
  منه الظاهرية وموقف..  الكريم القرآن في المجاز

  
  ٢٠٠٩ ديسمرب ١٧، اخلميس

  الظاهري عقيل ابن عبدالرمحن أبو: كتبه

  

 هي، كام املقالة هذه نرش يف عقيل ابن عبدالرمحن أبو الكبري العالمة رغبة عند نزوال إال الرسالة ملحق يف بدّ  من لنا يكن مل
 خاصة الكريم، القرآن يف املجاز من الظاهرية موقف عن خيرج ال مفاده املواجهة أثناء سؤاال عليه طرحنا أن بعد وذلك
 يف كالعادة االرجتال عىل فيه الكالم يكون أن فأبى الكريم، القرآن يف وروده منكرة األصوات بعض تعالت أن بعد

.. به يعتقد الذي الدليل وينرش هبا، يؤمن التي احلجة يقم تفصيال فيه القول يفّصل أن آثر حيث الصحفية، احلوارات
  :هي كام إجابته هذه فكانت

يه فإن هذا ومثل ُعبِّي، يف أمجعه بأن متالطم بحر عن اهللا حفظك تسألني ر، جريدة يف تقصِّ  يفيد؛ ال املبتور واجلواب متعذِّ
اء أهيا عيلَّ  فاصربوا التوفيق؛ وباهللا االعتدال، سبيل أسلك هلذا  لكم أحققه والذي اهللا، شاء إن وفائدة خري عىل فأنتم ؛ الُقرَّ
 الكالم تركيب يف أدبياً  وجمازاً  املعاين، حروف من واحلرف والصيغة املفردة يف لغوياً  جمازاً  هناك أن: األحباب أهيا

 املجاز بني اخللط ذلك وسبب جّداً؛ وسيعاً  اختالفاً  ذلك يف العلامء اختلف وقد.. اللغة متون يف ُيدرج وال كاالستعارة،
َّ  أن أحب للمسألة التحقيق وقبل املحيط، البحر من الثالث املجلد يف الزركيش اإلمام صنيع يف كام كاملعرَّب وغريه  لكم أَُمل
  .وغريهم ظاهرية من العلامء اختالف

 َمفرَّ  وال الكبري االشتقاق إنكار ولزمه العرب، بلغة نزل الرشع ألن اللغة؛ يف نفيه لزمه السنة أو القرآن يف املجاز نفى وَمنْ 
 سعيد بن منذر ومذهب الظاهري، حممد وابنه الظاهري، داوود اإلمام مذهب فهو الكريم القرآن يف املجاز نفيُ  فأما منه؛

 جماز إال تنكر مل الظاهرية أن - الفقه يف ظاهرياً  يكن مل ليته ويا-  االحتادي احللويل عريب ابن وادعى الظاهري، البلوطي
 رسيج ابن اإلمام ردَّ  وهلذا اختالفهم؛ حيقق مل ألنه ذلك؛ يف وكذب اللغوي، ال األديب املجاز من نوعاً  يعني.. االستعارة
ِذينَ : (وتعاىل سبحانه اهللا بقول القرآن يف املجاز أنكر عندما الظاهري داود بن حممد اإلمام عىل الشافعي  ِمن أُْخِرُجوا الَّ
َمْت  بِبَْعضٍ  بَْعَضُهم النَّاَس  اهللاَِّ  َدفْعُ  َوَلْوَال  اهللاَُّ  َربُّنَا َيُقوُلوا أَن إِالَّ  َحقٍّ  بَِغْريِ  دَِياِرِهمْ  ُدِّ َواٌت  َوبِيَعٌ  َصَواِمعُ  هلَّ ) َوَمَساِجدُ  َوَصلَ

]  أخرب أو وتكلم،: األفضل[ وعربَّ  الصلوات، مواضع به أراد وإنام ُهتدم؛ ال الصلوات: (وقال ،]٤٠/احلج سورة[



 عند يكن فلم ؛)مقامه إليه املضاف وأقام املضاف، فحذف املجاز؛ سبيل عىل]  الصلوات مواضع عن أي[ عنها بالصلوات
  .. جواب أدنى الظاهري داوود ابن

  الزمة احلجة

 بةمعرَّ  كانت وإذا داوود، ابن الزمة فاحلجة العرب اشتقاق من املوضع هذا يف الصلوات كانت إذا: عبدالرمحن أبو قال
ها؛ عىل العرب عند حقيقة فهي  فاْختَلَف أخرى؛ لغة معنى من منقول وهو-  املعرَّب يف العرب شأن هذا ألن ُمَسامَّ

ب؛ من يشتقوا مل ما - الواضعُ  بة لغة من عربياً  جمازاً  االشتقاق فيكون املعرَّ  بلفظه بقي مما الصالة أن عىل يدل وهذا..  معرَّ
د فيام العرب الشتقاق املرجع ولكن ، التوقيفية األسامء من  أبو قال وقد املعتل، واحلرف والالم الصاد معاين من عندهم حتدَّ
ى أسفارهم يف فيها يصلون للنصارى الرباري يف تبنى بيوت والصلوات:( سالم بن القاسم عبيد َسمَّ  فعربت صلوتا؛ تُ

 يكون فحينئذ ؛)صلوثا( املثلثة بالثاء ورويت عربانية،) صلوتا( أن اجلواليقي أمحد بن موهوب منصور أبو وبنيَّ  ،)صلوات
.. املعرَّب احلقيقي املعنى عن غفال رسيج وابن هو ألنه املوضع؛ هذا يف احلجة تلزمه وال املجاز، نفي يف خمطئاً  داوود ابن

ده حزم، ابن اإلمام عند املجاز ثبوت عندي واملحقق ق مل عنده لبْسٍ  بسبب ذلك يف وتردُّ  اللغوي املجازين معنى به ُحيقِّ
 طبيعة أو إمجاع أو نصٍّ  بدليل تيقنا إذا] لغوي جماز هذا[ االسم إن: به نقول والذي: (مشرتطاً  للمجاز مثبتاً  فقال واألديب؛
م الذي هو تعاىل اهللا فإن عنده؛ الوقوف وجب آخر معنى إىل اللغة يف موضوعه عن ُنقل أنه  تعاىل وله كلها، األسامء آدم علَّ
  )شاء بام شاء ما يسمي أن

  اخلاطئ الفهم

 جاء رشعه وأن خلقه، تعليمه من جيعله ومل سبحانه، وحده اهللا فعل من جعله إذ املجاز؛ ملعنى اخلاطئ الفهم هذا عىل وبناء
مها عربية لغةٍ  يف بام عوا أو حفظوه بام العرب علَّ : املجاز أنكر من عىل راداً  قال األصل هذا عىل بناء.. بالسليقة عليه فرَّ

]: حزم ابن يعني[ عيل قال) .. الكذب عن يبعدان ورسوله تعاىل واهللا كذب، املجاز إن:(قال بأن املجاز منع من واحتج
قه كان عام االسم تعاىل اهللا نقل وليس ،)صدقَت : (له فيقال  بعينه؛ احلق هو بل كذباً، آخر موضع إىل ما موضع يف عليه علَّ
ه هو احلق ألن ) التقريب( كتابيه يف املسألة هذه أحكم أنه وذكر).. يفعله مل أو به يأمر مل ما هو والباطل تعاىل، فِْعلُ
 الوارد املعنى عىل الكالم محل يف ملنهجه مثَّل ،وإنام الكتابني هذين يف بحثاً  واملجاز للحقيقة ُيْفرد مل أنه والواقع ،)الفصل(و
بت عام اخلروج جيوز ال وأنه السياق، يناسب بام العرب لغة يف  احلرفية ادعاء يف بالغ بل املعاين، من اللغة ألفاظ عليه ُركِّ

عاً  قال ثم.. أحياناً  اجلامدة ل إذا اليشء فإن فيها؛ تنازعوا التي اآلي من طرفاً  تعاىل اهللا شاء إن نذكر ثم:( مفرِّ  فهمه سهل مثِّ
تِي اْلَقْرَيةَ  َواْسأَلِ : (وجل عز قوله ذلك فمن ؛ تِي َواْلِعْريَ  فِيَها ُكنَّا الَّ ا فِيَها أَْقبَْلنَا الَّ  فقال] ٨٢/يوسف سورة) [َلَصادُِقونَ  َوإِنَّ
 أنفسها العري سأل فلو نبي؛ السالم عليه يعقوب: (آخرون وقال ،)العري أهل واسأل القرية، أهل واسأل معناه: (قوم



َلَقا: (تعاىل قوله ومنه ممكن، األمرين وكال]: حزم ابن هو[عيل قال) .. ألجابته نفسها والقرية  َقْرَيةٍ  أَْهَل  أَتَيَا إَِذا َحتَّى انطَ
أََبْوا أَْهلََها اْستَطَْعَام  ا أَن فَ ْذَت  ِشئَْت  َلوْ  َقاَل  َفأََقاَمهُ  َينَقضَّ  أَنْ  ُيِريدُ  ِجَداًرا فِيَها فََوَجَدا ُيَضيُِّفوُمهَ َ  سورة) [أَْجًرا َعلَيْهِ  َالختَّ
  ]. ٧٧/الكهف

  املعهودة اإلرادة

 يقع ال التي املعهودة اإلرادة هي هذه احلي بضمري إال تكون ال واإلرادة له، ضمري ال اجلدار أن العقل برضورة علمنا فقد
 هذه يوجب ما فيه ليس الذي اجلدار عىل الصفة هذه أوقع وقد تعاىل اهللا وجدنا فلام سواها؛ عىل اللغة يف إرادة اسم

 أن قدمنا وقد إرادة، امليل فسمى ؛ احلائط ميالن إىل املكان هذا يف اإلرادة اسم نقل قد وجل عز اهللا أن يقيناً  علمنا: التسمية
 ذلك نقل وال ، مراتبها عن عامله يف تعاىل رتب التي احلقائق نقل يوجب ال ذلك أن إال..  شاء بام شاء ما يسمي تعاىل اهللا

 منقول بأنه اسم عىل نحكم أن استجزنا ما ذكرنا التي الرضورة ولوال.. وجل عز اخلالق فيه نقله الذي املكان غري يف االسم
 قول: غريه إىل اللغة يف موضوعها عن اإلرادة اسم نقل يف الصويل حييى بن حممد بكر أبو أنشد وقد أصالً، مسامه عن

  :الراعي

  نصوال أردن إذا الُفؤوس قلق

 قال وقد البيت، هبذا بكر أبو فأجاب ، اآلية هذه يف سأله ــ دهرياً  وكان ــ الكاتب فراس ابن أن الصويل بكر أبو وذكر
 مل ما كل ولكن الفك، يف يتشكل ما وكل ، يشاء ما عىل قادر هو وبىل) .. إرادة اجلدار يف حيدث أن عىل قادر تعاىل إنه: (قوم
عٍ  كلَّ  أن كام مكذوب، فهو املعهودات من كلامته به متت قد ما فيه تعاىل خرق أنه نص يأتنا  مبطل، فهو بدليل يأت مل ما مدَّ

ْجِري:( تعاىل قوله وكذلك الِ  َمْوجٍ  ِيف  ِهبِمْ  َوِهيَ َ بَ َعنَا اْرَكب ُبنَيَّ  َيا َمْعِزلٍ  ِيف  َوَكانَ  ابْنَهُ  ُنوٌح  َوَناَدى َكاْجلِ  مَّعَ  َتُكن َوالَ  مَّ
 أنه من قلنا مما وهذا ، اضطرارية السفينة وحركة ، جرياً  السفينة حركة سمى تعاىل فإنه ؛] ٤٢/ هود سورة) [ اْلَكافِِرينَ 
م الذي وهو:  عبدالرمحن أبو قال[  كلها واملسميات األسامء خالق فهو ، شاء بام شاء ما يسمي تعاىل  التعبري العرب علَّ
م ، التنزيل قبل السفينة بجريان واْ :( تعاىل قوله وأما هو، إال إله ال حاشاه]..  جداً  كثرياً  ذلك أمثاَل  وعلَّ بُ وِهبِمُ  ِيف  َوأُْرشِ  ُقلُ
 ، مقامه غريه لفظ أقيم الذي احلذف من ذكرنا ما عىل العجل حب تعاىل عنى فإنام ؛]٩٣/البقرة سورة) [بُِكْفِرِهمْ  اْلِعْجَل 
ُقوُل  اْمتََألِْت  َهلِ  ِجلََهنَّمَ  نَُقوُل  َيْومَ :( تعاىل قوله وأما ِزيدٍ  ِمن َهْل  َوتَ   .. هلا وإنطاق حقيقة عندنا وهو]  ٣٠/ق سورة) [ مَّ

  العرب كالم يف

ا:( ِتعاىل اهللا بقول قوم علينا احتج وقد ةَ  َعَرْضنَا نَّ َامَواِت  َعَىل  اْألََمانَ بَالِ  َواْألَْرضِ  السَّ أََبْنيَ  َواْجلِ ِملْنََها أَن فَ  ِمنَْها َوأَْشَفْقنَ  َحيْ
نَسانُ  َوَمحَلََها وًما َكانَ  هُ إِنَّ  اْإلِ  عىل عندنا أيضاً  وهذا]:  حزم ابن هو[ عيل قال] ..  ٧٢/األحزاب سورة) [ َجُهوًال  ظَلُ



ها؛ إذ التمييز فيها وضع تعاىل اهللا وأن احلقيقة،  وسقطت إياه، سلبها األمانة حتمل من وأشفقت الرشائع محل أبت فلام خريَّ
ف لها؛ مل أهنا بذلك واملراد ، أيضاً  اللفظ نقل عىل يكون أن وممكن.. عنها الُكلُ  الفهم قوة فيها تعاىل يركب مل إذْ  ُحيَمِّ
 أبى: (متدح أن أرادت إذا تقول العرب فإن ؛ وأشعارها العرب كالم يف موجود وهذا املميزة، املختارة النفس وال والعقل،
.. الذم يف وكذلك له، ملضادهتا الفعلة هلذه قابل غري سؤددك إن أي) ..لؤمك ذلك أبى:( الذم أرادت وإذا ،)سؤددك ذلك
 األول أن إال..  سواه ما عىل ال واألرض السموات إباية كانت هذا فعىل له؛ ملضادهتا املكرمة هلذه قابل غري لؤمك إن أي
قنا وإنام ؛ نقول وبه أصح  بيان عندنا كله وجل عز اهللا كالم ألن جهنم إنطاق يف آنفاً  قلنا ما وبني الوجه هذا يف هذا بني فرَّ
ْمعَ  َلُكمُ  َوَجَعَل :(  وجل عز اهللا لقول ذلك قلنا وإنام ؛ وحواسنا عقولنا بإدراك فهمنا أوجبه ما معهود عىل وجارٍ  ، لنا  السَّ

نا ،]٩/السجدة سورة)[  َواْألَْفئَِدةَ  َواْألَْبَصارَ   ال ذلك وكل ، لنا بيان بأنه وأخربنا ، للقرآن والتدبر التفكري عىل تعاىل وحضَّ
انا ، كله ذلك صح فلام يضادها؛ بام ال عقولنا متيِّزه بام إال يكون  السموات أن إىل والعقل والسمع والبرص التدبر وأدَّ
 احلي وأن ، حي يف إال يكون ال التمييز وأن ، لألشياء التمييز هو النطق حد وأن ، كذلك األرض وأن ، تعقل ال مجادات
 عليه، هي ما عىل األشياء معرفة إمكان هو التمييز حد وأن كله، ال احلي بعض هو املميز وأن ، بإرادة املتحرك احلساس هو

 وال لألفالك، وال ، لألرض ليست الصفات هذه كل أن وأيقنا ، بإرادة املختلفة واألعامل الصناعات يف الترصف وإمكان
 معهودها عن منقولة لفظة ــ أحياء ليست التي هذه عن تعاىل هبا أخربنا التي ــ اللفظة هذه أن علمنا: حاملة له اجلبال
 لبَّس فقد الطريقة هذه تعدى ومن احلقيقة، عىل فيها املوجودة عنها، املخرب األشياء هذه صفات من أخر معانٍ  إىل عندنا
 عن ثم املبادئ، يف حقائقها عن األمور إخراج أراد فمن وباجلملة.. فينا املوضوع تعاىل اهللا نور إطفاء ورام األشياء،
 يف قوة أو عقله، يف وصمةٍ  من بد فال ذلك من َسلِم فإن.. أغراضه وسوء دينه، يف ُيتَّهم أن فينبغي املعاهد؛ يف حقائقها
 إذْ  إياه سلبها قد حينئذ فيها تعاىل اهللا وضعه كان الذي اإلنطاق ألن األول؛ الوجه عىل يعرتض ال كله هذا أن إال.. جهله
 ذكرنا بام فيه شك ال باطل فهذا اليوم؛ إىل نطقها عىل باقية إهنا: يقول من عىل كله هبذا ُيعرتض وإنام األمانة؛ قبول أبت
  ..التوفيق وباهللا

  !عقل للحجارة

 اهللا شبه وقد ، متييزها من يقرب متييزه ولعل ،)عقالً  للحجارة أن: (منداذ خويز]  ابن[  يلقب املالكيني من رجل ذكر وقد
بها ما تعدو ال األنعام فإن ؛ منها سبيالً  أضل أهنم قىض إذْ  ؛ تعاىل وصدق باألنعام احلق عن زاغوا قوماً   من هلا رهبا رتَّ
 وأهنا ، قدرته ليعرفوا وجل عز خالقهم رتبهم وهؤالء..  كوهنا بعد فسادها وكراهة ، النوع بقاء وإرادة ؛ الغذاء طلب
ه قدرةَ  مشبِّه فمن:  ذلك فبعدوا ؛ عليه هي ما عىل خلق ما رتبة وليعرفوا خلق؛ من قدرة بخالف  ؛ َعْقله ُحْكمَ  تعاىل ربِّ
 وإفساد ، حدودها إبطال يف وساعٍ  ، املخلوقات ُرتََب  مفسدٍ  ومن.. كبرياً  علواً  الظلم أهل يقول عام اهللا تعاىل..  به فيرصفه
ِذينَ  نَ :( ِ التوحيد عىل هبا االستدالل ُقوا الَّ وا دِينَُهمْ  َفرَّ  ،]  ٣٢/الروم سورة) [ فَِرُحونَ  َلَدْهيِمْ  بَِام  ِحْزٍب  ُكلُّ  ِشيًَعا َوَكانُ



 الدين من حظه جيعل مل من ندامة لتطولن وتاهللا نختلف، فيه فيام بيننا فيحكم والشهادة الغيب عامل إىل اجلميع وسريد
 ؛ اخلذالن من نعوذ تعاىل وباهللا املعضلة، السبيل تلك يف احلقائق من أفسد ما يبايل وال بعينه، فالن قول نرص إال والعلم
وُبُكم َقَسْت :(  تعاىل قوله تعقل احلجارة أن عىل الدليل من إن:  اجلاهل هذا فقال ن ُقلُ َجاَرةِ  فَِهيَ  َذلَِك  َبْعدِ  مِّ  أََشدُّ  أَوْ  َكاْحلِ
َجاَرةِ  ِمنَ  َوإِنَّ  َقْسَوةً  رُ  ملََا اْحلِ ُق  ملََا ِمنَْها َوإِنَّ  األَْهنَارُ  ِمنْهُ  َيتََفجَّ قَّ   َوإِنَّ  املَْاء ِمنْهُ  َفيَْخُرُج  َيشَّ

 من هيبط ما منها أن تعاىل أخرب فقد: (  قال] .. ٧٤/  البقرة سورة) [َتْعَملُونَ  َعامَّ  بَِغافِلٍ  اهللاُّ  َوَما اهللاِّ  َخْشيَةِ  ِمنْ  َهيْبِطُ  ملََا ِمنَْها
 العجب من إن:  نقول ونحن] :  حزم ابن أي[  عيل قال..  معناه هذا كالماً  أو ،)  عقالً  هلا أن عىل ذلك فدلَّ  ؛ اهللا خشية

 شاهد ما عىل نفسه العقل بذلك استدل فهال ، عقل ذو إال تعاىل اهللا خيشى ال أنه عىل بعقله الرجل هذا استدالل العجيب
 عز معرفته إىل تنقد مل التي الكفار قلوب شبه قد تعاىل واهللا وعقل متييز هلا يكون وكيف ، هلا عقل ال احلجارة أن من بحسه
 تعاىل جعلها إذْ  ؛ نصاً  احلجارة عن املعرفة نفيه يف تعاىل اهللا فكذَّب ؛ عليها الوارد للحق تذعن ال أهنا يف باحلجارة وجل
  )) . هذا بعد متييز أو عقل للحجارة يكون فكيف وجل؛ عز له الطاعة عن القلوب تلك عنود يف الكفار قلوب بمنزلة

  األصل هو االشتقاق

 أيب ،وخاطر جديد فيه فليس ؛ أراد من بقيته فلرياجع ؛ املجاز عن اهللا رمحه حممد أيب كالم أستكمل ومل:  عبدالرمحن أبو قال
ص أهل طريقة عىل واملجاز احلقيقة يبحث ومل ، اإلمجاع يف كاضطرابه املجاز يف مضطرب حممد  وأصوهلا اللغة يف التخصُّ
 واملجاز احلقيقة فهم له يستقيم ولن ، االستعامل خصائص متييز يف الفهم بمصاحبة احلارص االستقراء برهاهنم كان الذين
 إجياب يف بعضهم واحتج: ((  تعاىل اهللا رمحه قال..  املجاز يف األصل هو واالشتقاق ، أيضاً  مضطرب لالشتقاق وفهمه
 ال إذ ؛ حجة فيه هلم كان ملا صح لو وهذا..  اللغة يف مشتقة األسامء بأن:  لعلل وقعت إنام األحكام وأن ، بالعلل القول
ل االشتقاق يف سبب  اخرتاع هو إنام الصحيح واالشتقاق! ..  باطل وهو فكيف ؛ األحكام يف العلل إثبات إىل به ُيتََوصَّ
 ذلك أشبه وما ، الفسق من والفاسق ، الصالة من واملصيل البياض، من األبيض كتسمية فيه صفة من مأخوذ ما لشيئ اسم

 فيه؛ فسق ال من فاسقاً  وال ، يصيل ال من مصلياً  وال ، فيه بياض ال ما أبيض يسمى أن يوجب ما هذا من شيئ يف وليس.. 
ل مما هذا يف شيئ فأي  ألنه أو ، مأكول ألنه متفاضالً  بالرب يباع أن حرم إنام الُربَّ  بأن والقول ، القياس إجياب إىل به ُيتُوصَّ
  .. التوفيق تعاىل وباهللا.. ؟ عقل ذي عقل يف احلمق هذا يتشكل وهل! .. ؟ مدخر ألنه أول ، مكيل

  ألبتة فاسد

مٍ  اسم كل وهو ، ألبتة ففاسد االشتقاق من هذا عدا ما وأما  ذلك كل يف االشتقاق فإن صفة أو نوع أو جنس اسم وكل َعلَ
 بازياً  البازي سمي وإنام ، فيها التي اخليالء ألجل خيالً  اخليل سميت إنام: (  قال ملن نقول أننا وهو ، رضوري بربهان يبطل



 وجهان هذا يف يلزمك إنه):  فيها ما ختبئ ألهنا خابية واخلابية ، فيها الشيئ الستقرار قارورة والقارورة ، الرتفاعه
  : ألبتة منهام لك انفكاك ال رضوريان

 تسمي وأن فيها، ما كل ختبئ ألهنا خابية؛ األرض تسمي وأن فيه، خمبوء دماغك ألن خابية؛ رأسك تسمي أن:  أحدمها
 ألن قارورة؛ بطنك تسمي وأن واجلبل، القرص وكذلك الرتفاعام، بازياً  والسحاب السامء تسمي وأن الرتفاعه، بازياً  أنفك
 التي للخيالء ؛ خيالً  الناس من املستكربين تسمي وأن فيها، مستقر املاء ألن قارورة؛ البئر تسمي وأن به، مستقر مصريك
 وملعباً  ملهى وصار الطرب، جمالس يف امللوك سخفاء إلضحاك املتََّخَذين باملجانني حلق هذا فعل ومن!!.. ؟ فيهم

 َتَركَ ] باجلنون االتصاَف  أبى أي[ أبى فإن ، ذلك بغري منه أوىل الدماغ ومداواة بالرمحة وكان بخربه، ُيتطايب وضحكة
  .الفاسد اشتقاقه

 شيئ أي فمن: اخلبء من واخلابية االستقرار من القارورة أو اخليالء من اخليل اشتققت إن: يقال أن: الثاين والوجه
 من اشتق منهام واحد كل يكون أن وهو منه، ينفك ال الذي الدور يقتيض وهذا.. واخلبء؟ واالستقرار اخليالء اشتققت
 فهو كفر أنه ومع العامل، بأزلية والقول الكفر إىل خمرج وهذا هناية، وال هلا أوائل ال أشياء وجود أو جنون، وهذا صاحبه،
  )).ممتنع حمال

  خاطىء رأي

 بل خاطئ، رأي وهو اللغة، أصول علامء ومجهور النحاة، مجهور به قال فيه بياض من األبيض تسمية: عبدالرمحن أبو قال
 وتأيت للوصف، هنا وهي ،)أفعل(عىل فاألبيض العرب؛ لغة من باالستقراء معروفة) أوزان( صيغ إىل حتويل ذلك

 مثل لَفعالة مجعاً  اسامً  وتأيت األبيض، منها بشيئ حتىلَّ  للصفة اسم وهو الفاء بفتح) فَعال( وزن عىل والبياض للتفضيل،
 معناه يكون األسامء من حروفاً  األقل أن باالستقراء والغالب ، إلخ..  الرصام نحو الفعل وقت واسم وسحابة، سحاب
، معنى لزيادة املبنى زيادة ألن باالشتقاق؛ املعاين أصل  من إال فِْعل ال ألنه ؛)األفعال من حروفاً  األقل(أقل ومل استجدَّ
 والتعليل بكليَّته، موجود شيئ من موجود شيئ استخراج هو وإنام اخرتاعاً، ليس واالشتقاق.. االسم هو معنيَّ  مفعول
ر الفارق ملعرفة طريق: دنيانا أمور يف والقياس الرشع، يف املعنيَّ  النَّيصِّ  والقياس..  االشتقاق سبب بيان يف ُيْستَخدم  املؤثِّ
 غري وجوداً  أو ، عدماً  أو ، وجوداً  الفارق مالحظة من وبرهانه ، القائس عمل فالقياس ؛ بالتسوية القايض املؤثر وغري
 ينقض رصحياً  صحيحاً  جمازاً  حممد أبو أنكر فقد اخليالء من اخليل اشتقاق وأما..  اللغوي باالشتقاق له عالقة وال ، مؤثر
 السليقة عرب عن نصٍّ  إىل نبهنا إذْ  ؛ اجلزاء خري تعاىل اهللا رمحه حممد أبا اهللا جزى ولكن ، املجاز نفي من كالمه بعض يف ما
 برش عن حيكي َمن سمعت: ((تعاىل اهللا رمحه فارس ابن اإلمام قال.. بعض من معانيهم بعض أْخذَ  معرفتهم عىل يدل



 خيال اخليل سميت مل: عمرو أبو فُسئل ؛ أعرايب غالم وعنده العالء بن عمرو أيب عند كنت:  قال األصمعي عن:  األسدي
  )) . اُكتبوا عمرو أبو فقال.. الختياهلا: األعرايب فقال.. أدري ال: فقال.. ؟

  مسفسط كل يلجم

 والقوم صحيح، إسناد وهو املجاز، إنكار يف مسفسط كل ُيلِْجم السليقة عرب من أعرايب عن نص هذا: عبدالرمحن أبو قال
صاً  به وكفاك-  تعاىل اهللا رمحه فارس ابن وعلَّق معقوله، وال العرب كالم منقول يتَّبعوا مل] املجاز منكري أعني[   يف ختصُّ
ن مشيته يف املختال ألن صحيح؛ وهذا: ((بقوله - العرب لغة  جعل إذ ؛ تأصيله عىل بناء هذا قال)) .. ألواناً  حركته يف يتلوَّ
ن املادة أصل   : النحو هذا عىل بإجياز املادة معاين باحلرص فلتستقِرئ املُختال؛ حركة يف تلوُّ

ه، بمعنى كذا أنه الشيئ خال - ١ م ومن اخليال، من مشتق وهذا تومهَّ   .الظن اشتق التوهُّ

ه بمعنى عليه خيَّل - ٢   .للظن مدعاة التهمة ألن الظن؛ من مشتق وهذا هتمه، إليه وجَّ

سه، اخلري فيه خيَّل - ٣ ر عن الصادر اخليال من مشتق وهذا تفرَّ   .تصوُّ

  .اخليال من أصله والظن الظن، من مشتق.. ماطرة حتسبها املُخيِّلة السحابة ومثله - ٤

  .اخليال معنى أصل ويأيت ، خياهلا ظهر أي.. للمطر هتيَّأت سحابةال أْخيلت - ٥

 قال.. بالنفس واإلعجاب للكربياء رفعه كاملٍ  يف نفسه ختيل.. اخليال من وأصله كربياء، واخليالء واخلال - ٦
 عارياً  كان فإن الفضيلة؛ ُوِجدت إن كِْربه عىل حممود غري فهو ؛)نفسه من لإلنسان ترتاأى فضيلة ختيُّل عن الكرب:(الزبيدي
 ).الشخصية انفصام( احلديث العرص يف يسمونه داء فذلك منها


