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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

العا رب هلل الخلالحمد سٌد على والسالم والصالة الحكلمٌن وحبٌب ك

سٌدنادمحمالهاديإلىطرٌكالحكوسبٌلالهدىصلىهللاعلٌهوعلىآله

وصحابتهوأهلبٌتهوسلمتسلٌماًكثٌراً،وبعد

هذهالملزمةللمرحلةالرابعةمنلسمالشرٌعةللكورسالثانً،فٌهامباحث

 األلفاظ( )دالالت بٌان فً الفمه أصول مادة فً علىهاّمة وتطبٌماتها

وفهم التعامل كٌفٌة فً للطالب ً تدرٌبا ملسو هيلع هللا ىلص، رسوله وسنة المرآنٌة اآلٌات

واستنبا العلمٌة واألسس ضمنالنصوصالشرعٌة، الشرعٌة األحكام ط

المواعداألصولٌةالتًوضعهااألبمةالمجتهدونرضوانهللاتعالىعلٌهم

بؤسلوبسهلمعبٌاناألمثلةلكلمنها.أجمعٌن،

وأرجوأنتكونمفٌدةوأسؤلهللاتعالىأنتكونذخرةلًولكملٌومال

ٌنفعمالوالبنونإالّمنأتىهللابملبسلٌم.

 

 

 مدرس المادة المساعد                                                      

 لييالدكتور لاسم غفور السيو

2222-2223 
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 مدخل إلى دالالت األلفاظ

مباحثهم، فً األصولٌون إلٌها ق تطرَّ التً األصولٌة المفاهٌم هً كثٌرة

 منحى تنحو وكلها والنظر، والدلة بالدراسة َسْبروشملوها وهو واحًدا،

من الشرعٌة األحكام استنباط وبالتالً الدالالتوسٌالاتها، معانً أغوار

  .المرآنالكرٌم،وسنةالمصطفىاألمٌن

هًمنبٌنهذهالمباحثالمهمةالتًاعتنىبهاهإالء )ظدالالتاأللفاو)

الت فً واضحة خرٌطة لها ورسموا فتالعلماء، ُعّرِ فمد معها، عاطً

لواعدأصولٌةلغوٌةترسممنهجاالجتهادفًاستثماركافةطالاتبكونها:

 . النصفًالداللةعلىالمعنى

ومعروفأندٌنناالحنٌفترنهامَشاالجتهادألهلالذكرفٌماٌستجدمن

ْكرِ ﴿ :أموٍرفًحٌاةالمسلمٌن؛حٌثلالسبحانه إِْنُكْنتُْماَلفَاْسؤَلُواأَْهَلالذِّ

همنالمعانً[،فالمجتهدٌنطلكمنالنصوماٌكتنف7األنبٌاء:]﴾ تَْعلَُمونَ

والدالالت والعنا،والمماصد فً ٌُطَرح ِلما وفتاوى أجوبة إلى لٌصل

 .المتغٌر

ًوارتباط  :معهذاالبابنجدأنالمدارساألصولٌةمنمسمةإلىلسمٌنا

1 -   الشافعٌة الفروععلىمدرسة التًتُعنىبتخرٌج والحنابلة والمالكٌة

 .األصول

. مدرسةاألحناف:المرتكزةعلىتخرٌجاألصولعلىالفروع 2- 

فمدكانتالحاجةأكثرللعناٌةبهذاالمبحثبعدمرورفترةالنبوة،وتداول

علماءاألصوللامالكثٌرمناأللفاظاألعجمٌةفًاللغةالعربٌة،وهوما

وسٌالاته،ع باللفظومعانٌه فابمة إلىتكرٌسعناٌة لىاختالفمدارسهم

 .وهومنأهمالمباحثفًهذاالعلمالجلٌل،علمأصولالفمه
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فاهتمهإالءاألصولٌونبعناصرالسٌاقوداللةاللفظفٌمالبلالكالموما

فً المتكلم مراد واعتبار العرب، لغة "العتبار لوا تطرَّ كما بعده،

هللاا وهو -لنصوصالشرعٌة، وتعالى واعتبار-سبحانه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، ورسوله

  . حالالمخاطب

مداللتهإلى:عام،باعتباراألفرادالذٌنتشمله(اللفظ)كمالسَّماألصولٌون

لمدلولواح،وخاص،ومشترن أنٌوَضَع د،ألناللفظمنحٌثهو:إما

 كثٌرٌن ألفراد وضعأو ًمحصورٌن الخاصاًواحدا وهو ٌوضع، أو ،

ًوضع ٍدغٌِرمحصور،مستغرقلجمٌعماٌصلحاًواحدا لمدلولكثٌٍرمتعّدِ

منها ٌحتملكالا واحًدا أوٌوضعألكثرمنمعنىوضعًا وهوالعام، له،

 . علىسبٌلالبدل،وهوالمشترن

لوعدمه،فمداعتبرواواهتموابفرزداللةاأللفاظمنجهةاعتباراالستدال 

 .االستداللبالنصوالظاهر،ولمٌعتبرواالمجملوالُمإول

كٌفٌ  حمَّموا مدلوالًكما تكتسً أن لؤللفاظ ًحمٌمكن ًمٌّا مجازٌّا عندأو

لسٌاقالمعروففٌه،فٌكونإذٌُمكنللمتكلمالنطكباللفظفًا،االستعمال

ًحمٌمٌّ  .اًٌصٌرمجازٌّهفًغٌرموضعه،فهو،أوإنأرادا

األصولٌٌن  العلماء من كثٌٌر فٌه وأسهب شاسٌع، المبحث فهذا وعموًما

والمتؤخرٌن منهم عنهالمتمدمٌن األصولً للعالم َمحٌَد وال ٌُركز،، ألنه

ولفظه، للنص الدلٌك الفَهم من ضبطه وٌُمكن المعانً، طبمات على

.واستنباطالحكمالشرعًكماٌجبفًسٌاله
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 الفمهاء اختالف سبابأ

إناختالفالفمهاءفٌمابٌنهمفًاألمورالفمهٌةٌرجعأساساًإلىاختالف

الشرعٌة األحكام واستنباط والسُّنة نصوصالمرآن فهم فً الفمهاء أفهام

اختالفالفمهاءالمتبوعٌنفٌمابٌنهمالٌتعارضمعوحدةمصدرمنها.إن

ربانٌة اإلسالمٌة, الشرٌعة ألن والسُّنة, المرآن فً اإلسالمً التشرٌع

. المنهجولٌسهنانتنالضوالتعارضبٌننصوصها

إلىاألسباب الفمهٌة فًاألمور أسباباختالفالفمهاء أننوجز وٌمكن

 : التالٌة

: اختالفمعانًاأللفاظالعربٌةأوالًـ

العموم  بٌن متردداً أو مشتركاً، أو مجمالً، اللفظ كون بسبب إما

والخصوص،أوبٌنالحمٌمةوالمجاز،أوبٌنالحمٌمةوالعرف،أوبسبب

أوبسبباختالفاإلعراب،أواالشتران تارة. إطالقاللفظتارةوتمٌٌده

 المفرد: اللفظ فً إما األلفاظ األطهارفً على ٌطلك الذي المُْرء كلفظ

الندب، على الوجوبأو على ٌحمل هل األمر: ولفظ الحٌضات، وعلى

ولفظالنهً:هلٌحملعلىالتحرٌمأوالكراهٌة؟

ٌِْهٌَْصعَُداْلَكِلُم وإمافًاللفظالمركب:مثللولهتعالىبعدآٌةحدالمذف)إِلَ

اِلُح (اختلفالفمهاءفًالفاعل،هل11ٌَْرفَعُهُ()فاطر:الطٌَُِّّبَواْلعََمُلالصَّ

.هوالكلم،أوالعمل

 :ثانٌاًـاختالفالمصادر

هنانأدلةاختلفالفمهاءفًمدىاالعتمادعلٌها،كاالستحسانوالمصالح 

دعوى من ونحوها والذرابع واالستصحاب، الصحابً ولول المرسلة

البراءةأواإلباحةوعدمها.

ًثالثاً :ـاختالفالمواعداألصولٌةأحٌانا

كماعدةالعامالمخصوصلٌسبحجة،والمفهوملٌسبحجة،والزٌادةعلى 

.النصالمرآنًنسخأمال،ونحوذلن
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:رابعاًـاالجتهادبالمٌاس

االجتهادبالمٌاسمنأوسعاألسباباختالفاً،فإنلهأصالًوشروطاًوعلة،

وفً ومسالن، شروٌط بالذاتوللعلة واالتفاق لالختالف، ذلنمجال كل

ٌكون الٌجريأمرٌكاد وما االجتهاد ٌجريفٌه علىأصلالمٌاسوما

غٌرمتحمك.كماأنتحمٌكالمناط)وهوالتحمكمنوجودالعلةفًالفرع(

منأهمأسباباختالفالفمهاء.

: خامساًـالتعارضوالترجٌحبٌناألدلة

ب فٌهالتعارضوالترجٌح وكثر األنظار اختلفتفٌه بابواسع األدلة ٌن

والنسخ والتوفٌك والجمع والتعلٌل التؤوٌل دعوى ٌتناول وهو الجدل.

بعضها، مع األلٌسة بٌن أو النصوص بٌن إما والتعارض وعدمه.

فً أو األفعال، فً أو األلوال فً ٌكون لد السُّنة فً والتعارض

سببوصفتصرفالرسولسٌاسةأواإللرارات،ولدٌكوناالختالفب

الشرٌعة، إلىمماصد االحتكام التعارضبؤسبابمنأهمها وٌزال إفتاء،

وإناختلفتالنظرةإلىترتٌبالمماصد.

: سادساً:االختالففًلبولرواٌةالحدٌث

الحدٌثفًاألسباب لرواٌة ٌمكنأننوجزأسباباختالفلبولالفمهاء

 : التالٌة

الفمٌهالسَّبَبُ  بَلََغ لَْد اْلَحِدٌُث ٌَُكوَن أاَلَّ ُل: لَْم،اأْلَوَّ اْلَحِدٌُث ٌَْبلُْغهُ لَْم َوَمْن

ٌَُكلَّْفأَْنٌَُكوَنَعاِلًمابُِموَجبِِهَوإَِذالَْمٌَُكْنلَْدبَلَغَهَُولَْدلَاَلفًِتِْلَناْلمَِضٌَِّة

 آَخَر َحِدٌٍث أَْو آٌٍَة َظاِهِر ُموَجِببُِموَجِب أَْو لٌَِاٍس؛ بُِموَجِب أَْو ؛

أُْخَرى َوٌَُخاِلفُهُ اْلَحِدٌَثتَاَرةً َذِلَن ٌَُوافُِك فَمَْد السَّبَُبهَُو،اْستِْصَحاٍب: َوَهذَا

 ِلبَْعِضاأْلََحاِدٌِث؛فَإِنَّ أَْلَواِلالسَّلَِفُمَخاِلفًا ِمْن ٌُوَجُد َما اْلغَاِلُبَعلَىأَْكثَِر

َحا ِاإْلِ بَِحِدٌِثَرُسوِلّللاَّ ًُّ ملسو هيلع هللا ىلص َطةَ ِة.َولَْدَكاَنالنَّبِ صلى لَْمتَُكْنأِلََحِدِمْناأْلُمَّ

َءفٌََْسَمعُهُأَْوٌََراهُ هللاعلٌهوسلم ًْ ُث؛أَْوٌُْفتًِ؛أَْوٌَْمِضً؛أَْوٌَْفعَُلالشَّ ٌَُحّدِ

َمْنٌَُكوُنَحاِضًراَوٌُبَلِّغُهُأُولَبَِنأَْوبَْعُضُهْمِلَمْنٌُبَلِّغُونَهُفٌََْنتَِهًِعْلُمَذِلَنإلَى

َحا ِمْنالصَّ اْلعُلََماِء ِمْن ُ فًَِمْجِلٍسَمْنٌََشاُءّللاَّ ثُمَّ َوالتَّابِِعٌَنَوَمْنبَْعَدُهْم بَِة



 
6 

ٌْبًاَوٌَْشَهُدهُبَْعُضَمْنَكاَنَغابِبًا ُثأَْوٌُْفتًِأَْوٌَْمِضًأَْوٌَْفعَُلَش آَخَرلَْدٌَُحّدِ

ٌَْسَعْنَذِلَناْلَمْجِلِسَوٌُبَلِّغُونَهُِلَمْنأَْمَكنَُهْمفٌََُكوُنِعْنَدَهُإاَلِءمِ ْناْلِعْلِمَمالَ

ِمْن اْلعُلََماُء ٌَتَفَاَضُل َوإِنََّما َهُإاَلِء ِعْنَد ٌَْس لَ َما َهُإاَلِء َوِعْنَد َهُإاَلِء ِعْنَد

اإَحاَطةَُواِحٍدبَِجِمٌعَِحِدٌِث َحابَِةَوَمْنبَْعَدُهْمبَِكثَْرةِاْلِعْلِمأَْوَجْوَدتِِه.َوأَمَّ الصَّ

ِ َعاُإهُلَطُّ ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوِلّللاَّ . فََهَذااَلٌُْمِكُناّدِ

اِشِدٌَن، الرَّ بِاْلُخلَفَاِء الحدٌثللفمٌه وصول علىعدم بعضاألمثلة نذكر

ِ ِةبِؤُُموِرَرُسوِلّللاَّ .َوُسنَّتِِهَوأَْحَواِلهِملسو هيلع هللا ىلص الَِّذٌَنُهْمأَْعلَُماأْلُمَّ

الص بكر َعْنهُ: دٌكأبو ُ ّللاَّ ًَ ،َرِض ٌُك ّدِ الّصِ بكر أبو ٌُفَاِرُقكان ،ال

ًَّ ٌَْسَمُر ملسو هيلع هللا ىلص النب فًَِغاِلِباأْلَْولَاِتَحتَّىإنَّهُ َحَضًراَواَلَسفًَرا،بَْلَكاَنَمعَهُ

ٌِْلفًِأُُموِراْلُمْسِلِمٌَنَوَمَعَذِلنَ اُسبِ ِعْنَدهُبِاللَّ َُعْنهُ-َلأَبُوبَْكٍرلَمَّ ّللاَّ ًَ -َرِض

ٍءَوَماَعِلْمتلَنفًُِسنَِّة ًْ ِِمْنَش َعْنِمٌَراِثاْلَجدَّةِلَاَل:َمالَنفًِِكتَاِبّللاَّ

ِ ّللاَّ َوَسلَّمََرُسوِل ٌِْه َعلَ ُ ّللاَّ فَمَاَمَصلَّى فََسؤَلَُهْم النَّاَس اْسؤَْل َولَِكْن ٍء ًْ َش ِمْن

ًَّاْلمُ النَّبِ ْبُنمسلمةفََشِهَداأَنَّ ُد َوُمَحمَّ َولَْد أَْعَطاَهاالسُُّدسَ ملسو هيلع هللا ىلص ِغٌَرةُْبُنُشْعبَةَ

أَبًِبَْكٍر ِمثَْل الثَّاَلثَةُ ٌَْسَهُإاَلِء َولَ ًٌْضا أَ ٌٍْن ْبُنُحَص ِعْمَراُن السُّنَّةَ َهِذِه بَلََّغ

ٌِْرِهِمْناْلُخلَفَاءِ ةَُعلَىَوَغ اتَّفَمَْتاأْلُمَّ لَْداْختَصُّوابِِعْلِمَهِذِهالسُّنَِّةالَّتًِلَْد ثُمَّ

. اْلعََمِلبَِها

َعْنهُلَْمٌَُكْنُعَمُرْبُناْلَخطَّاِب،عَمربنالخطاب: ُ ّللاَّ ًَ َرِض ًٌْضاأَنَّ ٌَْعلَُمأَ

ٌَ بَْل َزْوِجَها ِدٌَِة ِمْن تَِرُث ٌِْهاْلَمْرأَةَ إلَ َكتََب َحتَّى ِلْلعَالِلَِة ٌَةَ الّدِ أَنَّ َرى

 ُسْفٌَاَن ْبُن اُن ِ-الضَّحَّ ّللاَّ ِلَرُسوِل أَِمٌٌر اْلبََواِدي ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو بَْعِض -َعلَى

ِ ٌُْخبُِرهُ ّللاَّ َرُسوَل مِ ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ ِ ًّ بَابِ الضَّ أَْشٌََم اْمَرأَةَ َث َزْوِجَهاَورَّ ِدٌَِة فَتََرَن ْن

ٌْنَابِِخاَلفِهَِرأٌَْهُِلَذِلَنَولَاَل: . لَْولَْمنَْسَمْعبَِهذَالَمََض

بنعفان بنعفان،: عثَْماُن ُعثَْماُن ٌَُكْن َعْنهُ،لَْم ُ ّللاَّ ًَ َرِض بِؤَنَّ ِعْلٌم ِعْنَدهُ

بٌَْ فًِ تَْعتَدُّ َزْوُجَها ثَتْهُاْلُمتََوفَّىَعْنَها َحتَّىَحدَّ اْلَمْوِت َماِلٍن ِت بِْنُت ٌْعَةُ اْلفَُر

ًَّ النَّبِ َزْوُجَهاَوأَنَّ ًَ اتُُوفِّ صلىهللاعلٌه أُْخُتأَبًَِسِعٌٍدالخدريبِمَِضٌَّتَِهالَمَّ

ٌْتِنَحتَّىٌَْبلَُغاْلِكتَاُبأََجلَهُلَاَللََها: وسلم . ثَْمانُفَؤََخَذبِِهعُ اُْمُكثًِفًِبَ
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: علًبنأبًطالب بِؤَنَّ ٌُْرُهَما بنأبًطالبَواْبُنَعبَّاٍسَوَغ ًٌّ َوأَْفتَىَعِل

ُسنَّةُ بَلَغَتُْهْم لَْد ٌَُكْن َولَْم ٌِْن اأْلََجلَ بِؤَْبعَِد تَْعتَدُّ َحاِماًل َكانَْت إَذا اْلُمتََوفَّىَعْنَها

ّللاَّ سُملسو هيلع هللا ىلص َرُسوِل ًُّفًِ النَّبِ أَْفتَاَها ٌُْث َح األسلمٌة ٌْعَة َوْضُع ملسو هيلع هللا ىلص بَ ِعدَّتََها بِؤَنَّ

َحْمِلَها.

ُجُلو الرَّ َج تََزوَّ إَِذا ُعَمَر َواْبُن ثَابٍِت ْبُن ٌُْد َوَز َطاِلٍب أَبًِ ْبُن ًُّ َعِل أَْفتَى

لَهَ ٌَْفِرْض َولَْم بَِها ٌَْدُخْل َولَْم َواَلاْلَمْرأَةَ اْلِمٌَراُث لََها َماَت َحتَّى َصَدالًا ا

ِ َرُسوِلّللاَّ ُسنَّةُ بَلَغَتُْهْم تَُكْن َولَْم اْلِعدَّةُ ٌَْها َوَعلَ لََها بِْنِت ملسو هيلع هللا ىلص َصَداَق بَْرَوعٍ فًِ

. َواِشٍكأنلهاالصداق

السَّبَبُ أِلَنَّ ا إمَّ ِعْنَدهُ ٌَثْبُْت لَْم لَِكنَّهُ الفمٌه بَلَغ لَْد اْلَحِدٌُث ٌَُكوَن أَْن الثَّانًِ:

ُمتََّهٌم أَْو َمْجُهوٌلِعْنَدهُ ْسنَاِد ِمْنِرَجاِلاإْلِ ٌَْرهُ َغ أَْو ثِِه َثُمَحّدِ ُمَحّدِ أَْو ثَهُ ُمَحّدِ

،وغٌرذلن.أَْوَسٌُِّااْلِحْفظِ

ٌُْرهُالسَّبَبُ  . الثَّاِلُث:اْعتِمَاُدالفمٌهَضْعِفاْلَحِدٌِثبِاْجتَِهاِدلَْدَخالَفَهُفٌِِهَغ

اْلعَْدِلاْلَحافِِظُشُروًطاٌَُخاِلفُهُ اْلَواِحِد السَّبَُبالرابِع:اْشتَِراُطالفمٌهفًَِخبَِر

اْلَحِدٌ َعْرَض بَْعِضِهْم اْشتَِراِط ِمثَْل ٌُْرهُ َغ َوالسُّنَِّةفٌَِها اْلِكتَاِب َعلَى ِث

اأْلُُصوِل لٌَِاَس َخالََف إَذا فَِمًٌها ُث اْلُمَحّدِ ٌَُكوَن أَْن بَْعِضِهْم َواْشتَِراِط

اْلبَْلَوىإلَى بِِه َكاَنفٌَِماتَعُمُّ إَذا اْنتَِشاَراْلَحِدٌِثَوُظُهوَرهُ َواْشتَِراِطبَْعِضِهْم

اُهَومَ ٌِْرَذِلَنِممَّ . ْعُروٌففًَِمَواِضِعهَِغ

وهنانأسبابكثٌرةفًالمجالذكرهعلمابنااألجالءفًكتبهم.

أخًطالبالعلم:اعلم)رحمنًهللاتعالىوإٌان(أنهتَُجوُزَصاَلةُالمؤموم

صحٌحة وهًصالة فًالمذهبالفمهًالمعتبر، ٌخالفه َكَماخلفإمام

َحابَةَُوالتَّابِعُو ِةاأْلَْربَعَِةٌَُصلًَِّكاَنالصَّ َنلَُهْمبِإِْحَساِنَوَمْنبَْعَدُهْمِمْناأْلَبِمَّ

ِمْن أََحٌد ٌَمُْل َولَْم الفمهٌة. المسابل فً تَنَاُزِعِهْم َمَع بَْعٍض َخْلَف بَْعُضُهْم

َخْلَفبَْعٍضَوَمْنأَْنَكَرَذِلَنفَُهَو اَلٌَُصلًِّبَْعُضُهْم السَّلَِفإنَّهُ ُمْبتَِدٌعَضالٌّ

تَِها ِةَوأَبِمَّ .ُمَخاِلٌفِلْلِكتَاِبَوالسُّنَِّةَوإِْجَماعَِسلَِفاأْلُمَّ
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 أهمية دراسات دالالت األلفاظ

لدراسةالدالالتأهمٌةبالغةفًتكوٌنالملكةاألصولٌة،وتسهٌلالوصول

إلىالصوابفًعملٌةاستنباطاألحكام،منها:

نزلباللغةالعربٌة،معرفةدالالتاأللفاظهًالتًتإهلالمرآنالكرٌم-1

اإلنسانإلىفهممعانٌهاوالتفكرفٌهاحتىٌصلاإلنسانإلىفهممدلوالت

اآلٌةمناألحكام.

لؤلحكام-2 فًاستنباطه منالخطؤ المجتهد دالالتاأللفاظتعصم معرفة

ٌعر وبها المطلك، الخاصوتمٌٌد على العام حمل حٌث المجتهدمن ف

صٌغالتكلٌفوصوارفهامنحٌثاألمروالنهًوغٌرذلنمنالمسابل

األصولٌة.

بعض-3 علل معرفة حٌث من المجتهد تمّكن األلفاظ دالالت معرفة

لمٌاسالفرع أهالً ٌكون حتى واإلٌماء التنبٌه دالالت خالل من األحكام

علىاألصللٌاساًصحٌحاً.

الدالالتتّإهلا-4 المرآنالكرٌممعرفة أو لتفسٌرآٌاتاألحكام، لمجتهد

النصوص من والخصوصبغٌرها والعموم والتمٌٌد اإلطالق حٌث من

الشرعٌة.

معرفةالدالالتتإهلالمجتهدإلىدرجةالترجٌحعندتعارضظواهر-5

النصوص.

 التعريف بالدالالت األلفاظ:

بعّدةمعان،منها:العلماءالداللةعّرف

اإلرشاد،دّلعلٌهأيأرشده.-1

.الجرأةالجرأة،ٌمالدلّتالمرأةعلىزوجهاأيأظهرت-2

التعّرف،وإراءةالطرٌك.-3
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،وتلفظبهأيتكلمبه.:الشًءالمرمًاللغةفهًوأّمااللفظ

داللةاأللفاظفًاللغة:ماٌدلإلٌهالكالم،أوماٌهديوٌرشدإلٌهالكالم.

عن تعرٌفه إذاوأما بحٌث اللفظ كون فهً االصطالح: فً األصولٌٌن د

أرسلفهمالمعنىللعلمبوضعهله.

إلىلسمٌن:ةوداللةاأللفاظمنمسم

:داللةلفظٌة،وهًعلىثالثةأنواع:األولى

وهًالتًٌكونسببالداللةفٌهاهوالوضع.داللةوضعٌة:-1

البٌتعلى ومثلداللة البٌت، مثلجمٌعأجزاء اسم الذيداللة )علً(

ٌدلعلىابنزٌد.

وهًالتًٌكونسببالداللةفٌهاالعمل.داللةالعملٌة:-2

أنهلوسمعشخصخطابة،ٌحصللهطابةعلىالخطٌب،خالداللةمثل

ًٌتكلم،فالداللةلفظٌةألنألفاظالخطابة،دلتعلىوجود العلمبؤنإنسانا

والذيٌدلعلىأنكلكالمٌجبأنخطٌبمتكلم،وعملٌةألنالعمله

ٌصدرمنمتكلم.

.وهًالتًٌكونسببالداللةفٌهاالطبٌعةطبٌعٌة:داللة-3

جعح(علىوجعالصدرفطبعاإلنسانٌدلعلىأنهمتىوأحأكداللة)

والداللةلفظٌةألنهذهاألصوات،صدرشخصٌخرجمنههذهاألصوات

ألفاظتخرجمنفممنوجعصدره.

داللةغٌرلفظٌة:وهًكذلنعلىثالثةأنواع:-ةالثانٌ

غٌرلفظٌةعملٌة-1 الخالك،: المخلولاتعلىوجود)هللا( مثلداللةهذه

العمل إذ وعملٌة، بوجودهللا، فالداللةغٌرلفظٌةألنالمخلولاتالتتكلم

لذيٌدلاإلنسانعلىأنخالكهذهالموجوداتهو)هللا(سبحانه.هوا
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مثلداللةصفرةالوجهعلىالخوف،وحمرةغٌرلفظٌة:داللةطبٌعٌة-2

صفرأالوجهعلىالخجل،فطبعاإلنسانٌدلعلىأنهمتىخافشخص

حمروجهه،والحمرةوالصفرةلٌستامناأللفاظأوجهه،أوخجلشخص

لفظٌة.فالداللةغٌر

وضعٌة-3 لفظٌةداللة غٌر واإلشارات: والعمد الخطوط، داللة مثل

والنصبعلىمعانٌها.

والداللة الوضعية اللفظية منحصرة في ثالثة ألسام: )المطابمة( 

 و)التضمن( و)االلتزام(.

المطابمة:هًداللةاللفظعلىتمامالمعنىالذيوضعلهذلنداللة-أوالً

)اإلنسان(علىمعنى)الحٌوانالناطك(،وكداللةلفظ)زٌد(كداللة،اللفظ

علىجمٌعأجزابهمنرأسهإلىلدمه،فًلولن)جاءزٌد(.

ً التضمن:هوداللةاللفظعلىجزءالمعنىالذيوضعلهذلنداللة-ثانٌا

.زٌد(علىرأسه،أوٌدهاللفظكداللة)

ً االلتزام:هوداللةاللفظعلىشًءخارجعنحمٌمةمعنىاللفظداللة-ثالثا

كداللةالشمسعلىضوبها،فإنضوءهاخارجعن.والزمللفظفًالذهن

إلى ابتدر )الشمس( لفظة ذكرت كلما بحٌث هو الضوء ولكن حمٌمتها،

األذهانمعنىضوبهاـأٌضاًـ.

 صوليينم دالالت األلفاظ باعتبارات مختلفة عند األتمس

 األلفاظ من حيث داللتها على الحكم بالوضع والمعنىدالالت 

إلى:الداللةبهذااالعتبارتنمسم

وهومادّلعلٌهاللفظفًمحلالنطك.:المنطوق-أوالً

بحٌثال النص، بعبارة مذكوراَ الحكم أنٌكون بالمنطوقمعناه فالمراد

َكاةََواْرَكعُواَمَع}َوأَلٌُِمواٌحتملغٌره،مثللولهتعالى: اَلةََوآتُواالزَّ الصَّ

 ]البمرة: { اِكِعٌَن الصالة[43الرَّ وجوب على تدل اآلٌة هذه منطوق ،

والزكاة.
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فًسابمةالغنم:)) وكوجوبالزكاةفًالغَنَمالسابمةالمستفادمنحدٌث

((.الزكاة

ً المفهوم-ثانٌا أي: النطك، اللفظالفًمحل علٌه دّل فًما حكمه فهم

سٌاقاللفظ.

]اإلسراء: } أُّفٍ لَُهَما تَمُْل }فاََل تعالى لوله من الضربالمستفادة كحرمة

فًسابمةالغنم))الحدٌثفً[،وكفهمعدموجوبالزكاةفًالمعلوفة23

((.الزكاة

والداللةاللفظٌةعندالجمهورإّماأنتكونداللةالمنطوقوإّماأنتكون

مفهوم،وأماعندالحنفٌةفهًعلىأربعةأنواع:بداللةال

 عبارة النص:– 1

َذِلَنبِؤَنَُّهْم ﴿ :لولهتعالى،مثل:اًٌكالكالُمألجِلهوأرٌدبهلصدوهً:ماسِ 

بَا َمالّرِ ٌَْعَوَحرَّ ُاْلبَ ّللاَّ بَاَوأََحلَّ ٌُْعِمثُْلالّرِ [،أفاد275البمرة:]﴾ لَالُواإِنََّمااْلبَ

المماثلة عدَم أفاد كما الربا، وُحرمةَ البٌعِ، ِحلَّ ولفِظه بعبارتِه النصُّ

فهماممصوداِنمناللفظ،إالأناآلٌةَإنماِسٌمَْتألجلنفًالمماثلة،بٌنهما

با،وردااعلىالمشركٌنالذٌنادََّعْوامماثلتَهما  .بٌنالبٌعوالّرِ

وهو-ٌاقالنص،والمعنىاآلخروهذاالمعنىهوالممصوُدأصالةًمنس 

ال حلُّ با الّرِ وُحرمة تبع-بٌع ًممصوٌد بنفً،ا االكتفاء ٌمكن كان ألنه

با ضلِحلالّرِ ا،المماثَلةدونتعرُّ كانهذا منِسٌاقلمعنىممصوداًولذا

ًالنصتبع لٌدلعلىحرمِةالربا،ولٌتوصلبهإلىإفادةالمعنىالممصود،ا

النص، من عبارةُأصالة علٌه دلَّْت الذي هو وهذا المماثَلة، ًُ نف وهو

  .النص

 إشارة النص:-2

لمعنىالذيالٌتبادرفهمهمنألفاظهوالاالمرادبماٌفهممنإشارةالنص

منسٌاله اللفظبطرٌكااللتزام،ٌمصد مدلول النصفهو كانتداللة و

 .علٌهباإلشارةالبالعبارة
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لول تعالىومثاله: َشْهًرا ﴿ :ه ثاََلثُوَن َوفَِصالُهُ  َوَحْملُهُ ]﴾ [،15األحماف:

ظ بعبارته أفاد النصَّ أنهذا الداللة: علىالولدِفوجهُ للوالدة المنَّة ،هوَر

أفادأٌضألنسٌا علىذلن،كما ٌدلُّ ًلَه مدةِا ضاعفًَحْصَر الحملوالرَّ

باإلشارةعاًثالثٌنشهر أشهرلى،لكنهدلَّ الحملستةُ ألنه،أنأدنىمدةِ

كاملٌنفًلوله ضاعفًآٌةأخرىبحولٌِن الرَّ مدةِ ثبتتحدٌُد عز-لد

ٌُتِمَّ ﴿ :- وجل أَْن أََراَد ِلَمْن ٌِْن َكاِملَ ٌِْن َحْولَ أَْواَلَدُهنَّ ٌُْرِضْعَن َواْلَواِلَداُت

َضاَعةَ  الرَّ ]﴾ تعالى233البمرة: ولوله ٌْنَِوفِصَ ﴿ :[، َعاَم فًِ  الُهُ لممان:]﴾

ضاعةبالحملعامٌن14 كانتمدةُالرَّ ،(اًأربعةوعشرٌنشهر) [،وإذا

فإنهذااألخٌَرفٌهإشارةٌإلى،)اًثالثٌَنشهر( وحملهورضاعهمجموعٌنِ

مدةِالحملستةُأشهرٍ .أنأللَّ

 النصأنأللمدةِ الحملستةُولدفِهمابُنعباسذلن،وحَكمبإشارةهذا

.أشهر،فمبِلالصحابةُمنهذلنواستحَسنوه

 النص: اللةد-3

 لفلنص:اداللة لمسكوت منطوٍق ُحكم ثبوت على اللفظ داللةُ هِموهً

ألنمدلوَلاللَّفِظفًحكمالمسكوتعنهموافكٌمناطهوعلَّتِهبمجرداللغة،

ًلمدلولهفًُحكمالمنطوقإثبات ًونفٌا ا لولهتعالى: تَ»،ومثاله: لَُهَمافاََل مُْل

 . 23]اإلسراء:«أُفٍّ

له والتؤفٌف الوالدٌن، حّكِ التؤفٌففً تحرٌم عبارتُه أفادت النصُّ فهذا

المعنى وهذا األذى، وهً الحرمةُ، ثبتِت ألجله ومعنًى معلومة، صورةٌ

ماٌحمكاألذىلواًلكانأمفعاًل فًكّلِ المعلوملغة:ٌجعُلالحرمةثابتةً

علىكالضربونحوه،بلهوفًالضرِبأَْولى؛ولذافإن دلَّ هذاالنصَّ

 .ُحرمِةضربالوالدٌن،كماأفادبعبارتهحرمةَالتؤفٌِففًحمِّهما

  إلتضاء النص:-4

المرادبماٌفهممنالتضاءالنصالمعنًالذيالٌستمٌمالكالمإالبتمدٌره،

معناها واستمامة صحتها ولكن علٌه ٌدل لفظ فٌها لٌس النص فصٌغة

للوالعتمتضٌه ومطابمتها لولهصلىهللاعلٌه:،مثلتمتضٌه،أوصدلها

https://www.alukah.net/sharia/0/74290
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علٌه استُكِرهوا ُوالنِّسٌانوما ))ُرفِععنأمتًالخطؤ وسلم: هذه،((وآله

مكرها أو نسٌانها أو ولعخطؤ إذا الفعل علىرفع ٌدلظاهرها العبارة

ولعال معنىغٌرمطابكللوالعألنالفعلإذا ٌرفع،فصحةعلٌه،وهذا

ٌمدرهنا:رفععنأمتًإثممعنىهذهالعبارةتمتضًتمدٌرماتصحبه،ف

من،الخطؤ فٌعتبر النص، معنى صحة تمدٌره التضى محذوف فاإلثم

،ومنهماأضمرلصحةالكالمعمالً،مدلوالتالنصالتضاء

تعالىمثل فٌَِها ﴿ :لوله ُكنَّا الَّتًِ اْلمَْرٌَةَ  َواْسؤَِل ]﴾ فوجه82ٌوسف: :]

النصأفادتسإاَلالمرٌة،والمرٌةجماٌدالٌُسؤَُل،وإذًا الداللة:أنعبارةَ

أهل واسؤَْل وهو: ممبوالً، به النصُّ ٌصبح معنًى إضمار من بد ال كان

.المرٌة،وهذانوٌعمنبالغةالمرآِنالكرٌم

 مفهوم الموافمة والمخالفة:

كاناللفظموافماًلحكمالمنطوقفهومفهومالموافمة،وإذاكانمخالفاًإذا 

لحكمالمنطوق،فهومفهومالمخالفة.

الموافمة: المنطوقهومفهوم لحكم ً موافما المسكوتعنه حكم كان ما

ووافكالمنطوقفًعلّةالحكم.

وممنمثلحكمتحرٌمالتؤفٌفللوالدٌنمنطوقوحكمتحرٌمالضربالمفه

 تعالى: {لوله َكِرًٌما لَْواًل لَُهَما َولُْل تَْنَهْرُهَما َواَل أُّفٍ لَُهَما تَمُْل }فاََل

.[23]اإلسراء:

هواثباتنمٌضحكمالمنطوقبهللمسكوتعنه.مفهومالمخالفة:

 َمامثللولهتعالى: اْلٌَتَاَمىفَاْنِكُحوا فًِ تُْمِسُطوا أاَلَّ ِخْفتُْم لَُكْم}َوإِْن َطاَب

 ]النساء: فََواِحَدةً{ تَْعِدلُوا أاَلَّ ِخْفتُْم فَإِْن َوُربَاَع َوثاَُلَث َمثْنَى النَِّساِء ،[3ِمَن

فمهومالعددمناآلٌةالكرٌمةأنهالٌجوزالزواجبؤكثرمنأربع.
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 وتنمسم مفهوم المخالفة إلى عّدة أنواع:

ًنعت) :مفهومالوصف (-أ ً،أوظرفحاالًكان،أوا .اً،أوعددا

تعالى فَتَبٌََّنُوا ﴿ :فمثالالنعتلوله بِنَبَإٍ فَاِسٌك َجاَءُكْم  إِْن ]﴾ [،6الحجرات:

فمفهومهأنغٌرالفاسكالٌجبالتبٌنفًخبره،فٌجبلَبولخبرالواحد

 .العدل

تعالى  لوله الحال  ﴿ :ومثال َوأَْنتُْم تُبَاِشُروهُنَّ اْلَمَساِجدَِواَل فًِ ﴾ َعاِكفُوَن
المباشرةفًغٌرحالةاالعتكاف،إال187البمرة:] [،فمفهومالمخالفةِحلُّ

 .إذاوجدمانعآخر؛كالصومأوالحٌض
تعالى  الظرفلوله اْلَحَرامِ ﴿ :ومثال اْلَمْشعَِر ِعْنَد َ ّللاَّ  فَاْذُكُروا البمرة:]﴾

ك198  .رعندغٌرهلٌسمحصاًلللمطلوب[،فمفهومالمخالفةأنالذِّ
  

تعالى لوله العدد َجْلَدةً ﴿ :ومثال ثََمانٌَِن  فَاْجِلُدوُهْم ]﴾ فالمفهوم4النور: ،]

 .المخالفأنهالٌزادوالٌنمص
  

ٌِْهنَّ ﴿ :نحو (مفهومالشرط (-ب  أُواَلِتَحْمٍلفَؤَْنِفمُواَعلَ الطالق:]﴾ َوإِْنُكنَّ

 .خالفأنغٌرأُوالتالحملالٌجباإلنفاقعلٌهن[،فالمفهومالم6
  

لَهُِمْنبَْعُدَحتَّىتَْنِكَحَزْوًجا ﴿ :نحولولهتعالى )مفهومالغاٌة (-ت فاََلتَِحلُّ

ٌَْرهُ  ...َغ ]﴾ لؤلول231البمرة: تحل نكَحتْه إذا أنها المخالف فالمفهوم ،]

 .بشرطه
  

الحصر- (ث  تعالى (مفهوم لوله ُ ﴿ :نحو ّللاَّ إِلَُهُكُم  إِنََّما ]﴾ أي:98طه: [؛

 .فغٌرهلٌسبإله
  

اللمب -(ج  اسم (مفهوم كان سواء جامد، اسم كلُّ هنا: باللمب والمراد

جنس،أواسمعٌن؛نحولولن:جاءزٌد،فالمفهومالمخالفٌدلعلىأن

 .غٌرزٌدلمٌَِجا
 :ها، منشروط العمل بمفهوم المخالة عند الجمهور

للغالب -1 خرج المٌُد ٌكون تعالى،أال لوله فًِ ﴿ :نحو تًِ الالَّ َوَربَابِبُُكُم

بٌِبةفًحجرالزوج،فهذا23النساء:]﴾ ُحُجوِرُكمْ الرَّ [؛فإنالغالبكوُن

 .لٌٌدالمفهومله
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لبٌانالوالع -2  ﴿ :نحولولهتعالى،أالٌكونالمٌد بَا الّرِ تَؤُْكلُوا أَْضعَافًااَل

 .[؛فالمٌدهنالبٌانالوالعوالمفهومله131آلعمران:]﴾ ُمَضاَعفَةً
  

لالمتنان -3 خرج المٌد ٌكون تعالى،أال لوله لَْحًما ﴿ :نحو ِمْنهُ ِلتَؤُْكلُوا

 .14النحل:]﴾ َطِرٌاا

 

 ت األلفاظ من حيث العموم والخصوصدالال

ااالعتبارإلى:بهذتنمسم

.هواللفظالشاملالمستغرقلجمٌعماٌصلحله:العام-1

وللعامصٌغتدلعلٌهومنهذهالصٌغ:

-أوالً الصٌغ وهذه وكافة( ومعشر وجمٌع )كل الجموع ألوىألفاظ من

صٌغالعام.

 تعالى: لوله مثل اْلَماَلبَِكةُ }َفَسَجَد )ُكلُُّهْم 31أَْجَمعُوَن ]الحجر: ،[31({

 ولوله: ِ ّلِِلَّ ةَ اْلِعزَّ فَإِنَّ } َجِمٌعًا ]النساء: [139{ ،ولوله: ٌَا } َمْعَشَر اْلِجّنِ

ٌُْكْمآٌَاتًَِوٌُْنِذُرونَُكْمِلمَاَءٌَْوِمُكْمَهذَا ْنِسأَلَْمٌَؤْتُِكْمُرُسٌلِمْنُكْمٌَمُصُّوَنَعلَ َواإْلِ

 ]األنعام: [131{ ولوله: إِالَّ، أَْرَسْلنَاَن َوَما } َونَِذًٌراَكافَّةً بَِشًٌرا ِللنَّاِس

أَْكثََرالنَّاِساَلٌَْعلَُمون{]سبؤ: .[28َولَِكنَّ

ً -ثانٌا تعالى: مثللوله ألاالستغرالٌة، أَْفلََح ]المإمنون:الْ}لَْد { ُمْإِمنُوَن

.[1

ًثالث ُفًِالجمعالمعّرفباإلضافة،مثللولهتعالى:-ا {ُكمْأَْواَلدِ}ٌُوِصٌُكُمّللاَّ

.[11]النساء:

ً النكرةفًسٌاقالنفً،أوالنهً،أوالشرط،أواالمتنان.-رابعا

ٌِن{]البمرة:اَلإِْكَراهَ}مثالالنفً:لولهتعالى: .[256فًِالّدِ
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نهًمثالال تعالى: مثللوله }، فاََل أُّفٍ لَُهَما تَمُْل ]اإلسراء:َواَل تَْنَهْرُهَما{

.[23

 تعالى: مثللوله أََحدٌ}مثالالشرط، فَؤَِجْرهَُوإِْن اْستََجاَرَن اْلُمْشِرِكٌَن ِمَن

أَْبِلْغهَُمؤَْمنَهَُذِلَنبِؤَنَُّهْملَْوٌماَلٌَْعلَُموَن{]التوبة: ِثُمَّ .[6َحتَّىٌَْسَمَعَكاَلَمّللاَّ

سََّماِءَماًءَطُهوًرا{]الفرلان:ِمَنالَوأَْنَزْلنَا}مثالاالمتنان:مثللولهتعالى:

.[48

ً :مثلالموصولة:)الذياألسماءالموصولةوالشرطواالستفهامٌة-خامسا

}مثللولهتعالى:والتًوأولبنوغٌرها(، فَآذُوُهَما{َواللََّذاِن ِمْنُكْم ٌَؤْتٌَِانَِها

.[16]النساء:

)َمنالشرطٌة،وإْن..(، أََحدٌ}لولهتعالى:مثلوأسماءالشرطمثل: َوإِْن

َذِلَن َمؤَْمنَهُ أَْبِلْغهُ ثُمَّ ِ ّللاَّ َكاَلَم ٌَْسَمَع َحتَّى فَؤَِجْرهُ اْستََجاَرَن اْلُمْشِرِكٌَن ِمَن

.[6بِؤَنَُّهْملَْوٌماَلٌَْعلَُموَن{]التوبة:

ٌَنَكفَُروا}لَاَلالَّذِمثللولهتعالى:واالستفهامٌةمثل:)أُي،وهْلوَمْن...(

ِللَِّذٌَنآَمنُوا ٌٌْرَممَاًماَوأَْحَسُننَِدٌاا)أَيُّ ٌِْنَخ .[74،73({]مرٌم:73اْلفَِرٌمَ

ً ٌَْدوا}ٌَاأٌََُّهاالَِّذٌَنآَمنُضمٌرالجمع:مثللولهتعالى:-سادسا اَلتَْمتُلُواالصَّ

.[95ُحُرٌم{]المابدة:َوأَْنتُْم

رجل،أوعلىأفراد،مثل:هولفظالذيوضعلمعنىمعلوم:الخاص-2

وفرٌك، وجمع ورهط ولوم ومابة وعشرة ثالثة مثل محصورة متعددة

على تدل وال األفراد، من عدد على تدل التً األلفاظ من ذلن وغٌر

استغراقجمٌعاألفراد.

ثمسلمكافراًوالكافرومثللولهملسو هيلع هللا ىلص:)الٌتوارثأهلالملتٌن(و)الٌر

مسلماً(.

 أنواع التخصيص:
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بعض-األول إخراج أي بنفسه، ٌستمل ال ما وهو التخصٌصالمتصل:

مخصصوالعامفًجملةواحدةالٌكونأفرادالعامفًنفسالصٌغةبحٌث

و تعالى: كموله االستثناء مثال إٌَِمانِِه بَْعِد ِمْن ِ بِاّلِلَّ َكفََر أُْكِرهََمنْإاِلَ }َمْن

ٌَماِن{]النحل: بِاإْلِ .[116َولَْلبُهُُمْطَمبِنٌّ

ٌِْتومثالالشرط،كمولهتعالى: اْلبَ النَّاِسِحجُّ َعلَى ِ ٌِْهَمنِ }َوّلِِلَّ إِلَ اْستََطاَع

َعِناْلعَالَِمٌن{]آلعمران: ًٌّ ََغنِ ّللاَّ .[97َسبٌِاًلَوَمْنَكفََرفَإِنَّ

فصل:وهوماٌستملبنفسه،أيأنالمخصصٌكونالتخصٌصالمن-الثانً

خارجاًعنالعامغٌرمذكورمعهفًالجملة.

فلذلنٌكونالمخصصالمنفصلإّما:

-1 تعالى: لوله مثل الكرٌم، المرآن فمن ٌَتََربَّْصَنبالشرع، }َواْلُمَطلَّمَاُت

ثاََلثَةَلُُروٍء{]البمرة: لمطلمةإالأنهللاتعالى،فهذاعاملك[228بِؤَْنفُِسِهنَّ

 بموله: آخر فًموضع بها مدخول غٌر الَِّذٌَنخصصالمطلمة أٌََُّها }ٌَا

 ٌِْهنَّ فََمالَُكْمَعلَ ِمْنلَْبِلأَْنتََمسُّوُهنَّ َطلَّْمتُُموُهنَّ آَمنُواإَِذانََكْحتُُماْلُمْإِمنَاِتثُمَّ

.[49ِمْنِعدَّةٍتَْعتَدُّونََها{]األحزاب:

الثابتله مٌراثأبوٌه من المسلم وغٌر الماتل منع الشرٌفة، السنة فمن

 تعالى: اأْلُْنثٌٌََبموله َحّظِ ِمثُْل ِللذََّكِر أَْواَلِدُكْم فًِ ُ ّللاَّ ]النساء:ن}ٌُوِصٌُكُم }

(.الٌََِرُثاْلمَاتُِلَخَطؤًَوالََعْمًدا)،[11

ٌِْتبالعمل،مثلولولهتعالى:-2 اْلبَ َعلَىالنَّاِسِحجُّ ِ ٌِْهَمِن}َوّلِِلَّ إِلَ اْستََطاَع

 عمران: ]آل اْلعَالَِمٌن{ َعِن ًٌّ َغنِ َ ّللاَّ فَإِنَّ َكفََر َوَمْن فالعمل[97َسبٌِاًل ،

ٌخصصبؤنالصبًوالمجنونغٌرداخلفًالخطابلعدمفهمهماله.

-3 تعالى: لوله مثل َوَجْدتُبالحّس، }إِنًِّ ُكّلِ ِمْن َوأُوتٌَِْت تَْمِلُكُهْم ً اْمَرأَة

َولََهاَعْرٌشَعِظٌٌم{]النمل: ٍء ًْ ،فبالحسٌدرنالماريءأنبلمٌس[23َش

الملكةلمتإتماٌملكهسٌدناسلٌمانعلٌهالسالم.



 
18 

بِالِكتَابِ الِكتَاِب تَْخِصٌُص مثل:َوٌَُجوُز َحتَّ، اْلُمْشِرَكاِت تَْنِكُحوا ى}َواَل

 ]البمرة: } [221ٌُْإِمنَّ تعالى: خّصبموله أُوتُوا، الَِّذٌَن ِمَن }َواْلُمْحَصنَاُت

.[5اْلِكتَاَب{]المابدة:

بِالِكتَابِ - فًِ،مثلتخصٌصلولهتعالى:َوتَْخِصٌُصالسُّنَِّة ُ }ٌُوِصٌُكُمّللاَّ

اأْلُْنثٌٌََْ ٌَِرُثاْلُمْسِلُمال،بحدٌث:))[11]النساء:{نأَْواَلِدُكْمِللذََّكِرِمثُْلَحّظِ

((.اْلَكافَِر،َوالَاْلَكافُِراْلُمْسِلمَ

)و لولهملسو هيلع هللا ىلص: َمثل: ؤ ٌَتََوضَّ َحتَى أَْحَدَث إَِذا أََحِدُكْم َصالَةَ هللاُ ٌَْمبَُل بمولهالَ )

ُرواَوإِْنُكنْتعالى: تُْمَمْرَضىأَْوَعلَىَسفٍَرأَْوَجاَءأََحٌد}َوإِْنُكْنتُْمُجنُبًافَاطَّهَّ

{ َطٌِّبًا َصِعًٌدا ُموا فَتٌََمَّ َماًء تَِجُدوا فَلَْم النَِّساَء اَلَمْستُُم أَْو اْلغَابِِط ِمَن ِمْنُكْم

.[6]المابدة:

بِالسُّنَّةِ - ٌْنِ،))َوتَْخِصٌُصالسُّنَِّة ِحٌَح َسمَِت)) : َكتَْخِصٌِصَحِدٌِثالصَّ فٌَِما

ٌَْسفٌَِماُدوَنَخْمَسِةأَْوُسٍكَصَدلَةٌ)) :بَِحِدٌث ((السََّماُءاْلعُْشرُ ((.لَ

 األلفاظ من حيث اإلطالق والتمييددالالت 

تنمسماأللفاظبهذااالعتبارإلىلسمٌن:

اللغة:المطلك-األول فً فهو :المطلك اإلرسال، بمعنى اإلطالق من

 أي: علٌهاالمرسل، لٌد التًال اإلبلهً فالطالكمن المٌد،  الخالًمن

هومادّلعلىشابعفًجنسه.وفًاصطالحاالصولٌٌن:

هللاتعالىول ل:مث الظهار ل كفارة ثُمَّ ﴿ :فً نَِسابِِهْم ِمْن ٌَُظاِهُروَن َوالَِّذٌَن

 أَْن لَْبِل ِمْن َرلَبٍَة فَتَْحِرٌُر لَالُوا ِلَما  ٌَتََماسَّاٌَعُوُدوَن ]﴾ فهنا ،[3المجادلة:

.وَردفًالكفارةتحرٌر،أْي:رلبة،سواءكانتمإمنةأمكافرة

  :حكم المطلك

فًموضعدونأنٌُمٌد،سواءفًذلنالموضعأمإذا وردالنصُمطلمًا

فًغٌره؛فإنهٌُعملبهعلىاإلطالق،فٌجبحملالمطلكعلىإطاللهما

العلماء بٌن فٌه خالف ال وهذا تمٌٌده، على دلٌل ٌُدل  .[14]لم

https://www.alukah.net/sharia/0/3645/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9%D8%8C-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%8C-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7/#_ftn14
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ألجل ولٌس بإطالله، العمل لوجوب فهو الشرع أطلمه حٌنما فالمطلك

فًلولهللاتعالىفًتحرٌم وٌظهرذلنجلٌاا فًمواطنأخرى، تمٌٌده

َهاُتنَِسابُِكمْ ﴿ :نكاحأمالزوجة [،فؤمالزوجةتَْحُرمعلى93النساء:]﴾ َوأُمَّ

وردمطلمً النصَّ امنغٌرزوجابنتهابمجردالعمدعلىابنتها؛وذلنألنَّ

.تمٌٌدبالدخولأوعدمه

ت: الممٌدفًاللغة:المميّد-الثاني فرسممٌد،مولالعرب:ممابلالمطلك،

نالطبٌعً .أي:ماكانفًرجلهلٌدأوعمالمماٌمنعهمنالتحرُّ

 االصولٌٌن: اصطالح الجنسوفً أجزاء من لواحد المتناول اللفظ هو

المعٌن.

ٌِْن ﴿مثللولهتعالى:-أ ٌْنَِفِصٌَاُمَشْهَر [،4،المجادلة:92النساء:]﴾ ُمتَتَابِعَ

العمل ٌَجب فهنا بالتتابع، الصٌام تمٌٌد فٌهما مستملتٌن آٌتٌن فً وذلن

لهمالمٌجزبالمٌد،فالٌجزئإالَّصٌامشهرٌن .[15]متتابعٌن،ولوفرَّ

المتلخطؤمثللوله-ب فَتَحْ ﴿ :تعالىفًكفَّارة ً َخَطؤ ُمْإِمنًا لَتََل ِرٌُرَوَمْن

  ُمْإِمنَةٍَرلَبٍَة ]﴾ للرلبة،92النساء: تمٌٌد وردفًالكفارة وهًأن[،وهنا

تكونمإمنة.

وٌجوزتمٌٌداللفظبلفظآخر،وهوماٌسّمى)بالتمٌٌد(وذلنلتملٌلشٌوعه،

َوالدَُّم{]المابدة:مثل:لولهتعالى ٌْتَةُ اْلَم ٌُْكُم َمْتَعلَ مٌدلفظالدم،وٌ[3}ُحّرِ

ًماَعلَىَطاِعٍمخرى:فًهذهاآلٌةبآٌةأ ُمَحرَّ ًَّ إِلَ ًَ }لُْلاَلأَِجُدفًَِماأُوِح

ٌْتَةًأَْوَدًماَمْسفُوًحا{]األنعام: أَْنٌَُكوَنَم ،وكذلننجدمن[145ٌَْطعَُمهُإِالَّ

ٌْتَتَاِنَوَدَماِن،أُِحلَّتْالسنةالشرٌفةماٌمٌد)المٌتةوالدم(فًلولهملسو هيلع هللا ىلص:) لَنَاَم

َحالُ ٌْتَتَاِن:اْلُحوُتَواْلَجَراُد،َوالدََّماِن:أَْحَسبُهُلَاَل:اْلَكبُِدَوالّطِ (.اْلَم



 :حكم المميد

فإنَّهٌجبالعملبهمعلٌده،والٌجوزالعدولعن النصممًٌدا ورد إذا

.ذلنإالَّإذالامالدلٌلعلىعدماعتبارالمٌد

https://www.alukah.net/sharia/0/3645/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9%D8%8C-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%8C-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7/#_ftn15
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 دالالت األلفاظ من حيث اإلجمال والبيان

تنمسمبهذااالعتبارإلى:

والمجمل-أوالا  اللُّغَةِ الُمْجَملُ: وِضدُّهُ :فً َجَمْعتَهُ، إَذا الشًََّء: أَْجَمْلَت ِمْن

 ).)الُمفَصَّلُ

هوَ اللَّفُظالَِّذيٌتولَُّف : وفًاالصطالحِ إلَىالبٌَاِن؛أَي:هَو افَتَمََر فَْهُمَما

َحاٍل،أولَفٌظآخُر،أودلٌٌل لََرٌنَةُ ا إمَّ عنهُ: منهُعلَىأمٍرخارجٍ الممُصوِد

 .مْنفَِصل

ُمْجَمٌل؛ - المشتَرُن ٌبُفاللَّفُظ َما إلَى مفتِمٌر منٌّنألنَّهُ أوالُمراَد ٌِْه معنٌََ

 تعالَىمثلَمعَانٌِِه؛ لُُروءٍ): لوِلِه )األطَهاَر((،ثاَلثةَ ٌحتِمُل فَإنَّهُ

.)و)الحٌَضاِت(الشتراِن)المُْرِء(بٌَن)الطُّْهِر(و)الَحٌض

 :وأسباُب اإلجماِل ثالثة  

المُ : األول بِتَْعٌٌِِن اإلجماُل وٌَُزوُل الُمَراد، معرفِة ومثالُهَُعَدُم لْولُهَُراِد،

ثاَلثَةَلُُروءٍَوالُمَطلََّماُتٌَتََربَّْصَن(ى:تَعَالَ .)بِؤَْنفُِسِهنَّ

تَرَ بُدوِن و)الطُّْهر(، ٌِْض( )الَح ٌِْن: َمْعنٌََ بٌَن ٌد ُمتََرّدِ }المُْرِء{ حٍفلَْفُظ جُّ

اْختَلََفأل ولهذا الُمَراَد؛ ٌُعٌَُِّن إالبَدِلٌٍل ذلَن فالٌَُزوُل اآلخِر؛ علَى َحِدِهَما

.ذِهاآلٌَةِالعلماُءفًِالُمَراِدبالمُْرِءفًِه

فَِة،َوٌَُزوُلاإلجماُلببٌاِنالصفةِ :الثانً .َعَدُمَمْعِرفَِةالّصِ

تَعَالَى ومثالُهُ الصَّالةَ)} :لولُهُ َمْجُهولةٌ(،َوأَلٌُِموا الصالةِ إلامِة ِصفَةَ فإنَّ

ُ َصلَّىّللاَّ منالرسوِل والفعِل بالموِل بٌََانَُها فََحَصَل بٌاٍن، إلَى ٌِْهتَْحتَاُج َعلَ

 .َوَسلَّمَ

.َعَدُمَمْعِرفَِةالممدارِ :الثالث

تَعَالَى لولُهُ ومثالُهُ الممداِر، ببٌاِن اإلجماُل َكاةَ: (َوٌَُزوُل الزَّ ،)َوآتُوا فإنَّ

ٌِْه َعلَ ُ َصلَّىّللاَّ الرسوِل بموِل بٌََانُهُ فََحَصَل بٌََاٍن، إلَى ٌَْحتَاُج َكاةِ الزَّ ِمْمَداَر

.لَّمََوسَ
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 المبيّن: -الثاني

ًوبانبمعنىواحد،وعلى تبٌُّنا تبٌَّنالكالم والتبٌٌنوالبٌانبمعنى،تمول:

.هذافالبٌانفًاللغة:الظهوروالوضوح

األصول علماء اإلشكالفًاالصطالحوعّرفه منحٌّز الشًء إخراج :

إلىحٌّزالتجلًّ.

ٌِْهَوَماِمْن: (مثاله:ٌمولهللاسبحانه َدابٍَّةفًِاأْلَْرِضَواَلَطابٍِرٌَِطٌُربَِجنَاَح

أَْمثَالُُكمْ أَُمٌم و)إِالَّ َطابِرٍ:( لوله، )َواَل ال، ٌحتمل المعروف،هذا طابر

البرٌد جاءتكلمة،وٌحتملأنه لكنلما ٌْهِ( إلسراعه، بَِجنَاَح هذا(،ٌَِطٌُر

ٌمطعاحتمالالمجاز،فإنالمرادبالطابرفًاآلٌةمعناه توكٌدللكالمبما

ٌْهِ( هذاجلوعالبمولهوبٌّنالحمٌمًالالمجازي، .)ٌَِطٌُربَِجنَاَح

 :بأمور التالية ن عند العلماءلبياايكون 

المول،والبٌانبالمولهذامحلاتفاقبٌنأهلالعلم،سواءكانهذا -أوالً

منهللاسبحانها والسالم،لمول الصالة علٌه منرسوله ،أو جل-كموله

لَوْوعال فَاِلٌع بَمََرةٌَصْفَراُء إِنََّها ٌَمُوُل إِنَّهُ النَّاِظِرٌنَ}لَاَل تَُسرُّ {]البمرة:نَُها

ٌََؤُْمُرُكْمأَْنتَْذبَُحوابَمََرةً :جلوعال-هذاُمبٌِّنلموله[69 ّللاَّ {]البمرة:}إِنَّ

67]. 

فٌماسمتالسماءوالعٌونأوكان((  :وكذلنلولهعلٌهالصالةوالسالم -

جلوعال-هذاُمبٌِّنلموله((عثرٌّاًالعُشر،وماُسمًبالنضحنصفالعشر

 ]األنعام: َحَصاِده{ ٌَْوَم َحمَّهُ هذا[141}َوآتُوا بالمول البٌان أن الحاصل

.موضعاتفاقالخالففٌه

البٌان : الثانً ٌمعبه  : مما أيفعله والسالم-الفعل، الصالة وذلن-علٌه

-جلوعال-مبٌنلموله-علٌهالصالةوالسالم-فًتؤدٌتهللصالةوفعلهلها

اَلةَ{]البمرة:  .[43َوأَلٌُِمواالصَّ

  فإنه للحج، بالنسبة الوكذلن ولالبٌّن للناس عنً:((حج خذو

والسالمعلٌه-وصلى ((مناسككم رأٌتمونً: (( :ولال-الصالة كما صلوا
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علماء ))أصلً من الجمهور لول فً البٌان به ٌحصل مما والفعل

 .األصول

كذلنمماٌحصلبهالبٌان:الكتابة،فمدبٌنهللاسبحانهلمالبكتهبماكتبه

المحفوظ، اللوح الشرع فً األحكام من الكثٌر بكتابته ملسو هيلع هللا ىلص  :ٌةوبٌن

كتبكتاباًألبًبكرالصدٌكفًالصدلات،-علٌهالصالةوالسالم-فالنبً 

.وهوحدٌثصحٌحلدفرلهالبخاريفًمواضعمنصحٌحه

 دالالت األلفاظ من صيغ التكليف

تنمسماأللفاظبهذااالعتبارإلىاألمروالنهً.

رٌحٌنأواألمروالنهًهماأساسالتكلٌف،فالتكلٌفإالبؤمرأونهًص

 .ماٌدلعلٌهمابنوعمنأنواعالداللة

اهتماألصولٌونبالكالمعناألمروالنهًوداللةكلمنهما،وجرى ولذا

كثٌرمنهمعلىتمدٌمالكالمعناألوامروالنواهًفًمإلفاتهملمالهمامن

.األهمٌة

بؤنها:األمر-1 األصولٌٌن بعض جهة :عرفها على بالمول الفعل طلب

.االستعالء

 :صٌغاألمر

ٌَْنِمَناْلِكتَابِ)}:فعلاألمر،مثل1 - 1 إِلَ ًَ من:العنكبوت]{(اتُْلَماأُوِح

 .[45اآلٌة

علىالصالة:اسمفعلاألمر،مثل2 -  ًّ  .ح

فَإَِذالَِمٌتُُمالَِّذٌَنَكفَُروافََضْرَب)}:صدرالناببعنفعلاألمر،مثلالم 3 - 

لَاب  .[4مناآلٌة:دمحم]{(الّرِ

مثلالم 4 -  األمر، بالم الممرون ِ( :ضارع بِاّلِلَّ ِلتُْإِمنُوا

 .[4مناآلٌة:المجادلة])َوَرُسوِلهِ
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ولدٌستفادطلبالفعلمنغٌرصٌغةاألمر،مثلأنٌوصفبؤنهفرض،

أوواجب،أومندوب،أوطاعة،أوٌمدحفاعله،أوٌذمتاركه،أوٌرتب

.علىفعلهثواب،أوعلىتركهعماب

 معنى عن تخرج لد األمر صٌغة إن ذلن: بعد لالوا وتفٌدثم الوجوب،

،منها:ٌنةتدلعلىأنالوجوبغٌرمرادمعنىآخر،إذالامتلر

معنىاإلباحة تعالى:األول: مثللوله ]المابدة:: فَاْصَطاُدوا{ َحلَْلتُْم َوإَِذا {

فـ)األمر(باالصطٌادلٌسفًاآلٌةعلىمعنىالوجوب،وإنماعلى،[2

معنىاإلباحة.

 تعالى: لوله ]الجمعة:ومثل اأْلَْرِض{ فًِ فَاْنتَِشُروا اَلةُ الصَّ لُِضٌَِت }َفإَِذا

صٌغةاألمربمعنىاإلباحة؛ألنإباحةاالنتشارزابلةبفرضٌةأداء،[11

فًاألرض، أنٌتفرلوا فٌباحلهم زالذلنعادتاإلباحة، فإذا الصالة،

وٌبتغوامنفضلهللا.

فَْليَْكفُرْ }فََمْنَشاَءفَْلٌُْإِمْنَوَمْنَشاَءعالى:مثللولهت:الثانً:معنىالتهدٌد

ٌؤمربالفحشاء،انهالحإذهوسب،والمرادباألمرالتهدٌد،[29{]الكهف:

.بلٌؤمربالمسط

ٌمولالوالدلولده: ولتنفًاللعبواللهو!فسوفترىعالبةأمِض )كما

.(ذلن

،[41ِشبْتُْمإِنَّهُبَِماتَْعَملُوَنبَِصٌٌر{]فصلت:}اْعَملُواَماومثللولهتعالى:

.فهذاتهدٌدفًصٌغةاألمربإجماعأهلالعلم



التسوٌة معنى فعلٌن:الثالث: بٌن التسوٌة بها وٌراد األمر صٌغة ترد

ع أحدهمامتنالضٌن، فعل من المنع عدم معنى تعالى:لى لوله مثل ،

أَْواَلاْستَْغِفرْ } {تَْستَْغِفرْ لَُهْم ُ ةًفَلَْنٌَْغِفَرّللاَّ إِْنتَْستَْغِفْرلَُهْمَسْبِعٌَنَمرَّ لَُهْم

.[81]التوبة:

.[16{]الطور:تَْصبُِرواأَْواَلفَاْصبُِروا}اْصلَْوَهاومثللولهتعالى:
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فًهذهاآلٌاتواردةعلىسبٌلالتسوٌةبٌنالفعلٌنالمؤمورفصٌغةاألمر

إذاجاءتمعها،مورلهأنٌفعلهذاالفعلأوذانىمعنىأنالمؤبهما،عل

 .)أو(عاطفةنمٌضأحدالفعلٌنعلىنمٌضه

الرابع:معنىالدعاء ًلتفٌدمعنىالدعاء،وذلن: تؤتًصٌغةاألمرأحٌانا

اُستعملتفًطلبالفعلعلىسبٌلالتضرع تعالى:إذا مثللوله }َرّبِ،

ِلًَوِلَوا تَِزِداْغِفْر َواَل َواْلُمْإِمنَاِت َوِلْلُمْإِمنٌَِن ُمْإِمنًا ًَ تِ ٌْ بَ َدَخَل َوِلَمْن ِلَديَّ

) تَبَاًرا إِالَّ 28الظَّاِلِمٌَن ]نوح: { [28( على، الواردة وكلصٌغ)األمر(

لصٌغة المعنى هذا تحت تدخل حاجة، لمضاء هللا إلى التضرع معنى

  .األمر

المعنىأنصٌغة)األمر(ٌإتى:الخامس:معنىالتعجٌز والمرادمنهذا

مثللولهتعالى:بهاأحٌاناًالعلىسبٌلالحمٌمة،وإنماعلىسبٌلالمجاز،

 ]البمرة: { َصاِدلٌَِن ُكْنتُْم إِْن َهُإاَلِء بِؤَْسَماِء أَْنبِبُونًِ فاألمر[31}فَمَاَل ،

آلمرعالمبذلن.بمرٌنةكونالمؤمورٌعلمأنابالمالبكةأمرتعجٌز،

والتسخٌر، واإلرشاد، اإلهانة، المنوال، هذا على أخري صٌغ وهنان

 وغٌرها.

شًٍء:غاٌته،ومنهنََهٌتهعنه،وذلن:النهي -الثاني كّلِ فًاللغة:)نِهاٌةُ

ماكانوآِخره نََهٌتهفانتهى،فتلنغاٌةُ ًالعملألمٍرٌفعله،فإذا ،ولدُسّمِ

  .ألنهٌنهىصاحبَهعماٌخالفالصواب،بالنُّهى

عنفعل،علىجهةاالستعالءوأمافًاالصطالح،فهو: .طلبالكّفِ



 :النهي صيغ

منها علٌه تدل صٌغ الناهٌة، :للنهً بال الممرون المضارع الفعل أوالً:

لرنبالالنافٌةفٌسمىخبراً، إذا أما فاَل} :كمولهللاتعالى وٌسمىإنشاء،

َوالتَْجعَلُواَمَع} :( ولولهتعالى ،[٩١ٔالبمرة:] {َوالفُُسوَقَوالِجَدالََرفَثَ

إِلًَهاآَخرَ ِ بِالَّتًِ  :( ولولهتعالى ٔ٘الذارٌات:) ّللاَّ إاِلَّ َوالتَْمَربُواَماَلاْلٌَتٌِِم
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أَُشدَّهُ ٌَْبلَُغ َحتَّى أَْحَسُن ًَ تعال٘ٔاألنعام:) ِه لوله َّبِعْى تَت الَِّذٌَنَوال أَْهَواَء

 .كلذلنتحرٌمو  ٘ٔاألنعام:] {َكذَّبُوابِآٌَاتِنَا

ً  بمعنى:اسكت،و (صه :كمولالمعلمللطالب اسمالفعلبمعنىالنهً، :ثانٌا

 .بمعنى:التفعلمه     

ً بالنهً، :ثالثا صرخ التصرٌح عندما خٌبر غزوة فً الراوي كمول

ولوله، ٌنهٌانكمعنلحومالحمراألهلٌةإنهللاورسوله) : الصارخفٌهم

َواْلُمنَكرِ :( تعالى اْلفَْحَشاِء َعِن َوٌَْنَهى فعل [٩ٓالنحل:  {( ٌحرم أي:

 .الفاحشة،وٌحرمكلمنكر

تعالى اتُُكم} : ( ولوله َوَعمَّ َوأََخَواتُُكْم َوبَنَاتُُكْم َهاتُُكْم أُمَّ ٌُْكْم َعلَ َمْت (ُحِرّ

 .آخراآلٌة،فالتحرٌمهنابمعنىالنهًإلى [ٖٕالنساء:]

ً األمر، :رابعا ظاهره فٌكون األمر، بمعنى تعالى النهً َوَذُروا)} :كموله

َوبَاِطنَهُ اإِلثِْم اإلثم (ذروا) فـ [ٕٓٔاألنعام:] {َظاِهَر ظاهر اتركوا معناه:

والماعدة وباطناإلثم،وإنكانأمراًفًظاهره،لكنهٌتضمنمعنىالنهً،

لٌس :أي أناألمربالشًءنهًعنضدهعلىتفصٌلبٌنهما، :عندالعلماء

 .نهٌاًعنكلاألضداد،وهذاالتفصٌللٌسهنامحله

ً باالجتناب، :خامسا تعالى التصرٌح هللا ِمَن} :كمول َكثًٌِرا اْجتَنِبُوا

ملسو هيلع هللا ىلص ،[ٕٔالحجرات:] {الظَّنِّ النبً السبع) :وكمول أي: (الموبماتاجتنبوا

المهلكات، من ألنها السبع؛ هذه فعل علٌكم الصحابً أحرم نهى) :ولول

   .النبًملسو هيلع هللا ىلصعنالمزابنةوالمحاللة،ونهىعنالمتعة

  :    ال أم الفساد يمتضي النهي مطلك كون في العلماء اختالف

بالنهً تتعلك التً المسابل أمهل :من الفساد ٌمتضً النهً مطلك

أنالعبادةإذافُعلَْتعلىغٌروفك :ومعنىمطلكالنهًٌمتضًالفساد ال؟
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ماأمربهالنبًملسو هيلع هللا ىلص،أوجاءتعلىنهً،أوشًءحرمهالنبًملسو هيلع هللا ىلص،فالعبادة

والباطلةوالٌعتدبها،وإنكانذلنفًالمعامالتفالعمدٌكون باطالً،

  .يالسلعة،والٌملنالبابعالثمنٌملنالمشتر

:وللعلماءفًالمسؤلةثالثةألوال

ودلٌلهمفًذلنلولالنبً المولاألول:أنمطلكالنهًٌمتضًالفساد،  

منأحدثفً)  :ولوله ،د(عملعمالًلٌسعلٌهأمرنافهورمن) :( ملسو هيلع هللا ىلص

لٌس ما هذا فهورددٌننا ما)   منه وهو علىالعموم، وهذا باطل، أي:

منعلماءالحنابلة،وهولولوكثٌررجحهالماضًأبوٌعلىمنالحنابلة

 .أهلالظاهر

 .أنمطلكالنهًالٌمتضًالفساد :المولالثانً

الثالث جمه :المول الذيعلٌه الصحٌح المول وهو أهلروالتفصٌل، من

أنالمنهًعنهأنواع: :والتفصٌلهو العلممنالشافعٌةوالحنابلةوغٌرهم،

مثل:النهًعنشربالخمر،والنهًعنأكل،منهًعنذاتالشًء-1

لدم،فكلذلنوالنهًعنثمنالكلب،والنهًعنثمنالحومالخنازٌر،

خالف.وهذاٌمتضًفسادالفعلوبطالنهبال  ،منهًعنهلذاتالشً

الذهببالذهب،مثل:وصفالزملذاتالشًءأوشرطفٌهمنهًعن-2

معالتفاضل،أومعالجهلبالمساواة،هلهونهًعنذاتالذهبأمال؟

عنذاتالذهب،وهذا ً وهً لٌسنهٌا نهًعنوصفالزم هو  :وإنما

إالٌداًبٌد،سواءبسواء،الذهببالذهبربا: (ألنالنبًملسو هيلع هللا ىلصلال (ةالزياد)

.  (مثالًبمثل،هاءبهاء
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آخر الزم :مثال وصف عن نهً هذا خمراً، ٌعصره لمن العنب بٌع

للذات،وكذلنالنهًعنالصالةبدونوضوء،فهذانهًعنترنشرط

المبلة، استمبال عدم مع الصالة عن والنهً للذات، تعالى مالزم } :لال

 ُكنتُْم َما ٌُْث َشْطَرهَُوَح ُوُجوَهُكْم المسجد [ٗٗٔالبمرة:] {فََولُّوا شطر أي:

 .الحرام

.منهًعنأمرخارجعنه-3

مسؤلةالنهًعنشًءخارجعنه، الوضوءبالماءالمغصوب، :مثل وأما

نهًعنالغصب، داخلالشًء :وضابطهذا فهو أنٌكونالمنهًعنه

الشًء،  :فمثالً وخارج بالماء عنالصالة هنا النهً هل المغصوب،

الغصبمختصبالوضوء،أومختصبالصالة؟

آخر فهل : مثال العصر، صالة صلى ثم ذهب، من ً خاتما لبس رجل

 .صالتهباطلةأمصحٌحة؟الصالةصحٌحة،وهوآثمبلبسهخاتمالذهب

 :الجواب

وكذلنالنهًعنلبسالحرٌر وداخلها، النهًفًخارجالصالة أنهذا

الذي منالمنهٌات، أنهذا ضابطٌبٌنلنا فهذا وخارجها، داخلالصالة

هوالمنهًعنهلوصفالزمولٌسللذات،فهوألمرخارجعنالذاتفال

.ٌمتضًالفساد

 دالالت األلفاظ من حيث االشتران والترادف

تنمسمبهذااالعتبارإلى:

المشترنفًاللغةٌعنً:المخالطةوالممارنةومنهلولهالمشترن: -ألولا

 .[32}َوأَْشِرْكهُفًِأَْمِري{]طه: تعالى:



 
28 

اللفظالواحدالدالعلىمعنٌٌنمختلفٌنفاكثروفًاصطالحالعلماء:هو

 .لةعلىالسواءعندأهلتلناللغةدال

 :المشترنبالنسبةلمسمٌاتهألساماللفظ

األول الٌمكنالجمع :المسم اللفظالمشترنبٌنمسمٌاتمتضادة بٌنها،،

.والالحملعلٌها

 .وهمامتضادان(،الحٌض  (،و)الطهر ( لفظمشترنبٌن ) المرء)   :مثل

 .وهمامتضادان(،الصغٌر  (و (الكبٌر (لفظمشترنبٌن (الجلل:(مثالآخر

ثالث وهما)األبٌض  (و  (األسود " (لفظمشترنبٌن  (الجون   :( مثال

 .متضادان

رابع بٌن) الشفك)  :مثال مشترن الحمرة  (و  (البٌاض   (لفظ وهما(،

 .متضادان

 .باآلخرالصلةألحدها-اللفظالمشترنبٌنمسمٌاتمختلفة :المسمالثانً

ف (العٌن  :(مثل ومختلفة كثٌرة معان على تطلك فتطلكحمٌمة،إنها

الباصرةى)عل و)العٌن اإلرواء (، و(عٌن ،) الذهب)  ،و)الشمس  (،

والٌوجدأيصلةبٌنوغٌرها،فهذهالمعانًاختلفبعضهاعنبعض،

.بعضهاوبعضهااآلخر

الثالث إلى :المسم مثل: علىرأي  اللفظالمشترنبٌنمسمٌاتمتنالضة

 .وعدمهإنهامشركةبٌنإدخالالغاٌة :المابل

الرابع  لفظ :المسم مثل ووصفه الشًء بٌن المشترن شرا(تؤبط (اللفظ

اختارالثوبٌمالللذي   (المختار)   :مثل)  المفعول)   و   (الفاعل  (وبٌن

 .مختار،وٌمالللثوبنفسهمختارأٌضا
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 :نوعانالمشترنبٌنمسمٌٌنبٌنهماتعلك،وهذااللفظ :المسمالخامس

األول مثل :النوع لآلخر جزءاً المعنٌٌن أحد ٌكون الممكن) :أن ٌطلك(

 العام الممكن فإن والخاص، العام سلبالضرورة-على أحدوهو عن

 - عنطرفًالحكمسلبالضرورة :وهو - جزءللممكنالخاص-الطرفٌن

الثانً أ :النوع ٌكون مثلأن لالخر الزما المعنٌٌن الشمس)  :حد فإنه(

كماهو-والضوءٌطلكعلىالكوكب،وٌطلكعلىضوءذلنالكوكب،

 .الزمللكوكب-معلوم

الَِّذيبٌَِِدِه) :االشترانفًالتركٌبمثللولهتعالى :المسمالسادس ٌَْعفَُو أَْو

النَِّكاحِ  (ُعْمَدةُ النكاح عمدة بٌده الذي فإن والولًمشترن، الزوج، .بٌن

السابع مثل :المسم الحرف فً االشتران وللمسم،تكون (الواو: للعطف،

وحرف للتبعٌض، )من (واالبتداء، الجنس،تكون وبٌان

.تكونلالستعانة،والسببٌة (الباء) وحرف





 الترادف: -الثاني

 .واحدةركوباثنٌنعلىدابة :وهو مؤخوذمنالردٌف، :الترادفلغة

هو علىمسمى : والترادفاصطالحا الدالة المفردة األلفاظ واحدتوالً

.   (جلسولعد ( ،و)البروالممح :(باعتبارواحدمثل

  :الترادف حكم

 :لمداختلففًذلنعلىمذهبٌن

 .أنالترادفجابزعمالًووالعفًاللغة :المذهباألول
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 :بدلٌل انساجح،، وهى العلماءوهى يرهب جًهىز 

 .أَه ال يتستب عهى فسض وقىعه يحال :األول الدلٌل

 أنهوالعفًاللغة،وولوعهدلٌلجوازه؛فإنه :الدلٌلالثانً

 :بعداالستمراءوالتتبعأللفاظاللغةثبتوجودالترادففٌها

 ).   اإلنسانوالبشر :( سباللغةمثلحإماب

 .العلماءمنعلىرأيكثٌر " الفرضوالواجب " :أوبحسبالشرعمثل

 :الترادف شرط

 :ٌشترطفًاللفظٌنالمترادفٌن

اللٌثواألسد) أحدهماعلىاآلخرمثل،أنٌدالنعلىالمعنىدونزٌادة  

الممحوالبر):ومثل )الغضنفرو العماروالخمر  و)( فإنهٌطلكعلى (

مترادفةكلواحدمن حٌثإنالمفهوممناالسمٌنواحددون،تلنأنها

 .أحدهماعلىاآلخربؤيشًءمزٌة

اللفظاآلخر،فإنهأماإذاكانأحداللفظٌنٌدلعلىالمعنىمعزٌادةلمٌؤتبها

وذلن فمثالًالٌكونهذاناللفظانمترادفٌن، فًالمدلولوالمفهوم، الختالفهما

لدتبدوللناظرأنهامترادفة،وهًفً)   الصارم)  و) المهند  (،و )السٌف :(لفظ

   السٌف ) ٌخالفمفهوم " المهند (،وذلنألنمدلولومفهومكذلنالحمٌمةلٌست

 " وكذلنلوجودزٌادةفٌهدونالسٌف؛حٌثإنهٌفهممنهنسبتهإلىالهند،

وسرعة (الصارم) الحدة صفة فعرفتٌدلعلىالسٌفمعزٌادة المطع،

شرطالترادف؛حٌثاختلفتفًاأللفاظلٌستمترادفة؛النعدامبذلنأنتلن

كلالمدلول فٌكون ومفهومهوالمفهوم، مدلوله له األلفاظ تلن من لفظ

.المترادفةالخاص،والتكونمن



 
31 



 الحميمة والمجاز

 الحميمة:-1

 تعسيف انحقيقة

. ة عهى وشٌ فعيهة، يأخىذة يٍ انحقانحقيقة نغ  

 . هي: انهفع انًستعًم في يىضىعه األصهيانحقيقة اصطالحاً    

ألسام ثالثة إلى الحمٌمة عرفيةوشرعية ولغوية:تنمسم هً:، اللغوٌة

مثالذلنالصالة،فإنحمٌمتها،ةالمستعملفٌماوضعلهفًاللغاللفظ

.كالمأهلاللغةاللغوٌةالدعاء،فتحملعلٌهفً

الشرع فً له وضع فٌما المستعمل اللفظ هً: الشرعٌة والحمٌمة مثال،

 الشرعٌة حمٌمتها فإن الصالة، المفتذلن: المعلومة واألفعال حةاأللوال

.بالتكبٌرالمختتمةبالتسلٌم،فتحملفًكالمأهلالشرععلىذلن

مثالذلن:،العرفٌةهً:اللفظالمستعملفٌماوضعلهفًالعرفوالحمٌمة

،فإنحمٌمتهاالعرفٌةذاتاألربعمنالحٌوان،فتحملعلٌهفًكالمالدابة

.أهلالعرف

للرجلوالمجاز -2 أسد وضعله،مثل: اللفظالمستعملفًغٌرما هو:

.الشجاع

  ٌُستعمل لفٍظ كل بالمجاز: األصولٌون اٌمصد غٌر فً به لوضعللتكلم

اللغة فً اللفظ لهذا أراد،األصلً المتكلم أنَّ اعتماد تمنع لرٌنة لوجود

المعنى أحدهم: لال فإن حرفٌاً، األسد)األصلً ٌمصد(تكلمتمع فهو ،

فًغٌرماُوِضَعاللفظله(أسد)ألنَّهاستعمللفظ،الرجلالشجاعمجازاً
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ا والمرٌنة مرة، أول اللغة استحالةفً هً المجاز: عرفبوجودها لتً

 الكالممعاألسدالحمٌمً.

 أقسام المجاز عند العلماء:

 :المجازاللغوي -1

لعاللةمعلرٌنةمانعةمن وهواللفظالمستعَملفًغٌرماُوِضعلهلغةً

العبادة فً اللغويُّ ٌستعمله )الصالة(، كلفظ له؛ الموضوع المعنى إرادة

أوأنتمول:رأٌتالمخصوصة،ولٌس فًالدعاءالذيُوِضعلهأصالً،

 .أسًداٌمودالجٌش،فالمعنى:لابًداكاألسد

 :المجازالشرعً- 2

اللفظالمستعَملفًغٌرماُوِضعلهفًاصطالحالشرعلعاللةمعوهو

ولٌس الشرعًفًالدعاءاستثناء، ٌستعملُه كلفظ)الصالة( مانعة؛ لرٌنة

تعالى فًلوله كما المخصوصة، ٌَُصلُّوَن ﴿ :فًالعبادة َوَماَلبَِكتَهُ َ ّللاَّ إِنَّ

ِ ًّ  .[56األحزاب:]﴾ َعلَىالنَّبِ

 :زالعُرفًالعامالمجا- 3 

وهواللفظالمستعَملفًغٌرماُوِضعله،لمناسبةوعاللةُعرفٌةعامة؛

كلفظ)الدابة(مستعَمالًفًاإلنسانالبلٌد،أوفًكلماٌدبعلىاألرض،

 .بعداستمرارهُعرفًاعلىذواتاألربع

 :المجازالعُرفًالخاص -4  

ُعرفٌةوهو عاللة أو لمناسبة له، ُوِضع ما غٌر فً المستعمل اللفظ

ٌكون الفٌما فًإعرابالكلمة، النحويُّ ٌستعمله كلفظ)الحال( خاصة،

.علٌهاإلنساُنمنخٌرأوشر
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 مالحظت مهمت: 

األسئلت منىذجيت، مبعنى أنها جأيت يف الغالب عىل هذا الشكل، وال جكىن  هذه

)دالالث األسئلت الفصليت والنهائيت ضمنها فقط، فكل ما درسه الطالب يف مادة 

 .عنه سؤالمطلىب لالمححان، ومعزض لل (األلفاظ

 اهمترين الاول

 ؟اذهر زالزَ من مـاين ادلالهل يف انوغَ مؽ اهمتثيل مِا-1

 مـىن انوفغ؟ ما-2

 ماملراد بدالةل الامفاظ يف انوغة؟    -3
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 اهمترين امثاين

 ؾرف دالالت الامفاظ اظعالحا؟-1

ا مؽ امخفعيل؟-2  اىل مك ثيلسم ادلالالت ؟اذهُر

 اىل مك ثيلسم ادلالالت الامفاظ ؾيد ادلِور ؟ -3

ا مؽ اهمتثيل؟ -4  اىل مك ثيلسم ادلالالت الامفاظ ؾيد احليفية؟ اذهُر

 اهمترين امثامر

 ؾرف امـام؟-1

 اذهر مخس من ظيف امـام مؽ اهمتثيل هل؟-2

 اس خخرج ظيف امـام يف ُذٍ الايَ امكرمي ؟ -3 

ْن ُننه ِوَساًء فَْوَق ازْيَدَْْيِ فَوَ )
ّ
هْثَيَْْيِ ۚ فَا نَِر ِمثُْل َحغِّ اْْلُ ُ يِف َأْواَلِدمُكْ ۖ ِنذله ْن ُِنه زُوُثَا َما حَ يُوِظيُُكُ اَّلله

ّ
َرَك ۖ َوا

ْن ََكَن هَلُ َودَلٌ 
ّ
ا حََرَك ا ُدُس ِممه َِ ِمُكِّ َواِحٍد ِمْْنَُما امسُّ ْن مَْم يَُكْن هَلُ  ۚ ََكهَْت َواِحَدًة فَوََِا اميِّْعُف ۚ َوِْلَبََويْ

ّ
 فَا

 َِ ّمِ ْخَوةٌ فَِِلُ
ّ
ْن ََكَن هَلُ ا

ّ
َِ امثُّوُُر ۚ فَا ّمِ ٍُ فَِِلُ َُ َأبََوا ِد َوِظيهٍة يُوِِص ِِبَا َأْو َدْيٍن ۗ  َودَلٌ َوَوِرزَ ـْ َ ُدُس ۚ ِمْن ب امسُّ

َ ََكَن ؿَوِ  نه اَّلله
ّ
ِ ۗ ا ا ۚ فَرِيَضًة ِمَن اَّلله ـً ُْم َأْكَرُب مَُُكْ هَْف )امًساء        ( ًميًا َحِكًميًاأََٓبُؤمُكْ َوَأبْيَاُؤمُكْ اَل ثَْدُروَن َأُّيُّ

 (11الايَ 

اهمترين امرابؽ   

 ؾرف اخلاص؟-1

 ماُو معل اخلاص؟-2

 اىل مك ييلسم امخخعيط؟-3

 ؾرف امخخعيط امليفعل مؽ اهمتثيل ْٔلهواؿَ؟-4

 اهمترين اخلامس

 ؾرف املعوق؟-1
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 ماحلمكَ يف ثلييد املعوق؟-2

 اس خخرج مفغ املعوق يف ُذٍ الايَ امكرمية؟-3

َِاحُُُكْ َوبَيَاحُُُكْ َوأََخَواحُُُكْ ) ِِت ُحّرَِمْت ؿَوَْيُُكْ أُمه َِاحُُُكُ اماله َومَعهاحُُُكْ َوَخااَلحُُُكْ َوبَيَاُت اْْلَخِ َوبَيَاُت اْْلُْخِت َوأُمه

ِِت يِف ُحُجوِرمُكْ ِمْن وِسَ  َِاُت وَِسائُُِكْ َوَرََبئُِبُُكُ اماله َضاؿَِة َوأُمه يَُُكْ َوأََخَواحُُُكْ ِمَن امره ـْ ِِت َدَخوُُْتْ ِِبِنه أَْرَض ْن  ائُُِكُ اماله
ّ
فَا

يَن ِمْن أَْظاَلبُُِكْ َوأَْن تَْ  ِ اله َما كَْد مَْم حَكُوهُوا َدَخوُُْتْ ِِبِنه فاََل ُجٌَاَح ؿَوَْيُُكْ َوَحاَلئُِل أَبْيَائُُِكُ اَّله
ّ
ـُوا بَْْيَ اْْلُْخذَْْيِ ا َم

َ ََكَن قَفُوًرا َرِحًميًا نه اَّلله
ّ
                              (23)امًساء الايَ         (َسوََف ۗ ا

 اهمترين امسادس

 ؾرف املليد؟-1

 ُات زالَز امثةل نومليد من املران امكرمي؟-2

 اين املعوق واملليد يف ُذٍ الاَي امكرمية؟-3

خِّ ) اُم س ِ ـَ ْظ
ّ
خَِعْؽ فَا ا ۖ فََمْن مَْم يَس ْ ْْيِ ِمْن كَْبِل َأْن يَخََماسه ـَ ْد فَِعَياُم َصَِْرْيِن ُمذَخَاِب َْي ِمْسِكييًا ۚ فََمْن مَْم ََيِ

ِ ۗ َوِنْوََكِفرِيَن ؿََذاٌب َأِميٌ  ِ َوَرُسوهِلِ ۚ َوِثْْلَ ُحُدوُد اَّلله ِِلَ ِمُخْؤِمٌُوا َِبَّلله  (4دهل الايَ )اجملا( َذَٰ

 اهمترين امسابؽ

 ؾرف اجململ مؽ مثاهل يف املران امكرمي؟-1

 مامفرق بْي اجململ وامـام؟-2

 اس خخرج اجململ يف ُذٍ الاايت امكرمية؟-3

ـِْيَ ) اِن ـُوا َمَؽ امره ََكَة َواْرَن اَلَة َوأٓثُوا امزه  (43)امبلرة الاَي  (َوأَِكًميُوا امعه

َا) ا يِف  ُُكُوا اميهاُس  اَي َأُّيُّ ًبا َحاَلاًل  اْْلَْرِض  ِممه  (168)امبلرة الايَ ( َظّيِ

اِركَُة  ) اِرُق َوامسه واَوامسه ـُ ُ َؾزِيٌز َحِكيٌ  فَاْكَع ِ ۗ َواَّلله َبا ىَََكاًل ِمَن اَّلله  (38)املائدة  (َأيِْدَُّيَُما َجَزاًء ِبَما َنس َ

اهمترين امثامن   

 ؾرف الامر واذهر امه ظيغَ؟-1

 مىت يدل الامر ؿىل اموجوب؟-2
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 اذهر مخسة من حمامل الامر مؽ اهمتثيل هل يف املران امكرمي؟-3

 اس خخرج الامر يف ُذٍ الاايت امكرميَ وبْي هوؿَ؟-4

َْلَ  َوِأُمرْ ) ُْ اَلةِ  َأ  (132)ظَ الايَ  (ؿَوَْْيَا َواْظَعِبْ  َِبمعه

ُروِف  فَوَْيبُِكْ  فَِلرًيا َوَمْن ََكنَ ) ـْ َذا َِبمَْم
ّ
ُُتْ  فَا ـْ هَْْيِمْ  َدفَ

ّ
 ( 6)امًساء الايَ  (ؿَوَْْيِمْ  فَبَْصُِِدوا َأْمَوامَُِمْ  ا

يَن مَْم يَْبوُُغوا امُْحُُلَ ِمٌْ ) ِ يَن َموََكْت َأيَْماىُُُكْ َواَّله ِ خَبِِذْىُُكُ اَّله يَن أَٓمٌُوا ِميَس ْ ِ َا اَّله اٍت اَي َأُّيُّ )اميور  (ُُكْ زاََلَث َمره

 (58الايَ  

 اهمترين امخاسؽ 

 ؾرف اهْني  مؽ اهمتثيل هل يف املران امكرمي ؟-1

 اذهر مخس من ظيف اهْني  مؽ الامثهل يف املران امكرمي؟-2

 اس خخرج الامر واهْني  يف ُذٍ الاايت؟-3

ا يَْبوُغَنه ِؾيَدَك اْمِكَبَ أََحُدُُهَا أَ  َوكََضى )* مه
ّ
ْحَساًًن ۚ ا

ّ
ْيِن ا ٍُ َوَِبمَْوادِلَ ايه

ّ
اله ا
ّ
ُبُدوا ا ـْ َُّم َأاله ثَ ُُهَا فاََل َرب ْو لِِكَ

َُما كَْواًل َنرمِيًا ِه َُما ُأّفٍ َواَل حَْْنَْرُُهَا َوكُل م ِه  (23)الارساء الايَ  (ثَُلل م

امَْوا كُلْ ) ـَ مَ  َما َأثْلُ  ثَ ُُُّكْ  َحره َِ  جُْْشُِنوا ؿَوَْيمُكْباَله  َرب ْينِ   َصيْئًا ِب ْحَساًنً  َوَِبمَْوادِلَ
ّ
ْماَل  ِمنْ  َأْواَلَدمكُْ  ثَْلُذوُوا َواَل  ا

ّ
ا

نُ  قٍ  مُهْ َۖواَل  ىرزكُك ََنْ ايه
ّ
هِت  ْفَس اميه  ثَْلُذوُوا َواَل   بََعنَ  ِمٌَْ ََما َػَِرَ  َما امَْفَواِحَش  ثَْلَربُوا َوا مَ  ام ُ  َحره اله  اَّلله

ّ
 ا

ِمُُكْ  َِبمَْحّقِ  امكُْ  َذَٰ ِلوُونَ  َوظه ـْ وهُُكْ ثَ ـَ َ َِ م  (151)الاهـام الايَ  (ِب

ينَ ) ِ َا اَّله َبَ  ثَبُُِكُوا اَل  أَٓمٌُوا اَي َأُّيُّ افًا امّرِ ـَ هُلوا ُمَضاَؾَفةً  َأْض َ  َواث وهُُكْ ثُْفِوُحونَ  اَّلله ـَ َ  (131الايَ)ال معران   (م

 اهمترين امـارش

 1-ؾرف املضت ك مؽ اهمتثيل هل يف املران امكرمي؟

 ُل وكؽ الاصتاك يف املران امكرمي؟-2

 ُات زالث امثهل نومضتك يف املران امكرمي؟-3

 اس خخرج املضتك يف ُذٍ الاايت وبْي مـاهيَ؟-4
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اِرُق ) اِركَةُ  َوامسه وا َوامسه ـُ َبا ِبَما َجَزاءً  َأيِْدَُّيَُما فَاْكَع ِ  ِمنَ  ىَََكاًل  َنس َ ُ  ۗۗ  اَّلله )املائدة   (َؾزِيٌز َحِكيٌ  َواَّلله

 (38الايَ 

اِدمُوهََم يِف ) َدَما امَْحّقِ  َُيَ ـْ َ َ  ب هَما ثََبْيه ه ىَل  يَُساكُونَ  ََكَ
ّ
 (6)الاهفال الايَ  (َومُهْ يَْيُؼُرونَ  امَْمْوِت  ا

ئُُُك ِبخَبِِويهِلِ فَبَْرِسوُوِن  )يوسف الايَ ) ِّ ٍة َأًَن ُأهَب َد ُأمه ـْ َ نََر ب ي ََنَا ِمْْنَُما َواده ِ (45َوكَاَل اَّله  

ًنه  كَامُوا بَلْ 
ّ
ةٍ  ؿىََلى  أََٓبَءًنَ  َوَجْدًنَ  ا ًنه ؿىََلى  ُأمه

ّ
 (22)امزخرف الايَ   (ُمِْخَُدونَ  أََٓثِرمِهْ  َوا

نه ) 
ّ
يَ  ا ُِ ْبَرا

ّ
ةً  ََكنَ  ا ِ  كَاِهخًا ُأمه ٌِيًفا َّلِله  (121)اميحل الايَ  (ِمَن امُْمْْشِِنْيَ  يَمُ  َومَمْ  َح

ْرًنَ  َومَِئْ )  َذاَب  َؾْْنُمُ  َأخه ـَ ىَلى  امْ
ّ
ةٍ  ا ُدوَدةٍ  ُأمه ـْ َُ  َما مََيُلومُنه  َم ِبُس  (8ُود الايَ )  (ََيْ

 اهمترين احدى ؾْش

 ؾرف املتادف؟-1

 مثال نومتادف يف املران امكرمي؟ ُات مخس-2

 بّْي حُك امتادف.-3

 اهمترين ازًىت ؾْش

 1-ؾرف احلليلة مغة واظعالحا؟ مّث بّْي ٔأهواع احلليلة مؽ املثال؟

 ؟ؾّرف اجملاز مغة واظعالحاً  -2

 3- بّْي اجملاز انوغوي مؽ املثال ؟

 ؟مجاز امْشؾ ُات مثاال نو-4

 اهمترين زالزة ؾْش

  1- ما امللعود َبجملاز امـريف وامـام واخلاص مؽ ذهر املثال مك واحد مْنا ؟

ًنه اس خخرج اجملاز من اْلآيت املرأٓهية: -2 
ّ
هِت أَْكبَوْيَا ِفْيَا َوا رَي ام ـِ هِت ُنيها ِفْيَا َوامْ }َواْسبَِل امْلَْريََة ام

 .[82مََعاِدكُون{ ]يوسف: 
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يّنِ َأَرايِن َأْؾِِصُ 
ّ
 } ا

ّ
ئٌَْا ِبخَبِِويهِلِ ا َُ هَّبِ رْيُ ِمٌْ ا ثَبُِكُ امعه ُل فَْوَق َرِأِِس ُخْْبً يّنِ َأَرايِن َأْْحِ

ّ
ًرا َوكَاَل اْْلَٓخُر ا ًنه مَخْ

ِيَْي { ]يوسف:   .[36ىََراَك ِمَن امُْمْحس ِ

َ مَُُكُ امَْخْيطُ اْْلَبَْيُغ ِمَن امَْخْيطِ  بُوا َحىته يَخَبَْيه ىَل  }َوُُكُوا َوارْشَ
ّ
َياَم ا وا امّعِ اْْلَْسَوِد ِمَن امَْفْجِر مُثه َأِثمُّ

 .[187انوهْيل{ ]امبلرة: 

 ٔأدؾو مُك من هللا امخوفيق واميجاح


