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 المحاضرة الرابعة
 استعماؿ المفظ في المعنىالقسـ الثاني : 

المفػػػظ بااتبػػػار اسػػػتعمالن فػػػي المعنػػػى الميضػػػيع لػػػن أي فػػػي قسػػػري : سنقسػػػـ الػػػى أربعػػػة أ سػػػاـ  ػػػي : الحقسقػػػة : 
 يالمجاز : يالصرسح : يالكناسة .

 : الحقيقة والمجازػ 1
 ) الحقسقة (

 . : اسـ أرسد بن ما يضع لن لغة تعرسؼ الحقسقة
 . ياصطالحا: المفظ المستعمؿ فسما يضع لن في اصطالح التخاطب

 : ألفاظ الحقائؽ المستعممة في نصيص الكتاب يالسنة ثالثة : * أنيااها
 : كمفظ )الشمس يالقمر: يالسماء: ياألرض: يالبر يالبحر(. لغيسة: ي ي التي سعرؼ حد ا بالمغةحقسقة ػ 1

ة معنػػى خاصػػا يلسسػػت  ػػي مػػف األلفػػاظ المرتبطػػة بتعػػامالت النػػاس فهػػ ي األلفػػاظ يشػػبهها لػػـ تعطهػػا الشػػرسع
 لسعيد األمر فسها إلى استعمالهـ: فالمرجع إلى معرفتها لساف العرب.

شػػػراسة: ي ػػػي التػػػي سعػػػرؼ حػػػد ا بالشػػػرع: كمفػػػظ )اوسػػػالـ ياوسمػػػاف: يالكفػػػر يالنفػػػاؽ: يالصػػػالة: حقسقػػػة ػػػػ 2
: يالحػػػ ( ا اسػػػتعممتها الشػػػرسعة فػػػي معنػػػى مخصػػػيص يامقػػػت بهػػػا فهػػػ ي األلفػػػاظ يشػػػبهه . يالزكػػػاة: يالصػػػـي

 األحكاـ: فالمرجع إلسها في  لؾ االستعماؿ.
 : ي ي التي سعرؼ حد ا بعرؼ الناس يااداتهـ: كمفظ )البسع: يالنكاح: يالدر ـ يالدسنار(. ارفسةحقسقة ػ 3

عماؿ خػاص: فسرجػع فػػي يمثمهػا كػؿ لفػظ تعمػؽ بتصػػرفات النػاس العادسػة يمعػامالتهـ: يلػسس لمشػػرسعة فسػن اسػت
 معرفتن إلى ارؼ االستعماؿ.

األصػػؿ فػػي كػػؿ لفػػظ اسػػتعمؿ فػػي الكتػػاب يالسػػنة أف سبحػػث اػػف معنػػاي فػػي اسػػتعماؿ الشػػرع  : ترتسػػب الحقسقػػة
 : يمف جممتن اتباع بسانن لما سستعممن مف األلفاظ. أمريا باتباع ماجاء بن الرسيؿ  نب نفسن: ألف المكمفسف

بفعمػػػن ي يلػػػن  ( فػػػي نػػػص مػػػف الكتػػػاب يالسػػػنة: فهػػػي الصػػػالة التػػػي بسنهػػػا الرسػػػيؿ فػػػ  ا يجػػػد لفػػػظ )الصػػػالة
المشتممة امى القساـ يالتكبسر يالركيع يالسػجيد يالقػراءة يالػ كر: ال سجػيز العػديؿ بهػ ا المفػظ اػف  ػ ا المعنػى 

أللفػاظ إال امى أنن سالحظ أنن ما مف استعماؿ خاص ي ػع فػي الشػرع لمفػظ مػف ا. إال بداللة مف الشرع نفسن 
: كمػا أف الشػرع  ػد سسػتعمؿ المفػظ اسػتعماال شػراسا  ػي نفػس اسػتعمالن  يتيجد صمة بسنن يبسف المعنى المغػي 

يالمقصػػيد أف مػػا أطمقػػن ال يرسػػيلن مػػف األلفػػاظ يامػػؽ بػػن األحكػػاـ مػػف أمػػر ينهػػي يتحمسػػؿ  فػػي لغػػة العػػرب.
 بن انن إال بداللة مف الشرع نفسن. يتحرسـ ف نن باؽ امى  لؾ االستعماؿ الشراي: ال سجيز الخريج
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ف كػاف الشػرع امػؽ األحكػاـ بمفػظ: لكنػن لػـ سحػدي بحػد يلػـ سعطػن ضػابطا خاصػا: مثػؿ لفػظ )السػػفر:  يا 
يالحسض: يمقدار ما سطعـ المسكسف في كفارة السمسف أي قسر ا(: فالمرجع في تقدسر  لؾ إلى العرؼ يالعػادة: 

لػ   تقصػػر فسػن الصػالة يسفطػر فسهػػا الصػائـ: يمػا ال سعدينػن سػػفرا فمػا اػدي النػاس سػفرا بعػػادتهـ فهػي السػفر ا
ف طالت بن المسافات فمسس بسفر : ي)الحسض( سعيد تقدسر مدتن إلى ما جرت بن اػادة كػؿ امػرأة:  بعادتهـ يا 

فهػػي التػػي تقػػدري بمػػا تػػراي مػػف نفسػػها أي نسػػائها إف اضػػطربت فسػػن: يفػػي كفػػارة السمػػسف  ػػاؿ ال تعػػالى:   مػػف 
[: ياليسطسة تختمؼ مػف بسئػة إلػى بسئػة: يسجػز ء مػف  لػؾ مػا جػرت 98تطعميف أ مسكـ { ]المائدة:  أيسط ما

: يلػسس المفػظ ممػا سمكػف تقػدسري بػالعرؼ فػالمرجع فسػن  فػ  ا فقػد تمسسػز الحقسقػة فػي الشػرع . بن بسئة كػؿ إنسػاف
 حسنئ  إلى داللة لغة العرب.

 . ػ فالمغيسة3ػ فالعرفسة: 2:  ػ الشراسة1 : فترتسب الحقائؽ في النظر إ ا
 سجب حمؿ المفظ امى حقسقتن: ال سصرؼ انها إال بدلسؿ. : * حكـ الحقسقة

 ) المجاز (
 ػػػي اسػػػتعماؿ المفػػػظ فػػػي قسػػػر مػػػا يضػػػع لػػػن لعال ػػػة بسنهمػػػا مػػػع  رسنػػػة صػػػارفة اػػػف إرادة  : تعرسػػػؼ المجػػػاز -

   . المعنى الحقسقي
ا ػػا: لكػػف سجػػب أف سكػػيف  لػػؾ الخػػريج بعالمػػة فهػػي إ ا سقابػػؿ )الحقسقػػة(: إ   ػػي خػػريج بهػػا اػػف معن

 صالحة تدؿ امى ادـ إرادة الحقسقة.
يالعال ػػات بػػسف المعنػػى الحقسقػػي يالمجػػاز  كثسػػرة تسػػتفاد مػػف )امػػـ البالقػػة(: لكػػف الػػ   سهػػـ  نػػا  ػػي 

 : معرفة أنياع القرائف التي تصرؼ بها )الحقسقة( إلى )المجاز(: ي ي ثالثة
 [: أ : أ مها: المتناع سؤاؿ جماداتها حسا.92ياسأؿ القرسة { ]سيسؼ: : كقيلن تعالى:    ػ حسسة1
: )إف خرجػػت فأنػػت طػػالؽ(:  : كقػػيؿ الرجػػؿ لزيجتػػن ي ػػي ترسػػد الخػػريج مػػف البسػػت ي ػػي سرسػػد منعهػػا ػػػ حالسػػة2

نما أراد تمؾ المحظة ال مطمقا بداللة الظرؼ يالحاؿ المالبس لقيلن.  يا 
بصػػسغة المػ كر تتعػػد  إلػى المؤنػػث مجػازا: كقيلػػن تعػالى:   سػػا أسهػا الػػ سف : كألفػاظ العمػػـي الػياردة  ػػ شػػراسة3

 آمنيا { لما جاءت بن الشرسعة مف امـي التكمسؼ.
 * حكـ المجاز:
العممػػاء إلػػى نفػػي يجػػيد )المجػػاز( فػػي لغػػة العػػرب: ي ػػاليا: لػػسس  نػػاؾ إال الحقسقػػة: يمػػا بعػػض   ػػب 

 ئؽ األلفاظ.سسمى )مجازا( فهي أسميب مف أسالسب العرب في حقا
 يجمهير العمماء امى إثباتن: يأنن تسمسة اصطالحسة لنيع مف أسالسب المغة العربسة.
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   ا :يامى 
 . ال سجيز أف سصار إلى المعنى المجاز  إال اند تع ر حمؿ المفظ امى معناي الحقسقيف نن 

)الغػائط( إنمػا  ػي الميضػع [: حقسقػة لفػظ 43{ ]النسػاء: الغػائط مثالن:  يلن تعػالى:   أي جػاء أحػد مػنكـ مػف 
المػػػنخفض مػػػف األرض كػػػانيا سقصػػػدينن لقضػػػاء الحاجػػػة رقبػػػة فػػػي التسػػػتر: فػػػأطمؽ امػػػى نفػػػس الخػػػارج مػػػف 
فضػػالت اونسػػاف: فحمػػؿ المفػػظ فػػي ايسػػة امػػى حقسقتػػن قسػػر مػػراد  طعػػا: فمجػػرد المجػػيء مػػف تمػػؾ المياضػػع 

 تعمؽ الحكـ بن .: فتعسف حممن امى المعنى المجاز  لمفظ  لسس بحدث سيجب الطهارة
[: فػػالممس حقسقػػة فػػي لمػػس السػػد: يمجػػاز فػػي 43مثػػؿ  يلػػن تعػػالى:   أي المسػػتـ النسػػاء { ]النسػػاء: ي 

 الجماع: فحسث ثبت أف لمس السد قسر مراد بداللة السنة: فتعسف المعنى المجاز  ي ي الجماع.
 : الصريح والكنايةػ 2

 ) الصرسح (
 . عناي ظهيرا تاما لكثرة استعمالن ي المفظ ال   ظهر م : * تعرسؼ الصرسح

يسكػػيف حقسقػػة: كقػػيؿ الرجػػؿ لزيجتػػن: )أنػػت طػػالؽ(: فهػػ ا لفػػظ صػػرسح وزالػػة النكػػاح ي ػػي حقسقػػة: كمػػا 
 : ي ي مجاز. (: ي ي إنما سقـي بعضها: فهي لفظ صرسح يال أل يمف المسمة : كقيؿ الرجؿ: ) سكيف مجازا

اللػة امػى معنػاي فػ ف مػا سترتػب امسػن سصػح بمجػرد الػتمفظ بػن ليضيح المفظ الصػرسح بنفسػن فػي الد : * حكمن
 . نسة المتكمـ بنى مف قسر افتقار إل

فقػيؿ الرجػػؿ لزيجتػػن: )أنػػت طػػالؽ(: ال ستي ػػؼ إمضػػاء أثػػري الػػ    ػػي الفر ػػة بػػسف الػػزيجسف امػػى  صػػد 
عػـ: لفػالف امػي المتكمـ بن: يلي  سػؿ لرجػؿ: )لفػالف امسػؾ مائػة دسنػارل( فقػاؿ ي ػي فػي حػاؿ اقػؿ ياسػتياء: )ن

 . مئة دسنار(: ف ف  لؾ سمزمن بمجرد المفظ
 ) الكناسة (

 لغة: أف تتكمـ بشيء يترسد قسري.:  * تعرسؼ الكناسة
 ياصطالحا: المفظ ال   استتر المعنى المراد بن فال سفهـ إال بقرسنة.

يجتػن: )أمػرؾ بسػدؾ(: مثؿ: كناسات الطالؽ: ي ي األلفػاظ التػي ال تػدؿ بمفظهػا امػى الطػالؽ: كقػيؿ الرجػؿ لز 
أي )إلحقػي بأ مػػؾ(: أي: )أنػت امػػي حػراـ(: أي )ا  بػػي فتزيجػي مػػف شػئت(: أي: )خمسػػت سػبمؾ(: أي: )انتهػػى 

 ما بسننا(: أي قسر  لؾ مف األلفاظ مما  ي لسس بصرسح في الطالؽ.
 . ال سترتب امى الكناسة أثر بمجرد المفظ حتى سقترف بالنسة * حكمها:
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)خمست سبسمؾ( لـ سدؿ بنفسن امى الطالؽ حتػى سقتػرف بنسػة: يلػن أف سقػيؿ: )لػـ أ صػد  فمي  اؿ رجؿ لزيجتن:
يالكناسة في الجانػب التطبسقػي ال تتصػؿ بنصػيص الكتػاب يالسػنة: إنمػا بتصػرفات  الطالؽ(: فسصدؽ بداياي.

 . المكمفسف
 داللة المفظ امى المعنى:  القسـ الثالث
أي خفػػاء  ػػ ي الداللػػة سنقسػػـ الػػى  سػػمسف : ياضػػح الداللػػة : قسػػر المفػػظ بااتبػػار يضػػيح داللتػػن امػػى معنػػاي : 

 ياضح الداللة ) المبهـ ( .
 ) الياضح الداللة (

: ي ػػد   ػػي مػػا دؿ امػػى المػػراد منػػن بػػنفس صػػسغتن مػػف قسػػر تي ػػؼ امػػى أمػػر خػػارجي:  ػػػ الياضػػح الداللػػة1
 سحتمؿ التأيسؿ يالنسخ ي د ال سحتممهما: امى ما سسأتي في  كر مراتبن.

كػػػؿ نػػػص ياضػػػح الداللػػػة سجػػػب العمػػػؿ بمػػػا  ػػػي ياضػػػح الداللػػػة امسػػػن: يال سصػػػح تأيسػػػؿ مػػػا سحتمػػػؿ  حكمػػػن: *
 . التأيسؿ منن إال بدلسؿ

 * مراتبن:
مرتبػػة حسػػب األدنػػى فػػي القػػية يالظهػػير إلػػى األامػػى : فالظػػا ر أدنا ػػا: يأامػػى منػػن الػػنص: أ سػػامن 

 . د التعارض بسف نصسف فسما سبدي لممجتهديفائدة معرفة   ي المراتب تظهر ان . فالمفسر: فالمحكـ
 ي ما دؿ امى المراد منن بنفس صسغتن مف قسر تي ؼ امػى أمػر خػارجي: يلػسس المػراد منػن :  الظا ر (1)

 .  ي المقصيد أصالة مف السساؽ يسحتمؿ التأيسؿ
فػي حػؿ كػؿ بسػع يحرمػة [: ايسػة )ظػا رة( 275 يلن تعالى:   يأحؿ ال البسع يحـر الربا { ]البقػرة:  : * مثالن

: لكف   ا المفظ قسر مقصيد أصالة بسػساؽ  كؿ ربا دالة امى  لؾ بنفس صسغتها مف قسر تي ؼ امى  رسنة
قت لنفي المماثمة بسف البسع يالربا يالرد امى مػف اداػى  لػؾ: حسػث  ػاؿ ال تعػالى  بػؿ  لػؾ: س: ف نها س ايسة

    لؾ بأنهـ  اليا إنما البسع مثؿ الربا { .
   : حكمن *
 . ػ سجب العمؿ بالظا ر بمقتضى ظا ري: يال سحؿ صرفن اف ظا ري إال بدلسؿ1
: يسقبػػؿ التقسسػػد إف كػػاف مطمقػػا: يسحتمػػؿ صػػرفن اػػف حقسقتػػن إلػػى معنػػى  ػػػ سقبػػؿ التخصػػسص إف كػػاف اامػػا2

 . ي  ا  ي المقصيد باحتمالن التأيسؿ . مجاز : إ ا يرد ما سصرفن اف الظا ر
 سن النسخ في اهد التشرسع.ػ سحتمؿ أف سرد ام3
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أمػػر خػػارجي: ي ػػي المقصػػيد   ػػي مػػا دؿ امػػى المػػراد منػػن بػػنفس صػػسغتن مػػف قسػػر تي ػػؼ امػػى:  الػػنص (2)
 . : يسحتمؿ التأيسؿ أصالة مف السساؽ

 اينحمؿ معنػ : فقاؿ: سا رسيؿ ال: إنا نركب البحر  اؿ: سأؿ رجؿ النبي  حدسث أبي  رسرة  : * مثالن
: )) ػػي الطهػػير مػػاؤي  : فػػ ف تيضػػأنا بػػن اطشػػنا: أفنتيضػػأ بمػػاء البحػػرل فقػػاؿ رسػػيؿ ال  ءالقمسػػؿ مػػف المػػا
: )) ػػػي الطهػػػير مػػػاؤي(( نػػػص فػػػي  فقيلػػػن  : بالسػػػساؽ أصػػػالة  ػػػي مػػػاء البحػػػر دفالمقصػػػي  (( . الحػػػؿ مستتػػػن

 . طهيرستن
 . سستي  مع )الظا ر( في أحكامن المتقدمة : * حكمن

 : عاف ثالثةسطمؽ امى م:  حقسقة التأيسؿ* 
: كقيلن تعػالى:   يلقػد جئنػا ـ بكتػاب فصػمناي امػى امػـ  ػد  يرحمػة لقػـي  ػ الحقسقة التي سؤيؿ إلسها الكالـ1

(  ؿ سنظػريف إال تأيسمػن سػـي سػأتي تأيسمػن سقػيؿ الػ سف نسػيي مػف  بػؿ  ػد جػاءت رسػؿ ربنػا بػالحؽ 52سؤمنيف )
 . في القرآف مف لفظ )التأيسؿ( فهي به ا المعنى[: ياامة مايرد 53ػ 52فهؿ لنا مف شفعاء { ]األاراؼ: 

 : سقيليف: )تأيسؿ   ي ايسة ك ا يك ا( أ : تفسسر ا. ػ التفسسر: ي  ا سقع في اصطالح المفسرسف لمقرآف2
 : ي  ا اصطالح األصيلسسف. ػ صرؼ المفظ اف ظا ري بدلسؿ3

تػػى سيجػػد مػػا سصػػرؼ  لػػؾ ياألصػػؿ يجػػيب العمػػؿ بالظػػا ر أي الػػنص ياػػدـ ااتبػػار مظنػػة التأيسػػؿ  ح
يصفة   ا الصارؼ يجيب كينن دلسال شراسا: كنص: أي  ساس صػحسح: أي أصػؿ اػاـ مػف  إلى معنى آخر.

 أصيؿ التشرسع: ف  ا لـ سكف دلسال معتبرا في الشرع كاف  ي  سجب أف تنزي انن نصيص الدسف يأدلتن.
 : * أمثمة لمتأيسؿ المعتبر

: كبسػػع الغػػرر: يبسػػع  [: اػػف بسػػيع275يأحػػؿ ال البسػػع { ]البقػػرة:  [ تخصػػسص الظػػا ر فػػي  يلػػن تعػػالى:  1]
: يبسع الثمر  بؿ بدي صالحن.  المعدـي

[:بالػدـ المسػفيح كمػا فػي  يلػن 3[ تقسسػد اوطػالؽ فػي  يلػن تعػالى:   حرمػت امػسكـ المستػة يالػدـ { ]المائػدة: 2]
 [.145:  في ايسة األخر :   أي دما مسفيحا { ]األنعاـ

(( فػػي حػػدسث: )) ال تصػػريا اوبػػؿ يالغػػنـ: فمػػف ابتااهػػا بعػػد  لػػؾ  يصػػااا مػػف تمػػر : )) ؿ  يلػػن [ تأيسػػ3]
ف سػخطها رد ػا يصػااا مػف تمػر(( ]متفػؽ امسػن[:  فهي بخسر النظرسف بعد أف سحمبها: ف ف رضسها أمسكها: يا 

قسػري: ي ػ ا تأيسػؿ  ػد بقسمة التمر: حسث أف المقصيد العيض بدال مف المبف ال   احتمبػن: ي لػؾ سقػع بػالتمر ي 
 : فكاف ظهير  لؾ دلسال امى صحة التأيسؿ. فهـ يجهن مف حكمة الشرع
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 .  ي ما دؿ بنفسن امى معناي المفصؿ تفصسال لسس معن احتماؿ لمتأيسؿ:  المفسر (3)
لنػير:  يلن تعالى:   يال سف سرميف المحصنات ثـ لـ سأتيا بأربعة شهداء فاجمدي ـ ثمػانسف جمػدة { ]ا : * مثالن

 . [: ف كر العدد سنفي احتماؿ التأيسؿ4
يمػػف  ػػ ا كػػػؿ لفػػظ جػػػاء مجمػػال فػػػي الكتػػاب: يجػػاءت السػػػنة برفػػع إجمالػػػن يفسػػرتن: فهػػػي )مفسػػر( ال سحتمػػػؿ 

: كمفػػظ )الصػػالة: يالزكػػاة( فػػي  يلػػن تعػػالى:   يأ سمػػيا الصػػالة يآتػػيا الزكػػاة {  التأيسػػؿ بمعنػػى قسػػر مػػا فسػػر بػػن
[: فقػػػد جػػػاء فػػػي السػػػنة تفسػػػسر  لػػػؾ اوجمػػػاؿ ببسػػػاف صػػػفة الصػػػالة يأحكامهػػػا: يأصػػػناؼ الزكػػػاة 111]البقػػػرة: 

 يمقادسر ا يما ستصؿ بها: فظهر المقصيد بتفصسؿ السنة بما ال سبقي مجاال لتأيسؿ تمؾ األلفاظ.
 : ن* حكم

 . ػ سجب العمؿ بن امى اليجن ال   يرد تفصسمن امسن1
 ػ سقبؿ أف سرد امسن النسخ في اهد التشرسع إ ا كاف مف األحكاـ التي سدخمها النسخ.2
  ي ما دؿ بنفسن داللة ياضحة امى معناي ال   ال سقبؿ نسخا يال سحتمؿ تأيسال.:  المحكـ (3)

 : * مثالن
لتيحسػػد: ف نهػػا ال تقبػػؿ التبػػدسؿ يالتغسسػػر: كمػػا ال تحتمػػؿ التأيسػػؿ: ألف التأيسػػؿ ػػػ نصػػيص العقائػػد: كاوسمػػاف يا1

 اجتهاد: يمثمها ال سندرج تحت ما سجيز فسن االجتهاد.
ػ النصيص التي أمرت بأمهات الفضائؿ التي ال ستصير لها تبدسؿ أي تغسسر: كنصيص بر اليالػدسف يصػمة 2

 لظمـ يالعدياف. األرحاـ: ياألمر بالعدؿ ياوحساف يتحرسـ ا
 ػ القيااد العامة التي  امت امسها شرائع اوسالـ: كرفع الحرج: يمنع الضرر: يااتبار األمير بمقاصد ا.3
ػػػ أحكػػاـ فراسػػة جزئسػػة يرد الػػنص بتأسسػػد ا امػػى اليجػػن المفسػػر الػػ   يرد  لػػؾ الػػنص بػػن: كمػػا فػػي حػػدسث 4

فخففهػا مػف خمسػسف صػالة فػي السػـي يالمسمػة  ربػن تعػالى المعراج في  صة فػرض الصػميات يمراجعػة النبػي 
إلى خمػس: فقػاؿ تعػالى: )) ػي خمػس ي ػي خمسػيف ال سبػدؿ القػيؿ لػد ((: فهػ ا نػص محكػـ ال سقبػؿ تػأيسال 

 يال نسخا أف الصميات خمس في السـي يالمسمة.
عسػػة سجػػب  طعػػا العمػػؿ بمػػا دؿ امسػػن: ي ػػي أامػػى أ سػػاـ )الياضػػح الداللػػة( مرتبػػة: ي ػػي حجػػة  ط : * حكمػػن
 . الداللة
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 ) المبهـ ( قسر الياضح الداللة
 امى المراد منن بنفس صسغتن بؿ ستي ؼ فهـ المراد منن امى أمر خارجي. ؿ ي ما ال سد : تعرسفن

 ػػي مرتبػػة حسػػب األ ػػؿ فػػي الخفػػاء يالغمػػيض إلػػى األشػػد فػػي  لػػؾ: فػػالخفي أظهػػر مػػف المشػػكؿ:  : * مراتبػػن
 ظهر مف المتشابن.يالمشكؿ أظهر مف المجمؿ: يالمجمؿ أ

: لكػف فػي انطبػاؽ معنػاي امػى بعػض األفػراد خفػاء   ي المفظ ال   سدؿ امى معناي داللة ظا رة:  الخفي (1)
   . يقميض سحتاج كشفن إلى نظر يتأمؿ
: أف فسػػن صػػفة زائػػدة امػػى سػػائر األفػػراد: أي نا صػػة اػػنهـ: أي لػػن اسػػـ  يسػػبب الخفػػاء فػػي  ػػ ا الفػػرد

 . خاص أيرد االشتباي
[: لفػػظ )السػػارؽ( معنػػاي ظػػا ر: 39 يلػػن تعػػالى:   يالسػػارؽ يالسػػار ة فػػا طعيا أسػػدسهما { ]المائػػدة:  : ثالػػن* م

لكػف  ػ ا المعنػى  ػؿ سنطبػؽ امػى مػف تسػمسن العامػة )النشػاؿ(:  ي ي )مف سأخ  المػاؿ مػف حػرز مثمػن خفسػة(.
 ي)النباش(ل

مهػارة فسػن يجػرأة امسػن: ي)النبػاش( نقػص  )النشاؿ( فسن صفة زائدة امى صفة السػارؽ: ف نػن جمػع يصػفن يزاد
 يصفا اف السارؽ: ي ي كينن ال سأخ  ممميكا مف حرز.

فاالجتهاد ألحؽ )النشاؿ( بػ)السارؽ( ألنن استياب يصفن يزاد: فهي أيلى بتنايلػن الحكػـ: لكػف اختمػؼ 
لسػػارؽ( شػػبهة الفقهػػاء فػػي )النبػػاش( فمػػنهـ مػػف ألحقػػن بػػػ)السارؽ(: يمػػنهـ مػػف جعػػؿ الػػنقص فػػي يصػػفن اػػف )ا

 . سدرأ بها الحد
سعمػػػؿ بػػػن إال بعػػػد إزالػػػة الخفػػػاء بػػػالنظر يالتأمػػػؿ: فػػػ ف ظهػػػر أف المفػػػظ ستنايلػػػن بيجػػػن مػػػف يجػػػيي  ال : * حكمػػػن

ال لـ سأخ  حكمن  . الداللة أخ  حكـ ما دؿ امسن  لؾ المفظ: يا 
نمػػا ستي ػػؼ فهػػـ ال:  المشػػكؿ (2) مػػراد منػػن امػػى  رسنػػة  ػػي المفػػظ الػػ   ال سػػدؿ بصػػسغتن امػػى المػػراد منػػن: يا 

 . خارجسة سمكف التيصؿ إلسها اف طرسؽ البحث
 : سرد في صيرتسف : * مثالن

كال   تقدـ التمثسؿ لن بقيلن تعالى:   يالمطمقات ستربصف بأنفسػهف ثالثػة  ػريء { ]البقػرة:  : ػ المفظ المشترؾ1
( فػػػي   ػػػريء أف نفػػػس لفػػػظ ) [: يأف )القػػػرء( مشػػػترؾ بػػػسف )الطهػػػر( ي)الحػػػسض(: فأسهمػػػا المػػػرادل ال رسػػػب229

ايسػة ال سرفػع اوشػكاؿ يسبػسف المػراد بنفسػػن: بػؿ سحتػاج إلػى  رسنػة خارجسػػة تعتمػد امػى النظػر ياالجتهػاد: يلػػ ا 
 . كاف مف ميارد اختالؼ الفقهاء
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يمثالن مف الكتػاب  يلػن تعػالى فػي سػيرة السػجدة:   سػدبر األمػر مػف السػماء  : ػ النصسف ظا ر ما التعارض2
فػػي سػػيرة  [ مػػع  يلػػن 5رض ثػػـ سعػػرج إلسػػن فػػي سػػـي كػػاف مقػػداري ألػػؼ سػػنة ممػػا تعػػديف { ]السػػجدة: إلػػى األ

[: فهػػ ا مشػػكؿ: 4المعػػارج   تعػػرج المالئكػػة يالػػريح إلسػػن فػػي سػػـي كػػاف مقػػداري خمسػػسف ألػػؼ سػػنة { ]المعػػارج: 
العجػز اػػف التيفسػػؽ يمػف العممػػاء مػف تقحػػـ الجػياب فقػػاؿ باجتهػادي: يمػػنهـ مػف تي ػػؼ: ي ػ ا شػػأف العػالـ انػػد 

 : ي ي يارد في األحكاـ يفي قسر ا. بسف ما ظا ري التعارض
فمػػف األ ػػياؿ فػػي رفػػع اوشػػكاؿ: أنػػن فػػي الميضػػعسف سػػـي القسامػػة: يالمعنػػى: أف الزمػػاف سطػػيؿ بحسػػب الشػػدائد 

 اليا عة فسن: فسطيؿ امى  ـي يسقصر امى آخرسف بحسب األاماؿ.
: )) ال ادي  يال صػفر يال  امػة((   اؿ اؿ: إف رسيؿ ال   يمثالن مف السنة حدسث أبي  رسرة 

: فسػػأتي البعسػػر األجػػرب فسػػدخؿ  : فمػػا بػػاؿ إبمػػي تكػػيف فػػي الرمػػؿ كأنهػػا الظبػػاء سػػا رسػػيؿ ال  : فقػػاؿ أارابػػي
فػي حػػدسث أبػي  رسػػرة ايخػػر: ))  (( ]متفػػؽ امسػػن[: مػع  يلػػن  فمػػف أاػد  األيؿل :)) : فقػاؿ بسنهػا فسجربهػػا

 (( . ال طسرة يال  امة يال صفر: يفر مف المج ـي فرارؾ مف األسدالادي  ي 
شػػػيء شػػػسئا بنفسػػػن: يلػػػسس فسػػػن نفػػػي أسػػػباب   يؿ أف كػػػؿ شػػػيء بقػػػدر: يأنػػػن ال سعػػػدداللػػػة الحػػػدسث األ

انتقػػاؿ المػػرض إ ا يجػػد: يالحػػدسث الثػػاني دؿ امػػى اتقػػاء مػػا يجػػد فسػػن سػػبب اواػػداء مػػف األمػػراض: إ  يجػػيد 
ف كاف ال سقع اواداء إال بمشسئة ال السبب سهيء يجيد الم : ل ا ف نن  ػد سقػع ي ػد  سبب يسسااد امسن: يا 

فػػي  : ي ػ ا شػػبسن بقيلػػن  : فجػػاء األمػػر باتقائػن متناسػػقا مػػع أصػؿ  ػػ ي الشػػرسعة فػي األخػػ  باألسػػباب ال سقػع
ا فػرارا منػن(( ]متفػؽ : ))إ ا سمعتـ بن بأرض فال تقدميا امسن: يا  ا ي ع بػأرض يأنػتـ بهػا فػال تخرجػي  الطاايف
 ي  ي صيرة مف التأيسؿ المحتمؿ واماؿ الدلسمسف يادـ إ ماؿ أحد ما. امسن[.

السػبسؿ وزالػة اوشػػكاؿ فػي النصػيص  ػػي االجتهػاد: فعمػى المجتهػد أف سبػػ ؿ يسػعن لمي ػيؼ امػػى  : * حكمػن
 صيؿ شراسة اامة.المعنى المقصيد: مستعسنا بالقرائف أي بأدلة أخر  مف نصيص الكتاب يالسنة أي بأ

: يلػسس ثمػة  رسنػة تسػااد امػى معرفتػن: يال   ػي المفػظ الػ   ال سػدؿ بصػسغتن امػى المػراد منػن:  المجمػؿ (3)
 . تفهـ داللتن إال ببساف ممف أجممن

 : * مثالن
_ األلفاظ الشراسة التي تتي ؼ معرفػة المػراد منهػا امػى تفسػسر الشػارع لهػا: كمفػظ )الصػالة يالزكػاة يالصػـي 1
حػػ (: فػػ ف الشػػرع أراد بهػػا قسػػر معنا ػػا المغػػي : يمجػػرد األمػػر بهػػا مػػف قسػػر ي ػػيؼ امػػى بسػػاف المػػراد منهػػا يال

 إجماؿ: فهي ال تدؿ امى مراد الشرع بمجرد صسغتها: يال طرسؽ لمعمـ بها إال ببساف الشرع نفسن.
 . فم ا سقاؿ: )الصالة( لفظ مجمؿ في القرآف: لـ سفهـ المراد بن إال ببساف الرسيؿ 
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   :  : ي يلػػػن  [141يمػػػف  لػػػؾ لفػػػظ )الحػػػؽ( فػػػي  يلػػػن تعػػػالى:   يآتػػػيا حقػػػن سػػػـي حصػػػادي { ]األنعػػػاـ: 
أمػػػرت أف أ اتػػػؿ النػػػاس حتػػػى سشػػػهديا أف ال إلػػػن إال ال: يأف محمػػػدا رسػػػيؿ ال: يسقسمػػػيا الصػػػالة: يسؤتػػػيا  ))

(( ]متفػػؽ امسػػن [: فهػػ ا لفػػظ  الالزكػػاة: فػػ  ا فعمػػيا اصػػميا منػػي دمػػاء ـ يأمػػيالهـ إال بحقهػػا يحسػػابهـ امػػى 
 مجهيؿ القدر أي مجهيؿ الجنس: فسحتاج إلى البساف.

 ػ المفظ المشترؾ ال   لـ سقـ دلسؿ امى تعسسف المراد منن: كمفظ )القرء( المتقدـ في  سـ )المشترؾ(.2
ادي منهػػا بعػػد  لػػؾ ػػػ المفػػظ الغرسػػب المػػبهـ: كمفػػظ )القاراػػة( فػػي  يلػػن تعػػالى:   القاراػػة { بػػسف ال تعػػالى مػػر 3

( سػـي سكػيف النػاس كػالفراش المبثػيث { ايسػات 3( يمػا أدراؾ مػا القاراػة )2( مػا القاراػة )1فقاؿ:   القاراة )
 . لـ نفهـ منها   ا المعنى [: يليال بسانن 5ػ 2]القاراة: 
اد: فاألصػؿ فسػن ( لتع ر العمػـ بػالمراد منػن إال اػف طرسػؽ الشػرع: يال مجػاؿ فسػن لالجتهػ المجمؿ ) : * حكمن

التي ػػػؼ حتػػػى سيجػػػد تفسػػػسري مػػػف جهػػػة الكتػػػاب يالسػػػنة: فػػػ ف يجػػػد مسػػػتيفى ال شػػػبهة فسػػػن انتقػػػؿ مػػػف يصػػػؼ 
ف بسنػػن الشػػرع بعػػض البسػػاف مػػع بقسػػة خفػػاء ا)المجمػػؿ( إلػػى يصػػؼ )المفسػػر( مػػف أ سػػ ـ )الياضػػح الداللػػة(: يا 

 . ( لالجتهاد فسن مجاؿ المشكؿ كاف مف  سـ )
التكمسؼ العممي يستصؿ بن الفقن ف نن سستحسؿ استمرار اوجمػاؿ فسػن: فػال بػد  ياامـ أف كؿ ما سثبت بن

ف كاف  د تخفى معرفتن امى بعػض أفػراد العممػاء: فػ ف العمػـ بحقسقػة المػراد منػن ال  أف تكيف الشرسعة بسنتن: يا 
 تخفى امى جمسع األمة.

  مػػة  ػػػرائف تبسنػػن: ياسػػػتأثر ال  ػػي المفػػػظ الػػ   ال تػػدؿ صػػػسغتن امػػى المػػراد منػػػن: يلػػسس ث:  المتشػػابن (4)
 بعمـ حقسقتن.

 ػػ ا أفضػػؿ مػػا ارفػػيا بػػن )المتشػػابن(: ي ػػد اضػػطربت تعرسفػػات األصػػيلسسف لػػن: مػػع أنهػػـ جعمػػيي مقػػابال 
لػ)المحكـ(: ي  ي مقابمة صحسحة في كتاب ال تعػالى: يالقػرآف سشػهد لصػحة التعرسػؼ المػ كير: ي لػؾ أف ال 

امسؾ الكتاب منن آسات محكمات  ف أـ الكتاب يأخر متشػابهات فأمػا الػ سف فػي تعالى  اؿ:    ي ال   أنزؿ 
 مػػيبهـ زسػػت فستبعػػيف مػػا تشػػابن منػػن ابتغػػاء الفتنػػة يابتغػػاء تأيسمػػن يمػػا سعمػػـ تأيسمػػن إال ال يالراسػػخيف فػػي العمػػـ 

ء( معظمػػػن : فجعػػػؿ )المحكػػػـ( أـ الكتػػػاب: ي)أـ الشػػػي [7سقيلػػػيف آمنػػػا بػػػن كػػػؿ مػػػف انػػػد ربنػػػا { ]آؿ امػػػراف: 
: ي ػػ ا  ػػي المتناسػػب مػػع مػػا أنػػزؿ ال تعػػالى القػػرآف  يأكثػػري: أمػػا )المتشػػابن( فجػػاء فسػػن بمفػػظ سػػدؿ امػػى التقمسػػؿ

ألجمػػن: أف سكػػػيف أكثػػػري ياضػػػحا ال لػػػبس فسػػن يال إشػػػكاؿ: مػػػا خفػػػي منػػػن امػػى فػػػرد اممػػػن ايخػػػر: ي ػػػ ا معنػػػى 
ياالسػتقامة: ثػـ إف ايسػة دلػت امػى أف ال تعػالى يصؼ القرآف بالهداسة يالتبساف يالنير يالضػساء يمػاء الحسػاة 

استأثر بعمـ )المتشابن(: ال سدرؾ حقسقتن حتى العمماء: بػؿ سقيلػيف:   آمنػا بػن كػؿ مػف انػد ربنػا { : يمػا كػاف 
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كػػػ لؾ امتنػػػع جزمػػػا أف سػػػراد بػػػن التشػػػرسع ل مػػػة: ألف ال تعػػػالى ال سمكػػػف أف سكمػػػؼ العبػػػاد مػػػا ال سػػػدرؾ معنػػػاي 
ف  ا ظهر   ا اممنا امتنػاع دخػيؿ شػيء مػف  . ال كر يالعمـ ال سف  ـ المفزع لمعرفة الدسف خاصتهـ مف أ ؿ

 األحكاـ تحت معنى )المتشابن(.
: ال مػػػف جهػػػة معانسهػػػا: ف نهػػػا بألفػػػاظ اربسػػػة مدركػػػة المعػػػاني: كصػػػفات  نصػػػيص صػػػفات ال  : * مثالػػػن

نػػزاؿ الػػرزؽ(: فهػػ ي  الػػ ات: مثػػؿ: )السػػد: ي اليجػػن: يالعػػسف(: أي صػػفات الفعػػؿ )كػػنفخ بػػداع الخمػػؽ: يا  الػػريح: يا 
نمػػا االشػػتباي فػػي إدراؾ كسفساتهػػا يكنههػػا: فػػال  مػػع تعرفػػن إلػػى خمقػػن  بألفػػاظ اربسػػة ال سخفػػى العمػػـ بهػػا: يا 

بأسػػمائن يصػػفاتن: إال أنػػن احتجػػب اػػنهـ ب اتػػن: يحػػ ر ـ مػػف أف سقسمػػيا لػػن صػػيرة فػػي األ  ػػاف: فقػػاؿ:   لػػسس 
[: فهػي مػع سػمعن يبصػري يسػائر صػفاتن التػي نػدرؾ معػاني 11البصسر { ]الشير : كمثمن شيء ي ي السمسع 

ألفاظهػػا ينعمػػـ فػػيارؽ مػػا بسنهػػا فػػي دالالتهػػا: إال أنػػن لػػسس كمثمػػن شػػيء فسهػػا: فمػػسس سػػمع كسػػمعنا يال بصػػر 
 . كبصرنا

يمف الناس مف زاػـ أف )المتشػابن(  ػي الحػريؼ المقطعػة فػي أيائػؿ بعػض سػير القػرآف: يلػسس  نػاؾ 
ما سمنع  لؾ: خاصة يأنها لـ سدرؾ معنا ا: يخػاض بعػض العممػاء فسهػا مػف قسػر فائػدة: يلكنػا نعمػـ سقسنػا أف 
األمة لـ تتفػرؽ فػي الحػريؼ المقطعػة فر ػا:يلـ تتبػع  لػؾ لسضػؿ فسػن طيائػؼ مػف الخمػؽ: يلػـ سقػع بهػا ضػرب 

 . لنصيص الكتاب ببعضها
أنػػػػػن مػػػػػف مقتضػػػػػسات تتمػػػػػة القػػػػػيؿ فػػػػػي دالالت   ػػػػػ ا المقػػػػػدار كػػػػػاؼ ودراؾ حقسقػػػػػة )المتشػػػػػابن(: يلػػػػػيال

النصػػيص: لكػػاف جػػدسرا بػػأف ال سػػ كر فػػي )امػػـ أصػػيؿ الفقػػن( ف نػػن لػػسس مػػف ميضػػياها: ألنػػن كمػػا تقػػدـ ال 
 . ستصؿ بن شيء مف التكالسؼ

اوسمػػاف بػػن كمػػا يرد مػػف قسػػر تشػػبسن يال تكسسػػؼ: يال تعطسػػؿ يال تحرسػػؼ: كمػػا  ػػاؿ تعػػالى:   فأمػػا  : * حكمػػن
 ميبهـ زست فستبعيف ما تشابن منن ابتغاء الفتنة يابتغاء تأيسمن يما سعمـ تأيسمػن إال ال يالراسػخيف فػي ال سف في 

( ربنػا ال تػزغ  ميبنػا بعػد إ   ػدستنا ي ػب 7العمـ سقيليف آمنا بن كؿ مف انػد ربنػا يمػا سػ كر إال أيلػي األلبػاب )
 [.9ػ 7لنا مف لدنؾ رحمة إنؾ أنت الي اب { ]آؿ امراف: 

 


