سابقان
فال حاجة لتك ارره .

ِ -يعد المجاز الراجح أك المشيكر أحد صكر النقؿ كقد بينا ذلؾ سابقان  ,فيتبع
في ترجيحو ما يتبع مف آليات في ترجيح المجاز المشيكر كقد تـ بيانيا
سابقان .
يبدو لي  :مما تقدـ أف لكؿ نكع مف أنكاع المعاني المرددة آلياتو التي ترجح المعنى
المراد كتزيؿ ما كاف مف تردد فيو .

ٗٓٔ

ادلجحث اىثبىث  :آىٍبد اىرتجٍح ثني ادلؼبًّ ادلرددح
تىطئخ
قد تجتمع المعاني المرددة من اشتراك ومجاز وتخليص و اضمار في لفظٍ واح ٍد
مما يسبب التردد في تحديد المعن المراد وترجيحه فكما بينا في مبحث سابق أن لكل
معن من هذه المعاني آلياته الخالة التي جعىها العىماء في ترجيح المعن المراد فيه .
كذلك الحال عند تردد هذه المعاني فيما بينها وقد نال هذا الموضوع اهتمام األلوليين
وأفردوا ل ُه مبحثا ً خالا ً بعنوان (تعار

األحوال) ( :وهو عبارة عن دوران األمر

بين التجوز واإلضمار واالشتراك والنقل والتخليص) (ٔ) .وقد تبين أن المفسرين إنما
يعتمدون في ترجيحاتهم عى ما وضعه األلوليون من آليات لىترجيح في هذه المعاني
(ٕ) .يقول ابن جزي (ت 1ٗٔ :هـ) ( :وأما ألول الفقه فإنها من أدوات تفسير القرآن ...
وإنها لنعم العون عى فهم المعاني وترجيح األقوال) (ٖ) .وكذلك األمر عند الفقهاء في
بيانهم لمعاني األلفاظ وتخليلاتها إنما يكون باالستعانة بعىم ألول الفقه .
وهنا سنقؾ عى اآلليات التي وضعها العىماء في بيان أي معن مراد عند تردد
هذه المعاني فيما بينها وسنتناول ذلك في مطالب عدة :

(ٔ)

كفاٌة األصول ( تعلٌق السبزواري)  :اآلخوند الخرسانً  + . ٔٗٔ / ٔ ,منتهى األصول  :البجنوردي / ٔ ,
ٗٗ  +.تحرٌرات فً األصول  :مصطفى الخمٌنً  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع  ٔٗٔ8 :هـ  ,المطبعة :
مطبعة مؤسسة العروج  ,الناشر  :مؤسسة تنظٌم ونشر آثار اإلمام الخمٌنً . ٔ77 / ٔ , ,

(ٕ)

ٌُنظر  :تفسٌر مجمع البٌان  :الطبرسً  +. ٕٓٓ / ٔٓ ,تفسٌر الرازي  :الرازي  + . 9ٙ / ٘ ,تفسٌر
المٌزان  :الطباطبائً . ٖٓ٘ / ٗ ,

(ٖ)

التسهٌل لعلوم التنزٌل  :ابن جزي . ٔ8 / ٔ ,
٘ٓٔ

ادلطيت األوه  :آىٍبد اىرتجٍح ػنذ تردد ادلؼنى ثني االشرتاك وثقٍخ ادلؼبًّ
وهي أن المعن مردد بين االشتراك وأحد المعاني األخرى والبد من ترجيح أحدها
عند التردد فيها لرفعه وبيان المراد  .وهذا الترجيح إنما يكون وفق آليات خالة في هذا
المجال وهي :
أوال  :آلٌات الترجٌح عند تردد المعنى بٌن االشتراك و النقل
نجد الكثير من األلفاظ في القرآن الكريم قد احتمىت معانيها االشتراك و النقل في
ذات الىفظ وقد اختىؾ في ترجيح االشتراك وتقديمه عى النقل أو العكس عى قولين :
القول األول  :ترجيح النقل عى االشتراك  :وهو ما ذهب اليه العبلمة الحىي(ت1ٕٙ:هـ)
(ٖ)
(ٕ)
(ٔ)
و
واالسنوي (ت 11ٕ :هـ)
وفخر الدين الرازي(تٙٓٙ:هـ)
الزركشي(ت19ٗ:هـ) (ٗ)  .بل ينسب هذا القول إل جمهور األلوليين (٘).
واستدلوا عى ترجيح النقل بؤدلة عدة وهي :
فالمعن المنقول
ٔ -أن النقل أكثر و أؼىب والحمل عى األكثر واألؼىب أول
ا شتهر وؼىب مما قىل من التردد الحالل في فهمه عى عكس المشترك وبذلك هو أرجح
من المشترك (.)ٙ
ٕ -أن االلل في االستعمال اإلفراد وهو ما عىيه النقل عى عكس االشتراك الذي
يكون فيه التعدد ف ي المعاني مما يسبب التردد في الفهم أكثر من النقل مما يرجح النقل
عىيه (.)1
ٖ -عند التردد في المعن المنقول ال يعطل الىفظ ويلبح مجمبلً بل يمكن حمىه عى
معناه الىؽوي عى عكس المشترك فإنه محتاج إل قرينة ليحمل عى أحد معانيه (.)8

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

()ٙ

()7

()8

ٌُنظر  :مبادئ الوصول إلى علم األصول  :العالمة الحلً . 7٘ ,
ٌُنظر  :المحصول  :الرازي . ٖٕ٘ ,
ٌُنظر  :نهاٌة السول  :األسنوي . ٖٔ7 / ٔ ,
ٌُنظر  :البحر المحٌط  :الزركشً . ٕٔ8 / ٖ ,
ٌُنظر  :تشنٌف المسامع بجمع الجوامع  :أبو عبد هللا بدر الدٌن محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشً  ,تحقٌق:
سٌد عبد العزٌز  -عبد هللا ربٌع  ,الطبعة :األولى ٔٗٔ8 ,هـ  ٔ998 -م  ,الناشر :مكتبة قرطبة للبحث العلمً
وإحٌاء التراث . ٗ٘ٙ / ٔ ,
ٌُنظر  :الفائق فً أصول الفقه  :صفً الدٌن محمد بن عبد الرحٌم بن محمد األرموي الهندي  ,تحقٌق :
محمود نصار  ,الطبعة :األولى ٕٔٗٙ ,هـ  ٕٓٓ٘ -م  ,الناشر :دار الكتب العلمٌة  -بٌروت  -لبنان / ٔ ,
ٕٕٔ .
ٌُنظر  :االبهاج فً شرح المنهاج  :أبو الحسن تقً الدٌن علً بن عبد الكافً بن علً بن تمام السبكً  ,بال .
ط  ,بال  .م  ,الناشر :دار الكتب العلمٌة –بٌروت  ,عام النشرٔٗٔٙ :هـ  ٔ99٘ -م. ٖٕ٘ / ٔ , :
ٌُنظر  :شرح تنقٌح الفصول  :القرافً . ٕٕٔ ,
ٔٓٙ

القول الثانً  :ترجيح االشتراك عى النقل  :ومن ذكر هذا القول لم ينسبه إل
ذاكريه(ٔ) .
و استدلوا عى ترجيح االشتراك بؤدلة عدة وهي :
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-

أن النقل يقتضي نسخ المعن األول واالشتراك ال يقتضي النسخ بل هو أول
منه وبذلك رجح عى النقل (ٕ).
النقل مختىؾ فيه وأنكره الكثير من العىماء عى عكس االشتراك والمتفق
عىيه مقدم عى المختىؾ فيه (ٖ).
عند التردد في المنقول وعدم التولل لىمعن المراد قد يحلل خطؤ في تعينه
فتكون مفاسد النقل أكثر عى عكس المشترك (ٗ).
المشترك أكثر من المنقول وهو دليل الترجيح (٘).

وقد رد فخر الدين الرازي ( تٙٓٙ :هـ ) عى هذه األدلة ورجح القول األول بقوله
( :إن الشرع إذا نقل الىفظ عن معناه الىؽوي إل معناه الشرعي فبل بد أن يشتهر ذلك
النقل وأن يبىػ إل حد التواتر وعى هذا التقدير تزول المفاسد المذكورة وهللا أعىم) (.)ٙ
وأيضا ً رجح القول األول ألن النقل ال يكون إال بكثرة استعمال الىفظ في المعن
المنقول وشهرته وهي من أقوى القرابن المإيدة لىنقل كذلك رد من قال أن لىنقل مفاسد
أكثر من االشتراك بان مفاسد النقل خارجية سببت التردد في معناه عى عكس االشتراك
فإن التردد في أي من المعاني هو األلل (.)1

(ٔ) ٌُنظر  :تعارض دالالت األلفاظ والترجٌح بٌنها  :العوٌد . ٙٓٔ ,
(ٕ) نهاٌة الوصول إلى علم األصول  :العالمة الحلً  + . ٖ٘7 /ٔ ,تشنٌف المسامع بجمع الجوامع  :الزركشً /ٔ ,
. ٗ٘7
(ٖ)
األر َموي  ,تحقٌق  :عبد الحمٌد علً أبو زنٌد
ٌُنظر  :التحصٌل من المحصول  :سراج الدٌن محمود بن أبو بكر ْ
 ,الناشر :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر -بٌروت  ,الطبعة :األولى ٔٗٓ8 ,هـ  ٔ988 -م . ٕٕٗ / ٔ ,
(ٗ) نهاٌة الوصول إلى علم األصول  :العالمة الحلً ٖ٘7 /ٔ ,
(٘) المصدر نفسه . ٖ٘8 /ٔ :
( )ٙالمحصول  :الرازي . ٖ٘ٗ ,
(ٌُ )7نظر  :نهاٌة الوصول فً دراٌة األصول  :صفً الدٌن محمد بن عبد الرحٌم األرموي الهندي ( ت  7ٔ٘ :هـ) ,
تحقٌق :صالح بن سلٌمان الٌوسف  -سعد بن سالم السوٌح  ,الطبعة :األولى ٔٗٔٙ ,هـ  ٔ99ٙ -م  ,الناشر:
المكتبة التجارٌة بمكة المكرمة . ٗ7٘ / ٕ ,
ٔٓ1

ومثال ذلك لفظ (الزكاة) في قوله تعال  { :وَآرُىا اٌضَّوَبحَ }

(ٔ)

فمعناه مردد بين

اشتراك الىفظ بين النماء والطهارة الذي هو معناها الحقيقي (ٕ) ومعناها الشرعي
المنقول وهو ( :القدر المخرج من النلاب) (ٖ) وكثرة استعماله في معناه الشرعي
ألبح حقيقة فيه من جهة  .ومن جهة اخرى كونه معن منقوالً في (القدر المخرج من
النلاب) وهنا يرجح المعن المنقول لما تقدم من أسباب لترجيحه فيكون المراد
بالزكاة هو إخراج بع المال دون النماء وهذا ما ذهب إليه المفسرون في بيانهم لمعن
الزكاة (ٗ) وكذلك الفقهاء في بيان المراد بالزكاة (٘).

ثانٌا :آلٌات الترجٌح عند تردد المعنى بٌن االشتراك والمجاز
قد يتردد الىفظ في معناه كونه مشتركا ً أو مجازاً في ذات الىفظ وفي ترجيح أحدهما
عى اآلخر أقوال :
القول األول  :وهو قول مشهور الفقهاء والمفسرين بل أؼىبهم وهو ترجيح المجاز عى
االشتراك ( .)ٙوقد استدلوا عى ترجيحه بعدة أدلة هي :
ٔ -أن المجاز أؼىب وأكثر من االشتراك باالستقراء (.)1
ٕ ( -أن إخبلل الفهم في لورة المجاز أقل ألنه إن وجد مع الىفظ قرينة معينة
لىمجاز حمل عىيه ) (.)8
ٖ -إن في لورة المجاز إذا خرجت الحقيقة عن اإلرادة فإن كان المجاز واحدا
حمل الىفظ عىيه وإن كان أكثر من ذلك ولم يكن مع الىفظ قرينة معينة ألحدهما
فإنه يمكن حمل الىفظ عى واحد من تىك المجازات بكثرة المشابهة والمناسبة
(ٔ) سورة البقرة . ٖٗ :
(ٕ) ٌُنظر  :لسان العرب  :ابن منظور . ٖ٘7 / ٔٗ ,
(ٖ) تحرٌر األحكام  : :أبو منصور الحسن بن ٌوسف بن المط ّهر العالمة الحلً ( ت 7ٕٙ :هـ)  ,تحقٌق  :إبراهٌم
البهادري  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٕٔٗٓ :هـ  ,المطبعة  :اعتماد – قم  ,الناشر  :مؤسسة اإلمام
الصادق (علٌه السالم).ٖٗ٘ / ٔ ,
(ٗ) ٌُنظر  :التبٌان فً تفسٌر القرآن  :الطوسً  + . ٔ9ٗ / ٔ ,تفسٌر مجمع البٌان  :الطبرسً + . ٔ9ٓ / ٔ ,
كنز العرفان فً فقه القرآن  :المقداد السٌوري . ٕٔ8 / ٔ ,
(٘) ٌُنظر  :المبسوط  :الطوسً  + . ٔ9ٓ / ٔ ,السرائر  :ابن ادرٌس الحلً  + . ٕٗ8 / ٔ ,تحرٌر االحكام :
العالمة الحلً  +.ٖٗ٘ / ٔ ,البٌان  :محمد بن مكً العاملً الشهٌد األول ( ت 78ٙ :هـ)  ,تحقٌق  :محمد
سون  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع  ٕٔٗٔ :هـ  ,المطبعة  :المطبعة  :صدر – قم . ٕ77 ,
الح ّ
(ٌُ )ٙنظر  :تقرٌرات آٌة هللا المجدد الشٌرازي  :الروزدري. ٔ9ٓ/ ٔ ,
()7

ٌُنظر  :االبهاج فً شرح المنهاج  :السبكً . ٖٕٙ / ٔ ,

( )8نهاٌة الوصول فً دراٌة األصول  :الهندي . ٗ8ٓ / ٕ ,
ٔٓ8

اللورية والمعنوية وأما في لورة االشتراك فإذا خرجت حقيقة واحدة عن
اإلرادة وكانت البواقي أكثر من الواحدة فإنه ال يمكن حمل الىفظ عى شيء
من تىك الحقابق الباقية بهذه الطريقة فكان احتمال إعمال الىفظ في األول أكثر
فكان أول (ٔ).
ٗ -احتياج االشتراك إل

قرينة معينة لكل معن

من المعاني المشتركة خبلؾ

المجاز الذي تكفي فيه قرينة واحدة (ٕ).
القول الثانً  :االشتراك أول فهو أرجح عى المجاز وب ِه قال اآلمدي (ت  ٖٙٔ :هـ) .
واستدل عى ذلك بؤدلة عدة هي :
ٔ -أن المشترك لكونه حقيقة في كل واحد من مسمياته مما يُطرد بخبلؾ المجاز
وما يُطرد أول .
ٕ -أنه يلح منه االشتقاق لكونه حقيقه في كل معانيه وبذلك هو أوسع وأكثر في
الىؽة عى خبلؾ المجاز .
ٖ -كثرة فابدته فكونه حقيقة يلح التجويز ب ِه وهذا ؼير ممكن في المجاز .
ٗ -أنه وإن افتقر إل قرينة لكن يكفي أن يكون أدن ما يؽىب عى الظن عى
خبلؾ المجاز المفتقر لذلك .
٘ -أن المجاز البد فيه من عبلقة بينه وبين الحقيقة عى خبلؾ االشتراك .
 -ٙالبد من فهم الحقيقة أو الوضع األول لىمجاز عى خبلؾ المشترك فهو ؼير
محتاج لذلك وهو بذلك أول .
 -1المجاز متوقؾ عى تلرؾ من قبىنا في تحقيق العبلقة بينه وبين الحقيقة وربما
وقع الخطؤ في تعينه بخبلؾ المشترك .
 -8العمل بالمجاز مخالؾ لىظهور في الحقيقة عى خبلؾ المشترك فهو متحقق
الظهور في كل معانيه
 -9أن السامع لىمجاز بتقدير عدم معرفته بالقرينة اللارفة لىمجاز إذا كان هو مراد
المتكىم قد يتبادر العمل بالحقيقة ويىزم منه ترك المراد وفعل ما ليس بمراد بخبلؾ
المشترك فإنه بتقدير عدم ظهور القرينة مطىقا ً ال يفعل شيبا ً فبل يىزم سوى عدم
المقلود
(ٔ)نهاٌة الوصول فً دراٌة األصول  :الهندي . ٗ8ٔ / ٕ ,
(ٕ)

ٌُنظر  :إرشاد الفحول إلً تحقٌق الحق من علم األصول  :الشوكانً . 7ٙ / ٔ ,
ٔٓ9

ٓٔ -فإن قيل ان المجاز ب ِه فوابد عدة وهو أبىػ و أوجز و أوفق في بديع الكبلم قىنا إن
هذا منقدح في المشترك أيضا ً (ٔ) .
وقد رُجح القول األول ألن أدلته أقوى وكذلك ما ذكر من أدلة حول ترجيح
االشتراك إنما هي ذكر فوابده وفوابد المجاز أؼىب أضافة إل أن القول األول قال
به اؼىب العىماء واكثرهم كما أشرنا سابقا ً (ٕ).
كما في لفظ (النكاح) فهو مشترك بين العقد والوطء وقد يكون مجازاً في الوطء
حقيقة في العقد فيتردد المعن

بينهما

(ٖ)

ففي قوله تعال

 { :وَالَ رَبىِحُىا َِب َٔىَحَ

آثَبؤُوُُْ ِِْٓ اٌبِّغَبءِ } رجح المعن المجازي عى المشترك وفق ما سبق من اآلليات
ولذلك حرمت من عقد عىيه األب وإن لم يدخل بها وقد أشار العبلمة الحىي
(ت1ٕٙ:هـ) بقوله ( :والنكاح حقيقة في الوطي وهو إما مشترك أو مجاز في العقد ألن
النكاح في ألل الىؽة الضمن وحقيقة الضمن انما توجد في الوطي ال في العقد ألنهما
ينضمان حقيقة فموطوءة األب حرام عى االبن بنص القرآن ومنكوحته إذا لم يدخل بها
حرام إما بالكتاب ألنه نطىق بثبوت اسم النكاح عى العقد أو بالسنة المتواترة أو
باإلجماع) (ٗ) .وبذلك اتضح ان المراد (بالنكاح) في اآلية المباركة هو العقد (٘).

)ٔ) اإلحكام فً أصول األحكام  :اآلمدي . ٖٔ٘ / ٕ ,
(ٕ) ٌُنظر  :نهاٌة الوصول فً علم األصول  :العالمة الحلً . ٖٙٔ / ٔ ,
(ٖ)

ٌُنظر  :المصدر نفسه . ٖ٘9 / ٔ ,

(ٗ) تذكرة الفقهاء  :العالمة الحلً . ٖٙٔ / ٕ ,
(٘)

ٌُنظر  :دروس تمهٌدٌة فً تفسٌر آٌات األحكام  :باقر األٌروانً  ,الطبعة  :الثالثة  ,المطبعة  :ظهور الناشر :
دار الفقه  + . ٖٗ9 / ٔ ,الحدائق الناضرة  :البحرانً . ٔ٘7 / ٕٖ ,
ٓٔٔ

ثالثا  :آلٌات الترجٌح عند تردد المعنى بٌن االشتراك و التخصٌص :
إذا تردد بين كونه مخللا ً أو مشتركا ً رجح تخليص المعن عى اشتراكه (ٔ).
وقد استدلوا عى ترجيح التخليص بؤدلة عدة وهي :
ٔ -التخليص أول ألن التخليص خير من المجاز والمجاز خير من االشتراك
عى ما تقدم فالتخليص خير من االشتراك .
ٕ -التخليص أكثر وأؼىب استعماالً .
ٖ -أن االشتراك مجمبلً عند عدم وجود قرينة فيبق معطبلً  .بخبلؾ التخليص
فإنه يكون مستلحبا ً في الباقي فيكون أول (ٕ).
وقد بينا في مثال المطىب السابق ان لفظ (النكاح) قد يكون معناه مشتركا ً بين العقد
والوطء

وقد خلص هذا الىفظ في قوله تعال  { :وَالَ رَبىِحُىا َِب َٔىَحَ آثَبؤُوُُْ ِِْٓ

اٌبِّغَبءِ } (ٖ) .فؤخرجت منكوحة األب سواء بالعقد أم الوطء
التخليص في بيانهم لهذه اآلية المباركة

(ٗ)

وقد رجح المفسرون

وكذلك الفقهاء في بيانهم لتحريم منكوحة

األب عقداً و وطؤ (٘).

(ٔ)

ٌُنظر  :المحصول  :الرازي  + . ٖ8٘ ,نفائس األصول فً شرح المحصول  :القرافً  +. 9ٖٙ / ٕ ,تعلٌقة
على معالم األصول  ,القزوٌنً  + . ٕٓٓ / ٕ ,تعارض دالالت األلفاظ والترجٌح بٌنها  :العوٌد . ٕٙٔ ,

(ٕ)

ٌُنظر  :إرشاد الفحول إلى تحقٌق الحق من علم األصول  :الشوكانً 78 / ٔ ,

(ٖ) سورة النساء . ٕٕ :
(ٗ)

ٌُنظر  :تفسٌر مجمع البٌان  :الطبرسً  + . ٕ٘ / ٖ ,تفسٌر الرازي  :الرازي  + . ٕٕ / ٔٓ ,تفسٌر المٌزان
 :الطباطبائً . ٕٙ٘ / ٗ ,

(٘)

ٌُنظر  :المبسوط  :الطوسً  +. ٖٓٙ / ٘ :مختلف الشٌعة  :أبو منصور الحسن بن ٌوسف بن المطهر العالمة
الحلً  ,تحقٌق  :مؤسسة النشر اإلسالمً  ,الطبعة  :الثانٌة  ,سنة الطبع ٖٔٗٔ :هـ  ,الناشر  :مؤسسة النشر
اإلسالمً التابعة لجماعة المدرسٌن  -قم المشرفة  +. ٖٙ / 7 , .المناهل  :محمد بن علً الطباطبائً  ,بال .
ط  ,بال  .م . ٖ٘7 ,
ٔٔٔ

رابعا  :آلٌات الترجٌح عند تردد المعنى بٌن االشتراك و اإلضمار:
إن اإلضمار أرجح من االشتراك وذلك ألسباب عدة وهي :
ٔ -إن التردد في اإلضمار إنما يكون في بع
عى ظاهره

لور ِه إذا لم يمكن إجراء الكبلم

أما االشتراك فالتردد حالل في جميع لوره قبل وجود قرينة

معينة ألحدها .
ٕ -إن المشترك عند عدم القرينة يكون مجمبلً عى خبلؾ اإلضمار فيقدم عىيه .
ٖ -اإلضمار أوجز وأخلر ويعد من محاسن الكبلم

(ٔ)

قال رسول هللا (لى هللا

عىيه واله) (( :أوتيت جوامع الكىم واختلر لي الكبلم اختلارا)) (ٕ).
ومثال ذلك في قوله تعال  { :وَاعْأَيْ اٌْمَشْ َخَ } (ٖ) .فهنا حلل تردد في لفظ (القرية)
ألنه مشترك بين البىدة و أهىها من جهة

وهو مضمر في االهل لما تقدم من وجود

قرينة عقىية رجحته وإل ذلك ذهب المفسرون في تفاسيرهم (ٗ).

)ٔ) ٌُنظر  :تعلٌقة على معالم األصول  ,القزوٌنً  + . ٕٓٓ / ٕ ,تعارض دالالت األلفاظ والترجٌح بٌنها:العوٌد ,
ٕٔ. ٙ
(ٕ) سنن الدارقطنً  :أبو الحسن علً بن عمر ٌن احمد البغدادي الدار قطنً  ,تحقٌق :مجدي بن منصور سٌد
الشوري  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٔٗٔ7 :هـ  ٔ99ٙ -م  ,الناشر  :دار الكتب العلمٌة  -بٌروت – لبنان
 + . 8ٕ / ٗ ,عوالً اللئالً  :ابن أبو جمهور اإلحسائً  ,تحقٌق  :مجتبى العراقً  ,الطبعة  :األولى  ,سنة
الطبع  ٔٗٓ٘ :هـ  ٔ98٘ -م  ,المطبعة  :سٌد الشهداء – قم . ٕٔٔ / ٗ ,
(ٖ) سورة ٌوسف . 8ٕ :
(ٗ)

ٌُنظر  :التبٌان فً تفسٌر القرآن  :الطوسً  + . 7ٗ / ٔ ,تفسٌر الرازي  :الرازي  + . ٙٓ/ ٗ ,تفسٌر المٌزان
 :الطباطبائً . ٕٕ9 / ٔٔ ,
ٕٔٔ

ادلطيت اىثبًّ  :آىٍبد اىرتجٍح ػنذ اىرتدد ثني اجملبز وثقٍخ ادلؼبًّ ادلرددح
تولل البحث فيما سبق عند التردد بين االشتراك والمجاز يرجح المجاز عى
االشتراك  .وهنا سنبين آليات الترجيح في حالة تردد المجاز مع بقية المعاني األخرى .
أوال  :آلٌات الترجٌح عند تردد المجاز و النقل
إذا تردد الىفظ بين كونه مجازاً أو منقوالً رجح المجاز عى النقل وال خبلؾ في
ذلك (ٔ) .وقد استدل عى ترجيح المجاز عى النقل بؤدلة عدة وهي :
ٔ -المجاز أظهر من النقل وذلك لوجود قرينة مانعة من إرادة الحقيقة عى خبلؾ
النقل الذي يحتاج إل اتفاق أهل الىسان عى تؽيير الوضع وتحقيق الظهور وذلك متعذر.
ٕ -أن لىمجاز فوابد كثيرة فؤنه أكثر في الىؽة وأبىػ وأوجز وهي ؼير متوفرة في
النقل مما جعل المجاز أرجح .
ٖ -المجاز أقرب لىفهم من المنقول وذلك لوجود عبلقة بينه وبين الحقيقة

وقد ال

توجد هذه العبلقة في المنقول .
ٗ -أن المجاز سىم من نسخ المعن األول بخبلؾ النقل فإنه يستىزم نسخ المعن
األول وتؽيير الوضع .
٘ -أن اإلضمار خير من النقل

والمجاز خير من اإلضمار كما سنبين فيما يؤتي

والخير من الخير خير فيىزم منه أن المجاز خير من النقل
ومثال ذلك لفظ (اللبلة) فهي حقيقة في الدعاء

(ٕ).

و مجازاً في المعن

الشرعي

المنقول فهي ( :عبارة عن أفعال مخلولة من قيام وركوع وسجود بإذكار
مخلولة) (ٖ) .اال أن كثرة استعماله في معناها الشرعي أدى ألن تكون حقيقة فيه
(ٔ)

ٌُنظر  :نهاٌة الوصول إلى علم األصول  :العالمة الحلً  +. ٖٙٗ / ٔ ,المحصول  :الرازي  + . ٖ٘8 ,نهاٌة
السول شرح منهاج الوصول  :االسنوي  + . ٖٔ7 ,هدآٌة المسترشدٌن  :محمد تقً الرازي . ٖٓ8 / ٔ ,

(ٕ) ٌُنظر  :المحصول  :الرازي  + . ٖ٘9 ,إرشاد الفحول إلى تحقٌق الحق من علم األصول  :الشوكانً . 78 / ٔ ,
 +تعارض دالالت األلفاظ والترجٌح بٌنها  :العوٌد . ٙٙٗ ,
(ٖ) المبسوط  :الطوسً . 7ٓ / ٔ ,
ٖٔٔ

مجازاً في ؼيره

(ٔ)

فيكون معناها في الدعاء مجازاً من حيث إطبلق الجزء عى الكل

كون اللبلة الشرعية مشتمىة عىيه

فحلل التردد في تحديد المراد (باللبلة) هل

هي العبادة المخلولة أم الدعاء في قوله تعال  { :وَصًَِّ ػٍََُْهُِْ ئَِّْ صَالَرَهَ عَىٌَٓ ٌَهُُْ
وَاٌٍَُِّ عَُِّغٌ ػٌٍَُُِ }

(ٕ)

ونظراً لما سبق من آليات ترجيح لىمجاز عى النقل و وجود

القرينة العقىية اللارفة عن المعن اتضح ان المراد باللبلة في اآلية المباركة انما هو
الدعاء

إضافة إل وجود القرينة العقىية اللارفة عن المعن المنقول وهذا ما ذكره

المفسرون في بيان معن اللبلة الوارد في اآلية المباركة

(ٖ)

وكذلك الفقهاء في بيانهم

لمعن اللبلة إذ ذكروا أن المراد بها في هذه اآلية ليس العبادة المخلولة إنما هو
معناها المجازي أي الدعاء (ٗ).

(ٔ)

ٌُنظر  :منتهى المطلب  :العالمة الحلً . ٔ9ٖ / ٔ ,

(ٕ) سورة التوبة . ٖٔٓ :
(ٖ)

ٌُنظر  :تفسٌر مجمع البٌان  :الطبرسً  + . ٔٔ8 / ٘ ,البرهان  :الزركشً  +. ٔٙ7 / ٕ ,التفسٌر الكاشف :
محمد جواد مغنٌة  ,الطبعة  :الثالثة  ,سنة الطبع  ٔ98ٔ :م  ,الناشر  :دار العلم للمالٌٌن  -بٌروت – لبنان,
ٗ  +. 97 /بدائع الكالم فً تفسٌر آٌات األحكام  :محمد باقر الملكً  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٔٗٓٓ :هـ
 ٔ98ٓ -م  ,الناشر  :مؤسسة الوفاء بٌروت . ٕٕٕ ,

(ٗ)

ٌُنظر  :المعتبر  :أبو القاسم نجم الدٌن جعفر بن الحسن المحقق الحلً  ,سنة الطبع  ٖٔٙٗ :ش  ,المطبعة :
مدرسة اإلمام أمٌر المؤمنٌن (علٌه السالم)  ,الناشر  :مؤسسة سٌد الشهداء (علٌهم السالم) – قم ٖٗٓ / ٔ ,
 + .فقه اإلمام جعفر الصادق ( علٌه السالم)  :محمد جواد مغنٌة  ,الطبعة  :الثانٌة  ,سنة الطبع ٕٔٗٔ :هـ ,
المطبعة  :الصدر – قم  ,الناشر  :مؤسسة أنصارٌان للطباعة والنشر – قم . ٖٔ7 / ٔ ,
ٗٔٔ

ثانٌا  :آلٌات الترجٌح عند تردد المعنى بٌن المجاز والتخصٌص
إذا تردد الىفظ بين كونه مجازاً أو تخليلا ً فالتخليص أرجح (ٔ) .وعىيه اتفاق
العىماء

(ٕ)

إال ما وجدناه عند ابن جزي حيث أدع تقديم فخر الدين الرازي لىمجاز

عى التخليص
تقديم التخليص

(ٖ)

وبعد مراجعة آراء الرازي في األمر اتضح اتفاقه مع العىماء عى
إذ قال في المحلول ( :إذا وقع التعار

بين المجاز والتخليص

فالتخليص أول ) (ٗ) .وذكر ذلك في تفسيره إذ قال ( :ألنه ثبت في ألول الفقه أنه
مهما وقع التعار

بين المجاز وبين التخليص فالتخليص أول بالحمل) (٘).

وقد استدلوا عى ترجيح التخليص بؤدلة عدة وهي :
ٔ-داللة العام عى افراده بعد تخليله يحتمل كونه حقيقه فيما تبق

عى خبلؾ

المجاز فإنه ال يحتمل ذلك فيكون التخليص أول كونه أقرب لىحقيقة .
ٕ-أن العام المخلوص مجاز لكن العمل به عمل بالحقيقة من وجه وبالمجاز من
وجه والمجاز ترك لحقيقة الىفظ بالكىية فكان التخليص أول .
ٖ-أن التخليص أكثر استعماالً عند العرب من المجاز فيكون أول منه .
ٗ-أن الباقي من إفراد العام بعد التخليص متعين

بخبلؾ المجاز فإنه ربما ال

يتعين وما يتعين أول .

(ٔ)

ٌُنظر  :مبادئ الوصول إلى علم األصول  :العالمة الحلً  . 7٘ ,الفصول الغروٌة فً األصول الفقهٌة  :محمد
حسٌن الحائري  ,سنة الطبع  ٔٗٓٗ :هـ  ,المطبعة  :نمونه  ,الناشر  :دار أحٌاء العلوم اإلسالمٌة  -قم . ٗٓ ,

(ٕ)

ٌُنظر  :نهاٌة الوصول إلى علم األصول  :العالمة الحلً  + . ٖٙٙ / ٔ ,المحصول  :الرازي  + . ٖ٘9 ,الفائق
فً أصول الفقه  :الهندي  + . ٕٔ٘ / ٔ ,المهذب فً علم أصول الفقه المقارن  :النملة . ٔٔ8ٔ / ٖ ,

(ٖ)

ٌُنظر  :تقرٌب الوصول إلً علم األصول  :أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا ,ابن جزي

,

 :محمد حسن إسماعٌل  ,الطبعة :األولى  ,سنة الطبع  ٕٔٗٗ :هـ  ٕٖٓٓ -م  ,الناشر :دار الكتب العلمٌة,
بٌروت . ٔٙ٘ ,
(ٗ) المحصول  :الرازي . ٖٙٓ ,
(٘) تفسٌر الرازي  :الرازي . ٕٕ٘ / ٔ٘ ,
٘ٔٔ

٘-أن العام بتقدير عدم القرينة يجري عى العموم فيحلل المراد وفي المجاز عند
عدم القرينة يحمل عى الحقيقة فبل يحلل المراد .
-ٙإذا خرج بالتخليص بع

األفراد

بقي مستلحبا ً في الباقي من ؼير احتياج

إل قرينة أما المجاز فإنه محتاج إل قرينة (ٔ) .
ومثال ذلك قوله تعال َ{ :والَ رَأْوٍُُىا َِِّّب ٌَُْ َُزْوَشْ اعُُْ اٌٍَِِّ ػٍََُِِْ }
عموم اآلية عى وجوب التسمية عند الذبح

(ٕ)

وقد خلوا الناسي بعدم ِه

حيث دل

لقوله (لى

هللا عىيه واله وسىم) (( :رفع عن أمتي أربع خلال  :خطؤها ونسيانها وما اكرهوا عىيه
وما لم يطيقوا))
بن عيس

(ٖ)

وكذلك ما روي عن محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد

عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال  :سمعت أبا عبد هللا (عىيه السبلم)

يقول (( :إذا ذبح لكم المسىم ولم يسم ونسي فكل من ذبيحته وسم هللا عى ما تؤكل)) (ٗ).
فحلل التردد بين التخليص والمجاز في أن المراد بالتسمية هو الذبح مجازاً فيكون
النهي عن ؼير المذبوح سواء نسي أم تذكر التسمية (٘) .وبعد تتبع آراء عىمابنا من
المفسرين و الفقهاء اتضح اتفاقهم عى ترجيح التخليص عى المجاز فؤخرج الناسي
لىتسمية من الحكم (.)ٙ

(ٔ)المحصول  :الرازي  + . ٖٙٓ ,نهاٌة الوصول فً دراٌة األصول  :الهندي  + . ٗ9ٔ / ٕ ,نهاٌة السول شرح
منهاج الوصول  :األسنوي  +. ٖٔ7 ,تشنٌف المسامع بجمع الجوامع  :الزركشً . ٗ٘8 / ٔ ,
(ٕ) سورة االنعام . ٕٔٔ :
(ٖ)

الكافً :أبو جعفر محمد بن ٌعقوب بن إسحاق الكلٌنً  ,تحقٌق  :علً أكبر الغفاري  ,الطبعة  :الرابعة  ,سنة
الطبع  ٖٔٙ٘ :ش  ,المطبعة  :حٌدري  ,لناشر  :دار الكتب اإلسالمٌة – طهران . ٖٗٙ / ٕ ,

(ٗ) وسائل الشٌعة  :الحر العاملً . ٔ٘ٗ / ٔٗ ,
(٘)

ٌُنظر  :تعارض دالالت األلفاظ والترجٌح بٌنها  :العوٌد . ٙ٘8 ,

()ٙ

ٌُنظر  :تفسٌر القرآن المجٌد  :المفٌد  + . ٔٙ8 ,التبٌان فً تفسٌر القرآن  :الطوسً  +. ٕ٘ٙ / ٗ ,زبدة
التفاسٌر  :الكاشانً  + . ٕٗ٘ / ٕ ,المقنعة  :أبو عبد هللا محمد بن محمد المفٌد  ,تحقٌق  :مؤسسة النشر
اإلسالمً  ,الطبعة  :الثانٌة  ,سنة الطبع ٔٗٔٓ :هـ  ,الناشر  :مؤسسة النشر اإلسالمً  -قم المشرفة ٘8ٓ ,
 +.تحرٌر االحكام  :العالمة الحلً  +. ٖٙ7 / ٔ ,فقه اإلمام جعفر الصادق ( علٌه السالم)  :مغنٌة . ٖٙٓ/ٗ ,
ٔٔٙ

ثالثا  :آلٌات الترجٌح عند تردد المعنى بٌن المجاز واإلضمار
إذا ورد لفظ وتردد بين كونه مضمراً أو مجازاً ففي ترجيح أحدهما عى اآلخر
ثبلثة اقوال :
القول األول  :أنهما متساويان فبل يقدم أحدهما عى
الحىي(ت1ٕٙ:هـ)

(ٔ)

وفخر الدين الرازي(تٙٓٙ:هـ)

(ٕ)

اآلخر وب ِه قال العبلمة
والزركشي(ٗ19هـ)

(ٖ)

والمحقق الكركي (ت9ٗٓ:هـ) (ٗ) .
و استدلوا عى التساوي بؤدلة عدة وهي :
ٔ -أن اإلضمار كما يحتاج إل

ثبلث قرابن فكذا المجاز يحتاج إل

العبلقة

الملححة له ويحتاج إل قرينة تىؽ الحقيقة وقرينة تعين المجاز .وكما أن
فهم الحقيقة يعين عى فهم المجاز فكذا فهمه يعين عى فهم اإلضمار فيستويان .
ٕ -أن كبلً من اإلضمار والمجاز محتاج إل قرينة ويمكن خفاء القرينة في كبلهما .
ٖ -انهما واقعان في الىؽة ومتساويان فيها فكذلك يكونان متساويين في القوة .)٘( .
القول الثانً  :المجاز يقدم إل اإلضمار  :وب ِه قال  :ابن جزي
()1

(ت 91ٕ :هـ)

و الجواهري(ت ٕٔٙٙ :هـ)

()8

()ٙ

و ابن النجار

وعبد هللا الشنقيطي (ت :

ٖٕ٘ٔهـ) (.)9

(ٔ) ٌُنظر  :نهاٌة الوصول إلى علم األصول  :العالمة الحلً . ٖٙ٘ / ٔ ,
(ٕ) ٌُنظر  :المحصول  :الرازي . ٖ٘9 ,
(ٖ) ٌُنظر  :تنشٌف المسامع بمجمع الجوامع  :الزركشً . ٗ٘8 / ٔ ,
(ٗ) ٌُنظر  :جامع المقاصد فً شرح القواعد :علً بن الحسٌن المحقق الكركً  ,تحقٌق  :مؤسسة آل البٌت (علٌهم
السالم) إلحٌاء التراث  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع  :ربٌع الثانً ٔٗٓ8هـ  ,المطبعة  :المهدٌة – قم ,
الناشر  :مؤسسة آل البٌت (علٌهم السالم) إلحٌاء التراث  -قم . ٖٕٗ / ٕ ,
(٘) ٌُنظر  :نهاٌة الوصول إلى دراٌة األصول  :الهندي  +. ٔ7ٙ / ٔ ,التمهٌد فً تخرٌج الفروع على األصول  :أبو
محمد عبد الرحٌم بن الحسن بن علً األسنوي  ,تحقٌق  :محمد حسن هٌتو  ,الطبعة :األولى  ,سنة الطبع :
ٓٓٗٔ هـ  ,الناشر :مؤسسة الرسالة – بٌروت . ٕٓ7 ,
(ٌُ )ٙنظر  :تقرٌب الوصول إلى علم األصول  :ابن جزي . ٔٙ٘ ,
(ٌُ )7نظر :شرح الكوكب المنٌر  :ابن النجار . ٙٙٙ / ٗ ,
(ٌُ )8نظر  :جواهر الكالم  :الجواهري . 77 / 8 ,
(ٌُ )9نظر  :نشر البنود على مراقً السعود  :عبد هللا بن إبراهٌم العلوي الشنقٌطً  ,الناشر :مطبعة فضالة -
المغرب . ٖٖٔ / ٔ ,
ٔٔ1

ودليىهم عى هذا القول أن المجاز اكثر من اإلضمار في الىؽة (ٔ).
والراجح هو القول األول وهو تساويهما وال يقدم احدهما عى
خارجي

اآلخر اال بدليل

ورد القول الثاني بؤن كىيهما اشتهر كثرة استعماله في الىؽة (ٕ).

ومثال ذلك التردد في معن
وَأَْذِ َىُُْ ئىل اٌَّْشَافِكِ }

(ٖ)

لفظ (اليد) في قوله تعال

فتردد المعن

 { :فَبغْغٍُِىا وُجُىهَىُُْ

بين كونه مجازاً عن بع

اليد فكما هو

معروؾ أن أطبلق اليد المراد ب ِه من أطراؾ األلابع إل الكتؾ

وفي اآلية الكريمة

أطىق مجازاً عى بعضها أو فيه اضمارا بتقدير  :أن تؽسل إل

المرافق ؟ ولتساوي

المجاز واإلضمار فسر المراد باليد الواجب ؼسىها في اآلية الكريمة هو بع
مجازاً بإضمار أن تؽسل إل المرافق

اليد

وهذا ما ذهب اليه المفسرون والفقهاء في بيان

المراد باليد في اآلية المباركة (ٗ).

(ٔ)

ٌُنظر  :شرح الكوكب المنٌر  :ابن النجار  + ٙٙٙ / ٗ ,نشر البنود على مراقً السعود  :الشنقٌطً / ٔ ,
ٖٖٔ .

(ٕ)

ٌُنظر  :تعارض دالالت األلفاظ و الترجٌح بٌنها  :العوٌد . ٙٗ8 ,

(ٖ) سورة المائدة . ٙ :
(ٗ)

ٌُنظر  :التبٌان فً تفسٌر القرآن  :الطوسً  + . ٗ٘ٓ / ٖ ,تفسٌر مجمع البٌان  :الطبرسً +. ٕ8ٖ / ٖ ,
البرهان فً علوم القرآن  :الزركشً  + . ٕٖٕ / ٗ ,المعتبر  :المحقق الحلً  +. ٖٔٗ / ٔ ,مستند الشٌعة :
أحمد بن محمد مهدي المحقق النراقً  ,تحقٌق  :مؤسسة آل البٌت (علٌهم السالم) إلحٌاء التراث  -مشهد
المقدسة  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع  :جمادي األولى ٘ٔٗٔهـ  ,المطبعة  :ستارة – قم  ,الناشر  :مؤسسة
آل البٌت (ع) إلحٌاء التراث – قم . ٔٙ٘ / ٖ ,
ٔٔ8

ادلطيت اىثبىث  :آىٍبد اىرتجٍح ػنذ اىرتدد ثني اىتخصٍص وثقٍخ ادلؼبًّ ادلرددح
تولل البحث فيما سبق إل

تقدم التخليص عند التردد بينه وبين االشتراك أو

المجاز وهنا سنبين حال تردده مع اإلضمار والنقل .
أوال  :آلٌات الترجٌح عند تردد المعنى بٌن التخصٌص واإلضمار
ال خبلؾ بين العىماء عى ترجيح التخليص عى اإلضمار (ٔ).
وقد استدلوا عى ترجيح التخليص بدليىين هما :
مساو لئلضمار
ٔ -أشرنا سابقا ً إل أن التخليص خير من المجاز و المجاز
ٍ
واألول من المساوي لىشيء أول .
ٕ -أن التخليص أكثر وأؼىب في االستعمار من اإلضمار فيرجح عىيه (ٕ).
ومثال ذلك قوله تعال  { :فََّْٓ شَهِذَ ِِبْىُُْ اٌشَّهْشَ فٍََُْصُُِّْ }
تخليص الحاضر بالمشاهدة دون المسافر

(ٖ)

فحلل التردد بين

وبين اضمار من شاهد أول الشهر وهو

عام في الحاضر و المسافر فرفع التردد بترجيح التخليص عى اإلضمار (ٗ).
وفي ذلك يقول فخر الدين الرازي( تٙٓٙ:هـ) ( :أنا إذا أجرينا ظاهر قوله تعال :
{ فّٓ شهذ ِبىُ اٌشهش فٍُصِّ } عى العموم لزمنا اإلضمار في قوله تعال  { :فّٓ
شهذ ِبىُ اٌشهش فٍُصِّ } وقد بينا في ألول الفقه أنه مت
التخليص وبين اإلضمار كان تحمل التخليص أول

وقع التعار

بين

والثاني وهو أن ظاهر قوله

(ٔ)

ٌُنظر  :التعارض والترجٌح بٌن األدلة الشرعٌة  :البرزنجً . ٔٓ٘ / ٔ ,

(ٕ)

ٌُنظر  :نهاٌة السول شرح منهاج األصول  :األسنوي  + . ٖٔ7 ,البحر المحٌط  :الزركشً + . ٖٔٓ / ٖ ,
مفاتٌح األصول  :الطباطبائً . 88 ,

(ٖ) سورة البقرة . ٔ8٘ :
(ٗ)

ٌُنظر  :تفسٌر جوامع الجامع  :الطبرسً  . ٔ8ٖ / ٔ ,تفسٌر الرازي  :الرازي  + . 97 / ٘ ,المعتبر :
المحقق الحلً  +. ٗ7ٙ / ٕ ,مفاتٌح الشرائع  :محمد محسن الفٌض الكاشانً  ,تحقٌق  :السٌد مهدي
الرجائً  ,سنة الطبع ٔٗٓٔ :هـ  ,المطبعة  :مطبعة الخٌام – قم  ,الناشر  :مجمع الذخائر االسالمٌة / ٔ ,
 +. ٕ٘9جواهر الكالم  :الجواهري . ٕٗ / ٔ ,
ٔٔ9

تعال  { :فٍُصِّ } يقتضي الوجوب عينا ً ثم إن هذا الوجوب منت ٍ
ؾ في حق المري
والمسافر

فهذه اآلية مخلولة في حقهما عى جميع التقديرات سواء أجرينا قوله

تعال فعىيه  { :ػذح ِٓ أَبَ أخش }عى ظاهره أو لم نفعل ذلك وإذا كان كذلك وجب
إجراء هذه اآلية عى ظاهرها من ؼير إضمار) (ٔ) .وبذلك يتحقق ترجيح التخليص
عى اإلضمار .

ثانٌا  :آلٌات الترجٌح عند تردد المعنى بٌن التخصٌص والنقل:
وهنا أيضا ً ال يوجد خبلؾ بين العىماء عى ترجيح التخليص عى النقل ودليىهم
عى ذلك أن التخليص أول من المجاز والمجاز أول من النقل فالتخليص أول
من النقل (ٕ).
ومثال ذلك قوله تعال  { :وَأَحًََّ اٌٍَُِّ اٌْجَُْغَ } (ٖ) .فىفظ البيع أطىق شرعا ً عى كل
معامىة وهو معناه المنقول

إال أن التخليص بين منها ما كان ؼير جامع لشرابط

لحة البيع وخللها كالربا في قوله تعال  { :وَحَشَََّ اٌشِّثَب }

(ٗ)

لشرابط اللحة التي بينها الفقهاء
النقل (٘).

و تبق ما هو جامع

وهنا يتضح ترجيح التخليص عى

(ٔ) تفسٌر الرازي  :الرازي . 8ٗ / ٘ ,
(ٕ)

ٌُنظر :نهاٌة الوصول إلى علم األصول  :العالمة الحلً  + . ٖٙ٘ / ٔ ,نهاٌة السول شرح منهاج األصول :
األسنوي  +. ٖٔ9 ,إرشاد الفحول إلى تحقٌق الحق من علم األصول  :الشوكانً . 78 / ٔ ,

(ٖ) سورة البقرة . ٕ7٘ :
(ٗ) سورة البقرة . ٕ7٘ :
(٘)

ٌُنظر  :تفسٌر مجمع البٌان  :الطبرسً  +. ٕٓٙ / ٕ ,فقه القرآن  :قطب الدٌن الرأوندي +. ٘ٓ / ٕ ,
نهاٌة الوصول إلى علم األصول  :العالمة الحلً  + . ٖٙ٘ /ٔ ,جواهر الكالم  ,الجواهري + . ٕٓٗ / 9 ,
كتاب المكاسب  :مرتضى بن محمد أمٌن األنصاري  ,تحقٌق  :لجنة تحقٌق تراث الشٌخ األعظم  ,الطبعة :
األولى  ,سنة الطبع  :جمادي األولى ٕٓٗٔهـ  ,المطبعة  :باقري – قم . ٕٕٔ / ٙ ,
ٕٓٔ

ادلطيت اىراثغ  :آىٍبد اىرتجٍح ػنذ اىرتدد ثني اىنقو و اإلضَبر
بعد بيان آليات ترجيح المعاني المرددة اتضحت ترجيحات النقل و اإلضمار عند
ترددهما مع بقية المعاني وتبق ترددهما مع بع

 .وال خبلؾ في ترجيح اإلضمار

عى النقل و استدل عى ذلك بؤدلة عدة وهي :
ٔ -أن اإلضمار أفلح و أبىػ فيرجح عى النقل .
مساو لىمجاز و المجاز أول من النقل فيكون اإلضمار أول مما
ٕ -اإلضمار
ٍ
مساوية أول منه وهو النقل .
ٖ -النقل ال يحلل إال بعد اتفاق الكل عى إبطال الوضع األول و إنشاء وضع آخر
وذلك متعذر أو متعسر أما اإلضمار فيكفي فيه القرينة فيقدم عىيه .
ٗ -اإلضمار أكثر استعماالً من النقل فكان أرجح منه .
٘ -أن في لورة النقل قد يحمل الىفظ عى المنقول عنه وهو حيث يكون المخاطب
ؼير عارؾ به هذا ألنه وإن اعتبر فيه االشتهار لكن ليس من شرطه أن يعرفه
كل واحد من أهل الىسان حت لو شذ واحد أو اثنان من معرفته كان ذلك قادحا
فيه بل من شرطه أن يعرفه المعظم وحينبذ يلير منشؤ لىجهل وأن ال يحلل
المراد ويحلل ؼيره واإلضمار ليس كذلك فكان أول (ٔ) .

(ٔ)

ٌنظر  :نهاٌة الوصول فً دراٌة األصول  :الهندي  + . ٗ8ٙ / ٕ ,تشنٌف المسامع بجمع الجوامع  :الزركشً
 + . ٗ٘8 / ٔ ,مفاتٌح األصول  :الطباطبائً  +. 9ٕ ,المهذب فً أصول الفقه  :النملة . ٔٔ8ٗ / ٖ ,
ٕٔٔ

ومثال هذا الترجيح في المراد ب(الربا) في قول ِه تعال  {:وَأَحًََّ اٌٍَُِّ اٌْجَُْغَ وَحَشَََّ اٌشِّثَب}

(ٔ)

فهو حقيقة في (الزيادة)

(ٕ)

ومنقول شرعا ً بؤنه (عقد بيع أحد المثىين باآلخر مع

الزيادة) (ٖ) .وأضمر معن آخر ل ُه وهو أخذ الزيادة (ٗ) .وهنا حلل التردد بين كون
المراد ب ِه معامىة البيع ام أخذ الزيادة

وقد رجح إضمار (أخذ الربا) لما تقدم من أدلة

ترجيح اإلضمار عى النقل (٘) .وهو ما ذهب إليه المفسرون

()ٙ

بل جعىه الفقهاء أحد

شروط تحقق الربا وهو اشتراط أخذ الزيادة (. )1

(ٔ) سورة البقرة . ٕ7٘ :
(ٕ)

ٌُنظر  :لسان العرب  :ابن منظور . ٖٓٗ / ٔٗ ,

(ٖ) تذكرة الفقهاء  :العالمة الحلً . ٖٖٔ / ٔٓ ,
(ٗ)

ٌُنظر  :آالء الرحمن فً تفسٌر القرآن  :محمد جواد البالغً النجفً  ,بال  .ط  ,سنة الطبع ٖٕٔ٘ :هـ -
ٖٖ ٔ9م  ,المطبعة  :مطبعة العرفان – صٌداء. ٕٕٗ / ٔ ,

(٘)

ٌُنظر  :تعلٌقة على معالم األصول  :القزوٌنً . ٕٓٔ / ٕ ,

()ٙ

ٌُنظر  :التبٌان فً تفسٌر القرآن :الطوسً  + . ٖ٘9 / ٕ :زبدة التفاسٌر  :الكاشانً  + . ٕٗ8 / ٔ ,تفسٌر
المٌزان  :الطباطبائً . ٖٖٗ / ٕ ,

()7

ٌُنظر  :تحرٌر األحكام  :العالمة الحلً  +. ٖٓٗ / ٕ ,الحدائق الناضرة  :البحرانً  +. 8ٕ / ٕٓ ,الربا فقهٌا
واقتصادٌا  :حسن محمد تقً الجواهري  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع  ٔٗٓ٘ :هـ  ,المطبعة  :مطبعة الخٌام
– قم . 77 ,
ٕٕٔ

اىفصو اىثبىث  :آىٍبد اىرتجٍح اخلبرجٍخ
ادلجحث األوه  :اىرتجٍح ثبىيغخ اىؼرثٍخ وقىاػذهب
ادلجحث اىثبًّ  :اىرتجٍح ثبىقرائِ
ادلجحث اىثبىث  :اىرتجٍح ثبىقىاػذ اىتفسريٌخ واألصىىٍخ

ٖٕٔ

اىفصو اىثبىث  :آىٍبد اىرتجٍح اخلبرجٍخ
مما سبق بينا في الفلل الثاني الترجيحات الداخىية لىمعاني المرددة والبد هنا
من بيان ما يحيط باأللفاظ من مإثرات خارجية تبين المعن المراد من ألفاظ المتكىم
وترجحه عى بقية المعاني المحتمىة وسنتعر لهذه الترجيحات الخارجية من خبلل
ثبلثة مباحث وهي :

ادلجحث األوه  :اىرتجٍح ثبىيغخ اىؼرثٍخ وقىاػذهب
تىطئخ
إن من شروط المفسر و الفقيه معرفته بالىؽة العربية
تركيبا ً  .وكذلك إحاطته بمعاني كىماتها في زمن الرسول

ً
هيبة و
و أن يحيط بها

(صلى هللا علٌه واله)

وزمن المعلومين

(علٌهم السالم) أو في الطبلحات العرب زمن نزول النص إذ إن معرفة النلوص الشرعية
متوقؾ عى فهم لؽة التخاطب التي جاء بها روي عن عن أبي عبد هللا

( علٌه السالم )

قال :

(( تعىموا العربية فإنها كبلم هللا الذي تكىم به خىقه )) (ٔ).
وقد أستدل عى ذلك بؤن الفقيه في استنباطه لىحكم الشرعي يعتمد عى الكتاب
والسنة وهما واردان بالىؽة العربية  .فبلبد من االحاطة بها ومعرفة هيباتها ليتمكن من
فهم الكتاب والسنة

وكذلك فهم مراد المفسرين الفقهاء السابقين وما اشتهر بينهم (ٕ).

فاحتياج المفسر و الفقيه لىؽة في ترجيحاتهما واضح جىي يقول الزمخشري (ٖ٘8هـ) :
(وذلك أنهم ال يجدون عىما من العىوم اإلسبلمية فقهها وكبلمها وعىمي تفسيرها
وأخبارها إال وافتقاره إل العربية بين ال يدفع ومكشوؾ ال يتقنع ويرون الكبلم في معظم
أبواب ألول الفقه ومسابىها مب ّنيا عى عىم اإلعراب والتفاسير مشحونة بالروايات عن
)ٔ) وسائل الشٌعة  :الحر العاملً .8ٗ/٘,
(ٕ) ٌُنظر  :النور الساطع فً الفقه النافع  :علً بن محمد رضا كاشف الغطاء  ,سنة الطبع ٖٔ8ٔ :هـ  ٔ9ٙٔ -م
 ,المطبعة  :مطبعة اآلداب – النجف االشرف . 8ٓ / ٔ ,
ٕٗٔ

سيبويه واألخفش والكسابي والفراء وؼيرهم من النحويين البلريين والكوفيين
واالستظهار في مآخذ النلوص بؤقاويىهم والتشبث بؤهداب فسرهم وتؤويىهم وبهذا الىسان
مناقىتهم في العىم ومحاورتهم وتدريسهم ومناظرتهم وبه تقطر في القراطيس أقبلمهم وبه
تسطر اللكوك والسجبلت حكامهم فهم مىتبسون بالعربية آية سىكوا ؼير منفكين منها
أينما وجهوا كل عىيها حيثما سيروا)(ٔ) .
وبذلك تتضح أهمية الىؽة وقواعدها في الترجيح وسنبين كبلً منها في مطىب
مستقل .

ادلطيت األوه  :اىرتجٍح ثقىه اىيغىي ومالً اىؼرة
وهو  :من

الىؽوي ( :نسبة إل الىؽة كما ينسب المفسر لىتفسير
يجمع مفردات الىؽة مرتبة بطريقة من الطرق شارحً ا كبلًّ

والفقيه لىفقه
ِّ
وممثبلً لها أحيا ًنا
منها

ّ
اشتق منه) (ٕ).
وذاكرً ا األلل الذي
ونجد أن لكل لؽوي طريقته الخالة في مُعجم ِه
المعجمات الىؽوية وترتيبها فقط
ومشتقاتها وقواعدها

فمنهم من يقوم بجمع مادة

وآخر يكون عمىه أكثر دقة ومبلحظة لىمفردة

والثاني هو ما يطىق عىيه (الخبير أو أهل الخبرة) لدى

األلوليين (ٖ).

(ٔ)

المفصل فً صنعة اإلعراب :أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار هللا الزمخشري  ,تحقٌق  :علً بو ملحم
 ,الطبعة :األولى  ,سنة الطبع  ٔ99ٖ :م  ,الناشر :مكتبة الهالل – بٌروت . ٔ8 ,

(ٕ)

معجم اللغة العربٌة المعاصرة  :أحمد مختار عبد الحمٌد عمر  ,الطبعة :األولى  ,سنة الطبع  ٕٔٗ9 :هـ -
 ٕٓٓ8م  ,الناشر :عالم الكتب .ٕٕٓٔ / ٖ , ,

(ٖ)

ٌُنظر  :دروس فً أصول فقه االمامٌة  :عبد الهادي الفضلً  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٖ :رجب /
ٕٓٗٔهـ  ,المطبعة  :مؤسسة أم القرى للتحقٌق والنشر . ٖٖ8 / ٔ ,
ٕ٘ٔ

فالىؽة من أهم الملادر لدى المفسر وذلك لنزول القرآن بىسان عربي مبين قال
تعال

 {:إََِّب أََزَنْنَبهُ لُشْآًَب ػَشَبًِّْب نَؼََّهكُىْ حَؼْمِهٌٌَُ } (ٔ) .فبلبد من الرجوع لهذا الملدر

لىوقوؾ عى المعن المراد من ألفاظ القرآن

فإذا ما تردد المفسر في معن المفردة في

كون المعن هو المعن نقسه في علر النزول أم ال ؟  .فيكون ترجيحه بالرجوع إل
المعجمات القريبة من ذلك العلر مثل معاني القرآن لىفراء (ت ٕٓ1 :هـ) ومفردات
ألفاظ القرآن لىراؼب األلفهاني (ت ٕ٘ٓ :هـ) وؼيرها من المعاجم

والترجيح بالىؽة

في التفسير أكثر من بقية عىوم القرآن األخرى (ٕ).
لذلك جعل تعىم الىؽة العربية من شروط المفسر فبلبد من معرفته بكل عىوم
العربية من معان ونحو ولرؾ واالهتمام بجذور الكىمات العربية ومشتقاتها
واختبلؾ القراءات لما له من تؤثير عى

معاني الىؽة

وكذلك اطبلعه عى

أشعار

العرب كملدر لمعرفة المعاني المتؽيرة لىؽة (ٖ).
وهذا منهج الكثير من اللحابة فقد روي عن سعيد بن المسيب  :بينما عمر بن
الخطاب عى المنبر قال  ( :يا أيها الناس ما تقولون في قول هللا (عزوجل)  { :أو َأخزهُ
ػًٍ ختىف } فسكت الناس

فقال شيخ من بني هذيل  :هي لؽتنا يا أمير المإمنين

التخوؾ التنقص  .فخرج رجل فقال  :يا فبلن

ما فعل دينك ؟ قال  :تخوفته

أي

(ٔ) سورة ٌوسف . ٕ :
(ٕ)

ٌُنظر  :المناهج التفسٌرٌة  :جعفر السبحانً  ,الطبعة  :الثالثة  ,سنة الطبع  ٕٔٗٙ :هـ  ,المطبعة  :مؤسسة
االمام الصادق ( علٌه السالم) للطباعة والنشر  + . ٕ٘ ,ترجٌحات الزركشً فً علوم القرآن  :الغانم . 97 ,
 +أساسٌات علم التفسٌر  :مركز المعارف للتألٌف والنشر . 8ٖ ,

(ٖ)

ٌُنظر  :المناهج و االتجاهات التفسٌرٌة للقران  :محمد علً الرضائً االصفهانً  ,ترجمة :قاسم البٌضانً ,
الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٕٔٗٙ :هـ  ,المطبعة  :صدف  ,الناشر  :منشورات المركز العالمً للدراسات
اإلسالمٌة .ٕ88-ٕ87 ,
ٕٔٙ

تنقلته

فرجع فؤخبر عمر فقال عمر  :أتعرؾ العرب ذلك في أشعارهم ؟ قال نعم

قال شاعرنا أبو كبير الهذلي يلؾ ناقة تنقص السير سنامها :
تخوؾ الرحل منها تامكا قردا

كما تخوؾ عود النبعة السفن

فقال عمر  :يا أيها الناس عىيكم بديوانكم شعر الجاهىية فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني
كبلمكم) (ٔ).
وروي عن ابن عباس استشهاده بالشعر العربي عند التفسير عن يونس بن أبو
إسحاق

عن أبوه

عن سعيد بن جبير

عن ابن عباس

قال ( :إذا تعاجم شيء من

القرآن فانظروا في الشعر فإن الشعر عربي  .ثم دعا ابن عباس أعرابوا فقال  :ما
الحرج ؟ قال  :الضيق  .قال  :لدقت) (ٕ) .
وروى عكرمة عن ابن عباس قال ( :إذا سؤلتموني عن ؼريب الىؽة فالتمسوه في
الشعر ؛ فإن الشعر ديوان العرب) (ٖ) .
وروي عنه أيضا ً ( :الشعر ديوان العرب فإذا خفي عىينا الحرؾ من القرآن
الذي أنزله هللا بىؽة العرب رجعنا إل ديوانها فالتمسنا ذلك منه) (ٗ) .
وعنه في قوله تعال ًَ { :انهَّْْمِ ًَيَب ًَصَكَ }(٘) قال ( :ما جمع)
وأنشد :
إن لنا قبلبلا حقابقا

مستوثقات لو يجدن سابقا (.)ٙ

(ٔ) الجامع ألحكام القرآن  :القرطبً . ٔٔٔ / ٔٓ ,
(ٕ) جامع البٌان عن تأوٌل آي القرآن  :الطبري . ٕٙ9 / ٔ7 ,
(ٖ) البرهان فً علوم القرآن  :الزركشً ٕ9ٔ / ٔ ,
(ٗ)

جواهر الحسان فً تفسٌر القرآن ( تفسٌر الثعالبً)  :أبو زٌد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبً ,
تحقٌق  :عبد الفتاح أبو سنة وعلً محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع :
 , ٔٗٔ8المطبعة  :دار إحٌاء التراث العربً – بٌروت  ,الناشر  :دار إحٌاء التراث العربً و مؤسسة التارٌخ
العربً  -بٌروت . ٘8 / ٔ ,

(٘) األنشقاق . ٔ7 :
( )ٙالبرهان فً علوم القرآن  :الزركشً . ٕ9ٖ / ٔ ,
ٕٔ1

وعنه أيضا ً  ( :ما كنت أدري ما قوله تعال  { :سَثَّبَب افْزَحْ ثَُْبَبَب وَثََُْٓ لَىِِْبَب ثِبٌْحَكِّ وَأَْٔذَ
خَُْشُ اٌْفَبرِحِنيَ }

(ٔ)

حت

سمعت ابنة ذي يزن الحميري وهي تقول :أفاتحك يعن

أقاضيك ) (ٕ).
وقال أيضا ( :ما كنت أدري ما فاطر السماوات واألر

حت

أتاني أعربيان

يختلمان في ببر فقال أحدهما ؛ أنا فطرتها يعن ابتدأتها) (ٖ).
وكذلك روي عن مالك بن أنس ومجاهد تؤكيدهما عى تعىم العربية والرجوع
إليها في التفسير (ٗ).
يقول الشيخ المفيد (ت ٖٗٔ :هـ) ( :إنّ ظهور التفسير الىؽوي والرجوع إل
الشعر العربي الفليح كان لضرورة واقعية إليضاح المعن القرآني واستخراج مفاهيمه
وإنقاذ لها من اختبلؾ الىهجات العربية ولذلك رأينا أنّ ابن عباس وكبار المفسرين من
تبلمذة مدرسته قد قاموا إل التفسير الىؽوي بحيث أ ّننا لو راجعنا عى سبيل المثال باب
التفسير في كتب أهل السنة مثل لحيح البخاري

وجدنا أنّ معظم ما ورد فيه من

التفسير الىؽوي كان نتيجة طبيعية لجهود ابن عباس وجهود تبلميذه الكبار من أمثال
مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير) (٘).
وهذا ديدن كثير من المفسرين والفقهاء في االستشهاد بالىؽة والشعر العربي فقد
نقل عن الشيخ المفيد استعانته بالىؽة والشعر العربي لتوضيح المعن المراد

كما في

بيان معن (عل ) في قوله تعال ًَ { :ػَصََ آدَوُ سَبَّوُ فَغٌٍََ } ( .)ٙقال ( :س ّم

(ٔ) األعراف . 89 :
(ٕ) البرهان فً علوم القرآن  :الزركشً . ٕ9ٖ / ٔ ,
(ٖ) البرهان فً علوم القرآن  :الزركشً . ٕ9ٖ / ٔ ,
(ٗ) المصدر نفسه . ٕ9ٖ / ٔ ,
(٘) تفسٌر القرآن المجٌد  :المفٌد . ٔ9 ,
( )ٙسورة طه . ٕٔٔ :
ٕٔ8

المعلية ؼواية وذلك حكم كل معلية إذ كان فاعىها يخيب بفعىها من ثواب تركها
وكانت الؽواية هي الخيبة في وجه من الوجوه وعى مفهوم الىؽة قول الشاعر  :ومن
يىق خيرا يحمد الناس أمره

ومن يعؾ ال يعدم عى الؽ البما)(ٔ).

وكذلك ما ذكر عن النيسابوري (ت ٘٘ٓ :هـ) بؤنه يستعين بالىؽة وإعرابها وبيان
اشتقاقها مستعينا ً عى ذلك بكبلم العرب ولؽتهم (ٕ).
أما عند الفقهاء فالمشهور عندهم حجية قول الىؽوي و الترجيح بقوله (ٖ) .وقد
استدلوا عى حجيته بؤن األبمة (علٌهم السالم) قد أمضوا هذه السيرة فإنها كانت في زمانهم
فان الخىيل بن أحمد (ت ٓٔ1هـ) كان من ألحاب اإلمام اللادق (علٌه السالم) وقد أدرك
اإلمام الكاظم (عىيه السبلم) وهو مرجع من مراجع أهل الىؽة وقد ألؾ كتاب العين في
وهكذا كان مثل سيبويه والكسابي وأضرابهم من عىماء الىؽة في علرهم (علٌهم
الىؽة
السالم) ولعل علور األبمة المتؤخرة من أعظم علور ازدهار عىوم الىؽة العربية  .فىم
يحلل الردع منهم بل أمضوا الرجوع إل أهل الىؽة واألخذ منهم (ٗ).
وكذلك يعد الىؽوي من أهل الخبرة فيرجع إليه كما يرجع لىطبيب والمهندس
وؼيرهم (فالرجوع إليه يكون من باب الرجوع إل أهل الخبرة ومن باب رجوع الجاهل
إل العالم وقد قامت السيرة العمىية عى لحة الرجوع ألهل الخبرة في كل فن وعىم من
دون حاجة لتعدد الشهادة وال اعتبار العدالة) (٘).
بل ال يكاد يخىو كتاب ألولي من بحث في قول الىؽوي وحجيته .فحاجة الفقيه
لىؽة والترجيح بها لمعرفة معاني الكتاب والسنة واإلحاطة بها يقول الشيخ األنلاري
(تٕٔ8ٔ:هـ )(:ولكن اإلنلاؾ  :أن مورد الحاجة إل قول الىؽويين أكثر من أن
يحل في تفاليل المعاني بحيث يفهم دخول األفراد المشكوكة أو خروجها) (.)ٙفهو

(ٔ) تفسٌر القرآن المجٌد  :المفٌد . ٕٔ ,
(ٕ)

ٌُنظر  :إٌجاز البٌان عن معانً القرآن  :النٌسابوري .ٖٕ / ٕ ,

(ٖ)

ٌُنظر  :الظن  :كمال الحٌدري  ,تحقٌق  :محمود نعمة الجٌاشً  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع - ٕٔٗ9 :
 ٕٓٓ8م  ,المطبعة  :ستاره  ,الناشر  :دار فراقد للطباعة والنشر . ٖٗ9 ,

(ٗ)

ٌُنظر  : :الوسٌط فً أصول الفقه  :جعفر السبحانً  ,الطبعة  :األولى  ,المطبعة  :أعتماد  ,سنة الطبع ,
ٕٕٗٔهـ ق ٖٔ8ٓ -هـ ش  ,الناشر  :مؤسسة االمام الصادق (ع) . ٙٗ / ٕ ,

(٘) النور الساطع فً الفقه النافع  :كاشف الغطاء . 8ٗ / ٔ ,
( )ٙفرائد األصول  :االنصاري . ٔ77 / ٔ ,
ٕٔ9

من آليات الفقيه المبينة لىمعن المراد بشرط حلول الوثوق واالطمبنان بقول ِه
والترجيح بالرجوع لىمعاجم الموثقة (ٔ).
و البُد من اإلشارة إل
ضوابط خالة منها :

إن الترجيح بالىؽة العربية وقواعدها أنما يكون وفق

ٔ -أن ُتفسر اآليات بالمعاني التي كانت معروفة عند العرب وقت نزول القرآن
حقابق كانت أو مجازات .
ٕ -كل تفسير ليس له ألل في لؽة العرب فهو مردود .
ٖ -وجوب مراعاة السياق .
ٗ -ليس كل ما ورد في الىؽة يىزم وجوده في القرآن الكريم
٘ -إذا كان الكبلم يحتمل الحقيقة و المجاز قدمت الحقيقة .
 -ٙال يجوز العدول عن ظاهر القرآن إال بقرينة .
 -1ضرورة التنبيه إل خىود معاني الىفظ القرآني وتجدد فهم معانيه بتجدد
الزمن (ٕ).
ومن أمثىة الترجيح بالىؽة التردد الحالل في معن (اللعيد) في قول ِه تعال { :
وَئِْْ وُبزُُْ َِشْظًَ أو ػًٍََ عَفَشٍ أو جَبءَ أَحَذٌ ِِبْىُُْ ِِْٓ اٌْغَبئِطِ أو الََِغْزُُْ اٌبِّغَبءَ فٍََُْ رَجِذُوا َِبءً
فَزَََُُّّّىا صَؼُِذًا طَُِّجًب } (ٖ) .فىفظ (اللعيد) لؽة  :التراب(ٗ) .
فإن التردد الحالل في معن اللعيد وهل هو مطىق وجه األر ويشمل التراب
والحجر وإذا شمل الحجر هل يجوز التيمم ب ِه ؟ (٘) .فكان ترجيح معن اللعيد بؤنه
التراب اعتماداً عى قول الىؽوي (فإنّ قول الىؽويّ اللّعيد هو ال ّتراب مثبل يحلل منه
الظنّ بؤ ّنه معناه ويستىزم ذلك الظنّ بؤنّ الواجب في ال ّتيمّم هو ال ّتراب وهو ح ّجة)(. )ٙ

(ٔ)

ٌُنظر  :وسٌلة الوصول إلى حقائق األصول ( تقرٌر بحث األصفهانً للسبزواري)  :حسن السٌادتً السبزواري
 ,تحقٌق  :مؤسسة النشر اإلسالمً  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع  :صفر المظفر  , ٔٗٔ9المطبعة  :مؤسسة
النشر اإلسالمً  ,الناشر  :مؤسسة النشر اإلسالمً التابعة لجماعة المدرسٌن بقم المشرفة . ٗ89 ,

)ٕ) مناهج المفسرٌن  :محمد كاظم الفتالوي .ٕٔٔ,
(ٖ) سورة النساء . ٖٗ :
(ٗ) لسان العرب  :ابن منظور . ٕ٘ٗ / ٖ ,
(٘)

ٌُنظر  :المختصر النافع  :أبو القاسم نجم الدٌن جعفر بن الحسن المحقق الحلً  ,الطبعة  :الثانٌة – الثالثة ,
سنة الطبع ٔٗٔٓ – ٕٔٗٓ :هـ  , ,الناشر  :قسم الدراسات اإلسالمٌة فً مؤسسة البعثة – طهران . ٔٙ ,

( )ٙغاٌة المسئول فً علم األصول  :محمد حسٌن الحسٌنً الشهرستانً  ,بال  .ط  ,بال  .م .ٔ9 /ٔ ,
ٖٓٔ

ادلطيت اىثبًّ  :اىرتجٍح ثقىاػذ اىيغخ اىؼرثٍخ
لعىم النحو وقواعده أهمية بالؽة في معرفة معن الىفظ ؛ إذ إن من المإكد تؤثير
تركيب

الجمىة

وسياقها

المعن

عى

فالمعن

يتؽير

بتؽير

حركته

اإلعرابية (ٔ) .وتتضح عبلقة القرآن الكريم بعىم النحو أن القرآن الكريم هو الدافع
الربيس لوضع عىم النحو واإلعراب

فهو المرجع لحفظ الىؽة العربية من تفشي

الىحن (ٕ) .
ونجد هذا المنهج قد اتبع من قبل أبمة أهل البيت (علٌهم السالم) في تفسيرهم لبع
اآليات باالعتماد عى قواعد الىؽة العربية (ٖ).
فقد روي عن عىي بن إبراهيم عن أبوه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان جميعا عن حماد بن عيس

عن حريز عن زرارة قال  :قىت ألبي جعفر

السالم)  :أال تخبرني من أين عىمت وقىت  :إن المسح ببع

الرأس وبع

(علٌه

الرجىين ؟

فضحك ثم قال (( :يا زرارة قال رسول هللا (صلى هللا علٌه وآله) ونزل به الكتاب من هللا ألن هللا
(عزوجل) يقول  [ :ؼسىوا وجوهكم ] فعرفنا أن الوجه كىه ينبؽي أن يؽسل ثم قال  [ :وأيديكم
إل المرافق ] ثم فلل بين الكبلم فقال  [ :وامسحوا برإوسكم ] فعرفنا حين قال [ :
برإوسكم ] أن المسح ببع

الرأس لمكان الباء ثم ولل الرجىين بالرأس كما ولل

اليدين بالوجه  :فقال  [ :وأرجىكم إل الكعبين ] فعرفنا حين ولىها بالرأس أن المسح
عى بعضها)) (ٗ).

(ٔ)

ٌُنظر  :تلخٌص البٌان فً مجازات القرآن  :الشرٌف الرضً . ٘7 ,

(ٕ)

ٌُنظر  :عناٌة المسلمٌن باللغة العربٌة خدمة للقرآن الكرٌم  :أحمد بن محمد الخراط  , ,بال  .ط  ,بال  .م ,
الناشر :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشرٌف . ٕٔ ,

)ٖ ) ٌُنظر  :المناهج التفسٌرٌة عند الشٌعة والسنة  :محمد علً أسدي نسب  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع :
ٖٔٗٔهـ ٕٓٔٓ -م  ,المطبعة  :نكار – طهران . ٘7 ,
)ٗ( الكافً  :الكلٌنً . ٖٓ / ٖ ,
ٖٔٔ

كذلك روي عن عمر بن الخطاب إنه قدم أعرابي في زمانه فقال ( :من يقربني
مما أنزل عى محمد

(صلى هللا علٌه وآله وسلم)

؟ قال  :فؤقرأه رجل { أٌََّ انهَّوَ بَشُِءٌ يٍِْ انًُْشْشِكِنيَ

ًَسَصٌُنُوُ } (ٔ) .بالجر فقال اإلعرابي  :أوقد برئ هللا من رسوله ؟! فإن يكن هللا بريء
من رسوله فؤنا أبرأ منه فبىػ عمر مقالة اإلعرابي  :فدعاه فقال  :يا أعرابي أتبرأ من
رسول هللا (صل هللا علٌه واله وسلم) ؟ فقال  :يا أمير المإمنين
بالقرآن

فسؤلت من يقربني

إني قدمت المدينة وال عىم لي

فؤقرأني هذا سورة براءة فقال  :إن هللا برئ من

المشركين ورسول ِه فقىت أو قد برئ هللا من رسوله إن يكن هللا برئ من رسوله فؤنا
أبرأ منه فقال عمر  :ليس هكذا يا أعرابي قال  :فكيؾ هي يا أمير المإمنين ؟ قال :
أن هللا برئ من المشركين ورسول ُه فقال اإلعرابي  :وأنا أبرأ مما برئ هللا ورسوله منه
(ٕ)

فؤمر عمر ابن الخطاب أال يقرئ الناس إال عالم بالىؽة) .
القرآن وضبطه لىؽة العربية الفليحة  .إضافة إل
المعن وبيانه

وبذلك يتضح تؤثير

أهمية عىم النحو في الكشؾ عن

يقول السيد حيدر اآلمىي ( :ومن أراد أن يتكىم في تفسير القرآن وتؤويل
ويليب في كبلمه فيجب عىيه أوال تحليل عىم

أخبار النبي (لى هللا عىيه وآله)

الىؽة والتبحر في عىوم النحو والشروع في ميدان اإلعراب والتلرؾ في ألناؾ
التلريؾ فإن عىم الىؽة سىم ومرقاة إل جميع العىوم ومن ال يعىم الىؽة فبل سبيل له
إل تحليل العىوم) (ٖ).
لذا نجد المفسرين يرجعون إل
تركيب الجمىة

هذا العىم في تفاسيرهم ويهتمون به

فمعرفة

ومكانة المفردة فيها ضروري لئلحاطة بالمعن

المراد

وترجيحه (ٗ) .بل خللوا بع

قواعد الترجيح بما يخص اإلعراب كقاعدة (يجب

حمل كتاب هللا عى األوجه اإلعرابية البلبقة بالسياق و الموافقة ألدلة الشرع) وقاعدة
(ٔ) سورة التوبة . ٖ :
(ٕ) الجامع ألحكام القرآن  :القرطبً . ٕٗ / ٔ ,
(ٖ) تفسٌر المحٌط األعظم والبحر الخظم فً تأوٌل كتاب هللا العزٌز المحكم  :اآلملً . ٗٙ9/ٔ ,
(ٗ)

ٌُنظر  :البرهان فً علوم القرآن  :الزركشً . ٕ9ٕ / ٔ ,
ٕٖٔ

(حمل كتاب هللا عى

األوجه اإلعرابية المشهورة والقوية) وؼيرها من القواعد

الترجيحية في هذا المجال (ٔ).
أما عند الفقهاء فكما أشرنا في مطىب سابق فؤن أحد أقسام المعن لديهم هو ما
داخىها  .إال أن

يعرؾ بالمعن الوظيفي أي تركيب الجمىة و ما يإديه الىفظ من معن

البحث النحوي عند األلوليين اتخذ منح آخر فبحثوا في داللة الىفظ و أقسامها وتؤثير
الجمىة عى ما يدل عىيه الىفظ كداللة ليؽة (أفعل) عى الوجوب

وداللة االستثناء

والشرط وهو ضمن (مباحث األلفاظ) لديهم (ٕ).
ولعل آية الوضوء خير مثال لىترجيح بالىؽة وقواعدها عند التردد في المعاني :
قال تعال ََ { :ب أَُّهَب اٌَّزََِٓ آَِبُىا ئرا لُّْزُُْ ئىل اٌصَّالَحِ فَبغْغٍُِىا وُجُىهَىُُْ وَأَْذِ َىُُْ ئىل اٌَّْشَافِكِ
وَاِْغَحُىا ثِشُءُوعِىُُْ وَأَسْجٍَُىُُْ ئىل اٌْىَؼْجَُِْٓ } (ٖ).
ففي هذه اآلية نجد دور الىؽة وقواعدها في ترجيح المعن

في موضعين :

األول  :بيان معن الكعبين هل المقلود في اآلية جميع القدم كما في ؼسل اليدين
؟ أم الناتبان في وسط القدم ؟ وقد استدل عى أن المراد هو المعن الثاني وذلك لورود
كىمة (الكعبين) بليؽة المثن ولو أراد جميع القدم لقال الكعاب ألنها أربعة مفالل.
وكذلك استدل بقول الزجاج  :كل مفلل لىعظام فهو كعب (ٗ).
الثانً  :إعراب كىمة (وأرجىكم) وبيان المعطوؾ عىيه هل هو (برإوسكم) أم
(وجوهكم) فمن قال بالنلب عطفها عى وجوهكم وأوجب الؽسل لىقدمين ومن قال
بالجر أوجب المسح وعطفها عى رإوسكم (٘).
(ٔ)

ٌُنظر  :قواعد الترجٌح عند المفسرٌن  :الحربً .ٖٖٙ/ ٕ ,

(ٕ)

ٌُنظر  :البحث النحوي عند األصولٌٌن  :مصطفى جمال الدٌن . ٔٙ -ٖٔ ,

(ٖ) سورة المائدة . ٙ :
(ٗ)

ٌُنظر  :التبٌان فً تفسٌر القرآن  :الطوسً  + . ٗ٘ٙ / ٖ ,فقه القرآن  :قطب الدٌن الراوندي . ٕٓ / ٔ ,

(٘)

ٌُنظر  :بحوث فً منهج تفسٌر القرآن الكرٌم  :محمود رجبً  ,ترجمة  :حسٌن صافً  ,الطبعة  :الثانٌة  ,سنة
الطبع  ٕٓٔٓ :م  ,المطبعة  :مركز الحضارة لتنمٌة الفكر اإلسالمً – بٌروت . ٖٓٗ .
ٖٖٔ

وكذلك استدل من قال بالجر دون النلب محبلً وعدم جواز العطؾ عى (األيدي)
وهو األرجح بؤمرين هما (ٔ) :
األول  :أنه خبلؾ الفلاحة لوجود الفالل بين األيدي واألرجل وهو قوله :
{ واِْغَحُىا ثِشُؤُوعِىُُْ } ولو كان األرجل معطوفة عى األيدي لقال :
{ ًأَّْذَِّكُىْ إىل انًَْشافِكِ } { ًأَسْجُهَكُىْ إىل انْكَؼْبٍَِْْ } ولم يفلل بين األيدي
واألرجل بمسح الرأس .
الثانً  :أن العطؾ عى األيدي يستدعي أن يكون لكل قراءة معن مؽاير لآلخر
إذ يكون المعن عى قراءة النلب الؽسل وعى قراءة الجر المسح . .
وهذا بخبلؾ العطؾ عى الرإوس فإن المعن يكون واحدا عى القراءتين  .باإلضافة
إل أن الجر لىجوار رديء لم يرد في كبلم هللا إطبلقا.
يقول السيد الطباطبابي (ت  ٕٔٗٓ :هـ) ( :فإن الطبع السىيم يؤب عن حمل الكبلم
البىيػ عى ذلك وكيؾ يرض طبع متكىم بىيػ أن يقول مثبل قبىت وجه زيد ورأسه
ومسحت بكتفه ويده بنلب يد عطفا عى [ وجه زيد ] مع انقطاع الكبلم األول
ولبلحية قوله [ يده ] ألن يعطؾ عى محل المجرور المتلل به وهو أمر جابز دابر
كثير الورود في كبلمهم) (ٕ).

(ٔ)

ٌُنظر  :تفسٌر كنز الدقائق وبحر الغرائب  :القمً  +. ٗ9 / ٗ,التفسٌر الكاشف :مغنٌة  +. ٕٖ / ٖ ,التفسٌر
الكاشف  :مغنٌة .ٕٖ / ٖ ,

(ٕ) تفسٌر المٌزان  :الطباطبائً . ٕٕٕ / ٘ ,
ٖٗٔ

ادلجحث اىثبًّ  :اىرتجٍح ثبىقرائِ
تىطئخ
ال يخف ان لىقرابن أهمية ودور كبير في تعيين المعن المراد من كبلم المتكىم وقد
اوالها المفسرين والفقهاء العناية في التفسير واالستنباط ولذا جعىوها من المرجحات التي
يىجؤون اليها في حال تعدد المعن في لفظة وفي هذا المبحث سنتعر لىقرابن بكونها
من المرجحات الخارجية وكيفية الترجيح بيها من خبلل المطالب اآلتية :

ادلطيت األوه  :تؼرٌف اىقرائِ وأمهٍتهب
أوالً  :تعريف القرائن
القرائن لغ ًة  :كىي جمع قرينة  ,كالقرينة مف قرف  .يقكؿ ابف فارس(تّٗٓ:ىػ)
( :قرف  :القاؼ كالراء كالنكف أصالف صحيحاف أحدىما يدؿ عمى جمع شيء إلى شيء
كاآلخر شيء ينتأ بقكة كشدة  .فاألكؿ قارنت بيف الشيئيف  ...كمف كالميـ فالف إذا جاذبتو
قرينة بيرىا أم إذا قرنت بو الشديدة  ,كقرينة الرجؿ امرأتو  .كيقكلكف سامحتو قرينتو
كقركنتو كقركنو أم نفسو) (ُ) .ك(القرينة مؤنث القريف) (ِ).
كقد ذكر ابف منظكر(تُُٕ:ىػ)  ( :القىرينةي  :فى ًعيمة بمعنى مفعكلة مف االقتًراف ,
الشيء
كقارىف
ي
قارنا  .ى
كقد ا ٍقتىىرىف الشيئاف كتى ى
صاح ٍبتو
كقارٍنتيو ًقرانان :
كا ٍقتىىرف
ى
ي
الشيء بغيره ى
ً
ب) (ّ).
المصاح ي
 :كصمتو  .كالقى ًر ي
يف  :ي

قارنة كًقرانان  :ا ٍقتىىرف
ب
ى
الشيء يم ى
ً
ت
اف الكككب  .كقى ىرٍن ي
 ,كمنو قر ي

كصاحىبو .
بو
ى
ً
بالشيء
الشيء
ى

(ٔ)معجم مقاٌٌس اللغة  :ابن فارس . 77 / ٘ ,
(ٕ) معجم لغة الفقهاء  :قلعجً . ٖٕٙ ,
(ٖ) لسان العرب  :ابن منظور . ٖٖٙ / ٖٔ ,
ٖ٘ٔ

كيتضح مف معاني القرائف االتفاؽ عمى أنيا قرف الشيء بالشيء كجمعو ً
بو ك
مصاحبتو لو كىك المقصكد مف الدراسة .
القرائن اصطالحاً  :كثير ما يستعيف المفسر ككذلؾ الفقيو في بيانيـ لممعنى المراد

مف المفظ بما يحيط ً
بو كأطمقكا عمى ذلؾ القرائف المحيطة بالمفظ.

كقد عرفيا الشريؼ الجرجاني (ت ُٖٔ :ىػ) ( :أمر يشير إلى المطمكب) (ُ).
داللة عمى إشارتيا لممعنى المراد كتكضيحو .
وعرفيا المفسرون ( :ىي ما ارتبط منيا  ,عمى نحك ما بالكالـ ارتباطان لفظيان أك
معنكيان  ,ككاف لوي أثر فاعؿ في استيعاب الكالـ كفيـ مراد المتكمـ) (ِ).
وعند الفقياء ( :ىي الدالئؿ التي تقترف بالكالـ أم تصاحبو)

(ّ)

.

كىي أيضان (ما يذكره المتكمـ لتعيف المعنى المراد أك لبياف أف المعنى الحقيقي
غير مراد) (ْ).
كيمحظ مف داللة المعنى المغكم كاالصطالحي أنيما يدالف عمى الجمع كالمصاحبة
فإف معنى المفظ إذا كاف مرددان بيف معاف عدة  ,فبإضافة أحد القرائف كجمعو معيا يتضح
المعنى الراجح  ,سكاء كانت القرائف متصمة أـ منفصمة .

(ٔ) التعرٌفات  :الجرجانً . ٔ7ٗ ,
(ٕ) بحوث فً منهج تفسٌر القرآن الكرٌم  :رجبً . 9ٙ ,
(ٖ) دروس فً أصول فقه اإلمامٌة  :الفضلً . ٙ8 / ٕ ,
(ٗ)

أصول الفقه االسالمً  :وهبة الزحٌلً  , :الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٔٗٓٙ :هـ ٔ98ٙ -م  ,المطبعة  :دار
الفكر للطباعة والتوزٌع والنشر – دمشق . ٕ97 / ٔ ,
ٖٔٙ

ثانياً  :أىمية القرائن
مف تعريفات القرائف تتضح أىميتيا في إيصاؿ المعنى المراد لممخاطب كتأكيده ,
كىذا ما نجده في كتب التفسير كالفقو  ,فتارة نجد القرينة معينة لممعنى المراد كما أطمقكا
(ُ)

عمييا (قرينة المجاز) فكؿ معنى مجازم يحتاج إلى قرينة إلثباتو كبيانو

 .أك تككف

صارفة لممعنى المتبادر  ,فإذا حصؿ تردد في معنى ما  ,ككاف أحد المعاني مقترنان بقرينو
معينو فيككف ىذا ىك المعنى الراجح  ,يقكؿ الغزالي (ت َٓٓ :ىػ) ( :ثـ إف كاف نصان ال
يحتمؿ كفى معرفة المغة  ,كاف تطرؽ إليو االحتماؿ فال يعرؼ المراد منو حقيقة اال
بانضماـ قرينة إلى المفظ)(ِ).
كقد أشار إلى ذلؾ المحقؽ الحمي(تٕٔٔ:ق) بقكلو  ( :الف المشترؾ ال يستعمؿ
في أحد معنييو إال بقرينة) (ّ) .فإف القرينة ىي المؤكدة كالمرجحة لممعنى المراد في
المشترؾ إذا تردد بيف أكثر مف معنى (ْ).
كمثموي يقكؿ السيد محمد باقر الصدر(تََُْ:ىػ) ( :كاف كاف -أم المشترؾ -
(ٓ)

يحتاج في تعييف إرادة أحد المعاني المكضكع بإزائيا المفظ إلى قرينة معينة)

.

فتتضح أىمية القرينة بإيضاح المعنى المراد كزيادة الفيـ لو  ,يقكؿ ابف نكر الديف
اؿ كمك ًارًد ً
ً
مف قىضايا األحك ً
الخطاب
الم ٍحتىف ىة بال ىكالـ ٍ
(ت ِٖٓ:ىػ) ( :اعممكا أىف القرائ ىف ي

(ٔ)

ٌُنظر  :أحكام القرآن  :الجصاص . ٔ9ٗ / ٔ ,

(ٕ) المستصفى  :الغزالً . ٔ8٘ ,
(ٖ) معارج األصول  :المحقق الحلً . 8ٖ ,
(ٗ)

ٌُنظر  :التقرٌب واإلرشاد  :أبو بكر محمد بن الطٌب بن محمد القاضً الباقالنً  ,تحقق :عبد الحمٌد بن علً
أبو زنٌد  ,الطبعة :الثانٌة  ,سنة الطبع  ٔٗٔ8 :هـ  ٔ998 -م  ,الناشر :مؤسسة الرسالة . ٔ٘ٗ / ٔ ,

(٘) بحوث فً علم األصول  :الهاشمً . ٔٔ٘ / ٔ ,
ٖٔ1

ً
ً
كمقاص ًد األقك ً
اؿ تى ً
كقؼ
كضكع ًة ليا.
الم
صرؼ األلفا ى
عند مف ى
كيككف ىبِّينا ى
ى
ي
ظ عف ىحقائقيا ى
عند ىم ٍف ىج ًيمىيا) (ُ).
عمى القىرائً ًف ,يم ٍش ًك نال ى
فإذا كاف ىناؾ تردد في المعنى  ,يرجح المعنى المقترف بقرينة مبينة لممراد ,
تردد بيف ككنو
عاـ في الخطاب ٌ
كيشير إلى ذلؾ الدكتكر نعماف جغيـ ( :فإذا كرد لفظ ٌ
صدىا المتكمٌـ أك جرل بيا
مقصكدا بو أص يؿ الكضع المغكم ,كككنو ىي ٍح ًمؿ داللة
ن
ٌ
خاصة قى ى
يحؼ
العرؼ المغكم ,يككف الحكـ تكجيو المفظ إلى المقصكد منو لمقتضى الحاؿ؛ أم ما
ٌ
بالخطاب مف قرائف)

(ِ)

 .فالقكؿ المقترف بقرينة معينة ىك األرجح كاألقكل (ّ).

(ٔ)

تٌسٌر البٌان ألحكام القرآن  :ابن نور الدٌن . 98 / ٔ ,

(ٕ)

طرق الكشف عن مقاصد الشارع  :نعمان جغٌم  ,الطبعة :األولى  ,سنة الطبع  ٖٔٗ٘ :هـ  ٕٓٔٗ -م ,
الناشر :دار النفائس للنشر والتوزٌع ,األردن . ٖٖٔ ,

(ٖ)

ٌُنظر  :قواعد الترجٌح عند المفسرٌن دراسة نظرٌة تطبٌقٌة  :حربً . ٕ99 ,
ٖٔ8

ادلطيت اىثبًّ :أّىاع اىقرائِ واىرتجٍح هبب
لمقرائف أقساـ عدة بحسب اتصاليا بالمفظ كتعيينيا لممعنى المراد كىي :
أوالً  :القرائن المتصمة والقرائن المنفصمة
القرائن المتصمة ( :ىي كؿ ما اتصؿ بالكالـ  ,ككاف لوي أثر فاعؿ في استيعاب
الكالـ كفيـ مراد المتكمـ  ,سكاء أكاف مف سنخ األلفاظ أك مف غير سنخ األلفاظ) (ُ).
كىذه القرائف قد قسمت عمى قسميف :
ُ -القرائن المتصمة المفظية ( :ىي قرائف مرتبطة بالكالـ كمتصمة ً
بو كليا دكر
في تحديد األلفاظ كالعبارات) (ِ).

كتتمثؿ القرينة المتصمة المفظية بسياؽ الكالـ كالمراد ً
بو ( :عبارة عف خصكصية

الكممة أك الكالـ الحاصمة مف مكاف العبارات كالمفردات) (ّ).

كقد عرفيا السيد محمد باقر الصدر(تََُْ:ىػ) ( :كؿ ما يكشؼ المفظ الذم
نريد فيمو مف دكاؿ أخرل  ,سكاء كانت لفظية كالكممات التي تشكؿ مع المفظ الذم نريد
فيمو كالما متحدا مترابطا  ,أك حالية كالظركؼ كالمالبسات التي تحيط بالكالـ كتككف
(ْ)

ذات داللة في المكضكع)

.

كقد أطمؽ عمييا الفقياء ك األصكليكف بالداللة السياقية ( :كىي أف يدؿ سياؽ
الكالـ بالداللة االلتزامية عمى لفظ مفرد مقدر أك معنى مفرد مقدر  ,أك مفاد جممة مقدرة
ليست مذككرة في المنطكؽ بشكؿ صريح) (ٓ).

(ٔ) أساسٌات علم التفسٌر  :مركز المعارف للتألٌف والتحقٌق . ٖٔ9 ,
(ٕ) بحوث فً منهج تفسٌر القرآن الكرٌم  :رجبً . ٖٔٓ ,
(ٖ) مدخل إلى علم التفسٌر  :هاشم أبو خمسٌن  ,تحقٌق  :أحمد عبد الحسٌن رهٌف  ,بال. .ط  ,بال  .م , 9ٖ ,
(ٗ) دروس فً علم األصول  :الصدر . 9ٓ / ٔ ,
(٘)

أصول الفقه  :علً محمد بو سلمان الجبٌلً  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٖٖٔٗ :هـ  ٕٕٓٔ -م  ,المطبعة :
دار الوالء – بٌروت . ٕٔ8 ,
ٖٔ9

فالمعنى المقترف بقرينة السياؽ ىك األرجح

 ,بؿ يعد السياؽ مف أىـ قكاعد

الترجيح لدل المفسريف (ُ).
كمف أمثمة ترجيح المعنى بحسب سياؽ الكالـ ,
{ َِبٌِهِ َىَِْ اٌذَِِّٓ }

(ِ)

كممة (الديف) في قكلو تعالى :

 .فإف ىذه الكممة أخذت معنى يكـ الجزاء كذلؾ لتأثير السياؽ في

ترجيح المعنى  ,كلك كردت بمفردىا أك في سياؽ آخر لكسبت معنى آخر  ,كنالحظ ذلؾ
عند كركدىا في سياؽ آخر كما في قكلو تعالى  { :وَزٌَِهَ وِذَْٔب ٌُُِىعُفَ َِب وَبَْ ٌَُِأْخُزَ
أَخَبهُ فٍِ دَِِٓ اٌٍَِّْهِ } (ّ) .فالديف ىنا بمعنى الشريعة كالقانكف (ْ).
ككذلؾ معنى (العذاب) في قكلو تعالى  { :و َذْسَأُ ػَبْهَب اٌْؼَزَاةَ أَْْ رَشْهَذَ أَسْثَغَ شَهَبدَادٍ ثِبٌٍَِِّ
ئَُِِّٔ ٌَِّْٓ اٌْىَبرثِنيَ }(ٓ) .فالعذاب ىنا بمعنى الحد الشرعي لكجكد قرينة السياؽ في اآليات
المباركة (ٔ).
ككذلؾ يعد االستثناء مف العاـ قرينة متصمة لفظية  ,كما لك قمنا (أكرـ كؿ فقير إال
الفساؽ) فكما ىك معركؼ أف كؿ مف أدكات العمكـ  ,كجاءت أداة االستثناء (إال) قرينة
مبينة لمراد المتكمـ بعدـ دخكؿ الفساؽ في اإلكراـ (ٕ).

(ٔ)

ٌُنظر  :قواعد الترجٌح عند المفسرٌن دراسة نظرٌة تطبٌقٌة  :حربً . ٕ99 ,

(ٕ) الفاتحة . ٗ :
(ٖ) ٌوسف . 7ٙ :
(ٗ)

ٌُنظر  :بحوث فً منهج تفسٌر القرآن الكرٌم  :رجبً ٗٔٔ .

(٘) النور . 8 :
()ٙ

ٌُنظر  :زبدة التفاسٌر :الكاشانً +. ٗ79 /ٗ ,تفسٌر المٌزان  :الطباطبائً . 8ٕ/ٔ٘,

()7

ٌُنظر  :دروس فً علم األصول  :الصدر . 9ٕ/ ٔ ,
ٓٗٔ

ِ -القرائن المتصمة غير المفظية  :كتتمثؿ بخصائص المخاطب  ,كما في
لفظ (كتخفي) في قكلو تعالى ًَ { :حُخْفِِ فِِ ََفْضِكَ يَب انهَّوُ يُبْذِّوِ } (ُ) .فقد تردد المراد
بالشيء المخفي ىنا بيف ككنو حب الرسكؿ

(صمى اهلل عميو وآلو)

لزينب بنت جحش  .أك إخفاء

أمر الزكاج مف زينب لما ىك متعارؼ مف قصة زيد كزينب في سكرة األحزاب  ,كاخفاء
الرسكؿ(صمى اهلل عميو وآلو) ,خشية اف تقكؿ العرب تزكج مف زكجة ابنو المتبنى كىك محرـ في
الجاىمية .كىنا تتضح القرينة بحاؿ المخاطب كخصائصو  ,فسمك المقاـ المحمدم
كعصمة رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو)  ,مانعة لممعنى األكؿ  ,مرجحة لممعنى الثاني
كىك إخفاء أمر الزكاج مف زينب كاف االبف المتبنى ليس ابنان حقيقيان ناش انر لمحرمة (ِ).
كمف القرائف المتصمة غير المفظية (أسباب النزكؿ) فإنيا تعد إحدل القرائف
المرجحة لممعنى كما في كممة (النسيء) في قكلو تعالى  { :إِنَّوَا النَّسِيءُ سِيَادَةٌ فِي الْكُفْزِ يُضَلُّ بِوِ
الَّذِينَ كَفَزًُا يُحُِّلٌنَوُ عَاهًا يُحِلٌُّنَوُ عَاهًا ًَيُحَزِّهٌُنَوُ عَاهًا }

(ّ)

 .فإف لفظ (النسيء) لوي معاف عدة كالبعد

ك التأخير ك الزيادة كالديف  ,كقد رجح التأخير لمناسبتو لسبب النزكؿ كىك تأخير
األشير الحرـ (ْ).

(ٔ) سورة األحزاب . ٖ7 :
(ٕ)

ٌُنظر  :قواعد الترجٌح عند المفسرٌن دراسة تطبٌقٌة  :حربً .ٖٓ8 - ٖٓ٘ ,

(ٖ) سورة التوبة . ٖ7 :
(ٗ)

ٌُنظر  :التحقٌق فً كلمات القرآن المصطفوي 9ٕ / ٕٔ ,
ٔٗٔ

ككذلؾ المعارؼ العقمية المبية مف القرائف المتصمة غير المفظية (ُ) .كقد كصفيا
لمركم نظر إلييا في مقاـ النقؿ
السيد كماؿ الحيدرم بقكلو ( :ىناؾ قرائف متٌصمة ال يككف ا
العامة التي يعيشيا الناس في
المبية المرتكزة في االذىاف مف قبيؿ المرتكزات
كىي القرائف ٌ
ٌ
النص  ,كىي بالتأكيد ذات تأثير كبير في معنى الكالـ الصادر آنذاؾ) (ِ).
عصر صدكر
ٌ
كما في قكلو تعالى ًَ { :يَب لَذَسًُا انهَّوَ حَكَّ لَذْسِهِ ًَاألَسْضُ جًَِْؼًب لَبْضَخُوُ ٌَّْوَ انْمَِْبيَتِ
ًَانضًَّبًاثُ يَطٌَِّّْبثٌ بًَِِْْنِوِ صُبْحَبََوُ ًَحؼبىل ػًََّب ُّشْشِكٌٌَُ } (ّ) .فنجد اف الم ارد ب (القبضة)
اليد ك (يمينو) أم يده اليمنى ,بمعنى الجارحة المتعارفة لدل البشر  ,أك ىما بمعنى القدرة
كالسمطة  ,فتردد المعنى ك رفع بقرينة عقمية لبية كىي استحالة حدكدية قدرة البارم عز
كعال  ,كتشبييو بخمقو  ,كتفسير المراد باليد كاليميف الجارحة المحمية (ْ) .بؿ البد مف
االستعانة بالقرينة العقمية كىي االمتناع عقالن بأف اليد كاليميف ىنا الجارحة المتعارفة لدل
(ٓ)

البشر  ,كترجيح معنى القدرة كالسمطة لكجكد قرينة عقمية لبية .

أما القرائن المنفصمة  :فيي(كؿ ما ارتبط بالكالـ بالرغـ مف عدـ اتصالو ً
بو ,
ككاف لوي أثر فاعؿ في استيعاب الكالـ كفيـ مراد المتكمـ) (ٔ).

(ٔ)

ٌُنظر  :بحوث فً منهج تفسٌر القرآن الكرٌم  :رجبً  + ٔٗ7 ,اساسٌات علم التفسٌر  :مركز المعارف
للتألٌف والتحقٌق . ٔٗٗ ,

(ٕ) الظن  :الحٌدري . ٕٙ٘ ,
(ٖ) سورة الزمر . ٙ7 :
(ٗ)

ٌُنظر  :تلخٌص البٌان فً مجازات القرآن  :الشرٌف الرضً . ٕ88 ,

(٘)

ٌُنظر  :التوحٌد  :أبو جعفر محمد علً بن الحسٌن بن بابوٌه القمً الصدوق (ت ٖ8ٔ :هـ)  ,تحقٌق  :تصحٌح
وتعلٌق  :السٌد هاشم الحسٌنً الطهرانً  ,الناشر  :مؤسسة النشر اإلسالمً التابعة لجماعة المدرسٌن بقم
المشرفة . ٕٔٙ ,

( )ٙاساسٌات علم التفسٌر  :مركز المعارف للتألٌف والتحقٌق . ٔ٘ٓ ,
ٕٗٔ

كعرفت عند الفقياء  :بإنيا ( القرائف التي ال تتصؿ بالكالـ كانما ىي منفصمةن عنو
 ,كلكف إذا ضمت إلى الكالـ حققت لو ظيك انر في المعنى) (ُ).
كىذه القرائف تتمثؿ في :
ٔ -آيات قرآنية  :كىك أف تككف إحدل اآليات المباركة قرينة مبينة آلية أخرل ,
فيككف المعنى ىنا مرجح بقرينة اآلية األخرل المبينة لو  ,كتعد ىذه القرينة إحدل
قكاعد الترجيح لدل المفسريف (ِ).
كما في قكلو تعالى ًَ { :الْوُطَلَّقَاثُ يَخَزَبَّصْنَ بِأَنفُسِيِنَّ ثَالَثَتَ قُزًُءٍ } (ّ) .فمفظ (المطمقات) في
ال بيا أـ ال  ,فيجب عمييف العدة
ال كانت أـ ال  ,مدخك ن
اآلية عاـ شامؿ لكؿ مطمقة حام ن
ثالثة قركء في ىذه اآلية المباركة  .كمف ثـ يتبيف أف المراد ب (المطمقات) ليس عمكمان ,
ال بيا  .كذلؾ عف طريؽ القرينة المنفصمة في قكلو
بؿ مف كانت غير حامؿ كغير مدخك ن
تعالى َّ { :ب أَُّّيَب انَّزٍَِّ آيَنٌُا إرا ََكَحْخُىْ انًُْؤْيِنَبثِ ثُىَّ طَهَّمْخًٌُُىٍَُّ يٍِْ لَبْمِ أٌَْ حًََضٌُّىٍَُّ فًََب
نَكُىْ ػَهَْْيٍَِّ فًََب نَكُىْ ػَهَْْيٍَِّ يٍِْ ػِذَّةٍ حَؼْخَذًََُّيَب } (ْ) .كقكلو تعالى ًَ{ :أًالَثُ األَحًَْبلِ
أَجَهُيٍَُّ أٌَْ َّضَؼٍَْ حًَْهَيٍَُّ } (ٓ) .فياتاف اآليتاف خصصتا الحكـ بالمطمقة المستقيمة
الحيض كالمدخكؿ بيا (ٔ).
(ٔ) أصول الفقه وقواعد االستنباط  :الصفار . ٖٖ9 / ٔ ,
(ٕ)

ٌُنظر  :قواعد الترجٌح عند المفسرٌن دراسة نظرٌة تطبٌقٌة  :حربً .ٖٕٔ ,

(ٖ) سورة البقرة . ٕٕ8 :
(ٗ) سورة االحزاب . ٗ9 :
(٘) سورة الطالق . ٗ :
()ٙ

ٌُنظر  :تفسٌر جوامع الجامع  :الطبرسً + .ٕٔ٘ / ٔ ,زبدة البٌان فً أحكام القرآن  :أحمد بن محمد المقدس
األردبٌلً  ,تحقٌق  :محمد الباقر البهبودي  ,الناشر  :المكتبة المرتضوٌة إلحٌاء اآلثار الجعفرٌة – طهران
.٘97 -٘9ٖ,
ٖٗٔ

ٕ-
الرسكؿ

الرواية التفسيرية  :كىك أف يستعاف بالركاية المكثقة ك الصحيحة عف

(صمى اهلل عميو وآلو)

كالمعصكميف

(عمييم السالم)

لبياف مقاصد اآليات (ُ) .ككثي انر ما نجد ىذا

في تفسير القرآف بالسنة  ,فالسنة مبينو كمفسرة لكثير مف آيات القرآف  ,قاؿ تعالى { :
وَأَٔضٌَْبَب ئٌَُِْهَ اٌزِّوْشَ ٌِزُجََُِّٓ ٌٍِبَّبطِ َِب ُٔضِّيَ ئٌَُِْهُِْ } (ِ) .فإذا ما تردد فيـ لفظ أك حكـ ما  ,كجد
بيانو في سنة رسكؿ اهلل كاألئمة المعصكميف

(عمييم السالم)

(ّ) .كمف األمثمة عمى الترجيح

بالركاية التردد الحاصؿ في لفظ (القركء) في قكلو تعالى  { :وَاٌُّْطٍََّمَبدُ َزَشَثَّصَْٓ ثِأَٔفُغِهَِّٓ ثَالَثَخَ
لُشُوءٍ } (ْ) .ىؿ المراد ً
بو الطير أـ الحيض ؟ كقد أستدؿ مف رجح الطير بالركايات عف
عمي بف إبراىيـ عف ابف أبك عمير عف عمر بف إذينة عف ز اررة قاؿ  :سمعت ربيعة
الرأم يقكؿ مف رأيي اف اإلقراء التي سمى اهلل

(عزوجل)

في القرآف انما ىك الطير فيما بيف

الحيضتيف  ,فقاؿ  :كذب لـ يقمو برأيو كلكنو إنما بمغو عف عمي
أصمحؾ اهلل أكاف عمي

(عميو السالم)

(عميو السالم)

فقمت لو :

يقكؿ ذلؾ ؟ فقاؿ  :نعـ إنما القركء الطير يقرل فيو الدـ

فيجمعو فإذا جاء المحيض دفقو)) (ٓ).

(ٔ)

ٌُنظر  :بحوث فً منهج تفسٌر القرآن الكرٌم  ,رجبً . ٔٙ9 ,

(ٕ) سورة النحل . ٗٗ :
(ٖ)

ٌُنظر  :التفسٌر والمفسرون فً ثوب ه القشٌب  :محمد هادي معرفة  ,الطبعة  :الثانٌة  ,سنة الطبع ٕٔٗٙ :هـ ,
المطبعة  :األستانة الرضوٌة المقدسة . ٖ٘ٗ / ٕ ,

(ٗ) سورة البقرة . ٕٕ8 :
(٘) الكافً  :الكلٌنً . 87 / ٙ ,
ٗٗٔ

كعف عمي ابف إبراىيـ عف أبكه عف ابف أبي عمير كعدة مف أصحابنا عف سيؿ بف
زياد عف ابف أبك نصر جميعا عف جميؿ بف دراج عف ز اررة عف أبك جعفر
(( :القرء ما بيف الحيضتيف))

(ُ)

(ِ)

.فقد استند الفقياء

كالمفسركف

(ّ)

(عميو السالم)

قاؿ

في ترجيح معنى

القركء في اآلية بالطير دكف الحيض  ,استنادان عمى ما سبؽ مف الركايات  ,كالبد مف
اإلشارة أف الفقيو كالمفسر عند ترجيحو بكاسطة السنة  ,يراعي في ذلؾ شركط الركاية
الصحيحة مف حيث السند كالمتف في كتب الحديث كالرجاؿ .
ٖ -اإلجماع
المراد باإلجماع لغ ًة  :االنضماـ كاالتفاؽ عمى شيء  ,فيقاؿ جمعت الشيء
المتفرؽ  ,كأجمع المسممكف عمى كذا إذا اتفقكا عمى رأم كاحد (ْ).
اإلجماع اصطالحاً  :فيك (اتفاؽ طائفة يستحيؿ بحكـ العادة خطؤىـ كعدـ
(ٓ)
.ككثير ما يستدؿ المفسركف كالفقياء بيذه
كصكليـ إلى حكـ اإلماـ (عميو السالـ)
ان

القرينة عند ترجيحيـ لمفظ ما .

(ٔ) المصدر نفسه . 87 / ٙ ,
)ٕ ) ٌُنظر  :النجعة فً شرح اللمعة  :محمد تقً التستري  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٔٗٓٙ :هـ  ,الناشر :
كتاب فروشى صدوق . ٕٗٙ / 9 ,
(ٖ) ٌُنظر  :النجعة فً شرح اللمعة  :محمد تقً التستري  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٔٗٓٙ :هـ  ,الناشر :
كتاب فروشى صدوق  + . ٕٗٙ / 9 ,تفسٌر نور الثقلٌن :عبد علً بن جمعة العروسً الحوٌزي  ,تحقٌق :
السٌد هاشم الرسولً المحالتً  ,الطبعة  :الرابعة  ,سنة الطبع  ٖٔ7ٓ - ٕٔٗٔ :ش  ,المطبعة  :مؤسسة
إسماعٌلٌان  ,الناشر  :مؤسسة إسماعٌلٌان للطباعة والنشر والتوزٌع – قم  +. ٕٕٔ / ٔ ,تفسٌر المٌزان :
الطباطبائً. ٕ٘ٓ / ٕ ,
(ٗ) ٌُنظر  :العٌن  :الفراهٌدي  + . ٕٖ9 / ٔ ,الصحاح  :الجوهري  +. ٔٔ98 / ٖ ,معجم مقاٌٌس اللغة  :ابن
فارس . ٗ8ٓ / ٔ ,
(٘) فرائد األصول  :االنصاري . ٔ89 / ٔ ,
٘ٗٔ

كما في التردد في معنى لفظ (النكاح) في قكلو تعالى  { :وَالَ رَبىِحُىا َِب َٔىَحَ
آثَبؤُوُُْ ِِْٓ اٌبِّغَبءِ }

(ُ)

 ,ىؿ المراد بو العقد أـ الكطء  ,فرجح المعنى األكؿ كىك العقد

 ,كذلؾ لحصكؿ قرينة اإلجماع عميو كىك ما ذىب اليو المفسركف كالفقياء عند بيانيـ
ليذا المعنى (ِ).
كمثاؿ آخر لمترجيح بقرينة اإلجماع  ,التردد في معنى لفظ (االسراؼ) الذم ذكر
في عدة مكاضع في القرآف الكريـ  ,كقكلو تعالى  { :وَوٍُُىا وَاشْشَثُىا وَالَ رُغْشِفُىا ئَُِِّٔ الَ َُحِتُّ
اٌُّْغْشِفِنيَ } (ّ)

 ,كفي قكلو تعالى  { :وَآرُىا حَمَُِّ َىََْ حَصَبدِهِ وَالَ رُغْشِفُىا ئَُِِّٔ الَ َُحِتُّ اٌُّْغْشِفِنيَ }

(ْ) ,كعند تتبع معنى (االسراؼ) نجد عدة معاف ليذا المفظ مرددة بيف الغفمة ك الخطأ (ٓ),
ك الجيؿ ك المجاكزة (ٔ) ,كالتبذير

(ٕ)

 ,كذكر المفسركف كالفقياء معنى آخر لإلسراؼ كىك

االنفاؽ في المعصية (ٖ) .كقد رجح المعنى األخير لكجكد قرينة اإلجماع عمى اف المراد
باإلسراؼ ىك االنفاؽ دكف بقية المعاني (ٗ).

(ٔ) سورة النساء . ٕٕ :
(ٕ) ٌُنظر ٌُ :نظر :زبدة البٌان فً احكام القرآن  :األردبٌلً  + . ٕٕ٘ ,مسالك األفهام  :الشهٌد الثانً . 8٘ / 7 ,
 +الحدائق الناضرة  :البحرانً . ٔ٘7 / ٕٖ ,
(ٖ) سورة االعراف . ٖٔ :
(ٗ) سورة االنعام . ٔٗٔ :
(٘) ٌُنظر  :الصحاح  :الجوهري . ٖٔ7ٖ / ٗ ,
(ٌُ )ٙنظر  :معجم مقاٌٌس اللغة  :ابن فارس . ٖٔ٘ /ٖ ,
(ٌُ )7نظر  :تاج العروس  :الزبٌدي . ٕ7ٓ / ٕٔ ,
(ٌُ )8نظر  :تفسٌر مجمع البٌان  :الطبرسً  + . ٔ78 / ٗ ,آٌات االحكام  :األستربادي  + . ٔٙ7 ,عوائد االٌام :
النراقً . ٕٖٙ ,
(ٌُ )9نظر  :عوائد االٌام  :النراقً . ٕٙ٘ ,
ٔٗٙ

ٗ -العرف
عركؼ ام عارؼ يعرؼ
المراد بالعرف لغ ًة  :مف العرفاف كىك العمـ  ,كرجؿ ي
باألمكر ,كأمر ً
عريؼ كعارؼ  :أم معركؼ كمعمكـ (ُ).
العرف اصطالحا( :ما تعارؼ عند الناس كأستأنسكا بو  ,ك استقرت عميو
نفكسيـ )

(ِ)

.

كما في تحديد المراد بمفظ (اليد) في قكلو تعالى  { :فَزَََُُّّّىا صَؼُِذاً طَُِّجبً فَبِْغَحُىا
ثِىُجُىهِىُُْ وَأَْذَِىُُْ } (ّ) .فإذا حصؿ تردد بالمراد باليد ىؿ ىي إلى المرفؽ اـ إلى
الزند؟ فإطالؽ اليد في اآلية يتعيف بمفيكـ العرؼ كىك إلى حد الزند  ,كىنا أخذ بقرينة
العرؼ لعدـ كجكد تقييد في اآلية كما في آية الكضكء التي قيدت بقكلو تعالى { :
وَأَْذِ َىُُْ ئىل اٌَّْشَافِكِ } (ْ) .أما في آية التيمـ فقد حدد المراد باليد إلى الزند حسب ما ىك
متعارؼ (ٓ).
ككذلؾ قكلو تعالى َ { :ب أَُّهَب اٌَّزََِٓ آَِبُىا ال رَأْوٍُُىا أَِْىاٌَىُُْ ثَُْبَىُُْ ثِبٌْجبطًِِ}

( )3

المراد

ألنو في العرؼ
باألكؿ سائر
ألنو معظـ المنافع  ,ك ٌ
التصرفات  .كاختصاصيا باألكؿ ٌ
ٌ
يطمؽ األكؿ عمى كجكه اإلنفاقات  ,يقاؿ  :أكؿ مالو بالباطؿ  ,كاف أنفقو في غير

األكؿ

(ٕ).

(ٔ) ٌُنظر  :لسان العرب  :ابن منظور . ٕٖٙ / 9 ,
(ٕ) أصول الفقه و قواعد االستباط :الصفار . ٖٖٓ/ٔ ,
(ٖ)سورة النساء . ٖٗ :
(ٗ) سورة المائدة . ٙ :
(٘)

ٌُنظر :التحقق فً كلمات القرآن الكرٌم  :المصطفوي . ٔ89 / ٗ ,

( )ٙسورة النساء . ٕ9 :
( )7زبدة التفاسٌر  :الكاشانً . ٘ٓ / ٕ ,
ٔٗ1

٘ -الشهرة :
(ٔ)

الشهرة لغة  :الوضوح

و الظهور

(ٕ)

(ٖ)

واالنتشار

الشهرة اصطالحا ( :ذيوع الشيء وانتشاره بين الناس) (ٗ).
تعد الشهرة من أهم القرابن المرجحة لىمعن المراد وكثيراً ما يستعين
المفسرون و الفقهاء بهذه القرينة لتعيين المعن المراد من الىفظ بل إن اشتهار الىفظ
بمعن ما يإدي إل تبادر الذهن لذلك المعن وتعيينه له ُ  .وفي ذلك يقول الميرزا القمي
(ت ٕٖٔٔ :هـ) ( :واعىم أن المجاز المشهور المتداول في ألسنتهم المعبر عنه بالمجاز
الراجح يعنون به الراجح عى الحقيقة يريدون به ما يتبادر به المعن بقرينة الشهرة وأما
مع قطع النظر عن الشهرة فبل يترجح عى الحقيقة وإن كان استعمال الىفظ فيه أكثر) (٘).
فمت ما ا شتهر لفظ بمعن ما وشاع فيه كان ذلك المعن هو المرجح عى بقية المعاني
وكثيراً ما نجد هذا في المنقوالت الشرعية والعرفية .
وقد ذكرت عدة شرابط لهذه القرينة وهي (:)ٙ
ٔ -كثرة استعمال الىفظ في المعن المراد وؼىبته فيه دون بقية المعاني المردد بينها
حيث إن الشهرة وؼىبة االستعمال قد تلل إل حد يكون تبادر المعن من الىفظ
ؼير محتاج إل مبلحظة تىك الؽىبة وحينبذ تكون سببا لتعين الىفظ لذلك المعن .
ٕ -أن تكون الشهرة لارفة لىمعن الحقيقي

وبسىب هذه القرينة عن المعن يتعين

ما وضع لىفظ من معن .
ٖ -حلول الفهم من إطبلق المعن المشهور دون ؼيره فبل يتردد الفهم عند سماع
الىفظ لوجود هذه القرينة فيرجح المعن عى بقية المعاني المرددة .
وهذه القرينة بشروطها مرجحة لىمعن

المردد سواء أكان مجازاً أم منقوالً

مرجحة لىمعن عند تعدده في المشترك وتردده بين أكثر من معن

كذلك

فؽىبة استعمال الىفظ

(ٔ) ٌُنظر  :معجم مقاٌٌس اللغة  :ابن فارس . ٕٕٕ / ٖ ,
(ٕ) ٌُنظر  :العٌن  :الفراهٌدي .ٕٙ7 / ٔ ,
(ٖ) ٌُنظر  :المصباح المنٌر فً غرٌب الشرح الكبٌر  :أبو العباس أحمد بن محمد بن علً الفٌومً  ,بال  .ط  ,بال
 .م  ,الناشر :المكتبة العلمٌة – بٌروت . ٖٕ٘ / ٔ ,
(ٗ) معجم الفاظ الفقه الجعفري  :فتح هللا . ٕٗ8 ,
(٘) قوانٌن األصول  :المٌرزا القمً . ٖٔ ,
(ٌُ )ٙنظر  :تقرٌرات آٌة هللا المجدد الشٌرازي  :الروزدري  + . 8ٓ / ٔ ,هداٌة المسترشدٌن  :الرازي / ٔ ,
ٖٕٗ  + .بدائع االفكار  :الرشتً . 7ٕ – ٖ9 ,
ٔٗ8

في معن ما وكثرته فيه جعىت ُه هاجراً لمعناه األلىي وكونه حقيقة فيه كما في الحقابق
الشرعية (ٔ).
وهذا ما نجده عند المفسرين في بيانهم لمعن (اللبلة) أو (الليام) أو ؼيرهما
من المعاني المشهورة فهم يرجحون المعن

المشهور لؽىبة استعمالها في العبادات

الخالة فقد فسر معن (اللبلة) في قوله تعال  { :أَلُُِّىا اٌصَّالَحَ }

(ٕ)

بانه العبادة

المخلولة كون المعن اشتهر في ذلك دون بقية معاني الىفظ (ٖ).
وكذلك األمر عند الفقهاء فهم يرجحون المجاز المشهور عى
لوجود قرينة الشهرة (إذ ال ب ّد لىحمل عى
المشهور أو حيث يعار

بقية المجازات

الحقيقة الىؽوية حيث يعارضها المجاز

هو النقل ونرجّح المجاز عىيه من قرينة

ألنّ حمل الىفظ

عى معناه الحقيقي مشروط بعدم قرينة المجاز كـ(يرمي) في أسد يرمي مثبلً  .فحمل
لفظ األسد عى المفترس مشروط بعدم وجود قولنا يرمي لفظا ً  .ولمّا كانت قرينة المجاز
المشهور الشهرة وال يمكن إزالتها من الىفظ فبل ب ّد من نلب قرينة مع الحقيقة إلزالتها)
(ٗ)

وكذلك في ذكرهم لىملطىحات الفقهية إنما تكون لىمعن الشابع والمشتهر في هذه

الملطىحات كما في لفظ (الحج) فؤن معناه الىؽوي هو مطىق القلد اال انه أشتهر
في قلد بيت هللا الحرام فما ذكر من مناسكه وشروطه إنما هي داخىة تحت هذا
المعن (٘).

(ٔ) ٌُنظر  :أصول الفقه  :المظفر  + . ٗ8 :رسالة فً المشتق  :أبو القاسم الكالنتر النوري . ٔ77 ,
(ٕ) سورة البقرة . ٖٗ :
(ٖ) ٌُنظر  :تفسٌر مقتنٌات الدرر  :علً الحائري الطهرانً  ,بال  .ط  ,سنة الطبع  ٖٖٔ7 :ش  ,المطبعة :
الحٌدري  -طهران  ,الناشر  :دار الكتب اإلسالمٌة . ٖٔ٘ / ٔ:
(ٗ) مفتاح الكرامة فً شرح قواعد العالمة  :محمد جواد العاملً  ,تحقٌق  :محمد باقر الخالصً  ,الطبعة  :األولى
 ,سنة الطبع  ٕٔٗ8 :هـ  ,المطبعة  :مؤسسة النشر اإلسالمً  ,الناشر  :مؤسسة النشر اإلسالمً التابعة
لجماعة المدرسٌن  -قم المشرفة . ٕٙٔ / ٔ9 ,
(٘) ٌُنظر  :جامع المقاصد فً شرح القواعد  :علً بن الحسٌن المحقق الكركً ,تحقٌق  :مؤسسة آل البٌت (ع)
إلحٌاء التراث  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٔٗٓ8 :هـ  ,المطبعة  :المهدٌة – قم  ,الناشر  :مؤسسة آل
البٌت (علٌهم السالم) إلحٌاء التراث  -قم المشرفة . ٔٓ8 / ٖ ,
ٔٗ9

ثانياً  :القرائن المعينة والقرائن الصارفة :
القرائن المعينة ( :ىي كؿ ما ارتبط بالكالـ ككاف لوي دكر في تعيف مراد المتكمـ

مف مجمكعة مف المعاني التي يمكف أف تككف مرادة لو مف كالمو) (ُ).

كتتضح أىمية القرينة المعينة في تحديد المعنى المراد في المشترؾ المفظي أك المجاز أك
اإلضمار (ِ) .يقكؿ الشيخ المظفر(تُّّٖ:ىػ) ( :ال شؾ في جكاز استعماؿ المفظ
الم شترؾ في أحد معانيو بمعكنة القرينة المعينة  .كعمى تقدير عدـ القرينة يككف المفظ
مجمال ال داللة لو عمى أحد معانيو)

(ّ)

 .فالقرينة المعينة ىي الدالة عمى المعنى المراد

مف قبؿ المتكمـ  ,فإذا ما تردد المعنى جاءت القرينة مكضحة لممعنى المراد مرجحو لو .
مثاؿ ذلؾ مف قاؿ (أعتؽ رقبة مؤمنو) فاف تقييد اإلطالؽ مف قبؿ المتكمـ بقرينة معينة
كىي (المؤمنة) رفع التردد بالمراد بالرقبة ىنا (ْ).
أما القرينة الصارفة  :فيي (كؿ ما أرتبط بالكالـ ككاف لوي دكر في صرؼ معنى
مف المعاني المحتممة لمراد المتكمـ مف كالمو) (ٓ) .
كقد تجتمع ىاتاف القرينتاف في كالـ كاحد لبياف المعنى المراد كتحديده كصرؼ بقية
المعاني عنو  .كمف تطبيقاتيما ,السياؽ كالركاية التفسيرية  ,كمناسبة الحكـ (ٔ).

كمثاؿ ذلؾ قكلو تعالى  { :حُشِّيَجْ ػَهَْْكُىْ أُيَّيَبحُكُىْ ًَبَنَبحُكُىْ ًَأَخٌََاحُكُىْ ًَػًََّبحُكُىْ
ًَخَبالَ حُكُىْ ًَبَنَبثُ األَخِ ًَبَنَبثُ انْأُخْجِ ًَأُيَّيَبحُكُىْ انالَّحِِ أَسْضَؼْنَكُىْ ًَأَخٌََاحُكُىْ يٍِْ انشَّضَبػَتِ
(ٔ) أساسٌات علم التفسٌر  :مركز المعارف  +. ٕٔ8 ,التفسٌر الكاشف  :مغنٌة . ٖٗٓ / ٔ ,
(ٕ)

ٌُنظر  :بدائع األفكار  :الرشتً . ٘ٙ ,

(ٖ) أصول الفقه  :المظفر . ٕٗ ,
(ٗ)

ٌُنظر  :منتهى الدراٌة  :السٌد محمد جعفر الجزائري المروج . 7ٔ9 / ٖ ,

(٘) أساسٌات علم التفسٌر  :مركز المعارف . ٕٔ8,
()ٙ

ٌُنظر  :بحوث فً منهج تفسٌر القرآن الكرٌم  :رجبً  + . ٕٔٓ-99,اساسٌات فً علم التفسٌر  :مركز
المعارف . ٖٔٓ ,
ٓ٘ٔ

ًَأُيَّيَبثُ َِضَبئِكُىْ ًَسَبَبئِبُكُىْ انالَّحِِ فِِ حُجٌُسِكُىْ يٍِْ َِضَبئِكُىْ انالَّحِِ دَخَهْخُىْ بِيٍَِّ فَئٌِْ نَىْ
حَكٌٌَُُا دَخَهْخُىْ بِيٍَِّ فَالَ جُنَبحَ ػَهَْْكُىْ ًَحَالَئِمُ ابنبئِكُىْ انَّزٍَِّ يٍِْ أَصْالَبِكُىْ ًَأٌَْ حَجًَْؼٌُا بٍََْْ
ِال يَب لَذْ صَهَفَ إٌَِّ انهَّوَ كَبٌَ غَفٌُسًا سَحًًِْب } (ُ).
انْأُخْخٍَِْْ إ َّ
ففي ىذه اآلية المباركة نجد قرائف عدة لترجيح المعنى المراد  ,كقرينة مناسبة
الحكـ لممكضكع فالحرمة ىنا لمكطء أك عقد النكاح  ,دكف غيره مف األعماؿ  ,ككذلؾ
تكجد قرينة السياؽ كىي قرينة لفظية متصمة كمعينو مرجحة لممعنى المراد مف الحرمة في
اآلية ىك النكاح ,بداللة ما بعدىا { اٌالَّرٍِ دَخٍَْزُُْ ثِهَِّٓ } فكحدة السياؽ مبينة لمعنى
التحريـ (ِ).
كمف األمثمة السابقة يتضح أف القرائف بمختمؼ أنكاعيا تعد أحدل آليات الترجيح
لدل المفسريف ك الفقياء إذا ما تردد معنى المفظ بيف معاف عدة  ,يقكؿ البركجردم
(تَُّْ:ىػ) ( :كالقرينة ىي مف تميز األلفاظ المشتركة عف المرددة  ,فكجكد القرينة ىي
ما تخرج المشترؾ .

(ٔ) سورة النساء . ٕٖ :
(ٕ)

ٌُنظر  :اساسٌات علم التفسٌر  :مركز المعارف . ٖٔٓ ,
ٔ٘ٔ

ادلجحث اىثبىث  :اىرتجٍح ثبىقىاػذ اىتفسريٌخ واألصىىٍخ
تىطئخ
ذهب العىماء إل ان من المرجحات الخارجية هو الترجيح بالقواعد التفسيرية
وااللولية وبما أن القواعد بعضها عام ينضوي تحته العديد من المسابل أو خاص
ينضوي تحته مسؤلة واحدة نجد أن لها دور كبير في ترجيح المعن المراد من كبلم
المتكىم وسنتعر لهذه القواعد وما يتعىق بها وكيؾ يتم ترجيح المعن من خبللها في
المطالب اآلتية :

ادلطيت األوه  :اىقىاػذ اىتفسريٌخ وآىٍبد اىرتجٍح هبب
أوال  :تؼرٌف اىقبػذح اىتفسريٌخ
القواعد لغة ( :أساس البيت الواحدة قاعدة وقياسه قاعدة بالهاء وقعابد الرمل
وقواعده  :ما ارتكن بعضه فوق بع ) (ٔ)( .والقاعِ د ِة  :أل ُل األُسِّ والقواعِ ُد  :األساسُ
وقواعِ د البيت أساسُه) (ٕ).
القواعد اصطالحا ( :هي قضية كىية منطبقة عى جميع جزبياتها) (ٖ).
وعرفت أيضا ً ( :بؤنها ذلك المعن الكىي الذي ينطبق عى
و يلدق عىيه)(ٗ) .

جزبياته لبيان انها منه

وقد تسم باألساس أو األلل أو القانون (٘).
والقاعدة التفسٌرٌة ( :هي القضية الكىية التي يتولّل بها إل
القرآن) (.)ٙ

استنباط معاني

(ٔ) العٌن  :الفراهٌدي .ٖٔٗ / ٔ ,
(ٕ) لسان العرب  :ابن منظور . ٖٙٔ /ٖ ,
(ٖ) التعرٌفات  :الجرجانً . ٔ7ٔ ,
(ٗ) الوسٌط فً ق واعد فهم النصوص  :عبد الهادي الفضلً  ,الطبعة  :الثانٌة  ,سنة الطبع ٕٔٗ8 :هـ ٕٓٓ7 -م ,
المطبعة  :مركز الغدٌر للطباعة والنشر -بٌروت . ٔ٘ ,
(٘) ٌُنظر  :المصدر نفسه . ٔٙ ,
(ٌُ )ٙنظر  :قواعد التفسٌر لدى الشٌعة والسنة  :المبٌدي . ٖٖ ,
ٕ٘ٔ

وبذلك يتضح أن القواعد التفسيرية هي كىيات تنطبق عى جزبياتها وهي استنباط
معاني القرآن الكريم وقد أضاؾ الدكتور خالد السبت قيد لتعريؾ القواعد التفسيرية
حيث عرفها بـ ( :هي األحكام الكىية التي يتولل بها إل استنباط معاني القرآن العظيم
ومعرفة كيفية االستفادة منها) (ٔ) إذ بين إن القواعد التفسيرية هي أحد الضوابط المبينة
لىمعن المراد لدى المفسرين .

ثبٍّبً  :أمهٍخ اىقىاػذ اىتفسريٌخ
ال يخف أن لىمفسر قواعده الخالة في الترجيح والتي يستخدمها في :
ٔ -ترجيح أحد األقوال عى ؼيره.
ٕ -رد أحد األقوال (ٕ).
إذ إن فهم مراد هللا (عزوجل) وتفسيره يحتاج إل ضوابط وقوانين تلون اياته من
التفسير بحسب اآلراء و األهواء وهذا يُحتم وضع قواعد خالة لىتفسير تكون بمثابة
الميزان والقانون الذي يسير عىيه المفسر دون خىط ويجب أن يكون عى مستوى من
الحرص والدقة وهذا ال يكون إال بوجود قواعد ضابطة لىتفسير لكي نخو في بيان
مراد هللا (عز وجل) عى أتم وجه (ٖ) .فهي بمثابة القواعد األلولية الممهدة الستنباط الحكم
الشرعي كذلك القاعدة التفسيرية تكون ممهدة لبيان مراد هللا (عزوجل) في كتابه العزيز (ٗ).
وفي ذلك يقول الزركشي(ت19ٗ:هـ) ( :ومعىوم أن تفسيره يكون بعضه من قبيل
بسط األلفاظ الوجيزة وكشؾ معانيها وبعضه من قبيل ترجيح بع االحتماالت عى
بع لببلؼته ولطؾ معانيه ؛ ولهذا ال يستؽن عن قانون عام يعول في تفسيره عىيه
ويرجع في تفسيره إليه ؛ من معرفة مفردات ألفاظه ومركباتها  .وسياقه وظاهره
وباطنه وؼير ذلك مما ال يدخل تحت الوهم ويدق عنه الفهم) (٘) فبين دور هذه
القواعد في بيان معن المفردة القرآنية وترجيحها لىتفسير القويم ورفع الوهم عن فهمه.

(ٔ) قواعد التفسٌر جمعا ودراسة  :خالد بن عثمان السبت  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٕٔٗٔ :هـ  ,الناشر  :دار
ابن عثمان . ٖٓ /ٔ ,
(ٕ) فصول فً أصول التفسٌر  :مساعد بن سلٌمان بن ناصر الطٌار  ,الطبعة :الثانٌة  ,سنة الطبع ٕٖٔٗ :هـ
 ,الناشر :دار ابن الجوزي – الرٌاض . ٕٔٙ ,
(ٖ) ٌُنظر  :قواعد التفسٌر لدى الشٌعة والسنة  :المبٌدي . ٔٗ ,
(ٗ)

ٌُنظر  :دروس تمهٌدٌة فً القواعد التفسٌرٌة  :علً أكبر السٌفً المازندرانً  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع :
ٖٓٗٔهـ  ,المطبعة  :مؤسسة النشر اإلسالمً  -قم المقدسة . ٗ ,

(٘) البرهان فً علوم القرآن  :الزركشً . ٔ٘ /ٔ ,
ٖ٘ٔ

ثبىثبً  :آىٍبد اىرتجٍح ثبىقىاػذ اىتفسريٌخ
ألفت العديد من الكتب في القواعد التفسيرية

وقد اختىؾ عدد هذه القواعد

وتقسيماتها من كتاب آلخر ككتاب (توشيح التفسير في قواعد التفسير والتؤويل) لمحمد
وكتاب (قواعد التفسير جمعا ً ودراسة) لخالد عثمان السبت

بن سىيمان التنكابني

وكتاب (قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة) لمحمد فاكر المبيدي وؼيرها من المإلفات
فمنهم من قسمها إل

قواعد أليىة وتبعية وآخر إل

خالة وعامة ومشركة  .وقد

تضمنت هذه القواعد جميع عىوم القرآن من أسباب نزول وناسخ ومنسوخ

وقراءات

وإعراب ومحكم ومتشابه وؼيرها  .فكثيراً ما نجد المفسر يستعين بإحدى هذه القواعد
في ترجيحه لىمعن

وكذلك الفقيه عند ترجيحه لىمعن

مشتركة بين المفسرين والفقهاء

(ٔ)

إذ عدت بع

القواعد قواعد

ومن المبلحظ إن ترجيح الفقيه بهذه القواعد ليس

تحت مسم (القواعد التفسيرية) بل قد يستعمىها الفقيه كقرينة يرجح بها المعن كما بينا
سابقا ً في قرينة الشهرة .
ومن أمثىة هذه القواعد المبينة لىمعن :

 -1قبػذح اىؼنبٌخ ثيغخ اىؼرة
وتنبع هذه القاعدة من كون القرآن عربيا ً خاطب العرب بىؽتهم األم لكي يكون
حجة عىيهم فيفهموا معانيه ويستنبطون أحكامه فيجح المعن المراد عن طريق تتبع
الىؽة العربية ومعرفة الولها وقواعدها وتتبع المعن (ٕ).

(ٔ)

ٌُنظر  :قواعد التفسٌر لدى الشٌعة والسنة  :المبٌدي . ٔ7ٖ ,

(ٕ) المصدر نفسه .ٙٔ ,
ٗ٘ٔ

يقول السيد محمد باقر الحكيم (تٕٔٗ٘:هـ)( :ما يتعىق بعىوم الىؽة العربية
ومبلكه هو أن القرآن الكريم نص عربي وقد جاء وفق نظام الىؽة العربية  .وحينبذ فإن
كل ما يرتبط بنظام الىؽة العربية يكون له دور وأثر في فهم القرآن وتفسيره) (ٔ) .
وقد اشترط في المفسر أن يكون عالما ً بالىؽة ومحيطا ً بها يقول
الزركشي(ت19ٗ:هـ) ( :ان يكون عالم بالىؽة التي نزل بها القرآن) (ٕ) .ومثىه قال
السيوطي في اإلتقان (ٖ).
فإن الرجوع إل كتب الىؽة المعتبرة وترجيح المعن المراد عن طريقها سواء
عند المفسر أو الفقيه أمر متفق عىيه عند عىمابنا االعبلم  .يقول السيد البروجردي :
(وأمّا تفسير المحكمات فهو وظيفة الرّجال العارفين بقواعد الىؽة العربيّة نعم ال بّد أن
يكون استنباطهم لىظواهر في اآليات المحكمات مستندا إل ما يفهم من نفس تىك القواعد
ال أن يكون عى حسب اقتضاء اآلراء واألقيسة واالستحسانات أو الظنّ والتخمين
فإ ّنه قد ورد النهي الشديد عن التفسير بالرأي المراد به أمثال ما ذكر من االستنباطات
وبيان المراد الواقعي في اآليات المتشابهات من عند أنفسهم ال أخذا عن أهىه وإال
فتفسير محكمات القرآن وبيان المراد والمفهوم منها حسب قواعد الىؽة من أفضل
األعمال وأشرفها ألشرفيّة موضوعها وؼايتها كما لدرت األوامر األكيدة عن
ومعان
المعلومين عىيهم السبلم بذلك) (ٗ) وهذا يتلل بجميع عىوم الىؽة من بيان
ٍ
وإعراب (٘).
وقد استدل عى هذه القاعدة بؤن رسول هللا (صلى هللا علٌه وآله وسلم) أمض استدالل بع
اللحابة بؤشعار العرب وروي عن عبد هللا بن عباس أنه قسم وجوه التفسير عى
أربعة أقسام  :تفسير ال يعذر أحد بجهالته  .وتفسير تعرفه العرب بكبلمها  .وتفسير
يعىمه العىماء  .وتفسير ال يعرفه إال هللا (عزوجل)  .فالقسم الثاني عند ابن عباس إنما استند
عى االستدالل بكبلم العرب وأشعارهم (.)ٙ

(ٔ) تفسٌر سورة الحمد  :محمد باقر الحكٌم  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع  ٕٔٗٓ :هـ  ,المطبعة  :شرٌعت – قم ,
الناشر  :مجمع الفكر اإلسالمً , ٘8 ,
(ٕ) البرهان فً علوم القرآن  :الزركشً . ٖٖٗ / ٔ ,
(ٖ)

ٌُنظر  :اإلتقان فً علوم القرآن  :السٌوطً . ٕٖٕ / ٔ ,

(ٗ) تفسٌر الصراط المستقٌم  :البروجردي . 8 / ٔ ,
(٘)

ٌُنظر  :قواعد التفسٌر جمعا ودراسة  :السبت . ٕٔٓ/ ٔ ,

()ٙ

ٌُنظر  :تفسٌر مجمع البٌان  :الطبرسً  + . ٗٓ / ٔ ,تفسٌر الرازي  :الرازي  + . ٔ9ٓ / 7 ,آالء الرحمن فً
تفسٌر القرآن  :البالغً . ٕ٘ٙ / ٔ ,
٘٘ٔ

كما في التردد في معن (الكبللة) في قوله تعال  { :وَئِْْ وَبَْ سَجًٌُ َُىسَسُ وَالٌَخً
أو اِْشَأَحٌ }

(ٔ)

هل هي الولد والوالد ؟ أم تشمل األخ واألخت ؟ أم هي كل ما يحيط

بالمتوف ؟ وقد رجح المعن األخير كون العرب تعرفه من كبلمها (ٕ).

ٌ -2راػى ادلؼنى األشهر واألغيت واألفصح دوُ اىشبر واىقيٍو
معن هذه القاعدة أن الىفظ إذا تعددت معانيه أخذ بما اشتهر منها
استعماله ؼالبا ً عى بقية المعاني و ُترك الشاذ النادر (ٖ).

وما كان

(عزوجل)

إل الظاهر

يقول الشيخ الطبري (ٖٓٔ هـ) ( :وتوجيه معاني كتاب هللا
المستعمل في الناس أول من توجيهها إل الخفي القىيل في االستعمال)

(ٗ)

.

وقال في موضع آخر ( :إنما توجه الكبلم إل األؼىب المعروؾ في استعمال
الناس من معانيه دون الخفي حت يؤتي بخبلؾ ذلك ما يوجب لرفه إل الخفي من
معانيه حجة يجب التسىيم لها من كتاب أو خبر عن الرسول (ص) أو إجماع من أهل
التؤويل) (٘).
فنجد المفسرين يؤخذون في تفاسيرهم المعن الشابع والؽالب

دون المعن الشاذ  .كما

في تفسير معن لفظ (اللبلة) في قوله تعال { ًَأَلًٌُِْا انصَّالَةَ } ( .)ٙفقد رجح معناها
الشرعي وهو (العبادة المعروفة)
استعماله (.)1

عى

المعن

الىؽوي (الدعاء)الشتهاره وؼىبة

(ٔ) سورة النساء . ٕٔ :
(ٕ) ٌُنظر  :التبٌان فً تفسٌر القرآن  :الطوسً . ٖٔٙ / ٖ ,
(ٖ) ٌُنظر  :قواعد التفسٌر جمعا ودراسة  :السبت . ٕٖٔ/ ٔ ,
(ٗ) جامع البٌان عن تأوٌل آي القرآن  :الطبري . ٖٓ7 / ٖ ,
(٘)جامع البٌان عن تأوٌل آي القرآن  :الطبري ٗ . ٕ9ٗ /
( )ٙسورة البقرة . ٖٗ :
(ٌُ )7نظر  :تفسٌر مقتنٌات الدرر  :الطهرانً . ٖٔ٘ / ٔ ,
ٔ٘ٙ

ادلطيت اىثبًّ  :اىرتجٍح ثبىقىاػذ األصىىٍخ
أوال ً :تؼرٌف اىقبػذح األصىىٍخ
لقد تم تعريؾ القاعدة لؽة والطبلحا في المطىب السابق .
أما تعرٌف علم األصول ( :هو العىم بالعنالر المشتركة في االستدالل الفقهي
خالة التي يستعمىها الفقيه كدليل عى الجعل الشرعي الكىي) (ٔ).
والمراد بالقواعد األصولٌة ( :هي القاعدة اآللية التي يمكن أن تقع كبرى استنتاج
األحكام الكىية اإللهية أو الوظيفة العمىية) (ٕ).
وقد يعبر عنها بالمسؤلة األلولية والمراد بها (عبارة عن كل قاعدة يبن عىيها
الفقه أي معرفة األحكام الكىية اللادرة من الشارع ومهدت لذلك فهي بعد إتقانها وفهمها
عموما أو خلولا مرجع لىفقيه في األحكام الفرعية الكىية سواء بحث فيها عن حجية
شيء أم ال) (ٖ).

ثبٍّبً  :أمهٍخ اىقىاػذ األصىىٍخ وتقسٍَبهتب :
تعد القواعد األلولية مكمىة لؤلدلة التي يتمسك بها الفقيه في استنباطه لىحكم
الشرعي إذ نجد هذه القواعد ضمن مباحث األلوليين في كتبهم األلولية وقد يجمع
بينها وبين القواعد األدبية كما في كتاب (تمهيد القواعد) لىشهيد الثاني
(ٔ)
(ٕ)

فقد ذكر مابة

بحوث فً علم األصول  :الهاشمً . ٖٔ / ٔ ,
مناهج الوصول إلى علم األصول  :روح هللا الخمٌنً  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع  :شوال ٗٔٗٔ ٖٔ7ٖ -
ش  ,المطبعة  :مطبعة مؤسسة العروج  ,الناشر  :مؤسسة تنظٌم ونشر آثار اإلمام الخمٌنً (قده) – قم / ٔ ,
ٔ٘ .

(ٖ)

مجموعة رسائل فقهٌة وأصولٌة  :مرتضى األنصاري  /السٌد المجدد الشٌرازي  /الشٌخ الشهٌد النوري  /الشٌخ
الكالنتر الطهرانً  ,تحقٌق  :الشٌخ عباس الحاجٌانً  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٔٗٓٗ :هـ ,المطبعة :
مطبعة سٌد الشهداء ( ع) – قم  ,الناشر  :مكتبة المفٌد – قم . ٔ8 ,
ٔ٘1

قاعدة ألولية مع فروعها الفقهية ومابة قاعدة من العىوم العربية مع فروعها الفقهية.
أو يجمع بينها وبين القواعد التفسيرية فيطىقون عىيها(القواعد المشتركة) كما في كتاب
(قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة) لمحمد فاكر المبيدي  .أو يكون ذكرها بلورة
مستقىة كما في كتب القواعد األلولية لحسن الجواهري ومحمد عىي التسخيري .
وكثيراً ما نجد المفسرين يستعينون بالقواعد االلولية في بيان المراد يقول السيد محمد
باقر الحكيم (تٕٔٗ٘:هـ) ( :فالنص القرآني وإن كان متواترا وثابتا لدينا إال أن كشؾ
المعن القرآني عن طريق ظهوره ليس كشفا قطعيا

بل هو كشؾ ظني

وال بد من

إثبات حجية هذا الظن من خبلل البحوث المتعىقة بـ"حجية الظهور" في عىم
األلول)(ٔ).
وتتضح أهمية القواعد األلولية بؤنها تمثل واسطة في إثبات التنجيز لؤلحكام
الشرعية فهي من األدلة التي يتمسك بها الفقيه عند استنباطه لحكم ما
اآلخوند الخرساني(تٖٕٔ9:هـ) ( :إن ثمرة المسؤلة األلولية

(ٕ)

يقول الشيخ

هي أن تكون نتيجتها

واقعة في طريق استنباط األحكام الفرعية) (ٖ).
فنتولل مما تقدم ال أهمية هذه القواعد لدى المفسرين و الفقهاء ولما لها من دور
في ترجيح المعن وكيؾ وظفوها لؤلستفادة منها .

(ٔ) تفسٌر سورة الحمد  :الحكٌم . ٙٔ ,
(ٕ)

ٌُنظر :تحقٌق األصول  :المٌالنً . ٘٘ / ٔ ,

(ٖ)

كفاٌة األصول  :اآلخوند الخراسانً . ٕ9 ,
ٔ٘8

ثبىثبً  :اىرتجٍح ثبىقىاػذ األصىىٍخ :
تعد القواعد األلولية من أدوات المفسر التي يستعين بها في تفسيره

وقد أ ُفرد

(ٔ)

ويبين ابن

لها مباحث خالة في بع

كتب التفسير تحت عنوان (البحث األلولي)

عاشور (تٖٔ9ٖ:هـ) دور عىو ألول الفقه في تفسير معاني القرآن الكريم من جهتين :
أحداهما  :أن عىم األلول قد أودعت فيه مسابل كثيرة هي من طريق استعمال
كبلم العرب وفهم موارد الىؽة أهمل التنبيه عىيها عىماء العربية مثل
مسابل الفحوى ومفهوم المخالفة.
والجهة الثانٌة :أن عىم األلول يضبط قواعد االستنباط ويفلح عنها فهي آلة
لىمفسر في استنباط المعاني الشرعية من آياتها (ٕ).
وقد قسم السيد الخوبي (تٖٔٗٔ:هـ) القواعد األلولية عى أربعة أقسام هي :
القسم األول  :ما يولل إل معرفة الحكم الشرعي بعىم وجداني
والجزم

وهي مباحث االستىزامات العقىية  :كمبحث مقدمة الواجب

وبنحو البت

ومبحث الضد

ومبحث اجتماع األمر والنهي ومبحث النهي في العبادات .
القسم الثانً  :ما يولل إل

الحكم الشرعي التكىيفي أو الوضعي بعىم جعىي

تعبدي وهي مباحث الحجج واألمارات وهذه عى ضربين :
الضرب األول  :ما يكون البحث فيه عن اللؽرى بعد إحراز الكبرى والفراغ
عنها

وهي مباحث األلفاظ بؤجمعها

فإن كبرى هذه المباحث  -وهي مسؤلة حجية

الظهور  -محرزة ومفروغ عنها وثابتة من جهة بناء العقبلء وقيام السيرة القطعية عىيها
ولم يختىؾ فيها اثنان و البحث في هذا الضرب يقع من جهتين :
(ٔ)

ٌُنظر  :تفسٌر القرآن الكرٌم  :السٌد مصطفى الخمٌنً  ,تحقٌق  :مؤسسة تنظٌم ونشر آثار اإلمام الخمٌنً ,
الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع  ٔٗٔ8 :هـ  ,المطبعة  :مطبعة مؤسسة العروج  ,الناشر  :مؤسسة تنظٌم
ونشر آثار اإلمام الخمٌنً . ٗ7ٓ / ٖ ,

(ٕ) التحرٌر والتنوٌر :ابن عاشور . ٕٙ/ ٔ ,
ٔ٘9

الجهة األولى  :في إثبات ظهور األلفاظ بحد ذاتها وفي أنفسها

مع قطع النظر

عن مبلحظة آية ضميمة خارجية أو داخىية  :كمباحث األوامر والنواهي والمفاهيم
ومعظم مباحث العموم والخلوص

والمطىق والمقيد  :كالبحث عن أن الجمع المحى

بالبلم هل هو ظاهر في نفسه في العموم أم ال ؟ وعن أن النكرة الواقعة في سياق النفي أو
النهي هل هي ظاهرة في العموم بحد ذاتها ؟ وعن أن الفرد المعرؾ بالبلم هل هو ظاهر
بنفسه في اإلطبلق ببل معونة قرينة خارجية ما عدا مقدمات الحكمة أم ال ؟
الجهة الثانٌة  :في إثبات ظهورها مع مبلحظة معونة خارجية  :كبع
العام والخاص

مباحث

والمطىق والمقيد  :كالبحث عن أن العام والمطىق إذا خللا بدليىين

منفلىين فهل هما بعد ذلك ظاهران في تمام الباقي أم ال ؟ والبحث عن أن المخلص
والمقيد المنفلىين المجمىين هل يسري إجمالهما إل العام والمطىق أم ال ؟ ونحوهما .
الضرب الثانً  :ما يكون البحث فيه عن الكبرى
إحراز اللؽرى والفراغ عنها  :كمبحث حجية خبر الواحد
والشهرات الفتوابية

وظواهر الكتاب

وهي مباحث الحجج بعد
واإلجماعات المنقولة

ويدخل فيه مبحث الظن االنسدادي بناء عى

الكشؾ ومبحث التعادل والترجيح فإن البحث فيه في الحقيقة عن حجية أحد الخبرين
المتعارضين في هذا الحال .
القسم الثالث  :ما يبحث عن الوظيفة العمىية الشرعية لىمكىفين في حال العجز عن
معرفة الحكم الواقعي واليؤس عن الظفر بؤي دليل اجتهادي
الفحص بالمقدار الواجب

من عموم أو إطبلق بعد

وما هو وظيفة العبودية في مقام االمتثال

وهي مباحث

األلول العمىية الشرعية  :كاالستلحاب والبراءة واالشتؽال .
القسم الرابع  :ما يبحث عن الوظيفة العمىية العقىية في مرحىة االمتثال في فر
فقدان ما يإدي إل الوظيفة الشرعية من دليل اجتهادي أو ألل عمىي شرعي وهي
مباحث األلول العمىية العقىية  :كالبراءة واالحتياط العقىيين ) (ٔ).
(ٔ) محاضرات فً أصول الفقه ( تقرٌر بحث السٌد الخوئً)  :الفٌاض . 8 / ٔ ,
ٓٔٙ

وما يقع ضمن بحثنا هو القسم الثاني من هذه القواعد واالستعانة بها لترجيح المعن
المراد من المعاني المرددة لىفظ  .إذ نجد الكثير منها قد خلص لؤللفاظ ومعانيها
وأحكامها وهي ما يعرؾ ب (األلاالت) أو األصول اللفظٌة وهي ( :قواعد وضعت من
قبل العىماء الثبات مقلود المتكىم عند الشك به وهي مستخرجة من قوانين المحاورة
والمحادثة بين الناس  .وهذه األلول هي  :ألالة اإلطبلق ألالة الحقيقة ألالة
ويشك في
الظهور وألالة العموم ويرجع إليها عندما يكون الىفظ له أكثر من معن
(ٔ)
أن المتكىم قلد أي معن من معانيه وليس هناك قرينة تعين مقلود المتكىم) .
والذي يقع ضمن بحثنا من هذه األلول هي :
ٔ -ألالة الظهور
ٕ -ألالة الحقيقة
ٖ -ألالة العموم
ٗ -ألالة عدم االشتراك
٘ -ألالة عدم النقل
 -ٙألالة عدم اإلضمار أو التقدير
فيكون ترجيح المعن المراد من المعاني المرددة وفق هذه األلاالت كاآلتي :

 – 1اىرتجٍح ثأصبىخ اىظهىر:
تعد هذه القاعدة من األدوات المهمة لدى المفسر لبيان المعن وكذلك يتمسك بها
الفقيه في استنباطه لىحكم الشرعي (ٕ) .وهي من القواعد المشتركة لدى المفسرين
والفقهاء (ٖ) .بل تعد من أهم األلاالت كونها حاكمة عى باقي االلاالت فمت ما
تحقق الظهور في معن ما رجح عى بقية المعاني (ٗ).

(ٔ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري  :فتح هللا . ٘8 ,
(ٕ) ٌُنظر  :القواعد األصولٌة والفقهٌة على مذهب اإلمامٌة  :لجنة علمٌة فً الحوزة الدٌنٌة بقم  ,أشراف  :محمد
علً التسخٌري  ,الطبعة  :الثانٌة  ,سنة الطبع ٖٔٗٔ :هـ ٕٓٔٓ -م  ,الناشر  :المجمع العالمً للتقرٌب بٌن
المذاهب اإلسالمٌة . ٖٗ / ٔ ,
(ٖ)

ٌُنظر  :قواعد التفسٌر لدى الشٌعه والسنة  :المبٌدي . ٔ7ٖ ,

(ٗ)

ٌُنظر  :الموسوعة الفقهٌة المٌسرة  :محمد علً األنصاري  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع  :رمضان المبارك
ٕٓٗٔ هت  ,المطبعة  :شرٌعت – قم  ,الناشر  :مجمع الفكر اإلسالمً . ٘ٓٓ / ٖ ,
ٔٔٙ

والمراد بأصالة الظهور  :هي (إذا كان الىفظ ظاهرا في معن خاص ال عى وجه
النص فيه الذي ال يحتمل معه الخبلؾ

بل كان يحتمل إرادة خبلؾ الظاهر

فإن

األلل حينبذ أن يحمل الكبلم عى الظاهر فيه) (ٔ).
والمقلود بالظاهر ( :هو الراجح من المعاني

فإن الىفظ إن احتمل معنيين أو

أكثر وأحداهما أرجح من اآلخر فهو ظاهر) (ٕ).
إما النص  :فهو ( :الىفظ أن لم يحتمل ؼير ما أفيد ل ُه و أريد منه) (ٖ).
وأستدل عى هذه القاعدة باستقراء طريقة العقبلء باتباعهم الظهورات في تعيّن مراد
المتكىم مع عدم وجود ردع من الشارع

(ٗ)

وتطبيقات هذه القاعدة هي :

ٔ -إذا شككنا في أن المتكىم هل كان يقلد الحقيقة أو المجاز بانه اعتمد عى قرينه
نحتمل وجودها  .فانا نتمسك بظهور الكبلم في معناه الحقيقي  .وهذا ما يسم بؤلالة
الحقيقة .
ٕ -إذا ورد لفظ عام وشككنا في إرادة الخاص منه أي شككنا في تخلله تمسكنا
بؤلالة العموم .
ٖ -إذا ورد لفظ مطىق وشككنا في تقييده تمسكنا بؤلالة إطبلقه .
ٗ -لو كان هناك لفظ وشككنا بنقىه أو اشتراكه فاأللل عدم النقل وعدم االشتراك (٘).
وتكون هذه القاعدة في حال عدم وجود قرينة دالة عى المجاز أو التخليص أو التقيد
بحيث تلرؾ المعن الظاهر إل معن آخر (.)ٙ
(ٔ) أصول الفقه  :المظفر ٗٓ ,
)ٕ)

المحصول  :الرازي . ٕٖٓ ,
ٖ
) ) نهاٌة الوصول فً علم األصول  :العالمة الحلً . ٕٕٔ / ٔ ,

(ٗ)

ٌُنظر  :كفاٌة األصول  :األخوند الخرسانً . ٕٕٕ ,

(٘) ٌُنظر  :بحوث فً علم األصول  :الهاشمً  + . ٕ7ٔ / ٗ ,القواعد األصولٌة والفقهٌة على مذهب االمامٌة :
لجنة علمٌة فً الحوزة الدٌنٌة بقم . ٖٗ ,
( )ٙبحوث فً علم األصول  :الصدر . ٕ7ٗ / ٗ ,
ٕٔٙ

وكقاعدة عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص أو الفحص عن المخلص أو عدم األخذ
باأللول الىفظية قبل الفحص عن المقيد أو المخلص (ٔ) .إذ تعد هذه القاعدة من
القواعد المجمع عىيها فبل يجوز االخذ بالمعن العام اال بعد البحث عن تخليله (ٕ).
وقد طبقت في كثير من موارد العموميات القرآن الكريم واألخذ بمقولة ما من عام إال وقد
خلص سواء كان التخليص متلبلً أم منفلبلً (ٖ).
كما في لفظ (المطىقات) فانه عام في كل مطىقة سواء كانت حامبلً ام ال ومدخول بها
أم ؼير مدخول بها في قوله تعال { ًانًُْطَهَّمبثُ َّخَشَبَّصٍَْ بِأََْفُضِيٍَِّ ثَالثَتَ لُشًُءٍ } (ٗ) .ولكي
يرفع هذا التردد في المعن أهو شامل لكل المطىقات ام ال ؟ يستعان بالقاعدة األلولية
والبحث عن مخلص لهذا العموم  .إذ نجد ان التخليص لعموم الىفظ قد ورد في آية
اخرى وهي  { :ئرا َٔىَحْزُُُ اٌُّْإِِْببدِ ثَُُّ طٍََّمْزُُّىهَُّٓ ِِْٓ لَجًِْ أَْْ رََّغُّىهَُّٓ فَّب ٌَىُُْ ػٍََُْهَِّٓ ِِْٓ ػِذَّحٍ
رَؼْزَذُّؤَهب } (٘) .فخرجت المطىقة ؼير المدخول بها من عموم الىفظ (.)ٙ
وورد تخليص آخر لىفظ في قوله تعال

ً { :أًالثُ األَحًْبلِ أَجَهُيٍَُّ أٌَْ َّضَؼٍَْ

حًَْهَيٍَُّ } ( .)1حيث أخرج المطىقة الحامل من عموم لفظ المطىقات (.)8

(ٔ)

ٌُنظر  :القواعد األصولٌة  :حسن الجواهري  ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٖٔٗٔ :هـ ٕٓٔ9 -م  ,المطبعة
:العارف -بٌروت  + . ٕٖٓ / ٕ ,القواعد األصولٌة والفقهٌة على مذهب االمامٌة  :لجنة علمٌة فً الحوزة
الدٌنٌة بقم . ٕٕٔ / ٔ ,

(ٕ) أصول الفقه  :المظفر . ٔٙ8 ,
(ٖ)

ٌُنظر  :االتقان فً علوم القرآن  :السٌوطً  + . ٗٗ / ٕ ,األمثل فً تفسٌر كتاب هللا المنزل  :الشٌرازي / 9 ,
ٕٔ .

(ٗ) سورة البقرة . ٕٕ8 :
(٘) سورة االحزاب . ٗ9 :
()ٙ

ٌُنظر  :التفسٌر الكاشف  :مغنٌة . ٖٗٓ / ٔ ,

( )7سورة الطالق . ٗ :
()8

ٌُنظر  :تفسٌر المٌزان  :الطباطبائً  +. ٕٖٕ / ٕ ,قواعد التفسٌر لدى الشٌعة والسنة  :المبٌدي . ٔ9ٕ ,
ٖٔٙ

 - 2اىرتجٍح ثأصبىخ احلقٍقخ
وتعني ( :إذا كان لفظ له معنيان  :حقيقي ومجازي يحمل عى األول) (ٔ).
فمت ما تردد المعن بين كونه حقيقة أم مجازاً حمل عى معناه الحقيقي بشرط
عدم وجود قرينة أو ما يلىح من مرجحات لىمعن المجازي عى المعن الحقيقي (ٕ).
وقد استدل عى ذلك بؤدلة عدة وهي :
أ -أن الحقيقة هي األلل وذلك لئلجماع عى كون المجاز ليس ألبلً فمن الممتنع
أن يضع الواضع معن لىفظ
قرينة عى

ثم يستعمل في ؼير ما وضع ل ُه من دون وجود

ذلك فيكون منافيا ً لىحكمة

وكذلك لعوبة التفاهم ويكون الكبلم

مجمبلً بين حقيقته ومجازه عند عدم وجود قرينة دالة عى استعماله في مجازه
فبلبد هنا من حمىه عى معناه األول وهو الحقيقة (ٖ).
ب -أن المجاز ال يتحقق إال بؤمور ثبلث وهي وجود وضع أول لىمعن
عن وضعه األول

ومن ثم عبلقة أو عىة النقل

واحد فقط وهو ما وضع ل ُه الىفظ

ومن ثم نقىه

أما الحقيقة فهي متحققة بؤمر

وبذلك يكون ما توقؾ عى

أمر واحد هو

األرجح واألؼىب في االستعمال (ٗ).
يبدو لي مما تقدم أنه مت ما حلل التردد بين حمل المعن عى معناه الحقيقي أو
المجازي رجح المعن الحقيقي عمبلً بهذه القاعدة

وهو أتفاق المفسرين والفقهاء في

ترجيحاتهم .

(ٔ) عوائد االٌام  :أحمد بن محمد مهدي المحقق النراقً  ,تحقٌق  :مركز األبحاث والدراسات اإلسالمٌة  ,الطبعة :
األولى  ,سنة الطبع  ٔٗٔ7 :هـ  ,المطبعة  :مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمً  ,الناشر  :مركز النشر التابع
لمكتب اإلعالم اإلسالمً . ٕٖٔ ,
(ٕ) ٌُنظر  :المستصفى  :الغزالً . ٔ9ٓ ,
(ٖ) ٌُنظر  :نهاٌة الوصول فً علم األصول  :العالمة الحلً . ٖٖ7/ ٔ ,
(ٗ) ٌُنظر  :المحصول  :الرازي . ٖٗٓ ,
ٗٔٙ

كما في لفظ (األبويّن) فهو حقيقة في الوالدين مجازاً في االجداد وعمبلً بؤلالة
الحقيقة فسر معن (األب) في قوله تعال  { :وٌَِأَثَىَِِْ ٌِىًُِّ وَاحِذٍ ِِبْهَُّب اٌغُّذُطُ } (ٔ)عى أن
المراد بهما األب واألم دون األجداد (ٕ) .ووفقا ً لهذه اآلية المباركة حجب اإلرث عن الجد
والجدة في حالة وجود األب واألم ولو حمل معن (األب) عى معناه المجازي لشمل
الىفظ األجداد وإن وجد األب واألم

(ٖ)

وإل ذلك يشير الشيخ محمد جواد الببلؼي (ت :

ٕٖ٘ٔهـ) ( :المعن الحقيقي لؤلب ال يعىم شموله لىجد ولو فر

العىم لكانت التثنية

قرينة عى أن المراد هو ما ال يتعدى ملداقه االثنين وهما األبوان القريبان وأما األجداد
والجدات فيكونون في الطبقة األول أربعة وكىما عىت الطبقة تضاعفوا هذا مع اإلجماع
عى عدم تعدي الحكم إل األجداد والجدات) (ٗ).
وهنا نجد إرادة المعن

الحقيقي وفقا ً أللالة الحقيقة مع عدم وجود قرينة عى

إرادة المعن المجازي .

 -3اىرتجٍح ثأصبىخ اىؼَىً
وهو عند التردد في تخليص الىفظ أم ال مع عدم وجود قرينة متلىة أو منفلىة
تدل عى وجود مخلص فيكون الىفظ عى ألىه وهو العموم وعدم التخليص (٘).
(ما إذا ورد لفظ عام وشك في إرادة العموم منه أو الخلوص أي شك في تخليله
فيقال حينبذ األلل العموم فيكون حجة في العموم عى المتكىم أو السامع) (. )ٙ
وقد أجمع العىماء بعدم حجية العام قبل الفحص عن المخلص وذلك ألن الكثير
من عموميات الكتاب العزيز والسنة وردت لها مخللات حت اشتهر (ما من عام اال

(ٔ) سورة النساء . ٔٔ :
(ٕ) التبٌان فً تفسٌر القرآن  :الطوسً  + . ٖٔٓ / ٖ ,فقه القرآن  :قطب الدٌن الرأوندي  + . ٖٕٙ / ٕ ,تفسٌر
الرازي  :الرازي  + . ٕٕٔ / 9 ,األمثل فً تفسر كتاب هللا المنزل  :الشٌرازي . ٖٔٗ / ٖ ,
(ٖ) ٌُنظر  :مسالك األفهام  :الشهٌد الثانً  + . ٖٔ7/ ٖٔ ,معجم طبقات اإلرث  :محمد الجواهري  ,الطبعة :
األولى  ,سنة الطبع ٕٕٔٗ :هـ  ,المطبعة  :ستارة – قم . ٖٔ7 ,
(ٗ) آالء الرحمن فً تفسٌر القرآن  :البالغً . ٕٗ / ٕ ,
(٘) كفاٌة األصول  :اآلخوند الخراسانً . ٔٙٗ / ٕ ,
( )ٙأصول الفقه  :المظفر . ٖ8 ,
٘ٔٙ

وقد خص) سواء بمخلص متلل أم منفلل

وهذا الفحص يإدي إل

حلول

االطمبنان و األخذ بؤلالة العموم (ٔ) .
يقول الشيخ المظفر(تٖٔ8ٖ:هـ) ( :أما إذا بذل وسعه وفحص عن المخلص في
مظانه حت حلل له االطمبنان بعدم وجوده

فىه األخذ بظهور العام  .وليس لىشارع

حجة عىيه فيما لو كان هناك مخلص واقعا ً لم يتمكن المكىؾ من الولول إليه عادة
بالفحص)(ٕ) .
كما في لفظ (العقود) في قوله تعال { أوفُىا بِالْعُقُىدِ }
عقد بيع أو نكاح أو شركة لم يرد دليل عى تخليله

(ٗ)

(ٖ)

فهو عام شامل لكل

 .يقول الشيخ األنلاري

(تٕٔ8ٔ:هـ) في شمول لفظ العقود ( :فإذا شك في لحة عقد لم يقم عى حكمه أمارة
ظنية

فإن الواجب الرجوع إل عموم اآلية) (٘) .وبذلك يتضح أن مت ما كان هناك

تردد في تخليص لفظ ما

فيكون الراجح هو عدم التخليص واالخذ بؤلالة العموم

مع التؤكد والفحص عن عدم وجود المخلص .

 -4اىرتجٍح ثأصبىخ ػذً االشرتاك
وهو عند تردد المعن

بين االشتراك و اإلفراد (عدم االشتراك) رجح عدم

االشتراك وقد أطىق عىيه (ألالة عدم االشتراك) أي أن األلل لكل لفظ معن واحد
مفرد ؼير متعدد

()ٙ

 .فإذا عىم بوضع معن لىفظ

وشك في استعماله لىمعن اآلخر

بني عى عدم االشتراك ()1؛ وعىىوا ذلك بؤمور ثبلثة وهي :
ٔ -إن احتمال االشتراك لو كان مساويا الحتمال االنفراد للعب التفاهم .
ٕ -إن الكىمات في األكثر مفردة ال مشتركة والكثرة تفيد الرجحان .
(ٔ) ٌُنظر  :تفسٌر الصراط المستقٌم  :البروجردي  + . ٕٔ7 / ٕ ,جامعة األصول  :النراقً . ٕٙٔ ,
(ٕ) أصول الفقه  :المظفر . ٔٙ8 ,
(ٖ) سورة المائدة . ٔ :
(ٗ) ٌُنظر  :فقه القرآن  :الراوندي  + . ٕٖٙ / ٕ ,تقرٌب القرآن إلى األذهان  :محمد الحسٌنً الشٌرازي  ,الطبعة
 :األولى  ,سنة الطبع ٕٔٗٗ :هـ  ٕٖٓٓ -م  ,الناشر  :دار العلوم  -بٌروت . ٘9ٙ / ٔ ,
(٘) فرائد األصول  :األنصاري . ٘ٔٔ / ٔ ,
(ٌُ )ٙنظر  :معارج األصول  :المحقق الحلً . ٖ٘ ,
(ٌُ )7نظر  :بدائع االفكار  ,الرشتً . ٙٗ ,
ٔٙٙ

إن احتمال االشتراك يمنع من حلول العىم بالمراد

ٖ-

واحتمال الظن

بخطابات الشرع (ٔ) .
ومثال ذلك لفظ (النكاح) في قوله تعال  { :وَالَ رَبىِحُىا َِب َٔىَحَ آثَبؤُوُُْ ِِْٓ اٌبِّغَبءِ }
(ٕ) .فإذا قىنا بمجازية النكاح في الوطء و حقيقته في النكاح فيكون وفق هذه القاعدة
والقول بعدم اشتراك الىفظ بين العقد والوطء

أو القول باالشتراك والتوقؾ إذ ال يمكن

حمل المشترك عى جميع معانيه لذا رجح عدم االشتراك (ٖ) .

 -5اىرتجٍح ثأصبىخ ػذً اإلضَبر
وهي إذا تردد الىفظ بين اإلضمار وعدمه فحمىه عى عدم اإلضمار أرجح ؛ ألنه
األلل (ٗ) .
وهذا ما نجده عند المفسرين في ترجيحاتهم عند التردد بين وجود اإلضمار
وعدمه

(٘)

وقد ذكر ابن جزي في مقدمة تفسيره  ( :من الوجوه التي يرجح بها عند

احتمال اإلضمار أو االستقبلل

تقديم االستقبلل عى اإلضمار إال أن يدل دليل عى

اإلضمار) (. )ٙ
وكذلك األمر في ترجيحات الفقهاء لئلضمار
وعدمه مع عدم وجود قرينة أو دليل عى

فعند التردد في وجود المضمر

اإلضمار يرجحون العدم وفق هذه القاعدة

األلولية ( .)1يقول ابن القيم ( :النوع الثالث كبلم يحتمل اإلضمار ويحتمل عدمه فهذا
إذا قام الدليل عى

أن المتكىم به عالم نالح مرشد قلده البيان والهدى والداللة

(ٔ) ٌُنظر  :تفسٌر الرازي  :الرازي  +. ٕ8 / ٔ ,المحصول  :الرازي +. ٕ7ٗ ,مفاتٌح األصول  :الطباطبائً. ٙ,
(ٕ) سورة النساء . ٕٕ :
(ٖ) ٌُنظر  :أصالة الجد فً التشرٌع األسالمً  :عالء المشاٌخً ,الطبعة  :األولى  ,سنة الطبع ٖٔٗ9 :هـ  ,المطبعة
 :دار القارئ –بٌروت  ,الناشر  :مركز عٌن للبحوث المعاصرة – النجف االشرف . ٘ٗ ,
ٌُ )ٗ(+نظر  :قواعد الترجٌح عند المفسرٌن  :الحربً  +. ٕٗ٘ / ٕ ,تحقٌق األصول  :المٌالنً . ٔ97 / ٔ ,
(٘) تفسٌر الرازي  :الرازي . ٗ8 / ٕٕ ,
()ٙالتسهٌل لعلوم التنزٌل  :ابن جزي . ٔ9 ,
(ٌُ )7نظر  :جامع الخالف والوفاق بٌن اإلمامٌة وبٌن أئمة الحجاز والعراق  :علً بن محمد القمً  ,تحقٌق :
حسٌن الحسٌنً البٌرجندي  ,الطبعة  :األولى  ,المطبعة  :پاسدار إسالم – قم  ,الناشر  :انتشارات زمٌنه سازان
ظهور إمام عصر (عج)  + . ٔٙٔ ,اصطالحات األصول  :المشكٌنً . ٘7 ,
ٔٙ1

واإليضاح بكل طريق وحسم مواد الىبس ومواقع الخطؤ وأن هذا هو المعروؾ المؤلوؾ
من خطابه وأنه البلبق بحكمته لم يشك السامع في أن مراده ما دل عىيه ظاهر كبلمه
دون ما يحتمىه باطنه من إضمار مالم يجعل لىسامع عىيه دليبل وال له إل

معرفته

سبيبل) (ٔ) .
كما في قوله تعال
أُخَشَ }
بع

(ٕ)

 { :فََّْٓ وَبَْ ِِبْىُُْ َِشَِعًب أو ػًٍََ عَفَشٍ فَؼِذَّحٌ ِِْٓ أََّبٍَ

 .فقد تردد في وجود إضمار في اآلية وهو (فؤفطر) بعد (سفر) كما فسرها

المفسرين

(ٖ)

وعدمه ورجح األخير أللالة عدم اإلضمار

وإل ذلك يشير

الشيخ الطوسي(تٗٙٓ:هـ) في تفسيره لآلية المباركة ( :ومن قدر في اآلية أو عى سفر
فؤفطر فعدة من أيام أخر
وتقدير المضمر

زاد في الظاهر ما ليس فيه ).

(ٗ)

وهنا ال يلح اإلضمار

أللالة عدم اإلضمار و كذلك عدم وجود دليل عىيه فرجح عدم

وجود المضمر(٘) .

 -6اىرتجٍح ثأصبىخ ػذً اىنقو
ألالة عدم النقل هي من أهم الضوابط عند التردد في وجود النقل لىمعن ام ال
ومعن هذه القاعدة  :هو مت ما تردد المعن بين كونه منقوالً عن معناه األلىي أو
العدم استلحب بقاءه عى معناه األول وعدم نقىه
(تٙ1ٙ:هـ) ( :األلل عدم النقل

()ٙ

 .وقد عىل ذلك المحقق الحىي

ألن احتمال النقل لو ساوى احتمال البقاء عى

األلل لما حلل التفاهم عند التخاطب مع اإلطبلق

ألن الذهن يعود مترددا بين

(ٔ) الصواعق المرسلة فً الرد على الجهمٌة والمعطلة  :محمد بن أبو بكر بن أٌوب ابن قٌم الجوزٌة  ,تحقٌق :
علً بن محمد الدخٌل هللا  ,الطبعة :األولىٔٗٓ8 ,هـ  ,الناشر :دار العاصمة ,الرٌاض . 7ٔٗ / ٕ ,
(ٕ) سورة البقرة .ٔ8ٕ :
(ٖ) ٌُنظر  :تفسٌر السمرقندي  :السمرقندي . ٔٗ9 / ٔ ,
(ٗ) التبٌان فً تفسٌر القرآن  :الطوسً . ٕٖٔ / ٕ ,
(٘) ٌُنظر  :تفسٌر المٌزان  :الطباطبائً  + . ٔٔ / ٕ ,االنتصار  :المرتضى  + . ٔ9ٓ ,فقه القرآن  :قطب الدٌن
الرأوندي  +. ٔ7ٙ / ٔ ,أصالة الجد فً التشرٌع األسالمً  :المشاٌخً . ٘ٓ,
(ٌُ )ٙنظر  :نهاٌة السول فً شرح منهاج األصول  :األسنوي . ٕٔ٘ ,
ٔٙ8

المعنيين

لكن التفاهم حالل مع االطبلق فكان االحتمال منفيا) (ٔ) .بل جعىه الميرزا

القمي (ت ٕٖٔٔ :هـ) أحد قوانينه ( :كل لفظ ورد في كبلم الشارع فبل بد أن يحمل عى
ما عىم إرادته منه ولو كان معن
عى

مجازيا وإن لم يعىم المراد منه فبل بد من أن يحمل

حقيقة الطبلحه سواء ثبت له الطبلح خاص فيه أو لم يثبت بل كان هو

الطبلح أهل زمانه وإن لم يعىم ذلك أيضا فيحمل عى

الىؽوي أو العرفي إن وجد

أحدهما بضميمة ألالة عدم النقل) (ٕ) .
وبذلك يتضح ترجيح عدم النقل عند التردد في وجوده مع عدم وجود دليل عى النقل .
كما في لفظ (اللبلة) في قوله تعال  { :ئَِّْ اٌٍََِّ وََِالَئِىَزَُِ َُصٍَُّىَْ ػًٍََ اٌبَّجٍِِّ ََب أَُّهَب اٌَّزََِٓ
آَِبُىا صٍَُّىا ػٍََُِِْ وَعٍَُِّّىا رَغًٍُِّْب }
المعن

(ٖ)

فهي مرددة بين معناها الموضوع وهو الدعاء وبين

المنقول وهو العبادة المعروفة

ونظراً لعدم وجود القرابن المإيدة لىمعن

المنقول ووفقا ً أللالة عدم النقل رجح المعن األول وهو الدعاء (ٗ) .والبد من اإلشارة
إل أن هذه األ لالة تجري في حالة انعدام القرابن مع مبلحظة ما كان من هذه المعاني
حقابق شرعية ففي ترجيحها ضوابط خالة قد تمت اإلشارة إليها فيما سبق من مباحث .

(ٔ) معارج األصول  :المحقق الحلً . ٕ٘ ,
(ٕ) قوانٌن األصول  :القمً . ٖ7 ,
(ٖ) األحزاب . ٘ٙ :
(ٗ) آٌات األحكام  :االسترآبادي  + . ٖٖ٘ ,تفسٌر الصراط المستقٌم  :البروجردي  + . ٖٔٗ / ٗ ,الروضة البهٌة :
الشهٌد الثانً . ٘ٙ / ٕ ,
ٔٙ9

اخلبمتخ وّتبئج اىجحث
بعد التوكل عى هللا

الحمد هلل الذي بفضى ِه تدوم النعم وبمعونته تتم اللالحات

(عزوجل) وبمبلحظات أستاذي المشرؾ الفاضل و إشاراته السديدة تم هذا العمل المتواضع
ومن أبرز النقاط التي تولل لها البحث هي :
ٔ -المعاني المرددة  :لفظ مستحدث جامع لؤللفاظ التي تحتمل أكثر من معن بسبب
الوضع أو االستعمال وهو يشمل المشترك كونه محتمبلً
لمعان عدة مختىفة
ٍ
وكذلك المجاز كونه مردداً بين معناه الحقيقي و المجازي وكذلك شمول المعاني
المرددة لىتخليص والنقل .
ٕ -إن السبب الربيس لتردد الفهم هو احتمال الىفظ أكثر من معن أي وجود المعاني
المرددة كذلك قد يتعدد المعن بسبب اختبلؾ القراءات أو وجود المتشابهات .
ٖ -أن المعاني التي تدخل ضمن هذا الملطىح هي المشترك والمجاز والتخليص
والنقل واإلضمار كونها ألفاظا ً تعدد المعن فيها فكان سببا ً في تردد الفهم في
تعيين المراد .
ٗ -لرفع التردد وتعين المعن

المراد وبيان قلد المتكىم

كان ال ُبد من إخضاع

المعن آلليات عدة ترجح المعن المراد من بين المعاني المتعددة

وعند البحث

عن هذه اآلليات تولل البحث إل أن العىماء من المفسرين والفقهاء قد جعىوا لكل
معن من هذه المعاني المرددة آلية خالة لتعيين المعن المراد وتحقيق الفهم من
خطابات الشرع .
٘ -قسمت آليات الترجيح لىمعاني المرددة عى أقسام عدة هي :
أ -ما كان متعىقا ً بذات المعن المردد

وكيفية تعين المعن المراد منه

المشترك ل ُه آلياته الخالة في تعيين المعن
وكذلك لىمجاز والتخليص واإلضمار والنقل

فالىفظ

المراد من المعاني المرددة
كل ل ُه ضوابطه الخالة في

الترجيح وقد بينها البحث . .
ٓٔ1

ب -ما كان متعىقا ً فيما بين المعاني المرددة إذ قد يجتمع أكثر من معن مردد
في لفظ واحد فكان ال ُبد من وضع ضوابط خالة لتقديم احدها عى اآلخر
ورفع التردد فيها  .فتولل البحث إل أن التخليص مقدم عى جميع هذه
المعاني ثم المجاز ثم اإلضمار ومن ثم النقل فاالشتراك .
ج -ما كان خارجا ً عن المعن إال أن ُه محيط ب ِه ومإثر في ِه ومبين لمراد المتكىم
وهذه اآلليات هي  :الترجيح بقول الىؽوي وتؤثير قوله كون ُه من أهل الخبرة
لدى كل من المفسرين و الفقهاء

وكذلك شمىت هذه اآلليات الترجيح بقواعد

الىؽة العربية والتي هي مرجع كل من المفسر و الفقيه عند بيانهم لىمعن .
 -ٙال يخف ما لىقرابن سواء كانت متلىة أو منفلىة معينة أو لارفة من بيان مراد
المتكىم وترجيح معن الىفظ .
 -1بعد تتبع آليات الترجيح تم التولل إل أن المفسرين أخضعوا بع

المعاني إل

قواعد خالة لترجيح تفاسيرهم أطىق عىيها (القواعد التفسيرية) فكانت هذه
القواعد مبينة لىمعن موضحة لىمراد من خطابات الشارع المقدس .
 -8لعىم ألول الفقه الحظ األوفر في ترجيح المعن

فكما هو معىوم لدى كل باحث

أن هذا العىم هو من ادوات المفسر و الفقيه في بيانهم لىمعاني لذا تضمن البحث
تىك القواعد األلولية التي وضعت لرفع التردد في المعن
الظهور

و ألالة الحقيقة

وبيانه

كؤلالة

وؼيرهما من القواعد التي تناولها البحث بالتفليل

وبيان كيفية الترجيح بها وتطبيقها عى معاني كتاب هللا (عزوجل) .
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

ٔٔ1

ادلصبدر وادلراجغ
ٔ .القرآن الكريم  :خير ما نبتدئ به.
ٕ .اإلبهاج في شرح المنهاج  :أبو الحسن تقي الدين عىي بن عبد الكافي بن عىي بن
تمام السبكي (ت 1٘ٙ :هـ) ببل  .ط ببل  .م الناشر :دار الكتب العىمية –
بيروت عام النشرٔٗٔٙ :هـ  ٔ99٘ -م .
ٖ .اإلتقان في عىوم القرآن  :عبد الرحمن بن أبو بكر جبلل الدين السيوطي (ت :
سنة الطبع  ٔٗٔٙ :هـ -
ٔٔ9هـ) تحقيق  :سعيد المندوب الطبعة  :األول
ٔ99ٙم المطبعة  :لبنان  -دار الفكر.
ٗ .أثر اختبلؾ الملاديق في تفسير القرآن الكريم  :فاطمة محمد جواد حميد
سنة الطبع ٖٔٗ8 :هـ ٕٓٔ1 -م المطبعة  :دار الكفيل
الطبعة  :األول
لىطباعة والنشر .
٘ .أحكام القرآن  :أحمد بن عىي أبو بكر الرازي الجلاص (ت ٖ1ٓ :هـ) تحقيق :
سنة الطبع ٔٗٔ٘ :هـ -
عبد السبلم محمد عىي شاهين الطبعة :األول
ٗٔ99م الناشر :دار الكتب العىمية بيروت
 .ٙأحكام القرآن  :القاضي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي (ت ٖ٘ٗ :هـ)
تحقيق  :محمد عبد القادر عطا الطبعة :الثالثة سنة الطبع  ٕٔٗٗ :هـ ٕٖٓٓ -
م الناشر :دار الكتب العىمية بيروت .
 .1أحكام القرآن :أبو عبد هللا محمد بن إدريس الشافعي (تٕٓٗ :هـ) تحقيق  :عبد
الؽني عبد الخالق ببل  .ط سنة الطبع ٔٗٓٓ :هـ المطبعة  :بيروت  -دار
الكتب العىمِية الناشر  :دار الكتب العىمية ٔ . ٕٙٓ /
 .8اإلحكام في الول األحكام  :أبو الحسن سيد الدين عىي بن أبو عىي بن محمد بن
سالم اآلمدي (ت ٖٙٔ :هـ) تحقيق  :عبد الرزاق عفيفي الناشر :المكتب
اإلسبلمي بيروت -دمشق -لبنان ٕ . ٔ9ٙ /
 .9اختبلؾ المفسرين أسباب ه وآثاره :سعود بن عبد هللا الفينسان الطبعة  :األول
سنة الطبع  ٔٗٔ8 :هـ ٔ991 -م المطبعة  :دار أشبيىيا – الريا .
ٓٔ .إرشاد الفحول إل تحقيق الحق من عىم األلول  :محمد بن عىي بن محمد
الشوكاني (ت ٕٔ٘٘ :هـ) الطبعة  :األول سنة الطبع ٖٔ٘ٙ :هـ  ٔ9ٖ1 -م
المطبعة  :مطبعة ملطف البؤبو الحىبي وأوالده – ملر .
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ٔٔ .أساس الببلؼة  :أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار هللا الزمخشري (ت :
ٖ٘8هـ) تحقيق :محمد باسل عيون السود الطبعة :األول  ٔٗٔ9هـ ٔ998 -
م الناشر :دار الكتب العىمية بيروت .
سنة
ٕٔ .أساسيات عىم التفسير  :مركز المعارؾ لىتؤليؾ والنشر الطبعة األول
الطبع ٖٔٗ8:هـ ٕٓٔ1 -م الناشر  :مركز المعارؾ لىتؤليؾ والنشر .
المطبعة :
ٖٔ .أساليب البيان في القرآن  :جعفر باقر الحسيني الطبعة  :األول
مإسسة بوستان .
ٗٔ .أسباب اختبلؾ المفسرين في آيات األحكام  :عبد اإلله حوري الحوري
إشراؾ  :أحمد يوسؾ سىمان رسالة ماجستير قدمت إل جامعة القاهرة – كىية
دار العىوم – الشريعة اإلسبلمية سنة الطبع ٕٕٔٗ :هـ ٕٓٓٔ -م .
٘ٔ .أسباب الخطؤ في التفسير  :طاهر محمود محمد يعقوب الطبعة  :األول سنة
الطبع ٕٔٗ٘ :هـ المطبعة  :دار ابن الجوزي – الدمام .
 .ٔٙأسرار الببلؼة  :أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني (ت
ٗ1ٔ :هـ) ببل  .ط المطبعة  :مطبعة المدني  -القاهرة الناشر  :دار المدني -
جدة .
سنة
 .ٔ1ألالة الجد في التشريع اإلسبلمي  :عبلء المشايخي الطبعة  :األول
الطبع ٖٔٗ9 :هـ المطبعة  :دار القارئ –بيروت الناشر  :مركز عين لىبحوث
المعالرة – النجؾ االشرؾ .
 .ٔ8الطبلحات األلول  :عىي المشكيني الطبعة  :الخامسة سنة الطبع :
لفر المظفر ٖٔٗٔ  ٖٔ1ٔ -ش المطبعة  :الهادي الناشر  :دفتر نشر
الهادي – قم .
 .ٔ9إلبلح المنطق  :أبو يوسؾ يعقوب بن إسحاق ابن السكيت (ت ٕٗٗ :هـ)
تحقيق :محمد مرعب الناشر :دار إحياء التراث العربي الطبعة :األول ٖٕٗٔ
هـ ٕٕٓٓ م.
ٕٓ .ألول البيان العربي في ضوء القرآن الكريم  :محمد حسين اللؽير الطبعة
سنة الطبع ٕٔٗٓ :هـ ٔ999 -م المطبعة  :دار المإرخ العربي –
 :األول
بيروت .
ٕٔ .ألول التفسير وقواعده  :خالد عبد الرحمن العك الطبعة الثانية سنة الطبع
ٔٗٓٙ :هـ  ٔ98ٙ -م المطبعة  :دار النفابس – بيروت .
ٕٕ .الول السرخسي  :محمد بن أحمد بن أبو سهل شمس األبمة السرخسي (ت :
ٖٗ8هـ) ببل  .ط ببل  .م الناشر :دار المعرفة  -بيروت .
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ٖٕ .األلول العامة لىفقه المقارن  :محمد تقي الحكيم الطبعة  :الرابعة سنة
الطبع ٕٕٔٗ :هـ ٕٓٓٔ-م المطبعة  :المإسسة الدولية لىدراسات والنشر –
بيروت .
سنة الطبع :
ٕٗ .الول الفقه  :عىي محمد بو سىمان الجبيىي الطبعة  :األول
ٖٖٗٔهـ  ٕٕٓٔ -م المطبعة  :دار الوالء – بيروت .
ٕ٘ .الول الفقه  :محمد رضا المظفر (ت ٖٔ8ٖ :هـ) تحقيق  :مسىم قىي بور
سنة الطبع ٖٔٗ8 :هـ المطبعة  :كل وردى – قم
الجيبلني الطبعة  :األول
.
سنة الطبع :
 .ٕٙألول الفقه االسبلمي  :وهبة الزحيىي  :الطبعة  :األول
ٔٗٓٙهـ ٔ98ٙ -م المطبعة  :دار الفكر لىطباعة والتوزيع والنشر – دمشق .
 .ٕ1ألول الفقه في نسيجه الجديد  :ملطف إبراهيم الزلمي الطبعة  :األول
سنة الطبع ٖٔٗ٘ :هـ ٕٓٔٓ -م الناشر  :إحسان لىنشر والتوزيع .
سنة
 .ٕ8الول الفقه وقواعد االستنباط  :فاضل اللفار الطبعة  :األول
الطبع ٖٔٗٓ :هـ  ٕٓٓ9 -المطبعة  :الؽدير.
 .ٕ9األضداد  :أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن األنباري (ت
ٖٕ8 :هـ) تحقيق  :محمد أبو الفضل إبراهيم ببل  .ط ببل  .م الناشر:
المكتبة العلرية بيروت – لبنان عام النشر ٔٗٓ1 :هـ  ٔ981 -م .
ٖٓ .االضداد في كبلم العرب  :أبو الطيب عبد الواحد عىي الىؽوي (ت ٖ٘ٔ :هـ)
تحقيق  :عزة حسن الطبعة  :الثانية سنة الطبع ٔ99ٙ :م المطبعة  :المجمع
العىمي – دمشق .
ٖٔ .اإلضمار الببلؼي في القراءات السبع  :محمد األمين محمد المختار الطبعة :
األول سنة الطبع  ٕٓٔٗ :م الناشر  :دابرة الثقافة واالعبلم .
ٕٖ .أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن  :محمد األمين بن محمد المختار بن
عبد القادر الشنقيطي (ت ٖٔ9ٖ :هـ) تحقيق  :مكتب البحوث والدراسات .ال .
سنة الطبع ٔ99٘ - ٔٗٔ٘ :م المطبعة  :دار الفكر لىطباعة والنشر-
ط
بيروت  .الناشر  :دار الفكر لىطباعة والنشر .
ٖٖ .اقتلادنا  :محمد باقر اللدر (ت ٔٗٓٓ :هـ) تحقيق  :مكتب اإلعبلم
اإلسبلمي الطبعة  :الثانية سنة الطبع  ٕٔٗ٘ :هـ المطبعة  :مكتب اإلعبلم
اإلسبلمي الناشر  :مإسسة بوستان كتاب قم (مركز النشر التابع لمكتب اإلعبلم
اإلسبلمي) .
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ٖٗ .إكمال النقلان من تفسير منتخب البيان  :أبو عبد هللا محمد بن أحمد ابن
إدريس الحىي (ت  )٘98 :تحقيق  :محمد مهدي الموسوي الخرسان الطبعة :
األول سنة الطبع  ٕٓٓ8 - ٕٔٗ9 :م الناشر  :العتبة العىوية المقدسة .
ٖ٘ .آالء الرحمن في تفسير القرآن  :محمد جواد الببلؼي النجفي (تٖٕٔ٘ :هـ)
ببل  .ط سنة الطبع ٖٕٔ٘:هـ  ٔ9ٖٖ -م المطبعة  :مطبعة العرفان – ليداء .
 .ٖٙاألمثل في تفسير كتاب هللا المنزل  :نالر مكارم الشيرازي الطبعة  :األول
سنة الطبع ٕٔٗٙ :هـ المطبعة  :سىيمان زاده – قم الناشر  :مدرسة اإلمام
عىي (عىيه السبلم) .
 .ٖ1إمبلء ما من به الرحمن  :أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا العكبري
سنة الطبع ٖٔ99 :هـ  ٔ919 -م الناشر :
(تٙٔٙ :هـ) الطبعة  :األول
دار الكتب العىمية  -بيروت – لبنان .
 .ٖ8االنتلار  :عىي بن الحسين الموسوي الشريؾ المرتض عىم الهدى (:
سنة الطبع  :شوال المكرم
ٖٗٙهـ) تحقيق  :مإسسة النشر اإلسبلمي
٘ٔٗٔهـ الناشر  :مإسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسين  -قم
المشرفة .
 .ٖ9أنوار التنزيل وأسرار التؤويل  :أبو سعيد نالر الدين عبد هللا بن عمر بن
المطبعة  :دار الكتب العىمية – بيروت
محمد الشيرازي البيضاوي (ت ٙ8٘ :هـ)
الطبعة :األول  ٔٗٔ٘ -هـ .
ٓٗ .آيات األحكام  :محمد بن عىي بن إبراهيم االسترآبادي (ت ٕٔٓ8 :هـ)
تحقيق  :محمد باقر شريؾ زاده ببل  .ط الناشر  :مكتبة المعراجي .
ٔٗ .إيجاز البيان عن معاني القرآن  :أبو القاسم نجم الدين محمود بن أب الحسن
بن الحسين النيسابوري (ت  :نحو ٓ٘٘هـ) تحقيق  :الدكتور حنيؾ بن حسن
القاسمي الطبعة :األول  ٔٗٔ٘ -هـ الناشر :دار الؽرب اإلسبلمي  -بيروت .
ٕٗ .بحار األنوار  :محمد باقر المجىسي (ت ٔٔٔٔ :هـ) تحقيق  :يحي العابدي
الطبعة  :الثانية سنة الطبع  ٔ98ٖ - ٖٔٗٓ :م الناشر  :مإسسة الوفاء -
بيروت .
ٖٗ .البحث النحوي عند األلوليين  :ملطف جمال الدين الطبعة  :الثانية سنة
الطبع  ٔٗٓ٘ :هـ المطبعة  :دار الهجرة – إيران .
ٗٗ .بحر العىوم (تفسير السمرقندي)  :أبو الىيث نلر بن محمد بن أحمد بن
إبراهيم السمرقندي (ت ٖ8ٖ :هـ) تحقيق  :محمود مطرجي المطبعة  :دار
الفكر – بيروت .
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٘ٗ .البحر المحيط في الول الفقه  :أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن
سنة الطبع ٔٗٔٗ :هـ -
بهادر الزركشي (ت 19ٗ :هـ) الطبعة :األول
ٗٔ99م الناشر :دار الكتبي .
 .ٗٙبحوث في الول التفسير ومناهجه  :فهد بن عبد الرحمن بن سىيمان الرومي
الطبعة  :الرابعة سنة الطبع ٔٗٔ9هـ الناشر  :مكتبة التوبة .
 .ٗ1بحوث في عىم األلول (تقرير بحث السيد محمد باقر اللدر)  :محمود
الطبعة  :الثالثة سنة الطبع  ٕٓٓ٘ - ٕٔٗٙ :م
الهاشمي الشاهرودي
المطبعة  :محمد الناشر  :مإسسة دابرة المعارؾ .
 .ٗ8بحوث في منهج تفسير القرآن الكريم  :محمود رجبي ترجمة  :حسين لافي
الطبعة  :الثانية سنة الطبع  ٕٓٔٓ :م المطبعة  :مركز الحضارة لتنمية
الفكر اإلسبلمي – بيروت .
 .ٗ9بداية الولول في شرح كفاية األلول :محمد طاهر آل الشيخ راضي (ت:
سنة
ٓٓٗٔهـ) تحقيق  :محمد عبد الحكيم الموسوي البكاء الطبعة  :األول
الطبع ٕٓٓٗ - ٕٔٗ٘ :م المطبعة  :ستاره الناشر  :أسرة آل الشيخ راضي .
ٓ٘ .بدابع األفكار  :حبيب هللا الرشتي (ت ٖٕٔٔ :هـ) ببل  .ط ببل  .م .
الناشر  :مإسسة آل البيت إلحياء التراث .
ٔ٘ .بدابع الفوابد  :محمد بن أبو بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم
الجوزية (ت 1٘ٔ :هـ) ببل ٓ ط الناشر :دار الكتاب العربي -بيروت.
ٕ٘ .بدابع الكبلم في تفسير آيات األحكام  :محمد باقر المىكي الطبعة  :األول
سنة الطبع ٔٗٓٓ :هـ  ٔ98ٓ -م الناشر :مإسسة الوفاء بيروت .
ٖ٘ .البرهان في عىوم القرآن  :بدر الدين محمد بن عبد هللا الزركشي (ت :
ٗ19هـ) تحقيق  :محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة  :األول سنة الطبع :
 ٖٔ1ٙهـ  ٔ9٘1 -م الناشر  :دار إحياء الكتب العربية .
ٗ٘ .البىؽة إل ألول الىؽة  :أبو الطيب محمد لديق خان بن حسن بن عىي
البخاري القِنوجي (ت ٖٔٓ1 :هـ) تحقيق  :سهاد حمدان أحمد السامرابي
((رسالة ماجستير من كىية التربية لىبنات  -جامعة تكريت بإشراؾ األستاذ
الدكتور أحمد خطاب العمر)) الناشر :رسالة جامعية  -جامعة تكريت .
٘٘ .البيان  :محمد بن مكي العامىي الشهيد األول (ت 18ٙ :هـ) تحقيق  :محمد
سنة الطبع  ٕٔٗٔ :هـ المطبعة  :المطبعة  :لدر
الحسّون الطبعة  :األول
– قم .
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 .٘ٙالبيان في تفسير القرآن  :ابو القاسم الخوبي (تٖٔٗٔ :هـ) الطبعة  :الثالثة
سنة الطبع ٕٔٗ8 :هـ ٕٓٓ1 -م المطبعة  :ستاره -قم الناشر  :مإسسة إحياء
آثار اإلمام الخوبي .
 .٘1تاج العروس  :أبو في محب الدين محمد مرتض الزبيدي (ت ٕٔٓ٘ :هـ)
تحقيق  :عىي شيري سنة الطبع ٔٗٔٗ :هـ ٔ99ٗ -م المطبعة  :دار الفكر
– بيروت الناشر  :دار الفكر لىطباعة والنشر والتوزيع – بيروت .
 .٘8التبيان في أقسام القرآن  :محمد بن أبو بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن
قيم الجوزية (ت 1٘ٔ :هـ) تحقيق  :محمد حامد الفقي ببل  .ط الناشر :دار
المعرفة -بيروت .
 .٘9التبيان في تفسير القرآن  :أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (تٗٙٓ :هـ)
سنة الطبع  ٔٗٓ9 :هـ
تحقيق  :أحمد حبيب قلير العامىي الطبعة  :األول
المطبعة  :مطبعة مكتب اإلعبلم اإلسبلمي الناشر  :مكتب اإلعبلم اإلسبلمي .
ٓ .ٙتحرير األحكام  :أبو منلور الحسن بن يوسؾ بن المطهّر العبلمة الحىي (ت
سنة الطبع :
الطبعة  :األول
1ٕٙ :هـ) تحقيق  :إبراهيم البهادري
الناشر  :مإسسة اإلمام اللادق (عىيه
ٕٓٗٔهـ المطبعة  :اعتماد – قم
السبلم) .
ٔ .ٙالتحرير والتنوير (تحرير المعن السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب
المجيد)  :محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور (ت ٖٔ9ٖ :هـ)
ببل  .ط ببلزم الناشر  :الدار التونسية لىنشر – تونس سنة النشرٔ98ٗ :م .
ٕ .ٙتحريرات في األلول  :ملطف الخميني (ت ٖٔ98 :هـ) الطبعة  :األول
سنة الطبع  ٔٗٔ8 :هـ المطبعة  :مطبعة مإسسة العروج الناشر  :مإسسة
تنظيم ونشر آثار اإلمام الخميني .
ٖ .ٙالتحليل من المحلول  :سراج الدين محمود بن أبو بكر األرْ موي (ت :
ٕ ٙ8هـ) تحقيق :الدكتور عبد الحميد عىي أبو زنيد الطبعة :األول سنة الطبع
 ٔٗٓ8 :هـ  ٔ988 -م الناشر :مإسسة الرسالة لىطباعة والنشر -بيروت .
سنة الطبع :
ٗ .ٙتحقيق األلول  :عىي الحسيني الميبلني الطبعة  :األول
ٖٕٗٔهـ  ٖٔ8ٔ -ش المطبعة  :لداقت – قم .
سنة
٘ .ٙالتحقيق في كىمات القرآن الكريم  :حسن الملطفوي الطبعة  :األول
الطبع ٔٗٔ1 :هـ الناشر  :مإسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة واإلرشاد
اإلسبلمي تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشىي الطبعة :األول سنة الطبع :
 ٔٗٔ8هـ الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت .
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 .ٙٙتداخل األلول الىؽوية وأثره في بناء المعجم  :عبد الرزاق بن فراج
سنة الطبع ٕٕٔٗ :هـ الناشر :عمادة البحث
اللاعدي الطبعة :األول
العىمي -الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنورة .
 .ٙ1تذكرة الفقهاء  :الحسن بن يوسؾ بن المطهر العبلمة الحىي (ت  1ٕٙ :هـ)
سنة الطبع :
تحقيق  :مإسسة آل البيت (ع) إلحياء التراث الطبعة  :األول
محرم ٗٔٗٔهـ المطبعة  :مهر – قم الناشر  :مإسسة آل البيت (ع) إلحياء
التراث – قم .
 .ٙ8ترجيحات الزركشي في عىوم القرآن  :ؼانم عبدهللا بن سىمان الؽانم الطبعة :
األول سنة الطبع ٖٔٗٓ :هـ  ٕٓٓ9 -م المطبعة  :دار أشبيىيا .
 .ٙ9التسهيل لعىوم التنزيل  :أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد ابن جزي الكىبي
سنة الطبع
الؽرناطي (ت 1ٗٔ :هـ) تحقيق  :عبد هللا الخالدي الطبعة :األول
 ٔٗٔٙ :هـ الناشر :دار األرقم بن أبو األرقم  -بيروت .
ٓ .1تشنيؾ المسامع بجمع الجوامع  :أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن
بهادر الزركشي (ت19ٗ :هـ) تحقيق :سيد عبد العزيز  -عبد هللا ربيع
الطبعة :األول  ٔٗٔ8هـ  ٔ998 -م الناشر :مكتبة قرطبة لىبحث العىمي
وإحياء التراث .
دالالت األلفاظ والترجيح بينها  :عبد العزيز بن محمد العويد
ٔ .1تعار
المطبعة  :مكتبة دار المنهاج –
سنة الطبع ٖٔٗٔ :هـ
الطبعة  :األول
الريا .
والترجيح بين األدلة الشرعية  :عبد الىطيؾ عبد هللا عزيز
ٕ .1التعار
سنة الطبع ٖٔٗٔ :هـ ٔ99ٖ -م المطبعة  :دار
البرزنجي الطبعة  :األول
الكتب العىمية – بيروت .
ٖ .1التعريفات  :عىي بن محمد بن عىي الشريؾ الجرجاني (ت 8ٔٙ :هـ)
سنة الطبع ٖٔٗٓ :هـ ٔ98ٖ-م الناشر :دار الكتب العىمية
الطبعة :األول
بيروت .
تعىيقة عى معالم األلول  :عىي الموسوي القزويني(ت ٕٔ98 :هـ)
ٗ.1
تحقيق  :عى العىوي القزويني الطبعة  :الثانية سنة الطبع ٖٔٗٓ :هـ
المطبعة  :مإسسة النشر اإلسبلمي  -قم .
٘ .1تفسير البحر المحيط  :أبو حيان األندلسي(ت 1ٗ٘ :هـ) تحقيق  :عادل أحمد
سنة الطبع - ٕٕٔٗ :
الطبعة  :األول
عبد الموجود  -عىي محمد معو
ٕٔٓٓم المطبعة  :دار الكتب العىمية – بيروت الناشر  :دار الكتب العىمية
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 .1ٙتفسير اللراط المستقيم  :حسين البروجردي (ت ٖٔٗٓ :هـ) تحقيق  :ؼبلم
سنة الطبع ٔٗٔ9 :هت المطبعة :اللدر – قم
رضا الطبعة  :األول
الناشر  :مإسسة المعارؾ اإلسبلمية  -قم – ايران .
 .11تفسير القرآن الكريم  :السيد ملطف الخميني (ت ٖٔ98 :هـ) تحقيق :
مإسسة تنظيم ونشر آثار اإلمام الخميني الطبعة  :األول سنة الطبع ٔٗٔ8 :
المطبعة  :مطبعة مإسسة العروج الناشر  :مإسسة تنظيم ونشر آثار
هـ
اإلمام الخميني .
 .18تفسير القرآن المجيد  :محمد بن محمد المفيد(ت ٖٗٔ :هـ) تحقيق  :محمد
سنة الطبع  ٖٔ8ٕ - ٕٔٗٗ :ش المطبعة :
عىي أيازي الطبعة  :األول
مطبعة مكتب اإلعبلم اإلسبلمي الناشر  :مإسسة بوستان  -قم (مركز النشر
التابع لمكتب اإلعبلم اإلسبلمي).
 .19التفسير الكاشؾ  :محمد جواد مؽنية (ت ٔٗٓٓ :هـ) الطبعة  :الثالثة سنة
الطبع  ٔ98ٔ :م الناشر  :دار العىم لىمبليين  -بيروت .
ٓ .8تفسير المحيط األعظم والبحر الخظم في تؤويل كتاب هللا العزيز المحكم :
حيدر بن عىي اآلمىي (ت18ٕ :هـ) تحقيق  :السيد محسن الموسوي التبريزي
الطبعة  :الرابعة سنة الطبع  ٕٔٗ8 :المطبعة  :األسوة الناشر  :مإسسه
فرهنگ و نشر نور عىي نور .
ٔ .8تفسير الميزان  :محمد حسين الطباطبابي (ت ٕٔٗٓ :هـ) ببل  .ط ببل  .م
الناشر  :مإسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسين  -قم المشرفة.
ٕ .8تفسير النلوص في الفقه االسبلمي  :محمد أديب لالح الطبعة  :الرابعة
سنة الطبع ٖٔٗٔ :هـ المطبعة  :المكتبة اإلسبلمية لىطباعة والنشر .
ٖ .8تفسير جوامع الجامع  :أبو عىي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ٘ٗ8 :هـ)
سنة الطبع ٔٗٔ8 :هـ
تحقيق  :مإسسة النشر اإلسبلمي الطبعة  :األول
الناشر  :مإسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة .
ٗ .8تفسير سورة الحمد  :محمد باقر الحكيم (ت ٕٔٗ٘ :هـ) الطبعة  :األول
سنة الطبع  ٕٔٗٓ :هـ المطبعة  :شريعت – قم الناشر  :مجمع الفكر
اإلسبلمي .
٘ .8تفسير ؼريب القرآن  :فخر الدين الطريحي (ت ٔٓ8٘ :هـ) تحقيق  :محمد
كاظم الطريحي ببل  .ط ببل  .م الناشر  :انتشارات زاهدي  -قم
 .8ٙتفسير كنز الدقابق وبحر الؽرابب  :محمد بن محمد رضا القمي (هـ :
ٕ٘ٔٔهـ) تحقيق  :حسين درگاهي الطبعة  :األول سنة الطبع  ٔٗٓ1 :هـ
.
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 .81تفسير مفاتيح الؽيب (تفسير الرازي) :أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن
الحسين التيمي الرازي فخر الدين الرازي (ت ٙٓٙ :هـ) الطبعة :الثالثة -
ٕٓٗٔ هـ الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت .
 .88تفسير مقتنيات الدرر  :عىي الحابري الطهراني (ت ٖٖٔ٘ :هـ) ببل  .ط
سنة الطبع  ٖٖٔ1 :ش المطبعة  :الحيدري  -طهران الناشر  :الشيخ محمد
اآلخوندي مدير دار الكتب اإلسبلمية .
 .89تفسير نور الثقىين :عبد عىي بن جمعة العروسي الحويزي (تٕٔٔٔ :هـ)
تحقيق  :السيد هاشم الرسولي المحبلتي الطبعة  :الرابعة سنة الطبع ٕٔٗٔ :
المطبعة  :مإسسة إسماعيىيان الناشر  :مإسسة إسماعيىيان
 ٓ ٖٔ1شلىطباعة والنشر والتوزيع – قم .
ٓ .9التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب  :محمد هادي معرفة الطبعة  :الثانية
سنة الطبع ٕٔٗٙ :هـ المطبعة  :األستانة الرضوية المقدسة .
ٔ .9تسنيم في تفسير القرآن  :عبد هللا الجوادي اآلمىي تحقيق :محمد عبد المنعم
الخاقاني الطبعة  :الثانية سنة الطبع ٖٕٔٗ :هـ المطبعة  :دار اإلسراء
لىطباعة والنشر – بيروت .
ٕ .9تقريب القرآن إل اإلذهان  :محمد الحسيني الشيرازي (ت ٕٕٔٗ :هـ)
سنة الطبع ٕٔٗٗ :هـ  ٕٖٓٓ -م الناشر  :دار العىوم -
الطبعة  :األول
بيروت .
ٖ .9تقريب الولول إلي عىم األلول  :أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن
عبد هللا ابن جزي (ت  1ٗٔ :هـ) تحقيق  :محمد حسن إسماعيل الطبعة:
األول سنة الطبع  ٕٔٗٗ :هـ  ٕٖٓٓ -م الناشر :دار الكتب العىمية بيروت .
ٗ .9التقريب واإلرشاد  :أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم
القاضي الباقبلني (ت  ٖٗٓ :هـ) تحقق :عبد الحميد بن عىي أبو زنيد الطبعة:
الثانية سنة الطبع  ٔٗٔ8 :هـ  ٔ998 -م الناشر :مإسسة الرسالة .
٘ .9تقريرات آية هللا المجدد الشيرازي  :عىي الروزدري (ت ٕٔ9ٓ :هـ) تحقيق
 :مإسسة آل البيت (عىيهم السبلم) إلحياء ال ّتراث الطبعة  :األول سنة الطبع :
ذو الحجّة  ٔٗٓ9هـ المطبعة  :مهر – قم الناشر  :مإسسة آل البيت (عىيهم
السبلم) إلحياء ال ّتراث  -قم المش ّرفة.
 .9ٙتىخيص البيان في مجازات القرآن  : :أبو الحسن محمد بن أبو أحمد الشريؾ
الرضي (ت ٗٓٙ :هـ) تحقيق  :حققه وقدم له ولنع فهارسه  :محمد عبد الؽني
سنة الطبع  ٖٔ1ٗ :هـ – ٘٘ ٔ9م الناشر  :دار
حسن الطبعة  :األول
إحياء الكتب العربية  -عيس البؤبو الحىبي وشركاه – القاهرة.
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 .91التمهيد في تخريج الفروع عى األلول  :أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن
عىي اإلسنوي (ت 11ٕ :هـ) تحقيق  :محمد حسن هيتو الطبعة :األول سنة
الطبع  ٔٗٓٓ :هـ الناشر :مإسسة الرسالة – بيروت.
 .98التنقيح الرابع لمختلر الشرابع  :جمال الدين مقداد بن عبد هللا المقداد
السيوري (ت 8ٕٙ :هـ) تحقيق  :عبد الىطيؾ الحسيني الكوه كمري الطبعة :
سنة الطبع  ٔٗٓٗ :هـ المطبعة  :مطبعة الخيام – قم الناشر  :مكتبة
األول
آية هللا العظم المرعشي النجفي  -قم المقدسة
 .99التوحيد  :أبو جعفر محمد عىي بن الحسين بن بابويه القمي اللدوق (ت :
ٖٔ8هـ) تحقيق  :تلحيح وتعىيق  :السيد هاشم الحسيني الطهراني الناشر :
مإسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة .
ٓٓٔ .تيسير البيان ألحكام القرآن  :محمد بن عىي بن عبد هللا بن إبراهيم بن الخطيب
اليمني الشافعي المشهور بـابن نور الدين (ت  8ٕ٘ :هـ) الطبعة :األول
ٖٖٗٔ هـ  ٕٕٓٔ -م الناشر :دار النوادر سوريا .
ٔٓٔ .ثبلث كتب في االضداد  :أوؼت هفر المطبعة  :الكاثولوكية لآلباء ببل  .ط
سنة الطبع  ٔ9ٕٔ :ببل  .م .
ٕٓٔ .جامع البيان عن تؤويل آي القرآن  :محمد بن جرير الطبري (ت ٖٔٓ :هـ)
سنة الطبع ٔٗٔ٘ :هـ  ٔ99٘ -م
تحقيق  :خىيل الميس الطبعة  :األول
الناشر  :دار الفكر لىطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت .
ٖٓٔ .جامع الخبلؾ والوفاق بين اإلمامية وبين أبمة الحجاز والعراق  :عىي بن
محمد القمي (ت :ق 1هـ) تحقيق  :حسين الحسيني البيرجندي الطبعة  :األول
المطبعة  :پاسدار إسبلم – قم الناشر  :انتشارات زمينه سازان ظهور إمام
علر (عج) .
ٗٓٔ .جامع المقالد في شرح القواعد :عىي بن الحسين المحقق الكركي (ت :
ٓٗ9هـ) تحقيق  :مإسسة آل البيت (عىيهم السبلم) إلحياء التراث الطبعة :
سنة الطبع  :ربيع الثاني ٔٗٓ8هـ المطبعة  :المهدية – قم الناشر :
األول
مإسسة آل البيت (عىيهم السبلم) إلحياء التراث  -قم .
٘ٓٔ .الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي)  :أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبو
بكر شمس الدين القرطبي (ت ٙ1ٔ :هـ) تحقيق  :أحمد عبد العىيم البردوني
سنة الطبع ٔٗٓ٘ :هـ  ٔ98٘ -م الناشر  :دار إحياء التراث
الطبعة  :األول
العربي  -بيروت
 .ٔٓٙالجامع لجوامع العىوم  :محمد مهدي النراقي (ت  ٕٔٓ9 :هـ) ببل  .ط
ببل  .م .
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 .ٔٓ1جامعة األلول  :محمد مهدي النراقي (تٕٔٓ9 :هـ) تحقيق  :رضا
سنة الطبع  ٕٕٔٗ :هـ ٖٔ8ٓ -ش المطبعة :
االستادي الطبعة  :األول
سىمان الفارسي – قم الناشر  :مإتمر المول مهدي النراقي .
 .ٔٓ8جواهر الحسان في تفسير القرآن (تفسير الثعالبي)  :أبو زيد عبد الرحمن بن
محمد بن مخىوؾ الثعالبي (ت  81٘ :هـ) تحقيق  :عبد الفتاح أبو سنة وعىي
سنة الطبع :
و عادل أحمد عبد الموجود الطبعة  :األول
محمد معو
 ٔٗٔ8المطبعة  :دار إحياء التراث العربي – بيروت الناشر  :دار إحياء
التراث العربي و مإسسة التاريخ العربي  -بيروت .
 .ٔٓ9جواهر الكبلم في شرح شرابع االسبلم  :محمد حسن الجواهري (ت :
ٕٔٙٙهـ) تحقيق  :عباس القوچاني الطبعة  :الثالثة سنة الطبع  ٖٔٙ1 :ش
المطبعة  :خورشيد الناشر  :دار الكتب اإلسبلمية – طهران .
ٓٔٔ .الحدابق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة  :يوسؾ البحراني (ت :
ٔٔ8ٙهـ) سنة الطبع  :محرم الحرام ٔٗٓ8هـ الناشر  :مإسسة النشر
اإلسبلمي – قم .
ٔٔٔ .الحذؾ والتقدير في النحو العربي  :عىي أبو المكارم الطبعة  :األول سنة
الطبع ٕٓٓ1 :م المطبعة  :دار ؼريب – القاهرة .
ٕٔٔ .حقابق التؤويل  :أبو الحسن محمد بن أبو أحمد الشريؾ الرضي (ت ٗٓٙ :هـ)
تحقيق  :محمد رضا آل كاشؾ الؽطاء الناشر  :دار المهاجر لىطباعة والنشر
والتوزيع  -بيروت – لبنان .
ٖٔٔ .الخلابص  :أبو الفتح عثمان بن جني المولىي (ت ٖ9ٕ :هـ) الطبعة:
الرابعة الناشر :الهيبة الملرية العامة لىكتاب .
ٗٔٔ .الخبلؾ  :أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (تٗٙٓ :هـ) تحقيق  :جماعة
من المحققين سنة الطبع  ٔٗٓ1:هـ الناشر  :مإسسة النشر اإلسبلمي – قم
المشرفة .
٘ٔٔ .دراسات في عىوم القرآن الكريم  :فهد بن عبد الرحمن بن سىيمان الرومي
الطبعة  :الثانية عشر سنة الطبع ٕٔٗٗ :هـ ببل  .م .
 .ٔٔٙدراسات في فقه الىؽة  :لبحي إبراهيم اللالح (تٔٗٓ1 :هـ) الطبعة
سنة الطبع ٖٔ19 :هـ ٔ9ٙٓ -م الناشر :دار العىم لىمبليين .
األول
 .ٔٔ1دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية  :عىي أكبر السيفي المازندراني الطبعة
سنة الطبع ٖٔٗٓ :هـ المطبعة  :مإسسة النشر اإلسبلمي  -قم
 :األول
المقدسة .
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الطبعة  :الثالثة

 .ٔٔ8دروس تمهيدية في تفسير آيات األحكام  :باقر األيرواني
المطبعة  :ظهور الناشر  :دار الفقه .
 .ٔٔ9دروس في الول فقه اإلمامية  :عبد الهادي الفضىي الطبعة  :األول سنة
الطبع ٖ :رجب ٕٔٗٓ /هـ المطبعة  :مإسسة أم القرى لىتحقيق والنشر .
ٕٓٔ .دروس في عىم األلول  :محمد باقر اللدر (تٔٗٓٓ :هـ) الطبعة :
الثانية سنة الطبع ٔٗٓٙ :هـ  ٔ98ٙ -م الناشر  :دار الكتاب الىبناني  -بيروت
الناشر  :مكتبة المدرسة – بيروت.
ٕٔٔ .دستور العىماء  :القاضي عبد النبي بن عبد الرسول األحمد نكري (ت :ق
ٕٔهـ) الطبعة :األول ٕٔٗٔهـ ٕٓٓٓ -م الناشر :دار الكتب العىمية  -لبنان
 /بيروت .
ٕٕٔ .دالبل اإلعجاز في عىم المعاني  :أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد
الجرجاني (ت ٗ1ٔ :هـ) تحقيق  :محمود محمد شاكر أبو فهر الطبعة :الثالثة
سنة الطبع ٖٔٗٔ :هـ ٔ99ٕ -م الناشر :المطبعة  :المدني  -القاهرة الناشر
 :دار المدني  -جدة .
ٖٕٔ .دور الكىمة في الىؽة  :ستيفن أولمان ترجمة  :كمال محمد بشير ببل .ط
الناشر  :مكتبة الشباب – القاهرة .
ٕٗٔ .الذريعة  :أبو القاسم عى بن الحسين المرتض عىم الهدى (ت ٖٗٙ :هـ)
تحقيق  :أبو القاسم گرجي سنة الطبع  ٖٔٗٙ :ش المطبعة  :دانشگاه طهران
.
سنة
ٕ٘ٔ .الربا فقهيا ً واقتلاديا ً  :حسن محمد تقي الجواهري الطبعة  :األول
الطبع  ٔٗٓ٘ :هـ المطبعة  :مطبعة الخيام – قم .
 .ٕٔٙرسالة الحدود :أبو الحسن عىي بن عيس الرماني المعتزلي (ت ٖ8ٗ :هـ)
تحقيق :إبراهيم السامرابي الناشر :دار الفكر – عمان .
 .ٕٔ1رسالة في المشتق  :أبو القاسم الكبلنتر النوري ببل  .ط ببل  .م .
 .ٕٔ8رسابل الشريؾ المرتض  :عىي بن الحسين الموسوي الشريؾ المرتض عىم
سنة الطبع
الهدى (ت ٖٗٙ :هـ) تحقيق  :أحمد الحسيني الطبعة  :األول
 ٔٗٓ٘ :هـ المطبعة  :مطبعة سيد الشهداء(عىيه السبلم) – قم الناشر  :دار
القرآن الكريم – قم .
 .ٕٔ9روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (تفسير اآللوسي) :
شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني اآللوسي (ت ٕٔ1ٓ :هـ) تحقيق :عىي
سنة الطبع ٔٗٔ٘ :هـ الناشر :دار الكتب
عبد الباري عطية الطبعة  :األول
العىمية – بيروت .
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ٖٓٔ .الروضة البهية في شرح الىمعة الدمشقية  :زين الدين الجبعي العامىي الشهيد
سنة
الثاني (ت 9ٙ٘ :هـ) تحقيق  :السيد محمد كبلنتر الطبعة  :األول
الطبع  ٖٔ8ٙ :هـ الناشر  :منشورات جامعة النجؾ الدينية .
ٖٔٔ .ريا المسابل  :عىي الطباطبابي (ت ٕٖٔٔ :هـ) تحقيق  :مإسسة النشر
سنة الطبع ٕٔٗٓ :هـ الناشر  :مإسسة النشر
اإلسبلمي الطبعة  :األول
اإلسبلمي  -قم المشرفة .
ٕٖٔ .زاد المسير في عىم التفسير  :أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن عىي بن
محمد ابن الجوزي (ت٘91 :ـ) تحقيق  :محمد بن عبد الرحمن عبد هللا
سنة الطبع  :جمادى األول  - ٔٗٓ1كانون الثاني
الطبعة  :الطبعة األول
 ٔ981م الناشر  :دار الفكر لىطباعة والنشر والتوزيع .
ٖٖٔ .زبدة األلول  :بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد اللمد العامىي البهابي
سنة الطبع  ٕٖٔٗ :هـ
تحقيق  :فارس حسون كريم الطبعة  :األول
المطبعة  :زيتون الناشر  :مرلاد .
ٖٗٔ .زبدة البيان في أحكام القرآن  :أحمد بن محمد المقدس األردبيىي (ت99ٖ :هـ)
تحقيق  :محمد الباقر البهبودي الناشر  :المكتبة المرتضوية إلحياء اآلثار
الجعفرية – طهران .
ٖ٘ٔ .زبدة التفاسير  :فتح هللا بن شكر هللا الكاشاني (ت 988 :هـ) تحقيق :
مإسسة المعارؾ الطبعة  :األول سنة الطبع ٕٖٔٗ :هـ المطبعة  :عترت
الناشر  :مإسسة المعارؾ اإلسبلمية  -قم  -ايران .
 .ٖٔٙالسرابر  :أبو جعفر محمد بن منلوربن أحمد بن إدريس الحىي (ت :
٘98هـ) الطبعة  :الثانية سنة الطبع ٔٗٔٓ :هـ المطبعة  :مطبعة مإسسة
النشر اإلسبلم الناشر  :مإسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسين  -قم
المشرفة .
 .ٖٔ1سنن الدارقطني  :أبو الحسن عىي بن عمر بن احمد البؽدادي الدارقطني (ت
سنة
 ٖ8٘ :هـ) تحقيق :مجدي بن منلور سيد الشوري الطبعة  :األول
الطبع ٔٗٔ1 :هـ  ٔ99ٙ -م الناشر  :دار الكتب العىمية – بيروت .
 .ٖٔ8سير أعبلم النببلء  :شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت :
1ٗ8هـ) تحقيق  :أكرم البوشي الطبعة  :التاسعة سنة الطبع  ٖٔٗٔ :هـ -
ٖٔ99الناشر  :مإسسة الرسالة  -بيروت .
 .ٖٔ9شرح التىويح عى التوضيح  :سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت :
ٖ19هـ) ببل  .ط ببل  .م الناشر :مكتبة لبيح بملر .
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ٓٗٔ .شرح الكوكب المنير :أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز ابن النجار
الحنبىي (ت 91ٕ :هـ) تحقيق :محمد الزحيىي ونزيه حماد الطبعة :الثانية
ٔٗٔ8هـ  ٔ991 -مـ الناشر :مكتبة العبيكان .
ٔٗٔ .شرح ترددات المختلر النافع  :عىي بن إبراهيم القطيفي (ت  :قٓٔ) تحقيق
سنة الطبع ٔٗٔ9 :هـ
 :دار الملطف إلحياء التراث الطبعة  :األول
المطبعة  :أمين الناشر  :دار الملطف إلحياء التراث  -قم المقدسة .
ٕٗٔ .شرح تنقيح الفلول  :أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد
الرحمن القرافي (تٙ8ٗ :هـ) تحقيق  :طه عبد الرإوؾ سعد الطبعة :األول
ٖ ٖٔ9هـ  ٔ91ٖ -م الناشر :شركة الطباعة الفنية المتحدة .
ٖٗٔ .شرح مقدمة التسهيل لعىوم التنزيل  :مساعد بن سىيمان بن نالر الطيار
الطبعة :األول سنة الطبع ٖٔٗٔ :هـ الناشر :دار ابن الجوزي .
ٗٗٔ .اللاحبي في فقه الىؽة العربية ومسابىها وسنن العرب في كبلمها  :أبو الحسين
أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (ٖ9٘ :هـ) الطبعة  :األول
سنة الطبع ٔٗٔ8 :هـٔ991-م الناشر :محمد عىي بيضون .
٘ٗٔ .اللحاح :إسماعيل بن حماد الجوهري (تٖ9ٖ :هـ) تحقيق  :أحمد عبد
الؽفور عطار الطبعة  :الرابعة سنة الطبع ٔٗٓ1 :هـ المطبعة  :دار العىم
لىمبليين – بيروت الناشر  :دار العىم – بيروت .
 .ٔٗٙاللواعق المرسىة في الرد عى الجهمية والمعطىة  :محمد بن أبو بكر بن
أيوب ابن قيم الجوزية (ت 1٘ٔ :هـ) تحقيق  :عىي بن محمد الدخيل هللا
الطبعة :األول ٔٗٓ8هـ الناشر :دار العالمة -الريا .
 .ٔٗ1طرق الكشؾ عن مقالد الشارع  :نعمان جؽيم الطبعة :األول سنة الطبع
 ٖٔٗ٘ :هـ  ٕٓٔٗ -م الناشر:دار النفابس لىنشر والتوزيع األردن.
 .ٔٗ8الظن  :كمال الحيدري تحقيق  :محمود نعمة الجياشي الطبعة  :األول
سنة الطبع  ٕٓٓ8 - ٕٔٗ9 :م المطبعة  :ستاره الناشر  :دار فراقد لىطباعة
والنشر .
 .ٔٗ9العدة في الول الفقه  :أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (تٗٙٓ :هـ)
سنة الطبع  :ذوالحجة
تحقيق  :محمد رضا األنلاري القمي الطبعة  :األول
 ٔٗٔ1هـ المطبعة  :ستاره – قم .
ٓ٘ٔ .عىم ألول الفقه  :عبد الوهاب خبلؾ (ت ٖٔ1٘ :هـ) الطبعة  :عن الطبعة
الثامنة المطبعة  :لدار القىم الناشر  :مكتبة الدعوة  -شباب األزهر .
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ٔ٘ٔ .عىوم القرآن  :محمد باقر الحكيم (ت  ٕٔٗ٘ :هـ) الطبعة  :الثالثة سنة
الطبع  :ربيع الثاني  ٔٗٔ1هـ المطبعة  :مإسسة الهادي – قم الناشر  :مجمع
الفكر اإلسبلمي .
ٕ٘ٔ .عناية المسىمين بالىؽة العربية خدمة لىقرآن الكريم  :أحمد بن محمد الخراط
ببل  .ط ببل  .م الناشر :مجمع المىك فهد لطباعة الملحؾ الشريؾ .
ٖ٘ٔ .عوالي الىبالي  :ابن أبو جمهور األحسابي (ت  :نحو ٓ 88هـ) تحقيق :
سنة الطبع  ٔٗٓ٘ :هـ  ٔ98٘ -م المطبعة
مجتب العراقي الطبعة  :األول
 :سيد الشهداء – قم .
ٗ٘ٔ .عوابد األيام  :أحمد بن محمد مهدي المحقق النراقي (ت ٕٔٗٗ :هـ) تحقيق
سنة الطبع ٔٗٔ1 :
 :مركز األبحاث والدراسات اإلسبلمية الطبعة  :األول
هـ المطبعة  :مطبعة مكتب اإلعبلم اإلسبلمي الناشر  :مركز النشر التابع
لمكتب اإلعبلم اإلسبلمي .
٘٘ٔ .العين  : :الخىيل بن احمد الفراهيدي (ت ٔ1٘ :هـ) تحقيق  :الدكتور مهدي
المخزومي  -الدكتور إبراهيم السامرابي الطبعة  :الثانية سنة الطبع ٔٗٓ9 :هـ
الناشر  :مإسسة دار الهجرة  -ايران – قم .
 .ٔ٘ٙؼاية المسبول في عىم األلول  :محمد حسين الحسيني الشهرستاني (ت
ٖ٘ٔٔهـ) ببل  .ط ببل  .م .
 .ٔ٘1الؽيث الهامع شرح جمع الجوامع  :ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم
سنة
العراقي (ت8ٕٙ :هـ) تحقيق  :محمد تامر حجازي الطبعة :األول
الطبع ٕٔٗ٘ :هـ  ٕٓٓٗ -الناشر :دار الكتب العىمية .
 .ٔ٘8الفابق في ألول الفقه  :لفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد األرموي
الهندي (ت  1ٔ٘ :هـ) تحقيق  :محمود نلار الطبعة :األول  ٕٔٗٙهـ -
ٕ٘ٓٓ م الناشر :دار الكتب العىمية  -بيروت  -لبنان .
 .ٔ٘9الفتوحات المكية  :أبو عبد هللا محمد بن عىي ابن عربي(ت  ٖٙ8 :هـ) ببل .
ط الناشر  :دار لادر  -بيروت .
ٓ .ٔٙفرابد األلول  :مرتض األنلاري (ت ٕٔ8ٔ :هـ) تحقيق  :لجنة تحقيق
سنة الطبع  :شعبان المعظم  ٔٗٔ9هـ
تراث الشيخ األعظم الطبعة  :األول
المطبعة  :باقري – قم الناشر  :مجمع الفكر اإلسبلمي .
ٔ .ٔٙالفروق الىؽوية  :أبو هبلل الحسن بن عبد هللا بن سهل العسكري (ت :
ٖ٘9هـ) تحقيق :محمد إبراهيم سىيم ببل  .ط الناشر :دار العىم والثقافة لىنشر
والتوزيع  -القاهرة .
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ٕ .ٔٙالفلول الؽروية في األلول الفقهية  :محمد حسين الحابري (ت ٕٔ٘ٓ :هـ)
سنة الطبع  ٔٗٓٗ :هـ المطبعة  :نمونه الناشر  :دار أحياء العىوم اإلسبلمية
 قم .ٖ .ٔٙفلول في الول التفسير  :مساعد بن سىيمان بن نالر الطيار الطبعة:
الثانية سنة الطبع ٕٖٔٗ :هـ .
ٗ .ٔٙفقه اإلمام جعفر اللادق (عىيه السبلم)  :محمد جواد مؽنية (ت ٔٗٓٓ :هـ)
الطبعة  :الثانية سنة الطبع ٕٔٗٔ :هـ المطبعة  :اللدر – قم الناشر :
مإسسة أنلاريان لىطباعة والنشر – قم .
٘ .ٔٙفقه القرآن  :أب الحسن سعيد بن هبة هللا قطب الدين الرأوندي (ت ٘1ٖ :هـ)
تحقيق  :السيد أحمد الحسيني الطبعة  :الثانية سنة الطبع ٔٗٓ٘ :هـ الناشر
 :مكتبة آية هللا العظم النجفي المرعشي .
 .ٔٙٙالقاموس الفقهي  :سعدي أبو حبيب الطبعة  :الثانية سنة الطبع - ٔٗٓ8 :
 ٔ988م الناشر  :دار الفكر  -دمشق – سوريا .
 .ٔٙ1القاموس المحيط  :أبو طاهر محمد بن يعقوب مجد الدين الفيروزآبادى (ت :
 8ٔ1هـ) تحقيق :مكتب تحقيق التراث في مإسسة الرسالة الطبعة :الثامنة
سنة الطبع  ٕٔٗٙ :هـ  ٕٓٓ٘ -م الناشر :مإسسة الرسالة لىطباعة والنشر
والتوزيع بيروت .
 .ٔٙ8القراءات القرآنية تؤريخ وتعريؾ  :عبد الهادي الفضىي الطبعة  :الرابعة
سنة الطبع ٖٔٗٓ :هـ  ٕٓٓ9 -المطبعة  :مركز الؽدير لىدراسات والنشر –
بيروت .
سنة الطبع :
 .ٔٙ9قضايا لؽوية قرآنية  :عبد األمير كاظم زاهد الطبعة  :األول
ٕٗٗٔهـ ٕٖٓٓ -م المطبعة  :أنوار دجىة – بؽداد . ٕ9
سنة الطبع :
ٓ .ٔ1القواعد األلولية  :حسن الجواهري الطبعة  :األول
ٖٔٗٔهـ ٕٓٔ9 -م المطبعة :العارؾ -بيروت .
ٔ .ٔ1القواعد األلولية والفقهية عى مذهب اإلمامية  :لجنة عىمية في الحوزة
الدينية بقم إشراؾ  :محمد عىي التسخيري الطبعة  :الثانية سنة الطبع :
ٖٔٗٔهـ ٕٓٔٓ -م الناشر  :المجمع العالمي لىتقريب بين المذاهب اإلسبلمية .
ٕ .ٔ1قواعد الترجيح عند المفسرين (دراسة نظرية تطبيقة)  :حسين بن عىي حسين
سنة الطبع ٔٗٔ1 :هـ ٔ99ٙ -م المطبعة  :دار
الحربي الطبعة  :األول
القاسم – الريا .
ٖ .ٔ1قواعد التفسير جمعا ً ودراسة  :خالد بن عثمان السبت الطبعة  :األول
سنة الطبع ٕٔٗٔ :هـ الناشر  :دار ابن عثمان .
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الطبعة  :األول

ٗ .ٔ1قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة  :محمد فاكر المبيدي
سنة الطبع ٕٔٗ8 :هـ ٕٓٓ1 -م المطبعة  :نكار -طهران .
٘ .ٔ1قوانين األلول  :أبو القاسم بن محمد حسن الميرزا القمي (ت ٖٕٔٔهـ) ببل .
ط ببل  .م (طبعة حجرية) .
 .ٔ1ٙالكافي :أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكىيني (ت ٖٕ9 :هـ) تحقيق
 :عىي أكبر الؽفاري الطبعة  :الرابعة سنة الطبع  ٖٔٙ٘ :ش المطبعة :
حيدري لناشر  :دار الكتب اإلسبلمية – طهران .
 .ٔ11الكتاب  :أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه (ت ٔ8ٓ :هـ) تحقيق :
عبد السبلم محمد هارون الطبعة :الثالثة سنة الطبع  ٔٗٓ8 :هـ  ٔ988 -م
الناشر :مكتبة الخانجي -القاهرة
 .ٔ18كتاب المكاسب  :مرتض بن محمد أمين األنلاري (تٕٔ8ٔ :هـ) تحقيق
سنة الطبع  :جمادي
 :لجنة تحقيق تراث الشيخ األعظم الطبعة  :األول
األول ٕٓٗٔهـ المطبعة  :باقري – قم .
 .ٔ19الكشاؾ عن حقابق ؼوام التنزيل  :أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد
جار هللا الزمخشري (ت ٖ٘8 :هـ) الطبعة :الثالثة  ٔٗٓ1 -هـ الناشر :دار
الكتاب العربي  -بيروت .
ٓ .ٔ8كشؾ األسرار (شرح ألول البزدوي)  :عبد العزيز بن أحمد بن محمد عبلء
الدين البخاري (ت 1ٖٓ :هـ) ببل  .ط ببل م الناشر :دار الكتاب اإلسبلمي
ٔ .ٔ8كشؾ الرموز  :زين الدين أبو عىي الحسن بن أبو طالب الفاضل األبو(ت :
ٓٙ9هـ) تحقيق  :عىي پناه اإلشتهاردي  -حسين اليزدي سنة الطبع  :ذي
الحجة ٔٗٓ8هـ الناشر  :مإسسة النشر اإلسبلمي  -بقم المشرفة .
ٕ .ٔ8كفاية األلول (تعىيق السبزواري)  :محمد كاظم االخوند الخرساني (ت :
ٖٕٔ9هـ) تحقيق  :عباس عىي الزارعي السبزواري الطبعة  :السادسة سنة
الطبع  ٕٔٗ9 :هـ المطبعة  :مإسسة النشر اإلسبلمي الناشر  :مإسسة النشر
اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة .
ٖ .ٔ8كفاية األلول  :محمد كاظم االخوند الخراساني(ت ٖٕٔ9 :هـ) تحقيق :
سنة الطبع :
مإسسة آل البيت (عىيهم السبلم) إلحياء التراث الطبعة  :األول
ربيع األول  ٔٗٓ9المطبعة  :مهر – قم الناشر  :مإسسة آل البيت (عىيهم
السبلم) إلحياء التراث  -قم المشرفة .
ٗ .ٔ8الكىيات معجم في الملطىحات والفروق الىؽوية  :أبو البقاء ايوب بن موس
الكفوي(ت ٔٓ9ٗ :هـ) تحقيق  :عدنان درويش  -محمد الملري الناشر:
مإسسة الرسالة – بيروت .
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٘ .ٔ8كنز العرفان في فقه القرآن  :جمال الدين المقداد بن عبد هللا السيوري (ت :
8ٕٙهـ) تحقيق  :محمد باقر شريؾ زاده سنة الطبع  ٖٔ8ٗ :هـ المطبعة
 :حيدري – طهران الناشر  :المكتبة الرضوية – طهران .
 .ٔ8ٙلسان العرب  :أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور (ت :
ٔٔ1هـ) الطبعة  :الثالثة سنة الطبع ٔٗٔٗ :هـ المطبعة  :دار لادر –
بيروت .
سنة
 .ٔ81الىسانيات وأسسها المعرفية  :عبد السبلم المسدي الطبعة  :األول
الطبع  ٔ98ٙ :م ـ المطبعة  :العربية – تونس الناشر  :الدار التونسية .
سنة الطبع :
 .ٔ88الىؽة العربية معناها ومبناها  :تمام حسان الطبعة  :األول
ٗٔ99م المطبعة  :دار الثقافة لىطباعة والنشر .
 .ٔ89ما وراء الفقه  :محمد لادق اللدر (تٕٔٗٔ :هـ) الطبعة  :الثالثة سنة
الطبع  ٕٓٓ1 - ٕٔٗ1 :م المطبعة  :قىم الناشر  :المحبين لىطباعة والنشر .
ٓ .ٔ9المبادىء العامة لتفسير القرآن الكريم  :محمد حسين اللؽير الطبعة :
سنة الطبع ٕٔٗٓ :هـ ٕٓٓٓ -م المطبعة  :دار المإرخ العربي –
األول
بيروت .
سنة الطبع :
ٔ .ٔ9مبادئ ألول الفقه  :عبد الهادي الفضىي الطبعة  :األول
ٕٔٗ8هـ المطبعة  :مركز الؽدير لىطباعة والنشر .
ٕ .ٔ9مبادئ الولول إل عىم األلول  :أبو منلور الحسن بن يوسؾ بن المطهر
العبلمة الحىي (ت1ٕٙ :هـ) تحقيق  :عبد الحسين محمد عىي البقال الطبعة :
المطبعة  :مطبعة مكتب اإلعبلم
الثالثة سنة الطبع  :رمضان ٗٓٗٔهـ
اإلسبلمي الناشر  :مركز النشر  -مكتب اإلعبلم اإلسبلمي .
ٖ .ٔ9المبسوط  :أبو جعفر محمد بن الحسن بن عىي الشيخ الطوسي (ت ٗٙٓ :هـ)
تحقيق  :محمد الباقر البهبودي الطبعة  :الثانية سنة الطبع  ٖٔ88 :هـ
المطبعة  :المطبعة الحيدرية – طهران الناشر  :المكتبة المرتضوية إلحياء آثار
الجعفرية
ٗ .ٔ9متشابه القرآن ومختىفه  :محمد بن عىي بن شهرآشوب المازندراني (ت :
٘88هـ) الطبعة  :الثانية سنة الطبع ٖٕٔ8 :هـ المطبعة  :سهام لىطبع و
النشر الناشر  :مكتبة ابو ذ ر-طهران .
٘ .ٔ9متن االجرومية :ابو عبد هللا محمد بن محمد بن دأود ابن أجروم اللنهاجي
(ت 1ٕٖ :هـ) الطبعة :األول سنة الطبع ٔٗٔ9 :هـ الناشر:دار اللميعي .
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 .ٔ9ٙالمثل السابر في أدب الكاتب والشاعر  :ضياء الدين بن األثير نلر هللا بن
محمد (ت ٖٙ1 :هـ) تحقيق  :أحمد الحوفي -بدوي طبانة الناشر :دار نهضة
ملر لىطباعة والنشر والتوزيع الفجالة ـ القاهرة .
 .ٔ91مجمع البيان في تفسير القرآن  :أبو عىي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت :
سنة الطبع - ٔٗٔ٘ :
٘ٗ8هـ) تحقيق  :لجنة من العىماء الطبعة  :األول
٘ ٔ99م الناشر  :مإسسة األعىمي لىمطبوعات  -بيروت .
 .ٔ98مجمل الىؽة  :أحمد بن فارس بن زكرياء (ت ٖ9٘ :هـ) تحقيق :زهير عبد
المحسن سىطان الطبعة الثانية سنة الطبع  ٔٗٓٙ :هـ  ٔ98ٙ -م الناشر :
مإسسة الرسالة – بيروت .
 .ٔ99مجموعة رسابل فقهية والولية  :الشيخ األنلاري  /السيد المجدد الشيرازي
 /الشيخ الشهيد النوري  /الشيخ الكبلنتر الطهراني الوفاة - ٖٕٔٔ- ٕٔ8ٔ :
سنة
 ٕٔ9ٕ – ٖٕٔ1تحقيق  :الشيخ عباس الحاجياني الطبعة  :األول
الطبع ٔٗٓٗ :هـ المطبعة  :مطبعة سيد الشهداء (ع) – قم الناشر  :مكتبة
المفيد – قم.
ٕٓٓ .محاضرات في الول الفقه (تقرير أبحاث األستاذ األعظم آية هللا العظم
سنة الطبع
الطبعة  :األول
السيد أبو القاسم الخوبي)  :محمد إسحاق الفيا
ٔٗٔ9 :هـ المطبعة  :مإسسة النشر اإلسبلمي الناشر  :مإسسة النشر
اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسين  -قم المشرفة.
ٕٔٓ .المحتسب في تبيين وجوه شوإذ القراءات واإليضاح عنها  :أبو الفتح عثمان
بن جني المولىي (ت ٖ9ٕ :هـ) ببل  .ط سنة الطبع ٕٔٗٓ :هـٔ999 -م
الناشر :وزارة األوقاؾ-المجىس األعى لىشبون اإلسبلمية .
ٕٕٓ .المحلول  :أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي (ت :
ٙٓٙهـ) تحقيق :طه جابر فيا العىواني الطبعة :الثالثة  ٔٗٔ8هـ ٔ991 -
م الناشر :مإسسة الرسالة .
ٖٕٓ .مختار اللحاح  :أبو عبد هللا محمد بن أبو بكر بن عبد القادر زين الدين
الرازي (ت ٙٙٙ :هـ) تحقيق  :يوسؾ الشيخ محمد الطبعة  :الخامسة سنة
الطبع ٕٔٗٓ:هـ  ٔ999 -م المطبعة  :المكتبة العلرية الناشر  :الدار
النموذجية  -بيروت .
ٕٗٓ .المختلر النافع  :أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المحقق الحىي (ت
الناشر
ٙ1ٙهـ) الطبعة  :الثانية – الثالثة سنة الطبع ٔٗٔٓ – ٕٔٗٓ :هـ
 :قسم الدراسات اإلسبلمية في مإسسة البعثة – طهران .
ٕ٘ٓ .مختىؾ الشيعة في احكام الشريعة  :أبو منلور الحسن بن يوسؾ بن المطهر
العبلمة الحىي (ت  1ٕٙ :ه) تحقيق  :مإسسة النشر اإلسبلمي الطبعة  :الثانية
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الناشر  :مإسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة

سنة الطبع ٖٔٗٔ :هـ
المدرسين  -قم المشرفة .
 .ٕٓٙمدارك األحكام في شرح شرابع االسبلم  :محمد بن عىي الموسوي
العامىي(ت ٔٓٓ9 :هـ) تحقيق  :مإسسة آل البيت (عىيهم السبلم) إلحياء
سنة الطبع  ٔٗٔٓ :هـ المطبعة :
التراث  -مشهد المقدسة الطبعة  :األول
مهر – قم الناشر  :مإسسة آل البيت (ع) إلحياء التراث  -قم المشرفة .
 .ٕٓ1المدخل إل القواعد القرآنية  :ليث عبد الحسين العتؤبو  :الطبعة  :األول
سنة الطبع ٖٔٗ8 :هـ ٕٓٔ1 -م المطبعة  :دار الوالء – بيروت .
 .ٕٓ8مدخل إل عىم التفسير  :هاشم أبو خمسين تحقيق  :أحمد عبد الحسين رهيؾ
ببل. .ط ببل  .م .
 .ٕٓ9مذكرة المنطق  :عبد الهادي الفضىي الطبعة  :الثانية سنة الطبع :
ٔٗٓ9هـ المطبعة  :دار الكتاب االسبلمي – قم .
ٕٓٔ .المزهر في عىوم الىؽة و أنواعها  :عبد الرحمن بن أبو بكر جبلل الدين
سنة
السيوطي (ت 9ٔٔ :هـ) تحقيق  :فإاد عىي منلور الطبعة :األول
الطبع ٔٗٔ8 :هـ ٔ998م الناشر :دار الكتب العىمية – بيروت
ٕٔٔ .مسالك األفهام  :زين الدين بن عىي العامىي الشهيد الثاني (ت 9ٙ٘ :هـ)
سنة الطبع ٔٗٔ8 :هـ
تحقيق  :مإسسة المعارؾ اإلسبلمية الطبعة  :األول
المطبعة  :پاسدار إسبلم الناشر  :مإسسة المعارؾ اإلسبلمية – قم .
ٕٕٔ .المستلف  :أبو حامد محمد بن محمد الؽزالي (ت ٘ٓ٘ :هـ) تحقيق :محمد
سنة الطبع ٖٔٗٔ :هـ ٔ99ٖ -م
عبد السبلم عبد الشافي الطبعة :األول
الناشر :دار الكتب العىمية .
ٖٕٔ .مستند الشيعة  :أحمد بن محمد مهدي المحقق النراقي (ت ٕٔٗٗ :هـ)
تحقيق  :مإسسة آل البيت (عىيهم السبلم) إلحياء التراث  -مشهد المقدسة الطبعة
 :األول سنة الطبع  :جمادي األول ٘ٔٗٔهـ المطبعة  :ستارة – قم الناشر
 :مإسسة آل البيت (ع) إلحياء التراث – قم .
ٕٗٔ .المشترك الىفظي في الحقل القرآني  :عبد العال سالم مكرم الطبعة :الثانية
سنة الطبع  ٔٗٔ1 :هـ الناشر :مإسسة الرسالة – بيروت .
ٕ٘ٔ .المشترك الىفظي في الىؽة العربية  :عبد الكريم شديد محمد ببل  .ط سنة
الطبع ٕٔٗ8 :هـ المطبعة  :مطبعة الوقؾ السني – بؽداد ٔ. 8
 .ٕٔٙمعارج األلول  :نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحىي (ت :
سنة الطبع :
ٙ1ٙهـ) تحقيق  :محمد حسين الرضوي الطبعة  :األول
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ٖٓٗٔهـ المطبعة  :مطبعة سيد الشهداء (عىيه السبلم) – قم الناشر  :مإسسة
آل البيت (عىيهم السبلم) لىطباعة والنشر .
 .ٕٔ1المعالم الجديدة لؤللول  :محمد باقر اللدر(تٔٗٓٓ :هـ) الطبعة  :الثانية
سنة الطبع ٖٔ9٘ :هـ  ٔ91٘ -م المطبعة  :مطبعة النعمان  -النجؾ األشرؾ
الناشر  :مكتبة النجاح – طهران .
 .ٕٔ8معالم الدين ومبلذ المجتهدين  :حسن بن زين الدين العامىي (ت  ٔٓٔٔ :هـ)
ببل  .ط ببل  .م الناشر  :مإسسة النشر اإلسبلمي  -قم المشرفة.
 .ٕٔ9معاني القراءات  :أبو منلور محمد بن أحمد بن األزهري الهروي (ت :
سنة الطبع  ٕٔٗٔ :هـ  ٔ99ٔ -م الناشر :مركز
ٖٓ1هـ) الطبعة :األول
البحوث في كىية اآلداب  -جامعة المىك سعود الممىكة العربية السعودية .
ٕٕٓ .المعتبر  :أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المحقق الحىي (ت ٙ1ٙ :هـ)
سنة الطبع  ٖٔٙٗ :ش المطبعة  :مدرسة اإلمام أمير المإمنين (عىيه السبلم)
الناشر  :مإسسة سيد الشهداء (عىيهم السبلم) – قم .
ٕٕٔ .المعتمد في ألول الفقه  :أبو الطيب محمد بن عىي الطيب البلْ ري (ت :
ٖٗٙهـ) تحقيق  :خىيل الميس الطبعة  :األول سنة الطبع ٖٔٗٓ :هـ
الناشر :دار الكتب العىمية – بيروت .
سنة الطبع :
ٕٕٕ .معجم ألفاظ الفقه الجعفري  :أحمد فتح هللا الطبعة  :األول
٘ٔٗٔ  ٔ99٘ -م المطبعة  :المدوخل – الدمام .
ٖٕٕ .معجم الىؽة العربية المعالرة  :أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت :
سنة الطبع  ٕٔٗ9 :هـ  ٕٓٓ8 -م الناشر :عالم
ٕٗٗٔهـ) الطبعة :األول
الكتب .
ٕٕٗ .معجم الملطىحات واأللفاظ الفقهية  :محمود عبد الرحمن عبد المنعم ببل .
ط ببل  .م الناشر  :دار الفضيىة .
سنة الطبع :
ٕٕ٘ .معجم طبقات اإلرث  :محمد الجواهري الطبعة  :األول
ٕٕٗٔهـ المطبعة  :ستارة – قم .
 .ٕٕٙمعجم لؽة الفقهاء  :محمد رواس قىعجي الطبعة  :الثانية سنة الطبع :
ٔٗٓ8هـ  ٔ988 -م الناشر :دار النفابس لىطباعة والنشر والتوزيع – بيروت .
 .ٕٕ1معجم ما اتفق لفظه و اختىؾ معناه في القرآن الكريم  :حامد عبد الهادي و
نشؤت لبلح الدين  :الطبعة  :األول سنة الطبع ٖٖٔٗ :هـ المطبعة  :مطبعة
ديوان الوقؾ السني – بؽداد .
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 .ٕٕ8معجم مقاييس الىؽة  :أحمد بن فارس بن زكريا (ت  ٖ9٘ :هـ) تحقيق :
عبد السبلم محمد هارون سنة الطبع  ٔٗٓٗ :المطبعة  :مكتبة اإلعبلم
اإلسبلمي الناشر  :مكتبة اإلعبلم اإلسبلمي .
 .ٕٕ9مؽني المحتاج  :محمد بن أحمد الشربيني (ت 911 :هـ) سنة الطبع :
ٖٔ11هـ  ٔ9٘8 -م الناشر  :دار إحياء التراث العربي  -بيروت .
ٖٕٓ .مفاتيح الشرابع  :محمد محسن الفي الكاشاني (ت ٔٓ9ٔ :هـ) تحقيق :
السيد مهدي الرجابي سنة الطبع ٔٗٓٔ :هـ المطبعة  :مطبعة الخيام – قم
الناشر  :مجمع الذخابر االسبلمية .
ٖٕٔ .المفردات في ؼريب القرآن  :أبو القاسم الحسين بن محمد الراؼب األلفهاني
(تٕ٘ٓ :هـ) تحقيق :لفوان عدنان الداودي الطبعة :األول  ٕٔٗٔ -هـ
الناشر :دار القىم  -دمشق .
ٕٖٕ .المفلل في لنعة اإلعراب :أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار هللا
الزمخشري (ت ٖ٘8 :هـ) ٖ ٔ99تحقيق  :عىي بو مىحم الطبعة :األول
سنة الطبع  ٔ99ٖ :م الناشر :مكتبة الهبلل – بيروت .
ٖٖٕ .مقاالت األلول  :ضياء الدين العراقي (ت ٖٔٙٔ :هـ) تحقيق  :محسن
سنة الطبع  ٔٗٔٗ :هـ المطبعة :
العراقي و منذر الحكيم الطبعة  :األول
باقري الناشر  :مجمع الفكر اإلسبلمي .
ٖٕٗ .المقنع  :أبو جعفر محمّد بن عىي بن الحسين بن بابويه القمي اللدوق (ت :
ٖٔ8هـ) تحقيق  :لجنة التحقيق التابعة لمإسسة اإلمام الهادي (عىيه السبلم)
سنة الطبع  ٔٗٔ٘ :هـ المطبعة  :اعتماد الناشر  :مإسسة اإلمام الهادي (عىيه
السبلم) .
ٖٕ٘ .المقنعة  :أبو عبد هللا محمد بن محمد المفيد (ت ٖٗٔ :هـ) تحقيق  :مإسسة
النشر اإلسبلمي الطبعة  :الثانية سنة الطبع ٔٗٔٓ :هـ الناشر  :مإسسة
النشر اإلسبلمي  -قم المشرفة .
 .ٕٖٙالمناهج التفسيرية  :جعفر السبحاني الطبعة  :الثالثة سنة الطبع ٕٔٗٙ :
هـ المطبعة  :مإسسة اإلمام اللادق (عىيه السبلم) لىطباعة والنشر .
 .ٕٖ1المناهج التفسيرية عند الشيعة والسنة  :محمد عىي أسدي نسب الطبعة :
األول سنة الطبع ٖٔٗٔ :هـ ٕٓٔٓ -م المطبعة  :نكار – طهران .
 .ٕٖ8مناهج الولول إل عىم األلول  :روح هللا الخميني (ت ٔٗٔٓ :هـ)
سنة الطبع  :شوال ٗٔٗٔ  ٖٔ1ٖ -ش ى المطبعة  :مطبعة
الطبعة  :األول
مإسسة العروج الناشر  :مإسسة تنظيم ونشر آثار اإلمام الخميني (قده) – قم .
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 .ٕٖ9مناهج المفسرين  :محمد كاظم الفتبلوي الطبعة  :الثانية سنة الطبع
ٔٗٗٔ:هت المطبعة  :الرافد – بؽداد الناشر  :دار حدود – بيروت .
ٕٓٗ .المناهج واالتجاهات التفسيرية لىقران  :محمد عىي الرضابي االلفهاني
سنة الطبع ٕٔٗٙ :هـ المطبعة :
ترجمة :قاسم البيضاني الطبعة  :األول
لدؾ الناشر :منشورات المركز العالمي لىدراسات اإلسبلمية .
ٕٔٗ .المناهل  :محمد بن عىي الطباطبابي (ت ٕٔٗٔ :هـ) ببل  .ط ببل  .م .
ٕٕٗ .المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان  :أبو عبد هللا
محمد بن أحمد ابن إدريس الحىي (ت ٘98 :هـ) تحقيق  :مهدي الرجابي
سنة الطبع  ٔٗٓ9 :هـ المطبعة  :مطبعة سيد الشهداء (عىيه
الطبعة  :األول
السبلم) الناشر  :مكتبة آية هللا العظم المرعشي النجفي العامة  -قم المقدسة
ٖٕٗ .منته المطىب في تحقيق المذهب  :الحسن بن يوسؾ بن عىي بن المطهر
المعروؾ بالعبلمة الحىي(ت 1ٕٙ :هـ) تحقيق  :قسم الفقه في مجمع البحوث
سنة الطبع ٕٔٗٔ :هـ الناشر  :مإسسة الطبع
اإلسبلمية الطبعة  :األول
والنشر في اآلستانة الرضوية المقدسة .
ٕٗٗ .المنخول من تعىيقات األلول  :أبو حامد محمد بن محمد الؽزالي (ت :
٘ٓ٘هـ) تحقيق  :محمد حسن هيتو الطبعة :الثالثة  ٔٗٔ9هـ  ٔ998 -م
الناشر :دار الفكر المعالر -بيروت .
ٕ٘ٗ .المنطق  :محمد رضا المظفر (ت ٖٔ8ٖ :هـ) تحقيق  :رحمة هللا الرحمتي
األراكي الطبعة  :الرابعة سنة الطبع ٕٔٗٙ :هـ المطبعة  :مإسسة النشر
اإلسبلمي – قم .
سنة الطبع :
 .ٕٗٙالمنطق الوضعي  :زكي نجيب محفوظ الطبعة  :األول
ٖٔٔ8هـ المطبعة  :شمس – طهران .
 .ٕٗ1منهج األلوليين في بحث الداللة الىفظية الوضعية  :مولود السريري الطبعة
سنة الطبع ٕٔٗٗ :هـ ٕٖٓٓ -م المطبعة  :دار الكتب العىمية –
 :األول
بيروت .
ُول ال ِف ْق ِه ْالمُقار ِن  :عبد الكريم بن عىي بن محمد النمىة
ْ .ٕٗ8المُهذبُ في عِ ْى ِم أُل ِ
سنة الطبع  ٕٔٗٓ :هـ  ٔ999 -م الناشر  :مكتبة الرشد –
الطبعة  :األول
الريا .
سنة
 .ٕٗ9الموسوعة الفقهية الميسرة  :محمد عىي األنلاري الطبعة  :األول
الطبع  :رمضان المبارك ٕٓٗٔ هت المطبعة  :شريعة – قم الناشر  :مجمع
الفكر اإلسبلمي .
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ٕٓ٘ .النالريات  :عىي بن الحسين بن موس الشريؾ المرتض (ت ٖٗٙ :هـ)
تحقيق  :مركز البحوث والدراسات العىمية سنة الطبع  ٔ991 - ٔٗٔ1 :م
المطبعة  :مإسسة الهدى الناشر  :رابطة الثقافة والعبلقات اإلسبلمية .
ٕٔ٘ .النجعة في شرح الىمعة  :محمد تقي التستري ( ت ٔٗٔٙ :هـ) الطبعة :
األول سنة الطبع ٔٗٓٙ :هـ الناشر  :كتابفروش لدوق .
ٕٕ٘ .نشر البنود عى مراقي السعود  :عبد هللا بن إبراهيم العىوي الشنقيطي
(ٖٕ٘ٔهـ) الناشر :مطبعة فضالة  -المؽرب .
ٖٕ٘ .نفابس األلول في شرح المحلول  :شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي
الطبعة:
(ت ٗٙ8هـ) تحقيق  :عادل أحمد عبد الموجود عىي محمد معو
األول ٔٗٔٙهـ ٔ99٘ -م الناشر :مكتبة نزار ملطف الباز .
ٕٗ٘ .النكت والعيون (تفسير الماوردي)  :أبو الحسن عىي بن محمد بن محمد بن
تحقيق  :ابن عبد
حبيب البلري المعروؾ بالماوردي (ت ٗ٘ٓ :هـ)
المقلود بن عبد الرحيم الناشر :دار الكتب العىمية – بيروت .
ٕ٘٘ .نهاية اإلحكام في معرفة األحكام  :الحسن بن يوسؾ بن عىي المطهر العبلمة
الحىي (ت 1ٕٙ :هـ) تحقيق  :مهدي الرجابي الطبعة  :الثانية سنة الطبع :
المطبعة  :مإسسة اسماعيىيان لىطباعة والنشر والتوزيع  -قم
ٓٔٗٔهـ
المقدسة .
 .ٕ٘ٙنهاية السول شرح منهاج األلول  :أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن عىي
الناشر :دار
اإلسنوي (ت 11ٕ :هـ) الطبعة :األول ٕٓٗٔهـٔ999 -م
الكتب العىمية – بيروت .
 .ٕ٘1نهاية الولول في دراية األلول  :لفي الدين محمد بن عبد الرحيم
األرموي الهندي (ت  1ٔ٘ :هـ) تحقيق :لالح بن سىيمان اليوسؾ  -سعد بن
سالم السويح الطبعة :األول  ٔٗٔٙهـ  ٔ99ٙ -م الناشر :المكتبة التجارية
بمكة المكرمة .
 .ٕ٘8نهاية الولول في عىم األلول  :الحسن بن يوسؾ المطهر العبلمة الحىي (ت
1ٕٙ :هـ) تحقيق  :مإسسة آل البيت (عىيهم السبلم) ألحياء التراث الطبعة :
األول سنة الطبع ٖٔٗٔ :هـ المطبعة  :ستارة – قم
 .ٕ٘9النور الساطع في الفقه النافع  :عىي بن محمد رضا كاشؾ الؽطاء (ت :
ٖٕ٘ٔهـ) سنة الطبع ٖٔ8ٔ :هـ  ٔ9ٙٔ -م المطبعة  :مطبعة اآلداب –
النجؾ االشرؾ .
ٓ .ٕٙهداية المسترشدين  :محمد تقي الرازي (تٕٔٗ8 :هـ) ببل  .ط ببل  .م
الناشر  :مإسسة النشر اإلسبلمي  -بقم المشرؾ .
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ٔ .ٕٙوسابل الشيعة  : :محمد بن الحسن الحر العامىي (ت ٔٔٓٗ :هت) تحقيق :
مإسسة آل البيت (عىيهم السبلم) إلحياء التراث الطبعة  :الثانية سنة الطبع :
ٗٔٗٔهـ المطبعة  :مهر – قم الناشر  :مإسسة آل البيت (عىيهم السبلم)
إلحياء التراث  -قم المشرفة .
سنة الطبع
ٕ .ٕٙالوسيط في ألول الفقه  :جعفر السبحاني الطبعة  :األول
ٕٕٗٔهـ المطبعة  :اعتماد .
ٖ .ٕٙالوسيط في قواعد فهم النلوص  :عبد الهادي الفضىي الطبعة  :الثانية
سنة الطبع ٕٔٗ8 :هـ ٕٓٓ1 -م المطبعة  :مركز الؽدير لىطباعة والنشر-
بيروت .
ٗ .ٕٙوسيىة الولول إل حقابق األلول (تقرير بحث األلفهاني لىسبزواري) :
تحقيق  :مإسسة النشر اإلسبلمي
حسن السيادتي السبزواري (٘ ٖٔ8هـ)
الطبعة  :األول سنة الطبع  ٔٗٔ9 :هـ المطبعة  :مإسسة النشر اإلسبلمي .
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The Arabic language has attracted the attention of
scientists and researchers as it is the language of the Holy
Qura'an, distinguished by the miracles of its words and the
vastness of its meaning. If the sea was a medium to count
its words to be implemented, it is a certain inexhaustible
resource that is echoed by the pioneers of thought and
legends. This research deals with some of these great
meanings which the human mind can not grasp because of
the eloquence and miracles of the challenge of God
Almighty by the Arabs, and in addition to this challenge to
come like him, is the Almighty to master his verses and
understand the vocabulary, and this understanding is not
on the level One is rather uneven on h (B) Human
capabilities and their awareness, in addition to the nature
of the Arabic language in which the Quran was revealed,
which was characterized by capacity and pluralism. This
pluralism of the meaning of the Arabic language was a
major reason for the frequency of understanding the
speaker. And the weighting mechanisms between the
interpreters and jurists.)
Intensified meanings are those words that are more
meaningful because of the situation or use.
When a person speaks a word, the speaker has a meaning
of this word that achieves his intention, so that he
understands the meaning of the word, but some words
bear more than the meaning of the clitoris. For example,
when mentioning this word, the caller hesitates in
determining what is meant by the eye or the eye of the

water or the eye of the sun. . And that this pluralism of the
meaning sometimes be because of the situation: that is,
there are several meanings of the word and all these
meanings are really the same as the former eye. And
sometimes it is because of the use and is located in the
metaphor and its sections as the use of the word lion and
intended by the courageous man metaphorically, or that
the word is known in a sense other than the meaning of the
most used in the second meaning and abandons the first is
intended to convey the word of prayer and its special
worship. Or the object of speech is something that indicates
the existence of a deleted meaning wanted by the speaker
mentioned the evidence as in the verse (and ask the village)
and the intended family. These meanings, by their
multiplicity, were a reason for the hesitant understanding
of the addressee to determine the intended meaning. There
are many reasons for hesitation in understanding the
meaning of the Holy Quran in addition to the existence of
these meanings. There are other reasons in which the
commentators and jurists participated, such as the number
of readings and the existence of similarities, as well as the
influence of belief and doctrine in interpreting Quranic
meanings. All these reasons called for frequency to
understand the meaning that is reality by the recipient and
not by the imbalance in the meanings of the Koran. In order
to raise this frequency and clarify the meaning intended to
achieve the slave ordered by the Almighty to the fullest, put
special controls to raise this frequency and assume the

meaning of the meaning of other meanings, and has divided
these controls into two parts:
1- Internal weighting mechanisms: which were related to
the same meanings reluctant, whether the common
multiple meanings and one of them, or metaphor used and
more used or more famous than the fact that it is better. Or
what was the rest of the other types of metaphor
addressed by the research and the most likely among them.
As well as the internal weights between these meanings
with each other and how one is weighted on the other.
2- The mechanisms of external weighting: It is meant by all
that surrounds the meaning and affects it as the language
of the language that determines the meaning of the
meanings of multiple and this is what we find a lot when
the interpreters and jurists are citing the words of the
language as an expert and use his books as a reference to
indicate the most likely. As well as the grammar of the most
important external exigencies affecting the meaning as it is
known that to express its impact in changing the meaning
of the word in terms of lifting or monument or traction,
In addition to this, there may be several clues that contain
words that show the speaker's intent and the meaning of
the meaning as the existence of a certain presumption of
this meaning, or the sarcophagus. These clues are
sometimes connected to speech and others separate from
each other, and each of them shows the correct meaning.
The scholars did not overlook the importance of these
meanings and raise the frequency in which they developed

a number of explanatory rules for the weighting of the
meaning and statement, and since the science of theology
is closely related to the science of interpretation and
jurisprudence, we find that the fundamentalists devoted
special words to the words and set the rules of weighting to
indicate the meaning intended when the multiple meanings
in the common and other meanings The reluctant.
With these mechanisms we reach an understanding of
these meanings and raise the frequency and compliance
with the orders of God Almighty in the full face of praise
and success.

