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 ه الكرمي، وعلى آله وصحبه والتابعني.وصلى هللا وسلم وابرك على نبي ،احلمد هلل رب العاملني

 .ُسبحانك ال علم لنا إال ما علّمتنا إنك أنت العليم احلكيم، وال سهل لنا إال ما سهَّلته لنا، إنك أنت اي ربنا اجلّواد الكرمي

 :-رمحه هللا-قال اإلمام اجلويين 

 اْلَمْعُلوِم َعَلى َما ُهَو بِِه يف اْلَواِقِع.َواْلِفْقُه: َأَخصُّ ِمَن الِعْلِم، َواْلِعْلُم: َمْعرَِفُة 

ْيِء َعَلى ِخالِف َما ُهَو يف اْلَواِقِع.  َواجْلَْهُل: َتَصوُُّر الشَّ

: َما ال يَ َقُع َعْن َنَظٍر َواْسِتْدالل  َواْلَبَصر، الّسمع، حاسة: ِهيَ  لَِّت ا اْْلمس اْْلَواس ِبِِْحَدى اْلَواِقع َكاْلعلمِ   ؛َواْلِعْلُم الضَُّروِريُّ
 .ابلتواتر َأو واللمس، والذوق والشم

 َوَأمَّا اْلِعْلُم اْلُمْكَتَسُب: فَ ُهو اْلَمْوُقوُف َعَلى النََّظِر َواالْسِتْدالِل.

 .املنظور َحال يف  اْلِفكر ُهوَ  :الّنظر

 َواالْسِتْدالُل: َطَلُب الَدِليِل.

ِليُل: ُهَو اْلُمْرِشُد ِإََل   اْلَمْطُلوِب.َوالدَّ

: ََتِْويُز َأْمَرْيِن َأَحُدُُهَا َأْظَهُر ِمَن اآلَخِر.  َوالظَّنُّ

: ََتِْويُز َأْمَرْيِن ال َمزِيََّة ألًحِدُِهَا َعَلى اآلَخِر. كُّ  َوالشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

 تعريف الفقه

 معرفة األحكام الشرعية.الفقه يف االصطالح: 

؛ ألن العلم يصدق عن العلم ابلتفسري، والعلم ابحلديث، والعلم ابلفقه، والعلم ابلنحو، والعلم ابللغة، العلم أعم من الفقه
 .فالفقه جزء من العلم

 (َواْلِعْلُم: َمْعرَِفُة اْلَمْعُلوِم َعَلى َما ُهَو ِبهِ )قال:  -

 أي اإلدراك.املراد ابملعرفة: 
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 عرفًة جازمة( لكان أفضل:ولو زاد املُصنف )م: معرفة العلوم على ما هو به، فالعلمُ إدراك املعلوِم هو العلم، ف

 هل على النوعني، البسي  واملرب..ر  اجلألن معرفة املعلوم تُ  -

 وُتر  املعرفة الغري جازمة؛ اليت هي الشك أو الرجحان أو الوهم. -

 به. -عزَّ وجلَّ -أي: معرفته على واقعه الذي خلقه هللا : َعَلى َما ُهَو بِهِ  -

 الشيء على ما هو به. إدراك : هوَتَصوُّرُ ال

: َما ال يَ َقُع َعْن َنَظٍر َواْسِتْدالل)قال: -  (َواْلِعْلُم الضَُّروِريُّ

 :العلم نوعان

 حاسة: ِهيَ  الَِّت  اْْلمس واساْلَْ  ِبِِْحَدى اْلَواِقع َكاْلعلمِ ؛  َواْسِتْداللَما ال يَ َقُع َعْن نََظٍر  :اْلِعْلُم الضَُّروِريُّ النوع األول:  -
 .واللمس والذوق والشم َواْلَبَصر، الّسمع،

 .اْلِعْلُم اْلُمْكَتَسبُ النوع الثاين:  -

 العلم، ال بُدَّ بعد ذلك أن نعرف أقسام العلم. -رمحه هللا-ملا عرَّف املؤلف 

 العلم الذي هو من خصائص املخلوقات.املراد ابلعلم هنا: 

 علم املخلوقات قسمني:

 علٌم ضروري. -

 علٌم ُمكتسب. -

 :أما العلم الضروري 
 أي يُعلم ابلضرورة، فال حيتا  إىل نظر، وإىل استدالل، وأدلة.هو ما ال يقع عن نظر واستدالل؛ 

 تقطع.: معرفة الناس أن النار ُُمرقة، أو أن السكينة مثال العلم الضروري

 فهذه أشياء معلومة ابلضرورة.

هو العلم الواقع أبحد احلواس؛ بالسمع والبصر والشم وما  -بما قال املصنف-ومن العلم الذي ال حيتا  إىل نظر واستدالل 
 شابه ذلك..
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 لو مسعنا صوت العصفور؛ لعلمنا أن الصوت خارًجا من عصفور.مثال: 

 واخلشنة، وهكذا.ويف حاسة اللمس؛ فنلمس األشياء الناعمة 

 (ابلتواتر َأوقال: ) -

 أي: العلم احلاصل ابلتواتر، فهو علٌم ضروري.

هو أن جيتمع قوٌم على علٍم معنٍي يؤمن تواطؤهم على الكذب؛ بإمجاع الناس يف هذه األايم أن هو التتابع، و : يف اللغة تواترال
 هناك دولة بعيدة تسمى بندا؛ الناس ابإلمجاع على وجود هذه الدولة، فهذا يُسمى علما تواتراًي.

 أما العلم املكتسب 

 (النََّظِر َواالْسِتْداللِ اْلِعْلُم اْلُمْكَتَسُب: فَ ُهو اْلَمْوُقوُف َعَلى قال: ) -

 يُسمى العلم النظري؛ ألنه يقع على النظر؛ تنظر يف املسألة، مث تستدهلا، فهو ال يقع من أول وهلة، بل يُكتس. ابتسااًب.

راد ابلنظر هنا: النظر الفكري؛ لذلك قال: 
ُ
طلًبا ملعرفة ور؛ ؛ أي التفكر يف الشيء املنظ(املنظور َحال يف  اْلِفكر ُهوَ  :الّنظر)امل

 حقيقة هذا الشيء، فالنظر هو الطريق إىل معرفة األحكام الشرعية إذا متت الشروط، وانتفت املوانع، ووِجدت األسباب.

 (َواالْسِتْدالُل: َطَلُب الَدِليلِ قال: ) -

 .استفعلَ و استنصَر، ـ: : السني والتاء للطل.؛ باالْسِتْداللُ 

يكون من الكتاب أو الُسنة، أو ما أييت بعدها من أدلة؛ وهي اإلمجاع والقياس وما  هو ما يُستدل به، واألصل أنالدليل: 
 شابه ذلك.

 بل منهما يؤدي إىل املطلوب، أو اهلدف الذي نُريده.؛ النظر واالستدالل مبعىن واحد

 أتبيًدا.يف تعريف العلم الضروري: ََجََع املُصنف بني النظر واالستدالل 

 النظر أعم من االستدالل؛ ألنه يكون يف التصورات والتصديقات.قال بعض أهل العلم: 

 قضية التصورات والتصديقات هذه من املسائل املنطقية، فلو أردان أن نتكلم بشكل سريع عن التصور أو التصديق: 

 كل الكرسي.شرسي؛ فيُتصور مثل: إذا قيل: ب .فراد بفرديتهاومعرفة األ ،هو إدراك الشيء بما هو مبفرداته ر:وّ التص

فهو نسبة  .هو إدراك الشيء مقرنة ببعضه البعض. مثل: املبتدأ واخلرب مع بعضهما يسميا تصديًقا، َأَبَل الولدُ صديق: الت
 الشيء إىل الشيء.
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 فالتصديق مرتبة أعلى من التصور، وهذه قضية منطقية ليس هذا مكاهنا.

 تُطلق على األشياء الفردية؛ مثل: برسي، طاولة، َأَبَل، َشِرَب. :التصورات

 تُطلق على األشياء املرتبطة ببعضها البعض؛ َأَبَل الولُد، َشِرَب اهلُر، انكسرت الطاولُة. :التصديقات

ِليُل: ُهَو اْلُمْرِشُد ِإََل اْلَمْطُلوبِ قال: ) -  (َوالدَّ

 إىل الغاية اليت تريدها.هو الذي يرشدك إىل اهلدف أو الدليل: 

رشد إىل املطلوب.الدليل لغةً 
ُ
 : مبعىن الدال؛ وهو امل

 النظر فيه إىل مطلوب خربي. هو ما ميكن التوصل بصحيحالدليل اصطالًحا: 

 صحيح النظر: عكسها خطأ النظر. -

 .-نسبة شيء إىل شيء-املطلوب اخلربي: أي التصديق  -
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صنف 
ُ
 من بيان معىن العلم وأقسامه، ذبر ما أييت بعد العلم وهو الظن. -عليه رمحة هللا-ملا فرغ امل

 الفرق بني العلم والظَّن:

 الظن أدىن رتبة من العلم.

 إدراك شيء إدراًبا جازًما. العلم:

  :يف حال إدراك األشياء إدراًكا غري جازم 

 مثال: هل صليت ثالثة أم أربعة؟ إما أن يتساوى األمران؛ وُهنا يسمى شًكا. -

 مثال: صليت ثالثة وليس أربًعا. أو أن يرتجح أمٌر على أمر؛ وُهنا يسمى ظن. -

o  :ظن.ُيسمى األمر الراجح 
o  :رمحه هللا-كما رجحه الشيخ ابن عثيمني وهو الصحيح  ؛وَهم بفتح اهلاءُيسمى األمر املرجوح-. 
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 :-رمحه هللا-قال 

 اإِلَْجَاِل، وََكْيِفيَُّة االسِتْدالِل ِِبَا.َوُأُصوُل اْلِفْقِه: طُُرقُُه َعَلى َسِبيِل 

، َواملُْجَمُل َواْلُمَبنُي،  ْهُي، َوالَعامُّ، َواْلَاصُّ َعاُل، وَ وَأبْ َواُب ُأصوِل اْلِفْقِه: َأْقَساُم اْلَكالِم، َواأَلْمُر َوالن َّ النَّصُّ َوالظَّاهُر، َواأَلف ْ
ْفِت، َوَأْحَكاُم َواأَلْخَباُر، َواْلِقياُس، َواْْلَْظُر َواإلاَبَحُة، َوتَ ْرتِيُب األَدلَِّة، َوِصَفُة اْلُمْفِت َوالْ َوالنَّاِسُخ، َواْلَمْنسوُخ، َواإلَْجَاُع،  ُمْست َ

 اْلُمْجَتِهديَن.

 اْسٌم َوَحْرف. ْرف، َأوْ فََأَقلُّ َما َيََتَكُب ِمْنُه اْلَكالُم: اْْسَاِن، َأْو اْسٌم َوِفْعل، َأْو ِفْعٌل َوحَ َفأمَّا أقساُم الكالم: 

َقِسُم َأْيضاً ِإََل ََتٍَن، َوَعْرٍض، َوَقَسمٍ  َقِسُم ِإَل: َأْمٍر، َوََنٍْي، َوَخََبٍ، َواْسِتْخَباٍر، َويَ ن ْ  .َواْلَكالُم يَ ن ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

 علم أصول الفقه
 

 تعريف علم أصول الفقه باعتباره لقبًا

 هو طرقه على سبيل اإلمجال وبيفية االستدالل هبا.: علم أصول الفقه

 طرق الفقه، واملراد: األدلة اإلمجالية لعلم أصول الفقه.(: أي: طُُرقُهُ قوله: )

 ( ومل يقل أدلته؛ ألن هذا على ما ترجح عنده.طُُرقُهُ قال املؤلف )

 : هي القواعد العامة؛ مثل: األمر للوجوب، النهي للتحرمي، وهكذا.األدلة اإلَجالية لعلم أصول الفقه

فصيلية عند أصحاب دلة التأصحاب أصول الفقه، إال إذا أرادوا أن ميثلوا متثياًل، بل مكان األأما األدلة التفصيلية فال تُذبر عند 
 الفقه.

o :[43]البقرة:..﴾ َوَأِقيُموا الصَّاَلةَ ﴿ مثال. 

 ، أصحاب أصول الفقه يقولون: وجوب الصالة.أن األمر يفيد وجوب الصالةالدليل اإلَجايل:  -

 (: أي: ِِبَاَكْيِفيَّةُ االسِتْدالِل قوله: )
ُ
طلق، واملقيد؛ بيفية توجيه األدلة بشكل إمجايل؛ مبعرفة دالالت األلفاظ، ومعرفة العام، وامل

 هذه بلها ال بُدَّ للمستدل أن يكون ملًما هبا.
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 بقي ضاب  اثلث ال بُدَّ من إضافته: وحاُل املستفيد.

 املستفيد: هو املستدل أو اجملتهد.

رف ؛ ألنه لو أراد أن يذبره؛ الحتا  أن يذبر صفاته، فهو ابتفى بذبر الكيفية، وصاملستفيد ترك إيراد -رمحه هللا-املصنف 
 النظر عن صفات َمْن يستدل.

 أهم األبواب التي تضمنها أصول الفقه

اخلاص، و ألنه أدرجهما يف الكالم على العام واخلاص؛ ألن هناك تناس. وقُرب بني العام ؛ املُصنف مل يذكر املُطلق واملُقيد
قيد.
ُ
طلق وامل

ُ
 وامل

 أقسام الكالم من حيث التركيب

 : (َفَأَقلُّ َما َيََتَكُب ِمْنُه اْلَكالُم: اْْسَاِن، َأْو اْسٌم َوِفْعل، َأْو ِفْعٌل َوَحْرف، َأْو اْسٌم َوَحْرفَفأمَّا أقساُم الكالم: قوله: )

 ؟األصولأدخل أهل األصول مباحث اللغة العربية يف مباحث ملاذا 

نة، فاألصويل حيتا  إىل االستدالل ابلكتاب والسُ  ألهنا هي املدخل إىل فهم أصول الفقه؛ا من أهم املهمات لصأصويل؛ ألهن
نباطًا ، فَمْن ال يعرف اللغة؛ ال ميكنه استنباط األحكام من الكتاب والُسنة استعربيةاالستدالل ابلكتاب والسنة متوقف على اللغة الو 

 .صحيًحا

 (: َفأمَّا أقساُم الكالمقوله: )

 .معناه: اللفظ؛ أي شيء ملفوظ فهو بالمالكالم يف اللغة: 

رََب.ُ  اللَّْفظُ : ُهوَ  الكالمُ قال ابن آجروم: 
ُ
 وضع(.. ما جيتمع فيه أربعة شروط: )لفظ، مرب.، مفيد، ابلابلوْضعِ  املفيدُ  امل

ابة، ؛ مثل: اإلشارة، والكت؛ سواٌء فائدة خربية أو إنشائيةفائدة هو بالمهو بل ما يُفيد. بُل ما أفادك الكالم اصطالًحا: 
 وبعض الكالم الذي ال يعده النحويون بالًما، لكنه عند أهل اللغة بالم.

صنف 
ُ
هنا مل يذبر تعريًفا للكالم؛ ألنه بىن بالمه على أصٍل وهو أن الناس يعلمون تعريف الكالم، ويدربون  -رمحه هللا-امل
 شيء إدراًبا اتًما.هذا ال

 (:َفَأَقلُّ َما َيََتَكُب ِمْنُه اْلَكالُم: اْْسَانِ ) قوله:

o :أن نقول: هللا ربُنا.  مثل 
o :اإلسالُم ديننا. أو 
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 (:َأْو اْسٌم َوِفْعلقوله: )

o :جاء احلُق. مثل 
o :أبَل الطالُ.. أو 

 (:َأْو اْسٌم َوَحْرفقوله: )

o النداء؛ اي هللا.مثل : 
 لداللةحيث اأقسام الكالم من 

َقِسُم َأْيضاً ِإََل ََتٍَن، َوَعْرٍض، َوَقَسمٍ قوله: ) َقِسُم ِإَل: َأْمٍر، َوََنٍْي، َوَخََبٍ، َواْسِتْخَباٍر، َويَ ن ْ  (:َواْلَكالُم يَ ن ْ

 )أفعال تدل على طل.(. أمر، وهني، وخرب، واستخبار، ومتٍن، وعرٍض، وقسٍم. من حيث الداللة ينقسم إَل: الكالم

 (:َأْمٍر، َوََنْيٍ ) قوله:

o  ادْعُ اُبت.،  :مثلاألمر. 
o ال تفعل، ال أتبل.النهي مثل : 

  (:َوَخََبٍ قوله: )

 األخبار ما حتتمل الصدق والكذب.

o أن يقال: جاء والدي من السفر، أو: مات فالن. مثل 

 فهذا خرب.

  (:َواْسِتْخَبارٍ قوله: )

 أي: استفاهٌم عن اخلرب، طل. العلم بشيء مل يكن معلوًما من قبل. االستخبار: املقصود به هنا: االستفهام.

o :هل َحَضَر أبوك من السفر؟ مثل 

َقِسُم َأْيضاً ِإََل ََتَنٍ قوله: )  (:َويَ ن ْ

التمين: هو طل. الشيء احملبوب، لكن هذا الشيء احملبوب ال يُرجح حصوله؛ ألنه قد يكون مستحيل، أو أن يكون بعيد 
 منقطع الرجاء.املنال، أو يكون 

o .املستحيل؛ مثل أن يقول الشيخ الكبري: ليَت الشباب يعوُد يوًما 
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o  وهو غري متزو : اي رب ليس يل مااًل، ليس يل ولًدا. -عزَّ وجلَّ -منقطع الرجاء؛ بأن يقول اإلنسان هلل 

  (:َوَعْرضٍ قوله: )

 العرُض: بسكون الراء؛ هو الطل. برفق.

o :لنا، أال تدعو لنا اي رسول هللا. أال تستنصر مثل 

  (:َوَقَسمٍ قوله: )

 الَقَسم: هو احللف.

o :وهللا ألضربن بيدي بل جبان، وهللا ألنصرن الدين. مثل 

 

 .)بعض أهل البالغة يُقسمون الكالم إَل قسمني: )خَب، وإنشاء 

 هو ما حيتمل التصديق والتكذي.. اْلَب: 

o  :أبلُت الرغيف.مثل 

 حيتمل التصديق والتكذي..ما ال واإلنشاء: 

o  :األمر، والنهي، والتمين، والعرض.مثل 
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َقِسُم ِإََل َحِقيَقٍة َوََمَاٍز.  َوِمْن َوْجٍه آَخَر يَ ن ْ

 ْلُمَخاطََبِة.اَفاْْلَِقيَقُة: َما بَِقَي يف االْسِتْعَماِل َعَلى َمْوُضوِعِه. َوِقيَل: َما اْستُ ْعِمَل ِفيَما اْصطُِلَح َعَلْيِه ِمَن 

 َواْلَمَجاُز: َما َُتُوَِّز ِبِه َعْن َمْوُضوِعِه.

 َواْْلَِقيَقُة: ِإمَّا لَُغِويٌَّة، َوِإمَّا َشْرِعيٌَّة، َوإمَّا ُعْرِفيٌَّة.

 َواْلَمَجاُز: ِإمَّا َأْن َيُكوَن بِزََيَدٍة، َأْو نُ ْقَصاٍن، َأْو نَ ْقٍل، َأْو اْسِتَعارٍَة.

 .[11]الشورى:..﴾َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ ﴿: -تَ َعاََل -َفاْلَمَجاُز اِبلزََِّيَدِة ِمْثُل قَ ْوِلِه  -

ْقَصاِن ِمْثُل قَ ْوِلِه  -  .[82]يوسف:..﴾َواْسَأِل اْلَقْريَةَ ﴿: -تَ َعاََل -َواْلَمَجاُز اِبلن ُّ

 اإِلْنَساِن.َواْلَمَجاُز اِبلنقل َكالغَاِئِط ِفيَما ََيُْرُج ِمَن  -

َقضَّ ﴿: -تَ َعاََل -َواْلَمَجاُز اِبالسِتَعارَة َكَقْوِلِه  -  .[77]الكهف:..﴾ِجَدارًا يُرِيُد َأْن يَ ن ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

 

 استعمالهأقسام الكالم من حيث 

َقِسُم ِإََل َحِقيَقٍة َوََمَازٍ )قوله:   (:َوِمْن َوْجٍه آَخَر يَ ن ْ

 ما بقي يف االصطالح على موضوع.اْلقيقة: 

 ما جتِوَز به عن موضوعه.اجملاز: 

o  :بلمة )أسد(.مثل 

 احليوان.أن تُطلق على احليوان املفرتس؛ فهي حقيقٌة به؛ ألهنا لفٌظ وِضع للداللة على هذا : ْلقيقةا

 فُصرف لفظ األسد من احليوان إىل اإلنسان لقوته.يُطلق على إنسان لفظ )أسد(؛ أن اجملاز: 

 (:ِفيَما اْصطُِلَح َعَلْيِه ِمَن اْلُمَخاطََبةِ قوله: )

 قوٌم على شيٍء معلوم عندهم.فيما اتفق أي: 
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o :أهل الشرع، أو أهل الفقه، أو أهل النحو. مثل 
 تعريف الحقيقة

 (:َواْْلَِقيَقُة: ِإمَّا لَُغِويٌَّة، َوِإمَّا َشْرِعيٌَّة، َوإمَّا ُعْرِفيَّةٌ قوله: )

ستعمل فيما وِضع له.فاْلقيقة:  حلقائق الثالثة من املهم جًدا أن يفهمها اإلنسان؛هذه ا
ُ
 هي اللفظ امل

 اْلقيقة ثالثة أنواع: 
 هي اللفظ املستعمل فيما وِضع له يف اللغة. :اْلقيقة اللغوية

o  :الصيام.مثل 

 الصيام لغواًي معناه: اإلمساك.: يف حقيقته اللغوية -

 هو اإلمساك عن الطعام والشراب من الفجر إىل املغرب بنية. أما يف حقيقته الشرعية: -

 : هي لفٌظ مستعمل فيما وِضع له يف الشرع.اْلقيقة الشرعية

o  :الصالة.مثل 
 ابألفعال واألقوال. -عزَّ وجلَّ -معناها التعبد هلل : يف اْلقيقة الشرعية -

 : وهي نوعان: هي اللفظ املستعمل فيما وِضع يف الُعرف، اْلقيقة العرفية

  :رف، وهي اليت مل يتعني انقضها من املعىن اللغوي.وهي ما تعارف عليه عامة أهل العُ عرفية عامة 
o  :الدابة(.)بلمة مثاًل 
 يُدب على األرض.اسم لكل ما يف اللغة:  -

 خصصه بذوات األربع. أما يف الُعرف: -

  :قضها من املعىن ، وهي اليت تعني انعض الطوائف من األلفاظ اليت وضعوها ملعىن عندهموهي ما تعارف عليه بعرفية خاصة
 اللغوي.
o  :اجلزم.مثال 
 هو القطع.عند أهل اللغة:  -

 هو نوٌع من أنواع اإلعراب.  عند أهل النحو: -
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 تعريف المجاز

 (:َواْلَمَجاُز: َما َُتُوَِّز ِبِه َعْن َمْوُضوِعهِ قوله: )

 ما تُعدي به عن موضوعه، فُنِقل هذا الشيء عن معناه األصلي إىل معناه اجملازي.أي: 

o  :األسد.مثل 
 اللفظ من احليوان إىل اإلنسان جبامع الشجاعة.تعدى 

 :اجملاز نوعان 

 من معناها األصلي إىل معناها اجملازي.هو نقُل الكلمة : َماز ابلكلمة

 األصلي. بُدَّ من وجود قرينة متنع إرادة املعىن ال: شرطهغري ما هو أهله، يُسند الفعل إىل : هو اجملاز العقلي، َماز ابإلسناد

o  :بىن األمرُي قصًرا.مثل 
 لصأمري؛ ألنه هو األصل.هذا جماٌز ابإلسناد، فاألمري مل يبين القصر بل العمال، ولكن مت اإلسناد 

 (:َواْلَمَجاُز: ِإمَّا َأْن َيُكوَن بِزََيَدٍة، َأْو نُ ْقَصاٍن، َأْو نَ ْقٍل، َأْو اْسِتَعارَةٍ قوله: )

 :ذكر املُصنف أربعة أنواع من أنواع اجملاز

 اجملاز ابلزَيدة. .1
o  [11]الشورى:..﴾َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ ﴿ :-تـََعاىَل -ِمْثُل قَـْوِلِه. 

ه من إثبات وهذا شيء ابطل؛ ملا يلزم في العلماء: )الكاف( هنا زائدة؛ لنفي املثل، ولو مل تكن زائدة؛ لكانت مبعىن )مثل(.قال 
 .-عزَّ وجلَّ -املثل هلل 

 فنقول: يصبح املعىن: ليس مثل مثله شيٌء؛ لذلك قلنا عنها أهنا جماًزا، فالقصد منها نفيه.

 اجملاز ابلنقصان. .2
o  ُ[82:يوسف]..﴾اْلَقْريَةَ  َواْسَألِ : ﴿-تـََعاىَل - قَـْوِلهِ  ِمْثل 

سبب و شيء، واللفظ احملذوف بلمة )أهل(؛ فتصبح اجلملة: واسأل أهل القرية؛  هل نسأل احلجارة أو البيوت؟ فهنا ُحِذف
 اسأل القرية؛ يفهم أن املقصود هو أهل القرية. : أن األمر مقطوع به، فأي عاقل يقال له:اجملاز ابْلذف هنا

 اجملاز ابلنقل. .3
o  ِ اإِلْنَساِن. ِمنَ  ََيْرُ ُ  ِفيَما َبالَغاِئ 
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 فكلمة )غائ ( يف األصل: هي املكان املطمئن من األرض.

الناس يذهبون إىل املكان املطمئن ويقضون به حاجتهم طلًبا للسرت؛ فنُقلت هذه الكلمة من املكان إىل اخلار  من اإلنسان؛ 
 الشيء مُسي به.فبسب. جماورة هذا الشيء هبذا 

 اجملاز ابالستعارة. .4
o  َِقضَّ  َأنْ  يُرِيدُ  ِجَدارًا: ﴿-تـََعاىَل - َبَقْوِله  .[77:الكهف]..﴾يَ ن ْ

؛ واإلرادة هي من صفات الشيء؛ فاستعار هذه الصفة من -أي يقع-ُهنا شبه ميل اجلدار ابإلنسان الذي يريد أن ينقض 
 احلي إىل هذا اجلماد جبامع الُقرب من الفعل.

اجملاز واحلقيقة اختلف فيها السلف قدميًا وحديثًا، إىل هذا الوقت ال زال فيها خالف؛ شيخ اإلسالم ابن تيمية،  قضية
وغريهم؛ بعضهم يقول: ال يوجد جماز أبًدا، وبعضهم يقول: يوجد جماز يف اللغة وال يوجد يف القرآن، وبل منَّا يدين هللا  والشنقيطي،

 لكن احلقيقة اجملاز موجود على األقل يف اللغة. مبا يرتجح عنده، -عزَّ وجلَّ -
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 :-رمحه هللا-قال 

الّةُ َعَلْيِه: اف ْ  َفةُ الدَّ َعْل، َوِهَي ِعْنَد اإِلْطالِق َوالتََّجرُِّد َواألمُر: اْسِتْدَعاءُ اْلِفْعِل اِبلَقْوِل ِمَّْن ُهَو ُدونَهُ َعَلى سِبيِل اْلُوُجوِب، َوالصِّ
ِليُل َعَلى َأنَّ املَُراَد ِمْنُه النَّْدُب َأْو اإِلاَبَحُة فَ ُيْحَمُل َعَلْيِه.َعِن اْلَقرِيَنِة   ُُتَْمُل َعَلْيِه، ِإال َما َدلَّ الدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

 نهيباب األمر وال
لقه مبين على إىل عبيده وخ -عزَّ وجلَّ -بباب األمر والنهي؛ ألنه أمٌر مهم، فمدار التكليف من هللا  -رمحه هللا-بدأ املؤلف 

 سان من معرفة األحكام، وما يرتت. على فعلها، أو على خمالفتها.أوامر ونواهي، فال بُدَّ لإلن

 (:اِبلَقْوِل ِمَّْن ُهَو ُدونَُه َعَلى سِبيِل اْلُوُجوبِ َواألمُر: اْسِتْدَعاُء اْلِفْعِل قوله: )

 هذا تعريف لصأمر، وهو من أفضل التعاريف.

 و طل. هني.: أي طل.؛ وهذا جنس؛ طل. أمر أاْسِتْدَعاءُ 

 :األمر

 إما طلُ. فعل. -

 د الفعل.أو طل. إجيا -

 أو طل. الكف. -

 ابللفظ.: أي: اِبلَقْولِ 

 يف الرتبة.أي: : ِمَّْن ُهَو ُدونَهُ 

 :األمر على ثالثة مراتب

 إما أن يكون من أعلى إىل أدين؛ ويسمى أمًرا. -

 أو يكون أدىن يف الرتبة إىل أعلى، ويُسمى دعاًء. -

 يُسمى التماًسا.أو يكون من اثنني متساويني يف الرتبة،  -

 وغريمها.: هذا يدل على أمريته؛ ليخر  الواج. واإلابحة َعَلى سِبيِل اْلُوُجوبِ 
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 (: من صيغة أمر:َعَلى سِبيِل اْلُوُجوبِ )

 إما أن تكون جمردة عن قرينة؛ فتقتضي الوجوب. -

 وإما تكون مقيدة. -

َعْل، َوِهَي ِعْنَد اإِلْطالِق َوالتََّجرُِّد َعِن اْلَقرِيَنِة ُُتَْمُل َعَلْيهِ قوله: ) الُّة َعَلْيِه: اف ْ َفُة الدَّ  :(َوالصِّ

َفُة  الُّة َعَلْيهِ َوالصِّ  : أي: الصيغة الدالة على األمر.الدَّ

َعلْ   : أي: فعل أمر.اف ْ

o  :أقم الصالة، ادعو.مثل 

 بل فعل يدل على الطل. فهو من صيغة أمر.

 أسأل هللا أن ينفعنا وإَيكم ابلقرآن العظيم

 

 2018\10\18ه  املوافق  1440صفر  9مت إلقاؤه يوم اْلميس 


