
 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 لٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌرخ بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة

 "ً"فقه الفٌسبوك على صفحته رواد لةأسئ على

 سؤال جواب

 الجنس أسماء فً فقط ٌقع أصالة المجاز

  ابوعلً ابوعرٌبان طارق  إلى

 :السؤال

 ورسوله، هللا ٌحب ما على هللا وأعانكم شٌخنا، ٌا علٌك السالم

 :وهو لإلجابة، الثقة موضع أنكم حسبً لكن فٌه؛ أنتم ما رغم بسؤال لً اسمح

 الزٌادة، المجاز عالقات من أن أٌضا وذكر الحروف، فً ٌقع ال المجاز أن ذكر 3 الشخصٌة كتاب فً

 الحروف؟ فً المجاز قبٌل من هذا ألٌس زائدة، هنا والكاف ﴾ء  ً  ش   ه  ل  ث  م  ك   س  ٌ  ل  ﴿: تعالى قوله وهو مثاالً، وضرب

 .خٌرا هللا وجزاكم اإلشكال، توضٌح أرجو

 
 :الجواب

 وبركاته، هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 المجاز أن هو ورد الذي بل إطالق على الحروف فً ٌقع ال المجاز أن اإلسالمٌة الشخصٌة كتاب فً ٌرد لم

 فً وال بأقسامه، المشتق فً وال بأقسامه، الفعل فً وال الحروف فً ٌقع وال الجنس أسماء فً فقط ٌقع أصالة

 المجاز دخول عدم سبب الكتاب فً بٌن وقد... بالتبع فٌها ٌقع بل أصالة المجاز فٌها ٌقع ال كلها فهذه ،العلم اسم

 الجزء اإلسالمٌة الشخصٌة كتاب فً الخصوص بهذا جاء ما لك وأنقل... بالتبع فقط ٌدخلها وأنه أصالة هذه فً

 :والمجاز" "الحقٌقة باب فً ثالثال

 ٌكون إنما بالذات والمجاز. بالتبعٌة ٌكون وقد ،باألصالة أي ،بالذات ٌكون قد الكالم فً المجاز ودخول... )

 من وصف اعتبار غٌر من كثٌرٌن على تصدق ألن الصالحة الذات نفس على دل ما وهو ،الجنس اسم فً

 بالذات المجاز فٌه ٌدخل ال والذي. ذلك غٌر فً ٌدخل وال ،الشدٌد للضرب والقتل ،للشجاع كاألسد ،األوصاف

 :أمور

 ٌفد لم فإذا ،همتعلق بذكر إال ٌفٌده ال بل ،وحده معناه ٌفٌد ال ألنه ؛الحرف فً المجاز ٌكون فال ،الحرف أحدها

 تستعمل بأنف عبالتب فٌه دخوله بٌان وأما. مفٌداً  الكالم كون عن فرع دخوله ألن ؛المجاز ٌدخله فال وحده

ه  ﴿: تعالى كقوله ،إلٌها المتعلقات من التجوز فٌسري ،مجازٌاا  استعماالا  متعلقاتها ق ط  ن   آل   ف ال ت  و  ع  ك ون   ف ر   ٌ  ل ه م   ل 

و د  ناا ع  ز  ح   جاء فالمجاز مجازاا، أٌضاا  العلة الم إدخال كان ،مجازاا  كان لما عدواا  بصٌرورته االلتقاط تعلٌل فإن ﴾اا و 

 .الحرف فً ٌكون ال فإنه بالذات المجاز وأما ،لمتعلقه تبعاا  حرفال فً

 وهو ألصله تابع والمشتق الفعل من كالً  ألن ؛ونحوه كضارب :بأقسامه والمشتق ،بأقسامه الفعل: ثانٌها

 إطالق ألن ؛مجازاً  كان إنما قبله أو الضرب انقضاء بعد مثالً  ضارب فإطالق. مجازاً  أو حقٌقة كونه فً المصدر

 .حقٌقة ال مجاز ضرب ذو كقولنا ذهه والحالة الضرب

 ،لعالقة نقل وإن بمجاز، لٌس كونه فً إشكال فال عالقة، لغٌر منقوالً  أو جالً،رتم كان إن ألنه ؛العلم: ثالثها

 المتنع مجازاً  كان لو ألنه ؛بمجاز لٌس فكذلك ،البركة من وضعه أو بحمله اقترن لما مباركاً  ولده سمى كمن

 .انتهى (.بمجاز لٌس أنه على فدل ،كذلك لٌس والحال العالقة، زوال عند هإطالق
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 ٌفٌد "ال الحرف ألن أصالة لٌس أي بالذات لٌس ولكن الحروف فً ٌقع المجاز أن النص هذا من فواضح

 لكالما كون عن فرع دخوله ألن ؛المجاز ٌدخله فال وحده ٌفد لم فإذا ،همتعلق بذكر إال ٌفٌده ال بل ،وحده معناه

 فالمجاز الحرف، إلى المتعلقات من ٌسري التجوز فإن مجازٌاً  استعماالً  الحرف متعلقات استعملت إذا لكن "،مفٌداً 

 ...لمتعلقاته تبع هو الحرف فً

 كتاب فً جاء ما وهو الحرف، على المجاز دخول حول السؤال فً إلٌه أشرت الذي المثل إلى لنأتً واآلن

 ذكر حٌث وأنواعها المجاز عالقات عن الحدٌث عند والمجاز" "الحقٌقة باب فً الثالث الجزء اإلسالمٌة الشخصٌة

 :ٌلً ما منها التاسع النوع عند

س  ﴿: تعالى كقوله بزٌادتها فٌحكم كلمة بإسقاط الكالم ٌنتظم أن وهو - الزٌادة: التاسع )النوع  ٌ ل ه   ل  ث  م  ء   ك   ً  ﴾ش 
 الكاف ألن ؛المثل مثل نفً ال المثل نفً المراد إذ زائدة، فالكاف شًء، لهمث لٌس أي ،بالزٌادة مجازاً  ٌسمى فإنه

 .انتهى (.للتأكٌد زائدة الكاف تكون أن فلزم ،محال وهو تعالى هلل مثل إثبات ٌلزم وحٌنئذ ،مثل بمعنى

ل ه  ﴿ تعالى قوله فً "كاف" الحرف فً المجاز ٌكن لم المثال هذا ففً ث  م   أي ت،بالذا المجاز ٌكن لم ،﴾ك 

 "كاف"، الحرف إلى منها فسرى المجاز دخلها التً هً "كاف" الحرف متعلقات أن وذلك تبعاا، كان بل أصالة،

 الجملة فإن الحقٌقة على الجملة هذه فً الكاف حرف ُجعل إذا لكن الحقٌقة، على التشبٌه ٌفٌد "كاف" فالحرف

 ٌشبهه ال أي شًء مثله لٌس المثٌل هذا وأن حانهسب هلل مثٌالً  هناك أن حٌنها ستعنً ألنها صحٌحة غٌر تصبح

 "،شًء   ِمْثلَهُ  "لٌس معناها فاآلٌة هلل، ِمْثل ٌوجد ال أنه اآلٌة من المراد بل اآلٌة، من المراد هو لٌس هذا لكن شًء،

 ٌفٌد أصبح بل للتشبٌه، مفٌد غٌر وجعله التشبٌه إفادته عن "الكاف" حرف صرف لآلٌة المعنى هذا فاقتضى

 على حقٌقة ٌدل "كمثله" فلفظ ،...الجملة بسبب أي التركٌب، بسبب المجاز إلى الحقٌقة عن صرف أي... تأكٌدال

 فكان زائداً، "الكاف" حرف باعتبار أي الزٌادة، عالقة باب من فقط "المثل" على مجازاً  ٌدل ولكنه المثل"، "مثل

رف ألنه مجاز هو زائداً  واعتباره ،زائداً  ف""الكا حرف اعتبار ٌقتضً "كمثله" للفظ المجازي المعنى هذا  عن ص 

 لفظ فً الذي المجاز فسرى... التوكٌد على الدالة الزٌادة وهو التشبٌه غٌر إلى التشبٌه وهو األصلً معناه

 ...الحرف إلى الحرف متعلقات من ىسر أي "كاف"، الحرف إلى سرى بأكملها، الجملة ضمن "كمثله"

ء  ﴿ اآلٌة فً ذكورالم المجاز أن: والخالصة  ً ل ه  ش  ث  م  ٌ س  ك   مجاز من هو "كاف" الحرف زٌادة باعتبار ﴾ل 

 حرف صرف فكان شًء(، كمثله )لٌس جملة اقتضتها الكاف زٌادة ألن وذلك الحروف على ٌدخل الذي التبع

 التً ملةالج بسبب فٌه المجاز حصل أي الكاف، حرف فٌه وضع الذي التركٌب بسبب التشبٌه إفادته عن الكاف

 ...فٌها وضع

 ٌكون األمر أصبح واضحاً. أن آمل

      تحٌاتً وتقبل

 
 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم

 هـ1441 األول ربٌع 82

 م85/11/8112 الموافق

 
 :الفٌسبوك على( هللا )حفظه األمٌر صفحة من الجواب رابط
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