


دالالت األلفاظ عند األصوليني دالالت األلفاظ عند األصوليني 

  ::إعداد إعداد 

  جيالينجيالينعبد املغيث بن حممد عبد املغيث بن حممد / / دد  



         

 

         

 ، اإلنسان عىل تعاىل اهللا نعم أعظم من اللغوي البيان        

 اآن  ا ﴿ : احلكيم كتابه يف تعاىل اهللا يقول

 نما  نالبيان طريق وعن ،الرحمن رةسو ﴾ ا 
. اآلخرين مراد الفرد وعرف ، جمموعة يف كل البرش تفاهم

 

. اآلخرين مراد الفرد وعرف ، جمموعة يف كل البرش تفاهم

 قال ، ومتكينا وتوفيقا إهلاما اهللا من اللغات مصدر أن شك وال          
 ا     اء آد و ﴿ : تعاىل اهللا

. البقرة سورة .﴾ د  إن ء ء أمم ل



 ، اللهجات وتعددت اللغات وتفرعت أوالده آدم علم ثم          ، اللهجات وتعددت اللغات وتفرعت أوالده آدم علم ثم         
 اللغة أصل عىل املحافظة ةلاألصي الدين أصول من لذلك

 معرفة ذلك ويستلزم هبا جاء الرشعي البيان ألن ؛وأصوهلا
 والرتاكيب، األلفاظ ومراد ، والبالغة والرصف النحو قواعد
: التالية اخلطوات باتباع ذلك ويأيت

 والرتاكيب، األلفاظ ومراد ، والبالغة والرصف النحو قواعد
: التالية اخلطوات باتباع ذلك ويأيت

 للكلمة، األصيل املعنى معرفة هي والتي ،اللغوية احلقيقة         
. اللفظ فيه العرب استعملت والذي

 ساق الذي الرشعي املعنى بإدراك وذلك ،الرشعية احلقيقة       
. فيه الكلمة الشارع



           

 وما والعبارات األلفاظ دالالت األصوليون بحث         
 يكون بعضها ألن غموض؛ أو وضوح من فيها

 من اللفظ بحثوا ثم غامضًا، يكون وبعضها واضحاً  من اللفظ بحثوا ثم غامضًا، يكون وبعضها واضحاً 
 عمومه حيث ومن معنى، من أكثر يف اشرتاكه حيث

 وانطباقه خصوصه حيث ومن أفراده، لكل وشموله
.البعض دون األفراد بعض عىل



مفهوم دالالت األلفاظمفهوم دالالت األلفاظمفهوم دالالت األلفاظمفهوم دالالت األلفاظ



              

 وال املقصودة املعاين عىل دالالت وضعت إنام العبارات             
. واملعاين املقاصد عن العبارات قصور جيوز

 هنا، معرفته ينبغي يشء عىل له كالم يف األبياري نبه             
 اللغوية األوضاع معرفة إىل احتاج إنام األصويل أن وهو اللغوية األوضاع معرفة إىل احتاج إنام األصويل أن وهو

 إىل باألصويل حاجة فال وإال الرشعية األحكام ليفهم
 كذلك كان وإذا واأللفاظ، باألحكام يتعلق ال ما معرفة
 ترصف له هل الرشع أن وهو آخر، أمر تقديم إىل افتقرنا

ال؟ أم اللغة يف
 



               

 فإن اللغة، وضع بمعرفة األصويل اكتفى الترصف عدم ثبت فإن               
 األصويل اكتفى الرشع ترصف ثبت وإن األحكام، معرفة يف مقنع ذلك

 ذلك يف اللغة معرفة إىل معه حيتاج وال لالسم الرشع وضع بمعرفة
 يف ترصف للرشع هل عليه والتبس اللغة وضع عرف وإن اللفظ،
 ال؟ أم االسم
 يف ترصف للرشع هل عليه والتبس اللغة وضع عرف وإن اللفظ،
 ال؟ أم االسم

 فإن وهلذا الرشع، وضع له يستقر حتى اللغة بوضع احلكم له جيز مل          
 يرون ألهنم اللغة، وضع باعتبار األلفاظ عن يتكلمون ما قل الفقهاء
 يف وهم وغريه، اإلمجاع إىل جينحون فرتاهم األسامء يف الرشع ترصف

 وعرف إليه، ومضاف به مكتفى الرشع عرف أن من بصرية عىل ذلك

.يفيد ال التغيري احتامل عند التقدير هذا عىل اللغة



   داتا

 كوضع موضوعة املفردات أن يف خالف ال          
 قام وكوضع الناطق، للحيوان إنسان لفظ

   داتا

 كوضع موضوعة املفردات أن يف خالف ال          
 قام وكوضع الناطق، للحيوان إنسان لفظ
 كوضع موضوعة املفردات أن يف خالف ال          
 قام وكوضع الناطق، للحيوان إنسان لفظ

 لعل وكوضع خمصوص، زمن يف القيام حلدوث
.ونحوها للرتجي

 كوضع موضوعة املفردات أن يف خالف ال          
 قام وكوضع الناطق، للحيوان إنسان لفظ

 لعل وكوضع خمصوص، زمن يف القيام حلدوث
.ونحوها للرتجي



أقسام الكلمة

: هي ، أقسام ثالثة الكلمة          

. احلرف - 3                  الفعل – 2االسم -1                      
 :نحو ، بزمان مقرتن غري نفسه يف معنًى عىل دّل  ما هو : فاالسم             :نحو ، بزمان مقرتن غري نفسه يف معنًى عىل دّل  ما هو : فاالسم            
. وكتاب قلم،

 : الثالثة األزمنة بأحد واقرتن نفسه يف معنى عىل دّل  ما : والفعل            
. ُقمْ  ، يقومُ  ، قامَ  : نحو ، واملستقبل واحلارض املايض

ْ  ، إنَّ  : نحو ، نفسه يف معنى عىل يدّل  ال ما : واحلرف              ، وَهْل  ، وَمل
. وال



ا  ظت ادا  ظت ادا  ظت ادا  ظت اد



           

           ا  أن   ،َد رة و 
،َد و  أن ذ ا ا ن و 

 ظرات أو  ن  ة، دوا ن و 
 أ  د.     أ  د.    

         وا  ف ع أا   عٌء م ، 
 ف إذا  دون ا أاب  ب   وااد
ط  ،  ف أ أو ا اوإن ا 

 رعا م ا .



           وا  ا 
           ا  : ر ل دل د  و ،وروي أ 
 ،الوروي ا  .

         وا ء، أدوأد وا  ،وا ا  ل 
، ال واا. ، ال واا.

        وا:    إ  ءا  ظا  
،ا رة، ودز، اوا وا .

        ن : وا ءا   ا  ء ا آ .

 ك أن  ل م ؛ ا ار أ  وا        
ز  الل، اوا  إذا  الا  لا .



            ر ا ا إ د 
 ود  . وا ا إ 
 وط ،وو وا ا إ 
 ود  . وا ا إ 
 وط ،وو وا ا إ 
د  ود  ود اا .  



: أقسام ثالثة عىل وهو لفظية، داللته ما ـ 1 
. التأمل عىل األنني وداللة الصدر، وجع عىل أح أح كداللة ، طبيعية لفظية ـ 1 

. ووجوده صاحبه حياة عىل الصوت كداللة ، عقلية لفظية ـ 2 

.له وضع ما إطالقه من فهم أطلق إذا اللفظ كون وهي ، وضعية لفظية ـ 3 

: أيضا أقسام ثالثة عىل وهو ، لفظية غري داللته ما ـ2  : أيضا أقسام ثالثة عىل وهو ، لفظية غري داللته ما ـ2 
.اخلوف عىل وصفرته ، صاحبه خجل عىل الوجه محرة كداللة طبيعية، داللة ـ 1 

 عىل والصوت املؤثر، عىل واألثر ، موجده عىل العامل كداللة عقلية، داللة ـ 2 
. صاحبه طول عىل الثوب وطول صاحبه، حياة

 عىل اجلغرافية واخلرائط ، الطهارة عىل الصالة صحة كداللة ، وضعية داللة ـ 3 
. البالد



 ا ا ا
. الوضع تعريف : أوال

 فالذي جسمه، بإزاء زيد لفظ جعل :مثل املعنى، بإزاء اللفظ جعل  : لغة                
 يسمى زيد ولفظ له، موضوعا يسمى وجسمه واضعا، يسمى اسمه لزيد وضع

وضعا يسمى اجلسم بإزاء االسم وجعل موضوعا،

 منه فهم األول اليشء أطلق متى آخر بيشء يشء ختصيص : واصطالحا              
. املعنى وإرادة االستعامل : باإلطالق واملراد الثاين، اليشء
 منه فهم األول اليشء أطلق متى آخر بيشء يشء ختصيص : واصطالحا              

. املعنى وإرادة االستعامل : باإلطالق واملراد الثاين، اليشء

. الوضعية اللفظية الداللة تعريف  : ثانيا
 الوضعية، اللفظية الداللة تعريف يف العلامء عبارات اختلفت لقد             

 فهم أرسل إذا بحيث اللفظ كون : هي : يقال أن تعريفها يف واألوىل
 املعنى منه فهم أطلق إذا اللفظ كون : هي : وقيل .بوضعه للعلم املعنى

. بالوضع عاملا كان من



 يف تقس�مي ا�لفظ 

. والرتكيب اإلفراد باعتبار اللفظ تقسيم  

 إىل والرتكيب اإلفراد باعتبار ينقسم املوضوع اللفظ           
:قسمني

 إىل والرتكيب اإلفراد باعتبار ينقسم املوضوع اللفظ           
:قسمني

 باجلزء يراد ال الذي :وهو املفرد، اللفظ : األول القسم           
  .رشا تأبط و علام، وعبداهللا زيد، :مثل ، أصال داللة منه

 اللفظ جزء يدل ما :وهو املركب، اللفظ :الثاين القسم           
 وغالم زيد، وقام ، قائم زيد : مثل معناه جزء عىل املوضوع

. الناطق واحليوان زيد،
       



.اللفظ املفرد : القسم األول 
 وااللتزام والتضمن باملطابقة داللته باعتبار ملعنى املوضوع املفرد اللفظ تقسيم :أوال

 الالزم مسامه عن اخلارج عىل أو جزئه، عىل أو له، وضع ما متام عىل يدل أن إما اللفظ            
: أقسام ثالثة إىل  تنقسم الوضعية اللفظية فداللته الذهن، يف له

 بذلك وسميت . اللفظ له املوضوع املعنى متام عىل اللفظ داللة وهي :املطابقة داللة ـ 1
  زيادة بدون اللفظ له املوضوع املعنى عني هو اللفظ من فاملفهوم ، والفهم  الوضع لتطابق

. الناطق احليوان عىل » اإلنسان « لفظ داللة : مثل . نقصان أو . الناطق احليوان عىل » اإلنسان « لفظ داللة : مثل . نقصان أو

 املعنى جزء ألن بذلك وسميت . املسمى من جزء عىل اللفظ داللة وهي : التضمن داللة ـ 2
 فهم هو املقصود بل مقصودا املعنى متام فهم يكن مل أنه إال املعنى متام ضمن يف فهم قد

 جزء احليوان إن حيث ؛ ـ فقط ـ احليوان عىل » اإلنسان « لفظ داللة : مثل . اجلزء هذا
. معناه جزء وهو ـ فقط ـ الناطق عىل » اإلنسان « لفظ داللة أو اإلنسان، معنى

 داللة مثل . ذهنيا لزوما له الزم مسامه عن خارج عىل اللفظ داللة وهي : االلتزام داللة ـ 3
 . الشجاعة عىل » األسد «  ولفظ الضحك، عىل » اإلنسان « لفظ



. وضوحها وعدم احلكم عىل داللته وضوح  باعتبار ملعنى املوضوع املفرد اللفظ تقسيم :ثانيا

 منها؛ األحكام واستنباط النصوص تفسري يف كبري أثر معناه عىل اللفظ داللة لتحديد            
 عىل الداللة وضوح حيث من والسنة الكتاب يف الواردة األلفاظ األصوليون قسم لذا

  : مها رئيسيني قسمني إىل الوضوح وعدمُ  الشارع أرادها التي األحكام

 توقف غري من نفسها بصيغته منه املراد عىل دل ما وهو بنفسه؛ معناه عىل الداللة واضح ـ 1
. عنه خارجي أمر عىل

 خارجي أمر إىل الوقائع عىل تطبيقه أو منه املراد فهم حيتاج ما وهو معناه؛ عىل الداللة مبهم ـ 2
. إليضاحه

 خارجي أمر إىل الوقائع عىل تطبيقه أو منه املراد فهم حيتاج ما وهو معناه؛ عىل الداللة مبهم ـ 2
. إليضاحه

 مبهمة واأللفاظ .املعنى عىل داللتها وضوح مراتب يف تتفاوت الداللة واضحة واأللفاظ         
.إهبامها مراتب يف أيضا تتفاوت الداللة

 وأساس وعدمه، للتأويل اللفظ احتامل هو الوضوح  مراتب يف التفاوت وأساس         
.وعدمها إزالته عىل القدرة هو اإلهبام مراتب يف التفاوت

 التقسيم يف وللعلامء .املتضادات أو باملتقابالت األصوليني لدى املراتب هذه وتعرف        
 : مها مسلكان



    ر و ، ا    أ  :

  ا                       و                       ا

ا                       و                        ا

 ا                       و                        ا

 ا                       و                        ا

 ا                       و                        ا

 ا                       و                        ا

: ار ، و   ب    

  ا أو من ظ أن ح إا  .

   أو  ن أن إ ا  و.



1   ا وا:
1    :    ،   ادا  دل   ا وا

ر أ .

2  أ   :

   1     2ا     3ا       4ا   ا.

3    : و ، ا وا   ا  ا وا م  3    : و ، ا وا   ا  ا وا م 
  إ  وا   و .

4  ا   :

  ا ر إة واا  دما    ،ا أ  رك
  ، ،ا  وأ ،أدم  ،ذ.

: أس اوت  5

    رة  أو و ل اا  وتس اأ.



  2  ا :  
   1  :  

    ل  ادا       ادا   
أ ر.

  2 أ :  

   1  2     ا  3    ا  4     ا  1     ا  2     ا  3    ا  4     ا  ا  

  3   :

     إ  ء إزاض اوا  وا  

  4  ا :

 واض اء  ا    ا، أ  رك         
إ ا  ،ذ  أظ  ،ا وا أظ  ا ، 

وا أظ  ا .



   1   ا وا:

       1     ا.

     2     ا.      2     ا.

     3     ا.

     4     ا.



الظاهر  ـ 1 الظاهر  ـ 1
:ـ تعريفه  1 

البني والواضح، والظاهر ضد الباطن، والظاهر من أسامئه عز وجل ، والظاهرية من الفقهاء : لغة          
.منسوبة إىل القول بالظاهر، وهم أتباع داود بن عيل بن خلف الظاهري 

.ما احتمل معنيني فأكثر، هو يف أحدمها أو أحدها أرجح : واصطالحا         

:ـ أمثلته  2 
األسد ، فإنه ظاهر يف احليوان املفرتس، ويبعد أن يراد به الرجل الشجاع مع : ـ  رأيت أسدا ، أي  1  

.احتامل اللفظ له .احتامل اللفظ له 
، فإن الباغي يطلق عىل اجلاهل وعىل ﴾فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إثم عليه ﴿: ـ  قوله تعاىل  2 

.الظامل، وهو يف الظامل أظهر 
.، فهو أظهر يف الطهارة باملاء من انقطاع الدم  ﴾وال تقربوهن حتى يطهرن ﴿: قوله تعاىل   ـ  3 
ـ كالصالة ، فإهنا راجحة يف العرف الرشعي اخلاص يف األقوال واألفعال املفتتحة بالتكبري واملختتمة   4 

.بالسالم، وحتتمل الدعاء احتامال مرجوحا 
.ـ  كالدابة، فإهنا يف العرف العام موضوعة لكل ما يميش عىل أربع راجحة يف كل ما يدب عىل األرض 5 



2  ا 

1    :
نصت الظبية رأسها ، أي رفعته : الكشف والظهور واالرتفاع واإلرساع، يقال: لغة                 

نصت الصبية : منصة العروس، وهو الكريس الذي جتلس عليه العروس، ويقال: وأظهرته، ومنه 
.أي دفع يف السري،وأرسع.كان إذا وجد فرجة نص : ويف احلديث . أظهرته وكشفته: أي . جيدها 

اللفظ " : رأيت زيدا، وقيل : ، كزيد يف قولنا +ما ال حيتمل إال معنى واحدا": واصطالحا                
وهذا التعريف مقتبس من تعريف ابن .+الذي يدل عىل معناه داللة قطعية بحيث ال يقبل التأويل

:عاصم، حيث قال:عاصم، حيث قال
ثم أبى احتامل ما ســــواه    .....النص ما دّل عىل معنــــاه    

 2   أ:
.»قل هو اهللا أحد«: ـ قوله تعاىل  1
.»حممد رسول اهللا «: ـ قوله تعاىل  2
.»عن أحد غريك ئلن جتز«: ـ قوله صىل اهللا عليه وسلم 3
.»غد يا أنيس إىل امرأة هذاا«: ـ قوله صىل اهللا عليه وسلم  4
.»............يا أهيا النبي «: ـ قوله تعاىل   5



.  + جعلت يل األرض مسجدا وتربتها طهورا" : ـ قوله صىل اهللا عليه وسلم 6
.أن غري الرتاب ليس بطهور عىل  وهذا نص يف الرتاب، فدل 

فاملقصود  + هو الطهور ماؤه، احلل ميتته" : قوله صىل اهللا عليه وسلم ـ 7
  +هو الطهور ماؤه" : فقوله صىل اهللا عليه وسلم. بالسياق أصالة هو ماء البحر

.نص يف طهوريته

:  النص  حكم ـ 3 :  النص  حكم ـ 3
.أن يصار إليه ، وال يعدل عنه إال بنسخ ـ 1

.أال يرتك إال بنسخ ـ 2

إذا ورد وجب املصري إليه والعمل  ": وقد بّني الباجي حكم النص بقوله            
.+   أو معارض ، إال أن يرد ناسخ به



3   ا
1  ا  

هو ما دل بنفسه : املفرس : واصطالحا . البيان، وفرس اليشء أبانه : املفرس من فرس، والفرس: لغة             
هو ما ازداد وضوحا عىل النص عىل : وقيل . عىل معناه املفصل تفصيال ليس معه احتامل للتأويل 

.وجه ال يبقى فيه احتامل التخصيص إن كان عاما، والتأويل إن كان خاصا 

  2 أ   :
                                                                                                                             جلدة﴾ ثامنني فاجلدوهم شهداء بأربعة يأتوا مل ثم املحصنات يرمون ﴿والذين :تعاىل قوله            
. التأويل احتامل ينفي العدد فذكر . النور سورة

                                                                                                                             جلدة﴾ ثامنني فاجلدوهم شهداء بأربعة يأتوا مل ثم املحصنات يرمون ﴿والذين :تعاىل قوله
. التأويل احتامل ينفي العدد فذكر . النور سورة
 ال مفرس فهو وفرسته، إمجاله برفع السنة وجاءت الكتاب، يف جممال جاء لفظ كل هذا ومن             

 الصالة وأقيموا« :تعاىل قوله يف والزكاة، الصالة كلفظ به، فرس ما غري بمعنى التأويل، حيتمل
 وأحكامها، الصالة صفة ببيان اإلمجال ذلك تفسري السنة يف جاء فقد البقرة، »الزكاة وآتوا

 لتأويل جماال يبقي ال بام السنة بتفصيل املقصود فظهر هبا، يتصل وما ومقاديِرها الزكاة وأصناِف 
.األلفاظ تلك

3    :
.ـ جيب العمل به عىل الوجه الذي ورد تفصيله عليه1        
.   ـ يقبل أن يرد عليه النسخ يف عهد الترشيع إذا كان من األحكام التي يدخلها النسخ  2       



.املحكم ـ  4
تعريف املحكم ـ 1

.اإلتقان البالغ، ومنه البناء املحكم الذي أتقن، فال يتطرق إليه اخللل أو الفساد: اإلْحكام لغةً :لغة  

 .املحكم هو الواضح الداللة الذي ال حيتمل النسخ:   واصطالحًا  
:   حكم املحكم  ـ 2 
.حكم املحكم هو وجوب العمل به  

: أمثلــــــــة  ـ 3
: املثال األول * 

: أمثلــــــــة  ـ 3
: املثال األول * 

 وأنتم الصيد تقتلوا ال آمنوا الذين أهيا ﴿يا : تعاىل قوله أن عىل أمجعوا  املسلمني إن " :احلفيد رشد ابن قال                
 أو الكعبة بالغَ  هدياً  منكم عدل َذَوا به حيكم النعم من قتل ما مثلِ  فجزاءُ  متعمدا منكم قتله ومن حرم

+.... أحكامها تفاصيل يف واختلفوا حمكمة، آية هي  صياما﴾ ذلك عدل أو مساكني طعامِ  ُكفارة
:  الثايناملثال * 

هذه اآلية حمكمة يف : ، قال ابن بطال 38: املائدة ﴾والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهيام  ﴿: قال تعاىل               
.وجوب قطع السارق ، وجمملة يف مقدار ما جيب فيه القطع 

:   الثالثاملثال * 
  . ﴾ ِحصاده يوم حقه وآتوا أثمر إذا ثمره من كلوا متشابه وغري متشاهبا والرمان والزيتون﴿ : تعاىل قال              
 . + حمكمة اآلية هذه أن عىل العلامء مجهور" : الرب عبد ابن قال



ا ا 
املؤول

:ـ تعريف املؤول  1

.املؤول من األول، وهو الرجوع: لغة         

.هو اللفظ الذي حيتمل معنيني راجحا يف أحدمها بدليل منفصل:واصطالحا        .هو اللفظ الذي حيتمل معنيني راجحا يف أحدمها بدليل منفصل:واصطالحا       

:  ـ   إطالقات التأويل  2

:  التأويل يطلق عىل ثالثة معان، هي   

:  املعنى األول* 

احلقيقة التي يؤول إليها األمر، كقول كثري من السلف يف بعض اآليات، وهذه مل         
.يأت تأويلها



 :الثاين املعنى *

 تعاىل اهللا قول تأويل يف القول :املفرسين بعض كقول والبيان، التفسري         
. تعاىل اهللا قول وبيان تفسري بمعنى

  : الثالث املعنى *

 إىل الراجح االحتامل عن اللفظ رصف وهو املتأخرين، عند التأويل وهو          
. ذلك عىل يدل بدليل املرجوح االحتامل

  :التأويل أنواع ـ 3 

. ذلك عىل يدل بدليل املرجوح االحتامل

  :التأويل أنواع ـ 3 

:حاالت أو أنواع ثالثة من التأويل خيلو ال

 عىل يدل األمر نفس يف صحيح بدليل ظاهره عن اللفظ رصف يكون أن ـ 1
 وهذا القيام، أردتم إذا أي ،﴾ الصالة إىل قمتم إذا ﴿ :تعاىل قوله كتأويل ذلك،

.القريب أو الصحيح بالتأويل يسمى ما



 يف بدليل وليس دليال، الصارف يظنه ألمر ظاهره عن اللفظ رصف يكون أن ـ 2
 اهللا صىل قوله : مثاله ، البعيد أو الفاسد بالتأويل يسمى ما وهذا األمر، نفس
 بأن :فقالوا .+باطل فنكاحها وليها إذن بغري َنَكَحْت  امرأة أيام" :وسلم عليه
.الصغرية املرأة من املراد

 لعبا، يسمى ما وهذا أصال، بدليل ال ظاهره عن اللفظ رصف يكون أن ـ 3
 . ﴾ بقرة تذبحوا أن بأمركم اهللا إن ﴿ : تعاىل قوله يف الشيعة بعض كقول

 لعبا، يسمى ما وهذا أصال، بدليل ال ظاهره عن اللفظ رصف يكون أن ـ 3
 . ﴾ بقرة تذبحوا أن بأمركم اهللا إن ﴿ : تعاىل قوله يف الشيعة بعض كقول

. عنها اهللا ريض عائشة هي :قالوا



:ـ مبهم  الداللة 2
.اخلفي    ـ    1         

.املشكل   ـ    2          .املشكل   ـ    2         

.املجمل    ـ    3         

.املتشابه   ـ    4         



  1  ا.
:تعريف اخلفي لغة  ـ 1

سرته وكتمه، ويشء خفي أي : أخفاه: من خفي بمعنى كتم، يقال: اخلفي  يف اللغة
هو ما خفي املراد منه بعارض يف غري الصيغة ال ينال : واخلفي. خاف جممعه خفايا

.إال بالطلب
:تعريف اخلفي اصطالحا  ـ 2

هو اللفظ الذي يدل عىل معناه داللة ظاهرة، ولكن عرض له من خارج صيغته : اخلفي
ما جعل يف انطباقه عىل بعض أفراده نوَع غموض وخفاء، حيتاج كشُفه إىل نظر 

هو اللفظ الذي يدل عىل معناه داللة ظاهرة، ولكن عرض له من خارج صيغته : اخلفي
ما جعل يف انطباقه عىل بعض أفراده نوَع غموض وخفاء، حيتاج كشُفه إىل نظر 

.وتأمل، فيعدُّ اللفظ خفًيا بالنسبة إىل هذا البعض من األفراد
:  سبب اخلفاء يف هذا الفرد  ـ 3

أن فيه صفة زائدة عىل سائر األفراد، أو ناقصة عنها، أو له اسم خاص أورد االشتباه، 
فاخلفاء يف اخلفي مل يكن من ذات الصيغة، وإنام كان لعارض، أي إن اخلفي ظاهر 
الداللة عىل معناه، ولكن يف انطباقه عىل بعض أفراده نوع غموض، والسبيل إىل 

باحلكم،  املرادةإزالة هذا الغموض هو الرجوع إىل النصوص املتعلقة باملسألة 
ومراعاة التعليل ومقاصد الرشيعة، وكلها تشّكل قرائن سياقية تعمل عىل رفع 

.اخلفاء



ومع أن اخلفاء ليس شديًدا إال أنه ال حميص يف رفعه من بذل اجلهد           
يف النظر إىل ما حييط بالنص من مالبسات تساعد عىل بيان معناه وحتديد 

.  املراد منه

:األمثلــة ـ 4

:  املثال األول*  :  املثال األول* 

َام َجَزاًء بَِام َكَسَبا َنَكاالً «: قول اهللا تعاىل اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَهيُ اِرُق َوالسَّ َوالسَّ
.املائدة» ِمَن اهللاَِّ َواهللاَُّ َعِزيٌز َحكِيمٌ 

ظاهر يف معناه الرشعي وهو البالغ العاقل اآلخذ مال  "السارق"فلفظ 
.غريه ُخفية من حرٍز ال شبهة فيه

      



  مثل أفراده، بعض عىل انطباقه يف معناه خفي اللفظ هذا لكن              
ار  من املال يأخذ من هو النشال فالطرار والنبَّاش، النشال، الطرَّ

 السارق؛ عن خيتلف هبذا وهو ومهارة، يد بخفة منه غفلة يف اليقظان
ار من أعم والسارق اُخلفية، سبيل عىل يأخذ السارق ألن  ألن ؛الطَّرَّ

 بصفة ذلك نحو أو ُكّمه أو اإلنسان جيب من يرسق الطرار
. خمصوصة

 بصفة ذلك نحو أو ُكّمه أو اإلنسان جيب من يرسق الطرار
. خمصوصة

:  حكم العمل باخلفي  ـ 5

 اللفظ أن ظهر فإن والتأمل، بالنظر اخلفاء إزالة بعد إال به ُيعمل ال        
 اللفظ، ذلك عليه دلَّ  ما حكم أخذ الداللة؛ وجه من بوجه يتناوله

.حكمه يأخذ مل وإال



2  ا
1   ا  :

 وأشكلت اختلط، إذا األمر عيل وأشكل التبس، األمر أشكل :يقال وامللتبس، املختلط اللغة يف املشكل    
. واحد بمعنى : وأحلكت األخبار عيل

:اصطالحا املشكل تعريف ـ 2
 :األول التعريف *

 قرينة عىل منه املراد يتوقف وإنام اللفظ، نفس يف بسبب منه، املراد عىل بصيغته يدل ال الذي اللفظ هو
.البحث طريق عن إليها التوصل يمكن خارجية

  : الثاين التعريف *
.الطلب بعد بتأمل إال منه املراد ينال ال ما هو املشكل

  : الثاين التعريف *
.الطلب بعد بتأمل إال منه املراد ينال ال ما هو املشكل

  : ملحوظة ـ 3
 املراد ويكون حقيقية، متعددة معاين وصفه أصل يف حيتمل بحيث املعنى؛ يف الغموض اكتنفه لفظ املشكل

 تدل قرائن إىل حيتاج املعاين تلك بني من املراد املعنى حتديد وصار املعاين، ببقية التبس ولكن منها، واحًدا
 ال بل اخلفي، يف هو كام النص مالبسات يف والتأمل البحث بمجرد الغموض هذا رفع يمكن وال عليه،

  . من بد
 املقالية بنوعيها السياقية القرائن يف البحث خالل من املراد بيان يف املطلوب االجتهاد دائرة توسيع    

.واحلالية
 اخلفي يف الغموض ألن ذلك اخلفي؛ يف اخلفاء يرفع مما أكرب جهد إىل حيتاج املشكل خفاء يرفع ما يف فالبحث
. اللفظ ذات من منشؤه املشكل يف الغموض بينام األمثلة يف بيَّنا كام خارجي عارض من جاء



:ـ األمثلـــــة4 
ومثاله يرد يف صورتني 

:اللفظ املشرتك ـ 1

مشكل،  "أنَّى"فلفظ  ة،البقر» نَِساُؤُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم «: كام يف قوله تعاىل
:  كام يف قوله تعاىل "كيف"؛ حيث وردت بمعنى "أنى"ومنشأ اإلشكال هو الغموض يف كلمة 

.»َأنَّى َيُكوُن ِيل ُغَالٌم مريم،أي كيف يكون يل غالم«

، فأشكل املراد "من أين"آل أي » َقاَل َيا َمْرَيُم َأنَّى َلِك َهَذا«: ، كام يف قوله تعاىل"من أين"وبمعنى 
به هنا، وبالتأمل يف القرائن يرتجح أهنا بمعنى كيف، أي بأي كيفية شئتم قاعدة أو قائمة، أو عىل 

.جنب، أو من اخللف يف الُقبل؛ ألن احلرث هو موضع طلب األوالد، والدبر ليس حمًال له 
هن حرًثا، كام قال تعاىل ، أي »نَِساُؤُكْم َحْرٌث َلُكمْ «: فزال اإلشكال بالتأمل يف السياق؛ حيث سامَّ

.جنب، أو من اخللف يف الُقبل؛ ألن احلرث هو موضع طلب األوالد، والدبر ليس حمًال له 
هن حرًثا، كام قال تعاىل ، أي »نَِساُؤُكْم َحْرٌث َلُكمْ «: فزال اإلشكال بالتأمل يف السياق؛ حيث سامَّ

موضع حرثكم، فشبههن باملحارث؛ تشبيًها ملا ُيلقى يف أرحامهن من النطفة التي فيها النسل 
بالبذر، أي الفرض األصيل هو طلب النسل ال قضاء الشهوة فقط، فأتوهن من املأتى الذي 

يتعلق به هذا الغرض، وهو مكان احلرث بأي جهة شئتم والقرائن اخلارجية من أحاديث النبي 
:رفعت هذا اإلشكال، ومنها 

إذا أتى الرجل امرأته من دبرها يف ُقُبلها كان ": عن جابر ريض اهللا عنه قال كانت اليهود تقول ـ 1
، فقال رسول اهللا مقبلة »نَِساُؤُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم «: الولد أحول، فنزلت

احلديث متفق عليه بدون قوله مقبلة ومدبرة فهذه الزيادة + ومدبرة إذا كان ذلك يف الفرج
. للبيهقي أوردها األلباين يف آداب الزفاف



 عنه اهللا ريض اخلطاب بن عمر جاء قال عنهام اهللا ريض عباس ابن عن ـ 2

  أهلكك؟ الذي وما : قال هلكُت  اهللا، رسول يا " :فقال اهللا رسول إىل
 ُقبلها يف غشياهنا أراد زوجته، عن بذلك كنَّى + الليلة رحيل حولت :قال
  :اآلية هذه اهللا رسول إىل فأوحي شيًئا، عليه يرد فلم ، ظهرها جهة من

  الدبر واتق وأدبر أقبل »ِشْئُتمْ  َأنَّى َحْرَثُكمْ  َفْأُتوا َلُكمْ  َحْرٌث  نَِساُؤُكمْ «
.األلباين وحسنه الرتمذي أخرجه واحليضة

: إذا كان ظاهر النصني التعارض  ـ 2 : إذا كان ظاهر النصني التعارض  ـ 2

:مثاله يف القرآن * 

ونَ  ِممَّا َسنَةٍ  َكَأْلِف  َربَِّك  ِعنْدَ  َيْوًما َوإِنَّ « :تعاىل قوله              وقوله احلج، »َتُعدُّ
َامءِ  ِمنَ  األَْمرَ  ُيَدبِّرُ « :تعاىل  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ  ِيف  إَِلْيهِ  َيْعُرُج  ُثمَّ  األَْرضِ  إَِىل  السَّ
ونَ  ِممَّا َسنَةٍ  َأْلَف  وُح  املََْالِئَكةُ  َتْعُرُج « :تعاىل قوله مع السجدة، »َتُعدُّ  إَِلْيهِ  َوالرُّ

.مشكل فهذا ،املعارج »َسنَةٍ  َأْلَف  َمخِْسنيَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ  ِيف 



            

  أيب ابن عن بسنده الطربي يف ورد كام فيهام، توقف من العلامء فمن             
 َأْلَف  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ  عن عنهام اهللا ريض عباس ابن رجل سأل قال مليكة

 سألتك إنام فقال سنة؟ ألف مقداره كان يوم ما :فقال السجدة، َسنَةٍ 
 يقول أن فكره هبام، أعلم اهللا القرآن، يف اهللا ذكرمها يومان مها فقال لتخربين

.يعلم ال ما اهللا كتاب يف

 روى عبيدة أبا أن أوالً  اعلم :وقال اآليات، هذه الشنقيطي أورد وقد           
 ابن من كالً  أن مليكة أيب ابن عن أيوب عن إبراهيم بن إسامعيل عن

يدرِ 
 ابن من كالً  أن مليكة أيب ابن عن أيوب عن إبراهيم بن إسامعيل عن

 فيها، يقول ما يدرِ  فلم اآليات، هذه عن ُسئل املسيب بن وسعيد عباس
:وجهان بينهام وللجمع :الشنقيطي قال ثم أدري، ال ويقول

 ابن عن عكرمة عن سامك طريق من حاتم أيب ابن أخرجه ما هو :األول
 خلق التي الستة األيام أحد هو احلج سورة يف األلف يوم أن من عباس

  ار  اة سورة يف األلف ويوم واألرض، الساموات فيها اهللا
ا وو إ ، و ا أ   ا.



أن املراد بجميعها يوم القيامة، وأن االختالف باعتبار : الوجه الثاين
َفَذلَِك َيْوَمِئٍذ َيْوٌم «: حال املؤمن والكافر، ويدل هلذا قوله تعاىل

.املدثر» َعِسٌري َعَىل اْلَكافِِريَن َغْريُ َيِسريٍ 

:ومثاله من السنة* 

ال ": حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه قال إن رسول اهللا قال ـ 1
، فقال أعرايب يا رسول اهللا، فام بال +عدوى وال صفر وال هامة ، فقال أعرايب يا رسول اهللا، فام بال +عدوى وال صفر وال هامة

إبيل تكون يف الرمل كأهنا الّظباء، فيأيت البعري األجرب فيدخل 
.متفق عليه  "فمن أعدى األول؟": بينها؛ فيجرهبا، فقال

ال عدوى ": حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه اآلخر عن النبي  ـ 2
وال طرية وال هامة وال صفر، وفر من املجذوم فرارك من 

البخاري + األسد



يشٌء شيًئا بنفسه، وليس فيه  ُيعديأن كل يشء بَقَدر، وأنه ال  :فداللة احلديث األول
.نفي أسباب انتقال املرض إذا ُوِجد 

دلَّ عىل اتقاء ما ُوجد فيه سبب اإلعداء من املرض؛ إذ وجود السبب  واحلديث الثاين
هييئ وجود املسبب ويساعد عليه، وإن كان ال يقع اإلعداء إال بمشيئة اهللا عز 

وجل، لذا فإن املرض قد يقع، وقد ال يقع مع خمالطة الصحيح للمريض؛ ألن اهللا 
تعاىل مل يقّدره، فجاء األمر باتقاء العدوى متناسًقا مع أصل الرشيعة يف 

إذا سمعتم به بأرض؛ فال تقدموا "األخذ باألسباب، وهذا شبيه بقوله يف الطاعون 

تعاىل مل يقّدره، فجاء األمر باتقاء العدوى متناسًقا مع أصل الرشيعة يف 

إذا سمعتم به بأرض؛ فال تقدموا "األخذ باألسباب، وهذا شبيه بقوله يف الطاعون 
.متفق عليه + عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم هبا؛ فال خترجوا؛ فراًرا منه

:حكم العمل باملشكل  ـ 5

السبيل إلزالة اإلشكال يف النصوص هو االجتهاد، فعىل املجتهد أن يبذل وسعه 
للوقوف عىل املعنى املقصود، مستعينًا بالقرائن بأنواعها املتعددة وباألصول 

.الرشعية العامة



3  ا.
: تعريف املجمل لغة  ـ 1

   .احلساب كجملة جمموعه، اليشء ومجلة مجع، ما هو :اللغة يف املجمل     
 أو ألحدمها ترجح غري من أكثر أو معنيني احتمل ما :املجمل :واصطالحا

.غريه عىل أحدها

: األمثلــة ـ 2 : األمثلــة ـ 2

 واحليض الطهر :السواء عىل معنيني بني مرتدد فهو القرء، لفظ ذلك من        
 بالقرء املراد يف اخلالف وقع الرتدد وهلذا اآلخر، عىل ألحدمها ترجح بدون

 فحمله ) قروء ثالثة بأنفسهن يرتبصن واملطلقات ( :تعاىل قوله يف
.احليض عىل محاله وأمحد حنيفة وأبو الطهر، عىل ومالك الشافعي



  :املجمل أنواع ـ 3

 يكون وقد حرفًا، أو فعالً  أو اسامً  يكون واملفرد مفرد، أو مركب يف اإلمجال يكون قد
 .حمذوف حرف تقدير يف الختالف

 : املركب يف اإلمجال *

 يكون أن الحتامل .) النكاح عقدة بيده الذي يعفو أو يعفون أن إال ( :تعاىل كقوله
 عىل مالك ومحله ؛ الزوج عىل والشافعي أمحد محله ولذا .الويل يكون وأن الزوج

.الويل

اِإلمجال

.الويل

 : املفرد يف اِإلمجال *

 .والنقد واجلارية للجارحة +العني" لفظ ومثله +القرء" كلفظ :االسم يف اإلمجال -أ

 .وأدبر أقبل بني لرتدده ) عسعس إذا والليل ( :تعاىل كقوله :الفعل يف اِإلمجال -ب

 الحتامل ) منه وأيديكم بوجوهكم فامسحوا ( :تعاىل كقوله :احلرف يف اِإلمجال -جـ
 مالك ومحله األول، عىل والشافعي أمحد محله ولذا الغاية، والبتداء للتبعيض من

 .الثاين عىل حنيفة وأبو



  :املحذوف احلرف تقدير يف اخلالف بسبب اِإلمجال *

 احلرف ألن .)تنكحوهن أن وترغبون( :تعاىل كقوله
 ترغبون أي +يف" يكون أن حيتمل ترغبون بعد املقدر

 أي +عن" يكون أن وحيتمل جلامهلن، نكاحهن يف
  .ودمامتهن لفقرهن نكاحهن عن ترغبون

 أو قرائن هناك هل أوالً  ينظر :املجمل يف العمل ـ 4

  .ودمامتهن لفقرهن نكاحهن عن ترغبون

 أو قرائن هناك هل أوالً  ينظر :املجمل يف العمل ـ 4
 هبا، عمل وجدت فإن أوال، املعاين ألحد مرجحات

 االحتامل وجد إذا :قيل ولذا به، االستدالل ترك وإال
.االستدالل بطل



املبني املبني 
 : لغة املبني تعريف ـ 1

 ألنه للمجمل، املقابل وهو الواضح البني بمعنى +بالفتح" املبني - أ
  .أيضاً  البيان ويسمى .خارج من بيان إىل يفتقر فال معناه املتضح

 إلمجال املوضح هو الفاعل اسم زنة عىل +بالكرس" واملبني -ب
 .املجمل

 إلمجال املوضح هو الفاعل اسم زنة عىل +بالكرس واملبني -ب
 .املجمل

 :اصطالحا املبني تعريف ـ 2

 أكثر درج هذا وعىل اخلطاب، من املراد عن الكاشف :هو املبني           
 يطلقه من ومنهم .خفاء من فيه ما بإيضاح البيان فخصوا األصوليني

 .ال أم خفاء تقدمه سواء إيضاح كل عىل



: ما يقع به البيان ـ 3

معا، وقد يكون برتك الفعل  وهباميقع البيان بالقول تارة، وبالفعل تارة، 
.  ليدل عىل عدم الوجوب

:  البيان بالقول* 

فهذا جممل بينه اهللاّ  )إال ما يتىل عليكم : ( كتاب بكتاب قال تعاىل -1

:  البيان بالقول* 

فهذا جممل بينه اهللاّ  )إال ما يتىل عليكم : ( كتاب بكتاب قال تعاىل -1
.  اآلية) حرمت عليكم امليتة والدم : ( بقوله

فحقه جممل بينه ) وآتوا حقه يوم حصاده ( : كتاب بسنة قال تعاىل -2

فيام سقت السامء العرشة وفيام سقى ": بقوله  صىل اهللا عليه وسلم
+ .  نصف العرش بالنضح



 :بالفعل البيان  *

 ليبني املنرب فوق   وسلم عليه اهللا صىل كصالته العمل بصورة يكون -أ
 السارق يد وكقطعه .+أصىل رأيتموين كام صلوا" :هلم قال ولذا للناس،

  .الكوع من

 لعامله الزكاة أسنان" :وسلم عليه اهللا صىل ككتابته بالكتابة ويكون -ب
 .+عليها

 وأشار .+وهكذا وهكذا هكذا الشهر" :كقوله باإلشارة ويكون - جـ
 .يوماً  وعرشين تسعة يعنى الثالثة، يف اإلهبام وقبض يديه، بأصابع

 وأشار .+وهكذا وهكذا هكذا الشهر :كقوله باإلشارة ويكون - جـ
 .يوماً  وعرشين تسعة يعنى الثالثة، يف اإلهبام وقبض يديه، بأصابع

 أن بعد رمضان يف الرتاويح وسلم عليه اهللا صىل كرتكه :الفعل برتك البيان
  .فيهام الوجوب عدم عىل دل مما النار، مست مما الوضوء وكرتكه فعلها،

 :البيان مراتب *
 ثم باإلشارة، ثم بالفعل، ثم باخلطاب كان ما فأعالها متفاوتة مراتبه           

  .فعل قصداً  الرتك أن ومعلوم بالكتابة



  4   ا
:تعريف املتشابه   ـ 1 
َبه، وهو التامثل بني شيئني أو أشياء: لغًة   وملا كان التامثل بني األشياء يؤدي  .مأخوذ من الشَّ

املتشابه  "إىل الشك واحلرية، وُيوقع يف االلتباس، توسعوا يف اللفظ، وأطلقوا عليه اسم 
 .اشتبه األمر عليه، أي التبس عليه: يقال. "

 .ما استأثر اهللا بعلمه، كقيام الساعة، وخروج الدابة والدجال :واصطالحًا 
:رد املتشابه إىل املحكم  ـ 3

:  املثال األول* 
:رد املتشابه إىل املحكم  ـ 3

:  املثال األول* 
ُنوَب َمجِيًعا : ( قال تعاىل   53: الزمر) إِنَّ اهللاََّ َيْغِفُر الذُّ

 :هذه اآلية متشاهبة حتتمل معنيني
 .غفران الذنوب مجيعًا ملن تاب :املعنى األول
 .غفران الذنوب مجيعًا ملن مل يتب :املعنى الثاين

اٌر ملَِْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِحلًا : ( رد اآلية املتشاهبة إىل املحكمة، وهي قوله تعاىل )  َوإِينِّ َلَغفَّ
. 82: طه

 .تبني من اآلية املحكمة أن اهللا يغفر الذنوب مجيعًا ملن تاب وهو مؤمن واتبع طريق اهلدى



: الثايناملثال * 

ا َلُه َحلَافُِظوَن : ( قوله تعاىل ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ .9: احلجر) إِنَّ

:هذه اآلية حتتمل معنيني

ا َنْحُن « إن كلمة   :املعنى األول  .حتتمل الواحد املعظم نفسه وهو احلق» إِنَّ

أهنا للجامعة، وهو باطل، وحتتمل أيضًا الواحد ومعه غريه،  :املعنى الثاين
 .فهي آية متشاهبة متسك هبا النصارى الذين قالوا بالتثليث .فهي آية متشاهبة متسك هبا النصارى الذين قالوا بالتثليث

:وهي املحكمة، إىل املتشاهبة اآلية رد

.22 :النحل ) َواِحدٌ  إَِلهٌ  إَِهلُُكمْ  (:تعاىل قوله      

َذَ  َما ( :تعاىل وقوله       .91 :املؤمنون  )  َوَلدٍ  ِمنْ  اهللاَُّ  اختَّ

.1 :اإلخالص ) َأَحدٌ  اهللاَُّ  ُهوَ  ُقْل  (:تعاىل وقوله      

ا ( :بقوله املراد أن املحكمة اآليات من تبني .نفسه املعظم الواحد اهللا هو ) َنْحنُ  إِنَّ



:واملتشابه املحكم ورود حكمة ـ 4

 َفْخُرهم كان إذ بالقرآن، العرب عىل احتج سبحانه اهللا إن              
 واملجاز واإلطناب، واإلجياز البيان، وحسن بالبالغة ورياستهم

 هذه عىل القرآن اشتمل فقد وهكذا والتلويح، واإلشارة والكناية
.هلم وإعجازاً  حتدياً  مجيعها الفنون

 عنده، املؤمن ليقف اختباراً  املتشاهبات اآليات سبحانه اهللا أنزل           
 .العقوبة فيستحق املنافق، هبا ويرتاب ثوابه، به فَيْعُظم عاملِِِه، إىل ويرده
ا ( :بقوله ذلك يف احلكمة وجه إىل كتابه يف تعاىل اهللا أشار ولقد  َفَأمَّ

ِذينَ  هُ  َفَيْعَلُمونَ  آَمنُوا الَّ ِمْ  ِمنْ  اْحلَقُّ  َأنَّ ا َرهبِّ ِذينَ  َوَأمَّ  َفَيُقوُلونَ  َكَفُروا الَّ

فَيْعُظم
ا ( :بقوله ذلك يف احلكمة وجه إىل كتابه يف تعاىل اهللا أشار ولقد  َفَأمَّ

ِذينَ  هُ  َفَيْعَلُمونَ  آَمنُوا الَّ ِمْ  ِمنْ  اْحلَقُّ  َأنَّ ا َرهبِّ ِذينَ  َوَأمَّ  َفَيُقوُلونَ  َكَفُروا الَّ
 بِهِ  ُيِضلُّ  ( :هلم جواباً  :قال ثم ]26 :البقرة[ ) َمَثال ِهبََذا اهللاَُّ  َأَرادَ  َماَذا

.) َكثًِريا بِهِ  َوَهيِْدي َكثًِريا
 بمتشاهبه، ويؤمنون بمحكمه، فيعملون السعادة أهل فأما           

 فيجحدوهنا، الشقاوة أهل وأما والفضل، الرمحة فيستوجبون
.املالمة فيستوجبون



             

 املحكم، إىل برّده العلم أهل يشغل أن وجل عز اهللا أراد           
 أنزله ولو اهتاممهم، بالبحث ويظهر فكرهم، بذلك فيطول

 ليعظم به العلامء فشغل واجلاهل، العامل فيه الستوى حمكامً 
.مآهبم اهللا عند ويكرم منزلتهم، وتعلو ثواهبم

 فيه وتتعب ، املؤمنني قلوب به لتشغل املتشابه أنزل             فيه وتتعب ، املؤمنني قلوب به لتشغل املتشابه أنزل            
 أعامرهم، ومدد أوقاهتم، عنه البحث يف وتنعدم جوارحهم

 كانت وهكذا .املشقة من كابدوا حسبام الثواب من فيجوزوا
.والعلوم األفكار فيه تنقدح سباق ميدان املتشاهبات



:منشأ التشابه   ـ 5

نشأ التشابه من خفاء مراد الشارع يف كالمه، فمرة يرجع إىل اللفظ، 
 :ومرة يرجع إىل املعنى، ومرة يرجع إىل اللفظ واملعنى

 :ـ  اللفظأ 

ًبا بِاْلَيِمِني (   :قوله تعاىل : فلفظة. 93: الصافات) َفَراَغ َعَلْيِهْم َرضْ
اليمني حتتمل استعامل يده اليمنى غري الشامل، وحتتمل أيضًا أن 

الرضب كان بقوة، ألن اليمني أقوى اجلارحتني، وحتتمل أن الرضب 
َوَتاهللاَِّ ( : كان بسبب اليمني التي حلفها إبراهيم، ويف قوله تعاىل

الرضب كان بقوة، ألن اليمني أقوى اجلارحتني، وحتتمل أن الرضب 
َوَتاهللاَِّ ( : كان بسبب اليمني التي حلفها إبراهيم، ويف قوله تعاىل

. 57: األنبياء) ألَكِيَدنَّ َأْصنَاَمُكْم 

: املعنى   ـب  

مثل ما استأثر اهللا بعلمه من أهوال يوم القيامة، وعالمات الساعة، 
 .واجلنة والنار



. 
 :اللفظ واملعنى ـج  

َوَلْيَس اْلِربُّ بَِأْن َتْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن ُظُهوِرَها َوَلِكنَّ اْلِربَّ َمْن اتََّقى : ( قوله تعاىل
ا  فهذا اخلفاء يف املعنى ويف اللفظ .   189: البقرة) َوْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن َأْبَواِهبَ

معًا إذ ال يمكن معرفة معنى هذه اآلية إال بالرجوع إىل تفسريها، فقد كان 
أهل اجلاهلية يعتقدون أن الرجل إذا أحرم باحلج مل يدخل من باب البيت 
بل خيرق خرقًا أو يدخل من وراء البيت، فرد عليهم القرآن وبنيَّ أن ليس 

 .يشء من ذلك من أبواب الرب ولكن الرب هو التقوى
:  آيات الصفات   ـ 6

 .يشء من ذلك من أبواب الرب ولكن الرب هو التقوى
:  آيات الصفات   ـ 6

إهنا حمكمة لكوهنا صفات اهللا تعاىل ، متشاهبة بالنسبة لنا من حيث كيفيتها 
عىل العرش، فهي معلومة يف معناها، ولكن الكيف  اإلستواء: مثل صفة

معلوم، والكيف مرفوع، والسؤال  اإلستواء: مرفوع كام قال اإلمام مالك
عنه بدعة، فصفات اهللا منّزهة عن الكيف، والسؤال عن اآليات 

.املتشاهبات



 باعتبار ملعنى املوضوع املفرد اللفظ تقسيم : ثالثا
 إىل وتقييده وإطالقه وعمومه املعنى خصوص

: أقسام أربعة

. العام  ـ  1                 

. اخلاص  ـ  2                 

 باعتبار ملعنى املوضوع املفرد اللفظ تقسيم : ثالثا
 إىل وتقييده وإطالقه وعمومه املعنى خصوص

: أقسام أربعة

. العام  ـ  1                 

. اخلاص  ـ  2                  . اخلاص  ـ  2                 

. املطلق  ـ  3                 

. املقيد  ـ  4                 

. اخلاص  ـ  2                 

. املطلق  ـ  3                 

. املقيد  ـ  4                 



1   ا.
1    ا   :

. والعموم شمول أمر آلخر مطلقاً .  الشامل: العام يف اللغة 

:  تعريف العام اصطالحا  ـ 2

:  التعريف األول * 

.متعلقههو اللفظ الدال بالوضع عىل شموله جلميع أفراد : العام

:  التعريف الثاين * 

1   ا.
1    ا   :

. والعموم شمول أمر آلخر مطلقاً .  الشامل: العام يف اللغة 

:  تعريف العام اصطالحا  ـ 2

:  التعريف األول * 

.متعلقههو اللفظ الدال بالوضع عىل شموله جلميع أفراد : العام

:  التعريف الثاين *  :  التعريف الثاين * 

.العام هو اللفظ املستغرق ملا يصلح له دفعة بوضع واحد من غري حرص 

يف سياق اإلثبات فإنه وإن كان مستغرقًا جلميع ما . نحو رجل+ دفعة"فخرج بقولنا 
وبقولنا بوضع . ال دفعة واحدة البدليةيصلح له إال أن هذا االستغراق عىل سبيل 

.  فإنه بوضعني أو أكثر+ القرء والعني"املشرتك مثل . واحد
وهذا عند من ال يرى لفظ . أسامء األعداد كعرشة ومائة. وبقولنا من غري حرص

.   االعدد من 

:  التعريف الثاين * 

.العام هو اللفظ املستغرق ملا يصلح له دفعة بوضع واحد من غري حرص 

يف سياق اإلثبات فإنه وإن كان مستغرقًا جلميع ما . نحو رجل+ دفعة"فخرج بقولنا 
وبقولنا بوضع . ال دفعة واحدة البدليةيصلح له إال أن هذا االستغراق عىل سبيل 

.  فإنه بوضعني أو أكثر+ القرء والعني"املشرتك مثل . واحد
وهذا عند من ال يرى لفظ . أسامء األعداد كعرشة ومائة. وبقولنا من غري حرص

.   االعدد من 



3   ا   :

:  وللعموم ألفاظ دالة عليه تسمى صيغ العموم ومنها ما يأيت
: وقوله) كل نفس ذائقة املوت : ( مثل قوله تعاىل: كل -1

).  كل آمن باهللا ومالئكته ( 
. مجيع مثل جاء القوم مجيعهم -2
اجلمع املعرف باأللف والالم لغري العهد مثل قد أفلح املؤمنون، وكذا املعرف باإلضافة مثل  -3

. يوصيكم اهللاّ يف أوالدكم
والعرص إن اِإلنسان لفي خرس إال الذين ( املفرد املعرف باأللف والالم لغري العهد مثل  -4

) .  وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها ( وكذا املعرف باإلضافة . السورة...) آمنوا

احلديث ، + ..إذا التقى املسلامن بسيفيهام "مثل قوله صىل اهللا عليه وسلم،  بألاملثنى املعرف  -5
. فإنه يعم كل مسلمني

3   ا   :

:  وللعموم ألفاظ دالة عليه تسمى صيغ العموم ومنها ما يأيت
: وقوله) كل نفس ذائقة املوت : ( مثل قوله تعاىل: كل -1

).  كل آمن باهللا ومالئكته ( 
. مجيع مثل جاء القوم مجيعهم -2
اجلمع املعرف باأللف والالم لغري العهد مثل قد أفلح املؤمنون، وكذا املعرف باإلضافة مثل  -3

. يوصيكم اهللاّ يف أوالدكم
والعرص إن اِإلنسان لفي خرس إال الذين ( املفرد املعرف باأللف والالم لغري العهد مثل  -4

) .  وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها ( وكذا املعرف باإلضافة . السورة...) آمنوا

احلديث ، + ..إذا التقى املسلامن بسيفيهام "مثل قوله صىل اهللا عليه وسلم،  بألاملثنى املعرف  -5
. فإنه يعم كل مسلمني

احلديث ، + ..إذا التقى املسلامن بسيفيهام "مثل قوله صىل اهللا عليه وسلم،  بألاملثنى املعرف  -5
. فإنه يعم كل مسلمني

) ما عندكم ينفد وما عند اهللاّ باق: (قوله تعاىل -موصولة  –وهي ملا ال يعقل مثاهلا  -ما  -6
).  وما تفعلوا من ْحري يعلمه اهللاّ: (قوله تعاىل -رشطية -ومثاهلا

 -ومثاهلا) وال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم: (قوله تعاىل -موصولة -وهي ملن يعقل، مثاله -من -7
) . فمن يعمل مثقال ذرة خريًا يره: (قوله تعاىل -رشطية

.  رشطية مثل متى زرتني أكرمتك -للزمان املبهم -متى -8
).  أينام تكونوا يدرككم املوت : ( رشطية مثل قوله تعاىل -للمكان املبهم -أين -9

 النكرة يف سياق النفي وتكون نصا يف العموم وظاهرة فيه -10

احلديث ، + ..إذا التقى املسلامن بسيفيهام "مثل قوله صىل اهللا عليه وسلم،  بألاملثنى املعرف  -5
. فإنه يعم كل مسلمني

) ما عندكم ينفد وما عند اهللاّ باق: (قوله تعاىل -موصولة  –وهي ملا ال يعقل مثاهلا  -ما  -6
).  وما تفعلوا من ْحري يعلمه اهللاّ: (قوله تعاىل -رشطية -ومثاهلا

 -ومثاهلا) وال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم: (قوله تعاىل -موصولة -وهي ملن يعقل، مثاله -من -7
) . فمن يعمل مثقال ذرة خريًا يره: (قوله تعاىل -رشطية

.  رشطية مثل متى زرتني أكرمتك -للزمان املبهم -متى -8
).  أينام تكونوا يدرككم املوت : ( رشطية مثل قوله تعاىل -للمكان املبهم -أين -9

 النكرة يف سياق النفي وتكون نصا يف العموم وظاهرة فيه -10



: نصية النكرة يف العموم وظهورها فيه  ـ 4

: تكون النكرة يف سياق النفي نصا رصحيًا يف العموم يف احلاالت اآلتية
. إذا بنيت مع ال نحو، ال إله إال اهللا -1

:  إذا زيدت قبلها من وتزاد من قبلها يف ثالثة مواضع -2

).  لتنذر قومًا ما أتاهم من نذير(قبل الفاعل مثل  -أ

). وما أرسلنا من قبلك من رسول(قبل املفعول مثل  -ب

).  وما من إله إال إله واحد(قبل املبتدأ مثل  - جـ

: نصية النكرة يف العموم وظهورها فيه  ـ 4

: تكون النكرة يف سياق النفي نصا رصحيًا يف العموم يف احلاالت اآلتية
. إذا بنيت مع ال نحو، ال إله إال اهللا -1

:  إذا زيدت قبلها من وتزاد من قبلها يف ثالثة مواضع -2

).  لتنذر قومًا ما أتاهم من نذير(قبل الفاعل مثل  -أ

). وما أرسلنا من قبلك من رسول(قبل املفعول مثل  -ب

).  وما من إله إال إله واحد(قبل املبتدأ مثل  - جـ

). وما أرسلنا من قبلك من رسول(قبل املفعول مثل  -ب

).  وما من إله إال إله واحد(قبل املبتدأ مثل  - جـ

ال تذر : (ديار كام يف قوله تعاىل عن نوح: النكرة املالزمة للنفي مثل -3
) . عىل األرض من الكافرين ديارا

عمل + ال"وتكون ظاهرة ال نصًا فيام عدا ذلك كالنكرة العاملة فيها 
.  ليس مثل قولك ال رجل يف الدار

). وما أرسلنا من قبلك من رسول(قبل املفعول مثل  -ب

).  وما من إله إال إله واحد(قبل املبتدأ مثل  - جـ

ال تذر : (ديار كام يف قوله تعاىل عن نوح: النكرة املالزمة للنفي مثل -3
) . عىل األرض من الكافرين ديارا

عمل + ال"وتكون ظاهرة ال نصًا فيام عدا ذلك كالنكرة العاملة فيها 
.  ليس مثل قولك ال رجل يف الدار



  : واستعامالته العام اللفظ داللة ـ 5

 من فرد كل عىل فيه احلكم يكون أي كلية داللته تكون أن العام يف األصل             
 وهو عمومه عىل الباقي العام هو ختصيص يدخله مل إن وهذا حتته املندرجة أفراده
  :أمثلته ومن قليل

  .﴾ رزقها اهللا عىل إال األرض يف دابة من وما ﴿ :قوله - 1

 .﴾ عليم يشء بكل واهللا ﴿ :وقوله - 2

.﴾ أمهاتكم عليكم وحرمت ﴿ :وقوله - 3

  : واستعامالته العام اللفظ داللة ـ 5

 من فرد كل عىل فيه احلكم يكون أي كلية داللته تكون أن العام يف األصل             
 وهو عمومه عىل الباقي العام هو ختصيص يدخله مل إن وهذا حتته املندرجة أفراده
  :أمثلته ومن قليل

  .﴾ رزقها اهللا عىل إال األرض يف دابة من وما ﴿ :قوله - 1

 .﴾ عليم يشء بكل واهللا ﴿ :وقوله - 2

.﴾ أمهاتكم عليكم وحرمت ﴿ :وقوله - 3 .﴾ أمهاتكم عليكم وحرمت ﴿ :وقوله - 3

 .اخلصوص به املراد العام هو وهذا أفراده، من فرداً  به املراد ويكون يطلق وقد             
 بن نعيم خصوص بالناس املراد أن عىل ﴾الناس هلم قال الذين﴿ :تعاىل كقوله

 ،﴾فضله من اهللاّ آتاهم ما عىل الناس حيسدون أم﴿ :تعاىل وقوله غريه، أو مسعود
 يدخله ثم عاما يطلق وقد وسلم عليه اهللا صىل اهللاّ  رسول هنا بالناس املراد أن عىل

 يرتبصن واملطلقات﴿ :تعاىل كقوله .املخصوص العام هو وهذا التخصيص،
 األمحال وأوالت﴿:تعاىل بقوله خصص عام املطلقات فلفظ ﴾قروء ثالثة بأنفسهن

  .قروء ثالثة ال احلمل وضع أجلهن فجعل ،﴾محلهن يضعن أن أجلهن

.﴾ أمهاتكم عليكم وحرمت ﴿ :وقوله - 3

 .اخلصوص به املراد العام هو وهذا أفراده، من فرداً  به املراد ويكون يطلق وقد             
 بن نعيم خصوص بالناس املراد أن عىل ﴾الناس هلم قال الذين﴿ :تعاىل كقوله

 ،﴾فضله من اهللاّ آتاهم ما عىل الناس حيسدون أم﴿ :تعاىل وقوله غريه، أو مسعود
 يدخله ثم عاما يطلق وقد وسلم عليه اهللا صىل اهللاّ  رسول هنا بالناس املراد أن عىل

 يرتبصن واملطلقات﴿ :تعاىل كقوله .املخصوص العام هو وهذا التخصيص،
 األمحال وأوالت﴿:تعاىل بقوله خصص عام املطلقات فلفظ ﴾قروء ثالثة بأنفسهن

  .قروء ثالثة ال احلمل وضع أجلهن فجعل ،﴾محلهن يضعن أن أجلهن



3   ا  :

.  لغة اإلفراد: تعريفه
.  قرص العام عىل بعض أفراده لدليل يدل عىل ذلك: واصطالحاً 

أي جعل احلكم الثابت للعام مقصورًا عىل بعض أفراده بإخِراج البعض اآلخر عنه وقد يكون التخصيص 
. قرص املتعدد عىل بعض أفراده أيضاَ 

:  األمثلــــة* 

فهذا عام يف مجيع أوالد املخاطبني وعام يف كل   )يوصيكم اهللاّ يف أوالدكم ( : قرص العام كقوله تعاىل - أ
فأخرج أوالد األنبياء من + إنا معارش األنبياء ال نورث" :ولد، فخص األول بقوله صىل اهللا عليه وسلم

. عموم أوالد املخاطبني

+  ال يرث املسلم الكافر": وقال صىل اهللا عليه وسلم
.  فخص عموم كل ولد بإخراج الولد الكافر   -احلديث- 

. له عيلَّ عرشة دنانري إال ثالثة فإن فيه قرص الدين عىل سبعة فقط: كقولك مثال: مثال قرص املتعدد -ب

3   ا  :

.  لغة اإلفراد: تعريفه
.  قرص العام عىل بعض أفراده لدليل يدل عىل ذلك: واصطالحاً 

أي جعل احلكم الثابت للعام مقصورًا عىل بعض أفراده بإخِراج البعض اآلخر عنه وقد يكون التخصيص 
. قرص املتعدد عىل بعض أفراده أيضاَ 

:  األمثلــــة* 

فهذا عام يف مجيع أوالد املخاطبني وعام يف كل   )يوصيكم اهللاّ يف أوالدكم ( : قرص العام كقوله تعاىل - أ
فأخرج أوالد األنبياء من + إنا معارش األنبياء ال نورث" :ولد، فخص األول بقوله صىل اهللا عليه وسلم

. عموم أوالد املخاطبني

+  ال يرث املسلم الكافر": وقال صىل اهللا عليه وسلم
.  فخص عموم كل ولد بإخراج الولد الكافر   -احلديث- 

. له عيلَّ عرشة دنانري إال ثالثة فإن فيه قرص الدين عىل سبعة فقط: كقولك مثال: مثال قرص املتعدد -ب
.  فخص عموم كل ولد بإخراج الولد الكافر -احلديث- 

. له عيلَّ عرشة دنانري إال ثالثة فإن فيه قرص الدين عىل سبعة فقط: كقولك مثال: مثال قرص املتعدد -ب
: فتحصل يف هذا أمران

.  عام أو متعدد، أخرج منه البعض، فهو العام املخصوص املتقدم ذكره -1
. كاحلديثني املذكورين، واالستثناء يف األخري -باسم الفاعل - دال عىل اِإلخراج، فهو املخصص -2
: املخصصات  ـ 4

. متصل ومنفصل: املخصص العام عىل قسمني
.  هو ما ال يستقل بنفسه بل يتعلق معناه باللفظ فهو مقارن له دائامً : األول

.  هو ما استقل بنفسه وال ارتباط له يف الذكر مع العام من لفظ أو غريه: والثاين

.  فخص عموم كل ولد بإخراج الولد الكافر -احلديث- 
. له عيلَّ عرشة دنانري إال ثالثة فإن فيه قرص الدين عىل سبعة فقط: كقولك مثال: مثال قرص املتعدد -ب

: فتحصل يف هذا أمران
.  عام أو متعدد، أخرج منه البعض، فهو العام املخصوص املتقدم ذكره -1
. كاحلديثني املذكورين، واالستثناء يف األخري -باسم الفاعل - دال عىل اِإلخراج، فهو املخصص -2
: املخصصات  ـ 4

. متصل ومنفصل: املخصص العام عىل قسمني
.  هو ما ال يستقل بنفسه بل يتعلق معناه باللفظ فهو مقارن له دائامً : األول

.  هو ما استقل بنفسه وال ارتباط له يف الذكر مع العام من لفظ أو غريه: والثاين



2   صا.
:  تعريف اخلاص لغة  ـ 1

أي منفرد له، واختص بفالن بكذا أي ) فالن خاص لفالن ( : اخلاص لغة املنفرد يقال            
.انفرد به 

:  تعريف اخلاص اصطالحا  ـ 2
: التعريف األول * 

.متعلقههو اللفظ الذي ال يدل عىل الشمول جلميع أفراد : اخلاص               
: التعريف الثاين * 

2   صا.
:  تعريف اخلاص لغة  ـ 1

أي منفرد له، واختص بفالن بكذا أي ) فالن خاص لفالن ( : اخلاص لغة املنفرد يقال            
.انفرد به 

:  تعريف اخلاص اصطالحا  ـ 2
: التعريف األول * 

.متعلقههو اللفظ الذي ال يدل عىل الشمول جلميع أفراد : اخلاص               
: التعريف الثاين *  : التعريف الثاين * 

.اخلاص هو اللفظ الدال عىل مسمى واحد               
: التعريف الثالث * 

.اخلاص هو ما يراد به بعض ما ينطوي عليه لفظه بالوضع               
 ال اخلاص فإن حرص بال واحد من أكثر يتناول العام كان فإذا للعام مقابل فاخلاص              

 مخسة أو كاثنني احلرص، سبيل عىل ولكنه منه أكثر يتناول أو مثال كزيد واحد سوى يتناول
 البيت يف رجال رأيت كقولك اإلثبات سياق يف النكرة ومنه العدد، هبذا خاص ألنه مائة أو
 يصدق ال عملياً  أنه إال عبد بأي وصادقاً  رجل، لكل صاحلاً  كان وإن فإنه عبدًا، اعتق أو
.واحداً  عبداً  واعتق واحداً  رجال رأيت بمعنى ألنه به خيتص واحد بفرد إال

: التعريف الثاين * 
.اخلاص هو اللفظ الدال عىل مسمى واحد               

: التعريف الثالث * 
.اخلاص هو ما يراد به بعض ما ينطوي عليه لفظه بالوضع               
 ال اخلاص فإن حرص بال واحد من أكثر يتناول العام كان فإذا للعام مقابل فاخلاص              

 مخسة أو كاثنني احلرص، سبيل عىل ولكنه منه أكثر يتناول أو مثال كزيد واحد سوى يتناول
 البيت يف رجال رأيت كقولك اإلثبات سياق يف النكرة ومنه العدد، هبذا خاص ألنه مائة أو
 يصدق ال عملياً  أنه إال عبد بأي وصادقاً  رجل، لكل صاحلاً  كان وإن فإنه عبدًا، اعتق أو
.واحداً  عبداً  واعتق واحداً  رجال رأيت بمعنى ألنه به خيتص واحد بفرد إال



:  المخصصات المتصلة  ـ 5
: وھي خمسة أشیاء

بدل البعض - 5    الغایة - 4   الصفة - 3   الشرط -  2     االستثناء - 1
:التخصیص باالستثناء * 

. متصل ومنقطع. وھو قسمان. ھو إخراج البعض بأداة إال أو ما یقوم مقامھا: تعریفھ
(  : ما كان فیھ المستثنى بعضا من المستثنى منھ كقولھ تعالى في شأن نوح علیھ السالم: فالمتصل -أ

. وھذا القسم ھو المقصود باتفاق) فلبث فیھم ألف سنة إال خمسین عاما
.  لھ على عشرة دنانیر إال كتابا: ما لم یكن فیھ المستثنى بعضا من المستثنى منھ نحو: والمنقطع - 2

وفي التخصیص بھذا النوع خالف وعلى القول بھ كما عند المالكیة یحتاج إلى التأویل أي إال قیمة 
. الكتاب، فیكون المخرج من العشرة دنانیر قیمة الكتاب فكأنھ یعود عملیا إلى النوع األول

:شروط صحة االستثناء *  

:  المخصصات المتصلة  ـ 5
: وھي خمسة أشیاء

بدل البعض - 5    الغایة - 4   الصفة - 3   الشرط -  2     االستثناء - 1
:التخصیص باالستثناء * 

. متصل ومنقطع. وھو قسمان. ھو إخراج البعض بأداة إال أو ما یقوم مقامھا: تعریفھ
(  : ما كان فیھ المستثنى بعضا من المستثنى منھ كقولھ تعالى في شأن نوح علیھ السالم: فالمتصل -أ

. وھذا القسم ھو المقصود باتفاق) فلبث فیھم ألف سنة إال خمسین عاما
.  لھ على عشرة دنانیر إال كتابا: ما لم یكن فیھ المستثنى بعضا من المستثنى منھ نحو: والمنقطع - 2

وفي التخصیص بھذا النوع خالف وعلى القول بھ كما عند المالكیة یحتاج إلى التأویل أي إال قیمة 
. الكتاب، فیكون المخرج من العشرة دنانیر قیمة الكتاب فكأنھ یعود عملیا إلى النوع األول

:شروط صحة االستثناء *   :شروط صحة االستثناء *  
:  ولصحة التخصیص باالستثناء شروط منھا

. أن یكون ملفوظاً یسمع، ال بمجرد النیة، إال في یمین ظلماً عند المالكیة - 1
خالفاً البن عباس إذ  عطاسأن یكون متصال بما قبلھ لفظا في العرف، فال یضر فصلھ بتنفس أو  - 2

.  أجاز فصلھ مطلقاً 
أن ال یستغرق المستثنى منھ كخمسة إال خمسة ألنھ یعد لغواً، أو أكثر من النصف عند الحنابلة  - 3

: وحاصل الخالف في الشرط األخیر كاآلتي. كخمسة إال ثالثة ألن االستثناء إلخراج القلیل
.  أن یكون المستثنى أقل مما بقى كخمسة إال اثنین فھذا صحیح باإلجماع -أ

أن یكون المستثنى مستغرقاً لجمیع المستثنى منھ كخمسة إال خمسة وھذا باطل عند األكثر خالفاً  -ب
.  البن طلحة األندلسي

. أن یكون المستثنى أكثر مما بقى كخمسة إال أربعة وھو جائز عند الجمھور ممنوع عند الحنابلة - ج

:شروط صحة االستثناء *  
:  ولصحة التخصیص باالستثناء شروط منھا

. أن یكون ملفوظاً یسمع، ال بمجرد النیة، إال في یمین ظلماً عند المالكیة - 1
خالفاً البن عباس إذ  عطاسأن یكون متصال بما قبلھ لفظا في العرف، فال یضر فصلھ بتنفس أو  - 2

.  أجاز فصلھ مطلقاً 
أن ال یستغرق المستثنى منھ كخمسة إال خمسة ألنھ یعد لغواً، أو أكثر من النصف عند الحنابلة  - 3

: وحاصل الخالف في الشرط األخیر كاآلتي. كخمسة إال ثالثة ألن االستثناء إلخراج القلیل
.  أن یكون المستثنى أقل مما بقى كخمسة إال اثنین فھذا صحیح باإلجماع -أ

أن یكون المستثنى مستغرقاً لجمیع المستثنى منھ كخمسة إال خمسة وھذا باطل عند األكثر خالفاً  -ب
.  البن طلحة األندلسي

. أن یكون المستثنى أكثر مما بقى كخمسة إال أربعة وھو جائز عند الجمھور ممنوع عند الحنابلة - ج



: ورود االستثناء بعد مجل متعاطفة* 

والذين يرمون املحصنات ثم مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثامنني (: قال اهللاّ تعاىل
جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون إال الذين تابوا من بعد ذلك 

). وأصلحوا فإن اهللا غفور رحيم

:  فقد ورد االستثناء يف هذه اآلية بعد ثالث مجل

.  مجلة األمر باجللد -1

. مجلة النهي عن قبول الشهادة منهم -2

.  مجلة احلكم عليهم بالفسق -3

: ورود االستثناء بعد مجل متعاطفة* 

والذين يرمون املحصنات ثم مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثامنني (: قال اهللاّ تعاىل
جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون إال الذين تابوا من بعد ذلك 

). وأصلحوا فإن اهللا غفور رحيم

:  فقد ورد االستثناء يف هذه اآلية بعد ثالث مجل

.  مجلة األمر باجللد -1

. مجلة النهي عن قبول الشهادة منهم -2

.  مجلة احلكم عليهم بالفسق -3

. مجلة النهي عن قبول الشهادة منهم -2

.  مجلة احلكم عليهم بالفسق -3

. فهل يعود االستثناء إىل اجلميع أو إىل اجلملة األخرية فقط، خالف

فاجلمهور عىل أنه يعود إىل اجلميع ألنه الظاهر ما مل يدل دليل عىل خالف ذلك فال  - أ
.  يصح رجوعه إىل مجلة اجللد يف هذه اآلية مثال

.  وأبو حنيفة عىل أنه يعود إىل اجلملة األخرية فقط ألنه املتيقن - ب

تصدق عىل الفقراء واملساكني : ومثله ورود االستثناء بعد مفردات متعاطفة أيضًا نحو
.منهم الفسقةوالغارمني إال 

. مجلة النهي عن قبول الشهادة منهم -2

.  مجلة احلكم عليهم بالفسق -3

. فهل يعود االستثناء إىل اجلميع أو إىل اجلملة األخرية فقط، خالف

فاجلمهور عىل أنه يعود إىل اجلميع ألنه الظاهر ما مل يدل دليل عىل خالف ذلك فال  - أ
.  يصح رجوعه إىل مجلة اجللد يف هذه اآلية مثال

.  وأبو حنيفة عىل أنه يعود إىل اجلملة األخرية فقط ألنه املتيقن - ب

تصدق عىل الفقراء واملساكني : ومثله ورود االستثناء بعد مفردات متعاطفة أيضًا نحو
.منهم الفسقةوالغارمني إال 



: بالرشط التخصيص *

 املعروف وهو اللغوي الرشط .هنا بالرشط املراد :تعريفه            

 زيد نجح إن" مثل وإذا إن :منها كثرية وأدواته .بأمر أمر بتعليق
  .+جائزة فأعطه

 من خيرج أنه :املتقدم املثال يف بالرشط التخصيص ووجه            
 الرشط ولوال نجاحه، عدم وهي زيد أحوال من حاال الكالم

 وإذا(  :تعاىل قوله يف جاء وقد .حال كل عىل اجلائزة إعطاؤه لوجب

: بالرشط التخصيص *

 املعروف وهو اللغوي الرشط .هنا بالرشط املراد :تعريفه            

 زيد نجح إن" مثل وإذا إن :منها كثرية وأدواته .بأمر أمر بتعليق
  .+جائزة فأعطه

 من خيرج أنه :املتقدم املثال يف بالرشط التخصيص ووجه            
 الرشط ولوال نجاحه، عدم وهي زيد أحوال من حاال الكالم

 وإذا(  :تعاىل قوله يف جاء وقد .حال كل عىل اجلائزة إعطاؤه لوجب

 الرشط ولوال نجاحه، عدم وهي زيد أحوال من حاال الكالم

 وإذا(  :تعاىل قوله يف جاء وقد .حال كل عىل اجلائزة إعطاؤه لوجب
 )الصالة من تقرصوا أن جناح عليكم فليس األرض يف رضبتم

 األرض، يف الرضب وهو الرشط حصول عىل الصالة قرص تعليق
 بحالة خصص لكنه وسفرًا، حرضاً  مطلقاً  القرص جلاز الرشط ولوال

 كام لفظاً  باملرشوط يتصل أن بالرشط للتخصيص ويشرتط السفر،
  .االستثناء يف

 الرشط ولوال نجاحه، عدم وهي زيد أحوال من حاال الكالم

 وإذا(  :تعاىل قوله يف جاء وقد .حال كل عىل اجلائزة إعطاؤه لوجب
 )الصالة من تقرصوا أن جناح عليكم فليس األرض يف رضبتم

 األرض، يف الرضب وهو الرشط حصول عىل الصالة قرص تعليق
 بحالة خصص لكنه وسفرًا، حرضاً  مطلقاً  القرص جلاز الرشط ولوال

 كام لفظاً  باملرشوط يتصل أن بالرشط للتخصيص ويشرتط السفر،
  .االستثناء يف



:التخصيص بالصفة * 

الصفة املعنوية، ال النعت املعروف يف علم النحو، فتشمل احلال والظرف . واملراد بالصفة        
. والتمييز وغريها

والغالب يف الصفْة أن جتيء خمصصة للموصوف قبلها وربام تقدمت عليه كام يف إضافة         
. الصفة إىل املوصوف

أهنا تقرص احلكم عىل ما تصدق عليه وخترج مفهومها عن : ووجه التخصيص بالصفة        
. نطاق احلكم إذا كان هلا مفهوم معترب

اقرأ الكتب النافعة يف البيت، فإن قولك لصديقك اقرأ الكتب، عام يف كل : فمثال -أ       
.  كتاب ولكن الوصف بالنفع قرص حكم القراءة عىل النافع منها وأخرج ماعدا ذلك.  كتاب ولكن الوصف بالنفع قرص حكم القراءة عىل النافع منها وأخرج ماعدا ذلك

قرص القراءة يف + يف البيت"عام يف كل مكان ولكن قولك + اقرأ الكتب"وكذلك  -ب        
.  مكان دون غريه

فحرضت عام يف مجيع األحوال، + إذا حرضت مبكرًا أدركت الدرس األول"وقولك  -جـ 
ومن مل يستطع منكم ( : ومبكرًا ختصيص له، ومن أمثلة التخصيص بالصفة قوله تعاىل

فلفظة .  )طوال أن ينكح املحصنات املؤمنات فام ملكت أيامنكم من فتياتكم املؤمنات 
.  عامة خصصتها الصفة باملؤمنات )فتياتكم(

ويشرتط لذلك أن تكون الصفة متصلة باملوصوف لفظًا كام يف : رشط التخصيص بالصفة        
. الرشط واالستثناء



: بالغاية التخصيص *

 .وحتى إىل :هي عليها دالة أدوات وهلا هنايته :اليشء غاية          

 ما عموم من بعدها ما خترج ألهنا بعدها ما يشمل عموم يتقدمها التي وهي          
 وال اآلخر باليوم وال باهللاّ يؤمنون ال الذين قاتلوا( :تعاىل قال .مثاله قبلها

 الكتاب أوتوا الذين من احلق دين يدينون وال ورسوله، اهللاّ حرم ما     حيرمون
 .)صاغرون وهم يد عن اجلزية يعطوا حتى

 التخصيص فلوال أحواهلم، كل يشمل عام بقتاهلم األمر وهو الغاية قبل ما فإن
  .يعطوها مل أم اجلزية أعطوا سواء بقتاهلم مأمورين لكنا بالغاية

: بالغاية التخصيص *

 .وحتى إىل :هي عليها دالة أدوات وهلا هنايته :اليشء غاية          

 ما عموم من بعدها ما خترج ألهنا بعدها ما يشمل عموم يتقدمها التي وهي          
 وال اآلخر باليوم وال باهللاّ يؤمنون ال الذين قاتلوا( :تعاىل قال .مثاله قبلها

 الكتاب أوتوا الذين من احلق دين يدينون وال ورسوله، اهللاّ حرم ما     حيرمون
 .)صاغرون وهم يد عن اجلزية يعطوا حتى

 التخصيص فلوال أحواهلم، كل يشمل عام بقتاهلم األمر وهو الغاية قبل ما فإن
  .يعطوها مل أم اجلزية أعطوا سواء بقتاهلم مأمورين لكنا بالغاية

 التخصيص فلوال أحواهلم، كل يشمل عام بقتاهلم األمر وهو الغاية قبل ما فإن
  .يعطوها مل أم اجلزية أعطوا سواء بقتاهلم مأمورين لكنا بالغاية

: البعض ببدل التخصيص *

 وجعلت القوم عموم أبدلت فقد   +منهم العلامء القوم أكرم" قلت إذا            
  .الصحيح وهو البعض عند خمصص البدل فهذا هبم خاصاً  اِإلكرام

 سبيال إليه استطاع من البيت حج الناس عىل وهللاّ ( :تعاىل قوله أمثلته ومن            
 بدل بعده ذكر فلام املستطيع، وغري املستطيع يشمل عام الناس فلفظ . )

 .باملستطيع خصصه البعض

 التخصيص فلوال أحواهلم، كل يشمل عام بقتاهلم األمر وهو الغاية قبل ما فإن
  .يعطوها مل أم اجلزية أعطوا سواء بقتاهلم مأمورين لكنا بالغاية

: البعض ببدل التخصيص *

 وجعلت القوم عموم أبدلت فقد   +منهم العلامء القوم أكرم" قلت إذا            
  .الصحيح وهو البعض عند خمصص البدل فهذا هبم خاصاً  اِإلكرام

 سبيال إليه استطاع من البيت حج الناس عىل وهللاّ ( :تعاىل قوله أمثلته ومن            
 بدل بعده ذكر فلام املستطيع، وغري املستطيع يشمل عام الناس فلفظ . )

 .باملستطيع خصصه البعض



  : المنفصلة المخصصات ـ 6

 :ييل فيام بعضها نذكر أقسام وهو املنفصل املخصص تعريف تقدم
  :وهو السنة أو الكتاب من بالنص التخصيص :أوال

 يرتبصن واملطلقات ( :تعاىل قوله مثل آية عموم ختصص آية إما -أ
  ( :تعاىل بقوله األمحال أوالت منه خصص )قروء ثالثة بأنفسهن
 املطلقات أيضا منه وخص )محلهن يضعن أن أجلهن األمحال وأوالت

 ثم املؤمنات نكحتم إذا آمنوا الذين أهيا يا( :تعاىل بقوله املسيس قبل
 .)تعتدوهنا عدة من عليهن لكم فام متسوهن أن قبل من طلقتموهن

  : المنفصلة المخصصات ـ 6

 :ييل فيام بعضها نذكر أقسام وهو املنفصل املخصص تعريف تقدم
  :وهو السنة أو الكتاب من بالنص التخصيص :أوال

 يرتبصن واملطلقات ( :تعاىل قوله مثل آية عموم ختصص آية إما -أ
  ( :تعاىل بقوله األمحال أوالت منه خصص )قروء ثالثة بأنفسهن
 املطلقات أيضا منه وخص )محلهن يضعن أن أجلهن األمحال وأوالت

 ثم املؤمنات نكحتم إذا آمنوا الذين أهيا يا( :تعاىل بقوله املسيس قبل
 .)تعتدوهنا عدة من عليهن لكم فام متسوهن أن قبل من طلقتموهن

 ثم املؤمنات نكحتم إذا آمنوا الذين أهيا يا( :تعاىل بقوله املسيس قبل
 .)تعتدوهنا عدة من عليهن لكم فام متسوهن أن قبل من طلقتموهن

 عليكم حرمت( :تعاىل قوله مثل آية عموم خيصص حديث وإما -ب
  :وسلم عليه اهللا صىل بقوله واجلراد السمك منه خص و ) امليتة

 قوله ومثل .+واحلوت فاجلراد امليتتان أما ودمان ميتتان لنا أحلت"
 يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل املحيض عن ويسألونك( :تعاىل

  وأم عائشة عن روي بام خص )يطهرن حتى تقربوهن وال املحيض
  إزارها تشد أن أزواجه بعض يأمر كان  وسلم عليه اهللا صىل أنه سلمة

 .حائض وهي فيبارشها

 ثم املؤمنات نكحتم إذا آمنوا الذين أهيا يا( :تعاىل بقوله املسيس قبل
 .)تعتدوهنا عدة من عليهن لكم فام متسوهن أن قبل من طلقتموهن

 عليكم حرمت( :تعاىل قوله مثل آية عموم خيصص حديث وإما -ب
  :وسلم عليه اهللا صىل بقوله واجلراد السمك منه خص و ) امليتة

 قوله ومثل .+واحلوت فاجلراد امليتتان أما ودمان ميتتان لنا أحلت"
 يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل املحيض عن ويسألونك( :تعاىل

  وأم عائشة عن روي بام خص )يطهرن حتى تقربوهن وال املحيض
  إزارها تشد أن أزواجه بعض يأمر كان  وسلم عليه اهللا صىل أنه سلمة

 .حائض وهي فيبارشها



  :وسلم عليه اهللا صىل قوله مثل حديث عموم ختصص آية وإما - جـ
 أصوافها ومن( :تعاىل بقوله خص +ميت فهو حِي  من أبني ما"

 عليه اهللا صىل قوله ومثل .)حني إىل ومتاعاَ  أثاثاً  وأشعارها وأوبارها
 +النار يف واملقتول فالقاتل بسيفيهام املسلامن التقى إذا" : وسلم
  .)اهللاّ  أمر إىل تفيء حتى تبغي التي فقاتلوا( :تعاىل بقوله خص

  :وسلم عليه اهللا صىل قوله مثل حديث عموم خيصص حديث وإما - د
 : وسلم عليه اهللا صىل بقوله خص +العرش السامء سقت فيام"

  :وسلم عليه اهللا صىل قوله مثل حديث عموم خيصص حديث وإما - د
 : وسلم عليه اهللا صىل بقوله خص +العرش السامء سقت فيام"
 .+صدقة أوسق مخسة دون فيام ليس"
 مثل للذكر أوالدكم يف اهللا يوصيكم ( :تعاىل قوله مثل اإلمجاع، :ثانياً 

 ختصيص ومنه باِإلمجاع الرقيق الولد منه خص ) األنثيني حظ
 .املضاربة جواز عىل باإلمجاع الغرر من املانعة العمومات



 منهام واحد كل فاجلدوا والزاين الزانية ﴿ :تعاىل قوله مثل القياس، :ثالثاً 
  :اإلماء يف تعاىل قوله وهو بالنص خص الزانية عموم فإن ﴾ جلدة مائة

 ﴾ العذاب من املحصنات عىل ما نصف فعليهن بفاحشة أتني فإن ﴿
 .الفارق لعدم األمة عىل العبد بقياس خمصص فهو الزاين عموم وأما

 ﴾ يشء كل ثمرات إليه جتبى ﴿ :تعاىل قوله أمثلته ومن احلس، :رابعاً 

 مكة يف املشاهد فإن  ﴾ يشء كل من وأوتيت﴿ :سبأ ملكة عن وقوله مكة يف املشاهد فإن  ﴾ يشء كل من وأوتيت﴿ :سبأ ملكة عن وقوله
 وكذلك وتنوعها اختالفها عىل الثامر مجيع إليها جتبى ال أهنا اهللاّ حرسها
  .يشء كل من البعض تؤت مل بلقيس

 العقل فإن ﴾يشء كل خالق اهللا ﴿:تعاىل قوله أمثلته ومن العقل، :خامساً 
 لفظ كان وإن خملوقة غري صفاته مع جالله جل الرب ذات أن عىل دل

. ﴾ وجهه إال هالك يشء كل﴿:تعاىل قوله يف كام يتناوله اليشء



3   ا.
: لغة املطلق تعريف ـ 1

 قيد بال خاله إذا قيده من البعري أطلق : يقال القيد، من اخليل : اللغة يف املطلق
  : االصطالحا املطلق تعريف ـ 2

 غري لفرد ، رجل :مثل معينني، غري أفراد أو معني غري فرد عىل الدال اللفظ هو
. حمددين غري ألفراد ، ورجال ، حمدد

: األمثلة ـ 3

3   ا.
: لغة املطلق تعريف ـ 1

 قيد بال خاله إذا قيده من البعري أطلق : يقال القيد، من اخليل : اللغة يف املطلق
  : االصطالحا املطلق تعريف ـ 2

 غري لفرد ، رجل :مثل معينني، غري أفراد أو معني غري فرد عىل الدال اللفظ هو
. حمددين غري ألفراد ، ورجال ، حمدد

: األمثلة ـ 3
. حمددين غري ألفراد ، ورجال ، حمدد

: األمثلة ـ 3
  : األول املثال *

 من رقبة فتحرير قالوا ملا يعودون ثم نسائهم من يظاهرون والذين ( : تعاىل قال
. واملالكية الشافعية غري عند قيد أي من مطلق لفظ : رقبة . ) يتامسا أن قبل

  : الثاين املثال *
 الدليل ورد مطلق الوصية لفظ . ) أودين هبا يويص وصية بعد من ( : تعاىل قال

. بالثلث بتقييده السنة من

. حمددين غري ألفراد ، ورجال ، حمدد
: األمثلة ـ 3
  : األول املثال *

 من رقبة فتحرير قالوا ملا يعودون ثم نسائهم من يظاهرون والذين ( : تعاىل قال
. واملالكية الشافعية غري عند قيد أي من مطلق لفظ : رقبة . ) يتامسا أن قبل

  : الثاين املثال *
 الدليل ورد مطلق الوصية لفظ . ) أودين هبا يويص وصية بعد من ( : تعاىل قال

. بالثلث بتقييده السنة من



  : املطلق أقسام ـ 4

: تقسيامن للمطلق
 : األول التقسيم *

  : قسامن املطلق
 زائد، ألمر تعرض غري من احلقيقة نفس عىل يدل فهذا اإلنشاء، يف يقع أن : أحدمها
 وال بالنفي ال الصفات، دون للذات التعرض هو املطلق :قوهلم معنى وهو

.67 :البقرة )َبَقَرةً  َتْذَبُحوا َأنْ  َيْأُمُرُكمْ  اهللاََّ إِنَّ ( :تعاىل كقوله باإلثبات،
 اجلنس ذلك من مبهم واحد إلثبات فهو رجال، رأيت مثل األخبار، يف يقع أن :والثاين
 قيد عىل اشتامله باعتبار للمطلق مقابال وجعل السامع، عند التعيني معلوم غري

  : املطلق أقسام ـ 4

: تقسيامن للمطلق
 : األول التقسيم *

  : قسامن املطلق
 زائد، ألمر تعرض غري من احلقيقة نفس عىل يدل فهذا اإلنشاء، يف يقع أن : أحدمها
 وال بالنفي ال الصفات، دون للذات التعرض هو املطلق :قوهلم معنى وهو

.67 :البقرة )َبَقَرةً  َتْذَبُحوا َأنْ  َيْأُمُرُكمْ  اهللاََّ إِنَّ ( :تعاىل كقوله باإلثبات،
 اجلنس ذلك من مبهم واحد إلثبات فهو رجال، رأيت مثل األخبار، يف يقع أن :والثاين
 قيد عىل اشتامله باعتبار للمطلق مقابال وجعل السامع، عند التعيني معلوم غري
 اجلنس ذلك من مبهم واحد إلثبات فهو رجال، رأيت مثل األخبار، يف يقع أن :والثاين
 قيد عىل اشتامله باعتبار للمطلق مقابال وجعل السامع، عند التعيني معلوم غري

  .الوحدة
 : الثاين التقسيم *

: قسامن املطلق
. فقط املاهية عىل دل ما :احلقيقي املطلق :أحدمها
 عامل، رجل إىل باإلضافة مطلق فإنه ورقبة، رجل نحو خيتلف، :اإلضايف املطلق :والثاين

. شائع واحد عىل يدل ألنه احلقيقي، إىل باإلضافة ومقيد . مؤمنة ورقبة

 اجلنس ذلك من مبهم واحد إلثبات فهو رجال، رأيت مثل األخبار، يف يقع أن :والثاين
 قيد عىل اشتامله باعتبار للمطلق مقابال وجعل السامع، عند التعيني معلوم غري

  .الوحدة
 : الثاين التقسيم *

: قسامن املطلق
. فقط املاهية عىل دل ما :احلقيقي املطلق :أحدمها
 عامل، رجل إىل باإلضافة مطلق فإنه ورقبة، رجل نحو خيتلف، :اإلضايف املطلق :والثاين

. شائع واحد عىل يدل ألنه احلقيقي، إىل باإلضافة ومقيد . مؤمنة ورقبة









:تقسيامت االسم 
:االسم ينقسم إىل 

.اإلنسان : وهو الذي ال يمنع نفس تصوره من اشرتاك كثريين فيه مثل : الكيل  ـ 1
.زيد : وهو الذي يمنع نقس تصوره من اشرتاك كثريين فيه مثل : جزئي  ـ 2

:  أقسام الكيل 
:ينقسم الكيل إىل 

اإلنسان، أو : هو الذي حيصل معناه يف أفراده الذهنية أو اخلارجية عىل السوية، مثل : املتواطئ  ـ 1
.هو املستوي يف أفراده : تقول 

.البياض ، فإنه يف الثلج أشد منه يف العاج : تفاوت األفراد مثل : املشكك هو ـ 2
:اسم جنس، ومشتق : إىل  ـأيضا  ـوينقسم الكيل 

.البياض ، فإنه يف الثلج أشد منه يف العاج : تفاوت األفراد مثل : املشكك هو ـ 2
:اسم جنس، ومشتق : إىل  ـأيضا  ـوينقسم الكيل 

.الفرس واإلنسان : أن يدل االسم عىل ذات معينة مثل : اسم اجلنس هو  ـ 1
الفارس ، والعامل ، فإن : داللة االسم عىل ذي صفة معينة ، دون خصوصية املاهية مثل : املشتق هو  ـ 2

.هذا يدل عىل ذات متصفة بالفروسية والعلم 
:  أقسام اجلزئي 

:االسم اجلزئي ينقسم إىل 
.زيد، وهو الذي ال حيتاج إىل إضامر : العلم ، مثل : االسم اجلزئي املستقل هو  ـ 1
.أنا ، وأنت ، وهو : املضمر مثل : االسم اجلزئي غري املستقل هو  ـ 2



. وتعدده املعنى ووحدة وتعدده، وحدته باعتبار املفرد اللفظ تقسيم :خامسا
 اللفظ يتحد أو ، املعنى ويتحد اللفظ يتكثر أو ،يتكثرا أو ، يتحدا ،أ إما واملعنى اللفظ

  : أقسام أربعة فهذه املعنى، ويتكثر
 لفظه النفراد بذلك وسمي املنفرد، : وهو واملعنى، اللفظ يتحد أن : األول القسم ـ 1 

. بيانه سبق وقد . جزئي أو كيل إما : وهو بمعناه،
 وسميت املتباينة، األلفاظ : وهي املعنى، ويتعدد ، اللفظ يتعدد أن : الثاين القسم ـ 2

  : نوعان وهو معناه، يف له خمالف : أي لآلخر، مباين منها واحد كل ألن بذلك؛
. والبياض والسواد والفرس ، اإلنسان : مثل ، املنفصلة املعاين ـ 1
  : ييل كام هي باعتبارات  املتصلة املعاين ـ 2

. وتعدده املعنى ووحدة وتعدده، وحدته باعتبار املفرد اللفظ تقسيم :خامسا
 اللفظ يتحد أو ، املعنى ويتحد اللفظ يتكثر أو ،يتكثرا أو ، يتحدا ،أ إما واملعنى اللفظ

  : أقسام أربعة فهذه املعنى، ويتكثر
 لفظه النفراد بذلك وسمي املنفرد، : وهو واملعنى، اللفظ يتحد أن : األول القسم ـ 1 

. بيانه سبق وقد . جزئي أو كيل إما : وهو بمعناه،
 وسميت املتباينة، األلفاظ : وهي املعنى، ويتعدد ، اللفظ يتعدد أن : الثاين القسم ـ 2

  : نوعان وهو معناه، يف له خمالف : أي لآلخر، مباين منها واحد كل ألن بذلك؛
. والبياض والسواد والفرس ، اإلنسان : مثل ، املنفصلة املعاين ـ 1
  : ييل كام هي باعتبارات  املتصلة املعاين ـ 2
. والبياض والسواد والفرس ، اإلنسان : مثل ، املنفصلة املعاين ـ 1
  : ييل كام هي باعتبارات  املتصلة املعاين ـ 2
. والفرس احليوان : مثل  لآلخر جزء أحدمها أن اعتبار : األول االعتبار   
. والكاتب اإلنسان : مثل صفة واآلخر ، ذات أحدمها أن اعتبار : الثاين االعتبار   
 الناطق : مثل ، الصفة صفة واآلخر صفة، أحدمها أن اعتبار : الثالث االعتبار   

. والفصيح
 اإلنسان : مثل ، املرتادفة  ويسمى املعنى، ويتحد اللفظ، يتكثر أن : الثالث القسم ـ 3 

. واألسد والليث ، والبرش
   

. والبياض والسواد والفرس ، اإلنسان : مثل ، املنفصلة املعاين ـ 1
  : ييل كام هي باعتبارات  املتصلة املعاين ـ 2
. والفرس احليوان : مثل  لآلخر جزء أحدمها أن اعتبار : األول االعتبار   
. والكاتب اإلنسان : مثل صفة واآلخر ، ذات أحدمها أن اعتبار : الثاين االعتبار   
 الناطق : مثل ، الصفة صفة واآلخر صفة، أحدمها أن اعتبار : الثالث االعتبار   

. والفصيح
 اإلنسان : مثل ، املرتادفة  ويسمى املعنى، ويتحد اللفظ، يتكثر أن : الثالث القسم ـ 3 

. واألسد والليث ، والبرش
   



: نوعان وهذا ، املعنى ويكثر اللفظ، يتحد أن : الرابع القسم ـ 4
 هو وهذا أوال، وضعا املعني لتلك اللفظ يوضع أن : األول النوع    

 بالوضع والذهب والبارصة للجارية وضع العني لفظ : مثل املشرتك
. األول

 فيه وهذا ، الثاين إىل نقل ثم املعاين، ألحد اللفظ يوضع أن : الثاين النوع   
 : تفصيل

 املشرتك، يسمى فإنه عالقة، بدون لغريه نقل ثم املعاين ألحد وضع فإن     املشرتك، يسمى فإنه عالقة، بدون لغريه نقل ثم املعاين ألحد وضع فإن    
. إنساين لشخص علام جعل الذي جعفر : مثل

 الثاين يف اللفظ واشتهر ، لعالقة غريه إىل نقل ثم املعني ألحد وضع وإن   
 بالنسبة اللفظ ويسمى عنه، منقوال األول املعنى إىل بالنسبة اللفظ سمي

: إليه منقوال الثاين املعنى إىل
    





: مدلوله حال باعتبار املفرد اللفظ تقسيم :  سادسا
 ـ القسامن وهذا واملركب، املفرد إىل ينقسم واللفظ لفظ، أو معنى إما اللفظ مدلول

 أقسام، مخسة فهذه ومهمل، مستعمل إىل منهام واحد كل ينقسم ـ واملركب املفرد
: كالتايل هي

. لفظ ال معنى مدلوله فإن الفرس، : مثل معنى مدلوله لفظ : األول القسم

 لفط مدلوهلا فإن الكلمة، : مثل مستعمل مفرد لفظ مدلوله لفظ : الثاين القسم
. زيد : مثل احلرف، أو الفعل، أو االسم، : وهو مستعمل،

 : أي احلروف، أسامء : مثل مستعمل غري مفرد لفظ مدلوله لفظ :الثالث القسم

: مدلوله حال باعتبار املفرد اللفظ تقسيم :  سادسا
 ـ القسامن وهذا واملركب، املفرد إىل ينقسم واللفظ لفظ، أو معنى إما اللفظ مدلول

 أقسام، مخسة فهذه ومهمل، مستعمل إىل منهام واحد كل ينقسم ـ واملركب املفرد
: كالتايل هي

. لفظ ال معنى مدلوله فإن الفرس، : مثل معنى مدلوله لفظ : األول القسم

 لفط مدلوهلا فإن الكلمة، : مثل مستعمل مفرد لفظ مدلوله لفظ : الثاين القسم
. زيد : مثل احلرف، أو الفعل، أو االسم، : وهو مستعمل،

 : أي احلروف، أسامء : مثل مستعمل غري مفرد لفظ مدلوله لفظ :الثالث القسم

. زيد : مثل احلرف، أو الفعل، أو االسم، : وهو مستعمل،

 : أي احلروف، أسامء : مثل مستعمل غري مفرد لفظ مدلوله لفظ :الثالث القسم
 مفرد لفظ وهو ، ب و  أ : وهو مدلوهلام فإن وياء، ألف : مثل التهجي حروف
. معنى له ليس : أي مهمل،

 لفظ مدلوله لفظ فإنه اخلرب، :مثل مستعمل مركب لفظ مدلوله لفظ : الرابع القسم
. قائم زيد : مثل مستعمل مركب

 لفظ مدلوله لفظ فإنه اهلذيان، : مثل مهمل مركب لفظ مدلوله لفظ :اخلامس القسم
  . مفيدة غري ألفاظ من اهلاذي به يتلفظ ما :واملقصود مهمل، مركب

. زيد : مثل احلرف، أو الفعل، أو االسم، : وهو مستعمل،

 : أي احلروف، أسامء : مثل مستعمل غري مفرد لفظ مدلوله لفظ :الثالث القسم
 مفرد لفظ وهو ، ب و  أ : وهو مدلوهلام فإن وياء، ألف : مثل التهجي حروف
. معنى له ليس : أي مهمل،

 لفظ مدلوله لفظ فإنه اخلرب، :مثل مستعمل مركب لفظ مدلوله لفظ : الرابع القسم
. قائم زيد : مثل مستعمل مركب

 لفظ مدلوله لفظ فإنه اهلذيان، : مثل مهمل مركب لفظ مدلوله لفظ :اخلامس القسم
  . مفيدة غري ألفاظ من اهلاذي به يتلفظ ما :واملقصود مهمل، مركب



 ما ا : ا ا.
:  إ  ا .  ه إد : ا ا و  ااد

ول ان أن : ا ا ا ا ات ،ط ن وم :  
. ا :  وا ا ، ا  ن أن : اول اع
  :   وا ارج،  اء  ن أن : ام اع

1  ن ن  ا  ءا ،  : أ ،   : اة وأا .
2  ن وإن  ا  ءا  : م ،   : ا و ا ا  ا .
3  وا  ويس : ال ، ا  با  :  با .
4  وا  ء : اال دو  : ا ا  . 4  وا  ء : اال دو  : ا ا  .

ا من أن : ا ا ا   ات ،ا طن وم :  
. ز :    ا  وا وا، ا  أن : اول اع
  .ا  وا وا، ا   أ : ام اع

  : ا  ورج
   1  ا  :    ن    ر  .
   2  وا   :  ث ا  ا ذأ .
   3  وا      .
   4  اءا      حم  د  




