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  قدمةامل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنـا ، مـن    إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ

له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، وأشهد  يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي

 آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يـوم  اهللا وسلم وبارك عليه وعلى أن حممدا عبده ورسوله صلى

   .نالدي

فمنها تقـسيم اللفـظ    من املعلوم لدى املتخصصني أن األلفاظ هلا أقسام كثرية باعتبارات متعددة ،

ومنها تقـسيم اللفـظ   . والنهي وحنوها باعتبار وضعه للمعىن كالعام واخلاص واملطلق واملقيد واألمر

ومنها تقسيم اللفظ باعتبـار كيفيـة   .وامل واملؤول والظاهرباعتبار ظهور املعىن وخفائه كالنص 

 ومنها تقسيم اللفظ باعتبار االستعمال وهو املقـسم إىل . بأقسامه املختلفة داللته كاملنطوق واملفهوم

  .االستعمال احلقيقي واازي

ن اصطالحات ارتضاها بعـضهم ، وآخـرو   وهذه التقسيمات ليست حمل اتفاق بني العلماء لكنها

والذي يهمنا يف هذه األقسام ، حقيقتها عما أوردته نظروا إىل األلفاظ باعتبارات أخرى ال خترج يف

وأنواع هذا القسم ليست حمل اتفاق بـني العلمـاء ،   ،باعتبار استعماهلا آخرها وهو تقسيم األلفاظ

  .اجلمهور ولذلك سأسري على ماسار عليه،املسلك الذي سار عليه مجهورهم لكنها

وقوع اـاز يف األدلـة      (ه رسالة ضمن متطلبات احلصول على درجة املاجستري موضوعها          فهذ 

 صلى -  رسوله و ااز واقع يف كالم العرب وكالم اهللا تعاىل وكالم )أصولية الشرعية ـ دراسة 

  .وهو قول أكثر العلماء اهللا عليه وسلم 



٢ املقدمة                                                                                                                                

  :اختيارهأمهية املوضوع وأسباب 

هذا املوضوع وترجع أسباب اختياره العتبارات عدة  ياره تأيت أمهيةأمهية املوضوع وأسباب اخت

  : أمهــها

يف علم األصول ميثل جوهرة يف عقد وضاء ، وحلقة يف سلـسلة   ـ أنه يبحث يف موضوع مهم ١

  .خأصويل شام مترابطة ، ولبنة يف بناء

تها الوطيدة بعدد مـن  عالق ـ أن هذه القضية تعترب مسألة جوهرية من مسائل اللغة واأللفاظ هلا٢

هلا ارتباطا وثيقـا باألدلـة خاصـة     العلوم يف العقيدة السيما يف صفات الباري جل وعال ، كما أن

وقضية هذا شأا ، وتلك حماورها ، جديرة         ."كتاب اهللا سبحانه  "املصدر األول من مصادر التشريع      

  .بالبحث والدراسة

 عملية كثرية ويلزم منـها لـوازم  حبتة، بل هلا آثارألة ليست نظرية صرفة ولفظية املس ـ أن هذه ٣

السلف يف االعتقاد،  كانت تكأة لكثري من املخالفني ملذهبطرية،ويترتب عليها أمور شنيعة بل لقدخ

  .فيها من جتليتها وإبانة احلق وعولوا عليها يف استدالالم، فكان البدبنوا عليها مذاهبهم،

وجدل بني طالب العلم والباحثني ما بني  ل نقاش وإشكالـ أن هذه القضية كانت والزالت حم ٤

من وجود حبث حر متجـرد يتـسم بـالعرض     مثبت وناف ومفصل ومتردد ومتوقف ، فكان البد

   .لعلى حسب قوة الدليل وصحة التعلي واالستدالل واملناقشة اهلادفة ومن مث بيان الراجح



٣ املقدمة                                                                                                                                

  :منهج البحث

 : مبا يليمنهجي يف البحث يتسم منهجي يف البحث 

والراجح ووجه  بذكر األقوال واألدلة واملناقشات أصوليا  ـ عرض املسألة عرضا علميا ١

 .ترجيحه

 . مذاهبها املعتربة  عزو األقوال إىل أصحاا والنقول إىلـ٢

ملذهب ، بل حسب قوة الدليل  ـ التجرد عند سرد األدلة والترجيح دون تعصب لرأي أو تقليد ٣

 . وصحة التعليل

األصيلة يف كل مذهب ، مع االستفادة من املصادر املستقلة  ـ التوثيق العلمي من الكتب املعتربة ٤

 .. واملعاصرة يف هذا املوضوع

 . بذكر رقم اآلية واسم السورة ـ عزو اآليات إىل سورها٥

 . ـ ختريج األحاديث من مظاا املعتربة ٦

 . ترمجة األعالم باختصار سوى املشهورين ـ٧

فهارس لآليات واألحاديث واآلثار واألعالم  ذيلت البحث بفهارس متنوعة مشلت مخسةـ  ٨

 . واملراجع واملوضوعات

 التوفيق والسداد واإلخالص لوجهه الكرمي واإلصابة يف األقوال واألعمال ، إنه ويل ذلك  اهللاةسائل

  .والقادر عليه وهو املستعان ، وعليه التكالن

 :خطة البحث

 .مقدمة  وستة فصول  ضمنهـــا نتائج البحث   علىو يشتمل البحث



٤ املقدمة                                                                                                                                

   :يف معىن احلقيقة وأقسامها : الفصل األولأما

  :وفيه سبعة مباحث

  .معىن احلقيقة لغة واصطالحا:املبـحث األول 

  .أقسام احلقيقة لغوية وشرعية وعرفية :املبـحث الثاين 

  .وجود احلقيقة اللغوية والشرعية والعرفية :لث املبـحث الثا

  .القرآن عريب كُله:املبـحث الرابع 

  .النقل إىل ااز خالف األصل:املبحث اخلامس

  .وجود األمساء الشرعية:املبحث السادس

  صيغ العقود من اإلنشاء :املبـحث السابع 

  از ــفــي ا: ـي الفصـل الثانـ

  :ر مبحثاًوفيـه أحــد عشـ

  .معىن ااز لغة واصطالحاً: املبحث األول 

  . وقوع ااز يف اللغة والقرآن والسنة:املبحث الثانـي

  . ااز باعتبار العالقةأنواع :املبحث الثالث



٥ املقدمة                                                                                                                                

  . يشترط لصحة استعمال ااز النقل عن العرب:املبحث الرابع

  .ااز خالف األصل:املبحث اخلامس

  . تدعوا إىل اازاألسباب اليت:املبحث السادس

  .  اللفظ قد ال يكون حقيقة وال جمازاً:املبحث السابع 

  .عالقة احلقيقة وااز:املبحث الثامن

  .  بيان ااز يف القرآن والسنة:املبحث التاسع

  .ال يقاس على ااز:املبحث العاشر

  . ااز إىلأسباب العدول:املبحث احلادي عشر

  ازإطالقات ا: الفصل الثالث 

  وفيه مثانية مباحث

  .إطالق السبب على املسبب والعكس:املبحث األول

  .إطالق العلة على املعلول والعكس:املبحث الثاين

  .إطالق الالزم على امللزوم والعكس:املبحث الثالث 

  .إطالق األثر على املؤثر:املبحث الرابع 



٦ املقدمة                                                                                                                                

  .إطالق احلال على احملل:املبحث اخلامس 

  .ق الكل على البعض وامللزوم على الالزمإطال:املبحث السادس 

  .ااز املركب:املبحث السابع 

  ااز بالزيادة والنقصان:املبحث الثامن

  تعارض احلقيقة مع ااز:    الفصل الرابع 

   عشر مبحثاًإثىنوفيه 

  .يشترك فيه احلقيقة وااز ما: املبحث األول

  . هل ااز يستلزم احلقيقة:املبحث الثاين 

  . العالقة بني احلقيقة وااز:املبحث الثالث 

  .األمور اليت تعرف ا احلقيقة من ااز عند االشتباه:املبحث الرابع

  .ترك احلقيقة للعادة الشرعية: املبحث اخلامس

  .حكمها يف إثبات األحكام ما سواء: املبحث السادس

  .ز إذا تعذرت احلقيقة أو هجرت تعني اا: املبحث السابع

  . إذا أمكن العمل باحلقيقة تعينت : املبحث الثامن



٧ املقدمة                                                                                                                                

  .احلقيقة املستعملة أوىل من ااز املتعارف: املبحث التاسع

  .هل يصح اجلمع بني احلقيقة وااز : املبحث العاشر

  .إذا قصدت احلقيقة بطل ااز: املبحث احلادي عشر

  .ز ية بني احلقيقة وااِفلَاخلَ: املبحث الثاين عشر

  إطالق الوصف وتعارض ما خيل بالفهم:الفصل اخلامس 

  وفيه مثانية مباحث

  .أخالق الوصف املشتق على شيء جمازاً : املبحث األول 

  .إذا دار الفظ بني االشتراك وااز : املبحث الثاين 

  .اإلضمار خري من االشتراك : املبحث الثالث 

  .التخصيص خري من االشتراك : املبحث الرابع 

  .ااز خري من النقل : املبحث اخلامس 

  .اإلضمار خري من النقل : املبحث السادس 

  .حد التعريض وهو حقيقة : املبحث السابع 

  .هل الكناية حقيقة أم جماز : املبحث الثامن 



٨ املقدمة                                                                                                                                

  التخصيص باإلضمار واالستعارة:الفصل السادس 

  وفيه تسعة مباحث

  .التخصيص أوىل من النقل : املبحث األول 

  .اإلضمار مثل ااز : املبحث الثاين 

  .التخصيص خري من اإلضمار : املبحث الثالث 

  .التخصيص خري من اإلضمار : املبحث الرابع 

  .املقصود باالستعارة : املبحث اخلامس 

  .استعارة العتق للطالق : املبحث السادس 

  .ااز ال يدخل إال يف أمساء األجناس : املبحث السابع 

  .تقسيم اللفظ إىل احلقيقة وااز حادت بعد القرن الثالث اهلجري: الثامن املبحث 

املطلب  . تنطبق على احلقيقة وااز وفيه ثالثة مطالب أنفروع فقهية ميكن: املبحث التاسع 

املطلب .من أنواع العالقة السببية:املطلب الثاين.يصرف اللفظ على ااز عند قيام القرينة:األول

  .طالق اسم البعض على الكل والعكسا:الثالث

 ويرينا الباطـل    إتباعهالقول والعمل وأن يرينا احلق حقا ويرزقنا         وأسأل اهللا أن يرزقنا اإلخالص يف     

 اجتنابه إنه خري مسئول وأكرم مأمول ، وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب باطال ويرزقنا

  .وآله وصحبه أمجعني وصلى اهللا على نبينا حممد. العاملنيواحلمد هللا رب . وهو حسبنا ونعم الوكيل 



  

  الفصل  األول

   وأقسامهااحلقيقة  معىن  يف 

  : مباحثتةوفيه س

  .ة لغة واصطالحا  معىن احلقيقـاملبـحث األول ــ

   .وشرعية وعرفية  أقسام احلقيقة لغوية املبـحث الثاين  ــ

   .اللغوية والشـرعية والعرفية وجود احلقيقةــ املبـحث الثالث 

  .از خالف األصلالنقل إىل ا  املبـحث الرابع  ــ

  .وجـود األمساء الشـرعية  املبحث اخلامس ــ

  .صيغ العقــود من اإلنشـاء  املبحث السادس ــ

  



         يف  معىن  احلقيقة  وأقسامها                             :                   الفصل  األول 

 

١٠

  الفصل األول

  يف معىن احلقيقة وأقسامها

  

   ١.املرشد إىل املطلوب: لدليل هواألدلة مجع دليل، وا

  . يح النظر فيه إىل مطلوب خربي هو ما ميكن التوصل بصح: واصطالحاً

  .  فال يسمى دليالً يف االصطالحخيرج فاسده،) بصحيح النظر(قولنا 

التصديقي، ويدخل فيه ما علم بالقطع أو بالظن عند مجهور : املراد به) إىل مطلوب خربي(قولنا 

  . العلماء فال يشترط فيه اليقني 

  :واألدلة الشرعية أقسام، فمنها متفق عليها ومنها خمتلف فيها 

  . الكتاب الكرمي :تفق عليها أربعةفاألدلة امل. ١

  . والسنة النبوية · 

  . واإلمجاع · 

  . وال يعترب خالف من خالف فيهاوالقياس فهي متفق عليها يف اجلملة · 

  : وهناك أدلة خمتلف فيها هي موضع نزاع بني العلماء . ٢

  . العرف وسد الذرائع ومذهب الصحايبواملصاحل املرسلةأشهرها االستحسان 

 

  

                                                 
  .القاهرة/ مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه _ البن فارس حتقيق السيد أمحد صفرالصاجي من  ، ٢١٢ص: انظر /١ 



         يف  معىن  احلقيقة  وأقسامها                             :                   الفصل  األول 

 

١١

  

  املبحث األول

  معىن احلقيقة لغة واصطالحاً

  :تعريف احلقيقة يف اللغة

ومنـه   حق الشيء إذا وجب وثبت،    : من حق حيق حقا وحقيقة،يقال     ةاحلقيقة يف اللغة مأخوذ   

  . أي وجبت)١(}كَذَِلك حقَّت كَِلمت ربكو{ :قوله تعاىل

منتهاه وأصـله   :زما،وحقيقة الشيء وحققت األمر وأحققته أحقه إذا تيقنته أو جعلته ثابتا ال         

  .املشتمل عليه

واشـتقاقه مـن     احلقيقة من قولنا حق الشيء إذا وجب،      " ":فقه اللغة " يف   )٢( قال ابن فارس  

فاحلقيقة الكـالم املوضـوع يف       :ثوب حمقق النسيج أي حمكه     :يقال الشيء احملقق وهو احملكم،   

أمحد اهللا على نعمه     : كقول القائل  وال تأخري  فيه    وال تقدمي  لموضعه الذي ليس باستعارة وال متثي     

  .)٣(وإحسانه وهذا أكثر أي القرآن وشعر العرب على هذا

                                                 
  . من سورة غافر٦  آية رقم )١(
،وأعطى هو اللغوي املشهور أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيب الرازي كان إماما يف اللغة ويف علوم شـىت                      )٢(

من أهم  . اللغة جل مهه إىل أن أتقنها وصار فيها إماما وألف فيها املؤلفات املتعددة كما له اهتمام بالشعر وله أشعار كثرية حسنة                    
 من وفيات ١١٨ص /١: انظر ترمجته يف. هـ بالري٣٩٠، تويف سنة " وحلية الفقهاء" "وامل  " "مقاييس اللغة  معجم:"مؤلفاته

 . من شذرات الذهب البن العماد١٣٢ /٣كان،  األعيان البن خل

 .القاهرة/ مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه _ البن فارس حتقيق السيد أمحد صفرالصاجي من ٣٢٢ ، ص٣٢١ص: انظر)  ٣(



         يف  معىن  احلقيقة  وأقسامها                             :                   الفصل  األول 

 

١٢

فاحلق نقيض   وهو يدل على إحكام الشيء وصحته،      احلاء والقاف أصل واحد،   ) حق( :وقال

  .)١(وجب :حق الشيء :ويقال مث يرجع كل فرع إليه جبودة االستخراج وحسن التلفيق، الباطل،

  .صار حقاً وثبت:حق األمر حيق وحيق حقاً وحقوقٍا :اللسانويف 

  .)٢(ما أقر يف االستعمال على أصل وصفه وااز ما كان بضد ذلك : واحلقيقة يف اللغة

ات الشيء وحده وبـني     لفظ احلقيقة مشتركٍا بني ذ    " املستصفي" وقد اعترب الغزايل يف كتابه    

  .)٣(حقيقة الكالم

ألا مقولة يف األصل علـى       إىل أن لفظ احلقيقة نفسه جماز،      "طرازال" يف    )٤( وذهب العلوي 

الشيء الثابت غري املنفي املعدوم،مث إا نقلت إىل استعمال اللفظ يف موضـوعه األصـلي،فقد               

  .)٥(أفادت غري ما وضعت له يف األصل

  :ملعاين اآلتيةا أحد ايتبني أا تطلق ويراد ) احلقيقة(ومن جمموع هذه املعاين اللغوية لكلمة 

  .الوجوب، والثبوت، واللزوم، والوقوع)   أ ( 

  .، والصحة، واإلتقان، واجلودة، واحلسناإلحكام  ) ب(

 .، ومنتهاه، وأصله، وماهيتهغاية الشيء  ) ج(

  ..)٦(عالتيقن، واجلزم، والقط)   د( 

                                                 
  . من معجم مقاييس اللغة ، البن فارس ، حتقيق عبدا لسالم هارون ، دار الكتب العلمية، بريوت،لبنان٢٥ص/ ٢انظر ج) ١(

 .دار صادر، بريوت/  ،من اللسان مادة حقت ط١٥ص١/ج:  انظر)٢(
 .دار ا����:�� ا������� ط٢٦٨ص/١ج:    ا	��)٣(
  هـ٧٠٥  ه& ا7�8م 45)� .� 2�3ة .� 0*' .� إ.�اه), ا�+*&ي ا�)�#' ا���&%� س#" - ) ٤( 
 .دار ا���@ ا�+*�)": �� ا�?�از ،ط٤٦ص/١ج: ـ أ	��)٥(
)٦ (      ABع ه&B�D� '% ��	'  ا	7B+ا�� E:ج         ١٥ص/٢ج، "BF*ا� G(57BH� ,BD+� �B� ١٤٣ص/ ١      ، '�&B(�*� �B(#7ح ا��J�Bا�� �B� 

 �� ا��74ح �*D&ه�ي ، تO(H4 أNJ0 N�3ا ��F&ر 7B?0ر ، دار ا�B*H,   ١٤٦٠ص/ ٤ا����J" ا�+*�)" ، .)�وت ، �J#7ن، ج     
  .، ا�7Hه�ةا�J*4' / ط .  �� ا��7H&س ا��S(4 �*�)�وز R.7دي٢٢١ص /٣هـ ،ج١٤٠٤ ، ٣/ �*�5Q)� ط 
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١٣

  :تعريف احلقيقة يف االصطالح

  :للعلماء يف تعريف احلقيقة اصطالحاً أقوال متعددة أمهها

  .)١("أا اللفظ املستعمل فيما وضع له أوالً"

 فال يسمى حقيقة وال جمازاً،       املهمل، ،"املستعمل" :مثل أسد للحيوان املفترس فيخرج بقولنا     

  .ااز ،)فيما وضع له: (وخرج بقولنا

ألنـه إذا   ،  )٢("ومن األصوليني من زاد يف هذا احلد قيدا وهو قوهلم يف اصطالح التخاطب            "

 آخر،ملناسبة بينه،وبني ما وضع له  حب باصطالح واستعمل فيه ما وضع له يف اصطال        كان التخاط 

  .يف اصطالح التخاطب،كان خارجا عن حد احلقيقة،مع أنه لفظ مستعمل فيما وضع له

  .)٣("أا كل اسم أفاد معىن على ما وضع له" :ومنها

    )٤("ع التخاطب بهيف أصل االصطالح الذي وق أا ما أفيد ا ما وضعت له،" :ومنها

                                                 
 .املكتب اإلسالمي بريوت/حتقيق وتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي،ط‘ من اإلحكام لألمدي٢٦ص / ١  انظر ج)١(

دار إحياء التراث العريب،    / من فواتح الرمحوت شرح مسام الثبوت،مطبوع امش املستصفى، ط         ٢٠٣ص /١  انظر ج   )٢(
هـ ،دار الكتـب العلميـة ،بـريوت      ١٤٠٤  ،    ١/، ط  من اإلاج يف شرح املنهاج للسبكي      ١٢٧ص/١بريوت،ج

مطبعـة احلـسني    ١/ معراج املنهاج شرح منهاج الوصول إىل علم األصول ط         ٢١٧ص /١،توزيع دار البازمكه، ج   
مع فواتح الرمحوت ، مصورة عن املطبعة األمريية        / املستصفى للغزايل ط   ٢٧ص/١هـ، ج ١٤١٣اإلسالمية ،القاهرة   

 .اء التراث العريب ومكتبة املثىن ، بريوت ، لبنانبوالق مبصر ، نشر دار إحي

 ١/  مركز البحث العلمي جامعة أم القرى ط      /مفيد أبو عمشة ،ط   . من التمهيد أليب خطاب،حتقيق د     ٧٧ص /١انظر ج )٣(
 . هـ١٤٠٦، 

في،املعهـد   من املعتمد أليب احلسني البصري ، حتقيق حممد محيد اهللا  بتعاون حممد بكر وحسن حن                ١٧ص / ١  انظر ج   )٤(
 .١٣٨٤العلمي الفرنسي للدراسات العربية،دمشق
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١٤

وكما ترى أا متقاربة،متحدة     هذه أهم التعريفات اليت ذكرها األصوليون لتعريف احلقيقة،       

  .يف أصل املعىن وإن اختلفت يف األلفاظ
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١٥

  املبحث الثاين

  سام احلقيقة لغوية وشرعية وعرفيةأق

  

  : احلقيقة إىل ثالثة أقسامقسم العلماء

  .احلقيقة اللغويةـ ١    

 .احلقيقة العرفية ـ٢    

  .احلقيقة الشرعيةـ ٣    

، كاألسد املـستعمل يف احليـوان       تعمل فيما وضع له أوالً يف اللغة      هي اللفظ املس   :فاللغوية

  .الشجاع املعروف

عرفيـة  :هي اللفظ املستعمل فيما وضع له بعرف االستعمال اللغوي وهي ضربان           :والعرفية

  .عامة وعرفية خاصة

مث خيصص بعرف استعمال أهل اللغـة بـبعض          م قد وضع ملعىن عام،    أن يكون االس   :األول

دب على   وإن كان يف أصل اللغة لكل ما      اص لفظ الدابة بذوات األربع عرفا،       كاختص مسمياته،

  .األرض
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١٦

، مث يشتهر يف عرف استعماهلم بااز اخلارج عـن       ن يكون االسم يف أصل اللغة مبعىن      أ: ومنه

يفهم من اللفظ عند إطالقه غريه،كاسم الغائط فإنه وإن كـان يف            املوضوع اللغوي حبيث أنه ال      

 أصل اللغة للموضع املطمئن من األرض،غري أنه اشتهر يف عرفهم باخلارج املستقذر من اإلنسان،             

  .حىت إنه ال يفهم من ذلك اللفظ عن إطالقه غريه

  )٣(  املناطقـة،والرفع  عنـد  )٢( والرسـم  )١( ومن العرفية اخلاصة ما تعارف عليه أهل كل فن كاحلد         
   )٤( والنصب

                                                 
 هو لفظ وجيز يدل على طبيعة الشيء املخرب عنه كقولك اجلسم هو كل طويل عريض عميق فإن الطول والعـرض                     ]احلد[ -  )١( 

 عن طبيعة اجلـسم     والعمق هي طبائع اجلسم لو ارتفعت عنه ارتفعت عن اجلسمية ضرورة ومل يكن جسما فكانت هذه العبارة خمربة                 
احلد بصفة عامة هو عملية ذهنية تتمثل يف حتديد املفهوم اخلاص بتصور ما أي هو القول الدال على ماهيـة          ومميزة له مما ليس جبسم و     

الشيء ويؤخذ عادة من اجلنس والفصل كحد االنسان بأنه حيوان عاقل والفرق بني احلد والتعريف أن األول يدل على ماهية الشيء       
ب من اجلنس القريب والفصل النوعي يف حني أن الثاين ال يقصد منه إال حتصيل صورة الشيء يف الذهن أو توضيحها، فكـل                       ويترك

حد تعريف ولكن ليس كل تعريف حدا تاما بل قد يكون حدا ناقصا،لذلك ميز احلكماء العرب بني حدود األمساء وحدود األشـياء                      
لعقل أما حد اللفظ فهو حد اسم يصطلح على استعماله لإلشارة إىل أشياء موجودة فحد الشيء هو حد موضوع موجود حقا خارج ا   

إا شكل يرمسه خط    :"يف العقل أو خارجه، واحلد الدقيق الكامل هو الذي يكون حدا شيئيا وحدا امسيا معا مثل حدنا للدائرة بقولنا                  
لفظ فإليه حتديده إذا أجاد العبارة ملا يقصد إليه من املعىن وال            كل من تلفظ ب   :" يقول ابن سينا  " يكون أحد حديه ثابتا واآلخر متحركا     

ماهو دور احلد وصحته؟ وهل أن حكماء العرب مل يعوا مـن            ..."مناقشة معه البتة إال إذا كان قد زاغ عما قصده بشيء مما سيقوله            
 . من لسان العرب١٣٢ص١٥ج : أنظر احلد سوى دوره االمسي املميز عن األلفاظ

الرسم األثر و رسم الدار ما كان من آثارها الصقا باألرض و الروسم بالسني والشني خشبة فيها كتابـة     : ر س م  ] رسملا[ -  )٢( 
خيتم ا الطعام وقد رسم الطعام من باب نصر أي ختمه وكذا رسم له كذا فَارتسمه أي امتثله وارتسم الرجل كبر ودعا قال الشاعر             

 . من لسان العرب٤٤٦ ص٧ج: أنظر دا وارتسم و رسم على كذا وكذا أي كتب وبابه أيضا نصروصلى على 
الرفْع ضد الوضع و رفَعه فارتفَع وبابه قطع و الرفْع يف اإلعراب كالضم يف البناء وهـو مـن أوضـاع     : ر ف ع  ] رفعال[ -  )٣( 

أي كـل   } كل راِفعٍة رفعت علينا من البالغ     { يرفعه من قصته ويبلغها ويف احلديث        النحويني و رفَع فالن على العامل رفيعة وهو ما        
مجاعة مبلغة تبلغ عنا فلتبلغ أين قد حرمت املدينة و رفْع الزرع أن حيمل بعد احلصاد إىل البيدر يقال هذه أيامَ ِرفاٍع بالفتح والكـسر              

قالوا مقربة هلم ومن ذلك رفَعته إىل الـسلطان         } وفرش مرفوعة {وقوله تعاىل   وقال األصمعي مل أمسع الكسر و الرفْع تقريبك الشيء          
 . من لسان العرب١١٧ ص٣ج:أنظر . ومصدره الرفْعانُ بالضم

نصب الشيء أقامه وبابه ضرب و املَنِصب بوزن الس األصل وكذا النصاب بالكسر و نِصب تعـب وبابـه                   ]: النصب[ –) ٤( 
 منام فيـه                        طرب وهأي ذو نصب كرجل تامر والبن وقيل هو فاعل مبعىن مفعول فيه ألنه ينصب فيه ويتعب كليل نائم أي ي اِصبن 

ويوم عاصف أي تعصف فيه الريح و النصب بوزن الضرب ما نِصب فَعِبد من دون اهللا وكذا النصب بوزن القُفْل وقد تضم صـاده             
    و الن ابصأيضا الشر والبالء ومنه قوله تعاىل   أيضا واجلمع أَن بب وعذاب{صصاسم بلد فمن العرب من جيعله امسـا  } ِبن ِصيِبنيو ن

                    ِصييبنسب إليه نأنظر .واحدا غري مصروف ويعربه إعرابه وينسب إليه نصيبيين ومنهم من جيريه جمرى اجلمع السامل ويعربه إعرابه وي
  . من لسان العرب٣١٠ ص١٥ج
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١٧

  .عند األصوليني وحنو ذلك )٢(  والقلب  )١( عند النحاة،والكسر

هي اللفظ املستعمل فيما وضع له يف أصل الـشرع كاسـم الـصالة ،               : واحلقيقة الشرعية 

   )٣(   . لزكاة ، واحلج وحنوهاوا

فظ علـى معنـاه احلقيقـي يف        أن حنمل كل ل    :وفائدة معرفة تقسيم احلقيقة إىل ثالثة أقسام      

ويف اسـتعمال الـشرع      فيحمل يف استعمال أهل اللغة على احلقيقة اللغوية،        موضوع استعماله، 

  .ويف استعمال أهل العرف على احلقيقة العرفية على احلقيقة الشرعية،

  

                                                 
كَسره من باب ضرب فانكَسر و تكَسر و كسره تكِسرياً شدد للكثرة وناقة كَِسري مثل كف خضيب و : ك س ر] كسرال[   )١( 

الِكسرةُ القطعة من الشيء املكسوِر واجلمع ِكسر كقطعة وقطع وِ كسرِوي و كسِري ومجع كسرى أكاِسرةٌ على غري قياس ألن 
 . من لسان العرب٢١٥ ص٥أنظر ج.ء مثل ِعيسون وموسون بفتح السنيقياسه كسرون بفتح الرا

أي عقل و املُنقَلَب يكون } ملن كان له قلب{القَلْب الفؤاد وقد يعرب به عن العقل قال الفراء يف قوله تعاىل : ق ل ب] قلبال[  )٢ (
 نزعت قلبها وِ قُلْب النخلة بفتح القاف وضمها وكسرها مكانا ومصدرا كاملنصرف و قَلَب القوم صرفهم وبابه ضرب وقلبت النخلة

لبها و القَلْب من السوار ما كان قلبا واحدا قلت وقال األزهري ما كان قلدا واحدا يعين ما كان مفتوال من طاق واحد ال من طاقني 
لب اخلف وغريه و القَِليب البئر قبل أن تطوى وفالن حول قُلَّب بوزن سكر فيهما أي حمتال بصري بتقليب األمور و القالَب بالفتح قا

  من لسان العرب٥٤٧ ص٥أنظر ج . عبيدة هي البئر العادية القدميةقلت يعين قبل أن تبىن باحلجارة وحنوها يذكر ويؤنث وقال أبو

 ٢٧ ص /١ املعتمـد أليب احلـسني البـصري ، ج   ١٤ص / ١ من فواتح الرمحوت ، ج٢٠٣ص/ ١انظر يف أقسام احلقيقة ج    )٣( 
 . من اإلحكام لألمدي ٢٨ص
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١٨

  املبحث الثالث

  قيقة اللغوية والشرعية والعرفيةوجود احل

 ٢ والنقض )١(كالقلب( العامة كالدابة وحنوها واخلاصة      رفيةاحلقيقة اللغوية موجودة وكذا الع    

  .)١() والفرق٣واجلمع

فإن حقيقتها اللغوية الدعاء فتحمل عليـه يف   " الصالة"فاحلقيقة اللغوية موجودة ومثال ذلك      

  .كالم أهل اللغة ألن العرب وضعت ألفاظاً واستعملت تلك األلفاظ يف معانيها

  . فيما وضع له يف اللغةلهي اللفظ املستعم :فاللغوية

 املستعمل فيما وضع له يف العرف أي أن يكون االسم قـد             ظهي اللف  :وأما احلقيقة العرفية  

  .وضع ملعىن عام مث خصص بالعرف ببعض مسمياته

دب مث خصص عرفاً بذوات األربع وسببه إما سرعة دبيبه أو            مثل الدابة وضعت لغةً لكل ما     

 وهذا من استعمال أهل العرف العام فهذا االستعمال عند عامة           كثرة مشاهدته أو كثرة استعماله    

  .الناس فمعناه العريف أخص من معناه اللغوي
                                                 

    . من هذه الرسالة١٦تقدم تعريفه ص]  القلب [)١(
معناه و  و النقَاضةُ بالضم ما نِقض من حبل الشعر و املُناقَضةُ يف القول أن يتكلم مبا يتناقَض                 نقَض الِبناءواحلبل والعهد من باب نصر     ]نقضال[)٢(

  . من لسان العرب١٩٤ ص١ج:أنظر . }أَنقَض ظهرك{املَنقُوض و أَنقَض اِحلمل ظهره أثقله ومنه قوله تعاىل قْض بالكسرالناالنِتقَاض االنتكاث و
جمع الشيء املتفرق فاجتمع وبابه قطع و تجمع القوم اجتمعوا من هنا وهنا و اجلَمع أيضا اسم جلماعة الناس وجيمع على جمـوٍع                      ]: مجع[)٣( 
ملوضع مجمع بفتح امليم الثانية وكسرها و اجلمع أيضا الدقل و جمع أيضا املزدلفة الجتماع الناس ا و جمع الكف بالضم وهو حني تقبضها                        وا

قلت مسجد اجلامع   يقال ضربه جبمع كفه ويوم اجلُمعِة بسكون امليم وضمها يوم العروبة وجيمع على جمعاٍت و جمع واملسجد اجلَاِمع وإن شئت                     
باإلضافة كقولك حق اليقني واحلق اليقني مبعىن مسجد اليوم اجلامع وحق الشيء اليقني ألن إضافة الشيء إىل نفسه ال جتوز إال على هذا التقـدير   

ا أجِمع أمـرك وال تدعـه       وقال الفراء العرب تضيف الشيء إىل نفسه الختالف اللفظني و أجمع األمر إذا عزم عليه واألمر مجمع ويقال أيض                  
  . من لسان العرب٥٣ ص٨ج:أنظر  .أي وادعوا شركائكم ألنه ال يقال أمجع شركاءه} فأمجعوا أمركم وشركائكم{منتشرا قال اهللا تعاىل 

 ،١/ طه جابر فياض ط     /دراسة وحتقيق د  ،   من احملصول للرازي    ٤١٤ ص ٤١٣ص/ ١ اإلاج يف شرح املنهاج  ،  ج        ٢٧٤ص/ ١انظر، ج )٤(
 .هـ١٣٩٩
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١٩

  .هي اللفظ املستعمل فيما وضع له يف الشرع :والشرعية

فإن حقيقتها الشرعية األقوال واألفعال املعلومة املفتتحة بالتكبري املختتمة          :مثال ذلك الصالة  

 يف وجـود احلقيقـة اللغويـة        ف كالم أهل الشرع على ذلك،وال خـال       فتحمل يف  بالتسليم،

إن األلفاظ   :)١(الباقالينوقال القاضي   ) كالصالة والزكاة واحلج  (والعرفية،واختلف يف الشرعية    

فالصالة يف الشرع مطلقة على الدعاء غري         الشارع مل يعرب ا عن موضوعاا لغة،       االيت استعمله 

  .وكذلك اإلميان أن يضم إليه أفعال لتعترب ،: دعاء وهو لذلك الاًأن للشرع شرط

إن الشرع أحدث معان مل يعرفها العرب،وليست مطلقة على معـان الزمـة              :واملعتزلة قالوا 

  .فهي وضع جديد،مستحدث ملعان مستحدثة ملوضوعاا لغة،

قـائق  مث اشتهرت فـصارت ح     أا جمازات لغوية استعملها الشرع جمازات،     : )٢(وقال اإلمام 

  .)٣(}ِإنا أَنزلْناه قُرَءانا عرِبيا {:والدليل على ذلك قوله تعاىل إليه، لغلبتها فيما نقلت شرعية،

فـال  . ألا لو مل تكن كذلك ملا كانت عربية        ،)٤(}قُرَآنا عرِبيا غَير ِذي ِعوجٍ    {  :وقوله تعاىل 

  .)٥(يكون القرآن عربيا وكون القرآن ليس عربيا باطل

  

                                                 
انظر طبقات األصولية للمراغى  ( هـ،   ٤٠٣ هو أبو بكر حممد بن الطيب بن جعفر بن القاسم املعروف بالباقالين شيخ أهل السنة تويف سنة                    )١(

 .انتهت إليه رئاسة األشاعرة) ١٣٣ص ١/ج

كىن بأيب عبدا هللا الرازي ولد اإلمام يف شهر رمضان            هو اإلمام األصويل حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن بن علي امللقب بفخر الدين وامل                 )٢(
وعيـون األنبـار    ١٨١تاريخ روضة الناضر البن الـشحنة ص  خ          : انظر. ( هـ يوم عيد الفطر رات     ٦٠٦ هـ وتويف    ٥٤٤من سنة   

 ) خ ١٤٣ صخ، والتحفة البهية يف طبقات الشافعية لعبد اهللا جمازي لوحة) ٤٤٥ ، ٤٣٧وطبقات األطباء البن أيب أصبعية ص 

  .٢:  سورة يوسف من اآلية )٣(
 .٢٨  سورة الزمر اآلية )٤(

  .  من احملصول٤١٥ص/ ١ج،  معراج املنهاج ٢٢٢ص/ ١انظر ج)٥(
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٢٠

  رابعاملبحث ال

  النقل  إىل  اـــــاز  خالف  األصل

إذ األصل بقاء األول وألنه يتوقف على األول ونسخه ووضـع ثـان            . النقل خالف األصل  

  )١(فيكون مرجوحاً

والنقل ال يتم إال بثبوت الوضع اللغوي مث نسخه مث ثبوت الوضـع اآلخـر وأن األلفـاظ                  

ازية إال  قية وال جيرى محلها على معانيها ا      ينظر إىل معانيها احلقي   والعبارات املستخدمة يف النص       

فَمِن اعتدى علَـيكُم    ( : ذه املعاين اازية لقوله تعاىل    إذا وجب صرفها لذلك بقرينة تدل على ه       

 قمح فإن عليه    ثوب أو يفيد أن من أتلف ما ال لغريه ك        )٢()ِمثِْل ما اعتدى علَيكُم   فَاعتدوا علَيِه بِ  

ورة واملعىن ،وال مينع منها     وال جيب عليه رد قيمته ،ألن حقيقة املثلية متعينة يف الص           ،أن يرد مثله  

  .وال حتمل على إجياب ، فتحمل إرادة الشارع عليه،مانع

ان الشيء  كما إذا ك   املثلية اازية وهى القيمة إال إذا مل يكن محلها على املعىن احلقيقي ممكناً،            

، ألن احليوانـات    ريه وجب عليه التعويض بدف القيمـة      ، فمن أتلف حصاناً لغ    الف ال مثل له   الت

ومقتضى محل الكالم على احلقيقة أن معىن قوله صلى          .ن املثليات وإمنا هي من القيميات     ليست م 

                                                 
 . من اإلاج يف شرح املنهاج٢٨٥ص /١  انظر ج)١(

  ١٩٤من اآلية :   سورة البقرة)٢(
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٢١

كل مـن    وجوب إخراج عني الشاة يف الزكاة على         )١()يف كل أربعني شاة شاة    (:اهللا عليه وسلم    

   .ها، وهذا ما ذهب إليه الشافعيةألن هذا هو حقيقة الشاة املأمور بإخراج ،عني شاةملك أرب

، وإمنا صرف    أو قيمتها ألن القيمة بدل العني       جيوز إخراج الشاة   هغري أن األحناف أخذوا بأن    

، ماألحناف اللفظ عن إرادة احلقيقة وحدها بالرجوع إىل فهمهم ملقصود الشارع من شرع احلك             

رعت الزكاة إلرفاق احملتاجني ومواسام يف أموال األغنياء اندفعت احلاجة واملواسـاة            فإنه ملا ش  

       ومنه قوله  ،  )٢ (از وإخراج بدل الشاة وهو القيمة     بإرادة احلقيقة وإخراج عني الشاة أو بإرادة ا

 ٍاذ يفيد ذلك حتديد حـق       )٣() الثُّلُثُ  فَِلأُمهِ فَِإنْ لَم يكُن لَه ولَد ووِرثَه أَبواه      (تعاىل يف مرياث األم     

هـو  والثلث يف حقيقته     ،داً عند اجتماعها مع األب بالثلث     األم يف مرياث ابنها الذي مل خيلف ول       

وهو ثلث الباقي    ،ا املقصود بالثلث إىل معىن جمازى     غري أن الصحابة قد صرفو    ثلث التركة كلها،    

 وإمنا صرفوا إىل    ما يف املرياث مع األم واألب،      أيه  نصيب احد الزوجني إذا اجتمع     دمن التركة بع  

ـ    صيبها هذا املعىن حىت ال يزيد نصيب األم عن نصيب األب يف حال وجود الزوج أو يقـارب ن

وإمنا اضطر فقهاء السنة لذلك تطبيقاً لقاعدة تـضعيف نـصيب           نصيبه يف حال وجود الزوجة،      

  . الذكر بالنسبة لألنثى املتفق معها يف اجلهة والدرجة

                                                 
)١ (/ لَامِه السلَيا{ : قَالَ عش ِعنيباةٌ ِفي كُلِّ أَرةً ش { ٍرو : ، قُلْتماِب عِفي ِكت مقَدت : } اِةاةٌ : ِفي الشةً شاِئماةً سش ِعنيبِفي كُلِّ أَر
 { اِكمالْحانَ ، وِحب نابو ، اِئيسالن هجرِفي . ، أَخ هاجم نى ابورِنِه " ونيِق " سدٍد الصِديِث أَِبي ِهنح ِمن ، رمِن عاب ناِفٍع عن نع
ِمن حِديِث سلَّاٍم أَِبي " معجِمِه الْأَوسِط " ، وروى الطَّبراِني ِفي } ِفي أَربِعني شاٍة شاةٌ { : قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم : قَالَ 

أَِبي ِهن ند باوا دِذِر ثَننٍس الْمأَن ناةً { ٍد عش ِعنيبقَاِت ِفي كُلِّ أَردِة الصناِلِه ِفي سمإلَى ع بكَت لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسأَنَّ ر
أَحسبه عن النِبي صلَّى اللَّه علَيِه : الَ زهير والْحاِرِث عن عِلي ، قَ. وروى أَبو داود ِمن حِديِث عاِصِم بِن ضمرةَ . انتهى } شاةٌ 

، الْحِديثَ ، } وِفي الْغنِم ِفي كُلِّ أَربِعني شاةً شاةٌ : إلَى أَنْ قَالَ . هاتوا ربع الْعشوِر ، ِمن كُلِّ أَربِعني ِدرهما ِدرهم { : وسلَّم قَالَ 
الد اهورِفيِه و كشي ا ، لَمومزجم قُطِْنيِفي. ار مقَدت قَدالْقَطَّاِن ، و ناب هححصاِمِه ومقَِر ِبتِديِث الْبح . 

 .١٩٩٨حممد سراج، دار اجلامعة اجلديدة للنشر/  دي وما بعدها من كتاب أصول الفقه اإلسالم٢٥٦/ ٢٥٥ انظر من ص  -) ٢(

 .١١من اآلية : اءسورة النس) ٣(



         يف  معىن  احلقيقة  وأقسامها                             :                   الفصل  األول 

 

٢٢

وأبقوا لـألم    ،اعدة فلم يصرفوا اللفظ عن حقيقته     أما الشيعة الذين ال حيفلون بطرد هذه الق       

صلى اهللا عليـه وسـلم   ـ إذا اجتمعت مع األب وأحد الزوجني، أما قوله  حقها فيثلث التركة 

 ألنه يؤول إىل نفي وقوع     ، تفسريه حبمله على معناه احلقيقي      فال يصح  )١()ال ضرر وال ضرار   :(ـ

، فيفسر هلذا حبمله على معناه اازى ويكون املقـصود منـه            ر،وهو خمالف للواقع املشاهد   الضر

ه إذا تـسبب شـخص يف       وجوب جرب الضرر والتعويض عنه ومنع بقائه على حاله دون رفع ل           

وال يغيب عن البال أن صرف األلفاظ إىل معانيها احلقيقة أو اازيـة كـان مـن                 إيقاعه بغريه،   

للـنص وبـني    ) احلرفية( االقتصار على املعاين الظاهرة      ني هؤالء الذين أرادوا     أسباب اخلالف ب  

 من قصد املشرع إلعمال هذا      هؤالء الذين اعتربوا أنفسهم مسئولني يف املقام األول عن التحقيق         

، بناء على أن النصوص التشريعية خاطبت الناس وأوجبت عليهم العمـل ـا لتحقيـق          القصد

  .معرفة هذه املصاحل إلدراك معىن النصمصاحل معينة ،وتلزم 

                                                 
  أخرجه مالك يف املوطأ عن عمرو بن حيىي عن أبيه مرسالً، وأخرجه احلاكم يف املستدرك، والبيهقي والدارقطين مـن                     )١(

 ،  ٧٤٥ ص   ٢املوطـأ ج  (حديث أيب سعيد اخلدري، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس، وعبادة بن الصامت               
 ص ٢، كشف اخلفاء ج   ٧٢٧ة ص   نس، واملقاصد احل  ٢٢٨،  ٢٢٧ ص   ٤، والدارقطين ج  ٣٢٧ ص   ٥ومسند أمحد ج  

 .٤٣١ ص ٦، فيض القدير ج٤٩٠
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٢٣

  حث اخلامساملب

  وجـــــــــود  األمساء   الشرعية

معان أكثر مما كانت قد وضعت له، كلفـظ         ورد يف لسان الشارع ألفاظ عربية مستعملة يف         

ومة، واألفعال املعل  أريد ا شرعاً جمموع األقوال       مثا موضوعة يف أصل اللغة للدعاء،       فإالصالة،  

 يعطى ملن أمر اهللا     مث أريد ا شرعاً قدر معني من املال       كلفظ الزكاة، فإن معناها اللغوي النماء،       و

  .إىل غري ذلك من األلفاظبإعطائه إياه، 

  :وذلك على أقوال: وقد اختلف األصوليون يف األمساء الشرعية

  .أن الشارع نقلها عن مسماها يف اللغة  ـ١

  . يف اللغة إال أن الشارع زاد يف أحكامهاأا باقية على ما كانت عليه  ـ٢

 وبالنـسبة إىل    ،فهي بالنسبة إىل اللغة جماز    شارع تصرف فيها تصرف أهل العرف،       أن ال   ـ٣

  .)١(عرف الشارع حقيقة

  : وقد رد عليهم القاضي مذهبهم مبسلكنيل باألوءوقال املعتزلة واخلوارج وطائفة من الفقها

فلو أخذ اللفـظ    يها القرآن، والقرآن نزل بلغة العرب،       ه األلفاظ يشتمل عل   أن هذ   :األول

ذلك إذا استعمله يف بعض     وك. واستعمله فيما وضعوه له مل يكن من لغتهم وإن كان عريب األصل           

  .أو متناوالً ملوضوعه ولغري موضوعهموضوعه، 

                                                 
 .هـ ١٤٢٧ ، دار ابن اجلوزي ٥/  من معامل أصول الفقه  تأليف حممد بن حسني ط٣٧٣ص :   انظر)١(
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٢٤

األمـة  عريف  أن الشارع  لو نقل األلفاظ عن معانيها اللغوية إىل معان أخرى للزمه ت               :الثاين

و ورد فيـه توقيـف   ول بلغتهم مل يفهموا إال موضوعها،   فإم إذا خاطبهم  بالتوقيف ذلك النقل،    

  .د احلجة ال تقوم باآلحاألنلكان متواتراً، 

  :مث رد على ما احتجوا به مبا يأيت

أراد به الصالة حنو بيـت املقـدس،        و،  )١()وما كَانَ اللَّه ِليِضيع ِإميانكُم      ( :احتجوا بقوله ـ 

ـ صلى اهللا عليه وسلمـ وقال   وهـو خـالف   ، وأراد به املؤمنني، )٢()املصلنييت عن قتل :( 

                                                               .                الوضع اللغوي

اد باملصليني املصدقني بالـصالة،     وأرراد باإلميان التصديق والقبلة،     بأن امل : وأجاب عن ذلك  

وعادة العرب تسمية الشيء مبا يتعلق به نوعـاً مـن            التجوز،   ومسي التصديق صالة على سبيل    

                               .التعلق والتجوز من نفس العلة

فافتقرت إىل أسام وكانت اسـتعارا      لشرع وضع عبادات مل تكن معهودة،       عوا بأن ا  وامجـ 

  .من اللغة أقرب من لغة أخرى

ـ              : وأجاب عن ذلك   وإذا ة،  بأنا ال نسلم أنه حدث يف الشريعة عبادة مل يكن هلا اسم يف اللغ

سجود، واحلج، ليس عبارة عن الطواف والـسعي،  بارة عن الركوع والقيل إن الصالة ليست ع  

واحلج ة عبارة عن الدعاء كما يف اللغة،        قلنا ليس للصالة يف الشرع أيضاً عبارة عنه ، بل الصال          

لكن الشرط يف إجراء    ، والصوم عبارة عن اإلمساك، والزكاة عبارة عن النمو،          عبارة عن القصد  
                                                 

 . ١٤٣  سورة البقرة آية   )١(

  ٤٩٢٨  رواه أبو داود يف سننه يف كتاب األدب )٢(

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=2&nAya=143
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٢٥

 االعتداد بالدعاء الواجب ،انـضمام الركـوع        فشرط يف : هذه األمور أموراً أخرى تنضم إليها     

لكنـه  ، واالسم غري متنـاول     ت أن ينضم إليه الوقوف والطواف،       والسجود إليه ويف قصد البي    

  .فالشرع تصرف بوضع الشرط، ال بتغيري الوضعاالعتداد مبا ينطلق عليه االسم، شرط 

بـل  غوي أدىن تصرف،    صرف يف الوضع الل   ومن هذا يتبني أن القاضي يرى أن الشارع مل يت         

  .أبقى تلك األسامي على ما هي عليه إال أنه تصرف يف الشروط اليت جتعل املسمى اللغوي جمزئاً

كار تـصرف الـشرع يف هـذه        ال سبيل إىل إن   :فإنه توسط بني القولني فقال       :أما الغزايل   

غة تـصرف يف    ولكن عرف الل  ، وال سبيل إىل دعوى كوا منقولة عن معانيها اللغوية          األسامي،  

  :األسامي من وجهني

التخصيص ببعض املسميات كما يف الدابة فتصرف الشرع عرف االستعمال كمـا             :أحدمها

  .للعرب

واحملرم م االسم على ما يتعلق به الشيء، ويتصل به، كتسميتهم اخلمر حمرمة،             إطالقه :والثاين

شمله فيف إمتام الصالة،    د شرطه الشرع    ألن الركوع والسجو  را، فتصرفه يف الصالة كذلك،      ش

 ،إذ إنكار كون الركوع والسجود ركن الصالة ومن نفسها بعيد         االسم بعرف استعمال الشرع،     

فتسليم هذا القدر من التصرف بتعارف االستعمال لشرع أهو من إخراج السجود والركوع من              

ي أن يكون هلـا     ينبغإذا ما يصوره الشرع من العبادات       الة، وهو كاملهم احملتاج إليه،      نفس الص 

  .)١(وال يوجد ذلك يف اللغة إال بنوع تصرف فيهأسام معروفة، 

                                                 
 . هـ ١٤٢٤،بدار ابن جزم ١/ول الفقه تأليف الشيخ حممد بن عفيفي طمن أص٣٧٢ص :  انظر)١(
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٢٦

  .)١(وتنقسم هذه األلفاظ إىل أربعة أقسامتبني أن األمساء الشرعية موجودة، ومن هنا ي

وجماز ووجه احلـصر يف األقـسام       حقيقة وضعية أو لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية،         

  :األربعة

أو يغري عنـه والبـد أن   فهذه هي احلقيقة الوضعية، : وضعهقى على أصل أن اللفظ إما أن يب    

 أو من قبل استعمال اللفـظ يف        ،أو من قبل عرف االستعمال    يكون هذا التغيري من قبل الشرع،       

  .غري موضعه لعالقة بقرينة

االسـتعمال  وإن كان من قبل عرف      بل الشرع فهو احلقيقة الشرعية،      فإن كان تغيريه من ق    

  .وإن كان من قبل استعمال اللفظ يف غري موضعه للداللة القرنية فهو اازيقة العرفية، فهو احلق

                                                 
 . ص من قواعد األصول ٥٠،٥١ص ،  من شرح الكوكب املنري١٤٩ ص١/ من روضة الناظر ،ج١٣٨ص  :   انظر)١(
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٢٧

  :مثال احلقيقة الوضعية

وضع له فهو   فإن استعمل يف غري ما      أصل الوضع على احليوان املفترس،      فإنه يطلق يف    " أسد"

  .على الرجل الشجاع" أسد"ااز، مثل إطالق لفظ 

  :ومثال احلقيقة الشرعية

مـع أن هلـذه     راد ا تلك العبادات املعروفـة،       فإا تطلق وي  لفظ الصالة والصيام واحلج،     

: واحلـج   اإلمساك،  : ، والصيام   الدعاء: ى يف أصل وضعها اللغوي، فالصالة     األلفاظ معاين أخر  

  .القصد

  :ومثال احلقيقة العرفية

مع أن معناه األصلي يف اللغة      ات األربع من احليوان،      عرفاً ذو  فإنه يطلق ويراد به   لفظ الدابة   

  .)١(يشمل كل ما يدب على األرض

                                                 
 .،  من معامل أصول الفقه٣٧٢ص:   انظر)١(
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٢٨

  ث السادساملبح

  صيغ   العقود  من  اإلنشـــــــــاء

  .)١(والفسخ مثل طلقت وفسخت وحنو ذلكبعت واشتريت وتزوجت، : لعقود مثلصيغ ا

ت نقلـها الـشارع إىل      وقد اختلف هل هي اخبارات باقية على وضعها اللغوي أم إنشاءا          

  ذهب األكثرون إىل أا إنشاءات، إنشاءات 

 يف قلبك،   ابعت اإلخبار عم  : فمعىن قولك ، إا اخبارات عن ثبوت األحكام      : وقالت احلنيفة 

فكأنه أخرب ا عمـا يف      للداللة على الرضا،     عت لفظة بعت  ووض، فإن أصل البيع هو التراضي      

  .)٢(لضرورةضمريه فيقدر وجودها قبيل اللفظ ل

  :ومنهم من قال أا إنشاءات وهو األقرب لوجوه

   :األول

 املاضي أو احلال أو املستقبل، والكل       لكان إخباراً عن  : لو كان إخباراً  " أنِت طالق "أن قوله   

  .فيبطل القول بكوا إخباراً: باطل

                                                 
ـ      ٢٨٩ص  ، من املستصفى   ١٨٤ص  /ج  :   انظر    )٢(  ٢  مـن احملـصول ، ج       ٤٤٠ص  ، هاج   من اإلاج يف شرح املن

 من الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع لويل الدين أيب زرعه أمحد العرايف الناشر الفاروق احلديثـة للطباعـة                   ٥٣٧ص/
 . هـ١٤٢٠ ، ١/والنشر القاهرة،ط

 .٢٨٩اإلاج يف شرح املنهاج ص:   انظر)٢(
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٢٩

المتنـع   : فاحلاضر لو كان كذلك    املاضي أو احلاضر،     أما أنه ال ميكن أن يكون إخباراً عن       

لوجود علـى دخـول غـريه يف        عن توقيف دخوله يف ا    : قه على الشرط، أن التعليق عبارة     تعلي

  .بطل كونه إخباراً عن املاضي واحلال: وملا صح تعليقه على الشرط الوجود، 

يف داللتـه علـى     " أنِت طالق : "فألنه قوله _ إخبارا عن املستقبل    وأما أن ال ميكن أن يكون       

: ته موصوفة بالطالق يف املستقبل، ليس أقوى من تصرحيه بذلك، وهو قولـه            راإلخبار عن صريو  

: فإنه ال يقع الطالق ـ وهو قولـه تعـاىل   ، ألنه لو صرح بذلك، "ستصريين طالقاً يف املستقبل"

  .أوىل بأن ال يقع الطالق) أنت طالق(

  : الثاين

  .أن هذه الصيغ لو كانت اخبارات لكانت إما أن تكون كذبا أو صدقاً

لـى  فوقوع الطالقية إما أن يتوقف عـ فال عربة ا، وإن كانت صدقاً ـ  فإن كانت كذباً  

ألن كـون  ـ فهو حمـال،  فإن كان متوقفاً عليه  . أو ال يكوندخول هذه الصيغة أو ال يتوقف، 

وجود الطالق فاإلخبار : ـ هاهنا ـ هو واملخرب عنه  دقاً يتوقف على وجود املخرب عنه، اخلرب ص

: الق يتوقف كوا صدقاً على وجود الطالق فلو توقف حصول الطالق على هذا اخلـرب        عن الط 

  .وهو حمال، )١(لزم الدور

من سبب فبتقدير حصول ذلك الـسبب ـ   فهذا احلكم البد له ـ فإن مل يكن متوقفاً عليه  

   .حتصيل الطالق وإن مل يوجد هذا اخلرب

                                                 
 .هو توقف الشئ على نفسه فيدور إىل ماال اية:  الدور)١(
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٣٠

  .ذلك باطل باإلمجاع و، ال حيصل وإن وجد هذا اخلرب : وبتقدير عدمه 

  .ملَ ال جيوز أن يكون تأثري ذلك املؤثر يف حصول الطالق يتوقف على هذه اللفظة: فإن قلت 

وجب تفرعها علـى الطـالق،      : ت شرطاً لتأثري املؤثر يف الطالق     فهذه اللفظة إذا كان   : قلت

  .الدورفيعود : لزم تقدم الطالق عليها:  صادقاًأنا مىت جعلنا هلا خرباً: لكنا بينا

جب أن يكـون قـادراً علـى        في أمر بالتطليق،    )١()فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن  (:قوله تعاىل : الثالث

  .تدل على أن ذلك يؤثر على الطاليقة" أنِت طالق"التطليق، ومقدوره ليس إال قوله 

شاء إنفثبت أنه   : وقع، وإن كان صادقاً بدون الوقوع     لو أضاف الطالق إىل الرجعية      : الرابع

   .)٢(ال إخبار

                                                 
 .من سورة الطالق) ١(  اآلية )١(

 .  من احملصول يف علم أصول الفقه٤٤٣ص، ٤٤٠ص/ ١ج:   انظر )٢(



  الفصل  الثاين

  يف  اــــــــــــــــاز

  :وفيه عشرة مباحث

  ـاز  لغة  واصطــالحاً  معىن اــــاملبـحث األول ــ

  از  يف  اللغة  والقرآن  والسنة  وقوع  اــاملبـحث الثاين  ــ

  ـاز  باعتبار  العالقة    أنواع  ااملبـحث الثالث  ــ

  النقل عن  العرب لصحة استعمال ااز يشترط املبـحث الرابع  ـ

  ـاز  خالف  األصـــل  اـاملبحث اخلامس ــ

  ـاز  األسباب  اليت  تدعوا  إىل اــاملبحث السادس ــ

  ازاً يكون  حقيقة  وال جمـــاملبـحث السابع  ـ اللفظ  قد  ال

  ـازــاملبـحث الثامن ــ  االحتجـــاج  باـ

  ازــــ ــ  ال يقاس  عـــلى  ااملبـحث التاسع 

ـازـاملبـحث العاشر  ــ  أسباب  العدول  عن  ا  
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٣٤

   الفصل  الثاين

  ازـــــــــــفــي اــ

  املبحث األول

  معىن  اــــــــاز  لغة  واصطالحاً

إذا سـار    يقال جاز املكان،   وجوازا، جوزا، جيوز، مأخوذ من جاز،   :اــاز يف اللغــة  

أجـاز   :ويقـال . وتعداه حىت قطعه،  إذا سلكه وسار فيه،    :يقال جاز البحر   قطعه، :وأجازه يه،ف

  .نافذا ماضيا على الصحة إذا جعل جائزا، :أي أنفذه ومنه إجازة العقد :الشيء

  .)١(عفوت عنه وصفحت:وجتاوزت عن املسيء تعديته، :وجاوزت الشيء وجتاوزته

وأجزته  جزت املوضع سرت فيه،   :قال األصمعي  املوضع، :ااز واازة ": ويف لسان العرب  

جعـل   :وقوهلم واملُجاز، وجتوز يف كالمه أي تكلم باملَجاز،    :مث قال  وأجزته أنفذته،  خلفته وقطعته، 

  .)٢(فالن ذلك األمر جمازاً إىل حاجته أي طريقاً ومسلكاً

  .وأما ااز فمأخوذ من جاز جيوز إذا اسنت ماضياً" :قال ابن فارس

أي  :جيوز أن تفعل كـذا     :هذا هم األصل مث تقول     وجاز علينا فارس،   جاز بنا فالن،   :تقول

إن هـذه    :عندنا دراهم وضح وازنة أخرى جتوز جواز الوازنة أي         :وتقول  وال مينع،  دينفذ وال ير  

                                                 
 . من القاموس١٧٠ص/ ٢انظر ج  من الصحاح،٨٧٠ص/ ٣ من املصباح،انظر ج١١٤ص/ ١ج: نظرا  )١(

 .لسان العرب) جوز( مادة ٣٢٦ص/ ٥ج: انظر)٢(
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٣٥

احلقيقي كالم ـإن ال :أي "ازـجم" :فهذا تأويل قولنا إن مل تكن وازنة فهي جتوز جمازها لقرا منها،

  .)١("ميضي لسننه ال يقرض عليه

سط  و :قطع الشيء واآلخر   :أحدمها اجليم والواو والزاء أصالن،    )جوز"( :وقال ابن فارس  

  .جنوز كل شيء وسطه : فأما الوسط الشيء،

  .)٢(نفذته :وأجزته وقطعته، خلفته، :وأجزته سرت فيه،:جزت املوضع:واألصل اآلخر

واملفعـل   وز فقلبت واوه ألفاً بعد نقل حركتها إىل اجلـيم،         ألن أصله جم   ووزن ااز مفعل،  

 .)٣("يستعمل حقيقة يف الزمان واملكان واملصدر

  :االصطالح يف  ااز  تعريف 

فقد تعددت كذلك عبارام يف تعريـف        كما تعددت عبارات األصوليني يف املراد باحلقيقة،      

  .)٤("ما وضع لهأنه اللفظ املستعمل يف غري " :واليك أمهها :ااز

 ا حقيقة وال جمـاز    ىفال يسم  املهمل، ،)املستعمل( فخرج بقولنا  مثل أسد للرجل الشجاع،   

  .احلقيقة )يف غري ما وضع له( : وخرج بقولنا

                                                 
 . الصاحيب البن فارس٣٢٢ص:انظر  )١(

 . من معجم مقاييس اللغة٤٩٤ص/ ١ج: انظر  )٢(

 . االاج٢٧٣ص/ ١ج: انظر  )٣(

 . املعتمد١١ص /١ج:   انظر)٤(
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٣٦

  ).١("أنه كل اسم غري ما وقع عليه االصطالح على ما وضع له حني التخاطب" :ومنها

ـ  " يف غري ما وضع له أوالً     "وهلمومن األصوليني من زاد على هذا احلد قيدا،وهو ق          نومنهم م

 غري ما وضع له،لعالقـة مـع        يف"وهو تعريف صاحب الروضة،وبعضهم زاد    "على وجه يصح  "زاد  

  .)٢("قرينه

  .)٣("كل اسم أفاد معىن على غري ما وضع له:وعرفه بعضهم بأنه

                                                 
 من األحكـام لألمـوي      ٢٨ص /١من املستصفى، ج  ١٠٥ و ص  ٣٤١ص /١، ج محوت   من فواتح الر   ٢٠٣ص /١ج: نظر  ا  )١(

 . من شرح الكوكب املنري١٥٥ و ص١٥٤ص/ ١ من التمهيد أليب اخلطاب ،ج٧٧ص/ ١،ج

 . من شرح الكوكب املنري١٥٤ص/ ١ج:   انظر)٢(

 . تعريف أيب اخلطابو من التمهيد وه٧٧ص /١ج:  انظر )٢(
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٣٧

  لثايناملبحث ا

    اللغة  والقرآن  والسنةيف ااز  وقوع 

 واليـك ،  بني جميز ومانع ومفـصل  اللغة والقرآن والسنةااز يف وقوع العلماء يف    اختلف

  : هي)١(مذاهب     مخسةعلىأقواهلم 

        .)٢(اجلواز والوقوع مطلقا ، وإليه ذهب اجلمهور: األول 

 من  )٣(االسفراييين املنع مطلقا ، وإليه ذهب بعض العلماء واحملققني منهم أبو إسحاق          : الثاين  

  وهوة، من أهل اللغ )٤(لفارسي، وأبو علي االشافعية

  .)٥(احملققني من العلماء     قول

                                                 
 .وزارة الشئون اإلسالمية ، الكويت/ط عمر األشقر ،.  حتقيق د٢/١٨٥احمليط  أوردها كلها الزركشي يف البحر  )١(

 مـن  ١/١٩١ من املســودة ، ٥٦٤التمهيد أليب اخلطاب، ص  من١/٨٠ من اإلحكام لآلمدي ، ١/٤٧ من املعتمد ، ١/٢٤:   انظر )٢(

 .الفحول  من إرشاد٢٢شرح الكوكب ، ص

ستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم، الفقيه املتكلم األصويل، أقر له أهل نيسابور ، وكان يلقب بركن الدين ، له تـصانيف                        هو األ )٣(

 مـن  ٢/٢١: من طبقات الشافعية ، وانظر ٤/٢٥٦ انظر ترمجته يف.  هـ٤١٨منها اجلامع ، والتعليقة يف أصول الفقه، تويف سنة  نافعة ،

 مري باد شاه ، توزيع الباز ، مكةتيسري التحرير أل

هـ، ودخل بغداد   ٢٨٨  هو أبو علي احلسن بن أمحد بن عبدالغفار الفارسي األصل، أحد أئمة اللغة، ولد يف فسا، وهي بلدة يف فارس سنة                        )٤(

 مـن سـري     ٥/٢١: هـ، ر ترمجته يف     ٣٧٣هـ صنف كتاب اإليضاح يف قواعد اللغة، والتذكرة يف عشرين جملدا، تويف سنه              ٣٠٧سنة  

 .الرسالة مؤسسة/ أعالم النبالء، ط

جمموع فتاوى شيخ اإلسـالم  من  ٧/٨٩اإلسالم ابن تيميه وتلميذه العالمة ابن القيم ، وقد ذكرا من ذهب إليه ، انظر  كشيخ)٥(
تاب اإلميـان ،     من ك  ٨٥ابن تيميه ،مجع عبد الرمحن بن قاسم وابنه حممد ، نشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية الرياض، ص                

خمتصر الصواعق املرسـلة البـن القـيم ،      من٢٤٣-٢/٢٤٢،تيميه ، املكتب اإلسالمي ، بريوت   لشيخ اإلسالم ابن٢/ط
 ١٦٥ من التمهيد أليب اخلطـاب ، ص ١/٨٠: بريوت ، وانظر يف ذلك أيضا  اختصار حممد بن املوصلي دار الندوة اجلديدة ،

  . ١/١٨٣املنري ، من شرح الكوكب  ١/١٩٢ من املسودة ،
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٣٨

ومن . )١(يالعلماء منهم داود بن عل    و قول بعضوه املنع يف القرآن وحده ،: القول الثالث

ـ  ومن احلنابلة .)٣(خويز منداد    ن املالكية ابن، وم)٢(الشافعية ابن القاص ـ ـمج  أبـو : همـع من

        نـل التميمي بن أيب احلسـالفض

                                                 
هل الظاهر، اإلمام الزاهد الورع ، كان من املتعصبني ملذهب           هو داود بن علي بن خلف أبوسليمان األصبهاين البغدادي ، إمام            )١(

واملعرفة واحليض والطهـارة،وغريها تـويف   مذهب مستقل ، له مؤلفات كثرية منها إبطال القياس ، الشافعي،مث صار صاحب

  . من الفتاوى٧/٨٩ من طبقات الشافعية للسبكي، وانظر ٢/٢٨٤: نظر ا. هـ٢٧٠سنة 

،  ، أخذ عن ابن سريج ، ومسي بابن القاص أو بالقاص ألنه دخل ديار الديلم الطربيضي، ابن القاهو أبو العباس أمحد بن أيب أمحد)٢(

واملفتاح ، مـات بطـر سـوس سـنة      فوعظ ا وذكر ، وكان من أخشع الناس ، له تصانيف يف الفقه كثرية منها التلخيص

اهليئة املصرية للكتاب ، حتقيق / من اإلتقان للسيوطي ، ط١/١٢٠ ، من طبقات الشافعية للسبكي ٢/١٠٣: انظر . هـ٣٣٥

  .حممد أبوالفضل إبراهيم

املالكي كان جيانب علـم  ابن خويز منداد ، أبو عبد اهللا البصري  هو حممد بن أمحد بن عبد اهللا ، وقيل حممد بن أمحد بن علي ،  )٣(

والفقـه،وتكلم   وحيكم على الكل أم من أهل األهواء ، تتلمذ على األري،وله كتب كثرية يف األصول الكالم وينافر أهله ،

  من الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب للقاضي برهـان ٢/٢٢٩:نظر هـ٣٩٠فيه أبو الوليد الباجي،تويف سنة 

سـنة   دارالتراث للطبع والنـشر بالقـاهرة     /ن علي ابن فرحون ، حتقيق الدكتور حممد األمحدي أبو النور، ط           الدين إبراهيم ب  

  .هـ١٣٤٩باالوفست عن الطبعة األوىل سنة  /من شجرة النور الزكية حملمد خملوف،ط١٠٣م ص١٩٧٤
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٣٩

  .)٣(م وغريه)٢(بـن حامد اهللا، وأبو عبد)١(التميمي

  .)٥(وهو قول ابن داود الظاهري، )٤(املنع يف القرآن والسنة دون غريمها    :    القول الرابع

فيـه      ، فما فيه حكم شرعي ال جمازتفصيل بني ما فيه حكم شرعي وغريهال: القول اخلامس

  .)٦(وماال فال

  .)٧(ريوإىل هذا التفصيل ذهب ابن حزم الظاه

                                                 
ـ ٤١٠خ بغداد ، تويف سـنة  احلارث بن أسد الفقيه ، ذكره اخلطيب يف تاري   هو عبد الواحد بن عبد العزيز بن)١(   انظـر . هـ

 مـن  ٧/٢٩٥م ١٩٥٢مصر  ، مطبعة السنة احملمدية،) هـ٥٢٦ت(من طبقات احلنابلة للقاضي أيب يعلى الفراء  ٢/١٧٩:

  هـ١٣٥٩، حيدر آباد ، الدكن ، اهلند )هـ٥٩٧ت(املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم البن اجلوزي 

 عبد اهللا البغدادي إمام احلنابلة يف زمانه وفقيههم ، له مصنفات يف علوم شىت ، تويف أبو  هو احلسن بن حامد بن علي بن مروان )٢(

دار اآلفـاق  /من شذرات الذهب البن العمـاد احلنبلـي ، ط   ٣/١٦٦:انظر. هـ ، وله شرح على خمتصر اخلرقي٤٠٣سنة 

 .اجلديدة ، بريوت

 طي  كأيب احلسن اخلرزي من احلنابلة ، ومنذر بن سعيد البلو)٣(

 .٤/٥٣١، وأورده ابن حزم يف اإلحكام ٣/١٨٥  نسبه إليه الزركشي يف البحر وقال تفرد به ، انظر )٤(

خلف أباه يف التدريس وكان فقيها مناظرا أديبا شاعرا ،    هو أبو بكر حممد بن داود بن علي بن خلف الظاهري إمام ابن إمام ،)٥(

والوصول إىل معرفة األصول ، والزهرة يف األدب وغريها ، مـات سـنة   مسائل الصحابة  له مصنفات عديدة منها اختالف

 م١٩٧٠إحسان عباس ، نشر دار الرائد العريب ، بريوت ، . من طبقات الفقهاء للشريازي حتقيق د١٧٢ص: انظر . هـ٢٩٧

 .٤/٥٣١ ، وأورده ابن حزم يف اإلحكام ٣/١٨٥نسبه إليه الزركشي يف البحر وقال تفرد به ، انظر  

 ٣/١٨٥  أورده الزركشي يف البحر )٦(

حىت صار حافظا فقيها مستنبطا حىت عد من    هو أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري ، تفقه على مذهب الشافعي)٧(

 منها احمللى ، واإلحكام يف أصول األحكام ، والفصل يف امللل والنحل ، وغريهـا  أساطني مذهب الظاهرية، له مصنفات كثرية

 . من شذرات الذهب٣/٢٩٩: انظر . هـ٤٥٦مات سنة



                 يف  اــاز                      :                                   الفصل  الثاين 

 

٤٠

  :والراجح  واملناقشات  األدلة 

  :هووقوع ااز  جبواز         القائلني اجلمهور   أدلة ــأوال      

    :، أمههااستدلوا بأدلة كثرية

، وهذا التقسيم معتـرب عنـد       العرب منقسم إىل احلقيقة وااز    لغة  م يف   أن االس   ـ١

، فمحال أن يـأيت  ، ومعينهاصل اللغةومشتهر يف استعماالت العرب، والقرآن هو أ    ،ربيةعلماء الع 

        .م إىل حقيقة وجمازسما عليه أهل اللسان العريب، من تقسيم اال    خبالف

، وهي أشهر من أن تنكر      از يف القرآن وغريه كثرية جدا     وقوع ا ة على   أن األمثل   ـ٢

أَو جاَء { ، )٢(}أَنْ ينقَض     يِريدِجدارا{، )١(}واخِفض لَهما جناح الذُّلِّ ِمن الرحمِة{ :تعاىلكقوله 

  .    ، وغريها)٣(}أَحد ِمنكُم ِمن الْغاِئِط

، الوضع ووجه االستدالل من هذه اآليات أا استعملت يف غري ما وضعت له أوال يف أصل              

، فإثباته توصف به    اجلناح حقيقة للطائر من األجسام ، واملعاين واجلمادات ال" جناح الذل"فقوله 

  .للذل جماز قطعا

  .باحلذف    والسؤال ألهل القرية ، وليس هلا ، فهو جماز

                                                 
 من سورة اإلسراء ٢٤   آية رقم)١(

  من سورة الكهف٧٧آية رقم   )٢(

   من سورة املائدة٦سورة النساء ، وآية رقم   من٤٣  آية رقم )٣(



                 يف  اــاز                      :                                   الفصل  الثاين 

 

٤١

، من خصائص اإلنسان أو احليوان، وإمنا هو كناية عن          واجلدار ال إرادة له، إذ اإلرادة حقيقة      

  .)١(لوازم اإلرادة، فتجوز ا عنها    مقاربته االنقضاض ألن من أراد شيئا قاربه فكانت املقاربة من

    :للمجيزين ومناقشتهم     ،ااز وجود  من  املانعني   أدلة ــثانيا     

، وتالفيـا  ده أم يف القرآن والسنة لتقارـا القرآن وح     املانعني للمجاز سواء يف اللغة أم يف

  :املخالف ومنها    للتكرار ويف ثناياها مناقشة

 اصـطالح  ، فهواملتأخرين    أن تقسيم األلفاظ إىل حقيقة وجماز مل يقع إال يف كالم  )أ (

، وال أحد أحد من الصحابة والتابعني ، ومل يتكلم يف ذلكد انقضاء القرون الثالثة املفضلةحادث بع 

، وغريهم ، بل وال تكلم فيه أئمة اللغة والنحـو  املذاهب    ةمألئمة املشهورين يف العلم من أئمن ا

  .    املعتربون

    ،الفقه، واألصول، والتفسري ك،ين ألفوا يف ضروب العلم املختلفةأن علماء السلف الذ) ب(

  .    ، مل يوجد فيما كتبوه هذا التقسيمواحلديث

أصول الفقه مل يتكلم بتقسيم األلفاظ إىل حقيقـة       وهذا اإلمام الشافعي أول من ألف يف           

  .    وجماز

                                                 
، ودار الكتـب   سالمياملكتب اإل/ط) نزهة اخلاطر العاطر شرح روضة الناظر(للروضة   من شرح ابن بدران١/١٨٢:   انظر )١(

 من إرشاد ٢٣أليب اخلطاب، ص  من التمهيد١/٨٠ من اإلحكام لآلمدي ، ١/٤٧: وانظر يف أدلة ايزين . العلمية ، بريوت

 .الفحول
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٤٢

كلمة ااز من علماء السلف مل يعنوا ا ما هو قسيم احلقيقـة،              أن الذين أطلقوا    )ج (

، ولكنه مل   "جماز القرآن " يف كتابه    )١(بلفظ ااز أبو عبيدة معمر ابن املثىن        تكلم فأول من عرف أنه   

  .بااز ما يقابل احلقيقة وإمنا عىن مبجاز اآلية ما يعرب به عن اآلية    يعن

، مث  األلفاظ العربية وضعت أوال ملعان    بالتقسيم مطالبون بالدليل لكون      أن الذين قالوا  )  د(

، مث جتوز ا عن ما وضعت له ولن يستطيعوا ذلك ، ألنه ليس بإمكـان                اهاستعملت في  بعد ذلك 

استعملوها  ، فوضعوا مجيع األمساء املوجودة يف اللغة ، مث        ن ينقل عن العرب أنه اجتمع مجاعة      أ أحد

فيما عنوه ا من املعاين ،    بعد الوضع ، وإمنا املعروف املنقول بالتواتر استعمال العرب هذه األلفاظ          

  .)٢(دعوى خالف ذلك فليست صحيحة لعدم نقلها إليناوأي 

  :أن التقسيم ذاته غري صحيح من وجوه) هـ(

  .، وهذا غري معلومقبل االستعمال    أن دعوى ااز تستلزم وضعا )١(

، وذلك ممتنع ألن الـدليل يـستلزم   املعاين    أنه يستلزم تعطيل األلفاظ عن داللتها على    )٢(

  .مدلوله من غري عكس

                                                 
روى عن هشام بن عروة وأيب  هـ ، كان من أوعية العلم ،١١٠عبيدة معمر بن املثىن التيمي البصري النحوي ، ولد سنة    أبو)١(

حىت بلغت تصانيفه حنو مائيت مصنف وله مع العلمـاء منـاظرات     بن العالء ، وكان حافظا للعلوم ، إماما يف التصنيفعمرو

 مـن  ٢/٢٤: انظـر . هـ وقيل غري ذلك ، عفا اهللا عنه٢١٠عبيد القاسم بن سالم ، تويف سنة  مشهورة ، وقد أخذ عنه أبو

 .شذرات الذهب

،  اجلديـدة ، بـريوت   اعق املرسلة البن القيم ، اختصار حممد املوصلي ، دار النـدوة الصو  من خمتصر٢٤٣-٢/٢٤١   انظر)٢(

 .املكتبة السلفية املدينة املنورة/يف أصول الفقه للشنقيطي حممد األمني ، ط  من مذكرة٦٢-٥٨ص
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٤٣

، وال يدل على ثبوت كـل  وجود ااز، بل وال على إمكانهيدل على     التقسيم الأن     )٣(

، فإن التقسيم يتضمن حصر املقسوم يف تلك األقسام اخلارج وال على إمكاا    واحد من األقسام يف

  .    أن تكون موجودة أو معدومة ممكنة أو ممتنعة    وهي أعم من

أفهم هذا املعـىن تـارة،   ، فإن اللفظ إذا ثلنيتمابني امل    أن هذا التقسيم يتضمن التفريق    )٤(

  .    أنه موضوع ألحدمها دون اآلخر حتكم حمض    ، فدعوى املدعيوهذا تارة

معرفة الوضـع الثـاين،   اللفظ جمازا متوقف على     ، فإن معرفة كونأنه يلزم منه الدور    )٥(

ن أين علم أن هـذا  ، فممن كونه جمازا لزم الدور املمتنع    ، فلو استفيد معرفة الوضعومستفاد منه

  أن وضع اللفظ ألحد معنيني سابق على وضعه لآلخر؟ وضع ثان للفظ؟ ومن أين علم

، إن وضع اللفظ للمعىن هو ختصيص به، ف ونفيهيءالش    أن هذا التقسيم يتضمن إثبات    )٦(

ـ فهم املعىن اازي مع نفـي الوضـع  ، فاملعىن فقط    حبيث إذا استعمل فهم منه ذلك ع بـني  ، مج

  .    يكون اللفظ موضوعا غري موضوع    ، وهو يتضمن أنالنقيضني

 على خالف حقيقته يءكاذب ألنه خيرب بالش   أن ااز هو ما يصح أن يقال لقائله إنه فيه         ) ٧(

،  ير أسدا وإمنا رأى رجال شـجاعا       كاذب حيث مل   فيصح أن يقال ملن قال رأيت أسدا يرمي إنك        

  .زحقيقة وجما    وهذا ظاهر يف ضعف تقسيم اللفظ إىل

يسميه بعضهم جمـازا،      ، وهلذا فإن عامة ماهذا التقسيم ال ينضبط بضابط صحيحأن     )٨(

وهذا يدل على بطـالن هـذا       ، وكل يدعي أن اللفظ مستعمل يف موضوعهيسميه غريهم حقيقة

  .التقسيم ، وجترده من احلقيقة
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٤٤

صه الدليل  أقسام وهذا ينقالتقسيم بطل تقسيم التقسيم حيث قسموا كل قسم إىل  وإذا بطل 

  .)١(والنقل السليم    ،الصحيح

، وذلـك أـم     وااز مل ختل من مناقشة    ،  أن التعريفات اليت عرفوا ا كال من احلقيقة        )و(

، وهذا حيتاج   "ما استعمل يف غري موضوعه    "از  وا، "باللفظ املستعمل يف موضوعه   "عرفوا احلقيقة   

  .    االستعمال وهو متعذر    إىل إثبات الوضع السابق على

أين يعلم أن هذه األلفاظ     ، فيقال من"يف االصطالح الذي به التخاطب"د ومنهم من زا     

تستعمل قبل ذلك يف معىن شيء آخـر؟   اليت كانت تتخاطب ا العرب عند نزول القرآن وقبله مل        

قيقة منـه أنه ال يقطع بشيء من األلفاظ أنه ح    وإذا مل يعلم هذا النفي ال يعلم أا حقيقة ، ويلزم

  .)٢(، وال قائل ذا

    إن ااز يصح: ، كقوهلم  بني احلقيقة وااز ليست صحيحةالفروق اليت يفرق ا أن )ز(

تتبادر إىل الذهن     ، وإن ااز ما يتبادر غريه إىل الذهن ، واحلقيقة مانفيه ، واحلقيقة ليست كذلك

  .)٣(يفيد ذلك املعىن إال مع القرينة ز ماال، وإن احلقيقة ما يفيد املعىن جمردا عن القرائن ، واا

                                                 
  من اإلميان١٠٤-٩٢ من الفتاوى ، ص١٠٦-٧/٩٦: يترتب عليه    انظر يف بطالن التقسيم وما)١(

 الصواعق  من خمتصر٢٤٩-٢/٢٤٣ من اإلميان ، ٩٣-٩٢ من الفتاوى ، ص٩٧-٧/٩٦: ظر  ان)٢(

 من خمتصر الـصواعق ،  ٢٦١-٢/٢٤٧اإلميان ،   من١٠١-٩٢ من الفتاوى ، ص١١٥-٧/٩٦:   انظر يف الفروق بينهما )٣(

 . من إرشاد الفحول٢٥اخلطاب ، ص  من التمهيد أليب١/٨٦ من املعتمد ، ٢٧-١/٢٥
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٤٥

، مث ما ضابط القـرائن ،       ومستلزمات غري سديدة   ،مناقشات طويلة  فهذه الفروق مل ختل من    

، وضابط واضح يدل علـى عـدم   ليس له برهان ساطع    والعالئق اليت تذكر؟ كل ذلك وغريه مما

  .)١(فساد امللزوم    صحة هذه الفروق وفساد الالزم يدل على

املخالفة ألهل السنة وجعلته تكأة هلـا يف      ، كثريا ما استعملته الفرق الضالةهذا التقسيمأن 

  .)٢(ينقل عن السلف استعماله    ، وملل النصــوص ورد األحاديث الصحيحةتأوي

، ومـا   ويترتب عليه أمور غري سديدة     أن هذا األمر يستلزم لوازم غري صحيحة ،         )ح(

، إال بدعوى اـاز، ومـا عطلـت         األحاديث اآليات وردت استلزم ذلك فهو مثله ، فما أولت        

، فقطع هذا الباب، وسده أسلم للشريعة ، ااز    الصفات العلي هللا جل وعال وحرفت إال بدعوى

  .    وأقوم للملة

    ، بأن احلقيقة ماال يصح نفيهـا ،  قول من فرق بني احلقيقة واازاللوازم على    ومن أشنع

إىل نفـي صـفات       وذا الباطل توصل القائلون بالتعطيل، باطل قطعاا يصح نفيه، وهذا وااز م

 اسـتوىل  ىستواكقوهلم يف     ، الكتاب والسنة بدعوى أا جمازالكمال واجلالل الثابتة هللا تعاىل يف

  .)٣(على هذا    وبتأويلهم اليد بالقدرة والنعمة، وايء مبجيء األمر ، وقس

   

                                                 
  من خمتصر الصواعق٢٦١-١/٢٤٧:  انظر)١(

 من مـذكرة  ٥٨ من خمتصر الصواعق ، ص١/٢٤١ من اإلميان ، ٨٤،١١٤الفتاوى ، ص  من١١٩-٧/٨٨،١١٨:   انظر )٢(

 الشنقيطي

 من خمتصر ٢٨٧ـ٢/٢٤٣،   وما بعدها من اإلميان٨٦ وما بعدها من الفتاوى ، ص٧/٩٠:   انظر يف اللوازم )٣(
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٤٦

  :    للمخالفني ومناقشتهم  القرآن   يف منه  املانعني   أدلة ــثالثا  

سـبحانه      أننا لو أثبتنا ااز يف القرآن لصح أن نطلق على اهللا: ذلك إضافة إىل ما سبق  من

  .اسم متجوز ومستعري وهذا ال يصح ألن أمساء اهللا توقيفية

، فاآليات واألمثلـة الـيت      بضرب األمثلة املعروفة غري صحيحة    يف القرآن    كما أن دعواهم  

    ، فمثالوإمنا هي أساليب استعملتها العرب، ومعان حقيقية جاءت ا اللغةفيها ،  وها ال جمازذكر

ـ تعاىلـ قوله   املضاف إليه     ، وحذف املضاف وإقامة فيـه حذف مضاف)١(}واسأَِل الْقَريةَ {:  

ه علماء علم جائز كما قرر    ألنه مما يعلم وحذف ما، )٢(، أسلوب من أساليب العربية معروفمقامه

  .    العربية

من األلفاظ اليت فيها احلال واحملـل، ومهـا          فإن العرب استعملت لفظ القرية وحنوه     : وأيضا

، وأطلقت هذه األلفاظ تارة على احملل، وهو        وامليزاب وغريها  ،اخالن يف االسم ،كاملدينة والنهر    د

  .ربيةاحلال وهو السكان، وهذا أسلوب مشهور من أساليب الع املكان، وتارة على

، امليزاب وهو احملـل    املاء ووضعت    ، وهو يريدون احملل، وجرى النهر    ،حفر النهر : فيقولون

  .)٣(، وحنو ذلكوهو املاء    وجرى وامليزاب

                                                 
 .فسورة يوس  من٨٢  آية رقم )١(

 . من مذكرة الشنقيطي٥٩ص:   انظر )٢(

 . من الفتاوى٢٠/٢٦٣ من اإلميان ، ١٠٨الفتاوى ، ص  من١١٣-٧/١١٢:   انظر )٣(
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٤٧

 هلا تـارة للمكـان، وتـارة    جاء استعمال العرب    فقد} واسأَِل الْقَريةَ{، ونظريه هذا املثال

    وكَم ِمن قَريٍة أَهلَكْناها فَجاَءها بأْسنا بياتا أَو {:تعاىل  قال،لك كله، وقد جاء القرآن بذللسكان

  .)١(}قَالُوا ِإنا كُنا ظَاِلِمني    هم قَاِئلُونَ فَما كَانَ دعواهم ِإذْ جاَءهم بأْسنا ِإلَّا أَنْ

أَهلَكْناهم فَلَا     ن قَريِتك الَِّتي أَخرجتكقَريٍة ِهي أَشد قُوةً ِم    وكَأَين ِمن{: وقال يف آية أخرى

 ملَه اِصرـا      {: قوله تعاىل  ، وكذلك ، فاملراد بالقرية هنا السكان    )٢(}نلَم مـاهلَكْنى أَهالْقُر ِتلْكو

  .    السكان    ، واملراد)٣(}ظَلَموا

      .)٤(}مر علَى قَريٍة    ِذيأَو كَالَّ{: ال تعاىل، قوقد أطلق لفظ القرية، وأريد به املكان

، والسياق هـو    تارة املكان، وتارة السكان    ، وتريد به  فاحلاصل أن العرب تطلق هذا اللفظ     

  .)٥(وإمنا أسلوب من أساليب العربية املعروفة ، حيدد ذلك، وليس هذا اللفظ جمازاالذي

ـ تعاىلـ وقوله    ليس املراد بـه أن للـذل   )٦(}مِةجناح الذُّلِّ ِمن الرح واخِفض لَهما{:  

باآلية الكرمية ـ كما يدل عليه كالم مجع من املفسرين ـ أـا مـن إضـافة          جناحا ، بل املراد

                                                 
 األعراف  من سورة٥-٤  آية رقم )١(

 . من سورة حممد١٣  آية رقم )٢(

 . من سورة الكهف٥٩  آية رقم )٣(

 . من سورة البقرة٢٥٩  آية رقم )٤(

 . من خمتصر الصواعق املرسلة٣٠٣-٢/٣٠٢ من اإلميان ، ١٠٨الفتاوى ، ص  من٢٠/٤٦٣ ، ١١٣-٧/١١٢:   انظر )٥(

 .من سورة اإلسراء ٢٤   آية رقم)٦(
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، وقـد ورد مـا   "ما جناحك الذليل هلما من الرمحةواخفض هل"، فيكون املعىن صفته    املوصوف إىل

  .ف باجلودأي املوصو" حامت اجلود"على ذلك يف كالم العرب كقوهلم     يدل

، والتواضـع  بالذل، مع أنه صفة اإلنسان، ألن البطش يظهر برفع اجلنـاح     ووصف اجلناح

    ، وإضافة صفة اإلنسان لبعض أجزائه أسلوبخبفضه فخفضه كناية عن لني اجلانبيظهر     واللني

  .لأساليب العربية كما يف هذا املثامن 

ـ تعاىلـ وكما يف قوله   ، واهللا )٢(صـاحب الناصـية  : ، واملراد)١(}ٍةكَاِذبٍة خاِطئَ    ناِصيٍة{:  

  .أعلم

  :فال جماز فيه من وجهني  } أَنْ ينقَض    ِجدارا يِريد {  : ـتعاىلـ     وأما قوله

، وإمنا باإلرادة هنا إرادة حقيقية، ألن للجمادات إرادة حقيقية، ال نعلمها    أن املراد: أحدمها 

خيطب     ، وحنني اجلذع الذي كان)٣(احلجر على الرسولاهللا عز وجل ومما يؤيد ذلك سالم     يعلمها

وإن مل نعلمها، كما يف     ، وهذا كله ناشيء عن إرادة يعلمها اهللا تعاىل)٤(عليه ملا حتول عنه إىل املنرب

                                                 
  من سورة العلق١٦  آية رقم )١(

   من مذكرة الشنقيطي٥٩-٥٨ من خمتصر الصواعق ، ص٢/٢٥٢من الفتاوى ،  ٢٠/٤٦٥:   انظر يف ذلك كله)٢(

رواه مسلم وأمحد والترمذي عن جابر بـن   حديث صحيح" . ف حجرا مبكة كان يسلم علي قبل أن أبعثإين ألعر"   فقد قال)٣(

 ، دار املعرفـة ، بـريوت   ٢/شرح اجلامــع الصغري للـسيوطي ، ط   من فيــض القدير للمناوي٣/١٩: انظر . مسرة 

 .، مكة هـ ، توزيع دار الباز١٣٩١

 من صحيح ١/٢٢٠: انظر " . وضع له املنرب حن اجلذع فلما.  جذع يقوم إليه النيبكان: "  كما يف صحيح البخاري عن جابر )٤(

 من التلخيص احلبري يف ختريج أحاديـث الرافعـي   ٢/٦٢ البخاري، كتاب اجلمعة املكتبة اإلسالمية، إستانبول،تركيا ، وانظر

 .املكتبة األثرية ، باكستان /الكبري البن حجر العسقالين ، ط
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لك كـثري  وأمثال ذ، )١(}ِبحمِدِه ولَِكن لَا تفْقَهونَ تسِبيحهم    وِإنْ ِمن شيٍء ِإلَّا يسبح{: قوله تعاىل

  .الكتاب والسنة    يف

  : ، ومنهااملعروف    املعىن اللغوي: إلرادة تطلق على معان عدة ، منهاأن ا: الثاين 

ربه منه، وهذا ، وقالسقوط    ، وامليل إليــه فيكون معىن إرادة اجلدار ميله إىلمقاربة الشيء

  .)٢(اآلية    ، وبه ينتفي ادعاء اــاز يفأسلوب عريب معروف

، بل هو من إطالق      فال جماز فيه كذلك    )٣(}الْغاِئِط أَو جاَء أَحد ِمنكُم ِمن    {: اىلوأما قوله تع  

اسم احملل على احلال فيه وعكسه، وهذا أسلوب من أساليب العربية املشهورة، وكالمها حقيقة يف               

  ي فيهادعفحاصل اجلواب على هذه األمثلة اليت     نظريه يف القرية، والنهر وحنوهاق كما سب، )٤(حمله

  .    من أساليب العرب على حقيقته إن ذلك أسلوب: أن يقالااز 

، وناقشوا أدلـة ايـزين    يف اللغة والقرآن، بأدلة كثريةلوجود ااز    وقد استدل املانعون

  .طويلة وبينوا ما يلزم على القول بااز من لوازم كثرية    مبناقشات

خالفيه شيخ اإلسالم ابن تيميه رمحه اهللا ، فقـد          ، واملتصدين مل  القول وقد كان من رواد هذا    

  .)٥(مواضع متعددة ، وشنع على القائلني به ، ودحض حججهم    تكلم عنه يف

                                                 
 . من سورة اإلسراء٤٤  آية رقم )١(

 . من مذكرة الشنقيطي٥٩ من اإلميان ، ص١٠٣ من الفتاوى ، ص٧/١٠٨:   انظر )٢(

                                                                                             . من سورة املائدة٦ من سورة النساء ، وآية رقم ٤٣رقم    آية)٣(

  من مذكرة الشنقيطي٦٠ من اإلميان ، ص٩٣من الفتاوى ، ص ٢٠/٤٦٧ ،٧/٩٧:   انظر )٤(

  من الفتاوى٤٩٩-٢٠/٤٠٠ ، ١١٩-٧/٨٧: املسألة يف    وقد طرق هذه)٥(



                 يف  اــاز                      :                                   الفصل  الثاين 

 

٥٠

، ووصـفه  العالمة ابن القيم رمحه اهللا، فقد تصدى لرد هـذا القـول            وتبعه يف ذلك تلميذه   

  .)١(، بل أكثرمن مخسني وجها بالطاغوت، وناقشه

  )٣(املتأخرين    ، ومجع من)٢(تقدمنيوسار على ذلك عدد من امل

يعرفوا هذا ااز ذا املعىن االصطالحي املتأخر  ، ملسلف، أن الومما ينبغي ذكره يف هذا املقام  

  .ااز عنهم    ولذا فال يرد عليه عدم نقل إنكار

ومنعوا وقوعه، إما مطلقا     ، وأنكره عدد من العلماءوبعد القرون املفضلة، ظهر هذا التقسيم

، وهو من كبار الشافعية، وأيب علي الفارسي    ، وهو من كبارال األستاذ أيب أسحق االسفرائيينأمث

  .    أهل اللغة

، وعلى رأسهم داود بن علي ، ومن احلنابلـة     القرآن خاصة كالظاهرية   وإما منعوا وقوعه يف   

  .همحامد وغري    أبو عبد اهللا بن

  )٤(، واهللا أعلم اللغةنع يفامل    ويؤدي االستدالل باملنع يف القرآن خاصة إىل

األدلة واملناقشات على منع ااز يف القرآن يدخل فيهـا املنـع يف               ومما سبق من   ــرابعا  

  .    وحيا من اهللا تبارك وتعاىل    السنة لعموم كوا
                                                 

 ٤٢٣-٢/٢٤١على اجلهمية واملعطلة    يف خمتصر الصواعق املرسلة)١(

 ..  مضى ذكر بعضهم)٢(

ومن أولئك أئمة الدعوة واحملققون من املعاصرين كالشيخ  ، ٦٢-٥٨املذكرة صومن أشهرهم العالمة حممد األمني الشنقيطي يف )٣(

  من اإلحكام لآلمدي ، تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي١/٢٦انظر . وغريه  عبد الرزاق عفيفي رمحه اهللا

 .صبيح مصر/حممد بن احلسن على منهاج الوصول للبيضاوي، ط  من شرح البدخشي١/٢٢٦:   انظر )٤(
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  .     مناقشة اجلمهور ألدلة نفاه اازــ  خامسا 

  :ناقش اجلمهور حجج املنكرين وأجابوا عن أدلتهم فمن ذلك    وقد

تقسم الكالم إىل حقيقة وجماز فـإن أردمت أـم مل يـضعوا هـذا                ن القول بأن العرب مل    أ

أنـه ال يوجد يف كالمهم جماز فغري مسلم بدليل ما ذكرنـاه مـن       االصطالح فمسلم وإن أردمت

  .األمثلة

إن هذا االصطالح حادث مل يعرف إال بعد القرون املفضلة فغري صحيح بل قـد  م  وأما قولك 

    استعمال قدمي وقد يطلقون عليه لفظ  املثىن مما يدل على أنهنمعمر بمن األئمة منهم  ددتكلم به ع

  .    االتساع

وجود القرينة اليت متنع     وأما القول بأن ااز خيل بالفهم فنحن اشترطنا لصحة القول بااز          

  .اإلخالل بالفهم وتبني مراد املتكلم من لفظه

 نفيه فغري مسلم ألنه وإن جاز نفيه فليس كـذبا ألن  إن ااز كذب وأنه يصح    وأما قولكم

  .ادازي بدليل القرينة املوضحة للمرإرادة املعىن احلقيقي وليس ا املنفي هو

ااز يلزم عليه وصف اهللا سبحانه بأنه متجوز ومستعري فغـري مـسلم ألن               وأما دعوى أن  

  .    الصفات توقيفية
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  .)١(على القائلني بنفي ااز وإنكارهتلك أهم املناقشات اليت أوردها اجلمهور 

الشرعية ملا      أما التفصيل بني ما فيه حكم شرعي وما ليس فيه فيمنع يف األحكامــسادسا 

والسنة بلفظ العـرب      يترتب عليه من لوازم غري صحيحة ، فاألحكام الشرعية مبنية على القرآن

جماز فيها ، أما ما ليس فيه حكم     حنوها ال، فاألميان والنذور واملعامالت والنكاح والطالق وولغتهم

  .)٢(واهللا أعلم. شرعي فاألمر فيه واسع حبمد اهللا 

  .رض املذاهب ، واألدلة واملناقشاتالراجح ووجه ترجيحه مما سبق من ع: سابعا 

 كثرياً فهو أيضاً واقـع  أن ااز واقع يف لغة العرب فهو أيضاً واقع يف الكتاب العزيز وقوعاً           

وااز منتف عن آيـات     ،  )٣(وقوعاً كثرياً واإلنكار هلذا الوقوع مباهتة التستحق ااوبة       ة،  يف السن 

  .يف القرآن فيما عدا آيات الصفاتأي أنه واقع ، )٤(الصفات

                                                 
 من احملصول للـرازي ،  ١/١/٤٦٤ من فواتح الرمحوت، ١/٢١٢أليب احلسني البصري ،   من املعتمد١/٣١: ظر يف ذلك   ان)١(

عبد . د  من كتاب ااز يف اللغة والقرآن الكرمي بني اإلجازة واملنع١٠٩٤ ،٩١٣، ٢/٦٤٨ من اإلحكام لآلمدي ، ١/٥٠

 مكتبة وهبة بالقاهرة/العظيم املطعين ، ط

هـ، الناشـر مكتبـة   ١،١٣٩٨/اإلحكام البن حزم الظاهري، حتقيق حممد أمحد عبد العزيز ، ط  وما بعدها من٤/٥٣١   انظر)٢(

  عاطف مبصر 

،دار الفـضيلة للنـشر والتوزيـع       ١/من إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من األصـول للـشوكاين ،ط           ١/١٤٢،١٤٣:  انظر    )٣(

 .١٤٢١،الرياض،

  .من الصواعق٤/٢٨٩ى،من الفتاو٥/٢٠٠،٢٠١:  انظر)٤(
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، ، وجترى على حقيقتها، نوردها كما جاءت      ، متر على ظاهرها   هوأما آيات الصفات فهي حق    

، فهذا خالف منهج السلف أهل      عوى ااز تعطيال بد   أو ونثبتها كمـا وردت وال نقع فيه تأويال      

  .السنة واجلماعة واهللا تعاىل أعلم

 ، ابن تيمية مذهبا آخر يف رفضه استعمال صيغ ااز يف القـرآن             شيخ اإلسالم    وقد ذهب 

 اصطالح حادث بعد انقضاء القرون الثالثة األوىل من      هوبدعوى أن هذا التقسيم إىل حقيقة وجماز        

 تكلم بـذلك،  ،حد من األئمة املشهورين يف العلمفال أحد من الصحابة وال التابعني، وال أ . اهلجرة

 ، ابـن تيميـة   شيخ اإلسـالم  واحلق أن هذا الرفض من وال تكلم به أحد من أئمة اللغة والنحو،     

، ، فكون الصحابة وتابعيهم مل يتحدثوا عن تقسيم الكالم إىل حقيقة وجماز           خالفه كثري من العلماء     

 ال ينفي وجود ااز يف القرآن، وحنن نعلـم أن           ،وكون بعض العلماء مل يتحدثوا عن هذه القسمة       

 مث تتدرج يف النمو والتكامل والتصنيف، مث        ،العلوم كلها إمنا تنشأ يف عهد تدوينها كما تنشأ النواة         

؟ فالتمسك بأن   هل كان يف عهد الصحابة والتابعني اصطالحات يف التفسري والفقه والنحو والكالم           

توقف حركة التطور العلمي وما     "الواضع األول مل يثبت عنه تقسيم الكالم إىل حقيقة و جماز معناه             

تقتضيه من تقنني وتأصيل وتفريع، فكل القدامى من الذين حبثوا يف إعجاز القرآن حتـدثوا عـن                 

ستعمل عبارة أخرى تدل احلقيقة وااز وعن االستعارة بوصفها ضربا من ااز، وإن كان بعضهم ا     

ـ     على ااز قبل ظهوره كمصطلح مث إن عصر الرسالة متيز بأن الصحابة كانوا يـسألون الـنيب 

صلى اهللا عليه وسلم ـ عن معاين الكلمات اليت ال يفهموا وال أدل على ااز والكناية من قول  

 السبيل فهو نوع من هاٍد يهديين : الرجل الذي يركب خلفك فقالالصديق ـ حني سئل من هذا 

  .التورية
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  املبحث  الثالث

  از  باعتبار  العالقة  ا أنواع 

  :للمجاز مخسة أنواع باعتبار العالقة ااورة أمهها

  .ـ جماز بالنقصان١     

  .ـ جماز بالزيادة٢     

  .ز بالنقلجماـ ٣     

  . جماز باالستعارةـ ٤     

  .جماز بالتقدمي والتأخريـ ٥     

طَاعـةٌ وقَـولٌ   { :ـ تعاىلـ فمنه حذف االسم، كقوله   ):احلذف(ااز بالنقصان  ـ١

وفرعأمرنا طاعة  :أي  ،)١(}م.  

 أي بر من    ،)٢(}ولَِكن الِْبر مِن اتقَى   { :ه تعاىل ـكقول اف،ـومن حذف االسم حذف املض    

  )٣(}اللَِّه كَِثريا مساِجد يذْكَر ِفيها اسمات واِمع وِبيع وصلَولَّهدمت صو{ :ه تعاىلـوقولأتقى، 

                                                 
  من سورة حممد٢١آية رقم   )١(

  من سورة البقرة١٨٩آية رقم   )٢(

   من سورة احلج٤٠آية رقم   )٣(
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٥٥

  ).١(ألن الصلوات ال دم ، مواضع الصلوات: أي

ـ تعاىلـ كقوله  ، ومنه حذف الفعل  :}  قَّتاء انـشمِنِإ{: وقولـه ، )٢(}ِإذَا الـس ؤاْ امـر 

لَه٣(}ك(.  

ـ تعاىلـ كقوله  ومنه حذف احلرف،   : }ى قَووسم ارتاخلًـا وجر ِعنيبس همـن  :  أي)٤(}م

  .يا يوسف : أي)٥(}اذَن هض ععِر أَفوسي{ : ـ عز من قائل ـوقولهقومه، 

ـ تعاىلـ كقوله   :ااز بالزيادة  ـ٢ لـيس مثلـه   : معناه، )٦(}لَيس كَِمثِْلِه شيٌء{ : 

ـ جالله ألن اهللا تعاىل ال ِمثل له ـ جل  ،والكاف زيدت على سبيل ااز، شيُء لـيس  :  فيقـال  

  .أي ليس مثل مثله شيء.كمثله 

ـ  وقوله  ـ  وقولـه عليه، : أي )٧(}سرائيلَ علَى ِمثِْلِهوشِهد شاِهد ِمن بِني ِإ{ : ـ عز وجل 

  .ربك:  أي)٨(}ويبقَى وجه ربك{ :تعاىل ـ

                                                 
، الصلوات الدم : فقال،  وقد استدل ذه اآلية أبو العباس ابن سريج يف مناظرته مع حممد بن داود الظاهري على إثبات ااز                   )١(

 .وأقام املضاف إليه مقامه، وحذف املضاف، وعرب بالصلوات عنها على سبيل ااز، لواتمواضع الص:  وإمناء أراد به

 . من سورة االنشقاق١  آية رقم )٢(

 .من سورة النساء١٧٦  آية رقم )٣(

  من سورة األعراف١٥٥  آية رقم )٤(

  .من سورة يوسف٢٩  آية رقم )٥(

 . من سورة الشورى١١  آية رقم )٦(

 . سورة األحقاف من١٠  آية رقم )٧(

 . من سورة الرمحن٢٧ آية رقم  )٨(
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ـَقل   ـ٣ ـ تعاىلـ  كقوله  :جماز بالن  أصـل  )١(}أَو جاَء أَحد ِمنكُم ِمن الْغـاِئطِ { : 

الن العادة أن يقضي    بالغائط،  مث مسيت فضلة اإلنسان     املكان املطمئن من األرض،     : لغةالغائط يف ال  

  .اجته يف املنخفض من األرض حيث هو أستر لهح

ـُلقى                ومثله العذرة، أصلها ِفـناء الدار، مث نقـلت إىل الفضـالت، ألـا كانــت تـ

  .باألفـنية

اة اليت تـذبح    مث نقل للش  ، الشعر الذي يولد الصيب وهو على رأسه      : أصلهاالعقيقة،  : ومثله

  .عند حلق ذلك الشعر

يسار، مث نقـل إىل املـرأة يف        :حلة اليت يرحل ويظعن عليها، أي      الرا :أصلهاينة،  الظع: ومثله

  .على حد تسمية الشيء لقربه منه اهلودج، 

مث نقل إىل البعري الذي يستقى عليه املاء على تسمية أصلها املزادة فيها املاء،  : اويةالر: وكذا  

  .الشيء باسم غريه لقربه منه

ـ تعاىلـ  كقوله  :ااز بالتقدمي والتأخري   ـ٤ فَجعلَه غُثَاًء ، والَِّذي أَخرج الْمرعى{ : 

 يضرب  الغض الذي  هو األخضر  :ألنُّ األحوى : فجعله غثاءُ أخرج املرعى أحوى،    : أي )٢(}أَحوى

فال بد مـن التقـدمي      اليابس، وإمنا يصري أخضر، مث يابساً،       : إىل السواد من شدة خضرته، والغثاء     

  .والتأخري

                                                 
  من سورة املائدة٦  آية رقم )١(

 . من سورة األعلى٥ـ٤  آية رقم )٢(
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ـ تعاىلـ له  قو: ومثله :  أي)١(}ولَوال كَِلمةٌ سبقَت ِمن ربك لَكَانَ ِلزاما وأَجلٌ مـسمى {:  

  .لكان العذاب الزماً هلم، لوال كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى

 استعار لفظ اإلرادة )٢ (}أَنْ ينقَض    ِجدارا يِريد {  : تعاىل كقوله  :جماز باالستعارة   ـ٥

  . للجماد ـن صفات احلي  وهي مـ

ـ تعاىلـ ومثله قوله   ـ  {:  ال فـأبني أن  إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض واجلب

  .فاستعسر هلن ، فاإلباء واإلشفاق من صفات  احلي، )٣(}حيملنها وأشفقن منها

ـ تعاىلـ قوله  : ومثله  )٤(}ا أَتينـا طَـاِئِعني  الَتوِلَألرِض ائِْتيا طَوعاً أَو كَرهاً قَ فَقَالَ لَها {: 

  .حيث نزل انقيادمها ألمر اهللا عز وجل مرتلة القولالقول من صفات العقالء، فاستعري هلن، 

أال تتزوج ابنة رسول اهللا صـلى اهللا عليـه          : قيل لعلي : ومثله يف حديث أمساء بنت عميس     

صـلى اهللا  ـ ي ا رسول اهللا  ولست مبأبوٍر يف ديين فيورم ؟ فقال ما يل صفراء وال بيضاء، وسل

  .عينـ عليه وسلم 

لست غري صحيح الدين وال املهتم يف       :أيلسعته بإبرا،   : أبرته العقرب : ناملأبور مستعار م  

  .اإلسالم فتألفين ا

                                                 
  . من سورة طه١٢٩  آية رقم )١(

  .من سورة الكهف٧٧  آية رقم )٢(

 .من سورة األحزاب٧٢  آية رقم )٣(

 . من سورة فصلت١١  آية رقم )٤(
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  املبحث  الرابع

   العربعن  النقل  ااز  استعمال  لصحة  يشترط 

كل نوع من أنواع ااز ال يف كل صورة         يشترط لصحة استعمال ااز النقل عن العرب يف         

  .)١(من آحاد ااز بل يكفي يف استعمال اللفظ يف كل صورة ظهور نوع من العالقة املعتربة

  :  الشروطهذوه

  . املعىن األصلي واملعىن اجلديدوجود عالقة بنيـ ١    

  .ى أن املراد غري املعىن احلقيقيوجود قرينة دالة علـ ٢    

 آحاد ااز معترباً لتوقف  آهل العربية يف التجوز على النقل ولو وقعت منهم                ولو كان نقل  

  .)٢(التخطئة ملن استعمل غري املسموع من اازات

وال جيوز محل اللفظ على جمازه إال بدليل صحيح مينع من إرادة احلقيقة وهو ما يـسمى يف                  

  .علم البيان بالقرينة 

ليصح التعبري  ، جود ارتباط بني املعىن احلقيقي  واازي      وويشترط استعمال اللفظ يف جمازه،      

  . إما أن تكون املشاة أو غريهاوالعالقةبالعالقة، به عنه وهو ما يسمى يف علم البيان 

  .لتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاعكا) استعارة(فإن كانت املشاة مسي التجوز 
                                                 

 . يف إرشاد والفحول١٤٦ص، الكواكب املنري  من شرح ١٧٩ص/١  أنظر )١(

 . يف إرشاد الفحول١٤٦  أنظر ص)٢(
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جمـازاً  ( التجوز يف الكلمات، و    إن كان ) جمازاً مرسالً ( كانت غري املشاة مسي التجوز       وإن

  .إن كان التجوز يف اإلسناد) عقلياً

، فكلمة املطر جماز عن العشب، فالتجوز       ررعينا املط : أن تقول : مثال على ذلك ااز املرسل    

  .بالكلمة

فالكلمات كلها يراد ا حقيقة     أنبت املطر العشب،    :  أن تقول  :ومثال ذلك يف ااز العقلي    

  . اهللا تعاىل فاوز يف اإلسنادألن املنبت حقيقة هون إسناد اإلنبات إىل املطر جماز،  لكمعناها

  . التجوز بالزيادة والتجوز باحلذف:ومن ااز املرسل

  .)١(}لَيس كَِمثِْلِه شيٌء {:مثل ااز بالزيادة كقوله تعاىل

  .فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي املثل عن اهللا تعاىل : معناه

ـ تعاىلـ كقوله  : ومثال ااز باحلذف أي وأسـال آهـل القريـة،     )٢(}واسأَِل الْقَريةَ{:  

  .جمازاً) آهل(فحذفت 

                                                 
 . من سورة الشورى١١  آية رقم )١(

  . يف سورة يوسف٨٢  آية رقم )٢(
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  ث اخلامساملبح

  اـاز  خـــــــــالف   األصـل

وااز ،  )١(ااز خالف األصل الحتياجه إىل الوضع األول واملناسبة والنقل وإلخالله بالفهم          

وضـوع األصـلي    واملناسبة بـني امل   الوضع األول،   : ل الحتياج ااز إىل أمور ثالثة     خالف األص 

  .ل إىل املعىن اازيوونقل اللفظ من املعىن األاازي، واملدلول 

) أسـد (ه الكلمة أو الكالم مثل لفـظ        ويراد بالوضع األول املعىن احلقيقي الذي وضعت ل       

  . أوليا للحيوان املفترس املعروفاملوضوع وضعاً

واملدلول اازي فمعناه أنه البد ألجل أن يصبح االنتقال    ا املناسبة بني املوضوع األصلي،      وإم

 ـا   والقرينة الـيت  ، جامعة ومناسبة واضحة بني املعنيني    ) عالقة(ازي من   إىل ا من املعىن األصلي    

 إىل املعـىن    فهي اليت تصرف الذهن من املعىن احلقيقـي       ، يكون املتكلم قاصداً للمجاز ومريدا له     

  .اازي أو الكنائي

ـ      حلقيقة وااز على خالف األصل،      صل ا والغرض أن األ   از فإذا أراد اللفظ بني احتمال ا

  .قة فاحتمال احلقيقة أرجح لوجهنيواحتمال احلقي

ل وإىل النق قة يعىن املناسبة بني املعنيني،      وإىل العال ن ااز حيتاج إىل الوضع األول،       أ: أحدمها  

إىل الوضع األول فقط وما يتوقف على أمر وأحد كـان راجحـاً             واحلقيقة حتتاج   : إىل املعىن الثاين  

  .ى أمور متعددةبالنسبة إىل ما هو متوقف عل
                                                 

 . يف االاج يف شرح املنهاج ٣١٤ص/١٠  أنظر )١(
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الدليل وااز خيل بالفهم فيكون مرجوحا،    وقيقة ال ختل بالفهم وذلك ظاهر،       أن احل : والثاين  

  :على أنه خيل بالفهم وجهان

 لعدم القرينة وال علـى  أن اللفظ إذا جترد من القرينة فال جائز أن حيمل على ااز       : أحدمها  

  .از متساويان على هذا التقديرقيقة وا الترجيح بدون مرجح إذا احلموإال لزاحلقيقة، 

أن احلمل على ااز يتوقف على قرينة تدل على أنه املراد وقد ختفي هذه القرينـة                : والثاين

على السامع فيحمل اللفظ على املعىن احلقيقي مع إرادة ااز أو خيتبط عليه احلال فيحمل علـى                 

  .)١(الذي ليس مبراد

                                                 
 . يف اإلاج  يف شرح املنهاج٣١٥ص/١  أنظر )١(
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  حث السادساملب

  اليت  تدعو  إىل  اـــــــازاألسباب  

  : احلقيقة إىل ااز ألسباب منهايعدل من

  .ملتكلم أو املخاطب لفظة احلقيقةأال يعرف ا  ـ١

  )قضاء احلاجة(كما يعرب بالغائط عن اخلراءة، ،ه أن يستحقر لفظ احلقيقة حلقارة معنا  ـ٢

 يضع قدمه يف دار فالن      ما لو حلف أال   : مثاله، أن يكون ااز أعرف من احلقيقة         ـ٣

ـ ،وهو األعرف هاهنا، ،فوضع القدم يف الدار هو احلقيقة ودخول الدار هو املعىن اازي   ثفال حين

  .)١(إال بالدخول

واجلناب الشريف  بري بااز أد خل يف التعظيم، كالس العايل،         أن يكون التع    ـ٤

ـ تعاىلـ ومثله قوله  ، )٢(فالن :لكفهي أبلغ من قو،  : }يِزيزا الْعهاحلقيقـة   كما تترك )٣(}أَي

بأركاا،فعند   وجمازاً للعبادة املشروعة،   ،كالصالة فهي للدعاء حقيقة   بداللة االستعمال عرفا،    

فهـي جمـاز لغـوي،      تركت احلقيقة لالستعمال عرفاً،      و  تنصرف إىل العبادة املعرفة،    قاإلطال

  .وحقيقة شرعية

                                                 
 ٠ بشرح املنار من كشف األسرار٢٥٨ص/١  أنظر )١(

 . يف شرح املنهاجج من اإلا٣١٧ص/١:   أنظر )٢(

  من سورة يوسف٧٨  آية رقم )٣(
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مك أو  فأكل حلم الس  إذا حلف أال يأكل حلماً،      : نفيةند احل مثاله ع ـ  وتترك بداللة اللفظ،      

 أو اجلراد ال يـذكر إال بقرينـة،   وحلم السمكاجلراد مل حينث يف ميينه، ألنه أطلق اللحم يف لفظه،    

  .اً فيما يتناوله اسم مطلق اللحمفكان قاصر

ـ تعاىلـ كقوله  وتترك بسبب سياق النظم، ـ    :} ِمنؤاَء فَلْيش نا فَمِإن كْفُراَء فَلْيش نمو 

  .)١(}أَعتدنا ِللظَّاِلِمني ناراً

ـ وذلـك قولـه    ، فإنه بسياق النظم تبني أن املراد هو الزجر والتوبيخ دون األمر والتخيري

  .)٢(}تم ِإنه ِبما تعملُونَ بِصري اعملُوا ما شيء {: ـتعاىل

ـ تعاىلـ لم كقوله  وتترك بداللة من وصف املتكـ   واستفِْزز مِن اَسـتطَعت ِمـنهم   { : 

ِتكوفإن كل واحد يعلم بأنه ليس بأمر ألنه ال جيوز أن يظن ظان بأن اهللا تعاىل يأمر بالكفر                   )٣(}ِبص 

ار اهللا تعاىل عليـه     لعلمنا أن ما يأيت به اللعني يكون بإقد       ، فتبني بأن املراد واألقدار واإلمكان    ،حبال

  .ياهإ

ـ  وكذا قوله  يعلم أنه سؤال ال أمر، لوصف )٤(}واعف عنا واغِْفر لَنا وارحمنآ{:  ـ تعاىل 

  .)٥(املتكلم وهو أن العبد احملتاج إىل نعمة مواله ال يطلب منه النعمة إلزاما وإمنا يسأله ذلك سؤاالً

                                                 
 . من سورة الكهف٢٩  آية رقم )١(

 . من سورة فصلت٤٠  آية رقم )٢(

 . من سورة اإلسراء٦٤  آية رقم )٣(

 . من سورة البقرة٢٨٦  آية رقم )٤(

 .لفقهمن اللباب من أصول ا٣٥،  ٣٤ص :   أنظر )٥(
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ـ تعاىلـ كقوله  ـ  وتترك من محل الكالم،   : }سا يمِويوت ـِصريالْبى ومفـإن  )١(} الْأَع 

بداللة حمل الكالم يعلم أنه ليس املراد نفي املساواة بينهما على العموم بل فيما يرجع إىل البـصري                  

  .فقط

  )٢()ي، محل اللفظ على معناه اازيإن امتنع املعىن احلقيق: (قاعدة 

 :؟ قال)مالك( إنه :ـ فقالصلى اهللا عليه وسلم  ـ إن رجالً أتى النيب  : مثاله حديث عائشة

أيـن  : ( ـ مبكتمل يدعى العرق، فقال صلى اهللا عليه وسلمـ أصبت أهلي يف رمضان، فأُيت النيب  

  .)٣()تصدق ذا( : قالأنا، :؟ قال )احملترق

مل على املعىن اإمنا فعل فعالً هو سبب لالحتراقوازي، ألن الرجل مل حيترق حقيقة، فح.  

                                                 
 . من سورة فاطر١٩  آية رقم )١(

 . من أصول السرخسي١٩٠ص//١:   أنظر )٢(

   .١٠/٨٩ الفتح الرباين ٢/٥١٦املسند ٠) ١٩٣٥(  أخرجه البخاري يف الصوم )٣(
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  املبحث السابع

  فظ  قد  ال  يكون  حقيقة  وال  جمازاًالل

 حد واحد   ن خلروجه ع   جمازاً، هوال بكون يف اللفظ قبل االستعمال، ال يتصف بكونه حقيقة،         

  .)١(إذا احلقيقة هي اللفظ املستعمل فيما وضع لهمنهما، 

  .وااز هو اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له

  . وقد يكون حقيقة وجمازاًقد ال يكون حقيقة وال جمازاً لغوياً :اللفظ"

فمن اللفظ يف أول الوضع قبل استعماله فما وضع له أو يف غريه ليس حبقيقة                :أما األول 

ها فحيث  وال جمازا ألن شرط حتقق كل واحد من احلقيقة وااز االستعمال كما تقدم يف تعريف              

فإا أيضاً ليست حبقيقة    ا،  ومنه األعالم املتجددة بالنسبة إىل مسميا     انتفي االستعمال انتفيا،    

بق وضع كما يف     له أوال بل إما أنه أخترعها من غري س         تألن مستعملها مل يستعملها فيما وضع     

ألا مل تنقل لعالقة وقد ظهر      وليس مبجاز،   ،  وضعت له كاملنقولة   أو نقلها عما  األعالم املرجتلة،   

فإا حقائق لغويـة    وضع أهل اللغة،    أن املراد باألعالم هنا األعالم املتجددة دون املوضوعة ب        

  . وعلى هذا ال فرق يف ذلك بني األعالم املنقولة واملرجتلة، ألمساء األجناس

فذلك بالنسبة إىل معىن واحد باعتبار  ، وهو أن اللفظ قد يكون حقيقة وجمازاً      : وأما الثاين 

 على األرض إذا    ألن اللفظ املوضوع للمعىن العام كالدابة املوضوعة لكل ما دب         ، اصطالحني

                                                 
 . الفحولإرشاد من ١٥٢ص/١أنظر   )١(
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، كان ذلك اللفظ بالنسبة إىل ذلك املعىن حقيقـة          عرف العام أو الشرع  ببعض أنواعه      خصه ال 

  .)١(العام لغوية وجمازاً عرفياً أو شرعياً

                                                 
 . من البحر احمليط ١١٥ص/٣ من االاج يف شرح املنهاج ،أنظر ٣١٩ص/١أنظر   )١(
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  املبحث الثامن

  بيان ااز يف القرآن والسنة 

يف فهو حجه ، )١(ااز وهو استعمال اللفظ يف غري ما وضع له واقع يف اللغة والقرآن والسنة        

  .اللغة والقرآن والسنة

القرآن ومن الناس   ل به   جماز وقد وردت اللغة باجلميع ونز     والكالم املفيد ينقسم إىل حقيقة و     

ـ تعاىلـ وهذا خطأ لقوله   ز ليس يف القرآن جماواوقال،  ااز يف اللغة من أنكر   : }ِريدا يارأَنْ     ِجد

نقَضـ تعاىلـ  إرادة للجدار وقال  ال  وحنن نعلم ضرورة أنه)٢(}ي وحنـن    )٣(}واسأَِل الْقَريةَ{   :  

  .ية ال ختاطب فدل على أنه جمازنعلم ضرورة أن القر

 كل لفظ يستعمل فيما وضع له من غري نقل وقيـل مـا    : احلقيقة فهي األصل وحدها فأما

 لح على التخاطب به، وقد يكون للحقيقة جماز كالبحر حقيقة للمـاء اتمـع  فيما اصط استعمل

بإطالقه وال حيمـل     الكثري وجماز يف الفرس اجلواد والرجل العامل فإذا ورد اللفظ محل على احلقيقة            

    . على ما وضع له على ااز إال بدليل وقد ال يكون له جماز وهو أكثر اللغات فيحمل

                                                 
 مـن اإلحكـام     ١/٤٧ من املعتمد،    ١/٢٤من إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من األصول للشوكاين،          ١/١٤٢،١٤٣: أنظر  )١(

  من إرشـاد ٢٢ من شرح الكوكب ، ص١/١٩١ من املســودة، ٥٦٤التمهيد أليب اخلطاب ، ص  من١/٨٠لآلمدي ، 

  .الفحول

 . من سورة الكهف٧٧آية رقم   )٢(

 .يوسفسورة   من٨٢آية رقم   )٣(
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 ـ  عـز وجـل  ـ يادة ونقصان وتقدمي وتأخري واستعارة فالزيادة كقوله   بز جمازوقد يكون

ـ تعـاىل ـ زائدة والنقـصان كقولـه    واملعىن ليس مثله شيء والكاف  )١(}لَيس كَِمثِْلِه شيٌء{   :

والتقدمي والتـأخري   واملراد أهل القرية فحذف املضاف وأقام املضاف إليه مقامه } واسأَِل الْقَريةَ{

املرعى أحوى  واملراد أخرج )٢(}فَجعلَه غُثَاء أَحوى والَِّذي أَخرج الْمرعى{ ـ  عز وجلـ كقوله  

ـ تعاىلـ الستعارة كقوله  فجعله غثاء فقدم وأخر وا  :   }ِريدا يارِجد    نقَضفاستعار فيـه    }أَنْ ي 

بينا أن ااز ما نقل عما وضع له وما وضع له هو  لفظ اإلرادة وما من جماز إال وله حقيقة ألنا قد

   . احلقيقة

 اللغة ذلك ، ومنها من أن يصرحوا بأنه جماز وقد بني أهلويعرف ااز من احلقيقة بوجوه 

تيس ومنها أن  أن يستعمل اللفظ فيما ال يسبق إىل الفهم عند مساعه كقوهلم يف البليد محار واألبله

ـ  يء ويسمى مبا يستحيل وجوده كقولهيوصف الش ومنها أن ال جيري   }واسأَِل الْقَريةَ{ :  ـ تعاىل 

الطويل خنلة مث ال يقال ذلك         الرجل الثقيل جبل مث ال يقال ذلك يف غريه ويف          وال يطرد كقوهلم يف   

كتصرفه فيما وضع له حقيقـة كـاألمر يف    يف غري اآلدمي، ومنها أن ال يتصرف فيما استعمل فيه

 األمساء واللغات تؤخذ من أربع ، األمر مبعىن القول معىن الفعل ال تقول فيه أمر يأمر كما تقول يف

   )٣(   . والقياس ن اللغة والعرف والشرعجهات م

                                                 
  .من سورة الشورى١١آية رقم )١(

 . من سورة األعلى٥ـ٤آية رقم   )٢(

 ١األحكام لآلمدي   : انظر  :   مراجع    ٣١٦ ، ص    ١انظر اإلاج يف شرح املنهاج ج      / ٨٤ / ١التمهيد أليب اخلطاب    /  انظر   –)٣(

  ٤٩ص / 

http://www.taimiah.org/Display.asp?ID=5&t=book08&pid=1&f=aqt0003.htm
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معىن واحـدا   فأما اللغة فما ختاطب به العرب من اللغات وهي على ضربني، فمنها ما يفيد

ما يفيد معاين وهو     فيحمل على ما وضع له اللفظ كالرجل والفرس والتمر والرب وغري ذلك، ومنه            

والسواد وسائر األلوان واملـشرك   البياضعلى ضربني أحدمها ما يفيد معاين متفقة كاللون يتناول 

أما على سبيل اجلمع إن كان اللفظ يقتضي  يتناول اليهودي والنصراين فيحمل على مجيع ما يتناوله

 يقتض اللفظ اجلمع إال أن يدل الدليل على أن  ملاجلمع أو على كل واحد منه على سبيل البدل إن    

  .يلعليه الدل املراد شيء بعينه فيحمل على ما دل

والنعامة، والقرء يقع  والثاين ما يفيد معاين خمتلفة كالبيضة تقع على اخلوذة وبيض الدجاجة

به واحد منهما بعينه محل عليه وأن دل الدليل   الدليل على أن املراد  على احليض والطهر فإن دل 

حدمها بأوىل مـن  حيمل على واحد منهما إال بدليل إذ ليس أ على أن املراد به، أحدمها ومل يعني مل

واحد منهما محل عليهما وقال أصحاب أيب حنيفة وبعض املعتزلة ال  اآلخر وإن مل يدل الدليل على

الواحد على معنيني خمتلفني والدليل على جواز ذلك انه ال تنـايف بـني املعنـيني     جيوز محل اللفظ

  .حيتملهما فوجب احلمل عليهما واللفظ

إذا أطلق سبق الفهم  ل فيه على ما وضع له يف اللغة حبيث      وأما العرف فهو ما غلب االستعما     

مث غلب عليه االسـتعمال   إىل ما غلب عليه دون ما وضع له كالدابة وضع يف األصل لكل ما دب      

غلب عليه االستعمال فيمـا      يف الفرس، والغائط وضع يف األصل للموضع املطمئن من األرض مث          

    . على ما يثبت له من العرف ليه فإذا أطلق محلخيرج من اإلنسان فيصري حقيقة فيما غلب ع

إذا أطلق مل يفهم     وأما الشرع فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ يف اللغة حبيث              

  . الشرع امسا هلذه املعروفـة  منه إال ما غلب عليه الشرع كالصالة اسم للدعاء يف اللغة مث جعل يف
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حقيقة فيما غلب عليه الشرع فـإذا    هذه األفعال فصارواحلج اسم للقصد مث نقل يف الشرع إىل

من قال ليس يف األمساء شيء منقـول   الشرع، ومن أصحابنا أطلق محل على ما يثبت له من عرف

فالصالة اسم للدعاء وإمنا الركوع والـسجود        إىل الشرع بل كلها مبقاة على موضوعها يف اللغة،        

كما أضيفت إىل الطهارة وليست منها وكـذلك   زيادات أضيفت إىل الصالة وليست من الصالة

أضيفت إىل احلج وليست من احلج فإذا أطلق اسـم           احلج اسم للقصد والطواف والسعي زيادات     

احلج محل على القصد وهو قول األشعرية واألول أصـح           الصالة محل على الدعاء وإذا أطلق اسم      

ل منها املعاين اليت وضعت هلا يف اللغـة         أطلقت يف الشرع مل يعق     والدليل عليه أن هذه األمساء إذا     

  . منقولة فدل على أا

له يف العـرف ألن   إذا ورد لفظ قد وضع يف اللغة ملعىن ويف العرف ملعىن محل على ما ثبت

ملعىن ويف الشرع ملعىن محـل   العرف طارئ على اللغة فكان احلكم له، وإن كان قد وضع يف اللغة

    . الشرع فاحلمل عليه أوىل اللغة وألن القصد بيان حكمعلى عرف الشرع ألنه طارئ على 

النبيذ مخرا قياسـا   وأما القياس فهو مثل تسمية اللواط زنا قياسا على وطء النساء وتسمية

   )١( .وغريهاعلى عصري العنب 

  

  

  

                                                 
  . ٤٩ص  / ١ األحكام لآلمدي ٣١٦ص  / ١ملنهاج انظر اإلاج يف شرح ا / ٨٤ص / ١التمهيد أليب اخلطاب  :  انظر –  )١( 
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  بحث التاسعامل

  ال  يقاس  على  اــــــــــــاز

 .. احلقيقـة اللغويـة  ..  أقسامازا واحلقيقةجموإما أن يكون .. يكون حقيقة الكالم إما أن

 يدخل يف كـل هـذه   زعامة واا إما خاصة وإما ةالعرفية والعرفي واحلقيقة .. واحلقيقة الشرعية

سواء كان استعارة أو كنايـة أو  .. غريه األقسام ألنه تعدي الكلمة من مكاا ومعناه املعروف إىل

   )١( .غريهتشبيه أو تأكيد أو 

على أن النقل .. للداللة تلك إىل حقيقة أخرى شرعية فهو نقلالشرع  إذا استعمله اازو 

وقد ينقل العقل والضرورة تلـك   ..اآلخر عالقة واعتربه داللة ظاهرة هذا كان بينه وبني الوضع

ـ تعاىلـ كقوله  .. ختصصها مبعىن آخر الداللة أو  : }وا لَكُمعمج قَد اسرورة  فبالـض  )٢( }ِإنَّ الن

  . الذين اجتمعوا ليس كل الناس وإنا بعض الناس أن

ـ تعاىلـ وقوله    فبالضرورة ندري أن القرية ال ميكن سؤاهلا عن شيء )٣(}واسأَِل الْقَريةَ{ : 

فالنقل عن احلقيقة جائز صحيح لكن إما أن يكون النقل هذا           ..فوجب أن يكون املراد أهل القرية     

  .  يف اصطالح الشرعأو ضرورة حس عن شرع أو إمجاع

                                                 
  . ٣١٨ص / ١ انظر اإلاج يف شرح املنهاج –  )١( 

 .من سورة آل عمران١٧٣آية رقم -  )٢( 

 .سورة يوسف  من٨٢آية رقم  - )٣(
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بينهم فال بد أن يكون ظاهراً ميكن إدراك  وإما أن يكون النقل يف تعامل الناس وخطام فيما

، وهو يعين اسأل البس الثوب فال يقبله        اسأل الثوب : فلو قال قائل   ..هذا النقل مبا ال خيالف اللغة     

يف غريها من نقل  وهكذا..  يف اللغةألن ما جاء يف نص اهللا تعاىل يف هذا ال يقاس عليه.. اللغة أهل

  .ملبالغة أو تشبيه أو غريها فهي أغراض يريدها املتكلم من البشر.. واستعمال للمجاز

 صفات اهللا عز وجل ال يقاس عليها، فال يقاس السخاء على اجلود، وال اجللَد على القوة،و

  .لى العلم، وهكذاوال االستطاعة على القدرة، وال الرقة على الرمحة، وال املعرفة ع

ولكننا جند يف كتابه     ..وال يقاس مبا يقاس به الناس      سبحانه وتعاىل مرته عن احلواس،       وأن اهللا 

ففي قوله   ونسبها القرآن إىل اهللا،      ءالكرمي ما يشري إىل يد ويدين وأيدي وعني وأعني ونفس واستوا          

ـ تعاىلـ  ا قالوا بل يداه مبسوطتان ينفـق  وقالت اليهود يد اهللا مغلولة غلت أيديهم ولعنوا مب{ : 

  ،)٢(}والسماَء بنيناها ِبأَيٍد وِإنا لَموِسعونَ{:  ـتعاىلـ ويف قوله  ،)١(}كيف يشاء

 :قولـه ووردت الـنفس يف   ،)٣(}وِلتـصنع علَـى عيِنـي   {: ووردت العني يف قوله ملوسى    

 ومحلناه على ذات ألواح ودثـر، { :عن سفينة نوحـ تعاىل  ـ وقوله  ، )٤(}واصطَنعتك ِلنفِْسي{

  . )٦(}لْعرِش استوىالرحمن علَى ا{ : ـسبحانه وتعاىلـ وقوله  ، )٥(}اجتري بأعينن
                                                 

 .من سورة املائدة٦٤آية رقم   )١(

  .من سورة الذاريات٤٧آية رقم  )٢(

 .من سورة طه٣٧آية رقم  )٣(

 .من سورة طه٤١ة رقم آي  )٤(

 .١٣سورة القمر أية  -)٥(

 . من سورة طه٥آية رقم  -)٦(

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=20%20&nAya=5%20
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  املبحث العاشر                                           

    اــــــــــــازإىلأسباب  العدول  

 وإمنـا    .  ما كان بضد ذلك     :  وااز  .  ما أقر يف االستعمال على أصل وضعه يف اللغة          : احلقيقة

 فإن عـدم هـذه       .  االتساع والتوكيد والتشبيه    :  وهي يقع ااز ويعدل إليه عن احلقيقة ملعان ثالثة       

   )١(   . األوصاف كانت احلقيقة البتة

ما رأينا مـن  { :ملا استعار فرس أيب طلحةـ صلى اهللا عليه وسلم   ـ فمن ذلك قول النيب  

    . فاملعاين الثالثة موجودة  فيه،   هو حبر : الفرس.  )٢( }وإن وجدناه لبحراً ،فزع

ع فألنه زاد يف أمساء الفرس اليت هي فرس وطرف وجواد وحنوها البحر حىت إنـه                أما االتسا 

  إن احتيج إليه يف شعر أو سجع أو اتساع استعمل استعمال بقية تلك األمساء 

ولو عِرى الكالم من دليل يوضح احلال مل يقع عليه حبر ملا فيه من التعجرف يف املقال مـن                   

رأيت حبراً وهو يريد الفرس مل يعلم بذلك غرضه فلم جيز قوله ألنه               و لو قيل    . غري إيضاح وال بيان   

    . وأما التشبيه فألن جريه جير ي يف الكثرة جمرى مائه،  إلغاز على الناسإلباس و

لشبه يف العرض منتفية عنه     أما التوكيد فأنه شبه العرض باجلوهر وهو أثبت يف النفوس منه وا           

    .)٣( يس أحد دفع اجلواهر أن من الناس من دفع األعراض ولو

                                                 
  . ٢٨٧ص  / ١اإلاج يف شرح املنهاج : اإليضاح يف علوم البالغة للقزويين :  انظر –  )١( 

 ).٢٨٥٧(أخرجه البخاري يف اجلهاد -  )٢( 

 . من اللباب يف أصول الفقه ٣٤،ص٣٣ص :أنظر -) ٣(
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  .  وفيه األوصاف الثالثة    .  هذا هو جماز   )١(}وأَدخلْناه ِفي رحمِتنا   {   : وكذلك قول اهللا سبحانه   

    . أما السعة فألنه كأنه زاد يف أمساء اجلهات واحملال امساً هو الرمحة

    .  فلذلك وضعها موضعه . خولهوأما التشبيه فألنه شبه الرمحة وإن مل يصح دخوهلا مبا جيوز د

   .وأما التوكيد فألنه أخرب عن العرض مبا خيرب به عن اجلوهر

 أما االتـساع     .  فيه املعاين الثالثة   )٢ (} ِفيها واسأَِل الْقَريةَ الَِّتي كُنّا    {  : سبحانهوكذلك قوله   

  :  حنو ما مضى أال تراك تقـول        وهذا  . فألنه استعمل لفظ السؤال مع ما ال يصح يف احلقيقة سؤاله          

    .  فهذا وحنوه اتساع .  أنت وشأنك :  القرى وتسألك كقولك :  وتقول . وكم من قرية مسؤولة

 وأما التوكيد فألنه يف ظاهر       . وأما التشبيه فألا شبهت مبا يصح سؤاله ملا كان ا ومؤلفاً هلا           

 فكأم تضمنوا ألبيهم عله السالم أنـه إن          . اللفظ إحالة بالسؤال على من ليس من عادته اإلجابة        

 أي لو سألتها ألنطقها اهللا       .  وهذا تناه يف تصحيح اخلرب      . سأل اجلمادات واجلبال أنبأته بصحة قوهلم     

 وكيف تصرفت احلال فاالتساع فـاش يف مجيـع           . بصدقنا فكيف لو سألت من ِمن عادته اجلواب       

   )٣(   . أجناس شجاعة العربية

                                                 
  .من سورة األنبياء٧٥آية رقم -)١(

  .سورة يوسف  من٨٢آية رقم   -)٢(

  .املراجع املتقدمة بنفس صفحاا :  انظر – ) ٣(



 ٧٧

  الفصل  الثالث                                       

  إطالقات  اـــــــــاز

  :وفيه مثانية مباحث

  ـبب  على  املسبب  والعـكس  إطالق  الســاملبـحث األول ــ

  ـلول  والعــكسق  العلة  على  املعـاملبـحث الثاين  ــ  إطال

  ــكسامللزوم  والع  عــلى  املبـحث الثالث  ــ  إطالق  الالزم

  ـرـلى  املؤثـــر  عــ  إطالق  األثـاملبـحث الرابع  ــ

  ـلـلى  احملـال  عـــ  إطالق  احلـاملبحث اخلامس ــ

  املبحث السادس ــ  إطالق الكل على البعض وامللزوم على الالزم

  ـبــاز  املركــــاملبـحث السابع  ــ  اــــ

  از  بالزيادة  والنقصـــــانــ  اـاملبـحث الثامن ــ
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  الفصل  الثالث

  ــازإطالقـــــات  اــــــــــــ

  املبحث األول

  إطالق  السبب  على املسبب  والعكس

  :وهو أربعة أقسام

سـال الـوادي،   : ـ كقـوهلم وهو تسمية الشيء باسم قابله  :  القابلي:ألولالقسم ا

ـ ن الوادي سبباً قابالً لسيالن املاء فيه لكن ملا كاـواألصل سال املاء يف الوادي    صار املاء من  

  .، أي النبترعينا الغيث: ـ، وكقوهلم فوضع لفظ الوادي موضعه ـحيث القابلية كاملسبب له 

وينـزلُ  ( : ـتعاىل  ـ أي إطالق اسم املسبب على السبب كما يف قولة  أو بالعكس، 

ق سبب غـائي   ألن الرزـتمل إطالق اسم السبب على املسبب  حي، و )١( )لَكُم ِمن السماِء ِرزقاً

ـ تعاىلـ كقولة  : للمطر و إما بالشرطية فهذا ،   أي صالتكم )٢( "موما كان اهللا ليضيع إميانك: " 

                                                 
   .١٣آية :   سورة غافر - ) ١(

 . البقرة١٤٣اآلية  -)٢(
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هذا نظري اسم املشروط علـى      لعلم على املعلوم، و   وكا إطالق اسم الشرط على املشروط ،        نظري

  )١(.الشرط

ـ وكذلك إطالق املسبب بسب املهلك ، واملذلة العظيمـة بـاملوت،    كتسمية املرض به 

، وإطالق اسم السبب عن املسبب، فأطلق اسم السب فإطالق اسم املوت عليهما ـ ألما سبباه 

وال ألن السبب إذا وجد تعيني مـسببه،   ـعلى املسبب أوىل من إطالق اسم املسبب على سببه  

يلزم من تعيني النـار حـرارة   ، ألنه إضافته إىل غريه جلواز ـ من تعيني املسبب تعني السبب  ميلز

  .ـ جلواز حدوثها عن اصطكاك جرمني  من حرارة معينة تعيني النارم، وال يلزمعينة

ـ كتسمية اليد قدرة: السبب الصوري : القسم الثاين  هر آثار القدرة على  ألن فيها تظ 

  .، واألخذ والدفعالقبض والبسط

، وإمنا النازل    مثل نزل السحاب، والسحاب هو الغيم      :عليالسبب الفا : القسم الثالث   

 لكونه جعله اهللا سبحانه وتعاىل ـ لكن السحاب ملا فعل املطر لتكونه فيه أطلق على املطر  ـاملطر  

بدليل قوهلم أمطرت الـسماء  ـ ألن السماء فاعل جمازي للمطر، للمطر مساء  : ـ وكقوهلمفاعل  

   معود احلكماء : وكقول الشاعر ـ

  إذا نــزل الــسماء بــأرض قــوٍم
  

ــضاباً    ــانوا غ ــاه وإن ك   )٢(رعين
  ج

                                                 
ـ   : انظر   - )١( ـ .  وما بعدها    ٢٦، الفوائد املشوق إىل علوم القران ص        ٧٣ ص   ١التلويح على التوضيح ج  ٢٦٠ ص   ٢الربهان ج

ـ   وما بعدها ، ش    ـ   ١٧ ص   ٢رح الروضة لبدران ج ـ      ٦٩ ص   ١ ، الطراز ج ، التمهيـد   ٣٥٩ ص   ١ وما بعدها ، املزهر جـ
 .١٥٧ ص ١ ، شرح  الكوكب املنري جـ ٤٧لالسنوى ص 

 –إذا نزل املطر بأرض قوم فاخضبت بالدهم ، وأجدبت بالدنا : املراد " شرح أدب الكاتب " قال ابن السيد اليطليوس يف  -   ٢
 .٣٢٠االقتضاب ص : انظر "  لعزتنا ومنعتنا –ينا بناا ، وان غضب أهلها مل بغال بغضبهم سرنا إليها فرع
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 وهـو  ـكتسمية العنب مخراً ، ألنه غايته ما ينتهي إليه  : السبب الغائي: القسم الرابع 

  .)١(، والعقد نكاحاً ألنه غايتهـ وكتسمية احلديد خامتاًانه يصري مخراً 

                                                 
ـ   ٤٨ ، التمهيد لالسنون ص      ١٥٨شرح الكوكب املنري ص     : انظر  )١( ـ   ١٨٠ ص   ١، فواتح الرمحوت ج  ١، أصول السرخسي ج

   ١٧٤ص١٧ص 
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  املبحث الثاين

  سإطالق  العلة  على  املعلول  والعك

سبحانه ألنه  " رأيت اهللا يف كل شيء    "يراد ا املعلول كما يف قوهلم       أي أن تطلق العلة و    

  .شيء فاستدللت به على اهللا تعاىلرأيت كل : موجد كل شيء وعلته، فأطلق لفظه عليه، ومعناه

أصل من جهة احتياج املعلول إليه وابتنائه عليه، واملعلول املقصود أصل من جهة             : فالعلة

 إال أا يف ـ متأخرة عنه يف اخلارج  ـرتلة العلة الغائية، والغاية وان كانت معلولة للفاعل  كونه مب

 ـ، واألسباب علـل آليـة     األحكام علل مآلية: وهلذا قالواـالذهن علة لفاعليته متقدمة عليها  

  . وذلك ألن احتياج الناس بالذات إمنا هو إىل األحكام دون األسباب

 إن من السبب ما هو سبب حمـض  ـع املعلول والسبب مع املسبب  والفرق بني العلة م

 علية اجلزء يف احلصول من       ال يطلق علية جمازاً، والكل أصل يبتىن       ب، واملسب ـ ليس يف معىن العلة    

، مبعىن انه إمنا يفهم من اسم الكل بواسطة إن فهم الكل موقوف على فهمه وهـذا معـىن                   اللفظ

 والتبعية ذا املعىن ال تنايف كون فهم اجلزء سـابقاً علـى فهـم               ،التضمن تابع للمطابقة  : هلمقو

  .)١(الكل،واجلزء أصل باعتبار احتياج الكل إليه يف الوجود والتعقل

                                                 
ـ   ١٧٥،١٧٤، ص   ١  انظر التلويح عن التوضيح جـ        )١(  ص  ١، شروح الكوكب املنري جـ      ١٩٨ص  ١ ، أصول السرخسي ج

 ٢٣٧،٢٣٦ ص ١، وانظر معراج املنهاج جـ١٩٩
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  املبحث الثالث

  والعكس امللزوم  على  الالزم  إطالق 

  : ومنه قول الشاعركتسمية السقف جداراً، : ومثالة 

  قوم إذا حـاربوا شـدوا مـأزرهم       
  

ـ    دون ا      )١( بإظهـار  تلنساء ولـو بات
  

ألنه  ،نه إطالق املس على اجلماع غالباً     ، وم االعتزال عن النساء  : وهو يريد بشد اإلزار   

  .قد يكون اجلماع حبائل

، أهل احلكمة والبيان، وهم يعنون باملستلزم املـستتبع       ويزيد باملستلزم والالزم مصطلح     

ـ لوازمها، ال ملزوماا ـ مع أـا ال توجـد    فاحلكماء جيعلون خواص املاهية  وبالالزم مايتبعه،

 وعلماء البيان جيعلون مبىن ااز على االنتقال من امللزوم ـواملاهية قد توجد بدوا   ،بدون املاهية

زم ما هو مبرتلة التابع  ومبىن الكناية على االنتقال من الالزم إىل امللزوم ويعنون بالالـإىل الالزم  

 ضرورة ـبة والرأس ملزوم واصل يفتقر إليه اإلنسان ويتبعه يف الوجود  ، فكل من الرقوالرديف

  واملراد باحللول يف الشيء اختصاصه به حبيث يصريـأنه مبىن على االنتقال من امللزوم إىل الالزم  

 وكحصول الرمحة ـ كحلول العرض يف اجلوهر، والصورة يف املادة  ـاألول ناعتاً، والثاين منعوتاً  

  .)٢(يف اجلنة

                                                 
 )٨٤ديوانه ص : انظر (  هو االخطل التغلىب )١(

 ١٥٩ص ١، شرح الكوكب املنريج١٧٦-١٧٥ ص ١  التلويح عن التوضيح ج)٢(
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  املبحث الرابع

  املؤثر لى ـــــع األثر  إطالق 

  .موتاًوذلك كتسمية ملك املوت، 

                         )١(وكقول الشاعر يصف ظبية

  وإدبار ال ـــــإقب هي  فإمنا 

 كالبيع واإلجارة والوصية وغريها فإن هذا التصرفات ـومن ذلك التصرفات املشروعة  

، واإلجارة شرعت لتمليك املنفعـة  ع عقد شرع لتمليك املال باملالبي فالـعلى أي وجه شرعت  

 كان مبعىن إطالق األثر على املؤثر، وتـصح  ـباملال ،فإذا حصل اشتراك التصرفني يف هذا املعىن  

، كالوصية واإلرث فان كال منهما استخالف بعد املوت إذا حصل الفراغ            راستعارة احدمها لألخ  

 للتصرفات الشرعية هو املعىن اخلارج عن مفهومها م والالزـ والدين  زمن حوائج امليت ،كالتجهي

  . الذي يلزم من تصورها لصورةـالصادق عليها 

ـ  ح، وال تـصل   تصلح استعارة األصل للفرع، والسبب للحكم     : وهلذا تعارة الفـرع   اس

له والفرع حمتاج إىل األصل ألنه تابع لألصل، واحلكم للسبب ـ الن األصل مستغن عن الفرع،  

  .)٢( فيصري معىن االتصال معترباً فيما هو حمتاج إليه دون ما هو مستغىن عنهـ

                                                 
أا هي ذات إقبـال  : واملعىن ، ىت إذا ذكرتترتع ما رتعت  ح  :   البيت للخنساء، يف قصيدة طويلة ترثي أخاها صخراً وصدره            )١(

 .٢٨٧ ص ١والكامل للمربد جـ ) ٤٨ديوان اخلنساء ص : انظر(وإدبار 

 .١٦٠ ص ١شرح الكوكب املنري جـ :   انظر )٢(
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  املبحث اخلامس

  احملل على  ال ـــــاحل إطالق 

، أي لـسانك إذ  )١("ال يفض اهللا فـاك "ـ للعباس  صلى اهللا عليه وسلم  ـ ومثاله قوله

املراد املـال الـذي فيـه،    هات الكيس، و: ـ كقوهلم، وكتسمية املال كيساً  الفم  كل اإلنسان

، واملراد باحللول احلصول فيه، وهو اعم من حصول         وكاملاء والكوز، فان املقصود من الكوز املاء      

 الن هلا يف الدن استعداد للسكر والسكر ـالعرض يف اجلوهر وكتسميته اخلمر يف الدن باملسكر  

  .)٢(بالعقل بعد التناول

                                                 
روايـة،  احلديث رواه ابن األثري يف النهاية ، وابن منظور يف اللسان على أن النيب ـ صلى اهللا عليه ـ وسلم قاله للعباسـي يف    )١(

وحكى ابن قتيبية يف الشعر والشعراء وابن كثري يف البداية والنهاية ، وأبو نعيم يف أخبـار                 ..وللنابغة اجلعدي يف رواية أخرى      

اصبهان ، وابن عبد الرب يف االستيعاب، وابن حجر يف اإلصابة إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قاله للنابغة اجلعدي ، مث قال ابن                        

 وقال ابن كثري ـ أخرجه البـزار   – هذا اخلرب عن وجوه كثرية عن النابغة اجلعدي عن طريق يعلي بن األشدق عبد الرب رويتا

 والشريازي –وقال احلافظ بن حجر أخرجه البزار واحلسن بن سفيان يف مسنديهما ـ وأبو نعيم يف تاريخ اصبهان  . والبيهقي 

 الدار قطين يف املؤلف واملختلف، وابن السكن يف الصحابة والسلفي يف يف األلقاب كلهم من رواية يعلى بن األشدق ، وأخرجه

ـ : انظر( األربعني البلدانية واملرجى يف كتاب العلم من طرق أخرى           ـ   ٥٣٩ ص   ٣اإلصابة ج ، ٥٨٤ ص   ٣، االستيعاب جـ

ـ     ١٦٨ ص   ٦ ، البداية والنهاية جـ      ٧٣ ص   ١أخبار اصبهان جـ     جــ   ، النهايـة     ٢٨٩ ص   ١ ، الشعر والشعراء جـ

  .٢٠٧ ص ٧، لسان العرب جـ ١٢٣ ص٣ ، الفائق جـ ٤٥٣ص٣

ـ    )٢( ـ     ١٩٦ ص ١  أصول السرخسي ج ـ    ١٦١ ص   ١٦٠ ص   ١ ، شرح الكوكب املنري ج  ص  ١ ، فواتح الرمحوت ج

ـ    ١٨٠ ـ    ، ٢٣٩ ص   ١ ، معراج املنهاج ج ومابعدها  وإرشاد الفحـول ص      ٢٤٧ ص   ١كشف األسرار للنسفى ج

١٤٥. 
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ا ، واحللول يف    ، وكاملوت يف ضدمه   اإلميان والعلم ومنه احللول يف حمل واحد، كاحلياة يف        

  .حمليني متقاربني ـ كرضى اهللا يف رضى رسوله

وجـزاء  : "الذهن من احد الضدين إىل األخر، ومنه قوله تعـاىل         النتقال  : ومنها املضادة 

اعتدوا عليه مبثـل مـا اعتـدى        فمن اعتدى عليكم ف   : " وكذلك قولة تعاىل   )١("سيئة سيئة مثلها  

  .)٢("عليكم

اعتبار اتصال اجلملة الناقصة بالكاملة فيما يرجع إىل إكمال الناقص إذا أعطفـت    : ومنه

 اتصال النـاقص بالكامـل يف       ، وال يعترب  أول الكالم على آخره   على اجلملة الكاملة حىت يتوقف      

امل يف  فملك الرقية سبب مللك املتعة، وهلذا فان لفظ التحرير عـحكم الكامل ألنه مستغن عنه  

، وزواهلا سبب لزوال ملك املتعـة ـ إال   قاع الطالق به جمازاً، ألا موضوعة إلزالة ملك الرقيةإي

، بل هو حمل حلقيقة الوصف ضاف إليه غري متعني هلذا ااز الن احملل املـانه ال يعمل بدون النية  

ـ  به العتـق   ل حيص، ولفظ الطالق العني فيها االستعمال بطريق اازباحلرية فيحتاج إىل النية ليت

، بل هو حكـم     ملتعة ليس بسبب لزوال ملك الرقية     ، وزوال ملك ا   ألنه موضوع إلزالة ملك املتعة    

                                                 
  .٤٠  الشورى اآلية )١(

 ١٩٤البقرة اآلية   )٢(



     إطالقات  ااز                                                    :                            الفصل  الثالث 

 

٨٦

ـ كما ال يصلح استعارة الفرع لألصل لكونه ـ فال يصلح استعارة احلكم للسبب  ذلك السبب  

  .)١(مستغن عنه

                                                 
 ، والتلويح عـن  ١٩٧ ص ١ وأصول السرخسي جـ ١٤٥، إرشاد الفحول ص ١٦١ ص ١شرح الكوكب املنري جـ: انظر  )١(

ـ  ـ    ١٧٥-١٧٤ ص   ١التوضيح ج ـ   ١٨١ ص   ١ ، وفواتح الرمحوت ج ومعتـرك االقـرن    ٢٣٩ ص ١، ومفراج املنهاج ج

  .٢٤٩ص ١جـ



     إطالقات  ااز                                                    :                            الفصل  الثالث 

 

٨٧

  املبحث السادس

  زمل  على  البعض  وامللزوم  على  الالالك إطالق 

ـ تعاىلـ قولة  ومثاله،   أي )١(" يف أذام من الصواعق حذر املـوت جيعلون أصابعهم: " 

  .أناملهم

ـ فانه اسم الكل املرتل على رسول اهللا  " القرآن العظيم"ء ومنه إطالق الكل على اجلز

 كما يقال للزجنـي  ـ، وإطالق اسم اجلزء على الكل  ـ، ويطلق على اجلزءصلى اهللا عليه وسلم  

وىل من إطالق اسم اجلزء على      إن إطالق اسم الكل على اجلزء أ      ود، واألسود لونه، واعلم     ـ أس 

  . عكس الستلزام الكل اجلزء من غريالكل ـ

ونكتة التعبري عنها باألصابع اإلشارة إىل إدخاهلا على غري املعتاد مبالغة يف         : قال السيوطي 

عىن ال تنايف كون فهم اجلزء سابقاً على فهـم          الفرار، فكأم جعلوا فيها األصابع والتبعية ذا امل       

  .الكل ، واجلزء أصل باعتبار احتياج الكل إليه يف الوجود والتعقل

ملا كان فهم اجلزء سابقاً على فهم الكل مل يكن االنتقال من الكل إىل اجلـزء                : قيل فإن  

  .، واجلزء الزماًـ فال يكون الكل ملزوماًبل بالعكس 

                                                 
  . البقرة١٩  اآلية )١(
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 متأخراً  متقال من امللزم إىل الالزم ليس معناه أن يكون تصور الالز          بأن معىن االن  : أجيب

، حصول امللزوم يف الذهن يف اجلملـة      ، بل أن يكون الالزم حبيث حيصل عند         عنه يف الوجود البتة   

  .وهذا املعىن يف اجلزء متحقق بصفة الدوام والوجوب

كون اليد أو الرجل    احتياج الكل إىل اجلزء ضروري مطرد، واموع الذي ي        : فان قيل 

اجلزء  ـ فما معىن جواز إطالق   ضرورة انتفاء الكل بانتفاء اجلزءـجزءاً منه ال يتحقق بدوما  

يوجد بدوما خبالف اليـد     ، فان اإلنسان ال     ستلزم اجلزء للكل كالرقبة والرأس    على الكل بان ي   

  .والرجل

ده أو رجله وذلك  بأن هذا مبىن على العرف حيث يقال للشخص الذي قطعت ي          : أجيب

 على الشخص بعينة ال غريه، فاعترب اجلزء الذي ال يبقى اإلنسان موجوداً بدونه، وأما إطالق العني              

ونه ـ كإطالق اللسان على  فإمنا هو من جهة أن اإلنسان بوصف كونه رقيباً ال يوجد بدالرقيب، 

وعـدم وجـود   لكل الزماً، ـ كون اجلزء ملزوماً، وا، فيكون معىن استلزام اجلزء للكل  الترمجان

 إذ امللزوم هو الذي ـاإلنسان بدون الرأس أو الرقبة إمنا يدل على أن اجلزء الزم والكل ملزوم  

فان النسبة إىل اللفظ املوضوع للكل  أي بـفان اجلزء تبع للكل   وعليه )١(ال يوجد بدون الالزم

، فظ ـ ويراد به جزء املوضوع له ية الكل، فيصح أن يطلق هذا اللاجلزء يفهم من هذا اللفظ بتبع

 ـ فيكون اجلزء أصال،  فيصح أن يراد الكل باللفظ املوضوع للجـزء   ـوالكل حمتاج إىل اجلزء  

                                                 
والتلـويح علـى   ، ١٩٧ ص١وأصول السرخسي ج، ١٤٥إرشاد النحول ص ، ١٦١ ص١ املنري جشرح الكوكب:   انظر  -)١(

 ١ومعتـرك األفـران ج    ، ٢٣٩ ص ١ومعراج املنهاج ج   ، ١٨١ ص ١وفواتح الرمحوت ج  . ١٧٥، ١٧٤ ص ١التوضيح ج 

 .٢٤٩ص
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 ل بل جيوز يف صورة يستلزم اجلزء الكـوعكسه غري مطرد   ،دفإطالق اسم الكل على اجلزء مطر

وأما إطالق اليد وإرادة اإلنسان ـ كما سبق كالرقية والرأس مثالً فان اإلنسان ال يوجد بدوما  

  .)١(فال جيوز

                                                 
 . واملراجع السابقة بنفس صفحاا١٧٦-١٧٥ ص ١التلويح عن التوضيح جـ:  انظر-)١(
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  املبحث السابع

املركب  از ـــــا  

فاحلقيقة سم ااز كذلك إىل لغوي وعقلي،       انققلية،  كما انقسمت احلقيقة إىل لغوية وع     

  .از اللغويان قد مر تعريفهما، ومها إمنا يكونا يف املفردوا

ـ كقـول  اد به ما عند املتكلم من احلكم فيـه   ملُقفهو الكالم ا: ـ وأما احلقيقة العقلية

 انبـت  :، وإمنا قلنا ما عند املتكلم ومل نقل ما يف العقل ليتناول قول اجلاهلانبت اهللا البقل  : املوحد

 مع أنه  ـ، والشفاء من الطبيب حقيقة ـ فاإلنبات من الربيع، وشفي الطبيب املريضالربيع البقل

 فلو قلنا ما يف العقل من احلكم خلرج ذلك عن التعريف فلـم  ـكم  مل يفد به ما يف العقل من احل

  .يكن جامعاً

يه بضرب  اد به خالف ما عند املتكلم من احلكم، ف        ملُقفهو الكالم ا  : ـ وأما ااز العقلي   

ربيع البقل، وشفى الطبيب انبت ال: من التأويل إفادة للخالف ـ ال بواسطة وضع كقول املتكلم 

لعقل لئال  ، ومل نقل خالف ما عند ا       وإمنا قلنا خالف ما عند املتكلم      ،ليفة الكعبة ، وكسا اخل  املريض

ـ أن: ينقص طرده يقول اجلاهل ت من الربيع فانـه ال يـسمى    معتقداً إن اإلنبابت الربيع البقل 

، ولو قلنا خالف ما     ه أن املقاربة خالف ما عند العقل      مع أنه يصدق علي   جمازاً، بل حقيقة كما مر،      

ـ ، وهزم األمري اجلندنقص عكسه حنو كسا اخلليفة الكعبةلعقل ملا اطرد لئال يعند ا  فانه جماز مع  



     إطالقات  ااز                                                    :                            الفصل  الثالث 

 

٩١

 الكعبة بنفـسه ، ويهـزم   ة إذ ال ميتنع عقالً إن يكسو اخلليفـانه مفاد به خالف ما عند العقل  

  .)١(األمري وحده اجلند

ى جمازاً مع كونـه   فانه ال يسمـبضرب من التأويل احترازاً عن الكذب  : ـ وإمنا قلنا

  .الكاذب الترويح فال يكون سؤاالً فان عرض ـ ألنه ليس بتأويل ـكالما مفيداً ما عند املتكلم 

ـ إفادة خلالف بواسط: ـ وإمنا قلنا  فيما لو أدعى أن ة وضع احترازاً عن ااز اللغوي 

  . وضعياً ال عقلياً فإن هذا ااز يكون حينئذ لغوياًـوضع الستعماله يف القادر املختار أنبت 

، وإمنا مسي   ليتناول وضع اللغة والعرف والشرع     وإمنا قلنا على التفكري دون الوضع        ـ

ـ هذا ااز عقلياً ال لغوياً لتجاوز احلكم فيه عن مكانه األصلي حبكم العقل فـان   دون الوضع،  

 يكون إال مـن اهللا   أنبت اهللا البقل ألن العقل دل على أن اإلنبات الـأصل أنبت الربيع البقل   

  .ـ عرف ذلك بالعقل دون الوضع فإذا أسند إىل الربيع كان جمازاً ـتعاىل 

ـ تعاىلـ فااز يف التركيب عقلي مثل قوله  : ذا وعلى هـ  : )   ضـِت الْـأَرجرأَخو

  . العقل اإلسناد إىل اهللا تعاىلفحكم، )٢()أَثْقَالَها

عن موضوعه ـ  ال نقل للفظ لغوي  ـكم العقل  فإسناده إىل األرض نقل إىل غري حمل حل

  . إىل غري موضوعةـاللغوي 

                                                 
ـ   ا:   انظر    )١( ـ   ٧٣ ص   ١لتلويح على التوضيح ج ، غايـة الوصـول     ٢٦، إرشاد الفحول ص     ٢٠٩ ص   ١، فواتح الرمحوت ج

 . وما بعدها ٩٧ ، واإليضاح يف علوم البالغة للقزويين ص ٥٠لألنصاري ص 

 . الزلزلة٢  اآلية )٢(
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 مـستعملة يف  ،واألرض أثقاهلاأخرج، "مفرداته وهي  ألن ـفكان جمازاً عقلياً ال لغوياً  

  .)١(غري موضوعاا اللغوية

 إىل غـري القـادر كإسـناد    ـفالعقل موضوع لصدوره عن العاقل املختار فمىت كان  

ألرض كان مستعمالً يف غري ما وضع له فيكون جمازاً لغوياً يف املفـرد ال عقليـاً يف                  اإلخراج إىل ا  

 فوجب التقيد به يف الوضع حىت ال ، وذلك الن صدور العقل ال يكون إال من القادرـالتركيب  

  .يكون الوضع خمالفاً ملقتضى العقل

 موضـوعة  ال نسلم إن صيغة الفعل املوضوعة لصدوره عن القادر بـل هـي          : وقيلـ  

، وجوب كونه قادر أمر عقلي ال لغوي      ، و ألعم من كونه قادراً أم غري قادر      حلصوله عن فاعل ما ا    

 إذ ـوهذا ألنه مل ينتقل عن احد من رواة اللغة التقيد يكونه موضوعاً لالستعمال يف شيء مطلقاً  

فعـل  : فعل قوهلم    لو كان القيد املذكور مأخوذاً يف الوضع ملا غفل الكل عنه وألنه لو كان لفظ              

طب فعل النار يف احلـ  لكان املصدر يف حنو قولنا  ـموضوعاً لالستعمال يف القادر  الربيع النور، 

ـ ألن  جمازاً لغوياً معلوماً لكـل أحـد    ـ، وفعل احملمودة اإلسهال  اإلحراق ، وفعل املاء التربيد

  .، وبطالن ذلك ظاهرإال جمرد االقتران بالزمان وعدمه، ليس الفرق بني العقل واملصدر

، خلـق، وأحيـا،    ألنه لو كان حنوـوإدعاء كونه جمازاً لغوياً مبعزل عن اإلنصاف  ـ 

موضوعاً ليستعمل يف القادر بواسطة حكم العقل بأنه ال يتحقق إال باختيار            وأمات، وأغىن، وأفقر،    

ل يف غري القـادر     عماوناىف الضد موضوعاً لالست   تار لكان حنو شغل اجلسم اخلري، وقيل العرض،         خم
                                                 

ـ   : انظر  )١(  ومـا   ١٠١م البالغة ص     ، اإليضاح يف علو    ٢٠٩ ص   ١ ، فواتح الرمحوت جـ      ٧٣ ص   ١التوضيح على التلويح ج

 .١٧٩ ص ١ ، اآليات البينات جـ٤٧بعدها ، حاشية النفحات على شرح الورقات ص 
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عتبار العقل ووجب احبكم العقل، بان شغل اخلري، وقبول العرض، ومنافاة الضد ليس باالختيار ـ  

رب يف الوضع على وفـق      وهي وجوب كون الفاعل املعت    هنا كما اعترب مثة، واإللزام انتقاض العلة،        

ع من الـسلف    ومل يسم حكم العقل، وبطالن ذلك ظاهر، ودعوى كوا موضوعة لذلك مردود،           

 فكفي شهادة ـ التقيد به العقل به يف الوضع لعدم احلاجة إليه لكونه مركوزا يف العقول  بوال جي

 قيـد  ون الوضع خمالفاً ملقتضى العقـل،   وإمنا يك، فيكون التعرض له يف الوضع عبثاًـالعقل به  

  .ليس كذلك، الوضع حبصوله من غري القادر

إما ، الشك يف حصول ااز يف غري القران: يضاويالب ـ  مفرد ومركب: ـ نقسم ااز

وإما يف املركب فقط،  مثل قول الصلتان        ،  )١( كإطالق األسد على الرجل الشجاع     –يف املفردات   

   : العبدي

  أشاب الصغري وأفـىن  الكـبري      

  

  كرا  الغـداة  ومـر  العـشى           

  

ابة واإلفنـاء   ، لكن إسناد اإلش   ردات هذا البيت مستعمل يف موضوعه     فكل واحد من مف   

  . املشيب واملفىن هو اهللا تعاىل الن،إىل هذه األمور جماز

                                                 
ـ      :   انظر  )١( والتلـويح   ، ٢٣٢ ص ١ وما بعدها ،معراج املنهاج للبيضاوي ج      ١٧٩ ص ١اآليات البينات أليب القاسم العبادي  ج

ـ     ٧٣ ص ١على التوضيح ج    وما بعدها ، وتيسري التحريـر       ١٠٢اإليضاح ص   ، و ٢٠٩ ص   ١ وما بعدها، فواتح الرمحوت ج

 .١٥٤ ص ١٥٣ ص ١ ، وشرح خمتصر ابن احلاجب  جـ١٢ ص٢جـ
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فـان املـراد    " أحياين اكتحايل بطلعتـك   : "ـ وأما يف املفرد واملركب، فكقول القائل      

ن اهللا تعاىل ألسناد املسرة إىل الرؤية جماز، وإذا جماز يف املفرد، فهباإلحياء سرين، االكتحال الرؤية، 

  .هو الفاعل هلا

  : ويكون لإلسناد جهتان ، فيكون ااز يف التركيب جائزاً ـ 

ـ   و كونه على وفق ما عند املتكلم،        وه: ـ جهة احلقيقة    كونـه علـى   ووجهة ااز وه

  .خالف ما عنده

ومن األصوليني من منع ااز يف التركيب باملعىن الذي ذكرنا ال ميكن إنكاره هلـذا أولَ                

يف التركيب غري واقع بأن مراده ااز اللغوي يف التركيب غري واقع            بعضهم كالم من أنكر ااز      

الحتاد جهة اإلسناد باعتبار الوضع ألن إسناد الفعل إىل شيء واقع كان حقيقة حبسب اللغة لعدم                

  )١(اختصاصه بشيء يف الوضع

ـ   يل غري موافق لكالم ابن احلاجب، وقوله،        إن هذا التأو  : والواقع ، ردواحلق ااز يف املف

  . يف التركيبزوال جما

از يف اإلسناد بعيد إلحتاد     أحياين اكتحايل بطلعتك إن ا    : ـ وقال عبد القاهر اجلرجاين    

  .جهته

                                                 
 .  هذا التاويل ذهب اليه صاحب تيسري التحرير ، وصاحب فواتح الرمحوت)١(
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 وهذا يقتضي كون ااز يف التركيب فحملـه علـى   ـوهو صرح بأنه ليس بلغوي  ـ 

وجعلـه   ،   نه لغوي    فاستبعد قوله ،  أي أن عبد القاهر قال أن ااز عقلي ، وغريه قال أ                ياللغو

  .)١(خمالفاً ملا ذكره من انتفاء ااز يف التركيب

                                                 
ـ  :  انظر   -)١(  ص ١جـ ، واآليات البينات ٢٠٩ ص ١ ، وفواتح الرمحوت بشرح مسلم البثوت جـ١٢ ص   ٢تيسري التحرير ج

ـ    ١٧٩ ـ      ٢٣٣،  ٢٣٢ ص   ١ ، ومعراج املنهاج ج  التلويح على التوضيح    ١٥٤ ، ١٥٣ ص   ١ ، شرح خمتصر ابن احلاجب ج

 . وما بعدها ٧٣ ص ١جـ
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  املبحث الثامن

  انـــوالنقص ادة ــــبالزي ااز 

ـ تعاىلـ قوله  : ومثل ااز بالزيادة إن الكاف زائـدة  : ، قالوا)١("ليس كمثله شيء: " 

زيادة أحدمها  وإمنا حكم ب  : االزائد مثل، أي ليس كهو شيء، قالو      : ـ وأن املعىن ليس مثله، وقيل     

 ألن نفي مثل املثل يقتـضي  ـ، وهو مرته عن ذلك  م أن يكون هللا سبحانه وتعاىل مثل لئال يلزـ

ن مثل مثل الشيء هو ذلـك الـشيء، وثبـوت     أل، أو يلزم نفي الذاتـثبوت مثل وهو حمال  

  ". مثل" أو بزيادة ف إما بزيادة الكا،فتعني أن ال يراد نفي ذلكواجب، 

ـ : )٢(قال ابن جين  ة فهو قائم مقام إعادة اجلملة مـر كل حرف زيد يف الكالم العريب 

  .ية، ليس مثله شيء مرتني للتأكيدفيكون معىن اآلأخرى، 

والسيما على  ى كثري من العلماء عدم الزيادة، والتخلص من احملذور بغري ذلك            وقد ادع 

  .)٣(وذلك لوجوهالقول بأنه ال يطلق يف القرآن وال يف السنة زائد ، 

                                                 
  الشورى ١١  اآلية -)١(

" من أحذق أهل األدب وأعلمهم بالنحو والتصريف ، أشهر كتبه .  أبو الفتح املوصلي النحوي اللغوي –  هو عثمان بن جىن      -)٢(
 ) هـ٣٩٢( تويف –وغريمها " سر الصناعة وشرح تصريف املازن واللمع " اخلصائص يف النحو ، و

 ، املنـتظم ،  ٤١٠ ص ٢ ، وفيات األعيان جـ٣٣٥ ص ٢، أنباء الرواه جـ ١٣٢ ص ٢بغية الوعاة جـ: انظر ترمجته يف  (

  .٨١ ص ١٢ ، معجم األدباء جـ ١٤٠ ص ٣ ، شذرات الذهب جـ ٢٢٠ ص ٧جـ 

 ، الطراز ٣١٧ ص ١، احمللى على مجع اجلوامع جـ٢٧٨ ،٢٧٤ ص ٢الربهان جـ : تفصيل الكالم يف هذا املوضوع     :   انظر    )٣(

ـ       ٥ ، اللمع ص     ٧٢ ص   ١جـ ـ      ١٦٧ ص   ١ ، العضد على ابن احلاجب وحواشيه ج  ١ وما بعدها، شرح الكوكب املنري ج

 .١٧٠-١٦٩ص
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 تسلب الكتابة عن ابن فالن الـذي هـو   ـأن يسلب املعىن عن املعدوم جائز  : أحدها

  . ثبوت املثلـ عن املثل – من نفي املثل ممعدوم ، وال يلز

مثل : (ـ كما يف قوله تعاىل كاملثل بفتحتني  ـالصفة   أن املراد هنا بلفظ املثل، :ثانيهما

املثل هنا مبعـىن الـصفة،      : )٢(لتقدير ليس كصفته شيء قال الراغب      فا )١()اجلنة اليت وعد املتقون   

  .)٣(ليس كصفته صفةومعناه، 

يوصف به املذكر واملؤنث واجلمع، وخرج بعضهم على هذا         " مثل ":وقال يف البدر املنري   

 ألـا  ـهو أوىل من القول بزيادا  : أي ليس كوصفه شي، وقال" ليس كمثله شيء ":قوله تعاىل

  . األصلفعلى خال

  .)٤( أي أنت ال تبخلـ ال يبخل كمثل: ـ كقولكأن املراد مبثله ذاته : ثالثها

                                                 
  الرعد٣٥  اآلية )١(

مفـردات  "من أهم مؤلفاتـه  ) هـ٥٠٢(ن املفضل  ـ القاسم ـ املعروف بالراغب االصفهاين املتويف     هو احلسني بن حممد ب)٢ (

 ، بغية الوعـاة     ١٧٧٢ ص   ٢انظر ترمجته يف كشف الظنون ج     " الذريعة إىل مكارم الشريعة   "و" حماضرات األدباء   "و  " القران  

  .٣٢٩ ص ٢، طبقات املفسرين للداودى ج٢٩٧ص ٢جـ

 فلـيس تلـك     –تنبيها على أنه وإن وصف بكثري مما يوصف به البشر           "  ، وتتمه العبارة     ٤٧٨غريب القران ص      املفردات يف     )٣(

  ...وهذا هو نفس قول ابن هبرية . الصفات له على حسب ما يستعمل يف البشر 

  .٣١٧ ص ١البناىن على شرح مجع اجلوامع جـ (– نفيه عنه –  قال البناين الستلزام نفى البخل عن مثله )٤(
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  يا فرد بال مشبه : ومل أقل مثلك أعتين به غريك : قال الشاعر

  )١(يصغى إىل مثلكامثلى ال: يها الغاذل دع من غذلك أ: وقوله

  )٢()ِبِه فَقَِد اهتدوام فَِإنْ َآمنوا ِبِمثِْل ما َآمنت:(ـتعاىل ـ وقد قال 

ـ  )٣( وهذا اختبار ابن عبـد الـسالم  ـ ألن إميام ال مثل له  ـأي بالذي آمنتم به    ـ

ـ اية أبلغ من التصريح بل هذا النوع من الكنـ ليس كذاته شيء  ـفالتقدير يف اآلية    لتـضمنه   

  . إثبات الشيء بدليله

مثلـك مـن يعـرف      : ـ كما يقال   املعىن ليس كذاته شيء   : وقيل: قال يف البدر املنري   

كمن  مثلـه يف   (:ـتعاىل  ـ  قوله  )٤( أي أنت تكون كذا، وعليهـ، ومثلك ال يفعل كذا  اجلميل

  . أي كمن هو )٥()الظلمات

                                                 
 ).٥٥٩ديوان املتنيب ص : انظر (  البيت للمتنيب يف قصيدته الىت رثى فيها عمه عضد الدولة ، وعزاه فيها )١(

  البقرة١٣٧اآلية   )٢(

شيخ االسالم ، واحد األئمه األعالم ، امللقب بسلطان         - أبوحممد –هو عبدالعزيز بن عبدالسالم بن ايب القاسم السلمى الشافعي          )٣(

، ٢٠٩ ص   ٨طبقات الشافعية للسيكى جــ      " انظر ترمجته يف    ) هـ٦٦٠( تويف  " القواعد الكربى   " أشهر كتبه    –العلماء  

 "٣٠٩ ص ١ ، طبقات املفسرين للداودى جـ٣٠١ ص ٥ ، شذرات الذهب جـ٥٩٤ ص ١فوات الوفيات جـ

  .٨٦٨ ص ٢املصباح املنري جـ)٤(

 . األنعام٢٢اآلية   )٥(



     إطالقات  ااز                                                    :                            الفصل  الثالث 

 

٩٩

ـ ـ، ولذلك املثل مثل   أنه لو فرض لشيء مثل:رابعها  زم  كان كالمها مثالً لألصل فيل

نه ألنه املوضوع، وكل منهما مقدر مثلتيه، وقد        ، ويبقى املسكوت ع   من نفي مثل املثل نفيهما معاً     

  .نفا عنه

ألن نفي  :  حمذور، قال  م، وال يلز  اجعل الكاف أصلية  : )١(قال شرف الدين بن أيب الفضل     

  :مثل املثل له طريقان

  .إما ينفي الشيء     ـ 

 .     ـ أو بنفي الزمه

  .منازل األئمة األربعةيف كتابه العدل يف : )٢(قال حيي بن إبراهيم السالماي: خامسها 

 الشبهني كالمهـا عـن    فنفيـلتشبيه الذوات  " مثل " وـإن الكاف لتشبيه الصفات  

  .  وال كهو شيءـ أي ليس له مثل ـ" ليس كمثله شيء ":نفسه تعاىل، فقال سبحانه

                                                 
املفـسر احملـدث الفقيـه    .  شرف الدين ابو عبداهللا ـ النحوي ـ االديب  –د بن ايب الفضل املرسى هو حممد عبداهللا بن حمم  )١(

:  وخمتصر صحيح مسلم أنظر ترمجته       – الصغري   – األوسط   –الكبري  : "له مصنفات عديدة منها     ) هـ٦٥٥( تويف   –األصوىل  

ـ    ـ    ،١٤٤  ص  ١يف بغية الوعاة ج  ، معجـم    ٢٦٩ ص   ٥الذهب جــ     ، شذرات    ٦٩ ص   ٨طبقات الشافعية للسيكى ج

 .٣٠٩ ص ١٨االدباء جـ 

اال مصباح عن معاين الصحاح "  اشهر كتب –ابو املظفر العامل الوزير العادل . هو حيي بن حممد بن هبرية بن سعد، عون الدين            )٢(

 ٤ذهب جـ    شذرات ال  ٢٨٦ ص   ٢ املنهج االمحد ج   ٢٥١ ص   ١ذيل طبقات احلنابلة ج   " انظر ترمجته يف    ) هـ٥٦٠(تويف  " 

  .٢٧٤ ص – ٥ وفيات االعيان ـ ١٩١ص 
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ـ وهذا كهذاـ هذا مثل هذا  : ومثل تقول: وقال ابن هبرية  سبحانه وتعاىل  فجمع اهللا 

 "ي عنه ما التشبيهونف، آليت التشبيه

  :بالنقصان  ااز 

املركب ويكـون مـا نقـص       وهو إن يكون الكالم جمازاً باعتبار نقص لفظ من الكالم           

  . أو مركباً مجلة أو غريهاـ سواء كان الناقص مفرداً، فتقار إليه كاملوجود لال

ـ تعاىلـ ـ ومن أمثلة ذلك قوله    أي )١() اللَّه ورسـولَه بونَنما جزاُء الَِّذين يحاِرإ (: 

 أي من حـافر فـرس       )٢()فَقَبضت قَبضةً ِمن أَثَِر الرسولِ    : (حياربون عباد اهللا، وأهل دينه، ومثله     

  . وبه قرئ شاذاًالرسول، 

ـ   ـ من كَانَ ِمنكُم مِريضاً أَو علَى سفٍَرف: (ومثل قوله ـ تعاىل  اٍم أُخأَي ةٌ ِمنفَِعد ٣()ر( ،

، أي أهل القرية، وأهـل العـري      " واسأل العري " ،   )٤( "اسأَِل الْقَريةَ و ": ومثله قوله تعاىل   أي فأفطر 

  . أي حب العجل)٥()أُشِربوا ِفي قُلُوِبِهم الِْعجلَ: ( ـ تعاىل ـوقوله

                                                 
  املائدة ٣٣االية   -)١(

 طه ٩٦االية   -)٢(

   البقرة ١٨٤اآلية  -)٣(

  يوسف ٨٢االية   -)٤(

  البقرة ٩٣االية   -)٥(
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 كإطالق لفظ األسد على ما هو بشكله من ـوقد يكون جمازاً باعتبار مشاة شكل  ـ  

ـ تعاىلـ تان، ومنه قوله  سد أو منقوش ، ورمبا تؤخذ العالقجم أَخرج لَهم ِعجالً جسداً لَـه  فَ( : 

ارو١()خ(.  

 كإطالق األسـد علـى   ـ يف صفة ظاهرة  ـوقد يكون جمازاً باعتبار مشاة يف املعىن  

  .)٢(الرجل الشجاع

ـ  كتسمية الدية دماً لقوله  ـوقد يكون جمازاً باعتبار إطالق اسم البدل على املبدل  ـ 

  .)٣("حتلفون وتستحقون دم صاحبكم: "لم ـصلى اهللا عليه وس

                                                 
  طه ٨٨االية   -)١(

 ، احمللى ١٦ ص ٢ران جـ ، روضة الناظر وشرح لبد٣٤١ ص ١املستصفى جـ : انظر تفصيل الكالم يف هذا املوضوع يف   -)٢(

  .٢٧٤ ص ٢ الربهان جـ ٣١٧ ص ١على مجع اجلوامع وحاشية البناىن عليه جـ 

اخرجه البخاري ومسلم وابو دلود والترمذي والنسائى وابن ماجه والبيهقي وامحد ومالك يف املوطأ عن سهل بن ايب حثمـة                      -)٣(

ـ  : مرفوعاً يف موضوع القامه النظر        ،  ١٥٣-١٤٦ ص   ١١ ، مسلم يشرح النووي جــظ      ١٣ ص   ٩صحيح البخاري ج

ـ   ٣٤٨ ص   ٤سنت ايب داود جـ       ، سـنن  ٨٧٨ ص ٢، املوطأ جـ ٦٨٣ص ٤ ، حتفة االحوذ جـ  ٦ ص ٨ سنن النسائي ج

ـ  ـ      ٣ ص   ٤ ، مسند امحد جـ      ٨٩٣ ص   ٢،سنن ابن ماجة جـ     ١١٧ ص   ٨البيهقي ج  ص  ٧ ، نيل االوطار للشوكاين جـ

   "١٠ ، أقضية النيب صلى اهللا عليه وسلم ص ٢٣٨ ص ٢د جـ ، احكام االحكام البن دقيق العي٣٧
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  الفصل  الرابع

  تعارض  احلقيقة  مع  اـــــــاز

  :عشر مبحثاً وفيه اثىن 

  املبـحث األول ــ  ما  يشــترك  فيه  احلقيقة  وــاز

  املبـحث الثاين  ــ  هل  اــاز  يستــلزم  احلقيقــــة

  املبـحث الثالث  ــ  العـــالقة  بني  احلقيقة  واــــــاز

  االشتباه عند اازمن  اليت تعرف ا احلقيقة األمور عاملبـحث لراب

  املبحث اخلامس ــ  ترك  احلقيقة  للعـــادة  الشـرعية

  ا  يف  إثبات  األحــكام  ما  سواءماملبحث السادس ــ  حــكمه

  تعني اجلاز  إذا  تعذرت احلقيقة  أو هجرت املبـحث السابع  ــ

  ن العمـــل  باحلقيقة  تعينتاملبـحث الثامن ــ إذا  أمك

  از  املتعارفاملستعملة أوىل من ااملبـحث التاسع ــ احلقيقة  

  ـازني  احلقيقة  واــــاملبـحث العاشر ــ هل  يصح  اجلمع  ب

  ـازاــاملبـحث احلادي عشر ــ إذا  قصدت  احلقيقة  بطل  

  ـــة  واـازاخللفية  بني  احلقيقـ املبـحث الثاين  عشر ــ
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  الفصل  الرابع

  تعارض  احلقيقة  مع  ااز

  املبحث األول

  ما  يشترك  فيه  احلقيقة  وااز

يشترك احلقيقة وااز يف أن األلفاظ عند ابتداء الوضع قبل االستعمال ال تتصف بشيء              

ـ ا  ممنه  وهو حمـال،  اما وضع على وضعهمقدم هلا لزم أن يتم أي لو اتصف بشيء منهـ وإال 

وهو متأخر عـن  ا مسبوق بالوضع األول، ألن االستعمال يف كل منها شرط،   م واحد منه  ألن كل 

ذكور، وإمنا يتصف ما  فلو اتصف بشيء منهما عند ابتداء الوضع لزم احملال املـالوضع األول  

  . بعد االستعمال

 ألنه إن ـ أحدمها  يف أن كل الكالم عريب مستعمل يف معىن ال خيلو عنويشتركان أيضاً 

 وإمنا قيد بـالعريب ليخـرج عنـه    ـوإال فهو جماز  ، كان مستعمالً فيما وضع له أوال كان حقيقة

  .)١( ألا ال توصف بشيء منهما لعدم الوضعـتصحيفات العوام 

                                                 
 ،واالـاج يف شـرح   ٢٠٨ ص ١ ، وفواتح الرمحوت جـ٢٦ ، إرشاد الفحول ص ٤٧ ص ١ جـمديحكام لآل األ: انظر    )١(

ـ  ـ   أل –، وااليات البينات    ٣١٩ ص   ١املنهاج ج ـ      ١٧٩ ص   ٢يب قاسم العبادى ج  ١ ومابعدها ، معراج املنهاج للبيضاوي ج

 ٤٧، وغاية الوصول لالنصارى ص ٢٤٥ص
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  املبحث الثاين

  حلقيقة ستلزم ي از ــــــــ اهل 

ولكن اختلفوا يف أن ااز هل يـستلزم        اتفق العلماء على أن احلقيقة ال تستلزم ااز،         

  احلقيقة أم ال ؟ 

بأنه لو مل يكن اـاز      هم إىل أن ااز يستلزم احلقيقة، واستدلوا على ذلك          فذهب بعض 

  .، فامللزوم كذلك األول عن الفائدة، والالزم منتفمستلزماً للحقيقة لزم خلوا الوضع

له فيه لتوقف الفهـم والـتفهم        استعما فإن فائدة وضع اللفظ للمعىن    : أما بيان املالزمة  

، فإذا مل يكن ااز مستلزماً للحقيقة جاز استعمال اللفظ يف ااز مع عدم اسـتعماله فيمـا                  عليه

  .و االستعمال فيه للفهم والتفهيمه فيخلو الوضع األول عن الفائدة وـوضع له 

 وهو ال يليق    ،ة كان عبثاً  فظاهر ألنه إذا خال الوضع عن الفائد      : موأما بيان بطالن الالز   

  .بالواضع احلكيم

، وعدم التسليم بالقول بأنه لو مل يستلزمها لزم         قد ضعف هذا الدليل مبنع املالزمة     وهذا  

ـ رة لالستعمال يف املوضوع لـه نحص ألن الفائدة غري مـخلو الوضع عن الفائدة    جلـواز أن   

  .تعماله يف اازيكون له فائدة أخرى وهي اس

  . إىل أن ااز ال يستلزم احلقيقة من احملققني وغريهم وذهب كثري
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قامت احلـرب  "ـ لزم أن يكون  لنحو بأنه لو كان مستلزماً هلا  : واستدلوا على ذلك

  .)١(والالزم منتف فامللزوم كذلكعلى ساق، وشابت ملة الليل حقيقة، 

 فلو كـان اـاز      ،فيهافإن هذه األمثلة جمازات يف معانيها املستعملة        : وأما بيان املالزمة  

  . جماز حقيقة القتضاء وجود امللزوم، وجود الالزممستلزماً للحقيقة لكان لكل 

 ـألن هذه األمثلة مل تستعمل يف غري هذه املعاين اليت هي جماز فيها  : وأما بطالن الالزم

ألول شرط  إذ االستعمال يف الوضع اـفال يكون هلا حقائق إذ لو كان هلا حقائق الستعملت فيها  

يف كون اللفظ حقيقة، والفرض أا مل تستعمل إال فيما ميكن به إلزام القائلني باالستالم أيضا مبـا                  

ـ  ألن ااز يلزمه نفي الوضع األول باالتفاقـليس بواقع   ارة عن الوضع  األول الزماً  ألنه عب 

كورة موضوعه بالوضـع   لوجب أن تكون األمثلة املذـلو كان الوضع األول الزماً   :له، فيقال

، وليست كـذلك  ـ وهي اليت جعلت جمازاً فيها مث استعملت يف غري تلك املعاين  ـاألول ملعاينته  

  .س هلا معان غري معانيها اازيةألنه لي

 مبعىن لو كان دليهم جبميـع مقدماتـه   ـإمجايل لدليل النافيني لالستلزام   )٢(وهذا نقص

  .عة لغري ما هو جماز وليس كذلكوضوصحيحاً لزم كون هذه األمثلة م

                                                 
ـ  األحكام: انظر  -)١( ـ  ،  ٤٧ ص   ١لالمدى ج ـ     ،٢٦إرشاد الفحول ص    ،  ٢٠٨ ص   ١فواتح الرمحوت ج  ،  ٣١ ص ٢ تيسري التحريـر جـ

ـ        ـ    ١٢٧حرير للكمال بن اهلمام ص       ، الت  ١٤٥ ص   ١شرح خمتصر لنب احلاجب وعليه شرح العضد ج  ٢٤٣ ص   ١ ، معراج املنهاج ج
 .١٧٩ ص ٢يات البينات جـاآل، بعدها وما

فإن وقع مينع شـيء     ، وهو بيان ختلف احلكم املدعى ثبوته أو نفيه عن دليل املعلل الدال عليه يف بعض الصور                 ، هو أن يتكلم مبا يتناقض معناه       :   النقص    -)٢(
وإن وقع باملنع ارد ومع السند      ، اإلمجال، مسى نقصان إمجالياً ألن حاصله يرجع إىل منع شيء من مقدمات الدليل على اإلمجال                من مقدمات الدليل على     

ـ   .مسي نقصان تفصيلياً  ،  ـ    ٧٣ ص ١التلويح على التوضيح ج ـ      ١٨٠ ص   ٢ ، االيات البينات ج  ، فـواتح    ٢٤٣ ص   ١ ومابعدها ، معراج املنهاج جـ
ـ  ، ١٥٤ ص ٢ ، شرح العضد على خمتصر ابن احلا جـب جــ   ٥٠ ، غاية الوصول لالنصاري ص ٢٦إرشاد الفحول ص ،  ٢٠٩ ص   ١الرمحوت ج

 ومابعدها، وقد انتصر االمام عبـدالقاهر  ١٠٢يف علوم البالغة ص   ، االيضاح    ٤٥، شرح تنيقح الفظول للقرايف ص       ٣٥٦ ص   ١شرح البدخشى جـ    
  . ابو عمرو، وهو قول الزخمشري هلذا القول ومجيع علماء البيان ، ونقل عنه 
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ـ أ  فانه إن كان مرادهم بقوهلم لو كان ااز مستلزماً ما النقض التفصيلي لدليل النافني 

جيب أن يكون ملفـردات هـذه   : امت احلرب على ساق حقيقة أن يقال لكان لنحو قـللحقيقة  

واللمه يف  وصة يف قام زيد،     قي للهيئة املخص  التراكيب حقيقة فان لفظ قام مستعمل يف مدلوله احلقي        

وان كان لشيب يف بياض الشعر يف شاب زيد، واـ يف شابت ملة زيد، الشعر ااور شحمة األذن  

ألنه إمنا يلزم ذلك لو كـان اـاز   ـ فاملالزمة ممنوعة، مرارة انه جيب أن يكون لتركيبها حقيقة  

ز فيه لزم أن  ألنه لو حتقق ااـلتركيب  ألن احلق انه ال جماز يف او ممنوع، متحققاً يف التركيب وه

  : يكون لإلسناد جهتان

  : احدمها 

   وهو استعمال اإلسناد فيما وضع له أوال ـجهة احلقيقة 

  : ثانيهما 

، ـ ملناسبة بينهما، والـالزم منتـف  جهة ااز وهو استعماله يف غري ما وضع له أوال  

  . كذلكفامللزوم

عىن ثـاٍن   ، والبد له من م     أن الوضع األول الزم للمجاز     ف من فما عر : أما بيان املالزمة  

املفترس والـشجاع يتحقـق فيـه       ، كما يف األسد عند استعماله يف        مناسب للموضوع له األول   

  :جهتان

 وهو املعىن الذي وضع له ،ان اإلسناد ليس له إال جهة واحدةف: ـ أما بيان انتفاء الالزم    

ـ ، ففي أي موضع حتققت هذه النـسبة   ه على وجه يفيديء إىل ما إىل أخر، وهو نسبة شاإلسناد
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، فإذا ـ وإسناده إليه، وال اختصاص له يف اللغة بشيء كان يف املاضي  كان اإلسناد بطريق احلقيقة

وزيداً وعمراً يف قام ـ سواء كان ذلك احلرب، يف قامت احلرب، اسند إىل شيء كان فيه حقيقة  

، فعند إسناده إىل غرية يكون جمازاً ،        سناد يف القادر املختار   موضوع لإل انه  : ل، وال يقا  يد وعمرو ز

  .)1(فانه قيد يف اللغة.  لكن مننع كونه موضوعاً لذلك ـ فيه اجلهتان قوتتحق

 حيث جعل ااز ـ كر اجلرجاينـ أبو بر اإلمام عبدا لقاهـوخالف يف هذا كما تقدم  

فان كل واحد " انبت الربيع البقل"ب حنو ل يف الشجاع، ويف التركي كاألسد املستعمـيف الفرد  

  .من لفظي انبت إىل الربيع وفيهما

ـ كأحياين اكتحايل بطلعتك، فان املراد باحياىن، سـرين،  أن يف اإلفراد والتركيب  ـ 

جماز يف  واالكتحال يف الرؤية    فاستعمال اإلحياء يف السرور،     ك  أي سرتين رؤيت  " رؤييت"واكتحايل  

  .املفرد

إلحياء صادر من اهللا تعاىل حقيقة،      ياء إىل االكتحال جماز يف التركيب ألن ا       مث إسناد اإلح  

  .تهدون االكتحال بطلع

، بـل لـه     ع احتاد جهة اإلسناد وهي احلقيقة     منتصر لعبد القاهر ومل يرجح قوله،       وملن ين 

 التركيب يف طلعت الشمس، ومات زيـد،  ، وله ادعاء ظهور ااز يفـ حقيقية، وجمازيةجهتان  

                                                 
ـ     -)١( ـ   ٧٣ص١التلويح على التوضيح ج ـ    ١٨٠ ص   ٢، االيات البينات ج ، فـواتح   ٢٤٣ص  ١ومابعدها، معراج املنهاج جـ

، شرح العضد على خمتصر ابن احلا جـب  ٥٠، غايةالوصول لالنصاري ص ٢٦، إرشاد الفحول ص   ٢٠٩ ص ١جـ الرمحوت

ـ   ١٥٤ص٢جـ  ١٠٢، االيضاح يف علوم البالغـةص     ٤٥ح تنيقح الفظول للقرايف ص    ، شر ٣٥٦ ص   ١، شرح البدخشى ج

  .ومابعدها، وقد انتصر االمام عبدالقاهر هلذا القول ومجيع علماء البيان، ونقل عنه ابوعمرو، وهوقول الزخمشري
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لك ألن الشمس ال تطلع بنفسها، وزيد ال ميوت بنفسه، بل باطالع اهللا تعاىل، وإماتته، فيكون                وذ

لتركيب مستعمل  ، فإما أن يكون يف املفرد وهو باطل ألن كل واحد من مفردي ا             ااز واقعاً فيهما  

  .)١(، فتعني كونه يف التركيبيف مدلوله احلقيقي

 ـستدالل على كون ااز مستلزم للحقيقـة   أن األوىل يكون اال: ـ ويف احلقيقة أرى

  .، والالزم منتفحقيقة يكون لنحوا الرمحن وعسى بأنه لو كان مستلزماً هلا لزم أن

يقة على تقـدير االسـتلزام      فالن هذين اللفظني جمازان فيكون هلما حق      : ـ أما املالزمة  

 على اهللا حقيقة ، وهو مشتق مـن   أما الرمحن فألنه ال يطلق إالـ، وإمنا قلنا أما جمازان  املذكور

 وهي مستعملة يف حق اهللا تعاىل، فتكون جمازاً فيه،          واالنعطاف حقيقة  ،)٢( وهي رقة القلب   –الرمحة  

وهـو   وهو موضوع للحدث والزمان املعني ـ فيكون حقيقة فيهما ـ   ،وأما عسى فألنه باالتفاق

  .يكون جمازاً فيهدث بدون الزمان ف، وهو جمرد احليف جمرد مفهومهامستعمل 

محن مل  فألما مل يستعمال قط يف مدلوهلما احلقيقـي الن الـر          : ـ أما بيان بطالن الالزم    

، لتوقف كومـا    يستعمل إال يف اهللا تعاىل، وعسى إال يف غري املنصرف، فلم يتحقق كوما حقيقة             

ه لـريد عليـه انـه    ن، وإمنا كان هذا أوىل ألـ ومل يوجدحقيقة على االستعمال يف املوضوع هلما  

  .مشترك اإللزام
                                                 

ـ  :انظر   -)١( ـ   ١٨٠ ص   ٢االيات البينات ج ـ   ٢٤٣ ص   ١، معالاج املنهاج ج حول ، إرشاد الف  ٢٠٨ ص   ١، فواتح الرمحوت ج

 .١٥٤ ص١، شرح خمتصر ابن احلاجب وعليه شرح العثد جـ٢٦ص 

" امسان مشتقان من الرمحة ، واسم الرمحن خمتص باهللا تعاىل ، الجيوز ان يسمى به غريه اال ترى قوله تعـاىل         : محن الرحيم   رفال  -)٢(

ة فيه غريه ، وكان مسيلمة الكذاب يقال         االسراء ، فعادل به االسم الذي اليشرك       ١١٠االية  " قل ادعو اهللا او ادعو الرمحن       

 .)٢٣٨خمتار الصحاح ص (له رمحن اليمامة 
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 ـ فـان بـين حنيفـة   بانا ال نسلم عدم استعمال الرمحن يف غري اهللا تعـاىل   : واعترض

  .)١(وأنت غيث الورى الزلت رمحاناً: حيث قال شاعرهم" مسيلمة"استعملوه يف 

 أم مل يـستعملوه     ، بل لتعنتهم وكفرهم بدليل    لغويبان هذا اإلطالق ليس ب    : وأجيب

ـ حيث اعتقدوا فيـه  ، مبالغة منهم يف الكفر  لمعىن املستعمل يف حق اهللا تعاىل، بل ل األصليملعناه

  .)٢( بهه، وشبهومرتبة الربوبية

، ومتنع احنصار معناه يف الرقة واالنعطاف احملالني علـى          متنع كون الرمحن جمازاً   : فان قيل 

ااز االشتقاق منه مبعـىن   على نفي ، ويدلن معناه يف حق اهللا عظيم العطاءو جبواز كـاهللا تعاىل  

  .أخر

وللزم االشـتراك واـاز   ،  معىن أخر ملا خفي على أهل اللغة       بأنه لو كان له   : فاجلواب  

واز كون بعض اازات ممـا      ـجلاز، ألن االشتقاق دليل عدمه      ، وعدم االشتقاق دليل ا    أوىل منه 

  .كاسها ملا مرـن العالقة ال جيب انع فإـ منه قتشت

  

                                                 
وا بذلك نسبة اىل حنفية وهم قبيلة كبرية من بىن فزار ، نزلوا اليمامة وهم بنو حنيفة بن جنم بن صعب بن على بن بكر بن                      مس  -)١(

اثال احلنفي ، وله صحبة وخلولة ام حممد بن احلنيفة ، وهـو            مثامة بن    –وائل من اسد بىن ربيعة بن نزار ينسبه اليه خلق كثري            

  دار صادر١ ،جـ ٣٩٧ ص ١الكتاب يف ذيب االنساب جـ ( ابن علي بن ايب طالب رضي اهللا عنهما 

ن  النعرف الرمخن اال رمح    –وقد اشتهر ذلك عنهم حىت قال  ابو جهل عندما مسع الرمحن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                      -)٢(

 ،  ٢٦، إرشاد الفحول ص     ٢٨٠ ص   ٢فواتح الرمحوت يشرع مسلم الثبوت جـ       : انظر  (  يريد مسيلمة الكذاب     –اليمامه  

  ٢٤٣ ص ١ ، معراج املنهاج جـ١٨٠ ص ٢االيات البينات جـ
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  املبحث الثالث

  ازــــوا احلقيقة  بني  العالقة 

  . وهذه العالقة خمتصرة يف الصورية، من العالقة بني احلقيقة واازانه لبد: قلنا 

لفاظ خمتلفة يف املعاين    ، وهذه األ   ، واملعنوية كتسمية الشجاع أسداً     كتسمية املطر مساءً  ـ  

 كما ساغ ـز وعدم توقفه على النقل يف كل صورة   لذلك ساغ فيها ااز لوجود اوالشرعية،

 استعمال احدمها يف األخر ـ صلى اهللا عليه وسلم  ـيف كالم العرب ، وكالم اهللا وكالم رسوله  

، وملا كانت الصورية متحققة بني األلفاظ الشرعية ملا بـني            معانيها من عالقة السبب والعلة     ملا بني 

 ـ، وبعضها علة لبعض   لبعض، كملك الرقبة ـ مللك املتعة قة لكون بعضها سبباًمعانيها من العال

ـ جاز استعمال احدمها يف األخر، وهو السبب، والعلة يف املعلول، إذ العالقـة  كالشراء للملك  

، وإمنا كانـت العالقـة      ية ال تكون إال بني السبب ومسببه، والعلة ملعلوهلا        ، والعل باعتبار السببية 

معلوهلا اشتراك يف شـيء مـن   ، والعلة وذ ليس بني السبب ومسببهـ إبالسببية والعلية صورية  

، وكـذا العالقـة   ـ كاملطر للسحاب ألن العلة مقارنة ملعلوهلا  ـ، بل مها متجاوزان صورة  املعىن

وأيضا فإمـا   شاان يف النقل من ذمة إىل أخرى،        املعنوية أيضا متحققة فيها كاحلوالة والوكالة مت      

 فأمـا  ـ كاإلرث والوصية  ـإذ الكفالة نقل املطالبة من ذمة إىل أخرى   ـمتشاركان يف النقل  

  .)١(جاز استعارة بعضها لبعضـ فمتشاان يف إثبات امللك خالفة بعد الفراغ عن حاجة امليت 

                                                 
ـ  : انظر  )١( ـ  أصول،  ٢٤٥ص  ١معراج املنهاج ج   ، والتحرير للكمال بن اهلمام     ٤٠٠ ، شرح املنار ص      ١٧٨ ص   ١ الرخس ج

ـ      ١٧٧ص   فـواتح   ، ٦٠ ص ٢ كشف األسرار عن أصـول البنـرودي ج         ، ٧٧ ص   ١ ، التلويح على فواتح الرمحوت ج
ـ  ، ٢٢٣ ص ١الرمحوت ج  ـ  بار  غف ، فتح ال   ٤٤ ص   ٢تيسري التحرير ج  البينـات  اآليات ، ١٢٩ ، ١٢٨ ص   ١شرح املنار ج

  ١٠٨ ، حاشية نسمات االسحار ص ١٦٨ ص ٢جـ
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إذا افتـرق   : لفظ احلوالة للوكالة، حيـث قـال      :  بن احلسن    وهلذا استعار اإلمام حممد   

يقـال  املال وبعض رأس املال دين ال جيرب املضارب على املطالبة و رب املال وال ربح يف      املضارب و 

، ، أي وكله الدين ، وهلذا كانت احلوالة بشرط مطالبة األصل كفالة        له احل رب املال على املدين     

يوصيكم اهللا  : " الوصية لإلرث يف قوله تعاىل     ، واستعريت  بشرط براءة األصيل حوالة جمازاً     الكفالة

  .)٢( يورثكم أي)١()يف أوالدكم

ها حبيث يقتصر على    وإمنا خص العالقة الصورية باإليراد ومل يتعرض للمعنوية الختصاص        

، وإيصال العلة واملعلول ، وتبىن عليه املسالة        و الفرق بني إيصال السبب واملسبب     ، وه بياا ها هنا  

 إىل بياـا  ر لالفتقا، خبالف املعنوية فإا مطردة سيأيت وهي استعارة ألفاظ الطالق كماـاخلالفية  

ألن لفظ الطالق غري موضوع للعتق ، وال لفظ العتق للطالق ، وها هنا مسالة أخرى تدل أيضا                  –

  .وقوع ااز يف األلفاظ الشرعيةعلى 

ومل يكـن   )٣( بلفظ اهلبة جمازا عن النكـاح ـصلى اهللا عليه وسلم  ـ وهي نكاح النيب  

ة  حقيقة ، وهي توقف امللك على القبض ، وثبـوت            ذلك على سبيل احلقيقة النتفاء خواص اهلب      

                                                 
  النساء١١اآلية   -)١(

ـ    ١٧٧التحرير ص   : ظر  ان  -)٢( ـ    ٢٢٣ ص   ١ ، فواتح الرمحوت ج ـ   ٢٤٥ ص   ١ ، معراج املنهاج ج  ص  ٢، واآليات البينات ج

ـ      ١٦٩ ـ    ٦٢ ص   ٢ ، كشف األسرار عن أصول البزوىج ـ       ٤٤ ص   ٢ ، تيسري التحرير ج  ١ ، فتح الغفار بشرح املنار جـ

 ١٢٩ص 

  ومـا )مؤمنة إن وهبت نفسها للنيبوامرأة (ية اآلليه وسلم ـ  ـ صلى اهللا عوالدليل على انعقاد النكاح بلفظ اهلبة يف حقه    -)٣(
إىل ة أجاءت امـر :  فقال انسـ صلى اهللا عليه وسلم  ـكنا جلوساً مع النيب  : رواه ابن ماجه عن ثابت رضي اهللا عنه ، قال 

 ـابنته ما اقل حياءها رسول اهللا هل لك يف حاجة فقالت  يا:  فقالت ـ فعرضت نفسها عليه ـصلى اهللا عليه وسلم  ـ النيب
ترجى من تشاء منهن وتؤى اليك : " حىت انزل اهللا تعاىلـ رغبت يف رسول اهللا  فعرضت نفسها عليه  ـهي خري منك  : فقال

  .٦٤٥-٦٤٤ ص ١سنن ابن ماجه جـ(،ن ربك ليسارع يف هواكأ:  فقالت عائشة –ية اآل" من تشاء 
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ـ  ـ، وثبوت حقيقة امللك يف الرقية  )١(حق الرجوع بعد القبض ري  وهذا ألن اهلبة متليك املـال بغ

، وصـحة  ـ وهي وجـوب القـسم  ، ووجود خواص النكاح  عوض ، وذلك ال يتحقق يف احلرة

  .)٢( حىت طلق حفصة وسودة وراجعهماـالطالق 

روج من املرتل قبـل انقـضاء       ، وعدم اخل  ها حىت جيب عليها التربص    العفة في ووجوب  

، وانتفاء خواص اهلبة حقيقة ، ووجود خواص النكاح دليل على أن اهلبة كانت عبارة عـن                 عدا

  .)٣(النكاح جمازاً

كيف قلتم أن الشافعي يقول بااز يف األلفاظ الشرعية وهو ينكر انعقاد            : فان قيل   ـ  

 فلو كان قائالً به ـصلى اهللا عليه وسلم  ـ يف غري النيب  " النكاح والتزويج  " النكاح بغري لفظي

جلواز النكاح بلفظ اهلبة والبيع وأمثاهلما يف حق الكل لتحقيق العالقة وزة بينهما ، وقيد الكالم                

                                                 
انع ، ومن هذه املوانع احملرمية والقرابة ، وخروج املوهوب عن ملك املوهوب لـه اخل           فقد جوز احلنفية الرجوع يف اهلية اال مل         -)١(

 . ٣١٢االختيار لتعليل املختار ص ..... ( 

 يف املعاشرة الزوجية ، واملعاملة احلـسنة        –قسمة الزوج بني زوجاته     : مصدر قسم الشئ فانقسم ، وشرعاً       : القسم يف اللغة      -)٢(

ـ   ٦٥ ص   ٢جـ ذب انظر امله  –وغري ذلك     ماجة والنسائي والترمذي وأبو داود عن عمر        ابنروي   .٢٢٢ ص   ١ ، اهلداية ج

 حفصة مث راجعها ، وكذالك ثبت أن الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم  ـطلق رسول اهللا  :"قال ، رضي اهللا عنه_ بن اخلطاب 

ـ سنن أبـن ماجـة      :أنظر  (طلق سودة بنت زمعة مث راجعها       _صلى اهللا عليه وسلم      ،سـنن أيب داود    ٦٥٠،٦٣٤ ص ١جـ

 .٢٥٨ ص٢ ،سنن الترمذي جـ ١٠٦٧ ،بلوغ املرام من أدلة األحكام ص ٢٤٣ص٢،جـ

 .املراجع املتقدمة بنفس صفحاا: انظر   -)٣(
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 ـ صـلى اهللا   ألنه جوز النكاح بلفظ اهلبة يف حقه  ـ صلى اهللا عليه وسلم  ـبقوله يف غري النيب  

 .)1(عليه وسلم

  . وان أىب ذلك لكن ليس منعه ـ رضي اهللا عنهـفاجلواب أن الشافعي 

 لكونه قائال به يف ألفاظ الطالق والعتاق ـإلنكاره ااز يف األلفاظ الشرعية مطلقاً  ـ 

ـ أي ، بل ملانع خاص يف هذه الصورة وهو اعتقاده أن ألفاظ التمليك قاصرة على إفادة معناها  

، ألن النكاح عبارة عن الضم الدال على االحتاد بني الـزوجني يف القيـام               كاح والتزويج معىن الن 

مبصاحل املعاش يف الدنيا ، بأن ينتظم مصلحة اخلارج من حتصيل القوت وغـري ذلـك ، بـالزوج                 

من تربية األوالد ، وحفظ املتاع بالزوجـة ، واملعـاد يف            . ومصلحة األوالد ، ومصلحة الداخل      

 ألنه  –متناع بسببه عن الزنا املهلك ، وكذا لفظ التزويج أيضا يبنئ عن هذه املقاصد               اآلخرة باال 

أي ألجل أن لفـظ النكـاح       . ، ولذلك   زدواج والتلطيف على وجه االحتاد    دال يف اللغة على اإل    

والتزويج ينبئان على ما ذكرتا مل يثبت ملك العني ما ملك البضع وسائر ألفاظ التمليك ال تنبئ                 

فألجل هذا القصور ال جيوز إقامة      . ذه املقاصد إذ ال تنتظم هذه املصاحل بني املالك واململوك           عن ه 

 كمـا ال  ـبنئ عنها لعدم العالقة اوزة يف املعىن املقصود   مقام ما يـماال ينبئ عن هذه املقاصد  

  .)٢( ملك العنيجيوز إقامة ألفاظ اإلجازة واإلحالل مع أن النكاح إىل ملك املنفعة أقرب منه إىل

                                                 
، سـنن   ٦٤٥ـ٦٤٤ ص   ١، سنن ابن ماجه ج    )النظر إىل املرأة قبل التزويج    : ( باب ٣٥٥ ص   ٣صحيح البخاري ج    :   انظر  -)١(

  ).يف التزويج على العمل يعمل: ( باب٢٤٣ـ٢٤٢  ص٢أيب داود، ج

 ٢٢٤ ص ١ ، فواتح الرمحوت جـ   ١٨٠ ص   ١جـ  سرصفي   ال أصول ،   ٢٤٦ -٢٤٥ ص   ١معراج املنهاج جـ    : النظر    -)٢(

  ١١٠ ص األسحار ، حاشية نسمات ١٦٩ ص ٢ البينات جـ اآليات ، ٧٨ ص ١، التلويح على التوضيح جـ 
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 إمنا انعقد بلفظ اهلبة مع قصوره عن لفـظ  ـ صلى اهللا عليه وسلم  ـونكاح النيب  ـ 

 وحنـن   )١()خاِلصةً لَك ِمن دوِن الْمؤِمِنني    ( :النكاح توسعة للغات يف حقه بالنص كما قال سبحانه        

ز اسـتعادة الـسبب   بينا ذلك أي انعقاد النكاح بلفظ البيع واهلبة والتمليك مطلقاً علـى جـوا     

، وهو أي ملك العـني   وضعا مللك العني،ـ فان لفظي النكاح والبيعللمسبب بالعالقة الصورية  

ـ  أي يف حمل القابل مللك املتعةـسبب مللك املتعة يف القابل    ـ   فإن اإلنسان إذا ملك جاريـة   

  .ملك بضعها

بالنسبة إىل امللك ملانع كاألمة إعراض عما ال يكون قابالً مللك املتعة    ـ وقولنا يف القابل،     

امللك فيهـا   ن  فإ، من الرضاعة أو العبد والبهيمة    ، أو األخت     وموطؤة األب أو االبن    )٢(املشتركة

يجوز  فـ واأللفاظ املوجبة مللك املتعة  ـ إيصال سبيب بني تلك األلفاظ  ـليس بسبب مللك املتعة  

 أي الـسحاب  ـ كما جوزنا إطالق الـسماء   ـ ، وهو العالقة املعتربةاستعارا هلا لوجود اوز

  :على الكالء يف قول الشاعر

  إذا سقط الـسماء بـأرض قـوم       

  

ــض    ــانوا غ ــاه وان ك   )٣(اباًرعين

  

                                                 
 .األحزاب ٥٠اآلية   -)١(

له  حدمها بنكاحها على االنفراد الن    أحيد    فانه حيرم على احدمها نكاحها على االنفراد ، لكن ال          – اثننيوهي اليت تكون بني       -)٢(

 .٤٥ ص ٢ جـ زي للشريا–ب ذامله. فيها شبهة تسقط عنه احلد 

 .سبق ختريج هذا البيت ، وبيان معناه   -)٣(
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، وكاستعارة املـس    ن السماء مبعىن السحاب سبب املطر، واملطر سبب الكالء        باعتبار أ 

عىن احلقيقـة ال مينـع صـحة     وقصور لفظ ااز عن مـ، ومؤدياً إليه  ه لكونه سبباً لـللجماع  

  .تعارة بعد وجود العالقة املعتربةاالس

  .ملقاصد لكوا جمهولة غري مضبوطةال نسلم أن النكاح شرع لتلك ا: ـ فان قيل

 بل هو مشروع مللك املتعة ـ، وقد يثبت بعضها دون بعض  ـ فقد تثبت، وقد ال تثبت

ظ هو سبب مللك املنفعة وأن ملك الرقبة إمنا         ، فينعقد بلف  لوم، وتلك املقاصد من مثراته    الذي هو مع  

 .)١( فال إيصال بينهماـ ال يف ضمن النكاح ـيكون سبباً مللك املتعة الذي هو ضمنه 

 ـ، وملـك النكـاح    قيقة نوعية موجودة يف ملك الـيمني أن ملك املتعة ح: فاجلواب

 حيث احلال ، وهـو   استلزام لألخر من حيث الذات وان كان التقارب منـفاستلزامه ألحدمها  

  .ـ كشجاعة األسد والشجاعال يقدم يف االستعارة 

  )) يف  االشتباه)) ((مطلب((

أن جواز االستعارة لإليصال السبىب ليس بصحيح إذ لو كان صحيحاً جلاز            : ـ فإن قيل  

ألن السببية نسبة بـني  ني النكاح وبينهما ـ  استعارة النكاح للبيع واهلبة لتحقق اإليصال السبيب ب

 فال جيوز العقاد البيع بلفظ النكاح لعالقة ـاملنتسبني فال ختتص بأحدمها ، بل تتحقق من الطرفني  

  .كما جوز مث انعقاد النكاح بلفظ البيع كما يف العكس ـ السببية 

                                                 
ـ   : انظر    -)١( ـ    ٧٨ ص   ١التلويح على التوضيح ج  ص  ٢، االيات البينات جــ      ٢٤٦ ، ص    ٢٤٥ ص   ١ ، معراج املنهاج ج

 .١١٠ ، ومابعدها ، حاشية نسمات االسحار على شرح افافضة االنوار ص ١٦٩



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١١٦

 ـ صحة استعارة النكاح للبيع  ـانه ال يلزم من صحة استعارة البيع للنكاح  : فاجلواب 

لك ألن ، وذـ وهو ممنوع، مثل اتصال البيع بالنكاح  ال النكاح بالبيع ذلك لو كان اتصألنه يلزم

  :االتصال السبىب على نوعني

   .نوع كامل يوجب االتصال من الطرفنيـ ١    

  .نوع ناقص ال يوجب االتصال إال من طرف واحدـ ٢    

اتصال احلكم بعلة وضعت شرعاً لذلك احلكم، بل كان املقصود من شرعيتها            : واألول

 ، وهذا االتصال متفق من اجلانبني ألن اتصال الشيء بغريه         كبوت ذلك احلكم ا كالشراء للمل     ث

  .)١(، وعدم انفكاكه عنه حىت يصري كل منهما ملزوماً باألخرـ إمنا يتحقق بافتقاره إليه

، وإن كانت جهة االفتقار      العلة واحلكم متحقق من اجلانبني     واالفتقار وعدم االنفكاك بني   

ـ      إىل حكمها من حيث الفرص والشرعية      ألن العلة مقتصرة     ـ خمتلفة  .ا، ألا مل تشرع إال حلكمه

 إىل علته مـن  ـ، واحلكم مفتقر  ذا مل تشرع يف حمل ال يقبل احلكم، كبيع احلر، ونكاح احملارموهل

 أي ـ أي االتصال بني العلة وحكمها يـسوغ   ـ فإنه ال يثبت بدون علته وهذا  ـحيث الثبوت  

  . استعارة الشراء للملك وبالعكسستعارة من الطرفني ، فيجوزجيوز اال

                                                 
ـ   : انظر    -)١( ـ   ٧٨ ص   ١التلويح على التوضيح ج ـ    ٢٢٤ ص   ١، فواتح الرمحوت ج ، ٢٤٦-٢٤٥ ص   ١ ، معراج املنهاج ج

ـ سرخسي   ال أصول ـ  ا اآليات،  ١٨١ ص   ١ ج  األسرار ، كشف    ٤٠٣ ، شرح املنار ص      اوما بعده ،    ١٧٠  ص  ٢لبينات ج

 ص األنـوار  إفاضـة  على شرح األسحار ، حاشية نسمات ٤٠٢، حاشية الرهاوى ص      ٦٩ ص   ٢ جـدوي   البز أصولعن  

١١٠. 



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١١٧

أنه لو قال رجل إن اشتريت عبداً فهو حر         : والدليل على صحة االستعارة من الطرفني       

، لتحقيـق   عتق عليه النصف الثـاين ـ، واشترى النصف األخر لنفسه   فاشترى نصفه وباعهـ

 اجلمع بـني نـصفه يف       طلنصف فيعتق وال يشتر   الشرط وهو شراء العبد ، ومل يبق يف ملكه إال ا          

  .)١(، بأن يشتري جمموع العبد يف صفقةالشراء

اشترط اجلمع للعتق ، بأن جيتمع يف ملكه جممـوع       . إن ملكت عبداً فهو حر      : ولو قال   

 ال يعتق النصف الثـاين لعـدم وجـود    ـالعبد ، فلو ملك نصفه وباعه واشترى النصف األخر  

 االجتماع يف صـورة امللـك استحـسان،         زاء العبد يف ملكه، واشتراط    الشرط وهو اجتماع أج   

  .)٢(أنه ال يشترط ويعتق النصف الثاين: والقياس

 دفعة أو متفرقاً كما يف      ألن الشرط وقوع امللك يف مجيع العبد مطلقاً  أعم من أن يكون            

  .الشراء

ال  ال يطلق إ فإن امللك عرفاًـ العرف  ـوهو الفرق بني الصورتني  : ووجه االستحسان

  إذا مل جيتمع يف ملكه ذلـك، ـما ملكت مائيت درهم يف عمري  : فإن الرجل يقول. على اتمع 

هم بنقد البلد خصوصاً يف  كتقيد الدراـ الوفاً، واملطلق يتقيد بالعرف  وإن ملك يف عمره متفرقاً

  .  فيبقى على القياسـ، وال عرف يف الشراء األميان

                                                 
ى يضرب على يد ى ضرب على يده ، ومسيت كذلك الن كل واحد من البائع واملشترأ ـصفق له بالبيع  : يقال : الصفقة   -)١(

 )٢٦٥خمتار الصحاح ص ( االخر عند متام العقد 

 ، معراج املنـهاج     ٤٠٣ ، شرح املنار ص      ٢٢٤ ص   ١ ، فواتح الرمحوت جـ      ١٨١ ص   ١ جـ   يرخسسصول ال أ: انظر    -)٢(

 .٧٨ ص ١، التلويح على التوضيح جـ٢٤٦-٢٤٥ ص ١جـ



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١١٨

  .)١(سكايف مع بوابه يف ذلك مشهورةوحكاية أيب بكر االـ 

: بأن قـال    فإذا ثبت هذا يتفرع عليه جواز االستعارة، وهو أنه لو عىن بالشراء امللك              

ـ أو عكس  النصف الثاين  قجتماع وال يعتحىت يشترط اال) إن ملكت(أردت بقول إن اشتريت 

 ويعتق الثاين ويصدق  حىت ال يشترط االجتماع ،ـإن اشتريت   إن ملكت، عنيت بقول: بأن قال

  .)٢(أي فيما بينه وبني اهللا تعاىل. فيهما ديانة

 سره جلواز االستعارة    أنه لو استغىن فيهما يفتيه مبا نوى ألن اهللا تعاىل مطلع على           : ومعناه

، حىت ال يعتـق     راد بالشراء امللك  ، بل أ  صدقه القاضي فيما فيه ختفيف عليه     ، وإن مل ي   من الطرفني 

 وهذا احلكم فيما لـو  ـ للتهمة، ال لعدم صحة االستعارة فإنه حيكم بالظاهر  عليه النصف الثاين

 ألنـه  ـوال يف الـشراء   ،  فال يشترط االجتماع ال يف امللكـأنكر العبد أما لو أشار لعبد بعينه  

  .يعتق عليه النصف الثاين فال مه

 النكاح باإلحالل   لو صحت االستعارة بني العلة واملعلول من الطرفني النعقد        : فإن قيل   

 النعقـد النكـاح باإلجـارة    ـ املتعة واالنتفاع، وأنه لو كان النكاح علة مللك منافع البضع  ـ

                                                 
 إذا كـان    – سليمان   أىبخذ الفقه عن حممد بن مسلمة عن        أ الذى   –ر   اجلليل القد  اإلمامخى  ل الب اإلسكايف بكر   أبا أنوهى    -)١(

: يافالن هل ملكت مائىت درهـم ، فيقـول ال   :  هذه املسألة دعا حبمال كان على باب مسجدة فيقول له          أصحابه تفهيم   أراد

ن املراد مبثـل    أ فعرفنا   –ه  نفق على نفس  أنه ملك من الدراهم منفرداً و     أكم ترون   :  ويقول   أصحابه إىلماملكتها قط  مث ينظر      

 ، حاشـية    ٤٠٤ ، شـرح املنـار ص        ٧٠ ص   ٢جـ   وىد البز أصول عن   األسراركشف  : انظر  (هذا اتمع دون املتفرق     

  )١٦٠ ، وترمجته يف الفوائد البهية ص ٤٠٤الرهاوى ص 

 األسـرار ، كشف   ٤٠٥، شرح املنار ص     ١٨١ ص   ١ ج سرحفي ال أصول،  ٧٩،  ٧٨ص  ١التلويح على التوضيح ج   : انظر    -)٢(

 .١٧٠ ص ٢ البينات جـاآليات ، ٤٥ ص٢ ، وتيسري التحرير جـ٧٠ ص ٢وى جزد البأصولعن 



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١١٩

 ولكان عقد الوطء بالشبهة للـزوج دون        ،واإلعارة لالتصال املعنوي كما مر يف احلوالة والوكالة       

  ـ ألنه عوض ملكه على ذلك التقدير دون ملكها ـاملوطؤه 

ة واإلعارة   من امللزوم إىل الالزم ، واإلجار      الستعارة مبنية على االنتقال   بأن ا : فاجلواب  

كما تنتقل  : ، فإن احلوالة  فمستلزمه للوكالة : هوأما احلوا ل  ،  ال يستلزمان ملك االنتفاع بالبضع     ـ

  لكوـا –، وإمنا كان العقد هلا ـ وهو مفهوم الوكالةوالية املطالبة فيها من احمليل إىل احملال عليه  

 وهـو  ـ فإن الواطئ مل يتصرف يف ملك الزوج  ـيف مقابلة االنتفاع احلاصل باحملل الذي هو هلا  

  . فيكون عوضاً له –ملك االنتفاع بل يف ملك املرأة ، وهو حمله 

 ألن مطلق امللك أعـم مـن   ـ، وإن اشتريت  أنه ال اتصال بني إن ملكت:  قيلفإنـ 

  . للشراء ، وال الشراء علة لهوالً فال يكون معل–امللك احلاصل بالشراء 

  )١( للعام ، فجازت االستعارةمأن الشراء علة مللك خاص ، وهو مستلز: فاجلواب 

  .ـ هو اتصال السببمن االتصال السبيب : والنوع الثاين

 مقصوداً  ن، بأن مل يكن موضوعاً له يف الشرع ، وال يكو          أي احلكم مبا هو سبب حمض له      

، فإن مل يوضع له يف  زوال ملك املتعة بلفظ العتقكاتصال ـملعلوهلا   كوضع العلة ـمن شرعيته  

 فيكون سبباً لكونـه  ـالشرع ، وإمنا وضع لزوال ملك الرقبة  ويلزم منه زوال ملك املتعة تبعاً  

، ويلزم منه  يوضع له، بل مللك الرقبة فإنه ملـ، وكذا اتصال ملك املتعة بلفظ التمليك  مفضياً إليه
                                                 

، حاشية  ١٨٢ ص   ١ ج حفيرس ال أصول،  ٤٠٧ ، شرح املنار ص      ٧١ ص   ٢زدوى جـ   ب ال أصول عن   األسراركشف  : انظر -)١(

ـ   ٤٠٧الرهاوى ص   ، ٢٤٥ ص ١، معراج املنهاج ج١٢١ص  ١ ، فتح الغفار بشرح املنار جـ٤٥ ص  ٢، تيسري التحرير ج

   .بعدها  وما١٧٩ ص ٢ البينات  جاآليات ، ٢٤٦



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٢٠

 وهذا االتصال يسوغ استعارة السبب للحكم ، لكون احلكم ـتعة تبعاً مللك الرقبة  ثبوت ملك امل

 ألنه ال ميكن وجوده بدونه ، كافتقار احلكم إىل علته ، فتحقق اتصاله به مبرتلة ـمفتقراً إىل سببه  

 فوجد شرط صحة االستعارة وال عكس أي ال عكس هلذا اجلـواز ، فانـه ال   ـالزم من لوازمه  

ال به لعدم الـشرط جـواز       ، وذلك موجب لعدم االتص    تعارة احلكم لسببه الستغنائه عنه    سجتوز ا 

، فيكون إطـالق امللـزوم      ري كالزم من لوازمه غري منفك عنه      ، وهو افتقار إليه حىت يص     االستعارة

ـ على الزمه  وهذا ألن السبب مستغن يف وجوده عن احلكم لقيامه بنفسه ومستغىن عنه حيـسب   

  . يكون سبباً مللك املتعةنه ألنالفرض م

، واألم ـ وموطـؤة األب أو االبـن  وقد ال يكون كما يف شراء األخت من الرضـاع   

 كان السبب خمتصاً به ال يوجد بدونـه  افإذا كان مستغنياً عنه ال يكون متصالً به  إال إذ   ، اوسية

ليه من حيث الفرض  فيفتقر إـ فيصري السبب مطلوباً ، وفرضاً من ذلك السبب ذا االعتبار  ـ

فإنـه   )١()ني أَراِني أَعِصر خمـراً ِإ( : وذلك كما يف قوله تعاىلـكأنه موضوع له فيصري كالعلة  

 العنب بـدون    داستعريت اخلمر للعنب ألا خمتصة به باعتبار إن اخلمر هو ماء العنب ، وال يوج              

  .)٢( ومفتقراً إليهافصار العنب متصالً ا، . مائه

  

                                                 
 . يوسف٣٦   اآلية-)١(

ـ ٤٠٩ شرح املنار ص٢٢٤ ص   ١انظر فواتح الرمحوت جـ       -)٢( نـسمات   ، حاشـية   ٧٨ ص١، التلويح على التوضيح جـ

 .ها وما بعد١٧٩ ص٢اآليات البينات أليب قاسم العبادي ج ، ١١٠األسحار ص



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٢١

  ث الرابعاملبح

  از ـــــــا من  احلقيقة   ا تعرف  اليت  األمور 

  عند االشتباه

 بأن اسـتويا يف االسـتعمال   ـإذا جهل احلقيقة وااز واشتبها والتبس أحدمها باآلخر  

 ـبأن هذا حقيقـة   .  فالنقل من أهل اللغةـ فلم يطلع على املميز بينهما  ـوتردد الذهن بينهما  

 فإن الناقل هلما أهـل  ـ هذا يف احلقيقة وااز اللغويني والعرفيني  ـعرفات هلما  وذاك جماز من امل

  . اللغة 

  . فمعرفهما النقل من الشرع : وااز الشرعيني ، وأما يف احلقيقةـ 

 وذلك إمنا يكون إذا كـان       –النقل إمنا يكون معرفاً إذا كان من الواضع         : فإن قيل   ـ  

 ـ فال يتـصور النقـل    ـ أو كان الواضع هو اهللا تعاىل  –ذا مل يتعني من اخللق وهو متعني ، أما إ

 .لعدم أمكان النقل من غري معني ، وبغري وحى من اهللا تعاىل

ـ يرد يف العريف والشرعي إن هذا ال:فاجلواب  فإما يعرفان من الشرع والعـرف،ألن   

ـ لغة الوضعي يف الو فإن االختالف يف تعيني الواضع إمنا هـالواضع معلوم فيها    دون العـريف   

 فإنه كما يتصور نقلـهم  ـوالشرعي ، ونقل أهل اللغة يف اللغوي مقصور ، وإن مل يتعني الواضع  

أصل املعىن من غري تعيني الواضع بسبب معرفتهم مبوارد االستعمال ، فكذا يتصور نقـل جهـيت                 

، وإن   ، وذلـك جمـاز     ةيق، بأن هذا حق   السبب، هذا إذا وجد منه التنصيص     احلقيقة وااز بذلك    

هذا حقيقة وسكتوا عن ااز أو بالعكس فالنصوص عليه         : وجد التنصيص على أحدمها بأن قالوا       



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٢٢

، ملا كان حقيقة يف هـذا : بأن يقال ، ـ بضم مقدمة أخرى إليهثابت بالنقل ، واألخر باالستدالل  

ل يف العكس ملا كان جمازاً يف       لزام االشتراك وهو خالف األصل ، ويقا      ، وإال   األخريكون جمازاً يف    

  . وهو خالف األصل ـ وإال يلزم تكثري ااز ـ يكون حقيقة يف ذاك ـهذا 

النقل ليس شرطاَ يف آحاد ااز ومعرفته بالنقل توجب كون النقل شـرطاً             :فإن قيل   ـ  

  .فيه

ـ إن معىن قولنا احلقيقة: ـ فاجلواب عرفاً هلمـا   إن النقل مما يصلح م وااز يعرفان بالنقل 

 النقـل يف   وهذا ال يوجب اشتراكـطرق املعرفة هلما   فإنه من أحد ـيف اجلملة  

 . احنصرت معرفتهما فيه وليس كذلكوإمنا يوجب ذلك لوااز مطلقاً، آحاد 

  .وإن مل يوجد نقل يعرف ااز بعالمات تدل عليه ، إذا وجد نقل من أهل اللغة : هذا 

  :ا احلقيقة من اازاليت تعرف ومن األمور ـ 

 كاألسد املستعمل يف الرجل الشجاع جمازاً ألنـه  ـفإا دليل ااز  : صحة النفي: أوال 

  .ليس الرجل بأسد: يصح أن يقال 

كون اللفظ املستعمل يف معىن على وجه تبادر منه غري ذلك  املعـىن إىل ذهـن                 : ثانياً  

 فهذا أيضا ـفإن يكون جمازاً  ري علم السامع إياه، لبليغ عند إطالقه من غري قرينه، ومن غالسامع ا

  . فيبادر الذهن إىل املفترس ـ كاألسد املستعمل يف الشجاعة عند اإلطالق ـدليل ااز 



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٢٣

  بأن ال يطرد إطالق اللفظ على شيء ملعىن على شيء وجد فيـه ـعدم االطراد  : ثالثاً 

 ملعىن الطـول،  ـة على اإلنسان الطويل   كإطالق النخلـبل خيتص مبا يشتمل عليه  ذلك املعىن، 

ـ وهو غري مطرد يف كل طويل كاملنارة  ويـشترط يف االطـراد أن   ـ تدل على كونه جمازاً فيه   

، والفاضل على العامل    لسخي فإنه يطلق على الكرمي لكرمه     يكون من غري مانع لغوي أو شرعي كا       

ن ملانع شرعي وهو أاً بالكرم والعلم، مع كونه موصوف ـ على اهللا تعاىل  ن، وال يطلقالمه حقيقةلع

 أو ملانع لغوي كالقارورة ـومل يرد من الشرع إطالقها على اهللا تعاىل  اهللا سبحانه  أمساءه توقيفية، 

، لكوا مقراً للمائعات ، وال تطرد يف كل ما هـو            تطلق على الزجاجة املخصوصة حقيقة     فإا   ـ

للغة خصصوها بالزجاجة ، فتقدمي االطراد هلذين املعنيني  كالكوز ملانع لغوي فإن أهل اـمقراً هلا  

  .)١(ال يدل على ااز

ومعناه أن االسم إذا كان له مجـع باعتبـار          خمالفة اجلمع،   :  عالمات ااز    ومن: رابعاً  

 لكن علم أن ـمدلوله احلقيقي ، وقد استعمل ملعىن أخر خمالف وهو يعلم انه حقيقة فيه أو جمازاً  

 خمالف جلمعة باعتبار مدلوله احلقيقي فاختالف اجلمع باعتبار املدلولني دليـل  ـ املعىن  مجعه بذلك

 فإنه حقيقة يف القول الدال على طلب الفعـل  ـ كلفظ األمر  ـعلى أنه جماز يف املدلول األخر  

  . بطريق االستعالء وجيمع ذا املعىن على أوامر 

                                                 
ـ    -)١( ـ    ، ٢٥إرشاد الفحول ص  ، ٤١ ص ١  األحكام لآلمدي ج غاية الوصول لألنـصاري    ، ٧٢ ص ٢التلويح على التوضيح ج

 .٢٦ ص ١املعتمد أليب احلسني البصري جـ، ٤٧حاشية النفحات على شرح الورقات ص ، ٥٠ص



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٢٤

 )١(" فرعون برشـيد روما أم": ـعاىل  تـ ـ كما يف قوله  وقد استعمل أيضا يف الفعل  

  .ووقع التردد يف كونه حقيقة فيه فيجمع ذا املعىن على أمور فدل على انه جماز فيه 

 مبعىن إذا أطلق اللفـظ  ـ عدم االشتقاق من غري مانع  ـومن عالمات ااز  : خامساً 

 فذلك دليل ـعه   ولذلك املعىن موضوع وحمل ال يصلح أن يشتق منه ملوضوـعلى معىن حقيقة  

 وهو األمر ملن قـام بـه   ـ منه اسم الفاعل  قوال يشتـ أطلق على الفعل،  كلقط األمر  ـااز  

  . فال يقال لألكل والشارب أنه أمر بذلك ـذلك الفعل 

وعدمه دليل ااز االشتقاق من اللفظ دليل       ان جواز االشتقاق دليل احلقيقة،      وإمنا ك ـ  

  . بل عارضـوعدمه دليل كونه غري أصل فيه  ـمتكنه يف معناه وأصالته 

، وهي اجلـسم     يشتق منها ملوضوعها   فإن الرائحة ال  أن هذا ليس مبطرد،     : ـ فإن قيل    

  .)٢( اسم مع كوا حقيقةـذي الرائحة 

 ويشتق منها الفعل ـ، بل يشتق منها ملوضوعها املطروح  إنا ال نسلم ذلك: ـ فاجلواب

  .)٣("ل معاهداً مل يرح رائحة اجلنةمن قت"أيضا كما ورد يف احلديث 

                                                 
  هود١٧: اآلية   -)١(

 .٢٥اد الفحول ص ـ ، إرش٢٠٧ص ١ح الرمحوت جـ ـ ، فوات٤٤ ص ١ جـ مديكام لآلـاألح  -)٢(

ويف "  عامـاً    أربعنيوانه رحيها ليوجد من مسرية      :  عن عبداهللا بن عمر ذا اللفظ ، وفيه          –احلديث رواه ابن ماجه يف سننه         -)٣(

  ليوجـد رحيهاوإن من قتل معاهداً له ذمه اهللا ورسوله مل يرح رائحة اجلنة ،     " – رضي اهللا عنه     – هريرة   أيبعن  : رواية أخرى   

 .)باب من قتل معاهداً( ، ٨٩٦ ص ٢سنن ابن ماجه جـ: انظر (من مسرية سبعني عاماً 



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٢٥

أي النسبة والتعليق إىل غري قابل معنـاه ، أي          " اإلضافة: " ومن عالمات ااز  :  سادساً

 )١("واسـأل القريـة  : " كالقرية يف قوله تعاىلـمتعلقاً بشيء غري قابل له لتعذرة فهو دليل ااز  

 لتعذر السؤال من اجلـدران أو  ـالجتماع   أو حمل اـ وهو اجلدران  ـباعتبار مدلوهلا احلقيقي  

  . فدل على إنه جماز عن أهلها القابل للسؤال حقيقة بإطالق احملل على احلال ـاحملل 

ومن عالمات ااز إنه إذا أطلق اللفظ على معىن له متعلق بأن كان أمراً إضافياً               : سابعاً  

 كالقدرة فإا حقيقة يف الصفة ـ فيه   مث أطلق على معىن ليس له متعلق كان جمازاًـمتعلقاً بشيء  

يتحقق بدون حملـه ، فمـىت        املؤثرة يف اإلجياد ، وذا املعىن هلا متعلق وهو املقدور فإن التأثري ال            

ـ   أطلقت على املقدور كما يف قولك انظر إىل  قدرة  أي إيل  اهللا تعاىل عند رؤية خملـوق بـديع 

، وااز أوىل منه ، ويف جعله للقدر املشترك حىت      رك جعله حقيقة فيها ارتكاب للمشت     ، ويف رهمقدو

  .)٢(يكون متواطئاً بال مدلول مشترك بعيد

                                                 
   يوسف٨٢اآلية   -)١(

 ، حاشية النفحـات ص      ٥١ ، غاية الوصول لآلنصارى ص       ١٥٩وى ص نس، التمهيد لآل  ٤٤ ص   ١األحكام لآلمدى جـ      -)٢(

فـواتح  ، ١٣٦، احملصول للـرازي جــ ص      ٢٥فحول ص إرشاد ال ، ٤٠٣ للقزويين ص    –، اإليضاح يف علوم البالغة      ٤٩

 . ٢٧ ص١الرمحوت جـ



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٢٦

  املبحث اخلامس

  الشرعية ادة ــــــــللع احلقيقة  ترك 

  ااز إالل إىل، وال يعدـ وجب العمل ا ما أمكنملا كانت احلقيقة أصالً يف الكالم  

  .قيقة هي باالستقراء مخسواألمور اليت تترك ا احل، بدليل

  : األوىل

هي أن يصري اللفـظ عنـد اجلمهـور         :  وهي عرفية وشرعية، فالعرفية    :داللة العادة   

ـ مستعمالً يف معىن حبيث يتبادر إىل أذهام عن  وال يستعملونه د مساع ذلك اللفظ إال ذلك املعىن 

  .جورة عندهم عندهم وكثرة استعماله فيه ، وتصري احلقيقة مه، إالّ فيه لشهرته

هي أن يصري اللفظ يف الشرع ملعىن حبيث ال يستعمل إالّ فيه وتصري احلقيقة              : والشرعية

ـ فإنه تترك به احلقيقةـ اللغوية مهجورة   ـ  ألن املقصود من الكالم اإلفهام   ومىت صار اللفـظ   

ـ يف الشرع أو يف العرف حبيث ال يفهم منه إال ذلك املعىن  حينئـذ   ألنـه ـ وجب احلمل عليه   

  .  واحلقيقة كااز ال يفهم إال بقرينةـيصري ااز كاحلقيقة العرفية والشرعية لتبادر الذهن إليه 

ار فـالن حيمـل علـى    ، قوله ال أضع قدمي يف د  ـ ومثال ترك احلقيقة بداللة العرف     

  .الدخول مطلقاً

 إنـسان يف    لفظ اخلصومة فيما لو وكل    : ومثال ترك احلقيقة بداللة العادة الشرعية     ـ  

  .ى مطلق اجلواب كما مر حتقيق ذلك فإنه حيمل عل ـخصومة



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٢٧

  : الثانية 

داللة اللفظ يف نفسه بأن يكون اللفظ داالً على معىن شامل ألفراد            : مما ترك به احلقيقة   

ـ يف بعضها قصور يف وجود ذلك املعىن على سبيل الكمال ـ  ملا ثبـت أن املطلـق ي    صرف إىل ن

   .)١(الناقصة عن اإلرادة فصارت حقيقةوخيرج األفراد ، الكامل

والناقصة متروكة بدليل اللفظ نفسه بـالنظر إىل معنـاه          ، وهي عموم األفراد الكاملة   

 ألن ـكل امرأة يل فهي طالق ، خترج املعتدة املبتوتـة   : الوضعي وإطالقه ، وذلك كقول الرجل 

  ، ـ واملبتوتة ليست كذلكاملطلق يتصرف إىل من هي كاملة الزوجية 

، وإن كانت زوجة من وجه لبقاء أثر        )٢(لزوال أصل ملك النكاح عنها حىت حرم الوطء ودواعيه        

فال تدخل حتت مطلق الزوجية من غري نية        وعدم التزوج واخلروج والربوز،     ، ة من العد  - الزوجية  

ـ  واحترز باملبتوتة عن املعتدة الرجعية،فال تطلّق ذا الكالم بقاء النكاح  فإا تدخل بدون النية ل 

ـ من كل وجه  فإا ال تدخل وإن نوى ـعن منقضية العدة   ـ واحتراز باملعتدة ـ   )٣( لبقاء احلل 

  .ألا ليست بزوجة أصالً 

  
                                                 

 . ٤٢٧،حاشية الرهاوي ص ١٠٣ ص ٢ـكشف األسرار عن أصول البزدوي ج،٩٢ص ١ ـانظر التلويح على التوضيح ج -)١(

انظر خمتار الصحاح   ( تبة  ومنه طلقها ثالث ال   . أي أمر ال رجعة فيه      : القطع يقال ال أفعله البتة      : معناه  ) البت  ( وذلك ألن     -)٢(
 مسيت كذلك ألن املبتوتة يف العرف عبارة عن الكون يف البيت واملعتدة جيب          –هي املعتدة من طالق بائن      :  ، واملبتوتة    ٤٠ص  

  . ٢٠٥ ص ٣ ـ للكاساين ج–بدائع الصنائع : انظر (  وال جيوز هلا اخلروج إال يف حدود الشرع -عليها املكث يف البيت

 واملنع مـن    ،ئه النكاح قائماً من كل وجه يف الطالق الرجعي مينع الزوجة من اخلروج ألن الزوج حيتاج إىل حتصني ما                  وكون  -)٣(
والطالق الرجعي ينقص عدد الطلقات     ،ولو حدث ذلك يشتبه النسب      ،وج يريب الزوج    رألن اخل  -اخلروج طريق التحصني    

 فإذا انتهت العدة صار الطالق بائناً       - قبل انقضاء العدة وبدون إذا       هفيولكن له أن يراجعها     ،اليت ميلكها الزوج على زوجته      
 وفقه السنة للسيد    ١٠٢،١٠٣ ص   ٢ـ، واملهذب ج  ٥٩ ص   ٣ ـتاب ج لانظر ال ( فال جتوز املراجعة إال بعقد ومهر جديدين        

 . ٢٣٣ ص٢ جـسابق



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٢٨

  : الثالثة

ـ سياق الكالم بأن يكون معه قرينة لفظية مذكورة سابقة عليه: مما تترك به احلقيقة  أو  

ـ متأخرة عنه ـ يف الغالبو.  فيكون السياق مبعىن السوق   يطلق سياق الكالم علـى القرينـة    

ـ ـ ـ قوله  وذلك كما يف  ـ والسياق على املتقدمة  ـاللفظية املتأخرة عنه   فَمن شـاَء  (: تعاىل 

ؤفَلْي   كْفُراَء فَلْيش نمو ٢(أريد به التهديد وهو التخويـف     ) فليكفر(، ترك احلقيقة يف قوله      )1()ِمن( ،

ـ وهو قوله تعاىل ـ واألبعاد بسياق الكالم  فإنه ـ، أي الكافرين  )٣()عتدنا ِللظَّاِلِمني ناراًِإنا أَ( : 

  .ـوعيد 

ألن حقيقة إنا اإلجياب على املختـار  ـ فلو كان حقيقة األمر مراداً ملا حلق به الوعيد  

ـ  ـ أو اإلباحة،  الندب  اـوزة  بةوعلى مجيع التقادير ال يكون اآليت به مستحقاً للوعيد واملناس

علـم  . ألنه ملا توعد عليه وهددـ  النهي  ـ فإن املراد من مثل هذا األمرلالستعارة هي املضادة، 

ـ والنهي عنهـ أن املطلوب تركه    واألمر والنهي ضد أن يطلق أحدمها على اآلخر ملا بينهما من  

ـ املعاقبة ـ  وأيضاً حقيقة من شاء  سبة بينهما وهـي   املنا فوجدتـ وهو التخيري يضاد التهديد   

  .االستعارة

                                                 
  . الكهف٢٩اآلية   -)١(

 . املراجع السابقة بنفس صفحاا   -)٢(

  .  الكهف ٢٩آلية ا  -)٣(



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٢٩

  : الرابعة 

الداللة من جهة املتكلم فإن الدليل على تركها معىن قائم وحال           : فيما يترك به احلقيقة     

إن خرجـت   : بأن قال المرأته اليت قصدت اخلروج من املرتل         .  كما يف عني الفور    - راجعة إليها 

 بأن قعدت ساعة مث خرجت مل    -  تركها فإنه بتلك اخلروجة اليت قصدها حىت لو      - الدار فأنت طالق    

فصارت حقيقة الكالم وهي مطلق اخلروج متروكة مبعىن راجع إىل املتكلم فإن إرادة هـذه             ، تطلق

  . التعليق يف هذه احلالة يدل على أنه قصد باخلروج تلك اخلرجة فتقيد ا 

يت به  مث مس لقدر إذا غلت مث استعريت للسرعة،       مصدر قارت ا  : والفور يف األصل    ـ  

ومسيت هذه ـ أي من ساعته، جاء فالن من فوره  : ليت ال ريب فيها وال ليس، فيقالتلك احلالة ا

 عن األمـر املخـصوص الـذي         ألن فيها سرعة الرب حيث يتحقق باالجتناب       - اليمني ميني الفور    

  .)1(، واختص باستخراجها اإلمام أيب حنيفة رضي اهللا عنهتقيدت به

  : اخلامسة

ـ   ـ على كل الكالم  ةالدالل: حلقيقةمما ترك به ا  بأن يكون احملل غري قابل للحقيقـة 

املفهوم احلقيقي يف حمل    كالم يف   ـألن العاقل ال يستعمل ال    - وإرادة ااز . فيدل على ترك احلقيقة   

                                                 
باملؤقتـة  (( وتسمى هذه اليمني أيضاً ، مث إن كل من مسعه استحسنه-أول من اهتدى إليهاـ رضي اهللا عنه   ـ  وكان اإلمام   -)١(

 أو  -وداللة احلال تدل على تقييد الشرط بالفور بأن خرج جواباً لكالم          ،  وهذا أن يكون اليمني مطلقاً من الوقت نصاً          ))داللة

 فال  - مث رجع إىل مرتله فتغدى     –واهللا ال  أتغدى ، فلم بتغدى معه         : عندي ، فيقول    تغدى  تعاىل  : ى أمر حتوز أن يقول      بناء عل 

 ، كـشف    ٩٢ ص   ١ـانظر التلويح ج    )١٣ ص   ٣انظر بدائع الصنائع ج     (حينث استحساناً ، والقياس حينث وهو قول زفر         

   ) . ٤٢٧هاوي ص  ، حاشية الر١٠٢ ص ٢ ـي جواألسرار عن أصول البزد



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٣٠

ومـا يـستِوي الْـأَعمى    (: ـتعاىل  ـ ، وإالّ لكان كذباً إن كان خرباً ولغواً مثاله قوله  ال يقبله

وِصري1()الْب( .  

ـ فإن حقيقة نفي االستواء عام الوقوع املصدر نكرة .  إذ التقدير ال يستويان اسـتواءً  

نـهما يف بعـض األشـياء      وهذا احملل ال يقبل عموم نفي االستواء وضرورة حتقـق االسـتواء بي            

، وهـو  ، وهو نفي استواء خاص      ريها، فيدل على أن املراد جمازه     والوجود والعقل وغ  كاإلنسانية،  

 إذ ال ميكن إرادة نفي االستواء بينـهما بطريـق   ـنفي االستواء يف البصر بداللة فحوى الكالم  

  .)٢(العموم يف مجيع األمور

، ألن  واالهتداء إىل الـصواب   ، وهو اإلدراك  ستواء يف بصر القلب   املراد نفي اال  : وقيل

ـ واهللا أعلمـ  املراد من العمى والبصر  مـى   عـدم اسـتواء األع  ألن ـ   عمى القلب وبصره 

  . ـ  أمر ظاهر ـ، الظاهروالبصري يف البصر والعمى

  : السادسة 

ه قوله ـ صلى اهللا  ومثال ـ  داللة حمل الكالم لعدم قبول احلقيقة. ومما تترك به احلقيقة

ـ  إمنـا  (( :ـصلى اهللا عليه وسـلم   ـ  وقوله  )٣())رفع عن أميت اخلطأ والنسيان: ((عليه وسلم 
                                                 

  .  فاطر ١٩اآلية   -)١(

والكافر أعمى وأصم يف ظلمات     ، إن املؤمن له نور ميشي فيه على الصراط املستقيم يف الدنيا واآلخرة             : وهلذا قال ابن كثري       -)٢(

 .) ٥٥٢ ص ٣تفسري ابن كثري ج (ميشي فيها ال خروج منها 

 ))إن اهللا جتاوز عن أميت يف اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليـه           ((الغفاري يلفظ   احلديث رواه ابن ماجة يف سننه عن أيب ذر            -)٣(

فقـد   ١٠٩ص  ٣ ـ ، بلوغ املرام من أدلة األحكام ج       ٦٥٩ص  ١ ـانظر سنن ابن ماجة ج    )إن اهللا رفع عن أميت      (ويف رواية   

  .رواه عن ابن عباس
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ـ إذا لو محل احلديثان على احلقيقة . )١())اتاألعمال بالني بـالنظر إىل  ،  ملا وجد عمل بال نيـة  

بالنظر إىل إسناد الرفع إليهما حملين بـالم        . احلديث الثاين ، وملا وقع خطأ ونسيان يف األمة أصالً         

  . لوجود العمل بال نية ـ ومعلوم أن الواقع ليس كذلك ـاالستغراق لعدم املعهود

.  فهذا غري قابل للحقيقـة ـصلى اهللا عليه وسلم  ـ نسيان يف أمة حممد  واخلطأ والـ 

وهو احلكم بـإطالق   ـ  فتعني إرادة ااز. فلو كانت احلقيقة مراده لزم اخللف يف خرب الصادق 

ـ السبب على املسبب ـ   أو حبذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه   تعاىلـ  كما ورد يف قوله   

وإمنا حكـم األعمـال     . رفع عن أميت حكم اخلطأ والنسيان     : كون التقدير في) واسأل القرية :(ـ

  . وهو يطلق على معينني خمتلفتني، بالنيات

وهو الثواب املناسب حلديث األعمال لوروده يف األعمال ـ حكم اآلخرة   :أحدمهاـ 

  .احملرماتلكونه وارداً يف -  واإلمث املناسب حلديث رفع اخلطأـاملأذونة 

 والفـساد املناسـب   ـاء املناسـب لألعمـال    زوهو اجل. حكم الدنيا :وثانيهماـ 

وعدم اإلتيـان   ، يبىن على العزمية  . للمحرمات ومها خمتلفان ألن حكم اآلخرة وهو الثواب واإلمث          

اء فمن توضـأ مبـاء جنـس    آلخر، فإن الثواب يوجد بدون اإلجروقد يوجد أحدمها بدون ا  . ما

ـ وال جيزيه يف احلكم لفقد شروطهته، إنه يثاب عليه لصحة عزميوصلّى ف  لو تبني له ذلـك   حىت 

ويوجد الفساد بـدون اإلمث يف صـالة    وجد بدون الثواب يف صالة املرائي،       ويجيب عليه القضاء،    

                                                 
: احلديث  ) وإمنا لكل امرئ ما نوى      (  وفيه   -اب رضي اهللا عنه   رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن عمر بن اخلط           -)١(

 ، سنن أبـو داود ص  ٦٥١ ص٢ـسنن ابن ماجه ج ،١٧٩ ص٤ـ، سنن الترمذي ج١٥١٥ ص ٣ـانظر صحيح مسلم ج   

 .١٧٩ ص ٤ ، مسند اإلمام أمحد ج ٦٥١
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اإلمث بدون الفـساد يف     املتكلم خمطئاً أو ناسياً، ويوجد      ويف صالة   . املتوضئ مباء جنس من غري علم     

ـ  أيضاًيصالة املرائ  صار مبرتلة املشترك بعد كوما جمازاً ـ كان احلكم مستعمالً يف معنيني   وإذا 

 ملا عرف أن املشترك ال يرجح أحد معنييـه  ـ فيتوقف تعيني املراد فيه على دليل يعني أحدمها  ـ

ـ      وقد أريد به حكم اآلخرة باإلمجاع      ،وال عموم له  ، على اآلخر إالّ مبرجح    كم ـ، فال يراد بـه ح

   .)١(م املشتركالدنيا لعدم عمو

ل باحلديثني على أحد املعنيني، وهو اشتراط النيـة يف          وعلى هذا ال يصح االستدال    ـ  

 يقم دليل ظن يصري به مـؤوالً أو         وعدم فساد الصالة والصوم باخلطأ من اخلصم ، ما مل         الوضوء،  

  .)٢(قطعي يصري به مفسراً

ك اللفظي كالعني املعاينة    إمنا يعم املشتر  : وأورد صاحب كشف األسرار إيراداً فقال       ـ  

 فإن مثل هذا يعـم  ـ كاحليوان لإلنسان واملفترس  ـ دون املعنوي املوضوعي ملعىن شامل هلما  ـ

   .قباالتفا

                                                 
 أصـول   ٤٢٩ة الرهاوي ص      ، حاشي   ٤٢٩ ، شرح املنار ص      ١٠٥ ص   ٢ي ج   دوكشف األسرار عن أصول البز    : انظر    -)١(

  .١١٥ ، ١١٤ار ص ـ ، حاشية نسمات األسح١٩٤ ص ١ـ جحفيالسر

ـ رار عبد العزيز البخاري بأن كون اللفظ مشتركاً لفظياً أو معنوياًـأورد صاحب كشف األس  -)٢(  ال يثبت إال بالنقل وقد دل  

ـ ارع املفيد فائدة شرعية ختتص بهخطاب الش(وه بأنه دالنقل على كونه مشتركاً معنوياً فإن أئمة الشرع ح   أي ال تفهـم إالّ  

 وهذه التعريفـات  - وبأنه اخلري عن احملكوم على ما هو عليه يف ذاته      ، وهو املتعارف بني الفقهاء    . وبأنه األثر الثابت بالشيء    ،هب

سـرار عـن   انظر كشف األ( ميع األحكام بني اجلواز والفساد وغريمها ، وهي دالة على أنه موضوع للقدر املشترك       جلشاملة  

  . ١١٥ ، حاشية نسمات األسحار ص ٤٢٩ ، شرح املنار ص ١٠٥ ص ٢ ـأصول البزدوي ج
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واحلكم من هذا القبيل لكونه موضوعاً يف االصطالح للقدر املشترك ، وهو األمـر              ـ  

 صحة االستبدال للخصم     يتم فال، والثواب واإلمث   ، وهذا يشمل اجلواز والفاسد   ، الثابت بالشيء 

  .باحلديثني

بل هو  ، على هذا بعدم التسليم بأنه مشترك معنوي      : وأجاب بعض شراح البزدوي   ـ  

بل هو ممنوع بازاء كل واحد من املعاين        . ووضعه بإيراد األمر الثابت بالفعل ممنوع     ، مشترك لفظي 

  .)١(مث كل واحد منهم أثر ثابت بالفعل. الداخلة فيه قصداً

                                                 
  . ١١٥ ، حاشية نسمات األسحار ٤٢٩ ، شرح املنار ص ١٠٥ ص ٢ ـكشف األسرار عن أصول البزدوي ج  -)١(
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  بحث السادسامل

  مهما  يف  إثبات  األحكام  ما  سواءحك

  مـا سـواء،         وحكم احلقيقة وا فـإن احلقيقـة إثبـات مـا        از يف إثبات األحكام

ـ وضعت له أمراً كان أو ياً ـ  خاصاً كان أو عامـاً   فَاغْـِسلُوا  (: ـتعـاىل   ـ  مثـل قولـه     

كُموهجوهو الغسلـ   خاص يف املأمور به ـعام يف املأمورين )١()و.  

 خـاص يف  ـعـام يف النـهي     )٢()وال تقْربـوا الزنـى  (: ـتعـاىل   ـ  ومثل قوله  

ـ املنهي عنه ـ تعـاىل ـ إثبات ما قصد به عاماً مثل قولـه   :  كذا حكم ااز  ـ (:   جت  ِري ِمـن

ارها الْأَنِتهحراًِإ(:  أو خاصاً مثل )٣()تمخ ِصراِني أَعي أَر٤()ن(.  

ـ عموم غري خمتص باحلقيقةفال ـ  فإن اـاز قـد يعـم      وقـد اتفـق علـى هـذا      

ـ مـن منـع عمـوم اـاز، ونـسب هـذا إىل بعـض الـشافعية،         اجلمهور من األصوليني  

هلـذا تقـدم علـى    ،وـ إذ األصل يف الكـالم احلقيقة بأن ااز ضروري  : واستدلوا على ذلك

ـ إلفـضائه  لفـاظ يف غـري موضـوعاا     ، وكان األصل عدم اسـتعمال األ ااز عن التعارض

                                                 
  املائدة ٦اآلية   -)١(

 . اإلسراء ٣٢اآلية   -)٢(

 .م  إبراهي٢٣اآلية   -)٣(

 .  يوسف ٣٦اآلية   -)٤(
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لك عنـد وجـود القـرائن لـضرورة التوسـعة يف الكـالم              إىل اإلخالل بالفهم، وإمنا جوز ذ     

   )١( .كالرخص الشرعية الثابتة 

والـضرورة ترتفـع بـدون إثبـات العمـوم فـال             ،ـ ضرورة التوسعة على الناس    

  .ة بني األصل والضروري يف العمومتثبت املساوا

 ألن احلقيقة راجحـة علـى اـاز عنـد     ـإثبات األحكام ما سواء  : لناـ وإمنا ق

  . فال جيوز إثبات املساواة بينهما مطلقاًـالتعارض 

ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ      لـذا ورد يف قولـه    ـفعند القائلني بأن ااز ال يعم  

   )٢( )بالدرمهنيال تبيعوا الدرهم (

  . )٣() تبيعوا الطعام بالطعامال(ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  وورد قوله 

فقد انصرف معىن احلـديث األول إىل معـىن املـراد مـن احلـديث الثـاين وهـو                   

يكـون   فالـ واملطعـوم مـراد باإلمجـاع     ـ ألن ااز ال عموم لـه   ـاملطعوم املقدر بالصاع  

 إذ لـو مشـل قلـيالً مطعومـاً     ـ فلم يشمل كل مكيـل   ـغريه مراداً لئال يثبت عموم ااز  

                                                 
  . ٥٧٠ص / ١فواتح الرمحدي : األحكام لآلمدي انظر :  انظر –  )١( 

يرزقنا متراً من متر اجلمع فنستبدل به متراً هو . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم (  رواه ابن ماجة يف سننه عن أيب سعيد قال –  )٢( 

 – والدرهم بالدرهم – ال يصلح صاع متر بصاعني وال درهم بدرمهني –ليه وسلم أطيب منه ، ونزيد يف السعر فقال صلى اهللا ع

  ) . ٧٥٨ ص ٢سنن ابن ماجة ج( والدينار بالدينار ال فضل بينهما إال وزناً 

 أنظر –وأبو داود عن عبادة أيضاً ،  ومسلم عن عبادة بن الصامت – رضي اهللا عنه –رواه ابن ماجه عن عمر بن اخلطاب  )٣(
 .٢٤٨ص٣سنن أيب داود جـ، ٧٨٥ص .٧٥٧ص٢الشعب ، سنن ابن ماجه جـ/ ط١٢، ١١ ص٣ح مسلم جـصحي
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بـل  يكـن احلـديث الثـاين معارضـاً لـألول،      ، فلـم  ان أو غريه لكان عاماً وليس كذلك   ك

  . موافقاً له

أن احلديث الثـاين دل بعبارتـه وعمومـه علـى حرمـة بيـع الطعـام                 : وحتقيقهـ  

 مـساوياً كـان أو غـريه ألن الطعـام معـرف بـالم       ـ قليالً كان أو كثرياً  ـبالطعام مطلقاً 

 صـلى اهللا عليـه وسـلم    ـإال أن االستثناء بقولـه   . يفيد االستغراق فـالتعريف لغري العهد  

ـ ألن املـراد مـن   ، وهو بيـع قـدر الكيـل مبثلـه      ـ عارضه يف الكثرياإلسواء بسواء  : ـ

ـ   ـسواء بسواء املساواة يف الكيل باإلمجاع  اإل: قوله سوى شـرعاً يف الطعـام،    فإنـه هـو امل

ـ فيحـرم بيـع احلفنـة    حتـت عمـوم احلرمـة     فبقى ما عداه وهو ما دون الكيل منـدرجاً  

، واحلديث املذكور يـدل بإشـارته علـى أن الطعـم علـة حلرمـة          حبفنتني، والتفاحة بتفاحتني  

 يدل على كـون املـشتق منـه علـة للحكـم      ـ ألن ترتيب احلكم على اإلمث املشتق  ـالربا  

ـ تعاىلـ  كما يف قوله  ـ تعـاىل  ـ وقولـه   ، )١()أَيـِديهما والساِرق والـساِرقَةُ فَـاقْطَعوا   (:  

  .)٢()ِحٍد ِمنهما ِمائَةَ جلْدٍةالزاِنيةُ والزاِني فَاجِلدوا كُلَّ وا(: ـ

 والطعـام اسـم يؤكـل    ـ علة للجلـد   ـ، والزنا  دلّ على كون السرقة علة للقطع

ـ  مشتقة من الطعم، وهو األكل فيفيد كون الطعم علة للحرمة   ل علـة هلـا   ـ فال يكـون الكي

  . ت إال أحد األوصاف املنصوص عليهاني على أن العلة ليسـ النعقاد اإلمجاع بني القائل

                                                 
 . املائدة ٣٨اآلية )  ١(

 .  النور ٢اآلية   )٢(
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 والنـورة جينـسه متفاضـالً لعـدم         )١(حيرم بيع غري املطعوم كاجلص    ال: فعلى هذا   ـ  

 َ.)٢(علم احلرمة وهو الطعم

يف حديث الصاع بـدل بعمومـه علـى جريـان الربـا             : ند القابلني بعموم ااز   وع

، وغـري املطعـوم وهـذا    ـ فيتعارضان فيمـا دون الكيـل  القليل ،  وجريانه يف غري املطعوم  

 ألن املـراد بالـصاع مـا حيتمـل     ـ فيفيـد العمـوم    ـألن الصاع معرف باألم لغري العهد  

خـذوا  ( :ـتعاىل  ـ كمـا يف قولـه    ـالصاع ، وإطالقاً للمحل على احلال جمازاً للمجـاورة   

بيـع   فإن احلقيقة غري مـراده باإلمجـاع جلـاز    ـ أي عند كل صالة  )زينتكم عند كل مسجد

 فيـدل بعمومـه   ـ فيتنـاول املطعـوم وغـريه     ـة بصاعني  نفس الصاع وهو اخلشبة املفقور

 وعلـى حرمـة بيـع كـل منـهما      ـ كاجلص والنـورة   ـعلى جريان الربا يف غري املطعوم  

 ألن املـراد مـا يكـال        – للحرمـة    جبنسه متفاضالً ، ويدل بإشارته على أن الكيل هو العلـة          

 فاقتضى عدم جريان الربـا فيمـا دون الكيـل لعـدم الربـا      ـ مبا يكال بالصاعني  ـبالصاع  

  . فجاز بيع التفاحة بتفاحتني

أن ااز ليس بضروري نظراً ملا سبق ، وألنـه قـد يعـدل إليـه الفـصيح                  : وأرى  

  . أحد نوعي الكالمفإنه. الفوائد ة ملا يتعلق به من مع القدرة على احلقيقة من غري ضرور

                                                 
   . ١٠٤خمتار الصحاح ص (واجلصاص ، والذي يتخذه / به ،يبىن  ما –نفتح اجليم وكسرها : اجلص   -)١(

 ، التحريـر ص  ٢١٥ ص ١ ج ت ، فواتح الرمحو١٧١ ص ١ي ج سول السرخ ، أص٨٦ ص   ١التلويح على التوضيح ج       -)٢(

  . ١٠٠ ، حاشية نسمات األسحار ص ٣٧٣ ، شرح املنار مع حاشية الرهاوي ص ٧٣



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٣٨

 ويف ـأن ااز واقع يف القـرآن الـذي هـو أفـصح الكـالم       : والدليل على ذلك

، وهذا الـدليل قـاطع علـى كونـه غـري ضـروري ألن اهللا                الكمال يف البالغة  أعلى مراتب   

، ألن العمـوم لـيس   ـ كما يعـرض للحقيقـة   فيعرض له العموم  ـتعاىل مرته عن الضرورة  

  . على معىن أن العموم ناشئ عن ذات احلقيقة ـ للحقيقة ذاتياً

 إذ موجـب الـذات ال       - إذا لو كان عموم احلقيقة لذاا ملا انفك العمـوم عنـها           ـ  

 فكان ينبغي أال توجد احلقيقـة إال عامـة ، وال تكـون خاصـة أصـالً ولـيس       ـينفك عنها  

ـ        كذلك بل العموم عارض هلا بأ      ل لأللـف والـالم لغـري       سباب زائدة على ذاـا تلحقهـا مث

 ، أو لوقـوع النكـرة يف سـياق النفـي    ـ واأللف والتاء يف اجلمعني  ـ، والنون  العهد والواو

فإذا وجدت تلك األسباب املوجبة للعموم يف ااز كان عاماً أيـضاً لوجـود املقتـضي وهـو                  

   )١( . وعدم املانع ، وهو كونه ضرورياً ـتلك األسباب 

 ـ وعـني الـصاع يف احلـديث لـيس مبـراد       ـابل للعموم  وإذا ثبت أن ااز قـ 

ـ تعني إرادة حمله على سبيل العموم وهـو األلـف والـالم لغـري     .  لوجود املقتضي للعمـوم  

    )٢(  .  فيفيد جريان الربا يف غري املطعوم ، وعدم جريانه فيما دون الكيلـالعهد 

                                                 
 .  انظر الصفحات السابقة بنفس صفحاا –  )١( 

 ال على عدم عموم ااز – باب الربا  وختصيص الصاع باملطعوم إمنا هو مبين على ما ثبت عند الشافعي من عليه الطعم يف–  )٢( 

 .  أو الوزن مع احلنس –وعند احلنفية العلة هي الكيل 



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٣٩

  املبحث السابع

  ازا تعني  هجرت  أو  احلقيقة  تعذرت  إذا 

 أمـا إذا  ـإذا أمكن العمـل باحلقيقـة تعينـت ألن املـستعار ال يـزاحم األصـل        

بـأن تـرك   ـ أو هجـرت،  تعذرت حبيث ال ميكن الوصول إليها إال مبشقة كأكـل النخلـة    

 ـ تعـني اـاز    ـ كوضـع القـدم    ـالناس استعمال اللفظ فيها مع تيسري الوصول إليهـا   

ـ  وهو إمكـان  ـلإلرادة لعدم التزاحم    متعـذرة أو مهجـورة ال    ألـا إذا كانـت  ـاحلقيقة

  ).احترازاً عنه اإللغاء(ى ااز ، فتعني حتول اللفظ علتكون مراده

 ما لو حلـف إنـسان ال يأكـل مـن هـذه      ـ أي احلقيقة املتعذرة  ـومثال املتعذر  

  . وهو غري مألنةـ أو ال يشرب من هذه البئر ـ أو من هذا الدقيق ـالنخلة 

 والـشرب مـن   ـوعـني الـدقيق سـفاً     ني النخلة من خشبها وورقها، كل ع فإن أ

ففـي   فينصرف الـيمني هنـا إىل اـاز،          متعذر ال ميكن الوصول إليه إال مبشقة      ،  )١(البئر كرعاً 

ويف الـدقيق إىل مـا      ا، إطالقـاً للـسبب علـى املـسبب،          النخلة ينصرف إىل األكل من مثر     

لى املسبب أيضاً ، ويف الـشرب مـن البئـر إىل مائهـا              يتخذ منه اخلبز وغريه إطالقاً للسبب ع      

  .املغترف منها ، بإطالق احملل على احلال

 فعنـد اإلمـام أيب حنيفـة رمحـه     ـ أما لو أمكن اإلكتراع منها بأن كانت مألتـة   

، ولو تكلف احلالف تنـاول عـني احمللـوف عليـه أكـالً      ى حقيقة الكرع يقع علـاهللا تعاىل  
                                                 

 . )٥٦٧خمتار الصحاح ص ( وال بإناء –يقال كرع يف املاء إذا تناوله بفيه من موضعه من غري أن يشرب بكفيه : الكرع   -)١(



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٤٠

 بأن أكل عينيها ، وكرعاً يف صـورة الـشرب مـن البئـر بـأن      ـيق  يف صورة النخلة والدق

، واألصـح  وهـو األشـبه بالفقـه   : ال حينث: ل قيـ هل حينث أم ال  ـنزل فيها وكرع منها  

، فلـم يتعلـق ـا حكـم ،     تكن مراده مـن الكـالم   ألن احلقيقة ملا تعذرت مل ـيف االعتبار  

 . )١( جيز اعتبارها المتناع اجلمع بينهماوألنه ملا صار ااز مراداً لتعذر احلقيقة مل

 ـ فزنـا ـا ال حينـث     ـفيمن حلف ال ينكح فالنة وهـي أجنبيـة    : والدليل عليه

 مل تبـق  ـ لتعـذر احلقيقـة شـرعاً     ـألن النكاح ملا صار حمموالً على العقد الذي هو جمـازاً   

  .ـ كاملتعذر شرعاً وبالعكس، واملتعذر عرفاً احلقيقة معتربة

فيما لو حلف ال يأكـل مـن هـذه الـشجرة            ،  )٢( عن مشس األئمة الكردي    ونقلـ  

 فيمينـه تقـع علـى    ـ وقصب الـسكر   ـتفضيل وهي أا كانت مما يؤكل عينها كالريباس  

 فيمينـه تقـع علـى    ـ فإن كانت هلا مثرة كالنخلـة   ـ وإن كانت مما مل يؤكل عينها  ـعينها  

  على مثنها هذا إذا مل يكن له نية فيمينه تقع ـوإن مل يكن هلا مثرة . مثرا 

  .نوى إذا كان حمتمل لفظه وهو ممكن فيمينه على ما ـأما إذا نوى شيئاً ـ 

                                                 
 ٢ ، كشف األسرار عن أصول البزدوي ج ١٧٢ ص ١ ج يس ، أصول السرخ ٩٤ ص   ١التلويح على التوضيح ج     : انظر    -)١(

 ، ٤١٤ ، شـرح املنـار  ص   ٥٥ ص   ٢ ، تيسري التحرير ج      ١٨٢ ، التحرير ص     ٣٧٣ ص   ١ ، شرح البدخشي ج      ٨٧ص  

  . ١١٠ ، حاشية نسمات األسحار  ص٢٩  – ٢٨ ص ١ ، املعتمد أليب احلسني البصري ج ٢٢٠ ص ١فواتح الرمحون ج 

 مث قدم خباري وأخـذ      –هـ قرأ على ناصر الدين املقرزي صاحب الغرب         ٥٩٩األئمة الكردي ولد عام     هو حممد بن مشس       -)٢(

ـ ٦٤٢( كان بارعاً يف معرفة املذهب وأحيا أصول الفقه بعد أن دارسه توىف ـالعلم عن عماد الدين النجري   الفوائـد  ) (هـ

 ) .١٧٧ – ١٧٦البهية ص 



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٤١

 فكما لـو حلـف إنـسان أنـه ال     ـأي مثال احلقيقة املهجورة عادة  : وأما اهلجرـ 

 وال حينـث  ـ فيحنث بالـدخول راكبـاً ومتـنعالً     ـ فيحمل عليه  ـيضع قدمه يف دار فالن  

  .)١(ضع القدم من غري دخولرد و

 وكـل إنـسان، إنـسان آخـر         فكمـا لـو   : وأما مثال احلقيقة املهجورة شـرعاً     ـ  

ن شـرعاً،   فـال ميلكهـا اإلنـسا   )٢()وال تنـازعوا فتفـشلوا  : (ـتعـاىل   ـ بقوله  باخلصومة، 

  . كاملهجور عادةـواملهجور شرعاً يكون فيما ميلكه اإلنسان بنفسه، والتوكيل إمنا 

 وهـو  ـ وهو مطلق اجلـواب الـذي ميلكـه شـرعاً      ـ على ااز   فوجب احلمل

لتعـيني، وهـو قـول أئمـة احلنفيـة          أعم من اإلقرار واإلنكار الذي هو منشأ اخلصومة على ا         

  .)٣()الثالثة(

وقـول زفـر   ،  وهـو قـول أيب يوسـف أوالً   ـأنه ال جيوز اإلقـرار   : ـ والقياس

 واألمـر بالـشيء ال   ـ الـيت أمـر ـا      ألن اإلقرار مساملة وهو ضد اخلـصومة ـوالشافعي  

    .)٤(يتضمن األمر بضده

                                                 
جور دينه ألن عقله ودينه مينعانه من اإلقدام عليه ، كما أن الظاهر عدم إرادة ما هـو                  ألن عادة املسلم عدم إرادة ما هو مه         -)١(

 ، كشف األسـرار عـن       ١٧٢ ص   ١ي ج   س ، أصول السرخ   ١٩٤ ص   ١التلويح على التوضيح ج     : انظر  ( مهجور عادة   
  .١١٠ ، حاشية نسمات األسحار ص ٥٦ ص ٢ ، تيسري التحرير ج ٨٧ ص ٢أصول البزودي ج 

  .  األنفال ٤٦آلية ا  -)٢(
 . أي أيب حنيفة وحممد بن احلسن وزفر اهلذيل   -)٣(

 وميكن القول أن هناك ثالثـة مـذاهب       –مسألة األمر بالشيء هل هو ي عن ضده أم ال ؟ حمل خالف بني علماء األصول                   -)٤(

م من قال مذاهب العلمـاء وأدلتـهم   ال يقتضيه ، ومنه   :  قيل أن األمر بالشيء ي عن ضده ، ومنهم من قال             –رئيسية فيها   

 . ومناقشام تفصيالً يف كتب األصول 



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٤٢

  ما مر: ووجه االستحسان 

 لكن مـا محلنـاه عليـه يكـون          –أن األمر بالشيء ال يتضمن األمر بضده        :  سلمنا  

األمر بالشيء متضمناً األمر بضده ، وإمنا محلنـاه علـى مطلـق اجلـواب الـالزم للخـصومة               

  .عموم اجلواب فيدخل اإلقرار بطريق التضمن ل

وهو أن إقراره يـصح يف جملـس القاضـي وغـريه            : إال أن أبا يوسف قال قوالً أخر        

 لترتبـه  ـإن اجلواب إمنا يسمي خصومه إذا وقـع يف جملـس القاضـي     :  ألن املوكل قال ـ

  .على خصومه اآلخر معه

تعـاىل  ـ  فسمى بامسه كتسمية جزاء الـسيئة سـيئة يف قولـه     ـ ويف مقابلة كالمه  

 فـإن جـزاء   ـ، لوقوعه يف مقابلة الـسيئة وترتبـه عليهـا     )١() سيئٍَة سيئَةٌ ِمثْلُهاوجزاُء( :ـ

  .لك اإلقرار يف غري جملس القاضيالسيئة حسنة فال مي

   .)٢(لى أنه إذا أمكن العمل باحلقيقية تعينتوتذكر هنا فرعان ع

  : الفرع األول 

ـ ـلعبده  ) السيد(لو قال املوىل  لكنـه معـروف   . ن أن يولـد مثلـه ملثلـه    وهو ممك

 وهـو  ـ أنت ابين عتق عليه ،وصارت أمه أم ولد لـه إلمكـان احلقيقـة     ـالنسب من غريه  

                                                 
 .  الشورى ٤٠اآلية   -)١(

،  ١ املعتمد أليب احلـسني البـصري ج          ، ١١١ ، حاشية نسمات األسحار ص       ٩٤ ص   ١انظر التلويح على التوضيح ج        -)٢(

  . ٢٧ص



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٤٣

ــ أو أمـه    موطـؤه   وجواز أن تكـون أمـه   ـكونه خملوقاً من مائة لالحتمال حبسب السن  

مـل  ، فـإذا أمكـن الع  ـ لكن اشتهر نسبه مـن غـريه لعـارض   ، أو موطؤه بشبهة  يف الباطن

 دون قطـع نـسب   ـ فيصدق املوىل يف إقراره بالنـسبة إىل حقـه    –باحلقيقة وجب العمل ا 

 أم ولـد لـه ، ال أن   ـ وتـصري أمـه    ـغريه فتثبت أحكام النسب بالنسبة إىل زعمه فيعتـق   

جيعل قوله أنت ابين جمازاً عن اإلعتاق ، إذا لو كان باعتبار جعله جمـازاً ملـا صـارت أمـه أم                      

  .ولد له 

جلـواز الثبـوت تعليـل    : عتـق ، وقولنـا   : إلمكان احلقيقة تعليل لقولنا     : وقولنا  ـ  

 .إلمكان احلقيقة : لقولنا 

   : )١(الفرع الثاين

 أي البـن العبـد ابنـان يف بطـنني     ـوالبنـه   إنه إذا كان للرجل عبد، ولعبده ابن، 

ـ ألنـه   منـه    فهنا ال يثبـت نـسب أحـد   ـأي املوىل يف صحته أحدهم ابين  : خمتلفتني فقال

 ـ، لكـن حيتمـل ثبـوت النـسب منـه يف الواقـع         واهول ال ميكن إثباته من أحد،جمهول

ـ  رتل العتق علـى احتمـال ثبـوت النـسب         وإن امتنع يف الظاهر ملانع اجلهالة في       ذا قـال   ، وهل

 ـألنه إن كـان هـذا هـو املـراد أبـاه       ) ربعه(و العبد يعتق من األول وه: حممد بن احلسن

 ـ، وإن كان املـراد أحـد إبنيـه ال يعتـق       فيعتق للقرابةـمليت على ذلك التقدير  ألنه ابن ا

 ـ، وأحـوال احلرمـان متعـددة     ن حالني لكن أحوال اإلصابة واحـدة  دوـفيعتق يف حالتني  

 دون حالتني ، فيعتـق ثلثـه ، وثالثـة أربـاع كـل مـن       ـفيؤول األمر إىل أنه يعتق يف حالة  
                                                 

 .٣٠٥ ص ١الصغريجهذا الفرع ذكره حممد بن احلسن الشيباين يف اجلامع   -)١(



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٤٤

 أي يف مجيع األحوال ، وهـو أن يكـون املـراد هـو     ـر مطلقاً  اآلخرين ألن الواحد منهما ح

  .)١(نفسه أو أباه أو جده

  

 

  

  

                                                 
 ص  ٢صول البـزدوي ج     أ ، كشف األسرار عن      ٥٧ ص   ٢ ، تيسري التحرير ج      ٩٥٥ ص   ١انظر التلويح على التوضيح ج        )١(

 ، حاشـية    ٤١٤ ، شرح املنار البن ملك ص        ٢٧ ص   ١ ، املعتمد أليب احلسني البصري ج        ٤١٨ ، حاشية الرهاوي ص      ٨٩

  . ٤١٤الرهاوي ص 



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٤٥

  املبحث الثامن

  تعينت باحلقيقة  العمل  أمكن  إذا 

ـ  سبق القول يف املبحث السابق  تعـني  ـ أن احلقيقـة إذا تعـذرت أو هجـرت     ـ

 معـه قرينـة تـصرفه عـن      وهنا يتبني يف هذا املبحث إنه إذا استعمل لفظ ومل يكـن ـااز  

 ـ وأمكن العمل باحلقيقة تعينـت احلقيقـة للعمـل ـا      ـ فدار بني احلقيقة وااز  ـاحلقيقة  

 ـ، ومـستعار منـها ملـشاته هلـا       واـاز خلـف عنـها   ـ أصل يف الكالم  ـألن احلقيقة  

ـ   لكونه موضـوعاً لـه  ـ لرجحانه عليه  ـواملستعار ال يزاحم األصل    إىل  وغـري حمتـاج  ـ

 كالعقد فإنـه حقيقـة فيمـا ينعقـد     ـ، واملرجوح ال يزاحم الراجح  القرينة ملبادرة الذهن إليه

، وربـط الـيمني     كربط البيع بالشراء إلجيـاب امللـك      ،   أي يرتبط لفظ بآخر إلجياب حكم      ـ

وهو املقسم عليـه لتحقـق الـصدق ألنـه مناسـب ملـا يف               ،  باجلزاء الذي أضيف إليه اليمني    

، حلـل، ويف العـزم أي يف قـصد القلـب     الذي هو ضد اـ بعضه ببعض  اللغة من ربط احلبل

 لكونه سبباًَ لذلك الربط  الشرعي فإنـه ال يعتـرب بـدون قـصد القلـب      ـوهو قصده جمازاً  

 فيحمـل العقـد يف   ـ محـل علـى احلقيقـة الـشرعية      ـفإذا استعمل لفظ العقد يف الشرع  

رعية ـعلـى احلقيقـة الـش   ، )١()عقَّـدتم الْأَيمـانَ   ِبمـا  ولَِكن يؤاِخذُكُم(: ـتعاىل  ـ قوله  

                                                 
   . املائدة١٩٨اآلية   -)١(



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٤٦

ـ وهي األميان املعقودة للرب  ألن املؤاخـذة  ـ  فال يتناول الغموس لعـدم العقـد فيهـا للـرب       

   .)١( الكفارة عند احلنفيةفيه بوجوب

 وهـو اللغـو   ـ ألنـه مقابلـة    ـ، وهو قـصده    محل على عقد القلبـوالشافعي  

: ، فتكون املعقودة ما يكـون عـن قـصد، فعلـى هـذا             )٢(غري قصد ما جيري على اللسان من      

  . ، معقودة لكوا مقصودة بالقلب فتجب فيها الكفارة ميني الغموس

 فيه ترك العمل باحلقيقة مع اإلمكـان مـن غـري دليـل     ـوهذا الذي ذكر الشافعي  

  ـيف الـوطء حقيقـة    وهـو أي الـضم واجلمـع    ، )٣( للضم واجلمـع ـ كالنكاح حقيقة  ـ

 ألنـه سـبب الـوطء الـذي     ـلوجود الضم واالجتماع فيه بني الزوجني ، ويف العقد جمـاز   

                                                 
 فمن أوجب الكفـارة     –ن اهللا تعاىل جعل املؤاخذة عليها يف اآلخرة         ألحيث فالواقع وجوب عدم الكفارة يف اليمني الغموس           -)١(

فيها فقد زاد على النص وال  جتوز الزيادة على النص إال مبثله وهو حديث تغليظ اليمني الغموس ، والشافعي رضي اهللا عنـه                        

 فكانت  –ن اهللا تعاىل نفى املؤاخذة يف اللغو وأثبتها مبا كسب القلب والغموس مكسوبة بالقلب                بأ –علل وجوب الكفارة فيها     

 حيث أن الكفارة ال تنايف      –أن الشافعي بالقبول    : املؤاخذة يف اآلية الكرمية أنفاً باإلمث ، وبالكفارة املعهودة ، ونرى واهللا أعلم              

وأناب إليه وطلـب    .  اإلنسان إذا أخطأ واستيقظ من غفلته ، وتاب إىل اهللا تعاىل             إنه إذا قلنا إن   . املؤاخذة يف أآلخرة ال سيما      

 ،  ٢٥ ص   ٣بـدائع الـصنائع ج      (  ألنه هو التواب الرحيم      – فال شك أن اهللا تعاىل يتوب عليه ، ويتجاوز عنه            –منه العفو   

٢٦( .  

أن حيلف الرجل على الشيء ، وهو يرى أنـه حـق ،            : وغلط يف املاضي و احلال ، وقال حممد       : هي اليمني الكاذبة    : وقيل    -)٢(

  .٣ ص ٣  للكاساين ج -وبدائع الصنائع ( وليس كذلك 

  ٢٦٣ ص ١القاموس احمليط ج   -)٣(



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٤٧

 النكـاح املـذكور يف   ـ، وهلذا حمل أصحاب اإلمام  أيب حنيفـة رضـي اهللا عنـه     هو احلقيقة

  .)١()نِكحوا ما نكَح آباؤكُموال ت(: ـتعاىل ـ قوله 

 فيـدل علـى حرمـة    ـ جمـاز    وهو الوطء دون العقد الـذي هـو  ـعلى احلقيقة  

  . سواء كانت موطؤة بعقد صحيح أو غريه ـموطؤة األب مطلقاً 

 ألن انعقـاد لفـظ بـآخر    ـويف املثالني استعارة املسبب للسبب الختصاصه بـه   ـ 

 بدليل أنه ال ينعقد بلفظ مـن قـصد لـه ، كالـصيب الـذي ال      ـال يتحقق إال بقصد القلب  

ملقـصود ال يتحقـق إال بالقـصد ، ووطء مـا لـيس       وحـل الـوطء ، ا  ـ وانون  ـيعقل 

 وكذلك إذا أمكن العمـل باـاز الـذي يـستفاد     ـمبقصود ، وإمنا هو من باب االستخدام  

سقط اعتبار احلكم بااز الـذي يـستفاد حكمـه بواسـطة شـيء              ،   واسطة شيء  حكمه بال 

 أي عـن  – عنـها   أي ااز بال واسطة باحلقيقـة السـتغناء بإثبـات احلكـم    ـلسببه األول  

   .)٢(الواسطة

فااز الشبيه باحلقيقـة يف عـدم احتياجـه إىل الواسـطة أوىل باالعتبـار لقربـه إىل                  

 فكـان شـبهه باحلقيقـة    ـ أي عـن الواسـطة    ـ أو االستغناء ااز املذكور عنها  ـاحلقيقة  

كـل   بـأي كـان بـني    ـ، وذلك كأمة ولدت ثالثة أوالد يف بطون خمتلفـة   فكان أوىل، أقوى

 التـوأم   فالكـل مبرتلـة  ـوإن كان أقـل مـن سـتة أشـهر      ، اثنني منهم ستة أشهر فصاعداً

، ومـات   ثالثة ولدي ، وليس هلـم نـسب معـروف         أحد هؤالء ال  : فقال املوىل . حكمهم واحد 

                                                 
  .  النساء ٢٣اآلية   -)١(

   . ٥٢ ص ٢ ، تيسري التحرير ج ١٨١ ، التحرير ص ٨٦ ص ٢كشف األسرار عن أصول البزدوي ج : انظر   -)٢(



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٤٨

 فإنـه يعتـق مـن كـل ثالثـة عنـد أيب       ـ أي من غري بيان للذي أراد منهم  ـاملوىل جمهالً  

أي الصغري الولد من العتـق مـن جهـة أمـه لتعتيـق       ـ فة ما يصيبه  حنيفة ، ومل يعترب أيب حني

وهـو األكـرب   .  وهو األوسـط ، وثلـث األول   ـكل الثالث  وهو الصغري ، ونصف الثاين  

  .كقول صاحبيه 

، عتـق، وإن أراد بـه اآلخـرين مل يعتـق          ،  األكـرب : أنه إذا أراد بقوله   : ووجه ذلك 

وإن أراد بـه األكـرب عتـق أيـضاً مبـوت املـوىل         فيعتق ثلثه ،ـفيعتق يف حال دون حالني  

 يف  فيعتـق يف حـالتني وال يعتـق   ـ ألنه ولد أم ولده ، وإن أراد به األصغر ال يعتـق   ـكأمه  

  .حال

 ـ خبـالف أحـوال احلرمـان     ـلكن أحوال اإلصابة واحدة يف الروايات الظـاهرة   

ألن الـشيء مـىت أصـيب     ـ ألنه ال ميكن اجتماع أسباب اإلصـابة   ـفإا متعددة ، وهذا  

 فإنـه ميكـن   ـ خبـالف الرجحـان    ـبأحد األسباب ، ال ميكن أن يـصاب بـسبب آخـر     

الـشراء ، ال يـصيبه   فـإن مـن أصـاب شـيئاً ب    ملوجبة  اجتماع أسبابه ، وهي عدم األسباب ا      

وصـية وسـائر    ، ومن حرم شيئاً بعـدم الـشراء فقـد حـرم بعـدم اإلرث وال               باهلبة واإلرث 

  .)١(، ويعتق الصغري على كل حالهاألسباب، فيعتق نصف

 ـ فظـاهر   ـ أمـا أذا أريـد بـه هـو      ـ أو أحد اآلخرين  ـسواء كان هو املراد  

 فيعتـق بعتقهـا مبـوت    ـ ألنه حينئذ يكون ولد أم الولـد   ـوكذا إذا أريد به أحد اآلخرين  

  .املوىل
                                                 

  . ٥٢ ص ٢ ، تيسري التحرير ج ١٨٩ ، التحرير ص ٨٦ ص ٢ي ج وكشف األسرار عن أصول البزد: انظر   -)١(



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٤٩

 وإمنا مل يعترب أيب حنيفة ما يصيب الولـد مـن العتـق مـن جهـة األم ، ألن مـا                     ـ  

 ـومـا يـصبه مـن جهـة أمـه يـصبه بواسـطة         ،  يصبه بال بواسطةـيصيبه من قبل نفسه 

  وألنه إمنا مل تعترب هذه األحـوال ألـا مبنيـة علـى ثبـوت      ـفاعتبار ما يشبه احلقيقة أوىل  

  .يثبت ألن الذي إدعى نسبه جمهولالنسب والنسب مل 

 أصـله املتقـدم يف األكـرب        بنـاء علـى   ،  ت نسبه ، فكان إقراراً باحلرية     فال ميكن إثبا  

فيكون عتق واحد مـشتركاً بينـهم لعـدم املـرجح           ،  أحدهم حر :  ، فيعترب كأنه قال      سناً منه 

، وحكمهـا خمتلـف    ألن جهة احلريـة خمتلفـة  ـ فيعتق ثلث كل واحد منهم من مجيع املال  ـ

، وإذا كـان املقـصود غـريه كانـت          كان حـر األصـل    ،   فإنه إذا كان مقصوده بالدعوة     ـ

 منافـاة ، وكـذلك بـني    وبني كونه مقـصوداً وتبعـاً  ) السيد(ته تبعاً لألم بعد موت املوىل    يحر

 فال ميكن اعتبـار اجلهـتني مجيعـاً، فـاعتربت إحـدامها      ـوحرية العتق منافاة  ، حرية األصل

وهـو أن يكـون املـراد هـو          ،، واآلخر يف ثالثة أحـوال     ا ذكرنا وهي اليت من جهة نفسه مل     .

و جده ورقيق ، فيعتق نصفه فيحصل عتق ونـصف بينـهما بالـسوية لعـدم                 أو أباه أ   ـ نفسه

ى كـل منـهم يف   ويـسع ،  فيحصل لكل منهما ثالثة أرباع العتـق ـ فيوزع عليهما  ـاملرجح  

  .)١(القدر الذي مل يعتق

 لـو كـان   ـأي على هذا الطريق املذكور مـن اعتبـار األحـوال     : وعلى هذا ـ 

 ألنـه يعتـق يف   ـ يعتق نـصف الثـاين    – واملسألة حباهلا ـ  ابن واحدـالثاين وهو ابن العبد  

فيعتـق  . وأحـوال اإلصـابة واحـدة   . دون حال بأن أريد األخري ـحالني بأن أريد هو وأبوه  

                                                 
  . ١٨٣ – ١٨٢، التحرير ص ٥٤ ص ٢ ، وتيسري التحرير ج ٨٦ ص ٢انظر كشف  األسرار عن أصول البزودي ج   -)١(



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٥٠

 بـأن أريـد   ـ بأن أريـد هـو دون حـالني     ـ ألنه يعتق يف حال  ـنصفه ويعتق ثلث األول  

ال ،  )١(مـان عتقـا ألن حكمهمـا واحـد        ، فيعتق ثلثه ، ولو كان للثاين ابنان توأ        أحد اآلخرين 

  . فيكونا مبرتلة ابن واحد ـيتفضل عتق أحدمها عن اآلخر 

فاحتمـل النـسب فيـتعني      ،   على الوجه املذكور بقولـه     مث علل ثبوت العتق فيهم    ـ  

، وإن تعـذر ثبوتـه يف   ثبوت نسب منـه يف الواقـع لإلمكـان    أي الحتمال ـالعمل باحلقيقة  

ولـه أحـدهم   ، وال باعتبار اإلعتـاق جبعـل ق  ق فيهم على هذا الوجه ثبت العتـالظاهر ملانع  

 لعتـق مـن كـل    ـ، إذ لو كان ثبوت العتق فيهم باعتبـار اإلعتـاق    ولدي جمازاً عن احلرية

 ـ، وربعـه يف الـصورة األوىل    انية وهي لو كان للثـاين ابـن واحـد   واحد ثلثه يف الصورة الث

 إذا قـسم بـني   ـعتق واحـد بـني ثالثـة وأربعـة      وهي ما لو كان له ابنان ألنه حينئذ كأنه 

  .الثالثة أو األربعة حيصل لكل ثلثه أو ربعه 

 ـالعتق على الوجه املذكور هو قول الـصاحبني ، وأمـا عنـد أيب حنيفـة      : قيلـ 

 لتعـذر ثبـوت النـسب ، فـال يعتـرب      ـفيجب أن جيعل أحدهم ولدي جمازاً عن اإلعتـاق   

 وهـو قولـه ألوالد أمتـه أحـد هـؤالء      ـملسألة املتقدمـة    كما مل يعترب يف اـثبوت النسب  

، وثلثـه يف الثانيـة ، ولكـن الـصواب أن هـذه       حىت يعتق من كل ربعه يف األوىلـولدي  

 جيـب  ـ ألم اتفقوا علـى أن جهـة النـسب إذا احتملـت الـصحة       ـاملسألة متفق عليها 

ى أن مـن قـال لعبـده املعـروف          اعتبارها ، وإن امتنع العمل ا لعارض بدليل أم اتفقوا عل          

                                                 
 ألن املفروض عند العلم خبـصوص املتـأخر         –ل  وذلك ألن أحدمها بعينه ليس أوىل من اآلخر بأن جيعل معتقاً يف كل األحوا               -)١(

  .)١٨٢، التحرير ص ٥٤ ص ٢أنظر تيسري التحرير ج(والدة ، وكان تنبغي أن يذكر هذا القيد يف املسألة 



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٥١

، فلـوال  وتـصري أمـه أم ولـد لـه     هذا ابين أنه يعتق ، ـالنسب من غريه املمكن الوالدة منه  

  .)١(رهم النسب ملا صارت األم أم ولدهاعتبا

                                                 
  .٢٢٣ ص ١ ، فواتح الرمحون ج ٤١٨ ، حاشية الرهاوي ص ١٨٥ ص ١ي ج سانظر أصول السرخ  -)١(



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٥٢

  املبحث التاسع

  املتعارف ااز  من  أوىل  املستعملة  احلقيقة 

 وجمـاز  ـال متعـذرة    أي غـري مهجـورة و  ـإذا كان اللفظ حقيقة مـستعملة   

 فاحلقيقـة املـستعملة أوىل   ـ غلـب اسـتعماهلم فيـه     ـمتعارف أو مشهور عند النـاس   

 رضـي اهللا عنـه وعنـد صـاحبيه     ـحبمل اللفظ عليها عند اإلطالق عند اإلمام أيب حنيفة  

  . أيب يوسف وحممد األمر بالعكس ـ

هـة اخللفيـة    وهذه املسألة واالختالف فيها فرع على االخـتالف بينـهم يف ج           ـ  

  .بني احلقيقة وااز 

 رجـح الـتكلم باحلقيقـة علـى     ـفأبو حنيفة ملا جعل اخلليفـة يف الـتكلم    ـ 

  .از تبع ، واألصل راجح على خلفه بأن احلقيقة أصل واـالتكلم بااز 

  بقصد اخللفيـة بـني األصـل والنـوع           ملا جعال اخللفية   ـ أي الصاحبان   : ومها  

 ـ ألنـه قـد يـشمل احلقيقـة      ـحلكم بأنه أعم من حكم احلقيقة   اـ رجحا  ـيف احلكم  

فتصري فرداً من أفراده ، فتكثر فائدته ، وفيه عمل باحلقيقة من وجـه ملـا حوهلـا يف اـاز                  

 :، وفيما ذكر من الدليل حبث من وجهني 

  

  



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٥٣

  : األول

 سـبيل العمـوم ، فإنـه قـد يعـم اـاز              ال يفيد رجحان ااز املتعارف علـي      أنه  

 كالغـائط فإنـه جمـاز متعـارف يف فـضله اإلنـسان ،               –املتعارف على وجه يشمل احلقيقة      

  .)١(وليس بشامل للحقيقة وهي األرض املطمئنة

  : الثاين

أنه ال خيتص بااز املتعارف جلواز أن يكون املـساوي أيـضاً أعـم وعلـة احلكـم                  

  .)٢( ال يف فردـتراعي يف اجلنس 

. أنه إذا كان اـاز أغلـب اسـتعماالً عنـدمها            ستدالل،  اين وارد فاألوىل يف اال    والث

  .جح ساقط ، فكانت احلقيقة مهجورة ألن املرجوح يف مقابلة الراـفتكون العربة له 

 فـال  ـ ألن األصـل بالعمـل ممكـن     ـالعـربة للحقيقـة    : وعند اإلمام أيب حنيفة

 ألن العلـة ال  ـح  ل إىل اخللف إال بدليل مرجح ، وغلبة االسـتعمال ال تـصلح للتـرجي   يص

                                                 
 – أتى الغائط وقضى حاجتـه       –رض ، وقد كان الرجل منهم إذا أراد أن يقضي حاجته            ل الغائط املكان املطمئن من األ     أصف  -)١(

  .٤٨٤ص ) خمتار الصحاح ( أي بال –تغوط : ويقال . فقيل لكل من قضى حاجته قد أتى الغائط 

مام  ، التحرير للكمال بن اهل     ٤١٤ ، حاشية الرهاوي ص      ١٦٨ ص   ١ي ج   س ، أصول السرخ   ٤١٤شرح املنار ص    : انظر    -)٢(

  .٥٧ ص ٢ ، تيسري التحرير ج ٢٣٠ ص ١ ، فواتح الرمحون شرح مسلم الثبوت ج ١٨٣ص 



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٥٤

 خبـالف املهجـورة ألنـه ال تعـارض هنالـك فبقيـت العـربة        ـترجح بالزيادة من جنسها  

  )١(للمجاز

:  وال نيـة لـه   ـويظهر أثر اخلالف فيمن حلف ال يأكـل مـن هـذه احلنطـة      ـ 

وال حينـث مبـا يتخـذ منـها مـن            حنيفة ينحصر باألكل من عينـها،        فاحلنث عند اإلمام أيب   

لـى  فإـا تغ . احلنطة قـد يؤكـل عـادة    ألن هذه احلقيقة مستعملة ألن عني  ـاخلبز وغريه  

  . والكشك فيجب احلمل على عينها–وتؤكل ، وقد يتخذ منها اهلريسة 

 ـحينث بأكل عينها وبأكل ما يتخـذ منـها مـن اخلبـز وغـريه       : وعند الصاحبني 

 إذا قيـل أن أهـل   ـليـه    أكل ما يتخذ منها لتبـادر الـذهن إ  ـألن ااز املتعارف يف أكلها  

ومها يف ـ أو كانـا مـستعملني،   يتـصرف مـستعملة دون اـاز     ـبلد كذا يأكلون احلنطة  

 فهـي أوىل باالعتبـار باالتفـاق ألـا أصـل ،      ـ أو كانت احلقيقة غالبة  ـاالستعمال سواء  

  .ومل يوجد ما يعارضها 

مـل ، ومـشايخ    بالتعا)٢(، ففـسره مـشايخ بلـخ    اختلف يف تفسري املتعارف   ـ وقد 

ل اإلمـام ،    مـا قالـه مـشايخ العـراق قـو     )٣(العراق بالتفاهم ، وقال مشايخ ما وراء النهر 
                                                 

 ، كشف األسرار عن أصول      ٥٧ ص   ٢ ، تيسري التحرير ج      ٤١٥ ،   ٤١٤ ، حاشية الرهاوي ص      ١٨٣التحرير ص   : انظر    -)١(
  .٩٥ ص ١ ، التلويح على التوضيح ج ٩٤ ص ٢البزودي ج 

 أن بلح طوهلا مائة ومخسني وهي يف اإلقليم اخلامس ،           –ن ، ويف كتاب امللحمة املنسوب إىل بطليموس         مدينة مشهورة خبرسا    -)٢(

معجم البلد ج   ( ومن أجل مدن خراسان ، ينسب إليها خلق كثري منهم حممد بن علي بن عبد اهللا ، وهشام بن عمار وغريمها                      

 .٤٨٠ ، ٤٧٩ ص ١

 فما كان يف شرقية يقال له بالد اهلباطلة ويف اإلسالم مسوه بالد ما وراء –ر جيحون خبرسان يراد به ما رواء : ما وراء النهر   -)٣(

  .٩٥ – ٩٣ ص ٤انظر معجم البلدان ج . النهر ، وما كان يف غربية فهو خرسان ، ووالية خوارزم 



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٥٥

 بدليل ما لـو حلـف ال يأكـل حلمـاً ، فأكـل      ـهو قول الصاحبني  )) بلخ((وما قاله مشايخ

 أي عند اإلمـام أيب حنيفـة ، ألن التفـاهم يقـع عليـه      ـ حنث عنده  ـحلم أدمي أو خرتير  

  . مهما يسمى حلماً  فإن حلـ

ألن التعامـل ال يقـع عليـه ألن حلمهمـا ال يؤكـل       : وال حينث عند الـصاحبني    ـ  

  .)١(عادة

  

                                                 
 . املراجع املتقدمة بنفس صفحاا : انظر   -)١(



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٥٦

  املبحث  العاشر

  وااز احلقيقة  بني  اجلمع  يصح  هل 

  . لفظ واحد اجلمع بني احلقيقة وااز يفاختلف األصوليون يف صحة 

لبـصري  ، وأيب احلـسني ا    ن هاشـم  فذهب أئمة احلنفية، ومجاعة من املعتزلـة، كـاب        

  .غزايل ومن تابعة إىل أنه ال يصح، ومجاعة من الشافعية كالوغريمها، وعامة أهل األدب

ـ كاجلبـائي وعبـد    ومجاعة من احلنفيـة ، وبعـض املعتزلـة     ـوذهب الشافعي  ـ 

و أَ(: ـتعـاىل   ـ كمـا يف قولـه    ـ إن مل ميتنع اجلمع بينـهما   ـ، إىل أنه يصح  اجلبار اهلمداين

  .)١()المستم النساَء

ينـهما كافعـل فإنـه     أما لو امتنـع اجلمـع ب  ـفإنه يراد منه اللمس باليد واجلماع  

 فإنه ال يصح السـتلزام اجلمـع بينـهما كـون الـشيء      ـ، وجماز يف التهديد  حقيقة يف األمر

: ـتعـاىل   ـ  كقولـه   ـ، ومعاقبـاً علـى فعلـه    ، وكونه مهدداً عليـه مثاباً عليه، ومأموراً به

)ما ِشئْتلُوا مم٢()اع(.  

فمنـع بعـض احلنفيـة عـن        اجلمع بني معاين اللفظ املشترك،      وكذا اختلفوا يف صحة     

  .ذلك وغريهم ممن ذكرنا

                                                 
 .  املائدة ٦اآلية   -)١(

  .فصلت ٤٠اآلية   -)٢(



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٥٧

بـشرط  ـ وبعـض املعتزلـة،   وجوز ذلك الشافعي ، والقاضي أبو بكـر البـاقالين    

  .أن ال ميتنع اجلمع بينهما

 أألمر بالشيء والتهديـد عليـه مـن قبيـل           يف) افعل(وجعل البعض استعمال صيغة     

ن صـيغة األمـر حقيقـة يف        ، وهو لـيس بـصحيح فـإ       تنع اجلمع فيه بني معنيي املشترك     ما مي 

  . ، وجماز يف التهديد كما ذكرنا لالشتراك بينهما طلب الفعل

يف مثال ما ميتنع إطالقه علـى معنييـه العـني يف هـذا احليـز،                : بل األوىل أن يقال     

فإنه ميتنع اجلمع بينـهما السـتحالة حـصوهلا يف حيـز             قرص الشمس ، واجلارية،      د بالعني ويرا

  .)١(واحد

  . وأريد بالعني اجلارية والذهبـمتحيز ) العني(ماال ميتنع اجلمع بينهما ومثال 

رد اللفظ عـن القرينـة الـصارفة إىل أحـد           ـإنه إذا جت  : ـ ومذهب اإلمام الشافعي   

  .يس كذلك عند من جوز ذلك من املعتزلة، ول وجب محله عليهما–املعنيني 

 أي إرادة املعيـنني ممكنـة   ـ إىل أنـه يـراد    ـوذهب أيب احلسني البصري والغزايل  

 ملخالفتـها اللغـة ، والغـزايل قـد     ـ لكنـها ال جتـوز لغـة     ـعقالً بالنظر إىل ذات األفراد  

                                                 
، حاشـية  ٤٥ ص  ٢، كشف األسرار عن أصول البـزودي ج       ٢٠١ ص   ١، فواتح الرمحون ج   ٢٠انظر إرشاد الفحول ص       -)١(

 .٨٦نسمات األسحار ص 



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٥٨

لعـرب مل تـضع   إن ا:  فإنه قال يف االستدالل على عـدم اجلـواز   ـصرح ذا يف املستصفي  

  .)١( دون اجلمع–هذه األلفاظ وضعاً لتستعمل يف مسمياا إال على سبيل البدل 

 إن قـصد بـاللفظ   ـوذكر أيضاً يف اجلواب عن القاضي الـذي قـال بـاجلواز     ـ 

 فـإن  ـ لكن قـد حـالف الوضـع     ـ فهذا ممكن  ـالداللة على املعنيني مجيعاً باملرة الواحدة  

  .لذهب والباصرة على سبيل البدل دون اجلمع لـالعرب وضعت اسم العني 

 أي بـالنظر إىل  ـذهبـوا إىل أنـه ال جيـوز مطلقـاً      : فأكثر املانعني من اجلـواز  ـ 

 ألن ـ فإن املنع من اجلواز راجـع إىل كـل واحـد مـن األمـرين       ـاإلرادة والوضع مجيعاً  

  .اجلمع مستلزم للفساد بالنظر إليهما 

  .بناء على اختالفهم يف املفرد  : واختلفوا يف اجلمع كاإلقراءـ 

 ـفذهب مجهور املانعني من اجلواز يف املفرد إىل منـع اجلـواز يف اجلمـع أيـضاً      ـ 

 ـويـراد بـه احلـيض واألطهـار أو يف النفـي       ـ كاعتدى باإلقراء، سواء كان يف اإلثبات  

 .)٢(، أجاز يف اجلمعتدي باإلقراء ومن أجاز يف املفردكما يقال يف ال تع

                                                 
 ١، التلويح على التوضيح ج      ٣٤٣ ، حاشية الرهاوي ص      ٣٤٣ ، شرح املنار ص      ٧٢ ص   ٢ للغزايل ج    –املسنصفى  : انظر  -)١(

 ص ٢ ، شرح خمتصر ابن احلاجب مع شرح العـضد ج            ٢٠١ ص   ١ ، فواتح الرمحوت ج      ٢٠ ، إرشاد الفحول ص      ٩٥ص  

  .٣٨ ص ٢سري التحرير ج ي ، ت٤٥ ص ٢ ، حاشية نسمات األسحار البزدوي ج ١١

 . املراجع املتقدمة بنفس صفحاا   -)٢(



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٥٩

 واحلـق أن اجلمـع متفـرع        ، من اجلواز يف املفـرد إىل اجلـواز         بعض من منع   وذهب

 ألن اجلمـع  ـ ال جيـوز أيـضاً يف اجلمـع     ـ، فإذا مل جيـز يف املفـرد    عن املفرد، ومبين عليه

 فإذا مل يدل املفـرد إالّ علـى معـىن واحـد     ـيدل على ما يدل عليه املفرد مع تعدد فيه  

 . ملعىن تعدد فيه ال يدل اجلمع أيضاً إال على اـ

أن اجلمـع فيـه تعـدد مـن حيـث           : وشبهة من جوز يف اجلمـع دون املفـرد          

 فقـصدت املعـاين املتعـددة فيـه     ـ فألجل ما يف لفظه من التعدد جـاز   ـاللفظ تقديراً  

 خبـالف  ـ وال نـزاع يف جـوازه    ـ ألن يف التقدير قـصد املعـاين بألفـاظ متعـددة      ـ

  .املفرد لعدم التعدد يف لفظه

جـوز اجلمـع يف النفـي مفـرداً         من جوز اجلمـع يف اإلثبـات        :  املانعني نـ وم 

  .ب فيه تعدد لعموه خبالف اإلجياب ألن الواقع يف السل–كان اللفظ أو مجعاً .

 املعـىن الـذي    فـإن الـسلب رفـع   ـأن الفرق بينهما غري صـحيح   : ـ واحلق

  . ال يرفعهما السلبـ، فإذا مل جيز قصد املعنيني به يف اإلثبات يقصد به يف اإلثبات

، واملعنـيني يف املـشترك علـى        من جوز بـني احلقيقـة واـاز       : ـ ويف املانعني  

  من أجازا إرادة ذلك من حيث امـوع علـى سـبيل اـاز واختـاره     ـالوجه املذكور  

  .ابن احلاجب

  



 

   تعارض  احلقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
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  :م صحة اجلمع بني احلقيقة واازوأما الدليل على عدـ 

  : أوالً 

لكونـه مـستعمالً   ـما معاً كـون اللفـظ مـستقراً يف موضـعه      أنه يلزم من إراد 

ـ      فيما وضع له أوالً ، وغري مستقر فيـه لتجـاوزه ع    نـه باسـتعماله يف اـاز وهـو حمـال 

  .)١(ستقراً يف موضعه، ومتجاوزاً عنهالستحالة كون الشيء الواحد يف الوقت الواحد م

  : ثانياً 

  والً الستعماله يف غريه وهو باطل أأنه يلزم منه أن يكون مريداً ملا وضع له

 ألن ـ، وجتـاوزه عنـه حقيقـة      ال نسلم لزوم اسـتقراره يف موضـعه  :فإن قيل ـ 

، ، واملتجـاوز عنـه حقيقـة      ، وال يقبل الوصف باالسـتقرار يف موضـعه          اللفظ صوت يتالشي  

  إرادةـ، ومعـىن جتـاوزه إىل غـريه     ـ هـو إرادة احلقيقـة  وإمنا معىن استقراره يف موضـعه   

  . موضعه وجتاوزه عن إرادما معاً فيكون معىن استقراره يفـااز 

 ـإن البطالن جاء لكونـه فيـه خمالفـة للواضـع يف وضـعه       :واألوىل أن يقال ـ 

 كان قوالً منه بأنـه ينبغـي أن يكـون ذلـك     ـألنه ملا وضع اللفظ ملعىن ، وجعله متام مسماه  

  .متام ما يراد به ، ويقصد منه 

                                                 
 ص  ١لتلويح على التوضيح ج      ، ا  ١٧٤ ، التحرير ص     ٢١٦ ص   ١ ، فواتح الرمحون ج      ٣٨١حاشية الرهاوي ص    : انظر    -)١(

 .١٠٢ ، حاشية نسمات األسحار ص ٢٨ ، إرشاد الفحول ص ٨٨
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فإذا أريـد بـه عنـد اسـتعماله         .  معه غريه عند استعماله فيما وضع له       وال يقصد ـ  

  .  يكون خمالفة لوضعه فيكون باطالً ذا املعىن ـفيما وضع له معىن آخر معه 

وأما دليل اإلمام الشافعي على جـواز اجلمـع بـني مفهـوم املـشترك اجلـواز                 ـ  

  .والوقوع

 اللَّـه ومالِئكَتـه يـصلُّونَ علَـى     ِإنَّ(: ـتعـاىل   ـ فوقوعه يف قوله  : ـ أما اجلواز

ِبي١()الن(. 

ألـا  . وقد أريد بـه املعنيـان هنـا       ،  فإن الصالة لفظ مشترك بني الرمحة واالستغفار      

مسندة إىل الضمري العائد إىل اهللا تعاىل واملالئكة فإن مل يرد منها شـيء مـن املعـاين يلـزم أن                     

 اهللا تعاىل ، وكـذا ال جيـوز أن يـراد بـه االسـتغفار                يكون مهمالً ، وال جيوز ذلك يف كالم       

جيـوز أن يـراد    ألنه يلزم أن يكون اهللا تعاىل مستغفراً له ، وهـو غـري مناسـب وال    ـوحده  

ـ  ، ألن غـري مناسـب ،    تعـاىل مـستغفراً لـه    ألنه ال جيوز أن يكون اهللاا االستغفار وحده 

 فـتعني إرادة املعنـيني وهـو    ـ ألن األصـل عدمـه    ـوال جيـوز أن يـراد ـا غريمهـا      

  .)٢(املطلوب

                                                 
   األحزاب ٥٦اآلية   -)١(

 ص ٢ ، املستفضي ج ٨٣ ، التحرير ص ٢٠٢ ص ١ ج ت ، فواتح الرمحو٦٨ ،   ٦٧ ص   ١انظر التلويح على التوضيح ج        -)٢(

 ص  ١ ، كشف األسرار للنسفي ج       ٤٠ ص   ٢بزودي ج    ، كشف األسرار عن أصول ال      ٣٠ ، إرشاد الفحول ص      ٧٦ ،   ٧٥

 ،  ٣٤٤ ، شرح املنار ص      ١١١ ص   ٢ ، شرح العضد ج      ٢٥ ص   ١ ، اإلاج ج     ٣١٠ ص   ١ ، شرح البدخشضي ج      ٢٠٢

   . ٣٤٤حاشية الرهاوي ص 
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أَلَـم تـر أَنَّ اللَّـه يـسجد لَـه مـن ِفـي        (: ـتعـاىل   ـ ففي قوله  : أما الوقوع 

               الـدو رجالـشـالُ والِْجبو ـومجالنو ـرالْقَمو سمالـشِض وِفي الْأَر نماِت واومالس ابو

  .)١()وكَِثري ِمن الناِس

، الكرميـة مـشترك بـني اخلـضوع القهـري         فإن السجود املـذكور يف اآليـة        

، وال جيـوز    يراد منه شيء أصـالً فيكـون مهمـالً        فإما أن ال    . ووضع اجلبهة على األرض   

أو يراد منـه وضـع اجلبهـة وحـده فيلـزم منـه إسـناده إىل                 . مثله يف القرآن الكرمي     

 أو يـراد اخلـضوع   ـوز لعدم تأتيـه منـها    ، وال جيلشمس والقمر وما بعدها غري الناسا

 املـؤمن والكـافر   ـالقهري وحده ، وهـو شـامل جلميـع املخلوقـات مـن العقـالء        

  .وغريمها

 لصادر ختـصيص كـثري مـن النـاس ضـائعاً لـشمله       ـ فلو كان مراده وحده  

ام تعـني   وإذا بطلـت األقـس  ـ، واألصـل عدمـه    ـ أو يراد منه شيء آخرمجيع الناس  

، ووضـع اجلبهـة     وع القهري بالنسبة إىل غـري النـاس       ، وهو اخلض  اد املعنيني أن يكون املر  

،  والـسجود خمتلـف  ـعـىن قولـه    ، وهـذا م ة إىل كثري من الناس وهو املطلـوب بالنسب

  :وميكن أن جياب عن هذه اآلية بوجهني 

  
                                                 

  .  احلج ١٨اآلية   )١(
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  : األول 

 ال جممـوع املعنـيني فيكـون متواطئـاً     ـاخلـضوع وحـده    : أن املراد بالـسجود 

 ألن ـ ضـائعاً   )١()وكـثري مـن النـاس   : (ـتعاىل  ـ هما ، وال يكون ختصيص قوله  الشتراك

  .، ووضع اجلبهة على األرضهرياملراد منه اخلضوع املطلق الشامل للخضوع الق

  : الثاين

 ألن الكفـار ال سـيما   ـ االنقيـاد شـامل جلميـع النـاس باطـل       أن ما ذكر من

كـن أن يـراد بالـسجود وضـع الـرأس علـى             ، ومي ين منهم ال ميسهم االنقياد أصالً     املنكر

، كم باسـتحالة التـسبيح مـن اجلمـادات     فال حيكم باستحالته إال من حيـاألرض يف اجلميع  

  .وباستحالة الشهادة من اجلوارح واألعضاء يوم القيامة 

 هـذا   حتقـق ة موضوعة لالعتناء بإظهـار الـشرف،        إن الصال : ـ وعن اآلية األوىل   

تقـدمياً لالشـتراك املعنـوي علـى        ، ويتحقق من غريه بدعائـه لـه،         محةاالعتناء منه تعاىل بالر   

 ـإن اهللا يـرحم الـنيب    :  ألنه لـو قيـل   ـ فالبد من احتاد معىن الصالة يف اجلميع  ـاللفظي  

 لكـان هـذا الكـالم يف غايـة     ـ يا أيها الذين آمنوا أدعـو لـه    ـواملالئكة يستغفرون له  

  . أو معىن جمازياًـ سواء كان حقيقياً ـىن الصالة  فعلم أنه البد من احتاد معـالركاكة 

  

                                                 
، شرح املنار ص    ١١١ ص   ٢ضد ج  ، شرح خمتصر ابن احلاجب وعليه شرح الع        ٦٩ ص   ١التلويح على التوضيح ج     : انظر    -)١(

  .٣٥٩ ص ١ ، اإلاج ج ٣١١ ص ١ ، شرح البدخشي ج ٣٤٤ ، حاشية الرهاوي ص ٣٤٤
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  املبحث  احلادي  عشر                                          

  ااز بطل  احلقيقة  دت ـــــقص إذا 

 ـ، وهـذه القاعـدة متفرعـة عليهـا      مع بني احلقيقة وااز غري جـائز سبق أن اجل

 احلقيقي من اللفظ فإن احلقيقـة كمـا تطلـق علـى      أي املعىنـوهي أنه إذا قصدت احلقيقة  

  إذ لـو قـصد املعـىن اـازي أيـضاً عنـد       ـ تطلق على املعىن أيضاً بطريق ااز  ـاللفظ  

 وهـاتني مـسألتني   ـقصد املعىن احلقيقي لزم استعماله فيهمـا معـاً ، وقـد تـبني بطالنـه       

  .متفرعتني عن هذه القاعدة 

  : األوىل 

 أي ـولـه عتقـاء    ـ ومل يـبني،  وصى بثلـث مالـه ملواليـه      لو أـأن حر األصل  

 أي األولـني  ـ ألـم   ـأي لعتقائـه عتقـاء    اعتقهم بنفسه بال واسطة، وهلـم،  املوىل الذين 

ـ ألم عتقاؤه بنفسه ، واآلخرون،  ـمواليه حقيقة   اء مواليـه جمـازاً باعتبـار    وهم عتقاء العتق

ـ   ـأهالً إلعتـاق غـريه لواليتـه علـى التمليـك        فإن اإلنسان ملا أعتق العبد صار التسبب 

 فـصح إطـالق املعتـق    فصار سـبباً لعتـق معتقـه ،   ،  ملا أمكن منه اإلعتاقـإذ لوال إعتاقه  

  .عليه جمازاً

، ـ إذ أمكـن العمـل ـا ألـا األصـل     واللفظ عند اإلطالق ينصرف إىل احلقيقة  

ن فصاعداً كـان ثلـث املـال بينـهم     فإن كان له معتقاـ فبطل ااز وقد أمكن العمل ا هنا  

، ية حكـم اجلمـع لكوـا أخـت املـرياث     وإن كان مجعاً لالثنني يف الوصفظ املوايل،  ألن ل  ـ
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 حكـم اجلمـع بـدليل أن البنـتني واألخـتني يف اسـتحقاق الثلـث        ـويف املرياث لالثنني  

عتـق   لـه م   وإن كـان  م من الثلث إىل الـسدس كـاألخوة،         كاجلمع ، واألخوين يف حجب األ     

 ـوالبـاقي يـرد إىل الورثـة دون معتـق املعتـق       دس، وهو السواحد يستحق نصف الثلث، 

 مل جيـز أن يـراد بـه معتـق املعتـق كـيالً       ـألنه ملا صار املعتق مراد حىت أخذ نصف الثلث  

 .)١(يلزم اجلمع بني احلقيقة وااز

يـتعني إرادة اـاز     فإن مل يكن له معتق أصالً وله عتقاء املعتق يكون الثلـث هلـم ، ل               

  .  اإللغاء عن احترازاً ـ

وإمنا قيدنا يكون املوصي حر األصل ، وأريد به ال يكـون املـوىل األعلـى وهـو                  ـ  

 ومـات كانـت    ألنه لو كان موىل أعلى وأسـفل وأوصـى ملواليـه ومل يـبني    ـ الذي أعتقه  

ـ   ) املوىل(الوصية باطلة، ألن    دمها علـى اآلخـر   مشترك بينهما وال عموم لـه وال تـرجيح ألح

 وقـد يقـصد األعلـى       ، قد يقصد األسفل تتميمـاً لإلحـسان       الستواء نسبتها إليه، واإلنسان   

  .ه فيبقى الوصي له جمهوالً فبطلت، وقد انقطع رجاء البيان مبوتجمازاً لإلنعام

  : الثانية

يون وحفـدة ، وهـم أبنـاء        ، وله أبنـاء صـلب     و أوصى رجل بثلث ماله ألبناء زيد      ل

ء حقيقـة فـيهم ، وجمـاز        ألن لفظ األنبـا   دون حفدته،     انت الوصية ألبنائه الصلبني   األبناء، ك 

                                                 
 ١، فواتح الرمحـون ج    ٤٨ ، التحرير ص     ١٧٣ ص   ١ي ج   س ، أصول السرخ   ٨٨ ص   ١التلويح على التوضيح ج     : انظر    -)١(

 ، كشف   ٣٩ ص   ٢ ، تيسري التحرير ج      ٤٨ ص   ٢ ، كشف األسرار عن أصول البزودي ج         ٣٨٢ ، شرح املنار ص      ١٦ص  

  . ١٠٢ ، حاشية نسمات األسحار ٢٠٣ ص ١رار للنسفي ج ـاألس
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كـيال يلـزم اجلمـع      مراه إلمكان العمل ا لوجودهم، فال يرد احلفـدة،          واحلقيقة  يف احلفدة،   

بينهما فإن كان له صليب واحد كان له نصف الثلث ويـرد البـاقي إىل الورثـة دون احلفـدة                    

  . ملا بينا يف املوايل

  .بيون كان الثلث حلفدته لتعيني ااز لإلرادة يوإن مل يكن له صل

بأن البنت الصلبية يف املرياث تأخذ النـصف ، وبنـت االبـن الـسدس               :  وأورد    

، )١()ًء فَـوق اثْنتـيِن فَلَهـن   فَِإنْ كُـن ِنـسا  : (ـتعاىل  ـ تكمله للثلثني الثابت للبنات بقوله  

  .وااز وفيه مجع بني احلقيقة 

ـ صـلى   وهـو أنـه    ـبأن استحقاق بنت االبن السدس ثبت بالـسنة   : أجيب ـ 

فـال يلـزم اجلمـع    ـ  ال باآليـة   ـ )٢(أعطى هلا السدس مع وجود الصليبةاهللا عليه وسلم ـ  

  .)٣(بينهما

                                                 
 . النساء ١١اآلية   -)١(

فقد روى ابن ماجة والترمذي والنسائي عن أيب قبيس عن اهلذيل بن شرحبيل قال جاء رجـل إىل أيب موسـى األشـعري ،                 -)٢(

لإلبنة النصف ، وما بقى فلألخت ، وأتى :  فقاال – وأم – عن ابنة وابنة ابن ، وأخت ألب       فسأهلما. وسلمان بن ربيعة الباهلي   

فقال عبد اهللا قد ضللت إذا وما أنا من املهتدين ، ولكن سأقضي مبا قضى رسول اهللا : الرجل ابن مسعود فسأله وأخربه مبا قاال 

سنن ابن ماجـة  : انظر (  ، تكملة للثلثني ، وما بقى فلألخت    والبنه البن السدس   –لإلبنة النصف    (( –صلى اهللا عليه وسلم     

   .١٢٠ ص ٣ ، سنن الترمذي ج ٩٠٩ ص ٢ج 

ولزوم اجلمع بينهما عند دخول احلفدة إمنا هو قول االمام أيب حنيفة ، وقال الصاحبان يدخل احلفدة يف الوصية وال يلزم اجلمع                        )٣(

 ص ١ ، فواتح الرمحون ج٣٨٤شرح املنارص : )انظر( فيتناوهلم عموم ااز ـفاً   الن اسم ابنتني يتناول الفريقني عر–بينهما 

  . ١٠٢ ،حاشية نسمات األسحار ص ٣١٧
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   عشراملبحث الثاين

  ازـــــوا احلقيقة  بني  ة ِيفَلَاخلَ

     وألن تعريفهمـا يـدل      لفـظ از مـن أوصـاف ال     اتفق العلماء على أن احلقيقة وا ،

  . إىل ااز مع إمكان العمل اعلى أنه ال يعدل: على ذلك، واتفقوا أيضاً

  .يف كيفية تلك اخللفية: نهم اختلفوالكـ 

 إىل أن اخللفيـة يف الـتكلم مبعـىن أن اللفـظ باـاز      ـ فذهب اإلمام أبو حنيفة   

  .لفظ به عند إرادة معناه احلقيقيلت خلف عن اـعند إرادة معناه اازي 

 مبعـىن أنـه يف   ـذهبا إىل أن اخللفيـة يف احلكـم    : أبو يوسف وحممد : حبان والصا

ـ  ال يعـين أن املعـىن اـازي خلـف احلقيقـي     ـإثبات احلكم اازي خلف عن احلقيقي     

وصـاف   ألمـا مـن أ  ـ ال تكون اخللفية بـني احلقيقـة واـاز     ـألنه على ذلك التقدير  

  .اللفظ ، بل بني املعنيني اردين 

 لكنـه معـروف     –قول الرجل لعبـده وهـو يولـد ملثلـه           : فعند اإلمام أيب حنيفة     

 هـذا احملـل خلـف عـن         –وهو احلرية   ، هذا ابين بالنسبة إىل معناه اازي     النسب من غريه،    

  .وهو البنوة التلفظ يف حمله احلقيقي،

 كمـا يثبـت     – هـذا احملـل بنـاء علـى صـحته            فثبت به ابتداء يف   :  وأما احلرية   

  . بناء على صحته . مفهومه احلقيقي ، وهو البنوة يف حمله 
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خلـف عنـه    ، وهـو العتـق      ذا التلفظ يف إثبات حكمه اـازي      ه:  وعند الصاحبني 

  .يف إثباته احلكم احلقيقي، وهو البنوة يف حمله

ـ     أن اللفظ وسيلة  :  وجه قوهلما  ، فاعتبـار اخللفيـة     ه حكمـه   إىل املعىن، واملقصود من

  .)١(فيما هو املقصود أوىل

إمنا كان اعتبار املعىن أوىل لو كـان هـذا احلكـم مـن أحكـام                : واجلواب عن هذا    

،   ومها مـن أوصـاف اللفـظ دون املعـىن          املعىن ، وليس كذلك ألن هذه خلفية ااز للحقيقة        

ـ ـاعتبار ملا ليس حمالً هلذا احلكم  . فاعتبار املعىن وز ، مـع أن هـذا خمـالف إلمجـاع      فال جي

 – ألنه إذا كان خمالفاً يف احلكم سيتوقف على إمكـان حكـم األصـل يف اـاز     ـأهل اللغة  

 وهـو  ـ فإم أمجعوا علـى صـحة حكـم األصـل يف حمـل اـاز        ـوهو خالف إمجاعهم  

 كـون  ـللـشجاع أسـد مـع اسـتحالة      :  فإم أمجعوا على صحة قوهلم ـخالف إمجاعهم  

  .اع أسد حقيقة الشج

وفائدة اخلالف بني أيب حنيفـة وصـاحبيه يف كيفيـة اخللفيـة تظهـر يف قـول                  ـ  

 بـل يلغـوا هـذا    ـفإنـه ال يعتـق عنـدمها     ) أنت ابين(ـ وهو أكرب سناً منه الرجل لعبده  

 ألن ابـن سـتني ال ميكـن أن    ـوهو إمكـان النـسب    ـ وال يفيد حكمه األصلي، الكالم  

 أي لريتـب عليـه إمكانـه ،    ـ ليثبـت جمـازه    ـ عـشرين سـنة    يكون خملوقاً من ماء ابن

 لتوقف ثبوت احلكم اـاز علـى إمكـان حكمـه     ـ وهو العتق  ـوتعذره ملانع ثبوت جمازه  

                                                 
ص ٢ ، كشف األسرار عن أصول البـزودي ج          ٥٢ ص   ٢ ، تيسري التحرير ج      ٨٢ ص   ١التلويح على التوضيح ج     : انظر  -)١(

 . ١٨٤ ص ١ي ج سصول السرخ،  أ٢١٣ ص  ١ ج ت ، فواتح الرمحو١٧٨ ، التحرير ص ٧٧
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أي إمكانـه وتعـذره أي   .  تـصور حكـم األصـل    ـ ألن شرط ثبوت اخللـف   ـاحلقيقي  

 يثبـت جمـازه    فـال ـتعذر ثبوت حكم األصل ملانع مع إمكانه وهذا الـشرط مفقـود هنـا     

  .لعدم شرطه 

 ـوهذا ألن الكالم إمنا يصري خلفاً عن األصـل إذا حتقـق شـرط كونـه خلفـاً       ـ 

وهو إمكانه وتعذره ملانع ، كاليمني على مس السماء ، فإنه ينعقـد إلجيـاب الكفـارة خلفـاً                   

 لتحقق شرط صـريوته خلفـاً عـن الـرب ، وهـو      ـعن الرب الذي هو األصل يف عقد اليمني  

 ألن الوقـوع دليـل اإلمكـان ، وقـد     ـان الذايت للرب مبس السماء ، فإن مسه ممكـن   اإلمك

وقع ذلك للمالئكة ، وبعض األنبياء ، لكنه تعذر وقوعـه بالنـسبة إىل احلـالف ملـانع وهـو                    

 ـعدم جريان عادة  اهللا متكن كل أحد من مس السماء فيـصري إىل اخللـف وهـو الكفـارة      

   )١(.خبالف ميني الغموس

ه ملا مل ميكن انعقاده لألصل وهو الرب المتناعـه مل يتعهـد خللفـه وهـو الكفـارة                   فإن

  .، وهو إمكان األصل يف ذاته وتعذره ملانع ـ لفقد شرط اخللفية ـ

. فاإلمام أبو حنيفة رضي اهللا عنـه يـرى أن احلقيقـة واـاز عارضـان للفـظ                 ـ  

نع مـن جهـة الـشرع والعقـل،         ي ال مـا   أ، وال حجر   ، فإما من صفاته بإمجاع أهل اللغة       

 فيكـون املـسوغ   ـ فكانـت اخللفيـة يف الـتكلم     ـوأهل اللغة يف إقامة لفظ مقام آخـر   

                                                 
 على النفي أو على اإلثبات، وهي اخلريعن املاضي أو احلال فعالً ـهي اليمني الكاذبة قصداً يف املاضي واحلال  : اليمني الغموس - )١(

انظر ( فعله  وهو يعمل أنه ـواهللا ما فعلته كذا :  حنو أن يقولـ بذكر اسم اهللا تعاىل  أو تركه متعمداً الكذب يف ذلك مقروناًـ
من :  قالـأن النيب صلى اهللا عليه وسلم (وقد روى أبو داود يف سننه عن عبد اهللا بن عمر ) ٣ ص ٣بدائع الصنائع الصنائع ج 

 ، ص ٢٢٠ ص ٣سنن أيب داود ج .)  لقى اهللا وهو عليه غضبان ـحلف على ميني هو فيها فاجر ليقتطع مال امرئ مسلم بغري حق 
 ) . اإلميان الفاجرة  ، باب التغليظ يف٢٢١
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للخلفية إمكان التكلم وصحته يف معنـاه احلقيقـي الـذي هـو أصـله ، ال إمكـان حكمـه                  

وكـان  . الذايت الذي هو ليس بأصل له فمىت صـحت العبـارة وتعـذر حكمهـا احلقيقـي                  

ة األصـل  وهـو صـح  حقيق شرط اخللفيـة،   تعني ذلك ااز بغري نية لتـمتعني  للحقيقة جماز 

:  عبـارة عـن مفهـوم قولـه     ـملن هو أكرب منـه سـناً    ) أنت ابين(وهو التكلم فيصري قوله 

 فـإن البنـوة تـستلزم    ـ إطالقاً للملزوم علـى الزمـه    ـأعتقتك حني ملكتك بطريق ااز  

 محلـه علـى احلقيقـة       لكنه امتنـع  لكونه مبتدأ وخرباً،    ية،  ، والعبارة صحيحة يف العرب    )١(العتق

  . وهو اإلقرار باحلرية ، وللكالم جماز متعني،  لكونه أكرب سناً منهـ

، وهـذا كالنكـاح بلفـظ اهلبـة يف قـول الرجـل              فوجب عليه احترازاً عن اإللغاء    

زاً عـن   جيعـل جمـا  ـبقصد النكـاح   ) وهبت نفسي منك(احلرة املكلفة  وقول –وهبتك بنيت 

 لصحة العبارة ، وإن امتنع املفهوم احلقيقي ، وهو متليـك رقبـة احلـرة وملـا كـان      ـالنكاح  

 انعقـد  ـ أيب يوسـف وحممـد    ـأي الـصاحبني   : انعقاد النكاح بلفظ اهلبة متفقاً عليه قـاال  

  )٢(حكمه يف احلرة لتصوره

                                                 
ـ  اعتقوا ملارواه ابن ماجة عن مسرة بن جنـدب ـ أو أحد املولودين وإن نزلوا  ـ وإن علو  ـألن من ملك أحد الوالدين    -)١(   

  )٨٤٣ ص ٢ابن ماجة ج  سنن(من ملك دراهم فحرم فهو حر : (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

 ، التحرير ٢١٥ ص١ ج ت ، فواتح الرمحو١٨٥ ص ١ي ج س ، أصول السرخ٨٣ ص ١التلويح على التوضيح ج     ( انظر    -)٢(

  .١٧٩ص 
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ألن جـزاء   )١()هـو جـزاؤه   ِفـي رحِلـِه فَ  قَالُوا جزاؤه من وِجد(: ـتعاىل  ـ قال  

 ـتعـذر لعـارض جـواز النـسخ      لكنـه  ـ  )٢( استرقاق السارقـالسرقة كان يف شريعته  

 بـل  ـحنـن فيـه يف اقتنـاع مفهـوم احلقيقـة       وعلى هذا ال يكون لفظ اهلبة من قبيل مـا  

 لكونـه ممكنـاً يف   ـكمـس الـسماء    . احتمال حقيقة اهليبة من احلرة ثابت ، والتعذر لعارض

  .ـ متعذراً لعارضاته ذ

 رضـي اهللا عنـه مبنـع احتمـال لفـظ اهلبـة مفهومـه        ـوأجاب اإلمام أبو حنيفة  

   .)٣( ال العقلـفيكون مستند االحتمال الشرع : احلقيقي يف احلرة 

 فلمـا نـسخ ذلـك كـان ممتنعـاً يف      ـعتنا مل ميكن متليك احلـرة باهلبـة    ويف شري

  .مل يبق مشروعاً ، ومل ينعقد سبباً للحل أصالً  فإنه ملا نسخ ـشريعتنا كنكاح احملارم 

 ألن التـصور ثابـت يف احلـال بطريـق     ـ فلـيس كـذلك    ـوأما مس الـسماء   

  .)٤(الكرامة

                                                 
  يوسف ٧٥اآلية   -)١(

ويح لالت:انظر ( حيث كان يدفع إىل املسروق منه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  وهكذا كان يف شريعة إبراهيم عليه وعلى نبينا    -)٢(

 . ١٧٩ ، التحريـر ص      ٢٥١ ص   ١ ج   ت ، فواتح الرمحو   ١٨٥ ص   ١ي ج   س ، أصول السرخ   ٨٣ ص   ١على التوضيح ج    

   .٤٨٥ ص ٢ ، وتفسري ابن كثري يف سورة يوسف ج ٢١٣ ص ١والبداية والنهاية البن كثري ج 

 ١ والسببية طريق ااز ال اهلدية ج ـألن التمليك عنده سبب مللك املتعة يف حملها بواسطة ملك الرقبة وهو الثابت بالنكاح    -)٣(

   .١٩٠ص 

  .انظر املراجع املتقدمة بنفس صفحاا   -)٤(



 
               أطالق الوصف وتعارض ما خيل بالفهم                                :                              الفصل  اخلامس

  الفصل  اخلامس

  إطالق الوصف  وتعارض ما  خيل  بالفهم

  :وفيه مثانية  مباحث

  املشتق  على شيء  جمازاً  الوصف القإط  املبـحث األول ــ

  اللفظ  بني االشــتراك وااز املبـحث الثاين  ــ  إذا  دار

  تراكـــــاملبـحث الثالث  ــ  اإلضمار  خري  من  االش

  التخصيص  خري من االشتراكـ ـاملبـحث لرابع 

  لــــــــاملبحث اخلامس ــ  ااز  خري  من النق

  لـــــــاملبحث السادس ــ  اإلضمار  خري من  النق

  و  حقيقةـــــاملبـحث السابع  ــ  حد  التعريض  وه

  ازـــاملبـحث الثامن ــ هل  الكناية  حقيقة  أم  جم
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  الفصل  اخلامس

  تعارض  ما  خيل  بالفهمإطالق  الوصف  و

  املبحث األول

  إطالق  الوصف  املشتق  على  شيء جمازاً

، وابـن   )٤(وابـن مفلـح   ،  )٣(واملوفق والطوقي ،  )٢(والغزايل،  )١(بكر الباقالين ذهب أبو 

  .بل إىل أن ااز ال يشتق منه اجل)٥(قاضي

                                                 
أبو بكر الباقالين، ولد بالبصرة وسكن بغداد، وصار من كبار علماء الكالم ـ  القاضي (  هو حممد الطيب بن حممد بن جعفر -)١(

  .٢٣٣انظر طبقات األصوليني للمراغي ط ص). هـ٤٠٣(انتهت إليه رياسة مذهب األشاعرة، تويف ببغداد 

 ألـف  – موفق الدين أبو حممد، أحد األئمـة األعـالم   –  هو عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي الدمشقي احلنبلي    -)٢(

ـ ٦٣٠(توىف  ) والكايف) (املغىن( أشهرها   –التصانيف النافعة    ـ     : انظر)  ه   ومـا    ١٣٣ ص ٢ترمجته يف ذيل طبقات احلنابلة ج

  .  ٤٣٣ ص١بعدها، قوات الوفيات ج ، وما ٨٨ ص٥بعدها ، شذرات الذهب جـ 

ـ  .  أحد علماء احلنابلة  انظر ترمجته        – جنم الدين الطويف     –  هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي           -)٣(  ٢شذرات الذهب ج

 . ١٠٠ ص١ ، وقيات األعيان جـ٨١ ص ٤ ، معجم األديار جـ١٣٢ص

 . ٢٠٨ ، املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد ص٤٥ ص٣ات الذهب ج شذر– املعروف بابن مفلح–  هو حممد بن مفلح بن حممد -)٤(

أمحد بن احلسن بن عبد اللّه بن حممد ابن قُدامة، الفقيه احلنبلي، احملدث،   ، ) هـ٧٧١ ـ ٦٩٣)(١(ابن قاضي اجلبل   -)٥(

وأُمسع يف   ، ث وتسعني وستمائةولد بدمشق سنة ثال ، شرف الدين أبو العباس املقدسي االَصل، الدمشقي، املشهور بابن قاضي اجلبل

وتفقّه . ومسع هو بنفسه من تقي الدين سليمان، وغريه ، إمساعيل بن عبد الرمحان الفراء، وحممد بن علي الواسطي وغريمها: صباه من

يل ا القضاء وأفىت يف شبيبته، ودرس مبصر يف مدرسة السلطان حسن، وويل مشيخة سعيد السعداء، وعاد إىل دمشق، فو ، بابن تيمية

  . إىل أن مات سنة إحدى وسبعني وسبعمائة، فلم تحمد سريته، واستمر على القضاء) هـ٧٦٧(للحنابلة سنة 
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 االسـتعارة   ويدل له إمجاع أهل البيان على صـحة ـقول األكثر  : والقول الثاينـ  

  . مث يشتق منهـ ألن  االستعارة تكون يف املصدر ـ وهي مشتقة من ااز ـبالتبعية 

ن  ألـنطقت احلال بكذا أي دلت عليه  : وأستدل على صحة االشتقاق من ااز بقوهلم

السـتعارة   على ما هو القاعـدة يف ا ـ، مث اشتق منه اسم الفاعل  النطق مستعمل يف الداللة أوالً

  .تبعية يف املشتقاتوال

 يثىن ـبأن لفظ احلمار للبليد  مدي  وأبطله اآلـ ومنع بعضهم  ـ ويثىن ااز وجيمع  ـ

 .)١(وجيمع إمجاعاً

تبعاً إلطـالق الـصالة   .  كصلى مبعىن دعاـ تارة بالتبعية  ـويكون ااز يف الفعل  ـ 

ونِفـخ  ( حنو  ـعىن االستقبال   كإطالق الفعل املاضي مبـجمازاً على الدعاء ، وتارة بدون التبعية  

  .  )٢()ِفي الصوِر

ـ  )٣()أَتى أَمر اللَِّه: (ـتعاىل  ـ وقوله  ـ  ونـادى أصـحاب   : (، وقوله ـ عز وجل 

  . وينادي ، أي وينفخ ، ويأيت، )٤()اجلنة

                                                 
 .٣٦٢ص ١ ، املزهر ج ٣٣ ص١ ، املعتمد ج٣١ ص١  اإلحكام لألمدي ج-)١(

  . ٦٨من اآلية : سورة الزمر  -)٢ (

  . ١من اآلية :  النحل  سورة-)٣(

  . عراف  األ٤٤  اآلية -)٤(
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ـ  وإطـ   )١()واتبعوا ما تتلو الـشياطني : (الق املضارع مبعىن املاضي حنو قوله ـ تعاىل 

  . أي ما تلته ومل قتلتموهم ، )٢()فلم تقتلون أنبياء اهللا: (عز من قائل ـوقوله ـ 

ـ  حنو ـ والتعبري باخلرب عن األمر   وعكسه حنـو  )٣() يرضعنتوالوالدا: (قوله ـ تعاىل 

ـ   فليتبوأ مقعـده  : ((ـصلى اهللا عليه وسلم  ـ  وقوله  )٤()فليمدد له الرمحن مداً: (قوله ـ تعاىل 

  . )٥())من النار

 واسم املفعول والصفة املشبهة وحنوها مما ـ كاسم الفاعل  ـيكون ااز يف مشتق  وـ 

   .)٦( كإطالق مصٍل يف الشرع على الداعيـيشتق من املصدر 

   .)٧( كوقوع ااز يف متعلقةـوقيل ال جيري ااز يف احلروف إال بالتبعية ـ 

                                                 
   البقرة ١٠٣  اآلية -)١(

 .  البقرة ٩١  اآلية-)٢(

  .  البقرة ٢٣٣  اآلية -)٣(

 .  مرمي ٧٥  اآلية -)٤(

من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من       : ( ولعل أصحها وأشهرها     –  هذا الوعيد ورد يف أحاديث كثرية خمتلفة املوضوعات           -)٥(

د والترمذي والنسائي وابن ماجه وأمحد يف مسنده وغريهم ، ورواه عن النيب صلى اهللا               أخرجه البخاري ومسلم وأبو داو    ) النار

 وعلي وجابر والزبري وابن مسعود ومعاوية رضي اهللا تعاىل عنـهم            –عليه وسلم مجع كبري من الصحابة منهم أنس وأبو هريرة           

 ٢ ، مـسند أيب داود ج      ٢١٤ ص ٦ ، فيض القدير ج    ١٠ ص ١صحيح مسلم  ج    . ٣ ص ١انظر صحيح البخاري ج   ( مجيعاً  

  . ١٣ ص١ ، سند ابن ماجه ج٤١٩ ص٧ ، حتفة األحوذي ج٢٨٧ص

 .  وما بعدها ٣٢١ ص ١ ، احمللي على مجع اجلوامع ج٢٩٠ ص ٢ ، الربهان ج ٤٠  انظر اإلشارة إىل اإلجياز ص-)٦(

   .٣٢١ ص ١  انظر احمللي على مجع اجلوامع ج-)٧(
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  املبحث الثاين

  ازوا االشتراك  بني  اللفظ  دار  إذا 

 ـبـأن يكـون حمـتمالً لكـل واحـد منـهما        : إذا دار اللفظ بني االشتراك وااز

وإمنا ينايف ذلـك يف لفـظ علـم أنـه موضـوع ملعـىن مث       ـ فااز أوىل، فيبقى متردداً بينهما  

 فدار بـني كونـه حقيقـة يف اآلخـر أيـضاً      –استعمل يف معىن آخر ، ومل يعلم أنه موضوع له      

ـ فوقـع التعـارض بينـهما      غري موضـوع لـه ، فيكـون جمـازاً،     و أـ فيكون مشتركاً  ـ

  :فريجح از نظراً ملا يأيت 

فإنـه  ، أن االشتراك خمل بالتفاهم املقصود وبالوضع عنـد اسـتعماله بـدون القرينـة                : أوالً  

إذا جترد عن القرينة ال يفهم أحد معنييـه علـى التعـيني لتـساويهما يف االحتمـال لكونـه                    

  .  لعدم جواز اجلمع بينهما ـ ال جمموعهما ـنهما حقيقة يف كل م

ـ )١(: التـزام القافيـة مثـل قولـه تعــاىل      ثُـم ِإنَّ علَينــا  *ِإنَّ ِإلَينـا ِإيـابهم  ( :ـ

مهاب٣()اللهم اقبل توبيت واغسل حوبيت(ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وكقوله ، )٢()ِحس(.  

                                                 
، التحريـر  ٣٠، إرشـاد الفحـول ص  ٢١٠ ص١، وفواتح الرمحـون ج ٤٨٧الغة للقزويين ص  انظر اإليضاح يف علوم الب    -)١(

 ، فتح   ٣٨٤ ص   ١، شرح البدخشي ج   ١٨٥ـ١٥٧ ١ ، شرح خمتصر ابن احلاجب ج      ٣١ ص   ٢، تيسري التحرير ج   ١٧١ص
 –، غايـة الوصـول   ٢٤٣ ص ١، معراج املنهاج ج١٧١ ص ١ جيرخسس ، أصول ال١٢٣ ص ١ ج–الغفار بشرح املنار  

 . ٤٨نصاري صلأل

  .   الغاشية ٢٦، ٢٥:   اآليتان -)٢(

رب (  احلديث رواه أبو داود يف سننه عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ قال كان النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يـدعو      -)٣(
          وانصرين وال تنصر علي ، أعين وال تعن علي ،      وانصرين ع  – وأهدين ويسر هداي     –وأمكر يل وال متكر علي     لى من بغي علي

 اللهم اجعلين لك شاكراً ، ولك مطواعاً ، وإليك خمبتاً أو منيباً ، رب تقبل توبيت ، واغسل حوبيت ، وأجب دعويت ، وثبت                         –
 ، وهكذا رواه ابن ماجه      ٨٤ ،   ٨٣ ص   ٢انظر سنن أيب داود ج      ) ( حجيت، واهدي قليب ، وسدد لساين ، واحلل سقيمة قليب         

   . ١٢٥٩ ص ٢نن ابن ماجه ج  س–عن ابن عباس أيضاً 
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 : ـأو أكثر وبـني ضـدمها كقولـه تعـاىل      وهي أن جتمع بني شيئني : ويف املقابلةـ 

وأَمـا مـن بِخـلَ       *فَسنيـسره ِللْيـسرى    * وصـدق ِبالْحـسنى    *فَأَما من أَعطَى واتقَـى    (

   .)١()فَسنيسره ِللْعسرى *  وكَذَّب ِبالْحسنى*واستغنى

قُـِل اللَّهـم ماِلـك    (: ـ كقوله تعـاىل   ـوهي أن جتمع بني متضادين  : وإىل املطابقة

الْملِْك تؤِتي الْملْك من تشاُء وتنِزع الْملْك ِممن تشاُء وتِعز مـن تـشاُء وتـِذلُّ مـن تـشاُء                    

ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع كِإن ريالْخ ِدك٢()ِبي(.  

  .  وهو على أقسام منهاـكلمتني يف اللفظ وهي تشابه بني ال: وإىل اجلناسـ 

:  كقولـك  ـوهو أن ال يتفاوت اللفظـان يف احلـروف واحلركـة     : التجنيس التام

  . يف علم البيانقي األقسام تعرف، وبا ورحيمةـرحيم 

 كالقـاف يف    –وهو حرف القافية الـذي تـبىن عليـه القـصيدة            : وإىل الروي   ـ  

  .)٣( ومرتٍلبيٍبقفاً نبك من ذكرى ح: قول امرؤ القيس

                                                 
 .  الليل ١٠ : ٥  اآليات من -)١(

  . أل عمران ٢٦  اآلية -)٢(

 إصـدار  ١ ج ٢٩ ص ١انظر ديوانه ج. ٥٣٥ لتقف على اجلناس بأنواعه ص– اللقزوين  ٠اإليضاح يف علوم البالغة     راجع    -)٣(
 ،  ٢١١ ص   ١ ، فواتح الرمحوت ج      ٧٢ ، التحرير ص     ٣٧ ، وإرشاد الفحول ص      ٣٩٧ ص   ٤ وخزانة األدب ج     –بتروت  

 ، فإن قيل إن املشترك يكفي فيه الوضع الشخصي وال حيتاج إىل النوعي لعدم احتياجه إىل العالقة ، وأن              ٤٨غاية الوصول ص    
ـ  – خبالف املشترك فإنه ليس ظاهراً يف بعض معانيه          – ال اازي    –فإن الظاهر املعىن احلقيقي     . للظاهر= ااز خمالف    ون  فيك

 – خبالف املشترك    – فيحمل على املعىن احلقيقي      –إرادة أحدمها خمالفة للظاهر وأن ااز قد يؤدي إىل الغلط عند عدم القرينة              
  .فإن معانيه كلها حقيقته 

أوىل أن احلمل على ااز أوىل من احلمل على االشتراك لغلبة ااز بال خالف واحلمل على األغلب دون القليل النادر                    : أجيب
  .٤٨ ، غاية الوصول لألنصاري ص٢٤٤ ، ٢٤٣ ص ١ معراج املنهاج ج – ٢٨، ٢٧انظر إرشاد الفحول ص . ( فيتعني 



١٧٩  

  الوصف وتعارض ما خيل بالفهم           أطالق                                               :                       الفصل  اخلامس

 

  املبحث  الثالث

  االشتراك  من  خري  اإلضمار 

وبـني أن يـضمر     حيمل على معىن يصري بـه مـشتركاً         إذا دار اللفظ يف محلة بني أن        

 كان اإلضمار خرياً من االشـتراك ، وذلـك ألن املـضمر لـه صـورة      ـمعه شيء يصح به  

ـ   ـواحدة يقع فيها اإلضمار    فيكـون  ـر فيهـا املـضمر     والصورة األخرى هـي الـيت يظه

   . )١()واسأل القرية: (ـتعاىل ـ  مثل قوله ـ فيزول االحتمال ـحقيقة 

 ألن لـه صـورتني   ـ واستمر احلكم وليس كـذلك املـشترك    ـفإنه يضمر األهل  

 فيحتـاج يف محلـه عـن كـل واحـدة      ـ ضرورة أنه مشترك بني معنيني أو معان  ـأو أكثر  

 كـان مرجوحـاً بالنـسبة إىل    ـاً علـى أكثـر املقـدمات      وما موقوفـمن صوره إىل قرينة  

  فلو جعلنا الـسؤال مـشتركاً بـني سـؤال مـن      ـاملوقوف على أقلها ومثل بسؤال القرية  

 واحـدة مـن الـصورتني إىل قرينـة،          يعقل وسؤال من ال يعقل احتجنا يف اسـتعماله يف كـل           

  .وكذلك إذا كان له صور 

ـ       وإذا أضمرنا احت   ويف الـصورة األخـرى ال      ورة اإلضـمار    جنـا إىل قرينـة يف ص

  .)٢( فكان اإلضمار خري من االشتراكـحيتاج إىل قرينة 

                                                 
 . يوسف ٨٢  اآلية -)١(

  . ٢٥٠ ص ١ ، معراج املنهاج ج ٢١ ص ٢ ، روضة الناظر وشرحها لبدران ج ١١٣  انظر شرح تنقيح الفصول ص-)٢(
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 فإنـه حيمـل علـى    ـوكذلك إذا دار اللفظ بني كونـه مـضمراً أو مـستقالً     ـ 

ِإنمـا جـزاُء الَّـِذين يحـاِربونَ     (: ـتعـاىل   ـ  قوله  ـ حنو  ـاستقالله ، وهو عدم التقدير  

لَه ويسعونَ ِفي الْأَرِض فَساداً أَنْ يقَتلُوا أَو يـصلَّبوا أَو تقَطَّـع أَيـِديِهم وأَرجلُهـم                 اللَّه ورسو 

 إن قتلـوا أو تقطـع   ـفـبعض العلمـاء يقـدر ليقتلـوا      ، )١()ِمن ِخالٍف أَو ينفَوا ِمن الْأَرِض

  .)٢( عدم التقدير، وهواألصل االستقالل:  إن سرقوا، وبعضهمـأيديهم 

 فإنـه حيمـل علـى       وكذلك إذا دار اللفظ بني أن يكـون مـشتركاً أو مفـرداً            ـ  

ـ إفراده ، فيحمـل علـى الـوطء    ك بني الوطء وسببه الذي هو العقـد  فإنه مشتر، كالنكاح 

  . ال على االشتراكـ أو على العقد دون الوطء ـدون العقد 

 ، وعلـى عمومـه دون  جمـازه ـ دون مل اللفظ مع احتمال حقيقته عليهـا   فيحـ 

، وعلـى إطالقـه دون    ختصيصه وعلى إفراده دون اشتراكه، وعلـى اسـتقالله دون إضـماره           

، وكـذا إذا دار األمـر بـني         تقييده، وعلى تأصيله دون زيادته، وعلى تقدميـه دون تـأخريه          

، وعلـى تباينـه   فإنه حيمـل علـى تأسيـسه دون توكيـده     ـكون اللفظ مؤكداً أو مؤسساً  

  .)٣(دفهدون ترا

                                                 
  املائدة ٣٣  اآلية -)١(

  . ١١٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥١ – ٢٥٠ ص ١ ، معراج املنهاج ج ٢٩٥ ص ١شرح الكوكب املنري ج : نظر   ا-)٢(

 ،  ١١٢ شرح تنقـيح الفـصول ص        ٢٥١ ص   ١  ، معراج املنهاج ج       ٢٩٨ – ٢٩٧ ص   ١  انظر شرح الكوكب املنري ج      -)٣(

١١٤ .  
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شتراك هـو التخـصيص يف األعيـان، أمـا          والتخصيص الذي سبق ترجيحه على اال     

وحينئـذ فيكـون البـاقي خـري     ، ، فإن االشتراك خري منـه    وهو النسخ : التخصيص يف األزمان  

،  لـى القرينـة   وذلك ألن االشتراك ليس فيه إبطال بل يقتـضي التوقـف ع           نه بطريق األوىل،    م

راك بني علمني، خـري مـن االشـتراك بـني علـم ومعـىن، ألن                والنسخ يكون مبطالً، واالشت   

  .العلم يطلق على شخص خمصوص

العلم الشخص ال اجلنس واملعـىن يـصدق علـى أشـخاص كـثرية فكـان                بواملراد  

  .)١(اختالل الفهم جيعله مشتركاً بني علمني أقل ، فكان أوىل

                                                 
  . ٣٩٦ ص ١شرح البدخشي مناهج العقول ج :   انظر -)١(
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  املبحث الرابع

  تراكـــــاالش من  خري  التخصيص 

، وبـني أن حيمـل علـى        ن حيمل على معىن يصري بـه مـشتركاً        ظ بني أ  إذا دار اللف  

  .غريه فيلزم التخصيص ، كان التخصيص أوىل 

 فالتخـصيص  ـوذلك ألن التخصيص خري من ااز ، وااز خـري مـن املـشترك     

النكـاح هـل هـو حقيقـة يف     :  مثال ذلك – خري ـ ألن اخلري من اخلري  ـخري من املشترك  

وال تنِكحـوا مـا نكَـح    (: ـتعـاىل   ـ  يف قولـه   ـك بني العقد والـوطء    أو مشتر–العقد 

   . )١()آباؤكُم ِمن النساِء

 لـزم منـه   ـ، وإن خـص بالعقـد    ل على العقد والـوطء لـزم االشـتراك   إن مح

ختصيص التحرمي بالعقد الصحيح فيخرج الفاسد ،  فإن األب لـو عقـد علـى امـرأة عقـداً                    

  .)٢( فيلزم التخصيص فكان التخصيص خرياً ملا تقدمـلى ابنه فاسداً مل حترم ع

 فإنـه حيمـل علـى    ـوكذلك إذا دار األمر بني كون اللفـظ مقـدماً أو مـؤخراً     

والَِّذين يظَاِهرونَ ِمن ِنساِئِهم ثُم يعـودونَ ِلمـا قَـالُوا فَتحِريـر     (: ـتعاىل  ـ تقدميه حنو قوله  

قَبِلرقَب اٍة ِمناسمت٣() أَنْ ي( .   

                                                 
  النساء ٢٢ية   اآل-)١(

   . ٢٥١ ص ١معراج املنهاج ج :   انظر -)٢(

 .  اادلة ٣  اآلية -)٣(
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والـذين يظـاهرون   :  تقـديره  ـإن يف اآلية تقدمياً  وتـأخرياً   : فبعض العلماء يقول

 سـاملني مـن اآلمث بـسبب     مث يعودون ملا كانوا قبـل الظهـار  ـ فتحرير رقبة  ـمن نسائهم  

 . الكفارة

وبعـضهم حيملـها علـى      ن العود شـرطاً يف وجـوب الكفـارة          وعلى هذا فال يكو   

  .ل وهو الترتيباألص

   .)١(فال جتب الكفارة إال بالظهار والعود: وعلى هذا 

                                                 
  . ٢٩٧ ، ٢٩٦ ص ١ ، شرح الكوكب املنري ج ١١٣ – ١١٢شرح تنقيح الفصول ص :   انظر -)١(
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  املبحث  اخلامس

  لـــــالنق من  خري  ااز 

 ألن اـاز ال يلزمـه   ـ كان اـاز خـرياً مـن النقـل      ـإذا تعارض ااز والنقل  

 البـد فيـه   ألنـه .  بل يكون معموالً ا عند عدم القرينة ، وال كذلك النقـل ـنسخ احلقيقة  

قـال اإلمـام فخـر    : الـصالة  :  ووضع جديد كما تقرر ، مثاله ـمن النسخ الوضع األول  

 إطالقها شرعاً على األفعال املخصوصة الـيت بعـضها الـدعاء جمـاز مـن                ـ )١(الدين الرازي 

  .ق اجلزء على الكلباب إطال

 عـن   بل لفظة الصالة نقلها الشرع ملعـىن مـستحدث لـيس جمـازاً            : قالت املعتزلة   

  .شيء 

   .)٢(بأن ااز خري من النقل: ورد هذا 

                                                 
بو بكر الصديق رضـي     ينتهي نسبه إىل أ    –  هو حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن بن علي الرازي القرشي التميمي البكري                 -)١(

 كان والده خطيب الري – سنة أربع وأربعني ومخسمائة – اإلمام فخر الدين الرازي ولد مبدينة الري من بالد العجم –اهللا عنه 

  يوم عيد الفطر ) هـ٦٠٦(ذو مكانة ومرتلة رفيعة ، تويف رمحه اهللا سنة 

 ١٤٣بهية يف طبقات الشافعية لعبد اهللا بن حجازي لوحة           خ ، والتحفة ال    ١٨١انظر تاريخ روضة الناظر البن الشحفة ص        ( 

 – ٤٣٧ خ ، وعيون األنباء يف طبقات األطباء البن أيب أصـبعيبة ص              ٣٢٨ ص   ١٢ ج – للذهيب   –وسري أعالم النبالء    ، خ  

 ). خ ٤٤٥

  . ٢٥٢ ص ١معراج املنهاج ج :   انظر -)٢(
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فإنـه   إذا مسع من الشارع شيء له مدلول شـرعي ، ومـدلول لغـوي ،              : وكذلك  

ال يقبـل  (ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم     ـ كقوله  ـ  وهو الدعاء  ـحيمل على مدلوله اللغوي  

   . )١()اهللا صالة بغري طهور

ـ  ـفإنه لو محل على املعىن اللغـوي     يقبـل اهللا تعـاىل   لـزم أن ال ـ دعاء   وهـو ال

فيجب محله على الـصالة املعهـودة يف الـشرع وهـي            . ، ومل يقل بذلك أحد    دعاء بغري طهور  

  .)٢(العبارة املخصوص

  

                                                 
 وهو التطهري   – مرفوعاً ، واملراد بالطهور املصدر       - عن ابن عمر     –جة    أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ما         -)١(

 ٧٥ ص ١ ، سنن النسائي ج ١٤ ص ١ ، سنن أيب داود ج       ٢٠٤ ص   ١انظر صحيح مسلم ج     . (األعم من الوضوء والغسل   

  . ٤١٥ ص ٦ ، فيض القدير ج ١٠٠ ص ١ ، سنن ابن ماجة ج ٢٣ ص ١، حتفة األحوذي ج 

  . ٢٩٩ ص ١كوكب املنري ج شرح ال:   انظر -)٢(



١٨٦  

  الوصف وتعارض ما خيل بالفهم           أطالق                                               :                       الفصل  اخلامس

 

  املبحث  السادس

  لـــــالنق من  خري  اإلضمار 

ـ   ـ  ، كان اإلضمار خرياً مـن النقـل  إذا عارض اإلضمار النقل ل ألن اإلضـمار مث

از وااز خري من النقلا.  

: فـإن الـشافعي يقـول    ، )١()ه الْبيع وحرم الربـا وأَحلَّ اللَّ(: ـتعاىل  ـ مثاله قوله  

  . فال جيوز أخذه بعقد الرباـ أي حرم أخذ الربا ـفيه إضمار 

ع  نقلـه الـشر  ـاملراد بالربـا العقـد    ـ رضي اهللا تعاىل عنه  ـ وقال أبو حنيفة  ـ 

   .)٢( فيستفاد بالعقد ملك خبيثـحترمي ما عقد عليه ن حترمي العقد إليه فال يلزم م

 ألنـه يلـزم منـه اإلضـمار ومـا      ـ ما قلناه أوىل  ـ رمحه اهللا تعاىل  ـقال الشافعي  

  . ه النقل ، واإلضمار خري من النقلقال احلنفية يلزم من

ن ، وبـني أ يستعمل يف معـىن يلـزم منـه التخـصيص        وكذلك إذا دار اللفظ بني أن       

 ألن التخـصيص خـري مـن    ـ كـان التخـصيص أوىل    ـيستعمل يف أخر يلزم منه النقـل   

وأحـل  : (ـتعـاىل   ـ قولـه   : ل ، فالتخصيص خري من النقل مثالـه ، وااز خري من النقااز

  . )اهللا البيع

                                                 
  .  البقرة ٢٧٥  اآلية -)١(

  . ٢٥٣ ص ١معراج املنهاج ج :   انظر -)٢(
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بـل  : ، وقيـل    ال مبال كيف كان وخص عنـه الفاسـد        قيل إنه عام يف كل مقابلة م      

  .املستجمع للشرائط ، وقيل التخصيص أوىل من النقل نقل الشرع إىل العقد 

يص خـري منـه، ألن   ، فالتخـص  إذا تعـارض التخـصيص واإلضـمار      : هـذا وعلى  

مـن  فالتخـصيص خـري منـه ، ألن اخلـري         . ، واإلضمار وااز سواء   التخصيص خري من ااز   

حيـاةٌ يـا أُوِلـي     ولَكُم ِفـي الِْقـصاصِ  (: ـتعاىل  ـ قوله  :  مثاله- املساوي لشيء خري منه 

 ـل على ظاهره حىت يكون يف كل صـورة مـن صـور القـصاص حيـاة       إذا مح، )١()الْأَلْباِب

ـ  ألن الصورة اليت يقتضي فيهاـلزم التخصيص    وإذا ـ ليس فيهـا حيـاة املقتـضي منـه       

 لـتعم  ـ ولكـم يف مـشروعية القـصاص حيـاة      ـأضمر مشروعيته حىت يكـون التقـدير    

 وال ـ اقتـضت احليـاة يف غريهـا     ـألن املـشروعية فيهـا    ، االختـصاص املشروعية صورة 

قلـت هـي    . يقتضي احليـاة لكونـه زاجـراً        : يقتضي القتل فيها احلياة يف غريها ، فإن قلت          

  .)٢(فيقال التخصيص خري من اإلضمار. املشروعية

 ألن كـل واحـد منـهما    ـإذا تعارض اإلضمار وااز فهما سـواء   : وكذلك ـ 

: قول اإلنـسان لـشخص لـيس ابنـه حقيقـة     : ـ فال رجحان ألحدمها، مثالهىل قرينة  حيتاج إ

، وقيـل تقـديره أعاملـه    هـذا مثـل ابـين   : ـ فيصري معناه  فالبد من اإلضمار  ـهذا ابين  

  .  فهو جماز فيكونان سواء أي اإلضمار وااز ـمعاملة االبن 

                                                 
 .  البقرة ١٧٩  اآلية -)١(

  .٢٥٥ ، ٢٥٤ ص ١معراج املنهاج ج :   انظر -)٢(
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اً مـن اـاز    كـان التخـصيص خـري   ـوكذلك إذا تعارض التخصيص وااز  ـ 

 بقيـت بقيـة العـام متعينـة حبمـل اللفـظ       ـ ألن بعض العام إذا خرج عنه بالتخصيص  ـ

واحلقيقة إذا خرجت عن اإلرادة رمبا مل يتعني هلـا جمـاز ، بـل تعـرب اللفـظ جمـازات                     ، عليها

   .)١()وال تأْكُلُوا ِمما لَم يذْكَِر اسم اللَِّه علَيِه(: ـتعاىل ـ مثاله قوله 

 فاملراد ما مل يلفظ بـذكر اهللا تعـاىل عليـه ، وخـص     ـرمحه اهللا تعاىل  ـ قال مالك  

وقـال غـريه    . حىت إذا مل يذكر اسم اللفظ لفظاً نسياناً جاز األكـل منـه              ، عنه حالة النسيان  

 فيـصري التقـدير وال تـأكلوا    ـ احترازاً ملا ذبح على النـصب   ـاملراد ما مل يذبح هللا تعاىل  : 

  .بح هللا مما مل يذ

  .)٢(التخصيص خري من ااز: قيل 

                                                 
 .  األنعام ١٢١  اآلية -)١(

  . ٢٥٥ ، ٢٥٤ ص ١معراج املنهاج ج :   انظر -)٢(
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  املبحث السابع

   التعريض  د ـــح

تعمل يف معناه مع التلويح بغريه، أي بغري ذلـك املعـىن            ، وهو لفظ مس   التعريض حقيقة 

 جانب عن املعـىن   فكان اللفظ واقع يفـ، مأخوذ من التعرض بالضم وهو اجلانب  املستعمل فيه

  .الذي لوح به

ـ  عليه والسالم  ـ قول سيدنا إبراهيم  ومن ذلكـ  بلْ فَعلَه كَـِبريهم  (: ـ قال تعاىل 

وإمنا قصده التلـويح أن اهللا سـبحانه        دت هذه األصنام معه فكسرها،      أي غضب أن عب   ،  )١()هذَا

 .وتعاىل يغضب أن يعبد غريه ممن ليس بإله من طريق األوىل

، إذا كـان  يكون كذباً احلقيقي يف اخلارج ال  وإن مل يطابق معناه     ، وبذلك يعلم أن اللفظ   

  .)٢(، وتعويض كما هو هنالتوصل إىل غريه بكناية كما سيأيتاملراد به ا

 يكذب مل: (ـ كما جاء يف احلديث الشريف فجاز باعتبار الصورة  ـوإن مسى كذباً  ـ 

  .)٤(واملراد صورة ذلك وهو يف نفسه حق وصدق، )٣()إبراهيم إالَّ ثالث كذبات

                                                 
 . اء  األنبي٦٣  اآلية -)١(

 ٢ ، الربهان إلمام احلرمني ج٣٣٣ ص ١ ، احمللي على مجع اجلوامع وحاشية النباين عليه ج ١٩٥ للسكاكي ص   –مفتاح العلوم   :    انظر    -)٢(
 .٢٠٢ ص١ وما بعدها ، شرح الكوكب املنري ج ٣١١ص 

 والترمذي حتفـة  ٣٥٥ ص ٢ داود ج  ، سنن أيب ١٨٤٠ ص   ٤ ، صحيح مسلم ج      ٤٦ ص   ٢فتح الباري ج    (   احلديث رواه البخاري      -)٣(
 عن أيب هريرة مرفوعاً ، وهذه الكذبات الثالث جاء ذكرها يف سائر رواياته ،               ٤٠٣ ص   ٢ ، مسند اإلمام أمحد ج       ٦ ص   ٩األحوزي ج   

ا أخيت ويقـصد    إ. ومل يكن سقيماً ، وقوله للجبار الذي اعترضه وسأله عن سارة            )) إين سقيم ((وهي قوله بل فعله كبريهم هذا ، وقوله         
داللة اللفظ تصرف ظاهر إطالق الكذب على إبراهيم وذلك أن العقل قطع أن الرسول ينبغي أن يكـون                  : أخته يف اإلميان قال ابن عقيل       

 وال ثقة مع جتويز الكذب عليه ، فكيف مع وجود الكذب منه ، وإمنا أطلق عليه ذلـك ،  ليعلم صدق ما جاء به عن اهللا تعاىل –موثوقاً به   
  . ٢٤٦ ص ٦انظر فتح الباري ج ( وعلى تقديره . لكونه بصورة الكذب عند السامع

 .  تقدم من مراجع  ما مع٢٠٣ ، ٢٠٢ ص ١شرح الكوكب املنري ج :   انظر -)٤(
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  بحث الثامنامل

  جماز أم  حقيقة  كناية ــــال هل 

 يف الكتابـة هـل    لكن ملـا اختلـف  ـالبيان  واملبحث فيها من وظيفة علماء املعاين و

 وذكـر معهـا   ـ ذكرت ليعـرف ذلـك    ـ أو منها حقيقة ، ومنها جماز  ـهي حقيقة أو جماز  

  .التعريض استطراداً 

ه املوضـوع لـه أوالً ، وأريـد ألزم          مث الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ يف معنـا        ـ  

 يكنونَ به عن كرمـه ، فكثـرة الرمـاد مـستعمل     ـكثري الرماد  : املعىن املوضوع له كقوهلم 

 ألن ـيف معناه احلقيقي ، ولكن أريد به الزمه وهـو الكـرم وإن كـان بواسـطة ألزم آخـر       

 ، والزم كثـرة   كثـرة الـضيفان  – والزم كثرة الطـبخ  ـ كثرة الطبخ  ـالزم كثرة الرماد  

  . وكل ذلك عادة ـ الكرم ـالضيفان 

وعلى الـالزم بانتقـال الـذهن مـن امللـزوم           : فالداللة على املعىن األصلي بالوضع      

 ألن جنـاد الطويـل   ـ كنايـة عـن طـول القامـة      ـطويل النجاد  : إىل الالزم ومثاله قوهلم 

 يف معنـاه ،وإن أريـد    ألنـه اسـتعمل  ـ وعلى هذا فهو حقيقة  ـيكون طويالً حبسب العادة  

  . فال تنايف بينهما ـبه الالزم 

، بـأن   ، وعبر بـامللزوم عـن الـالزم       قيوتكون الكناية جمازاً إن مل يرد املعىن احلقي       ـ  

 وهـو  ـ، وطول النجـاد علـى الـالزم      وهو الكرمـيطلق املتكلم كثرة الرماد على الالزم  
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هذا يكون جمـازاً ألنـه اسـتعمل يف غـري       فـ من غري مالحظة احلقيقية أصالً  ـطول القامة  

  .األول هذا هو القول م والعالقة فيه إطالق امللزوم عن الالزـمعناه 

 وهـو  ـإن لفـظ الكنايـة حقيقـة مطلقـاً قـال بعـضهم        : ــ والقول الثـاين 

  .)١(األصح

بـد الـسالم يف كتـاب     اجلمهور إا من احلقيقة ، وتـبعهم ابـن ع        :)٢(قال الكوراين 

 ألـا وإن اسـتعملت اللفـظ فيمـا     ـوالظاهر أن الكناية ليست مـن اـاز    : الفق. ااز 

فـال  : (ـتعـاىل   ـ  كـدليل اخلطـاب يف قولـه     ـوضع له لكن أريد به الداللة على غـريه   

التـضحية بـالعوراء   (ـ عـن  صـلى اهللا عليـه وسـلم     ـ وكـذا يـه    . )٣()تقل هلما أٍف

  .)٤()والعرجاء

 نظراً إىل املراد منـه وهـو مقتـضي قـول     ـز مطلقاً   إنه جما: والقول الثالث ــ 

وال جناح علَيكُم ِفيما عرضـتم ِبـِه ِمـن ِخطْبـِة     (: ـتعاىل  ـ  عند قوله  )٥(صاحب اكتشاف
                                                 

 .٨٥ ، اإلشارة إىل اإلجياز ص ١٩٩ ص ١شرح الكوكب املنري ج :   انظر -)١(

 لغـوي أشـهر   – شهاب الدين الفقيه، األصويل املفسر احملـدث     –الرومي احلنفي     هو أمحد بن امساعيل بن عثمان الكوراين          -)٢(

وشرح الكافية يف النحو،    ) والدرر اللوامع يف شرح مجع اجلوامع يف أصول الفقه        ) غاية األماين يف تفسري السبع املثاين     (مصنفاته  

 . ١٣٥ ص ١، هدية العارفني ج٢٤١ ص١، الضوء الالمع ج٥١انظر ترمجته يف الشقائق النعمانية ص(هـ ٨٩٣تويف سنة 

 . اإلسراء ٢٣  اآلية -)٣(

  رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأمحد يف مسنده ، ومالك يف املوطأ عن الرباء بن عازب ، قال الترمذي هـذا                         -)٤(

 ،  ١٠٥ ص   ٣ج   ، سنن ابن ماجة      ٢١٤ ص   ٧ ، سنن النسائي ج      ٨١ ص   ٥انظر حتفة األحوزي ج     ( حديث حسن صحيح    

  . ٨٩ ص ٤ ، مسند أمحد ج ٤٨٢ ص ٣املوطأ ج 

 .  هو حممود جار اهللا الزخمشري صاحب كتاب الكشاف يف التفسري -)٥(
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 اِء أَوسالن   فُِسكُمِفي أَن متنحيث فـسر الكنايـة بـأن يـذكر الـشيء بغـري لفظـه               ،  )١() أَكْن

  .املوضوع له 

  )٢( وهـو قـول الـسكاكي   ـأا ليـست حبقيقـة وال جمـاز     : ول الرابعــ والق

  .   التلخيصصاحبوتبعه 

  : كتابةوحكم ال

 ألن ـ أو ما يقوم مقامهمـا مـن داللـة احلـال      ـأن احلكم ال يثبت ا إال بالبينة  

ل  يـزل ذلـك التـردد بـدلي    ، مـا مل ـ فال تكون موجبـة للحكـم  يف املراد ا معىن التردد  

، وعلى هذا مسى الفقهاء لفظ التحرمي والبينونة من كنايـات الطـالق ، وهـو جمـاز                  يقترن ا 

عن التسمية باعتبار معىن التردد فيما يتصل به هذا اللفـظ حـىت ال يكـون عـامالً إال بالنيـة          

، ومعلـوم أن مـا يكـون        جمازاً حيصل بـه احلرمـة والبينونـة        فسمى كناية من هذا الوجه       ـ

، إال  قيقتـه ، وإمنـا مسـي كنايـة جمـازاً          ه ، فإن عمله كعمل معرفنا أنه عامل حب        كناية عن غري  

وذلـك حمتمـل عـدد      إن حقيقته من بـاب العـد واحلـساب،          ، ف قتهقوله اعتدى فإن يف حقي    

اإلقراء وغري ذلك ، فإن نوى الطالق وكان بعـد الـدخول وقـع الطـالق مبقتـضاه ، مـن                     

                                                 
  . البقرة  ٢٣٥  اآلية -)١(

 أبـو   – احلنفي   –وهو يوسف بن أيب بكر بن حممد بن علي السكاكي اخلوارزمي             . ١٩٥  انظر مفتاح العلوم للسكاكي ص        -)٢(

 خصوصاً املعاين والبيان وله مفتاح العلوم فيه اثنا عـشر           –سراج الدين قال السيوطي كان عالماً بارعاً يف فنون شيء           يعقوب  

  . ١٣٢ ص ٥ ، شذرات الذهب ج ٣٦٤ ص ٢ترمجته يف بغية الوعاة ج :  هـ انظر ٦٢٦ تويف –علماً من علوم العربية 
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ـ        دة ال يكـون إال بعـد الطـالق ، فكأنـه صـرح              حيث إن االحتساب بعدد اإلقراء من الِع

  )١(واحدة ، وإن نوىبالطالق ، وهلذا كان الواقع رجعياً وال يقع به أكثر من 

علـى أنـه لفـظ مـستعار للطـالق          وإن كان قبل الدخول يقع الطالق عند النيـة          

)  مث راجعهـا )٢(اعتـدي : (ـ قـال لـسودة   صـلى اهللا عليـه وسـلم     ـ فإن النيب  شرعاً، 

  .)٣() قوله استربئي رمحكوكذلك

 فإن يف قوله واحدة احتمـال كونـه نعتـاً هلـا أو     ـأنت واحدة  : ـ وكذلك قوله

 وعند النية يقع الطالق بـه بطريـق اإلضـمار ، أي أنـت     ـ فال يتعني بدون النية  –للتطليقة 

  .وهلذا كان الواقع به رجعياً. طالق تطليقة واحدة 

موضـوع لإلفهـام والـصريح هـو التـام يف           مث األصل يف الكالم الصريح ألنه       ـ  

إن مـا   : هذا املراد ، فإن الكناية فيها قصور باعتبار االشتباه فيما هـو املـراد ، وهلـذا قلنـا                    

يندرئ بالشبهات ال يثبت بالكناية ، حىت إن املقـر علـى نفـسه بـبعض األسـباب املوجبـة                    

توجباً للعقوبـة ، وإن ذكـر       للعقوبة ما مل يذكر اللفظ الصريح كالزنا والسرقة ال يـصري مـس            

 ـلفظ هو كناية ، وهلذا ال تقام هذه العقوبات علـى األخـرس عنـد إقـراره بـه بإشـارته        

                                                 
  . ٢٠٢ ص ١  انظر أصول السرخسي ج -)١(

طلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ( ه ابن ماجة والنسائي والترمذي وأبو داود عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال                  روا  -)٢(

 ص  ١انظر سنن ابن ماجـة ج       ( حفصة مث راجعها ، وكذلك ثبت أنه صلى اهللا عليه وسلم طلق سودة بنت ذمعة مث راجعها                  

 ص ٢ ـ سنن الترمذي ج  ١٠٦٧ ص ٣رام من أدلة األحكام ج  ، بلوغ امل٢٤٣ ص ٢ ، سنن أيب داود ج ٦٥٠ ، ٦٣٤

٢٥٨ .  

 .   ألن اإلسترباء ال يكون إال بعد اإلقراء ، وعند البنية  يقع الطالق مبقتضاه -)٣(
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ـ  وعند إقامة البينة عليهـألنه مل يوجد التصريح بلفظه   ألنـه رمبـا يكـون عنـده شـبهة ال       

 آخـر   يتمكن من إظهارها يف إشارته وعلى هذا لو قذف رجلٌ رجالً بالزنـا فقـال لـه رجـل                  

 ألن ما تلفظ بـه كنايـة عـن القـذف الحتمـال      ـ فإن الثاين ال يستوجب احلد  ـصدقت  

وكذلك لو قال لغريه أما أنـا فلـست بـزان ال يلزمـه حـد                اً خمتلفة،   مطلق التصديق وجوه  

  .)١( فيكون قاصراً يف نفسهـالقذف ألنه تعريض وليس بتصريح بنسبته إىل الزنا 

رجل رجالً بالزنا فقال آخر هـو كمـا قلـت فـإن             أليس أنه لو قذف     : فإن قيل   ـ  

  . الثاين يستوجب احلد ، وهذا تعريض حمتمل أيضاً

التشبيه توجب العموم عندنا يف احملـل الـذي حيتملـه وهلـذا             نعم ولكن كاف     : قلنا

م إمنا أعطيناهم الذمة وبـذلوا اجلزيـة لتكـون دمـاؤه    (ـ  رضي اهللا عنه  ـقلنا يف قول علي  

إنه جمري على العموم فيمـا ينـدريء بالـشبهات ، ومـع مـا               هلم كأموالنا،   كدمائنا ، وأموا  

 فيكـون  ـيثبت بالشبهات فهذا الكاف أيضاًَ موجبة العموم ألنـه حـصل يف حمـل حيتملـه      

  . ألول على ما هو موجب العام عندنانسبته إىل الزنا قطعاً مبرتلة كالم ا

ـ         : وعلى هذا ـ   راد حقيقـة كـان أو      فالصريح هو كل لفظ مكـشوف املعـىن وامل

أي أظهر ما يف قلبه لغـريه مـن حمبـوب أو مكـروه بـأبلغ                . فالن صرح بكذا    : يقال  . جمازاً

                                                 
 وما بعدها   ١٩٩ ص   ١ ، شرح الكوكب املنري ج       ٢٥٢ ص   ١ ، معراج املنهاج ج    ٢٠٣ ص   ١أصول السرخسي ج    :   انظر    -)١(

 . وما بعدها٣٢٦ ص ١ وما بعدها فواتح الرمحوت ج ٦٦ ص ١لى أصول البزردوي ج، كشف األسرار ع



١٩٥  

  الوصف وتعارض ما خيل بالفهم           أطالق                                               :                       الفصل  اخلامس

 

 يـا هامـانُ   وقَـالَ ِفرعـونُ  (: ـتعـاىل   ـ قال  من العبارة ومنه مسى القصر صرحاً، ما أمكنه 

  .)١()ابِن ِلي صرحاً

املـراد بـه مـستوراً إىل أن     وهو مـا يكـون   ـما يكون خبالف ذلك  : والكناية ـ 

 كنيت وكنوت ، وهلذا كان الـصريح مـا يكـون مفهـوم     ـمأخوذ من قوهلم  . يتبني بالدليل

املعىن بنفسه ، وقد تكون الكناية ما ال يكون مفهوم املعـىن بنفـسه ، فـإن احلـرف الواحـد                     

ا ،  وكاف املخاطبـة ، يقـول الرجـل هـو يفعـل كـذ             ها املغاثية   :  يكون كتاية حنو     جيوز أن 

وهذا اهلاء ال مييز امساً من اسم فتكون هـذه الكنايـة مـن الـصريح مبرتلـة املـشترك مـن                      

وكذلك كل اسم هو ضمري حنو ، أنا وأنت وحنـن فهـو كنايـة ، وكـل مـا يكـون          ، املفسر

  .تردد املعىن يف نفسه فهو كنايةم

ومنـه أخـذت    ، وااز قبل أن يصري متعارفاً مبرتلة الكناية أيضاً ملا فيه مـن التـردد             

، مث يكـين   الصريح لكل شـخص مـا جعـل علمـاً لـه      فإا غري االسم ، واالسمـالكنية  

لولد الذي هـو معـروف بالنـسبة إليـه، وهـذا       فيكون ذلك تعريفاً له باـبالنسبة إىل ولده  

: نه بغـريه سـمي كنايـة، وعلـى هـذا          ، ولكن ملا كان معرفة املراد م      ليس من ااز يف شيء    

 تكـىن احلبـشي بـأىب البيـضاء          فإن العرب  –والتعريض يف الكالم مبرتلة الكناية      االستعارات  

 .، والضرير بأىب العيناء ولبس بينهما اتصال بل بينهما مضادة 

  .وقد ذكرنا أن ااز حده االتصال بينه وبني ما جعل جمازاً عنه

                                                 
  .  غافر ٣٦  اآلية -)١(
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وجـه  لـى   ولكنهم يكنون بالشيء عـن الـشيء ع  ـأن الكناية غري ااز  :  فعرفنا

فيكنون عما يذم مبا ميدح بـه علـى سـبيل التفـاؤل ، كمـا                السخرية أو على وجه التفاؤل،      

ترتيـب يـدال علـى وجـه        : ويقولـون   ،يذكرون صيغة األمر على وجه الزجر والتهديـد         

  .)١(ني أن حد الكناية  غري حد اازفبهذا يتب،التعطف 

: وذلـك حنـو   ،  إىل عزميـة   ثبوت موجبه سبقه من غري حاجـة      : مث حكم الصريح    ـ  

 فإنه صريح ، فعلى أي وجه أضيف إىل احملـل مـن نـداء أو وصـف     ـلفظ الطالق والعتاق  

 أو ـ أو أنـت حـر    ـيا حر أو يـا طـالق    :  حىت إذا قال ـ كان موجباً للحكم  ـأو خرب  

 أو قد طلقتك يكون إيقاعاً نـوى أو مل ينـو  ألن عينـه قـائم     ـ أو قد حررتك  ـأنت طالق  

   )٢(ام معناه يف إجياب احلكم لكونه صرحياً فيهمق

  

  

  

  

                                                 
 ص  ٢ وما بعدها الربهـان ج       ٦٦ ص ١، كشف األسرار على أصول البزدوي ج      ٢٠٢ ،   ٢٠١ص  ١  أصول السرخسي ج    -)١(

 وما بعدها ٢٢٦ ص ١ ، فواتح الرمحوت ج ٣٣٣ ص ١ وما بعدها ، احمللي على مجع اجلوامع وحاشية السنباين عليه ج ٣٠٠

 . وما بعدها١٩٩ ص ١شرح الكوكب املنري ج 

   . ٢٠٢ ص ١  انظر أصول السرخسي ج -)٢(



  الفصل  السادس

  التخصيص  باإلضمـــــــار  واالستعارة

  :مباحثمثانية  وفيه 

  .لــــــص  أوىل  من  النقــاملبـحث األول ــ  التخصي

  .ازــــاإلضمـــــار  مثل  ااملبـحث الثاين  ــ  

  .ازـــــري  من  اـــاملبـحث الثالث  ــ  التخصيص  خ

  .ارــــن  اإلضمـم   خري صــاملبـحث لرابع ـ التخصي

  ارةــود  باالستعــــاملبحث اخلامس ــ  املقص

  استعـــارة  العتــــق  للطــالقمطلب يف 

  .ااز ال  يدخل  إال  يف أمساء  األجنـاساملبحث السادس ــ  

  .تقسيم  اللفظ  إىل  احلقيقــةاملبـحث السابع  ــ  

   خترجيها على احلقيقة واازفروع فقهية ميكناملبـحث الثامن ــ 
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  الفصل  السادس

  التخصيص  باإلضمار  واالستعارة

جعل  والتخصيص هو، واصطالحاً هو قصر العام على بعض أفراده لدليل، لغة ضد العام: اخلاص

على ذلك  إخراج بعض ما يتناوله للفظ من احلكم مبا يدل: وعرف اصطالحاً بأنه، الشيء خاصاً

  )١( .قبل العمل به
                                      

                                                          


	 ا�ول                                                      ��  ا

  التخصيص  أوىل  من  النقل

أن ، وبـني    يستعمل يف معـىن يلـزم منـه التخـصيص         أن  بني  سبق أن اللفظ إذا دار      

 خـري مـن    ألن التخـصيص ـ كـان التخـصيص أوىل    ـيستعمل يف آخر يلزم منه النقـل   

: ـتعـاىل   ـ قولـه   :  فالتخصيص خـري مـن النقـل مثالـه     ـ، وااز خري من النقل  ااز

  . )وأحل اهللا البيع(

  . وخص منه البيع الفاسد ،يف كانإن عام يف كل مقابلة مال مبال ك: قيل

  

                                                 
 )١( 

بيان املختصر شرح ، ٣/٢٧٧شرح الكوكب املنري  واملخصص هو الدليل الذي يتم به ذلك).. ١/٤٠٠ الربهان /أنظر( - 

  . ٢/٢٣٦خمتصر بن احلاجب 
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  .ع إىل العقد املستجمع للشروطالشروقيل بل نقله ـ 

  .التخصيص أوىل من النقل : وقيل ـ 

 هـل هـو جمـاز فيمـا بقـى أو      ـوهذا يقتضي الكالم عن العـام املخـصص    ـ 

  .حقيقة

  .هو حقيقة كيف كان املخصص: قهاء قال بعض الفـ 

  .هو جماز كيف كان املخصص: وقال أبو علي وأبو هاشمـ 

  .ومنهم من فصلّ ـ 

إن القرينة املخصـصة إن اسـتقلت بنفـسها كـان           : )١(سن البصري وقال أيب احل  ـ  

   .)٢(جمازاً وإال فهذا اختيار القاضي البيضاوي

                                                 
كتـب يف أصـول الفقـه       ) لةرأس املعتز (  ولد يف البصرة وسكن بغداد       – أبو احلسن البصري     –  هو حممد بن على الطيب        -)١(

 ص  ١ ، وطبقات األصوليني للمراغـي ج        ١٤٣طبقات الفقهاء ص    : ببغداد انظر   ) هـ٤٣٦(تصفح األدلة، تويف    ) املعتمد(

٢٤٩.  

  هو عبد اهللا بن عمر بن حممد بن علي البيضاوي الشافعي، امللقب بناصر الدين املكىن بأيب اخلري ولد باملدينة البيضاء بفارس،                       -)٢(

 ، تـاريخ األدب     ٣٠٩ ص   ١٣، البداية والنهاية البن كثري ج       ١٥٧ ص ١انظر طبقات السبكي ج     ) هـ٦٩١(يف بتشريز   تو

  . ٣٩٢ ص ٥ شذرات الذهب ج ١١٦الفارسي ص 
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  بأنـه لـو كـان حقيقـة بعـد            )١(احتج القائلون بأنه جمـاز بعـد التخـصيص        ـ  

، وقـد بطـل ذلـك ،        لعام مشتركاً بني العمـوم واخلـصوص      التخصيص لزم أن يكون لفظ ا     

  .از أوىل وإال لزم االشتراك وا

ن اللفـظ   بأن ااز خـري مـن االشـتراك حيـث يكـو           : ـ واستدل املذهب الثاين   

وإال لـزم  : دائراً بني االحتمالني، وأما إذا تعني املشترك لـدليل خيصـصه ال يقـال اـاز أوىل             

 . وهذا يفسد دليل القائلني بكون اللفظ حقيقة بعد التخصيص نفي كل مشترك، 

إن املخـصص بالقرينـة املتـصلة كالـشرط واالسـتثناء أو            ف: وأما حجة البيضاوي  

 ـ، وخـرج غـريه    ه القرائن مل يتناول غـري املـذكور  فيكون اللفظ مع هذة حقيقة فيه، الصف

  .بل هو القرينة كلفظة واحدةوقصر على البعض ليكون جمازاً، 

وجـاءت القرينـة    ، فـإن العـام يتنـاول سـائر األفـراد         : ـ وأما القرينة املنفصلة   

قـصرت اللفـظ علـى البـاقي فيكـون          ول العام أفراده فأخرجت الـبعض و      نفصلة بعد تنا  امل

  .)٢(جمازاً

  

                                                 
  . ٣٦٤ ، ص ٢٥٣ ص ١معراج املنهاج ج :   انظر -)١(

   .٣٦٦ – ٣٦٥ ص ١  انظر معراج املنهاج ج -)٢(
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  املبحث الثاين

  ازــــا ل ــــــمث ار ــــاإلضم

ـ كان اإلضمار خرياً مـن النقـل، ألن اإلضـمار مثـل     إذا عارض اإلضمار النقل  

وحـرم  : (ـتعـاىل   ـ قولـه   : الـه ااز، وااز خري من النقل، فاإلضمار خري من النقـل مث 

  .)١()الربا

ـ فـال جيـوز   أي حـرم أخـذ الربـا     (  فيه إضـمار  ـقال الشافعي رضي اهللا عنه  

  ).أخذه بعقد الربا

 املراد بالربا العقد نقلـه الـشرع إليـه فـال     ـرضي اهللا عنه  ـ وقال أبو حنيفة  ـ 

  .لك خبيثـ فيستفاد بالعقد م حترمي ما عقد عليه ـيلزم من حترمي العقد 

ومـا  ، إلضـمار ألنـه يلـزم منـه ا   . ما قلناه أوىل: ـ رمحه اهللا تعاىلقال الشافعي  ـ 

علـى مقـدمات    أي اـاز موقـوف      قلتم يلزم منه النقل، واإلضمار خري من اـاز، ألنـه،            

وإىل مناسبة بـني املوضـوع لـه اللفـظ          . ألنه حيتاج إىل الوضع األول    فيترجح عدمه،   . كثرية

 وألن داللتـه موقوفـة علـى    ـ وإىل نقل اللفـظ إىل ذلـك املعـىن     ـ اازي  ، وبني املعىن

ورمبـا وقـع بـسبب خفائهـا خلـل يف      ـ وداللة القرينة خفية،  أو احلالية  ـالقرينة املقالية  

  .)٢( خبالف اإلضمارـالفهم 
                                                 

 .  البقرة ٢٧٥  اآلية -)١(

  .٢٥٣ – ٢٥٢ ص ١معراج املنهاج ج:   انظر -)٢(
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 حـىت ال يتـرجح   ـ أي فيكـون اللفـظ جممـالً     ـفيكون اإلضمار مثل ااز  ـ 

 الستوائهما يف االحتيـاج إىل القرينـة ، ويف احتمـال خفائهـا وذلـك ألن                 أحدمها إال بدليل  

كالً منها حيتاج إىل قرينة متنع املخاطب عن فهم الظـاهر ، وكمـا حيتمـل اخلفـاء يف تعـيني                     

  . تعينه يف وقوع ااز فاستويااملضمر ، حيتمل

: ملعـامل بـإجزم يف ا (ـ ما جزم به اإلمام الـرازي يف احملـصول واملنتخـب     : ـ هذا

  ).ـ أما سيان لكنه ذكر بعد ذلك ـبأن ااز أوىل لكثرته 

 ، فيحتمـل أن يكـون قـد عـرب          لعبده األصغر منه سناً هذا ابـين       إذا قال : ـ مثاله 

هـذا مثـل ابـين أي       : وحيتمل أن يكون فيه إضمار تقـديره      ،  بالبنوة عن العتق، فيحكم بعتقه    

  .)١(يف احلنو أو يف غريه فال يعتق

  

                                                 
  ٣٩٥ ص ١ شرح البدخشي ج –  مناهج العقول -)١(
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  الثالثث املبح

  ازـــا من  خري  ص ـــالتخصي

، وبـني أن يـستعمل      يستعمل يف معىن يلزم منـه التخـصيص       إذا دار اللفظ بني أن      

، واـاز  م منه النقل ـ كان التخصيص أوىل، ألن التخـصيص خـري مـن اـاز     يف آخر يلز

ـ    :  مـن النقـل مثالـه    فالتخـصيص خـري  ـخري من النقل    وأحـل اهللا : (قولـه ـ تعـاىل 

  .)١()البيع

  .، وخص منه الفاسد يف كل مقابلة مال مبال أياً كانفإنه عامـ 

  .وقيل بل نقله الشرع إىل العقد الذي استجمع الشرائط ـ 

  .التخصيص أوىل من النقل : وقيلـ 

ألن التخصيص إمنا يكون بكالم مبتدأ بصيغة على حدة تتنـاول بعـض مـا تناولـه                 

  طارئاً كان رافعاً على وجـه النـسخ فـإذا كـان مقارنـاً              العام على خالف موجبه مما لو كان      

وهـو  ، فكيف يـصلح مغـرياً لـه      . ومثل هذا ال يصلح مغرياً صفة الكالم األول       ـ كان ثابتاً،    

ومبرتلـة  ،  فإن دليل اخلـصوص مبرتلـة االسـتثناء يف حـق احلكـم             - غري متصل ذه الصيغة     

ـ الناسخ باعتبار الصيغة بـأن املـراد إثبـات احلكـم فيمـا وراء       ألنه بدليل اخلصوص يتبني  

                                                 
 . البقرة ٢٧٥  اآلية -)١(
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٢٠٤

ـ امل وضـع املخـصوص بعـد أن كـان ثابتـاً،       ال أن يكون املراد رفع احلكم عن املخصوص 

  .)١(ص راجحاً على ااز فيتقدم عليهفيكون اخلصو

 ألن العام يـدل علـى مجيـع األفـراد ، فـإذا       ـألن الباقي بعد التخصيص يتعني  

فرمبـا ال يـتعني ألن      :  الباقي من غري تأمل، وأمـا اـاز        ت داللته على  خرج البعض بدليل بقي   

،  اللفـظ إىل اـاز     ، فإذا انتفي بقرينة اقتـضى صـرف       لفظ وضع ليدل على املعىن احلقيقي     ال

  .وإىل نوع تأمل واستدالل  الحتمال تعدد اازات 

تـرك   علـى أن الـذابح إذا   ـرضـي اهللا عنـه    ـ اسـتدالل أيب حنيفـة    : مثاله

يـذْكَِر اسـم اللَّـِه    وال تـأْكُلُوا ِممـا لَـم    (: ـتعاىل  ـ لقوله  داً ال حتل ذبيحته، التسمية عم

 ألنـه  ـ فيلزمـه التخـصيص    ـتعـاىل   ـ أي ال تأكلوا مما ال يتلفظ عليه باسم اهللا   )٢()علَيِه

بـذكر اهللا تعـاىل    املـراد  ـ رضـي اهللا عنـه    ـيسلم أن الناس حتل ذبيحته فيقول الشافعي  

ـ فيكون ياً عـن أكـل غـري املـذبوح، أو     ، ألن الذبح غالباً تقارنه التسمية  الذبح جمازاًهو 

   .)٣( ملالزمته ترك التسميةـ، وما أحل لغري اهللا هو جماز عن ذبح عبدة األوثان: يقول

                                                 
  . ١٦١ – ١٦٠ ص ١ ، أصول السرخسي ج ٢٥٣ ص ١معراج املنهاج ج :   انظر -)١(

   األنعام – ١٢١اآلية   -)٢(

   .٣٩٥ ص ١ ج يمناهج العقول شرح البدخش: انظر   -)٣(
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  املبحث الرابع

  ارــاإلضم من  خري  ص ــالتخصي

ـ     ألن التخـصيص  ـ فالتخـصيص أوىل منـه    إذا تعارض التخـصيص واإلضـمار 

  . من ااز كما تقدمخري

 ألن مـا يكـون راجحـاً يكـون     ـ، فالتخصيص خري منـه    واإلضمار وااز سواء

  . املرجوح ـأوىل من غريه 

فـإذا  . )1()حيـاةٌ يـا أُوِلـي الْأَلْبـابِ    ولَكُم ِفي الِْقصاِص (: ـتعاىل  ـ قوله  : مثاله 

ـ   ن صـور القـصاص حيـاة    محل على ظاهره حىت يكون يف كل صورة م  لـزم التخـصيص 

ـ الـذي أقـيم عليـه حـد     ألن الصورة اليت يقتص فيها ليس فيهـا حيـاة للمقـتص منـه      

   .)٢( ولذا أضمر مشروعيتهالقصاص ـ

 يـا أويل األلبـاب وقـدمياً    ـولكم يف مشروعية القـصاص حيـاة    : فيكون التقدير

  . فال يقدم أحد على القتل ـ  أي يف قتل القاتل زجر وردعـالقتل أنفي للقتل : قالوا

ـ      ألن املـشروعية فيهـا اقتـضت احليـاة يف     فتعم املـشروعية صـورة القـصاص 

  .قتض القتل فيها احلياة يف غريهاوال ي، غريمها

                                                 
  .  البقرة ١٧٩  اآلية -)١(

  .٢٥٤ ص ١معراج املنهاج ج :   انظر -)٢(
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  .يقتضي احلياة لكونه زاجراً : فإن قلنا 

  .هي املشروعية أي مشروعية القصاص: أجيب 

  .  من اإلضمار اً فيكون التخصيص خري

 مـضمر أو خـاص إمنـا يكـون     ـ أو جمـاز   ـمعرفة أن هذا اللفظ حقيقة  وطريق 

وإىل تعريـف   سم يف األمسـاء املوضـوعة ملعـىن،         بالنظر يف السبب الداعي إىل تعريف ذلك اال       

ـ فما كان أقرب يف ذلك فهو أحق، وما كـان أكثـر فائـدة فهـو أوىل،     املعىن يف املعنويات  

فتكـون الفائـدة    . والتأمـل يف صـيغة الكـالم      ، ويكون ذلك بعد التأمل يف حمـل الكـالم        

   .)١(املطلوبة بأصل الوضع ، واإلطالق يوجب الكمال

فإذا محل كل واحد من اللفظني على فائدة جديـدة باعتبـار أصـل الوضـع كـأن                  

  .ذلك أوىل من أن حيمل على التكرار لتوسعة الكالم 

علـى اامعـة دون املـس     )٢()أَو المـستم النـساءَ  (: ـتعاىل  ـ وهلذا محلنا قوله  

وإذا محـل علـى   ـ كان تكراراً لنـوع حـدث واحـد،    باليد ، ألنه إذا محل على املس باليد  

 فيكـون أكثـر فائـدة مـع أنـه      ـهلمـا   بالتعميم وأمراً .  كان بياناً لنوعي احلدثـاامعة  

  . معطوف على شيء سبق ، والسابق ذكر نوعي احلدث

                                                 
  . ٢٠٩ ص ١  أصول السرخسي ج -)١(

 .  املائدة ٦  اآلية -)٢(
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ـ أي وأنـتم حمـدثون مث قـال     ، )1()ا قُمتم ِإلَـى الـصالةِ  ِإذَ(: ـتعاىل  ـ فإن قوله  

 إىل )3()وِإنْ كُنـتم مرضـى  (: ـتعـاىل   ـ مث قـال   ، )2() كُنتم جنباً فَـاطَّهروا وِإنْ(: ـتعاىل  

 فبداللـة كـل الكـالم يتـبني أن املـراد      .)٤()م تِجدوا مـاًء فَتيممـوا  فَلَ(: ـتعاىل  ـ قوله  

  .)٥( فقدم املخصص على املضمرـ دون املس باليد ـماع اجل

  

                                                 
  .  املائدة ٦  اآلية -)١(

  .  املائدة ٦  اآلية -)٢(

  .  النساء ٤٣  اآلية -)٣(

 .  النساء ٤٣  اآلية -)٤(

  . ٢١٠ – ٢٠٩ ص ١ ، أصول السرخسي ج ٢٥٤  ص١  انظر معراج املنهاج ج -)٥(
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  املبحث اخلامس

  ارةـــــباالستع ود ـــــاملقص

 أي عنـد  ـاالستعارة عند العرب هي االتـصال بـني الـشيئني صـورة أو معـىن       

، ألن اللفـظ لـو       على اآلخر جمـازاً ، دون األلفـاظ        االتصال بني الشيئيني يطلق اسم أحدمها     

واالتصال بـني الـشيئني يكـون صـورة أو معـىن ، ألن كـل                كان حقيقة،   كان موضوعاً ل  

  .  فال يتصور االتصال بوجه ثالثـموجود مصور يكون له صورة ومعىن 

ـ  ـ   التـصال يف  ، لل الـشجاع أسـداً، والبليـد محـاراً    أما املعىن فمثل تسمية الرج

ـ   ، يـسمى األخبـر أسـداً     حـىت ال  معىن الشجاعة والبالدة، واملراد املعىن الالزم املـشهور 

  .وإن كان البخر الزماً لألسد

مازلنـا نطـأ الـسماء    : ـ فـإم يقولـون  فمثل تسمية املطر مساًء  : ـ وأما الصورة

  . أي املطر لالتصال بينهما صورة إذ كل عاٍل عند العرب مساءـحىت أتيناكم 

ـ              واملطر من السحاب يرتل    د ، والسحاب عندهم مسـاء فـسموه بامسـه جمـازاً ، وق

ـ تعاىلـ قال اهللا    ومسـى  ،وهـو املطمـئن مـن األرض   . )1()أَحد ِمنكُم ِمن الْغاِئِطأَو جاَء (:  

، ن األرض عـادة تـستر عـن أعـني النـاس           ، ألنه يكون يف املطمئن م     احلدث به جمازاً اوزته   

                                                 
  .  النساء ٤٣  اآلية -)١(
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ـ تعاىلـ قال   ـ ر العنـب ألنـه إمنـا يعـص   ، أي عنباً، )1()ني أَراِني أَعِصر خمراًِإ(:    لكنـه   

  . فقد وجد االتصال بينهما ذاتاًـواملاء والقشر ـ مشتمل على النقل 

ـ     : ـ ويف الشرعيات ،  نظـري الـصورة  االتصال مـن حيـث الـسببية والتعليـل 

 مث أن االسـتعارة شـائغة يف   ـواالتصال يف معـىن املـشروع كيـف شـرع نظـرياً ملعـىن        

  .اين الشرعيةعألن هذه األلفاظ متحققة يف امل، )٢(الشرعيات

ـ لذ وعدم توقفـه عـن النقـل يف كـل صـورة،       لك ساغ فيها ااز لوجود اوز 

ـ وكالم رسـوله ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم       وكالم اهللا تعاىل  ـكما ساغ يف كالم العرب  

استعمال أحدمها يف اآلخر ملا بني معانيها من عالقة السبب والعلـة وملـا كانـت الـصورية                  ـ  

ـ متحققة بني األل ن العالقـة كلـون بعـضها سـبباً لـبعض ـ       فاظ الشرعية ملا تبني معانيها م

 وبعضها علة لبعض كالشراء للملـك، جـاز اسـتعمال أحـدمها يف              ،كملك الرقبة مللك املتعة   

، والـسبب واملعلـوم وإن مل يـذكرا لكـن           والعلة يف املعلول  ، بب يف املسبب  وهو الس اآلخر،  

  .لةفيهما من ذكر السبب والع

 ـ، وهـو باعتبـار االفتقـار      هو االتصال مـن اجلـانبني  :صحح االستعارةـ ألن م

  . ـ واملعلوم من اجلانبنيواالفتقار يف العلة

                                                 
  .  يوسف ٣٦  اآلية -)١(

  ٠٥٥١ ص ١، ميزان األصول للسمرقندي ج ٢٤٨، ٢٤٧ ص١  انظر كشف األسرار للنسفي ج -)٢(
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واألثـر يفتقـر إىل املـؤثر يف    ـ فألنـه أثـر العلـة،    أما افتقار املعلول إىل العلة  ـ 

  . الوجود

ـ  فألن العلـة غـري مطلوبـة لعينـها    ـوأما افتقار العلة إىل املعلوم  ـ  ل لثبـوت  ، ب

، واملقـصود مـن العلـل أحكامهـا،         حىت يلغوا البيع املضاف إىل احلر لعدم حكمه       احلكم ا،   

العلة مفتقرة إىل احلكـم اعتبـاراً، واحلكـم إىل العلـة            ، فكانت   فمىت مل تفد العلة حكمها تلغو     

  .عارةفلما عم االتصال واالستعارة موقوفة على االتصال عمت االستوجوداً، 

ـ إذ لـيس بـني الـسبب ومـسببه،     ت العالقة بالسببية والعلية صورية  وإمنا كانـ 

 ألن العلـة مقارنـة   ـ، بل مها متجـاوران صـورة    معلوهلا اشتراك يف شيء من املعىنوالعلة و

 ـ وكـذا العالقـة املعنويـة أيـضاً متحققـة فيهـا كاحلوالـة         ـملعلوهلا كاملطر للـسحاب   

ـ  ذمة إىل متشاان يف النقل منـوالوكالة    فإن احلوالـة نقـل الـدين مـن ذمـة إىل       أخرى 

أيـضاً  : قل والية التصرف من ذمـة إىل أخـرى ـ كالكفالـة واحلوالـة     ن: أخرى ،والوكالة

 ـ كـاإلرث والوصـية    ـمتشاركان يف النقل إذ الكفالة نقل املطالبة مـن ذمـة إىل أخـرى     

فجـازا اسـتعارة    امليـت  فإما متشاركان يف إثبات امللك خالفة بعـد الفـراغ عـن حاجـة        

   .)١(بعضها لبعض

                                                 
 التلويح  ٧٧ص  ، التحرير   ٤٠٠ ، شرح املنار ص      ١٧٨ ص   ١ ، أصول السرخسي ج      ٢٤٥ ص   ١معراج املنهاج ج    (  انظر    -)١(

، ٤٤ ص٢، ج٢٢٣ ص ١ ، فواتح الرمحـوت ج  ٦٠ ص ٢ ، وكشف األسرار على أصول الرازي ج       ٧٧على التوضيح ص    

 ، ميزان األصـول     ١٠٨ ، حاشية نسمات األسحار ص       ١٦٨ ص   ٢، اآليات البينات ج     ١٢٩،  ١٢٨ ص   ١فتح الغفار ج    

  . ٢٥٢ ص ١ ، كشف األسرار ، للنسفي ج ٥٥١ – ٥٥٠ ص ١ج
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:  حيـث قـال فيهـا    ـ لفظ احلوالـة للوكالـة    ـوهلذا استعار حممد بن احلسن  ـ 

 ال جيـرب   وبعـض رأس املـال ديـن   ـ وال ربـح يف املـال    ـإذا افترق املضارب ورب املال  

ن، ي وكلـه يقـبض الـدي   أـ أحل رب املال علـى املـدين    : ويقال لهاملضارب على املطالبة، 

 بـشرط بـراءة األصـيل حوالـة      ، والكفالـة  حلوالة بشرط مطالبة األصيل كفالة    ا كانت ا  ذوهل

أي ، )١()يوصـيكم اهللا يف أوالدكـم  : (ـتعـاىل   ـ ، واستعريت الوصية لإلرث يف قولـه   جمازاً

  .يورثكم

 - وإمنا خص العالقـة الـصورية بـاإليراد ومل يتعـرض للمعنويـة الختـصاصها              ـ  

  . احبيث يقتصر على بياا ها هن

  .العلة واملعلولوهو الفرق بني إيصال السبب واملسبب وإيصال ـ 

 وهي استعارة ألفـاظ الطـالق كمـا سـيأيت خبـالف      ـوتبىن عليه املسألة اخلالفية  

 وال ـ ألن لفظ الطـالق غـري موضـوع للعتـق      ـدة ال افتقار إىل بياا   فإا مطرـاملعنوية  

ـ لفظ العتق للطالق ـ   دل أيـضاً علـى وقـوع اـاز يف األلفـاظ       وها هنا مسألة أخرى ت

 ـ بلفظ اهلبـة جمـازاً عـن النكـاح      ـصلى اهللا عليه وسلم  ـ  وهي نكاح النيب  ـالشرعية  

قيقة النتقاء خواص اهليبـة حقيقـة، وهـي توقـف امللـك علـى              ومل يكن ذلك على سبيل احل     

ألن اهلبـة  وثبوت حق الرجوع بعد القبض وثبوت حقيقـة امللـك يف الرقبـة، وهـذا        القبض،  

 وهـي وجـوب   ـ، ووجـود خـواص النكـاح     ري عوض، وذلك ال يتحقق يف احلرةمتليك بغ

                                                 
 . النساء ١١آلية   ا-)١(
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طلـق حفـصة وسـودة    ـ القسم وصحة الطـالق، حـىت أنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم        

   . )١(وراجعهما

ـ    العفة فيها حىت جيب عليها التـربص      ووجوب   روج مـن املـرتل قبـل       ، وعـدم اخل

، ووجود خـواص النكـاح دليـل علـى أن اهلبـة             قيقةاهلبة ح ، وانتهاء خواص    انقضاء عدا 

  .)٢(كانت عبارة عن النكاح جمازاًَ

إذا لـو كـان     تعارة لإليصال الـسبيب لـيس بـصحيح،         إن جواز االس  : ـ فإن قيل  

ـ     صحيحاً جلازا استعارة النكاح للبيع واهلبة لتحقق ا  إليصال الـسبيب بـني النكـاح وبينـها 

ـ ألن السببية نسبة بني املنتس  بـل تتحقـق مـن الطـرفني فـال      ـ فال ختتص بأحـدمها   ببني 

  .جواز

 مث انعقاد البيع بلفظ النكاح لعالقة السببية كمـا جـوزمت  انعقـاد النكـاح بلفـظ                  

  . البيع كما يف العكس 

 صـحة اسـتعارة   ـأنه ال يلزم من صـحة اسـتعارة البيـع للنكـاح      : ـ فاجلواب

نكاح بـالبيع مثـل اتـصال البيـع بالنكـاح       ألنه يلزم ذلك لو كان اتصال الـالنكاح للبيع  

  .  وذلك ألن االتصال السبيب على النوعني ـوهو ممنوع 
                                                 

 . من هذه الرسالة١١٢سبق خترجيه ص  -)١(

 ص ١ ، التلويح على التوضـيح ج  ١٣١ ص ١ ، فتح الغفار ج ٦٤ ص ٢كشف األسرار على أصول البزدوي ج       :   انظر    -)٢(

 ومـا  ١٦٩ ص ١ ، اآليات البينـات ج  ٢٤٦ – ٢٤٥ ص ١ ، معراج املنهاج ج ١٧٩ ص ١ ، أصول السرخسي ج    ٧٧

  . ٨٧هذب أليب إسحاق السريازي صبعدها امل
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  .يوجب االتصال من طرفني : نوع كامل)     أ 

  . يوجب االتصال إال من طرف واحدال: نوع ناقص)     ب

 بـأن كـان     ،فهو اتصال احلكم بعلة وصـنعت شـرعاً لـذلك احلكـم           : أما األول 

ت ذلك احلكم ا كالشراء للملـك، وهـذا اإليـصال متفـق مـن               عيتها ثبو املقصود من شر  

ـ   – وعـدم انعكاسـه عنـه    ـ ألن اتصال الشيء بغريه إمنا يتحقق بافتقـاره إليـه    اجلانبني 

  . يصري كل منهما ملزوماً باآلخرحىت

، وإن كانـت     العلة واحلكم متحقـق مـن اجلـانبني        واالفتقار وعدم االنفكاك بني   ـ  

 ألـا  ـ ألن العلة مفتقرة إىل حكمها من حيـث الفـرض والـشرعية     ـر خمتلفة  جهة االفتقا

ـ      ـمل يشرع إال حكمها   ـ ونكـاح   وهلذا مل تـشرع يف حمـل ال يقبـل احلكـم كبيـع احلر

ـ     .  الثبوتواحلكم مفتقر إىل علته من حيثاحملارم،   وهـذا أي  فإنـه ال يثبـت بـدون علتـه 

 فيجـوز اسـتعارة   ـوز االستعارة مـن الطـرفني     أي جيـاالتصال بني العلة وحكمها يسوغ  

  .)١(الشراء للملك وبالعكس

أنـه لـو قـال رجـل إن اشـتريت            :يل على صحة االستعارة من الطرفني     والدلـ  

، واشترى النصف اآلخر لنفـسه عتـق عليـه النـصف     ـ فاشترى نصفه وباعهعبداً فهو حر  
                                                 

 ،  ٢٤٦، ص   ٢٤٥ ص   ١ ، معراج املنـهاج ج       ٢٢٤ ص   ١ ، فواتح الرمحوت ج      ٧٨  انظر التلويح على التوضيح ط ص         -)١(

 ، كـشف    ٢٠٤ وما بعدها ، شـرح املنـاص         ١٧٠ ص   ٢ للعبادي ج    –، اآليات البينات    ١٨١ ص   ١أصول السرخي ج    

 ، حاشية نسمات األسحار علـى شـرح         ٤٠٣ما بعدها، حاشية الرهادي ص       و ٦٩ ص   ٢األسرار على أصول البزدوي ج      

  ٠٥٥٢ ، ٥٥١ ص ١ ، ميزان األصول للسمرقندي ج ١١٠ ص ١إفاضة األنوار ج
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ـ    ـ لتحقق الشرط، الثاين   ـ   هوهو شـراء العبـد ومل يبـق يف ملك   وال إال النـصف فيعتـق 

  . بأن يشتري جمموع العبد يف صفقة،يشترط اجلمع بني نصفه يف الشراء

، بـأن جيتمـع يف      إن ملكت عبداً فهو حـر، اشـترط اجلمـع للعتـق           : ـ ولو قال  

ملكه جمموع العبد فلو ملك نصفه وباعه واشترى النـصف اآلخـر ال يعتـق النـصف الثـاين                   

ـ   لعدم وجود الشرط وهو    جتمـاع يف   واشـترط اال   ،اع أجـزاء العبـد يف ملكـه        عدم اجتم

  .صورة امللك استحساناً

 ألن اشـتراط وقـوع امللـك    ـأنه ال يشترط ويعتق النـصف الثـاين    : والقياسـ 

  .ـ كما يف الشراءيف مجيع العبد مطلقاً أعم من أن يكون دفعة أو متفرقاً 

لـك عرفـاً ال     فـإن امل  ) العـرف (وهو الفرق بني الـصورتني      : ـ ووجه االستحسان  

مـا ملكـت مـائيت درهـم يف عمـري، إذا مل      : قـول  فإن الرجـل ي ـيطلق إال على اتمع  

كتقيـد  ، ، واملطلـق يتقيـد بـالعرف    وإن هلك يف عمره ألوفـاً متفرقـاً        ،جيتمع يف ملكه ذلك   

 . وال عرف يف الشراء فيبقى على القياس ـالدراهم بنقد البلد خصوصاً يف األميان 

  .)١( االسكايف مع بوابه يف ذلك مشهورةوحكاية أيب بكر

 ـجـواز االسـتعارة وهـو أنـه نـوعي بالـشراء        : فإذا ثبت هذا يتفرع عليهـ 

حـىت يـشترط االجتمـاع وال يعتـق     ) إن ملكت) (اشتريت( أردت بقول :ـ بأن قالامللك  

  .النصف الثاين
                                                 

 .  من هذه الرسالة ١٨  سبق ذكر هذه احلكاية ص-)١(
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حـىت ال يـشترط   ) إن اشـتريت (ـإن ملكـت   : بقـول عنيت : أو عكس بأن قال

: ومعنـاه ، مـا بينـه وبـني اهللا تعـاىل     أي فيـويصدق فيها دياته  .  ويعتق الثاينـماع  االجت

ـ   أنه لو ا  جلـواز  ـ ألن اهللا تعـاىل مطلـع علـى سـره      ستفىت فيها يفتيه املفيت مبـا نـوى 

صدقه القاضي فيما فيـه ختفيـف عليـه ـ بـأن أراد بالـشراء       االستعارة من الطرفني وإن مل ي

ر ، فإنـه حيكـم بالظـاه      لثاين للتهمة لعدم صحة االسـتعارة     ليه النصف ا  حىت ال يعتق ع   ) امللك

  .)١(وهذا احلكم فيما لو أنكر العبد

ـ ال يف امللـك وال يف   فـال يـشترط االجتمـاع     ـأما لو أشـار لعبـد بعينـه     ـ 

  .عتق عليه النصف الثاين فال مةألنه يالشراء، 

مـن الطـرفني النعقـد      لو صحت االسـتعارة بـني العلـة واملعلـول           : ـ فإن قيل  

ـ النكاح باإلحالل ـ  املتعة واالنتفاع    ـ ولو كـان النكـاح علـة مللـك منـافع البـضع         

وكـان   ، كما مـر يف احلوالـة والوكالـة،           النعقد النكاح باإلجارة واإلعارة لالتصال املعنوي     

ـ        عقد الوطء بالشبهة للزوج دون املوطؤة    ـ ألنـه عـوض ملكـه علـى ذلـك التقـدير 

. بـأن االسـتعارة مبنيـة علـى االنتقـال مـن امللـزوم إىل الـالزم                : ها، فاجلواب  ملك دون

ـ واإلجارة واإلعارة  فمـستلزمة  : وأمـا احلوالـة   يستلزمان ملـك االنتفـاع بالبـضع،     ال 

  .للوكالة 

                                                 
ف األسرار على أصول ، كش٤٥ ص ٢ ، تيسري التحرير ج٤٠٥ ، شرح املنار ص ١٨١ ص ١أصول السرخسي ج :   انظر   -)١(

 ، ١٧٠ ص ١ ، اآليات البينات للعبـادي ج  ٥٥٢ ، ٥٥١ ص ١ ، ميزان األصول ، للسمرقندي ج      ٧٠ ص   ٢البزدوي ج   

 .١١٠ ، ١٠٩ ، حاشية نسمات األسحار ص ٢٤٦ ، ٢٤٥ ص ١معراج املنهاج ج 



 
      التخصيص  باإلضمار  واالستعارة                                  :                                             الفصل  السادس

٢١٦

، وهـو   طالبة مـن احمليـل إىل احملـال عليـه         كما تنتقل فيها والية امل    : ـ فإن احلوالة  

، نتفاع احلاصل باحملـل الـذي هـو هلـا         العقد هلا لكوا يف مقابلة اال     مفهوم الوكالة وإمنا كان     

الزوج، وهو ملك االنتفاع، بل يف ملـك املـرأة وهـو حملـه،              الواطئ مل يتصرف يف ملك      فإن  

  .فيكون عوضه هلا

ألن مطلـق امللـك     .إنه ال اتصال بـني  إن ملكـت ، وإن اشـتريت              : فإن قيل   ـ  

  .ـ وال الشراء علة له يكون معلوالً للشراء  فالـأن من امللك احلاصل بالشراء 

ء علـة مللـك خـاص وهـو مـستلزم للعـام، فجـازت               إن الـشرا  : ـ فاجلواب 

  .االستعارة

 أي يف احلكـم مبـا       هـو اتـصال الـسبب     : ـ والنوع الثاين من االتصال السبيب     

ـ      أن مل يكـن موضـوعاً لـه يف الـشرع،            بهو سبب حمض له،      ن وال يكـون مقـصوداً م

ـ فـإن مل   بلفـظ العتـق    ـكاتصال زوال ملـك املتعـة    ع العلة ملعلوهلا ـ  شريعته، توض

زم منـه زوال ملـك املتعـة تبعـاً          ، ويل ملك الرقبة ، وإمنا وضع لزوال     يوضع له يف الشرع   

فإنـه مل   اتصال ملك املتعـة بلفـظ التملـك،     وكذاـ، فيكون سبباً لكونه مقضياً إليه  له

نه ثبوت ملك املتعة ثبـوت مللـك الرقبـة ، وهـذا     ويلزم م،  بل امللك الرقبة ـيوضع له  
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 ألنـه ال  ـ لكـون احلكـم مفتقـراً إىل سـببه      ـاالتصال يسوغ استعارة السبب للحكم  

  .)١( فتحقق أيضاً له بهـ كافتقار احلكم إىل علته ـميكن وجوده بدونه 

 أي ال عكس ـ وال عكس ـ فوجد شرط صحة االستعارة ـمبرتلة الزم من لوازمه ـ 

صال به  فإنه ال جتوز استعارة احلكم لسببه الستغنائه عنه ، وذلك موجب لعدم االتـا اجلواز هلذ

ـ  حىت يصري كالزم من لوازمه غري منفك عنه ـوهو افتقار عليه لعدم شرط جواز االستعارة، 

قيامه بنفسه، ، وهذا ألن السبب مستغن يف وجوده عن احلكم لفيكون إطالق امللزوم على الزمه

، وقد ال يكون كما يف شراء ـ ألن يكون سبباً مللك املتعةتغن عنه حبسب الغرض منه ومس

 ال ـ فإذا كان مستغنياً عنه ـ، واألم اوسية ـ وموطؤة األب أو االبناألخت من الرضاع 

فيصري السبب مطلوباً وفرعاً .  ال يوجد بدونهـ إال إذا كان املسبب خمتصاً به ـيكون متصالً به 

ـ فيفتقر إليه من حيث الغرض كأنه موضوع له فيصريه كالعلة . ك السبب ذا االعتبارمن ذل

فإنه استعريت اخلمر للعنب ألا خمتصة به ) إين أراين أعصر مخراً: (وذلك كما يف قوله ـ تعاىل ـ

اً ، ومفتقرمتصالً ا، فصار العنب ـ وال يوجد العنب بدون مائهباعتبار أن اخلمر هو ماء العنب 

  .)٢(إليها

                                                 
ـ   ٤٠٧ ، شرح املنار ص      ٧١ ، ص    ٢كشف األسرار على أصول البزدوي ج       :   انظر    -)١(  ،  ٨٢ ص   ١ول الـسرخي ج    ، أص

 ١ ، معراج املنـهاج ج  ١٣١ ص ١ ، فتح الغفار يشرح املنار ج ٤٥ ص ٢ ، تيسري التحرير ج ٤٠٧حاشية السرهادي ص  

 .  وما بعدها ١٧٩ ص ٢ ، اآليات البينات للعبادي ج ٢٤٦ ، ٢٤٥ص 

 ، اآليـات البينـان      ٧٩ ص   ١يح ج    ، التلويح على التوض    ٤٠٩ ، شرح املنار ص      ٢٢٤ ص   ١  انظر ، فواتح الرمحوت ج        -)٢(

 ، حاشية نـسمات األسـحار       ٥٥٣ – ٥٥٢ ص   ١ للسمرقندي ج    – وما بعدها ، ميزان األصول       ١٧٩ ص   ٢للعبادي ج   

  ١١٠ص
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  القـــــللط العتق  ارة ـــاستعمطلب يف 

وهو جـواز اسـتعارة الـسبب للمـسبب وهـو           هذا فرع عن األصل املختلف فيه،       

 ونـوى بـه الطـالق    ـ بأن قال لزوجته أنت حـرة   ـأنه استعار رجل لفظ اإلعتاق للطالق  

 فيكـون  ـاملتعـة   وهي مـستتبعة لـزوال ملـك    ،  ألنه أي اإلعتاق إلزالة ملك العنيـتطلق  

 وهـي احلـرة غـري    ـكناية ، وإمنا احتاج إىل النية ألن احملل الذي أضـيف إليـه اإلعتـاق     

 بـأن يكـون وصـفاً لـه     ـ ألنه قابـل ملعنـاه احلقيقـي     ـمتعني ملعناه اازي وهو الطالق  

، خبـالف  لـتعني اـاز   أي خملصة عن الرزائل فيفتقـر إىل النيـة   ـباحلرية يف قوله أنت حرة  

ـ    ـلفظ التمليك عند استعارة للنكاح حيث ال يفتقر إىل النية   ه  ألن احملـل الـذي أضـيف إلي

فيكـون اـاز وهـو      ،  )١(، إذ احلرة ال تقبل حقيقـة التمليـك        وهي احلرة ال حيتمل غري ااز     

  .النكاح متعيناً بالقرينة 

هـو  إن زوال امللك إمنا يكون مـستتبعاً لـزوال ملـك املتعـة الـذي                : ـ فإن قيل  

ـ  كما يف األمةـثابت يف ضمنه   أال فكـان ينبغـي   ـ   دون ملك املتعـة الثابـت بالنكـاح      

  .تصح االستعارة لعدم االتصال

                                                 
  وهلذا لو كانت امرأة حتت رجل ، وادعى أخر أا زوجته فالصحيح أن هذه الدعوة عليها ال على الرجل ألن احلرة ال تدخل                         -)١(

 األشـباه   – انظر قاعدة احلر ال يدخل حتت اليـد          –لو أقام كل بنيه على أا زوجته ، مل تقدم بنيه من هي حتته               حتت اليد ، و   

  . ٨٥والنظائر للسيوطي ص 
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وهـي  ،  إلزالـة حقيقـة ملـك املتعـة        هإن إزالة ملك الرقبة مـستلزم     : ـ فاجلواب 

حقيقة واحدة نوعية غري خمتلفة يف ملك النكاح وملك الـيمني مـن حيـث الـذات ، وإمنـا                    

وغـري مقـصود يف ملـك       ، ختالف باحلال والعارض ، وهو كونـه مقـصوداً يف النكـاح           اال

  .)١(اليمني

ء وغريمهـا يف إحـدامها دون       وكذا اختالف أحكامها بثبـوت الظهـور واإلبـال        ـ  

ـ  ـإمنا هو االختالف احلال  اآلخر،  ايرة ال تفـتح يف جـواز    ال الختالف احلقيقة ، وهـذه املغ

ت وإمنـا يـشاركه الـشجاع يف ذا       ألسـد، فإـا خمتـصة بـه،          بشجاعة ا  واعترباالستعارة،  

  .وذلك كاٍف لالستعارة،الشجاعة 

ا، وهـي  صح عكس هـذه االسـتعارة أيـض   ـ رضي اهللا عنه  ـ وقال الشافعي  ـ 

استعارة املسبب كلفظ الطالق للسبب كلفظ العتاق حـىت لـو قـال ألمتـه أنـت طـالق أو          

عارة علـى    وبىن الـشافعي صـحة هـذه االسـت         بائن أو حرة ، ونوى به احلرية عتقت عنده،        

 ، وهـو مشـول معـىن اإلسـقاط          ، وهو اشتراكهما يف املعىن الـشرعي      اإليصال املعنوي بينهما  

  .أي يف العتق والطالق ألن يف اإلعتاق إسقاط ملك الرقبة وإزالتهفيها، 

                                                 
 ، شرح املنـار     ٢٢٤ ص   ١ ، فواتح الرمحوت ج      ٤٥ ص   ٢ ، تيسري التحرير ج      ٧٩ ص   ١  انظر التلويح على التوضيح ج        -)١(

 ، كـشف األسـرار      ٥٥٣ ،   ٥٥٢ ص   ١ ، ميزان األصول للمسرقندي ج       ١١٠ار ص    ، حاشية نسمات األسح    ٤٠٩ص  

 .  وما بعدها ٢٥٢ ص ١للنسقي على شرح إفاضة األنوار ج 
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ويف الطالق، إسقاط ملك املتعـة وإزالتـه، وهلـذا يـصح تعليقهـا بالـشرط ، ألن                  

  .)١(فإنه إذا عتق نصف عبده سرى إىل الكلية، اكل منهما على السرمبىن 

وكذا كل منهما الزم ال حيتمل الرد والفـسخ واالتـصال املعنـوي عالقـة جمـوزة                 

ـ  كما استعار اإلمام حممـد بـن احلـسن الـشيباين احلنفـي     ـلالستعارة   ، لفـظ احلوالـة    

ق، طـامر مـن اسـتغناء األصـل، أي           للطـال  للوكالة ومنع باقي احلنفية جواز استعارة العتاق      

، واالتـصال   غناء يوجب عدم االتصال بـه كمـا مـر         ، ولالست أي املسبب .السبب عن الفرع    

  .)٢( عطفاً على الضمري الذي هو مفعولبالنصب

 وكالمهـا  قـة منحـصرة يف الـصورية واملعنويـة،    أن العال : وحاصل هـذا الكـالم    

  .منتفيان 

  .بالسببية وقد مر أن العكس غري جائز فألا يف الشرعيات : ـ أما الصورية

                                                 
  ألن ما ال يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختياره كله والعتق والطالق مما ال يقبل التبعيض فيكون اختيار البعض ، اختيار للكل -)١(

   . ١٠٨األشباه والنظائر للسيوطي ص( ط للكل وإسقاط البعض إسقا

 وما بعـدها ، ميـزان       ٢٥٢ ص   ١ ، كشف األسرار للنسفي ج       ٧٣ ص   ٢كشف األسرار على أصول البزدوي ج     :   انظر    -)٢(

 ، ٨٠ ص ١ ، التلـويح علـى التوضـيح ج    ٤٦ ص ٢ ، تيسري التحرير ج ٥٥٣ – ٥٥٢ ص   ١األصول للسمرقندي ج    

 ، حاشية نسمات األسحار على شرح إفاضة ٤٦ ص ١ وما بعدها ، معراج املنهاج ج ١٨٠ ص ٢ اآليات البينات للعبادي ج  

  .١١٠األنوار ص 
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. الوصـف الظـاهر  . فألن املسوغ يف الطـالق يف العالقـة املعنويـة   : ـ وأما املعنوية 

 كـالبخر واحلمـى فيـه ، وال    ـ دون اخلفـي   ـ كالشجاعة يف األسد  ـأي اخلاص املشهور  

  .تناسب بني الطالق والعتاق يف املعىن املشهور 

 وهـو مـن احلـبس للتمتـع     ـالقيد الثابت بالنكـاح   ألن الطالق ينبئ عن رفع ـ 

ـ ببعضها وال يوجـب أيـضاً سـلب ملكيتـها     .  ال ملك العني حقيقة ،فإنه ال ميلك رقبتـها  

بـدليل جـواز تـصرفاا، وكوـا أهـالً          . كانت قبلـه  كما  . ألا متحققة قائمة بعد النكاح    

. وز والتـزوج بـزوج آخـر   لكنه أي النكاح أوجب قيداً مانعاً من اخلـروج والـرب          للشهادة،  

، وهـذا هـو املعـىن املـشهور         وإلثبات للملكية بعـد فواـا     ، قيدفكان الطالق رافعاً هلذا ال    

  .للطالق شرعاً

  .إثبات القوة لغة وشرعاً : واملعىن املشهور لإلعتاق ـ 

عتـق الطـري إذا قـوى الفـرخ وطـار، وعتـاق الطـري           : فألنه يقـال  : ـ أما لغة  

إذا أدركـت   . ويكـر عـاتق   لكواسيها، كالصقر والبازي، لزيادة قوة فيها وهو مجـع عتيـق،            

  .)١(وقويت على التصرف بنفسها

فألن الرق كامل يف اململوك بـسببه يـزول عنـه خـواص اآلدميـة               : وأما شرعاً ـ  

وامللكيـة مـسلوبة عنـه شـرعاً،        يت،  ويصري كامل  يبقى له والية الشهادة،      فال. ائمويلحو بالبه 

فال مناسبة بـني إزالـة قيـد النكـاح     وباإلعتاق تثبت له امللكية ـ وأهلية الشهادة والوالية،  

                                                 
  .٤١١خمتار الصحاح ص :   انظر -)١(
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ز التـزويج بـآخر واخلـروج       بالطالق ليعمل امللك القائم يف املنكوحة عملـه ، وهـو جـوا            

يكـن فيـه امللـك والقرينـة بالكليـة،          قوة باإلعتاق يف حمل مل      وبني إثبات امللك وال   والربوز،  

   .)١(كما ال مناسبة بني رفع القيد عن احلي املقيد وبني إحياء امليت. وهو العبد

 فـال جيـوز اسـتعارة الطـالق     ـوإن انتفت املناسبة بينـهما يف املعـىن املـشهور     

  . للعتاق 

 يلـزم منـه عـدم       ، لكـن ال   لم مس بأن عدم املناسبة من اجلهة املذكورة     : ـ فإن قيل  

لـزم منـه عـدم      ، لكـن ال ي    ناسبة من اجلهة املذكورة مـسلّم     ، فإن عدم امل   املناسبة بوجه أخر  

ـ وقـد ذكـر الـشافعي       غري مستلزم لعدم العـام ، ـفإن عدم اخلاص  املناسبة بوجه آخر، 

ـ رضي اهللا عنه ناسـبة  ، املناسبة بوجه آخر واالفتـراق مـن جهـة أخـرى ال يقـدح يف امل      

  .املذكورة

وهلذا استعار حممد بن احلسن كما تقـدم احلوالـة للوكالـة مـع االفتـراق بينـهما                  

  .بوجه آخر، وقد استعريت الوصية للمرياث مع افتراقهما يف معىن أخر

بأنا مل تدع عدم اخلاص مستلزم لعـدم العـام بـل جـواز االسـتعارة                : فاجلواب  ـ  

  .هور لو وجدت املناسبة بوجه أخر يف معىن مش

                                                 
ميزان األصول للسمرقندي ج     / ٧٩ ص   ١ ، التوضيح ج     ٧٠ ص   ١ ، التلويح ج     ١٨٣ ص   ١  انظر أصول السرخسي ج       -)١(

  . ١١٠األسحار على شرح إفاضة األنوار ص  ، حاشية نسمات ٥٥٣ ، ٥٥٢ ص ١
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، بـل   هـو الطـالق للعتـاق     ، و ي ما ذكره من املناسبة غري مـشهور       لكن الشافع ـ  

وال خيفي أيـضاً عـدم االفتـراق بوجـه          ، معنامها املشهور الذي يعرفه كل واحد هو ما ذكرنا        

  .)١(والوصية واإلرثشهور كما يف احلوالة والوكالة، أخر بعد وجود املناسبة يف املعىن امل

                                                 
 ١ ، ميزان األصول للسمرقندي ج ٧٩  ص١ ، التوضيح ج٧٠ ص ١ ، التلويح ج ١٨٣ ص ١أصول الرخسي ج :   انظر   -)١(

 حاشية نسمات األسحار علـى      ٢ ، وما بعدها     ٢٥٢ ص   ١ ، كشف األسرار للنسفي على شرح إفاضية األنوار ج         ٥٥٢ص  

  . ١١٠ص شرح إفاضية األنوار 
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  املبحث السادس

األجناس أمساء  يف  إال  يدخل  ال  از ا  

  .)١(ال يدخل دخوالً أولياً إال يف أمساء األجناس: وااز

بـل  . ، ألن مفهومـه غـري مـستقل بنفـسه         فال يدخل فيه ااز بالذات    : رفأما احل 

  . البد وأن ينضم إليه شيء آخر لتحصل الفائدة 

ال فهـو جمـاز يف املركـب ، ال          ، وإ فإن ضم إىل ما ينبغي ضمه إليه، فهو حقيقة فيـه          

  .يف املفرد

دل على ثبـوت شـيء ملوضـوع غـري معـني، يف زمـان               فهو لفظ   : لفعلوأما ا ـ  

اسـتحال  ) املـصدر (ون الفعل مركباً، من املصدر وغريه ، فما مل يـدخل اـاز يف               فيكمعني،  

  . يفيد إال ثبوت ذلك املصدر لشيءدخوله يف الفعل الذي ال

  ).اسم جنس(أو ) مشتق(أو  ) علم ( فهو إما:وأما االسم

 ألن شرط اـاز أن يكـون النقـل ألجـل عالقـة      ـفال يكون جمازاً  : ـ أما العلم

  . بني األصل والفرع ، وهي غري موجودة يف األعالم 
                                                 

هو ما وضع ألن يقع على شيء وعلى ما أشبهه ، كالرجل موضوع لكل فرد خارجي على سبيل البدل ، مـن      :   اسم اجلنس     -)١(

غري اعتبار تعينه ، والفرق بني اجلنس واسم اجلنس أن اجلنس يطلق على القليل والكثري ، كاملاء فإنه يطلق على القطرة والبحر                      

كان كل جـنس اسـم   : الكثري بل يطلق على واحد ـ على سبيل البدل ـ كرجل ـ فعلى هذا    واسم اجلنس ال يطلق على 

  ) .١٦التعريضات للجرجاين ص ( جنس خبالف العكس 
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فما مل يتطرق ااز إىل املشتق فيـه ، وال يتطـرق علـى املـشتق ،                 : وأما املشتق   ـ  

 .ا حصل له املشتق منه الذي ال معىن له إال أنه أمر م

  )١()أمساء األجناس(احلقيقة إال إىل فإن  ااز ال يتطرق يف 

فقد تكون امساً أو فعـالً أو حرفـاً، وذلـك ألـا إمـا أن تـستقل                  : ـ أما احلقيقة  

، وال تـستقل    بع، وإما أن تفيـد علـى طريـق التبـع          إفادا بنفسها ، وال تفيد على طريق الت       

ـ   فإنـ كاحلرف  ـبنفسها   فيـدة للتعقيـب بـني    امل) الفـاء (و ه يفيد فائدة ما دخل عليـه حن

  .املفيدة للجمع) الواو(شيئني و

  أحدمها ما يفيده مع زمان وهي الفعل ، : خربان : واألول ـ 

  . يفيد بال زمان وهو االسم : واآلخر 

  .أنه مستعمل فيها : ومعىن أنه موضوع لفائدة 

، عـين بـذلك أنـه يفيـد اتـصال املعـاين      ، وقـد ت ـ وهذا حاصل يف اللفظ املفرد    

، وال   ال يفيد اتـصال بعـض املعـاين بـبعض          بعضها ببعض وهذا ال يكون يف اللفظ املفرد ألنه        

يفيد تصوره معناه متصور لنا قبل اللفظ ، والكـالم املفيـد إيـصال بعـض املعـاين بـبعض                    

  .عل وتعلق بعضها ببعض إما أن يكون امساً مع اسم وإما أن يكون امساً مع ف

                                                 
  .٢٠ – ١٩ ص ١ واملعتمد أليب احلسن البصري ج ٤٥٦ – ٤٥٤ ص ١للرازي ج : احملصول :   انظر -)١(
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 لـبعض فـيفهم مـن    ميتنع أن يكون فوائد بعضها صـفات  فإنه ال ـأما األمساء  ـ 

وأمـا الفعـل مـع    ، ، وزيـد طويـل  زيـد أحـول  : ـ كقولنااتصاهلا فوائدها بعضها ببعض  

فإنه ال ميتنع أن يكون فائدة الفعل مستندة إىل فائدة االسـم ، فيـستفاد مـن اتـصال                   : االسم

: ـ كقولـه   تقـدم االسـم أم تـأخر     ـ املسمى بذلك االسـم   إسناد الفعل: ـ االسمالفعل  

، وال  بالنئـام الفائـدة بـاحلرف مـع الفعـل، وال بـه            ولـيس   ) يضرب زيد (زيد يضرب أو    

  .باالسم 

  . حنو ـألن احلرف إمنا ينبئ عن كيفية إيصال فائدة بفائدة ـ 

 ، ولـيس يـدخل حتـت   ـ املفيـدة للتعقيـب   املفيدة لالشتراك والفـاء   ـالواو  ـ 

اً لكيفيـة إيـصال     فيكـون احلـرف مفيـد     ) فائـدتان (حتت الفعل الواحد    االسم الواحد وال    

  .أحدمها باألخرى

ففيه إضمار أمره بشيء أو يه عـن شـيء أو إخبـاره عـن               ) يا زيد : (ـ أما قولنا  

واملنـادي جيـد مـن نفـسه     و ال تفعل أو هل يف الدار عمرو، ، أـ يا زيد اقبل معناه  ـشيء  

  . ورمبا أظهرهأنه يضمر ذلك

فعلم اجلنس يساوي علـم الـشخص يف أحكامـه اللفظيـة مـن              : إذا تقرر هذا    ـ  

وال يقـبح جميئـه مقيـداً       ،كونه ال يضاف وال يدخل عليه حرف التعريف ، وال نعت ينكـره              

 . وال يصرف منه ما فيه سبب زائد على العلمية،  وال انتصاب النكرة بعده على احلال
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 إذ هـو خـاص شـائع يف حالـه واحـدة      ـ لعمومـه   ويفارقه من جهـة املعـىن  

وشـياعه باعتبـار تعينـه احلقيقـة يف الـذهن           اعتبار تعينة احلقيقـة يف الـذهن،        فخصوصه ب 

  .)١(وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطاً من تلك احلقيقة يف اخلارج

                                                 
 ، شرح الكوكب املنري     ٤٥٥ ،   ٤٥٤ ص   ١ ، احملصول للرازي ج    ٢٠ ،   ١٩  ص ١ املعتمد أليب احلسني البصري ج       –  انظر    -)١(

  . ١٤٧ ص ١ج 
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  سادساملبحث  ال

  ازـــوا احلقيقة  إىل  ظ ـــاللف تقسيم 

وكون اللفـظ حقيقـة أو جمـازاً مـن عـوارض            د القرن الثالث اهلجري،     حادث بع 

  .األلفاظ ، قال الشيخ تقي الدين وهذا التقسيم حادث بعد القرون الثالثة األوىل 

 أي مـن احلقيقـة واـاز    ـيعين تقسيم اللفظ إىل حقيقة وجماز ، وليس منـهما   ـ 

ألن االسـتعمال جـزء مـن       .مال   لفظ قبل استعماله بعدم ركن تعريفهما ، وهـو االسـتع           ـ

  . مفهوم كل منهما 

 وهـذا مـا اختـاره األكثـرون ألن     ـوليس من احلقيقة واـاز علـم متجـدد     

  . فلو جتوز فيها لبطل هذا الغرض وضعت للفرق بني ذات وذات ،)١(األعالم

   .)٢( ال لعالقةـفنقلها إىل مسمى أخر إمنا هو يوضع مستقل : وأيضاً

هـو  :  هي اللفظة املستعمل فيما وضـعت لـه ، وأن اـاز              :قةوقد علمت أن احلقي   

 .اللفظ املستعمل فيما وضع له لعالقة 

                                                 
  فاألعالم املتجدد بالنسبة  إىل مسمياا ليست حبقيقة ، ألن مستعملها مل يستعملها فيما وضعت له أوالُ ، بل إما أنه اخترعها                        -)١(

 أو نقلها عما وضعت له ، كما يف األعالم املنقولـة ، وهـي               من غري سبق وضع ، كما يف األعالم املرجتلة ، وال جماز يف ذلك             

  . ١٠٠  - ٨٩ ص ١ ، الطراز ج ٣٦٧ ص ١انظر املزهر ج ( ليست مبجاز ألا مل تنقل لعالقة 

 ، إرشـاد  ١٥٣ ص ١ ، العنصر على ابن احلاجـب ج  ٣٢٨ ص ١احمللي على مجع اجلوامع وحاشية البناين عليه ج :   انظر  -)٢(

   ١٩٠٠ – ١٨٩ ص ١ ، شرح الكوكب املنري ج ٢٠٨ ص ١ ، فواتح الرمحوت ج ٢٦الفحول ص 
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، لعـدم   ال يوصـف بكونـه حقيقـة وال جمـازاً      فإذاً الوضع األول قبـل اسـتعماله      

  .االستعمال 

فإا ليست حقيقة لغويـة ، وال شـرعية وال عرفيـة عامـة ، وال                : وكذلك األعالم   

  .  شيء منها يصدق عليها ، وليست جمازاً لغري ذلك  لعدم حدـخاصة 

 كلفـظ الدابـة، إذا اسـتعمل يف    ـوقد يكون اللفظ حقيقة وجمـازاً باصـطالحني    

، ألن موضـوعه كـل مـا    ألنه استعمال للفظ يف غـري موضـوعه  ، فهو جماز لغوي احلمار فقط 

  .)١(ة ملا تقرروهو حقيقة عرفية عام، فاستعماله يف البعض فقط جماز، يدب على األرض

                                                 
  ٢٤٥ – ٢٤٤ ص ١معراج املنهاج ج :  انظر -)١(



 
      التخصيص  باإلضمار  واالستعارة                                  :                                             الفصل  السادس

٢٣٠

  ثامناملبحث ال

  وااز احلقيقة  على   ميكن أن تنطبق فقهية  فروع 

  وفيه ثالثة مطالب 

  املطلب األول

، وكـذلك تعـذر احلقـائق الـثالث         لفظ إىل ااز عنـد قيـام القرينـة        يصرف ال 

  .صوناً للفظ عن اإلمهال) العرفية أو الشرعية، أو اللغوية(

  :ومن فروع هذه املسالة 

خبـالف مـا   ) ـ ال يعتـق عبـده  بنو آدم كلهم أحـرار   :(إذا قال : ـ الفرع األول

  .عبيد الدنيا ، فإم يعتقون: ل إذا قا

 واحلقيقـة إمنـا هـي يف    ـأن إطالق االبن على ابن االبـن جمـاز    : ـ وسبب ذلك

، وحمـل هـذا   عبيـد الـدنيا  : ء وهم أحرار بال شـك، خبـالف قولـه         الطبقة األوىل من األبنا   

ومحـل اللفـظ   ـ صـح علـى الـصحيح،    حلقيقـة واـاز    فإن نوى ا ،م عند اإلطالقالكال

  .وأبناء األبناء  ،ـ األبناء أي يعتق اجلميع ـعليهما 

ـ    هي حرام على املوصـي لـه      :  إذا أوصى بعني مث قال     :ـ الفرع الثاين   ون ، فإنـه يك

 شـك أنـه      كان اسم الفاعـل حقيقـة يف احلـال، ال          وإنرجوعاً عن الوصية على الصحيح،      
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ويف محل اللفظ علـى احلقيقـة يكـون عربـاً عـن الفائـدة فيحمـل علـى         يف احلال حرام،   

  .)١(ااز

إن دخلـت الـدار فأنـت طـالق ، فاملتجـه وقـوع              :  إذا قـال   :ـ الفرع الثالث  

وِإنْ (:ـتعـاىل   ـ  لقولـه   ـتقوم مقام الفـاء يف الـربط    ) إن (  ألن ـالطالق عند الدخول  

 يس مهِصبطُونَ      تقْني مِإذَا ه ِديِهمأَي تما قَدوإن كان حيتمـل أن يكـون الـزوج قـد            )٢()ئَةٌ ِبم 

  . على أا شرط أخر بأنأتى

  : والتقدير ـ 

. ومل يكمـل الكـالم    كـذا وكـذا،     : وقوع الطالق عليك حـصل    إن دخلت وقت    

  .كون إعمال الكالم أوىل من إمهاله ـ فيصرف اللفظ إىل اازفي

ـ  ولـيس لـه إال أوالد أوالد      ، والدهإذا وقف على أ    :فرع الرابع ـ ال  إن الوصـية   ، ف

  .، وقيام القرينة على إرادة اازتصح ويكون وقفاً عليهم ـ لتعذر احلقيقة

 لكـن انـضم إليـه    ـإذا أجاب املدعى عليه بالتصديق صـرحياً    :ـ الفرع اخلامس

 الـدال علـى شـدة التعجـب         كتحريـك الـرأس   . قرائن تصرفه إىل االستهزاء بالتكـذيب     

  . واإلنكار 

                                                 
 .  قاعدة ـ أعمال الكالم أوىل من إمهاله ٨٦األشباه والنظائر ـ للسيوطي ص :   انظر -)١(

 . الروم٣٦  اآلية -)٢(
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إن صـدقت مـا يف معنـاه إقـرار علـى غـري              : يشبه قول األصحاب  : قال الرافعي 

  .هذه احلالة

يل عليـك  : ـ كمـا لـو قـال   حيدث فيه خالف لتعارض اللفظ مع القرينـة   : وقيل

 ـ لك علـي ألـف متحمـل فيـه الوجهـات       ـعلى سبيل االستهزاء  : ألف فقال يف اجلواب

  .)١( واإلنكارـر اإلقرا

 فـإن  ـ فـشرب بعـضه    ـإذا حلف ال يـشرب مـاء النـهر      :رع السادسالفـ 

   .)٢(الصحيح عدم احلنث محالً للفظ ااز

                                                 
  .٢٤٠ – ٢٣٨ ص   التمهيد لألسنوي-)١(

  .٢٤٠ – ٢٣٨ ص  التمهيد لألسنوي -)٢(
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  املطلب الثاين

  :أنواع العالقة السببية وهي نوعانمن 

ـ أي املعلـول علـى علتـه، كتـسمية     إطالق اسم املسبب على السبب  : إحدامها 

  .املرض املهلك باملوت

  .ومن فروع هذه املسألة  إطالق السبب على املسبب، أي:  عكسه:والثاين

، جمـاز  ـ إن النكـاح حقيقـة يف العقـد    رضي اهللا عنه  ـما ذهب إليه اإلمام الشافعي    ـ١

: ـتعـاىل   ـ  ألنه ملا ورد يف القرآن الكـرمي مـراداً بـه العقـد يف قولـه       ـيف الوطء  

)وكُمى ِمــنــامــوا الْأَيِكح(: ـتعــاىل  ـ وقولــه   ، )١()أَنال تو كَــحــا نــوا مِكحن

كُماؤ(: ـتعاىل  ـ ، وأريد به الوطء كقوله  )٢()آب     ـدعب ِمـن ِحـلُّ لَـها فَال تفَِإنْ طَلَّقَه

حهرجاً غَيوز ِكحنى ت٣()ت(.  

، اً فوجـب املـصري إىل كونـه يف أحـدمها جمـاز     ـواالشتراك مرجوح بالنسبة إىل ااز  

  .ـ وهو العلة الغائبة غالباًوال شك أن العقد سبب للوطء 

                                                 
   النور ٣٢  اآلية -)١(

  . النساء ٢٢  اآلية -)٢(

  . البقرة ٢٣٠  اآلية -)٣(
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 كـان ذلـك اـاز مـن بـاب إطـالق       ـفإن جعلناه حقيقة يف العقد جماز يف الوطء  

، وإن جعلناه بـالعكس كـان مـن بـاب     ـ أي العلة على املعلولالسبب على املسبب  

   )١(إطالق املسبب على السبب واألول هو الراجح

ـ       أنـه إىل  فعي، ومجهور أصحابه    فلذلك ذهب الشا   ، از يف الـوطء    حقيقـة يف العقـد، جم

  .إنه حقيقة يف الوطء فجاز يف العقد: وقال غريهم 

  .إنه مشترك بينهما : وقيل 

فإنـه حيمـل علـى      و حلف على النكـاح ومل ينـو شـيئاً،           ما ل : ومن فروع هذه املسألة     ـ٢

 كمـا صـرح بـه الرافعـي يف     . ترجيحاً للمجاز على احلقيقةـ ال على الوطء  ـالعقد  

  .)٢(آخر تعليق الطالق

  

                                                 
   .١٩١ – ١٩٠ ص لألسنوي :  التمهيد-)١(

  .١٩١ – ١٩٠ ص لألسنوي :  التمهيد-)٢(
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  املطلب الثالث

  .إطالق اسم البعض على الكل والعكسمن أنواع ااز 

  ...ومن فروع هذه املسألة ـ 

 ـ فإنـه يقـع عليـه طلقـة كاملـة       ـأنت طالق نصف تطليقة  :  إذا قال:ـ األوىل

  .اد به املعىن اازيالنصف قد يراد به املعىن احلقيقي، وقد يرألن التعبري ب

، وقـع كـذلك بـال خـالف         إن أراد الزوج املعىن اازي    : ـ فإن تقرر ذلك نقول    

وإن مل يقـصد ذلـك حيمـل علـى املعـىن احلقيقـي              ) ن استعمال ااز جائز بال خالف      أل ـ

فأوقعناهـا  ، وال يتأيت ذلك إال بوقـوع طلقـة كاملـة    ـ إال أنه ألزم إيقاع نصف تطليقةقطعاً  

  .)١(، وال من باب التعبري بالبعض عن الكللك من باب الرايةألن ذ

أنت كطـالق ثالثـاً إال نـصف طلقـة، وقعـت الـثالث يف               :  إذا قال  :ـ فإن قيل  

ـ ، فلم مل تقولوا أن رفع بعـض اصح الوجهني ـ  كرفـع كلـه لكونـه ال يتجـزأ       وحينئـذ   

  .فيقع عليه طلقتان فقط 

                                                 
إذا عفى  :  وذكر من هذا القبيل      –ر كله     وقد اعترب اإلمام السيوطي ذلك من باب ما ال يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيا               -)١(

 ص  لألسنوي: والتمهيد ١٠٨األشباه والنظائر للسيوطي ص     ( مستحق القصاص عن بعضه وعفى بعض املستحقني سقط كله          

١٩٢  
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ـ       ـ   اع يف املـسألتني بـسبب الـبعض البـاقي          فاجلواب إننا فعلنا ذلك تغليبـاً لإليق

  .)١(فيهما

 فإـا إذا أراد املعـىن اـازي    ـلي صوم نـصف يـوم     ـإذا قال هللا ع: ـ الثاين

  .لزمه صوم اليوم كله بال نزاع 

ـ  ـ وإن أراد املعىن احلقيقي   لـبعض اليـوم    ألن صـوم  ـ فيحتمل البطـــالن 

  .باقيامللزوم إلمكان اإلتيان بال، وحيتمل باطل شرعاً

 كمـا  ـ لزمه ركعـة باالتفـاق الفـرعني الـسابقني      ـإذا نذر ركوعاً  : ـ الثالث

  .ذكره الرافعي يف كتاب النذر يف الكالم عن نذر الصوم 

، )٢( فكمـا لـو نـذر أن يـصوم بعـض اليـوم      ـفمن نذر سجوداً أو تشهداً  : قال

ـ  –ألن إطالق الركعة على الركوع جمازاً بال شـك          : وفيما قاله نظر   ون كنـصف اليـوم      فيك

  .وحنوه

  .إن أراد بالركوع الركعة الكاملة فال إشكال : نعم

                                                 
   ومل يذكر الرافعي التفصيل الذي ذكره يف نظريه من الطالق على أنه من باب التعبري بالبعض عن الكل بل حكى فيه وجهـني     -)١(

  .١٠٨ ، واألشباه والنظائر للسيوطي ص ١٩٣ لإلسنوي ص –التمهيد ( موافقني للتخريج الذي ذكرناه وصحح البطالن 

، فإنه يكـرب    "  وذكر يف الروضة أنه نذر تشهداً أنه يأيت بركعة بتشهد يف أخرها ، أو يقتدي مبن قعد للتشهد يف آخر صالته                        -)٢(

 ص  ١انظر الروضة ج    ( قول سجود التالوة ، يقتضي التشهد فيخرج به عن نذره           ويسجد سجدة ، ويتشهد على طريقة من ي       

   . ١٩٣ لإلسنوي ص – ، التمهيد ٣١٣
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، ونـوى بـذلك مجيـع        إذا حلـف ال يـشرب لـه مـاء مـن عطـش              :ـ الرابع 

تلفظ به وهو املاء مـن العطـش خاصـة، وال يتعـدى إىل مـا                االنتفاعات فإنه ال حينث إال مبا       

، ألن النيـة إمنـا   ـ ألن النيـة  ذلـك   أو امتنان عليه يقـتض . ، وإن كانت بينهما خماصمةنواه

ـ ، فـإذا مل حيتمـل اللفـظ ذلـك    ر إذا احتمل ما نوى جبهة يتجوزهاتؤث  مل يبـق إالّ النيـة ،    

  . وهي وحدها ال تؤثر

ـ   إحـداكما طالق،  : إىل زوجتيـه فقـال    إذا أشار الزوج    : ـ اخلامس  اً، ونواهـا مجيع

ونـوى  أنـت طـالق واحـدة       :  قولـه  فالبعض يرى أما ال تطلقان، وال يتأتى فيه اخلالف يف         

  . ، ألن محل إحدى املرأتني عليهما معاً ال وجه لهثالثاً

، وقـد أوقـع     مها قـدر مـشترك، وهـو صـادق عليهمـا          أن مسمى أحد  : وأرى  

  . ، بل كان ينبغي ذلك عند عدم النية يهما ونوامها فتعني وقوعه عليهماالطالق عل

 فقـدم لـيالً فـال يقـع     ـدم زيـد   إذا قال لزوجته أنت طالق يوم يق: ـ السادس

  . ألن اليوم ما بني طلوع الفجر إىل غروب الشمسـالطالق على الصحيح 

أن : اليوم قد يستعمل يف مطلـق الوقـت، وختـريج هـذا الفـرع             يقع ألن   : وقيل  

 تقـدم احلقيقـة علـى اـاز فـال           ،الزوج إذا أراد استعماله فيه جمازاً وقع الطالق وإن مل يرد          

  .)١(يقع الطالق

                                                 
  . ١٤٠ – ١٣٩باه والنظائر للسيوطي ص  ، األش٩٥لألسنوي ص –  التمهيد -)١(
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ـ   إذا نذر: ـ السابع ـ  لزمـه حـج أو عمـرة      اإلتيان إىل بقعة من بقـاع احلـرم 

   .)١(ومر الظهرانخبالف بقاع احلل كمسجد ميمونة، 

، ولو نذر إتيـان عرفـة وأراد التـزام وعـرب عنـه      نه لو نذر إتياما ال يلزمه ذلك      فإ

تقـدمياً  .  حمرمـاً  تيهمـا ، وكـذلك إذا نـوى أن يأ       نه يلزمه اإلتيان إىل عرفـة حاجـاً       بعرفة فإ 

  .للحقيقة

إن شفي اهللا مريضي فلله علي رقـبيت أن أحـج ماشـياً لزمـه               : إذا قال   : ـ الثامن 

  .زمه كذلك إال أن يريد احلج خاصةل. على رجلي: ولو قال ، 

 أو ال يـضرب عبـده فوكـلّ يف    ـلو حلـف ال يبيـع أو ال يـشتري      :ـ التاسع

  .ته محالً للفظ على حقيقـذلك مل حينث 

أو كـان احمللـوف عليـه    مما ال يتواله بنفسه ـ كالـسلطان ـ    إن كان : ويف قول 

  .تقدمياً للحقيقة.  كالبناء وحنوه حنث إذا أمر بفعلهـمما ال يعتاد احلالف فعله بنفسه 

 مل يـدخل فيـه مـن    ـوقفت على حفـاظ القـرآن الكـرمي     : إذا قال : ـ العاشر

 نقلـه االسـتوي   ـ حافظ إال جمازاً باعتبـار مـا كـان     كان حافظاً وسببه ألنه ال يطلق عليه

  .)٢(عن البحر

                                                 
 –صرة ، وقال يف مراصد االطالع  وخا– وهديل –هي القرية ، والظهران الوادي وفيه عيون كثرية وخنيل وهي ألسلم   :   مر    -)١(

  . ٣٨ ، وكتاب أمساء جبال امة ص ١٣٥٧ ص ٣انظر مراصد اإلطالع ج ( هي موضع على مرحلة من مكة 

   ١٣٩ للسيوطي ص – ، األشباه والنظائر ١٩٥ص لألسنوي :   التمهيد -)٢(
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ألن احلـي ال  . ـ مل يـصح وهـو حـي     ، إذا وقف على ورثة زيد:ـ احلادي عشر

  .ورثة له

 أي ورثتـه لـو مـات لكـان     ـولو قيل يصح محـالً علـى اـاز     : قال االسنوي

  .حمتمالً 

ـ لـو حلـف ال بيـع أو ال يـشتري    : ـ الثاين عشر ـ  يـستأجر   أوال  أو حنـو     

 دون الفاسـد ، أي البيـع   ـ، أي بـالبيع واإلجـارة الـصحيحة     مل حينث إال بالصحيح. ذلك

إمنـا تتعلـق بالـصحيح دون    . الفاسد ،واإلجارة الفاسدة ، بناء علـى أن احلقـائق الـشرعية      

  . الفاسد 

: لو قال هذه الدار لزيد كان إقـراراً لـه بامللـك حـىت لـو قـال                    :الثالث عشر   

  .تقدمياً للحقيقة . دت أا مسكنه مل يسمع قولهأر

ـ  ال حينـث إال بـدخول مـا ميلكهـا    ـلو حلف ال يدخل دار زيد  : الرابع عشر    

 ولـو  ـإال أن يريـد مـسكنه    ،  ألن إضافتها إليـه جمـاز  ـدون ما يسكنها بإعارة أو إجارة  

 -  األصـح   مل حينث بدخول داره إىل هـي ملكـه وال يـسكنها يف   ـحلف ال يدخل مسكنه  

  . ألا ليست مسكنه حقيقة

ـ لو حلف ال يأكل من هـذه الـشاة   :ـ اخلامس عشر  ـ   حنـث بلحمهـا ألنـه    

  . ألنه جماز ـدون لبنها ونتاجهااحلقيقة 
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 كـأن حلـف ال يأكـل مـن          - إن هجرت احلقيقة تعني العمل بااز الـراجح       : نعم  

ـ ن كان جمـازاً وإ. ـ فإنه حينث بثمرهاهذه الشجرة   ـ ورقهـا وأغـصاا   دون    وإن كـان   

   .)١(حقيقة

  

  

                                                 
 ، األشـباه  ٥٥ ، ص ٥٤ ص ٢ الـسالم ج  ، قواعد األحكام ـ للعز بن عبـد  ١٤٠  انظر األشباه والنظائر للسيوطي ص -)١(

  . ٦٩والنظائر البن جنيم ص 



 ٢٤١
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  نتائج  البحث

  : بعد االنتهاء من هذه الرسالة اتضح يل اآليت 

 صـلى   - أن ااز واقع يف كالم العرب وكـالم اهللا تعـاىل وكـالم رسـوله                : أوالً  

  .اهللا عليه وسلم 

  . أكثر العلماء ذهب أن القول بوقوع ااز هو م: ثانياً 

 فوائـد كـثرية تعلـم يف علـم البيـان،            أن العدول عن احلقيقة إىل ااز لـه       : ثالثاً  

، والتجنـيس، واملقابلـة، والقلـب،       ، والـسجع  ومنها التوصل إىل إقامة الوزن، وحتقيق القافية      

  .ازويتحقق باوغري ذلك، فإنه قد اليتحقق ذلك باحلقيقة، 

) للداهيـة ) (كـاخلنفببق (ـ للثقـل يف اللـسان    : حلقيقـة  اإلعراض عن ا: ـ ومنها

 كقـول سـالم   ـ أو لعظمـة يف معنـاه    ـلفـظ   أو لبالغة، ) كقضاء احلاجة(أو حلقارة معناه 

مـا لـيس يف    فإن فيه مـن املبالغـة   ـرأيت أسداً  : كقولك: لى الس العايل، أو زيادة بيانع

أنـه يـؤدي    : البيـان، ومنـها   يف علم   املعروفة  ىل غري ذلك من الفوائد      إرأيت إنساناً كاألسد،    

  .إىل التوسعة يف اللغة
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ـ  إن ااز قد وقع يف كالم اهللا تعاىل ومـن ذلـك قولـه     : رابعاً  ومـن  (: ـ تعـاىل 

فإن املـراد بـه عمـى البـصرية         ،  )١()كَانَ ِفي هِذِه أَعمى فَهو ِفي الْآِخرِة أَعمى وأَضلُّ سِبيالً         

  .صر وليس عمى الب

 )٢()ليس كمثله شيء: (ادة كقوله ـ تعاىل ـ بالزي وقد يكون جماز

 سـؤال  فـإن . )٣()واسـأل القريـة  : (ـتعـاىل   ـ  بالنقصان كقوله  اًوقد يكون جماز

 . القرية وهي مجاد غري ممكن فيكون املراد سؤال أهلها 

إنـه جمـاز مـن بـاب     ف) ِجداراً يِريـد أَنْ يـنقَض  فَوجدا ِفيها (: ـتعاىل  ـ وقوله  

 صفة توجب ختصيص بعـض املـرادات علـى بعـض علـى      ـاالستعارة ، فإن اإلرادة حقيقة  

 وال تتصور ذلك إال ممن له شـعور ، واجلـدار لـيس كـذلك فاسـتعريت ملـا       ـوجه خاص  

 . شاها وهو امليل إىل االنقضاض القائم باجلدار 

صـف بكونـه حقيقـة وال       أن اللفظ بعد الوضع وقبـل االسـتعمال ال يو         : خامساً  

 .  ألن االستعمال جزء من مفهوم كل منهما  ـاًجماز

 بـل إن  ـأن االشتراك واقع وال ميكن أن يـراد معينيـه أو معانيـه مجيعـاً      : سادساً

وهلـذا اختلـف الفقهـاء     فإنه مشترك بني الطهـر واحلـيض،   ـ كلفظ القرء  ـاملراد بعضها  

                                                 
  اإلسراء ٧٢اآلية   -)1(

 . الشورى ١اآلية   -)2(

 .  يوسف ٨٢اآلية   -)3(
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 هـل هـو حقيقـة يف العقـد     ـكلفظ النكـاح   ، وملقصود به الطهرـ أم احليض هل اـفيه  

 . جماز يف الوطء أم بالعكس 

إن وجود العالقة بني احلقيقة وااز يـدل علـى أن مـن العالقـات إطـالق                 : سابعاً

تـسمية إمكـان   : ومنـها ـ أو املعلـوم،   كالعلم يف العـامل   ـاملصدر على الفاعل أو املفعول  

 . الدن إا مسكرة  كما يقال للخمر اليت يفـالشيء باسم وجوده 

 :ومنها إطالق اسم املسبب على السبب وهي أربعة أنواع 

، والعلـم ،  ـ احللـول يف حمـل واحـد، كاحليـاة يف اإلميـان     ومن هذه العالقات  

 .وكاملوت يف ضدمها 

 . كرضى اهللا يف رضى رسوله ـواحللول يف حملني متقاربني 

ـ  كمـا يف قولـه     كالبيت يف احلرم ـريين متقاربني  واحللول يف ح ِفيـِه  (: ـ تعـاىل 

 اتآياِهيمرِإب قَامم اتني١()ب(. 

، وتـسمية الـشيء   ـ كتـسمية القـدرة باليـد   ومنها تسمية الشيء باسم صورته  

 .، والنبات بالغيث ـ كتسمية املطر بالسماء حقيقة أو ظناً ـباسم فاعله 

 .غايته، كتسمية العنب باخلمروتسمية الشيء باسم 

                                                 
  .  آل عمران ٩٧اآلية   -)1(
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أن اجلمهور من أهل العربية ومجيع احلنفيـة ومجـع مـن املعتزلـة واحملققـون                : ناً  ثام

من الشافعية أن اللفظ ال يـستعمل يف املعـىن احلقيقـي واـاز حـال كومـا مقـصودين                    

 . لك بعض الشافعية ، وبعض املعتزلة، وأجاز ذ بأن يراد كل واحد منهماـباحلكم 

ـ     : تاسعاً   از واشـتبها والتـبس أحـدمها بـاآلخر ، بـأن            إنه إذا جهل احلقيقة وا

ـ استويا   يف احلقيقـة واـاز   ـ فالنقل مـن أهـل اللغـة     يف االستعمال وتردد الذهن بينهما 

 . ألن الناقل هلا أهل اللغة ـاللغويني  والعرفيني 

  . فمعرفهما النقل من الشرع –وأما يف احلقيقة وااز الشرعيني 

. ومـن هـذه العالقـات     ،ز  فرق ا احلقيقـة مـن اـا       ات ت مأن هناك عال  : عاشراً  

، وعـدم االشـتقاق مـن غـري مـانع         ، فهي دليل ااز وكذلك عدم االطـراد      صحة النفي،   

 . وخمالفة اجلمع 

اتفق العلماء على أن احلقيقة وااز مـن أوصـاف اللفـظ ، وأنـه ال                : احلادي عشر 

 .ستعار ال يزاحم األصل  ألن املـيعدل إىل ااز مع إمكان العمل باحلقيقة 

، كمـا لـو    إىل اـاز ـ فإنه يـصار أن احلقيقة إذا تعذرت أو هجرت  : الثاين عشر 

 فيحمـل  ـ فإن الوصـول إىل احلقيقـة هنـا متعـذر      –حلف إنسان ال يأكل من هذه النخلة 

على األكل من مثرها ، وكذلك إذا هجرت احلقيقـة ، بـأن تـرك النـاس اسـتعمال اللفـظ               

تعـني اـاز    . كمـن حلـف ال يـضع قدمـه يف دار فـالن              - سر الوصول إليها    فيها مع تي  
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ألـا إذا كانـت متعـذرة أو مهجـورة ال           .وهو إمكـان احلقيقـة      ، لإلرادة ولعدم التزاحم  

 . فتعني حتول اللفظ إىل ااز احترازاً عن اإللغاء  ـتكون مرادة

ـ    ، إن احلقيقـة تتـرك للعـادة الـشرعية        : الثالث عشر    صري اللفـظ يف    وهـي أن ي

وتصري احلقيقـة اللغويـة مهجـورة ، فإنـه تتـرك بـه           ، الشرع ملعىن حبيث ال يستعمل إال فيه      

ومىت صار اللفـظ يف العـرف أو يف الـشرع حبيـث             ، ألن املقصود من الكالم اإلفهام    ،احلقيقة  

 ، ألنه حينئـذ يـصري اـاز كاحلقيقـة العرفيـة           ه إال ذلك املعىن وجب احلمل عليه      ال يفهم من  

 .واحلقيقة كااز ال تفهم إالّ بقرينة ن إليه، والشرعية لتبادر الذه

 فـإن احلقيقـة إثبـات مـا     ـأن حكمها يف إثبات األحكام ما سواء  : الرابع عشر 

فَاغْـِسلُوا  (: ـتعـاىل   ـ ، مثـل قولـه    ـ خاصاً كان أو عاماً أمراً كان أو ياً  ـوضعت له  

 كُموهجتعـاىل  ـ ومثـل قولـه    ) الغـسل (:  خاص يف املأمورية وهوـن   عام يف املأموري)١()و

 كـذا حكـم اـاز    ـ خـاص يف املنـهي عنـه     ـعام يف النهي    )٢()وال تقْربوا الزنى(: ـ

ـ تعاىلـ مثل قوله  . إثبات ما قصد به عاماً ـ  (:   جـاٍت تنج   ـارهـا الْأَنِتهحت أو ، )٣()ِري ِمـن

فـالعموم غـري خمـتص باحلقيقـة     ، )٤()ِإني أَراِني أَعِصر خمـراً (  :ـ قوله ـ تعاىل   خاصاً مثل

 . فإن ااز قد يعم أيضاًـ

                                                 
  .  املائدة ٦اآلية   -)1(

  . اإلسراء ٣٢اآلية   -)2(

 . إبراهيم ٢٣اآلية   -)3(

  .  يوسف ٣٦اآلية   -)4(
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 ألن احلقيقـة راجحـة علـى اـاز عنـد      ـإثبات األحكام ما سواء  : وإمنا قلنا 

 . فال جيوز إثبات املساواة بينهما مطلقاً –التعارض 

فإن احلقيقـة كمـا تطلـق علـى         . اازإنه إذا قصدت احلقيقة بطل      : اخلامس عشر   

إذا لـو قـصد املعـىن اـازي     : ، وكـذا اـاز  املعىن أيضاً بطريق ااز تطلق على ـاللفظ  

 .وهو غري جائز . أيضاً عند قصد املعىن احلقيقي لزم استعماله فيهما معاً

ـ   : يكون يف املفرد حنـو    إن ااز قد    : السادس عشر    . ...طلعنـك   ايل ب أحيـاين اكتح

ـ    وقد يكون جماز يف التركيب حنـو  ) سرين(فإن املراد بأحياين  وأَخرجـِت  (: قولـه ـ تعـاىل 

 . ) الْأَرض أَثْقَالَها

، وال يكـون يف احلـرف إال        أن اـاز يكـون يف أمسـاء األجنـاس         : السابع عشر   

دث بعـد   كوقوع ااز يف متعلقـة وإن تقـسيم اللفـظ إىل احلقيقـة واـاز حـا      ـبالتبعية  

  . القرون الثالثة األوىل ، وليس منهما لفظ قبل استعماله 
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وا�� ر�� ا��   ا��  م
  ا���رة

  ر�� ا�����

  ١٠   غافر٦آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وكذلك حقت كلمة ربك  ـ١

  ١٨   يوسف٢آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ أن أنزلناه قرآنا عربياً  ـ٢

  ١٨   الزمر٢٨آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ قرآنا عربياً غير ذي عوج  ـ٣

  ٢٠   إبراهيم٥آية   ٠٠٠٠٠ وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه  ـ٤

  ٢٠   الشعراء١٩٥آية  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ بلسان عربي مبين  ـ٥

  ٢٠   فصلت٤٤آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ولو جعلناه قرآنا أعجمياً  ـ٦

  ٢٢   البقرة١٩٤آية  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اعتدى عليكم فاعتدوا عليهفمن   ـ٧

  ٢٣   النساء١١آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه  ـ٨

  ٢٦   البقرة١٤٣آية  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ وما كان اهللا ليضيع إيمانكم  ـ٩

  ٣٢   الطالق١آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠فطلقوهن لعدتهن  ـ١٠

  ٤٠   اإلسراء٢٤آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ واخفض لهما جناح الذل  ـ١١

  ٤٠   الكهف٧٧آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جداراً يريد أن ينقض  ـ١٢

  ٤٠  املائدة٦، النساء٤٣أية  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أو جاء أحد منكم من الغائط  ـ١٣

  ٤٦   يوسف٨٢آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠واسأل القرية   ـ١٤

  ٤٧   األعراف٥ ،٤اآليات  وكم أهلكنا من قرية  ـ١٥

  ٤٧   حممد١٣اآلية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وكأين من قرية هي أشد قوة   ـ١٦

  ٤٧   الكهف٥٩آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا   ـ١٧

  ٤٧   البقرة٢٥٩آية  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أو كالذي مر على قرية   ـ١٨

  ٤٨   العلق١٦آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ناصبة كاذبة   ـ١٩
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وا�� ر�� ا��   ا��  م
  ا���رة

  ر�� ا�����

  ٥٥   حممد٢١آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠طاعة وقول معروف   ـ٢٠

  ٥٥   البقرة١٨٩آية  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ولكن البر من أتقى   ـ٢١

لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومـساجد        ـ٢٢
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠يذكر فيها اسم اهللا 

   احلج٤٠أية 

٥٥  

  ٥٦   االنشقاق١آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠إذا السماء انشقت   ـ٢٣

  ٥٦   النساء١٧٦آية  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أن امرؤ هلك   ـ٢٤

  ٥٦  األعراف ١٥٥آية  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠واختار موسى قومه   ـ٢٥

  ٥٦   الشورى١١آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ليس كمثله شيء  ـ٢٦

  ٥٦   يوسف٢٩آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠يوسف أعرض عن هذا   ـ٢٧

  ٥٦  األحقاف١٠آية  ٠٠٠٠٠٠٠وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله  ـ٢٨

  ٥٦   الرمحن٢٧آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ويبقى وجه ربك  ـ٢٩

  ٥٧  األعلى٤،٥آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠عى والذي أخرج المر  ـ٣٠

  ٥٨   طه١٢٩آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ولوال كلمة سبقت من ربك   ـ٣١

  ٥٨   األحزاب٧٢آية  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أنا عرضنا األمانة   ـ٣٢

  ٥٨   فصلت١١آية   ٠٠٠٠٠٠٠فقال لها ولألرض آتنا طوعاً أو كرها   ـ٣٣

  ٦٠   يوسف٧٨آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠قالوا يا أيها العزيز   ـ٣٤

  ٦٤   الكهف٢٩آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠فمن شاء فليؤمن   ـ٣٥

  ٦٤  صلت ف٤٠آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وا ما شئتم لمأع  ـ٣٦

  ٨١   اإلسراء٦٤آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وأستفزز من استطعت منهم   ـ٣٧

  ٦٤   البقرة٢٨٦آية  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وأعف عنا وأغفر لنا وارحمنا   ـ٣٨
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وا�� ر�� ا��   ا��  م
  ا���رة
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  ٦٥   فاطر١٩آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وما يستوي األعمى والبصير   ـ٣٩

  ٦٩  األعلى٥ـ٤آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠والذي أخرج المرعى   ـ٤٠

  ٧٢  آل عمران١٧٣آية  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠إن الناس قد جمعوا لكم   ـ٤١

  ٧٣   املائدة٦٤آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وقالت اليهود يد اهللا مغلولة   ـ٤٢

  ٧٣  الذاريات٤٧آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠والسماء بنيناها بأيد   ـ٤٣

  ٧٣   طه٣٧آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ولتصنع على عيني   ـ٤٤

  ٧٣   طه٤١آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠واصطنعتك لنفسي   ـ٤٥

  ٧٣   القمر١٣آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ على ذات ألواح ودسر هوحملنا  ـ٤٦

  ٧٣   طه٥آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ش استوى الرحمن على العر  ـ٤٧

  ٧٨   غافر١٣آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وينزل لكم من السماء رزقاً   ـ٤٨

  ٨٥   الشورى٤٠آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وجزاء سيئة مثلها   ـ٤٩

  ٨٧   البقرة١٩ آية  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠يجعلون أصابعهم في أذانهم   ـ٥٠

  ٩١   الزلزلة٢آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وأخرجت األرض أثقالها   ـ٥١

  ٩٧   الرعد٣٥آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مثل الجنة التي وعد المتقون   ـ٥٢

  ٩٨   البقرة١٣٧آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠فإن آمنوا بمثل ما أمنتم به   ـ٥٣

  ٩٨   األنعام٢٢آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠لمات كمن مثله في الظ  ـ٥٤

  ١٠٠   املائدة٣٣آية   ٠٠٠٠٠٠٠إنما جزاء الذين يحاربون اهللا ورسوله   ـ٥٥

  ١٠٠   طه٩٦آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠فقبضت قبضة من أثر الرسول   ـ٥٦

  ١٠٠   البقرة١٨٤آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠فمن كان منكم مريضاً أو على سفر   ـ٥٧

  ١٠١   طه٨٨آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠فأخرج لهم عجالً جسداً   ـ٥٨
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  ١١١   النساء١١آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠يوصيكم اهللا في أوالدكم   ـ٥٩

  ١٢٠   يوسف٣٦أية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أني أراني أعصر خمراً   ـ٦٠

  ١٢٤   هود١٧آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وما أمر فرعون برشيد   ـ٦١

  ١٣٤   اإلسراء٣٢آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وال تقربوا الزنا   ـ٦٢

  ١٣٤   إبراهيم٢٣آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تجري من تحتها األنهار   ـ٦٣

  ١٣٦   املائدة٣٨آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما   ـ٦٤

  ١٣٦   النور٢آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الزانية والزاني   ـ٦٥

  ١٤٥   املائدة١٩٨آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ولكن يؤاخذكم بما عقدتم اإليمان   ـ٦٦

  ١٥٦  ائدة امل٦آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أو المستم النساء   ـ٦٧

  ١٤٢   الشورى٤٠آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أعملوا ما شئتم   ـ٦٨

  ١٦١   األحزاب٥٦آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠إن اهللا ومالئكته يصلون على النبي   ـ٦٩

ألم تر أن اهللا يسجد له من في الـسموات            ـ٧٠
  ١٦٢   احلج١٨آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ومن في األرض 

  ١٧٥   النحل١أية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أتى أمر اهللا   ـ٧١

  ١٧٥   األعراف٤٤أية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ونادى أصحاب الجنة  ـ٧٢

  ١٧٦   البقرة١٠٣آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠واتبعوا ما تتلوا الشياطين   ـ٧٣

  ١٧٦   البقرة٩١آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠فلم تقتلون أنبياء اهللا   ـ٧٤

  ١٧٦   البقرة٢٣٣آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠والوالدات يرضعن   ـ٧٥

  ١٧٦   مرمي٧٥آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠فليمدد له الرحمن مداً   ـ٧٦

  ١٧٢   النساء٢٢آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وال تنكحوا ما نكح آباؤكم  ـ٧٧



 
 ���س ا��ت  ا�������                                                                                                    

 

٢٥٣

وا�� ر�� ا��   ا��  م
  ا���رة

  ر�� ا�����

  ١٨٢   اادلة٣آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠والذين يظاهرون من نسائهم   ـ٧٨

  ١٨٢   البقرة٢٧٥آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وأحل اهللا البيع   ـ٧٩

  ١٨٧   البقرة١٧٩آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠القصاص حياة ولكم في   ـ٨٠

  ١٨٨   األنعام١٢١آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وال تأكلوا مما لم يذكر اسم اهللا عليه   ـ٨١

  ١٩١   اإلسراء٢٣آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠فال تقل لهما أٍف   ـ٨٢

 خطبـة   وال جناح عليكم فيما عرضتم مـن        ـ٨٣
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠النساء

  ١٩٢   البقرة٢٣٥آية 
٦  

  



 
        ���س  ا���د	�  وا���ر                                                                                        

٢٥٤

  ���س  ا���د	�  وا���ر

رقم   احلـــــديث  م
  الصفحة

  ٢٣  ٠٠٠٠٠٠................................................................................يف كل أربعني شاة شاة٠  ـ١

  ٢٤  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .ال ضرر وال ضرار  ـ٢

  ٢٦  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .صلنييت عن قتل امل  ـ٣

    ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .هلكت واهلكت: قال األعرايب  ٤

  ٧٥  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا  ٥

  ٨٤  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .ال يفض اهللا فاك  ٦

  ١١١  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .حتلفون وتستحقون دم صاحبكم  ٧

 .طلق رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ حفصه مث راجعها    ٨
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

١١٢  

  ١٢٤  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .من قتل معاهداً  ٩

  ١٣٠  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .رفع عن أميت اخلطأ والنسيان  ١٠

  ١٣١  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .إمنا األعمال بالنيات  ١١

  ١٣٥  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .ال تبيعوا الدرهم بالدرمهني  ١٢
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٢٥٥

رقم   احلـــــديث  م
  الصفحة

  ١٣٥  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .ال تبيعوا الطعام بالطعام  ١٣

  ١٧٦  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .من كذب علي متعمداً  ١٤

١٥  ١٧٧  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .رب أعين وال تعن علي  

  ١٨٥  .طهورال يقبل اهللا صالة بغري   ١٦

  ١٨٩  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مل يكذب إبراهيم إال ثالث كذبات  ١٧

  ١٩١  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ى عن التضحية بالعوراء والعرجاء  ١٨

  ١٩٣  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ قال لسودة اعتدي مث راجعها  ١٩

  ٥٤  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  يهديين السبيلهذا هاٍد  ٢٠

  



٢٥٦                          الفهارس                                                    

  فهرس األماكن 

  الصفحة   اسم املكان 

  ٣٠  ....................................................................................................     بنو حنيفة 

  ١٥٥  ....................................................................................................    بالد ما وراء النهر

  ١٥٤    ....................................................................................................بلخ

 
 



٢٥٧                                                                              الفهارس

  فهرس املصطلحات

  الصفحة  طلحصاملاسم   م

  ١٧  ......................................................................................................النقض    ١

  ١١٢  ......................................................................................................القسم   ٢

  ١١٧  ......................................................................................................  قةالصف  ٣

  ١٣٧  ......................................................................................................اجلص   ٤

  ١٣٩  ......................................................................................................الكرع   ٥

  ١٥٣  ...................................................................................................... الغائط   ٦

  ١٧٠  ..................................................................................اليمني الغموس    ٧

  ٢٢٤  ...........................................................................................اسم اجلنس   ٨

  ١٥  احلد   ٩

  ١٥  الرسم   ١٠

  ١٥  النصب  ١١

  ١٥  الرفع  ١٢

  ١٥  الكسر  ١٣

  ١٥  القلب  ١٤

   ١٧  اجلمع    ١٥

  ١٧  الفرق   ١٦
 



٢٥٨                                                                              الفهارس

 فهرس األبيات الشعرية

 الصفحة البيتاسم 

 ١١٤ إذا نزل السماء بأرض قوماً رعيناه وإن كانوا غضاباً 

 ٧٩ ) معود احلكماء( 

 ٨٢ قوم إذا حاربوا شدوا مأزرهم دون النساء ولو بانت بإظهار 

 ٨٢ )ل التغليب طاألخ( 

 ٨٣ فإمنا هي إقبال وإدبار 

 ٨٣ ) اخلنساء ( 

 ٩٨  الغاذك دعك من غزلك       مثلي ال يصفى ملثلكماأيها 

  

 




	�س ا���م                                                                                                          
٢٥٩

  فهرس  اإلعالم

  رقم الصفحة  االســــــــم

  ١٩٢  .يوسف بن أيب بكر بن حممد بن علي السكاين احلوازرمي: السكاكي

  ١٩٩  ).هـ٤٣٦(حممد بن علي الطيب أبو احلسني البصري، توىف : الطيب

  ١٩٩  ).هـ٦٩١(عبداهللا بن عمر بن حممد بن علي البيضاوي الشافعي، توىف : البيضاوي

  ١٤٠  ).هـ٦٤٢( بن مشس األئمة الكردي، توىف حممد: الكردي

أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيب الرازي، توىف : الرازي
  ).هـ٣٩٠(

١٠  

أبو احلسن بن احلسن بن علي امللقب بفخر الدين الرازي، توىف : حممد بن عمر
  ).هـ٦٠٦(

١٨٤  

اسم املعروف بالباقالين، توىف أبو بكر حممد بن الطيب بن جعفر بن الق: الباقالين
  ).هـ٤٠٣(

١٨  

  ٣٧  ).هـ٤١٨(األستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم، توىف : أبو إسحاق

  ٣٧  ).هـ٣٨٨(أبو علي احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفارسي، توىف : الفارس

داود بن علي بن خلف أبو سليمان األصفهاين البغدادي، توىف : األصفهاين
  ).هـ٢٧٠(

٣٨  

  ٣٨  ).هـ٣٩٠(أمحد بن أيب أمحد القاضي الطربي، توىف : أبو العباس

  ٣٩  ).هـ٤١٠(عبد الواحد بن عبد العزيز بن احلارث بن أسد الفقيه، توىف : احلارث

  ٣٩  ).هـ٥٢٦(احلسن بن حامد بن علي بن مروان أبو علي البغدادي، توىف : أبو عبداهللا

  ٣٩  ).هـ٢٩٧(توىف بن علي بن خلف الظاهري،دأبو بكر حممد بن داو:الظاهري

  ٣٩  ).هـ٤٥٦(أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري، توىف : أبو حممد

  ٤٢  ).هـ٢١٠(معمر بن املثىن التميمي البصري النحوي، توىف : أبو عبيدة

  ٩٦  ).هـ٣٩٢(عثمان بن جىن ـ أبو الفتح املوصلي النحوي اللغوي، توىف : ابن جىن
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٢٦٠

 

  رقم الصفحة  االســــــــم

احلسني بن حممد بن الفضل القاسم ـ املعروف بالراغب األصفهاين، توىف : األصفهاين
  ).هـ٥٠٢(

٩٧  

عبدالعزيز بن عبد السالم أيب القاسم السلمي الشافعي أبو حممد ـ امللقب : العز
  ).هـ٦٦٠(بسلطان العلماء، توىف 

٩٨  

مد بن أيب الفضل املرسي النحوي األديب، توىف حممد بن عبد اهللا بن حم: شرف الدين
  ).هـ٦٥٥(

٩٨  

  ٩٩  )هـ٥٦٠(أبو املظفر،توىف-حيىي بن حممد بن هبرية بن سعد عون الدين:حيىي

  ١٧٤  .سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكرمي ـ جنم الدين الطويف: جنم الدين

  ١٧٤  .حممد بن مفلح بن حممد املعروف بابن مفلح: ابن مفلح

حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن بن علي الرازي القرشي التميمي، توىف : يالراز
  ).هـ٦٠٦(

١٨٤  

  ١٩١  ).هـ٨٩٣(أمحد بن إمساعيل بن عثمان الكورانسي الرومي احلنفي، توىف : الكوراين

هو حممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن أمحد بن :  القاضي أبو يعلى -: أبو يعلى 
  . على بأيب ي الفراء، يكىن

١٩  

أمحد بن احلسن بن عبد اللّه بن حممد ابن قُدامة، الفقيه احلنبلي، : القاضي ابن اجلبل 
احملدث، شرف الدين أبو العباس املقدسي االَصل، الدمشقي، املشهور بابن قاضي 

  .مات سنة إحدى وسبعني وسبعمائة اجلبل
١٧٤  

  



 
 ا����رس                                                                                                                               

٢٦١


	�س  ا���ا��  
  

  :ا������  و���م  ا��ـــــ��ن)  ١(

  .ط المشهد الحسيني) هـ٩١١م(اإلتقان في علوم القرآن لجالل الدين السيوطي   ـ١

تحقيق الشيخ عبـدالغني   ) هـ٢٠٤م(أحكام القرآن لإلمام الشافعي محمد بن إدريس          ـ٢

  .عبدالخالق، ط السعادة

، ط عبدالرحمن محمد، سنة )هـ٣٧٠م(أحكام القرآن للجصاص ـ أحمد بن علي     ـ٣

  .هـ١٣٤٧

ـ ٥٤٣م( القرآن البن العربي ـ أبو بكر محمد بن عبـداهللا   أحكام  ـ٤ ط عيـسي  ) هـ

  .هـ١٣٧٦الحلبي، تحقيق علي محمد البجاوي، سنة 

  .أسباب النزول لإلمام السيوطي، ط التحرير بالقاهرة  ـ٥

  .، ط الشعب)هـ٧٧٤م(تفسير ابن كثير ـ إسماعيل بن كثير القرشي   ـ٦

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكـريم لإلمـام          : تفسير أبي السعود المسمى     ـ٧

  .ط عبدالفتاح مراد) هـ٩٨٢م(محمد بن محمد بن مصطفى 

تفسير البيضاوي ـ المسمى أنوار التنزيل ألسرار التأويل للقاضي ناصـر الـدين      ـ٨

  .ط عبدالفتاح مراد) هـ٦٨٥م(عبداهللا بن عمر 

تفسير الطبري ـ جامع البيان في تأويل آي القرآن ـ لإلمام جعفر بن محمد بـن      ـ٩

  .هـ١٣٢٩ط بوالق، سنة ) هـ٣١٠م(جرير الطبري 

تفسير الفخر الرازي ـ مفاتيح الغيب ـ لإلمام محمد بن عمر الحـسين البكـري       ـ١٠

  .ط عبدالرحمن محمد) هـ٦٦٦م(

ـ لإلمام محمـد بـن أحمـد القرطبـي     تفسير القرطبي ـ الجامع ألحكام القرآن     ـ١١

  .ط دار الكتب المصرية ودار الشعب) هـ٦٧١م(

  .مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني، ط عيسى الحلبي  ـ١٢
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٢٦٢

)٢  (��  :ا�"!ی�  و���م ا��

ـ ٥٤٤م(اإللمام إلى معرفة وصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض            ـ١٣ ط ) هـ

  .م١٩٧٠دار التراث، سنة 

وشـرحه  ) هـ٨٥٢م(لوغ المرام من أدلة األحكام لإلمام أحمد بن علي بن حجر            ب  ـ١٤

  .ط مصطفى الحلبي) ١١٨٢م(يل الصنعاني سبل السالم لمحمد بن إسماع

تحفة األحوذي شرح سـنن الترمـذي للمبـاركفوري محمـد بـن عبـدالرحمن                 ـ١٥

  .ط مصر) هـ١٢٥٣م(

  .هـ١٣٧١نة ترتيب مسند اإلمام أحمد للشيخ البنا، ط مصر س  ـ١٦

ـ ٨٠٦م(تخريج أحاديث المنهاج للحافظ عبدالرحيم بـن الحـسين العراقـي              ـ١٧ ، )هـ

  .مجاميع) ١٧٢(مخطوط بمكتبة األزهر تحت رقم 

تذكرة المحتاج في تخريج أحاديث المنهاج البن الملقن سراج الدين عمر بن علـي                ـ١٨

  .مجاميع) ١٧٢(، مخطوط بمكتبة األزهر تحت رقم )هـ٨٠٤م(

  .ط الحلبي) هـ٩١١م(لجامع الصغير لإلمام جالل الدين عبدالرحمن السيوطي ا  ـ١٩

  .الشيخ عبدالغني النابلسي، ط، بيروت: ذخائر المواريث في الداللة على الحديث  ـ٢٠

  .، ط مصطفى الحلبي)هـ٢٧٥م(سنن أبي داود ـ اإلمام سليمان بن األشعث   ـ٢١

، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، )هـ٢٧٣م(سنن ابن ماجة ـ اإلمام محمد بن يزيد    ـ٢٢

  .ط عيسى الحلبي

ـ ٤٥٨م(سنن البيهقي لإلمام أحمد بن الحسين بن علي البيهقي النيسابوري             ـ٢٣ ، ط  )هـ

  .هـ١٣٤٢حيدر أباد الدن، سنة 

ـ    ٢٧٠م(سنن الترمذي لإلمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سوره             ـ٢٤ ، ) ونيـف هـ

  .لبيتحقيق الشيخ أحمد شاكر، ط مصطفى الح

ـ ٣٨٥م(سنن الدار قطني لإلمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمـد     ـ٢٥ ومعهـا  ) هـ

التعليق المغني لمحمد شمس الحق األبادي، نشر عبد اهللا هاشم اليماني، ط القاهرة،             

  .هـ١٣٨٦سنة 
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٢٦٣

ومعه زهر الربى   ) هـ٣٠٣م(سنن النسائي لإلمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب           ـ٢٦

  .ط مصطفى الحلبي) هـ٩١١م(السيوطي، لإلمام جالل الدين 

السراج المنير شرح الجامع الصغير للعالمة الشيخ علي بن أحمـد العزيـزي، ط                ـ٢٧

  .هـ١٣١٢الميمنية بمصر، سنة 

ـ ٦٧٦م(شرح صحيح مسلم لإلمام أبي زكريا يحيى بن شـرف النـووي           ـ٢٨ ، ط )هـ

  .الشعب

  .محمد سيد جاد الحق، ط القاهرةشرح معاني اآلثار لإلمام الطحاوي، تحقيق الشيخ   ـ٢٩

حاشية السندي، ط   ) هـ٢٥٦م(صحيح البخاري لإلمام محمد بن إسماعيل البخاري          ـ٣٠

  .عيسى الحلبي

، تحقيق محمـد فـؤاد      )هت٢٦١م(صحيح مسلم لإلمام مسلم بن الحجاج القشيري          ـ٣١

  .عبدالباقي، ط عيسى الحلبي

  .يب مع شرح ابن القيم، ط القاهرةعون المعبود ـ شرح سنن أبي داود البن الخط  ـ٣٢

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لإلمام أحمد بن علي بـن حجـر العـسقالني                 ـ٣٣

  .، ط المطبعة األميرية)هـ٨٥٢م(

الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير للـشيخ يوسـف النبهـاني، ط                 ـ٣٤

  .مصطفى الحلبي

ط، حيدر أبـاد الـدكن      ) هـ٤٠٥م( عبداهللا   المستدرك للحاكم النيسابوري محمد بن      ـ٣٥

  .هـ١٣١٢بالهند، سنة 

  .هـ١٣٢٧مسند اإلمام الشافعي محمد بن إدريس، ط العلمية، سنة   ـ٣٦

  .هـ١٣١٣مسند اإلمام أحمد حنبل الشيباني، ط الميمنية ، سنة   ـ٣٧

  .المعجم المفهرس أللفاظ الحديث من عمل المستشرقين وتصوير بيروت  ـ٣٨

ط السلفية بالمدينة ) هـ٥٩٧م(ات البن الجوزي ـ عبدالرحمن بن علي  الموضوع  ـ٣٩

  .المنورة

  .الموطأ لإلمام مالك بن أنس ـ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، ط عيسى الحلبي  ـ٤٠
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  .الموطأ لإلمام مالك مع شرحه تنوير الحوالك لإلمام السيوطي، ط الحلبي  ـ٤١

ط ) هـ١٢٥٠م( محمد بن علي الشوكاني      ذيل األوطار شرح منتقى األخبار لإلمام       ـ٤٢

  مصطفى الحلبي

  :آ�) ا'&ـــــ�ل وا���$)  ٣(

وولده تاج ) هـ٧٥٥م(اإلبهاج بشرح المنهاج لتقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي   ـ٤٣

  .، ط األدبية)هـ٧٧١م(الدين عبدالوهاب بن علي 

، ط  )هـ٦٣١م(مدى  اإلحكام في أصول األحكام لسيف الدين علي بن أبي علي اآل            ـ٤٤

  .الحلبي

  .، ط الحلبي)هـ٤٥٦م(اإلحكام في أصول األحكام البن حزم علي بن أحمد   ـ٤٥

  .ط الحلبي) هـ٤٥٠م(علي بن محمد حبيب = األحكام السلطانية للماوردي   ـ٤٦

ـ ٦٨٣م(االختيار لتعليل المختار لإلمام عبداهللا بن محمـود بـن مـودود               ـ٤٧ ، ط  )هـ

  .القاهرة

  .والنظائر للسيوطي، ط عيسى الحلبياألشباه   ـ٤٨

  .، ط بوالق والحلبي)هـ٢٠٤م(األم لإلمام الشافعي محمد بن إدريس   ـ٤٩

، ط مصطفى الحلبي، سنة     )هـ١٢٥٠م(محمد بن علي    = إرشاد الفحول للشوكاني      ـ٥٠

  .هـ١٣٥٦

، ط الكتاب العربي، سـنة      )هـ٤٩٠م(أبي بكر ممد بن أحمد      = أصول السرخسي     ـ٥١

  .هـ١٣٧٢

أصول الفقه لفضيلة الشيخ عبدالغني عبدالخالق وآخرين، ط لجنـة البيـان، سـنة                ـ٥٢

  .م١٩٦٣

  .أصول الفقه للمرحوم الشيخ محمد أبو زهرة، ط دار الفكر العربي  ـ٥٣

أصول الفقه للخضري ـ الشيخ محمد الخضري بك، ط المكتبة التجاريـة، سـنة      ـ٥٤

  .هـ١٣٨٥
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نبل ـ الشيخ موفق الدين عبداهللا بن قدامة المقدسي  الكافي في فقه اإلمام أحمد بن ح  ـ٥٥

  .، ط المكتب اإلسالمي بدمشق)هـ٦٢٠م(

ـ ٧٥١م(أعالم الموقعين عن رب العالمين البن القيم محمد بن أبي بكـر               ـ٥٦ ، ط  )هـ

  .الكليات األزهرية

  .، ط اإلمام)هـ٥٨٧م(بدائع الصنائع للكاسائي عالء الدين أبي بكر بن مسعود   ـ٥٧

، ط  )هـ٥٩٥م(ية المجتهد ونهاية المقتصد البن رشد أبي الوليد محمد بن أحمد            بدا  ـ٥٨

  .هـ١٣٨٦الكليات األزهرية، سنة 

مـصورة بـدار    ) هـ٤٧٨م(البرهان إلمام الحرمين عبدالملك بن يوسف الجويني          ـ٥٩

  .أصول) ٦٢٥(الكتب المصرية برقم 

  .مام، ط اإل)هـ٤٣٠م(يس النظر للدبوسي عبداهللا بن عمر تأس  ـ٦٠

، مخطـوط بكليـة     ) هـ٤٧٦م(التبصرة ألبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي          ـ٦١

  .الشريعة

ـ ٨٢٦م(التحرير لما في كتاب المنهاج لإلمام أحمد بن عبدالرحيم العراقـي              ـ٦٢ ، )هـ

  .أصول) ٨٦٨(مخطوط بمكتبة األزهر رقم 

ر لبـاد شـاه، ط      مع شرحه تيسير التحري   ) هـ٥٦١م(التحرير البن الهمام الكمال       ـ٦٣

  .الحلبي

تحقيق الدكتور  ) هـ٦٥٦م(تخريج الفروع على األصول للزنجاني محمود بن أحمد           ـ٦٤

  .محمد أديب صالح، ط دمشق

تسهيل الوصول إلى علم األصول للشيخ محمد عبـدالرحمن المحـالوي، ط سـنة                ـ٦٥

  .هـ١٣٤١

) هـ٧٩٣م(بن عبداهللا التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني مسعود بن عمر          ـ٦٦

  .هـ١٣٠٦مع حاشية الفنري ومال خسرو وعبد الحكيم ، ط الخيرية ، سنة 

التمهيد في تخريج الفروع على األصول لإلمام جمال الدين عبـدالرحيم األسـنوي               ـ٦٧

  .هـ١٣٥٣، ط مكة المكرمة، سنة )هـ٧٧٢م(
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مـع شـرحه    ) هـ٦٨٤م(تنتقيح الفصول للقرافي أحمد بن أدريس بن عبدالرحمن           ـ٦٨

  .لإلمام نفسه، ط الكليات األزهرية

حاشية ابن عابدين ـ رد المحتار ـ للعالمة محمد أمين الشهير بابن عابـدين، ط      ـ٦٩

  .م١٩٦٦الحلبي سنة 

  .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير محمد عرفة الدسوقي، ط عيسى الحلبي  ـ٧٠

، )هـ٨١٤م( أحمد المحلي    حاشية قليبوي وعميرة على شرح جالل الدين محمد بن          ـ٧١

  ).هـ ، ط عيسى الحلبي٦٧٦م(اإلبهاج اإلمام النووي 

ـ ٨٦٤م(حاشية البناني على شرح المحلي لجالل الدين محمد بن أحمد             ـ٧٢ علـى  ) هـ

  .ط الحلبي) هـ٧٧١م(جمع الجوامع لعبد الوهاب السبكي 

  .جاريةحاشية الشيخ حسن العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع، ط الت  ـ٧٣

   .الرسالة لإلمام الشافعي تحقيق الشيخ أحمد شاكر، ط مصطفى الحلبي  ـ٧٤

  .هـ١٣٤٢، ط السلفية، سنة )هـ٦٢٠م(روضة الناظر البن قدامة عبداهللا بن أحمد   ـ٧٥

رفع الحاجب عن ابن الحاجب لإلمام تاج الدين عبد الوهاب ابـن علـي الـسبكي                  ـ٧٦

  .أصول) ٤٥٥()رقم ، مخطوط بمكتبة الزهر تحت ) هـ٧٧١م(

  .سلم الوصول على نهاية السول للشيخ محمد بخيت المطيعي، ط السفلية  ـ٧٧

  .، ط التجارية)هـ٨٦١م(فتح القدير للكمال بن الهمام   ـ٧٨

ـ ٦٦٠م(قواعد األحكام في مصالح األنام لإلمام عز الدين بن عبد الـسالم               ـ٧٩ ط ) هـ

  .التجارية

  .، ط مصطفى الحلبي)هـ٤٧٦م( بن يوسف اللمع للشيرازي إبراهيم بن علي  ـ٨٠

لإلمـام محيـى الـدين النـووي     : المجموع للنووي ـ شرح المهذب للشيرازي    ـ٨١

  .، ط زكريا علي يوسف)هـ٦٧٦م(

، مخطوط لمكتبـة    )هـ٦٠٦م(المحصول لإلمام الرازي محمد بن عمر بن الحسين           ـ٨٢

  ).٢٢٤٧(األزهر رقم 

  .، ط الجمهورية)هـ٤٥٦م(المحلي البن حزم علي بن أحمد  ـ٨٣  
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٢٦٧

مـع شـرح العـضد      ) هـ٦٤٦م(مختصر المنتهى البن الحاجب عثمان بن عمر          ـ٨٤

  .وحاشية السعد، ط الكليات األزهرية، تحقيق شعبان محمد إسماعيل

  .مذكرة لفضيلة الشيخ جاد الرب رمضان في أثر القواعد األصولية، مخطوطة  ـ٨٥

  .خالق في تاريخ أصول الفقه، القاهرةمذكرة لفضيلة الشيخ عبد الغني عبد ال  ـ٨٦

  .، ط بوالق والتجارية)هـ٥٠٥م(المستصفى لإلمام محمد بن محمد الغزالي   ـ٨٧

  .مسلم الثبوت مع شرح فواتح الرحموت لعبد العلي محمد بن نظام الدين، ط بوالق  ـ٨٨

ين عبد السالم وعبد الحليم وأحمد، تحقيق الشيخ محيـى الـد          : المسودة آلل تيمية      ـ٨٩

  .عبدالحميد ، ط صبيح

، )هـ٤٣٦م(المعتمد في أصول الفقه ألبي الحسين البصري محمد بن علي الطيب              ـ٩٠

  .م١٩٦٤ط دمشق، سنة 

  .، ط الجمهورية، مصر)هـ٦٢٠م(المغني البن قدامة عبد اهللا بن أحمد المقدسي   ـ٩١

  .لبي، ط مصطفى الح)هـ٩٧٥م(مغني المحتاج لإلمام محمد الشربيني الخطيب   ـ٩٢

منتهى السول واألمل في علمي األصول والجدل البن الحاجب عثمان بـن عمـر                ـ٩٣

  .هـ١٣٢٦، ط الخانجي، سنة )هـ٦٤٦م(

المنخول من تعليقات األصول للغزالي محمد بن محمد، تحقيق محمد حسن هيتو، ط           ـ٩٤

  .دمشق

  .ط صبيح) هـ٧٩٠م(الموافقات للشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي   ـ٩٥

فتاح الوصول في بناء الفروع على األصول البن التلمساني محمـد بـن أحمـد               م  ـ٩٦

  .، ط دار الكتاب العربي بمصر)هـ٧٧١م(

محمد بن الحسن، ط صـبيح  : مناهج العقول ـ شرح منهاج الوصول ـ للبدخشي    ـ٩٧

  .على األسنوي

ـ ٦٨٥مـن (منهاج الوصول إلى علم األصول للقاضي البيضاوي          ـ٩٨ ط صـبيح   ) هـ

  .بتحقيق المرحوم الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد

  .ط عيسى الحلبي) هـ٤٧٦م(المهذب للشيرازي ـ إبراهيم بن علي أبي إسحاق   ـ٩٩
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 نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء األصول للمرحوم الشيخ عيسى منون،           ـ ١٠٠

  .مطبعة المنيرية

، )هـ٧٧٢م(نهاية السول بشرح منهاج الوصول لألسنوي جمال الدين عبد الرحيم           ـ ١٠١

  .ط صبيح واألدبية

، )هـ٥٩٣م(علي بن أبي المرغياني : الهداية ـ شرح بداية المبتدئ لشيخ اإلسالم  -١٠٢

  .ط مصطفى الحلبي

  :ا��.ری,  وا���ا�+  وا��ـــــ��)  ٤(

، )هـ٤٦٣م(ي معرفة األصحاب البن عبد البر ـ يوسف بن عبداهللا   فاالستيعابـ ١٠٣

  .ط النهضة

ـ ٦٣٠م(علي بـن محمـد      : أسد الغابة في معرفة الصحابة البن األثير      ـ ١٠٤ ، ط  )هـ

  .الشعب

ـ ٨٥٢م(اإلصابة في حياة الصحابة البن حجر ـ أحمد بن علي  ـ ١٠٥ ط الكليـات  ) هـ

  .األزهرية

  .م١٩٢٧ي، ط المطبعة العربية بمصر سنة اإلعالم لخير الدين الزركلـ ١٠٦

  .م١٩٦٣إغاثة  األمة بكشف الغمة للمقريزي، ط شركة الطباعة بحمص، سنة ـ ١٠٧

ـ ٥٦٢م(األنساب البن السمعاني ـ عبدالكريم بن محمـد   ـ ١٠٨ ط الهنـد، سـنة   ) هـ

  .م١٩٦٣

 تحقيق ،)هـ٩١١م(بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجالل الدين السيوطي    ـ ١٠٩

  .م١٩٦٤أبي الفضل إبراهيم، ط عيسى الحلبي سنة 

  .هـ١٣٤٨، ط القاهرة سنة )هـ٧٧٤م(البداية والنهاية إلسماعيل بن كثير  -١١٠

ـ ٧٤٩م(البدر السافر وتحفة المسافر لكمال الدين جعفر بن تغلب األدفـوي             -١١١ ) هـ

  .تاريخ) ٨١(مصور بمعهد المخطوطات العربية برقم 

) هـ١٢٥٠م(الع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني محمد بن علي           البدر الط ـ ١١٢

  .هـ١٣٤٨ط السعادة، سنة 
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٢٦٩

ـ ٤٦٣م(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ـ أحمد بن علي  ـ ١١٣ ط القـاهرة، سـنة   ) هـ

  .هـ١٣٤٩

نزهة األلباء في طبقات األدباء البن األنباري عبدالرحمن        : تاريخ األدباء المسمى    ـ ١١٤

  .، ط جمعية أحياء مآثر العرب)هـ٥٧٧م(بن محمد 

  .هـ١٩٣٨تاريخ علماء بغداد للسالمي، ط األهالي ببغداد سنة ـ ١١٥

  .، ط مصر)هـ٨٥٢م(تبصير المنتبه بتحرير المشتبه البن حجر، أحمد بن علي ـ ١١٦

ـ ٥٧١م(تبيين كذب المفترى البن عساكر، علي بن الحسن بن هبـة اهللا             ـ ١١٧ ، ط  )هـ

  .م١٩٢٧القدسي، سنة 

ـ ٧٤٨م(تذكرة الحفاظ للذهبي محمد بن أحمد بن عثمـان          ـ ١١٨ ط الهنـد، سـنة     ) هـ

  .هـ١٣٣٣

ـ ٨٥٢م(تقرير التهذيب البن حجر أحمد بـن علـي          ـ ١١٩ تحقيـق عبـدالوهاب    ) هـ

  .عبداللطيف، ط المدينة المنورة

  .تهذيب التهذيب البن حجر، ط الهندـ ١٢٠

الفضل إبراهيم، ط عيسى الحلبي، حسن المحاضرة للسيوطي ـ تحقيق محمد أبو  ـ ١٢١

  .م١٩٦٨سنة 

خطط المقريزي المسمى المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار للمقريزي أحمد          ـ ١٢٢

  .، ط التحرير)هـ٨٤٥م(بن علي 

خالصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للعالمة الخرزجـي ط، القـاهرة             ـ ١٢٣

  .بتحقيق الشيخ محمود عبد الوهاب فايد

  .هـ١٣٧٠الدارس في أخبار المدارس، للتعيمي، ط دمشق، سنة ـ ١٢٤

الدرر الكامنة البن حجر ـ تحقيق الشيخ محمد سـيد جـاد الحـق، دار الكتـب      ـ ١٢٥

  .م١٩٦٦الحديثة، سنة 

لبرهان بن فرحون، ط القاهرة، سـنة       : الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب     ـ ١٢٦

  .هـ١٣٢٩
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حسيني ـ تحقيق محمد رشاد عبدالمطلب، ط الكويت، سـنة   ذيل العبر للذهبي والـ ١٢٧

  .م١٩٧٠

ذيل عيون األنباء في طبقات األطباء البن أبي أصبعية للدكتور أحمد عيسى بـك،      ـ ١٢٨

  .م١٩٤٢ط مصر، سنة 

  .الروض األنف للسهيلي، ط الكليات األزهريةـ ١٢٩

  .م١٩٣٦رية، سنة السلوك في معرفة دول الملوك لمقريزي، ط دار المكتبة المصـ ١٣٠

  .هشام ـ تحقيق محيى الدين عبدالحميد، ط دار التحرير سيرة ابنـ ١٣١

  .، ط القدسي)هـ١٨٠٩٨م(شذرات الذهب البن العماد ـ عبدالحي بن أحمد ـ ١٣٢

، ط  )هـ١١٢٢م(محمد بن عبدالباقي    : شرح المواهب اللدنية للقسطالني للزرقاني    ـ ١٣٣

  .هـ١٢٧٨بوالق 

  .، ط عيسى الحلبي)هـ٢٧٦م(اء البن قتيبة عبد اهللا بن مسلم الشعر والشعرـ ١٣٤

  .هـ١٣٣١الشيعة وفنون اإلسالم للسيد حسن صدر الدين، ط صيدا سنة ـ ١٣٥

  .طبقات الحنفية لطاش كبرى زاده، ط العراقـ ١٣٦

  .، ط الحسينية)هـ٧٧٢م (طبقات الشافعية لألسنوي جمال الدين عبدالرحيم ـ ١٣٧

، ١٥٦٨ية البن قاضي شهبة ـ مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم طبقات الشافعـ ١٣٨

  .تاريخ

مصور بمعهد  ) هـ٨٠٤م(طبقات الشافعية البن الملقن سراج الدين عمر بن علي          ـ ١٣٩

  .تاريخ) ١١٣٩(المخطوطات العربية رقم 

  .ط بيروت) هـ١٠١٤م(طبقات الشافعية البن هداية اهللا أبي بكر الكوراني ـ ١٤٠

  .ط العراق) هـ٤٧٦م( الفقهاء للشيرازي أبي إسحاق إبراهيم بن علي طبقاتـ ١٤١

ـ ٩٤٥م(طبقات المفسرين لشمس الدين محمد بن علي الـداودي          ـ ١٤٢ ط وهبـة   ) هـ

  .بالقاهرة

ـ ٢٧٦م(عبد اهللا بن مـسلم      : عيون األخبار البن قتيبة   ـ ١٤٣ تـصوير المؤسـسة    ) هـ

  .المصرية، علي طبعة دار الكتب
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  .في طبقات األصوليين للشيخ عبداهللا المراغي، ط المشهد الحسينيالفتح المبين ـ ١٤٤

  .هـ١٣٢٣الفتوحات اإلسالمية لألستاذ أحمد دحالن، الطبعة األولى بمصر، سنة ـ ١٤٥

  .هـ١٣٤٨ط القاهرة، سنة : الفهرست البن النديمـ ١٤٦

  .هـ١٣٢٤ط السعادة بالقاهرة سنة : الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنديـ ١٤٧

فوات الوفيات البن شاكر ـ تحقيق الشيخ محيى الدين عبدالحميد، ط القاهرة سنة  ـ ١٤٨

  .م١٩٥١

  .ط بوالق) هـ٦٣٠م(الكامل البن األثير ـ عز الدين علي بن محمد ـ ١٤٩

  .كشف الظنون لحاجي خليفة، ط استانبولـ ١٥٠

  .اللباب في تهذيب األنساب البن األثير، ط القدسي بمصرـ ١٥١

ط األنجلو المصرية، سـنة     : مآثر العرب على الحضارة األوروبية، جالل مظهر      ـ ١٥٢

  .م١٩٦٠

نقله إلى العربيـة عفيفـي البعلبكـي، ط         : مختصر تاريخ العرب، سيد أمين علي     ـ ١٥٣

  .بيروت

ـ ٧٣٢م: (المختصر في أخبار البشر ألبي الفداء إسـماعيل بـن علـي           ـ ١٥٤ ، ط  )هـ

  .الحسينية

ـ ٧٤٨م( األعالم والرجال للذهبي محمد بـن عثمـان          المشتبة في أسماء  ـ ١٥٥ ، ط  )هـ

  .عيسى الحلبي

  .، ط مصر)هـ٦٢٦م(معجم األدباء لياقوت الحموي ـ ١٥٦

  .م١٩٦٨ط لبنان سنة : معدم البلدان لياقوت الحمويـ ١٥٧

  .ط القدسي: معجم الشعراء للمرزبانيـ ١٥٨

  .م١٩٦٨معجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة، ط بيروت سنة ـ ١٥٩

  .ط عبيد بدمشق: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالةـ ١٦٠
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ط دار الكتـاب الحديثـة   : معيد النعم ومبيد النقم لتاج الدين عبد الوهاب الـسبكي        ـ ١٦١

  .بمصر

، ط عبـدالرحمن محمـد      )هـ٨٠٨م: (مقدمة ابن خلدون، عبدالرحمن بن خلدون     ـ ١٦٢

  .بمصر

  .تاريخ) ٥٣٧٢(ية رقم مصور بدار الكتب المصر: المقفي للمقريزيـ ١٦٣

  .تاريخ) ٥١٠(المقفي للمقريزي، ميكرو فيلم بالجامعة العربية رقم ـ ١٦٤

  .، ط العالمية)هـ٦٠٦م(مناقب اإلمام الشافعي للرازي ـ محمد بن عمر ـ ١٦٥

  .محمد شفيق غربال، دار العلم بالقاهرة: الموسوعة العربية الميسرةـ ١٦٦

  .م١٩٦٣يسى الحلبي، سنة ط ع: ميزان االعتدال للذهبيـ ١٦٧

، ط دار   )هـ٨٧٤م: (النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة، البن تغري بردي        ـ ١٦٨

  .الكتب المصرية

  .م١٩٥٩نهاية األرب في معرفة قبائل العرب للقلقشندي، ط مصر سنة ـ ١٦٩

  .م١٩٥١هدية العارفين إلسماعيل باشا البغدادي، ط استانبول، سنة ـ ١٧٠

، ط استانبول، ط لبنـان،  )هـ٧٦٤م( بالوفيات لصالح الدين خليل بن أيبك      الوافيـ ١٧١

   .٨ : ١الجزاء من 

، ط القاهرة،   )هـ٦٨١م(أحمد بن محمد بن إبراهيم،      : وفيات األعيان البن خلكان   ـ ١٧٢

  .هـ١٣٦٧سنة 

  

  :ا��2�  وا��"ـــ�  وا'دب)  ٥(

ط دار الكتب الحديثـة ـ   : أساس البالغة للزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرـ ١٧٣

  .م١٩٦٠سنة 

  .تصوير لبنان) م١٢٥٠م(تاج العروس للسيد مرتضى الزبيدي ـ ١٧٤

  .ط بيروت) هـ٣٩٢م(الخصائص البن جني، أبو الفتح عثمان بن جني ـ ١٧٥
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شرح األشموني على ألفية ابن مالـك، للعالمـة علـي بـن محمـد األشـموني                 ـ ١٧٦

  .، ط عيسى الحلبي)هـ٩٠٠م(

ـ ٧٦٩م(ح ابن عقيل على ألفية ابن مالك للقاضي عبداهللا بن عقيـل             شرـ ١٧٧ ، ط  )هـ

  .التجارية بتحقيق الشيخ محيى الدين عبدالحميد

  .شرح السيد الشريف الجرجاني على التصريف للعزي، ط حجازي بالقاهرةـ ١٧٨

  .، ط القاهرة)هـ٥٠٢م(شرح القصائد العشر البن الخطيب التبريزي ـ ١٧٩

  .م١٩٢٧ط أدلف حلز هوش، سنة : منير في شعر أبي بصيرالصباح الـ ١٨٠

، ط  )هـت ٨١٧م(القاموس المحيط للفيروزبادي مجد الدين محمد بـن يعقـوب،           ـ ١٨١

  .مصر

  .، ط بيروت)هـ٧١١م(لسان العرب البن منظور جمال الدين محمد بن جالل، ـ ١٨٢

  .ط األميرية بمصر: مختار الصحاح للرازي محمد بن عبدالقادرـ ١٨٣

  .، ط األميرية)هـ٧٧٠م(أحمد بن محمد : المصباح المنير للفيوميـ ١٨٤

  .ط عيسى الحلبي: معجم مقاييس اللغة البن فارسـ ١٨٥

، ط دار الكتـب     )هـ٥٤٠م(المعرب من كالم األعجمي البن منصور الجواليقي        ـ ١٨٦

  .بتحقيق الشسيخ أحمد محمد شاكر

مـع حاشـية    ) هـ٧٦١م(هللا بن يوسف    جمال الدين عبدا  : مغني اللبيب البن هشام   ـ ١٨٧

  .األمير، ط عيسى الحلبي

بتحقيـق عبـدالخالق عـضيمة، ط       ) هـ٢٧٥م(محمد بن يزيد    : المقتضب للمبرد ـ ١٨٨

  .المجلس األعلى

  .، ط دار الكتب)هـ٧٣٣م(أحمد عبدالوهاب : نهاية األرب للنويريـ ١٨٩

)٦  (�  :م�ا�ـــ�  م���4

  .، ط مصطفى الحلبي)هـ٨١٦م: (محمدالتعريفات للجرجاني، علي بن ـ ١٩٠

  .، ط المدينة المنورة)هـ٤٦٣م: (جامع بيان العلم وفضله، البن عبد البرـ ١٩١
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، سلسلة الثقافة اإلسـالمية،     )هـ٦٠٦م(عصمة األنبياء لإلمام فخر الدين الرازي       ـ ١٩٢

  .م١٩٦٤سنة 

  .بيحط ص) هـ٤٢٩م(الفرق بين الفرق لعبد القاهر بنه طاهر البغدادي ـ ١٩٣

  .ط الحسينية بمصر: اللؤلؤ المنظوم في مبادئ العلوم للشيخ محمد ابي عليانـ ١٩٤

  .ط بغداد: معجم المطبوعات العربية والمعربة لسركيسـ ١٩٥

  .ط مؤسسة الحلبي) هـ٤٦٧م(محمد بن عبدالكريم : الملل والنحل للشهرستانيـ ١٩٦

  .ني، ط دار الكتاب اللبنانياإليضاح في علوم البالغة لإلمام الخطيب القزويـ ١٩٧

  .تحت سلطان القدر لمصطفى صبري، ط المطبعة السلفية ومكتبتهاـ ١٩٨

شرح السلم ـ تأليف شهاب الدين أحمد بن عبدالفتاح الشهير بالملوي، ط الجهـاز   ـ ١٩٩

  .م، مصر١٩٨٤/هـ١٤٠٤المركزي للكتب الجامعية والمدرسية، 

  .الحكمة المنطقية البن سيناـ ٢٠٠

تحرير القواعد المنطقية تأليف قطب الدين محمود بن محمد الرازي مـع شـرح              ـ ٢٠١

الرسالة الشمسية لنجم الدين عمر بن علي القزويني وبأسفله حاشية على تحريـر             

ثانيـة  القواعد للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني، ط مصطفى الحلبـي، ط             

  .م، مصر١٩٤٨هـ ـ ١٣٦٧

  .ار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنانمفتاح العلوم للسكاكي، ط دـ ٢٠٢
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٢٧٥

��س ا�������ت  

  رقم الصفحة  املوضـــــــــــــــوع

  ٨-١  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ةاملقدم

  ٣٢ - ٩  يف معىن احلقيقة: الفصل  األول 

  ١٠   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ معىن احلقيقة لغة واصطالحاً: املبحث األول 

  ١٤  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ة وشرعية وعرفيةأقسام احلقيقة لغوي: املبحث الثاين 

 وجود احلقيقة اللغويـة والـشرعية والعرفيـة       : املبحث الثالث   
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

١٧  

  ١٩  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ القرآن عريب كله: املبحث الرابع 

  ٢٢  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ النقل إىل ااز خالف األصل: املبحث اخلامس 

  ٢٥  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ وجود األمساء الشرعية: املبحث السادس 

  ٣٠  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ صيغ العقود من اإلنشاء: املبحث السابع 

  ٧٦- ٣٣  يف  اـــــــاز:  الفصل  الثاين 

  ٣٤  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ز لغة واصطالحاًمعىن اا: املبحث األول 

  ٣٧  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ وقوع ااز يف اللغة والقرآن والسنة: املبحث الثاين 

  ٥٥  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ )ااورة(أنواع ااز باعتبار العالقة : املبحث الثالث 

  ٥٩  قل عن العربيشترط لصحة استعمال ااز الن: املبحث الرابع 

  ٦١  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ااز خالف األصل: املبحث اخلامس 

  ٦٣  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  األسباب اليت تدعو إىل ااز:املبحث السادس 

  ٦٦  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  اللفظ قد ال يكون حقيقة وال جمازاً:املبحث السابع 

  ٦٨  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  االحتجاج بااز:املبحث الثامن 

  ٧٢  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ال يقاس على ااز:املبحث التاسع 

  ٧٥  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  أسباب العدول عن ااز:املبحث العاشر 



 
 فهرس املوضوعات                                                                                                                         

 

 

٢٧٦

  رقم الصفحة  املوضـــــــــــــــوع

  ١٠١ - ٧٧  إطالقات  اـــــاز:  الفصل  الثالث

  ٧٨  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  إطالق السبب على املسبب والعكس:املبحث األول 

  ٨١  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  إطالق العلة على املعلوم والعكس:املبحث الثاين 

  ٨٢  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ كس إطالق الالزم على امللزوم والع:املبحث الثالث 

  ٨٣  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  إطالق األثر على املؤثر:املبحث الرابع 

  ٨٤  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  إطالق احلال على احملل:املبحث اخلامس 

  ٨٧  م إطالق الكل على البعض وامللزوم على الالز:املبحث السادس 

  ٩٠  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ااز املركب:املبحث السابع 

  ٩٦  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ااز بالزيادة والنقصان:املبحث الثامن 

   ١٧٢ – ١٠٢  تعارض احلقيقة مع ااز:  الفصل  الرابع 

  ١٠٣  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠يشترك فيه احلقيقة وااز ما :املبحث األول 

  ١٠٤  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  هل ااز يستلزم احلقيقة:املبحث الثاين 

  ١١٠  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  العالقة بني احلقيقة وااز:املبحث الثالث 

  ١٢١  ...... االشتباه عند اليت تعرف ا احلقيقة من ااز موراأل :املبحث الرابع

  ١٢٦  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ترك احلقيقة للعادة الشرعية:املبحث اخلامس 

  ١٣٤  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  حكمهما يف إثبات األحكام ما سواء:املبحث السادس 

  ١٣٩  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  إذا تعذرت احلقيقة أو هجرت تعني ااز:املبحث السابع 

  ١٤٥  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  إذا أمكن العمل باحلقيقة تعينت:املبحث الثامن 

  ١٥٢  ٠٠٠٠٠٠٠٠  احلقيقة املستعملة أوىل من ااز املتعارف:املبحث التاسع 

  ١٥٦  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ااز هل يصح اجلمع بني احلقيقة و:املبحث العاشر 

  ١٦٥  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  إذا قصدت احلقيقة بطل ااز:املبحث احلادي عشر



 
 فهرس املوضوعات                                                                                                                         

 

 

٢٧٧

  رقم الصفحة  املوضـــــــــــــــوع

  ١٦٨  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اخللفية بني احلقيقة وااز :املبحث الثاين عشر

  ١٩٦-١٧٣  إطالق الوصف وتعارض ما خيل بالفهم: الفصل اخلامس

  ١٧٤  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  إطالق الوصف املشتق على شيء جمازاً:األول املبحث 

  ١٧٧  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ إذا دار اللفظ بني االشتراك وااز :املبحث الثاين 

  ١٧٩  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  اإلضمار خري من االشتراك:املبحث الثالث 

  ١٨٢  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  االشتراك التخصيص خري من:املبحث الرابع 

  ١٨٤  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ااز خري من النقل:املبحث اخلامس 

  ١٨٦  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ اإلضمار خري من النقل:املبحث السادس 

  ١٨٩  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ة حد التعريض وهو حقيق:املبحث السابع 

  ١٩٠  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  هل الكناية حقيقة أم جماز:املبحث الثامن 

  ٢٤٠ - ١٩٧  التخصيص  باإلضمار  واالستعارة:  الفصل  السادس

  ١٩٨  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  التخصيص أوىل من النقل:املبحث األول 

  ٢٠١  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  اإلضمار مثل ااز:املبحث الثاين 

  ٢٠٣  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  التخصيص خري من ااز:املبحث الثالث 

  ٢٠٥  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  التخصيص خري من اإلضمار:املبحث الرابع 

  ٢٠٨  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  املقصود باالستعارة:املبحث اخلامس 

  ٢١٨  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  استعارة العتق للطالق:املبحث السادس 

  ٢٢٤  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ااز ال يدخل إال يف أمساء األجناس:املبحث السابع 

  ٢٢٨  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  تقسيم اللفظ إىل احلقيقة وااز:املبحث الثامن 

  ٢٣٠  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  فروع فقهية خمرجة على احلقيقة وااز:املبحث التاسع

  ٢٣٠  . يصرف اللفظ على ااز عند قيام القرينة: املطلب األول     



 
 فهرس املوضوعات                                                                                                                         

 

 

٢٧٨

  رقم الصفحة  املوضـــــــــــــــوع

  ٢٣٣  .ع العالقة السببيةمن أنوا:  املطلب الثاين     

  ٢٣٥  .اطالق اسم البعض على الكل والعكس: طلب الثالثامل     

  ٢٤٧ - ٢٤١  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ نتائج  البحث

  ٢٤٨  الفهارس

 


