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 ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ، من إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،

هيده اهلل فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له 

  ، وأشهد أن حممد عبده ورسوله .. أما بعد :

وألف من  ةالقعدة لعام تسٍع وعرشين وأربعامئ ففي ليلة اليوم الرابع والعرشين من شهر ذي

 ألتقيكم يف درس بعنوان )املجاز بني القبول والرد( .،  -َصىل اهلل عليه وسلم-هجرة النبي 

إن الكالم عىل املجاز قبواًل ورًدا ، مهم لكثرة متسك أهل الباطل به يف تأويل نصوص 

 -رمحه اهلل-يث الصفات ، حتى إن اإلمام ابن القيم الكتاب والسنة ، ال سيام آيات وأحاد

، وذلك لكثرة متسك أهل  ( 1)سمى املجاز بالطاغوت الثالث كام يف )خمترص الصواعق(

 . -سبحانه وتعاىل-الباطل به يف تأويل أسامء اهلل وصفاته 

 ىلثم قد أكثر املتكلمون الكالم يف املجاز ، وأكثروا االستدالل عىل صحته والتشنيع ع

 املخالفني فيه ، فلذا كان من املهم ذكره وذكر أدلته والنظر فيه قبواًل ورًدا تبًعا للدليل .

 إىل عنارص : -إن شاء اهلل-وسأقسم هذا الدرس 

 العنرص األول: تعريف املجاز . -

 العنرص الثاين: أركان املجاز . -

 العنرص الثالث: اخلالف يف املجاز . -

 ة متعلقة باملجاز .العنرص الرابع: تنبيهات متفرق -

 

                                         
 ( . 283/  1خمترص الصواعق املرسلة )  ( 1)
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 أما العنرص األول: فهو تعريف املجاز:

تب كقد كثر كالم املجازيني عىل املجاز ، وتكلم عليه كثري من املتأخرين يف كتب اللغة و

 .التفسري ، وكتب أصول الفقه 

وأما املجاز: فهو "، فقال:  [(1/36] وممن ذكر تعريفه الشوكاين يف كتابه )إرشاد الفحول

 ما رياللفظ املستعمل يف غري ما وضع له لعالقة مع قرينة ، وقيل هو اللفظ املستعمل يف غ

ثل استعامل لفظ وزيادة قيد: عىل وجه يصح إلخراج م، وضع له أوال، عىل وجه يصح 

 . اهـ . "احلقيقة: إنه ما كان بضد معنى -أيضا-وقيل يف حده ، األرض يف السامء 

، ( [ 90/  7] تعريف املجاز وحده كام يف )جممو  الفتاوى -رمحه اهلل-وقد ذكر ابن تيمية 

ام هو اللفظ املستعمل في "احلقيقة  "إن الذين قسموا اللفظ: حقيقة وجمازا قالوا: "فقال : 

يد ر إاا أرهو اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له كلفظ األسد واحلام "واملجاز  "وضع له. 

هبام البهيمة أو أريد هبام الشجاع والبليد. وهذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد 

وضع أوال ملعنى ثم بعد الك قد يستعمل يف موضوعه وقد يستعمل يف غري موضوعه؛ وهلذا 

 ".. كان املشهور عند أهل التقسيم أن كل جماز فال بد له من حقيقة وليس لكل حقيقة جماز؟

 . -رمحه اهلل تعاىل-.إىل آخر ما قال .اهـ . .

 عىل معاٍن أربعة وعىل أمور أربعة:فإذن ال بد يف املجاز ويف تعريفه أن يكون متضمنًا 

 األمر األول: الوضع األول. -

 األمر الثاين: الوضع الثاين. -

 األمر الثالث: القرينة. -

 األمر الرابع: العالقة. -
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من محل اللفظ عىل الوضع األول، وهي التي اضطرتنا عىل واملراد بالقرينة: هي السبب املانع 

 محل اللفظ عىل املعنى الثاين، وهو الوضع الثاين.

والوجه الثاين، ولعل هذا يتضح باملثال: إذا  والعالقة: هي وجه االرتباط بني الوجه األول

قال قائل: رأيت أسًدا عىل فرس شاهًرا سيفه، فاألسد يطلق من حيث الوضع األول: عىل 

احليوان املفرتس املعروف، ويطلق من حيث الوضع الثاين: عىل الرجل  الشجا ، والعالقة 

 والقوة.بينهام أن كاًل منهام شجا ، والعالقية بينهام هي الشجاعة 

مل عىل احليوان املفرتس "رأيت أسًدا عىل فرس شاهًرا سيفه"فقول القائل:  ، ال يمكن أن ُيح

فبقرينة كونه عىل فرس وأنه شاهر سيفه جيعلنا نحمله عىل الوضع الثاين وهو الرجل 

 ا هو معنى املجاز عند املجازيني.الشجا ، وهذ

 العنرص الثاين: أركان املجاز:

 أركان املجاز عند القائلني به أربعة أركان:

 هو الوضع األول.الركن األول:  -

هو الوضع الثاين للفظ، وتقدم يف املثال السابق أن الوضع األول  الركن الثاين: -

 لألسد : هو احليوان املفرتس، وأن الوضع الثاين للفظ األسد: هو الرجل الشجا .

من محل اللفظ عىل الوضع األول  منعتنا التي هيالقرينة، أي  ثالث:الركن ال -

سًدا عىل رأيت أ"واضطرنا أن نحمله عىل اللفظ الثاين، ويف املثال السابق يف قول: 

هو كون األسد عىل الفرس وكونه شاهًرا سيفه، فإن هذا ال ، "فرس شاهًرا سيفه
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مل عىل الوضع الث -وهو الوضع األول-يحتصور يف احليوان املفرتس  اين فال بد أن ُيح

 وهو: الرجل الشجا .

وهي العالقة بني الوضع األول والوضع الثاين، ويف املثال العالقة،  الركن الرابع: -

 السابق: العالقة بني احليوان املفرتس والرجل الشجا  وهي: الشجاعة.

( 1)هذه األركان األربعة عند القول باملجاز، أما القرينة: فقد حكى الرازي يف تفسريهالبد من 

اإلامجا   ( 3)كتابه)العواصم والقواصم( ، وابن الوزير كام يف( 2)، والزركيش يف )البحر املحيط(

بل  ( 4)عىل أنه البد من قرينة، وذكر هذا اإلامجا  اإلمام ابن تيمية كام يف )جممو  الفتاوى(

 . وحكى عليه إامجا  العقالء

                                         
إال أهنم أامجعوا عىل أنه متى تعذر العمل باحلقيقة وحصل للحقيقة جمازان: أحدمها: أقرب إىل احلقيقة. "قال الرازي:  ( 1)

 ( . 170/  1 . اهـ . مفاتح الغيب ) "والثاين: أبعد فإنه جيب محل اللفظ عىل املجاز األقرب

املجاز ُيتاج إىل العالقة وإىل القرينة فالعالقة هي املجوزة لالستعامل، والقرينة هي املوجبة للحمل.  "قال الزركيش :  ( 2)

فأما القرينة فال بد للمجاز من قرينة متنع من إرادة احلقيقة عقال أو حسا أو عادة أو رشعا، وهي إما خارجة عن املتكلم 

ال يأمر باملعصية،  -تعاىل  -[، فاهلل 64كلم كقوله تعاىل: ﴿واستفزز من استطعت منهم بصوتك﴾ ]اإلرساء: والكالم، فاملت

[ 29[ فإن السياق وهو قوله: ﴿إنا أعتدنا﴾ ]الكهف: 29أو من الكالم كقوله تعاىل: ﴿فمن شاء فليؤمن﴾ ]الكهف: 

 ( . 60 – 59/  3. اهـ . البحر املحيط )  "خيرجه عن أن يكون للتخيري، وال خالف يف أنه ال بد من القرينة

فإنه ال جيوز لك أن تصف الرجل الشجا  بأنه أسد وتسميه بذلك إالَّ مع القرينة، وجيوز لك أن "قال ابن الوزير:  ( 3)

عًا، ومل يقل م تنفي عنه اسم األسد بغري قرينة باتفاق علامء املعاين والبيان، وإال لزم احلاجة إىل القرينة يف احلقيقة واملجاز

 (92/ 7. العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم )"بذلك قائل

الثاين: أن يكون معه دليل يوجب رصف اللفظ عن حقيقته إىل جمازه وإال فإذا كان  "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:  ( 4)

إامجا  جازي بغري دليل يوجب الرصف بيستعمل يف معنى بطريق احلقيقة ويف معنى بطريق املجاز مل جيز محله عىل امل

 ( . 360/  6. اهـ . جممو  الفتاوى ) "العقالء
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أن جنس العالقة بني الوضع  ( 1)أما وجود العالقة، فقد ذكر الزركيش يف )البحر املحيط(

األول والوضع الثاين رشط باإلامجا ، فإذن هذا أمر ينبغي أن يحفهم: البد يف املجاز من هذه 

 ركان األربعة سقط القول باملجاز.ربعة، وإذا سقط أحد هذه األاألركان األ

 العنرص الثالث: خالف العلامء وأقواهلم يف املجاز:

 اختلف العلامء يف املجاز عىل أقوال:

، وذهب إىل هذا امجع من أهل العلم قرآنن املجاز موجود يف اللغة والأ القول األول: -

من املتأخرين، بل وعزاه طائفة إىل اجلامهري، فقد ذهب إىل هذا القول اآلمدي يف 

( 4)(أساس البالغة، و)( 3)(الكشافيف كتابه )  ، والزخمرشي( 2)كتابه )إحكام األحكام(

                                         
وأما العالقة فال بد يف التجوز من العالقة بني املعنى احلقيقي واملجازي، وال يكفي جمرد االشرتاك يف "قال الزركيش :  ( 1)

 ( . 60/  3. اهـ . البحر املحيط )  "إلامجا أمر ما، وإال جلاز إطالق كل يشء عىل ما عداه، فجنس العالقة رشط با

وأما علم العربية، فلتوقف معرفة دالالت األدلة اللفظية من الكتاب والسنة وأقوال أهل احلل والعقد  "قال اآلمدي:  ( 2)

، فمن األمة عىل معرفة موضوعاهتا لغة من جهة: احلقيقة، واملجاز، والعموم، واخلصوص، واإلطالق، والتقييد، واحلذ

. اهـ .  "واإلضامر، واملنطوق، واملفهوم، واالقتضاء، واإلشارة، والتنبيه، واإليامء، وغريه مما ال يعرف يف غري علم العربية

اختلفوا يف دخول األسامء املجازية يف كالم اهلل تعاىل: فنفاه أهل الظاهر  "( . وقال:  8/  1اإلحكام يف أصول األحكام ) 

 ( . 47/  1. أهـ . اإلحكام يف أصول األحكام )  "ونوالرافضة، وأثبته الباق

( ،  85/  1) "وإحاطة اهللَّ بالكافرين  جماز.. "كالم الزخمرشي يف إثبات املجاز يف القرآن كثري ، من ذلك قوله:    ( 3)

نُّوَن إِْن َلبِ  }وكالمه عن قوله تعاىل : ْم َفَتْسَتِجيبحوَن بَِحْمِدِه َوَتظح وكح ة كالمهام والدعاء واالستجاب":  {ْثتحْم إاِلَّ َقلِيالً َيْوَم َيْدعح

 ( . 672/ 2) "جماز ...

 706/  1)  "ومن املجاز: قول زهري: أضاعت فلم تغفر هلا غفالهتا ... فالقت بيانًا عند آخر معهد"قال الزخمرشي :  ( 4)

ب حجزاهتم ... ُييون بالرُيان يوم السباسب ومن املجاز: رجل طيب احلجزة. قال الذبياين: رقاق النعال طي"( ، وقوله : 

ان يوم إذا ك ". أي أعفاء. وأخذ بحجزة فالن: استظهر به. وروى عيلٌّ ريض اهلل عنه أن النبي َصىلَّ اهللح َعَلْيِه َوَسلََّم قال له: 

رتى أين القيامة، أخذت بحجزة اهلل، وأخذت أنت بحجزيت، وأخذ ولدك بحجزتك، وأخذت شيعة ولدك بحجزهتم، ف

ومن املجاز: سمعتهم يقولون: الرساج يطلب أن ينطفيء، ويبغي أن يطفأ، كقوله "( ، وقوله :  170/  1. )  "يؤمر بنا

 ( . 609/  1. )  "جدارًا يريد أن ينقض  "تعاىل: 
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، بل وعزا هذا القول إىل اجلمهور ابن النجار يف )رشح ( 1)تفسريهوالرازي كام يف ، 

، فقد عزاه إىل اجلمهور وإىل أكثر أصحاب اإلمام أمحد، وأيًضا رجحه ( 2)الكوكب(

، وعزاه أيًضا إىل ( 3)وعزاه إىل اجلمهور: أبو املظفر السمعاين يف كتابه )القواطع(

 . ( 4)اجلمهور: الشوكاين يف كتابه )إرشاد الفحول(

أن املجاز موجود يف اللغة دون القرآن، وقد ذهب إىل هذا طائفة من  القول الثاين: -

وقد روي عن  "(: [  67/  1]  أهل العلم، قال الشوكاين يف كتابه )إرشاد الفحول

يأباه  اهذا بأول مسائلهم التي مجدوا فيها مجود  : نفيه يف الكتاب العزيز وما  الظاهرية

 . اهـ ."اإلنصاف وينكره الفهم وجيحده العقل

هذا القول إىل بعض احلنابلة كأيب احلسن اخلرزي،  -رمحه اهلل-وعزا اإلمام ابن تيمية 

وأيب عبداهلل بن حامد، وأيب الفضل التميمي، وقال به من املالكية: حممد بن 

 ، ا قال به داود بن عيل وابنه، وقال به املنذر بن سعيد البلوطيخويرزمنداد، وأيًض 

، وبنحو من كالم اإلمام ابن تيمية قال ( 5)بل وذكر ابن تيمية أن له يف ذلك مصنًفا

 .( 6)اإلمام ابن القيم كام يف )خمترص الصواعق(

                                         
ون قادرا يقتيض أن يك {واهلل عىل كل يشء قدير}وأيضا ختصيص العام جائز بدليل العقل، ألن قوله:  "الرازي:  قال ( 1)

عىل نفسه ثم خص بدليل العقل، فإن قيل إذا كان اللفظ موضوعا للكل ثم تبني أنه غري صادق يف الكل كان هذا كذبا، 

يستعمل يف املجمو . فقد يستعمل جمازا يف األكثر، / وإذا كان ذلك وذلك يوجب الطعن يف القرآن، قلنا: لفظ الكل كام أنه 

 ( . 319/  2. تفسري الرازي : مفاتح الغيب )  "جمازا مشهورا يف اللغة مل يكن استعامل اللفظ فيه كذبا واهلل أعلم

 ( . 191/  1خمترص التحرير رشح الكوكب املنري )   ( 2)

 ( . 266/  1قواطع األدلة يف األصول )  ( 3)

 ( . 66/  1إرشاد الفحول )  ( 4)

 ( . 89/  7جممو  الفتاوى )  ( 5)

 ( . 287 – 286/  1خمترص الصواعق املرسلة )   ( 6)
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أن املجاز غري موجود ال يف اللغة وال يف القرآن، وعزا ابن تيمية هذا  القول الثالث: -

،  ( 2)-تعاىل رمحه اهلل-، وإليه عزاه ابن القيم  ( 1)القول إىل أيب إسحاق اإلسفراييني

 يف  -رمحه اهلل تعاىل– الشوكاين اإلسفراييني إسحاق أيب إىل القول هذا عزا وأيًضا

شنع عىل أيب إسحاق  -رمحه اهلل-، بل إنه  ([ 66/  1] الفحول إرشاد) كتابه

وخالف يف الك أبو إسحاق اإلسفراييني وخالفه هذا يدل  .."، قال: اإلسفراييني

وقد قيل إن أبا عيل ": -ثم قال- "..أبلغ داللة عىل عدم اطالعه عىل لغة العرب

قول ما أظن مثل أيب عيل يالفاريس قائل بمثل هذه املقالة التي قاهلا اإلسفراييني و

إىل  ( 3)"..الك فإنه إمام اللغة العربية الذي ال خيفى عىل مثله مثل هذا الواضح البني

 .-رمحه اهلل-كالمه  آخر

عزا ( [  88/  7] بل إن اإلمام ابن تيمية كام يف املجلد السابع من )جممو  الفتاوى

وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطالح  "هذا القول إىل السلف، فكان مما قال: 

حادث بعد انقضاء القرون الثالثة مل يتكلم به أحد من الصحابة وال التابعني هلم 

بإحسان وال أحد من األئمة املشهورين يف العلم كاملك والثوري واألوزاعي وأيب 

 اللغة والنحو كاخلليل وسيبويه وأيب عمرو بنحنيفة والشافعي بل وال تكلم به أئمة 

أصول )ل من جرد الكالم يف وهذا الشافعي هو أو " -ثم قال:-، "العالء ونحوهم

ن . وكذلك حممد بمل يقسم هذا التقسيم وال تكلم بلفظ  احلقيقة واملجاز ( الفقه

وغريه؛ ومل  (برياجلامع الك)نية عىل العربية كالم معروف يف احلسن له يف املسائل املب

                                         
 ( . 90/  7جممو  الفتاوى )   ( 1)

 ( . 287/  1خمترص الصواعق املرسلة )  ( 2)

 ( . 67/  1إرشاد الفحول )  ( 3)
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أحد  لفظ املجاز يف لفظ يتكلم بلفظ احلقيقة واملجاز. وكذلك سائر األئمة مل يوجد

وحكى بعض الناس عن أمحد " -:[  (89/  7)جممو  الفتاوى ] ثم قال-،  "منهم

يف الك روايتني. وأما سائر األئمة فلم يقل أحد منهم وال من قدماء أصحاب أمحد: 

لك وال الشافعي وال أبو حنيفة فإن تقسيم األلفاظ إىل حقيقة إن يف القرآن جمازا ال ما

وجماز. إنام اشتهر يف املائة الرابعة وظهرت أوائله يف املائة الثالثة وما علمته موجودا يف 

 . -رمحه اهلل-كالمه   آخرإىل "...املائة الثانية اللهم إال أن يكون يف أواخرها

فصٌل يف "(، قال: [ 285/  1] ومما قال اإلمام ابن القيم كام يف )خمترص الصواعق

كرس الطاغوت الثالث، هذا الطاغوت هلج به املتأخرون، والتجأ إليه املعطلون، 

والرشع مل يرد هبذا التقسيم وال دل عليه وال أشار إليه، وأهل اللغة مل يرصح أحد 

ن العرب قسمت لغتها إىل حقيقة وجماز، وال قال أحد من العرب قط: هذا منهم بأ

اللفظ حقيقة وهذا جماز، وال يوجد يف كالم من نقل لغتهم عنهم مشافهة وال بواسطة 

الك، وهبذا ال يوجد يف كالم اخلليل وسيبويه والفّراء وأيب عمرو بن العالء 

جل واحد من الصحابة، وال من واألصمعي وأمثاهلم، كام مل يوجد الك يف كالم ر

التابعني، وال تابع التابعني، وال يف كالم أحد من األئمة األربعة، وهذا الشافعي 

وكثرة مصنفاته ومباحثه مع حممد بن حسن وغريه ال يوجد فيها اكر املجاز البتة، 

وهذه رسالته التي هي كأصول الفقه مل ينطق فيها باملجاز يف موضع واحد، وكالم 

م ث-ة مدون بحروفه مل حيفظ عن أحد منهم تقسيم اللغة إىل حقيقة وجماز، األئم

كابن وهب وأشهب وابن القاسم  -يعني من أصحاب مالك-وأما املتقدمون  -قال:

فال ُيعرف عنهم يف الك لفظة واحدة، ثم نقله عن أيب إسحاق اإلسفراييني ثم قال: 

نص، وكان منشأه من جهة وهو اصطالح حدث بعد القرون الثالثة املفضلة بال
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 رمحه اهلل-إىل آخر ما ذكر " . املعتزلة واجلهمية ومن سلك طريقهم من املتكلمني..

، واستدل بام يقرب من مخسني دلياًل يف رد املجاز وبيان أنه ال يصح االعتامد -تعاىل

 . -تعاىل رمحه اهلل-عليه 

لث: اإلمام ممن نرص القول الثاهذه األقوال الثالثة هي أشهر األقوال يف هذه املسألة، و

عن املجاز بعنوان )منع جواز املجاز يف املنزل رسالة مستقلة يف كام -رمحه اهلل-الشنقيطي

 . ( 1)للتعبد واإلعجاز(

هو ومسألة يتعلق هبا بحث جمازي، أحب أن أبني  -إن شاء اهلل-وقبل ذكر الراجح بدليله 

أصل اللغة، فقد اختلف العلامء اختالًفا كثرًيا عىل أقوال كثرية، وذكر هذه املسألة ابن جني 

،  ([ 96-95/  7]  ، وكذا ابن تيمية كام يف )جممو  الفتاوى ([  41/  1]  يف )اخلصائص

،  ([ 182/  1]  ، والغزايل يف )املستصفى ([  14/  1]  وذكرها السيوطي يف كتابه )املزهر

/  1] ، واآلمدي يف )إحكام األحكام ([ 41/  1] وذكرها الشوكاين يف )إرشاد الفحول

أخلص أقواهلم عىل عجالة رسيعة ألن مما يعني عىل فهم و،  (، وغريهم من أهل العلم[ 74

 الراجح هو فهم أصل اللغة، وخالصة أقوال أهل العلم يف أصل اللغة ما ييل:

                                         
القيم  حققه العالمة ابن وعىل هذا، فال يمكن إثبات جماز يف اللغة العربية أصاًل، كام ":  -رمحه اهلل–قال الشنقيطي  ( 1)

(، وإنام هي أساليب متنوعة بعضها ال ُيتاج إىل دليل، وبعضها ُيتاج إىل دليل يدل عليه، ومع 1) "الصواعق"رمحه اهلل يف 

دل يدل عىل الرجل الشجا ، كام ي "رأيت أسًدا يرمي"االقرتان بالدليل يقوم مقام الظاهر املستغني عن الدليل، فقولك: 

 .ثم إن القائلني باملجاز يف اللغة العربية اختلفوا يف جواز إطالقه يف القرآن لفظ األسد عند اإلطالق عىل احليوان املفرتس.

َويز ِمنداد من املالكية، وابن القاص من   الشافعية، والظاهرية.فقال قوم: ال جيوز أن يقال يف القرآن جماز، منهم ابن خح

وبالغ يف إيضاح منع املجاز يف القرآن الشيخ أبو العباس ابن تيمية، وتلميذه العالمة ابن القيم رمحهام اهلل تعاىل؛ بل أوضحا 

ا عىل كال  القرآن مطلقً والذي ندين اهلل به ويلزم قبوله كل منصف حمقق: أنه ال جيوز إطالق املجاز يف منعه يف اللغة أصاًل.

 ( .5-4. منع جواز املجاز يف املنزل للتعبد واإلعجاز ) ص "لقولنيا
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أهنا توقيفية، وهذا قول األشعري، وابن فورك، وأيب بكر بن  القول األول: -

 عبدالعزيز، وابن قدامة، وطوائف من أصحاب أمحد.

بو هاشم أن كل اللغة اصطالحية، وهذا قول املعتزلة، ورأسهم أ القول الثاين: -

 ( إىل أكثر أهل النظر.[ 1/41] اجلّبائي، وعزاه ابن جني يف )اخلصائص

 بعضها توقيفي وبعضها اصطالحي، وهذا قول ابن عقيل. القول الثالث: -

جيوز هذا وجيوز هذا، أي جيوز أن تكون اللغة توقيفية، وجيوز أن  القول الرابع: -

 تكون اللغة اصطالحية، وهذا قول أيب يعىل، والباقالين.

أن األلفاظ تدل عىل املعاين بذواهتا، وهذا قول عباد بن سليامن كام  القول اخلامس: -

 (.[ 1/40] نقله السيوطي يف )املزهر

التوقف، أي ال يرجح قواًل، وهذا قول ابن جني، وعزا الرازي  القول السادس: -

كاين عن الرازي أنه (، ونقل الشو[ 1/192] التوقف للمحققني كام يف )املحصول

 (.[ 1/47] عزاه إىل اجلمهور، والتوقف رجحه الشوكاين كام يف )إرشاد الفحول

( ، [96-95/  7] وكثري من هذه األقوال ذكرها اإلمام ابن تيمية كام يف )جممو  الفتاوى

أن اللغة توقيفية وإهلام من اهلل، ورد القول بأهنا  -رمحه اهلل-تيمية  ابنوقد رّجح اإلمام 

 اصطالحية من أوجه:

أنه ال يمكن ألحد اإلثبات عىل العرب أهنم اجتمعوا ووضعوا املعاين،  الوجه األول: -

ن العرب وال عن غريهم، أي إنه ال يمكن أن يثبت أحد أن وقال: وهذا مل ينقل ع

العرب ملا رأوا احليوان املفرتس وهو األسد املعروف، قالوا: نسمي هذا باألسد، فلام 
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رأوا الرجل الشجا  قالوا: نسمي هذا باألسد لكنه وضع ثاٍن ال وضع أويل، وقد 

 رب.أنكر هذا ابن تيمية وقال: ال يمكن ألحد أن يثبته عن الع

 أن اهلل أهلم اللغة كام أهلم الطري املنطق، وكذلك أهلم اهلل هذه اللغة. الوجه الثاين: -

هو القول املأثور عن -ىوهبذا املعن-اللغة إهلام  ول بأنأن الق الوجه الثالث: -

، ثبت عند ابن جرير عن ابن عباس ﴾اهَ لَّ كح  ءَ اَم ْس األَ  مَ آدَ  مَ لَّ عَ وَ ﴿السلف، قال تعاىل: 

م كل اس، وثبت عند ابن جرير عن قتادة قال: علمه  أنه قال: حتى الفسوة والفسية

 يشء، هذا بحر ، وهذا جبل.

 أفاد قدو األقوال، بقية دون السلف عن املأثور القول هو وتوقيف إهلام اللغة بأن القول فإذن

 له كل   ،اللغات بنية أهلمه بل كلها، اللغات آدم علم اهلل أن إهلام اللغة كون ليس أنه تيمية ابن

، لذا يقول ابن تيمية: اللغات خمتلفة، ويوجد يف هذه اللغة ما ال يوجد هبا يتخاطب التي لغته

يف غريها، فاهلل علم آدم بنية هذه اللغات، قال: وقد أهلم اهلل الناس أسامء اآلالت التي 

يف  -رمحه اهلل-..إىل آخر ما ذكر اإلمام ابن تيمية  ﴾انَ يَ بَ الْ  هح مَ لَّ عَ ﴿صنعوها، كام قال تعاىل: 

 هذا الباب.

ولو مل يكن يف دليل يف هذا الباب إال أن هذا القول هو املأثور عن السلف كالصحايب اجلليل 

 . -ريَض اهلل عنهم-عبداهلل بن عباس، ومن تبعه من التابعني 

فبهذا يتبني بأن القول بأن اللغة إهلام وتوقيف هو الصحيح، بخالف القول بأن اللغة 

الصحابة ومن تبعهم، وأيًضا لكونه ممتنًعا وال  ، لكون هذا خمالًفا للمأثور عناصطالح

يستطيع أحد أن يثبت أن العرب كلام رأوا شيًئا قالوا: إن هذا هو الوضع األول، وأن هذا هو 

 الوضع الثاين.
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من خالف أهل العلم يف املجاز: هل هو موجود يف  -واهلل أعلم-بعد أن تبنّي هذا يرتجح 

لغة دون الوحيني؟ أم هو ليس موجوًدا ال يف اللغة وال يف اللغة والوحيني أم هو موجود يف ال

هو القول الثالث بأن املجاز ليس موجوًدا ال يف اللغة  -واهلل أعلم-الوحيني؟ الذي يرتجح 

 وال يف الوحيني .

 أذكر بعضها عىل عجالة:، ووجه ترجيح هذا من أوجه 

 :أن القول باملجاز مبني عىل إثبات وضع أويل ووضع ثاٍن، وإثبات  الوجه األول

الوضع األول والوضع الثاين ال يصح بحال، ألنه مبني عىل القول بأن اللغة 

وأول من قال بأن اللغة اصطالح هو أبو هاشم اجلبائي املعتزيل املبتد  اصطالح، 

املعروف، وقد تقدم أن الصواب هو أن اللغة إهلام وتوقيف ال أهنا اصطالح، فعليه: 

إذا ثبت أن اللغة إهلام ال اصطالح فبهذا يسقط القول بوجود وضع أول ووضع 

 ه يسقط القول باملجاز.ثاٍن، فعلي

 :أن مما يزيد إسقاط القول بأنه يوجد يف اللغة وضع أول ووضع ثاين،  الوجه الثاين

يه، والفّراء، هو أنه لو كان كذلك لرأيت أئمة اللغة كاخلليل بن أمحد، وسيبو

واألصمعي ..وغريهم ينبهون عىل أن هذا جماز وأن هذا حقيقة، وهذا هو الوضع 

األول، وهذا هو الوضع الثاين، لألمهية الشديدة وللحاجة املاسة إىل ذلك، فإن عدم 

معرفة الوضع األول من الوضع الثاين خيتل به فهم الكالم، فإذا قال: هذا أسد، ومل 

يل وهو احليوان املفرتس ظنناه يقصد الرجل الشجا  ، نعلم أن الوضع األو

والعكس، فلذا معرفة الوضع األول والوضع الثاين أمر مهم للغاية وترتتب عليه 

 أمور كثرية ولو مل يأِت من ذلك إال فهم خطاب وكالمهم.
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فبهذين الوجهني يتبني أنه ال يوجد يف اللغة وضع أول ووضع ثاين، فإذا سقط هذا الركن، 

 ط ما بني عليه وهو القول باملجاز، فام بني عىل باطل فهو باطل.سق

يبقى اعرتاض يردده كثريون: وهو قول بعضهم: فرس يل ما أجد يف نفيس من أنني إذا 

احليوان املفرتس دون الرجل سمعت الناس يقولون: هذا أسد. وقع يف قلبي أن املراد 

الشجا ؟ ما معنى انرصاف ذهني إىل هذا وهو احليوان املفرتس دون الرجل الشجا ؟ أال 

يدل هذا عىل أن إطالق األسد عىل احليوان املفرتس هو الوضع األول دون اطالقه عىل 

 الرجل الشجا ؟

يوان اف الذهن إىل احلفيقال: تقدم عدم التسليم بالوضع األول والوضع الثاين، وإنام انرص

املفرتس دون الرجل الشجا  هو بسبب أمر آخر وهو: إما كثرة االستعامل، أو السابق 

، فإنه إذا كثر  -رمحه اهلل- ( 1)والالحق والسياق، وقد بنّي هذا بياًنا واضًحا اإلمام ابن تيمية

، وأنت جتد الستعاملاستعاملنا للـ)أسد( عىل احليوان املفرتس صار الذهن ينرص إليه لكثرة ا

هذا يف حياتك، ترى أمًرا اشتهر بينكم باسم، واشتهر عند غريكم هذا االسم اشتهر إطالقه 

وسمعه ذاك الرجل، ظن أن املراد به ما عىل غري الذي تطلقونه عليه، فإذا ذكرت هذا االسم 

الناس،  التاشتهر إطالقهم عليه، وأنت تريد ما اشتهر إطالقكم عليه، وهذا كثري يف استعام

وخطاباهتم، وكثري يف استعامالت العامة، وإنام انرصف الذهن إىل هذا دون ذاك بسبب كثرية 

 االستعامل.

                                         
 ( . 114/  7جممو  الفتاوى )  ( 1)
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وأحياًنا يكون انرصاف الذهن إىل أحدمها دون اآلخر بسبب السياق والسابق والالحق، ال 

 ه، وإذا عرفألن هذا هو الوضع األول دون الثاين، وهذا أمر ينبغي التفطن إليه والنظر في

ثار.  زال كثري من االعرتاضات واإلشكاالت التي تح

وأيًضا من اإلشكاالت واالعرتاضات التي تثار يف هذا الباب قول بعضهم: إننا نرجع يف 

األول، وهذا كتب اللغة فيقولو: هذا جماز، وهذا حقيقة، وأحياًنا يقولون: هذا هو الوضع 

 هو الوضع الثاين.. إىل آخر ما يذكرون؟

فيقال: إن الذين يستعملون هذا من أهل اللغة هم ممن تأثروا بعلم الكالم، وعلم الكالم غزا 

كتب االعتقاد، وكتب اللغة، وكتب أصول الفقه، وغزا علوم شتى من العلوم الرشعية 

أئمة اللغة األوائل، ولو كان حًقا  وأفسدها، لذا ال جتدون هذا االستعامل موجوًدا عند

 لكانوا به أعرف، وكانوا لبيانه أحرص، ألن فهم الكالم مبني عليه.

 العنرص الرابع: تنبيهـــــات:

 التنبيه األول:

ما تقدم ذكره من كالم الشوكاين ومن تشنيعه عىل أيب إسحاق اإلسفراييني ملا أنكر املجاز، إذ 

قال الشوكاين: وخالف يف ذلك أبو إسحاق اإلسفراييني، وخالفه هذا يدل أبلغ داللة عىل 

ولة ئل بمثل هذه املقوقد قيل إن أبا عيل الفاريس قا -ثم قال:-عدم اطالعه عىل لغة العرب، 

التي قاهلا اإلسفراييني، وال أظن أن مثل أيب عيل يقول ذلك، فإنه إمام اللغة العربية الذي ال 

 خيفى عىل مثله مثل هذا الوضع البنّي... إىل آخر كالمه.

الشوكاين وغريه من املتأخرين قد شنعوا كثرًيا عىل أيب إسحاق اإلسفراييني يف قوله باملجاز، 
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ن إنكاره راجع إىل عدم معرفة اللغة، وإنام إنكاره راجع إىل أمر دقيق خفي عليه وظنوا أ

وعىل كثري من املتأخرين، وهو أنه ال يوجد يف اللغة وضع أويل ووضعي ثاين، فإذا سقط هذا 

 -محه اهللر-سقط ما بحني عليه، فإن ما بحني عىل باطل فهو باطل، لذلك قال اإلمام ابن القيم 

وقول أيب إسحاق اإلسفراييني له غور مل يفهمه "(: [ 1/287] واعق املرسلةكام يف )الص

، فالغور الذي يعنيه ابن القيم: هو أنه ال يوجد يف  -وصدق رمحه اهلل-، " كثري من املتأخرين

 اللغة وضع أويل ووضع ثاين.

  التنبيه الثاين:

قول يف ، فام تيقول قائل: كيف تنكر أمًرا حمسوًسا وهو القول باملجاز؟ مع أنه ظاهر وبنّي قد 

 ؟... إىل آخر﴾ضَّ قَ نْ يَ  نْ أَ  دح يْ رِ اًرا يح دَ جِ ﴿؟ ويف قوله تعاىل: ﴾ةَ يَ رْ قَ الْ  لِ أَ ْس اْ وَ ﴿قوله تعاىل: 

وهذا يف االستعامالت املجازية، أغلظ حجابك فأنكرت ما هو ظاهر كمثل هذه اآليات؟ 

 القرآن بل ويف اللغة كثري؟ فام اجلواب عىل ذلك؟

 لِ أَ ْس اْ وَ ﴿فيقال: إنكم أنتم تسمونه جماًزا ونحن نسميه أسلوًبا عربًيا، فنقول يف قوله تعاىل: 

ذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه، وهذا هو اجلواب األول.﴾ةَ يَ رْ قَ الْ   ، هنا حح

األول جواب تنزيل، أما اجلواب الثاين فإن قوله تعاىل:  أما اجلواب الثاين: فيقال إن جوابنا

، هذا حقيقة وليس جماز، وذلك أن القرى مأخوذة من االجتام ، ومنه  ﴾ةَ يَ رْ قَ الْ  لِ أَ ْس اْ وَ ﴿

اسأل من  : أي﴾ةَ يَ رْ قَ الْ  لِ أَ ْس اْ وَ ﴿سمي القرآن قرآًنا الجتام  اآليات فيه، فاملراد بقوله تعاىل: 

 هم جمتمعون فيها، واخلطاب يرجع إىل الناس.. إىل آخر ما جياب به يف بقية اآليات.

أن يقول  فلقائلآليات أننا نسميه أسلوب عريب وأنت تسموه جماز، لكن قد يقال يف بعض ا

: إن اخلالف إذن بني منكري املجاز والقائلني به خالف  لفظي، أنتم  -وانتبه إىل هذه املقولة-
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 نحن نسميه جماًزا..؟تسمونه أسلوًبا عربًيا و

فيقال: ينبغي أن يحعلم أن اخلالف اللفظي إنام يكون فيام هو صحيح، يعني أن يحعّّب عن يشء 

بتعبريين ولفظني، فيكون اخلالف لفظًيا، أما أن يحعّّب عن يشء بتعبري صحيح واآلخر بتعبري 

ع أول ود وضغري صحيح فال يسمى لفظًيا، وذلك أن القول باملجاز مبني عىل القول بوج

ووضع ثاين يف لغة العرب وهذا غري موجود، فعليه هذا التعبري خطأ ألنه مبني عىل خطأ، فال 

يقال إن اخلالف لفظي، وهذا امر ينبغي التنبه إليه، وصحيح لو كان تعريف املجاز صحيًحا 

لقيل إن اخلالف لفظي، لكن تعريفه غري صحيح ألنه مبني عىل وجود وضع أول ووضع 

  لغة العرب، وهذا خطأ وباطل، وما بني عىل باطل فهو باطل.ثاين يف

 ىإذ قال يف املجلد السابع كام يف )جممو  الفتاو -رمحه اهلل-وقد نبه عىل هذا اإلمام ابن تيمية 

النزاع لفظي، فإنه إاا ُسّلم  -أي أيب إسحاق اإلسفراييني-وقال املنازعون له "(: [ 7/90]

جاز، ذا هو املمستعمال  يف غري ما ُوضع له ال يدل عىل معناه إال بقرينة، فهأن يف اللغة لفظ ا 

انتبه إىل ما قال وهو كالم عامل أي اإلمام ابن تيمية، و- -م قال:ث- ، "اوإن مل يسمه جماز  

إنام يصح لو ُعلم أن األلفاظ  -أي القول بأن اخلالف لفظي- وهذا كله":  -مدقق حمرر

ملعاٍن، ثم بعد الك اسُتعملت فيها، فيكون هلا وضع متقدم عىل العربية ُوضعت أوال  

رمحه -إىل آخر كالمه  ،" ة..عىل قول من جيعل اللغة اصطالحياالستعامل، وهذا إنام صح 

 .-اهلل

( وهو يرد عىل [ 1/287] يف كتابه )خمترص الصواعقكام  -رمحه اهلل-اإلمام ابن القيم  وذكر

 .-رمحه اهلل-من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية ا  نحوً من يقول إن اخلالف لفظي، 

تصحيح املجاز صحيح وعىل أنه موجود، عىل أن  فإذن القول بأن اخلالف لفظي  هذا مبني  
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والواقع أنه غري صحيح ألنه مبني عىل تقسيم اللغة إىل وضع أول ووضع ثاين، وتقدم 

 بطالن هذا األمر.

 التنبيه الثالث:

-القول باملجاز، وقد أنكر هذا اإلمام ابن القيم  -رمحه اهلل-نسب بعضهم إىل اإلمام أمحد 

، وبينوا خطأ من نسب هذا إىل اإلمام ( 1)-رمحه اهلل-، وكذا أنكره اإلمام ابن تيمية  -رمحه اهلل

، أي أن هذا جيوز يف اللغة، "هذا جماز"وله : أمحد، وقالوا: ما جاء يف كالم اإلمام أمحد من ق

 هح ا لَ نَّ إِ وَ  رَ كْ ا الذ  نَ لْ زَّ نَ  نح حْ ا نَ نَّ إِ ﴿كام قال اإلمام أمحد يف رده عىل الزنادقة واجلهمية يف قوله تعاىل: 

 حَلَ 
قال: هذا جماز، أي أنه  -أي لفظ اجلمع عىل اللفظ املفرد- "نحن"، فإطالق ﴾نَ وْ ظح افِ

ال أن مراده باملجاز هو املجاز االصطالحي، فلذلك أخطأ بعض أصحابه جيوز يف اللغة، 

 وظن أن قول أمحد بأن هذا جماز أي أنه يقول باملجاز االصطالحي.

(: [ 7/88] كام يف املجلد السابع من )جممو  الفتاوى -رمحه اهلل-يقول اإلمام ابن تيمية 

وأول من ُعرف عنه أنه تكلم بلفظ املجاز: أبو عبيدة معمر بن املثنى يف كتابه، ولكن مل يعِن "

- "ما هو قسيم احلقيقة، وإنام عنى بمجاز اآلية ما ُيعّّب به عن اآلية -وانتبه إىل قوله- باملجاز

التقسيم، قالوا: إن معنى قول ...والذين أنكروا أن يكون أمحد وغريه نطقوا هبذا " -ثم قال:

أمحد من جماز اللغة أي مما جيوز يف اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا 

للفظ اسُتعمل يف غري ما ُوضع كذا، ونفعل كذا.. ونحو الك، قالوا: ومل ُيرد أمحد بذلك أن ا

ك ذكر ابن القيم كام يف كتابه وبنحٍو من ذل ،  -تعاىل رمحه اهلل-إىل آخر ما قال  ،" ه..ل

 (.[ 1/286] )خمترص الصواعق

                                         
 ( . 88/  7جممو  الفتاوى )  ( 1)



    د. عبدالعزيز بن ريس الريس |املجاز بني القبول والرد 

 ~18 ~ 

 

فاملقصود أن اإلمام أمحد عّّب باملجاز، ولكنه أراد بام جيوز يف اللغة، ال باملجاز بمعناه عند 

 املتأخرين، لذلك أخطأ من أخطأ ملا نسبوا هذه املقولة إىل اإلمام أمحد.

 ه الرابع:التنبي

ال يزال بعضهم ينسب إىل اإلمام ابن تيمية القول باملجاز، فيقول: إن اإلمام ابن تيمية يذهب 

 إىل جواز وجود املجاز، والرد عىل هذا من وجهني:

 همذهب عىل يكون أن إما تيمية ابن اإلمام كالم يف املجاز من يحذكر ما أن :األول الوجه 

، وإذا  -رمحه اهلل-، ويكون بعد ذلك قد تراجع باملجاز يقول كان ملا وهو األول

أشكل عليك أي القولني قول  لإلمام ابن تيمية: انظر إىل أكثرها بحًثا وبسًطا، فإنه يف 

قول املجاز البن تيمية هذا الغالب يدل عىل أن هذا هو كالمه املتأخر، فلذلك نسبة 

ألفاظه إما أن يكون هو قوله األول، أو أن يكون يتكلم غري صحيح، وما يوجد يف 

 عىل لسان غريه ومن باب التنزل مع اخلصم، وكالمه كثري ومطول يف إنكار املجاز.

 ريروحت بسط إىل انظر ال، أو تيمية ابن لإلمام هو هل قول   أشكل إذا أنه :الثاين الوجه 

 أخرة،املت وأقواله األوىل أقواله يعرف القيم ابن فإن ،-اهلل رمحه- القيم ابن اإلمام

فلذلك جتد أن نفس ابن تيمية وبحثه الطويل يف إنكار املجاز هو نفس بحث اإلمام 

مية ، فظن أن ابن تي-رمحه اهلل-ابن القيم يف إنكار املجاز، وابن القيم اعتمد عليه 

 يقول باملجاز هذا خطأ وال يصح االلتفات إليه وال التعويل عليه.

 التنبيه اخلامس:

إنه مع القول باملجاز، فال يمكن ألهل البد  أن يدخلوا من باب املجاز فيأولوا أسامء اهلل 

 وصفاته، وذلك يتضح بأمرين:



    د. عبدالعزيز بن ريس الريس |املجاز بني القبول والرد 

 ~19 ~ 

 

 من ليناإ بالنسبة وصفاته اهلل وأسامء الغيبيات، يف يدخل ال املجاز أن :األول األمر 

يبيات، ووجه ذلك: أن املجاز مبني عىل معرفة القرينة املانعة من محل اللفظ عىل الغ

الوضع األول، والتي جعلتنا نضطر إىل محله عىل الوضع الثاين، وهذه القرينة ال 

ًدا يمكن أن نعمل هبا إال إذا كان مما نشاهده ال من الغيبيات، ثم إنك إذا واجهت أح

هبذه  ، يقول: إن املراد﴾انِ تَ طَ وْ سح بْ مَ  اهح دَ يَ  ْل بَ ﴿من أهل البد  وقال يف مثل قوله تعاىل: 

اآلية: بل قوتاه، أو: بل قدراته، أو: بل نعمتاه.. إىل آخره، فتقول له: إطالق القوة 

والنعمة والقدرة عىل اليد هذا جمازي أم حقيقي؟ فيقول لك: هذا إطالق جمازي، أما 

ق احلقيقي فهي اليد التي تليق به، فتقول له: ما الذي دعاك ومنعك من محل اإلطال

الكالم عىل الوضع األول وجعلك تضطر إىل محله عىل الوضع الثاين؟ قال: قرينة، 

فتقول له: ما القرينة؟ يقول: القرينة هي: خشية التشبيه، فلو أثبت هلل يًدا حقيقية 

حتها أنت وهذا يف هذه القرينة، فإن ثبتت صلشبهتها بيد املخلوقني، فإذن تتباحث 

ثبت جمازه، وإن مل تثبت صحتها وسقطت هذه القرينة وجب عليه باإلامجا  أن يرجع 

 . -كام تقدم بيان ذلك-إىل محل الكالم عىل املعنى احلقيقي 

فلذا تقول له: من قال لك إن إثبات اليد يلزم منه التشبيه؟ ألست ترى فيام تشاهده 

يدان، وقرًدا له يدان، وفأرة هلا يدان، وكل  منهم يده تليق به، وهلل املثل  إنساًنا له

جل جالله وعظم -األعىل، فإذا تصورنا هذا يف املوجودات فلله املثل األعىل 

وبنّي أن  ([ 1/191] ، وقد نبه عىل هذا ابن خزيمة يف كتابه )التوحيد-سلطانه

الواقع املشاهد لإلنسان يدان وللحيوان  إطالق اليد ال يلزم منه التشبيه، بل إنه يف

  يدان وللكل يد تليق به وهلل املثل األعىل.

فإذن ترجع وتقول له: إن إثبات اليدين هلل ال تستلزم التشبيه، بل كل  يده تليق به، 
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كام تقدم بيان -فبهذا تسقط قرينته، فإذا سقطت القرينة سقط القول باملجاز باإلامجا  

 .-ذلك

للمجازيني من أهل البد  أن يستعملوا املجاز يف باب األسامء إذن ال يمكن 

 -رمحه اهلل-والصفات كام تقدم بيانه، وقد أفاد هذا اإلمام شيخ اإلسالم ابن القيم 

 ( .[ 1/362] كام يف )خمترص الصواعق

 جلدامل يف كام عبدالّب ابن اإلمام حكى فقد باإلامجا ، عليه يرد أن :الثاين الوجه 

 عىل ال احلقيقة عىل وصفاته اهلل أسامء أن عىل اإلامجا  ( 1)(التمهيد) كتابه من السابع

 املجاز.

وهنا أحب أن أشري إىل أمر مهم، وهو ظن بعضهم أن اإلمام ابن القيم أنكر املجاز عاطفة، 

وهذا خطأ، فابن القيم يعلم أن القول باملجاز ال يلزم منه تأويل ألجل الرد عىل أهل البد ، 

يشء من األسامء والصفات كام تقدم نقله عنه، وإنام إنكاره للمجاز ألنه خطأ وألن أهل 

 البد  حتججوا به، وهو حتجج خطأ يف األصل ثم بعد ذلك خطأ يف التطبيق.

 

ته العىل أن يرزقني وإياكم العلم النافع احلسنى وصفا ئهأسأل اهلل الذي ال إله إال هو بأسام

والعمل الصالح، وأن ُييني وإياكم عىل التوحيد والسنة، وأن يميتني وإياكم ووالدينا 

وأوالدنا وأحبابنا وأزواجنا عىل التوحيد والسنة، وأن يفقهنا يف الدين وأن يمن علينا بالعلم 

 النافع والعمل الصالح، وجزاكم اهلل خرًيا.

                                         
أهل السنة جمموعون عىل اإلقرار بالصفات الواردة كلها يف القرآن والسنة واإليامن هبا ومحلها عىل  "قال ابن عبدالّب :  ( 1)

 ( . 149/  7. اهـ . التمهيد )  "احلقيقة ال عىل املجاز 


