سلطنة عمان
جامعة نزوى
كلية العلوم واآلداب
قسم اللغة العربية

من مسائل الخالف الداللي عند العالمة
خلفان بن جميل السيابي في كتاب فصول األصول
رسالة تقدّم بها الطالب:
سيابي
سامي بن دمحم بن حامد ال ّ
استكماالً لمتطلّبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة العربيّة وآدابها
بإشراف الدكتور /إيهاب دمحم أبو ستة بغدادي
صص :الدراسات اللغويّة
التّخ ّ

العام الجامعي
1341ـ 1341هـ  5112 /ـ 5111م

1أ

اإلهداء
إلى كل الذين حثوا سيري إلى الخير
بخالص المودة أهديهم هذا
العمل

5
ب

الشكر و التقدير
أهدي من الشكر أطيبه ،ومن التوقير أعذبه:
 .1الدكتور إيهاب أبو سته المشرف األول للبحث.
 .2الدكتور سعيد الزبيدي المشرف الثاني للبحث.
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ملخص البحث باللغة العربية
عنوان البحث :من مسائل الخالف الداللي عند العالمة خلفان بن جم ِّيّل السيابي في
كتاب فصول األصول (ت1495 :هـ).
سيابي.
اسم الباحث :سامي بن دمحم بن حامد ال ّ
تهددددف الرسدددالة إلدددى جمدددع أبدددرز مدددا تفدددرق مدددن مسدددائل الخدددالف الدددداللي فدددي
كتاب(فصول األصول) ،ودراستها دراسة مستقلة ،كما تهدف إلى الكشدف عدن مظداهر
النظر الداللي عند علماء أصول الفقه وعلمداء اللغدة ،وتهددف أيضدا إلدى إبدراز المكاندة
العلمية للكتاب ومؤلفه ومذهبه.
قسم الباحث الدراسة إلدى تمهيدد :عدرف فيده بالشديل خلفدان بدن جميدل السديابي،
وآثاره العلمية ،وعرف بكتابة موضع البحث(فصول األصول) ،وثالثدة فصدول ،تنداول
في األول منهدا :الخدالف فدي داللدة المفداهيم واأللفداظ والمعداني ،وفدي الثداني :الخدالف
الداللي في الحروف ،وفدي الثالدث :الخدالف الدداللي فدي األمدر والنهدي ،وخاتمدة :ذكدر
فيها ملخص البحث.

و2

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

المقدمة
الحمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلدم ،وأشدهد أال إلده إال وحدده ال
شريك له ،خالق األشياء من عدم ،وأشهد ّ
أن دمحما عبده ورسوله ،بلسانه رسخت الحكم،
صلى وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

يمتاز علماء أصول الفقه بأنهم علماء في اللغة العربية ،فكل أصولي لغوي ،وكانت
اللغة أداة مكنتهم من فهم كثير مدن دالالت النصدوص ثدم إبدداء الحكدم علدى مدا تقتضديه
داللددة اللغددة لددذا نجدددهم يحتكمددون إليهددا فددي كثيددر مددن المسددائل ،فاللغددة صددر لألحكددام
الشدددرعية سدددواء علدددى المسدددتوى الفقهدددي العملدددي أم االعتقدددادي ،فضدددال عدددن الجاندددب
األصولي ،وكذا فيما يخص حيداة النداس مدن تعامدل وقدوانين وضدعية وعقدود .وهدذا مدا
سر دقة اللغة العربية وبُعد معانيها الداللية.
يف ّ

وفهدددم األحكدددام مدددن اللغدددة إنمدددا يكدددون فهمدددا صدددحيحا إذا روعدددي فيددده مقتضدددى
األساليب في اللغة العربية وطرق الداللة فيها ،ومدا تددل عليده ألفاظهدا مفدردة ومركبدة.
عندددي علمددداء أصدددول الفقددده اإلسدددالمي ،باسدددتقراء األسددداليب العربيدددة وعباراتهدددا
وقدددد ُ
ومفرداتهددا ،واسددتمدوا مددن هددذا االسددتقراء وممددا قددرره علمدداء اللغددة قواعددد وضددوابط،
يتوصل بمراعاتها إلى فهم األحكدام مدن النصدوص الشدرعية فهمدا صدحيحاً ،يطدابق مدا
يفهمه منها العربي الذي وردت هذه النصوص بلغتده ،ويتوصدل بهدا أيضدا إلدى إيضدا
ما فيه خفاء من النصوص ،ورفع ما قد يظهر بينها من تعارض ،وغير هذا ممدا يتعلدق
باستفادة األحكام من نصوصها عند الفقيه المجتهد.

وهذه القواعد والضوابط التدي قررهدا علمداء أصدول الفقده اإلسدالمي فدي طدرق
داللددة األلفدداظ علددى المعدداني تفيددد العمددوم مددن الصددي  ،ومددا يدددل عليدده العددام والخدداص
والمطلددق والمقيددد والمشددترك ،وداللددة المنطددوق ،وداللددة المفهددوم ،ومددا تقتضدديه حقيقددة
حددروف الجددر ،والشددرط ،ومددا يقتضدديه مجازهددا ،ومددا يحتمددل التأويددل ومددا ال يحتمددل
التأويددل وفددي أن العبددرة بعمددوم اللفددظ ال بخصددوص السددبب ،وفددي أن العطددف يقتضددي
1

المغايرة ،وأن األمر المطلق يقتضدي اإليجداب ،وغيدر ذلدك مدن ضدوابط إنمدا هدي لفهدم
النصوص واستثمار األحكام منها.

سدداهم علمدداء الشددريعة الخاتمددة علددى اخددتالف مددذاهبهم فددي إنتدداج ك د ّم هائددل مددن
الكتب المتخصصة فدي علدم أصدول الفقده ،وال زالدت جهدود البداحثين قائمدة وموصدولة
بجهدددد السدددابقين بدددين التحقيدددق ،والتمحددديص ،واالسدددتقراء ،واالسدددتنتاج فدددي مختلدددف
المسددتويات األكاديميددة ،وتددأتي هددذه الدراسددة راجيددة أن تنددال شدديئا ولددو يسدديرا فددي هددذا
المضمار.

ومددا يضدداف فددي هددذه الدراسددة فددي هددذا الرسددالة هددو تفردهددا بكتدداب "فصددول
األصول" للعالمة خلفان بن جميّل السيابي ،واستئصدال آرائده األصدولية والدالليدة ،مدع
إرداف آراء العلمدداء مددن المددذاهب اإلسددالمية (و المددذهب اإلباضددي) سددواء القدددامى أو
المحدثين.

 .1عنوان البحث:

الخدددالف الدددداللي فدددي كتددداب (فصدددول األصدددول) للعالمدددة خلفدددان بدددن جميّدددل
السيابي(ت1495 :هـ ـ 1915م).

 .2أسباب اختيار الموضوع:

من أهم الدوافع إلدى اختيدار هدذا الموضدو خلدو المكتبدة مدن دراسدة سدابقة لده،
وحاجة المدذهب اإلباضدي إلدى مزيدد مدن الدراسدات األكاديميدة لتظهدر حقيقتده العلميدة
سواء أكان في أصوله العقدية ،أم آرائده الكالميدة ،أم اللغويدة ،لتتعددى العددد القليدل مدن
الدارسين للفكر اإلسالمي إلى نطاق أوسع.
1

ومن البواعث أيضا أني أجد في نفسي رغبة في الدربط مدا بدين دراسدتي للعلدوم
الشرعية في مرحلة البكالوريوس التي كانت فدي مجدال الفقده وأصدوله ،ودراسدتي فدي
جامعة نزوى في مجال الدراسات اللغوية في مرحلة الماجستير.

وقد اختدرت كتداب الشديل القاضدي العالمدة خلفدان بدن جميدل السديابي ،الشدتهار
كتابه المسمى فصول األصول بين كثير من القراء ،خصوصا أنه يعدّ مدن الدذين ترجدع
إليهم الفتوى في زمانه .كما أن هذا الكتاب المخطدوط حققده الددكتور سدليم بدن سدالم بدن
سعيد آل ثاني في رسالة تقدم بها للحصول على درجة الماجستير مدن جامعدة آل البيدت
بالمملكة األردنية ،1وبذلك تسهل دراسته في هذا الشأن.

ذكر الشيل خلفان السديابي فدي مسدألة الحقيقدـة والمجداز سدبعة وعشدرين حرفدا،
تثير االهتمام وتتطلب الوقوف على الراجح فيها بعدد التقصدي والبحدث ،كمدا أنده خدص
جانبا مهما فدي أفعدال األمدر والنهدي ،وأردف الحكدم النداتا منهمدا ،وكدذا قدد أفداض فدي
ذكر المفاهيم وداللة األلفاظ ،فكل ذلك يحتاج إلى إسهاب في البحث للوصول إلى نتائا
لغوية وأصولية في آن.

فدي إطددار خطددة البحدث لددم أتطددرق لدراسدة مبحثددي (العددام والخداص) فددي كتدداب
أصول الفصول وذلك ألجل رسالة دكتوراه للدكتور إبراهيم بدن راشدد الغ ّمداري حيدث
شملت مبحدث العمدوم علدى مسدتوى آراء األصدوليين علدى مختلدف مدذاهبهم ،ولدذلك ال
يمكنني دراسة هذا الجانب وإال يكون بحثي تكرارا لرسالة الدكتور الغ ّماري ،ولما كان
مبحث العموم قد استوفيت دراسته فإن البحث في جانب الخصوص يكون ناقصا لتعلقه
بجانب العموم.

 1طبع الكتاب بمطدابع مؤسسدة عمدان للصدحافة واألنبداء والنشدر واإلعدالن ،والطبعدة الثانيدة لهدذا
الكتاب التي اعتمدت عليها صدرت في (1351هـ ـ 1915م).
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.4خطة البحث:
التمهيد :العالمة خلفدان بدن يميدل السديابي وهثدار العلميدة والتعريدف بكتداب (فصدول
األصول) .
 .1التعريف بالعالمة خلفان بن جميل السيابي وآثاره العلمية.
 .5التعريف بكتاب (فصول األصول).

الفصل األول :الخالف في داللة المفاهيم واأللفاظ والمعاني:
تمهيد
المبحث األول :الخالف الداللي في المفاهيم:
 .1داللة مفهوم الموافقة .
 .5داللة مفهوم المخالفة.
 .4شروط المحتجين بمفهوم المخالفة.
 .3حجية مفهوم الصفة وماهيته.
 .2تفاوت القوة في مفهوم الصفة.

المبحث الثاني :الخالف الداللي في األلفاظ والمعاني.
 .1التعلل بالقياس اللغوي.
.5الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس.

الفصل الثاني :الخالف الداللي في الحروف:
تمهيد
المبحث األول :الحروف المفردة والثنائية:
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 .1الباء
 .5إذ

المبحث الثاني :الحروف الثالثية:
 .1بيد
 .5ربّ

الفصل الثالث :الخالف الداللي في األمر والنهي:
تمهيد
المبحث األول :الخالف الداللي في األمر.
 .1التكرار في األمر المطلق .
 .5الفور والتراخي في األمر المطلق.
 .4الخالف في داللة األمر على النهي عن ضد المأمور به.

المبحث الثاني :الخالف الداللي في النهي .
 .1الخالف في داللة النهي على فساد المنهي عنه.

 .2منهيية البحث:
المدددنها الدددذي اتبعتددده هدددو مدددنها االسدددتقراء والتحليدددل المدددؤدي إلدددى االسدددتنباط
واالستنتاج حيث عرضت األدلة مع بيان وجه االستدالل.
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التمهيد

ا
العالمة خلفان بن يميل السيابي ،وهثار العلمية

1

اسمه ونسبه
المدر بدن
هو العالمة أبو يحيى خلفان بن جم ِّيّل بدن مه ِّيّدل بدن علدي بدن سدليّم بدن
ّ
سالم بن هويشل السيابي .وأمه تنتمي إلى قبيلة النعب ،وقبيلة النعب بطن من قضاعة.

 1من الدراسات والكتب التي اعتمدتُ عليها في كتابة هذه الترجمة :
ـ دمحم بن راشد بن عزياز الخصيبي ،شقائق النعمان على سموط الجمدان فدي أسدماء شدعراء عمدان،
وزارة التراث ،سلطنة عمان ،ج ،1ص  21ـ  ،25ط1351 ،3هـ ـ 5111م.
ـ علي أكبر ضيائي ،معجم المصادر اإلباضية ،ص  ،318مؤسسة الهددى للنشدر والتوزيدع ،ط،5
1353هـ.
ـ ترجمة الشيل السيابي للدكتور سليم آل ثاني ،خلفان بن يميل السيابي (ت 1495هـ ـ 1915م)،
أصول الفصول ،تحقيق د .سليم بن سالم بن سعيد آل ثاني ،وزارة التراث والثقافة ـ سلطنة عمدان،
ط1351 ،5هـ ـ 5112م .
ـد أم .أتد  .كاسدترس ،بيبليوغرافيدا اإلباضدية ،ترجمدة موحمدد ؤمدادي ـ خديجدة كريدر ،ج ،5ص
 115ـ  ،111وزارة األوقاف والشؤون الدينيةـ سلطنة عمان ،ط1344 ،1هـ ـ 5115م.
ـ فهد بن علي بن هاشل السعدي ،معجم الفقهاء والمتكلمين اإلباضية(قسدم المشدارقة) ،ص  181ـ
 ،195مكتبة الجيل الواعد ،مسقط ـ سلطنة عمان ،ط 1358 ،1هـ ـ 5111م. .
ـ ترجمة الشديل السديابي للشديل سدالم بدن حمدود السديابي فدي مقدمدة كتداب الشديل خلفدان بدن يميدل
السيابي  ،جالء العمى شر ميمية الدماء ،ص هـ ـ ل ،تحقيدق عزالددين بدن أمدين التندوخي ،وزارة
التراث والثقافة ـ سلطنة عمان ،ط  1358هـ ـ 5111م.
ـدد وزارة التددراث والثقافددة ،الموسددوعة العمانيددة ،ج ،3ص  1415ـ  ،1413مسددقط ـ سددلطنة
عمان،ط1343 ،1هـ ـ 5114م.
ـ د ..دمحم كمال الدين إمام ،مائدة كتداب إباضدي ،المجلدد الثالدث ،ص  ،111 ،112وزارة األوقداف
والشؤون الدينية ـ سلطنة عمان ،ط1343 ،1هـ ـ 5114م.
ـ ندوة العالمة خلفان بن جميل السيابي(مسجلة ،وغير منشور)بتاريل 5113 /2 /1م بجامع نفعداء
بوالية بدد بمحافظة الداخلية ـ سلطنة عمان.
ـ سعيد بن حمدان بن سدعيد الصدوافي ،سديرة العالمدة األصدولي خلفدان بدن جميدل السديابي ،بحدث
تخددرج فددي كليددة العلددوم الشددرعية(غيددر منشددور) ،السددنة الدراسددية  1353ـ 1352هددـ 5114 ،ـ
5113م .
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مولد
ولد سنة (1418هـ ـ 1891م) في بلددة سديما مدن واليدة إزكدي وتقدع فدي الجهدة
الشرقية منها بالسفالة من سيما في داخلية عمان ،فنشأ فدي هدذه البلددة وماتدت أمده وهدو
رضيع وأرضعته والدة الشيل سيف بن حمد األغبري في سديما ،وعدا فدي كندف أبيده
على ضنك من العي  ،وتكفلت أخته الكبرى شمسى بتربيته.1

نشأته العلمية
حفظ القرآن الكريم وهو ابدن تسدع سدنين ،فدي صدغره قدرأ ((كتداب النيدل)) لعبدد
العزيز بن إبراهيم الثميني الجزائري (ت 1554هـ) ،ونظم مسدائله الفقهيدة كمدا سديأتي
ذكرها .وقرأ أمهات الكتب التدي أثدرت فدي مسديرته العلميدة فدي الفقده واألصدول منهدا
((إحيدداء علددوم الدددين)) ألبددي حامددد بددن دمحم الغزالددي ((ت 212هددـ ـ د 1111م)) فصددار
متصوفا.

و قددديما انتشددر فددي قددرى عمددان معلمددون لتدددريس الصددبية أمددور ديددنهم والعلددم
واألدب ،وقدددد أخدددذ الشددديل السددديابي العلدددوم األوليدددة مدددن عددد ّم الشددديل سددديف بدددن أحمدددد
األغبددري ،كمددا ّ
أن لوالددد الشدديل سدديف األغبددري الفضددل فددي تحفيظدده القددرآن الكددريم،
وبعدما اشتدّ عوده تزوجت أخته ومربيته شمسدى فدي سدمائل ،وظدل يتدردد عليهدا ومدن
تلددك الزيددارات التددزم بحلقددات العددالمين الجليلددين أحمددد ابددن المحقددم العالمددة سددعيد بددن
خلفان الخليلي ،والشديل العالمدة القاضدي حمدد بدن عبيدد السدليمي ،5بيدد أنده لدم يسدتقر
معهما استقرارا تاما ليأخذ علمهما كامال فظل يتبحدر فدي علدوم الشدريعة بنفسده بإطالتده
للقراءة ،وتارة مع صاحبه وزميلده العالمدة دمحم بدن عبدد الخليلدي الدذي سيصدبح فيمدا
بعد إمام عمان .فكانا ينقطعا األيام والليالي مع كتبهما في منأى عن الناس.

 1ذكر الكثير من كتاب سيرة الشديل أنّده كدان يتديم األب ولعدل اللدبس كدان فدي اتبدا مدا كتبده عنده
الشيل سالم بن حمود السيابي في مقدمة كتاب جالء العمى الذي لعله التبس عليه األمدر بمسدألة يدتم
الشيل ،ولكن حفيده الدكتور القاضي خلفان السيابي ،كشف اللبس من خالل ندوة الشيل السيابي في
بلدة نفعاء.
 5بخالف ما ذكره الباحثون غير حفيد الشديل مدن أنده تعلدم علدى يدد اإلمدام الخليلدي والشديل قسدور
حمود الراشدي والشيل سيف بدن أحمدد األغبدري .ومدا صدوبه حفيدده هدو أنده تعلدم فقدط علدى يددي
الشيخين حمد بن عبيد السليمي وأحمد بن سعيد الخليلي فقط.
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وفي آخر حياته قرأ كتاب ((فتح الباري في شر صحيح البخاري)) ألحمدد بدن
علي بن حجر العسقالني (ت 825هـ ـ 1339م) ،وكان يستمد فتاواه األخيدرة منده كمدا
قيددل .ومددن كتددب أصددول الفقدده التددي قرأهددا فاسددتفاد منهددا فددي تددأليف كتابدده ((أصددول
سدددبكي(ت111هدددـ)،
الفصدددول)) كتددداب ((جمدددع الجوامدددع)) لعبدددد الوهددداب بدددن علدددي ال ُّ
وحاشية أحمد بن قاسم العبادي(ت 993هـ) ،وكتاب ((طلعة الشمس)) لعبد بن حميدد
السالمي(ت 1913م).

عمله ومهنته
عيّندده اإلمددام سددالم بددن راشددد الخروصددي وكدديال فددي أوقدداف بلدددة سدديما نظددرا
لصالحه سنة 1442هـ فقام بواجبده حتدى اعتدذر لظدروف أحاطدت بده ،ثدم عينده اإلمدام
عددين
مدرسددا للفقدده واألدب وغيددره فددي بلدددة نخددل فظددل فددي التدددريس مدددة سددنتين حتددى ُ
قاضيا فيها ،ثم عينه اإلمام دمحم بن عبدد الخليلدي فدي عهدده قاضديا للرسدتاق التدي تعدد
عر ملك لعمان فكان بها إلدى سدنة 1432هدـ فتدرك القضداء لظدروف ليعدود إليده فدي
عهد السلطان تيمور بن فيصل بوالية مطر إلى سنة 1439هـ ،ثدم اسدتعفى ليبقدى فدي
شئونه الخاصة في سمائل التي استوطنها بعدما انتقل من نخل.

وفي سنة 1421هـ طلبه السيد سدعود بدن علدي بدن بددر قاضديا علدى صدور فدي
عهد السلطان سعيد بن تيمور وبقي على وظيفة القضاء إلى سنة 1415هـ ثدم عداد إلدى
وطنه سمائل ثم استقضاه اإلمام دمحم الخليلي عليها سنة 1412هـ ويبقدى بهدا مددة سدنتين
حتى عذره اإلمام ألحوال اقتضت ذلك .فظل الشيل مالزما بيته عاكفدا علدى نشدر العلدم
وتحقيقه وإيضاحه وتدقيقه حتى سدنة 1411هدـ فسدافر فدي هدذه السدنة إلدى زنجبدار مندذ
مر بالهند ثم عاد لوطنه ليسافر سفرته الثانيدة
أكثر من عشرة قرون ،وأثناء سفرته هذه ّ
واألخيرة إلى مكة المكرمة ألداء فريضة الحا سدنة 1414هدـ ،فعداد ليسدتقر فدي وطنده
مالزما للعلم عاكفا على التدريس واإلفتاء والتأليف حتى وافته المنيدة سدنة (1495هدـ ـ
1915م) ،ودفن في بستانه المسمى بالمشجوعية رحمه تعالى رحمة واسعة.

صفاته الخلقية
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ي محقدق مددقق حدافظ وا  ،وال
ي صدف ّ
يتّصف الشيل خلفان بأنه سمح جواد وفد ّ
يخداف فددي لومدة الئددم يغضدب هلل ويرضددى فدي  ،علددم فدي بددالده عمددة فددي قطددره
وعصره ،شهد له العلماء األجالء واألئمة في ّ
عالميته وتحقيقاته وصحة فتاويه.

طلبته:
يعدّ الشيل مرجع الفتوى في عصره ،فيلتف حوله طلبة العلم ،فتتلمذ علدى يديده
جمع غفير من طلبة العلم منهم قضاة وفقهاء:
.1
.5
.4
.3
.2
.1
.1
.8

الشيل دمحم بن راشد الخصيبي.
الفقيه القاضي سعيد بن خلف الخروصي مساعد مفتي السلطنة السابق.
القاضي سالم بن حمد الحارثي .
القاضي سالم بن حمود السيابي.
القاضي منصور بن ناصر الفارسي.
سفيان بن دمحم بن عبد الراشدي.
سعود بن سليمان بن جمعة الكندي.
الفقيه سعيد بن ناصر بن خميس السيفي.

هثار العلمية
تتمثل آثاره العلمية في مؤلفاته التي غالبها أُلفت للمختصين من أهل العلم:
 1ـ سلك الدرر الحاوي غرر األثر :1يقع في مجلدين ،وهو نظم لكتاب النيل ،نظمه في
ثمانية وعشرين ألف بيت ،وفيه ترجيحاتده بدين القدول والددليل ،يعددّ هدذا الكتداب جامعدا
لألحكام والسنن والسير المهذبة للنفوس .وقد قرضه غير واحد من األدباء.

 1طبع الكتاب مرتين :األولى بمطدابع الكتداب بمصدر سدنة  1481هدـ ـ 1911م ،والثانيدة بدوزارة
التراث القومي بسلطنة عمان سنة 1319هـ ـ 1988م.
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5ـدد يددالء العمدد شددرم ميميددة الددداما :1وهددو شددر لمنظومتدده فددي الدددماء والددديات
واأل ُ ُرو (دية الجراحات) ،وعدد أبياتهدا  311أبيدات ،وقدد شدرحها شدرحا كافيدا وافيدا
لمن أراد التخصص في مهنة القضاء.

4ـ د فصددل الخطدداب فددي المسددألة واليددواب :2مجموعددة مددن أجوبتدده النثريددة فددي أحكددام
متفرقددة ،جمعهددا ورتبهددا تلميددذه الشدديل دمحم بددن راشددد الخصدديبي فددي مجلدددين ،ويشددير
البعض إلى أن جوابات الشيل أكثر مما جمعت.

3ـ بهية الميالس :4يشتمل على قصيدة المية في العلوم والحكم والوعظ ،وهي مكملة
مكملددة لكتابدده سددلك الدددرر ،اتبددع فيهددا طريقددة السددؤال والجددواب .وضددم فيدده قصدديدته
الشددهيرة بددالقطرة الغيثيددة التددي ذكددر فيهددا العيددوب اإلنسددانية وهددي تدددل علددى تصددوف
الشيل.

2ـ فصول األصول :هو الكتاب الذي أخذت منه مادة البحث ،وسيأتي ذكره منفردا.

قصائد :
1ـ القطرة الغيثية :هي قصيدة المية عدد أبياتها واحدد ومئتدا بيدت ( ،)511وفيهدا تدذلل
محددض هلل تعددالى ،وقددد انعكددس فيهددا مدددى تددأثره بالتصددوف والخشددو والددذل هلل ربّ
العالمين.

5ـد قصدديدة رائيددة :هددي أول نظددم لدده مددن شددعره وهددي مددد ثمددرة نخددل البرنددي ،ولكنهددا
فقدت.

 1طبع الكتاب بالمطابع الذهبية ،سلطنة عمان 1311هـ ـ 1991م ،تعليق عز الدين التنوخي.
 5الكتاب مطبدو بسدجل مطدابع العدرب بسدلطنة عمدان سدنة 1313هدـ ـ 1983م ،ونشدرته وزارة
التراث بسلطنة عمان.
 4طبع الكتاب بوزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان سنة 1319هـ ـ 1989م.
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4ـ قصيدة ميمية في الحكم :وهي مفقودة أيضا .

3ـ أيوبة نظمية :تتنو بالفقده واألدب والحكدم ،ذات مندافع عامدة فدي مختلدف الفندون،
فيها أجاب سائليه على بحورهم ورويهم وذوقهم .ولكن أكثرها مفقود ،غيدر أن الباحدث
الصوافي حاول جمعها في مالحق كتابه.

وقد قامت أعمال على آثاره العلمية فضال على ما شرحه بنفسه لقصديدته ميميدة
الدماء في كتابه جالء العمى ،منها األسئلة واأليوبة النثرية (غير مطبدو ) :وهدو نثدر
كتددداب األسدددئلة واألجوبدددة النظميدددة لكتابددده بهجدددة المجدددالس التدددي قدددام بنثرهدددا الشددديل
عبدددالرحمن عمددر بكلّددي ،واقتصددر علددى نثددر المضددمون الفقهددي ،غاضددا الطددرف عددن
الجوانب البالغية ،وقام بتحقيقه وترتيبه كروم الحاج أحمد بن ح ّمو.

 .5كتاب فصول األصول:

المحتوى العلمي
هو كتاب مختصر في أصول الفقه جعله في مقدمة وخاتمة وكتب ،فتعرض فدي
المقدمة لبعض المصطلحات األصولية والقضايا الكالمية .وصدنف الكتداب فدي سدبعة
كتب وهي كاآلتي:

 .1القرهن الكريم ومباحثه :بحث فيه عن المنطوق والمفهوم ،وداللدة اللفدظ ،والكنايدة،
والتخصيص ،والمطلق والمقيد ،والنسل.
 .5السنة النبوية :قسم فيه السنة إلى فعل وقول وتقرير ،وذكر فيه الخبدر والفدرق بينده
وبين اإلنشاء ،وناق مسألة نقل الحديث بالمعنى ،وقول الصحابي أو التابعي.

11

 .4اإليماع :عرف اإلجما وذكر شروطه وأقسدامه وأحكامده ،إمكانيدة وقوعده ،وتكلدم
عن حجية اإلجما السكوتي ،واإلجما في األمور الدنيوية.

 .3القيدداس :عددرف القيدداس ،وذكددر حجيتدده ،وشددروطه ،وأركاندده ،وخددص مبحثددا عددن
مسالك العلّة كاإليماء والسبر والمناسبة والشبه ،وغيرهدا .وكدذلك خدص مبحثدا للقدواد
فتطرق ألنواعه كالقلب ووفساد الوضع وفساد االعتبار.

 .2االستدالل :بحث فيه بعض األدلة الفرعية كاالستصدحاب واالسدتقراء واالستحسدان،
وقول الصحابي.

 .1ترييح األدلدة عندد تعارضدها :بدين فيده تعدارض األدلدة ،وصدفة التدرجيح ،وتدرجيح
األقيسة.

 .1االيتهاد :ذكر شروط المجتهد وأحكام المجتهدد ،وحكدم االجتهداد ،وتكلدم عدن التقليدد
والفتوى وأحكامها.

أما خاتمة الكتاب فقد شر فيها أصول الدين ،فذكر فيها حكم التقليد فدي مسدائل
العقيدة ،وتحدث فيها عن تنزيده سدبحانه وتعدالى ،ومدا يجدب فدي حقده ،ومدا يسدتحيل
عليدده ،وأردف مددع ذلددك قضددايا عقديددة أخددرى كاإليمددان بددالموت والبعددث ،والحسدداب
والعقاب ،بأسلوب مقتضب.
منهج الكتاب
اتبددع مسددلك المدددنهج المقددارن وهدددو المقارنددة بددين آراء العلمددداء علددى مختلدددف
مدددذاهبهم ،فكدددان يعددددد آراءهدددم ثدددم يبددددي رأيددده ،ونحدددى فيددده منحدددى المتدددأخرين مدددن
األصوليين فجمع بين طريقتدي المتكلمدين والفقهداء ،فلدم يتعمدق فدي المناقشدات الجدليدة،
ولم يهمل الفرو الفقهية .كما التزم فيه بالموضوعية وعدم التعصب ألحدد مدن العلمداء
أو المذاهب ،فكان يناق المسائل وإن اعترضها فبأدب.
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أهم ما يميز الكتاب
في الكتاب مزج بين ما قرأه الشيل عن مؤلفات الكثير من العلماء ،وبين مدا أضدافه
من اجتهاده من دقائق وتحقيقات .وكدذلك أردف نظدر اإلباضدية فدي المسدائل األصدولية
بددين آراء المددذاهب األخددرى ،مددع بيددان مددوقفهم منهددا .كمددا أندده أعطددى الكتدداب صددورة
واضحة صادقة عن نظرة اإلباضية إلى المذاهب والفرق اإلسالمية.

حرص في صياغته على سهولة العبدارة ووضدو المعندى ،وقدد قدرظ الكتداب غيدر
واحد من األدباء.

و باليملددة يتسددنى القددول أن مددا أثددر فددي شخصدديه العالمددة السدديابي فكونددت طبيعتدده
المتميددزة تلددك هددو حبدده للعلددم بشددكل خدداص وللدددعوة بشددكل عددام ،فلددم يددوفر جهدددا منددذ
صغره فدي طلدب العلدم ،ولدم يتوقدف فدي تدريسده فدي كبدره إلدى أن وافتده المنيدة ،وممدا
أضفى عليه كسبةً تعلقه بربه تصوفا وعبادة ،وقد انبثق من حنانيه جملة من طلبة العلدم
تدين عمدان بفضدلهم إلدى وقتندا المعهدود ،وتخدرج علدى أيدديهم هدم اآلخدرون جملدة مدن
طلبة العلم الذين واصلوا مسيرته الخيرة ،وكذا انبثق من عنايته حصيلة ال بأس بها من
المؤلفات التخصصية في علوم الشريعة اإلسالمية ،ليرفد بها مسيرته الدعويدة الحافلدة،
تقبل منه ذلك الجهد المبارك صدقة جارية.
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الفصل األول :الخالف في داللة المفاهيم:

تمهيد:

احتاج هذا البحث إلى مزيد من اإليضاحات لبعض المصدطلحات المتداولدة عندد
األصوليين ،وهي:
 .1أصول الفقه :هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط األحكام الشدرعية مدن
أدلتها التفصيلية.1
 .5الفقه :هو العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.5
 .4القياس :4هو حمل مجهول الحكم على معلوم الحكدم بجدامع بينهمدا 3وينقسدم القيداس
إلى أربعة أنوا :2

أ.

األصل :هو المقيس عليه الذي هو محل الحكم المنصوص عليه.

ب.

حكم األصل :هو الذي يثبت بالقرآن أو السنة أو اإلجما .

 1أي أن أصول الفقه علم وضع لمعرفة الفقه ،واستنباط أحكامه فاضل عبدالواحدد عبدد الدرحمن،
أصول الفقده ،ص .13و عبدد الوهداب خدالاف ،علدم أصدول الفقده ،ص  .15وعبدد بدن علدي بدن
حمدان الهوتي ،البينة في أصول الفقه ،ص.1
 5فاضل عبدالواحد عبد الدرحمن ،أصدول الفقده ،ص  ،13دار الميسدرة للنشدر والتوزيدع ،عمدان ـ
األردن ،ط 1999 ،4م .د .عبددد الوهددداب خددالاف ،علدددم أصددول الفقددده ،ص ،11دار الغددد الجديدددد،
القاهرة  -المنصورة ،ط1341 ،1هـ5111 ،م .وينظر :عبد بن علي بن حمدان الهوتي ،البينة
في أصول الفقه ،ص ،1األجيال ،سلطنة عمان ،ط1358 ،1هـ5111 ،م.
 4القياس في اللغة التقدير" ،قاس الشديء علدى غيدره ،وبده قداس قوسدا ،وقياسدا قددّره علدى مثلده"،
إبراهيم أنيس ،المعجم الوسيط ،دار الدعوة ،استنبول ـ تركيا1989 ،م ،ص .111
سدالمي ،طلعدة الشدمس ،ج ،5ص ،323مكتبدة اإلمدام ندور الددين السددالمي،
 3عبدد بدن حميدد ال ا
السيب ـ سلطنة عمان ،ط1359 ،5هـ5118 ،م.
 2ينظر كتاب عبد

الهوتي ،البينة في أصول الفقه ،ص .51 ،51
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ج.
إليه.

المقيس :هو الفر الذي لم ينص على حكمده ويدراد تعديدة حكدم األصدل

د.

العلاة :هي الوصف الجامع بين األصل والفر .

كحكدم التددتن وغيددره محمددول علددى حكدم الخمددر لعلددة اإلسددكار ،فاألصددل المقدديس
عليدده هددو الخمددر ،والمقدديس هددو التددتن ،والعلددة الجامعددة بينهمددا اإلسددكار ،فددالحكم هددو
التحريم .ولده أربعدة أركدان( :1قيداس العلدة ،5وقيداس الداللدة ،4وقيداس الشدبه ،3وقيداس
المعنى(القياس الجلي).2

.3الداللة :هي كون الشيء بحالة يلزم مدن العلدم بده العلدم بشديء آخدر أي :أن الداللدة
وحدة تقوم علدى نسدبة بدين شديئين مدرتبطين ارتباطدا ال انفصدام فيده ،الشديء األول هدو
ع ِّلم بوجوده يستدعي انتقال الدذهن إلدى وجدود شديء آخدر هدو المددلول،
الدال ،وهو إذا ُ
1
وهو الشيء الثاني . .وعرفها العالمة السديابي بأنهدا :فهدم المعندى مدن اللفدظ إذا أطلدق
بالنسددبة إلددى العددالم بالوضددع ،فدداللفظ هددو الدددليل والمعنددى هددو المدددلول عليدده ،والعددالم

 1د .إبراهيم بن أحمد بدن سدليمان الكنددي ،أصدول الفقده بدين النظريدة والتطبيدق ،ج ،4ص  81ـ
 ،81دار البيان للطباعة والنشر ،القاهرة ،ط1319 ،1هـ ـ 1999م.
 5هو الذي يكون الجامع فيه بين األصل والفر وصفا ،هو علدة للحكدم وموجبدا لده كتحدريم النبيدذ
المسكر بالقياس على الخمر لعلة اإلسكار.
 4هو ما ال تذكر فيه العلة ،بل وصف مالزم لها ،وحاصله أن يثبت حكمدا فدي الفدر لوجدود حكدم
فيه توجبهما علة واحدة في األصل ،كوجوب قطع أيد كثيرة اشتركوا في قطع يد واحدة.
 3هو الذي يكون لجامع فيه ليس بعلة للحكم كإيجاب النية في الوضوء بالقياس على التيمم.
 2هو ما جمع أربع شرائط:
 .1أن تكون العلة فيه مفهومة من غير كلفة.
 .5أن ال يفهم بنص وال فحوى.
 .4أن ال يحتاج إلى ضرب من االختبار.
 .3أن يكون األصل فيده واحدد أو أكثدر ويقدل الشدبه بهدا إال واحددا يقدوي شدبهه علدى وجده
يقطع بعدم خالفه.
فما جمع هذه الشرائط فهو قياس المعنى ،ويسمى القياس الجلي.
 1خالد عبود حمودي ،وزيندة يليدل عبدد ،البحدث الددلاللي عندد األصدوليين ،ص  ،51 ،51مركدز
البحوث والدراسات اإلسالمية ،بغداد ـ العراق ،ط1359 ،1هـ.
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بالوضددع اآلخددذ بالدددليل هددو المسددتدل ،وفهددم المعنددى مددن اللفددظ هددو الداللددة الوضددعية
اللفظية.1

و تنقسم الداللة إلى قسمين (منطوق ومفهوم) هما:5
األول :داللة المنطوق :هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق ،أي يكون حكمدا للمدذكور
وحاالً من أحواله .4يقسم المنطوق إلى قسمين :صريح وغيدر صدريح .الصدريح هدو مدا
وضع له اللفظ بأن يدل عليده بالمطابقدة أو التضدمن ـد أي داللدة العبدارة كمدا سديأتي ـد .
وغيددر الصددريح هددو مددا لددم يوضددع لدده اللفددظ ،بددل هددو الزم لمددا وضددع لدده ،فيدددل عليدده
بدااللتزام ،فهدو إمددا أن يددل عليدده اللفدظ داللدة اقتضدداء ،أو داللدة تنبيدده وإيمداء ،أو داللددة
إشارة ـ كما سيأتي ذكره .وله ثالثة أقسام:
أ .داللة العبارة :أن يكون اللفظ مسوقا للمعنى سياقا أصدليا .وتنقسدم أيضدا إلدى
المطابقة والتضمن وااللتزام .3كحرمة التأفف التي هي منطوق قوله تعدالى:
ف}.2
تعالى{ :فَ َال تَقُل لل ُه َما أ ُ ّ
ب .داللددة اإلشددارة :داللددة اللفددظ علددى غيددر مقصددود للمددتكلم .1مثددل قولدده تعددالى:
1
عا َمي ِّْن}8فعلم
صالُهُ ث َ َالثُونَ َ
صالُهُ فِّي َ
ش ْه ًرا} مع قوله تعالىَ { :وفِّ َ
{ َو َح ْملُهُ َوفِّ َ
عا َمي ِّْن}8فعلم من اآليتين بطريق اإلشارة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ،غير
َ
غير أن المراد من اآلية األولى بيان حق الوالدة وما يتبعها من التعدب أثنداء
الحمل ،والمراد من اآلية الثانية بيان أكثر مددة الحمدل ،ولكدن ذلدك الزم مدن
اآليتين بطريق اإلشارة.

 1السيابي ،أصول الفصول ،ص .148
 5قسم جمهور األصوليين داللة اللفظ على معناه إلى قسمين :المنطوق والمفهوم .وقسموا المنطوق
إلى داللة العبارة وداللة اإلشارة ،وخرج الظاهرية عدن داللدة المفهدوم ،وأمدا داللدة االقتضداء فعندد
الحنفية.
 4دمحم بن علي الشوكاني (ت 1521هـ) ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ،تحقيق
دمحم حسدن دمحم حسدن إسدماعيل الشدافعي ،ج ،5ص ،23دار الكتدب العلميدة ،بيدروت ـ لبندان ،ط ،1
1319هـ ـ 1999م.
صرف يسير.
 3السيابي ،أصول الفصول ،ص  ،131بت ّ
 2سورة اإلسراء ،اآلية .54
 1د .عبدالواحد عبدالرحمن ،أصول الفقه ،ص.528
 1سورة األحقاف ،اآلية .12
 8سورة لقمان ،اآلية .13
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ت .داللة االقتضاء :هي أن يتوقف في المنطوق الصددق أو الصدحة لده عقدال أو
شرعا على إضدمار وتقددير فيمدا دل عليده داللدة اللفدظ الددال علدى المنطدوق
على معنى ذلك المضمر المقصود .1فأما ما يتوقدف عليده الصددق مثدل قدول
النبددي( :رفددع عددن أمتددي الخطددأ والنسدديان)  ،2فإندده ال يصدددق إال إذا قدددر فيدده
مثل كلمة :حكم أو مؤاخدذة أو عقداب .وأمدا مدا يتوقدف عليده الصدحة العقليدة
فمثل قوله تعدالىَ { :واسْدأ َ ِّل ْالقَ ْر َيدةَ} ،4فهدذا الكدالم تتوقدف صدحته عقدال علدى
تقدددير كلمددة :أهددل ،ألن سددؤال القريددة ممتنددع .وأمددا مددا يتوقددف عليدده الصددحة
شددرعا كقددول القائددل لس ديد العبددد :أعتددق عبدددك عنددي علددى ألددف ،فددإن هددذا
يسددتدعي تقدددير الملددك ،والمعنددى أعتددق عبدددك عنددي مملكددا علددى ألددف ،ألن
العتق بدون الملك شيء غير صحيح شرعا.

الثاني :داللة المفهوم :اللفظ الدال على معنداه بداللتده ،3وهدو مدا دل عليده اللفدظ ال فدي
محل النطق ،أي يكون حكما لغير المذكور وحاال من أحواله.2
وينقسم إلى قسمين 1هما:
 .1مفهوم الموافقة :1هو ما وافق حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به.8

 1السيابي ،أصول الفصول ،ص .149
 5أخرجه الطبرانى في الكبير ،ج ،1ص  ،581رقم .1121
 4سورة يوسف ،اآلية .85
 3السيابي ،أصول الفصول ،ص .131
 - 2دمحم بن أحمد بن عبدالعزيز بن علدي الفتدوحي (ت 915هدـ ) ،شدر الكوكدب المنيدر المسدمى
بمختصر التحرير ،تحقيق د .دمحم الزحيلي ،ود .نزيده حمداد ،مجلدد  ،4ص  ،311مكتبدة العبيكدان،
الرياض 1314 ،هـ1994 ،م ،والشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص.23
 1عند الجمهور.
 1مفهوم الموافقة عند الشافعية هو داللة النص عند الحنفية .د .زكريا المصري ،سلّم الوصول إلى
علم األصول ،ص  ،392دار لبنان للطباعة والنشر ،لبنان ـ بيروت ،ط1345 ،1هـ ـ 5111م.
 8أحمد بن علي بن برهان البغدادي(ت 218هـ) ،الوصدول إلدى األصدول ،تحقيدق د .عبدد الحميدد
علددي أبددو زنيددد ،ج ،1مكتبددة المعددارف  -الريدداض ،ابددن النيددار ،شددر الكوكددب المنيددر ،مجلددد ،4
ص ،311الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص .22دمحم أمين المسم أمير باد شا (ت 811هـ)،
تيسير التحرير على كتاب التحرير ،ج ،1ص ،93دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيدع ،السديابي،
أصول الفصول ،ص .131
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 .2مفهوم المخالفة :1هو ما خالف حكمه حكم المنطوق به.5
وينقسم مفهوم الموافقة 4إلى قسمين هما:
 .1فحوى الخطاب :3هو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق بده.2
2
ف} ،1ففدي المنطدوق يفهدم منده النهدي مدن
به  .مثل قوله تعالى { :فَ َال تَقُل لل ُه َمدا أ ُ ّ
قول أف للوالددين ،ولكنده فدي المفهدوم يفهدم منده بصدورة أولدى تحدريم ضدربهما
وهو المسكوت عنه.
 .5لحن الخطاب :1هو ما كان المسكوت عنه مساويا في الحكدم للمنطدوق بده.8
ظ ْل ًما ِّإنل َما َيأ ْ ُكلُونَ ِّفي بُ ُ
به .8مثل { ِّإ لن اللذِّينَ َيأ ْ ُكلُونَ أ َ ْم َوا َل ْال َيتَا َمى ُ
َدارا ۖ
طدو ِّن ِّه ْم ن ً
يرا}9فدالنص يددل علدى حرمدة أكدل أمدوال اليتدامى بغيدر حدق،
سيَ ْ
س ِّع ً
صلَ ْونَ َ
ۖ َو َ
ولكنه يفهم منده علدى صدورة متسداوية حرمدة إحدراق مالده لمسداواتهما فدي علدة
الحكم وهي اإلتالف.
كما ينقسم مفهوم المخالفة إلى أقسام منها(وسيأتي ذكرها جميعا الحقا):

 1ويسددمى دليددل الخطدداب ألن الخطدداب هددو الددذي دل عليدده بواسددطة انتفدداء القيددد .ويتحقددق مفهددوم
المخالفدة إذا كدان فدي الكدالم مدا يفيدد تخصديص المنطدوق بدالحكم كالصدفة والشدرط والغايدة والعددد
وغيرها .د .زكريا المصري ،سلم الوصول إلى علم األصول ،ص .393
 5 .1ابن برهان البغدادي ،الوصول إلى األصول ،ج ،1دمحم بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي
الفتوحي (ت 915هدـ ) المعدروف بدابن النجدار ،شدر الكوكدب المنيدر المسدمى بمختصدر
التحريددر ،تحقيددق د .دمحم الزحيلددي ،ود .نزيدده حمدداد ،مجلددد ،4ص  ،311مكتبددة العبيكددان،
الرياض 1314 ،هـ1994 ،م.
 ،مجلد  ،4ص ،311الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص.21أمير باد شا  ،تيسير التحرير ،ج،1
ص .98السيابي ،أصول الفصول ،ص.133
 4يسميه األحناف داللة النص .ولفظة داللة النص تعني عند فخر الدين البزدوي المعنى الذي أدّى
إليه الكالم أي :مدا ظهدر مدن معنداه ،انظدر عدالء الددين البخداري ،كشدف األسدرار ،ج ،5بتصدرف
بسيط .د .عبدالواحد عبدالرحمن ،أصول الفقه ،ص .528
 3الددبعض يسددميه مفهددوم الخطدداب ،والددبعض دليددل الخطدداب ،أحمددد علددي البغدددادي ،الوصددول إلددى
األصول ،ج .1د .زكريا المصري ،سلم الوصول ،ص .393
 2أحمد علي البغدادي ،الوصول إلى األصول ،ج ،1أمير باد شا  ،تيسير التحرير ،ج ،1ص.93
السيابي ،أصول الفصول ،ص .131
 1سورة اإلسراء ،اآلية .54
 1وسمي مفهوم مساواة ،د .زكريا المصري ،سلم الوصول ،ص .392
 8أحمد علي البغدادي ،الوصول إلى األصول ،ج .1أمير باد شا  ،تيسير التحريدر ،ج ،1ص.93
السيابي ،أصول الفصول ،ص .131
 9سورة النساء ،اآلية .11
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.1مفهوم الصفة :لفظ مقيد آلخر ليس بشرط وال استثناء وال غاية،
وليس
المراد النعت فقط .1مثل قوله تعدالىَ { :و َمدن للد ْم َيسْدت َ ِّط ْع ِّمدن ُك ْم َ
ط ْدو ًال أَن
5
ت فَ ِّمن لما َملَ َك ْ
ت}
ت أ َ ْي َمانُ ُكم ِّ ّمن فَتَيَاتِّ ُك ُم ْال ُمؤْ ِّمنَا ِّ
ت ْال ُمؤْ ِّمنَا ِّ
صنَا ِّ
يَن ِّك َح ْال ُم ْح َ
ت} 5حيث يفهم منه عدم جدواز الدزواج باإلمداء الكتابيدات ،وعددم
ْال ُمؤْ ِّمنَا ِّ
جواز الزواج باألمة عند القدرة.
 .5مفهددوم الظددرف :زمانددا ومكانددا ،نحددو :سددافر يددوم الجمعددة ،أي :ال
في غيره واجلس أمام زيد ،أي :ال وراءه.4

 1السيابي ،أصول الفصول ،ص.138
 5سورة النساء ،اآلية .52
 4السيابي ،أصول الفصول ،ص.138
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المبحث األول :الخالف الداللي في المفاهيم:
 .1داللة مفهوم الموافقة.1
المسألة وموضع ورودها:
ذكرت في التمهيد أن مفهوم الموافقة ،وهدو مدا وافدق المسدكوتُ عنده المنطدوقَ
في الحكم ،وهو ينقسم إلى قسمين فحوى الخطاب وهو أن يكدون المسدكوت عنده أولدى
بالحكم من المنطوق به ،مثل داللة تحريم التأفيف على تحريم الضرب من قوله تعدالى:
{ فَ َ
ف} 5ألندده أشدددّ .والقسددم الثدداني لحددن الخطدداب وهددو أن يكددون حكددم
ددال تَقُددل لل ُه َمددا أ ُ ّ
المسكوت عنه مساويا للمنطوق به مثل :تحريم حدرق مدال اليتديم وإتالفده ألنده يسداوي
ظ ْل ًمدا ِّإنل َمدا يَدأ ْ ُكلُونَ فِّدي بُ ُ
أكله ،من قوله تعالىِّ { :إ لن اللذِّينَ يَأ ْ ُكلُونَ أ َ ْم َدوا َل ْاليَتَدا َمى ُ
طدونِّ ِّه ْم
يرا}.4
سيَ ْ
س ِّع ً
ن ً
صلَ ْونَ َ
َارا ۖ َو َ
غير ّ
أن العلماء اختلفوا في استفادة الحكم من هدذا المفهدوم 3فدي محدل السدكوت،
هل هو مستفاد من جهة اللفظ أم من جهة القياس؟ وهم بذلك على قولين.

 1مددن حيددث الحكددم يفيددد القطددع فددي مدلولدده عنددد جمهددور العلمدداء إال المددذهب الظدداهري .اآلمدددي،
اإلحكام ،ج 3ص ،1941السبكي ،منع المواندع ،ص (219هدام ) ،ابدن النيدار ،شدر الكوكدب
المنير ،مجلد  ،4ص  ،384السالمي ،طلعة الشمس ،ج.413 ،1
وتكدره ،تضدم همزتهدا وتكسدر ،وتأخدذ الفداء كدل
أف) :كلمة تضد ُّجر
ُّ
 5سورة اإلسراء ،اآلية  ( .54ا
شكل منونة وغير منونة .إبراهيم أنيس ،المعجم الوسيط ،ص  ،51وأصل (األُف) كل مستقذر مدن
َف استقذارا له كقوله تعالى{:أف لكم
وسل وقالمة ظفر وما يجري مجراهما ،ويقال ذلك لكل ُم ْستَخ ّ
ولما تعبدون من دون } سورة األنبياء اآلية  ،11وقد أفل ْفتَ لكذا إذا قلت ذلدك اسدتقذارا لده ،ومنده
ف فالن .سميح عاطف الزين ،معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن
قيل للضّجر من استقذار شيء :أفل َ
الكريم ،ص ،11الدار اإلفريقية العربية ،بيدروت لبندان1355 ،هدـ ـ 5111م ،ومعندى ال تقدل لهمدا
أف أي  :ال تسمعهما أدندى مراتدب القدول السديو بتوجيده كلمدة إيدذاء مكوندة مدن حدرفين تددل علدى
التضّجر والمضايقة فتلك الكلمة الصغيرة ذات إساءة بالغدة ،د ..وهبدة الزحيلدي ،التفسدير الوسديط،
ج 5ص  ،1431دار الفكر المعاصر ،بيروت ـ لبنان ،دار الفكر ،دمشق ـ سورية ،ط1355 ،1هـ
ـ 5111م.
 4سورة النساء ،اآلية .11
 3مطلقا سواء فحوى الخطاب أو لحن الخطاب.
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قال باالستفادة من يهة اللافظ جمهور العلماء وهم الحنابلة ،1والحنفية ،5والمالكيدة،4
وبعض الشافعية ،3وهو الصحيح عند فخر اإلسالم البزدوي ،2واألشدبه عندد اآلمددي،1
وابن حزم األندلسي  ،وهو الصحيح عندد ندور الددين السدالمي ،8وخلفدان السديابي،9
السيابي ،9فالداللة على الحكم لفظية ال مدخل للقياس فيها لفهم المدراد مدن غيدر اعتبدار
قياس.
قدددال السددديابي ... " :إن الشدددافعي والدددرازي وإمدددام الحدددرمين قدددالواّ :
إن مفهدددوم
الموافقة داللة قياسية ،أي :بطريق القيداس األولدى أو المسداوي ،وهدو المسدمى بالقيداس
الجلي  ...وقيل :الداللة عليه لفظيّة ال مدخل للقياس فيهدا لفهمده مدن غيدر اعتبدار قيداس
 ...وقال الغزالدي واآلمددي :فهدم مددلولها مدن السدياق والقدرائن ال مدن مجدرد اللّفدظ ...
قلت :الصحيح عندي األول ألن مفهوم الموافقة د ّل عليه اللفظ ال في محدل النطدق ولدم
يكن له السياق بالذات بل بالتبع فقط .11 "...

 1نص عليه اإلمام أحمد ،وحكاه ابن عقيل عن الحنابلة ،وهو الصحيح عند ابن النجار ،انظدر ابدن
النيار دمحم بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي (المتوفى 915 :هدـ) ،شدر الكوكدب المنيدر،
المحقق  :دمحم الزحيلي ونزيه حماد ،مجلد  ،4ص  ،311مكتبة العبيكان ،ط1318 ،5هـ 1991 -م
.
 5أمير باد شا  ،تيسير التحرير ،ج ،1ص .93
 4إبراهيم بن علي الشيرازي(311هـ) ،اللُّمع في أصول الفقده ،تحقيدق ،محيدي الددين ديدب مسدتو،
ويوسف علي بدوي ،ص  ،33دار الكلم الطيب ،ودار ابن كثير ،ط1311 ،1هـ ـ 1992م ،أحمد
بن برهان البغدادي ،الوصول إلى األصول ،ج.1
 3الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص.21
 2عالء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري ،كشف األسدرار عدن أصدول فخدر اإلسدالم البدزدوي،
تحقيدق دمحم المعتصدم بداهلل البغددادي ،ج ،1ص  138ـ . 182دار الكتداب العربدي ـ بيدروت ،ط ،5
1313هـ ـ 1993م.
1اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،3ص .1951
 1علي بن أحمد بن حزم األندلسدي ،اإلحكدام فدي أصدول األحكدام ،ج ،1ص ،415دار الحدديث –
القاهرة ،ط1313 ،1هـ .
 8عبدد بدن حميدد السدالمي ،طلعدة الشدمس ،ج ،5ص  ،315مكتبدة اإلمدام ندور الددين السددالمي،
السيب ـ سلطنة عمان5118 ،م.
 9السيابي ،أصول الفصول.135 ،
 11السيابي ،فصول األصول ،ص . 135 ،131
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و جدداء فدددي شدددر الكوكدددب المنيدددر " :إن اللفدددظ ال يُشدددعر بذاتددده ،وإنمدددا داللتددده
بالوضع .وال شك ّ
أن العرب لدم تضدع اللفدظ ليددل علدى شديء مسدكوت عنده ،ألنده إنمدا
يشعر به بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز ،وليس المفهوم واحدا منهما ،وال خدالف ّ
أن
داللته ليست وضعية ،إنما هي إشارات ذهنية من باب التنبيه بشيء على شيء ".1

قال السيابي " :قلت :الصحيح عندي األول (يعندي :االسدتفادة مدن جهدة اللّفدظ)
ألن مفهوم الموافقة د ّل عليده اللفدظ ال فدي محدل النطدق ولدم يكدن لده السدياق بالدذات بدل
بالتبع فقط .5 "...

و يشترط للداللة باللفظ أن يكون المعنى الذي تعلق به الحكم ثابتا لغدة عندد أهدل
اللسان وظاهرا ،وإال كان قياسا ال داللة.4

الحية:
 .1احتجوا بأ ّن الفهم مناطه بمجرد اللغة ،وال وجه إلهدار هذه الداللدة ،3ومدن
2
ُّدك أ َ لال
ضى َرب َ
ومن أسباب العلم بالمناط تبادره من النص  .فقوله تعالىَ :وقَ َ
سدانًا ۖ ِّإ لمدا َيد ْبلُغ لَن ِّعنددَ َك ْال ِّك َب َدر أ َ َحدد ُ ُه َما أ َ ْو
أ َ لال ت َ ْعبُد ُوا ِّإ لال ِّإيلاهُ َو ِّب ْال َوا ِّلددَي ِّْن ِّإ ْح َ
ف َو َال ت َ ْن َه ْر ُه َما َوقُل لل ُه َما قَ ْو ًال َك ِّري ًما} 1اقتضدت هدذه
ِّك َال ُه َما فَ َال تَقُل لل ُه َما أ ُ ّ
هذه األلفاظ اإلحسان والقول الكدريم وخفدض الجندا والدذل والرحمدة لهمدا
والمنددع مددن انتهارهمددا وأوجبددت أن يددؤتى إليهمددا كددل بددر وكددل خيددر وكددل
رفق ،فبهذه األلفاظ وباألحاديدث الدواردة فدي ذلدك وجدب بدر الوالددين بكدل

 1ابن النيار ،شر كوكب المنير ،المجلد  ،4ص .311
 5السيابي ،فصول األصول ،ص . 135 ،131
 4عالء الدين البخاري(141هـ) ،كشدف األسدرار ،تحقيدق :دمحم المعتصدم بداهلل البغددادي ،ج ،5دار
الكتاب العربي ،بيروت ـ لبنان ،ط1313 ،1هـ ـ 1993م.
 3أمير باد شا  ،تيسير التحرير ،ج.93 ،1
 2أمير باد شا  ،تيسير التحرير ،ج. 92 ،1
 1سورة اإلسراء ،اآلية .54
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وجه وبكل معنى والمنع مدن كدل ضدرر وعقدوق بدأي وجده كدان ال بدالنهي
عن قول { أف } ،وباأللفداظ التدي ذكرندا وجدب ضدرورة أن مدن سدبهما أو
تبرم عليهما أو منعهما رفده في أي شيء كان من غيدر الحدرام فلدم يحسدن
إليهما وال خفض لهما جنا الذل من الرحمة.1
 .5ولو كان النهي عن قول { أف } مغنيا عما سواه من وجوه األذى لما كان
لذكر تعالى في اآلية نفسها مع النهي عن قول { أف } النهي عن النهدر
واألمر باإلحسان وخفض الجنا والذل لهمدا معندى فلمدا لدم يقتصدر تعدالى
على ذكر األف وحده بطل قول من ادعى أن بذكر األف علم ما عداه.5
" .4و قددد احددتا القددائلون بددالفحوى بددأن العددرب إنمددا وضددعت (ألفدداظ اللغددة
العربيدة) للمبالغدة فددي التأكيدد للحكددم فدي محددل السدكوت ،وأنهددا أفصدح مددن
بالتصريح بالحكم في محل السكوت فدإن قصددوا المبالغدة فدي تمييدز فدرس
من آخر مثال قالوا :إن هدذا الفدرس ال يلحدق غبدار هدذا الفدرس وكدان ذلدك
عندهم أبل من قولهم هذا الفرس سابق لهذا الفرس".4

تفر من المسألة السابقة ما انقسام القائلين باللفظ في جانب داللتده هدل هدي
كما ّ
مأخوذة من اللفظ نفسه والعرف اللغوي أم من السياق والقرائن؟ على قولين.

يددرى أصددحاب هددذا القددول جددواز إثبددات األسددماء واللغددات بالقيدداس ،بددل اعتبددره
بعضددهم مددن بدداب القيدداس الجلددي ،وهددم الشددافعي 3وأكثددر أصددحابه ،2والددرازي وإمددام

 1ابن حزم األندلسي ،اإلحكام في أصول األحكام ،ج ،1ص.415
 5ينظر :ابن حزم ،اإلحكام ،ج ،1ص  ،415ودمحم بن إسماعيل األمير الصنعاني ،إجابة السائل
شر بغية اآلمل ،تحقيق  :القاضي حسين بن أحمدالسياغي والدكتور حسن دمحم مقبولي األهدل،
ص ،511مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة األولى1981 ،م.
 4اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،3ص  .1951الشوكاني إرشاد الفحول ج 5ص 21و ( 21هام ).
 3قال الشوكاني عن رأي اإلمام الشافعي في األمر" :و ظاهر كالمه ترجيح أنه قياس" الشوكاني،
إرشاد الفحول.
ج. 21 ،5
 2ينظر :اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،3ص ( 1951هام ) ،الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص.21
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الحددرمين ،1وصددححه أبددو إسددحاق الشدديرازي ،5والقفددال الشاشددي ،4وهددو مددذهب ابددن
برهان ،3وبعض الحنابلة ،2وابن بركة من اإلباضية.

الحية:
ّ .1
ف} 1هددي اإليددذاء وهددي
إن علّددة القيدداس مددن قولدده تعددالى { :فَد َدال تَقُددل لل ُه َمددا أ ُ ّ
ظدداهرة ،وكددذلك مددن قولدده تعددالىِّ { :إ لن اللدذِّينَ يَددأ ْ ُكلُونَ أ َ ْمد َدوا َل ْاليَتَددا َمى ُ
ظ ْل ًمددا
ِّإنل َما َيأ ْ ُكلُونَ فِّي بُ ُ
يرا} 8وهو اإلتالف.9
س َي ْ
س ِّع ً
طونِّ ِّه ْم ن ً
صلَ ْونَ َ
َارا ۖ َو َ
 .5كمددا ّ
أن العددرب سددمت مددا كددان فددي زمانهددا عمددوم األعيددان بأسددماء ،ثددم
انقرضددوا ،أو انقرضددت تلددك األعيددان ،وأجمددع الندداس علددى تسددمية أمثالهددا
بتلددك األسددماء ،فددد ّل علددى أنهددم قددد قاسددوها علددى األعيددان التددي سددموها.11
وألنه لم يلفظ بها وإنما حكم بالمعنى المشترك ،فهو من باب القيداس قديس

 1السيابي ،أصول الفصول ،ص .135
 5الشيرازي ،اللّمع ،ص.35
 4الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،2ص  158ـ .159
 3ابن برهان ،الوصول إلى األصول ،ج ،1ص.441
 2اآلمدددي ،اإلحكددام ،ج ،3ص ( 1951هددام ) ،ابددن النيددار ،شددر الكوكددب المنيددر ،مجلددد ،4
.312
( 1ابدددن بركدددة) عبدددد بدددن دمحم بدددن بركدددة البهلدددوي العمددداني ،كتددداب الجدددامع ،ج  ،1ص ،153
1358هـ5111 ،م.
وتكدره ،تضدم همزتهدا وتكسدر ،وتأخدذ الفداء كدل
أف) :كلمة تضد ُّجر
ُّ
 1سورة اإلسراء ،اآلية  ( .54ا
شكل منونة وغير منونة .إبراهيم أنيس ،المعجم الوسيط ،ص  ،51وأصل (األُف) كل مستقذر مدن
َف استقذارا له كقوله تعالى{:أف لكم
وسل وقالمة ظفر وما يجري مجراهما ،ويقال ذلك لكل ُم ْستَخ ّ
ولما تعبدون من دون } سورة األنبياء اآلية  ،11وقد أفل ْفتَ لكذا إذا قلت ذلدك اسدتقذارا لده ،ومنده
ف فالن .سميح عاطف الزين ،معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن
قيل للضّجر من استقذار شيء :أفل َ
الكريم ،ص ،11الدار اإلفريقية العربية ،بيدروت لبندان1355 ،هدـ ـ 5111م ،ومعندى ال تقدل لهمدا
أف أي  :ال تسمعهما أدندى مراتدب القدول السديو بتوجيده كلمدة إيدذاء مكوندة مدن حدرفين تددل علدى
التضّجر والمضايقة فتلك الكلمة الصغيرة ذات إساءة بالغدة ،د ..وهبدة الزحيلدي ،التفسدير الوسديط،
ج 5ص  ،1431دار الفكر المعاصر ،بيروت ـ لبنان ،دار الفكر ،دمشق ـ سورية ،ط1355 ،1هـ
ـ 5111م.
 8سورة النساء ،اآلية .11
 9ينظر :السيابي ،فصول األصول ،ص . 135 ،131
 11الشيرازي ،اللّمع ،ص .33
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المسكوت على المذكور قياسا جليا ،فإنه إلحاق فر بأصل لعلة مسدتنبطة،
فيكون قياسا شرعيا لصدق حدّه عليه.1

و أييددب علددى مددا تقدددم" :أندده ال بددّ مددن فهددم المعنددى ،وكوندده فددي محددل السددكوت
أولى بالحكم من محل النطق  ...إنمدا ذلدك شدرط فدي تحقدق الفحدوى ،وال مناقضدة بينده
وبين الفحوى ،ويدل على أنه ثابت بالفحوى ال بالقياس أمران:
األول :أن القياس ال يشترط فيه أن يكون المعنى المناسب للحكم في الفدر أشددّ مناسدبة
له من حكم األصل إجماعا ،وهذا النو من االستدالل ال يتم دونه فال يكون قياسا.
الثاني :أن األصل في القياس ال يكون مندرجا في الفر وال يكون جدزءا منده إجماعدا،
بيد أن هذا النو يكدون مدا تخيدل أصدال فيده جدزءا ممدا تخيدل فرعدا" ،كقولده تعدالى{ :
فَ َمن يَ ْع َم ْل ِّمثْقَا َل ذَ لرة َخي ًْرا يَ َرهَُ ،و َمن يَ ْع َم ْل ِّمثْقَا َل ذَ لرة ش ًَّرا يَ َرهُ}5وذلك يددل علدى رؤيدة
رؤية ما زاد على الذرة ،والذرة تكون داخلة فيه إلى نظائره".4

وتؤخذ االستفادة مدن جهدة اللفدظ ألنده أصدل الوضدع ومنده أصدل الداللدة ،فدإن
تعذّر يعدل إلى القياس.

قال الشوكاني" :ثم اختلفوا ،فقيل :إن المنع من التأفيف منقول بالعرف عن
موضوعه اللغوي إلى المنع من أنوا األذى .وقيل :إنه فهم السياق والقرائن ،وعليه
المحققون من أهل هذا القول ،كالغزالي ،وابن القشيري ،واآلمدي ،وابن الحاجب،
والداللة عندهم مجازية ،من باب إطالق األخص وإرادة األعم".3

 1ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،مجلد  ،4ص .311
 5سورة الزلزلة ،اآليتان .8 ،1
 4اآلمدي ،اإلحكام ،ج  ،4ص.19
 3الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص.48
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وقد قال بالعرف يمهورهم ،1إذ احتجوا بأنه "لو قال :فدال تقدل لهمدا أف ،ولكدن
انههمددا واضددربهما  .فإندده يكددون متناقضددا .كمددا يتندداقض أن يقددول :فددال تقددل لهمددا أف،
ولكن قل لهما أف .فإنه يتناقض فدي اللفدظ .فددل علدى أنده مسدتفاد مدن جهدة اللفدظ .فدإن
الصي ال تددل علدى مددلوالتها لدذواتها وإنمدا تددل بالوضدع واالصدطال  .وقدد اصدطلح
أهدل اللغدة علدى أن مطلدق قولدده :فدال يقدل لهمدا أف يريددد بدذلك النهدي عدن جميددع األذى
فكأنه د ّل عليه باللفظ الخاص".5

وأمددا المحققددون 4ومددنهم عبدددالعزيز البخدداري ،3والعالمددة السدديابي 2رأوا أندده
مسددتفاد مددن السددياق والقددرائن ،والمددراد بددالقرائن هنددا :المفيدددة للداللددة علددى المعنددى
ف} ،ونحدوه مسدتعمل فدي
الحقيقي ،ال المانعة إرادته ألن قوله تعالى { :فَ َال تَقُدل لل ُه َمدا أ ُ ّ
معندداه الحقيقددي ،وغايتدده أندده علددم مندده حرمددة الضددرب بقددرائن األحددوال وسددياق الكددالم،
وإنما اللفظ ال يصير بذلك مجازا كالتعريض.1

و قيددل :إ لن الداللددة مجازيددة وليسددت مددن بدداب الحقيقددة وهددي مددن بدداب إطددالق
األخص وإرادة األعم.1

وقيل :إ لن اللفظ صار حقيقة عرفية في المعنى االلتزامي الدذي هدو الضدرب فدي
ف} ،وأجيب عدن هدذا أنده باطدل ألن المفدردات مسدتعملة
قوله تعالى { :فَ َال تَقُل لل ُه َما أ ُ ّ

 1ابددن النيددار ،شدددر الكوكددب المنيددر ،مجلدددد  ،4ص  .312الشددوكاني ،إرشدداد الفحدددول ،ج،5
ص.23
 5ابن برهان البغدادي ،الوصول إلى األصول ،ج ،1ص.441
 4الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص .21
 3عبد العزيز البخاري ،كشف األسرار ،ج ،1ص . 138
 2السيابي ،أصول الفصول ،ص .135
 1ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،مجلد  ،4ص  .312 ،313بتصرف بسيط.
 1ينظر الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص.21
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في معانيها اللغوية بدال ريدب ،مدع إجمدا السدلف علدى أن فدي األمثلدة المدذكورة إلحداق
الفر بأصل .وإنما الخالف في أن ذلك بالشر أو باللغة.1

و أجددداب ابدددن برهدددان :إن اللفدددظ غيدددر متنددداول لتحدددريم الضدددرب .فدددإن تحدددريم
الضرب له عبارة تخصه وهي قوله وال تضربهما  .وال شدك أن تلدك العبدارة لدم توجدد
ولم يتحقق فيما إذا كان التحريم مضدافا إليهمدا .وأمدا قدولهم :إن مدن المتنداقض أن يبديح
الضددرب مددع تحددريم التددأفف فإندده ممنددو  .ولدديس يتندداقض أن يبدديح الضددرب .بددل مددع
تحريم التأفيف عند اتصال قرينة يجوز .ومثال ذلك :أن السدلطان إذا قدال لجدالده :اقتدل
أبي هذا فإنه يناوئني في ملكي وإياك أن تهينه .فإن هذا غير متناقض وال مسدتنكر ألنده
لم يقصد بقتله اإلهانة .وكذلك يجوز للولد فصد الوالد وقطع يدده عندد الحاجدة إلدى غيدر
ذلك .ألنه لم يقصد اإلفسداد وإنمدا قصدد بده اإلصدال  .فكدذا فيمدا تنازعدا فيده .إنمدا كدان
تحريم ضروب األذى والتعنيف ثابتا ألن اآلية سيقت لبيان تعظيمهمدا وإكرامهمدا { َو َال
ت َ ْن َه ْر ُه َما َوقُل لل ُه َما قَ ْو ًال َك ِّري ًما َو ْ
الر ْح َم ِّة} .فهذه القرائن هي
اخ ِّف ْ
ض لَ ُه َما َجنَا َ الذُّ ِّّل ِّمنَ ل
الدالة على المقصود ال نفدس الصديغة .وقدولهمّ :
إن مطلدق هدذه الصديغة يقتضدي تحدريم
جميع األذى غير مسلّم .بل ال بدد مدن الرجدو إلدى القريندة والعمدل بموجبهدا فيمدا دلدت
عليه على ما ضربناه له من المثال.5

قال السيابي" :إن مفهوم الموافقة دل عليه اللفظ ال في محدل النطدق ولدم يكدن لده
السددياق بالددذات بددل بددالتبع فقددط ،وال ينافيدده قددول الغزالددي واآلمدددي ،ألن السددياق قرينددة،
والقرائن قد تكون مقويدة للقيداس كمدا يفهدم مدن طلدب التعظديم واالحتدرام فإنهمدا يقويدان
تحريم التأفيف ،وبالتالي يقويان تحريم الضرب ،وقدد تكدون مانعدة منده كمدا إذا غضدب
السيد على أحد عبيده لذنب استحق به القتل فقال آلخر وقد شدر فدي شدتمه :ال تشدتمه،
فددإن قولدده :ال يفيددد طلددب إكرامدده وتعظيمدده ،وإنمددا يفيددد أندده اسددتحق مددا هددو فددوق الشددتم
كالقتل ونحوه بقرينة الحال".4

 1ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،مجلد ،4ص .312
 5ابن برهان البغدادي ،الوصول إلى األصول ،ج ،1ص.448
 4السيابي ،أصول الفصول.135 ،
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و ثمددرة الخددالف :أندده إذا كانددت داللدة الحكددم لفظيددة جدداز النسددل بدده ،وإذا كانددت
قياسية لم يجز النسل.
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 .2داللة مفهوم المخالفة.

المسألة وموضع ورودها:

"يدل مفهوم المخالفة بجميع أقسدامه علدى أنده يثبدت للمسدكوت عنده نقديض حكدم
المنطوق به ،ويسمى دليل الخطاب ألن دليله من جنس الخطاب ،أو ألن الخطداب دال
عليه" .1كمدا هدو رأي الشدوكاني والشديرازي ،والددكتور زكريدا المصدري ،5سدواء مدن
حيددث اإلثبددات أو النفددي .وقددد اختلددف العلمدداء فددي حجيتدده علددى قددولين ،فمددنهم مددن أثبددت
حجيتدده وهددم الجمهددور 4ولكددن اشددترطوا إلثباتدده شددروطا  ...ورأوا أن حييتدده ظنيددة ال
ترقددى إلددى القطددع ،ومددنهم مددن لددم يثبددت حجيتدده رأسددا ،بددل رأوا مددا عددداه موقوف دا علددى
الدليل ،وهدؤالء هدم عامدة األحنداف وأكثدر المتكلمدين .3يقدول السديابي ... " :والقدائلون
باألخذ به له شروط عندهم ،منها أن ال يكون المسكوت ترك لخوف في ذكره بالموافقدة
كقول قريب العهد باإلسالم لعبده بحضور المسلمين :تصدق بهذا على المسدلمين ويريدد
غيرهم ،وتركه خوفا من أن يتهم بالنفاق .2" ...

 1الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص21
 5الشيرازي ،اللمع ،وزكريا المصري ،سلم الوصول.
 4الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص .28اختلف المثبتون للمفهوم في مواضع:
 .1أنه حجة من حيث اللغة ،وقيل :الشر  ،وقيل :العقل.
 .5أنه من حيث تحقيق مقتضاه دل على نفي الحكم عما عددا المنطدوق بده مطلقدا ،سدواء
كان من جنس المثبت ،أو لم يكن ،أو تختص داللته بما إذا كان من جنسده ،فدإذا قدال:
"في الغنم السائمة زكاة" الحديث فهل نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقا ،سواء كانت من
اإلبل أو البقر أو الغنم ،أو هو مختص بالمعلوفة من الغنم؟ قوالن ،ورجدح الشدوكاني
التخصيص بالنفي عن معلوفة الغنم.
 .4أن المفهوم المذكور يرتقي إلى أن يكون دليال قاطعا ،وقيل :ال.
 .3يسقط المفهوم بالكلية إذا دل دليل على إخراج صورة من صوره ،وقيل يتمسك به في
البقية.
 .2أنه يجدب العمدل بده قبدل البحدث عمدا يوافقده ،أو يخالفده مدن منطدوق أو مفهدوم آخدر،
فقيل :حكمه حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص .وفيه وجهان.
 3الشيرازي ،اللمع ،ص .53
 2السيابي ،أصول الفصول ،ص  133ـ . 132
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دراسة المسألة:

مر فإذا جاء النص الشرعي داال على حكم واقعة ،مع تقييده بوصدف،
وعلى ما ّ
أو شددرط ،أو حدددد بغايددة ،أو بعدددد ،فهددو عنددد الجمهددور 1يدددل علددى خددالف حكمدده فددي
الواقعة الخالية من هذه القيود ،ويدل على نفس حكمه فدي الواقعدة التدي بهدا نفدس القيدد،
وأما عند األحناف فال يتعدى الحكم عندهم على غير الواقعة التي جاء فيهدا الدنص ،وال
يستدلون بهذا الحال إال بدليل آخر يبحث عنده فدي ضدوء األدلدة األخدرى فدإن لدم يجددوا
فيعملددون باالستصددحاب وهددو أن أصددل األشددياء اإلباحددة .غيددر أنهددم يحتجددون بدده فددي
مصطلح الناس ،وعرفهم.

حيج اليمهور:2
 .1إن القيود التي تأتي في النصوص الشرعية لم تأت عبثا ،فمن ورائها فائددة
أشددمل مددن تخصدديص الحكددم بمددا وجددد فيدده القيددد وعليدده وجددب نفددي الحكددم
بذهاب القيد بمفهوم المخالفة ،وإال يكون القيد عبثا في حق كالم الشار .
 .5أنه في أساليب اللغة العربية وهدو مدن المدألوف فيهدا تقييدد الحكدم بقيدد يددل
علددى انتفائدده حيددث ينتفددي القيددد وهددو المتبددادر إلددى الفهددم ،فمددن سددمع قددول
ـ ( :-مطددل الغنددي ظلددم) ،4يفهددم أن مطددل غيددر الغنددي لدديس
رسددول
بظلم.

 1وهو رأي الشيرازي في اللمع ،ص  .53وما يميل إليه د .عبدالكريم زيددان ،ولكدن مديال خفيفدا.
ينظر كتابه الوجيز في أصول الفقه ،ص .414
 5ينظر :الشيرازي ،اللمع ،د .عبددالكريم زيددان ،الدوجيز فدي أصدول الفقده ،ص  415ـ  .414د.
زكريا المصري ،سلم الوصول.
 4أخرجه (الربيع)الربيع بن حبيب بن عمر األزدي البصري ،الجامع الصحيح مسند اإلمام الربيع
بن حبيب ،تحقيق :دمحم إدريس ،وعاشور بن يوسف ج ،1رقدم الحدديث ،298 :الناشدر دار الحكمدة
،مكتبة االستقامة ،سنة النشر 1312هـ  .مكان النشر بيروت ،وسلطنة عمان ،و(البيهقي) أحمد بن
الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ،سنن البيهقي الكبرى ،تحقيق  :دمحم عبد القادر عطا ،ج
 ،2رقم الحديث ،458 :مكتبة دار الباز  -مكة المكرمة1313 ،هـ1993 ،م ،و(النسائي) أحمد بن
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 .4إنه استدل به الصدحابة ـ رضدي عدنهم ـ وذلدك يؤخدذ مدن اخدتالفهم فدي
إيجاب الغسل من الجما من غير إنزال ،فقال بعضهم :ال يجب .واحتجدوا
بدليل الخطاب من قوله ( :الماء من الماء) ،1وأنه لما أوجدب مدن المداء،

شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ،سنن النسائي الكبدرى ،تحقيدق  :د.عبدد الغفدار سدليمان البندداري ،
سدديد كسددروي حسددن ،ج  ،3رقددم الحددديث ،1581 :دار الكتددب العلميددة – بيددروت ،ط– 1311 ،1
 ،1991و(مالك) مالك بن أندس أبدو عبدد األصدبحي ،موطدأ اإلمدام مالدك ،تحقيدق :دمحم فدؤاد عبدد
البدداقي ،ج  ،5رقددم الحددديث ،1423 :دار إحيدداء التددراث العربددي – مصددر ،و(أبددو داود) أبددو داود
سددليمان بددن األشددعث السجسددتاني ،سددنن أبددي داود ،ج  ،4رقددم الحددديث ،4431 :وزرارة األوقدداف
المصرية ،و(ابن مايه) دمحم بن يزيد أبو عبد القزويني ،سنن ابن ماجده ،تحقيدق  :دمحم فدؤاد عبدد
البدداقي،ج  ،5رقددم الحددديث ،5314:دار الفكددر – بيددروت ،و(الترمددذي)دمحم بددن عيسددى أبددو عيسددى
الترمذي السلمي ،الجامع الصدحيح سدنن الترمدذي ،تحقيدق  :أحمدد دمحم شداكر وآخدرون ،ج  ،4رقدم
الحديث،1418 :دار إحياء التراث العربي – بيدروت ،و(الددارمي)عبدد بدن عبددالرحمن أبدو دمحم
الدارمي ،سنن الدارمي ،تحقيق  :فواز أحمد زمرلدي  ،خالدد السدبع العلمدي ،رقدم الحدديث،5281 :
دار الكتدداب العربددي – بيددروت ط 1311 ،1هددـ ،و(ابددن حبددان) دمحم بددن حبددان بددن أحمددد أبددو حدداتم
التميمي البسدتي ،صدحيح ابدن حبدان بترتيدب ابدن بلبدان ،تحقيدق  :شدعيب األرندؤوط ،ج  ،11رقدم
الحددديث ،2124 :مؤسسددة الرسددالة  -بيددروت ،ط 1313 ،5هددـ – 1994م ،و(البخدداري) دمحم بددن
إسماعيل أبو عبد البخاري الجعفي ،الجامع الصحيح المختصر ،تحقيق  :د .مصطفى ديب البغا،
ج  ،5رقم الحديث ،5111:دار ابن كثير ،اليمامة – بيروت،ط ،1981 - 1311 ،4و(مسلم) أبدو
الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ،الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم ،ج
ار) أحمددد بددن علددي بددن المثنددى أبددو يعلددى الموصددلي
 ،2رقددم الحددديث ،3182 :دار الجيددل ،و(البَد ردز ُ
التميمي ،مسند أبي يعلى ،مسند البزار ،فهرست:علي بن نايف الشحود تحقيدق  :حسدين سدليم أسدد،
ج  ،11رقم الحديث ،1598:وأحمد بن حنبل أبو عبد الشيباني ،مسند اإلمام أحمد بدن حنبدل ،ج
ي (ت595:هدـ) ،ج
 ،5رقم الحديث ،2492 :مؤسسة قرطبة  -القداهرة ،وأَحمدد بدن عمدرو البصدر ُّ
 ،5رقم الحديث.8535:
 1رواه أبو داود ج  ،1رقم الحديث ،513 :و(ابن مايه) دمحم بن يزيد أبو عبد القزويني ،سدنن
ابن ماجه ،تحقيق  :دمحم فؤاد عبد الباقي ،ج  ،1رقم الحديث ،198 :دار الفكر – بيروت ،والبيهقي
ج  ،1رقم الحديث ،141 :ومسلم ج ،1رقم الحديث ،434 :والترمدذي فدي صدحيحه ،ج  ،1رقدم
الحديث ،81 :و(الدار قطني) علي بن عمر أبدو الحسدن الددار قطندي البغددادي ،سدنن الددار قطندي،
تحقيددق  :السدديد عبددد هاشددم يمدداني المدددني ،ج  ،1رقددم الحددديث،151 :دار المعرفددة  -بيددروت،
1481هـ – 1911م ،والدرامي في سننه ،ج  ،1رقم الحديث ،128 :والنسائي في سننه الكبرى،
ج  ،1رقم الحديث ،119 :وابن حبان ج  ،4رقم الحديث ،1118 :و(ابن خزيمة) دمحم بن إسحاق
بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري ،صحيح ابن خزيمدة ،تحقيدق  :د .دمحم مصدطفى األعظمدي،
ج  ،1رقددم الحددديث ،552 :المكتددب اإلسددالمي  -بيددروت1491 ،هددـ  1911 -م ،والبخدداري فددي
صحيحه ،ج  ،1رقم الحديث ،111 :وأحمد في مسنده ،ج  ،4رقم الحديث.11511 :
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دل على أنه ال يجدب مدن غيدر مداء ،ومدن أوجدب ذكدر أن الحدديث السدابق
منسوخ بحديث وجوب الغسل بالتقاء الختانين 1فدل على ما ذكر.
 .3إن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب ،فاقتضدى بإطالقده النفدي
واإلثبات كاالستثناء.

حيج األحناف:2
ّ .1
إن للشددريعة مقاصددد كثيددرة ال يمكددن اإلحاطددة بهددا فددالقيود التددي تددأتي فددي
النصددوص الشددرعية لهددا فوائددد كثيددرة وفددي عدددم ظهورهددا تنتفددي إمكانيددة
الجزم بأن الفائدة لتلك القيود هي تخصيص الحكم بما وجد فيده القيدد ونفيده
عما سواه .وأما بالنسبة إلى مقاصد البشدر فديمكن حصدرها ومدن ثد ّم يمكدن
االحتجاج بأقوالهم دون أقوال الشار .
 .5إن ثبددوت نقدديض حكددم المنطددوق للمسددكوت عندده ال يكددون مطددردا فددي
أساليب اللغة العربية ،فإن قلت لشخص :إذا جداءك فدالن صدباحا فأكرمده،
ال يفهم من ذلك أنه إذا جاءه مساء ال يكرمه.

 .4إن الشددأن فددي االحتجدداج بالنصددوص الشددرعية االحتيدداط واألخددذ بمفهددوم
المخالفددة يخددالف ذلددك إذ داللددة المنطددوق علددى المسددكوت ليسددت قطعيددة
وعليه ال يمكدن أن يكدون الدنص الشدرعي حجدة عليده بمجدرد احتمدال هدذه
الداللة.

 1أخرجه مالك في الموطأ ج  ،1رقم الحديث ،822 :وابن حبان في مسنده ،ج  ،4رقدم الحدديث:
 ،324وابن خزيمة في صحيحه ،ج  ،1رقم الحديث. 111 :
 5ينظر :الشيرازي ،اللمع ،د .عبددالكريم زيددان ،الدوجيز فدي أصدول الفقده ،ص  415ـ  .414د.
زكريا المصري ،سلم الوصول.
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 .3إن الكثيددر مددن النصددوص الشددرعية التددي دلددت علددى الحكددم فددي الوقددائع
المقيدة ثبت نفس الحكم فدي الوقدائع التدي انتفدى عنهدا القيدد كقصدر الصدالة
بسددبب الخددوف ،فالقصددر ثبددت بانتفائدده ممددا دل علددى عدددم قطعيددة األخددذ
بمفهوم المخالفة.

يمكن األخذ بمفهوم المخالفة في النصوص الشرعية واالستدالل به فدي المسدائل
علمت الفائدة من القيدد لددى المجتهدد ،فضدال عدن أقدوال النداس
الظنية الفرعية فقط إن ُ
في أمورهم الحياتية كالتعاقد ،ولكن إن وجدد دليدل شدرعي آخدر يقددم حكدم ذلدك الددليل،
وإن انتفددى فيعمددل بمفهددوم المخالفددة فددي حالددة تجلددي الفائدددة مددن القيددد وهددو مقدددم علددى
االستصحاب فإن اختفت فيستصحب األصل وهو اإلباحة حتى يأتي دليل يناقضدها .مدع
األخذ باالعتبار شروط الجمهور فدي قبدول مفهدوم المخالفدة ،وهدي موضدحة فدي الفقدرة
اآلتية .وال يكون ذلك إال في حالة االضطرار وأما حالة االختيار فاالحتياط أسلم.
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شروط المحتيين بمفهوم المخالفة:1

اشترط القائلون بمفهوم المخالفة شروطا للعمل به وهي:
 .1أن ال يكون للقيد الذي به الحكم فائدة أخرى سدوى نفدي حكدم المنطدوق للمسدكوت،5
أي نفي الحكم عند نفي القيدد ،فدإن كدان لده فائددة أخدرى غيدر ذلدك فدال يكدون حجدة وال
يصلح العمل به:

أ .فال يخدرج القيدد مخدرج الغالدب المعتداد ذلدك وال يكدون قيددا احترازيدا ،نحدو
سددائِّ ُك ُم ل
قولدده تعددالىَ { :و َربَددائِّبُ ُك ُم ل
الالتِّددي دَخ َْلددتُم
ددور ُكم ِّ ّمددن ِّنّ َ
الالتِّددي فِّددي ُح ُج ِّ
ِّب ِّه لن}4فليس القيد هنا من باب االحتراز وإنما مما جرت عليه عادة الناس أن
التي تزوجت برجل وكدان لهدا ابندة مدن زوج آخدر أن تأخدذ معهدا ابنتهدا فدي
بيته لتربيها في كنفه ،ففي هذا الحدال يعطدل العمدل بمفهدوم المخالفدة ،وعليده
تحرم الربيبة بمجرد دخول زوج أمها علدى أمهدا سدواء كاندت فدي حجدره أم
لدم ال .قدال السديابي " :فدي قولده تعددالى{وربدائبكم االتدي فدي حجدوركم} فددإن
الغالب كون الربائب في حجور األزواج أي :تربيتهم ".3
ب .و أن ال يكون القيد لبيان الواقع كقوله تعالىَ { :يدا أَيُّ َهدا اللدذِّينَ آ َمنُدوا َال تَدأ ْ ُكلُوا
اّلل لَعَلل ُك ْم ت ُ ْف ِّل ُحونَ }2فالعمدل بمفهدوم المخالفدة
الربَا أ َ ْ
ِّ ّ
ضعَافًا ُّم َ
ضا َ
عفَةً ۖ َواتلقُوا ل َ
هنا يعني جواز أكدل الربدا إن كدان قلديال .أو ألن القيدد خدرج مخدرج الغالدب
المعتاد في بداية التعامل بالربى من القلة حتى الوصول إلى المضاعفة.

 1ينظدددر  :الزركشدددي ،البحدددر المحددديط ،ج ،4ص  ،111 - 111اآلمددددي ،اإلحكدددام فدددي أصدددول
األحكدام ،ج ،3ص  1991ـ  ،5111ابدن النيدار ،شدر الكوكدب المنيدر ،ج ،4ص 389ـ . 391
الشدددوكاني ،إرشددداد الفحدددول ،ج ،5ص . 11 - 29السددديابي ،أصدددول الفصدددول ،ص،131 ،132
د .عبدالكريم زيدان ،الوجيز في أصول الفقه ،ص  ،411د .زكريا المصدري ،سدلم الوصدول ،ص
.211
 5د .عبدالكريم زيدان ،الوجيز في أصول الفقه ،ص . 411
 4سورة النساء ،اآلية .54
 3السيابي ،أصول الفصول ،ص .132
 2سورة آل عمران ،اآلية . 141
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ت .و أن ال يكون القصد مدن القيدد إفدادة التكثيدر والمبالغدة مثدل قولده تعدالى{ :
س د ْبعِّينَ َمد لدرة ً فَلَددن َي ْغ ِّفد َدر ل
ا ْس دت َ ْغ ِّف ْر لَ ُه د ْم أ َ ْو َال ت َ ْس دت َ ْغ ِّف ْر لَ ُه د ْم ِّإن ت َ ْس دت َ ْغ ِّف ْر لَ ُه د ْم َ
اّللُ
لَ ُه ْم} ،1فالعدد السبعون هنا ليس قيدا عدديا بدونه تقبدل التوبدة أو بدأكثر منده،
وإنما هو لفظ يستعمل للتكثير والمبالغة ،وعلى ذلك يعطل االستدالل بمفهوم
المخالفة.
ث .أن ال يكون القصد بده التفخديم ،وتأكيدد الحدال ،كقولده  ( :ال يحدل المدرأة
تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن تحد) 5فالتقييدد باإليمدان ذكدر لتفخديم األمدر ،فدال
مفهوم له سواه.
ج .و أن ال يكون مفهوم لقب عند جمهور المحتجين بمفهدوم المخالفدة 4ألنده ال
يفهم منه الحكم عما سوى االسم الدذي أسدند إليده الحكدم فدال يفهدم مدن قولدك:
"دمحم رسول " ،عدم وجود رسول غيره ـ ـ من الناس.
 .أن ال يكددون المددذكور قصددد بدده المنرددة ،كقولدده تعددالىِّ { :لتَددأ ْ ُكلُوا ِّم ْنددهُ لَ ْح ًمددا
َ
ط ِّريًّا} 3فإنه ال يدل على منع أكل ما ليس بطري.
 .5أن ال يعارضه ما هو أريدح منده ،مدن منطدوق أو مفهدوم موافقدة ،مثدلَ { :ال تَدأ ْ ُكلُوا
2
دي ِّمدنَ
الربَا أ َ ْ
ِّ ّ
ضعَافًا ُّم َ
ضدا َ
عفَةً }  ،ويخالفده { يَدا أَيُّ َهدا اللدذِّينَ آ َمنُدوا اتلقُدوا ل َ
اّلل َوذَ ُروا َمدا بَ ِّق َ
1
الربَا ِّإن ُكنتُم ُّمؤْ ِّمنِّينَ } و لفظة (ما) عامة تشمل قليل الربا وكثيره.
ِّ ّ

 1سورة التوبة ،اآلية . 81
 5أخرجه :الربيع ج  ،1حديث رقدم ،241 :والبيهقدي ج  ،1حدديث رقدم،5851 :و النسدائي ج ،4
حدددديث رقدددم ،2191 :وأبدددو داود ج  ،5حدددديث رقدددم ،5411 :وابدددن ماجددده ج  ،1حدددديث رقدددم:
 ،5128والترمذي ج  ،4حديث رقم ،1192 :والدارمي ج  ،5حديث رقم ،5584 :وابن حبان ج
 ،11حدددديث رقدددم ،3411 :والبخددداري ج  ،1حدددديث رقدددم ،1551 :ومسدددلم ج  ،3حدددديث رقدددم:
 ،4811وأبو يعلى ج  ،1حدديث رقدم ،3353 :وأحمدد ج  ،1حدديث رقدم ،52224 :ووالبدزار ج
 ،5حديث رقم.2815 :
 4وهو الصحيح عند د .عبدالكريم زيدان في الوجيز في أصول الفقه ،ص  411ـ .411
 3سورة النحل ،اآلية . 13
 2سورة آل عمران ،اآلية . 141
 1سورة البقرة ،اآلية .581
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أمدددا إذا عارضددده قيددداس ،فدددالبعض قددددم المفهدددوم عليددده " ،وال شدددك أن القيددداس
المعمول به يخصص عموم المفهوم ،كما يخصص عموم المنطوق ،وإذا تعارضا علدى
وجه ال يمكن الجمع بينهما ،وكان كل واحد منهما معمدوال بده ،فالمجتهدد ال يخفدى عليده
الراجح منهما من المرجو  ،وذلك يختلف باختالف المقامات ،وبما يصاحب كدل واحدد
منهما من القرائن المقوية له".1

صل البعض في المسألة على حسب ندو القيداس ،فدإن عارضده قيداس جلدي قددم
وف ّ
القياس ،وإن عارضده قيداس خفدي قددم مفهدوم المخالفدة علدى مدن جعلده حجدة كدالنطق،
وأما من جعله حجة كالقياس قدم القياس.

وأييب عن هذا بأن فيده نظدر ألن القيداس عمدوم معندوي وإذا ثبدت تقدديم المفهدوم
علددى العمددوم اللفظددي فتقديمدده علددى المعنددوي أولددى ويكددون خددروج صددور المفهددوم مددن
مقتضى القياس كخروجها من مقتضى لفظ العموم .5

 .4أن يددذكر مسددتقال ،فلددو ذكددر علددى وجدده التبعيددة لشدديء آخددر ،فددال مفهددوم لدده ،كقولدده
تعالى{ :وال تباشروهن وأندتم عداكفون فدي المسداجد} ،4فقولده تعدالى{ :فدي المسداجد} ال
مفهوم له ألن المعتكف ممنو من المباشرة مطلقا.

 .3أن ال يظهر من السياق قصد التعميم ،وإال فال يؤخذ بمفهوم المخالفة ،كقوله تعدالى:
{و علدى كدل شديء قددير} 3فداهلل تعددالى قدادر علدى المعددوم ،والممكدن ،وإنمدا السددياق
للتعميم.

 1الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص . 29
 5الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،4ص .114
 4البقرة ،اآلية . 181
 3آل عمران. 91 ،
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 .2أن ال يكددون المددذكور خددرج لسددؤال عندده أو حادثددة تتعلددق بدده أو للجهددل بحكمدده دون
حكم المسكوت كما لو سئل ـ ـ هل في الغنم السائمة زكداة؟ أو قيدل بحضدرته :لفدالن
غددنم سددائمة ،أو خاطددب مددن جهددل حكددم الغددنم السددائمة دون المعلوفددة ،فقددال :فددي الغددنم
السددائمة زكدداة ،أو خددرج المددذكور لغيددر مددا ذكرندداه ممددا يقتضددي التخصدديص بالددذكر
كموافقددة الواقددع كمددا فددي قولدده تعددالى{ :ال يتخددذ المؤمنددون الكددافرين أوليدداء مددن دون
المؤمنين} لنزولها في قوم من المؤمنين واليهود.1

 .1أن ال يعود على أصدله الدذي هدو المنطدوق باإلبطدال ،وإال فدال يعمدل بده .فدال يحدتا
على صحة بيع الغائب الذي عند البائع بمفهوم قوله ( :ال تبع ما ليس عندك) ،5إذ لدو
صح لصح بيع ما ليس عنده الذي نطق الحديث بمنعه ألن أحدا لم يفرق بينهما.

قال السيابي " :وإذا علمت مما ذكر أنه ال مفهوم للمذكور فدي األمثلدة المدذكورة
ونحوها فاعلم أن حكم المسكوت فيهدا يعلدم بددليل خدارجي عنهدا مدن منطدوق أو مفهدوم
موافقة أو مخالفة أو استصحاب أصل ونحوه على حسب تقرير المذاهب".4

 .3حيية مفهوم الصفة وماهيته.

 1السيابي ،أصول الفصول ،ص .132
 5أخرجدده البيهقددي ،فددي السددنن الكبددرى ،ج ،2بدداب :مددن قددال :ال يجددوز بيددع العددين ،حددديث رقددم:
.11152
 4السيابي ،أصول الفصول ،ص .131
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مفهددوم الصددفة هددو لفددظ مقيددد آلخددر لدديس بشددرط وال اسددتثناء وال غايددة ،ولدديس
المراد منه النعت فقط ،1وهو داللة اللفظ المقيد بوصدف علدى نقديض حكمده عندد انتفداء
ذلك الوصف .5ويكون الخطداب الددال علدى الحكدم مرتبطدا باسدم عدام وهدذا هدو المدراد
باللفظ .يقدول السديابي ... " :المدراد بالصدفة لفدظ مقيدد آلخدر لديس بشدرط ،وال اسدتثناء
وال غاية ،ولديس المدراد النعدت فقدط وذلدك كلفدظ السدائمة مدن قولدك :فدي الغدنم السدائمة
زكدداة ،وكلفددظ سددائمة الغددنم مددن قولددك :فددي سددائمة 4الغددنم زكدداة ،فلدديس هددذا مددن الصددفة
المددذكورة فددي شدديء الخددتالل الكددالم بدوندده كاللقددب ،وقيددل منهددا ألندده دل علددى السددوم
الزائد على الذات بخالف اللقب ،فعلى هذا يفيد نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقا كما يفيدد
إثباتها في السائمة مطلقا ،وعليه الجمهور وهو الصحيح عنددي ،ألن تقددير الموصدوف
وإقامة الصفة مقامه مما هو شائع ذائع في لسان العرب ".3

دراسة المسألة:
المراد بالوصف عند األصوليين هو مطلق القيد بغير (شدرط أو غايدة أو عددد)،
وكذا عندد أهدل البيدان الدذين يريددون بالوصدف الجاندب المعندوي ،وهدو أعد ّم مدن النعدت
2
صون الصفة بالنعت فقط .وعرفها الشدوكاني بأنهدا تعليدق
الذي عند النحويين الذين يخ ّ
الحكم على الذات بأحدد األوصداف 1وذكدر أن المعلدوم مدن لسدان العدرب أن الشديء إذا

 1السيابي ،أصول الفصول ،ص.131
 5د .عبدالكريم زيدان ،الوجيز في أصول الفقه ،مكتبة البشائر ،عّمدان ـ األردن ،ط1311 ،4هدـ ـ
1991م ،ص.411
سدوا َما ذهدب علدى وجهده حيدث شداء  ...والماشدية رعدت حيدث شداءت ،إبدراهيم
 4من َ
دوم و َ
سا َم َ
س َ
لمعندى
سوم) :أصله الذهاب فدي ابتغداء الشديء ،فهدو لفدظ
أنيس ،المعجم الوسيط ،ص  . 312و(ال ر
ً
مركب من الذهاب واالبتغاء ،وقد أجري أحيانا مجرى الذهاب كقولهم :سامت اإلبل فهي سائمة إذا
ذهبت إلى المرعى ،ويقال أسمت اإلبدل إذا رعيتهدا وأطلقتهدا لترعدى متصدرفة حيدث تشداء ،سدميح
عاطف الزين ،معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم.323 ،
 3السيابي ،أصول الفصول ،ص .131
 2فيشمل النعت النحوي مثل :في الغنم السائمة زكاة ،والمضاف نحو :سائمة الغنم ،والمضاف إليه
ص َدالةِّ ِّمدن يَ ْدو ِّم ْال ُج ُم َعد ِّة} سدورة الجمعدة،
ِّي ِّلل ل
نحو :مطل الغني ظلم ،وظرف الزمان نحوِّ { :إذَا نُود َ
اآلية .9
 1الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص .11
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كددان لدده وصددفان فوصددف بأحدددهما دون اآلخددر كددان المددراد مددا فددي تلددك الصددفة دون
اآلخر.

ومثاله من قول تعالى في المحرمات من النساءَ { :و َح َالئِّ ُل أ َ ْبنَائِّ ُك ُم اللدذِّينَ ِّم ْ
دن
ص َال ِّب ُك ْم}1التي أفادت بمفهوم المخالفة حل زوجات األبناء الذين ليسوا من األصالب.
أَ ْ
أخددذ الجمهددور 5بمفهددوم الصددفة عدددا أبددي حنيفددة وأصددحابه ،وعدددا القاضددي أبددي
بكددر ،وابددن سددريا ،والقفددال الشاشددي ،وجمدداهير المعتزلددة ،4وأب دو الحسددن التميمددي مددن
الحنابلة ،والمالكية ،ووافقهم من أئمة اللغة األخف وابدن فدارس وابدن جندي ،3وطائفدة
من الشافعية.2

قال الزركشي " :قال بعض مشدايخنا :مدا أطلقده األصدحاب عدن أبدي حنيفدة مدن
إنكار مفهوم الصفة ليس على إطالقه .والصواب أنه هنا أمران ،أحدهما :أن يرد دليل
العموم ثم يرد إخراج فرد منه بالوصف ،فهو محدل الخدالف كقيدام الددليل علدى وجدوب
زكدداة الغددنم مطلقددا ،ثددم ورد الدددليل بتقييدددها بالسددائمة ،فيقددول أبددو حنيفددة ال تقتضددي نفددي
الحكم عما عداها لقيام دليل العموم فيستصدحبه ،وال يجعدل للتقييدد بالوصدف أثدرا معده.
والثاني :أن يرد الوصدف مبتددأ كمدا يقدول :أكدرم بندي تمديم الطدوال ،فدأبو حنيفدة يوافدق
على أن غير الطوال ال يجب إكرامهم ،فليتفطن لذلك ".1
واشترط الجمهور للعمل به أن يقع ابتدا ًء ،فإن وقع جواب سدؤال فدال يعمدل بده
ألندده ال بدددّ لتخصيصدده بالددذكر مددن موجددب .وأمددا األحندداف فلددم يكددن نفدديهم لدده علددى

 1سورة النساء ،اآلية . 54
 5الزركشي ،البحدر المحديط ،ج ،3ص  ،41ابدن النيدار ،شدر الكوكدب المنيدر ،ج ،4ص ،211
ومددنهم الشددوكاني ،الشددوكاني ،إرشدداد الفحددول ،ج ،5ص  .11وأيضددا السدديابي ،السدديابي ،أصددول
الفصول ،ص .131
 4اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،3ص  1945ـ . 1944
 3ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،ج ،4ص  215ـ  ،214الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص
 11ـ .15
2الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،3ص . 41
 1الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،3ص . 42
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اإلطالق ،وإنما أثبتوه في كالم النداس وتعداملهم دون كدالم الشدار  ،وسدموه تخصديص
الشيء بالذكر.

فرق في المسألة فجعل الخطاب المتعلق بالصفة داال علدى النفدي عمدا
والبعض ّ
1
عداه في أحد أحوال ثالث هي:

.1أن يكون الخطاب قد ورد للبيان كقوله

( :في الغنم السائمة زكاة).5

 .5أو للتعليم كما فدي خبدر التخدالف والسدلعة قائمدة فدي قولده
البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان).4

 ( :إذا اختلدف

.4أو يكون ما عدا الصفة داخال تحتها ،كالحكم بالشاهدين ،فإنه يدل على نفيده
عن الشاهد الواحد لدخوله في الشاهدين ،وال يدل على النفي فيما سوى ذلك.

داللة مفهوم الصفة:
حجا (الجمهور)القائلين باإلثبات:1

 1ينظر :اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،3ص  1944ـ . 1943
 5أخرجدده عبددد الددرحمن بددن أحمددد بددن ريددب الحنبلددي ،جددامع العلددوم والحكددم،ج ،1ص  ،585دار
المعرفة – بيروت ،ط 1318 ،1هـ.
 4أخرجه :البيهقي  ،2حديث رقم ،1958 :والنسائي  ،3حديث رقم ،1533 :وأبو داود  ،4حديث
رقم ،4214 :وابن ماجه  ،5حديث رقم ،5181 :والترمذي  ،4حديث رقم ،1511 :والدار قطني
 ،4حديث رقم ،14 :وأبدو يعلدى  ،8حدديث رقدم ،3983 :وأحمدد  ،1حدديث رقدم ،3333 :وابدن
أبي شيبة  ،/1حديث رقم ،492 :والبزار  ،1حديث رقم. 1992 :
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ي الواجد يح ُّل ِّعرضده وعقوبتده)
 .1استنتجوا دليل الخطاب من قول النبي ( :لَ ُّ
َمن ليس بواجد 4ال يحل عرضه وال عقوبته.

5

إذ

 .5حديث (مطل الغني ظلم) ،3أي مطل غير الغني ليس بظلم.
 .4وحديث( :ألن يمتلو جوف أحدكم قيحدا خيدر لده مدن أن يمتلدو شدعرا) 2فتعليدق الدذم
على امتالء الجوف من ذلك مخالف لما دونه.1

وقدد نسدبت هددذه االسدتدالالت مدن األدلددة الثالثدة الماضدية ألبددي عبيدد القاسدم بددن
سالم من أهل اللغة من نقله عن العدرب ،ولكدن أجداب اآلمددي علدى ذلدك بدأن حكمده ال
يسلم به فليس فيه ما يدل على النقل ،وإن قيل :إنه بناه على اجتهاده ،فاجتهاده ال يكدون
حجة على غيره من المجتهدين المخالفين له في ذلك خصوصدا أن مدا جداء بده يعددّ مدن
أخبار اآلحاد ،وخبر اآلحاد ليس قطعيا.1

 1ينظر :اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،3ص  1943ـ  . 1924ابدن النيدار ،شدر الكوكدب المنيدر ،ج،4
ص  214ـ  .213الزركشدي ،البحدر المحدديط ،ج ،3ص  41ـ  . 41السديابي ،أصدول الفصددول،
ص.131 ،131
 5أخرجه :البيهقي ج  ،3حديث رقم ،1111 :وأبو داود ج  ،4حديث رقدم ،4141 :وابدن ماجده
ج  ،5حديث رقم ،5351 :والنسائي ج  ،3حديث رقم ،1588 :وابن حبان ج  ،11حدديث رقدم:
 ،2189البخداري ج  ،5بدداب لصدداحب الحددق مقددال ،وأحمدد  ،3حددديث رقددم ،11912 :وابددن أبددي
شيبة  ،4حديث رقم.914 :
 4الواجد هو مطلق الغني ،ابن النيار ،شر الكوكب المنيدر ،ج ،4وليده مطلده ،وإحدالل عرضده
مطالبته ،وعقوبته حبسه .اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،3ص .1942
 3سبق تخريجه ص .52
 2أخرجه :أبو داود ج  ،3حديث رقم ،2111 :وابن ماجه ج  ،5حديث رقم ،4111 :والترمذي
ج  ،2حديث رقم ،5821 :الدارمي ج  ،5حديث رقم ،5112 :وابدن حبدان ج  ،14حدديث رقدم:
 ،2111والبخاري ج  ،2حديث رقم ،2815 :ومسلم ج  ،1حديث رقم ،1141 :وأبو يعلدى ج ،9
حددديث رقددم ،2214 :وأحمددد ج  ،1حددديث رقددم .1211 :المددراد الهجدداء مددن الشددعر ،أو هجدداء
الرسول ،اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،3ص.1941
 1قيل  :المراد بالشعر هنا ليس الهجاء أو هجاء النبي  ،ابن النيار ،شر الكوكدب المنيدر،ج،4
.213
 1ينظر  :اآلمدي ،اإلحكام ،ج. 1941 ،3
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سد ْبعِّينَ َم لدرة ً
 .3لما نزل قول تعالى { :ا ْست َ ْغ ِّف ْر لَ ُه ْم أ َ ْو َال ت َ ْست َ ْغ ِّف ْر لَ ُه ْم ِّإن تَسْدت َ ْغ ِّف ْر لَ ُهد ْم َ
اّللُ لَ ُه ْم }1قال النبي( :قد خيرني ربدي فدو ألزيددن علدى السدبعين)5فمدا زاد
فَلَن َي ْغ ِّف َر ل
على السبعين بخالفه.

وأجاب اآلمدي 4بعدم التسليم لخبدر اآلحداد فدي مثدل هدذه القاعددة ،فمدع افتدراض
التسليم تكون زيادة النبي على السبعين ليس فيه مدا يددل علدى فهمده وقدو المغفدرة لهدم
فيحتمل أنه قصد استمالة قلوب األحياء منهم ترغيبا في الددين ،ال لوقدو المغفدرة .وأن
تخصيص انتفاء المغفرة بالسبعين قطعا ضرورة صدق تعالى فدي خبدره ،ومدن قدال
بدليل الخطاب فهو قائل بأنه يدل على نقيض حكدم المنطدوق فدي محدل السدكوت ،وعندد
ذلك فلو دل اختصاص السبعين بنفي المغفرة قطعا على نقيضه في محل السكوت لكدان
داال على وقو المغفرة بعد السبعين .وذلك إمدا أن يكدون قطعدا أو ظندا ،وكالهمدا غيدر
دقيقددين فدداألول خددالف اإلجمددا  ،والثدداني لدديس نقدديض لنفددي المغفددرة بددل هددو مقابددل،
والمقابل أعم من النقيض ،فال يكون من باب الخطاب.

 .2اتفدداق الصددحابة علددى أن حددديث( :إذا التقددى الختانددان فقددد وجددب الغسددل) 3ناسددل
لحديث( :الماء من الماء) ،2ولوال أن قوله( :الماء من الماء) يدل علدى نفدي الغسدل مدن
غير إنزال لما كان نسخا له.

وأجاب اآلمدي 1بعدم صحة االحتجاج بخبر اآلحاد في اللغدات ،وبعددم التسدليم
باتفدداق الصددحابة علددى ذلددك ،وقددول بعضددهم ال يكددون حجددة علددى مددن خددالفهم.

 1سورة التوبة ،اآلية . 81
 5أخرجه مسلم .5131 /3
 4ينظر اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،3ص 1948ـ . 1949
 3أخرجه الربيع ج  ،1حديث رقم ،144 :وابن ماجه ج  ،1حديث رقدم ،118 :والترمدذي ج ،1
حديث رقم ،119 :وابدن حبدان ج  ،4حدديث رقدم ،1184 :وأحمدد ج  ،1حدديث رقدم،53928 :
والبزار ج  ،1حديث رقم.1135 :
 2أخرجه أبو داود ج  ،1حديث رقم ،22 :والنسائي ج  ،1حديث رقم. 515 :
 1ينظر اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،3ص  1931ـ . 1931
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وأضاف أنه مدع التسدليم باتفداق الصدحابة فدإنهم حكمدوا بكونده ناسدخا ال لمددلول
دليل الخطاب.

 .2ما روي عن أبي يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب :مدا بالندا نقصدر وقدد
ص َدالةِّ ِّإ ْن
ص ُدروا ِّمدنَ ال ل
علَ ْي ُك ْم ُجنَدا أَن ت َ ْق ُ
ْس َ
أمنا؟ ،وقد قال تعالى { :فَلَي َ
ِّخ ْفت ُ ْم} ،1ففهم مدن تخصديص القصدر بحالدة الخدوف عددم القصدر عندد عددم
الخوف ولم ينكر عليه عمر ،بل قدال :لقدد عجبدت ممدا عجبدت منده فسدألت
5
النبي عن ذلك فقال لي( :هي صدقة تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته)
.

وأجاب اآلمدي أنه مع التسدليم بخبدر اآلحداد أنده احتمدال ّ
أن يعلدى وعمدر
بنيدددا عددددم القصدددر علدددى استصدددحاب الحدددال حالدددة األمدددن ،ال علدددى دليدددل
الخطاب.4
وكذا استدلوا بحجا عقلية منها:
 .1أن أهل اللغة فرقوا بين الخطاب المطلدق والمقيدد بالصدفة ،كمدا فرقدوا بدين
الخطدداب المرسددل وبددين المقيددد باالسددتثناء ،واالسددتثناء يدددل علددى أن حكددم
المستثنى على خالف حكم المستثنى منه ،فكذلك الصفة.

 1سورة النساء ،اآلية .111
 5البيهقي ج  ،1حديث رقم ،343 :وأبو داود ج  ،1حديث رقم ،1511 :وابن ماجه ج  ،1حديث
رقددم ،1112 :والترمددذي ج  ،2حددديث رقددم ،4143 :والنسددائي ج  ،1حددديث رقددم ،1891 :وابددن
حبان ج  ،1حديث رقم ،5131 :وابن خزيمة ج  ،5حديث رقم ،932 :ومسلم ج  ،5حديث رقم:
 ،1112وأبو يعلى ج  ،1حديث رقم ،181 :وأحمد ج  ،1حديث رقم ،113 :وابن أبدي شديبة ج
 ،5حديث رقم.8534 :
 4ينظر :اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،3ص. 1934
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وأجدداب اآلمدددي 1بأندده ال يمكددن التسددوية فددي كددل الوجددوه بينهمددا ،إذ المطلددق
يقتضي إثبات الحكم أو نفيه مطلقا ،غير أن الخطاب المستثنى مدن يقتضدي نفدي
الحكم في صورة االستثناء جزما.

 .1أن التعليددق بالصددفة كددالتعليق بالعلددة ،والتعليددق بالعلددة يوجددب نفددي الحكددم
النتفاء العلة ،فكذلك الصفة.
وأجاب اآلمدي بعدم التسليم للزوم انتفاء الحكم مدن انتفداء العلدة حتدى يقدال
مثله في الصفة ،اللهم إال أن يقال باتحاد العلة فإنه يلدزم مدن نفيهدا نفدي الحكدم،
ولكددن ال يلددزم مثلدده فددي الصددفة ضددرورة أندده يلددزم مددن تعدددد أصددناف النددو
وأشخاصه تعدد صفاته ،وإال لما تعدد بل كان متحدا من كل وجه.5

حيج المبطلين لمفهوم الصفة:3

 .1أنه لو كان تقييد الحكم بالصفة يدل علدى نفيده عندد عددمها لمدا حسدن االسدتفهام عدن
الحكم في حال نفيها ال عن نفيه وال عن إثباته لكونه استفهاما عما دل عليه اللفظ ،كمدا
لو قال له :ال تقل لزيد أف ،فإنه لما دل على امتنا ضربه فإنه ال يحسن أن يقال :فهدل
أضربه؟ ،وال شك في حسنه ،فإنه لو قال :أد الزكاة عن غنمك السائمة ،فإنه يحسدن أن
يقال :وهل أؤديها عن المعلوفة؟.

وأجاب اآلمدي بأنه لو قال قائل :حسن االستفهام إنما لطلب األجلدى واألوضدح،
لكون داللة الخطاب ظاهرة ظنية غير قطعية ،ولهذا فإنهم لدم يسدتقبحوا االسدتفهام ممدن
قددال :رأيددت أسدددا أو بحددرا ،أو دخددل السددلطان البلددد ،بددأن يقددال :هددل رأيددت الحيددوان

 1ينظر :اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،3ص . 1921
 5اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،3ص . 1921بتصرف بسيط.
 4ينظر  :اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،3ص  1924ـ  1914الزركشي ،البحدر المحديط ،ج ،3ص  41ـ
. 41
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المخصددوص أو إنسددانا كريمددا؟ ،وهددل رأيددت السددلطان نفسدده أو عسددكره؟ مددع أن لفظدده
ظاهر في أحد المعنيين دون اآلخر.1

 .5أن أهل اللغة فرقوا بين العطف والنقض فمثال قول القائل :اضرب الرجدال الطدوال
والقصددار ،فالقصددار عطددف ولدديس بددنقض لددألول ،ولددو كددان قولدده :اضددرب الرجددال
الطوال ،مقتضيا لنفي الضرب عن القصار ،لكان نقضا ال عطفا.

واستبعد ذلك اآلمدي ،وذلدك أن قدول القائدل اضدرب الرجدال الطدوال ،إنمدا يددل
على امتنا ضرب القصار بتقدير اختصاص الطوال بالذكر ،وإذا عطف عليه القصار
فال يكون مخصصا للطدوال بالدذكر ،فدال يددل علدى نفدي الضدرب عدن القصدار ،ثدم هدو
منتقض بتخصيص الغاية كما لو قال القائل لغيره :صم إلدى غدروب الشدمس ،فإنده يددل
على أن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها.

 .4أن تعليق الحكم ال يدل على نفيه عن غيدر الموصدوف بهدا ،ألنده ال يصدح أن يقدال:
في الغنم السائمة زكاة ،وال زكداة فدي المعلوفدة منهدا ،ولدو كدان قولده فدي الغدنم السدائمة
زكاة ،يدل على نفيها عن المعلوفة لما احتيا إلى العبارة األخرى لعدم فائدتها.

وأجاب اآلمدي 5بأن كون الحكم في محل السكوت مستفادا من دليل الخطداب ال
يمنع من وضع عبارة خاصة به ،إذ هو أبل في الداللة وأقرب إلى حصدول المقصدود،
كما ال يمتنع ذلك في التقييد.

.3أن القول :في الغنم السائمة زكاة ،له داللة بمنطوقه على وجدوب زكداة السدائمة ،فلدو
كددان لدده داللددة مفهددوم لجدداز أن يبطددل حكددم المنطددوق ،ويبقددى حكددم داللددة المفهددوم ،كمددا
يجوز أن يبطل حكم دليل الخطاب ،ويبقى صريح الخطاب وهو ممتنع.

 1اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،3ص . 1921
 5اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،3ص . 1911
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ورد اآلمدي 1بأن الخطاب متفر من تخصيص الحكم بالصدفة ،فدإذا بطدل حكدم
الصفة فال تخصيص ،ومع عدم التخصيص فال داللدة لددليل الخطداب ،ثدم هدو منقدوض
بالتخصيص بالغاية.

 .2أنه ليس فدي لغدة العدرب كلمدة تددل علدى المتضدادين معدا ،فلدو كدان قولده فدي الغدنم
السائمة زكاة ،داال على نفي الزكاة عن المعلوفة لكدان اللفدظ الواحدد داال علدى الضددين
معا ،وهو ممتنع.

ولكددن ال يمكددن التسددليم بهددذا القددول فواقددع اللغددة بخددالف ذلددك إذ هددي تحمددل مددن
المفردات ما يدل على تعددد الداللدة فدي األسدماء المشدتركة الداللدة ،سدواء المترادفدة أم
المتضادة كالقرء الذي يحمل معنيين متضادين وهما الطهر والنجاسة.

 1اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،3ص .1915
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ماهية مفهوم الصفة:

إذا علق الحكم على صفة في ينس ،كقوله ( :في سائمة الغنم زكداة) ،1فقيدل:
إنه يدل على نفي الزكاة عن معلوفة الغنم دون ما عدداها .5وقيدل :يددل علدى نفيهدا عمدا
عداها في جميدع األجنداس ،وهدو رأي الجمهدور ،وهدو الدراجح عندد العالمدة السديابي.4
يقددول اإلمددام الشدديرازي" :وهددذا خطددأ ألن الدددليل نقدديض النطددق ،فددإذا اقتضددى النطددق
اإليجاب في سائمة الغنم وجب أن يقتضي الدليل نفيها عن معلوفة الغنم.3

وأما إذا علق الحكم على مجدرد االسدم ،مثدل أن يقدول شدخص :فدي الغدنم زكداة.
فإن ذلك ال يدل على نفي الزكاة عما عدا الغنم ،2وقيل :يدل كالصفة.
قال السيابي " :وأجاز بعض األصوليين في قوله ـ ـ( :في سائمة الغنم زكاة)
ونحوه أن يكون لفظ الغدنم هدو الصدفة علدى حدد قولده ( :مطدل الغندي ظلدم) ،واعتدرض
بأن لفظ الغنم ليس مشتقا بخدالف لفدظ الغندي فإنده مشدتق ،فلدذلك شدا أن يكدون صدفة،
وأجيب بأنه ال أثر لهذا الفرق لما تقرر أنه ليس المراد بالصفة المشتق بدل اللفدظ المقيدد
آلخر ،وهو متحقق ـ هنا ـ كما علمت ألنها مقيدة لما أضيف إليها بإضافته إليهدا ،وذلدك
موجود فيها".1

 .4تفاوت القوة في المفاهيم .

 1أخرجه اإلمام ملك في موطئه ،باب  :صدقة الخلطاء.
 5الشيرازي ،اللمع ص .53
 4السيابي ،أصول الفصول ،ص .131
 3الشيرازي ،اللمع ص.53
 2وهو مذهب اإلمام الشيرازي ،الشيرازي ،اللمع ص.53
 1السيابي ،أصول الفصول ،ص .131
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المسألة وموضع ورودها:

تعددت المفداهيم عندد األصدوليين ،وهدي( :مفهدوم االسدتثناء ،والغايدة ،والشدرط،
والحصر ،والصفة  ،والعدد ،واللقدب ،والعلّدة ،والعلّدة ،والحدال ،والظدرف) ،وبتعدددها
تباينددت قوتهددا علددى ترجيحدداتهم ،يقددول السدديابي ..." :واعلددم أن المفدداهيم تتفدداوت قددوة
وضعفا ،فأقواها عندهم مفهوم االستثناء نحو" :ال عالم إال زيد" ،ثم مفهدوم الغايدة نحدو:
ام إِّلَى اللل ْي ِّل} ،1ثم الشرط نحو" :أكرم زيدا إن دخل الددار" ،ثدم الحصدر
{ث ُ لم أَتِّ ُّموا ال ِّ ّ
صيَ َ
بما وإال نحو" :ما زيد إال رجل" ،و"ما دمحم إال رسول" ثم ."...

دراسة المسألة:
أنوا المفاهيم وهي مرتّبة على حسب ترتيب الشديل خلفدان بدن جميدل السديابي
القوة عنده فأقواها مفهوم االستثناء ثم الذي يليه 5وهي كاآلتي:
وقد رتبها على حسب ّ
1ـددد مفهدددوم االسدددتثناء :هدددو مدددا دل علدددى ثبدددوت ضدددد الحكدددم السدددابق للمسدددتثنى منددده
للمسددتثنى ،4نحددو :ال إلدده إال  ،ونحددو :ال عددالم إال زيددد .3وقددد أقددر بدده أكثددر منكددري
المفهوم ،2وأنكره األحناف بناء على أنه ال عمل لالستثناء في المنفي عدن غيدره ،وإنمدا
وإنما مقتضاه الثبوت فقط.

 1سورة البقرة ،اآلية .181
 5السيابي ،أصول الفصول ،ص  139ـ .121
 4الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،3ص .39
 3السيابي ،أصول الفصول ،ص .139
 2الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،3ص .39
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واختلددف القددائلون بدده فددي داللددة النفددي واالسددتثناء علددى الثبددوت ،فقيددل بددالمفهوم،
ولكن بالمنطوق أوفدق داللدة فمدثال فدي قولده ـ ـ( :ال نكدا إال بدولي) 1إقدرار بدالولي
ألجل حل النكا .

5ـ مفهوم الغاية :5هو داللة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بغاية على نقيض ذلك الحكدم بعدد
الغاية .4وهو مدد الحكدم بدأداة الغايدة ،3مثدل { :ثد ّم أتمدوا الصديام إلدى الليدل} 2إذ أفدادت
الغاية إباحة اإلفطار بعد دخول الليل على مفهوم المخالفة .وكذا مثدل قولده تعدالى{ :وال
تقربوهن حتى يطهرن} ،1وقوله{ :فال تحدل لده مدن بعدد حتدى تدنكح زوجدا غيدره} 1أي:
تحل إذا أنكحته ،8فكل ذلك يدل على نفي الحكم فيما بعد الغاية .يقول اإلمام الشيرازي:
الشيرازي" :إنه لدو جداز أن يكدون حكدم مدا بعدد الغايدة موافقدا لمدا قبلهدا ،خدرج عدن أن
يكون غاية ،وهذا ال يجوز".9

أخذ بمفهوم الغاية اليمهور وإليه ذهب معظم نفداة المفهدوم  ،1عددا طائفدة مدن
الحنفية ،ويماعة من الفقهاء ،والمتكلمين ،واآلمدي 11وابن النيار. 15

 1أخرجدده البيهقددي  ،2حددديث رقددم ،1821 :وأبددو داود  ،5حددديث رقددم ،5181 :وابددن ماجدده ،1
حديث رقم ،1881 :والترمذي ج  ،4حديث رقم ،1111 :والدار قطني ج  ،4حدديث رقدم :ج ،9
والدددارمي ج  ،5حددديث رقددم ،5185 :وابددن حبددان ج  ،9حددديث رقددم ،3112 :وأبددي يعلددى ج ،3
حديث رقم ،5211 :وأحمد ج  ،1حديث رقم ،5511 :والبزار ج  ،1حديث رقم ،4119 :وابن
أبي شيبة ج  ،3حديث رقم.11111 :
 5مدّ الحكم (بإلى أو حتى) وغاية الشيء آخره .الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص .13
 4د .عبد الكريم زيدان ،الوجيز في أصول الفقه ،ص . 418
 3مثل  :إلى ،وحتى ،والالم ،ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،ج ،4ص . 211
 2سورة البقرة ،اآلية  . 181السيابي ،أصول الفصول ،ص .139
 1سورة البقرة ،اآلية . 555
 1سورة البقرة ،اآلية . 541
 8السيابي ،أصول الفصول ،ص .139
 9الشيرازي ،اللمع ،ص .53
 11ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،ج ،4ص . 211
 11اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،3ص  1911ـ . 1918
15ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،ج ،4ص . 211
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اّللُ ت َ َعالَى له َ
غايَةً فالحكم
قال اإلمام الشافعي وهو ممن قال به ... " :وما َج َع َل ل
بالحكم َب ْعدَ مضي ْالغَا َي ِّة فيه َ
ض ِّيّ َها ،فَإ ِّ ْن قال قَائِّدل :ومدا ذلدك؟ قِّيد َل :قدال ل
غي َْرهُ قبل ُم ِّ
اّللُ
ص َدال ِّة } ،1فَ َكدانَ
ص ُروا مدن ال ل
علَ ْي ُك ْم ُجنَا أ َ ْن ت َ ْق ُ
ض َر ْبت ُ ْم في ْاأل َ ْر ِّ
ت َ َعالَى { :وإذا َ
ْس َ
ض فَلَي َ
صدوفَة دَ ِّليدل علدى أ َ لن
سافِّ ِّرينَ  ،وكدان فدي ش َْدر ِّط ْالقَ ْ
ص ِّدر لهدم بِّ َحدال َم ْو ُ
لهم أ َ ْن يَ ْق ُ
ص ُروا ُم َ
صفَ ِّة َ
ُح ْك َم ُه ْم في َ
ص ِّر".5
غي ُْر ْالقَ ْ
غي ِّْر تِّ ْل َك ال ِّ ّ

واحتا المانعون بأنه لو دل تقييدد الحكدم بالغايدة المحددودة علدى نفدي الحكدم فيمدا
بعد الغاية فإنه لم يَ ْخ ُل من اآلتي:4
األول :أن يدل عليه بصريح لفظه ،وهذا محال وعللوا بأن اللفدظ بصدريحه لدم
يدل على نفي الحكم بعد الغاية.
الثدداني :بأندده لددو لددم يكددن ً
داال علددى نفددي الحكددم فيمددا بعددد الغايددة لمددا كددان التقييددد
بالغاية مفيدًا.
وذكروا أن فائدة التقييد هو تعريف بقاء ما بعد الغاية على ما كان قبدل الخطداب
أي أنه غير متعرض فيه إلثبات الحكم ال نفيه.

ولم يتمسك المانعون بشيء يصلح للتمسك به قط ،بل صمموا علدى منعده طدردا
لباب المندع مدن العمدل بالمفداهيم ،ولديس ذلدك بشديء .3واعتبدره ابدن النجدار أقدوى مدن
مفهوم الشرط ألن العلماء أجمعوا على تسميتها حروف الغايدة وغايدة الشديء نهايتده،
فلو ثبت الحكم بعدها لم يفد تسميتها غاية.2

ما سبق كان متعلقا بالغاية نفسها ،أما ما يخص المغيلا ـ الذي هو ما بعد الغايدة ـ
فال يشمله الخالف السابق ،ولكنه يصطحب ثالث قضدايا فمدثال فدي قولده تعدالى{ :إلدى

 1سورة النساء ،اآلية . 111
 5الشافعي ،األم ،ج ،2ص .58
 4ينظر :اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،3ص . 1918
 3ينظر :الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص  13ـ .12
 2ينظر :ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،ج ،4ص . 211
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المرافدددق} 1فبدددالمنطوق يغسدددل مدددا دون المرفدددق ،وبخدددالف المفهدددوم ال يغسدددل مدددا بعدددد
المرفق ،وأما غسل المرفق نفسه ففيه الخالف العائد في دخول الغاية من عدم دخولها.

واختلف األصوليون في تتطاول الغاية هل يتعلق الحكدم بأولهدا أم يتوقدف علدى
تمامها؟ .فمثال في قوله تعالى{ :فمدن تمتدع بدالعمرة إلدى الحدا}5فدالبعض يدرى أن كلمدة
((إلدى)) للغايدة فيكتفدى بأولهدا وال يشدترط االسددتيعاب وعليده فدإن دم التمتدع يجدب بعددد
االنتهاء من أداء العمرة أو بعد اإلحدرام مدن الحدا ألنده بده يسدمى متمتعدا ،وهدذا الدرأي
مقيس على عدم اشتراط اسدتيعاب جميدع الليدل مدن قولده تعدالى{ :ثدم أتمدوا الصديام إلدى
الليل} ،4والبعض اشترط االستيعاب ما لم يرم جمرة العقبة ،وقيل :ما لم يقف بعرفدة ال
يجب دم التمتع به.

4ـ مفهوم الشدرط :هدو داللدة اللفدظ المفيدد لحكدم معلدق بشدرط علدى ثبدوت نقيضده عندد
انتفاء الشرط  ،3وهو ما علق من الحكم على شيء بأداة الشدرط ،2نحدو (أكدرم زيددا إن
دخددل الدددار) 1أي إن لددم يدددخل الدددار فددال تكرمدده ،ومندده قولدده تعددالى{ :و آتددوا النسدداء
صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منده نفسدا فكلدوه هنيئدا مريئدا}1فبمفهدوم المخالفدة
دن أ ُ َ
يحرم أخذ شيء من المهر إن لم تدرض الزوجدة .ونحدو قولده تعدالىَ { :و ِّإن ُك ل
ت
وال ِّ
ض د ْعنَ َح ْملَ ُهد ل
دن} 8فيدددل بمنطوقدده علددى وجددوب النفقددة علددى
علَ د ْي ِّه لن َحت لدى يَ َ
َح ْمددل فَددأَن ِّفقُوا َ
المعتدات أوالت الحمل ،وبمفهومه دل على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل.9

 1سورة المائدة ،اآلية . 1
 5سورة البقرة ،اآلية . 191
 4سورة البقرة ،اآلية . 181
 3أي أن التعليق بالشرط يوجدب وجدود الحكدم عندد وجدود الشدرط ،ويوجدب عددم الحكدم عندد عددم
الشرط .د .عبد الكدريم زيددان ،الدوجيز فدي أصدول الفقده ،ص . 411وعرفده المتكلمدون بأنده  :مدا
يتوقف عليه المشروط ،وال يكون داخال في المشروط ،وال مؤثرا فيه ،الشدوكاني ،إرشداد الفحدول،
ج ،5ص .14
 2ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،ج ،4ص . 212
 1السيابي ،أصول الفصول ،ص .139
 1سورة النساء ،اآلية . 3
 8سورة الطالق ،اآلية . 1
 9السيابي ،أصول الفصول ،ص  .139بتصرف
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و المقصدود بالشدرط هنددا الشدرط اللغددوي لديس الشددرعي 1وال العقلدي ،وال الددذي
هو قسيم السبب والمانع ،وهو األدوات الدالة على الشرطية المعتبرة عند النحداة ،مثدل:
(إن ،إذا ،ما ،مهما ،أين ،متى ،ما ،من) أو ما يقوم مقامها من األسماء والظروف.

وأخذ بمفهوم الشرط اآلخدذون بمفهدوم الصدفة ،ووافقهدم عليده بعدض مدن خدالف
في مفهوم الصفة ،و" األخذ به معلوم من لغة العرب والشر  ،فإن من قال لغيدره( :إن
أكرمتنددي أكرمتددك) ،و(متددى جئتنددي أعطيتددك) ،ونحددو ذلددك ،ممددا ال ينبغددي أن يقددع فيدده
خالف بين كل مدن يفهدم كدالم العدرب ،وإنكدار ذلدك مكدابرة  5."...واعتبدر ابدن النجدار
مفهددوم الشددرط أقددوى مددن مفهددوم الصددفة مددن جهددة الداللددة ،4والددبعض اعتبددره أقددوى
المفاهيم.3

3ـ مفهوم الحصر :وله صي وأنوا :
أ ـ أقواها ما وإال نحو( :ما دمحم إال رسول) .وقد وقع فيه خالف فقيل :من باب
المنطوق ،وما عليه اليمهور أنه من باب المفهوم.2
ب  -ثم الحصر بكلمة إنر َما 1نحو( :إنما العالم زيد) .وبها قال كثيدر ممدن لدم يقدل
بدليل الخطاب ،1وصر بهدا الشدافعي وجمهدور أصدحابه أنهدا فدي قدوة اإلثبدات
والنفي بمدا وإال ،ويدراه الدبعض أقدوى مدن مفهدوم الغايدة .8واختدار اآلمددي أنهدا
لتأكيد اإلثبات ال الحصر وهو مذهب أصحاب أبي حنيفة وجماعدة ممدن أنكدروا

 1الشرط الشدرعي عرفده المتكلمدون بأنده " :مدا يتوقدف عليده الشديء وال يكدون داخدال الشديء وال
مؤثرا فيه" ،الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،3ص .41
 5الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص .14
 4ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،ج ،4ص .211
 3الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،3ص .41
 2وهو الراجح عند الشوكاني في إرشاد الفحول ،ج ،5ص .11
 1اعتبره الزركشي األقرب في القوة بعد النفدي المقددم علدى إالّ  .الزركشدي ،البحدر المحديط ،ج،3
ص.21
 1الشيرازي ،اللمع.
 8قال به الكيا الطبري نقال عن الشوكاني ،الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص .11
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دليل الخطداب 1وكدذا رأي الطدوفي مدن الحنابلدة 5واسدتدلوا بأنهدا قدد تدرد دون
حصر كقوله ( :إنما الربا في النسيئة) ،4والربا ليس منحصرا في النسيئة فقدد
فقد يرد في ربا الفضل.3

ولكن هذا االستدالل مردود فالحديث المذكور منسوخ عند الصدحابة ولدم
يعملوا بظاهره لداللته على الحصر ،فاتفقوا على تحريم ربا الفضل باإلجما .2
باإلجما .2
واختل دف القددائلون بهددا هددل هددي منطددوق أم مفهددوم؟ ،ويددرى ابددن عقيددل
والحلواني 1أنها تفيد الحصر من باب المفهوم ،وكذا عند الشوكاني وجماعة من
من الفقهاء واألصوليين ومنهم الجدويني ،والغزالدي ،1ولكنهدا تفيدد الحصدر نطقدا

 1اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،3ص .1991
 5ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،ج ،4ص . 212
 4أخرجه البيهقي :ج  ،3حديث رقم ،1381 :وابن ماجه ج  ،5حديث رقم ،5521 :والنسائي ج
 ،3حديث رقم ،1114 :ومسلم ج  ،2حديث رقم ،3114 :وأحمد ج  ،2حديث رقم.51191 :
 3ربا الفضل فهدو زيدادة عدين مدال شدرطت فدي عقدد البيدع علدى المعيدار الشدرعي وهدو الكيدل أو
الوزن في الجنس ،وقيل :هو زيادة مطلقة في المطعوم خاصة عند اتحاد الجنس خاصدة ،وأمدا ربدا
النساء فهدو فضدل الحلدول علدى األجدل وفضدل العدين علدى الددين فدي المكيلدين أو المدوزونين عندد
اختالف الجنس أو في غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس عندنا وعند الشافعي رحمه
هو فضل الحلول على األجل في المطعومات واألثمان خاصة ،ربا الفضل وهو البيع مع زيادة أحد
العوضين على اآلخر ،النساء وهدو البيدع ألجدل وزاد المتدولي ربدا القدرض المشدروط فيده جدر نفدع
ويمكن عوده لربا الفضل .أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني(ت 281هدـ) بددائع الصدنائع فدي
ترتيدب الشدرائع ،ج ،2ص  ،184الناشددر دار الكتداب العربدي ،بيددروت ـ لبندان1985 ،م ،زكريددا
األنصاري ،أسنى المطالب في شر روض الطالب ،تحقيق  :د  .دمحم دمحم تدامر ،ج ،5ص ،51دار
الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،ط 1355 ،1هـ 5111 -م.
 2ينظددر :يحي د بددن شددرف بددن مددري النددووي ،المنهدداج شددر صددحيح مسددلم بددن الحجدداج ،ج،11
ص ،52دار إحياء التراث العربي  -بيدروت الطبعدة الطبعدة الثانيدة1495 ،هدـ .اآلمددي ،اإلحكدام،
ج ،3ص ( 1991هام ).
 1ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،ج ،4ص . 212
 1الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص 11
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عند الباقالني واآلمدي وبعض المتكلمين ،1وكذا عند الفخر من الحنابلة وبعدض
الحنفية والشافعية.5

ولكن مدا المدانع أنهدا تفيدد الحصدر مدن ناحيدة المنطدوق ،وفدي نفدس اآلن
تدل على ما عدا حكم المنطوق من ناحية المفهوم؟

ج _ تقديم النفي على (إالّ) ،نحو( :مدا قدام إال زيدد) ،فيددل علدى نفدي القيدام عدن
غيددره وإثباتددده لزيددد وحدددده ،ونحددو( :ال صدددالة إال بطهددور) ،4فيفيدددد اشددتراط الطهدددارة
للصالة ،واعتبره اإلمام الزركشي أقوى أنوا الحصدر .3والدبعض جعلده منطوقدا فيفيدد
من المثال السابق إجزاء الصالة بالطهور.
د ـ ثم الحصر بغير ما تقدم ذكره:
معرفدا بدالالم نحدو:
 كحصر المبتدأ في الخبر ،وذلدك بدأن يكدون المبتددأ ّ(العالم زيد) ،أو باإلضدافة نحدو( :صدديقي عمدرو) ،فيفيدد حصدر المبتددأ
في الخبر عند عدم قرينة عهد ،قال الشوكاني " :فإنده يفيدد الحصدر ألن
المددراد بالعددالم بصددديقي اليددنس ،فيدددل علددى العمددوم إذ لددم تكددن هندداك
قرينة تدل على العهد ،فهو يدل بمفهومه علدى نفدي العلدم عدن غيدر زيدد،
ونفددي الصددداقة عددن غيددر عمددرو ،وذلددك أن الترتيددب الطبعددي أن يقدددم
الموصددوف علددى الوصددف ،فددإذا قدددم الوصددف علددى الموصددوف معرفددا
بالالم أو اإلضافة أفاد العدول مدع ذلدك التعريدف أن نفدى ذلدك الوصدف
عددددن غيددددر الموصددددوف مقصددددود للمددددتكلم ،وقيددددل :إندددده دل علددددى ذلددددك
المنطوق."2

 1الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص 11
 5ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،ج ،4ص . 212
( 4ال صالة إال بطهور) هذه المثال اسم لباب جما أبواب الطهارات للبيهقي في السنن الصغرى،
ج ،1ص .51
 3الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،3ص .21
 2الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص .11
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 والحصر بالنفي كالحصدر بدـكلمة (مدا ،ال ،لدمْ ،إن ،لديس) مثدل{ :وهدل
يهلك إال القوم القوم الفاسقون}.1

ـ وباالستثناء مثل( :ال إله إال

 ،ومالي سوى

).

 وكفصددل المبتدددأ مددن الخبددر بضددمير الفصددل نحددوَ { :و ِّإ لن ُجندددَنَا لَ ُهدد ُمْالغَا ِّلبُونَ }.5

لداك نَسْدت َ ِّع ُ
ين} .4أو تقدديم
لاك نَ ْعبُد ُ َو ِّإي َ
 وكتقديم المعمول المفعول نحوِّ { :إي َي أنا).
الحال والظرف والخبر بالنسبة للمبتدأ نحو( :سياب ٌّ

ذكددر السدديابي أدوات مفهددوم الحصددر علددى حسددب القددوة عنددده( :أقواهددا
أدوات النفي واالستثناء كـ(مدا وإالّ) ،و(ال وإالّ) نحدو :ال عدالم إال زيدد،
ومفهومه إثبات العلم لزيد خاصة ،ومنطوقه نفي العلم عن غيره ،ونحو:
ما قام إال زيد ،ومفهومه إثبات القيدام لزيدد خاصدة ،ومنطوقده نفدي القيدام
عن غيره،ثم إنما نحو :إنما إلهكم  ،أي :فغيره ليس بإله ألن اإللده هدو
المعبددود بحددق ،وضددمير الفصددل نحددو :زيددد هددو الكامددل ،أي :ال غيددره،
ونحدو :هدو الددولي ،أي :ال غيدره ،وتقددديم المعمدول نحددو :إيداك نعبددد،
أي :ال غيرك ،وإلى تحشرون ،أي :ال إلى غيره).3

 1سورة األحقاف ،االية . 42
 5سورة الصافات ،اآلية . 114
 4سورة الفاتحة ،اآلية .2
 3السيابي ،أصول الفصول ،ص .139
11

2ـ مفهوم الصفة :1وهي نوعان:5

أ ـ الصفة المناسبة :في الغنم السائمة زكاة.

ب  -مفهوم الصفة غير المناسبة :وأعالها "العلة" نحو( :تدنكح المدرأة ألربدع)،
و(أكرم الرجل لعلمه).

 -1مفهوم الزمدان :نحدو :سدافر يدوم الجمعدة ،أي :ال فدي غيدره .4وهدو متعلدق الظدرف
الزمدداني المقدددر ،كقولدده تعددالى{ :الحددا أشددهر معلومددات} ،3وقولدده تعددالى{ :إذا نددودي
للصالة من يوم الجمعة} .2وهو راجع إلدى مفهدوم الصدفة أيضدا .ومفهدوم الزمدان حجدة
عند الشافعي.1

 -1مفهوم المكان :مثل :اجلس أمدام زيدد ،أي :ال وراءه .1هدو متعلدق الظدرف المكداني
المقدر ،كقولده تعدالى{ :فداذكروا عندد المشدعر الحدرام} ،8ونحدو :بدع فدي مكدان كدذا،
فيتعدددين ذلدددك ،وهدددو راجدددع إلدددى مفهدددوم الصدددفة أيضدددا .وهدددو حجدددة عندددد الشدددافعي،9
والرازي.11

 1سبق شرحها بالتفصيل سابقا.
 5السيابي ،أصول الفصول ،ص .139
 4السيابي ،أصول الفصول ،ص .138
 3سورة البقرة ،اآلية . 191
 2سورة الجمعة ،اآلية . 9
 1الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،3ص  ،32الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص .11
 1السيابي ،أصول الفصول ،ص .138
 8سورة البقرة ،اآلية. 198
 9الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،3ص .32
 11الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص .11
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8ـ مفهوم الحال :نحو :أحسدن إلدى العبدد مطيعدا ،أي :ال عاصديا .1وهدو تقييدد الخطداب
بالحال ،5وهو مدن جملدة مفداهيم الصدفة ألن المدراد الصدفة المعنويدة ال النعدت ،كقولده
تعالى{ :وال تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} ،4فيدل على حل المباشرة فدي غيدر
غير حال االعتكاف.

 -9مفهوم العدد :هو تعليق الحكم بعدد مخصوص  ،3فيدل على انتفاء الحكم فيما عددا
عدددا ذلددك العدددد زائدددا كددان أو ناقصددا ،مثددل{ :فاجلدددوهم ثمددانين جلدددة}2فيدددل بمفهددوم
المخالفة على عددم جدواز زيدادة الجلدد عدن ثمدانين أو نقصدانه 1أي تقييدد الحكدم بالعددد
ثمددانين .وذهددب إلددى ذلددك اليمهددور 1عدددا المددانعين لمفهددوم الصددفة .8يقددول الزركشددي:
"وهو دليلنا فدي نصداب الزكداة والتحدريم بخمدس رضدعات" .9قدال السديابي :والحدق أن
العدد داخل تحت مفهوم الصفة.11

ومحل الخالف في عدد لم يقصد به التكثير كداأللف والسدبعين وكدل مدا يسدتعمل
في لغة العرب للمبالغدة نحدو :جئتدك ألدف مدرة فلدم أجددك .وأيضدا محلده العددد نفسده ال

 1السيابي ،أصول الفصول ،ص .138
 5الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،3ص  ،33الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص  .18بتصرف
 4سورة البقرة ،اآلية . 181
 3ابددن النيددار ،شددر الكوكددب المنيددر ،ج ،4ص  ،218الزركشددي ،البحددر المحدديط ،ج،3ص ،31
الشددوكاني ،إرشدداد الفحددول ،ج ،5ص  .13د .عبددد الكددريم زيدددان ،الددوجيز فددي أصددول الفقدده ،ص
. 419
 2سورة النور ،اآلية .ملحوظة :من أكثر حجا المثبتين لمفهوم العدد ما ندزل مدن قولده تعدالى{:إن
تستغفر لهم سبعين مرة لن يغفر لهم} سورة التوبة ،اآلية  ،81ومدا روي عدن النبدي ( :ألزيددن
علددى السددبعين) فحكددم مددا زاد علددى السددبعين بخالفدده ،فأجيددب علددى اسددتداللهم بددالطعن فددي الحددديث
المتنا غفران ذنب الكافر وبالتالي ال يصدح اسدتغفار النبدي لهدم ،وإنمدا الروايدة األصدح بلفدظ(:لدو
علمت أني إن زدت على السبعين يغفر له ،لزدت عليهدا) .ينظدر :الزركشدي ،البحدر المحديط ،ج،3
ص .35
 1السيابي ،أصول الفصول ،ص .138بتصرف يسير
 1أحمد ومالك وداود وبعض الشافعية  .ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،ج ،4ص . 218
 8ينظر :الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص .13
 9الزركشي ،البحر المحيط ،ج،3ص . 31
 11السيابي ،أصول الفصول ،ص  .138بتصرف يسير
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المعدود ففي قوله عليه الصالة والسدالم( :أحلدت لندا ميتتدان ودمدان) 1ال يفهدم منده عددم
تحريم ميتة ثالثة.

وفددي المسددألة تفصدديل ذكددره اآلمدددي فددي اإلحكددام  5وهددو أن الحكددم إذا قيددد بعدددد
مخصوص يكون على أمرين:
أ .فمندده مددا يدددل علددى ثبددوت ذلددك الحكددم فيمددا زاد علددى ذلددك العدددد بطريددق
األولى ،وذلك كما لو حرم تعالى جلد الزاني أكثر مدن مئدة جلددة ،وعددم
تنجس الماء إذا بلد قلتدين ،فدإن مدا زاد علدى المئدة جلددة يددل علدى التحدريم
وكذا ما زاد على القلتين يدل على عدم حمدل الخبدث ،وكدال األمدرين يسدتدل
عليهما بطريق األولى ،ولكن موضع الخالف بين العلماء يكمدن فيمدا لدو قد ّل
العدد على المئة وعلى القلتين.
ب .ومندده مددا ال يدددل علددى ثبددوت الحكددم فيمددا إذا زاد علددى العدددد المخصددوص
بطريددق األولددى ،كمددا إذا أوجددب جلددد الزانددي أو أباحدده ،فإندده ال يدددل علددى
الوجددوب واإلباحددة فيمددا زاد علددى ذلددك بطريددق األولددى ،بددل هددو مددن بدداب
المسكوت عنه والمختلف فدي داللتده علدى نفدي الوجدوب واإلباحدة فيمدا زاد،
ومتفدددق علدددى أن حكدددم مدددا نقدددص كحكدددم المئدددة لدخولددده تحتهدددا لكدددن ال مدددع
االقتصار عليه.

وما اختاره اآلمدي هو أن تخصيص الحكم بالعدد ال يدل على انتفداء الحكدم فيده
لما ذكره في المسائل المتقدمة ،فيما كان مسكوتا عنه ،ولم يكن الحكم فيده ثابتدا بطريدق
األولى من هذه الصورة.

عموما إن العمل بمفهوم العدد معلوم مدن لغدة العدرب ،ومدن الشدر  ،فدإن مدن
أمر بأمر ،وقيده بعدد مخصوص ،فزاد المأمور على ذلك العددد ،أو نقدص عنده ،فدأنكر
 1أخرجه الدار قطني ج  ،3حديث رقم.52 :
 5ينظر :اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،3ص  1981ـ  1985ـ . 1984
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عليه اآلمر الزيادة أو النقص كان هذا اإلنكار مقبوال عند كل مدن يعدرف لغدة العدرب،
فدإن ادعدى المدأمور أندده قدد فعدل مدا أمددر بده ،مدع كونده نقددص عنده أو زاد عليده كانددت
1
دعواه هذه مردودة عند كل من يعرف لغة العرب

 -11مفهوم اللقب :5هو اللفظ الذي علق الحكم فيه باالسدم العلدم علدى نفدي ذلدك الحكدم
عن غيره ،4فهو االسم غير المشتق كالعلم واسدم اليدنس 3نحدو {دمحم رسدول }2فديفهم
ّ
أن غير دمحم ـ ـ ليس برسول مدن بداب مفهدوم المخالفدة .أو اسدم الندوع نحدو :فدي
الغنم السائمة زكاة.

عمل بهذا المفهوم أبوبكر الددقاق ،واإلمدام أحمدد بدن حنبدل فدي روايدة ،والكثيدر
مددن أصددحابه ،وأخددذ بدده اإلمددام مالددك ،وداود ،ومددال إليدده ابددن فددورك ،وحكددي عددن
الصيرفي ،وابدن خدويز مندداد ،وابدن القصدار ،وصدححه سدليم الدرازي ،1وندص عليده
الشدافعي وأصدحابه عددى أبددي بكدر الددقاق  ،قددال ابدن النيدار " :إندده لدو تعلدق الحكددم
بالعام لم يتعلق بالخداص ألنده أخدص وأعدم وألنده يميدز مسدماه كالصدفة "  .والدبعض
أخدددذ ببعضددده مدددن ناحيدددة التفريدددق بدددين أسدددماء األندددوا التدددي تددددل عليددده دون أسدددماء
األشخاص .والبعض اسدتدل بده إن وجددت معده قريندة كقريندة االمتندان فدي قولده ( :
جعلت لي األرض مسجدا وتربتها طهورا) 9إذ تقتضي الحصر فيه .

 1الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص .13
 5يقددول السدديابي :وهددو أضددعفها ...وأكثددر األصددوليين ال يقولددون بمفهوميتدده ،السدديابي ،أصددول
الفصول ،ص .121
 4الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص  .11السيابي ،أصدول الفصدول ،ص .121د .عبدد الكدريم
زيدان ،الوجيز في أصول الفقه ،ص . 419
 3السيابي ،أصول الفصول.139 ،
 2سورة الفتح ،اآلية .59
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ومذهب يمهور األصوليين 1عدم حجيته ،وتتلخص حججهم في اآلتي:
أ .لو كان مفهوم اللقب حجة لبطل القياس ،وذلدك لدو كدان الدنص المقديس عليده
(سددواء الددنص القرآنددي أو الحددديث ،أو اإلجمددا ) يدددل علددى نفددي حكددم عددن
الفر فالحكم في الفر إن ثبدت بدالنص أو اإلجمدا فدال قيداس .وكدذا يمتندع
إن ثبت القيداس علدى األصدل لمدا فيده مدن مخالفدة الدنص أو اإلجمدا الددال
على نفي الحكم في الفر .
ب .لو ُجعل دليال ألدى إلى مخالفة صريحة مثل:
ـ الكفر كقولك :زيد موجود ،فال يدل على أن غير موجود.
 أو نفي الواقع ذلك إن قلت :دمحم رسول  ،فال يدل على أن غيره منالرسل ليسوا برسل .
ـ أو نفي المنطم كأن تقول :زيد يأكل ،ال يعني أن غيره ال يأكل.

واحتا العاملون به بنفس الحجا فدي األخدذ بمفهدوم الصدفة ،وهدم بهدذا المفهدوم
يوجبون حد القذف على من قال أمام خصمه :أما أندا فلديس لدي أم وال زوجدة وال أخدت
زانية ،على أن المتبدادر إلدى الفهدم مدن مفهدوم المخالفدة أن نسدبة الزندى إلدى أم خصدمه
وزوجته وأخته.

يقول الشوكاني" :الحاصل أن القائلين بده كدالً أو بعضدا ً ،لدم يدأتوا بحجدة لغويدة،
وال شرعية ،وال عقلية ،ومعلوم من لسان العرب أن من قال رأيدت زيددا لدم يقدتض أنده
لددم يددر غيددره قطعددا ،وأمددا إذا دلددت القرينددة علددى العمددل بدده ،فددذلك لدديس إال للقرينددة فهددو
خارج عن محل النزا ".5

 1واختاره اآلمدي ،اآلمدي ،اإلحكدام ،ج ،3ص  ،1981والشدوكاني ،الشدوكاني ،إرشداد الفحدول،
ج ،5ص  .11والسيابي ،فصول األصول ،ص .121
 5الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص  .11بتصرف
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ومفهوم اللقب والصفة معمول به عند اللغويين وعليه ،يمكن أن يعمدل بهمدا فدي
الجانب الشرعي ،وما يتعلق بحياة الناس واألمر ليس بإطالقه وإنما يقتضي العمدل بده
التقييد ،فيؤخذ به في الجانب الشدرعي فدي جاندب اآلداب فقدط لديس الجاندب العلمدي وال
العملي تحرزا للعقيدة والعبادات ،وأما جانب حياة الناس فيراعى فيده السدياق ومقتضدى
الحال ،وال يصل به إلى إقامة الحدّ فالحدود قدد حدددت بدأمر وحدده لتعلقهدا بمصدالح
الناس ،والحدود تددرأ بالشدبهات ،وإنمدا يندزل بالعقوبدة إلدى مسدتوى التعزيدر ،وعليده ال
يقام الحد على خصم قال لخصمه :أما أنا ليس لي أم وال أخت وال بنت زانية ،وبمدا أن
السياق يشير علدى أنده قصدد قدذف أهدل خصدمه فتقدام عليده العقوبدة تعزيدرا ال حددا وال
قصاصا.

 -11مفهوم العلاة :1هو تعليدق الحكدم بالعلدة 5،نحدو حرمدت الخمدر إلسدكارها ،والفدرق
بين هذا النو ومفهوم الصفة ،أن الصفة قدد تكدون علدة كاإلسدكار ،وقدد ال تكدون علدة،
بل متممة كالسوم ،فإن الغنم هي العلة ،والسوم متمم لها.4

وأقوى هذه األنوا عند ابن النجدار " اسدتثناء ،ويليده حصدر بنفدي ،يليده مدا قيدل
إنه منطوق ،يليه حصر مبتدأ في خبر ،يليه شرط ،يليده صدفة مناسدبة ،فصدفة هدي علّدة
فغيددر علّددة ،فعدددد ،فتقددديم معمددول "  .3وقدددم الشددوكاني علددى حسددب ترتيبدده الصددف ثددم
العلة ثم الشرط ثم العدد ثم الغاية ثم اللقب ثم الحصر ثم الحال ثم الزمان ثم المكان.

 1الخالف في األخذ بمفهوم العلّة نفس الخالف في األخذ بمفهوم الصفة.
 5الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،3ص .41
 4الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص .15
 3وبالمسألة خالف طويل ال طائل له .ينظر ابن النيدار ،شدر الكوكدب المنيدر ،ج ،4ص  255ـ
. 253
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قددال السدديابي " :وألحددق بعددض األصددوليين مفهددوم االسددتثناء والغايددة والحصددر
بددـ(إنمددا) بددالمنطوق ،وألحددق بعددض بعضددها ال الكددل بدده ،والصددحيح أنهددا مفدداهيم ،و
أعلم".1

المبحث الثاني :الخالف الداللي في األلفاظ والمعاني.
 .1التعليل بالقياس اللغوي.

المسألة وموضع ورودها:

 1السيابي ،أصول الفصول.121 ،
18

اشترط العلماء الذين اعتبروا القياس دلديال يسدتنبط بده األحكدام الشدرعية
أن يكون لألصدل المقديس عليده شدروطا منهدا أن يكدون حكمدا شدرعيا 1فدأخرجوا بدذلك
الحكم اللغوي كالتسمية .بيد أن بعضهم أجازه ،وكذا اختلفوا في اشدتراط العلدة الجامعدة
بين الحكمين أن تكون وصفا لغويا أم ال ،يقول السيابي ... " :واختلفوا هل تثبدت اللغدة
بطريق القيداس أم ال؟ ،ذهدب البداقالني وإمدام الحدرمين والغزالدي واآلمددي إلدى أنهدا ال
ثبت بالقياس ،وقال ابن سريا والشيرازي واإلمدام الدرازي ومدن تدابعهم :إنهدا تثبدت بده
.5" ...

دراسة المسألة:

القول باليواز:
أن يكون القياس على اللغات الحقيقيدة ال المجداز ،وهدم بعدض الشدافعية ،4وابدن
السددبكي ،وابددن بركددة مددن اإلباضددية .3فهددؤالء األصددوليون جعلددوا تسددمية العددرب علاددة
لثبوت الحكم الشرعي أو ما دل عليده ابتدداء ،حتدى إنهدم أوجبدوا بهدا ثبدوت الحددّ علدى
مرتكددب الفاحشددة بالحيوانددات ومرتكددب عددادة قددوم لددوط ،وأوجبددوا التفريددق بددين الددزوج
وزوجتدده نتيجددة الددوطء فددي الدددبر أو أثندداء الحدديض ،وكددذلك أورثددوا الشددفعة علددى أنهددا
تركة ،وقاسوا النبيذ على الخمر للشدّة وكل ما هو مسكر كالكوكائين والتب وغيرهما.
الحية:
تدور حجتهم حول تسمية اللواط وإتيان المرأة في الدبر وكدذا فدي حالدة الحديض
أنهددا تسددمى زنًددا بالقيدداس علددى لغددة الزنددا وتشددابه اإليددالج فددي كددل مضدديق .فأهدل اللغددة
يسمون الدخول في المضيق زنـًا لقول الشاعر:

 1كالوجوب والندب والكراهة واإلباحة.
 5السيابي ،أصول الفصول ،ص  128ـ .129
 4منهم ابن سريا ،نقال عن الكيا نقال عن الزركشي ،ينظر :الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،2ص
.12
 3ابن بركة ،كتاب الجامع ،ج  ،1ص .153
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أحب وسا العي

ولست بزان في مضيق ألنني

والخلق الرحبا

1

ولقول آخر:
غبراء مظلمة

وإذا قذفت إلى زنا قعرها

من

األحفار

5

وللرواية عن النبدي ـ ـ( :ال يصدلي أحددكم وهدو زنداء) .4والزنداء هدو "الدذي
يجمع البول في مثانته حتى يضيق به" ،3ومن ث ّم كل مدا ولدا بفرجده فدي مضديق سدمي
بددزان اسددتحق حكددم الزنددا ،وهددو إقامددة الحددد ،إال مددا قددام دليلدده ،واسددتحق غيرهددا مددن
األحكام .إذن هذه األحكام مبنية على تعليل الحكدم الشدرعي باألسدماء اللغويدة أو مدا دل
عليه ابتدا ًء.

القول بالمنع:
يرى القائلون بمنع التعليل باألسماء اللغوية أن اللغة ال تثبدت بالقيداس فدال يقداس
عليه ،وهم يمهور اإلباضية ،وصحح هذا الدرأي اإلمدام السدالمي ،2والددكتور إبدراهيم
الكندي ،1وعليه أكثر الشافعية.1

 1البيت لم يُذكر قائله ،واستشهد ابن بركة في كتاب الجامع ،ج ،1ص .152
 5نُسب البيت لألخطل واستشهد به ابن منظور فدي لسدان العدرب( ،زندأ) ،ص  ،91دار صدادر –
بيروت .أحمد بدن فدارس بدن زكريدا معجدم مقداييس اللغدة المحقدق  :عبدد السدالم دمحم هدارون ،ج،4
باب :زند ،ص ،51دار الفكر 1499هـ 1919 -م.
 4أخرجه الربيع ج  ،1حديث رقم ،591 :والزنّاء بتشديد الندون يعندي الحداقن الدذي يجمدع البدول
في مثانته.
 3ابن بركة ،كتاب الجامع ،ج ،1ص .152
 2السالمي ،طلعة الشمس ،ج ،1ص .313
 1إذ اشترط للعلة أن تكون وصفا ،فال يصح أن تكون اسم الجنس علة .د ..إبراهيم الكندي ،األدلة
االجتهادية ،ج ،4ص .111
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الحية:
ّ
إن األسددماء إيددراء يثبددت بوضددع أهددل اللغددة ا
وأن نقلهددا نقددل محددض ال يدخلدده
القيدداس ،وأن الشددارع الحكدديم علاددم أحكددام الشددرع بمعددان أخددرى ولددم يعلقهددا بألفدداظ .
وعليه ال يس ّمى مرتكب اللواط زانيا كتسدمية واطدو المدرأة بدالحرام " ألن القيداس فدي
األسامي يتلقى من فهم مقاصد اللغة ،ومعرفة موضع اشتقاق االسم ،ثم يجدرى علدى مدا
فيه ذلك المعنى ذلدك االسدم فيكدون نهايدة نصدهم فائددة التسدمية ذلدك ،ولديس لهدذا القدول
تعلق بالشر  ،ألنه قدد يصدح سدواء كدان هنداك شدر أم ال ،وأمدا القيداس الدذي يخدتص
الشر به فإنما تثبت به األحكام فقط بأن يعلل األصدول التدي يثبدت الحكدم فيهدا ،لتعديدة
الحكم بالتعليل إلى ما شاركها في اللغة ".5

وقد أيدابوا علدى القدائلين بدالجواز أنده فدي حالدة التسدليم بتعليدل الحكدم الشدرعي
باألسماء اللغوية فإن ذلك يلزم عليه بطالن أحكام لمسميات ال حصر لها كثبوت حرمدة
البيت الحرام لكل عمران يسدمى بيتدا ،وثبدوت حرمدة رسدول ـ ـ لكدل مدن يسدمى
دمحما.

ويرى خلفدان بدن جميّدل السديابي أن األمدور التدي اُسدتدل علدى التعليدل باألسدماء
اللغوية أنها خارجة عن القاعدة العامة للقياس ،فهي مجرد قرائن مدن الناحيدة االسدمية،
وهي مع ذلك ال يقاس عليها لوجدود نصدية لتلدك األمدور أو عدرف شدرعي أغنتهدا عدن
االعتماد كلية على القرائن.4

 1منهم الكيا كما نقل عنه الزركشي ،ينظر :الزركشي ،البحر المحيط ج ،2ص .12
 5الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،2ص .12
 4ينظر :السيابي ،أصول الفصول ،ص .324
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.2الفرق بين اسم الينس وعلم الينس.

المسألة وموضع ورودها:

يكون االسم إما عل ًما ال يصح يشترك في مفهومده كثيدرون كزيدد وعمدرو ،وإمدا
يصح أن يشترك في مفهومه كثيدرون ،وبهدذا يكدون إمدا صدفة كقاعدد وقدائم ،وإمدا لديس
صفة وهو اسم جنس ،أما اسم جنس عين كإنسان وفرس ،أو اسم جنس غير عين كعلدم
وجهددل ،فيقددول السدديابي الفددرق بددين اسددم الجددنس وعلددم الجددنس ... " :قددال الزركشددي
15

وغيره :وتحقيق الفرق بينهما أن اسم الجدنس هدو الموضدو للحقيقدة الذهنيدة مدن حيدث
هدي ،فأسدد ـ مدثال ـ موضدو للحقيقدة مدن غيدر اعتبدار قيدد معهدا أصدال ،وعلدم الجدنس
موضو للحقيقة باعتبار حضورها الذهني الذي هو نو مشخص لهدا مدع قطدع النظدر
عن أفرادها .1" ...

 1السيابي ،أصول الفصول ،ص . 111
14

االسم

ال يصح أن
يشترك في
مفهومه كثيرون

(العلم)
زيد ـ عمرو

يصح أن يشترك
في مفهومه
كثيرون

(صفة)
قاعد ـ قائمة

دراسة المسألة:
13

(اسم ينس)
 عين كإنسان وفرس -غير عين كعلم ويهل

أوال :اسم 1الينس.
هو ما وضع ألن يقدع علدى شديء وعلدى مدا أشدبهه كالرجدل فإنده موضدو لكدل
فرد خدارجي علدى سدبيل البددل مدن غيدر اعتبدار تعينده ،5فهدو مدا كدان داالً علدى حقيقدة
وغيدره،
ضدور
صدالً مدن ُح ُ
ضد َع لل َما ِّهيلد ِّة بدال قَيْدد أ ْ
موجودة وذوات كثيرة .وهو "اسم ُو ِّ
ِّ
4
ْ
صدد فيده"  .وعرفده
وإن لَ ِّز َمهُ ال ُح ُ
ض ُ
الوضْدعِّ لل َم ْجهدول ولكنده لدم يُق َ
دور الدذّ ْهني ف ِّلتَعدذُّر َ
الزمخشري بأنه :ما علق على شيء وعلى كل من أشبهه.3

و يثندى اسدم الجددنس – غالبًدا ـ بقصدد الداللددة فدي التثنيدة علددى التنويدع ،ووجددود
مجموعتين متميزتين بأمر من األمور ،نحو( :ماءين ،ولبنين) .وأكثر النحاة يمندع تثنيدة
جمع التكسدير ويقصدرونه علدى السدما  ،نحدوِّ " :ج َمداليْن ،وركبديِّن" فدي تثنيدةِّ " :جمدال"
و" َركب".2
وهو نوعان:1
 .1اسم ينس إفرادي :وهو مدا د لل علدى الما ِّهيلدة ال بقَيْدد قِّللدة وال كثدرة ( .مثدل:
هواء ،ضوء ،دم ،ماء وتراب) ،ويصدق على القليدل والكثيدر مدن الماهيدة (أي:
من الحقيقة الذهنية) من غير اعتبار للقلة أو الكثرة فكل واحد من هذه وأشباهها
كثيرا.
يسمى بهذا االسم سواء أكان قليال أم ً

 1االسم ال يخلو إما أن يكون بحيث ال يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون أو يصح:
فاألول اسم العلم كزيد وعمرو ،والثاني إما أن ال يكون صفة أو هو صفة واألول هو اسم الجدنس
وهو إما أن يكدون عيندا كاإلنسدان والفدرس أو غيدر عدين كدالعلم والجهدل والصدفة كالقدائم والقاعدد.
اآلمدي ،اإلحكام ،ج  ،1ص .82
 5علي بن دمحم بن علدي اليريداني ،التعريفدات ،تحقيدق  :إبدراهيم األبيداري ،ج ،1ص  ،511دار
الكتاب العربي – بيروت ،ط 1312 ،1هـ .
 4عبد الغني الدقر ،معجم القواعد العربية ج ،5ص ،48مكتبة مشكاة اإلسالمية.
 3محمود بن عمرو بن أحمدد الزمخشدري يدار (ت 248هدـ) ،المفصدل فدي صدنعة اإلعدراب،
تحقيق د  .علي بو ملحم ،ج ،1ص ،54مكتبة الهالل – بيروت ،ط1994 ،1م
 2عباس حسن ،النحو الوافي ،ج  ،1ص.95
 1ينظر  :عباس حسن ،النحو الوافي ،ج ،1ص. 54
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 .5اسم ينس َي ْمعي :وهو ما د ّل على أكثر من اثنين .وفُ ِّرق بينه وبين مفدرده
بالتاء ـ غالبا ً ـ ،مثل ( :تمر وتمرة ،و َك ِّلم وكلمة ،و َبقَر وبقرة).وفي اسم الجنس
مذهبان:
منتشدرا ،وإلدى
أ .أنه موضو للماهية ،مع وحدة ال بعينها ويسدمى فدردًا
ً
هذا ذهب كثير من المحققين أي أنه موضو للفرد المنتشدر ال الماهيدة
المطلقة ،وهو مذهب الزمخشري ،وابن الحاجب ،ورجحده السدعد ،وابدن
الهمام.1
ب .أندده موضددو للماهيددة مددن حيددث هددي فالموضددو لدده علددى المددذهب
األول هددو الماهيددة بشددرط شدديء .وعلددى المددذهب الثدداني هددو الماهيددة ال
بشرط شيء.5

ويوجد فرق بين المعدرف بدـ (أل) التدي هدي لتعريدف الحقيقدة ،فدي قولدك :اشدتر
الماء ،وبين اسم الجنس النكرة ،في قولك :اشتر ما ًء؟ قلدت :الفدرق بينهمدا أن المعدرف
بدـ (أل) المددذكورة موضددو للحقيقددة ،بقيددد حضددورها فددي الددذهن .واسددم الجددنس النكددرة
موضو لمطلق الحقيقة ،ال باعتبار قيد وال إشدكال فدي أن الحقيقدة ،باعتبدار حضدورها
في الذهن ،أخص من مطلق الحقيقة .ألن حضورها في الذهن نو تشدخص لهدا .وهدذا
هو الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس أيضا ً.4

 1وهددو األوجدده عنددد أميددر بدداد شدداه ،أميددر بدداد شددا  ،تيسددير التحريددر ج ،1ص  . 531الشددوكاني،
إرشاد الفحول ج ،1ص .31
 5اليرياني ،التعريفات ،ج ،1ص  .511الشوكاني ،إرشاد الفحول ج ،1ص . 31
 4عبددد بددن يوسددف بددن هشددام األنصدداري ،مغنددي اللبيددب عددن كتددب األعاريددب ،تحقيددق د .مددازن
المبدددارك ودمحم علدددي حمدددد  ،ج 1ص ،14دار الفكدددر  -بيدددروت ،ط1982 ،1م ،ابدددن أ ُ ام قَاسدددم
المرادي ،الجنى الداني في حروف المعاني ،تحقيق :فخر الدين قباوة ،ودمحم نديم فاضل ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ـ لبنان ،ط1314 ،1هـ ـ 1995م ،.ج ،1ص .45
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ثانيا :علم 1الينس.

مددا وضددع لشدديء بعيندده ذهنددا كأسددامة فإندده موضددو للمعهددود فددي الددذهن .5وقددد
وضدع علدم الجدنس للحقيقدة بشدرط أن تكدون هدذه الحقيقدة حاضدرة فدي الدذهن فدي حدين
الوضع فلفظ ((أسامة)) ـ مثال ـ موضو للحقيقة وهي الحيوان المفترس المتصدف بمدا
عرف عنه من الصفات بشرط حضور هذه الحقيقة في ذهن الواضع.4

وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة :من جهة أنه ال يخدص واحددا بعينده،
ع ْق َرب يصددق عليهدا أ ّم ِّع ْدر َيط ،وكدل ثعلدب يصددق
فكل أسد يصدق عليه أسامة ،وكل َ
عليه ثُعَالَة .3وكابن دَأيَة للغراب وبنت األرض للحصاة ،وابنة اليم للسفينة.2
قال ابن مالك:1

ووضعوا لبعض االجناس عل ْم

كعلم األشخاص لفظا ،وهو ع ْم

 1العلم هو ما وضع لمعين ال يتناول غيره فإن كان التعين ذهنا فعلم الجنس وحكمه كمعرفة لفظا
ونكرة معنى قيل ويرادفه اسم الجنس واألصح أنه للماهية من حيث هي أو خارجا ،عبد الرحمن
بدن أبدي بكدر السديوطي (ت911هدـ) ،همدع الهوامدع فدي شدر جمدع الجوامدع ،تحقيدق عبدد الحميددد
هنداوي ،ج ،1ص ،581المكتبة التوفيقية ،مصر  .وينقسم العلم إلى قسمين:
األول :علم شخص  ،وهو اللفظ الذي وضدع للدذات مدع جميدع مشخصداتها التدي تتميدز بهدا
عن جميع ما عداها من الذوات ،نحو :دمحم وأبي بكر وعمر .فإن كل واحد من هذه األلفداظ
قد وضعه أبوه لذات ولده مع كل الصفات التي تتميز بها هذه الذات من طول وقصر ولون
 ،...وهو يشبه االسم المقترن التي للعهد للداللة على فرد معين.
الثاني :علم يدنس وهدو المدذكور فدي الدنص .دمحم محيدي الددين عبدالحميدد ،منحدة الجليدل
بتحقيق شر ابن عقيل ،ج ،1ص  ،159دار التراث ،القاهرة1351 ،هـ ـ 1999م.
 5اليرياني ،التعريفات ،ج ،1ص .511
 4دمحم محيي الدين ،منحة الجليل بتحقيق شر ابن عقيل ،ج ،1ص .159
 3ابن عقيل ،شر ابن عقيل على ألفية ابن مالك .ج ،1ص  ،159دار التراث ،القاهرة1351 ،هـ
ـ 1999م.
 2عباس حسن ،النحو الوافى ،ج  ،1ص.514
 1ابن عقيل ،شر ابن عقيل على ألفية ابن مالك .ج ،1ص . 151 ،151
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من ذاك :أ ّم عريط للعقرب،
و مثله

بَ لر

لل َمــبَ لرةْ،

و هكذا
كذا

ثعالة

للثعلب

فجار علم

ــج َرةْ
للفـ َ ْ

ثالثا :الفرق بين اسم الينس وعلم الينس.1

اسددم الجددنس هددو الموضددو للحقيقددة الذهنيددة مددن حيددث هددي هددي ،5فاسددم أسددد
موضددو للحقيقددة مددن غيددر اعتبددار قيددد معهددا أص دالً ،4وعلددم الجددنس هددو الموضددو
للحقيقة من حيث هي متشخصة من في الذهن 3كأسامه ،الذي هو نو تشخيص لها مدع
مددع قطددع النظددر عددن أفرادهددا ،ونظيددره المعددرف بددالالم التددي للحقيقددة والماهيددة ،وعلددم
الجنس موضو للحقيقة باعتبار حضورها الذهني.

فالحقيقة الحاضرة في الذهن وإن كانت عامة بالنسبة إلى أفرادها فهي باعتبدار
حضورها فيه أخص من مطلق الحقيقة ،فإذا استحضر الواضع صورة األسد فإن هدذه
الصورة واقعة لهذا الشخص فدي زمدان ،ومثلهدا يقدع فدي زمدان آخدر وفدي ذهدن آخدر،
والجميع يشترك في مطلق صورة ألسد ،فإن وضع لها من حيث خصوصها ،فهدو علدم
الجنس أو من حيث عمومها ،فهو اسم الجنس. 2

 1الفددرق بددين علددم الجددنس واسددم الجددنس مددن أغمددض مسددائل النحددو ،علددي بددن سددليمان المددرداوي
الحنبلددي ،التحبيددر شددر التحريددر فددي أصددول الفقدده ،تحقيددق د .عبددد الددرحمن الجبددرين ،د .عددوض
القرندددي ،د .أحمدددد السدددرا  ،ج ،1ص  ،431مكتبدددة الرشدددد ،السدددعودية ـ الريددداض1351 ،هدددـ -
5111م.
 5يمال الددين عبدد الدرحيم اإلسدنوي ،نهايدة السدول شدر منهداج الوصدول ج ،1ص  ،181دار
الكتب العلمية ،بيروت-لبنان ،ط 1351 ،1هـ 1999 -م.
 4المرداوي ،التحبير شر التحرير ،ج ،1ص .431
 3اإلسنوي ،نهاية السول ،ج ،1ص .181
 2المرداوي ،التحبير شر التحرير ،ج ،1ص  .431علي بدن عبدد الكدافي السدبكي ،اإلبهداج فدي
شر المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي ،تحقيق  :جماعة من العلماء ،ج،1
ص  ،51دار الكتب العلمية – بيروت ،ط1313 ،1هـ .
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عا للحقيقدة
و قد ألحق علم الجنس باألعالم الشخصية فجعل علدم الجدنس موضدو ً
المتحدة "الماهية" ومقصود به تمييز الجنس من غيره من غير نظر إلى األفدراد .واسدم
الجنس لفرد منها غير معين ،فهو موضو للماهية من حيث هي باعتبار وقوعها علدى
األفراد.
ويسدتنتا منده أن علدم الجدنس ال يثندى وال يجمددع ألنده إنمدا يثندى ويجمدع األفددراد
وجعله اسم جنس أولى من جعله علدم جدنس ألنده لدو كدان علمدا لمدا دخلدت عليده األلدف
والالم وكذلك سائر أسماء العلوم مدن فقده ونحدو وغيدر ذلدك ويعبدر عدن المعندى الثالدث
باإلضافي باالعتبارين كما سبق.1

و قددال السددبكي "5 :ال أشددترط فددي اسددم الجددنس اعتبددار وقوعدده علددى األفددراد
وإنما أكتفى بمالحظ الواضع عند الوضع لألفراد ،فدأقول :اسدم الجدنس موضدو للقددر
المشددترك بددين الصددورة الذهنيددة والخارجيددة مالح ً
ظددا فيدده الصددورة الخارجيددة  ...وعلددم
الجنس الموضو للماهية غير معتبر فيه األفراد" .وقال فيمدا إذا أدخلدت "أل" الجنسدية
علددى اسددم الجددنس أندده :ينبغددي علددى هددذا أن ال يدددخل علددى اسددم الجددنس األلددف والددالم
الجنسية إال إذا صحبها العموم ،أمدا إذا اقتصدرت علدى أصدل الحقيقدة فدالمعنى مسدتفاد
قبل دخول "أل" فال فائدة لها .ويرى أن علم الجنس ال يثنى وال يجمدع إلدى علدى تأويدل
ألن التثنية والجمع إنما يكونان لألفراد.4

والفددرق أيضددا أن الجددنس يطلددق علددى القليددل والكثيددر كالمدداء فإندده يطلددق علددى
القطرة والبحر واسم الجنس ال يطلق على الكثير بل يطلق على واحد على سدبيل البددل
كرجل فعلى هذا كان كل جنس اسم جنس بخالف العكس. 3

 1السبكي ،اإلبهاج ،ج ،1ص . 31
 5عبد الوهداب بدن علدي ابدن عبدد الكدافي السدبكي ،األشدباه والنظدائر ،ج ،5ص ،112دار الكتدب
العلمية مكتبة المدينة الرقمية ،ط  1311 ،1هـ 1991 -م .بتصرف بسيط.
 4السبكي ،األشباه والنظائر ،ج ،5ص.111
 3اليرياني ،التعريفات ،ج ،1ص . 31
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ويرى بعضدهم أن اسدم الجدنس موضدو لفدرد مدن أفدراد الندو ال بعينده ،وإنمدا
التعدد فيه من أصل الوضع ،وأن علم الجدنس موضدو للحقيقدة المتحددة فدي الدذهن "
ض ِّع ِّهَ ،و ِّإذَا أ َ ْ
احد أ َ ْ
فَإِّذَا أ َ ْ
احد ِّد
ص ِّل َو ْ
علَدى ْال َو ِّ
علَى َو ِّ
علَى أ َ ْ
سدا َمةَ َ
طلَ ْقتَهُ َ
سدًا َ
طلَ ْقدت أ ُ َ
طلَ ْقت أ َ َ
فَإِّنل َمددا أ َ َردْت ْال َح ِّقيقَدةََ ،ويَ ْلددزَ ُم ِّمد ْ
صددًا
دن ذَ ِّلد َ
ضد ْدمنًا ال قَ ْ
دارجِّ .فَالتلعَددُّد ُ فِّيد ِّه ِّ
دك التلعَددُّد ُ فِّددي ْال َخد ِّ
ضد َع لَ َهدا ِّم ْ
دن
علَى ُ
علَ َم ْال ِّجد ْن ِّس ُو ِّ
سدِّ ،إالل أ َ لن َ
ص ْدقِّ ِّه َما َ
ان فِّي ِّ
ورةِّ األ َ َ
ِّب ْال َوضْعَِّ .ويَت َ َ
ص َ
س َاويَ ِّ
ددن َح ْيد ُ
َح ْيد ُ
ضددد َع لَ َهدددا ِّمد ْ
ددث
صو ُ
ددث ُخ ُ
صددد َها ِّبا ْس ِّت ْح َ
ددم ْال ِّجددد ْن ِّس ُو ِّ
ضد ِّ
ددارهَا ِّفدددي الددد ِّذّ ْه ِّنَ ،وا ْسد َ
ع ُمو ُم َها".1
ُ
ضدور،
الج ْنس لل َما ِّهيل ِّة بقيد ال ُح ُ
ويرى آخرون أن الفرق من حيث الماهية" ،ف َعلَم ِّ
علَدم علدى األسدد
ال بِّقَيْد ال ِّ ّ
سدا َمةَ :
سدا َمة أ ْقدوى مدن ثُعَالَدة ،فأ َ
صدق علدى كثيدرين .تقدول :أ ُ َ
والمعنى :ماهية األسد أقوى من ماهية الثعلب واس ُم الجنس بالعكس .هدذا ندو ُ األُسدود،
الج ْنس بعكس ذلك".5
وثعالة علم على نوعه من الثعالب واسم ِّ
علَد ُم ْال ِّجد ْن ِّس
و جداء فدي البحدر المحديط" :اس َْدم ْال ِّجد ْن ِّس َم ْو ُ
ضدو ِّل ْل َما ِّهيلد ِّة ْال ُك ِّلّيلد ِّة َو َ
دك ْال َما ِّهيلدةَ َال بُددل أ َ ْن ت َ ْمتَدازَ عدن
دك ْال َما ِّهيلد ِّة بِّقَيْد ِّد ت َ َ
صد َها فدي الد ِّذّ ْه ِّن فدإن تِّ ْل َ
ضو ِّلتِّ ْل َ
َم ْو ُ
ش ُّخ ِّ
َ
َار ِّجيلد ِّة
غي ِّْرهَا َوتَت َ َ
ص في الد ِّذّ ْه ِّن َو َمد َع ذلدك فَإِّنل َهدا ت َ ْ
ش لخ َ
صدد ُُق علدى ْاأل َ ْف َدرا ِّد ْال ُج ْزئِّيلد ِّة َو ْالخ ِّ
ت" .4
ق ْال َمعَانِّي ْال ُك ِّلّيل ِّة على ْال ُج ْزئِّيلا ِّ
ق من ِّ
على ما تَلَ لخ َ
ص ْد ِّ
ص في ِّع ْل ِّم ْال َم ْن ِّط ِّ

واختار السيابي ّ
أن " :حاصل الفرق أنه إذا حضدرت الماهيدة فدي الدذهن يتحقدق
فيه أمران :صدورة تلدك الماهيدة ونفدس حضدورها ،والثداني وصدف لدألول ،فدإن وضدع
للموصوف وحده من غير اعتبدار صدفته التدي هدي الحضدور فيده فهدو اسدم جدنس ،وإن
وضددع لمجمددو الموصددوف والصددفة أو تقددول للموصددوف باعتبددار صددفته التددي هددي
الحضور فيه فهو علم جنس ،وهذا فرق صحيح ال غبار عليه وال خلل يتطرق إليه".3

 1ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،ج  ،1ص .138
 5عبد الغني الدقر ،معجم القواعد العربية ،ج ،5ص.48
 4الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،1ص .341
 3السيابي ،أصول الفصول ،ص .111
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الفصل الثاني :الخالف الداللي في الحروف.

تمهيد:
اختلف العلمداء فدي عددد الحدروف اللغدة العربيدة التدي لهدا معدان  ،سدواء علمداء
األصول أم اللغة ،ولعل مردّ اختالفهم يرجع إلدى آرائهدم ومددى توسدعها فدي مضدمونها
أو في حصرها ،يقول المرادي " :ذكر بعض النحويين أن جملة حروف المعداني ثالثدة
وسبعون حرفا ً .وزاد غيره على ذلدك حروفًدا أخدر .وذكدر بعضدهم نيفدا ً وتسدعين حرفًدا.
وقددد وقفددت علددى كلمددات أخددر مختلددف فددي حرفيتهددا ،ترتقددي بهددا عدددة الحددروف علددى
المائددة" .1وقددد حصددرها فددي خمسددة أقسددام فددي خمسددة أبددواب هددي ( :أحددادي ،وثنددائي،
وثالثي ،ورباعي ،وخماسي).

و ذكر العالمة خلفان بن جميل السديابي فدي كتابده فصدول األصدول فدي الفصدل
السابع والعشرين سبعة وعشرين حرفا ،تحت مسمى "الحروف المعنوية" ،ولكدن منهدا
أسماء ،غير أنه علل جمعها مدع الحدروف بدالجواز علدى اصدطال األصدوليين ،أو هدو
مددن بدداب التغليددب علددى قددول ،فقددال ... " :لكددن فددي اصددطال األصددوليين إطددالق لفددظ
الحروف على الكل جائز ،وقيل تغليب .5" ...

و من تلك الحروف ما هو محط خالف بدين العلمداء مدن الجاندب الدداللي وهدي:
ي ،بيددد ،ثد ّم ،ربّ  ،علددى) ،أمددا بدداقي الحددروف
(إذ البدداء ،فددي ،لددن ،لددو ،هددل إذا ،إذن ،أ ّ
ي ،بددل ،حتددى ،الفدداء ،كددي ،كددل ،الددالم الجددارة ،لددوال ،مدداِّ ،مددنَ ،مددن،
فهددي( :إن ،أو ،أ ل
الواو) ،وال يعني عدم ذكر الخالف فيها أنها عارية من الخالف ،فربما لم يكن الخالف
فيها دالليا ،أو قد يكون نحويا ،أو ّ
أن علماء األصول لم يعرجوا عليها منعا لإلطالة ،أو
أن بعضها متماثل المعنى مع غيرها.

 1المرادي ،الجنى الداني ،ج ،1ص . 5
 5السيابي ،فصول األصول ،ص .192
81

على أي حال بما ّ
أن الرسدالة محصدورة فيمدا ذكدره الشديل السديابي ،فقدد
قسدددمت الحدددروف المدددذكورة المختلدددف فيهدددا إلدددى مبحثدددين األول :الحدددروف المفدددردة
والثنائية ،وهي ( :إذ ،البداء ،فدي ،لدن ،لدو ،هدل ) ،واختدرت منهدا للبحدث (إذ ،والبداء)،
ي ،بيد ،ث ّم ،ربّ  ،علدى) ،واختدرت منهدا للبحدث
والثاني :الحروف الثالثية( :إذا ،إذن ،أ ّ
رب ،وبيد).
( ا

اختلددف الكوفيددون والبصددريون فددي نيابددة حددروف الجددر بعضددها عددن بعددض
فمذهب يمهور الكوفيين أن حروف الجر تنوب بعضها عن بعض ،1فمثال:

ص ْرنَاهُ ِّمنَ ْالقَ ْو ِّم اللذِّينَ َكذلبُوا}.5
ـ تأتي (من) بمعنى (على) كقوله تعالىَ { :ونَ َ
غ ْفلَدة ِّ ّم ْ
دين َ
دن
 وتأتي (على) بمعنى (في) كقوله تعالىَ { :ودَ َخ َل ْال َمدِّينَةَ َعلَى ِّح ِّ
أ َ ْه ِّل َها}.4
سا ِّئل ِّب َعذَاب َوا ِّقع}.3
سأ َ َل َ
ـ وتأتي (الباء) بمعنى (عن) كقوله تعالىَ { :
وأما مذهب يمهدور البصدريين 2أن حدروف الجدر ال يندوب بعضدها عدن بعدض
قياسا ،1وأما ما أوهم ذلك فهو مؤول على التضمين ،أو على المجاز ،مثل قوله تعدالى:
ص ِّلّبَنل ُك ْم فِّي ُجذُو ِّ النل ْخ ِّل} ،1فهو مجازا شدبه المصدلوب لتمكنده مدن الجدذ بالحدال
{ َو َأل ُ َ
في الشيء ،وأما الكوفيون فيرون ّ
أن (في) هنا بمعنى (على).

 1ينظر :ابن هشام ،مغني اللبيب ،ج ،1ص .811
 5سورة األنبياء ،اآلية .11
 4سورة القصص ،اآلية .12
 3سورة المعارج ،اآلية .1
 2وهو رأي ابن جني .ابن يني ،الخصائص ،ج ،5ص .411وهو الحق عند فاضل السدامرائي،
معاني النحو ،ج ،4ص . 1
 1فال يصح أن تقول قياسا ( :سرت إلى زيد) وأنت تريد (معه) ،أو تقول ( :زيد في الفرس) وأنت
تريد عليه.
 1سورة طه ،اآلية .11
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المبحث األول :الحروف المفردة والثنائية:
.1الباء

للبدددداء دالالت كثيددددرة منهددددا( :اإللصدددداق ،والتعديددددة ،واالسددددتعانة ،والسددددببية،
والمصددداحبة ،والظرفيدددة ،والبددددل ،والمقابلدددة ،والمجددداوزة ،واالسدددتعالء ،والتبعددديض،
والقسددم ،والغايددة ،ولهددا اسددتعماال واحدددا وهددو الزيددادة) ،1إذ نتجددت هددذه الدددالالت عنددد
العلماء كل على حسب تأويله.

و الباء حدرف مخدتص باالسدم ،مدالزم لعمدل الجدر ،5قدال سديبويه " :وأمدا البداء
وما أشدبهها فليسدت بظدروف وال أسدماء ،ولكنهدا يضداف بهدا إلدى االسدم مدا قبلده أو مدا
بعده .فإذا قلت :يا لبكر فإنما أردت أن تجعل ما يعمدل فدي المندادى مدن الفعدل المضدمر
مضافا ً إلى بكر بالالم .وإذا قلت :مدررت بزيدد ،فإنمدا أضدفت المدرور إلدى زيدد بالبداء،
وكذلك هذا لعبد " .4وللباء أربعة عشر معنى:

 .1اإللصدداق :معندداه أن يضدداف الفعددل إلددى االسددم ،فيلصددق بدده بعددد مددا كددان ال
يضاف إليه لوال دخولها ،نحو "خضت الماء برجلي" ،و(مسحت برأسدي).3
برأسددي) .3وهددو معنددى اقتصددر عليدده سدديبويه .2وهددو أصددل معانيهددا عنددد
اآلمدددي  ،والزركشددي ،1وعبددد العزيددز البخدداري ،2والشدديرازي ،3والفخددر

 1ينظر :السيابي ،فصول األصول ،ص . 514 ،515
 5المرادي ،الجنى الداني ،ص .41
 4سيبويه أبو بشر عمدرو بدن عثمدان بدن قنبدر ،الكتداب ،تحقيدق :عبدالسدالم هدارون ،ج ،1ص
 ،82مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط1318 ،4هـ ـ 1988م.
 3ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،ج ،1ص .511
 2ينظر :سيبويه ،الكتاب ،ج ،1ص  .82وأحمد بدن عبدد الندور المدالقي (ت115:هدـ) ،رصدف
المبدداني ،تحقيددق :أحمددد دمحم الخددراط ،مطبوعددات مجمددع اللغددة العربيددة بدمشددق ،دون سددنة الطبددع،
والمرادي ،الجنى الداني ،ص  .41وعبد بدن يوسدف بدن أحمدد بدن هشدام(ت141 :هدـ) ،مغندي
اللبيددب عددن كتددب األعاريددب ،ج ،1ص  ،559دار السددالم ،القدداهرة  -اإلسددكندرية ،مصددر ،ط،5
1351هـ5112 ،م.
 1اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،4ص .11
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الرازي ،4واإلسنوي ،5والسبكي 1والسالمي ،1وجعلوه معنى ال يفارقها.
ويدرى غيددرهم أنّده يحمددل معدان متنوعددة ،وهدو الصددحيح عندد أبددي حسدن علددي
المرداوي ،وابن أمير الحاج ،والمالقي ،وأمير باد شا  ،وحسن العطار ،وابن النيار،
وابن هشام ،والمدرادي ،والزمخشدري ،وزكريدا األنصداري ،والسديابي ،8ومدن اقتصدر
على معنى اإللصاق علل تنوعه بالمجاز .وقسم السيابي اإللصاق إلى قسدمين :حقيقدي،
ومجازي:9
11

أ .اإللصاق حقيقي :تكون لإللصداق حقيقدة نحدو :بده داء ،أي :ألصدق بده
نحدددو( :أمسدددكت الحبدددل بيددددي) أي :ألصدددقتها بددده .11ونحدددو ( :أمسدددكت
بزيد) ،وذلك "إذا قبضت على شيء من جسمه أو على ما يحبسه من يدد
أو ثددوب ونحددوه ولددو قلددت :أمسددكته احتمددل ذلددك وأن تكددون منعتدده مددن
التصرف".15
ب .اإللصاق الميدازي :نحدو( :مدررت بزيدد) أي :ألصدقت مدروري بمكدان
يقددرب مندده ،14قددال ابددن هشددام ... " :وعددن األخف د أن المعنددى مددررت

 1الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،5ص.13
 5عبد العزيز البخاري ،كشف األسرار ،ج ،5ص .521
 4إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ( 4هـ) ،التبصرة في أصول الفقه ،تحقيق  :د .دمحم
حسن هيتو ،ج  ،1ص  ،548دار الفكر – دمشق ،ط1985 ،1م.
 3دمحم بددن عمددر بددن الحسددين الددرازي ،المحصددول فددي علددم األصددول ،تحقيددق  :طدده جددابر فيدداض
العلددواني ،ج ،1ص  ،548جامعددة اإلمددام دمحم بددن سددعود اإلسددالمية – الريدداض ،ط1311 ،1هددـ،
1919م.
 2اإلسنوي ،نهاية السول ،ج ،5ص.122
 1السبكي ،األشباه والنظائر ،ج ،5ص .511
 1عبد السالمي ،طلعة الشمس ،ج ،1ص .521
 8السيابي ،فصول األصول ،ص .514
 9السيابي ،فصول األصول ،ص .515
 11السيابي ،فصول األصول ،ص .515
 11أبو الفتح عثمان بن يني ،الخصائص ،تحقيق  :دمحم علي النجار ،ج ،1ص  ،521عالم الكتب
 بيروت .دون سنة الطبع. 15ابن هشام ،المغني ،ج ،1ص . 559
 14السيابي ،فصول األصول ،ص .515
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صدبِّ ِّحينَ } ،1وأقدول إن كدال مدن
علَد ْي ِّهم ُّم ْ
على زيدد بددليل { َو ِّإنل ُكد ْم لَت َ ُم ُّدرونَ َ
اإللصددداق واالسدددتعالء إنمدددا يكدددون حقيقيدددا إذا كدددان مفضددديا إلدددى نفدددس
المجرور (كأمسدكت بزيدد وصدعدت علدى السدطح) ،فدإن أفضدى إلدى مدا
يقرب منه فمجازك مررت بزيد في تأويل الجماعة وكقوله:
ص َ
ط ِّليَانِّ َها
وري ِّْن يَ ْ
تُشَبّ ل َم ْق ُر َ

ار النّدَى َوال ُم َحلل ُق
َوبَ َ
ات َ
على النّ ِّ

5

فإذا استوى التقديران في المجازية فاألكثر استعماال أولى بالتخريا عليه
كمددررت بزيددد ،ومددررت عليدده ،وإن ك دان قددد جدداء كمددا فددي{ :لَت َ ُمد ُّدرونَ
علَ ْي ِّهم} ،إال أن مررت به أكثر فكان أولى بتقديره أصال".4
َ
 .5التعدية :فإن كان الفعل ال يتعدى فأدخلت الباء صار يتعدى ،3كقول ّ
عز مدن قدال{ :
ددور ِّه ْم} 2أي :أذهبدده ،1ذهددب إلددى أنهددا للتعديددة السددبكي ،1والمددرداوي،8
َددب ل
{ ذَه َ
اّللُ بِّنُ ِّ
وحسن العطار ،9والمالقي ،11والسيابي ،11وتسمى (بداء النقدل) 15أيضدا ،وهدي القائمدة
مقام الهمزة في التعدية ،فتصيّر الفاعل مفعوال ،وأكثر ما تعددي الفعدل القاصدر" ،تقدول
دور ِّه ْم} 14فالبداء هندا قائمدة مقددام
َدب ل
فدي ذهدب زيدد ذهبدت بزيددد وأذهبتده ومنده {ذَه َ
اّللُ بِّنُد ِّ

 1سورة الصافات ،اآلية 141
 5ديوان األعشى ،شدر يوسدف شدكري فرحدات ،دار الجيدل ،بيدروت ،ط1314 ،1هدـ1995 ،م.
ج ،4ص .44
 4ابن هشام ،المغني ،ج ،1ص . 559
 3المالقي ،رصف المباني ،ص.134
 2سورة البقرة ،اآلية . 11
 1السيابي ،فصول األصول ،ص .515
 1السبكي ،اإلبهاج ،ج ،1ص .421
 8المرداوي ،التحبير شر التحرير ،ج ،5ص .111
 9حسن العطار ،حاشية العطار على جمع الجوامع ،ج ،1ص  ،331دار الكتب العلمية ،لبنان ـ
بيروت1351 ،هـ 1999 -م.
 11المالقي ،رصف المباني ،ص.134
 11السيابي ،فصول األصول ،ص .515
 15علددي بددن سددليمان المددرداوي ،التحبيددر شددر التحريددر ،ج ،5ص  ،111ابددن النيددار ،شددر
الكوكب المنير ،ج ،1ص .511
 14سورة البقرة ،اآلية . 11
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المبددرد
همددزة التعديددة ويدددل علددى ذلددك قددراءة اليمدداني{ :أذهددب نددورهم} ،1وقددول
ّ
والسددهيلي ّ
إن بددين التعددديتين فرقددا وإنددك إذا قلددت" :ذهبددت بزيددد" كنددت مصدداحبا لدده فددي
5
دار ِّه ْم}
الدذهاب مدردود باآليددة ،وأمدا قولده تعددالى { :ولدو شداء لَدذَه َ
َب ِّب َ
س ْدم ِّع ِّه ْم َوأ َ ْب َ
صد ِّ
فيحتمل أن الفاعل ضمير البرق".4

.3االستعانة :طلدب المعوندة بشديء علدى شديء ،3تددخل علدى آلدة الفعدل 2نحدو( :كتبدت
بالقلم وقطعت بالسكين) ،قيل :ومنه البسملة ألن الفعل ال يتأتى على الوجده األكمدل إال
بها.1

ويرى صاحب "الجنى الداني" وغيره أنها بمعنى السببية خالفدا للنحدويين الدذين
يعبرون عدن هدذه البداء باالسدتعانة ألجدل األفعدال المنسدوبة إلدى تعدالى .فاسدتعمال
السببية فيها يجوز ،واستعمال االستعانة ال يجوز.1
االستعانة ،ومعنى االستعانة غير معنى السب والعلة.
فإن قلت :اكتشف لي الغطاء عن ذلك ،لينفع في فهم ما أنت بصدده.

واشترط السبكي 1لكي تكون الباء لالستعانة أن يصح نسبة العامل إلى
ً
مجازا نحو( :كتبت بالقلم) ،وهي الداخلة على أسماء اآلالت.
مصحوبها

 1قراءة اليماني ،محمود بن عمر الزمخشري ،الكشداف عدن حقدائق التنزيدل وعيدون األقاويدل فدي
وجوه التأويل ،تحقيق  :عبد الرزاق المهدي،ج،1ص ،11دار إحياء التراث العربي – بيروت .دمحم
بن عمر بن الحسين الدرازي المعدروف بدالفخر الدرازي ،مفداتيح الغيدب،ج ،5ص  ،19دار الكتدب
العلمية – بيروت ،ط1351 ،1هـ  5111 -م.
 5سورة البقرة ،اآلية . 51
 4ابن هشام ،المغني ،ج ،1ص . 541
 3ابن أمير الحاج ،التقرير والتحرير ،ج ،5ص  .85عبد السالمي ،طلعة الشمس ،ج ،1ص
.511
 2ابن أمير الحاج ،التقرير والتحرير ،ج ،5ص  .85السيابي ،فصول األصول ،ص .515
 1المرادي ،الجنى الداني ،ص . 48ابن هشام ،المغني ،ج ،1ص . 545
 1المرادي ،الجنى الداني ،ص . 49
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 .3السددببية :طلددب المعونددة بشدديء علددى شدديء ،5وتكددون للسددببية 4نحددو { :فَ ُكد ًّدال أ َ َخ د ْذنَا
بِّذَنبِّ ِّه} ،3ومثل قوله عز وجلِّ { :إنل ُك ْم َ
س ُكم بِّا ِّت ّخَا ِّذ ُك ُم ْال ِّع ْج َل} ،2ومنده( :لقيدت
ظلَ ْمت ُ ْم أَنفُ َ
بزيددد األسددد)قددال بهددا أحمددد الددرازي ،1والمددرداوي ،1وحسددن العطددار ،8وابددن النجددار،9
والسيابي.11

 .2المصاحبة :وتكون وللمصاحبة نحو( :جاء األمير بالجند) ،أي :مصاحبين لده ،ولهدا
عالمتان:
 األولدق}
ِّب ْال َح ّ ِّ

15

11
سددو ُل
الر ُ
أن يحسدن فدي موضدعها (مدع)  ،كقولده تعدالى{ :قَد ْد َجدا َء ُك ُم ل
أي :مع الحق ،أو محقا ً.14

 1السبكي ،األشباه والنظائر ،ج ،5ص .54
 5ابن أمير الحاج ،التقرير والتحرير ،ج ،5ص .84
 4السيابي ،فصول األصول ،ص .515
 3سورة العنكبوت ،اآلية .31
 2سورة البقرة ،اآلية . 32
 1أحمددد بددن علددي الددرازي اليصدداص(411-412هددـ) ،الفصددول فددي األصددول ،المحقددق  :د.عجيددل
جاسم النشمي ،ج ،1ص  ،512وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية دولة الكويت ،ط1313 ،5هـ ـ
1993م.
 1الرازي ،الفصول في األصول ،،المرداوي ،التحبير شر التحرير ،ج ،5ص ،111
 8حسن العطار ،حاشية العطار ،ج ،1ص .331
 9ابن النيار ،شر الكوكب المنسر ،ج ،1ص .518
 11السيابي ،فصول األصول ،ص .515
 11المرداوي ،التحبير شر التحرير ،ج ،5ص  .111بأمري باد شاه ،تيسير التحرير ،ج،5
ص ،131ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،ج ،1ص  ،518زكريا األنصاري ،غاية الوصول،
ج ،1ص .34
 15سورة النساء ،اآلية . 111
 14ابن أمير الحاج ،التقرير والتحرير ،ج ،5ص .84
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 والثانية أن يغندي عنهدا وعدن مصدحوبها الحدال 1نحدو قولده تعدالى { :قِّيد َل يَدانُددو ُ ا ْه د ِّب ْ
سد َدالم} 5أي :معدده .أي :مددع سددالم ،أو مسددلما ً عليددك .ولصددالحية
ط ِّب َ
وقو الحال موقعها ،قال المرادي " :سماها كثير من النحويين باء الحال".4

وقد اختلف في هذه الباء في موضعين:
س ِّبّ ْح بِّ َح ْم ِّد َر ِّبّ َك}:3
أ .من قوله تعالى { :فَ َ
 فقيل :للمصاحبة ،والحمد مضاف إلى المفعدول أي :فسدبحه حامددا لدهأي نزهه عما ال يليق به وأثبت له ما يليق به.

 وقيل :لالستعانة ،والحمد مضاف إلى الفاعل أي :سدبحه بمدا حمدد بدهنفسه إذ ليس كل تنزيه بمحمود.2

ب .وفي قوله" :سبحانك اللهم وبحمدك":
ـ فقيل :جملة واحدة على أن الواو زائدة .
 وقيل :جملتان على أنهدا عاطفدة ومتعلدق البداء محدذوف أي :وبحمددكسبحتك.
 قددال ابددن هشددام" :1وقددال الخطددابي :المعنددى وبمعونتددك التددي هددي نعمددةتوجددب علددي حمدددك سددبحتك ال بحددولي وقددوتي يريددد أندده ممددا أقدديم فيدده

 1المرداوي ،التحبير شر التحرير ،ج ،5ص  .111ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،ج ،1ص
 .518زكريا األنصاري ،غاية الوصول ،ج ،1ص .34
 5سورة هود ،اآلية . 38
 4المرادي ،الجنى الداني ،ص . 1
 3سورة الحجر ،اآلية  ،98سورة النصر ،اآلية . 4
 2ابن هشام ،المغني ،ج ،1ص . 543
 1ابن هشام ،المغني ،ج ،1ص . 543
88

المسددبب مقددام السددبب وقددال ابددن الشددجري فددي { َفت َ ْسدت َ ِّجيبُونَ بِّ َح ْمد ِّد ِّه} 1هددو
كقولدددك أجبتددده بالتلبيدددة أي :فتجيبونددده بالثنددداء إذ الحمدددد الثنددداء أو البددداء
سد ِّبّ ْح
للمصاحبة متعلقة بحال محذوفة أي معلنين بحمده .والوجهان في {فَ َ
بِّ َح ْم ِّد َر ِّبّ َك}."5
3
4
اّللُ بِّبَددْر}،2
ص َدر ُك ُم ل
.الظرفية :بمعنى " في " سواء الظرفية المكانية  :نحوَ { :ولَقَد ْد نَ َ
1
2
سددد َحر} ،1وعالمتهدددا أن يحسدددن فدددي
ِّب َبددددْر}  ،أو الظرفيدددة الزمانيدددة نحدددو { :نَ لج ْينَدددا ُهم ِّب َ
موضددعها الحددرف (فددي) ،وهددي كثيددرة فددي الكددالم .8قددال ابددن النجددار" :وربمددا كانددت
الظرفية مجازية ،نحو "بكالمك بهجة".9

 .1البدددل  :11عالمتهددا أن يحسددن فددي موضددعها كلمددة (بدددل)  ،11نحددو { َي ْشد ُدرونَ ْال َح َيدداة َ
الددُّ ْنيَا بِّ ْ
داآل ِّخ َرةِّ } ،15أي :بددلها ،14ومثدل قدول المصدطفى ـ ( :-مدا يسدرني بهدا حمدر
النعم) 13أي :بدلها.1

 1سورة اإلسراء ،اآلية .25
 5سورة النصر ،اآلية .4
 4المرداوي ،التحبير شر التحرير ،ج ،5ص  .111ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،ج ،1ص
 .518المالقي ،رصف المباني ،ص.133
 3السيابي ،فصول األصول ،ص .515
 2سورة آل عمران ،اآلية .154
 1ابن أمير الحاج ،التقرير والتحرير ،ج ،5ص  .84السيابي ،فصول األصول ،ص .515
 1سورة القمر ،اآلية .43
 8المرادي ،الجنى الداني ،ص. 31
 9ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،ج ،1ص .519
 11لم يذكر أكثر النحويين هذا المعنى .المرادي ،الجنى الداني ،ص . 31
 11المرداوي ،التحبير شر التحرير ،ج ،5ص  .118ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،ج،1
ص .519
 15سور ة النساء ،اآلية .31
 14السيابي ،فصول األصول ،ص .515
 13رواه البيهقدددي فدددي السدددنن الكبدددرى ،ج ،1رقدددم  ،1218ورقدددم  .1421وسدددليمان بدددن أحمدددد
الطبراني ،في المعجم األوسدط ،تحقيدق  :طدارق بدن عدوض بدن دمحم ،عبدد المحسدن بدن إبدراهيم
الحسيني ،ج ،1ص  ،521دار الحرمين  -القاهرة1312 ،هـ .
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 .8المقابلة  :5وهي التي تدخل على األعواض مثل( :اشدتريته بدألف ،وكافدأت إحسدانه
4
بضعف ،وقولهم :هذا بدذاك) ،ومنده قدول تعدالى{ :ا ْد ُخلُدوا ْال َجنلدةَ بِّ َمدا ُكندت ُ ْم ت َ ْع َملُدونَ }
والبعض قدرها باء السببية ،وهنا يظهر تعارضا بين اآلية الكريمة وحديث( :لدن يددخل
أحدددكم الجنددة بعملدده) 3وقددد أجدداب ابددن هشددام أندده" :ال تعددارض بددين الحددديث واآليددة
الختالف محملي الباءين جمعا بين األدلة" 2وأوضح الندووي "أن المعطدي بعدوض قدد
يعطي مجانا وأما المسبب فال يوجد بدون السبب .أو ألن اآليدة فدي نيدل الددرجات فهدي
بسبب األعمال وتفاوتها ،وذلك الحديث في أصدل دخدول الجندة فهدو لمحدض الفضدل إذ
ال يكافئدده عمددل ،أو أن اإلسددالم هددو المتكفددل بدددخول الجنددة وهددو محمددل اآليددة ،وبقيددة
األعمال سبب في نيل درجاتها ال في دخولهدا  ،أو أن الحدديث مبيندا ً لعلدة دخدول الجندة،
أو يدخل المدؤمن الجندة بفضدل  ،ألن مددار عمدل العامدل العابدد الزاهدد الدور القدائم
الصائم مهما كان ،فهو يعمل بفضل عليه ،إذا ً :عمله فضل من عليه. 1

ويددرى ابددن حجددر :أن المنفددي فددي الحددديث دخولهددا بالعمددل المجددرد عددن القبددول
والمثبت في اآلية دخولها بالعمل المتقبدل ،والقبدول إنمدا يحصدل برحمدة فلدم يحصدل
الدخول إال برحمة .1

 1المرداوي ،التحبير شر التحرير ،ج ،5ص  .118ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،ج ،1ص
.519
 5لم يذكر أكثر النحويين هذا المعنى .المرادي ،الجنى الداني ،ص . 31
 4سورة النحل ،اآلية. 45 ،
 3أخرجه علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان فوري (ت912 :هـ) ،في كندز العمدال فدي
سنن األقوال واألفعال ،المحقق  :بكري حياني  -صفوة السدقا،ج ،4ص  ،41حدديث رقدم،2421 :
مؤسسة الرسالة ،ط1311 ،2هـ1981/م.
 2ابن هشام ،المغني ،ج ،1ص . 541 ،542
 1النووي ،شر األربعين النووية ،ج  ،38ص  ،11وج ،1ص . 14
 1أحمد بن علي بن حيدر أبدو الفضدل العسدقالني الشدافعي ،فدتح البداري شدر صدحيح البخداري،
تحقيددق أحمددد بددن علددي بددن حجددر أبددو الفضددل العسددقالني الشددافعي ج ،1ص  .18دار المعرفددة -
بيروت1419 ،م.
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س َما ُء بِّ ْالغَ َم ِّام} 5أي :عنه ،4وعبر عنهدا المدرداوي
 .9المياوزة  :1نحوَ { :ويَ ْو َم ت َ َ
شقل ُق ال ل
المرداوي والعطار وابن النجار بموافقدة (عدن) .3فقيدل :تخدتص بالسدؤال نحدو{ :فَاسْدأ َ ْل
2
ع ْ
دن أَن َبدائِّ ُك ْم }  ،1وقيدل ال تخدتص بده بددليل قولده تعدالى{ :
ِّب ِّه َخ ِّب ً
يرا}  ،بدليلَ { :يسْأَلُونَ َ
س َما ُء بِّ ْالغَ َم ِّام} .8قدال ابدن النجدار:
ور ُهم بَيْنَ أ َ ْيدِّي ِّه ْم َوبِّأ َ ْي َمانِّ ِّهم} ،1و{ َويَ ْو َم ت َ َ
شقل ُق ال ل
يَ ْسعَى نُ ُ
النجار" :وتكثر بعد السؤال نحو{ :فاسأل به خبيرا} وتقل بعد غيره نحو{ :ويدوم تشدقق
السماء بالغمام}".

قدال المدرادي :أمدا كونهدا بمعندى "عددن" بعدد السدؤال فهدو منقدول عدن الكددوفيين،
وتأوله الشلوبين على أن الباء في ذلك سببية ،أي :فاسأل بسببه .وقال بعضهم :هدو مدن
باب التضمين ،أي :فاعتن به ،أو فاهتم به.9

يدرا} 11علدى أن
وتأول البصدريون قولده تعدالىَ { :فاسْدأ َ ْل بِّد ِّه َخبِّ ً
قال ابن هشامّ " :
الباء للسببية ،وزعمدوا أنهدا ال تكدون بمعندى عنهدا أصدال ألنده ال يقتضدي قولدك سدألت
بسببه أن المجرور هو المسؤول عنه".11

 1هو مذهب كوفي ،ينظر :المرداوي ،التحبير شر التحرير ،ج ،5ص  .119ابن النيار ،شر
الكوكب المنير ،ج ،1ص .519
 5سورة الفرقان ،اآلية . 52
 4المرداوي ،التحبير شر التحرير ،ج ،5ص  .119حسن العطار ،حاشية العطار ،ج ،1ص
 .335السيابي ،فصول األصول ،ص .515
 3المرداوي ،التحبير شر التحرير ،ج ،5ص  .119حسن العطار ،حاشية العطار ،ج ،1ص
 .335ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،ج ،1ص .519
 2سورة الفرقان ،اآلية . 29
 1سورة األحزاب ،اآلية .51
 1سورة الحديد ،اآلية .15
 8سورة الفرقان ،اآلية .52
 9المرادي ،الجنى الداني ،ص . 35
 11سورة الفرقان اآلية .29
 11ابن هشام ،المغني ،ج ،1ص . 541
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س َما ُء بِّ ْالغَ َم ِّام} بمنزلتها في (شدققت السدنام
وجعل الزمخشري الباء في { ت َ َ
شقل ُق ال ل
بالشددفرة) فجعددل الغمددام كاآللددة التددي يشددق بهددا ولمددا كددان انشددقاق السددماء بسددبب طلددو
الغمام منها ،جعل الغمام كأنه الذي تشقّق به السماء ،وذكر أن نظير ذلك قوله تعالى{ :
س َماء ُمنفَ ِّطدر بِّد ِّه} .1فقدال " :فدإن قلدت :أي فدرق بدين قولدك :انشدقت األرض بالنبدات،
ال ل
وانشقت عن النبات ؟ قلت :معنى انشقت به :أن شقها بطلوعه فانشقت به  .ومعنى:
انشددقت عندده :أن التربددة ارتفعددت عندده عنددد طلوعدده  .والمعنددى :أن السددماء تنفددتح بغمددام
يخرج منها ،وفي الغمام المالئكة ينزلدون وفدي أيدديهم صدحائف أعمدال العبداد ،وروي:
تنشق سماء سماء ،وتنزل المالئكة إلى األرض".5

دن إِّن تَأ ْ َم ْندهُ بِّ ِّقن َ
 .11االستعالء :نحو { :ومن أهدل الكتداب َم ْ
ْدك }4أي :علدى
طدار ي َُدؤ ِّدّ ِّه إِّلَي َ
قنطار ،3فعبر بعضهم عنه بموافقة (على) 2ومنهم اآلمدي ،1من قوله تعدالىَ { :م ْ
دن إِّن
ِّإن تَأ ْ َم ْنهُ ِّب ِّقن َ
طار} 1بمعنى :على قنطار ،بددليل قولده تعدالى { :قَدا َل ه ْ
علَيْد ِّه ِّإ لال
َدل آ َمدنُ ُك ْم َ
علَى أ َ ِّخي ِّه ِّمن قَ ْب ُل} ،8وكذا نحوَ { :و ِّإذَا َم ُّروا ِّب ِّه ْم َيتَغَدا َم ُزونَ } 9أي :علديهم،
َك َما أ َ ِّمنت ُ ُك ْم َ
عليهم ،بدليل{ :وإنكم لتمرون عليهم}.11

دن ِّإن تَأ ْ َم ْندهُ ِّب ِّقن َ
وذكروا لذلك أمثلة منها قولده تعدالىَ { :م ْ
طدار} ،11كمدا قدال{ :ه ْ
َدل
5
1
علَ ْي ِّهم }.4
علَ ْي ِّه}  .ومنهاَ " :وإِّذَا َم ُّروا بِّ ِّه ْم}  ،كما قالَ { :وإِّنل ُك ْم لَت َ ُم ُّرونَ َ
آ َمنُ ُك ْم َ

 1سورة المزمل اآلية .18
 5محمود بن عمر الزمخشري ،الكشاف عن حقدائق التنزيدل وعيدون األقاويدل فدي وجدوه التأويدل،
تحقيددق  :عبددد الددرزاق المهدددي ،ج ،4ص  ،581دار إحيدداء التددراث العربددي – بيددروت .دون سددنة
الطبع.
 4سورة آل عمران ،اآلية . 12
 3اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،1ص .92
 2السيابي ،فصول األصول ،ص .514
 1المرادي ،الجنى الداني ،ص .35
 1سورة آل عمران ،اآلية . 12
 8سورة يوسف ،اآلية . 13
 9سورة المطففين ،اآلية . 41
 11سورة الصافات ،اآلية . 141
 11سورة آل عمران ،اآلية .12
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ومنه قول الشاعر:
أرب يبول الثعلبان برأسه  ...لقد هان من بالت عليه الثعالب

3

يبول برأسه أي :بال على رأسه بدليل الشاهد في الشطر الثاني من قوله " بالت
عليه" فالباء بمعنى على وهو لالستعالء.

ب ِّب َهدا ِّع َبداد ُ ل ِّ
اّلل } 2أي :منهدا.1
 .11التبعيض :تكون للتبعديض مثدل (مدن) نحدوَ { :ي ْش َدر ُ
قال صاحب الجندى " :وعبدر بعضدهم عدن هدذا بموافقدة (مدن) التبعيضدية" ،1أثبدت ذلدك
8
ب
ع ْينًدا يَ ْش َدر ُ
األصمعي والفارسي والقتبي وابن مالك ،قيل والكوفيدون  ،وجعلدوا مندهَ { :
ِّب َها ِّعبَاد ُ ل ِّ
اّلل} 9أي :منها ،وقيل :ليست للتبعيض هنا بل للسببية المجازية.11

ب بِّ َهددا}" :العددين فبهددا يمزجددون
ع ْينًددا يَ ْشد َدر ُ
وقددال الزمخشددري فددي قولدده تعددالىَ { :
11
شرابهم فكان المعنى :يشرب عباد بها الخمر ،كما تقول :شربت الماء بالعسل" .

 1سورة يوسف ،اآلية .13
 5سورة المطففين ،اآلية .41
 4سورة الصافات ،اآلية .141
 3البيت لم يعرف قائله واستشدهد بده فدي كتدب( :ابدن سديد ) علدي بدن إسدماعيل النحدوي اللغدوي
األندلسي ،المخصص لمخصص ،تحقيق  :خليل إبدراهم جفدال ،،ج ،2ص  ،11دار إحيداء التدراث
العربي – بيروت ،ط1311 ،1هـ 1991م ،مرتضدى الزبيددي ،تداج العدروس ،بتدب البداء ،ج،31
ص  .315همع الهوامع ،باب الباء ،ج ،5ص  ،351ابن منظور ،لسان العرب ،باب ثعلدب ،ج،1
ص . 541
 2سورة األنسان ،اآلية . 1
 ،ابن أمير الحاج ،التقرير والتحرير ،ج،5
 1المرداوي ،التحبير شر التحرير ،ج ،5ص
ص  ،84حسن العطار ،حاشية العطار ،ج ،1ص ،335ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،ج،1
ص  ،511السيابي ،فصول األصول ،ص .514
 1المرادي ،الجنى الداني ،ص .34
 8ابن هشام ،المغني ،ج ،1ص . 548
 9سورة اإلنسان ،اآلية . 1
 11السيابي ،فصول األصول ،ص .514
 11الزمخشري ،الكشاف ،ج ،3ص . 118
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و قيددل فددي معنددى التبعدديض قولدده تعددالى { :وامسددحوا برؤوسددكم } ،1وقيددل هددي
زائدددة ،5والظدداهر عنددد ابددن هشددام أن البدداء فدديهن لإللصدداق 4أي :علددى األصددل .وقددال
بعضدهم :إنهدا بدداء االسدتعانة ،فدإن مسددح يتعددى إلددى مفعدول بنفسده ،وهددو المدزال عندده،
وإلى آخر بحرف الجر ،وهو المزيل .فيكون تقدير اآلية :فامسحوا أيديكم برؤوسكم.

يعنددي أن لثاتددك تضددرب إلددى سددمرة مسددحتها بمسددحوق اإلثمددد ،فقلددب معمددولي
مسح ،وقيل في شربن أنه ضمن معنى روين ،قال ابن هشام :ويصح ذلك في ( يشدرب
بها ) ونحوه.3

 .15القسم :كقولك( :باهلل ألفعلن كذا) ،2والبداء أصدل حدروف القسدم . 1قدال بده حسدن
العطار ،1وابن النجار ،8والسيابي.9

5
1
ي ،وأ ُ ّ ِّو َل علددى
 .14الغايددة :تكددون بمعنددى (إلددى) نحددوَ { :وقَ د ْد أ َ ْح َ
سددنَ بِّددي} أي :إل د ّ
تضمين أحسن معنى :لطف ،4قال السيابي" :كذا قالوا ،والصحيح أنها لإللصاق".3

 1سورة المائدة ،اآلية .1
 5المرادي ،الجنى الداني ،ج ،1ص . 33
 4ابن هشام ،المغني ،ج ،1ص . 548
 3ابن هشام ،المغني ،ج ،1ص . 548
 2السيابي ،فصول األصول ،ص .514
 1ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،ج ،1ص.511
 1حسن العطار ،حاشية العطار ،ج ،1ص.335
 8ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،ج ،1ص.511
 9السيابي ،فصول األصول ،ص .514
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 .13الزائدددة :قددال بدده اإلسددنوي ،وتكددون للتوكيددد 2نحددوَ { :و َكفَددى بِّ ل ِّ
ش د ِّهيدًا } 1قددال
دداّلل َ
اإلسنوي" :أي :كفى شهيدا" ،1فهي عندده زائددة ،ونحدو( :أحسدن بزيدد) ويقصدد بهدا
التوكيددد ،ومددذهب أكثددر النحددويين أنهددا زائدددة ومددنهم المددالقي .8وقيددل هددي بهددذا للتعجددب
حتددى ال يفسددد معناهددا ويخددرج الكددالم عددن التعجددب .9ويبدددو للسددامرائي ّ
أن العددرب
استعملت الباء لتأكيد النفي بشكل أوسع من دائرة األدوات ومدن ذلدك ورودهدا فدي بداب
ّ
ظن ،وخبر ال النافية للجنس ،وزيدت في خبر (أن) بعد رأيت المنفية ،وهو بدذلك يميدل
إلى رأي الكوفيين.11

 .2إذ

 1المرداوي ،التحبير شر التحرير ،ج ،5ص ،111ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،ج ،1ص
 ،511السيابي ،فصول األصول ،ص .514
 5سورة يوسف ،اآلية .111
 4ابن هشام ،المغني ،ج ،1ص  .549المرادي ،الجنى الداني ،ص. 32
 3السيابي ،فصول األصول ،ص .514
 2السيابي ،فصول األصول ،ص .514
 1سورة النساء ،اآلية . 19
 1اإلسنوي ،نهاية السول شر منهاج الوصول ،ج ،1ص .511
 8المالقي ،رصف المباني ،ص.132
 9نقل هذا الرأي المرادي عن صاحب رصف المباني .المرادي ،الجنى الداني ،ص. 38
 11ينظر السامرائي ،معاني النحو ،ج ،1ص . 533 ،534 ،531
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المسألة وموضع ورودها:
تباينت معداني إذ علدى دالالت كثيدرة علدى تبداين آراء العلمداء ،فجداءت بمعندى:
(إذا ،والظرفيددة ،واآلن ،وغايددة الوقددت ،والمفاجددأة ،والتعليددل ،والجددزاء ،وبمعنددى قددد،
وجاءت زائدة)".1

دراسة المسألة:
(إذ) لفظ مشترك يكون اس ًما ،وحرفًا .5وهي في األصدل لمدا مضدى مدن الددهر
عند سيبويه " :بخالف (إذا) فهي لما يستقبل مدن الددهر ،وفيهدا مجدازاة ،وهدي ظدرف،
وتكون للشيء توافقه في حال أنت فيها ،وذلك قولك :مدررت فدإذا زيدد قدائم .وتكدون إذ
مثلها أيضا ً.4" .

ويددرى السدديابي أنهددا تددأتي اسم دـًا للددزمن الماضددي ،وتددأتي حرفددا للتعليددل ،و"ال
يليها إال الفعل الواجب ،وذلدك كقولدك :بينمدا أندا كدذلك إذ جداء زيدد ،وقصددت قصدده إذ
انتفل علي فالن .فهذا لما توافقه وتهجم عليه من حدال أندت فيهدا" .3قدال سدلمة العدوتبي
ضددى وهددي واجبددة،
فددي التفريددق بددين (إذ) و(إذن) و(إذا) :العددرب تقددول( " :إذ) مددا َم َ
دك إذ أتَدداك زيددد) .فهددذا الواجددب" .2وتقددول( :أت َ ْيت ُدك إذ
و(إذن) غيددر واجبددة  .تقددول( :أت َ ْيتُد َ
أتَاك زيد) ،فهذا غير الواجب.

 1السيابي ،فصول األصول ،ينظر :ص. 511 ،199 ،
 5المرادي ،الجنى الداني ،ص. 182
 4سيبويه ،الكتاب ،ج ،1ص .489المالقي ،رصف المباني ،ص .29
 3سيبويه ،الكتاب ،ج ،1ص .491
 2سلمة بن مسلم العدوتبي الصدحاري(وفاتده تقددر فدي أواخدر النصدف األول مدن القدرن الخدامس
الهجري) ،كتاب اإلبانة في اللغة العربية ،تحقيق :د .عبد الكريم خليفدة وآخدرون ،ج ،5ص ،152
 ،151وزارة التراث القومي والثقافة ،مسقط ـ سلطنة عمان ،ط1351 ،1هـ1999 ،م.
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قال سيبويه " :إذ " إنما يقدع فدي الكدالم الواجدب ،فداجتمع فيهدا هدذا وأندك تبتدد
االسددم بعدددها ،فحسددن الرفددع .1ومددن الفددروق أيضددا أن (إذا) لمددا يسددتقبل لددوقتين مددن
الزمان.5

وعلى أي حال جاءت إذ بعدة معدان علدى حسدب اخدتالف العلمداء ،علدى الدرغم
من أن أصل مييئها للظرف الماضي:4
 تأتي (إذ) بمعن (إذا) فتكون لما يستقبل ،قدال بدذلك المدرداوي ،وحسدن العطدار،

وابددن النيددار ،والسدديابي  ،3نحددو قولدده تعددالى{ :فسددوف يعلمددون إذ األغددالل فددي
أعندداقهم} 2وإنمددا اسددتعملت فددي هددذه اآليددة لتحقيددق وقددو المددذكور كالماضددي،1
وللقددائلين باالسددتقبال شددواهد كثيددرة منهددا قولدده تعددالىَ { :ولَد ْدو تَد َدرى ِّإ ِّذ ل
الظددا ِّل ُمونَ
َم ْوقُوفُونَ } ،1كأنه قال إذا وقفوا ألن هذا لم يقع بعد.8
قدال صدداحب الجنددى الددداني" :و ذهددب أكثددر المحققددين إلددى أن (إذ) ال تقددع موقددع
(إذا) ،وال تقدع (إذا) موقدع (إذ) .وهدو الدذي صددححه المغاربدة ،وأجدابوا عدن هدذه اآليددة
ونحوها ،بدأن األمدور المسدتقبلة لمدا كاندت فدي إخبدار ـ تعدالى ـ متيقندة مقطوعدا ً بهدا
عبر عنها بلفظ الماضي ،وبهذا أجاب الزمخشري ،وابن عطية ،وغيرهما".9

 .1وتأتي بمعنى الظرفية ،وهي بذلك تكدون مثدل (إذا) أيضدا ،فتكوندان ظدرفين فدي
موضع نصب ،مثل( :أتيتك إذ كنت أميرا) ،فمعناها ل ّما كنت أميرا.

 1سيبويه ،الكتاب ،ج ،1ص . 54
 5سلمة العوتبي ،كتاب اإلبانة ،ج ،5ص .151
 4فاضدددل صدددالح السدددامرائي ،معددداني النحدددو ،ج ،119 ،5دار الفكدددر ،عمدددان ـ األردن ،ط ،2
1345هـ5111 ،م.
 3المرداوي ،التحبير شر التحرير ،ج ،5ص  .111حسن العطار ،حاشية العطار ،ج ،1ص
 .349ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،ج ،1ص  .512السيابي ،فصول األصول ،ص .511
 2سورة الرعد ،اآلية . 2
 1السيابي ،فصول األصول ،ص .511
 1سورة سبأ ،اآلية .41
 8العوتبي ،كتاب اإلبانة ،ج ،5ص .151
 9المرادي ،الجنى الداني ص  .188وينظر الزمخشري ،الكشاف ،ج ،3ص .184
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و الظرفيدددة مدددذهب الجمهدددور فعنددددهم (إذ) ال تقدددع إال ظرفدددا أو مضدددافا
إليها ،1مثل قوله تعالىَ { :و ا ْذ ُك ُروا ِّإ ْذ ُكنت ُ ْم قَ ِّل ً
يال}5فهي ظرف لمفعدول محدذوف،
محذوف ،أي :واذكروا نعمة عليكم إذ كندتم قلديال ،ومثدلِّ { :إ ِّذ انت َ َبدذَ ْ
ت} 4فهدي
ظددرف لمضدداف إلددى مفعددول محددذوف ،أي :واذكددروا قصددة مددريم ،ويؤيددد هددذا
ددت ل ِّ
علَددد ْي ُك ْم ِّإ ْذ ُكندددت ُ ْم
ددروا نِّ ْع َمد َ
القدددول التصدددريح بدددالمفعول فدددي اآليدددةَ { :وا ْذ ُكد ُ
اّلل َ
أ َ ْعدَا ًء}.3
1
2
ص ُروهُ فَقَد ْد
وهي ظرف بمنزلة (مع)  ،وفسرت من قوله تعالىِّ { :إ لال تَن ُ
َار}.1
ص َرهُ ل
فَقَ ْد نَ َ
ي اثْنَي ِّْن ِّإ ْذ ُه َما فِّي ْالغ ِّ
اّللُ ِّإ ْذ أ َ ْخ َر َجهُ اللذِّينَ َكفَ ُروا ثَانِّ َ

ويرى المرداوي وحسن العطار وابن النيار 8أنها تكون مفعدوال بده مدن
قوله تعالى { :واذكروا إذ كنتم قليالً فكثركم} أي :اذكروا حالتكم هذه ،بخدالف
الجمهور.
 .4وتأتي بمعنى (اآلن)؛ أي بمعنى :الحال ،وقد جاءت في سبع كلمات ،كما قال اإلمام
العوتبي( :9حينئذ ،وساعتئذ ،وعامئذ ،ويومئذ ،وغداتئذ ،وعشيتئذ ،وليلتئذ) وعلّدل ذلدك
ذلك بأنها أقرب ما يكون في الحال كقولك اآلن.

 1ابن هشام ،المغني ،ج ،1ص . 185
 5سورة األعراف ،اآلية . 81
 4سورة مريم ،اآلية . 11
 3سورة آل عمران ،اآلية  . 114ابن هشام ،المغني ،ج ،1ص . 184
 2هي الزمة للظرفية ،إال أن يضاف إليها زمان ،نحو :يومئذ ،وحينئدذ .وال تتصدرف ،بغيدر ذلدك،
فال تكدون فاعلدة ،وال مبتددأ ،وأجداز األخفد والزجداج أن تقدع مفعدوالً بده .وذكدروا ذلدك فدي آيدات
كثيرة ،كقوله تعالى { َوا ْذ ُك ُروا ِّإ ْذ أَنت ُ ْم قَ ِّليل} األنعام ،51 ،فإذ في هذه اآلية ونحوها مفعول به .ومن
لم ير ذلك جعل المفعول محذوفا ً ،و(إذ) ظرف عامله ذلك المحدذوف .والتقددير :واذكدروا نعمدة
عليكم إذ ،أو :واذكروا حالكم إذ ،ونحو ذلك .المرادي .الجنى الداني ج ،1ص. 181
 1سيبويه ،الكتاب ،ج ،1ص .489
 1سورة التوبة ،اآلية .31
 8المرداوي ،التحبير شر التحرير ،ج ،5ص  .111حسن العطار ،حاشية العطار ،ج ،1ص
 .349ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،ج ،1ص .512
 9العوتبي ،كتاب اإلبانة ،ج ،5ص . 151
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 .3وتكون (غاية للوقت) :ذلك إذا أضيف إليها كلمدة كقولدك( :يومئدذ ،وعشديتئذ يكتبدان
معا) فتجر ،فإن وصلت بكلمة تكون صلة وال تكون خبرا.

 .2وتددرد للمفايددأة ،عندددما تقددع بعددد لفظددة (بينددا) أو (بينمددا) قددال بدده المددرداوي ،وحسددن
العطار والسيابي  ،1كقول :بينا أنا كذا إذ جاء زيد .

وقيل هي حرف هنا ومثال ذلدك :بينمدا أندا واقدف إذ جداء زيدد ،أي :فاجدأ مجيئده
وقوفي ،أو مكان الوقوف ،أو زمانه.5

قددال سدديبويه" :وأمددا إذا فلمددا يسددتقبل مددن الدددهر ،وفيهددا مجددازاة ،وهددي ظددرف،
وتكون للشيء توافقه في حال أنت فيها ،وذلك قولك :مررت فإذا زيدد قدائم .وتكدون إذ
مثلها أيضا .4" ...

وقددال صدداحب الجنددى الددداني " :واختلددف فددي إذ هددذه .فقيددل :هددي باقيددة علددى
ظرفيتها الزمانية .وقيل :هي ظرف مكان ،كما قال بعضهم ذلك فدي إذا الفجائيدة .وقدال
ابن مالك :المختار عندي الحكم بحرفيتها .وذهب بعضهم إلى أنها زائدة .فدإن قلدت :إذا
جعلت ظرفا ً فما العامل فيها؟ قلت :قال ابن جني :الناصدب لهدا هدو الفعدل الدذي بعددها،
وليسددت مضددافة إليدده .والناصددب ل بينددا وبينمددا فعددل يقدددر ممددا بعددد إذ .وقددال الشددلوبين:
العامل في بيتا ما يفهم من سياق الكالم ،وإذ بدل من بينا ،أي :حدين أندا كدذلك ،إذا جداء
زيد ،وافقت مجيء زيد .والفصيح أال يؤتى ب إذ بعد بيندا وبينمدا .واإلتيدان بهدا بعددهما
عربي ،خالفا ً لمن أنكره".3

 1المرداوي ،التحبير شر التحرير ،ج ،5ص  .111حسن العطار ،حاشية العطار ،ج ،1ص
 .331السيابي ،فصول األصول ،ص . 511
 5السيابي ،فصول األصول ،ص . 511
 4سيبويه ،الكتاب ،ج ،1ص . 491
 3المرادي .الجنى الداني ،ص .191 ،189
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و يرى فاضل السامرائي أن األولى حرفيتها في هذا المعنى .

1

دددو َم ِّإذ ل
ب
ظلَ ْمددددت ُ ْم أَنل ُكدددد ْم ِّفددددي ْال َعددددذَا ِّ
 .1وقددددد تددددأتي للتعليددددل ،نحددددوَ { :ولَددددن َيددددنفَ َع ُك ُم ْال َيد ْ
5
سدبَقُونَا إِّلَيْد ِّه َوإِّ ْذ لَد ْم
ُم ْشت َ ِّر ُكونَ } ونحوَ { :وقَا َل اللذِّينَ َكفَ ُروا ِّلللذِّينَ آ َمنُوا لَ ْو َكانَ َخي ًْدرا لمدا َ
سديَقُولُونَ َهدذَا ِّإ ْفدك قَددِّيم} ،4ذهدب إليده المددرداوي وابدن النيدار والسدديابي،3
يَ ْهتَدد ُوا ِّبد ِّه فَ َ
والتعليددل مسددتفاد مددن قددوة الكددالم قددوالن ،كقولددك :ضددربت العبددد إذا أسدداء ،أي :إلسددائته
علددى األول ووقددت إسددائته علددى الثدداني ،ويظهددر مددن أن الضددرب وقددت اإلسدداءة سددكون
ألجلها.2

قال السيابي" :وتكدون للتعليدل حرفدا كدالالم ،أو ظرفدا بمعندى وقدت" ،1وقدد نبده
ابن هشام على أنها إذا أضيفت إلى الجملة االسمية احتملت الظرفية والتعليلية.

يقول صاحب الجنى الداني :واختلدف فدي إذ هدذه ،فدذهب بعدض المتدأخرين إلدى
أنها تجردت عن الظرفية ،وتمحضت للتعليدل .ونُسدب إلدى سديبوبه .وصدر ابدن مدال،
في بعض نسل التسهيل ،بحرفيتها .وذهب قوم ،منهم الشلوبين ،إلدى أنهدا ال تخدرج عدن
الظرفية .قال بعضهم :وهو الصحيح .1ويدرى السدامرائي أن األولدى حرفيتهدا فدي هدذا
المعنى.8

 .1وتأتي لليزاء ،وقد ذكرها سيبويه في الباب الذي سماه بالجزاء قائال:

 1فاضل السامرائي ،معني النحو ،ج ،5ص .119
 5سورة الزخرف ،اآلية .49
 4سورة األحقاف،اآلية . 11
 3المرداوي ،التحبير شر التحرير ،ج ،5ص  .111ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،ج ،1ص
 .511السيابي ،فصول األصول ،ص. 511 ،
 2السيابي ،فصول األصول ،ص. 511 ،
 1السيابي ،فصول األصول ،ص . 511
 1المرادي ،الجنى الداني.35 ،
 8فاضل السامرائي ،معني النحو ،ج ،5ص .119
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"فما يجازى به من األسماء غير الظروف :من ،وما ،وأيهم .وما يجازى به من
ي حين ،ومتى ،وأين ،وأنّى ،وحيثما .ومن غيرهما :إن ،وإذ ما.
الظروف :أ ّ

وال يكدددون الجدددزاء فدددي ( حيدددث ) وال فدددي ( إذ ) حتّدددى يضددد ّم إلدددى كددد ّل واحدددد
ّ
ولكن ك ّل واحدد
منهما(ما) ،فتصير إذ مع ما بمنزلة إنّما وكأنّما ،وليست ما فيهما بلغو،
منهما مع ما بمنزلة حرف واحد.

 .8وزاد بعضهم أنها تكدون بمعندى (قدد) .فجعدل إذ فدي قولده تعدالى { وإذ قدال ربدك }
بمعنى قد ،قال المرادي" :وليس هذا القول بشيء".5

1

.9وقيدل :تكدون إذ مدن الحددروف الزوائدد ،وذهدب إلدى ذلددك أبدو عبيددة ،وابدن قتيبددة،4
وسلمة العوتبي ،3وجعلوا مدن ذلدك مواضدع فدي القدرآن كقولده تعدالى { :وإذ قدال ربدك
للمالئكة}{ ،2وإذ قلنا للمالئكة} ،1وغيرها.

 1سورة البقرة ،اآلية .41
 5المرادي .الجنى الداني ص. 195
 4كما نقل عنهما المرادي وقال :ومذهبهما في ذلك ضعيف .المرادي .الجنى الداني ،ج ،1ص.41
 3العوتبي ،كتاب اإلبانة ،ج ،5ص . 151 ،151
 2سورة البقرة ،اآلية .41
 1سورة البقرة ،اآلية .43
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المبحث الثاني :الحروف الثالثية:

رب
 .1ا

موضع ورود المسألة:

لربّ دالالت كثيرة منها( :التقليل ،والتكثير ،وحرف إثبات ،وللتكثير في
موضع المباهاة واالفتخار ،والزيادة)  . 1وانبثق من هذا التأويالت ترجيح العلماء.

و اختلف العلماء في تصنيف ( ُربل ) 5على قولين:

األول :اسدددم :وهدددو مبندددي يحكدددم علدددى موضدددعه بددداإلعراب ،عندددد الكوفيدددون،
واألخف في أحد قوليه ،وابن الطراوة ،والرضي االستربادي ،4واستدلوا علدى
اسميتها باآلتي:
أ .بالقياس على ما أجمع عليه باسمية (كم) ،فهي في التقليل مثل ( كم)
في التكثير.
ب .و باإلخبار عنها كما في قول الشاعر:

 1ينظر السيابي ،أصول الفصول ،ص . 511
 5وتصدر وجوبا غالبا ،قال أبو حيان والمدراد تصدديرها علدى مدا تتعلدق بده فدال يقدال  :لقيدت رب
رجل عالم ال أول الكالم فقد وقعت خبدرا لدـ (إن) و( أن ) المخففدة مدن الثقيلدة وجوابدا ( للدو ) قدال
ي وال قَتْ ُل .السيوطي ،همع الهوامع ،ج،1
ي إ ِّنّي ُربل ِّ
واحد أ ِّ ّمه ** مل ْكتُ فال أسْر لَدَ ل
الشاعر :أماو ُّ
ص.345
 4المرادي ،الجنى الداني ،ص  ،349السيوطي ،همع الهوامع ج ،1ص .341
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ْ
وك ّ
فإن قَتْلَ َك لَم َي ُك ْن
إن يَ ْقتُلُ َ

عار
وربل قتل ُ
عارا ً عليك ُ

1

فـ ( رب ) :عندهم مبتدأ ،و( عار ) :خبره.

ج .وتكون معمولة بجوابهدا كدإذا فيبتددأ بهدا فيقدال( :رب رجدل أفضدل مدن
عمرو) ،ويقع مصددرا نحدو( :رب ضدربة ضدربت) ،وظرفدا نحدو( :رب
يوم سرت) ،ومفعوال به نحو( :رب رجل ضربت).5

4
عار) بأن الرواية المشدهورة هدي:
وربل قتل ُ
و أييب عن البيت األول في ( ُ
(وبعض قتدل عدار) ،وإن صدحت تلدك الروايدة ،فعدار خبدر لمبتددأ محدذوف تقدديره
(هو) ،أي :هو عار .أو خبدر عدن مجدرور رب ،إذ هدو فدي موضدع رفدع باالبتدداء،
ودخل عليه حرف جر هو كال زائد .كما صر به في قول الشاعر:

ع ْه
أنا لَ ِّبيد ث ُ لم هذِّي ال َم ْنزَ َ

يا ُربل َه ْي َجا ِّهي َخيْر ْ
ع ْه
من دَ َ

3

والجملة صفة المجرور أو خبره إذ هو في موضع مبتدأ.

 1البيت ال يُعرف قائله واستشهد به ابدن هشدام فدي مغندي اللبيدب ،ج ،1ص  ،411والمدرادي فدي
الجنى الداني ،ص  ،349والسيوطي في همع الهوامع ج ،1ص .341
 5السيوطي ،همع الهوامع ج ،1ص  .341نقال عن صاحب الهوامع .بتصرف.
4المرادي ،الجنى الداني ،ص  ،349السيوطي ،همع الهوامع ج ،1ص .341
 3البيددت للصدداغاني وهددو ينشددد للبيددد ،واستشددهد بدده فددي :الزاهددر فددي معنددي كلمددات الندداس ،ج،5
ص ،139وتاج العروس من جوهر القاموس ،ج ،55ص  ،9باب :ق ز  ،ص  ،533باب :ند ،
وتاج العروس ،ج ،1ص  ،2311باب :قرفع ،ونها البالغة ج ،11ص  ،21وكتاب العين ،ج ،5
ص  ،554باب د و ،ولسان العدرب ،ج  ،14ص  ،234بداب  :مدوه ،وهمدع الهوامدع ج ،5ص
.341
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الثاني :حرف :أي حرف جر ،ذلك عند سديبويه 1والبصدريين ،والمدالقي ،5وابدن
هشام ،4والمرادي. 3

فسدديبويه يددرى أن (رب) بمعنددى (كددم) الخبريددة ،ولكندده ال يددرى اسددمية
(رب) بل يرى أنهما متفقان في داللتهما على التكثير ،قدال فدي الكتداب" :واعلدم
يجدر مدا بعدده إذا
مندون،
أن كم في الخبر بمنزلة اسدم
ّ
ّ
يتصدرف فدي الكدالم غيدر ّ
دانجر ال ددرهم ألن التنددوين
أُسددقط التنددوين ،وذلددك االسددم نحددو( :مددائتي درهددم) ،فد ّ
ذهددب ودخددل فيمددا قبلدده .والمعنددى معنددى ُربّ  ،وذلددك قولددك :كددم غددالم لددك قددد
ذهددب ...واعلددم أن كددم فددي الخبددر ال تعمددل إال فيمددا تعمددل فيدده ُربّ  ،ألن المعنددى
وربّ غير اسم ،بمنزلة ِّم ْن.2".
واحد ،إال أن كم اسم ُ

واستدلوا على حرفيتها باآلتي:
أ .بمساواتها الحرف في الداللة على معندى غيدر مفهدوم جنسده بلفظهدا،
بخالف أسماء االستفهام والشرط ،فإنهدا تددل علدى معندى فدي مسدمى
مفهوم جنسه بلفظها.1
ب .ومن الدليل على أنها حرف ال اسم أنهم لم يفصلوا بينها وبين
المجرور كما فصلوا بين (كم) وما تعمل فيه .1
جـ .ومما يدل على حرفيتها أنها تأتي مبنية ،ولو كانت اسما ً لكان حقها
اإلعراب .ولكن قد يأتي البناء على األسماء .

 1سيبويه ،الكتاب ،ج ،1ص .153
 5المالقي ،رصف المباني ،ص.188
 4ابن هشام ،مغني اللبيب ،ج ،1ص.411
 3المرادي ،الجنى الداني ،ص .348
 2سيبويه ،الكتاب ،ج ،1ص .153 ،154
 1المرادي ،الجنى الداني ،ص . 348
 1السيوطي ،همع الهوامع ج ،1ص  .341نقال عن أبي علي.
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و أما المعاني التي جاءت بها ( ُربل ) عند من اعتبرها حرفا ،ففيها عندهم
خالف من حيث الداللة:

 .1التقليددل دائمددا :عنددد اآلمدددي ،وحسددن العطددار ،والسدديابي ،1وهددو مددذهب جمهددور
النحدددويين ،وهدددو منسدددوب إلدددى الخليدددل وإلدددى سددديبويه ،وهدددو قدددول درسدددتويه،5
والددراجح عنددد المددرادي .4قددال السدديوطي " :وهددو قددول األكثددر قددال فددي البسدديط
كالخليل وسديبويه وعيسدى بدن عمدر ويدونس وأبدي زيدد وأبدي عمدرو بدن العدالء
وأبددي الحسددن األخفدد والمددازني وابددن السددراج والجرمددي والمبددرد والزجدداج
والزجددداجي والفارسدددي والرمددداني وابدددن جندددي والسددديرافي والصددديمري وجملدددة
الكددوفيين كالكسددائي والفددراء وابددن سددعدان وهشددام وال مخددالف لهددم إال صدداحب
العين".3
واستدلوا بأنها جاءت في مواضع ال تحتمل إال التقليل ،وأما مجيئها في
مواضع ظاهرها التكثير ،فهي محتملة إلرادة التقليل ،بضرب من التأويل
فتعين أن تكون حرف تقليل ،ألن ذلك هو المطرد فيها .واستشهدوا بأدلة كثيرة
منها قول الشاعر:
أال رب مولود و ليس له أب
وذي شامة سوداء ،في حر وجهه
ويكمل في تسع ،وخمس ،شبابه

و ذي و لد لم يلده أبوان
مجللة ،ال تنقضي لزمان
2
ويهرم في سبع ،معاً ،وثماني

يعني بالمولود الذي له أب :عيسى بن مريم عليه السالم ،وبذي ولد لم
يلده أبوان :آدم عليه السالم ،وبذي الشامة :القمر .وهذه الثالثة ليس لها نظير.

 1اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،1ص  ،92حسن العطار ،حاشية العطار ،ج ،1ص  .332السيابي،
أصول الفصول ،ص .511
 5ابن هشام ،مغني اللبيب ،ج ،1ص .411
 4المرادي ،الجنى الداني ،ص. 331
 3السيوطي ،همع الهوامع ،ج ،5ص .341
 2البيت ال يُعرف قائله واستشهد به في :همع الهوامع ،ج ،5ص  ،345والجندى الدداني ،ج ،1ص
. 13
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و قول أبي الطيب في المتنبي:1
5
صمة لألرام ِّل
وأبيض يُ ْست َ ْسقَى الغَما ُم بوجه ِّه ثِّما ُل اليتامى ِّع ْ
َ
صل داللة التقليل على أمرين (ومنهم المالقي):4
و البعض ف ّ
أ .لتقليل الشيء في نفسه ،كقول الشاعر:
3
أال ربل مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان
يقصد النبيين :عيسى وآدم ـ عليهما السالم.
ب .لتقليل النظير .وهذه كثيرة االستعمال ،2كقول امر القيس:
فإن أمس مكروبا ً فيا رب قينة ... ،منعمة ،أعملتها ،بكران

1

أي :أن كثيرا ً من هذه القينات كان للشاعر وقل مثلها لغيره .فإطالق
النحويين على رب أنها تقليل إنما يعنون النظير ،الذي هو الغالب فيها.
وليس له أب)
قال السيابي " :وتأتي للتقليل كقوله( :1أَالَ ُربل مولود
َ
يعنددي عيسددى ـ عليدده السددالم ـ ،قددال ابددن السددبكي :وال تخددتص بأحدددهما يعنددي:
بتقليل وال تكثير خالفا لزاعم ذلك". 8

 1هنا نجد ابن هشام يستشهد بقول المتنبي .مغني اللبيب ،ج ،1ص .181
 5ورد البيت في :ديوان المتنبي ،ج ،1ص.11
 4المالقي ،رصف المباني ،ص.188
 3البيت ال يُعرف قائله واستشهد به في :همع الهوامع ،ج ،5ص  . 345الجنى الداني ،ص .114
 2المرادي ،الجنى الداني ،ص.331
 1ديوان امر القيس.
ْ
( 1أال ُربّ َمولود وليس له اب وذي ولد لم يَلدَهُ أبوان)،
استشهد بالبيت السيوطي في همع الهوامع ،ولم يذكر قائله ،ج ،5ص .345
 8السيابي ،أصول الفصول ،ص . 511
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 .5التكثير دائما .نحوُّ { :ربَ َما يَ َودُّ اللذِّينَ َكفَ ُروا لَ ْو َكدانُوا ُمسْد ِّل ِّمينَ } ،فإنده يكثدر مدنهم
تمني ذلك يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين ،1ذهب إلدى أنهدا للتكثيدر
في هذه اآلية حسن العطار ،السيابي،5
و التكثير رأي سيبويه ،على ما يسدتنتا مدن قولده فدي بداب كدم الدذي عددّ
معناها كمعنى رب في التكثير .4و نسبه السيوطي للخليل وابن درسدتويه .3قدال
قددال سدديبويه " :2واعلددم أن كددم فددي الخبددر ال تعمددل إال فيمددا تعمددل فيدده ُربّ  ،ألن
وربّ غير اسم".
المعنى واحد ،إال أن كم اسم ُ
استدلوا للتكثير بقوله تعالى{ :ربما يود الذين كفروا لو كدانوا مسدلمين}،
وبحديث ( :يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة) ،1وقول الشاعر:
1
سة كأنها خ ُّ
َط ِّت ْمثال
فيا رب يوم قد لَ ْهوتُ ولَيْلة
بآ ِّن َ

و ويه االستدالل أن اآلية والحديث مسوقان للتخويف والبيتين مسوقان
لالفتخار وال يناسب واحدا منهما التقليل .8كما استدلوا في إفادة التكثير بكم
الخبرية على أنها نظير لها .
واسدددتدلوا بدددأن الرجدددل يقدددول لصددداحبه( :ال تعدددادي فربمدددا نددددمت).
وشاهدهم أن هذا موضع ينبغي أن تكثر فيه الندامة ،ولكن المدراد أن الندامدة لدو
كانددت قليلددة لوجددب أن يتجنددب مددا يددؤدي إليهددا ،فكيددف وهددي كثيددرة؟ فصددار لفددظ

 1السيابي ،أصول الفصول ،ص .511
 5حسن العطار ،حاشية العطار ،ج ،1ص  ،332السيابي ،أصول الفصول ،ص .511
 4ابن هشام ،المغني ،ج ،1ص  ،413المرادي ،الجنى الداني ،ص. 332
 3السيوطي ،همع الهوامع ،ج ،5ص .341
 2سيبويه ،الكتاب ،ج ،1ص .153
 1رواه الطبراني فدي المعجدم الكبيدر ،رقدم  ،841والترمدذي فدي سدننه ،رقدم ،5191والبيهقدي فدي
شعب اإليمان ،رقم  11389وغيرهم عن أم سلمة.
 1ورد البيت ولم يسم قائله في كتب :ابن هشام ،مغندي اللبيدب ،ج ،1ص .415والسديوطي ،همدع
الهوامع ،ج ،5ص .354
 8ابن هشام ،مغني اللبيب،ج ،1ص.411
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التقليددل هنددا أبل د مددن التصددريح بلفددظ التكثيددر .وعلددى هددذا تددأول النحويددون قولدده
تعالىُ { :ر َب َما َي َودُّ اللذِّينَ َكفَ ُروا لَ ْو َكانُوا ُم ْس ِّل ِّمينَ } .

ويييب الشلوبين 1ما استنتا من كدالم سديبويه بدأن ذلدك معنداه لمجدرور
رب ،في تلك المواضع ،نسبتين مختلفتين :نسبة كثدرة إلدى المفتخدر ،ونسدبة قلدة
إلى غيره .فتدارة يدأتي بلفدظ كدم علدى نسدبة الكثدرة ،وتدارة يدأتي بلفدظ رب علدى
نسبة القلة ،فكيف يتوهم أنه أراد بقوله إن معندى كدم كمعندى رب أنهدا مثلهدا فدي
الكثرة ،وهو يستعملها في كالمه بضد ذلك؟ ،قال :وكل من شر كتداب سديبويه
لم يقل أحد منهم :إن سيبويه أراد بهذا الكالم أن رب للتكثير.
ولكددن " قددد فسددر أبددو علددي هددذا الموضددع ،فقددال :إنمددا قددال إن معنددى كددم
صددرا ،وأنهمدا ال تددخالن إال علدى
كمعنى رب ألنها تشارك رب فدي أنهدا تقدع
ً
نكددرة ،وأن االسددم المنكددور الواقددع بعدددهما يدددل علددى أكثددر مددن واحددد ،وإن كددان
االسدم الواقدع بعدد كدم يددل علدى كثيدر ،واالسدم الواقدع بعدد رب يددل علدى قليدل.
وكذا قال ابن درستويه ،والرماني ،وغيرهما ،في شر هدذا الموضدع مدن كدالم
سيبويه" .5كما استدلوا في إفادة التكثير بالحرف (قد) على أنها نظير لها .

 .4تكون للتقليل والتكثير معا من غير غلبة في أحدهما  .فهي من األضداد .وإلدى
هذا ذهب الفارسي في كتاب الحروف .4ونقله أبو حيان عن بعض المتدأخرين،3
المتأخرين ،3ويبدو أن هذا الرأي الذي اختاره السيابي.2
والددبعض فص د ّل ذلددك بددأن تكددون تقلدديال وتكثيددرا لمددبهم العدددد  ،قالدده ابددن
الباذ  ،وابن طاهر.1

 1المرادي نقال عن الشلوبين .المرادي ،الجنى الداني ،ص . 331 ،331
 5المرادي ،الجنى الداني ،ص . 331
 4المرادي ،الجنى الداني ،ص .331
 3السيوطي ،همع الهوامع ،ج ،5ص .341
 2السيابي ،فصول األصول ،ص .511
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 .3أكثر ما تكون للتقليل .5وذهدب إليده فاضدل السدامرائي حيدث قدال " :ويبددو لدي
أنها وضدعت أول مدا وضدعت للداللدة علدى الجماعدة ،قليلدة كاندت أو كثيدرة ،ثدم
كثر استعمالها في التقليدل ،بدل فدي أقدل القليدل أيضدا ،وهدو الواحدد وقدد تسدتعمل
للتكثير أيضا" ،4ثم علدل ذلدك مدن ناحيدة أصدلها اللغدوي وهدو كمدا يبددو لده أنهدا
والربلدةُ ال ِّف ْرقدةُ مدن النداس قيدل هدي
الربلة وهي تعني لسدان العدرب" ُّ
مأخوذة من ُّ
الربل ِّة وهي الجماعة".3
عشرة آالف أَو نحوها والجمع ِّرباب ...ل

 .2أكثر ما تكون للتكثير ،والتقليل بها نادر .هو رأي ابن هشام ،2والفارابي
والسيوطي.1

 .1حرف إثبات ،لم يوضع لتقليل وال لتكثير .بل ذلك مستفاد من السياق.

 .1للتكثير في موضع المباهاة واالفتخار ،وللتقليل فيما عدا ذلك .1ذهب
البطليوسي 8على أنها للتكثير في مواضع االفتخار و ّأول قوله تعالى{ :ربما
يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين} ّ
أن فيه من معنى المبالغة ما ليس في
التكثير.
ومن مواضع الفخر قول عمارة بن عقيل:

 1السيوطي ،همع الهوامع ،ج ،5ص .345
 5ذكره المرادي ولم يسم قائله .المرادي ،الجنى الداني ،ص. 331
 4فاضل السامرائي ،معاني النحو ،ج ،4ص . 44
 3ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،1ص  ،314باب :ربب .
 2ابن هشام ،المغني ،ج ،1ص .411
 1المرادي ،الجنى الداني ،ص . 331السيوطي ،همع الهوامع ،ج ،5ص .341
1وهو قول األعلم وابن السيد ،السيوطي ،همع الهوامع ،ج ،5ص .341
 8عبد بن دمحم بن السيد البطليوسي ،اإلنصاف في التنبيه على المعاني واألسباب التي أوجبدت
االختالف ،تحقيق  :د .دمحم رضوان الداية ،ج ،1ص  ،111دار الفكر – بيروت ،ط1314 ،5هـ .
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وأ ْكث َ ْرنَ أشجاني وفَلّلن ِّم ْن غربي

ْ
شيلبْنَ َم ْفرقى
فإن ت َ ُكن األيّا ُم َ

1

وقول اآلخر:
فيا رب يوم قد لَ ْهوتُ ولَيْلة

سة كأنها خ ُّ
َط ِّت ْمثال
بآنِّ َ

5

 .8الزيادة :وتكون زيادتها في اإلعراب دون المعنى ،فمحل مجرورها في األمثلة
اآلتية يكون كاآلتي:
ـ (رب رجل صالح عندي) مرفوعا على االبتدائية.
ـ (رب رجل صالح لقيت) منصوبا على المفعولية.
ـ (رب رجل صالح لقيته ) مرفوعا أو منصوبا كما في قولك :هذا لقيته.

 .9وقيل :لم توضع لواحد مما سبق بل هي حرف إثبات ال يدل على تكثير وال تقليل
وإنما يفهم ذلك من خارج ،واختاره أبو حيان.4

 1استشهد بالبيت السيوطي في همع الهوامع ،ج ،5ص .345
 5البيت ال يُعرف قائله واستشهد به في كتاب السيوطي ،همع الهوامع ،ج ،5ص .345
 4السيوطي ،همع الهوامع ،ج ،5ص .341
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 .2بيد

موضع ورود المسألة:

علَددى ) ،1و(بَ ْيددَ)
تددأتي بمعنددى (غيددر) ،وتكددون بمعنددى (مددن أجددل) ،وبمعنَددى ( َ
اسم مالزم لإلضافة إلى ( ّ
أن وصلتها) ،يقال( :فالن كثير المالَ ،ب ْيدَ أنّه بخيل).4

5

وجعلها ابن مالك حرفا من أدوات االستثناء.3
دراسة المسألة:

 1السيابي ،فصول األصول ،ص . 513
 5باد الشي ُء يبيد َبيْدا ً و َبيادا ً وبُيودا ً و َبيْددودَة ً األَخيدرة  ...انقطدع وذهدب  .و َبدادَ َي ِّبيددُ َبيْددا ً ِّإذا هلدك .
الشمس بُيودا ً  :غ ََر َب ْ
ت منه  ...وأَباده أَي أَهلكه  .وفي الحديث  :فإِّذا هم ِّبد ِّد َيار بدادَ أَهلُهدا
وبادت
ُ
أَي هلكوا وانقرضوا  .وفي حديث الحدور العدين  :نحدن الخالدداتُ ال نَبيددُ أَي ال نَ ْه ِّلدكُ وال نمدوت .
وال َبيْدا ُء  :الفالة  .وال َبيْدا ُء  :المفازة المستوية يُجْ رى فيهدا الخيدل وقيدل  :مفدازة ال شديء  ...سدميت
دوم
بددذلك ألَنهددا ت ُ ِّبيددُ مددن َي ِّحلُّهددا  ...ال َب ْيدددا ُء المكددان المسددتوي ال ُم ْشد ِّدر ُ
ف قليلددة الشددجر َجد ْدردا ُء تَقُددودُ اليد َ
ف يوم وأَق لل و ِّإشرافها شيء قليل ال تراها ِّإال غليظة ْ
رض ِّطدين وفدي
و ِّن ْ
صل َبةً ال تكون ِّإال فدي أ َ ِّ
ص َ
حديث الحا  :بَيْداؤُ كم هذه التدي يَ ْكدذبون فيهدا علدى رسدول البَيْددا ُء  :المفدازة ال شديء بهدا وهدي
اإلهدالك
واإلبدادَة ُ ِّ :
ههنا اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة وأَكثر ما ت َِّردُ ويراد بها هذه ِّ ...
سددروه تكسددير األَسددماء فقيددل
سددروه تكسددير الصددفات ألَندده فددي األَصددل صددفة ولددو ك ل
والجمددع بِّيددد  .ك ل
َ
َ
َ
ً
لار بِّبَيْدا إِّنل ْه دَار ِّللَيْلى قد تَعَفلدتْ
ْ
َ
بَيْداوات لكان قياسا فأما ما أنشده أبو زيد في نوادره  :هَل ت ْع ِّر ُ
ف الد َ
َ
ُ
َ
 ...والبَ ْيدَانَةُ  :الحمارة الوحشية أُضيفت إِّلى البيداء والجمع البيدانات  .وأتان بَ ْيدَانَة  :ت ْسكن البَيْددا َء
سد لحا ويومدا ً علدى بَيْدانَدة أ ُ ِّ ّم
ص ْدل ِّ
دين ُم َ
 .والبَيْدانَةُ  :األَتان اسم لها قال الشداعر  :ويَ ْومدا ً علدى َ
ت ال َجبِّ ِّ
فيوما ً على
ب يريد حمار وح  .وال ل
ص ْلت  :الواضح الجبين  .والمس لحا  :ال ُمعَض ُ
ت َْولَ ِّ
لض ويروى ْ :
ير بهذا الفرس على بقر وح
ي ُجلُودُه يعني بالسرب القطيع من بقر الوح يريد يوما ً أ ُ ِّغ ُ
ِّس ْرب نَ ِّق ّ
أَو حمير وح  .ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،4باب :بيد .ص 91
 4ابددن منظددور ،لسددان العددرب ،ج ،4ص 91شددن بابددك بيددد .اليددوهري ،الصددحا فددي اللغددة ج،1
ص 29باب :بيض  .مرتض الزبيدي ،تداج العدروس مدن جدوهر القداموس ج ،1ص  ،323بداب:
بود .أبو بكر الرازي ،مختدار الصدحا  ،ص ،14بداب :البداء .السديوطي ،همدع الهوامدع ،ج ،5ص
.511
 3السيوطي ،همع الهوامع ،ج ،5ص  .511السيابي ،فصول األصول ،ص . 513
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لـ(بيد) ثالث دالالت:

 .1هددي اسددم بمعنددى (غيددر) :مددالزم للنصددب واإلضددافة إلددى ( ل
أن) وصددلتها كقددولهم:
فالن كثير المال بيد أنه بخيل ،1وهو الظاهر عند ابدن هشدام ،5وجداء ذلدك فدي
الصددددحام  4وهمددددع الهوامددددع ،3وقددددد روي ذلددددك عددددن الكسددددائي ،2وهددددو رأي
1
مجدرورا بدل منصدوبًا ،وال يقدع صدفة وال
عدا وال
السيابي  .إال أنه ال يقدع مرفو ً
ً
اسددتثناء متصددال ،وإنمددا يسددتثنى بدده فددي االنقطددا خاصددة ،ومندده الحددديث( :نحددن
اآلخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتداب مدن قبلندا) ،1ذلدك مدن قدول
الشاعر:
سيوفَ ُهم
ْب ِّفيهم َغي َْر أ َ لن ُ
َوالَ َعي َ

هن فُلُول ْ
ِّب ل
ب
من ِّق َرا ال َكتَا ِّئ ِّ

8

 1حسن العطار ،حاشية العطار ،ج ،1ص  ،334السيابي ،فصول األصول ،ص . 513
 5ابن هشام ،المغني ج ،1ص. 528
 4بَ ْيدَ كغير وزنا ،دمحم بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ،مختار الصحا  ،تحقيق  :محمود خاطر،
ص ،14باب :الباء ،مكتبة لبنان ناشرون – بيروت ،طبعة جديدة1312 ،هـ – 1992م .
 3السيوطي ،همع الهوامع ،ج ،5ص .511
 2الشافعي ،مسند اإلمام الشافعي ترتيب السندي ،بلفظ بيد رقم  ،411ص .491
 1السيابي ،فصول األصول ،ص . 513
 1أخرجه :البيهقي في السنن الصغرى ،رقم ،311 :ج ،5ص  ،41والسنن الكبرى ،رقم،1315 :
ج ،1ص  ،591والنسددائي فددي السددنن الكبددرى ،رقددم ،1123 :ج ،1ص ،212والدددار قطنددي فددي
سننه ،رقم ،4 :ج ،5ص.4والبخاري في صحيحه ،رقم ،841 :ج ،1ص  .599وغيرهم.
 8البيت ال يُعرف قائله ،واستشهد به ابن هشام في المغني ،ج ،1ص. 528
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 .5تكون بمعنى (من أيل) :1عند أبي عبيدة ،5ومنه الحديث( :أنا أفص ُح العرب بَيْد
س ْع ِّد بن بكر) ،4أي :الذين هم أفصح من نطق بها
أني من قري واستُرضعت في بنى َ
3
سر أنها هنا بمعنى غير .2وما يدل أنها بمعنى (من أجل):
وأنا أفصحهم  ،ولكن فُ ّ

اك بَ ْيدَ أنّي
ع ْمدا ً فَ َع ْل ِّ
ت ذَ َ
َ

ِّإخا ُل لو َهلَ ْكتُ لَ ْم ت ُ ِّر ِّنّي

1

وقيل :إن بيد في الحديث بمعنى غير ،وأنه من تأكيد المد بما يشبه الدذم ،وهدو
نو من المحسنات البديعية.1

 1مرتضدد الزبيدددي ،تدداج العددروس مددن جددوهر القدداموس ج ،1ص  ،323بدداب :بددود ،إبددراهيم
مصطفى ،المعجم الوسيط ،ج ،1ص  ،18باب :البداء .السديوطي ،همدع الهوامدع ،ج ،5ص ،511
حسن العطار ،حاشية العطار ،ج ،1ص .334
 5كما نسبه إليه ابن هشام ،ابدن هشدام ،المغندي ج ،1ص . 529والسديوطي ،همدع الهوامدع ،ج،5
ص .511
 4أخددرج الحددديث :محمددود بددن عمددر الزمخشددري ،الفددائق فددي غريددب الحددديث تحقيددق  :علددي دمحم
البجدداوي -دمحم أبددو الفضددل إبددراهيم ،ج ،1ص  ،11دار المعرفددة – لبنددان ،لددم تددذكر سددنة الطبددع،
والمبددارك بددن دمحم اليددزري ،النهايددة فددي غريددب الحددديث واألثددر تحقيددق  :طدداهر أحمددد الددزاوى -
محمدددددود دمحم الطنددددداحي ،ج ،1ص  ،331المكتبدددددة العلميدددددة  -بيدددددروت1499 ،هدددددـ 1919 -م،
وعبدددالرحمن بددن علددي بددن دمحم بددن علددي إبددن عبيددد بددن حمددادي بددن أحمددد بددن يعفددر ،غريددب
الحديث ،تحقيق  :د.عبدالمعطي أمين قلعجي دار الكتدب العلميدة  -بيدروت ،ط1982 ،1م .وروي
حددديث( :أنددا أفصددح مددن نطددق بالضدداد بيددد أنددي مددن قددري ) ،مددال علددي القددار علددي بددن دمحم(ت:
1423هـ ـ 1141م) ،األسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة ،تحقيدق :دمحم لطفدي الطبدا  ،ص
 ،141المكتب اإلسالمي ،بيروت ،ط1311 ،5هـ ـ 1981م .العجلدوني إسدماعيل بدن دمحم ،كشدف
الخفاء ومزيل اإللباس عمدا اشدتهر مدن األحاديدث علدى ألسدنة النداس ،ج ،1ص  ،511دار زاهدر
القدسي ـ القاهرة .أي  :الذين هم أفصح من نطق بها فأنا أفصحهم ،وخدص الضداد بالدذكر لعسدرها
على غير العرب ،والمعنى :أنا أفصح العرب ،السيابي ،فصول األصول ،ص . 513
 3حسن العطار ،حاشية العطار ،ج ،1ص .334
 2قاله ابن مالك وغيره ،ابن هشام ،المغني ج ،1ص. 529
 1البيت لم يُعرف قائله وذكر في  :لسان العدرب ،ج ،4ص  ،91بداب :بيدد ،وهمدع الهوامدع ،ج،5
ص .511
 1السيابي ،فصول األصول ،ص . 513
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ع َل )  :1فبعضهم فسر فيه المثال السابق ( :فالن كثير المال بيد أنه
 .4بمعنَى ( َ
5
بخيل) بمعنى عل أنه .

قال ابن هشام " :واسدتعملت معربدة مجدرورة بمدن خارجدة عدن المعداني الثالثدة
وفسرها بعضهم بغير وهو ظاهر وبهذا يتقوى من يعدها في ألفاظ االستثناء".4

صدا َح َبة  .قدال ابدن سديده  :واأل َ ّول أَعلَدى  .وقدد جدا َء فدي
 1حكاه أَبدو ُ
ع َبيْدد ،أَي الّتدي ي َُدرادُ منهدا ال ُم َ
الكتداب ِّمدن قَ ْب ِّلنَدا )  .قدال ابدن األَثيدر  :ولدم أ َ َره فدي اللُّغدة بهدذا
الروايات  ( :بايْددَ أَنهدم أُوتُدوا
بعض ِّ ّ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ّ
عبيد  :وفيه لغة أخرى َميْددَ بدالميم  .مرتضد
ضهم  :إِّنها بأيْد ،أي بق ّوة  .قال أبو ُ
المعنَى  .وقال بع ُ
الزبيدي ،تاج العروس من جوهر القاموس ج ،1ص  ،323باب :بود  .ابن منظور ،لسان العرب،
ج ،4ص  ،91باب :بيد.
 5ينظر :ابن هشام ،المغني ج ،1ص . 122والشافعي ،مسند اإلمام الشافعي ترتيب السندي ،بلفظ
بيد رقم  ،411ص  .491السيوطي ،همع الهوامع ،ج ،5ص .511
 4ابن هشام ،المغني ،ج ،1ص. 511
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الفصل الثالث :الخالف الداللي في األمر والنهي
تمهيد
تقوم التكاليف الشرعية علدى األمدر والنهدي ،وبهمدا يميدز بدين الحدالل والحدرام،
وتتحقق الطاعة والخروج عن عهددة التكليدف ،فدال بدد للفقيده مدن معرفدة األمدر والنهدي
لفظددا ومعنددى ،ومددا لهمددا مددن خصددائص وأثددر فددي ديددن  .وقبددل الولددوج فددي المسددائل
الداللية المتعلقة باألمر والنهي كان ال بدل من التعريف بهما ،وبيان صيغتهما.
أوال :تعريف األمر ،وبيان صيغته:
أ .تعريف األمر:
وعرفه الجرجاني بأنه قول القائل
األمر عند اللغويين هو طلب فعل شيء،1
ّ
لمن دونه أفعل ،5وال يسمى أمرا إال إن كان صادرا ممن هو أعلى درجة إلى من هو
أقل منه .4واألمر كلمة تدل بنفسها على أمرين مجتمعين (المعنى ،والداللة على
الطلب):3
ب
 .1معن  :وهذا المعنى مطلوب تحقيقه في زمن مستقبل :كقوله تعالىَ { :ر ّ ِّ
اج ْ
عل هذا ال َبلد ِّآمنًا}.2
ْ
 .5الداللة عل الطلب :فال بدّ في فعل األمر أن يدل بنفسه مباشرة على الطلب
من غير زيادة على صيغته فمثل " ِّل ْ
تخرجْ " ،ليس فعل أمر بل هو فعل مضار  ،مع
أنه يدل على طلب شيء ليحصل في المستقبل ألن الداللة على الطلب جاءت من الم
األمر التي في أوله ،ال من صيغة الفعل نفسها.

 1دمحم محيي الدين ،شر ابن عقيل ،ج ،1ص .53
 5اليرياني ،التعريفات ،ج ،1ص .24
 4عباس حسن ،النحو الوافي ،ج ،3ص  ،433انتشارات ناصر خسرو ،مطابع دار المعارف،
مصر ط 1918 ،4م.
 3ينظر:عباس حسن ،النحو الوافي ،ج ،3ص  .432دمحم محيي الدين ،شر ابن عقيل ،ج ،1ص
.51
 2سورة إبراهيم ،اآلية .42
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دف ال علددى وجدده الدددعاء ،1وأن
واألمددر عنددد األصددوليين هددو طلددب فعددل غيددر كد ّ
يكون على جهة االستعالء .5وشر ذلك كاآلتي:
-

-

-

(طلب فعل ) :هو ما د ّل على طلب الفعدل الصدادر سدواء " فعدل األمدر،
أو فعل مضار اقترن بدالالم أو اسدم فعدل أو الجملدة الخبريدة المسدتعملة
في اإلنشاء".
دف) :ويقصددد بدده فعددل النهددي ،ألن الددبعض جعددل النهددي ضددمن
(غيددر كد ّ
األمر.
4
(ال على وجه الدعاء ) :بهذه الجملة خرج من التعريف الدعاء الذي هدو
طلب العبد من ربه الهداية والعون أو نحوهما فدال يعتبدر الددعاء منددرج
في األمر .واشترط النحاة أن يكون
(جهة االستعالء) :أي أن يصدر األمر من درجة أعلى إلى درجة أدندى
لكي يكون أمرا ،فإن صدر من درجة مساوية (االلتمداس) ،أو مدن األقدل
درجة (الطلب) فال يعدّ أمرا عند األصوليين.

ب .صيغة األمر ومعانيه:
لألمر صي بين األصوليين واللغويين هي:
.1
.5
.4
.3

ص َالة َ َوآتُوا ل
الز َكاة َ ۖ }.3
فعل أمر :مثلَ { :وأَقِّي ُموا ال ل
س َعتِّ ِّه ۖ }.2
س َعة ِّ ّمن َ
فعل مضارع اقترن بالالم :مثلِّ { :ليُن ِّف ْق ذُو َ
اسم فعل :مثل( :صه) بمعنى :اسكت ،و(مه) بمعنى :اكفف.
صددنَ ِّبأَنفُ ِّسد ِّه لن ث َ َالث َدةَ
اليملددة الخبريددة المسددتعملة فددي اإلنشدداء :مثددلَ { :و ْال ُم َ
طللقَدداتُ يَت َ َربل ْ
1
صددنَ ) جدداءت بصددورة الخبددر وأفددادت معنددى األمددر وهددو وجددوب
قُد ُدروء}  ،فكلمددة (يَت َ َربل ْ
التربص ثالثة قروء ،والفائدة من ذلك هو تأكيد فعل المأمور به ،حتى كأنده أمدر واقدع.
ولم تكن هذه الصيغة صيغة أمر عند اللغوين.

 1عبد السالمي ،شر طلعة الشمس ،ج ،1ص  .31السيابي ،فصول األصدول ،ص .552وال
يُقصد بالدعاء هنا النداء ،وإنما هو طلب االستجابة والعون من تعالى.
 5عبدالواحد عبد الرحمن ،أصول الفقه ،ص . 181
 4الدعاء هو طلب فعل شيء ،أو الكف عنه بشرط بشرط أن يكون من أدنى إلى أعلى ،عباس
حسن ،ج ،3ص .431
 3سورة البقرة . 111
 2سورة الطالق . 111
 1سورة البقرة . 558
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ولصيغة األمدر معدان كثيدرة أوصدلها بعدض األصدوليين إلدى سدتة وعشدرين معندى،
وأوردها آخرون إلى أكثر من ثالثين ،منها:1
ص َالة َ َوآتُوا ل
الرا ِّكعِّينَ }.5
الز َكاة َ َو ْ
ار َكعُوا َم َع ل
 .1الوجوب :مثلَ { :وأَقِّي ُموا ال ل
ع ِّل ْمت ُ ْم فِّي ِّه ْم َخي ًْرا ۖ}.4
 .5الندب :مثل { :فَ َكاتِّبُو ُه ْم ِّإ ْن َ
3
 .4اإلباحة :مثلُ { :كلُوا ِّمن َ
ت َما َرزَ ْقنَا ُك ْم} .
ط ِّيّبَا ِّ
 .3التهديد :2مثل { :ا ْع َملُوا َما ِّشئْت ُ ْم ۖ}.1
ش ِّهيدَي ِّْن ِّمن ِّ ّر َجا ِّل ُك ْم}.8
 .2اإلرشاد :1مثلَ { :وا ْست َ ْش ِّهد ُوا َ
 .1إلرادة االمتثال :كقولك لغير رفيقك :اسقني ماء.
 .1اإلذن :9كقولك لمن طرق الباب :ادخل.
 .8التأنيب :11كقولك لغير مكلف :كل مما يليك.
11
ار}.15
 .9اإلنذار  :مثل{ :ت َ َمتلعُوا فَإ ِّ لن َم ِّ
ص َ
ير ُك ْم ِّإلَى النل ِّ
اّللُ }.14
.11
االمتنان :مثلُ { :كلُوا ِّم لما َرزَ قَ ُك ُم ل
13
س َالم ِّآمنِّينَ } .
.11
اإلكرام :مثل { :ا ْد ُخلُوهَا ِّب َ
12
التسخير :وهو التذليل واالمتهان ،مثلُ { :كونُوا قِّ َردَة ً خَا ِّسئِّينَ } .
.15
1
التكوين :وهو اإليجاد عن العدم بسرعة ،مثلُ { :كن فَيَ ُك ُ
ون} .
.14
 1ينظدر :علدي بدن سدليمان المدرداوي الحنبلددي(ت 882هدـ ) ،التحبيدر شدر التحريدر فدي أصددول
الفقه ،تحقيق د .عبد الرحمن الجبرين وآخرون،ج ،2ص  591ـ  ،585مكتبدة الرشدد ،السدعودية /
الرياض1351 ،هـ 5111 -م .السيابي ،فصول األصول ،ص.521
 5سورة البقرة ،اآلية .34
 4سورة النور ،اآلية .44
 3سورة البقرة ،اآلية .21
 2التهديد يصدق مع التحريم والكراهة كما يراه بعض األصوليين.
 1سورة فصلت ،اآلية .31
 1والمصلحة فيه دنيوية ،بخالفها في الندب فإنها فيه أخروية.
 8سورة البقرة ،اآلية .585
 9ويمكن إدراج هذا المعنى في اإلباحة.
 11بعضهم أدرجه في الندب.
 11يختلف اإلنذار عن التهديد بوجوب اقتران التهديد بالوعيد .
 15سورة إبراهيم ،اآلية .41
 14سورة األنعام ،اآلية .135
 13سورة الحجر ،اآلية .31
 12سورة األعراف ،اآلية .111
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ورة ِّ ّمن ِّ ّمثْ ِّل ِّه}.5
.13
التعجيز :مثل { :فَأْتُوا بِّ ُ
س َ
4
نت ْال َع ِّز ُ
يز ْال َك ِّري ُم} .
.12
اإلهانة :ويعبر عنها بالتهكم ،مثل { :ذ ُ ْق ِّإنل َك أ َ َ
3
ص ِّب ُروا } .
.11
ص ِّب ُروا أ َ ْو َال ت َ ْ
التسوية :تكون بين الفعل والترك ،مثل { :فَا ْ
2
ق} .
.11
الدعاء :مثلَ { :ربلنَا ا ْفت َ ْح بَ ْينَنَا َوبَيْنَ قَ ْو ِّمنَا ِّب ْال َح ّ ِّ
التمني :كقولك آلخر :كن فالنا.
.18
1
االحتقار :مثل { :أ َ ْلقُوا َما أَنتُم ُّم ْلقُونَ }  ،ألن ما يلقونده مدن السدحر ـ وإن عظدم ـ
.19
محتقر بالنظر إلى معجز النبي موسى.
الخبر :كقولك :إن لم تستح فافعل ما شئت أي :صنعت.
.51
1
االمتنان واإلنعام :بمعنى تذ لمر النعمة ،مثدلُ { :كلُدوا ِّمدن َ
ت َمدا َرزَ ْقنَدا ُك ْم} ،
.51
ط ِّيّبَدا ِّ
وهو وإن كان بمعنى اإلباحة لكن الظاهر منه تذكير النعمة ،والفرق بينده وبدين اإلباحدة
أن اإلباحدة مجدرد إذن وأنده ال بددد مدن اقتدران االمتندان بددذكر احتيداج الخلدق إليده وعدددم
قدرتهم عليه.
ض َمدا
.55
التفويض :وهو رد األمر إلى الغير ،ويسمى التحكيم والتسليم ،مثل { :فَا ْق ِّ
8
نت قَاض} .
أَ َ
التعجب :مثل { :ان ُ
ض َربُوا لَ َك ْاأل َ ْمثَا َل}.9
.54
ْف َ
ظ ْر َكي َ
11
صا ِّدقِّينَ } .
.53
التكذيب :مثل { :فَأْتُوا ِّبالت ل ْو َراةِّ فَاتْلُوهَا ِّإن ُكنت ُ ْم َ
11
المشورة :مثل { :فَان ُ
ظ ْر َماذَا ت َ َرى ۖ} .
.52
15
االعتبار :مثل { :ان ُ
ظ ُروا ِّإلَى ث َ َم ِّر ِّه ِّإذَا أَثْ َم َر} .
.51

 1سورة البقرة ،اآلية .111
 5سورة البقرة ،اآلية .54
 4سورة الدخان ،اآلية .39
 3سورة الطور ،اآلية .11
 2سورة األعراف ،اآلية .89
 1سورة الشعراء ،اآلية .34
 1سورة طه ،اآلية .81
 8سورة طه ،اآلية .15
 9سورة الفرقان ،اآلية .9
 11سورة آل عمران ،اآلية .94
 11سورة الصافات ،اآلية .115
 15سورة األنعام ،اآلية .99
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اختلف العلماء في المعنى الحقيقي لألمر ،وكان اختالفهم في ستة أقوال:1
.1
.5
.4
.3
.2
.1

قيدل :ل
إن صديغة األمدر حقيقدة فدي القددر المشدترك بدين الوجدوب والنددب ،وهدو الطلدب،
حذرا من االشتراك والمجاز.
وقيل :إنه مشترك لفظي بين جميع المعاني التي استعملت فيه ،فيتوقف فهدم المدراد منده
على القرائن.
وقيل :إنه مشترك بين األمرين وبين اإلباحة اشتراكا لفظيا ،وقيل :اشتراكا معنويا.
وقيل :مشترك بين الوجوب والندب واإلباحة والتهديد.
وقيدل :أمددر للوجددوب ،وأمدر نبيدده المبتدددأ مندده للنددب ،بخددالف الموافددق ألمددر  ،أو
المبين له ،فللواجب أيضا.
وقيل :إنه واجب في الوجوب فقط.

 1ينظر :الزركشدي ،البحدر المحديط ،ج ،1ص  ،545عبدد الملدك بدن عبدد بدن يوسدف الجدويني
318هـ ،كتاب التلخيص في أصول الفقه ،تحقيق عبد جولم النبالي وبشير أحمد العمري ،ج،1
ص  ،535دار البشائر اإلسالمية1311 ،هـ1991 -م ،د .فاضل عبد الواحدد ،أصدول الفقده ،ص
.191
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ثانيا :تعريف النهي ،وبيان صيغته:
أ .تعريف النهي:
هو عند اللغويين :عرفده سديبويه بأنده التحدذير ،1والنهدي اقتضداء كدف عدن فعدل
بقول نحو كف ،5وعرفه الجرجاني بأنه النهي ضد األمر وهو قول القائل لمدن دونده ال
الكدف عدن شديء ،ويشدترط فيده أن يصددر مدن
تفعل ،4وعرفه عباس حسن بأنه :طلدب
ّ
أعلى ألدنى ،فإن كان من أدنى ألعلى سمي دعاء ،وإن كان مساويا سمي التماسا .3
كدف عدن الفعدل 2علدى سدبيل االسدتعالء . 1وشدر
وهو عندد األصدوليين :طلدب ّ
التعريف كاآلتي:
كف) :يقصد به اإلمساك عن الفعل.
 (طلب ّ (االستعالء) :أي أن يصدر األمر من درجة أعلى إلى درجة أدنى لكييكون أمرا ،فإن صدر من درجة مساوية (االلتماس) ،أو من األقل
درجة (الطلب) فال يعدّ أمرا عند األصوليين.
 الذي هو طلب العبد من ربه الهداية والعون أو نحوهما فال يعتبر الدعاءمندرج في األمر.
ويخرج من نطاق النهي الدعا ُء ولذلك يكدون الطلدب متوجهدا لغيدر
الكف منه دعاء ال نهي ،نحوَ { :ربلنَا َال تُز ْغ قُلُو َبنَا}.1
عز وجل  ،-فطلب
ل

-

 1سيبويه ،الكتاب ،ج ،1ص25
 5دمحم عبدد الدرؤوف المندداوي ،التوقيدف علددى مهمدات التعداريف ،تحقيددق  :د .دمحم رضدوان الدايددة،
ج ،1ص  ،113دار الفكر المعاصر  ،دار الفكر  -بيروت  ،دمشق1989 ،م.
 4اليرياني ،ج ،1ص .411
 3عباس حسن ،النحو الكافي ،ج ،3ص .431
 2عبد السالمي ،طلعة الشمس ،ج ،1ص . 12
 1فاضل عبدالواحد عبد الرحمن ،أصول الفقه191 ،
1سورة سورة آل عمران اآلية .8
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ب .صيغة النهي ومعانيه:
صي النهي هي:1
 .1صدديغة (ال تفعددل) :مثددلَ { :و َال ت َ ْق َربُددوا ِّ ّ
الزنَددا} .5اعتبددر األصددوليون أن كددل مددا يجددري
مجرى (ال تفعل) هو نهي كـ(إياك) ،وكذلك (اكفف ود ) ونحوهمدا فالشدكل أمدر ولكدن
المحتوى نهي.4
 .5كل خبر قصد به النهي وترك الفعل مثلُ { :ح ِّ ّر َم ْ
علَ ْي ُك ْم أ ُ لم َهات ُ ُك ْم َوبَنَات ُ ُك ْم }،3
ت َ
2
 .4الجمل الخبرية المستعملة في اإلنشاء :ومثدلَ { :ويْدل ِّلّ ْل ُم َ
ط ِّفّفِّدينَ }  ،وتعتبدر صديغة نهدي
عند األصوليين بخالف اللغويين.
وردت صيغة النهي في اللغة العربية مستعملة لمعان متعددة ،منها:
.1
.5

.3
.2
.1

ت َحتلى يُؤْ ِّم لن }. 1
التحريم :مثلَ { :و َال تَن ِّك ُحوا ْال ُم ْش ِّر َكا ِّ
سؤْ ُك ْم}.1
ع ْن أ َ ْشيَا َء إِّن ت ُ ْبدَ لَ ُك ْم ت َ ُ
الكراهة :مثلَ { :ال تَسْأَلُوا َ
دك إلَددى َمددا َمت ل ْعنَددا بِّ د ِّه أ َ ْز َوا ًجددا ِّم د ْن ُه ْم } 8لدديس
ع ْينَ ْيد َ
 .4التحقيددر :مثددلَ { :ال ت َ ُم دد للن َ
المقصددود هنددا مددد العددين وإنمددا المقصددود بدده تحقيددر الدددنيا فددي عينددي النبددي -
صددلى عليدده وسددلم  -فكددون اإلنسددان يمددد عيندده إلددى الدددنيا أو ينظددر إليهددا
ويتعلق بشهواتها إذا كان على سبيل اإلباحة هذا ما يحرم وإنمدا يقصدد بدذلك
التحقير.
أما كلمتا "اكفف" ،و"د " ونحوهما فهما نهي وإن كان شكلها أمر.
اّلل غَافِّ ًال }. 9
بيان العاقبة :مثلَ { :و َال ت َ ْح َ
سبَ لن ل َ
11
الدعاء :مثل{ َربلنَا َال ت ُ ِّز ْ
غ قُلُوبَنَا} .
اليأس :مثلَ { :ال ت َ ْعتَذ ُِّروا ْاليَ ْو َم }.1
 1ينظر :اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،5ص  ،519السيابي ،فصول األصول ،ص .521 ،521
 5سورة اإلسراء ،اآلية . 43
 4دمحم يواد مغنية ،علم أصول الفقه ،ص  .152بتصرف يسير
 3سورة النساء ،اآلية . 54
 2سورة المطففين ،اآلية . 1
 1البقرة اآلية 551
 1سورة المائدة اآلية 111
 8سورة الحجر اآلية 88
 9سورة إبراهيم اآلية 35
11سورة سورة آل عمران اآلية .8
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 .1التأنيب :مثلَ { :و َال ت َ ْمنُن ت َ ْست َ ْكثِّ ُر}. 5
واختلف األصوليون في معنى صيغة النهي إلى عدة أقوال:4
 .1قيددل :إندده حقيقددة فددي طلددب الكددف واقتضددائه أي :إندده يدددل داللددة وضددعية علددى تحددريم
المنهي عنه فال يدل على غير إال بواسطة قرائن.
 .5وقيل :إنه في الكراهة.
 .4وقيل :في الكف والكراهة على سبيل االشتراك.
 .3وقيل :إذا وردت صيغة "ال تفعل" قطعية الثبوت مجردة عن القرائن ،فهي للتحريم،
وإن ظنية الثبوت والداللة فهي للكراهة التحريمية.3

 1سورة التحريم اآلية 1
 5سورة المدثر اآلية 1
 4ينظر :فاضل عبد الواحد ،أصول الفقه ،ص .198
 3المكروه :هو الذي ال يأثم فاعله ويثاب تاركه ،زكريا بن غالم قادر الباكستاني ،من أصول الفقه
على منها أهل الحديث ،ج ،1ص  ،199دار الخراز ،الطبعة االولدى 1354هدـ5115-م .وتنقسدم
الكراهة إلى قسمين ،الكراهدة التنزيهيدة مثدل أكدل كدل ذي نداب مدن السدبا  ،لخدروج طبيعتهدا مدن
االعتدال ،والكراهدة التحريميدة كالبدد عندد مدن اعتبرهدا محرمدة بكدل أنواعهدا لمدا ثبدت مدن قولده
صلى عليه وسلم  (( :كل بدعة ضاللة )).
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المبحث األول :الخالف الداللي في األمر.
 .1التكرار في األمر المطلم
إذا تكرر أمران أو أكثر بفعل واحد مجدردا عدن القيدود فهدل يجدب تكدرار الفعدل
تبعا لتعدد األمر؟ ،أو يكفي اإلتيدان بالمدأمور بده مدرة واحددة؟ .قدال السديابي " :إذا ورد
األمددر بشدديء مجددردا عددن القيددود والقددرائن د ّل بوضددعه علددى طلددب الماهيددة ،أي :علددى
حقيقددة ذلددك الشدديء المددأمور بدده ،وال يفيددد بوضددعه تكددرارا وال وحدددة ،والمددرة الواحدددة
ضرورية فيه ،إذ ال توجد الماهية بأقل منها فيحمل عليها".1
دراسة المسألة:
يرى بعض العلماء وهم أكثر الشافعية ،واإلمام الشافعي 5أن األمر المجرد عن
القيدود والقددرآئن يدددل علددى المدرة الواحدددة ،4فيمددا يددرى آخدرون 3أندده يحمددل علددى المددرة
بقرينة دالة على المرة ،كمدا فدي أمدر الحدا المعلدق باالسدتطاعة وال يددل بوضدعه علدى
2
ع ِّلدق بشدرط نحدوَ { :و ِّإن ُكندت ُ ْم
التكرار مطلقا .ويرى بعض الحنفيدة  :أنده للتكدرار إذا ُ
ُجنُبًددا فَد ل
احددد ِّ ّم ْن ُه َمددا ِّمائ َدةَ
الزا ِّن َي دةُ َو ل
داط له ُروا ۖ} ،1أو صددفة نحددو { :ل
الزا ِّنددي فَ ْ
اج ِّل دد ُوا ُك د لل َو ِّ

 1السيابي ،فصول األصول ،ص . 541
 5قال الشوكاني" :عزاه األستاذ أبو إسدحاق اإلسدفراييني إلدى أكثدر الشدافعية ،وقدال :إنده مقتضدى
كالم الشافعي ،وإنه الصحيح األشبه بمذاهب العلماء وبده قدال أبدو علدي الجبدائي وأبدو هاشدم ،وأبدو
عبد البصري ،وجماعة من قدماء الحنفية " إرشداد الفحدول ،ج ،1ص  .521السديابي ،فصدول
األصول ،ص . 541
 4كأن يقول الرجل لزوجته  :إن دخلت الددار فداطلقي نفسدك ،فهدي بهدذا القدول تطلدق مدرة واحددة،
وإن تكرر منها فعل ذلك ،وبالتالي تحسب عليها طلقة واحدة.
 3نسبه اآلمددي والشدوكاني ألبدي إسدحاق اإلسدفرايني وجماعدة مدن الفقهداء والمتكلمدين ،اإلحكدام،
ج ،5ص  .114إرشاد الفحول ،ج ،1ص  .521السيابي ،فصول األصول ،ص .541
 2دمحم بن احمد بن أب سهل السرخس الحنفي (ت  391هـ) ،أصول السرخسي،ج ،1ص ،.51
دار الكتدداب العلميددة بيددروت لبنددان ،ط 1313 ،1هددـ 1994 -م السدديابي ،فصددول األصددول ،ص
.541
 1سورة المائدة ،اآلية . 1
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َج ْلدَة} ،1فيتكرر بحسب تكرار المعلق به ،فإن الطهارة والجلد يتكرران بتكرر الجنابدة
وكذا حدُّ الزنا .5والصحيح عند اإلباضية ،4والمذهب عندد الحنفيدة ،3وبعدض الشدافعية
 ،2والسبكي 1والرازي ،1والشاشي ،8واآلمدي ،9والسالمي ،11و السيابي 11أن صديغة
صيغة األمر باعتبار الهيئة الخاصة موضوعة لمطلق الطلب ،من غير إشدعار بالوحددة
والكثددرة .ثددم ال يمكددن إدخددال الماهيددة فددي الوجددود بأقددل مددن مددرة فصددارت المددرة مددن
ضروريات اإلتيان بالمأمور به إال أن األمر ال يدل عليها بذاته بل بطريق االلتزام.
جاء في كتاب المحصول " :ل
إن المسلمين أجمعدوا علدى أن أوامدر  -تعدالى -
صدالة َ} ومنهدا مدا جداء علدى
منها ما جاء على التكرار كما فدي قولده تعدالىَ { :وأَقِّي ُمدوا ال ل
15
ضدا قدد ال يفيدد التكدرار ،فدإن السديد إذا
غير التكرار ،كما في الحا وفي حق العبداد أي ً
أمر عبده بدخول الدار أو بشراء اللحم لم يعقل منه التكرار ،ولو ذمده السديد علدى تدرك
التكرار لالمه العقالء ،ولو كرر العبد الدخول حسن من السيد أن يلومه ،ويقول له إندي
أمرتك بالدخول ،وقد دخلت فيكفي ذلك وما "أمرتك" بتكرار الدخول ،وقد يفيد التكدرار
فإنه إذا قال :احفظ دابتي فحفظها ثم أطلقها يذم". 14

 1سورة النور ،اآلية . 5
 5السيابي ،فصول األصول ،ص . 541
 4السيابي ،فصول األصول ،ص . 541
 3السرخس  ،أصول السرخسي،ج ،1ص .51
 2الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،1ص .522
 1عبد الوهداب بدن علدي ابدن عبدد الكدافي السدبكي ،األشدباه والنظدائر ج ،1ص  ،111دار الكتدب
العلمية
ط 1311 ،1هـ 1991 -م.
 1دمحم بددن عمددر بددن الحسددين الددرازي ،المحصددول فددي علددم األصددول ،تحقيددق  :طدده جددابر فيدداض
العلواني ،ج ،5ص  ،113،112جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية  -الرياض ،ط1311 ،1هدـ
.
 8أحمد بن دمحم بن إسدحاق الشاشدي ،أصدول الشاشدي ،ص  ،154دار الكتداب العربدي  -بيدروت،
1315
 9اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،5ص . 113
 11عبد السالمي ،شر طلعة الشمس ،ج ،1ص . 38
 11السيابي ،فصول األصول ،ص . 541
 15أي :أن اإلتيان بالصدالة يكدون دائمدا مكدررا ذلدك مدن فعدل النبدي ـ ـ ففهدم مدن إطدالق قولده
صالة َ } أنه للتكرار ،بيد أن األمر بالحا ال يفيد تكراره في كل عام ،فيدؤتى
تعالى أمره { َوأَقِّي ُموا ال ل
به في العمر مرة واحدة.
 14الرازي ،المحصول ،ج ،5ص.112
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حيج القائلين بالتكرار:1
 .1قاسوا على تكرار المطلوب في صيفة النهي ،وهو طلب الكف عن فعل المنهي عنه
على الدوام ،وعليه وجب التكرار في األمر بجامع الطلب بينهما.
و أييب :بأن هذا قياس في اللغة وقد تقرر بطالنه .وأن بالفرق بينهما ألن النهي
لطلب الترك وال يتحقق إال بالترك ،في كل األوقات واألمر لطلب اإلتيان بالفعل وهو
يتحقق بوجوده مرة.
و اعترض 2على هذا :بأنه مصادرة على المطلوب ألن كون إثباته يحصل بمرة
هو عين النزا إذ المخالف يقول هو للتكرار ال للمرة.
و أييددب عددن أصددل التكددرار :بأندده يسددتلزم المنددع مددن فعددل غيددر المددأمور بدده ألندده
يستغرق جميع األوقات ومن ضروريات البشر أنه يشغله شأن عن شأن آخدر ،فيتعطدل
عما سواه مما هو مأمور به وعن مصالح دينه ودنياه بخالف النهي فدإن دوام التدرك ال
يشغله عن شيء من األفعال.
واعترض 3على هذا بأن النزا إنما هو في مدلول الصيغة هل تددل علدى التكدرار
ً
مددلوال للصديغة فيجدوز أن يكدون
أم ال؟ وإرادة المتكلم التكرار ال تستلزم كون التكدرار
اللفظ داال على التكرار لكن المتكلم ال تتعلق به إرادته.

 1لمعرفدددة حجدددا القدددائلين بدددالتكرار ،والقدددائلين بدددالتكرار بدددالتعليق علدددى الشدددرط والصدددفة ينظدددر:
الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،1ص  .529 – 521عبدالوهاب بن علدي بدن عبدد الكدافي السدبكي،
رفع الحاجب عن مختصدر ابدن الحاجدب ،تحقيدق  :علدي دمحم معدوض ،عدادل أحمدد عبدد الموجدود،
ج ،5ص  ،211 – 214عالم الكتب  -لبنان  /بيروت ،ط 1999 ،1م  1319 -هـ.
 5الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،1ص 521
 4الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،1ص 521
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 .5األمر نهي عدن أضدداده ،وهدي كدل مدا ال يجتمدع مدع المدأمور بده ومنهدا تركده ،والنهدي
يمنع من المنهي عنه دائ ًما فيتكرر األمر في المأمور بده إذ لدو لدم يتكدرر واكتفدى بفعلده
مرة في وقت واحد لم يمنع من أضداده في سائر األوقات.
و أييب :بأن تكرر النهي الذي تضمنه األمر فر تكرر األمر فإثبدات تكدرر األمدر
بتكرر النهي دور لتوقف كل من التكرارين على اآلخر.
حية من قال :بأن االمتثال لألمر يتكرر دائما إذا كان معلقا عل شرط أو صفة:1
بأنه قد تكرر في نحو قولهَ { :و ِّإ ْن ُك ْنت ُ ْم ُجنُبًا فَ ل
اط له ُروا}. 5
و أييب :بأن الشرط هنا علة ،أي :تتكرر الطهارة بسدبب تكدرر الجنابدة ،لضدرورة
تكرر المعلول بتكرر علته وهذا متفق عليه ،غير أن النزا ليس في وجود هذا الشدرط
وإنما هو في داللة الصيغة مجردة من الشرط ومطلقة عنه.

حيج القائلين أن األمر الميرد دل عل طلب الماهية:3
ومعنددى أن األمددر المجددرد دل علددى طلددب الماهيددة أي :علددى حقيقددة ذلددك الشدديء
المأمور به.3
 .1احتجوا بإطباق أهل العربية على هيئة األمر ال داللة لها إال على الطلب
في خصوص زمان وخصوص المطلوب من قيام وقعود ،وغيرهما إنما هو مدن المدادة
وال داللة لها إال على مجرد الفعدل فحصدل مدن مجمدو الهيئدة والمدادة أن تمدام مددلول

 1ينظر :الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،1ص  .521ابن أمير الحاج ،التقرير والتحبير ،ج،1
ص.483
 5سورة المائد ،اآلية . 1
 4ينظدر :الشدوكاني ،إرشداد الفحدول ،ج ،1ص  .529 – 521السدبكي ،رفدع الحاجددب ،ج ،5ص
.211 – 214
 3السيابي ،فصول األصول ،ص .541
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الصيغة هو طلب الفعل فقط والبراءة بالخروج عن عهددة األمدر تحصدل بفعدل المدأمور
به مرة واحدة لتحقق ما هو المطلوب بإدخاله في الوجود بها ،ولهذا ينددفع مدا احدتا بده
مددن قددال :إنهددا للمددرة حيددث قددال :إن االمتثددال يحصددل بددالمرة فيكددون لهددا ،وذلددك ألن
حصوله بها ال يستدعي اعتبارها جز ًءا من مددلول األمدر ألن ذلدك حاصدل علدى تقددير
اإلطالق كما عرفت.
ضا بأن مدلول الصيغة طلب حقيقدة الفعدل ،والمدرة والتكدرار
 .5واحتجوا أي ً
خارجان عن حقيقته فوجب أن يحصل االمتثال به في أيهما وجد وال يتقيد بأحدهما.
و اعتُددرض 1علددى هددذا :بأندده اسددتدالل بمحددل النددزا  ،فددإن مددنهم مددن يقددول :هددي
الحقيقة المقيدة بالمرة ،ومنهم من يقول :هي الحقيقة المقيدة بالتكرار.
وأن المدددرة والتكدددرار مدددن صدددفات الفعدددل ،كالقلدددة والكثدددرة ،وال داللدددة
.4
للموصوف على الصفة المعينة منهما.
و اعترض 5على هذا بأنه إنما يقتضي انتفاء داللة المادة علدى المدرة والتكدرار،
والكالم في الصيغة هل هي تدل على شيء منهما أم ال؟ واحتمال الصيغة لهما ال يمندع
ص ا.
ظهور أحدهما ،والمدعى إنما هو للداللة
ظاهرا ال ن ًّ
ً
وذهب اآلمدي 4إلى أن المرة الواحدة ال بد منها في االمتثال ،فإن امتثدل المدأمر
بها يكون قد أزال الشك باليقين ،وإن لم يمتثل لألمر ضل االحتمال قائما ،إال إن اقتدرن
بدداألمر قرينددة أشددعرت ان القصددد مددن أمددر المددتكلم هددو التكددرار ،وعليدده يحمددل األمددر
بددالتكرار وإن تجددرد مددن القرينددة اقتصددر علددى المددرة الواحدددة وذلددك كافيددا فيمددا يددراه
اآلمدي.

 1الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،1ص .521
 5الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،1ص .521
 4ينظر :اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،5ص . 113
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واستدل على قوله هذا من داللة المصدر المحتملة لالستغراق والعدد ،فإذا قدال
اآلمر للمأمور :صل أو صم ،فقد أمره بإيقا فعل الصالة والصوم وهو مصدر ( افعل
) والمصدددر محتمددل لالسددتغراق والعدددد ولهددذا يصددح تفسدديره بدده ،فاآلمدددي قدداس مددن
الجهددة المغددايرة فلددو قددال زوج لزوجتدده :أنددت طددالق ثالثددا وقددع بدده لمددا كددان تفسدديرا
للمصدر ،وهو الطالق ،ولو اقتصر على قولده :أندت طدالق ،لدم يقدع سدوى طلقدة واحددة
مع احتمال اللفظ للثالث ،وكذلك لو أمر سيد عبدده أن يتصددق صددقة أو يشدتري خبدزا
أو لحما فإنده يكتفدى منده بصددقة واحددة وشدراء واحدد ولدو زاد علدى ذلدك فإنده يسدتحق
اللوم والتوبيل لعدم القرينة الصارفة إليه ،وإن كان اللفظ محدتمال لده وإنمدا كدان كدذلك،
ألن حددال اآلمددر متددردد بددين إرادة العدددد وعدددم إرادتدده ،وإنمددا يجددب العدددد مددع ظهددور
اإلرادة وال ظهور إذ الفرض فيما إذا عدمت القرائن المشعرة به ،فقد بطدل القدول بعددم
إشعار اللفظ بالعدد مطلقا وبطل القول بظهوره فيه وبالوقف أيضا.

يتبددين مددن خددالل مددا سددبق ذكددره مددن أقددوال وردود أن األمددر المطلددق قددد
يحمل على التكرار وقد ال يحمل عليه ويعين ذلدك مدن خدالل السدياق ،فدإذا كدان محدل
األمر غير قابل لتكرار الفعل كقولك لولدك :صم هذا اليوم صم هذا اليوم .فالسدياق هندا
للتوكيددد ال للتأسدديس ،وإذا كددان الغددرض مددن األمددر واحدددا كقولددك لولدددك :اسددقني ،فهددذا
أيضا لمرة ألنه القصد منه رفع العط .
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 .2الفور والتراخي في األمر المطلم
موضع ورود المسألة:
اختُلف في األمر المجدرد مدن قيدد الوقدت هدل يقتضدي اإلتيدان بده علدى الفدور أم
التراخي؟ ،1مثل األمر بإتيان الصالة هل يقتضي األمر أداءها في أول وقتهدا ،أم يمكدن
تأخيرها آلخر وقتها ،فالقائلون إن األمر المجرد من القيد يقتضي التكرار يقولون :بأنده
يقتضي الفور ،5فيجب اإلتيان بالصالة في أول أوقات اإلمكان ،وكدذلك كداألمر بالزكداة
واألمر بالحا فإن األمر بهما غير مقيد بوقت ،يكون فعلهمدا بعدده قضداء ال أداء ،فمتدى
ما فعلهما المكلف على الوجه المشرو أجزاه .ألنده يلدزم القدول بدذلك ممدا لدزمهم مدن
مر في المسألة السابقة.
استغراق األوقات بالفعل المأمور على ما ل
وأما من عداهم (ومنهم السيابي) 4فيقولدون :المدأمور بده ال يقتضدي الفدور وال
التراخددي ،وهددو ال يخلددو إمددا أن يكددون مقي ددًا بوقددت يفددوت األداء بفواتدده ،أو ال وعلددى
الثاني يكون لمجرد الطلب فيجوز التأخير على وجه ال يفوت المأمور به.
قال السيابي " :وكذلك ال يدل األمر في نفسه على فور خالفا لقوم فدي قدولهم:
إن األمر للفور ،أي :المبادرة عقب وروده بالفعل وال على التكرار خالفا لمن قدال بده،
وقيددل :للفددور أو العددزم فددي الحددال علددى الفعددل بعددد ،وقيددل :هددو مشددترك بددين الفددور
والتراخي ،أي التأخر ،والمبادر بالفعل ممتثل ،وقيل ال بناء على التراخي".3

دراسة المسألة:

 1السيابي ،فصول األصول ،ص .541
 5وقال به ابن بركه من اإلباضية ،كتاب الجامع ،ج ،5ص.231
 4السيابي ،فصول األصول ،ص .541
 3السيابي ،فصول األصول ،ص .541
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حيج القائلين بالفور:1
 .1واحتا القائلون بالفور :أنهم قاسوا بدين المخبدر عنده بكدالم خبدري ومنشدو وبدين األمدر
والجامع بينه وبين الخبر كون كل منهما من أقسام الكالم ،وبينه وبين سدائر اإلنشداءات
التي يقصد بها الحاضر كون كل منها إنشاء .فدالخبري مثدل :زيدد قدائم ،والمنشدو مثدل:
بعددت وطددالق ،يقصددد الحاضددر عنددد اإلطددالق عددن القددرائن حتددى يكددون موجددودًا للبيددع
والطالق بما ذكر ،فكذا األمر يدل على الفور.
و أُييددب :بددأن ذلددك قيدداس فددي اللغددة ألنهددم قاسددوا األمددر فددي أفادتدده الفددور علددى
الخبر واإلنشاء للجامع المدذكور ،وهدو مدع اتحداد الحكدم غيدر جدائز فكيدف مدع اختالفده
فإندده فددي الخبددر واإلنشدداء تعددين الزمددان الحاضددر للظرفيددة ويمتنددع ذلددك فددي األمددر ألن
الحاصل ال يطلب.
 .5قاسوا األمر على النهي ،فالنهي يفيد الفور فكذا األمر ،بجامع الطلب فيهما.
و أُييددب :بأندده قيدداس فددي اللغددة وهددو باطددل .وأن الفددور فددي النهددي ضددروري ألن
دتمرا ،بخددالف األمددر .وأن المطلددوب بددالنهي وهددو االمتثددال وهددو
المطلددوب التددرك مسد ً
يحصددل بددالفور ،فددالفور يثبددت بضددرورة االمتثددال ال أندده يفيددد الفددور ،فددالمراد أن الفددور
ضروري في االمتثال للنهي.
 .4و أن ذم إبليس على عدم الفور حيدث أمدره بالسدجود مدن ضدمن المالئكدة مدن قولده:
سد َجد ُوا} 5فددل علدى أنده للفدور ،وإال لمدا اسدتحق الدذم
{ َو ِّإ ْذ قُ ْلنَا ِّل ْل َمالئِّ َك ِّة ا ْ
س ُيدُوا ِّآلدَ َم فَ َ
ألنه لم يتضيق عليه.
و أييب عن هذا :بأن ذلك حكاية حال فلعلده كدان مقرونًدا بمدا يددل علدى الفدور ،وال
يخفى ما في هذا الجواب من الضعف ،فإنه لو كان مجرد التجدويز مسدو ً
غا لددفع األدلدة

 1ألدلة القول يُنظر :السبكي ،اإلبهاج ،ج ،5ص 11ـ  ،11السرخسي ،أصدول السرخسدي ،ج ،1
ص  51ـ  . 41اآلمدي ،اإلحكام ،ج 182 ،5ـ  ،191الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص 511
ـ  . 515عبد السالمي ،شر طلعة الشمس ،ج 24 ،1ـ . 23
 5سورة البقرة ،اآلية . 34
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لم يبق دليل إال وقيل فيه مثل ذلك .وأن هذا األمر إلبلديس مقيدد بوقدت ،وهدو وقدت نفدل
داجدِّين} ،1فدذم
س لو ْيتُهُ َونَفَ ْختُ فِّي ِّه ِّم ْن ُر ِّ
س ِّ
وحي فَقَعُوا لَهُ َ
الرو في آدم بدليل قوله{ :فَإِّذَا َ
إبليس على تركه االمتثال لألمر في ذلك الوقت المعين.
عوا إِّلَددى َم ْغ ِّفد َدرة ِّمد ْ
دن َر ِّبّ ُكددم} ،5وقولدده تعددالى{ :فَا ْسدتَبِّقُوا
دار ُ
 .3واحتجددوا بقولدده سددبحانهَ { :و َ
سد ِّ
ْال َخي َْرات}.4
و أييددب :بددأن هدداتين اآليتددين وإن دلتددا علددى وجددوب الفددور لمددا فيهمددا مددن األمددر
بالمسارعة واالستباق ،غير أنه لم يلزم منه داللة نفس األمر على الفور.

 .2بأندده لددو جدداز التددأخير لوجددب أن يكددون إلددى وقددت معددين أو إلددى آخددر أزمنددة اإلمكددان،
واألول منتف ألن الكالم في غير المؤقت ،والثاني تكليف ما ال يطلق لكونه غير معدين
عند المكلف ،والتكليف بإيقا الفعل في وقت مجهول تكليف بما ال يطاق.
و أييددب بددالنقض اإلجمددالي والددنقض التفصدديلي ،أمددا االجمددالي فلجددواز التصددريح
عدا ،ومدا ذكدرتم مدن
باإلطالق ،بأن يقول الشار (افعل) ،ولك التأجيدل فإنده جدائز إجما ً
الدليل جار فيه ،وأما التفصيل ،فبأنه إنما يلزم تكليف مدا ال يطداق بإيجداب التدأخير إلدى
آخر أزمنة اإلمكان ،أما جواز التأخير إلى وقت يعينه المكلدف فدال يلدزم منده تكليدف مدا
ال يطاق لتمكنه من االمتثال في أي وقت أراد إيقا الفعل فيه.

 1سورة ص ،اآلية . 15
 5سورة آل عمران ،اآلية . 144
 4سورة يس ،اآلية . 11
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حيج القائلين بأنه غير مقيد بوقت:1
 .1إن داللة األمر ال تزيد على مجرد الطلدب بفدور أو تدراخ ال بحسدب المدادة ،وال
بحسددب الصدديغة ألن هيئددة األمددر ال داللددة لهددا إال علددى الطلددب فددي خصددوص زمددان،
وخصددوص المطلددوب مددن المددادة ،وال داللددة لهددا إال علددى مجددرد الفعددل فلددزم أن تمددام
مدددلول الصدديغة طلددب الفعددل فقددط ،وكونهددا دالددة علددى الفددور ،أو التراخددي خددارج عددن
مدلوله ،وإنما يفهم ذلك بالقرائن فال بدد مدن جعلهدا حقيقدة للقددر المشدترك بدين القسدمين
دفعًا لالشتراك والمجداز والموضدو إلفدادة القددر المشدترك بدين القسدمين ال يكدون فيده
إشعار بخصوصدية أحددهما علدى التعيدين ألن تلدك الخصوصدية مغدايرة لمسدمى اللفدظ
فدورا وال بخصدوص كونده
وغير الزمة له فثبت أن اللفظ ال إشعار له بخصوص كونه ً
تراخيًا.
ضا بأنه يحسن من السيد أن يقول لعبده :افعل الفعدل الفالندي فدي الحدال،
 .4واحتجوا أي ً
درارا والثدداني
دورا داخد ًدال فددي لفددظ "افعددل" لكددان األول تكد ً
أو غدددا ،ولددو كددان كوندده فد ً
ضا وأنه غير جائز.
نق ً
ضا بدأن أهدل اللغدة قدالوا :ال فدرق بدين قولندا :تفعدل وبدين قولندا افعدل إال أن
 .3واحتجوا أي ً
األول خبر والثاني إنشاء ،لكن قولنا تفعدل ال إشدعار لده بشديء مدن األوقدات فإنده يكفدي
في صدقه اإلتيان به في أي وقت كان فكذلك األمر ،وإال لكان بينهمدا فدرق سدوى كدون
خبرا والثاني إنشاء.
أحدهما ً
ويددرى السدديابي 5أن األمددر بشدديء إذا ورد مجددردا عددن قيددد الوقددت فإندده يدددل علددى
طلددب الماهيددة ،أي :علددى حقيقددة ذلددك الشدديء المددأمور بدده ،فددال يفيددد بوضددعه فددورا وال
تكددرارا ،ويددرى أن منشددأ هددذا الخددالف ،هددو اسددتعمال األمددر فددي كددال الددوجهين كدداألمر

 1ينظدر :السدبكي ،اإلبهداج ،ج ،5ص 11ـ  ،11السرخسدي ،أصدول السرخسدي ،ج  ،1ص  51ـ
 . 41اآلمدي ،اإلحكام ،ج 182 ،5ـ  ،191الشوكاني ،إرشداد الفحدول ،ج ،5ص  511ـ . 515
عبد السالمي ،شر طلعة الشمس ،ج 24 ،1ـ .23
 5السيابي ،فصول األصول ،ص .548
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باإليمان استعمل في الفور ،1وكاألمر بدالحا اسدتعمل فدي التراخدي ،وإن كدان التراخدي
فيه غير واجب.

 1لعله يشر إلى قوله تعالى{:أَيُّ َها اللذِّينَ آ َمنُوا ِّآمنُوا ِّبد ل ِّ
سدو ِّل ِّه
علَدى َر ُ
اّلل َو َر ُ
سدو ِّل ِّه َو ْال ِّكتَدا ِّ
ب اللدذِّي ن لَدز َل َ
ب اللذِّي أَنزَ َل ِّمن قَ ْب ُل ۖ َو َمن َي ْكفُ ْر ِّب ل ِّ
ض َال ًال
اّلل َو َم َالئِّ َكتِّ ِّه َو ُكت ُ ِّب ِّه َو ُر ُ
َو ْال ِّكت َا ِّ
ض لل َ
س ِّل ِّه َو ْال َي ْو ِّم ْاآل ِّخ ِّر فَقَ ْد َ
َب ِّعيدًا} سورة النساء ،اآلية .141
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 .3إطالق لفظ النهي عل ضد .
موضع ورود المسألة:
في عدة أقوال اختلفوا في الشيء المعيلن إذا أُمدر بده ،هدل بدذلك األمدر نهدي عدن
الشيء المعيلن المضاد له؟ ،كأن يكون األمر باإليمان نهي عن الكفر ،واألمدر بالسدكون
نهي عن الحركة ،قال السيابي " :اختلفوا ـ أيضا ـ في األمدر بشديء معديلن سدواء أكدان
أمر إيجاب أم ندبًا هل هو نهي عن ضده؟".1
دراسة المسألة:
ذهب اليمهور من أهل األصول ،مدن الحنفيدة والشدافعية  5والحنابلدة 4إلدى أن
الشيء المعيلن إذا أ ُمر به ،كان ذلدك األمدر بده نهيًدا عدن الشديء المعديلن المضداد لده مدن
جهة المعندى ال مدن جهدة اللفدظ ،سدواء كدان الضدد واحددًا  -كمدا إذا أمدر باإليمدان فإنده
يكون نهيًا عن الكفر ،وإذا أمره بالحركة فإنه يكون نهيًدا عدن السدكون - 3أم كدان الضدد
متعددًا كمدا إذا أمدره بالقيدام فإنده يكدون نهيًدا عدن القعدود واالضدطجا والسدجود وغيدر
ذلك .و ِّمن هؤالء َمن عمم فقال :إنه نهي عن الضد في األمدر اإلييدابي (ففدي هدذا نهدي
تحددريم ) ،واألمددر الندددبي ( وفددي هددذا نهددي كراهددة) ،ومددنهم مددن خصددص ذلددك بدداألمر
أمدرا بضدده كمدا جعدل
اإليجابي دون الندبي ،ومنهم أي ً
ضا مدن جعدل النهدي عدن الشديء ً
األمر بالشديء نهيًدا عدن ضدده ،ومدنهم مدن اقتصدر علدى كدون األمدر بالشديء نهيًدا عدن
ضده ،وسكت عن النهي وهذا منسوب إلى األشعري  5فداألمر عندده معندى فدي الدنفس،
وعلل ذلك على أن األمر ال صيغة له ،وإنما هو معنى قائم بالنفس ،فاألمر عنددهم هدو

 1السيابي ،فصول األصول ،ص .532
 5الشدددوكاني ،إرشددداد الفحدددول ،ج ،1ص  . 514المدددرداوي ،التحبيدددر شدددر التحريدددر ،ج ،2ص
.543
 4المرداوي ،التحبير شر التحرير ،ج ،2ص .545
 3ينظر  :السيابي ،فصول األصول ،ص .532
 2ابن النيار ،شر الكوكب المنير ،ج ،4ص  .25المرداوي ،التحبير شر التحريدر ،ج ،2ص
 .544ابدن أميدر الحداج (ت819 :هدـ) ،التقريدر والتحريدر فدي علدم األصددول ،ج ،1ص ،494دار
الفكر ،بيروت1311 ،هـ 1991 -م .أمير باد شاه ،تيسير التحرير ،ص .325
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نفس النهي من هدذا الوجده فاتصدافه بكونده أمدرا ونهيدا كاتصداف الكدون الواحدد بكونده
قريبا من شيء بعيدا من شيء.
واختددار اليددويني 1وابددن الحايددب 5والغزالددي 4أندده لدديس نهيًددا عددن الضددد وال
يقتضيه ً
عقال ،والمالزمة في الدليل ممنوعة لجواز أن ال يحضر الضد حال األمر ،فدال
يكون الكف به مطلوبا.
ويرى السالمي أن األمر بالشيء وإن استلزم الكف عن ضده فذلك االستلزام ال
يكفي لجعل األمر نهيا.3
وقيددل :أمددر الوجددوب يتضددمن النهددي دون أمددر الندددب ،فددال يتضددمن النهددي عددن
الضددد ،ألن الضددد فيدده ال يخددرج بدده عددن أصددله مددن الجددواز بخددالف الضددد فددي أمددر
القتضائه الذم على الترك ،والتضمن هنا هو الذي عبر عنه شديخنا السدالمي باالسدتلزام
الستلزام الكل للجزء.2
واألرجدح عندد الشدوكاني أن األمدر بالشديء يسدتلزم النهدي عدن ضدده بددالمعنى
األعم ،فإن الالزم بالمعنى األعم :هو أن يكدون تصدور الملدزوم والدالزم معًدا كافيًدا فدي
الجزم باللزوم ،بخالف الالزم بالمعنى األخص فدإن العلدم بدالملزوم هنداك يسدتلزم العلدم
بالالزم ،وهكذا النهي عن الشيء فإنه يستلزم األمر بضده بالمعنى األعم.

 1اليويني ،التلخيص في أصول الفقه ،ج ،1ص  .315السيابي ،فصول األصول ،ص .532
 5الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،1ص . 514
 4الغزالددي ،المستصددفى ،29 ،الزركشددي ،البحددر المحدديط ،ج ،1ص  . 182المددرداوي ،التحبيددر
شر التحرير ،ج ،2ص  .543السيابي ،فصول األصول ،ص .532
 3عبد السالمي ،طلعت الشمس ج ،1ص  ،28السيابي ،فصول األصول ،ص .531
 2السيابي ،فصول األصول ،ص .531
 1الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،1ص . 519
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وقددال جماعددة مددن الحنفيددة والشددافعية والمحدددثين :1إندده نهددي عددن واحددد مددن
األضداد غير معين.
صر السبكي 2أن الخالف يكون في األمر النفسي ،أما األمر اللفظي فلديس
و
ل
عين النهي اللفظي قطعا ،وال يتضمنه على األصح ،وقد بنى قوله هذا علدى معتقدده فدي
إثبات الكالم النفسي .وقيل :يتضمنه على معنى أنه إذا قيدل :اسدكن ـ مدثال ـ فكأنده قيدل:
ال تتحرك ـ أيضا ـ ألنه ال يتحقق السكون بدون الكف عن التحرك.
واتفق المعتزلة والنووي 4على أن األمر بالشديء لديس نهيًدا عدن ضدده ،والنهدي
أمرا بضده وذلك لنفيهم الكالم النفسي ،3ومع اتفداقهم علدى هدذا النفدي
عن الشيء ليس ً
أي نفددي كددون كددل واحددد منهمددا عينًددا إلثبددات ضددده أو نفيدده اختلفددوا هددل يوجددب كددل مددن
الصيغتين حك ًما في الضد أم ال؟.
وحددرر الددرازي ،والسرخسددي 2محددل النددزا ب دأن :األمددر يقتضددي كراهددة ضددد
المنهددي ،ولددو كددان إيجابًددا والنهددي يقتضددي كددون الضددد سددنة مؤكدددة ،ولددو كددان النهددي
تحري ًما .وهذا النزا إنما هو في أمر الفور ال التراخي ،وفي الضد الوجودي المسدتلزم
للترك ال في الترك ،وليس الندزا فدي لفدظ األمدر ،والنهدي بدأن يقدال للفدظ األمدر نهدي،
وللفظ نهي ،وللفظ النهي أمر للقطع بأن األمر موضو بصيغة افعدل والنهدي موضدو
ضا مفهومهمدا للقطدع بأنهمدا متغدايران ،بدل الندزا فدي
بصيغة ال تفعل ،وليس النزا أي ً
أن طلب الفعل الذي هو األمر عدين طلدب تدرك ضدده الدذي هدو النهدي وفدي أن وطلدب
الترك الذي هو النهي عين طلب فعل ضده ،الذي هو األمر.

 1المددددرداوي ،التحبيددددر شددددر التحريدددددر ،ج ،2ص  .543الشددددوكاني ،إرشدددداد الفحدددددول ،ج،1
ص .514
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وفائدة الخالف فدي كدون األمدر بالشديء نهيًدا عدن ضدده اسدتحقاق العقداب بتدرك
المأمور به فقط ،إذا قيل بأنه ليس نهيًا عن ضدده أو بده وبفعدل الضدد إذا قيدل بأنده نهدى
أمرا ونهيًا وعصى بهما وهكذا في النهي.1
عن فعل الضد ألنه خالف ً
حيج اليمهور( :5األمر بالشيء نهي عن ضده)
 .1إنه لدو لدم يكدن األمدر بالشديء نهيًدا عدن ضدده ،لكدان إمدا مثلده وإمدا ضدده وإمدا خالفده،
والددالزم باطددل بأقسددامه ،أمددا المالزمددة فددألن كددل متغددايرين إمددا أن يتسدداويا فددي صددفات
الدنفس ،أو ال ،والمعندي بصدفات الددنفس :مدا ال يحتداج الوصدف بدده إلدى تعقدل أمدر زائددد
عليه كاإلنسانية لإلنسان ،والحقيقة والوجود بخالف الحدوث ،والتحيز فدإن تسداويا فيهدا
فهمدا مدثالن كسدوادين ،أو بياضدين وإال فإمدا أن يتنافيدا بأنفسدهما ،أي يمتندع اجتماعهمددا
فدددي محدددل ،واحدددد بدددالنظر إلدددى ذاتيهمدددا أو ال ،فدددإن تنافيدددا بأنفسدددهما فضددددان كالسدددواد
والبياض ،وإال فخالفان كالسواد والحالوة.
وأمدا انتفداء الدالزم بأقسدامه ،فألنهمدا لدو كاندا ضددين أو مثلدين لدم يجتمعدا فدي محددل
واحد وهما يجتمعان إذ جواز األمر بالشيء والنهي عن ضده معًدا ووقوعده ضدروري،
ولددو كانددا خالفددين لجدداز اجتمددا كددل واحددد منهمددا مددع ضددد اآلخددر ،ومددع خالفدده ألن
الخالفددين حكمهمددا كددذلك كمددا يجتمددع السددواد وهددو خددالف الحددالوة مددع الحموضددة ومددع
الرائحة ،فكان يجدوز أن يجتمدع األمدر بالشديء مدع ضدد النهدي عدن ضدده ،وهدو األمدر
بضده ،وذلك محال ألنه يكون األمدر بالشديء حينئدذ طلدب ذلدك الشديء فدي وقدت طلدب
فيه عدمه.

 1الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،1ص513
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وأييب :بمنع كون الزم كل خالفين ذلك ،أي جواز اجتما كل مع ضد اآلخدر،
لجواز تالزمهما على ما هو التحقيدق مدن عددم اشدتراط جدواز االنفكداك فدي المتغدايرين
كددالجوهر 1مددع العددرض والعلددة مددع المعلددول فددال يجددامع أحددد الخالفددين علددى تقدددير
تالزمهما الضدد لآلخدر ،وحينئدذ فدالنهي إذا ادعدى كدون األمدر إيداه إذا كدان طلدب تدرك
ضد المأمور به :اخترنا كونهما خالفين ،وال يجب اجتما النهي الدالزم مدن األمدر مدع
ضد طلب المأمور به كما زعمدوا كداألمر بالصدالة والنهدي عدن األكدل فإنهمدا خالفدان،
وال يلزم من كونهما خالفين اجتما الصالة المأمور بها مع إباحة األكل التي هدي ضدد
النهي عن األكل.
ضا :بأن فعل السكون عين ترك الحركدة ،وطلدب فعدل السدكون طلدب لتدرك
 .5واستدلوا أي ً
الحركة ،وطلب تركها هي النهي.
و أييب :بأن النزا على هذا يرجع لفظيا في تسمية فعل المأمور به تر ًكا
لضده ،وفي تسميته طلبه نهيًا ،فإن كان ذلك باعتبار اللغة فلم يثبت فيها ما يفيده ذلك.
و ُردر بمنع كون النزا لفظيا ،بل هو في وحدة الطلب القائم بالنفس ،بأن يكون
طلب الفعل عين طلب ترك ضده.
و أييب ثانيًا :بحصول القطع بطلب الفعل مع عدم خطدور الضدد ،وإنمدا يدتم مدا
ذكروه من كون فعل السدكون عدين تدرك الحركدة فيمدا كدان أحددهما تدرك اآلخدر ال فدي
األضداد الوجودية ،فطلب ترك أحدهما ال يكون طلبًا للمأمور به ألنه يتحقدق تركده فدي
ضمن ضد آخر.
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حية القائلين أن األمر بالشيء ليس نهيا عن الضد وال نقيضه:1
بأنه :لو كان األمر بالشيء عين النهي عن الضد ومستلز ًما له لزم تعقدل الضدد،
والقطع حاصل بتحقق األمر بالشيء مع عدم خطور الضد على البال وهكذا الكالم فدي
النهي.
و اعترض على هذا االستدالل بأن الذي ال يخطدر بالبدال مدن األضدداد إنمدا هدو
األضداد الجزئية ،وليست مرادة للقائل بأن األمدر بالشديء نهدي عدن ضدده والنهدي عدن
الشيء أمر بضده ،بل المراد الضد العام ،وهدو مدا ال يجدامع المدأمور بده ،وتعقلده الزم
لألمر والنهي إذ طلب الفعل موقوف على العلم بعدمده النتفداء طلدب الحاصدل المعلدوم
حصوله ،والعلم بالعدم ملزوم للعلم بالضد الخاص ،والضد الخاص ملزوم للضد العدام،
فال بد من تعقل الضد العام في األمر بالشيء ،وكذلك ال بد منه في النهي عن الشيء.
وال يخفى ما في هذا االعتراض من عدم التدوارد ،فدإن شدرط التدوارد الدذي هدو
مدددار االعتددراض كددون مددورد اإليجدداب والسددلب للمتخاصددمين ،بحيددث يكددون قددول كددل
منهما على طرف النقيض لقول اآلخر ،والمستدل إنما نفى خطور الضدد الخداص علدى
اإلطالق فقول المعترض :إن الذي ال يخطر هو األضداد الجزئية موافقة معده فيهدا فدال
تتحقق المناظرة بينهما باعتبار ذلك ،نعم يجاب عنه بأن مراد المعتدرض مدن ذلدك بيدان
غلط المستدل من حيث إنه اشتبه عليه مراد القائل بأن األمدر بالشديء نهدي عدن الضدد،
فزعم أن مراده األضداد الجزئية ،وليس كذلك ،بل الضد العام ،وال يصح نفي خطدورة
بالبال لما تقدم فحينئذ تنعقد المناظرة بينهما ويتحقق التوارد.
ضا :هذا االعتراض متناقض في نفسه ،فإن قول المعترض :إن ما ال يخطدر
وأي ً
بالبددال هددو األضددداد الجزئيددة ،يندداقض قولدده :إن العلددم بعدددم الفعددل ملددزوم العلددم بالضددد
الخاص ألن اإليجاب الجزئي نقيض السلب الكلي عند اتحاد النسبة.

 1ينظر :الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،1ص ،511المرداوي ،التحبير شر التحبير ،ج ،2ص
 ،541ابن أمير الحاج ،التقرير والتحبير ،ج ،1ص  ،491أمير باد شا  ،تيسير التحرير ،ج،1
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و أييب :بمنع توقف األمر بالفعل على العمل بعدم التلبس بذلك الفعدل فدي حدال
األمر به ألن المطلوب مستقبل ،فال حاجة للطالب إلى االلتفات إلدى مدا فدي الحدال مدن
وجود الفعل أو عدمه ،ولو سلم توقف األمر بالفعل علدى الفعدل بعددم التلدبس بده فدالكف
عن الفعل المطلوب مشاهد محسوس ،فقد تحقق ما توقف عليده األمدر بالفعدل مدن العلدم
بعدم التلبس به ،وال يستلزم شهود الكف "عن الفعل المأمور به العلم بفعدل ضدد خداص
لحصول شهود الكدف بالسدكون عدن الحركدة الالزمدة لمباشدرة الفعدل المدأمور بده ،ولدو
سلم لزوم تعقل الضد في الجملة فمجرد تعقله ليس ملزو ًمدا لتعلدق الطلدب بتركده الدذي
هو معنى النهي عن الضد لجواز االكتفاء في األمدر بالشديء بمندع تدرك الفعدل المدأمور
به ،فترك المأمور به ضد له ،وقد تعقل حيث منع عنه لكنه فرق بدين المندع عدن التدرك
وبين طلب الكف عن الترك.
و توضيحه :أن اآلمر بفعل غير مجوز تركه ،فقدد يخطدر ببالده تركده مدن حيدث
إنه ال يجوز ملحو ً
ظا بدالتبع ال قصددا ،وبهدذا االعتبدار يقدال مندع تركده ،وال يقدال طلدب
الكف عن تركه ألنه يحتاج إلى توجه قصدي.
حية القائلين بأن األمر بالشيء يتضمن النهي عن ضد

1

بأن أمر اإليجاب طلب فعل يذم بتركه فاستلزم النهي عن تركه وعما يحصل
الترك به ،وهو الضد للمأمور به فاستلزم األمر المذكور النهي عن ضده.
و اعترض على هذا الدليل :بأنه لو تم لزم تصور الكف عن الكف عن المدأمور
به لكل أمر إيجداب ،وتصدور الكدف عدن الكدف الزم لطلدب الكدف عدن الكدف ،والدالزم
باطل للقطع بطلب الفعل مع عدم خطور الكف عن الكف ،ولدو سدلم تصدور الكدف عدن
الكددف منددع كددون الددذم بددالترك جددزء األمددر اإليجددابي أو الزم مفهومدده لزو ًمددا عقليًّددا،
واستلزام األمر اإليجابي النهي عن تركه فر كون الذم بالترك جز ًءا أو الز ًما.

 1ينظر :الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،1ص ،511أمير باد شا  ،تيسير التحرير ،ج ،1ص.315
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وما قيل :من أنه لو سلم أن األمدر بالشديء متضدمن للنهدي عدن ضدده لدزم أن ال
مبا إذ ترك المدأمور بده وضدده يعدم المباحدات ،والمفدروض أن األمدر يسدتلزم النهدي
عنها والمنهي منه ال يكون مباحدا ،فغيدر الزم إذ المدراد مدن الضدد المنهدي عنده الضدد
المفوت لألمر ،وليس كل ضد مفوتًا وال كدل مقددر مدن المباحدات ضددًّا مفوتدا ،كخطدوة
في الصالة ،وابتال ريقه ،وفتح عينه ونحو ذلك ،فإنهدا أمدور مغدايرة بالدذات للصدالة،
وبهذا االعتبار يطلق عليها الضد للصالة لكنها ال تفوت الصالة.
و زاد القائلون بأن النهي عن الشيء يتضمن األمر بضده ،كما أن األمدر بشديء
يتضمن النهي عن ضده ً
دليال آخر فقدالوا :إن النهدي طلدب تدرك فعدل وتركده بفعدل أحدد
أضداده ،فوجب أحد أضداده وهو األمر ألن ما ال يحصل الواجب إال به واجب.
و دفع بأنه يلزم كون كل من المعاصي المضادة واجبًا كالزنا ،فإنه من حيث
كونه تر ًكا للواط لكونه ضدًّا له يكون واجبًا ،ويكون اللواط من حيث كونه تر ًكا للزنا
واجبًا.
ضا :بأنه يستلزم أن ال يوجد مبا
و دفع أي ً

ألن كل مبا ترك المحرم وضد

له.
فإن قيل :غاية ما يلزم وجوب أحد المباحات المضادة ال كلها ،فيقال :إن وجوب أحد
األشياء ال على التعيين ،بحيث يحصل ما هو الواجب بأداء كل واحد منها ينافي
اإلباحة كما في خصال الكفارة.
ضا :بمنع وجوب ما ال يتم الواجب أو المحرم إال به.
و دفع أي ً
و ُردر بأنه لو لم يجب ما ال يتم الواجب أو المحرم إال به لجاز تركه ،وذلك
يستلزم جواز ترك المشروط في الواجب ،وجواز فعل المشروط في المحرم بدون
شرطه الذي ال يتم إال به.
حية المخصصين ألمر اإليياب:1
بأن استلزام الذم للترك المستلزم للنهي إنما هو في أمر الوجوب.

 1ينظر :الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،1ص ،518ابن أمير الحاج ،التقرير والتحبير ،ج ،1ص
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حية القائلين بأن األمر يقتضي كراهة الضد ولو إييابا:1
و أن النهددي يقتضددي كددون الضددد سددنة مؤكدددة بمثددل مددا اسددتدل بدده القددائلون :بددأن
األمددر بالشدديء نهددي عددن ضددده إن كددان واحددد وإال فعددن الكددل ،وأن النهددي أمددر بالضددد
المتحد وفي المتعدد بواحد غير معين.
و يُياب عنه :بأن ذكر الكراهة في جانب األمر ،وذكر السنية فدي جاندب النهدي
يوجب االختالف بينهم.

 1ينظر :الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،1ص ،518ابن أمير الحاج ،التقرير والتحبير ،ج ،1ص
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المبحث الثاني :الخالف الداللي في النهي.
الخالف في داللة النهي عل فساد المنهي عنه

1

موضع ورود المسألة:
اختلفددوا فددي النهددي عددن الشدديء ،هددل يدددل علددى فسدداد المنهددي عندده أم ال؟ ،علددى
قددولين ،فقيددل يقتضددي النهددي عدددم فسدداد المنهددي عندده ،وقيددل يقتضددي الفسدداد ،واختلددف
أصحاب القول الثاني إلى عدة أقوال ،على لحاق الفساد بالعبدادات والمعدامالت واللغدة،
وهل الفساد لذات المنهي عنه أم لخدارج؟ ،وكدل لده حجتده ،قدال السديابي" :فدذهب أبدو
حنيفة وأبو عبد البصري وأبو الحسن الكرخي وبعض أصحابنا إلى أن النهي ال يدل
على فساد المنهي عنه ،بمعنى أنه إذ نهينا عن فعل شيء فال يدل هدذا النهدي فسداد ذلدك
الشيء المنهي عنه بحيث ال يعتد به أصال .وتفرد أبو حنيفدة بزيدادة هدي أن النهدي عدن
الشيء يدل علدى صدحة ذلدك الشديء ...وذهدب أحمدد والشدافعية والظاهريدة وكثيدر مدن
أصحابنا إلى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه". 5
دراسة المسألة:
تفصيل اآلراء وحججهم:4
أ .ذهدددب بعدددض الشدددافعية ،وحكدددي عدددن الشدددافعي ،وطائفدددة مدددن الحنفيدددة 3وبعدددض
اإلباضدية ،1والحنفيددة ،والمعتزلددة :5إلدى أندده ال يقتضددي الفسداد للمنهددي عندده ال لغددة وال

 1ال خالف بين علماء األصدول فدي أن النهدي يقتضدي الفدور والتكدرار ،بخدالف األمدر ،فدإذا نهدى
الشار الحكيم عن شيء وجب على من هو مخاطب بالنهي أن يبتعد عدن المنهدي عنده فدورا ،وأن
ال يقرب منه مدة حياته ،ألن النهي عن الفعل إنما هو لتحريمه درأ لما فيه من مفسدة ومضرة ،وال
يتحقق هذا إال بتركه على الفور والدوام.
 5السيابي ،فصول األصول ،ص .525
 4ينظددر إلددى  :اليددويني ،البرهددان ،ج ،1ص  199ـ  ،511اآلمدددي ،اإلحكددام ،ج ،5ص 515ـ
 ،513الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص  581ـ  ،583السيابي ،فصول األصول ،ص .525
 3الشيرازي ،اللمع ،ص .15
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عا ،ال في العبدادات وال فدي المعدامالت ،بدل تفدرد أبدو حنيفدة 4بدأن النهدي يددل علدى
شر ً
صحة ذلك الشيء مثل صوم يوم النحر ،فعنده أن صومه صحيحا كونه يجزي للنذر.
حيتهم:
عا
إنه لو دل على الفساد لغدة أو شدرعا ،لنداقض التصدريح بالصدحة لغدة أو شدر ً
والالزم باطل ،فأما المالزمة فظاهرة ،وأما بطالن الالزم :فألن الشار لو قال :نهيتدك
عن الربا نهي تحريم ولدو فعلدت لكدان البيدع المنهدي عنده موجبًدا للملدك لصدح مدن غيدر
تناقض ،ال لغة وال شرعا.
و أييب :بمنع المالزمة ألن التصريح بخالف النهي قرينة صارفة له عن
الظاهر ،ولم ند إال أن ظاهره الفساد فقط.
1

ب .وذهب الجمهور وهم أكثر الشافعية 4وأحمد واآلمدي ،5الزركشدي  ،1والشدوكاني
والكثير من اإلباضية ،والسيابي ،8إلدى أنده إذا تعلدق النهدي بالفعدل ،وكدان طلدب الكدف
عن ذات الفعل أو لجزئه ،وذلك بدأن يكدون سدبب النهدي قب ًحدا ذاتيًّدا كدان النهدي مقتضديًا
للفساد ،سواء كان ذلك الفعل حسيًّا كالزنا وشرب الخمر ،أو شرعيًّا كالصالة والصوم،
وال يقتضي الفساد عندهم الجانب اللغوي.

 1السيابي ،فصول األصول ،ص .525
 5الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،1ص.581
 4السيابي ،فصول األصول ،ص .525
 3الشيرازي ،اللمع ،ص .15
 2اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،5ص .191
 1الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،5ص .113
 1قال الشوكاني " :والحق :أن كل نهدي مدن غيدر فدرق بدين العبدادات والمعدامالت يقتضدي تحدريم
المنهي عنه ،وفساده المرادف للبطالن ،اقتضاء شرعيًّا ،وال يخرج من ذلك إال ما قدام الددليل علدى
عدم اقتضائه لدذلك فيكدون هدذا الددليل قريندة صدارفة لده مدن معنداه الحقيقدي إلدى معنداه المجدازي".
الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،1ص.581
 8السيابي ،فصول األصول ،ص .523
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حيج اليمهور:
 .1إن العلماء في جميع العصدور مدا زالدوا يسدتدلون بده علدى الفسداد فدي أبدواب الربويدات
كددالنهي عددن التشددبيه ،واألنكحددة كددالجمع بددين المددرأة وخالتهددا وعمتهددا ،والبيددو كبيددع
النجاسات ،وغيرها.1
 .5و أنه لو لم يفسدد لدزم مدن نفيده حكمدة يددل عليهدا النهدي ،ومدن ثبوتده حكمدة تددل عليهدا
الصحة ،والدالزم باطدل ألن الحكمتدين إن كانتدا متسداويتين تعارضدتا وتسداقطتا ،فكدان
فعله كال فعل ،فامتنع النهي عنه لخلوه عدن الحكمدة .وإن كاندت حكمدة النهدي مرجوحدة
فأولى لفوات الزائد مدن مصدلحة الصدحة ،وهدي مصدلحة خالصدة ،وإن كاندت راجحدة
ضددا ،بددل لفددوت قدددر الرجحددان مددن مصددلحة
امتنعددت الصددحة ،لخلددوه عددن المصددلحة أي ً
النهي.5
 .4إن األمر يقتضدي جدواز المدأمور بده ،والنهدي نقديض األمدر فيقتضدي نقديض ذلدك وهدو
الفساد.4
و اسددتدلوا علددى عدددم اقتضددائه للفسدداد لغددة ،بددأن فسدداد الشدديء عبددارة عددن سددلب
أحكامه ،وليس في لفظ النهي ما يدل عليه لغة قطعا .وأن الفسداد حكدم شدرعي ال تعقلده
العرب ،فال يصح أن يكون مقصودا لها في وضع النهدي ،وأمدا الشدر فدال إشدكال فدي
صحة قصده.

 1ينظر :السيابي ،فصول األصول ،ص .524
 5الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،1ص.581
 4ينظر :السيابي ،فصول األصول ،ص .523
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ت .وقيل :إنه يقتضي الفساد في الجانب اللغوي.
حيتهم:
.1

بأن العلماء لم يزالوا يستدلون به على الفساد.1

و أُييب :بأنهم إنما استدلوا به على الفساد لداللة الشر عليه ،ال لداللة اللغة.
إن األمددر يقتضددي الصددحة ،والنهددي نقيضدده ،والنقيضددان ال يجتمعددان فيكددون
.5
النهي مقتضيًا للفساد.
عا ،ال لغدة فاقتضداء األمدر للصدحة لغدة
و أييب :بأن األمر يقتضي الصحة شدر ً
ممنو  ،كما أن اقتضاء النهي للفساد لغة ممنو .
ث .وقيل :إن النهي ال يقتضي الفساد إال في العبادات فقط دون المعامالت.5
حيتهم:
مأمورا بها ندبًا 4لعمدوم أدلدة مشدروعية
.1بأن العبادات المنهي عنها لو صحت لكانت
ً
العبادات فيجتمع النقيضان (األمر والنهي معا) ألن األمدر لطلدب الفعدل والنهدي لطلدب
الترك وهو محدال .وأمدا عددم اقتضدائه للفسداد فدي غيدر العبدادات فألنده لدو اقتضداه فدي

 1الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،1ص.581
 5وبه قال أبو الحسين البصري ،والغزالي ،والرازي .الشوكاني ،إرشداد الفحدول ،ج ،1ص.581
السيابي ،فصول األصول ،ص .523
 4ويقصددد بدده مددن ناحيددة أصددولية أن األمددر يدددل علددى الوجددوب لددم تطددرأ عليدده قرينددة تحيلدده إلددى
المندوب.
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غيرها لكان غسل النجاسة بمداء مغصدوب ،والدذبح بسدكين مغصدوبة ،وطدالق البدعدة،
والبيددع فددي وقددت النددداء ،والددوطء فددي زمددن الحدديض غيددر مسددتتبعة آلثارهددا مددن زوال
النجاسددة ،وحددل الذبيحددة ،وأحكددام الطددالق ،والملددك ،وأحكددام الددوطء ،والددالزم باطددل،
فالملزوم مثله.1
و أييددب :بمنددع كددون النهددي فددي األمددور المددذكورة لددذات الشدديء أو لجزئدده ،بددل
ألمر خارج ،ولو سلم لكان عدم اقتضائها للفساد لدليل خارجي ،فال يرد النقض بها.5
.5و أضافوا أن المعامالت تفسد باختالل ركن أو شرط من خارج النهي.
سلم بذلك ،وأن فساد العبادات أيضا من خارج.4
و أييب :ال يُ ل
ج .ويددرى بعددض الشددافعية :3أن النهددي إن كددان لذاتدده كددالكفر وبيددع الحددر وأكددل الميتددة
ونحوها دل على فساد المنهي عنه ،وإن كان لصفة عارضة على المنهي فال يددل علدى
فساده ،ومثلوا على ذلك باآلتي:2
 .1وطء الحائض :ألن وطء الزوجة مبا فدي األصدل ،وإنمدا نهدي عنده لعدارض زائدد
على األصل ،وهو وجود الحيض.
 .5صوم يوم النحر :ألن الصوم مبا في األصل بل مندوب إليده ،وإنمدا نهدي عنده فدي
يوم النحدر ـ مدثال ـ لكدون ذلدك اليدوم فيده ضديافة سدبحانه وتعدالى لعبداده باألكدل مدن
نسكهم ،فهذه صفة عارضة على اليوم ،فال يدل النهي على فساده.

 1الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،1ص.581
 5السيابي ،فصول األصول ،ص .523
 4الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،1ص.581
 3ابن السبكي ،اإلبهاج ،ج ،5ص .19
 2ينظر :السيابي ،فصول األصول ،ص .524
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 .4والصددالة فددي األرض المغصددوبة :ألن الصددالة فددي األصددل مباحددة مددأمور بهددا فددي
مطلق األرض الطاهرة ،وإنما نهي عنها في األرض المغصوبة لمدا عدرض عليهدا مدن
صدددفة زائددددة علدددى األصدددل ،وهدددو االغتصددداب مدددن مالكهدددا ،وكدددذلك الوضدددوء بالمددداء
المغصوب أو اإلناء المغصوب على هذا النحو.
قال السيابي ":والصدحيح مدا قددمناه أنده يددل علدى فسداد المنهدي عنده مدن حيدث
وضعه هكذا إال بدليل خارجي ،و تعالى أعلم".1

 1السيابي ،فصول األصول ،ص .523
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الخاتمة
وفيها خالصة البحث:
أوال :داللة المفاهيم:
 .1يمكددن األخددذ بمفهددوم المخالفددة فددي النصددوص الشددرعية واالسددتدالل بدده فددي المسددائل
علمت الفائدة من القيدد لددى المجتهدد ،فضدال عدن أقدوال النداس
الظنية الفرعية فقط إن ُ
في أمورهم الحياتية كالتعاقد ،ولكن إن وجدد دليدل شدرعي آخدر يقددم حكدم ذلدك الددليل،
وإن انتفددى فيعمددل بمفهددوم المخالفددة فددي حالددة تجلددي الفائدددة مددن القيددد وهددو مقدددم علددى
االستصحاب فإن اختفت فيستصحب األصل وهو اإلباحة حتى يأتي دليل يناقضدها .مدع
األخذ باالعتبار شروط الجمهور فدي قبدول مفهدوم المخالفدة ،وهدي موضدحة فدي الفقدرة
اآلتية .وال يكون ذلك إال في حالة االضطرار وأما حالة االختيار فاالحتياط أسلم.

 .5من المعلوم منطقيا في حال وجود االحتمال يسدقط االسدتدالل ومدا اسدتدل بده علمداء
األصول من كال في حجية مفهوم الصفة يحمل االحتمال ،واألمر راجع إلدى أهدل اللغدة
وهم أهدل االختصداص فدي هدذا الشدأن ،ومفهدوم الصدفة وارد لدديهم ومعمدول بده .قدال
الشوكاني" :و قد طول أهل األصول الكالم على استدالل المختلفين لما قالوا به ،ولديس
فددي ذلددك حجددة واضددحة ألن المبحددث لغددوي ،واسددتعمال أهددل اللغددة والشددر لمفهددوم
الصفة ،وعملهم به معلوم لكل من له علم بذلك".1

 .4ال بد من التفريق في المعنى بين أن يقال( :في سائمة الغدنم زكداة ) بإضدافة الصدفة
إلى موصوفها ،و( فدي الغدنم السدائمة زكداة) ففدي المثدال األول تقتضدي العبدارة عددم
وجوب الزكاة في سدائمة غيدر الغدنم كدالبقر واإلبدل ،فلدوال تقييدد السدائمة بإضدافتها إلدى
الغنم لشملها لفظ السدائمة ،ويقتضدي المعندى مدن المثدال الثداني عددم وجدوب الزكداة فدي
الغنم المعلوفة التي لوال القيد بالسوم لشملها لفظ الغدنم .والتفريدق بدين العبدارتين هدو مدا
يناسددب دقددة اللغددة العربيددة وطبيعتهددا التددي جبلددت عليهددا مددن بددين سددائر اللغددات وإال لمددا
اختارها الخالق ـ تعالى ـ دستورا مبينا لخاتم رسالته العالمية.

 1الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج ،5ص .15
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ّ .4
إن القران الكريم الذي يتصدر مصادر التشريع اإلسالمي ندزل بلسدان عربدي مبدين،
فلغته الوعاء الحامل له ولشرعه ،وال يمكن بحدال هددره أو هددر الفصداحة التدي يعتلدي
بها لسان خاتم النبيين على فصحاء العرب ،وفي عموم قواعد القياس أن االعتماد العدام
واألوفر على التعليل الشرعي أو العرف الشرعي ،ففي ظل وجودهما يمكن االستئناس
بالقرائن االسمية ،وأما في حال عدمهما فاالسدتناد علدى اللغدة متدا شدريطة أال يخدالف
أصال شرعيا أو عقال منطقيا.

فمددن حيددث مخالفددة األصددل الشددرعي ال يمكددن التفريددق بددين الرجددل وزوجتدده إن
وطئهددا فددي حددال حدديض أو نفدداس أو فددي دبددر ،وهمددا قددد ارتبطددا بربدداط المتددين إذ ال
يفض ذلك الرباط إال متين مثله ،فحرمة الزوجة على زوجها يعني إباحتها آلخدر وأنّدى
يكون ذلك إال بدليل قوي فال يكتفى بمجدرد القدرائن .وكدذا ال يحدق بحدال أن يدزاد علدى
إقامددة حددّ فددوق حدددود تعددالى كحددد الزنددا علددى اللددواط بعدددما حددددها بنفسدده ،ففددي
بالنقصان والعياذ باهلل.
الزيادة عليها نعت لشر

ومن حيث مخالفدة العقدل ال يمكدن تحدريم القهدوة باعتبدار تسدميتها خمدرة قياسدا
على الخمرة المحرمة ،إذ ال يستساغ منطقا ذلك.

ولعل ما يمكن أن يُعتمد عليه مدن دليدل انقدد فدي الدذهن ـ بفضدل ـ وهدو مدا
يعزز الرأي في إمكانية القياس على اللغات سواء من حيث أصل المقيس أم العلدة :هدو
قياس النبي  - -نفسه في إطالق اسم فرعون األمة على أبي جهل عمدرو بدن هشدام،
قياسا لغويا على فرعون مصر لجامع قساوتهما المتمادية على الددين ودعاتده ودعوتده،
لذلك استحق أن يجمع هو وأتبا ملته وطريقته في النار والعياذ باهلل ،و تعالى أعلم.

ثانيا :داللة الحروف
 .1حرف الباء :تقرر مما سبق أن الباء حرف مختص باالسم ،مالزم لعمل الجر،
ليس اسما وال ظرفا ،له عدة معاني ،اقتصر سيبويه على معنى اإللصاق (وهو بمعنى
القبض) ،ومال إلى هذا القول السيابي ،وقسموا اإللصاق إلى حقيقي نحو( :أمسكت
بزيد) ،ومجازي نحو( :مررت بزيد) أي :ألصقت مروري بمكان يقرب من زيد.
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إال أن هذا المعنى ـ في رأي الباحث ـ يحمل داللة الظاهر في المعنى الحقيقي وهي
األصل ،ودونه الدالالت المجازية ،فإطالق اإللصاق بالمعنى الحقيقي يجرد االحتراز
صنَعِّ ْالفُ ْل َك
من الوقو في التشبيه – مثال  -من قوله تعالى { :تَ ْج ِّري ِّبأ َ ْعيُ ِّننَا} ،و{ أ َ ِّن ا ْ
بِّأ َ ْعيُ ِّننَا} .

وأما معانيها األخرى فهي ضروب من المجاز ،تفرعت كتفر األسماء من
معانيها الحقيقية التي وضعت لها أصال عند العرب ثم تجاوزت دائرة حقيقتها إلى
مجاز تدرك داللتها على حسب التأويل المأخوذ من السياق أو القرآئن أو العرف ،فمن
ور ِّه ْم} وقر { :أذهب
َب ل
معانيها المجازية (التعدية) من قوله تعالى{ :ذَه َ
اّللُ ِّبنُ ِّ
ق} أي :مع الحق ،أو محقاً ،وكذلك
الر ُ
نورهم} ،ومنها المصاحبة{قَ ْد َجا َء ُك ُم ل
سو ُل ِّب ْال َح ّ ِّ
في معنى (المقابلة) و(البدل) و(االستعالء) وغيرها.

واألبين وضوحا على مجازيتها بهذه المعاني المتفرعة  -ما جعله الزمخشري
س َما ُء ِّب ْالغَ َم ِّام} بمنزلتها في (شققت السنام بالشفرة) فجعل
في قوله تعالى { :ت َ َ
شقل ُق ال ل
الغمام كاآللة التي يشق بها ولما كان انشقاق السماء بسبب طلو الغمام منها ،فجعل
الغمام كأنه الذي تشقّق به السماء.

ب ِّب َها} أن المعنى:
ع ْينًا يَ ْش َر ُ
غير أن ما قاله الزمخشري في قوله تعالىَ { :
يشرب بها الخمر كما تقول :شربت الماء بالعسل ،فإن ذلك يناسبه (اإللصاق الحقيقي)
ُ
ي لَ ُهم ِّ ّمن
إذ ُجعلت العين لذاتها مشربا بكيفية تناسب قوله تعالى{ :فَ َال تَ ْعلَ ُم نَ ْفس لما أ ْخ ِّف َ
قُ لرةِّ أ َ ْعيُن َجزَ ا ًء ِّب َما َكانُوا يَ ْع َملُونَ } ،فإن تأويلها إلى غير ذلك يفقدها نعيمها األزلي.

وأما معنى االستعانة من البسدملة ،ففيده تحدرزا ألجدل األفعدال المنسدوبة إلدى
تعالى ،واألولى أن يقال فيها (السببية) ،مثل قوله تعالى { :فَ ُك ًّال أ َ َخ ْذنَا ِّبذَن ِّب ِّه}.
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.5إذ :لفظ مشترك يكون اسماً ،وحرفًا – كما يرى الباحث  ،-فكونها اسما فهي في
األصل لما مضى من الدهر ،واألصح عند السيابي ،وجماعة من المتأخرين ،تكون
للمستقبل ،بقوله تعالى{ :فسوف يعلمون إذ األغالل في أعناقهم} ،و{ َولَ ْو تَ َرى ِّإ ِّذ
ل
الظا ِّل ُمونَ َم ْوقُوفُونَ }  ،وهي بذلك عندهم بمعنى (إذا) فتكون لما يستقبل فما بعدها من
المذكور لم يقع بعد.

غير أنها استعملت في أدلتهم لتحقيق وقو المذكور – في رأي الباحث -
كالماضي ،ومضى على ذلك الجمهور وسيبويه والعوتبي ،بدليل أنها واجبة فال يليها
إال الفعل الواجب ،فما قام عليه الواجب فهو واجب مثله.

وذهب آخرون أنها بمعنى (اآلن) وأنها جاءت في سبع كلمات هي( :حينئذ،
وساعتئذ ،وعامئذ ،ويومئذ ،وغداتئذ ،وعشيتئذ ،وليلتئذ) وعلّلوا ذلك بأنها أقرب ما
يكون في الحال كقولك (اآلن) ،ورأى البعض أنها ظرف بمنزلة (مع) من قوله
ي اثْنَي ِّْن إِّ ْذ ُه َما فِّي
ص َرهُ ل
تعالىِّ { :إ لال تَن ُ
ص ُروهُ فَقَ ْد نَ َ
اّللُ إِّ ْذ أ َ ْخ َر َجهُ اللذِّينَ َكفَ ُروا ثَا ِّن َ
َار} بمنزلة (إذا).
ْالغ ِّ
سبِّي ِّل
لكن تلك الكلمات تدل على حال مضى فتقولَ :و ِّقي َل لَ ُه ْم تَعَالَ ْوا قَاتِّلُوا فِّي َ
اّلل أ َ ِّو ا ْدفَعُوا ۖ قَالُوا لَ ْو نَ ْعلَ ُم قِّت َ ً
ل ِّ
ان} ،
اال لالتلبَ ْعنَا ُك ْم ۖ ُه ْم ِّل ْل ُك ْف ِّر يَ ْو َمئِّذ أ َ ْق َر ُ
ب ِّم ْن ُه ْم ِّل ْ ِّ
إلي َم ِّ
صا ِّل ًحا َواللذِّينَ آ َمنُوا َم َعهُ ِّب َر ْح َمة ِّ ّمنلا َو ِّم ْن ِّخ ْزي ِّ َي ْو ِّم ِّئذ}  ،أما في
فَلَ لما َجا َء أ َ ْم ُرنَا َن لج ْينَا َ
قوله تعالىَ { :و ْال َو ْز ُن َي ْو َم ِّئذ ْال َح ُّق ۖ فَ َمن ثَقُلَ ْ
ت َم َو ِّازينُهُ فَأُولَ ِّئ َك ُه ُم ْال ُم ْف ِّل ُحونَ } { ،
ضنَا َج َهنل َم َي ْو َمئِّذ ِّلّ ْل َكافِّ ِّرينَ
ع َر ْ
َوت َ َرى ْال ُم ْج ِّر ِّمينَ َي ْو َمئِّذ ُّمقَ لرنِّينَ ِّفي ْاأل َ ْ
صفَا ِّد} َ { ،و َ
مر لتحقيق وقو المذكور كاماضي.
ع ْر ً
ضا }  ،وغيرها من اآليات الكثيرة فهي كما ّ
َ

و تددرد (إذ) ولهددا دالالت مجازيددة منهددا المفاجددأة ،والتعليددل ،والجددزاء ،وبمعنددى
(قد) وغيرها ،وهي بذلك تبدرهن علدى حرفيتهدا المجازيدة .كمدا يميدل إلدى كونهدا حرفدا
ابن مالك والمرادي وفاضل السامرائي.
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رب :من حيث اسميتها وحرفيتها:
 .3ا
استدل القائلون باسمية ( ُربل ) بالقياس على ما أجمع عليده باسدمية (كدم) ،إذ هدي
في التقليل مثل ( كم ) في التكثير ،وهو كما يبدو من القياس على الفارق ،ولكن القياس
هنا ليس على األصل وإنما بما تدؤدي إليده داللدة األصدل ،ثدم قديس علدى ذلدك بالفدارق
وعليه يرى الباحث أن اللفظ ُح ِّ ّمل فوق متسعه.
وكذلك استدلوا باإلخبار عنها كما في قول الشاعر:
ْ
وك ّ
فإن قَتْلَ َك لَم َي ُك ْن
إن َي ْقتُلُ َ

عار
وربل قتل ُ
عارا ً عليك ُ

1

عار)فـ ( رب ) :عندهم مبتدأ ،و( عار ) :خبره.
وربل قتل ُ
حيث الشاهدُ ( :

و لكددن أجيددب بددأن الروايددة المشددهورة هددي( :وبعددض قتددل عددار) أيّ :
أن الروايددة
المستدل بها شاذة ومن المعلوم أن الشاذ ال يقاس عليه .ومع اعتبار صحة الروايدة ففدي
إعرابها تقدير ( :فعار خبر لمبتددأ محدذوف تقدديره (هدو) ،أي :هدو عدار  .أو خبدر عدن
مجرور (رب) ،إذ هو في موضع رفع باالبتداء ،ودخل عليه حرف جر هدو كدال زائدد،
صر بذلك في قول الشاعر:
وقد ّ
ع ْه
أنا لَبِّيد ث ُ لم هذِّي ال َم ْنزَ َ

يا ُربل َه ْي َجا ِّهي َخيْر ْ
ع ْه
من دَ َ

5

و كذا استدل القائلون بحرفيتها بأن تكون معمولة بجوابها كإذا فيبتددأ بهدا فيقدال:
(رب رجدددل أفضدددل مدددن عمدددرو) ،ويقدددع مصددددرا نحدددو( :رب ضدددربة ضدددربت)،
وظرفا نحو( :رب يوم سرت) ،ومفعوال به نحو( :رب رجل ضربت) .ولكن يمكدن
أن يجاب على ذلك بإمكان تقدير اسم مضمر في كدل مثدال أتدي بده ،كمدا هدو الحدال
عار) باعتبار صحة روايتها .ومن المعلدوم منطقدا أنده فدي
وربل قتل ُ
في الرد على ( ُ

 1البيددت ال يُعددرف قائلدده واستشددهد بدده ابددن هشددام فددي مغنددي اللبيددب ،ج ،1ص ،124 ،119 ،31
والمرادي في الجنى الداني ،ج ،1ص  ،13والسيوطي في همع الهوامع ج ،1ص .341
 5البيددت للصدداغاني وهددو ينشددد للبيددد ،واستشددهد بدده فددي :الزاهددر فددي معنددي كلمددات الندداس ،ج،5
ص ،139وتاج العروس من جوهر القاموس ،ج ،55ص  ،9باب :ق ز  ،ص  ،533باب :ند ،
وتاج العروس ،ج ،1ص  ،2311باب :قرفع ،ونها البالغة ج ،11ص  ،21وكتاب العين ،ج ،5
ص  ،554باب د و ،ولسان العدرب ،ج  ،14ص  ،234بداب  :مدوه ،وهمدع الهوامدع ج ،5ص
.341
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حالة االحتمال يسقط االسدتدالل .وبمدا أن أدلدة القدائلين بحرفيدة (رب) أقدوى فتكدون
حرفا.

 .4رب :من حيث داللتها:
كمددا عرفنددا أن داللددة (رب) علددى التقليددل هددو مددذهب اليمهددور واسددتدلوا :بأنهددا
جدداءت فددي مواضددع ال تحتمددل إال التقليددل ،وأمددا مجيئهددا فددي مواضددع ظاهرهددا التكثيددر،
فهي محتملة إلرادة التقليل ،بضرب من التأويل فتعين أن تكون حرف تقليل ،ألن ذلدك
هو المطرد فيها .واستشهدوا بأدلة كثيرة منها قول الشاعر:
أال رب مولود و ليس له أب

و ذي و لد لم يلده أبوان

وذي شامة سوداء ،في حر وجهه

مجللة ،ال تنقضي لزمان

و يكمل في تسع ،وخمس ،شبابه

ويهرم في سبع ،معاً ،وثماني

وكان مذهب البعض أنها تدل على التكثير واستدلوا للتكثير بقوله تعالىُّ { :ر َب َمدا
يَ َودُّ اللذِّينَ َكفَ ُروا لَ ْو َكدانُوا ُمسْد ِّل ِّمينَ } ،1وبحدديث ( :يدا رب كاسدية فدي الددنيا عاريدة يدوم
القيامة) ، 5وقول الشاعر:
فيا رب يوم قد لَ ْهوتُ ولَيْلة

سة كأنها خ ُّ
َط ِّت ْمثال
بآنِّ َ

وهددو واضددح وضددو الشددمس أنهددا تدددل علددى التكثيددر ،ناهيددك مددن أن اسددتدالل
هددؤالء كددان مددن القددرآن الكددريم والسددنة الصددحيحة ومددن أشددعار العددرب .وعليدده يددرى
الباحددث :أن (رب) هددي حددرف جد ّدر تددرد داللتدده علددى (التقليددل والتكثيددر) وإنمددا السددياق
يفندها في أيهما تدل ،وال يؤثر في داللتها غلبة ورودها في أيهما .

 1سورة الحجر ،اآلية .5
 5رواه الطبراني في المعجم الكبير ،رقم  ،841والترمدذي فدي سدننه ،رقدم ،5191والبيهقدي فدي
شعب اإليمان ،رقم  11389وغيرهم عن أم سلمة.
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إذن وردت (رب) بمعنيددين رئيسددين همددا التكثيددر والتقليددل ،ثددم توسددعت اآلراء
حيال ذلك بنو من التدقيق عند آخرين وما هي إال مجرد تفاصيل للمعنيين الرئيسين.

بيددد :حددرف لدديس باسددم ،وأندده بمعنددى (إال) االسددتفهامية بجددامع إفددادة المغددايرة فيهمددا،
وألنددك إن وضددعت (إال) فددي كددل األمثلددة المسددتدل بهددا سددابقا علددى مختلددف اخددتالفهم
الستساغ المعنى دون تكلّف ،و أعلم.

ثالثا :داللة األمر والنهي:
 .1األمر :إذا ورد اللفظ الخاص في النص الشرعي على صيغة األمر أو صيغة الخبدر
الذي في معندى األمدر أفداد اإليجداب أي :طلدب فعدل المدأمور بده أو المخبدر عنده علدى
وجه اإللدزام والحدتم .فقدول تعدالى { :فَدا ْق َ
طعُوا أَيْد ِّديَ ُه َما} ،1أفداد إيجداب قطدع يدد السدارق
والسارقة ،وقولهَ { :و ْال ُم َ
صنَ } ،5أفاد إيجاد تربص المطلقة ثالثة قدروء .ألن
طللقَاتُ يَت َ َربل ْ
صديغة األمدر ومدا فددي معناهدا موضدوعة لغددة لإليجداب ،واللفدظ عنددد إطالقده يددل علددى
معناه الحقيقي الذي وضع له ،وال يصدرف عدن معنداه الحقيقدي إال بقريندة ،فدإن وجددت
قرينة تصرف المعنى تصرف صيغة األمر عن اإليجداب إلدى معندى آخدر فهدم منهدا مدا
دلت عليه القرينة كاإلباحة مثل قوله تعالىُ { :كلُوا ِّمن َ
ت َمدا َرزَ ْقنَدا ُك ْم} ،4والتهديدد
ط ِّيّبَدا ِّ
دورة ِّ ّمدن
مثل قوله تعالى { :ا ْع َملُوا َما ِّشئْت ُ ْم ۖ} ،3والتعجيز مثل قولده تعدالى { :فَدأْتُوا بِّ ُ
س َ
ِّ ّمثْ ِّل ِّه} ،2وغير ذلك ممدا تددل عليده صديغة األمدر بدالقرائن ،وإذا لدم توجدد قريندة اقتضدى
األمر اإليجاب.
اختلددف العلمدداء فددي داللددة األمددر علددى الفددور أو التراخددي ،مددنهم مددن رأى أندده
يقتضددي التعجيددل بالمددأمور بدده إلفادتدده الفوريددة ،فيمددا ذهددب آخددرون أندده يفيددد التراخددي،
وتوقف جماعة من العلماء عن إبداء الرأي في هذه المسألة.

 1سورة المائدة ،اآلية .48
 5سورة البقرة ،اآلية .558
 4سورة البقرة ،اآلية .21
 3سورة فصلت ،اآلية .31
 2سورة البقرة ،اآلية .54
122

األمر المطلق ال يدل على الفور أو التراخي إال من خالل السياق الذي يحدد
الفور أو التراخي أو قرينة لغوية أو يؤخذ باالحتياط في حالة تعذّر ذلك ،فإن لم توجد
فإن اإلطالق يظل على إطالقه.
.5النهي :إذا ورد النهي الخاص في النص الشرعي على صيغة النهي أو صيغة الخبر
التي في معنى النهي أفاد التحريم أي :طلب الكف عن المنهدي عنده علدى وجده اإللدزام
ت َحتلى يُؤْ ِّم لن } ،1أفاد تحدريم زواج المسدلم
والحتم .فقوله تعالىَ { :و َال تَن ِّك ُحوا ْال ُم ْش ِّر َكا ِّ
بالمشركات ألن صيغة النهي موضوعة لغة للداللدة علدى التحدريم .وإذا وجددت قريندة
تصددرفها عددن المعنددى الحقيقددي إلددى معنددى مجددازي ،يُفهددم منهددا مددا دلددت عليدده القرينددة،
كالدعاء في قوله تعالىَ { :ربلنَا َال ت ُ ِّز ْ
غ قُلُوبَنَا} ،5وكالكراهة في قوله تعدالىَ { :ال تَسْدأَلُوا
سؤْ ُك ْم}.4
ع ْن أ َ ْشيَا َء إِّن ت ُ ْبدَ لَ ُك ْم ت َ ُ
َ
 قد يكون المنهي عنه فعال ،وقد يكون قوال: .1فإن كان فعال:
أ .فقد يكون منهيا عنه لقبح ذاته ،كالزنا والغضب وبهذا يكون الفساد.
ب .و قد يكون منهي عنه لوصف مدن أوصدافه الالزمدة لده كدالنهي عدن الصدوم
يوم العيد والتشريق ،فالصدوم هندا يقتضدي الدبطالن ،بفسداد الوصدف الدالزم
نفسده .وقددد اسدتثنى الددبعض الندذر بالصددوم بيدوم العيددد ،غيدر أن النددذر يبطددل
أيضا لفساد هذا الوصف الالزم.
ت .و قد ينهى عنه لوصف مقارن له ،لكنه غير مقارن ،مثل النهي عن الصدالة
فددي الدددار المغصددوبة أو بددالثوب المسددروق ،فددالنهي هنددا ال يقتضددي بطددالن
العمل وال فساده ،بل يظل العمل صحيحا تترتب عليه آثاره المقصدودة منده،
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غير أنه يكون مكروها لورود النهي عن الوصف المقارن له .وأما ما مثلدوا
به من البيدع عندد األذان لصدالة الجمعدة ،والسدفر لقطدع الطريدق فدالنهي هندا
يقتضي بطالن العمل بفساد الوصف المقارن له لورود األدلة النصية وهدي:
ص َالةِّ ِّمدن يَ ْدو ِّم ْال ُج ُمعَد ِّة فَاسْدعَ ْوا إِّلَدى ِّذ ْك ِّدر ل ِّ
اّلل
ِّي ِّلل ل
{ يَا أَيُّ َها اللذِّينَ آ َمنُوا إِّذَا نُود َ
َوذَ ُروا ْالبَ ْيد َع ۖ ذَ ِّل ُكد ْم َخ ْيددر لل ُكد ْم إِّن ُكندت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمددونَ } 1فهددذا نهددي عددن البيددع عنددد
صالة الجمعة ،و(إنما األعمدال بالنيدات ولكدل أمدر مدا ندوى) 5فالسدفر ألجدل
قطع الطريق عمل فاسد لفساد النية.
 .1أما إذا كان المنهي عنه قوال:
أ .فددإن يكددن العقددد منهيددا عندده لقددبح ذات المعقددود عليدده كبيددع الخمددر أو الزنددا يلحددق
القول فساد المنهي عنه.
ب .وإن كان المنهي عنه لوصف من أوصافه الالزمة له فإنده يجدري للقدول هندا مدا
للوصف من فساد ،مثل البيع المشتمل على الربا.
ت .وإن كددان الخلددل فددي ركددن مددن أركددان المعددامالت المباحددة ،كاإلجددارة والددزواج
والبيع وغيرها ،كأن يكون في صالحية العاقد للتصرف سدواء بجندون أم صدبية
غير مميزة ـ فال يترتب على اإلتيان بده أثدر حتدى يصدحح محدل العقدد إن أمكدن
تصحيحه .أما كعقد زواج المحارم فال يمكن تصحيحه فيكون التسريح الزما.

المصادر والمرايع
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منهاج

 .1اإلسنوي ،جمال الدين عبد الرحيم اإلسنوي ،نهاية السول شر
الوصول ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان  ،ط 1999 ،1م.
 .5األعشى ،ديوان األعشى ،شر يوسف شكري فرحات ،دار الجيل ،بيروت،
ط1995 ،1م.
 .4إمام ،دمحم كمال الدين  ،مائة كتاب إباضي ،وزارة األوقاف والشؤون الدينية ـ
سلطنة عمان ،ط5114 ،1م.
 .3أمير باد شاه ،دمحم أمين (ت811 :هـ) ،تيسير التحرير على كتاب التحرير ،دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بدون سنة الطبع.
 .2ابن أنس  ،مالك أبو عبد األصبحي  ،موطأ اإلمام مالك ،تحقيق  :دمحم فؤاد
عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي  -مصر.
 .1األنصاري ،زكريا ،أسنى المطالب في شر روض الطالب ،تحقيق :د  .دمحم
دمحم تامر ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  -لبنان ،ط5111 ،1م.
 .1أنيس ،إبراهيم وآخرون ،المعجم الوسيط ،دار الدعوة ،استنبول ـ تركيا ،دون
سنة الطبع.
 .8البخاري ،عبد العزيز بن أحمد البخاري(141هـ) ،كشف األسرار عن أصول
فخر اإلسالم البزدوي ،تحقيق دمحم المعتصم باهلل البغدادي ،دار الكتاب العربي
ـ بيروت ،ط 1993 ،5م.
 .9البخاري ،دمحم بن إسماعيل أبو عبد الجعفي ،الجامع الصحيح المختصر،
تحقيق  :د .مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة -
جامعة دمشق ،دار ابن كثير ،اليمامة  -بيروت،ط1981 ،4م.
ابن بركة  ،عبد بن دمحم البهلوي العماني ،كتاب الجامع  ،وزارة
.11
التراث القومي والثقافة ،سلطنة عمان5111 ،م.
البطليوسي عبد بن دمحم بن السيد  ،اإلنصاف في التنبيه على المعاني
.11
واألسباب التي أوجبت االختالف ،تحقيق  :د .دمحم رضوان الداية ،دار الفكر –
بيروت ،ط1314 ،5هـ .
البغدادي ،أحمد بن علي (ت 218هـ) ،الوصول إلى األصول ،تحقيق
.15
د .عبد الحميد علي أبو زنيد ،مكتبة المعارف  -الرياض.
البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر ،سنن البيهقي
.14
الكبرى ،تحقيق  :دمحم عبد القادر عطا ،مكتبة دار الباز  -مكة المكرمة ،
1993م.
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الترمذي ،دمحم بن عيسى أبو عيسى ،الجامع الصحيح وهو سنن
.13
الترمذي ،تحقيق  :أحمد دمحم شاكر وآخرون ،دار إحياء التراث العربي –
بيروت.
الجرجاني ،علي بن دمحم بن علي ،التعريفات ،تحقيق  :إبراهيم
.12
األبياري ،دار الكتاب العربي  -بيروت  ،ط 1928 ، 1م .
ابن جزري المبارك بن دمحم الجزري  ،النهاية في غريب الحديث واألثر
.11
تحقيق  :طاهر أحمد الزاوى  -محمود دمحم الطناحي ،المكتبة العلمية  -بيروت ،
1919م.
ابن جني ،أبو الفتح عثمان  ،الخصائص ،تحقيق  :دمحم علي النجار،
.11
عالم الكتب  -بيروت .لم تذكر سنة الطبع.
بن يوسف (ت318:هـ) ،كتاب
الجويني ،عبد الملك بن عبد
.18
التلخيص في أصول الفقه ،تحقيق عبد جولم النبالي وبشير أحمد العمري،
دار البشائر اإلسالمية1991 ،م
ابن حبان ،دمحم بن حبان بن أحمد التميمي البستي  ،صحيح ابن حبان
.19
بترتيب ابن بلبان  ،تحقيق  :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة  -بيروت ،
ط1994 ،5م .
ابن حبيب ،الربيع بن حبيب بن عمر األزدي البصري ،الجامع الصحيح
.51
مسند اإلمام الربيع بن حبيب ،تحقيق :دمحم إدريس ،و عاشور بن يوسف،
الناشر دار الحكمة ،مكتبة االستقامة ،بيروت  ،وسلطنة عمان ،سنة
النشر1992م.
ابن حزم ،علي بن أحمد بن حزم األندلسي ،اإلحكام في أصول األحكام،
.51
ج ،1ص ،415دار الحديث  -القاهرة ،ط1313 ، 1هـ .
حسن ،عباس  ،النحو الوافي ،انتشارات ناصر خسرو ،مطابع دار
.55
المعارف ،مصر ط 1918 ،4م.
بن حمادي
حمادي ،عبدالرحمن بن علي بن دمحم بن علي ابن عبيد
.54
بن أحمد بن جعفر  ،غريب الحديث ،تحقيق  :د.عبدالمعطي أمين قلعجي دار
الكتب العلمية  -بيروت ،ط1982 ، 1م.
حمودي ،خالد عبود ،و زينة جليل عبد ،البحث الدلاللي عند األصوليين،
.53
مركز البحوث والدراسات اإلسالمية ،بغداد ـ العراق ،ط5119 ،1م.
الخصيبي ،دمحم بن راشد بن عزيّز  ،شقائق النعمان على سموط الجمان
.52
في أسماء شعراء عمان ،وزارة التراث  ،سلطنة عمان ،ط5111 ،3م.
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ابن خزيمة ،دمحم بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري  ،صحيح ابن
.51
خزيمة  ،تحقيق  :د .دمحم مصطفى األعظمي ،المكتب اإلسالمي  -بيروت ،
1911م.
ّ
خالف ،عبد الوهاب  ،علم أصول الفقه  ،دار الغد الجديد ،القاهرة -
.51
المنصورة ،ط5111 ،1م.
الدارقطني ،علي بن عمر أبو الحسن البغدادي ،سنن الدار قطني،
.58
تحقيق  :السيد عبد هاشم يماني المدني ،دار المعرفة  -بيروت 1911 ،م.
الدارمي ،عبد بن عبدالرحمن أبو دمحم  ،سنن الدارمي ،تحقيق  :فواز
.59
أحمد زمرلي  ،خالد السبع العلمي ،دار الكتاب العربي – بيروت ط1918 ، 1
.
الرازي ،أحمد بن علي الجصاص(411-412هـ) ،الفصول في
.41
األصول  ،المحقق  :د.عجيل جاسم النشمي ،وزارة األوقاف والشئون
اإلسالمية دولة الكويت ،ط1993 ،5م..
الرازي ،دمحم بن أبي بكر بن عبدالقادر  ،مختار الصحا  ،تحقيق :
.41
محمود خاطر  ،مكتبة لبنان ناشرون  -بيروت ،طبعة جديدة 1992 ،م .
الرازي ،دمحم بن عمر بن الحسين  ،المحصول في علم األصول ،تحقيق
.45
 :طه جابر فياض العلواني ،جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية  -الرياض،
ط1311 ،1هـ1919 ،م.
الرازي ،دمحم بن عمر بن الحسين ،مفاتيح الغيب  ،دار الكتب العلمية -
.44
بيروت ،ط 5111 ،1م.
الزجاجي ،عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي ( ،ت441 :هـ)
.43
تحقيق مازن المبارك دار الفكر  -دمشق ،ط 1982 ، 5م.
الزحيلي ،وهبة  ،التفسير الوسيط ،دار الفكر المعاصر ،بيروت ـ لبنان،
.42
دار الفكر ،دمشق ـ سورية ،ط5111 ،1م.
الزمخشري ،محمود بن عمر ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون
.41
األقاويل في وجوه التأويل ،تحقيق  :عبد الرزاق المهدي ،دار إحياء التراث
العربي  -بيروت .دون سنة الطبع.
الزمخشري ،محمود بن عمرو بن أحمد (ت 248هـ) ،المفصل في
.41
صنعة اإلعراب ،تحقيق د  .علي بو ملحم  ،مكتبة الهالل  -بيروت ،ط،1
1994م.

111

الزمخشري ،محمود بن عمر  ،الفائق في غريب الحديث تحقيق  :علي
.48
دمحم البجاوي ،ودمحم أبو الفضل إبراهيم ،دار المعرفة  -لبنان ،لم تذكر سنة
الطبع.
الزين ،سميح عاطف ،معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم  ،الدار
.49
اإلفريقية العربية ،بيروت لبنان5111 ،م.
بن حميد  ،طلعة الشمس ،مكتبة اإلمام نور الدين
سالمي ،عبد
.31
ال ّ
السالمي ،السيب ـ سلطنة عمان ،ط5118 ،5م.
السامرائي ،فاضل صالح السامرائي ،معاني النحو ،دار الفكر ،عمان ـ
.31
األردن ،ط 5111 ،2م.
السبكي ،عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ،اإلبهاج في شر المنهاج
.35
على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي ،تحقيق  :جماعة من العلماء،
دار الكتب العلمية – بيروت ،ط1983 ،1م.
السبكي ،عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ،األشباه والنظائر ،دار
.34
الكتب العلمية مكتبة المدينة الرقمية ،ط 1991 ،1م.
السبكي ،عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي  ،رفع الحاجب عن
.33
مختصر ابن الحاجب ،تحقيق  :علي دمحم معوض ،عادل أحمد عبد الموجود،
عالم الكتب  -لبنان  /بيروت  ،ط 1999 ،1م.
السجستاني ،سليمان بن األشعث ،سنن أبي داود ،وزرارة األوقاف
.32
المصرية وأشاروا إلى جمعية المكنز اإلسالمي.
السرخسي ،دمحم بن أحمد بن أبى سهل الحنفي (ت  391هـ)  ،أصول
.31
السرخسي  ،دار الكتاب العلمية بيروت لبنان  ،ط 1994 ،1م.
السعدي ،فهد بن علي بن هاشل ،معجم الفقهاء والمتكلمين اإلباضية(قسم
.31
المشارقة) ،مكتبة الجيل الواعد ،مسقط ـ سلطنة عمان ،ط5111 ،1م.
السيابي ،خلفان بن جميل السيابي(ت 1495هـ ـ 1915م) ،جالء
.38
العمى شر ميمية الدماء ،تحقيق عزالدين بن أمين التنوخي ،وزارة التراث
والثقافة ـ سلطنة عمان ،ط 5111م.
السيابي ،خلفان بن جميل السيابي (ت 1495هـ ـ 1915م) ،فصول
.39
األصول  ،تحقيق د .سليم بن سالم بن سعيد آل ثاني ،وزارة التراث والثقافة ـ
سلطنة عمان ،ط5112 ،5م .
سيبويه ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  ،الكتاب ،تحقيق :عبدالسالم
.21
هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط1988 ،4م.
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ابن سيده ،علي بن إسماعيل النحوي اللغوي األندلسي ،المخصص
.21
لمخصص ،تحقيق :خليل إبراهم جفال ،دار إحياء التراث العربي – بيروت،
ط1991 ،1م.
السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر (ت911هـ) ،همع الهوامع في
.25
شر جمع الجوامع ،تحقيق عبد الحميد هنداوي ،المكتبة التوفيقية ـ مصر.
(ت513 :هـ)  ،مسند الشافعي ،
الشافعي ،دمحم بن إدريس أبو عبد
.24
دار الكتب العلمية  -بيروت.
الشافعي ،دمحم عابد ،ترتيب مسند اإلمام الشافعي ،تحقيق :يوسف على
.23
الزواوي الحسني ،و عزت العطار الحسيني  ،دار الكتب الملكية المصرية،
1921م.
الشوكاني ،دمحم بن علي (ت 1521هـ) ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق
.22
من علم األصول ،تحقيق :دمحم حسن دمحم حسن إسماعيل الشافعي ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ـ لبنان ،ط1999 ،1م.
الشيباني ،أحمد بن حنبل أبو عبد  ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل،
.21
مؤسسة قرطبة – القاهرة.
الشيرازي ،إبراهيم بن علي (311هـ) ،التبصرة في أصول الفقه،
.21
تحقيق  :د .دمحم حسن هيتو ،دار الفكر  -دمشق ،ط1985 ،1م.
الشيرازي ،إبراهيم بن علي (311هـ) ،اللُّمع في أصول الفقه ،تحقيق،
.28
محيي الدين ديب مستو ،ويوسف علي بدوي ،دار الكلم الطيب ،و دار ابن
كثير ،ط1992 ،1م.
الصاي  ،دمحم بن الحسن (ت151:هـ) ،اللمحة في شر الملحة ،تحقيق:
.29
إبراهيم بن سالم الصاعدي ،عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة
المنورة ،المملكة العربية السعودية األولى5113 ،م.
الصنعاني دمحم بن إسماعيل األمير  ،إجابة السائل شر بغية اآلمل،
.11
تحقيق  :القاضي حسين بن أحمد السياغي و الدكتور حسن دمحم مقبولي األهدل،
مؤسسة الرسالة  -بيروت ،الطبعة األولى 1981 ،م.
الصوافي ،سعيد بن حمدان بن سعيد ،سيرة العالمة األصولي خلفان بن
.11
جميل السيابي ،بحث تخرج في كلية العلوم الشرعية(غير منشور) ،السنة
الدراسية  5114ـ 5113م.
ضيائي ،علي أكبر  ،معجم المصادر اإلباضية ،مؤسسة الهدى للنشر
.15
والتوزيع ،ط5113 ،5م.
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الطبراني ،سليمان بن أحمد ،المعجم األوسط ،تحقيق  :طارق بن
.14
عوض بن دمحم وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ،دار الحرمين  -القاهرة ،
1992هـ .
عبد الحميد ،دمحم محيي الدين ،منحة الجليل بتحقيق شر ابن عقيل ،دار
.13
التراث ،القاهرة1999 ،م.
عبد الرحمن ،عبد الواحد ،أصول الفقه ،دار الميسرة  ،األردن  -ع ّمان،
.12
ط1999 ،4م.
العجلوني ،إسماعيل بن دمحم ،كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر
.11
من األحاديث على ألسنة الناس ،دار زاهر القدسي ـ القاهرة.
العطار ،حسن  ،حاشية العطار على جمع الجوامع ،دار الكتب العلمية،
.11
لبنان ـ بيروت1999 ،م.
ابن عقيل  ،عبد بن عبدالرحمن العقيلي (ت119 :هـ) ،شر ابن
.18
عقيل على ألفية ابن مالك .دار التراث ،القاهرة1999 ،م.
علي مال ،علي القار علي بن دمحم(ت1423 :هـ) ،األسرار المرفوعة
.19
في األخبار الموضوعة ،تحقيق :دمحم لطفي الطبا  ،المكتب اإلسالمي ،بيروت
 ،ط1981 ،5م.
العوتبي ،سلمة بن مسلم الصحاري(وفاته تقدر في أواخر النصف األول
.11
من القرن الخامس الهجري) ،كتاب اإلبانة في اللغة العربية ،تحقيق :د .عبد
الكريم خليفة وغيره ،وزارة التراث القومي والثقافة ،مسقط ـ سلطنة عمان،
ط1999 ،1م.
غالم قادر ،زكريا الباكستاني ،من أصول الفقه على منها أهل الحديث،
.11
ج ،1ص  ،199دار الخراز ،الطبعة االولى 1354هـ5115-م.
ابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،المحقق :
.15
عبد السالم دمحم هارون ،دار الفكر 1919م.
الفتوحي ،دمحم بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي (ت 915هـ ) ،شر
.14
الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير ،تحقيق د .دمحم الزحيلي ،و د .نزيه
حماد ،مكتبة العبيكان ،الرياض1994 ،م.
فوري ،علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان (المتوفى :
.13
912هـ) ،كنز العمال في سنن األقوال واألفعال ،المحقق  :بكري حياني -
صفوة السقا ،مؤسسة الرسالة ،ط1981 ،2م.
القزويني ،دمحم بن يزيد أبو عبد  ،سنن ابن ماجه  ،تحقيق  :دمحم فؤاد
.12
عبد الباقي ،دار الفكر  -بيروت.
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الكاساني أبو بكر بن مسعود بن أحمد (ت 281هـ) ،بدائع الصنائع في
.11
ترتيب الشرائع ،الناشر دار الكتاب العربي ،بيروت ـ لبنان1985 ،م.
كاسترس ،أم .أت  ،بيبليوغرافيا اإلباضية ،ترجمة موحمد ؤمادي ـ
.11
خديجة كرير  ،وزارة األوقاف والشؤون الدينيةـ سلطنة عمان ،ط5115 ،1م.
الكندي ،إبراهيم بن أحمد بن سليمان  ،أصول الفقه بين النظرية
.18
والتطبيق ،دار البيان للطباعة والنشر ،القاهرة  ،ط1999 ،1م.
المالقي ،أحمد بن عبد النور (ت115:هـ) ،رصف المباني ،تحقيق:
.19
أحمد دمحم الخراط ،مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ،دون سنة الطبع.
المتقي الهندي ،علي بن حسام الدين (ت912 :هـ) ،كنز العمال في سنن
.81
األقوال واألفعال ،المحقق  :بكري حياني  -صفوة السقا ،حديث رقم،2421 :
مؤسسة الرسالة ،ط1311 ،2هـ1981/م.
المرادي ،الحسن بن قَا ِّسم المرادي ،الجنى الداني في حروف المعاني،
.81
تحقيق :فخر الدين قباوة ،و دمحم نديم فاضل  ،دار الكتب العلمية ،بيروت ـ
لبنان ،ط1995 ،1م.
المرداوي ،علي بن سليمان الحنبلي ،التحبير شر التحرير في أصول
.85
الفقه ،تحقيق د .عبد الرحمن الجبرين ،د .عوض القرني ،د .أحمد السرا ،
مكتبة الرشد ،السعودية ـ الرياض5111 ،م.
المصري ،زكريا  ،سلّم الوصول إلى علم األصول ،ص  ،392دار
.84
لبنان للطباعة والنشر ،لبنان ـ بيروت ،ط5111 ،1م.
المناوي ،دمحم عبد الرؤوف  ،التوقيف على مهمات التعاريف ،تحقيق :
.83
د .دمحم رضوان الداية ،دار الفكر المعاصر  ،دار الفكر  -بيروت  ،دمشق،
1989م.
ابن منظور ،دمحم  ،لسان العرب ،اعتنى بتصحيحه :أمين دمحم
.82
عبدالوهاب ،ودمحم الصادق العبيدي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت _
لبنان ،ط ،4دون سنة الطبع.
ابن النجار ،دمحم بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي (المتوفى :
.81
915هـ) ،شر الكوكب المنير ،المحقق  :دمحم الزحيلي و نزيه حماد ،مكتبة
العبيكان ،ط1318 ،5هـ 1991 -م .
النسائي ،أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن  ،سنن النسائي الكبرى،
.81
تحقيق  :د.عبد الغفار سليمان البنداري  ،سيد كسروي حسن  ،دار الكتب
العلمية – بيروت ،ط1991 ، 1م.
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النووي ،يحيى بن شرف بن مري  ،المنهاج شر صحيح مسلم بن
.88
الحجاج  ،دار إحياء التراث العربي  -بيروت  ،ط 1915 ، 5م.
النيسابوري ،مسلم بن الحجاج القشيري  ،صحيح مسلم ،دار الجيل
.89
بيروت و دار األفاق الجديدة ـ بيروت.
ابن هشام األنصاري ،عبد بن يوسف (ت141 :هـ) ،مغني اللبيب
.91
عن كتب األعاريب ،تحقيق د .مازن المبارك ودمحم علي حمد  ،دار الفكر -
بيروت ،ط1982 ، 1م.
الهوتي ،عبد بن علي بن حمدان  ،البينة في أصول الفقه ،األجيال،
.91
سلطنة عمان ،ط5111 ،1م.
وزارة التراث والثقافة ،الموسوعة العمانية ،مسقط ـ سلطنة عمان ،ط،1
.95
5114م.
أبو يعلى ،أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي ،مسند أبي يعلى ،
.94
فهرست:علي بن نايف الشحود تحقيق  :حسين سليم أسد.
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