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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

 البيع
(33) 

 إمكان تعدد مدلول الهيئة –د 
ان اهليئىة وإن رانى   (2)و ىا كرىريف يف يايىة الدرايىة أي ىا   (1)(ي)واهليئىة الواحىدة هلىا نسىبة واحىدة هىي  ىدلوهلا املطىاب  هولىيرد علىى ق هانرابعاً: 

ً  علىى  بىىن انخونىد يف  –نسبة  رىان املىدلول أو هى يف  - عىن حرفيا  إال ان املعىن احلريف راملعىن األمسي ميكن ان يكون له أرثر  ن  دلول  سىوا
 حلريف أو على املبىن املنصور:املعىن ا

 الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف عام :مبنى اآلخوند
رالوضى    رالمهىا عىام  إىل ان املوضوع له واملستعمل فيىه يف املعىىن احلىريف -بإضافة وتوضيح  – ا ا على  بىن انخوند فواضح فانه قد كهب

ف ىد تصىىور الواضىى   عىىىن  ،صىور( واملوضىىوع لىىه عىىام واملسىتعمل فيىىه عىىامتأي املعىىىن املفيىه، فهىىو واملعىىىن االمسىي سىىيان  ىىن حيىىا ان الوضى  عىىام )
 .لفظ االبتداً تارة ولفظة ِ ن أخرى – (3)أي ملعىن االبتداً، وهو رلي لكن ليس  الكلية جًز املوضوع له –االبتداً  ثال  مث وض  له 

 أقول: 
تىارة ووضى  هلىا مجلىة أمسيىة دالىة عليهىا رىى)ضرب  –أو قاتىل وفاعىل  –اتىل وتفاعىل هلمىا هيئىة ت  وضى ورذلك ت ابل الفعلىني والنسىبتني ف ىد 

 يف بعض الصور. (بادل)بل و ادة رمادة  (فعل به رما فعل به)زيد عمرا  وضرب عمرو زيدا ( أو 
 ى احتمال آخر.فهو ليس إال يف شرط الواض  على احتمال أو يف الداعي عل –لديه  –وا ا الفرق بني املعىن االمسي واحلريف 

روضى   قال يف الكفاية )مث إنّه ال ريب يف ثبوت الوض  اخلاص واملوضوع له اخلاص روض  األعالم. ورذا الوض  العام واملوضىوع لىه العىام،
أي ىىا  ان  (5)إنّىىه وضىى  احلىىرو ، و ىىا أحلىىمس ءىىا  ىىن األمسىىاً، رمىىا تىىوّهم (4)أمسىىاً االجنىىام وأ ىىا الوضىى  العىىام واملوضىىوع لىىه اخلىىاص، ف ىىد تىىوّهم

والتح يمس ى حسبما يؤّدي إليىه النظىر الىدقيمس ى أن حىال املسىتعمل فيىه واملوضىوع لىه  خاٌص    رون املوضوع له رالوض  عا ا . املستعمل فيه فيها
   (6)فيها حاهلما يف األمساً(

عتى  يف  عنىايف حلا ىه يف نفسىه و سىت ال ، رىذلك  ن( ولفظ االبتداً ى  ىثال  ى إاّل االبتىداً، فكمىا ال ي) وباجلملة: ليس املعىن يف رلمة) :وقال
 .(7)(ال يعت  يف  عناها حلا ه يف ه ها وآلة، ورما ال يكون حلا ه فيه  وجبا  جلزئيته، فليكن رذلك فيها

رد فكما ميكن ان يكون للمعىن االمسي  دلول بسيط و دلول  ررب و دلول جزئىي ورلىي بىل و ىدلوالن و ىداليل رمىا يف قولىك  فىوعليه: 
للداللىة علىى أرثىر  ىن واحىد فاملىدلول  تعىدد والىدال واحىد، رىذلك ميكىن ان يكىون للمعىىن  وضىعا –رىامسني   –و ثىن ومج  فىان املثىىن واجلمى  

بنحىو  –وحسىب املنصىور  –احلريف  دلول بسيط أو  ررب و دلول رلي أو جزئي بل و دلوالن أريد رل  نهما على حنو الداللة الت ىمنية بىل 
ا علىى ان يكىون مىام املىراد لبداهىة عىدم ا  كىان مىفىال يىرد عىدم إ كىان ان يىراد رىل  نه (ال بشىرط)بل  (بشرط ال)الست اللية لكن ال الداللة ا

                                                           

 .11ص 1ج لالصفهاين حاشية املكاسب (1)
ل االثنىني، باالنتسىاب إليهمىا باألصىالة والصىراحة يف )   أيم فرقوا بني املفاعلىة والتفاعىل بعىد االشىيفاا يف الت ىوم بفعى 434ص 4وقال يف ياية الدراية يف شرح الكفاية ج (2)

 الثاين ، وباألصالة إىل أحدمها والتبعية إىل انخر يف األول.    أنه ه   ع ول(
 وإال لكان استعماله يف املصداق اخلارجي جمازا  أو هلطا . (3)
 ، يف الوض . 16صاحب الفصول ، الفصول /  (4)
 ، يف الوض . 16الفصول /  (5)
 .11-11ص 1رفاية األصول ج  (6)
 .12ص 1رفاية األصول ج  (7)
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 حينئٍذ فتدبر.
فانىىىه ال  ىىىان ، بىىىل انىىىه الواقىىى  الىىىذي عليىىىه االرتكىىىاز ويفهمىىىه العىىىر ،  ىىىن ان تكىىىون هيئىىىة ضىىىارب أو ت ىىىارب وبىىىادل أو تبىىىادل  :ويف امل ىىىام

ملىا إكا صىدر الفعىالن  ووضىعوا ت ىاربا وضىارب قد وضعوا ضىرب إكا صىدر فعىل  ىن  ىر ٍ فايم ة للداللة على نسبتني وفعلني  ت ابلني  وضوع
 .ا أصيال  وانخر تابعا  قيل ضارب زيد عمرا   نهما  ت ابلني فان رانا أصيلني قيل ت اربا وإن ران احدمه

احىىدامها األصىىيلة واألخىىرى  –بىىل فعلىىني ونسىىبتني  –دلىىة  ىىال  ىىال( تىىدل علىىى نسىىبتني كهىىب إليىىه  ىىن ارتىىبى ان ) با ىىا يظهىىر صىىحة  ومنــه
 التابعة.

 لي وكالهما يمكن تعدد مدلولهالمنصور: االسم لالستقاللي والحرف لآل
واملعىىىىن احلىىىريف وضىىى  للمعىىىىن ان  ال ىىىائم بىىىال  ، والىىىذي يؤرىىىديف وا ىىىا علىىىى املبىىىىن املنصىىىور وهىىىو ان املعىىىىن االمسىىىي وضىىى  للمعىىىىن االسىىىت ال  

لفىىظ اثنىىان روضىى  لفىىظ ملعنيىىني اسىىت الليني فيكىىون رىىل  نهمىىا  ىىدلوال  عليىىه بالت ىىمن  االرتكىىاز والوجىىدان، فىىاأل ر أي ىىا  رىىذلك إك رمىىا ميكىىن 
وض  لفظ ملعنيني آليىني  لحىو ني  ىا مهىا يف ال ى  فيكىون رىل  لفظ املدينة والدار، رذلك ميكنروملعىن  ررب  ن أجزاً   واملثىن واجلم ، وثالثة

  نهما  دلوال  عليه بالت من رهيئة املثىن واجلم  يف رجالن ورجال ورهيئة املفاعلة والتفاعل يف تبادل وبادل وت ارب وضارب.
 مناقشة دعوى فناء اللفظ في المعنى

أم حرفىىا  لىيس فانيىىا  يف املعىىن ليسىتحيل فنىىاً أ ىر يف أ ىىرين، بىل هىىو  شى  لىىه دال فلىيس بصىىحيح إك اللفىظ امسىىا  رىان  (1)حىىديا الفنىاً وامـا
 .إليه واملدلول عليه فمتعدد املشارتعدد املشار إليه  ش  واحد فاملش  واحد والدال واحد أ ا عليه وميكن 

علىىى أرثىىر  ىىن  عىىىن  -ودالىىة   –أو حررىىة  داال   ا  ان ا شىىارة أ ىىر اعتبىىاري واالعتبىىار خفيىىي املؤونىىة فىىيمكن ان يعتىى  لفظىى :ويوضىىحه أرثىىر
 .لأل ور الطولية بل والعرضية أي ا   بب ر واحد بل املش  التكويين أي ا  رذلك لوضوح إ كان االشارة ،و شار إليه

واالثنىني واحىدا  يف هذا رله    قط  النظر عىن بطىالن دعىوى )الفنىاً(  طل ىا  يف حىد كااىا بىل اسىتحالتها اليىا تسىتلزم فىرني الواحىد اثنىني 
 ول   كلك مما ح مس يف حمله. ،آن حصول الفناً وهو حمال راستحالة التثليا املسيحي

 مادة المبادلة تدل على الطرفين واالصالة -هـ
ال( هى  سلمنا ان اهليئة الواحدة هلا نسبة واحدة، لكن  ى  كلىك فإشىكاله علىى  ىا كرىرويف  ىن االصىالة والتبعيىة يف ) بادلىة  ىال  ىخامساً: 

دل  على الطرفني وعلى اصالة احدمها فان  ىادة )بىدل( بىذااا تىدل علىى  –وهي  عىن امسي  –تام، وكلك ألن هلم ان ي ولوا ان  ادة املبادلة 
 ان هذا بديل وان له   ابال  آخر أصيال .

فىال يىرد إشىكاله علىى  ة( خلصوصية املىادة فيهىاواحلاصل: انه إن مت إشكاله يف هيئة املفاعلة، رإشكال رلي، فانه ال يتم يف خصوص ) بادل
 تعريي ال وم للبي  بى) بادلة  ال  ال(.

 المادة تدل على الطرفين والهيئة على األصالة –و 
 هيئىة أي – (2)سلمنا ان  ادة املبادلة ال تدل على رل  ا كرر لكن ميكن ال ول ان  ادة املبادلىة تىدل علىى الطىرفني وهيئىة املبادلىةسادساً: 

 تدل على األصالة، أي ان األصيل هو البائ ، ف د تعدد الدال واملدلول. –املفاعلة 
 على الطرفين والباء تفيد التبعيةتدل المادة  -ز

 ،رمىا فصىلنايف سىاب ا    (3)(سلمنا لكن ميكىن ال ىول ان  ىادة املبادلىة تىدل علىى الطىرفني وا ىا التبعيىة ف ىد اسىتفيدت  ىن البىاً يف ) ىالٍ سابعاً: 
 طاهرينوصلى اهلل على محمد وآله ال تبعية  دخول الباً اصالة   ابله فهو الزم ه   دلول. فتدبر وللحديا صلة  ن زمويل

                                                           

 فناً اللفظ يف املعىن أو خصوص فناً احلر  واملعىن احلريف يف املعىن ان . (1)
 أو    إضافتها لى) ال(. (2)
 يف  بادلة  ال  ال. (3)


