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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ،أما بعد...
فهذا هو اللقاء السابع من اللقاءات اليت نتدارس فيها كتاب األصول من علم األصول لشيخنا حممد بن عثيمني –رمحه هللا
تعاىل -وغفر له ونفعنا هللا بعلومه.
وتوقفنا يف الدرس املاضي عند تقسيم الكالم ابعتبار استعماله وأنه ينقسم إىل حقيقة وإىل جماز ،وتوقفنا ابلتحديد عند مسألة
ترتيب احلقائق عند التعارض.
السنَّة فإن الرتتيب يكون كالتايل:
إذا تعارضت احلقائق يف كالم الشرع يف القرآن أو يف ُّ
ظ مستعمل فيما ُو ِضع له يف الشرع؛
السنَّة هو لف ٌ
ا
أوًل :يُقدَّم احلقيقة الشرعية أبن هذا اللفظ الذي جاء يف القرآن وجاء يف ُّ
وهلذا تُقدَّم احلقيقة الشرعية ،مث احلقيقة العرفية.
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم -مث احلقيقية اللغوية ،فيكون على هذا
صلَّى َّ
واملراد ابحلقيقة العرفية هنا العُرف الذي كان يف زمن النيب َ -
الرتتيب.
أوًل :احلقيقة الشرعية ،فإن عُ ِد َمت فاحلقيقة العُرفية ،فإن عُ ِد َمت فاحلقيقة اللغوية.
ا
اَّللُ تَ َع َاىل َعْنهُ -يف صدقة الفطر ،قال :كنا نُعطيها يف زمن النيب –
نضرب هلذا مثال يف حديث أيب سعيد اخلدري –َر ِض َي َّ
صلَّى َّ ِ
صاعا من شعري ...إىل آخر احلديث.
صاعا من طعام أو ا
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم -ا
َ
صاعا من طعام ،ما املراد ابلطعام هنا؟ هل املراد ابلطعام العُريف طعام معني كان يف عُرفهم يف ذاك الزمن إطالق الطعام
قوله :ا
عليه أو املراد به الطعام اللغوي؛ فيدخل فيه كل طعام؟
أيت يف الشرع بيان ملا املراد ابلطعام مل ِ
طبعا هنا احلقيقة الشرعية ع ِدمت؛ ألنه مل ِ
السنَّة ما املراد ابلطعام،
أيت يف الكتاب وًل ُّ
ا
ُ َ
فلينتقل بقي معنا احلقيقة العرفية ،واحلقيقة اللغوية.
ِ
ستعمل يف
فهنا نُقدم احلقيقة العُرفية ،ما املراد ابلطعام يف عُرفهم يف ذاك الزمان؟ املراد به ُ
الُب ،فكانت هذه اللفظة الطعام تُ َ
زمنهم يف زمن النيب –صلَّى َّ ِ
خاصة.
الُب
ا
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم -ويُراد به ُ
َ
 املسألة اخلامسة –اليت أشار إليها الشيخ رمحه هللا تعاىل يف املقطوعة اليت سبقت معنا يف الدرس املاضي :-تعريف اجملاز.
تعريف اجملاز يف االصطالح ،قال الشيخ :اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له.
الشرح

معًن آخر؛ وهلذا قال( :املستعمل
معًن جديد للقرينة فهو لف ٌ
ظ ُو ِضع ا
أوًل يف معناه ،لكنه انتقل من هذا املعًن إىل ا
فانتقل إىل ا

يف غري ما وضع له).
من أمثلته :كلمة أسد ،األسد يف هذه اللفظة املعًن املستعمل فيه من حيث األصل احليوان املفرتس املعروف ،لكنها إذا
ِ
عملَت يف غري ما ِ
جمازا ،ملاذا؟ ألن هذه اللفظة استُ ِ
وض َعت لهُ ،و ِض َعت من حيث
أُطل َقت على الرجل الشجاع فهذا اإلطالق يُسمى ا
األصل يف اللغة على احليوان املفرتس ،اآلن استُ ِ
عملَت يف غري ما ُو ِض َعت له.
جمع املائي ،فإذا أُطلِق البحر وأُريد به العالِم الواسع يف
وهكذا لفظة البحر هي من حيث األصل تُطلَق على البحر املعروف املُ َّ
ِ
عمل يف غري ما ِ
جمازا؛ ألنه استُ ِ
وضع له.
علمه كان هذا اًلستعمال ا
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 املسألة السادسة :شروط صحة اجملاز.
أشار الشيخ –رمحه هللا تعاىل -إىل أن اجملاز ًل يصح إًل بشرطني:
 -الشرط األول :القرينة.

 الشرط الثاين :العالقة.الشرط األول :أن يكون هناك قرينة تدل على صحة املعًن ،وهذا ابتفاق أهل األصول ،واملراد ابلقرينة أن يُوجد يف الكالم ما
يدل على أنه ًل يُراد به املعًن احلقيقي للكلمة ،فإذا مل يُوجد يف الكالم قرينة تدل على اجملاز ،فاألصل محل الكالم على حقيقته،
فهذا جيب.
وهلذا يقول أهل األصول :األصل يف الكالم احلقيقة ،حىت أييت دليل أو قرينة تنقله من احلقيقة إىل اجملاز.
أسدا ما األصل يف هذه اللفظة؟ األصل محله على احلقيقة وأن املراد به احليوان املفرتس ،وًل
مثال ذلك :لو قلت لك :رأيت ا
جيوز محله على اجملاز إًل لقرينة.
سدا خيطب الناس ،فهذه القرينة تدل على أن املراد ابألسد هنا الرجل الشجاع املقدام.
مثال القرينة :أن أقول :رأيت أ ا

الشرط الثاين :أن تُوجد عالقة بني املعًن احلقيقي واملعًن اجملازي.
مثال ذلك :إطالق كلمة األسد على احليوان املفرتس وعلى الرجل الشجاع ،هل بينهما عالقة؟ نعم ،ما العالقة؟ الشجاعة،

فإذا مل تُوجد عالقة بني املعًن احلقيقي واملعًن اجملاز؛ مل يصح اجملاز.
مثال ذلك :إطالق كلمة األسد وإرادة الرجل اجلبان ،هذا ًل يصح اجملاز؛ ألنه ًل عالقة بني املعًن احلقيقي واملعًن اجملازي.
 املسألة السابعة :أنواع اجملاز.
اجملاز ينقسم إىل قسمني:
مفرد.
 ٌجماز َ

جماز عقلي.
 ٌجماز مفرد ،وهو :اجملاز الذي يكون يف األلفاظ ،وهو على قسمني:
أما النوع األول فهو ٌ

القسم األول :أن تكون العالقة بني املعًن احلقيقي واملعًن اجملازي املشاهبة كما سبق معنا يف لفظة األسد إذا أُطلِ َقت وأُريد هبا

الرجل الشجاع ،فاألسد العالقة ما بني امل عًن احلقيقي الذي هو احليوان املفرتس ،واملعًن اجملازي الذي هو الرجل الشجاع؛ املشاهبة،
تشاهبوا يف ماذا؟ تشاهبوا يف الشجاعة.
وهكذا لفظة القمر إطالق هذه اللفظة على الكوكب السماوي املعروف ،وعلى اإلنسان اجلميل ،فهذه اللفظة ما العالقة بني
املعًن احلقيقي واملعًن اجملازي؟ املشاهبة ،املشاهبة يف ماذا؟ يف احلُسن واجلمال.
هذا يُسمى جماز مفرد.
ويُسمى –على ما أشار إليه الشيخ رمحة هللا عليه -يُسمى كذلك :استعارة.
قال الشيخ( :فإن كانت املشاهبة مُسي التجوز :استعارةً).
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جمازا
القسم الثاين :أن تكون العالقة بني املعًن احلقيقي واملعًن اجملازي غري املشاهبة ،فهذا إن كان جماز يف الكلمات ُُسي :ا
مرسل ،وإن كان اجملاز يف اإلسناد أي :يف الرتكيب ُُسي :جماز عقلي.
فهذا تلخيص ملا أشار إليه الشيخ رمحة هللا عليه.
هذا هو النوع األول وهو اجملاز املفرد.
جماز يف الكلمات ،قال الشيخ :أن تكون العالقة غري املشاهبة.
فيما يتعلق ابجملاز املرسل الذي هو ٌ
مثل :أن تكون العالقة للسببية.
مثاال له قال :أن تقول :رعينا املطر.
ذكر الشيخ –رمحة هللا عليهً -
الشرح
جماز مرسل.
سبب إلنبات هذا العُشب ،هذا جماز يُسمى ٌ
واملراد ابملطر العُشب ،فأطلق املطر وأراد العُشب؛ ألن املطر ٌ

س َك ِمثْلِ ِه
عز
املرسل أن تكون العالقة زايدة مثَّلوا له بقول هللا – َّ
َّ
كذلك من العالقة يف اجملاز َ
وجل﴿ :-لَْي َ
السنَّة ،وسيأيت معنا هذه
طبعا هذا التمثيل هبذه اآلية على قول من يقول أبن اجملاز
موجود يف الكتاب و ُّ
ٌ
َش ْيء﴾[الشورى ]11:ا
املسألة إن شاء هللا تعاىل.
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيء﴾ الكاف يف قولهَ ﴿ :ك ِمثْلِ ِه﴾ زائدة ،أي :أن الكالم يستقيم بدوهنا ،لو قيل :ليس مثله شيء؛
فقوله﴿ :لَْي َ
استقام الكالم.
وجل -ونالحظ أن الشيخ ملا ُُيثِل جيزم ابملثال يقول :مثال ذلك يف
ما فائدة اجمليء هبا؟ التأكيد يف نفي املِثل عن هللا – َّ
عز َّ
اجملاز املرسل كذا ،لكن هنا قال( :ومثَّلوا للمجاز ابلزايدة) وهذا فيه إشارة إىل أن الشيخ كأنه ًل يرتضي هذا التمثيل.
النوع الثالث من العالقة يف اجملاز املرسل :أن تكون العالقة ابحلذف.
وجل﴿ :-و ْ ِ
فح ِذفَت
مثال بقول هللا – َّ
فذكر الشيخ –رمحة هللا عليه -له ا
عز َّ
َ
اسأَل الْ َق ْريَةَ﴾[يوسف ]82:واملراد أهل القريةُ ،
جمازا.
كلمة (أهل) ا
هذا هو القسم األول من أنواع اجملاز وهو اجملاز املفرد.
ونُ ِ
لخصه فنقول :اجملاز املفرد إما أن يكون يف األلفاظ ،وإما أن يكون يف الكلمات.
مفردا ،وإن كانت العالقة املشاهبة يُسمى استعارة ،وإما إن كانت يف الكلمات وكانت العالقة غري
فإن كان يف األلفاظ ُُسي ا
جماز مرسل ،وذكر الشيخ –رمحة هللا عليه -أمثلة لذلك.
املشاهبة ،فهذا يُسمى ٌ
النوع الثاين من أنواع اجملاز :أن يكون اجملاز يف اإلسناد أي :يف الرتكيب ،وهذا يُسمى ابجملاز العقلي.
واجملاز العقلي أو اجملاز اإلسنادي هو إسناد ٍ
فعل إىل غري من هو له.
مثاال بقوله :أنبت املطر العشب.
مثال ذلك :ذكر الشيخ –رمحة هللا عليهً -
الشرح

فهذه الكلمات :أنبت ،واملطر ،والعُشب هذه الكلمات من حيث النظر يف الكلمة يُراد هبا حقيقتهاُ ،فرياد حقيقة اإلنبات
واملطر والعُشب ،فنفس األلفاظ ليس فيها جماز يُراد هبا حقائقها ،لكن حصل اجملاز يف إسناد إنبات العُشب إىل املطر؛ ألن املُنبِت

احلقيقي للعشب هو هللا -سبحانه وحبمده -فهذا النوع يُسمى ابجملاز العقلي.
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وجل -يف القرآن﴿ :وأَ ْخرج ِ
ض أَثْ َقا ََلَا﴾[الزلزلة ]2:من املُخرِج احلقيقي هلذه األثقال؟ هو هللا –
ومنه قول هللا – َّ
عز َّ
ت األ َْر م
َ ََ
ُسْب َحانَهُ َوتَ َع َاىل -لكن هنا يف اآلية أُسنِد اإلخراج إىل األرض ،هذا يُسمى ابجملاز العقلي.
أشار الشيخ –رمحة هللا عليه -إىل فائدة وهي :ما فائدة ِذكر احلقيقة واجملاز يف ُكتب األصول؟
قال الشيخ –رمحة هللا عليه :-وإمنا ذمكِر طرف من احلقيقة واجملاز يف أصول الفقه؛ ألن داللة األلفاظ إما حقيقة وإما جماز،
وحكمه.
فاحتيج إىل معرفة كل منهما م

الشرح
احتيج إىل أن نعرف ما تعريف احلقيقة؟ ما
فاأللفاظ يف الكتاب و ُّ
السنَّة إما أن تكون حقيقةا ،وإما أن تكون ا
جمازا؛ وهلذا ُ
تعريف اجملاز؟ ما شروط صحة اجملاز؟
لفظ على ما استُ ِ
وذلك حىت ُُيمل كل ٍ
عمل فيه.
َ
مث انتقل الشيخ –رمحة هللا عليه -إىل تنبيه.

قال :تنبيه :تقسيم الكالم اىل حقيقة وجماز هو املشهور عند أكثر املتأخرين.
وهذه املقطوعة إىل قوله :أن هذا القول هو الصواب.
الشرح
يعين إىل آخر هذا املبحث قبل ابب األمر.
حديث من الشيخ –رمحة هللا عليه -إىل املسألة الثامنة وهي :هل يُوجد اجملاز يف اللغة العربية؟ وهل يُوجد يف الكتاب
هذا
ٌ
السنَّة؟
و ُّ
وحتقيق املسألة:
السنَّة واجلماعة متفقون على عدم وجود اجملاز يف صفات هللا.
ً
أوال :أهل ُّ

اثنيًا :اختلفوا فيما عدا ذلك على ثالثة أقوال:

السنَّة.
 القول األول :إثباته مطل اقا يف اللغة العربية ويف الكتاب ويف ُّمطلقا.
 -القول الثاين :نفيه ا

فتحصل معها ثالثة أقوال أشار الشيخ –رمحة هللا عليه-
السنَّة،
َّ
 القول الثالث :إثباته يف اللغة العربية ونفيه يف الكتاب و ُّإليها.

قال الشيخ –رمحة هللا عليه -يف القول الثالث :وقال آخرون :ال جماز يف القران وال يف غريه.
الشرح
وهذا القول الذي ينفي حنن يف التقسيم جعلناه يف القول الثاين النفي املطلق.
قال :وبه قال أبو إسحاق اإلسفراييين ومن املتأخرين العالمة الشيخ حممد األمني الشنقيطي.
الشرح
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الشنقيطي –رمحة هللا عليه -له كتاب اُسه (إثبات منع اجملاز يف الكتاب املُ َّنزل للتعبُّد واإلعجاز) قرر فيه هذا القول.

قال الشيخ –رمحة هللا عليه :-وقد َّبني شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه –يعين اجملاز -اصطالح حادث

بعد انقضاء القرون الثالثة املفضَّلة.

الشرح

مدخال هلم لنفي الصفات.
حمدث أحدثه املؤولون للصفات؛ حىت يكون ذلك ا
أمر َ
هذا يدل على أن اجملاز على هذا القول هو ٌ
حمدث هو من أقوى ما استدل به شيخ اإلسالم ابن تيمية –رمحه هللا تعاىل -وقد
أمر َ
وهذا الذي أشار إليه الشيخ أن اجملاز ٌ
ذكر ذلك يف رسالته (اإلُيان).
قال الشيخ :ونصره أبدلة قوية كثرية تمبني ملن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب.
الشرح

مطلقا يف القرآن ويف غريه.
فالشيخ –رمحة هللا عليه -إ اذا يُ َّ
رجح ماذا؟ يُ ِرجح القول القائل :بنفي اجملاز ا
مث انتقل الشيخ –رمحة هللا عليه -إىل ٍ
ابب جديد وهو ابب األمر.
لعلنا نقف عليه حىت يكون –إن شاء هللا -حمور احلديث يف اللقاء القادم مكتمل حول هذا املبحث مبحث األمر ،وهو من
أهم املباحث يف ُكتب أصول الفقه ،فمبحث األمر والنهي من املباحث املهمة جدًّا إذ أهنا هي الثمرة؛ ألن األصويل يتعامل مع

السنَّة؛ ملعرفة ذلك املأمور واملنهي عنه.
ألفاظ الكتاب و ُّ
وعمال
انفعا ا
علما ا
أسأل هللا – ُسْب َحانَهُ َوتَ َع َاىل -التوفيق والسداد ،وأن جيعل هذا القول ُحج اة لنا ًل ُحج اة علينا ،وأن جيعله ا
صاحلاا.
وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا ٍ
حممد وعلى آله وصحبه.
وهللا تعاىل أعلم.

