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إهداء
إلى روح والدي تغمده اهلل برحمته ،وأسكنه الفردوس األعلى.
إلى والدتي الكريمة التي حفتني بحبها وعطفها وحرصها.
إلى الزوجة الطيبة ..وإلى ولدي وريحانتي" :بشرى" و"براء".
إلى كل األهل واألصدق اء.
أهدي عملي هذا.
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شكر وعرفان
أتقدم بالشكر اجلزيل لألستاذ املشرف الدكتور :صاحل حللوحي ،عرفاناً مين جبهده
ومده يد العون؛ إلجناز هذا البحث على الوجه الذي نأمل أن ينال به الرضا
وحيرز القبول ،فجزاه اهلل عين أفضل اجلزاء على كل يد أسداها ،وكل نصيحة
أهداها.
كما أتقدم بالشكر أيضا للسادة املوقرين أعضاء جلنة املناقشة ،وكلي أمل يف
االستفادة من علمهم وخربهتم اآلن ومستقبالً.
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مــقدمة
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ظهر علم أصول الفقه مواكباً للحركة العلمية الرائدة اليت شهدهتا القرون األوىل من تاريخ األمة

بعضها من
اإلسالمية يف مجيع العلوم الدينية والدنيوية ،وقد كان لزاماً على هذه العلوم أن يأخذ ُ
طبيعي مادامت الغاية من هذه العلوم واحدة ،وهي نفع
ٌّ
بعض خلدمة القرآن الكرمي ،وهذا شيءٌ
اإلنسان يف حياته وبعد مماته.
وقد كانت املهمة املوكولة إىل علماء األصول هي معرفة القواعد اليت يُتوصل هبا إىل استنباط
األحكام الشرعية من نصوص الوحيني :القرآن الكرمي ،والسنة النبوية الشريفة؛ ولذلك عكفوا على
البحث عن أدلة الفقه اإلمجالية والقواعد العامة ،من طريق دراسة أحكام األلفاظ ودالالهتا من
عموم وخصوص ،وإطالق وتقييد ،وناسخ ومنسوخ وغري ذلك ،فكان من الطبيعي أن يأخذ علم
األصول نصيبه من الداللة ،قبل أن يتخصص البحث يف علم الداللة نفسه ،ويستقل بذاته علماً
قائماً له كيانه اخلاص.
وقد توزعت األحباث الداللية يف تراثنا العريب على امتداد تارخيه ،ومشلت مساحةً واسعةً من
العلوم ،ومنها علم أصول الفقه ،واملنطق ،والتفسري ،والبالغة ،والنقد األديب وغريها ،واليت أسهمت
مجيعاً يف تأسيس وعي داليل هام ،ميكن رصده فيما أنتجه اللغويون والفالسفة واألدباء وعلماء
وإسهام معترب يف إرساخ قواعد تع ّد
األصول وغريهم ،ولألصوليني منهم على اخلصوص باعٌ طويل
ٌ
ٍ
منطلقات أساسيةً للداللة ،وملا كان علم أصول الفقه يرمي إىل استنباط األحكام الفقهية
اآلن
وتوسعوا يف فهم
اهتم علماء األصول بداللة األلفاظ والرتاكيبّ ،
ووضع القواعد األصولية للفقهّ ،
معاين نصوص القرآن واحلديث النبوي ،ومن هؤالء العلماء :القاضي أبو يعلى احلنبلي(ت854ه)
نبني مدى إسهامه يف الدرس الداليل من خالل كتابه" :الع ّدة يف أصول
األصويل الذي أردنا أن ّ
الفقه" وذلك باإلجابة عن اإلشكاالت اآلتية:
ماهي القضايا الداللية الواردة يف كتاب "العدة"؟ وكيف عاجلها أبو يعلى؟ هل فصل القول فيها
أم أوجز وهل تناول مجيع الظواهر الداللية مما له عالقة بعلم األصول أم اكتفى ببعضها؟ كيف
ميكن تقومي ذلك بالنظر إىل إسهامات غريه من كبار األصوليني؟
ويتك ّفل هذا البحث باإلجابة عن هذه التساؤالت ،ابتغاء رصد خمتلف القضايا الرابطة بني
الداللة وعلم األصول ،واليت تتجلى يف كتاب "العدة يف أصول الفقه" ،ومن أجل بلوغ هذه الغاية
جاء هذا البحث موسوماً بالعنوان":القضايا الداللية في كتاب العدة في أصول الفقه للقاضي
أبي يعلى الحنبلي" ،وميكن إجياز أسباب اختيار هذا البحث ودوافعه فيما يلي:
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 أمهية املوضوع وقيمته؛ فشرف العلم من شرف املعلوم ،وعلم األصول يرتبط بالقرآن الكرمي
واحلديث النبوي الشريف ارتباطاً مباشراً ،ويتخذ من الداللة آلةً ضرورية للتبحر يف فهم
النصوص والتماس املقاصد من الكالم.
 الرغبة يف الكشف عن جهود العلماء القدامى ،وتسليط الضوء على جانب من جوانب
تراثنا الفكري العريب الزاخر ،ومعرفة مدى التداخل بني إسهامات علماء اللغة وعلماء
األصول.
 حب البحث يف الداللة عموماً ،وعند األصوليني خصوصاً ،واختيار أيب يعلى كان على
اعتباره شيخ احلنابلة املعرتف بفضله ونبوغه وتفوقه.
وموضوع البحث يف جانبهه الشهكلي واملوضهوعي واملنهجهي يتطلهب إعهداد خطهة تتوافهق و تهواه؛
خصصنا املقدمة باحلديث عن
فجاء البحث موزعاً على :مقدمة ،ومدخل ،وثالثة فصول ،وخامتة؛ َّ
ومسوغات اختياره ،وكهذلك املنهاهج الهيت اعتُمهد عليهها؛ نظهراً إىل
موضوع البحث ،وأمهيته ،وهدفهّ ،
طبيعة البحث وتقسيماته ،والتنويه باملصادر واملراجع .وتناولنا يف املدخل مفاتيح عنوان البحث مهن
هف بكتابههه "العههدة يف أصههول الفقههه" ،وتعريفه ٍ
ترمجه ٍهة للقاضههي أيب يعلههى ،وتعريه ٍ
هات بههأهم املصههطلحات
اليت ُُيتاج إليها :علم أصول الفقه ،وعلم الداللة ،وأخرى مصاحبة للفظ "الداللة".
وجاء الفصل األول معنوناً ب ه "مباحث الداللة عند أيب يعلى مهن خهالل كتابهه «العهدة يف أصهول
فعرفنهها الداللههة
الفقههه»" ،وتناولنهها فيههه بيههان مباحههث الداللههة يف كتههاب أيب يعلههى وطريقههة معاجلتههه اههاّ ،
اللغوية باعتبارها أهم أنواع الدالالت ،وبيهان عناصهرها ومها قالهه علمهاء األصهول يف ذلهك ،ن انتقلنها
إىل ثنائية الوضع واالستعمال ،وداللهة األلفهاظ بينهمها ،مهع التعهريج علهى قضهية وضهع اللغهة الهيت ثهار
اخلالف بشهأهنا عنهد أههل اللغهة وأههل األصهول ،وذكهر رأي أيب يعلهى يف ذلهك ،ن انتهينها إىل عالقهة
اللفههظ بههاملعأ ،وبههدأناها بداللههة االسههم ومهها يلحقههه مههن ظ هواهر دالليههة شهههرية كههالتواطؤ واالش هرتا
وال هرتادف واحلقيقههة واوههاز وأقسههام احلقيقههة ،وانتقلنهها بعههده إىل الفعههل وداللتههه علههى احلههدث والههزمن،
صههص اهها كههل أصهويل قسههطاً مههن الدراسههة،
وختمنها بداللههة احلههرف ومها يسههمى حبههروف املعههاين الهيت وخ ّ
مع املقارنة مبا أسهم به بعض النحاة من ذلك.
هيم
وأمهها الفصههل الفههاين فقههد ُوسههم به ه "تقسههيم األلفههاظ حبسههب دالالهتهها علههى املعههاين" ،وهههو تقسه ٌ
هروف بأربعههة اعتبههارات ،كههان األول منههها اعتبههار وضههع اللفههظ للمعههأ ،فتناولنهها فيههه اللفههظ اخلههاص
معه ٌ
والعام واملطلق واملقيد واألمر والنهي ،وكان الفاين اعتبار ظهور املعأ وخفائه ،والذي قُ ّسم به اللفهظ
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هص وظههاه ٍر و مههل ،وكههان الفالههث اعتبههار كيفيههة الداللههة علههى املعههأ ،والههذي حصههل بههه تقسههيم
إىل نه و

اللفههظ إىل منطههوق ومفهههوم ،ورابههع هههذه االعتبههارات كههان اعتبههار اسههتعمال اللفههظ يف املعههأ ،فنههتج
ٍ
حقيقة و از .وكان الرتكيز يف كل ذلك على ما جاء يف كتاب "العدة" الذي ههو
تقسيم اللفظ إىل
ل الدراسة.
وأما الفصل الفالث فقد كان عنوانه "الداللة بهني املقهام واملقهال" ،وقهد عُقهد لبيهان داللهة السهياق
بنوعيههه :املقههايل واملقههامي ،وكيفيههة اسههتغالل السههياق اللغههوي وتوظيفههه وإعمالههه مههن قبههل األص هوليني،
وبعههد ذلههك ذكههر عناصههر السههياق املقههامي ومهها جههاء يف العههدة منههها ،ن انتهينهها يف آخههر الفصههل إىل
ٍ
وظائف القرينة عند األصوليني من تبي ٍ
ٍ
ونسخ وحنو ذلك.
وختصيص لعام،
ني ومل،
وتأكيدٍ ،
وقد ختمنا البحث خبامتة حنسبها رصدت أهم النتائج اليت خلصنا إليها.
وال حنسب فيما وقفنا عليه أن هنا من وحبث يف الداللة عند أيب يعلى أو تعرض إىل ٍ
شيء منها
و
ّ
يف كتابه "العدة".
هذا وقد اقتضت طبيعة البحث اتباع املنهج الوصفي؛ ألن الوقوف على القضايا الداللية املبفوثة
يف ثنايا الكتاب يتطلب وصفها ،وحتليلها أحياناً ،واملزاوجةُ بني الوصف والتحليل قد تفي بالغرض
والدقة املطلوبة يف مفل هذه املواضيع .كما أن التحليل يف البحث تفرضه بعض القضايا ،وال
سيما تلك اليت كانت مفار ٍ
ٍ
ونقاش بني العلماء من أصوليني وغريهم .وأيضاً حاولنا
جدل
االستفادة قليالً من املنهج املقارن يف مقارنة آراء بعض العلماء يف األصول ويف اللغة والنحو ،ومن
املنهج التارخيي يف توضيح ما آلت إليه بعض األحباث الداللية يف العصر احلديث.
وقد كان من الطبيعي أن ننهل من املكتبة العربية مصادر ومراجع من أمهها :كتاب "اإلحكام يف
أصول األحكام" لعلي بن مد اآلمدي ،كتاب "احملصول يف علم األصول" لفخر الدين الرازي،
كتاب "علم الداللة" ألمحد خمتار عمر ،كتاب "أصول الفقه اإلسالمي" لوهبة الزحيلي ،كتاب
"علم الداللة التطبيقي" اادي هنر ،كتاب "املهذب يف علم أصول الفقه املقارن" لعبد الكرمي بن
علي.
وتنوعها ه ه وال سيما األصولية منها ه ه عائقاً أمام االختيار األمفل
ورمبا كانت كفرة املراجع ووفرهتا ّ
من آراء كفرية ،واالقتباس األنسب من نصوص عديدة ،ملؤلفني انتهجوا طرائق ومذاهب خمتلفة،
وهذا ما وجدناه من الصعوبات يف إجناز هذا العمل ،لكنه كان حافزاً يف الوقت نفسه لالطالع
والبحث.
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وحنن جبهدنا هذا ال نزعم أننا أوفينا املوضوع حقه ،ولكن حسبنا اجلهد أن يكون لنا شفيعاً،
والنية احلسنة أن تُقبل منّا عذراً ،كما ال يفوتين أن أتقدم بأمسى آيات التقدير والعرفان لألستاذ
املشرف الدكتور :صاحل حللوحي؛ ملا تفضل به من توجيهات صائبة ،وإرشادات قيمة ،جزاه اهلل
عين أفضل اجلزاء ،ن أوجه الشكر لكل من ساعدين من األهل واألساتذة والزمالء واألصدقاء،
أثاهبم اهلل مجيعاً.
واحلمد هلل أوالً وآخراً ،هو املستعان وعليه التكالن.
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مدخل
مفاتيح العنوان
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مدخل
مفاتيح العنوان
أوالا :ترجمة القاضي أبي يعلى الحنبلي
ثانيا :التعريف بكتاب "العدة في أصول الفقه"
ثالث ا :مصطلحات ومفاهيم
 1ـ ـ التعريف بعلم الداللة
 2ـ ـ الداللة والمعنى
 3ـ ـ المصطلحات المصاحبة للفظ "الداللة"
 4ـ ـ التعريف بعلم أصول الفقه
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يعد علم األصول من أشرف العلوم؛ وذلك الرتباطه بنصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية
الشريفة ،وقد عكف األصوليون على كشف معاين ألفاظ وعبارات هذه النصوص بغية معرفة
أحكام الشرع ،فكان من الطبيعي أن يلتقي هذا العلم مع علم الداللة ويتقاطع معه يف كفري من
املباحث  ،ومن األصوليني الذين حبفوا دالالت األلفاظ القاضي أبو يعلى احلنبلي يف مصنَّفه "العدة
يف أصول الفقه".
أوال :ترجمة أبي يعلى الحنبلي:
نسبه ومولده :هو اإلمام العالمة ،شيخ احلنابلة يف عصره ،مد بن احلسني بن مد بن خلف
بن أمحد بن الفراء ،القاضي أبو يعلى ،وقد عُرف يف بداية أمره بابن الفراء ،ن اشتهر بالقاضي أيب
يعلى.
ولد القاضي أبو يعلى يف شهر رم ،من سنة مثانني وثالمثائة هجرية ببغداد كعبة العلم وقبلة
العلماء وحاضرة العامل اإلسالمي.1
ورعا ،صلبا يف الدين جريئا يف
صفاته وأخالقه ومكانته في العلم :كان رمحه اهلل تعاىل زاهدا ً
احلق ،معروفا بالرتفع على السلطان ،وعزة النفس ،شهد العلماء له باإلمامة والفقه والصدق وحسن
السمت واخللق والتعبد والتقشف ،وعدَّه احلنابلة من اوتهدين يف املذهب احلنبلي ،بل هو تهد
مطلق عند بعضهم ،واستحق أبو يعلى ثناء العلماء يف عصره ،واعرتافهم بفضله.2

فن ،وأكفرهم حفظا للحديث ،قرأ القرآن
وكان أعلم أهل زمانه ،متفوقا على العلماء يف كل ّ
بالقراءات العشر ،وله القدم الراسخة يف األصول والفروعُ ،يضر السه النبهاء واألعيان والعلماء
والفقهاء وطلبة العلم حبيث تزدحم من كفرهتم ،وانتهت إليه رئاسة احلنابلة يف وقته.3

 1ينظر :أبو يعلى احلنبلي ،العدة يف أصول الفقه ،تح :أمحد بن علي سري املباركي ،ط4848 ،3هه4993/م ،مج ،4ص 45وما
بعدها.
 2ينظر :عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ،الفكر األصويل ،دار الشروق ،جدة ،ط4843 ،4ه4943/م ،ص .363والعدة يف
أصول الفقه ،مج ،4ص.35
 3ينظر :عبد اهلل مصطفى املراغي ،الفتح املبني يف طبقات األصوليني ،مطبعة أنصار السنة احملمدية ،مصر4366 ،ه4981/م،
ص.381
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توليه القضاء :ملا تويف رئيس القضاة ابن ماكوال سنة 881ه طُلب من أيب يعلى أن يلي القضاء

بدار اخلالفة واحلرمي ،فامتنع ن قبل بعد إحلاح ،واشرتط لقبوله شروطا منها أال يقصد دار السلطان،
وال خيرج يف االستقباالت ،وال ُيضر أيام املواكب الشرفية ،وقد قلد القضاء يف الدماء واألموال
والفروج .وظل على منصبه حىت توفاه اهلل.1
شيوخه وتالمذته :بدأ أبو يعلى تلقي العلم وهو غالم عند املقرئ ابن مفرحة ،فلما أراد االستزادة
وجهه معلمه إىل الشيخ أيب عبد اهلل احلسن بن حامد احلنبلي ،فتفقه الفىت على يديه ونبغ حىت
فاق أقرانه ،ومل يقتصر على تعلم الفقه وأصوله بل طلب احلديث من أيب القاسم بن حبابة وعلي
ابن عمر احلريب وأيب القاسم موسى السراج.2
وأيضا مسع من إمساعيل بن سويد ،وعيسى بن الوزير ،وأيب طاهر املخلّص ،وابن معروف
القاضي ،وغريهم.3
وأما أشهر تالمذته ومن ح ّدث عنه ف ه« اخلطيب ،وأبو اخلطاب الكلوذاين ،وأبو الوفاء بن
عقيل ،وأبو غالب بن البناء ،وأخوه ُيىي بن البناء ،وأبو العز بن كادش ،وأبو بكر مد بن عبد
الباقي ،وابنه القاضي أبو احلسني مد بن مد بن الفراء ،وأبو سعد أمحد بن مد الزوزين.
وح ّدث عنه من القدماء املقرئ أبو علي األهوازي» ،4وكلهم من العلماء والصاحلني.
وفاته :تويف القاضي أبو يعلى يف رمضان من سنة مثان ومخسني وأربعمائة للهجرة ،وصلى عليه ابنه
أبو القاسم ،ودفن مبقربة اإلمام أمحد بن حنبل بباب حرب رمحه اهلل رمحة واسعة.5

مؤلفاته :كانت كتب القاضي أيب يعلى مراجع بصدق ملن جاء بعده من أهل السنة ،وال سيما
احلنابلة منهم ،يف العقيدة والفقه واألصول .6ومن مؤلفاته :اإلميان ،واألحكام السلطانية ،والكفاية
يف أصول الفقه ،وأحكام القرآن ،وعيون املسائل ،وأربع مقدمات يف أصول الديانات ،وتربئة

 1ينظر :الفكر األصويل ،ص368ه .والعدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.38
 2ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.34
 3ينظر :مشس الدين الذهيب ،سري أعالم النبالء ،دار البيان احلديفة ،ط4838 ،4ه3443/م ،ج ،44ص.83
 4املصدر نفسه ،ج ،44ص.83
 5ينظر :الفتح املبني يف طبقات األصوليني ،ص.384
 6ينظر :الفكر األصويل ،ص.365
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معاوية ،والعدة يف أصول الفقه ،ومقدمة يف األدب ،وكتاب الطب ،وكتاب اللباس ،واورد،
وغريها.1

 1ينظر :خري الدين الزركلي ،األعالم ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط3443 ،45م ،ج ،46ص.99
15

ثانيا :التعريف بكتاب "العدة في أصول الفقه":
موضوع الكتاب" :العدة يف أصول الفقه" هو كتاب يف أصول الفقه « ،ويعد مدونة أصيلة يف
أصول اإلمام أمحد بن حنبل ،فهو وإن مل يكن أول كتاب أصويل يف هذا املذهب ،ولكنه من
أوائلها» ،1فاملتصفح للكتاب جيد فيه أقوال اإلمام أمحد رمحه اهلل وآراءه مبفوثة بني صفحاته ،ومل
يقتصر أبو يعلى على ذكر أقوال أمحد ،ولكنه أضاف إليها آراء أصولية أخرى من خمتلف
املذاهب؛ ولذلك فكتابه يعد كتابا أصوليا مقارنا على طريقة املتكلمني يف تآليفهم.2

منهجه :ركز صاحب الكتاب يف صدر كل مسألة على ذكر الروايات عن اإلمام أمحد بن حنبل
رمحه اهلل ،ن يسرد األدلة عليه ،ن يذكر األقوال األخرى مع مناقشتها وحتليلها ،وكعادة األصوليني
يف مؤلفاهتم فقد وضع مقدمة يف التعريف بالفقه وأصوله ،ن أتى على باب خاص باملصطلحات
األصولية وما له هبا عالقة كالعلم والعقل واجلهل والشك ،والبيان والدليل والنص والعموم ،واومل
وغريه ،ن تكلم أبو يعلى عن دالالت األلفاظ ومعاين احلروف واألمر والنهي والعام واخلاص ...،ن
األدلة ن التعارض والرتجيح ن االجتهاد ،وميتاز الكتاب بالدقة يف عزو اآلراء إىل اإلمام أمحد ،مع
نقل الكفري من اآلراء املتوافقة أو املختلفة وترجيح بعضها على بعض ،وهو يرتب املسألة يف عرضها
بالبدء مباهيتها فالرأي املختار فاآلراء األخرى ،فأدلة الرأي املختار ،ن ذكر االعرتاضات الواردة
على أدلة الرأي املختار والرد عليها ،ن أدلة اآلراء األخرى والرد عليها .كما يفصل القول يف
املسائل املتشعبة ،وُيرر ل النزاع ويبينه.3
مصادر المؤلف في هذا الكتاب :تنوعت مصادر املؤلف يف هذا الكتاب بني كتب يف العقيدة
والتفسري واحلديث والفقه وأصوله ومصادر يف اللغة والنحو ومصادر أخرى ،نذكر منها ال على
سبيل احلصر :كتاب اإلميان لإلمام أمحد ،كتاب الرد على أهل اإلحلاد أليب بكر ابن األنباري،
وتأويل مشكل القرآن البن قتيبة الدينوري ،معاين القرآن وإعرابه أليب إسحاق الزجاج ،وسنن
الدارقطين ،والفصول أليب بكر اجلصاص ،واملعتمد يف أصول الفقه أليب احلسني املعتزيل ،والتقريب
 1الفكر األصويل ،ص.366

 طريقة املتكلمني هي طريقة يهتم أصحاهبا بتحرير املسائل ،وتقرير القواعد ،وإقامة األدلة عليها باستدالل عقلي ،فاصلني بني
املسائل األصولية والفروع الفقهية ،وأصحاهبا هم الشافعية واملالكية واحلنابلة واملعتزلة واألشعرية والظاهرية و..
 2ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص 38و.35
 3ينظر :املصدر نفسه ،مقدمة احملقق ،ص 38وما بعدها.
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يف أصول الفقه أليب بكر الباقالين ،واجلامع يف النحو البن قتيبة الدينوري ،والغريب املصنف أليب

عبيد القاسم بن سالم ،وغري ذلك.1

طبعته وتحقيقه :ما توفر لدينا من طبعات هذا الكتاب هو بطبعة ثالفة سنة 4848ه املوافق لسنة
4993م بالرياض باململكة العربية السعودية ،وهو يقع يف مخسة لدات ،وعدد صفحاته ققاً:
 4496صفحة ،وقد تقدم بتحقيق الكتاب والتعليق عليه وختريج نصوصه األستاذ من كلية الشريعة
بالرياض ،جامعة اإلمام مد بن سعود اإلسالمية الدكتور :أمحد بن علي سري املباركي.

 1ينظر :املصدر السابق ،ص 31وما بعدها.
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ثالث ا :مصطلحات ومفاهيم:
 - 1التعريف بعلم الداللة:
علم الداللة ه ه ه بفتح الدال أو كسرها ه ه ه جزء من علم اللسانيات ،وهو علم يهتم بدراسة املعأ،
والكلمات ،1أي هو العلم الذي يدرس املعأ ،وهو نوع من علم اللغة يُعأ بدراسة الشروط اليت
جيب توفرها يف الرمز حىت يكون قادرا على محل املعأ ،كما أن علم الداللة ال يتناول الرموز اللغوية
فحسب ،وإمنا يضم إليها الرموز غري اللغوية من إشارات وإمياءات ،فهي على كل حال تدل على
ٍ
معان مقصودة أو غري مقصودة ،وما دام علم الداللة يدرس املعأ فالبد أن تدخل تلك الرموز غري
اللغوية يف موضوعه.2
وجيدر بالذكر أن مباحث علم الداللة « ال تقتصر على معاين الكلمات فقط ،بل تشمل أيضا
معاين اجلمل»3؛ ألن الكلمة مبفردها ال ميكن أن متفل حدثا كالميا مستقال بذاته ،بل الذي متفله
هي اجلملة يف إطار النشاط الكالمي ذي الداللة الكاملة.4
 - 2الداللة والمعنى:

الداللة « هي مصدر قوام :دل يدل داللة ،ويسمى الدليل داللة على طريق اواز».5والدليل

لغة هو« املرشد إىل املطلوب» ،6ويف اللسان« :دل فالن إذا هدى».7
فمن املعاين اللغوية للفظ الداللة إذا :اإلرشاد وااداية ،وأما اصطالحا ،فالداللة « أن يكون الشيء
حبالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ...،والشيء األول يسمى داالً والشيء اآلخر يسمى
 1ينظر :عبد الواحد حسن الشيخ ،العالقات الداللية والرتاث البالغي العريب ،مكتبة اإلشعاع الفنية ،مصر،ط،4
4849ھ4999/م ،ص.1
 2ينظر :أمحد خمتار عمر ،علم الداللة ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط4994 ،5م ،ص.44
 3مد مد يونس علي ،مقدمة يف علمي الداللة والتخاطب ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،بريوت ،ط3448 ،4م ،ص.43
 4ينظر :علم الداللة ألمحد خمتار عمر ،ص.43
 5العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص433و.433
 6املصدر نفسه ،مج ،4ص.433
 7ابن منظور ،لسان العرب ،تح :عبد اهلل علي الكبري و مد أمحد حسب اهلل وهاشم مد الشاذيل ،دار املعارف القاهرة،
(د.ت) ،مادة (دلل) ،مج ،3ص.4843
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مدلوال» ،1والشيء هنا ما يكون لفظا وما يكون غريه ،فهو يعم اللفظ إىل غري اللفظ من الرموز
والعالمات واإلشارات.
ويف تعريف آخر فه ه« الداللة ما يتوصل به إىل معرفة الشيء كداللة األلفاظ على املعأ وداللة
اإلشارات والرموز والكتابة والعقود يف احلساب» ،2أي هي الطريق املوصل إىل معرفة الشيء.
إن داللة اللفظ على املعأ هي ما توحي به الكلمة أو تدل عليه ،وأما املعأ مطلقا فه ه« هو ما
يقصد بشيء ،وأما ما يتعلق به القصد يف اللفظ فهو معأ اللفظ .وال يطلقون املعأ على شيء إال
إذا كان مقصودا ،وأما إذا فهم الشيء على سبيل التبعية فهو يسمى معأ بالعرض ال بالذات»،3
وكذلك فه ه« املعأ :هو املفهوم من ظاهر اللفظ [وانفهامه منه صفة للمعأ دون اللفظ فال احتاد يف
املوضوع] والذي تصل إليه بغري واسطة».4
John
ويف الدراسات الغربية احلديفة اهتم كفري من العلماء مبوضوع الداللة ،ومنهم جون الينز
 Lionsالذي ُيدد الفرق بني الداللة واملعأ يف كون الداللة مرتبطة ارتباطا ذاتيا باإلشارة ،أي أهنا
مستفادة من عالقة اللفظ بالعامل اخلارجي ،أما املعأ فهو يعتمد على عالقات قائمة بني تعابري
لغوية ،فحني اإلشارة مفالً إىل لفظ" كلب" باستعمال اللفظ بعيدا عن سياقه ،نكون حينئذ حددنا
داللة اللفظ ،وحني نستخدم تعريف اللفظ السابق بتعابري وكلمات لغوية نكون قد حددنا معأ
اللفظ ،وكذلك فالعالقة بني املعأ والداللة عالقة عكسية ،فكلما توسعت الداللة صغر املعأ،
وكلما ضاقت كرب املعأ ،فداللة لفظ"حيوان" أوسع من داللة لفظ"كلب" ،ومعأ"حيوان" أقل من
معأ"كلب" .وبالرغم من هذه احملاولة للتمييز بني الداللة واملعأ ،فإهنا ال تعترب حامسة عند الينز؛
وذلك لصعوبة التفريق بينهما ،وغموض مفل هذه األمور بطبيعتها.5

 - 3المصطلحات المصاحبة للفظ "الداللة":

وهي مصطلحات قريبة يف معناها من معأ الداللة ،وأحيانا تستعمل يف معناها.
 1مد علي التهانوي ،كشاف اصطالحات الفنون ،حتقيق وترمجة :علي دحروج ،عبد اهلل اخلالدي ،مكتبة لبنان،
بريوت،ط4996 ،4م ،ج ،4ص.141
 2الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،تح :مد سيد كيالين ،دار املعرفة ،بريوت(،د،ت) ،ص.414
 3أبو البقاء الكفوي ،الكليات ،تح :عدنان درويش ،مد املصري ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط4849 ،3ه4994/م،
ص.483
 4املصدر نفسه ،ص.483
 5عبد الفتاح عبد العليم الربكاوي ،داللة السياق بني الرتاث وعلم اللغة احلديث ،دار الكتب4994 ،م ،ص 34وما بعدها،
نقال عن :اللغة واملعأ والسياق جلون الينز ،ترمجة :عيسى صادق الوهاب ،ص 64وما بعدها.
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4ه ه ه الدليل :الدليل فاعل الداللة ،وقد يكون هو الداللة نفسها على سبيل اواز؛ « ألهنم يسمون

الفاعل باسم املصدر» ،1والدليل هو املرشد إىل املطلوب أو املوصل إىل املقصود ،وقد يقال للرجل
الدال على الطريق دليل ،وال فرق بني ما يدل بنفسه ،وما يدل باملواضعة.2

3ه ه ه األمارة :هي يف االصطالح ما« يلزم من العلم هبا الظن بوجود املدلول كالغيم بالنسبة إىل املطر
فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود املطر» ،3فهي دليل مظنون ال مقطوع عليه «،وهذه عبارة
وضعها أهل النظر للفرق بني ما يفضي إىل العلم وبني ما يؤدي إىل غلبة الظن» ،4فالداللة طريق
إىل العلم ،واألمارة ال ترقى إليه ،بل يؤدي النظر فيها إىل غلبة الظن.5

3ه ه ه االستدالل :االستدالل هو« تقرير الدليل إلثبات املدلول سواء كان ذلك من األثر إىل املؤثر

فيس ه ه ههمى استدالال إنيا أو بالعكس فيس ههمى استدالال مليا أو من أحد األث ه هرين إىل اآلخر» ،6بين ه ههما
بين ه ههما
يقول أبو يعلى «:واالستدالل :طلب الدليل .واملستدل هو :الطالب للدليل» ،7أي أن االستدالل
عند القدامى هو عمل املستدل ،أو الفعل الذي يقوم به ،بينما الداللة هي« ما ميكن االستدالل
به» ،8أي أن الداللة هي اجلهة اليت يطلب منها االستدالل ،أو هي وسيلة من وسائل حتقيقه.9

8ه ه ه العالمة :وجه الفرق بينها وبني الداللة « أن الداللة على الشيء ما ميكن كل ناظر فيها أن يستدل

هبا عليه كالعا ومل ملا كان داللة على اخلالق كان داال عليه لكل مستدل به ،وعالمة الشيء ما يعرف
به املعلَّم له ،ومن شاركه يف معرفته دون كل واحد كاحلجر جتعله عالمة لدفني تدفنه ،فيكون داللة
لك دون غري  ...ن جيوز أن تزيل عالمة الشيء بينك وبني صاحبك ،فتخرج من أن تكون عالمة
له ،وال جيوز أن خترج الداللة على الشيء من أن تكون داللة عليه ،فالعالمة تكون بالوضع
 1العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.433
 2ينظر :املصدر نفسه ،مج ،4ص.433
 3مد الشريف اجلرجاين ،التعريفات ،مكتبة لبنان ،بريوت4945 ،م ،ص.31
 4العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.435
5
عمان ،عامل الكتب احلديث ،إربد،
ينظر :هادي هنر ،علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب ،جدارا للكتاب العامليّ ،
األردن ،ط4839 ،4ه3444/م ،ص.44
 6التعريفات ،ص.41
 7العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.433
 8أبو هالل العسكري ،الفروق اللغوية ،تح :مد إبراهيم سليم ،دار العلم والفقافة ،القاهرة( ،د،ت) ،ص.14
 9ينظر :علم الداللة التطبيقي ،ص.44
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والداللة باالقتضاء» ،1ومعأ ذلك أن العالمة ختص من يضعها ومن يعرف وضعها ،وميكن تغيريها
تغيريها من قبل واضعها ،أما الداللة فهي عامة لكل مستدل ،وال ميكن تغيريها.

 - 4التعريف بعلم أصول الفقه:

هو من أهم العلوم الشرعية وأجلها قدراً ،وينبغي لكل طالب فقه االعتناء به؛ ألنه أصول الشيء،
واألصول مجع أصل ،واألصل هو ما يُبأ عليه غريه.
ويُقصد بأصول الفقه« موعة من القواعد والقوانني الكلية اليت ينبين عليها استنباط األحكام
الفقهية من األدلة الشرعية» ،2أو هو« علم يبحث عن أدلة الفقه اإلمجالية وكيفية االستفادة منها

وحال املستفيد» ،3فأما األدلة اإلمجالية فاملقصود هبا القواعد العامة ،كقوام :األمر للوجوب،
والنهي للتحرمي ،وغريه ،وأما كيفية االستفادة منها فبدراسة أحكام األلفاظ ودالالهتا من إطالق
وتقييد ،وعموم وخصوص ،وحنو ذلك ،وأما حال املستفيد فهو بلوغ اوتهد مرتبة االجتهاد،
فشروط االجتهاد وحكمه مما يبحث فيه علم أصول الفقه.4
واألدلة الشرعية اليت تستفاد منها األحكام الفقهية ،منها ما هو متفق عليه وهي :الكتاب والسنة،
واإلمجاع ،ومنها ما هو خمتلف فيه وهي :القياس ،وقول الصحايب ،وشرع من قبلنا ،واالستحسان،
واالستصالح ،وكلها عقلية ،خبالف الفالثة األوىل اليت هي نقلية.5
إن علم أصول الفقه من العلوم الضرورية خلاصة الناس دون عامتهم ،وتكمن غايته يف الوصول إىل
استنباط األحكام من األدلة ،6واألصويل نسبة إىل هذا العلم اجلليل «،ويُراد به من عرف القواعد
اليت يتوصل هبا إىل استنباط األحكام الشرعية الفروعية .وال تصح هذه النسبة إال مع قيام معرفته
هبا ،وإتقانه اا ،كما أن من أتقن الفقه يسمى فقيهاً ،ومن أتقن الطب يدعى طبيبا» ،7فاألصويل
الفن.
هو اللقب الذي اشتهر به علماء هذا ّ
 1الفروق اللغوية ،ص14و.14
 2الفكر األصويل ،ص.46
 3مد بن صاحل العفيمني ،شرح األصول من علم األصول ،دار اإلميان ،اإلسكندرية( ،د،ت) ،ص.34
 4ينظر :املرجع نفسه ،ص.34
 5ينظر :الفكر األصويل ،ص.46
 6ينظر :مد اخلضري بك ،أصول الفقه ،املكتبة التجارية الكربى ،القاهرة ،ط4349 ،6ه4969/م ،ص.49
 7هيفم هالل ،معجم مصطلح األصول ،دار اجليل ،بريوت ،ط4838 ،4ه3443/م ،ص38و.35
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وأول من مجع علم األصول كفن مستقل بذاته هو اإلمام الشافعي مد بن إدريس رمحه اهلل ،ن
تتابع العلماء يف التأليف فيه ،بني من نفر ومن نظم ،وبني من اختصر ومن أسهب ،حىت متيّز هذا
الفن بكيانه واستقالليته.1

 1ينظر :شرح األصول من علم األصول ،ص.34
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الفصل األول:
مباحث الداللة عند أبي يعلى من
خالل كتابه "العدة يف أصول الفقه"
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الفصل األول
مباحث الداللة عند أبي يعلى من خالل كتابه
"العدة يف أصول الفقه"

 1ـ ـ الداللة اللغوية بين التصور الذهني والمعطى الخارجي
 2ـ ـ داللة األلفاظ بين الوضع واالستعمال
 3ـ ـ الداللة الوضعية وعالقة اللفظ بالمعنى
 3ـ ـ  1ـ ـ داللة االسم
 3ـ ـ  1ـ ـ  1ـ ـ بين االشتراك والتواطؤ
 3ـ ـ  1ـ ـ  2ـ ـ الترادف
 3ـ ـ  1ـ ـ  3ـ ـ الحقيقة والمجاز
 3ـ ـ  1ـ ـ  4ـ ـ األسماء بين العرف والشرع

 3ـ ـ  2ـ ـ داللة الفعل
 3ـ ـ  3ـ ـ داللة الحرف
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تناول األصوليون كفرياً من القضايا الداللية واللغوية ،منها الداللة اللغوية ،وقضية الوضع
واالستعمال؛ ملا رأوا لذلك من عالقة مبا هم منشغلون به من علم األصول ،وترجع هذه القضايا
إىل عالقة اللفظ باملعأ سواء أكان اللفظ امساً أم فعالً أم حرفاً.
ويلتقي اهتمام األصوليني واللغويني يف كفري من مباحث دالالت األلفاظ ،فيقدم كل منهما آراءه
وتصوراته اا ،وبال شك فاألهداف من دراسة هؤالء وهؤالء للداللة خمتلفة؛ باختالف طبيعة العلم
الذي يدرسونه ،فأهل اللغة يتخذون من اللغة بذاهتا غرضاً لدراستهم ،بينما ُياول األصوليون
البحث عن القواعد باستخدام أدوات اللغة وتطبيقها على النصوص ،وسنتناول تصور األصويل
القاضي أيب يعلى احلنبلي لقضايا داللية ،ومدى ممارسته من خالل مناقشتها وحتليلها وتقدمي آرائه
حواا.
 1ـ ـ الداللة اللغوية بين التصور الذهني والمعطى الخارجي:
لكل لفظ ٍ
مدلول معني يتصوره املتكلم أو السامع يف ذهنه ،باالستناد إىل معطيات خارجية
دال ٌ
تساعده يف هذا التصور ،وتكمن الداللة اللغوية يف ذلك الرباط الوثيق بني الدال ومدلوله.

 1ـ ـ 1ـ ـ الداللة اللفظية الوضعية:
الداللة عند أهل اللغة واألصول واملنطق والفلسفة نوعان  :داللة لفظية ،وداللة غري لفظية ،وكل
منهما تتفرع إىل :وضعية وعقلية وطبيعية؛ فأما الداللة غري اللفظية فهي إما وضعية كداللة
اإلشارة باليد أو اإلمياء بالرأس ،وإما عقلية كداللة التغري على احلدوث ،وإما طبيعية كداللة احلمرة
على اخلجل ،والصفرة على الوجل.1

وأما الداللة اللفظية فهي املستندة إىل وجود اللفظ ،وهي إما طبيعية كداللة (أح) على وجع
الصدر وإما عقلية كداللة الصوت على حياة صاحبه ،وإما وضعية ،وهي كون اللفظ إذا أطلق
فُهم من إطالقه ما وضع له ،2غري أن ‹‹ الداللة املعتربة يف هذا الفن هي الداللة اللفظية
 مل يذكر القاضي أبو يعلى أقسام الداللة يف مؤلفه "العدة يف أصول الفقه " .
 1ينظر :مود حامد عفمان ،القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني ،دار الزاحم ،الرياض ،ط4833 ،4ه3443/م،
ص459و .464
2
ينظر :أبو البقاء الفتوحي ،شرح الكوكب املنري ،تح :مد الزحيلي ونزيه محاد ،مكتبة العبيكان ،الرياض4848 ،ه4993 /م،
ج ،4ص.436
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الوضعية ›› .1وهي ه ه أي الداللة اللفظية الوضعية ه ه مدار حبث العلماء من لغويني وأصوليني
وغريهم؛ ذلك ألهنا أهم أقسام الدالالت الست؛ باعتبار انضباطها ،وحاجة اإلنسان الشديدة
إليها ،وعمومها ومشواا للمقاصد من املعاين ،2وهو ما مييزها عن الداللتني الطبيعية والعقلية ،3وقد
عُّرفت الداللة الوضعية اللفظية بتعريفات عدة‹‹ ،من أقرهبا أن يقال هي :كون اللفظ حبالة يلزم
من العلم به العلم باملعأ››.4
وهذا النوع من الدالالت هو داللة على:5
ه ه املسمى (أي مسمى اللفظ) :وهذه داللة املطابقة اليت يوافق فيها اللفظ متام ما وضع له.
ه ه اجلزء (أي جزء مسمى اللفظ) :وهذه داللة التضمن اليت يدل اللفظ فيها على ما يف ضمن
املسمى.
ه ه الالزم (أي الزم املسمى) :وهي ‹‹داللة اللفظ على خارج عن مسماه الزم له لزوما ذهنيا ،حبيث
يلزم من فهم املعأ املطابقي فهم ذلك اخلارج الالزم  ،كداللة (األربعة) على الزوجية››.6
وقد اختلف العلماء يف داللة االلتزام هل هي لفظية أو عقلية؟ فذهب اآلمدي 7إىل أهنا غري
لفظية؛ ألهنا مرتبطة باملعأ أو الصورة الذهنية اليت حتيل إىل الالزم وهو اخلارج ،يقول‹‹ :وأما غري
اللفظية ،فهي داللة االلتزام ،وهي أن يكون اللفظ له معأ ،وذلك له الزم من خارج؛ فعند فهم
مدله ه ه هول اللفظ من اللفظ ينتقل الذهن من مدله ه ه ه ه ههول اللفظ إىل الزمه ،ولو قدر عدم هذا االنتقه ه هال
 1القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني ،ص.464
 2ينظر :عبد ا لكرمي بن علي بن مد النملة ،املهذب يف علم أصول الفقه املقارن ،مكتبة الرشد ،الرياض ،السعودية ،ط،4
4834ه4999/م ،مج ،3ص.4463
 3تعترب الداللة العقلية والطبيعية غري منضبطتني ،الختالف طبائع الناس وعقوام وأفهامهم ،أما الداللة اللفظية الوضعية فقد
احتاجها اإلنسان بطبيعته اليت تنزع إىل االجتماع والتمدن والتعلم ومشاركة اآلخرين يف مجيع نواحي احلياة ،وأيضا فهي أقدر
على تأدية األغراض واملعاين واملقاصد .ينظر :املرجع نفسه ،مج ،3ص.4463
 4عبد اهلل بن سعد آل مغرية ،دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية ،دار كنوز اشبيلية ،الرياض4834 ،ه ،ج،4
ص.31
 5ينظر :شرح الكوكب املنري ،ص436و.431
 6مد األمني الشنقيطي ،آداب البحث واملناظرة ،تح :سعود بن عبد العزيز العريفي ،دار عامل الفوائد( ،د،ت) ،ج،4
ص.34
7
درس بالقاهرة واشتهر فيها،
هو سيف الدين علي بن مد اآلمدي ولد سنة 551ه ،أصويل باحث ،تعلم ببغداد والشام ،و ّ
تويف سنة 634ه ،من آثاره :اإلحكام يف أصول األحكام .ينظر :األعالم ،ج ،8ص.333
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الذهين ملا كان ذلك الالزم مفهوما›› .1ووافق يف ذلك ابن احلاجب ،2وابن مفلح احلنبلي،3

وغريمها .4إال أن القول بأن الدالالت الفالث كلها لفظية هو قول األكفر؛ ‹‹ألن االستناد للفظ يف
يف كل من الفالث ،إذ هو واسطة يف الداللة على اجلزء والالزم ،فكان كاملطابقة ›› ،5ومعأ ذلك
أن الالزم البد له من لفظ ُيققه.

 1ـ ـ 2ـ ـ عناصر الداللة:
هي عناصر ترتكب منها الداللة ،وترتابط هذه العناصر فيما بينها؛ لتؤدي يف النهاية الداللة
املطلوبة ،وحنن ‹‹نالحظ وضوح الفصل بني العامل اخلارجي عن اللغة ن العامل النفسي أي الذهن
والتصور مع متيز الذاكرة ،وبعد ذلك األدوات اللغوية واألصوات يف ألفاظ تربط بني العاملني››.6
وقد ميّز العلماء بني ثالثة أقطاب أساسية للداللة هي اللفظ والتصور الذهين واخلارج ،وإىل ذلك
أشار القاضي أبو يعلى يف تعريفه للحقيقة ،إذ يقول‹‹ :احلقيقة تستعمل يف شيئيني :أحدمها يف
العبارة عن صفة الشيء ومعناه...والفاين :حقيقة الكالم ›› ،7وحبسب االستعمال األول فالبد من
من وجود الشيء الذي يقتضي معأ أو مفهوماً أو تصوراً للمتكلم الذي يعرب عنه بلفظ أو عبارة،
‹‹ فاإلنسان لديه القدرة التصورية اللغوية ،وهي قاسم مشرت عند البشر ،واحلركة الذهنية واحدة ه ه
مع النظر إىل اختالفها درجةً وإتقاناً ه ه يف طبيعتها ،أما الوسائل والرموز فهي خمتلفة بني األمم يف
لغاهتا املتباينة الداالت مع أن املدلوالت يف العامل اخلارجي ويف اوردات املعروفة واحدة›› ،8وعن
طريق تلك العناصر الفالثة تكتسب اللغة أفضليتها ه ه ه بوصفها نظاماً ه ه ه عن باقي األنظمة األخرى،
 1على بن مد اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام ،تعليق :عبد الرزاق عفيفي ،دار الصميعي ،الرياض ،ط،4
4838ه3443/م ،ج ،4ص.33
 2هو ابن احلاجب عفمان بن عمر بن أيب بكر،كردي األصل ،ولد يف إسنا بصعيد مصر سنة 514ه ،فقيه عامل بالعربية،
تويف سنة 686ه ،من تصانيفه :الكافية ،والشافية ،ومنتهى السول ،وغريها .ينظر :األعالم ،ج ،8ص.344
 3هو مشس الدين مد بن مفلح ،ولد ببيت املقدس سنة 144ه ،أعلم أهل عصره مبذهب اإلمام أمحد ،تويف بدمشق سنة
163ه ،من آثاره :كتاب الفروع ،و أصول الفقه .ينظر :األعالم ،ج ،1ص.441
 4ينظر :شرح الكوكب املنري ،ص .431
 5أبو حسن املرداوي ،التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه ،تح :عبد الرمحن اجلربين ،مكتبة الرشد ،الرياض( ،د،ت)،
ص.334
 6فايز الداية ،علم الداللة العريب النظرية والتطبيق ،دار الفكر ،دمشق ،ط4996 ،3م ،ص.43
 7العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.413
8
علم الداللة العريب النظرية والتطبيق  ،ص.45
27

واملالحظ أن كفرياً من العلماء الفالسفة واملناطقة واألصوليني أضافوا إىل وجود األشياء وجوداً رابعاً
هو الوجود الكتايب ،كما هو واضح عند أيب حامد الغزايل 1من أن ‹‹ الشيء له يف الوجود أربع
مراتب:
األوىل :حقيقته يف نفسه.
الفانية :ثبوت مفال حقيقته يف الذهن ،وهو الذي يعرب عنه " العلم".
الفالفة :تأليف صوت حبروف تدل عليه ،وهو "العبارة" الدالة على املفال الذي يف النفس.
الرابعة :تأليف رقوم تدر حباسة البصر دالة على اللفظ ،وهو"الكتابة" .فالكتابة تتبع اللفظ ،إذ
تدل عليه؛ واللفظ يتبع العلم ،إذ يدل عليه؛ والعلم يتبع املعلوم ،إذ يطابقه ويوافقه››.2
ومع هذا التصنيف الرباعي لوجود األشياء فإن ‹‹الشائع عند علماء الداللة واللسانيني عامة
االقتصار على األنواع الفالثة األوىل دون الرابع ألهنم ال يرون أن الكتابة جزء طبيعي من اللغة
البشرية ،بل هي عملية اصطالحية اصطناعية لرموز حرفية ال متفل بالضرورة األصوات املنطوقة››،3
وهذه األنواع الفالثة هي :اللفظ والتصور الذهين واخلارج.
وبالعودة إىل تعريف أيب يعلى للحقيقة ‹‹ :العبارة عن صفة الشيء ومعناه›› ميكن استخالص
عناصر الداللة ممفلة يف املصطلحات التالية  :العبارة – الشيء – الصفة واملعأ ،ووضعها يف مفلث
داليل شبيه مبفلث أوجدن  Ogdanوريتشاردز  Richardsالشهري:
الصفة واملعأ
الشيء

العبارة

 1هو حجة اإلسالم مد بن مد أبو حامد الغزايل الفقيه الشافعي ،ولد سنة 854ه و قيل سنة 854ه ،درس على اجلويين
درس ببغداد وأعجب به أهل العراق ،سلك طريق الزهد واالنقطاع واالجتهاد يف العبادة ،تويف سنة 545ه،
إمام احلرمني ،ن ّ
من أشهر كتبه :إحياء علوم الدين ،واملستصفى .ينظر :مشس الدين أمحد بن خلكان ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،تح:
إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت4848 ،ه4998/م ،ج ،8ص.346
 2أبو حامد الغزايل ،املستصفى من علم األصول ،حتقيق :مد سليمان الشقر ،دار الرسالة العاملية ،دمشق ،ط4833 ،3هه
3443/م ،ص.63
 3مقدمة يف علم الداللة والتخاطب ،ص.44
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وحىت تتضح املقارنة ،فإن املفلث الداليل الذي قدمه أوجدن وريتشاردز يف إطار ما يسمى بالنظرية
اإلشارية  Referential théoryمن خالل كتاهبما املشهور:
املعأ ) هو كما يلي:

" meaning of meaning

( "Theمعأ

الفكرة – املرجع – املدلول
sensé – référence – Tought

الرمز – الكلمة – االسم

الشيء اخلارجي – املشار إليه

name -word - symbol

Referent – thing

فباملقابلة بني مصطلحات املفلفني جند أن:
الفكرة ،املرجع ،امل ههدلول
الشيء اخلارجي ،املشار إليه
الرم ههز ،الكلم ههة ،االس ه ههم

تقــــــابل
تقــــــابل
تقــــــابل

الصفة ،املعأ
ا

الشيء
العبارة

إن الرسم السابق مييز بني العناصر الفالثة للعالمة اللغوية ،ويكشف باخلط املتقطع عن العالقة غري
املباشرة بني الشيء اخلارجي والكلمة اليت تعرب عنه ،واليت ال تكون إال عن طريق الفكرة ،وقد
ظلت أمهية كل عنصر من عناصر املعأ ومدى حظه من التناول والدراسة ل خالف بني العلماء
والدارسني ،فنجد أن أوملان  Ulmanيبعد عنصر الشيء أو املرجع من عناصر الداللة يف املفلث،
ويرى ضرورة تركيز اللغوي على اجلانب األيسر من املفلث  ،كما يشري إىل أن العالقة بني الرمز
والفكرة متبادلة ،أي أن كال منهما يستدعي اآلخر ،1ويذهب إبراهيم أنيس إىل أن الربط احلقيقي
ال يكون إال بني الشيء وصورته الذهنية ،أما اللفظ فشيء أجنيب عنهما ،وهو رد دليل أو رمز
أكسبه الزمن صفة سامية.2
والنظرية اإلشارية تعين ‹‹أن معأ الكلمة هو إشارهتا إىل شيء غري نفسها .وهنا يوجد رأيان:
أ ه ه رأي يرى أن معأ الكلمة هو ما تشري

إليه.

 1ينظر :مد مد يونس ،املعأ وظالل املعأ ،دار املدار اإلسالمي ،بريوت ،ط2117 ، 2م ،ص.99
 2ينظر :إبراهيم أنيس ،داللة األلفاظ ،مكتبة األجنلو ،مصر ،ط1984 ، 5م ،ص.112
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ب ه ه ورأي يرى أن معناها هو العالقة بني التعبري وما يشري إليه››.1
إن اذين الرأيني جذوراً يف تراثنا العريب أثرت اجلهد الفكري والعلمي ،وأمثرت آراءً وأفكاراً خمتلفة،
فقد ناقش العلماء وضع األلفاظ :هل هو بإزاء الصور الذهنية أو املاهيات اخلارجية؟ فذهب
اإلمام فخر الدين الرازي 2وأتباعه إىل أن األلفاظ موضوعة للداللة على املعاين الذهنية ،سواء
أكانت األلفاظ مفردة أم مركبة ،فه ه‹‹أما يف األلفاظ املفردة ه ه ه فألنا إذا رأينا جسماً من بعيد،
وظنناه صخرة :مسيناه هبذا االسم ،فإذا دنونا منه وعرفنا أنه حيوان ،لكنا ظنناه طرياً :مسيناه به.
فإذا ازداد القرب وعرفنا أنه إنسان :مسيناه به .فاختالف األسامي عند اختالف الصور الذهنية،
يدل على أن اللفظ ال داللة له إال عليها .وأما يف املركبات ه ه ه فألنك إذا قلت":قام زيد" ،فهذا
الكالم ال يفيد قيام زيد ،وإمنا يفيد :أنك حكمت بقيام زيد ،وأخربت عنه...فأما أن يكون اللفظ
داالً على ما يف اخلارج فال›› ،3ومعأ ذلك أن اللفظ يتغري بتغري الصورة يف الذهن ،وارتباطه إمنا
هو مبا يُتصور يف الذهن ال مبا هو موجود يف اخلارج ،وهذه الصورة الذهنية هي كالواسطة بني
اللفظ وماهيته اخلارجية ،مفل اخلط الذي يدل على اللفظ ،وبواسطة اللفظ يدل اخلط على
املعأ.4
وذهب أبو إسحاق الشريازي 5إىل أن اللفظ إمنا يوضع بإزاء املعأ اخلارجي؛ ‹‹ألنه مستقر
األحكام ›› 6بوجوده اخلارجي.

 1علم الداللة ألمحد خمتار عمر ،ص.55
 2هو مد بن عمر فخر الدين الرازي ،اإلمام املفسر ،أوحد زمانه يف املعقول واملنقول وعلوم األوائل ،ولد سنة 588ه،
وتويف سنة 646ه  ،له تصانيف كفرية منها :مفاتيح الغيب ،واحملصول يف علم أصول الفقه .ينظر :األعالم ،ج ،6ص.343
 3فخر الدين الرازي ،احملصول يف علم أصول الفقه ،تح :طه جابر فياض العلواين ،مؤسسة الرسالة( ،د،ت) ،ج،4
ص 344و. 344
 4ينظر :بدر الدين الزركشي ،الربهان يف علوم القرآن ،تح :مد أبو الفضل إبراهيم ،دار الرتاث ،القاهرة ،ط،3
4848هه4948/م ،ج ،3ص.43
 5هو إبراهيم بن علي أبو إسحاق الشريازي ،إمام الشافعية ،الشيخ ،القدوة ،اوتهد ،ولد سنة 393ه بفريوزآباد ونشأ هبا،
وتويف ببغداد سنة 816ه .ينظر :سري أعالم النبالء ،ص.231
 6الربهان يف علوم القرآن ،ج ،3ص.43
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ويرى اإلمام مجال الدين األسنوي 1أن اللفظ موضوع بإزاء املعأ من حيث هو ،بقطع النظهر
عن كونه ذهنياً أو خارجياً ،فإذا حصل املعأ يف الذهن أو يف اخلارج فحصوله من األوصاف
الزائدة على املعأ ،واملعأ ال يقيد بوصف زائد ،ومن الردود اليت سيقت على رأي أيب إسحاق
هذا أن املعأ قد ال يكون إال يف الذهن كالعلم والفضيلة والشجاعة وغريها ،فهذه صفات اا
معان ذهنية ،وليس اا وجود يف اخلارج.2
 2ـ ـ داللة األلفاظ بين الوضع واالستعمال:
الوضع واالستعمال ثنائية شهرية تتعلق باأللفاظ ودالالهتا ،والوضع نظر ،واالستعمال تطبيق،
ومن خالاما يتجلى املعأ ويتحقق بني املتخاطبني.
 2ـ ـ أ ـ ـ مفهوم الوضع :
من املبادئ اللغوية اليت حبفها األصوليون واللغويون قضية الوضع ،إذ شغلت موضوعاهتا حيزاً كبرياً
من اهتمامهم؛ ملا أثارته من أسئلة تتعلق بأصل الوضع والواضع وسبب الوضع واملوضوع له.
و‹‹تعد نظرية الوضع قمة الدراسات الداللية عند األصوليني ،وهي األساس الذي بنوا عليه فكرهتم
يف األلفاظ واملعاين›› ،3ويعين الوضع عند علماء األصول ‹‹جعل اللفظ دليالً على املعأ›› ،4أو
هو يف اللغة ‹‹جعل اللفظ بإزاء املعأ›› ،5أما اصطالحاً فهو ‹‹ختصيص شيء بشيء مىت أطلق أو
أو أحس الشيء األول فهم منه الشيء الفاين .وحقيقته ختصيص لفظ مبعأ››.6
وقد كان من املمكن أن يوضع غري الكالم منبئاً عن حاجات الناس ،ومعرباً عن أفكارهم
وخواطرهم ،حبركات أعضاء اجلسم واإلشارات واإلمياءات‹‹ ،إال أهنم وجدوا جعل األصوات
 1هو عبد الرحيم بن احلسن مجال الدين اإلسنوي فقيه أصويل عامل بالعربية ،ولد سنة 148ه بإسنا ،وقدم القاهرة سنة
134ه ،وانتهت إليه رئاسة الشافعية ،تويف سنة 113ه ،من كتبه :املبهمات على الروضة ،األشباه والنظائر ،هناية السول شرح
منهاج األصول .ينظر :األعالم ،ج ،3ص.388
2ينظر :جالل الدين السيوطي ،املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،دار الرتاث ،القاهرة ،ط ،3444 ، 3ج ،4ص.83
 3علي زوين ،منهج البحث اللغوي بني الرتاث وعلم اللغة احلديث ،دار الشؤون الفقافية العامة ،بغداد ،ط4946 ،4م،
ص.433
 4أمحد بن إدريس القرايف ،شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول  ،دار الفكر ،بريوت4838 ،هه3448/م،
ص.38
 5معجم مصطلح األصول ،ص.356
 6املصدر نفسه ،ص.356
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املتقطعة طريقاً إىل ذلك ،أوىل من غريها››1؛ لتسهيل عملية التواصل وتسريعها ،و‹‹املوضوعات
اللغوية هي كل لفظ وضع ملعأ فيخرج ما ليس بلفظ من الدوال املوضوعة ،وما ليس مبوضوع من
احملرفات واملهمالت››.2
وانطالقاً من هذا فإن اللفظ املوضوع هو ما وضع مقرتناً مبعأ ،وداالً على مدلول معني ،ويشري
القاضي أبو يعلى إىل هذا ذاكراً وجوها لألمساء حبسب دالالهتا املختلفة ،فمن األمساء‹‹ أعالم
وألقاب وضعت يف اللغة للتمييز بني املسمى وغريه ،تقوم مقام اإلشارة إىل الغري مفل  :زيد
وعمرو.
ومنها :ما وضع إلفادة صورة و بنية خمصوصة ،مفل :إنسان .ومنها :ما وضع إلفادة جنس،
مفل :علم وإرادة .ومنها :ما وضع إلفادة أمر تعلق باملسمى مفل :والد وأخ ،وفوق وحتت››.3
ومعأ هذا أن األمساء ه ه وهي من األلفاظ ه ه مل تأت جزافاً ،وإمنا وضعت إلفادة شيء دد،
وللداللة على معأ معني.
 2ـ ـ ب ـ ـ مفهوم االستعمال:
االستعمال اصطالحاً هو‹‹إطالق اللفظ وإرادة مسماه باحلكم وهو احلقيقة ،أو غري مسماه
لعالقة بينهما وهو اواز›› ،4فاالستعمال تطبيق مع قصد ،ويشمل احلقيقة واواز معاً ،وهو
العملية الفعلية املباشرة للوضع ،وال استعمال للفظ من غري وضعه أصالً ،إذ ‹‹االستعمال يستلزم
الوضع وال يستلزم األخري االستعمال›› ،5وهذا أمر طبيعي مادام الوضع يكون أوالً ،ويكون
االستعمال ثانياً.

 1احملصول يف علم أصول الفقه ،ج ،4ص.493
 2مد بن علي الشوكاين ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،تح :أبو حفص سامي بن العريب ،دار الفضيلة،
الرياض ،ط4834 ،4هه3444/م ،ج ،4ص.448
 3العدة يف أصول الفقه ،ج ،4ص.441
 4شرح تنقيح الفصول ،ص.38
 5معجم مصطلح األصول ،ص.36
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وُيدد أبو يعلى استعمال احلقيقة يف شيئني :أحدمها ال از له ،والفاين له از ،وهذا األخري هو

حقيقة الكالم الذي حده‹‹كل لفظ بقي على موضوعه›› ،1فإن ‹‹ ُجتُوز به عن موضوعه ،وصح
نفيه عنه ،مفل اجلد ،يصح نفي األب عنه›› ،2فهذا هو اواز.
وإذا نظرنا إىل املعاين وجدناها تتنوع بني ما تكفر احلاجة إليه وبني ما تقل ،فما تكفر احلاجة إليه
من املعاين ال مناص من استعمال ألفاظ توضع بإزائه لتأدية األغراض واملقاصد من الكالم ،وأما ما

تقل احلاجة إليه فيجوز خلو اللغة مما يدل عليه من ألفاظ ،3ولذلك كانت املعاين أكفر من أن
حتيط هبا املوضوعات اللغوية ،وكان هنا ما يسمى باالشتقاق والقياس واالشرتا والتواطؤ.
وألجل أن نوضح أن املعاين أكفر من أن حتيط هبا األلفاظ نضرب مفاالً على ذلك بلفظ
"احلرف" فهو يف اللغة طرف الشيء وشفريه وحده ،وهو من اجلبل أعاله احملدد ،4يذكره أبو يعلى
منبهاً إىل أصل وضعه واستعماله يف النحو ،فيقول‹‹ :واحلرف :هو عبارة عن شيئني :أحدمها
معأ ،واآلخر عبارة .فاملعأ :هو احلرف الذي هو طرف الشيء وهنايته ،ومنه :حرف الوادي.
والفاين :ما يقصد به النحويون ،وهو ما أفاد معأ يف غريه›› ،5فهذا اللفظ الدال على معناه اللغوي
اللغوي الذي هو طرف الشيء احتاجه النحاة للتعبري به عن معأ آخر ،وقد يُراد به القراءة يف علم
التفسري ،وحنو ذلك ،وهو ما يعطي إشارة إىل كفرة املعاين مبقابلتها باأللفاظ.
 2ـ ـ جـ ـ ـ رأي أبي يعلى في قضية وضع اللغة:
لقد ناقش األصوليون واللغويون قضية أصل اللغة نقاشاً واسعاً مستفيضاً ،إذ ال نكاد نعفر على
كتاب يف علم األصول يُعرض عنها ،أو يضرب الذكر عنها صفحاً ،وقد انقسم أهل األصول يف
ذلك بني من يقول إن الواضع هو اهلل تعاىل ،فإذاً تكون اللغة توقيفية ،وهو رأي اجلمهور وأهل
السنة ،وبني من يقول إن الواضع هم البشر ،وتكون حينئذ اللغة اصطالحية وهو مذهب أيب

 1العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.413
 2املصدر نفسه ،مج ،4ص.413
 3ينظر :احملصول يف علم أصول الفقه ،ص.494
 4الفريوز آبادي ،القاموس احمليط ،دار الفكر ،بريوت3444 ،م ،مادة (حرف) ،ص.149
 5العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.446
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هاشم 1وأتباعه من املعتزلة ،2وهذا ال يعين أن كل اآلراء اختزلت يف هذين الرأيني ،وإمنا هنا آراء

كفرية إىل جانبهما.3

ويعرض أبو يعلى بعضاً من تلك اآلراء يف فصل (أمساء األشياء هل حصلت عن توقيف أم
مواضعة ) ،وميكن تصنيف هده اآلراء كما يلي:4
الرأي األول :أن األمساء عُرفت من طريق التوقيف والوحي من اهلل تعاىل.
الرأي الفاين :أن األمساء عُرفت من طريق مواضعة أهل اللغة ومواطأهتم على ذلك.
الرأي الفالث :أن بعضها توقيفي ،وبعضها اصطالحي ،وبعضها استعمل بالقياس على ما تكلم به
أهل اللغة.
الرأي الرابع :أن األمساء اصطالحية توقيفية يف آن واحد ،إذ وافق التواطؤ من بعض أهل اللغة
توقيف اهلل لبعضهم اآلخر وإعالمه ذلك ،وهنا جيوز أال ُيدث التوافق فيكون للشيء امسان:
أحدمها موقف عليه ،واآلخر متواضع عليه ،وهذا إذا مل ُيصل من اهلل حظر لذلك.
واملالحظ يف عرض هذه اآلراء استعمال القاضي أللفاظ مفلُ :يتمل  ،ميكن ،جيوز ،ن يقول
‹‹وقال قوم :مجيع أمساء األشياء يف كل لغة أخذ من جهة توقف [كذا] اهلل تعاىل آلدم ،والتعليم
له ،إما بتويل خطابه ،أو الوحي إليه على لسان من يتوىل خطابه وإفه ه ههامه ،وقال آخ ه ه ه ه ههرون :مجي ه ه هع
 1هو أبو هاشم مد بن عبد السالم بن عبد الوهاب اجلبائي ،ولد سنة 381ه ،من كبار املعتزلة ،وتنسب إليه فرقة
البهشمية ،تويف سنة 334ه ،من مؤلفاته :الشامل ،وتذكرة العامل .ينظر :األعالم ،ج ،8ص.1
 2ينظر :ترحيب بن ربيعان الدوسري" ،نشأة اللغات" ،لة جامعة أم القرى ،عدد1429 ،45هه2118/م ،ص.239
 3من أشهر هذه اآلراء إىل جانب القول بالتوقيف واالصطالح :
األول :أن أصل اللغة غريزة ُزود هبا اإلنسان ،فهي حتمله على التعبري عن كل مدر حسي أو معنوي بكلمة ،و أن هذه
الغريزة متحدة عند مجيع األفراد يف طبيعتها ووظائفها؛ ولذلك احتدت املفردات وتشاهبت طرق التعبري ،وبعدما نشأت اللغة
االنسانية األوىل مل يستخدم اإلنسان هذه الغريزة فبدأت يف االنقراض ،ومن أشهر من قال هبذا العالمة األملاين مكس مولر
 Max Müllerوالعالمة الفرنسي رينان .Renan
الفاين :أن نشوء اللغة كان من األصوات الطبيعية بكل ما حتويه من تنوع كأصوات احليوان ،وأصوات مظاهر الطبيعة،
واألصوات املعربة عن االنفعاالت وغريها ،وبعد ذلك ارتقت هذه األصوات برقي اإلنسان وتقدم احلضارة واتساع نطاق احلياة
االجتماعية وما إىل ذلك إىل لغة حية ،وممن ذهب إىل هذا الرأي من علماء اللغة العالمة وتين .Whitney
ينظر :علي عبد الواحد وايف ،نشأة اللغة عند اإلنسان و الطفل ،هنضة مصر3443 ،م ،ص 34وما بعدها.
 4ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،1ص191و.191
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ذلك عرف من جهة مواطأة أهل اللغة ›› ،1تذكرياً بالرأيني املتعارضني ،وُيدد بعد هذا أبو يعلى

موقفه بقوله ‹‹ :والذي خنتاره ما ذكرناه أوالً ،وهو كالم أيب بكر عبد العزيز 2من أصحابنا ››.3

وهبذا املوقف ميكن أن نضيف رأياً آخر ،وهو التوقف ‹‹مبعأ أنه جيوز كل واحد من هذه األقوال
من غري جزم بأحدها ،وهذا قول القاضي أيب يعلى وابن عقيل 4وهو ظاهر كالم أيب بكر عبد
العزيز ،وبه قال القاضي أبو بكر الباقالين ،5واجلويين ،6وابن برهان ،7وغريهم .وحكي عن مجهور
مجهور األصوليني››.8
وخنلص إىل أن رأي أيب يعلي يف قضية وضع اللغة هو عدم القطع بأي من هذه اآلراءٍ ،
فلكل
حججه يف واحد منها ،وكلها جائز ‹‹ ،وكيف ال جيوز يف العقل كل واحد منها وحنن نرى الصيب
يتكلم بكلمة أبويه ويفهم ذلك من قرائن أحوااما يف حال صغره؟ فإذاً الكل جائز›› ،9وحنن إذا
استعرضنا اآلراء يف هذه القضية وجدنا أظهرها حجة ملن يقولون بالتوقيف ،واحلجة قوله تعاىل:
 1املصدر السابق ،مج ،4ص.494
 2هو شيخ احلنابلة اإلمام العالمة عبد العزيز بن جعفر بن أمحد املعروف بغالم اخلالل ،ولد سنة 345ه ،كان من حبور العلم
متفقها كبري الشأن بارعا يف مذهب اإلمام أمحد ،تويف سنة 363ه ،من تصانيفه :املقنع ،والشايف ،وزاد املسافر و غريها .ينظر:
سري أعالم النبالء ،ج ،44ص.11
 3العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.494
 4هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن عقيل البغدادي ،عامل العراق وشيخ احلنابلة ببغداد يف وقته ،ولد سنة 834ه ،اشتغل
مبذهب املعتزلة يف بداية أمره ن أظهر التوبة حىت متكن من الظهور ،تويف سنة 543ه ،من كتبه :كتاب الفنون ،و الواضح يف
األصول و غريمها .ينظر :األعالم ،ج ،8ص.343
 5هو مد بن الطيب بن مد بن جعفر القاضي أبو بكر الباقالين ،ولد يف البصرة سنة 333ه و سكن ببغداد ،كان من
كبار علماء الكالم ،جيد االستنباط سريع اجلواب ،تويف سنة 843ه ،من كتبه :إعجاز القرآن ،وامللل والنحل،
واالستبصار و غريها .ينظر :املصدر نفسه ،ج ،6ص.416
 6هو عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف أبو املعايل امللقب بإمام احلرمني ،ولد سنة 849ه يف جوين ،رحل إىل بغداد فمكة ن
إىل املدينة ،فأفىت و درس  ،ن رجع إىل بالده ،تويف سنة 814ه ،له مصنفات كفرية منها :الشامل ،والربهان ،وغريمها .ينظر:
املصدر نفسه ،ج ،8ص.464
 7هو أمحد بن علي بن برهان (بفتح الباء) ،ولد سنة 819هه ببغداد ،فقيه أصويل ،تويف سنة 544هه  ،من كتبه :البسيط،
والوسيط ،والوجيز ،وهذا األخري يف الفقه واألصول .ينظر :املصدر نفسه ،ج ،4ص.413
 8نشأة اللغات ،ص.384
 9أبو حامد الغزايل ،املنخول من تعليقات األصول ،تح :مد حسن هيتو ،دار الفكر ،دمشق ،ط4844 ،3هه4944/م،
ص.14
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[         البقرة  ،]13فال غرابة إذاً أن خيص أبو يعلى
أصحاب التوقيف بالرد يف كتابه ،وميكن أن جنمل هذا الرد فيما يلي:1
إن الكالم أو النطق باللغة توجبه احلاجة إليه ،كما يوجب اجلوع أكل الطعام ،والعطش شرب
املاء ،فإن قيل :كيف تعرف معاين األلفاظ واألصوات من دون توقيف سابق له؟ قيل :يعرف
ذلك بالتكرار واإلشارة وغريمها ،والدليل على ذلك أنه إذا كان اخلرس باستطاعتهم أن يتواضعوا
على معاين رموزهم وإشاراهتم فكيف بالعقالء واألصحاء الناطقني؟ وأما قوله تعاىل:

  

فسر األمساء بأمساء بين آدم
 ، فإن أبا بكر عبد العزيز مل ُيمل اآلية على عمومها ،و ّ
وأمساء املالئكة؛ ألنه تعاىل قال ،     :فإن اااء وامليم يف ( )ملن
يعقل ،ولكن أبا يعلى يشري إىل أن اااء وامليم قد يكأ هبا عن سائر اخللق وفيهم اآلدمي ،حنو
قوله                  :

[     النور  ،]54فكذلك القول يف ( )و‹‹ إمنا قال ذلك واهلل أعلم ألنه مجع
ما يعقل وما ال يعقل فغلّب ما يعقل  ،وهي سنة من سنن العرب›› ،2أي أن العرب من عادهتا
يف كالمها أن جتمع العاقلني وغري العاقلني يف الضمري العائد على العاقل ،وكذلك القرآن؛ ألنه
عريب.
ويورد أبو يعلى اجلواب عن هذا بعدة احتماالت:3
األول :أن هذا ه ه ه وإن دل على تعليم آدم و توقيفه عليها ه ه ه ال مينع املواضعة مع التعليم و‹‹مل ال
جيوز أن يكون املراد من تعليم األمساء اإلاام إىل وضعها ››.4
الفاين :أن اهلل تعاىل أخرب أنه وقف آدم على األمساء ال على مجيع اخللق ،وال مينع هذا أن يتواضع
أهل اللغة على مفل ما وقف عليه آدم .
 1ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج، 4ص494و.493

 2أمحد بن فارس  ،الصاحيب يف فقه اللغة العربية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط4844 ،4هه4991/م ،ص.43
 3ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص493و.493
 4املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،مج ،4ص.49
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الفالث :أنه ُيتمل أن تكون املالئكة قد تواضعت على أمساء وقف اهلل عليها آدم وأمساء أخرى مل
تعرفها املالئكة ‹‹ ،وقوله تعاىل      :ظاهر يف كونه توقيفياً ،وليس بقاطع ،إذ

ُيتمل كوهنا مصطلحاً عليها من خلق اهلل تعاىل قبل آدم ›› ،1أي من املالئكة.

الرابع :أن اهلل تعاىل علم آدم أمساء كل األشياء املخلوقة ذلك الوقت ،ال أمساء ما مل خيلق بعد.
اخلامس :أن اهلل تعاىل مل خيرب كيف علمه بتوقيفه أو إنطاقه أو إقداره على النطق.
 3ـ ـ الداللة الوضعية وعالقة اللفظ بالمعنى:
اللفظ املوضوع أو املستعمل هو ما قُصد به معأ دد ،وليس هو كاملهمل الذي يُلفظ وال
يُفهم منه شيء ،فهنا عالقة قائمة بني اللفظ الدال ومدلوله بسبب الوضع.

 3ـ ـ  1ـ ـ المفرد والمركب:

ينقسم اللفظ إىل مفرد ومركب ،فأما املفرد فهو عند النحاة :الكلمة الواحدة ،وعند األصوليني
دال على جزء لذا املعأ ،وأما
واملناطقة :هو اللفظ املوضوع ملعأ ،حبيث ال جزء اذا اللفظ ٌ
املركب فهو عند النحاة ما زاد عن الكلمة الواحدة ،بينما هو عند املناطقة واألصوليني ما كان
جزؤه داالً على جزء معناه الذي وضع له اللفظ .2غري أن ابن هشام األنصاري 3النحوي يقدم
التعريف نفسه للمفرد واملركب ،فيقول ‹‹:واملراد باملفرد :ماال يدل جزؤه على جزء معناه ...خبالف
قولنا":غالم زيد" فإنه مركب؛ ألن كال من جزءيه ه ه و مها غالم ،وزيد ه ه دال على جزء املعأ الذي
دلت عليه مجلة "غالم زيد"›› ،4فاملفرد كلفظ "إنسان" ،فإن كل جزء منه ال يدل على جزء من
معناه الكلي.

 1املنخول من تعليقات األصول ،ص.14
 2ينظر :شرح الكوكب املنري ،مج ،4ص444و.449
 3هو عبد اهلل بن يوسف أبو مد مجال الدين ابن هشام ،ولد سنة 144ه مبصر ،من أئمة العربية ،قال عنه ابن
خلدون":مازلنا وحنن باملغرب نسمع أنه ظهر مبصر عامل بالعربية يقال له ابن هشام أحنى من سيبويه" ،تويف سنة 164ه ،من
مؤلفاته :مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،شذور الذهب ،قطر الندى ،و غريها .ينظر :األعالم ،ج ،8ص.481
 4ابن هشام األنصاري ،شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب ،دار الطالئع ،القاهرة( ،د،ت) ،ص33و.33
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 3ـ ـ  2ـ ـ أقسام الكلم:
يقول سيبويه‹‹ :1الكلم :اسم ،وفعل ،وحرف جاء ملعأ ليس باسم وال فعل›› ،2ويقدم القاضي
أبو يعلى التقسيم نفسه حيث يقول‹‹ :الكالم على ثالثة أوجه  :اسم ،وفعل ،وحرف جاء ملعأ
ليس باسم وال فعل›› ،3والكلمة واحدة الكلم وهي ‹‹إن دلت على معأ يف نفسها غري مقرتنة
بزمان فهي االسم ،وإن اقرتنت بزمان فهي الفعل ،وإن مل تدل على معأ يف نفسها ه ه بل يف غريها
ه ه فهي احلرف››.4
 3ـ ـ  2ـ ـ  1ـ ـ داللة االســم:
عرف النحاة االسم بأنه ‹‹ما دل على معأ يف نفسه داللة ردة عن االقرتان وله خصائص منها
ّ
5
جواز اإلسناد إليه ودخول حرف التعريف واجلر والتنوين واإلضافة››  ،فاالسم ال يكون مقرتناً
بأحد األزمنة ،وإمنا يدل لفظه على معأ يف نفسه.
ويذكر أبو يعلى لألمساء دالالت خمتلفة ،ومنها داللتها على:6
ه ه أعالم أو ألقاب ،وهي للتمييز بني املسمى وغريه ،ولإلشارة إىل أحدهم دون اآلخر مفل  :زيد
وعمرو.
ه ه صور أو بنيات خمصوصة مفل قولنا :إنسان.
ه ه أجناس معينة مفل قولنا :علم ،إرادة.
ه ه ما يتعلق باملسمى مفل :والد وأخ وعم و ...اليت تفيد القرابة ،ومفل :فوق وحتت  ...اليت تفيد
اجلهة.
 1هو سيبويه عمرو بن عفمان بن قنرب الفارسي ،إمام النحو وحجة العرب ،أخذ النحو عن يونس بن حبيب واخلليل بن أمحد
الفراهيدي ،وبرع يف العربية وساد أهل العصر ،ألف " الكتاب " يف النحو ،قيل مات سنة 444ه وهو األصح .ينظر :سري
أعالم النبالء ،ج ،6ص.493
 2سيبويه ،الكتاب ،تح :عبد السالم هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط4844 ،3هه4944/م ،ج ،4ص.43
 3العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.446
 4مد ي الدين عبد احلميد ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،دار الرتاث ،دار مصر للطباعة ،القاهرة ،ط،34
4844هه4944/م ،ج ،4ص.45
 5أبو القاسم الزخمشري ،املفصل يف علم العربية ،املكتبة العصرية ،صيدا ،بريوت ،ط4831 ،4ه ه3446م ،ص.4
 6ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.441
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وللنحاة تقسيم طريف لالسم ،من حيث داللته على ذات ( عني ) ،أو على معأ ،فيسمى

األول :اسم عني ،ويسمى الفاين :اسم معأ ،وكل منهما ينقسم إىل صفة وغري صفة،1
وفيما يلي خمطط بسيط يوضح هذا التقسيم مع التمفيل لكل قسم:
االسم
اسم معأ
اسم عني
صفة
قائم ،قاعد
والد ،أخ

غري صفة
رجل ،فرس
زيد ،عمرو

صفة
في
جلي ،خ ّ
ّ
مفهوم

غري صفة
قيام ،قعود
علم ،إرادة

وللمقارنة بني دالالت االسم اليت أوردها أبو يعلى ودالالت االسم عند النحاة نصل إىل ما
يلي:
ه ه األعالم واأللقاب وبعض الصور والبنيات املخصوصة داخلة يف صنف "اسم العني" الذي
يدل على الذات من غري تقيد بصفة.
ه ه أجناس معينة داخلة يف صنف " اسم املعأ" الدال على غري الذات من غري تقيد بصفة.
ه ه ما يتعلق باملسمى من صفات داخل يف صنف" اسم العني" الدال على الذات من طريق
صفة معينة.
ومل يذكر أبو يعلى مفاالً عن اسم املعأ الدال على غري الذات بقيد الصفة ،ولكن ما يشفع له
أنه ذكر ما ذكر على سبيل االجتزاء ببعض الدالالت ،تدل على ذلك "من" التبعيضية يف قوله
‹‹ واألمساء على وجوه :منها.2›› :

 1ينظر :جالل الدين السيوطي ،مهع ااوامع يف شرح مجع اجلوامع ،حتقيق وشرح :عبد السالم مد هارون ،وعبد العال سامل
مكرم ،مؤسسة الرسالة ،بريوت4843 ،ه4993/م ،ج ،4ص.48
 2العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.441
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 3ـ ـ  2ـ ـ  1ـ ـ أ ـ ـ بين االشتراك والتواطؤ:
اللفظ املشرت هو ‹‹اللفظ املوضوع لكل واحد من معنيني فأكفر ،مفل "العني" للباصرة،
1
وللجارية ،والذهب ،وذات الشيء ،والشمس ،والبئر ،واجلاسوس››  ،فاملشرت إذاً ما كان امساً
ٍ
ملسميات خمتلفة؛ فهو موضوع على مجيعها حقيقةً بالوضع األول ،وقد تكون هذه
واحداً
جونا ،أو غري متباينة ،ومفااا تسمية
املسميات متباينة كالسواد والبياض اللذيْن يُسمى كل منهما ْ
الرجل أسود اللون باسم "أسود"؛ فهنا اعتباران :اعتبار بالعلمية واعتبار بالوصفية ،واالشرتا وقع
على مسميني غري متباينني ،أي يرجعان إىل ذات واحدة.2
ومن األمفلة الواضحة على األمساء املشرتكة :لفظ"األمة" فهي على‹‹ مخسة أوجه:األمة :القوم
من الناس واألمة :العني .واألمة :الدين ،واألمة :املعلم ،واألمة :قامة اإلنسان›› ،3وقيل إن القرآن
ذكر اا عشرة أوجه منها :اجلماعة ،وامللة بعينها ،وأهل اإلسالم بعينه ،واجلماعة املتفقة على ملة
واحدة ،والسنون ،واإلمام أو الرجل العظيم ،وأمة كل رسول ،وغريها.4
وقد أشار ابن قتيبة 5يف املشرت اللفظي إىل ‹‹ تفسري لفظ "السلطان" ومعانيه اليت وردت يف
القرآن :السلطان :امللك والقهر ،قال
[   إبراهيم ]22

تعاىل         :

والسلطان :احلجة ،قال اهلل

تعاىل     :

[  هود  ]69أي :حجة ››.6

 1معجم مصطلح األصول ،ص.398
 2ينظر :اإلحكام لآلمدي ،ج ،4ص.36
 3أبو الفرج عبد الرمحان بن اجلوزي ،نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر ،تح :مد عبد الكرمي كاظم الراضي،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط4841،3هه4941/م ،ص.35
 4ينظر :أبو هالل العسكري ،الوجوه والنظائر ،حتقيق وتعليق :مد عفمان ،مكتبة الفقافة الدينية ،القاهرة ،ط،4
4834ه3441/م ،ص 34وما بعدها.
 5هو عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،من أئمة األدب ،ولد سنة 343ه ببغداد ،وسكن الكوفة وويل قضاء الدينور،
تويف سنة 316ه ،من تصانيفه الكفرية :عيون األخبار ،الشعر والشعراء ،تفسري غريب القرآن ،وغريها .ينظر :األعالم ،ج،8
ص.431
 6نزهة األعني النواظر ،ص.83
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واختلف العلماء يف جواز وقوع املشرت  ،فالذين يقولون بوقوعه هم سائر اللغويني ،إال قليالً
منهم ممن ضيقوا مفهومه ،مفل ابن درستويه ،1وأخرجوا منه كل ما ميكن أن تشرت معانيه يف معأ
واحد ،2يقول سيبويه ‹‹:اعلم أن من كالمهم..اتفاق اللفظني واختالف املعنيني..واتفاق اللفظني
واملعأ خمتلف قولك :وجدت عليه من املوجدة ،ووجدت إذا أردت وجدان الضالة ›› .3ويقول ابن
فارس ‹‹:4وتسمى األشياء الكفرية باالسم الواحد ،حنو" :عني املاء" و"عني املال" و"عني
السحاب"›› .5أما األصوليون فقد انقسم القائلون منهم بوجود املشرت إىل فريقني :فريق يرى
بوجوب وقوعه ،وحجتهم :أن املعاين غري املتناهية إذا وزعت على األلفاظ املتناهية  ،لزم حينئذ
االشرتا  ،وفريق آخر ه ه وهم األكفر ه ه يقول بإمكان وقوع املشرت ؛ وذلك استنادا لنقل أهل اللغة
ذلك ،ن ألن املشرت قد يقع من واضعني ملعنيني خمتلفني ،ن يشتهر املعنيان للفظ الواحد ،أو يقع
من واضع واحد بقصد منه؛ ملصلحة يراها فيه.6
وجند أن القاضي أبا يعلى من ضمن القائلني بوقوع املشرت  ،إذ يرى أن من األمساء ‹‹ ما يتفق
لفظه وخيتلف معناه ،مفل جارية للعني املعروفة ،وجارية للسفينة ›› ،7ويقول عن األضداد ه ه وهي
من املشرت ه ه ‹‹ :وإذا كان االسم عبارة عن شيئني متضادين جاز أن يكون حقيقة فيهما ،مفل
أمساء األضداد›› ،8ويضرب مفاال على ذلك بقوله ‹‹:وقد يتفق االمسان يف الصورة وخيتلفان يف
املعأ مفل :القرء ،يراد به احليض والطهر›› ،9وقد نبه أبو يعلى إىل أن األضداد ال ميكن أن حتمل
على مجيعها كاسم (موىل) فهو مبعأ السيد ،ومبعأ العبد ،وهذا االسم ‹‹ مل ُيمل عليهما لتنايف

 1هو عبد اهلل بن جعفر بن مد بن درستويه ،من علماء اللغة والنحو ،ولد سنة 354ه ،وهو فارسي األصل ،تويف ببغداد
سنة 381ه ،من تصانيفه الكفرية :تصحيح الفصيح ،واإلرشاد ،ومعاين الشعر ،وغريها .ينظر :األعالم ،ج ،8ص.16
 2ينظر :علم الداللة ألمحد خمتار عمر ،ص.456
 3الكتاب ،ج ،4ص.38
 4هو أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين ،من أئمة اللغة واألدب ،قرأ عليه البديع اامذاين والصاحب بن عباد،
مات بالري سنة 395ه ،من تصانيفه :مقاييس اللغة ،اومل ،الصاحيب ،وغريها .ينظر :األعالم ،ج ،4ص .493
 5الصاحيب ،ص.59
 6ينظر :املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،مج ،4ص.369
 7العدة يف أصول الفقه ، ،مج،4ص.444
 8املصدر نفسه ،مج ،4ص.444
 9املصدر نفسه ،مج ،4ص.441
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معنامها؛ ألن أحدمها منعم واآلخر منعم عليه›› ،1أي إذا ذكر هذا اللفظ فالقصد منه واحد من
املعنيني دون اآلخر.
ويقول إبراهيم أنيس معلالً قلة وقوع املشرت  ‹‹ :ذلك ألن املشرت اللفظي احلقيقي إمنا يكون
حني ال نلمح أي صلة بني املعنيني ،كأن يقال لنا مفال إن األرض هي الكرة األرضية وهي أيضاً
الزكام !!  ...ومفل هذه األلفاظ اليت اختلف فيها املعأ اختالفا بينا قليلة جداً بل نادرة ›› ،2أي
أن املعنيني إذا مل يكونا خمتلفني كل االختالف فال يعد اللفظ املعرب عنهما من املشرت اللفظي،
وهو رأي موافق لرأي ابن درستويه.
كما رأى بعض األصوليني استحالة وقوع املشرت عقال؛ ألن وقوعه مع خفاء القرائن مما خيل
بالفهم ،وهذا ال يف حق الواضع احلكيم ،بل إن الغاية من الوضع هي حتقيق وسائل التفاهم
والتواصل بني األفراد ،3واملشرت يف نظر هؤالء تاج إىل قرائن تبينه ،فإن توفرت هذه القرائن فهو
تطويل من غري فائدة ،وإن مل تتوفر وقع اإلخالل بالفهم ،كما أنه إن مل يكن املقصود باملشرت
هو اإلفهام صار املشرت عبفاً وقبيحاً جيب تنزيه كالم اهلل عنه.4
ويذهب الرازي إىل‹‹ أن اللفظ مىت دار بني االشرتا وعدمه ،كان األغلب على الظن عدم
االشرتا ›› ،5أي أن األصل هو عدم االشرتا .
إن ما سبق من احلديث عن جواز وقوع املشرت من عدمه يبني املنطلقات اليت بأ عليها كل
فريق رأيه ،سواء كان من املنكرين لظاهرة املشرت أو من املفبتني اا ،لكن الظاهر الذي ميكن
استخالصه هو أن املشرت موجود يف اللغة ،وال ميكن إنكاره بدليل إمجاع أكفر العلماء من أهل
6
اللغة وأهل األصول ،كما قال اآلمدي‹‹ :واملختار جوازه ووقوعه››  ،وهؤالء قد وجدوه حاصالً
يف كالم اهلل تعاىل وكالم رسوله صلى اهلل عليه وسلم ‹‹ والدليل على جواز وقوعه ،وهو يف قوله

 1املصدر السابق ،مج ،4ص.444
 2داللة األلفاظ ،ص.348
 3ينظر :علم الداللة ألمحد خمتار عمر ،ص.451
 4ينظر :اإلحكام لآلمدي ،ج ،4ص.84
 5احملصول يف علم أصول الفقه ،ج ،4ص.315
 6اإلحكام لآلمدي ،ج ،4ص.31
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تعاىل        :ويف قوله تعاىل ،     :فإنه
مشرت بني اإلقبال واإلدبار››.1
وقد عزا اإلمام الرازي السبب الراجع يف وقوع االشرتا عند العرب إىل ‹‹ أن تضع كل واحدة
من القبيلتني :تلك اللفظة ملسمى آخر ،ن يشتهر الوصفان :فيحصل االشرتا ›› .2غري أن هنا
تفسرياً آخر اذه الظاهرة يعود إىل ما يعرف بالتطور الداليل‹‹ ،وما تردد الدارسني أمامه إال ألنه
موغل يف املاضي ،فبعدت العالقات الرابطة بني أصل وفرع نقل إليه ،أو خصص فيه فهم يعربون
عن هذا اإلشكال بقوام :إن التعدد يف الداللة كان يف أصل الوضع اللغوي .واملنطق العلمي ال
يقبل هذا إال يف حاالت دودة›› ،3ومعأ ذلك أن اللفظ يف أغلب حاالته إمنا يكتسب دالالت
أخرى مغايرة لداللته األوىل عرب رحلته الزمانية الطويلة ،وبتأثري من عوامل اجتماعية ونفسية وفكرية
واقتصادية ،فيحصل ما يعرف باالشرتا اللفظي.
وميكن إمجال أهم األسباب اليت أدت إىل وجود املشرت فيما يلي:4

ـ ـ االختالف احلاصل بني القبائل العربية يف إطالق األلفاظ على املعاين.
ـ ـ تطور االستعمال أو االشرتا املعنوي ،فقد يوضع اللفظ لداللة عامة جتمع بني معنيني ن يصلح
اللفظ لكل منهما.

ـ ـ انتقال اللفظ من احلقيقة إىل اواز ن اشتهار استعماله ازا فينقل على أنه حقيقة يف املعنيني

معا :احلقيقي واوازي.

ـ ـ انتقال اللفظ من معأ أصلي إىل معأ عريف ،ن يصري حقيقة لغوية يف األول ،عرفية يف الفاين،

ويصري اللفظ مشرتكا.
أما اللفظ املتواطىء فهو ‹‹ اللفظ الكلي الذي استوى معناه يف أفراده من غري التفاوت ،ال
بالشدة ،وال باألولوية ،وال باألولية ،وهو مأخوذ من " تواطأ فالن وفالن إذا اتفقا" ،ومفاله:
"الفرس" إذ كل فرد من أفراده ال يزيد على اآلخر ،و"اإلنسان" كذلك كل فرد من أفراده ال يزيد
 1احملصول يف علم أصول الفقه ،ج ،4ص.343
 2املصدر نفسه ،ج ،4ص.361
 3علم الداللة العريب النظرية والتطبيق ،ص.19
 4ينظر :وهبة الزحيلي ،أصول الفقه اإلسالمي ،دار الفكر ،دمشق ،ط4846 ،4ھ 4946 ،م ،مج ،4ص.348
43

على اآلخر يف احليوانية والناطقية›› .1ومن األمفلة أيضاً اسم "البلد" فهو يصدق على مجيع أفراده

بالسوية ،فهو من األلفاظ املتواطئة ،ويقرر أبو يعلى هذه احلقيقة لالسم دون أن يذكر مصطلح
"متواطئ" بقوله‹‹ :واالسم مىت كان مشرتكاً يف أشياء ،مفيداً يف مجيعها فائدة واحدة ،محل على
مجيعها كاللون›› ،2فبإمكاننا محل لفظ اللون على مجيع أفراده من أمحر وأخضر وأصفر ألنه
مشرت  ،ومدلوالته متساوية يف الشدة أو الضعف ويف التقدم أو التأخر.
داللة المشترك:
قد يتعاور اللفظ أكفر من معأ فيصري مشرتكاً ،وإلزالة اللبس احلاصل من تعدد معانيه ال بد
من ترجيح أحد هذه املعاين ،وقد قرر علماء األصول قاعدة وهي :أن االشرتا خالف األصل،
أي أنه« إذا دار اللفظ بني االشرتا وعدمه ،فاملرجح هو عدم االشرتا »  ،3واملعأ أنه إذا اختُلِف
يف لفظ ما :هل هو مشرت أم ال؟ فاألصل أنه غري مشرت حىت يدل دليل على أنه مشرت .
ومع ورود املشرت وتعدد املعأ يقع اإلهبام ،واألكيد أنه« ليس من مقاصد التشريع اإلاي أن يقع
املكلف حتت عبء االضطرار يف تعرف املبهمات مما قصد منه العمل ،وبناء على ذلك ال يصح
ورود املشرت يف التشريع إال إذا اقرتن به ما ّبني املراد ،والقرينة إما حالية وإما مقالية» ،4أي أنه ال
بد من وجود ما يبني الداللة املرادة من اللفظ املشرت .
والعلماء متفقون على أنه يف حال وقوع االشرتا بني املعأ اللغوي واملعأ الشرعي فإن اللفظ
ُُيمل على املعأ الشرعي مامل تصرفه قرينة إىل املعأ اللغوي ،كلفظ الصالة فإنه دال على عبادة
خمصوصة ،باملعأ الشرعي ،وووورد يف القرآن أيضاً داالً على معناه اللغوي وهو الدعاء ،قال تعاىل:

﴿





﴾  



















[األحزاب  ،]65وقرينة ذلك واضحة ،وأما يف حال ورود املشرت بني معنيني

 1معجم مصطلح األصول ،ص.276
 2العدة يف أصول الفقه ،مج ،1ص.188
 3عبد الرؤوف مفضي خرابشة ،منهج املتكلمني يف استنباط األحكام الشرعية ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط،4
4836ه3445/م ،ص.344
 4أصول الفقه حملمد اخلضري بك ،ص.486
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وليس للشرع عرف خاص بأحدمها فهنا جيب االجتهاد واالستعانة بالقرائن واألمارات لتعيني

املراد.1

 3ـ ـ  2ـ ـ  1ـ ـ ب ـ ـ الترادف:
جاء يف اللسان ‹‹ ترادف الشيء :تبع بعضه بعضاً .والرتادف :التتابع .قال األصمعي تعاونوا
عليه وترادفوا مبعأ ›› ،2إذاً فمن املعاين اللغوية للرتادف :التتابع ،والتعاون.
والرتادف اصطالحاً هو‹‹ توارد لفظني مفردين أو ألفاظ كذلك يف الداللة على االنفراد حبسب
أصل الوضع على معأ واحد من جهة واحدة ،وتلك األلفاظ تسمى مرتادفة ›› ،3فيخرج هبذا
التعر ِ
التأكيد اللفظي ،والتأكيد املعنوي ،والتابع واملتبوع ،واأللفاظ الدالة على معأ واحد ازا،
يف
ُ
واليت يدل بعضها ازا وبعضها يدل حقيقةً.4
ويعرف اإلمام الرازي الرتادف بقوله ‹‹:األلفاظ املرتادفة هي :األلفاظ املفردة الدالة على مسمى
ّ
5
واحد ،باعتبار واحد››  ،فقال (مفردة) استبعاداً لالسم واحلد فإهنما غري مرتادفني ،وقال (باعتبار
واحد) استبعاداً للمتباينني كالسيف الذي يدل على الذات ،والصارم الذي يدل على الصفة مع
أن الشيء واحد.
وقضية الرتادف قضية داللية اشتهر فيها اخلالف‹‹ ،فقد تناوله العلماء قدمياً ،وحديفاً بالدراسة
والشرح ،وكلهم بني منكر ،أو مفبت له ،وكل قدم أدلته على إنكاره أو ثبوته›› ،6فمن املفبتني له
ابن خ ه هال ه هوي ه ه هه 7ال ه ه هذي ك ه ه ه هان يفتخ ه هر ب ه هأن ه هه ُي ه هف هظ للسه هيهف مخس ه ه هني امسه ه هاً ،وأبو احلسن

 1ينظر :منهج املتكلمني ،ص.343
 2لسان العرب ،مادة ( ردف) ،مج ،3ص.4635
3
كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،ج ،1ص.846
 4املصدر نفسه ،ج ،4ص.846
 5احملصول يف علم أصول الفقه ،ج ،4ص.353
 6العالقات الداللية والرتاث البالغي العريب ،ص.85
 7هو أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد بن خالويه النحوي اللغوي ،ولد سنة أصله من مهذان و استوطن الشام  ،تويف حبلب سنة
314ه ،من تآليفه :كتاب ليس ،اآلل ،اجلمل ،املقصور واملمدود وغريها .ينظر :وفيات األعيان ،ج ،3ص.414
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الرمه ه هاين 1ال ه ه ههذي ألف (كتاب األلف ه ه ههاظ املت ه ه هرادفة) ،والفريوز آبادي 2الذي ألف (الروض املسلهوف
فيما له امسان إىل ألوف) ،وغريهم.3

وقد ذهب الشوكاين 4يف كتابه"إرشاد الفحول" إىل أن احلق هو إثبات الرتادف ،ونسبه إىل
اجلمهور ،5وذهب إىل أكفر من ذلك فوصف قول من ينكرون الرتادف بالتكلف الظاهر،
والتعسف البحت ،6و‹‹يبدو أن مفبيت الرتداف كانوا فريقني ،ففريق وسع يف مفهومه ،ومل يقيد
حدوثه بأي قيود ،وفريق آخر كان يقيد حدوث الرتادف ويضع له شروطا حتد من كفرة
وقوعه››.7
وكما أسلفنا فإن الرازي ه ه وبالرغم من أنه من مفبيت الرتادف ه ه ال يرى السيف والصارم مرتادفني؛
ألن الصارم دل على السيف ،ودل على صفة من صفاته ،ففيه زيادة يف املعأ ،وهذه الزيادة ختل
حبقيقة الرتادف.
ومن املفبتني أيضاً األصفهاين ،8ولكنه ‹‹كان يرى أن الرتادف احلقيقي هو ما يوجد يف اللهجة
الواحدة .أما ما كان من اجتني فليس من الرتادف ›› ،9فجعل كونه من اجة واحدة شرطاً له.

 1هو أبو احلسن علي بن عيسى الرماين النحوي املتكلم ،من أئمة النحو وعلم الكالم ،ولد سنة 396ه ببغداد ،أخذ عن ابن
السراج وابن دريد ،تويف سنة 348ه وقيل سنة 343ه ،له كتاب يف التفسري ،شرح أصول ابن السراج ،املعلوم واوهول،
وغريها .ينظر :وفيات األعيان ،ج ،3ص .399األعالم ،ج ،8ص.341
 2هو مد بن يعقوب د الدين الفريوزآبادي ،ولد سنة 139ه ،كان مرجع عصره يف اللغة واحلديث والتفسري ،تويف بزبيد
سنة 441ه ،من أشهر كتبه :القاموس احمليط يف أربعة أجزاء .ينظر :األعالم ،ج ،1ص.486
 3ينظر :علم الداللة ألمحد خمتار عمر ،ص.341
 4هو مد بن علي الشوكاين ،فقيه تهد من كبار العلماء ،ولد سنة 4413ه ،ونشأ بصنعاء باليمن وويل القضاء ،و مات
حاكما هبا سنة 4354ه ،من آثاره :نيل األوطار ،فتح القدير ،إرشاد الفحول ،وغريها .ينظر :األعالم ،ج ،6ص.394
 5ينظر :إرشاد الفحول ،ج ،4ص.433
 6ينظر :املصدر نفسه ،ج ،4ص.435
 7علم الداللة ألمحد خمتار عمر ،ص.341
 8هو احلسني بن مد بن املفضل ،املعروف بالراغب األصفهاين ،سكن ببغداد و كان أديبا من العلماء احلكماء ،تويف سنة
543ه ،ومن مؤلفاته :اضرات األدباء ،وجامع التفاسري ،واملفردات يف غريب القرآن ،وغريها .ينظر :األعالم ،ج،3
ص.355
 9علم الداللة ألمحد خمتار عمر ،ص.344
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أما املنكرون للتهرادف فهههم مجههاعة من النحويههني واللغويهني ،منهم أبو العباس ثعلب ،1وأبو علي

الفارسي ،2وأبو هالل العسكري 3الذي ألف كتابه (الفروق يف اللغة) إلبطال الرتادف .4ومنهم
ومنهم أيضاً ابن فارس الذي يقول ‹‹ :ويسمى الشيء الواحد باألمساء املختلفة ،حنو":السيف
واملهند واحلسام" .والذي نقوله يف هذا  :إن االسم واحد وهو "السيف" وما بعده من األلقاب
صفات ،ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غري معأ األخرى››،5وبعدما يورد ابن فارس مذهب
6
املنكرين يقول ‹‹:وهبذا نقول وهو مذهب شيخنا أيب العباس أمحد بن ُيىي ثعلب››  ،مبيّناً
انضمامه لفريق املنكرين.
و‹‹هؤالء الذين أنكروا الرتادف أخذوا يلتمسون فروقاً بني األلفاظ اليت تبدو مرتادفة ،ومن ذلك
تفريق أيب هالل العسكري بني املدح والفناء بقوله :إن الفاين املدح املكرر›› ،7فظاهر هذه األلفاظ
هو الرتادف ،ولكن هنا فروقا دقيقة بينها من حيث املعأ.
وإذا نظرنا إىل الدراسات احلديفة ،فإن اخلالف قد جتدد مرة أخرى بني املفبتني واملنكرين،
ووردت عدة تعريفات للرتادف عند أصحاب النظريات اللسانية املختلفة ،وحاصل آراء كفري من
اللغويني والدالليني أن الرتادف احلقيقي والكامل يف بيئة واحدة أو لغة واحدة أو زمن واحد غري
موجود ،ولكنه يوجد فقط ‹‹إذا قصد به التطابق يف املعأ األساسي ،دون سائر املعاين أو االكتفاء
بإمكانية التبادل بني اللفظني يف بعض السياقات ،أو نظرنا إىل اللفظني يف لغتني خمتلفني ،أو يف
أكفر من فرتة زمنية واحدة ،أو يف أكفر من بيئة لغوية واحدة ››.8
 1هو أمحد بن ُيىي بن زيد أبو العباس ثعلب ،إمام الكوفيني يف النحو واللغة ،ولد سنة 344ه ،كان ثقة صاحلا مشهورا
بالصدق واحلفظ واملعرفة بالعربية ،تويف سنة 394ه ببغداد ،من كتبه :اختالف النحويني ،معاين القرآن ،وغريها .ينظر :وفيات
األعيان ،ج ،4ص.443
 2هو احلسن بن أمحد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي ،إمام عصره يف النحو ،ولد سنة 344ه بفسا ببالد فارس ،وتويف سنة
311ه ،من تصانيفه :التذكرة ،املسائل الشريازيات ،و غريمها .ينظر :وفيات األعيان ،ج ،3ص.463
 3هو احلسن بن عبد اهلل بن سهل أبو هالل العسكري ،عامل باألدب واللغة ،تويف بعد سنة 395ه .من تصانيفه :الفروق يف
اللغة ،التلخيص ،مجهرة األمفال ،وغريها .ينظر :األعالم ،ج ،3ص.496
4
ينظر :علم الداللة ألمحد خمتار عمر ،ص.344
 5الصاحيب ،ص.59
6
املصدر نفسه ،ص.59
 7علم الداللة ألمحد خمتار عمر ،ص.349
 8العالقات الداللية والرتاث البالغي العريب ،ص.84
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ومل يذكر القاضي أبو يعلى قضية الرتادف يف كتابه ،وال أورد خالفاً بني العلماء فيها ،ولكنه
أشار إليها فقط يف قوله عن االمسني‹‹ :وقد خيتلفان يف الصورة ويتفقان يف املعأ ،مفل زكاة
وصدقة›› ،1ويعرف احلتم بأنه ‹‹عبارة عن الفرض  ...واملكتوب والالزم عبارة عن الفرض
أيضاً››.2
وميكن هبذا أن نصنف أبا يعلى ضمن القائلني بالرتادف على إطالقه واهلل أعلم .
 3ـ ـ  2ـ ـ  1ـ ـ جـ ـ ـ الحقيقة والمجاز:
من أهم املسائل يف علم أصول الفقه مسألة احلقيقة واواز؛ ملا اا من ارتباط وثيق بالنص
القرآين أو نص احلديث النبوي ،فقد استعمل القرآن أرقى أساليب البيان العريب ،ومنها استعماله
اللفظ على احلقيقة واواز ،ولكي حتصل املعرفة باملراد من النصوص والفهم الصحيح اا ،توجبت
املعرفة بتلك األساليب ،وهو ما اضطلع به األصوليون أميا اضطالع.
الحقيقة:
احلقيقة لغةً مأخوذة من حق ُيق حقاً وحقيقة ‹‹ فعيلة من حق الشيء إذا ثبت مبعأ فاعلة أي
حققت األمر وأحققتوه ،إذا حتققتوه
حقيق والتاء فيه للتنقل من الوصفية إىل االمسية ›› ،3و‹‹
و
رت منه على يقني  ...وأحققت الشيء ،أي أوجبته ،واستحققته أي استوجبته ››.4
وص و
قال ابن فارس ‹‹ :احلاء والقاف أصل واحد ،وهو يدل على إحكام الشيء وصحته ،فاحلق
نقيض الباطل ...ويقال حق الشيء وجب ››.5
فمن املعاين اللغوية للحقيقة إذاً :التيقن ،والفبوت ،واإلحكام ،والصحة ،والوجوب ..
أما اصطالحاً فيعرفها الشريف اجلرجاين(ت816ه) بأهنا ‹‹ اسم ملا أريد به ما وضع له  ..ويف

 1العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.441
 2املصدر نفسه ،مج ،4ص.463
 3التعريفات ،ص.98
 4إمساعيل بن محاد اجلوهري ،تاج اللغة وصحاح العربية ،تح  :أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني ،بريوت  ،ط،8
4994م ،مادة (حقق) ،ج ،8ص.4864
5
أمحد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،تح :عبد السالم هارون ،دار الفكر4399 ،هه4919/م ،مادة (حق) ،ج ،3ص.45
48

االصطالح هي الكلمة املستعملة فيما وضعت له››.1
وقد قدم أبو يعلى تعريفاً شبيهاً للتعريف السابق بقوله ‹‹ :هو اللفظ املستعمل يف موضعه››.2
واحلقيقة تتفرع إىل ثالثة أقسام حبسب طبيعة الواضع ،فإذا كان الواضع هو اللغوي فهي حقيقة
لغوية ،وإذا كان الواضع هو الشارع فهي حقيقة شرعية ،وإذا تعارف الناس وتواضعوا على تسمية
مدلول معني بدال معني فهي حقيقة عرفية.3
المجاز:
جزت املوضع أجوزه جوازاً :سلكته وسرت
اواز لغةً مأخوذ من جاز ،جيوز جوزاً وجوازاً ،يقال ‹‹ ُ

فيه  ...وجاوزت الشيء إىل غريه وجتاوزته مبعأ ،أي جزته››.4

ويعرفه ابن فارس بقوله‹‹ :اجليم والواو والزاء أصالن :أحدمها قطع الشيء ،واآلخر وسط
الشيء .فأما الوسط فجوز كل شيء وسطه ›› ،5و‹‹ اواز :الطريق إذا قطع من أحد جانبيه إىل
اآلخر››.6
إذاً فلفظ اواز يُستنبط منه املعاين اللغوية التالية :السلو والسري ،والقطع ،ووسط الشيء.

واواز اصطالحاً ‹‹ اسم ملا أريد به غري ما وضع له ملناسبة بينهما كتسمية الشجاع أسداً ››،7
ويقول أبو يعلى ‹‹ :اواز :هو اللفظ املعدول عن جهته ›› ،8أي املستعمل يف غري ما وضع له،
ويضيف اآلمدي إىل تعريف أيب يعلى خمصصات أخرى جتعله أكفر دقة وأمشل جلميع التعاريف
فيقول ‹‹ :هو اللفظ املتواضع على استعماله أو املستعمل يف غري ما وضع له أوالً يف االصطالح
الذي به املخاطبة؛ ملا بينهما من التعلق›› ،9فهذا شامل ملن يعتقد كون اواز وضعياً ومن مل
 1التعريفات ،ص.98
 2العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.444
 3ينظر :منقور عبد اجلليل ،علم الداللة أصوله ومباحفه يف الرتاث العريب ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،ص.318
 4تاج اللغة وصحاح العربية ،مادة (جوز) ،ج ،3ص.414
 5مقاييس اللغة ،مادة (جوز) ،ج ،4ص.898
 6القاموس احمليط ،مادة (جوز) ،ص. 856
 7التعريفات ،ص.348
8
العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص 444
 9اإلحكام لآلمدي ،ج ،4ص.84
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يعتقده كذلك ،وفيه ما ذكره من التعلق وهو املناسبة بني الوضع أوالً واالستعمال ثانياً ،إذ لو مل
يكن هذا التعلق حاصالً لكان االستعمال وضعا آخر ،وكان اللفظ مشرتكاً ال ازاً.
ومن جهة أخرى فقد أورد القاضي أبو يعلى تعريفاً آخر للمجاز ،حيث يقول ‹‹ :وحده :كل
لفظ جتوز به عن موضوعه ،وصح نفيه عنه ،مفل اجلد ،يصح نفي األب عنه›› ،1أي أن اجلد قد
يسمى أباً ازاً ،كما أنه يصح أن ننفي كونه كذلك.
ن ينتقل أبو يعلى إىل ذكر وجوه اواز ،وقد ع ّدها أربعة ،2كما يلي:
 1ـ الزيادة في اللفظ:
معأ از الزيادة أن يكون هنا حرف أو كلمة زائدة إذا حذفت صح املعأ ،وإذا بقيت
وأخذت على ظاهرها اختل املعأ.
ويذكر عبد القاهر اجلرجاين 3ضابطاً حنوياً للزيادة لكي تصري ازاً ،فيقول‹‹ :فأما غري الزائد من
من أجزاء الكالم الذي زيد فيه ،فيجب أن ينظر فيه ،فإن حدث هنا بسبب ذلك الزائد حكم
تزول به الكلمة عن أصلها ،جاز حينئذ أن يوصف ذلك احلكم ،أو ما وقع فيه ،بأنه از›› ،4أي
أي أن الزائد من اللفظ يسبب تغيرياً يف إعراب ما ليس بزائد ،واواز بالزيادة كقوله
 

تعاىل :

[  الشورى  ،]33إ ْذ ذكر أبو يعلى أن الكاف زائدة ،والزيادة از؛ ألهنا وردت غري

مفيدة ،5ووردت ققة للضابط السابق الذكر ،إذ بسببها وقع اجلر على (مفل) ،ولوالها لوقع
الفتح ،ولعل ما جعل أبا يعلى ُيكم بزيادهتا هو تنزيه اهلل عز وجل أن يكون له مفل؛ ‹‹ ألن نفي
مفل املفل يقتضي ثبوت مفل ،وهو ال›› ،6وقد قيل إن الزيادة هنا إلفادة التأكيد ،حيث يقول
الراغب األصفهاين(ت512ه)  ‹‹:وأما اجلمع بني الكاف واملفل فقد قيل ذلك لتأكيد النفي تنبيهاً
 1العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.413
 2ينظر :املصدر نفسه ،مج ،4ص.413
 3هو عبد القاهر بن عبد الرمحان اجلرجاين ،من أئمة اللغة وواضع أصول البالغة ،كان شافعيا عاملا ذا نسك ودين ،وآية يف
النحو ،تويف سنة 814ه ،من تصانيفه :أسرار البالغة ،دالئل اإلعجاز ،وإعجاز القرآن ،وغريها .ينظر :األعالم ،ج،8
ص .84سري أعالم النبالء ،ج ،44ص.349
 4عبد القاهر اجلرجاين ،أسرار البالغة ،قراءة وتعليق :مود مد شاكر ،مطبعة املدين ،القاهرة ،دار املدين ،جدة( ،د،ت)،
ص.841
 5ينوه قق كتاب "العدة" هنا إىل أن الوصف بعدم إفادة الكاف يف اآلية ال يليق بكالم اهلل عز وجل ،وهذا حق.
 6شرح الكوكب املنري ،ج ،4ص.414
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على أنه ال يصح استعمال املفل وال الكاف فوهنوه وفى بلبس األمرين مجيعاً ›› ،1أي أن املعأ" :ليس

كهو شيء" و"ليس مفله شيء" ،غري أن الذين ال يقولون باواز يف القرآن جييبون بأجوبة كفرية
أظهرها أن املفل هنا مبعأ الذات أي :ليس كذاته شيء ،فال تكون الكاف عندئذ زائدة.2

 2ـ ـ النقصان من اللفظ:

اواز بالنقصان نوعٌ من احلذف ،حبيث ‹‹يكون ما نقص كاملوجود لالفتقار إليه ،سواء كان
الناقص مفرداً أو مركباً ،مجلة أو غريها›› ،3فال بد من تقديره إلزالة اللبس ،وكذلك ‹‹فإن احلذف
إذا جترد عن تغيري حكم من أحكام ما بقي بعد احلذف مل يُ وس َّم ازاً›› ،4فهو كالزيادة يف تر أثره
أثره اإلعرايب ،ومن أمفلة اواز بالنقص قوله تعاىل[       :يوسف ،]22
واملعأ :أهل القرية ،فذكر احملل لداللته على احلال ،5ومن أمفلته أيضاً قوله
  

تعاىل :

[  البقرة  ،]61فإن ‹‹ذكر القلوب قرينة على أن إشراب العجل على

تقدير مضاف من شأن القلب مفل عبادة العجل أو تأليه العجل .وإمنا جعل حبهم العجل إشراباً
ام لإلشارة إىل أنه بلغ حبهم العجل مبلغ األمر الذي ال اختيار ام فيه›› ،6فالتقدير :عبادة
العجل ،أو تأليه العجل ،أو حب العجل.
 3ـ ـ االستعارة:
وهي يف اصطالح أهل البالغة ‹‹استعمال اللفظ يف غري ما وضع له لعالقة املشاهبة بني املعأ
املنقول عنه واملعأ املستعمل فيه ،مع قرينة صارفة عن إرادة املعأ األصلي›› ،7فهي تشبيهٌ حذف
أحد طرفيه ،لكنها أبلغ من التشبيه؛ فهي تتضمنه وزيادة ،وهي ‹‹أن تريد تشبيه الشيء بالشيء،

 1املفردات يف غريب القرآن ،ص.863
 2ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص( ،413ااامش).
 3شرح الكوكب املنري ،ج ،4ص.415
 4أسرار البالغة ،ص.846
 5األصل يف لفظ "القرية" اجلر ،بتقدير املضاف وهو "أهل" ،فلما ُحذف املضاف أخذ املضاف إليه مكانه ،ووقع عليه الفتح،
فمن هنا مسي النقص ازاً.
 6مد الطاهر ابن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير ،الدار التونسية ،تونس4948 ،م ،ج ،4ص.644
 7أمحد ااامشي ،جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع ،ضبط وتدقيق وتوثيق :يوسف الصميلي ،املكتبة العصرية ،صيدا،
بريوت( ،د،ت) ،ص.354
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فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره›› ،1واالستعارة هبذا حتقق كفرياً من األغراض اليت يريدها املتكلم

يف صناعة الكالم.2

ومن أمفلة االستعارة قوله تعاىل:

 [       الكهف

،]77

ف ه‹‹إسناد اإلرادة ههنا إىل اجلدار على سبيل االستعارة ،فإن اإلرادة يف احملدثات مبعأ امليل››،3
فنسبة اإلرادة للجدار تشبيهٌ له باآلدمي ،والقرينة اليت عُرف هبا هذا التشبيه هي اإلرادة اليت خيتص
هبا اآلدمي ،وأيضاً من األمفلة قوله تعاىل:

   

 [الحج  ،]54واملعأ:

أماكن الصلوات ،4والقرينة هي (هدمت) ،عُرف هبا تشبيه الصلوات ه ه وهي أفعال ه ه بأمكنة
ه ه وهي مجادات ه ه.5

هه

 4ـ ـ التقديم والتأخير:
إن تقدمي جزء من الكالم أو تأخريه يف نظم الكالم وتأليفه ال يتم جزافاً ،وإمنا هو عمل
وبداع فين أو ب ٍ
عد نفسي ،6وترتتب على هذا التقدمي أو التأخري
مقصود ،يُتوخى منه غرض بالغيٍ ،
ُ
التأخري مالمح داللية جديدة مل تكن للكالم يف أصل وضعه وقبل التصرف فيه ،7وقد عقد عبد
جم احملاسن،
القاهر اجلرجاين فصالً يف التقدمي والتأخري ،حيث يقول‹‹ :هو باب كفري الفوائدّ ،
يفرت لك عن بديعة ،ويفضي بك إىل لطيفة ،وال تزال ترى
واسع التصرف ،بعيد الغاية ،ال يزال ّ
 1عبد القاهر اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز ،قراءة وتعليق :مود مد شاكر ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،مطبعة املدين ،القاهرة،
(د،ت) ،ص.61
 2من هذه األغراض :شرح املعأ واإلبانة عنه ،وتأكيده واملبالغة فيه ،وحتسينه ،واإلجياز والتشخيص والتجسيد .ينظر :ابن عبد
اهلل أمحد شعيب ،حبوث منهجية يف علوم البالغة العربية ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط4839 ،4م3444/م ،ص.444
 3أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كفري ،تفسري القرآن العظيم ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط4834 ،4ه3444/م ،ص.4461
 4ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.418
 5ذكر بعض املفسرين أن لفظ "صلوات" يف اآلية معناه كنائس اليهود ،وزاد على ذلك آخرون أن اللفظ معرب "صلوثا"
ومعناها املصلى بالعربانية ،وعلى هذا القول فليس يف هذا اجلزء من اآلية استعارة ،إذ استُعمل اللفظ فيما ُوضع له ،كما ذكر
األلوسي(ت4314ه) يف روح املعاين القول بأن معأ الصلوات هو الكنائس ،وأن يف اآلية ازاً عالقته حالية ،إذ تسمى
فس ّمي احملل باسم احلال .ينظر :شهاب الدين مود األلوسي ،روح املعاين يف تفسري القرآن
الكنائس بذلك ألهنا يُصلى فيهاُ ،
العظيم والسبع املفاين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت( ،د،ت) ،ج ،41ص .463وأيضاً :التحرير والتنوير ،ج ،41ص.314
وأيضاً :تفسري ابن كفري ،ص.4319
 6ينظر :حبوث منهجية يف علوم البالغة العربية ،ص.314
 7ينظر :علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب ،ص.433
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شعراً يروقك مسمعه ،ويلطف لديك موقعه ،ن تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عند  ،أن قُدم
وح ّول اللفظ عن مكان إىل مكان›› ،1فالتقدمي والتأخري إذا حسن استعماله فهو مما
فيه شيءُ ،
يزيد التعبري مجاالً ،ويضفي على الرتكيب حسناً.
ومن أمفلة التقدمي والتأخري قوله تعاىل:

       

[الرحمان

اآلية من 43إلى  ، ]41فتعليم القرآن حاصل بعد خلق اإلنسان ال قبله ،2وقيل إن ‹‹ تقدمي تعليم
القرآن إشارة إىل كونه أمت نعمة وأعظم إنعاماً›› ،3وقيل أيضاً إن املراد مبن علموا القرآن هم
املالئكة ،وكان ذلك قبل خلق االنسان ،فليس هنا تقدمي ملا حقه تأخري أو العكس.4
وقد اختلف العلماء يف عد التقدمي والتأخري من اواز أو ال ،يقول الزركشي‹‹ :وقد اختلف يف
ع ّده من اواز؛ فمنهم من ع ّده منه؛ ألنه تقدمي ما رتبته التأخري  ...وتأخري ما رتبته التقدمي...
والصحيح أنه ليس منه؛ فإن اواز نقل ما وضع له إىل ما مل يوضع››.5
ولعل أبا حامد الغزايل ينكر أن يكون التقدمي والتأخري من اواز ،فيقتصر على ذكر األنواع
الفالثة األوىل له ،وهي :االستعارة ،والزيادة ،والنقصان ،6يف حني ُيضر الرازي من أقسام اواز اثنا
اثنا عشر وجهاً ذكرها يف احملصول ،ومل يذكر منها التقدمي والتأخري.7
واجلدير بالذكر أن عالقات اواز أكفر من ذلك بكفري ،واواز عند البالغيني ‹‹ضربان :مرسل،
واستعارة؛ ألن العالقة املصححة إن كانت تشبيه معناه مبا هو موضوع له فهو استعارة  ،وإال فهو
مرسل›› ،8ففرق ما بينهما هو عالقة املشاهبة ،وإذا كانت العالقة مالبسة وليست تشبيهاً فحينئذ
علي" ،أي
يكون اواز مرسالً ،كما يستعمل مفالً لفظ "اليد" يف النعمة ،فيقال" :كفرت أياديه ّ

 1دالئل اإلعجاز ،ص.446
 2ينظر :العدة يف أصول الفقه ،ج ،4ص.413
 3فخر الدين الرازي ،مفاتيح الغيب ،دار الفكر ،بريوت ،ط4844 ،4ه4944/م ،ج ،39ص.46
 4ينظر :روح املعاين ،ج ،31ص .99مفاتيح الغيب ،ج ،39ص.45
 5الربهان يف علوم القرآن ،ج ،3ص.333
 6ينظر :املستصفى من علم األصول ،ج ،3ص.38
 7ينظر :احملصول يف علم أصول الفقه ،ج ،4ص.333
 8اخلطيب القزويين ،اإليضاح يف علوم البالغة ،تح :إبراهيم مشس الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ط4838 ،4ه/
3443م ،ص.345
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كفرت نعمه وأفضاله؛ فمن شأن النعم أن تصدر عن اجلارحة ،وليس هذا بتشبيه .1واواز املرسل

له عالقات كفرية.2

 3ـ ـ  2ـ ـ  1ـ ـ هـ ـ ـ األسماء بين العرف والشرع:
من املعروف أن احلقيقة ال بد اا من وضع ،والوضع يأيت من الواضع ،فمىت تعني الواضع
عرف احلقيقة أكفر األصوليني وعلماء البيان بأهنا الكلمة املستعملة فيما
نُسبت إليه احلقيقة ،وقد ّ
ُوضعت له يف اصطالح يقع به التخاطب ،3واملراد بالوضع تعيني اللفظة بإزاء معأ تدل عليه
بنفسها.
وإذا وضع أهل اللغة اللفظ فهو حقيقة لغوية ،وتعين الذي وضع أوالً للداللة عليه ،واحلقيقة
اللغوية أسبق يف الوجود من غريها ،كلفظ (األسد) فهو موضوع يف اللغة لذلك احليوان الشجاع
املعروف .4واحلقيقة اللغوية ل إمجاع ،وثابتة باتفاق أهل العلم ،هي واحلقيقة العرفية.5
األسماء العرفية:6
هي أمساء خصت يف عرف الناس ببعض مسمياهتا ،وإن كان وضع مجيعها حقيقة ،واا
قسمان:
ـ ـ عرفية عامة :ال ختص طائفة دون أخرى ،وهي‹‹ أن يكون االسم قد وضع ملعأ عام ،ن

خيصص بعرف استعمال أهل اللغة ببعض مسمياته›› ،7أي يقتصر إطالق االسم على واحد من
مسمياته ،ويكون ذلك عند عامة الناس ال خاصتهم ،كاسم (دابة) فهو بالوضع لكل ما يدب
على األرض من ذي حافر وغريه ،غري أن هذا الوضع ُهجر ،وصار بالعرف حقيقة لكل ذي
حافر.
 1ينظر :املصدر السابق ،ص.345
 2من هذه العالقات :تسمية الشيء باسم جزئه ،وعكسه ،وتسمية املسبب باسم السبب ،وعكسه ،وتسمية الشيء باعتبار ما
كان ،وباعتبار ما سيكون ،وتسمية احلال باسم له ،وعكسه ،و ..ينظر :اإليضاح يف علوم البالغة ،ص 341وما بعدها.
 3ينظر :اإلحكام لآلمدي .84/4 ،احملصول يف علم أصول الفقه .346/4 ،اإليضاح يف علوم البالغة ،ص .343إرشاد
الفحول.435/4 ،
 4ينظر :شرح الكوكب املنري ،ج ،4ص.489
 5ينظر :إرشاد الفحول ،ج ،4ص.436
 6ينظر :شرح الكوكب املنري ،ج ،4ص.454
 7اإلحكام لآلمدي ،ج ،4ص.86
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ويشمل هذا القسم أيضاً نوعاً آخر ،وهو‹‹ أن يكون االسم يف أصل اللغة مبعأ ،ن يشتهر يف

عرف استعماام باواز اخلارج عن املوضوع اللغوي ،حبيث أنه ال يفهم من اللفظ عند إطالقه
غريه›› ،1أي ما شاع استعماله يف غري وضعه األول ،فبعدما كان بالوضع بإزاء معأ أول ،صار
بالعرف بإزاء معأ آخر ،ومن أمفلته أيضاً :الغائط والعذرة والراوية؛ فحقيقة الغائط :املكان
املنخفض من األرض ،وحقيقة العذرة :فناء الدار ،وحقيقة الراوية :اجلمل الذي يستقى عليه املاء.
ومن العلماء من أنكر وجود األمساء العرفية العامة ،بيد أن أغلبهم يفبت وقوعها.2
ـ ـ عرفية خاصة :تضم األمساء واملصطلحات اخلاصة بكل طائفة من أصحاب الصنائع والفنون،
فللنحاة مصطلحات خاصة هبم ،كاملبتدأ واخلرب ،والفاعل واملفعول ،واحلال والنعت ،ولألصوليني
مصطلحاهتم اخلاصة من نقض وكسر وقلب وحنوه.
األسماء الشرعية:
هي أمساء استعملها الشرع يف بعض مسمياهتا ،أو قيدها بقيود ،أو نقلها بالكلية من وضعها
اللغوي األول ،فاحلج مفالً اسم وضع يف اللغة ملعأ القصد .غري أن الشرع استعمله يف زيارة البيت
احلرام بصفة خمصوصة ،بأفعال معينة ،ويف وقت معلوم .فاالسم الشرعي أو احلقيقة الشرعية هي
‹‹اللفظ الذي وضعه الشرع ملعأ ،حبيث يدل عليه بال قرينة ›› ،3أو هي ‹‹اللفظ املستعمل فيما
وضع له بوضع الشارع ،ال بوضع أهل الشرع›› ،4أي الذي أصبح حقيقة بوضع الشرع.

يقول القاضي أبو يعلى‹‹ :واالسم املستعمل يف الشريعة على غري ما كان عليه يف موضوع اللغة،
مفل اسم املؤمن ،هو يف اللغة عبارة عن كل مصدق ،واختص يف الشريعة من آمن باهلل ،حىت ال
جيوز استعماله يف غريه ،وكذلك اسم الكافر عبارة :عن كل مغطى ،وقد اختص ذلك االسم يف
الشرع مبن كان كافراً باهلل تعاىل ،و مفل اسم الصالة ،فإنه يف اللغة :الدعاء ،ويف الشرع:
ألفعال حصل معها دعاء  ...و كذلك الوضوء عبارة عن :الوضاءة يف اللغة ،وهو يف الشري ه ه ه ه ه ه ه ه ههعة:

 1املصدر السابق ،ج ،4ص.86
 2ينظر :بدر الدين الزركشي ،البحر احمليط يف أصول الفقه ،دار الصفوة ،الغردقة ،مصر ،ط4843 ،3هه4993/م ،ج،3
ص.451
 3معجم مصطلح األصول ،ص.439
 4إرشاد الفحول ،ج ،4ص.436
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عبارة عن غسل أعضاء مع النية›› ،1فاجلمهور جعلوا مفل هذه األلفاظ حقائق شرعية ،إال أن
املعتزلة ّفرقوا بينها ،فسموا ما دل منها على األفعال :حقائق شرعية ،كالصالة والصيام واحلج
والوضوء وغريها ،ومسوا ما دل منها على الفاعلني :حقائق دينية ،كاملؤمن والكافر والفاسق وغريها،
وإن كان مجيعها عرفاً شرعياً.2
وقد اختلف العلماء يف األمساء الشرعية إن كانت منقولة من اللغة أم ال ،وسيأيت بيان ذلك.
إن هذه األمساء عُرفت مبعانيها اجلديدة بعد يء اإلسالم ،وقد تتمفل هذه اجلدة يف إضافات
ملعانيها اللغوية األوىل ،كالصالة اليت كانت تدل على الدعاء فقط ،فجعلها اإلسالم تعبداً بأفعال
وأقوال خمصوصة تتضمن الدعاء ،و‹‹ الوجه يف هذا إذا سئل اإلنسان عنه أن يقول  :يف الصالة
امسان لغوي وشرعي ،ويذكر ما كانت العرب تعرفه ،ن ما جاء به اإلسالم›› ،3فاللغوي باعتبار
أصله يف اللغة ،والشرعي باعتبار وضع الشرع له وغلبة االستعمال.
إن مفل هذا التنوع يف احلقائق بني لغوية وعرفية وشرعية يعكس ذلك االرتباط الوثيق بني اللغة
واألعراف االجتماعية ،ويؤكد الطابع االجتماعي للغة ،وكما ذكر ابن جين(ت392ه) يف تعريفه
الشهري للغة ،فهو قد رصد ‹‹أمرين هامني األول :املعأ الصويت للغة والفاين التوظيف االجتماعي
اا ،وهو مل يعن بكلمة (القوم) إال (اوتمع) إذ مل تكن كلمة ( تمع) شائعة يف زمانه مبعناها
احلديث›› ،4فاللغة باإلضافة إىل أهنا أصوات فهي ظاهرة اجتماعية بطبيعتها.
وهذا التنوع أمر طبيعي يف اللغة ،وهو مرآة صادقة لذلك التطور يف اللغة ،و‹‹اللغة كظاهرة
اجتماعية متطورة تطوراً مطرداً يف جوانب عدة من جوانبها يف األصوات ،يف املتون والنصوص  ،يف
القواعد ،يف الدالالت املعنوية لأللفاظ›› ،5ومن الدالالت املعنوية ما يتغري بتغري الزمن وتغري
الظروف واألحوال ،وفق ظاهرة التطور الداليل.

 1العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.449
 2ينظر :إرشاد الفحول ،ج ،4ص.431
 3الصاحيب ،ص.86
 يعرف ابن جين اللغة بأهنا (أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم ).
 4عبد القادر مد مايو ،الوجيز يف فقه اللغة العربية ،دار القلم العريب ،حلب ،ط4849 ،4هه4994/م ،ص.488
 5املرجع نفسه ،ص.56
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رأي أبي يعلى في قضية نقل األسماء الشرعية من اللغة:
من القضايا اليت أثارت جدالً بني الفقهاء والعلماء األصوليني ،قضية األمساء الشرعية ،هل نقلت
من اللغة أم مل تنقل؟ هل هي على معانيها اليت وضعت أوالً بإزائها ،مع إضافات وشروط شرعية،
أم وضعها صاحب الشرع وضعاً آخر؟
يقرر أبو يعلى صراحةً أن األمساء الشرعية مل تنقل من اللغة ،فمفال لفظ احلج ‹‹عبارة عن
القصد يف اللغة ،وهو يف الشريعة :عبارة عن أفعال خمصوصة ،فهو يف الشريعة كما كان يف اللغة،
وضمت إليه شروط شرعية›› ،1وجاء يف الصحاح‹‹ :احلج :القصد .ورجل جوج ،أي
مقصود...هذا األصل ،ن تُهعُورف استعماله يف القصد إىل مكة للنسك›› ،2ويقول القاضي أبو
يعلى عن األمساء الشرعية من مفل لفظ احلج ‹‹ :وال نقول بأهنا منقولة من اللغة إىل معاين أحكام
الشريعة›› ،3فأبو يعلى يرى إذاً خالف ما يراه املعتزلة من أن تلك األمساء قد نقلت من اللغة ،بل
ويذكر فساد قوام راداً عليهم بدليلني ساقهما كما يلي:4
الدليل األول :لو كانت األمساء منقولة من اللغة إىل األحكام الشرعية لكان الشارع خماطبا للناس
بغري اللغة اليت عرفوها ،وهذا مناقض لقول اهلل تعاىل:

      

[إبراهيم .]45
الدليل الفاين :أنه لو حصل ذلك لكان من الشارع توقيف عليه ،ولبيّنه النيب صلى اهلل عليه وسلم
ألمته ،وملا مل يبني دل هذا داللة واضحة على أن األمساء مل تنقل إىل معان شرعية ،وإمنا قُهيّدت
معانيها اللغوية بقيود شرعية.
وهذا الرأي من أيب يعلى موافق لرأي القاضي أيب بكر الباقالين وأيب الفه ه ه ه ه ه ه ههرج املقدسي ،5وق ه ه ه ه هد

 1العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.494
 2تاج اللغة وصحاح العربية ،مادة (حجج) ،ج ،4ص.343
 3العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.494
 4ينظر :املصدر نفسه ،مج ،4ص.494
 5هو أبو الفرج عبد الواحد بن مد بن علي الشريازي ن املقدسي ن الدمشقي ،حنبلي تفقه ببغداد ،ونشر مذهب اإلمام ابن
حنبل بدمشق ،تويف سنة846ه ،من كتبه :املنتخب ،واإليضاح ،والتبصرة ،وغريها .ينظر :األعالم ،ج ،8ص.411
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حكاه الباقالين عن األشعرية ،1وهو رأي يؤكد أن األمساء الشرعية مل تُنقل من اللغة ،وإمنا هي
باقية على معانيها مع إضافات داللية جديدة .
يقول أبو العباس القرايف‹‹ :2قال القاضي أبو بكر الباقالين :مل يضع صاحب الشرع شيئاً وإمنا
استعمل األلفاظ يف مسمياهتا اللغوية ودلت األدلة على أن تلك املسميات اللغوية البد معها من
قيود زائدة حىت تصري شرعية›› ،3أي أن تلك األمساء مل تُنقل ،بل استُعملت يف مسمياهتا مع قيود
داللية أكسبتها صفة شرعية.
إذاً هذا هو رأي املنكرين للحقائق الشرعية ،وهنا رأي قريب منه ،وهو لإلمام الرازي الشافعي
إذ يقول‹‹ :واملختار :إن إطالق هذه األلفاظ عل هذه املعاين ه ه على سبيل اواز من احلقائق
اللغوية ›› ،4فالرازي وطائفة ممن معه يرون أن اللفظ أو االسم يستعمل يف خصوص العبارة ازاً،
كالدعاء الذي هو جزء من الصالة ،فتسمى الصالة بالصالة لتضمنها الدعاء ،وهذا من قبيل
اواز ،وحاصل هذا القول أن االسم ال يستعمل يف مسماه اللغوي كما هو ،وال ينتقل منه إىل
غريه.5
وأما الذين يقولون بأن األمساء الشرعية منقولة من اللغة فهم مجاعة املعتزلة وبعض احلنابلة
والفقهاء  ،منهم ابن قدامة 6وغريه .فهذا ابن قدامة احلنبلي يقول‹‹ :وأما الشرعية فهي األمساء
املنقولة من اللغة إىل الشرع ،كالصالة والصيام والزكاة واحلج›› ،7ويرد على الدليل األول السابق
الذكر بأن ‹‹ما تصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون اا أسام معروفة ال يوجد ذلك يف اللغة
إال بنوع تصرف إما النقل وإما التخصيص ،وإنكار أن الركوع والسجود والقيام والقعود الذي هو
 1ينظر :ابن مفلح احلنبلي ،أصول الفقه ،تح :فهد بن مد السدحان ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،ط4834 ،4ه4999/م،
ج ،4ص.49
 2هو أمحد بن إدريس أبو العباس الصنهاجي القرايف ،مصري املولد والنشأة والوفاة ،من علماء املالكية ،تويف سنة648ه ،له
تصانيف كفرية منها :الذخرية ،وشرح تنقيح الفصول .ينظر :األعالم ،ج ،4ص.98
 3شرح تنقيح الفصول ،ص.84
 4احملصول يف علم أصول الفقه ،ج ،4ص.399
 5ينظر :شرح تنقيح الفصول ،ص.84
 6هو عبد اهلل بن قدامة احلنبلي ،فقيه من أكابر احلنابلة ،ولد سنة 584ه ،تعلم بدمشق وفيها وفاته سنة 634ه ،من كتبه:
املغين ،وروضة الناظر ،وغريها .ينظر :األعالم ،ج ،8ص.61
 7ابن قدامة املقدسي ،روضة الناظر وجنة املناظر ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط4844،4هه4944/م ،ص.49
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ركن الصالة منها بعيد جداً ،وتسليم أن الشرع يتصرف يف ألفاظ اللغة بالنقل تارة والتخصيص
أخرى على مفال تصرف أهل العرف أسهل وأوىل مما ذكروه إذ للشرع عرف يف االستعمال كما
للعرب ،وقد مسى اهلل تعاىل الصالة إمياناً ...وهذا ال خيرج هذه األسامي عن أن تكون عربية...
وال تسلب االسم العريب عن القرآن›› ،1و أما عن الدليل الفاين ،فالتوقيف ‹‹إمنا جيب إذا مل يعلم
مقصوده بالقرائن والتكرير مرة بعد أخرى فإذا فهم حصل الغرض›› ،2ومعأ هذا أن األحوال
والقرائن هي اليت تبني قصد الشارع من األمساء املوضوعة ،وليس األمر تاجاً إىل توقيف أو إعالم
مباشر من الشارع بذلك.
وضحت املراد باالسم :موضوعه اللغوي أو موضوعه الشرعي ،فال إشكال يف هذا،
والقرينة إذا ّ
وإمنا ل النزاع هو حال اإلطالق ،وأكفر الفقهاء على أن االسم حينئذ ال يكون مال ،وجيب
صرفه إىل معناه الشرعي دون اللغوي.3
وبالرجوع إىل عدة القاضي أيب يعلي فإن كال من الصالة والزكاة واحلج مل ،4واألمر هبذا وحنوه
وحنوه مل ،وهو ‹‹ظاهر كالم أمحد ،بل نصه .ذكره ابن عقيل والقاضي أيضاً يف أول العدة››.5
وبالرغم من أن أبا يعلى يقرر أن تلك األمساء من اومل الذي ال ينءىء عن املراد بنفسه ،وُيتاج
إىل قرينة تفسره ،فإنه يشري إىل أن القرينة قد حصلت بالفعل فبينت املراد بالصالة والزكاة واحلج
وحنوه ،من خالل أقوال النيب صلى اهلل عليه وسلم وتفسريه وتفسري أصحابه من بعده ،6إذاً فاومل
فاومل من األمساء مرتدد بني املعنيني اللغوي والشرعي ،مفتقر إىل دليل يبينه ويفسره.
ومن أدلة املعتزلة فيما ذهبوا إليه من إمكان نقل األمساء هي ‹‹أن كون االسم امساً للمعأ غري
واجب له ،وإمنا هو تابع لالختيار بداللة انتفاء االسم عن املعأ قبل املواضعة ،وأنه كان جيوز أن
يسمى املعأ بغري ما يسمى به›› ،7وكذلك ساقوا دليالً آخر من أدلتهم يف ردهم على من يقولون
 1املصدر السابق ،ص49و.94
 2املصدر نفسه ،ص.94
 3ينظر :عبد القادر بن أمحد الدمشقي ،نزهة اخلاطر العاطر ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط4845 ،3هه4995/م ،ج ،3ص.45
 4ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص 483وما بعدها.
 5آل تيمية ،املسودة ،تح :أمحد بن إبراهيم الذروي ،دار الفضيلة ،ط4833،4هه3444/م ،ج ،4ص.345
 6ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.488
 7أبو احلسني البصري ،املعتمد يف أصول الفقه ،تح :مد محيد اهلل ،املعهد العلمي الفرنسي ،دمشق4348 ،هه4968/م،
ج ،4ص.38
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يقولون إن الصالة باقية على معناها اللغوي الذي هو الدعاء ،وهذا الدليل هو صالة األخرس اليت
ليس فيها دعاء وال قراءة ،1غري أن هذا ‹‹ فيه نظر؛ ألن إشارة األخرس كالنطق ››.2

ولعل ما دفع بالقاضي أيب بكر الباقالين هو ومن ذهب مذهبه كأيب يعلى إىل القول بعدم نقل
األمساء من اللغة إىل الشرع مجلة من األمور منها سد الباب على الطاعنني يف الصحابة رضي اهلل
عنهم من الروافض ،فهم ‹‹ يقولون  :إن اإلميان الذي هو التصديق صدر منهم ،ولكن الشرع نقل
هذا اللفظ إىل الطاعات وهم صدقوا وما أطاعوا يف أمر اخلالفة ،فإذا قلنا :إن الشرع مل ينقل استد
هذا الباب الرديء›› ،3وتأكد التصديق والطاعة معاً يف حق الصحابة رضوان اهلل عليهم.
وجيدر بالذكر التنبيه إىل رأ ٍي آخر وهو التوقف عن اجلزم بأحد هذه اآلراء ،وممن تبأ هذا الرأي
اآلمدي ،إذ يقول ‹‹:وإذا عرف ضعف املأخذ من اجلانبني؛ فاحلق عندي يف ذلك إمنا هو إمكان
كل واحد من املذهبني ،وأما ترجيح الواقع منهما؛ فعسى أن يكون عند غريي حتقيقه›› ،4أي إذا
تعذر الرتجيح أمكن األخذ بأحد الرأيني.
 3ـ ـ  2ـ ـ  2ـ ـ داللة الفعل:
كانت مسألة الفعل مفار اهتمام الباحفني والدارسني من حنويني وغريهم ،والفعل ه كما ذكروا ه دال
على شيئني مها :احلدث والزمن ،بل و‹‹يسبب اقرتاهنما ›› ،5وهنا من يضيف معأ آخر يدل
الفعل عليه ،وهو النسبة إىل فاعل ما.6
وقد فرق النحويون يف إفادة داللة الفعل ‹‹ ،فذهبوا إىل أن الفعل يدل على احلدث مبادته
وعلى الزمن هبيئته ،فاحلدث يستفاد من مادته ،و الزمن يستفاد من هيئته ››.7
ويعد سيبويه من أوائل من عرفوا الفعل ،وقسموا داللته على الزمن إىل ثالثة أقسام ،يقول:
‹‹ وأما الفعل فأمفلة أخذت من لفظ أحداث األمساء ،وبنيت ملا مضى ،وملا يكون ومل يقع ،وما
 1ينظر :املصدر السابق ،ج ،4ص.36
 2أصول الفقه البن مفلح ،ج ،4ص.91
 3شرح تنقيح الفصول ،ص.83
 4اإلحكام لآلمدي ،ج ،4ص.61
 5عبد ااادي الفضلي ،دراسات يف الفعل ،دار القلم ،بريوت ،ط 4843 ،4هه4943/م ،ص.34
 6ينظر :كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،ج ،3ص.4344
 7دراسات يف الفعل ،ص.34
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هو كائن مل ينقطع ،فأما بناء ما مضى فذهب ومسع ومكث ومحد ،وأما بناء ما مل يقع فإنه قولك
آمراً :اذهب واقتل واضرب ،وخمرباً :يقتل ويذهب ويضرب ويُقتل ويُضرب ،وكذلك بناء ما مل
أخربت ›› ،1فهو يفبت أزمنة ثالثة مقرتنة بالفعل :األول منها هو املاضي،
ينقطع وهو كائن إذا
و
والفاين يدخل فيه فعل األمر والفعل املضارع الدال على االستقبال ،والفالث يدخل فيه الفعل
املضارع الدال على احلال ،2وبتعبري آخر ،فاملاضي خيتص مفاالً واحداً وهو الفعل املاضي ،وأما
احلال واملستقبل الذي ليس بأمر فيختصان بناءً واحداً وهو الفعل املضارع ،إال أن يدخل عليه
حرف كالسني فيخلص لالستقبال.3
وقد قصر النحوي الزجاجي داللة الفعل على املاضي واملستقبل دون املضارع ،ففي تعريفه للفعل
مل يذكر زمان احلال معهما ،حيث يقول‹‹ :الفعل ما دل على حدث وزمان ماض أو
مستقبل ›› ،4ورأي الزجاجي هذا لعله قريب مما ذكره األصويل القاضي أبو يعلى ،فأبو يعلى يف
معرض حديفه عن األمر املطلق واقتضائه للفورية يورد اختالف املتكلمني ،ويقول ‹‹:وقال آخرون:
معرفة ذلك اللغة؛ ألهنم يقولون :فعل ويفعل ،فيدل أحدمها على زمان ماض ،واآلخر على زمان
مستقبل›› ،5غري أن الزجاجي يفبت فعل احلال يف موضع آخر من كتابه "اجلمل يف النحو" يف
باب األفعال ،حيث يقول‹‹ :األفعال ثالثة :فعل ماض ،وفعل مستقبل ،وفعل يف احلال يسمى
الدائم›› ،6وهو ما يتعارض مع قوله األول.
وقد اختُلف يف زمان احلال بني منكر له ومفبت ،فأما املنكر فحجته أن الزمن إما واقع فهو
املاضي ،وإما غري واقع فهو املستقبل ،وال سبيل إىل قسم ثالث ،وجوابه أن زمن احلال فاصل بني
زمن املاضي وزمن املستقبل ،فهو مما يتعذر اإلخبار به لقصره ،وأما املفبت لزمن احلال فحج ه ه ه ههته أنه

 1الكتاب ،ج ،4ص.43
 2ينظر :دراسات يف الفعل ،ص.84
 3ينظر :أبو سعيد السريايف ،شرح كتاب سيبويه ،تح :أمحد حسن مهديل وعلي سيد علي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،4
4839ه3444/م ،ج ،4ص.44
 4أبو القاسم الزجاجي ،اجلمل يف النحو ،تح :علي توفيق احلمد ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،دار األمل ،إربد ،ط4848 ،4ه/
4948م ،ص.4
 5العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.343
 6اجلمل يف النحو ،ص.1
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ال بد من زمان للموجود يف حال وجوده ،وهو زمان احلال.1
أما فعل األمر ،فال يرى األصوليون فيه داللة على الزمن ،وهم يرجعون السبب يف ذلك ‹‹إىل أن
صيغ األوامر ألفاظ إنشائية خالصة ،وا املكان والزمان باعتبارمها الزمني طبيعيني لكل شيء››،2
أي أن األمر ال يقرتن بالزمن إلءءءءءءءءءءءءءءءءا كما يقرتن به كل شيء بطبيعته.
وقد يدل الفعل املاضي بصيغته على زمان غري املاضي ،كما قد يدل املضارع على غري زمانه،
ومن ذلك داللة املاضي على املستقبل عند اإلخبار عن األمور املستقبلة بقصد التأكيد على
وقوعها ،كقوله تعاىل[             :النحل ،]43
إذ ‹‹جيء باملاضي املراد به املستقبل احملقق الوقوع بقرينة تفريع "فال تستعجلوه" ،ألن النهي عن
استعجال حلول ذلك اليوم يقتضي أنه ملا ُيل بعد›› ،3وأيضا يدل املاضي على املستقبل عند
عطف الفعل على ما ُعلم استقباله ،كقوله تعاىل:

        

[    هود  ، ]62ف ه‹‹ جاء ( فأوردهم ) بصيغة املاضي للتنبيه على حتقيق وقوع ذلك

اإليراد وإال فقرينة قوله "يوم القيامة" تدل على أنه مل يقع يف املاضي›› ،4وغري ذلك مما يأيت به
الفعل املاضي داال على املستقبل .ومما يدل به الفعل املضارع على االستقبال اقرتانه بظرف
مستقبل كقولنا "تبدأ الدراسة غدا" ،أو اقرتانه بتسويف ،وغريه .كما قد يدل الفعل املضارع على
املاضي إذا دخلت عليه "مل" و"ملا" اجلازمتان ،أو وقع الفعل بعد "إذ" وحنو ذلك.5
 3ـ ـ  2ـ ـ  3ـ ـ داللة الحرف:
من الواضح يف العربية اجتزاء حروف املعاين قسماً مهماً منها ،وقد أوىل العلماء هذا العلم عناية
كربى ،ومنهم من أفرد له مصنفات خاصة؛ ذلك ألن احلرف هو ثالث ثالثة يتألف منها الكلم،
وقد قال سيبويه  ‹‹:فالكلم  :اسم ،وفعل ،وحرف جاء ملعأ ليس باسم وال فعل››.6

 1ينظر :ابن عصفور اإلشبيلي ،شرح مجل الزجاجي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط4849 ،4ه4994 ،م،ج ،4ص.54
 2دراسات يف الفعل ،ص.53
 3التحرير والتنوير ،ج ،48ص.96
 4املصدر نفسه ،ج ،43ص.456
 5ينظر :دراسات يف الفعل ،ص 58وما بعدها.
 6الكتاب ،ج ،4ص.43
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لقد كان العلماء ه ه ومنهم املفسرون ه ه يفصلون الدالالت املختلفة للحرف الواحد أو األداة
الواحدة ،والسيما يف نصوص القرآن الكرمي ،فال جرم أن ينشأ علم "حروف املعاين" يف ثنايا
التفاسري القرآنية ،وُيوز فيما بعد على استقالليته مبيدانه اخلاص ،على يد علماء العربية ،وليس
غريبا أن يأخذ األصوليون من هذا العلم قسطهم ،وخيصوه بأبواب يف مصنفاهتم؛ وذلك ليسدوا
حاجتهم منه ،مادام موكوال إليهم مهمة التقعيد وضبط القوانني؛ الستنباط األحكام من النصوص
الشرعية ،وإصابة مراد الشارع من هذه النصوص ،وإمنا ُيتاج األصويل إليها؛ ‹‹ ألهنا من مجلة كالم
العرب ،وختتلف األحكام الفقهية بسبب اختالف معانيها›› ،1وأبو يعلى واحد من األصوليني
الذين تناولوا بعض هذه احلروف وتكلموا فيها ،وقد سردها كما يلي:2
 1ـ ـ الواو  :اا ثالثة معان:
أ

ـ ـ العطف  :يرى أبو يعلى أن الواو العاطفة توجب اجلمع ال الرتتيب ،وهو قول أصحاب أيب

حنيفة وبعض الشافعية ،فالواو‹‹ تكون عطفاً ،وال دليل فيها على أن األول قبل الفاين››،3
و‹‹مذهب مجهور النحويني أهنا للجمع املطلق››.4
ويسوق أبو يعلى دليالً منطقياً على ذلك ،وهو قول القائل :رأيت زيداً وعمراً ،فإنه ال يُفهم منه
رؤية زيد أوالً ،ولو فُهم ذلك لكان القائل – إذا رآمها معاً أو رأى عمراً أوالً –كاذبا يف خربه ،كما
يسوق دليالً آخر شرعيا وهو حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم إذ أنكر على رجل قوله  :ما شاء
ِ
ِ ِ
ت).5
اهلل وشئت فقال( :أمفْالن أنتُ وما ؟ قُل :ما شاءو اهللُ ُنَّ شْئ ُ
حجةً ،فأما احلجج فهي:
حجةً ّ
ن يرد على حجج من قال  :إن الواو للرتتيبّ ،
ِ
ت ،قُل :وووم ْن يوه ْع ِ
ص اهللو ووور ُسولوهُ)،6
طيب أنْ و
س اخلو ُ
ه ه قول النيب صلى اهلل عليه وسلم لرجل (:بْئ و
وذلك عندما مسعه يقول( :من يطع اهلل ورسوله فقد رشد ،ومن يعصهما فقد غوى) ،فالضمري يف
(يعصهما) للجمع ،والواو للرتتيب.
 1البحر احمليط يف أصول الفقه ،ج ،3ص.353
 2ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4من  498إىل .344
 3أبو القاسم الزجاجي ،حروف املعاين ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،دار األمل ،إريد ،األردن ،ط4846 ،3ه4946/م ،ص.36
 4احلسن بن قاسم املرادي ،اجلأ الداين يف حروف املعاين ،تح :فخر الدين قباوة و مد ندمي فاضل ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط4843 ،4هه4993/م ،ص.454
 5أخرجه أبو داود والنسائي ،ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص( ،495ااامش).
 6أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي ،ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص( ،496ااامش).
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ه ه قول عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه لعبد بين احلسحاس ملا أنشد (:الطويل)
عميهروة وِّدع إِ ْن وجت َّهزت وغ ِادياً وك وفى الشَّيب وا ِإلسالم للمرِء نو ِ
اهيوا
ُ وْو و ْ و ْ و
ْ ُ و ْ ُ وْ
( لو قدمت اإلسالم على الشيب ألجزتك)
ه ه كل من ينفذ رسولني برسالة فيها ذكرمها قائالً :أنفذت إليك فالناً وفالناً ،فإنه يُفهم تقدم من
بدئ بامسه يف القدر واحملل.
ُ
تب كما يلي:
وأما جواب أيب يعلى عن هذه احلجج فمر ٌ

ه ه قول النيب صلى اهلل عليه وسلم للرجل إمنا كان لتفادي مجع ذكر اهلل تعاىل وذكر رسوله يف كتابة
واحدة ،واذا قال تعاىل[          :التوبة  ،]92ومل
يقل :يرضومها.
ه ه قول عمر رضي اهلل عنه ليس للرتتيب ،وإمنا لالبتداء باألهم واألشرف.
ه ه عدم التسليم مبا يُفهم من الرسالة ،بل الذي يُفهم هو اجلمع.1

بدل من الباء؛ فبحذف الفعل من (أقسم باهلل) وجعل الواو بدالً من
ب ـ ـ القسم :واو القسم ٌ
الباء ،قالوا" :واهلل" .وتستحق الواو أن تكون بدالً من الباء ألن خمرجهما واحد ،وهو الشفتان،2
‹‹واألصل الباء ألهنا حرف جر يف القسم وغريه  ،وجيوز إظهار فعل القسم معها وحذفه ،وال جيوز
ذلك يف غريها من حروفه››.3
جـ ـ ـ االبتداء :أي تكون الواو يف ابتداء الكلمة حنو قول الشاعر (:الرجز)
ِِ
ٍ
وك َّ
أن ْلو ون ْأرضه ومسو ُاؤهُ
وووم ْه ومه ُم ْغبوهَّرةٍ ْأر وج ُاؤهُ
فهي بدل من رب ،وهذا ال جيوز إال يف الشعر.

 1ينظر :املصدر السابق ،مج ،4ص 495وما بعدها.
 2ينظر :املصدر نفسه ،مج ،4ص.491
 3أمحد بن عبد النور املالقي ،رصف املباين يف شرح حروف املعاين ،تح :أمحد مد اخلراط ،مطبوعات مع اللغة العربية،
دمشق( ،د،ت) ،ص.834
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وقد قي ه هل إهنا البت ه هداء الك ه هالم ‹‹ س ه هواء كان مجلة امسية أو فعلية فال يرتب ه هط ما بعدها من اجلمل مبا

قبلهها يف شيء›› ،1حنو قوله تعاىل:



[       مريم ،]99

وكذلك فهنا من يرى أهنا ليست عوضاً عن (رب) ،ولكن الواو قبلها حرف ابتداء ،والدلي هل أنه
ميكن حذف (رب)بدون الواو ،2حنو قول الشاعر(:اخلفيف)
رس ِم دا ٍر وقوه ْفت يف طولولِه كِ ْدت أقْ ِ
ضي احلويوا وة ِم ْن وجلولِ ْه
ْ
ُ
وْ و و ُ

د ـ ـ بمعنى أو :حنو قوله تعاىل:

[          النساء .]41

فهذا مل ما ذكره أبو يعلى من معاين الواو ،غري أن هنا من عد اا مثانية أقسام ،وآخر اعترب
اا بضعة عشر قسماً.3

 2ـ ـ الفاء:

يراها أبو يعلى تعطي معأ التعقيب ،مستشهداً بقول سيبويه يف ذلك ،ومعقباً بدليل هو ‹‹أن
الفاء تدخل يف اجلزاء والشرط؛ ألن مفل اجلزاء أن يكون عقيب الشرط ،فلما كان الفاء للتعقيب
اختص به دون الواو›› ،4غري أن بعض النحاة ذكر أهنا ترد على ثالثة أوجه:5
أ ـ ـ الفاء العاطفة :وتفيد ثالثة أمور:
ه ه الرتتيب :وهو نوعان :معنوي كقولنا" :قام زيد فعمرو"ِ ،
وذ ْكري وهو عطف مفصل على مل
كقولنا" :توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه".
ه ه التعقيب :كقولنا" :تزوج فالن فولد له".
ه ه السببية :هي الغالبة يف العطف ،حنو:

[       الصافات 42و .]41

 1املصدر نفسه ،ص.846
 2ينظر :املصدر السابق ،ص.493
 3ذكر الزجاجي للواو عدة معان منها العطف ،واحلال ،وأهنا تأيت مبعأ مع ،وعالمة للرفع ،وتكون للندبة مع األلف،
ولإلحلاق ،وغري ذلك .ينظر :حروف املعاين ،ص .36وزاد ابن فارس على أقسام الواو أهنا تأيت صلة زائدة ،وتأيت مضمرة،
وتأيت مقحمة ،وغري ذلك .ينظر :الصاحيب ،ص.14
 4العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.494
 5ينظر :ابن هشام األنصاري ،مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،تح :مد يي الدين عبد احلميد ،املكتبة العصرية ،بريوت،
4844هه4994/م  ،ص 443وما بعدها.
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ب ـ ـ الفاء الرابطة للجواب :حيث ال يصلح ألن يكون شرطا ،فيكون اجلواب مجلة امسية ،أو
ٍ
ومعأ أو مقرتن حبرف استقبال أو مقرتن حبرف له الصدر.
فعلية وفعلها إنشائي أو ماض لفظاً ً
جـ ـ ـ الفاء الزائدة :فيكون دخواا يف الكالم كخروجها.
 3ـ ـ ثم :هي‹‹ للفصل مع الرتتيب ،فإذا قال :رأيت فالناً ن فالناً ،اقتضى أن يكون الفاين متأخراً
عن األول يف الرؤية›› ،1فهنا فصل بني رؤية األول ورؤية الفاين مع تر ٍ
تيب ،وقال الزجاجي
عن "ن"‹‹ :حرف عطف يدل على أن الفاين بعد األول وبينهما مهلة›› ،2بينما يزيد ابن
فارس على ذلك أن" ن" تأيت مبعأ واو العطف ،وتأيت مبعأ التعجب.3
 4ـ ـ أو :يذكر أبو يعلى اا ثالثة معان:

ـ الشك :عندما تكون (أو) يف خرب أو استخبار ،أي يف مجلة خربية أو يف مجلة استفهامية،
كقولنا :أعند زيد أو عمرو؟ أو قولنا :عندي زيد أو عمرو.
ـ التخيير :عندما تكون (أو) يف األمر و الطلب ،حنو قوله

تعاىل    :

[          المائدة  ،]26ف ه‹‹ هذه كلها على التخيري››،4
أما إذا كانت (أو) يف هني فقد قيل :
ه ه للجمع ،حنو قوله تعاىل[       :االنسان ،]25ولتالزم اإلن والكفر ‹‹كان
ذكر أحد الوصفني مغنيا عن اآلخر ولكن ُمجع بينهما لتشويه حال املتصف هبما›› ،5غري أن
الزجاجي النحوي ذكر هذا اآلية وقال إهنا مبعأ اإلهبام.6
ه ه أو للتخيري :وهو اختيار أيب يعلى ،7ومراده من أن (أو) يف اآلية السابقة للتخيري هو باعتبار
8
االستعمال يف اللغة ،وبغض النظر عن وجود مانع شرعي  ،وابن هشام األنصاري يضيف شرطاً
 1العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.499
 2حروف املعاين ،ص.46
 3ينظر :الصاحيب ،ص.446
 4تفسري ابن كفري ،ص.643
 5التحرير والتنوير ،ج ،39ص.848
 6ينظر :حروف املعاين ،ص.43
 7ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.344
 8ينظر :املصدر نفسه ،مج ،4ص( ،344ااامش).
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يف التخيري ،وهو وقوع (أو) قبل امتناع اجلمع ‹‹ ،1وإذا دخلت ال الناهية امتنع فعل اجلميع حنو

      إذ املعأ ال تطع أحدمها ،فأيهما فعله فهو أحدمها ›› ،2فقد انتفى
انتفى التخيري هبذا النهي املقتضي للمنع من طاعة اآلن والكفور معاً.
ـ اإلباحة :كأن نقول :جالس احلسن أو ابن سريين ،فيجوز اجلمع هنا مبجالستهما معاً ،والفرق
بني اإلباحة والتخيري هو‹‹امتناع اجلمع يف التخيري ،وجوازه يف اإلباحة›› ،3وهذا الفرق فيه فائدة يف
يف األحكام الشرعية يف علم األصول.4
وهذا مل ما ذكره أبو يعلى من معاين (أو) ،واحلق أهنا أكفر من ذلك بكفري ،فمن معانيها اليت
مل يذكرها أبو يعلى :اإلهبام ،التقسيم واإلضراب ،ومبعأ الواو ،وغري ذلك من معاين حرف
العطف (أو) ،وقد ‹‹ ذكر له املتأخرون معاين انتهت إىل اثين عشر›› ،5إال أن كفرياً من هذه
املعاين ما يُستفاد من غري هذا احلرف.6
5

ـ ـ الباء :ذكر أبو يعلى أهنا لإللصاق ،ففي مفال" :مررت بزيد" ،الباء تلصق املرور بزيد ،ويف

هذا املعأ فوائد شرعية ،منها منع داللة اآلية الكرمية [  المائدة  ]49على جواز
مسح بعض الرأس؛ فالباء ليست تبعيضية ،وإمنا هي ملصقة للمسح جبميع الرأس؛ وألن الباء
تستعمل للداللة على غري التبعيض كقوام :استعنت باهلل ،فال جيوز هنا التبعيض؛ الستحالته عليه
سبحانه .7ويقول الزخمشري يف شرحه ملدلول الباء يف اآلية السابقة ‹‹ :املراد إلصاق املسح بالرأس،
بالرأس ،وماسح بعضه ومستوعبه باملسح ،كالمها ملصق للمسح برأسه›› ،8لكن املاسح ببعض
رأسه ال يُطلق عليه :ماسح رأسه حقيقةً ،إال على سبيل اواز ،وعلى هذا فليس األمر كما ذكر
 1ينظر :مغأ اللبيب ،ج ،4ص.18
 2املصدر نفسه ،ج ،4ص.18
 3شرح الكوكب املنري ،ج ،4ص. 368
 4ينظر :رصف املباين ،ص.434
 5مغين اللبيب ،ج ،4ص.18
 6ينظر :املصدر نفسه ،ج ،4ص.44
 7ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.344
 8أبو القاسم الزخمشري ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،تح :عادل أمحد عبد املوجود
وعلي مد معوض ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،ط4844 ،4ه4994/م ،ج ،3ص.343
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الزخمشري ،1ومن املفسرين من وصف الباء هنا بأهنا مؤكدة زائدة ،ونفى يف الوقت نفسه أن تكون
تبعيضية.2

وقد اقتصر أبو يعلى على معأ اإللصاق للباء؛ ذلك ألنه معأ ال يفارقها ،وهو فيها أظهر ،وقد
ذكروا اا معاين أخر تصل إىل بضعة عشر ،منها االستعانة ،التعدية ،السببية ،الظرفية ،البدل،
املقابلة وغريها.3
 6ـ ـ من وإلى:
أما (من) فهي البتداء الغاية ‹‹ ،وهو الغالب عليها ›› ،4وهذا املعأ يف املكان ل اتفاق ،ويف
الزمان فقط عند البعض من الكوفيني واألخفش واملربد وابن درستويه ،وابن مالك وأبو حيان،
وله(من) معان أخر منها التبعيض ،وبيان اجلنس ،والتعليل وغريها ،ومل يذكر أبو يعلى منها إال
ابتداء الغاية والتبعيض.
وأما (إىل) فقد ذكر اا أبو يعلى معنيني:
ـ انتهاء الغاية :كما نقول :سرت من الكوفة إىل البصرة ،أي انتهيت إىل البصرة.
ـ بمعنى مع :كقوله

تعاىل:

[  المائدة  ،]49أي :مع املرافق ،فريى القاضي أهنا

هنا مبعأ مع ،وقد اختلف العلماء بني غسل املرافق وتركها ‹‹ ،واألظهر أهنا مغسولة ألن األصل
يف الغاية يف احلد أنه داخل يف احملدود›› ،5أي أن املرفق (وهو حد اليد) داخل يف احملدود (وهو
اليد) ،يف حني يرى آخرون أهنا ليست كذلك ،وأن(إىل) ليست مبعأ(مع) ،ويوجهون اآلية
توجيهات عدة ،منها أن اليد مشتبكة مع العظم ،وال ميكن غسلها إال بغسله ،ومنها أن اآلية
ملة بيّنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بفعله.

 1ينظر :أبو حيان األندلسي ،تفسري البحر احمليط ،تح :عادل أمحد عبد املوجود وعلي مد معوض ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط4843 ،4ه4993/م ،ج ،3ص.854
 2ينظر :أبو عبد اهلل القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،تح :عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،ط4831 ،4ه/
3446م ،ج ،1ص.335
 3ينظر :مغين اللبيب،ج ،4ص.444
4
املصدر نفسه ،ج ،4ص.389
 5التحرير والتنوير ،ج ،6ص.434
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وليس له(إىل) معنيان فقط ،وإمنا يدخل يف معانيها إضافة إىل ما ذكره أبو يعلى :املعية

والتبيني ،وترادفها مع الكالم ،وموافقتها له(يف) ،وغري ذلك.1
 0ـ ـ على:

علي كذا" ،فقد حكم
ذكر أبو يعلى اا معأ واحداً وهو اإلجياب ،كقول أحدهم" :لفالن ّ
بوجوبه عليه.
وهنا معان أخر اا مفل :االستعالء ،واملصاحبة ،واواوزة ك ه(عن) ،والتعليل ،والظرفية ،وموافقة
(من) ،والباء وغريها.2
 8ـ ـ في:
علي ثوب يف منديل ،وعند
ذكر اا أبو يعلى معأ واحداً وهو الظرف ،كقول أحدهم :لفالن ّ
ٍ
أخر منها:املصاحبة،
أيب يعلى ال يدخل الظرف يف اإلقرار خالفا للحنفية ،واذا احلرف معان ٌ
التعليل ،االستعالء ،وغريها.3
 9ـ ـ الالم:

ذكر اا أبو يعلى أربعة معان هي:
ـ ـ التعليل :كقوله تعاىل:

             

[النساء  ،]394فهو‹‹ تعليل لقوله"مبشرين ومنذرين"››.4

ـ ـ التمليك :كقول أحدهم":دار لزيد" ،وهذا املفال الذي ذكره أبو يعلى إمنا هو للتملّك ال
للتمليك ،كما ذكر ذلك قق "العدة".
ـ ـ العاقبة والصيرورة :كقوله تعاىل:

       

[القصص  ،]42أي :صار ام عدواً وحزناً ،يقول الزخمشري عن الالم هنا ‹‹ :هي الم كي اليت معناها
التعليل..ولكن معأ التعليل فيها وارد على طريق اواز دون احلقيقة ،ألنه مل يكن داعيهم إىل
االلتقاط أن يكون ام عدواً وحزناً ،ولكن :احملبة والتبين ،غري أن ذلك ملا كانت نتيجة التقاطهم له
 1ينظر :مغين اللبيب ،ج ،44/4اجلأ الداين ،ص.345
 2ينظر :مغين اللبيب ،ج ،463/4اجلأ الداين ،ص.816
 3ينظر :مغين اللبيب ،ج ،494/4اجلأ الداين ،ص.354
 4التحرير والتنوير ،مج ،6ص.39
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ومثرته ›› ،1فعرب الزخمشري عن العاقبة أو الصريورة بالنتيجة والفمرة ،وقد ‹‹ ُشبّهت العاقبة بالعلة يف

كوهنا نتيجة للفعل كشأن العلة غالباً فاستُعري لرتتب العاقبة املشبهة احلرف الذي يدل على ترتب
العلة تبعاً الستعارة معأ احلرف إىل معأ آخر استعارة تبعية›› ،2واالستعارة من اواز كما هو
معلوم.
ـ ـ الجهة :كما قال تعاىل[      :التوبة  ،]99أي توجه الصدقات
اؤالء ،ففي اآلية ‹‹ تبيني ملصارف الصدقات واحملل؛ حىت ال خترج عنهم›› ،3أي تبيني جلهات
الصدقات.
ولالم يف حقيقة األمر أكفر من هذه املعاين بكفري ،ومعانيها تفوق العشرين ،ومنها :االستحقاق،
واالختصاص ،وتوكيد النفي وغريها.4
 17ـ ـ إنما:
ذهب أبو يعلى إىل أهنا تفيد احلصر ،كقول النيب صلى اهلل عليه وسلم (:وو َّإمنوا لِ ُك ِّل ْام ِر ٍئ وما
نوه ووى) ،5فحصر ما للمرء فيما نواه.6

ويرى اآلمدي أن (إمنا) تفيد تأكيد اإلثبات ،ونقل اإلمام الغزايل أنه ظاهر يف احلصر ،وُيتمل
التأكيد ،وقال غريمها :إن معناه االقتصار على الشيء.7
وممن ذكر أهنا للحصر من اللغويني والنحويني :األزهري ،وأبو علي الفارسي ،والرماين،

والزخمشري ،وابن فارس نقال عن الفراء ،وغريهم.8

ومل يذكر أبو يعلى يف تناوله له(إمنا) مسألة اجلهة اليت تفيد احلصر ،أوضعت (إمنا) باملنطوق
لإلثبات والنفي معاً ،أو لإلثبات خاصة ،وللنفي بطريق املفهوم.
 1الكشاف ،ج ،8ص.848
 2التحرير والتنوير ،مج ،34ص.16
 3اجلامع ألحكام القرآن ،ج ،44ص.388
 4ينظر :مغين اللبيب ،ج ،4ص.333
 5أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وغريهم ،ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص345و ( ،346ااامش).
اجلمهور يف إفادة (إمنا) للحصر كل من اآلمدي وأيب حيان والطويف .ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص،345
 6خالف
و
(ااامش).
 7ينظر :البحر احمليط يف أصول الفقه  ،ج ،3ص.335
 8ينظر :املصدر نفسه ،ج ،3ص.336
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قيام بعض الحروف مقام بعض:
ميكن أن نورد ما جاء يف كتاب أيب يعلى عن هذا كما يلي:1
ـ ـ في مكان على :ومفاله قوله تعاىل:

النخل

   

[ طه  ،]73أي :على جذوع

.

ـ ـ الباء مكان عن :كقوله تعاىل[   :الفرقان  ،]46أي :عنه ،وكقول الشاعر(:الطويل)
فوإ ْن توسألُوين بِالنِّس ِاء فوإنَّين خبِري بِأدو ِاء الن ِ
بيب
ْ
ِّساء طو ُ
و ٌ ْو و
و
ومكان من :كقوله تعاىل[      :االنسان  ،]49أي :يشرب منها.
ومكان الالم  :كقوله تعاىل:
ـ ـ عن مكان الباء :كقوله

[   الدخان  ،]16أي :إال للحق.



تعاىل :

ومكان من :كقوله تعاىل:



[   النجم  ،]41أي :بااوى.
[     الشورى ]24

 ،أي :من

عباده.
ـ ـ الالم مكان على :كقوله تعاىل[      :الحجرات  ،]42أي :عليه.
ومكان إلى :كقوله تعاىل:

[    الزلزلة

 ،]44أي :أوحى إليها.

ـ ـ إلى مكان مع :كقوله تعاىل[      :النساء  ،]42أي :مع أموالكم.
ـ ـ من مكان الباء :كقوله تعاىل:



[   الرعد  ،]33أي :بأمر اهلل.

ومكان في :كقوله تعاىل[       :فاطر  ،]54أي :يف األرض.
ومكان على :كقوله تعاىل:



ومكان عن :كقولنا من فالن أي عنه

 [  األنبياء  ،]77أي :على القوم.

.

ـ ـ على مكان من :كقوله تعاىل[       :المطففين  ،]42أي :اكتالوا
من الناس.
 1ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.344
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ومكان عند :كقوله تعاىل[    :الشعراء  ،]35أي :عندي.

الفصل الثاني:
تقسيمات األلفاظ حبسب
دالالتها على املعاني
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الفصل الثاني
تقسيمات األلفاظ حبسب دالالتها على
املعاني

ـ ـ مقدمة في المنهج بين األحناف والمتكلمين
ـ ـ التقسيم األول:

باعتبار وضع اللفظ للمعنى:

 1ه ه الخاص
 2ه ه العام
 3ه ه المطلق والمقيد
 4ه ه ه األمر
 5ه ه ه النهي

ـ ـ التقسيم

الثاني :باعتبار ظهور المعنى وخفائه:

ـ ـ التقسيم

الثالث :باعتبار كيفية الداللة على المعنى 1 :ه ه ه المنطوق

 1ه ه ه الظاهر
 2ه ه ه النص
 3ه ه ه المجمل

 2ه ه ه المفهوم

ـ ـ التقسيم

الرابع :باعتبار استعمال اللفظ في المعنى 1 :ه ه الحقيقة
 2ه ه المجاز
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مقدمة في المنهج بين األحناف والمتكلمين:
تتمفل مهمة اوتهدين يف البحث عن القواعد العامة اليت تُستنبوط هبا األحكام الشرعية من
نصوص الوحيني :الكتاب والسنة ،وما يؤول إليهما ،وبدون شك ،فهذا العمل يتطلب الفهم
الدقيق للنص ،واملعرفة مبرامي األلفاظ ومدلوالهتا وكيفية دالالهتا على املعاين ،وأنواع هذه الدالالت
ودرجاهتا؛ وذلك حىت يتبني مراد الشارع منها وما قصد هبا إليه ،وال بد لفهم النص ذلك الفهم
من معرفة بأساليب البيان باللغة العربية ،ومسالك الداللة فيها على املعاين ..1ومن هنا تربز أمهية
الرجوع إىل اللغة ودور ذلك يف تبيان املعاين ،وخاصة ما يتعلق منها بعلم الداللة ،وإىل ذلك أشار
أبو يعلى يف فصل "الداللة على أن األمر هو األصوات املسموعة" ،يقول« :هذا الكالم متعلق
باللغة ،فوجب أن يرجع فيه إىل أهلها … فلم جيز العدول عما قالوا يف لغتهم« ،2ويقول يف
مسألة أخرى« :املرجع يف ذلك إىل مقتضى اللغة» ،3فال مناص من الرجوع إىل اللغة وأهل اللغة.
ومادام كفري من عمل األصوليني مستمداً من طبيعة لغوية ضة ،فقد وضع األصوليون قواعد
وضوابط منبفقة من اللغة واستعماالهتا حبسب ما ذكره علماء اللغة ،وحبسب تتبع واستقراء
األساليب العربية ،ولذلك فهي قواعد «تستعمل يف فهم أي نص شرعي أو قانوين ».4
ويف حبث دالالت األلفاظ على املعاين مل يسر علماء األصول على طريقة واحدة « بل افرتقوا
فرقتني .سلكت كل فرقة طريقة خاصة تغاير طريقة األخرى .اختلفت الطريقتان نتيجة االختالف
يف الغرض ،واشتهرت إحدى الطريقتني باسم طريقة املتكلمني واألخرى باسم الطريقة احلنفية أو
الفقهاء».5
فأما طريقة األحناف أو الفقهاء فيمكن أن جنمل مميزاهتا فيما يلي:
1

1

ـ تقرير القواعد األصولية انطالقاً مما نقل من الفروع الفقهية على أئمة أصحاب

ينظر :أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ،ج ،4ص.491

 2العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.333
 3املصدر نفسه ،مج ،4ص.339
 4أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ،ج ،4ص.494
 5مد مصطفى شليب ،أصول الفقه اإلسالمي ،الدار اجلامعية ،بريوت( ،د،ت) ،ج ،4ص.54
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هذه الطريقة1؛ ولذلك فكتابة الفقهاء على هذه الطريقة «أمس بالفقه ،وأليق بالفروع ».2
 2ـ تبعية القوانني والقواعد األصولية للفروع املنقولة عن األئمة املتقدمني الذين مل يؤلفوا يف األصول
حبيث يتبني منهجهم وتتعني الطريقة اليت التزموها.3

 3ـ الغوص على النكت الفقهية؛ وذلك له«التقاط هذه القوانني من مسائل الفقه ما أمكن».4
4

ـ «كفرة الفروع واألمفلة والشواهد الفقهية يف الكتب املؤلفة على هذه الطريقة ،أمر كان له

الفضل يف إبراز فروع املذهب ،وخترجيها خترجياً علمياً دقيقاً».5

 5ـ التكلف أحياناً يف التأصيل والتقعيد ،فهم قد جيعلون من فرع فقهي قاعدة قائمة بذاهتا
وأصال فقهيا ،فإذا ما تعارض فرع ما مع هذا األصل محلوه عليه محالً فيه تكلف ،أو جعلوه هو
بذاته أصالً آخر.6
وقد نُسبت هذه الطريقة إىل احلنفية؛ «ألن فقهاءهم هم الذين وضعوا هذه الطريقة والتزموا هبا
يف التأليف ،وأما تسميتها بطريقة الفقهاء فألهنا مثرة كتاباهتم ونتيجة تآليفهم ولبنائها القواعد على
الفروع» ،7وألف على هذه الطريقة كفري من العلماء ،نذكر من مؤلفاهتم على سبيل املفال:
الفصول يف األصول أليب بكر اجلصاص(ت371ه) ،وأصول السرخسي(ت483ه) ،وميزان
األصول أليب بكر السمرقندي(ت541ه) …
وأما طريقة املتكلمني أو طريقة اجلمهور فهي تتجه اجتاهاً نظرياً حبتاً؛ «ألن عناية الباحفني فيه
متجهة إىل حتقيق القواعد وتنقيحها من غري اعتبار مذهيب ،بل يريدون إنتاج أقوى القواعد سواء
أكان يؤدي إىل خدمة مذهبهم أم ال يؤدي ،ولقد كان منهم من خالف الشاف ه ه هعي يف أصوله ،وإن
 1ينظر :منهج املتكلمني يف استنباط األحكام الشرعية ،ص.68
 2عبد الرمحن بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،دار الفكر ،بريوت3444 ،م ،ص.831
 3ينظر :منهج املتكلمني ،ص.65
 النكتة الفقهية هي املسألة الدقيقة اليت يتم إخراجها بدقة نظر وإمعان فكر ،وهنا كتاب يف الفقه املالكي بعنوان "النكت
والفروق ملسائل املدونة".
 4مقدمة ابن خلدون ،ص.831
 5منهج املتكلمني ،ص.65
 6ينظر :املرجع نفسه ،ص.65
 7املرجع نفسه ،ص.68
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كان متبعاً لفروعه»1؛ ولذلك مسي هذا االجتاه بطريقة املتكلمني« ،إذ قد وجد فيه ما يتفق مع

دراساهتم العقلية ونظرهم إىل احلقائق ردة وحبفوا فيه كما يبحفون يف علم الكالم ال يقلدون،
ولكن ُيصلون وُيققون» ،2وإىل مفل هذا أشار أبو حامد الغزايل وهو من الشافعية ،فقال:
«وذلك اوزة حلد هذا العلم وخلط له بالكالم .وإمنا أكفر فيه املتكلمون من األصوليني لغلبة
الكالم على طبائعهم ،فحملهم حب صناعتهم على خلطه هبذه الصنعة».3
وقد سار على هذه الطريقة كل من علماء الشافعية واحلنابلة واملالكية واملعتزلة والظاهرية ،وهو
ما يفسر تسميتها بطريقة اجلمهور.4
وأهم ما مييز هذه الطريقة:5

 1ـ االهتمام بتحرير املسائل وتقرير القواعد وفقاً ملا ميليه املنطق؛ ولذلك فهي طريقة منطقية.
وأصحاهبا « يقيمون الرباهني العقلية ،واحلجج النقلية إلثبات القاعدة العامة ،ويقرروهنا أصال كليا
عاما ،يرجع إليه يف تصحيح اجلزئيات ،من غري التفات إىل موافقة تلك الضوابط للفروع أو
خمالفتها اا».6
 2ـ امليل الشديد والواضح إىل الربهنة العقلية واالستدالل املنطقي.
 3ـ التوسع يف اجلدل واملناظرات ،وحتقيق املسائل ،ومتحيص اخلالف ،واالنصراف عن األخذ من
الفروع الفقهية ،وجتريد املسائل األصولية عنها ،وهو ما وسم الدراسة األصولية بالتحليل
والعمق.
وقد ألف على هذه الطريقة من املالكية القاضي أبو بكر الباقالين(ت413ه) كتابه":التقريب
واإلرشاد يف ترتيب طرق االجتهاد" ،وهنا "إحكام الفصول" أليب الوليد الباجي(ت474ه)،
و"منتهى السول" البن احلاجب(ت646ه) ،و"شرح تنقيح الفصول" لشهاب الدين أبو العباس
القرايف(ت684ه) ،وغريهم.
 1مد أبو زهرة ،أصول الفقه ،دار الفكر العريب ،القاهرة( ،د،ت) ،ص.49
 2املرجع نفسه ،ص.49
 3املستصفى من علم األصول ،ج ،4ص.83
 4ينظر :منهج املتكلمني ،ص.54
 5ينظر :املهذب يف علم أصول الفقه املقارن ،مج ،4ص.64
 6منهج املتكلمني ،ص.51
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ومن الشافعية ألف اإلمام الشافعي(ت214ه)" :الرسالة" ،و ألف الغزايل(515ه)" :املستصفى"
و"املنخول" ،وألف ابن برهان(ت518ه)" :الوصول إىل األصول" ،وألف الرازي(ت616ه):
"احملصول يف علم األصول" ،وألف اآلمدي(ت631ه)" :اإلحكام يف أصول األحكام" ،وألف
الزركشي(ت794ه)" :البحر احمليط يف أصول الفقه"....،
ومن احلنابلة ألف أبو يعلى(ت458ه)":العدة يف أصول الفقه" ،وهنا " :التمهيد" أليب
اخلطاب الكلوذاين(ت511ه) ،و"الواضح" البن عقيل(513ه) ،و"روضة الناظر وجنة املناظر" البن
قدامة(ت621ه) ،و"شرح الكوكب املنري" أليب البقاء الفتوحي(ت972ه) ،وغريهم....
ومن الظاهرية ألف ابن حزم(ت456ه)" :اإلحكام يف أصول األحكام".
ومن املعتزلة ألف القاضي عبد اجلبار(ت415ه) كتاب" :العُمد" ،وألف أبو احلسني مد بن
علي الطيب البصري(ت436ه)" :املعتمد يف أصول الفقه".1

 1ينظر:املهذب يف أصول الفقه املقارن ،ج ،4ص64و63و.63
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التقسيم األول :باعتبار وضع اللفظ للمعنى.
نتناول هبذا االعتبار كالً من :اللفظ اخلاص ،والعام ،واملطلق واملقيد ،واألمر ،والنهي.1
 1ـ ـ الخاص:
جاء يف اللسان «خصه بالشيء خيصه خصاً وخصوصاً...واختصه :أفرده به دون غريه.
ويقال :اختص فالن باألمر وختصص له إذا انفرد» ،2وقد وردت عدة تعاريف اصطالحية للخاص
ليست بعيدة عن التعريف اللغوي ،وميكن تعريفنا له إمجاالً بأنه « اللفظ املوضوع ملعأ واحد على
سبيل االنفراد أو على كفري صور».3
فبالنسبة لالنفراد فلكي يتميز اخلاص عن املشرت  ،4وبالنسبة للكفرة احملصورة فللكشف عن ما
يسمى بالواحد احلقيقي والواحد االعتباري ،5فأما الوحدة احلقيقية فه« كالواحد بالشخص مفل
أمحد إبراهيم ،والواحد بالنوع كرجل وامرأة ،والواحد باجلنس مفل إنسان حيوان .وأما الوحدة
االعتبارية :فما كان صوراً كأمساء األعداد حنو" :عشرون وثالثون"» ،6فعشرون وثالثون من
الكفرة احملصورة.
داللة الخاص:
هنا إمجاع على أن داللة اخلاص قطعية يقينية ،فهو يدل على مدلوله قطعاً « ما مل يدل دليل
على صرفه عن معناه وإرادة معأ آخر » ،7وقد ذكر القاضي أبو يعلى الداللة القطعية يف معرض

1
قسم اللفظ عند األحناف وفق هذا االعتبار إىل خاص وعام ومشرت ومؤول ،واخلاص ينقسم باعتبار الصيغة إىل أمر وهني
يُ َّ
ومطلق ومقيد ،أما املتكلمون فليس عندهم هذا التقسيم؛ وجندهم يفردون كل نوع منها يف مبحث خاص ،ويتكلمون عن
االشرتا باعتباره جزءاً من املبادئ اللغوية يف أول تصانيفهم ،كما يوردون تعريف التأويل وشروطه وال يهتمون مبصطلح املؤول.
مل يقدم أبو يعلى تعريفاً للخاص يف كتابه" :العدة يف أصول الفقه".
 2لسان العرب ،مادة (خصص) ،مج ،3ص.4413
 3منهج املتكلمني ،ص.384
 4ينظر :التعريفات ،ص.444
 5ينظر :مد أديب صاحل ،تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،دمشق ،عمان ،ط،8
4843ھ 4993/م ،مج  ،3ص.464
 6منهج املتكلمني ،ص.384
 7أصول الفقه اإلسالمي لوهبة الزحيلي ،ص.345
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حديفه عن مسألة تعارض اخلاص والعام ،مشرياً إىل اإلمجاع عليها بقوله« :واخلاص معلوم من
حيث القطع» ،1أي أن داللته قطعية.
 2ـ ـ العام:

يف اللغة «عم الشيء يعم بالضم عموما أي مشل اجلماعة يقال عمهم بالعطية» ،2فالعموم لغةً:
الشمول ،وأما يف االصطالح فقد ذكر الغزايل بأنه«عبارة عن اللفظ الواحد ،الدال من جهة
واحدة ،على شيئني فصاعدا مفل ‹ :الرجال› و‹ املشركني› و‹ من دخل الدار فأعطه درمها›
ونظائره».3
وعرفه الرازي بقوله« :هو اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له ه حبسب وضع واحد ه كقولنا:
‹الرجال›؛ فإنه مستغرق جلميع ما يصلح له».4
ولعل من أيسر التعاريف للفظ العام هو« اللفظ الذي يستغرق مجيع ما يصلح له من
األفراد» ،5فيخرج باالستغراق :النكرات ،والعدد ،وخيرج بعبارة( ما يصلح له) ما ال يصلح؛ ولذلك
ولذلك فه( ومن ) ال تستغرق ما ال يعقل ،وال مينع هذا كوهنا لفظاً عاماً؛ لعدم صالحيتها ملا ال
يعقل.6

أضرب العموم :هي أربعة:7

 1ـ ـ لفظ اجلمع :كاملسلمني ،والرجال ،واحلبال و...
 2ـ ـ لفظ اجلنس :كالناس ،والنساء ،واإلبل ،واحليوان و...
 3ـ ـ األلفاظ املبهمة :مفل ( ومن) للعقالء و( أي) يف اجلمع و( مىت) للزمان.
 4ـ ـ االسم املفرد إذا دخل عليه األلف والالم مفل :اإلنسان ،السارق ،الكافر ،الدينار...
وهنا صيه ه ههغ أخرى للعمهوم مل يذكرها أبو يعلى ،ومنها لفظ :كل ومجيع ،ومنها اجلمه ههع
 1العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.685
 2مد بن أيب بكر الرازي ،خمتار الصحاح ،املكتبة العصرية ،صيدا ،بريوت4834 ،ه3441 ،م ،مادة (عمم) ،ص.349
 3املستصفى من علم األصول ،ج ،3ص.446
 4احملصول يف علم أصول الفقه ،ج ،3ص.349
 5أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ،مج ،4ص.383
 6ينظر :املرجع نفسه ،مج ،4ص.388
 7ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.848
 نبه احملقق إىل ذلك يف هامش الصفحة.
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املعرف باإلضافة ،والنكرة يف سياق النفي كقول النيب صلى اهلل عليه وسلم (:ال ِه ْجوروة بوه ْع ود
1
ح)  ،والنكرة املوصوفة بصفة معينة كلفظ( قول) يف قوله تعاىل    ﴿ :
ال وفْت ِ
[ ﴾  البقرة  ،]352وكذلك النكرة يف سياق النهي أو الشرط ،واألمساء املوصولة،
وغريها.2

داللة العام:
يقول أبو يعلى « :وله صيغة موضوعة له يف اللهغة ،إذا وردت متجردة عن القرائن دلت على
استغراق اجلنس» ،3أي أن صيغة العام موضوعة للداللة على االستغراق جلميع األفراد ،بشرط
التجرد من القرائن اليت قد جتعله خمصوصاً ،وهبذا قال اجلمهور من العلماء.
وتأيت األدلة على ذلك من استقراء للنصوص من القرآن والسنة ،نذكر منها :4قوله تعاىل:
﴿          

﴾ [العنكبوت  ،]23فعلم

إبراهيم تعميم ااال على مجيع أهل القرية فقال ﴿ ،﴾   ن استفأ املالئكةُ لوطاً،
فعُلم أن إطالق اللفظ اقتضى العموم.
وكذلك من األدلة إمجاع الصحابة وأهل اللغة فيما فهموه من ألفاظ تدل على العموم حىت
يقوم دليل التخصيص ،ومن ذلك مطالبة فاطمة رضي اهلل عنها أبا بكر رضي اهلل عنه باملرياث
واحتجاجها بقوله تعاىل [ ﴾    ﴿ :النساء  ،]33فأقرها أبو بكر على العموم،
وأتاها بدليل يستفين رسول اهلل من العموم ،وهو حديث مسعه منه.5

 1رواه البخاري .ينظر :صحيح البخاري ،ص.154
 2ينظر :منهج املتكلمني ،ص 331وما بعدها ،أصول الفقه للزحيلي ،مج ،4ص 385وما بعدها.
 3العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.845
 4ينظر :املصدر نفسه ،مج ،3ص 893وما بعدها.
5
ص ودقوةٌ) ،رواه البخاري عن عائشة رضي اهلل عنها .ينظر ،صحيهح البخاري،
احلدي هث الشري هف هو( :ال نُ وور ُ
ث وما تورْكنا و
ص.4661
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ودليل آخر هو أن« العموم معأ ظاهر متس احلاجة إىل العبارة عنه واإلخبار به يف املخاطبة
ٌ
1
طبيعي يف خماطبات الناس
أمر
ٌّ
املتعلقة باملصاحل يف الدين والدنيا»  ،أي أن وقوع العموم ٌ
و اوراهتم.
وأما املخالفون ملا يرى اجلمهور يف هذا الباب فريون أن العموم ال صيغة له ،وجيب التوقف يف
داللة األلفاظ عليه وعلى اخلصوص حىت ُيضر دليل فنحملها به على أحدمها ،ورأى هذا الرأي
أبو احلسن األشعري 2وأصحابه كما ذكر أبو يعلى.3
ومن حجج املخالفني مع الرد عليها:4
• لفظ اجلمع يستعمل مشرتكاً بني البعهض والكل ،بل إن استعهماله يف البعض أكفر ،وهو مبنهزلة
اللفظ املشرت كالعني واللون ،وجهواب أيب يعلى أن ذلك يبطل بأمساء األعيان واستعمااا حقيقة
و ازاً ،كتسميتهم املال الكفري حبراً ،والرجل العامل واجلهواد حبراً ،كما يبطل باستعمال اجلمع يف
الواحد ،كقهوله تعاىل

﴿ [ ﴾         آل عمران ،]372

فأراد

بلفظ الناس األول واحداً هو نعيهم بن مسعود رضي اهلل عنه ،ومل يههدل هذا على االشرتا ،
فكل منهما يُستعمل بنفسه يف أشياء خمتلفة بالسوية.
وهذا يفارق العني واللونٌ ،
• اللفظ يرد وقد يراد به العموم وقد يهراد به اخلص هوص ،فيجب التوقف وليس محله على أحدمها
أوىل من محله على اآلخر ،وجواب أيب يعلى أن اللفظ الدال على العموم هو اخلايل من أي قريه ههنة،
وإمنا تعرتيه القرينة لتصرفه إىل اخلصوص.
داللة العام الذي دخله التخصيص:

يرى اجلمهور من العلماء أن داللة العام فيما بقي من أفراده املندرجة حتته بعد التخصيص هي
داللة ظنية ،وليست بقطعية؛ «ألن الغالب يف دليل التخصيص أن يكون معلال ،وهذه العلة قد
تتحقق يف أفراد أخرى مما بقي بعد التخصيص ،ومع وجود هذا االحتمال ال تكون داللة العام
على ما بقي بعد التخصيص قطعية ،بل ظنية» ،5بسبب تلك العلة لدليل التخصيص.
 1العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.544
 2هو علي بن إمساعيل أبو احلسن األشعري ،ولد سنة 364ه ،مؤسس مذهب األشاعرة بعد اعتزاله ،متكلم تهد ،تويف سنة
338ه ،من كتبه :مقاالت اإلسالميني ،اإلبانة عن أصول الديانة وغريمها .ينظر :األعالم ،ج ،8ص.368
 3ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.849
 4ينظر :املصدر نفسه ،مج ،3ص 548وما بعدها.
 5أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ،مج ،4ص384و.389
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مخصصات العموم :هي عند أيب يعلى كما يلي:
1ـ ـ الداللة العقلية :فقد يتخصص العموم بقرينة أو داللة عقلية ،وهذا عند أكفر أهل العلم ،ومن
أمفلته قوله تعاىل:

﴿    

نفسه ،وكذلك قوله تعاىل:

﴾ [ الزمر  ،]53فهذا عموم ،ومعلوم أن اهلل تعاىل مل خيلق

﴿ ﴾  

وليس حتته الصبيان واوانني مع عمومه ،1ومن

العلماء «من نازع يف ختصيص العموم بدليل العقل ،وذلك ما ذكره الرازي يف احملصول ولكنه اعترب
اخلالف يف اللفظ ،دون املعأ» ،2فمن حيث املعأ فال خالف يف اعتبار العقل من خمصصات
العموم.
2ـ ـ أخبار اآلحاد.
3ـ ـ القياس.
4ـ ـ النص( ختصيص عام السنة خباص القرآن).
5ـ ـ ه فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم.
6ـ ـ اإلمجاع.
7ـ ـ دليل اخلطاب.
8ـ ـ قول الصحايب إذا مل يظهر خالفه.
وميكن ترتيب هذه املخصصات عند اجلمهور على حنو آخر:3
ـ ـ املخصصات املستقلة :وهي ستة :احلس ،والعقل ،والعرف ،والعادة ،واإلمجاع ،وقول الصحايب،
والنص .وأضاف احلنابلة أربعة هي :املفهوم ،وفعل النيب ،وتقريره ،والقياس.

ـ ـ املخصصات غري املستقلة :وهي :االستفناء املتصل ،الشرط ،الصفة ،الغاية.
هل العادة مخصصة للعموم؟
العادة إما أن تكون فردية ه ه وهذه ال ختصص العموم ه ه وإما أن تكون مجاعية وتسمى حينئذ
عرف قويل :وهو ال خيصص العموم باتفاق العلماءٍ ،
عرفاً ،وهي على قسمني ٍ :
وعرف عملي:

 1ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص 581وما بعدها.
 2منهج املتكلمني ،ص.386

 سيأيت بيانه يف التقسيم الفالث من تقسيمات األلفاظ.
 3ينظر :أصول الفقه للزحيلي 355 /4 ،وما بعدها ،منهج املتكلمني ،ص 388وما بعدها.
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وهذا قد اختلف العلماء يف ختصيصه للعموم ،1وقد «أجازه احلنفية ومجهور املالكية ومل جيزه

اجلمهور».2
يقول أبو يعلى «:إذا ورد لفظ عام مل جيز ختصيصه بعادة املكلفني ،مفل أن يرد حترمي البيع
مطلقاً ،وعادهتم جارية بنوع منه» ،3فالعادة ال ختصص العموم عند أيب يعلى كما يرى بذلك
اجلمهور.

أقل الجمع المطلق:

اجلمع كما ورد سابقاً من ألفاظ العموم ،وداللته عند كفري من األصوليني وعند بعض النحاة
أنه :ثالثة فما فوق ،فأقله ثالثة ،خالفاً ملا يرى بعض الشافعية من أن أقله اثنان.4
ومن أدلة القاضي أيب يعلى على أن أقل اجلمع ثالثة:5
1ـ ـ إمجاع الصحابة ،فقد ورد من آثارهم ما يدل على فهمهم أن اجلمع هو ما يزيد عن االثنني.
2ـ ـ أمساء احلقائق ال تنتفي عن مسمياهتا ،وأما إذا مسي الرجالن رجاالً فهو على سبيل اواز.
3ـ ـ أهل اللغة فرقوا بني التوحيد والتفنية واجلمع ،وهذا التفريق معروف عندهم.
ومن أدلة املخالفني مع جواب أيب يعلى:6
1ـ ـ

قول اهلل تعاىل ملوسى وهارون[ ﴾       ﴿ :الشعراء  ،]36ومل يقل

اما :معكما .وجواب أيب يعلى أن املراد :موسى وهارون ومن آمن معهما.
2ـ ـ

قوله تعاىل:

﴿    

[ ﴾ الحج  ،]31فجاء فعلهما بلفظ اجلمع،

وجوابه أن الطائفة ليست فرداً بل هي اسم للجماعة ،بدليل قوله تعاىل:

﴿  

[ ﴾  النساء  ،]303فلو كانت الطائفة فرداً لقال:مل تصل.
3ـ ـ

قوله تعاىل[ ﴾      ﴿ :يوسف  ،]32ومها يوسف وأخوه ،واجلواب أن

يرد
معهما أخامها األكرب ،كما ُُيتمل أن يك ه ه هون إطالق لفظ اجلمع ازاً .لكن أبا حامد الغزايل ّ
 1ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.593
 2أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ،مج ،4ص.351
 3العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.593
 4ينظر :املصدر نفسه ،مج ،3ص 689وما بعدها.
 5ينظر :املصدر نفسه ،مج ،3ص 654وما بعدها.
6
ينظر :املصدر نفسه ،مج ،3ص 653وما بعدها.
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على مفل أجوبة أيب يعلى بقوله« :هذه تعسفات وتكلفات إمنا ُيوج إليها ضرورة نقل من أهل
اللغة يف استحالة إطالق اسم اجلمع على االثنني .وإذا مل يكن نقل صريح فيحمل كالمهم على
احلقيقة ،كما ورد» ،1أي أن الوارد من إطالق اسم اجلمع على االثنني حقيقة ال از فيه.
ويضيف أبو حامد الغزايل إىل ذلك أن( الرجلني) اسم مجع خاص باالثنني ،والرجال اسم مجع
مشرت لالثنني والفالثة فأكفر.2
وتعترب مسألة أقل اجلمع :هل هو االثنان أو الفالثة؟ من القضايا اخلالفية بني األصوليني ،وإن
كان مدلول أقل اجلمع املطلق املتبادر إىل الفهم هو الفالثة ،أي ما زاد عن االثنني ،والتبادر هو
من عالمات احلقيقة ،3كما جيدر التنبيه إىل رأي آخر هو التوقف يف املسألة ،وهو رأي تبناه
اآلمدي لعدم سالمة األدلة من اجلانبني يف نظره.4
 3ـ ـ المطلق والمقيد:
ظ املطلق بقوله« :هو املتناول لواحد ال بعينه باعتبار
يعرف ابن قدامة املقدسي من احلنابلة اللف و
حقيقة شاملة جلنسه» ،5ويعرفه اآلمدي بقوله« :عبارة عن النكرة يف سياق اإلثبات» ،6فيُخرج
أمساء املعارف ،وما كان من النكرات يف سياق النفي ،ن يقول«:وإن شئت قلت :هو اللفظ
الدال على مدلول شائع يف جنسه» ،7فيخرج بقيد الداللة كل مهمل ،وخيرج بقيد الشيوع كل
معرفة.8
وقد قيل بأن املطلق هو«ما دل على املاهية بال قيد من حيث هي هي» ،9وهو ما ذكره الرازي
الرازي
 1املستصفى من علم األصول ،ج ،3ص.454
 2ينظر :املصدر نفسه ،ج ،3ص.454
 3ينظر :أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ،مج ،4ص.381
 4ينظر :اإلحكام لآلمدي ،ج ،3ص.319
 5روضة الناظر وجنة املناظر ،ص.436
 6اإلحكام لآلمدي ،ج ،3ص.5
 7املصدر نفسه ،ج ،3ص.5
 8ينظر :إرشاد الفحول ،ج ،3ص.149
 9املصدر نفسه ،ج ،3ص.149
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صاحب احملصول ،إال أن مما اعرتض عليه هو جعل املطلق والنكرة سواء.1
وبالنظر إىل موع التعاريف السابقة ،فإن «املطلق :هو اللفظ املتناول لواحد ،مع الداللة على
املاهية بدون قيد ُيد من شيوعه» ،2وهذا القيد من قبيل الوصف أو الشرط أو الزمان أو املكان
وغريه..
أما املقيد فهو ما يقابل املطلق ،وهو «اللفظ الدال على املاهية ،مع قيد من القيود ُيد من
3
وُي ّول إطالقه إىل تقييد.
شيوعه» ُ ،
ومن األمفلة قوله تعاىل

﴿        

مطلق مل يقيد بقيد ،أما يف قوله

﴿    
تعاىل 

﴾ [البلد  ،]32،33فلفظ (رقبة)

﴾ [النساء  ،]13فلفظ (رقبة) هنا مقيد

بلفظ (مؤمنة).
وقد تناول علماء األصول مسألة محل املطلق على املقيد بالتفصيل ،وعددوا لذلك أوجهاً،
وانفرد كل فريق بأدلته ،وسبب تعدد األوجه هو اختالف النصني :املقيد واملطلق يف احلكم
والسبب ،وقد ذكرها أبو يعلى بإسهاب يف مسألة" :إذا تعارض خربان أو آيتان فهل ُيمل املطلق
على املقيد أو العكس" ،وسيأيت بيان ذلك.
 4ـ ـ األمر:
يعرفه أبو يعلى بقوله« :اقتضاء الفعل أو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه» ،4وعلى هذا
فالقول يكون بصيغة األمر كقوله تعاىل

﴿      

﴾ [المائدة  ،]3أو

بصيغة املضارع املقرتن بالم األمر كقوله ﴿[ ﴾     البقرة  ،]336أو باجلملة

 1ينظر :املصدر السابق ،ج ،3ص.149
 2منهج املتكلمني ،ص .395
 3املرجع نفسه ،ص.396
 4العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.451
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اخلربية اليت يقصد منها الطلب كقوله تعاىل

﴿﴾    

[البقرة  ،]333فهذه ثالثة صيغ.1
وقد اختلف اجلمهور أنفسهم يف قضية علو اآلمر ،ويشرتطه احلنابلة منهم كاحلنفية ،وأما ما
كان من األدىن إىل األعلى فال يسميه احلنابلة أمراً ،وإمنا هو دعاء والتماس.2
ويرى أبو يعلى أن لألمر صيغة تدل مبجردها عليه إذا تعرت عن القرائن ،فال بد لألمر من
صيغة ،وإرادة اآلمر من دونه ال تكفي ليكون أمراً ،ومن أدلته على ذلك أن اهلل تعاىل أمر إبراهيم
عليه السالم بذبح ولده ومل يرد منه الذبح.3
وجوه استعمال األمر :
تستعمل صيغة األمر يف وجوه كفرية منها:4
ه اإلجياب :كقوله تعاىل

﴿    

﴾ [البقرة .]32

ه الندب :كقوله تعاىل ﴿  [ ﴾      النور .]22
ه اإلرشاد :كقوله تعاىل ﴿ [ ﴾   البقرة .]333
ه اإلباحة :كقوله تعاىل

﴿   

﴾ [المائدة .]3

ه الوعيد والتهديد :كقوله تعاىل ﴿  [ ﴾   فصلت .]30
ه االمتنان :كقوله تعاىل ﴿ [ ﴾     النحل .]333
ه اإلكرام :كقوله تعاىل ﴿[ ﴾     األعراف .]31
ه التعجيز و التقريع :كقوله تعاىل ﴿[ ﴾    البقرة .]32
 1ينظر :تفسري النصوص  ، 338 /3أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي .349 /4
 2ينظر :أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ،ج ،4ص.344
 3ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص 348وما بعدها.
 4ينظر :املصدر نفسه ،مج ،4ص.349
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ومنها أيضا:1
ليك.2
ك ووُكل ممَّا يو و
ه التأديب :كقول النيب صلى اهلل عليه وسلم لسلمة  :وس ِّم اهللو ووُك ْل بيو ِمينِ و
ه اإلهانة :كقوله تعاىل [ ﴾      ﴿ :الدخان .]31
ه التسوية :كقوله تعاىل ﴿ [ ﴾    الطور .]35
ه الدعاء :كقوله تعاىل ﴿[ ﴾    آل عمران  ،]312وغريها.
فاملعاين اليت يستعمل فيها األمر كفرية ،و«بعضها قد يكون متداخالً مع غريه يف بعض
األحيان ،مما جعل العلماء خيتلفون يف تعدادها كفرة وقلة» ،3أي أن تداخل األغراض من األمر
فيما بينها سبَّب االختالف يف اإلكفار أو اإلقالل منها عند العلماء.
وقد اعتمد هذه الوجوه من يعتقدون بأن األمر يكون بإرادة اآلمر ،فقد اختلفت املعاين يف
رد على دليلهم هذا أبو يعلى بقوله « :إمنا عدل عن الصيغة
األمفلة السابقة والصيغة واحدة ،و ّ
لقرينة ،ومسألة اخلالف يف الصيغة إذا جتردت عن القرائن» ،4ومعناه أن املعأ من األمر إمنا يُعرف
بداللة القرينة عليه ،وليس بإرادة اآلمر.
داللة األمر:
اختلف العلماء يف املعأ احلقيقي لألمر ،وما ذكروه من معانيه إمنا هو مستفاد من القرائن ،كما
دار اخلالف بينهم يف ذلك على الوجوب والندب واإلباحة ،وآخرون يرون بالتوقف حىت يدل
دليل.
 1ينظر :تفسري النصوص ،مج ،3ص 336وما بعدها.
 2رواه البخاري ،ينظر :مد بن إمساعيل البخاري ،صحيح البخاري ،دار ابن كفري ،دمشق ،بريوت ،ط4833 ،4ه3443/م،
ص.4314
 3تفسري النصوص ،مج ،3ص.339
 4العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.334
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داللة األمر المطلق على الوجوب:
يقول القاضي أبو يعلى «:إذا ورد لفظ األمر متعرياً عن القرائن اقتضى وجوب املأمور به».1
وهذا كالم اجلمهور ،وذكر أبو يعلى أدلته على ذلك باستقراء لكفري من نصوص الكتاب والسنة
تدل على أن األمر املطلق يقتضي الوجوب ،ومن هذه النصوص:2
• قوله

تعاىل            ﴿:

      

﴾ [األعراف ، ]33 33ووجه الداللة أن املالئكة تبادروا إىل فعل ما

أُمروا به؛ ملا عقلوه من الوجوب ،وتوبيخ إبليس المتناعه عن القيام بالواجب ،وقوله

تعاىل ﴿:

                  

 [﴾      األحزاب  ،]25فمن قال إن األمر للندب أو اإلباحة فقد خري
املأمور ،ويف اآلية نفي التخيري و جعله ضالال.
• قوله

تعاىل﴾             ﴿:

[النور  ،]52فلوال اقتضاء مطلق األمر للوجوب ما صح توعد عليه.
ِ
• قول النيب صلى اهلل عليه وسلم لربيرة :لو ر ِ ِ
ول اهلل؟
بأم ِرو يوا ور ُس و
اج ْعته ،فإنَّهُ أبُو وولود ِ ف وقالو ْ
تْ :
ْ وو
فوه وق والَّ :إمنا أنا وشافِ ٌع ،3 ففيه تربؤ من األمر إىل الشفاعة اليت تدل على الندب.
ودليل آخر يسوقه أبو يعلى وهو إمجاع الصحابة« ،وذلك أهنم كانوا يرجعون إىل رد األوامر
يف الفعل واالمتناع من غري توقف» ،4فلو أن األمر ال يقتضي الوجوب واالمتفال ملا تبادروا إىل

 1املصدر السابق ،مج ،4ص.338
 2ينظر :املصدر نفسه ،مج ،4ص 339وما بعدها.
 3أخرجه البخاري وأبو داود والرتمذي والنسائي وغريهم .ينظر :املصدر نفسه ،مج ،4ص( ،333ااامش).
 4املصدر نفسه ،مج ،4ص.335
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فعله ،لكن هذا الدليل قوبل بردود من أظهرها أن الوجوب إمنا مرده إىل قرائن أحاطت به فنقلته
من الندب إىل الوجوب ،ومن األجوبة على هذا الرد أن « من أثبت غري الوجوب فإمنا أثبته
بداللة» ،1أي بقرينة ،وأن الوجوب« ال ُيتاج إىل قرينة ،لتبادره إىل الذهن ،فهو األصل»،2
والتبادر إىل الذهن دليل قوي على أن الوجوب هو األصل.
ومن ردود أيب يعلى على املخالفني الذين يرون باقتضاء األمر للوجوب عن طريق قرينة صارفة
إليه ه اللغة بذاهتا ،فلو صح ما ذكروه لبطل حكم اللغة ،وإمنا ألفاظ اللغة بظاهرها ،وكذلك لفظ
األمر.3

أدلة المخالفين والرد عليها:

القائلون بالندبومنهم المعتزلة:4 
أورد أبو يعلى للقائلني بالندب حججاً عقلية ،منها أن األمر يدل على حسن املأمور به فقط
من دون وجوبه ،وأجاب أبو يعلى عنه بأن حسن املأمور دليل على وجوبه ما مل يرد دليل التخيري،
وكذلك فليس األمر داال دائما على حسن املأمور به.
ومنها أن محل األمر على الندب أوىل؛ ألن الندب أقل ما يقتضيه األمر ،وأجاب أبو يعلى
ببطالن هذا بالقياس إىل لفظ العموم ،فال جيوز محله على اخلصوص بالرغم من أنه أقل ما
اب آخر بأن احلمل على الوجوب يتضمن الندب وهو أسلم من الغرر واخلطر.
يقتضيه ،وجو ٌ
ومنها أن األمر يرد على الوجوب بقرينة تصرفه إليه ،فإذا مل تكن هنا قرينة وجب أن ال يكون
على الوجوب ،وأجاب أبو يعلى بأنه إن وردت القرينة مع الوجوب فليست إال تأكيداً عليه.
القائلون بالوقفومنهم األشعرية:
يقولون بأن األمر يرد بعدة ٍ
معان منها الوجوب والندب والتهديد ،فلم يكن محلها على أحدها
بأوىل من محلها على آخر ،فصيغة األمر مشرتكة ،وجيب التوقف فيها ،ويرد أبو يعلى أن صيغة
األمر ليست إال على الوجوب ،وإمنا يُعدل عنها إىل غريها بدليل أو قرينة ،وصيغة األمر كأمساء
 1املصدر السابق ،مج ،4ص.331
 2تفسري النصوص ،مج ،3ص.384
 3ينظر:العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.336
 4ينظر :املصدر نفسه ،مج ،4ص 385وما بعدها.
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احلقائق ،فهي حقيقة يف الوجوب كاألسد حقيقة يف البهيمة ،از يف الرجل بقرينة .وأيضاً قوام
يبطل بالقول :فرضت وأوجبت وألزمت .وإطالقه ُيمل على الوجوب .ومن أدلتهم أيضاً أن
استعمال اللفظ يف الندب أكفر منه يف الوجوب فال جيوز أن يكون األقل حقيقة واألكفر ازاً،
رد أيب يعلى أنه يلزم من هذا أن يكون األمر حقيقة يف الندب وموضوعاً له ،وهم يقولون
وّ
بالوقف ،وكذلك فقد يغلب اواز على احلقيقة ،وال تغري هذه الغلبة من احلقيقة شيئا.1

خالصة األمر أن األمر املطلق يدل على الوجوب أو هو حقيقة يف الوجوب كما يرى بذلك
اجلمهور ،بالدليل اللغوي والشرعي « ،وهذا القول هو احلق ،وهو الراجح؛ ألن وضع األمر يف
اللغة إمنا هو لطلب الفعل على جهة احلتم واإللزام » ،2فاالستناد يف ذلك إىل اللغة.
ويضيف أبو يعلى إىل هذا مسألة وهي أن األمر حقيقة يف الندب إذا أريد به الندب كما هو
حقيقة يف الوجوب ،ودليله على ذلك «أن املندوب طاعة ،فوجب أن يكون مأموراً به
كالواجب» ،3وهو دليل مستن ٌد إىل الشرع.
داللة األمر بعد الحظر على اإلباحة:
يرى الشافعي واحلنابلة وبعض املالكية أن األمر يدل بعد احلظر على اإلباحة ،4ويقول أبو

يعلى« :صيغة األمر إذا وردت بعد احلظر اقتضت اإلباحة وإطالق ظور» ،5كقوله
﴾  

تعاىل﴿:

[البقرة  ،]333فإن األمر يف اآلية « أمر يراد به اإلباحة» ،6وهو واقع بعد

حظر اإلتيان ،وأليب يعلى دليالن على أن األمر بعد احلظر لإلباحة مها:7
أمر بعد منع ،كقول السيد لغالمه :ال
• عرف العادة يف خطاب الناس و اوراهتم إذا كان فيها ٌ
تدخل البستان ،ن قال له بعد ذلك :ادخل ،فإنه على اإلباحة؛ ألنه ال ُيسن تأنيبه عند املخالفة.
 1ينظر :املصدر السابق ،مج ،4ص 384وما بعدها.
 2أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ،مج ،4ص.334
 3العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.354
 4ينظر :أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ،مج ،4ص.333
 5العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.356
 6تفسري البحر احمليط ،ج ،3ص.419
 7ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص 351وما بعدها.
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• عرف الشرع ،فقد ثبت من استقراء آي القرآن اقتضاء األمر لإلباحة بعد احلظر ،ومن أمفلته
الكفرية قوله تعاىل [ ﴾    ﴿ :المائدة  ،]3فإن يف هذا األمر« إباحة لالصطياد بعد
حظره عليهم ،كأنه قيل :وإذا حللتم فال جناح عليكم أن تصطادوا» ،1وقول النيب صلى اهلل
ِ
وها ،2ومن أدلة املخالفني الذين يرون أن األمر
عليه وسلمُ  :كْن ُ
ور و
ت نوه وهْيتُ ُك ْم وع ْن زيو وارة ال ُقبُوِر ،فوه ُز ُ
بعد احلظر للوجوب:
رد
 صيغة األمر وجدت متجردة ،فالواجب محلها على الوجوب ،كما لو مل يكن حظر سابق ،و ّ
أيب يعلى على هذه احلجة أن احلظر السابق لألمر قرينة تصرف األمر عن الوجوب.
 ال ُيسن األمر باملباح؛ لكونه عبفاً ،وال ثواب لفاعله ،وجواب أيب يعلى عليه أن هذا ليس بأمر،
أو هو أمر ازاً ،بالرغم من أن صيغته صيغة أمر.3
وهنا قول آخر هو أن األمر بعد احلظر يرجع إىل ما كان عليه قبل احلظر ،فإن كان واجباً كان
واجباً ،وإن كان مباحاً كان مباحاً ،وهذا القول هو اختيار بعض احملققني من احلنابلة.4
داللة األمر المطلق على التكرار:
يقول أبو يعلى «:األمر املطلق يقتضي التكرار على اإلمكان ،سواء كان مقيداً بوقت يتكرر
مفل قوله :إذا زالت الشمس فصل ،أو كان غري مقيد ،مفل قوله :صل» ،5أي أن األمر يدل على
على التكرار بشرط اإلمكان ،وهذا رأي أمحد بن حنبل رمحه اهلل كما ذكر أبو يعلى ،وقد خالف
أكفر الفقهاء واملتكلمني فقالوا :ال يقتضي التكرار ،وعلّق بعض الشافعية اقتضاءه التكرار بالشرط،
وتوقف األشعرية فقالوا :هو على الوقف.6
ومن أدلة أيب يعلى على ما ذهب إليه:7

 1الكشاف ،ج ،3ص.493
 2أخرجه مسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وغريهم .ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص( ،433ااامش).
 3ينظر :املصدر نفسه ،مج ،4ص 364ومابعدها.
 4ينظر :املسودة ،مج ،4ص ،446البحر احمليط ،ج ،3ص.344
 5العدة يف أصول الفقه ،مج ،1ص.264
 6ينظر :املصدر نفسه ،مج ،1ص.265
 7ينظر :املصدر نفسه ،مج ،4ص 366ومابعدها.
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• أن الصحابة عقلت من ظاهر قوله

تعاىل﴾       ﴿:

[المائدة  ]5اقتضاء األمر للتكرار.
• أن النهي يقتضي التكرار ،فكذلك األمر بالقياس عليه.
ومن الردود على هذين الدليلني ما يلي بالرتتيب:1
• أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد ّبني أن مفل هذه اآلية للتكرار.
ه• االنتهاء عن الشيء ممكن أبداً ،واالشتغال به أبداً غري ممكن وفيه مشقة فال يصح القياس،
وهو قياس يف اللغة ،واللغة ال تفبت بالقياس.
داللة األمر المطلق على الفورية:

يقول أبو يعلى« :األمر املطلق :يقتضي فعل املأمور به على الفور عقيب األمر»،2
واختلف العلماء :هل يدل األمر املطلق على الفور أي املبادرة إىل تنفيذ األمر مع اإلمكان ،أم

على الرتاخي أي التخيري بني الفور أو التأخري؟
وقد عزا أبو يعلى القول بالفورية إىل إمامه أمحد بن حنبل وإىل احلنفية ،ونسب القول بالرتاخي
إىل املعتزلة وأكفر أصحاب الشافعي ،وأما األشعرية فقالوا :هو على الوقف.3
ومن أدلة أيب يعلى على أن األمر املطلق يفيد الفور:4
• املوت الذي قد يأيت فجأ ًة للمأمور املرتاخي عن األمر ،وهو مل ميتفل لألمر بعد بتأخريه،
وكأنه حينئذ ال يستحق الوعيد ،وهذا غري جائز.
ه• النهي يقتضي الفور ،وكذلك األمر بالقياس عليه وجبامع الطلب بينهما.
وقد ُرد على الدليل الفاين ب ه« أن النهي ملا كان مفيداً للتكرار يف مجيع األوقات ،ومن مجلتها
وقت احلال ،لزم بالضرورة أن يفيد الفورية خبالف األمر ،أي أن القياس مع الفارق».5

 1ينظر :أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي،مج ،1ص.226
 2العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.344
 ينوه احملقق بأن عزو القول بالفورية على إطالقها إىل احلنفية ليس بصحيح ،وأنه مل يقل بذلك من احلنفية إال أبو احلسن
الكرخي .ينظر :املصدر نفسه ،مج ،4ص( ،343ااامش).
 3ينظر :املصدر نفسه ،مج ،4ص.343
 4ينظر :املصدر نفسه ،مج ،4ص 343وما بعدها.
 5أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ،مج ،4ص.334
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ومن حجج املخالفني ه على ما ذكر أبو يعلى ه قوله تعاىل:

﴿     

[ ﴾ الفتح  ،]37فهذا خرب بوقوع فعل مطلق مل ُيدد بوقت ،فكذلك األمر مل ُيدد
بوقت؛ ألنه طلب إيقاع فعل مطلق .ويرد أبو يعلى بأن ذلك وعد بالدخول ومتعلق بشرط
املشيئة ،وهو ليس بأمر ،وإمنا اخلالف يف لفظ األمر.1
كما يستدل أبو يعلى على فساد قول من قال بالوقف يف هذه املسألة بأدلهة منها أن اهلل تعاىل
قال[ ﴾       ﴿ :البقرة  ،]57فإنه قد وجب ذحبها على الفور ،ووبهّ هخ اهلل
تعاىل بين إسرائيل لتوقفهم وطلبهم صفات البقرة.2
واحلاصل أن اآلراء اختلفت حهول هذه املسههألة بني من يقهول بالرتاخي ،ومن يقهول بالفور ،ومن
يتوقهف ،غري أن« الراجهح عند بعض العلهماء أن األمر ال يدل بذاته على الف ههور أو الرتاخي ،بهل
يستفاد ذلك من القرائن» ،3وطاملا كانت القرائن هي احلاسم يف كفري من القضايا اخلالفية.
ويف مسألة أخرى فقد قرر أكفر العلماء أن األمر بالشيء هني عن ضده ،يقول أبو يعلى:
«األمر بالشيء هني عن ضده من طريق املعأ ،سواء كان له ضد واحد ،أو أضداد كفرية»،4
فاألمر بالصدق هني عن الكذب ،واألمر باجللوس هني عن مجيع أضداده من قيام واضطجاع
ومشي وغريه.
 5ـ ـ النهي:
النهي لغةً املنع ،ومن تعاريفه يف االصطالح « :القول اإلنشائي الدال على طلب كف عن فعل
على جهة االستعالء» ،5مع اختالف العلماء حول مسألة شرط االستعالء وإرادة الناهي.
وللنهي صيغة ه كما يقرر أبو يعلى ه « تدل مبجردها عليه ،وهو قول القائل ملن دونه :ال تفعل،
كاألمر سواء» ،1وأنكر األشعرية أن للنهي صيغة،2كما يُستفاد النهي من صيغ أخرى ،كلفظ
التحرمي ،ونفي احلل ،واألمر الدال على الرت .3
 1ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.341
 2ينظر :املصدر نفسه ،مج ،4ص.349
 3أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ،مج ،4ص.334
 4العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.364
 5إرشاد الفحول ،ج ،4ص.895
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وجوه استعمال النهي:

يستعمل النهي يف ٍ
معان كفرية منها:4

ه ه الرغبة والسؤال :كقوله تعاىل:
ه ه التقرير :كقوله تعاىل:

﴿ [ ﴾    البقرة ]335

﴿﴾              

[ الكهف .]75
ه ه التحذير :كقول السيد لعبده :اآلن قد أمرتك ،ال تفعل.
ه ه االستقالل :كقول القائل :ال تكلمين فلست أهال للكالم.
ه ه تسكني النفس :كقوله
ه ه العظة :كقوله

تعاىل   ﴿ :

تعاىل   ﴿:

﴾ [يس .]75

﴾ [ النساء .]31

وقد ع ّدد بعه هض العلماء سبعة معان أساسية لصيغة (ال تفعل) هي :التح هرمي ،والكراهة،
والتحقري ،وبيان العاقبة ،والدعاء ،واليأس ،واإلرشاد.5

داللة النهي على الفور والتكرار:

املشهور عند العلماء أن النهي يدل على الفور والتكرار معاً « ،فإذا هنى الشرع عن شيء
وجبت املبادرة فوراً إىل الكف عن املنهي عنه ،وأال يفعله يف مجيع أوقات حياته ،حىت يتحقق
االمتفال للنهي» ،6وإىل ذلك ذهب أبو يعلى احلنبلي قائالً « :النهي يقتضي املبادرة إىل تر
املنهي عنه على الفور ،كاألمر وأنه يقتضي التكرار كاألمر سواء» ،7وقد خالف مجاعة منهم أبو
بكر ابن الباقالين.

داللة النهي المطلق على الفساد:

 1العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.835
 2ينظر :املصدر نفسه ،مج ،3ص.836
 3ينظر :أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ،مج ،4ص.333
 4ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.831
 5ينظر :اإلحكام لآلمدي ،ج ،3ص.334
 6أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ،مج ،4ص.336
 7العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.834
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اسع بني العلماء ،فأما النهي يف األمور احلسية كالزىن والقتل وما
كان اذه القضية ٌ
نقاش و ٌ
إليه ،والنهي عن التصرفات اليت ال تُعرف إال من طريق الشرع ( كبيع اجلنني يف بطن أمه) فهذا ال
خالف على داللته على الفساد والبطالن ،وأما التصرفات الشرعية اليت يتعلق النهي عنها مبعأ يف
غريها فهي ما انعقد اخلالف حواا بني العلماء ،ومن أمفلتها :الصالة يف الدار املغصوبة ،الذبح
بسكني مغصوب ،وأيضاً اختلفوا يف أثر النهي عن التصرفات الشرعية إذا اجته النهي إىل وصف
الزم للفعل الشرعي ،كالنهي عن الصوم أيام العيد ،والنهي عن بيع اوهول وغريه.1
ويرى أبو يعلى أن النهي على إطالقه يقتضي فساد املنهي عنه ،وبذلك يقول احلنابلة
والظاهرية ،وخيالف املعتزلة واألشعرية .ومن أدلة أيب يعلى اليت ساقها لذلك:2
ِ
س فِ ِيه
• حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم الذي روته عائشة (:وم ْن أو ْح ود و
ث يف ْأمرنا وهذا وما ْلي و
فوه ُه وو ورّد).3
• استدالل الصحابة رضي اهلل عنهم على فساد العقود بالنهي عنها.
• األمر يدل على الصحة واجلواز ،فوجب أن يدل النهي على البطالن والفساد.
• ال فرق بني أن يكون النهي ملعأ متعلق باملنهي عنه أو بغريه؛ بدليل أن شراء الصيد يف حق
رم ،ونكاح احملرمة باطل.
ومن حجج املخالفني مع رد أيب يعلى عنها:4
• الدليل ال جيوز وجوده وليس معه مدلوله ،ويف الشريعة قد يرد النهي مقارناً للصحة واإلجزاء،
فدل على أنه ال يدل على الفساد ،وذلك مفل الصالة يف الدار املغصوبة ،فإنه يقع موقع اجلائز مع
كونه رماً منهياً عنه.
وجواب أيب يعلى :أن هذا ال مينع وجوده ،وال يقتضي الفساد ،كما مل مينع وجوده وال يقتضي
التحرمي.
• الفساد صفة زائدة ال يقتضيها لفظ النهي ،فال تفبت به ،وجواب أيب يعلى :كذلك إذاً التحرمي.
• النهي ال يرجع إىل املنهي عنه؛ بدليل أنه ممنوعٌ مفالً من شرب املاء املغصوب ،وإذا مل يرجع
النهي إليه مل يؤثر يف املنهي عنه ،كما لو توضأ مبا مل ميلكه يف دار مغصوبة ،فإن الوضوء صحيح،
 1أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ،مج ،4ص 331وما بعدها.
 2ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص 838وما بعدها.
 3أخرجه البخاري ،ينظر :صحيح البخاري ،ص.659
 4ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص 839ومابعدها.
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وإن كان ممنوعا يف هذه احلال .ومن جواب أيب يعلى :أنه ال فرق بني أن يرجع النهي إىل نفسه
كأكل الربا مفال ،وبني أن يرجع إىل شرط كبيع اوهول ،فكالمها باطل.
التقسيم الثاني :باعتبار ظهور المعنى وخفائه.
ينقسم اللفظ باعتبار ظهور املعأ إىل :النص والظاهر ،وباعتبار اخلفاء فإن اللفظ يسمى:
اومل ،ومنه أيضاً :املتشابه ،وهذا عند املتكلمني.1
 1ـ ـ النص:
جاء يف اللسان «:النص :رفعك الشيء ه نص احلديث ينصه نصاً :رفعه .وكل ما أُظهر ،فقد
نُص» ،2فمن املعاين اللغوية للنص إذاً :الرفع واإلظهار.
ويف معأ الرفع يقول أبو يعلى«:و[ منه] مسيت منصة العروس؛ ألن العروس ترتفع عليها على
سائر النساء ،وتنكشف ان بذلك» ،3أما يف اصطالح األصوليني فإن أبا يعلى يسرد لنا موعة
من تعاريفهم نذكرها كما يلي:4
1ـ ما ُرفع يف بيانه إىل أقصى غايته.
2ـ كل لفظ ال ُيتمل إال معأ واحداً.
3ـ ما استوى ظاهره وباطنه.
4ـ ما عري لفظه عن الشركة ،وخلص معناه من الشبهة.
5ـ ما تأويله يزيله[كذا].
 1ينظر :أصول الفقه اإلسالمي ملصطفى شليب ،ص 848و.545
 2لسان العرب ،مادة (نصص) ،مج ،6ج ،89ص.8884
 3العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.431
 4ينظر :املصدر نفسه ،مج ،4ص431و.434

 يف "الورقات" للجويين عبارة( :ماتأويله تنزيله) كتعريف للنص ،ومعناها أن النص ال ُيتاج يف تفسريه إال إىل اللفظ الذي
نزل به .ينظر :ابن الفركاح ،شرح الورقات ،دراسة وحتقيق :سارة شايف اااجري ،دار البشائر اإلسالمية( ،د،ت) ،ص.348
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ن يقرر أبو يعلى أن الصحيح يف تعريف النص «أن يقال :النص ما كان صرُياً يف حكم من

األحكام ،وإن كان اللفظ تمالً يف غريه» ،1أي يف غري ما هو نص عليه.

ومن تعاريهف النص اليت أخذها احملدثون من تعاريف علماء األصهول :أن النص «هو ما دل
بنفس صيغته على املعأ املقصود أصالة من سياقه» ،2أي أن النص لفظ يتبادر معناه إىل الذهن،
يساعد السياق يف فهم املقصود منه ،كقوله تعاىل:

﴿ [ ﴾     البقرة ]376

فظاهره حتليل البيع وحترمي الربا ،وهو نص على نفي املماثلة بينهما .ومن خالل هذا املفال القرآين
وغريه جند أن الظاهر والنص كالمها واضح الداللة ظاهرها ،غري أن الفرق بينهما هو القصد الذي
يستنبط من السياق ،فاملراد من الظاهر ليس هو املقصود من السياق ،خبالف النص ،واملراد
بواضح الداللة املستغأ عن أمر خارجي يعني على الفهم املراد منه.3

 2ـ ـ الظاهر:

4
وشر ُح هذا القول «أن
،
يعرفه أبو يعلى بقوله« :ما احتمل معنيني أحدمها أظهر من اآلخر»
ْ
الظاهر هو :اللفظ الذي فهم منه السامع معنيني ،ولكن رجح أحد هذين املعنيني ،دون
5
النص؛ ألنه ال ُيتمل إال معأ واحداً ،وخيرج
"
معنيني
احتمل
ما
"
بالقول
ج
فيخر
،
اآلخر»
ُ
بالرتجيح اومل .و«الظاهر عند اجلمهور :هو الذي ُيتمل التأويل ،أو يدل على معناه داللة ظنية
أي راجحة ...فإن صرف اللفظ عن املعأ الظاهر وأريد به املعأ املرجوح لقرينة ،مسي مؤوالً».6

ومن الفروق بني الظاهر والعموم أن العموم يتناول مجيع أفراده تناوالً واحداً إال بدليل خيصه،
أما الظاهر فأحد املعنيني الذين ُيتملهما اللفظ أظهر وأقوى من اآلخر ،فالظاهر شامل للعموم؛
ألن الظاهر يف العموم هو الكل مع احتماله للبعض.7

 1العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.434
 2عبد الوهاب خالف ،علم أصول الفقه ،مكتبة الدعوة اإلسالمية ،مصر( ،د،ت) ،ط ،4ص.463
 3ينظر :املرجع نفسه ،ص.468
 4العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.484
 5املهذب يف علم أصول الفقه املقارن ،مج ،3ص.4344
 6أصول الفقه للزحيلي ،مج ،4ص.331
 7ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.484
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ومن أمفلة الظاهر قوله تعاىل:

﴿    

﴾ [الحج  ،]1فهو معأ ظاهر

بوجوب التقوى.

ـ ـ التأويل :هو يف اصطالح األصوليني «محل اللفظ على غري مدلهوله الظاهر منه مع احتماله له

بدليل يعضده» ،1ومعناه أن يكون للفظ معنيان :أحدمها راجح يدل عليه الظاهر ،واآلخر
مرجوح ،فيفبت عند اوتهد دليل يقوي املعأ املرجوح ،فيحمله عليه بذلك الدليل .وهذا التعريف
للتأويل خاص باملتكلمني ،أما األحناف فقد عرفوا املؤول بأنه ما ترجح من معنيي املشرت بغالب
الرأي ،فهم جعلوه قاصراً على ذلك ،وقيّدوه هبذا القيد ،فال يكون املؤول إال من املشرت .2

 3ـ ـ المجمل:
3
عرفه أبو يعلى بقوله« :وأما اومل فهو ما ال
فقد
ا
اصطالح
أما
،
لغةً هو اوموع أو احملصل
ً
ّ
4
عرفه اآلمدي بعدما أورد تعاريف أخرى له
ينبئ على املراد بنفسه ،وُيتاج إىل قرينة تفسره»  .و ّ
بقوله« :واحلق يف ذلك؛ أن يقال :اومل هو ماله داللة على أحد أمرين ال مزية ألحدمها على
اآلخر بالنسبة إليه» ،5ولذلك فاومل ما خفيت داللته.

ومن األمفلة اليت ساقها أبو يعلى عن اومل قوله تعاىل:

﴿ ﴾    

يبني جنس احلق وقدره.
[ األنعام  ،]333فهو مل ُيتاج إىل دليل يفسره و ّ
اومل هو من األلفاظ غري واضحة الداللة ،وقد اختلف العلماء يف بعض النصوص :هل هي
ملة أو ال.6
ـ ـ المتشابه:
 1املهذب يف علم أصول الفقه املقارن ،مج ،3ص.4345
 2ينظر :منهج املتكلمني ،ص393و.398
 3ينظر :شرح الكوكب املنري ،مج ،3ص.843
 4العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.483
 5اإلحكام لآلمدي ،ج ،3ص.43
 6ينظر :أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ،مج ،4ص.381
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يعرفه أبو يعلى بقوله « :هو :املشتبه احملتمل الذي ُيتاج يف معرفة معناه إىل تأمل وتفكر وتدب هر

وقرائن تبينه وتزيل إشكاله» ،1ويف موضع آخر يقول« :املتشابه :ما احتاج إىل بيان» ،2ونو وسب
هذا إىل اإلمام أمحد رمحه اهلل ،واملتشابه خبالف احملكم الذي ال ُيتاج إىل بيان.
واملتشابه عند أكفر املتكلمني يشمل اومل ،واومل نوع منه ،وعلى ذلك فإن غري واضح
متضمن للمجمل.3
الداللة نوع واحد هو املتشابه على اعتبار أنه ِّ

 1العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.453
 2املصدر نفسه ،مج ،3ص.648
 3ينظر :أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ،مج ،4ص.385
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تقسيم الحنفية وفق هذا االعتبار:
لألحناف طريقة أخرى يف تقسيم األلفاظ باعتبار ظهور املعأ وخفائه ،طريقة خمتلفة عن طريقة
اجلمهور.
يقسم احلنفية اللفظ الواضح الداللة إىل أربعة:1
 1ـ الظاهر.
 2ـ النص.
 3ـ املفسر :ويعرفه أبو يعلى بقوله «ما ينبئ عن املراد بنفسه ،أو يعرف معناه من لفظه وال يفتقر
إىل قرينة تفسره ،وهذه صفة النص» ،3أي أن املفسر داخل يف النص عند املتكلمني ،أما
األحناف فريونه أكفر وضوحاً من النص.
 4ـ احملكم :وهو عند أيب يعلى يكون مفسراً ،أو معرباً عما مل ينسخ.3
كما يقسمون اللفظ غري الواضح الداللة إىل أربعة أيضا:4
لكن عارضاً ما أخفى املراد من بعض أفراده،
 1ـ اخلفي :هو ما كان معناه ظاهراً من لفظه ،و ّ
وُيتاج إلدراكه إىل نظر .واخلفي أدىن مراتب اخلفاء ،ويقف مقابالً للظاهر.
ُ
 2ـ املشكل :هو ما خفي معناه املراد بسبب يف نفس اللفظ ،حبيث ال غأ عن التأمل والقرينة اليت
تبينه ،وهو يقابل النص.
 4ينظر :املرجع السابق ،مج ،4ص 341وما بعدها.
 3العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.454
 3ينظر :املصدر نفسه ،مج ،4ص454و.453
 8ينظر :أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ،مج ،4ص 335وما بعدها.
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 3ـ اومل.
 4ـ املتشابه :هو أشد خفاء من اومل.
مخطط لتقسيم اللفظ بحسب ظهور المعنى وخفائه
 /1عند الجمهور:
اللفظ
واضح الداللة

النص

غير واضح الداللة

المتشابه

الظاهر

( المجمل أحد أنواعه)

 /2عند األحناف:
اللفظ

غير واضح الداللة

واضح الداللة
الظاهر
أشد
وضوحا

الخفي

النص

عالقة

المشكل

أشد

المفسر

تقابل

المجمل

خفاء
ا
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المحكم

المتشابه

التقسيم الثالث :باعتبار كيفية داللة اللفظ على المعنى:
تنقسم داللة اخلطاب أو اللفظ عند املتكلمني إىل قسمني أساسيني مها :داللة املنطوق وداللة
املفهوم ،وفيما يلي بياهنما:
 1ـ ـ داللة المنطوق:
املنطوق لغةً هو امللفوظ به ،ويف االصطالح هو ما دل عليه اللفظ يف ل النطق .1أما داللة

املنطوق فيمكن تعريفها بأهنا« داللة اللفظ على حكم ذكر يف الكالم ونطق به؛ مطابقة ،أو
تضمناً ،أو التزاماً» ،2أي أهنا الداللة الظاهرة من الكالم املنطوق.

ومن أمفلة ذلك وجوب دفع الزكاة من سائمة الغنم ،والذي دل عليه منطوق قوله صلى اهلل
عليه وسلم (:يف وسائِ وم ِة الغونو ِم زوكاةٌ) ،3وحكم حل البيع وحترمي الربا ونفي املماثلة بينهما ،والذي
دل عليه قوله تعاىل [ ﴾      ﴿ :البقرة .]376
أقسام المنطوق :ينقسم املنطوق إىل:
 1ـ صريح :وهو« داللة اللفظ على احلكم بطريق املطابقة ،أو التضمن؛ حيث إن اللفظ قد وضع
له» ،4وهذا القسم هو ما مياثل عبارة النص عند احلنفية.5
 2ـ غري صريح :وهو« داللة اللفظ على احلكم بطريق االلتزام؛ إذ أن اللفظ مستلزم لذلك املعأ
واحلكم ،فاللفظ ه هنا ه مل يوضع للحكم ،ولكن احلكم فيه الزم للمعأ الذي وضع له ذلك
 1ينظر :املهذب يف علم أصول الفقه ،مج ،8ص.4134
 2تفسري النصوص ،ج ،4ص.594
 3أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وغريهم .ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص(،884ااامش).
 4املهذب يف علم أصول الفقه ،مج ،8ص.4133
 5ينظر :منهج املتكلمني ،ص.885
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اللفظ» ،1ومن أمفلة هذا القسم قوله تعاىل:

﴿ [ ﴾       البقرة

 ،]322فقد لزم من حرف الالم حكمان :األول :نسب املولود لألب ،والفاين :نف ه هقته على األب
دون األم.2
وهذا القسم ه ه أي املنطوق غري الصريح ه ه ينقسم إىل ثالثة :فإذا كان املدلول عليه بااللتزام
مقصوداً ومتوقفاً عليه صدق الكالم ،أو صحته عقالً أو شرعاً ،فهذه داللة االقتضاء ،وإذا كان
املدلول عليه مقصوداً ومل يتوقف عليه ذلك فهي داللة إمياء ،وأما إذا كان املدلول عليه غري مقصود
فهي داللة إشارة .3
ومن أمفلة االقتضاء حديث النيب صلى اهلل عليه وسلمُ ( :رفِ وع وع ْن َّأميت اخلوطوأُ ووالنِّ ْسيوا ُن وووما
استُ ْك ِرُهوا وعلوْي ِه) ،4فيُقدر رفع اإلن والعقاب ،ومن أمفلة اإلمياء اقرتان األمر بإعتاق رقبة بالوقاع،
ْ

سبب لإلعتاق ،ومن أمفلة اإلشارة قول النيب صلى اهلل عليه وسلم:
فهو دليل على أن الوقاع ٌ
ِ
(النِّساء ناقِصات ع ْق ٍل وِدي ٍن ،فوِقيل له :يا رس و ِ
إح ود ُاه َّن يف
صا ُن دينِ ِه َّن؟ قو وال :متوْ ُك ُ
ث ْ
ول اهلل ،وما نهُ ْق و
و ُ و وُ
وُ و ُ و و
ِ
وم) ،5فالقصد هنا هو بيان نقصان دينهن ال ما يلزم منه
صُ
صلِّي ووال تو ُ
قوه ْع ِر بوهْيت وها وشطْور ود ْه ِروها ،ال تُ و
منه وهو بيان أكفر احليض وأقل الطهر.6
 2ـ ـ داللة المفهوم:
املفهوم يف اللغة ما يُدر ويُستفاد من الكالم ،ويف االصطالح هو ما يُستفاد من اللفظ ال يف
ل النطق  ،7و« كل معأ استفيد من ذكر اللفظ ،وليس اللفظ موضوعاً له فهو املفهوم» ،8أي

 1املهذب يف علم أصول الفقه ،مج ،8ص.4133
 2ينظر :تفسري النصوص ،ج ،4ص.595
 3ينظر :املهذب يف علم أصول الفقه ،مج ،8ص.4138
 4أخرجه ابن ماجه ،واحلاكم ،والطحاوي ،وابن حبان وغريهم .ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص( ،545ااامش).
 5أخرجه مسلم بلفظ آخر .ينظر :مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط4834 ،4ه3444/م،
ص.54
 6ينظر :أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ،مج ،4ص364و.364
 7ينظر :املهذب يف علم أصول الفقه ،مج ،8ص.4139
8
عبد احلميد بن باديس ،مبادئ األصول ،تح :عمار طاليب ،املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر ،ط4944 ،3م ،ص.33
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أي أن املفهوم ليس هو مدلول اللفظ املباشر ،وإمنا هو ما يُفهم أو يستنتج منه ،أو هو املعأ
الذي يدل عليه معأ اللفظ ،وداللة املفهوم داللة التزامية.1
وينقسم املفهوم إىل قسمني أساسيني:
 1ـ مفهوم الموافقة:
ويسميه أبو يعلى "مفهوم اخلطاب" ،وهو عنده «التنبيه باملنطوق به على حكم السكوت
عنه» ،4ومن تعاريف مفهوم املوافقة أنه «داللة اللفظ على ثبوت حكم الشيء املذكور للمسكوت
عنه ،الشرتاكهما يف علة احلكم املفهومة بطريق اللغة» ،3ومعناه أن املذكور( املنطوق) واملسكوت
عنه (املفهوم) متوافقان يف احلكم بسبب اشرتاكهما يف علة احلكم ،وهذا مفل قوله تعاىل:
﴿    

﴾ [اإلسراء  ،]32فإن النهي عن الضرب وسائر أنواع األذى يُفهم من منطوق

هذه اآلية ،وأيضاً مفل قوله تعاىل:

﴿ ﴾      

[النساء  ،]03فالنهي وارد

أيضاً عن إتالف مال اليتيم ،ويُفهم هذا من منطوق اآلية.
ومن أمساء مفهوم املوافقة:3
ه ه داللة النص :وهو عند احلنفية.
ه ه داللة الداللة :وهو عند بعض العلماء.
ه ه مفهوم اخلطاب :وهو عند أيب يعلى ،وابن فور (ت846ه).
ه ه القياس اجللي :وهو عند الشافعي رمحه اهلل.
ه ه فحوى اخلطاب.
ه ه حلن اخلطاب أو حلن القول.
 1ينظر :معجم مصطلح األصول ،ص.344
 4العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.453
 3وهبة الزحيلي ،الوجيز يف أصول الفقه ،دار الفكر ،دمشق ،ط4998 ،4م ،ص.414
 3ينظر :املهذب يف علم أصول الفقه ،مج ،8ص.4183
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ويقول أبو يعلى بعد ذكره آية حترمي التأفف «:فنبه بذلك على حترمي الضرب والشتم؛ ألنه إمنا
منع من التأفيف ملا فيه من األذى ،وذلك يف الضرب أعظم .فوجب أن يكون باملنع أوىل.
ويسمى هذا القسم فحوى اخلطاب ...ويسمى أيضاً حلن القول» ،4إذاً فأبو يعلى يرى أن حلن
اخلطاب وفحواه امسان ملسمى واحد « ،وهو مذهب كفري من العلماء».3
غري أن فريقاً آخر من العلماء يرى أهنما خمتلفان ،ووجه اختالفهما هو احلكم ،فإذا كان املفهوم
أوىل به من املنطوق فهو فحوى اخلطاب ،وإذا كانا متساويني فيه فهو حلن اخلطاب ،فآية حترمي
التأفيف يُفهم منها ما هو أوىل بالتحرمي من التأفيف وهو الضرب والشتم ،فهذا من فحوى
اخلطاب ،وآية حترمي أكل مال اليتيم يُفهم منها حترمي إحراقه أو إتالفه ،وكالمها تضييع حلق اليتيم،
فهذا من حلن اخلطاب.3
كما يُطلق أبو يعلى على مفهوم اخلطاب مصطلح "التنبيه" ،فعند قوله تعاىل ه مفاله :
[ ﴾        آل عمران  ]76يتنبّه الذهن إىل أن هذا الكتايب
﴿ 

يؤدي الدينار وهو أقل من القنطار .8وهكذا فه« عند مساع اللفظ والنص يتنبه الذهن من العارف
باللغة ،فينتقل مباشرة من املنطوق إىل املسكوت انتقاالً ذهنياً سريعاً بدون توقف على مقدمات
شرعية ،أو استنتاجية» ،5فمفهوم املوافقة يتضمن عمالً ذهنياً يتمفل يف تنبهه إىل ما مل يُذكر يف
الكالم املنطوق.

داللة مفهوم الموافقة لفظية أو قياسية:

 4العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.453
 3املهذب يف علم أصول الفقه ،مج ،8ص.4188
 3ينظر :مصطفى بن مد بن سالمة ،التأسيس يف أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة ،مكتبة احلرمني( ،د،ت)،
ص394و.393
 8ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.844
 5املهذب يف علم أصول الفقه ،مج ،8ص.4154
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من القضايا اليت اختلف فيها األصوليون كون داللة مفهوم املوافقة لفظية معنوية متأتية من جهة
اللغة ،أو قياسية متأتية من جهة االجتهاد والتأمل .يقول أبو يعلى« :فأما احلكم الفابت من طريق
التنبيه فال يسمى قياساً ،وإمنا هو مفهوم اخلطاب وفحواه» ،6فإذًا يذهب أبو يعلى إىل أن مفهوم
املوافقة ليس قياساً ،وبعد سرده ألمفلة عدة يقول« :كل هذا من معأ اللفظ» ،1مقرراً أن
داللة مفهوم املوافقة لفظية معنوية .ويقول هبذا أكفر األحناف واملالكية كالقرايف وابن احلاجب
وبعض الشافعية منهم اآلمدي وابن السبكي(ت771ه) ،وكفري من احلنابلة.3
ومن األدلة اليت طرحها القاضي أبو يعلى على ذلك:3
• أن القياس خيتص به أهل النظر واالستدالل ،وهو خبالف مفهوم املوافقة الذي هو متاح للعامل
العام ّي على حد سواء.
و ّ
• أن العقل يقتضي مفهوم املوافقة أو فحوى اخلطاب الذي ال يفبته إال اللفظ ،وألنه من اللفظ مل
جيز إطالق اسم القياس عليه.
وأما من يقولون بالقياس فهم أكفر الشافعية كاإلمام الشافعي وأيب إسحاق الشريازي،
والرازي ،وإمام احلرمني ،باإلضافة إىل بعض احلنفية ،وبعض احلنابلة كأيب احلسن

اجلزري(ت634ه) ،8وحجتهم أن اللفظ املنطوق ال يتناول املعأ املفهوم ،وال يُستفاد هذا األخري
منه؛ ولذلك فهو يُستفاد بالقياس ،5كما يرى اإلمام الرازي أن حصر املفهوم بطريق الوضع اللغوي
باطل بالضرورة؛ فالتأفيف ليس هو الضرب ،واملنع من األول ليس منعاً من الفاين ،وكذلك ما كان
بطريق الوضع العريف فهو باطل.6

 6العدة يف أصول الفقه ،مج ،8ص.4333
 1املصدر السابق ،مج ،8ص.4336
 3ينظر :املهذب يف علم أصول الفقه ،مج ،8ص.4189
 3ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،8ص.4334
 8ينظر :املهذب يف علم أصول الفقه ،مج ،8ص.4154
 5ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،8ص.4339
 6ينظر :احملصول يف علم أصول الفقه ،ج ،5ص.434
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وجييب أبو يعلى عن ذلك به ه « أنه وإن مل يكن الضرب منصوصاً عليه ،فقد بينا أن اللفظ قد

دل عليه ،وأنه يقع يف فهم السامع ،كذلك الضرب والشتم ،ففبت أن اللفظ دل عليه من مفهومه
وفحواه ...وألنا قد بينا أن ما ثبت باللفظ ،ليس من شرطه أن توجد صيغة اللفظ فيه ،كقوله:
اقتلوا أهل الذمة لكوهنم كوافر ،جاز قتل عبدة األوثان وإن مل تتناوام صيغة اللفظ» ،1فمفهوم
املوافقة مرده إىل اللفظ ال إىل القياس.
 2ـ مفهوم المخالفة:
يعرفه أبو يعلى بقوله« :ويعرب عنه :بأن املسكوت عنه خيالف حكم املنصوص عليه بظاهره»،2
فاملفهوم واملنطوق عند املخالفة خمتلفان يف احلكم ،ويقدم أبو يعلى ملفهوم املخالفة امساً آخر هو:
دليل اخلطاب.
وبعبارة أخرى مفهوم املخالفة هو« :كل معأ استفيد من ذكر اللفظ وهو ضد املعأ الذي
وضع له اللفظ فإنه يعطى نقيض حكم املنطوق ...ويسمى دليل اخلطاب».3
ومن أمفلته :قوله صلى اهلل عليه وسلم( :يف وسائِ وم ِة الغونو ِم الزوكاةُ)  ،فهو يدل مبفهوم املخالفة
حلكم املنطوق أن الغنم املعلوفة ال زكاة فيها.
وقد «قيل :هو :االستدالل بتخصيص الشيء بالذكر على نفي احلكم عما عداه» ،4أي
يستدل باملنطوق املخصص على مسكوت عنه هو نفي احلكم يف غري هذا التخصيص.
أنواع مفهوم المخالفة:
ـ مفهوم الصفة:
يكون دليل اخلطاب مفهوم الصفة «إذا علق بصفة فيدل على أن احلكم فيما عدا الصفة
خبالفه» ،5أي تكون الصفة سبباً يف حكم يوجد بوجودها وينتفي بانتفائها.
 1العدة يف أصول الفقه ،مج ،8ص.4339
 2املصدر نفسه ،مج ،3ص.889
 3مبادئ األصول ،ص.33
 4املهذب يف علم أصول الفقه ،مج ،8ص.4165
 5العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.458
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عرف به مفهوم الصفة أنه «داللة اللفظ املقيد بصفة على نفي احلكم عن املوصوف عند
ومما ّ
انتفاء تلك الصفة» ،1ويف املفال السابق وصف للغنم بالسائمة وحكم بإخراج الزكاة منها ،فإذا
انتفت صفة السوم فاحلكم أن ال زكاة فيها.
ومفال آخر عن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم( :ال و ِصيَّةو لِوا ِر ٍ
ث) ،2فدل مفهومه على أن
و
و
الوصية لغري الوارث.
ـ مفهوم الشرط:
يُعرف بأنه «داللة اللفظ املتعلق فيه احلكم على شرط على انتفاء احلكم عند انتفاء
3
الشرط» ،ومن أمفلته قوله تعاىل           ﴿ :
يد َّن وعلوى
[ ﴾    التوبة  ،]30فقد روي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ( :وواهللِ أل ِز و
َّ ِ
ني) ،4ففيه دليل على أن ما زاد على السبعني خيالف حكمه حكم السبعني.5
السْبع و
ومن أمفلته قوله تعاىل:

﴿        

﴾ [الطالق ،]5

فإذا انتفى الشرط املذكور فال نفقة للمطلقة.
ـ مفهوم الغاية:
يعرف بأنه «داللة اللفظ الذي قيد فيه احلكم بغاية على ثبوت نقيض ذلك احلكم بعد
6
خمالف
الغاية»  ،ومن األدوات اليت تستعمل للغاية" :إىل"و"حىت" فإهنما تدالن على أن ما بعدمها ٌ

خمالف ملا قبلهما .ومن األمفلة على هذا النوع قوله تعاىل:
ٌ

﴿        

 1الوجيز يف أصول الفقه ،ص.414
 2جزء من حديث صحيح ،أخرجه أبو داود والرتمذي وابن ماجة وأمحد وغريهم .ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج،4
ص( ،434ااامش).
 3الوجيز يف أصول الفقه ،ص.413
 4أخرجه البخاري بلفظ آخر ،ينظر :صحيح البخاري ،ص.4453
 5ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.855
 6الوجيز يف أصول الفقه ،ص.413
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﴾   

[البقرة  ،]320ومفهومه املخالف أن املطلقة ثالثاً إذا تزوجت غري مطلقها ن

طلقها فإهنا حتل للزوج األول.
ـ مفهوم العدد:
مفهوم العدد «هو داللة اللفظ الذي قيد فيه احلكم بعدد على نفيه فيما عدا ذلك»،1ومن
أمفلته قوله تعاىل:

﴿   

﴾ [النور  ،]3فإن «دليل اخلطاب ال جيوز اجللد أقل

من ذلك وال أكفر» ،2وأيضاً يف رواية مد بن العباس الذي سأله اإلمام أمحد عن الرضاع فقال:
ضعتو ِ
ان) 3فأرى الفالثة حترم .4وهذا هو
ض وعةُ ووال َّ
عن النيب صلى اهلل عليه وسلم( :ال وْحت ُرُم َّ
الر ْ
الر ْ و
مفهوم العدد.
ـ مفهوم اللقب أو االسم:
هو« داللة منطوق اسم اجلنس أو اسم العلم على نفي احلكم املذكور عما عداه» ،5وقد ذكره
ذكره أبو يعلى يف تعريف دليل اخلطاب ،فقال «:أن يعلق احلكم بصفة ...أو بعدد ...أو باسم
حنو قوله (:يف الغونو ِم زوكاةٌ)» ،6ومن أمفلته قوله تعاىل[ ﴾   ﴿ :الفتح  ،]31فمفهومه
املخالف أن غري مد مل يكن رسول اهلل.

ه ه وهنا أنواع أخرى ملفهوم املخالفة منها مفهوم االستفناء من النفي ومفهوم احلصر ومفهوم
الزمان ومفهوم املكان ،وجيدر بالذكر أن األصوليني اختلفوا يف حجية مفهوم املخالفة بني من يقول
هبا ومن ال يقول ،إال أهنم اتفقوا على أن مفهوم اللقب منه غري حجة؛ ألن ذكر اللقب «ال يفيد
تقييداً وال ختصيصاً وال احرتازاً عما عداه» ،7فاللقب ال يفيد ما تفيده الصفة أو العدد أو الغاية أو
أو الشرط من التقييد أو التخصيص وحنو ذلك.
 1املرجع السابق ،ص.413
 2التأسيس يف أصول الفقه ،ص.398
 3أخرجه مسلم وابن ماجه والدارقطين .ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص( ،854ااامش).
 4ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.854
 5منهج املتكلمني ،ص.596
 6العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص884و.889
 7الوجيز يف أصول الفقه ،ص.413
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التقسيم الرابع :باعتبار استعمال اللفظ في المعنى
نتناول هبذا االعتبار كالً من احلقيقة واواز .إذ «ال يوصف لفظ بأحد هذه األنواع إال
باالستعمال؛ ألن هذه الصفة من عوارض األلفاظ ال تظهر إال عند االستعمال» ،1فاالستعمال
هو ما ُيدد إن كان اللفظ حقيقة أو ازاً.
 1ـ الحقيقة:
من أهم القضايا اليت تناواا األصوليون بالبحث والدراسة ،احلقيقة ومعها اواز« ،وهو موضوع
من أدق وأوسع مراحل التطور الداليل لأللفاظ ،وإن كانت الدراسة األصولية تدور حول النصوص
الشرعية إال أن تلك النصوص هي لغة العرب وما تصاحلوا عليه» ،2فكان ال بد من دراسة
األصوليني للحقيقة واواز.
واحلقيقة يف اصطالح األصوليني «هي اللفظ املستعمل يف املعأ الذي وضع له يف اصطالح
املتخاطبني» ،3وهذا التعريف االصطالحي شامل ألقسام احلقيقة الفالثة :اللغوية والشرعية
والعرفية؛ ألن املتخاطبني أعم من أن يكونوا لغويني فقط ،أو أصوليني فقط.
حكم الحقيقة :اا ثالثة أحكام:4
 1ـ يفبت املعأ الذي وضع للفظ حقيقةً ،وسواء كان اللفظ عاماً أو خاصاً ،أو هنياً أو أمراً ،أو...
 2ـ ميتنع نفي املعأ عن اللفظ؛ فال يقال لألب ليس بأب ،ولكن اجلد يقال عنه :ليس بأب ،وإن
كان أبا ازاً.
 3ـ تقدم احلقيقة على اواز؛ ألهنا ال حتتاج إىل قرينة كاواز.
 1أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ،مج ،4ص.393
 2أمحد عبد الغفار ،التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه ،دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية4996 ،م ،ص.443
 3أصول الفقه اإلسالمي ملصطفى شليب ،ص.858
 4ينظر :أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ،مج ،4ص.395
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وبالنسبة لتعدد حقائق اللفظ الواحد بني لغوية وشرعية وعرفية فإن «اجلمهور يذهبون :إىل
وجوب محل اللفظ على احلقيقة الشرعية أوالً ،فإن تعذر احلمل عليها محل اللفظ على احلقيقة
العرفية ،فإن تعذر ُمحل على احلقيقة اللغوية ،فإن تعذر احلمل على واحد منها ،أو قامت القرائن
على عدم إرادة احلقيقة محل على املعأ اوازي» ،4فاواز يأيت ِ
آخراً.
 2ـ المجاز:
اواز يف االصطالح هو «اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له أوالً ،لعالقة بني املعنيني مع قرينة
مانعة من إرادة املعأ احلقيقي .أو هو قول مستعمل بوضع ثان لعالقة».3
وإذا كانت احلقيقة تكتسب عن طريق االستعمال ،فإن اواز «هو اكتساب اللفظ للداللة عن
طريق االستعمال أيضاً ،ولكن يف غري ما وضع له» ،3فاحلقيقة ُوضع اللفظ اا خبالف اواز.
وقد اختلف العلماء يف وقوع اواز يف اللغة و وروده يف القرآن بني مقر به ومنكر له ،غري أن
اجلمهور على أنه واقع يف اللغة وارد يف القرآن ،وهذا أبو يعلى القاضي يروي نصاً ألمحد بن حنبل
رمحه اهلل عن قوله تعاىل:

﴿ [ ﴾   الشعراء ]36

وهو (:هذا از يف اللغة ،)..ن

ينسب ذلك إىل اجلماعة خالفاً لبعض الظاهرية وغريهم.4
و«ال شك يف رجحان قول اجلمهور ،فإن لغة العرب بالغتها يف استعمال اواز والتفنن فيه،
والقرآن الكرمي استعمل اواز ...وهو الذروة يف لسان العرب من الفصاحة والبالغة ،فال ميكن
إنكار اواز يف لغة العرب البتة» ،5أي أنه يضفي على اللغة مجاالً وحسناً ،فال ميكن أن ختلو
العربية منه وهي لغة القرآن .واواز كما يقول أبو يعلى« يستحسن يف لغتهم ،كما تستحسن

 4عجيل جاسم النشيمي ،طرق استنباط األحكام من القرآن الكرمي القواعد األصولية اللغوية ،مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي ،الكويت ،ط4844 ،3ه4991/م ،ص.99
 3عبد الوهاب عبد السالم طويلة ،أثر اللغة يف اختالف اوتهدين ،دار السالم( ،د،ت) ،ص.488
 3التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه ،ص.448
 8ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.695
 5طرق استنباط األحكام من القرآن الكرمي ،ص.443
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احلقيقة» ،ومما يقرره أبو يعلى عن اواز أنه ال يصح القياس عليه ،فإذا عرفنا أن يف قوله تعاىل:
﴿  [ ﴾ يوسف ]33

ازاً باحلذف أو النقصان منه ،فال يصح أن نقيس عليه كل لفظ

فنقول مفال :اسأل الفوب أو القلنسوة ،1ولعل هذا هو ل إمجاع بني العلماء.
وجوه المجاز :يذكر أبو يعلى منها:2
ههه استعمال اللفظ يف غري ما وضع له كإطالق اسم " احلمار" على البليد.
ههه استعمال اللفظ يف موضوعه وغري موضوعه كإطالق اسم" الرقبة" للداللة على الرقبة ومجيع
الذات.
ههه إطالق اسم الشيء للداللة على ضده ،كإطالق اسم" السليم" على اللديغ ،و" املفازة" على
املهلكة.
ههه احلذف كقوله تعاىل ،﴾  ﴿ :أي أهل القرية.
ههه إطالق اسم املصدر على املفعول كقولنا :العامل خلق اهلل ،أي خملوقه.
ههه إطالق اسم الفاعل على املفعول كقوله تعاىل:

﴿

[﴾ الحاقة  ،]33أي مرضية.

ههه إطالق اسم الفاعل على املصدر كقوام :حلقتين الالئمة ،أي :اللوم.
ههه إطالق اسم املصدر على الفاعل ،كقولنا :رجل عدل ،أي :عادل.
ههه إطالق اسم املدلول على الدليل ،كقولنا :مسعت علم فالن ،أي :عبارته عن علمه الدال عليه.
ههه إطالق اسم املسبب على السبب ،كإطالق اسم الرمحة على املطر.

 العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.144
 1ينظر :املصدر السابق ،مج ،3ص.144

 نبه إىل هذا قق كتاب "العدة" يف ااامش.
 2ينظر :املصدر نفسه ،مج ،3ص 145وما بعدها.
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واجلدير بالذكر أن وجوه اواز أكفر من هذا بكفري ،وليس أغلب هذه الوجوه إال عالمات
يُعرف هبا اواز ،وقد مجع كل أصويل منها ما أتيح له ،فمنهم املقل ومنهم املكفر ،ومنهم املفصل
ومنهم اومل.

حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز:
من الفابت أنه ميتنع اجلمع يف لفظ واحد بني معأ حقيقي ومعأ ازي ومها متضادان أو
متناقضان ،كما أنه جيوز استعمال اللفظ يف معأ ازي حبيث يكون املعأ احلقيقي فرداً من
أفراده .غري أن اخلالف بني العلماء كان يف جواز إرادة معنيني خمتلفني حقيقي و ازي يف آن واحد
عند إطالق اللفظ ،1واملقصود باختالف املعنيني هنا عدم تضادمها ،فعند التضاد ال نزاع يف عدم
اجلواز.
ويقول أبو يعلى« :جيوز أن يكون اللفظ الواحد متناوالً ملوضع احلقيقة واواز ،فيكون حقيقة
من وجه ،ازاً من وجه آخر» ،3فأبو يعلى إذاً من اويزين ألن ُيمل اللفظ معنيني خمتلفني
حقيقي و ازي يف آن واحد.
ومن األمفلة على هذا قوله تعاىل:

﴿

[ ﴾  النساء  ،]32فهو حقيقة يف اللمس باليد،

ويطلق على اجلماع ازاً ،فيحمل اللفظ عليهما معاً ،ويوجب ذلك الوضوء منهما معا.3
ودليل أيب يعلى هو عدم تدافع إرادة املعأ احلقيقي واملعأ اوازي ،فيجوز اجتماعهما يف لفظ
واحد ،ومما يبني صحة هذا اشتهار قوام" :عدل العمرين" واملراد هبما أبو بكر وعمر ،فهذا اللفظ
حقيقة يف ابن اخلطاب ،از يف أيب بكر رضي اهلل عنهما.8
وإذا قابلنا ما قرره أبو يعلى من ذلك بقوله يف موضع آخر من عُ ّدته وهو« :وال جيوز محل
االسم على معنيني خمتلفني أحدمها حقيقة واآلخر از» 5بدا األمر متناقضاً ،ولعل أبا يعلى يقصد
 4ينظر :طرق استنباط األحكام من القرآن الكرمي ،ص.445
 3العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.143
 3ينظر :املصدر نفسه ،مج ،3ص.148
 8ينظر :املصدر نفسه ،مج ،3ص.148
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باالختالف هنا تضاد املعنيني ،فال جيوز حينئذ احلمل عليهما معاً؛ بدليل إتيانه يف قوله األخري
هذا مبفال عن اسم "القرء" ،فهو من األضداد ،ويُفهم منه أحد معنيني متضادين :احليض والطهر،
وال ميكن أن ُيمل عليهما معاً ويف ٍ
آن واحد؛ «فإن اللفظ يف حقيقة األمر ليس موضوعاً للحقيقة
واواز بوضع واحد ،وإمنا بوضعني ،للحقيقة بوضع ،وللمجاز بوضع آخر .ولو كان موضوعاً اما
بوضع واحد يف آن واحد .لكان ممتنعاً اتفاقاً ألنه استعمال اللفظ يف غري ما وضع له» ،1فحقيقة
الوضع هي الفاصلة يف هذا األمر.

 5املصدر نفسه ،مج ،4ص.449
 1طرق استنباط األحكام ،ص.444
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الفصل الثالث:
الداللة بني املقام واملقال
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الفصل الثالث
الداللة بني املقام واملقال
 1ـ ـ داللة السياق
 1ـ ـ  1ـ ـ السياق اللغوي
 1ـ ـ  1ـ ـ  1ـ ـ مفهومه
 1ـ ـ  1ـ ـ  2ـ ـ إعمال السياق اللغوي عند األصوليين

 1ـ ـ  2ـ ـ سياق الموقف
 1ـ ـ  2ـ ـ  1ـ ـ مفهومه
 1ـ ـ  2ـ ـ  2ـ ـ عناصره

 2ـ ـ وظائف القرائن عند األصوليين
 2ـ ـ  1ـ ـ التخصيص
 2ـ ـ  2ـ ـ البيان
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 2ـ ـ  3ـ ـ التأويل
 2ـ ـ  4ـ ـ التأكيد
 2ـ ـ  5ـ ـ النسخ
 2ـ ـ  6ـ ـ الترجيح
ال تزال فكرة السياق قطباً أساسياً يدور حوله علم الداللة ،وتُكتشف به دالالت األلفاظ
ومعانيها اليت قصدها املتكلم ،واليت ينبغي على السامع فهمها كما يريد املتكلم .وألمهية السياق
فقد توجه إليه العلماء قدمياً وحديفاً بالدراسة والبحث ،وأُسست لذلك نظريات وأحباث يف العصر
احلديث حتاول أن تدرس السياق وتكتشف مكانته املتميزة يف علم اللسانيات وعلم الداللة على
وجه اخلصوص ،ومن هذه النظريات ما مسّي باسم السياق نفسه وهي النظرية السياقية.
وقد عرف األصوليون قيمة السياق فيما هم منشغلون به من الكشف عن مدلوالت األلفاظ
بغية استنباط األحكام الشرعية ،وتكلموا عنه كفرياً ولكن مبصطلحات عديدة من أشهرها :القرينة
والدليل والداللة والسياق وغريه.
وأدركوا أيضاً تنوع السياق بني املقام واملقال ،ومما مسّوا به املقام :احلال؛ تي ّقناً منهم بأمهيته يف
الكشف عن املقاصد .وسنتعرض يف هذا الفصل إىل السياق الشامل للمقام واملقال ،وداللته،
ونبني على وجه اخلصوص ما جاء من ذلك يف
وكيف استغله األصوليون يف مباحفهم األصوليةّ ،
كتاب "العدة يف أصول الفقه".
 1ـ ـ داللة السياق:
السياق لغةا :جاء يف املقاييس«:السني والواو والقاف أصل واحد ،وهو حدو الشيء .يقال ساقه
يسوقه سوقاً».4

ويف القاموس احمليط «:املنساق :التابع ،والقريب ،ومن اجلبال :املنقاد طوالً ...وتساوقت اإلبل:
تتابعت وتقاودت».3
 4مقاييس اللغة ،مادة(سوق) ،ج ،3ص.441
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ويف املعجم الوسيط«:سياق الكالم .تتابعه وأسلوبه الذي جيري عليه».3
ونستنتج هبذه التعاريف للسياق املعاين اللغوية اآلتية :احلدو ،التتابع ،االنقياد ،التقاود.
اصطالح ا :لعل من أوائل من استعمل مصطلح السياق اإلمام الشافعي(ت214ه) رمحه اهلل تعاىل
يعرفه ،بل تناول فيه
يف باب عقده بعنوان (الصنف الذي يبني سياقه معناه) من رسالته ،إال أنه مل ّ
آيات جرى فيها حتديد معأ بعض األلفاظ اليت اا أكفر من معأ بالسياق ،1كما استُعملت
مصطلحات أخرى قريبة يف مفهومها من مفهوم السياق ،كمصطلح القرينة واحلال واملقام والدليل
ٌ
وغريه.
ويدور مصطلح السياق يف تراثنا العريب بني ثالثة أبعاد:2
ه ه السياق هو الغرض أي ما يقصده املتكلم من كالمه.
ه ه السياق هو الظروف واملواقف واألحداث احمليطة بالنص ،وأوضههح ما يعرب عن هذا لفههظ احلههال
ولفظ املقام.
ه ه السياق هو ما يش ههمل سباق الكالم وحلاقه مما يساعد يف توضيح الداللة ،ويعرف بالسياق
اللغوي .
والقاضي أبو يعلى ه ه مفل كفري من األصوليني ه ه استعمل مصطلح السياق دون أن يعرفه ،وذلك
يف مناسبا ٍ
ت منها ما ذكره يف مسألة احملكم واملتشابه مستدالً على أن املتشابه هو ما افتقر إىل
بيان وتأويل ،حيث يقول« :يبني صحة هذا :قوله تعاىل يف سياق اآلية ».3
إن األلفاظ لكفرة معانيها املعجمية ال ميكنها أن تؤدي مهمتها الداللية املقصودة إال إذا وردت
يف سياقات تكشف عنها وتوضح الدالالت منها« ،فاللفظة املفردة اا داللة قد ختتلف إذا وردت

 3القاموس احمليط ،مادة(سوق) ،ص.446
 3مع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،مكتبة الشروق الدولية ،مصر ،ط4835 ،8ه3448/م ،ص.865
 1ينظر :مد بن إدريس الشافعي ،الرسالة ،تح :أمحد مد شاكر ،دار الكتب العلمية ،بريوت( ،د،ت) ،ج ،4ص .63
 2ينظر :ردة اهلل الطلحي" ،داللة السياق" ،رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف علم اللغة ،قسم الدراسات العليا ،فرع اللغة،
كلية اللغة العربية ،جامعة أم القرى ،إشراف :عبد الفتاح عبد العليم الربكاوي4844 ،ه ،مج ،4ص551 .39ص .مل تنشر.
 3العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.644
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يف أسلوب ،وحينئذ فالسياق وحده هو الذي يستطيع أن يبني املقصود من تلك األلفاظ» ،1أي
أن أمهية السياق تكمن يف تبيني املقصود من الكلمة والكشف عن املراد منها ،وذلك من خالل
معرفة ما ُييط هبا من كلمات أخرى ،وإدرا كل ما يساعد يف تبيني املدلول املقصود من الكلمة.
وقد أخذ السياق مكاناً متميزاً يف الدراسات الغربية احلديفة يف إطار ما يعرف بالنظرية السياقية
بزعامة فريث  ،Firthحيث يرى فريث «بأن املعأ ال ينكشف إال من خالل تسييق الوحدة
اللغوية ،أي وضعها يف سياقات خمتلفة» ،2فمن أجل دراسة املعأ ال بد من حتليل السياقات
واملواقف اللغوية وغري اللغوية احمليطة بالكلمة.
وووفقاً اذه النظرية فقد «حصل تطور هام يف مفهوم السياق إذ مل يعد يقتصر على اجلانب
اللغوي يف إيضاح داللة الصيغة اللغوية ،وإمنا وجدت جوانب أخرى قد تنحسم معها الداللة
املقصودة للكلمة ،كالوضع واملقام الذي ُيدث فيه التواصل أو املالمح الفيزيولوجية النفسية
للمتكلم اليت تصاحبه» ،3وهذه عوامل خارجة عن نطاق اللغة.
وبناءً على هذا فالسياق يف مله له بعدان :داخلي أو مقايل ،وهو بع ٌد سياقي لغوي ،وبع ٌد
خارجي أو مقامي غري لغوي ،وهو سياق املوقف .4وقد شاع عند األصوليني مصطلح القرينة
يب من تقسيم
أكفر ،واجلمهور منهم قسموا القرائن إىل قرائن مقالية وقرائن حالية ،وهو
تقسيم قر ٌ
ٌ
املعاصرين للسياق ،مبا يدل على استفادة هؤالء من تقسيم أولئك.5
والقرينة هي «األمر الدال على الشيء من غري االستعمال فيه..وهي قسمان :حالية ومقالية،
6
أمر يشري إىل املطلوب» ،7فالقرينة ُمعينةٌ على معرفة الداللة
وقد يقال لفظية ومعنوية»  ،أو هي « ٌ
من اللفظ ،وفهم املراد من الكالم.
 1التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه ،ص.444
 2علم الداللة ألمحد خمتار عمر ،ص.64
 3علم الداللة ه أصوله ومباحفه يف الرتاث العريب ،ص.444
 4ينظر :علم الداللة التطبيقي ،ص.345
 5ينظر :سعد بن مقبل العنزي" ،داللة السياق عند األصوليني ه ه دراسة نظرية تطبيقية" ،حبث مقدم لنيل درجة املاجستري،
ختصص أصول الفقه ،قسم الدراسات العليا الشرعية ،شعبة األصول ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة أم القرى،
إشراف :محزة بن حسني الفعر4834/4831 ،ھ  ،ص551 ،44ص.مل ينشر.
 6كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،ج ،3ص.4345
 7معجم مصطلح األصول ،ص.385
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 1ـ ـ  1ـ ـ السياق اللغوي (المقال) : contexte linguistique
 1ـ ـ  1ـ ـ  1ـ ـ مفهومه :هو أحد ركين السياق الكبريين :السياق اللغوي وسياق املوقف ،ويتم على
ضوئه حتديد داللة الكلمة املقصودة ،وهو «يتأسس على وفق طبيعة الرتكيب ،أو التشكيل ،أو
املكون النحوي ( )syntactic componentالذي ترد فيه املفردات حيث يعلق بعضها ببعض على
وفق األنظمة ،والقواعد ،والضوابط املعتمدة يف لغة ما» ،1وبعبارة أخرى فالسياق اللغوي «يشمل
ما يسبق أو يلحق به من كالم ميكن أن يضيء داللة القدر منه (موضع التحليل) أو جيعل منها
2
يبني
وجهاً استداللياً»  ،أي أن السياق اللغوي هو الكالم السابق والالحق للكلمة والذي ّ
داللتها.
والوظيفة األساسية للسياق اللغوي هي كونه «يشرف على تغيري داللة الكلمة تبعاً لتغيري ميس
الرتكيب اللغوي ،كالتقدمي والتأخري يف عناصر اجلملة» ،3وهذا يعين أن كل سياق معني برتكيب
دد يعطى داللة خاصة ،فقولنا مفالً" :زيد قائم" ليس كقولنا" :قائم زيد" يف إعطاء وجه داليل
يتميز به عن غريه.

إن األصوليني مل يتتبعوا داللة األلفاظ حال انفرادها فحسب ،بل تناولوا أيضاً املعاين املفهومة
من الرتاكيب بسياقاهتا املختلفة ،وقد تكون للفظة املفردة ٍ
معان معجمية عدة تتأتى من الوضع
األول أو من ظاهرة التطور الداليل ،ولكنها تتحدد مبعأ واحد مبجرد انضمامها إىل تركيب دد،
وعند األصوليني ف ه« املعأ اإلفرادي قد ال يعبأ به إذا كان املعأ الرتكييب مفهوماً دونه» ،4أي أهنم
يهتمون باملعأ الكلي للرتكيب أكفر من اهتمامهم باملفردة ومعناها املعجمي.
 1ـ ـ  1ـ ـ  2ـ ـ مجاالت إعمال السياق اللغوي:
 1علم الداللة التطبيقي ،ص.345
 2داللة السياق ،مج ،4ص.84
 3علم الداللة أصوله ومباحفه ،ص.449
 4التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه ،ص.443
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لقد استفمر األصوليون والفقهاء السياق كفرياً يف اوالهتم لفهم املراد من النصوص ومن ن
التقعيد واالستفادة من التقعيد يف استنباط األحكام الشرعية ،وأدركوا أمهية القرائن إليضاح الداللة
من األلفاظ والعبارات ،فنجد اإلمام الغزايل ينبّه إىل أن مصطلح "البيان" عند املتخاطبني يكاد
يكون خمصوصاً بالداللة بالقول ،1أي بالسياق اللغوي.
وقد اختلف العلماء يف ح ّد البيان فمنهم من ومسه بالعلم الذي يتبني به املعلوم ،ومنهم من
جعله مرادفاً للداللة أو جيري راها ،2يف حني يعرفه القاضي أبو يعلى بقوله« :حد البيان :إظهار
املعأ وإيضاحه للمخاطب مفصالً مما يلتبس به ويشتبه من أجله» ،3وأما ما ُُيتاج إىل بيانه
ويتجلى دور السياق فيه فقد ذكر الغزايل منه العام واومل واواز والفعل املرتدد والشرط املطلق.4
وهذا اإلمام بدر الدين الزركشي(ت198ه) ينبه إىل أمهية داللة السياق قائالً « :فإهنا ترشد إىل
تبيني اومل والقطع بعدم احتمال غري املراد ،وختصيص العام ،وتقييد املطلق ،وتنوع الداللة ،وهو
من أعظم القرائن الدالة على مراد املتكلم ،فمن أمهله غلط يف نظريه ،وغالط يف مناظراته»،5
وموضحاً يف الوقت نفسه مواضع استغالل السياق و االت إعماله؛ من أجل فهم الدالالت من
الرتاكيب.
ويوضح الشوكاين(ت4354ه) مفل هذه املواضع اليت ُُيتاج فيها إىل البيان سواء أكان بالقول أم
بالفعل أم باإلشارة أم بغريها ،ومن هذه املواضع :اومل والعام واواز واملشرت واملطلق وغريه.6
كل فإن أبا يعلى يقدم لنا أيضاً بعضاً من وجوه البيان ومنها ختصيص العموم ،وصرف
وعلى و
الكالم عن احلقيقة واواز ،وصرف األمر إىل الندب واإلباحة ،ومنها النسخ وغريه ،7وما من شك
يف أن هذا التبيني بواسطة وجه من هذه الوجوه هو املهمة األساسية للسياق بنوعيه وال سيما
السياق اللغوي ،ويشري أبو يعلى إىل السياق اللغوي بدون ذكر مصطلحه يف قوله« :والبيان يقع
 1ينظر :املستصفى من علم األصول ،ج ،3ص.39
 2ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص 443وما بعدها.
 3املصدر نفسه ،مج ،4ص.444
 4ينظر :املستصفى من علم األصول ،ج ،3ص.83
 5الربهان يف علوم القرآن ،ج ،3ص.344
 6ينظر :إرشاد الفحول ،ج ،3ص.188
 7ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.441
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من اهلل تعاىل بالقول» ،1وقوله «:ويكون البيان من الرسول بالقول» ،2فهذا واضح بأن السياق
اللغوي(القول) هو ما يقع به البيان أو املعأ املقصود ،ومن االت إعمال السياق اللغوي:
 1ـ ـ  1ـ ـ  2ـ ـ أ ـ ـ تبيين المجمل وتعيين المحتمل:
اومل هو « اللفظ الصاحل ألحد معنيني ،الذي ال يتعني معناه ،ال بوضع يف اللغة ،وال بعرف
االستعمال» ،3وال يتعني أحد املعنني إال بالسياق.
وقد ذكر أبو يعلى أن اومل تاج إىل قرينة تفسره وتوضحه ،4أي تاج إىل ما يبينه يف سياق
سياق لغوي أو غريه.
ومن األمفلة اليت ضرهبا أبو يعلى قوله تعاىل:
قوله:

﴿ ﴾     

﴿[ ﴾    النساء ]23

إىل

ومل تُذكر البنت من الرضاعة وال بنت األخ وال العمة وال

يفسره سياق لغوي
اخلالة من الرضاعة ..فقوله تعاىل ﴾      ﴿ :من اومل ّ

آخر من أقوال النيب صلى اهلل عليه وسلم ،يقول أبو يعلى منبهاً إىل ضرورة الرجوع إىل السياق
اللغوي يف تفسري اآلية السابقة « :أليس يرجع يف هذا إىل قول النيب صلى اهلل عليه وسلم؟!»،5
ص بالسنة.6
إال أن من املفسرين من اعترب أن ما ورد يف هذه اآلية ٌ
عموم ّ
خمص ٌ
ومن األمفلة أيضاً قوله تعاىل:
 

﴾ [ البقرة  ،]376فإن

﴿            

﴿ ﴾      

مل؛ ألنه مفتقر إىل ما يبني

معناه ،وقد بينه اهلل تعاىل مبا سبق من القول من أن البيع والربا متماثالن ،فكان املعأ هو نفي
املماثلة.7

 1املصدر السابق ،مج ،4ص.444
 2املصدر نفسه ،مج ،4ص.443
 3املستصفى من علم األصول ،ج ،3ص.34
 4ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.483
 5املصدر نفسه ،مج ،4ص.484
 6ينظر :تفسري البحر احمليط ،ج ،3ص.333
 7ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.484
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 1ـ ـ  1ـ ـ  2ـ ـ ب ـ ـ تخصيص العام:
املخصص»،1
التخصيص هو «إخراج بعض ما كان داخالً حتت العموم ،على تقدير عدم
ِّ
ومن أكفر ما يُستفمر فيه السياق اللغوي ختصيص العام ،وحصر داللة العام يف بعض أفراده ،وقد
نبّه أبو يعلى إىل هذا بقوله« :جيوز ختصيص عموم الكتاب بأخبار اآلحاد» ،2وأخبار اآلحاد ما
ٍ
سياقات لغوية خمتلفة .من ذلك قول اهلل
هي إال أقوال أو كالم للنيب صلى اهلل عليه وسلم يف
خصه كالم النيب صلى اهلل عليه وسلم،
تعاىل[ ﴾     ﴿ :النساء  ،]33فهو عام ّ

فال يرث القاتل والكافر والعبد من األوالد ،كما ال يرث املسلم كافراً .3وكذلك ما يراه أبو يعلى
من جواز ختصيص عام كالم النيب صلى اهلل عليه وسلم خباص القرآن ،أو ختصيص العام بقول
الصحايب إذا مل يظهر خالفه.
واملخصصات عند اجلمهور من األصوليني نوعان:4
أ ـ ـ مخصصات مستقلة :كالتخصيص بالنص من الكتاب أو السنة ،وكالتخصيص بالعقل واحلس
واإلمجاع ،وهذا ال يدخل يف سياقات لغوية..وبالنسبة للتخصيص بالنص فإما أن يكون النص:5
ه ه موصوالً باملخصص :كقوله تعاىل:

﴿           

صص بآخرها ،وسياق اآلية يوحي بذلك،
[ ﴾     البقرة  ،]336فعام أول اآلية ُخ ّ

ووجه اإلطالق على هذا النص اسم "موصول مستقل" هو أنه نص واحد ،وورد فيه املخصص

مجلة مستقلة ،وهي ﴿.﴾          
املخصص يف نص آخر.
صص يف نص ن يرد
ه ه منفصالً عن املخصص :بأن يرد املخ َّ
ِّ

 1إرشاد الفحول ،ج ،3ص.634
 2العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.554
 3املصدر نفسه ،مج ،3ص.554
 4ينظر :أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ،مج ،4ص.355
 5ينظر :أصول الفقه اإلسالمي ملصطفى شليب ،ص.833
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ب ـ ـ مخصصات غير مستقلة :هي خمصصات ال ميكن أن تفيد معأ لوحدها ،وإمنا يتعلق
معناها مبا يسبقها من كالم ،1وأشهرها أربعة:
ـ ـ االستثناء:
من تعاريفه االصطالحية أنه «قول متصل يدل حبرف إال أو إحدى أخواهتا على أن املذكور معه
غري مراد بالقول األول» ،2ويعرفه أبو يعلى بقوله« :االستفناء :كالم ذو صيغ صورة ،تدل على
3
يف
أن املذكور فيه مل يرد بالقول األول»  ،وقد ورد يف املسودة أن هذا التعريف أليب يعلى تعر ٌ
حنوي وليس تعريفاً خاصاً بالفقهاء ،وتعريف الفقهاء لالستفناء أعم من تعريف النحاة؛ ألن
االستفناء قد يكون مبفرد وقد يكون جبملة ،كاالستفناء باملشيئة يف كالم النيب صلى اهلل عليه وسلم
فهو يف عرف الفقهاء استفناء ،وليس هو كذلك عند النحاة ،4ومن شروط االستفناء اليت ذكرها
5
أبو يعلى اتصاله بالكالم« ،فأما إذا انقطع فإنه ال يعمل»  ،ويكون االستفناء بذلك خمصصاً
لعموم قبله ،وسياق النص يدل على ذلك.
وجاء يف "العدة" «أن عمر احتج على أيب بكر الصديق رضي اهلل عنهما يف منعه من قتال
ِ
ِ
مانعي الزكاة لعموم قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :أُم ْر ُ
َّاس وح َّىت يوه ُقولوا ال إلهو
ت أ ْن أقوات ول الن و
ص ُموا ِم ِّين ِد وماءو ُه ْم وو ْأم ووا واُ ْم) ،6فلم ينكر عليه ذلك ،وإمنا عدل إىل
إالَّ اهللُ ،فوإ وذا و
قالوها وع و
ِّها)» ،7ف ُفهم من هذا االستفناء وجوب
االستفناء ،فقال :الزكاة من حقها ،وقال النيب( :إالَّ حبوق و
قتال مانعي الزكاة ،ودل سياق االستفناء على عكس داللة ما ذكر قبل االستفناء.

 1ينظر :املرجع السابق ،ص.836
 2املهذب يف علم أصول الفقه ،مج ،8ص.4661
 3العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.659
 4ينظر :املسودة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.389
 5العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.664
 6أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه غريهم ،ينظر :املصدر نفسه ،مج ،4ص( ،444ااامش).
 7املصدر نفسه ،مج ،3ص893و.893
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ـ ـ الشرط:
الشرط اصطالحاً هو« تعليق أمر بآخر بإحدى أدواته» ،1وأشهر هذه األدوات" :إن" و"إذا"،

ومن أمفلة الشرط قوله تعاىل[ ﴾         ﴿ :النساء ،]33
2
صص هبذا الشرط ،ودل سياق
فبهذا الشرط استحق الزوج من مرياث زوجته نصفه  ،وهو عام ُخ ّ
الشرط على قصر أفراد العام على بعضهم ،وهم األزواج الذين مل يكن لزوجاهتم أوالد.

ـ ـ الصفة:
املراد هبا الصفة املعنوية على ما حققه علماء البيان ،وليست هي رد النعت املعروف يف علم
النحو ،وكلما زاد الوصف ختصص املوصوف وقل ،3ومن أمفلة التخصيص بالصفة قوله تعاىل:
﴿              
﴾ 

[النساء  ،]36ففيه ختصيص عام "الفتيات" بصفة "املؤمنات" ،ولوال هذه الصفة يف

السياق اللغوي لفهمنا حل التزوج من كل أمة ،مؤمنة أو كافرة يف حال العجز عن مهر احلرة.4
ـ ـ الغاية:
الغاية هي « هناية الشيء ومنقطعه ،وهي حد لفبوت احلكم قبلها وانتفائه بعدها .واا لفظان:

"حىت ،وإىل"» ،5وذلك مفل قوله تعاىل:

﴿

[ ﴾    المائدة ،]5

يُفهم منه وجوب غسل اليد حىت املرفق ،6ودلت على ذلك الغاية يف سياق اآلية.
 1ـ ـ  1ـ ـ  2ـ ـ جـ ـ ـ تقييد المطلق:
نص ما ،وداخل سياق لغوي معني ،فيفيد معأ غري الذي يفيده يف حال
قد يقيّد املطلق يف و
إطالقه ،ومن ذلك األمر باستقبال القبلة يف القرآن يف قوله تعاىل     ﴿ :
 1أثر اللغة يف اختالف اوتهدين ،ص.348
 2ينظر :أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ،مج ،4ص .363أصول الفقه اإلسالمي لشليب ،ص.835
 3ينظر :إرشاد الفحول ،ج ،3ص.614
 4ينظر :أصول الفقه ملصطفى شليب ،ص.836
 5البحر احمليط يف أصول الفقه ،ج ،3ص.388
 6ينظر:أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ،مج ،4ص.363
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[ ﴾       البقرة  ]333إىل غاية قوله تعاىل:


﴿   

مطلق باستقبال القبلة ،ولكن بالنظر إىل السياق اللغوي وغري
﴾ [البقرة  ،]360فإن األمر ٌ

اللغوي الذي وردت فيه ،فذلك يدل على تقييد األمر بالصالة.1

 1ينظر :داللة السياق عند األصوليني ،ص.314
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 1ـ ـ  2ـ ـ سياق الموقف (المقام) : le contexte de la situation
 1ـ ـ  2ـ ـ  1ـ ـ مفهومه :إن مما يقابل مصطلح "املوقف" يف تراثنا العريب هو مصطلح املقام ،فليس

املقام إال «ذلك املوقف الذي يتطلب نوعاً من األلفاظ ،جتاورت بطريقة معينة كي تفي باملراد»1؛
ولذلك شاعت عند العلماء العرب وال سيما البالغيني منهم مقولة( :لكل مقام مقال) أي :لكل
موقف قدر يناسبه من األلفاظ وينسجم معه.
ويعتمد املعأ الداليل على دعامتني أساسيتني مها :املعأ املقايل واملعأ املقامي؛ فاملقايل مشتمل
على مجيع القرائن املقالية ،وهو مكون من املعأ الوظيفي أي السياقي ،واملعأ املعجمي ،وأما املعأ
املقامي فيضم القرائن احلالية ،وهو مكون من ظروف أداء املقال.2

ويعين سياق املوقف «املوقف اخلارجي الذي ميكن أن تقع فيه الكلمة .مفل استعمال كلمة
"يرحم" يف مقام تشميت العاطس":يرمحك اهلل"(البدء بالفعل) ،ويف مقام الرتحم بعد املوت"اهلل
يرمحه"(البدء باالسم) .فاألوىل تعين طلب الرمحة يف الدنيا ،والفانية طلب الرمحة يف اآلخرة .وقد دل
على هذا سياق املوقف إىل جانب السياق اللغوي املتمفل يف التقدمي والتأخري» ،3أي أن سياق
املوقف هو احمليط اخلارجي الذي يتطلب الكالم املالئم له.
ويف الدراسات اللغوية احلديفة ،ويف إطار النظرية السياقية فإن سياق املوقف يشمل «كل ما
يقوله املشاركون يف عملية الكالم ،وما يسلكونه ،كما يشكل اخللفية الفقافية مبا تتضمنه من
سياقات خربات املشاركني» ،4أي أنه يتضمن أقوال املشاركني وسلوكاهتم وخلفياهتم الفقافية.
ويرى فريث صاحب النظرية السياقية «أن سياق املوقف مصطلح واسع ال يقتصر على
السياقات اللغوية بل يشمل أيضا السياق الفقايف ،وأقوال املتخاطبني وغري املتخاطبني ،وأفعاام،
5
شامل
بذلك
فهو
،
وكل األشياء املتصلة اتصاالً وثيقاً بالقولة املستعملة ،وتأثري احلدث اللغوي»
ٌ
لكفري من اواالت املرتبطة باحلدث الكالمي.
 1العالقات الداللية والرتاث البالغي العريب ،ص.44
 2ينظر :متام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء ،املغرب4998 ،م ،ص.339
 3علم الداللة ألمحد خمتار عمر ،ص.14
 4املعأ وظالل املعأ ،ص.434
 5مقدمة يف علمي الداللة والتخاطب ،ص.34
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وقد كان علماء األصول من السباقني يف االستفادة من السياق يف فهم مراد الشارع ،واإلحاطة
باملقاصد من النصوص ،وأقواام وحتليالهتم تكشف عن وجود مفهوم السياق بنوعيه يف أذهاهنم،
مما يوحي بتفطنهم «إىل أن اللغة ظاهرة اجتماعية ال بد فيها من مالحظة السياقني اللفظي
1
واحلايل(املقامي) للوقوف على طبيعة النص داللياً»  ،وهو ما أدى هبم إىل استغالاما استغالالً
جيداً من أجل فهم النصوص الشرعية وإصابة مراد الشارع منها.
وهذا أبو يعلى احلنبلي يستعمل لفظ"احلال" تارًة ولفظ "داللة احلال" طوراً آخر ،وهو ما عُرف
حديفاً بسياق املوقف؛ إذ يقول مفالً يف سياق مسألة اقتضاء األمر املطلق للوجوب ،يباً من
يقول بالقرينة املالزمة الدالة على الوجوب« :وجواب آخر وهو :أن داللة احلال ليست بعلة مالزمة
لألمر حىت ال ختلو منها ،وإمنا تقارن بعض األوامر» ،2أي أن األمر ليس دائماً مقرتناً مبوقف جيعله
داالً على الوجوب.
ويف موضع آخر يتناول أبو يعلى ما يرجع إىل إسناد اخلرب يف الرتجيح بني األلفاظ ،ويذكر أن
منه مباشرة الراوي ملا يرويه معلالً ذلك بقوله« :ألن املباشر أعرف باحلال» ،3فهذه املباشرة من
شأهنا أن تضمن سالمة املعأ املنقول عن املروي عنه.
ويف موضع ثالث يقول« :فإنه ليس كل سامع للكالم جيب أن يضطر إىل قصد املتكلم ،وإمنا
هو على حسب قيام داللة احلال» ،4فأبو يعلى يف هذا النص ُييل إىل سياق املوقف مباشرة
(داللة احلال)؛ ف وف ْهم السامع لقصد املتكلم يكون على ضوء ما يطرحه املوقف من معطيات.
 1ـ ـ  2ـ ـ  2ـ ـ عناصره:
يرى فريث أن عناصر سياق املوقف جزء من أدوات عامل اللغة ،وهي عنده على النحو اآليت:5
ه ه الصفات املشرتكة املتعلقة باملشاركني ،وهذه الصفات نوعان:
 1علم الداللة التطبيقي ،ص.338
 2العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.336
 3املصدر نفسه ،مج ،3ص.4438
 4املصدر نفسه ،مج ،8ص.4441
 5ينظر :املعأ وظالل املعأ ،ص.434
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أ ه ه أحداث لغوية للمشاركني.
ب ه ه أحداث غري لغوية للمشاركني.
ه ه األشياء ذات الصلة باملوضوع واليت تساعد يف فهمه.
ه ه تأثريات احلدث اللغوي.
إن سياق املوقف حسب فريث يتضمن أيضاً ما يعرف بالسياق الفقايف ،وإن كان هنا من
يفصله عنه ،وهذا السياق الفقايف شامل لكل الفوارق بني املتكلم والسامع سواء أكانت اجتماعية
أم شخصية أم ثقافية 1.و«على املتكلم أثناء تعبريه عن قصده ،مراعاة قرائن األحوال ومقامات
الكالم وإصدار كالمه حسب املقتضى كي يضمن لقصده الوصول ،وحتقيق الفائدة لدى السامع؛
ألن السامع يستند للمقام وقرائن األحوال يف كشف املعأ املقصود من الكالم».2
وقد عدد بعض الدارسني عناصر املوقف الكالمي ،ومنها:3
 4ه ه شخصية املتخاطبني(املتكلم والسامع) وتكوينهما الفقايف ،وكذلك شخصيات احلاضرين
للموقف الكالمي وتأثريهم على السلو اللغوي ،وسواء أكانوا مشاركني أم شهودا فقط.
3ه ه العوامل والظواهر االجتماعية ،واليت اا عالقة باخلطاب والسلو اللغوي كحالة اجلو ،والوضع
السياسي وغريه ،ويضاف إليها االنفعاالت وكل ما يؤثر على املوقف الكالمي.
3ه ه ما ُيدثه النص الكالمي من آثار لدى املشرتكني كاالقتناع أو الشعور باألمل أو امللل أو االرتياح
إخل.
وهكذا ف ه« إن للظروف احلالية واملالبسات احمليطة بالنص اللغوي ،أو اخلطاب الشرعي وزناً
كبرياً ،وأمهية بالغة يف حتديد املعأ املراد منه ،أي أن الكالم إذا أخذ معزوالً عن املقام الوارد فيه ال
 1ينظر :داللة السياق بني الرتاث وعلم اللغة احلديث ،ص.54
 2باديس اوميل" ،السياق ومقتضى احلال يف مفتاح العلوم ،متابعة تداولية" ،لة املخرب ،جامعة بسكرة ،العدد3443 ،9م،
ص.461
 3ينظر :مود السعران ،علم اللغة ه مقدمة للقارئ العريب ،دار النهضة العربية ،بريوت( ،د،ت) ،ص.344
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يفيد املعأ املراد منه ،وإمنا الذي يفيد املعأ املقصود منه من بني كل املعاين احملتملة له هو املقام
الذي ورد فيه».1

ولقد أوىل األصوليون ما أمسوه القرائن احلالية اهتماماً بالغاً؛ وذلك للوقوف على املراد من
األلفاظ يف النصوص الشرعية هبدف استنباط األحكام.
يقول اإلمام أبو حامد الغزايل يف طريقة فهم املراد من اخلطاب« :وإن تطرق إليه االحتمال فال
يعرف املراد منه حقيقة إال بانضمام قرينة إىل اللفظ .والقرينة إما لفظ مكشوف...وإما إحالة على
دليل العقل...وإما قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق ال تدخل حتت
احلصر والتجنيس ،خيتص بدركها املشاهد اا ،فينقلها املشاهدون من الصحابة إىل التابعني بألفاظ
صرُية ،أو مع قرائن من ذلك اجلنس ،أو من جنس آخر ،حىت توجب علماً ضرورياً بفهم املراد،
2
وذكر
أو توجب ظناً»  ،فهذا ٌّ
نص يف أثر السياق يف دفع االحتمال وتبيني املراد من الكالمٌ ،
وموعة من قرائن األحوال اليت تدخل فيما يسمى حديفاً بسياق املوقف.
واملتصفح لكتاب العدة خيلص إىل أن عناصر السياق اخلارجي اليت أشار إليها املصنِّف كفرية،
ولعل منها:
ِ
المخاطب:
4ه ه المتكلم أو
يقول أبو يعلى «:فأما اخلطاب املبتدأ من اهلل تعاىل ومن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ومن
سائر املخاطبني إذا كان ظاهر املعأ بني املراد ،فهو بيان صحيح» ،3فالبد للخطاب من ِ
خماطب
ّ
يكون هو القطب األول للعملية الكالمية ،وإذا كان كالمه ظاهر املعأ ّبني املراد فهو بيان
صحيح.
ومن املمكن أن يكون من احلاضرين للعملية الكالمية شاهد أو ناقل ،كما هو الشأن عند
الصحابة الذين حضروا املواقف مع النيب صلى اهلل عليه وسلم ،ويقول القاضي يف موضع آخر:
« وأما ما ميكن استعماله على ظاهره وحقيقته ،فال ُيتاج إىل البيان ،إال أن يريد به املخاطب
 1ياسر عتيق مد علي" ،الداللة السياقية ونظائرها عند األصوليني وأمهيتها يف فهم مقصود اخلطاب" ،لة الدراسات
االجتماعية ،جامعة عدن ،عدد3443 ،35م ،ص.344
 2املستصفى من علم األصول ،ج ،3ص33و.33
 3العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص445و.446
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بعض ما انتظمه ،أو كان مراده غري حقيقته ،فيحتاج إىل بيان املراد منه» .1وبالتايل فالبد من
استجالب القرائن إذا مل يظهر مراد املتكلم من كالمه ،وهذا يؤكد االرتباط الوثيق بني العملية
الكالمية وقصد املتكلمني.
 3ه ه السامع أو المخاطَب:
أورد أبو يعلى حديفا 2عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال :سأل رجل النيب صلى اهلل عليه وسلم
اب
فقال :يا رسول اهلل إنك حتدثنا حديفاً ،ال نقدر أن نسوقه ،كما نسمعه ،فقال( :إ وذا و
أص و
ِّث) ،3ففي نص احلديث اعرتاف الصحايب بعدم املقدرة على سوق كالم النيب
املع وأ فوه ْليُ وحد ْ
أح ُد ُكم ْ
و
فبني له النيب أمهية احلفاظ على املعأ وأنه شرط لكي ُيدث عنه،
صلى اهلل عليه وسلم كما مسعهّ ،
وما يهمنا هنا هو تواجد القطب الفاين للعملية الكالمية وهو السامع أو املخاطوب ،وضرورة تلقيه
املراد من كالم خماطبه؛ حىت تنجح العملية الكالمية.
ويف موضع آخر يقرر القاضي أبو يعلى أن اجتهاد الصحايب أوىل من اجتهاد غريه ،والسبب
« أنه شاهد الرسول ومسع كالمه ،والسامع أعرف باملقاصد ومعاين الكالم» ،4فالصحايب سامع
من النيب صلى اهلل عليه وسلم مباشرة ،فقوله أو اجتهاده أقرب إىل الصواب من قول غريه.
وعلى أساس أن الصحابة خماطبون يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم بالنصوص الشرعية ،فقد
تباينت رواياهتم اذه النصوص ،و«أحوال الصحابة يف ذلك خمتلفة ،فمنهم من كان ال يتشاغل
بذلك» ،5وهذا يؤكد اختالف أحوال املخاطوبني يف املواقف الكالمية ،وتأثري ذلك على السلوكات
اللغوية.
 3ه ه الرموز واإلشارات:
كفيهراً ما تغين الرمهوز واإلشارات عن األلفاظ يف تأديتها للمعاين ،و« اإلشارة واللفظ شريههكان،

 1املصدر السابق ،مج ،4ص.444
 2ينظر :املصدر نفسه ،مج ،3ص.969
 3أخرجه اخلطيب البغدادي ،ينظر :املصدر نفسه ،مج ،3ص( ،969ااامش).
 4العدة يف أصول الفقه ،مج ،8ص.4441
 5املصدر نفسه ،مج ،3ص.443
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ونعم العون هي له ،ونعم الرتمجان هي عنه .وما أكفر ما تنوب عن اللفظ ،وما تغين عن اخلط»،1
واإلشارات متباينة يف وضوحها ودالالهتا عند األفراد« ،وعلى قدر وضوح الداللة وصواب اإلشارة،
وحسن االختصار ،ودقة املدخل ،يكون إظهار املعأ .وكلما كانت الداللة أوضح وأفصح ،وكانت
اإلشارة أبني وأنور ،كان أنفع وأجنع» ،2فاإلشارة والرمز من العوامل املساعدة على إيصال املعاين
للمخاطوبني ،وهي داخلة يف سياق املوقف.
وُيصل البيان عند األصوليني بالفعل كما ُيصل بالقول ،ومن الفعل :الكتابة واإلشارة،
«والبيان الفعلي أقوى من البيان القويل ،ألن املشاهدة أدل على املقصود من القول ،وأسرع إىل
الفهم ،وأثبت يف الذهن ،وأعون على التصور» ،3فالقول يُسمع واإلشارة تُرى ،وليس السمع
كالبصر.
وقد ذكر القاضي أبو يعلى أن من البيان ما يكون باإلشارة والرمز ،وضرب لذلك مفاالً عن
وشار بِ ِ ِ
الع ْش ِر) فعُلم أنه
قول النيب صلى اهلل عليه وسلم( :الش ْ
أصابِعه و
َّه ُر وه وك وذا وووه وك وذا وووه وك وذا ووأ و و و
س اإلبْه وه وام يف الفَّالِفوِة) فعُلم أنه تسعة
ثالثون يوماً ،ن قال( :الش ْ
َّه ُر وه وك وذا وووه وك وذا وووه وك وذا ،وو وخنو و
وعشرون يوما) ،4وعن قوله تعاىل

﴿         

[ ﴾ مريم  ، ]33يقول أبو يعلى« :يعين :أشار إليهم ،فقامت إشارته مقام القول يف بلوغ
املراد» .5فاإلُياء أو اإلشارة أو اإلمياء أو الرمز قد يكون بديالً صاحلاً عن اللفظ.
الكالم يف الداللة على معأ ما ،يقول أبو يعلى يف سياق حديفه عن
وكفرياً ما تعني اإلشارةُ
و
قضية نشأة اللغة «:فإن قيل :كيف يعرف مراد النطق باألصوات ،وهو مل يسبق له التوقيف مبعرفة
ذلك؟ قيل :يُعرف ذلك ضرورة عند قوله :رجل وإنسان ،إذا تكرر ذلك وأتبعه باإلشارة إليه
واإلقبال عليه» ،6أي أنه يُعرف معأ لفظ (رجل) أو (إنسان) بسياق لغوي هو تكرار اللفظ،
 1أبو عفمان عمرو بن حبر اجلاحظ ،البيان والتبيني ،حتقيق وشرح :عبد السالم مد هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط،1
4844ه4994/م ،ج ،4ص.14
 2املصدر نفسه ،ج ،4ص.15
 3شرح الكوكب املنري ،مج ،3ص.888
 4أخرجه البخاري .ينظر :صحيح البخاري ،ص .894وأخرجه مسلم .ينظر :صحيح مسلم ،ص.393
 5العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.435
 6املصدر نفسه ،مج ،4ص.494
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وسياق غري لغوي هو اإلشارة إليه واإلقبال عليه ،فيتضافر السياقان معا ملعرفة مراد النطق
بالصوت.
8ه ه اإلحالة إلى العقل:
ِ
املخاطبني واملخاطوبني على السواء،
اختالف العقول يف درجة كمااا يوجب اختالف أحوال
وبالتايل اختالف املواقف والتعبريات الكالمية وتبليغ املقاصد ،فإن «من مل يكمل عقله ال تكمل
ِ
الكامل [كذا] عقله بلغ أكفر أغراضه وأكمل أكفر
أحواله ،وال يبلغ مجيع أغراضه ،ومن
أحواله».1
 5ه ه أسباب النزول:
الكشف عن أسباب النزول هو من اختصاص علماء التفسري ،ويستفيد منه علماء األصول يف
تبيني كفري من املقاصد ،من ذلك ما أورده أبو يعلى بشأن نزول اآلية

﴿     

[ ﴾          التوبة  ،]30فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
ِ 2
وستوه ْغ ِفور َّن واُ ْم)،
أل
ف
(
:
اية
و
ر
ويف
ني)
و
و
َّه ْم وعلوى َّ
بعد نزول هذه اآلية( :قو ْد وخيَّهورين ورّيب فوه وواهللِ وألوز و
السْبع و
ْ
يدنه ُ
فأنزل اهلل[ ﴾             ﴿ :المنافقون  ،]5ذكر
ذلك ُيىي بن سالم(ت344ه) يف تفسريه عن قتادة(ت444ه) .3وهنا اتضحت الداللة من لفظ
(السبعني) مبعرفة سبب النزول وهو من السياق اخلارجي لآلية ،فإن «"سبعني مرة" غري مراد به
املقدار من العدد بل هذا االسم من أمساء العدد اليت تستعمل يف معأ الكفرة» ،4باإلضافة إىل
فائدة أخرى يدل عليها سياق ما أورده أبو يعلى من ذلك ،وهي حجية دليل اخلطاب ،ففي قول
النيب صلى اهلل عليه وسلم ما يشري إىل أن« ما زاد على السبعني خيالف حكمه حكم السبعني»،5
 1املصدر السابق ،مج ،4ص.444
 2سبق خترجيه.
 3ينظر :املصدر نفسه ،مج ،3ص855و.856
ه ه مقولة النيب صلى اهلل عليه وسلم هي سبب نزول اآلية:

﴿           

 ،﴾ وذلك من الرواية عن قتادة ،بينما جند يف صحيح البخاري أن املقولة سبب لنزول اآلية:

﴿    

[﴾  التوبة  ،]33نبّه إىل هذا قق العدة .ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص( ،856ااامش).
 4التحرير والتنوير ،ج ،44ص.314
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السبعني» ،1أي أنه يُفهم من قول النيب صلى اهلل عليه وسلم أن مغفرة اهلل تعاىل حتصل من
االستغفار أكفر من سبعني مرة ،وهذا هو دليل اخلطاب أو مفهوم املخالفة ،واستعماله من قبل
النيب صلى اهلل عليه وسلم دليل على حجيته.

 2ـ ـ وظائف القرائن عند األصوليين:
 1العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.851
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تؤثر القرينة تأثرياً كبرياً على فهم النصوص وتفسريها ،وبالنظر إىل تنوع اواالت اليت تعمل فيها

القرينة ،فإن وظائفها تتنوع تبعاً لذلك ،وميكن إمجال هذه الوظائف كاآليت:1

 2ـ ـ  1ـ ـ التخصيص:

تدخل القرينة على العام فتخصصه ،والعام على أحوال ثالثة :عام أريد به العموم قطعاً ،كقوله

تعاىل:

﴿     

اخلصوص قطعاً ،كقوله تعاىل:

﴾ [البقرة  ،]333فهذا ال ال لتخصيصه ،وعام مراد به

﴿          

صص بالقادرين منهم بقرينة عقلية ،والنوع الفالث
[ ﴾  التوبة  ]330ف ه"أهل املدينة" عام ُخ ّ
هو ما يعرب عنه األصوليون بالعام املخصوص.2

ودور القرينة هنا هو دخواا على العام وختصيصه ،فتجعل لبعض أفراده حكماً غري حكم العام،
صصاً.
وسواء أكانت القرينة متصلة بالعام أم منفصلة عنه ،وتسمى حينئذ ُخم ّ
والقرائن املخصصة املتصلة هي أربع :االستفناء ،والشرط ،والصفة ،والغاية ،وقد سبق ذكرها ،أما
القرائن املخصصة املنفصلة فهي كفرية ومنها:
ه ه العقل :كقوله تعاىل:

﴿

[ ﴾       األنعام « ،]303ومعلوم أنه مل خيلق

نفسه سبحانه» ،3فهذه قرينة عقلية ،و«هذا الظاهر مع قرينة ظاهرة من جهة العقل ،ميتنع اعتقاد

عمومه يف خلق القرآن وصفات اهلل تعاىل ،فلهذا مل جيز محله على عمومه» ،4أي أن العقل
خيصص هذا العموم.

 1ينظر :مد قاسم األسطل" ،القرينة عند األصوليني وأثرها يف فهم النصوص" ،رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف أصول
الفقه ،قسم أصول الفقه ،كلية الشريعة ،اجلامعة اإلسالمية غزة ،إشراف :مازن إمساعيل هنية4835 ،ھ3448/م ،ص 45وما
بعدها414 ،ص .مل تنشر.
 2ينظر :منهج املتكلمني ،ص354و.359
 3العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.864
 4املصدر نفسه ،مج ،3ص.533
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ه ه ه احلس :ومعناه األمور املشاهدة ،ومفاله قوله تعاىل[ ﴾     ﴿ :األحقاف ،]36
معلوم أهنا مل تدمر السموات واألرض» ،1فالعموم هنا ُخصص مبا شوهدت سالمته من التدمري
فه ه« ٌ
من خلق اهلل تعاىل كالسماوات واألرض.
ه ه ه النص من الكتاب أو السنة :ومفاله :2مطالبة فاطمة رضي اهلل عنها أبا بكر رضي اهلل عنه حقها
من مرياث أبيها مستشهدةً بقوله تعاىل:

﴿         

﴾،

فأقرها أبو بكر على عموم اآلية ،وقابلها مبا خيصص هذا العموم من نص للنيب صلى اهلل عليه
ص ودقوةٌ).3
وسلم ،وهو قوله(:ال نُ وور ُ
ث وما ترْكنوا و
ه ه ه فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم:يقول أبو يعلى« :فإذا وقع من النيب فعل خيالف عموم قول تعلق
بسائر املكلفني ،كان ذلك موجباً لتخصيصه ،إن أمكن محله عليه» ،4واملعأ أنه جيوز ختصيص
عام القرآن بفعل النيب صلى اهلل عليه وسلم ،بل إذا وقع الفعل املخالف للعموم وجب التخصيص؛
ألن القرآن والسنة كالمها وحي من اهلل تعاىل.
ه ه تقرير النيب صلى اهلل عليه وسلم :يقول أبو يعلى« :وكذلك اإلقرار على فعل ،مفل أن يفعل
عنده ما خيالف العموم ،فأقر عليه ،فإنه خيتص به» ،5فالتقرير يعترب قرينة حالية خمصصة.
ه ه ه اإلمجاع :يقول أبو يعلى« :وجيوز التخصيص باإلمجاع؛ ألن اإلمجاع حجة مقطوع هبا».6
واإلمجاع يعترب قرينة على وجود القرينة املخصصة ،فإن «العلماء مل خيصوا العام بنفس اإلمجاع،
وإمنا أمجعوا على ختصيصه بدليل آخر» ،7أي أن الدليل هو املخصص ،فلما وقع اإلمجاع على
الدليل صار اإلمجاع قرينة على ختصيص الدليل للعام.

 1املصدر السابق ،مج ،3ص.864
 2ينظر :املصدر نفسه ،مج ،3ص.893
 3أخرجه البخاري .ينظر :صحيح البخاري ،ص.4661
 4العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.513
 5املصدر نفسه ،مج ،3ص.514
 6املصدر نفسه ،مج ،3ص.514
 7أصول الفقه اإلسالمي لوهبة الزحيلي ،مج ،4ص.354
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ه ه املفهوم :وهو نوعان :موافقة وخمالفة ،فأما مفهوم املوافقة فقد أمجع العلماء على أنه قرينة

خمصصة للعموم ،وأما مفهوم املخالفة فخالف فيه البعض .ومفاله قول النيب صلى اهلل عليه وسلم:
1
ص به عموم قوله صلى
(يف وسائِ وم ِة الغونو ِم الزوكاةُ)  ،فقد دل على أنه ال زكاة يف املعلوفة ،وهذا ُخ َّ
ِ
ني وشا ًة وشاةٌ) 2الذي هو عام يف السائمة واملعلوفة.3
اهلل عليه وسلم( :يف ْأربوع و
ه ه القياس :ومفاله :قوله تعاىل[ ﴾         ﴿ :النور ،]03
صص بقوله تعاىل[ ﴾        ﴿ :النساء  ]36عن
فهو عام ُخ ّ
فحكْم العبد الزاين على ذلك مخسون جلدة.4
طريق قياس العبيد باإلماءُ ،

وجيدر بالذكر أن مفهوم املخالفة وفعل النيب وتقريره والقياس هي خمصصات فقط عند احلنابلة.5
احلنابلة.5
 2ـ ـ  2ـ ـ البيان:
البيان وظيفة من وظائف القرينة ،ومثرة من مثراهتا ،والبيان لغةً القطع والفصل ،6وجاء يف
الصحاح «بان الشيء بياناً :اتضح فهو ّبني» ،7ويف اللسان «البيان :ما بهُ ّني به الشيء من الداللة
الداللة وغريها» ،8أما اصطالحاً فقد عرفه أبو يعلى بقوله« :إظهار املعأ وإيضاحه للمخاطب
مفصالً مما يلتبس به ويشتبه من أجله» ،9وهو «اسم لكل شيء كشف لك بيان املعأ ،وهتك
لك احلجب دون الضمري ،حىت يفضي السامع إىل حقيقته ،ويهجم على صوله ،كائناً ما كان
 نبّه قق العدة هنا إىل ما نُقل عن أيب يعلى يف املسودة بعدم جواز التخصيص باملفهوم خالفاً ملا ورد هنا يف العدة .ينظر:
العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص( ،519ااامش).
 1سبق خترجيه.
 2أخرجه أبو داود والرتمذي وابن ماجه ،ينظر :املصدر نفسه ،مج ،3ص( ،889ااامش).
 3ينظر :أصول الفقه للزحيلي ،مج ،4ص.364
 4ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.565
 5ينظر :أصول الفقه للزحيلي ،مج ،4ص.364
 6ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.444
 7تاج اللغة وصحاح العربية ،مادة(بني) ،مج ،5ص.3443
 8لسان العرب ،مادة(بني) ،ج ،5ص.846
 9العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.444
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ذلك البيان» ،1فمادامت غاية السامع واملتكلم هي الفهم واإلفهام فكل ما أوصل إىل هذه الغاية
الغاية فهو بيان.
ٍ
خصه
توصل به إىل
والبيان اسم شامل لكل دليل يُ َّ
مطلوب خربي ،غري أن من األصوليني من ّ
ببيان اومل ،2وما يُقصد به من وظائف القرينة هنا فإمنا هو البيان املتعلق بالنصوص اوملة أيضاً،
للمجمل.
أيضاً ،وحينئذ تكون القرينة مبينةً ُ
وميكن تقسيم القرينة املبينة للمجمل كما يلي:
 4ه ه ه قرينة مبينة قولية :وهي تنقسم إىل:
ه ه قول من اهلل تعاىل :ومفاله

﴿ ﴾     

والقرينة املبيّنة له هي قوله تعاىل مباشرة:

[المعارج  ،]31فلفظ (هلوع) مل،

﴿    

،﴾    

املنع يف حال اخلري ،3ويف الكشاف « :عن أمحد بن ُيىي،
ف ُفهم من االع اجلزعُ يف حال الشر ،و ُ
قال يل مد بن عبد اهلل بن طاهر :مااالع؟ فقلت :قد فسره اهلل ،وال يكون تفسري أبني من
تفسريه ،وهو الذي إذا ناله شر أظهر شدة اجلزع ،وإذا ناله خري خبل به ومنعه الناس» ،4فبُه ّني
ظ اومل الوارد.
بالقرينة اللف ُ
ه ه قول من النيب صلى اهلل عليه وسلم :مفاله أن النيب َّبني بالقول املر واد باإلنفاق من قوله تعاىل:
﴿[ ﴾          البقرة  ،]357وقوله صلى اهلل عليه
وسلم قرينة مبينة للمجمل.5
 3ه ه ه قرينة مبينة فعلية :تصدر من النيب صلى اهلل عليه وسلم فقط ،يقول أبو يعلى «:ويكون منه
البيان بالفعل ،حنو فعله ألعداد الركعات يف الصلوات املفروضات وأوصافها ،وقع به البيان لقوله
تعاىل:

﴿

[ ﴾ البقرة  .]32وحنو فعله يف املناسك بيان لقوله تعاىل:

﴿   

 1جواهر البالغة ،ص( ،346ااامش).
 2ينظر :املهذب يف علم أصول الفقه املقارن ،مج ،3ص 4385وما بعدها.
 3ينظر :أصول الفقه اإلسالمي ملصطفى شليب ،ص.819
 4الكشاف ،ج ،6ص.349
 5ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.444
132

[ ﴾  آل عمران  ،1»]17ففعله صلى اهلل عليه وسلم قرينة مبينة للمجمل من قول اهلل تعاىل
ُصلِّي).2
صلُّوا وك وما ورأيْهتُ ُموين أ و
ومن قوله صلى اهلل عليه وسلم هو ،وقد أكد ذلك بقوله (:و
 3ه ه ه قرينة مبينة حالية :وهي نوعان:
أ ه ه قرينة حالية للنيب صلى اهلل عليه وسلم :يقع البيان وفق هذه القرينة بعدة أنواع:3
ه ه ه بالكتابة :ككتابه يف الصدقات أليب بكر الصديق رضي اهلل عنه ،فيقع البيان هبا كما يقع
بالقول.
أصابِعِ ِه
َّه ُر وهك وذا وووه وكذا [ وووه وك وذا] ووأ و
ه ه ه باإلشارة :كقوله صلى اهلل عليه وسلم( :الش ْ
وش وار بِ و
س اإلبْه وه وام يف الفَّالِفوِة)،4
الع ْش ِر) فأفاد أنه ثالثون يوماً ن قال( :الش ْ
و
َّه ُر وه وك وذا وووه وك وذا وووه وك وذا ،وو وخنو و
فأفاد أنه تسعة وعشرون يوماً.
ومن األمفلة أيضاً ما رواه مالك بسنده عن أيب هريرة ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
ِ ِ
ِ ِ
كهاتوه ْ ِ
ني يف اجلون َِّة) ،وأشار مالك بالسبابة والوسطى .5وهذه
( وكاف ُل اليوتي ِم ،لوهُ ْأو لغو ْريه ،أنوا ووُه وو و
اإلشارة إمنا نقلت عن النيب ،ودلت على اورته وصحبته لكافل اليتيم يف اجلنة.
ه ه بالداللة والتنبيه على احلكم من غري نص :كقوله صلى اهلل عليه وسلم عندما سئل عن مسن
ِ
وها وووما وح ْواوا ووإِ ْن وكا ون ومائِعاً فوأ ِري ُقوهُ) ،6ففرق النيب بني
ماتت فيه فأرة( :إ ْن وكا ون وجامداً فأل ُق و
اجلامد و املائع ،ودل تفريقه هذا على حكم مستنبط وهو أن كل مائع كانت حالته حالة السمن
فهو جنس.
ه ه ه باإلقرار على فعل شاهده :فإذا رأى النيب فعالً من غريه ،وتر النكري عليه ،فهذه قرينة حالية
مبينةٌ جواز أو وجوب فعل ذلك الشيء على الوجه الذي أقره عليه.
 1املصدر السابق ،مج ،4ص.444
 2أخرجه البخاري ومسلم وغريمها .ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص( ،444ااامش).
 3ينظر :املصدر نفسه ،مج ،4ص 448وما بعدها.
 4سبق خترجيه.
 5أخرجه مسلم ،ينظر :صحيح مسلم ،ص.4484
 6أخرجه البخاري وأبو داود والرتمذي والنسائي ومالك وغريهم ،ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص( ،431ااامش).
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ب ه ه قرينة حالية للمخاطوبني:
هي قرينة تصدر من الصحابة أو من املكلفني من غري قول ،ويقع هبا البيان ومنها اإلمجاع ،فيقع
به بيان اومل ،كإمجاعهم على أن للجدة مع الولد الذكر السدس إذا مل يكن أب ،وأن السدس
للجدتني إذا اجتمعتا ،وهذا تبيني لقوله تعاىل

﴿﴾     

السنّة بعضه.
[النساء  ، ]07والذي ّبني القرآن بعضه وبيّنت ّ
 2ـ ـ  3ـ ـ التأويل:
هو وظيفة من وظائف القرينة ،وهو أعم من التخصيص ،والتخصيص داخل فيه ،فهوه ه أي
التأويل ه ه يتعلق بنص تدخل عليه القرينة فتصرفه عن ظاهره ،وهنا حالتان :األوىل يكون فيها
الصرف عن الظاهر جزئياً ،كما يف العام الذي يصدق على جزء من أفراده بعد دخول التخصيص
ومحل على
صرف عن الشيوع ُ
عليه ،والفانية يُصرف فيها اللفظ عن ظاهره كلياً ،كاملطلق إذا ُ
املقيد ،وكاحلقيقة إذا صرفت إىل اواز ،وككل من األمر والنهي الذي يُصرف عن ظاهره إىل معأ
آخر.1
وما يهمنا من التأويل هنا احلالة الفانية ألن األوىل سبق ذكرها.
 2ـ ـ  3ـ ـ  1ـ ـ األمر مع القرينة:
إذا جترد األمر من القرينة فهو للوجوب ،وهو رأي اجلمهور ،فإذا دخلت عليه قرينة ُمحل
عليها .2يقول أبو يعلى« :إذا ورد لفظ األمر متعرياً عن القرائن اقتضى وجوب املأمور به».3
وقد تنوعت األغراض اليت يُصرف األمر إليها بالقرائن من الوجوب ،ومنها:
ه ه الندب :يقول أبو يعلى عن األمر« :أن إطالقه يقتضي الوجوب ،وإمنا ُُيمل على الندب بداللة،
وهذا ال ميتنع كونه أمراً فيه» ،4فهذه الداللة املذكورة اليت ينتقل هبا األمر من الوجوب إىل الندب

 1ينظر :تفسري النصوص ،ج ،4ص344و.343
 2ينظر :أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ،مج ،4ص.349
 3العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.338
 4املصدر نفسه ،مج ،4ص.355
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هي القرينة ،ومن القرائن الدالة على هذا االنتقال :طبيعة املندوب بذاته ،فهو طاعة يؤمر هبا

كالواجب.1

ه ه ه اإلباحة :كما يف قوله تعاىل:

﴿     

﴾ [البقرة  ،]373فاألمر هنا ليس

للوجوب وإمنا هو لإلباحة بقرينة أن األكل حبسب حاجة اإلنسان .2وقد جتتمع قرينتان لتدال على
ت نوه وهْيتُ ُك ْم وع ْن ِزيو وارةِ ال ُقبُوِر
أن األمر غرضه اإلباحة ،كما يف قول النيب صلى اهلل عليه وسلمُ ( :كْن ُ
وها) ،3فاألمر بالزيارة لإلباحة ،والقرينتان :إحدامها مقالية وهي تقدم النهي أو احلظر ،فإن
ور و
فوه ُز ُ
«تقدم احلظر قرينة توجب صرفه عن الوجوب» ،4والفانية هي« :أن عرف العادة يف خطاب الناس
و اوراهتم إذا أمروا بعد احلظر كان على اإلباحة» ،5فهي قرينة حالية.
ه ه ه اإلرشاد :كما يف قوله تعاىل:

﴿ ﴾   

[البقرة  ،]333فهنا أمر غرضه إرشاد

الناس؛ « ألنه أحوط وأبعد مما عسى أن يقع يف ذلك من االختالف» .6ومن القرائن الصارفة إىل
إىل هذا املعأ دفع املشقة واالختالف باإلشهاد عند كل بيع.
ه ه ه التهديد :كما يف قوله تعاىل:

﴿﴾        

[فصلت  ،]30فإن

األمر هنا «مستعمل يف التهديد ،أو يف اإلغراء املكأ به عن التهديد» ،7يقول أبو يعلى عن
صيغة األمر« :الصيغة اليت خيتلف فيها ال ترد قط عندنا إال وهي على الوجوب ،وإمنا يعدل عنها
إىل الندب والتهديد بدليل أو بقرينة» ،8والقرينة على أن األمر الوارد يف اآلية السابقة هو للتهديد
هي إرادة اهلل تعاىل ،9فقد أمر بالصالة والزكاة ،و ال أن يأمر بفعل الفاحشة الذي مشله األمر لو

 1ينظر :املصدر السابق ،مج ،4ص.354
 2ينظر :أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ،مج ،4ص.334
 3سبق خترجيه.
 4العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.364
 5املصدر نفسه ،مج ،4ص.351
 6تفسري البحر احمليط ،ج ،3ص.369
 7التحرير والتنوير ،ج ،38ص.345
 8العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.383
 9ينظر :املصدر نفسه ،مج ،4ص.334
135

كان على الوجوب .وهنا قرينة مقالية أخرى جاءت بعد األمر ودلت على التهديد ،وهي قوله
تعاىل:

﴿

.﴾   

ه ه ه اإلكرام :كما يف قوله تعاىل:

﴿ 

[ ﴾    األعراف

 ،]31فهذا األمر

لإلكرام1؛ وذلك لقرينة مقالية متفلت يف لفظ(اجلنة) ،وأخرى يف لفظ(ال خوف عليكم).
واألغراض من صيغة األمر كفرية ،والسياق هو ما يكشف عنها ،سواء أكان السياق داخلياً أم
خارجياً ،وكما عرب عن ذلك أبو يعلى بقوله« :وصورة اجلميع واحدة من طريق اللفظ ،وإمنا ختتلف
باإلرادة؛ ألن اهلل تعاىل أراد فعل الصالة والزكاة ،ومل يرد فعل الصيد ،واالنتشار يف األرض» ،2وقد
وقد يُراد باإلضافة إىل ما سبق :التعجيز ،أو اإلهانة أو االمتنان أو الدعاء أو اإلخبار أو التعجب
أو..
 2ـ ـ  3ـ ـ  2ـ ـ النهي مع القرينة:
عرف النهي بأنه «طلب الكف عن الفعل أو االمتناع على وجه االستعالء واإللزام» ، 3وأما عن
يُ ّ
صيغته ف ه«احلق أن للنهي صيغاً معينة تدل عليه ،دون االحتياج إىل قرينة لتفبت التحرمي» ،4فهو
رداً عن القرينة يقتضي التحرمي ،وال ُُيمل على معأ آخر من املعاين إال بقرينة« ،وهو مذهب
مجهور العلماء ،وهو احلق» ،5ومن أغراض النهي إذا دخلت عليه القرينة فصرفته عن التحرمي:
ه ه الكراهة :كما يف قوله تعاىل[ ﴾     ﴿ :البقرة  ،]327فهذا النهي ليس للتحرمي
ولكنه للكراهة ،6ومن القرائن الصارفة اذا النهي لفظ(الفضل) بذاته ،فهو« فعل ما ليس بواجب
من الرب» ،7أي أنه زائد عن الواجب ،فرتكه مكروه ،والنهي عنه للكراهة.

 1ينظر :املصدر السابق ،مج ،4ص.334
 2املصدر نفسه ،مج ،4ص.334
 3حبوث منهجية يف علوم البالغة العربية ،ص.384
 4التأسيس يف علم أصول الفقه ،ص.344
 5املهذب يف علم أصول الفقه ،مج ،3ص.4833
 6ينظر :املرجع نفسه ،مج ،3ص.4833
 7تفسري البحر احمليط ،ص.381
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ه ه الدعاء والسؤال :من أمفلته:

﴿

[ ﴾      البقرة  ،]335فهو دعاء

اردا للتحرمي ،1والقرينة الدالة على ذلك أنه صادر من األدىن إىل األعلى ،فال
ومسألة ،وليس و ً
تصور التحرمي وال يعقل ،إضافة إىل قرينة مقالية هي قوله (ربنا) ،فهو دال على الدعاء.
يُ ّ
ه ه ه اإلرشاد أو العظة :كما يف قوله تعاىل:

﴿         

[﴾ المائدة  ،]303فظاهر النهي التحرمي ،ولكن حلت القرائن لتصرفه عنه إىل اإلرشاد ،2ومنها
القرينة القولية الالحقة بالنهي وهي ﴿ ،﴾    فالنهي هنا لإلرشاد لئال يسوءهم
شيء.
واألغراض من صيغ النهي كفرية ،وإمنا حتدد تبعاً للقرائن ،فينتقل النهي إىل ٍ
معان أخر بدخول
القرائن عليه ،ومن هذه املعاين باإلضافة إىل ما سبق :التحذير ،واالستقالل ،وتسكني النفس
وغريه.3

 2ـ ـ  3ـ ـ  3ـ ـ المطلق مع القرينة التي تقيده:
املطلق إذا ورد رداً عن القرينةُُ ،يمل على إطالقه ،وإذا قُهيّد ُمحل على تقييده .4والقيد الذي
يلحق املطلق ليس إال قرينة ميكن أن تتصل به أو تنفصل عنه ،وال فرق بينهما؛ «ألن القرينة
املتصلة مبنزلة املنفصلة؛ ألن كالم صاحب الشريعة ،وإن تفرق فإنه جيب ضم بعضه إىل بعض،
وبناء بعضه على بعض» ،5واحلاصل أن كليهما يقيد املطلق ،وُي ّد من إطالقه.
ه ه القرينة املقيدة املتصلة :هي اليت تتصل يف الكالم باللفظ املطلق فتقيده ،ومفااا قوله

تعاىل﴿:

[ ﴾      النساء  ،]13فقد قُيد لفظ( رقبة) باإلميان ،فلم جير على
إطالقه بإعتاق أي رقبة.6
 1ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.831
 2ينظر :أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ،مج ،4ص.338
 3ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.831
 4ينظر :إرشاد الفحول ،ج ،3ص.144
 5العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.586
 6ينظر :منهج املتكلمني ،ص.343
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ه ه القرينة املقيدة املنفصلة :تكون منفصلة عن الكالم الذي يتضمن اللفظ املطلق ،ومع ذلك فهي
تقيده ،أي تكون القرينة يف نص ،واللفظ املطلق يف نص آخر ،ويكون تأثري القرينة املقيدة على
املطلق حبسب السبب واحلكم ،وقد ميّز العلماء بني أربع حاالت:
• احلالة األوىل(اتفاق النصني يف احلكم والسبب)ُُ :يمل حينئذ املطلق على املقيد ،باتفاق
العلماء .1وتؤثر القرينة الواردة يف نص على املطلق الوارد يف النص اآلخر ،ومفال ذلك :قوله تعاىل:
﴿ ﴾  بتقييد املطلق ،ويف نص آخر بإطالقه ،فإنه ُُيمل املطلق على املقيد؛
التفاق النصني يف احلكم والسبب.2
• احلالة الفانية(اختالف النصني يف احلكم والسبب):مفاله :قوله تعاىل:
[﴾  المائدة  ]23مع قوله تعاىل

﴿ 

﴿[﴾     المائدة ]05

فهنا اختلف النصان حكماً(:وجوب القطع ووجوب غسل األيدي) ،وسبباً(:جناية السرقة وقربة
الوضوء) ،فال ُُيمل املطلق على املقيد باالتفاق .3وال تؤثر القرينة على املطلق ،أي ال تُقطع يد
السارق إىل املرفق.
• احلالة الفالفة(اختالف النصني يف احلكم واتفاقهما يف السبب) :وهنا خيتلف النصان يف احلكم،
بينما يتفقان يف السبب أو املوضوع ،كالصيام واإلطعام حكمان خمتلفان ،وسببهما أو موضوعهما
هو الكفارة ،لكن الصيام مقيّد بشهرين متتابعني ،واإلطعام مطلق ،فال ُيمل املطلق على املقيد،4
وال تأثري للقرينة على املطلق ،باتفاق العلماء.
• احلالة الرابعة(اختالف النصني يف السبب واتفاقهما يف احلكم) :مفاله تقييد لفظ( رقبة) باإلميان
ٍ
موجب حلمل املطلق على
يف كفارة القتل ،وإطالقها يف كفارة الظهار .5وهنا اختلف العلماء بني
املقيّد ومان ٍع منه .وخالصة ما ذهبوا إليه:6
 1ينظر :أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ،مج ،4ص.343
 2ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.634
 3ينظر :منهج املتكلمني ،ص.344
 4ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.636
 5ينظر :املصدر نفسه ،مج ،3ص.631
 6ينظر :منهج املتكلمني ،ص.346
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ه ه ه عدم جواز احلمل ،وهو مذهب احلنفية وأكفر املالكية ،وبعض احلنابلة.
ه ه ه وجوب محل املطلق على املقيد ،وتأثري القرينة على املطلق ،وهو مذهب الشافعية ،وبعض
املالكية ،وبعض احلنابلة ومنهم القاضي أبو يعلى ،إذ يقول «:واختلف أصحاب الشافعي :فمنهم
من قال :مفل قولنا ،وأنه يبأ املطلق على املقيد من طريق اللغة» ،1واختالف الشافعية املذكور
كان على أساس بناء املطلق على املقيد :من طريق اللغة ،أو من طريق القياس؟
 2ـ ـ  3ـ ـ  4ـ ـ الحقيقة مع القرينة:
إذا دار اللفظ بني احلقيقة واواز فإنه ُُيمل على احلقيقة ما مل يقرتن بقرينة تصرفه إىل اواز،
وهذا أبو يعلى يقول يف ذلك« :األصل يف كالمهم احلقيقة ،فمدعي اواز ُيتاج إىل دليل»،2
وليس هذا الدليل إال القرينة الصارفة ،ويقول يف موضع آخر« :وكل ما ُمحل اللفظ عليه بنفسه
كان حقيقة ال ازاً» ،3أي أن اللفظ غري املقرتن بالقرينة هو حقيقة ال از.
وما دامت احلقيقة على ثالثة أقسام :لغوية ،وشرعية ،وعرفية ،فاواز تبعاً لذلك :لغوي،
وشرعي ،وعريف.
ه ه صرف احلقيقة الشرعية إىل اواز الشرعي:
وذلك بالقرينة ،كما يف قوله تعاىل:

﴿      

﴾ [التوبة ،]302

فالصالة هنا ليست حبقيقتها الشرعية ،بل حبقيقتها اللغوية اليت تعترب ازاً شرعياً «،فكأن الشارع
هبذا االعتبار وضع االسم ثانياً ملا كان بينه وبني اللغوي هذه املناسبة .فكل معأ حقيقي يف
وضع ،هو از بالنسبة إىل وضع آخر ،فيكون حقيقةً و ازاً باعتبارين» ،4ومن القرائن الصارفة
للفظ الصالة يف اآلية إىل اواز امتناع محله على احلقيقة شرعاً؛ إذ ال ميكن أن يصلي عليهم
فيتعني محلها على اواز الشرعي الذي هو احلقيقة اللغوية وهي الدعاء.
الصالة الشرعية املعروفةّ ،

 1العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.639
 2املصدر نفسه ،مج ،4ص.341
 3املصدر نفسه ،مج ،3ص.544
 4شرح الكوكب املنري ،مج ،4ص.444
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ه ه صرف احلقيقة العرفية إىل اواز العريف:
إذا اتصلت القرينة باحلقيقة العرفية جعلت منها ًازا عرفياً ،كما يف قوله تعاىل:

﴿  

[﴾      هود  ،]05فهنا «اسم الدابة عام يف غري املتعارف ازاً» ،1أي أن

اسم الدابة حقيقي يُطلق على ذوات األربع عرفاً ،ولكنه يُطلق بعمومه على كل ما يدب على
األرض ازاً ،وألن قرينةً ما صرفت هذه احلقيقة العرفية إىل از ،فهو از عريف ،ومفل هذه

القرينة قوله تعاىل:

﴿

 ﴾  فهي دليل على أن لفظ الدابة يدخل فيه ذوات األربع

وغريها مما تكفل اهلل تعاىل برزقه.
ه ه صرف احلقيقة اللغوية إىل از لغوي:
ومفاله قوله تعاىل:

﴿   

﴾ [البقرة  ،]61قال أبو يعلى« :معناه :حب

العجل ،فحذف احلب ،وأقام ذكر العجل مقامه» ،2فحقيقة اآلية هي شرب العجل يف قلوهبم،
وهذا غري مفهوم ،ولكن بقرينة عقلية هي استحالة ذلك نعرف أن املراد از لغوي ،وهو حب
العجل .ومفال آخر :فالناس «يقولون للرجل الشجاع :وسبُه ًعا :لوجود الشدة فيه» ،3فلهذه القرينة
انتقل اللفظ من معأ حقيقي إىل معأ ازي« ،فكأن أهل اللغة باعتبارهم النقل اذه املناسبة،
وضعوا االسم ثانياً للمجاز».4
 2ـ ـ  4ـ ـ التأكيد:
التأكيد هو« :تقوية مدلول لفظ بلفظ آخر مستقل باإلفادة» ،5وهذه التقوية للفرق بني
التأكيد والرتادف.
يقول أبو يعلى« :كل لفظ أفاد معأ يف اللغة عند انضمام التأكيد إليه ،فإنه يفيد ذلك مع

 1العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.598
 2املصدر نفسه ،مج ،3ص.696
 3املصدر نفسه ،مج ،8ص.4384
 4شرح الكوكب املنري ،مج ،4ص.419
 5املهذب يف علم أصول الفقه ،مج ،3ص.4435
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عدمه» ،1وهذا يعين أن التأكيد قرينة ال تزيد يف معأ اللفظ املقرتنة به ،وإمنا تؤكده وتقويه
فحسب.
والتأكيد هو من وظائف القرائن ،وهو أثر من آثارها يف آن واحد ،ومن التأكيد ما يقطع باملعأ
الظاهر ،وينفي احتمال غريه ،يف مفل احلاالت التالية:2
ه ه ه العام املقرتن بقرينة تقضي بإرادة العموم وتنفي احتمال اخلصوص:
مفاله قوله تعاىل:

﴿

[ ﴾   الحجر  ،]14فلفظ املالئكة عام ُيتمل

اخلصوص ،بأن يكون املراد بعضهم ،لكن انتفى هذا اخلصوص بقرينة التأكيد ،3وهي قوله
﴿.﴾  
ه ه ه األمر املقرتن بقرينة تقضي بإرادة الوجوب ال غري:
األمر اورد من القرينة دال على الوجوب يف رأي كفري من األصوليني ،لكنه يف رأي بعضهم
ليس كذلك ،واللفظة «إذا كان معها قرينة تدل على الوجوب كانت تأكيداً» ،4أي نافية الحتمال

أن يراد من األمر غري الوجوب من ندب أو غريه ،ومن أمفلته قوله تعاىل:

﴿ 

[ ﴾               النور ،]14
ففيه أمر بالغض من األبصار وحفظ الفروج ،وتأكيد على هذا مبا بعده من القرائن .وقوله أيضاً:
﴿[ ﴾              المائدة  ،]97فكذلك
أمر من اهلل تعاىل للنيب مفيد للوجوب ،واملؤِّكد له ما ورد من القرينة بعده.
ه ه ه النهي املقرتن بقرينة تقضي بإرادة التحرمي ال غري:
مفاله:

﴿

﴾           

[الحجرات  ،]33فالنهي الوارد للتحرمي ،وتؤكده القرينة املصاحبة له ،وهي:

﴿  

.﴾ 

 1العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.384
 2ينظر :القرينة عند األصوليني وأثرها يف فهم النصوص ،ص.434
 3ينظر :تفسري النصوص ،ج ،4ص.33
 4العدة يف أصول الفقه ،مج ،4ص.381
141

ه ه ه احلقيقة املقرتنة بقرينة تقطع بإرادة احلقيقة وتنفي إرادة اواز:
من أمفلته قوله تعاىل:

﴿

﴾           

[األنعام  ،]12فلفظ"الطائر" يُستعمل ازاً عند العرب على غري حقيقته ،فيقولون للربيد :طائر وغريه
من االستعماالت اوازية ،ولكن قرينة ﴿ ﴾ أكدت أن املراد هو املعأ احلقيقي ونفت
متاما املعأ اوازي.1
ً
 2ـ ـ  5ـ ـ النسخ:
النسخ هو« رفع حكم شرعي متقدم ،خبطاب شرعي متأخر منفصل عنه م ٍ
ناف له» ،2كما
ُ
عرفه أبو يعلى بقوله« :عبارة عن إخراج ما مل يرد باللفظ العام يف األزمان ،مع تراخيه عنه»،3
َّ
ويُعلوم النسخ بالقرينة ،واليت تتعلق بالنصوص القابلة للنسخ ،فأخبار العقائد وقصص األنبياء ال
نسخ.
ميكن أن تُ و
ومن أمفلة القرينة الدالة على النسخ قوله تعاىل:

﴿        

﴾        

[األنفال  ،]94فنسخ اهلل هذا بقوله:

﴿

                 

[ ﴾      األنفال  ،]99فقوله ﴿ ﴾    قرينة لفظية دلت
على نسخ وجوب ثبات املؤمن أمام عشرة كفار إىل وجوب ثبات املؤمن أمام كافريْن .4وأيضاً من
ِ
وها ،ووال توه ُقولُوا
أمفلة القرينة قول النيب صلى اهلل عليه وسلمُ ( :كْن ُ
ور و
ت نهو وهْيتُ ُك ْم وع ْن ِزيو وارة ال ُقبُوِر ،فوه ُز ُ
إِال وخ ْرياً) ،5فأباح رسول اهلل الزيارة بعد منعها ،6ففي النهي قرينة دالة على حترمي فعل الزيارة ،ويف
األمر قرينة دالة على إباحة الفعل.

 1ينظر :تفسري النصوص ،ج ،4ص.33
 2التأسيس يف أصول الفقه ،ص.844
 3العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص.114
 4ينظر :املصدر نفسه ،مج ،3ص.145
 5سبق خترجيه.
 6ينظر :املصدر نفسه ،مج ،3ص.145
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 2ـ ـ  6ـ ـ الترجيح:
هو نتيجة إعمال القرائن بني النصوص املتعارضة يف ظاهرها ،فه ه« إذا تعارض لفظان من
الكتاب والسنة ،فلم ميكن اجلمع بينهما ،أو أمكن اجلمع بينهما من وجهني خمتلفني ،وتعارض
اجلمعان ،وجب تقدمي أحدمها على اآلخر بوجه من وجوه الرتجيح»1؛ من أجل أن يزول
التعارض.
ويُلجأ إىل الرتجيح إذا مل ميكن اجلمع بني النصني وتعذرت معرفة املتقدم منهما من املتأخر،
ويكون الرتجيح بني النصيني الظنيني ال القطعيني ،فيتعني على اوتهد البحث عن قرينة مرجحة
ألحدمها.2
وقد صنف أبو يعلى القرائن املرجحة إىل ثالثة أصناف:3
 4ه ه قرائن مرجحة ترجع إىل اإلسناد :وهي كفرية ،ومنها:
ه ه ه كفرة الرواة« :فريجح ما رواته أكفر على ما رواته أقل ،لقوة الظن به .وإليه ذهب اجلمهور».4
ه ه ه إتقان وعلم الراويني وتفاضلهما يف ذلك :فرواية األتقن واألعلم أوىل.
ه ه ه مباشرة أحد الراويني ملا رواه :فهو أعرف من اآلخر باحلال.
ه ه ه كون أحد الراويني هو صاحب القصة :فهو أعرف هبا من غريه.
ه ه ه أن يكون أحد الراويني أقرب إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم وأمسع لقوله ،أو يكون من كبار
الصحابة ،واآلخر من صغارهم.
وما سبق وغريه قرائن حالية مساعدة للرتجيح ،ومن القرائن املقالية الراجعة لإلسناد:
ه ه ه اضطراب اللفظ :فمن مل يضطرب لفظه مقدم على من اضطرب لفظه.
 1املصدر السابق ،مج ،3ص.4449
 2ينظر :أصول الفقه اإلسالمي ملصطفى شليب ،ص.584
 3ينظر :العدة يف أصول الفقه ،مج ،3ص 4449وما بعدها.
 4إرشاد الفحول ،ج ،3ص.4431
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3ه ه ه قرائن مرجحة ترجع إىل املنت :وهي متعددة ،وأغلبها قرائن مقالية ،ومنها:
ه ه ه مجع أحد املتنني للنطق ودليله.
ه ه ه أن يكون أحد املتنني قوالً واآلخر فعالً ،والقول أبلغ.
ه ه ه اجتماع القول والفعل يف أحدمها أوىل من القول وحده يف اآلخر.
مرجحاً على اآلخر الذي دخله التخصيص.
ه ه ه عدم دخول التخصيص يف أحدمها جيعله َّ
ه ه ه أن يكون أحدمها إثباتاً واآلخر نفياً ،فيُقدَّم اإلثبات على النفي.
ه ه ه أن يكون أحدمها حاظراً واآلخر مبيحاً ،فيُقدَّم األول على الفاين.
ه ه ه أن يرجح بالقرائن ،كقوله تعاىل ﴿ ،﴾   فألنه اقرتن باويء من الغائط ،فحمله
على ملس اليد أوىل.
3ه ه ه قرائن مرجحة ال ترجع إىل املنت وال إىل السند :وقد قسم بعض العلماء هذه القرائن تقسيمات
فرعية ،منها ما يكون باعتبار املدلول ،ومنها ما يكون باعتبار أمر خارج ،ومنها الرتجيح بني
األقيسة وبني احلدود السمعية.1
ومن هذه القرائن املرجحة:
ه ه ه موافقة أحد النصني لظاهر القرآن ،أو لسنة أخرى ،فيُقدَّم هبذه املوافقة.
ه ه ه رواية أحدمها باملعأ وبألفاظ خمتلفة من وجوه أخرى.
ه ه ه موافقة أحدمها للقياس.
يرجحه.
ه ه ه عمل األئمة األربعة اخللفاء الراشدين بأحدمها ،فهذا مما ِّ
ه ه ه اقرتان تفسري الراوي بأحدمها.

 1ينظر :املصدر السابق ،ج ،3ص.4431
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احلمد هلل على ما عرفنا من نعمه وما جهلنا ،واملنة له وحده على ما آتانا من كل ما سألنا،
املبعوث رمحة للعاملني ٍ
ِ
مد صلى اهلل عليه وسلم.
والصالة والسالم على سيد املرسلني
يف ختام هذا البحث الذي حاولنا من خالله الوقوف على خمتلف القضايا الداللية املبفوثة يف
كتاب "العدة يف أصول الفقه" لشيخ احلنابلة القاضي أيب يعلى خنلص إىل مجلة من النتائج نسردها
كما يلي:
ه ه ه ه مل يتطرق أبو يعلى إىل التعريف االصطالحي للداللة ،وإمنا اكتفى بتعريفها اللغوي ،وتعريف
املصطلحات القريبة املصاحبة اا مفل :الدليل ،والدال ،واالستدالل..،
ه ه ه ه مل يتناول أبو يعلى يف مؤلفه بعضاً من مباحث الداللة كما فعل غريه من األصوليني من أمفال
اآلمدي ،والرازي ،ومن هذه املباحث:
• تقسيم الداللة إىل لفظية وغري لفظية ،وتفريع كل منهما إىل وضعية وعقلية وطبيعية ،والتعريف
بكل فرع منها وشرحه ،إال أن يف املدونة أمفلة لبعض هذه الفروع مفل :داللة املخلوق على
اخلالق ،وهي داللة عقلية غري لفظية.
• عناصر الداللة الشهرية :الدال ،واملدلول ،واملرجع .إذ مل يكن يف املدونة ما يوضح هذه
املصطلحات ويوضح ارتباطها بالداللة على أهنا عناصرها اليت تتشكل منها ،باستفناء ما حاولنا
استخراجه من تلك العناصر من تعريف املؤلف للحقيقة ،وباستفناء تعريفه للدال واملستدل عليه
ولكن من زاوية فقهية ،وهذا ال يكاد يُذكر مع ما جاء به أبو حامد الغزايل من ذلك ،وقد
أضاف الغزايل إىل تلك العناصر الفالثة عنصراً رابعاً هو الكتابة.
• الظواهر اللغوية الشهرية كالرتادف ،واالشرتا  ،والتواطؤ ،إذ اكتفى أبو يعلى بتعاريف بسيطة
اا ،وضرب األمفلة القليلة عنها ،دون ذك ٍر لتلك املصطلحات ،فقد تناواا أبو يعلى باعتبارها
يسمها بأمسائها ،ومل يتعرض ملا تعرض له اللغويون وبعض األصوليني من ٍ
حتليل
ظواهر لغوية ومل ِّ
ٍ
ومناقشة ألدلة املفبتني أو املنكرين.
اذه الظواهر
ه ه ه ه من القضايا الداللية اليت أسهب يف دراستها أبو يعلى قضية احلقيقة واواز ،وهو من املقرين
بوجود اواز يف القرآن الكرمي.
ه ه ه ه اعترب أبو يعلى التقدمي والتأخري من عالقات اواز ،يف حني أنكر ذلك الكفريون فيما وقفنا عليه
من أمفال أيب حامد الغزايل ،واآلمدي ،والزركشي.
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ه ه ه ه مل يتعرض أبو يعلى إىل تقسيم اللفظ إىل مفرد ومركب ،وأقسام كل منهما ،وداللة كل قسم،
فصال القول فيهما ،ولعل أبا
خالفاً لبعض علماء األصول من أمفال الرازي واآلمدي اللذين َّ
يعلى مل يفعل ذلك لتقدمه عليهما زمنياً ،مع عدم اطالعه على ما قدمه النحاة هبذا الشأن ،أو
لعله مل ير بأساً من اإلعراض عن ذكر ذلك التقسيم لبعده عن مسائل أصول الفقه.
وتفصيل عن األمساء الشرعية؛ الرتباطها جبدلية نقلها عن اللغة أو عدم نقلها،
حديث
ه ه ه ه يف املدونة
ٌ
ٌ
ن ملا ترتكه من أثر على املسائل الفقهية ،واختالف العلماء والفقهاء بشأن هذه املسائل ،أما
احلقائق العرفية فلم يتعرض أبو يعلى اا؛ ألهنا من احلقائق اومع عليها.
ه ه ه ه يرى أبو يعلى أن األمساء الشرعية غري منقولة من اللغة ،وإمنا هي باقية على معانيها اللغوية ولكن
ٍ
إضافات شرعية جديدة.
مع
ٍ
ٍ
وحتليل لبعض اآلراء ،ويتوقف عن اجلزم
بتفصيل
ه ه ه ه يعرض أبو يعلى قضية وضع اللغة ونشأهتا،
بأحدها ،وهذا املوقف تبناه غريه نظراً إىل وسطيته ،وسالمته ،وعدم رجحان غريه من اآلراء.
ه ه ه ه أبو يعلى من املقرين بالظواهر اللغوية الشهرية كالرتادف ،واالشرتا اللفظي ،ويُستنبط هذا من
املدونة بالرغم من اقتضابه احلديث عن تلك الظواهر.
ه ه ه ه اقرتان األفعال بالزمن وداللتها عليه مل يكن له كبري شأن يف املدونة ،إال ما يتعلق بفعل األمر
وداللته على الفور أو الرتاخي ،واالختالف احلاصل يف ذلك؛ فاالهتمام بداللة الفعل الزمنية هو
من اختصاص النحاة.
كالم عن بعض حروف املعاين ال كلها ،وأيضاً عدم استيفاء أو إحاطة بكل معاين
ه ه ه ه يف املدونة ٌ
حرف من احلروف الواردة ،ولعل النحاة أكفر استقصاءً ملعاين احلروف من األصوليني ،ونضرب
لذلك مفاالً حبرف الباء الذي ذكر له النحاة بضعة عشر معأ ،بينما اقتصر أبو يعلى على و ٍ
احد
منها فقط.
ه ه ه ه مل يقدم أبو يعلى يف مصنفه تعريفاً لكل من اللفظ العام ،واخلاص ،واملطلق ،واملقيّد ،واملشرت ،
عرف العموم واخلصوص يف باب ذكر احلدود.
واملؤول ،غري أنه ّ
ه ه ه ه احتجاج أيب يعلى يف كفري من األحيان بآراء أهل اللغة ،وتنويهه بأمهية الرجوع إىل ما قرروه ،ومن
ذلك احتجاجه على أن أقل اجلمع ثالثة وليس اثنني بتفريق أهل اللغة بني التوحيد والتفنية واجلمع.
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مصطلحات عديدة ،ومنها مفهوم اخلطاب ،ولعل أبا يعلى ممن انفردوا
ه ه ه ه يُطلق على مفهوم املوافقة
ٌ

مصطلح يشري إىل املفهوم ويدل
مصطلح جديد على مفهوم املوافقة هو "التنبيه" ،وهو
بإطالق
ٍ
ٌ
ٍ
مسكوت عنه مو ٍ
افق له يف احلكم.
على املدلول؛ ألن الذهن مع مفهوم املوافقة يتنبه باملنطوق إىل
ه ه ه ه من املصطلحات الشائعة لدى األصوليني مصطلح "القرينة"؛ وذلك ألمهيتها ودورها الواضح يف
جلي ،وخاصة
توجيه الداللة وصرفها من معأ إىل معأ آخر ،ويظهر هذا الدور يف املدونة بشكل ّ
يف مبحث دالالت األلفاظ وتقسيماهتا ،حيث تتحول داللة األمر مفالً من الوجوب إىل الندب أو
ويتبني اومل ،وحنو ذلك من
اإلرشاد أو الدعاء وحنوه،
ويتخصص العام بالقرينة ،ويتقيّد املطلقّ ،
ّ
وظائف القرينة.
اضح للقرينة أو السياق ،بالرغم من احلاجة الشديدة إليها
يف
ه ه ه ه مل يكن يف املدونة تعر ٌ
ٌّ
اصطالحي و ٌ
يف تبيان املعاين واملقاصد من الكالم ،وقد ذُكر لفظ القرينة كفرياً يف املدونة ،وذُكر أيضاً ما يقرب
من معناها كالدليل والداللة واألمارة واإلشارة ،غري أن مصطلح السياق ورد قليالً.
ه ه ه ه اخلاص والعام ثنائية شهرية تناواا األصوليون بشرح و ٍ
اف ،وحتليل ٍ
عميق ،وكذلك فعل أبو يعلى؛
ووقوف عند مسائل ختصيص العموم اليت تُربز لنا أمهية
كل منهما،
ٌ
ففي املدونة دراسةٌ لدالالت و
السياق اللغوي يف حتديد الدالالت.
ه ه ه ه من القضايا الواردة يف املدونة واليت ناقشها أبو يعلى وأحاط جبوانبها قضية األمر والنهي،
كل منهما.
ودالالهتما ،وارتباط القرينة هبما يف إيضاح األغراض املختلفة من و
ٍ
ه ه ه ه يف املدونة إشارات لبعض عناصر السياق املقامي أو احلايل من ِ
وظروف
خماطبني وخماطوبني،
ٌ
ٍ
وخلفيات ثقافية ونفسية وعقلية واجتماعية ،واليت ال ميكن حصرها مجيعاً ،غري أن هذه
وأحوال،
العناصر املذكورة منها يف املدونة مل تُذكر لذاهتا وبقصد من املؤلف ،وإمنا وردت عرضاً وبال جامع
عمل عكف عليه علماء الداللة احملدثون.
جيمع بينها ،ولعل اولة مجعها أو حصرها ٌ
تفصيل ملفهوم "البيان" الذي يرتبط بالداللة ارتباطاً وثيقاً؛ حيث أنه ميكن االستفادة
ه ه ه ه يف املدونة
ٌ
مما قرره األصوليون وما ذكروه من تقسيماته يف إبراز بعض عناصر السياق اخلارجي وتصنيفها.
ويف اخلتام نسأل اهلل التوفيق ومنه نستمد العون.
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ـ ـ القرآن الكريم :برواية حفص عن عاصم ،املصحف اإللكرتوين املوافق للمصحف الشريف ،دار
ابن اايفم ،القاهرة( ،د،ت).
ـ ـ المصادر والمراجع:
 1اإلشبيلي ،ابن عصفور(أبو احلسن علي بن مؤمن) ،شرح مجل الزجاجي ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط4849 ،4ه4994 ،م.
2

األصفهاين ،الراغب(أبو القاسم احلسني بن مد) ،املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق :مد

سيد كيالين ،دار املعرفة ،بريوت( ،د،ت).
 3األلوسي(شهاب الدين مود شكري) ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املفاين ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
4

(د،ت).

اآلمدي(على بن مد) ،اإلحكام يف أصول األحكام ،تعليق :عبد الرزاق عفيفي ،دار

الصميعي ،الرياض،

ط4838 ،4ه3443/م.

 5األندلسي ،أبو حيان( مد بن يوسف) ،تفسري البحر احمليط ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود
وعلي مد معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت،

ط4843 ،4ه4993/م.

 6أنيس ،إبراهيم ،داللة األلفاظ ،مكتبة األجنلو ،مصر ،ط4948 ،5م.
7

ابن باديس ،عبد احلميد بن مد ،مبادئ األصول ،حتقيق :عمار طاليب ،املؤسسة الوطنية

للكتاب ،اجلزائر،
8

ط4944 ،3م.

البخاري( مد بن إمساعيل) ،صحيح البخاري ،دار ابن كفري ،دمشق ،بريوت،

ط،4

4833ه3443 /م.

 9الربكاوي ،عبد الفتاح عبد العليم ،داللة السياق بني الرتاث وعلم اللغة احلديث ،دار الكتب،
4994م.

 10البصري ،أبو احلسني( مد بن علي بن الطيب) ،املعتمد يف أصول الفقه  ،حتقيق :مد محيد
اهلل ،املعهد العلمي الفرنسي،

دمشق4348 ،هه4968/م.
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11

التهانوي( مد علي) ،كشاف اصطالحات الفنون ،حتقيق وترمجة :علي دحروج ،عبد اهلل

اخلالدي ،مكتبة لبنان ،بريوت ،ط4996 ،4م.
12

آل تيمية(أبو الربكات عبد السالم بن تيمية ،أبو احملاسن عبد احلليم بن عبد السالم ،أبو

العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم) ،املسودة ،حتقيق وضبط وتعليق :أمحد بن إبراهيم
الذروي ،دار الفضيلة ،الرياض ،ط4833 ،4ه3444/م.
 13اجلاحظ (أبو عفمان عمرو بن حبر) ،البيان والتبيني ،حتقيق وشرح :عبد السالم مد هارون،
مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط4844 ،1ه4994/م.
 14اجلرجاين(أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحان) ،أسرار البالغة ،قراءة وتعليق :مود مد
شاكر ،مطبعة املدين ،القاهرة ،دار املدين ،جدة( ،د،ت).
 15ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ،دالئل اإلعجاز ،قراءة وتعليق :مود مد شاكر ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،مطبعة
املدين ،القاهرة( ،د،ت).
 16اجلرجاين(علي بن مد بن علي الشريف) ،التعريفات ،مكتبة لبنان ،بريوت4945 ،م.
 17ابن اجلوزي(أبو الفرج عبد الرمحان بن علي) ،نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر،
حتقيق :مد عبد الكرمي كاظم الراضي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط4841 ،3هه4941/م.
 18اجلوهري(إمساعيل بن محاد) ،تاج اللغة وصحاح العربية ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،دار
ط4994 ،8م.

العلم للماليني ،بريوت،
 19حسان ،متام ،اللغة العربية معناها ومبناها ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء ،املغرب،
4998م.

 20احلنبلي ،أبو يعلى( مد بن احلسني) ،العدة يف أصول الفقه ،حتقيق :أمحد بن علي سري
املباركي ،ط4848 ،3هه4993/م.
 21خرابشة ،عبد الرؤوف مفضي ،منهج املتكلمني يف استنباط األحكام الشرعية ،دار ابن حزم،
بريوت ،ط4836 ،4ه3445/م.
 22اخلضري بك ،مد ،أصول الفقه ،املكتبة التجارية الكربى ،القاهرة ،ط4349 ،6ه4969/م.
 23خالف ،عبد الوهاب ،علم أصول الفقه ،مكتبة الدعوة اإلسالمية ،مصر( ،د،ت).
 24ابن خلدون(عبد الرمحان بن مد) ،مقدمة ابن خلدون ،دار الفكر ،بريوت3444 ،م.
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25

ابن خلكان(أبو العباس مشس الدين أمحد بن مد) ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،

حتقيق :إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت4848 ،ه4998/م.
 26الداية ،فايز ،علم الداللة العريب النظرية والتطبيق ،دار الفكر ،دمشق ،ط4996 ،3م.
 27الدمشقي ،عبد القادر بن أمحد ،نزهة اخلاطر العاطر ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط،3
4845هه4995/م.

مد بن أمحد) ،سري أعالم النبالء ،دار البيان احلديفة ،ط،4

 28الذهيب(مشس الدين
4838ه3443/م.
 29الرازي( مد بن أيب بكر) ،خمتار الصحاح ،املكتبة العصرية ،صيدا ،بريوت4834 ،ه3441 ،م.
 30الرازي(فخر الدين مد بن عمر) ،احملصول يف علم أصول الفقه ،حتقيق :طه جابر فياض
العلواين ،مؤسسة الرسالة( ،د،ت).
 31ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ،مفاتيح الغيب ،دار الفكر ،بريوت ،ط4844 ،4ه4944/م.
 32الزجاجي(أبو القاسم عبد الرمحان بن إسحاق) ،اجلمل يف النحو ،حتقيق :علي توفيق احلمد،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،دار األمل ،إربد ،ط4848 ،4ه4948 /م.
 33ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ،حروف املعاين ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،دار األمل ،إريد ،األردن ،ط،3
4846ه4946/م.
 34الزحيلي ،وهبة ،أصول الفقه اإلسالمي ،دار الفكر ،دمشق ،ط4846 ،4ھ4946/م.
 35ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ،الوجيز يف أصول الفقه ،دار الفكر ،دمشق ،ط4998 ،4م.
 36الزركشي(بدر الدين مد بن هبادر)  ،البحر احمليط يف أصول الفقه ،دار الصفوة ،الغردقة،
مصر ،ط4843 ،3هه4993/م.
 37ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه  ،الربهان يف علوم القرآن ،حتقيق :مد أبو الفضل إبراهيم ،دار الرتاث ،القاهرة،
ط4848 ،3هه4948/م.
 38الزركلي ،خري الدين ،األعالم ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط3443 ،45م.
 39الزخمشري(أبو القاسم مود بن عمر) ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل
يف وجوه التأويل ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعلي مد معوض ،مكتبة العبيكان ،الرياض،
ط4844 ،4ه4994/م.
 40ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه  ،املفصل يف علم العربية ،املكتبة العصرية ،صيدا ،بريوت ،ط4831 ،4ه3446/م.
 41أبو زهرة ،مد ،أصول الفقه ،دار الفكر العريب ،القاهرة( ،د،ت).
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 42زوين ،علي ،منهج البحث اللغوي بني الرتاث وعلم اللغة احلديث ،دار الشؤون الفقافية العامة،
بغداد ،ط4946 ،4م.
 43السعران ،مود ،علم اللغة ،مقدمة للقارئ العريب ،دار النهضة العربية ،بريوت( ،د،ت).
 44سيبويه(عمرو بن عفمان بن قنرب) ،الكتاب ،حتقيق :عبد السالم هارون ،مكتبة اخلاجني،
القاهرة ،ط4844 ،3هه4944/م.
 45السريايف(أبو سعيد احلسن بن عبد اهلل) ،شرح كتاب سيبويه ،حتقيق :أمحد حسن مهديل وعلي
سيد علي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط4839 ،4ه3444/م.
 46السيوطي(جالل الدين عبد الرمحان بن كمال الدين) ،املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،دار
الرتاث ،القاهرة ،ط3444 ،3م.
 47ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه  ،مهع ااوامع يف شرح مجع اجلوامع ،حتقيق وشرح :عبد السالم مد هارون ،وعبد
العال سامل مكرم ،مؤسسة الرسالة ،بريوت4843 ،ه4993/م.
 48الشافعي( مد بن إدريس) ،الرسالة ،حتقيق :أمحد مد شاكر ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
(د،ت).
 49شعيب ،ابن عبد اهلل أمحد ،حبوث منهجية يف علوم البالغة العربية ،دار ابن حزم ،بريوت،
ط4839 ،4م3444/م.
 50شليب ،مد مصطفى ،أصول الفقه اإلسالمي ،الدار اجلامعية ،بريوت( ،د،ت).
 51الشنقيطي ،مد األمني ،آداب البحث واملناظرة ،حتقيق :سعود بن عبد العزيز العريفي ،دار
عامل الفوائد( ،د،ت).
 52الشوكاين( مد بن علي) ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،حتقيق :أبو حفص
سامي بن العريب ،دار الفضيلة ،الرياض ،ط4834 ،4هه3444/م.
 53الشيخ ،عبد الواحد حسن ،العالقات الداللية والرتاث البالغي العريب ،مكتبة اإلشعاع الفنية،
مصر،ط4849 ،4ھ4999/م.
 54طويلة ،عبد الوهاب عبد السالم ،أثر اللغة يف اختالف اوتهدين ،دار السالم( ،د،ت).
 55ابن عاشور ،مد الطاهر ،تفسري التحرير والتنوير ،الدار التونسية ،تونس4948 ،م.
 56عبد اجلليل ،منقور ،علم الداللة ه ه أصوله ومباحفه يف الرتاث العريب ،ديوان املطبوعات اجلامعية،
اجلزائر( ،د،ت).
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 57عبد احلميد ،مد يي الدين ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،دار الرتاث ،دار مصر
للطباعة ،القاهرة  ،ط4844 ،34هه4944/م.
 58عبد الغفار ،أمحد ،التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه،دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية،
4996م.
 59عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ،الفكر األصويل ،دار الشروق ،جدة ،ط4843 ،4ه4943/م.
 60عفمان ،مود حامد ،القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني ،دار الزاحم ،الرياض،
السعودية ،ط4833 ،4ه3443/م.
 61العفيمني ،مد بن صاحل ،شرح األصول من علم األصول ،دار اإلميان ،اإلسكندرية( ،د،ت).
 62العسكري ،أبو هالل(احلسن بن عبد اهلل بن سهل) ،الفروق اللغوية ،حتقيق :مد إبراهيم
سليم ،دار العلم والفقافة ،القاهرة( ،د،ت).
 63ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ،الوجوه والنظائر ،حتقيق وتعليق :مد عفمان ،مكتبة الفقافة الدينية،
القاهرة ،ط4834 ،4ه3441/م.
 64عمر ،أمحد خمتار ،علم الداللة ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط4994 ،5م.
 65الغزايل(أبو حامد مد بن مد) ،املستصفى من علم األصول ،حتقيق :مد سليمان الشقر،
دار الرسالة العاملية ،دمشق ،ط4833 ،3هه 3443/م.
 66ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ،املنخول من تعليقات األصول ،حتقيق :مد حسن هيتو ،دار الفكر ،دمشق ،ط،3
4844هه4944/م.

 67ابن فارس( أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرياء) ،الصاحيب يف فقه اللغة العربية ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط4844 ،4هه4991/م.
 68ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه  ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم هارون ،دار الفكر4399 ،هه4919/م.
 69الفتوحي(أبو البقاء مد بن شهاب) ،شرح الكوكب املنري ،حتقيق :مد الزحيلي ونزيه محاد،
مكتبة العبيكان ،الرياض4848 ،هه4993/م.
 70ابن الفركاح(تاج الدين عبد الرمحن بن إبراهيم) ،شرح الورقات ،دراسة وحتقيق :سارة شايف
اااجري ،دار البشائر اإلسالمية( ،د،ت).
 71الفضلي ،عبد ااادي ،دراسات يف الفعل ،دار القلم ،بريوت ،ط4843 ،4هه4943/م.
 72الفريوز آبادي( ،أبو طاهر مد بن يعقوب) ،القاموس احمليط ،دار الفكر ،بريوت3444 ،م.
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 13القرايف(أمحد بن إدريس) ،شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول  ،دار الفكر،
بريوت4838 ،هه3448/م.
 18القرطيب(أبو عبد اهلل مد بن أيب بكر) ،اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد
احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،ط4831 ،4ه3446 /م.
 15القزويين ،اخلطيب( مد بن عبد الرمحان) ،اإليضاح يف علوم البالغة ،حتقيق :إبراهيم مشس
الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ط4838 ،4ه3443 /م.
 16ابن كفري(أبو الفداء إمساعيل بن عمر) ،تفسري القرآن العظيم ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط،4
4834ه3444/م.
 11الكفوي(أبو البقاء أيوب بن موسى) ،الكليات ،حتقيق :عدنان درويش و مد املصري،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط4849 ،3ه4994/م.
 14املالقي(أمحد بن عبد النور) ،رصف املباين يف شرح حروف املعاين ،حتقيق :أمحد مد اخلراط،
مطبوعات مع اللغة العربية ،دمشق( ،د،ت).
 19مايو ،عبد القادر مد ،الوجيز يف فقه اللغة العربية ،دار القلم العريب ،حلب ،ط،4
4849هه4994/م.
 44مع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،مكتبة الشروق الدولية ،مصر ،ط4835 ،8ه3448/م.
 44مد أديب صاحل ،تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،دمشق،
عمان ،ط4843 ،8ھ 4993/م.
 43مد مد يونس علي ،املعأ وظالل املعأ ،دار املدار اإلسالمي ،بريوت ،ط3441 ،3م.
 43ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ،مقدمة يف علمي الداللة والتخاطب ،دار الكتاب اجلديد املتحدة،
بريوت ،ط3448 ،4م.
 48املرادي(احلسن بن قاسم) ،اجلأ الداين يف حروف املعاين ،حتقيق :فخر الدين قباوة و مد
ندمي فاضل ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط4843 ،4هه4993/م.
 45املراغي(عبد اهلل مصطفى) ،الفتح املبني يف طبقات األصوليني ،مطبعة أنصار السنة احملمدية،
مصر4366 ،ه4981/م.
 46املرداوي(أبو احلسن علي بن سليمان) ،التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه ،حتقيق :عبد
الرمحن اجلربين ،مكتبة الرشد ،الرياض( ،د،ت).
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41

مسلم(مسلم بن احلجاج) ،صحيح مسلم ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،4

4834ھ3444/م.
 44مصطفى بن مد بن سالمة ،التأسيس يف أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة ،مكتبة
احلرمني( ،د،ت).
 49آل مغرية(عبد اهلل بن سعد) ،دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية ،دار كنوز
اشبيلية ،الرياض4834 ،ه.
 94املقدسي ،ابن قدامة(أبو مد عبد اهلل بن أمحد) ،روضة الناظر وجنة املناظر ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط4844 ،4هه4944/م.
 94ابن منظور(مجال الدين مد بن مكرم) ،لسان العرب ،حتقيق :عبد اهلل علي الكبري و مد
أمحد حسب اهلل وهاشم مد الشاذيل ،دار املعارف القاهرة( ،د،ت).
 93النشيمي ،عجيل جاسم ،طرق استنباط األحكام من القرآن الكرمي ه ه القواعد األصولية اللغوية،
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،الكويت ،ط4844 ،3ه4991/م.
 93النملة(عبد الكرمي بن علي بن مد) ،املهذب يف علم أصول الفقه املقارن ،مكتبة الرشد،
الرياض ،السعودية ،ط4834 ،4ه4999/م.
عمان ،عامل
 98هنر ،هادي ،علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب ،جدارا للكتاب العامليّ ،
الكتب احلديث ،إربد ،األردن ،ط4839 ،4ه3444/م.
 95ااامشي ،أمحد ،جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع ،ضبط وتدقيق وتوثيق :يوسف
الصميلي ،املكتبة العصرية ،صيدا ،بريوت( ،د،ت).
 96ابن هشام األنصاري(أبو مد عبد اهلل بن يوسف) ،شرح شذور الذهب يف معرفة كالم
العرب ،دار الطالئع ،القاهرة( ،د،ت).
 91ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ،مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،حتقيق :مد يي الدين عبد
احلميد ،املكتبة العصرية ،بريوت4844 ،هه4994/م.
 94هالل ،هيفم ،معجم مصطلح األصول ،دار اجليل ،بريوت ،ط4838 ،4ه3443/م.
 99وايف ،علي عبد الواحد ،نشأة اللغة عند اإلنسان والطفل ،هنضة مصر3443 ،م.
الرسائل والمجالت:
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 4األسطل ،مد قاسم ،القرينة عند األصوليني وأثرها يف فهم النصوص ،رسالة مقدمة لنيل درجة
املاجستري يف أصول الفقه ،قسم أصول الفقه ،كلية الشريعة ،اجلامعة اإلسالمية غزة ،إشراف :مازن
إمساعيل هنية4835 ،ھ3448/م.
لة جامعة أم القرى ،عدد،85
 3الدوسري ،ترحيب بن ربيعان ،نشأة اللغات،
4839هه3444/م.
 3الطلحي ،ردة اهلل ،داللة السياق ،رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف علم اللغة ،قسم
الدراسات العليا ،كلية اللغة العربية ،جامعة أم القرى ،إشراف :عبد الفتاح عبد العليم الربكاوي،
4844ه.
 8العنزي ،سعد بن مقبل ،داللة السياق عند األصوليني ه ه دراسة نظرية تطبيقية ،حبث مقدم لنيل
درجة املاجستري ،ختصص أصول الفقه ،قسم الدراسات العليا الشرعية ،كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية ،جامعة أم القرى ،إشراف :محزة بن حسني الفعر4834/4831 ،ھ.
 5اوميل ،باديس ،السياق ومقتضى احلال يف مفتاح العلوم ه متابعة تداولية ،لة املخرب ،جامعة
بسكرة ،العدد3443 ،9م.
 6ياسر عتيق مد علي ،الداللة السياقية ونظائرها عند األصوليني وأمهيتها يف فهم مقصود
اخلطاب ،لة الدراسات االجتماعية ،جامعة عدن ،عدد3443 ،35م.
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الملخص باللغة العربية
،هه) قضايا داللية عديدة854 يف كتاب "العدة يف أصول الفقه " للقاضي أيب يعلى احلنبلي (ت
ً وأوجز يف بعضها اآلخر بذكرها عرضا،أسهب أبو يعلى يف بعضها بالنقاش والتحليل واالستدالل
 مبحاولة، واملراد من هذا البحث تبيان هذه القضايا واستخالصها من ثنايا الكتاب،ًأو تلميحا
 وبالرجوع إىل آراء أهل اللغة واالستفادة من أقوال،استخراجها أو افتكاكها من املسائل األصولية
 احلقيقة واواز وارتباطهما بالوضع: ومن أبرز تلك القضايا الداللية،ًأهل األصول أيضا
 والعموم، ودالالت األمر والنهي، وحروف املعاين، وقضية األمساء الشرعية،واالستعمال
اخل.. واإلطالق والتقييد،واخلصوص
الملخص باللغة اإلنجليزية
In the book "Al uddah Fi Usul Alfiqeh " The judge Abu Ya'la Al-Hanbali (458
Hijri) many semantic issues indicative, Abu Ya'la is reflective in some of the
debate and analysis for citation, he outlined in some other issues ratcheted
up a presentation or implicitly, is intended to reflect those of the research
issues and recovery of liking trying to extract issues of fundamentalism, by
reference to the views of the scientists of the language and to benefit from
the words of The people of assets too, one of the most prominent of those
semantic issues: Fact and metaphor or Truth and imagery and linked to the
situation and use, The issue of legitimacy names, meanings of characters and
the implications of the commands and prohibitions, general and
particular,releasing and restriction etc
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