
 احملارضة امثاهية

 امتأٔويل واكسامَ 

 امتأٔويل يف انوغة والاضعالح 

 ٔأوال: امتأٔويل يف انوغة 

و امرحوع، كال يف املاموس "أٓل ٕاميَ ٔأواًل ومأآل: رحع، وغيَ: ارثد ... مث كال:  امتأٔويل يف انوغة: امتأٔويل: مأٔخوذ من ألول ُو

  " ٍ ٍر وفَّسَّ ٍَّر وكدَّ هل: دب ل امالكم ثأٔوياًل وثأٔوَّ  ؤأوَّ

ُحوُع. أَٓل اميشُء يَُؤوُل َأْواًل        هل وخاء يف مسان امؼرب: ٔأول: اَلْوُل: امرُّ . ؤأوَّ ٍر ٍَّر وكدَّ هل: دب ل امالكم وثأٔوَّ  وَمأآًل: َرَحع. ؤأوَّ

ُم َأْضاَلِن: ابِْتَداُء اْلَ  َِْمَزُة َوامَْواُو َوامالَّ ٍ ... اخل"   ،وخاء يف مؼجم ملاييس انوغة )َأَوَل(" امْ هل: فَّسَّ ُل وثأٔوَّ ا اْلَوَّ . َأمَّ ٍُ ُُ َا ِِ ْمِر َواْى

َو ُمبْ  ُُ ُل، َو َّ فَاْلَوَّ ه
ّ
َنُر ِمَن امُْوُغوِل، َوامَْجْمُع َأََيئُِل. َوا ُِّل اذلَّ ي َّاِِن كَاَل امَْخِويُل: اْلَ ِء َواْلَْضُل امث ْ ََل تََدُأ اميشَّ

ّ
َُ يَُؤوُل ا َّ ه ِّاًل ِلَ َي َأي َما ُسِّ

ُن فيَ ، َوأَٓل يَُؤوُل، َأْي: َرَحَع. كَاَل يَْؼُلوُب: ْم.  امَْجَبِل ويًِيي ٔأميَ مَيتََحطَّ هَْْيِ
ّ
ٍُ ا َُ َوَردَّ ِِلِ "، َأْي: َأْرَحَؼ ُْ ََل َأ

ّ
َل امُْحْْكَ ا يُلَاُل: " َأوَّ

 َ َُ ي ُخُل َرِغيَّتَ : أَٓل امرَّ ِؼيُّ ََل َراِغْيَا. كَاَل اْلَْْصَ
ّ
ِغيَِّة ا َياَسُة، ِلَنَّ َمْرِحَع امرَّ ََيََلُ امس ِّ

ّ
َا، وثَأِ َوااْل َِ َياس َ َسَن س ِ ْْ َذا َأ

ّ
َِا: ا ِم، ُؤومُ ِويُل امالَْكَ

    َِ مَْي
ّ
، وَما يَُؤوُل  ويًِيي ا َِ مَْي

ّ
َُ َوَما يَُؤوُل ا  ػَاِكبَُت

و  مؤاتل 535كال امزخمرشى ت)        و ْسن اإلَيَل، ؤأاتمِا ُو ( يف ٔأساس امبالغة: " أٓل امرغية يؤومِا ٕاَيَل ْس ية، ُو

 ملومَ ملتال ػوْيم ٔأي سائٌس حمتْك" 

 ضعالح اثهيا :امتأٔويل يف الا 

 اختوف امؼوامء يف ثؼريف امتأٔويل يف الاضعالح ٕاَل ٔأكوال ػدة وػىل اميحو اليٓت  

ا غَْْيِ ُمَخاِمٍف ِنوِْكتَ 515غرفَ امبغوي ت) َُ ََل َمْؼًًن ُمْحتََمٍل موافق ما كبوِا َوَما بَْؼَد
ّ
ُف اْلٓيَِة ا َو ََصْ ُُ اِب ( فلال :"امتَّأِِويُل َو

يَِّة ِمْن َظرِيقِ  ِتًْبَاِط "  َوامس ُّ  ااِلس ْ

 ( فلال "امتأٔويل رد احد احملمتوني ٕاَل ما يعابق امظاُر " 545وغرفَ امعربيس : ت) 

 اثمثا :ٔأكسام امتأٔويل  

 ( امتأٔويل ٕاَل كسمني فلال :"وامتأٔويل هوػان: مس تكٍر ومٌلاد: 555كسم امراغب ألضفِاِن ت)

ة، ويس تل  -1 : ما يس تبشع ٕاذا سرُبّ ابحلُجَّ بح ابمتدميسات املزخرفة وذكل ػىل ٔأربؼة ٔأرضب :ألول: ٔأن فاملس تكٍر

 يكون مفغ ػام فيخطص يف بؼظ ما يدخل حتتَ . 

الَّ َخاَل ِفْيَ 
ّ
ٍة ا ْن ِمْن ُأمَّ

ّ
ا هَِذيٌر{ ، وامثاِن: ٔأن يوفق بني اجيني حنو كول من زمع ٔأن احليواانت لكِا ملكفة حمتجًا بلوهل ثؼاَل: }َوا

الَّ ُأَمٌم َأْمثَامُُْكْ{،فدل بلوهل " ٔأدم ٔأمثامْك " ٔأهنم موكد كال ثؼاَل: }َوَما 
ّ
َِ ا ْي َْ يَا ٍَّة يِف اْلَْرِض َواَل َظائٍِر يَِعُْي ِِبَ لكفون نام ِمْن َداب

  5حنن ملكفون 



ارحة مس تداًل امثامث ما اس تؼني فيَ خبرب مزور ٔأو اكملزور نلوهل ثؼاَل: }يَْوَم يُْكَشُف َغْن َساٍق{ ، كال بؼضِم: غًن بَ اجل

  5حبديٍث موضوع 

وامرابع: ما يس تؼان فيَ ابس تؼاراٍت واش تلاكاٍت  بؼيدة، نام كاهل بؼظ امياس يف امبلر: ٕاهَ " ٕاوسان " يبلُر غن ٔأرسار امؼووم، 

 ويف امِدُد  : ٕاهَ ٕاوسان " موضوف " ِبودة امبحث وامتيلْي.

 

 مؼرفة اخلاص وامؼام.فألول: ٔأنرث ما يروج ػىل املتفلة اذلين مل يلووا يف 

  5وامثاِن ػىل املتلكم اذلي مل يلوى يف مؼرفة رشائط اميظم

 وامثامث ػىل ضاْب احلديث اذلي مل يِذب يف رشائط كبول ألخبار 

 وامرابع: ػىل ألديب اذلي مل يِذب برشائط الاس تؼارات والاش تلاكات 

 

 مة، وكد يلع اخلالف فيَ بني امراخسني يف امؼمل ٕاحدى هجات جالث: وامليلاد من امتأٔويل: ما ال يؼرض فيَ امبشاػة املتلد -5

َُ اْلَبَْطاُر{ ُل ُو من برص امؼني، ٔأو من برص املوب    ٕاما الشرتاك يف انوفغ: حنو كوهل ثؼاَل:}اَل ثُْدِرُن

يَن اَتبُ 4ٔأو ٔلمر راحع ٕاَل اميظم حنو كوهل: }ُأومَِئَم ُُهُ امَْفاِسُلوَن ) ِ الَّ اذلَّ
ّ
وا{ ُل ُذا الاس تثٌاء ملطور ػىل املؼعوف، ٔأو ( ا

 مردود ٕاميَ وٕاَل املؼعوف ػويَ مؼًا  

يٌع ػَِومٌي{ واموحوٍ اميت يؼترب هبا حتليق   وٕاما مغموض املؼًن ووخازة َ َسِ نَّ اَّللَّ
ّ
اَلَق فَا ْن َغَزُموا امعَّ

ّ
انوفغ، حنو كوهل ثؼاَل: }َوا

ٔأمثامِا ٔأن ييظر: فٕان اكن ما ورد فيَ ذكل ٔأمرًا ٔأو هنيًا غلويًا فزع يف كشفَ ٕاَل ألدَل امؼلوية، فلد ْث ثؼاَل ػىل ذكل يف 

َِ َوِمَيَتَذنََّر ُأومُو اْلَمَْباِب{ وٕان اكن ٔأمرًا رشغيًا فزع يف كشفَ ٕاَل أٓية كوهل }ِنَتاٌب َأىَْزمْيَ  َُّروا أََٓيِث ب مَْيَم ُمَباَرٌك ِمَيدَّ
ّ
ٍُ ا حممكة ٔأو س ية ا

مبيية، وٕان اكن من ألخبار الاغتلادية فزع ٕاَل احلجج امؼلوية. وٕان اكن من ألخبار الاغتبارية فزع فيَ ٕاَل ألخبار 

املرشوحة يف املطص " ،ويتوخص ذما مر ٔأن امتأٔويل" امليلاد ُو اذلي ال جيايف انوغة ،وال ييأٔى غن دالهِا ،ٔأما  امطحيحة

امتأٔويل املس تكٍر فِو اذلي يووي فيَ املفَّس ٔأو املؤول اميص ْىت يوافق ُواٍ ويسْي مع رغباثَ ،ويدمع مذاُبَ واجتاُاثَ "  

يوافق املران وامس ية وانوغة "فتبني ٔأن امتأٔويل امطحيح لكَ يؼود ٕاَل فِم مراد هللا ،وػىل ُذا فان امتأٔويل امطحيح جيب ٔأن 

ورسوهل وٕاَل امؼمل ابخلرب ؤأن امتأٔويل امباظل يراد بَ ضد ذكل ويراد بَ َصف اميطوص غن مؼياُا اذلي ٔأرادٍ هللا 

و من ٔأغظم ما يدخل يف املول ػىل هللا بال ػمل"   ورسوهل ٕاَل بدغِم وضالهلم ُو

وابدلةل فامتأٔويل اذلي يوافق ما دمت ػويَ اميطوص وخاءت بَ امس ية ويعابلِا ُو امتأٔويل امطحيح وامتأٔويل اذلي       

خيامف ما دمت ػويَ اميطوص وخاءت بَ امس ية ُو امتأٔويل امفاسد وال فرق بني ابب اخلرب وألمر يف ذكل ولك ثأٔويل 

 فَ فِو املردود  "  وافق ما خاء بَ امرسول فِو امللبول وما خام


