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 ارك على رسول هللا.�سم هللا، والحمد هلل، وصلى هللا وسلم و�
 ".القةعَ �صح، وشرطه ال أول على وجهٍ  اللفظ المستعمل في غیر موضوعٍ  :والمجاز: "-رحمه هللا تعالى–قال
 ؟ماذا

 الِعالقة.
 نعم.

 ."وشرطه الِعالقة"
 .�الكسر

 ة".ععتبر ظهورها، �األسد على الشجاوهي ما ینتقل الذهن بواسطته عن محل المجاز إلى الحقیقة، و�ُ "
جاع.عل  ى الشُّ
 لخفائها. ؛اع �جامع الشجاعة، ال على األ�خرعلى الشج"

حـل عـن تجوز �السبب عن المسـبب، والعلـة عـن المعلـول، والـالزم عـن الملـزوم، واألثـر عـن المـؤثر، والمو�ُ 
�مــا �ــالخمر علــى العصــیر، و  :�العبــد علــى العتیــق، أو آیــل :الحــال، و�ــالعكس فــیهن، و�اعتبــار وصــف زائــل

{َواْسـَأِل ص، نحـو: و�ـالنق ]١١[الشـورى:{َلـْیَس َ�ِمْثِلـِه َشْيٌء}ى ما �الفعل وعكسه، و�الز�ادة، نحو: �القوة عل
 .أي: حبه ]٩٣[البقرة: {َوُأْشِرُ�وا ِفي ُقُلوِ�ِهُم اْلِعْجَل}] ٨٢[یوسف: اْلَقْرَ�َة}

ا فـي مـرً أنحـو أمـر �ـأمر  وتعرف الحقیقة �مبادرتها إلى الفهم بـال قر�نـة، و�صـحة االشـتقاق منـه، وتصـر�فه،
 یتصـرف، و�اسـتعمال إذ ال ]٩٧[هـود: {َوَمـا َأْمـُر ِفْرَعـْوَن ِبَرِشـیٍد}األمر اللفظي، �خالفه �معنى الشأن، نحـو: 

آل [ }للااَُّ {َوَمَكـــُروا َوَمَكـــَر لفظـــه وحـــده مـــن غیـــر مقابـــل، �ـــالمكر فـــي غیـــر هللا تعـــالى، �خالفـــه فیـــه نحـــو: 
 نحو: البلید لیس �إنسان، �خالف، لیس �حمار. ]، و�استحالة نفیه،٥٤عمران:

ــةٌ  ــیس حقیق ــل اســتعماله ل ــة ال ؛اوال مجــازً  واللفــظ قب ــدم ر�ــن تعر�فهمــا، وهــو االســتعمال، والحقیق   تســتلزملع
 المجاز، وفي العكس خالف، األظهر اإلثبات.

قـة �العال تفـاءُ وال تتوقف صحة استعمال المجـاز علـى نقـل اسـتعماله فـي محلـه عـن العـرب علـى األظهـر، اك
 �االشتقاق والقیاس الشرعي واللغوي. :المجوزة

 ".لحق ثبوتهأا، و المجاز مطلقً  وأنكر قومٌ 
 والحقُّ ثبوته.

ــه" ــرد والحــقُّ ثبوت ــي المف ــي المر�ــب، نحــو: أشــابني الزمــان،  :ف ــي الشــجاع، وف ــتِ �األســد ف ُض  اَألرْ {َوَأْخَرَج
 ".لعتك، على األظهر فیه] وأحیاني اكتحالي �ط٢[الزلزلة: َأْثَقاَلَها}

علـى و �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمـد هلل رب العـالمین، وصـلى هللا وسـلم و�ـارك علـى عبـده ورسـوله نبینـا محمـد 
 آله وصحبه أجمعین.

ئق من مباحث اللغة التـي قـدمها المؤلـف بـین مقاصـد الكتـاب الحقیقـة والمجـاز، سـبق الكـالم عـن الحقیقـة والحقـا
 الثالث.

، ن للكــالم عــن المجــاز الــذي طــال فیــه الخــالف بــین أهــل العلــم، فمــن ُمثبــٍت لــه ومتوســع فــي اســتعمالهوآن األوا
فـــي  -رحمـــه هللا تعـــالى–ومـــن نـــاٍف لـــه جملـــًة وتفصـــیًال، بـــل مـــن ذامٍّ لـــه ولمســـتعمله، حتـــى ســـماه ابـــن القـــیم 
رحمـه هللا  -(الصـواعق) (الصواعق) الطاغوت، هو أحد الطواغیت التي تصدى العالمـة ابـن القـیم لتكسـیرها فـي

 .-تعالى
الى وال شــك أن المجــاز صــار مــدخًال ومر�ًبــا ر�بــه المبتدعــة؛ لنفــي مــا أرادوا نفیــه مــن أســماء هللا ســبحانه وتعــ

وصفاته؛ ولذا یتوسط �عض أهل العلم فیرى إثبـات المجـاز فـي لغـة العـرب، ونفیـه عـن النصـوص مـن نصـوص 
نَّة، و�عضهم یثبت  ه أ�ًضا في النصوص في األمور الُمشاهدة دون الغیبیة.الوحیین الكتاب والسُّ
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 وعلــى �ــل حــال الــذي ُیرجحــه ابــن القــیم وجمــع مــن أهــل التحقیــق أنــه ال مجــاز مطلًقــا ال فــي لغــة العــرب وال فــي
 النصوص، وهنا مشى على أن الحق إثبات المجاز.

ــ اال شــك أن هنــاك نصوًصــ ــنَّة إن لــم تتــأول فهــي جار�ــة عل ل ى تعــر�فهم للمجــاز؛ ألنــه اســتعمامــن الكتــاب والسُّ
 اللفظ في غیر ما وِضع له الوضع األول، لكن أمكن اإلجا�ة عنها �النِّسبة لمن ینفي المجاز.

للفـظ اعرفنـا أن " �صـح أول علـى وجـهٍ  اللفظ المستعمل في غیـر موضـوعٍ  :والمجاز": -رحمه هللا تعالى–�قول 
 المستعمل في غیر ما وضع له هو المجاز. المستعمل فیما وضع له هذا هو الحقیقة، واللفظ

 �عني لقر�نٍة تدل علیه. "على وجٍه �صح"
ل الثـاني �عني الرا�ط بین أصله الذي اسـُتعمل فیـه أول مـا وِضـع لـه، و�ـین نقلـه إلـى االسـتعما "وشرطه الِعالقة"

 في غیر ما وِضع له.
ــ "وشــرطه الِعالقــة بــین  العالقــة هــي الــرا�ط" ى الحقیقــةوهــي مــا ینتقــل الــذهن بواســطته عــن محــل المجــاز إل

 از.االستعمال األصلي للفظ واالستعمال الفرعي، االستعمال األصلي هو الحقیقة، واالستعمال الفرعي هو المج
 العالقة هي: وجه الشبه بین الحقیقة والمجاز.

 در�ها فال.ا إن لم تكن یُ عتبر هذا العالقة، ال ُبد أن تكون هذه العالقة ظاهرة �فهمها السامع وُ�در�هفقالوا: �
رف أنـه إذا قلت: جاء األسد أو أبلى األسد في الحرب بـالًء عظیًمـا تعـ" �جامع الشجاعة كاألسد على الشجاع"

 لكن �صدر من فمه روائح أو ُ�سمى األ�خر الذي فیه �خر. ،رجل شجاع، لكن لو جاء شخص لیس �شجاع
 والبخر: الرائحة الكر�هة التي تنبعث من الفم.

ــ و جــاء شــخٌص أ�خــر، فقلــت: جــاء األســد، تقــول: جــاء األســد �جــامع البخــر فــي �ــلٍّ مــن هــذا الرجــل واألســد، ل
 فاألسد تنبعث من فمه روائح �ر�هة ینبعث منه البخر؟    

ال ُیـدرك  فـالرا�ط ظـاهر وواضـح ُیـدرك، أمـا مـا" �جامع الشـجاعة �األسد على الشجاع فقالوا: "ُ�عتبر ظهورها:
 ه ال ُ�عبَّر �المعنى األصلي علیه، و�ن اشتر�ا في وصف، لكن هذا الوصف غیر ظاهر.لكونه خفي فإن

  فهذه الرا�طة وهذه العالقة خفیة. 
ا �عنـي إذا أطلقـت السـبب وأردت المســبب، إذا أطلقـت علـى العـالج الشـفاء هــذ" تجـوز �السـبب عـن المســببو�ُ "

شـفاء، العسـل شـفاء، هـل هـو الشـفاء نفسـه أو سـبٌب من إطالق المسبب و�رادة السبب، جئت بدواء، فقلـت: هـذا 
ء؟ للشـفاء؟ الفاتحــة ُتســمى الشــفاء، هـل هــي الشــفاء؟ القــرآن �لـه شــفاء، هــل هــو نفسـه الشــفاء أو هــو ســبٌب للشــفا

 �قولون: هذا مجاز؛ ألنه من إطالق المسبب و�رادة السبب. 
لعدالــة وصــٌف لــه؟ العدالــة وصــٌف لــه، تقــول: هــذا رجــٌل عــدٌل، هــل هــو العــدل أم أن ا" والعلــة عــن المعلــول"

 وأطلقت هذه العدالة على المعلول الذي هو المتصف بها. 
 یلزم من... مثاله الالزم عن الملزوم، نعم." والالزم عن الملزوم"

 طالب:.......
 أوضح، الزم عن الملزوم. ال أحضر لنا مثاًال 

 ضر�ه فلزم من ضر�ه الجرح. جرح فالٌن ز�ًدا �معنى أنه :الجرح من لوازم الضرب، فتقول
ن تـألیف إذا وجدت أثر ز�د في األرض قلت: هذا ز�د؛ ألنه هو المؤثر، و�ذا وجدت �تاً�ا م" واألثر عن المؤثر"

یخ شـفالن تقول: هذا فالن؛ ألنه أثٌر عنه هذا الكتاب، تقـول: هـذا شـیخ اإلسـالم متر�ـع فـي الـرف، �عنـي فتـاوى 
 أثٌر من آثاره.  اإلسالم موجودة على الدرج، وهذا

رادوا كما قالوا عن الغائط الذي هو األصل المحل المكان المطمئن مـن األرض، وأطلقـوه وأ" والمحل عن الحال"
 الحال.
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اعتبـار ��عنـي �اعتبـار مـا �ـان، تقـول: هـذا عبـد " �العبـد علـى العتیـق :زائـل و�العكس فیهن، و�اعتبار وصفٍ "
 ب �اعتبار أنه �ان طالب ثم تخرج وهكذا.أنه �ان عبًدا ثم صار حر�ا، وهذا طال

ل والوصــف الزائــ" كــالخمر علــى العصــیر" �عنــي أن العصــیر یــؤول إلــى الخمــر" �ــالخمر علــى العصــیر :أو آیــل"
، ثــم صــار خمــًرا �عنــي ا�النســبة لمثــل هــذا المثــال أن تقــول: علــى الخمــرة هــذا عصــیر وصــٌف زائــل �ــان عصــیرً 

 �عكس هذا.
ن مــوة القر�بــة تقــول: ز�ــد فقیــه مــثًال وهــو ال �حفــظ مــن الفقــه شــیًئا؛ لكنــه فقیــٌه �ــالق" فعــلو�مــا �ــالقوة علــى مــا �ال"

�ن و  ،و�ستطیع أن �صل إلـى القـول الـراجح فـي المسـائل العلمیـة بـدلیلها ،�عني ُ�حسن التعامل مع الكتب ،الفعل
قـال و ك شـخص: هـذا لـیس �فقیـه، ولیس �الفعل؛ ولذا لو قال لـ ،لكنه �القوة ،لم تكن حاضرًة في ذهنه، فهذا فقیه

 لك: هذا لیس �عبد، وقال لك: هذا لیس �خمر صح نفیه؛ ألن المجاز مما �صح نفیه.
 عل.  هذا فقیه؟ لیس �فقیه، لكنه فقیه �القوة القر�بة من الف ؟لو قال لك: أبًدا �یف فقیه تسأله وال ُ�جیب

لــه شــيء، فالكــاف قــالوا: الكــاف زائــدة، واألصــل لــیس مث" ]١١[الشــورى:{َلــْیَس َ�ِمْثِلــِه َشْيٌء}و�الز�ــادة، نحــو: "
ثلــه مفصــارت �معنــى مثــل، و�ذا قلنــا: لــیس مثــل  ،ألنــه لــو أثبتنــا أن الكــاف أصــلیة ؛زائــدة، فهــذا مجــاٌز �الز�ــادة

 شيء أثبتنا له مثل، وهذا هو الذي جعلهم �حكمون بز�ادة الكاف.
المثــل  الم أنــه لــیس لمثــل مثــل هللا شــيء، و�ذا نفینــا مماثلــةوالصــواب أنهــا لیســت بزائــدة، و�كــون حینئــٍذ معنــى الكــ

 .ننفیه عن الشيء نفسه من �اب أولىفألن 
 طالب:.......

، لكــن هــو اهــو؟ لــیس معنــى هــذا أنــك ُتثبــت لــه جنًســ اإذا قلــت: فــالن جنســه مــا لــه جــنس، فهــل ُتثبــت لــه جنًســ
أنـك  شبیه فـي التعبیـر السـائر، ولـیس معنـى هـذا الجنس المراد �ه المثل فالن ما له جنس �عني: ما له مثیل وال

  ، فإذا نفیت المثیل عن مثله فألن تنفیه عن األصل من �اب أولى. ُتثبت له مثیًال 
 مـــا یهمنـــا �ثیـــًرا، نقـــول: هـــذا ،وأمـــا األمثلـــة التـــي ذ�روهـــا مـــا فیهـــا إشـــكال ،�عنـــي همنـــا اإلجا�ـــة عـــن النصـــوص

  وال فیه إشكال. ،استعمال عر�ي
ل أهـل القر�ـة، واسـأ :واألصـل فیـه ،قـالوا: هـذا مجـاز �الحـذف" ]٨٢[یوسـف: {َواْسـَأِل اْلَقْرَ�ـَة}نحو: و�النقص، "

  �سأل؟ فمنال �، و ا�سأل بیوتً  أو، او�ال �یف �سأل جدرانً 
ــ ل كیــف تســألها عــن أهلهــا؟ أیــن أهلــك؟ �یــف تســأف امــا وجــدت إال آثــارً  ا�عنــي لــو أتیــت علــى قر�ــة فوجــدتها خراً�

�ـة أو ؟! هل أنت تسـأل القبـور أو أهـل القبـور، تسـأل القر -رضي هللا عنه -مقابر أو األموات �ما فعلالقبور وال
 أهل القر�ة؟

ســأل االجــواب عــن هــذا: أن القر�ــة ُتطلــق علــى المجمــوع البنیــان وســاكنیه، قر�ــة، فــإذا قیــل: اســأل القر�ــة معنــاه: 
ب ســـأل الجمـــاد حقیقـــًة، وُ�جیـــب الجمـــاد، �یـــف ُ�جیـــالســـاكن وُ�طلـــق علیـــه قر�ـــة، العمـــار والعـــامر، وُ�مكـــن أن �ُ 

 الجماد؟ 
لتها الجواب: ال یلـزم أن �كـون بلسـان المقـال، بـل قـد �كـون الجـواب بلسـان الحـال، �عنـي إذا أتیـت إلـى قر�ـة فسـأ
سـأل  أیـن سـاكنوِك؟ فـالجواب: مـاتوا، فهـذا جـواٌب بلسـان الحـال، ولـیس بلسـان المقـال، فـُیمكن سـؤال القر�ـة، �مـا

 القبور.   -رضي هللا عنه– علي
 ْشِرُ�وا ِفي ُقُلوِ�ِهُم اْلِعْجـَل}{َوأُ أي: حب العجل، هذا أ�ًضا من نقـص " ]٩٣[البقرة: {َوُأْشِرُ�وا ِفي ُقُلوِ�ِهُم اْلِعْجَل}"

 والمقصود حبه. ]٩٣[البقرة:
نقـول: ؟ ]٩٣البقـرة:[ ُم اْلِعْجَل}{َوُأْشِرُ�وا ِفي ُقُلوِ�هِ كیف ُنجیب عن مثل هذا؟ �یف ُنجیب عن مثل قوله تعالى: 

جلهـا ال هذه مبالغة في الحب، فإذا ُأشر�وا في قلو�هم العجل �كامله �جمیع أوصافه التي من أجلها ُ�َحب، ومن أ
 ُ�َحب فألن ُ�شر�وا حبه من �اب أولى.
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 أمحقیقـــي الطعـــام والشـــراب هـــذا  »أبیـــت عنـــد ر�ـــي ُ�طعمنـــي وُ�ســـقیني«: -علیـــه الصـــالة والســالم–مثــل قولـــه 
 مجازي؟ 

 طالب:.......
 كیف؟

 طالب:.......
 الطعام حقیقي؟
 طالب:.......

 .ما �ان مواصًال 
 طالب:.......

 .ما �ان مواصًال  الكن لو �ان حقیقی� 
 طالب:.......

طبـق وهل ُ�قال لإلطعام المعنوي: إطعام في لغة العرب، وفي ُعرف الشرع أو في الحقیقـة العرفیـة، �عنـي هـل تن
 ائق الثالث على اإلطعام المعنوي أنه إطعام أو أحد هذه الحقائق؟الحق

 طالب:.......
 أو سماه إطعاًما على سبیل التنزل؟ اُ�سمى إطعامً 
 طالب:.......

 ُمشاكلة؟
 طالب:.......

 : إنـهكیف ُنجیب عن مثل هذا الحدیث؟ اللغة ال ُیوجد فیها لفظ اإلطعـام علـى الطعـام المعنـوي، والشـرع لـو قلنـا
لغـذاء طعام لقلنا: ما ثبت الوصال، فال ُ�طلق الطعام الشرعي على الطعام المعنـوي، نعـم �قولـون: فـي تعبیـرهم ا

 حادث؟  أمالروحي، والغذاء البدني، لكن هل هذا التعبیر مأثور 
یقــة ا تنطبـق علیـه، والحقن الحقیقـة اللغو�ـة مـدیث مـن ال یـرى المجـاز إذا قلنـا: إفكیـف ُ�جیـب عـن مثـل هـذا الحـ

أن ُ�طلـــق  -علیـــه الصـــالة والســـالم–الشـــرعیة ال تنطبـــق علیـــه، والحقیقـــة العرفیـــة هـــل تعـــارف النـــاس فـــي عهـــده 
 الطعام على غیر المأكول حقیقًة؟

م الكالم إلى حقیقـة ومجـاز، و�ثبـت المجـاز قـائق �جعـل حتـى الح ،وعلى �ل حال من ُیثبت الحقیقة والمجاز ُ�قسِّ
ع والحقائق العرفیة من �ـاب المجـاز؛ ألنـه اسـتعمال فـي غیـر مـا وِضـع لـه، اسـتعمال الصـالة فـي الر�ـو الشرعیة 

 والسجود في غیر ما وِضع له.
 ؟   ُ�مكن الجواب عنه أو �مكن أن ُنجیب عنه أمفكیف ُنجیب عن الحدیث؟ هل نلتزم �الالزم ونقول: هذا مجاز 

 طالب:.......

 هذا بیت هذا.

 طالب:.......
 عبیر عن البیت هذا عبَّرت عن البیت.ت

 طالب:.......
 عنه روا�ة �المعنى. ا�عني تعبیرً 
نــه لــیس ، ولــیس �غــذاء حقیقــي، فــإذا قلنــا: إوأنــه غــذاء روحــي ،معنــاه ظــاهر ،شــك أن المعنــى ظــاهر ههــو مــا فیــ

 و�ذا ،رف النـاس�غذاء، فهل ُ�طلق الطعام على الغذاء الروحي في لغة العرب أو في اصطالح الشرع أو فـي ُعـ
 ال ُبد أن نعترف �المجاز.فانتفت هذه الحقائق الثالث 
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 نه من �اب الُمشاكلة على سبیل التنزُّل قال لهم هذا الكالم، �ما قال القائل:لكن إذا قلنا: إ
  َخــهُ قــالوا اْقَتــِرْح شــیئًا ُنِجــْد لــك َطبْ 

 
ــــًة وقمیًصــــ   اقلــــت اْطُبُخــــوا لــــي ُجبَّ

 
شــاكلة، مُ هــذا علــى ســبیل التنــزُّل، فیكــون  -علیــه الصــالة والســالم–ل التنــزُّل، قــال النبــي نــه علــى ســبیإذا قلنــا: إ 

مـن  ًال �لی�ـاُمشـاكلة، نقـول: ال، انتقـل انتقـا ،صـار مـا هـو �اسـتعمال حقیقـي ا�قول القائل: الُمشاكلة ما ُرحنا �عیـدً 
 علم إلى علم، من علم البیان إلى علم البد�ع.      

یـــوان مـــا �حتـــاج إلـــى قر�نـــة جـــاء األســـد معنـــاه الح" قیقـــة �مبادرتهـــا إلـــى الفهـــم بـــال قر�نـــةوتعـــرف الح" �قـــول:
 المعروف، ما نحتاج أن نبحث إلى قر�نة.

ا {َوَمـحـو: ا في األمر اللفظي، �خالفـه �معنـى الشـأن، نو�صحة االشتقاق منه، وتصر�فه، نحو أمر �أمر أمرً "
ذا االســتعمال هـأمــر فرعـون شـأنه شـأن فرعـون، هـل نقـول: إن "  یتصـرفإذ ال ]٩٧[هـود: َأْمـُر ِفْرَعـْوَن ِبَرِشـیٍد}

ي هــو الطلــب ضــد النهــي؛ ألنــه هــو المتصــرف، هــل ســتعمال الحقیقــي فــي المــادة أمــر الــذمجــازي؟ اال أمحقیقــي 
 .انستطیع أن نقول: أمر فرعون مصدر أمر �أمر أمًرا؟ ال، فكون اللفظ ال یتصرف �كون مجازً 

ألنـه مصـدر أمـر �ـأمر أمـًرا، فهـو  مجاز؟ حقیقة؛ أمهذا حقیقة  ]٦٣[النور: یَن ُ�َخاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه}{َفْلَیْحَذِر الَّذِ 
  حقیقي.

 سـتعمل إالتُ ُتسـتعمل الحقیقـة �ـاللفظ المفـرد، أمـا إذا لـم " و�استعمال لفظه وحده من غیر مقابـل ،إذ ال یتصرف"
 مع المقابلة فهي مجاز.
ع تعمل إال مـلرحمن، ألفاظ حقیقیة، لماذا؟ ألنها ُتستعمل من غیر مقابلها، أما ما ال ُ�سإذا قلت: العز�ز الرحیم ا

ُ}مقابلــه �ــالمكر مــثًال  ا علــى حــد اصــطالحهم ، هــذافإنــه حینئــٍذ �كــون مجــازً  ]٥٤[آل عمــران: {َوَمَكــُروا َوَمَكــَر للااَّ
 المجاز.�كون من �اب  -سبحانه وتعالى–هذا الذي ال ُ�ستعمل �مفرده على هللا 

ُ�مكـن أن  الضار مثًال ال �مكن استعماله �مفرده، بل ال ُبد أن تقول: النافع الضار فهو اسـتعماٌل مجـازي، إذا ال
 �أنه ضار فقط، أو �أنه ماكر فقط، بل ال ُبد من ذ�ر المقابلة. -سبحانه وتعالى–ُیوصف هللا 

ــه تعــالى: َئٌة ِمثْ  وحملــه علــى الُمشــاكلة والُمجانســة فــي التعبیــر مثــل قول ــیِّ َئٍة َس ــیِّ ــَزاُء َس ــا}{َوَج  ]٤٠لشــورى:[ا ُلَه
–خد�عـة واالسـتهزاء هلل كـل هـذا مـن �ـاب المشـاكلة، ومـن أثبـت المكـر وال ]٣٠[األنفال:} َوَ�ْمُكُروَن َوَ�ْمُكُر للااَُّ {

اب ذا مـن �ـاستدالًال بهذه النصوص، فقد قال �ه جمٌع من أهل العلـم، ومـن نفـاه �اعتبـار أن هـ -سبحانه وتعالى
خر، آعن  ، وال ُ�فرد طرفالمقابلة فقط وال ُیثَبت وصف مثل: الهرولة وما أشبه ذلك مما جاء فیه ذ�ر الطرفین

 فقد قال �ه �عض العلماء.
 ال: مـن �ــاب الُمشــاكلة أوعـن النصــوص الســا�قة، وهـذا إمــا أن ُ�قــ -وهلل الحمــد–علـى �ــل حــال أمكنـت اإلجا�ــة 

متـه �مـا ُیوصف �المكر والُمخادعة واالسـتهزاء وصـًفا حقیقًیـا یلیـق �جاللـه وعظ -عالىسبحانه وت-ن هللا ُ�قال: إ
مــن غیــر مشــابهٍة لمخلــوق علــى مــا  -علیــه الصــالة والســالم–یوصــف �الهرولــة علــى مــا جــاء عنــه وعــن رســوله 

 یلیق �جالل هللا وعظمته و�نتهي اإلشكال، فأوصافه حقیقیة، لكن �یفیاتها هللا أعلم بها.
 .......طالب:
 كیف؟

 طالب:.......
الكــالم علــى الصــفات التــي یتفــق علــى إثباتهــا الســلف لــیس ألحــٍد أن ینفیهــا �حــال، و�ذا نفاهــا شــخٌص دخــل فــي 

ات حیـز االبتــداع، فالصــفات التــي �ختلــف فیهــا الســلف المســألة سـهلة فیهــا منــدوح لالجتهــاد فیهــا مســار، مثــل إثبــ
المسـألة تكـون فوهكـذا،  ]٤٢[القلـم: {َیـْوَم ُ�ْكَشـُف َعـْن َسـاٍق}بن عباس الساق مثًال أثبته جمهور السلف ونفاه ا

 .ى شيء فال �سوغ ألحٍد فیه الخالفأسهل إذا وِجد الخالف بین السلف، أما إذا اتفق السلف عل
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 طالب:.......
 .ُمشاكلة: ُمجانسة في التعبیر

 طالب:.......
 كیف؟

 طالب:.......
ن تأكــل ، �عنــي بــدًال مــن أاأعطــاك �تاً�ــ ،أنــا جــائع، قــال: ُخــذ القــدر ،أنــا جوعــان نعــم إذا قلــت مــثًال: هــات القــدر

 ا.في التعبیر مثل ما قال الشاعر الذي ذ�رنا بیته تو� تقرأ، ُخذ القدر هذه ُمجانسة 
  َخــهُ قــالوا اْقَتــِرْح شــیئًا ُنِجــْد لــك َطبْ 

 
ــــًة وقمیصــــا   قلــــت اْطُبُخــــوا لــــي ُجبَّ

 
 ُ�مكن. اطبخوا الجبة والقمیص؟ ال

ل أ�ًضا عندك المجاز �صح نفیه، والحقیقة ال �صح نفیها �حال، �عني إذا دخل أسد حقیقي هل �ستطیع أن �قـو 
أحــٌد: هــذا لــیس �أســد؟ ال �مكــن، لــو دخــل رجــٌل شــجاع، فقــال واحــد: جــاء أســد، فقــال واحــد: لــیس �صــحیح لــیس 

 ال؟ هو لیس �أسد. أم�أسد صح 
 ي المجاز أنه �صح نفیه.وهذا من أقوى ما �ستدل �ه من ینف

ا و�ذا أثبتنــا المجــاز فــي النصــوص ســوَّغنا نفــي مــا جــاء فــي النصــوص، �عنــي إذا ُنفــي النصــوص التــي مثَّلــوا بهــ
هـذا مجـاز،  ]٣٠ألنفـال:[ا} َوَ�ْمُكُروَن َوَ�ْمُكُر للااَُّ {للمجاز لقائٍل أن �قول: أبًدا ما هو �صحیح، �عني من �قول: 

 !: ما �مكرتقول ]٣٠ل:[األنفا} َوَ�ْمُكُر للااَُّ { ما �مكر، هللا ُیثبت �قول: -سبحانه وتعالى– ثم قال قائل: أبًدا هللا
ول: وأنـت تقـ ]٨٢[یوسف: َ�َة}{َواْسَأِل اْلَقرْ تقول: أبًدا القر�ة ما ُتسأل، هللا �قول:  ]٨٢[یوسف: {َواْسَأِل اْلَقْرَ�َة}
  القر�ة ما ُتسأل!

     نفي المجاز. هذا من أقوى ما ُ�ستدل �ه ل
 الیـدً ب اشخص بلید، لو قیل: جاء حمـار مـثًال و�قصـد بـذلك شخًصـ" و�استحالة نفیه، نحو: البلید لیس �إنسان"

تنـزُّل ، �عني هل �ستطیع إنسان أن �قول: هذا لیس �إنسان؟ ال �مكن، حقیقته إنسان، ومجـازه علـى سـبیل الاغبی� 
    ، و�جوز أن تنفي �ونه حماًرا.امعهم حمار، ال �جوز أن تنفي �ونه إنسانً 

 وال مجاز. �صیر؟ �قول: لیس �حقیقة اللفظ قبل االستعمال ماذا" اواللفظ قبل استعماله لیس حقیقة وال مجازً "
�عـد  هل لنا حاجة أن نبحث في اللفظ قبل استعماله؟ لسنا �حاجة إلى أن نبحث في اللفظ قبل استعماله، الكـالم

 قة أو لیس �حقیقة.استعمال اللفظ هل هو حقی
ماله لـیس ألن الحقیقة هي اللفظ المستعمل، والمجاز هو اللفظ المستعمل، واللفظ قبل استع" لعدم ر�ن تعر�فهما"

 بلفٍظ مستعمل إًذا لیس �حقیقة وال مجاز.
 �عني لیس �ل لفٍظ حقیقي له ما ُ�قابله من المجاز." والحقیقة ال تستلزم المجاز"
ه نعــم �ــل لفــظ ادعــوا فیــه المجــاز لــه حقیقــة، ولــیس �ــل لفــٍظ حقیقــي لــ" هــر اإلثبــاتوفــي العكــس خــالف، األظ"

 مجاز.
قـة �العال وال تتوقف صحة استعمال المجـاز علـى نقـل اسـتعماله فـي محلـه عـن العـرب علـى األظهـر، اكتفـاءً 

ي، عمال مجـاز �قول: ال یلزم أن نحكم على لفظ �أن استعماله مجازي أن یردنا مـن العـرب أن هـذا اسـت" المجوزة
وال یلـزم أن یـنص العـرب  ،خالص ما دمنا وجدنا عالقة واسُتعمل اللفظ في غیر مـا وضـع لـه نحكـم �أنـه مجـاز

عمل أن هذا مجاز، ولو �حثنا في قوامیس العرب �لها ما وجدنا لفظ المجـاز علـى مـرادهم هـم: �أنـه اللفـظ المسـت
 الُمثنى.في غیر ما وضع له، وأول من أطلقه أبو عبیدة معمر بن 
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 ین؟أ
لفـــظ المجـــاز علـــى هـــذا االصـــطالح، مـــا یوجـــد فـــي لغـــة العـــرب علـــى هـــذا االصـــطالح، لكـــن هـــم �قولـــون: هـــذا 

 اصطالح.
مـا لكنـه اصـطالح،  ،إطالق النحو على: الفعل، والفاعـل، والمصـدر، واسـم المفعـول، مـا یوجـد فـي �ـالم العـرب

�ثیـر مـن االصـطالحات فـي سـائر العلـوم حتـى فـي علـوم الحـدیث،  هو �الُمشكلة أنه ما وِجد أصـل االسـتعمال،
وعلوم القرآن، وأصول الفقه وغیرها اصطالحات حادثة، وال �منع من صحتها؛ ألنه ال مشـاحة فـي االصـطالح، 

للفـظ فلیس مرد منع استعمال المجاز �ونه ال ُیوجد بهذا االصـطالح فـي لغـة العـرب؛ ألنـه �قـول لنـا قائـل: هـذا ا
تر مـــا ُیوجـــد إطالقـــه علـــى مـــا اصـــطلح علیـــه العلمـــاء فـــي علـــوم الحـــدیث وأصـــول الفقـــه علـــى تعـــر�فهم المتـــوا

 وتحدیدهم.
 اآلحــاد ال یوجــد �ــذلك، لكنــه اصــطالح ال ُ�عــارض مــا تقــرر فــي أي علــم مــن العلــوم یدعمــه أن األخبــار متفاوتــة

 اا مشــهورً ، والدرجــة التــي تلیهــامى تــواترً عنــد جمیــع النــاس قــوًال واحــًدا األخبــار متفاوتــة، �ــون الدرجــة العلیــا ُتســ
    وهكذا، هذا مجرد اصطالح.

ن اشـتقاقه �عني نزن الكلمة �مواز�ن العـرب، فنشـتق مـن المصـدر مـا �مكـ" �االشتقاق :�العالقة المجوزة اكتفاءً "
 قـول �ـأنولو لم نقف علیه في لغة العرب، �عني ما نحتاج إلى توقیف إذا أردنـا أن نشـتق مـن المصـادر علـى ال

 المصادر هي األصول، أو من الفعل على القول �أن األفعال هي األصول.  
یلـزم  القیـاس الشـرعي مـا یلـزم أن یـنص الشـرع علـى الـرا�ط بـین الفـرع واألصـل، وال" والقیاس الشرعي واللغـوي "

 أن ُیَنص في لغة العرب على الرا�ط في القیاس اللغوي على ما سبق تقر�ره في لغة العرب.
" الزمـان : أشـابنيب، نحور�َّ �األسد في الشجاع، وفي المُ  :في المفرد ثبوته لحقُّ اا، و المجاز مطلقً  أنكر قومٌ و "

 ألن أشاب �مفردها حقیقة، والزمان �مفرده حقیقة، لكن �التر�یب مجاز؛ ألن الزمان ال ُ�شیب.
ــــا}" ســــبحانه –ت هــــو هللا أو الــــذي ُینبــــ ،رض ُتنبــــتأنبتــــت األرض، األ" ]٢[الزلزلــــة: {َوَأْخَرَجــــِت اَألْرُض َأْثَقاَلَه

 �المطر؟  -وتعالى
 .�عني برؤ�تك حییت" وأحیاني اكتحالي �طلعتك"
 وذ�ــر علــى ذلــك ،فعلــى �المــه إثبــات المجــاز فــي األلفــاظ المفــردة، وفــي التراكیــب أ�ًضــا" علــى األظهــر فیــه"

 األمثلة.
فاألسـد  ،غیـر مـا وضـعت لـه، هـي وِضـعت أ�ًضـا وال شك أن هذه استعماالت عر�یة، لكن ال یلزم أن تكون فـي

 حینما استعمله العرب في الحیوان المفترس حقیقة، وحینما استعمله العرب في الرجل الشجاع أ�ًضا حقیقة.
 وال شك أن الزمان والمصائب والكوارث سبب في الشیب، فاستعمالها حقیقة ومثله ما تاله.

 األصول، األسبوع القادم نكمل �إذن هللا. قي درس واحد لنقف علىالرا�ع الصوت �عني �
 قي على األذان؟كم �

 طالب:.......
 اللهم صلِّ على محمد.

 طالب:.......
 .ال في النصوص وال في لغة العرب مطلًقا

 شيء اسمه مجاز.  ه�عني ما فی 
    

  
  


