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امللخص

ه��ذا بحث عن الكناية يف اللغ��ة العربية تناولت فيه 

تعريفها بني األصولي��ني، والبيانيني؛ إلظهار التباين 

ب��ني االتجاهني، كونه��ا )الكناية( عن��د االصوليني 

غريها عند البيانيني كام بينت يف محل البحث عىل 

أن بينه��م عموما وخصوص��اً مطلق��اً، وقد فصلت 

القول يف أقس��ام الكناية واأللف��اظ ذات الصلة بها، 

وال س��يام عند أهل البيان، وأس��بابها، وبينت عالقة 

الكناي��ة بالحقيق��ة واملج��از، وأق��وال األصولي��ني 

والبياني��ني يف ذل��ك، ثم بعدها بين��ت حكم العمل 

بالكناي��ة وال��روط التي يجب أن تتوف��ر فيها ليك 

ينعق��د الحك��م به��ا، بعده��ا أخ��رت منوذجا من 

املس��ائل الفقهية التي وردت بلف��ظ الكناية وكيفية 

انعقاد الحكم بها من عدمه.

الكل��ات املفتاحي��ة: كناية، بالغة، أص��ول، بيان، 

لغة.

Summary:

This is a research about the metonymy 

in the Arabic language in which it dealt 

with its definition between the funda-

mentalists and the Albanians, to show 

the difference between the two directions, 

being (metaphor) when the fundamental-

ists other at the graphs as I indicated in 

the research place that between them in 

general and in particular at all, and I have 

detailed the saying in the sections of the 

metaphor and the relevant terms With it, 

especially among the people of the state-

ment, and its reasons, and I explained the 

relationship of the metaphor to the truth 

and the metaphor, and the statements of 

the fundamentalists and the declarations 

in that, then after that I clarified the rule 

of working with the metaphor and the 

conditions that must be met in order for 

the judgment to take place, then I chose a 

model of doctrinal issues that were men-

tioned in the utterance and how A meet-

ing Ruled out or not.

Key words: euphemism, rhetoric, origins, 

statement, language
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املقدمة

الحم��د لله، والصالة والس��الم عىل س��يدنا محمد 

رسول الله، وعىل آله وصحبه ومن وااله.

وبعد؛ فإن لفظ الكناية مام اشرك فيه علامء األصول 

وعل��امء البيان ، فحصل هن��اك تباين يف مفهومها ، 

وه��ل هي حقيق��ة أو مجاز عىل م��ا مفصل يف هذا 

البح��ث ، بل من عل��امء االصول ق��ال: إن الكناية 

م��ن وظيفة علامء البيان ولي��س االصول ، لكن ملا 

حص��ل الخ��الف يف كونها حقيق��ة أو مجاز ذكرت 

عرض��اً يف االصول وقد ذكرت ه��ذا القول نصا يف 

محله ، والذي دعاين للبحث يف هذا املوضوع هو 

مطالعتي يف كتاب )إفاضة األنوار عىل أصول املنار 

للحصكف��ي( فقد وجدت قول��ه أن بني االصوليني 

والبياني��ني يف اطالقه��م الكناي��ة عموما وخصوصا 

مطلق��اً، ثم ألهمية لف��ظ الكناية يف أب��واب الفقه ، 

والس��يام يف العقود منها  عندها عزمت بعد التوكل 

عىل الله تعاىل يف البحث بهذا املوضوع ، فذكرت 

التعريفات للكناي��ة من خالل كتب البالغة ، وكتب 

االصول ، وبينت الفرق بينهام ، ثم عمدت إىل ذكر 

أقسام الكناية ، واسبابها ، وااللفاظ ذات الصلة بها ، 

ثم بينت حكم العمل بالكناية وهو املهم ، وختمت 

مببحث التطبيقات الفقهية ... والله أس��ال أن أكون 

قد وقفت لذلك إنه نعم املوىل ونعم النصري .

❊ ❊ ❊

املبحث األول

الصريح والكناية واأللفاظ 

ذات الصلة

املطل��ب األول: تعريف الرصي��ح والكناية لغة 	 

واصطالحاً

الفرع األول: الرصيح لغة واصطالحاً:

ُح،  َ ج��اء تعريف الصيح يف اللغة: من رصح، الصرَّ

 ُ اُح، َوالرَْكسرْ اح، والصرُّ اُح وال��صرِّ يُح، والصرَّ ِ والصرَّ

ٍء، ورصح  ُض الخالُص ِم��نرْ كُلرِّ َشرْ أَفص��ح: املَحرْ

ال��يشء إذا خلص، ورصح اليشء، إذا خلص، وكل 

خالص فهو رصيح، ثم ق��ال ابن منظور: والصيح 

الخالص من كل شء، وهو ضد الكناية )1(.

وأما اصطالح��اً)2(: فعرفه السخيس بقوله: »هو كل 

لفظ مكش��وف املعنى واملراد حقيقة كان أو مجازا 

يقال: فالن رصح بكذا أي أظهر ما يف قلبه لغريه من 

محب��وب، أو مكروه بأبلغ ما أمكنه من العبارة، ومنه 

سمي القص رصحا«)3(.

)1( ينظر: لس��ان العرب 509/2 ب��اب الهمزة فصب الصاد 

مادة )رصح(، تأليف: محمد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، 

ج��امل الدين اب��ن منظور األنص��اري الرويفع��ى اإلفريقى 

)املتوىف: 711ه�(، الن��ارش: دار صادر – بريوت، الطبعة: 

الثالثة - 1414 ه�.

)2( قل��ت: مل أجد حس��ب تتبعي لكت��ب البالغة من عررَّف 

الصي��ح بلفظ يخصه، إال أنه يف تعريفهم للكناية يش��ريون 

للصيح إشارة، عىل انرَّ الكناية نرك التصيح باليشء.

)3( أص��ول السخيس 187/1 تأليف: محمد بن أحمد بن 
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وقال الزركيش يف البحر: »هو ما انكشف املراد منه 

يف نفسه فيدخل فيه املبني واملحكم«)1(. 

وعرفه الس��يوطي ايض��اً بقوله: »اللف��ظ املوضوع 

ملعنى ال يفهم منه غريه عند اإلطالق«)2(.

وبه��ذا يتبني أنرَّ اللفظ الصيح م��ا ظهر منه املعنى 

من غري الحاجة إىل قرينة تدل عليه، سواء بنيرَّ ذلك 

املتكلم أم مل يبني.  

الفرع الثاين: الكناية لغًة واصطالحاً:

الكناية لغ��ًة: جاء يف القاموس قول��ه: »كنى به عن 

كذا يكني، ويكنو كناية: تكلم مبا يس��تدل به عليه، 

أو أن تتكلم بيشء، وأنت تريد غريه، أو بلفظ يجاذبه 

جانباً حقيقة، ومجاز«)3(.

واملصباح أيضاً قوله:»كنيت بكذا عن كذا من باب 

رمى، واالس��م الكناية وهي أن يتكلم بيشء يستدل 

أيب س��هل ش��مس األمئة السخيس )املت��وىف: 483ه�(، 

النارش: دار املعرفة – بريوت.

)1( البح��ر املحيط 134/3 تأليف: أبو عبد الله بدر الدين 

محم��د بن عبد الله بن بهادر الزركيش )املتوىف: 794ه�(، 

النارش: دار الكتبي الطبعة: األوىل، 1414ه� - 1994م.

)2( االش��باه والنظائ��ر للس��يوطي ص293 تألي��ف: عب��د 

الرحم��ن ب��ن أيب بكر، ج��الل الدين الس��يوطي )املتوىف: 

911ه�(، الن��ارش: دار الكت��ب العلمية، الطبع��ة: األوىل، 

1411ه� - 1990م. 

والي��اء  ال��واو  ب��اب  املحي��ط ص1329  القام��وس   )3(

)فص��ل الالم(، تألي��ف: مجد الدي��ن أبو طاه��ر محمد بن 

يعقوب الفريوزآبادى )املت��وىف: 817ه�(، تحقيق: مكتب 

تحقيق الراث يف مؤسس��ة الرس��الة، بإرشاف: محمد نعيم 

العرقُس��ويس، النارش: مؤسس��ة الرس��الة للطباع��ة والنر 

والتوزي��ع، ب��ريوت – لبن��ان، الطبعة: الثامن��ة، 1426 ه� - 

2005 م.

به عىل املكني عنه، كالرفث، والغائط، والكنية اسم 

يطلق عىل الشخص للتعظيم نحو أيب حفص، وأيب 

الحس��ن، أو عالمة عليه، والجم��ع كنى بالضم يف 

املفرد والجمع«)4(.

الكناية اصطالحاً:

فعن��د البيانيني: »أن يريد املتكل��م إثبات معنى من 

املعاين، فال يذكره باللف��ظ املوضوع له يف اللغة، 

ولك��ن يجيء إىل معنى هو تاليه وردفه يف الوجود، 

فيومئ به إليه، ويجعله دليال عليه، مثال ذلك قولهم: 

»هو طويل النجاد«، يريدون طويل القامة«)5(.

ذكر يحيى بن حمزة املؤيد بالله )6(، خمسة تعريفات 

للكناية نختار منها:

التعري��ف األول: »هو ت��رك التصي��ح باليشء إىل 

مساويه يف اللزوم، لينتقل منه إىل امللزوم«)7(.

)4( املصب��اح املن��ري يف غري��ب الرح الكب��ري 542/2 

تأليف: أحمد ب��ن محمد بن عيل الفيومي ثم الحموي، أبو 

العباس )املتوىف: نحو 770ه���(، النارش: املكتبة العلمية 

– بريوت.

)5( دالئ��ل اإلعج��از يف عل��م املعاين ت ش��اكر ص 66 

تألي��ف: أب��و بكر عب��د القاهر ب��ن عبد الرحم��ن بن محمد 

الف��اريس األصل، الجرج��اين الدار )املت��وىف: 471ه�(، 

املحق��ق: محمود محمد ش��اكر أب��و فهر، الن��ارش: مطبعة 

امل��دين بالقاه��رة - دار امل��دين بج��دة، الطبع��ة: الثالث��ة 

1413ه� - 1992م.

)6( يحي��ى بن حمزة: »يحيى بن حمزة بن عيل بن إبراهيم، 

الحسيني العلوّي الطالبي: من أكابر أمئة الزيدية وعلامئهم 

يف اليمن. يروي أن كراري��س تصانيفه زادت عىل عدد أيام 

عم��ره. ولد يف صنعاء. وأظه��ر الدعوة بعد وفاة » املهدي، 

تويف 745ه�«. )األعالم للزركيل 143/8(.

)7( الط��راز ألرسار البالغة وعل��وم التنزيل 187/1 تأليف: 
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التعري��ف الث��اين: »ه��ي اللفظ ال��دال عىل اليشء 

بغري الوض��ع الحقيقي بوصف جام��ع بني الكناية، 

واملكنى عنه«)1(.

التعري��ف الثال��ث: »وه��و كل لف��ظ دل عىل معنى 

يجوز حمله ع��ىل جانبي الحقيقة واملجاز بوصف 

جامع بني الحقيقة واملجاز«)2(.

وال��ذي يب��دو يل موافقاً مل��ا علي��ه األصوليون هو 

التعريف الثالث؛ وذلك لش��يئني كون الكناية ليست 

م��ن املواضيع التي لها تعلق بأصول الفقه لوال أنها 

تتن��اول الحقيقة واملج��از، واليشء اآلخ��ر أنرَّ هذا 

التعريف يتامىش كام س��يتبني مع رأي الجمهور يف 

الكناي��ة، لهذا يقول امل��رادوي الحنبيل)3(: »الكالم 

ع��ىل الكناية والتعريض م��ن وظيفة علامء املعاين 

والبي��ان ال علامء األصول، لكن مل��ا كانت مختلفا 

فيها هل هي حقيقة، أو مجاز؟ ذكر استطرادا، وأيضا 

فقد يلتبس��ان عىل الس��امع، ولذلك مل يذكرهام إال 

القليل من األصوليني«)4(. 

يحي��ى بن حمزة ب��ن عيل بن إبراهي��م، الحس��يني العلوّي 

الطالبي امللقب باملؤيد باللرَّه )املتوىف: 745ه�(، النارش: 

املكتبة العنصية – بريوت، الطبعة: األوىل، 1423 ه�.

)1( املصدر نفسه.

)2( املصدر نفسه.

)3( امل��رداوي: ع��يل بن س��ليامن بن أحمد امل��رداوي ثم 

الدمش��قّي: فقيه حنبيل، م��ن العلامء. ول��د يف مردا )قرب 

نابل��س( وانتقل يف كربه إىل دمش��ق فتويف فيه��ا. من كتبه 

»اإلنصاف يف معرفة الراجح م��ن الخالف« تويف 885ه�.

)األعالم للزركيل292/4(.

)4( التحبري رشح التحري��ر 485/2 تأليف: عالء الدين أبو 

الحس��ن عيل بن س��ليامن املرداوي الدمش��قي الصالحي 

وبهذا الخصوص أيضاً قال الس��بيك)5(: »اعلم أنرَّ 

الكناية تقابل الصيح، ولس��نا نش��رط يف الكناية 

أن تك��ون مجازا؛ بل قد تك��ون حقيقة، وقد تكون 

مج��ازاً « )6(.

أم��ا الكناية عند األصوليني: فقد عرفهرَّا السخيس)7( 

بقوله: »وهو ما يكون املراد به مس��توراً إىل أن يتبني 

بالدلي��ل مأخوذ من قولهم: كني��ت، وكنوت، ولهذا 

كان الصي��ح ما يكون مفهوم املعنى بنفس��ه، وقد 

تكون الكناية ما ال يكون مفهوم املعنى بنفسه«)8(. 

الحنب��يل )املتوىف: 885ه���(، املحق��ق: د. عبد الرحمن 

الجربين، د. عوض القرين، د. أحمد الساح، النارش: مكتبة 

الرش��د - الس��عودية / الرياض الطبعة: األوىل، 1421ه� - 

2000م.

)5( الس��بيك: تاج الدين الس��بيك عبد الوهاب بن عيل بن 

عب��د الكايف الس��بيك، أبو نص: قايض القض��اة، املؤرخ، 

الباح��ث، ول��د يف القاهرة، وانتقل إىل دمش��ق م��ع والده، 

فس��كنها وتويف بها نس��بته إىل س��بك )من أعامل املنوفية 

مبص( وكان طلق اللسان، تويف 771ه�.)األعالم للزركيل 

.)184/4

)6( األشباه والنظائر للسبيك 88/1 تأليف: تاج الدين عبد 

الوهاب بن تقي الدين السبيك )املتوىف: 771ه�(، النارش: 

دار الكتب العلمية - الطبعة: األوىل 1411ه�- 1991م.

)7( السخ��يس: محم��د ب��ن أحم��د بن س��هل، أب��و بكر، 

ش��مس األمئة: قاض، من كبار األحناف، مجتهد، من أهل 

رسخس )يف خراس��ان(. أش��هر كتبه » املبس��وط - ط » يف 

الفق��ه والتري��ع، ثالثون جزءا، أماله وهو س��جني بالجب 

يف أوزجند )بفرغانة( تويف س��نة 483ه�.)األعالم للزركيل 

.)315/5

)8( أصول السخيس 187/1.
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وعرفرَّها الزركيش)1( بقوله: »اس��م ملا استر فيه مراد 

املتكلم من حيث اللفظ كقوله يف البيع: جعلته لك 

بكذا، ويف الطالق: أنت خلية، ويدخل فيه املجمل، 

ونحوه مأخوذ من قولهم: كنيت وكنوت«)2(.

املطل��ب الثاين: األلف��اظ ذات الصلة مفهومها 	 

والفرق بينها وبني الكناية

متهيد: 

ذك��ر الس��كايك )3( للكناية مراتب تتفاوت بحس��ب 

استعامل األلفاظ، وألجل ذلك سنذكر تلك األلفاظ 

عىل الرتيب الذي ذكره، كام يجدر اإلش��ارة إىل أن 

االصوليني مل يتطرقوا لهذه األلفاظ سوى التعريض 

منها ملا له ش��به كبري بالكناية، إذ قال السكايك:»ثم 

إنرَّ الكناي��ة تتفاوت عىل تعري��ض، وتلويح، ورمز، 

وإمياء، وإش��ارة، ومساق الحديث يحس لك اللثام 

عن ذلك«)4(.  

)1( الزرك��يش: محمد بن بهادر بن عب��د الله الزركيش، أبو 

عب��د الله، بدر الدين: عامل بفقه الش��افعية واألصول، تريك 

األص��ل، مصي املولد والوفاة، ل��ه تصانيف كثرية يف عدة 

فنون، تويف سنة 794ه�.)األعالم للزركيل 60/6(.

)2( البحر املحيط 134/3.

)3( الس��كايك: يوس��ف ب��ن أيب بك��ر بن محم��د بن عيل 

الس��كايك الخوارزم��ي الحنفي أبو يعق��وب، رساج الدين: 

ع��امل بالعربية واألدب. مولده ووفاته بخ��وارزم. من كتبه » 

مفتاح العلوم، و رسالة يف علم املناظرة، تويف سنة 626ه�.

)األعالم للزركيل 222/8(.

)4( مفتاح العلوم ص 403 تأليف: يوس��ف بن أيب بكر بن 

محمد بن عيل الس��كايك الخوارزم��ي الحنفي أبو يعقوب 

)املت��وىف: 626ه�(، ضبط��ه وكتب هوامش��ه وعلق عليه: 

نعي��م زرزور، النارش: دار الكت��ب العلمية، بريوت – لبنان، 

أوالً: التعريض: 

يقول السكايك يف نسبة التعريض إىل الكناية: »متى 

كانت الكناية عرضية عىل ما عرفت كان إطالق اسم 

التعريض عليها مناسباً«)5(.

والتعريض لغة: جاء يف اللسان من عررَّض تعريضاً، 

يقال: ع��ررَّض يل فالن تعريض��اً إذا رحرح باليشء، 

ومل يبني، وهو خ��الف التصيح،  واملعاريض من 

الكالم: ما عرض ب��ه ومل يصرِّح، وأعراض الكالم، 

ومعارض��ه، ومعاريضه: كالم يش��به بعضه بعضا يف 

املعاين )6(. 

وأم��ا التعريض اصطالحاً: فعند البيانيني:»إنرَّه اللفظ 

ال��دال عىل اليشء من طري��ق املفهوم، ال بالوضع 

الحقيقي، وال املجازي«)7(.

فقوله: من طريق املفهوم ليخرج به النص، والظاهر، 

والحقيق��ة واملجاز؛ ف��إنرَّ داللتها م��ن جهة اللفظ، 

ولي��س املفه��وم)8(. وله تعريف آخ��ر: »هو املعنى 

الحاصل عند اللفظ ال به«)9(.

وق��د ف��سرَّ املؤي��د بالله صاح��ب الط��راز قولهم: 

)الحاصل عند اللفظ( بقوله: »عام يدخل تحته لفظ 

الحقيقة، وما يندرج تحتها من النص والظاهر، ولفظ 

املجاز، وما ين��درج تحته من االس��تعارة والكناية، 

الطبعة: الثانية، 1407 ه� - 1987م.

)5( مفتاح العلوم ص411.

)6( ينظر: لس��ان العرب 183/7 حرف الضاد )فصل العني 

املهملة(. 

)7( الطراز ألرسار البالغة 193/1.

)8( ينظر: املصدر نفسه.

)9( املصدر نفسه.
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وقول��ه: )ال ب��ه( يخرج من��ه جميع ما ذكرن��اه، ألنرَّ 

الحقيقة، وم��ا يندرج تحتها، واملج��از، وما يندرج 

تحت��ه، كلها مس��توية يف داللة اللف��ظ عليها، وأنها 

حاصلة عند اللفظ«)1(. 

وعررَّفه الس��يوطي)2( رحمه الله تعاىل بقوله: »اللفظ 

ال��دال عىل معنى ال من جه��ة الوضع الحقيقي، أو 

املجازي كق��ول َمنرْ يتوقع صلة: والله إين محتاج، 

فإنه تعريض بالطلب، مع أنه مل يوضع له حقيقة، وال 

مجازاً، وإمنا فهم من ُعرض اللفظ، أي جانبه«)3(.

ومن املعارصي��ن عررَّفه البدوي بقول��ه: »التعريض 

فهو أن يذكر شء يدل به عىل شء مل يذكر، وأهم 

أغراضه الّذّم«)4(. 

وعند األصوليني: فق��د عررَّفه اإلمام الرازي)5( بقوله: 

)1( الطراز ألرسار البالغة 194/1.

)2( السيوطي: عبد الرحمن بن أيب بكر بن محمد ابن سابق 

الدين الخضريي السيوطي، جالل الدين: إمام حافظ مؤرخ 

أديب، له نحو 600 مصنف، منها الكتاب الكبري، والرسالة 

الصغرية. نش��أ يف القاهرة يتيام )م��ات والده وعمره خمس 

س��نوات( وملا بلغ أربعني س��نة اعتزل الناس، وخال بنفسه 

يف روضة املقياس، عىل النيل.)األعالم للزركيل 301/3(.

)3( مع��رك األقران يف إعجاز الق��رآن 220/1 تأليف: عبد 

الرحم��ن ب��ن أيب بكر، ج��الل الدين الس��يوطي )املتوىف: 

911ه���( دار النر: دار الكتب العلمي��ة - بريوت – لبنان، 

الطبعة: األوىل 1408 ه� - 1988 م.

)4( من بالغة القرآن ص 174 تأليف: أحمد أحمد عبد الله 

البييل البدوي )املتوىف: 1384ه�(، النارش: نهضه مص – 

القاهرة، عام النر: 2005.

)5( الرازي: محمد بن عمر بن الحس��ن بن الحسني التيمي 

البك��ري، أبو عبد الله، فخ��ر الدين ال��رازّي اإلمام املفس 

أوح��د زمانه يف املعق��ول واملنقول وعل��وم األوائل، وهو 

م��ن كالمه ما يصل��ح للداللة عىل مقصوده  »أن يضرِّ

ويصل��ح للداللة عىل غري مقصوده، إال أنرَّ إش��عاره 

بجان��ب املقص��ود أتم وأرجح، وأصل��ه من عرض 

ال��يشء، وهو جانبه كأنه يح��وم حوله، وال يظهره،، 

ونظ��ريه أن يق��ول املحت��اج للمحتاج إلي��ه: جئتك 

ألسلم عليك، وألنظر إىل وجهك الكريم«)6(.

وعرف��ه ويل الدي��ن أبو زرع��ة )7( بقول��ه: »فهو لفظ 

اس��تعمل يف معن��اه ليلوح ب��ه إىل غ��رض آخر هو 

املقصود، س��مي تعريضا لفه��م املعنى من عرض 

اللف��ظ أي جانب��ه، وهو يش��به الكناي��ة إذا قصد بها 

الحقيقة«)8(. 

أرشت سابقاً أنرَّ األصوليني مل يذكروا غري التعريض 

م��ام يواف��ق الكناي��ة، ك��ون التعريض له ش��به كبري 

بالكناي��ة من ناحية اعتبار الحقيق��ة واملجاز، ولعل 

قرش النس��ب أصله من طربس��تان، ومولده يف الري وإليها 

نسبته، تويف سنة 606ه�.)األعالم للزركيل 313/6(.

)6( تفس��ري ال��رازي )مفاتي��ح الغي��ب( 469/6 تأليف: أبو 

عب��د الل��ه محمد بن عمر بن الحس��ن بن الحس��ني التيمي 

الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )املتوىف: 

606ه���(، الن��ارش: دار إحي��اء ال��راث الع��ريب – بريوت، 

الطبعة: الثالثة - 1420 ه�.

)7( أب��و زرعة العراقي: أحمد بن عبد الرحيم بن الحس��ني 

الكردي الرازي��اين ثم املصي، أبو زرع��ة ويّل الدين، ابن 

العراقي: ق��ايض الديار املصي��ة. مولده ووفات��ه بالقاهرة 

تويف سنة 826ه�.)األعالم للزركيل 148/1(.

)8( الغي��ث الهامع رشح جمع الجوام��ع ص193 تأليف: 

ويل الدي��ن أيب زرع��ة أحمد بن عبد الرحي��م العراقي )ت: 

826ه���(، املحق��ق: محمد تام��ر حجازي، الن��ارش: دار 

الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 1425ه� - 2004م.
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اقتصار األصوليني عىل التعريض مام يوافق الكناية 

كون األلف��اظ األخ��رى ذات الصلة تن��درج تحت 

الكناية والتعريض، ومام يؤيد ذلك ما ذكره صاحب 

الط��راز بقوله: »ولنقتص عىل ه��ذا القدر من التنبيه 

ع��ىل معاىن الكناي��ة، وقد نجز غرضن��ا من الفصل 

ا ما  الثالث الذى جعلن��اه بيانا لألمثلة وحصها، فأمرَّ

كان من التلويح، والرمز، واإلش��ارة، فكلها مندرجة 

تحت م��ا ذكرناه من حقيق��ة التعريض؛ التفاقها يف 

الداللة ع��ىل مقصود واحد فال جرم أغنى ذلك عن 

إفرادها بالذكر«)1(.

والفرق بني الكناية والتعريض بيرَّنها األصوليون؛ ملا 

ذكرنا من شدة الشبه بني الكناية والتعريض.

قال اإلمام ال��رازي: »والفرق بني الكناية والتعريض 

أن الكناي��ة أن تذك��ر اليشء بذك��ر لوازمه، كقولك: 

فالن طويل النجاد، كثري الرماد، والتعريض أن تذكر 

كالما يحتمل مقصودك، ويحتمل غري مقصودك إال 

أنرَّ قرائن أحوالك تؤكد حمله عىل مقصودك«)2(.

وق��ال الزركيش:»فه��و يش��به الكناي��ة، إذا قصد بها 

الحقيقة، وه��و أخص من الحقيقة؛ ألنه��ا مرادة من 

حيث ه��ي ه��ي، وال يدخله مجاز بخ��الف الكناية 

إذا قص��د بها الحقيقة كقول الخليل ملسو هيلع هللا ىلص: حمسبَۡل َفَعلَُهۥ 

نبَِياء الآي��ة محتحمتجحس ؛ أي: أنرَّ كبري األصنام 
َ
َكبِيرُُه��ۡم َهَٰذاىجس حجسالأ

غضب أن تعبد هذه األصنام الصغار فكسها فكذلك 

يغض��ب الل��ه لعباده م��ن دون��ه، فهذا اللف��ظ ظاهر 

االستعامل يف معناه، ولكن لوح السامع منه غريه«)3(. 

)1( الطراز ألرسار البالغة 213/1.

)2( تفسري الرازي 469/6.

)3( تشنيف املسامع 487/1 وما بعدها تأليف: أبو عبد الله 

ثانياً: التلويح: 

يقول الس��كايك يف نسبة التلويح إىل الكناية:« وإذا 

مل تكن كذلك نظر فإن كانت ذات مسافة بينها وبني 

املكنى عنه متباعدة لتوسط لوازم كام يف كثري الرماد 

وأشباهه كان إطالق اسم التلويح عليها مناسبا« )4(.

التلوي��ح لغة: جاء يف مختار الصحاح:»الح اليشء 

مل��ح أي مل��ع وباب��ه ق��ال، والح ال��ربق و )أالَح( 

أومض، و لوحته الش��مس تلويحا، غريته وس��فعت 

وجهه«)5(.

والتلويح اصطالحاً: عرفه الس��كايك:»هو أن تش��ري 

عىل غريك عن بعد«)6(.

وعرفه من املعارصين: »هو كناية تكرث فيها الوسائط 

ب��ال تعريض، فيك��ون الفضاء الفاص��ل بني املعنى 

املكن��ي عن��ه، واملعنى الح��ريف كبريا، وس��ّميت 

بالتلويح ألنها تقوم عىل اإلشارة من بعيد«)7(.

ب��در الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركيش الش��افعي 

)املت��وىف: 794ه�( دراس��ة وتحقيق: د س��يد عبد العزيز - 

د عب��د الله ربيع، املدرس��ان بكلية الدراس��ات اإلس��المية 

والعربية بجامعة األزهر النارش: مكتبة قرطبة للبحث العلمي 

وإحياء ال��راث - توزي��ع املكتبة املكي��ة الطبعة: األوىل، 

1418 ه� - 1998 م.

)4( مفتاح العلوم ص411.

)5( مخت��ار الصح��اح ص286 باب الالم م��ادة )ل و ح(، 

تألي��ف: زين الدين أبو عبد الل��ه محمد بن أيب بكر بن عبد 

القادر الحنفي الرازي )املتوىف: 666ه�(، املحقق: يوسف 

الشيخ محمد، النارش: املكتبة العصية - الدار النموذجية، 

بريوت – صيدا، الطبعة: الخامسة، 1420ه� / 1999م.

)6( مفتاح العلوم ص411

)7( عل��وم البالغ��ة »البدي��ع والبي��ان واملع��اين ص249 



»الكناية عند األصوليني والبيانيني«

80      |  د. بالل حسني عيل

ثالثاً: الرمز:

وتعلق الرمز بالكناية كام بينه السكايك بقوله:« وإن 

كانت ذات مس��افة قريبة مع نوع من الخفاء، كنحو 

عريض القفا، وعريض الوس��ادة كان إطالق اس��م 

الرمز عليها مناسباً« )1(.

والرمز لغة: »اإلشارة واإلمياء بالشفتني والحاجب، 

وبابه رضب، ونص«)2(.

وقال صاحب تاج الع��روس: »الرمز: بالفتح ويضم 

ويحرك: اإلشارة إىل شء مام يبان بلفظ بأي شء، 

أو ه��و اإلمياء ب��أي شء أرشت إليه بالش��فتني أي 

تحريكهام ب��كالم غري مفهوم باللف��ظ من غري إبانة 

بص��وت، أو العينني أو الحاجبني، أو الفم، أو اليد، 

أو اللسان، وهو تصويت خفي به كالهمس«)3(.

ويف االصطالح:»هو أن تشري عىل قريب منك عىل 

سبيل الخفية«)4(.

ومن املعارصي��ن عرفه:»هو كناية قليلة الوس��ائط، 

خفيّ��ة الل��وازم أو الكناية القامئة عىل مس��افة قريبة 

فيكون فيها الخفاء نسبيا كأن نقول: عريض الوسادة 

تأليف: الدكتور محمد أحمد قاس��م، الدكتور محيي الدين 

ديب، النارش: املؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس – لبنان، 

الطبعة: األوىل، 2003 م.

)1( مفتاح العلوم ص411.

)2( مختار الصحاح ص128 باب الراء مادة )ر م ز(.

)3( تاج العروس من جواهر القاموس 15/ 161 وما بعدها 

تألي��ف: محّمد ب��ن محّمد بن عب��د الرزّاق الحس��يني، أبو 

الفي��ض، امللّقب مبرتىض، الزرَّبيدي )املتوىف: 1205ه�(، 

املحقق: مجموعة من املحققني، النارش: دار الهداية. 

)4( مفتاح العلوم 411/1.

كناية عن أنّه أبله«)5(.

رابعاً: االمياء واإلشارة:

وتعلق االمياء واالش��ارة بالكناية كام بينه السكايك 

أيض��اً بقوله: »وإن كانت ال م��ع نوع الخفاء... كان 

إطالق اسم اإلمياء واإلشارة عليها مناسباً«)6(.

واالمي��اء لغة: قال يف اللس��ان: »اإلمياء: اإلش��ارة 

باألعض��اء كال��رأس، والي��د والع��ني والحاج��ب، 

وإمنا يريد به هاهنا ال��رأس يقال: أومأت إليه أومئ 

إمياء«)7(.

وعىل ه��ذا التعريف اللغوي لإلمياء يك��ون مرادفاً 

لإلشارة.

أما اإلمياء اصطالحاً: وهو أن تشري ال�����ى القريب 

منك ال عىل سبيل الخفاء)8(. 

وم��ن املعارصي��ن عرفه:»وهي كناية تتوس��ط بني 

التلويح والرمز بقلة الوس��ائط فيها وبوضوح نس��بي 

يف العالق��ة ب��ني املعنى الحريف واملعن��ى املراد، 

وتتميّ��ز بأنه��ا قليلة الوس��ائط، فتدّل ع��ىل املعنى 

املراد داللة مبارشة كأنها تومئ إليه«)9(.

خامس��اً: اإلرداف: االرداف لغة: جاء يف املصباح: 

»الردي��ف ال��ذي تحمله خلف��ك عىل ظه��ر الدابة 

تق��ول: أردفته إردافا، وارتدفت��ه... وأردفته إذا أركبته 

خلف��ك، وردفته بالك��س لحقته، وتبعت��ه، وترادف 

)5( علوم البالغة 250/1.

)6( مفتاح العلوم 411/1.

)7( لس��ان العرب 415/15 باب الواو والياء، فصل )الواو( 

مادة )ومي(.

)8( ينظر: مفتاح العلوم 411/1.

)9( علوم البالغة 250/1.
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القوم تتابعوا، وكل شء تبع شيئا فهو ردفه«)1(.

أما اصطالحاً: »وهو أن يريد املتكلم معنى وال يعرب 

عنه بلفظه املوضوع له وال بداللة اإلش��ارة بل بلفظ 

يرادفه«)2(. ومل أر م��ن البيانيني، وال األصوليني من 

ذكر اإلرداف يف باب الكناية سوى اإلمام السيوطي 

رحم��ه الله تعاىل، ثم بعد تعريفه لإلرداف عمد اىل 

بي��ان الفرق بينه وب��ني الكناية بقول��ه: »والفرق بني 

الكناي��ة، واإلرداف أنرَّ الكناي��ة انتق��ال من الزم إىل 

ملزوم، واإلرداف من مذكور إىل مروك«)3(.    

❊ ❊ ❊

)1( املصب��اح املن��ري 224/1 كن��اب ال��راء فص��ل ال��راء 

والدال، مادة )ر د ف(.

)2( االتقان يف علوم القران للسيوطي 162/3.

)3( االتقان يف علوم القران 163/3.

املبحث الثاني

أقسام الكناية، وأسبابها 

وهل الكناية حقيقة أم مجاز

املطلب األول: أقسام الكناية	 

تنقسم الكناية تبعا ملا تدل عليه، وملا تشري إليه من 

معنى، إىل ثالثة أقسام)4(:

القس��م األول: كناي��ة عن صفة: وهي التي يس��تلزم 

لفظها صفة، ويكرث هذا النوع من الكناية عىل ألسنة 

الن��اس، ففي مص يقولون: ف��الن ربيب أيب الهول 

)كناية عن ش��دة الكتامن(، ويف لبنان يقولون: فالن 

يشكو قلة الجرذان يف بيته )كناية عن فقره()5(.

وامل��راد بالصفة هن��ا املعنوية )كالج��ود، والكرم، 

والشجاعة(، ال النعت)6( ثم الكناية عن صفة نوعان 

أيضاً: إم��ا أن تكون قريبة: وهي م��ا ينتقل منها اىل 

املطلوب بها من غري واسطة، كقولهم: فالن طويل 

النج��اد )كناية ع��ن طول القام��ة(، وإم��ا أن تكون 

)4( ينظ��ر: مفتاح العل��وم 403/1، بغية اإليضاح لتلخيص 

املفت��اح يف عل��وم البالغ��ة 539/3 تأليف: عب��د املتعال 

الصعيدي )املت��وىف: 1391ه�(، الن��ارش: مكتبة اآلداب، 

الطبعة: السابعة عر: 1426ه�-2005م، علوم البالغة 1/ 

243، جواه��ر البالغ��ة 1/ 288 تأليف: أحم��د بن إبراهيم 

بن مصطفى الهاشمي )املتوىف: 1362ه�(، ضبط وتدقيق 

وتوثي��ق: د. يوس��ف الصمييل، الن��ارش: املكتبة العصية، 

بريوت.

)5( ينظر: املصادر نفسها.

)6( ينظر: بغية اإليضاح 3/ 539.
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بعيدة: وهي ما ينتقل منها إىل املطلوب بها بواسطة 

كقولهم: عن األبله عريض الوسادة )1(.

وج��اء يف علوم البالغ��ة أنرَّ الكناي��ة القريبة: »وهي 

الت��ي ال يحتاج فيها لالنتقال م��ن املعنى الحقيقي 

لل��كالم اىل املعنى املجازي اىل أك��رث من خطوة 

واحدة«)2(.

أم��ا الكناية ع��ن صفة بعي��دة فهي:»ويحت��اج فيها 

اىل أك��رث من خط��وة واحدة للوص��ول اىل املعنى 

املجازي املراد من الكالم، مثال: فالن كثري الرماد، 

فاملعن��ى املجازي هو )الكرم( لك��ن للوصول إليه 

ال بّد من تفس��ريات عّدة كرثة الرّماد ناجمة عن كرثة 

اإلشعال، وكرثة اإلشعال عائدة اىل كرثة الطبخ، ومن 

كان كثري الطبخ كان كثري الضيوف، وكرثة الضيوف 

تدل عىل الكرم«)3(.

القسم الثاين: كناية عن موصوف: وهي التي يستلزم 

لفظه��ا ذات��اً، أو مفهوم��اً، ويكنى بها ع��ن الذات، 

كالرجل، واملرأة، والق��وم، والوطن، لهذا يقولون: 

مدين��ة النور كناية )ع��ن باريس(، ومدينة الش��مس 

كناي��ة )عن بعلبك(، وعن املصي��ني )أبناء النيل(، 

وعن العرب )أبناء الضاد كناية عن اللغة العربية( )4(.  

القس��م الثالث: كناية عن نس��بة: »هي الكناية التي 

يستلزم لفظها نسبة بني الصفة وصاحبها املذكورين 

يف اللفظ، تنفرد عن النوعني الس��ابقني بأن املعنى 

)1( ينظر: مفتاح العلوم 404/1، بغية االيضاح 541/3 وما 

بعدها.

)2( علوم البالغة 245/1.

)3( املصدر نفسه.

)4( علوم البالغة 245/1، جواهر البالغة 288/1.

األصيل للكالم غري مراد فيها... هذا بيت رشف، إذ 

نس��بنا الرف اىل أصحاب البيت من طريق إسنادنا 

هذا الرف إىل البيت نفسه»)5(.

وهي عىل هذا نس��بة أم��ر إىل آلخر نفي��اً، أو إثباتاً، 

فيكون املكنى عنه نس��بة أس��ندت إىل ماله اتصال 

به )6(.

وعرب عنها السكايك بقوله:»املطلوب بها تخصيص 

الصفة باملوصوف«)7(.  

املطلب الثاين: أسباب الكناية	 

متهيد: 

ق��د يرد س��ؤال عن اس��تعامل العرب للف��ظ الكناية 

يف لغتهم مع أنرَّ اللف��ظ الصيح أوضح يف إيصال 

املعن��ى املراد، فق��ال ابن الس��معاين يف القواطع 

جواباً عن ه��ذا: »وقد قي��ل: إن الكناية عند العرب 

أبل��غ من الصي��ح يف معن��ى الرباعة وأك��رث أمثال 

العرب عىل مجاز من الكنايات«)8(.

وقال أيضاً: »أال ترى أنهم تكلموا بالصيح والكناية، 

وقد اس��تكرثوا من الكناية عىل حسب ما استكرثوا 

من االستعارة، ومعلوم أنرَّ الكناية ال تفيد زيادة عىل 

ما يفيده الصيح، وال يقال: أنهم ملا تركوا الصيح 

مع قدرتهم عليه وجب أن يكون تركهم الصيح إىل 

الكناي��ة لنوع فائدة ال توجد في��ه بل قيل: أنه رضب 

من التوس��ع يف الكالم ونوع م��ن الرباعة، واللمس 

)5( علوم البالغة 1/ 247.

)6( ينظر: جواهر البالغة 288/1.

)7( مفتاح العلوم 407/1.

)8( قواطع االدلة للسمعاين284/1.
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واقتدار عىل تصاريف الكالم وفنونه«)1(.

من هن��ا يتبني أن عدول بلغاء الع��رب وأدباءهم من 

الصي��ح إىل الكناية لغاية بالغية يقصد منها إظهار 

الق��درة عىل الت��صف يف الكالم وإيص��ال املعنى 

بطرق مختلفة، وال يعن��ي إذاً عدلوهم هذا أن هناك 

فائدة زائدة عىل لفظ الصيح من حيث هو لفظ، بل 

الفائدة ما ذكرنا فقط.

وقد ذكر الزركيش والس��يوطي االسباب التي دعت 

إىل استعامل لفظ الكناية يف الخطاب)2(:

االول: التنبي��ه عىل عظم الق��درة كقوله تعاىل: حمس۞ 

ۡعَراف الآية 
َ
َِّذي َخلََقُكم ّمِن نَّۡفٖس َوِٰح��َدةٖىجس حجسالأ ُه��َو ٱل

حمجحمججحتجحس ، واآلية كناية عن آدم )عليه السالم(.

الثاين: فطنة املخاطب كقوله تعاىل يف قصة داود: 

حمسَخۡصَم��اِن َبَغٰى َبۡعُضَنا عَلَٰى َبۡع��ٖض فَٱۡحُكم بَۡيَنَنا 
ىجس حجسص الآية جحتجحتجحس ، فامللكان جاءا إىل داود )عليه  بِٱلۡحَ��ّقِ
الس��الم( عىل هيئ��ة بر وأنهام اختص��ام إليه، وقد 

يق��ال: كيف يخربا عن نفس��هام أنه��ام مختصامن 

وهام ليس كذل��ك، والكذب ينزه عنه املالئكة قال 

الس��يوطي جواباً عن ذلك: »وما أورداه من التمثيل 

عىل وج��ه التعري��ض ليعدل ع��ن ذلك ويس��تغفر 

رب��ه من هذه الصغ��رية لكن كيف يج��وز أن يقول: 

املل��كان خصامن بغ��ى بعضنا ع��ىل بعض وذلك 

ك��ذب واملالئكة عن مثله منزه��ة؟، وجوابه أن فيه 

تقديراً وكأنهام قاال قدرنا كالخصمني«)3(.

)1( قواطع األدلة للسمعاين 289/1.

)2( ينظ��ر: الربهان يف عل��وم الق��رآن 301/2، االتقان يف 

علوم القرآن 159/3.

)3( االكليل يف استنباط التنزيل ص220.

الثال��ث: ت��رك اللفظ إىل م��ا هو أجمل من��ه كقوله 

ِخي لَُهۥ تِۡسٞع َوتِۡسُعوَن َنۡعَجٗة َولَِي 
َ
تع��اىل: حمس إِنَّ َهَٰذآ أ

نِي فِي ٱلۡخَِطاِب  ۡكفِۡلنِيَه��ا وََعزَّ
َ
َنۡعَجةٞ َوِٰحَدةٞ َفَقاَل أ

٢٣ىجس حجسص الآي��ة محتجحتجحس ، »فكنى بالنعج��ة عن املرأة كعادة 
الع��رب يف ذلك؛ ألن ت��رك التصيح بذكر النس��اء 

أجمل منه ولهذا مل تذكر يف القرآن امرأة باسمها إال 

مريم«)4(.

الراب��ع: أن يفحش ذكره يف الس��مع فيكنى عنه مبا 

ال ينبو عنه الطبع كقول��ه تعاىل: حمسفَٱلَٰٔۡـَن َبِٰشُروُهنَّ 

ُ لَُك��ۡمۚىجس حجسالَبَقَرةِ الآية خمتحمججحتجحس ، فكنى  َوٱۡبَتُغواْ َما َكَتَب ٱللَّ
يف اآلية الكرمية عن الجامع باملبارشة؛ ألن الجامع 

فيه التقاء البرتني، وقال يف اإلتقان عن هذا السبب 

بعب��ارة أخ��رى: »أن يك��ون التصيح مام يس��تقبح 

ذكره ككناية الله عن الجامع باملالمس��ة واملبارشة 

واإلفضاء والرفث«)5(.

نَُّهنَّ 
َ
الخامس: تحس��ني اللفظ كقوله تع��اىل: حمس َكأ

افَّات الآي��ة حمجمختجحس ، فكنى الله عز  ۡكُن��وٞن ٤٩ىجس حجسالصَّ َبۡيٞض مَّ
وجل عن النس��اء الحرائ��ر بالبي��ض املكنون وهو 

اللؤل��ؤ، كعادة العرب يف الكناية عن النس��اء )6(، مل 

يذكر السيوطي يف االتقان هذا السبب.

ُؤاْ  َوَمن يُنَشَّ
َ
السادس: قصد البالغة كقوله تعاىل: حمس أ

فِي ٱلۡحِۡلَيةِ َوُهَو فِي ٱلۡخَِصاِم َغۡيُر ُمبِيٖن ١٨ىجس حجسالزُّۡخُرف الآية 
حمججحتجحس ، »كنى عن النساء بأنهن ينشأن يف الرفه والتزين 

الشاغل عن النظر يف األمور ودقيق املعاين ولو أىت 

بلفظ )النساء( مل يشعر بذلك واملراد نفي ذلك عن 

)4( االتقان يف علوم القران 159/3.

)5( االتقان يف علوم القرآن 160/3.

)6( ينظر: الربهان 307/2.
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املالئكة«)1(، أي نفي األنوثة عن املالئكة.

الس��ابع: »قص��د املبالغة يف التش��نيع كقوله تعاىل 

حكاي��ة ع��ن اليهود لعنه��م الله«)2(، كقول��ه تعاىل: 

يِۡديِهۡم 
َ
ِ َمۡغلُولٌَةۚ ُغلَّ��ۡت أ حمسَوقَالَ��ِت ٱلَۡيُه��وُد يَ��ُد ٱللَّ

ْۘ بَۡل يََداهُ َمۡبُس��وَطَتاِنىجس حجسالَمائ�َِدة الآية  َولُعُِن��واْ بَِما قَالُ��وا
مختحمتجحس ، فالغ��ل، كناية عن البخ��ل تعاىل عن ذلك علواً 

كبرياً، ومبس��وطتان كناية عن كرمه وسخاءه سبحانه 

وتعاىل، وهذا الس��بب جعله يف االتقان يف س��بب 

واحد مع البالغة )3(.

الثام��ن: التنبيه ع��ىل مصريه كقوله تع��اىل: حمس َتبَّۡت 

بِي لََهٖب َوتَبَّ ١ىجس حجسالَمَس��د الآية جحتجحس  كناه بأيب لهب 
َ
يَ��َدآ أ

ألن مص��ريه إىل الله��ب وه��و الجحي��م، وكقوله: 

تُ��ُهۥ َحمَّالََة ٱلۡحََطِب ٤ىجس حجسالَمَس��د الآي��ة مختجحس  كنى 
َ
حمسَوٱۡمَرأ

عن قيامها بالنميمة بحمل الحطب أي مصريها ألن 

تكون حطباً لجهنم )4(.

التاس��ع: »قصد االختصار ومنه الكناي��ة عن أفعال 

متع��ددة بلفظ فع��ل«)5(، كقوله تع��اىل: حمسلَبِۡئَس َما 

َكانُواْ َيۡعَملُوَن ٦٢ىجس حجسالَمائ�َِدة الآية جحتحمتجحس .
العارش: »أن يعمد إىل جملة ورد معناها عىل خالف 

الظاهر فيأخذ الخالصة منها من غري اعتبار مفرداتها 

بالحقيق��ة أو املجاز فتعرب به��ا عن مقصودك وهذه 

الكناي��ة اس��تنبطها الزمخ��ري وخ��رج عليها قوله 

)1( االتق��ان يف عل��وم الق��ران 161/3، وينظ��ر: الربه��ان 

  .307/2

)2( الربهان يف علوم القرآن 308/2.

)3( ينظر: الربهان يف 308/2، االتقان 161/3.

)4( ينظر: الربهان 308/2، االتقان 161/3.

)5( الربهان 2/ 309، وينظر: االتقان 161/3.

 تع��اىل: حمس ٱلرَّۡحَمُٰن عَلَ��ى ٱلَۡعۡرِش ٱۡس��َتَوٰى ٥ىجس حجسطه 

الآي��ة جمتجحس ، فإن��ه كناية ع��ن امللك ألن االس��تواء عىل 

السي��ر ال يحص��ل إال م��ع امللك فجعل��وه كناية 

عنه«)6(، ذكر هذا السبب السيوطي يف معرك األقران 

ويف االتقان وعده نوعاً غريباً من الكناية )7(.

املطلب الثالث: هل الكناية حقيقة أو مجاز؟	 

متهيد:

مل يختلف البيانيون كثرياً يف كون الكناية حقيقة أو مجاز 

كاختالف األصوليني، فقد ذكر الس��كايك االختالف 

من وجهني فقط إذ قال: »والفرق بني املجاز والكناية 

يظه��ر من وجهني أحدهام: أن الكناي��ة ال تنايف إرادة 

الحقيقة بلفظها فال يتمنع يف قولك فالن طويل النجاد 

أن تري��د طول نجاده من غري ارت��كاب تأويل مع إرادة 

طول قامته... والث��اين: أن مبنى الكناية عىل االنتقال 

من الالزم إىل امللزوم ومبنى املجاز عىل االنتقال من 

امللزوم عىل الالزم« )8(.

أم��ا األصوليون فق��د اختلفوا يف ذلك ع��ىل أربعة 

مذاهب)9(:

املذهب األول: إن الكناية حقيقة، واختاره ابن عبد 

السالم يف كتاب )مجاز القران(؛ وقال: هو الظاهر؛ 

ألنها اس��تعملت فيام وضعت له، وأريد بها الداللة 

عىل غريه )10(.

)6( الربهان 2/ 309.

)7( ينظر: معرك األقران 218/1.

)8( مفتاح العلوم للسكايك403/1.

)9( الغي��ث الهام��ع يف رشح جم��ع الجوام��ع ص193، 

تشنيف املسامع 485/1.

)10( ينظر: تش��نيف املس��امع 485/1، الربهان يف علوم 
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املذه��ب الثاين: إن الكناية مجاز وليس��ت حقيقة، 

ولعل ه��ذا الق��ول للحنفية كام ب��نيرَّ ذلك صاحب 

البح��ر املحيط إذ ق��ال:»إن كناي��ات الطالق يطلق 

عليها كناية بطريق املجاز دون الحقيقة؛ ألن حقيقة 

الكناية ما استر املراد به، وهذه األلفاظ معانيها غري 

مس��ترة، بل ظاهرة لكل أحد من أهل اللسان لكنها 

ش��ابهت الكناية من جهة اإلبهام، ولهذا اش��رطت 

فيها النية ليزول اإلبهام«)1(.

وبهذا أيض��اً قال يف البحر الرائق:»وكنايات الطالق 

تطلق مج��ازا ألن معانيها غري مس��ترة لكن اإلبهام 

فيام يتصل بها«)2(.

املذه��ب الثالث: إنها ليس��ت حقيق��ة، وال مجاز، 

وهو اختيار صاحب التلخيص)3(.

املذهب الرابع: إنها - الكناية - تنقسم بني الحقيقة، 

واملج��از وهو اختيار الس��بيك تق��ي الدين االب، 

وابن��ه تاج الدين، »فإذا قلت: زي��د كثري الرماد، فإن 

أردت معن��اه اس��تفاد منه الك��رم، فإن ك��رثة الرماد، 

والطبخ الزم له غالبا فهو حقيقة، وإن مل ترد املعنى 

وإمن��ا عربت باملل��زوم وأردت كام إذا اس��تعملت 

كرثة الرماد وأردت الكريم فهو مجاز، الستعامله يف 

غري ما وضع له أوىل«)4(. 

القران 301/2.

)1( البحر املحيط يف أصول الفقه 138/3.

)2( البحر الرائق رشح كنز الدقائق327/3.

)3( صاحب التلخيص املراد به )النقشواين( قاله الزركيش 

يف البحر ينظر: 100/4.

)4( الغيث الهامع ص193.

املبحث الثالث

مفهوم الكناية بني األصوليني 

والبيانيني وحكم العمل بها 

وبعض التطبيقات الفقهية

املطل��ب األول: مفه��وم الكناية بني األصوليني 	 

والبيانيني والفرق بينها

تب��ني م��ن خ��الل ذكرن��ا لتعريف��ات الكناي��ة عند 

األصولي��ني، والبيانيني، أنرَّ هناك فرق بينهام، وليك 

تب��ني الفرق نذك��ر مرة أخ��رى تعري��ف الكناية عن 

االصولي��ني والبيانيني: ق��ال السخ��يس: »وهو ما 

يكون املراد به مس��تورا إىل أن يتبني بالدليل مأخوذ 

م��ن قوله��م كنيت وكن��وت وله��ذا كان الصيح ما 

يكون مفهوم املعنى بنفس��ه وقد تكون الكناية ما ال 

يكون مفهوم املعنى بنفسه«)5(.

وعرفها غريه: »اس��م ملا استر فيه مراد املتكلم من 

حي��ث اللفظ كقوله يف البيع: جعلته لك بكذا، ويف 

الطالق: أنت خلية«)6(.

أما البيانيني: »الكناية هي ترك التصيح بذكر اليشء 

عىل ذكر ما يلزمه لينتقل من املذكور عىل املروك 

ك��ام نقول فالن طويل النجاد لينتقل منه عىل ما هو 

ملزوم وهو طول القامة«)7(.

)5( أصول السخيس 187/1.

)6( البحر املحيط 134/3.

)7( مفتاح العلوم للسكايك ص402.



»الكناية عند األصوليني والبيانيني«

86      |  د. بالل حسني عيل

ومن خالل التعريف��ات يتبني أن الفرق واضح جيل 

بني املدرستني، فالكناية عند األًصوليني إذاً كل لفظ 

خفي معن��اه وتوقف املراد منه ع��ىل بيان املتكلم 

نفس��ه، بخالف الكناية عند البيانيني فاللفظ واضح 

وجيل وقد يكون حقيقة، إال أنه أريد به ملزوم ذلك 

اللف��ظ كام يف قوله��م )طويل النج��اد( فهو حقيقة 

طويل نجاد الس��يف إال أن هذا املعنى غري مراد بل 

م��راد ملزومه وهو كونه طوي��ل القامة؛ ألن من كان 

كذلك ال بد أن يطول نجاد سيفه.

وتجتم��ع الكناي��ة ب��ني املدرس��تني يف أنه��ا عن��د 

البيانيني ت��رك التصيح بال��يشء، وعند األصوليني 

اللفظ الذي اس��تر املراد من��ه، فكالهام مل يصح 

بيشء م��ن مرادهام م��ن قبل املتكل��م، وعىل هذا 

يك��ون بينهام عموم وخصوص مطلق كام بني ذلك 

ابن نجيم يف رشح املنار إذ قال: »فإن قيل: الكناية 

عند األصولي��ني هل هي الكناية عن��د علامء البيان 

أو غريه��ا؟، أجيب: ب��أن الظاهر أنرَّ بينه��ام عموماً 

وخصوصاً مطلقاً، فإنرَّ ما هو كناية عند علامء البيان 

كناية عندهم... فلي��س كل كناية عند أهل األصول 

كناية عند أهل البيان«)1(. 

فالعموم املطلق بينه��ام أنرَّ كل منهام - الكناية عند 

املدرستني - استتار املراد من اللفظ وعدم التصيح 

بيشء من ذلك فعند االصوليني يبقى املراد مس��تر 

حتى يرد توضيح من املتكلم، وعند البيانيني املراد 

)1( فت��ح الغفار برح املنار الب��ن نجيم ص225 تأليف: 

زي��ن الدين بن ابراهيم بن محمد ابن نجيم النجفي املتوىف 

س��نة )970 ه�(، دار الكتب العلمية، الطبعة االوىل 1422 

ه�، 2001م. 

م��ن اللفظ غري مصح به - خف��ي - وإمنا يفهم من 

الالزم ليتضح امللزوم وهو املراد. 

ف��كل كناية عند البيانيني ه��ي كناية عند األصوليني 

وال عك��س؛ ألن الكناية عند االصوليني أخص منها 

عند أهل البيان، فهي أعم إذاً عند أهل البيان.

أما الخصوص املطلق فالكناية عند األصوليني أخص 

منه��ا عند البيانيني، فلي��س كل كناية عند األصوليني 

كناية عن��د البيانيني، بل هي أخ��ص مطلقاً عند أهل 

األصول، ومبا أنرَّ الكناية من وظيفة أهل البيان فكأن 

االصوليني اس��تعملوها اس��تعامل خاص بهم ولهذا 

احتاجوا إىل العمل بها إىل النية، بخالف أهل البيان 

فال حاجة إىل النية عندهم، بل إن السامع يفهم مراد 

املتكلم من خالل اللزوم بني اللفظ واملعنى املراد 

لذل��ك تكلف األصولي��ون وقالوا إن ط��الق الكناية 

عىل بعض األلفاظ يف الفقه بطريق املجاز، وهو ما 

يوضحه التفتازاين بعد أسطر من هنا.

ولبي��ان الف��رق يف الكناية عند األصولي��ني إذ يقول 

التفت��ازاين: »وكنايات الطالق مث��ل: أنت بائن أنت 

بائن��ة أو بتلة، أنت ح��رام يطلق عليها لف��ظ الكناية 

 بطري��ق املج��از دون الحقيقة؛ ألن حقيق��ة الكناية 

ما استر املراد به، وهذه األلفاظ معانيها غري مسترة 

ب��ل ظاه��رة عىل كل واح��د من أهل اللس��ان لكنها 

ش��ابهت الكناية من جهة اإلبهام فيام يتصل به هذه 

األلفاظ«)2(.

وق��ال أيضاً موضحاً الفرق بعبارة أدق أن االصوليني 

)2( رشح التلوي��ح ع��ىل التوضي��ح 235/1 تأليف: س��عد 

الدين مسعود بن عمر التفتازاين )املتوىف: 793ه�( النارش: 

مكتبة صبيح مبص الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
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ل��و أرادوا بالكناية ك��ام أراد البياني��ون ملا احتاجوا 

إىل ه��ذا التكلف يف تفس��ري كنايات الطالق إذ قال 

يف التوضي��ح: »ب��أن إطالق لف��ظ الكناية عىل هذه 

األلف��اظ بطري��ق املجاز كام ذكرن��ا يف املنت فيقع 

به��ا البائ��ن؛ ألن موجب الكالم ه��و البينونة، وهذا 

بناء عىل تفسري الكناية عندهم، ولو فسوها بتفسري 

عل��امء البيان يثب��ت املدع��ى، وه��و البينونة، وال 

يحتاج يف الجواب إىل ه��ذا التكلف، وهو أن هذه 

األلفاظ كنايات بطريق املجاز فلهذا قال: وبتفسري 

عل��امء البيان ال يحتاجون إىل ه��ذا التكلف؛ ألنها 

عندهم أن يذكر لفظ ويقصد مبعناه معنى ثان ملزوم 

له، فرياد بالبائن معناه ثم ينتقل منه بنيته إىل الطالق 

فتطلق عىل صفة البينونة ال أنه أريد به الطالق«)1(.

املطلب الثاين: حكم العمل بالكناية	 

مل��ا كان األص��ل يف ال��كالم أن ي��راد من��ه معن��اه 

الصيح؛ له��ذا فإنرَّ الكناية - وه��ي ضد الصيح - 

ال يج��ب العمل بها إال بالنية التي يحددها املتكلم 

يف ه��ذه الكناية، أو بقرينة تدل عىل املعنى املراد؛ 

كونه مس��تراً، لذلك فإن الحكم يف ألفاظ الكنايات 

كالط��الق وغريه��ا متوق��ف ع��ىل ني��ة املتكلم ك� 

)القائ��ل لزوجته أنِت خلية، أو أن��ِت عيلرَّ حرام، أو 

أنِت ح��رة( فيتوقف الحكم فيها ع��ىل نية املتكلم، 

فإن نوى الطالق وقع وإال فال)2(.

)1( التوضيح برح التلويح للتفتازاين 235/1 وما بعدها. 

)2( ينظر: فصول البدائع يف أصول الرائع 2/ 192 تأليف: 

محمد بن حمزة بن محمد، شمس الدين الفناري )أو الَفَني( 

الرومي )املتوىف: 834ه�( املحقق: محمد حسني محمد 

حسن إسامعيل النارش: دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان 

ق��ال يف خالص��ة االفكار:»وحكمه��ا: أي حك��م 

الكناي��ة )عدم العم��ل بها بدون ني��ة(؛ ألنه ال يثبت 

الحكم الرعي بها إال بنية املتكلم، كام يف كنايات 

الطالق حال ال��رىض )أو ما يقوم مقامها(: أي مقام 

الني��ة، مثل مذاكرة الطالق فيام يصلح جواباً أو رداً، 

نحو: خليّة، )واألصل يف الكالم هو الصيح(؛ ألن 

ال��كالم لإلفهام واإلفادة، والصيح هو التام يف هذا 

املعن��ى، )ويف الكناية قصور( عن البيان )الش��تباه 

املراد( فيتوقف يف إفادة املقصود عىل قرينة«)3(. 

املطلب الثالث: تطبيقات فقهية

ذكر السيوطي رحمه الله تعاىل تفصيالً فيام يخص 

الف��اظ الكناية يف االحكام الفقهي��ة وجعلها قاعدة 

فقهي��ة تسي ع��ىل كل لفظ هو كناي��ة إذ قال: »كل 

تصف يس��تقل به الش��خص، كالط��الق، والعتاق، 

واإلبراء ينعق��د بالكناية مع النية، كانعقاده بالصيح 

وما ال يس��تقل ب��ه، بل يفتق��ر إىل إيج��اب وقبول: 

رضب��ان: ما يش��رط فيه اإلش��هاد، كالن��كاح، وبيع 

الطبعة: األوىل، 2006 م - 1427ه� دراس��ات أصولية يف 

الق��رآن الكريم ص243 تأليف: محم��د إبراهيم الحفناوي 

النارش: مكتبة ومطبعة اإلش��عاع الفنية – القاهرة عام النر: 

1422 ه��� - 2002 م، الوجيز يف أصول الفقه االس��المي 

20/2 تألي��ف: األس��تاذ الدكتور محم��د مصطفى الزحييل 

النارش: دار الخري للطباعة والنر والتوزيع، دمشق – سوريا 

الطبعة: الثانية، 1427 ه� - 2006 م.

)3( خالص��ة األف��كار يف رشح مخت��ص املن��ار ص104 

ُدورْيِن  ��ورْ بََغا السرُّ تأليف: أبو الفداء زين الدين قاس��م بن قُطرْلُورْ

الجاميل الحنفي )املت��وىف: 879ه�( املحقق: حافظ ثناء 

الله الزاهدي الن��ارش: دار ابن حزم الطبعة: األوىل، 1424 

ه� - 2003 م.
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الوكيل امل��روط فيه فهذا ال ينعق��د بالكناية، ألن 

الشاهد ال يعلم النية وما ال يشرط فيه، وهو نوعان: 

ما يقبل مقص��وده التعليق بالغرر، كالكتابة والخلع، 

فينعق��د بالكناي��ة مع النية وم��ا ال يقب��ل كاإلجارة، 

والبيع، وغريهام ويف انعقاد هذه التصفات بالكناية 

مع النية، وجهان: أصحهام: االنعقاد«)1(.

وع��ىل هذا فليس كل لفظ كناية يقبل حتى وإن كان 

م��ع النية بل ال بد من رشوط، فمن ألفاظ الكناية ما 

ال يرتب عليه حكم وإن كان مقروناً بنية، كاأللفاظ 

التي تحتاج إىل إيجاب وقبول مع اش��راط الشهود 

كالنكاح، أما ما ال يش��رط فيه إىل الشهود فهو أيضاً 

نوعان إما يقبل مقص��وده التعليق بالغرر أو ال يقبل 

فإن قبل التعليق وهو الكتاب والخلع فيتعقد بالكناية 

مع الني��ة، وما ال يقب��ل كاإلجارة والبي��ع فال ينعقد 

بالكناية، ولو كان مع النية بل ال بد من التصيح.

ونحن نذكر لكل باب مسألة لتتضح الصورة:

1- مس��ألة يف الخل��ع: إذا ق��ال الرج��ل لزوجت��ه: 

خالعتك من غري ذكر مال فهو لفظ كناية عن الطالق 

ف��ال بد من الني��ة حتى يقع الطالق، أم��ا إذا قال لها 

)خالعتك عىل أل��ف درهم مثال( فهو طالق رصيح 

ال حاجة فيه إىل نية )2(.

وقيل: لفظ الخلع كناية قطعاً سواء ذكر فيه املال أم 

ال، قال الس��يوطي: واألص��ح أن الخلع كناية إذا مل 

)1( االشباه والنظائر للسيوطي ص296. 

)2( ينظ��ر: تحفة الفقه��اء 199/2 تأليف: محمد بن أحمد 

ب��ن أيب أحمد، أبو بكر عالء الدين الس��مرقندي )املتوىف: 

نح��و 540ه�( النارش: دار الكت��ب العلمية، بريوت – لبنان 

الطبعة: الثانية، 1414 ه� - 1994 م.

يذكر معه مال؛ وإال فهو رصيح )3(.

2- مس��ألة يف ألف��اظ الطالق التي تع��د كناية عنه: 

كق��ول الرج��ل لزوجته: )أن��ِت بائ��ن، أو انِت عيلرَّ 

ح��رام، أنِت خلية، أنِت بريئ��ة، أو أنت بتة(، وغريها 

م��ن األلف��اظ، فل��ام كانت ه��ذه األلف��اظ تحتمل 

أكرث م��ن معنى جعل��ت كناية يف الطالق وليس��ت 

رصيحة به، فال بد إذن من النية، فقوله: بائن يحتمل 

البينونة من النكاح، ويحتم��ل البينونة عن الخري أو 

الر، وكذلك الح��ال يف قوله: حرام يحتمل حرمة 

االس��تمتاع املبني ع��ىل النكاح أو حرم��ة القتل أو 

البي��ع او غري ذل��ك، وقوله: خلية يحتم��ل املراد به 

الخل��و عن الن��كاح، أو الخلو عن الخ��ري أو الر، 

وقوله: بريئة فيحتمل الرباءة م��ن النكاح، او الرباءة 

م��ن الخري أو الر، فكل ه��ذه االحتامالت جعلت 

ه��ذه االلفاظ كناية عن الطالق ال تنعقد إال مع النية 

وبيان قصد املتكلم )4(.

3- مس��ألة يف النكاح: فهو ينعق��د بلفظ التزويج أو 

اإلنكاح من غري نية وال داللة حال )كمهر أو شهود(؛ 

ألنه رصيح، أما لو ق��ال الويل: ملكتك أو وهبتك، 

تصدق��ت عليك بابنتي، فال ينعقد النكاح إال بالنية، 

أو بداللة حال كأن يذكر املهر أثناء العقد، ألن هذه 

االلفاظ كناية يف النكاح وليست رصيحة فيه )5(.

)3( ينظر: االشباه والنظائر للسيوطي ص301.

)4( ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرائع 105/3 تأليف: 

عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساين الحنفي 

)املت��وىف: 587ه�( الن��ارش: دار الكتب العلمي��ة الطبعة: 

الثانية، 1406ه� - 1986م.

)5( ينظ��ر: اللب��اب يف رشح الكت��اب 10/3 تألي��ف: عبد 
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4- مس��ألة يف باب الوق��ف: لو قال رجل: تصدقت 

بهذا املسجد، ال يكون هذا اللفظ رصيح بالوقف؛ 

ألن التص��دق مش��رك ب��ني الوق��ف، وب��ني صدقة 

التطوع، لذلك مل يصح الوقف مبجرد تلفظه بذلك 

إال أن يق��رن بكالم��ه نية الوق��ف، أو لفظ آخر يدل 

ع��ىل الوقف، كأن يق��ول: تصدقت بهذا املس��جد 

صدقة مؤبدة أو محبوس��ة، أو مس��بلة إىل آخره، أو 

يقرن لفظه )تصدقت( بلفظ يدل عىل حكم الوقف، 

كأن يقول: تصدقت بهذا املسجد صدقة ال تباع وال 

توهب وال تورث عندها ينعقد الوقف، والس��بب أن 

لفظ التصدق كناي��ة يف الوقف ال رصيح فيه فال بد 

من النية أو ما يقرن باللفظ مام ذكرنا)1(.

5- مس��ألة يف اليمني: لو قال: رجل أش��هد بالله أو 

ش��هدت بالله، فهل يعد ذلك ميين��اً رصيحاً؟، ذكر 

إمام الحرمني قول العراقيني من فقهاء الش��افعية أن 

قوله:)أشهد، أو شهدت( كناية يف اليمني فال ينعقد 

من غري نية وجهاً واحداً؛ ألن اإلش��هاد ال تس��تعمل 

يف األمي��ان عموماً )مبا هو متعارف( بخالف القول 

ن هذا القول اإلمام )2(. يف )أقسمت أو أُقسم( وحسرَّ

الغني بن طال��ب بن حامدة بن إبراهيم الغنيمي الدمش��قي 

املي��داين الحنفي )املت��وىف: 1298ه�( حقق��ه، وفصله، 

وضبطه، وعلق حواش��يه: محمد محيي الدين عبد الحميد 

النارش: املكتبة العلمية، بريوت – لبنان.

)1( ينظ��ر: امله��ذب يف فق��ه االمام الش��افعي للش��ريازي 

326/2 تألي��ف: أبو اس��حاق إبراهيم بن عيل بن يوس��ف 

الشريازي )املتوىف: 476ه�( النارش: دار الكتب العلمية.

)2( ينظ��ر: نهاي��ة املطل��ب يف دراية املذه��ب 295/18 

تألي��ف: عب��د امللك ب��ن عبد الله بن يوس��ف ب��ن محمد 

الجوين��ي، أبو املعايل، ركن الدين، امللقب بإمام الحرمني 

6- يف مس��ألة البيع: فلو قال: رجل آلخر يف س��لعة 

م��ا خذها مني بألف أو تس��لمها مني بألف، أو قال 

له الرجل: أدخلتها يف مل��يك بألف؛ فهذه االلفاظ 

كناي��ة يف البيع تصح م��ع النية، بخ��الف ما لو قال 

ل��ه: أبحتها ل��ك بألف فليس كناية ب��ال خالف عند 

الفقهاء؛ ألن اللفظ رصيح باإلباحة)3(.

7- مسألة يف العتق: لو قال السيد لعبده: ال ملك يل 

علي��ك، أو أنت لله، أو ال س��لطان يل عليك، فهذه 

االلف��اظ كناية عن العتق فإن نوى الس��يد بها العتق 

أُعتق العبد وإال فال )4(.

8- مس��ألة يف تولي��ة القض��اء: فلو ق��ال ويل االمر 

لرج��ل: عولت عليك، أو عه��دت إليك، كان ذلك 

كناي��ة عن تولي��ة القض��اء لذلك الرج��ل، فإن نوى 

بذلك ويل االمر توليته القضاء صح )5(.

❊ ❊ ❊

)املتوىف: 478ه�( حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم 

محم��ود الّدي��ب الن��ارش: دار املنه��اج الطبع��ة: األوىل، 

1428ه�-2007م.

)3( ينظ��ر: املجم��وع رشح امله��ذب 116/9 تأليف: أبو 

زكري��ا محي��ي الدي��ن يحيى ب��ن رشف الن��ووي )املتوىف: 

676ه���( الن��ارش: دار الفك��ر )طبع��ة كاملة معه��ا تكملة 

السبيك واملطيعي(.

)4( ينظر: االشباه والنظائر للسيوطي ص306.

)5( ينظر: االشباه والنظائر ص307 وما بعدها.
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الخاتمة

بعد هذه الفرصة التي متت بعون الله تعاىل سجلت 

بعض النتائج:

1- إن لف��ظ الكناية يف األص��ل مبحث من مباحث 

علم البيان، وليس األصول، وإمنا ذكرت اس��تطرادا 

مل��ا حصل الخالف فيها ه��ل هي حقيقة أو مجاز؟ 

كام بنيرَّ ذلك املرداوي يف التحبري، وقال إن البحث 

يف الكناية من وظيفة علامء املعاين والبيان، وذكرنا 

نصه يف محله.

2- إن تعري��ف الكناي��ة متباي��ن عن��د األصولي��ني 

والبيانيني ولهذا كان بينهام عموم وخصوص مطلق 

كام بين��ا يف مظانه، فالكناية عن��د البيانيني املتكلم 

يريد معنى مخفي ال يظهر من اللفظ ابتداًء بل يومئ 

إليه إمياًء، واملعنى الذي أراده مالزم ملا أطلقه، أما 

عن��د األصوليني فالكناية كل لفظ اس��تر املراد منه 

وتوق��ف املعنى إىل أن يدل عليه دليل من املتكلم 

أو غريه.

3- ذك��ر البيانيون ألفاظ ذلت صلة بالكناية مل يذكر 

منها األصوليون س��وى التعري��ض لقربه منها، ومن 

ه��ذه االلف��اظ: )التلويح، الرم��ز، االرداف، االمياء 

واالشارة(.

4- قد يرد س��ؤال عن سبب استعامل العرب الكناية 

ب��دل من الصي��ح ؟، ومن خالل البح��ث تبني أن 

ع��دول بلغ��اء الع��رب وأدباءهم م��ن الصيح إىل 

الكناي��ة لغاية بالغية يقصد منه��ا إظهار القدرة عىل 

التصف يف الكالم وإيصال املعنى بطرق مختلفة، 

وال يعن��ي إذاً عدلوهم هذا أن هناك فائدة زائدة عىل 

لفظ الصيح من حيث هو لفظ، بل الفائدة ما ذكرنا 

فقط، وهو ما أش��ار إليه ابن الس��معاين يف القواطع 

وق��د ذكرت��ه يف محله، وله��ذه االغ��راض البالغية 

أسباب ذكرها غري واحد كالزركيش والسيوطي. 

5- مل يختلف البيانيون يف الكناية هل هي حقيقة أو 

مجاز؟ كام اختلف يف ذلك األصوليون، فالبيانيون 

يس��تخدمون اللف��ظ بناء ع��ىل إرادة املتكلم بغض 

النظ��ر عن ك��ون حقيقة أو مجاز، فق��د يطلق اللفظ 

ويراد به الكناية عن معنى، مع بقاء حقيقته كام هي، 

أم��ا األصوليون فق��د اختلفوا يف الكناي��ة إىل أربعة 

مذاهب هل هي حقيقة أو مجاز؟

6- ملا كان لفظ الكناية خفي املعنى، فال يثبت فيه 

حكم من غري ني��ة، أو داللة حالية تدل عىل املراد، 

كام تبني ذلك يف التطبيقات الفقهية.

❊ ❊ ❊
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املصادر واملراجع

- بعد القرآن الكريم.

7- اإلتق��ان يف علوم القرآن املؤلف: عبد الرحمن 

بن أيب بك��ر، جالل الدي��ن الس��يوطي )املتوىف: 

911ه���( املحق��ق: محمد أب��و الفض��ل إبراهيم 

الن��ارش: الهيئة املصي��ة العامة للكت��اب الطبعة: 

1394ه���/ 1974 م.

8- األشباه والنظائر املؤلف: تاج الدين عبد الوهاب 

بن تقي الدين الس��بيك )املتوىف: 771ه�( النارش: 

دار الكت��ب العلمي��ة الطبع��ة: األوىل 1411ه���- 

1991م.

9- األش��باه والنظائر املؤلف: عبد الرحمن بن أيب 

بكر، جالل الدين الس��يوطي )املت��وىف: 911ه�( 

األوىل،  الطبع��ة:  العلمي��ة  الكت��ب  دار  الن��ارش: 

1411ه� - 1990م.

10- أص��ول السخيس املؤل��ف: محمد بن أحمد 

بن أيب س��هل ش��مس األمئة السخيس )املتوىف: 

483ه�( النارش: دار املعرفة – بريوت.

11- األع��الم املؤل��ف: خ��ري الدي��ن ب��ن محمود 

ب��ن محمد بن عيل ب��ن فارس، الزركيل الدمش��قي 

)املت��وىف: 1396ه�( الن��ارش: دار العلم للماليني 

الطبعة: الخامسة عر - أيار / مايو 2002 م.

12- اإلكلي��ل يف اس��تنباط التنزي��ل املؤلف: عبد 

الرحم��ن ب��ن أيب بك��ر، ج��الل الدي��ن الس��يوطي 

)املتوىف: 911ه�( تحقيق: سيف الدين عبد القادر 

الكات��ب دار الن��ر: دار الكت��ب العلمية – بريوت 

1401 ه� - 1981 م.

13- البح��ر املحيط يف أص��ول الفقه املؤلف: أبو 

عب��د الله بدر الدي��ن محمد بن عبد الل��ه بن بهادر 

الزرك��يش )املتوىف: 794ه�( الن��ارش: دار الكتبي 

الطبعة: األوىل، 1414ه� - 1994م.

14- بدائ��ع الصنائ��ع يف ترتيب الرائ��ع املؤلف: 

عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساين 

الحنف��ي )املت��وىف: 587ه�( الن��ارش: دار الكتب 

العلمية الطبعة: الثانية، 1406ه� - 1986م.

15- الربه��ان يف علوم القرآن املؤلف: أبو عبد الله 

ب��در الدين محم��د بن عبد الله بن به��ادر الزركيش 

)املت��وىف: 794ه���( املحقق: محم��د أبو الفضل 

إبراهي��م الطبع��ة: األوىل، 1376 ه��� - 1957 م، 

الن��ارش: دار إحي��اء الكت��ب العربية عي��ى الباىب 

الحلبي ورشكائه.

16- بغي��ة اإليض��اح لتلخي��ص املفت��اح يف علوم 

البالغة املؤلف: عبد املتعال الصعيدي )املتوىف: 

1391ه���( النارش: مكتبة اآلداب الطبعة: الس��ابعة 

عر: 1426ه�-2005م

17- ت��اج العروس من جواه��ر القاموس املؤلف: 

محّم��د بن محّم��د بن عبد ال��رزّاق الحس��يني، أبو 

الفي��ض، امللّق��ب مبرت��ىض، الزرَّبي��دي )املتوىف: 

1205ه���( املحق��ق: مجموع��ة م��ن املحقق��ني 

النارش: دار الهداية.

18- التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه املؤلف: 

عالء الدين أبو الحس��ن عيل بن سليامن املرداوي 

الدمش��قي الصالحي الحنب��يل )املتوىف: 885ه�( 

املحق��ق: د. عب��د الرحم��ن الجربي��ن، د. عوض 
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الق��رين، د. أحمد ال��ساح النارش: مكتبة الرش��د - 

الس��عودية / الرياض الطبع��ة: األوىل، 1421ه� - 

2000م.

19- تش��نيف املس��امع بجمع الجوامع لتاج الدين 

الس��بيك املؤلف: أب��و عبد الله ب��در الدين محمد 

بن عبد الله بن بهادر الزركيش الش��افعي )املتوىف: 

794ه�( دراسة وتحقيق: د سيد عبد العزيز - د عبد 

الله ربيع، املدرس��ان بكلية الدراس��ات اإلس��المية 

والعربية بجامعة األزهر النارش: مكتبة قرطبة للبحث 

العلم��ي وإحي��اء ال��راث - توزيع املكتب��ة املكية 

الطبعة: األوىل، 1418 ه� - 1998 م.

20- جواه��ر البالغ��ة يف املعاين والبي��ان والبديع 

املؤل��ف: أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاش��مي 

)املت��وىف: 1362ه�( ضب��ط وتدقي��ق وتوثيق: د. 

يوسف الصمييل النارش: املكتبة العصية، بريوت.

21- خالصة األفكار رشح مختص املنار املؤلف: 

ُدورْيِن  ��ورْ بََغا السرُّ أبو الفداء زين الدين قاس��م بن قُطرْلُورْ

الج��اميل الحنفي )املت��وىف: 879ه���( املحقق: 

حافظ ثناء الله الزاهدي النارش: دار ابن حزم الطبعة: 

األوىل، 1424 ه� - 2003 م.

22- دراس��ات أصولية يف الق��رآن الكريم املؤلف: 

محم��د إبراهيم الحفن��اوي الن��ارش: مكتبة ومطبعة 

اإلش��عاع الفني��ة – القاهرة عام الن��ر: 1422 ه� - 

2002 م.

23- دالئ��ل اإلعجاز يف علم املعاين املؤلف: أبو 

بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفاريس 

األص��ل، الجرج��اين ال��دار )املت��وىف: 471ه���( 

املحق��ق: محم��ود محمد ش��اكر أبو فه��ر النارش: 

مطبعة امل��دين بالقاهرة - دار املدين بجدة الطبعة: 

الثالثة 1413ه� - 1992م.

24- رشح التلوي��ح عىل التوضيح املؤلف: س��عد 

الدين مسعود بن عمر التفتازاين )املتوىف: 793ه�( 

الن��ارش: مكتبة صبي��ح مبص الطبعة: ب��دون طبعة 

وبدون تاريخ.

25- الط��راز ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز 

املؤل��ف: يحيى ب��ن حمزة ب��ن عيل ب��ن إبراهيم، 

الحس��يني العل��وّي الطالبي امللق��ب باملؤيد باللرَّه 

)املت��وىف: 745ه���( النارش: املكتب��ة العنصية – 

بريوت الطبعة: األوىل، 1423 ه�.

26- علوم البالغة »البديع والبيان واملعاين« املؤلف: 

الدكتور محمد أحمد قاس��م، الدكت��ور محيي الدين 

ديب النارش: املؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس – 

لبنان الطبعة: األوىل، 2003 م.

27- الغيث الهامع رشح جم��ع الجوامع املؤلف: 

ويل الدي��ن أيب زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي 

)ت: 826ه���( املحق��ق: محم��د تام��ر حج��ازي 

األوىل،  الطبع��ة:  العلمي��ة  الكت��ب  دار  الن��ارش: 

1425ه� - 2004م.

28- فتح الغفار ب��رح املنار البن نجيم املؤلف: 

زين الدين بن ابراهي��م بن محمد ابن نجيم النجفي 

املتوىف سنة )970 ه�(، دار الكتب العلمية، الطبعة 

االوىل 1422 ه�، 2001م.

29- فص��ول البدائ��ع يف أص��ول الرائع املؤلف: 

محم��د بن حمزة بن محمد، ش��مس الدين الفناري 

)أو الَفَني( الروم��ي )املتوىف: 834ه�( املحقق: 

محمد حس��ني محمد حسن إس��امعيل النارش: دار 
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الكت��ب العلمية، ب��ريوت – لبن��ان الطبعة: األوىل، 

2006 م - 1427 ه�.

30- القام��وس املحي��ط املؤل��ف: مج��د الدين 

الفريوزآب��ادى  يعق��وب  ب��ن  أب��و طاه��ر محم��د 

)املت��وىف: 817ه���( تحقي��ق: مكت��ب تحقي��ق 

الراث يف مؤسسة الرس��الة بإرشاف: محمد نعيم 

العرقُس��ويس الن��ارش: مؤسس��ة الرس��الة للطباعة 

والنر والتوزي��ع، بريوت – لبنان الطبعة: الثامنة، 

1426 ه��� - 2005 م.

31- قواطع األدلة يف األصول املؤلف: أبو املظفر، 

منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد املروزى 

الس��معاين التميمي الحنفي ثم الشافعي )املتوىف: 

489ه���( املحق��ق: محمد حس��ن محمد حس��ن 

اس��امعيل الش��افعي النارش: دار الكت��ب العلمية، 

بريوت، لبنان الطبعة: األوىل، 1418ه�/1999م.

32- لس��ان الع��رب املؤلف: محمد ب��ن مكرم بن 

عىل، أبو الفضل، جامل الدين ابن منظور األنصاري 

الرويفعى اإلفريقى )املتوىف: 711ه�( النارش: دار 

صادر – بريوت الطبعة: الثالثة - 1414 ه�.

33- املجموع رشح امله��ذب املؤلف: أبو زكريا 

محي��ي الدين يحي��ى بن رشف الن��ووي )املتوىف: 

676ه�( النارش: دار الفكر )طبعة كاملة معها تكملة 

السبيك واملطيعي(.

34- مختار الصح��اح املؤلف: زين الدين أبو عبد 

الله محمد بن أيب بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 

)املتوىف: 666ه�( املحقق: يوسف الشيخ محمد 

النارش: املكتبة العصية - الدار النموذجية، بريوت 

– صيدا الطبعة: الخامسة، 1420ه� / 1999م.

35- املصب��اح املن��ري يف غري��ب ال��رح الكبري 

املؤل��ف: أحم��د بن محم��د بن ع��يل الفيومي ثم 

الحم��وي، أبو العب��اس )املتوىف: نح��و 770ه�( 

النارش: املكتبة العلمية – بريوت.

ى  36- مع��رك األق��ران يف إعج��از القرآن، ويُس��مرَّ

)إعج��از الق��رآن ومعرك األق��ران( املؤل��ف: عبد 

الرحم��ن ب��ن أيب بك��ر، ج��الل الدي��ن الس��يوطي 

)املتوىف: 911ه�( دار النر: دار الكتب العلمية - 

بريوت – لبنان الطبعة: األوىل 1408 ه� - 1988م.

37- مفاتيح الغيب، التفس��ري الكب��ري املؤلف: أبو 

عب��د الله محمد بن عمر بن الحس��ن بن الحس��ني 

التيمي الرازي امللق��ب بفخر الدين الرازي خطيب 

ال��ري )املتوىف: 606ه�( النارش: دار إحياء الراث 

العريب – بريوت الطبعة: الثالثة - 1420 ه�.

38- مفت��اح العلوم املؤلف: يوس��ف بن أيب بكر 

بن محمد بن عيل الس��كايك الخوارزمي الحنفي 

أب��و يعق��وب )املت��وىف: 626ه�( ضبط��ه وكتب 

هوامش��ه وعل��ق علي��ه: نعي��م زرزور النارش: دار 

الكت��ب العلمي��ة، بريوت – لبنان الطبع��ة: الثانية، 

1407 ه��� - 1987 م.

39- من بالغ��ة القرآن املؤلف: أحم��د أحمد عبد 

الله البييل الب��دوي )املت��وىف: 1384ه�( النارش: 

نهضه مص – القاهرة عام النر: 2005.

40- امله��ذب يف فق��ه اإلمام الش��افعي املؤلف: 

أبو اس��حاق إبراهيم بن عيل بن يوس��ف الشريازي 

)املتوىف: 476ه�( النارش: دار الكتب العلمية.

41- نهاية املطلب يف دراية املذهب املؤلف: عبد 

امللك بن عبد الله بن يوس��ف بن محمد الجويني، 
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أبو املعايل، رك��ن الدين، امللق��ب بإمام الحرمني 

)املتوىف: 478ه�( حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد 

العظيم محمود الّديب النارش: دار املنهاج الطبعة: 

األوىل، 1428ه�-2007م.

❊ ❊ ❊


