
 1 

 
فإن الباعث على كتابة   ده ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :ـالحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بع

هذه الكلم  الرد على من نفى المجاز بأسلوب مختصر فإن هذا الموضوع من األهمي  بمكةان واالةب مةن كتةب 
                                                                                                                                  عان وعليةةةةةه الةةةةةتكالن  فيةةةةةه مةةةةةن أهةةةةةو الكةةةةةالم الةةةةةذين أولةةةةةوا صةةةةةفا  الةةةةةرحيم الةةةةةرحمن فةةةةةاهلل المسةةةةةت

فال يحتاج لدليو لكي في اللغ  يستعمو فيما وضع له  قداللفظ في اللغ  العربي   : المجازالحقيق  وفصو مفهوم 
لعالقة  فةي اللغة  في اير ما وضع لةه اللفظ يستعمو ، وقد االب علماء اللغ  حقيق  يسميه  معناه ، وهذايفهم 

لةذل  وهذا يسميه االب علمةاء اللغة  مجةاز فيحتاج هذا اللفظ لدليو يدو على معناه  بين اللفظ والمعنى المراد ،
مةا ال يسةبق إلةى  و) قرينة    ،والمجةاز هةفالحقيق  هي ما سبق إلى الفهم مةن معنةى اللفةظ دون الحاجة  لةدليو 

فقول  رأي  الرجو يتكلم حقيق  فمن الطبيعي أن يتكلم اإلنسان ، و الرجو  الفهم من معنى اللفظ إال بوجود دليو
لكةالم مةن صةفا  الب ةر اإنسان أما قول  رأي  القمر يتكلم فيسةتحيو أن يكةون هةذا الكةالم علةى الحقيقة    ألن 

علةى ذاً هذا مجاز  به اإلنسان بالقمر لوجود عالق  بينه وبين القمر وهي الجماو ، وقول  والقمر ليس ب راً إ
أن يكةون ال ةخص أسةداً  خص أنه  جاع فهذا حقيق  أمةا قولة  علةى  ةخص أنةه أسةد فهةذا مجةاز السةتحال  

األسةد ، فاألسد حيوان أما هذا ال خص فإنسان أي أن   به  هةذا ال ةخص باألسةد لوجةود عالقة  بينةه وبةين 
فصةةةو                                                                                                  وهةةةي ال ةةةجاع  
العرب كةةانوا فةة العمةةو عمةةو العةةرب بمقتضةةى المجةةازإن أدلةة  وبةةو  المجةةاز كويةةرة ومنهةةا :  أدلةة  وبةةو  المجةةاز

طالقةه ، ويفهمةون المعنةى ايةر الموضةوع للفةظ فةي اللغة  عنةد يفهمون المعنى الموضوع للفظ في اللغ  عنةد إ
فةي األصةو  لهذه األلفاظتقييده فالعرب استعمل  بعض األلفاظ  في معنيين عند اإلطالق يفهم المعنى الموضوع 

فكلمة  أسةد عنةد اإلطةالق يةراد بهةا السةبع ، وعنةد نسةبتها هذه األلفاظ ، وعند التقييد يفهم المعنى المنقوو إلى 
كلم  الحمار عنةد اإلطةالق يةراد بهةا البهيمة  ،وعنةد العرب عند إطالق  نسان ) تقييد   يراد بها ال جاع  ، وإل

والعرب عند إطالق كلم  القمر تريد هذا الجةرم السةماوي ، الغباء والحماق  ،يراد بها نسبتها إلنسان ) تقييد   
طةةالق الكلةةب تريةةد هةةذا الحيةةوان المعةةرو  ، وعنةةدما تنسةةبه إلةةى إنسةةان تريةةد الجمةةاو والحسةةن والعةةرب عنةةد إ

،والعرب عنةد إطةالق كلمة  النخلة  تريةد هةذه النخلة  المعروفة  ، وعندما تنسبه إلنسان تريد الوقاح  والحقارة 
لمةا سةبق إلةى الفهةم أحةد للفةظ ن قد وضعا في األصةو معةاً اولو كان المعنيوعندما تنسبها إلنسان تريد الطوو ،

ذكةةر بعةةض علمةةاء القةةرون الوالوةة  األوو ، ومةةن أدلةة  وجةةود المجةةاز لةةدليو )القرينةة     المعنيةةين دون الحاجةة  
،  2ولةه كتةاب المجةاز 1القةرآن كتاب مجةازله هـ عالم لغ   021 -هـ  411الموني  بن المجاز كأبي عبيدة معمر

وكةذل  ) ي النحةو : قاو في كتابه الجمو فهـ  174-هـ 100ومن العلماء الذين ذكروا المجاز الخليو الفراهيدي 
م   ﴿كقةوو   جةو وعةز فةي البقةرة  المجةازيلزمون ال يء الفعو وال فعو وإنما هذا على   3﴾فََمةا َربحَحة  تجحَجةاَرتمهم

يدم أَن  يَنقَضَّ  ﴿: والتجارة ال تربح فلما كان الربح فيها نسب الفعو إليها وموله  َداراً يمرح  5  وال إرادة للجدار  4﴾جح
هـ كتاب قواعد ال عر أكور من ذكر 291الم هور بوعلب النحوي المتوفى سن  أحمد بن يحيى باس وألبي الع، 

هـ في كتابه األصوو فةي  316وقاو ابن السراج النحوي المتوفى االستعارة فيه واالستعارة ضرب من المجاز ،
، وقاو أبو العباس المبةرد  6  وهذا مجاز) وجائز أن تقوو ال قام زيد وال قعد عمرو تريد الدعاء عليه النحو : 

وقد يجوز أن تقوو أعطي زيدا درهم وكسي زيدا ووب لما كان الدرهم والووب مفعولين في كتابه المقتضب : ) 
من الفقهةاء الةذين ذكةروا المجةاز و 7  فهذا مجاز  ألنه مفعوو  كزيد جاز أن تقيمهما مقام الفاعو وتنصب زيداً 

ن أفالحاصةو قةاو فةي كتابةه الجةامع الصةغير: ) حيةث هـ  189 -هـ  132 ني محمد بن الحسن ال يبافي كتبهم 
ن هذا الكالم للنذر حقيقة  ولليمةين مجةاز والحقيقة  مةع المجةاز ال   ألبى الجمع بين  النذر واليمين أبا يوس  أ
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لمجةةاز ألن الحقيقة  معتبةةر فةي موضةعه وا  يجتمعةان تحة  كلمة  واحةةدة فةإن نواهمةا فالحقيقةة  أولةى باالعتبةار 
: )   ابةن قتيبة حيةث قةاو الذين ذكروا المجاز في كتبهم ابةن قتيبة  من علماء الحديث ، و 8  موضعهفي  معتبر

 ً ن كةةان صةاحبه يسةةتغني مةع أكلةةه عةةن  ةرب المةةاء  إال علةى وجةةه مةةن إو،   والنبةا  ال يجةةوز أن يكةون  ةةرابا
ألنه يقوم مقام  ةرابه  فيجةوز    رابه  ن ذل إوهو أن يكون صاحبه ال ي رب الماء  فيقاو ، المجاز ضعي   
ً جن كان  الإأن يكون قاو هذا  ومن هنا ندر  أن المجاز واب  في كتب الفقه واللغ    9  أصالً  ن ال ت رب  رابا

                                                                           فهةةةةةةةةةةةةةذا دليةةةةةةةةةةةةةو علةةةةةةةةةةةةةى وجةةةةةةةةةةةةةود المجةةةةةةةةةةةةةاز والحةةةةةةةةةةةةةديث فةةةةةةةةةةةةةي القةةةةةةةةةةةةةرون الوالوةةةةةةةةةةةةة  األوو 
: راةم أن أدلة  وجةود المجةاز واضةح  إال أن بعةض العلمةاء األفاضةو  فصو حجج من نفوا المجاز والرد عليها

، وأدلةتهم خال  ونفى المجاز ومنهم ابن تيمي  وابن القيم من القدامى وابن عويمين وال نقيطي من المحدوين 
وسةائر األئمة  بالمجةاز فهةو  من اللغةويين واألصةوليين سل  األم  كالخليو ومال  وال افعي وايرهمعدم قوو 

، والجواب على ذل  أنه لو سلمنا جدالً تنةزالً معهةم بعةدم قةوو أحةد مةن السةل  بالمجةاز فلةيس  إذن قوو حادث
معنى هذا عدم وجود المجاز فال ينتسب لساك  قوو ، وهنا  فرق بين وجود العلم وتدوين العلم فالعلم موجود 

اء ، ولكن لم يقم أحد بتدوينه بعد وكان المجاز مستقراً في نفوس العرب فةالعربي مةوالً لةم يقسةم في ذهن العلم
الكالم إلى اسم وفعو وحر  ، ولكن استخدم االسم والحر  والفعو فالتدوين يك   عن وجود ال ةيء ) العلةم 

لعةرب كةانوا يفهمةون معنةى له فوجود العلم يعر  بالعمو بمقتضى العلةم ويعةر  بتدوينةه ، وا ئا ، وليس من 
للفظ عند اإلطالق ويفهمون معنى أخر للفةظ عنةد التقييةد فةاألوو سةميناه حقيقة  والوةاني مجةاز وال م ةاح  فةي 

وم قد ذكر بعض علماء اللغ  والفقه والحديث المجاز في كتبهم ، وعليه يسةقط هةذا الةدليو ، و أنكةر االصطالح 
،والقوو بةأن أصةو  عنه المجاز باستعماو اللفظ في اير ما وضع له أن يكون للغ  وضع أوو تفرعنفاة المجاز 

فالخال  في أصةو  اللغ  إلهام من   وم كان النطق بألفاظ مستعمل  فيما أريد منها نقوو هذا الكالم اير مسلم 
لغة  يوبة  أن ؟ فالخال  في واضةع البالتوقي  اللغا  وواضع اللغ  هو اللغ  كان  بإلهام من   أم بالتقليد أم 

باللفظة  داال علةى فالوضع مالزم لكو مذهب من هةذه المةذاهب ، والمةراد بالوضةع النطةق أوو مةرة  اللغ  وضع
 ،والخروج عن الدالل  األولى لأللفةاظ مستسةاو ومعقةوو أو التوقي  التقليدمعناه سواء كان مصدره اإللهام أو 

معناها الذي كان  هي من أجله يقع فيها التصر  باستعمالها في دالل  أخرى  استعماو الكلم  في استقرارفبعد 
ويسةتحيو اسةتعماو لفةظ بمعةزو عةن  ،لالسةتعماو موةو تةالزم الحيةاة للحةي وتالزم الوضع، المجازي  هي الدالل 

 ألن الواضةةع يضةةع اللفةةظ ويعينةةه للداللةة  علةةى  يسةةتحيو وضةةع لفةةظ بمعةةزو عةن االسةةتعماو  اللفةظ نفسةةه، كمةةا
فمةن يةرى أن  وتصور وضع لفظ دون أن تكون حقيق  معنةاه ومسةماه ماولة  فةي ذهةن الواضةع مسةتحيو،معنى

 اإلنسان أن يستعمو كلم  )   فحين ألهم   أصو اللغ  إلهام من   ، واستعماو ال وضع متقدم على االستعماو
 فالبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن أحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد أمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرين  بحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  لصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح  هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذا االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتعماو

حاضرة مرئي   وفي كلتا الحالتين  تخيو تل  الصورة إذا لم تكنأو  ء عيانا حين االستعماورؤي  مجتمع الما إما
معنةى  ومسةتحيو أن تختةرع كلمة  )بحةر  أو توضةع  فكلمة  بحةر اخترعة  مقرونة  باالسةتعماو إمةا حسةا وإمةا

لكلمة  فةي افلو سةلمنا أن االسةتعماو سةابق علةى الوضةع ف لمسماها وليس في ذهن الواضع أو المخترع تصور
، ووجةد فةي  األوو صةل  معتبةرة وحين تسةتعمو اسةتعماال وانيةا بينةه وبةين االسةتعماو ،أوو استعماو لها حقيق 

وأنكةةر نفةةاة ،  الوةاني دون األوو كةةان المجةةاز ال محالة  وجةةب األخةةذ بمعنةى االسةةتعماويرجح أو دليةةو يةالسةياق 
اإلطالق والخلو من  الحقيق  ما دل  على معناها عند المجاز التجريد واإلطالق في اللغ  فال يجوزون القوو بأن

كةو األلفةاظ فةي اللغة  لةم تةرد إال مقيةدة بقيةود  أي ، والمجاز ما دو على معنةاه بمعونة  القيةود والقةرائن القرائن
 ورود األلفاظ مجردة أو أنهةا بةدون أية  قةرائن أو قيةود تفيةد معنةىفالقوو بوقرائن توضح المعنى المراد منها 

، ومعنةى هةذا الكةالم إنكةار أن يكةون هنةا  خطةأ  قووالي يكون المجرد منها حقيق  والمقيد بالقرائن مجاز وبالت
حيةث قةاو ظةاهر القةرآن  يخةال معنى يسبق إلى الفهم عند إطةالق اللفةظ ، وتجةرده عةن قةرائن  ، وهةذا الكةالم 

م  َعلَ  ﴿تعالى :  َماء كملََّها وممَّ َعَرَضهم قحيَن َوَعلََّم آَدَم األَس  الء إحن كمنةتمم  َصةادح ةَماء َهةـؤم  10﴾ى ال َمالَئحَك ح فَقَاَو أَنبحئمونحي بحأَس 
نطةق اإلنسةان  إنسةان   إلةح حةين -فةرس -بحةر-سةماء-الدال  علةى األ ةياء موةو: أرض أسماء الذوا  األلفاظو
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 -سمعي  بصةري  حسةي  –على الصورة المتكامل   فمن المؤكد أنه نطق بها مجردة قاصدا بها الدالل  بهااألوو 
فةددم عليةه السةالم أطلةق االسةماء كال ةجرة والبحةر   وأراد هةذه الةذوا  نفسةها أي كما هي مختزن  في خياله 

ً أطلق ال جرة وأراد ال ةجرة وأطلةق البحةر وأراد البحةر فوبة  أن هنةا  ألفاظة مجةردة عةن القةرائن يقصةد بهةا  ا
تجردها عن القرائن يسبق إلةى الفهةم ويتبةادر إلةى الةذهن  دظ عنالوضع األوو أو االستعماو األوو للكلم  فاأللفا

معنى هذا المعنى هو الذي وضةع اللفةظ لةه فةي األصةو فعنةد إطةالق كلمة  عةين يتبةادر للةذهن العضةو الباصةر ، 
ن تعةدد المعةاني مةن بةاب اال ةترا  إفةإن قيةو لمةاذا النقةوو األنة  يقصةد بهةا العضةو ال ةام وعند إطالق كلمة  

وليس من باب المجاز ؟ نقوو هذا ال يصح   ألن اللفظ يحمو على المعنى المجازي عند وجود القرين  اللفظي ، 
المانع  من إرادة المعنى الحقيقي ، وعند عدم وجود هذه القرين  فةاللفظ يحمةو علةى المعنةى الحقيقةي المتبةادر 

مجاز أبطلةوا اسةتدالو الجمهةور بةبعض ، والذين نفوا الللفهم بخال  اال ترا  فإنه بدون القرين  يجب التوق  
يةدم أَن  يَةنقَضَّ  ﴿اآليا  كقولةه تعةالى  ةَداراً يمرح فقةالوا بةأن هةذا علةى الحقيقة  ونقةوو لهةم نسةب   11﴾فََوَجةَدا فحيَهةا جح

  أي أن جملة  يريةد أن يةنقض صةف   اجةدار فيهةا اإلرادة إلى الجدار في اآلي  مجازي    ألن   يقةوو ) فوجةدا
هذه هي الصف  التى رأى موسةى عليةه السةالم والخضةر الجةدار عليهةا ، واإلرادة ال تةرى فيسةتحيو  للجدار أي

قطعاً أن يكون المراد بإرادة الجةدار االنقضةاض اإلرادة الحقيقية  ، وإنمةا المةراد اقتةراب الجةدار مةن السةقوط ، 
من وجود المجاز االختالو في التفاهم وقاو الذين نفوا المجاز يلزم   وعليه فهذه اآلي  دليو على وجود المجاز 

نقوو هذا على اعتبةاركم أنةه البةد للفةظ مةن قرينة  تةدو علةى معنةاه أمةا القةائلون بالمجةاز  ، إذ قد تخفى القرين 
هةذه هةي أهةم حجةج القةوم فيقولون ما يحتاج لقرين  هو المجاز فقط أما الحقيقة  فتةدو علةى معناهةا بةال قرينة  

: لةيس معنةى وجةود  ن والسةن آفصو حد المجاز في القر                                              رددنا عليها 
طلقاً بال دليو فالضابط أن اللفظ إذا وجد دليو صحيح على أنه منقةوو عةن من والسن  القوو به آالمجاز في القر

صو فةي الكةالم الحقيقة  مةا لةم و إال فاأل وضعه في اللغ  إلى معنى آخر وجب العمو بالمعنى المنقوو إلى اللفظ 
يأ  دليو ، فليس كو ما يستحيو عقالً يكون مستحيالً  رعاً   ألن اللغ  هةي المعبةرة عمةا يسةتعمله النةاس فةي 

والناس عقةولهم ال تةدر  إال المحسوسةا  ، و ال تةدر  الغيبيةا  لةذا األمةور الغيبية  ال نحكةم فيهةا  ، أاراضهم
ةَدهح  ﴿ن به وال نحرفه عن معناه فقد قةاو تعةالى : عقولنا ، فما أخبر ربنا عنه نؤم ءإ إحالَّ يمَسةبجححم بحَحم  ةن َ ةي  َوإحن مجح
م   ةةبحيَحهم ةوَن تَس  ن الَّ تَف قَهم بمةةا يليةق بهةةا أن فةاهلل أوبة  أن األ ةةياء تسةبحه فنقةوو كةةو األ ةياء تسةبح    12﴾َولَةـكح

،   السةتحال  إدراكنةا هةذا التسةبيح ح عن هذه الكائنةا و  أعلم بكيفي  هذا التسبيح ، وال ننفي التسبي،تسبحه 
تأويو صفا    كما يفعو أهو الكالم فنؤمن بمةا وصة    بةه لويجب أال نتخذ إوبا  المجاز في القرآن ذريع  

فموالً قوله تعةالى  نؤمن بمعنى الصف  ونفوض كيفي  الصف  هلل عز وجو نفسه في كتابه أو على لسان نبيه 
لَةي َس  ﴿ ألنه قةاو : نقوو   له يد تليق به ليس  كيد المخلوقين   ا  أوب  أن له يد 13﴾يََداهم َمب سموَطتَانح  بَو   ﴿:

يرم  يعم البَصح ٌء َوهمَو السَّمح و لحهح َ ي  ةيمم  ﴿ و قاو تعالى : 14﴾َكمح يةزم ال َحكح لَةَى َوهمةَو ال عَزح ح ال َموَةوم األَع  ج فلةيس معنةى  15﴾ َولِلح
طةب عةين  ةمس لتسمي  اتفاق الحقيق  هذا والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصةالحا  ، وكتةب ربيةع أحمةد اتفاق ا
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