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:ǔǉƗǸƢǮǩƗ ǨǮǖǩƗ Ɨƶǵ ǻƴ Ċǵćƍ

* إىل كل منتسب إىل أعظم كتاب عرفته البرشية يف تارخيها الطويل، 
الكريم  القرآن  يا محلة  إليكم  املعرفية،  الربانية وحقائقها  غيور عىل علومه 

الداعني إليه والعاملني به.
إىل كل َمْن َترَشَف بدراسة لغِة القرآِن ومَحََل بني جنَْبْيِه ِمن شعرها   *
وأدهَبا وبالغتها الكم الوافر والعلم الزاخر، إليكم يا أساتذة اللغة العربية 

يف اجلامعات واملعاهد واملدارس.
رفعا  اللذين  الرفيعيني  العاليني  والَعَلمنْي  الشاخمنَْيِ  َحنْيِ  الصرّ إىل   *
ة الكم اهلائل  رأس السودان عالًيا يف الدول العربية واإلسالمية، وقدما لألمرّ
من اخلرجيني بمختلف ختصصاهتم وتنوع درجاهتم العلمية، عرب السنوات، 
أعني جامعة أم درمان اإلسالمية وجامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية، 

أدام اهلل عطاءمها وأبقى عزمها.

يف  معي  وتقف  تشجعني  ظلت  التي  الكريمة  األرسة  إىل  وأخرًيا   *
مجيع مراحيل الدراسية دون كلل أو ملْل، فلها ُأهدي هذا العمل.



إْن كان منَّا شكٌر فإنَّام هو هلل الذي هو غايتنا وكفايتنا وويلُّ نعمتِنا الذي هدى وأعاَن 
ْد. ووفــق وسدَّ

وصية  هي  وتلك  وبِرهم  إحساهنم  عىل  شكُرُهم  ألهلِه  بالفضل  االعرتاف  ومن 
.H رسول اهلل

ومن هنا أتقدم بوافر الشكر وعظيم االمتنان إىل أستاذي األستاذ الدكتور مصطفى 
نصحي  يف  جهًدا  يأُل  ومل  ومكتبه،  بيته  قبل  وقلبه  عقله  يل  فتح  والذي  الفكي،  حممد 
أهنيُت  أن  إىل  وخطتها  عنواهنا  يف  النظر  من  ابتداًء  الرسالة  مراحل  مجيع  يف  وإرشادي 

خامتتها ثم طباعتها فله مني جزيل الشكر.

كام أشكر اللجنة املناقشة حيث قامت بقراءهتا وإبداء املالحظات عليها إذ ما من 
عمل برشي إال وهو معرض للنقص واخلطأ.

والشكر موصول إىل كل من أعانني بكتاب احتجت إليه من أصحاب املكتبات 
اخلاصة والعامة وأخص من أولئك األخ األستاذ حممد حسن األنصاري واألخ األستاذ 

أسامه حممد عبد الرؤوف ومن املكتبات العامة مكتبة الشيخ عيل بن عبد اهلل آل ثاين.

الرسالة  طباعة  عىل  وسهرت  تعبت  التي  إىل  اخلاص  وتقديري  شكري  وأخرًيا 
وقامت عىل إخراجها عىل هذه الصورة املرضية واحلسنة، أسأل اهلل أن حيفظها وحيفظ هلا 

زوجها وأوالدها، أعني األخت الفاضلة »أم حممد«.
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء وإمام املرسلني سيدنا 
حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

وبعد: لقد أهتم علامء اإلسالم عىل شتى ختصصاهتم وتنوع مشاريعهم عىل مدى 
العصور باللغة العربية اهتامًما ال يكاد يوجد له نظري يف اللغات األخرى مهام عظم شأهنا 
ع انتشارها يف العامل، وما كان ذلك االهتامم إال ألن اللغة العربية هي لغة الوحيني  وتوسرّ
تعاىل:  فقال  كتابه  بحفظ  تعاىل  اهلل  تكفل  وقد  املطهرة-  والسنة  الكريم  القرآن  -أعني 
]ڳ    ڳ    ڳ    ڱ        ڱ    ڱ     ڱ[ ]احلجر:9[، وِحْفُظ القرآن الكريم يقتيض حفظ 

اللغة العربية تبًعا له ]ىئ    يئ    جب    حب[ ]طه:113[.

إذن فال غرابة أن نجد أنرّ اللغة العربية ال تزال باقية بجميع فروعها خمدومة ِمن 
وقبل  ثني  وحمدِّ وأصوليني  وفقهاء  مفرسين  من  ختصصاهتم  اختالف  عىل  العلامء  قبل 
علامء  من  وغريهم  والنقاد  واألدباء  والشعراء  والبالغيون  النحويون  وأولئك  هؤالء 
العربية وهذا كله ألن َفْهَم الوحي موقوف عىل فهم اللغة العربية واإلحاطة بخصائصها 
العلم جهًدا يف خدمة  َيْأُل أهل  فلم  املبذول،  املطلوب رشف اجلهد  وفنوهنا، فلام عظم 
بعضها يف بعض  تداخل  العلوم اإلسالمية  أنَّ هناك عدًدا من  نجد  العربية، ولذا  لغتنا 
وعىل وجه اخلصوص تداخلها مع بعض فروع اللغة العربية بل ما من علم إال وهو يف 
حاجة إىل معرفة باللغة، تقل تلك املعرفة أو تكثر، ومن ذلك حاجة أصول الفقه إىل اللغة 
واشتامل بعض مباحثه عىل فروع من اللغة العربية حتى غدا هذا العلم ال يكاد ُيْفَهُم إال 

بمعرفة اللغة العربية بنحوها ورصفها وبالغتها.
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هلذا وذاك رأيت أن يكون موضوع رسالتي لنيل درجة الدكتوراة من دائرة اللغة 
وأصول  النحو  بني  جيمع  موضوًعا  اإلسالمية  والعلوم  الكريم  القرآن  بجامعة  العربية 
الفقه وخَيْدمهام مًعا فوجدت بعد البحث وسؤال أهل االختصاص أنه ِمن املناسب أْن 

يكون موضوع الرسالة هو: أسلوب الرشط معناه وداللته عند النحويني واألصوليني.

الرسالة  عىل  املرشف  نظر  أن  بعد  بخصوصه  العنوان  هذا  إىل  التوصل  تم  وقد 
األستاذ الدكتور مصطفى حممد الفكي يف موضوع اخلطة املقدمة إىل اجلامعة فجزاه اهلل 

خرًيا عىل إعامل فكره وإفادتنا برأيه إذ كان للرسالة عنواًنا آخر غري هذا.

:ǓǸǉǸǮǩƗ ƷƘǾƢƱƗ ƙƘƜƽƍ

لقد كان الختياري هلذا املوضوع أسباب عديدة أخلصها فيام يأيت:
- إن اهلل تعاىل أنزل القرآن الكريم لنتدبره ولنعمل به حتى نكون عىل سبيل نجاة،  أولاً
وملا كانت لغة القرآن هي اللغة العربية كان فهمه وتدبره موقوًفا عىل معرفتها والوقوف 
عىل أساليبها، ومن تلك األساليب أسلوب الرشط؛ والقرآن الكريم قد وردت فيه آيات 

كثرية حتتوي عىل هذا األسلوب فكان البحث فيه مما يعني عىل فهم القرآن وتدبره.

التي ال يكاد خيلو منها كتاب وال  النحوي من األساليب  ثانياًا- أسلوب الرشط 
بد منه لكل متكلم أو كاتب ولكي أمتكن من الفْهم الصحيح ملا أقرأ من مؤلفات، وعىل 
وجه اخلصوص كتب األقدمني، ويف مقدمتها كتب الفقه وأصوله وكتب األدب العريب 

ودواوينه الشعرية كان ال بد من البحث يف هذا املوضوع.

ثالثاًا- أسلوب الرشط يعترب من أوسع األساليب املتداولة يف الكالم ويظهر ذلك 
يف كونه يتسع يف االستعامل من حيث الزمان ومن حيث املعاين التي يتوارد عليها فهو 
وإثارة  والتحدي  والتعجيز  والوعيد  والوعد  واالستيثاق  والتحديد  التقييد  يف  يدخل 
كوامن النفس وهتييجها لفعل أمر ما أو تركه، ومن ثم كان البحث يف أسلوب الرشط 
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يعترب أمًرا مهاماًّ للوصول إىل معرفة سعة اللغة العربية ومجال تعابريها وحسن تصويرها 
للمعاين التي جتيش يف صدر املتكلم.

ا- من أهم مكونات علم أصول الفقه املباحث اللغوية التي ال يكاد باب من  رابعاً
أبوابه خيلو منها ومن تلك املباحث الرشط النحوي إذ دخل يف نطاق واسع من مباحث 

أصول الفقه فكان البحث فيه مما يعني عىل فهم األصول وتقريب مباحثها.

النحاة يف دالالت  أثر اختالف  املاجستري بعنوان:  ا- كان بحثي يف مرحلة  خامساً
تأثري  عىل  االطالع  يف  كبريًة  فائدًة  وجدُت  وقد  األصولية،  القواعد  يف  املعاين  حروف 
معرفة  دفعني لالستزادة من  مما  وتأثرهم هبا  اللغوية  املباحث  جهود علامء األصول يف 
الفقه عىل غرار بحث  النحو وأصول  التأثر يف بحث آخر جيمع بني  التأثري وذلك  هذا 

املاجستري.

:ǓǸǉǸǮǩƗ ƞǾǮǵƍ

تكمن أمهية املوضوع يف النقاط اآلتية:
: أن فيه إفراد للكالم عىل أسلوب الرشط النحوي يف بحث خاص يذكر فيه  أولاً
الكثري مما يتعلق به كالبحث يف التعريف بالرشط وآراء النحاة قدياًم وحديًثا، والبحث يف 

أدواته ومعانيها وأقسامها ويف مصطلحات الرشط ووجه االستفادة من ذلك كله.

اجلدة  من  نوع  هذا  ويف  بعينه،  باب  يف  الفقه  وأصول  النحو  بني  جيمع  أنه  ثانياًا: 
واالبتكار إذ مل أجد -بحسب اطالعي- َمْن يتناول باًبا من أبواب النحويني من خالل 
أثره يف مباحث أصول الفقه مع ما لذلك من أمهية بالغة ملعرفة أثر علم النحو يف أصول 
الفقه واختالف األصوليني يف بعض القواعد ولكن جتدر اإلشارة إىل أن هناك دراسات 
قليلة جتمع بني اللغة وأصول الفقه بصورة عامة وليس فيها دراسة ختص باًبا من النحو 

عىل شاكلة رسالتي هذه، وسأذكر تلك الدراسات بعد قليل.
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دفتي  متعددة بني  أبواب  املبعثرة يف  املباحث األصولية  أنه جيمع عدًدا من  ثالثاًا: 

كتاب مستقل وتنتظم حتت موضوع واحد هو: أدوات الرشط النحوي وماهلا من معاٍن 

وماهلا من أثر كبري يف تلك املباحث األصولية حيث صارت كالعقد املنظوم الذي اتصلت 

حلقاته يربطها رابط واحد مع أن املتأمل فيها ألول وهلة ال يظن أن هناك ما يصل بينها 

ولكن بفضل أدوات الرشط كانت متصلًة بعضها ببعض.

:ƤƮƜǩƗ ƟȆǦǂǭ

ميكن أن أبوح عن مشكالت البحث من ناحيتني:

وانتشاره  مادته  أمهيته وغزارة  النحوي عىل  الرشط  أسلوب  أن موضوع  األوىل: 

يف كتب النحو والبالغة واألدب مل أعثر عىل مؤلَّف خاص به جيمع أدواته ويبنيِّ معانيها 

باملشكلة ورضورة االجتهاد للحصول عىل  ولرّد عندي إحساًسا  استعامالهتا مما  وكيفية 

تلك الغاية، وإن كان العنوان قد اضطرين إىل إغفال عدد قليل جًدا من أدوات الرشط 

بعدم دخوهلا  أم ال، وقال األكثرون  أدواته  النحاة هل هي من  فيها  التي اختلف  وهي 

فيها، أي يف أدوات الرشط.

وأما أثر أسلوب الرشط يف أصول الفقه فلم أجد فيه مؤلًفا خاًصا به فمن ثمَّ زاد 

ذلك يف صعوبة البحث.

الثانية: كيفية الوصول إىل معاجلة البحث: وقد واجهتني يف ذلك صعوبات عديدة 

من أشدها ما ذكرته -أعاله- من قلة املراجع اخلاصة بأسلوب الرشط وأبعد منه ما كان 

الدولية  الكتب  معارض  بعض  زيارة  إىل  اضطرين  مما  الفقه  أصول  وبني  بينه  اجلمع  يف 

واملكتبات العامة واخلاصة حتى حصلت عىل كثري مما أحتاجه يف البحث.
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وثمة مشكلة أخرى هاهنا أال وهي عدم تصيح كثري من األصوليني بآرائهم يف 

النواحي اللغوية عموًما والنحوية خصوًصا؛ ألهنم معنيون بتحرير القواعد األصولية ال 

غري.

:ƤƮƜǩƗ ǛƗƴǵƍ

يمكن تلخيص األهداف التي يرمي إليها البحث يف النقاط اآلتية:

1- إبراز أكثر أدوات الرشط وبيان معانيها والدور اهلام الذي تؤديه يف الكالم وذلك 

إظهار  هذا  ويف  معانيها  يف  جوهري  تغيري  وإحداث  ببعض  بعضها  األلفاظ  بربط 

الواحدة من تلك  باألداة  الكثرية  املعاين  أداء  العربية وتنوع أساليبها يف  اللغة  لسعة 

األدوات، وهذا يلفُت االنتباه إىل دقة التعابري اللغوية وحسن أدائها للمعاين، وهلذا 

نجد يف بعض األحيان أن اجلملة الواحدة تفيد أكثر من معنى، وذلك بحسب تأويل 

معنى األداة يف السياق الواردة فيه.

2- بيان الدور اهلام الذي قام به علامء العربية خلدمة لغة القرآن الكريم ويظهر هذا الدور 

يف استدالهلم لتلك األساليب باآليات القرآنية وأشعار العرب ويف بعض األحيان 

باألحاديث النبوية، والذي هيمنا هنا هو موضوع أسلوب الرشط يف كتب النحو.

3- بيان األثر الواضح آلراء النحويني يف مباحث أصول الفقه وآراء األصوليني وذلك 

من خالل دخول أسلوب الرشط يف بعض أبواب األصول وهذا بدوره يؤدي عىل 

االجتهادات  ببعض  وإثرائه  وتيسريه  النحو  خدمة  يف  األصول  علامء  جهود  إظهار 

التي ال توجد عند النحويني يف غالب األحيان.

4-  يف البحث حماولة إلدراك جانب من أسباب االختالف بني املجتهدين يف قضايا الفقه 

أصواًل وفروًعا وذلك من خالل االطالع عىل سعة اللغة العربية واحتامالت تراكيبها 
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إىل أوجه عديدة من املعاين مما أدى إىل اختالف العلامء يف فتاواهم واجتهاداهتم ويف 
ذلك رمحة باألمة.

5- وأخرًيا إضافة مادة جديدة للمكتبة اإلسالمية والعربية حتتوي عىل بحث جيمع من 
النحو واألصول ويوضح العالقة بينهام ولو كان ذلك من خالل أسلوب واحد من 

أساليب اللغة العربية.

:ǓǸǉǸǮǩƗ Ǽǝ ƞǢƛƘƾǩƗ ƟƘƽƗƷƴǩƗ

مل أعثر عىل طول بحثي يف املكتبات إال عىل كتابني فقط ومها يتحدثان عن املباحث 
اللغوية عند األصوليني بصورة عامة، ومها:

 :ǧǷȁƗ ƙƘƢǦǩƗ

البحث النحوي عند األصوليني -للدكتور مصطفى مجال الدين- طبعة دار الرشيد 
-بغداد- طبع سنة 1980م عدد صفحاته 312؛ الكتاب عبارة عن رسالة دكتوراة وهو 
يتضمن ستة فصول هي: أقسام الكلمة، ومصدر االشتقاق، واألسامء املشتقة، والفعل 
تعرًضا  األخري  الفْصل  ضمن  إال  النحوي  للرشط  يتعرض  مل  وهو  واجلملة،  واحلرف 
طفيًفا ال يكاد يفي باملطلوب ألنه ليس من أهدافه البحث يف مجيع أبواب أصول الفقه 

وال بيان اثر الرشط النحوي فيها.

والكتاب كام ترى صغري احلجم بالنسبة للموضوع الذي يعاجله وقد أشار املؤلف 
عىل  غريًبا  يبدو  قد  األصوليني  عند  النحوي  )البحث  املقدمة  يف  بقوله  ذلك  سبب  إىل 

أقسام اللغة العربية يف جامعاتنا(.

 :ǼǱƘƦǩƗ ƙƘƢǦǩƗ

الغفار ـ دار املعرفة  الفقه ـ للدكتور امحد عبد  اللغوي عند علامء أصول  التصور 
اجلامعيةـ  مصـ  طبع سنة 2003م وعدد صفحاته 203 فقط والكتاب حيتوي عىل مخسة 
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فصول هي: التعريف بعلم أصول الفقه وطرقه والقضايا اللغوية العامة عند األصوليني، 
اللفظة املفردة عند األصوليني، املعنى عند األصوليني، العالقة بني اللفظ واملعنى.

فصل  يف  يسري  جزء  يف  إال  األصوليني  عند  النحو  ملباحث  يتعرض  مل  والكتاب 
اللفظة املفردة ودالالهتا عند األصوليني وحتى يف هذا اجلزء مل يتناول الرشط النحوي 

ا بصورة جمملة دون تعرض ألدواته. إال يف نطاق ضيق جداًّ

ومما تقدم ُيعلم انه ال يوجد يف الكتابني دراسة خاصة بباب معني يف النحو بقصد 
الذي  املوضوع  هذا  يف  كتاب  يوجد  ال  إنه  القول  جممل  وهلذا  األصول،  يف  أثره  بيان 

سنتناوله بالدراسة عن شاء اهلل تعاىل.

:ƤƮƜǩƗ ƨǶǲǭ

أما منهج البحث فهو املنهج الوصفي التحلييل االستقرائي فالوصفي يتعلق بذكر 
آراء النحاة واألصوليني يف الرشط النحوي وأدواته وما يتبع ذلك من أحكام، ثم حتليل 
تلك اآلراء وبيان ما هلا من أثر يف علم أصول الفقه، وقبل هذا وذاك تتبع معاين أدوات 

الرشط وبيان أقوال النحاة واألصوليني يف تلك املعاين.

ويمكن اإلشارة إىل املنهج املتبع يف ذلك كله من خالل النقاط اآلتية:
1- كتبت الرسالة يف متهيد ومخسة أبواب وخامتة؛ جعلت البابني األولني للنحو ذكرت 
عند  وأحكامها  وأقسامها  ومعانيها  وأدواته  ومصطلحاته  بالرشط  تعريًفا  خالهلام 
ومتعلقاته  الرشط  معنى  فيها  ذكرت  فقد  املتبقية  البواب  الثالثة  وأما  النحويني، 

السابقة عند األصوليني ثم تطبيق ذلك يف باب العام واخلاص ومفهوم املخالفة.
2- قسمت أدوات الرشط إىل اسمية وحرفية ثم ذكرت ما يتعلق هبا من معان وأحكام 
عند  املعتربة  املعاين  ذكر  عىل  واقتصت  واألصوليني  النحويني  عند  واستعامالت 

ها وأكَثرها فائدة. أكثرهم كام ذكرت من األحكام أمهَّ
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3- استشهدت يف الغالب ملعاين األدوات باآليات القرآنية وأشعار العرب وقد أكتفي 
به  استشهد  فيام  إال  النبوي  احلديث  من  بيشء  أستشهد  ومل  للمعنى،  واحد  ببيت 
األصوليون وذلك قليل جًدا حتى إن الناظر يف الفهارس سريى أن جمموع ما ورد 
مل  النحويني  أكثر  يتجاوز اخلمسني حديًثا وذلك ألن  الرسالة ال  األحاديث يف  من 
يستشهدوا باألحاديث النبوية يف القضايا النحوية ألهنم اختلفوا يف جواز االستشهاد 

باحلديث النبوي إذ هو مروي باملعنى.
بل  ليل يسري عىل غري هدى  أكن حاطب  مل  املسائل اخلالفية  اآلراء يف  تدوين  4- عند 
األصولية  أو  النحوية  اخلالفية  املسائل  يف  ذلك  كان  سواء  املعتربة  األقوال  ذكرت 
وأعرضت عن ذكر أكثر األقوال التي َضُعَف دليُلها أو شاهُدها النحوي إال أن يقع 

ذلك سهًوا.
يرجح عىل  دليل قوي  يظهر يل من  بام  الرتجيح جهدي  5- عند ذكر اخلالف حاولت 
الرتجيح وتوخيت يف ذلك  املعارصين وأسلوهبم يف طريقة  بآراء  غريه واستأنست 

كله احلق وحررت نفيس من ربقة التقليد والتعصب لغري دليل.
6- اعتنيت عند ذكر املسائل اخلالفية بالتنبيه عىل نوع اخلالف هل هو لفظي أو معنوي 

ثم الرتجيح بني آراء العلامء، إن كان ثمة خالف يف ذلك.
7- رجعت إىل املصادر األصلية لكال العلمنيـ  النحو واألصولـ  فمن املصادر األصلية 
يف النحو كتب ابن مالك كاأللفية ورشوحها والتسهيل ورشحه والشافية والكافية 
وغري ذلك ككافية ابن احلاجب كام رجعت إىل كتب حروف املعاين كاجلني الداين 
البن  اجلوامع  مجع  إىل  غالًبا  فرجعت  األصول  كتب  أما  وغريمها،  املباين  ورصف 
البيضاوي ورشوحه واإلحكام لآلمدي وغريها ن كام  السبكي ورشوحه ومنهاج 
التقسيم  وطرق  العبارة  تيسري  منها  مستفيًدا  املعارصين  كتب  إىل  الرجوع  أغفل  مل 

للمباحث وتوضيح املسائل وعرض اآلراء.
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صلب  يف  الرسالة  يف  الواردة  واألصولية  النحوية  املصطلحات  من  بكثري  فُت  عرَّ  -8
الرسالة غالًبا وأحياًنا يكون ذلك يف اهلامش عندما يكون املصطلح قد ورد عرًضا 

وهو يف نفس الوقت حيتاج إىل تعريف.
فُت بجميع األعالم الذين ذكرت أسامؤهم يف الرسالة من العلامء والشعراء ومل  9- عرَّ
الباحثني  املشاهري وغريهم ولعيل أكون بذلك خالفت كثرًيا من  ق يف ذلك بني  أفرِّ
أن  هو  هلم  خمالفتي  يف  والسبب  هلم،  منهًجا  باملشاهري  التعريف  ترك  اختذوا  حيث 
املشاهري أصبحوا يف هذه األزمنة املتأخرة مشاهري بأسامئهم دون أن ُيْعرَف يٌش عن 
الشهرة  إنَّ  ثم  التعريف هبم،  إىل  أعامهلم مما اضطرين  أو  أو وفياهتم  تاريخ والدهتم 

ختتلف بحسب التخصصات.
األحاديث  ثم  اآليات  فهرس  هي:  فهارس  سبعة  الرسالة  آخر  يف  كتبت  أخرًيا   -10
ثم  واملراجع  املصادر  ثم  الشعراء  تراجم  ثم  العلامء  تراجم  ثم  األشعار  ثم  واآلثار 

فهرس املوضوعات.

:ƤƮƜǩƗ ƞǎƱ

خطة البحث مكونة من مقدمة ومتهيد ومخسة أبواب وخامتة عىل النحو اآليت:
الـمـقـدمـة: قد سبق ذكر أكثرها وها نحن يف آخرها.

الـتـمـهـيد: يف أمهية دراسة األسلوب الرشطي عند النحويني واألصوليني وذلك 
من خالل األيت:

) أ ( أمهية دراسة األسلوب الرشطي عند النحويني.
)ب( أمهية دراسة األسلوب الرشطي عند األصوليني.

 الباب األول: تعريف الرشط عند النحويني ومصطلحاته
الفصل األول: معنى الرشط عند النحويني

املبحث األول: تعريف الرشط يف اللغة
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املطلب األول: بيان املعنى احليس واملعنوي ملادة )ش ر ط(.
املطلب الثاني: دوران معنى الرشط حول معنى واحد.

املبحث الثاني: تعريف الرشط عند النحاة.
املطلب األول: تعريف الرشط عند املتقدمني من النحاة.

املطلب الثاني: تعريف الرشط عند املتأخرين من النحاة.

املطلب الثالث: التعريف املختار للرشط وسبب اختياره.
الفصل الثاني: مصطلحات أسلوب الرشط عند النحويني.

املبحث األول: مصطلحات الرشط عند متقدمي النحاة )طور النشوء(.
املطلب األول: سيبويه وخلف األمحر ومصطلحات الرشط.

املطلب الثاني: الفراء ومصطلحات الرشط.
النضج  »َطــورْي  النحاة  متأخري  عند  الرشط  مصطلحات  الــثــانــي:  املبحث 

والرتجيح«.
»طور  وثعلب  املربد  العباس  أيب  عند  مصطلح  الرشط  أسلوب  األول:  املطلب 

النضج«.
املطلب الثاني: استقرار أسلوب الرشط مصطلح يف طور الرتجيح.

الباب الثاني: معاين أدوات الرشط وأقسامها وأحكامها عند النحويني
الفصل األول: معاين أدوات الرشط عند النحويني

املبحث األول: معنى األداة يف النحو وعالقتها باحلرف.
املطلب األول: معنى األداة يف اللغة واالصطالح.

املطلب الثاني: معنى احلرف يف اللغة واالصطالح.
املطلب الثالث: العالقة بني األداة واحلرف.

املطلب الرابع: معنى األداة الرشطية عند النحويني.
املبحث الثاني: معاين أدوات الرشط احلرفية عند النحويني.
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املطلب األول: معاين »إن« ومكانتها بني أدوات الرشط واستعامالهتا.
املطلب الثاني: معاين »إذما« واستعامالهتا.
املطلب الثالث: معاين »أما« واستعامالهتا.
املطلب الرابع: معاين »لو« واستعامالهتا.

املطلب اخلامس: معاين »لوال« و»لوما« واستعامالهتا.
املبحث الثالث: معاين أدوات الرشط السمية عند النحويني.

املطلب األول: معاين »إذا« واستعامالهتا.
املطلب الثاني: معاين »أنرّى« »وأين« و»حيثام« واستعامالهتا.
املطلب الثالث: معاين »متى« و»أيان« و»أي« واستعامالهتا.

املطلب الرابع: معاين »ما« واستعامالهتا.
املطلب اخلامس: معاين »َمْن« واستعامالهتا.
املطلب السادس: معاين »مهام« واستعامالهتا.

الفصل الثاني: بيان أقسام أدوات الرشط وأحكامها عند النحويني.
املبحث األول: أقسام أدوات الرشط عند النحاة.

املطلب األول: أدوات الرشط احلرفية.
املطلب الثاني: أدوات الرشط االسمية.

املبحث الثاني: أحكام أدوات الرشط عند النحويني.
املطلب األول: عمل أداة الرشط وما يتعلق هبا من أحكام.

املطلب الثاني: مجلة الرشط وما يتعلق هبا من أحكام.
املطلب الثالث: جواب الرشط وما يتعلق به من أحكام.

الباب الثالث: معنى الرشط وأحكامه وأنواعه ومعاين أدواته عند األصوليني.
الفصل األول: تعريف الرشط وأحكامه وأنواعه عند األصوليني.

املبحث األول: تعريف الرشط عند األصوليني.



18

املطلب األول: قول مجهور األصوليني يف تعريف الرشط.
املطلب الثاني: قول األحناف يف تعريف الرشط.

املطلب الثالث: بيان نوع اخلالف بني تعريفي اجلمهور واألحناف للرشط.
املبحث الثاني: أحكام الرشط وأنواعه عند األصوليني.

املطلب األول: أحكام اتصال الرشط باملرشوط وتقديمه وتأخريه.
املطلب الثاني: أحكام تعدد الرشط واملرشوط واحتادمها.

املطلب الثالث: أنواع الرشط عند األصوليني.
الفصل الثاني: معاين بعض أدوات الرشط املستعملة عند األصوليني.

املبحث األول: معاين بعض أدوات الرشط احلرفية.
املطلب األول: معاين »إن« واستعامالهتام عند األصوليني.

املطلب الثاني: معاين »إذن« و»إذما« واستعامالهتا عند األصوليني.
املطلب الثالث: معاين »لو« واستعامالهتا عند األصوليني.

املطلب الرابع: معاين »لوال« واستعامالهتا عند األصوليني.
املبحث الثاني: معاين بعض أدوات الرشط االسمية.

املطلب األول: معاين »إذا« واستعامالهتا عند األصوليني.
ان« و»أين« و »متى« واستعامالهتا عند األصوليني. املطلب الثاني: معاين »أيرّ

املطلب الثالث: معاين »ما« واستعامالهتا عند األصوليني.
املطلب الرابع: معاين »َمن« واستعامالهتا عند األصوليني.

الباب الرابع: أسلوب الرشط وأثره يف بايَبْ العام واخلاص.
الفصل األول: أسلوب الرشط وأثره يف باب العام.

املبحث األول: تعريف العام لغة واصطالًحا.
املطلب الثاني: بيان أن داللة العام من عوارض األلفاظ ويف املعاين خالف.

املبحث الثاني: ما يفيد العموم.
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املطلب األول: ما يفيد العموم من جهة اللغة.
املطلب الثاني: ما يفيد العموم من جهة العقل.

املطلب الثالث: ما يفيد العموم من جهة العرف.
املبحث الثالث: أسلوب الرشط يف باب العام.

املطلب األول: إفادة »أي« و»أين« و»متى« للعموم.
املطلب الثاني: إفادة »َمْن« و»ما« للعموم.

الفصل الثاني: أسلوب الرشط وأثره يف باب اخلاص.
املبحث األول: تعريف اخلاص واملخصص والتخصيص لغة واصطالًحا.

املطلب األول: تعريف اخلاصة لغة واصطالًحا.
املطلب الثاني: تعريف املخصص لغة واصطالًحا.

املطلب الثالث: تعريف التخصيص لغة واصطالًحا.

املبحث الثاني: بيان املخصصات عىل سبيل اإلمجال.
املبحث الثالث: التخصيص بالرشط عند األصوليني.

املطلب األول: التخصيص بـ »إن« الرشطية.
املطلب الثاني: أقسام التخصيص بالرشط.

الباب اخلامس: دخول الرشط النحوي يف باب املفهوم عند األصوليني.
الفصل األول: تعريف املفهوم وبيان أقسامه عند األصوليني.

املبحث األول: تعريف املنطوق واملفهوم لغة واصطالًحا.
املطلب األول: تعريف املنطوق لغة واصطالًحا.
املطلب الثاني: تعريف املفهوم لغة واصطالًحا.

املبحث الثاني: أقسام املفهوم عند األصوليني.
املطلب األول: مفهوم املوافقة وبيان أنواعه.

املطلب الثاني: مفهوم املخالفة وبيان أنواعه.
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الفصل الثاني: ما دخل من أدوات الرشط يف مفهوم املخالفة عند األصوليني.
املبحث األول: أقوال العلامء يف حجية مفهوم املخالفة.

املطلب األول: أدلة القائلني بحجية مفهوم املخالفة.
املطلب الثالث: الرتجيح بني أدلة الفريقني.

املبحث الثاني: رشوط العمل بمفهوم املخالفة وموجبه ومقتضاه.
املطلب األول: رشوط العمل بمفهوم املخالفة.

املطلب الثاني: موجب دليل اخلطاب ومقتضاه.
املبحث الثالث: أثر اخلالف يف حجية مفهوم املخالفة عىل الفروع الفقهية.

املطلب األول: اختالف الفقهاء يف أحكام مسائل من العبادات.
املطلب الثاني: اختالف الفقهاء يف إحكام مسائل يف باب النكاح.

املطلب الثالث: اختالف الفقهاء يف أحكام مسائل يف باب البيع.

:ƞøǮøơƘøƲøǩƗ

وبعض  الباحث  إليها  توصل  التي  النتائج  وأهم  البحث  ملخص  عىل  وتشتمل 
التوصيات.

هذا وأسأل اهلل تعاىل أن جيعل فيام كتبت النفع والفائدة عىل ما فيه من نقص وتقصري 
وذلك من الطبيعة البرشية التي ال ينفك عنها أحد إال أن يكون نبياًّا معصوًما.

وصلِّ اللهم وسلِّْم عىل سيدنا حممد وآله وصحبه.

الطالب



Y
أهمية دراسة األسلوب الشرطي 

عند النحويني واألصوليني
1- أهمية دراسة األسلوب الشرطي عند النحويني.

2-  أهمية دراسة األسلوب الشرطي عند األصوليني.
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ǰǾǽǸƮǲǩƗ ƴǲǕ ǼǍƸǂǩƗ ƙǸǪƽȁƗ ƞƽƗƷƳ ƞǾǮǵƍ (ƍ)

تكمن أمهية دراسة األسلوب الرشطي عند النحويني يف النقاط اآلتية:

قد  والتي  الكالمية  األساليب  من  العديد  عىل  العربية  اللغة  اشتملت  لقد   : أولاً
واألمر  والتحذير  واإلغراء  التعجب  أسلوب  ذلك  ومن  والنحو  البالغة  يف  ُدرَسْت 
والنهي والنفي واالستفهام والتوكيد والرشط واالستثناء وغريها، كل تلك األساليب 
وجدت االهتامم البالغ من علامء العربية عامة وعلامء النحو خاصة فكان كل دارس يف 

حاجة إىل تفهمها والوقوف عندها ليطلع عىل يشء يسري من أرسار اللغة العربية.

ثانياًا: متيز أسلوب الرشط من بني تلك األساليب بكثرة أدواته وتنوعها إىل اسمية 
الكثرة  أدوات الرشط من  وحرفية وجازمة وغري جازمة؛ وال نجد ألسلوب آخر غري 
أيضا من هذه  العربية مهمة  فكانت دراسة هذا األسلوب من بني األساليب  والتنوع؛ 

الناحية. 

ثالثاًا: أدوات الرشط عىل كثرهتا؛ ومع ظهورها إال أهنا مل جتمع يف مكان واحد من 
الكتب النحوية سواء كانت الكتب النحوية العامة التي تتناول مجيع األبواب أو الكتب 
النحوية اخلاصة التي عنيت بدراسة حروف املعاين فهي - األدوات الرشطية – مفرقة 
فيها؛ فكانت دراسة تلك األدوات ومجعها يف مكان واحد من األمهية بمكان، يضاف إىل 

ذلك أن البحث عن معانيها يؤدي إىل إبراز ثراء اللغة العربية باملعاين اجلميلة. 

ا: أدوات الرشط متيزت من بني سائر األساليب العربية بكثرة معانيها وتنوع  رابعاً
استعامالهتا، وقد جتد األداة الواحدة تستعمل يف أكثر من أسلوب عريب وتدخل يف أكثر 
وموصولة  رشطية  تستعمل  »َمْن«  نجد  املثال  سبيل  فعىل  النحو؛  أبواب  من  باب  من 
واستفهامية ونكرة موصوفة، وهكذا يقال يف »ما« بل يضاف إىل ذلك أن يقال أنَّ »ما« تأيت 
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مصدرية ونافية وتعجبية وموصوفة وغري موصوفة كام أهنا تقع اساًم وحرًفا، واألدوات 
الرشطية األخرى ال تقل خطورة من هذه الناحية، فكان الـتأمل يف معاين تلك األدوات 

واستعامالهتا أمر مهم من الناحيتني النحوية والبالغية.

السامع،  نفس  يف  تأثري  هلا  التي  األساليب  من  بأنه  الرشط  أسلوب  متيز  ا:  خامساً
وخيتلف هذا التأثري بحسب غرض املتكلم من حثٍّ عىل فعل يشء أو حث عىل تركه، 

وهلذا مل يكد خيلو شعر شاعر وال نثر ناثر وال خطبُة خطيب من أسلوب الرشط.
ولقد امتأل القرآن الكريم بأسلوب الرشط وورد فيه الغالبية العظمى من أدوات 
الرشط، ولعلنا يف دراستنا هذه أن نورد شيًئا من تلك اآليات، ولكن ال بد هاهنا من 
اإلشارة إىل بعضها، كام ال بد من ذكر مثال من األحاديث النبوية الرشيفة ثم ما جاء يف 

أشعار العرب من أسلوب الرشط.

فمام ورد يف القرآن الكريم: قوله تعاىل: ]ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ                ٿ[ 
وذلك   H ورسوله  اهلل  طاعة  عىل  للحث  اآلية  هذه  جاءت  فقد  ]األنفال:1[. 

باستعامل أسلوب الرشط يف ختامها ]ٿ    ٿ                ٿ[. 

وقوله تعاىل: ]ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ       ۇئ  ۇئ[ ]التوبة:13[، ففي هذه اآلية 
»احلث عىل اخلشية منه وحده C، ألنه هو وحده املستحق هلا فهو الذي بيده األمر ما شاء 

كان وما مل يشاء مل يكن«)1)، كل ذلك دلت عليه اجلملة األخرية ]ٿ    ٿ   ٿ[.

ومما ورد يف احلديث النبوي الرشيف من أسلوب الرشط قوله H: »لول 
أن أشق على أميت ألمرتهم بالسواك عند كل صالة«)2)، ففي هذا احلديث حث شديد 

 – الريان– بريوت  – مؤسسة  الدمشقي  الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري  – أليب  العظيم  القرآن  )1( تفسري 
الطبعة الثانية – 2006 – )1043/2( بتصف. 

 1990 – – بريوت،الطبعة األوىل  – دار الفكر  – لإلمام أيب داود سليامن بن األشعث  )2(  سنن أيب داود 
 .(19/1(
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عىل مالزمة السواك عند كل صالة؛ ألن النبي H إنام ترك إجيابه عىل األمة خشية 
املشقة عليها فكان هذا احلث املحرك للهمة بأسلوب الرشط. 

وأما الشعر العريب فقد ورد أسلوب الرشط فيه بشتى األغراض وخمتلف احلاجيات، 
فهو كام ورد للحث عىل الفعل أو الرتك فكذلك ورد للتهديد والوعيد والتبشري واإلنذار، 
د عىل ذلك ولكن البد من رضب مثاٍل أو مثالني عىل ذلك  وسيأيت يف ثنايا البحث ما يوكرّ

يف هذا املقام.

فمن ذلك قول زهري بن أيب سلمى)1):
الغنى مثـــــــــــن  أعــطــيــتــي  إْن  ـــــك  ِن الشْكروإنَّ محدت الذي أعِطيكمَ ِمْن مثمَ

غٍد أو  اليوم  يف  ُتعطيه  ما  يمَْفنمَ  فإنَّ الذي ُأعطيكمَ يبقى على الدْهِر)2)وإْن 

املال مهام عظم  قيمة من  أن جيعل شعره أعىل  البيتني  الشاعر هبذين  استطاع  فقد 
وكثر، وذلك باستعامله ألسلوب الرشط املؤكد للمعنى الذي يريده.

ومن ذلك أيًضا قول القطامي)3):
ـــا ُجـــــلُّ أمـــــــِرِهـــُم ــات قـــوماً ـــ ـــــــــا فـــ جُلوا)4)وربَّ ِمــنمَ التأّني وكان احلزُم لو عمَ

كان بإمكانه أن يقول: )وكان احلزم أْن يعجلوا( ولكنه قال: )لو عجلوا( للوصول 
إىل مبتغاه من إرصار عىل املعنى.

)1) زهري: هو زهري بن أيب ربيعة املشهور بابن أيب سلمة بن مزينة بن مرض، شهد حرب داحس والغرباء، كانت 
حواًل  فيها  النظر  ويعيد  القصيدة  ينقح  كان  ألنـــه  احلوليات  بصاحب  يعرف  وكان  شعر،  أرسة  أرسته 
– ط1  املناهل  الرمحن - دار  الشعراء للدكتور عفيف عبد  املعلقات. معجم  كاماًل، وهو أحد أصحاب 

.(104( – 1996
)2( ديوان زهري بن أيب سلمى – حتقيق محدو طامس – دار املعرفة – بريوت – ط1 – 2003 – )33).

)3)  القطامي: هو عمري أو عمرو بن شييم، وهو أحد بني تيم من تغلب، نسبه غري واضح كان مسيحياًّا ثم 
أسلم، أدرك خالفة عمر بن عبد العزيز والتقى به تويف سنة 101 هـ ) معجم الشعراء 214 ).

)4( رشح شواهد املغني – للسيوطي – دار مكتبة احلياة – بريوت – بال تاريخ )650/2). 
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اللسان  يف  الرشط  أسلوب  أمهية  عىل  الضوء  إلقاء  من  يشء  ذكره  سبق  فيام  لعل 
العريب مما جيعل دراسته من أهم األهداف وأسمى الغايات وأعالها مطلًبا.
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ǰǾǾǩǸǅȁƗ ƴǲǕ ǼǍƸǂǩƗ ƙǸǪƽȁƗ ƞƽƗƷƳ ƞǾǮǵƍ (ƙ)

ما من شك أن اللغة العربية بفروعها هلا تأثري كبري يف سائر علوم الرشيعة من فقه 
وأصول وتفسري وحديث وغريها، فكان ال بد لكل دارس لتلك العلوم من دراسة للغة 

العربية واالحاطة بيشء من فروعها ال سيام النحو والصف والبالغة. 

ومن أشد العلوم اإلسالمية التصاًقا باللغة العربيةـ  وبخاصة علم النحوـ  وأكثرها 
احتياًجا له علم أصول الفقه، ذلك العلم الذي يتكون يف جممله من عدة علوم، أبرزها: 
علامء  أكثر  احلقيقة  هذه  إىل  أشار  وقد  العربية،  واللغة  الكالم،  وعلم  الفقهية،  الفروع 
ا رصحًيا عن أحدهم -اآلمدي)1)- حيث يقول مشرًيا إىل  األصول، وها نحن ننقل نصاًّ

كون اللغة العربية إحدى مكونات علم األصول- ما نصه:

»وأما علم العربية فلتوقف دالالت األدلة اللفظية من الكتاب والسنة وأقوال أهل 
احلل والعقد من األمة عىل معرفة موضوعاهتا لغة من جهة احلقيقة واملجاز، والعموم 
علم  غري  يف  ُيَعرف  ال  مما  وغريه  واإلضامر  واحلذق  والتقييد،  واإلطالق  واخلصوص، 

العربية«)2).
وهذا يعطي الدارس جمااًل للتساؤل أين نجد مباحث اللغة بصورة عامة وأسلوب 
الرشط بصفة خاصة يف أبواب أصول الفقه؟ يقال له هاهنا عدة أمثلة من أبواب أصول 
الفقه برزت فيها دراسة األدوات الرشطية وال بأس من اإلشارة إليها يف نقاط خمتصة: 

الفقيه األصويل، ولد سنة 551 هـ،  التغلبي،  بن سامل  بن أيب عيل حممد  الدين عيل  اآلمــدي: هو سيف   (1(
منها  املؤلفات:  من  عدد  له  والفلسفة،  الدين  وأصول  الفقه  أصول  علم  يف  وبرع  صغره،  يف  القرآن  قرأ 
اإلحكام يف أصول األحكام، وأبكار األفكار يف علم الكالم، وغريها، تويف سنة 631 هـ ) الفتح املبني 
يف طبقات األصوليني – للشيخ عبد اهلل مصطفى املراغي– املكتبة األزهرية للرتاث – القاهرة – 1999 

.(58/2( –
 –1985 – األوىل  – الطبعة  – بريوت  العلمية  الكتب  – دار  – األمدي  األحكام  اإلحكام يف أصول   )2(

)9/1( باختصار.
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: لقد اعتاد األصوليون عقد باب خاص بحروف املعاين يف كتبهم، ومن بني  أولاً
تلك احلروف نجد عدًدا من أدوات الرشط، من ذلك: إن وَمْن وما ولو ولوال وغريهن 

من أدوات الرشط.

العام عند ذكرهم  ثانياًا: نجد دراسة أخرى ألدوات الرشط لألصوليني يف باب 
لصيغ العموم، يقول القرايف)1) املالكي )القسم اخلامس: من صيغ العموم: صيغ الرشط 
وهي نحو عرشين صيغة()2) ثم ذكرها وأورد منها)3) )النكرة يف الرشط كقوله تعاىل: 
]ې    ې     ى    ى    ائ    ائ    ەئ    ەئ     وئ    وئ[ ]التوبة:6[. ثم قال يف 

آخر تلك الصيغ »فهذه نص العلامء عىل أهنا للعموم«)4).

ثالثاًا: كام جاء ذكر أدوات الرشط أيًضا يف باب اخلاص من كتب األصول، وذلك 
لبيان أن التخصيص قد حيصل ببعض األساليب النحوية كاالستثناء والرشط وغريمها، 
فبالنسبة للرشط يقولون »التخصيص بالرشط هو أن يؤتى بعد اللفظ العام بحرف من 
حروف الرشط مثل: أكرم الطالب إن نجحوا، فلو اقتص عىل قوله أكرم الطالب لوجب 
إكرامهم كلهم، ولكنه ملا قال: إن نجحوا علم املخاطب أن املستحقني لإلكرام فئة خاصة 

من الطالب وهم الناجحون«)5). 

)1) القرايف: هو أمحد بن إدريس الصنهاجي، كنيته أبو العباس، ولقبه شهاب الدين، أخذ العلم عن العز بن 
عبد السالم، وابن احلاجب والفاكهاين وغريهم، انتهت إليه الرياسة يف الفقه املالكي، كام أنه كان بارًعا يف 
أصول الفقه والتفسري واحلديث واللغة العربية، من مؤلفاته: التنقيح يف أصول الفقه، ورشحه، والذخرية 

يف الفقه املالكي، واخلصائص يف قواعد اللغة العربية، تويف سنة 684 هـ. الفتح املبني )89/2). 
)2( العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم – للقرايف - حتقيق عىل حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود – دار 

الكتب العلمية – بريوت – الطبعة األوىل – )200 - 447).
)3( املرجع السابق: نفس املوضع. 

)4( املرجع السابق: ) 448 ).
)5( اجلامع ملسائل أصول الفقه – األستاذ الدكتور عبد الكريم بن عيل النملة – مكتبة – الرشد – الرياض – 

الطبعة األوىل – 2000 ) 275 ).
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ا: ورد ذكر أدوات الرشط يف كتب األصول يف باب األحكام الرشعية، عند  رابعاً
باحلكم  واملراد  الرشط،  أقسامه  من  إذ  الوضعي  الرشعي  احلكم  وهو  الثاين  النوع  ذكر 
الوضعي: »خطاب اهلل تعاىل املتعلق بجعل اليشء سبًبا ليشء آخر أو رشًطا له أو مانًعا 
الرشعي  احلكم  أقسام  أحد  هو  الرشط  أن  يتبني  النص  هذا  فمن  رخصة«)1)  أو  منه، 
الرشعي  الرشط  فيه  يدخل  بل  وحده  اللغوي  الرشط  به  املراد  ليس  ولكن  الوضعي، 

والعادي والعقيل)2). 

األصول  علامء  اهتامم  عن  واضحة  صورة  الدارس  يعطي  ذكره  سبق  ما  لعل 
ملحة  هي  إنام  قدمناه  وما  عامة.  النحوية  واألساليب  خاصة  النحوي  الرشط  بأسلوب 
لدى  النحوي  الرشط  دراسة  يف  التعمق  إىل  مدخاًل  تكون  حتى  املقام  اقتضاها  رسيعة 
األصوليني مع املحاولة اجلادة للمقارنة بني تناول كال الفريقني لألدوات الرشطية، ومن 

اهلل وحده استمد العون لبلوغ تلك الغاية النبيلة. 

 

 

)1( املرجع السابق )61).
)2( املرجع السابق )275( باملعنى.
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تعريف الشــرط 

عند النحويني وبيان مصطلحاته 

الفصل األول: معنى الشرط عند النحويني:
املبحث األول: تعريف الرشط يف اللغة.

املبحث الثاني: تعريف الرشط عند النحاة.
الفصل الثاني: مصطلحات أسلوب الشرط عند النحويني:

املبحث األول: مصطلحات الرشط عند متقدمي النحاة »طور النشوء«.
النضج  النحاة »طور  الثاني: مصطلحات أسلوب الرشط عند متأخري  املبحث 

والكامل«.





33

!+
معنى الشرط عند النحويني

املبحث األول
ƞǚǪǩƗ Ǽǝ ǋƸǂǩƗ ǜǽƸǖơ

املطلب األول
(ǋ Ʒ ƿ) ƝƳƘǮǩ ǻǸǲǖǮǩƗǷ ǼƾƮǩƗ ǺǲǖǮǩƗ ǯƘǾƛ

لقد كان من الرضوري أن أبحَث يف هذا املطلب معنى الرشط يف املعاجم اللغوية 
ليكون ذلك توطئة للوصول إىل معنى الرشط عند النحويني، كام أنه سيفيد يف الوصول 

إىل معرفة العالقة بني املعنيني النحوي واللغوي. 
وكثرية  خمتلفة  بمعان  وردت  قد  ط(  ر  )ش  مادة  أن  نجد  املعاجم  إىل  وبالرجوع 

واستعملت يف جماالت عديدة نعرض بعضها بإجياز:

- الشرط يأتي بعنى العالمة:  أولاً
مادة ) ش ر ط ( بتحريك الراء تعنى العالمة واجلمع أرشاط وهي مصدر رشط 
يرشط رشًطا، ومنه االشرتاط الذي يشرتط الناس بعضهم عىل بعض أي هي عالمات 
أوله)1)،  ابتداء  يشء  كل  وأرشاط  عالماهتا،  أي  الساعة  أرشاط  ومنه  بينهم،  جيعلوهنا 
أي  ]حممد:18[  مئ[  ]ېئ    ىئ    ىئ       ىئ    ی    ی    یی    جئ    حئ     تعاىل:  قال 
عالماهتا الدالة عىل قرهبا)2)، ويقول H:»إنَّ من أشراط الساعة أن يفيض املال 

)1( القاموس املحيط – للعالمة جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي – حتقيق مكتبة حتقيق الرتاث يف 
مؤسسة الرسالة – بريوت – الطبعة السادسة – 1998 – مادة )ش ر ط( ولسان العرب ـ للعالمة ابن 
منظور ـ دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ الطبعة الثالثة ـ 1999 ـ مادة )ش ر ط( وكتاب العني للخليل 

بن أمحد الفراهيدي ـ دار إحياء الرتاث العريب بال تاريخ مادة )ش ر ط( بتصف. 
)2( تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ـ عبدالرمحن بن نارص السعدي ـ مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي 

ـ الكويت ـ الطبعة الثانية 2001م، رقم الصفحة )1109).
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قول  يف  العالمة  بمعنى  الرشط  وجاء  التجارة«)1)  وتفشو  الفنت  وتظهر  اجلهل  ويكثر 
الشاعر)2).

ُمعِصم وهـــو  نفسه  فيها  وألـــقـــى بــأســبــاب لـــــــــــه وتـــوكـــال)3)فــأشــرط 

أي جعل نفسه عالمة عىل هذا األمر.

طي،  طي، ورُشَ طة وهم حَفَظُة األمن يف البالد، والواحد رُشْ ومنه أيًضا كلمة رُشْ
وا لذلك وأعلموا  ط، سموا بذلك ألهنم ُأِعدُّ وصاحب الرشطة رئيسها، ومجع رشطة رُشَ
ط  رُشَ ومنهم  ذكرهم.  اآليت  السلطان  رشط  عن  خيتلفون  وهم  بعالمات)4)،  أنفسهم 
السلطان: وهم نخبة السلطان من جنده، سموا بذلك ألهنم خيار اجلند عند السلطان)5)؛ 

وأنشدوا يف هذا املعنى قول األخطل)6):
بهـــم ُمــنــيــُت  إْذ  ــْيــس  قمَ ــْرطــِة  ُش حنَّت مثاكيل مـــن أيفاعهم ُنُكد)7)ويـــوم 

)1( املستدرك عىل الصحيحني – اإلمام احلافظ – أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم – حتقيق مصطفى عبد 
القادر عطا – دار الكتب العلمية – بريوت – الطبعة األوىل – 1990 )19/2( قال احلاكم: هذا حديث 

صحيح االسناد 
)2( القائل هو: أوس بن حجر بن عتاب التميمي من شعراء الطبقة الثانية اجلاهليني عند ابن سالم وهو أشعر 

الناس يف اجلاهلية، قبل ظهور النابغة وزهري عىل حد قول األقدمني فيه معجم الشعراء ) 33 ).
العني  وكتاب   )212/11(  - األزهري  للعالمة   - اللغة  وهتذيب   )83/7( العرب  لسان  يف  البيت   )3(

.(473(
)4( املعجم الوسيط للدكتور إبراهيم أنيس والدكتور عبد احلليم منتص وعطية الصواحلي وحممد خلف اهلل 
أمحد- دار إحياء الرتاث العريب – بريوت – الطبعة الثانية – بال تاريخ مادة )ش ر ط(، ولسان العرب – 

مادة )ش ر ط(.
)5( هتذيب اللغة - للعالمة أيب منصور األزهري - دار إحياء الرتاث العريب - بريوت ط 1 )2001 ).

)6) األخطل: هو أبو مالك غياث بن الصلت، أبوه تغلبي وأمه من إياد ومها قبيلتان مسيحيتان ولد يف احلرية 
بن أيب  الشعرية يف خدمة معاوية  الكوفة، وضع موهبته  باألخطل. وقىض طفولته يف  الرصافه، لقب  أو 

سفيان، بلغ أوج جمده يف خالفة عبد امللك بن مروان )معجم الشعراء )13).
– الطبعة  – بريوت  – دار املعرفة  – اعتنى به ورشحه عبد الرمحن املصطاوى  )7( البيت يف ديوان األخطل 
األوىل – 2003 )68( وهتذيب اللغة )212/11( ورواية الديوان إيقاعكم باخلطاب، بداًل من أيفاعهم: 

مجع يافع وهي تعني مرحلة الطفولة؛ والنكد: كل امرأة ال يعيش هلا ولد.
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وعىل هذا يكون معنى رشط مأخوذ من األرشاط فهو املعنى الثالث لكلمة رشط 

اآليت ذكره بعد قليل.

بِِر، يقال: إن يف  ط من اإلبل: أي ما جيلب للبيع نحو الناِب والدَّ ومنه قوهلم: الرَشَ

ًطا، فيقول: ال ولكنها لباب كلها)1).  إبلك رَشَ

أوائل  املشاريط  ط، وكذلك  أوائله: وهي مجع رُشَ الشيء بعنى  أشراط  ثانياًا: 

األشياء. وأنشدوا البن األعرايب:

وتْلتوي ـــوِر  ــــ األمــــ أعــــنــــاُق  ـــشـــابـــهمَ  صوادُر)2)تمَ عنه  األوراُد  مــا  مشاريُط 

ومشاريط ال واحد هلا من لفظها.

ومنه الشرطان: كوكبان يقال إهنام قْرنا برج احلمل وهو أول نجم من الربيع، ومن 

ذلك صار أوائل كل أمر يقع أرشاطه، ومن العرب من يعد معهام احلمل فيقول هو ثالثة 

كواكب ويسميها األرشاط)3)واستدلوا لذلك بقول الكميت)4).

نافِجٌة األشـــراِط  مـِـن  عليه  ـــــالٍم وإســــفــــاِر)5)هاجت  ـــ ـــ ــتــٍة بـــني إظـــ يف فــْل

كاليشء  فصار  عليه  غلب  – ألنه  األرشاط  أو  الرشطني  إىل  – أي  إليه  والنسب 
الواحد. 

)1( لسان العرب مادة )ش ر ط(.

)2( لسان العرب مادة )ش ر ط(.
)3( لسان العرب مادة )ش ر ط( وهتذيب اللغة مادة )ش ر ط(.

)4) الكميت: هو الكميت بن زيد بن ُخنْيس أحد بني سعد بن ثعلبة من أسد ولد بالكوفة سنة 60 هـ، واشتغل 
معلاًم فيها، انضم فيها إىل حركة الزيدية املعتدلة، اشتهر الكميت بقصائده املعروفة باهلاشميات مدح فيها 

النبي O واحلسني بن زيد بن عيل، تويف سنة 126 هـ أو 127 هـ معجم الشعراء )227). 
)5( لسان العرب )83/7).
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يقول العجاج)1):
دلـــوي أو  انـــقـــْعـــنمَ  الـــســـمـــاك  ــــوء  أشراطي)2)ن األشــــراط  باكــر  مــن 

ل اإلنسان رسواًل إىل أمر قيل: أرشطه، وأفرطه، من األرشاط التي  ومنه إذا عجَّ
هي أوائل األشياء، فكأنه قدمه بني يديه أوال)3).

ثالثاًا: يطلـق الشرط علـى املسيل الصغري قْدر عرشة أذرع وجيمع هذا الشـرط 
عىل أرشاط ومن ثم قيل األرشاط ما سال من األسالق يف الشعاب)4).

واألسالق مجع َسَلق وهو املكان املطمئن بني الربوتني)5).

رمَط بعنى الدون واألشراف من الناس: ا: يأتي الشمَ رابعاً
ط: الدون من الناس،  ط بتحريك الراء، قال ابن منظور)6): الرَشَ وهو أيًضا من رَشَ
بن  حسان  قول  جاء  األول  وباملعنى  األرشاف  أيًضا  واألرشاط  األرذال،  واألرشاط 

ثابت)7):

)1) العجاج: هو عبد اهلل بن رؤبة بن لبيد »يكنى بأيب الشعثاء« ويعرف بعبد اهلل الطويل، هو من بني متيم، ُيَعدُّ 
از، أقام بالبصة والشام، واخُتلف يف مولده، تويف أيام الوليد معجم الشعراء  هو وابنه رؤبة من أشهر الرجَّ

 .(159(
)2( البيت يف مجهرة اللغة – أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي – دار صادر حيدر آباد – 1345 هـ 

)342/2( ولسان العرب مادة )ش ر ط( وهتذيب اللغة مادة )ش ر ط(.
)3( لسان العرب مادة )ش ر ط( وهتذيب اللغة مادة )ش ر ط(.
)4( لسان العرب مادة )ش ر ط( وهتذيب اللغة مادة )ش ر ط(.

)5( لسان العرب مادة )س ر ق(.
)6) ابن منظور: هو حممد بن مكرم بن عيل األنصاري، مجال الدين أبو الفضل، ولد يف املحرم 632 هـ كان 
عارًفا بالنحو واللغة والتاريخ، خدم يف ديوان اإلنشاء مدة عمره، وويل قضاء طرابلس، اختص كثرًيا من 
كتب األدب املطولة، كاألغانى، والعقد الفريد، والذخرية، من أعظم كتبه لسان العرب، تويف سنة 711هـ 

بغية الوعاة ـ للسيوطي ـ دار الفكر ـ القاهرة ـ بال تاريخ )248/1).
املنورة، نشأ شاعًرا  باملدينة  النجار، ولد سنة 563  ثابت: الصحايب اجلليل من بن مالك بن  حسان بن   (7(
يتكسب بشعره، وملا ظهر اإلسالم أسلم وحسن إسالمه وهو أحد شعراء الرسول H تويف سنة 

24هـ معجم الشعراء )71).
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كــراُم ـــوجـــوه  ال بــيــض  نـــدامـــى  ُنــبِّــهـــــــــــوا بــعــد هــجــعــة األشـــــراط )1)يف 

أراد به احلََرَس والسفلَة من الناس.

ويف املعنى الثاين جاء قول ابن األعرايب)2): 
ا)3)أشــاريــط مـن أشـــراط أشـــراط طيء ا وابن أشرمَطمَ وكان أبوهم أشرطاً

ويف احلديث: »ل تقــوم الساعة حتى يأخذ اهلل D شريطة من أهل األرض، فيبقى 

عجاج ل يعرفــون معروفاًا ول ينكرون منكراًا«)4) رشيطتـه أي خـريته، 

ويقـال: رذال املال ورشاره فهذه املقالة نابعة من معنى الدون)5). 

ا: الشْرط – بسكون الراء: يأيت بمعنى إلزاُم اليشء والتزاُمه: وهو يف البيع  خامساً

ونحوه، والفعل: شارطه فرشط له عىل كذا وكذا واجلمع رشوط)6)، ويف حديث النبي 

ا ليست يف كتاب اهلل، ما كان من شرط  H: »ما بال رجال يشرتطون شروطاً

ليس يف كتاب اهلل فهو باطل، وإن كان مائة شرط«)7).

 – – الطبعة األوىل  – بريوت  – دار الكتب العلمية  – حتقيق األستاذ عبدأ مهنا  )1( ديوان حسان بن ثابت 
1986 – 143ولسان العرب مادة )ش ر ط( وأول البيت يف الديوان مع بداًل من يف.

)2) ابن األعرابي: هو حممد بن زياد، كنيته أبو عبد اهلل، وعرف بابن األعرايب، ولد سنة 150هـ كان من أكابر 
له من  الضبي وقد سمع منه لدواوين وصححها،  ل  للمفضرّ ربيًبا  الشعر، وكان  اللغة، نشابة رواية  أئمة 
املؤلفات: كتاب النوادر، وكتاب األنواء، وصفة النحل وغريها تويف سنة 232هـ موسوعة شعراء العص 

العبايس – لعبد العون رضا – دار أسامة – األردن – ط1 – 2001 – )221- 223). 
)3( لسان العرب )ش ر ط(.

)4( املستدرك عىل الصحيحني )482/4).
)5( لسان العرب مادة )ش ر ط( بتصف.

)6( لسان العرب )38/7(، وهتذيب اللغة )211/11( بتصف.
)7( صحيح البخاري لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري حتقيق الدكتور مصطفى ديب البغا – دار 

ابن كثري – دمشق – الطبعة الثالثة – 1987 – )760/2( حديث رقم )2060).
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والرشط هبذا املعنى ال يكون أالرّ بني طرفني ليحصل اإللزام من اجلهتني وليتم 

بني  جيري  الرشط  حفظ  يف  يرضب  َلَك«  أْم  عليك  أْمَلَك،  »الرشط  املثل  ويف  العقد 

اإلخوان)1).

املحجوم  بدن  يف  حيدثه  الذي  الشق  وهو  ام  احلجَّ َبْزغ  بمعنى  أيًضا  يأيت  والرشط 

ط، ولعله هنا أقرب إىل كونه بمعنى األثر والعالمة. باملرِْشَ

غ،  ام باملرشط، رشط يرُشط رشًطا إذا بَزَ قال ابن منظور)2): »والرْشط: بزغ احلجَّ

H عن  واملرِْشاط واملرشطة اآللة التي يرُشط هبا، ويف احلديث هنى رسول اهلل 

رشيطة الشيطان)3)؛ وهي التي تذبح فَيْقطع الذابح أوداجها وال يستقيص ثم ترتك حتى 

ام، وكان أهل اجلاهلية يقطعون بعض حلقها ويرتكوهنا حتى  متوت ُأخذ من رْشط احلجَّ

الفعل لدهيم  َن هذا  الذي محلهم عىل ذلك وَحسَّ متوت وإنام أضافها للشيطان ألنه هو 

له هلم)4)« اهـ. وسوَّ

ِشبُه خيوط  أيًضا عىل  الرشيطة  األذن وتطلق  املشقوقة  اإلبل:  الرشيطة من  ومنه 

تفتل من اخلوص والليف. 

وقيـل: هــو احلبل أًيا كان، سمى بذلك ألنه يرَشط خوصه أي يشق ثم يفتل، 

ط ورشيط مثل شعرية وشعري)5). واجلمع رشائط ورُشُ

)1( معجم األمثال – أليب الفضل أمحد بن حممد امليداين – حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد – املكتبة العصية 
– 2003 )367/1( املثل رقم 1973. – بريوت 

)2( تقدمت ترمجته.
)3( احلديث يف سنن أيب داود – للحافظ أيب داود سليامن بن األشعث – حتقيق سعيد اللحام – دار الفكر – 

بريوت – الطبعة األوىل ـ1990ـ )645/1( حديث رقم 2826.
)4( لسان العرب مادة )ش ر ط( بتصف يسري.

)5( لسان العرب مادة )ش ر ط(.
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ا: الشرط يأتي بعنى اإلعداد والتهيئة ألمر ما:  سادساً
وهيَّأته،  أعددتَّه  أي  أرشطته  فقد  تبيعه  أو  لتنفقه  هيأته  يشء  »وكل  اخلليل:  قال 

وأرشط مجله للسقاء جعله له«)1)اهـ.
قال ابن منظور: »قال أبو عمرو)2): أرشطت فالًنا لعمل كذا أي يرسته وجعلته 

يليه -أي يقوم به- وأنشد:
ــــرَّب مــنــهــم كـــــل قـــــْرم ُمـــْشـــِرط ـــــ لط)3)قمَ عمَّ كـــــِدنــة  ذي  عــجــمــجــم 

ط امليرسَّ للعمل«)4). امُلرْشِ

وكل هذه املعاين تدور حول اإلعداد والتهيئة ألن من يرسَّ شخًصا أو شيًئا لعمل 

فقد هيأه له. 

بيان املعنى احلسي واملعنوي ملادة شرط من خالل ما تقدم:
مما سبق ذكره يتبني أن علامء اللغة مل يفرقوا يف معاين الرشط بني ما هو حيس وما 

هو معنوي إذ جعلوها كلها حقيقة فيها – أي مادة ش ر ط – وبالرجوع إىل ما سبق من 

معاين الرشط نستطيع أن نمثل لكل من النوعني.

)1( العني )473). 
)2) أبو عمرو: اسمه كنيته أبو عمرو بن العالء بن عامر املازين، أصله خزاعي من مازن، ولــد باحلجاز سنة 
بن  نص  عن  النحو  وأخذ  والبصة،  احلجاز  أهل  من  مجاعة  عن  القراءات  أخذ  بالبصة  وسكن  70هـ 
القراءات واللغة والنحو، تويف  البصة يف  إمام أهل  ابن أيب إسحاق وغريمها، كان  الليثي، وعن  عاصم 
154هـ معجم املتفق واملفرتق يف ألقاب أئمة اللغة والنحو وألقاهبم وأنساهبم – للدكتور حممد كشاش – 

عامل الكتب – بريوت – الطبعة األوىل – 1998 – )143-142). 
)3( البيت قائله جمهول وهو يف لسان العرب مادة )ش ر ط(.

)4( املرجع السابق: نفس املوضع.
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:ǼƾƮǩƗ ǋƸǂǩƗ ƞǪƦǭƍ

والعالمة حتتمل  العالمة،  الصغري، وبزغ احلجام وبمعنى  املسيل  بمعنى  الرشط   
أن تكون حسية وحتتمل أن تكون معنوية؛ وكذلك إطالق الرشط عىل أوائل األشياء قد 

يكون حسًيا وقد يكون معنوًيا.

 :ǻǸǲǖǮǩƗ ǋƸǂǩƗ ƞǪƦǭƍ ǰǭǷ

أرشاط الساعة، والرشط يف البيوع وما شاهبه من العقود، ألنه بمعنى اإللزام وهو 
أمر معنوي، ومما هو معنوي الرشطة بمعنى رجال األمن، وكذا اإلبل التي تعد للبيع، 
والرشطان أو األرشاط وهي الكواكب التي سبق ذكرها، وأيًضا مما هو معنوي الرشط 

م بني يدي صاحب الشأن.  بمعنى الفرط وهو الرسول الذي يقدَّ

إذن من خالل ما تقدم نستطيع أن نقول: 

أن الرشط يدور يف اللغة بني املعاين احلسية واملعنوية، ولكن هل يا ترى كل تلك 
املعاين ترجع إىل معنى واحد أم إىل عدة معاٍن، هذا ما سأبحثه يف املطلب الثاين.
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املطلب الثاني

 ƴƭƗǷ Ǻǲǖǭ ǧǸƭ ǋƸǂǩƗ ǯƗƷǷƳ Ǽǝ ƞǚǪǩƗ ƊƘǮǪǕ ǛȆƢƱƗ

اللغة  علامء  بأن  القول  يمكنني  رشط  مادة  معاين  من  ذكره  سبق  فيام  بالتأمل   
اختلفوا يف كون هذه املادة تدور حول معنى واحد أم ال؟ عىل قولني:

القول األول: ذهب ابن فارس)1) إىل أن مادة رشط بجميع معانيها احلسية واملعنوية 
ترجع إىل معنى واحٍد وهو العالمة وَجَعَل العالمة من األشياء احلسية، وسأذكر هنا شيًئا 

من كالمه مما يدل عىل ذلك.

V: »الشني والراء والطاء أصل يدل عىل َعَلم وعالمٍة وما قارب ذلك،  قال 
الباب الرشط وهو  ام وهو معلوم ألنَّ ذلك عالمة وأثر، ومن  ط احلجَّ الباب رَشْ ومن 
خيط يربط به السهم، وإنام سمي بذلك ألنه إذا ربطت به صار لذلك أثر، ومن الباب 
األرض  يف  أثَّر  ألنَّه  بذلك  وسمي  أذرع،  عرشة  قدر  جيئ  الصغري  املسيل  وهو  الرشط 
إبل  إذا كان مع  كرشط احلاجم، ويقال مجل رِشواط أي ضخم وإنام سمي بذلك ألنه 

تبني كأنه علم«)2)اهـ.

وأما الرشط التي هي الرذال فإن وجه القياس فيها أهنا ُترَشط أي تقدم أبًدا للنوائب 
قبل اجلَُبار -أي اجليَّدة)3)- فهام كالذي يف قول الشاعر:

معِصم وهـــو  نــفــســه  فيهـا  ــه وتـــوكـــال)4)فــأشــرط  ـــ ــى بــأســبــاب ل ـــ وألــقـــ

)1) ابن فارس: هو أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد اللغوي القزويني، كان نحوًيا عىل طريقة الكوفيني، أخذ 
العلم عن أبيه وعن عيل بن إبراهيم القطان، وكان شافعًيا فتحول مالكًيا، كان كرياًم جواًدا، من مؤلفاته: 

اجلمل يف اللغة، وفقه اللغة، واختالف النحويني، وغريها، تويف سنة 395هـ بغية الوعاة )352/1).
)2( معجم مقاييس اللغة – ألمحد بن فارس ـ حتقيق عبد السالم هارون ـ دار الكتب العلمية ـ إيران ـ بـال 

تاريخ ـ مادة )ش ر ط(.
)3( املرجع السابق )261/3( بتصف.

)4( تقدم خترجيه والتعريف بقائله.
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ألنه جعل عالمة عىل نفسه، فهكذا الرذال َجَعل عليها صاحبها عالمة. 

العالمة  له معنى واحد هو  الرشط  أن  للداللة عىل  يكفي  ما  النقل  ولعل يف هذا 
التي هي عالمة حسية، وممن وافق ابن فارس عىل هذا الرأي ابن منظور)1) واجلرجاين)2) 
اللغة عبارة عن العالمة، ومنه أرشاط الساعة«)3) وكذا الكفوي)4)  حيث يقول: »ويف 
حيث يقول: »الرشط العالمة، والرشوط الصكوك ألهنا عالمات دالة عىل التوثق وسمى 
ما علق به اجلزاء رشًطا ألنه عالمة لنزوله، وقال بعضهم: والذي بمعنى العالمة الرَشط 

بالفتح دون السكون«)5) اهـ.
بقوله:  العالمة  معنى  حول  الرشط  معنى  دوران  كيفية  الباحثني)6)  أحد  ورشح 
العالمة يعود  الذي هو  املعنى األصيل  املدلوالت حول  القول يف دوران تلك  »وسبب 
طة  إىل أن الرشط بمعنى نخبة السلطان وأعوانه، إنام سموا بذلك من جراء اختاذهم رَشْ
يف مالبسهم ليتميرّزوا عن سائر القوم، وليعرفوا هبا وهو معنى حيس، وُأطِلق عليهم هذا 

االسم من اطالق اليشء باسم ما يالبسه وهو ما يسمى يف املجاز باملجاورة.

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف لسان العرب )83/7).
اجلرجاني: هو عيل بن حممد بن عيل احلنفي الرشيف اجلرجاين، كان عالمة دهره ولد سنة 704هـ له   (2(
تصانيف مفيدة منها رشح املواقف للعضد، ورشح التجريد للنصري الطويس، ويقال إن مصنفاته زادت 

عىل اخلمسني، تويف سنة 816هـ بغية الوعاة )196/2). 
– الطبعة  – بريوت  العريب  الكتاب  – دار  االبيارى  إبراهيم  – حتقيق  – للرشيف اجلرجاين  التعريفات   )3(

الثانية – 1992)166). 
كفه  يف  القضاء  ويل  احلنفية،  قضاة  من  كان  الكويف،  احلسني  موسى  بن  أيوب  البقاء  أبو  هو  الكفوى:   (4(
برتكيا، وبالقدس وببغداد، وعاد إىل استانبول وتويف هبا، من مؤلفاته: الكليات، وهي عبارة عن معجم يف 
املصطلحات، والفروقات اللغوية، تويف سنة 1094 هـ » املوسوعة امليرسة يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء 
والنحو واللغة تأليف جمموعة من املؤلفني – من اصدارات جملة احلكمة – بريطانيا – الطبعة األوىل 2003 

 .(545/1(
 – الرسالة  – مؤسسة  املصي  د. عدنان درويش وحممد  – حتقيق  الكفوى  البقاء  أيب  للعالمة  الكليات   )5(

بريوت – الطبعة الثانية – 1998 – )524).
)6( هو الدكتور عبد اهلل حممد آدم املدرس بجامعة أفريقيا العاملية بالسودان.
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مون  وأما الرشط بمعنى األرشاف وأهل اخلري من الناس، إنام سموا بالرشط بام يقدرّ
ومكان  اخلري  أصحاب  ألهنم  عالمة  أي  رشًطا  أنفسهم  هم  فصاروا  خري،  من  للناس 
االحرتام واإلكرام، وكام أن اللئيم الدون من الناس صار عالمة عىل الرش واللؤم بُخُلقه 
السيئ، وكل من رشط املعز، ورشط املال بعامة، وبزغ احلجام وما إىل ذلك يمكن إرجاعه 
بسهولة ودون تكُلف إىل معنى العالمة؛ وأن تلك املدلوالت أغلبها معنوية وجمازية فهي 

حديثة عىل املعنى األصيل وطارئة عليه«)1)اهـ.

خالصة القول: أن ابن فارس ومن تبعه يرون أن الرشط يدور حول معنى العالمة، 
ويرى الباحث أن هناك بعض املعاين التي وضعت بإزاء مادة رشط ال يمكن إرجاعها إىل 
معنى العالمة إال بتكلف شديد بل قد نتكلف وال نصل إىل مرادنا، وهذا ما سيتبني من 

خالل عرض القول الثاين وأدلته.

من  وغريمها)4)  آبادي)3)  والفريوز  اخلليل)2)  ذكره  ما  إىل  بالنظر  الثاني:  القول 
أعني  القضية،  يتعرضوا إىل هذه  اللغوية يف معنى رشط نجد أهنم مل  املعاجم  أصحاب 

إرجاع مادة )ش ر ط( إىل معنى العالمة، ومن األدلة عىل ذلك: 

– وهي رسالة دكتوراة مقدمة جلامعة  آدم  – للدكتور عبد اهلل حممد  الكريم  القرآن  الرشط يف  أساليب   )1(
– وقد نال الباحث درجة الدكتوراة بامتياز مع التوصية بالطباعة  األزهر الرشيف بمص عام 1979 م 

.(10-9( –
)2) اخلليل: هو اخلليل بن أمحد بن عمرو الفراهدي، أبو عبد الرمحن، أول من استخرج علم العروض، كان 
غاية يف استخراج املسائل النحوية وتصحيح القياس فيه، وكان من الزهاد، املنقطعني للعلم وهو أستاذ 

سيبويه، وكان آية يف الذكاء، تويف عام 154هـ بغية الوعاة )231/2–232). 
)3) الفريوز آبادي: هو حممد بن يعقوب بن حممد الشريازي، العالمة جمد الدين أبو طاهر، ولد سنة 719 هـ، 
المة خليل املالكي وغريهم،  وتفقه ببالده، ونظر يف اللغة كام أخذ العلم عن ابن اخلباز والتقى السبكي والعرّ
طاف يف البالد طالًبا للعلم، له مؤلفات كثرية من أشهرها القاموس املحيط، واجلامع بني املحكم والعباب، 

والوجيز يف لطائف الكتاب العزيز وغريها تويف سنة 816هـ بغية الوعاة )274/1). 
)4( كأصحاب املعجم الوسيط )478/1).
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الدليل األول: مل يبدأوا يف رشحهم ملادة ش ر ط بذكر أهنا تعني العالمة ألن األصل 

عند ذكر معاين الكلمة هو االبتداء بذكر املعنى األصيل، ومن األمثلة عىل ذلك:

قـال اخلليل: »الرشط معروف يف البيع، والرشط بزغ احلجام«)1) ثم ذكر يف أثناء 

كالمـه: »أرشاط الساعة أي عالماهتا«)2) ومل يرجع ما جاء قبل ذلك من معاين الشوط 

وال ما جاء بعده إىل العالمة.

وبالتحريك  والتزامه..  اليشء  إلزام  »الرشط  قال:  فقد  القاموس  صاحب  وأما 

العالمة«)3) ومل يزد عىل ذلك أعني أنه مل يفعل كام فعل ابن فارس يف إرجاع جل معاين 

الرشط إىل العالمة.

ومن هنا نقول إن هؤالء أيًضا من أئمة اللغة ولكن مل يذهبوا إىل ما ذهب إليه ابن 

القول مقابل  فيعترب هذا  العالمة،  تبعه إىل جعل الرشط يدور حول معنى  فارس ومن 

للقول السابق.

الدليل الثاني: وهو عبارة عن نقد ملن جعل كل معاين الرشط تدور حول معنى 

العالمة، وذلك بأن نأيت بأمثلة من معاين الرشط ال متت إىل العالمة بصلة، وذلك لعدم 

وجود قرينة جتيز النقل إىل تلك املعاين كام سيأيت بيانه.

فمن ذلك قوهلم: أرشط نفسه للقتال أي بذهلا له، وال يمكن لقائل أن يقول أن 

بينام  معنوي  أمر  والنية  نية  تتقدمه  أن  البد  البذل  ألن  وذلك  لعالمة،  إىل  يرجع  البذل 

العالمة أمر حيس.

)1( العني مادة )ش ر ط( )473).
)2( املرجع السابق نفس املوضع.

)3( القاموس املحيط مادة )ش ر ط(.



45

فيها  ْحقيبة صغرية تضع  قالوا هو عبارة عن  ومن مشتقات الرشط الرشيط وقد 
املرأة طيبها)1)، وذكر بعضهم أهنا تسمى بالعتيدة)2) فليت شعري أي عالقة بني العتيدة 

والعالمة. 

ويقولون ذئب رشواط أي طويل قليل اللحم نحيف)3) وقالوا مجل رشواط طويل 
قليل اللحم سمي بذلك ألنه إذا كان بني اإلبل أصبح كالعالمة)4).

يف  يتخيل  ال  هـذا  فإن  اجلمل،  يف  العـالمـة  إىل  املعنى  برجوع  سلمنا  إذا  أقول: 
املعنى  هي  البعض  جعلها  التي  العالمة  وبني  املعاين  تلك  بني  عالقة  توجد  ال  الذئب، 
املجاز هو  إذ  املجاز ورشوطه  تعريف  بناء عىل  وما عداها جماز وذلك  للرشط  األصيل 

كلمـة استعملت يف غري معناها لعالقة مع قرينة مانعة من إرادة املعنى احلقيقي)5).

فهذا التعريف يشتمل عىل ثالثة رشوط ال بد من توافرها يف املجاز، هي)6):
غ نقل الكلمة من احلقيقة إىل غري احلقيقة. 1- ال بد من عالقة تسورّ

2- ال مانع أن تكون العالقة قائمة عىل املشاهبة أو غري املشاهبة.
3- ال بد من قرينة ملفوظة أو ملحوظة متَيز اللفظ احلقيقي من اللفظ املجازي والعالقة 
واملسببية،  السببية،  وهي:  تفصيلها  جمال  هذا  ليس  أنواع  تسعة  إىل  تصل  املجاز  يف 

والكلية واجلزئية، واملاضوية واملستقبلية واملحلية واحلالية واآللية)7). 
)1( املعجم الوسيط مادة )ش ر ط(.

)2( هتذيب اللغة )213/11).
)3( العني مادة )ش ر ط(.

)4( هتذيب اللغة مادة )ش ر ط(.
– مطبعة  – حتقيق حممود شاكر  اجلرجاين  الرمحن  بن عبد  القاهر  عبد  بكر  أيب  – لإلمام  البالغة  )5( أرسار 
املدين - القاهرة – الطبعة األوىل – 1991 – )352( والبالغة العربية يف ثوهبا اجلديد – للدكتور شيخ 

أمني – دار العلم للماليني – بريوت – الطبعة السابعة – 2001 – )67/2).
)6( املرجعان السابقان نفس املوضعني.

)7( البالغة العربية يف ثوهبا اجلديد )84-83/2).
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وخالصة القول يف قضية دوران الرشط حول معنى واحد: للعلامء فيه رأيان: 

إليه بقية املعاين، وهذا املعنى هو  األول: أنه يدور حول معنى أصيل واحد ترجع 
العالمة، وهذا قول ابن فارس ومن تبعه. 

الثاني: أن مادة )ش ر ط( ال تدور حول معنى واحد أصيل بل هلا معاٍن متعددة 
كلها تعترب حقيقة فيه وهو القول الذي أميل إليه وهو قول اخلليل ومن تبعه واهلل أعلم.
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املبحث الثاني 

 ƝƘƮǲǩƗ ƴǲǕ ǋƸǂǩƗ ǜǽƸǖơ

املطلب األول 
ǰǾǽǸƮǲǩƗ ǰǭ ǰǾǭƴǢƢǮǩƗ ƴǲǕ ǋƸǂǩƗ ǜǽƸǖơ

املقصود من هذا املطلب تعريف الرشط يف اصطالح النحاة املتقدمني، لكن قبل 
ذلك ال بد من تقرير حقيقة ثابتة تتعلق بكلمة مصطلح وتلكم احلقيقة هي: أنَّ شأن كلمة 
أن  بعد  العلمي  مدلوهلا  اختذت  التي  والتعبريات  األلفاظ  من  كغريها  كان  »مصطلح« 
ظلت طوياًل تعرف بمعناها اللغوي، فاإلعراب مثاًل كان يدل عىل معان كثرية وأصبح 
وهكذا  النحويني؛  عند  عليها  الداخلة  العوامل  باختالف  الكلم  أواخر  اختالف  يعني 
يقال يف كلمة الفقه والطب وغريها مما أصبحت تستعمل باصطالحات خاصة حتى صار 
الدارس عندما يسمع كلمة من هذا الكلامت فإنه يتبادر إىل ذهنه املعنى االصطالحي قبل 

املعنى اللغوي)1). 
إذن فكلمة مصطلح هلا داللتان: 

األوىل: الداللة اللغوية وهي مأخوذة من أصل املادة »صلح« يقال صلح يصلح 
صالًحا، والصالح ضد الفساد، واإلصالح نقيض اإلفساد ومنه الُصْلح يقال: تصالح 

القوم بينهم)2).

الثانية: الداللة العلمية –االصطالحية– وتعني اتفاق مجاعة عىل أمر خمصوص)3)، 

)1( املصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثاين اهلجري – رسالة ماجستري للطالب عوض محد 
القوزي – كلية اآلداب جامعة الرياض – رشكة الطباعة العربية السعودية – الرياض – الطبعة األوىل – 

1981 – )21( باملعنى.
)2( لسان العرب )384/7).

)3( معجم متن اللغة – للعالمة أمحد رضا – دار مكتبة احلياة – بريوت – 1959 )478/3).
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وهذا االتفاق والتواطؤ أو التصالح إن تم بني مجاعة املحدثني تفتَّق عن مصطلح احلديث، 
ا؛ وهكذا يف سائر العلوم. وإن كان بني مجاعة من النحاة صنعوا مصطلًحا نحوياًّ

فكلمة االصطالح إذن تعني - بحسب الداللة العلمية - االتفاق وهذا االتفاق 
بني النحاة عىل استعامل ألفظ معيَّنة يف التعبري عن األفكار واملعاين النحوية وهو ما يعرب 

عنه باملصطلح النحوي)1).
املتأخرين مل يكن  بمعناه االصطالحي لدى  إن الرشط  نقول:  تقدم  ما  وبناًء عىل 
معروًفا لدى أكثر املتقدمني، هذا مع أنه أسلوب عريب أصيل، فاملقصود أنه كان معروًفا 
بمعناه وبأسلوبه ال بلفظه، ولكن كان هناك لفظ آخر قد استعمله أكثر املتقدمني أال وهو 
لفظ اجلزاء أو املجازاة، وهلذا ال يكاد يوجد تعريف للرشط باملعنى االصطالحي عند 

املتقدمني.
ولعيل أستطيع أن أدلل عىل استعامل كلمة اجلزاء بداًل من الرشط يف مؤلفاهتم بنقل 
بعًضا منها عىل أن يأيت ذلك مفصاًل – إن شاء اهلل - عند الكالم عىل مصطلحات الرشط 

عند متقدمي النحاة)2).
ن استعمل كلمة اجلزاء سيبويه)3) ورد ذلك يف قوله »فام كان من اجلزاء بـ»إذما«  فممَّ

قول العباس بن مرداس)4):
لــه فقل  الــرســول  على  أتــيــت  مــا  اجمللس)5)إذ  اطــمأنَّ  إذا  عليـك  ا  حقاً

)1( املصطلح النحوي )22-23( بتصف يسري.
)2( الصفحات )53-48).

)3) سيبويه: هو عمرو بن عثامن بن قنرب أبو برش إمام البصيني، كان عالمة حسن التصنيف، جالس اخلليل 
ي قرآن النحويني لكثرة رجوعهم إليه تويف سنة 80هـ  وأخذ عنه العلم، ألَّف كتابه املنسوب إليه، وُسمرّ

بغية الوعاة )229/2).
)4) العباس بن مرداس: بن أيب عامر السلمي، يقال له أبو الفضل، شاعر خمرضم أسلم بعد رصاع نفيس، فهو 
أحد فرسان اجلاهلية وشعرائهم املعدودين، وأمه هي اخلنساء الشاعرة املشهورة معجم الشعراء )144). 
 )5( البيت يف كتاب سيبويهـ  لعمرو بن عثامن سيبويهـ  حتقيق عبد السالم هارونـ  دار اجليلـ  بريوتـ  الطبعة األوىل =
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فواضح من هذا النص أن املراد من اجلزاء الرشط أو التعليق.

»باب  يقول  حيث  األخفش)1)  الرشط  من  بداًل  املجازاة  كلمة  استعمل  وممن 
]البقرة:40[.  چ[  چ     چ     ڃ     ڃ       ]ڃ     تعاىل:  قوله  فأما  املجازاة: 
فإنام جزم -الفعل- اآلخر ألنه جواب األمر، وجواب األمر جمزوم مثل جواب ما بعد 
حروف املجازاة«)2) فسمى الباب »باب املجازاة« ثم قال يف أثنائه »حروف املجازاة« وال 

شك أن مراده بالباب: 

باب الرشط، وباحلروف: حروف الرشط، أي أدوات الرشط ليشمل ذلك أسامء 
الرشط وحروفه.

املعنى  من  قريب  هو  بمعنى  الرشط  استعمل  من  املتقدمني  من  وجد  ولكن 
ف  َعرَّ املربد)3) حيث  العباس  أبو  املتأخرين، وهو  استقر عليه عند  الذي  االصطالحي 

الرشط بقوله: »الرشط وقوع اليشء لوقوع غريه«)4) ومثل له بقوله تعاىل: ]ہ      ہ    

=)57/3( وخزانة األدب ولب لباب لسان العرب – للعالمة عبد القادر البغدادي حتقيق د. حممد نبيل – 
دار الكتب العلمية – بريوت ط1 – 1998 – )30/9( والشطر األول عنده إذ ما دخلت بداًل من املثبت 

أعاله. 
األخفش: هو األوسط واسمه سعيد بن مسعدة موىل بنى جماشع بن دارم، كنيته أبو احلسن، قرأ النحو   (1(
عىل سيبويه، له عدة مؤلفات منها: معاين القرآن، ومعاين الشعر، واملقاييس، تويف سنة 215 معجم املتفق 

واملفرتق )32).
 2003 – – ط1  – بريوت  – عامل الكتب  – حتقيق د. عبد األمري حممد األمني  )2( معاين القرآن لألخفش 

.(205(
)3) أبو العباس املربد: هو حممد بن يزيد بن عبد األكرب االزدي، إمام العربية ببغداد يف زمانه، أخذ العلم عن 
بليًغا مفوًها، إخبارًيا عالمة، قــــال عنه السرياىف:  املازنى وأيب حاتم السجستاين وغريمها كان فصيًحا 
معاين  منها:  التصانيف  من  عدًدا  املربد  صنَّف  نفسه«  مثل  املربد  رأي  ما  يقولون:  بالبصة  الناس  »كان 

القرآن، الكامل يف األدب، املقتضب يف النحو وغريها تويف سنة 285هـ بغية الوعاة )271/1). 
هـ   1386  - القاهرة  ـ  الفكر  دار   – عضيمة  اخلالق  عبد  حممد  حتقيق   – املربد  العباس  أليب  املقتضب   )4(

.(46/2(
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الثاين،  إذا وقع األول وقع  فمعنى الرشط عنده  ]األنفال:38[  ہ     ہ    ھ    ھ    ھ[ 
الثاين  اآلتيان  وجب  آتِك،  تأتني  اْن  فقولك  »إْن«(  )فأما  بقوله:  ذلك  أوضح  وقد 

باألول«)1)اهـ.

قال الدكتور فاضل السامرائي: »هذا هو األصل، وقد خيرج الرشط عن ذلك فال 
يكون الثاين مسبًبا عن األول وال متوقًفا عليه وذلك نحو ]ڭ     ڭ    ۇ    ۇ    
ۆ    ۆ    ۈ    ۈ      ٴۇ     ۋ[ ]األعراف:176[ فلهث الكلب ليس متوقًفا عىل 

احلمل عليه أو تركه، فهو يلهث عىل كل حال وإنام ذكر صفته«)2)اهـ.

ذكره  قد  املتأخرين  عند  بمفهومه  الرشط  إن  القول:  نستطيع  تقدم  ما  مجيع  فمن 
املتقدمون يف كتبهم، ولكن حتت مسمى آخر هو اجلزاء أو املجازاة إال ما كان من املربد 
حيث عرف الرشط بام سبق ذكره ولكنه مل يرتك استخدام كلمة املجازاة أو اجلزاء بداًل 

من الرشط كام سيأيت توضيحه بتوسع إن شاء اهلل تعاىل.

)1( املقتضب: )46/2).
)2( معاين النحو للدكتور فاضل السامرائ دار الفكر ـ عامن ـ الطبعة الثانية ـ 2003 )45/4( باختصار. 
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املطلب الثاني
ƝƘƮǲǩƗ ǰǭ ǰǽƸƱƎƢǮǩƗ ƴǲǕ ǋƸǂǩƗ ǜǽƸǖơ

ف املتأخرون الرشط بتعريفات عديدة، اختلفت فيها عباراهتم، وبعض  لقد َعرَّ  

تلك االختالفات ال تعدو أن تكون لفظية، وهلذا أعرضت عنها، وإنام اقتصت عىل ما 

كان من اختالف معنوي بني آرائهم، ثم بينت الفوائد املجتناة من تلك التعريفات، ففي 

هذا املطلب حموران:

احملور األول: ذكر مخس تعريفات للشرط عند متأخري النحاة:

التعريف األول: الرشط: هو التعليق بني مجلتني واحلكم بسببية أوالمها ومسببية 

الثانية، هذا قول ابن احلاجب)1) وابن مالك)2). 

شرح التعريف: يمكن تقسيم هذا التعريف إىل مجلتني لتوضيحه:

اجلملة  بمضمون  األوىل  اجلملة  مضمون  ربط  معناه  التعليق  مجلتني:  بني  التعليق   -1

الثانية، وال يتم ذلك إال بوجود أداة للربط بينهام، وهي أدوات الرشط.

)1) ابن احلاجب: هو العالمة أبو عمرو عثامن بن عمر بن أيب بكر، مجال الدين النحوي األصويل املالكي، ولد 
سنة 571هـ كان بارًعا يف النحو والفقه واألصول، له مؤلفات كثرية منها الشافية يف الصف والكافية يف 
النحو، وجامع األمهات يف الفقه املالكي، وغريها تويف سنة 646هـ بغية الوعاة )134/2-135( وقوله 
يف رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب – حتقيق د. عبد العال سامل مكرم – عامل الكتب – القاهرة ـ الطبعة 

األوىل - 2001 - )92/5).
)2) ابن مالك: هو العالمة حممد بن عبد اهلل الطائي، مجال الدين أبو عبد اهلل، نزيل دمشق، إمام النحاة وحافظ 
اللغة، رصف مهته إىل اتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية، كان إماًما يف القراءات وعللها، له مؤلفات 
ا منها: تسهيل الفوائد ورشحه، والكافية الشافية وهي منظومة يف علم النحو ورشحها، واخلالصة  كثرية جداًّ
املسامة باأللفية وغريها، ولد سنة 600هـ وتويف سنة 672هـ بغية الوعاة )130/1-137( وقوله يف رشح 
– الطبعة  – مص  للطباعة  – هجر  بدوي  والدكتور حممد  السيد  الرمحن  عبد  الدكتور  التسهيل- حتقيق 

األوىل – 1990 )66/4).
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2- واحلكم بسببية األوىل ومسببية الثانية: أي أن اجلملة األوىل هي السبب يف حصول 
الثانية، فسميت األوىل: سببية، والثانية مسببية، والسبب هـو عبارة عام يتوصل به إىل 

غريه، تقول جعلت فالًنا سبًبا إىل فالن يف حاجتي، أي ُوْصلة)1). 
ومراده باحلكم بسببية اجلملة األوىل أي أنه – أعني صاحب التعريف – حكم بأن 
اجلملة األوىل هي السبب يف حصول اجلملة الثانية، وهذا احلكم مبني عىل كونه نتيجة 

للتعليق إذ لوال التعليق ملا حكم بأن األوىل هي السبب فرجع األمر إىل التعليق.
وجد  األول  وجد  إذا  بحيث  بيشء.  يشء  تعليق  »هو  الرشط  الثاني:  التعريف 

الثاين«)2)، وهذا التعريف ذكره اجلرجاين)3).
توضيحه: قوله »تعليق يشء بيشء« ال يزيد يف اإلفادة شيًئا عىل ما ذكره يف التعريف 
ألن  »مجلة«  من  بداًل  »يشء«  قوله  عليه  يؤخذ  أنه  غري  اجلملتني«  بني  »التعليق  السابق 

»يشء« تفيد العموم، ومعلوم أن العموميات ال تصلح يف التعريفات. 
قوله: »بحيث إذا وجد األول وجد الثاين« هذا التعبري يعطي معنى جديًدا ال يوجد 
يف التعريف السابق وهو: أنه مل جيعل أحد الشيئني مسبًبا عن اآلخر ولكن جعل وجود 
أحدمها مرتبط بوجود اآلخر دون أن يتسبب عنه ألنه قد يقصد به االرتباط العقيل، وهذا 

ما يؤخذ عليه، وال يمدح به، وسيأيت بيانه.
التعريف الثالث: الرشط »هو عبارة عن جمموع اجلملة املصدرة بإحدى األدوات 

املذكورة«)4) يريد إْن وأخواهتا، وهذا تعريف أيب حيان األندليس)5).

)1( لسان العرب مادة )س ب ب(.
 – – دار الكتاب العـريب  – حتقيق إبراهيم األبيارى  )2( التعريفات للعالمة عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين 

الطبعة الثانيـة – 1992 – )166). 
)3) اجلرجاني: تقدمت ترمجته.

)4( التذييل والتكميل يف رشح التسهيل، أليب حيان األندليس )147/5).
)5) أبو حيان: هو حممد بن يوسف بن عىل األندليس، نحوي عصه ومفرُسه وحمدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه، 
والتذييل = تفسريه،  والنهر خمتص  التفسري،  املحيط يف  البحر  منها:  له تصانيف كثرية   ولد سنة 654هـ 



53

توضيحه: هذا التعريف جيعل الرشط يشمل كل مجلة دخلت عليها إحدى األدوات 

الرشطية، دون االلتفات إىل مكونات اجلملة الرشطية وهي: األداة ومجلة الرشط أو فعل 

الرشط ومجلة جواب الرشط وجزائه، وال شك أن هذه األشياء من توابع أداة الرشط، 

وهلذا صح له هذا التعريف، واال فبالنظر إىل ظاهره فإنه يدخل فيه الكالم غري املفيد عند 

النحاة، كقوهلـم »إْن جاء زيد« فهذه مجلة مصدرة بأداة الرشط ولكنها غري مفيدة؟!.

أسلوب  بني  الفارقة  العالمة  هي  الرشط  أداة  جعل  األندليس  حيان  أبا  ولعل 

الرشط وبقية األساليب النحوية كالنفي واالستفهام وغريها ألن كل أسلوب له أدواته 

اخلاصة به.

هو  النحاة:  عند  »والرشط  بقوله:  املحيط  حميط  صاحب  ذكره  الرابع:  التعريف 

ترتيب وقوع أمر عىل وقوع أمر آخر بواسطة أداة ملفوظة نحو: إْن قام زيد قام غالمه، أو 

مقدرة نحو ُزْرين أكرْمك أي فإن تزرين أكرمك«)1)اهـ.

آخر)2)  عىل  أمر  يبنى  أن  تعني  ترتيب  كلمة  أمر«  وقوع  »ترتيب  قوله  توضيحه: 

وهذا يؤدي إىل القول بأن األمر اآلخر ال يمكن حصوله إال بحصول األمر األول، فكأنه 

معلٌق عليه، وعليه فكلمة »ترتيب« تؤدي معنى التعليق يف التعريفات السابقة. 

قوله: »بواسطة أداة ملفوظة« يريد أدوات الرشط وسيأيت ذكرها قريًبا، وأما كون 

األداة مقدرة فهذا مما ُيدخل اجلملة يف أسلوب الرشط النحوي، وظاهر عبارته يعني أن 

ب من لسان العرب وغريها، تويف سنة 745هـ بغية  =والتكميل يف رشح التسهيل، كام له ارتشاف الرَضَ
الوعاة )284-280/1).

)1( حميط املحيط – تأليف املعلم بطرس البستاين – استانبول بال تاريخ مادة )ش ر ط(.
)2( املعجم الوسيط )326/1( بتصف.
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األداة مقدرة يف جواب الرشط لقوله »إن تزرين أكرمك« وذلك كقوله تعاىل: ]ٺ    
ٿ     ٿ    ٿ    ٿٹ    ٹ    ٹ[ ]احلجر:3[ فهذا األسلوب عند النحاة 

أسلوب رشط جلزم الفعل املضارع بعد األمر، ألن الرشط جيزم فعُله جواَبه)1).

التعريف اخلامس: الرشط: تعليق مضمون حصول مجلة بحصول مضمون مجلة 
أخرى)2).

توضيحه: هذا التعريف يعترب أدقَّ وأخص من التعاريف السابقة ألنه مل يرش إىل 
م إىل قسمني:  األداة لفظياًّا وإن كان قد تضمن معناها، ولتوضيحه يمكن أن ُيقسَّ

األول: التعليق: وقد سبق بيانه ولكن نقول هاهنا أن التعليق ال يصلح إال بأداة من 
أدوات الرشط. 

من  ما  مجلة  تضمنته  ما  »ربط  يعني  وهذا  مجلة...الخ،  مضمون  حصول  الثاني: 
مدلول وجوًدا، بوجود ما احتوته مجلة أخرى من مضمون«)3) إذن هذا التعريف – يف 
ظني يعترب جامًعا مانًعا بحسب ما تقتضيه قواعد احلدود، وسيأيت توضيحه يف املطلب 

الثالث من هذا املبحث إن شاء اهلل.

أكثر  أن  الرشط:  يف  النحويني  آراء  ختام  يف  إليه  أشري  أن  ينبغي  مما  ملحوظة: 
تعريفه عرًضا كام هو  يأيت  فإنام  أكثرهم وإن عرفه  بل  تعريف الرشط،  يناقش  مل  النحاة 
الشأن يف تعريف ابن مالك حيث إنني استخرجت تعريفه للرشط من تعريفه لألدوات 

الرشطية)4). 

)1( اجلواز النحوي وداللة االعراب عىل املعنى – ملراجع عبد القادر الطلحي )175).
)2( حميط املحيط )1072/1( مادة )ش ر ط(.

)3( أساليب الرشط يف القرآن الكريم )13).
)4( رشح التسهيل )66/4).
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 :ƞǢƛƘƾǩƗ ƟƘǞǽƸǖƢǩƗ ǰǭ ƝƘǲƢƪǮǩƗ ƴƕƗǸǞǩƗ :ǼǱƘƦǩƗ ƷǸƮǮǩƗ

يمكن للباحث إذا دقق النظر يف هذه التعريفات أن خيرج بجملة من الفوائد املتعلقة 
بالرشط عند النحاة، وذلك فيام يأيت)1):

الفائدة األوىل: أن الرشط االصطالحي يدور حول معنى التعليق، وهذا التعليق 
ال بد له من طرفني لربط أحدمها باآلخر.

الفائدة الثانية: أن كل طرف من طريف التعليق يسمى عندهم ـ أي النحاة – مجلة 
أو فعاًل، كام سبق يف تعريف ابن مالك ومن تبعه.

الفائدة الثالثة: أن هذا التعليق بني الفعلني إنام هو كائن لسببية األول ومسببية 
الثاين، عىل أنه ليس هذا هو املقصود دوًما يف الرشط؛ وإنام هذا هو األصل كام سبق ذكره 

يف املطلب األول من هذا البحث.

الفائدة الرابعة: أن هذا التعليق حيصل بواسطة أداة من األدوات تسمى بأدوات 
وهلا  معانيها  هلا  بالرشط  خاصة  أدوات  وهي  املجازاة،  كلم  أو  الرشط  كلم  أو  الرشط 

استعامالهتا.كام سيأيت بيانه يف املبحث الثاين من الباب الثاين)2).

وبناًء عليه فإنه ال يعترب قول املنطقيني »املعلوم إما معدوم أو موجود والعدد إما 
فرًدا أو زوج«)3) ليس أسلوًبا رشطياًّا لعدم احتوائه عىل يشء من أدوات الرشط؛ وعالوة 
عىل ذلك فإن الرشط النحوي ال يعطف أحد طرفيه عىل اآلخر ال بالواو وال بغريها؛ وأن 
التعليق بني الطرفني أمر رضوري الكتساب هذا الوصف – أعني األسلوب الرشطي – 

)1( أساليب الرشط يف القرآن الكريم )17( بتصف وزيادات. 
)2( معاين أدوات الرشط احلرفية )143-118).

)3( آداب البحث واملناظرة للشيخ حممد األمني الشنقيطي ـ مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ـ بال تاريخ )8/2).
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وهو غري موجود يف مثاهلم هذا، بل احلاصل يف املثال أن كال الطرفني عكس اآلخر، وهو 

خالف املراد من األسلوب الرشطي من ترتيب أحدمها عىل األخر. 

ومع هذا كله فاملثال السابق عند املنطقيني من أمثلة القضايا الرشطية، قال يف آداب 

البحث واملناظرة »وكل قضية كان احلكم فيها معلًقا كأْن ينحل طرفاها إىل مجلتني فهي 

القضية الرشطية، فلو قلت العدد إما زوج وإما فرد فهذه رشطية منفصلة«)1) أي قضية 

رشطية منفصلة.

الفائدة اخلامسة: حيصل الفرق بني الرشط النحوي واللغوي والعريف باشرتاط 

تعليق  فيه  ليس  اللغوي  الرشط  األداة، ألن  التعليق وعىل  النحوي عىل  الرشط  اشتامل 

البتة، وقد سبق رشح معانيه وكذلك ليس من رشط تكوينه اجلملتني بل حيصل يف اجلملة 

الواحدة.

وأما الرشط العريف فإنه خيتلف عن الرشط النحوي بكونه وإن كان فيه تعليق إال 

أنه ليس فيه أداة، بل يعلق الرشط باملرشوط مبارشة دون حاجة إىل يشء آخر خارج عنه 

يساعده ويقويه، كقولك ال ُيصَعُد السطح إال بُسلَّم.

الفائدة السادسة: إن كل هذه التعريفات تشري إىل وجود عالقة بني الرشط النحوي 

والرشط اللغوي -الذي هو العالمة- ويتضح ذلك بالقول: بأن الرشط النحوي مبناه عىل 

التعليق بني اجلملتني وجوابه مرتتب عىل اجلملة األوىل، والتعليق عالمة عىل الرتتيب، 

وقد أشار إىل ذلك أبو حيان)2) بقوله »ومناسبة نقله – أي الرشط النحوي – من اللغة إىل 

االصطالح ظاهرة ألنه ملا كانت اجلملة الثانية مسوقة عىل اجلملة األوىل صارت اجلملة 

)1( املرجع السابق )48/1).
)2( تقدمت ترمجته.
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فقد صار  اجلنة،  أسلمت دخلت  »إن  قولك:  نحو  الرتتيب  األوىل عالَمة عىل حصول 
اإلسالم عالمة لدخول اجلنة«)1) اهـ.

الفائدة السابعة: نفهم من التعريفات السابقة أن التعليق معنى اصالحى خاص 
قالوا  إذ  رشطي  أسلوب  بأنه  وصفه  أمكن  العريب  الكالم  يف  وجد  ما  متى  بالنحويني، 
بالتعليق  النوع  متعلقة برتكيبني« وأسموا هذا  الواحدة  الكلمة  استعامل  تعريفه »هو  يف 
املعنوي)2) وهذا عام يف الكالم ال خيتص بالرشط أو غريه؛ ألن الغرض منه اإلجياز كام 

يف قول الشاعر)3): 
بـــا وأنــــــــت  عـــنـــدنـــا  بـــــا  ـــن  ــــ خمتلــف)4)حنــــ والـــــرأي  راض  عــنــدك 

فلفظه »راض« متعلقة بكل من املعطوف »أنت« واملعطوف عليه »نحن« فيكون 
املعنى: نحن بام عندنا راضون وأنت بام عندك راض وان اختلفت اآلراء.

وأما التعليق يف األسلوب الرشطي فهو يعني: ترتب حصول اجلواب عىل حصول 
الرشط)5).

من هذه التعريفات يفهم أيًضا أن الربط بني اجلملتني ال يعني  الفائدة الثامنة: 
األسلوب  ذلك من  يكون  بني مجلتني وال  ربط  يوجد  قد  بل  دوًما  الرشطي  األسلوب 

)1( التذييل والتكميل )145/5).
)2( مـوسـوعـة الـنـحـو والـصـرف واإلعراب للدكتور أميل بديع يعقوب ـ دار العلم للماليني ـ الطبعة 

اخلامسة 2000 )263).
أبو زيد وعاش قيس يف اجلاهلية وأدرك  القائل هو قيس بن اخلطيم بن عدي بن عمرو األزدي، كنيته   )3(
اإلسالم ولكنه مل يسلم وقتل قبل اهلجرة بسنة، عده ابن سالم من شعراء القرى العربية معجم الشعراء 

.(218(
)4( البيت يف خزانة األدب )318/10(، ومغنى اللبيب )622/2).

)5( معجم املصطلحات النحوية والصفية ـ للدكتور حممد سمري اللبدي ـ مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الثالثة ـ 
1988 ـ )155).
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]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ      الرشطي، كام يف قوله تعاىل: 
پ    پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ[ ]التوبة:7[.

يكون  ألن  واالستبعاد  االستنكار  معنى  يف  استفهام  »كيف:  الزخمرشي)1):  قال 
ڀ     ]پ     بقوله:  ذلك  استدرك  ثم   ،H اهلل  رسول  عند  عهد  للمرشكني 
ڀ[ أي: ولكن الذين عاهدتم منهم«)2)اهـ فاالستدراك يدل عىل ارتباط الثانية 
باألوىل وليس هو برشط فدخول »إال« عىل اجلملة الثانية جعلها مرتبطة يف املعنى باجلملة 

األوىل وهذا الرابط مل يعتربها من اجلمل الرشطية. واهلل أعلم.

الفائدة التاسعة: من التعريف الرابع يعلم أن أداة الرشط قد تكون مقدرة وليس 
رشًطا أْن تأيت ملفوظة دائاًم.

)1) الزخمشري: هو حممود بن عمر بن حممد بن أمحد، أبو القاسم اخلوارزمي الزخمرشي، لقبه جار اهلل، ولد 
سنة 467هـ وأخذ العلم عن اجلوالقي والضبى وغريمها، كان له حظ يف علم األدب واللغة والتفسري، 
الكشاف إال ملن  العلامء من مطالعة تفسريه  واحلديث ولكنه كان معتزلياًّا داعية إىل االعتزال وهلذا حذر 
كان عامًلا بدسائسه؛ من مؤلفاته: الكشاف، واملفصل يف النحو وغريها تويف سنة 538هـ املوسوعة امليرسة 
يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء والنحو واللغة – تأليف وليد بن أمحد الزبيدي ومعه آخرون – سلسلة 

إصدارات احلكمة – بريطانيا – الطبعة األوىل – 2003 )2618/3).   
 –  998 – – الطبعة األوىل  – الرياض  البيان  – مكتبة  الزخمرشي  – جلار اهلل حممود بن عمر  الكشاف   )2(

)15/3( باختصار.
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املطلب الثالث

ǳƷƘǾƢƱƗ ƚƜƽǷ ǋƸǂǪǩ ƷƘƢƲǮǩƗ ǜǽƸǖƢǩƗ

قبل بيان التعريف املختار من بني التعريفات آنفة الذكر، ال بد من إعادة النظر   
فيها سواء كانت للمتقدمني أم املتأخرين، وذلك لتوجيه النقد إليها؛ إذ ال تكاد تسلم منه 

فإن وجدنا تعريًفا سامًلا من النقد كان هو املختار.

وتوجيه النقد سيكون للتعريفات التي جاءت بعد املربد V ألنه قد سبق بيان ما 
ى توجيه النقد إىل تعريفات املتأخرين، ثم نذكر إطالقات الرشط عند النحويني  فيه، فتبقَّ

عىل ضوء ما تقدم وبذلك يكون هذا املطلب مشتماًل عىل ثالثة حماور:

:ǋƸǂǪǩ ǰǽƸƱƎƢǮǩƗ ƟƘǞǽƸǖơ ǺǩƑ ƴǢǲǩƗ ǴǾƩǸơ -ǧǷȁƗ ƷǸƮǮǩƗ

بسببية  واحلكم  مجلتني  بني  التعليق  الرشط:  تبعه:  ومن  مالك  ابن  تعريف   : أولاً
أوالمها ومسببية الثانية.

 :ǯƘƢǒƭȆǭ ǜǽƸǖƢǩƗ Ɨƶǵ Ǽǝ

ة أشياء إذ يدخل  األوىل: جاءت كلمة »احلكم« يف التعريف وهي كلمة حتتمل عدَّ
يستبعد  كان  وإْن  فإنه  اللغوي،  واحلكم  والرشعي  العادي  واحلكم  العقيل  احلكم  فيها 
ذلك  وتوضيح  استبعادمها  يمكن  ال  والعادي  العقيل  أن  إال  واللغوي  الرشعي  احلكم 
عند  رشطية  اجلملة  فهذه  طالق؛  فأنت  جلست  إن  لزوجته:  رجل  قال  لو  املثال:  هبذا 
قد اشتمل عىل  التعريف  أن  املخاطبة.فاملقصود  تستبعد أال جتلس  العادة  النحاة،ولكن 

كلمة حتتاج إىل حتديد املراد منها وهو »احلكم«. 
الثانية: يعترب التعريف ليس بامنع لدخول الرشط العادي فيه ألنه يتضمن احلكم 

بسببية اجلملة األوىل ومسببية الثانية كام سبق وأن مثلنا ال ُيصعُد السطُح إال بسلَّم.
ثانياًا تعريف اجلرجاني: تعليق يشء بيشء بحيث إذا وجد األول وجد الثاين.
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ا:  وفيه مالحظتان أيضاً
اصطالح  بحسب  اجلملة  يفيد  ال  التعبري  هذا  بيشء«  يشء  »تعليق  قوله  األوىل: 
النحويني ألنه تدخل فيه اجلملة وغريها، إذ كلمة »يشء« كلمة عامة يدخل فيهـا الكـالم 

وغريه، فهذا ضعف يف التعبري عن املراد لفًظا ومعنى.

الثانية: وهذا التعريف ليس بامنع لقوله »إذا وجد األول وجد الثاين« وهذا عني 
العقل  »ألن  الثاين  انعدام  يعني  األول  انعدام  أن  يقتيض  ألنه  العقيل  احلكم  يف  يقال  ما 

الصحيح حيكم باحلص القطعي يف اليشء ونقيضه أو مساوي نقيضه«)1).

األدوات  بإحدى  املصدرة  اجلملة  جمموع  عن  عبارة  حيان:  أيب  تعريف  ثالثاًا: 
املذكورة يعني: إْن وأخواهتا من أدوات الرشط.

يف هذا التعريف أربع مالحظات: 
وذلك  شيًئا،  تفيد  ال  قد  الرشطية  األدوات  بإحدى  املصدرة  اجلملة  أن  األوىل: 
كقولك إْن جاء زيد، فهذه مجلة مصدرة بأداة من أدوات الرشط لكنها ال تفيد شيًئا يف 

اصطالح النحويني.

لبُّ  الذي هو  التعليق  يفيد  فهذا  األدوات  بإحدى  اجلملة مصدرة  الثانية: كون 
لباب األسلوب الرشطي لكن عدم ذكره رصحًيا يف التعريف يؤدي إىل خلل يف التعريف 

ألنه ال يصلح يف التعريفات اإلشارات اخلفية.

الثالثة: اقتص يف التعريف من مكونات األسلوب الرشطي عىل األداة فقط دون 
ذكر مجلة الرشط وجوابه، وهلذا يتبني قصور هذا التعريف عن بيان الرشط اصطالًحا، 

رْت بإحدى األدوات)2). مع أن الرشط قد يطلق عىل اجلملة التي ُصدِّ

)1( آداب البحث واملناظرة )12/2).
)2( أساليب الرشط يف القرآن الكريم )14( بتصف يسري.
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الرابعة: قوله »األدوات املذكورة« هذه العبارة فيها إحالة إىل األدوات وهذا مما زاد 

يف ركاكة التعريف ألن القارئ قد حيتاج إىل البحث عن تلك األدوات التي أشار إليها 

أو يف معناها  يقع يف بعضها اخلالف سواء يف عملها  بقوله »املذكورة« ثم األدوات قد 

وهذا إمجال آخر.

ا: تعريف صاحب حميط املحيط: ترتيب وقوع أمر عىل وقوع أمر آخر بواسطة  رابعاً

أداة... الخ.

يف هذا التعريف مالحظتان:

األوىل: فيه إطالة شديدة وبسط يف العبارات وهذا خالف ما هو مطلوب يف احلدود 

من اختيار أقص العبارات وأمجلها للمعاين املطلوبة، ووجه اإلطالة املشار إليها: أنه ذكر 

مثالني يف التعريف ثم قوله »بواسطة أداة » فكلمة بواسطة ال داعي هلا إذ كان يكفي أن 

يقول »بأداة ملفوظة« الخ فهذا كله مما جيعل التعريف ضعيًفا.

الثانية: قوله »ترتيب« فهي وإن كانت قريبة من حيث املعنى من لفظ التعليق إال 

إهنا أضعف يف تعلُّق وقوع األمر الثاين بوقوع األول؛ ألنه قد ينبني عليه ولكن ال يقع، 

بخالف التعليق الذي أصل مادته تعني شدة االلتزام فيقال: »علق اليشء باليشء: ناطه 

به، ويف املثل ليس املتعلق كاملتأنق)1)، يريد ليس من عيشه قليل يتعلق به كمن عيشه كثري 

خيتار منه«)2).

ا: تعريف صاحب حميط املحيط أيًضا: تعليق حصول مضمون مجلة بحصول  خامساً

مضمون مجلة أخرى.

)1( جممع األمثال )195/2( مثل رقم )3357 ).
)2( لسان العرب )357-358( بتصف. 
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 :ƞǒƭȆǭ ǴǾǝǷ

أال وهي وإن كان هذا التعريف جامًعا مانًعا االرّ إنه أمهل ذكر األداة الرشطية التي 
هبا حيصل التمييز بني الرشط النحوي وغريه، ألن قوله »تعليق حصول« الخ قد يصدق 
عليه قول الفقهاء ال تصح الصالة إال بطهارة فهاهنا علقنا حصول الصالة عىل حصول 

الطهارة؛ ولكن دون أن نحتاج إىل ذكر أداة هبا يتم هذا التعليق واهلل أعلم.

وبناء عليه فالتعريف املختار عندي أن يقال: 
بأداة  أخرى  مجلة  مضمون  بحصول  مجلة  مضمون  حصول  تعليق  هو  »الرشط 

ملفوظـة أو مقدرة« واهلل أعلم.

:ǴƜƜƽǷ ǻǸƮǲǩƗ ǋƸǂǪǩ ƝƘƮǲǩƗ ƟƘǞǽƸǖơ ǰǭ ƷƘƢƲǮǩƗ :ǼǱƘƦǩƗ ƷǸƮǮǩƗ

ذكرت يف املحور السابق أن التعريف املختار للرشط هو:
أو  ملفوظة  بأداة  أخرى  مجلة  مضمون  بحصول  مجلة  مضمون  حصول  »تعليق 

مقدرة«.

 :ǳƷƘǾƢƱƗ ƚƜƽ

غريه  إىل  وجهت  التي  االعرتاضات  من  خيلوا  أنه  نجد  التعريف  هذا  يف  بالتأمل 
وذلك ملا يأيت: 

كالرشط  وذلك  النحوي  غري  آخر  رشط  دخول  من  يمنع  أعني  مانع  تعريف  إنه   -1
العادي أو العقيل، واكتسب هذا الوصف -مانع- من قوله »حصول« دون احلكم 
الرشط  َأدخل  احلكم  إذ  السابقة  التعريفات  يف  احلال  هو  كام  واملسببية«  »والسببية 

العقيل، والسببية أدخلت الرشط العادي كام سبق توضيحه قريًبا.
2- إنه جامع ملعنى الرشط النحوي دون قصور وذلك لقوله »تعليق« وقوله »مضمون 
مجلة« إذ الرشط النحوي يتكون من األداة واجلملة األوىل واجلملة الثانية، فالتعليق 
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التعليق بني مجلتني إال هبا، وبقوله »مضمون  يتم  علمنا وجـوده من األداة ألنه ال 
مجلة« علمنا مجلة الرشط ومجلة اجلواب، وهذا هو املعنى النحوي للرشط بتاممه)1). 
3- ال يمكن االستغناء عن كلمة أو إضافة أخرى للتعريف، وهذا من أهم ما يتميز به 

احلد إذا كان جامًعا مانًعا، كام أنه ليست فيه كلمة غامضة.
4- مجيع الفوائد التي تم استنباطها من التعريفات السابقة قد تضمنها هذا التعريف وال 

داعي إلعادهتا هنا مرة أخرى.
هو  النحوي  الرشط  من  املقصود  أنَّ  إلفادة  و»بحصول«  »حصول«  كلمة  جاءت   -5
ما يتم يف املستقبل)2) ال احلال احلارضة وال احلال املاضية، وهذا ما مل تكشف عنه 

التعريفات األخرى، مما زاد هذا التعريف متيًُّزا عن غريه.
الكلامت  التعريف وذلك مصحوب بسهولة  توافق ملحوظ يف عبارات هذا  6- هناك 
دون اتساع يف معانيها أو غموض وقد يوجد هذا أو ذاك يف بعض التعريفات السابقة، 

ومعلوم أن ذلك مما جيعل التعريف وحدة متامسكة.

:ǬǶƜƢǥ Ǽǝ ǋƸǁ ƞǮǪǦǩ ǰǾǽǸƮǲǩƗ ƟƘǡȆǍƑ :ƤǩƘƦǩƗ ƷǸƮǮǩƗ

مل يستعمل أهل النحو كلمة »رشط« يف كتبهم باملعنى االصطالحي الذي توصلنا إليه 
فحسب بل كانت هلم إطالقات أخرى للرشط من األجدر اإلشارة إليها يف ختام هذا الفصل 

وذلك لرضورهتا وألهنا سوف متر بنا يف ثنايا هذا البحث، فمن تلك االطالقات اآليت:

: يطلق الرشط عند النحويني عىل التعليق)3): أي تعليق حصول مضمون مجلة  أولاً
بحصول مضمون مجلة أخرى -كام سبق بيانه- وهذا اإلطالق هو أفضل معاين الرشط 

)1( أساليب الرشط يف القرآن الكريم )14( باملعنى.
)2( حاشية العدوي عىل رشح شذور الذهب )102/2( نقاًل عن أساليب الرشط يف القرآن الكريم )14) 

بتصف.
)3( املنصف من الكالم )132/1( نقاًل عن أساليب الرشط يف القرآن الكريم )19).
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االصطالحية ويعترب هو األصل يف معنى الرشط، وهلذا جتدهم يضيفون كل يشء إليه 

ومعلوم  الرشط،  جواب  أو  الرشط  مجلة  أو  الرشط  الرشط،وفعل  أداة  يقولون:  حيث 

أن املضاف إليه غري املضاف وملا كان هذا اإلطالق هو األشهر واألكثر استعاماًل مل أحتج 

إىل اإلكثار من األمثلة عليه من كالمهم وهلذا سأكتفي هنا بالنقل من كالم ابن هشام)1) 

حيث يقول »إْن املكسورة اخلفيفة: ترد عىل أربعة أوجه: أحدها: أن تكون رشطية نحو 

قوله تعاىل: ]ڻ    ۀ     ۀ    ہ      ہ    ہ     ہ[ ]األنفال:38[.

وقال يف موضع آخر »وقيل يف هذه اآلية: ]ې    ى    ى    ائ[ ]األعىل:9[ أن 

وقيل:  والربد،  أي  ]النحل:81[  ]ڃ    چ     چ[  مثل:  تنفع  مل  وإن  التقدير: 

ومعناه  الرشط  ظاهره:  وقيل  احلجة،  ولزمتهم  بالتذكري  عمهم  أن  بعد  ذلك  قيل  إنام 

ذمهم واستبعاد لنفع التذكري فيهم، كقولك عِظ الظاملني إن سمعوا منك، تريد من ذلك 

االستبعاد ال الرشط«)2) اهـ وواضح من كالمه أن الرشط هنا بمعنى التعليق.

ثانياًا: يطلق الرشط عند النحويني ويراد به اجلملة املصدرة بأداة الرشط)3):

والسبب يف تسمية اجلملة املصدرة بأداة الرشط عند النحويني رشًطا أهنا -أعني 

تلك اجلملة- بمنزلة العلة يف اجلملة الرشطية وأن مجلة اجلواب ترتتب عليها وهي مسببة 

ومعلرّلة عنها والعلة والسبب يرادفان الرشط بوجه عام عند بعض النحويني، قال ابن 

ابن هشام: هو: أبو حممد عبد اهلل بن يوسف األنصاري احلنبيل العالمة املشهور ولد سنة 708هـ أخذ   (1(
مغني  منها  املؤلفات  فيها  وألف  العربية  يف  برع  وغريهم،  والفاكهاين  والتربيزي  الرساج  ابن  عن  العلم 
اللبيب، والتوضيح عىل األلفية وشذور الذهب ورشحه وغريها تويف سنة 761هـ بغية الوعاة )68/2) 

وقوله يف مغني اللبيب )29/1).
)2( مغني اللبيب )31-30/1).

)3( كشاف اصطالحات الفنون – للشيخ حممد عيل النهانوي – مطبعة إقدام بدار اخلالفة العلية – استانبــول 
– 1317هـ )828/1( وأساليب الرشط يف القرآن الكريم )20( بتصف وزيادات.
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اخلباز)1): »ال فرق عند النحويني بني الرشط والسبب ألهنم يقولون: إذا وجد الرشط 
قون بني الرشط والسبب«)2) اهـ.  وجد اجلواب، وأما الفقهاء فيفررّ

وممن أطلق الرشط عىل اجلملة املصدرة بأداة الرشط أبو حيان األندليس كام ذكر 
ذلك قريًبا، وكذلك ابن مالك)3) حيث يقول: »كل من األدوات املذكورة -أي أدوات 
امللزوم  للثانية، تسمى األوىل رشًطا ألن وجود  الرشط- يقتيض مجلتني، أوهلام ملزومة 

عالمة عىل وجود االزم، وتسمى الثانية جزاًء وجواًبا. اهـ

ثالثاًا: يطلق الرشط عند النحويني ويراد به لفظ األداة نفسها: 
أسلوب  ركني  بني  الربط  هي  األداة  أن  وهو  ظاهر  بالرشط  األداة  تسمية  ووجه 
الرشط أي مجلة الرشط ومجلة اجلواب، وقد ورد هذا االطالق كثرًيا يف عبارات بعض 

النحاة ولكن أكتفـي هنــا بالنقـل عـــن اثنني منـهـم:أحـدمهـا: ابن خالـويه)4): 

إخبار،  »أما:  ]الليل:3[  ڭ[  ڭ     ڭ     ]ڭ     تعاىل:  قوله  إعراب  يف  قال  حيث 
وَمْن: رشط«، وقال يف إعراب قوله تعاىل: ]ۅ     ۉ     ۉ      ې    ې[ ]العلق:15[ »لئن: 

الالم: للتوكيد: وإن حرف رشط«)5) اهـ.

)1) ابن اخلباز: هو أمحد بن احلسني بن أمحد، شمس الدين، املعروف بابن اخلباز، كان استاًذا بارًعا، عالمة 
زمانه يف النحو واللغة والفقه، وله من املصنفات النهاية يف النحو، رشح ألفية ابن مالك، توجيه اللمع وهو 

رشح اللمع البن جني، تويف سنة 637 بغية الوعاة )304/1). 
)2( توجيه اللمع – للعالمة أمحد بن احلسني بن اخلباز – حتقيق أ. د فايز زكي حممد دياب – دار السالم – مص 

.(371( 2002 – – الطبعة األوىل 
)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح التسهيل )73/4( باختصار.

)4) ابن خالويه: هو أبو عبد الرمحن احلسن بن حممد، املعروف بابن خالويه نشأ يف مهذان، ووفد إىل بغداد 
وأخذ عن ابن األنباري وابن دريد وغريمها، له عدو مؤلفات منها: إعراب ثالثني سورة من القرآن الكريم، 

تويف سنة 1370هــ نشأة النحو – للطنطاوي – )171( وتاريخ العلامء النحويني )228). 
)5( إعراب ثالثني سورة من القرآن الكريم – البن خالويه – دار الكتب املصية – القاهـــرة – 1941 - 

الصفحتان )110، 114).
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فمن هذا النقل يتضح جلياًّا أن ابن خالويه يسمي األداة رشًطا، وهذا مما يكاد أن 
يكون مطرًدا يف كتابه )إعراب ثالثني سورة من القرآن الكريم(.

اآلخر: العدوي)1): وقد رصح بالنقل عن النحاة أهنم يسمون األداة رشًطا حيث 
قال »الرشط يطلق عىل األداة«)2).

النحو وقد  انتشاًرا يف كتب  الثالثة للرشط هي األشهر واألكثر  هذه اإلطالقات 
يوجد غريها ولكنه قليل جًدا، ومن ذلك أن بعضهم يطلق الرشط عىل مجلة اجلزاء وحدها 

كقول الفراء)3) يف تفسري قوله تعاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    
پ     پ    پ    پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ     ٺ    ٺٺ    ٺ    
ٿ    ٿ    ٿ    ٿٹ    ٹ    ٹ    ٹ[ ]التوبة:14-15[ قال: »ثم جزم ثالثة أفاعيل)4) جيوز 
يف كلهن النصب واجلزم والرفع، ورفع قوله: ]ٺ    ٿ[ ألن معناه ليس من رشوط 
اجلزاء إنام هو استئناف كقول الرجل ايتني ُأعطِك وأحبك بعد، وأكرمك، استئناف ليس 
برشط اجلزاء«)5). اهـ فقوله: »ليس برشط للجزاء يف آخر النص، وقوله قبل »ليس من 

رشوط اجلزاء« واضح أنه يريد »مجلة اجلزاء«.

العلم عن علامء  العدوي، أخذ  العلامء األعالم حممد بن عبادة بن بري  الفقيه احد  الشيخ  العدوي: هو   (1(
مص وبرع يف الفنون وتفقه عىل علامء املالكية مثل الشيخ عيل العدوي والشيخ خليل والشيخ الدردير له 
عدة مؤلفات منها حاشية عىل شذور الذهب البن هشام وحاشية عىل مجع اجلوامع يف اصول الفقه تـويف 
يف سـنة 1164هـ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار ـ لعبدالرمحن اجلربيت ـ حتقيق حسن حممد جوهر 

واخرين، جلنة البيان العريب مص الطبعة األوىل 1964م )ج231/3).
)2( حاشية العدوي عىل رشح شذور الذهب )102/2( نقاًل عن أساليب الرشط يف القرآن الكريم )20).

)3) الفراء: هو أبو زكريا حييى بن زياد بن عبد اهلل الديلمي، لقب بالفراء وسببه: أنه كان يفري الكالم – أي 
يكثر الكالم ويعظمه – كان أعلم الكوفيني بالنحو بعد الكسائي، أخذ العلم عن الكسائي ويونس، له عدد 
من املؤلفات منها: معاين القرآن، واللغات، والنوادر وغريها، تويف سنة 207هـ بغية الوعاة )333/2(، 

ونشأة النحو )102-101). 
)4( بل هي مخسة: يعذهبم، خيزهم، ينصكم، يشف، يذهب.

)5( معاين القرآن للفراء )426/1).
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من  يؤخذ  الرشط كام  األداة وفعل  به جمموع  وأراد  الرشط  أطلق  بعضهم  أن  كام 
تعريف أيب حيان السابق وقد قال الدسوقي: »إن إطالق الرشط عىل جمموع األداة وفعل 

الرشط غري معهود«)1).

:ǋƸǂǩƗ ǺǩƑ ƞǝƘǉȃƗ ǴǾƩǸơ

عىل ضوء تلك املعاين التي يطلق عليها الرشط النحوي جيب توجيه اإلضافة من 
قوهلم »أدوات الرشط« حيث أضيفت األدوات إىل الرشط مع كون الرشط هو األداة، 
والتعليق واجلملة األوىل واجلملة الثانية عىل حسب ما تقدم من إطالقات. فإذا كان املراد 
من الرشط األداة تكون اإلضافة بيانية عىل معنى أدوات هي الرشط. وإذا كان املقصود 
يف  يقال  وهكذا  األوىل  للجملة  أدوات  بمعنى  تصبح  اإلضافة  فإن  األوىل  اجلملة  هو 
اجلملة الثانية، عىل القول باإلضافة إليها.وإذا كان املراد من الرشط التعليق يصري معنى 

اإلضافة من إضافة الدال للمدلول أي أدوات دالة عىل التعليق)2).

 

)1) الدسوقي: هو مصطفى بن حممد بن عرفة الدسوقي من علامء القرن الثاين عرش اهلجري تتلمذ عىل العالمة 
الشيخ أمحد الدردير املالكي، له من املؤلفات حاشية عىل رشح العضد، وحاشية عىل معنى اللبيب وهو 
اللبيب  مغني  عىل  الدسوقي  حاشية  الكبري  رشح  عىل  الدسوقي  حاشية  صاحب  املالكي  الدسوقي  غري 

.(320/2(
)2( أساليب الرشط يف القرآن الكريم )22( باختصار وتصف.
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@+
مصطلحات أسلوب الشرط عند النحويني 

املبحث األول

¬ƊǸǂǲǩƗ ƷǸǍ¼ ƝƘƮǲǩƗ ǼǭƴǢƢǭ ƴǲǕ ǋƸǂǩƗ ƟƘƮǪǎǆǭ

املطلب األول
ǋƸǂǩƗ ƟƘƮǪǎǆǭǷ ƸǮƭȁƗ ǜǪƱǷ ǴǽǸƜǾƽ

فيه  الذي مجع  نقدم تعريًفا خمتًصا بمنهج سيبويه يف كتابه  من األمهية بمكان أن 
أضخم مادة علمية يف علم النحو بإمجاع َمْن جاء بعده ِمن النحويني، ثم بعد ذلك نعرض 
الستعامالت سيبويه لكلمة »جزاء« واملعاين التي أوردها هلا كبديل عن الرشط، ثم ننتقل 
باحلديث عن استعامل خلف األمحر لكلمة رشط يف مقدمته النحوية، وبذلك يكون هذا 

املطلب مشتماًل عىل ثالثة حماور.

 :ǴǽǸƜǾƽ ƙƘƢǦƛ ƸǆƢƲǭ ǜǽƸǖơ -ǧǷȁƗ ƷǸƮǮǩƗ

سنحاول أن نعطي صورة واضحة لكتاب سيبويه من خالل نقاط رسيعة وهي: 

: لقد بذل سيبويه جهًدا كبرًيا يف كتابه إذ حشد فيه مادة النحو األوىل، فقدم النحو  أولاً
موفور العنارص كامل املشخصات، ال يكاد يعوزه إال استخالص الضوابط وتصنيع األصول، 
فلقد قدم النحو يف أفكار رئيسية وأبواب شاملة، يستحرضها -سيبويه- ويضع املعامل هلا، 
آحاًدا  أو  مجلة  يعرضها  ثم  ويصنفها  فيجمعها  والنصوص،  األمثلة  من  حاجتها  ويتعرف 
ر املحذوف ويستخلص  وينظر فيها تصعيًدا وتصويًبا، حيلل الرتاكيب ويؤول األلفاظ ويقدرّ

املعنى املراد، ويف خالل ذلك يوازن ويقيس ومع هذا كله ال يغفل الذوق السليم)1). 

)1( سيبويه إمام النحاة – لعيل النجدي – مطبعة جلنة البيان العريب – بريوت – بال تاريخ )159( واملصطلح 
النحوي حتى هناية القرن الثالث اهلجري )123( باملعنى. 
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يكن  مل  الكتاب  أن  إال  العلمية  وأمهيتها  النحوية  املادة  تلك  ضخامة  ومع  ثانياًا: 
مرتًبا عىل أساس منطقي واضح فبينام تراه يعرض يف أول الكتاب )باب علم ما الكلم 
ه فعله إىل مفعول« ثم تراه يقفز إىل »باب ما  من العربية( ثم »باب الفاعل الذي مل يتعدَّ
ينتصب يف األلف« ثم فيام بعد إىل »باب األمر والنهي« ثم »باب من املصادر جرى جمرى 
الفعل املضارع يف عمله« ثم تراه خيلص بعد سلسلة من املوضوعات إىل »باب اجلر« ثم 
يعود إىل »باب االبتداء« ثم النداء ثم االستثناء)1) فنظرة عابرة من القارئ هلذه األبواب 

خاصة وإىل الكتاب عامة يعلم أن أبوابه ليست مرتبة.

ثالثاًا: من مزايا الكتاب ومناقبه التي انفرد هبا أنه ليس كتاب نحو ورصف فحسب، 
بل مجع بني دفتيه أشتاًتا من فروع اللغة العربية، حيث جتد أنه يرده البالغي فيجد فيه من 
مباحث البالغة: باب الرتادف اللفظي وما للمعاين من صلة باأللفاظ اتفاًقا واختالًفا)2)، 

وجيد فيه األمر والنهي واالستفهام)3)، وغري ذلك من مباحث البالغة.

رضورات  من  الشعر  حيتمل  ما  فيه:  فيجدوا  والناقد  واألديب  الشاعر  ويرده 
كصف ما ال ُيصف)4) وإشباع احلركة ليستقيم الوزن، وفيه فك اإلدغام أو تضعيف 
احلرف)5) إىل غري ذلك مما حيتاجه أهل الشعر واألدب مما يتعلق بالقوايف واإلنشاد)6)، 
يقــول السريايف)7) »ورضورة الشعر عىل سبعة أوجه هي، الزيادة، والنقصان، واحلذف، 

)1( الدراسات النحوية واللغوية عند الزخمرشي – للدكتور فاضل السامرائي – دار عامر – األردن – الطبعـــة 
األوىل – 2005 )34).

)2( كتاب سيبويه حتقيق عبد السالم هارون ـ مكتبة السوادي ـ جدة ـ الطبعة اخلامسة ـ 1999 )24/1).
)3( املصدر السابق )150/1).
)4( املصدر السابق )193/3).
)5( املصدر السابق )417/4).
)6( املصدر السابق )204/4).

)7) السريايف: أبو سعيد احلسن بن عبد اهلل املرزبان، قرأ القرآن عىل ابن جماهد، واللغة عىل ابن دريد، وأخذ 
النحو عن ابن الرساج، افتى السريايف مخسني سنة عىل مذهب أيب حنيفة فلم ُيعثر له عىل خطأ، له من =
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التشبيه  طريق  عىل  آخر  وجه  إىل  اإلعراب  وجه  وتغيري  واإلبدال،  والتأخري،  والتقديم 
وتأنيث املذكر وتذكري املؤنث«)1). 

وجهر  مهس  من  وصفاهتا  وخمارجها  احلروف  عدد  فيه:  فيجد  اللغوي  ويرده 
ورخاوة وشدة)2)، وغري ذلك من مباحث اللغة، كام أن لسيبويه رأي معترب عند علامء 

التجويد)3).

هذا كله فضاًل عن أنه يعترب املرجع يف الشواهد الشعرية للنحاة حيث مأل الكتاب 
باألشعار التي هي حجة عند علامء العربية وقد زادت األبيات التي احتج هبا سيبويه عىل 

األلف شاهد بخمسني)4)؛ ألنه قد يستشهد باألبيات عىل املعنى الواحد.

الغموض  الكتاب وعناوينه فقد تفاوتت وجهاهتا بني  بالنسبة ألبواب  أما  ا:  رابعاً
والوضوح، فأما الواضح فال حيتاج إىل وقفة توضيح وأما الغامض منها فقد يصل خفاؤه 
من  ليستنتج  جله،  أو  كله  الباب  يقرأ  حتى  قصده  يدرك  ال  أمامه  القارئ  يقف  أن  إىل 
األمثلة أن هذا الباب ُعِقَد لكذا، فمثاًل قوله »باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إىل 
اسم املفعول، واسم الفاعل واملفعول فيه ليشء واحد«)5) ال أعتقد أن القارئ سيفهم 
منه ملجرد العنوان أن سيبويه عقده للكالم عىل »كان وأخواهتا« وذلك للغموض الذي 

=املؤلفات: رشح كتاب سيبويه – مل يسبق إىل مثله – وألفاظ القطع والوصل، واإلقناع يف النحو، ورشح 
أبيات سيبويه، تويف سنة 368هـ بغية الدعاء )509-507/1).

)1( رشح الكتاب -للسريايف- )1/ق83( خمطوط -نقاًل عن: املصطلح النحوي- لعوض القوزي )128).
)2( كتاب سيبويه )433-431/4).

)3( الوايف يف رشح الشاطبية يف القراءات السبع – للشيخ عبد الفتاح عبد الغني القايض – مكتبة السوداين – 
جده – الطبعة اخلامسة – 1999 )389( وكتاب سيبويه )431/4( حيث عقد باًبا لعدد احلروف العربية 

وخمارجها.
)4( رشح أبيات سيبويه – أليب حممد يوسف بن املرزبان السريايف – حتقيق د. حممد الريح هاشم – دار اجليل ـ 

بريوت – الطبعة األوىل – 1996 )146-72/1).
)5( كتاب سيبويه )45/1).
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بلغه باستخدام مصطلحات اسم الفاعل واسم املفعول، بداًل من اسم كان وخربها »ألن 
التفكري قد ينصف أثناء قراءة هذا العنوان إىل االسم املنشق الذي جيئ عىل وزن فاعل أو 
مفعول ويعمل عمل فعله، أما إطالق مصطلح »الفاعل« عىل اسم كان و»املفعول« عىل 

خربها فعىل املجاز لشبه األول بالفاعل والثاين باملفعول)1).

ومن األبواب التي اتسمت بالغموض أيًضا قوله »هذا باب الفاعَلنْي واملفعوَلنْي 
اللذين كل واحد منهام يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به«)2). يريد به التنازع يف العمل، دل 

عىل ذلك قوله: »وهو قولك: رضبُت ورضبني زيد، ورضبني ورضبُت زيًدا«)3).

»إن هذا الصنيع جعل العلامء قدياًم وحديًثا يستصعبون كتاب سيبويه وما يتصل 
وأقوال  اللهجات  وأفكار يف  الصوتيات  وآراء يف  لغوية  نحوية وقواعد  به من معارف 
يف الشعر واألمثال؛ ومقارنات بني وجهات نظر ُأثرت عن شيوخه؛ نقول: إن سيبويه 
ر صعوبات بعضها فوق بعض، صعوبات يف فهم العبارة  وما يتصل من كل ذلك يصورّ
عنارص  تركيب  يف  صعوبات  وبسطه،  اللغوي  الرتكيب  حتليل  يف  صعوبات  وتذليلها، 
اجلملة، صعوبات يف ضم شتات الفكرة، صعوبات يف االستنتاج والوصول إىل اهلدف.

وبمعارفه  بسيبويه  حتيط  كانت  التي  السدود  أو  األشواك  أو  احلواجز  هي  هذه 
اللغوية فجعلت من قراءته وفهم إشاراته ورموزه ومدلوالته أمًرا عسرًيا«)4) اهـ.

استقرار  طريق  عىل  قدمه  وضع  كتاب  أول  هو  سيبويه  كتاب  يعترب  ــا:  خــامــساً
عن  مصطلح  بوضع  اهتامم  هلم  يكن  مل  قبله  النحاة  ألن  وذلك  النحوية،  املصطلحات 
قصد، وإنام عىل سبيل املثال جاءت مصطلحات اخلليل منثورة يف ثنايا حديثه عىل املسائل 

)1( رشح كتاب سيبويه )32/1).
)2( كتاب سيبويه )73/1).

)3( املرجع السابق: نفس املوضع.
)4( املصطلح النحوي حتى أواخر القرن الثالث اهلجري )129-30( بتصف.
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النحوية دون أن يقصد املصطلح لذاته؛ ألن مهه األكرب قد انصبَّ يف تفسري املسائل ال 
الصناعة والصياغة وذكر احلدود، وهكذا يقال فيمن كان قبل اخلليل من أمثال عبد اهلل 

ابن أيب إسحاق وعيسى بن عمر وأيب العالء وغريهم.

فبناًء عليه يمكننا القول: إن سيبويه نقل إىل األجيال مصطلحات اخلليل وسابقيه 
املصطلح  ِعْلَم  ولكنَّ  النهائية،  صورته  يف  ليستقر  النحوي  املصطلح  صناعة  وحاول 
رْت مصطلحاته عىل غري ما توصل إليه سيبويه)1)؛  النحوي قد تطور بعده كثرًيا واستقَّ

ولكن سيظل كتابه إماًما يف النحو كام كان هو إماًما للنحاة.

ا: ذكرت قبل قليل أن الكتاب ُيعدُّ من أهم املراجع يف الشواهد الشعرية، وما  سادساً
ذلك إال ألن العلامء كانوا يثقون بسيبويه وبشواهده، بل احتج علامء العربية بخمسني بيًتا 
يف الكتاب مل ُيعَرف قائلوها، ألن نسبة اخلمسني إىل األلف األخرى التي ُعرَف قائلوها 

كأهنا ال يشء بل من العدل أن نقبل املجهولة محاًل عىل املعلومة)2).

قال البغدادي)3) »أبيات سيبويه أصح الشواهد، اعتمد عليها خلف بعد سلف مع 
أن فيها أبياًتا عديدة ُجهل قائلها، وقد خرج كتابه إىل الناس والعلامء كثري والعناية بالعلم 
أتى  أنه  ادعى  وال  عليه  املتقدمني  من  أحد  طعن  فام  وُفتش،  فيه  وُنظر  وكيده،  وهتذيبه 
بشعر منكر« ثم نقل قول اجلرمي)4) يف هذا الشأن )نظرت يف كتاب سيبويه فإذا فيه ألف 

)1( سيبويه إمام النحاة )166( باملعنى.
)2( املرجع السابق )145( باملعنى.

)3) البغدادي: هو عبد القادر بن عمر بن يزيد بن احلاج ولد ببغداد سنة 1030 هـ ثم رحل إىل الشام طالًبا 
للعلم ودرس عىل علامئها منهم: السيد النقيب وحممد ابن حييى الفريض وغريمها، ثم رحل إىل مص ودرس 
عىل علامئها كاخلفاجي وياسني احلميص وغريمها، من مؤلفاته، خزانة األدب ولباب لسان العرب، ورشح 

شواهد الشافية وغريمها، تويف 1093هـ املوسوعة امليرسة )1271/2). 
)4) اجلرمي: هو صالح بن إسحاق، أبو عمر البصي، كان فقيًها عامًلا بالنحو واللغة، دينًا ورًعا حسن املذهب، 
صحيح االعتقاد، ذهب إىل بغداد وأخذ عن األخفش ويونس واألصمعي وغريهم، له من التصانيف: 

التنبيه، وخمتص يف النحو، وغريب سيبويه وغري ذلك، تويف سنة 225هـ بغية الوعاة )9-8/2).
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أعرف  فلم  اخلمسون  وأما  فأثبتُّها،  قائلها  أسامء  عرفت  فقد  األلف  فأما  بيًتا،  ومخسون 
أسامء قائلها( ثم قال البغدادي »فاعرتف – اجلرمي – بعجزه ومل يطعن عليه يشء«)1). 

قدًرا  النحويني  لدى  الشواهد  أرفع  أن شواهد سيبويه هي  يدل عىل  النص  فهذا 
وأثبتها عند االحتجاج.

املصطلحات  وغرابة  العبارات  غموض  من  سيبويه  كتاب  يف  قيل  ومهام  ا:  سابعاً
والتعرف  بالكتاب  التمرس  إىل  ماسة  الرضورة  تبقى  فإنه  اليوم  الدارسون  عهده  عام 
عىل مصطلحاته وأساليبه ليبقى الكتاب مرجًعا أصياًل للدارسني؛ وباألخص أصحاب 
الدراسات العليا، وذلك ليحفظ علم النحو من االنخراقات التي يريدها الكائدون عىل 
اإلسالم ولغة العرب، بل أقول: إن من الوفاء لذلك العقل اجلبار الذي أنتج هذا الكتاب 

أن ينادي بعضنا بعًضا للعكوف عىل دراسته.

:ǴǽǸƜǾƽ ƴǲǕ ǋƸǂǩƗ ƟƘƮǪǎǆǭ -ǼǱƘƦǩƗ ƷǸƮǮǩƗ

لقد سبق وأن ذكرت أن سيبويه استعمل كلمة »جزاء« بداًل من »رشط« ومل يكن 
يعني هبا الرشط بمعناه الذي استقر عليه عند النحويني فيام بعد، بل كان استعامله للجزاء 
أن  ويمكننا  النحوي،  الرشط  أسلوب  جوانب  مجيع  شمل  إنه  حيث  ذلك  من  أوسع 

نلخص استعامل سيبويه ملصطلح اجلزاء يف كتابه)2) فيام يأيت:

 :ǠǾǪǖƢǩƗ ǺǲǖǮƛ ƊƗƺƪǩƗ ǨǮǖƢƾǽ ǴǽǸƜǾƽ : ăȅǷƍ

واملراد بالتعليق هنا ما سبقت اإلشارة إليه من تعليق حصول مضمون مجلة عىل 
حصول مضمون مجلة أخرى، ونصوص الكتاب يف ذلك كثرية اجتزئ منها ما ييل:

– دار  – حتقيق د. حممد نبيل طريفي  البغدادي  – لعبد القادر  )1( خزانة األدب ولباب لباب لسان العرب 
الكتب العلمية – بريوت – الطبعة األوىل – 1998 – )38/1-39( باختصار. 

)2( أساليب الرشط يف القرآن الكريم )38-45( مع تصف وزيادات.
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َمْن وما  الظروف:  به من األسامء غري  باب اجلزاء: فام جيازى  قول سيبويه: »هذا 
وأهيم، وما جيازى به من الظروف: أيُّ حنٍي، ومتى وأين، وأنَّى، وحيثام، وِمن غريمها 
إْن وإذما«)1) فهذه التي أشار إليها بعض أدوات الرشط وقد عنى هبا تعليق اجلزاء عىل 

اجلواب كام هو واضح من عبارته.

بمنزلة  هبا  جيازى  التي  األسامء  فيه  تكون  ما  باب  »هذا  آخر:  موضع  يف  وقوله 
الذي«)2) وترمجة الباب تعني أن أدوات الرشط قد تقع موقع األسامء املوصولة يف املعنى 

دون اإلعراب، ولذا جيزم هبا، ثم مثل لذلك بقوله تعاىل: ]ېئ    ىئ    ىئ     ىئ    ی     ی    ی    
ی    جئ       حئ    مئ    ىئ    يئ[ ]طه:74[ ونحو قولك »وكنُت من يأتِني آتِه«. 

وإعراب اآلية أْن يقال »إنه: إنَّ واسمها، َمْن: اسم رشط جازم يف حمل رفع مبتدأ، 
يأِت: فعل الرشط، وعالمة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل مسترت تقديره هو، ربه: 
: الفاء رابطة جلواب الرشط، وإنَّ حرف مشبه  مفعول به، جمرًما:حال من فاعل يأِت، فإنَّ
حييى:  وال  حالية،  فيها:  يموت  ال  املتأخر،  اسمها  جهنم:  املقدم،  إنَّ  خرب  له:  بالفعل، 

عطف عىل يموت«)3). 

هذا من جهة اإلعراب أما من حيث املعنى فإنَّ »َمن« بمعنى الذي وتفيد العموم 
يقول القرطبي)4) »والكناية يف »إنه« ترجع إىل األمر والشأن أي إن األمر هذا، وهو أنَّ 

املجرم يدخل النار« اهـ. 

)1( املرجع السابق )56/3).

)2( املرجع السابق )71/3).
)3( إعراب القرآن الكريم وبيانه – األستاذ حمى الدين الدرويش – دار ابن كثري – دمشق – الطبعـة السادسة 

.(705/4( 1999 –
)4) القرطيب: هو العالمة املفرس حممد بن أمحد بن أيب بكر، أبو عبد اهلل األنصاري القرطبي، كان من عباد اهلل 
الصاحلني، والعلامء العارفني الورعني الزاهدين يف الدنيا، سمع من أمحد بن عمر القرطبي صاحب املفهم يف 
 رشح صحيح مسلم وله عدة مؤلفات منها: اجلامع ألحكام القرآن، والتذكار يف أفضل األذكار والتذكرة =
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فلم يذكر معنى الرشط هنا وال غريه من املفرسين؛ ولعل يف هذه النصوص من 
كتاب سيبويه ما يكفي للتدليل عىل أنه استعمل اجلزاء بمعنى التعليق ولسنا يف حاجة إىل 

املزيد منها وهي كثرية يف كتابه.

 :ǋƸǂǩƗ Ǩǖǝ ǺǲǖǮƛ ƊƗƺƪǩƗ ǨǮǖƢƾǽ ǴǽǸƜǾƽ -Ƙ ăǾǱƘƥ

-كام  املتأخرين  بعض  عند  الرشط  معاين  ألحد  موافًقا  يأيت  االستعامل  وهذا 
يقــول  ببعضها،  أكتفي  كثرية  الكتاب  يف  املعنى  هبذا  التي  والنصوص  بـيانه)1)-  سبق 
بإلفاء«)2) وواضح من هذه  سيبويــه: »واعلم أنه ال يكون جواب اجلزاء إالرّ بفعل أو 
اجلملة أن مراده من »جواب اجلزاء« »جواب الرشط« الذي هو عبارة عن الفعل األول 
من اجلملة الرشطية أي فعل الرشط، فدل ذلك عىل أن مراده من اجلزاء هنا فعل الرشط 

ألنه املحتاج جلواب.
وجاء اجلزاء بمعنى فعل الرشط أيًضَا يف قوله »وال جيوز يف متى« أْن يكون الفعل 

وصاًل هلا كام يف »َمْن والذي« وسمعناهم ينشدون قول الُعَجرْي السلويل)3):
أنفُعومــا ذاك أْن كان ابن عمي ول أخي ر  الضَّ أملك  مـــا  متى  وكنت 

، ويكون »أملك« عىل  والقوايف مرفوعة، كأنه قال: ولكن أنفع متى ما أملك الرضَّ
»متى« يف موضع جزاء و»ما« لغو)4) اهـ. وما قيل يف النص األول يقال يف هذا النص 

=بأمور اآلخرة وغريها تويف 671هـ الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب – للقايض ابن فرحون – حتقيق 
مأمون بن حمى الدين اجلنرّان – دار الكتب العلمية - بريوت – الطبعة األوىل – 1996)407-406).

)1( املطلب الثالث من املبحث السابق.
)2( الكتاب )63/3).

رْي بن عبد اهلل السلولي: ويكنى أبا الفرزدق أو أبا الفيل، شاعر ُوِصَف بالتبذير والسفه وخفة الظل،  )3) الُعجمَ
عاش بني اجلزيرة واملدينة املنورة ودمشق – جعله ابن سالم يف الطبقة اخلامسة من الشعراء اإلسالميني، 
عاش يف عهد عبد امللك بن مروان معجم الشعراء )160( والبيت يف الكتاب )78/3( وخزانة األدب 

 .(69/9(
)4( الكتاب )78/3). 
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من حيث الداللة عىل أن اجلزاء املراد به فعل الرشط، ويدل عىل ذلك قــول السريايف)1) 
يف رشحــه للبيت »الشاهد فيه أنه رفع أنفع يف موضع اجلواب وإنام رفعه ألنه قدره قبل 
الرشط كأنه قال: ولكن أنفع متى ما أملك الرض يريد متى ما أملك الرض أنفع، فحذف 

املضاف وأقام املضاف إليه مقامه«.

 :ǠǾǪǖƢǩƗǷ ǫƺƪǩƗ Ǻǲǖǭ øƛ ǻƹƘƪǽǷ ƊƗƺƪǩƗ ǨǮǖƢƾǽ ǴǽǸƜǾƽ -Ƙ ăƦǩƘƥ

يف الفقرتني السابقتني قد اتضح لنا أن سيبويه قد استعمل اجلزاء بمعنى التعليق وبمعنى 
فعل الرشط، وينتج عن هذين أثر لفظي يف اجلملة: وهو اجلزم الذي حتدثه أداة الرشط. وقد 
استعمل سيبويه اجلزاء بمعنى اجلزم ولكن بتعبريين خمتلفني ومها املصدر »اجلزاء« والفعل 

املضارع جيازى مع التنويه إىل أن جيازى يف كالمه قد تأيت بمعنى التعليق أيًضا)2).

ومن ثم كنا يف حاجة إىل التدليل عىل كل هذا بذكر ثالثة أنواع من النصوص من 
كتاب سيبويه وذلك عىل النحو اآليت:

1- جيازى بـ: بمعنى اجلزم: وذلك يف قوله »وسألته -اخلليل- عن »إذا« ما منعهم 
أن جيازوا هبا؟ فقال: الفعل يف »إذا« بمنزلته يف »إذ«، إذا قلت أتذكر إذ تقول! فإذا فيام 
يستقبل بمنزلة »إذ« فيام مىض«)3) ثم قال بعد ذلك بقليل »وقد جازوا هبا -إذا- يف الشعر 
مضطرين، شبهوها بإْن، حيث رأوها ملا يستقبل وأهنا ال بد هلا من جواب« وقال قيس بن 

اخلطيم)4) األنصاري:
ومَْصُلها كـــان  أســيــافــنــا  ـــُصـــرمَْت  قمَ فُنضارِبإذا  أعـــدائـــنـــا  إىل  ــا  ــان ـــ ـــ ُخــطمَ

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح أبيات سيبويه )114/2).
)2( أساليب الرشط يف القرآن الكريم )42-45( بتصف.

)3( الكتاب )60/3).
السعادات  أيب  الدين  – للعالمة ضياء  الشجرية  الكتاب )61/3( واألمايل  والبيت يف  ترمجته،  تقدمت   )4( 

هبة اهلل بن عيل املعروف بابن الشجري – دار املعارف العثامنية – بال تاريخ )333/1).
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»الشاهد فيه أنه جزم نضارب وعطفه عىل كان وكان هي جواب »إذا«، واملايض 

موضع  يف  »كان«   » »أنَّ يقال  أن  التقدير  فكأنَّ  املستقبل،  موضع  يف  اجلزاء  يف  ُيستعمل 

»يكن« املجزومة، فلذلك عطف عليها فعاًل جمزوًما وهو نضارب«)1). 

ولكن ليس معنى هذا أن سيبويه يستعمل عبارة »جيازى بـ« بداًل عن اجلزم عىل 

الدوام، بل الواقع أنه يستعمل لفظه اجلزم أيًضا ولعلها هي األكثر يف كالمه، ومن ذلك 

»مل  وقوله  قبله«)2)  بام  اجلواب  وينجزم  األفعال  جتزم  اجلزاء  حروف  أن  »وأعلم  قوله: 

أفعل نفى َفَعل وهو جمزوم بلم«)3).

2- اجلزاء بمعنى اجلزم: استعمل سيبويه لفظة اجلزاء وأراد هبا اجلزم كام يف قوله 

»هذا باب يذهب فيه اجلزاء من األسامء كام ذهب يف »إنَّ وكان « وأشباههام، غري أنرّ »إنَّ 

فيام  حيدثن  اجلزاء– ال  باب  –أي  الباب  هذا  يف  واحلروف   ، بعدهنَّ فيام  عوامل  وكان« 

بعدهنَّ من األسامء شيًئا... وسأبني لك كيف ذهب اجلزاء فيهنَّ إن شاء اهلل. فمن ذلك 

قولك: أتذكر إذ َمْن يأتينا نأتيه، وما َمْن يأتينا نأتيه وأما َمْن يأتينا نأتيه؛ وإنام كرهوا اجلزاء 

هاهنا ألنه ليس من مواضعه«)4). 

فهذا نص واضح يف إرادة اجلزم من لفظة اجلزاء التي تكررت أربع مرات.

3- جيازى بـ بمعنى التعليق: وهذا التعبري قد سبق ذكر النصوص الدالة عليه من 

إثباته هنا هو أن عبارة »جيازى بـ« عند سيبويه حتتمل معنى  الكتاب ولكن الذي أريد 

التعليق كام هي حمتملة ملعنى اجلزم ويتبني ذلك بحسب السياق، وِمن ذلك قوله:

)1( رشح أبيات سيبويه )104/2).
)2( الكتاب )62/3).

)3( املرجع السابق )91/3).
)4( املرجع السابق )75-74/3).
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»وأما قول النحويني جيازى بكل يشء ُيْستفهم به فال يستقيم، ِمن ِقَبل أنك جتازي 

بإن وبحيثام وإذما، وال يستقيم هبن االستفهام«)1).

وواضح من هذا النص أنه أراد الرد عىل بعض النحاة القائلني بأن كلَّ ما ِمْن شأنه 

أْن ُيستفهم به أنه جُيازى به، وعىل هذا فقد أدخلوا كل أدوات االستفهام يف إطار أدوات 

الرشط، وهذا منطق جمانب للصواب.

سيبويه  أن  سبق  فيام  تبني  بـ:  وجيازى  جزاء  لكلمتي  سيبويه  استعامل  عىل  تعليق 

توبع  وقد  واجلزم،  الرشط،  وفعل  التعليق،  معان:  لثالثة  التعبريين  هذين  استعمل 

بالرشط، ولست يف  هلا من عالقة  ملا  التعليق  بمعنى  واملجازاة  اجلزاء  لفظة  استعامل  يف 

حاجة إىل نقل عبارهتم لكثرهتا)2)، وأما استعامل » جيازى بـ« بمعنى اجلزم فهذا ما مل يرد 

يف كالمهم قط، ولعل السبب يف ذلك أن »جزى« ال عالقة هلا باجلزم يف أصل معناها 

اللغوي، فهي تعني املكافأة عىل اليشء وقد تكون تلك املكافأة ثواًبا أو عقاًبا، يقول اهلل 

تعاىل: ]ڈ    ڈ     ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک      ک[ ]يوسف:75[ معناه: عقوبته)3). ولكن 

اجلزم يف اللغة ال حيتمل هذا املعنى »جزى« بل يأيت اجلزم بمعنى القطع، تقول: جزمت 

النحاة  من  أحد  يستعمل  مل  املعنيان  تباين  ملا  فلعله  قطعته)4)،  أي  جزًما  أجزمه  اليشء 

املجازاة يف باب اجلزم، واهلل أعلم.

)1( املرجع السابق )59/3).
العربية  اململكة  ـ  الزمان  دار  ـ  عبدالرمحن  خريي  الدكتور  حتقيق  احليل-  النحاس  -البن  املقرب  رشح   )2(
السعودية ـ الطبعة االوىل /2005 )980/2( واحللل يف إصالح اخللل ـ البن السيد البطليويس ـ حتقيق 

سعيد عبد الكريم سعودي ـ دار الطليعة ـ بريوت ـ بال تاريخ )274).
)3( لسان العرب مادة: )ج ز ي( باملعنى.

)4( املرجع السابق )277/2).
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:ƸǮƭȁƗ ǜǪƱ ƴǲǕ ǋƸǂǩƗ ƟƘƮǪǎǆǭ -ƤǩƘƦǩƗ ƷǸƮǮǩƗ

مل يؤلف خلف األمحر سوى كتابني: جبال العرب وما قيل فيها من الشعر ومقدمة 
يف النحو)1)، فأما األول: فلم يصل إلينا، وأما الثاين فقد وصل إلينا وهو كتاب لطيف 
احلجم وبالرغم من ذلك فقد وجدنا فيه استعامالت خلف األمحر ملصطلح الرشط بعيًدا 
عن معناه اللغوي، فبهذا يعترب هو أول من استعمل كلمة الرشط كمصطلح نحوي ثم 
تبعه الفراء كام سيأيت بيانه)2). ولكن هل كان استعامل خلف األمحر للرشط اصطالًحا 

بمعناه الذي استقر عليه لدى النحاة فيام بعد؟

اجلواب: ليس األمر كذلك، ألن استعامله للرشط كان بمعنى فعل الرشط أو اجلملة 
األوىل من أسلوب الرشط، جاء ذلك يف قوله: »والرشط واجلزاء هو مضارع للجزم، ألن 
الرشط جوابه مثله، قال اهلل تعاىل: ]ڎ    ڎ    ڈ     ڈ[ ]الزمر:7[ ولوال اجلزم لكان 
فعل  تعني:  خلف  عند  رشط  كلمة  أن  النص  هذا  من  فواضح  لكم«)3)  يرضاه  يقول: 
الرشط، وقوله: مضارع للجزاء أي مشابه له، فهو يقصد أن فعل الرشط مشابه جلوابه يف 
حصول اجلزم؛ وأما كلمة جزاء التي وردت يف هذا النص فهي تعني جواب الرشط وهذا 
يعني أن كلمة جزاء كانت أيًضا مستعملة عند خلف األمحر، ولكن هذا املعنى مل يرد يف 

كتاب سيبويه وقد تقدم أن اجلزاء عنده يأيت بمعنى التعليق وفعل الرشط واجلزم.

الرشط،  فعل  بمعنى  الرشط  األمحر جاءنا بمصطلحني جديدين مها:  إذن خلف 
واجلزاء بمعنى جواب الرشط وكالمها مل يكن موجوًدا قبله)4).

)1( بغية الوعاة )554/1).
)2( املطلب الثاين من هذا املبحث )60).

)3( مقدمة النحو خللف األمحر ـ منسوب إليه، - حتقيق عز الدين التنوخي – إحياء الرتاث القديـم – دمشق 
.(50( –  1961–

)4( أساليب الرشط يف القرآن الكريم )46( بتصف.
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ملصطلح  النحاة  استعامل  يف  شوًطا  قطعنا  قد  نكون  املطلب  هذا  من  وباالنتهاء 
توبع يف استعامل كلمة اجلزاء كمصطلح نحوي  البصيني قد  إمام  اجلزاء، ألن سيبويه 
له عالقة بأسلوب الرشط، ومل تظهر كلمة الرشط إال بعده بأزمنة طويلة -كام سيأيت- 
باستثناء ما كان من خلف األمحر الذي مل يتابعه النحاة يف عصه يف استعامل الرشط بام 

ذهب إليه من مصطلح.



82

املطلب الثاني 
 ǋƸǂǩƗ ƟƘƮǪǎǆǭǷ ƊƗƸǞǩƗ

كام كان سيبويه هو رافع لواء النحو البصي وهو مؤسس مدرسته بعد اخلليل    

ترسيخ  عىل  والعامل  الكويف  النحو  لواء  رافع  هو  الفراء  كان  فقد  الفراهدي  أمحد  ابن 

قواعده بعد الكسائي، ولذا جتد أن مؤلفاته – الفراء – تربو عىل العرشين مؤلًفا أكثرها 

فيام يتعلق بالنحو وتفسري القرآن، ومن أجلِّ كتبه التي وصلت إلينا كتابه احلافل املوسوم 

بمعاين القرآن، ولذا كان جل هذا املطلب إن مل يكن كله معتمًدا اعتامًدا أساسًيا عىل معاين 

القرآن للتوصل إىل معرفة مصطلحات الرشط عند الفراء.

ف بمعاين القرآن خاصة – من بني كتب الفراء – ونحن  ومن األجدر بنا أن نعررّ

ننقل منه؛ وذلك قبل التعرض ملصطلحات الرشط عند الفراء؛ ومـن هنا كان هذا املطلب 

حيتوي عىل حمورين عىل النحو اآليت: 

احملور األول: التعريف بكتاب معاين القرآن: سأحاول أن أعطي صورة واضحة 

عن كتاب معاين القرآن وما حيتويه من خالل النقاط اآلتية: 

إلينا  تصل  مل  الذين  الكوفيني  النحو  علامء  آلراء  مهاًم  مرجًعا  يعترب  الكتاب   : أولاً

تكاد  فال  الكسائي؛  وإمامها  الكوفة  مدرسة  مؤسس  اخلصوص  وجه  وعىل  مؤلفاهتم، 

ختلو صفحة من صفحات الكتاب إال وفيها يشء من أقواله، وأما غريه فإليك يشء من 

ذكرهم يف الكتاب)1):

)1( فهارس مسائل النحو يف كتاب معاين القرآن للفراء – الدكتور حممد عبد اخلالق عضيمة – مطبوع ضمن 
جملة كلية اللغة العربية – جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية – اململكة السعودية – املجلد السابع – 

العددان الثالث عرش والرابع عرش 1404هـ.
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1- قال وكان شيخ لنا يقال له العالء بن سيابة وهو الذي علَّم معاًذا اهلراء وأصحابه 

يقول: »ال أنصب بالفاء جواًبا لألمر«)1).

2- وقال أيًضا وحدثني الرؤايس عـن أيب عمرو بن العالء ]ڀ    ڀ[ ]األنبياء:103[

جزم)2)، وحدثني أبو جعفر الرؤايس قال: قلت أليب عمرو بن العالء ما هذه الفاء 

يف قوله تعاىل: ]جئ    حئ    مئ[ ]حممد:18[ قال: جواب للجزاء)3).

فهذه النصوص عىل قلتها ذكر فيها أربعة من مشاهري علامء الكوفة وذكر غريهم 

كثري بل كثري جًدا عرب كتابه الكبري.

ثانياًا: كام أن معاين القرآن ضم بني دفتيه آراء نحاة الكوفة فكذلك يعترب من املراجع 

اهلامة ملعرفة بعض لغات العرب والنقل عن األعراب، ومن ذلك.

يقولون »ما  لغة أسد وقضاعة)4)،  إذا كانت بمعنى »إال«  بـ»غري«  1- قوله »والنصب 

جاءين غرَيك، وما أتاين أحٌد غرَيك«)5). 

2- وقوله عند قراءة اجلمهور ]ەئ[ بتشديد الذال يف قوله تعاىل: ]ائ    ائ    

قُت القميص  اًبا، وخررّ بُت به ِكذَّ ەئ[ ]النبأ:28[ »وهي لغة يامنيَّة فصيحة يقولون: كذَّ

ال يف لغتهم مشدًدا«)6).  لت فمصدره فعَّ ِخراًقا وكل فعَّ

)1( معاين القرآن ـ للفراء ـ حتقيق امحد يوسف نجايت وحممد عيل النجار ـ عامل الكتب ـ بريوت ـ الطبعة الثالثة 
ـ 1983 ـ )79/2).

)2( املرجع السابق )371/2).
)3( املرجع السابق )61/3).

)4( أسد قبيلة من ربيعة، وهو أسد بن ربيعة بن نزار لسان العرب مادة: )أ س د( وقضاعة أبو حي من اليمن 
وهو قضاعة بن مالك بن مجرَي بن سبأ لسان العرب مادة: )ق ض م(. 

)5( معاين القرآن – للفراء – )372/1).
)6( معاين القرآن )229/3). 
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3- وقوله: »سمعت أعرابياًّا من ربيعة وسألته عن يشء، فقال »أرجو بذاك« يريد أرجو 
ذاك«)1) وقوله: »سمعت بعض كلب يقول: نِْمرِقة، بكرس النون والراء«)2).

4- وقوله يف قوله تعاىل: ]ڀ    ڀ    ڀ[ بفتح اهلاء والتاء وسكون الياء »إهنا لغة 
ألهل حوران، سقطت ألهل مكة فتكلموا هبا«)3). 

وهكذا نجد أن الفراء قد مأل كتابه بلغات القبائل والنقل عن األعراب، وأحياًنا 
يكتفي بأن ينسب ذلك إىل شيخه الكسائي كأْن يقول »وسمع الكسائي َأعربًيا يقول كذا 

وكذا« أو أن الكسائي سمع من العرب كذا)4). 
ثالثاًا: ومن مميزات معاين القرآن أنه قد ُملئ بآراء الفراء النحوية وقياساته اللغوية، 
فهو بحق يبني سعة علمه بالنحو واللغة وأثره الكبري يف رفع النحو الكويف نحو النضج 
والكامل، ولذا فإنه ما من باحث يريد الوصول إىل رأي املدرسة الكوفية يف مسألة نحوية 
م وجهه شطر معاين القرآن يستقي منه؛ وبال شك سيجد فيه ُبغيته فإما من آراء  إال ويمَّ
التي  الفراء  آراء  بعض  لك  وسأنقل  الكوفية،  املدرسة  شيوخ  آراء  من  أو  نفسه  الفراء 

ضمنها كتابه العظيم )معاين القرآن(. 
استثناء،  وأداة  وبداًل وحااًل  تقع صفة  أهنا  ذكروا   « » غري  النحاة عن  تكلم  1- عندما 
أما الصفة فقد نص أبو حيان األندليس)5) عىل أهنا األصل يف وجوهها وأهنا تصف 
النكرة دون املعرفة)6)؛ وأجاز الفراء أن تقع صفة للمعرفة العامة غري املحددة، إذا 

)1( املرجع السابق )223/2).

)2( املرجع السابق )258/3).
)3( املرجع السابق )40/2).
)4( املرجع السابق )23/1).

)5( تقدمت ترمجته.
)6( قال أبو حيان: غري: مفرد مذكر دائاًم، وأصله الوصف ويستثنى به ويلزم اإلضافة لفًظا ومعنى اهـ. مسائل 
النحو والصف يف تفسري البحر املحيط أليب حيان األندليس – للدكتور عبد احلميد مصطفى السيد – دار 

اإلرساء – األردن – الطبعة األوىل – 2003 )299/1). 
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كانت هي مضافة إىل معرفة بأل وعام أيًضا وذلك يف نحو قوله تعاىل: ]ٹ     ٹ    
وهي  »قال  ]الفاحتة:7-6[  ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ     ڦ    ڦ    ڦ    ڦ[ 

يف الكالم بمنزلة قولك:ال أمرُّ إال بالصادق غري الكاذب، كأنك تريد بَِمن يصدق 
إذا مل تصح أن تكون صفة،  وال يكذب«)1) اهـ كام أجاز الفراء أن تقع »غري« بدالً 
قال »وال جيوز أن تقول: مررت بعبد اهلل غري الظريف إال عىل التكرير ألن عبد اهلل 
إذا  ]ڦ    ڦ    ڦ[  »ُمَوقت« أي موصوف، وجعل من ذلك قوله تعاىل: 

أريد بالذين يف قوله: ]ڤ    ڤ    ڤ     ڦ[ املعرفة املحددة«)2) اهـ.
2- وعند الكالم عىل قوله تعاىل: ]ں    ں    ڻ           ڻ    ڻ     ڻ    ۀ    ۀ    
ہ      ہ    ہ    ہ     ھ    ھ     ھ[ ]البقرة:150[ ذهب أبو عبيدة)3) إىل أن 

»إال« ال تعني االستثناء بل هي بمعنى »وال« ليكون تقدير اآلية ]ۀ    ۀ    ہ      
الفراء يف قوله هذا، فقال »فهذا  ہ    ہ    ہ     ھ    ھ     ھ[ وقد خطأُه 

التفسري خطأ يف العربية، إنام تكون »إال« بمنزلة الواو إذا عطفتها عىل  الصواب يف 
استثناء قبلها فتصري بمنزلة الواو، كقولك: يل عىل فالن ألف إال عرشة إال مائة، تريد 

باإل الثانية أن ترجع عىل األلف«)4).اهـ
3- ومما ُيَعد من باب القياس النحوي ما ورد يف جمال اإلضافة إذا كان املضاف إليه مثنى 

واملضاف جزء منه، فهل يقاس مجع املضاف يف حالة أمن اللبس؟ 

)1( معاين القرآن )7/1).
)2( املرجع السابق: نفس املوضع.

)3) أبو عبيدة: هو حممد بن املثنى اللغوي البصي، موىل بن متيم، أخذ العلم عن يونس وأيب عمرو بن العالء، 
واأليام،  باألنساب  زيد  وأيب  األصمعي  من  أعلم  وكان  احلديث،  غريب  يف  صنف  من  أول  هو  ومعمر 
من مؤلفاته: املجاز من غريب القرآن األمثال يف غريب احلديث، وكانت وفاته سنة 112هـ بغية الوعاة 

)294/2-296( وقوله يف معاين القرآن )89/1).
)4( معاين القرآن )90-89/11).
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ذهب الفراء إىل جواز ذلك حيث يقول يف تفسري قوله تعاىل: ]ٺ    ٺ    
د من َخْلَق  ٺ     ٿ[ ]املائدة:38[، »وإنام قال: ]ٿ[ ألنَّ كل يشء موحَّ
اإلنسان إذا ذكر مضاًفا إىل اثنني فصاعًدا مُجِع، فقيل: هتشمت رؤسها ومألت ظهورمها 
اختري  وإنام  ]التحريم:4[  ]ک    ک        گ        گ    گ    گ    ڳ[  ومثله:  وبطوهنام رضًبا، 
اجلمع عىل التثنية ألن أكثر ما تكون عليه اجلوارح اثنني يف اإلنسان؛ فلام جرى أكثره عىل 
هذا ُذهب بالواحد منه إذا أضيف إىل اثنني مذهب التثنية، وقد جيوز هذا فيام ليست ِمن 
امرأتني، وتقول  تريد  نساءكام، وأنت  : خلَّيتام  للرُجلنْيِ تقول  أن  اإلنسان، وذلك  َخْلق 
َخْلق  يف  إال  جييزه  ال  كان  من  النحويني  من  ألن  ذلك  ذكرُت  وإنام  قمصمكام،  خرقتام 

اإلنسان، وُكٌل سواء«)1) اهـ.

َخْلق  من  هو  ما  عىل  اإلنسان  َخْلق  من  ليس  هو  ما  بني  قياًسا  جيري  هنا  فالفراء 
اإلنسان ويصح بأن من النحاة من ال جيرّوز ذلك. 

شيخه  من  أكثر  القياس  يف  توسع  قد  الفراء  أن  السوَيح:  عاشور  حممد  ويرى 
القياس  به يف قضية  تأثر  املربد  وأن  النحويني؛  من  بل ومن سيبويه وغريمها  الكسائي، 

النحوي)2).

وأقول يف ختام هذه اجلولة الرسيعة يف كتاب )معاين القرآن( إنه بحق حوى لنا آراء 
الفراء ومصطلحاته النحوية وآراءه التفسريية وهلذا كان هو األجدر بأن نختاره ليكون 
نرباًسا ونحن نلتمس طريقنا لنتعرف عىل مصطلحات الرشط وأساليبه عند الفراء فإىل 

هذا املوضوع يف املحور التايل.

)1( معاين القرآن )306/1( باختصار.
)2( القياس النحوي بني مدرستي البصة والكوفة – ملحمد عاشور السويح – الدار اجلامهرية – ليبيا – الطبعة 

األولـى – 1986 – )245-244).



87

:ƊƗƸǞǩƗ ƴǲǕ ǋƸǂǩƗ ƟƘƮǪǎǆǭ -ǼǱƘƦǩƗ ƷǸƮǮǩƗ

لقد سبق أْن ذكرنا أنَّ عامل املدرسة البصية وإمامها سيبويه مل يكن يستعمل كلمة 
الكوفة  عامِل  يف  نقول  وكذلك  النحويني،  عند  عليه  استقرت  الذي  بمعناها  »رشط« 
وإمامها بعد الكسائي، أعني الفراء، أنه مل يكن يستعمل كلمة رشط كمصطلح نحوي بل 
كان يستعمل كلمة جزاء ولكنها مل تكن تعني معنى واحًدا عنده بل هلا عدة دالالت كلها 

نحوية نعرضها فيام يأيت:

 :ǠǾǪǖƢǩƗ ǺǲǖǮƛ ƊƗƸǞǩƗ ƴǲǕ ƊƗƺƪǩƗ ǼơƎǽ : ăȅǷƍ

لقد أطلق الفراء اجلزاء عىل أسلوب الرشط كله قاصًدا به التعليق)1)، والنصوص 
الدالة عىل ذلك كثرية ومنترشة يف كتابه )معاين القرآن( وسأذكر هنا أمثلة عىل ذلك: من 

ذلك قوله يف إعراب اآلية الكريمة: ]ٿ    ٿ    ٹ     ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    
مل  إذا  تعني  فهي  مهزهتا  ُكرست  إذا  »إن  قال:  حيث  ]الكهف:6[  ڦ[  ڤ     ڤ    
يكونوا آمنوا عىل نية اجلزاء، وتفتحها إذا أردت أهنا مضت، مثل قوله يف موضع آخر: 
]گ    گ    ڳ       ڳ     ڳ    ڳ[ ]الزخرف:5[ بالكرس وبالفتح«)2). اهـ 

ومنه قوله يف معنى »أن« يف تفسري قوله: ]ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    
»إنام  ڃ[  ]ڃ     يف:  فقال  ]البقرة:90[  چ[  چ     ڃ     ڃ     ڃ     ڃ     ڄ     ڄ      ڄ    

هي جزاء إذا كان اجلزاء مل يقع عىل يشء قبله، وكان ينوى هبا االستقبال كرسَت »إْن« 
وجزمت هبا، فقلت أكرمك إْن تأتني، فإن كانت ماضية قلت: أكرمك أن تأتيني، وأبني 

من ذلك أن تقول: »أكرمك أن أتيتني«)3) وجعل من ذلك قول الشاعر)4): 

)1( أساليب الرشط يف القرآن الكريم )47( بتصف.
)2( معاين القرآن )134/2( بتصف.

)3( معاين القرآن )58/2 و178 و184).
)4( البيت قائله جمهول وهو يف معاين القرآن )58/1، 134).
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املـــــودَُّع ــــــــُط  بــــانمَ اخلــلــيـــ أْن  املتقّطُع أجتــــــزمَُع  ــــزَّةمَ  عمَ ِمــــــــن  الــصــفــا  ـــْبـــُل  وحمَ

يريد أجتزع بأن، أو ألن كان ذلك، ولو أراد االستقبال وحمض اجلزاء لكرس »إْن« 
وجزم هبا« اهـ.

ونسب أبو حيان)1) هذا الوجه يف »أن« للكوفيني ورفضه، وليس هذا جمال ذكر 
كالمه يف ذلك.

كالم  يف  يقع  اجلزاء  أن  عىل  واضحة  داللة  يدالن  اآليتني  تفسري  يف  النصان  فهذا 
الفراء بمعنى التعليق.

 :ǋƸǂǩƗ ƝƗƳƍ ǺǲǖǮƛ :ƊƗƸǞǩƗ ƴǲǕ ƊƗƺƪǩƗ ǼơƎǽ -Ƙ ăǾǱƘƥ

ومن معاين اجلزاء عند الفراء: أنه يأيت بمعنى أداة الرشط)2)؛ فهناك عبارات تدل 
عىل هذا االستعامل من كالمه يف معاين القرآن وإليك األمثلة: 

]األنبياء:34[  ېئ[  ېئ     ېئ     ]ۈئ     تعاىل:  قوله  تفسري  يف  الفراء  يقول 
»دخلت الفاء يف اجلزاء وهو »إن« ويف جوابه، ألن اجلزاء متصل بقرآن قبله، فأدخلت 
جواب  ألنه  »فهم«  قوله  يف  الفاء  ودخلت  اجلزاء،  من  الفاء  عىل  االستفهام  ألف  فيه 

للجزاء«)3) اهـ.

ومن ذلك قوله عند تفسري اآلية الكريمة: ]ې    ې     ى    ى    ائ[ 
]التوبة:6[.

ق بني اجلازم واملجزوم بـ»أحد« وذلك سهل يف »إْن«  »إْن يف موضع جزم، وإن ُفرِّ
خاصة دون حروف اجلزاء ألهنا رشط وليست باسم«)4) اهـ.  

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف البحر املحيط أليب حيان - مكتبة النرش - الرياض - بال تاريخ - )118/1).
)2( أساليب الرشط يف القرآن الكريم )48).

)3( معاين القرآن )202/2).

)4( معاين القرآن )422/1).
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قال:  ]النساء:176[  ڀ[  پ     ]پ     الكريمة:  اآلية  تفسري  عند  قوله  أيًضا  ومنه 
»هلك: يف موضع جزم، وكذلك قوله تعاىل: ]ې    ې     ى    ى    ائ[ 

لو كان مكاهنام -أي االسمني أحد وامرؤ- يفعل كانتا جزما«)1) اهـ.

لعل يف هذه األمثلة الثالثة داللة واضحة عىل استعامل الفراء للجزاء بمعنى األداة 
قوله:  يف  وذلك  األداة،  بمعنى  اجلزاء  ثعلب)2)  العباس  أبو  استعمل  وقد  الرشطية، 
يتقدمها إال مستقبل«)3).  الدائم، و»إن« ال  يتقدمها املستقبل واملايض  »والرشوط كلها 

وقد سبق بيان أن هذا االستعامل موجود عند بعض النحاة.

 :ǋƸǂǩƗ Ǩ Ċǖ Ĉǝ ǺǲǖǮƛ ƊƗƸǞǩƗ ƴǲǕ ƊƗƺƪǩƗ ǼơƎǽ -Ƙ ăƦǩƘƥ

كام أن سيبويه استعمل اجلزاء بمعنى فعل الرشط فكذلك فعل الفراء، وال أدري 
إن كان ذلك موافقة أو مصادفة، واملهم يف األمر أن هناك نصوًصا وردت يف كتاب معاين 
القرآن تدل عىل هذا االستعامل، وهو ليس بمستغرب فقد استعمله املتأخرون فيام بعد 

كام سيأيت ذكره فيام بعد)4) إن شاء اهلل تعاىل.

يتفق  أن  عىل  اجلزاء  يأيت  ما  »وأكثر  قوله:  ذلك  عىل  الدالة  الفراء  نصوص  فمن 
كان  أفعل،  فعلَت  إن  قلت:  وإن  فهذا حسن.  أفعل،  تفعل  إن  قلت:  فإن  هو وجوابه، 

مستجاًزا، والكالم -معناه- إن فعلَت فعلُت«)5).

)1( معاين القرآن )422-297/1).
)2) ثعلب: هو أمحد بن حيي بن زيد ينسب بالوالء إىل شيبان؛ أخذ العربية عن عدد من العلامء منهم اجلمحي 
له مؤلفات  العلامء،  الكثري من  العربية وخترج عليه  إماًما يف  زياد األعرايب واألرشم وغريهم، كان  وابن 

كثرية منها: الفصيح، واملجالس، ومعاين الشعر وغريها تويف سنة 291هـ معجم املتفق واملفرتق )9). 
األول  القسم   – تاريخ  بال   – مص   – املعارف  دار   – هارون  السالم  عبد  حتقيق   – ثعلب  جمالس   )3(

.(279/5(
)4( صفحة )85( وما بعدها.

)5( معاين القرآن )6/2).
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وواضح من قوله »أكثر ما يأيت اجلزاء« يريد به فعل الرشط، يدل عىل ذلك قوله فيام 

بعد »يتفق هو وجوابه« أي فعل الرشط وجوابه.

ومن ذلك أيًضا قوله عند إعراب قوله تعاىل: ]ىئ    يئ  جب    حب    خب    مب    ىب    يب    

]حب    خب    مب    ىب[ جزاء،  ]احلج:15[ قال:  جت     حت    خت    مت    ىت      يت[ 
وجوابه يف قوله: ]خت    مت    ىت      يت[ ]احلج:15[ فقوله يف إعراب اجلملة األوىل 

»جزاء« أي فعل الرشط.

:ǋƸǂǩƗ ƙƗǸƩ ƞǪǮƩ Ǵƛ ƴǽƸǽ ¼ ǹƹƘƪǽ ¼ ǓƷƘǊǮǩƗ ǨǮǖƢƾǽ ƊƗƸǞǩƗ -Ƙ ăǖƛƗƷ

الفراء  ولكن  التعليق،  بمعنى  بـ«  لـ»جيازى  سيبويه  استعامل  ذكر  قريًبا  سبق  لقد 

استعمل »جيازى« بمعنى جياب، ومن اجلائز أن نقول إنه يريد هبا مجلة جواب الرشط.

:(1(ƞǪǖǩƗǷ ƴǾǢǩƗ :ǺǲǖǮƛ ǋƸǂǩƗ ƊƗƸǞǩƗ ǨǮǖƢƽƗ :Ƙ ăƾǭƘƱ

]ڇ     تعاىل:  لقوله  إعرابه  عند  ذلك  ورد  فقد  القيد  بمعنى  للرشط  استعامله  أما 

ڇ     ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ     ڑ    ڑ     ک    
ک    ک    ک[ ]آل عمران:13[.

اهلل،  سبيل  يف  تقاتل  إحدمها  معنى  عىل  بالرفع  ُقرنت  ڈ[  ]ڎ     »قولـه: 

عىل  ُينصب  أفاعيل  هلا  أسامء  عىل  أوقعته  فعل  وكل  االستئناف،  عىل  كافرة«  »وأخرى 

احلال الذي ليس برشط، ففيه الرفع عىل االبتداء والنصب عىل االتصال بام قبله، وذلك 

نحو رأيت القوم قائاًم وقاعًدا، وقائٌم وقاعٌد، ألنك نويت بالنصب القطع، واالستئناف 

يف القطع أحسن«)2) اهـ.

)1( أساليب الرشط يف القرآن الكريم )51-35( بتصف.
)2( معاين القرآن )192/1( بتصف.
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قوله: »احلال الذي ليس برشط« أي احلال الذي ليس بقيد يف وقوع احلدث)1). ثم 
ذكر إعراًبا آخر يف اآلية وبسط القول فيه ليس هذا جمال ذكره.

وأما إتيان الرشط بمعنى العلة يف كالمه فقد ورد يف موضعني من تفسريه:

ۅ[  ]ۋ     تعاىل:  قوله  تفسري  يف  قال  العلة:  الم  أسلوب  األول: 
]البقرة:185[ »الم كي، وال تكون -هذه الالم- رشًطا للفعل الذي قبلها وفيها الواو، أال 

، فأنت تريد: ولُتِحسَن  ، وال تقول جئتك ولْتحسن إيلَّ ترى أنك تقول: جئتك لتحسن إيلَّ
إيلَّ جئتك، وهذا كثري يف القرآن منه قوله تعاىل: ]ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    
]ٿ     ]األنعام:113[ »ومنه قوله:  ڈ          ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک[ 
ٿ    ٿ           ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ[ بمعنى أريناه ملكوت 

الساموات ليكون«)2).

 :ƞǪǖǩƗ ǨǖǞǩ Ƙ ăƛƗǸƩ ǫƺƪǲǽ ǻƶǩƗ ǓƷƘǊǮǩƗ ƙǸǪƽƍ -ǼǱƘƦǩƗ

لقد سمى الفراء هذا الفعل املنجزم رشًطا وذلك عند إعرابه لقوله تعاىل: ]ٱ    
ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ     پ    پ    پ    ڀ    ڀ    
ڀ    ڀ     ٺ    ٺٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ[ ]التوبة:14-15[ حيث قال: ثم 
جزم ثالثة أفاعيل)3) بعده -يعني بعد الطلب- وجيوز يف كلهن النصب واجلزم والرفع، 
ورفع قوله: ]ٺ[ ألن معناه ليس من رشط اجلزاء، إنام هو استئناف كقول الرجل: 

)1( يقول د. عبد اهلل حممد آدم »ويف نحو أكرم الطالب جمتهًدا وناجًحا يف امتحانه، جيب فيه النصب ألن املعنى 
عىل الرشط الصيح أي أكرمه إن اجتهد ونجح يف االمتحان فإذا قلت رأيت الطلبة جمتهدين وكساىل، جاز 
لك فيه الرفع والنصب، ألن احلال ليست برشط أي أن الوصف ليس رشًطا أو قيًدا يف الفعل قبله« اهـ 

أساليب الرشط يف القرآن الكريم )52). 
)2( معاين القرآن )113/1( بتصف.

)3( بل األفاعيل املجزومة مخسة وهي: يعذهبم، خيذهم، ينصهم، يشف، يذهب.



92

ايتني ُأعطِك، وأحبُّك وأكرُمك؛ فهذا استئناف ليس برشط للجزاء«)1) اهـ أي ليس علة 
للجزم.

ويف قوله: »]ڳ     ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں    ں    ڻ      ڻ    
ڻ    ڻ[ ]يوسف:9[ يقول الفراء خيل: جواب األمر، وال يصلح فيه الرفع، ألنه ال 
ضمري فيه، ولو قلت: أعرين ثوًبا ألْبس، جاز الرفع واجلزم ألنك تريد ألبسه، فتكون رفًعا 
من صلة النكرة واجلزم عىل أن جتعله رشًطا«)2) اهـ. »يريد الفراء بالرشط يف هذا النص 
والذي قبله ويف أماكن ُأخر من كتابه حتاًم العلة، ألنه ال جيوز أن يريد به غريه لصيح 
قوله » واجلزم عىل أن جتعله رشًطا«؛ وألن الفعل املجزوم بالطلب ليس من فعل الرشط 
وال من جوابه باملعنى االصطالحي، بل هو جواب األمر كام رصح به«)3) وهبذا يتضح 

لنا جلًيا أن الفراء استعمل الرشط بمعنى العلة. 

 :ǋƸǂǩƗ ƟƗǷƳƍ ǰǭ ǬƽȆǩ ǨƛƘǢǮǩƗ ǛƸƮǩƗ ǺǲǖǮƛ ƊƗƸǞǩƗ ƴǲǕ ǼơƎǽ ǋƸǂǩƗ -Ƙ ăƽƳƘƽ

وقد وجدت هذا االستعامل يف كالمه يف موضع واحد مل أعثر عىل غريه فيه وهو ما 
ورد يف إعراب قوله تعاىل: ]ې    ې     ى    ى    ائ    ائ    ەئ    ەئ     وئ    
ق بني اجلازم واملجزوم بـ»أحد«  وئ[ ]التوبة:6[ قال: »استجارك: يف موضع جزم، وإن ُفررّ

وذلك سهل يف »إن« خاصة دون حروف اجلزاء ألهنا رشط وليست باسم«)4) اهـ.

بقوله:  قبل  به  رصح  كام  اجلزاء  حروف  من  حرف  أي  رشط  ليست  ألهنا  فقوله 
»وذلك يف إن خاصة دون حروف اجلزاء«.

)1( معاين القرآن )426/1).
)2( معاين القرآن )36/2).

)3( أساليب الرشط يف القرآن الكريم )53-54( بتصف يسري.
)4( معاين القرآن )422/1). 
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:ƤƮƜǮǩƗ Ɨƶǵ Ǽǝ ƊƘƩ Ƙǭ ƞǅȆƱ

املبحث من خالل مطلبيه بقضية هامة وهي الكشف عن استعامل  لقد عنى هذا 
النحو  أطوار  من  الثاين  الطور  يف  وذلك  نحوي  كمصطلح  للرشط  النحاة  متقدمي 

ومصطلحاته أعني طور النشوء، فكان أن توصلنا إىل اآليت:
بل  سيبويه  كالم  يف  اليوم  لدينا  املعروف  النحوي  باملصطلح  رشط  كلمة  ترد  مل   -1
كان يستعمل كلمة جزاء يف عدة معاٍن هلا عالقة باجلملة الرشطية، وتبعه عىل هذا 

االستعامل أكثر الذين جاءوا بعده كام تقدم ذكره.
2- وردت كلمة رشط يف كالم خلف األمحر ولكن مل َيْعِن هبا الرشط االصطالحي وإن 

كان قد قارب الوقوع عليه، ألنه استعملها بمعنى فعل الرشط.
3- استعمل الفراء لفظة الرشط بعدة معاٍن هي التعليق، وأداة الرشط، وفعل الرشط، 
كام يأيت الرشط عنده بمعنى القيد والعلة واحلرف املقابل لالسم من أدوات الرشط، 

وهذا يعني أن الفراء أيًضا مل يعطنا الرشط بمعناه االصطالحي كسابقْيه.

الستعامالت  املعامل  واضحة  صورة  إلعطاء  ُوفِّقُت  قد  أكون  أن  فأرجو  وبـعـد: 
الرشط يف كالم متقدمي النحويني. والذي نْستطيع أن نؤكد عليه أنه مل خيرج عن معناه 
اللغوي إال قلياًل كام مر يف كالم خلف األمحر والفراء، وأن كلمة جزاء هي التي غلبت 

عىل استعامالهتم مكان الرشط.

فهل استمر احلال عىل ما هو عليه يف طور النضج والكامل من أطوار النحو، ذلك 
ما سيكشف عنه البحث التايل واهلل املوفق.
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املبحث الثاني
 ƝƘƮǲǩƗ ǻƸƱƎƢǭ ƴǲǕ ǋƸǂǩƗ ƟƘƮǪǎǆǭ

(ƬǾƩƸƢǩƗǷ ƨǊǲǩƗ ƷǸǍ)

املطلب األول
ƚǪǖƥǷ ƳƸƜǮǩƗ ƻƘƜǖǩƗ Ǽƛƍ ƴǲǕ ƬǪǎǆǭ ǋƸǂǩƗ ƙǸǪƽƍ

يدور الكالم يف هذا املطلب حول حمورين وكل حمور ينقسم إىل قسمني كاآليت:

:ǋƸǂǩƗ ƟƘƮǪǎǆǭǷ ƳƸƜǮǩƗ ƻƘƜǖǩƗ Ǹƛƍ -ǧǷȁƗ ƷǸƮǮǩƗ

البد للباحث عن آراء أيب العباس املربد ومصطلحاته النحوية أن يرجع إىل أفضل 
ل فكره، ونضجت ثقافته،  مؤلفاته وأعظمها نفًعا، وذلك ألن املربد ما ألفه إال بعد أن تأصَّ
وأستوت معارفه؛ لذلك كان من أنفس مؤلفاته وأنضج ثمراته، وكان املرآة الصادقة التي 
جتلو مذهبه النحوي يف صورة معربة، واضحة القسامت بينة املالمح، وهلذا كان هو نفسه 
يقول: »قد رشحنا هذا عىل حقيقة الرشح يف  فإذا أحال عليه  أمره ويعظم شأنه  يفخم 

الكتاب املقتضب« فلم يذكره إال مسبوًقا بلفظة الكتاب)1).

بعد ذلك  ثم  الكتاب؛  أعطاء صورة واضحة عن حمتوى هذا  ومن هنا سأحاول 
نخوض يف مصطلحات الرشط عند أيب العباس املربد فيتكون هذا املحور من قسمني: 

:ƚǊƢǢǮǩƘƛ ƺƩǸǭ ǜǽƸǖơ -ǧǷȁƗ ǬƾǢǩƗ

: للكتاب قيمة علمية رفيعة جًدا وذلك ألنه -كام هو معروف- أقدم ما وصل  أولاً
إلينا من كتب النحو والصف بعد كتاب سيبويه، ولقد كان لكتاب سيبويه اثره الواضح 
عىل أيب العباس فكان سيبويه هو مصدره األول، وكان أبو العباس هو املدافع عن سيبويه 

)1( مقدمة الدكتور حممد عبد اخلالق عضيمة لكتاب املقتضب -أليب العباس املربد- حتقيق د. عضيمة -عامل 
الكتب ـ بريوت ـ بال تاريخ )5/1( بتصف.
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من خالل كتابه هذا حتى بلغت النصوص التي هي قريبة الشبه بني الكتابني )1550) 
ا، وهذا عدا عن شواهد سيبويه يف املقتضب والتي بلغت 380 شاهًدا)1). نصاًّ

يف  نظر  املربد  أن  بسبب  هذا  يكون  وقد  العبارة،  بوضوح  املقتضب  يمتاز  ثانياًا: 
فتعُذُب  األلسنة  به  وتتعلق  صدؤها،  فيزول  العقول  به  حتتك  صقال  واألدب  األدب، 
ب كثرًيا من األبواب بمسائل تطبيقية ومن  عبارهتا، كام يمتاز بكثرة التطبيقات فقد عقَّ
أمثلة ذلك تطبيقاته عىل: حتى، وفاء السببية، وأي، ومن، وذلك يف اجلزء الثاين، كام ذكر 
مسائل تطبيقية عىل إدخال املوصول عىل املوصول وذلك يف اجلزء الثالث إىل غري ذلك 

من التطبيقات)2).

هذا  النحوية،  والتحليل لألحكام  التعليل  بوفرة  أيًضا  املقتضب  يمتاز  كام  ثالثاًا: 
عه يف رشح املسائل وإقامة الربهان عىل ما يذهب إليه من آراء،  بجانب طول نفسه وتوسُّ

وقد نحتاج إىل رضب بعض األمثلة للتدليل عىل هذا كله، فمن ذلك:

زيد،  وجلس  عبداهلل  قام  قولك  وذلك  رفع،  »وهو  الفاعل:  باب  يف  يقول   -1
الفائدة  السكوت، وجتب هبا  الفاعل رفًعا ألنه هو والفعل مجلة حيسن عليها  وإنام كان 
بمنزلة  فهو  زيد  قام  قلت:  إذا  واخلرب؛  االبتداء  بمنزلة  والفاعل،  والفعل  للمخاطب، 

قولك: القائم زيد«)3) اهـ. 

ثم قال بعد ذلك بأسطر قليلة »فإن قال قائل: إنام رفعت زيًدا أواًل ألنه فاعل فإذا 
قلت: مل يقم -زيد- فقد نفيت عنه الفعل فكيف رفعته؟ قيل له: إن النفي إنام يكون عىل 
جهة ما كان موجًبا فإنام أعلمت السامع َمِن الذي نفيَت عنه أن يكون فاعاًل، فكذلك إذا 

)1( مقدمة املقتضب – د. عضيمة )6/1).
)2( أبو العباس املربد وأثره يف علوم العربية – تأليف. د. حممد عبد اخلالق عضيمة – مكتبة الراشد – الرياض 

– 1405هــ - )134( بتصف. – الطبعة األوىل 
)3( املقتضب )8/1).
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قلت: مل يرضب عبُد اهلل زيًدا، ُعلم هبذا اللفظ َمْن ذكرنا أنه ليس بفاعل وَمْن ذكرنا ليس 
بمفعول، أال ترى أن القائل إذا قال: زيد يف الدار، فأردت أْن تنفي ما قال أنك تقول: ما 
زيد يف الدار، فرتد كالمه -أي تعيده- ثم تنفيه«)1). فهذا النص من املقتضب يوضح لنا 
بجالء أن أبا العباس املربد قد علل لرفع الفاعل وأقام الرباهني عىل هذا التعليل وظل 
يبدئ القول فيه ويعيد حتى أنه مل يرتك سؤااًل لسائل وال اعرتاًضا ملعرتض ولوال خشية 

اإلطالة لذكرت كالمه بتاممه ولكن اقتصت منه عىل القدر الذي به حيصل املطلوب.

2- وقال يف باب حروف العطف)2) »... »وإما« يف اخلرب بمنزلة )أو( وبينهام فصل 
»أو«  ذكرت  حتى  يقينًا؛  زيد  يف  اخلرب  وقع  عمرو  أو  زيد  جاءين  قلت:  إذا  أنك  وذلك 
فصار فيه شك ويف عمرو شك؟ و»إما« تبتدئ هبا شاًكا، وذلك قولك: جاءين إما زيد 
وإما عمرو: أي أحدمها، وكذلك وقوعها عىل التخيري، تقول: )ارضب إما عبداهلل، وإما 
 :D خالًدا(، فاآلمر مل يشك ولكنه خريَّ املأمور، كام كان ذلك يف »أو« ونظريه قول اهلل
]ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ    ىئ[ ]اإلنسان:3[ وكقوله تعاىل يف اآلية األخرى: 

]ڑ    ک    ک    ک    ک[ ]حممد:4[« اهـ.

فهذا نص آخر من املقتضب يدل عىل ما ذكرنا من كثرة األمثلة للمسألة الواحدة 
التفهيم  حسن  من  وهذا  العرض،  يف  الطريقة  هذه  من  كتابه  من  مسألة  ختلو  تكاد  وال 

والتأين يف التعليم.

الوضوح  األبواب مع احلرص عىل  تراجم  باختصار  أيًضا  املغتضب  امتاز  ا:  رابعاً
أحياًنا  األبواب  تراجم  إطالة  من  سيبويه  عليه  كان  ما  خالف  عىل  الغموض  وعدم 

والغموض أحينًا ُأخر فعىل سبيل املقارنة بني املغتضب وسيبويه نذكر هذين البابني:

)1( املرجع السابق: نفس املوضع باختصار.
)2( املرجع السابق )11/1).
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1- يف املقتضب هذا باب األحرف اخلمسة املشبهة باألفعال)1) ويف كتاب سيبويه »هذا 
باب احلروف اخلمسة التي تعمل فيام بعدها كعمل الفعل فيام بعده، ومها من الفعل بمنزلة 
ف األفعال كام أن عرشين ال تصف  ف تصُّ عرشين من األسامء التي بمنزلة الفعل وال ُتصَّ

ف األسامء التي أخذت من الفعل وكانت بمنزلته«)2) ومل ينته عنوان الباب بعد. تصُّ
مل  الذي  الفاعل  »باب  سيبويه  كتاب  ويف  الفاعل«)3)  باب  »هذا  املقتضب  ويف   -2
ه فعُله إىل مفعول، واملفعول الذي مل يتعد إليه فعل فاعل، وال يتعدى فعُله إىل  يتعدَّ
مفعول آخر وما يعمل من أسامء الفاعلني واملفعولني عمل الفعل الذي يتعدى إىل 

مفعول)4)...الخ.
ما ذكرناه من اختصار املربد لرتاجم األبواب وإطالة سيبويه هلا هو الغالب ولكن 
أوجز  ذلك  عىل  واحًدا  مثااًل  وهاك  املربد،  ويطيل  سيبويه  فيختص  العكس  يوجد  قد 
سيبويه عنوان التعجب فقال: »هذا باب ما يعمل عمل الفاعل ومل جيري جمرى الفعل ومل 

يتمكن متكنه«)5) وبسطه املربد فقال: 
»هذا باب الفعل الذي يتعدى إىل مفعول وفاعل مبهم، وال يتصف تصف غريه 

من األفعال ويلزم طريقة واحدة ألن املعنى لزمه عىل ذلك وهو باب التعجب«)6).
ا: يؤخذ عىل املقتضب أنه قد وردت فيه بعض االنتقادات لقراءات متواترة  خامساً
للقرآن الكريم، وهذا منهج عام اختذه املربد وغريه من نحاة البصة وليس هذا جمال بسط 
احلديث فيه)7)، ولكن سأذكر هنا مثالني يدالن عىل أن املربد مل يكن يرتدد يف توجيه النقد 

لبعض القراءات املتواترة:

)2( الكتاب )131/2).)1( املقتضب )35/3).       
)4( الكتاب )33/1).)3( املقتضب )8/1).       

)6( املقتضب )484/4).)5( املرجع السابق )72/1).       
)7( وقد بسط البحث فيه د. حممد عضيمة يف كتابيه أبو العباس املربد وأثره يف علوم العربية – ) 43 – 50 ) 

ومقدمته عىل املقتضب )114-111/1).
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:ǧǷȁƗ ǧƘƦǮǩƗ

يقول املربد)1): »وأما قراءة من قرأ: ]جث    مث    ىث[ ]احلج:15[ فإن اإلسكان 

يف الم »فلينظر« جيد، ويف »الم« »ليقطع« حلن، ألن ثم منفصلة عن الكلمة وقـد قرأ 

بذلك يعقوب بن إسحاق احلرضمي«)2). 

هذه القراءة التي وصفها بأهنا حلن يـقـول فيها ابن اجلزري)3) »قوله تعاىل: ]جث    

مث[ قرأها ورش)4) وأبو عمرو)5) وابن عامر)6) ورويس)7) بكرس الالم، والباقون 
بإسكاهنا«)8) اهـ.

)1( املقتضب )134/2).
)2( هو أحد القراء العرشة أخذ القراءة عن أيب املنذر سالم بن سليامن الطويل وقرأ سالم عىل عاصم وأيب 
عمرو، تويف 205 هـ ) مناهل العرفان يف علوم القرآن – للشيخ حممد عبد العظيم الزرقاين – دار الكتب 

العلمية – بريوت – الطبعة األوىل – 1988 )460/1).
)3) ابن اجلزري: هو حممد بن حممد بن حممد بن عيل بن يوسف، أبو اخلري شمس الدين الدمشقي الشافعي، 
ولد سنة 751 هـ وأخذ العلم عن ابن أمية وابن كثري وأيب املعايل وغريهم كان شيخ اإلقراء يف زمانه، وهو 
من حفاظ احلديث، وله من املؤلفات: النرش يف القراءات العرش، ومنظومة طيبة النرش ورشحها وغريها 

تويف سنة 833هـ املجموعة امليرسة 2405/3).
)4) ورش: هو عثامن بن سعيد املصي، يكنى أبا سعيد، ولقب بورش لشدة بياضه، رحل إىل املدينة املنورة فقرأ 
عىل نافع، ثم رجع إىل مص فانتهت إليه رياسة االقراء فيها وكان حسن الصوت جيد القراءة توىف سنة 

197هـ مناهل العرفان )458/1). 
اء السبعة واسمه زبان بن العالء البصي، كان من أعلم الناس بالقراءة مع صدق  أبو عمرو: أحد القرَّ  (5(

وأمانة وثقة يف الدين تويف سنة 154هـ مناهل العرفان )456/1).
)6) ابن عامر: عبداهلل اليحصبي أحد القراء السبعة وهو تابعي، وقد أخذ القراءة عن واثلة بن األسقع وعثامن 

M تويف بدمشق سنة 117هـ مناهل العرفان )453/1).
)7( هو عبداهلل بن حممد بن املتوكل اللؤلؤي البصي، كان من أحذق أصحاب يعقـوب احلرضمي تويف سنة 

238 مناهل العرفان )460/1).
)8( رشح طبية النرش يف القراءات العرش – البن اجلزرى – حتقيق الشيخ أنس مهرة – دار الكتب العلمية – 

بريوت الطبعة األوىل – 1997 – )280). 
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:ǼǱƘƦǩƗ ǧƘƦǮǩƗ

يقول املربد »وقد قرأ بعض القراء باإلضافة فقال: »ثلثامئِة سنني« وهـذا خطأ يف 

الكالم غري جائز، وإنام جيوز يف الشعر للرضورة«)1).

وهذه قراءة سبعية أعني قراءة قوله تعاىل: ]ڭ    ۇ    ۇ  ۆ    ۆ      ۈ[ 

]الكهف:25[.

محزة)2)  »قرأ  اجلــزري  ابن  يقول  وخلف  والكسائي  محزة  هبا  قرأ  باإلضافة 

والكسائي)3) وخلف)4): مائِة سنني، بغري تنوين عىل اإلضافة والباقون بالتنوين«)5).

ا: كانت أغلب استشهادات املربد إنام هي بالقرآن الكريم وبأشعار العرب  سادساً

جواز  يرى  كان  أنه  ويظهر  حمدودة،  مواضع  يف  به  استشهد  فقد  النبوي  احلديث  وأما 

االستشهاد به مع حتفظ ومن غري اسرتسال يف اإلكثار منه)6).

القرآنية  اآليات  فقد جتاوزت  املقتضب من شواهد  ما ورد يف  أردنا إحصاء  وإذا 

التي استشهد هبا اخلمسامئة آية، وبلغت األشعار 561 شاهًدا أخذ من شواهد سيبويه 

)1( املقتضب )171/2).
)2( هو محزة حبيب الزيات، أبو عامرة الكويف، أحد القراء السبعة أخذ القراءة عن أيب حممد سليامن األعمش 
سنة  بحلوان  توىف  والعربية  بالفرائض  عارًفا  له  جموًدا  اهلل  بكتاب  ورًعا  كان  وغريمها،  وثاب  بن  وحييى 

156هـ مناهل العرفان )457/1).
سنة  تـويف  الكويف،  املـذهـب  مؤسس  النحوي  الكسائي  وهو  احلسن  أبو  محزة،  بن  عيل  هو  الكسائي:   (3(

189هـ بغية الوعاة )162/2).
)4) خلف: هو أبو حممد خلف بن هشام بن طالب، روى قراءة محـزة، كان زاهـًدا عابـًدا تـويف سنة 229هــ 

مناهل العرفان )457/1).
)5( رشح طيبة النرش يف القراءات العرش )267).

)6( أبو العباس املربد وأثره يف علوم العربية )50، 51( بتصف.



100

الواحدة ومل  اليد  يتجاوز أصابع  يكاد  النبوي ال  باحلديث  استشهاده  بينام  380 شاهًدا 
يصح باسم النبي H إال يف مـوضـع واحـد)1) حيث يقـول)2): 

»وجـاء عـن الـنـبي H ليس يف اخلرضوات صدقة« اهـ؛ وهذا احلديث 
اتفق املحدثون عىل تضعيفه)3).

وبني النحاة خالف كبري يف هذه املسألة)4).

أبو  ذكر  فقد  العرب،  لغات  معرفة  مراجع  من  مرجًعا  املقتضب  يعترب  ا:  سابعاً
العباس فيه كثرًيا من لغات العرب واختذ منها عدة مواقف، فربام ذكر اللغتني دون أن 
من  يشء  يف  العرب  بعض  غلَّط  وربام  األخرى،  عىل  واحدة  قدم  وربام  بينهام؛  يفاضل 
كالمهم ولست يف حاجة إىل نقل كالمه يف هذه املواقف كلها؛ ألهنا بادية للعيان سيقف 

عليها الناظر يف أي جزء من أجزاء املقتضب.

النحوية -وكانت هذه هي  القياسات  املقتضب عىل كثري من  اشتمل  لقد  ثامناًا: 
السمة الغالبة عىل نحاة البصة)5)- ولكن أبا العباس مل يتوسع يف القياس بل ذهب إىل 
عدم جواز القياس عىل الشاذ النادر من كالم العرب، ومما يدل عىل ذلك قوله »قال قوم 
يف مجع شهيَّة: شهاوى فهذا عندهم عىل قياس من قال يف مطية: مطاوى، وليس القول 

)1( مقدمة املقتضب )16/1).
)2( املقتضب )491/2).

)3( مقدمة املقتضب )116/1).
)4( انقسم النحويون يف مسألة االحتجاج باحلديث النبوي إىل ثالث طوائف: األوىل: أجازت االحتجاج به 
مطلًقا كابن خروف ت 609 وابن مالك ت 672 وابن هشام 762 وغريهم، الثانية: منعت االحتجاج به 
مطلًقا بعلة وقوع االختالف بني ألفاظه ومن هؤالء احلسن ابن الضائع ت 680 وأبو حيان النحوي 745 
والثالثة: توسطت بينهام فأجازت االحتجاج بام صح إسناده ومن أبرزهم الشاطبي 790هـ والسيوطي 
ت911 أبحاث يف اللغة – د. حممد عيل السلطان – دار العصامء – دمشق – الطبعة األوىل – 2001 )61) 

باختصار.
)5( املدارس النحوية )125( باملعنى.
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القياس  هذا  ففي  النحويني«)1)  أكثر  مذهب  وهو  شهوى  مجع  ولكنه  قالوا،  ما  عندي 
املربد  رفض  سبب  هو  هذا  ولعل  للقياس،  واملخالفة  الندرة  عليه  املقيس  يف  اجتمعت 

له)2)وأما األمثلة الدالة عىل أخذه بالقياس فهي أكثر من أن حتىص وأكتفي هنا بمثالني:

ملعنى  االسم  عليه  يبنى  ما  »باب  يف  يقول  احلرفة:  لصاحب  ال  فعَّ قاس  األول: 
الصناعة لتدل من النسب عىل ما تدل عليه الياء«: وذلك قولك لصاحب الثياب ثَّواب، 
از، وإنام أصل هذا لتكرير الفعل كقولك:  ولصاحب العطر: عطَّار، ولصاحب البز: بزَّ
اب، ورجل قتَّال، أي يكثر منه هذا، وكذلك خيَّاط فلام كانت الصناعة  هذا رجل رضَّ
كثرية املعاناة للصنف فعلوا به ذلك، وإن مل يكن فيه فعــل نحـو بزاز وعطار«)3) وهذا 

القياس واضح عنده وعليه أكثر النحاة)4). 

يشء  صاحب  أي  يشء  ذا  كان  »فإن  يقول  حيث  فاعل  وزن  عىل  يقيس  الثاني: 
ال« فقلت: رجل فارس أي صاحب فرس  ُبني عىل »فاعل« كام ُبني عىل األول عىل »فعَّ

ورجل دارع ونابل وناشب أي هذا آلته«)5).

:ƳƸƜǮǩƗ ƻƘƜǖǩƗ Ǽƛƍ ƴǲǕ ǋƸǂǩƗ ƟƘƮǪǎǆǭ -ǼǱƘƦǩƗ ǬƾǢǩƗ

لقد سبق وأن ذكرت أن املربد عرف الرشط تعريًفا اصطالحًيا، فهذا إن دل يشء 
النضج والكامل– يأخذ معنى  –أعني طور  الطور  فإنام يدل عىل أن الرشط بدأ يف هذا 
املربد  آدم »فصنيع  الدكتور عبداهلل حممد  يقول  العريب؛  النحو  أو يف  النحاة  ا لدى  خاصاًّ
هذا به -أي بالرشط– يوحي بأن لفظ الرشط أصبح مصطلًحا راسًخا يف النحو يف هذا 

)1( املقتضب )140/1).
)2( القياس النحوي )194).

)3( املقتضب )161/3).
)4( رشح املفصل )15/6).

)5( املقتضب )162-161/3).
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الطور وإال فام احتاج إىل حدرّ يبنيَّ مفهومه نحوًيا ويميزه وخيرجه عن كونه مطلق لفظ 
من ألفاظ اللغة؛ ألن مطلق كلمة من كلامت اللغة ال حتتاج إىل تعريف وإنام حاجتها إىل 
ى رشحها إىل ما يشبه قانوًنا  رشح لغوي يوقف املرء عىل معناها املعجمي؛ فإذا ما تعدَّ
ثابًتا ُعِلم أهنا خرجت من مفهومها اللغوي القديم إىل مفهوم خاص بعلم ما من العلوم 
فحينها توصف -الكلمة- بأهنا اصطالح وهو اليشء الذي بدا يف استعامل أيب العباس 

املربد لكلمة الرشط«)1) اهـ. 

الدالة عىل أن املربد استعمل كلمة رشط بمصطلح جديد خاص  النصوص  ومن 
بالنحو قوله يف »باب املجازاة وحروفها« »معنى الرشط: وقـوع اليشء لوقوع غريه«)2).

يف  املاضية  األفعال  تقع  أن  »وقد جيوز  آخر:  موضع  يف  وقوله  سبق رشحه،  وقد 
اجلزاء عىل معنى املستقبلة، ألن الرشط ال يقع إال عىل فعل مل يقع«)3) وواضح من هذا 
النص أنه عنى بالرشط التعليق وذلك لقوله »ألن الرشط ال يقع إال عىل فعل مل يقع« أي 

التعليق ال يكون إال مع املستقبل وإال مل تكن له فائدة.

يف  »اجلزاء«  استعامل  ترك  أنه  يعني  ال  للرشط  املربد  العباس  أيب  استعامل  ولكن 
التعليق بل ظل اجلزاء هو السائد يف استعامالته هو وغريه من النحاة يف هذا الطور، ولذا 

سأذكر لك معاين كلمة جزاء من املقتضب.

يأيت عند  التعليق: إضافة إىل ما سبق ذكره من أن اجلزاء  يأيت اجلزاء بمعنى   : أولاً
املربد بمعنى التعليق اذكر ها هنا بعض النصوص زيادة يف توكيد هذا املعنى وألدلل عىل 
كثرة استعامل املربد له، فمن ذلك قوله: »... وكذلك أين: ال تكون إال للمكان وذلك كله 

)1( أساليب الرشط يف القرآن الكريم )58-57).
)2( املقتضب )46/2).
)3( املقتضب )50/2).



103

خمطور معروف يف اجلزاء واالستفهام«)1) فواضح من النص أن اجلزاء هنا بمعنى التعليق 
الذي مل  وكذلك قوله: »فإن جعلت »ما« اساًم وجعلتها استفهاًما أو جزاًء أو يف معنى 
يكن بــد من راجع إليها -أي ضمري- فأما اجلزاء فقولك: ما تركب أركب، واألحسن 
ما تركبه أركبه«)2)؛ فاجلزاء الثاين هنا بمعنى التعليق الذي هو مضمون الرشط، ولعل يف 

هذين النصني ما يكفي للتدليل عىل املطلوب.

ثانياًا: يأيت اجلزاء عند املربد بمعنى أداة الرشط: يـدل عىل ذلك قـوله »ولو قلت: 
إن يأتني آته؛ عـلـى غري مذكور قبل كـان حمااًل؛ ألن الفعل ال فاعل فيه؛ ألن »إْن« إنام 

هي حرف جزاء وليست باسم، وكذلك مجيع احلروف«)3) اهـ.

فقوله: »إْن« إنام هي حرف جزاء، أي أداة رشط وهذا واضح وهلذا ال أحتاج إىل 
نقل آخر يعضده فأكتفي به.

ثالثاًا: يأيت اجلزاء عند املربد بمعنى فعل الرشط: يدل عىل ذلك قوله)4) »ولـ« إذا 
موضع آخر وهي التي يقال هلا: حرف املفاجأة، وذلك قولك خرجت فإذا زيد، وبينا 

أسري فإذا األسد، فهذه ال تكون ابتداء، وتكون جواًبا للجزاء كالفاء، قال اهلل تعاىل: ]ڇ    
ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ     ڌ      ڌ    ڎ[ ]الروم:36[« فقوله: »جواًبا للجزاء« أراد 

به فعل الرشط، وأرى هذا النص كافًيا يف بيان املطلوب مع أن هناك نصوًصا أخرى.

ا: يأيت اجلزاء عند املربد بمعنى جواب الرشط: لقد استعمل املربد اجلزاء عىل  رابعاً
معنى جواب الرشط، وكثر استخدامه إياه، عىل أن هذا املعنى مل يرد يف استعامل سيبويه 
للجزاء وال الفراء، ولكن ورد يف كالم َخَلف األمحر، كام سبقت اإلشارة إليه، والذي 

)1( املرجع السابق )53/2).

)2( املرجع السابق )16/2).

)3( املرجع السابق )60/2).
)4( املرجع السابق )58/2). 
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يدعوا إىل االستغراب هو أن خلًفا كان مشارًكا لسيبويه والفراء يف هذا الطور من أطوار 

النحو ومع ذلك مل يستعمل اجلزاء بمعنى جواب الرشط)1)؛ ثم خيتفي هذا االستعامل 

ليظهر عند املربد ويكثر استعامله له كام أرشنا إليه وسأكتفي هنا بنقل نصرّ واحد للداللة 

عىل املطلوب وهو قوله: »وال تكون املجازاة إال بفعل؛ ألن اجلزاء إنام يقع بالفعل، أو 

بالفاء؛ ألن معنا الفعل، فيها، فأما الفعل فقولك إْن تأتني أكرْمك وأما الفاء فقولك: إن 

تأتني فأنا لك شاكًرا«)2) اهـ.

فدل هذا الكالم عىل أن مراده باجلزاء جواب الرشط ألنه قال: »بالفعل أو بالفاء« 

ومعلوم أن الفاء ال تدخل إال عىل جواب الرشط كام مثل له هو، وإنام يكون دخول الفاء 

عىل اجلواب يف حالة عدم صالحية وقوع مجلة اجلواب بعد أداة الرشط كام يف قوله تعاىل: 

]ىئ    ىئ    ىئ       ی    ی    ی         ی      جئ[ ]األنعام:17[.

وبعد: تبنيَّ من هذا كله أن أبا العباس املربد استعمل كلمة اجلزاء يف أربعة معاٍن: 

هي: التعليق، وأداة الرشط، وفعل الرشط، وجواب الرشط؛ هذا بجانب استعامله لكلمة 

رشط أيًضا باملعنى االصطالحي كام سبقت اإلشارة إليه يف أول هذا القسم.

 :ǋƸǂǩƗ ƟƘƮǪǎǆǭǷ ƚǪǖƥ ƻƘƜǖǩƗ Ǹƛƍ -ǼǱƘƦǩƗ ƷǸƮǮǩƗ

قبل اخلوض يف مصطلحات الرشط عند ثعلب البد من التعريف باملرجع الذي 

إىل  ينقسم  املحور  ثم كان هذا  ثعلب« ومن  أعني »جمالس  أقواله  اعتمدنا عليه يف ذكر 

قسمني:

)1( أساليب الرشط يف القرآن الكريم )59( باملعنى.
)2( املقتضب )50-49/2).
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:ƚǪǖƥ ƼǩƘƪǮƛ ǜǽƸǖƢǩƗ -ǧǷȁƗ ǬƾǢǩƗ

قبل إعطاء صورة تقريبية ملجالس ثعلب جتدر بنا اإلشارة إىل أن مؤلفات ثعلب تزيد 
عىل األربعني كتاًبا غري أنه مل يصل إلينا منها إال القليل وهذا القليل ال يزال خمطوًطا؛مل 
نبذة  إعطاء  سنحاول  والتي  أعلم-  -فيام  املجالس  سوى  منه  يطبع  ومل  النور  إىل  خُيرج 

تعريفية عنها يف النقاط اآلتية:

ذلك  يف  يدور  ما  كلُّ  ل  ُيسجَّ وفيها  العلامء  جمالس  املجالس:  بكلمة  املراد   : أولاً
فهي  فيجيب عنها،  تلقى عليه  التي  الدروس واألسئلة  العامل من  يلقيه  مما  أي  املجلس 
مظهر من مظاهر تعليم العلم، وكان هناك شيًئا آخر هبذا الصدد شبيًها باملجالس وهو 
ما يسمى باألمايل وقد وصل إلينا عدًدا منها كأمايل ابن احلاجب والزجاجي والشجري 
وغريها، ولكن األمايل ختتلف عن املجالس يف كوهنا يقتص فيها العامل عىل إمالء يشٍء 
كان قد سبق حتضريه مسبًقا دون أن يدور النقاش حول ما أماله)1) وهلذا سمى بعض 

العلامء جمالس ثعلب باألمايل)2)، وذلك لدقة التفريق بينهام.

ثانياًا: اشتملت جمالس ثعلب عىل رضوب شتى من علوم العربية من األدب واللغة 
والشعر، وضمت يف تضاعيفها كثرًيا من املسائل النحوية عىل مذهب الكوفيني؛ وتعترب 
املجالس مرجًعا هاًما من مراجع النحو الكويف ووثيقة علمية قيرّمة، ومما هو جدير بالذكر 

أن ثعلًبا كثرًيا ما يستعرض يف أثناء املجالس بعض آراء أهل البصة)3). 

ثالثاًا: وتشتمل املجالس عىل عدد كبري من أشعار العرب والشواهد القرآنية ويشء 
من األحاديث النبوية، وهو بجانب هذا جيادل اللغويني يف بعض آرائهم ذاكًرا رأيه هو يف 

)1( مقدمة جمالس ثعلب – لعبد السالم حممد هارون – دار املعارف – مص – بال تاريخ – )23( باملعنى.
)2( كالسيوطي يف عدد من املواضع يف كتابه املزهر يف علوم اللغة وأنواعها.

)3( مقدمة جمالس ثعلب )24( بتصف يسري.
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تأويل ذلك؛ هذا بجانب الكالم عىل اإلعراب، وهلذا جتد كتاًبا كلسان العرب ينقل كثرًيا 
من آراء ثعلب يف معاين بعض الكلامت ومن ذلك قوله يف مادة )خ ص م(.

»وحكى ثعلب: خاصم املرء يف تراث أبيه أي تعلق بيشء، فإن أصبته وإال مل يرضك 
الكالم«)1) اهـ. 

ويف موضع آخر »وعبس الرجل: اتسخ، قال الراجز: وقيم املاء عليه قد َعبِْس)2) 
قال ثعلب: إنام هو قد عبس من العبوس الذي هو القطوب«)3) اهـ.

وبالرجوع إىل فهارس لسان العرب وجدت أن ثعلًبا قد ُذِكَر فيه ما يزيد عىل األلف 
مرة)4) فهذا إن دل عىل يشء فإنام يدل عىل أن ثعلًبا كان موضع ثقة علامء اللغة فيام حيكيه 

من معانيها أو ما يرويه عن أهلها.

ا: وإذا أردنا إعطاء صورة واضحة عن النحو الكويف الذي ضمنته املجالس  رابعاً
فإنه يف احلقيقة نحو يميل إىل الغموض أكثر منه إىل الوضوح، وتأتيك كثري من مسائله 
دون أدلة وال براهني إذ مل هيتم ثعلب هبذا اجلانب، وسأرضب بعض األمثلة الدالة عىل 

ذلك.
1- عندما حتدث عن ضمري الفصل وجدناه يقول: »وقال الكسائي وسيبويه »هو« »قل 
هو اهلل أحد« عامد)5)، فقال الفراء: »هذا خطأ؛ من ِقبل أن العامد ال يدخل إال عىل 
إنه قام زيد. ثم يستعمل بعد  الذي ييل األفعال ويكون وقاية للفعل مثل:  املوضع 

)1( لسان العرب )14/4( مادة: خ ص م.
)2( مل يذكر اسم قائله وهو يف لسان العرب )20/9).

)3( املرجع السابق نفس املوضع.
)4( فهارس لسان العرب )239-236/16).

)5( أي ضمري العامد: وهو ضمري رفع منفصل يأيت إلزالة اللبس يف الكالم، فيفصل بني املبتدأ واخلرب أو بني ما 
أصله مبتدأ أو خرب نحو قوله تعاىل: ]ې        ې    ې        ې[ ]املائدة:117[ موسوعة النحو والصف 

واإلعراب )427).
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فيتقدم ويتأخر، واألصل يف مثل هذا: إنام قام زيد، فالعامد كـ»ما« وكل موضع فعل 
هذا جاء ليقي الفعل ليس مع »قل هو اهلل أحد« يشء يقيه«)1) وقوله عامد مصطلح 

كويف وهو الذي يسميه البصيون بضمري الفصل)2).
وأكثر  خفيف،  كميمثرية  التصغري  يف  قال  كمثريات  مجع  »من  التصغري:  عن  وقال   -2
فعيل،  ثالثة:  التصغري  أوزان  أن  واملعروف  أيًضا«)3)  وكميمثرات  كميثرة  الكالم 
إىل  وال  سامع  إىل  إثباهتا  يف  يستند  مل  جديدتني  بصيغتني  فجاءنا  فعيعيل؛  فعيِعل، 

قياس. 
3- ويقول يف حكم الصفة: »وإذا أفرد الصفة رفع نحو: زيد َخلٌف، وزيد قداٌم، وزيد 
مقام  وقامت  أدت  الصفة-  -املتكلم  أضاف  فإذا  الفعل،  عن  تؤدي  الصفة  فوٌق، 
الصفة  من  واملراد  شاذ«)5)  قيل  ذا  بخالف  الشعر  يف  جاء  وإذا  واملكنَّى)4)،  الفعل 
وتبني  عني  اسم  عن  خرًبا  وقع  إذا  املكان  ظرف  به  يرشح  ثعلب  وقول  الظرف)6) 
يقول  البصيني  عند  مرجـوح  قـول  رفعه وهـو  وجوب  الكوفيني من  مذهب  فيه 
الـريض)7): »وإن كان -أي اسم العني- معرفة فالرفع مرجوح، نحو: زيد خلَفك 
التنكري خالًفا للجْرمي والكوفيني« ويقول  وداري أماَمك، وذلك ألن أصل اخلرب 

)1( جمالس ثعلب القسم األول )422/1).
)2( اخلالف بني النحويني – د. السيد رزق الطويلة – املكتبة الفيصلية – مكة املكرمة – 1984 )241). 

)3( جمالس ثعلب، القسم األول )298/1).
)4) املكنَّى: مصطلح كويف يقابله عند البصيني الضمري، التسمية باملكنى صحيحة لكنها ليست دقيقة، ألن 
املكنى يشمل الضمري واملوصول واإلشارة ألهنا مجيعها كنايات عن األسامء الظاهرة اخلالف بني النحويني 

 .(241(
)5( جمالس ثعلب – القسم األول – )80/2).

وتعبري  اليوم،  السائد  املصطلح  وهو  ظرًفا  البصيون  ويسميه  وصفة،  حماًل  الظرف:  الكوفيون  يسمي   )6(
الكوفيني حيمل الطابع اللغوي بينام التعبري البصي حيمل الطابع الفلسفي؛ ألنَّ العرب مل يعرفوا الظرف 

هبذا املعنى اخلالف بني النحويني )239( بتصف يسري.
)7( ستأيت ترمجته، وقوله يف رشحه عىل كافية ابن احلاجب )244/1).
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البصية،  الظروف: ظروف عند  بعد صفحات »واعلم أن نحو: خْلف وقدام من 

ال  وقدام-  خلف  -أي  وهي  عندهم،  قليل  اإلضافة  وترك  تضف،  مل  أو  أضيفت 

فمعنى  الفاعل:  اسم  بمعنى  فهي  اإلفراد  عند  أما  اإلضافة،  مع  إال  ظروًفا  تكون 

جلسُت خلًفا عندهم أي متأخًرا ُنصب عىل احلال، فإذا وقعت خرًبا عن املبتدأ وجب 

عندهم رفعها؛ نحو: أنت خلٌف وقداٌم أي متأخر ومتقدم«)1).

وبناء عىل ما سبق ذكره فال يأيت الظرف املفرد منصوًبا إال إذا كان يف الشعر وهو 

شاذ عند الكوفيني.

يقول الشاعر)2): 
الــــشــــراب وكـــنـــت قبال لــــي  احلميــم)3)وســــــاغ  بــاملـــــــــــاء  ـــــصُّ  أغمَ أكــــاد 

فقوله: »قباًل« تعترب عند الكوفيني حال وعند البصيني ظرف وأصله »قبل هذا« 
فحذف املضاف إليه ومل ينو لفظه وال معناه وهلذا جاء منصوًبا.

وبعد: لعيل بام سبق من نقاط حول جمالس ثعلب أكون قد أعطيت صورة واضحة 
عن الكتاب وبخاصة فيام يتعلق بالنحو الكويف وتقرير مسائله.

)1( املرجع السابق )248/1). 
)2( القائل هو يزيد بن الصعق: كذا اسامه البغدادي يف اخلزانة )47/1( والصعق اسمه عمرو ابن خويلد بن 
نفيل بن عمرو الكاليب، ولقب بالصعق ألنه أصابته صاعقة، ويزيد شاعر جاهيل معجم الشعراء )284) 

وقيل أن القائل هو: عبد اهلل بن يعرب بن معاوية، هامش اخلزانة )47/1( واهلل أعلم.
املفصل  ورشح   )249/1( احلاجب  ابن  كافية  عىل  الريض  ورشح   )407/1( األدب  خزانة  يف  البيت   )3(
)88/4( ورشح شذور الذهب )104( ويروى باملاء الفرات، واحلميم: من االضداد يطلق عىل املاء البارد 
كام يطلق عىل املاء احلار، واألشهر احلار كام قال تعاىل: ]ٴۇ       ۋ    ۋ[ ]النبأ:25[ األضداد - لألنباري 

.(138(
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 :ƚǪǖƥ ƴǲǕ ǋƸǂǩƗ ƟƘƮǪǎǆǭ -ǼǱƘƦǩƗ ǬƾǢǩƗ

لقد سبقت اإلشارة إىل أن ثعلًبا استعمل كلمة رشط كمصطلح نحوي، وبيان ما 
املراد بالرشط عنده إْذ أطلقه عىل أدوات الرشط وذكرنا قوله: »والرشوط كلها يتقدمها 

املستقبل الدائم و»إْن« ال يتقدمها إال املستقبل«)1) اهـ. 

وإنام أعدنا هذا الكالم لنبني عليه القول بأن ثعلًبا مل يرتك ما درج عليه السابقون 
يف استعامل كلمة جزاء يف باب الرشط فقد ورد يف جمالسه ما يدل عىل استعامله للجزاء 

بمعنى التعليق؛ كام يف قوله عند إعراب اآلية الكريمة: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    
پ    پ     پ    پ    ڀ    ڀ    ڀ      ڀ    ٺ    ٺ    ٺ      ٺ    ٿ    
« يف قوله: ]ٺ    ٺ       ٿ     ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ[ ]البقرة:62[ قال: »وخرب »إنَّ
ٺ    ٿ[ وهو جزاء«)2) ال شك أن مراده باجلزاء هنا هو التعليق، كام ورد يف كالمه 

ما يدل عىل أنه قد استعمل اجلزاء بمعنى فعل الرشط)3)، بجانب التعليق. 

:ƚǪǎǮǩƗ Ɨƶǵ Ǽǝ ƊƘƩ Ƙǭ ƞǅȆƱǷ

نستطيع القول بأن مصطلح الرشط بدأ حيل حمل اجلزاء يف الطور الثالث من أطوار 
النحو وهو طور النضج والكامل، وذلك ألن كلمة رشط ختطت معناها اللغوي وبدأت 
تأخذ مكاهنا كمصطلح نحوي إال أن كلمة اجلزاء ال يزال هلا وجود يف كالمهم، ومل تندثر 
أو يقل استعامهلم هلا إال يف الطور األخري من أطوار النحو وهو طور الرتجيح، وهذا ما 

سنحاول الكشف عنه يف املطلب الثاين.

)1( جمالس ثعلب- القسم األول )279/2).
)2( جمالس ثعلب- القسم األول – )300/6). 

)3( املرجع السابق – القسم الثالث )35/6).
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املطلب الثاني
ƬǾƩƸƢǩƗ ƷǸǍ Ǽǝ ƬǪǎǆǭ ǋƸǂǩƗ ƙǸǪƽƍ ƷƗƸǢƢƽƗ

يوم  وإىل  الرتجيح  طور  يف  نحوي  كمصطلح  الرشط  أسلوب  استقرار  بيان  قبل 
الناس هذا، من األجدر بنا أن نعطي ملخًصا عن األطوار التي مر هبا مصطلح الرشط 

عرب أطوار النحو كآاليت: 

وال  بلفظه  ال  ذكر  للرشط  يكن  فلم  الوضع)1)  طور  األول  للطور  بالنسبة  أما   *
بمعناه إذ كانت املصطلحات النحوية يف ذلك الوقت شحيحة للغاية كامدة النحو نفسها.

وأما الطور الثاين)2) وهو طور النشوء فقد ظهر اجلزاء بمعنى التعليق -وهو عني   *
ما يراد من الرشط- وكان ذلك عىل يدي اخلليل ومن بعده سيبويه الذي ضمن كتابة 
كلمة جزاء بمعاٍن متعددة أبرزها التعليق وفعل الرشط، وظل هذا املصطلح هو السائد 
إىل أن جاء الطور الذي يليه؛ إال أن خلًفا األمحر استعمل كلمة رشط بمعنى فعل الرشط 
أي اجلملة األوىل من مكونات أسلوب الرشط، ولكن فيام يبدو أن علامء النحو يف تلك 
احلقبة مل يرَضْوا هبذا املصطلح فلم يوجد يف كالمهم، ثم جاء بعد ذلك الفراء -يف هذا 
الطور أيًضا- واستعمل كلمة اجلزاء بمعنى التعليق وغريه مما له عالقة بأسلوب الرشط 
إذ  النحو  ويدخلها يف مصطلحات  اللغوي  معناها  كلمة رشط عن  يزحزح  بدأ  أنه  إال 

استعملها يف معنى العلة كام سبق بيانه.

ثم جاء طور النضج والكامل)3) وفيه أخذت كلمة الرشط تربز لتحل حمل اجلزاء   *
ثعلب،  العباس  املربد وأبى  العباس  أبى  يدي  لفًظا ومعنى ومصطلًحا وكان ذلك عىل 

)1( ظهور الوضع قد حدده العلامء منذ عص أيب األسود الدؤىل إىل عص اخلليل )89هـ-175هـ(.
)2( طور النشوء واالرتقاء منذ عص اخلليل إىل عص املزين )175هـ -248هـ(.

)3( طور النضج والكامل منذ عص اجلَرميرّ إىل عَصْى املربد وثعلب )225هـ -24هـ(. 
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ويعترب املربد هو أول من وضع معنى اصطالحًيا للرشط بيد أنَّ كلمة جزاء كانت ال تزال 

توجد يف مؤلفات علامء هذا الطور، واملـهـم أن الشـرط أصبـح مـعـروفـًا كمصطلح 

نحوي بعيًدا عن معناه اللغوي.

أنه  درجة  إىل  الرشط  استقر  وفيه  النحو،  أطوار  من  الرابع)1)  الطور  دخل  ثم   *

يمكن القول بأن كلمة جزاء ُنسيت أو عفى عليها الدهر، ولكن كيف تم ذلك هذا ما 

سنبينه من خالل املحوريني اآلتيني:

 :ƷǸǎǩƗ Ɨƶǵ Ǽǝ ǹƸƱƍ ƷǸǶǑǷ ƞǽǸƮǱ ƟƘƮǪǎǆǭ ƷƘƥƴǱƗ -ǧǷȁƗ ƷǸƮǮǩƗ

مل جييء هذا الطور إال بعد أْن هدأت نار اخلصومة بني البصيني والكوفيني والتي 

استمرت إىل أخريات الطور السابق -طور النضج والكامل- وبعد االستقرار بدأ العلامء 

اختيار  يف  السابقة)2)  األطوار  من  إليهم  وصلت  التي  النحوية  املصطلحات  هتذيب  يف 

ما قويت أدلته وصحت براهينه من تلك املصطلحات، شأهنا يف ذلك شأن قواعد علم 

النحو ومسائله التي كانت يوًما ما مثاًرا للجدل واخلالف)3).

ومنذ ذلك احلني أخذت بعض املصطلحات القديمة يف االختفاء، ومن أمثلة ذلك 

احلشو: بمعنى صلة املوصول عند سيبويه، وما جيري وما ال جيري: بمعنى ينصف وال 

ينصف عند الفراء، وغري ذلك مما عدت عليه عوادي األيام حتى أصبح جزًءا من تاريخ 

املصطلحات النحوية.

 – النحو  نشأة  يف  املوجز  يف  بالتفصيل  ذكرها  األطوار  هذه  اهلجري  الرابع  القرن  يف  بدأ  الرتجيح  طور   )1(
للدكتور حممد الشاطر أمحد- مكتبة الكليات األزهرية – مص – 1983 )70-30).

)2( املصطلح النحوي )156( باملعنى.
)3( أساليب الرشط يف القرآن الكريم )63( باملعنى.
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وهذا الذي ذكرناه حدث متاًما ملصطلح اجلزاء حيث أفقده النحويون أخرًيا داللته 
عىل التعليق أو األداة أو اجلملة األوىل من مجلة الرشط بل جعلوه خاًصا باجلملة الثانية 

مرادًفا ملصطلح اجلواب فال فرق بني أن يقال جواب الرشط أو جزاء الرشط)1).

:ƷǸǎǩƗ Ɨƶǵ Ǽǝ ƬǪǎǆǭ ǋƸǂǩƗ ƷƗƸǢƢƽƗ -ǼǱƘƦǩƗ ƷǸƮǮǩƗ

الطور وأخذ مدلواًل معينًا  التي استقرت يف هذا  يعترب الرشط أحد املصطلحات 
ا يعني مجلة مكونة من أداة  ال يـراد به سواه وال يفهم منه إال إياه، إذ أصبح أسلوًبا نحوياًّ
وفعل الرشط وجوابه وقد سبق بيان مفهوم الرشط عند النحاة بصورة موسعة فال حاجة 
إىل إعادته هنا، ولكن الذي يعنينا هو نقل نصوص النحويني التي دلت عىل استقرار هذا 

املصطلح عندهم وانترش بينهم إىل يومنا هذا وإليك بعًضا من تلك النصوص.

منهـم  الرتجيح:  طور  يف  جاءوا  َمْن  هبم  ونعني  املتأخرين:  بعض  نصوص   : أولاً
األنبـاري)2) )ت 328( حيث يقول: »وال حجة هلم يف قولـه: ]ې    ى    ى    ائ[ 
]األعىل:9[ ألن »إن« ليست إجياًبا وإنام معناها الرشط«)3) جاءت هذه اجلملة يف معرض 

الرد عىل من يذهب إىل أنَّ »إن« قد تأيت بمعنى »قد« مستداًل باآلية السابقة فأثبت هلم أنَّ 
»إْن« يف اآلية تعني التعليق، وعربَّ عنه بالرشط دون اجلزاء، مما يدل عىل انتشار الرشط 
واجلزاء  الرشط  »إْن: جتزم  يقول:  الرماين)4) )ت 384( حيث  ومنهم  التعليق.  بمعنى 

)1( املرجع السابق )64( بتصف.
)2) األنباري: هو حممد بن القاسم بن حممد، كنيته أبو بكر ويعرف باألنباري، أخذ العلم عن أبيه وعن أيب 
جعفر وثعلب وغريهم، وهو أحد األئمة املشهورين من أعلم الناس بالنحو الكويف، صدوق فاضل دين، 

هناية يف الذكاء والفطنة، له مؤلفات كثرية: منها: الزاهر يف اللغة، وأدب الكاتب بغية الوعاة )212/1).
)3( األضداد – ملحمد بن القاسم االنباري – حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم – املكتبة العصـرية – بريوت 

-1987 – )190( باختصار.
باألول أشهر،  بالرماين وبالوراق وهو  أبو احلسن عىل بن عيسى بن عبد اهلل، كان يعرف  الرماني: هو   (4(
كان عالمة يف األدب إماًما يف العربية يف طبقة الفاريس والسريايف، أخذ العلم عن الزجاج وابن الرساج =
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مجيًعا وقد يكون الرشط مستقباًل واجلزاء ماضًيا وهو أقل الوجوه«)1) فاستعمل الرشط 
يف معنى فعل الرشط، فهذا ما مل يكن مستعماًل قبله إال يف اجلزاء.

لعل يف هذين النقلني ما يكفي للداللة عىل استقرار مصطلح الرشط لدى النحاة يف 
طور الرتجيح واستمراره بعد ذلك.

ثانياًا: نصوص بعض النحويني بعد طور الرتجيح يف استعامل مصطلح الرشط: 
وإن كان فيام سبق نقله يف الفقرة السابقة كفاية للداللة عىل املطلوب، إال أنه قد يقول 
قائل: هناك من استعمل اجلزاء بداًل من الرشط اقتداًءا باملتقدمني فيقال له: وإن وجد 
أسلوب  عىل  للداللة  اجلزاء  دون  األصل  هو  الرشط  صار  بل  األصل  ليس  فهو  ذلك 
الرشط النحوي، فهذه نصوصهم ال تكاد حتىص، واكتفي بنقل بعضها عن مشاهريهم. 

يقول العكربي)2) )ت 616( يف إعراب قوله تعاىل: ]ۉ    ۉ    ې    ې    ې    
ې    ى    ى     ائ    ائ     ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ     ۆئ    ۈئ                  ۈئ[ 
يقول: »]ۉ    ۉ[ جواب الرشط؛ ]ائ[ و]ۆئ    ۈئ   ۈئ[ رشط أيًضا 
جوابه حمذوف أغنى عنه جواب الرشط األول، أي إن كنتم صادقني فافعلوا ذلك، وال 

تدخل »إن« الرشطية إال عىل فعل ماِض يف املعنى«)3) اهـ. 

=وغريمها، من مؤلفاته: التفسري، واحلدود األكرب واألصغر ورشح أصول ابن الرساج وغـيـرهـا تـويف 
سنة 384هـ بغية الوعاة )180/2( ونشأة النحو )173). 

)1( معاين احلروف – أليب احلسن عيل بن عيسى الرماين – حتقيق د. عبد الفتاح إسامعيل شعبي – دار الرشوق 
 .(74( – – بال تاريخ  – مص 

)2) الُعكرْبمَي: أبو البقاء عبد اهلل بن احلسني بن عبد اهلل، ولد ببغداد سنة 538هـ قرأ القرآن بالروايات عىل أيب 
س النحو واللغة واملذهب احلنبيل وقصده الناس من  احلسن البطائحي، وتفقه بالقايض أبا يعىل الفراء، درَّ
سائر األقطار، له عدد من املؤلفات منها: إعراب القرآن، إعراب احلديث، رشح أبيات الكتاب، وغريها 

تويف سنة 616هـ بغية الوعاة )38/2(، ومعجم املتفق واملفرتق )135).
)3( إمالء ما منَّ به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن – للعكربي – دار الكتب العلمية – 

بريوت – الطبعة األوىل – 1979)24/1). 
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فهذا نص واحد من إعرابه للقرآن تكررت فيه كلمة الرشط باملعنى االصطالحي 
أربع مرات.

وهذا ابن الشجري)1) )ت 542( يقول: »لو: مـن احلروف التي تقتيض األجـوبـة 
وختتص بالفـعـل ولكنـهـم مل جيزموا بـه، ألنه ال ينقل إىل االستقبال كام ُيْفعل مع حروف 

الرشط«)2) اهـ. 

فهذا النص كسابقه واضح يف استعامل الرشط يف معناه االصطالحي.

عىل  تدخل  املجازاة  »وكلم  املضارع  باب  يف   )646 )ت  احلاجب)3)  ابن  ويقول 
منه  تصيح  فهذا  اهـ.  وجزاء«  رشًطا  ويسميان  الثاين  ومسببية  األول  لسببية  الفعلني 

بتسمية الرشط وداللته عىل التعليق وإن كان قد سمى أدوات الرشط بكلم املجازاة.

ويقول ابن هشام)4) )ت 791( وهو يتكلم عن معاين »إذا«: »الغالب أن تكون 
ظرًفا للمستقبل مضمنة معنى الرشط وختتص بالدخول عىل اجلمـلة الفعـلية«)5). 

ففي هذه النصوص وغريها داللة عىل استقرار مصطلح الرشط لدى علامء النحو 
وإىل يومنا هذا واهلل أعلم. 

)1) ابن الشجري: أبو السعادات هبة اهلل بن عيل بن حممد ينتهي نسبه إىل عىل بن أيب طالب، كان واحد زمانه يف 
علم العربية وأشعار العرب وأيامها وأحواهلا، متضلًعا من األَدب أخذ علمه عن اخلطيب التربيزي وابن 
اللمع البن جني واألمايل  اتفق لفظه واختلف معناه، ورشح  فضال والِصيف وغريهم، من مؤلفاته: ما 

الشجرية، وغريها تويف سنة 542هـ بغية الوعاة )324/2). 
)2( األمايل الشجرية – البن الشجري – حيد آباد بال تاريخ )333/1). 

)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف متن الكافية – البن حاجب – مطبوع ضمن كتاب متون يف اللغة العربية – دار 
ابن حزم – بريوت الطبعة األوىل – 2005 – )35).

)4( تقدمت ترمجته.
)5( مغني اللبيب عن كتب األعاريب – البن هشام األنصاري – حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد – دار 

إحياء الرتاث العريب – بريوت – بال تاريخ )1088/1).
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معاني أدوات الشرط 
وأقسامها وأحكامها عند النحويني 

الفصل األول: معاني أدوات الشرط عند النحويني:
املبحث األول: معنى األداة يف النحو وعالقتها باحلرف 

املبحث الثاني: معاين أدوات الرشط احلرفية عند النحويني 
املبحث الثالث: معاين أدوات الرشط االسمية عند النحويني 

الفصل الثاني: بيان أقسام أدوات الشرط وأحكامها عند النحويني:
املبحث األول: أقسام أدوات الرشط عند النحويني 

املبحث الثاني: أحكام أدوات الرشط عند النحويني
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معاني أدوات الشرط عند النحويني

املبحث األول
ǛƸƮǩƘƛ ƘǶƢǡȆǕǷ ǸƮǲǩƗ Ǽǝ ƝƗƳȁƗ Ǻǲǖǭ

املطلب األول

ƫȆǎǅȅƗǷ ƞǚǪǩƗ Ǽǝ ƝƗƳȁƗ Ǻǲǖǭ
يف هذا املطلب حموران:

أحدهما: لبيان معنى األداة يف اللغة.
واآلخر: لبيان معنى األداة يف اصطالح النحويني.

اللغة: أصل األلف يف األداة واو ألهنا جتمع عىل  احملور األول- معنى األداة يف 
أدوات)1)، وبالرجوع إىل املعاجم اللغوية وجدنا أن لألداة عدة معاٍن منها ما ييل:

حرفته،  تقيم  التي  آلته  أي  أداة:  حرفة  ذي  لكل  يقال  احِلَريف،  آلة  معانيها:  من 
ومنه أداة احلرب أي سالحها، ويقال: رجل مْؤٍد: أي تام السالح كامل أداة احلرب)2) 

وبعضهم قص األداة عىل اآللة الصغرية)3).
تأديتم هلذا األمر: أي  يقال: هل  ومن معانيها: أخذ األهبة واالستعداد لليشء، 
ُه أي أهبته)4) ويف هذا املعنى يقول  هل تأهبتم له، ويقال أيًضا: أخذت لذلك األمر َأِديَّ

الشاعر)5): 

)1( هتذيب اللغة )162/14). 
)2( لسان العرب مادة: )أ د ي( وهتذيب اللغة مادة: )أ د ي(.

)3( املعجم الوسيط )10/1).
)4( لسان العرب مادة: )أ د ي( وهتذيب اللغة مادة: )أ د ي(.

 )5( القائل هو: األسود بن يعفر بن عبد األسود بن حارثة النهشيل، شاعر جاهيل مشهور، عده ابن سالم =
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ــــوا ــــّرق ـــا بـــعـــــــد زيـــــــــد يف فــــتــــاة ُف ــا بــعـــــد حــســن تـــــأدَّى)1)مــــ قــتـــــالاً وســبــياً

أَداته من العدة وقد تأدَّى القوم إذا  قال األزهري)2): أي بعد قوة؛ وأخذ للدهر 
أخذوا العدة التي تقوهيم عىل الدهر)3).

ومن معاني األداة: التقوية واإلعانة وما إىل ذلك تقول، من ُيؤدينى عىل فالن أي 
َمْن يعينني عليه، وشاهده قول الطرماح بن حكيم)4).

ـــــــيَّ ِفــــــتــــــاُء ِســـــي ــــ ـــان)5)فـــيـــؤديـــهـــم عـــلــــ ـــنـــا يـــــــــــا ذا احلـــن حـــــنـــــانـــــك ربَّ

ين عليه، وأهل احلجاز يقولون: آديته عىل وزن أفعلته أي  ويقال آِدين عليه أي َقوِّ
أعنته، وآداين السلطان عليه أي أعداين، واستأديته عليه: استعديته)6).

يُت له ِمن حقه: أي  ومن هذه املادة أيًضا: أدَّى إليه اليشء: أوصله وقضاه، وتأدَّ
قضيته، ألن أداء ما عليك من دين تقوية جلانب ذي الدين وإعانته عىل احلاجة والفاقة إىل 

ما له عليك ِمْن ماله)7).
=اجلمحي من شعراء الطبقة اخلامسة، يدعى أعشى بنى هنشل، كام يكنى أبا اجلراح، أكثر من التنُّقل يف 
معجم  600م  توىف  جيد  كثري  شعر  له  كان  أنه  كام  الشعر،  بأول  الحقة  رائعة  طويلة  قصيدة  له  العرب، 

الشعراء )18).
)1( البيت يف لسان العرب مادة: )أ د ي( وهتذيب اللغة مادة: )أ د ي(.

األزهــري: هو حممد بن أمحد بن األزهر بن طلحة بن نوح األزهري اللغوي األديب، أبو منصور، ولد   (2(
سنة 282 هـ وأخذ العلم عن الربيع بن سليامن ونفطوية وابن الرساج وأدرك ابن دريد ومل يرو عنه، كان 
رأًسا يف اللغة، له من املؤلفات: التهذيب يف اللغة، تفسري ألفاظ خمتص املازين، األدوات وغريها تويف سنة 

370هـ بغية الوعاة )20-19/1). 
)3( هتذيب اللغة )162/14).

ُثَقل بن طيء، ولد يف الشام وقىض هبا السنوات  الطرماح بن حكيم: يكنى أبا نفر وأبا خبينة، من بنى   (4(
األوىل من حياته، وأصبح بعد ذلك جندًيا يف الكوفة، ثم بعد ذلك حتول إىل اخلوارج وعمل معلاًم يف الري، 

وحتول بعد ذلك لألزارقة واستعمل الُتْقَية، توىف سنة 112هـ معجم الشعراء )135).
)5( لسان العرب مادة: )أ د ي(.

)6( املرجع السابق: نفس املوضع.
)7( القاموس املحيط مادة: )أ د ي( وأساليب الرشط يف القرآن الكريم )74( بتصف.
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ألنَّ  وذلك  التقوية  عىل  تدل  كلها  فهي  اللغوية  ومادهتا  األداة  معاين  بعض  هذه 
األداة إنام يتخذها اإلنسان لتقوية جانبه جتاه ما يريد فعله؛ سواء كانت تلك األداة آلة 
حرب يتَقوى هبا عىل القتال أو آلة حرفة يتقوى هبا عىل صنعته، وكذلك يقال فيام يتهيأ به 

للسفر أو غريه من األمور العظيمة اجلسيمة.

ولعل األداة يف اصطالح النحاة مأخوذة من معنى اآللة وذلك ألهنا عندهم غالًبا 
الرشط  كأدوات  فيه  إالرّ  األدوات  تلك  تستخدم  املعاين ال  من  معنى  إىل  هبا  يتوصل  ما 

ونحوها كام سيأيت.

:ǰǾǽǸƮǲǩƗ ƫȆǎǅƗ Ǽǝ ƝƗƳȁƗ Ǻǲǖǭ -ǼǱƘƦǩƗ ƷǸƮǮǩƗ

مل يرد ذكر األداة يف كتاب سيبويه مما يدل عىل أهنا ليست من مصطلحات املتقدمني 
اساًم  املستخدمة  الكلمة  بمعنى  -سيبويه-  عنده  احلرف  لفظ  ورد  ولكن  النحويني  من 

كانت أو فعاًل أو حرًفا وغالًبا ما نجده يسمي احلرف باسم معناه الوظيفي)1).

األمر  وحروف  االستفهام  حروف  جمرى  أجريت  حروف  باب  »هذا  كقوله)2): 
والنهي: وهي حروف النفي شبهوها بحروف االستفهام حيث قدم االسم قبل احلرف 

ألهننَّ غري واجبات كام أن األلف وحروف اجلزاء غري واجبة«.

األمر  فيها  ألن  والنهي  األمر  بمنزلة  تنزل  التي  احلروف  باب  »هذا  وقوله: 
ُيْتم  تقول: حسُبك  تلك احلروف حسُبك وكُفيك، ورشُعك وأشباهها،  والنهي، فمن 

الناس«)3).

)1( دراسات يف األدوات النحوية – للدكتور مصطفى النحاس – رشكة الريان للنرش والتوزيع – الكويت – 
الطبعة األوىل – 1979 – )10( بتصف.

)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف الكتاب )145/1).
)3( املرجع السابق )100/3).
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العمل سواء  التي تستخدم يف  د)1) بمعنى اآللة  املربرّ وقد وردت لفظة األداة عند 

أكان حرًفا أم غريه، جاء ذلك يف املقتضب »اعلم أن األفعال أدوات لألسامء تعمل فيها 

كام تعمل احلروف الناهية واجلارة، وإن كانت األفعال أقوى يف ذلك«)2) اهـ. 

أدوات  أصل  و»اهلمزة«  الرشط،  أدوات  أصل  »)إْن(  آخر  موضع  يف  وقال 

االستفهام، و»إال« أحق باالستفهام، والواو أحق بالعطف«)3) اهـ.

أما املتأخرون من النحاة فإهنم أطلقوا لفظ األداة عىل األدوات النحوية العامة مثل 

أدوات االستفهام ولكنهم مل يلتزموا بتسميتها أداة بل قد يطلقون عليها »حروًفا« كام قال 

اهلروي)4) يف األزهية »وإذا استفهمت بحرف غري األلف من حروف االستفهام عطفت 

بعده بـ أو ومل تعطف بأم، ألن أم ال تعادل من حروف االستفهام إال األلف«)5).

وأما ابن هشام)6) فانه يسمي األدوات مفردات كام يسميها حروًفا حيث قال: »...

وأعنى باملفردات احلروف وما تضمن معناها من األسامء والظروف«)7) ثم قال بعد ذلك 

بقليل »واأللف أصل أدوات االستفهام«)8).

)1( تقدمت ترمجته.
)2( املقتضب )80/4). 

)3( املرجع السابق )46/4).
اهلروي: هو أبو احلسن عيل بن حممد اهلروي، كان عامًلا بالنحو، إماًما يف األدب جيد القياس، صحيح   (4(
القرحية، حسن العناية باألدب، مقياًم بالديار املصية، له من املؤلفات األزهية يف علم احلروف توىف سنة 

415 بغية الوعاة )205/2( واملوسوعة امليرسة )1660/2).
)5( األزهية يف علم احلروف -للهروي- حتقيق عبد املعني امللوحي ـ مطبوعات جممع اللغة العربية ـ دمشق 

ـ1993 )126).
)6( تقدمت ترمجته.

)7( مغني اللبيب )19/1).
)8( املرجع السابق )21/1).
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وقال ابن عقيل)1) يف رشح قول ابن مالك)2): 
ومهما ومــــــــا  ــــْن  وممَ »إْن«  بـــ  ـــاوأجــــزم  ــــ إذمــــ أيــــــــــــــن  ــــان  ـــــ أيـــــ مـــتـــــــــــى  أي 

»وهذه األدوات التي جتزم فعلني أسامء إال إن وإذما، فاهنام حرفان وكذلك األدوات 

التي جتزم فعاًل واحًدا كلها حروف«)3).

 من هذا النص نأخذ فائدتني:

األوىل: أنه أطلق لفظ األدوات عىل احلروف التي جتزم املضارع.

الثانية: أنه جعل بعضها حروًفا وبعضها أسامء.

وهبذا ُيَعلم الفرق بني مصطلَحْي األداة واحلروف يف كالم النحاة ألنه ال فرق بني 

قول ابن عقيل هذا وقول ابن هشام السابق؛ إذ كالمها يفيد أن األداة أعم من احلروف 

ألن األداة تشمل احلروف والظروف وبعض األسامء.

:ǰǾǽǸƮǲǩƗ ƴǲǕ ƝƗƳȁƗ ǫǸǶǞǭ ƞǅȆƱ

مما سبق ذكره يمكننا أن نحص مفهوم األداة عند النحويني يف ثالثة أشياء ثم بعد 

ذلك نعرفها تعريًفا جامًعا مانًعا.

أو  الفضلة)4)،  وبني  بينهام  أو  إليه  واملسند  املسند  بني  تربط  كلمة  تعني: كل  األداة   -1

ابن عقيل: هو هبا الدين عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عقيل القريش اهلاشمي، ولد سنة 698 هـ، درس   (1(
القراءات والفقه والعربية واملعاين عىل مشايخ أجالء، كان اماًما يف العربية والبيان، له عدة مؤلفات منها: 
بالقاهرة سنة  تويف  األلفية؛  النفيس، ورشح عىل  آل عمران، واجلامع  إىل آخر سورة  فيه  التفسري، وصل 

769هـ بغية الوعاة )47/2).
)2( تقدمت ترمجته، والبيت يف األلفية )104).

)3( رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك – )339/2).
عنهام،  ُيْستغنى  ال  ألهنام  »عمدة«  يسميان  ومها  إليه  واملسند  املسند  غري  اجلملة  يف  ما  كل  هي  الفضلة:   (4(

والفضلة خالفهام وقد ُيستغنى عنها موسوعة النحو والصف واإلعراب )487).
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إىل  املعنى  إفضاء  هبا  يراد  التي  الكلمة  يعيش)2):  ابن  وقال  وأخرى)1)  مجلة  بني 
الفعل)3).

2- كام تعني أيًضا: الكلمة التي يتوصل هبا قائلها إىل إفادة معاٍن خمتلفة يقتضيها التعبري 
كأدوات االستفهام واالستثناء)4).

تتكون  كالتي  املتنوعة  العوامل  ذات  املوضوعات  غالًبا يف  األداة  النحاة  3- ويستعمل 
من أسامء وأفعال وحروف كعوامل االستثناء، أو من حروف وأسامء فقط كعوامل 
لألفعال  النصب  وعوامل  اجلر  عوامل  يف  األدوات  لفظ  يقل  حني  يف  االستفهام، 

املضارعة لكوهنا حروًفا فقط وليس فيها أسامء)5).

ويف ضـوء هذه املفاهيم يمكننا تعريف األداة بام قاله الدكتور مصطفى النحاس 
»األدوات هي روابـط تـربـط أجزاء اجلملة بعضها ببعض وتدل عىل خمتلف الـعـالقـات 

الـداخـلـيـة بـيـنـها«)6).

)1( موسوعة النحو والصف واإلعراب )32).
بابن  املشهور  البقاء  أبو  الدين؛  بموفق  يلقب  احللبي،  النحوي  حممد  بن  يعيش  بن  عيل  بن  يعيش  هو   )2(
يعيش وكان يعرف بابن الصانع، ولد بحلب سنة 553هـ، قرأ علم النحو عىل فِتيان احللبي وأيب العباس 
البيزورى وكان من كبار أئمة العربية، ماهًرا يف النحو والصف، تصدر لألقراء بحلب زماًنا وطال عمره 
وشاع ذكره، من مؤلفاته: رشح املفصل للزخمرشي، ورشح تصيف ابن جني، تويف بحلب عام 643هـ 

بغية الوعاة )352-351/2). 
)3( رشح املفصل للزخمرشي – البن يعيش – دار صادر – مص – بال تاريخ )7/8).

)4( معجم املصطلحات النحوية والصفية )10).
)5( املرجع السابق: نفس املوضع بتصف.

)6( دراسات يف األدوات النحوية )24).
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املطلب الثاني
 ƫȆǎǅȅƗǷ ƞǚǪǩƗ Ǽǝ ǛƸƮǩƗ Ǻǲǖǭ

بيان  يف  واآلخر  اللغة  يف  احلرف  معنى  بيان  يف  أحدمها:  حموران:  املطلب  هذا  يف 
معنى احلرف يف اصطالح النحويني: 

َي  احملور األول: معنى احلرف يف اللغة: احلرف يف األصل: الَطَرف واجلانب وبه ُسمرّ
احلرف من اهلجاء)1)؛ وملادة )ح ر ف( معاٍن آخر نذكر منها:

H قال: »إن هذا  النبي  اللغة: فقد ورد يف احلديث أن  1- احلرف: يطلق عىل 
أيب  »عن  األزهري)3)  قال  منه«)2)  تيرس  ما  فاقرءوا  أحرف  سبعة  عىل  ُأنِزل  القرآن 
العباس)4) -املربد- أنه سئل عن قوله H: »نزل القرآن عىل سبعة أحرف« 
معناها  التي  السبعة  األحرف  وهذه  -األزهري-  قلت  اللغات  إال  هي  ما  فقال: 
اللغات غري خارجة عن الذي كتب يف مصاحف املسلمني«)5) وهذه اللغات متفرقة 
يف القرآن، فبعضه بلغة قريش؛ وبعضه بلغة أهل اليمن، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه 

بلغة ُهَذْيل، وكذلك سائر اللغات ومعانيها«)6).
2- احلرف: يأيت بمعنى القراءة تقول: هذا يف حرف ابن مسعود)7) أي قراءته واملقصود 

)1( لسان العرب مادة: )ح ر ف(.
)2( اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان )193/1).

)3( تقدمت ترمجته.

)4( تقدمت ترمجته.
)5( هتذيب اللغة )12/5(، ولسان العرب )128/3( باختصار.

)6( لسان العرب مادة: )ح ر ف( باختصار.
)7( عبد اهلل بن مسعود صحايب جليل أحد السابقني لإلسالم هاجر اهلجرتني وشهد بدًرا واملشاهد بعدها، كان 
أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول اهلل H تويف سنة 32هـ أيام خالفة عثامن ابن عفان صور 
من سري الصحابة – لعبد احلميد عبد الرمحن – دار ابن خزيمة – الرياض – الطبعة األوىل – 1413هـ 

.(108-97(
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قراءته للقرآن الكريم، ويطلق احلرف عىل القراءة التي ُتقرأ عىل أوجه)1). 
3- احلرف: يطلق عىل الشق واجلانب والَطَرف: تقول حريَفْ الرأس أي شقاه، وتقول 

حرف السفينة واجلبل جانبهام، واجلمع أحرف وحروف وِحَرَفَة )2). 
تعاىل:  قولــه  يف  الشك  احلرف:  األعرايب)3):  ابن  قال  الشك:  بمعنى  يأيت  احلرف   -4
]ڳ    ڳ            ڳ    ڳ       ڱ    ڱ    ڱ[ ]احلج:11[ أي شك، وقال غريه »عىل حرف« 

أي عىل وجه واحد؛ وهو أن يعبد اهلل عىل الرساء ال الرضاء«)4) اهـ. 
5- احلرف يطلق عىل العدول عن اليشء وامليل عنه: إذا مال اإلنسان عن اليشء يقال 

ف وانحرف واحرورف وأنشد العجاج)5): حترَّ
احــــرورفــــا واء  ــــدمَ ـــــ ـــــ ُعـــــ أصـــــــاب  ُظلَّفــاوإْن  ــا  ُظــلــــــــوفاً ـــا  ــــ ووّلهــــ ــا  عــنــهـــ

ف أي ُعِدل  أي وإن أصاب موانع ألن ُعَدوا اليشء موانعه، ويقال أيًضا: قلم حمرَّ
بأحد طرفيه عن اآلخر)6).

ويدخل يف هذا املعنى الصف والتغبري.قال الليث)7) »والتحريف يف القرآن تغيري 
التوراة باألشباه،  اليهود تغري معاين  به، كام كانت  الشبه  الكلمة عن معناها وهي قريبة 

فوصفهم اهلل بفعلهم فقال: ]ٺ    ٺ    ٺ    ٿ[ ]النساء:46[« اهـ.

)1( لسان العرب مادة )ح ر ف( بتصف.
)2( املرجع السابق مادة: )ح ر ف( بتصف. 

)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف هتذيب اللغة مادة: )ح ر ف(.
)4( القاموس املحيط مادة: )ح ر ف(.

)5( تقدمت ترمجته، والبيت يف لسان العرب )129/3( وهتذيب اللغة مادة: )ح ر ف(.
)6( لسان العرب )5/ 129( واملعجم الوسيط مادة: )ح ر ف(.

الليث: هو الليث بن نص بن يسار اخلرساين وقيل هو الليث بن املظفر، أخذ عن اخلليل النحو واللغة   (7(
بالشعر،  بصرًيا  األدب  يف  بارًعا  وكـان  الليث،  فأكمله  إمتامه  قبل  ومات  العني  كتابه  ترتيب  عليه  وأمىل 
والغريب والنحو، تويف سنة 175هـ  املوسوعة امليرسة يف تراجـم أئمة التفسري واالقراء والنحو واللغة – 

)1868/2( وقوله يف هتذيب اللغة مادة: )ح ر ف(.
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 :ǛƸƮǪǩ ǻǸǚǪǩƗ ǺǲǖǮǩƗ Ǽǝ ǧǸǢǩƗ ƞǅȆƱǷ

والصف  والعدول  وامليل  والقراءة  واللغة  واجلانب  الطرف  بمعنى  يأيت  أنه 
والتغيري، وهناك معاٍن ُأَخُر أعرضت عنها خشية اإلطالة، إذ فيام مىض كفاية يف توضيح 

معنى احلرف.

واحلرف يف اصطالح النحويني مأخوذ من معناه اللغوي الطرف واجلانب يقول 
ابن النحاس)1): »إنام سمى حرًفا إذ كان فضلة وطرًفا يف باب اإلسناد، ألنه ال ُيسنَد وال 

ُيسنَد إليه، فُأِخَذ من َحْرِف اجلبل وهو طرفه«)2).

وذكر املرادي)3) قوالن للنحاة يف سبب تسمية احلرف حرًفا)4):
هو  اللغة  يف  واحلرف  وفضلة،  الكالم  يف  طرف  ألنه  بذلك  سمي  أنه  أحدهما: 

الطرف.
الثاني: أنه سمي بذلك ألنه يأيت عىل وجه واحد، وهو أحد معاين احلرف يف اللغة، 
وقد سبق ذكره يف تفسري قوله تعاىل: ]ڳ    ڳ            ڳ    ڳ       ڱ    ڱ    ڱ[ ]احلج:11[ ثم 

ي حرًفا ألنه طرف يف الكالم«)5).  رجح القول األول فقال: »والظاهر أنه ُسمرّ
)1) النحاس: هو حممد بن إبراهيم بن حممد، أبو عبد اهلل هباء الدين احللبي، شيخ الديار املصية يف علم اللسان، 
ولد سنة 627هـ، وأخذ العربية عن ابن عمرون، وابن اللَّيث وابن يعيش وغريهم، كان من األذكياء وهو 
مشهور بالدين والصدق والعدالة، ومل يؤلف إال رشح املقرب البن عصفور تويف سنة 698هـ بغية الوعاة 

 .(15-13/1(
)2( رشح املقرب املسمى التعليقة – البن النحاس – حتقيق د. خري عبد الرايض عبد اللطيف – دار الزمان – 

السعودية – الطبعة األوىل - 2005 – )120/1).
)3) املرادي: هو احلسن بن قاسم بن عبد اهلل املعروف بابن أم قاسم، أخذ العربية عن ابن الرساج وأيب حيان 
وغريمها، صنَّف وتفنَّن وأجاد، له مؤلفات كثرية منها: رشح التسهيل، ورشح األلفية، واجلنى الداين يف 

حروف املعاين وغريها، تويف 749هـ بغية الوعاة )517/1).
)4( اجلنى الداين يف حروف املعاين – للمرادي – حتقيق الدكتور فخر الدين قبادة وحممد نديم – دار األفاق 

اجلديدة – بريوت – الطبعة الثانية – )1983،24( بتصف.
)5( اجلنى الداين )24).



126

:ǰǾǽǸƮǲǩƗ ƫȆǎǅƗ Ǽǝ ǛƸƮǩƗ Ǻǲǖǭ -ǼǱƘƦǩƗ ƷǸƮǮǩƗ

لقد تعددت آراء النحويني واختلفت عباراهتم يف تعريف احلرف، ومن بني اآلراء 
رأي يقول أن احلرف ال حيتاج إىل تعريف؛ ألن احلروف ألفاظ حمصورة وما كان حمصوًرا 
فإنه ال حيتاج إىل تعريف، ولكن هذا غري صحيح؛ ألننا نحتاج إىل احلد عند االختالف يف 

كلمة ما أهي حرف أم ال؟

ولست هاهنا معنًيا بذكر كل اآلراء بل سأذكر ما كان أقرب إىل الصواب ثم أبني 
ما اعرُتض عليه ثم أخلص إىل تعريف جامع مانع يكون هو املختار من بني تلك اآلراء 

إن شاء اهلل تعاىل.

 :ǧǷȁƗ ǜǽƸǖƢǩƗ

قال سيبويه)1) »)الكلم( اسم وفعل وحرف جاء ملعنى ليس باسم وال فعل«؛ وتبعه 
عىل هذا التعريف أكثر النحاة)2) حتى إن الفريوز آبادي)3) تعصب لـه جًدا وقــال »وما 
سواه من احلدود فاسد«، ومعنى قول سيبويه »حرف جاء ملعنى« سوف يأيت رشحه يف 
التعريفات الالحقة ولكن عىل هذا التعريف اعرتاض أال وهو أنه قال »جاء« واملجيء 
يشعر ببيان العلة التي ألجلها جاء احلرف، وعلة اليشء غريه، واملراد من احلدود بيان 
التي وضع ألجلها، واملعنى اإلمجايل لتعريف سيبويه أن احلرف هو ما  العلة  الذات ال 
يفيد معنى ليس يف اسم وال فعل فـقـولك: »هل زيد منطلق« هل أفادت معنى ليس يف 

زيد وال منطلق«)4). 

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف الكتاب )12/1).
)2( دراسات يف األدوات النحوية )12( وأساليب الرشط يف القرآن الكريم )78).

)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف القاموس املحيط مادة: )ح ر ف(. 
 – – مكتبة املعارف بريوت الـطـبـعـة األوىل  – حتقيق عمر فارق الطبَّاع  – ألمحد بن فارس  )4( الصاحبي 

1993 – )87( باختصار.
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 :ǼǱƘƦǩƗ ǜǽƸǖƢǩƗ

ابن  تعريف  هذا  بنظري؛  وال  بنفسها  ال  وضعًيا  إسناًدا  تقبل  ال  كلمة  احلرف: 
مالك)1). 

 :ǴƮǾǉǸơ

كلمة: جنس يشمل االسم والفعل واحلرف، وُعلم من تصدير احلدرّ به أنَّ ما ليس 
بكلمة فليس بحرف كهمَزيْت النقل والوصل، ويا التصغري، فهذه من حروف اهلجاء)2).

 :ƳƘǲƽȃƗ ǨƜǢơ ȅ

اإلسناد عبارة عن تعليق خرب بمخرب عنه أو طلب بمطلوب منه، واالسناد منفي 
عن احلرف وهو ثابت يف األسامء واألفعال فاالسم يقبل اإلسناد كقولك زيد فاضل، 

والفعل مسند أبًدا نحو قولك جاء زيد، وغريه من األفعال)3).

:Ƙ ăǾǖǉǷ

أي أن احلرف ال يقبل اإلسناد الوضعي وقيَّده بالوضعي احرتاًزا من اإلسناد غري 
الوضعي ألنه يصلح لكل لفظ، والوضعي هو ما كان باستعامل العرب)4). 

 :ƘǵƸǾǒǲƛ ȅǷ ƘǶƾǞǲƛ ȅ

تقبله  لكن  ُتسنَد،  وال  إليها  يسند  ال  فإهنا  للنداء،  الالزمة  األسامء  عن  به  احرتز 
بنظري، وليس املراد بالنظري ما وافق معنى دون نوع كاملصدر والصفة بالنسبة للفعل، بل 
ما وافق معنى ونوًعا، كموافقة قول اآلمر بالصمت سكوًتا لقوله َصْه لكنَّ َصْه ال يقبل 

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح التسهيل )10/1).
)2( اجلنى الداين )20( بتصف.

)3( رشح التسهيل )19/1).
)4( رشح التسهيل )9/1-10) – والتذييل والتكميل يف رشح كتاب التسهيل – أليب حيان األندليس – حتقيق 

اوي – دار القلم – دمشق الطبعة األوىل  ـ1997 )490/1( بتصف.  الدكتور حسن هزرّ
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اإلسناد الوضعي ويقبله السكوت، إذن فاحلرف ال يقبل اإلسناد الوضعي ال بنفسه وال 
بنظريه)1).

اعرتاض عىل هذا التعريف: هذا التعريف ُيعرَتض عليه بشيئني: 

األول: أن هذا احلد ذكر فيه صفة النفي وهو قوله: »ال تقبل« فهو عدمي والعدمي 
مت منه املاهية واألعدام ال تتقوم منها املاهية  ال يكون يف احلد، ألن احلد إنام يكون بام تقوَّ
ألهنا سلوب، أي أن األعدام أشياء سالبة وما كان سالًبا ال يفيد املعنى املطلوب وعىل 

وجه أخص يف احلدود)2).

ز، ألنه قال فيه »وال بنظري« احرتاًزا من األسامء الالزمة  الثاني: يف هذا احلد جتوُّ
للنداء ـ فإهنا ال تقبل اإلسناد بنظري ـ وهذا جماز ألهنا مل تقبل هي اسناًدا ال بنفسها وال 
بنظريها، وإنام نظريها هو الذي قبل اإلسناد، فال ينسب اإلسناد إليها بوجه من الوجوه، 

وإنام ينسب إىل نظريها يف احلقيقة)3).

وبناء عىل هذين االعرتاضني قد ُعلم ما يف هذا التعريف من الضعف فهو إذن مل يوصلنا 
إىل مفهوم واضح للحرف، ومن َثمَّ استبعدنا هذا التعريف عن أن يكون هو املختار.

:ƤǩƘƦǩƗ ǜǽƸǖƢǩƗ

احلرف ما دل عىل معنى يف غريه، وهذا قول الزخمرشي)4) وغريه)5) وسيأيت رشحه 
ضمن التعريف اآليت، ولكن عليه اعرتاضان.

)1( املرجعني السابقني: نفس املوضع بتصف.
)2( التذييل والتكميل: )49/1( بتصف يسري.

)3( املرجع السابق )50/1( بتصف يسري.
)4( تقدمت ترمجته، وقوله يف املفصل يف صنعة اإلعراب – للزخمرشي حتقيق د. عيل بو ملحم – دار ومكتبة 

اهلالل – بريوت – الطبعة األوىل - 1993 – )379).
)5( رشح ابن عقيل )20/1( واللباب يف علل البناء واإلعراب )50/1).
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واأللفاظ  الكلمة  فيها  يدخل  ألهنا  املبهامت  من  وهي  بـ»ما«  احلد  ر  ُصدِّ األول: 
املهملة واملستعملة، وكان األوىل أن يستعمل » كلمة » بداًل عنها، ومعلوم أن استعامل 

املبهامت مما يعاب يف احلدود)1).

الثاني: قوله: »دل عىل معنى يف غريه« حيتمل أن يدل عىل معنى يف غريه، ومعنى يف 
نفسه ومن ذلك أسامء االستفهام والرشط، فإن كل واحد منها يدل بسبب تضمنه معنى 
احلرف مع داللته عىل املعنى الذي وضع له، فإذا قلت مثاًل: من يقم أقم معه، فقد دلت 
»َمْن« عىل شخص عاقل بالوضع، ودلت مع ذلك عىل ارتباط مجلة اجلزاء بجملة الرشط 
لتضمنها معنى »إْن« الرشطية، فلذلك كان هذا احلد يف حاجة إىل إضافة »فقط« إلخراج 

مثل هذه األدوات)2). 

:ǔƛƗƸǩƗ ǜǽƸǖƢǩƗ

احلرف كلمة دلت عىل معنى يف غريها فقط، وهذا تعريف أيب حيان األندليس)3) 
والفاكهي)4) وغريمها)5).

وهو التعريف الذي خال من مجيع االعرتاضات السابقة، ولذا كان هو املختار من 
بني سائر احلدود التي ُحدَّ هبا احلرف)6).

)1( اجلنى الداين )20( باملعنى.
)2( املرجع السابق )21( بتصف.

)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف التذليل والتكميل )50/1( وعبارته كلمة دالة...الخ.
)4) الفاكهي: هو عبد اهلل بن أمحد بن عيل امللقب بجامل الدين، ولد بمكة سنة 899هـ ثم سافر إىل مص 
وكان من أكابر علامء زمانه، مشارًكا يف مجيع العلوم إال إنه مل يكن له نظري يف علم النحو حتى قيل: إنه 
سيبويه زمانه له من املؤلفات: جميب الندا إىل رشح قطر الندا، واحلدود النحوية، ورشحها، وكشف النقاب 
 – القرن العارش  النور السافر عن أخبار  عن خمدرات ملحة اإلعراب للحريري، وغريها، تويف 972هـ 

لعبد القادر للعيدرويس 277 وقوله يف رشح احلدود النحوية )82).
)5( كاملرادي يف اجلنى الداين )20).

 )6( إذ قال بعضهم احلرف: كلمة ال تدل عىل معنى االرّ يف غريها، وقال آخر: احلرف كلمة دلت عىل معنى =
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 :ǴƭƸǁ

ليس  بكلمة  ليس  ما  أن  منه  وُعِلَم  والفعل واحلرف،  كلمة: جنس يشمل االسم 

بحرف وقد سبق هذا املعنى يف رشح التعريف الثاين واُعرِتَض بأن تصدير حد احلرف 

بالكلمة ال يصح لكون أنه خيرج عنه من احلروف ما هو أكثر من كلمة واحدة، نحو إنام 

وكأنرّام. وجوابه: أنه ال يوجد يف احلروف ما هو أكثر من كلمة واحدة.

صريه  مما  كأنَّ  نحو  بخالف  واحد،  حرف  ال  حرفان  فهو  وكأنام  إنام  نحو  وأما 

الرتكيب كلمة واحدة فهو حرف واحد)1). 

دلت عىل معنى يف غريها: خيرج به الفعل وأكثر األسامء، ألن الفعل ال يدل عىل 

معنى يف غريه، وكذلك أكثر األسامء)2). 

وقوهلم: »يف غريها« أي بسبب انضامم غريها إليها من اسم كمررت بزيد أو فعل 

نحو: قد قام أو مجلة كحروف النفي واالستفهام والرشط، فاحلرف مرشوط يف داللته 

عىل معناه الذي وضع له ذكر متعلَّقه، فإن مل يذكر متعلقه فال داللة له عىل يشء)3).

فقط: احرتاز عن أسامء االستفهام والرشط فإهنا تدل عىل معنى يف غريها لكنها مع 

ذلك تدل عىل معنى يف نفسها، وقد ذكرت يف االعرتاض عىل التعريف السابق أنه ال بد 

من إضافة كلمة »فقط« إلخراج أسامء االستفهام والرشط لتضمنها معنى يف نفسها.

=ثابت يف لفظ غريها، وقال ثالث: احلرف هو الذي ال جيوز أن خٌيرَب وال يكون خرًبا، وغري ذلك مما ذكره 
النحاة يف كتبهم.

)1( اجلنى الداين )21( والتذليل والتكميل )50/1( بتصف. 
)2( املرجعني السابقني: نفس املوضع.

)3( رشح احلدود النحوية ـ جلامل الدين عبد اهلل بن أمحد الفاكهي – حتقيق د. حممد الطيب اإلبراهيم – دار 
النفائس – بريوت – الطبعة األوىل - 1996 – )82-83( بتصف. 
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:ǴƛƗǸƩǷ ǜǽƸǖƢǩƗ ǺǪǕ ǇƗƸƢǕƗ

االعرتاض: قد يقول قائل: يفهم من قوهلم يف التعريف »كلمة دلت عىل معنى يف 
غريها« أنه إذا ذكر وحده –أي احلرف– فإنه يبقى من قبيل املهمالت النه ال معنى له يف 

نفسه، واحلرف مستعمل ال مهمل؟

اجلواب: ال نسلم أنه يصبح من قبيل املهمالت، ألن احلرف وضع لكي يفهم منه 
معنى عند الرتكيب وليس املهمل كذلك؛ ألن املهمل ليس له معنى ال يف حال اإلفراد 

وال يف حال الرتكيب)1).

وهبذا يتبني سالمة التعريف من مجيع االعرتاضات فكان هو األوىل باالختيار من 
غريه واهلل أعلم. 

)1( رشح املقرب – البن النحاس )122/1( بتصف.
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املطلب الثالث

 ǛƸƮǩƗǷ ƝƗƳȁƗ ǰǾƛ ƞǡȆǖǩƗ

توصلنا من خالل ما تقدم إىل أن األداة: قد وردت يف كالم النحاة القدامى متمشًيا 
مع املعنى املعجمي أحياًنا، وهو أنَّ األداة تعني اآللة التي تستخدم وهي يف النحو: يقصد 
هبا الكلمة سواء كانت اساًم أو فعاًل أو حرًفا، وإذا أردنا املصري إىل قول جامع يف األداة 
عىل  وتدل  ببعض  بعضها  اجلملة  أجزاء  يربط  رابط  »إهنا  قلنا  اليوم  السائد  ومفهومها 

خمتلف العالقات الداخلية بينها«.

ُترى  فيا  فقط،  غريها  يف  معنى  عىل  تدل  كلمة  بأنه  القول  سبق  فقد  احلرف  وأما 
الناحية النحوية، قبل اجلزم برأي يف ذلك ال بد  ما هي العالقة بني احلرف واألداة من 
من النظر يف خصائص كل منهام، ثم بيان أهيام أوىل باالستعامل، هذا كله سينكشف عنه 

الغطاء من خالل ثالثة حماور:

:(1(ǛƸƮǩƗǷ ƝƗƳȁƗ ǰǭ Ǩǥ ǄƕƘǆƱ -ǧǷȁƗ ƷǸƮǮǩƗ

1- خصائص األداة: لألدوات خصائص توصل إليها بعض الباحثني)2) ويمكن القول 
بأهنا مستنبطة من تعريف األداة، وما سأذكره هنا هو خمتص منها.

كذلك  وليس  باجلمل،  واجلمل  باألسامء  واألفعال  باألسامء  األسامء  تربط  األداة   -2
غريها ومعنى ذلك: إن املعاين التي تؤدهيا األدوات هي نوع من التعبري عن عالقات 
يف السياق؛ وِمن َثم ُيفهم أنَّ األدوات ال بيئة هلا خارج السياق، وحيث يكون الربط 
ى باألسلوب، فحني يتكلمون  بني أجزاء اجلملة كلها يكون معنى األداة وهو ما يسمَّ

)1( دراسات يف األدوات النحوية )26-31( واللغة العربية مبناها ومعناها – للدكتور متام حسان – اهليئة 
العامة للكتاب – القاهرة – 1973 )123-129 بتصف.

)2( هو الدكتور متام حسان يف كتابه املشار إليه أعاله.
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معنى  من  األداة  حتمله  بام  هنا  فالربط  االستفهام  أو  الرشط  أو  النفي  أسلوب  عن 
ووظيفة لألسلوب.

سلبياًّا  أو  بوجودها  إجيابياًّا  حتمله  قد  اجلملة  أسلوب  تلخيص  حتمل  حيث  األداة   -3
بعدمها حيث تقوم القرينة عىل املعنى املراد مع حذف األداة وذلك كاالستغناء عن 
النقمة، وذلك كأْن تقول لرجٍل  الَعْرض عند االعتامد عىل قرينة  أداة االستفهام أو 
رآك تأكل متًرا: تأكل؟ بنغمة العرض؛ واملعنى أال تأكل؟ فهنا حيث تغني النغمة عن 
األداة فيصبح معنى األداة قد حتقق رغم حذفها بواسطة ما يسمى بالداللة العدمية 

أي داللة حذف األداة.
4- األداة وإن كانت أقل أقسام الكالم لكنها أكثرها يف الكالم ألنه حُيتاج إليها لغريها -ال 
لنفسها- من االسم أو الفعل أو اجلملة فاألدوات ذات افتقار متأصل إىل الضامئم، 
ومن هنا ال يكتمل معنى األداة إال بالضميمة فال يفيد – عىل سبيل املثال – حَرُف 
اجلرِّ اجلرَّ إال مع املجرور، وال العطف العطف إال مع املعطوف، وال حتذف اجلملة 
فتحل  هبا،  املراد  فهم  يمكن  التي  القرينة  مع  إال  بعدها  األداة  وتبقى  حُتذف  حني 
، متى، أين،  القرينة يف إيضاح معنى األداة حمل اجلملة كالذي نراه يف عبارات: ملِ، عمَّ

ونحوها، يدل عىل هذا قول الشاعر)1): 
وإْنْن)2)قــالــت بــنــات الــعــم يــــــــا ســلــمــى وإْنــــْن قالت  مـعـدماًا  فقرياًا  كــان 

الشاهد فيه أن قوهلا »وإن« األخرية حرف رشط، وحذف فعله وجوابه من اجلملة لداللة 
السياق عليه، والتقدير: قالت: إن كان غنًيا مورًسا أرض به، وإن كان فقرًيا معدًما أرض به.

ابن  ألفية  إىل  املسالك  أوضح  إىل  السالك  عدة  ديوانه  يف  يوجد  ومل  العجاج  رؤبة  إىل  منسوب  البيت   )1(
مالك – البن هشام – تأليف حممد حمي الدين عبد احلميد – دار الفكر للطباعة – بريوت – بال تاريخ – 

.(18/1(
القافية املقيدة، زيادة عىل الوزن،  التنوين فيام  )2( الشاهد فيه: قوله: »وإْنْن« يف املوضعني مجيًعا، حيث حلق 

وهذا التنوين يسمى بالغايل )املرجع السابق: نفس املوضع(.
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5- األدوات كالضامئر منها املنفصل ومنها املتصل، فإذا كانت األداة عىل حرف واحد 

كانت متصلة بام يأيت بعدها من ضميمة مثل الباء يف »بمحمد« والالم يف »ملحمد« 

أما إذا جاءت األداة عىل أكثر من حرف فإن النظام اإلمالئي يفصلها عن ضميمتها 

مثل: عن حممد، وعىل حممد، فأما »منه« وعنه فإن الوصل هنا للضمري ال لألداة ألن 

الضمري ملا كان حرًفا واحًدا حلق بام قبله.

6-  األدوات أشد تأصاًل يف حقل الرتبة من الضامئر: ومن ثم تعترب األداة جمااًل خصًبا 

لدراسة ظاهرة الرتبة يف اللغة العربية الفصحى، فأدوات اجلمل مجيًعا، هلا الصدارة 

عىل  التقدم  العطف  حرف  ورتبة  املجرور  عىل  التقدم  هي  اجلر  حرف  رتبة  أن  كام 

عىل  تعني  لفظية  قرينة  هنا  الرتبة  وتعترب  خاصة،  برتبة  حتتفظ  أداة  فكل  املعطوف، 

حتديد املعنى املقصود باألداة، فالصدارة هنا هي الفارق الوحيد يف الرتبة بني األداة 

وبني الظرف، ألن الظرف يتقدم عىل مدخوله نحو: أزورك متى أهلَّ رمضان، ولكن 

هذا الظرف إذا تقدم فإنه يصبح أداة رشط فيام لو قال: متى أهل رمضان أزورك، ألن 

متى الرشطية ال تكون إال يف هذا املوقع.

لعل يف هذه اخلصائص ما يكشف لنا بوضوح عن األعامل الوظيفية التي تؤدهيا 

األدوات يف اللغة العربية، كام أهنا تكشف للباحث مدى أمهيتها ورضورة وجودها يف 

الرتاكيب وهذا بدوره يؤدي إىل رضورة فهمها والتعمق يف دراستها وطرق استعامهلا. 

خالل  مــن  احلـــرف  خصائص  إىل  التوصل  ميكننا  احلـــرف:  خصائص  )ب( 

ْيه اللغوي والصطالحي وذلك عرب النقاط اآلتية: تعريفمَ

أن  يمكن  التي  األداة  ذكره عن  ما سبق  فعل وهذا خيالف  باسم وال  ليس  احلرف   -1

تكون اساًم أو فعاًل أو حرًفا، كام هو واضح من قوهلم أدوات االستفهام فيدخل فيها 
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بعض األسامء، كذا عندما يقال أدوات الرشط فيها ما هو من احلروف وفيها ما هو 
من األسامء.

2- احلروف تنقسم إىل حروف مباٍن وحروف معاٍن، أما حروف املباين فهي التي تتكون 
منها الكلمة، فإذا ُفصلت منها مل تدل عىل يشء أصاًل كقولك »زيد«، فلو فصلت كل 
حرف عىل ِحدته مل ُيفِد شيًئا؛ بينام هي جمتمعة دلت عىل َعَلِم اسمه زيد، وأما حروف 

املعاين فهي التي تدل عىل معنى يف غريها وقد سبق توضيحه قريًبا)1).
3- احلروف تنقسم من جهة أخرى إىل مهملة وعاملة، فأما العاملة فهي التي تعمل فيها 
األسامء واألفعال واملراد بالعمل هنا أهنا تدخل عىل االسم – مثاًل – فتغري حركات 
اإلعراب فيه بحسب عملها فقد جتعله جمروًرا إذا كانت من حروف اجلر وقد تصريه 
؛ ونحو ذلك من إعامل احلروف يف  النْسخ كإنَّ وأنَّ إذا كانت من حروف  منصوًبا 
ذلك  فمن  األفعال  يف  عملها  وأما  فيه،  القول  تفصيل  جمال  هذا  وليس  األسامء، 

حروف نصب الفعل املضارع وجزمه.

وأما احلروف املهملة فاملقصود منها تلك احلروف التي ال تؤثر عىل ما دخلت عليه 
من األسامء واألفعال كأل التعريفية التي تدخل عىل األسامء و»قد« التي تـدخـل األفعال 

املاضية واملضارعة)2). 

 :ǛƸƮǩƗǷ ƝƗƳȁƗ ǰǾƛ ƞǡȆǖǩƗ -ǼǱƘƦǩƗ ƷǸƮǮǩƗ

ويمكن  اآلخر  البعض  يف  وخيتلفان  األشياء  بعض  يف  يلتقيان  واألداة  احلرف  إن 
للمتأمل التوصل إىل ذلك من خالل اآليت:

)1( حروف املعاين وعالقتها باحلكم الرشعي – د. دياب عبد اجلواد عطا – دار املنات القاهرة ـ بال تاريخ 
)9( بتصف.

)2( رصف املباين يف رشح حروف املعاين – ألمحد عبد النور املالقي – حتقيق أمحد حممد اخلراط – جممع اللغة 
العربية – دمشق – باال تاريخ – )100-101( واجلنى الداين 26 بتصف.
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1- األداة تسمية كوفية ملا يسميه البصيون حرف معنى، ومصطلح الكوفيني يعترب أدق 

املعاين وحروف  يفرقوا بني حروف  أن  به  استطاعوا  البصي، ألهنم  املصطلح  من 

املباين – اهلجاء – بينام املصطلح البصي فيه هذا االلتباس)1).

2- األداة تشمل احلروف العاملة وبعض األسامء – كأسامء الرشط واالستفهام – وبعض 

األفعال اجلامدة كبئس ونِْعم ونحوها مما يتحقق هبا – أي بتلك األفعال – أسلوًبا 

نحوًيا كأسلوب التعجب والذم واملدح واإلغراء ونحو ذلك، وهذا مما ال عالقة له 

باحلرف.

3- احلروف ال حمل هلا من اإلعراب، وأما األدوات وبخاصة األسامء منها فإهنا قد يكون 

هلا حمل من اإلعراب يف بعض األحيان، ومن ذلك أدوات الرشط اجلازمة وأدوات 

التي هلا حمل من اإلعراب أن تكون عاملة بل قد  االستفهام، وال يشرتط يف األداة 

تكون غري عاملة كأدوات االستفهام والنفي)2). 

ومبنيني غري  واألدوات يف كوهنام جامدين غري متصفني  احلروف  من  يشرتك كل   -4

معربني ودخول بعض األفعال يف األدوات ال جيعل األمر خمتلًفا، ألنَّ تلك األفعال 

وليس؛  وعسى  ونعم  كبئس  متصفة  غري  جامدة  لكوهنا  األدوات  يف  دخلت  إنام 

ر له إنام هو مشاهبة ذلك  ودخوهلا يف األدوات من باب التجوز يف االصطالح؛ واملربرّ

الفعل لألداة من حيث البناء واجلمود وعدم التصف، ومن حيث التأثري يف حركة 

إعراب ما يدخل عليه)3). 

)1( اخلالف بني النحويني )239( بتصف.
 – الطبعة األوىل  – سورية  العريبَّ  القلم  – دار  القادر حممد مايو  – لعبد  املعتمد يف احلروف واألدوات   )2(

1998 –  )21( بتصف.
)3( املرجع السابق )209-211( بتصف.
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 :ƝƗƳȁƗǷ ǛƸƮǩƗ ǰǾƛ ƞǡȆǖǩƗ Ǽǝ ǧǸǢǩƗ ƞǅȆƱǷ

منهام  واحد  كل  ففي  وخصوص  عموم  عالقة  واألداة  احلرف  بني  العالقة  إن   

عموم من وجه وخصوص من وجه آخر.

أما احلرف فُعمومه من جهة كونه يطلق عىل مجيع أنواع الكلم فهو يطلق عىل   

األسامء واألفعال وحروف املعاين كام يطلق عىل حروف البناء وعىل العامل واهلامل منها، 

ذلك من حيث االستخدام ال من حيث االصطالح وأما خصوصه فمن جهة كونه أنه 

عند االصطالح ال يطلق إال عىل حروف املعاين خاصة بل وال يطلق البتة عىل يشء من 

األسامء وال األفعال؛ وأما األداة فهي عامة من جهة كوهنا تطلق عىل حروف املعاين وعىل 

بعض األسامء وبعض األفعال اجلامدة فمن هنا صح أن يقال كل حرف عامل أداة وليس 

كل أداة حرًفا عاماًل، فاألداة أوسع استعاماًل من احلرف اصطالًحا)1).

وأما خصوصيتها فمن جهة كوهنا ال يصح إطالقها عىل احلروف غري العاملة وال 

عىل حروف اهلجاء.

 :ÝƝƗƳȁƗ ǫƍ ǛƸƮǩƗ ǧƘǮǖƢƽȅƘƛ ǺǩǷƍ ƘǮǶǽƍ -ƤǩƘƦǩƗ ƷǸƮǮǩƗ

هلذا السؤال عالقة هبذا املبحث؛ ألنه متى ما ثبتت العالقة املشار إليها أعالُه بني 

احلرف واألداة تبادر إىل الذهن هذا السؤال، ولإلجابة عليه أكتفي بذكر ما قاله الدكتور 

عبد اهلل حممد آدم ثم أعلق عليه »األداة هي املصطلح الذي ال ينبغي احليدة عنه إىل سواه 

يف اإلطالق عىل الكلامت املعنوية بداًل من احلرف الذي يوقعنا يف كثري من اللبس وذلك 

يتضح بام أذكره من أسباب وأدلة تدعم ما أقول«)2).

)1( املرجع السابق )20( بتصف.
)2( أساليب الرشط يف القرآن الكريم )91).
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ثم ذكر مخسة أدلة عىل أن األداة هي األوىل باالستعامل)1)، ويف نظر الباحث أن أهم 

وأوضح تلك األدلة ثالثة سأذكرها بيشء من التصف:

1- دقة املصطلح: أي أن األداة أدق من حيث االصطالح وقد سبقت اإلشارة إىل أن 

األداة  بينام  واحلروف،  واألفعال  األسامء  من  الكلم  أنواع  سائر  عىل  يطلق  احلرف 

األوىل من هذا  فكانت هي  الكالم،  بعينها يف  له وظيفة  كانت  ما  إال عىل  تطلق  ال 

الوجه.

2- الشمول فيام وضع له مصطلح األداة: وذلك ألننا حينام نقول: أدوات الرشط عىل 

سبيل املثال فإننا نقصد بذلك مجيع األدوات ألن اللفظ – األداة – حييط هبا دون ما 

حاجة إىل تغيري أو تأويل، وأما يف حالة استخدام احلرف فإننا سنكون يف حاجة إىل 

استدراك لنميَّز احلرف مـن غريه مـن بني أدوات الرشط؛ ثم إننا سنحتاج إىل تكرار 

احلرف عند بيان نوعية كل أداة من األدوات.

3- كثر استعامل املتأخرين لألداة دون احلرف: مع أن األداة مصطلح كويف خالص إىل أن 

استعامله قد انترش بني مجيع النحاة البصيني والكوفيني عىل حد سواء، وال أدل عىل 

ذلك من الرجوع إىل كتبهم ولعيل أكتفي هنا بنقل كالم ثالثة من نحاة البصة يقول 

ابن مالك)2): »ومنها أدوات الرشط وهي إن وَمْن وما ومهام...الخ« ثم يقول بعدها 

بصفحات يسرية »كل من األدوات املذكورة يقتيض مجلتني«)3) الخ.

)1( املرجع السابق )93-91).
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح التسهيل )66/4).

)3( املرجع السابق )73/4).
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ويقول ابن عصفور)1): يف رشحه الكبري عىل اجلمل معلًقا عىل قول صاحب اجلمل 
»وحروف اجلزاء« يقول: »سمى أدوات اجلزاء حروًفا ومنها ما هو اسم ومنها ما هـو 

حـرف« ثم يقول: »وهذه األدوات تنقسم إىل قسمني حرف واسم«)2) الخ. 

أداة من  الداخل عليها  ابن هشام)3): »املجزومات هي األفعال املضارعة  ويقول 
هذه األدوات اخلمسة عرش وأن هذه األدوات...الخ«.

فوضح جلياًّا كثرة استعامل نحاة البصة لألداة فضاًل عن الكوفيني الذين وضعوا 
مصطلح األداة.

)1) ابن عصفور: هو أبو احلسن عيل بن مؤمن بن حممد األندليس، حامل لواء العربية يف زمانه باألندلس، كان 
من أصرب الناس عىل املطالعة، مل يكن عنده ما يؤخذ عنه غري النحو له ثالثة رشوح عىل اجلُمل تويف سنة 

669هـ بغية الوعاة )210/2). 
)2( رشح مجل الزجاجي – البن عصفور – حتقيق د. صاحب أبو جناح – القاهرة – بال تاريخ )195/2).

)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح شذور الذهب )357).
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املطلب الرابع

 ǰǾǽǸƮǲǩƗ ƴǲǕ ƞǾǍƸǂǩƗ ƝƗƳȁƗ Ǻǲǖǭ

عند  موجوًدا  يكن  مل  األداة  مفهوم  أن  املبحث  هذا  من  األول  املطلب  يف  ذكرنا 

متقدمي النحاة، بل أصبح مصطلًحا مستعماًل للمتأخرين منهم، فإذا كان األمر كذلك 

فيام يتعلق باألداة بصورة عامة فمن باب أوىل أال يوجد استعامل لألداة الرشطية خاصة 

أقوال  من  هي  إنام  هنا  الرشطية  لألداة  تعريفات  من  سأذكره  ما  وهلذا  متقدميهم؛  عند 

يف  تناقش  أن  وتستحق  الصواب  من  تقرب  التي  التعريفات  حص  ويمكن  املتأخرين، 

أربعة، سأحاول عرضها ومناقشتها ثم االنتهاء إىل التعريف اجلامع املانع من بينها.

التعريف األول: األداة الرشطية: هي كلم وضعت لتعليق اجلملة بجملة وتكون 

املرادي)3) يف رشحه  األوىل سبًبا والثاين متسبًبا)1)، وهذا قول أيب حيان)2) وتبعه عليه 

بًبا)4) وال فرق بني التعبريين. لأللفية غري أنه قال والثاين مسَّ

توضيحه: قوله »كلم« يدخل فيها األسامء واألفعال واحلروف؛ ألهنا اسم جنس، 

ولكن ليس املراد أن مجيع هذه األشياء تكون من األدوات الرشطية بل بعضها، والذي 

ُيدِخل هذا البعض هو ما ُذكر بعد ذلك من قيود يف التعريف.

قوله ُوضِعت: جاءت هذه الكلمة بصيغة املبني للمجهول ألنه معلوم لدى السامع 

أن الواضع هلا إنام هم النحويون فاملقصود ُوضعت يف اصطالح النحويني.

 – املدين  – مطبعة  النامس  – حتقيق د. أمحد  – أليب حيان األندليس  العرب  ِب من لسان  الرَضَ ارتشاف   )1(
السعودية – الطبعة األوىل – 1987 )547/2).

)2( تقدمت ترمجته.

)3( تقدمت ترمجته.
)4( توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالك - للمرادي - )336/2).
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:ƞǪǮƪƛ ƞǪǮƩ ǠǾǪǖƢǩ

املراد باجلملة األوىل فعل الرشط وبالثانية جواب الرشط كام يف قوله إن جاء زيد 
فأكرمه، واجلملة األوىل فعلية والثانية قد تكون فعلية وقد تكون اسمية.

قوله: وتكون األوىل سبًبا والثانية متسبًبا: 
أي أن اجلملة األوىل سبًبا يف حصول الثانية وسامها متسبًبا أو مسبًبا واملقصود ناجًتا، 

ففي املثال السابق إكرام زيد مسبًَّبا عن جميئه.

وال  امليضرّ  حيث  من  ال  الزمان  إىل  إشارة  أدنى  فيه  ليس  واحد:  اعرتاض  وعليه 
االستقبال وهلذا قال أبو حيان: »وذلك عند مجهور أصحابنا ال يكون إال يف املستقبل«)1) 
عقب التعريف السابق مبارشة ليقيده باالستقبال، وهذا القيد حمل نقاش بني النحاة ألنه 
خيرج »لو ولوال« من أدوات الرشط؛ ألهنام تفيدان امليضَّ دون االستقبال، ولعله أن يأيت 

ذكر مناقشة هذا الرأي عند الكالم عىل معنى »لو«.

 :ƞǾǍƸǂǩƗ ƝƗƳȁƗ -ǼǱƘƦǩƗ ǜǽƸǖƢǩƗ

هي كلامت وضعت لتدل عىل التعليق بني مجلتني واحلكم بسببية أوالمها ومسببية 
الثانية، وهذا هو قول ابن مالك)2): وال خيتلف رشحه عن رشح سابقه من حيث اجلملة 

ألنه يعطينا نفس معاين التعريف السابق.

ولكن عليه اعرتاضات أربع: 

القلة  ومجع  القلة  عىل  يدل  وهو  وسامل  مؤنث  مجع  وهذا  »كلامت«  قال  األول: 
يعني عدم الزيادة عىل العرشة وكلم الرشط أكثر من عرشة فكان األوىل أن يعرب بجمع 

الكثرة.

)1( ارتشاف الرضب )547/2).
)2( رشح التسهيل )66/4).
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الثاني: قال »لتدل عىل التعليق« ويف هذا إطالة دون حاجة إليها أعني زاد كلمتْي: 
»لتدل عىل« فلو قال: »وضعت للتعليق« كام هو احلال يف تعريف أيب حيان كان يكفي.

الثالث: إقحام كلمة »احلكم« يف التعريف وهي كلمة جمملة، إذ احلكم منه ما هو 
الثانية؛  عقيل ومنها ما هو عريف ولغوي ورشعي، فألي حكم تنسب مسببية األوىل يف 

واإلمجال معيب يف احلدود ألن احلد إنام يراد به التوضيح والبيان.

الرابع: مل يرش إىل زمان التعليق ال من حيث اللفظ وال مـن حيث املعنى وهلذا احتاج 
إىل أن يقول بعده مبارشة »وهذا التعليق ماٍض عىل ماٍض ومستقبل عىل مستقبُل«)1) مما 

يدل عىل أنه خيالف رأي أيب حيان يف توقف الرشط عىل االستقبال. 

:ǋƸǂǩƗ ƝƗƳƍ :ƤǩƘƦǩƗ ǜǽƸǖƢǩƗ

ما يطلب مجلتني يلزم من وجود مضمون أوالمها فرًضا حصول مضمون الثانية، 
فاملضمون األول مفروض ملزوم والثاين الزمه)2). وهذا قول الريض)3).

توضيحه:
اللفظ املستعمل يف أسلوب خمصوص يتبني من  املراد هبا  قوله: مـا مبهمة ولكن 

خالل بقية التعريف.

قوله: يطلب مجلتني إحدامها: فعل الرشط واألخرى جوابه، وقد أتى هبام يف لفظ 
يبني عىل  أن  أراد  مفرد -التثنية- دون »مجلة فعل الرشط، ومجلة جواب الرشط« ألنه 
ذلك وصف كل واحدة عىل حدهتا، فلو قال: »يطلب مجلة أوىل هي فعل الرشط ومجلة 

)1( املرجع السابق نفس املوضع.
)2( رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب )127/2).

)3) الرضي: هو العالمة نجم األئمة حممد بن احلسن االسرتباذي صاحب رشح الكافية، مل يؤلف عليها مثله، 
قال السيوطي: مل أقف عىل يشء من ترمجته، إال أنه فرغ من تأليف الرشح سنة 683هـ، وقيل أنه تويف سنة 

686هـ بغية الوعاة )567/1( ومقدمة رشح الريض للدكتور عبد العال سامل مكرم )93/1).
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ثانية هي جوابه يلزم من وجود مضمون...الخ« لطال الكالم جًدا وهلذا قال: »ما يطلب 

مجلتني«. 

قوله يلزم من وجود أوالمها فرًضا أي وجود أوالمها عىل سبيل االفرتاض وليس 

احلصول  االحتاملني  لوجود  ذلك  قال  وإنام  بالفعل،  واقًعا  يكون  أن  الرضوري  من 

وعدمه.

قوله: حصول مضمون الثانية أيًضا عىل سبيل االفرتاض دون التحقيق من ذلك 

ألن األمر متوقف عىل حصول اجلملة األوىل.

قوله: فاملضمون األول مفروض ملزوم، والثاين الزمه أي حصول مضمون األول 

مفروض -أي افرتايض كام سبق بيانه- ولكن هلذا الفرض احتامالن. 

وحيتمل  بالزمه،  للقطع  بالنسبة  وهذا  املايض:  يف  وجوده  يكون  أن  أحدهما: 

أمران: 

1- أن يقطع املتكلم بعدم حصول الزمه؛ ففي هذه احلال يعرب عنه بلو: نحو لو جاء زيد 

ألكرمته، فانتفى جميء زيد وانتفى بانتفائه اإلكرام.

2- أن ال يقطع املتكلم بعدم حصول الزمه ويف هذه احلال يستعمل األداة »إْن« نحو: إن 

تذاكر تنجح؛ فليس هاهنا قطع بعدم حصول النجاح الذي هوالزم املذاكرة.

ثانيهما: أن يكون وجوده يف املستقبل؛ ويف هذه احلال يكون هناك قطع بحصول 

الزم املفروض األول وهلذا وضعت له »إْن« التي تفيد التعليق عىل املستقبل مع عدم قطع 

املتكلم بالوقوع أو عدمه؛ وذلك لعدم القطع يف اجلزاء ال بالوجود وال بالعدم)1).

)1( رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب )127/4( باملعنى.
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:ƟƘǉƗƸƢǕƗ ƣȆƥ ǴǾǪǕǷ

األول: استعامل كلمة »ما« وهي مبهمة واستعامل املبهامت معيب يف احلدود فكان 
األوىل أن يقول »كلم«. 

الثاني: قوله »يطلب« أيًضا تعترب كلمة ركيكة يف هذا املوضع ألنه لو قال استعامل 
املتكلم أو نحوها من العبارات لكان أوىل، ألن احلروف ال تطلب بذاهتا وإنام مستعملها 

هو الذي يطلب هبا داللة بعينها.

الثانية« لكان أخص  إىل قوله: »حصول مضمون  التعريف  اقتص يف  لو  الثالث: 
أتى  قد  هذا  الزمه«  والثاين  ملزوم  مفروض  »فاملضمون  ذلك  بعد  قوله  ألن  وأحسن؛ 

كالرشح ملا قبله، وهو إطالة دون ما حاجة إليها. 

 :ǔƛƗƸǩƗ ǜǽƸǖƢǩƗ

وقوع،  غري  من  مجلتني  من  تعليق  عىل  للداللة  ُوضَعْت  كلم  الرشطية:  األدوات 
والثانية منهام متسبَّبة عن األوىل عند الوقوع)1)؛ وهذا تعريف ابن عقيل)2).

توضيحه: 
قوله: كلم ُوِضعت للداللة عىل تعليق هذا كله سبق رشحه يف التعاريف قبله. 

الفعل واجلزاء؛ كام  التعليق من مجلتني، ومها مجلَتْي  »من مجلتني« أي يتكون هذا 
سبق أيًضا.

وقوله من غري وقوع هذه اجلملة تعطي معنى قول الريض يف تعريفه السابق »فرًضا« 
غري أن عبارة ابن عقيل توهم بأن الغالب يف هذا التعليق عدم الوقوع والدليل عىل ذلك 

قوله يف آخر التعريف »عند الوقوع«. 

)1( املساعد عىل تسهيل الفوائد املخطوط ورقة )203( نقاًل عن أساليب الرشط يف القرآن الكريم )77). 
)2( تقدمت ترمجته.
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أيب  قول  املعنى  يعدل يف  هذا  الوقوع  عند  األوىل  متسببة عن  منهام  والثانية  قوله: 

حيان يف تعريفه السابق ذكره »والثانية متسبًبا« إال أن ابن عقيل أضاف »عن األوىل عند 

الوقوع« ألنه أشار إىل أنَّ الوقوع حمتمل، فاحتاج إىل هذه اجلملة الزائدة.

 :ǯƘǉƗƸƢǕƗ ǴǾǪǕǷ

األول: يف تعريفه إمجال واستطراد، أما االمجال ففي قوله: »تعليق من مجلتني« وأراد 

بذلك »تعليق يتكون من مجلتني« ألن عبارته تقص عن هذا املعنى وأما االستطراد ففي 

»والثانية  بقوله  اكتفى  لو  به ألنه  للتعريف  استطراد ال حاجة  فهذا  الوقوع«  قوله »عند 

منهام متسببة عن األوىل« لكفى.

الثاني: أغفل قضية الزمن يف الرشط فلم يرش إىل امليض وال االستقبال ألن عبارة 

»من غري وقوع« توهم بعدم الوقوع كام سبق ذكره، لكن لعل الذي دعاه إىل ذلك هو 

اهتاممه بإدخال أدوات الرشط اجلازمة دون غريها يف التعريف وهلذا قال بعده »إنه ملا كان 

املقصود تعريف ما جيزم من أدوات الرشط خترج بغري وقوع لو ولوال«)1). 

:ǳƷƘǾƢƱƗ ƚƜƽǷ ƷƘƢƲǮǩƗ ǜǽƸǖƢǩƗ

قبل بيان التعريف الذي توصلت إليه ال بد من اإلشارة إىل األسس التي اعتمدت 

عليها يف اختياري للتعريف وهي ثالثة أشياء.

بعض  ألن  اجلازمة،  وغري  اجلازمة  الرشطية  األدوات  مجيع  عىل  التعريف  اشتامل   -1

أصحاب التعاريف السابقة مل يعتمد غري اجلازمة يف تعريفه.

تدل عىل  التي  األدوات  أخرج  من  النحاة  من  التعريف ألن  الزمن يف  ذكر  مراعاة   -2

امليُض كـ»لو ولوال«. 
)1( املساعد عىل تسهيل الفوائد - املخطوط - )203).
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3- أن يتضمن التعريف معنى الربط بني مجلتي الرشط، وهذا عنص أسايس من عنارص 
مكونات الرشط وقد سبقت اإلشارة إليه بلفظ »التعليق«.

وبناء عليه فالتعريف املناسب ألدوات الرشط ـ يف نظري – أن يقال: 
األدوات الرشطية: هي كلم وضعت للتعليق بني مجلتني يلزم من وجود مضمون 

أوالمها حصول مضمون الثانية، سواء كانت داللتها ماضية أو مستقبلة.
توضيحه: 

لقد سبق رشح عبارات هذا التعريف من خالل ما تقدم من توضيح للتعريفات 
أو  ماضية  كانت داللتها  عبارة »سواء  وأما  الثانية«  قوله: »مضمون  إىل  السابقة وذلك 
مستقبلة« إنام جيء هبا إلدخال مجيع أدوات الرشط، ألن الذي استقر عليه رأي املتأخرين 
من النحاة أنَّ »لو ولوال« من أدوات الرشط مع أهنام تدالن عىل املايض ال عىل االستقبال 
ونصوصهم يف ذلك كثرية وأكتفي هنا بام قاله ابن مالك)1) يف رشح التسهيل وهذا نص 

كالمه – بعد أن ذكر التعريف السابق لألدوات – »هذا التعليق نوعان: 
) أ ( تعليق ماض عىل ماٍض.

)ب( وتعليق مستقبل عىل مستقبل.
فالنوع األول لـه حرفان: لـو ولوال، وأكثر ما تصحب بناء املايض نحو: لـو قام 
زيد قـام عـمـرو، وقـد تصحب املضارع وال جتزمه، ألهنا ملا قل استعامهلا مع املضارع مل 

تقبل أن تؤثر فيه« اهـ.
ولعله من خالل هذا التوضيح تبني سبب اختيار هذا التعريف الذي هو يف نظري 

جامع مانع ألنه أدخل األدوات اجلازمة وغري اجلازمة واملاضية واملستقبلة.
كام أنه أتى عىل مجيع املرتكزات أو األسس الثالث التي جيب أن تراعى عند وضع 

حد لألداة الرشطية؛ واهلل أعلم.

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح التسهيل )66/4( باختصار.
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املبحث الثاني 

ǰǾǽǸƮǲǩƗ ƴǲǕ ƞǾǝƸƮǩƗ ǋƸǂǩƗ ƟƗǷƳƍ ǼǱƘǖǭ

املطلب األول
ƘǶơȅƘǮǖƢƽƗǷ ǋƸǂǩƗ ƟƗǷƳƍ ǰǾƛ ƘǶƢǱƘǦǭǷ ĊǯƑ ǼǱƘǖǭ

قبل اخلوض يف معاين إْن واملجاالت التي تستعمل فيها يف تراكيب الكالم، البد 

من اإلشارة إىل أنَّ مجهور النحاة ذهبوا إىل القول بحرفيته)1)، وليست يف أدوات الرشط 

حرف آخر سواها إال إذما عىل القول األصح كام سيأيت بيانه عند الكالم عليها؛ وإْن من 

الكالم عىل »إن« وما  تركيبها. وسيكون  إىل  النحاة  ُيرْش أحد من  البسيطة ومل  احلروف 

يتعلق هبا ضمن ثالثة أقسام:

:ƞǾǍƸǂǩƗ ƟƗǷƳȁƗ ǰǾƛ ǯƑ ƞǱƘǦǭ -ǧǷȁƗ ǬƾǢǩƗ

ذهب مجهور النحاة إىل أنَّ »إْن« هي األصل يف أدوات الرشط وهي أم أدواته كام 

عرب بذلك أبو حيان)2) بقوله »وإْن أم األدوات وال تشعر بزمان يكون فيه توقف حصول 

اجلزاء عىل حصول الرشط من لفظها«.

وقال ابن يعيش)3) »وأما »إْن« الرشطية فتجزم ما بعدها، وهي أم حروف الرشط، 

وهلا من التصف ما ليس لغريها، أال تراها تستعمل ظاهرة ومضمرة مقدرة، وحيذف 

والنهي  األمر  أشياء:  فبعد مخسة  مقدرة  وأما عملها  مقامه،  ويقوم غريه  الرشط  بعدها 

املنعم  عبد  بن  حممد  للعالمة  الذهب  شذور  ورشح   )473/1( النحو  يف  واملحرر   )56/3( الكتاب   )1(
الطبعة  ـ  السعودية  العربية  اململكة  ـ  اجلامعة االسالمية  ـ  احلارثي  بن جزاء  نواف  د.  ـ حتقيق  اجلوجري 

األوىل 1424هـ )603/1).
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف ارتشاف الرضب)547/2).

)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح املفصل )14/7( بإختصار.
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التي تدل عىل  واالستفهام والعرض والتمني« اهـ إىل غري ذلك من عبارات النحويني 
أصالة »إْن« يف الرشطية وأمومتها لألدوات الرشطية.

وسنحاول  بعضها  عىل  يعيش  ابن  أشار  التي  األسباب  إىل  يرجع  ذلك  ولعل 
أيضاحها عبـر النقاط اآلتية: 

: أنَّ »إْن« تستعمل هلذا املعنى – الرشط – ظاهرة، ومقدرة. أولاً
أما كوهنا تستعمل ظاهرة فهو األغلب وذلك يف نحو قـوله تعـاىل: ]چ    ڇ    

ڇ[ ]األنفال:19[، وقوله تعاىل: ]پ    پ    پ[ ]اإلرساء:8[.
وأما كوهنا مقدرة فذلك بعد مخسة أشياء وهي األمر والنهي واالستفهام والعرض 

والتمني -كام مر يف كالم ابن يعيش- وهذه أمثلتها:
مثال األمر: إيتني أكرمك، وتقديره اتيني إن تأتني أكرمك.

ومثال النهي: ال تزر زيًدَا هُينْك، وتقديره ال تزر زيًدا إن تزره هينك.
ومثال االستفهام: أين بيتك أزرك، وتقديره: أين بيتك؛ إن أعلم مكان بيتك أزرك.
تنزل  إْن  عندنا؛  تنزل  أال  وتقديره:  خرًيا  عندنا تصب  تنزل  أال  العـرض:  ومثال 

عندنا تصب خرًيا.
ومثال التمـني: ليت زيًدا عندنا حيدثنا، وتقديره ليت زيًدا عندنا؛ إن يكن عندنا 

حيدثنا)1).
ة ال توجد يف  ففي كل هذه األمثلة عملت »إْن« اجلزم مقدرة يف الكالم وهذه مزيَّ

غريها من أدوات الرشط.
ثانياًا: أنَّ »إْن« وضعت للرشط أصالة ال ملعنى آخر سواه؛ فإن اسُتعِمَلْت يف غريه 
كان ذلك متضمنًا معنى الرشطية، عىل خالف األدوات األخرى التي تستعمل يف الرشط 

ويف غريه.

)1( رشح املفصل )47/7، 48).
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ثالثاًا: جيوز حذف فعل الرشط وجواب الرشط وتبقى »إْن« وال جيوز ذلك مع أداة 
غريها من أدوات الرشط ومثال ذلك قول الشاعر:

وإن)1)قـــالـــت بـــنـــات احلــــي يـــا ســلــمــى وإْن قــالــت  معـدماًا  فــقــرياًا  كــان 

الشاهد قوله: »قالت وإن« ومعناه قالت إن كان مورًسا أرَض به وإن كان فقرًيا 
معدًما أرَض به، فُحذف الفعل وجوابه لداللة ما تقدم عليه.

أخرى، وجـاء  أداة  مع  ذلك  »إن« وال جيوز  مع  الرشط  فعل  ا: جيوز حذف  رابعاً
ذلــك يف قول الشاعر)2): 

ــا بـــُكـــفٍء ـــ ـــ ــا فـــلـــســـتمَ هلـــ ـــ ــه ــْق ــلِّ احلـــســـاُم)3)فــطـــ ــك  ــرمَقمَ ـــ ـــ ــْف ِم يــعــلــــــــو  وإل 

والشاهد منه قوله: »وإال يعل مفرقك احلسام« ومعناه: إال تطلقها يعل مفرقك 
احلسام، وإنام حذف فعل الرشط لداللة املتقدم عليه وهو قوله »فطلقها«. 

ا: جيوز مع »إن« حذف جواب الرشط إذا ُعلم وكان رشطه ماضًيا، وذلك  خامساً
]جئ    حئ    مئ    ىئ          ال جيوز مع أداة أخرى من أدوات الرشط ومثاله قوله تعاىل: 
لداللة  فحذف  فافعل)4)،  وتقديره:  ]األنعام:35[  يب[  ىب     مب     خب       حب     جب     يئ    

السياق عليه.
تلك بعض األسباب التي جعلت »إْن« هي أم أدوات الرشط وأصلها.

)1( البيت سبق خترجيه.
القائل هو األحوص بن حممد بن عبد اهلل األنصاري، كان يرمى باألبنة والزنا، ُشكي إىل عمر بن عبد   )2(
العزيز فنفاه من املدينة إىل قرية يف ساحل اليمن، توسل بعض األنصار إىل عمر لريده إىل املدينة فأبى ومات 
األحوص خارجها الشعر والشعراء – البن قتيبة – دار الكتب العلمية – بريوت – الطبعة األوىل -2000 

 .(323(
)3( البيت يف ديوان األحوص )190( ورشح ابن عقيل )107/4( ورصف املباين يف رشح حروف املعاين 

.(106(
)4( رشح شذور الذهب – للجوجرى )613).
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:ƝƘƮǲǩƗ ǫȆǥ Ǽǝ ƘǶơȅƘǮǖƢƽƗǷ ĊǯƑ ǼǱƘǖǭ -ǼǱƘƦǩƗ ǬƾǢǩƗ

وردت إْن يف كالم العرب بمعاٍن خمتلفة واستعامالت متنوعة وهي: 
األول- التعليق: 

أثبتناه يف  وقد  الرشط  والتعليق هو  النحاة  عليه  أمجع  مما  التعليق  »إْن« عىل  داللة 
القسم األول؛ وداللة إْن عليه داللة أصالة ال داللة تضمن وال داللة عىل سبيل التشبيه، 

كام هو احلال يف بعض أدوات الرشط وأساليبه)1).
وعندما تقع إن رشطية فإهنا جتزم فعلني مضارعني أحدمها هو الرشط والثاين هو 
اجلزاء، وجيوز أن تدخل عىل ماضيني فال تؤثر فيهام لبنائهام، ومها يف املعنى مستقبالن، 
وجيوز أن تدخل عىل ماٍض ومضارع فيبقى املايض مبنًيا، وأكد النحاة علـى أن املضارع 

حينئٍذ يكـون مرفوًعا فال تؤثر فيه »إن«)2)، واستشهدوا عىل ذلك بقول زهري)3):
مسألة ـــوم  ــــ يــــ ــل  ـــ ــي ــل خـــ أتـــــــاه  حـــرم)4)وإن  ول  لــي  غــائــب  ل  يــقـــــــــــوُل 

والشاهد فيه »يقول ال غائب« حيث أبقى الفعل املضارع مرفوًعا ومل جيزمه وذهب 
املالقي)5) إال أن املضارع يف هذه احلالة جيزم إبقاًءا له عىل األصل؛ وجيوز رفعه يف الشعر 

خاصة كام هو احلال يف البيت السابق.
وما سبق ذكره من كون »إْن« تأيت للتعليق فهذا هو األصل يف معانيها، فإن دلت 

عىل غريه فإهنا تكون متضمنه ملعنى التعليق؛ وهذا هو قول املحققني من النحويني)6).

)1( أساليب الرشط يف القرآن )193).
)2( رصف املباين )104( بتصف يسري.

)3) زهري: تقدمت ترمجته.
)4( البيت يف ديوان زهري )153( ورصف املباين )104).

)5) املالقي: هو أمحد بن عبد النور بن راشد، أبو جعفر، كان جل بضاعته العربية وشارك مع علَمْي املنطق 
املباين يف رشح حروف املعاين، تويف سنة 702هـ بقية  والعروض، من مؤلفاته: رشح اجلزولية ورصف 

الوعاة )231/1( وقواعد يف رصف املباين )104). 
)6( اجلنى الداين )213).
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الثاني: النفي: تفيد إْن النفي وهي يف هذه احلالة تكون عاملة وغري عاملة وبياهنا كاآليت: 
1- إن النافية العاملة: تعمل عمل ليس فرتفع االسم وتنصب اخلرب، ويف هذا خالف إذ 
منعه أكثر البصيني، واختلف النقل فيه عن سيبويه)1) واملربد)2)، وأجازه الكسائي)3) 
وقال  البصيني،  من  جنى)6)  وابن  والفاريس)5)  الرساج)4)  وابن  الكوفيني  وأكثر 

املرادي: والصحيح جواز إعامهلا لثبوته نظاًم ونثًرا، فمن النظم قول الشاعر)7):
أحـــٍد ــى  ـــ عــل مــســتــولــياًــا  ــو  ـــ هـــ اجملـــاننيإْن  أضـــعـــــــــــــــف  عـــلـــــــــــى  إل 

العالية: إن أحٌد خرًيا من أحد إال  ابن هشام)8): »ُسمَع من أهل  النثر قول  ومن 

ك«. بالعافية، وإْن ذلك نافَعك وال ضارَّ

إال  يعمل  االختصاص، ألنه ال  لعدم  األصل  إعامهلا هو  »وعدم  املالقي)9)  وقال 

من  البيت  »وهذا  بقوله:  السابق  البيت  ورد  اجلزم«  وحروف  اجلر  كحروف  خيتص  ما 

الشذوذ بحيث ال يقاس عليه إذ ال نظري له«)10).

)1، 2، 3( تقدمت ترمجته.
راج: هو حممد بن الرسي كنيته أبو بكر، قرأ كتاب سيبويه عىل املربد، كان أحد العلامء املشهورين  )4) ابن السَّ
بالنحو واألدب مع ذكاء وفطنة، من أهم مؤلفاته: األصول الكبري، مُجَُل األصول، رشح سيبويه، تـويف 

ســنة 316هـ بغية الوعاة )109/1).
)5( اشتهر بكنيته ونسبٌه »أبو عيل الفاريس«، واسمه احلسن بن أمحد بن عبد الغفار، كان واحد زمانه يف اللغة 
العربية، من مؤلفاته: االيضاح يف النحو، والصاحبي، وأبيات اإلعراب وغريها، تويف سنة 377هـ بغية 

الوعاة )496/1).
املوصيل، ولد سنة 320 هـ، كان أحذق أهل زمانه يف األدب  الفتح عثامن بن جنى  أبو  ابن جنى: هو   (6(
احلامسة  مستغلق  ورشح  اإلعراب  صناعة  ورس  النحو،  يف  اخلصائص  مؤلفاته  من  والصف،  والنحو 

وغريها، تويف سنة 392هـ بغية الوعاة )132/2).
)7( البيت قائله جمهول وهو يف اجلنى الداين )209( ورصف املباين )108). 

)8( تقدمت ترمجته، وقوله يف مغنى اللبيب )24/1).
)9( تقدمت ترمجته، وقوله يف رصف املباين )108).

)10( املرجع السابق: نفس املوضع.
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وبعض  الكوفيني  قول  هو  النفي  إفادهتا  عند  »إْن«  عمل  أن  القول  وخالصة 
كام  ونثًرا  نظاًم  لوجوده  به،  القول  إىل  الباحث  يميل  الذي  البصيني وهو  من  املحققني 

أوضحه املرادي.
2- إن النافية غري العاملة: وهذه قد وجدت يف كثري من الكالم وهي تدخل عىل األسامء 
واألفعال وال تؤثر فيها ألهنا ليست بمختصة)1)، فمن دخوهلا عىل األسامء قولــه 

ڈ     ]ڎ     تعاىل:  قوله  األفعال  ومن  ]امللك:20[  ۆ[  ۇ     ۇ        ڭ     ]ڭ     تعـاىل: 
فإن يف كلتا اآليتني بمعنى »ما«  ]فاطر:40[  ڈ    ژ     ژ    ڑ    ڑ          ک[ 

النافية.

الثالث التوكيد: تأيت »إْن« إلفادة التوكيد وهي إن املخففة من الثقيلة، ومن ذلك 
قوله تعاىل: ]ڎ    ڈ      ڈ    ژ    ژ    ڑ      ڑ    ک[ ]البقرة:143[.

وجيوز إعامهلا وإمهاهلا إن دخلت عىل اجلملة االسمية وقد قرئ بالوجهني -التشديد 
وحكى  ]هود:111[  ]چ    ڇ          ڇ    ڇ    ڇ    ڍ[)2)  تعاىل:  قوله  وعدمه- 

سيبويه)3) قوهلم: إن عمًرا ملنطلق، ويكثر إمهاهلا كام يف قوله تعاىل: ]پ     ڀ    ڀ    
ڀ    ڀ    ٺ    ٺ[ ]الزخرف:35[ وقوله تعاىل: ]ڍ    ڍ           ڌ    ڌ    ڎ    ڎ[ 

]يس:32[.

وذهب البصيون إىل أن »إْن« املخففة ال يليها من األفعال إال النواسخ كام يف اآلية 
املتقدمة، وندر غري النواسخ كقول عاتكة)4):

)1( اجلني الداين )208( ورصف املباين )107( باملعنى. 
)2( قرأ نافع وشعبة وابن كثري »وإن كاًل« بتخفيف نون »إن« وقرأ غريهم بتشديدها مفتوحة الوايف يف رشح 

الشاطبية )292).
)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف الكتاب )140/2).

)4) عاتكة: بنت زيد بن عمرو القرشية، كان أبوها حنيًفا يف اجلاهلية، وهي من أوائل الصحابيات إسالًما تزوجها 
عبد اهلل بن أيب بكر فقتل ثم عمر فقتل ثم الزبري فقتل، وكانت من أمجل النساء معجم الشعراء )140). 
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ا ملسلماً قــتــلــت  إن  ميــيــنــــــــــــــك  املتعمد)1)شــلــت  عقوبــة  عليـــك  وجــبــت 

وأجاز األخفش القياس عىل هذا البيت وتبعه ابن مالك وهذا القول خمالف ملا ذهب 
إليه البصيون ألنه جييز وقوع األفعال غري النواسخ بعد »إْن« املخففة من الثقيلة وهو مذهب 

الكوفيني وبعض البصيني، وحجة هؤالء أنه ال مانع من القياس عىل البيت السابق)2).

الرابع: أن تقع »إْن« زائدة يف الكالم: وهي هنا زائدة ألهنا ال تعطي الكالم معنى 
جديًدا بل يستقيم الكالم بدوهنا يف نحـو قولـك ما إن زيـد منطلق، وما إن انطلق زيـد، 

وتقـديره: ما زيد منطلق وما انطلق زيد. وتأيت إن الزائدة عىل نوعني: 
 :ƞǝƘǥ ƝƴƕƗƹ -ǺǩǷȁƗ

وهي التي تقع بعد ما احلجازية)3)، ومع كوهنا كافة أي أهنا تكف »ما« عن العمل 
فال ترفع االسم وال تنصب اخلرب، ورد ذلك يف قول الشاعر)4):

ولـــكـــن جـــــــٌن  ـــا  ــــ ـــن ـــبَّ طــــ إْن  ـــا  ـــــــة آخــــريــــنــــا)5)فـــمــــ ــــ ــــ مـــنـــا يـــــــانـــــــا ودولــــ

ومعنى البيت: فام طبن جبن، وإن زائدة كافة.

:ǔǉƗǸǭ ƞǖƛƷƍ Ǽǝ ǼơƎơ ǳƶǵǷ :ƞǾǝƘǥ ƸǾǙ ƝƴƕƗƹ -ǼǱƘƦǩƗ

1- بعد ما املوصولة االسمية: كقول الشاعر:
يـــــراه ل  إن  مـــــا  املـــــــــــــــرء  اخلطوب)6)يـــــرجـــــىَّ  ــاه  ـــ ـــ أدن دون  وتــعــــــــرض 

)1( البيت يف اجلني الداين )108( ومغني اللبيب )24/1( ورشح األشموين )436/1).
)2( اجلنى الداين )209( ورصف املباين )110).

)3( سميت بام احلجازية ألن أهل احلجاز يعاملوهنا معاملة ليس فرتفع االسم وتنصب اخلرب وذلك برشوط، 
واستدلوا بقوله تعاىل: ]ڤ    ڤ    ڤ[ ]يوسف:31[.

)4( القائل هو فروة بن مسيك املرادي: صحايب أسلم عام الفتح، قدم املدينة ونزل عىل سعد بن عبادة، استعمله 
عمر بن اخلطاب يف صدقات بني مذجح معجم الشعراء )208).

)5( البيت يف مغنى اللبيب )25/1( واجلني الداين )327).
)6( البيت إما جلابر بن األرث الطائي وإما إلياس بن األرث وهو يف مغنى اللبيب )25/1( واجلنى الداين 

 .(211(
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2 - بعد ما املصدرية: كقول الشاعر:
رأيــــتــــه إن  ـــا  ــــ ــــ ــــ مــــ الــــفــــتــــى  يزيد)1)ورّج  يـــــزال  ل  خــرياًا  السن  علــى 

ومعنى قوله: »ما إن رأيته« أي حني رأيته ألن »ما« هنا بمعنى حني و»إن« زائدة.
3- بعد أال االستفتاحية: كقول الشاعر:

كئيباًا فــبــتُّ  ليلـــي  ســـرى  إن  بغمَُضوبا)2)ال  النـــوى  تنأى  أن  أحـــاذر 

ومـعـنى قـولـه: »سـرى لـيـلـي« إسناد جمازى ألن اللـيـل ال يـرسي، وغضوب: 
اسم إمرأة، والـشـاهـد قـولــه: »اال إن رسى لييل« وتقديره أال رسى لييل، وإن زائدة. 

4- قبل مدة اإلنكار: قال سيبويه سمعنا رجاًل من أهل البادية قيل له: أخترج إن 
أخصبت البادية؟ فقال: أأنا إنيه؟! منكًرا أن يكون رأيه عىل خالف اخلروج)3).

القرآنية  اآليات  بعض  يف  إن  ومعاين  إعراب  يف  النحاة  اختالف  الثالث:  القسم 

واألبيات الشعرية:

وكان  »إن«  فيها  وردت  شعرية  وأبيات  القرآن  من  آيات  يف  النحاة  اختلف  لقد 

اختالفهم يف معناها حينًا ويف إعراهبا حينًا آخر عىل ما سأبينه من كالمهم يف النقاط اآلتية: 

: ذهب قوم من النحاة إىل أن »إْن« وردت بمعنى »إْذ« يف قوله تعاىل: ]ے     أولاً

]ھ    ھ    ھ    ھ    ے    ے      تعاىل:  ]آل عمران:139[، وقوله  ۓ    ۓ    ڭ ڭ[ 

الكوفيني،  إىل  ُنِسَب  القول  وهذا  اآليات،  من  شاهبهام  وما  ]البقرة:278[  ۓ[  ۓ  
وخالفهم آخرون وبالبحث يف أقواهلم وصلت اآلراء يف هذه اآلية إىل أربعة أقوال ُأبينها 

ثم أذكر الراجح منها: 

)1( البيت قائله جمهول وهو يف اجلنى الداين )211( ومغنى اللبيب )25/1).
)2( البيت قائله جمهول وهو يف املرجعني السابقني: نفس املوضع.

)3( ما ذكر من أنواع إن الزائدة مأخوذ من مغنٍي اللبيب )25/1( واجلنى الداين )211).
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القول األول: أنَّ »إْن« بمعنى »إذ« وهو قول الكوفيني كام أرشنا إليه قريًبا فيكون 

كم ناتج عن إيامنكم، وهكذا  التقدير يف اآلية األوىل: وأنتم األعلون إذ كنتم مؤمنني، فعلوُّ

يقال يف اآلية الثانية وشبيهاهتا من القرآن الكريم.

القول الثاني: أنَّ »إْن« رشط حمٌض فيكون بمعنى اآليتني أنه لن حيصل العلو إال 

باإليامن ولن يرتك الربا إال املؤمنني فهو رشط جمازى عىل جهة املبالغة كام تقول إن كنت 

ولدي فأطعني.

القول الثالث: أنَّ معنى »إْن« يف اآليتني وأمثاهلا كـ»قد« وهو قول قطرب)1).

القول الرابع: أنَّ »إْن« رشطية ولكن الرشط ليس مراًدا بل املراد ما فيه من معنى 

القول  من  قريب  القول  وهذا  اآلية،  يف  ورد  ما  ترك  أو  فعل  عىل  والتحريض  التهييج 

الثاين)2). 

»إْن«  معنى  أنَّ  الثاين وهو  القول  إىل  يميل  األقوال  التأمل يف هذه  بعد  والباحث 

الرشط؛ وذلك ألن الرشط هو أصل معانيها وال تنصف إىل معنى آخر سواه إذا أمكن 

محلها عليه، وإمكانية الرشط يف هاتني اآليتني موجودة بل األظهر أال حتتمل معنى آخر 

سوى الرشط، وأما كون السياق يدل عىل التهييج واإلثارة فذلك أمر آخر ال عالقة له 

بمعنى »إْن« واهلل أعلم.

معتزيل  وكان  وغريمها،  عمر،  بن  وعيسى  سيبويه  عن  أخذ  عيل،  أبو  املستنري،  بن  حممد  هو  قــطــرب:   (1(
املعتقد، ومل يكن ثقة، من مؤلفاته: املثلث، والنوادر، والعلل يف النحو وغريها تويف سنة 206 بغية الوعاة 

.(242/1(
)2( هذه األقوال ملخصة من مغنى اللبيب )26/1( واجلنى الداين )213-214( وجواهر األدب يف معرفة 
كالم العرب – لعالء الدين بن عيل اإلربىل – حتقيق د. إميل يعقوب – دار النفاش – بريوت – الطبعة 

األوىل 1990 – )204).
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عىل  ]األعــىل:9[  ائ[  ى     ى     ]ې     تعاىل:  قوله  يف  النحاة  اختلف  ثانياًا: 
قولني: 

القول األول: ُحكي عن الكسائي)1) أن »إْن« يف اآلية بمعنى »قد« فيكون التقدير: 
فذكر قد نفعت الذكرى.

القول الثاني: ذهب ابن هشام)2) واملرادي)3) إىل أنَّ »إْن« يف اآلية رشطية؛ يقول 
ابـن هشام »وقيل: إنام قيل ذلك بعد أن عمهم بالتذكري ولزمتهم احلجة، وقيل ظاهره 
ومعناه ذمهم واستبعاد لنفع التذكري فيهم، كقولك عظ الظاملني إن سمعوا منك، تريد 
بذلك االستبعاد ال الرشط«)4) وما ذكره ابن هشام ال خُيِرج »إْن« عن الرشطية بداللة ما 

بعدها: ]ەئ    ەئ    وئ[ ]األعىل:10[ ألهنا بمنزلة جواب الرشط، واهلل أعلم. 

ثالثاًا: اختلف النحاة يف معنى إن يف قول الفرزدق)5):
ُحزَّتا قــتــيــبــــــــــــــة  أذنـــــا  إْن  جـــهـاراًا ومل تغضْب لقتِل ابِن حازم)6)أمَتـــغـــضـــُب 

والبيت حممول عىل أحد وجهني)7):

األول: أن يكون عىل إقامة السبب مقام املسبب فيكون تقديره: أتغضب إن افتخر 
مفتخر بسبب حز ُأذيْن قتيبة، ألن االفتخار يكون بذلك سبًبا للغضب ومسبًبا عن احلز.

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف اجلنى الداين )215).
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف مغنى اللبيب )26/1).

)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف اجلنى الداين )215).
)4( مغنى اللبيب )23/1).

)5) الفرزدق: هو الشاعر املشهور واسمه مهام بن غالب بن صعصعة، شاعـر متيمي نشأ يف بيت كريم، مآثره 
ومفخاره ال تدفع، وهلذا كان يعتز بآبائه اعتزاًزا شديًدا، كام كان يعتز بقبيلته وعشريته، وأشتهر بنقائضه 

مع جرير، تويف سنة 112هـ وقيل 114هـ معجم الشعراء )208). 
)6( البيت يف ديوان الفرزدق )614( ومغني اللبيب )26/1( وهو يف الديوان بفتح مهزة »إِْن«.

)7( هذان الوجهان ملخصان من مغني اللبيب )26/1( وجواهر اآلدب )204).
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يف  تبني  إْن  أتغضب  له:  قال  فكأنه  التبنيُّ  عىل  حممواًل  الكالم  يكون  أن  الثاني: 
املستقبل أن ُأذيَنْ قتيبة حزتا فيام مىض)1). 

وعىل هذين الوجهني حيمل قول اآلخر)2):
يكـن مل  ــك  قــتــلمَ فـــــإنَّ  يــقــتــلــوك  عـــاُرإْن  قــــتــــٌل  وُربَّ  ــك  ـــ ـــ ــي عــل عــــــــاراًا 

)1( قال العالمة حممد األمري املالكي ُتعقب هذا – التأويل – عىل النحاة بقوله H – يف حادثة اإلفك – 
»يا عائشة إن كنت أملمت بذنب فاستغفري اهلل« فهذا يدل عىل أنه ال مانع من ترتب يشء عىل حصول يشء 

آخر فيام مىض وال حاجة ملا تكلفوه« حاشية العالمة األمري عىل مغني اللبيب )24/1( بتصف. 
)2( البيت بال نسبة يف األزهية )260( ومغني اللبيب )26/1( وهو يف الدرر اللوامع وَنسبُه إىل ثابت بن قطنة 
وهو ثابت بن عبد الرمحن بن كعب األزدي، كان شاعًرا شجاًعا مقاتاًل، اشرتك يف فتوح ما وراء النهر، 
100هـ  سنة  األتراك  ضد  حروبه  يف  تويف  املرجئة،  من  ثابت  وكان  املهلب،  بن  يزيد  أصحاب  من  وهو 

معجم الشعراء )47). 
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املطلب الثاني

ƘǶơȅƘǮǖƢƽƗǷ Ƙǭ ƵƑ Ǻǲǖǭ

خالل  من  هيتها  ما  وبيان  واستعامهلا  معناها  بيان  يف  ما  إذ  عىل  الكالم  يتلخص 

النقطتني اآلتيتني: 

و»ما«  »إذ«  من  مركبة  أصلها  ما«  »إذ  أنَّ  عىل  النحويون  اتفق  مركبة:  ما  إذ   : أولاً

الظرفية، وما ها هنا زائدة، وإنام دخلت ما عىل إذ ألن »إذ« إذا جتردت لزمتها اإلضافة، 

ولتهيئتها ملا مل يكن هلا من معنى وعمل)1). 

ثانياًا: معنى إذما وعملها: 

أما معناها: فهي قد سلبت معناها األصيل وهو الظرفية – بعد الرتكيب – وحتولت 

إىل معنى التعليق فأصبحت إحدى أدوات الرشط ويدل عىل ذلك قوهلم: إذما تقم أقم، 

ومعناه إن تقم أقم، وهي ال تستعمل يف غري التعليق)2)، يقول الشاعر)3):

ــــــأِت مــــا أنـــــت آمــــٌر ـــا ت ــــ ــــك إذمــــ ـــــن إيــــــاه تــــأمــــُر آتياوإنـــــ ــه تمَـــْلـــــــــــــــفمَ ممَ ـــ ـــ ب

وأما عملها: فهي جتزم فعلني مضارعني: األول يسمى فعل الرشط والثاين يسمى 

جواب الرشط وجزاؤه شأهنا يف ذلك شأن مجيع أدوات الرشط اجلازمة وذلك واضح 

يف البيت السابق فقوله »تأت« فعل الرشط جمزوم بحذف الياء وجازمه هو إذما و»تلف« 

جواب الرشط جمزوم بحذف الياء أيًضا وجازمه »إذما«.

)1( اجلنى الداين )190( ورصف املباين )60( بتصف.
)2( رشح التصيح عىل التوضيح للشيخ خالد األزهري- دار الفكر – مص – بال تاريخ )248/2( واجلنى 

الداين )191) 
)3( البيت قائله جمهول وهو يف رشح ابن عقيل )338/2).
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قال املرادي)1): »خص بعضهم اجلزم بـ»إذما« يف الشعر وجعلها كـ»إذا« والصحيح 
أن اجلزم هبا جائز يف االختيار« أي يف النظم والنثر.

ال  قليل  اجلزم  »وعملها  قال:  حيث  قليل  هبا  اجلزم  أن  إىل  هشام)2)  ابن  وذهب 
رضورة –يف الشعر– خالًفا لبعضهم«.

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف اجلنى الداين )191).
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف مغني اللبيب )87/1).
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املطلب الثالث
ƘǶơȆǮǖƢƽƗǷ Ƙǭƍ ǼǱƘǖǭ

يتلخص الكالم عىل »أما« يف ثالث نقاط رئيسية عىل النحو اآليت: 

1- أما حرف بسيط فيه معنى الشرط، وللنحاة رأيان يف معناه:
األول: ذهب اجلمهور)1) إىل أنَّ »أما« تؤول بجملة هي: مهام يكن من يشء، فإذا 

قلت: أما زيد فمنطلق كان معناه مهام يكن من يشء فزيد منطلق، فحذف فِْعل الرشط 

رت الفاء إىل  وأداته مهام يكن وأقيمت »أما« مقامها، فصار التقدير: أما فزيٌد منطلق، فأخرّ

اجلزء الثاين من اجلملة لرضب من إصالح املنطق.

الثاني: ذهب بعض النحاة )2) إىل أنَّ معناها يف اجلملة السابقة: إن أردت معرفة 

حال زيد فزيد منطلق، ُحذفت أداة الرشط وفعل الرشط وأنيبت أما مناب ذلك. 

2- أما يف الكالم تأتي على ثالثة أقسام:

 :ǋƸǂǩƗ Ǻǲǖǭ ƞǲǮǊƢǭ ǼơƎơ ǯƍ -ǧǷȁƗ

وهي التي سبق رشح معناها أعاله، وقد استدل النحاة عىل كوهنا رشطية بلزوم 

الفاء بعدها)3)؛ كام يف قوله تعاىل: ]ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ     

گ     گ     ک     ک     ]ک     تعاىل:  وقوله  ]التوبة:125[  ڇ[  ڇ    

گ    گ     ڳ    ڳ[ ]البقرة:26[ وغريها يف القرآن كثري وقد حتذف الفاء للرضورة 
وسيأيت بيانه.

)1( اجلنى الداين )522).
)2( املرجع السابق: نفس املوضع بتصف.

)3( مغني اللبيب )52/1).
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 :ǫȆǦǩƗ ǨǾǆǞƢǩ ǼơƎơ ǯƍ -ǼǱƘƦǩƗ

ومن ذلك قولك: أما زيد فمنطلق وأما أخوك فشاخص، وتقديره: مهام يكن من 
يشء فزيد منطلق أو أخوك شاخص، قال ابن هشام »وأما التفصيل فهو غالب أحواهلا، 

]ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ     ڑک    ک    ک     كام يف قوله تعاىل: 
ک    گ    گ    گ    گ     ڳ    ڳ[ ]البقرة:26[« اهـ.

:ƴǾǥǸƢǩƗ -ƤǩƘƦǩƗ

هذا املعنى من معاين »أما« ليس موجوًدا يف كتب النحو بل نسبه ابن هشام)1) إىل 
الزخمرشي)2) حيث يقول: »وأما التوكيد فقلَّ من ذكره ومل أَر من رشحه غري الزخمرشي 
فإنه قال: فائدة »أما« يف الكالم تعطيه فضل توكيد تقول زيد ذاهب، فإذا قصدت توكيد 
ذلك وأنَّه ال حمالة ذاهب وأنَّه منه عزيمة. قلت: أما زيد فذاهب، ولذالك قال سيبويه)3) 
يف تفسريه – أي تفسري أما – مهام يكن من يشء فزيد ذاهب وهذا التفسري ُمْدٍل بفائدتني: 

بيان كونه توكيًدا وأنَّه يف معنى الرشط«)4) اهـ.
3- أحكام تتعلق بـ»أمـا«)5):

الفاء بعدها الزمة ال حتذف إال مع قول أغنى عنه املحكي به كقوله تعاىل:   : أولاً
هلم  فيقال  أي:  عمران:106[  ]آل  ۉ[  ۉ     ۅ     ۅ     ۋ     ۋ     ]ٴۇ    

أكفرتم بعد إيامنكم، أوىف رضورة الشعر كقول الشاعر)6):

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف مغني اللبيب )56/1).
)2( تقدمت ترمجته.
)3( تقدمت ترمجته.

)4( مغني اللبيب )56/1( بتصف يسري.
)5( اجلنى الداين )527-524).

يعطه شيًئا  – مل  يقْبله  فلم  األموي  اخلليفة  امللك  عبد  قدم عىل  املخزومي،  بن خالد  احلارث  القائل هو   )6(
بيتني، فرده وواله عىل مكة )العقد الفريد ألمحد بن عبد ربه األندليس– دار الفكر –  فيه  وقال  – فرجع 

بريوت – بال تاريخ )194/1). 
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لـديكـم قـــتـــال  ل  ـــقـــتـــال  ال املواكــب)1)فـــأمـــا  عـراض  يف  ســرياًا  ولكـن 

لرضورة  الفاء  فحذف  قتال«  »فال  واألصل  قتال«  »ال  قوله  منه:  الشاهد  وحمل 
الشعر.

ثانياًا: ال جيوز أن يفصل بني »أما« والفاء بجملة إال إن كانت دعاء ويشرتط أن 
يتقدم اجلملة فاصل بينها وبني »أما« نحو: أما اليوم -رمحك اهلل- فاألمر كذا.

ثالثاًا: أن الفاء الواقعة جواًبا لـ»أما« جيوز أن يعمل ما بعدها فيام قبلها، وهذا متفق 
عليه بني النحاة يف اجلملة ولكن اختلفوا يف رشط ذلك عىل أقوال ثالث:

األول: ذهب سيبويه)2) وابن الرساج)3) وتبعهام آخرون)4) إىل أنه يشرتط فيه بأن 
فيه مع  يعمل  أن  بعد حذفهام جاز  فيه  يعمل  أن  الفاء فام جاز  أما وحذف  يقدر حذف 
وجودمها وما ال فال، فلذلك منعوا: أما زيًدا فإين ضارب، ألننا لوقدرنا حذف أما والفاء 

تصبح اجلملة زيًدا فإين ضارب وذلك ال جيوز)5).
« جيوز أن يعمل فيام قبل  الثاني: ذهب املربد)6) وابن درستويه)7) إىل أنَّ ما بعد »إنَّ
الفاء فأجازوا ما منعه السابقون: أما زيًدا فإين ضارب، ووافقهام الفراء)8) وزاد عليهام أنَّ 

ذلك جيوز يف إنَّ وأخواهتا كلهن ومل يقص اجلواز عىل إنَّ وحدها.

املواكب:  وقوله   )391/2( عقيل  ابن  ورشح   )524( الداين  واجلنى   )55/1( اللبيب  مغني  يف  البيت   )1(
اجلامعة ركباًنا أو مشاة وقيل ركاب اإلبل للزينة خاصة.

)2( تقدمت ترمجته.
)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف اجلنى الداين )526).

)4( ذكر املرادي أن املازين والزجاج قد ذهبا إىل موافقة سيبويه الرأي يف هذه املسألة اجلنى الداين )526).
)5( املرجع السابق: نفس املوضع. 

)6( تقدمت ترمجته، وقوله يف اجلنى الداين )526).
)7) درستويه: هو عبد اهلل بن جعفر بن درستويه النحوي، أبو حممد، أحد من اشتهر وعال قدره، وكثر علمه، 
مؤلفاته:  من  البصيني  ملذهب  االنتصار  شديد  كان  العربية،  عنه  وأخذ  املربد  صحب  التصنيف،  جيد 

اإلرشاد يف النحو، رشح فصيح ثعلب وغريمها تويف سنة 347هـ بغية الوعاة )36/2). 
)8( تقدمت ترمجته، وقوله يف اجلنى الداين )527).
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أما  أنه جيوز ذلك يف الظروف واجلار واملجرور نحو:  الثالث: ذهب بعضهم إىل 
اليوم فإين ذاهب، وأما يف الدار فإنَّ زيًدا جالس. 

ا: ال ييل »أما« فعل ألهنا قائمة مقام أداة الرشط وفعل الرشط – كام سبق بيانه  رابعاً
أنَّه فعل الرشط، وإنام الذي يليها أحد عرش شيًئا هي)1): م  لُتوهرّ – فلو وليها فعل 

1- املبتدأ: نحو أما زيد فقائم.
2- اخلرب: نحو أما قائم فزيد.

3- مفعول مقدم: نحو ]ڳ    ڳ          ڳ     ڳ[ ]الضحى:9[.
4- مفعول بفعل مقدر يفرسه املذكور: نحو أما زيًدا فأكرمته.

5- الظرف: نحو أما اليوم فأقوم.
6- املجرور: نحو ]ڻ    ڻ        ڻ    ڻ[ ]الضحى:11[.

7- احلال: نحو أما مرسًعا فزيد ذاهب.
8- املصدر: نحو أما رضًبا فأرضب.

9- الرشط: نحو ]ڈ    ژ      ژ              ڑ    ڑ[ ]الواقعة:88[.
10- املفعول له: نحو أما العلم فعامل.

)1( مغني اللبيب )56/1( واجلنى الداين )525).
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املطلب الرابع
ƘǶơȅƘǮǖƢƽƗǷ Ǹǩ ǼǱƘǖǭ

اجلزم،  تعمل  وقلام  واألفعال  األسامء  عىل  تدخل  ألهنا  اهلوامل  احلروف  من  لو: 
وهي حرف باتفاق)1). 

لو عىل أربعة أقسام:

 :ƞǾǕƘǲƢǭȅƗ Ǹǩ -ǧǷȁƗ ǬƾǢǩƗ

وهي لو الرشطية، إلفادهتا معنى الرشط واختلفوا يف تعريفها عىل ثالثة أقوال:

فها سيبويه)2) بقوله: لو: ملا كان سيقع لوقوع غريه أي أهنا تقتيض  القول األول: عرَّ
فعاًل ماضًيا كان يتوقع ثبوته لثبوت غريه واملتوقع غري واقع فكأنه قال: لو حرف يقتيض 

فعاًل امتنع المتناع ما كان يثبت لثبوته)3).

اليشء المتناع  امتناع  يدل عىل  بقوهلم: حرف  النحاة  أكثر  فها  عرَّ الثاني:  القول 
غريه)4).

قال املرادي)5): »وهذه عبارة ظاهرها أهنا غري صحيحة ألهنا تقتيض كون جواب 
»لو« ممتنًعا غري ثابت دائاًم، وذلك غري الزم ألن جواهبا قد يكون ثابًتا يف بعض املواضع 
كقولك: لو ترك العبد سؤال ربه ألعطاه، فرتك السؤال حمكوم بعدم حصوله، والعطاء 
حمكوم بحصوله عىل كل حال، ألن املعنى أن عطاء اهلل حاصل للعبد مع ترك السؤال 

فكيف مع السؤال«.

)1( مغني اللبيب )255/1( واجلنى الداين )27/2). 
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف الكتاب )307/2).

)3( اجلنى الداين )275).
)4( اجلنى الداين )273( ورشح التسهيل )94/4).

)5( تقدمت ترمجته، وقوله يف اجلنى الداين )73).
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يليه  ما  امتناع  يقتيض  لو حرف رشط  بقوله:  ابن مالك)1)  فها  الثالث: عرَّ القول 

واستلزامه لتاليه.

من هذه التعريفات ميكننا أن خنلص إىل ما يلي:

لو االمتناعية تفيد ثالثة أمور)2):

األول: عقد السببية واملسببية بني اجلملتني: وهذا يندرج حتته ثالثة أنواع:

ما يوجب فيه الرشع أو العقل انحصار مسببية الثاين يف سببية األول:   -1

مثال الرشع قوله تعاىل: ]ہ    ھ     ھ    ھ[ ]األعراف:176[ فلام مل يشأ اهلل أن 

يرفعه مل يرتفع، ومثال العقل: لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجوًدا، وهذا يلزم 

فيه من امتناع األول امتناع الثاين قطًعا.

2- ما يوجب فيه الرشع أو العقل عدم إنحصار مسببية الثاين يف سببية األول: 

مثال الرشع لو نام النتقض وضوؤه، ومثال العقل: لو كانت الشمس طالعة كان 

الضوء موجوًدا.

ففي املثال األول: نواقض الوضوء ليست حمصورة يف النوم بل قد ينتقض باحلدث 

ويف املثال الثاين: وجود الضوء ليس حمصوًرا يف وجود الشمس فقد يوجد باملصباح أو 

بالشمعة. 

ز فيه العقل انحصار مسببية الثاين يف سببية األول: نحو: لو جاءين زيد ألكرمته،  3- ما جيوِّ

فإن العقل جيوز انحصار سبب اإلكرام يف املجيءـ  وال يوجبهـ  ويرجحه أن ذلك هو 

الظاهر من ترتيب الثاين عىل األول وأنه املتبادر إىل الذهن. 

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح التسهيل )95/4( بتصف.
)2( مغني اللبيب )255/1- 258( بتصف.
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الثاني: تقييد الشرطية بالزمن املاضي: 
لعقد  »إْن«  ألن  »إْن«  »لو«  فارقت  الوجه  وهبذا  أكرمتك«  أمس  جئتني  »لو  نحو 

السببية واملسببية يف املستقبل وهلذا قالوا: الرشط بـ»إْن« سابق عىل الرشط بـ»لو« وذلك 

ألن املستقبل سابق عىل الزمن املايض أال ترى أنك تقول: إن جئتني غًدا أكرمتك، فإذا 

انقىض الغد ومل جييء قلت: لو جئتني أمس أكرمتك«)1).

إياه عىل ثالثة  إفادهتا  إفادهتا له وكيفية  النحاة يف  الثالث: المتناع: وقد اختلف 

أقوال:

القول  مًعا، وهذا هو  امتناع الرشط وامتناع اجلواب  تفيد  أن »لو«  األول:  القول 

اجلاري عىل ألسنة املعربني ونص عليه مجاعة من النحويني)2). 

قال ابن هشام)3): »وهو -أي هذا القول- باطل بمواضع كثرية يف القرآن الكريم 

منها قوله تعاىل: ]ٻ    ٻ    ٻ     ٻ      پ    پ    پ     پ     ڀ    ڀ               ڀ    

ڀ    ٺ    ٺ           ٺ[ ]األنعام:111[ يلزم عىل هذا القول يف هذه اآلية ثبوت إيامهنم مع 
عدم نزول املالئكة وتكليم املوتى هلم وحرش كل يشء عليهم.

ومنه قوله تعاىل: ]ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ        ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ    ی    ی    

ی    ی     جئ    حئ    مئ         ىئ[ ]لقامن:27[.
ما  الكلامت مع عدم كون كل  نفاد  اآلية:  النحاة يف »لو« يف هذه  فيلزم عىل قول 

يف األرض من شجرة أقالًما تكتب الكلامت وكون البحر األعظم بمنزلة الدواة وكون 

)1( املرجع السابق )256/1).
صناعة  رس  يف  جنى  وابن   )101( احلروف  معاين  يف  والرماين   )167( الصاحبي  يف  فارس  ابن  منهم   )2(

اإلعراب )270/1).
)3( تقدمت ترمجته.
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املراد منهام  البحر، وما قيل يف اآليتني عكس  أبحر مملوءة مداًدا وهي متد ذلك  السبعة 
وهلذا كان قول النحاة باطاًل«)1) اهـ.

القول الثاني: أهنا تفيد امتناع الرشط خاصة، وال داللة هلا عىل امتناع اجلواب وال 
عىل ثبوته، ولكنه إن كان مساوًيا لزم انتفاؤه نحو »لو كانت الشمس طالعة كان النهار 

موجوًدا«؛ ألنه يلزم من انتفاء السبب املساوي انتفاء مسبَّبه)2).

القول الثالث: ال تفيد االمتناع بـوجـه من الوجوه وهو قــول الشلوبني)3) حيث 
زعـم أهنا ال تدل عىل امتناع الرشط وال عىل امتناع اجلواب بل عىل التعليق يف املايض كام 
دلت »إْن« عىل التعليق يف املستقبل ومل تدل باإلمجاع عىل امتناع وال ثبوت، وتبعه عىل هذا 

القول ابن هشام اخلرضاوي)4).

قال ابن هشام)5) يف رد هذا القول »وهذا الذي قااله كإنكار الرضوريات إذ فهم 
االمتناع منها -لو- كالبدهيي، فإنَّ كلَّ َمْن سمع: لو فعل كذا، فهم منه عدم وقوع الفعل 
من غري تردد، وهلذا يصح وقوع االستدراك بعد لو، نحو: لو جاءين ألكرمته لكن مل جييء، 

ومنه قوله تعاىل: ]ڻ      ۀ    ۀ    ہ    ہ       ہ    ہ      ھ    ھ    
ھ[ ]األنفال:43[« اهـ.

)1( مغني اللبيب )257/1( بتصف.
)2( املرجع السابق )258/1). 

)3) الشلوبني: هو أبو عيل عمر بن حممد بن عمر اإلشبييل، كان إمام عصه يف العربية بال مدافع آخر من أئمة 
هذا الشأن باملرشق واملغرب، له كتاب يف النحو سامه: التوطئة وله تعليقات عىل كتاب سيبويه، ولد سنة 

562هـ وتويف سنة 645هـ بغية الوعاة )226/1( قوله يف مغني اللبيب )256/1). 
)4) ابن هشام اخلضراوي: هو حممد بن حيي، كنيته: أبو عبد اهلل، من أهل اجلزيرة اخلرضاء، أخذ العربية عن 
ابن خروف ومصعب الرندى، كان رأًسا يف العربية، من مؤلفاته: فصل املقال يف أبنية األفعال؛ تويف سنة 

)646( معجم املتفق واملفرتق )186( قوله يف مغنى اللبيب )256/1). 
)5( تقدمت ترمجته، وقوله يف مغنى اللبيب )257/1( بتصف.
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 :ǓƘǲƢǭȅƗ ƞǒƭȆǭ ǯǷƳ ǋƸǁ ǛƸƭ Ǹǩ ǯǸǦơ ǯƍ -ǼǱƘƦǩƗ ǬƾǢǩƗ

ولو هنا تنقل معنى الفعل إىل االستقبال وذلك كقوله تعاىل: ]ڄ    ڄ    

ڃ     ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ     چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ[ 

]النساء:9[. أي: وليخش الذين شارقوا وقاربوا أن يرتكوا ذرية ضعاًفا. 

]البقرة:221[  ]ڃ    ڃ    چ     چ    چ    چ    ڇ[  ومنه قوله تعاىل: 

أي وإن أعجبتكم.

ومنه قول الشاعر: 

ُمظِهـراًا إل  الـــراجـــيـــك  يـــُلـــِفـــك  تــكــون عدميا)1)ل  ولـــــو  الـــكـــراِم  ُخــُلــقمَ 

قوله: ولو تكون عدياًم جاءت لو هنا ملجرد الرشط دون مالحظة االمتناع فيكون 
التقدير وإن تكن عدياًم.

 :ƞǽƷƴǆǭ Ǹǩ ǯǸǦơ ǯƍ -ƤǩƘƦǩƗ ǬƾǢǩƗ

وهي التي تؤول مع اجلملة التي بعدها باملصدر ولكنها ال تنصب املضارع بعدها، 
، نحو قوله تعاىل: ]ۇ     وعالماهتا أن حيسن إبداهلا بـ»أْن« وأكثر وقوعها بعد ودَّ أو َيودُّ
ۇ           ۆ    ۆ[ ]القلم:9[، وقوله تعاىل: ]ڃ    ڃ    ڃ    چ      چ    چ    چ    ڇ    

ڇ     ڇ    ڇ[ ]البقرة:96[.

وقد تقع لو املصدرية مع غري هذين الفعلني وذلك يف قول القطامي)2):
أمــرهم جـــــلُّ  ــــا  قــــوماً فـــــات  مـن التأني وكان احلزم لو عجلوا)3)وربــــــا 

الداين )285)  التسهيل )28/1( واجلنى  اللبيب )261/1( ورشح  مغنى  قائله جمهول وهو يف  البيت   )1(
وجواهر األدب )267).

)2( تقدمت ترمجته.
)3( البيت يف رشح شواهد املغني )650/2( ورشح التسهيل )228/1( ومغني اللبيب )266/1).
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حمل الشاهد قوله: »لو عجلوا« أي وكان احلزم يف العجلة دون التأين.
ولو املصدرية هذه أثبتها حمققو النحاة منهم ابن هشام)1) وابن مالك)2) والفراء)3) 

وغريهم)4).

القسم الرابع- أن تكون »لو« للتمني: لو تأتينا فتحدثنا هذا كقولك: ليتك تأتينا 
فتحدثنا، ومن ذلك قوله تعاىل: ]ۇ    ۆ    ۆ    ۈ                ۈ    ٴۇ    ۋ[ ]الشعراء:102[.

ومعناه: أهنم يتمنون أن يردوا إىل دار الدنيا ليعملوا بطاعة رهبم فيام يزعمون)5). 
وحكم لو هنا كـ»ليت« يف نصب ما بعدها مقروًنا بالفاء، ولكن اختلف النحاة يف 

معناها عىل ثالثة أقوال: 
القول األول: ذهب ابن الضائع)6) وابن هشام اخلرضاوي)7) إىل أن »لو« للتمني 
وهي قسم برأسه، وعىل هذا فهي ال حتتاج إىل جواب كجواب الرشط، ولكن قد يؤتى 

هلا بجواب منصوب كجواب »ليت« كام تقدم.

القول الثاني: أهنا »لو« االمتناعية أرشبت معنى التمني، قال املرادي: »قال بعضهم: 
وهو الصحيح؛ ألهنا قد جاء جواهبا بالالم بعد جواهبا بالفاء يف قول الشاعر)8):

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف مغني اللبيب )266/1).
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح التسهيل )288/1).

)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف مغني اللبيب )266/1).
)4( كالتربيزي والعكربي، ونفى لو املصدرية الزخمرشي وابن اخلباز وجعلوها بمعنى »ليت« مغني اللبيب 

)266/1( وجواهر األدب )67) 
)5( تفسري القرآن العظيم – البن كثري الدمشقي – )352/3).

)6) ابن الضائع: هو عيل بن حممد اإلشبييل برع يف فن النحو والزم الشلوبني وفاق أصحابه بأرسهم وكان إماًما 
ال جيارى، من مؤلفاته رشح اجلمل، ورشح كتاب سيبويه؛ مات سنة 668هـ بغية الوعاة )204/2). 

)7( تقدمت ترمجته، وقوله يف اجلنى الداين )289).
)8) القائل: هو مهلهل بن ربيعة التغلبي: قيل اسمه امرؤ القيس وقيل عدي بن ربيعة، من أقدم الشعراء الذين 
القيس وجد عمرو بن كلثوم ألمه، نشأ مرتًفا توىف سنة 530م معجم  امرئ  وصلنا شعرهم، فهو خال 

الشعراء )263).
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ـــــن كليٍب ـــ عـــ املــقــابـــــر  نــبــش  زيــــرفــلــو  أّي  بـــالـــذنـــائـــــــــــــــب  فـــتـــخـــرب 

عيناًا ـــرَّ  لـــقــــ ــني  ـــ الــشــعــثــمـــ القبور)1)بـــيـــــــــــوم  حتت  مـــن  لقاء  وكيــف 

وحمل الشاهد قوله: »فلو نبش املقابر« هذا هو الرشط وجوابه »لقرَّ عينًا« وكليب 
هو أخو الشاعر، والذنائب اسم موضع، والشعثامن: رجالن.

القول الثالث: أن »لو« هذه هي املصدرية أغنت عن التمني؛ ألهنا ال تقع غالًبا إال 
]ۇ    ۆ    ۆ     بعد مفهٍم متنًيا،وهذا قول ابن مالك)2) ونص عىل أن »لو« يف قوله تعاىل: 

ۈ[ ]الشعراء:102[ مـصـدريـة.

)1( البيتان يف مغنى اللبيب )267/1( واجلنى الداين )289( وخزانة األدب )326/11).
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح التسهيل )30/1).
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املطلب اخلامس

ƘǮǶơȆǮǖƢƽƗǷ ƘǭǸǩǷ ȅǸǩ ǼǱƘǖǭ

 :ȅǸǪƛ ǠǪǖƢǽ Ƙǭ ƸǥƵ - ăȅǷƍ

هي من احلروف اهلوامل وهي مركبة من »لو« التي هي حرف امتناع المتناع و»ال« 
النافية وكل واحدة منهام باقية عىل ما هبا من املعنى املوضوعة له قبل الرتكيب، هذا قول 

اجلمهور)1)، وذهب بعضهم إىل أنه حرف بسيط وليس بمركب)2).

 :ǫƘƾǡƍ ƞǖƛƷƍ ǺǪǕ ǫȆǦǩƗ Ǽǝ ȅǸǩ ǼơƎơ :ȅǸǩ ǫƘƾǡƍ

القسم األول- لول المتناعية: وهي التي تكون حرف امتناع لوجود، وتدخل 
عىل مجلتني: اسمية ففعلية لربط الثانية بوجود األوىل، نحو: لوال زيد ألكرمتك أي لوال 

زيد موجود ألكرمتك، هذا ما ذهب إليه أكثر النحويني)3). 

تدخل  التي  اجلمل  بحسب  تفرسَّ  أن  لوال  يف  الصحيح  أن  إىل  املالقي)4)  وذهب 
عليها وذلك ال خيلوا من أربع حاالت: 

األوىل: أن تكون اجلملتان موجبتني: فهي حرف امتناع لوجود نحو قولك: لوال 
زيد ألكرمتك، فاإلكرام امتنع لوجود زيد، وقد تقدم هذا قريًبا.

الثانية: أن تكون اجلملتان بعدها منفيتني فهي حرف وجود المتناع نحو قولك: 
لوال عدم قيام زيد مل ُأحسن إليك، فوجد اإلحسان المتناع قيام زيد.

الثالثة: أن تكون أوىل اجلملتني موجبة والثانية منفية، فهي حرف وجود لوجود، 
نحو لوال زيد مل أحسن إليك.

)1( اجلنى الداين )602( ومعاين احلروف )123( ورصف املباين )293).
)2( جواهر األدب )395).

)3( املراجع السابقة: نفس املواضع.
)4( تقدمت ترمجته، وقوله يف رصف املباين )292( بتصف يسري.
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الرابعة: أن تكون أوىل اجلملتني منفية والثانية موجبة فهي حرف امتناع المتناع 
نحو: لوال عدم زيد ألحسنت إليك. 

 :ƞǾǕƘǲƢǭȅƗ ¬ȅǸǩ¼ øƛ ǠǪǖƢơ ǫƘǦƭƍ

1- لول المتناعية خمتصة باألمساء: وهلا حالتان: 
احلالة األوىل: أن تكون حرف ابتداء: إذا وليها اسم ظاهر أو ضمري رفع منفصل 
نحو »لوال زيد ألكرمتك« و»لوال أنت ألكرمت زيًدا« فلوال هنا حرف ابتداء واالسم 

بعدها مرفوع باالبتداء، واختلفوا يف خربها عىل قولني:

القول األول: قال اجلمهور اخلرب حمذوف واجب احلذف مطلًقا، وال يكون عندهم 
إال كوًنا مطلًقا، فإذا ُأريد الكون املقيَّد جعل مبتًدا نحو: لوال قيام زيد ألتيتك، وال جيوز 

لوال زيد قائم)1). 

الثاني: ذهب ابن مالك)2) إىل أن اخلرب بعد »لوال« ليس بواجب احلذف  القول 
مطلًقا بل فيه تفصيل كاآليت:

1- إن كان كوًنا مطلًقا غري مقيَّد وجب حذفه نحو »لوال زيد ألكرمتك« تقديره: 
لوال زيد موجود ألكرمتك أو حارض أو نحوه.

لوال  نحو:  وحذفه  إثباته  جاز  عليه  يدل  دليل  وله  مقيًَّدا  كوًنا  اخلرب  كان  إن   -2
أنصار زيد هللك أي نصوه، فهذا جيوز إثباته لكونه مقيًَّدا، وحذفه للدليل عليه، ومنه 

قول املعري)3):

)1( اجلنى الداين )599( بتصف.
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح التسهيل )276/1( بتصف.

)3) املعري: هو أمحد بن عبد اهلل بن سليامن، املشهور بأيب العالء املعري، شاعر شائع الذكر جييد الشعر جزد 
449هـ  سنة  تويف  367هـ  سنة  ببصه  أدى  مما  باجلدري  اعتل  363هـ  سنة  النعامن  بمعرة  ولد  الكالم، 

موسوعة شعراء العص العبايس )51/2).
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ْضِب عمَ مــنــه كــــلَّ  الــــرعــــُب  ـــــول الـــغـــْمـــُد مُيـــســـُكـــُه لـــســـال)1)ُيــــذيــــُب  فــلـــ

وحمل الشاهد منه قوله: »لساال« حيث أثبت اخلرب ومل حيذفه والعضب: هو السيف 
القاطع.

 :H النبي  إثباته نحو قول  إن كان مقيًَّدا وال دليل يدل عليه وجب   -3
»يا عائشة، لـول قـومـك حـديـثـو عـهـد بـكـفـر لنقضت الكعبة«)2) ونحو قولك: لوال زيد 

عندنا هللك.

 :ƸƩ ǛƸƭ ȅǸǩ ǯǸǦơ ǯƍ -ƞǾǱƘƦǩƗ ƞǩƘƮǩƗ

واهلاء  والكاف  كالياء  واجلر  للنصب  املوضوع  املتصل  الضمري  وليها  إذا  وذلك 
وهي خمتصة بجر الضامئر كام اختصت حتى والكاف بجر االسم الظاهر؛ هذا مذهب 
سيبويه)3) واجلمهور)4) حيث قال: »لوالك ولوالي إذا أضمرت االسم فيه جر، والدليل 

عىل ذلك أن الياء والكاف ال تكونان عالمة عىل مضمر مرفوع«.
ولوال اجلارة: ال تتعلق بيشء، وموضع املجرور هبا يف حمل رفع باالبتداء واخلرب 

حمذوف)5) يدل عىل ذلك قول الشاعر)6):
هوى بأجرامه من ٌقلَِّة الِنيق منهوي)7)وكـــم مــوطــن لـــولي ِطـــْحـــْت كما

املباين  ورصف   )273/1( اللبيب  ومغنى   )600( الداين  واجلنى   )276/1( التسهيل  رشح  يف  البيت   )1(
.(295(

)2( صحيح البخاري )59/1).
)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف الكتاب )373/2).

)4( مغني اللبيب )274/1).
)5( املرجع السابق: نفس املوضع.

)6( القائل هو: يزيد بن احلكم الثقفي من أرشاف ثقيف، هاجر إىل البصة، وعده احلجاج بمنصب الوالية يف 
فارس ثم عدل عن ذلك فعوضه سليامن بن عبد امللك بعطاء سنوي، كان شاعًرا يقابل الفرزدق تويف سنة 

105هـ معجم الشعراء )283). 
)7( البيت يف الكتاب )374/2( واجلنى الداين )603( ورصف املباين )295( وخزانة األدب )126/3) 

قوله: طحت: هلكت، هوى: سقط، النيق: أرفع موضع يف اجلبل، الٌقلَّة: ما استدق من رأس اجلبل. 
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األخفش)1)  وذهب  هبا،  جمرور  والضمري  سيبويه  عند  حرف  البيت  يف  فـ»لوال« 
رفع  موضع  يف  املتصل  والضمري  ابتداء  حرف  البيت  يف  »لوال«  أنَّ  إىل  والكوفيون)2) 

باالبتداء نيابة عن ضمري الرفع املنفصل.
2- جواب لول المتناعية يأتي على صورتني:

حب[  جب     يئ     ]ىئ     تعاىل:  كقوله  بالالم  مقرون  مثبت  ماض  األوىل: 
]سبأ:31[ وجيوز أن خيلو منها كام يف قول الشاعر)3): 

ِعبتكما الدين  وباقــي  احلــيــاُء  ـــومَريلــول  عمَ عبتما  إذ  فيكمـا  مــا  ببعض 

حمل الشاهد قوله: »عبتكام« حيث جاء الفعل جمرًدا عن الالم وقوله: »عبتام عَوري« 
أي ما يسوؤين.

الثانية: ماض منفي بـ»ما« نحو قوله تعاىل: ]ٿ    ٿ     ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    
ڤ      ڤ    ڤ    ڤ[ ]النور:21[ وقد يقرتن املنفي بالالم كام يف قول الشاعر)4): 

ـــــول رجــــــاء لـــقـــاء الـــظـــاعـــنـــني ملا ال ــــا ول جسداً لــنــا روحاً نــواهــم  أبــقــت 

وحمل الشاهد قوله: »ملا أبقت« ما نافية وجاءت مقرتنة بالالم.

 :ǈǾǊƮƢǪǩ ȅǸǩ ǼơƎơ -ǼǱƘƦǩƗ ǬƾǢǩƗ

ابن مالك)5): »والتحضيض مبالغة يف احلض عىل اليشء وهو طلبه واحلث  قال 
الفعل  ويليها  باألفعال«)6)،  خمتصة  وهي  ولوما،  ولوال،  وأال،  هال،  وحروفه:  عليه، 

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف اجلنى الداين )6-5).
)2( املرجع السابق: نفس املوضع.

القائل هو: متيم بن أيب مقبل بن عوف العامري، عده ابن سالم من شعراء الطبقة اخلامسة وهو شاعر   )3(
خمرضم معجم الشعراء )45( والبيت يف اجلنى الداين )598( والدر اللوامع )104/5).

التي  نواهم أي اجلهة  أعثر عليه يف غريه، وقوله:  الداين )599( ومل  قائله جمهول: وهو يف اجلنى  البيت   )4(
ينون. 

)5( تقدمت ترمجته.
)6( رشح التسهيل )113/4).
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تعاىل:  كقوله  املايض  والفعل  ]الواقعة:70[  ۉ[  ]ۅ     تعاىل:  كقولــه  املضارع 
]ەئ    وئ    وئ    ۇئ             ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ[ ]التوبة:122[. 

 :ưǾƛǸƢǪǩ ȅǸǩ ǼơƎơ -ƤǩƘƦǩƗ ǬƾǢǩƗ

ويف هذه احلالة ختتص بالدخول عىل الفعل املايض نحو قوله تعاىل: ]ىئ    ىئ    
ىئ    ی    ی    ی    ی    جئ    حئ[ ]األحقاف:28[، وقوله تعاىل: ]ۓ    ۓ    ڭ     

ڭ       ڭ    ڭ    ۇ       ۇ    ۆ    ۆ[ ]النور:16[. 
در الفعل بعدها ويليها االسم املعمول له كام يف قول جرير)1):  وقد ُيقَّ

بي ضوطري لـــول الكميَّ املقنَّعا)2)تمَعّدون عقــر الِنيب أفضـلمَ جمِدكم

وتقديره: لوال عددتم الكمي املقنَّعا، واملعنى: ليس فيكم كمي فتعدونه، والنيب: 
هي الناقة املسنة؛ وممن ذكر هذا القسم ابن هشام)3) واملالقى)4) واملرادي)5) وغريهم.

 :ǯƘǮƾǡ Ǵǩ ǛƸƭ :¬Ƙǭ Ǹǩ¼øƛ ǠǪǖƢǽ Ƙǭ ƸǥƵ -Ƙ ăǾǱƘƥ

بعدها  االسم  ويرتفع  باألسامء  فيختص  لوجوب  امتناع  حرف  يكون  أن  األول: 
باالبتداء نحو: لو ما زيد ألكرمتك، ومـن ذلك قوله تعاىل: ]ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    

ڈ   ژ    ژ[ ]احلجر:7[ وهي مثل لوال االمتناعية يف أحكامها وما يتعلق هبا)6).
الثاني: أن يكون حرف حتضيض فال يليه إال فعل أو معمول فعل كام تقدم يف لوال. 

)1) جرير: هو جرير بن عطية اخلطفي كنيته أبو حرزة، وأصله من بني كليب بن يربوع من متيم، ولد يف خالفة 
عىل بن أيب طالب، بـرز شاعًرا يف خالفة معاوية، ُعِرف بنقائضه مـع شعراء عصه وأشهرها نقائضه مـع 

الفرزدق معجم الشعراء )54).
)2( البيت يف ديوان جرير )241( ورشح التسهيل )114/4( واجلنى الداين )606).

)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف مغني اللبيب )276/1).
)4( تقدمت ترمجته، وقوله يف رصف املباين )292). 

)5( تقدمت ترمجته، وقوله يف اجلنى الداين )606).
)6( مغني اللبيب )276/1).
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املبحث الثالث 
 ǰǾǽǸƮǲǩƗ ƴǲǕ ƞǾǮƽȅƗ ǋƸǂǩƗ ƟƗǷƳƍ ǼǱƘǖǭ

املطلب األول

ƘǶơȅƘǮǖƢƽƗǷ ƗƵƑ ǼǱƘǖǭ
»إذا« لفظ مشرتك يقع اساًم وحرًفا)1)؛ ومن ثم سيكون الكالم عليها من خالل 

قسميها االسمية واحلرفية:

:ǓƗǸǱƍ ƞǖƛƷƍ ǼǵǷ :ƞǾǮƽȅƗ ƗƵƑ -ǧǷȁƗ ǬƾǢǩƗ

النوع األول: أن تكون ظرًفا ملا يستقبل من الزمان متضمنة معنى الرشط ولذلك 

جتاب بام جتاب به أدوات الرشط نحو: إذا جاء زيد فقم إليه، وكثر جميء املايض بعدها 

مراًدا به االستقبال، وجميء املضارع دون ذلك)2) وقد اجتمعا يف قول الشاعر)3): 

بتهـــا رغَّ إذا  ـــٌة  ــــ راغـــبــــ ـــع)4)والـــنـــفـــُس  ــــ ــــ ـــقـــن ت ـــل  ــــ قـــلـــيــــ ُتـــــــــــردُّ  وإذا 

ولو قوعها مضمنة معنى الرشط تقع الفاء بعدها كام يف املثال السابق وكقوله تعاىل: 

]ەئ      ەئ    وئ     وئ[ ]األنفال:45[؛ وكان مقتىض تضمنها معنى الرشط أن جيزم هبا 

ولكن منع من ذلك ثالثة أسباب)5):

)1( اجلنى الداين )367( واألزهية )202).
)2( مغني اللبيب )95/1( واجلنى الداين )367).

)3( القائل هو: أبو ذؤيب اهلزيل واسمه خويلد بن حمرث، شاعر خمرضم أدرك اإلسالم فأسلم وحسن إسالمه، 
غزا مع ابن الزبري املغرب ومات هبا سنة 28هـ معجم الشعراء )92). 

)4( البيت يف رشح أشعار اهلذليني - أليب سعيد احلسني بن احلسني السكرة -حتقيق عبد الستار أمحد فراج ـ 
مكتبة دار العروبة ـ القاهرة ـ )11/1( ومغني اللبيب )93/1( والدرر اللوامع )102/3).

)5( رشح التسهيل )211/2( بتصف يسري.
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نها معنى الرشط ليس بالزم هلا فإهنا قد تتجرد عنه كام يف قوله تعاىل: ]ٺ     1- أنَّ تضمُّ
ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ     ٿ    ٹ[ ]مريم:66[. وقوله تعاىل: ]ٱ    ٻ        ٻ[ 

]النجم:1[.

2- أهنا مضافة إىل ما يليها واملضاف يقتيض جًرا ال جزًما، وإذا جزم هبا يف الشعر فليست 
مضافة إىل اجلملة وبناؤها حينئٍذ لتضمنها معنى »إْن«. 

ن احلصول أو يف حكم املتيقن نحو »آتيك إذا انتصف النهار« بخالف  3- أن ما يليها متيقَّ
ما ييل »إن« فإنه ال رجحان بني حصوله وعدمه.

هلذه األسباب خالفت »إذا« »إْن« ومل جيزم هبا إال يف الشعر خاصة)1)، وإنام جاز 
اجلزم هبا يف الشعر؛ ألن فيها مايف »إن« من ربط مجلة بجملة وإن مل يكن ذلك الزًما، ومنه 

قول الشاعر)2):
بالِغنى ـــك  ربُّ أغــنــاك  مـــــا  ِل)3)واســتــغــــــــن  فتجمَّ خــصــاصــٌة  ُتــصــْبــك  وإذا 

وقول اآلخر)4):
الغنى ــــاْرُج  فمَ خصاصـٌة  تصْبك  وإىل الذي يعطي الرغائبمَ فارغِب)5)وإذا 

اختالف النحاة يف وقوع االسم بعد إذا املتضمنة ملعنى الرشط: اختلف النحاة يف 
إذا الظرفية املتضمنة ملعنى الرشط: هل يقع بعدها االسم أم ال! عىل قولني:

)1( مغني اللبيب )93/1( ورشح التسهيل )211/2).
)2( القائل هو: عبد قيس بن خفاف بن عمرو الربامجي، كنيته أبو جبيل، شاعر جاهيل عارص حاتم الطائي 

ومدحه، وكان شاعًرا حكياًم، تناول شعره املدح والفخر واحلكمة معجم الشعراء )147).
)3( البيت يف الدرر اللوامع )102/3( ورشح التسهيل )211/2( ومغنى اللبيب )93/1( والبيت له رواية 

أخرى يف قوله جتمل. حتَّمل باحلاء.
)4( النمر بن تولب العلكي جاهيل،وقيل خمرضم عاش جل عمره يف اجلاهلية، ثم أسلم وحسن إسالمه معجم 

الشعراء )271). 
العطاء  وهي  رغيبة  مجع  الرغائب:  وقوله   )212/2( التسهيل  ورشح   )367( الداين  اجلنى  يف  البيت   )5(

الكثري.
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القول األول: ذهب سيبويه)1) إىل أن إذا ال يليها إال فعل ظاهر أو مقدر، فالظاهر 
كقوله تعاىل: ]ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ[ ]النص:1[ وجوابه: ]ڇ    ڇ    ڇ     
ڍ[ ]النص:3[ واملقدر نحو قوله تعاىل: ]ڀ    ڀ    ٺ[ ]االنشقاق:1[ وتقديره 

إذا انشقت السامء انشقت، فالسامء ليست مبتدأ بل هي فاعل للفعل املقدر »انشقت«.
قال املرادي)2): »هذا هو املشهور يف النقل عن سيبويه، ونقل السهييل)3) أنَّ سيبويه 

جييز االبتداء بعد »إذا« الرشطية وأدوات الرشط إذا كان اخلرب فعاًل«.
هنا  »إذا«  أنَّ  إىل  مالك)6)  وابن  واألخفش)5)  الكوفيون)4)  الثاني: ذهب  القول 
باجلمل  إذا وإْن يف عدم االختصاص  املبتدأ وهؤالء ال فرق عندهم بني  يليها  أن  جيوز 

الفعلية واستدلوا لذلك باآلية املتقدمة وبقول الشاعر)7):
حنظليَّة حتــــتــــه  ــــلــــيٌّ  بــــاهـــــ ـــــد مــنــهــا فــــــذاك املــــــــــذرَّع)8)إذا  لــــه ول

الرشط  معنى  من  جمردة  الزمان  من  يستقبل  ملا  ظرًفا  »إذا«  تقع  أن  الثاني:  النوع 
نحو قوله تعاىل: ]ڳ    ڳ       ڳ[ ]الليل:1[، وقوله تعاىل: ]ٱ    ٻ        ٻ[ ]النجم:1[ 
ويف هذه احلالة يكون الفعل املايض بعدها يف معنى املستقبل كام كان بعد املتضمنة معنى 

الرشط، هذا مذهب أكثر النحويني)9).

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف الكتاب )119/3).
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف اجلنى الداين )368).

)3) السهيلي: هو عبد الرمحن بن أمحد، االمام أبو زيد األندليس، كان عامًلا باللغة العربية والقراءات، جامًعا 
بني الرواية والدراية، واسع املعرفة، من مؤلفاته: الروض األنف رشح سرية ابن هشام، تويف سنة 581هـ 

بغية الوعاة )81/2).
)4( رشح التصيح عىل التوضيح )40).

)5( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح التصيح عىل التوضيح )40).
)6( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح التسهيل )213/2).

)7( القائل هو الفرزدق وتقدمت ترمجته. 
ع هو الولد الذي أمه أرشف  )8( ديوان الفرزدق )92( واجلنى الداين )368( ومغني اللبيب )93/2( واملذرَّ

من أبيه.
)9( اجلنى الداين )370( ورشح التسهيل )211/2).
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بقوله:  لذلك  وعلل  للحال؛  اآليتني  هاتني  يف  »إذا«  أن  إىل  هشام)1)  ابن  وذهب 
»ألهنا واقعة بعد القسم، ألهنا لو كانت للمستقبل مل تكن ظرًفا لفعـل القسم ألنه إنشاء 
ال إخبار عن قسم يأيت؛ ألن قسم اهلل سبحانه قديم؛ وال لكون حمذوف هو حال من الليل 
أنه ظـرف  الوجهـان تعني  بطـل هـذان  متنافيان، وإذا  احلال واالستقبال  والنجم ألن 

ألحدمهـا عىل أن املراد به احلال«)2).
وذهب الفراء)3) إىل أن املايض ال يقع بعدها إال إذا كان فيها معنى الرشط واإلهبام، 
ومنه قوله تعاىل: ]ې    ې    ې          ى    ى    ائ    ائ    ەئ        ەئ[ ]آل عمران:156[ 

أي ال تكونوا كهؤالء إذا رضب إخواهنم يف األرض«.
النوع الثالث: أن تكون إذا ظرًفا ملا مىض من الزمان واقعة موقع »إذ« وذلك كام يف 

قوله تعاىل: ]ھ    ے    ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ     ۇ    ۆ    
ۆ[ ]التوبة:92[ أي وال عىل الذين أتوك، ألن اآلية نزلت بعد إتياهنم له فوصَفْت حاهلم 

فيام مىض؛ هذا مذهب بعض النحويني)4) وبه قال ابن مالك)5) حيث قال: »وقد يراد هبا 
-إذا- امليضَّ فتقع موقع إذ« ثم استدل باآلية السابقة وبقول الشاعر)6):

هـا ونعيممَ مــعــيــشــٍة  بـــــؤسمَ  ذاقمَ  ــا  يعشِقمـــ مل  إذا  ـــٌد  أحــــ مــضــى  فــيــمـــــا 

النوع الرابع: أن خترج إذا عن الظرفية وهلا يف ذلك وجهان:

األول: أن تكون اساًم جمروًرا بحتى كقـوله تعاىل: ]ژ    ژ    ڑ[ ]الزمر:71[، 
وقوله تعاىل: ]ې    ې    ې    ې              ى[ ]يونس:24[ وهـو يف القـرآن كثـري، 

)1( تقدمت ترمجته.
)2( مغني اللبيب )95/1).

)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف اجلنى الداين )370).
)4( اجلنى الداين )371).

)5( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح التسهيل )212/2).
)6( القائل هو الكميت تقدمت ترمجته، والبيت يف رشح التسهيل )212/2( واألضداد )122).
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هذا القول اختيار ابن مالك)1)، وجزم العكربى)2) بأن »إذا« يف اآلية ابتدائية يف 
ز الزخمرشي)3) الوجهني. موضع نصب، وجوَّ

الثاني: أن تكون إذا مبتدأ؛ وذلك كام يف قوله تعاىل: ]ڑ     ک    ک[ ]الواقعة:1[ 
وإليه ذهب ابن جنى وصححه ابن مالك، وقاال خربها قوله تعاىل: ]ڳ    ڳ    ڱ    

ڱ[ ]الواقعة:4[.

ويف هذين الوجهني يقول ابن هشام)4) »اجلمهور عىل أنَّ إذا ال خترج عن الظرفية 
وأْن -يعني الرشطية- و حتى يف نحو قوله: ]ژ    ژ    ڑ[ ]الزمر:71[ حرف ابتداء 
فإذا  ک[  ک     ]ڑ      تعاىل:  قوله  يف  وأما  له  عمل  وال  بأرسها  اجلملة  عىل  دخل 
الثانية يف قوله تعاىل: ]ڳ    ڳ    ڱ    ڱ[ بدل من األوىل؛ واألوىل ظرف؛ وجواهبا 

نه طول الكالم، وتقديره بعد إذا الثانية أي انقسم انقساًما«. حمذوف لفهم املعنى، وحسَّ

:(5(ƞǾƕƘƪǞǩƗ ƗƵƑ ǼǵǷ ƴƭƗǷ Ǭƾǡ ǼǵǷ ƞǾǝƸƮǩƗ ƗƵƑ -ǼǱƘƦǩƗ ǬƾǢǩƗ

وهي التي تكون للمفاجأة وختتص باجلملة االسمية؛ وال تقع يف االبتداء ومعناها 
احلال ال االستقبال وذلك نحو قولك: »خرجت فإذا األسد بالباب« ووردت يف قوله 
تعاىل: ]ک    گ    گ    گ[ ]طه:20[ وقد اختلف النحاة يف إعراهبا ولكن ملا مل تكن إذا 
احلرفية حمل بحثنا اكتفيت بالتعريف بمعناها فقط دون اخلوض يف خالفات النحويني 

يف إعراهبا. 

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح التسهيل )212/2).
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف اجلنى الداين )372).
)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف الكشاف )325/5).

)4( تقدمت ترمجته، وقوله يف مغني اللبيب )94/1).
)5( رصف املباين )61).
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املطلب الثاني

ƘǶơȅƘǮǖƢƽƗǷ ƘǮƦǾƭǷ ǰǽƍǷ ǺűǱƍ ǼǱƘǖǭ

: هذه الكلامت الثالث كلها أسامء تأيت لظرف املكان خاصة ثم ُضمنت معنى  أولاً
الرشط)1) وإليك مثاالً لكل واحدة منهن:

مثال أنَّى: قول الشاعر)2):
تأتيا تـــأتـــيـــــــــــانـــى  ـــــــى  أنَّ ُيــرضــيــكــمــا ل حيـــاوُلخـــلـــيـــلـــــــّي  مــا  ـــا غــري  أخاً

النون املوجودة فهي نون الوقاية وهو  النون، وأما  فجزم الشاعر تأتياين: بحذف 
فعل الرشط، وتأتيا الثانية جواب الرشط جمزوم بحذف النون أيًضا.

مثال حيثام: قول الشاعر)3):
ْر لـــك اهلُل األزمـــــــــاِنحــيــثــمــا تــســتــقــْم يـــقـــــــــــدِّ ـــِر  ــــ ــــ ــــ غـــابــــ اــًــا يف  جنـــاحـــــــ

فجزم هبا »تستقْم، يقدْر« واألول فعل الرشط والثاين جوابه.
»وإنام ُضمت »ما« إىل حيث ألهنا مبهمة حتتاج إىل مجلة بعدها توضحها فتنـزلت 
»ما« منها منزلة الصلة من املوصول، فكانت يف موضع جر بإضافتها إليها، متنزلة منها 
يوضحها  ما  وإسقاط  إهبامها  لزمهم  هبا  املجازاة  أرادوا  فلام  الكلمة،  من  اجلزء  منزلة 

فألزموها »ما««)4).

وقد ترد حيثام بمعنى أين دون أن ترتك ما تضمنته من اجلزاء فتقول: حيثام تكن 
أكن، قال تعاىل: ]ں    ں    ڻ           ڻ    ڻ     ڻ[ ]البقرة:150[ أي أين كنتم، 

وْا«. فكنتم يف موضع جزم ولذلك أجابه بالفاء يف قوله: »َفَولُّ

)1( ارتشاف الرضب )550/2( ورشح شذور الذهب ـ للجو جري )599/2).
)2( البيت قائله جمهول وهو يف رشح ابن عقيل )369/2).

)3( البيت قائله جمهول وهو يف رشح ابن عقيل )368/2( ومغنى اللبيب )115/1).
)4( رشح املفصل ـ البن يعيش )46/7( بتصف.
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مثال أين: وردت يف قول الشاعر)1):
جتـــْدنا ـــعـــداة  ال بــهــا  تـــصـــرْف  للتالقي)2)أيــــن  حنوها  العيس  نمَــصــرُف 

فقد جزم هبا الشاعر فعلني »تصْف« يف الشطر األول من البيت وهو فعل الرشط، 
»جتْدنا« وهو جواب الرشط.

قال ابن يعيش)3): »واألكثر يف استعمالهتا -يعني أين- أن تكون مضمومة إليها 
»ما« نحو قوله تعاىل: ]ۈ     ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ          ۉ    ۉ    ې[ ]النساء:78[ 

وليس ذلك فيها بالزم فأنت خمري فيها«.

:ǫƘǶǞƢƽȆǩ ǰǽƍǷ ǺűǱƍ ǼơƎơ -Ƙ ăǾǱƘƥ

أما أنَّى فقد وردت بمعنى االستفهام كام ييل:
1- جاءت بمعنى )من أين( كام يف قوله تعاىل: ]جب    حب    خبمب     ىب    يب    جت    حت    خت[ 

]آل عمران:37[ أي من أين لك هذا؟

]آل  ]ڀ    ڀ    ڀ    ٺ     ٺ    ٺ    ٺ[  2- جاءت بمعنى كيف كام يف قوله تعاىل: 
أي  ]العنكبوت:61[  ۈ[  ]ۆ     تعاىل:  وقال  ولد،  يل  يكون  كيف  أي  عمران:47[ 

كيف يصفون عن احلق.

وأما أين فقد وردت بمعنى االستفهام، ويراد هبا االستفهام عن املكان كام تقول: 
أين بيتك؟ وأين تريد؟

)1( القائل هو ابن مهام السلوىل واسمه: عبد اهلل من بني مرة ابن صعصعة من قيس عيالن، أسلم وكان له 
صحبة، عاش إىل زمان يزيد بن معاوية بن أيب سفيان، وقد رثى معاوية عند موته، وكانت له قصائد يف 

اهلجاء الشعر والشعراء )395). 
)2( البيت يف رشح املفصل البن يعيش )45/7( وقوله نصف العيس: أي اجلامل.

)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح املفصل )45/7).
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املطلب الثالث

ƘǶơȅƘǮǖƢƽƗǷ ŲǻƍǷ ǯƘűǽƍǷ ǺƢǭ ǼǱƘǖǭ

يتلخص الكالم عليها يف النقاط اآلتية:

: متى اسم زمان ُيستَفهم به عن مجيعه،نحو قولك: متى تقوم؟ متى أخرج؟  أولاً
يقول تعاىل: ]خت    مت    ىت    يت     جث      مث                 ىث[ ]امللك:25[ فهي يف الزمان بمنزلة 

أين يف املكان.
وتأيت متى متضمنة معنى الرشط مقرونة بـ»ما« وبدوهنا)1) يقول الشاعر)2):

ـــاره ِد)3)مــتــى تـــأتـــه تــعــشــو إىل ضـــــــوء ن ُموقمَ نــاٍر عندها خري  جتــْد خــريمَ 

فجزمت »متى« فعلني بعدها ومها »تأته - جتد« األول فعل الرشط والثاين جوابه، 
وقوله تعشو: أي جتيئه عىل غري هداية أو جتيئه عىل غري بص ثابت.

وأما كوهنا مضمومة إىل »ما« نحو قولك: متى ما تذهب أذهب معك.

ان تأيت لزياريت،  ان ظرف زمان يستفهم عن مجيع الزمان؛وذلك نحو: أيَّ ثانياًا: أيَّ
وورد ذلك يف قوله تعاىل: ]ىئ    ىئ    ىئ    ی    ی[ ]النازعات:42[.

ان متضمنة معنى الرشط فتجزم فعلني ومن ذلك قول الشاعر)4): وتأيت أيَّ
تـــأمـــْن غـــرينـــا وإذا ُنـــؤِمـــْنـــك  ــــــان  تــزل حذراأيَّ تــدرك األمــن منــا مل  مل 

)1( رشح املفصل )45/7).
)2( القائل هو احلطيئة: وأسمه جرول بن أوس من بني قطيعة ُلقب باحلطيئة لقصه، ويكنى أبا مليكة، وهو 
أباه وأمه ونفسه، حبسه عمر  اًءا هجي  H، كان هجَّ جاهيل إسالمي، أسلم بعد وفاة رسول اهلل 

عندما هجي الزبرقان بن بدر ثم أطلقه الشعر والشعراء )186).
)3( البيت يف رشح ابن عقيل )365/2 ( ورشح املفصل )45/7).

)4( البيت قائله جمهول وهو يف رشح ابن عقيل )361/2( ومعنى البيت: إن نعطك األمان يف أي وقت من 
األوقات مل ختف من غرينا، بل تسلم من رضره ويسكن قلبك من جهته.
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ان فعلني مها » نؤمنْك » و » تأمْن » ومها فعل الرشط وجوابه. فقد جزمت أيَّ

 : ąǯƘǖǭ Ɲƴǖǩ ǫȆǦǩƗ Ǽǝ ƳƸơ Ųǻƍ -Ƙ ăƦǩƘƥ

األول: تكون اسم رشط جازم وهي بحسب ما تضاف إليه: 
م يقم أقم معه، وهي هنا مبتدأ، ولغري العاقل: نحو: أيرّ  فتكون للعاقل نحو: أهيُّ

أسافر،  تسافر  يوم  أيرّ  نحو:  للزمان  وتكون  مقدم،  به  مفعول  وهي  أقرأ  تقرأ  الكتب 

إىل  وإن أضيفت  الظرفية،  منصوبة عىل  فتكون  أسكن.  تسكن  بلد  أيرّ  نحو:  وللمكان 

مصدر فهي مفعول مطلق نحو: أي نفع تنفع الناس يشكروك)1).

ا«: اسم  فـ»أيًَّ ]اإلرساء:110[  ]ک    گ    گ    گ     گ    ڳ[  القرآن:  وورد يف 

األسامء  »فله  الرشط  فعل  »وتدعوا«  به  املفعول  عىل  بـ»تدعو«  منصوبة  جازم  رشط 

احلسنى« جواب الرشط يف حمل جزم.

الثاني: أن تكون استفهامية: نحو قوله تعاىل: ]مئ    ىئ    يئ    جبحب    خب     مب             

ىب[ ]األنعام:81[. وقد ختفف ياؤها يف االستفهام خاصة كام يف قول الفرزدق)2):
أْيُهمــا نِي  والّسماكمَ نصراًا  رُت  مواطرهتنظَّ استهلَّْت  الغيث  ِمــن  عليَّ 

الثالث: أن تكون موصولة: نحو قوله تعاىل: ]چ    چ    ڇ    ڇ                 ڇ    ڇ    
ڍ     ڍ    ڌ         ڌ[ ]مريم:69[ التقدير: »ثم لتنزعنَّ الذي هو أشد« وهذا قول سيبويه 
وخالفه الكوفيون ومجاعة من البصيني حيث جعلوها استفهامية وهي مبتدأ وجعلوا 

خربها أشد)3).

)1( دليل السالك إىل ألفية ابن مالك لعبد اهلل بن صالح الفوزان ـ مكتبة الرشد ـ الرياض ـ ط1 ـ 2003 
)47/3( ورشح املفصل )44/7( بتصف. 

)2( تقدمت ترمجته، والبيت يف ديوانه )246( ومغني اللبيب )65/2).
)3( مغني اللبيب )65/2).



185

الرابع: أن تكون دالة عىل معنى الكامل: فتقع صفة للنكرة نحو زيد رجل أْي كامل 
الصفات يف الرجولة)1).

ومن داللتها عىل الكامل أن تقع حااًل للمعرفة كمررُت بعبد اهلل أيَّ رجل.
ومنه قول الشاعر)2):

ــــا حبرت خــــفــــيَّاً إميـــــــــــــاءاً  ــــــا فـــتـــى)3)فــــــاومــــــأُت  ــه عــيــنــا حـــبـــرت أميَّ ـــ ــلَّ فــل

يامثل  ما  إىل  ومعنى  لفًظا  اإلضافة  احلالة  هذه  يف  ويلزمها  احلال  عىل  أيَّام  بنصب 
مررت  نحو:  لفًظا  ال  معنى  أو  رجل،  أيَّ  برجل  مررت  نحو:  ومعنى  لفًظا  املوصوف 

برجل أيَّ فتى)4).

اخلامس: أن تكون وصلة إىل نداء ما فيه أل: نحو يا أهيا الرجل ومن ذلك قوله 
تعاىل: ]ڱ    ڱ    ں    ں    ڻ    ڻ[ ]البقرة:21[.

قال ابن هشام)5): »وال تكون أي غري مذكورة معها مضاف إليه البتة إال يف النداء 
واحلكاية يقال: جاءين رجل فتقول: أيُّ يا هذا؟ وجاءين رجالن فتقول: أيَّان؟ وجاءين 

رجال فتقول أيَّون؟« اهـ.

)1( املرجع السابق: نفس املوضع.
 H 2( القائل هو الراعي النمريي: اسمه مُحْيد بن ثور بن عبد اهلل اهلاليل جاهيل وأسلم ووفد عىل النبي(
ه ابن سالم من الطبقة الرابعة من اإلسالميني مع هنشل وأوس ابن عفراء،  وعاش إىل خالفة عثامن؛ عدَّ
اإلبل  راعي  أربعة:  اإلسالم  يف  العرب  شعراء  من  »العظامء  قال:  حيث  فحوهلم  من  األصمعي  جعله 

النمريي، ومتيم ابن مقبل العجالين، وابن أمحد الباهيل، ومحيد اهلاليل« معجم الشعراء )76).
)3( البيت يف املساعد عىل تسهيل الفوائد ـ البن عقيل ـ دار الفكر ـ دمشق ـ )1980( )168/1( والدرر 

اللوامـع )76/1).
)4( املساعد عىل تسهيل الفوائد )168/1).

)5( تقدمت ترمجته، وقوله يف مغنى اللبيب )65/2).
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املطلب الرابع

ƘǶơȅƘǮǖƢƽƗǷ Ƙǭ ǼǱƘǖǭ

عود  بحسب  وذلك  حرًفا  وتارة  اساًم  تارة  يقع  مشرتك  لفظ  العرب  كالم  يف  ما: 
حماور:  ثالثة  يف  عليها  الكالم  سيكون  ولذا  الكالم،  وقرينة  عوده  وعدم  عليه  الضمري 
أحدها: يف بيان معناها، وثانيها: يف بيان ما االسمية وأقسامها وثالث املحاور: يف بيان ما 

احلرفية وأقسامها ولكن سأختص هذا األخري لضعف صلته بموضوع الرسالة.

:Ƙǭ Ǻǲǖǭ -ǧǷȁƗ ƷǸƮǮǩƗ

إذا رجعنا إىل داللة »ما« يف اللغة وجدناها تدل داللة مبهمة ال تنكشف إال بام يأيت 
بعدها من اجلمل واملفردات)1)، وأما النحويون فقد اختلفوا يف معناها عىل قولني: 

بنوع  ختتص  ال  أهنا  إىل  النحاة)3)  من  واملتأخرون  سيبويه)2)  ذهب  األول:  القول 
معني من األنواع العاقلة وغريها، قال سيبويه »وَمن: وهي للمسألة عن االنايس وتكون 
بمنزلة األنايس، »وما« مثلها، إال أن »ما« مبهمة تقع عىل كل يشء الذي يشمل االدمي 

وغريه«.

وتبعه يف ذلك املتأخرون يقول ابن عقيل)4) »وأكثر ما تستعمل »ما« يف غري العاقل، 
]ژ      ژ    ڑ    ڑ    ک    ک    ک    ک     وقد تستعمل يف العاقل ومنه قوله تعاىل: 

گ[ ]النساء:3[ وقوهلم: »سبحان ما سخركنَّ لنا«« اهـ.

القول الثاني: ذهب املربد)5) إىل أن »ما« تستعمل يف ذات غري اآلدميني وصفات 

)1( أساليب الرشط يف القرآن الكريم )676( باملعنى.
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف الكتاب )309/2).

بان )153/1( ورشح الكافية )55/2). )3( حاشية الصَّ
)4( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح ابن عقيل )147/1).

)5( تقدمت ترمجته.
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اآلدميني؛ وال جيوز عنده استعامهلا يف غري هذين، قال V: »ومنها »ما« وهي سؤال 

عن ذات غري اآلدميني وعن صفات اآلدميني، وذلك قولك يف االستفهام: ما عندك؟ 

فليس جواب هذا أن تقول: زيد أو عمرو، وإنام جوابه أن خترب بام شئت من غري اآلدميني 

إال أن تقول: رجل، فتخرجه إىل باب األجناس ويكون سؤااًل عن اآلدميني إذا دخل يف 

األجناس أو جتعل الصفة يف موضع املوصوف«)1). 

يف  تستعمل  فإهنا  النحاة  أكثر  قول  عىل  بناًء  »ما«:  استعامل  يف  القول  خالصة 

احلميد  عبد  الدين  حمي  حممد  وحص  العاقل  يف  تستعمل  أن  وجيوز  كثرًيا،  العاقل  غري 

استعامالهتا يف ثالثة مواضع)2):

1- أن خيتلط العاقل مع غري العاقل نحو قوله تعـاىل: ]ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ[ 

]احلديد:1[ فإن »ما« يتناول ما فيها من إنس وجن وملك وحيوان ومجاد بدليل قوله 

تعاىل: ]ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں    ں[ ]اإلرساء:44[.

2- أن يكون أمره مبهاًم عىل املتكلم كقولك: قد رأيت شبًحا من بعيد، أنظر ما ظهر يل.

]ژ      ژ    ڑ    ڑ    ک    ک[  3- أن يكون املراد صفات مْن يعقل كقوله تعاىل: 

وهذا املثال ذكره ابن عقيل من غري بيان أن املراد منها صفات من يعقل.

واحلرفية)3)  االسمية  استعمالهتا  ينطبق عىل مجيع  »ما«  ذكره من داللة  وما سبق 

بأقسامها بام يف ذلك معناها الرشطي الذي نحن بصدده.

)1( املقتضب )48/1).
)2( منحة اجلليل بتحقيق رشح ابن عقيل ـ ملحمد حمي الدين عبد احلميد ـ املطبوع هبامش رشح ابن عقيل 

 .(147/1(
)3( أساليب الرشط يف القرآن الكريم )679).



188

 :ǓƗǸǱƍ ƞƢƽ ǼǵǷ :ƞǾǮƽȅƗ Ƙǭ -ǼǱƘƦǩƗ ƷǸƮǮǩƗ

األول: مـا املوصولـة: وهي التي يصلـح موضعهـا الذي كقولـه تعـاىل: ]ۀ    
ۀ       ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ[ ]النحل:49[، وقوله تعاىل: ]ڃ    ڃ    ڃچ     چ    

چ    چ    ڇ[ ]النحل:96[.

الثاني: ما الرشطية: وهي نوعان)1):

األول- غري زمانية: 

أي أن داللة الرشط فيها غري حمددة بزمان ال يف املعنى وال يف االستقبال وذلك نحو 
قوله تعاىل: ]ٿ    ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹ[ ]البقرة:197[، وقوله تعاىل: ]ٻ    ٻ    

ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ    ڀ    ڀ[ ]البقرة:106[.

الثاني- زمانية:
أثبت هذا النوع مجاعة من النحاة)2) منهم العكربى)3) وأبو شامة)4) والفاريس)5) 
ٿ[  ٿ     ٿ     ٺ     ]ٺ       تعاىل:  بقوله  لذلك  واستدلوا  بري)6)  وابن 

]التوبة:7[ أي استقيموا هلم مدة استقامتكم لكم.

)1( مغني اللبيب )5/2( بتصف.
)2( ذكرهم ابن هشام يف مغني اللبيب )5/2).

)3( تقدمت ترمجته.
أبو شامة: هو عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم، شهاب الدين الدمشقي، املشهور بأيب شامة وذلك   (4(
لشامة كبرية كانت عىل حاجبه األيرس، ولد سنة 599هـ وقرأ القراءات عىل السخاوي ثم اعتنى باحلديث 
ابن  تاريخ  خمتص  النحو،  يف  مقدمة  املفصل،  نظم  منها:  املؤلفات  من  عدد  وله  العربية  يف  وبرع  والفقه 

عساكر، تويف سنة 665هـ بغية الوعاة )77/2). 
)5( تقدمت ترمجته.

)6) ابن بري: هو عبد اهلل بن بري بن عبد اجلبار املقديس املصي مل يكن يف الديار املصية مثله، تصدر لإلقراء 
بجامع عمرو بن العاص تويف سنة 852هـ بغية الوعاة )34/2).
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الثالث: ما االستفهامية: 
فمثال  يعقل،  َمْن  صفات  وعن  يعقل  ال  عام  هبا  ويستفهم  يشء«  »أيُّ  ومعناها 

السؤال عام ال يعقل قوله تعاىل: ]ڃ    چ     چ    چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ[ 

]طه:17-18[، فمثال السؤال عن صفات َمْن يعقل: تقول َمْن عندك؟ يقول: زيد، تقول: 

وما زيد؟ فيقول: عاقل أو عامل أو نحو ذلك.

الناقصة وتقدر  بالنكرة  التي تسمى  أن تكون »ما« نكرة موصوفة: وهي  الرابع: 

بقولك: يشء، كقوهلم مررت بام معجب بك أي بيشء معجب بك.

ومن ذلك قول الشاعر)1): 

ـــــن األمــــر ــــــْرجــــــٌة كــــحــــلِّ الــــعــــقــــال)2)ربـــــا تـــكـــره الــــنــــفــــوُس ِم لـــــه فمَ

فقوله: ربام أي رب يشء تكرهه النفوس، وقوله: »فرجة« اسم مرة من الَفَرج بفتح 

الفاء والراء.

اخلامس: أن تكون »ما« نكرة غري موصوفة: وهي التي تسمى »نكرة تامة« وهلا 

ثالثة مواضع: 

موصوفة  غري  هنا  و»ما«  زيًدا،  ن  حسَّ يشٌء  املعنى  زيًدا،  أحسن  ما  نحو  التعجب:   -1

واجلملة بعدها خرب، هذا مذهب سيبويه)3) ومجهور البصيني)4).

)1( أمية بن أيب الصلت الثقفي: شاعر جاهيل أدرك اإلسالم ومل يسلم تثقف بالتوراة واإلنجيل وقرأ كثرًيا من 
H تكدر واغتم  الكتب األخرى، كان يؤمل يف نفسه أن يكون نبي آخر الزمان، فلام ُبِعث النبي 

معجم الشعراء )30).
)2( مغني اللبيب )297/1( ومعاين احلروف )88( وجواهر األدب )369).

)3( تقدمت ترمجته وقوله يف الكتاب )326/2).
)4( اجلنى الداين )338).
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2- بعد نعم وبئس: ويف هذا خالف، وتلخيص القول يف »ما« بعد »نعم وبئس« إهنا إن 
جاء بعدها اسم نحو نعام زيد، وبئسام تزويج وال مهر، ففيه ثالثة أقوال: 

القول األول: أن »ما« معرفة تامة وهي الفاعل وهو ظاهر قول سيبويه)1) واختاره 
ابن مالك)2) ومجاعة من النحاة )3).

والفاعل  التمييز  عىل  نصب  موضع  يف  موصوفة  نكرة  هنا  »ما«  الثاني:  القول 
مضمر، واملرفوع بعد »ما« هو املخصوص وهو قول بعض البصيني)4). 

القول الثالث: »ما« ركبت مع الفعل فال حمل هلا من اإلعراب واملرفوع بعدها هو 
الفاعل وقال به قوم منهم الفراء)5).

3- يف قوهلم إين مما أن أفعل: 

هذا القول أرادوا به املبالغة يف اإلخبار عن أحد باإلكثار من فعٍل ما، كالكتابة مثاًل 
فيقال: »إن زيًدا مما أن يكتب« واملعنى: أنه من أمر كتابه أي أنه خملوق من أمر، وذلك 

األمر هو الكتابة، هذا تأويل »ما« إذا وقعت بعدها »أن«)6). 

القسم الثاني: ما احلرفية: وهي عىل ثالثة أنواع سأذكرها باختصار ألهنا ليست 
ذات صلة وثيقة بموضوع الرسالة إذ املقصود يف هذا املبحث ذكر األدوات االسمية من 

أدوات الرشط.

النوع األول- ما النافية: وهي ما الداخلة عىل اجلملتني االسمية والفعلية:

)1( قوله يف الكتاب )73/1).
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح التسهيل )5/3).

)3( منهم املربد وابن الرساج والفاريس وهو أحد قويل الفراء اجلنى الداين )338).
)4( اجلنى الداين )338).

)5( املرجع السابق: نفس املوضع.
)6( اجلنى الداين )340).
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) أ ( ما النافية الداخلة عىل اجلملة االسمية: وهذه للعرب فيها مذهبان:
املذهب األول: وهو مذهب أهل احلجاز)1) وهم جيروهنا جمرى ليس فريفعون املبتدأ 
اساًم هلا وينصبون خربه خرًبا هلا، وذلك نحو: ما زيد قائاًم، قال تعاىل: ]ڤ    ڤ    ڤ[ 

]يوسف:31[؛ وما هذه هي املشهورة بام احلجازية، وإعامهلا عندهم برشوط)2).

املذهب الثاني: أن »ما« ال تعمل شيًئا وهو قول غري احلجازيني، وحكى سيبويه)3) 
أن إمهاهلا لغة بني متيم تقول: ما زيد قائم، وما عبد اهلل خارج.

)ب( ما النافية الداخلة عىل اجلملة الفعلية: وهذه ال خالف بني النحويني يف أهنا 
ال عمل هلا، وإذا دخلت عىل املايض تركته عىل معناه من امليض، وإذا دخلت عىل املضارع 
خلصته للحال، نحو: ما قام زيد، وما يقوم زيد، فإن قلت: ما يقوم زيد غًدا، فاحلكم 
خملصات  من  غريها  وال  »غًدا«  عليها  يدخل  مل  فإذا  للمستقبل،  التخليص  يف  لـ»غًدا« 
االستقبال فحينئٍذ تكون »ما« خملصة للحال كام سبق ذكره، وهذا بحكم االستقراء)4) 

ومنه قوله تعاىل: ]ۋ    ۋ        ۅ    ۅ    ۉ          ۉ[ ]املدثر:31[.

النوع الثاني- ما املصدرية: و»ما« يف هذه احلالة ُتصريرّ الفعل الذي بعدها يف تأويل 
املصدر وموقعه، وهي تدخل عىل اجلملة الفعلية غالًبا نحو قوله تعاىل: ]وئ    وئ     ۇئ    
ۇئ[ أي يعلم صنعكم ومذهب سيبويه)5)، ومجهور النحاة)6) أن »ما« املصدرية 

حرف فال يعود عليها ضمري من صلتها.

)1( اجلنى الداين )322( ورصف املباين )310).
)2( ذكرها ابن مالك يف رشح التسهيل )369/1( وهي باختصار 1- تأخر خربها 2- بقاء النفي 3- فقد 

»إْن« فلو وجدت »إن« بعد »ما« بطل عمل »ما«.
)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف الكتاب )57/1).

)4( رصف املباين )313( بتصف.
)5( تقدمت ترمجته، وقوله يف الكتاب )153/3).

)6( اجلنى الداين )332).
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وذهب األخفش)1) وابن الرساج)2) إىل أهنا اسم فتفتقر إىل ضمري.

صنُعك  يعجبني  واجلمهور:  سيبويه  عند  تقديره  صنعت،  ما  يعجبني  قلت  فإذا 
وعند األخفش ومـن مـعـه: الـصـنـع الـذي صـنـعـتـه، وهذا التقدير األخري مردود 

بقول الشاعر)3):
بأنتما األمـــــــــور  يف  أمـــــريي  والغدِرألـــيـــس  ــِة  ــان اخلــي أهــــلمَ  لــســتــمــا  بـــا 

:(4(ǫƘƾǡƍ ƞǖƛƷƍ ƘǶǩǷ :ƝƴƕƗƺǩƗ Ƙǭ -ƤǩƘƦǩƗ ǓǸǲǩƗ

األول: أن تكون زائدة ملجرد التوكيد: وهي التي دخوهلا يف الكالم كخروجها نحو 
قوله تعاىل: ]پ    ڀ    ڀ     ڀ    ڀ    ٺ[ ]آل عمران:159[ وقوله تعاىل: ]ٿ    ٿ    ٿ    

ٹ[ ]التوبة:124[ وزيادهتا بعد »إْن« الرشطية و»إذا« كثرية.

« وأخواهتا كقوله تعاىل: ]ڃ    ڃ     الثاني: أن تكون كافة: وهي التي تقع بعد »إنَّ
چ         چ[ ]النساء:171[ وتقع أيًضا بعد »رب« وكاف التشبيه يف األكثر.

الثالث: أن تكون عوًضا وهي رضبان: 
منطلًقا  كنت  إلن  واألصل:  انطلقُت  منطلًقا  أنت  أما  كقوهلم:  فعل  عن  عوض   -1
انطلقت، فحذفت الم التعليل، وحذفت »كان« فانفصل الضمري املتصل هبا حلذف 

عامله وجيء بـام عوًضا عن كان.
2-  عوض عن اإلضافة كقوهلم حيثام وإذما، و»ما« فيهام عوض عن اإلضافة، ألهنام 
ُقصَد اجلزُم هبام، فكان البد من قطعهام عن اإلضافة فُأدِخلت »ما« عليهام عوًضا من 

اإلضافة.

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف اجلنى الداين )332).

)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف اجلنى الداين )332).
)3( البيت قائله جمهول وهو يف مغني اللبيب )36/1( واجلنى الداين )332( وجواهر األدب )495).

)4( ملخًصا من اجلنى الداين )335-322).



193

الرابع: أن تكون منبهة عىل وصف الئق باملحل كقول الشاعر)1): 
صباح ذي  إقــامــــــــة  ـــــى  عــلـــ ــــســــود)2)عـــزمـــت  ـــــــْن ي ــــســــوَّد ممَ ألمـــــــــر مــــا ي

ولكن يف »ما« هذه خالف إذ ذهب ابن مالك)3) واملرادي)4) إىل أهنا حرف وذهب 
قوم من النحاة إىل أهنا اسم، وردَّ ابن مالك هذا الرأي بقوله: »واملشهور أهنا حرف زائد 
ثابت يف  باملحل، وهو أوىل ألن زيادة »ما« عوًضا من حمذوف  منبهة عىل وصف الئق 

كالمهم، وليس يف كالمهم نكرة موصوف هبا«)5).

وما يف البيت تعني وصف »أمر« بأنه أمر عظيم، وهذا هو الالئق باملحل. 

)1( القائل هو: أنس بن مدركة اخلطمي أحد فرسان خثعم يف اجلاهلية، أسلم وأقام بالكوفة معجم الشعراء 
 .(3(

)2( البيت يف اجلنى الداين )334( وخزانة األدب )86/3( ورشح التسهيل )203/2).
)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح التسهيل )203/2).

)4( تقدمت ترمجته، وقوله يف اجلنى الداين )334).
)5( رشح التسهيل )203/2).
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املطلب اخلامس

ƘǶơȅƘǮǖƢƽƗǷ Ċǰ Ćǭ ǼǱƘǖǭ

ْن أحد أمساء الشرط وتكون يف الكالم على أربعة أوجه)1): ممَ
األول: أن تكون شرطية: وتستعمل للعاقل من الثقلني واملالئكة وتقع يف حمل رفع 

]ٱ    ٻ    ٻ     ٻ    ٻ     تعاىل:  قوله  يكثر مالمه، ومنه  يكثر كالمه  َمْن  مبتدأ: نحو: 

يكثر  ناسًخا: نحو: من كان عجواًل  الفعل  إذا كان  مبتدأ  ]النمل:89[ وكذا تعرب  پ[ 

زلُلـه، ومنه قوله تعاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ     ٻ    ٻ    پ[ ]النمل:89[ وتكون يف حمل نصب 

مفعول به إذا كان فعل الرشط متعدًيا واقًعا عىل معناها نحو: َمْن تساعد أساعده، و»َمْن« 

اسم رشط مفعول مقدم للفعل »تساعد« ألنه ال مفعول له يف اجلملة.

ْم أتعلَّم،كتاُب  ْن تتعلَّ وإن سبقت بحرف جر أو بمضاف فهي يف حمل جر،نحو: عمَّ

من تقرْأ أقرْأ)2). 

الثاني: أن تكون استفهامية: نحو قوله تعاىل: ]ىب    يب    جت    حت       خت    مت    

ىت    يت    جث     مث     ىث    يث    حج     مج[ ]طه:49-50[ وإذا قيل: َمْن يفعل هذا إال زيد، 
فهي َمْن االستفهامية ُأرشَبْت معنى النفي، أي ال يفعله إال زيد، كام يف قوله تعاىل: ]ڃ    

ڃ    چ    چ    چ[ ]آل عمران:135[ أي ال يغفر الذنوب إال اهلل.

]ڀ     تعاىل:  للعاقل كقوله  تكون موصولة: وهي يف أصل وضعها  أن  الثالث: 

ٺ    ٺ    ٺ[ ]الرعد:43[ وقد تأيت لغري العاقل وذلك يف ثالث مسائل:

)1( رشح املفصل )42/7( ومغني اللبيب )17/2( ودليل السالك إىل الفية ابن مالك )45/3( باملعنى.
)2( دليل السالك إىل ألفية ابن مالك )45/3).
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:ǨǡƘǖǩƗ ƞǩƺǲǭ ǨǡƘǖǩƗ ƸǾǙ ǧűƺǲǽ ǯƍ -ǺǩǷȁƗ

ۈئ[  ۈئ      ۆئ       ۆئ      ۇئ     ۇئ     وئ     وئ     ەئ     ەئ     ]ائ     تعاىل:  قوله  يف  كام 
العاقل، ومن  فُأنزَلْت منزلة  منه األصنام،  املراد  ]ۆئ      ۈئ     ۈئ[  ]األحقاف:5[ فقوله: 

ذلك قول امرئ القيس)1):
البالي الطلل  أيهـا  ا  صباحاً ــْم  ِع ْن كان يف الُعُصر اخلالي)2)أل  ْن ممَ وهل يمَِعممَ

فأوقع »َمْن« عىل الطلل وهو غري عاقل، وعم: فعل أمر، معناه الدعاء، وهو من 
عادة العرب يف التحية يف التحية يقولون عم صباًحا، وعم مساًءا)3). 

:¬ǰ Ćǭ ¼ ǴǾǪǕ ƠǖǡǷ ƘǮǾǝ ǨǡƘǖǩƗ ǔǭ ǨǡƘǖǩƗ ƸǾǙ ǔǮƢƪǽ ǯƍ -ƞǾǱƘƦǩƗ

نحو قوله تعاىل: ]ٿ    ٿ    ٿ             ٹ    ٹ[ ]النحل:17[ فهذه اآلية عامة يف العاقل 
فإن اجلميع ال  املالئكة واإلنس واجلن واألصنام والشمس وغريها  ويف غريه لشموهلا 

خيلقون شيًئا.

:(4(¬ Ċǰ Ćǭ¼øƛ ǴǪǾǆǞơ ǫǸǮǕ Ǽǝ ǨǡƘǖǩƘƛ ǨǡƘǖǩƗ ƸǾǙ ǯƸøƢøǢøǽ ǯƍ -ƞƦǩƘƦǩƗ

كقوله تعاىل: ]ڀ    ٺ    ٺ            ٺ    ٺ    ٿٿ    ٿ    ٿ    ٹ        ٹ    ٹ    ٹ    ڤ     ڤ      
ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ         ڦ    ڄ[ ]النور:45[. فـ»َمْن« يميش عىل رجلني يشمل اإلنسان 

)1) امرؤ القيس: قيل اسمه ُحنُْدج وقيل َعدي بن ُحْجر بن احلارث بن ُحْجر الكندي، كان يلقب بذي القروح 
ليل، أبوه ُحْجر ملك غطفان وأَسد وأمه فاطمة بنت ربيعة أخت املهلهل، عده الرواة شيخ  وبامللك الضرّ
الشعراء وأمريهم يف اجلاهلية، كام كانوا يعدونه مبتدًعا لكثري من معاين الشعر التي سطا عليها الشعراء 
بعــده معجم الشعراء )29(، ومقدمة ديوان امرئ القيس. لعبد الرمحن املسطاوي ـ دار املعرفة ـ بريوت 

ـ ط2 ـ 2004 ـ )10).
)2( البيت يف ديوان امرئ القيس حتقيق عبد الرمحن املصطاوي ـ دار املعرفة ـ بريوت ـ ط2 ـ 2004 )135). 

ورشح التصيح عىل التوضيح )133/1).
)3( رشح التصيح عىل التوضيح )133/1( بتصف.

)4( رشح التوضيح عىل التصيح )134/1). 
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والطائر، وظاهر يف »َمن« أهنا لغري العاقل يف بقية اآلية وهي تفصيل لقوله تعاىل: ]ٺ            
ٺ[.

 :ƞǝǸǅǸǭ ƝƸǦǱ Ċǰ Ćǭ ǯǸǦơ ǯƍ -ƞǖƛƗƸǩƗ

قول  ويف  لك«  معجب  بمن  »مررت  قوهلم:  يف  موصوفة  نكرة  َمْن  وقعت  لقد 
الشاعر)1):

ــــْن غرُينا ــٍد إيـــــانـــــا)2)فــكــفــى بــنــا فــضــالاً عــلــى ممَ ـــ ـــ ـــــــبُّ الـــنـــيب حمــمـــ حــــ

َمْن هو غرينا واجلملة صفة لـ»َمْن« وهي  ومعنى قوله: »عىل من غرينا« أي عىل 
نكرة تامة، وغرِي بالكرس، قال األعلم)3) »الشاهد فيه محل »غري« عىل َمْن نعًتا هلا، ألهنا 
قوم  عىل  والتقدير:  كالصلة،  هلا  يكون  الزًما  وصًفا  بعدها  بام  فُوِصَفْت  مبهمة،  نكرة 
غرينا، ورفع »غري« جائز عىل أن تكون »َمْن« موصولة، وحيذف الراجع عليها من الصلة، 
»بنا« زائدة مؤكدة، واملعنى  بـ»كفى« والباء يف  َمْن هو غرينا، واحلبُّ مرتفع  والتقدير: 

كفانا«)4) اهـ.

)1( نسب البيت إىل كعب بن مالك وعبد اهلل بن رواحة وحسان بن ثابت ومل أعثر عليه يف ديوانه، والثالثة 
املذكورون من األنصار الدرر اللوامع )303/1).

اللبيب  ومغني   )105/2( والكتاب   )52( الداين  واجلنى   )303/1( اللوامع  الدرر  يف  البيت   )2(
.(109/1(

)3) األعلم: هو يوسف بن سليامن بن عيسى النحوى، كان عامًلا بالعربية واللغة واألشعار حافًظا هلا، مشهوًرا 
باتقاهنا، رحل إىل قرطبة وأخذ عن إبراهيم االفليىل، ينسب إىل َشنَْتَمرية فيقال الشنتمري، ويعرف باألعلم، 
خلَّف عدًدا من املؤلفات منها: رشح اجلُمل للزجاجي، ورشح احلامسة واملخرتع يف النحو وغريها، تويف 

سنة 476هـ بغية الوعاة )356/2( ومعجم املتفق واملفرتق )48 ،49). 
)4( الدرر اللوامع )303/1، 304).
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املطلب السادس
ƘǶơȅƘǮǖƢƽƗǷ ƘǮǶǭ ǼǱƘǖǭ

يتلخص الكالم عىل مهام يف النقاط اآلتية:
: مهام بسيطة أم مركبة: اختلف النحاة يف ذلك عىل قوَلنْي: أولاً

يف  اختلفوا  ولكن  مركبة)1)،  »مهام«  أنَّ  إىل  النحويني  أكثر  ذهب  األول:  القول 
مفردهيا قبل الرتكيب عىل رأيني: 

الرأي األول: ذهب اخلليل)2) وسيبويه)3)-يف أحد قوليه- إىل أنَّ »مهام« مركبة من 
»ما ما« حيث جعال »ما« األوىل هي للجزاء و»ما« الثانية هي التي تزاد بعد الرشط كام 
زيدت يف إذما، وملا كان التكرار عندهم مستقبًحا أبدلوا من ألف األوىل هاًءا وجعلوها 

كاليشء الواحد.

الثاني: ذهب األخفش)4) والزجاج)5) والبغداديون)6) إىل أهنا مركبة من  الرأي 
»مه« و»ما« واملراد به: اسم فعل بمعنى أسكت، و»ما« هي الرشطية وقالوا: قد تستعمل 
أيًضا فيقال »مهَمْن«، وأجاز سيبويه أن تكون مهام مركبة من  »مه« مع »َمْن« الرشطية 

»مه« و»ما«)7).

)1( اجلنى الداين )612).
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف اجلنى الداين )612).
)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف الكتاب )600/3).
)4( تقدمت ترمجته، وقوله يف الكتاب )600/3).

)5) الزجاج: اسمه إبراهيم بن الرسي بن سهل، كنيته أبو إسحاق، وُيعَرف بالزجاج ألنه كان يف بداية حياته 
خيرط الزجاج ثم مال إىل النحو، لزم املربد وأخذ عن ثعلب أيًضا، كان من أهل الفضل والدين، من مؤلفاته 
معاين القرآن، واالشتقاق، ورشح أبيات سيبويه وغريها، تويف سنة 311هـ بغية الوعاة )411/1( وقوله 

يف اجلنى الداين )612).
)6( قوهلم يف اجلنى الداين )612).

)7( الكتاب )600/3).
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بسيطة  »مهام«  أنَّ  إىل  هشام)1)  ابن  منهم  النحويني،  بعض  ذهب  الثاني:  القول 
وزال  وإما لإلحلاق،  للتأنيث  إما  وألفها  »فْعىَل«  وقالوا: هي عىل وزن  مركبة،  وليست 

التنوين للبناء)2).

ثانياًا: اختلف النحاة يف »مهام« هل هي اسم أم حرف: عىل قولني يأيت بياهنام عند 
الكالم عىل األدوات االسمية)3).

ثالثاًا: استعامالت مهام يف الكالم: ترد مهام يف الكالم عىل ثالثة أوجه:
األول: أن تكون اسم رشط جمرًدا عن الظرفية فيام ال يعقل ومنه قوله تعاىل: ]ڤ    
ڤ    ڤ    ڤ     ڦ    ڦ     ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ[ ]األعراف:132[ ويقال: مهام 

تفعل أفعل، أي اليشء الذي تفعل أفعل، ومنه قول امرئ القيس)4):
قاتلي حـــــبَّـــــِك  أنَّ  ِمــــــي  ـــــــــــرَِّك  ــأمــري الــقــلــبمَ يفعِلأغمَ ـــــِك مــهــمــا ت وأنَّ

فهي يف هذا البيت متضمنة معنى الرشطية؛ وقد جزمت فعلني مها »تأمري« وهو 
فعل الرشط ُجِزم بحذف النون، وجوابه »يفعْل« وإنام كرس ألجل القافية.

الثاني: أن تكون مهام ظرًفا لفعل الرشط، ذكره ابن هشام)5) وابن مالك)6) وانشد 
هلذا املعنى قول حاتم الطائي)7).

ُسؤلمَه ــك  بــطــنمَ ُتـــعـــِط  مهمــا  ـــــكمَ  الذمِّ أمجعا)8)وإنَّ منتهى  نال  ــك  وفرجمَ

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف مغني اللبيب )331/1).
)2( اجلنى الداين )612).

)3( صفحة )177( وما بعدها.
)4( تقدمت ترمجته، والبيت يف معلقنه، وهو يف ديوانه )33( ورشح املفصل )43/7).

)5( تقدمت ترمجته، وقوله يف مغني اللبيب )331/1).
)6( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح التسهيل )69/4).

فروسيته،  بخلقه وسامحته  بن سعد، شاعر جاهيل جواد، مشهور  عبداهلل  بن  الطائي: هو حاتم  حامت   (7(
كانت زوجه كريمة متالفة مثله تويف سنة 607م وقد اسلم ابنه عدي وابنته سفانة معجم الشعراء )60).

)8( البيت يف مغتي اللبيب )331/1( ورشح التسهيل )69/4).
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وقال ابن مالك »إن مجيع النحويني جيعلون »ما« و»مهام« مثل »من« يف لزوم التجرد 
عن الظرفية مع أن استعامهلام ظرفني ثابت يف أشعار الفصحاء من العرب«)1) ثم انشد 

بيت حاتم السابق.

الثالث: أن تكون مهام لالستفهام بمنزلة »ما« االستفهامية، ذكره مجاعة منهم ابن 
مالك)2) وسبقه إىل ذلك أبو زيد)3) يف نوادره إذ قال معلًقا عىل بيت عمرو بن ملقط)4):

ــــْه ــــيمَ ـــــةمـــهـــمـــا لـــــي الـــلـــيـــلـــــــة مـــهـــمـــا ِل ـــــيمَ ـــــال وســـــرب بــــنــــعــــلـــــــــي  أودي 

مـا نـصـه » مهام جتيء للجزاء، فجاء هبا يف غري موضعها كأنه قال: مايل رُسٌقْت 
نعيل مايل «)5))4( فتبعه النحاة عىل هذا القول أي أنَّ » مهام » أفادت االستفهام يف هذا 

البيت.

عن  هشام  ابن  وأجاب  لـ»مهام«  املعنى  هذا  حيان)7)  وأبو  هشام)6)  ابن  رد  وقد 
التقدير »مه« اسم فعل بمعنى:  البيت، الحتامل أن  السابق بقوله: »وال دليل يف  البيت 

اكفف، ثم استأنف استفهاًما بـ»ما« وحدها«)8) اهـ.

)1( رشح التسهيل )69/4).
)2( املرجع السابق: نفس املوضع.

)3) أبو زيد: هو سعد بن أوس بن ثابت األنصاري، اإلمام املشهور، كان إماًما يف النحو، صاحب تصانيف 
 ،582/1( الوعاة  بغية  215هـ  تويف  وغريها،  اإلبل،  اإلنسان،  خلق  القرآن،  لغات  منها:  ولغوية  أدبية 

.(583
ض عمرو بن هند  )4) عمرو بن ملقط الطائي: رئيس وفارس وشاعر من شعراء اجلاهلية، وهو الذي حرَّ

عىل متيم يوم أوارة، وكان قائد جيشه معجم الشعراء )196).
)5( البيت يف مغني اللبيب )332/1( وارتشاف الرضب )548/2).

)6( تقدمت ترمجته.
)7( تقدمت ترمجته، وقوله يف ارتشاف الرضب )548/2).

)8( مغني اللبيب )332/2).
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@+

بيان أقسام أدوات الشرط وأحكامها عند النحويني
املبحث األول

 ƝƘƮǲǩƗ ƴǲǕ ǋƸǂǩƗ ƟƗǷƳƍ ǫƘƾǡƍ

املطلب األول

ƞǾǝƸƮǩƗ ǋƸǂǩƗ ƟƗǷƳƍ
لقد جرت عادة النحويني من لدن سيبويه عىل وضع تقسيامت ألدوات الرشط؛ ولكن 

اختلفت وجهات نظرهم يف هذه التقسيامت إىل آراء عديدة ومن أشهر تلك اآلراء ما يأيت:
: تقسيم أدوات الرشط إىل جازمة وغري جازمة وهو أشهرها. أولاً

ثانياًا: تقسيم أدوات الرشط إىل اسمية وحرفية وقد ذكره السيوطي)1). 
ثالثاًا: تقسيم أدوات الرشط بحسب معناها وما وضعت له كـ»ما« للداللة عىل ما 

ال يعقل و»من« للداللة عىل من يعقل وهكذا)2). 

والذي يميل إليه الباحث أن التقسيم األوىل ألدوات الرشط هو الثاين أعني تقسيمه 
إىل اسمية وحرفية، وذلك لثالثة أسباب:

بتقسيم اجلازمة مرة أخرى إىل  َمْن قسمها إىل جازمة وغري جازمة قام  أنَّ  األول: 
اسمية وحرفية وأمهل ذكر غري اجلازمة أو ذكرها قبل اجلازمة أو بعدها وهذا فيه تشتيت 

ألدوات الرشط بداًل من مجعها يف مكان واحد.

ـ  األوىل  الطبعة  القاهـرة  ـ  األزهرية  الكليات  مكتبة  ـ  للسيوطي  ـ  اجلوامع  مجع  رشح  اجلوامع،  مجع   )1(
1327هـ )58/2).

)2( ذكر هذه التقسيامت وغريها بيشء من التفصيل الدكتور عبد اهلل حممد آدم يف كتابـه أساليب الرشط يف 
القرآن الكريم )127-122).
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الثاني: أنَّ َمْن قسمها بحسب ما ُوِضَعْت له خرج عن املوضوع األصيل أال وهي 
كوهنا أدوات للرشط، ولكن ال مانع من ذكرها يف أبواب ُأَخَر من علم النحو.

ث عنه وهو  الثالث: أن تقسيمها إىل اسمية وحرفية جيعلها خالصة للباب املتحدَّ
الرشط؛ ويف نفس الوقت لن ُيغِفل ما انطوت عليه تلك األدوات من معاٍن أخر فيكون 
قد مجع بني احلسنيني لتلك األسباب كلها سأذكر يف هذا املطلب أدوات الرشط التي اتفق 
النحويون عىل أهنا حرف أو قال به أكثرهم ثم أذكر يف املطلب الثاين ما اتفق النحويون 

عىل اسميته من أدوات الرشط.

ستة  فهي  أكثرهم  به  قال  أو  حرف  أهنا  النحاة عىل  اتفق  التي  الرشط  أدوات  أما 
حروف: إْن ولو، ولوال ولو ما وأما وإذما وإليك تفصيل أقواهلم فيها:

األول: إْن: ذهب مجهور النحاة إىل أنَّ » إْن » حرف بل هناك ما يشبه االتفاق بينهم 
عىل حرفيتها، يقول سيبويه)1): »وزعم اخلليل)2) أنَّ »إْن« هي أم حروف اجلزاء فسألُته مل 
قلت ذلك؟ فقال: من ِقَبل أين أرى حروف اجلزاء قد يتصْفَن فيُكنَّ استفهاًما ومنها ما 

يفارقه فال يكون قيد اجلزاء، وهذه -إْن- عىل حال واحدة أبًدا املجازاة« اهـ. 

وقد وجد هذا القول قبواًل لدى النحاة ابتداء من سيبويه إىل يوم الناس هذا، وإليك 
أقوال بعض مشاهريهم:

يقول املربد)3): »حرفها يف األصل »إْن« وهذه كلها دواخل عليها الجتامعها« ثم 
يقول بعد ذلك معلاًل »ألنك جتازي هبا يف كل رضب منه، تقول إن تأتني آتك وإن تركب 

محاًرا أركبه، ثم تصفها منه يف كل يشء وليس هكذا سائرها«)4).

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف الكتاب )63/3).
)2( تقدمت ترمجته.

)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف املقتضب )46/2).
)4( املقتضب )50/2).
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ألهنا  املوضع  هذا  يف  »إْن«  مثل  اجلزاء  حروف  سائر  »وليس  الزجاج)1):  ويقول 
أسامء وهي حرف«. 

وقال ابن جنى)2): »باب الرشط وجوابه: وحرفه املستوىل عليه إْن وُتشبَّه به أسامء 
وظروف«.

إليه من أنَّ »إْن« حرف عند  لعل يف هذه األقوال ما يكفي للتدليل عىل ما نرمي 
مجهور النحويني وهي مبنية عىل السكون.

الثاني: لو: اتفق النحويون عىل أهنا حرف)3)، وهي مـن احلروف التي ال تعـمـل، 
إنام سميت حرف رشط جماًزا لتشبهها بالرشط من  وفيهـا معنى الرشط وقال بعضهم 

جهة أن فيها ربط مجلة بجملة كام يف الرشط)4).

اهلوامل، وذهب  أنه حرف وهو من احلروف  النحويون عىل  اتفق  الثالث: لوال: 
سبقت  وقد  و»ال)6)«  »لو«  من  مركب  هو  بل  وقيل  بسيط)5)  حرف  أنه  إىل  اجلمهور 

اإلشارة إليه)7).

بأنه  القول  إىل  مجهورهم  وذهب  حرف،  أنه  عىل  النحويون  اتفق  ما:  لو  الرابع: 
بسيط)8) وذهب الرماين)9) إىل أنه مركب من »لو« و»ما«.

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف إعراب القرآن )606/2).
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف توجيه اللمع )371).

)3( اجلنى الداين )272( ومغني اللبيب )255/1( ومعاين احلروف )101( ورشح التسهيل )93/4).
)4( مصابيح املغاين يف حروف املعاين )582).

)5( جواهر األدب )395( واجلنى الداين )602). 
)6( معاين احلروف ـ للرماين ـ )123).

)7( )ص140).
)8( جواهر األدب )395( واجلنى الداين )608( ومغني اللبيب )278/1).

)9( تقدمت ترمجته، وقوله يف معاين احلروف )124).
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بأنه  القول  إىل  اجلمهور  وذهب  حرف،  أنه  عىل  النحويون  اتفق  أما:  اخلامس: 

بسيط)1) وذهب ثعلب)2) واهلروي)3) إىل أنه مركب من »إْن« الرشطية و»ما« ثم حذف 

فعل الرشط بعدها ففتحت مهزهتا مع حذف الفعل وكرست مع ذكره.

السادس: إذما: اختلف النحويون يف »إذما« هل هي اسم أم حرف عىل قولني:

القول األول: ذهب سيبويه)4) وأكثر النحويني)5) إىل أن »إذما« حرف واحتجوا 

لذلك بدليلني:

الدليل األول: أن »إذما« ُسلب معناها األصيل الذي هو الظرفية وحتول إىل معنى 

جديد هو التعليق فدل ذلك عىل حصول تغيري يف حقيقته فأصبح كـ»إن« وهي حرف 

فوجب أن يكون »إذما« أيًضا حرف.

الدليل الثاني: أن »إذما« بعد تركيبها أصبحت غري قابلة ألي من عالمات االسم 

التي كانت تقبلها قبل الرتكيب، وهذا يوجب انتفاء اسميتها وثبوت حرفيتها)6).

عىل  باقية  أهنا  إىل  والفاريس)9)  الرساج)8)  وابن  املربد)7)  ذهب  الثاني:  القول 

الزمان؛ وإن مدلوهلا حتول  باقية يف داللتها عىل  إهنا  بقوهلم:  اسميتها، واحتجوا لذلك 

)1( جواهر األدب )417( واجلنى الداين )522).
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف اجلنى الداين )523).

)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف األزهية )146).
)4( تقدمت ترمجته، وقوله يف الكتاب )56/3).

)5( ارتشاف الرضب )547/2( واجلنى الداين )190( ورصف املباين )60).
)6( رشح التصيح عىل التوضيح )248/2( واجلنى الداين )191).

)7( تقدمت ترمجته، وقوله يف املقتضب )47/2).
)8( تقدمت ترمجته، وقوله يف اجلنى الداين )191( وبجواهر األدب )444).

)9( تقدمت ترمجته، وقوله يف اجلنى الداين )191).
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بعد أن كان ماضًيا إىل االستقبال، وهي كانت قبل دخول«ما » عليها اساًم واألصل عدم 
التغيري فتبقى عىل اسميتها)1).

الراجح من القولني: هو ما ذهب إليه سيبويه ومن تبعه وهم مجهور النحاة وممن 
رجح هذا القول املالقي)2) واملرادي)3) وابن هشام)4) وغريهم)5)، وهذا القول هو الذي 
يميل إليه الباحث وذلك لقوة دلييْل اجلمهور، ومما يدل عىل ذلك أيًضا أن هناك حروًفا 
َبْعد  معناها  لتغيري  وذلك  حرف  بأهنا  اجلمهور  قال  وقد  ولوما،  لوال  وهي  هبا  شبيهة 

الرتكيب عىل القول بأهنا مركبة واهلل أعلم.

)1( رشح التصيح عىل التوضيح )248/2( واجلنى الداين )191( باملعنى.
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف رصف املباين )60).

)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف اجلنى الداين )191).
)4( تقدمت ترمجته، وقوله يف مغني اللبيب )87/1).

)5( كابن مالك حيث قال »والصحيح ما ذهب إليه سيبويه« ذكره يف اجلنى الداين )191). 
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املطلب الثاني

ƞǾǮƽȅƗ ǋƸǂǩƗ ƟƗǷƳƍ

وما سأذكره من أدوات الرشط يف هذا املطلب ينقسم إىل قسمني:

فيه وهو  بينهم  النحاة ال خالف  عند  واحًدا  قواًل  اسميته  ُاتِفَق عىل  ما  أحدهما: 
أكثرها.

اآلخر: ما قال اجلمهور بأنه اسم ولكن يوجد يف مقابله قول آخر بأنه حرف وهذا 
اخلالف ورد يف »مهام« وحدها.

القسم األول: أدوات الرشط التي اتفق النحاة عىل اسميتها: اتفق النحويون عىل 
: َمن وما ومتى وأي وأين وأيان وأنى وحيثام، أسامء رشطية، وان كانت يف األصل قـد  أنَّ

وضعت لغرض آخر غري الرشط ولكنها ُضمنت معناه، وهي تعمل اجلزم.

قال ابن هشام)1): »وجازم لفعلني وهو أربعة أنواع: حرف باتفاق وهو إْن، وحرف 
عىل األصح وهو »إذما« واسم باتفاق وهو من وما ومتى وأي وأين وأيان وأنى وحيثام، 

واسم عىل األصح وهو مهام« اهـ.

وقال ابن مالك)2) »وما سوى إْن ـ من أدوات اجلزم ـ أسامء ُضمنت معناه ـ أي 
معنى إن الرشطية ـ فلذلك ُبنيت إال أًيا ويف اسمية إذما خالف« ثم قال يف موضع آخر)3) 

وهي يعني أسامء الرشط ـ مخسة أرضب:
1- اسم حمض: من وما ومهام.

2- اسم يشبه الظرف: وهي أنَّى وكيف.

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف أوضح املسالك )205/4).
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح التسهيل )66/4).

)3( رشح التسهيل )67/4-72( باختصار.
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3- اسم ظرف زمان: إذا ومتى وأيان.
4- اسم ظرف مكان: حيثام وأين.
5- وما يستعمل اساًم وظرًفا: أي.

غري أنه ينبغي التنبيه عىل أن »ما« ترد يف كالمهم اساًم وترد حرًفا، فهي اسم يف عدة 
مواضع: موصولة، ورشطية واستفهامية وتأيت نكرة موصوفة وغري موصوفة وتقع »ما« 

حرفية يف عدة مواضع: نافية ومصدرية وزائدة مشتملة عىل وصف الئق)1).
وكذا يقال يف »إذا« فاهنا تقع يف كالمهم اساًم تارة وحرًفا تارة أخرى، فإذا كانت 
اساًم فهي تأيت ظرًفا ملا يستقبل من الزمان متضمنًا معنى الرشط، وظرًفا للمستقبل جمرًدا 

عن الرشط، وظرًفا ملا مىض من الزمان، وقد خترج عن الظرفية.

حينئٍذ  وختتص  الفجائية  إذا  بـ  وتسمى  للمفاجأة  تأيت  فإهنا  حرًفا  كانت  إذا  وأما 
باجلملة االسمية)2). 

 :ǛƸƭ ǫƍ ǬƽƗ Ǽǵ Ǩǵ ƘǮǶǭ Ǽǝ ƝƘƮǲǩƗ ǛȆƢƱƗ -ǼǱƘƦǩƗ ǬƾǢǩƗ

للنحاة يف »مهام« قوالن:
القول األول: ذهب أكثر النحاة إىل أهنا اسم)3) واستدلوا لذلك بعدد من الشواهد 

سأكتفي بذكر شاهدين: 

أحدهما: أهنا اسم بدليل عود الضمري إليها يف قوله تعاىل: ]ڤ    ڤ    ڤ    ڤ     
ڦ    ڦ     ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ[ ]األعراف:132[ ومعلوم أن الضمري ال يعود 
إال عىل األسامء، وقال الزخمرشي)4) »فإن قلت ما حمل مهام؟ قلت الرفع بمعنى أيُّام يشء 

)1( وقد سبق تفصيل هذه املعاين يف صفحة )156).
)2( وقد سبق تفصيل معاين إذا يف صفحة )146( وما بعدها.

)3( رشح املفصل )42/7( واجلنى الداين )609).

)4( تقدمت ترمجته، وقوله يف الكشاف )115/2).
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تبني »مهام«  ]ڦ    ڦ[  به، وقوله:  تأتنا  أيُّام يشء حترضنا  بمعنى  النصب  أو  به،  تأتنا 

والضمريان يف »به« و»هبام« راجعان إىل مهام« اهـ.

الدليل اآلخر: أيًضا يعود إىل الضمري مهام يف قول الشاعر)1):
ـــةاً مـــطـــواعــــ ُســـــــــدتَّ  ـــه  ــــ ــــ ــــ ـــدتَّ ُس ـــــتمَ إلـــيـــه كــــفــــاه)2)إذا  ـــــْل ومـــهـــمـــا ومَكمَ

فاهلاء يف »كفاه« تعود إىل مهام؛ كام قاله ابن يعيش)3). 

بقول  لذلك  واستدل  حرًفا  تأيت  »مهام«  أن  إىل  السهييل)4)  ذهب  الثاني:  القول 
زهري)5):

لِيقٍة خمَ ِمــن  امــرٍئ  عند  تكن  فى على الناِس ُتعلمَِم)6)ومهمــا  ا تمَ اهلمَ واْن خمَ

و»مهام« عنده هنا حرف بمنزلة »إن« بدليل أهنا ال حمل هلا من اإلعراب، وليس 

معنى هذا أهنا حرف بكل حال بل قد ترد حرًفا يف موضع وترد اساًم يف موضع آخر؛ 

والدليل عىل ذلك قول ابن عقيل)7) »ومهام اسم عند األكثرين، وقال السهييل: إن عاد 

السابق  للبيت  السهييل  إعراب  عقيل  ابن  ذكر  ثم  فحرف«  وإال  فاسم  الضمري  عليها 

أي: وان  زائـدة  وِمـْن  تـكـن،  اسـم  »إْن« ألن خـلـيـقـة  مثل  »ومهام« حرف للرشط 

تكن عند امرئ خليقة«)8).

)1( القائل هو: املتنخل اهلذيل، واسمه مالك بن عمرو بن عثم من بني حلياث، كان صاحب شعر جيد، له 
قصيدة ألمية يف رثاء ابنته الشعر والشعراء )400).

)2( البيت يف رشح املفصل )43/7( والشعر والشعراء )400).
)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح املفصل )43/7).

)4( تقدمت ترمجته، وقوله يف مغني اللبيب )330/1).
)5( زهري ابن أيب سلمى تقدمت ترمجته.

)6( البيت يف معلقة زهري وهو يف ديوانه ـ )70( ومغني اللبيب )330/1).
)7( تقدمت ترمجته، وقوله يف املساعد عىل تسهيل الفوائد )435/1).

)8( املرجع السابق نفس املوضع.
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ابـن يسعون)1) السهييل يف كون »مهام« حرف واستدل لذلك بقول  وقـد وافـق 
الشاعر)2):

ـــْت كـــــلُّ مـــاٍء فــْهــي ضاويٌة ـــيمَ تمَِشم)3)قــد ُأوِب بــارق  مـن  ا  ُأفقاً ُتِصب  مهمـا 

فقال يف إعراب البيت: اذ ال تكون ـ مهام ـ مبتدأ لعدم الربط من اخلرب وهو فعل 
أهنا ال  فتعني  الرشط، وال مفعواًل الستيفاء فعل الرشط مفعوله، وال سبيل إىل غريها 

. موضع هلا«)4) أي كـ»إن« الرشطية فتكون حرًفا وليست اسًمً
الراجح من القولني: هو قول اجلمهور وذلك ألن ما ذهب إليه السهييل وابن يسعون 
من إعراب يف البيتني السابقني قدره ابن هشام بقوله »أهنا -مهام- يف البيت األول -يعني 
بيت زهري- إما خرب تكن، وخليقة اسمها، ومن زائدة، وإما مبتدأ واسم تكن ضمري راجع 
إليها، والظرف خرب وُأنَِّث ضمرُيها ـ يف قوله خاهلا؛ ألهنا -مهام- اخلليقة يف املعنى«)5)، 
ثم رد عىل االستدالل يف البيت الثاين بقوله »ويف البيت الثاين: مفعول تصب وأفًقا ظرف، 

ومن بارق ملهام أو متعلق بتصب، واملعنى أيَّ يشء تصب يف أفق من البوارق تشم«)6).
وهبذه الردود يتبني أنَّ »مهام«، هلا موضع من اإلعراب وإذا كان األمر كذلك فهي 

اسم ال حرف. واهلل أعلم. 

)1) ابن يسعون: هو يوسف بن يبقي بن يوسف، يعرف أيًضا بالشنيش، كان أديًبا نحوًيا لغوًيا فقيًها فاضاًل 
اللبيب  الوعاة )363/2( وقوله يف مغني  بغية  العربية وآداهبا، توىف سنة 450هـ  باقراء  متقدًما يف وقته 

 .(330/1(
)2( القائل هو: ساعدة بن جؤية اهلذيل، قيل جاهيل، وقيل خمرضم أسلم ومل تكن له صحبة، يغلب عىل شعره 

دقة املالحظة والوصف معجم الشعراء )110).
)3( البيت يف مغني اللبيب )330/1( والدرر اللوامع )70/5( وقوله أوبيت: مضارع مبني للمجهول معناه 
ُمنَِعْت؛ وضاوية: هزيلة من شدة العطش، والبارق: السحاب ذو الربق، وتسم: تنظر، من شام السحاب 

أي نظر ليعرف أين يمطر.

)4( مغني اللبيب )330/1).
)5( مغني اللبيب )331/1( بتصف يسري.

)6( املرجع السابق: نفس املوضع، بتصف يسري.



210

املبحث الثاني 
 ǰǾǽǸƮǲǩƗ ƴǲǕ ǋƸǂǩƗ ƟƗǷƳƍ ǫƘǦƭƍ

املطلب األول
ǫƘǦƭƍ ǰǭ ƘǶƛ ǠǪǖƢǽ ƘǭǷ ǋƸǂǩƗ ƝƗƳƍ ǨǮǕ

أدوات الرشط عىل نوعني جازمة وغري جازمة، وقد سبق بياهنا، وإنام الكالم يف 
هذا املطلب سيكون حول أدوات الرشط اجلازمة، وما يتعلق هبا من أحكام، وذلك من 

خالل مخس مسائل:
املسألة األوىل: أداة الشرط جتزم فعل الشرط: اتفق النحويون عىل أن أداة الرشط 
هي التي تعمل اجلزم يف فعل الرشط وال خالف بينهم يف ذلك، قال األشموين)1): »أما 

الرشط فنُِقل االتفاق عىل أنَّ أداة الرشط جازمة له«.
املسألة الثانية: أقوال النحويني يف اجلازم جلواب الشرط: لقد اختلف النحويون 

اختالًفا كبرًيا يف اجلازم ألدوات الرشط حتى وصلت أقواهلم إىل سبعة وهي:
القول األول: ذهب أكثر البصيني)2) وتبعهم ابن عصفور)3) إىل أن اجلازم جلواب 
جواب  يقتيض  الرشط  حرف  بأن  لذلك  واحتجوا  أيًضا،  الرشط  أدات  هي  الرشط 
الرشط كام يقتيض فعل الرشط، وكام وجب أن يعمل يف فعل الرشط بجب أن يعمل يف 

جوابه)4).

عصه  علامء  اجالء  عن  العلم  أخذ  الشافعي  النحوي  عيسى  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  هو  األمشوني:   (1(
كاجلالل املحىل والكافياجى واحلصني وغريهم بالقاهرة وويل قضاء دمياط من مؤلفاته رشح األلفية ونظم 

مجع اجلوامع تويف سنة 928هـ األعالم، بال تاريخ )163/5( وقوله يف رشحه عىل األلفية )43/4).
)2( رشح التصيح عىل التوضيح )48/2( واإلنصاف يف مسائل اخلالف )602/3).

)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح املقرب )893/2).
)4( اإلنصاف يف مسائل اخلالف )608/2).
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اجلوار،  عىل  جمزوم  الرشط  جواب  أن  إىل  الكوفيون)1)  ذهب  الثاني:  الــقــول 

واستدلول لذلك بقوهلم: إنام قلنا إنه جمزوم عىل اجلوار ألن جواب الرشط جماور لفعل 

الرشط الزم له ال ينفك عنه، فلام كان منه هبذه املنزلة من اجلوار مُحِل عليه يف اجلزم، واحلمل 

عىل اجلوار كثري يف القرآن الكريم وأشعار العرب، فمن ذلك قوله تعاىل: ]ڄ    ڄ    ڃ    

ڃ     ڃ    ڃ    چ    چ    چ     چ    ڇ    ڇ[ ]البينة:1[ ووجه الداللة: قوله 

تعاىل: ]چ[: جاءت باخلفض عىل اجلوار وان كان معطوًفا عىل ]ڃ[ فهو 

مرفوع ألنه اسم يكن؛ هذا قول الكوفيني؛ ولكن الصحيح أن ]چ[ معطوف 

عىل ]ڃ[ فلذلك جاءت جمرورة، هذا ما ذكره العكربي)2).

ومن الشعر قول زهري بن أيب سلمى)3):

هــــا والقطــــرلـــعـــب الــــزمـــــــــان بــهــــــــــــــا وغــــريَّ ــــــور  امل ســــــوايف  بـــعـــــــــــدي 

فخفض »القطر« عىل اجلوار وإن كان ينبغي أن يكون مرفوًعا، ألنه معطوف عىل 

سوايف)4).

القول الثالث: ذهب األخفش)5) إىل أنه جمزوم بفعل الرشط وحده، وأخذ هبذا 

القول ابن مالك)6) حيث يقول: »وُجِزَم اجلواب بفعل الرشط ال باألداة وحدها وال هبام 

مًعا -أي األداة وفعل الرشط- وال عىل اجلوار خالًفا لزاعمي ذلك«.

)1( توضيح املقاصد واملسالك )399/2( واإلنصاف يف مسائل اخلالف )602/2).
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف كتابه إمالء ما منَّ به الرمحن )291/2).

)3( تقدمت ترمجته، البيت يف ديوانه )31( وذكره يف االنصاف يف مسائل اخلالف )602/2).
)4( اإلنصاف يف مسائل اخلالف )602/2-603( واملور هو الغبار والسوايف هي الرياح.

)5( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح الكافية )98/4).
)6( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح التسهيل )79/4).
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قال  كام  جتازما  واجلواب  الرشط  »وقيل:  األزهري)1):  خالد  قال  الرابع:  القول 
الكوفيون يف املبتدأ واخلرب أهنام ترافعا وهذا نقله ابن جنى عن األخفش«)2) ومل أر من 

نسب إليه هذا القول.

القول اخلامس: ذهب ابن األنباري)3) إيل أن العامل يف جواب الرشط هو األداة 
إال أن ذلك يتم بواسطة فعل الرشط، وعلل ذلك بقوله: »والتحقيق عندي أن يقال: إنَّ 
»إْن« هو العامل يف جواب الرشط بواسطة فعل الرشط ألنه ال ينفك عنه، فحرف الرشط 
ُن بواسطة الِقدر  يعمل يف جواب الرشط عند وجود فعل الرشط ال به، كام أنَّ النار ُتسخَّ

واحلطب، فالتسخني حيصل عند وجودمها ال هبام«)4).

السادس: وذهب املربد)5) وابن جنى)6) إىل أن اجلازم جلواب الرشط هو  القول 
األداة وفعل الرشط مًعا، ونسب هذا إىل سيبويه)7) واخلليل)8) وقد ورد نص يف كالم 
سيبويه يوهم بأهنام -سيبويه واخلليل- يأخذان هبذا القول، والنص هو قوله: »واعلم أن 

أبيه إىل  ُولَِد بجرجا يف صعيد مص، وحتول وهو طفل مع  الدين بن عبد اهلل:  األزهــري: هو خالد زين   (1(
العلم عن  وأخذ  الثالث،  العقد  أن جاوز  بعد  بالعلم  واشتغل  األزهر،  القرآن وخدم يف  القاهرة، حفظ 
التوضيح ورشح قواعد اإلعراب البن  التصيح بمضمون  املؤلفات:  له من  الشمن واملناوي وغريمها، 

هشام، وإعراب األلفية وغريها، تويف سنة 905هـ نشأة النحو )244). 
)2( التصيح عىل التوضيح )248/2).

)3) األنباري: هو عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل، يكنى بأيب الربكات وينعت بـ كامل الدين، أخذ األدب عن 
أيب منصور اجلواليقي، والزم ابن الشجري، وبرع يف اللغة والنحو والتاريخ، له عدد من املؤلفات منها: 
االنصاف يف مسائل اخلالف، ورشح ديوان املتنبي، تويف سنة 577هـ نشأة النحو )177-178( ومعجم 

املتفق واملفرتق )50-49).
)4( االنصاف يف مسائل اخلالف )608/2).

)5( تقدمت ترمجته، وقوله يف املقتضب )49/2).
)6( تقدمت ترمجته، وقوله يف اخلصائص )388/2).

)7( تقدمت ترمجته.
)8( تقدمت ترمجته. 
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حروف اجلزاء جَتِزم األفعال وجُيَْزم اجلواب بام قبله«)1) وهلذا مل يرض ابن مالك)2) نسبة 
هذا القول إىل سيبويه، فقال: »وعىل هذا يؤول قول سيبويه -آنف الذكر- ألن تأويله 
يقتيض أن يكون للفاعل واملفعول َحظٌّ يف جزم اجلواب، وذلك ال يصح اتفاًقا؛ وقد دل 
الدليل عىل أن اجلزم ليس باألداة والرشط مًعا وال باألداة وحدها، فلم َيْبق ما حُيَمل عليه 

قول سيبويه إال فعل الرشط وحده«)3).
القول السابع: وهو قول شاذ قال به املازين)4)، وهو أن اجلواب مبنى عىل الوقف، 

بل ُنِسَب إليه أن الرشط واجلواب كالمها مبنيان)5).
ويرى الباحث أن مناقشة هذه األقوال والرد عليها مما ال طائل من ورائه، وقد قام 
كل من ابن مالك وابن األنباري بمناقشة بعضها فاختار ابن مالك بعد نقاش ـ طويل 
ملن خالفه ـ أن اجلازم للجواب هو فعل الرشط)6) واختار ابن األنباري أن اجلازم له هو 

األداة بواسطة فعل الرشط، وقد سبق ذكره قريًبا.
والذي يميل إليه الباحث أن األيرس واألسهل للمعربني هو ما ذهب إليه اجلمهور 
وهو أن اجلازم جلواب الرشط هي األداة نفسها، وال مانع من أن تعمل عملني لوجود 
ذلك يف غري هذه احلالة، يقول الشيخ خالد األزهري)7) »وتعدد العمل قد ُعِهَد من غري 

اختالف بني النحويني كمفعويَلْ ظن ومفاعيل أعلم«.

)1( الكتاب )62/3).
)2( تقدمت ترمجته.

)3( رشح التسهيل )80/4-81( بتصف يسري.
املازني: هو عثامن بن بكر بن حممد، من مازن بن شيبان، وقيل بل هو موىل بني رسوس، نزل يف مازن   (4(
فنُسب إليهم، أخذ العلم عن أيب عبيدة وأيب زيد واألخفش وغريهم، كان إماًما يف العربية، وقيل مل يكن 
سيبويه أعلم بالنحو من املازين؛ َخلَّف عدًدا من املؤلفات منها: علل النحو، وتفاسري كتاب سيبويه وغريها 

توىف سنة 249هـ بغية الوعاة )463/1).
)5( االنصاف يف مسائل اخلالف )602/2).

)6( رشح التسهيل )81-79/4).
)7( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح التصيح عىل التوضيح )248/21).
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املسألة الثالثة: دللة أداة الشرط على اإلبهام والعموم: 
إن من أبرز ما يميز أداة الرشط عن غريها من األدوات هو جانبها الداليل، وقد 

مبهمة  داللتها  تكون  وإنام  حمدد،  عىل  تدل  ال  أن  الرشط  أداة  لوازم  ِمن  أنَّ  النحاة  أكد 

وعامة، فعىل سبيل املثال: إن يدخل زيد خيرج عمرو، فـ »إْن« ال حتدد وقًتا وإنام تكتفي 

هنا بالربط بني احلدثني.

»فإْن:  فقال:  الرشط  أدوات  يف  والعموم  اإلهبام  بوجوب  سيبويه)1)  رصح  وقد 

أبًدا مبهمة وكذلك حروف اجلزاء«، وأشار إىل ذلك أيًضا ابن الرساج)2) بقوله: »ولو 

« عىل »َمْن« لُقْلَت: إنَّ َمْن يزُورنا نزوره- بالرفع للمضارعني ألن املجازاة  َأدخلَت »إنَّ

 » »إنَّ بعد  للمجازاة  التي  »إْن«  تقع  أنه ال  يعني  أمر مبهم،  املجازاة  تقع ها هنا؛ ألن  ال 

الناصبة، واملجازاة ليس بيشء خمصوص، إنام هو للعموم، وإنَّ الناصبة لالجياب« اهـ.

وقد علل اجلرجاين)3) السبب يف تالزم داللة العموم ألدوات الرشط منطلًقا من 

الوظيفة التي تؤدهيا يف اجلملة بقوله: »اعلم أن هذه األسامء نابت مناب »إْن« لرضب من 

االختصار والتقريب، وذلك أنه كان جيب أن يقال: إْن ترضب زيًدا أرضب، إن ترضب 

عمًرا أرضب، إن ترضب خالًدا أرضب... إىل ما ال ُيقَدر عىل استيفائه، ويمتنع الغرض 

منه فتأيت باسم عام يشمل اجلميع وُترك استعامل إْن معه فقيل: َمْن ترضب أرضب، فدلَّ 

عىل كل إنسان، وقام »َمْن« مقام »إْن« كام دل »كم« عىل االستفهام وكذا ما تفعل أفعل، 

)1( الكتاب )60/3).
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف األصول يف النحو ـ البن الرساج ـ حتقيق د. عبد احلسني الفتيل ـ مطبعة النعامن 

ـ النجف األرشف ـ 1973 ـ )171/2( باختصار.
)3) اجلرجاني: هو عبد القاهر بن عبد الرمحن، كنيته أبو بكر، أخذ العلم عن أيب احلسني بن عبد الوارث، 
والقايض عىل اجلرجاين، وغريمها، كان اجلرجاين من كبار علامء اللغة، ورًعا قانًتا، من مؤلفاته: املقتصد، 

وأرسار البالغة، ودالئل األعجاز وغريها، تويف سنة 471هـ معجم املتفق واملفرتق )64-63). 
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ألنَّ »ما« مبهم يقع عىل كل يشء. فلام ُقِصَد به الشياع أيت به وُجعل نائًبا عن الرشط فجزم 
.» ما بعده كام جتزم إْن«)1) وهكذا رشح املسألة بالنسبة لـ»أيرّ

هذا  ولكن  العموم،  تـفيد  الـشـرط  أدوات  أنَّ  لدينا  يتأكد  النصوص  هذه  فمن 
اليعني أن العموم ال يستفاد إال من جهتها بل هناك كلامت أخرى يف اللغة العربية تفيد 

العموم نحو: كل ومجيع، وأل التعريفية وغريها من الكلامت واألدوات.

:ƞǪǮƪǩƗ Ǽǝ ƝƷƗƴǆǩƗ ƘǶǩ ƚƪơ ƞǾǍƸǂǩƗ ƟƗǷƳȁƗ -ƞǖƛƗƸǩƗ ƞǩƎƾǮǩƗ

ويقصد بوجوب الصدارة أن الكلمـة األوىل يف أول اجلملة جيب أن حتتفظ هبذه 
يتقدم ما بعدها عىل ما قبلها«)2) ففي اجلملة الرشطية مثاًل: إن  األولوية »فال جيوز أن 

ترضب زيًدا أرضب عمًرا، فال جيوز أن يقال: عمًرا إن ترضب زيًدا أرضب.
وقد ذكر النحاة هذا احلكم من أحكام أداة الرشط يف كتبهم وأكدوا وجوبه، فمن 
ذلك قول اجلرجاين)3): »وتلزمها صدر الكالم فإما أن تكون مبتدأة يف املعنى واللفظ، 

وإما أن تكون مبتدأة يف اللفظ دون املعنى«.

وقال ابن مالك)4) »ألداة الرشط صدر الكالم« وقال األنباري)5): »والرشط ال 
يعمل فيه ما قبله، ألن الرشط صدر الكالم كاالستفهام«. 

وعلل الريض)6) لعدم جواز تقدم معمول فعل الرشط عنـد البصيني عىل األداة 
بقولـه: »وعلة ذلك أن لكلمة الرشط صدر الكالم كاالستفهام«.

وزارة  منشورات  ـ  املرجان  بحر  كاظم  د.  حتقيق  ـ  اجلرجاين  القاهر  لعبد  ـ  االيضاح  رشح  يف  املقتصد   )1(
الثقافـة واالعالم ـ اجلمهورية العراقية ـ سلسلة كتاب الرتاث ـ 1982 ـ )1052).

)2( الكتاب )132/1). 
)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف املقتصد )1052).

)4( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح التسهيل )85/4).
)5( تقدمت ترمجته، وقوله يف االنصاف يف مسائل اخلالف )627/2).

)6( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح الكافية )95/4).
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وما تقدم ذكره إنام هو مذهب البصيني يف املسألة، وذهب الكوفيون)1) إىل جواز 
واحتجوا  أرضب«  ترضب  إن  »زيًدا  تقول:  أن  عندهم  فيصح  األداة  عىل  الفعل  تقدم 
لذلك بأشعار أجاب عنها البصيون)2) وال داعي الطالة الكالم يف املسألة؛ ألن العمل 

اليوم جرى عىل مذهب البصيني واهلل أعلم.

املسألة اخلامسة: إعراب أدوات الرشط: املقصود هنا بيان كيفية إعراب أدوات 
الرشط االسمية دون احلرفية، ألن مجيع احلروف مبنية باتفاق النحويني، قال الزجاجي)3): 
األسامء،  الكالم  من  لإلعراب  املستحق  البصيني:  ومجيع  وسيبويه)5)  اخلليل)4)  »قال 
اإلعراب  الكوفيون أصل  وقال  األصل،  هذا هو  واحلروف،  األفعال  للبناء  واملستحق 

لألسامء واألفعال، وأصل البناء للحروف« اهـ.

فمن هذا النص ُيعلم أن البصيني والكوفيني متفقون عىل أن احلروف مبنية؛ وبناء 
عليه فهي ال حمل هلا من اإلعراب.

وقال املرادي)6) يف رشح قول ابن مالك)7): وكل حرف مستحق للبناء »هذا أمر 
جممع عليه، إذ ليس فيه مقتىض اإلعراب، قالوا: ألن احلرف ال يتصف وال يتعاقب عليه 

من املعاين ما حيتاج إىل إعراب« اهـ.

وأما إعراب أدوات الشرط المسية فيمكن تلخيصه يف النقاط اآلتية:

)1( االنصاف يف مسائل اخلالف )623/2).
)2( املرجع السابق )630-623/2).

)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف علل النحو )90).
)4( تقدمت ترمجته.
)5( تقدمت ترمجته.

)6( تقدمت ترمجته، وقوله يف توضيح املقاصد واملسالك )50/1).
)7( تقدمت ترمجته، وقوله يف األلفية )7).
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أو  الزمانية  الظرفية  عىل  نصب  حمل  يف  كانت  مكان،  أو  زمان  عىل  األداة  دلت  إن   -1
املكانية لفعل الرشط إن كان تاًما، وخلربه إن كان ناقًصا، وأدوات هذا النوع هي: 
متى ـ أيان ـ أين ـ حيثام ـ أي مضافة إىل زمان أو مكان. ومن األمثلة عىل ذلك: أيَّ 
يوم حترض أحرض ]أي يف حمل نصب ظرف زمان[؛ أي مكان جتلس أجلس ]ظرف 

مكان[ وهكذا.
2- إن دلت األداة عىل حدث كانت مفعواًل مطلًقا لفعل الرشط؛ وأداة هذا النوع هي 

« مضافة إىل املصدر، نحو: أي نفع تنفع الناس حيمدوك. »أيُّ
3- إن دلت عىل ذات كانت يف حمل رفع مبتدأ، إن كان فعل الرشط الزًما أو ناقًصا أو 

متعدًيا استوىف مفعوله، ومن األمثلة عىل ذلك:
من يكثر كالمه يكثر مالمه، من يكن عجواًل يكثر زلـله.  -

من احرتم الناس احرتموه ]ومن يف مجيع هذه األمثلة مبتدأ[.  -
4- إن دلت عىل ذات كانت يف حمل نصب مفعول به فيام لو كان فعل الرشط متعدًيا ومل 

يستوف مفعوله، نحو: ما تقرأ يفدك)1).

وينبغي أن يالحظ أن هذه األدوات وإن كانت هلا حمل من اإلعراب لكوهنا أسامًء 
إال إهنا مجيًعا مبنية عىل السكون ما عدا »أي« فهي معربة دون سائر أدوات الرشط)2).

فعىل سبيل املثال إذا أردت إعراب »َمْن« يف قوله تعاىل: ]ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    
ڄ[ أقول: من: اسم رشط جازم مبنى عىل السكون يف حمل رفع مبتدأ.

)1( يف النحو العريب ـ تأليف الدكتور عبد احلميد مصطفى السيد والدكتورة لطيفة إبراهيم النجار ـ دار القلم 
ـ اإلمارات ـ الطبعة األوىل ـ 1997 ـ )375-374/3).

)2( تسهيل ابن عقيل ـ لألستاذ الدكتور حسنى ع اجلليل يوسف ـ دار املعامل الثقافية ـ السعودية ـ الطبعــة 
األوىل ـ 2001 ـ )413( باملعنى.
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املطلب الثاني

 ǫƘǦƭƍ ǰǭ ƘǶƛ ǠǪǖƢǽ ƘǭǷ ǋƸǂǩƗ ƞǪǮƩ
بعدها كان البد من ذكر  الواقعني  األداة مؤثرة يف فعل الرشط وجوابه  ملا كانت 
بعض األحكام املتعلقة هباتني اجلملتني ومها وإن كانتا ال تنفكان عن بعضهام البعض إال 
إنه ملا كانت هناك فروًقا واضحة ملسها الباحث رأي أنه ال بد من بحث كل واحدة يف 
مطلب منفصل وال خيلوا من وقوع يشء من التداخل بني أحكاِمهام؛ ومما يتعلق بجملة 

الرشط اآليت:

:(1(ƷǸǭƍ ƞƢƽ ǋƸǂǩƗ ǨǖǞǩ ǋƸƢǂǽ - ăȅǷƍ

1- أن يكون فعاًل غري ماٍض يف املعنى فال جيوز: إن قام زيٌد أمس قمُت، فإن قال قائل: 
قـد حكى اهلل تعاىل قـول عيسى S: ]ڳ    ڳ         ڱ    ڱ    ڱ[ ]املائدة:116[ 
و»كان« فعل ماٍض، فجوابه: أنَّ معناه: إن ثبت أين كنت قلته، وهو كقول العرب: 

يعلم اهلل أين مل أفعل)2) وسيأيت مزيد تفصيل هلذه املسألة قريًبا.
2- أن ال يكون طلًبا فال جيوز إن ُقْم، وال إن ال تقم أذهُب.

3- أن ال يكون فعاًل جامًدا، نحو: إْن عسى، ونحو: إْن ليس، وكذا نعم وبئس.
4- أن ال يكون مقروًنا بحرف تنفيس، فال جيوز: إن سوف يقم، وال إن سيقم.

5- أن ال يكون مقروًنا بقد، فال جيوز نحو: إْن قد قام، وال إن قد يقم.
6- أن ال يكون مقروًنا بحرف نفي غري مل وال، فال جيوز: إن لن يقوم، وأما اقرتانه بلم 
]األنفال:73[  ]ۓ     ڭ    ڭ    ڭ    ڭ     ۇ[  تعاىل:  قوله  نحو  فجائز  وال، 

وقوله تعاىل: ]ۅ     ۉ     ۉ      ې    ې[ ]العلق:15[.

)1( رشح تصيح عىل التوضيح )249/2( بتصف.
 2005 ـ  األوىل  الطبعة  بريوت  ـ  التاريخ  مؤسسة  عاشور  الطاهرين  حممد  لإلمام  ـ  والتنوير  التحرير   )2(

.(271/5(
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:ƞǾǒǞǪǩƗ ƞǾƭƘǲǩƗ ǰǭ ǴƛƗǸƩǷ ǋƸǂǩƗ Ǩǖǝ ĊǼ ĆƢǪǮƩ ƘǶǾǝ ǼơƎơ ǼƢǩƗ ƷǸǆǩƗ -Ƙ ăǾǱƘƥ

لقد كثر كالم النحويني يف بيان الصور التي يرد فيها أسلوب الرشط بمكوناته من 
األداة وفعل الرشط وجوابه، والذي هيمنا يف هذا املقام هو ذكر الكيفيات التي جيوز أن 
ترتكب منها مجلتي الرشط وذلك باختصار ودون مناقشة لتلك الكيفيات ما دامت كلها 
صحيحة يف لغة العرب، وسأذكر هلا شواهد من القرآن وكالم العرب وأشعارهم، فيام 

حيتاج إىل ذلك.
واملراد هاهنا الصور املجردة من الربط ألن الرابط إنام هو خاص باجلواب والكالم 

هنا عىل فعل الرشط خاصة، وبلغت تلك الصور مخسة وهي: 
الصورة األوىل: أن يكون كل من الرشط وجوابه مضارًعا جمزوًما: 

أن  يقول سيبويه)1) »واعلم  لفعل الرشط وجوابه،  الصورة األساسية  وهذه هي 
حروف اجلزاء جتزم األفعال وينجزم اجلواب بام قبله« وذلك نحو: إن تأتِني آتِك، وإْن 
تذاكر تنجْح، يقول املربد)2): »فأصل اجلزاء أن تكون أفعاله مضارعة، ألنه ُيعرهبا وال 

يعرب إال املضارع«. 

الصورة الثانية: أن يكون فعل الرشط مضارًعا جمزوًما، وجوابه مضارع مرفوع: 
وهذه الصورة ال تكون إال يف الشعر، يقول سيبويه: »وال تقول: آتيك إن تأتني إال 
يف الشعر«)3) وقال بعده بقليل »وال حيسن إْن تأتني آتيك من ِقَبل أنَّ »إْن« هي العاملة، 

وقد جاء يف الشعر)4)، قال جرير بن عبد اهلل البجيل)5): 

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف الكتاب )62/3).
ُ أواخرها من الرفع إىل اجلزم.  )2( تقدمت ترمجته، وقوله يف املقتضب )49/2( وقوله )ألنه يعرهبا( أي يغريَّ

)3( الكتاب )66/3).
)4( املرجع السابق )67/3).

)5( القائل هو جرير بن عبد اهلل بن جابر بن مالك البجيل، من أعيان الصحابة، بايع النبي H عىل النصح 
لكل مسلم، كان بديع احلسن، كامل اجلامل، توىف سنة 54هـ سري أعالم النبالء )537-530/3).
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ـــــا أقـــــــرُع ـــــن حــــابــــس ي ـــــا أقــــــــرع ب ُتــــْصــــرُع)1)ي ُيــــْصــــرمَْع أخــــوك  إْن  ـــك  إن

أي إنك ُتصُع إْن يصْع أخوك«)2) وقول سيبويه »ال حيسن« ألن يف رفع املضارع 
خرق للقاعدة التي ذكرها آنًفا يف قوله: »واعلم أن حروف اجلزاء جتزم األفعال« واجلواب 
هنا ليس جمزوًما؛ أعني يف املثال إن تأتني آتيك؛ وال بد من التأويل بالتقديم، وهلذا كان 
رفع املضارع الواقع جواًبا للرشط خاًصا بالشعر كام قاله ابن هشام يف املغني)3) واملربد 

يف مقتضبه)4).

الصورة الثالثة: أن يكون فعل الرشط ماضًيا وجوابه مضارع جمزوم:

وإىل هذه الصور أشار سيبويه)5) بقوله: »وقد قال إن أتيتني آتِك، ألن هذا يف موضع 
الفعل املجزوم، وكأنه قال: إن تفعل أفعل« ومثَّل لذلك بقوله تعاىل: ]ڃ    ڃ             ڃ    

چ     چ    چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ[ ]هود:15[ وقول الفرزدق)6):
ـــِدروا ــــْت رســـولاً بـــأنَّ الــقـــــومَم إْن قمَ توغرِيدمَسَّ ذاتمَ  صـــــدوراًا  ــوا  ــُف ــْش ُي عليك 

وقول األسود بن يعفر)7):
متعلل مـــن  الـــدهـــر  ــذا  ـــ هلـــ هـــل  بالناس يفعِلأل  الناس مهمـا شاء  عن 

املايض  الرشط  لفعل  جواًبا  لوقوعه  جمزوًما  جاء  حيث  »يفعل«  فيه  والشاهد 
»شاء«.

)1( البيت يف الكتاب )67/3(، وأمايل ابن الشجري )339/1( وخزانة األدب )227/1( ومغني اللبيب 
.(553/2(

)2( الكتاب )66/3). 
)3( مغني اللبيب )553/2).

)4( املقتضب )50/2). 
)5( تقدمت ترمجته، وقوله يف الكتاب )68/3).

)6( تقدمت ترمجته، والبيت يف ديوانه )189( والكتاب )69/3).
)7( تقدمت ترمجته، والبيت يف الكتاب )69/3( واألماين الشجرية )127/1).
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الصورة الرابعة: أن يكون فعل الرشط مضارًعا جمزوًما، وجوابه ماضًيا:

وهذه الصورة عكس سابقتها، يقول املربد)1) وكذلك لو قال: من يأتني أتيُته جلاز؛ 
كام قال الشاعر)2):

ِمْنــه كــنــُت  بــشــيء  يــكــدنــي  ــْن  ـــ ـــ ـــِدممَ ـــوري ـــــه وال ـــ ـــ ــْلــِقـــ كــالــشــيء بـــني حمَ

حمل الشاهد قوله: »كنت منه« فجاء بجواب ماٍض مع أن الرشط مضارع جمزوم.

وقال ابن مالك)3) »وأكثر النحويني خيصون هذا الوجه بالرضورة -أي يف الشعر-

وال أرى ذلك ألن النبي H قال: »من يقم ليلة القدر إمياناًا واحتساباًا، ُغفر له 

ما تقدم من ذنبه«)4) ثم قال ابن مالك: »وقد رصح بجواز ذلك يف االختيار الفراء)5) 

وجعل من ذلك قوله تعاىل: ]ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ     ٹ    ٹ    ٹ[ 

]الشعراء:4[ ألن ظلت بلفظ املايض وقد عطف عىل ننزل وحق املعطوف أن يصلح حللوله 

حمل املعطوف عليه« اهـ.

واآلخر  لفًظا  أحدمها  أو  معنى  أو  لفًظا  ماضيني  يكونا  أن  اخلامسة:  الــصــورة 

معنى: 

فمثال املاضيني لفًظا: إن رضبتني رضبتك، ومنه قوله تعاىل: ]ھ    ے    ے    

ۓ[ ]اإلرساء:7[، وقوله تعاىل: ]وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ[ ]الشعراء:130[.

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف املقتضب )59/2( باختصار.
)2( القائل هو: أبو زيد حرملة بن املنذر الطائي، شاعر جاهيل قديم، أخواله من تغلب كان نصانًيا ثم أسلم 
وفد عىل الوليد بن عقبة وايل الكوفة؛ وحينام ُعزل الوليد عاد إىل الرقة حيث توىف بعد عمر طويل سنة 

62هـ معجم الشعراء )103( والبيت يف رشح الكافية الشافية )147/2).
)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح الكافية الشافية )147/2).

)4( صحيح البخاري )148/1).
)5( تقدمت ترمجته، وقوله يف معاين القرآن )297/2( ورشح الكافية الشافية )148/2).
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ومثال املاضيني يف املعنى: إن مل ترضبني مل أرضبك.

ومثال أحدمها ماٍض لفًظا واآلخر معنى: إن رضبتني مل أرضبك، وإن مل ترضبني 
رضبتك)1).

بقوله:  واألفضلية  اجلودة  حيث  مـن  اخلمسة  الصور  تلك  الريض)2)  رتب  وقد 
»واألجود كوهنام مضارعني، ثم كوهنام ماضيني لفًظا أو ماضيني معنى أو أحدمها ماضًيا 
واجلزاء  ماضًيا  الرشط  كون  فاألوىل  ومضارًعا  ماضًيا  ختالفا  وإن  معنى،  واآلخر  لفًظا 
ڇ[  ڇ     چ     چ     چ     چ      ڃ     ڃ              ]ڃ     تعـاىل:  كقوله  مضارًعا 
]هود:15[ وعكسه أضعف الوجوه نحو: إن تزرين زرُتك، ألن األداة إذن تؤثر يف الفعل 

األبعد بنقله إىل معنى املستقبل من غري أن تؤثر يف األقرب شيًئا يغريَّ املعنى« اهـ.

آنفة  الصور  الرشط وجوابه من حيث اجلزم وعدمه: علم من  ثالثاًا: حكم فعل 
الذكر أنَّ واحدة منها هي الصورة األصلية ألسلوب الرشط؛ ومكوناهتا هي: أداة الرشط 

+ مضارع جمزوم + فاعل + مضارع جمزوم + فاعل)3).

ا بقية تلك الصور فهي تعترب فرًعا عن األصلية وهلذا كان من الرضوري معرفة  وأمَّ
احلكم اإلعرايب لفعل الرشط وجوابه)4) بناًء عىل الصور السابقة.

1- إذا كانا مضارعني فهام جمزومان، وهذا هو األصل يف اجلملة الرشطية.
التقديم  عىل  وذلك  مرفوًعا،  مضارًعا  والثاين  جمزوًما  مضارًعا  األول  يكون  أن   -2

والتأخري كام سبق ذكره يف الصورة الثانية.

)1( رشح الكافية )116/5).
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح الكافية )116/5( باختصار.

)3( اجلملة الرشطية عند النحاة العرب ـ أليب أوس إبراهيم الشمسان ـ مطابع الدجوي ـ مص ـ الطبعة األوىل 
ـ 1981 ـ )2631). 

)4( رشح الكافية للريض ـ )116/5( ورشح الكافية الشافية ـ البن مالك )147/1( بتصف.



223

3- أن يكونا ماضيني فهام مبنيان يف حمل جزم عىل الرشط واجلواب.
4- أن يكون األول مضارًعا والثاين ماضًيا،فاألول جمزوم عىل األصل والثاين يف حمل 

جزم.
5- أن يكون األول ماضًيا والثاين مضارًعا، ففي هذه احلالة يكون األول يف حمل اجلزم.
ويف الثاين وجهان: الرفع واجلزم، وهذان الوجهان عند البصيني ولكن اجلزم أكثر، 
اجلواب  جزم  بأنَّ  قوهلم  علـى  مبني  وذلك  الرفع،  وجوب  إىل  الكوفيون  وذهب 
عىل اجلوار فإذا مل ينجزم الرشط مل ينجزم اجلواب)1) وإىل ذلك كله أشار ابن مالك 

بقوله:
ظهــرا اجنــــــــــزام  ـــارع  ــــ ــــ ـــمـــضــــ ـــل راول ــــدِّ ـــــزُم ُق ــا فــيــــــــه جمَ ــي لــفــظاً ـــ واملــاضـــ

ــــارٍع ُســــِبــــْق ـــُع مــــضـــــ ــــ ــــ ـــــٌز رفــــ يمَثْقوجـــــائ سعياًا  زكــا  )مــن  حنــو:  باملاِض 

ـــِزمـــا ـــــــٌع بـــعـــد شــــــرٍط ُج ــــ ــــلَّ رفــــ )أينما(وقـــــ جـــواِب  يف  )ُيــــدرْك(  رْفــِع  كمَ

ــم: يــــا أقـــــرُع ـــوُل بــعــضــهـــ ــــ ـــه قــــ تـــصـــرُع)2)ومـــن ــرْع أخــــوك  إْن يــصـــ إنــــك 

اشرتطوا لصحة  قد  النحاة  إنَّ  بعد:  يقع  مل  فعاًل  إال  يكون  الرشط ال  فعل  ا:  رابعاً
اجلملة الرشطية أن تكون فعاًل غري ماٍض يف املعنى، وذلك ضمن رشوط سبق ذكرها، 
ولكنهم مع ذلك جييزون مجاًل رشطية فيها فعل الرشط ماضًيا، وهنا يأيت سؤال: كيف 
يوفق النحاة بني القول بأن الرشط البد أن يفيد املستقبل وبني وقوعه فعاًل ماضًيا لفًظا. 

يقول  مستقبل،  واملعنى  ماٍض  اللفظ  بأن  السؤال  هذا  عن  النحاة  أجاب  لقد 
اخلليل)3) »إنام يقع ما بعدها -يعني أدوات الرشط- من املايض يف معنى املستقبل وهذا 

يعني أن ما كان ماضًيا يف املعنى ال يقع بعدها البتة« اهـ.

)1( رشح الكافية )18/4( بتصف.
)2( رشح الكافية الشافية )144/2).
)3( رشح الكافية الشافية )144/2).
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ويقول املربد)1): »وقد جيوز أن تقع األفعال املاضية يف اجلزاء عىل معنى املستقبلة 
ألن الرشط ال يقع إال عىل فعل مل يقع، فتكون األفعال املاضية مواقعها جمزومة وإن مل 
يتبني فيها اإلعراب« اهـ. ها هنا عبارة ُتْسَتشَكُل عىل النحاة وهي قوهلم إن كنت زرتني 

أمس أكرمتك اليوم.

وقد أجاب عن ذلك ابن الرساج)2) بقوله: »التأويل عندي لقوله: إْن كنَت زرتني 
زرتني  كنت  وإن  اليوم،  أكرمتك  أمس  زارين  ممن  كنت  تكن  إن  اليوم،  أكرمتك  أمس 

أمس زرتك اليوم، فدلت »كنت« عىل »تكن« وكذلك قوله تعاىل: ]ڳ    ڳ         ڱ    ڱ    
ڱ[ ]املائدة:116[ أي إن أكن كنت قلته، أو إن أقل كنت قلته أو أقر هبذا الكالم« اهـ.

وأجاب الريض)3) بغري ما ذهب إليه ابن الرساج حيث جعل »كان« للداللة عىل 
الرشط املايض يف املعنى حيث يقول: »)إن( يكون رشطها يف األغلب مستقبل املعنى، 
]ڳ    ڳ         ڱ[  تعاىل:  لفظا »كان« كقوله  الرشط  املايض جعلت  أردت معنى  وإن 
وقوله تعاىل: ]ہ    ہ           ہ    ہ    ھ    ھ    ھ[ ]يوسف:26[ وإنام أخـص ذلك 
بكان ألن الفائدة التي تستفاد منها يف الكالم الذي هو فيه الزمن املايض فقط« ثم قال 

بعد ذلك بقليل:
»ثم إنرّ »كان« إذا كان رشطها قد يكون بمعنى فرض الوقوع يف املايض نحو: إن 
كنت قلته، وإن كان قميصه...؛ وقـد يكون متحقق الوقوع فيه نحـو: زيد وإن كـان غنًيا 

إال أنه بخيل«)4) اهـ وبمثل هذا الكالم أجاب املربد)5) عن الكالم السابق واآلية ]ڳ    
ڳ         ڱ[.

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف املقتضب )50/2).
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف أصول النحو )199/2).
)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح الكافية )125/5).

)4( رشح الكافية )126/5).

)5( أصول النحو )199/2).
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يتبني مما سبق أن هناك فرق واضح بني جوايب ابن الرساج من جهة والريض واملربد 

من جهة أخرى يتَلخُص ذلك يف اآليت:

أن ابن الرساج ال جييز أن تتضمن »إْن« معنى امُليض وال أن تتضمن »كان« معنى 

االستقبال بينام أجاز الريض تبًعا للمربد جواز أن تتضمن »إْن« معنى امليضرّ ويؤخذ ذلك 

من قول الريض السابق: »)إن( يكون رشطها يف األغلب مستقبل املعنى« ورصح بجواز 

وقوع »كان« لالستقبال بقوله: »وقد تستعمل كان يف االستقبال أيًضا نحو: إن كنت غًدا 

جالًسا فأتني؛ نظًرا إىل ذلك احلدوث املطلق«)1). 

وقد ال يستطيع الباحث ترجيح أحد القولني عىل اآلخر ولكن سيتبني مــن املسألة 

التالية أن القضية أكرب من أن يؤخذ فيها بأحد الرأيني أو ينتص فيها إلحدى احلجتني. 

وإىل املسألة اخلامسة بعون اهلل تعايل وتوفيقه. 

ا: التعليق يف اجلملة الرشطية يأيت للوعد وللخرب:  خامساً

لقد ناقش ابن القيم)2) القاعدة النحوية التي أطبق النحاة عىل صحتها وهي قوهلم 

»الرشط واجلزاء ال يتعلقان إال باملستقبل« وقد سبق مناقشة بعض العبارات التي تدل 

عىل خالف هذه القاعدة، وأورد ابن القيم عبارة أخرى للنحاة بجانب قوله تعاىل: ]ڳ    

ڳ         ڱ    ڱ    ڱ[، وقام بمناقشة قول النحاة يف ذلك، ولعل يف إيراد تلك املناقشة 

توضيح ملا حيتمله أسلوب الرشط من تعليق.

)1( رشح الكافية )127/5).
)2) ابن القيم: هو أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي احلنبيل العالمة الشهري، ولد سابع صفر سنة 
691هـ وقرأ العربية عىل املجد التونيس وابن أيب الفتح، وصنف وناظر وصار من األئمة الكبار يف التفسري 
واحلديث والفروع واألصلني والعربية، من مؤلفاته: بدائع الفوائد، أكثر مسائله نحوية، وزاد املعاد ومعاين 

األدوات واحلروف وغريها تويف سنة 751هـ ُبغَية الوعاة )63-62/1). 
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 قال ابن القيم »املشهور أن الرشط واجلزاء ال يقعان إال باملستقبل فإن كان الرشط 
مايض اللفظ كان مستقبل املعنى كقولك: إن ُمتَّ عىل اإلسالم دخلت اجلنة«)1) ثم قال: 

للنحاة فيه تقديران:

أحدهما: أن الفعل ذو تغري يف اللفظ وكان األصل: إن متت مسلاًم، تدخل اجلنة، 
فُغريرّ لفظ املضارع إىل املايض تنزياًل له منزلة املحقق.

الثاني: أن الفعل ذو تغيري يف املعنى وأن حرف الرشط ملا دخل عليه ُقِلَب معناه إىل 
االستقبال وبقي لفظه عىل حاله)2).

ل كال القولني بقوله:والتقدير األول أفقه يف العربية ملوافقته تصف العــرب  ثم أوَّ
يف إقامتها املايض مقام املستقبل نحو: ]ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ[ ]النحل:1[، ]ٱ    

ٻ    ٻ[ ]الزمر:68[ ونظائره، وإن تغيري األلفاظ أسهل من تغيري املعاين.
أدخلوا  ثم  ماضيني  أواًل  واجلزاء  الرشط  فعل  الثاين كأهنم وضعوا  التقدير  وعىل 

عليها األداة فانقلبا مستقبلني؛ والرتتيب والقصد يأبى ذلك فتأمله)3).

ثم انتقل إىل مناقشة النحاة يف تأويل قوله تعاىل حكاية عن عيسى S: ]ڳ    
ڳ         ڱ    ڱ    ڱ[ وقد سبق ذكر قويَلْ ابن الرساج والريض حول اآلية وخالصته 

ما أجاب به ابن القيم عن رأييهام يمكن تلخيصه يف نقطتني:

S وأول  األوىل: قد أخطأ من فهم أن القول وقع يف الدنيا قبل رفع عيسى 
أنَّ  الصواب  ألن  لآلية  حتريف  فهذا  تعلمه«  فإنك  هذا  أقول  أكن  »إن  ذلك  عىل  اآلية 
كالمه جاء بعد سؤال اهلل له عن ذلك، واهلل تعاىل مل يسأله S وهو بني قومه وهم 

)1( بدائع الفوائد البن القيم ـ دار الفكر بريوت ـ بال تاريخ )44/1).
)2( املرجع السابق: نفس املوضع.

)3( بدائع الفوائد )44/1-45(.باختصار.
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قاعدة  اآلية من أجل  وبناء عليه فال جيوز حتريف  رفعه؛  بعد  إال  إهلني  وأمه  يتخذوه  مل 
نحوية، وهذا رد عىل قول الريض واملربد. 

قلته يف  أين  املستقبل  ثبت يف  إن  يقال:  أن  فهو  الرساج  ابن  مذهب  وأما  الثانية: 
املايض يثبت أنَّك علمته، وهذا القول ضعيف وال يدل عليه اللفظ بل ورد ما يدل عىل 
نقيضه؛ أعني أنرّه قد جييء الرشط يف املايض ومن ذلك قول النبي H: »إن كنِت 
أملمِت بذنب فاستغفري اهلل وتوبي إليه«)1) هل يقول عاقل إن الرشط هنا مستقبل؟ ألن 

املعنى حينئذ يكون تقديره: إن يثبت يف املستقبل أنِك أذنبت يف املايض فتويب؛ بل املقصود 
من الكالم، إن كان صدر ِمنِْك ذنٌب فيام مىض فاستقبليه بالتوبة)2).

ثم خيلص ابن القيم من هذا كله إىل القول بأنه »مجلة الرشط واجلزاء تارة تكون 
تعليًقا حمًضا غري متضمن جواًبا لسائل هل كان كذا، وال يتضمن نص قول من قال: قد 
كان كذا، فهذا يقتيض االستقبال ويمكن تسميته بالتعليق الوعدي وهو الذي وضعت 

له القاعدة آنفة الذكر)3).

منه جواًبا لسائل: هل وقع كذا؟ أو ردُّ لقوله قد وقع  وتارة يكون مقصوده ومتضَّ
كذا فإذا ُعلق اجلواب هنا عىل رشط مل يلزم أن يكون مستقباًل ال لفًظا وال معنى بل ال 
يصح االستقبال فيه بحال كمن يقول لرجل: هل أعتقَت عبدك؟ فيقول: إْن كنُت أعتقته 
فقد أعتقته هلل، وكذلك إذا قلت له: هل أذنبَت؟ فيقول: إن كنُت أذنبُت فإين قد تبُت إىل 
اهلل واستغفرته؛ واألمثلة من هذه املشاكلة كثرية وال يصح يف يشء منها االستقبال بل 
هي ماٍض لفًظا ومعنى ليطابق السؤال اجلواب وهذا يمكن تسميته بالتعليق اخلربي ألنه 

)1( صحيح البخاري )945/2( حديث رقم )2518).
)2( بدائع الفوائد )45/15( باملعنى.

)3( املرجع السابق )45/1( بتصف.
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جواب عن سؤال)1)؛ وعليه يمكن ختريج قوله تعاىل: ]ہ    ہ           ہ    ہ    ھ    ھ    
]ڳ    ڳ         ڱ    ڱ    ڱ[  ھ    ھ    ے      ے[ ]يوسف:26[، وقوله تعاىل: 

]املائدة:116[« اهـ.

:ǋƸǂǩƗ Ǩǖǝ Ǜƶƭ -Ƙ ăƽƳƘƽ

السياق عليه، وقد قص  قد حيذف فعل الرشط من اجلملة ولكن برشط أن يدل 
بعضهم جواز احلذف عىل أن يكون مع »إن« مقرونة بـ»ال« النافية ولكن ُوِجَدْت أمثلة 
من كالم العرب وأشعارهم ما يدل عىل جواز حذفه مع غريها من األدوات، وقد سبق 

ذكر حذفه مع إن خاصة)2).

ومن ذلك قول العرب: »َمْن يسلِّم عليك فسلرّْم عليه ومن ال فال تعبأ به« أي ومن 
ال يسلم عليك فال تعبأ به)3).

]ٱ    ٻ     ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ      تعاىل:  قوله  وورد يف 
حمذوف  لفعل  فاعل  وامرأة:  رشطية،  إن  ]النساء:128[  ٺ[  ٺ     ڀ     ڀ     ڀ    
نفرسه ما بعده وال جيوز رفعها عىل االبتداء ألن الرشط ال بد أن يتضمن فعال)4) وجواب 

الرشط »فال جناح عليهام أْن يصلحا بينهام صلًحا«.

ومن األشعار جاء قول الشاعر)5):
يزيـــُدمــتــى ُتــؤخـــــــــــذوا قــســراًا ِبــظــّنــِة عامٍر ـــفـــاِد  ـــصِّ ال يف  إل  يـــنـــُج  ول 

)1( املرجع السابق )45/1-46( بتصف.
)2( صفحة )120( وما بعدها.

)3( رشح التصيح عىل التوضيح )252/2).
ـ   1999/6 ط  ـ  دمشق  ـ  كثري  ابن  حار  ـ  الدرويش  الدين  ملحي  ـ  وبيانه  الكريم  القرآن  إعراب   )4(

.(123/2(
واملسالك  املقاصد  وتوضيح   )252/2( التوضيح  عىل  التصيح  رشح  يف  وهو  جمهول  قائله  البيت   )5(

.(347/2(
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وحمل الشاهد قوله: »متى تؤخذوا« ألنَّ تؤخذوا جـواب لـفـعـل الرشط املحذوف 
وهو تثقفوا)1) والتقدير: متى تثقفوا ُتؤخذوا، فحذف فعل الرشط لداللة السياق عليه، 

وقد أشار ابن مالك إىل ذلك بقوله)2):
ُعِلْم ـــْموالــشــرُط يغي عــن جـــواٍب قــد  ـــِه ُف املـــعـــنـــى  إِن  يـــأتـــي  والـــعـــكـــُس 

)1( ُثقف أي ُأِخَذ يقال: ثقفنا فالًنا ِمن موضع كذا أي أخذناه لسان العرب )112/2).
)2( األلفية )105).
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املطلب الثالث
ǫƘǦƭƍ ǰǭ Ǵƛ ǠǪǖƢǽ ƘǭǷ ǋƸǂǩƗ ƙƗǸƩ

إن القضايا املتعلقة بجواب الرشط كثرية وشائكة وخصوًصا تلك القضية املتعلقة 
الباحث  أراد  فلو  كثري  وغريها  تقديمه،  أو  بحذفه  املتعلقة  القضايا  ثم  بالفاء،  باقرتانه 
كتاًبا  يكون  ما  أشبه  الرشط  الكالم عىل جواب  البحث وألصبح  به  لطال  استقصاءها 
خالل  من  وذلك  وأشهرها  القضايا  تلك  أهم  عىل  هنا  سأقتص  ولكن  كتاب  داخل 

املسائل اآلتية:

املسألة األوىل: الُصَوُر التي يأيت فيها جواب الرشط مقرتًنا بالفاء:
األصل يف جواب الرشط أن يكون صاحلًا ألن حيل حمل الرشط، أي ال بد من أن 
تنطبق عليه مجيع رشوط فعل الرشط التي سبق ذكرها أول املطلب السابق؛ فإن اختلَّ 
بالفاء؛ وهلذا ما سأذكره هنا من صور جلواب الرشط فهو  رشط منها وجب أن يقرتن 
ابن  أقم وإن تذاكر تنجح: قال  خمالف لصورته األصلية، وأما األصلية فمثاهلا إن تقم 
مالك)1) »أصل جواب الرشط أن يكون فعاًل صاحًلا جلعله رشًطا فإذا جاء عىل األصل 
الكافية  نظم  يف  وقال  األصل«  خالف  فعىل  هبا  اقرتنت  فإن  هبا،  يقرتن  فاء  إىل  حيتج  مل 

الشافية:
إْن ــاله  ـــ ـــ ـــ ـــ إي مـــا  اجلــــــواب  يــــُك  ــــــــوٌع فــبــالــفــا يـــقـــرتْن )2)وإْن  ـــ ــــاه ممــنـــ إي

ولكن  األصل،  خالف  عىل  جاءت  كلها  هنا  سأذكرها  التي  فالصور  عليه  وبناًء 
قبل إيراد تلك الصور ينبغي اإلشارة إىل أن هذه الفاء ُتسمى بالرابط، وليس هي الرابط 
الوحيد الذي يربط بني جواب الرشط وفعل الرشط بل هناك رابط آخر سيأيت ذكره يف 

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح الكافية الشافية )152/2).
)2( املرجع السابق: نفس املوضع.
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املسألة الثانية وهو إذا، والرابط: هو حرف أو ضمري يصل بني شيئيني ببعضهام البعض 
الكلمة  يصل  ضمري  أو  حرف  هو  أو  بسابقه)1)؛  متعلًقا  مـنـهام  الالحق  كون  ويتعني 
بالكلمة، أو الكلمة باجلملة أو اجلملة باجلملة)2)؛ وهذه الفاء الرابطة تسمى بفاء اجلواب 

وفاء اجلزاء)3). 
أما صور اجلواب املقرتن بالفاء وجوًبا فهي أربع صور:

 :ƞǾǮƽƗ ƞǪǮƩ ǋƸǂǩƗ ƙƗǸƩ ǯǸǦǽ ǯƍ -ǺǩǷȁƗ ƝƷǸǆǩƗ

واجلملة االسمية التي يقرتن فيها اجلواب بالفاء تأخذ ثالثة أشكال)4):
1- أن تكون اجلملة االسمية مكونة من مبتدأ وخرب باقيني عىل حاهلام: 

]ڇ    ڇ          ڇ      تعاىل:  باملبتدأ يف نحو قوله  تارة تقرتن  الفاء  احلالة جتد  ويف هذه 
ی     ]ی     تعاىل:  قوله  نحو  يف  باخلرب  يقرتن  وتارة  ]البقرة:121[  ڍ[  ڍ     ڇ    

ی    ی    جئ    حئ    مئ     ىئ    يئ    جب    حب[ ]البقرة:112[.

وجيوز أن حتذف الفاء يف هذه احلالة يف الشعر خاصة، ورد ذلك يف قول الشاعر:
يشكُرها اهلُل  احلــســنــاِت  يفعِل  ـــــْن  سيَّاِن)5)ممَ اهلل  عنـــدمَ  بــالــشــر  والــشــرُّ 

وحمل الشاهد قوله: »اهلل يشكرها« فحذف الفاء لرضورة الشعر.

دار  ـ  الرسالة  مؤسسة  ـ  اللبدي  نجيب  سمري  حممد  للدكتور  ـ  والصفية  النحوية  املصطلحات  معجم   )1(
الفرقان ـ الطبعة الثانية ـ 1988 ـ )90( بتصف.

)2( الوجوب يف النحو ـ رسالة ماجستري حلصة بنت زيد بن مبارك الرشود ـ جامعة ُأم القرى ـ اململكة العربية 
السعودية ـ الطبعة األوىل ـ 1419هـ )270).

)3( القواعد األساسية للغة العربية ـ ألمحد اهلاشمى ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ بال تاريخ ) 345 ).
)4( الفاء يف القرآن الكريم ـ رسالة ماجستري من إعداد عبد اهلل محيد غالب ـ جامعة أم القرى ـ اململكة العربية 

السعودية )111-112( بتصف.
)5( البيت يف خزانة األدب )52/9( وقال: »البيت نسبه سيبويه لعبد الرمحن بن حسان بن ثابت ورواه مجاعة 
لكعب بن مالك« قال حمققه البيت لكعب بن مالك يف ديوانه )ص288(، وله أو لعبد الرمحن بن حسان 

يف رشح شواهد املغني )178/1).
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2- أن تكون مجلة اسمية دخلت عليها النواسخ:
وهذا خاص باحلرفني إنَّ وأنَّ فقط من بني سائر النواسخ وكذا جيوز مع ال النافية 
للجنس، قال الريض)1): »وكذا إذا كانت مجلة اسمية سواء تصدرت باحلرف نحو قوله 

تعاىل: ]ۉ    ې    ې    ې     ې    ى[ ]األعراف:186[، وقوله تعاىل: ]وئ    ۇئ    ۇئ    
ۆئ[ ]املائدة:118[؛ أو ال نحو: إن جئتني فأنت مكرم« اهـ.

3- أن تكون مجلة اسمية هي يف الظاهر فعلية ولكنها يف حكم املبتدأ:
الظاهر مجلة فعلية ولكنها يف حكم  الفاء رابطة للجواب مع مجلة هي يف  جاءت 
ۅ[  ۅ     ۋ     ۋ     ٴۇ     ۈ     ۈ     ]ۆ     تعاىل:  قوله  مثل  وذلك  واخلرب،  املبتدأ 
]البقرة:117[ فاجلملة يف حكم االسمية لوجود »إنام« ألن إنَّ من حقها الدخول عىل املبتدأ 

واخلرب ووجود »ما« هيأها للدخول عىل اجلملة الفعلية فهي باقية عىل حكمها األول يف 
املعنى.

:ƞǾƜǪǍ ƞǪǮƩ ǋƸǂǩƗ ƙƗǸƩ ǯǸǦǽ ǯƍ -ƞǾǱƘƦǩƗ ƝƷǸǆǩƗ

جيب اقرتان جواب الرشط بالفاء إذا كان مجلة طلبية: وذلك ألن االستقبال فيها 
غري ناشئ عن التأثر بأداة الرشط؛ بل هو من صميم معناها وهوـ  أعني االستقبالـ  املراد 
من كوهنا طلبية، فأصبحت بذلك منفصلة عن مجلة الرشط وهلذا كان من الرضوري أن 

تدخل الفاء عليها حتى يتحقق الرابط بني اجلواب والرشط.

وللجملة الطلبية صور متعددة فهي تعني: األمر والنهي والدعاء والنداء والتمني 
والستفهام والرتجي والَعرض والتحضيض)2).

ولوضوح هذه املعاين أكتفي بذكر أمثلة القرتان الفاء مع بعضها.

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح الكافية )121/5).
)2( رشح التصيح عىل التوضيح )250/2 ( ورشح الكافية )121/5( والفاء يف القرآن الكريم )134).
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حب[  جب      يئ     ىئ     مئ      حئ            جئ     ]ی     تعاىل:  قوله  األمر:  فمثال 

]النساء:86[.

]ٱ    ٻ      ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ     تعاىل:  قوله  النهي:  ومثال 

ڀ[ ]النور:28[.
ومثال الدعاء: رب إْن أدُعَك ملا يرضيك فاستجْب يل.

:Ɨ ăƴǭƘƩ ăȆǖǝ ƙƗǸƪǩƗ ǯǸǦǽ ǯƍ -ƞƦǩƘƦǩƗ ƝƷǸǆǩƗ

الفعل  هبا  يتميز  التي  احلََدثية  فقد  ألنه  رشًطا  يكون  أن  يصلح  ال  اجلامد  الفعل 

وأصبح بمثابة أداة تؤدي معنى ال يتغري كالنفي والرجاء والذم واملدح.

والفعل اجلامد كعسى وليس ونِْعَم وبئس فيجب اقرتاِن الفاء مع هذه األفعال عند 

وقوعها جواًبا للرشط، ومن ذلك قوله تعاىل: ]گ    گ    گ     گ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    

ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں    ں     ڻ[ ]الكهف:39-40[، وقوله تعاىل: ]ی    ی     ی    

جئ    حئ    مئ    ىئ    يئ    جب    حب    خب[ ]النساء:101[، وقوله تعاىل: ]ٿ    ٿ     
ٿ    ٿ    ٹ[ ]البقرة:271[.

 Ƿƍ  ǼǞǲǩƗ  Ƿƍ  ƼǾǞǲƢǩƗ  ǛƸƮƛ  Ƙ ăǱƸƢǢǭ  ăȆǖǝ  ƙƗǸƪǩƗ  ǯǸǦǽ  ǯƍ  -ƞǖƛƗƸǩƗ  ƝƷǸǆǩƗ

 :ƴǡ Ƿƍ ǋƸǂǩƗ

ال فرق بني أن يكون الفعل املقرتن بأحد هذه احلروف ماضًيا أو مضارًعا، قــال 

الريض)1) »وجتب الفاء أيًضا يف كل مجلة فعلية مصدرة بحرف سوى: ال ومل يف املضارع، 

سواء كان الفعل املصدر هبا ماضًيا أو مضارًعا« وتفصيل ذلك فيام ييل:

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح الكافية )122/5).



234

در بقد ظاهرة أو مقدرة: 1- جيب دخول الفاء على املاضي املصَّ
- فالظاهرة نحو قوله تعاىل: ]ۋ    ۋ       ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې     ې[ ]يوسف:77[. 

- واملقدرة نحو قوله تعاىل: ]ہ    ہ           ہ    ہ    ھ    ھ    ھ[ ]يوسف:26[ 
أي فقد صدقت.

2- جيب دخول الفاء على املضارع املصدر بالسني وسوف:
وذلك نحو قوله تعاىل: ]ڦ      ڦ    ڄ    ڄ    ڄ[ ]الطالق:6[ وقوله تعاىل: 

]ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ[ ]التوبة:28[.

ر حبرف نفي: 3- جيب دخول الفاء على الفعل املصدَّ
- فمثال املضارع املنفي بـ»ال« قوله تعاىل: ]ىئ    ی    ی    ی    ی       جئ    حئ[ ]البقرة:230[.

- ومثال املايض املنفي بـ»ما« قوله تعاىل: ]ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ[ 
]يونس:72[.

- ومثال املضارع املنفي بـ»لن« قوله تعاىل: ]ەئ    وئ        وئ    ۇئ        ۇئ    ۆئ[ 
]آل عمران:115[.

- ومثال املايض املنفي بـ»ما« قوله تعاىل: ]ڍ    ڌ      ڌ    ڎ    ڎ    ڈ[.
]املائدة:67[

واألمثلة يف القرآن كثرية، وفيام مىض كفاية.

4- جيب دخول الفاء على الفعل املصدر بأداة شرط ثانية يف اجلملة: 
واملراد أنَّ اجلواب إذا كان مجلة فعلية مصدرة بأداة رشط فإنه حينئٍذ جيب أن تقرتن 
بالفاء نحو قولك: من يزرك فإن كان حسن السرية فأكرمه وهذه تسمى بمسألة اعرتاض 

الرشط عىل الرشط ومن أمثلتها يف القـرآن ]ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ    ی          ی     ی    ی      
جئ    حئ[ ]البقرة:196[.
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وأن  للتفريع  أهنا  يرى  فبعضهم  الفاء  هذه  يف  اختلفوا  قد  النحاة  بأن  العلم  مع 
واقعة يف جواب  الفاء  أن  يرى  مًعا، وبعضهم  والثاين  األول  الثاين هو جواب  اجلواب 
الرشط األول وأن الرشط الثاين وجوابه يف حمل جزم جواب الرشط األول، وهذا هو 

الصحيح)1) قياًسا عىل املبتدأ واخلرب.

:Ɨ ăƹƗǸƩ ƊƘǞǩƘƛ ǋƸǂǩƗ ƙƗǸƩ ǯƗƸƢǡƗ -ƞǾǱƘƦǩƗ ƞǩƎƾǮǩƗ

الرشط  بجواب  الفاء  اقرتان  فيها  التي جيب  الصور  السابقة  املسألة  ذكرنا يف  لقد 
وهي كلها مبنية عىل يشء واحد عدم صالحية اجلواب ألن حيل حمل الرشط، ولكن ذكر 
النحاة حالتني ال جيب فيهام اقرتان الرشط بالفاء بل جيوز اقرتاهنا به وعدمه مع أن األصل 

هو وجوب ذلك وهاتان احلالتان مها:

األوىل: إذا كان الفعل ماضًيا وُقِصد به الوعد أو الوعيد: 
قال ابن مالك)2): »إذا كان الفعل ماضًيا لفًظا ال معنى مل جُيز اقرتانه بالفاء إال يف 
ر مايض املعنى فعومل معاملة  وعٍد ووعيٍد؛ ألنه إذا كان وعًدا أو وعيًدا َحُسَن أن يقدَّ

املايض حقيقة ومثال ما كان فيه وعيد قوله تعاىل: ]ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    
ٿ[ ]النمل:90[.

الثانية: إذا كان مضارًعا مثبًتا أو منفًيا: 
وقد ذهب أكثر النحاة إىل أن اجلواب املضارع املقرتن بالفاء عىل تقدير مبتدأ قبله 
وذلك ألنه ال يأيت بعدها إال مرفوًعا، ففي قوله: ]حب    خب    مب    ىب    يب[ ]املائدة:95[ 

عىل تقدير فهو ينتقم اهلل منه.

)1( الفاء يف القرآن الكريم )172( ورسالة اعرتاض الرشط عىل الرشط ـ البن هشام حتقيق د. عبد الفتاح 
احلموز ـ دار عامن ـ عامن ـ ط1 ـ1986 )ص41( وما بعدها. 

)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح الكافية الشافية )155/2( باختصار.
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قال ابن مالك)1): »أصل جواب الرشط أن يكون فعاًل صاحًلا جلعله رشًطا؛ فإذا 
جاء عىل األصل مل حيتج إىل فاء يقرتن هبا فإن أقرتن هبا فَعىل خالف األصل، وينبغي أن 
يكون الفعل خرب مبتدأ، ولوال ذلك حلكم بزيادة الفاء، وُجِزم الفعل إن كان مضارًعا، 
لكن العرب التزمت رفع املضارع بعدها فُعِلم أهنا زائدة، وأهنا داخلة عىل مبتدأ مقدر، 

كام تدخل عىل مبتدأ مصح به؛ ومن ذلك قوله تعاىل: ]مئ    ىئ    يئ     جب    حب    خب    
مب    ىب[ ]اجلن:13[« اهـ.

السامرائ  الدكتور فاضل  الفاء عىل اجلواب يف هاتني احلالتني:ذكر  فائدة دخول 
أن دخول هذه الفاء إلفادة التوكيد وأبان عن ذلك بكالم طويل)2) ملخصه يف النقاط 

اآلتية:
1- أن الفاء قد تكون زائدة للتوكيد، قال ابن هشام)3) »الثالث أن تكون زائدة ـ أي الفاء 
تفيد  أهنا  يف  يناىف  »فال  بقوله:  الدسوقي)4)  وعلق  كخروجها«  الكالم  يف  دخوهلا  ـ 
توكيد املعنى وتقويته، لقوهلم: إن زيادة احلرف تدل عىل زيادة املعنى، ينضم لذلك 

تزيني اللفظ وحتسينه وإال كان ذلك عبًثا«)5) اهـ.

 ويدل عىل ذلك االستعامل القرآن فقد جاءت الفاء يف املواطن التي فيها زيادة يف  
التوكيد، واألمثلة كثرية يكفي منها قوله تعاىل: ]ڭ     ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈۈ    ٴۇ    

ۋ[ ]يونس:49[.

)1( رشح الكافية الشافية )152/2).
ـ   2003 ـ  الثانية  الطبعة  ـ  األردن  ـ  الفكر  دار  ـ  السامرائ  صالح  فاضل  للدكتور  ـ  النحو  معاين   )2(

.(93/4(
)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف وقوله يف مغني اللبيب )177/1).

)4) الدسوقي: هو الشيخ مصطفى حممد عرفة، من علام القرن الثاين عرش أخذ العلم عن العالمة الشهري أمحد 
الدردير وله عدة مؤلفات منها حاشيته عىل مغني اللبيب خامتة حاشية الدسوقي عىل املغنى )320/2[.

)5( حاشية الدسوقي عىل مغنى اللبيب ـ مطبعة حنفي ـ مص ـ بال تاريخ )177/1).
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2- وقد تكون الفاء للمبالغة يف الوعد واملساحمة يف الوعيد ومن ذلك قوله تعاىل: ]ۇ     
ۇ    ۆ    ۆ      ۈ    ۈ    ٴۇ      ۋ    ۋ    ۅ    ۅ     ۉ    ۉ    ې    
ې    ې    ې    ىى    ائ     ائ       ەئ[ ]األعراف:35-36[ قال يف أنوار التنزيل)1) 
»وإدخال الفاء يف اخلرب األول دون الثاين للمبالغة يف الوعد واملساحمة يف الوعيد ومعنى 

املبالغة هنا للتوكيد بخالف عدم ذكرها، فدل ذلك عىل صحة ما ذكرناه«)2) اهـ.
3- وقد تأيت الفاء إلفادة حتقيق اخلرب كام يف قوله تعاىل: ]مئ    ىئ    يئ     جب    حب    خب    
مب    ىب[ ]اجلن:13[ قال الزخمرشي)3): »الفائدة من إدخال الفاء أنه إذا فعل ذلك 
فكأنه قيل فهو ال خياف فكان ذلك دااًل عىل حتقيق أنَّ املؤمن ناج ال حمالة، وأنه هو 
دون  ـ  التحقيق  معنى  عىل  اقتص  »لو  السامرائ:  قال  غريه«  دون  بذلك  املختص 

التخصيص ـ لكان كالمه أسلم ومذهبه أسد«)4).

:ƞǾƕƘƪǞǩƗ ƗƵƒƛ ǋƸǂǩƗ ƙƗǸƩ ǯƗƸƢǡƗ -ƞƦǩƘƦǩƗ ƞǩƎƾǮǩƗ

مل أجعل اقرتان جواب الرشط بـ إذا الفجائية صورة مستقلة ألهنا يف احلقيقة نائبة 
عن الفاء، ولذا جعلت الكالم عليها ضمن مسائل جواب الرشط وعليه أقول: اختلف 
الفاء،  نائبة عن  أهنا  إىل  أكثرهم  فذهب  الرشط  الداخلة عىل مجلة جواب  إذا  النحاة يف 

ڇ     ڇ     ڇ     ]ڇ      :D اهلل  قول  عن  اخلليل)6)  »وسألت  سيبويه)5):  يقـول 
ڍ    ڍ     ڌ      ڌ    ڎ[ ]الروم:36[ فقال: هذا كالم معلق بالكالم األول -أي فعل 
الرشط- كام كانت الفاء معلقة بالكالم األول، وهذا ها هنا يف موضع »قنطوا« كام كان 

)1( أنوار التنزيل ـ للبيضاوي ـ )204( نفاًل عن معاين النحو )97/4).
)2( معاين النحو )97/4).

)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف الكشاف )370/3).
)4( معاين النحو )97/4( بتصف.

)5( تقدمت ترمجته، وقوله يف الكتاب )64-63/3).
)6( تقدمت ترمجته.
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اجلواب بالفاء يف موضع الفعل، ومما جيعلها بمنزلة الفاء أهنا ال جتيء مبتًدا كام أنَّ الفاء 

ال جتيء مبتدأة« اهـ. 

تعاىل:  قال  كالفاء؛  للجزاء  املفاجأة وتكون جواًبا  »)إذا( حرف  املربد)1):  وبقول 

إنام  تأتني فلك درهم،  ]ڇ    ڇ    ڇ[ اآلية، ألن معناه قنطوا كام أن قولك:إن 

معناه: أعطك درمًها« اهـ.

]ڇ     مثاله:  الرشط،  جواب  إذا-  مواضع  من  -أي  »ومنها  املرادي)2):  وقال 

ڇ    ڇ[ اآلية »وإذا« يف ذلك نائبة مناب الفاعل يف ربط اجلواب بالرشط، وليست 
الفاء مقدرة قبلها، خالًفا لزاعمه، إذ لو كانت مقدرة مل يمتنع التصيح هبا«. وقال ابن 

مالك)3):

املـــفـــاجـــأه إذا  ــــاءمَ  الــــفـــــ ــــُف  ـــــ مكافأهوتــــُل ــا  ـــ ـــ ـــ ـــ لــنـــ إذا  جُتـــــــْد  كـــــــإْن 

رشوط اقرتان جواب الرشط بـ»إذا« الفجائية)4):
لقد ذكر النحاة لنيابة إذا عن الفاء مخسة رشوط:

أم  هي  »إن«  ألنَّ  غريمها؛  دون  »إذا«  أو  »إْن«  الرشطية  اجلملة  يف  األداة  تكون  أن   -1
أدوات الرشط اجلازمة، »وإذا« تشبه »إن« يف كوهنا أم أدوات الرشط غري اجلوازم. 

2- أن يكون جواب الرشط مجلة اسمية ألنه قد تقرر أن إذا الفجائية ال يليها يف الغالب 
إال اجلملة االسمية)5).

3- أن تكون اجلملة االسمية غري طلبية احرتاًزا من قولك: إن عىص فويل له.

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف املقتضب )56/2).
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف اجلنى الداين )375-376( باختصار.

)3( تقدمت ترمجته، والبْيت يف األلفية )105).
)4( رشح التصيح عىل التوضيح )251/2( واجلنى الداين )735).

)5( توضيح املقاصد واملسالك )345/2( بتصف.
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4- أن ال يرّدخل عليها أداة نفي احرتاًزا من نحو إن قام زيد فام عمرو بقائم.
« التوكيدية احرتاًزا من نحو »إن قام زيد فإنرّ عمًرا قائم« ففي  5- أن ال يرّدخل عليها »إنَّ

مجيع األمثلة السابقة تلزم الفاء وال تصلح فيها »إذا« نائبة عنها)1).

وجيوز أن جتتمع إذا والفاء زيادة يف التوكيد عىل ما قرره الشيخ خالد األزهري)2) حيث 
قال: وقد جُيَْمُع بني الفاء وإذا الفجائية تأكيًدا خالًفا ملن منع ذلك؟ قال اهلل تعاىل: ]ک    
ک     ک    ک    گ     گ    گ     گ       ڳ[ ]األنبياء:97[ فإذا هنا جواب)3) ثم 
نقل قول الزخمرشي)4) يف تفسري هذه اآلية »إذا: هي للمفاجأة، وهي تقع للمجازاة سادة 

مسد الفاء، فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا عىل وصل اجلزاء بالرشط فيتأكد«.

والذي ذهب إليه عبد القاهر اجلرجاين)5) وتبعه املرادي)6) إىل أن إذا الفجائية ال 
ن معنى التعقيب  جتتمع مع الفاء يقول اجلرجاين: »وذلك أنَّ »إذا« بمنزلة الفاء يف تضمُّ
واإلتباع، وإذا حصل منه املطلوب من الفاء كان التقدير ثانًيا حمال ألنه بمنزلة اجلمع بني 

فاءين«)7).

 :ǋƸǂǩƗ ƙƗǸƩ Ǜƶƭ -ƞǖƛƗƸǩƗ ƞǩƎƾǮǩƗ

إن جواب الرشط هو أكثر أجزاء اجلملة الرشطية تعرًضا للحذف، وحذفه يكون 
واجًبا أحياًنا وجائًزا يف أحيان ُأَخَر، وبيانه عىل النحو اآليت:

)1( املرجع السابق: نفس املوضع.
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح التصيح عىل التوضيح )251/2).

)3( قوله تعاىل: ]ک    گ     گ[ جواب لآلية السابقة وهي قوله تعاىل: ]ڍ    ڌ      ڌ     ڎ    
ڎ    ڈ    ڈ      ژ    ژ    ڑ[ ]األنبياء:96[.

)4( تقدمت ترمجته، وقوله يف الكشاف )165).
)5( تقدمت ترمجته.

)6( تقدمت ترمجته، وقوله اجلنى الداين )376).
)7( املقتصد يف رشح اإليضاح ـ أليب بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين ـ حتقيق د. كاظم بحر املرجان 

ـ طبع ونرش وزارة األوقاف العراقية ـ 1982 )1100/2-1102( باختصار.
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1- املواضع اليت حيذف فيها جواب الشرط وجوباًا:
1- جيب حذفه من اجلملة إذا كان يف اجلملة دلياًل يدل عليه، وكان فعل الرشط ماضًيا، 

وذلك نحو قوله تعاىل: ]جئ    حئ    مئ    ىئ         يئ    جب    حب    خب      مب    ىب    يب    

جت    حت[ ]األنعام:35[ قال الفراء)1) يف تفسريها »أي فافعل، مضمرة بذلك جاء 
اجلواب،  معنى  فيه  يعرف  موضع  كل  يف  العرب  تفعله  إنام  معناه؛  وذلك  التفسري، 

أال ترى أنك تقول للرجل: إْن استطعت أن تتصدق، إْن رأيت أن تقوم معنا، برتك 

اجلواب ملعرفتك بمعرفته به« اهـ.

وقال سيبويه)2): »سألت اخلليل)3) عن حذف اجلواب يف مثل قوله تعـاىل: ]يث    

حج    مج       جح    مح    جخ[ ]األنعام:27[ فقال: إنَّ العرب قد ترتك يف مثل هذا اخلرب اجلواب يف 
كالمهم لعلم املخرَب أليَّ يشء وضع هذا الكالم« اهـ.

2- جيب حذف اجلواب إذا توسطت األداة: وذلك يف مثل قوله تعاىل: ]ھ    ھ    ے     

ے    ۓ      ۓ    ڭ    ڭ    ڭ[ ]آل عمران:97[؛ ونحو قولك: ستندم إن ظلمت، 
وقد أشار إىل حذف اجلواب يف اآلية الكريمة الفراء)4) وابن الرساج)5) وغريمها.

املتقدم  الرشط هو  أن جواب  إىل  احلالة  الكوفيون واملربد)6) يف مثل هذه  وذهب 

نحو أزورك إن زرتني؛ »أزورك« هو اجلواب عندهم، وبناء عليه ليس اجلواب حمذوًفا، 

ذلك  واستدلوا عىل  نفسه.  وليس هو  اجلواب  دليل عىل  املتقدم  أن  البصيون  وأجاب 

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف معاين القرآن )331/1).
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف الكتاب )103/3).

)3( تقدمت ترمجته.
)4( تقدمت ترمجته، وقوله يف معاين القرآن )179/1).
)5( تقدمت ترمجته، وقوله يف أصول النحو )167/2).

)6( تقدمت ترمجته.
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بقوهلم: إنه لو كان اجلواب هو املتقدم جلُِزَم: إذا كان فعاًل؛ وللزمته الفاء إذا كان مجلة 
اسمية؛ فكان يصح أن تقول: أزْرك إن تزرين، فأنت مفلح إن صدقت)1).

3- حيذف اجلواب إذا كان جواًبا عن استفهام: يقول املربد)2) »ويقول القائل: أتعطيني 
درمًها:؟ فأقول »إن جاء زيد« فإذا كان الفعل ماضًيا بعد حرف اجلزاء جاز أن يتقدم 
اجلواب ألن »إن« ال تعمل يف لفظه شيًئا، وإنام هو يف موضع اجلزاء، فكذلك اجلواب 

عن االستفهام يسد مسد اجلزاء« اهـ.
ومعنى هذا أن الكالم املتقدم ليس هو اجلواب وإنام سد مسده؛ واجلواب عىل هذا 
 ، يكـــون حمذوًفا)3)، وهذا ما يفهم من قول ابن الشجري)4) »وكذلك تقول أتصري إيلَّ
فيقول: إن انتظرتني، يريد )إن انتظرتني رصُت إليك( وحسن حذف اجلواب ألن قوله: 

، دل عليه«. أتصري إيلَّ

2- املواضع اليت حيذف فيها جواب الشرط جوازاًا:
وذلك يف موضعني:

1- أن حيذف اختصاًرا: نحو قوله تعاىل: ]ک    گ    گگ    گ    ڳڳ     ڳ    ڳ    
ڱ    ڱ[ ]يس:19[ ومعناه: أئن ذكرتم تطريتم ونحو قوله تعاىل: ]ڄ     ڄ      

ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ[ ]يس:45[ أي أعرضوا.
2- أن حيذف للداللة عىل التفخيم والتعظيم: قال الزركيش)5): »قالوا وحذف اجلواب 
به؛ وإنام حيذف لقصد  التفخيم والتعظيم، وجيوز حذفه لعلم املخاطب  يقع مواقع 

)1( معاين النحو )102/4).
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف املقتضب )68/2).

)3( اجلملة الرشطية عند النحاة العرب )344).
)4( تقدمت ترمجته، وقوله يف األمايل الشجرية )355/1).

)5) الزركشي: هو حممد بن هبادر بن عبد اهلل، بدر الدين، ولد يف مص سنة 745هـ أخذ العلم عن األسنوي 
والبلقيني واألذرعي وغريهم، برع يف الفقه واحلديث وعلوم القرآن، من مؤلفاته: الربهان يف علوم القرآن، 

ورشح األربعني النووية وغريها تويف 794هـ شذرات الذهب ـ البن العامد ـ )335/6).
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رصح  ولو  مذهب،  كل  الذهن  منه  يذهب  ختيله  أقىص  مع  السامع  ألن  املبالغة 
باجلواب لوقف الذهن عند املصح به، فال يكون له ذلك الوقع ومن ثم ال حيسن 

تقدير اجلواب إالرّ بعد العلم بالسياق«)1) اهـ.
يف  أبلغ  األشياء  هذه  يف  اجلواب  حذف  إن  أصحابنا  »وقال  يعيش)2):  ابن  وقال 
إليك، وسكت عن  قمُت  لئن  واهلل  لعبدك:  قلت  إذا  أنك  ترى  أال  إظهاره،  من  املعنى 
اجلواب ذهب فـكره يف أشياء من أنواع املكروه، ولو قلت ألرضبنَّك فأتـيـت باجلواب 

مل يبق يف ذهنه شيًئا سوى الرضب« اهـ.
السابقة  املواضع  يف  وأجًبا  اجلواب  حذف  جعل  الذي  ما  قائل:  يقول  قد  تنبيه: 
وجعله جائًزا يف هذين املوضعني؟ جوابه: إن احلذف ـ وكذا اإلضامر ـ ال يكون واجًبا 

عند النحاة أالرّ بتوفر أمرين)3): 
ني املحذوف، وهذه القرينة قد تكون مقالية  أحدهما: وجود القرينة الدالة عىل تعُّ
وذلك نحو قوله تعاىل: ]ڈ     ژ    ژ    ڑ    ڑ    کک    ک    ک[ ]النحل:30[ أي 

أنزل خرًيا ونحو قولك شهًرا، ملن قال: كم قضيت يف اخلارج؟ أي قضيت شهًرا.
اآلخر: أال يكون يف احلذف رضر معنوي أو صناعي، فالرضر املعنوي نحو حذف 
اجلواب وحذف املستثنى فـ»ال حُيْذف املجاب به نحو: رضبت زيًدا يف جواب من يسألك: 
من رضبت؟ إذ هو مقصود الكالم، وكذا إذا كان مستثنى نحو: ما رضبت إالرّ زيًدا« اهـ 

ومعناه ال جيوز حذف زيد من املثال األول كام ال جيوز حذف إال زيًدا يف املثال الثاين.
وأما الرضر الصناعي كام يف قولك زيد رضبته، فإنه ال يصح حذف اهلاء من رضبته 

مع بقاء االسم مرفوًعا.

)1( الربهان يف علوم القرآن ـ لبدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش ـ حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ـ دار 
إحياء الكتب العربية ـ ط1 ـ 1957 ـ )183/3).

)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح املفصل )9/9).
)3( اجلملة العربية تأليفها وأقسامها ـ للدكتور فاضل صالح السامرائ ـ دار الفكر ـ األردن الطبعة األوىل ـ 

2002 ـ )76-78( بتصف.
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معنى الشـــرط 
وأحكامه وأنواعه ومعاني أدواته عند األصوليني

الفصل األول: تعريف الشرط وأحكامه وأنواعه عند األصوليني:
املبحث األول: تعريف الرشط عند األصوليني

املبحث الثاني: أحكام الرشط وأنواعه عند األصوليني

الفصل الثاني: معاني بعض أدوات الشرط املستعملة عند األصوليني:
املبحث األول: معاين أدوات الرشط احلرفية

املبحث الثاني: معاين أدوات الرشط االسمية
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!+
تعريف الشرط وأحكامه وأنواعه عند األصوليني 

املبحث األول 
 ǰǾǾǩǸǅȁƗ ƴǲǕ ǋƸǂǩƗ ǜǽƸǖơ

املطلب األول
ǋƸǂǩƗ ǜǽƸǖơ Ǽǝ ǰǾǾǩǸǅȁƗ ƷǸǶǮƩ ǧǸǡ

قبل تعريف الرشط عند مجهور األصوليني البد من اإلشارة إىل أنَّ الرشط عندهم 
مأخوذ من الرْشط -بسكون الراء- الذي هو بمعنى إلزام اليشء والتزامه يف البيع وغريه 
من العقود)1)، وجيمع عىل رشوط ورشائط يف مجع الكثرة وعىل أرشاط يف القلة، ومأخذ 
من  مأخوذ  عندهم  الرشط  أن  تقدم)2)  فقد  النحويني  عند  بخالفه  للرشط  األصوليني 
ط -بفتح الراء- الذي هو بمعنى العالمة ولألصوليني قوالن يف تعريف الرشط:  الرَشَ
أحدمها: للجمهور، وهو الذي سيتم رشحه يف هذا املطلب، واآلخر: لألحناف وسيأيت 
بيانه يف املطلب الثاين أما اجلمهور فقد اختلفت عباراهتم يف تعريف الرشط وإن كانت يف 
النهاية تؤدي إىل معنى واحد)3)، وأجود تلك التعريفات ما ذكره القرايف)4) ووافقه عليه 

أكثرهم)5) حيث قال: 

)1( املهذب يف علم أصول الفقه املقارن ـ للدكتور عبد الكريم بن عيل النملة ـ مكتبة الرشد ـ الرياض الطبعة 
األوىل ـ1999ـ )433/3( بتصف.

)2( صفحة )32( وما بعدها.
)3( اخلالف اللفظي عند األصوليني ـ للدكتور عبد الكريم النملة ـ مكتبة الرشد ـ الرياض ـ الطبعة الثانية ـ 

1999 ـ )283/2).
)4( تقدمت ترمجته، وتعريفه يف رشح تنفيح الفصول ـ للقرايف ـ دار الفكر ـ مص ـ 1973 ـ )82).

)5( كابن السبكي يف مجع اجلوامع )51( والزركيش يف البحر املحيط يف أصول الفقه )327/3( وغريمها.
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الشرط: ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته.
شرح التعريف: هذا التعريف مركب من جنس وثالثة فصول)1): 

أما اجلنس: فهو قوله »ما« ويدخل حتتها مجيع األلفاظ ولكن املراد هبا هنا الوصف 
الظاهر املنضبط)2) الذي يلزم من عدمه العدم »الخ« وذلك بداللة ما سيأيت بعدها؛ وأما 
الثالثة الفصول فهي عبارة عن قيود جيء هبا لتمييز الرشط عن غريه وهي مع رشحها 

كاآليت)3):
»يلزم من عدمه العدم« أي الوصف الذي يلزم من عدمه عدم احلكم الرشعي، 
وهذا القيد شارك فيه الرشُط السَبَب)4)، ألن كلَّ واحد منهام يلزم من عدمه عدم اليشء، 
انتفاء  واحرتز بذلك من املانع، ألن املانع ال يلزم من عدمه يشء، فقد جتب الزكاة مع 

املانع لوجود الغنى، وقد ال جتب مع انتفاء املانع أيًضا لعدم بلوغ النصاب.

»وال يلزم من وجوده وجود وال عدم« احرتز به من شيئني، ومها السبب واملانع، 
ألن السبب يلزم من وجوده الوجود، فالصالة جتب بدخول الوقت مثاًل، واحرتز به عن 

املانع، ألن املانع يلزم من وجوده العدم، فوجود دم احليض يمنع من صحة الصالة.

عىل  املقول  الكيلَّ  فاجلنس:  التعريفات،  يف  تستعمالن  املنطقيني  اصطالح  من  كلمتان  والفصل  اجلنس   )1(
والغزال،  والفرس  اإلنسان  عىل  يطلق  حيوان  مثل:  وذلك  هو؟  ما  جواب  يف  باحلقيقة  خمتلفني  كثريين 
الناطق الذي يميز اإلنسان عام  والفصل: الكيل املقول عىل كثريين يف جواب أي يشء هو يف ذاته؟ مثل 
يشاركه يف احليوان باختصار من كتاب: املرشد السليم يف املنطق احلديث والقديم ـ للدكتور عوض اهلل 

جاد حجازي ـ دار الطباعة املحمدية ـ القاهرة ـ بال تاريخ )64263).
)2( كشف الساتر رشح غوامض روضة الناظرـ  للدكتور حممد صدقي أمحد بن حممد البورنوـ  مؤسسة الرسالة 

ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ2002ـ )252/1).
)3( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ـ أليب عيل حسني بن عيل اجلراجي الشوشاوي ـ حتقيق الدكتور أمحد بن 
حممد الرساح ـ مكتبة الرشد ـ الرياض ـ الطبعة األوىل ـ 2004 ـ )95/2-98( واملهذب يف علم أصول 

الفقه ـ )433/1-434( بتصف.
تنقيح  رشح  لذاته  العدم  عدمه  ومن  الوجود  وجوده  من  يلزم  ما  هو  األصوليني:  اصطالح  يف  السبب   )4(

الفصول )81). 
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»لذاته« احرتز به عن شيئني:
أحدهما: مقارنة الرشط لوجود السبب، فيلزم منه وجود اليشء أو احلكم ولكن 

ذلك لعارض وهو مقارنته للسبب.

احلكم ولكن  أو  اليشء  منه عدم وجود  فيلزم  املانع  لقيام  الرشط  مقارنة  اآلخــر: 

ذلك لعارض هو قيام املانع)1). 

الطهارة رشط يف صحة الصالة  فيقال:  القيودات  ولنرضب مثااًل توضيحًيا هلذه 

وبناًءا عليه يلزم من عدم الرشط ـ وهو الطهارة ـ عدم احلكم ـ وهو صحة الصالة ـ وال 

يلزم من وجود الرشط ـ الطهارة ـ وجود احلكم، فقد توجد الطهارة ويصيل ولكن قبل 

دخول الوقت ففي هذه احلالة ال تصح الصالة، وقد توجد الطهارة ويصيل يف الوقت 

بدون مانع فتصح الصالة.

تنبيه: لقد اختلف القائلون هبذا التعريف يف رضورة تقييده بكلمة » لذاته » وذلك 

عىل قولني: 

القول األول: ذهب القرايف)2) وابن السبكي)3) إىل رضورة تقييد تعريف الرشط 

بكلمة لذاته واحتجوا لذلك بقوهلم: ال بد من هذا القيد لالحرتاز به عند مقارنة الرشط 

)1( املانع يف اصطالح األصوليني: ما يلزم من وجوده العدم وال يلزم من عدمه وجود وال عدم لذاته رشح 
تنقيح الفصول )82).

)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح تنقيح الفصول )82).
)3) ابن السبكي: هو تاج الدين عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف السبكي الشافعي امللقب بقايض القضاة 
ولد بالقاهرة سنة 727هـ ثم رحل إىل دمشق، كان عامًلا فاضاًل أخذ العلم عن املزي والذهبي وأجازه ابن 
النقيب باإلفتاء والتدريس، من مؤلفاته رشح خمتص ابن احلاجب املسمى برفع احلاجب عن ابن احلاجب، 
وتشنيف املسامع برشح مجع اجلوامع، كالمها يف أصول الفقه، وطبقات الفقهاء الكربى وغريها، تويف سنة 

)778هـ الفتح املبني يف طبقات األصوليني )191/2( وقوله يف مجع اجلوامع )51).
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لفقدان السبب واملانع، وذلك للبيان ولدفع توهم لزوم العدم من وجود الرشط إذا قارن 
املانع، ألن ترتُّب العدم حينئٍذ عىل وجود املانع ال عىل وجود الرشط)1).

ويتضح من ذلك برضب مثال: إذا قارنت الطهارة ـ وهي رشط ـ دخول الوقت ـ 
وهو سبب ـ فإنه يلزم صحة الصالة ولكن ال لذات الرشط بل لوجود السبب.

وإذا قارنت الطهارة وجود النجاسةـ  وهي مانعـ  فإنه يلزم منه عدم صحة الصالة، 
ولكن ذلك لوجود املانع ال لذات الرشط.

هبذه  التعريف  تقييد  إىل  حاجة  ال  أنه  إىل  األصوليني  أكثر  ذهب  الثاني:  القول 
ف: ما يلزم من وجوده الوجود... الكلمة »لذاته« واحتجوا لذلك بقوهلم: إن قول املعرِّ
به عليه وُصدوره عنه)2)؛ فتكون إضافة لذاته من باب حتصيل  الخ يفيد أنه من حيث ترتَّ

احلاصل.

نوع اخلالف بني القولني: املتأمل يف قويْل املختلفني يف إضافة »لذاته« للتعريف أو 
حذفها منه يعلم أنه خالف َلفظي وذلك ألهنا ال تعطي معنى جديًدا يف التعريف، بل هي 

لدفع التوهم فقط كام ذكره أصحاب الرأي األول)3).

)1( اآليات البينات عىل رشح مجع اجلوامعـ  لإلمام أمحد بن قاسم العبادىـ  حتقيق الشيخ زكريا عمرياتـ  دار 
الكتب العلمية ـ بريوت ـ الطبعة األوىل 1996 ـ )59/3-60( بتصف يسري. 

بن  أمحد  للعالمة  الفقه  أصول  يف  املنري  الكوكب  ورشح   )270/1( األصوليني  عند  اللفظي  اخلالف   )2(
تاريخ  بال  ـ  دمشق  ـ  الفكر  دار  ـ  الزحييل  حممد  د.  و  محاد  نزيه  د.  حتقيق  ـ  احلنبيل  الفتوحي  العزيز  عبد 

 .(446/1(
)3( اخلالف اللفظي عند األصوليني ـ )271/1( بتصف.
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املطلب الثاني 

ǋƸǂǩƗ ǜǽƸǖơ Ǽǝ ǛƘǲƭȁƗ ǧǸǡ

التعريفات  تلك  أشهر  ولكن  الرشط  تعريف  يف  احلنفية  عبارات  اختلفت  لقد 
وأجودها هو ما قاله العالمة عالء الدين البخاري)1).

الشرط: اسم ملا يتعلق به الوجود دون الوجوب)2):
عند  يوجد  بأن  اليشء،  وجود  عليه  يتوقف  »أي  بقوله:  التعريف  هذا  رشح  ثم 
طالق،  فأنِت  الدار  دخلِت  إْن  المرأته:  الرجل  قول  يف  كالدخول  بوجوده،  ال  وجوده 
فإنَّ الطالق يتوقف عىل وجود الدخول ويصري الطالق عند وجود الدخول مضاًفا إىل 
فمن  دخوهلا،  بعد  طالق،  أنت  بقوله:  الوقوع  بل  به،  واجًبا  ال  عنده  موجوًدا  الدخول 
حيث إ نه ال أثر للدخول يف الطالق من حيث الثبوت وال من حيث الوصول إليه، مل 
الدخول  كان  إليه  إنه مضاف  كان عالمة، ومن حيث  بل  علة  للدخول سبًبا وال  يكن 

شبيًها بالعلل، وكان بني العالمة)3) والعلة)4) فسميناه رشًطا«)5) اهـ.

الفقيه احلنفي األصويل، أخذ  البخاري  الدين  العزيز بن أمحد بن حممد، يلقب بعالء  البخاري: هو عبد   (1(
العلم عن حافظ الدين البخاري وعن عمه حممد املايرم وغريمها، له عدد من املؤلفات منها: رشحه عىل 
أصول البزدوي املسمى بكشف األرسار، وله أيًضا غاية التحقيق، ومها كتابان معتربان عند األصوليني 

وعليهام اعتامد أكثر املتأخرين، تويف سنة 730هـ الفتح املبني يف طبقات األصوليني )141/2).
)2( كشف األرسار رشح أصول فخر اإلسالم ـ لعالء الدين البخاري ـ دار الكتاب العريب ـ بريوت ـ1974 

ـ )173/4).
)3( العالمة عند األحناف تعني: ما يكون َعَلاًم عىل ظهور اليشء وحصول العلم من غري أن يكون له أثر يف 
ـ حتقيق  السمرقندي  أمحد  بن  بكر  أيب  الدين  لعالء  ـ  العقول  نتائج  ميزان األصول يف  والظهور  الوجود 
الدكتور حممد ذكي عبد الرب ـ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ـ دولة قطر ـ الطبعة الثانية ـ 1997م ـ 

 .(619(
)4( العلة عند األحناف تعني: ما يتعلق هبا الوجوب أو الوجود أو الظهور، وهذه الثالثة من اهلل تعاىل ميزان 

األصول يف نتائج العقول ـ )618).
)5( كشف األرسار ـ للبخاري ـ )173/4).
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وإنام كان هذا التعريف هو أفضل تعريفات األحناف للرشط ألن هناك من عرفه 
بقوله: »الرشط: ما هو علم عىل اليشء من حيث يضاف إليه الوجود دون الوجود«)1). 

حاجة  دون  تطوياًل  فيه  أن  إال  األول  التعريف  معنى  يف  كان  وإن  التعريف  فهذا 
كلمتني  اجلملة يف  اختص هذه  فقد  اليشء«  َعَلم عىل  هو  »ما  كقوله:  كلامت  بعض  إىل 
يف التعريف األول »ما يتعلق« وعرفه آخر بقوله: »ما يتوقف عليه الوجود بال تأثري وال 

إفضاء«)2) فهذا التعريف مردود لسببني:

أحدهما: غموض بعض كلامته »تأثري ـ إفضاء« واملطلوب يف التعريفات وضوح 
كلامته ال غموضها.

متوقف عىل  بل هو  الرشط فحسب  متوقًفا عىل  ليس  اليشء  أن وجود  ثانيهما: 
توافر الرشوط واألسباب وانتفاء املوانع كالصالة مثاًل تتوقف صحتها عىل توافر الرشط 
كالطهارة واستقبال القبلة واألسباب كدخول الوقت، وانتفاء املوانع كوجود النجاسة 

أو احليض)3).

)1( ميزان األصول يف نتائج العقول )616).
)2( مرآة األصول يف رشح مرقاة األصول ـ ملال خرسو حممد بن قراموز ـ مطبوع مع حاشية لألزمريي ـ مطبعة 

احلاج حمرم أفندي ـ تركيا ـ 1302هـ )304/2). 
)3( وهناك عدة تعريفات ُأخرى يف كتب احلنفية مل أناقشها لوضوح بعدها عن روح التعريفات املطلوبة يف مثل 
هذا املقام، فمن ذلك قول بعضهم: ) الرشط ما يوجد احلكم عند وجوده وينعدم عند عدمه ( وقول آخر: 
)الرشط عبارة عام يتوقف ثبوت احلكم عند وجوده وال يكون من مجلة التصف( وقول آخر: )الرشط ما 

يتعلق به وجود العلة( ميزان األصول يف نتائج العقول )619-616).
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املطلب الثالث

 ǋƸǂǪǩ ǛƘǲƭȁƗǷ ƷǸǶǮƪǩƗ ĊǼ ĆǝƸǖ Ćơ ǰǾƛ ǛȆƲǩƗ ǓǸǱ ǯƘǾƛ

نوع  بيان  قبل  ولكن  للرشط  واألحناف  اجلمهور  َتَعَريَفْ  بني  ظاهر  خالف  هناك 
هذا اخلالف هل هو لفظي فقط أم أنه لفظي ومعنوي؟ البد من الوقوف عىل الفروقات 

اللفظية بينهام ويمكن تلخيصها يف ثالث نقاط:

األوىل: تعريف اجلمهور مأخوذ من الرشط بسكون الراء الذي هو بمعنى اإللزام 
لغة، بينام أخذ األحناف تعريفهم للرشط من الرشطـ  بفتح الراء الذي هو بمعنى العالمة 

يف اللغة.

فلذا قال اجلمهور: »ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم« 
فأدخلوا كلمة »يلزم« إشارة إىل املأخذ اللغوي)1).

مأخذهم  إىل  إشارة  الوجوب«  دون  الوجود  به  يتعلق  ملا  »اسم  األحناف:  وقال 
جعلوا  حيث  اصطالحهم  يف  الرشط  فوا  عرَّ حني  النحويون  فعل  كام  متاًما  اللغوي)2) 
مأخذهم اللغوي للرشط الذي هو بمعنى العالمة فقالوا: »هو تعليق حصول مضمون 
مجلة عىل حصول مضمون مجلة أخرى«)3) فجعلوا التعليق عالمة عىل ترتيب اجلزاء عىل 

الرشط، وهنا جعل األحناف الرشط عالمة عىل ما حيصل به الوجود.

الثاني: يف تعريف اجلمهور للرشط نوع من التفصيل ال يوجد يف تعريف األحناف، 
وذلك ألن اجلمهور أشاروا إىل قضيتني: الوجود، والعدم، فجعلوا انعدام الرشط دلياًل 

)1( املهذب يف علم أصول الفقه )433/1( باملعنى.
ـ دار إحياء  الدين األنصاري  العيل حممد بن نظام  ـ للعالمة عبد  الثبوت  الرمحوت برشح مسلم  )2( فواتح 

الرتاث العريب ـ الطبعة األوىل 1998 ـ )363/1( باملعنى.
)3( صفحة )30( من هذه الرسالة.
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املرشوط.  انعدام  وال  وجود  عىل  دلياًل  ليس  الرشط  وجود  بينام  املرشوط  انعدام  عىل 

فَعلقوه  املرشوط؛  أعني وجود  الوجود  واقتص األحناف عىل ذكر قضية واحدة وهي 

عىل وجود الرشط لكن ال عىل سبيل الوجوب وهو عني ما قصده اجلمهور بقوهلم: »وال 

يلزم من وجوده وجود وال عدم«.

الثالث: ذكر األحناف يف تعريفهم كلمة »الوجوب« يف مقابل »يلزم« عند اجلمهور، 

وكلمة »وجوب« أقرب إىل مصطلحات األصوليني ألهنا أكثر شيوًعا يف كتبهم بخالف 

كلمة »يلزم« إذ هي أكثر شيوًعا يف لغة الفقهاء دون األصوليني.

وبعد بيان هذه الفروقات اللفظية الظاهرة بني َتعريَفْ الفريقني للرشط حيق لنا أن 

نسأل هل هناك فرٌق معنوٌي أم أن كل هذه الفروقات مل تؤثر عىل املعنى الذي يرمي إليه 

كل من الفريقني؟ يمكننا القول بأنَّ اخلالف بينهام مل يتعد كونه خالًفا لفظًيا، وذلك بعدد 

من األدلة يمكن عرَضها يف النقاط اآلتية)1):

: اتفق الفريقان عىل أن الرشط ال يوجد إال بوجود رشطه فمثاًل ال جتب الزكاة  أولاً

أالَّ بحوالن احلول وبلوغ النصاب إىل غري ذلك من رشوطها، كام ال تصح الصالة إالرّ 

بالطهارة.

وذلك  املرشوط  وجود  الرشط  وجود  عند  يلزم  ال  أنه  عىل  أيًضا  اتفقوا  ثانياًا: 

كأن يتوضأ اإلنسان؛ فوضوؤه ال يعني وجود الصالة ألنه قد يتوضأ ليطوف أو حيمل 

مصحًفا.

)1( أصول الفقه اإلسالمي ـ د. وهبة الزحييل ـ دار الفكر ـ دمشق ـ الطبعة الثانية ـ 2004 )99/1، 101) 
واخلالف اللفظي عند األصوليني ـ أ. د. عبد الكريم النملة )284/1).
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ثالثاًا: اتفقوا أيًضا عىل أن الرشط ليس جزًءا من ماهية اليشء، بل هو خارج عنها 
وذلك كالطهارة فهي ليس جزًءا من الصالة بل هي خارجة عنها؛ وعليه فتوافر الرشوط 

رضوري قبل وجود اليشء.

ا: اتفق الفريقان عىل أن الرشط مأخذه مـن املعنى اللغوي أي ال من النحوي  رابعاً
وال البالغة وال املنطق وإن اختلفا يف املأخذ اللغوي كام سبق بيانه، وبناًء عىل ما سبق 
الرشط يف  يفيد  بام  تتعلق  معنوية  أموًرا  الفريقان  اتفق عليها  التي  األمور  أن  تبني  ذكره 
اصطالحهم وما سبق ذكره من فروقات فهي ال تعدو أن تكون لفظية ال تؤثر يف املعنى 

واهلل أعلم. 
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املبحث الثاني 

ǴǕƗǸǱƍǷ ǋƸǂǩƗ ǫƘǦƭƍ

املطلب األول

 ǴǲǕ ǳƸǾƱƎơǷ ǴǮǽƴǢơǷ ǋǷƸǂǮǩƘƛ ǋƸǂǩƗ ǧƘǆơƗ ǫƘǦƭƍ

يف هذا املطلب الكشف عن آراء األصوليني يف عدة مسائل تتعلق بالرشط واجلواب 
ـ املرشوط ـ وتلك املسائل قد القت قدًرا من االهتامم عندهم ملا يرتتب عليها من أحكام 

فقهية وأصولية كام سيتبني ذلك أثناء البحث وهي كالنحو التايل: 
الرشط  اتصال  حكم  بيان  هنا  املراد  باملرشوط:  الرشط  اتصال  حكم  األوىل: 
باجلواب يف الكالم بحيث ال يكون هناك فاصل بينهام حتكم العادة فيه بأن الرشط غري 

تابع للجواب، أو للمرشوط كام هو تعبري األصوليني.

اتفق األصوليون)1) عىل وجوب اتصال الرشط باملرشوط، إما حقيقة أو حكاًم؛ أما 
د الكالم متصاًل غري منقطع كأن يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق. حقيقة بأن ُيعَّ

وأما حكاًم بأن يكون انفصال الرشط عن املرشوط وتأخره عنه عىل وجٍه ال يدل 
بلع ريق أو  أو  الكالم كالسكوت النقطاع نفس  املتكلم قد استوىف غرضه من  عىل أن 

عطاس أو نحو ذلك)2).

قال الفخر الرازي)3): »اتفقوا عىل وجوب اتصال الرشط بالكالم ودليله ما مر يف 
االستثناء« إشارة هبذا القول إىل دليلني ذكرمها يف االستثناء ينطبقان عىل الرشط:

)1( البحر املحيط أصول الفقه ـ للزْركيش ـ )334/3( واملحصول يف علم أصول الفقه ـ للفخر الرازي ـ دار 
الكتب العلمية ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ 1988 ـ )425/1( ومجع اجلوامع ـ للسبكي )51).

)2( البحر املحيط يف أصول الفقه )284/3( بتصف.
)3) الفخر الرازي: هو حممد بن عمر بن احلسني التيمي القريش، الفقيه الشافعي األصويل، املتكلم، النظار، ولد 
 سنة 544هـ بالري، أخذ العلم عن والده ثم عن الكامل السامين واجلبييل؛ والرازي مل يعرف العامل لعلامء =
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من  استقر يشء  ملا  الكالم  املرشوط يف  الرشط عن  تأخري  لو جاز  األول:  الدليل 

العقود والعتاق وذلك كأن يقول لزوجته: أنت طالق ثم بعد يوم أو أكثر يقول إن دخلت 

الدار أو يقول لعبده أنت حر ثم يقول إن أعطيتني ألف دينار، فذلك مما يؤدي إىل فساد 

الكالم وعدم الثقة بقول أحد ألنه يأيت ويشرتط عليك بعد أن مل يكن يف الكالم رشط.

الدليل الثاني: قد علم بالرضورة أن من قال لوكيله: بع داري لزيد ثم ملا كان من 

الغد قال له إْن جاءك زيد، فإن أهل العرف ال جيعلون هذا الكالم عائًدا ملا تقدم، بل هو 

كالم منفصل عنه وال عالقة له به)1).

يف  باملرشوط  الرشط  اتصال  وجوب  عىل  األصول  علامء  اتفق  الدليلني  هلذين 

الكالم، وقد علل القرايف)2) لذلك بقوله: »الرشط سبب متضمن للحكمة من الكالم 

فيكون متعلق العناية به فال يتأخر النطق به يف الزمان فيتعجل التنبيه عليه لنفاسته«.

املسألة الثانية: حكم تقديم الرشط عىل املرشوط وتأخريه عنه:

اتفقوا عىل  النحويني إالرّ إنَّ األصوليني قد  هذه املسألة وإن كان فيها خالف بني 

جوازها، قال الفخر الرازي)3): »وكل نزاع يف جواز تقديم الرشط وتأخريه، إنام النزاع 

يف أهيام األوىل، ويشبه أن يكون األوىل هو التقديم« إذن فال فرق عند األصوليني بني أن 

يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق أو يقول: أنت طالق إن دخلت الدار.

=عصه مواقف رائعة يف الدفاع عن الدين كام عرف له، كان حسن التصنيف ومن مصنفاته: املحصول يف 
علم أصول الفقه، وأساس التقديس؛ ومفاتيح الغيب يف التفسري وغريها، تويف سنة 606هـ الفتح املبني 

يف طبقات األصوليني )50-48/2).
)1( املحصول يف علم أصول الفقه )407/1( بتصف.

)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف نفائس األصول يف رشح املحصول ـ للقرايف ـ حتقيق عادل أمحد عبد اجلواد وعيل 
حممد معوض ـ مكتبة الباز ـ مكة ـ )995( )2057/5).

)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف املحصول من علم األصول )425/1).
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وقد أشار الرازي إىل أن األوىل هو تقديم الرشط عىل اجلواب ـ املرشوط وهذا هو 

ما ذهب إليه النحاة ألهنم قالوا للرشط صدر الكالم.

يف  متقدم  الرشط  »ألن  بقوله:  الرازي  أوضحه  آخر  تعليل  لالصوليني  ولكن 

التقويم  التقديم طبًعا يستحق  فيه وما يستحق  املؤثر  تأثري  اجلزاء ألنه رشط  الرتبة عىل 

وضًعا«)1). 

بالذات  متأخر عن مؤثره  اليشء  أنرّ  القرايف)2): »وتقديره:  القول  وقد رشح هذا 

وعن جزء مؤثره فإذا كان هذا طبيعته يف ذاته وجب أْن يكون ذلك وضعه يف صيغته«.

املسألة الثالثة: حكم الرشط الواقع بعد اجلُمل املتعاطفة: 

مثال الرشط الواقع بعد اجلمل املتعاطفة: ال تكلم زيًدا وال تزره وال تصحبه إْن 

ظلمني فقد اختلف األصوليني يف هذه اجلملة ونحوها هل يعود الرشط إىل مجيع ما سبقه 

من اجلُمل أم أنه يعود إىل اجلملة األخرية وحدها عىل ثالثة أقوال: 

املتعاطفة:  اجُلمل  مجيع  إىل  يعود  الرشط  أن  إىل  اجلمهور)3)  ذهب  األول:  القول 

واحتجوا لذلك باألدلة اآلتية)4): 

الدليل األول: التعاليق اللغوية أسباب واألسباب مظان احلكمة واملصلحة فيتعني 

عودها عىل مجيع اجلمل املتعاطفة تكثرًيا للمصلحة واحلكمة ونحو قولك أكرم الرجال 

وتصدق عىل املساكني إْن دخلوا الدار.

)1( املحصول من علم األصول )425/1( بتصف يسري.
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف نفائس األصول )2059/5).

)3( البحر املحيط يف أصول الفقه )335/3( واحتاف األنام بتخصيص العام )444).
)4( مباحث التخصيص عند األصوليني ـ للدكتور عمر عبد العزيز الشليخان ـ دار أسامة ـ األردن ـ الطبعة 

األوىل 2000 )424( واحتاف األنام بتخصيص العام )444 ،445( بتصف. 
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الدليل الثاني: الرشط الواقع بعد اجلمل املتعاطفة يصح عوده إىل اجلمل؛ وليست 
إحدامها أوىل من األخرى وإال كان ترجيًحا بغري مرجح، فوجب أن يرجع إىل اجلميع 

فهو كاالستثناء يف ذلك.

الدليل الثالث: لو قائل: أكرم بنى متيم إن دخلوا الدار وأكرم الفقهاء إْن دخلوا 
الدار، لكان ذلك ركيًكا ومستقبًحا عند أهل اللغة فكان ال بد للتخلَّص من ذلك بعودة 

الرشط إىل مجيع اجلمل بقوله: أكرم بني متيم والفقهاء إن دخلوا الدار.

القول الثاني: ذهب الفخر الرازي)1) إىل القول بالتوقف:

اجلملة  إىل  أو  اجلميع  إىل  العود  إرادة  عىل  الدليل  يدل  حتى  أي  بالتوقف  واملراد 
األخرية فقط، واحتج لذلك بأنَّ األدلة متعارضة يف نظره فلم جيزم فيها بيشء، فال يدري 

هل يعود الرشط إىل ما يليه أو إىل مجيع اجلمل املتعاطفة.

القول الثالث: أنَّ الرشط يعود إىل ما يليه حتى يقوم الدليل عىل إرادة الكل:

كان  إذا  الرشط  أن  قوهلم:  وخالصة  األشعرية،  عن  الغزايل)2)  حكاه  القول  هذا 
اختص  عليه  متقدًما  كان  وإن  تليه،  التي  اجلملة  إىل  عاد  املتعاطفة  اجلمل  عن  متأخًرا 

باجلملة األوىل فقط، واحتجوا لذلك بشيئني: 

قال:  لو  كام  بالبطالن،  الكالم  إىل  يعود  وقد  الكالم،  الرشط فضلة يف  أنَّ  األول: 
»أكرم بني متيم واخلع عىل جزاعة إن أطاعوا اهلل تعاىل«.

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف املحصول يف علم أصول الفقه )424/1).
)2) الغزالي: هو أبو حامد حممد بن حممد بن أمحد الغزايل، حجة اإلسالم، كان فقيًها أصولًيا متكلاًم فيلسوًفا 
متصوًفا، برع يف العلوم العقلية والنقلية، أخذ العلم عن إمام احلرمني أيب املعايل اجلويني، صنف الكثري 
واملستصفي يف علم األصول،  الدين  الدين، واألربعني يف أصول  إحياء علوم  أمهها:  املصنفات من  من 
وغريها، تويف سنة 505هـ الفتح املبني يف طبقات األصوليني )9/2( وحكايته لقول األشاعرة يف البحر 

املحيط )335/3). 
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رجوع  وجوب  عىل  بذلك  فاحتجوا  الرجحان  يوجب  الكالم  قرب  أنرّ  الثاني: 
الرشط إىل ما يليه فقط)1).

القول الراجح يف املسألة: املتأمل يف هذه األقوال جيد أن الراجح هو ما ذهب إليه 
اجلمهور، وذلك بدليلني: 

واحتجاج  بل  اللغة  أهٍل  عند  استعامهلا  وكثرة  ووضوحها  أدلتهم  قوة  األول: 
أهل اللغة هبا، إذ الواو ظاهرة يف العطف وذلك ُيوجب نوًعا من االحتاد بني املعطوف 

واملعطوف عليه)2) مما جيعل حكمها واحًدا يف الرشط واالستثناء.

إن  بل  اللغة  هبا يف  تقوم  إىل حجة  استنادها  اآلخرين وعدم  أدلة  الثاني: ضعف 
أصحاب الرأي الثالث: أتوا بدليل قد يكون مناقًضا ملا عليه أهل اللغة حيث قالوا إن 
عودة الرشط إىل سائر اجلمل وقد يعود عىل الكالم بالبطالن، ألن أهل اللغة يقولون: إنَّ 
عدم عوده يؤدي إىل نقٍض يف الكالم وإهبام حيتاج إىل استفهام، كام لو قال قائل: »أكرم 
زيًدا وعمًرا وخالًدا إْن دخلوا الدار« إىل أي يشء يعود الضمري يف قوله »دخلوا« إن مل 

يكن الرشط عائًدا إىل اجلميع. 

)1( العقد املنظوم يف ختصيص العموم )657( واحتاف األنام بتخصيص العام )445( بتصف.
الكتب  دار  ـ  الشايف  عبد  السالم  عبد  حممد  حتقيق  ـ  الغزايل  اإلسالم  جلة  ـ  األصول  علم  املستصفي يف   )2(

العلمية ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ 1993 ـ )261( بتصف.
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املطلب الثاني
ǋǷƸǂǮǩƗǷ ǋƸǂǩƗ Ƴƴǖơ ǫƘǦƭƍ

إن الصورة املعهودة للجملة الرشطية أن يأيت فعل الرشط ويقابله جوابه ويكون 

هذا اجلواب غالًبا واحًدا ال يتعدد ويكون متوقًفا عىل حصول الرشط كام لو قال االستاذ 

لتلميذه: إن تذاكر تنجح، فالنجاح متوقف عىل املذاكرة. ولكن ملا كان للرشط أحكاًما 

عند  املسمى  ـ  تعدد جوابه  أو  الرشط  فعل  تعدد  لو  فيام  عليه بحث األصوليني  ترتتب 

بينها  تسع صور  واملرشوط  للرشط  املحتملة  الصورة  فوصلت  ـ  باملرشوط  األصوليني 

األصوليون وبينوا أحكامها وهي عىل النحو اآليت)1):

 :ǋǷƸǂǮǩƗǷ ǋƸǂǩƗ ƴƮƢǽ ǯƍ -ǺǩǷȁƗ ƝƷǸǆǩƗ

مثاهلا قول القائل: 

الدار، واملرشوط  فهو دخول  هنا واحد  فالرشط  الدار،  إن دخلوا  بني متيم  أكرم 

أيًضا واحد وهو اإلكرام.

حكمـها: توقف املرشوط عىل الرشط واختالله باختالله، فعندما يتحقق الدخول 

جيب اإلكرام، وينتفي اإلكرام بانتفائه، وهـذه الـصـورة وردت يف الـقـرآن كثرًيا.

:ǷƗǸǩƘƛ ǋǷƸǂǮǩƗ ƳƴǖƢǽǷ ǋƸǂǩƗ ƴƮƢǽ ǯƍ -ƞǾǱƘƦǩƗ ƝƷǸǆǩƗ

مثاهلا: أن يقول القائل: 

إن نجحت صمت يوًما وتصدقت بدرهم وسافرت ألداء العمرة.

الشيخ  حتقيق  ـ  املالكي  القرايف  إدريس  بن  أمحد  الدين  لشهاب  ـ  والعموم  اخلصوص  يف  املنظوم  العقد   )1(
عىل حممد معَّوض والشيخ عادل أمحد عبد اجلواد ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ 200 ـ 
)654- 658( واحتاف األنام بتخصيص العام ـ للدكتور حممد إبراهيم احلفناوي ـ دار احلديث القاهرة ـ 

الطبعة األوىل ـ 1997 ـ )476-479( واملهذب يف أصول الفقه )1653/4-1655( بتصف 
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حكمـها: لزوم مجيع هذه املرشوطات عند حتقيق الرشط وهو النجاح، فيلزم القائل 
صوم يوم، والصدقة بدرهم وأداء العمرة، ويف القرآن الكريم: ]پ    پ    پپ    ڀ    

ڀ    ڀ     ڀ[ ]اإلرساء:8[. 

 :¬Ƿƍ¼ ǐǞǪƛ ǋǷƸǂǮǩƗ ƳƴǖƢǽǷ ǋƸǂǩƗ ƴƮƢǽ ǯƍ -ƞƦǩƘƦǩƗ ƝƷǸǆǩƗ

مثـاهلا: أن يقول القائل: إن نجحت تصدقت بدرهم أو صمت يوًما.
حكمها: عند حصول الرشطـ  وهو النجاحـ  يلزم أحد املرشوطني ال بعينه، ويرجع 
إىل القائل تعيني أحدمها، فإما أْن يتصدق بدرهم أو يصوم يوًما وله أن يعني ما شاء منهام 

ترب عنه بـ »أو«.  ألنه عىل صفة التخيري املعَّ

:ǋǷƸǂǮǩƗ ƴƮƢǽǷ ǷƗǸǩƘƛ ǋƸǂǩƗ ƳƴǖƢǽ ǯƍ -ƞǖƛƗƸǩƗ ƝƷǸǆǩƗ

ويكون  واحد،  مرشوط  عىل  أكثر  أو  رشطان  يدخل  بأن  الصورة  هذه  وتتحقق 
العطف بني الرشط املتعدد بحرف الواو، مثاله: أكرم بني متيم إن دخلوا الدار والسوق.

حكمها: أن املرشوط ـ وهو وجوب اإلكرام ـ يتوقف عىل حتقيق الرشطني مًعا ـ 
ومها دخول الدار ودخول السوق ـ وإن اختل أحد الرشطني خيتل املرشوط باختالطه 

فعندئٍذ ال جيب اإلكرام. 

ومما جاء عىل هذه الصورة يف القرآن الكريم: ]ڱ    ڱ    ڱ       ں     ں    
ڻ     ڻ    ڻ    ڻ    ۀۀ    ہ     ہ    ہ[ ]البقرة:81[.

 :ǋǷƸǂǮǩƗ ƴƮƢǽǷ Ƿƍ ǛƸƮƛ ǋƸǂǩƗ ƳƴǖƢǽ ǯƍ -ƞƾǭƘƲǩƗ ƝƷǸǆǩƗ

وتتحقق هذه الصورة بأن تكون الرشوط عىل سبيل التخيري أي معطوفة بـ»أو«)1) 
ويكون املرشوط واحًدا وذلك نحو قول القائل: أكرم بني متيم إن دخلوا الدار أو السوق، 

)1( لـ»أو« تسعة معاٍن: منها: التخيري واإلهبام والشك واإلباحة والتقسيم واإلرضاب اجلنى الداين )227-
231( ومغني اللبيب )68-61/1). 
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ومن ذلك قوله تعاىل: ]ڑ    ڑ    ک    ک    ک      ک    گ    گ    گ    گ     ڳ[ 
]البقرة:158[.

حكمها: أنَّ املرشوط يتوقف عىل حتقيق أحد الرشطني، فوجوب اإلكرام يتوقف 

عىل حتقيق دخول الدار أو دخول السوق، ووجود أحدمها كاٍف لتحقق املرشوط ولكن 

اختالل املرشوط حيصل باختالل الرشطني مًعا. 

:ǷƗǸǩƘƛ ǜǎǖǩƘƛ ƘǮǵȆǥ ǋǷƸǂǮǩƗǷ ǋƸǂǩƗ ƳƴǖƢǽ ǯƍ -ƞƽƳƘƾǩƗ ƝƷǸǆǩƗ

ومثال هذه الصورة قول القائل: إْن جاء زيد وسلَّم فأعطه درمًها وديناًرا.

باختالهلام  مًعا، وخيتالن  يتوقفان عىل حتقق الرشطني  مًعا  أن املرشوطني  حكمها: 

ُأعطي  ـ  والتسليم  املجيء  ـ  مًعا  الفعلني  زيد  إْن فعل  املثال:  ففي  باختالل أحدمها،  أو 

الدرهم والدينار، وإْن اختل أحدمها بأن مل جييء أو جاء ولكنه مل يسلم مل يعط شيًئا، ومن 

أمثلتها يف القرآن: ]پ    پ    ڀ    ڀ    ڀ      ڀ    ٺ    ٺ    ٺ      ٺ    ٿ    

ٿ     ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ[ ]البقرة:162[.

 ƸǾǾƲƢǩƗ  ǨǾƜƽ  ǺǪǕ  ƘǮǵȆǥ  ǋǷƸǂǮǩƗǷ  ǋƸǂǩƗ  ƳƴǖƢǽ  ǯƍ  -ƞǖƛƘƾǩƗ  ƝƷǸǆǩƗ

 :¬ǷƎƛ ǜǎǖǩƗ¼

ومثاهلا قول القائل: إن دخل زيد الدار أو السوق فأعطه درمًها أو ديناًرا.

حكمـها: أنرّ كلَّ واحد من املرشوطني يتوقف عىل حتقيق أحد الرشطني وأنَّ اختالل 

كل  الدرهم  إعطاء  أو  الدينار  فإعطاء  الرشطني،  جمموع  اختالل  عىل  يتوقف  منهام  كلٍّ 

منهام يتوقف عىل أحد الدخولني، فإذا حتقق أحدمها يلزم أحد األعطاءين واختالل كل 

من االعطاءين يتوقف عىل اختالل الدخولني مًعا.
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:ƸǾǾƲƢǩƗ ǺǪǕ ƟƘǍǷƸǂǮǩƗǷ ǔǮƪǩƗ ǺǪǕ ǋǷƸǂǩƗ ǯǸǦơ ǯƍ -ƞǲǭƘƦǩƗ ƝƷǸǆǩƗ

أو  درمًها  فأعطه  والسوق  الدار  زيد  دخل  »إْن  القائل:  قول  الصورة  هذه  ومثال 
ديناًرا«.

حكمها: أن وجود أحد املرشوطني يتوقف عىل حتقيق الرشطني مًعا، واختالل كل 
من املرشوطني يتوقف عىل اختالل أحد الرشطني، فإن فعل زيد الفعلني مًعا بأْن دخل 
فال  الرشطني  أحد  انتفى  فقط  الدار  دخل  وإن  املرشوطني،  أحد  أعطي  والسوق  الدار 

يعطي شيًئا.

:ǔǮƪǩƗ ǺǪǕ ƟƘǍǷƸǂǮǩƗǷ ƸǾǾƲƢǩƗ ǺǪǕ ǋǷƸǂǩƗ ǯǸǦơ ǯƍ -ƞǖƽƘƢǩƗ ƝƷǸǆǩƗ

وهذه عىل العكس من الصورة السابقة ومثاهلا: إْن دخل زيد الدار أو السوق فأعطه 
درمًها وديناًرا.

مًعا  وخيتالن  الرشطني  أحد  حتقيق  عىل  متوقف  املرشوطني  وجود  أن  حكمها: 
باختالل الرشطني، فإن فعل زيد أحد الفعلني بأن دخل الدار أو دخل السوق جيب أن 

يعطى الدرهم والدينار وإن مل يفعل شيًئا ال يعطى يشء من الدرهم والدينار.
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املطلب الثالث

 ǰǾǾǩǸǅȁƗ ƴǲǕ ǋƸǂǩƗ ǓƗǸǱƍ

للرشط أنواع أربعة عند األصوليني باعتبار وضعه، وله نوعان باعتبار قصد الشارع 
له أو عدم قصده له وله نوعان آخران باعتبار مصدره، وقد يندرج حتت بعضها أقسام، 

بيان ذلك من خالل اآليت: 
أنواع  االعتبار  هبذا  األصوليني  عند  للرشط  وضعه:  باعتبار  الرشط  أنواع   : أولاً

أربعة)1).

 :ǼǪǢǖǩƗ ǋƸǂǩƗ -ǧǷȁƗ

وهو ما ال يوجد املرشوط وال يمكن عقاًل بدونه، مثل: اشرتاط احلياة للعلم، فإن 
العقل حيكم باستحالة وجود العلم بدون احلياة، فإذا انتفت احلياة انتفى العلم، ولكن ال 

يلزم من وجود احلياة وجود العلم.

 :ǻƳƘǖǩƗ ǋƸǂǩƗ -ǼǱƘƦǩƗ

وهو ما يكون رشًطا يف العادة مثل نصب السلم لصعود السطح فإنَّ العادة تقيض 
باستحالة صعود السطح إالرّ بوجود السلم ونحوه مما يقوم مقامه.

 :ǻǸǚǪǩƗ ǋƸǂǩƗ -ƤǩƘƦǩƗ

وهو ما يذكر بصيغة التعليق، وذلك نحو قول القائل: إن دخلت الدار فأنت طالق، 
ويتحقق التعليق بإن أو إحدى أخواهتا من أدوات الرشط.

ولكن اختلف األصوليون يف الرشط اللغوي: هل يعترب نوًعا من أنواع الرشط أو 
أنه يدخل يف معنى السبب وال عالقة له بالرشط، اختلفوا عىل قولني:

)1( حاشية البناين عىل متن مجع اجلوامع ـ حتقيق حممد عبد القادر شاهني ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت الطبعة 
الفقه  أصول  يف  املحيط  والبحر   )4228( الفقه  أصول  علم  يف  واملحصول   )32/2( ـ   1998 األوىل 

)328/3( واملهذب يف علم أصول الفقه )434/1( بتصف. 
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القول األول: ذهب كثري من األصوليني إىل أن الرشط اللغوي من قبيل الرشوط)1): 
واحتجوا لذلك بقوهلم: إنَّ أهل اللغة وضعوا هذا الرتكيب ليدل عىل أن ما دخلت عليه 

أداة الرشط هو: الرشط، واآلخر املعلق عليه هو اجلزاء.

القول الثاني: ذهب القرايف)2) والغزايل)3) والزركيش)4) إىل أن الرشط اللغوي من 
قبيل األسباب ال من قبيل الرشوط واحتجوا لذلك بقوهلم: إن الرشط اللغوي يتحقق 
فيه مفهوم السبب فقول القائل: إن دخلت الدار فأنت طالق يعني أنه يلزم من وجود 

الدخول يف الرشط حصول اجلزاء؛ لسببيَّة األول ومسببة الثاين.
واملتأمل يف القولني جيد أن اخلالف بينهام لفظي، ولذا اتفقوا عىل أن الرشط بـ»إْن« 
نوع من أنواع املخصصات املتصلة للعام وهذا سيأيت بيانه يف الباب الرابع إن شاء اهلل 

تعاىل. 

الرابع الشرط الشرعي: وهو ما جعله الشارع رشًطا لبعض األحكام كاشرتاط 
وإنام  العادة،  أو  اللغة  أو  العقل  من  نعرفه  مل  الرشط  هذا  فإن  الصالة،  لصحة  الطهارة 
الشارع هو الذي حكم بأن الصالة ال تصح إال بالطهارة، وهذا هو املقصود بالبحث عند 
بالذكر فإن حدث  بقية األنواع، قال الشاطبي)5): »وهذا هو املقصود  األصوليني دون 

التعرض لرشط آخر من الرشوط السابقة فمن حيث َتعلَّق به حكٌم رشعٌي«)6).

)1( البحر املحيط يف أصول الفقه )329/3( واملهذب يف علم أصول الفقه )435/1).
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف نفائس األصول يف رشح املحصول )2041/5).

)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف البحر املحيط )329/3).

)4( تقدمت ترمجته، وقوله يف البحر املحيط )329/3).
)5) الشاطيب: هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى النرناطي، الشهري بالشاطبي، العالمة املحقق األصويل املفرس 
الفقيه اللغوي املحدث الورع الزاهد أخذ العلم عن الرشيف التلمساين، واإلمام ابن مرزوقي وأيب عبد اهلل 
احلفار وغريهم، من أشهرمؤلفاته املوافقات يف أصول األحكام، مات سنة 790هـ الفتح املبني يف طبقات 

األصوليني )212/2). 
)6( املوافقات يف أصول األحكام ـ للشاطبي ـ دار الفكر ـ مص بال تاريخ ـ )186/1( بتصف.
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والشرط الشرعي على ثالثة أقسام: 
بالعقل  وذلك  مكلًفا  به  اإلنسان  يصري  ما  هو  به  واملراد  وجوب:  رشط  األول: 

والبلوغ وبلوغ الدعوة أي أن تصل إليه الرسالة وبدون هذه الثالث ال يصري اإلنسان 

مكلًفا، واستدل العلامء لذلك بام يمكن تلخيصه يف اآليت:

أما العقل فألنه البد منه لفهم اخلطاب الرشعي قال الشوكاين)1): »أعلم أنه يشرتط 

لصحة التكليف بالرشعيات فهم املكلف ملا كلف به بمعنى تصوره بأن يفهم من اخلطاب 

القدر الذي يتوقف عليه األمتثال«)2) ويف هذا إشارة إىل معنى احلديث اآليت ذكره.

وأما بلوغ سن الرشد فألن النبي H قال: »رفع القلم عن ثالثة: عن الصيب 

حتى يبلغ، وعن اجملنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيغظ«)3).

وأما بلوغ الدعوة فألن اهلل تعاىل قطع العذر ودفع احلجة حتى ال يعتذر املكلف 

بقوله تعاىل: ]ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ     ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ[ 

]النساء:165[ وقال تعاىل: ]ى    ى          ائ    ائ    ەئ       ەئ[ ]اإلرساء:15[. 

االعتداد  حصول  يف  سبًبا  وجوده  الرشع  جعل  ما  وهو  الصحة:  رشط  الثاني: 

بالعبادات واملعامالت فعىل سبيل  يتعلق  التعريف يشمل ما  بالفعل وصحته)4)، وهذا 

العورة رشوًطا يف صحة الصالة وهي  القبلة وسرت  الطهارة واستقبال  املثال: جعل اهلل 

)1) الشوكاني: هو الشيخ حممد بن عيل بن حممد، ولد سنة 1173هـ أخذ العلم عن جلة ِمن أهل العلم يف 
زمانه من أبرزهم عبد الرمحن ابن قاسم امليداين، واحلسن املغريب والقايض ابن األكوع وغريهم، له عدد من 

املؤلفات من أشهرها نيل األوطار تويف سنة 1250هـ مقدمة نيل األوطار )1107/1).
)2( إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ـ للشوكاين ـ حتقيق حممد سعيد البدري مؤسسة الكتب 

الثقافية ـ بريوت ـ الطبعة الثانية 1992 ـ )3).
)3( سنن ابن ماجه )65/8/1).

)4( املهذب يف علم أصول الفقه )436/1).



266

يف  سبب  وهو  النكاح  صحة  يف  رشًطا  الصداق  وجعل  رشًعا،  هبا  االعتداد  يف  السبب 
االعتداد به وحصول املتعة بني الزوجني.

وقوع  )فهو  منفردة  بالعبادات  املتعلق  الصحة  رشط  نعرف  أن  أردنا  إذا  وأما 
العقل كافًيا يف سقوط القضاء، أي قضاء العبادة، كالصالة إذا وقعت بجميع واجباهتا 
انتفاء موانعها، فكوهنا ال جيب قضاؤها هو صحتها()1) وأما املعامالت  ورشوطها مع 
فرشط الصحة فيها )ثبوهتا ـ أي وقوعها ـ عىل موجب الرشع ليرتتب آثارها عليها()2) 
كالبيع مثاًل إذا وقع صحيًحا فإنه يرتتب عليه متلك كل من املتبايعني ما أخذه من اآلخر 

من السلعة أو الثمن. 

الثالث: رشط األداء: ويسميه األصوليون باألهلية وهي: صالحية اإلنسان للوجوب 
له وعليه رشًعا. أو صالحية اإلنسان لصدور الفعل منه عىل وجه يعتد به رشًعا)3). 

فهذا يعني حصول رشط الوجوبـ  آنف الذكرـ  مع التمكن من إيقاع الفعل وهلذا 
فيهم رشط األداء  يتوفر  ليسوا من أهل األهلية ومل  فالغافل والنايس والنائم واملجنون 

ألهنم بحالة ال يمكن أن يتعلق هبم حكم معها. 

ثانياًا: للشرط باعتبار قصد الشارع له وعدمه: نوعان: 
النوع األول: ما قصده الشارع قصًدا واضًحا: وهو يرجع إىل خطاب التكليف)4)، 
وهو إما أن يكون املكلف مأموًرا بتحصيله كالطهارة للصالة والصداق للنكاح)5) وإما 

)1( البحر املحيط يف أصول الفقه )313/1).
)2( املرجع السابق )312/1( بتصف يسري.

)3( إحتاف ذوي البصائر برشح روضة الناظر ـ أ.د عبد الكريم النملة ـ دار العاصمة الرياض ـ الطبعة األوىل 
ـ 1996 ـ )121/2( وكشف األرسار )393/9).

)4) التكليف: املراد به احلكم التكليفي: وهو ما اقتىض طلب فعل من املكلَّف أو كفه عن فعل أو ختيريه بني 
الفْعل والرتك الوجيز يف أصول الفقه ـ أ ـ د وهبة الزحييل ـ دار الفكر املعارص ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ 

1994 ـ )121).
)5( املهذب يف علم أصول الفقه )436/1( بتصف يسري.
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أن يكون منهًيا عن حتصيله كنكاح املحلرّل يف مرابطة الزوجة التي بانت من زوجها األول، 
فاملحلل مع كونه رشًطا إالرّ إنه منهي عن حتصيله.

النوع الثاني: ما ليس للشارع قصد يف حتصيله: وهذا يرجع إىل خطاب الوضع)1) 

كاحلول يف الزكاة ألن إبقاء النصاب حتى يكمل احلول حتى جتب الزكاة ليس بمطلوب 

الِفْعل وال هو مطلوب الرتك)2).

إذن فالنوع األول باعتبار قصد الشارع مطلوب من املكلف فعله والقيام به ألنه 

يف مقدوره ولكن ليس دائاًم جيب عليه ذلك فقد يعفى عن استقبال القبلة يف حالة صالة 

فدوراُن  املكلف حتصيله  فليس يف وسع  الثاين  النوع  وأما  املعركة،  اشتداد  عند  اخلوف 

احلول ليس يف يد املكلَّف وكذا زوال الشمس ألداء صالة الظهر. 

ثالثاًا: للرشط باعتبار مصدره نوعان)3):

النوع األول: الرشط الرشعي: وهو ما كان مصدره الرشع ويسميه البعض بالرشط 

احلقيقي ألنه هو املراد عند اإلطالق وهو يقابل السبب واملانع والعلة يف تقسيامت احلكم 

الوضعي، ومثاله: الوضوء للصالة فاشرتاط الوضوء مصدره الرشع نفسه.

النوع الثاني: الرشط اجلعيل: وهو ما كان مصدره اشرتاطه املكلف حيث يعتربه 

ويعلق عليه تصفاته ومعامالته كاالشرتاط يف البيوع والنكاح والطالق ونحوها. ولكن 

هذا االشرتاط مقيد بحدود الرشع، إذ ليس للمكلف أن يشرتط ما شاء ملا شاء، فاملقيد 

)1) خطاب الوضع: هو ما اقتىض وضع يشء سبًبا ليشء أو رشًطا له أو مانًعا منه ونحو ذلك واملراد بقوله »ما 
اقتىض« أي اخلطاب الرشعي من الكتاب والسنة الوجيز يف أصول الفقه )122( بتصف.

)2( املهذب يف أصول الفقه )437/1( بتصف.
)3( التلقيح رشح التنقيح ـ للعالمة نجم الدين حممد الدركاين ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ 

200 ـ )480-481( واملهذب يف علم أصول الفقه )437/1، 438). 
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النكاح  ين والكفاءة يف  الدَّ بالرشع هو كل ما جاء مكماًل حلكمة املرشوط، كالرهن يف 
ونحوها فهذه رشوط معتربة رشًعا.

وأما ما ال يالئم مقصود املرشوط وال يكمل حكمته فال يعترب رشًعا كمن اشرتط 
يف الزواج عدم اإلنفاق عىل زوجته. 
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@+
معاني بعض أدوات الشرط املستعملة عند األصوليني

املبحث األول 

 ǰǾǾǩǸǅȁƗ ƴǲǕ ƞǾǝƸƮǩƗ ǋƸǂǩƗ ƟƗǷƳƍ ǼǱƘǖǭ

املطلب األول

 ǰǾǾǩǸǅȁƗ ƴǲǕ ƘǶơȅƘǮǖƢƽƗǷ ĊǯƑ ǼǱƘǖǭ

لقد أثبت األصوليون)1) لـ»إْن« من املعاين ما أثبته هلا النحاة ومل خيتلفوا عنهم يف 
يشء منها فقالوا: إنَّ »إْن« تفيد الرشطية والنفي والزيادة للتوكيد،كام أهنا تأيت خمففة من 
الثقيلة إلفادة التوكيد أيًضا كالثقيلة، وكل هذه املعاين قد سبق رشحها فال داعي إلعادهتا 

مرة أخرى. 
غري أن األصوليني ذكروا عدًدا من الفوائد التي تتعلق بمعاين إْن، وتلك الفوائد 
ذات صلة باملسائل األصولية والفروع الفقهية يف كثري منها، ويمكن تلخيصها فيام يأيت:

الفائدة األوىل: التعليق بـ إْن وأخواهتا ينقسم إىل أربعة أقسام)2):
مطلق  علق  فأكرمه،  زيد  جاء  إن  قوله:  نحو  مطلق)3):  عىل  مطلق  تعليق  األول: 

اإلكرام عىل مطلق املجيء، فلم حيدد نوع اإلكرام وال وقت املجيء.

الفصول )106، 107( والبحر  تنقيح  )1( اإلحكام يف أصول األحكام ـ لآلمدي ـ )63/1 ،64( ورشح 
املحيط يف أصول الفقه )278/2( وتشنيف املسامع )491/1، 492( بتصف.

)2( رشح تنقيح الفصول )106( بتصف يسري.
)3) املطلق: هو اللفظ الدال عىل فرد شائع يف جنسه، وهو يتناول واحًدا غري معني، ألن املقصود منه احلقيقة 
دون تقييد بصفة من الصفات. بتصف من مصطلحات علم أصول الفقه د. خلف حممد املحمدـ  مؤسسة 

الريان ـ الطبعة األوىل ـ 2004 )93).
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فكل  حر،  يل  عبد  فكل  الدار  دخلُت  كلام  نحو:  عام)1):  عىل  عام  تعليق  الثاني: 
دخلة منه معلَّق عليها؛ وعتق كل عبد معلق عىل كل دخلة.

فأطلق  حر،  يل  عبد  فكل  الدار  دخلُت  إن  نحو:  مطلق:  عام عىل  تعليق  الثالث: 
ا وهو حرية كل عبد. دخول الدار وعلق عليه شيًئا عاماًّ

الرابع: تعليق مطلق عىل عام: نحو متى دخلت الدار فأنت حر، فهنا علق حرية 
املخاطب عىل كل فرد من أفراد األزمنة التي يقع الدخول فيها. 

ومن هذه األقسام يتبني الفرق بني قول الفقهاء: إذا قال كلام دخلت الدار أعطيناك 
درمًها، وبني قوهلم: إذا قال: إن دخلت الدار أعطيناك درمًها، فلزوم الدرهم يتكرر يف 
األول دون الثاين، بسبب أنه يف األول علق عاًما عىل عام فيتكرر ويف الثاين علق مطلًقا عىل 
عام فلم يتكرر، ولذلك يتكرر عليه الطالق يف قوله كلام دخلُت الدار فأنت طالق،دون 

قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق.

الفائدة الثانية: وضعت إْن الرشطية ملا من شأنه أال ُيعلم، فال جيوز أن تقول إن 
معلوم  ذلك  فأتني، ألن  املرشق  من  غًدا  الشمس  إن طلعت  أو  فأتني،  الشمس  زالت 
بالعادة، ولكن جيوز أن تقول: إن جاء زيد فأكرمه، ألن جميئه ليس معلوًما بالعادة ويمكن 
أن يعرب عن ذلك بأن يقال: إنَّ »إْن« تفيد التعليق عىل املشكوك يف حصوله)2). وبناًء عليه 
إذا قال الرجل لزوجته: إن مل أطلقك فأنت طالق، فإهنا ال تطلق إال يف آخر حياة أحدمها، 

ألن الرشط هنا العدم مطلًقا)3).

الفائدة الثالثة: انطالًقا من الفائدة السابقة يقع ها هنا سؤال: إذا كانت »إْن« قد 
وضعت للمشكوك فيه، فام معنى »إن« الواقعة يف القرآن الكريم يف كثري من آياته؟ فكيف 

)1) العام: هو اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له دفعة واحدة مصطلحات علم أصول الفقه )66).
)2( رشح تنقيح الفصول )106( والبحر املحيط يف أصول الفقه )278/2( بتصف.

)3( فوائد الرمحوت )235/1( بتصف.
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يقال هي للشك مع أن اهلل عامل بجميع األشياء دون شك؟ كقوله تعاىل: ]ۉ    ۉ    
ې    ې    ې    ې    ى    ى     ائ    ائ     ەئ    ەئ[ ]البقرة:23[ فان هذا خطاب للكفار، 

واهلل يعلم أهنم يف ريب ومع ذلك فالتعليق هاهنا حسن؟ 

ـ فهو عىل  القرآن  فيه ـ يف  اجلواب عن ذلك: أن كل ما شأنه أن يكون مشكوًكا 
تقدير »إن« لو نطق به عريب فانه حيسن تعليقه بـ»إْن« سواء كان من ِقَبِل اهلل أو من ِقَبِل 
غريه، سواء كان مشكوًكا فيه أم معلوًما، ألن اهلل F أنزل القرآن باللغة العربية فكل 
ما هو حسن يف اللغة العربية ُأنِزَل يف القرآن، وكل ما هو قبيح فيها مل ُينزْل يف القرآن)1).

الفائدة الرابعة: الفرق بني »إْن« و»لو« بحسب الزمان: بينهام فرقان:

األول: الفعل الواقع بعد »إْن« إن كان مضارًعا أو ماضًيا فإهنا ختلصه لالستقبال 
وكذا اجلزاء، وال تقع للميض إال إذا كان فيه معنى االستقبال، بينام »لو«، فإنَّ الفعل بعدها 
يأيت للداللة عىل الزمان املايض سواء كان ماضًيا بصيغته أو مضارًعا نحو قولك: »لو قام 

زيد أمس لقام عمرو، و»لو يقوم زيد أمس لقام عمرو« وذلك متعذر يف »إْن««)2). 

الثاني: »إْن« تدخل عىل املشكوك فيه غري املحقق ألنه لالستقبال، بينام »لو« تدخل 
عىل ما هو ثابت ألنه للميض، ثم لو هذه: إن دخلت عىل ثبوتني كانا نفيني نحو قولك لو 

جاء عمرو جلاء زيد، فهذا نفي للمجيئني. 

وإن دخلت عىل نفيني كانا ثبوتني، نحو لو مل جييء زيد جلاء عمرو، ففي هذا إثبات 
ملجيء زيد ونفي ملجيء عمرو وكذا يف عكسه)3)، وهذا كله ال يصح مع »إْن«.

)1( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )317/2، 318( بتصف.
ـ )85/1)  تاريخ  بال  ـ  بريوت  ـ  الكتب  ـ عامل  القرايف  الريس  بن  أمحد  الدين  تأليف شهاب  ـ  الفروق   )2(

باملعنى.
 )3) ترتيب فروق القرايف وتلخيصها واالستدراك عليهاـ  أليب عبد اهلل حممد بن إبراهيم البقوريـ  حتقيقـ  د. امليلودي 
ابن مجعة وألستاذ احلبيب بن طاهر ـ مؤسسة املعارف ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ2003 ـ )60( بتصف.
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الفائدة اخلامسة: اتفق العلامء عىل االستدالل بقوله تعاىل: ]ڱ    ڱ    ڱ     

ڱ     ں    ں    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ[ ]الكهف:23-24[ عىل األمر بالتعليق، فقالوا 
إن معنى اآلية: إال أن تذكر مشيئة اهلل، أي إال أن تقول إن شاء اهلل، فإذا قال اإلنسان أنا 

أفعل هذا إن شاء اهلل فمعناه بمشيئة اهلل«)1). 

وهذا التفسري مشكل من حيث إنَّه ليس يف اآلية حرف تعليق، وإنَّ »أْن« يف قوله 

تعاىل: ]ڻ    ڻ    ۀ    ۀ[ ليست رشطية بل هي »أْن« الناصبة بعد حرف االستثناء 

وقد بنيَّ هذا اإلشكال وأجاب عنه القرايف)2) بام ملخصه:

1- هذا االستثناء من األحوال، واملستثنى من األحوال حالة من األحوال، والتقدير: 

وال تقولن ليشء إين فاعل ذلك غًدا يف حالة من األحوال معلًقا بأن يشاء اهلل، ثم 

ُحِذَفْت »معلًقا« والباء من »أْن« وهي حتذف كثرًيا معها.

2- والدليل عىل أن يف الكالم حمذوًفا أننا إذا قلنا: إال أن يشاء اهلل استثناء راجع ألول 

الكالم كان فيه نقض للنهي وإبطال حلكمه ألن السيد إذا قال لعبده: ال تقم إال أن 

يشاء اهلل أن تقوم، فقد حل عقدة النهي للعبد حينئٍذ أن يقوم، ويقول قد شاء اهلل، فال 

يكون للنهي معنى عىل هذا.

إال  معناه  اهلل«  بـ»إْن شاء  ناطًقا  أو  ذاكًرا  إال  املحذوف:  يكون  أن  تعني  عليه  وبناء   -3

ذاكًرا مشيئته، ألن املشيئة مصدر وأن مع الفعل يف تأويله، وإعرابه مفعول بالقول 

املضمر.

)1( اجلامع ألحكام القرآنـ  أليب عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطبيـ  دار إحياء الرتاث العريبـ  بريوت 
ـ1985 )385/10( بتصف.

)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف ترتيب فروق القرايف )66-67( خمتًصا.
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الفائدة السادسة: إذا كانت »إن« تفيد التعليق فإنَّه لو قال رجل لزوجته علقت 
طالقك عىل دخول الدار، َطَلَقْت بدخول الدار، وهو بمنزلة ما إذا قال: أنت طالق إن 

دخلت الدار، ألن كال اللفظني قد أفاد التعليق.

لكن لو قال هلا: جعلت دخول الدار سبًبا لطالقك مل تطلق بدخول الدار، وذلك 
ألن الرشع أعطى الزوج حق التعليق يف الطالق ومل يعطه احلق يف نصب األسباب؛ ألن 
الرشع قد أعطاه احلق يف أن جيعل دخول الدار سبًبا لطالق امرأته بطريق التعليق خاصة 

فإن أراد نصبه سبًبا بغري التعليق ليس له ذلك)1).

)1( ترتيب فروق القرايف )67( بتصف.



274

املطلب الثاني 

 ǰǾǾǩǸǅȁƗ ƴǲǕ ƘǮǶơȅƘǮǖƢƽƗǷ ƘǭƵƑǷ ǯƵƑ ǼǱƘǖǭ
سأذكر ما يتعلق بكل من إذن وإذما خالل قسمني:

:ǰǾǾǩǸǅȁƗ ƴǲǕ ǯƵƑ -ǧǷȁƗ ǬƾǢǩƗ

ذهب أكثر النحويني إىل أنَّ »إذن« تقع جواًبا للرشط املصدر بـ»إْن« و»لو« ظاهرتني 
ومقدرتني)1).

أما مثال وقوعها جواًبا لـ إن فقول الشاعر)2):
أقيلها)3)لــئــن عـــاد لـــي عــبــد الــعــزيــز بثلها ل  إذاًا  مــنــهــا  وأمـــكـــنـــي 

وأما مثال وقوعها جواًبا »لو« فقول الشاعر)4):
إبلي تستبح  مل  مــازن  من  كنت  شيبانا لو  بــن  ُذْهــــِل  ِمـــْن  اللقيطة  بنو 

ُخـــُشـــٌن مــعــشــٌر  ــنــصــري  ب لـــقـــام  لنا)5)إذاًا  لــوثــة  ذو  إن  احلفيظة  عند 
فقوله: »إًذا لقام بنصي« يدل من »مل تستبح« وبدل اجلواب)6) وأمثال »إْن« مقدرة، 

نحو: أن يقال: آتيك، فتقول إذن أكرمك، والتقدير: إن أتيتني إذن أكرمك. 
ومثال »لو« مقدرة قوله تعاىل: ]پ    پ      پ    ڀ    ڀ          ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺٺ    ٿ    
ٿ    ٿ            ٿ    ٹ    ٹ    ٹ     ٹ    ڤ    ڤ[ ]املؤمنون:91[. قال الفراء)7): »حيث جاءت 

)1( مغني اللبيب )21/1).
)2( القائل هو كثري بن عبد الرمحن بن األسود، كنيته أبو صخر واشتهر بكثري عزة، وهي عزة بنت مجيل التي 

ُعِرَف بحبه هلا، تويف سنة 105هـ معجم الشعراء )222).
)3( البيت يف ديوان كثري عزة )305( ورصف املباين )154( ومغني اللبيب )21/1).

)4( القائل رجل من بني بلعنرب من متيم، اسمه قريط بن ُأَنيْف، وقال هذين البيتني ضمن قصيدة طويلة ُيعريِّ هبا 
قومه ألهنم ختاذلوا عن نصته وقد أغارت عليه بنوشيبان واستاقوا إبله ) رشح شواهد املغني ـ للسيوطي 

ـ )68/1( بتصف. 
)5( البيتان يف مغني اللبيب )21/1).

)6( املرجع السابق: نفس املوضع.
)7( تقدمت ترمجته، وقوله يف مغني اللبيب )21/1).
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بعدها- يعني »إذْن« الالم فقبلها »لو« مقدرة، نحو إن مل تكن ظاهرة« وقال الزخمرشي)1): 

»فإن قلت: إذن: ال تدخل إال عىل كالم هو جزاء وجواب كيف وقوع قوله: »لذهب« 

جزاًءا وجواًبا ومل يتقدمه رشط وال سؤال سائل؟ قلت: الرشط حمذوف تقديره: ولو كان 

معه إله، وإنام حذف لداللة قوله: ]ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ[« اهـ.

وألن »إذن« تقع موقع اجلواب فقط عند أكثر النحويني مل أذكرها ضمن أدوات 

الرشط، هذا سبب، وثمة سبب آخر وهو أن »إذن« ليست من جوازم الفعل املضارع، 

بل هي من النواصب ومـن ثمة َبُعَد عند النحاة ذكرها ضمن أدوات الرشط.

ولكن َحُسن ذكرها ضمن أدوات الرشط يف هـذا املبحث ألن علامء األصول قد 

تتضمن  بأهنا  القول  النحـاة وهو  متأخري  به بعض  قال  الذي  املرجوح  بالقول  أخذوا 

بعدها متسبب عام قبلها وذلك عىل وجهني.

وجوابه  والرشط  واجلواب،  السؤال  بني  االرتباط  إنشاء  عىل  تدل  أن  أحدهما: 

نحو إذن أكرمك؛ يف سؤال: أأزورك؟ فصار هذا جواب وجزاء تقديره: إْن تزرين إذن 

أكرمك.

الثاني: أن تكون مؤكدة جلواب ارتبط بسؤال متقدم أو منبهة عىل سبب حصل يف 

احلال نحو: إن أتيتني إذن آتيك.

وإذا كانت إذن هبذا املعنى ففي دخوهلا عىل اجلملة الصحية نحو إن يقم زيد إذن 

عمرو قائم، نظر، والظاهر اجلواز)2).

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف الكشاف )246/4).
)2( اجلنى الداين )364، 365( بتصف.
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وقد أخذ بذلك املحىل)1) يف رشحه جلمع اجلوامع)2) وتبعه العبادي)3) حيث قال 

يف حاشيته عليه، يف رشح املحىل )وسيأيت عدها ـ إذن ـ من مسلك العلة ألن الرشط علة 

اجلزاء( قال العبادي: »وقوله: »ألن الرشط علة اجلزاء« توجيه لعدها من مسالك العلة 

وتنبيه عىل تضمن مجلتها معنى الرشط واجلزاء«)4) وقد سبقه إىل ذلك الزركيش)5) حيث 

نقل كالم املرادي آنف الذكر كاملقرِّ له.

 :ǰǾǾǩǸǅȁƗ ƴǲǕ ƘǭƵƑ -ǼǱƘƦǩƗ ǬƾǢǩƗ

مل يذكر األصوليون »إذما« يف الباب املخصص لرشح حروف املعاين، ولكن بعضهم 

ذكرها عند الكالم عىل أدوات الرشط إمجااًل ومل يفصلوا يف معناها غري أنه الظاهر من 

التعليق ليس  تفيد  النحاة من كوهنا  إليه  اقتصوا يف معناها عىل ما ذهب  كالمهم أهنم 

أكثر.

)1) احمللى: هو جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد املحىل الشافعي، الفقيه األصويل املنطقي النحوي، أخذ 
والفهم،  الذكاء  يف  آية  عالمة  املحىل  كان  وغريمها،  البخاري  والعالء  االقرسائي،  حممد  البدر  عن  العلم 
له مؤلفات كثرية منها رشح مجع اجلوامع يف  املاس،  يثقب  حدث عنه بعض أهل عصه فقال: إن ذهنه 
املبني يف طبقات  الفتح  الفقه وغريمها ولد سنة 791هـ وتويف سنة 864هـ  املنهاج يف  األصول، ورشح 

األصوليني )40/3). 
)2( رشح مجع اجلوامع للمحىل ـ املطبوع مع حاشية اآليات البينات ـ للعبادي ـ دار الكتب العلمية بريوت ـ 

الطبعة األوىل ـ 1996 )222/2). 
)3) العبادي: هو أمحد بن قاسم العبادي الشافعي، أخذ العلم عن نارص الدين اللقاين وعمرية وغريمها، له 
مصنفات قيمة من أمهها اآليات البينات وهو عبارة عن حاشية عىل رشح مجع اجلوامع للمحىل، وله حاشية 
عىل رشح البهجة الكبري لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري وغريها، تويف سنة 994هـ الفتح املبني يف طبقات 

األصوليني )81/3).
)4( اآليات البينات )222/3).

)5( تقدمت ترمجته، وقوله يف تشنيف املسامع )429/1).
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صيغ  العموم  صيغ  »من  قال:  حيث  القرايف)1)  التعليق  تفيد  أهنا  عىل  نص  وممن 
فال  »ما«  هبا  اتصلت  »إذ«  وهي  »وإذما:  قال:  ثم  صيغة«  عرشين  نحو  وهي  الرشط 
كقول  وحدها،  رشًطا  تكون  فإهنا  »إذا«  بخالف  ماء  هبا  اتصلت  إذا  إال  للرشط  تكون 

الشاعر)2):
له فــقــل  الـــرســـول  أتــيــت إىل  مــا  اجمللسإذا  اطـــمـــأن  إذا  عــلــيــك  ـــا  حـــقاً

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم )447).
)2( تقدم ختريج البيت والتعريف بقائله.
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املطلب الثالث 

ǰǾǾǩǸǅȁƗ ƴǲǕ ƘǶơȅƘǮǖƢƽƗǷ Ǹǩ ǼǱƘǖǭ

يتلخُص الكالم عىل »لو« واستعامالهتا عند األصوليني يف النقاط اآلتية:

: اختلف األصوليني يف إفادة لو لالمتناع:تقدم أن النحاة اختلفوا يف إفادة »لو«  أولاً

لالمتناع عىل ثالثة أقوال)1)، ومن أثر هذا االختالف بني النحاة اختلف األصوليون يف 

ذلك عىل قولني:

تدل  »لو«  أن  إىل  والقرايف)4)  والسمعاين)3)  احلرمني)2)  إمام  األول: ذهب  القول 

عىل امتناع اليشء المتناع غريه، وهذا موافق لقول أكثر النحاة.

غري أن عبارة األصوليني اختلفت عن عبارة النحويني يف هذا املعنى، يقول القرايف: 

»لو: تدل عىل انتفاء اليشء النتفاء غريه«)5) والتعبري باالنتفاء غري التعبري باالمتناع وان 

كان املؤدى يف هنايته إىل يشء واحد وهو عدم حصول اليشء.

)1( الصفحتان )136-137( من هذه الرسالة.
الفقيه  األديب،  األصويل  اجلويني،  اهلل  عبد  بن  حممد  أيب  بن  امللك  عبد  املعايل  أبو  هو  احلرمني:  إمــام   (2(
الشافعي، ولد يف سنة 419هـ ونشأ يف بيت علم وتقى، أخذ العلم عن أبيه وعن القايض حسني وغريمها، 
له مؤلفات كثرية من أمهها: النهاية يف الفقه، والربهان يف أصول الفقه ومتن الورقات يف األصول أيًضا 
وغريها تويف سنة 478هـ الفتح املبني )273/1-275( وقوله يف كتابه الربهان يف أصول الفقه ـ حتقيق 

الدكتور عبد العظيم حممد الديب ـ دار الوفاء ـ الطبعة الثالثة ـ 1992 ـ )142/1).
متام  أيب  عن  العلم  أخذ  436هـ،  سنة  ولد  اجلبار،  عبد  بن  أمحد  بن  منصور  املظفر  أبو  هو  السمعاني:   (3(
الكرامي، وأيب عىل الشافعي وغريمها، كان حنفًيا ثم حتول إىل مذهب الشافعي، له عدد من املؤلفات منها: 
قواطع األدلة يف أصول الفقه، وتفسري القرآن وغريها، سري أعالم النبالء )114/19-119( وقوله يف 
كتاب قواطع األدلة يف أصول الفقه ـ حتقيق الدكتور حممد حسني هيتو ـ مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ الطبعة 

األوىل 1996ـ )69). 
)4( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح تنقيح الفصول )107).

)5( املرجع السابق: نفس املوضع.
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ومع موافقة أصحاب هذا الرأي للنحاة يف مفهوم االمتناع لـ»لو« إال إهنم ذهبوا 

إىل أن لو حرف رشط جماًزا ال حقيقة، يقول القرايف: »لو تدخل عىل املايض نحو قولك: 

لو زرتني أمس زرتك اليوم، فينبغي أن ال تكون للرشط، لكنها فيها ربط مجلة بجملة 

فأشبهت الرشط من هذا الوجه فقيل هلا حرف رشط«)1) اهـ.

حرف  لو  أن  إىل  والزركيش)4)  واملحىل)3)  السبكي)2)  ابن  ذهب  الثاني:  القول 

يقتيض امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، وهو تعريف ابن مالك)5).

لكن مفهوم هذا التعريف عندهم حيتمل معنى آخر: امتناع ما يليه: هو الرشط أي 

امتناع رشطها  تفيد  »لو«  أن  فاملعنى  الرشط،  لتاليه: هو جواب  واستلزامه  »لو«  ييل  ما 

حال كونه مستلزًما جلواهبا، ولكنها ال تدل عىل امتناع اجلواب يف نفس األمر وال ثبوته، 

فإذا قلت: لو قام زيد لقام عمرو، فقيام زيد حمكوم بانتفائه فيام مىض وبكونه مستلزًما 

ثبوت قيام عمرو، وهل لعمرو قيام آخر غري الالزم عن قيام زيد أو ليس له؟ ال تعرض 

يف الكالم لذلك، ولكن األكثر كون القيامني غري واقعني)6).

ثانياًا: مراتب ثبوت املناسبة بني اجلواب والرشط يف »لو« االمتناعية: 

جعل األصوليون للجواب مع الرشط من حيث ثبوت مناسبته له وعدمها ثالث 

مراتب: 

)1( املرجع السابق: نفس املوضع.
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف مجع اجلوامع )38).

)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشحه عىل مجع اجلوامع املطبوع مع اآليات البينات )243/2).
)4( تقدمت ترمجته، وقوله يف تنشيف املسامع )550/1).

)5( تقدمت ترمجته.
)6( تشنيف املسامع )550/1، 551( والغيث اهلامع )233/1( بتصف.
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األوىل: أن تكون املناسبة يف اجلواب أوىل بالثبوت من الرشط، ومثال ذلك قول 
عمر I: »نـعم العبد ُصهيب لو مل خيف اهلل مل يعصه«)1) ومراده أن صهيًبا لو مل يكن 

من أهل خمافة اهلل لرتك معصيته، فعند خوفه من اهلل أوىل.

 H الثانية: أن تكون املناسبة يف اجلواب مساوية لثبوهتا يف الرشط كقوله
لَّت لي، إنها  يف بنت أم سلمة وقد ُطِلب منه نكاحها: »فواهلل لو مل تكن يف حجري ما حمَ
لبنة أخي من الرضاعة أرضعتي وأبا سلمة ثويبة«)2) أي إن حلها منتف من وجهني: 

كوهنا ربيبته وكوهنا ابنة أخيه من الرضاع.

الثالثة: أن تكون املناسبة يف اجلواب دوهنا يف الرشط كقولك يف أختك من النسب 
علة  ولكنها  الرضاع،  من  أختي  فهي  عيل  حلَُرمْت  النسب  أخوة  انتفت  لو  والرضاع: 

مقتضية للتحريم، فلو انتفت أقوى العلتني ال ستقلت الضعيفة بالتعليل)3).

ثالثاًا: ما ثبت لـ»لو« من املعاين غري االمتناع عند األصوليني:

النحاة سوى االمتناع ومن ذلك كوهنا تأيت  ُأَخَر لـ»لو« عند  لقد سبق ذكر معاٍن 
بمعنى »إْن« ومصدرية وللتمني والتوبيخ عىل اختالف بينهم يف بعضها)4)، ولكن بالنظر 
إىل كالم األصوليني حول »لو« نجد األغلبية اكتفوا بذكر معنى االمتناع فيها وقليل منهم 

ذكر بقية معاين لو، وذلك يف النقاط اآلتية:

)1( اشتهر هذا األثر يف كالم األصوليني وأهل العربية من حديث عمر بن اخلطاب بعضهم يرفعه إىل النبي 
H، وذكر السبكي أنه مل يظفر به مع طول البحث وقال ابن حجر: إنه ظفر به يف مشكل احلديث 
البن قتيبة من غري إسناد، ولكن رواه الديلمي يف سامل ال صهيب عن عمرو مرفوًعا كشف اخلفاء ومزيل 
اإللباس عام اشتهر من األحاديث عىل ألسنة الناس ـ للشيخ إسامعيل العجلوين ـ حتقيق الفالش ـ مؤسسة 

الرسالة ـ بريوت ـ الطبعة اخلامسة ـ1988 ـ )428/2ـ429( بتصف. 
)2( صحيح البخاري )1965/5).

)3( تشنيف املسامع )551/1-552( بتصف. 
)4( الصفحات )137-139( من هذه الرسالة.
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1- لو تأيت بمعنى »إن«: أثبت هلا املعنى إمام احلرمني)1) والسمعاين)2) والشوشاوي)3) 

ومثلوا له بقوله تعاىل: ]ڃ    ڃ    چ     چ    چ    چ    ڇ[ ]البقرة:221[ 

تعاىل:  وقوله  أعجبتكم  وإن  والتقدير:  امتناًعا،  تفيد  التعليق وال  ملطلق  هنا  فـ»لو« 

]ھ    ے    ے    ۓ     ۓ    ڭ[ ]األنفال:23[.

2- لو تأيت بمعنى التقليل: أثبت هلا هذا املعنى إمام احلرمني)4) والسمعاين)5) ومثال له 

بقوله H: »اتقوا النار ولو بشق مترة«)6) أي ولو شيًئا قلياًل كشق التمرة.

والشوشاوي،  والزركيش)8)  السبكي)7)  ابن  املعاين  هذا  هلا  أثبت  للتمني:  تأيت  لو   -3

ومثلوا له بقوله تعاىل: ]ۇ    ۆ    ۆ    ۈ  ۈ    ٴۇ    ۋ[ ]الشعراء:102[ وقوله تعاىل: 

]ے     ۓ     ۓ    ڭ          ڭ    ڭ[ ]البقرة:167[ وقوله تعاىل: ]ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    

ٿ     ٿ    ٹ[ ]الزمر:58[ فلو يف مجيع هذه اآليات تدل عىل التمني بمعنى 

»لييت«.

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف الربهان )143/1).

)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف قواطع األدلة )69).
أبو عيل، والرجراجي  الرجراجي الشوشاوي وكنيته  أبو عيل حسني بن عيل بن طلحة  الشوشاوي: هو   (3(
قبيلته، وشوشاوة موطن قبيلته فنسب إليها وهي بلدة يف جنوب املغرب بالغرب من مراكش، أخذ العلم 
عن أهل بلده، له عدد من املؤلفات من أمهها رفع النقاب عن تنقيح الشهاب يف األصول والفوائد اجلملية 
عىل اآليات اجللية، وتنبيه العطشان عىل مورد الظمآن يف رسم القرآن وغريها، تويف سنة 899هـ مقدمة 

الدكتور أمحد بن حممد الرساح عىل رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )56-17/1).
)4( الربهان )143/1).
)5( قواطع األدلة )69).

)6( اللؤلؤ واملرجان )249/1).
)7( تقدمت ترمجته، وقوله يف مجع اجلوامع )38).

)8( تقدمت ترمجته، وقوله يف تشنيف املسامع )553/1).
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4- لو تأيت للعرض والتحضيض: مثال العرض »لو تنزل عندنا فتصيب خرًيا« ومثال 
العرض طلب بلني  أن  بينهام  يا هذا« بمعنى زرين، والفرق  التحضيض »لو زرتني 

.(1( والتحضيض طلب بحثَّ

)1( تشنيف املسامع )554/1).
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املطلب الرابع 

 ǰǾǾǩǸǅȁƗ ƴǲǕ ƘǶơȅƘǮǖƢƽƗǷ ȅǸǩ ǼǱƘǖǭ

والتوبيخ،  والتحضيض  االمتناع  هي  معاٍن  لثالثة  تأيت  النحاة  عند  لوال  أن  تقدم 
ولوال االمتناعية خاصة باجلملة االسمية بينام إذا دخلت عىل مضارع فهي للتحضيض 
وإذا دخلت عىل ماٍض فهي للتوبيخ؛ وقد تقدم ذلك مفصاًل عند الكالم عىل معاين لوال 

واستعامالهتا عند النحويني)1). 
وكالم األصوليني قد وافق النحويني يف مجيع ما ذهبوا إليه من معاين لوال)2) إال أنَّ 

هناك مبحًثا خيتص بـ لوال االمتناعية أشار إليه بعضهم يمكن تلخيصه فيام ييل:
1- لوال االمتناعية )تدل عىل انتفاء اليشء لوجود غريه( أي أنَّ لوال حرف امتناع 

اليشء الذي هو جواهبا لوجود غريه الذي هو اسمها)3).
وليس املراد بقوله: »لوجود غريه« وجوده بالفعل خاصة بل املراد به ما هو أعم من  

ذلك أي سواء كان وجوده بالوقوع أو التقدير.
ومثال الوجود بالوقوع: قول عمر I: »لوال عيل هللك عمر«)4) أي لوال علم 

عيل هللك عمر، ألن عيل موجود باحلقيقة.
ومثال املوجود بالتقدير: قول النبي H: »لول أن أشق على أميت ألمرتهم 
بالسواك عند كل صالة«)5) فإن املشقة غري موجودة فعاًل أي ليست موجودة بالوقوع 

)1( الصفحات )140-141( من هذه الرسالة.
)2( رشح تنقيح الفصول )109( وقواطع األدلة )72( ومجع اجلوامع )37( وتشنيف املسامع )545/1-

.(546
)3( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )334/2).

)4( األثر موجود يف رشح تنقيح الفصول )109( وأصله يف االستيعاب يف معرفة األصحاب ـ للعالمة أيب 
عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب األندليس املالكي ـ بعناية عىل حممد البجاوي ـ مطبعة النهضة ـ مص 

ـ بال تاريخ ـ )1103/3).
)5( سنن أيب داود ـ حتقيق سعيد حممد اللحام ـ دار الفكر ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ 1990 ـ )19/1).
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وإنام هي بالتقدير وذلك ألن األمر بالسواك مل يرد من النبي H، ولو ورد لكانت 
املشقة موجودة بالفعل)1).

2- ما الفرق بني لوال و»لو«؟ يتبني الفرق بينهام ببيان العالقة بينهام كاآليت: »لو« 
إذا دخلت عىل مثبت فإنَّ معناه يكون نفًيا، فإذا دخلت »ال« عليه صار مثبًتا، ألن النفي 
إذا دخل عىل النفي يفيد النفي ثبوًتا، فيبقى اسم لوال ثابًتا ويبقى جواهبا عىل ما كان عليه 

من النفي حيث كان جواًبا لـ»لو« قبل دخول حرف النفي عىل »لوال«)2).
وهو  لـ»لوال«  واحًدا  معنى  ذكر  عىل  األصوليني  بعض  اقتص  نقول:  أن  بقي 
االمتناع وأمهل ذكر بقية املعاين األخرى، ومن هؤالء القرايف)3) والسمعاين)4)، بينام ذكر 
بعضهم مجيع معاين لوال وزاد عليها معنى آخر وهو افادهتا النفى)5) ومثلوا لذلك بقوله 
تعاىل: ]ٱ    ٻ      ٻ    ٻ    ٻ    پ      پ     پ    پ[ ]يونس:98[ فـ»لوال« هنا 
بمعنى مل: أي فلم تكن آمنت قرية ـ أي أهل قرية ـ قبل جمي العذاب إليهم فنفعها إيامهنا 
قرية  بمعنى هال كانت  للتوبيخ  اآلية  أن »لوال« يف  إىل  يونس وذهب اجلمهور  إال قوم 
آمنوا كشفنا عنهم  ملا  آمنت، ويكون االستثناء حينئٍذ منقطع بمعنى »لكن« قوم يونس 

العذاب)6).

)1( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )336/2( ورشح تنقيح الفصول )109( بتصف.
)2( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )334/2-335( بتصف.

)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح تنقيح الفصول )109).
)4( تقدمت ترمجته، وقوله يف قواطع األدلة )69).

)5( ذكر هذا املعنى ابن السبكي يف مجع اجلوامع )37( وعزاه شارحه الزركيش يف تشنيف املسامع )546/1) 
آيتني  ذكر  ثم  مل«  بمعنى  ُجْحًدا  تكن  »لوال  فقال   )169( األزهية  كتابه  يف  اهلروي  أشبه  وقد  للهروي، 

إلثباته. 
)6( تشنيف املسامع )546/1( ورشح املحىل عىل مجع اجلوامع مع اآليات البينات )242/1( بتصف.
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املبحث الثاني 

 ǰǾǾǩǸǅȁƗ ƴǲǕ ƞǾǮƽȅƗ ǋƸǂǩƗ ƟƗǷƳƍ ǈǖƛ ǼǱƘǖǭ

املطلب األول

 ǰǾǾǩǸǅȁƗ ƴǲǕ ƘǶơȅƘǮǖƢƽƗǷ ƗƵƑ ǼǱƘǖǭ

تقدم أن النحاة قد أثبتوا لـ إذا االسمية أربعة معاٍن، وهي باختصار: كوهنا ظرفية 
الزمان متضمنة معنى الرشط، وجمردة عنه، وكوهنا للميض، وخروجها  ملا يستقبل من 
عن الظرفية فهي حينئٍذ إما مبتدأة أو جمردة، وأثبتوا أن إذا احلرفية هلا معنى واحًدا وهو 

املفاجأة)1).
أما األصوليون فيمكن تلخيص كالمهم يف إذا يف النقاط اآلتية:

: إذا الظرفية املتضمنة للرشط: لقد أثبت األصوليون لـ إذا هذا املعنى)2) وبنوا  أولاً
عليه عدًدا من املسائل:

 :ƘǮǶǲǾƛ ǟǷƸǝ ƞƥȆƥ ǣƘǲǵ : ĊǯƑǷ ƗƵƑ ǰǾƛ ǟƸǞǩƗ

الوجه األول: أنَّ »إْن« أصلها الرشطية، و»إذا« أْصلها الظرفية وإنام ضمنت معنى 
الرشط. 

الوجه الثاني: أنرّ »إْن« تدل عىل الرشط باملطابقة)3)، إذ هي موضوعة له، وتدل 
»إن  فيه، كقولك:  يقع  بعدها من زمان  الواقع  للفعل  إذ البد  بااللتزام)4)،  الزمان  عىل 

)1( الصفحات )146-150( من هذه الرسالة.
)2( تشنيف السامع )502/1( ورشح تنقيح الفصول )106( والتلقيح عىل رشح التوضيح )146).

)3) دللة املطابقة: هي داللة اللفظ عىل متام املعنى املوضوع له. كداللة الرجل عىل اإلنسان الذكر، وداللة 
املرأة عىل اإلنسان األنثى آداب البحث واملناظرة ـ للشنقيطي ـ )13).

املطابق  املعنى  يفهم من  بحيث  ذهنًيا  لزوًما  له  اللفظ عىل خارج مسامه الزم  اللتزام: هي داللة  دللة   (4(
كداللة األربعة عىل الزوجية آداب البحث واملناظرة )14).
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دخلت الدار فأنت طالق« فإنَّ الدخول ال بد له من زمان يقع فيه وأما »إذا« فإهنا تدل 
عىل الزمان باملطابقة ألهنا موضوعة له ابتداًءا، وقد تضمنت معنى الرشط نحو: إذا جاء 
زيد فأكرمه، وقد ال تتضمن رشًطا فتكون ظرًفا حمًضا، كقوله تعاىل: ]ڳ    ڳ       ڳ[ 

]الليل:1[ تقديره: أقسم بالليل حالة غشيانه األرض.

الوجه الثالث: أنَّ »إْن« ال ُيعلَّق عليها إال املشكوك يف وقوعه، وأما »إذا« فيجوز أن 
يعلق عليها املشكوك فيه واملعلوم، فنقول: إذا جاء زيد فأكرمه، ألن جميئه مشكوك فيه، 
وال تقول: إن طلعت الشمس فأتني ألن طلوع الشمس معلوم الوقوع، ولكن جيوز أن 

تقول إذا جاء زيد فأكرمه كام جيوز أن تقول إذا طلعت الشمس فأتني)1).
ثانياًا: إذا حتتمل يف بعض املواضع معنى »متى أو إْن« يوضح هذا االحتامل ذكر 
عىل  طالق،  فأنت  أطلقك  مل  إذا  المرأته  الرجل  قال  لو  فيام  الفقهاء  بني  وقع  خالف 

قولني:
القول األول: ذهب أبو حنيفة)2) ووافقه النووي)3) من الشافعية إىل أن الطالق ال 

يقع حتى يموت أحدمها.

إن  قال:  فكأنه  »إن«  بمعنى  املثال  هذا  يف  »إذا«  بأن  القول  هذا  أصحاب  واحتج 
مل أطلقك فأنت طالق، مع احتامل أن تكون إذا بمعنى »متى«، فإْن محل عىل »إْن« وقع 

)1( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )315/2-317( بتصف.
)2) أبو حنيفة: هو أحد األئمة األربعة املشهورين الذين ينتسب الناس إليهم يف الفقه، اسمه النعامن بن ثابت 
دائم  الصمت  الليل كله، وكان طويل  فقهه وإحيائه  بغزارة علمه وقوة  اشتهر  بالكوفة،  ولد سنة 80هـ 
الفكر قليل املحادثة للناس تويف ببغداد سنة 150هـ االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء ـ البن عبد 

الرب ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ بال تاريخ )121-131( وقوله يف التلقيح رشح التنقيح )147).
ملذهب  حافًظا   V كان  زكريا،  أبو  كنيته  الشافعي،  الدمشقي  مري  بن  رشف  بن  حييى  هو  النووي:   (3(
الشافعي وقواعده وأصوله وفروعه، كام كان حمدًثا لغوًيا بارًعا، ألف املؤلفات الكثرية النافعة منها: رياض 
الصاحلني، واملجموع رشح املهذب واألذكار وغريها تويف سنة 676هـ من أعالم السلف ـ ألمحد فريد ـ 

الدار السلفية ـ مص ـ الطبعة الثانية ـ2000 )324/2). 
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الطالق عند املوت، وإْن محل عىل »متى« وقع الطالق يف احلال فال يقع بالشك، وشبهوا 

هذا املثال بقول القائل: متى القتال؟ جاز يف جوابه أن يقال إذا شئت، كام جيوز أن يقال: 

متى شئت.

القول الثاني: ذهب الشافعية وحممد بن احلسن)1) وأبو يوسف)2) من احلنفية إىل 

أن الطالق يقع بمجرد انتهائه من الكالم، كام لو قال: »متى مل أطلقك فأنت طالق«.

أمر  الظروف وتدخل عىل  بمنزلة سائر  للوقت  إذا اسم  واحتجوا لذلك بقوهلم: 

كائن موجود يف احلال.

وقد بنى أصحاب القول األول رأهيم عىل ما ذهب إليه الكوفيون من كون »إذا« 

تأيت للرشط فقط جمردة عن الزمن واستدلوا بقول الشاعر:

بالغنى ــــك  ربُّ أغـــنـــاك  مـــا  ِل)3)واســتــغــن  فتجمَّ خــصــاصــٌة  تــصــْبــك  وإذا 

أي إن َتصبك فقٌر ومسكنٌة فأظهر الغنى من نفسك بالتزين وتكُلف اجلميل، وأما 

أصحاب القول الثاين فإهنم بنوا رأهيم عىل ما ذهب إليه البصيون من أن »إذا« ال تتجرد 

عن الزمان إذا أفادت التعليق كام يف قولك: )إذا خرْجَت خرجُت( أي أخرُج يف الوقت 

الذي خترج فيه تعليًقا خلروجي بخروجك)4).

)1) حممد بن احلسن: الزم أبا حنيفة ثم أبا يوسف بعده، وهو راوية أيب حنيفة والقائم بمذهبه وكان أفصح 
الناس عبارة تويف سنة 189هـ االنتقاء )175( وقوله يف أصول الفقه اإلسالمي )412/1).

)2) أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم األنصاري وهو املشهور بصاحب أيب حنيفة، كان حمدًثا وفقيًها توىف 
سنة 182هـ االنتقاء )172( وقوله يف أصول الفقه اإلسالمي )412/1). 

)3( البيت تقدم خترجيه.
ـ 2004  الثانية  الطبعة  ـ بريوت  املعارص  الفكر  دار  ـ  الزحييل  للدكتور وهبة  ـ  الفقه اإلسالمي  )4( أصول 

)411/1-412( والبحر املحيط )306/2-308( والتلويح رشح التنقيح )147-146).
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الراجح من القولني: 
املتأمل يف هذين القولني جيد كليهام استند إىل قول معترب يف العربية، ألن »إذا« جيوز 
نة للظرف والرشطية املجردة عنه، واألول هو قول  فيها الوجهان أعني الرشطية املضمَّ
البصيني والثاين قول الكوفيني، فال يمكن الرتجيح بني القولني من هذه الناحية، ولكن 
يمكن الرتجيح من ناحية أخرى وهي النظر يف احلكم املرتتب عىل القولني ونأخذ بام هو 

يف مصلحة الزوجني وبناًءا عليه فقول أيب حنيفة هو الذي يرتجح لسببني:

به عن  ُيستفهم  اسم زمان  ملعنى »متى« ومتى  »إذا« وإن كانت حمتملة  أن  األول: 
ـ حتتمل  إذا  ـ  ولكنها  مبارشة،  الكالم  من  انتهائه  بعد  الطالق  وقوع  ولذا يصح  مجيعه 
« ال مدخل هلا يف الزمن ومن ثم كان يف وقوع الطالق شك، وليس  معنى »إْن« أيًضا و»إْنْ
هناك ما يرجح أحد الطرفني عىل اآلخر، واألحكام الرشعية ال تبنى عىل الشك بل البد 

فيها من اليقني.

الثاني: أننا لو حكمنا بالطالق لكان يف ذلك نقًضا ملقصود الزوج من هذه العبارة 
إذ ظاهرها يعني يفيد إرادة التهديد وعدم إرادته للطالق. واهلل أعلم.

ثالثاًا: إذا تقع للمفجأة: َقلَّ ِمن األصوليني َمْن أثبت هذا املعنى لـ»إذا« وقد أثبته 
السبكي)1) يف مجع اجلوامع فقال »إذا للمفاجأة« قال الزركيش)2):

أسد  فإذا  خرجت  نحو:  الرشطية  وبني  بينها  فرًقا  املبتدأ  بعدها  يقع  التي  )وهي 
بالباب؛ ومنه قوله تعاىل: ]ک    گ    گ    گ[ ]طه:20[.

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف مجع اجلوامع )34).
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف تشنيف املسامع )501/1).
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املطلب الثاني 

ƘǮǶơȅƘǮǖƢƽƗǷ ǺƢǭǷ ǰǽƍǷ ǯƘǽƍ ǼǱƘǖǭ

ملا كان ذكر هذه األدوات قلياًل يف كتب األصول مجعتها يف مطلب واحد، وسيكون 
الكالم عن كل واحدة منفصلة عن األخرى يف النقاط اآلتية:

بحكم  األزمنة  مجيع  تعم  أهنا  واملراد  األصوليني  عند  العموم  تفيد  أيان:   : أولاً
االستفهام قال تعاىل: ]ىئ    ىئ    ىئ    ی    ی[ ]النازعات:42[.

هنا)1). أي متى إرساؤها، أي إقامتها، أرادوا: متى يقيمها اهلل ويثبتها ويكورّ

وذهب بعضهم إىل أن الفرق بني متى وأيان، أن متى ملطلق االستفهام وأما أيان 
: تقول مررت  فهي لالستفهام عن اليشء الذي يعظم أمره ويفخم، وهي يف ذلك مثل أيرّ

برجل أي رجل)2)، مع مالحظة أن أيان للزمان وأيَّ بحسب ما تضاف إليه.

ثانياًا: أين: تفيد العموم يف االستفهام عن املكان تقول: أين زيد فيعم استفهامك 
تفيد  »وأينام  القرايف)4):  قال  »ما«)3)  ومع  منفردة  االستفهام  تفيد  وأين  األمكنة،  مجيع 

العموم وهي أبلغ من قولك أين إذا ُجِعَلْت رشًطا« اهـ؛ قال تعاىل: ]ڳ    ڳ    ڱ    
َب  ڱ    ڱ[ ]البقرة:115[ واملعنى: أن بالد اهلل أهيا املؤمنون تسعكم، فال يمنعكم َمْن خرَّ

مساجد اهلل)5) أن تولوا وجوهكم قبلة اهلل أينام كنتم من أرضه)6).

)1( الكشاف )310/6( باختصار.
)2( البحر املحيط )82/3( والعقد املنظوم يف اخلصوص )277( بتصف.

)3( رشح تنقيح الفصول )179( والعقد املنظوم يف اخلصوص والعموم )272( بتصف.
)4( تقدمت ترمجته، وقوله يف العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم )281).

)5( إشارة إىل ما جاء يف اآلية السابقة هلا وهي قوله تعاىل: ]ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ     ڃ    ڃ    چ       چ    
چ    چ    ڇ    ڇ[ ]البقرة:114[.

)6( اجلامع ألحكام القرآن ـ للقرطبي )83/2).
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ثالثاًا: متى: ذكر األصوليون أهنا تفيد العموم إذا اسُتفِهَم هبا عن زمان جمهول؛ وال 
جيوز االستفهام هبا عن زمان متعني؛ وهي تفيد العموم عند التعليق هبا لكن ال جيوز أن 
تقول: )متى طلعت الشمس فأتني(، ألن طلوع الشمس منضبط بالعادة، فاألصل أن 
تقول: متى يقوم زيد فأتني، ألنه غري منضبط بالعادة)1)، وخالصة الَقول أن متى تفيد 

. العموم رشطية واستفهامية يف غري الزمان املعنيَّ

وجيوز التعليق هبا مضافة إىل »ما« نحو: متى ما جئتني أكرمك وهي مع »ما« أقوى 
يف إفادة العموم منها منفردة، ألهنا حينئٍذ تكون مؤكدة للعموم)2).

)1( العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم )270-271( بتصف.
)2( العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم )280( بتصف.
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املطلب الثالث
ǰǾǾǩǸǅȁƗ ƴǲǕ ƘǶơȅƘǮǖƢƽƗǷ Ƙǭ ǼǱƘǖǭ

لقد تقدم ذكر ما يتعلق بـ»ما« عند النحويني وملخص ذلك أهنا تقع اسمية وحرفية 
ولكل منها معاٍن متعددة: 

زمانية  ورشطية  موصوفة  وغري  موصوفة  ونكرة  موصولة  فتكون  المسية:  أما 
وغري زمانية، وتعجبية واستفهامية.

أما احلرفية: فتكون مصدرية ظرفية وغري ظرفية، وزائدة كافة وغري كافة، ونافية، 
كام تأيت »ما« عىل وصف الئق باملحل إما بالتعظيم أو التحقري)1).

وقد أثبت األصوليون لـ»ما« ما أثبته هلا النحويون ولكن ليس كلهم نص عىل مجيع 
تلك املعاين، وممن نص عىل تلك املعاين ابن السبكي)2) يف مجع اجلوامع حيث قال: »ما: 
زمانية  ورشطية  واستفهامية  وللتعجب  موصوفة  ونكرة  موصولة  وحرفية،  اسمية  ترد 

وغري زمانية ومصدرية كذلك ونافية وزائدة كافة وغري كافة«.
وممن نص عليها أيًضا الباجي)3) والعراقي)4) والزركيش)5) وغريهم ولكن ما بني 

)1( تقدم تفصيل هذه املعاين يف الصفحات )157-163( من هذه الرسالة.
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف مجع اجلوامع )38).

)3) الباجي: هو سليامن بن خلف بن سعد األندليس املالكي كنيته أبو الوليد، ولد ببطليوس باألندلس سنة 
403هـ أخذ العلم عن أيب حممد وأيب شاكر وغريمها، ثم رحل إىل احلجاز فأخذ عن املطوعي وابن حممود 
الوراق وغريمها ثم رحل إىل بغداد فأخذ عن اخلطيب البغدادي و طاف غريها من البلدان له من املؤلفات 
نحو الثالثني منها: أحكام الفصول يف أحكام األصول، وكتـاب اإلشارة واالستيفاء لشـرح املوطأ توىف 
سنة 474هـ الفتح املبني يف طبقات األصوليني )265/1-267( وقوله يف إحكام الفصول من األحكام 

األصول ـ حتقيق عبد املجيد تركي ـ دار الغرب اإلسالمي ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ 1986ـ )174). 
)4) العراقي: هو أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني الكردي األصل القاهري املولد، كنيته أبو زرعة ولد سنة 
762هـ أخذ العلم عن السبكي والزين القارى وغريمها، من مؤلفاته: رشح مجع اجلوامع سامه الغيث اهلامع 
الفتح املبني يف طبقات األصوليني  البهجة الوردية وغريمها توىف سنة 826هـ  والبهجة املرضية يف رشح 

)27/3-28( وقوله يف الغيث اهلامع )239-237/1).
)5( تقدمت ترمجته، وقوله يف تشنيف املسامع )558/1).
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مقل ومستكثر ومراد السبكي بقوله: »رشطية زمانية وغري زمانية، مثـال الرشطية الزمانية 
قوله تعاىل: ]ٺ      ٺ    ٿ    ٿ    ٿٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ[ ]التوبة:7[ أي 
استقيموا هلم متى استقاموا لكم أْي أيَّ زمن استقاموا لكم، ألن كون »ما« رشطية زمانية 

يعني أهنا تدل عىل الرشط والزمان فتكون بمنزلة متى)1). 

ٹ[  ٹ     ٿ      ٿ     ٿ     ]ٿ     تعاىل:  قوله  الزمانية  غري  الرشطية  ومثال 
]البقرة:197[.

مسألة: بحث بعض األصوليني قضية األصل يف استعامل »ما« هل هي فيام ال يعقل 
خاصة أم جيوز استعامهلا فيمن يعقل؟

يف احلقيقة قل من األصوليني من بحث يف هذه املسألة ألهنم -فيام يبدو- عىل وفاق 
مع ما قاله النحويون يف كون »ما« تستعمل يف غري العاقل ويف صفة العقل كام تقدم ذكره، 

إال أن للقرايف)2) تفصيل هام يف هذه القضية يمكن تلخيصه فيام ييل)3):

أن من يعقل يندرج مع ما ال يعقل إذا قصد العموم املعنوي من األجناس العامة 
بصيغة  الوجود  مطلق  إىل  تشري  فإنك  يشء،  من  اهلل  خلق  ما  إىل  انظر  قلت:  إذا  وبيانه 
العموم، فيندرج فيها كل موجود من حيث هو موجود، وذلك أعم من كونه يعقل أو ال 
يعقل ألن األصل يف اجلواهر)4) اجلامدية أن تندرج يف أجزاء العام حتى يعرض هلا العقل 

واحلياة ونحومها من صفات العقالء.

)1( حاشية البناين عىل رشح مجع اجلوامع )569/1( بتصف.
)2( تقدمت ترمجته.

)3( العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم )245-246( بتصف.
)4) اجلواهر: مجع جوهر: وهو يف اصطالح املنطقيني: املوجود ال يف موضوع؛ واملوضوع: املحل القريب الذي 
يقوم بنفسه ال بتقويم اليشء احلال فيه كاللون يف اإلنسان، ومثاله. أعني اجلوهر: اجلسم، فإن ماهيته ال 
م باللون بل اللون عارض، ويقابل اجلوهر العرض ما هو يف حمل كالبياض يف البيضة مثاًل بتصف = تتقوَّ
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وبناًءا عليه يظهر لك أن كلَّ َمْن يعقل مندرج ـ يف هذا املثال ـ يف صيغة ما ال يعقل 
من جهة عمومية ألن كل عاقل فهو جوهر.

التعبري بـ»ما« دون »َمْن«  أنا ال أعلم ما علم اهلل، يتعني فيه لغة  كذلك إذا قلت: 
ألنك إنام قصدت وجود املعلومات من حيث هي معلومات، فلذلك مل تكن الصيغة يف 
هذا املقام متناولة املوجود من حيث هو موجود فضاًل عن العاقل من حيث هو عاقل، 

فتعني التعبري عنه لغًة بصيغة »ما«.

بينام  »َمْن«  دون  القرآنية  اآليات  بعض  يف  بـ»ما«  التعبري  يأيت  ملاذا  ُيفهم  هنا  ومن 
يظن الظان أن املتوقع هو التعبري بـ»من« وِمن ذلك قوله تعاىل: ]گ    گ    گ    گ    ڳ    
ڳ    ڳ    ڳ[ ]النحل:48[ فجاء التعبري بـ»ما« ومل يقل: أومل يروا إىل َمْن خلق اهلل، ولو قال 
ذلك لفات العموم احلاصل من مجيع املوجودات واختص الكالم بطور العقالء وحدهم 
وكذا يف قوله تعاىل: ]ڃ    ڃ    ڃ    چ       چ    چ    چ[ ]البقرة:284[؛ وغريمها كثري يف 

القرآن.

=من كتاب معيار العلم يف فن املنطق ـ أليب حامد الغزايل ـ حتقيق د. عىل بو ملحم ـ دار مكتبة اهلالل ـ 
بريوت ـ الطبعة األوىل ـ 1993. 
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املطلب الرابع 

ǰǾǾǩǸǅȁƗ ƴǲǕ ƘǶơȅƘǮǖƢƽƗǷ Ċǰ Ćǭ ǼǱƘǖǭ

واملوصولة  والرشطية  االستفهامية  هي:  معاٍن  أربعة  لـ»َمْن«  النحاة  أثبت  لقد 
والنكرة التامة وقد سبق رشحها.

وقد وافق كثري من األصوليني)1) النحاة يف إثبات تلكم املعاين لـ»َمْن« وأكتفي هنا 
بنقل ما قاله السبكي)2): »َمْن: رشطية واستفهامية وموصولة ونكرة موصوفة« وأثبت 
الباجي)3) هلا ثالثة معان فقال: »َمْن: هلا ثالثة مواضع: اخلرب واجلزاء واالستفهام فأما 
اخلرب فنحو قولك أعجبني َمْن رأيت، واجلزاء نحو قولك: َمْن يأتني أكرمه، واالستفهام 
نحو قولك: َمْن رأيت؟« اهـ وقوله: اخلرب يعني أن تكون موصولة وقوله اجلزاء: يريد 

الرشطية كام هو واضح من أمثلته. 

وها هنا مسألة:
تعرض األصوليون للبحث يف األصل يف استعامل »َمْن« فوافقوا النحاة يف كوهنا 
وضعت مَلْن يعقل)4)، كام أهنم وافقوا النحاة يف كوهنا قد تأيت فيام ال يعقل، ولكن جعلوا 

لذلك سببني فقط)5):

والنساء  الرجال  تريد  وأنت  الدار،  يف  من  رأيت  قلت:  إذا  كام  التغليب:  األول: 
والبهائم واجلامدات وال تقول تعبرًيا عن ذلك: رأيت ما يف الدار، تغليًبا لوصف العقالء 
لرشفِه عىل البهائم واجلامدات وتعم الصيغة الكل ولكن تعميمها من إرادة املتكلم دون 

)1( تشنيف املسامع )567/1-568( ورشح مجع اجلوامع ـ للمحىل )572/1( والتلخيص )162).
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف مجع اجلوامع )39).

)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف إحكام الفصول من أحكام األصول )176).
)4( إحكام الفُصول من أحكام الفُصول )176( والعقد املنظوم يف اخلصوص والعموم )243).

)5( العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم )246( بتصف.
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الوضع اللغوي، فلذلك إذا مل تطلع عىل إرادته فإنرّ »َمْن« -يف املثال السابق- ال حتمل إال 
عىل عقالء الدار خاصًة.

الثاني: أن تتقدم صيغة شاملة للقسمني: يف نحو قـوله تعـاىل: ]ڀ    ٺ    ٺ            ٺ    
ٺ    ٿٿ    ٿ    ٿ    ٹ        ٹ    ٹ    ٹ    ڤ     ڤ      ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ         ڦ    ڄ[ 
]النور:45[. فقد عرب عن احليات وعن ذوات األربع بلفظ »َمْن« ألجل أن هذين القسمني 

ملا اندرجا يف العموم أواًل ُغلِّب َمْن يعقل عىل غريه لرشفه.

تنبيه: سيأيت بيان أنَّ بعض معاين »َمْن« بفيد العموم عند األصوليني، وإنام كان 
القصد هنا توضيح ما وافق فيه األصوليون النحويني من معاين »َمْن«.





$_

أسلوب الشـــــرط 
وأثره يف بابمَْي العام واخلاص

الفصل األول: أسلوب الشرط وأثره يف باب العام:
ويف  األلفاظ  عوارض  من  العام  داللة  أنرّ  وبيان  بالعام  التعريف  األول:  املبحث 

املعاين خالف.
املبحث الثاني: ما يفيد العموم.

املبحث الثالث: أسلوب الرشط يف باب العموم.

الفصل الثاني: أسلوب الشرط وأثره يف باب اخلاص:
املبحث األول: تعريف اخلاص واملخصص والتخصيص لغة واصطالًحا.

املبحث الثاني: بيان املخصصات عىل سبيل اإلمجال 
املبحث الثالث: التخصيص بالرشط عند األصوليون.
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!+
أسلوب الشرط وأثره يف باب العام 

املبحث األول 
ǫƘǖǩƗ ƞǩȅƳ ĉǯƍ ǯƘǾƛǷ ǫƘǖǩƗ ǜǽƸǖƢǩƗ
 ǛȆƱ ǼǱƘǖǮǩƗ Ǽǝ ǏƘǞǩȁƗ ǇƷƗǸǕ ǰǭ

املطلب األول
 Ƙ ăƭȆǎǅƗǷ ƞǚǩ ǫƘǖǩƗ ǜǽƸǖơ

 :ƞǚǩ ǫƘǖǩƗ ǜǽƸǖơ - ăȅǷƍ

مأخوذ من عم اليشء يعم عموًما: شمل، ومعنى عم القوم بالعطية شملهم، والعام: 

صه،  خصَّ ضد  وهو  عاًما  جعله  أي  اليشء  عمَّ  ويقال:  اخلاص،  خالف  وهو  الشامل، 

والعامة ضد اخلاص، ولذا يقال: عمنا هذا األمر عموًما إذا أصاب القوم أمجعني)1).

تي أْن ال هيلكها بسنة عامة«)2)  ويف احلديث النبوي الرشيف: »وإين سألت ريب ألمَّ

قوله بسنة عامة: أي بقحط عام يعم مجيعهم)3).

ومن أمثال العرب: عمَّ ُثَوباء الناعس، يرضب مثاًل للحدث حيدث ببلده ثم يتعداه 

إىل البلدان)4).

)1( معجم مقاييس اللغة ـ أليب احلسن أمحد بن فارس ـ حتقيق عبد السالم هارون ـ دار الكتب العلمية ـ قم 
ـ إيران ـ بال تاريخ ـ )مادة: ع م م(واملعجم الوسيط ـ من جممع اللغة العربية ـ بمص ـ إدارة إحياء الرتاث 

العريب ـ قطر ـ بال تاريخ مادة: )ع م م(. 
)2( صحيح مسلم حديث رقم )2889( - )338/9).

)3( لسان العرب مادة: )ع م م(.
)4( املرجع السابق: نفس املوضع. 
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أصلها  الباب ألن »عم«  هذا  من  فليس  ]النبأ:1[  ]ٱ    ٻ[  تعاىل:  قوله  وأما 
فرًقا  األلف  وحذفت  امليم  دْت  وُشدِّ خمرجها  لقرب  امليم  يف  النون  فأْدِغَمت  ما«  »عن 
بني االستفهام واخلرب، تقول يف اخلرب: عام أمرتك به أي عن الذي أمرتك به، وتقول يف 

االستفهام عمَّ ذلك؛ أي مل فعلته، وعن أي يشء كان)1)؟.

:Ƙ ăƭȆǎǅƗ ǫƘǖǩƗ ǜǽƸǖơ Ƙ ăǾǱƘƥ

لقد اختلفت عبارات األصوليني يف تعريف العام)2) ولكن أجود تلك التعريفات 
وأقلها اعرتاًضا ما ذكره الفخر الرازي)3) وتبعه عليه القايض البيضاوى)4)، وهو قوله: 

العام: هو اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له بحسب وضع واحد.

شرح التعريف)5): 
اللفظ: جنس)6) شمل كل ما يتلفظ به مما يتكون من حروف هجائية، سواء كان 
ا، حقيقة أو جماًزا، جمماًل أو ُمفصاًل، وقوله اللفظ: يدل عىل أنه أراد  ا أو خاصاًّ مهماًل، عاماًّ

به املفرد دون املركب وخرج به شيئان:

)1( لسان العرب مادة: )ع م م( بتصف.
)2( فقد عرفه بعضهم )لفظ يستغرق الصالح له من غري حص( وآخر بقوله: »اللفظ الواحد الدال من جهة 
ـ  لآلمدي  ـ  االحكام  أصول  يف  واالحكام   )4( اجلوامع  مجع  ذلك  وغري  فصاعًدا«  شيئني  عىل  واحدة 

.(413/2(
)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف املحصول يف علم أصول الفقه )353/1).

)4) البيضاوي: هو عبد اهلل بن عمر بن حممد البيضاوي الشافعي، يعرف بالقايض ويلقب بنارص الدين، كان 
َف عنه لشدته يف احلق، له  إماًما خرًيا صاحلًا فقيًها أصولًيا متكلاًم مفرًسا، توىل القضاء يف شرياز مدة رُصِ
الكثري من املؤلفات منها: منهاج الوصول إىل علم األصول، ورشح خمتص ابن احلاجب، واإليضاح يف 

أصول الدين وغريها، تويف سنة 685هـ الفتح املبني يف طبقات األصوليني )91/2). 
)5( هناية السول يف رشح منهاج الوصول إىل علم األصول ـ جلامل الدين عبد الرحيم ابن احلسن االسنوي 
 (445-443/1( ـ1999  األوىل  الطبعة  ـ  بريوت  ـ  حزم  ابن  دار  ـ  إسامعيل  حممد  شعبان  د.  حتقيق  ـ 

واملهذب يف علم أصول الفقه )1459/4-1461( وإحتاف األنام بتخصيص العام )23-19). 
)6( تقدم تعريف اجلنس عىل هامش صفحة )216).
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وهذا  عام،  مطر  هذا  كقولك:  فيه  احلكم  يتحد  ال  ألنه  املعنوي:  العموم  األول: 
فيه متحد نحو أكرم  فإنَّ احلكم  اللفظي  العموم  إذ هو بخالف  التعريف؛  ال يدخل يف 

الطالب فاإلكرام عام وشامل جلميع الطالب.

الثاني: األلفاظ املركبة: خرجت من اللفظ ألهنا تفيد العموم بعد تركيبها واملراد 
هنا ما أفاد العموم باللفظ الواحد -املفرد- ومثال ما أفاد عموًما بعد الرتكيب قولك: 

هذا كالم.

املستغرق: أي يشرتط أن يكون اللفظ ـ املفيد للعموم ـ متناواًل ملا وضع له دفعة 
واحدة، وهذا قيد خيرج به ثالثة أشياء:

1- اللفظ املهمل: وذلك نحو ديز، فهذا لفظ غري مستعمل فال يدخل يف التعريف ألن 
االستغراق فرع االستعامل والوضع)1)؛ واملهمل غري موضوع فضاًل عن أن يكون 

مستعماًل.
املطلق  اللفظ  ألن  ]النساء:92[  ٺ[  ]ٺ     تعاىل:  قوله  مثل  املطلق:  اللفظ   -2
بأعينهم وِمْن ثم  أفراًدا كثريين  يتناول  فإنرّه  العام  اللفظ  أما  بعينه،  يتناول واحًدا ال 

صح وصُفُه باالستغراق.
3- النكرة يف سياق اإلثبات: ال تدخل يف التعريف ألن النكرة ال تتناول ما ٌوَضَعت له 
دفعة واحدة بل تتناوله عىل سبيل البدل فلو قلت: ارضب رجاًل فإنَّ الرضب يتحقق 

ولو يف أقل اجلمع وهو ثالثة.

اللفظ هو ما وضع له لغة، فإذا اسُتعمل يف  جلميع ما يصلح له: الذي يصلح له 
للعاقل،  »َمْن« وضع  لفظ  فمثاًل  املعنى،  لذلك  فإنه ال يكون صاحلًا  له  مل يوضع  معنى 
و»ما« وضع لغري العاقل ومها من صيغ العموم فال يمكن أن تستعمل »َمْن« لغري العاقل، 

)1( املراد هنا الوضع اللغوي وهو جعل اللفظ دلياًل عىل املعنى رشح تنقيح الفصول )20).
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عىل احلقيقة؛ فال يقال: اشرتيت َمْن رأيته من البهائم، وال يمكن أن تستعمل »ما« للعاقل؛ 
عىل احلقيقة، فتقول: أكرم ما رأيته من العلامِء.

وأما قوله تعاىل: ]ژ      ژ    ڑ    ڑ    ک    ک[ ]النساء:3[ فاملراد ِمن »ما« النعت 
ألهنا كام ترد لغري العاقل ترد للنعوت أيًضا)1)، يقال: ما عندك؟ فتقول: ظريف كريم، 

وعليه فمعنى اآلية: فانكحوا الطيب من النساء)2).

بحسب وضع واحد: متعلق بيصلح، والباء فيه للسببية، ألن صالحية اللفظ ملعنى 
دون معنى إنام سببها الوضع اللغوي ال غري. وخيرج هبذا القيد شيئان: 

كام  وذلك  املتعددة  معانيه  يف  املشرتك  استعمل  إذا  اللفظي)3):  املشرتك  األول: 
لفًظا عاًما؛ ألن  فإنه ال يكون  الفوارة  البارصة والذهب والعني  العني يف  لو اسُتعِملْت 
استغراقه هلذه املعاين دفعة واحدة إنام هو بأوضاع متعددة من أهل اللغة وليس بوضع 
واحد، أي أن أهل اللغة وضعوا لفظة العني مرة للبارصة ثم وضعوها مرة ثانية للذهب 

وهكذا.
الثاني: اللفظ الصالح للحقيقة واملجاز نحو األسد، فإنه يصلح للحيوان املفرتس 
هو  وإنام  واحد  بوضع  ليس  وهذا  جماًزا،  الشجاع  للرجل  ويصلح  حقيقة،  املعروف 

بأوضاع متعددة)4).
ثنايا  يف  سيأيت  ما  فذلك  األصوليني  عند  العام  مفهوم  توضح  التي  األمثلة  وأما 

الفوائد املتعلقة بالعام.

)1( سبق تفصيل ذلك صفحة )156).
)2( اجلامع ألحكام القرآن )12/5).

)3) املشرتك: يف اللغة هو اللفظ املوضوع ملعنيني فأكثر يف أصل الوضع اللغوي بوضع متعدد وذلك مثل العني 
فإهنا هلا معاٍن يف اللغة منها: البارصة، اجلارية، الذهب وغريها، وحكم املشرتك: جيب عىل املجتهد ترجيح 

أحد معانيه بالقرينة مصطلحات علم أصول الفقه )88-89( باختصار.
)4( هناية السول )445/1-446( واملهذب يف علم أصول الفقه )1461/4( بتصف.
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 :ǰǾǾǩǸǅȁƗ ƴǲǕ ǫƘǖǩƗ ǫǸǶǞǮƛ ǠǪǖƢơ ƞǭƘǵ ƴƕƗǸǝ

بناًءا عىل ما سبق ذكره من تعريف وتكملة ملفهوم العام عند األصوليني كان من 
الرضوري ذكر هذه الفوائد:

الفائدة األوىل: قال علامء األصول معيار العموم صحة االستثناء)1)، وهذا يعني 
أن امليزان الذي يعرف به اللفظ أهو عام أْم غري عام؟ صحة االستثناء منه؛ أي بوضعه 

]ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ     تعاىل:  قوله  ذلك  ومثال  منه  املستثنى  موضع 
فاالستثناء  ]العص:3-2[.  ٺ[  ٺ     ٺ     ڀ     ڀ     ڀ     ڀ     
بـ »أْل« فشملت كل  من كلمة اإلنسان دل عىل عمومها حيث إهنا اسم جنس مقرون 
إنسان من بني آدم املسلم والكافر، الذكر واألنثى فجاء االستثناء إلخراج َمن اتصف 

هبذه الصفات األربع من اخلسارة املذكورة)2).

إذ  والبقاع  األحوال واألزمنة  يستلزم عموم  الثانية: عموم األشخاص  الفائدة 
ال غنى لألشخاص عنها، وبيان ذلك: أن اللفظ إذا كان عاًما يف األشخاص لزم ذلك 

بالرضورة عموم البقاع األزمان، مثال ذلك قوله تعاىل: ]ٺ    ٺ    ٺ     
ٿ    ٿ    ٿ    ٿ           ٹ    ٹ     ٹٹ    ڤ    ڤ      ڤ[ ]املائدة:38[ فكلمَتْي السارق 
والسارقة )عامات يف كل َمْن يرسق من الرجال والنساء، فيكون معنى اآلية اقطعوا يد 
ُكلِّ َمْن يرسق عىل أي حال كان ويف أي زمان وأي مكان كان، وكذا يقال فيام شاهبها مما 

يفيد العام من الكتاب والسنة، ذلك ما أثبته مجهور األصوليني()3).

الفائدة الثالثة: ذهب اجلمهور إىل أنَّ الفعل املثبت ال عموم له بالنسبة إىل األحوال 
التي يمكن أن يقع عليها العموم، الحتامل أن يقع عليها مجيًعا أو يقع عىل حال واحدة 

)1( مجع اجلوامع )46( والغيث اهلامع )340/2( وإحتاف األنام بتخصيص العام )59).
)2( الغيث اهلامع )340/2( وإحتاف األنام بتخصيص العام )59( باملعنى.

)3( هناية السول )457/1( والغيث اهلامع )326/2( وإحتاف األنام بتخصيص العام )60-59).
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منها، ومثال ذلك قول الصحايب: صىل النبي H داخل الكعبة)1)، فهذا ال يعم 

الفرض والنفل إال بدليل آخر)2) ونحو قول الراوي َأَمَر بكذا أو هنى عن كذا واستدلوا 

عىل ذلك بأدلة منها ما ييل:

1- أن قول الراوي أمر النبي H أو فعل كذا حيتمل عدة احتامالت: منها: أن 

ا فحكاه كام سمعه وحيتمل أن يكون قد سمع لفًظا خاًصا  يكون قد سمع لفًظا عاماًّ

فظنه عاًما فحكاه عىل أنه عام كام حيتمل أن يكون قد شاهد أمًرا خاًصا ولكنه فهم 

ح  ح أحُدها إالرّ بمرجِّ منه العموم فحكاه عىل ذلك، فهذه احتامالت متساوية فال ُيرجَّ

ومن ثمة ال عموم يف الفعل املثبت للشك يف ثبوته)3).

2- حكى الزجاجي)4) أن النحاة جممعني عىل أنَّ األفعال نكرات، والنكرة ال عموم هلا 

يف اإلثبات إالرّ أن تكون يف معرض االمتنان نحو قوله تعاىل: ]ک      ک    ک    گ    

گ[ ]الفرقان:48[ فإهنا تدل عىل العموم)5).

وذهب احلنفية)6) إىل أن الفعل املثبت يفيد العموم ففي املثال السابق يستفاد من 

والفرض  للنفل  الصالة  عموم  الكعبة«  داخل   H النبي  »صىل  الراوي:  قول 

واستدلوا عىل ذلك بأدلة منها)7): 

)1( اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان )354/1).
)2( تشنيف املسامع )695/2-697( واملهذب يف علم أصول الفقه )1542/4( بتصف.

)3( املرجعان السابقان: نفس املوضع بتصف. 
الزجاج  إسحاق  أيب  النحو عىل  اخذ  القاسم  أبو  كنيته  النحوي  إسحاق  بن  الرمحن  عبد  الزجاجي: هو   (4(
مؤلفاته: اجلمل يف النحو واإليضاح يف علل النحو وغريها تويف سنة 339هـ بغية الوعاة )77/2( ومعجم 

املتفق واملفرتق )107).
)5( الغيث اهلامع )347/2).

)6( فواتح الرمحوت )297/1).
)7( فواتيح الرمحوت )297/1( واملهذب يف علم أصول الفقه )1541/4( بتصف.
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1- أن الصحايب عدل فال يكذب عىل رسول اهلل H ضابط فال ينسى مما حفظه 
شيًئا، وهو عارف باللغة فال يظن غريالعام عاًما، أو العكس كام أنه ال خيطئ يف فهم 

العام.
العموم  إفادة  األلفاظ عىل  كانوا حيتجون هبذه  السلف  أن  والتتبع  باالستقراء  2- علم 
»كنا   L عمر)1)  ابن  قول  منها  ذلك؛  عىل  أدلة  عدة  وهناك  إليها،  ويرجعون 

نخابر أربعني سنة حتى أخربنا رافع)2) أن النبي H هنى عن املخابرة«)3). 

وكانوا إذا رأى أحد منهم شخًصا يبيع مزابنة أو حماقلة)4) منعوه من ذلك، مستدلني 
بقول الصحايب: »هنى رسول اهلل H عن بيع املزابنة واملحاقلة«)5) إىل غري ذلك 

مما ال حُيىص.

الراجح من القولني: 
النبوة  عص  يف  كان  ملا  الصحايب  حكاية  من  مأخوذة  الرشعية  األحكام  أكثر  إن 
H أو هنى عن كذا أو فعل كذا وهذا مما جيعل الباحث يميل  بقوله: أمر النبي 
إىل ترجيح هذا القول، أعني قول األحناف. وثمة دليل آخر عىل رجحان هذا القول عىل 

أبيه؛ وأول  ابن عمر: هو الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب، أسلم وهو صغري وهاجر مع   (1(
معركة شهدها اخلندق، وهو ممن بايع حتت الشجرة روى أحاديث كثرية، كان من أهل الزهد والورع توىف 

عن سبع وثامنني سنة، عام 37هـ سيـر أعالم النبالء )232-203/3).
ْيج: من أجالء الصحابة شهد أحد واملشاهد بعدها، كان يفتي الناس أيام معاوية بن أيب سفيان  )2) رافع بن ُخدمَ

توىف سنة 74هـ وهو ابن ست وثامنني سري أعالم النبالء )183-181/3).
الثمر  املزارعة عىل نصيب معني من  العامل، وقيل هي  البذر من  بأن يكون  املزارعة  املخابرة: هي عقد   (3(

كالثلث والربع، واألثر يف اللؤلؤ واملرجان )429/1).
)4) املزابنة: بيع الرطب عىل رؤوس النخل بالتمر عىل األرض كياًل واملحاقلة: بيع القمح يف سنبله بقمح مثل 
كيله إحتاف الربية بالتعريفات الفقهية واألصولية ـ د. حييى مراد ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ الطبعة 

األوىل ـ 2004 )98-97).
)5( اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان )428/1).
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قول اجلمهور أال وهو أن اجلمهور أثبتوا ما دلت عليه أقاويل الصحابة مما سبق ذكره من 
النهي عن أنواع البيوع املختلفة وغريها من األحكام إالرّ إهنم ذهبوا إىل إثباهتا عن طريق 
القياس)1) وليس أخًذا من النص وما كان مأخوًذا من النص فهو قطعي الداللة، فلذا 

كان قول األحناف أقوى وهو األرجح واهلل أعلم.

)1( املهذب يف علم أصول الفقه )1542/4-1544( باملعنى.
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املطلب الثاني 

 ǛȆƱ ǼǱƘǖǮǩƗ ǼǝǷ ǏƘǞǩȁƗ ǇƷƗǸǕ ǰǭ ǫƘǖǩƗ ƞǩȅƳ ǯƍ ǯƘǾƛ

مسألتني  يف  األصوليني  تكلم  واصطالًحا،  لغة  للعام  السابق  التعريف  عىل  بناء 
هامتني سيتم بياهنام يف هذا املطلب:

املسألة األوىل: داللة العام عىل العموم)1) من عوارض األلفاظ حقيقة أم جماًزا؟
لتوضيح هذه املسألة وبيان رأي األصوليني فيها يمكن طرحها من خالل اآليت:

اليشء،  يف  تعرض  اآلفة  وهو  عارض:  مجع  العوارض  األلفاظ:  عوارض  معنى   -1
والعَرض من أحداث الدهر من املوت واملرض ونحو ذلك، والعرض: ما يعرض 

لإلنسان من أمر حيبسه من مرض أو لصوص)2).
والَعَرض يف الفلسفة: ما يوجد يف حامله ويزول عنه من غري فساد حامله وذلك 
كصفرة لون الوجه عن املرض، وحركة املتحرك، ومن العارض ما ال يزول عن حامله 

وذلك كسواد القار وبياض البيض)3).
2- واملراد هنا بيان أن العام عرض الزم ملا حلقه من األلفاظ أي صيغ العام التي جعلها 
أهل اللغة دالة عىل العموم مثل كل ومجيع وأدوات الرشط وغريها مما سيأيت ذكرها.

اتفق  لقد  نقول:  أن  بقي  األلفاظ  عوارض  من  العام  بكون  املراد  اتضح  ما  بعد   -3
الزركيش)5): »ال  العموم من عوارض األلفاظ حقيقة، قال  األصوليون)4) عىل أن 

خالف أن العموم من عوارض األلفاظ حقيقة«.

)1( الفرق بني العام والعموم: هو أن العام: هو اللفظ املتناول، والعموم: هو تناول اللفظ ملا صلح له، فالعموم 
مصدر والعام اسم فاعل مشتق من هذا املصدر البحر املحيط يف أصول الفقه )7/3).

)2( لسان العرب )139/9( بتصف يسري.
)3( املرجع السابق: نفس املوضع بتصف يسري.

)4( مجع اجلوامع )44( واآليات البينات )346/2( ورفع احلاجب عن ابن احلاجب )65/2).
)5( تقدمت ترمجته، وقوله يف تشنيف املسامع )647/2).
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املسألة الثانية: داللة العام عىل العموم من عوارض املعاين حقيقة أم جماًزا؟
اختلف األصوليون يف داللة العام عىل العموم هل هي من عوارض املعاين حقيقة 

أم جماًزا وذلك عىل قولني: 
من  العموم  عىل  العام  داللة  أن  إىل  األصوليني)1)  مجهور  ذهب  األول:  الــقــول 

عوارض املعاين جماًزا، واستدلوا عىل ذلك بدليلني:
الدليل األول: لو كان العموم حقيقة يف املعاين الَّطرد يف مجيع أفراده ويف كل معنى، 
ألن االطَّراد من لوازم احلقيقة، فمثاًل لو قال قائل: عم املطر املدينة، فهذا إطالق جمازي؛ 
ألنرّ املطر قد يكون عم يف بعض الوديان واألماكن أكثر من بعضها اآلخر، وهذا بخالف 

ألفاظ العموم فإن احلكم فيها متساو يف مجيع أفراده)2).
الدليل اآلخر: العموم لغة هو شمول أمر واحد ملتعدد، واملتبادر من املراد بالوحدة 
هنا الوحدة الشخصية، واملعاين ليست مشخصة فال توصف بالعموم، وإنام الذي يوصف 

به ما يتحقق فيه الشخص)3)؛ وهو اللفظ دون املعنى)4).

من  العموم  أن  إىل  يعىل)6)  أبو  والقايض  احلاجب)5)  ابن  ذهب  الثاني:  القول 
عوارض املعاين حقيقة واستدلوا لذلك بأنه قد شاع يف لسان أهل اللغة أن العموم حقيقة 

األحكام  أصول  يف  واإلحكام   )648/2( املسامع  وتشنيف   )13/3( الفقه  أصول  يف  املحيط  البحر   )1(
)415/2( وإحتاف األنام بتخصيص العام )27).

)2( تشنيف املسامع )648/2( وإحتاف األنام بتخصيص العام )27-28( باملعنى.
ص  التشخُّ يفْيد  للحقيقة  املوضوع  العلم  يعني:  األصوليني  عند  وهو  الشخص  َعَلم  بالشخص:  املــراد   (3(
ص اخلارجي هو أن يكون له وجود يف اخلارج فال يمكن أن يطلق زيد عىل ما ال  اخلارجي، واملراد بالتشخُّ

وجود له يف اخلارج هناية السول )201/1( بتصف.
)4( وإحتاف األنام بتخصيص العام )27-28( واملهذب يف علم أصول الفقه )1464/4( بتصف.

)5( تقدمت ترمجته، وقوله يف ورفع احلاجب عن ابن احلاجب )66/2).
)6) القاضي أبو يعلى: هو حممد بن احلسني ابن حممد، املعروف بالقايض، الفقيه احلنبيل، األصويل املحدث، 
ري وابن صاعد وغريمها، من مؤلفاته: أحكام القرآن، تويف سنة  ولد سنة 380هـ أخذ العلم عن السكَّ

458هـ الفتح املبني )258/1-261( وقوله يف رشح الكوكب املنري )106/3( بتصف.
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يف شمول أمر ملتعدد كقوهلم: عم اخلليفُة الناَس بالعطاِء، واألصل يف االستعامل احلقيقة. 
وأيًضا استعامل أهل الرشيعة للعموم يف املعاين كاستدالهلم بقوله تعاىل: ]ٱ    ٻ    

ٻ[ فال حيل منها يشء ويتناول التحريم مجيع أنواع االنتفاع وسائر التصفات)1).
الراجح من القولني: املتأمل يف أدلة اجلمهور جيد أهنم أقرب للصواب يف املسألة 
ألننا لو قلنا -اجلمهور- إن العموم من عوارض املعاين حقيقة للزم من ذلك أن يكون 
العموم مشرتًكا لفظًيا)2) بني األلفاظ واملعاين؛ واالشرتاك خالف األصل لكن لو قلنا 
التخلُّص من  إنه من عوارض املعاين جماًزا فإننا نكون قد ختلَّصنا من االشرتاك وفائدة 

االشرتاك هو عدم الوقوع يف اللبس عند استعامل الصيغ الدالة عىل العموم)3).

 :ǰǾǩǸǢǩƗ ǰǾƛ ǛȆƲǩƗ ǓǸǱ

اخلالف يف هذه املسألة لفظيٌّ -أي ال أثر له يف مسائل العام- وذلك ألن اخلالف 
فهو من عوارض  أفراده  اللفظ جلميع  استغراق  به  ُأريد  فإن  العموم؟  تفسري  إىل  راجع 
األلفاظ خاصة، وإن أريد به شمول أمر ملتعدد فهو من عوارض األلفاظ واملعاين مًعا، 
وأما إذا أريد به شمول مفهوم األفراد فهو من عوارض املعاين خاصة فتبني من هذا أن 
اخلالف راجع إىل املراد بالعموم لغة فهو خالف لفظي، وهذا يعني أن الرجوع إىل أهل 

اللغة هو الذي يفصل فيه وال عالقة له باألصول)4).

)1( تشنيف املسامع )648/2-649( ورشح الكوكب املنري )106/3).
)2( تقدم تعريف املشرتك اللفظي )279).

)3( املحصول يف علم أصول الفقه )96/1( وإرشاد الفحول )45( باملعنى.
)4( اخلالف اللفظي عند األصوليني )260/2( بتصف.
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املبحث الثاني 

 ǫǸøøøǮǖǩƗ ƴǾǞǽ Ƙǭ

املطلب األول
 ƞǚǪǩƗ ƞǶƩ ǰǭ ǫǸǮǖǩƗ ƴǾǞǽ Ƙǭ

اختلف األصوليون يف العموم هل له صيغة يف اللغة موضوعة له حقيقة أم ال؟ يف 
هذه املسألة ثالثة أقوال:

القول األول: ذهب مجهور األصوليني إىل أنَّ العموم له صيغة ختصه موضوعة له 
حقيقة تدل عليه؛ وال حتمُل عىل غريه إال بقرينة)1)، وله صيغ كثرية وضعها له أهل اللغة، 
رفة واجلموع املضافة واسم اجلنس  ومن ذلك: أدوات الرشط واالستفهام واجلموع املعَّ

والنكرة املنفية واملفرد املحىل بأل، ولفظ كل ومجيع وأمجع ونحوها.

وقد استدل اجلمهور عىل أنَّ للعموم صيغة معينة باألدلة اآلتية:
الناس: ملا كان العموم من  الدليل األول: شدة احلاجة للعموم يف التخاطب بني 
األمور الظاهرة واحلاجة ماسة إىل معرفته يف التخاُطِب،كان من املحال عادة أن تتواىل 
األعصار عىل أهل اللغة دون أن يضعوا له لفًظا يدل عليه، فوجب الوضع له عادة كام 
وغري  والرجاء  والتمنَّي  والنْهي  كاألمر  ها  ختصُّ أخرى  ألفاًظا  املعاين  من  لكثري  وضعوا 
اللغة، فمن ثمة كان للعموم صيغ ختصه وحُتمل عليه حقيقة ال  ذلك مما هو معلوم يف 

جماًزا )2).

)1( روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقهـ  لإلمام ابن قدامة املقديسـ  دار الكتاب العريبـ  بريوت الطبعة 
األوىل ـ1981 ـ )19( وتشنيف املسامع ـ )659/2( واملهذب يف علم أصول الفقه ـ )1469/4).

)2( رشح العضد عىل خمتص ابن احلاجب مع حاشية التفتازاين ـ دار الكتاب العلمية ـ بريوت ـ الطبعة الثانية 
املسامع  وتشنيف  ـ )74/3(  للسبكي  ـ  احلاجب  ابن  خمتص  احلاجب عن  ورفع  ـ )102/2(  ـ1983 

)659/2( وإحتاف األنام بتخصيص العام )69-71( باملعنى.
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الصحابة  كان  لقد  عليه:  العموم  صيغ  محل  عىل  الصحابة  إمجاع  الثاني:  الدليل 
يف  وردت  إذا  العموم  عىل  الَصيغ  تلك  جيرون  ـ  وفصحائهم  العرب  بلغاء  من  وهم  ـ 
إفادهتا للعموم وال يطلبون دلياًل عىل ذلك فكأنَّ  الكتاب والسنة وكانوا حيملوهنا عىل 

إفادهتا لذلك أمر مسلَّم به)1)، ومن أمثلة ذلك ما يأيت:
1- احتجاج عمر بن اخلطاب عىل أيب بكر الصديق L يف قتال مانعي الزكاة بقوله: 
كيف تقاتلهم وقد قال النبي H: »ُأمرت أْن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ل 
ا رسول اهلل ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا  إله إل اهلل وأنَّ حممداً

دماءهم وأمواهلم إل حبق اإلسالم وحسابهم على اهلل«)2) ومل ينكر أحد من الصحابة 

يق  عىل عمر ْفهمه للعموم من كلمة »الناس« -مجع معرف بأل- لذلك عدل الصدِّ
إىل االحتجاج عليهم باالستثناء الوارد يف آخر احلديث وهو قوله H: »إل 

حبق اإلسالم«)3).

2- إمجاع الصحابة ـ واألئمة من بعدهم ـ عىل إجراء قوله تعاىل: ]ڀ    ڀ    ڀ    
ٺ         ٺ      ٺ    ٺ      ٿ[ ]النور:2[ عىل العموم يف كل زان وزانية غري حمصنني، فدل 

ذلك عىل أن املفرد املعرف بأل يفيد العموم)4).
3- إمجاع الصحابة ـ واألئمة من بعدهم ـ عىل إجراء قوله تعاىل: ]ٺ    ٺ    
ٺ     ٿ    ٿ    ٿ    ٿ           ٹ    ٹ     ٹٹ    ڤ    ڤ      ڤ[ ]املائدة:38[ عىل 

العموم يف كل سارق وسارقة)5).

)1( املراجع السابقة: نفس املواضع.
)2( اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان )24/1).

)3( روضة الناظر )198( وإحتاف األنام بتخصيص العام )69( واملهذب يف علم أصول الفقه )1471/4) 
ورشح العضد عىل خمتص احلاجب )102/2).

)4( اإلمجاع ـ لإلمام ابن املنذر ـ حتقيق د. فؤاد عبد املنعم أمحد ـ مؤسسة اخلليج ـ دولة قطر ـ الطبعة الثانية ـ 
1987 ـ ) 112( إحتاف األنام بتخصيص العام )71( واملهذب يف علم أصول الفقه )1470/4).

)5( املراجع السابقة: نفس املواضع.
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معلومة،  عربية  كلامت  من  للعموم  الصحابة  فهم  عىل  الدالة  األمثلة  بعض  تلك 
وهي ال يمكن محلها عىل غريه، فكان ذلك من أقوى الدالئل عىل وجود ألفاظ خاصة 

تدل عىل العموم حقيقة ال جماًزا.
املتبادر إىل الذهن من تلك الصيغ: عندما يستخدم  الثالث: الشمول هو  الدليل 
املخاطب وال شك  إىل ذهن  املتبادر  الشمول هو  فإن  العموم  اإلنسان صيغة من صيغ 
أنَّ املتبادر يفيد احلقيقة، فلو قال السيد لعبده: كل من دخل داري فأعطه درمًها، فأعطى 
أن  للسيد  يكن  مل  والبعيد؛  القريب  بني  يفرق  أن  دون  سيده  دار  دخل  َمْن  كل  العبد 
يعرتض عليه، ألن ما فهمه العبد هو املتبادر فدل ذلك عىل أن الصيغة تفيد العموم؛ وهو 

املطلوب)1).

الدليل الرابع: ورد يف القرآن الكريم ما يدل عىل استعامل هذه الصيغ يف العموم 
خشية  آيتني  بذكر  هنا  أكتفي  ولكن  كثرية  ذلك  عىل  الدالة  اآليات  احلقيقة:  وجه  عىل 

اإلطالة:

اآلية األوىل: قال تعاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ      پ    پ    پ    ڀ    ڀ    ڀ     ڀ    
ٺٺ     ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ     ٿ    ٹ     ٹ    ٹ    ٹ    ڤ[ ]األنعام:91[.

وجه الدللة: قوله تعاىل: ]پ    پ    ڀ    ڀ    ڀ     ڀ    ٺ[ هذه نكرة يف موضع النفي 
وأفادت العموم ولو مل ُتِفِد العموم ملا كان قوله تعاىل: ]ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ     ٿ    ٹ     
ٹ    ٹ    ٹ    ڤ[ إبطااًل له ونقًضا عليه)2)؛ قال ابـن عاشور)3) »ومقاهلم هذا يعم 

الناظر )99( وإحتاف األنام بتخصيص العام )72( واملهذب يف علم أصول الفقه )1473/4)  )1( روضة 
بتصف. 

)2( اللباب يف عموم الكتاب ـ للعالمة املفرس أيب حفص عمر بن عيل احلنبيل ـ حتقيق الشيخني عــادل أمحد 
ـ )278/8)  الطبعة األوىل ـ 1998  ـ  ـ بريوت  العلمية  الكتب  ـ دار  املوجود وعيل حممد معوض  عبد 

وروضة الناظر )200).
 )3) ابن عاشور: هو سامحة العالمة حممد الطاهر بن حممد بن حممد الشاذيل ولد يف تونس عام 1879م طلب =
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مجيع البرش لوقوع النكرة يف سياق النفي، لنفي اجلنس، ويعم مجيع ما أنزل اهلل باقرتانه 
بـ »من« يف حيز النفي للداللة عىل استغراق اجلنس أيًضا، ويعم إنزال اهلل تعاىل الوحي 
عىل البرش بنفي املتعلِّق هبذين العمومني، ولذلك أمر اهلل نبيرّه H بأن يفحمهم 

باستفهام تقرير وإجلاء بقوله: ]ٺ    ٿ    ٿ    ٿ     ٿ    ٹ     ٹ[«)1). اهـ.

]ی    ی    ی    جئ    حئ    مئ          ىئ    يئ    جب    حب     تعاىل:  قال  الثانية:  اآلية 
خب    مب    ىب    يب    جت[ ]هود:45[.

لعموم وعد  الناجني  مع  ابنه  ي  ينجِّ أن  ربه  S سأل  نوًحا  أن  الدللة:  وجه 
اهلل له بانجاء أهله يف قوله تعاىل يف آية سابقة: ]ڃ    ڃ    ڃ       چ    چ    چ    چ    
ڇ[ ]هود:40[ فقول نوح S: ]مئ          ىئ    يئ    جب[ دليل عىل أن ابنه داخل يف 
هذا العموم)2) وأما قوله تعاىل: ]ٻ         ٻ    ٻ    پ[ ]هود:46[ فهو نفي أن يكون من 
أهل دينه واعتقاده، وليس فيه إبطال لقول نوح: ]مئ          ىئ    يئ    جب[ ولكنه إعالم بأنَّ 

قرابة الدين بالنسبة ألهل اإليامن هي القرابة)3)، بدليل قوله تعاىل بعد ذلك: ]پ          پ    
ڀ    ڀ[ ]هود:46[.

حلاجة  اللغوية  بالرضورة  ثابت  العموم  أنَّ  إىل  كلها  األدلة  هذه  من  نخلص  إذن 
الناس إليه يف خماطبتهم، وثابت يف استعامل أفصح الناس وأعلمهم باللغة العربية وهم 

الصحابة، بل صيغ العموم ثابته يف القرآن الكريم كام سبق بيانه.

=العلم بجامع الزيتونة ودرس عىل عدد من العلامء، ألف تفسريه الشهري التحرير والتنوير يف ثالثني جملًدا 
تويف سنة 1973م شيخ اإلسالم حممد الطاهر بن عاشورـ  تأليف حممد احلبيب بن خوجةـ  وزارة األوقاف 

والشئون اإلسالمية ـ دولة قطر ـ 2004 ـ )153/1( وما بعدها. 
)1( تفسري ابن عاشور ـ مؤسسة التاريخ ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ2000 ـ )211/6( باختصار. 

)2( اإلحكام يف أصول األحكام ـ لآلمدي ـ )417/2( وإحتاف األنام بتخصيص العام )72).
)3( تفسري ابن عاشور )62/11( بتصف.
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القول الثاني: ذهب قوم)1) إىل أن هذه الصيغ حقيقة يف اخلصوص جماز يف العموم 
منهم حممد الثلجي)2)، واستدل أصحاب هذا الرأي بدليلني:

الدليل األول: هذه الصيغ تناوهلا للخصوص متيقن وتناوهلا للعموم غري متيقن، 
ألهنا ال ختلوا إما أن تكون للعموم أو للخصوص، وعىل التقديرين تتناول اخلصوص، 
وعىل الثاين ال تتناول العموم، فلذا كان َجْعُله حقيقة يف اخلصوص أوىل من َجْعله حقيقة 
يف العموم، ألن األول متيقن والثاين مشكوك فيه، فلو مُحل عىل العموم للزم منه ترجيح 

بغري مرجح)3).

 :ǰǾǶƩǷ ǰǭ ǨǾǩƴǩƗ Ɨƶǵ ƙƗǸƩ

أجاب اجلمهور عىل هذا االستدالل بوجهني:
األول: هذا إثبات للغة عن طريق الرتجيح وهو مردود؛ ألن اللغة ال تثبت بذلك 

وإنام تثبت بالنقل.
فيه أحوط؛ ألن اخلصوص يدخل يف  العموم وجعله حقيقة  اللفظ عىل  الثاني: محل 
العموم، بخالف محله عىل اخلصوص فإنه لن يتناول العموم، والعمل عىل األحوط أوىل)4).

الدليل الثاني: إن هذه الصيغ لو كانت للعموم للزم من استعامهلا الكذب يف بعض 
الصور، فمثاًل: لو قال الشخص: رأيت العباد وطفت بالبالد ولبست الثياب، فإن هذه 

احلاجب  ابن  عىل  العضد  ورشح   )658/2( املسامع  تشنيف  يف  أحد  إىل  نسبة  دون  القول  هذا  ذكر   )1(
.(103/2(

الثلجي مقدًما يف علم  ثلج بن عمرو من قضاعة، وكان  ابن  إىل  الثلجي: هو حممد بن شجاع، وُنسب   (2(
احلديث وقراءة القرآن، تويف سنة 226هـ سري أعالم النبالء )379/12( وقوله يف إرشاد الفحول )203) 

وروضة الناظر )196).
)3( رشح العضد عىل ابن احلاجب )103/2( وروضة الناظر )197( وإحتاف األنام بتخصيص العام )73) 

وإرشاد الفحول )202( بتصف.
)4( املراجع السابقة: نفس املواضع بتصف.
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الصيغة لو كانت للعموم ـ املفرد املحىل بأل ـ للزم منها الكذب رضورة ألن املخاطب 
يعلم قطًعا أنه ما رأى كل العباد، وال طاف كل البالد، وال لبس مجيع الثياب، وأما لو 
كانت للخصوص فإنه ال يلزم من استعامهلا الكذب، فكان جعلها حقيقة يف اخلصوص 

أوىل)1).

 :ǨǾǩƴǩƗ Ɨƶǵ ƙƗǸƩ

أجاب اجلمهور عن هذا الدليل بقوهلم: ال ُنسلرّم لزوم الكذب من األمثلة املذكورة، 
ألنه جيوز أن يراد هبا اخلصوص بقرينة العقل، والعقل من املخصصات املتفق عليها، فال 
يلزم  ال  وحينئٍذ  وهكذا،  البالد،  كل  يطوف  أن  وال  العباد،  مجيع  يرى  أن  عقاًل  يمكن 

الكذب ألن إرادة املجاز من اللفظ الصالح له ليس بكذب)2).

القول الثالث: ذهب أبو احلسن األشعري)3) -يف أحد قوليه)4)- إىل أن العموم 
ليست  فهي  وردت  إذا  الصيغ  تلك  أن  بمعنى  واخلصوص  العموم  بني  لفظي  مشرتك 
لعموم وال خصوص بل يفهم منها أنَّ كال املعنيني مراد، وال يرجح أحدمها إىل بقرينة، 

واستدل عىل ذلك بدليلني: 

العموم  يف  أما  واخلصوص،  العموم  يف  استعملت  الصيغ  هذه  األول:  الدليل 
]آل عمران:97[  ]ھ    ھ    ے     ے    ۓ      ۓ    ڭ    ڭ    ڭ[  فنحو قوله تعاىل: 

)1( املهذب يف علم أصول الفقه )1480/4، 1481( بتصف.
)2( املهذب يف علم أصول الفقه )1481/4).

)3) أبو احلسن األشعري: هو عيل بن إسامعيل بن أيب برش، ولد بالبصة سنة 260هـ وأخذ العلم عن أيب 
إسحاق املروزي وأيب عيل اجلبائي وغريمها، برع يف علم الكالم واجلدل، وكان يف أول أمره عىل طريقة 
املعتزلة يف االعتقاد حتى صار راًسا من رؤوسهم، ثم رجع إىل مذهب أهل السنة، له مؤلفات كثرية تصل 
إىل اخلمسني مؤلًفا: منها مقاالت اإلسالميني، واإلبانة عن أصول الديانة، واللمع الكبري وغريها، تويف 

سنة 324هـ الفتح املبني يف طبقات األصوليني )187-185/1).
)4( قوله يف تشنيف املسامع )658/2( ورشح العضد عىل ابن احلاجب )102/2).
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ی     ی     ی     ىئ     ىئ     ىئ     ېئ     ېئ     ]ېئ     تعاىل:  قوله  فنحو  اخلصوص  وأما 

]آل عمران:173[ واألصل يف االستعامل احلقيقة فتكون تلك الصيغ حقيقة يف  ی[ 

العموم واخلصوص باالشرتاك اللفظي)1). 

أما العموم املراد يف اآلية األوىل فيه قوله تعاىل: ]ھ    ھ    ے[ جاء يف تفسريها 

»هذه آية وجوب احلج عند اجلمهور، وأمجع املسلمون عىل ذلك إمجاًعا رضورًيا«)2).

فالناس  ]ېئ    ېئ    ىئ[  تعاىل:  فقوله  الثانية  اآلية  املراد يف  وأما اخلصوص 

ليس املراد منها مجيع الناس بل املراد أعرايب من خزاعة جاء للنبي H بعد غزوة 

أحد وقال له: إن قريًشا قد مجعوا لك اجلموع)3).

 :ǨǾǩƴǩƗ Ɨƶǵ ƙƗǸƩ

االستعامل  يف  )األصل  قاعدة  أن  بقوهلم:  االستدالل  هذا  عن  اجلمهور  أجاب 

احلقيقة( حممولة عىل ما إذا كان اللفظ مرتدًدا بني املعاين من غري أن يتبادر منها أحدها 

عند  الفهم  إىل  يتبادر  العموم  ألن  القبيل،  هذا  من  ليست  العموم  وصيغ  بخصوصه، 

اإلطالق فكانت -تلك الصيغ- حقيقة يف العموم جماًزا يف اخلصوص، وإنام كان ذلك 

ألن االشرتاك اللفظي خالف األصل فوجب التخلص منه)4).

)1( رشح العضد عىل ابن احلاجب )104/2( وإحتاف األنام بتخصيص العام )75( واملهذب يف علم أصول 
الفقه )1478/4( باملعنى.

)2( تفسري القرآن العظيم ـ للحافظ أيب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش ـ مؤسسة الريان ـ بريوت ـ 
الطبعة الثانية ـ 2006 )480/1( باختصار.

)3( فتح القدير من علم التفسري ـ للعالمة حممد بن عيل الشوكاين ـ دار ابن حزم ـ بريوت الطبعة األوىل ـ 
2000 )331( بتصف.

)4( رشح العضد عىل ابن احلاجب )104/2( وإحتاف األنام بتخصيص العام )75( واملهذب يف علم أصول 
الفقه )1478/4( باملعنى.
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أراده  عام  املتكلم  من  االستفسار  الصيغ  هبذه  التكلم  عند  حيسن  الثاني:  الدليل 
منها، وذلك بأن يقال له: أردت العموم أم اخلصوص هبذه الصيغة؟ وحسن االستفهام 

دليل عىل أهنا مشرتكة بني العموم واخلصوص)1).

 :ǨǾǩƴǩƗ Ɨƶǵ ƙƗǸƩ

أجاب اجلمهور عن هذا الدليل بقوهلم: إننا ال ُنسلَِّم أن حسن االستفهام يدل عىل 
قال:  أنَّ من  املدلول، أال ترى  اللفظ متحَد  بل قد حيسن. ولو كان  اللفظي،  االشرتاك 
رأيت أسًدا، يصح أن يستفهم منه ويقال له: أردت الرجل الشجاع أم احليوان املفرتس؟ 
إنه  يقال  أو  الشجاع  الرجل  إن األسد يستعمل حقيقة يف  يقال  أن  ومع ذلك ال يمكن 

مشرتك لفظي بني احليوان املفرتس والرجل الشجاع)2).

 :ǧƗǸǡȁƗ ǳƶǵ ǰǭ ƬƩƗƸǩƗ

املتأمل يف هذه األقوال والناظر يف أدلتها جيد أنَّ أقرهبا إىل الصواب واملوافق للغة 
واستعامالهتا عند أهل الرشع هو قول اجلمهور، وذلك لألدلة اآلتية:

: قوة أدلتهم يف إثبات صيغ العموم وإعامل الصحابة هلا يف معنى العموم، وال  أولاً
شك أن الصحابة هم أفصح الناس كيف ال؟ وقد نزل القرآن بلغتهم، كام أن اجلمهور 

أثبتوا وجود العموم يف احلديث النبوي الرشيف كام تقدم يف أدلتهم)3).
ثانياًا: استطاعوا الرد عىل شبه القائلني بأن هذه الصيغ حقيقة يف اخلصوص دون 
العموم بأن اللغة ال تثبت بالرتجيح وإنام تثبت بالنقل، كام أهنم ردوا عىل قول املخالفني 
بإثبات كذب املتحدث يف بعض استعامالت صيغ العموم بأن العقل جييز ذلك فكان هذا 

من باب التخصيص بالعقل.

)1( إحتاف األنام بتخصيص العام )75( واملهذب يف علم أصول الفقه )1478/4( باملعنى.
)2( املرجعان السابقان: نفس املوضع باملعنى.

)3( املهذب يف علم أصول الفقه )1478/4( باملعنى.
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بإثبات  اللفظي  القائلني بأن هذه الصيغ من باب االشرتاك  ثالثاًا: ردوا عىل شبه 
دون  سامعها  عند  املخاطب  ذهن  إىل  املتبادر  هو  العموم  ألن  كذلك،  ليست  أهنا 

االشرتاك)1).

ومن أجل هذه األدلة وغريها فإن الباحث يرى أن احلق مع اجلمهور وهو قوهلم: 
إن للعموم صيًغا تدل عليه وال حتمل عىل غريه إال بقرينة، واهلل أعلم.

صيغ العموم: أما صيغ العموم فهي كثرية منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو خمتلف 
فيه، ولكن ملا مل يكن البحث يف هذه الصيغ وإثباهتا باألدلة من صلب موضوع الرسالة، 
سأكتفي هنا باإلشارة إىل الصيغ التي اتفق األصوليون عىل أهنا تفيد العموم دون اخلوض 
يف تفصيالهتا أو رضب األمثلة عليها، وتلكم الصيغ إحدى عرشة صيغة وهي: أدوات 
وواو  باإلضافة،  املعرف  واجلمع  بأل؛  املعرف  واجلمع  الرشط،  وأدوات  االستفهام، 
اجلامعة والنكرة يف سياق النفي، واملفرد املعرف باإلضافة، واألسامء املوصولة، وأخرًيا 

الكلامت: كل ومجيع وسائر وما أشبهها يف املعنى)2).

)1( املهذب يف علم أصول الفقه )1473/4-1475( واحتاف األنام بتخصيص العام )75-78( باملعنى.
)2( املهذب يف علم أصول الفقه )1487/4( وما بعدها.
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املطلب الثاني
ǨǢǖǩƗ ƞǶƩ ǰǭ ǫǸǮǖǩƗ ƴǾǞǽ Ƙǭ

ذهب مجهور األصوليني)1) إىل أن العموم قد يكون مستفاًدا من جهة العقل ومعنى 
ذلك: أن اللفظ وحده ال يفيد العموم بوضعه اللغوي، كام أنه ليس مفيًدا له من جهة 

العرف)2)؛ ولكن يفيده عقاًل، وخالف يف ذلك أبو بكر الباقالين)3).

والعموم املستفاد من جهة العقل عىل قول اجلمهور)4) ثالثة أنواع:

:ǜǅǸǩƗ ǺǪǕ ǬǦƮǩƗ ƚǾơƸơ -ǧǷȁƗ ǓǸǲǩƗ

للحكم  الوصف علة  أنَّ  أفاد  اللغوي  اللفظ بوضعه  يكون  أن  النوع  واملراد هبذا 
املذكور دون غريه، وهذا ال يقتيض يف اللغة عمومُه ال يف املنطوق وال يف املفهوم)5).

ال  الوصف  عىل  احلكم  تعليق  ألن  العموم  يفيد  ال  فانه  املنطوق  أما  ذلك:  وبيان 
يقتيض من ناحية اللغة تكرار احلكم عند تكرار الوصف.

وأما املفهوم: فألن الوصف مل يوضع لنفي احلكم عند انتفاء الوصف وإنام وضع 
لثبوت احلكم عند ثبوت الوصف.

األنام  واحتاف   )285/1( الرمحوت  وفواتح   )676/2( املسامع  تشنيف   )450/1( السول  هناية   )1(
بتخصيص العام )58).

)2( سيأيت تعريف العرف يف اصطالح األصوليني )294).
)3) أبو بكر الباقالني: هو حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر، املعروف بالباقالين نشأ بالبصة وسكن بغداد، 
كان فقيًها بارًعا، وحمدًثا حجة، ومتكلاًم عىل مذهب أهل السنة وطريقة األشعري، بل كان إمام األشاعرة 
يف زمانه، له من املؤلفات: اإلبانة، ورشح اللمع، وإعجاز القران وغريها، تويف سنة 403هـ الفتح املبني يف 

طبقات األصوليني )233/1( وقوله يف فواتح الرمحوت )285/1).
)4( تشنيف املسامع )676/2( وفواتح الرمحوت )285/1( وهناية السول )457/1).

املنطوق: هو داللة اللفظ عىل احلكم بطريق املطابقة أو التضمن، واملفهوم: هو داللة اللفظ عىل ثبوت   (5(
حكم املنطوق به للمسكوت عنه وموافقته له نفًيا أو إثباًتا، وهذا هو مفهوم املوافقة املهذب يف علم أصول 

الفقه )1743، 1743).
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وبناًء عليه فالعموم هنا إنام ثبت بطريق العقل، ألن العقل حيكم بأنه كلام ُوِجدت 
ثابًتا  اللفظ  هذا  عموم  فيكون  املعلول،  انتفى  العلة  انتفت  وكلام  املعلول،  وجد  العلة 

بالعقل.
وهذا  مسكر  كل  حتريم  عىل  ذلك  فيدل  لإلسكار،  اخلمر  ُحرَمت  ذلــك:  ومثال 

العموم مأخوذ من العقل ال من اللغة وال من العرف.

:ƞǞǩƘƲǮǩƗ ǫǸǶǞǭ -ǼǱƘƦǩƗ ǓǸǲǩƗ

وبيان  تعريفه  من  البد  عقاًل  للعموم  املخالفة  مفهوم  إفادة  كيفية  توضيح  قبل 
حجيته:

تعريفه: هو إثبات نقيض حكم املنطوق به للمسكوت عنه)1)، وبعبارة أخرى هو 
داللة اللفظ عىل ثبوت حكم للمسكوت عنه خمالف للحكم الذي دل عليه املنطوق نفًيا 

أو إثباًتا)2).

نقيض  عىل  بوصف  قيد  الذي  الترشيعي  النص  يدل  أن  التعريف:  هذا  ومعنى 
حكمه عند انتفاء ذلك الوصف، فيستفاد منه حكامن:

أحدهما: عن طريق املنطوق واآلخ عن طريق املفهوم املخالف لذلك املنطوق)3).

مثاله قول النبي H: »يف سائمة الغنم الزكاة«)4).
فهذا احلديث: دل بمنطوقه عىل أن الغنم السائمة فيها زكاة، ودل بمفهوم املخالفة 

عىل أن الغنم املعلوفة ال زكاة فيها)5).

)1( رشح تنقيح الفصول )55).
)2( املهذب يف علم أصول الفقه )1765/4).

)3( دليل اخلطاب، مفهوم املخالفة، وأثر االختالف فيه بني الفقه والقانون.د. عبدالسالم امحد راجحـ  دار ابن 
حزم ـ الطبعة األوىل ـ 2000 ـ )65( بتصف.

)4( صحيح البخاري ـ باب زكاة الغنم )528/2).
)5( تشنيف املسامع )676/2( واملهذب يف علم أصول الفقه )1765/4( باملعنى.
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أكثر  يف  رشعية)1)  حجة  املخالفة  مفهوم  أن  إىل  األصوليني  مجهور  ذهب  وقد 
أنواعه)2)، ويسمى أيًضا بدليل اخلطاب.

وأما داللته عىل العموم ففي احلديث السابق يقال: إنه يدل بمفهوم املخالفة عىل أنه 
ال زكاة يف كل ما ليس بسائمة من الغنم)3).

بمفهوم  دل  قد  إنه  ظلم«)4)  الغي  »مطل   :H النبي  قول  آخر:  ومثال 
املخالفة عىل أنَّ مطل غري الغني عموًما ال يكون ظلام)5).

:ǨƕƘƾǩƗ ǧƗƐƽ ǺǩƑ ǔƩƸǽ Ƙǭ -ƤǩƘƦǩƗ ǓǸǲǩƗ

وحقيقته أن يأيت سائل يسأل النبي H فيجيبه دون أن يأيت من جوابه بكالم 
يشعر بأن هذا اجلواب خاص بالسائل، ففي هذه احلالة يكون اجلواب عاًما لألمة كلها، 

وقد ورد من ذلك اليشء الكثري.

 H النبي  بينام نحن جلوس عند   :I أبو هريرة)6)  قال  أمثلته:  ومن 
امرأيت  عىل  وقعت  قال:  »مالك؟«  قال:  هلكُت  اهلل،  رسول  يا  فـقـال:  رجـل  جاءه  إذ 
»فهل  ال،  قال:  تـعـتـقـها؟«  رقـبـة  تـجـد  »هـل   :H اهلل  رسول  فقال  صائم،  وأنا 

)1( دليل اخلطاب ـ عبد السالم أمحد راجح )65).
)2( من أنواعه: مفهوم الرشط، والصفة، والغاية، والعدد و االستثناء وغريها املهذب يف علم أصول الفقه 

.(1767/4(
)3( تشنيف املسامع )676/2( واملهذب يف علم أصول الفقه )1765/4).

)4( اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان )453/2).
)5( إحتاف األنام بتخصيص العام )59).

)6) أبو هريرة: صحايب جليل بل من مشاهري الصحابة، اختلفوا يف اسمه عىل أقوال كثرية أرجحها عبد الرمحن 
بن صخر، وهو من أكثر الصحابة رواية للحديث النبوي الرشيف مع أن صحبته مل تزد عىل أربع سنوات، 
النبالء )578/2- الفقه، تويف سنة 57هـ وقيل 58هـ سري أعالم  السنة ويف  القرآن ويف  وكان رأًسا يف 

.(627
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تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني؟« قال: ال، قال: »فهل جتد طعام ستني مسكيناًا؟« 

قال: ال)1).

وجوب  يفيد  وهو  عام  أنه  إال  واحد  رجل  لسؤال  إجابة  كونه  مع  احلديث  فهذا 
الكفارة عىل كل من جامع يف هنار رمضان)2).

ر عنه ثم وطيء يف  وقال ابن عبد الرب)3): وأمجعوا عىل أن َمْن وطيء يف رمضان فكفَّ
يوم آخر أن عليه كفارة أخرى، وأمجعوا عىل أن ليس عىل من وطيء مراًرا يف يوم واحد 
إال كفارة واحدة«)4) فذاك ما استنبطه األصوليون من كون سؤال السائل يفيد العموم 
ال من جهة اللغة وال من جهة العرف بل من جهة العقل وحده، وهذا ما أفتى به الفقهاء 

وأمجعوا عليه.

)1( اللؤلو واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان )289/1).
)2( املحصول يف علم أصول الفقه )355/1( واملهذب يف علم أصول الفقه )1468/4).

)3) ابن عبد الرب: هو يوسف بن عمر بن عبد الرب األندليس، حافظ شيخ علامء األندلس وكبري حمدثيها، له 
من املؤلفات: التمهيد يف رشح املوطأ وكذا االستذكار، واالستيعاب وغريها، تويف سنة 463هـ الديباج 
املذهب يف معرفة أعيان املذهب ـ البن فرحون املالكي ـ حتقيق مأمون بن حمي الدين اجلنان ـ دار الكتب 

العلمية ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ 1996 ـ )442-440).
)4( االستذكار ـ البن عبد الرب ـ حتقيق عبد الرزاق املهدي ـ دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ الطبعة األوىل 

ـ 2001ـ )201/3).



323

املطلب الثالث
ǛƸǖǩƗ ƞǶƩ ǰǭ ǫǸǮǖǩƗ ƴǾǞǽ Ƙǭ

الكالم عىل العرف وإفادته للعموم يتلخص يف حمورين:

:ǴƢǢǾǢƭ ǯƘǾƛǷ Ƙ ăƭȆǎǅƗǷ ƞǚǩ ǛƸǖǩƗ ǜǽƸǖơ -ǧǷȁƗ ƷǸƮǮǩƗ

والعرف  إليه،  وتطمئن  اخلري  من  النفوس  تعرفه  ما  كل  هو  لغة:  العرف   : أولاً
واملعروف بمعنى واحد: ضد النكر، واملعروف هو اجلود،يقال: أواله عرًفا أي معروًفا أي 
جوًدا، ويأيت العرف واملعروف بمعنى حسن الصحبة مع األهل وغريهم من الناس)5).

وقال الراغب: واملعروف اسم لكل فعل ُيعرف بالعقل أو الرشع ُحْسنُه، قال تعاىل: 
]ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ[ ]التوبة:71[.

ا: لقد اختلفت عبارات األصوليني يف تعريفه ولذا سأكتفي  ثانياًا: العرف اصطالحاً
هنا بالتعريف الذي اختاره جممع الفقه االسالمي بالكويت)6): )العرف: هو ما اعتاده 

الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك وقد يكون معترًبا رشًعا او غري معترب(.

ا من تعريف ابن عطية)7) )كل ما عرفته النفوس مما ال  وهذا التعريف قريب جداًّ
ه الرشيعة()8) غري أن ابن عطية الحظ يف تعريفه للعرف ما أقرته الرشيعة فقط دون  َتردُّ

غريه.

)5( لسان العرب مادة: )ع ر ف( وخمتار الصحاح ـ لإلمام حممد بن أيب بكر الرازي ـ مكتبة لبنان ـ 1993ـ 
مادة: )ع ر ف( بتصف.

)6( جملة جممع الفقه االسالمي ـ الكويت ـ 1988 ـ )2921/4).
)7) ابن عطية: هو عبد احلق بن عبد الرمحن بن عطية الغرناطي؛ صاحب التفسري، كان فقيًها جلياًل عارًفا 
باألحكام واحلديث والتفسري والنحو واللغة، ألف تفسري القرآن وهو أصدق شاهد علـى إمامته تويف سنة 

546هـ بغية الوعاة )73/2).
ـ  ـ مكة  القرى  أم  ـ من منشورات جامعة  الغنوجي  العزيز  بن عبد  للعالمة حممد  املنري  الكوكب  )8( رشح 

الطبعة األوىل ـ 1978 )448/4).
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ثالثاًا: إثبات حجية العرف: ذهب مجهور العلامء)1) إىل أن العرف دليل من أدلة 
الرشع وحجة قائمة وواحد من األصول التي يعتد هبا يف غري موضع النص، واستدلوا 

بأدلة من الكتاب واآلثار.

منها قوله تعاىل: ]ۇ     ۇ        ۆ    ۆ     ۈ    ۈ[ ]البقرة:233[.

ووجه االستدالل: أن اهلل E جعل حتديد الرزق والكسوة ونوعيتها تابع 
للعرف، إذ قد أحال اهلل إليه)2).

يقول ابن العريب)3) يف تفسريه لآلية )يعني عىل قدر حال األب من السعة والضيق؛ 
ومحل عىل العرف والعادة يف مثل ذلك العمل، ولوال أنه معروف ما أدخله اهلل تعاىل يف 

املعروف()4).

ومنها قوله تعاىل: ]ڄ    ڃ      ڃ     ڃ    ڃ    چ    چ[ ]األعراف:199[. 
يقول القرايف)5) مبيِّنًا هذه اآلية يف داللتها عىل االحتجاج بالعرف )فكل ما شهد به العادة 
ينة وألنَّ القول قول مدعي العادة يف مواقع  ُقيِضَ به، لظاهر هذه اآلية إال أن تكون هناك بِّ

اإلمجاع(.

)1( الفقه اإلسالمي ـ د. وهبة الزحييل ـ )505،506/2( واملهذب يف علم أصول الفقه )1021/3).
)2( األدلة املختلف فيها عند األصوليني ـ د. مصلح بن عبد احلي النجار ـ مكتبة الرشد ـ الرياض ـ الطبعة 

األوىل ـ 1424هـ  )180).
)3) ابن العربي: هو العالمة القايض أبو بكر حممد بن عبداهلل بن حممد األشبييل، احلافظ املشهور، كان إماًما 
من أئمة املالكية أقرب إىل االجتهاد من التقليد، فقيًها حمدًثا أصولياًّا أديًبا متكلاًم، له مؤلفات كثرية يف خمتلف 
العلوم، منها املحصول يف علم األصول، وعارضة األحوذي يف رشح الرتمذي، والقبس يف رشح موطأ 

مالك بن أنس وغريها تويف سنة 543هـ الفتح املبني )28/2).
)4( أحكام القرآن ـ أليب بكر ابن العريب ـ حتقيق حممد عبدالقادر عطا ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ الطبعة 

األوىل 1408/1هـ )274/1).
)5( تقدمت ترمجته، وقوله يف كتابه الفروق ـ عامل الكتب ـ بريوت ـ بال تاريخ ـ )149/3).
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اهلل  املسلمون حسنًا فهو عند  I: )فام رأى  ابن مسعود)1)  اآلثار: قول  ومن 
حسن، وما رأوه سيًئا فهو عند اهلل سيئ()2).

ووجه االستدالل من هذا األثر أنَّ ما اعتاده املسلمون وعرفوه واستحسنته عقوهلم تلقته 
نفوسهم بالقبول إنَّه حسن، وإذا كان كذلك فهو عند اهلل حسن أي مقبول ومسلَّم برشعيته.

التي كانت سائدة يف عهده والتي ال تصادم  H األعراف  النبي  أقر  وقد 
الرشع احلنيف، كإقراره لعقد السلم واملضاربة ونحومها مما كان معروًفا لدى الناس يف 

ذلك الوقت)3).

:ǯƘǕǸǱ ǛƸǖǩƗ ƞǶƩ ǰǭ ǫǸǮǖǩƗ ƴǾǞǽ Ƙǭ -ǼǱƘƦǩƗ ƷǸƮǮǩƗ

النوع األول: ما ُنسب احلكم فيه لذات:
واملراد من هذا النوع أن يكون احلكم منسوًبا لذات من الذوات وتعلقه يف املعنى 
]النساء:23[  ڌ[  ڌ     ]ڍ     تعاىل:  قوله  نحو  وذلك  املكلف  بفعل 
أعني  مرادة،  غري  احلقيقة  وهذه  األم  ذات  إىل  هنا  أضيف  وقد  فالتحريم حكم رشعي 
بأفعال  يتعلق  إنام  وهو  الرشعي  احلكم  أنواع  من  نوع  التحريم  ألن  األم،  ذات  حتريم 
املكلفني ال بذواهتم، فُعِلَم من هذا كله أنَّ اللفظ بوضعه اللغوي يفيد حتريم شئ ما من 
أنواع  بتحريم مجيع  مقيًدا  املعنى وجعلوه  هذا  نقلوه من  العرف  أهل  ولكن  األمهات، 
االستمتاعات املقصودة يف النساء عرًفا، وبناًءا عليه فقد اسُتفيد عموم اللفظ هنا من جهة 

العرف ال من جهة اللغة)4).

)1( تقدمت ترمجته.
)2( روى هذا األثر عدد من أصحاب احلديث فقد رواه أمحد يف مسنده، والطياليس والبيهقي والطرباين موقوًفا 
ا، وقال احلافظ ابن عبد اهلادي:  عىل ابن مسعود، وهذا يعني أنه من كالم ابن مسعود وليس حديًثا نبوياًّ
»ُروي مرفوًعا عن أنس باسناد ساقط ـ أي ال تقوم به احلجة ـ واألصح وْقفه عىل ابن مسعود« اهـ كشف 

اخلفاء ـ للعجلوين ـ )1245/2).
)3( األدلة املختلف فيها عند األصوليني )181).

)4) هناية السول )456/1( ورشح الكواكب املنري )154/3( وإحتاف األنام بتخصيص العام )75( باملعنى.
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به  املنطوق  حكم  ثبوت  عىل  اللفظ  داللة  املوافقة:هو  مفهوم  الــثــانــي:  الــنــوع 
ھ     ہ      ہ     ]ہ     تعاىل:  قوله  مثل  وإثباًتا،وذلك  نفًيا  له  وموافقته  عنه  للمسكوت 
ذلك  ونحو  وشتمهام  الوالدين  رضب  هو  عنه  فاملسكوت  ]اإلرساء:23[.  ھ[  ھ    
من أنواع األذى، وقد دل عليه اللفظ املنطوق به وهو حتريم التأفيف)1)، وهذا من باب 
التنبيه باألدنى لألعىل وهو أنه نبَّه بتحريم التأفيف عىل األعىل وهو الرضب، وهذا مل يفده 

الوضع اللغوي وإنام مستفاد من جهة العرف)2).

وممن ذكر إفادة مفهوم املوافقة للعموم ابن قدامة)3) والزركيش)4) وإمام احلرمني)5) 
السابقة، وجعلوا مفهوم  باآلية  والسبكي)6) والغزايل)7) وغريهم، واستدلوا عىل ذلك 
املوافقة يتحقق يف مجيع صور إيذاء الوالدين من قتل ورضب وشتم ونحو ذلك فيكون 
حكم هذه األفعال واألقوال التحريم وُفهم ذلك؛ من حرمة التأفيف يف اآلية الكريمة، 

وذلك ُأخذ من عموم مفهوم املوافقة)8).

 (1743/4( الفقه  أصول  علم  يف  واملهذب   )53( اخلطاب  ودليل   )482/3( املنري  الكوكب  رشح   )1(
وتشنيف املسامع )342/1( باملعنى.

)2( إرشاد الفحول )303).
)3) ابن قدامة: هو عبداهلل بن أمحد بن قدامة الدمشقي املعروف باملوفق ابن قدامة، ولد سنة 541هـ واخذ 
العلم عن مجاعة من العلامء كاملنذري وابن طاهر وغريمها، له عدة مؤلفات منها: الكايف يف الفقه احلنبيل، 
وروضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه، كام أن له عدًدا من الرسائل، توىف سنة 620هـ الفتح املبني يف 

طبقات األصوليني )54/2، 55( وقوله يف تشنيف املسامع )344/1).
)4( تقدمت ترمجته، وقوله يف تشنيف املسامع )344/1).

)5( تقدمت ترمجته، وقوله يف الربهان )298/1).
)6( تقدمت ترمجته، وقوله يف مجع اجلوامع )45).

)7( تقدمت ترمجته، وقوله يف املستصفى )64).
)8( املستصفى )264( واملهذب يف علم أصول الفقه )1755/4).
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املبحث الثالث 
ǫƘǖǩƗ ƙƘƛ Ǽǝ ǋƸǂǩƗ ƙǸǪƽƍ

املطلب األول
ǫǸǮǖǪǩ ǺƢǭǷ ǰǽƍǷ ǻƍ ƝƳƘǝƑ

يف هذا املبحث سيدور الكالم عىل أدوات الرشط التي ذهب أكثر األصوليني)1) 
إىل أهنا تفيد العموم ومل خيالف يف ذلك إال القليل، وتلك لألدوات هي أي وأين ومتى، 
وهذه سيتم بحثها يف هذا املطلب، وما ومن وهاتان سيتم بحثهام يف املطلب اآليت، ثم يأيت 

بيان حكم بقية األدوات الرشطية يف خامتته.

ولكن قبل الرشوع يف بيان كيفية إفادهتا العموم ال بد من ذكر األدلة التي استدل 
هبا األصوليون عىل إفادة تلك األدوات للعموم وهي ثالثة أدلة)2):

الدليل األول: صحة االستثناء: يصح االستثناء مما دخلت عليه أداة الرشط وذلك 
نحو أْن يقول السيد خلادمه: مْن دخل داري فأكرمه إال زيًدا، واالستثناء خُيرج من الكالم 
يقال يف األدوات  العموم، وهكذا  تفيد  )َمْن(  أنَّ  املثال  فيه، فثبت هبذا  ما لواله لدخل 

األخرى املعنيَّة.

الدليل الثاني: إمجاع الفقهاء وأهل اللغة: لقد أمجع هؤالء عىل أنَّ استعامل هذه 
األدوات يف الكالم يرتتب عليه عموم احلكم، فمثاًل لو قال السيد: َمْن دخل ِمن عبيدي 
له دخل  عبد  يعتق كل  أنه  أمجعوا عىل  اللغة  وأهل  الفقه  أهل  فإنَّ  فهو حر،  الدار  هذه 

)1( رفع احلاجب عن ابن احلاجب )86/3( واملهذب يف علم أصول الفقه )4).
)2( سلم الوصول برشح هناية السول ـ ملحمد بخيت املطيعي ـ مطبوع هبامش هناية السول لإلسنوي ـ عامل 
 (1492  ،1491/4( الفقه  أصول  علم  يف  واملهذب   )326-324/2( ـ  تاريخ  بال  ـ  بريوت  ـ  الكتب 

بتصف.
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الدار، وترتب عىل هذا أنَّ كل من رأى واحًدا منهم دخل الدار أن يتعامل معه معاملة 
األحرار، أي يبيع منه أو يستأجر له دون إجازة سيده ألنه أصبح حًرا.

الدليل الثالث: توجيه االعرتاض عىل من خالف األمر هبذه األدوات: هذا يعني 
أنه إذا جاء التعبري بإحدى هذه األدوات وُفِهَم منها خالف العموم جاز االعرتاض والذم 
هلذا املخالف، فمثاًل لو قال السيد لعبده: من دخل داري فأكرمه، فإن أكرم العبد بعض 
الداخلني دون بعض فإنَّه جيوز للسيد أن يعرتض عليه بـل له أن يعاقبه ملخالفته األمر 

وهذا معلوم من اللغة وال ُيعَذر العبد عىل عدم فهمه للعموم.

ويف هذا املطلب سيتم الكالم على ثالث أدوات هي:
الرشطية  معاٍن:  مَخسة  عىل  الكالم  يف  تقع  »أي«  أنَّ  تقدم  للعموم:  أيرّ  إفادة   -1

واالستفهامية واملوصولية، وكوهنا صفة للنكرة، وكوهنا وصلة إىل نداء ما فيه أل)1).
تفيد  التي  الواقعة استفهامية ورشطية هي  أيرّ  أنَّ  إىل  ذهب مجهور األصوليني)2) 
العموم، وخالف يف ذلك بعض احلنفية)3) حيث ذهبوا إىل أن »أي« ال تفيد العموم بحال 

من األحوال سواء كانت رشطية أو غريها.
تعاىل:  بقوله  رشطية  وقوعها  عند  للعموم  إفادهتا  عىل  استدلوا  فقد  اجلمهور  أما 
]ژ    ژ     ڑ    ڑ      ک    کک    ک    گ    گ    گ     گ    ڳ[ ]اإلرساء:110[ فـ »أًيا« 
رشطية و»ما« زائدة وفعل الرشط قوله )تدعوا( وجوابه )فله األسامء احلسنى(، واجلملة 
 H تدل عىل العموم ألنَّ اآلية نزلت رًدا عىل املرشكني حيث أنكروا عىل النبي

قوله يف الدعاء )يا اهلل يا رمحن()4) فاآلية ترغب يف سؤال اهلل بجميع أسامئه احلسنى.

)1( الصفحات )153-155( من هذه الرسالة.
الفقه  أصول  علم  يف  واملهذب   )262( والعموم  اخلصوص  يف  املنظوم  والعقد   )77/3( املحيط  البحر   )2(

.(1491/4(
)3( البحر املحيط )77/3( وفواتح الرمحوت )241/1).

)4( اجلامع ألحكام القرآن ـ للقرطبي ـ )342/10( باملعنى.
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فنكاحها  مواليها  إذن  بغري  ْت  ُنِكحمَ امرأة  H: »أميا  بقوله  أيًضا  واستدلوا 
باطل«)1) فهذا يعم كل امرأة.

واستدل اجلمهور عىل إفادهتا للعموم عند وقوعها استفهامية بقوله تعاىل: ]ہ    
ھ    ھ     ھ    ھ    ے    ے[ ]الكهف:12[.

ووجه االستدالل باآلية إنام هو مبني عىل قول من ذهب إىل أهنا استفهامية خالًفا 
لسيبويه)2) القائل بأهنا هنا موصولة بمعنى الذي، وقد خالفه يف ذلك الكوفيون ومجاعة 

من البصيني.

ولقد قال ابن الرساج)3) قوالً يوافق ما ذهب إليه األصوليون من إفادة »أي« يف 
اآلية الكريمة للعموم وإليك قوله بمعناه: )إنَّ »أًيا« وضعت عىل العموم واإلهبام؛ فإذا 
قلت يعجبني أهيم يقوم، فكأنك قلت: يعجبني الشخص الذي يقع منه القيام كائنًا من 
كان، وهذا جائز يف كالمهم ـ أْي قولك يعجبني أهيم يقوم ـ وأما لو قلت: أعجبني أهيم 
قام؟ مل يقع إال عىل الشخص الذي قام فأخرجها عام ُوِضعَت له من العموم ولذا ُمنِع هذا 

التعبري عندهم، وهلذا يشرتط يف عاملـ  أيـ  أْن يكون متقدًما عليها نحو ]چ    چ    
ڇ    ڇ                 ڇ    ڇ    ڍ     ڍ    ڌ         ڌ[ ]مريم:69[ وذلك ألجل الفرق بني االستفهامية 
والرشطية من ناحية وبني املوصولية من ناحية أخرى، ألن األوليني ال يعمل فيهام إال 

متأخر بخالف املوصولة( اهـ.

)1( سنن أيب داود )463/1( وسنن ابن ماجه ـ للحافظ أيب عبداهلل حممد بن يزيد القزويني ـ حتقيق حممد فؤاد 
عبد الباقي ـ دار الريان للرتاث ـ مص بال تاريخ ـ )605/1( والفتح الرباين برتتيب مسند اإلمام أمحد 

الشيباين تأليف أمحد عبدالرمحن البنا ـ دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ بال تاريخ ـ )54/16).
)2( تقدمت ترمجته.

ـ  كثري  ابن  دار  ـ  الدرويش  الدين  تأليف حمي  ـ  وبيانه  الكريم  القران  إعراب  وقوله يف  ترمجته،  تقدمت   )3(
بريوت ـ الطبعة السادسة ـ 1999م ـ )635/4( بتصف.
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وهبذا يتبني قوة قول اجلمهور من إفادة أي االستفهامية والرشطية للعموم.

وأما بقية أنواع أي فهي ال تفيد العموم عند اجلمهور، وتوسع القرايف)1) فجعل 
أكرم أهيم أفضل)2)، وجعل  القائل:  بنحو قول  للعموم؛ ومثَّل هلا  املوصولة مفيدة  أي 
املنادى، ولفظة  : هو  الرجل، أيُّ أهيا  يا  للعموم نحو قولك:  أيًضا مفيدة  املوصوفة  أي 
»ها« صلة زائدة بني الصفة واملوصوف، والرجل صفة بمعنى هو املنادى، وإنام ُأدخلت 
وهبذا  والتعريف  النداء  حَريْف  بني  اجلمع  كرهوا  »ألهنم  والرجل  النداء  »يا«  بني  »أي« 
صارت أي واقعة موقع املنادى ـ الرجل ـ بتقدمها عليه، فصارت مثل »َمْن« موصولة 
ورشطية واستفهامية أي لوجوب تصدرها الكالم، وِمْن َثمَّ أفادت العموم يف هذه احلالة 

ايًضا)3).

ولكن هذا الذي ذهب إليه القرايف من إفادة »أي« للعموم فيام عدا حالتي الرشط 
واالستفهام مل يذكره غريه من األصوليني بحسب إطالعي بل أنكره عليه الزركيش)4)بقوله: 

ى عمومها إىل املوصولة واملوصوفة يف النداء( اهـ. )وتوسع القرايف فعدَّ

تنبيه: ذهب الغزايل)5) والقشريي)6) إىل أنَّ »أًيا« ال تفيد العموم أصاًل ال يف حالتي 
ا« تكون بمعنى  الرشط واالستفهام وال يف غريمها، واحتجا لذلك بقول أهل النحو )إنَّ »أياًّ

»بعض« إذا ُأضيَفْت إىل معرفة، نحو قولك: أي الرجلني أتى؟ وأي الرجال ذهب؟

)1( تقدمت ترمجته.
)2( العقد املنظوم يف احلصوص والعموم )262).

)3( العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم )262، 263( بتصف.
)4( تقدمت ترمجته، وقوله يف البحر املحيط يف أصول الفقه )78/3).

)5( تقدمت ترمجته، وقوله يف املستصفى )232).
)6) القشريى: هو بكر بن حممد بن العالء املالكي، كان يكنى بأيب الفضل، ولد بالبصة سنة 264هـ، أخذ 
العلم عن الربكاين والفرياين وغريمها، له كتاب القياس؛ والرد عىل املزين والرد عىل القدرية وغريها توىف 

سنة 344هـ الفتح املبني )202/1، 203( وقوله يف البحر املحيط يف أصول الفقه )78/3).
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وهذا قول مردود باألدلة التي استدل هبا اجلمهور عىل إفادة أدوات الرشط املذكورة 

للعموم.

ذكره،  سبق  وهذا  استفهامية،  كانت  سواء  تفيده  للعموم:وهي  وإفادهتا  أين   -2

أو كانت رشطية كام يف قوله تعاىل: ]ۈ     ٴۇ    ۋ    ۋ[ ]النساء:78[، ونحو 

قولك: أين تذهب أذهب معك، واملقصود منها عموم األمكنة)1).

إنَّ  النحاة إال  ايًضا، وقد نص عليه  العموم يف األمكنة  تفيد  ومع أن لفظة »أنَّى« 

األصوليني مل يذكروها هنا، فلعل ذلك لكوهنا حتتمل عموم األحوال أيًضا)2).

رشطية  العموم  تفيد  متى  أن  ذكرنا  وأن  سبق  لقد  للعموم:  وإفادهتا  متى   -3

عموم  تفيد  متى  أن  تقرر  إذا  ملخصه:  استشكااًل  األصوليون  ذكر  ولكن  واستفهامية 

متى  قوله:  وبني  طالق،  فأنت  الدار  دخلت  كلام  القائل:  قول  بني  الفرق  فام  األزمنة، 

دخلت الدار فأنت طالق.

جوابه: أنَّ الطالق يتكرر بقوله: كلام، دون قوله »متى«، أي كلام دخلت املرأة الدار 

فإهنا تطلق طلقة، دون قوله » متى » فهي إنام تطلق مرة واحدة.

والسبب يف ذلك أن »كلام« تفيد التكرار القتضائها عموم األفعال فاذا قال: كلام 

دخلت، فمعناه كل دخول يقع منك، وهذا بخالف متى فهي تفيد عموم األزمنة وال 

تقتيض تكرار األفعال، بدليل استعامهلا فيام ال تكرار فيه، كام إذا قيل: متى قتلت زيًدا؟ 

فهذا ال تكرار فيه)3).

)1( العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم )272( وتشنيف املسامع )661/2).
)2( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )90/3( بنصف.

)3( البحر املحيط يف أصول الفقه )81/3، 82( ورشح تنقيح الفصول )107( بتصف.
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تذكر عند األصوليني  مل  أنه  إال  النحاة  األزمنة عند  تفيد عموم  »أيان«  ومع كون 
فلعل السبب يف ذلك هو أنَّ »أيان« تفيد العموم يف األزمنة التي فيها األمور العظام)1) 
كام يف قوله تعاىل: ]ىئ    ىئ    ىئ    ی    ی[ ]النازعات:42[، وخالفهم القرايف)2) يف 
ذلك فنص عىل أن »أيان« من أدوات العموم فقال »أيان: إذا استفهمت عن تثنية النكرة 
املرفوعة: كقولك ملن قال لك: جاء رجالن، فتقول: أيان« وواضح من النص أن »أيان« 

التي يعنيها القرايف ليست هي »أيان« التي يستفهم هبا عن الزمان.

)1( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )90( بتصف.
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم )264).
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املطلب الثاني
ǫǸǮǖǪǩ ƘǭǷ ǰǭ ƝƳƘǝƑ

ومثال  واستفهامية)1)  رشطية  العموم  تفيد  َمْن  أن  إىل  األصوليني  مجهور  ذهب 

ک     ک     ڑ     ڑ     ژ      ژ     ڈ     ڈ     ]ڎ     تعاىل:  قوله  الرشطية 

ىث     جثمث     ىت    يت      ]مت     تعاىل:  وقوله  ]الزلزلة:8-7[  گ[  گ     ک    ک    
يث    حج[ ]فصلت:46[.

]ڀ    ڀ    ڀ      :S ومثال االستفهامية قوله تعاىل حكاية عن قوم ابراهيم 

ڀ    ٺ[ ]األنبياء:59[ وقوله تعاىل: ]ڄ    ڃ    ڃ    ڃ     ڃ    چ    چ[ 
]احلجر:56[.

وأما »َمْن« املوصولة فقد ذهب أكثرهم األصوليني إىل أهنا ال تفيد العموم، وممن 

ذهب عىل هذا الرأي إمام احلرمني)2) والفخر الرازي)3) والقايض الباقالين)4) ورصح به 

أبو منصور البغدادي)5) حيث قال: وإن كانتا -يعني َمن وما- بمعنى الذي والتي فهام 

حينئذ معرفة وليستا للجنس، ولكن ربام تناوال يف املعرفة واحًدا وربام تناوالمجًعا؛ كقوله 

تعاىل: ]جخ    حخ     مخ    جس[ ]يونس:42[.

)1( البحر املحيط يف أصول الفقه )73/3( والتلخيص ـ إلمام احلرمني )161).
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف التلخيص )16).

)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف املحصول يف علم أصول الفقه )354/1).
)4( تقدمت ترمجته، وقوله يف البحر املحيط يف أصول الفقه )74/3).

والفقه عىل مذهب  برع يف األصول  البغدادي،  التميمي  بن حممد  بن طاهر  أبو منصور: هو عبدالقادر   (5(
الشافعي والنحو واألدب، ولد ونشأ يف بغداد، أخذ العلم عن أيب بكر اإلسامعييل وأيب إسحاق االسفراييني 
وأيب بن عدي وغريهم، من مؤلفاته: الفصل يف أصول الفقه والفرق بني الِفَرق، وتأويل متشابه األخبار 

وغريها، توىف سنة 429هـ الفتح املبني )244/1( وقوله يف البحر املحيط يف أصول الفقه )73/3).
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وذهب فريق آخر من األصوليني إىل أنَّ »َمن« املوصولة تفيد العموم، منهم القرايف)1) 
حيث يقول: »وِمْن صيغ العموم: َمْن اخلربية املوصولة نحو قوله تعاىل: ]ڦ    ڦ       ڦ    
ڄ    ڄ    ڄ[ ]الرعد:15[« والصفي اهلندي)2) حيث يقول: »القول يف أن َمْن وما 

وأين ومتى وما جرى جمراها يف االستفهام ةاخلرب والرشط واجلزاء للعموم« اهـ.

ولكن عىل هذا القول يربز إشكال قوي جًدا وهو أن النحاة قد رصحوا بأنَّ رشط 
فة للموصول، واملعهود ال  الصلة أن تكون معهودة معلومة للمخاطب وهلذا كانت معرَّ

عموم فيه.

جواب هذا الستشكال أْن يقال: للموصول جهتان:
األوىل: أن ُيستعمل يف معني باعتبار العهد الذي بني املخاطب واملتكلم كام لو قال: 

لقد ذهب الذي جاءك باألمس، وهذه اجلهة هي التي اعتربها النحاة.

اعتربه  الذي  وهذا  له،  يصلح  ما  كل  ِمن  معني  غري  يف  ُيستعمل  أْن  الثانية: 
األصوليون، فمثاًل لو قال السيد لعبده: أكرم الذي يأتيك فهذا عام باعتبار أنه حيتمل كل 

آٍت وليس عاًما بالقرينة اللغوية، وهو أن يكون الذي يأتيك معلوم لدى العبد.

وهبذا االعتبار ال خالف بني النحاة واألصوليني ألن كل واحد من الفريقني اعترب 
جهة بعينها)3).

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم )252).
)2) الصفي اهلندي: هو حممد بن عبدالرحيم بن حممد، امللقب بصفي الدين اهلندي، الفقيه الشافعي األصويل، 
ولد باهلند سنة 644هـ، اخذ العلم عن جده ألمه ثم رحل يف طلب العلم، فأخذ عن ابن سبعني، والرساج 
األرموي والفخر ابن البخاري وغريهم، من أعظم مؤلفاته هناية الوصول إىل علم األصول، توىف بدمشق 
سنة 715هـ  الفتح املبني )119/2( وقوله يف كتابه: هناية الوصول ـ حتقيق د. صالح بن سليامن اليوسف 

ود سعد بن سامل السويح ـ مكتبة الباز ـ مكة املكرمة ـ الطبعة الثانية ـ 1999 ـ )1288/4).
)3( إحتاف األنام بتخصيص العام )36، 37( والبحر املحيط يف أصول الفقه )84/3( باملعنى.
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:ǫǸǮǖǪǩ Ċǰ Ćǭ ƝƳƘǝƒƛ ǠǪǖƢơ ǨƕƘƾǭ

جواب  وهذا  زيد،  وجياب  الدار؟  يف  َمن  سائل:  يسال  أْن  يصح  األوىل:  املسألة 
ينطبق عليه  حسن لغة وعرًفا وعقاًل، فكيف يكون االستفهام مفيًدا للعموم، وزيد ال 

العموم ألنه متناه والعموم غري متناه.

أجاب األصوليون بأنَّ العموم باعتبار حكم االستفهام ال باعتبار الكون يف الدار، 
واالستفهام بطبيعته يعم مجيع املراتب، وكأن املستفهم قال: إين سائل عن أي فرد كان 
من العقالء يف الدار، فمن هذا الوجه حصل العموم ال باعتبار حكم الكون الواقع، ألن 

الكون قد ال يوجد البتة، فيحسن يف اجلواب: ال أحد يف الدار)1).

املسألة الثانية: ذهب الفقهاء إىل أنَّ احلُكم إذا ُعلِّق بـ)َمْن(، اقتىض مرشوطه مرة 
مرة  من  أكثر  زيد  فدخلها  درهم،  فله  داري  دخل  من  الرجل  قال  لو  ومثاله:  واحدة، 
الذي جعل  ما  فالسؤال  الدخول،  بتكرار  يتكرر  فإنه ال يستحق إال درمًها واحًدا، وال 

املرشوط يتحقق يف املرة األوىل دون ما بعدها.

جوابه: أنَّ »َمْن« وغريها من أدوات الرشط إنام تقتيض عموم األشخاص ال عموم 
يقتيض  قد  لكن  دخلة؛  الدرهم، ال يف كل  الدار  من دخل  يستحق كل  وهلذا  األفعال، 
التعليق علة حلصول  بقرينة أخرى كأن يكون  بأدوات الرشط تكرار املرشوط  التعليق 
احلكم -املرشوط- كقوله تعاىل: ]ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ     ڑ[ ]الزلزلة:7[ 

فهنا يتكرر الثواب ألن علته عمل اخلري وقد تكرر)2).

 (433  ،432( والعموم  اخلصوص  يف  املنظوم  والعقد   )75  ،74/3( الفقه  أصول  يف  املحيط  البحر   )1(
بتصف.

زكريا  اإلسالم  لشيخ  ـ  األصول  الوصول يف رشح لب  الفقه )75/3( وغاية  املحيط يف أصول  البحر   )2(
األنصاري ـ مطبعة البايب احللبي ـ مص ـ 1941 ـ )71( باملعنى.
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دون  األشخاص  عموم  يفيد  الرشط  بأدوات  التعليق  كان  إذا  الثالثة:  املسألة 
احلرم  الفقهاء عىل من صاد يف  فلامذا أوجب  ـ  السابق  السؤال  ـ كام أجيب يف  األفعال 

اجلزاء عن كل صيد يصيده مع أنه شخص واحد والفعل هو الذي تكرر؟

-وهو  الثاين  الفعل  أنَّ  الفقهاء)2)  من  مجاعة  )أجاب  الزركيش)1):  قال  اجلــواب: 
الصيد- يف غري حمل األول وهلذا يتكرر، كام أنه لو كان له أكثر من دار ـ يف املثال السابق ـ 
فإنه يستحق الدرهم عند دخوله لكل دار من الدور، ألن الدار الثانية غري األوىل وهكذا 

هنا فالصيد الثاين غري الصيد األول()3) اهـ.

وقوله: )الفعل الثاين يف غري حمل األول( يعني وقوع عملية الصيد يف املرة الثانية إنام 
هي يف صيد آخر غري األول فوجب تكرار احلكم.

املسألة الرابعة: قال الزركيش: أطلق األصوليون العبارة التالية: )من تفيد العموم 
يف العقالء( وينبغي أن تقيد بقيدين)4):

األول: أن يكون الفعل الذي دخلت عليه َمْن صاحلًا لكل فرد، ليخرج ما لو قال 
األمري: َمْن غزا معي فله دينار، وهذا ال يعم ألن الغزو ُحْكم ال فعل يتوجه ألهله، وبناًءا 
عليه فإنه خيرج من هذا العموم ـ يف قول األمري ـ النساء والصبيان ألهنم ليسوا من أهل 

الغزو.

الثاني: أن ال يكون الفعل املسند إليها ـ أي َمْن ـ لواحد، ليخرج ما لو قال املوكل 
لوكيله: طِّلق من نسائي َمْن شئت، ففي هذه احلالة ال يطلق الوكيل إال واحدة، أما إذا 

قال له: طِّلق من نسائي َمْن شاءت، فله أْن يطلق كل َمْن شاءت الطالق.

)1( تقدمت ترمجته.
)2( منهم املاوردي واملحاميل واجلرجاين وكلهم من الشافعية.

)3( البحر املحيط يف أصول الفقه )75/3( بتصف.
)4( املرجع السابق: )77/3( بتصف.
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اختار  فإذا  واحد،  إىل  مضاف  األول  يف  التخصيص  أن  الصورتني  بني  والفرق 
النساء، فكل من  الثانية االختيار مضاف إىل مجاعة  واحدة سقط اختياره، ويف الصورة 

اختارت طلقت.
لن  مطلوبني  ليسا  أهنام  جيد  القيدين  هذين  يف  التأمل  بعد  للباحث  يظهر  والذي 
األمثلة املذكورة خاصة ببعض األحكام الفقهية والتي هي حمل خالف بني الفقهاء، هذا 
من جهة، ومن جهة أخرى يمكن التعبري عن املعاين املقصودة يف هذه األمثلة بعبارات 

أخرى، وهلذا ال يصح أن يقال أنه يشرتط يف إفادة َمن للعموم هذين الرشطني.

ثانياًا: إفادة ما للعموم: ذهب مجهور األصوليني اىل أنَّ »ما« تفيد العموم إذا كانت 
رشطية واستفهامية)1) وهي تستعمل يف مجيع ما ال يعقل كام سبق بيانه)2).

ۉ[  ۉ     ۅ     ۅ     ۋ     ۋ        ٴۇ     ۈ     ]ۈ     تعاىل:  قوله  الشرطية:  مثال 
]فاطر:2[ وقوله تعاىل: ]ٿ    ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹ[ ]البقرة:197[.

]طه:17[  چ[  چ     چ      ]ڃ     تعاىل:  قوله  الستفهامية:  ومــثــال 
وتقول: ما عندك؟ فيعم االستفهام مجيع ما ال يعقل من الكائن عنده.

واختلف األصوليون يف »ما« املوصولة هل تفيد العموم أم ال؟ عىل قولني، ومها 
كالقولني السابقني يف »َمْن« املوصولة؛ فكل َمْن قال بافادة »َمْن« املوصولة للعموم قال 
بإفادة »ما« املوصولة للعموم وَمْن نفاه عن »َمْن« نفاه عن »ما« فال داعي إلعادة الكالم 

هنا مرة ثانية)3)، ومثال املوصولة املفيدة للعموم قوله تعاىل: ]ژ      ژ    ڑ    ڑ    ک    
ک[ ]النساء:3[.

)1( البحر املحيط يف أصول الفقه )73/3( والعقد املنظوم يف اخلصوص والعموم )248( واملهذب يف علم 
أصول الفقه )1491-1489/4).

)2( صفحة )264( من هذه الرسالة.
يف  املنظوم  والعقد   )74/3( الفقه  أصول  يف  املحيط  والبحر   )354/1( األصول  علم  يف  املحصول   )3(

اخلصوص والعموم )242).



338

ض هلا من األصوليني سوى القرايف)1) حيث ذهب  أما بقية أنواع »ما« فلم أَر َمْن تعرَّ

اىل أنَّ »ما« الظرفية الزمانية تفيد العموم، وكذا املصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل.

ومثال الزمانية: قوله تعاىل: ]ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ     ھ    ھ    ھ    ھ           ے    ے    

ۓ    ۓ[ ]آل عمران:75[.

وتقديره ـ كام قال القرايف ـ: ال يؤده إليك إال يف زمان دوام قيامك عليه ومالزمتك 

له، فإمكان القيام عام يف مجيع أزمنة مداومتك له)2).

ومثال املصدرية املتصلة بفعل مستقبل: قولك )تقبل اهلل من املؤمنني ما يعملون( 

وعمل املؤمنني غري متناه فدل ذلك عىل إفادة »ما« هنا للعموم)3).

»َمْن«  إفادة  تقدم من اإلشكاالت واألجوبة عليها يف  ما  إن مجيع  نقول:  أن  بقي 

للعموم ينطبق عىل »ما« فال داعي إلعادهتا هنا.

ا،  تنبيه: بقي من أدوات الرشط مما مل نذكره يف باب العام: إن، وإذا، وإذما، وأمَّ

ولو، ولوال، ولوما، ومهام، وإذْن، فهل هذه األدوات مما يفيد العموم أم ال؟

تفيد  أهنا  إىل  األصوليني  أكثر  ذهب  »إْن«  إنَّ  بالقول:  السؤال  هذا  عن  جياب 

التخصيص كام سيأيت بيانه، وأما بقية األدوات املذكورة فإهنا ال تفيد العموم عند أكثرهم 

ومل يتعرض أحد منهم إىل ذكرها يف باب العام إال القرايف حيث ذكر إذا، وإذ ما وحيثام)4) 

ومل يذكر هلا أدلة من الرشع بل مستنده ـ فيام يظهر يل ـ عىل أن األصل يف أدوات الرشط 

)1( تقدمت ترمجته.
)2( العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم )249).

)3( املرجع السابق )251 ).
)4( املرجع السابق )448).
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اإلهبام وهو يفيد العموم، ووافق األصوليني يف إمهاله ذكر: لوال ولو و لوما وأما، مما يدل 
عىل اهنا ليست داخلة يف هذا الباب واهلل أعلم.

خالصة هذا املبحث: لعله مما تقدم يف هذين املطلبني يتبني لنا أنَّ أدوات الرشط من 
حيث إفادهتا للعموم وعدمه تنقسم إىل أربعة أقسام:

األول: ما يفيد العموم باتفاق األصوليني: وهي مخس أدوات: أي وأين ومتى وما 
ومن.

الثاني: ما يفيد العموم عىل خالف بني األصوليني: وهي أربعة إذا و إذما وحيثام 
ومهام.

الثالث: ما ال يفيد العموم باتفاق: وهي أربعة: لوال ولو ما وأما وإذن.
الرابع: ما يفيد اخلصوص باتفاق: وهي »إْن«.
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@+
أسلوب الشرط وأثره يف باب اخلاص 

املبحث األول 
 Ƙ ăƭȆǎǅƗǷ ƞǚǩ ǄǾǆƲƢǩƗǷ ǃƘƲǩƗ ǜǽƸǖơ

املطلب األول
Ƙ ăƭȆǎǅƗǷ ƞǚǩ ǃƘƲǩƗ ǜǽƸǖơ

خًصا  خيصُّ  باليشء  خصه  يقال:  خصَّ  من  مأخوذ  لغة:  اخلــاص  تعريف   - أولاً

انفرد  إذا  به  باألمر وختصص  به دون غريه، ويقال: اختص فالٌن  أفرده  وخصوًصا أي 

بــه، قال تعاىل: ]ۆئ     ۈئ    ۈئ    ېئ[ ]البقرة:105[.

ال  بام  اليشء  بعض  د  تفرُّ والتخصص  واخلصوصية  واالختصاص  والتخصيص 

يشاركه فيه غريه، وذلك خالف العموم والتعميم)1).

واخلاصة: ضد العامة، واخلاصة تعني أيًضا الذي اختصصته لنفسك)2)، قال تعاىل: 

]ۇئ    ۆئ    ۆئ       ۈئ    ۈئ    ېئ     ېئ    ېئ[ ]األنفال:25[ أي بل تعمكم)3)، 

ألن الفتنة إذا دخلت بقوم ال تصيب الظامل خاصة بل تعم الظامل والصالح، فمن أجل 

ذلك وجب اتقاؤها عىل الكل)4)).

ا: لألصوليني يف تعريفه طريقتان: ثانياًا- اخلاص اصطالحاً

)1( لسان العرب مادة: )خ ص ص( والقاموس املحيط مادة: )خ ص ص( بتصف.
)2( لسان العرب مادة: )خ ص ص( وهتذيب اللغة مادة: )خ ص ص( بتصف.

)3( املفردات يف غريب القرآن )198/1).
)4( التحرير والتنوير )71/9( بتصف.
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للخاص،  تعريٍف  ذكر  دون  فقط؛  العام  يقابل  بأنه  اخلاص  يعرف  أن  األوىل: 

وابن  العام(  يقابل  )واخلاص  قال:  احلرمني)1) حيث  إمام  الطريقة  وممن سار عىل هذه 

احلاجب)2) حيث قال: )واخلاص بخالفه( أي بخالف العام.

وكذلك الغزايل)3) مل يعرف اخلاص مع إنه قال يف أول باب العام ما نصه )القول يف 

حد العام واخلاص ومعنامها(.

فلعل هذا الفريق مل ير احلاجة ماسة إىل تعريف اخلاص نظًرا إىل أنَّ اليشء يعرف 

بمقابله، يدل عىل ذلك كالم الغزايل السابق.

ف اخلاص بتعريف خيصه، وإىل هذه الطريقة ذهب أكثر األصوليني)4)  الثانية: أن يعرَّ

واختلفت عباراهتم ولكن أقرب تلك التعريفات إىل الصواب وأقلها اعرتاًضا ما ذكره 

واحد عىل سبيل  ملعنى  لفظ وضع  اخلاص )كل  قال:  البزدوي)5) حيث  فخر اإلسالم 

االنفراد( وزاد صدر الرشيعة)6): أو لكثري حمصور)7):

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف متن الورقات ـ مطبوع ضمن كتاب: متون أصولية مهمة يف املذاهب األربعة ـ 
مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ـ الطبعة األوىل ـ 1993 ـ )40).

)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف رفع احلاجب عن خمتص ابن احلاجب )61/3).
)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف كتاب املستصفى )224). 

)4( كالقرايف والرازي وابن السبكي والزركيش وغريهم.
)5) فخر السالم البزدوي: هو عيل بن حممد بن عبدالكريم، الفقيه احلنفي األصويل، اشتهر بتبحره يف الفقه 
حتى ُعدَّ من حفاظ املذهب احلنفي، له عدد من املؤلفات منها: كنز الوصول اىل معرفة األصول ورشح 
اجلامع الصغري وغريمها، توىف سنة 482هـ الفتح املبني يف طبقات األصوليني )276/1( وقواعد يف كشف 

األرسار )89/1).
ب بصدر الرشيعة األصغر، كان بارًعا يف  صدر الشريعة: هو عبد اهلل بن مسعود بن تاج الرشيعة، ولقِّ  (6(
الفقه واألصول والتفسري والنحو واللغة كام كان متبحًرا يف أصول الفقه، تويف سنة 747هـ الفتح املبني 

.(162/2(
)7( كشف األرسار )89/1).
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:(1(ǜǽƸǖƢǩƗ ƫƸǁ

كل لفظ: تشمل هذه العبارة مجيع األلفاظ املستعملة واملهملة، اخلاصة والعامة، 
املجازية واحلقيقية، وغري ذلك.

وضع ملعنى: هذا قيد احرتازي، أخرج به غري املستعمل من األلفاظ، ولكن مل خيرج 
به كونه عاًما أو خاًصا، ألن الوضع املراد به هنا: ختصيص اللفظ بإزاء املعنى، فيدخل 

فيه احلقيقة واملجاز.

واحد: قيد أخرج به املشرتك ألنه موضوع لكل واحد من مسمياته عىل سبيل البدل، 
الصفات؛  من  ألهنا  للكثرة  وال  للوحدة  ض  بمتعرَّ ليس  ألنه  املطلق،  أيًضا  به  وأخرج 

واملطلق إنام يتعرض للذوات ال للصفات.

عىل سبيل االنفراد: خرج به العام، فإنه وضع ملعنى واحد شامل لألفراد، إذ املراد 
من اإلنفراد: كون اللفظ متناواًل ملعنى واحد مع قطع النظر عن أن يكون له يف اخلارج 
أفراد أو مل تكن، وهبذا يتميز اخلاص عن مجيع املعاين التي َأخرَجت بالقيود السابقة أعني 

املشرتك واملطلق العام. 

أسامء  إدخال  يفيد  وذلك  حمصور،  لكثري  وضع  لفظ  واملراد  حمصور:  لكثري  أو 
األعداد والتثنية يف باب اخلاص؛ ألهنا وإن دلت عىل الكثري إال إهنا تبقى حمصورة، وهي 

ليست من باب العام قطًعا.

تنبيه: اخلاص يطلق باعتبارين:
األول: وهو عبارة عن اللفظ الواحد الذي ال يصلح مدلوله الشرتاك كثريين فيه 

العزيز  د عمر عبد  ـ  التخصيص عند األصوليني  )1( ملخٌص من كشف األرسار )89/1، 90( ومباحث 
الشليخاين ـ دار أسامة ـ األردن ـ الطبعة األوىل ـ2000 )27-23).
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كأسامء األعالم نحو زيد وعمرو، فكل اسم َعَلم خاص بَمْن ُأطِلَق عليه من البرش أو 
غريه، وهذا هو اخلاص الذي ال أخص منه.

الذي  اللفظ  أنه  ه  وحدُّ منه،  أعمرّ  هو  ما  إىل  بالنسبة  ُخصوصيته  ما  وهو  الثاني: 
فإنرّه  اإلنسان  كلفظ  واحدة،  جهة  من  آخر  لفظ  مدلوله  غري  وعىل  مدلوله،  عىل  يطلق 
، ويطلق عىل مدلوله وعىل غريه، كالفرس واحلامر، لفظ احليوان من جهة واحدة،  خاصرّ
وهذا يعترب عام من جهة وخاص من جهة أخرى، كلفظ احليوان فإنه عام بالنسبة إىل ما 
فوقه، كاجلوهر وغريه من  ما  إىل  بالنسبة  والفرس وغريمها، وخاص  اإلنسان  ِمَن  حتته 

املوجودات)1).

)1( اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )414/2، 415( بتصف.
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املطلب الثاني

Ƙ ăƭȆǎǅƗǷ ƞǚǩ ǄǆƲǮǩƗ ǜǽƸǖơ

ومصدره  ص،  خيصِّ ص  خصَّ من  فاعل  اسم  الصاد  بكرس  لغة:  ص  املخصِّ  - أولاً
الدال-  -بكرس  املفِرد  هو  ص  فاملخصِّ اإلفراد،  ويعني  التعميم،  ضد  وهو  التخصيص 

لليشء عن غريه)1).

معنيان  به  يراد  األصوليني  عند  الفاعل؛  اسم  ا)2):  اصطالحاً ص  املخصِّ ثانياًا- 
حقيقي وجمازي:

ألن  وذلك  املتكلم،  إرادة  وهو  الراء-  -بكرس  املُخِرج  هو  احلقيقي:  املعنى   -1
ح أحدمها عىل اآلخر هو إرادة  ا فالذي يرجِّ اللفظ صالح ألن يكون عاًما وأن يكون خاصاًّ

املتكلم، فاملخصص حقيقة هو إرادة املتكلم والدليل كاشف عن تلك اإلرادة.

2- املعنى اجملازي: وهو يطلق عىل شيئني:

وهي  فاإلرادة  واملحلِّية،  ية  احلالرّ عالقة  حينئٍذ  العالقة  وتكون  املتكلم  نفس   -1
ة واملتكلم وهو املعنى املجازي حمل هلا. املعنى احلقيقي حالِّ

2- الدال عىل هذه اإلرادة من اللفظ أو العقل أو احلس أو اللغة والعالقة هنا هي 
إطالق اسم الدليل عىل املدلول.

ص فُيطلق عىل معاٍن خمتلفة  وإىل هذه املعاين أشار الشوكاين)3) بقوله: »وأما املخصِّ
به  تناوله، ويوصف  ما  به بعض  أراد  أنه  بمعنى  للعام  بكونه خمصًصا  املتكلم  فيوصف 

)1( القاموس املحيط مادة: )خ ص ص( باملعنى.
العام  بتخصيص  األنام  وإحتاف   )35( األصوليني  عند  التخصيص  ومباحث   )471/1( السول  هناية   )2(

)243( بتصف.
)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف إرشاد الفحول )244).
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الناصب لداللة التخصيص بأنه خمصص، ويوصف الدليل بأنه خمصص كام يقال: السنة 
ختصص الكتاب، ويوصف املعتقد لذلك بأنه خمصص«.

ثالثاًا- الفرق بني النية املخصصة والنية املؤكدة)1): إذا كان املخصص هو إرادة 
املتكلم واإلرادة هي النية، فإن هناك فرق بني النية املخصصة والنية املؤكدة ويظهر ذلك 
برضب مثال ثم النظر يف احنتامالته التي تدور بني النية املؤكدة والنية املخصصة ويقال يف 

املثال: لو قال قائل: واهلل ال لبست ثوًبا، فهاهنا أربع احتامالت:

األول: أن يقول مل تكن يل نية ثوب معني عندما حلفت، فيقال له حتنث بكل ثوب 
تلبسه، وذلك لظهور اللفظ يف العموم فيجب العمل به.

الثاني: أن يقول: أردت االمتناع يف مجيع الثياب، يقال له: حتنث بكل ثوب تلبسه 
َد بالنية املوافقة املؤكدة ملعناه. للَّفظ الظاهر يف العموم وقد تأكَّ

الثالث: أن يقول: خطرت يل ثياب الكتَّان: أينَّ امتنع منها أي هبذه اليمني ومل ختُطر 
يل غريها من الثياب عىل بال، ومل يكن يل إرادة إال الكتان. فهذا يقال له: حتنث بجميع 
د بنيتك، وأما غريه فلوجود اللفظ الذي  الثياب أيًضا، أما الكتان فبحسب اللفظ املؤكَّ

شملها بعمومه السامل عن النية املخرجة هلا.

الرابع: أن يقول أردت إخراج ثياب الصوف عن اليمني واالمتناع عن كل ثوب 
له  نيتك معارضة لظاهر لفظك ومنافية  بثياب الصوف، ألنَّ  سواها فيقال له:ال حتنث 
وهي مقدمة عليه، فهذه هي النية املخصصة فواجب املفتي حينئٍذ أن يسأله:هل قصدت 
له  فيقول  غريه  أو  الصوف  إخراج  له:قصدت  قال  ال؟فإن  أم  يمينك  من  يشء  إخراج 

املفتي ال حتنث به.

)1( العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم )512، 513( بتصف.
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ر  صة؟ هذا السؤال مبني عىل املسألة السابقة حيث تقرَّ ا: كيف تكون النية خمصِّ رابعاً
أنَّ َمْن قال: واهلل ال لبست ثوًبا، وأراد إخراج الصوف وحده مل حينث إذا لبسه فهذا يعترب 

ختصيًصا للنية، فكيف يكون ذلك؟ ومل يقل أحد بأن النية من خمصصات العموم؟

أجاب القرايف)1) عن هذا السؤال بام ملخصه: إنام كانت النية خمصصة ـ يف املثال ـ 
ليس باعتبار أنَّ العموم حصل يف نفس األمر والنية رفعته، ولو كان األمر كذلك لكان 
والنية  ُوِجَد،  قد  التعميم  مقتىض  أن  خمصصة  كوهنا  معنى  بل  ختصيًصا،  ال  نسًخا  هذا 
َفْت لفظ العموم عن أن يثبت  َأخرَجْت منه بعض ما قصده املتكلم وهبذا تكون قد رَصَ
بسببه عموم احلكم، وذلك مبنٌي عىل ما سبق ذكره يف املعنى احلقيقي للمخصص إذا قلنا 

هو إرادة املتكلم.

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف اخلصوص والعموم )520، 521( بتصف.
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ص ختصيًصا والتكثري  ص خيصَّ ص، يقال: خصَّ - التخصيص لغة: مصدر خصاًّ أولاً
. ص بمعنى َخصَّ الذي تفيده صيغة التفعيل غري مراد هنا، فخصَّ

والتخصيص يف اللغة اإلفراد، ومنه يقال: خصني فالن بكذا أي أفردين به، ويقال: 
اختص فالن بملك كذا إذا انفرد بملكيته ومل بشرتك معه غريه)1).

تعريفه)2)،  يف  األصوليني  عبارات  اختلفت  ــا:  اصــطــالحاً التخصيص  ثانياًا- 
فه به ابن احلاجب)3) بقوله: وسنذكر هنا أوضحها وأقلها اعرتاًضا وهو ما عرَّ

التخصيص: قص العام عىل بعض مسمياته:

:(4(ǜǽƸǖƢǩƗ ƫƸǁ

قصر العام: املراد قص حكم العام وإْن كان لفظ العام باقًيا عىل عمومه وعندئٍذ 
يكون بقاؤه لفًظا ال حكاًم.

على بعض مسمياته:
بسبب  أفراده  بعض  به  املراد  ويكون  ص  العام خُيصَّ هذا  أنَّ  العبارة:  ومعنى هذه 

قرينة خمصصة، قال ابن السبكي)5): )لو قال بعض أفراده لكان أصح( اهـ.

]ڃ    ڃ       چ    چ     ومن أمثلة التخصيص ورد قوله تعاىل: 
چ[ ]البقرة:228[ وهذا عام يف كل مطَّلقة أهنا تعتد ثالثة قروء، ثم جاء ختصيص هذا 

)1( لسان العرب مادة: )خ ص ص( وكشف األرسار )621/1( باملعنى.
)2( فقد عرفه الرازي بقوله: إخراج بعض ما تناوله اخلطاب عنه املحمول )396/1).

)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف رفع احلاجب عن ابن احلاجب )227/3).
)4( يف رفع احلاجب عن ابن احلاجب )227/3( واملهذب يف علم أصول الفقه )1595/4( باملعنى.

)5( تقدمت ترمجته، وقوله يف رفع احلاجب عن ابن احلاجب )227/3).
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احلكم يف قوله تعاىل: ]ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ[ ]الطالق:4[ فهنا صار 
حكم املطلَّقة احلامل أن تنتهي عدهتا بوضع محلها وليست هي ممن تعتد باألقراء، وهذا 

ختصيص من العام يف اآلية السابقة)1).

النسخ  الواقعة بني  الفروقات  قبل ذكر  والنسخ:  التخصيص  الفرق بني  ثالثاًا- 
والتخصيص البد من بيان مفهوم النسخ عند األصوليني بيشء من اإلجياز:

النسخ لغة: هو نقل اليشء من مكان إىل آخر وهو هو، أي دون إحداث تغيري فيه ويأيت 
النسخ أيًضا بمعنى اإلزالة، والعرب تقول: نسخت الشمس الظل وانتسخته أي أزالته)2).

ا: هو اخلطاب الدال عىل ارتفاع احلكم الثابت باخلطاب املقدم عىل وجه  واصطالحاً
لواله لكان ثابًتا مع تراخيه عنه)3).

ومعنى هذا التعريف أن يكون هناك خطابني -أي من الكتاب أو السنة- أحدمها 
متقدم واآلخر متأخر فينسخ املتأخر احلكم الوارد يف اخلطاب املتقدم، واملراد بالتقديم 

والتأخري هنا يف النزول ال يف ترتيب املصحف.

قوله  أمثلته  ومن  اإلسالمية)4)  الرشيعة  يف  النسخ  جواز  عىل  اجلمهور  اتفق  وقد 
تعاىل: ]ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ     ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    
ڄ    ڃ[ ]البقرة:240[ فاحلكم الوارد يف هذه اآلية أن املرأة التي يموت عنها زوجها 

تعتد حواًل كاماًل، ثم نسخ اهلل هذا احلكم يف اآلية األخرى وهي قوله تعاىل: ]ٱ    
ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ     پ    پ      ڀ[ ]البقرة:234[. 

)1( املهذب يف علم أصول الفقه )1595/4( بتصف.
)2( لسان العرب مادة: )ن س خ( بتصف.

)3( املحصول يف علم أصول الفقه )526/1).
)4( املرجع السابق: )5328).
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فصار حكم العدة يف حق املتويف عنها زوجها أربعة أشهر وعرًشا)1).
أما الفرق بني التخصيص والنسخ: فهو من عدة أوجه:

الوجه األول: أن التخصيص ال يصلح إال فيام يتناوله اللفظ والنسخ يصلح فيام 
ُعِلم بالدليل من األفعال أو التقرير أو قرائن األحوال، أو الدليل العقيل أنه مراد وإن مل 

يتناوله اللفظ بل يثبت باإلمجاع.

الوجه الثاني: أنه يصلح نسخ رشيعة برشيعة كام نسخت الرشيعة املحمدية حتريم 
السبت والشحوم وغري ذلك، وال يصلح ختصيص رشيعة برشيعة، ألن اهلل تعاىل ال ينزل 

عىل كل أمة إال ما يتعلق هبا وعليه فال ينزل عىل أمة متقدمة مما يتعلق بأمة متأخرة.

الوجه الثالث: أن الناسخ جيب أن يكون مرتاخًيا عن املنسوخ بسبب أنه لو اقرتن 
أن  ص ال جيب  بينام املخصِّ النسخ،  فيه  بانتهاء غايته ويتعذر  ينتهي  به لكان هذا احلكم 

ص.  يكون مرتاخًيا بل جيوز أن يكون مقرتًنا باملخصِّ

أو  بقي حتته حقيقة كان  ما  اللفظ عىل  ُيبقِي داللة  التخصيص  أنَّ  الرابع:  الوجه 
جماًزا، والنسخ ُيبطل داللة حقيقة املنسوخ يف مستقبل الزمان بالكلية.

بينام  وهنًيا-  -أمًرا  واألحكام  األخبار  يف  جيوز  التخصيص  أن  اخلامس:  الوجه 
النسخ خيتص باألحكام فقط إذ ال نسخ يف األخبار.

الوجه السادس: أن النسخ رفع للحكم بعد ثبوته بخالف التخصيص فهو بيان 
املراد من اللفظ العام)2).

)1( املحصول يف علم أصول الفقه )539/1).
الفقه )245-243/3)  العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم )487 ،489( والبحر املحيط يف أصول   )2(

بتصف.
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املبحث الثاني 

 ǧƘǮƩȃƗ ǨǾƜƽ ǺǪǕ ƟƘǆǆƲǮǩƗ ǯƘǾƛ

التخصيص  حكم  بيان  من  البد  كان  للعموم  املخصصات  بيان  يف  الرشوع  قبل 
فأقول: اتفق علام األمة عىل أن التخصيص جائز مطلًقا)1) أي سواء كان اللفظ العام أمًرا 
أو هنًيا أو خرًبا واستدلوا لذلك بوقوعه -أي التخصيص- يف املنقول واملعقول ومن ثمة 

كان هناك دليالن عىل جوازه)2).

:ƝƸǾƦǥ ǴƢǪƦǭƍǷ :ǓƸǂǩƗ Ǽǝ ǴǕǸǡǷ -ǧǷȁƗ

فمثال ختصيص األمر: قوله تعاىل: ]گ    گ     گ    ڳڳ    ڳ     ڳ    ڱ    
ڱ[ ]النساء:11[.

وقد خرج من هذا العام: الكافر والعبد والقاتل بأدلة أخرى من الكتاب والسنة 
وهذا بإمجاع املسلمني)3).

ومثال وقوعه يف النهي: قوله تعاىل: ]ھ    ھ    ے    ے[ ]البقرة:222[ وهذا 
هني عن االقرتاب من احلائض بصفة عامة ومعلوم أنه قد يقرتب منها يف بعض أجزائها 

وهو جائز فكان النهي خمصوًصا)4).

ومثال وقوع التخصيص يف اخلرب قوله تعاىل: ]ٻ    پ    پ    پ[ ]النمل:23[ 
ومعلوم باحلس والعقل أهنا مل تؤت الساموات واألرض، فصار هذا اخلرب خمصوًصا.

)1( إرشاد الفحول )246( واإلحكام يف أصول األحكام )487/2).
)2( املهذب يف علم أصول الفقه )1596/4-1597( بتصف.

 1999 ـ  الثالثة  الطبعة  ـ  دمشق  ـ  الفكر  دار  ـ  جيب  أبو  سعد  ـ  اإلسالمي  الفقه  يف  اإلمجاع  موسوعة   )3(
)1093/3-1095( باملعنى.

)4( موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي )380/1).
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الدليل الثاني: جوازه عقاًل: العقل يقول إنه ال معنى لتخصيص العموم سوى رصف 
وز غري  اللفظ عن جهة العموم الذي هو حقيقة فيه إىل جهة اخلصوص بطريق املجاز، والتجُّ
رنا وقوعه مل يلزم املحال عنه لذاته، وال بالنظر إىل وضع اللغة؛ وهلذا  ممتنع لذاته، وهلذا لو قدَّ

يصح يف اللغة أن يقول القائل: »زارين كل أهل البلد« وإن ختلف عنه بعضهم.

قال  العام  ختصيص  جواز  عىل  األمة  اتفاق  كان  وغريها  األدلة  هذه  أجل  فمن 
ومل  جائز  للعمومات  التخصيص  أن  عىل  وخلًفا  سلًفا  العلم  أهل  »اتفق  الشوكاين)1): 

خيالف يف ذلك أحد ممن يعتد به« اهـ. 

أما املخصصات فقد أوصلها األصوليون إىل ما يزيد عىل عرشة أنواع وقسموها إىل 
قسمني: متصلة ومنفصلة)2).

وملا كانت هذه املخصصات كلها ال ختدم موضوع الرسالة رأيت أن أذكرها جمملة 
ودون الدخول يف تفاصيلها؛ ألن كل نوع منها حيتاج إىل عدة صفحات.

وقد يقول قائل لو حذف هذا املبحث لكان أفضل؛ إذ ال صلة له بموضوع الرشط؟ 
البد  فكان  بالرشط،  التخصيص  املخصصات:  أنواع  من  بأنَّ  السؤال  هذا  عن  وجياب 
عىل  الكالم  يأيت  ثم  منها،  الرشط  موقع  ُيعَلم  حتى  املخصصات  تلك  إىل  اإلشارة  من 

التخصيص به يف مبحث خاص به يوضحه ويبني أقسامه.

 :ƟƘǆǆƲǮǩƗ ǫƘƾǡƍ

القسم األول- املخصصات املنفصلة:
قبل بيان تلك املخصصات ال بد من تعريف املخصص املنفصل، إذ عرفه األصوليون 

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف إرشاد الفحول )246).
تنقيح الفصول )202-215( واملحصول يف علم األصول )406/1-431( والبحر املحيط يف  )2( رشح 

أصول الفقه )355/3( بتصف.
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بقوهلم: هو ما يستقل بنفسه بأن ال يرتبط بكالم آخر، ويدل عىل املراد استقالاًل دون أن 
يفتقر إىل ذكر العام معه لعدم تعلق معناه به)1).

وهي أربعة أنواع: 
إىل جواز ختصيص  األصوليني  بالعقل: ذهب مجهور  التخصيص  األول:  النوع 
العموم بالدليل العقيل، واملراد بذلك أن الصيغة العامة إذا وردت واقتىض العقل امتناع 
تعميمها، فُيعَلم من جهة العقل أن املراد هبا ما ال حييله العقل أي اخلصوص دون عمومها، 
وقد استدلوا عىل ذلك بأدلة كثرية من القرآن، اكتفي بذكر واحد منها: وهو قوله تعاىل: 
اهلل  أن  بالرضورة  قاٍض  العقل  الداللة:أنَّ  وجه  ]األنعام:102[  ڀ[  ڀ     ]ڀ    
تعاىل مل خيلق نفسه تعاىل وتقدس مع أن اآلية عامة بداللة »كل يشء«، ولكن البد من 

هذا التخصيص، وهذا واجب بالعقل ال بغريه)2).

ومعنى  اخلمس،  احلواس  باحلس:  املراد  باحلس:  التخصيص  الثاني:  النوع 
التخصيص هبا أنه إذا جاء يف الرشع لفظ عام وشهد احلس باختصاصه ببعض ما اشتمل 

ًصا للعموم باتفاق العلامء)3). عليه، دل ذلك عىل أن هذا احلس خمصِّ

وقد احتجوا لذلك بقوهلم: إن العام واحلس إذا تعارضا فإنَّنا نعمل باحلس ألنه 
يفيد اليقني، والعام ليس كذلك.

ومن األدلة عىل ذلك من القرآن الكريم قوله تعاىل: ]ٻ    پ    پ    پ    پ     
ڀ    ڀ[ ]النمل:23[. ومعلوم باحلس أهنا ـ أي ملكة سبأ ـ مل تؤت ما يف يد سليامن 
S، كام أهنا مل تؤت الشمس وال القمر وال اجلبال وغري ذلك مما ال حيىص، فدل ذلك 

)1( رشح الكوكب املنري )77/3( املحيط يف أصول الفقه )355/3( بتصف.
)2( هناية السول )520/1( والبحر املحيط يف أصول الفقه )355/3).

)3( اإلحكام يف أصول األحكام ـ لآلمري )2/ 517( وحاشية التفتازاين عىل خمتص ابن احلاجب )147/8) 
وإحتاف األنام بتخصيص العام )246).
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عىل أن احِلس خيصص العام)1)؛ ألن املراد من اآلية أهنا أوتيت من كل يشء مما حتتاجه 
اململكة)2).

النبوة،  ما كان يف زمن  هنا  بالعرف  واملراد  بالعرف:  التخصيص  الثالث:  النوع 
وأما بعده فال خالف بني العلامء يف أنَّ العرف املستحدث بعد ذلك الزمان ال تأثري له يف 

إثبات حكم رشعي أو نفيه.

واملراد بالعرف عند األصوليني: هو عبارة عن اصطالح قوم عىل لفظ يستعملونه 
يف معنى خمصوص متى ُأطلق يتبادر إىل ذهن أحدهم بمجرد سامعه، وهذا املعنى إنام هو 
جزء من متام مدلول اللفظ اللغوي وانصافه عند اإلطالق إىل هذا املعنى دون احتياج 

إىل قرينة، بل هو ناتج عن تكرار استعامله لذلك املعنى عند أولئك القوم)3). 

مثاله لفظ البيع يطلق عرًفا عىل مبادلة املال باملال، وأصله يف اللغة يطلق عىل مطلق 
املبادلة باملال وبغريه، فتعورف يف الرشع عىل هجر املعنى األصيل واستعامله -البيع- يف 

مبادلة املال باملال)4).

وقد اتفق العلامء)5) عىل أن ال إشكال يف التخصيص بالعرف القويل، أي إذا أطلق 
لفظ البيع ـ مثاًل ـ يف الرشع كقوله تعاىل: ]ٹ    ٹ    ٹ[ ]البقرة:275[ فإنه حيمل عىل 
معناه العريف وهذا هو وجه ختصيص العموم املستفاد من املعنى اللغوي أعني أن البيع يف 

اآلية املراد به مبادلة املال باملال وليس مطلق املبادلة)6).

)1( اإلحكام يف أصول األحكام ـ لآلمدي )517/2( وإحتاف األنام بتخصيص العام )459( بتصف.
)2( اجلامع ألحكام القرآن ـ للقرطبي ـ )13 /184).

)3( إحتاف األنام بتخصيص العام )63( بتصف.
)4( مباحث التخصيص عند األصوليني )283-284( باملعنى.

)5( رشح تنقيح الفصول )211( و مباحث التخصيص عند األصوليني )284).
)6( املرجعني السابقني: نفس املوضع.
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الكتاب  السمعي  بالدليل  واملراد  السمعي:  بالدليل  التخصيص  الرابع-  النوع 
والسنة، ويندرج حتته أقسام كثرية، ولكن ملا كان البحث فيه ليس من موضوع الرسالة 

سأكتفي بذكر أربعة أقسام هي حمل اتفاق بني األصوليني عىل أهنا من خمصصات العام.

) أ ( تصيص الكتاب بالكتاب: 
اتفق العلامء)1) عىل أنه جيوز أن خيصص لفظ عام يف القرآن الكريم بلفظ خاص 
منه، سواء تقدم أحدمها عىل اآلخر أم ال، واستدلوا لذلك بوقوعه يف القرآن الكريم يف 
أكثر من موضع، من ذلك قوله تعاىل: ]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ[ فهذه اآلية 
العموم  هذا  ولكن  ذمية،  غري  أو  ذمية  كانت  سواء  املرشكة  نكاح  حرمة  تفيد  بعمومها 

ۈئ     ۆئ     ۆئ     ۇئ     ۇئ     وئ     وئ     ەئ     ]ەئ      تعاىل:  بقوله  خصص 
الكتابية، وبعبارة أخرى: دل  نكاح املرشكة  اآلية عىل جواز  ]املائدة:5[ فدلت  ۈئ[ 

جمموع اآليتني عىل حتريم نكاح كل مرشكة إال إذا كانت كتابية)2).

)ب( تصيص الكتاب بالسنة املتواترة:
السنة  باخلاص من  القرآن  العام من  إىل جواز ختصيص  ذهب مجهور األصوليني 

املتواترة)3).

مثال ذلك: قوله تعاىل: ]گ    گ     گ    ڳڳ    ڳ     ڳ    ڱ    ڱ[ 
ُخصَّ  احلكم  هذا  ولكن  آبائهم  من  يرثون  األوالد  مجيع  أن  تفيد  اآلية  فهذه  ]النساء:11[ 

)1) تشنيف املسامع )772/2( ورشح الكوكب املنري )360/3( واملهذب يف علم أصول الفقه )1612/4).
الدين  وجالل  املحىل  الدين  جالل  لإلمامني  ـ  اجلاللني  وتفسري   )337( العام  بتخصيص  األنام  إحتاف   )2(

السيوطي ـ مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ الطبعة الثانية ـ 1995 ـ )35).
)3) السنة املتواترة: هي احلديث النبوي الذي رواه عدد كبري من الرواة يف مجيع طبقات اإلسناد حتيل العادة 
اتفاقهم عىل الكذب تيسري مصطلح احلديث د. حممود الطحان ـ مكتبة الكنوز ـ سلطنة عامن ـ بال تاريخ 

ـ )19( بتصف. 



356

له  ليس  القاتل  أن  احلديث عىل  فدل هذا  شيئاًا«)1)  القاتل  يرث  »ل   :H بقوله 
يشء من مرياث القتيل، فإن قيل: هذا احلديث ليس متواتًرا؟ أجيب: بأنه كان متواتًرا 
زمن الصحابة، وإنام العربة بزمن حصول التخصيص الذي هو زماهنم، كام أجاب بذلك 

علامء األصول)2).

وقد أمجع الفقهاء عىل أن القاتل ـ عمًدا أو خطأ ـ ال يرث من مال َمْن قتله وال من 
ديته شيًئا)3).

)جـ( تصيص السنة املتواترة بالقرآن الكريم: 
الكريم  بالقرآن  املتواترة  السنة  ختصيص  جواز  إىل  األصوليني)4)  مجهور  ذهب 
 ، H: »خذوا عي، خــذوا عي؛ قد جعل اهلل هلن سبيالاً النبي  ومثال ذلك قول 
البكر بالبكر: جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم«)5) فهذا عام يف كل 

َمْن تزين ِمن املسلامت، ولكنه ُخصَّ يقوله تعاىل: ]ھ    ھ    ھ     ھ    ے      ے    
ۓ    ۓ    ڭ    ڭ[ ]النساء:25[ أي أنَّ حكم األمة إذا زنت عليها نصف 

حد احلرة، وهذا ختصيص للحكم العام يف احلديث املتقدم.

) د ( تصيص السنة املتواترة بالسنة املتواترة: 
ذهب مجهور األصوليني إىل جواز ختصيص السنة املتواترة بالسنة املتواترة، ومثلوا 
احلديث  هذا  ُخصَّ  صدقة«)6)  أوسق  مخسة  دون  فيام  »ليس   :H بقوله  لذلك 

)1( سنن أيب داود ـ )382/4( ونيل األوطار ـ للشوكاين ـ دار الكلم الطيب ـ دمشق الطبعــة األوىل 1999ـ 
 .(120/4(

)2( رشح تنقيح الفصول )207( وإحتاف األنام بتخصيص العام )346).
)3( موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي )1095/3).

)4( اإلحكام يف أصول األحكام ـ لآلمدي ـ )524/2).
)5( صحيح مسلم )115/5).

)6( صحيح البخاري )541/2( وصحيح مسلم )66/2).
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بقوله H: »فيام سقت السامء العرش«)1) فاحلديث األول يعم كل ما سقت السامء 
وما مل تسق، وُخصَّ من ذلك باحلديث اآلخر: فيام سقت السامء العرش)2).

:ƞǪǆƢǮǩƗ ƟƘǆǆƲǮǩƗ -ǼǱƘƦǩƗ ǬƾǢǩƗ

املراد  أنه ال يدل عىل  بنفسه أي  ما ال يستقل  املتصل: هو  تعريف املخصص   -1
استقالاًل بل يتعلق معناه بام قبله وهو العام، ولذا ال يتصور اإلتيان به إال مقرتًنا بالعام 

يف نص واحد)3).
االستثناء  أنواع  أربعة  املتصلة  املخصصات  أن  إىل  األصوليني  مجهور  ذهب   -2

والغاية والصفة والرشط)4).
وملا مل يكن البحث فيها ليس من صلب موضوع الرسالة رأيت أن أختص الكالم 

عليها عىل أن أذكر الكالم عىل الرشط بالتفصيل يف املبحث التايل:

األول: التخصيص باالستثناء: وقد عرفه األصوليون بقوهلم:
بالقول  مراد  غري  معه  املذكور  أن  عىل  يدل  متصل  صيغة  ذو  قول  االستثناء: 

األول)5):
قدامة)6)،  البن  وهو  لالستثناء  األصوليني  تعريفات  أفضل  من  التعريف  هذا 
ومعناه: أن املذكور بعد أداة االستثناء خُمَرج من القول األول، وال يدخل حتته ِمن قْبِل 

)1( صحيح البخاري )540/2( وصحيح مسلم )67/3).
)2( تشنيف املسامع )775/2( وإحتاف األنام بتخصيص العام )341( بتصف.

)3( البحر املحيط يف أصول الفقه )373/3( وتشنيف املسامع )73/2( بتصف.
)4( املرجعني السابقني: نفس املوضع.

)5( روضة الناظر وجنة املناظر ـ البن قدامة )123).
املقديس، كان حجة يف  قدامة  ابن  باملوفق  املشهور  قدامة  بن  بن حممد  أمحد  بن  اهلل  قدامة: هو عبد  ابن   (6(
املذهب احلنبيل، وقد برع وأفتى وناظر يف فنون كثرية، وكان زاهًدا ورًعا متواضًعا، من مؤلفاته روضة 
األصوليني  طبقات  يف  املبني  الفتح  620هـ  سنة  تويف  املقارن،  الفقه  يف  واملغني  الفقه،  أصول  يف  الناظر 

.(55 ،54/2(
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ِظ به أي أنه مل يكن مراًدا بالقول أواًل ثم ُأخِرَج، وهبذا خيالف االستثناُء النسَخ، ألن  التلفُّ

النْسخ كان مراًدا أواًل ثم أخرج)1).

وخال  وحاشا،  وسوى،  وغري  أدواته  أم  وهي  إال،  فهي:  االستثناء  أدوات  وأما 

وعدا، وال يكون)2).

ومثاله: نجح الطالب إال زيًدا، فقوله »إال زيًدا« قول متصل بام قبله من الكالم، 

وهذا يدل داللة واضحة عىل أن املذكور معه ـ وهو زيد ـ غري مراد بالقول األول إذ مل 

يشمله حكم النجاح، ألنه مل يكن مراًدا ال قبل التكلم وال بعده.

:ƊƘǲƦƢƽȅƗ ƞƮǅ ǋǷƸǁ

ُيعتدَّ  ذهب مجهور العامء)3) إىل أن لالستثناء رشوًطا، ال بد من توافرها فيه حتى 

بحكمه وإفادته للتخصيص، وهي ثالثة رشوط:

1- التصال عادة: املراد أن يتصل املستثنى باملستثنى منه لفًظا، وال يتأخر عنه عادة، وهذا 

يعني أنه ال بأس بقطع املستثنى عن املستثنى منه بسبب سعال أو انقطاع نفس أو بلع 

ريق أو نحو ذلك، فإن انقطع بغري ذلك كان الكالم لغًوا)4).

2- عدم الستغراق: اتفق العلامء عىل أنه يشرتط يف االستثناء أال يستغرق املستثنى منه، 

ألن االستثناء وضع للتكلُّم بالباقي، فال بد من بقاء يشء يكون متكلاًم به حتى يتحقق 

)1( إحتاف ذوي البصائر برشح روضة الناظر ـ د. عبد الكريم النملة ـ دار العاصمة ـ الرياض ـ الطبعة األوىل 
ـ 1996 ـ )280/6-281( وإحتاف األنام بتخصيص العام ـ )372-373( بتصف.

)2( االستغناء يف االستثناء ـ ألمحد بن إدريس القرايف ـ حتقيق حممد عبد القادر عطا ـ دار الكتب العلمية ـ 
بريوت ـ الطبعة األوىل ـ 1986 ـ )40( وما بعدها.

)3( البحر املحيط يف أصول الفقه )248/3-292( واإلحكام يف أصول األحكام ـ لآلمدي ـ )493/2).
)4( املرجعني السابقني: نفس املوضع.
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ما وضع له االستثناء فلو قال: له عيلَّ عرشة إال عرشة، كان هذا الكالم باطاًل؛ ألنه 

قد استغرق املستثنى منه)1).

3- أن يكون املستثنى من جنس املستثنى منه: اتفق األصوليني عىل أن االستثناء من 

اجلنس حقيقة، ومثاله: أخذت الدراهم إال درمًها)2)؛ ومن غري اجلنس يكون جماًزا.

الثاني: التخصيص بالغاية: 

قبلها  احلكم  لثبوت  املقتضية  اليشء  هناية  األصوليني:  عند  الغاية  الغاية:  تعريف   -1

وانتفائه عام بعدها، ومعناها: أنَّ هذا اليشء الذي وضع غاية للحكم، فإن احلكم ال 

يتجاوزه إىل ما بعده.

ومثال التخصيص بالغاية: أكرم بني متيم إىل أن يدخلوا الدار، وهذا يعني: أهنم إن 

دخلوا الدار مل جُيز إكرامهم)3).

والغاية هلا لفظان فقط: مها: إال وحتى، واملراد هبا حتى اجلارة دون غريها ومثاهلا: 

قوله تعاىل: ]ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ[ ]القدر:5[.

ومثال إىل قوله تعاىل: ]ڇ       ڇ    ڍ     ڍ    ڌ[ ]البقرة:187[.

عىل  يأيت  وحتى«  »إال  بعد  ما  حكم  أن  عىل  اآليتني  هباتني  اجلمهور  استدل  وقد 

خالف حكم ما قبلها، أي ليس داخاًل فيه بل حمكوم عليه بنقيض حكمه)4).

)1( البحر املحيط يف أصول الفقه )287/3( واإلحكام يف أصول األحكام ـ لآلمدي ـ )494/2).
)2( املرجعني السابقني: نفس املوضع.

)3( إحتاف األنام بتخصيص العام )489( ومباحث التخصيص عند األصوليني )227).
)4( املحصول يف علم أصول الفقه )425/1( وتشنيف املسامع )766/2( ورشح الكوكب املنري )351/3) 

وإرشاد الفحول )261).
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الثالث: التخصيص بالصفة: 
ا: هي ما أشعر بمعنى يصف به بعض أفراد العام، سواء أكان ذلك  1- الصفة اصطالحاً
الوصف نعًتا أم عطف بيان أم حااًل، وسواء أكان ذلك مفرًدا أم مجلة أم شبه مجلة)1)، 
نحو: أكرم العلامء الزهاد، من هذا التعريف ُيعَلم أن الصفة عند األصوليني ختالف 

الصفة عند النحويني إذ املراد هبا عند األصوليني املعنوية ال النعت بخصوصه)2).
2- ذهب مجهور األصوليني)3) إىل أن الصفة من خمصصات العموم، واستدلوا لذلك 
القتل  كفارة  يف  ذلك  ورد  ]النساء:92[  ڄ[  ڄ     ]ڦ     تعاىل:  بقوله 

والظهار، حيث وصف الرقبة بأهنا مؤمنة.

الرابع التخصيص بالرشط: لقد تقدم تعريف الرشط لغة واصطالًحا، وذكر بعض 
األحكام املتعلقة به ولكن املراد هنا التخصيص بـ إْن الرشطية وحدها، ألهنا هي التي 

تفيد التخصيص دون بقية أدوات الرشط وسيأيت تفصيل ذلك يف املبحث التايل.

)1( ورشح الكوكب املنري )241/3( واملهذب يف علم أصول الفقه )1659/4). 
)2( البحر املحيط يف أصول الفقه )341/3).

)3( البحر املحيط يف أصول الفقه )273/3( وتشنيف املسامع )731/2).
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املبحث الثالث 
 ǰǾǾǩǸǅȁƗ ƴǲǕ ǋƸǂǩƘƛ ǄǾǆƲƢǩƗ

املطلب األول

:ƞǾǍƸǂǩƗ ¬ ĊǯƑ¼øƛ ǄǾǆƲƢǩƗ

سبق القول يف حكم األدوات الرشطية من حيث إفادهتا للعموم وعدمه، وكانت 
أفاده عىل  ما  باتفاق ومنها  العموم  أفاد  ما  فمنها  أقسام  أربعة  أهنا عىل  البحث  خالصة 
اتفاًقا،  واخلصوص  العموم  بيان  يف  داخاًل  ليس  ما  ومنها  األصوليني،  بني  فيه  خالف 

ومنها ما يفيد التخصيص باتفاق)1) وهي »إْن« وحدها.

وبناًءا عليه مل يدخل يف باب اخلاص من األدوات الرشطية سوى »إْن« فلذا كان 
الكالم يف هـذا املبحث بمطالبه الثالثة خاٌص بـ»إْن« الرشطية.

يذكر يف هذا املطلب معنى كون »إْن« خمصصة للعموم وأقوال بعض األصوليني ثم 
يأيت ذكر أقسام التخصيص هبا يف املطلب الثاين.

وما يتعلق بالتخصيص بـ»إْن« يمكن تلخيصه يف النقاط اآلتية:
: الشرط املخصص عند األصوليني هو الشرط اللغوي: أولاً

سبق وأن ذكرنا أن الرشط أربعة أقسام وهي: الرشعي والعادي والعقيل واللغوي)2) 
مجهور  إليه  ذهب  ما  ذلك  األقسام  بقية  دون  اللغوي  هو  املخصص  الرشط  من  واملراد 

ٿ     ٺ     ٺ     ٺ     ٺ     ڀ  ]ڀ     تعاىل:  بقوله  ذلك  عىل  واستدلوا  األصوليني)3). 

)1( صفحة )308( من هذه الرسالة.
)2( صفحة )237( من هذه الرسالة. 

)3( رشح الكوكب املنري )340/3( والعقد املنظوم يف اخلصوص والعموم )646( وإحتاف األنام بتخصيص 
العام )470-471( بتصف.
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ٿ    ٿ[ ]الطالق:6[ فهذا الرشطـ  وإن كن أوالت محلـ  يقتيض إخراج غري احلامل من 
النفقة ويدل عىل اختصاص استحقاق النفقة باحلامل املطلقة دون غريها من املطلقات)1).

واستدلوا أيًضا بام اشتهر من قول الفقهاء: الطالق املعلق عىل رشط: أن املراد هنا 
الرشط اللغوي، ألهنم يمثلون لذلك بقول الرجل لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق 

ونحو ذلك)2).
يتبني من هذين الدليلني أنَّ املراد من الرشط يف باب اخلاص هو الرشط اللغوي.

إنه  بل  حمًضا  تعليًقا  ليس  اللغوي  الرشط  أنَّ  إىل  األصوليني  بعض  ذهب  ولكن 
الوجود ومن  يلزم من وجوده  ما  السبب يف اصطالحهم:  السبب، ألن  معنى  يتضمن 
ُيَفهم من الرشط اللغوي يدل عىل ذلك أنه عندما يقول  عدمه العدم وهذا هو عني ما 
الرجل لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق فإنه يلزم مـن عدم الدخول عدم الطالق 

ومن وجوده وجود الطالق)3).

الزركيش »صيغته وهي »إن«  قال  للعموم  الصيغة املخصصة  إْن فقط هي  ثانياًا: 
وهي أم األدوات ألهنا ال خترج عن الرشط بخالف غريها، وقد تفيد »إذا« التخصيص 

إذا وضعت موضع »إْن«)4)« )نحو إذا جاء زيد فأكرمه(.

تقليل  االستثناء  ألن  باالستثناء،  كالتخصيص  ليس  بالرشط  التخصيص  ثالثاًا: 
بأنَّ  يقطع  ال  الدار(  دخلوا  إْن  القوم  )أعط  قولك:  ألن  الرشط،  بخالف  قطًعا  للعدد 
بعضهم خارج من العطية بل جيوز أن يدخل الكل فيستحق العطية، فإذن الرشط غري 

)1( الرساج املنري يف اإلعانة عىل معرفة كالم ربنا احلكيم اخلبري ـ للخطيب الرشبيني ـ دار املعرفة ـ بريوت ـ 
الطبعة الثانية ـ بال تاريخ ـ )318/4).

)2( رشح الكوكب املنري )340/3( والعقد املنظوم يف اخلُصوص والعموم )646( وإحتاف األنام بتـخـصيص 
الـعـام )470( بتصف. 

)3( العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم )646( بتصف.
)4( البحر املحيط يف أصول الفقه )330/3( والعقد املنظوم يف اخلصوص والعموم )648( بتصف.
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خمصص لألشخاص واألعيان كاالستثناء وإنام هو خمصص لألحوال كام هو واضح من 
املثال السابق إِذ العطية مرشوطة بحال معينة وهي دخول الدار)1).

ا: إنام يكون الرشط مفيًدا للتخصيص ما مل يقم دليل آخر عىل خالفه وإال فال  رابعاً
اعتبار به، ويصف بالدليل عام وضع له من احلقيقة إىل املجاز)2) كقوله تعاىل: ]ۈ    

ۈ      ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې[ ]الطالق:4[.
تعتد  أن  عليه  جيب  اليأس  سن  وصلت  التي  املرأة  أنَّ  اآليــة:  من  الدللة  وجــه 

بثالثة أشهر سواء ارتابت أم ال، وقد اتفق الفقهاء عىل ذلك)3)، وأما قوله تعاىل: ]ۅ    
ۉ[ ففيه عدة تأويالت، قال القرطبي)4) )وقيل إنه متصل بأول السورة، واملعنى: ال 

خترجوهن من بيوهتن إن ارتبتم يف انقضاء العدة، وهو أصح ما قيل يف اآلية(.
وأيًضا مما يصف الرشط عن التخصيص وقوعه موقع التأكيد كام يف قوله تعاىل: 

]ی    ی     ی    جئ    حئ    مئ    ىئ    يئ    جب    حب    خب    مب        ىب     يب    جت     حت    
خت[ ]النساء:101[.

وجه الدللة من اآلية: أن قص الصالة جائز يف حالة اخلوف وعدمه وإنام جاء 
قوله تعاىل: ]مب        ىب[ مؤكًدا احلكم القص)5) وهذا مما أمجع عليه املسلمون)6). 

تعترب  األصوليني  عند  بالرشط)7)  تتعلق  أحكام  من  ذكره  سبق  ما  مجيع  تنبيه: 
أحكاًما للتخصيص بالرشط وليس من الرضوري إعادهتا هنا جتنًبا للتكرار.

)1( البحر املحيط يف أصول الفقه )333/3( بتصف.
)2( البحر املحيط يف أصول الفقه )334/3( بتصف
)3( موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي )719/2).

)4( تقدمت ترمجته، وقوله يف تفسريه )193/18).
)5( البحر املحيط يف أصول الفقه )334/3( بتصف.

)6( موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي )719/2).
)7( صفحة )227( وما بعدها.
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املطلب الثاني 
ǋƸǂǩƘƛ ǄǾǆƲƢǩƗ ǫƘƾǡƍ

لقد قسم األصوليني التخصيص بالرشط من ناحية وجوده يف الواقع وبينوا حكم 
كل قسم منها رشًعا، وتلك األقسام يف ظني قسمة عقلية، وهذا بياهنا مع حكم كل قسم 

منها: 

القسم األول: دفعى الوجود: وهو الذي يوجد دفعة واحدة وال يسلك يف وجوده 
طريق التدرج، قال الرازي)1): »وهو الذي يستحيل أن يدخل يف الوجود إال دفعة واحدة 
بتاممه سواء كان ذلك ألنَّه يف نفسه واحد ال تركيب فيه أو كان مركًبا لكن يستحيل أن 
يدخل يشء من أجزائه يف الوجود إال مع اآلخر« مثال ذلك: وقوع الطالق وحصول 

البيع فإن كاًل منهام ال حيصل إال دفعة واحدة. 

حكمه: إذا علق املتكلم شيًئا ما عىل وجود هذا الرشط فإنَّ املرشوط حيصل عند 
أول زمان وجود الرشط، وكذا إذا علق شيًئا عىل عدمه فإنَّ املرشوط يتحقق عند أول 

أزمنة العدم)2).

فالطالق  فأنت طالق«  الدار  »إن دخلت  لزوجته:  الرجل  يقول  أن  األول:  مثال 
يستحق  فإنه  درهم«  فلك  سياريت  بعت  »إْن  قال:  لو  وكذا  دخوهلا،  أول  عند  حيصل 

الدرهم بعد بيع السيارة مبارشة.

مل  فإن  فعبدي حر(  ديناًرا  أعطك  مل  )إن  الرجل لصاحبه  يقول  أن  الثاني:  مثال 
يعطه بعد زمان التكلم نال العبد حريته.

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف املحصول يف علم األصول )423/1).
)2( العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم )650( واملحصول يف علم األصول )423/1( ومباحث التخصيص 

عند األصوليني )220).
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القسم الثاني: تدرجيي الوجود: وهو الذي ال يمكن أن حيصل يف الوجود دفعة 
يف  حيصل  ال  الكالم  ألن  آخر،  كالم  أي  أو  مثاًل  الفاحتة  كقراءة  أجزائه  بجميع  واحدة 
يف  يدخل  أن  يستحيل  )ما  ـ  القسم  هذا  يف  ـ  الرازي  قال  حروفه،  بتكامل  إال  الوجود 

الوجود بجميع أجزائه دفعة واحدة كالكالم واحلركة()1) اهـ. 

حكمه: إذا ُعلَّق بوجوده يشء فإن املرشوط ال يوجد إال بعد تكامل أجزاء الرشط، 
وذلك ألنه ملا استحال وجوده عقاًل دفعة واحدة، اعتربوا يف وجوده العرف، والعرف 

د ذلك حصواًل له يف اللغة والرشع. إنام حيكم بوجوده عند حصول آخر جزء منه، وُيعَّ

مثاله: لو قال السيد لعبده: أنت حر إن قرأت سورة الفاحتة فال يستحق احلرية إال 
إذا قرأ سورة الفاحتة كاملة إىل آخر حرف منها.

وهذا خالف ما إذا علق اليشء عىل عدمه فإنَّ املرشوط حيصل عند حصول أول 
جزء منه، ألن الكل ينتفي بانتفاء جزئه، كام لو قال لزوجته: إن مل تقرأي سورة الفاحتة 
فأنت طالق؛ ففي هذا املثال يقع الطالق بقراءهتا اجلزء من سورة الفاحتة ألنه علق الطالق 
عىل عدم القراءة، وقد حصل جزء منها بقراءهتا آليات منها فال يقال لبقية السورة أهنا 

الكل وقد نقص هذا اجلزء املقروء منها وهلذا وقع الطالق)2).

القسم الثالث: ما حيصل يف الوجود َدْفَعة تارة ومتدرًجا تارة:

قال الرازي: »ما يصح أن يدخل يف الوجود تارة بمجموعه وتارة بتعاقب أجزائه«)3) 
كإعطاء عرشة دنانري فإن هذا اإلعطاء يمكن أن يوجد دفعة واحدة بأن يعطيها جمموعة، 

ويمكن أن حيصل بالتدرج بأن يعطيها متفرقة.

)1( املحصول يف علم األصول )423/1).
ومباحث   )423/1( الفقه  أصول  علم  يف  واملحصول   )651( والعموم  اخلصوص  يف  املنظوم  العقد   )2(

التخصيص عند األصوليني )21( بتصف.

)3( املحصول يف علم أصول الفقه )423/1).
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حكمه: قبل بيان احلكم ال بد من بيان الفرق بينه وبني القسم السابق، ألن السابق 
هذا  وأما  رضورة  متدرًجا  حصول  السابق  أنَّ  يقال:  أن  فالفرق  متدرًجا،  حيصل  أيًضا 

القسم فحصوله متدرًجا ليس رضورة إذ يمكن حصوله دفعة واحدة كام ُمثِّل له. 

وهلذا فحكمه أن ال حيصل املرشوط إال عند حصول مجيع أجزاء الرشط، ألن املرشوط 
إنام ارتبط بوجود الرشط، فلو قال السيد لعبده )إن أعطيتني عرشة دنانري فأنت حر( فإن 
احلرية ال حتصل إال بوجود الرشط وهو إعطاء العرشة دنانري دفعة، هذه هي حقيقة األمر، 
إال أنَّ الرشع مل جيعل هلذا اعتباًرا وحكم بحصول احلرية ولو دفع الدنانري يف أزمنة متفرقة، 
ومل يشرتط دفعها يف زمن واحد، ألنه علق احلرية عىل العرشة دنانري ِمن حيث هي هي ال من 

حيث إعطائها، وهلذا يعتق العبد عند اإلعطاء سواء أعطاها جمتمعة أو متفرقة.

هذا حكم هذا القسم من حيث الوجود، وأما من حيث انعدام الرشط فإن املرشوط 
يتحقق عند أول زمان انعدام الرشط؛ وهو ال خيتلف عن القسم السابق يف هذا احلكم)1).

تنبيه: يف القسم األول إذا علق اليشء عىل عدم الرشط كام لو قـال: )إن مل أعـطـك 
درمًها فأنت حر( فإنه جيب أن يعطيه الدرهم بعد زمان التكلم مبارشة؛ ألن احلكم ـ كام 
سبق بيانه ـ حتقيق املرشوط بعد ميض أول أزمنة العدم، لكن هذا احلكم يْعَترَب بحسب ما 
يقيض به العقل، وهو بخالف ما جرت به عادة أهل اللسان العريب وبخالف ما حكم به 
الفقهاء، فالعرب يقولون: إنَّ املقصود هو العدم شاماًل جلميع العمر، والفقهاء قالوا: ال 
جيب أن يعتق العبد ـ كام يف املثال ـ حتى ينقيض عمره إال أن تكون هناك نية أو قرينة أو 
لفظ مضاف للرشط يقتيض تعيني زمان معني ـ مؤجاًل أو معجاًل ـ فمتى حتقق العدم يف 

ذلك الزمان املعني ترتب املرشوط)2).

)1( هناية السول )513/1( والعقد املنظوم يف اخلصوص والعموم )652-653( ومباحث التخصيص عند 
األصوليني )221( بتصف.

)2( العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم )652( بتصف.
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دخول الشرط النحوي 
يف باب املفهوم عند األصوليني 

الفصل األول: تعريف املفهوم وبيان أقسامه عند األصوليني.
الفصل الثاني: ما دخل من أدوات الرشط يف مفهوم املخالفة عند األصوليني .
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تعريف املفهوم وبيان أقسامه عند األصوليني 
املبحث األول 

Ƙ ăƭȆǎǅƗǷ ƞǚǩ ǫǸǶǞǮǩƗǷ ǟǸǎǲǮǩƗ ǜǽƸǖơ

املطلب األول
 Ƙ ăƭȆǎǅƗǷ ƞǚǩ ǟǸǎǲǮǩƗ ǜǽƸǖơ

باملنطوق ـ مع أن البحث يدور حول املفهوم ـ ألنه األصل  بالتعريف  إنام بدأت 
يف الكالم واملفهوم يشء زائد عليه وهو متولد عنه إذ ال مفهوم إن مل يكن ثمة منطوق، 
ومع أن املنطوق تتعلق به مباحث كثرية إال إنني ساكتفي هنا ببيان معناه اللغوي ومعناه 
عند األصوليني فقط، وذلك هو املقدار الذي نحتاج إليه ونحن نبحث عن املفهوم وما 

يتعلق به.

 :ƞǚǩ ǟǸǎǲǮǩƗ : ăȅǷƍ

اسم مفعول من نطق ينطق نطًقا، والنطق يأيت يف اللغة عىل عدة معاٍن)1).
يأيت ويراد به التكلم، يقال: نطق فالن أي تكلم، ومنه املنطق أي الكالم، واملنطيق 

هو البليغ، أنشد ثعلب)2):
ِمــــْن ربِّها يـــــنـــــتــزُع الــعــصــا  ــوم  ــنـــ املـِْنـطـيُق)3)والـــ لــســاِنــِه  ِثــــْيمَ  ويـــــلـــــوُك 

)1( لسان العرب )188/14-189( بتصف.
)2) ثعلب: هو أمحد بن حييى بن زيد الشيباين، بالوالء، أحد علامء العربية املشهورين برع يف النحو الكويف حتى 
القرآن، رشح  الشعر، معاين  بلقبه: ثعلب، من مؤلفاته: معاين  العباس واشتهر  أبو  فيه، كنيته  إماًما  صار 

ديوان األعشى، ومن أشهرها املجالس، تويف سنة 291هـ معجم املتفق واملفرتق )61-59).
)3( البيت يف لسان العرب )188/4).
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، عىل املثل: كأنه ينطق، قال  ويأيت النطق ويراد به البيان، يقال: كتاب ناطق أي بنيِّ
لبيد)1):

ألواحهنَّ عـــــلـــــى  ٌد  ـــــدمَ جمَ ـــْذهـــٌب  ممَ والـمـختوُم)2)أمَْو  الـــــمـــــربوُز  الــنــاطـــــُق 

مل  مكتوب  أي  للكتاب  وصفان  واملختوم  واملربوز  الكتاب،  الناطق  بقوله  أراد 
ينرش.

واحد  وناطق كل  تقاوال،  أي  الرجالن  تناطق  يقال:  القول،  بمعنى  النطق  ويأيت 
منهام صاحبه أي قاوله.

وأنشد ابن األعرايب)3):
ـــْلـــيـــهـــا املُــــنــــاِطــــِق ــــوتمَ حمَ ــــاِرِقكــــــأنَّ صـــــ مَــــشمَ ـــــــــهـــــــــزُُّج الـــــــــريـــــــــاِح بــــالــــعــــ تمَ

أراد: حترك حليها كأنه يناطق بعضه بعًضا بصوته.

وقد يراد بالناطق احليوان، والصامت ما سواه، وصوت كل يشء منطقه ونطقه، 
وكذا كالم كل يشء منطقه قال تعاىل: ]ڃ    ڃ    ڃ[ ]النمل:16[.

املتأمل يف هذه املعاين وغريها مما ورد يف بيان النطق يف اللغة جيد أهنا تدور حول 
معنى واحد وهو: التكلم واإلفصاح عام يف النفس واهلل أعلم.

ثانياًا: املنطوق اصطالًحا: ذهب أكثر األصوليني إىل أن تعريف املنطوق هو: ما دل 
عليه اللفظ يف حمل النطق)4).

لبيد: هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك العامري، الشاعر اجلاهيل املشهور، أسلم وهاجر ثم سكن   (1(
املدينة تويف سنة 35هـ معجم الشعراء )229).

)2( البيت يف ديوان لبيد بن ربيعة ـ حتقيق محد وطامس ـ دار املعرفة ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ2004 )99) 
وقوله »َمْذًهٌب« أي: مطىل بالذهب.

)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف لسان العرب )188/14).
)4( رفع احلاجب عن خمتص ابن احلاجب )483/3( وهناية السول )357/1( واملهذب يف عـلـم أصـول 

الـفـقه )1721/4(. وتشنيف املسامع )329/1).
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املستعملة  وغري  املستعملة  األلفاظ  مجيع  يشمل  موصول  اسم  ما:  رشحه)1): 
خيصصه قوله بعد ذلك )دل عليه اللفظ( فجعل اللفظ له داللة فدل عىل أنه مستعماًل 

وبه خرج املهمل.

دل عليه اللفظ: فهذه العبارة تدل عىل أن املنطوق قسم من الداللة)2) ال من املدلول، 
والضمري يف »عليه« راجع إىل املعنى املفهوم من سياق الكالم، ألن الداللة -املفهومة من 

قوله: »دل«- تقتيض معنى مدلواًل عليه.

يف حمل النطق: متعلق بمحذوف حال من ضمري »عليه« فكأنه قال: املنطوق داللة 
أن  واملراد  به  نطق  ملا  أي  النطق،  حمل  يف  ثابًتا  املعنى  ذلك  كون  حالة  معنى  عىل  اللفظ 
املنطوق يف اصطالح األصوليني عبارة عن داللة اللفظ عىل معنى ثابت يف حمل النطق بأن 
يكون ذلك املعنى حكاًم للمذكور يف الكالم، وحااًل من أحواله، سواء ذكر ذلك احلكم 
باملنطوق الصيح، أو مل  اللفظ مطابقة أو تضمنًا وهو ما يسمى  بأن دل عليه  به  ونطق 

ُيذكْر بأْن دل عليه التزاًما وهو املسمى املنطوق غري الصيح.

ومثال املنطوق الصيح: قوله تعاىل: ]ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ[ ]البقرة:275[ 
والربا:  مباح  فالبيع  والربا،  البيع  بني  املامثلة  نفي  الصيح عىل  بمنطوقه  اللفظ  دل  فقد 

حرام)3).

ومثال املنطوق غري الصيح قوله تعاىل: ]ۇ     ۇ        ۆ    ۆ     ۈ    ۈ[ 
]البقرة:233[.

احلاجب  ابن  خمتص  عىل  العضد  وحاشية   )484/3( احلاجب  ابن  خمتص  عن  احلاجب  رفع  هامش   )1(
)171/3( بتصف.

)2( والداللة هلا قسامن فقط: منطوق ومفهوم رفع احلاجب عن خمتص ابن احلاجب )484/3).
)3( املهذب يف علم أصول الفقه )1722/4( بتصف.
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غري  وداللة  اآلباء،  عىل  واجبة  الوالدات  نفقة  أنَّ  وهي  رصحية  داللة  فيها  فاآلية 
رصحية وهي داللة االلتزام عىل أنَّ النسب يكون لألب ال لألم، وعىل أنَّ نفقة الولد عىل 

األب ال عىل األم)1).

وبناًء عىل ما سبق ُيعَلم أن املنطوق له قسامن: رصيح وغري رصيح.

)1( املرجع السابق: نفس املوضع، بتصف
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املطلب الثاني

Ƙ ăƭȆǎǅƗǷ ƞǚǩ ǫǸǶǞǮǩƗ ǜǽƸǖơ

:ƞǚǩ ǫǸǶǞǮǩƗ ǜǽƸǖơ - ăȅǷƍ

اليشء  معرفة  يعني:  اللغة  يف  والفهم  فهاًم،  يفهم  فهم  من  مفعول  اسم  املفهوم 
بالقلب، يقال: فهمت اليشء أي عقلته وعرفته.

مه األمر وأفهمه إياه: أي جعله يفهمه)1). م الكالم أي فهمه شيًئا بعد يشء، وفهَّ ويقال: تفهَّ

:Ƙ ăƭȆǎǅƗ ǫǸǶǞǮǩƗ ǜǽƸǖơ -Ƙ ăǾǱƘƥ

ذهب أكثر األصوليني إىل أن املفهوم: هو ما دل عليه اللفظ ال يف حمل النطق)2).
وبالتايل فهي شاملة  قريًبا  العبارة  اللفظ: سبق رشح هذه  ما دل عليه  شرحه)3): 

للمنطوق واملفهوم.
يف غري حمل النطق: خرج به املنطوق بقسميه الصيح وغري الصيح، وهبذا خيتص 

التعريف باملفهوم.
واملراد باملفهوم ـ بناًء عىل التعريف ـ معنى دل عليه اللفظ ال يف حمل النطق بل يف 
بأن يكون ال زًما  يتأتى إال  الذي مل يذكر يف الكالم، وهذا ال  املعنى  حمل السكوت أي 

للمعنى املنطوق به، سواء كان موافًقا له أو خمالًفا له، وسواء كان ثبوتًيا أو سلبًيا.
مثال املفهوم: قوله تعاىل: ]ہ    ہ    ہ     ھ[ ]اإلرساء:23[ يف اآلية داللة عىل حتريم 
رضب الوالدين، وهذا التحريم معنى دل عليه اللفظ حال كونه غري ثابت يف حمل النطق 

وهو قوله تعاىل: ]ہ    ہ    ہ     ھ[ بل يف حمل السكوت، وهو ال ترضهبام.

)1( لسان العرب )343/10( بتصف.
)2( رفع احلاجب عن خمتص ابن احلاجب )485/3( واإلحكام يف أصول األحكام )63/3( واملهذب يف 

علم أصول الفقه )1739/4( وتشنيف املسامع )341/1).
)3( املراجع السابقة: نفس املواضع بتصف.
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ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أنه قد جرى خالف بني األصوليني يف املفهوم: هل هو 

مستفاد من داللة اللفظ أو بالقياس)1)؟

وقبل ذكر القولني الواردين يف هذه املسألة ال بد من توضيح مرادهم منها: ففي 

التحريم أخذ من سياق  الوالدين، فهل هذا  ُيَفهُم من اآلية حتريم رضب  املثال السابق 

اآلية أم أنه ُأخذ من القياس عىل التأفيف.

القول األول: ذهب مجهور الشافعية وبعض احلنفية)2) إىل أن داللة املفهوم قياسية 

أي أهنا بطريق القياس، والعلة يف املثال املذكور أنَّ اهلل تعاىل هنى عن التأفيف لئال يقع 

الولد يف إيذاِء أبويه والرضب أشد منه فكان أوىل بالتحريم.

واستدلوا لذلك بدليلني:

منه ال  فاملنع  منه،  الرضب وال هو جزء  يدل عىل  التأفيف ال  املنْع من  أن  األول: 

يكون منًعا من الرضب ال بطريق املطابقة وال بطريق التضمن، فدل عىل أن املفهوم داللته 

غري لفظية.

الثاني: أن داللة املفهوم لو كانت لفظية ملا توقفت معرفتها عىل معرفة سياق الكالم 

ومقاصده، ألن معرفة املقاصد تتوقف عىل معرفة داللة العبارة عليها، فلو توقفت معرفة 

داللة العبارة عليها للزم الدور ـ التسلسل ـ وهو ممتنع، لكنها تتوقف عليه إذن ليست 

داللته لفظية؟ وهو املطلوب.

)1) القياس: هو محل معلوم عىل معلوم ملساواته يف علة حكمه عند احلامل، مثاله: رشب اخلمر ورد النص 
يف حتريمه وأما غريه من املسكرات مل يرد النص بتحريمها، ولكنها أخذت حكم اخلمر الشرتاكها يف علة 
الفقه  أصول  علم  مصطلحات  من  بتصف  العلامء  مجهور  عند  حجة  والقياس  اإلسكار،  وهي  واحدة 

.(82(
)2( هناية الوصول )2040/5).
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املفهوم  داللة  أن  إىل  الشافعية)1)  وبعض  واملالكية  احلنابلة  ذهب  الثاني:  القول 
لفظية أي أنه بمجرد سامع اللفظ ينتقل الذهن من حمل النطق إىل حمل السكوت بطريق 
إىل  التأفيف  الذهن من حتريم  ينتقل  مثاًل  السابقة  اآلية  ففي  األعىل،  إىل  باألدنى  التنبيه 

الرضب، وإىل هذا القول مال مجهور احلنفية)2) أيًضا واستدل القائلون به بدليلني: 

األول: أن داللة املفهوم ثابتة قبل أْن يرشع القياس، ومعروف أن كل أحد يعرف 
اللغة العربية يفهم من قوله: »ال تقل له أٍف« أي ال ترضبه وال تشتمه من باب أوىل، سواء 

علم السامع القياس أو مل يعلمه.

املتساويني عىل اآلخر  بأحد  أو  العكس  أو  باألعىل عىل األدنى  التنبيه  أن  الثاني: 
قوهلم:  ذلك  ومن  الكالم،  تأكيد  يف  للمبالغة  العرب  تستعمله  فصيح  عريب  أسلوب 
)هذا الفرس ال يلحق غبار هذا الفرس( وهذا ابلغ من قولك: هذا الفرس سابق هلذا 

الفرس)3).

:ǰǾǩǸǢǩƗ ǰǽƶǵ ǰǾƛ ǛȆƲǩƗ ǓǸǱ

وذهب أكثر األصوليني إىل أن اخلالف بينهام معنوي وذلك لوجود الفرق الواضح 
بني املفهوم والقياس واهنام متباينان لكل واحد منهام أحكامه التي ختصه ال يشاركه اآلخر 

فيها.

ومما يدل عىل تباينهام: أنَّ التعرف عىل العلة يف املفهوم يثبت عن طريق اللغة ثبوًتا 
قطعياًّا، يتعرف عليها كل من له يد طوىل يف اللغة، وأما التعرف عىل العلة يف القياس فانه 

يثبت عن طريق العقل، ألهنا ليست واضحة من النص)4).

)1( هناية الوصول )2040/5( واخلالف اللفظي عند االصوليني )294/2).
)2( املرجعان السابقان: نفس املوضع.

)3( اخلالف اللفظي عند األصوليني )294/2-295( بتصف.

)4( اخلالف اللفظي عند األصوليني )296/2-298( بتصف.
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املبحث الثاني
ǰǾǾǩǸǅȁƗ ƴǲǕ ǫǸǶǞǮǩƗ ǫƘƾǡƍ

املطلب األول
 ǴǕƗǸǱƍ ǯƘǾƛǷ ƞǢǝƗǸǮǩƗ ǫǸǶǞǭ

املخالفة،  ومفهوم  املوافقة  مفهوم  ومها:  كبريان  قسامن  األصوليني  عند  للمفهوم 
ولبيان  به  للتعريف  مطلًبا  منهام  لكل  خصصت  وهلذا  حتته،  تندرج  أنواع  منهام  ولكل 
أنواعه متهيًدا للوصول إىل ما الغاية التي نصبوا إليها أال وهي: تأثري أدوات الرشط يف 

هذا الباب من أبواب أصول الفقه أعني دليل اخلطاب املسمى بمفهوم املخالفة.

املوافقة ورشوطه وأنواعه وذلك من خالل  ببيان مفهوم  املطلب سنبدأ  ويف هذا 
اآليت: 

اللفظ يف حمل السكوت موافًقا  : تعريف مفهوم املوافقة:هو ما يكون مدلول  أولاً
ملدلوله يف حمل النطق)1).

عنه  للمسكوت  املنطوق  حكم  ثبوت  عىل  اللفظ  داللة  هو  أخرى:  وبعبارة 
وموافقته له نفًيا وإثباًتا، الشرتاكهام يف علة احلكم املفهومة من اللغة دون حاجة إىل نظر 

وتأمل)2).
ي بمفهوم املوافقة؛ ألن حكم املسكوت عنه موافق حلكم املنطوق به)3). وسمِّ

وفحوى  اخلطاب  وحلن  اخلطاب،  وفحوى  اخلطاب  تنبيه  منها:  أسامء  عدة  وله 
اللفظ وقياس الداللة وغري ذلك)4)، ولكنها ال خترج عن املعنى األول املذكور أعاله.

)1( اإلحكام يف أصول األحكام )63/3).

)2( مصطلحات علم أصول الفقه )100).
)3( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )532/1).

)4( املهذب يف علم أصول الفقه )1744/4( بتصف.
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ينص عىل يشء  أن  )هو  بقوله:  املوافقة  مفهوم  احلنبيل)1)  اخلطاب  أبو  وقد رشح 
ا ما ينص عىل يشء تنبيًها به عىل غريه،  ينبَّه به عىل غريه، وهو يسمى مفهوم اخلطاب، فأمَّ
فمثل قوله تعاىل: ]ہ    ہ    ہ     ھ[ ]اإلرساء:23[ فنصَّ عىل التأفيف تنبيًها بذلك عىل 

ما هو أعىل منه()2).

 :ƞǢǝƗǸǮǩƗ ǫǸǶǞǭ ǋǷƸǁ -Ƙ ăǾǱƘƥ

اتفق األصوليون القائلون بمفهوم املوافقة بأنه ال بد لتحققه من ثالثة رشوط، ثم 
اختلفوا يف رشط رابع نذكره بعد قليل:

أما الرشوط الثالثة التي ال بد من توافرها فهي)3):
إنام ثبت  العربية أنَّ احلكم فيه  َمْن يعرف  َيْفَهُم منه كلُّ  1- أن يوجد يف املنطوق معنى 

ألجل هذا املعنى.
2- أن يكون هذا املعنى موجوًدا يف املسكوت عنه، فإن مل يوجد فيه فهو ليس من مفهوم 

املوافقة.
3- أن ال يكون املعنى ـ املشار إليه ـ يف املسكوت عنه أقل مناسبة واقتضاًءا للحكم منه 

يف املنطوق.
4- وأما الرشط الرابع الذي اختلفوا فيه: هل جيب أن يكون املسكوت عنه أوىل باحلكم 

من املنطوق به أو تكفي فيه املساواة بينهام؟ 

)1) أبو اخلطاب: هو حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين الفقيه احلنبيل األصويل، ولد سنة 423 هـ؛ توىل 
التدريس واإلفتاء، من مؤلفاته التمهيد يف أصول الفقه، واهلداية يف الفقه وغريمها؛ تويف سنة 510هـ الفتح 

املبني يف طبقات األصوليني )11/2). 
 1985 ـ  جدة  دار  ـ  عمشة  أبو  حممد  مفيد  حتقيق  ـ  احلنبيل  اخلطاب  أليب  ـ  الفقه  أصول  يف  التمهيد   )2(

.(20/1(
)3( هامش رفع احلاجب عن خمتص ابن احلاجب )493/3( بتصف.
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تقدم  وقد  هلام  التأفيف  عن  النهي  من  أخًذا  الوالدين  رضب  حتريم  األول:  مثال 
رشحه قريًبا.

النهي عن أكله يف قوله تعاىل:  اليتيم أخًذا من  الثاني: حتريم إحراق مال  ومثال 
]ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ     ڑ    ک[ ]النساء:10[ فإنَّ 

إحراقه مساٍو ألكله إذ ال فرق بينهام.

اختلف األصوليون يف ذلك عىل قولني: 

القول األول: ذهب احلنفية ومجهور الشافعية)1) إىل أنه ال يشرتط يف مفهوم املوافقة 
كون املسكوت عنه أوىل باحلكم من املنطوق به، بل تكفي املساواة بينهام، قال الزركيش)2) 
)والصواب أن يقال رشطه أن ال يكون املعنى املسكوت عنه أقل مناسبة للحكم من املعنى 
يف املنطوق فيه؛ فيدخل فيه األوىل واملساوي، وهو ظاهر كالم اجلمهور من أصحابنا ـ 

أي الشافعية ـ وغريهم( اهـ.

استدلوا عىل ذلك بقوهلم)3): إنا نعلم قطًعا أنه كثرًيا مْا يْفهُم ثبوُت حكم املنطوق 
مال  إحراق  فهم حتريم  كام يف  لغة  املناط)4)  لفهم  باحلكم  أولويته  مع عدم  للمسكوت 
يف  احلال  هو  كام  لغة  الثابتة  الداللة  هذه  إلهدار  وجه  وال  ظلاًم،  أكله  حتريم  من  اليتيم 

التساوي بني األكل واحلرق يف مال اليتيم.

ابن  خمتص  عن  احلاجب  ورفع   )64/3( األحكام  أصول  يف  اإلحكام  واآلمدي:  والزركيش  كالغزايل   )1(
احلاجب هامش )494/3). 

)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف البحر املحيط )9/4).
)3( رفع احلاجب عن خمتص ابن احلاجب )494/3( واملهذب يف علم أصول الفقه )1747/4).

)4) املناط: مصدر ميمي من ناط أي علَّق، وهو يف اصطالح األصوليني يعني العلة يقول ما ينط به احلكم 
أي العلة التي رتب عليها احلكم تذكري الناس بام حيتاجونه من القياس ـ د. حممد احلفناوي ـ دار احلديث 

ـ القاهرة )242). 
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القول الثاني: ذهب مجهور األصوليني)1) إىل أنه يشرتط يف مفهوم املوافقة كون 
املنطوق  بني  التساوي  جمرد  فيه  يكفي  وال  به،  املنطوق  من  باحلكم  أوىل  عنه  املسكوت 

واملفهوم.
باملنطوق  املساوي  عنه  املسكوت  إحلاق  بقوهلم:إن  الرأي  هذا  واستدل أصحاب 
يف احلكم ال خيرج عن القياس، إذ ال يمكن يف احتادمها يف احلكم من النص عىل حكم 
املنطوق عرًفا وذلك لقياس احتامل التعبُّد يف حمل النطق، وإذا كان ذلك كذلك فإن احلكم 
ال يتعدى إىل حمل السكوت بخالف حكم املسكوت األوىل فإنه يفهم احتادمها يف احلكم 

عرًفا لبعد احتامل التعبد حينئٍذ نظًرا ألولوية املسكوت باحلكم)2). 

اليتيم  مال  أكل  بني  باملساواة  األولني  استدالل  عىل  الرأي  هذا  أصحاب  ورد 
وإحراقه بقوهلم: ليس هذا من قبيل مفهوم املوافقة، ألن حرمة إتالف املال باحلرق ال 
تفهم من حرمة األكل عرًفا، أال ترى أنه لو قيل لك: ال تأكل القثاء، فإنه ال ُيفهم منه 
من  ال  آخر  طريق  فمن  اآلية  إىل  مستندة  كانت  إن  احلرق  فحرمة  اإلتالف،  عن  النهي 

طريق املفهوم)3).

الرد  الباحث أن هذا  إليه، وبالتايل يرى  املشار  الطريق اآلخر  يبينوا هذا  ولكن مل 
ضعيف كام سيأيت بيانه عند الرتجيح بني القولني.

الراجح من القولني: 
املتأمل يف القولني جيد أن الراجح هو ما ذهب إليه احلنفية ومجهور الشافعية وهو أنه 
ال يشرتط يف مفهوم املوافقة كون احلكم يف املسكوت عنه أوىل من املنطوق به بل يكفي 

أن يكون مساوًيا له.
)1( املرجعان السابقان: نفس املوضع.

)2( رفع احلاجب عن خمتص ابن احلاجب )494/3( بتصف من اهلامش.
)3( رفع احلاجب عن خمتص ابن احلاجب )495/3( ملخًصا من اهلامش.
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والسبب يف ترجيحه أن يقال: إنرّا نعلم قطًعا أنه ربام يفهم ثبوت احلكم يف السكوت 
عنه من ثبوته للمنطوق به مع عدم أولويته باحلكم، وذلك الفهم مناط احلكم لغة من غري 

حاجة إىل البحث.

وبناًء عليه فال حاجة لرتك هذه الداللة الدالة عىل ثبوت احلكم للمسكوت كفهم 
ثبوته للمنطوق بمجرد فهم اللغة فال بد من إعامهلا أعني هذه الداللة)1).

وأما ما رد به اجلمهور داللة املساواة يف مسألة إحراق مال اليتيم وأكله، فهو جواب 
ضعيف ال يسلَّم هلم، ألن أصحاب الرأي الذي نرجحه مل يقولوا إن اإلتالف باحلرق 

ُأخذ من األكل بل قالوا: إن حتريم األكل نبَّه عىل حتريم غريه بجامع اإلتالف.

ثالثاًا: أنواع مفهوم املوافقة: له نوعان: قطعي وظني)2):
يِّة املناط يف حمل النطق، وبوجوده  ) أ ( مفهوم موافقة قطعي: وهو ما ُقطِع فيه بِعلِّ
يف حمل السكوت، كام يف داللة قوله تعاىل: ]ہ    ہ    ہ     ھ[ ]اإلرساء:23[ عىل حتريم 
الرضب ونحوه، فإنا نقطع بعليَِّة اإليذاء لتحريم التأفيف املنطوق به، ونقطع أيًضا بوجود 

اإليذاء يف الرضب املسكوت عنه)3). 

ڻ     ڻ        ڻ        ڻ     ں     ں     ڱ     ]ڱ     تعاىل:  قوله  داللة  آخــر:  ومثال 
القنطار  لتأدية  القنطار، فإنا نقطع بعلية األمانة  ]آل عمران:75[ عىل تأديته ملا دون  ۀ[ 
املنطوق به، ونقطع أيًضا بوجود األمانة يف تأدية ملادون القنطار املسكوت عنه، ألنَّ من 
ما دون  أمينًا كذلك عىل  يكون  منه  ُطلب  يرعاه ويؤديه حيث  القنطار  أمينًا عىل  يكون 

القنطار قطًعا)4).

)1( املهذب يف علم أصول الفقه )1746/4( بتصف.
)2( البحر املحيط يف علم أصول الفقه )1757/4( ورفع احلاجب عن خمتص ابن احلاجب )499/3).

)3( املراجع السابقة: نفس املواضع.

)4( املراجع السابقة: نفس املواضع.
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يُِّة املناط يف حمل النطق مـظـنـونة، أو  )ب( مفهوم موافقة ظني: وهو ما كانت ِعلِّ

كان وجودها يف حمل السكوت مظنوًنا.

ومثال ذلك قوله تعاىل: ]ڀ    ڀ     ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ[ ]النساء:92[ 

القتل اخلطأ ويدل بمفهومه عند  الكفارة يف  النص يدل بمنطوقه عىل وجوب  فإن هذا 

الشافعي)1) عىل وجوهبا يف القتل العمد املسكوت عنه فعلل ذلك بأنَّ الكفارة يف القتل 

إنام وجبت ألجل الزجر ال للخطأ، ألن اخلطأ عذر مسقط للحقوق فال يصلح أن يكون 

العمد  القتل  ـ فوجوهبا يف  للزجر  ـ  القتل اخلطأ  فإذا وجبت يف  الكفارة،  علة لوجوب 

من باب أوىل، ألن الزجر يف العمد أشد مناسبة واقتضاًء للوجوب منه يف القتل اخلطأ؛ 

يَّة الزجر لوجوب الكفارة يف القتل اخلطأ املنطوق به مظنونة فقط،  ومن الواضح أن ِعلَّ

الحتامل أن تكون العلة هي تدارك ما صدر من املخطئ من املتساهل.

فلام كانت العلة التي استند إليها الشافعي ظنية خالفه يف ذلك األئمة الثالثة)2) يف 

احلكم حيث ذهبوا إىل عدم وجوب الكفارة يف القتل العمد، وعلة ذلك عندهم أن ما 

يتدارك به األخف ال يتدارك به األشد واألغلظ)3).

)1) الشافعي: هو إمام املذهب املشهور واسمه حممد بن إدريس بن العباس القريش، ولد سنة 150هـ بغزة 
ومُحِل وهو صغري إىل مكة املكرمة ونشأ فيها، أخذ علمه عن مالك بن أنس وغريه من علامء عصه، رحل 
يف سبيل طلب العلم إىل بغداد ومص، أثنى عليه علامء عصه، وهو أول من الف يف علم أصول الفقه 
كتاًبا سامه الرسالة وألف يف الفقه األم وغري ذلك تويف سنة 204 االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء 

 .(103-65(
)2( هم أبو حنيفة ومالك وأمحد؛ وأقواهلم يف الفقه اإلسالمي وأدلته ـ لالستاذ الدكتور وهبة الزحييل ـ دار 
الفكر دمشق ـ الطبعة الرابعة ـ 2002 ـ )5699/7( ورفع احلاجب عن خمتص ابن احلاجب )500/3) 

باملعنى.
)3( رفع احلاجب عن خمتص ابن احلاجب )500-499/3).
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ومثال آخر: قول النبي H: »أربع ل جتوز يف األضاحي: العوراء بنيِّ عورها، 
ْلُعها، والكسري اليت ل ُتنقي«)1) ففي هذا النص َمنٌْع  ٌ ظمَ واملريضة بنيِّ مرضها؛ والعرجاء بنيِّ

من التضحية بالعوراء وُيفهم منه املنع من التضحية بالعمياء من باب أوىل، ألنه إذا كان 
العور ينقص من قيمتها فالعمى من باب أوىل، وإنام كانت هذه العلة ظنية ألنه قد توجد 
علة أخرى وهي أن العوراء قد يكون املنع من التضحية هبا لكوهنا قد ال حتسن الرعي 
بسبب عورها مما يؤدي إىل هزاهلا، وهذا املعنى قد ال يوجد يف العمياء، ألن صاحبها يعلم 
كالعوراء فمن أجل ذلك كانت  العلف فال تكون هزيلة  ويزيد هلا يف  فيهتم هبا  بعامها 

العلة ظنية)2). واهلل أعلم.

)1( سنن أيب داود ـ حديث )2802( )640/2( وسنن الرتمذي لإلمام احلافظ أيب عيسى حممد بن عيسى 
الرتمذي ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ 1987 ـ )72/4). 

)2( املهذب يف علم أصول الفقه )1759/4( باملعنى.
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املطلب الثاني 

 ǴǕƗǸǱƍ ǯƘǾƛǷ ƞǞǩƘƲǮǩƗ ǫǸǶǞǭ

الفقهية  األحكام  يف  أثًرا  األكثر  وهو  املفهوم؛  قسمي  من  الثاين  القسم  هو  هذا 
واألقرب إىل األدوات الرشطية وله عند األصوليني عدًدا من األسامء ولكل اسم تعليل 
ولكن لسنا يف حاجة إىل ذكر التعليل لكل اسم من أسامئه بل نقتص عىل ذكر أسامئه فقط 

ثم نلج إىل بيان مفهومه وأنواعه.

أما اسامؤه فهي: مفهوم املخالفة، وحلن اخلطاب ودليل اخلطاب وتنبيه اخلطاب، 
وختصيص اليشء بالذكر، وهذا األخري من تسمية احلنفية دون اجلمهور)1). 

ولتوضيح مفهوم املخالفة وأنواعه سيدور الكالم يف النقاط اآلتية: 

 :ǴǞǽƸǖơ - ăȅǷƍ

إذا كانت فكرة مفهوم املوافقة تتأسس عىل اعتبار أن مدلول اللفظ يف حمل السكوت 
يأيت موافًقا ملدلوله يف حمل النطق من بسط الكالم وبمجرد فهم اللغة؛ فإنَّ فكرة مفهوم 
املخالفة تتأسس عىل اعتبار اختالف املسكوت عنه عن املنطوق به يف إثبات القيد الذي 

ُبني عليه احلكم يف املنطوق به أو نفيه)2).

وبناءاً عليه كان تعريفه عند األصوليني:
إثبات نقيض حكم املنطوق به للمسكوت عنه)3)؛ وبعبارة أخرى: ما يكون مدلول 

اللفظ يف حمل السكوت فيه خمالًفا ملدلوله يف حمل النطق)4).

)1( املهذب يف علم أصول الفقه )1766/4( ودليل اخلطاب )67).
)2( دليل اخلطاب )63( باختصار.

)3( رشح تنقيح الفصول )53).
)4( اإلحكام يف أصول األحكام )67/3).
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وكال التعريفني يؤدي إىل معنى واحٍد، ويمكن توضيحه بأن يقال: مفهوم املخالفة: 

هو أن يثبت لليشء املسكوت عنه نقيض احلكم الذي ثبت لليشء املنطوق به، وإنام قال 

يف  املرتَّب  احلكم  ذلك  سلب  هو  النقيض:  ألن  »ضد«  يقل  ومل  )نقيض(  التعريف  يف 

املنطوق، فلو حكمنا عىل يشء مثاًل بأنه واجب فإنَّ نقيضه يعني غري واجب، وال يقال: 

]ے    ۓ    ۓ    ڭ     تعاىل:  النهي يف قوله  بالعكس؛ فمثاًل ورد  نقيضه حرام وكذلك 

ڭ    ڭ    ڭ[ ]التوبة:84[ فمقتىض هذا النص حتريم الصالة عىل املنافقني، مفُهومة: ال 

حترم الصالة عىل املسلمني، وال يقال: إنَّ مفهومه وجوب الصالة عىل املسلمني)1)، ألن 

النقيض أعم من الضد)2).

ومثال مفهوم املخالفة: قوله تعاىل: ]ۉ    ې    ې    ې    ې    ى    ى    ائ    ائ    

ەئ[ ]املائدة:95[ فاملنطوق به: أنَّ من قتل شيًئا من الصيد وهو حمرم ـ باحلج أو العمرة 

ـ متعمًدا فيجب عليه املثل، ومفهوم املخالفة أنَّ من قتل شيًئا وهو حمرم خطأ فال جيب 

عليه يشء)3)، وهذا أحد األقوال فيمن يقتل الصيد خطأ وهو حمرم واحتجَّ أصحاب 

غريه  أن  عىل  دلَّ  بالذكر  املتعمد  اهلل  ذكر  ملرّا  قالوا:  حيث  املخالفة  بمفهوم  القول  هذا 

بخالفه)4).

)1( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )510/1( ورشح تنقيح الفصول )55( ودليل اخلطاب )66( باملعنى.
ال  والضدين  والوجود،  كالعدم  يرتفعان  وال  جيتمعان  ال  النقيضني  ان  والنقيضني  الضدين  بني  الفرق   )2(
التعريفات  مثاًل  احلمرة  لوجود  يرتفعان  فقد  والبياض  كالسواد  واسطة  لوجود  يرتفعان  ولكن  جيتمعان 

)179( وآداب البحث واملناظرة )31/1).
)3( املهذب يف علم أصول الفقه )1765/4).

)4( هذا القول منسوب البن عباس وسعيد بن جبري وطاوس وهو إحدى الرواتني عن أمحد، وذهب مالك 
والشافعي وأبو حنيفة إىل وجوب املثل عىل املخطئ أيًضا اجلامع ألحكام القرآن ـ للقرطبي )307/6-

.(308



385

 :ƞǞǩƘƲǮǩƗ ǫǸǶǞǭ ǓƗǸǱƍ -Ƙ ăǾǱƘƥ

إن جمموع ما ذكره األصوليون من أنواع مفهوم املخالفة يصل إىل عرشة)1)، واتفق 
اجلمهور عىل حجية مخسة منها وهي ما سأذكرها هنا مع بيان بعض األمثلة هلا؛ وذلك 
وبه  البحث  هذا  من  القصيد  بيت  ألنه  الرشط  بمفهوم  يتعلق  فيام  إال  شديد  باختصار 

أبدأ: 

متعلق  فيه  احلكم  ألن  الرشط  بمفهوم  سمي  إنام  الشرط:  مفهوم  األول:  النوع 
بالرشط)2)، ويتلخص الكالم عليه يف النقاط اآلتية:

- تعريفه: املاد بالرشط هنا الرشط اللغوي دون الرشعي والعريف والعقيل)3)،  أولاً
النص عىل ثبوت  أنواع مفهوم املخالفة: هو داللة  باعتباره أحد  ومعنى مفهوم الرشط 

نقيض احلكم املقيد بالرشط عند انعدام ذلك الرشط)4).

أي حني نعمم من تعليق احلكم عىل يشء بأداة الرشط إن أو إحدى أخواهتا؛ فان 
ذلك يدل عىل سببية األول ومسببية الثاين.

ومثاله: قوله تعاىل: ]ڀ    ڀ ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ[ ]الطالق:6[ 
فهذا النص يفهم منه أن غري أوالت األمحال من املطلقات طالًقا بائنًا ال جيب اإلنفاق 

عليهنَّ ألن املرشوط -احلكم- ينتفي بانتفاء رشطه.

)1( وهي: الصفة والرشط والعلة والعدد والغأية واللقب واحلص واحلال والزمان واملكان إرشاد الفحول 
.(310-306(

)2( رفع النقاب عن حاشية الشهاب )519/1).
)3( البحر املحيط )37/4( ودليل اخلطاب )97( واملهذب يف علم أصول الفقه )1779/4( ورفع احلاجب 

عن خمتص ابن احلاجب )537/3).
)4( تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي ـ د. حممد أديب الصالح ـ مطبعة جامعة دمشق ـ 1964 ـ )709/1) 

ودليل اخلطاب )96).
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وإنام ُقيِّد الطالق بالبائن، ألنَّ املطلقة طالًقا رجعًيا جيب اإلنفاق عليها أيام عدهتا 
حاماًل كانت أم غري حامل باإلمجاع، واخلالف إنام هو يف املبانة)1).

ثانياًا: القول يف حجيته: قبل بيان أقوال العلامء يف االحتجاج بمفهوم الرشط، جيب 
انتفاء  العلامء يف  أنه ال خالف بني  القول يف ذلك:  فيه، وخالصة  بيان موضع اخلالف 
احلكم عند انتفاء رشطه وإنام اخلالف يف الدال عىل هذا االنتفاء: هل هو التعليق بصيغة 

الرشط أم الرباءة األصلية)2)؟ عىل قولني:

أن  بمعنى  حجة  الرشط  مفهوم  أن  إىل  األصوليني)3)  أكثر  ذهب  األول:  القول 
تعليق احلكم بالرشط يدل عىل انتفاء ذلك احلكم عند انتفاء الرشط، واستدلول لذلك 

بدليلني)4):
الدليل األول: ما جاء يف الصحيح أن يعىل بن أمية)5) قال لعمر بن اخلطاب)6): 

مالنا نقص الصالة وقد أمنَّا؟ وقد قال تعاىل: ]حئ    مئ    ىئ    يئ    جب    حب    خب    مب        
ىب     يب    جت     حت    خت[ ]النساء:101[.

فقال عمر: عجْبُت مما عجْبَت منه فسألت رسول اهلل H عن ذلك فقال: 
»صدقة تصدق اهلل هبا عليكم فاقبلوا صدقته«)7).

)1( البحر املحيط )37/4( ودليل اخلطاب )96).
)2( البحر املحيط )39/4( واملهذب يف علم أصول الفقه )1779/4( ودليل اخلطاب )97).

)3( هناية السول )368/1( والبحر املحيط )37/4( واإلحكام يف أصول األحكام )84/3( واملهذب يف 
علم أصول الفقه )1779/4( ودليل اخلطاب )98).

)4( املراجع السابقة: نفس املواضع بتصف.
ْ الطائف  )5( يعىل بن أمية بن أيب عبيدة التميمي، صحايب جليل أسلم يوم الفتح وحسن إسالمه، وشهد غزويتَّ

وتبوك، تويف يف أواخر عهد معاوية أو بعده بقليل سري أعالم النبالء )101-100/3).
)6) عمر بن اخلطاب: أبو حفص أمري املؤمنني وثاين اخللفاء الراشدين، أسلم يف السنة السادسة من البعثة 
فه، قتل شهيًدا يف آخر سنة 23هـ سري اخللفاء  النبوية، فضائله أكثر من أن حتىص، فهو أشهر من أن يعرَّ

الراشدين ـ للحافظ الذهبي ـ مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ 1996 ـ )71( وما بعدها.
)7( صحيح مسلم ـ حديث رقم )686).
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ووجه الستدلل به: أنَّ يعىل وعمر فهام من تقييد قص الصالة بحال اخلوف عدم 
قصها عند انتفاء اخلوف، وقد أقر رسول اهلل H عمر عىل ذلك، ولوال إفادة 
التقييد املذكور هلذا املعنى لغة ملا فهامه، وملا أقر رسول اهلل H عمر عىل ذلك، بل 

أرشده إىل ما يدفع تعجبه بقوله: »صدقة تصدق اهلل هبا عليكم فاقبلوا صدقته«)1).
الدليل الثاني: إن كتب النحو بأرسها ناطقة بأن كلمة »إن« تسمى عند أهل اللغة 
بحرف الرشط، والرشط ينتفي احلكم بانتفائه، ولذلك ال خالف بني الفقهاء أهنم عندما 
الوضوء،  عدم  عند  منتفية  الصالة  أن  الصالة،  لصحة  رشط  الوضوء  -مثاًل-  يقولون 
استعامله؛  موارد  مجيع  يف  عاًما  معنى  الرشط  انتفاء  عند  احلكم  انتفاء  يكون  عليه  وبناًء 

فوجب جعله حقيقة فيه وهو املطلوب)2).
القول الثاني: ذهب أبو حنيفة)3) واملحققون من أصحابه)4) وأبو بكر الباقالين)5) 
وأختاره الغزايل)6) وهو اجتاه أكثر املعتزلة إىل أن مفهوم الرشط ليس بحجة)7)، بمعنى أن 
تعليق احلكم بالرشط ال ينتفي عند انتفاء رشطه بل يبقى احلكم عىل الرباءة األصلية)8).

واستدلوا على ذلك بدليلني:
الدليل األول: لو كان مفهوم الرشط حجة لكان قوله تعاىل: ]ڍ     ڌ    ڌ    
البغاء  للفتيات عىل  انتفاء حتريم اإلكراه  داالاًّ عىل  ]النور:33[  ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ[ 
الفقه  أصول  علم  يف  واملهذب   )101( اخلطاب  ودليل   )85-84/3( األحكام  أصول  يف  اإلحكام   )1(

)1779/4( باملعنى.
)2( املهذب يف علم أصول الفقه )1782/4( ودليل اخلطاب ودليل اخلطاب )106( بتصف.

)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف فوائح الرمحوت )4768/1).
)4( فوائح الرمحوت )474/1( والتلقيح رشح التنقيح )176( ودليل اخلطاب )99).

)5( تقدمت ترمجته، وقوله يف اإلحكام يف أصول األحكام )84/3).
)6( تقدمت ترمجته، وقوله يف املستصفي )271).

)7( املهذب يف علم أصول الفقه )1781/4( ودليل اخلطاب ودليل اخلطاب )99).
)8) الرباءة األصلية: هي براءة الذمة من التكاليف الرشعية حتى يقوم الدليل عىل التكليف بيشء ما املهذب 

يف علم أصول الفقه )959/3( بتصف.
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ن ألن حتريم اإلكراه مرشوط بحال إرادة التحصن لقوله تعاىل:  عند عدم إرادهتن التحصُّ
]ڈ    ڈ    ژ[ فعىل تقدير حجية مفهوم الرشط يلزم انتفاء حتريم اإلكراه عند إرادة 

البغاء النتفاء رشطه وهو إرادة التحصن)1).

الدليل الثاني: أن الرجل لو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فانَّ هذا ال 
ز الطالق أو علَّقه بيشء آخر فإنه يقع،  ينفي وقوع الطالق بدون دخول الدار، ألنه لو نجَّ

فهذا إن دل فإنام يدل عىل عدم انتفاء احلكم عند انتفاء رشطه وهو املطلوب)2).

:ǰǾǪǾǩƴǩƗ ǰǽƶǶǩ ƷǸǶǮƪǩƗ ƞǂǡƘǲǭ

مل يسلِّم اجلمهور وهم القائلون بمفهوم الرشط هلذين الدليلني بل أجابوا عنهام بام 
ملخصه.

أما الدليل األول: إن اإلكراه ـ عىل فرض إعامل الرشط ـ غري مقصود هنا؛ ألن 
اإلكراه يرد عىل من تريد التحصن، أما َمْن ترغب الزنا فال يتصور إكراهها عليه، فكيف 
يكون يف اآلية دليل عىل جواز اإلكراه يف حال عدم إرادة التحصن. لو سلَّمنا به جداًل 
يكون مفهوم اآلية انتفاء حتريم اإلكراه عىل البغاء عند عدم إرادة التحصن؛ ولكن هذا ال 
ور ألن اإلكراه يصبح جائًزا حينئٍذ، وهو مستحيل رشًعا وغري متصور؛ واملستحيل  ُيتصَّ

ال يكون متعلَّق احلرمة وال اإلباحة)3). 

أما الدليل الثاني: ال نسلِّم لكم أنه ال ينتفي وقـوع الطالق بدون دخول الدار، 
ز أو املعلَّق بيشء آخر فهذا  إذا نظرنا إىل قوله فقط، أما استداللكم عىل قولكم بوقوع املنجَّ

استدالل غري صحيح ألن ذلك طالق آخر غري املعلق بدخول الدار)4).

)1( املهذب يف علم أصول الفقه )1782/4( ودليل اخلطاب ودليل اخلطاب )106).
)2( دليل اخلطاب )108( واملهذب يف علم أصول الفقه )1781/4).

)3( املرجعان السابقان: نفس املوضع.

)4( املرجعان السابقان: نفس املوضع.
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 :ǰǾǩǸǢǩƗ ǰǭ ƬƩƗƸǩƗ

لعله يتضح من خالل جواب اجلمهور ألدلة املخالفني هلم بأن قول اجلمهور هو 
الراجح يف قضية القول بمفهوم الرشط. واهلل أعلم.

النوع الثاني: مفهوم الصفة: يتلخص الكالم عليه يف النقاط اآلتية:
1- تعريفه: هو تعليق احلكم عىل الذات بأحد األوصاف)1)، وبعبارة أخرى: هو ما ُيفَهم 

من تعليق احلكم عىل الذات بصفة من صفاهتا)2).
]ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ       ڈ     2- من أمثلته: قوله تعاىل: 
ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    ک      ک    ک[ ]النساء:25[ فالفتيات: 
مجع فتاة، وهي ذات يمكن أن تتصف باإليامن والكفر فلام علَّق احلكم باإليامن دل 
ذلك عىل نفيه عن غري املؤمنات، فال ينكح املؤمن غري املؤمنة أي املرشكة)3). وجاء يف 
احلديث: »يف سائمة الغنم زكاة«)4) فإن الغنم ذات، والسوم ـ أي الرعي ـ والعلف 
غري  أن  منه  َم  ُفِهِ السوم  عىل  ـ  الزكاة  وجوب  وهو  ـ  احلكم  علق  فلام  هلا،  وصفان 

السائمة ال جتب فيها الزكاة)5).
3- من خالل ما تقدم يعلم أنَّ املراد بالصفة عند األصوليني تقييد لفظ مشرتك بَلفظ آخر 
النعت فقط كالنحاة؛ ويشهد لذلك  يريدون هبا  ليس برشط وال غاية، وال  خمتص 
متثيلهم بقوله H: »مطل الغي ظلم«)6) مع أن التقييد به إنام هو باإلضافة 

فقط وقد جعلوه صفة)7).

)1( البحر املحيط يف أصول الفقه )30/4( ودليل اخلطاب )68).
)2( رفع احلاجب عن خمتص ابن احلاجب )501/3( اهلامش.

)3( املرجع السابق: نفس املوضع.
)4( سنن أيب داود ـ حديث رقم ـ 1567)349/2). 

)5( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )516/1).
)6( اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان )453/1).

)7( البحر املحيط يف أصول الفقه )30/4).
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4- حجية مفهوم الصفة: ذهب مجهور األصوليني)1) إىل أن مفهوم الصفة حجة بمعنى 
أنه إذا ُعلَّق احلكم عىل صفة فإن هذا يدل عىل نفي ذلك احلكم إذا انتفت الصفة.

واستدلوا عىل ذلك بأدلة كثرية أكتفي بذكر ثالثة منها)2):

الدليل األول: إن تقييد احلكم بالصفة ال بد له من فائدة صوًنا للكالم عن اللغو، 
فإن مل تكن هناك فائدة سوى انتفاء احلكم عام عدا املوصوف بتلك الصفة وجب محله 
عليه، فإن مل حيمل عليه كان التقييد بالصفة لغًوا، وجيب أن يصان كالم الشارع احلكيم 

عن اللغو.

الدليل الثاني: روي عن أيب عبيد)3) أنه ملا سمع قوله H: »لٌي الـواجـد 
حيل عرضه وعقوبته«)4) قال: إنَّ َمْن ليس بواجد ال حيل عرضه وعقوبته، وأنه ملا سمع 

وأبو  بظلم،  ليس  الغني  قال: مطل غري  الغي ظلم«)5)  »مطل   :H النبي  قول 
عبيد هذا من فصحاء العرب وأهل اللغة وقد فهم من احلديثني أن تقييد احلكم بصفة 

يدل عىل نفي ذلك احلكم عند انتفاء تلك الصفة.

ُيفهم منه عدم  العريب لو قال لوكيله: اشرت يل حصاًنا أسود،  الثالث: أن  الدليل 
رشاء األبيض ـ مثاًل ـ ولو أن وكيله اشرتى له أبيض مل يكن ممتثاًل لألمر.

النوع الثالث مفهوم الغاية: ويتلخص الكالم عليه يف النقاط اآلتية: 

)1( البحر املحيط يف أصول الفقه )30/4 ( ودليل اخلطاب )68). 
)2( رفع احلاجب عن خمتص ابن احلاجب )511/3( واإلحكام يف أصول األحكام )3 /70-74( واملهذب 

يف علم أصول الفقه )1770-1768/4).
الم، كان إمام أهل عصه يف كل فنرّ من العلم، أخذ العلم عن أيب زيد وأيب  )3) أبو عبيد: هو القاسم بن سَّ
عبيدة واألصمعي والكسائي وغريهم، له من التصانيف: غريب القرآن، غريب احلديث، معاين القرآن 

وغريها، تويف سنة 224هـ بغية الوعاة )254-253/2).
)4( صحيح البخاري )845/2( وسنن أيب داود )171/3).

)5( تقدم خترجيه.
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1- تعريفه: مد احلكم إىل غاية وهناية بواسطة لفظ »إىل« كقوله تعاىل)1): ]ڇ       ڇ    ڍ     
ڍ    ڌ[ ]البقرة:187[ وهذا يعني أن الصيام ال جيب يف الليل، أو بلفظ »حتى« كام 
يف قوله تعاىل: ]ھ    ھ    ے    ےۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ     ۇ    ۇ[ 

]البقرة:222[.

2- حجية مفهوم الغاية: ذهب أكثر األصوليني)2) إىل أن مفهوم الغاية حجة أي أنه يدل 
عىل نفي احلكم فيام بعد الغاية، فحكم ما بعد الغاية خيالف ما قبلها.

3- واستدلوا عىل ذلك بأدلٍة منها ما يأيت)3): 

الدليل األول: أن ما بعد الغاية يقبح االستفهام عنه، فلو قال السيد لعبده: ال تعط 
زيًدا درمًها حتى يقوم، فإنه يقبح من العبد أن يسأل ويقول: إذا قام هل أعطيه درمًها؟ 

وسبب قبح السؤال أن اجلواب قد فهم بدون ذلك فصار السؤال ال فائدة منه.

الدليل الثاني: أن غاية اليشء هنايته؛ وهناية اليشء منقَطُعُه وهذا يعني أن ما بعده 
صار له حكم آخر، وهو ضده، فإن مل يكن ضده مل يتحقق مفهوم الغاية؛ وذلك كام يف آية 

العموم ]ڇ       ڇ    ڍ     ڍ    ڌ[ ]البقرة:187[ وهذا يعني أن لليل حكم آخر النهار.

وقد خالف أكثر احلنفية وذهبوا إىل عدم القول بحجية مفهوم الغاية ودليلهم عىل 
ذلك أن ما بعد الغاية مسكوت عنه ومل ُيتعَّرض له بنفي وال إثبات.

النوع الرابع: مفهوم العدد: 
1- تعريفه: هو تعليق احلكم بعدد خمصوص يدل عىل انتفاء احلكم فيام عدا ذلك العدد 
زائًدا كان أو ناقًصا)4)، كام يف قوله تعاىل: ]گ      گ    ڳ[ ]النور:4[ فيجب 

)1( دليل اخلطاب )68).
)2( اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )88/3( واملهذب يف علم أصول الفقه )1783/4).

)3( املرجعني السابقني: نفس املوضع.
)4( البحر املحيط )41/4).
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لآلية  خمالفة  ذلك  يف  كان  وإال  نقصان  أو  زيادة  دون  جلدة  ثامنني  القاذف  جلد 
الكريمة. 

احلكم  تقييد  أن  أي  حجة  العدد  مفهوم  أن  إىل  األصوليني)1)  أكثر  ذهب  حجيته:   -2
بعدد خمصوص يدل عىل نفي ذلك احلكم فيام عدا ذلك سواء كان ناقًصا أو زائًدا، 

واستدلوا لذلك بدليلني)2): 

الدليل األول: أنه ملا نزل قوله تعاىل: ]ٱ      ٻ    ٻ     ٻ    ٻ    پ    پ     پ    
H أن يصيل عىل ابن  ]التوبة:80[ أراد النبي  پ    ڀ    ڀ     ڀ    ڀ      ٺ    ٺ[ 

ُت فاخرتُت، لو  ، فاعرتض عليه عمر بن اخلطاب فقال له النبي H: »إني ُخريَّ ُأيبِّ
أعلم أني إْن زدت على السبعني يغفر له لزدت عليها«)3) ويف رواية أخرى: »وسأزيده على 

السبعني« فقال عمر: »إنه منافق« فصىل عليه)4)، فأنزل اهلل تعاىل: ]ے    ۓ    ۓ    ڭ    

ڭ    ڭ    ڭ    ۇ     ۇ     ۆ    ۆ[ ]التوبة:84[ اآلية.

H فهم من اآلية أن نفي املغفرة مقيد بالسبعني،  وجه الداللة: أن النبي 
األخرى:  اآلية  يف  النهي  نزل  وهلذا  املغفرة)5)،  عدم  وهو  احلكم  انتفى  عليها  زاد  فإذا 

]ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ[.

الدليل الثاني: أنه لو ثبت احلكم فيام زاد عىل العدد املذكور مل يكن لذكر العدد 
ى من الفائدة وإال كان ذلك لغو؛ وحاشاه)6). فائدة، وكالم الشارع ال جيوز أن يعرَّ

)1( املهذب يف علم أصول الفقه )1786/4).
)2( البحر املحيط يف أصول الفقه )43/4( واملهذب يف علم أصول الفقه )1786/4( بتصف.

)3( صحيح البخاري )460/1).
)4( اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان )726/2).

)5( البحر املحيط يف أصول الفقه )43/4( واملهذب يف علم أصول الفقه )1786/4( بتصف.
)6( املهذب يف علم أصول الفقه )1788/4( بتصف.
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:ƊƘǲƦƢƽȅƗ ǫǸǶǞǭ -ƼǭƘƲǩƗ ǓǸǲǩƗ

واملراد هنا االستثناء من النفي نحو ال إله إال اهلل، ونحو ال عامل يف املدينة إال زيد)1)، 

فيفهم منه نفي كل عامل سوى زيد.

وقد اختلف العلامء يف مفهوم االستثناء هل هو حجة أم ال؟

فذهب اجلمهور)2) إىل أنه حجة، واستدلوا لذلك بثالثة أدلة)3):

الدليل األول: أنَّ القائل »ال إله إال اهلل« يعترب موحًدا مثبًتا األلوهية هلل تعاىل، ونافًيا 

هلا عام سواه باإلمجاع، ولو مل يكن لالستثناء مفهوم لكان غري موحد لعدم إشعار لفظه 

بإثبات األلوهية هلل تعاىل وذلك خالف اإلمجاع.

الدليل الثاني: أن كون االستثناء من النفي إثباًتا هو املتبادر إىل الفهم، فمثاًل: لو 

قال القائل: ال عامل إال زيد، وال سيف إال ذو الفقار، فإنه يتبادر إىل ذهن كل سامع أنَّ 

هذا من أدل األلفاظ عىل علم زيد، ومـن أدل األلفاظ عىل أنه ال سيف قاطع إال املسمى 

بذي الفقار.

الدليل الثالث: إنه ثبت عند أهل اللغة أهنم قالوا: االستثناء من النفي إثبات ومن 

اإلثبات نفي، وكالمهم حجة، حيث إهنم أعلم الناس بام وضعت له األلفاظ.

تلك هي املفاهيم التي ذهب اجلمهور إىل القول بأهنا حجة، وأما ما عداها كالزمان 

واملكان والعلة واحلص واللقب فهو إما أنه مندرج حتت أحد األقسام السابقة وإما أن 

)1( املرجع السابق: )1789/4).
)2( املهذب يف علم أصول الفقه )1790/4).

)3( البحر املحيط )49/4( واملهذب يف علم أصول الفقه )1790/4).
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من  األصوليني  اللقب)1) ومن  مفهوم  املفاهيم:  بحجيته ضعيف؛ ومن أضعف  القول 
مفاهيم  يقول: »مجيع  العراقي)2) حيث  أولئك  اللقب، ومن  إال  املفاهيم  احتج بجميع 

املخالفة عندنا حجة إال مفهوم اللقب« وقد رصح بأهنا حجة رشًعا.

)1( بقية املفاهيم مذكورة يف اإلحكام يف أصول األحكام )92/2( وما بعدها والبحر املحيط )50/4( وما 
بعدها، ورشح تنقيح الفصول )53-56( ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب )520/1 ( وما بعدها ورفع 

احلاجب عن خمتص ابن احلاجب )8/4( وما بعدها.
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف الغيث اهلامع )1288).
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@+
ما دخل من أدوات الشرط 

يف مفهوم املخالفة عند األصوليني
املبحث األول

ƞǞǩƘƲǮǩƗ ǫǸǶǞǭ ƞǾƪƭ Ǽǝ ƊƘǮǪǖǩƗ ǧƗǸǡƍ

املطلب األول
 ƞǞǩƘƲǮǩƗ ǫǸǶǞǭ ƞǾƪƮƛ ǰǾǪƕƘǢǩƗ ƞǩƳƍ

أننا  إىل  اإلشارة  جتدر  املخالفة  مفهوم  بحجية  القائلني  أدلة  بيان  يف  الرشوع  قبل 
والعدد  والصفة  كالرشط  املخالفة  مفهوم  أنواع  ببعض  ختتص  تفصيلية  أدلة  ذكرنا  قد 
أدلة عىل حجية مفهوم املخالفة يف مجلتها؛ ولكنرّها  وغريها)1)، وهي تصلح ألن تكون 
استدل هبا  التي  األدلة  نذكر  أن  بنا  األنواع كان من األجدر  تلك  ملا كانت موزعة عىل 

اآلخذون بمفهوم املخالفة.

مالك)2)  اإلمام  هم  أدلتهم-  ذكر  -قبل  املخالفة  مفهوم  بحجية  القائلون  وأما 
وأصحابه واإلمام الشافعي)3) وأصحابه، واإلمام أمحد)4) وأصحابه، ومجاعة من الفقهاء 

)1( الصفحات )357-364( من هذه الرسالة.
اإلمام مالك: هو أبو عبد اهلل مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر احِلْمرَيي ثم األصبحي املدين، ولد   (2(
باملدينة املنورة سنة 93هـ، أخذ العلم عن عدد كبري من علامء عصه كالزهري ونافع موىل ابن عمر وسعيد 
فاملك  العلامء  ذكر  )إذا  الشافعي  فيه  قال  حتى  زمانه  يف  العلم  أهل  إمام  مالك  أصبح  وغريهم،  املقربي 
النجم( انترش مذهبه يف اآلفاق، ترك من املؤلفات: املوطأ واملدونة الكربى وغريها، تويف سنة 179هـ سري 

أعالم النبالء )135-48/8).
)3( تقدمت ترمجته.

)4) اإلمام أمحد: هو أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل الشيباين، اإلمام حًقا وشيخ اإلسالم صدًقا، 
 ولد سنة 164هـ أخذ العلم عن عدد كبري من علامء عصه، منهم ُهشيم بن بشري وسفيان بن عيينة وعباد =
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واملتكلمني ومجاعة من أهل اللغة والبيان كالقاسم بن سالم)1) وأيب عبيدة)2).

فكل هؤالء اجتهوا إىل األخذ بمفهوم املخالفة)3) واعتربوه طريًقا من طرق الداللة 

بينه وبني مفهوم املوافقة من حيث احلجية والداللة عىل  وا يف ذلك  عىل األحكام وسوَّ

احلكم.

وقد استدلوا على حجيته باألدلة اآلتية)4):

الروايات  ووردت  املخالفة  بمفهوم  أخذوا  قد  الصحابة  كبار  أن  األول:  الدليل 

الدالة عىل ذلك وهي كثرية، يمكُن أن أكتفي بذكر اثنني منها: 

1- إن الصحابة فهموا من قوله تعاىل: ]ی    ی     ی    جئ    حئ    مئ    ىئ    يئ    جب    

حب    خب    مب        ىب     يب    جت     حت    خت[ ]النساء:101[. فهموا أنَّ القص ال يكون إال 
يف حال اخلوف، وأنه ال قص حال األمن أخًذا من إعامل مفهوم املخالفة، وقد ظهر 

فهم هذا عىل لسان يعيل بن أمية)5) عندما سأل عمر بن اخلطاب)6): »ما بالنا نقص 

ْبُت مما تعجْبَت منه، فسألت النبي H، فقال:  وقد َأمنَّا؟ فقال له عمر: تعجَّ

=املهلبي وغريهم، مناقبه كثرية وفضائله مجة له مذهب مشهور وإليه ينتسب احلنابلة، تويف سنة 241هـ 
سري أعالم النبالء )177/11- 378).

)1( تقدمت ترمجته.
أول من  يونس وأيب عمرو؛ ومعمر هو  العربية عن  البصي، أخذ  اللغوي  املثنى  بن  أبو عبيدة: معمر   (2(
صنف يف غريب احلديث، ومن مؤلفاته أيًضا غريب القرآن وأيام العرب وغريها، تويف 221هـ بغية الوعاة 

.(294/2(
ابن  خمتص  عن  احلاجب  ورفع   )74-70/3( األحكام  أصول  يف  واإلحكام   )14/4( املحيط  البحر   )3(
ودليل   )226( واملستتصغي   )326/1( اجلوامع  مجع  عىل  العطار  وحاشية   )505-504/3( احلاجب 

اخلطاب )176).
)4( املراجع السابقة: نفس املواضع.

)5( تقدمت ترمجته.

)6( تقدمت ترمجته.
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»صدقة تصدق اهلل بها عليكم فاقبلوا صدقته«)1) ويعىل بن أمية وعمر من فصحاء 
العرب وقد فهام ذلك، والنبي H أقرمها عليه.

2- أن ابن عباس)2) فهم من قوله تعاىل: ]ې    ې          ې    ې       ى    ى[ أنه إن 
كان له أخوان فقط فألمه الثلث، واملفهوم هنا مفهوم صفة متمثل يف اجلمع -إخوة- 

وقد قال ابن عباس: »ليس يف األخوين إخوة«)3) أي التثنية ال تشتمل عىل اجلمع.
وكذلك فهم من قوله تعاىل: ]پ    پ    ڀ     ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    
ٿٿ    ٿ    ٹ       ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤڤ    ڤ    ڦ           ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ[ ]النساء:176[ 
أن األخوات ال يرثن مع البنات، ألن اهلل تعاىل جعل لألخت النصف برشط عدم الولد 
فدل ذلك عىل انتفائه عند الولد، واملفهوم هنا مفهوم رشط دل عليه أداة الرشط يف قوله 

تعاىل: ]پ    پ    ڀ[.
الدليل الثاني: إن الفقهاء اتفقوا عىل إباحة التزوج باألمة برشط عدم القدرة عىل 
التزوج باحلرة، وعىل حتريمه إذا كان الرجل متزوًجا بحرة أو قادًرا عىل الزواج من حرة، 

واستدلوا لذلك بقوله تعاىل: ]ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ       ڈ    
ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    ک      ک    ک[ ]النساء:25[.

وجه الدللة: أن اآلية دلت بمنطوقها عىل إباحة نكاح األمة عند عدم القدرة عىل 
نكاح احلرة، ودلت بمفهوم املخالفة عىل عدم جواز ذلك إذا كان متزوًجا بحرة أو قادًرا 

عىل الزواج منها، ويف اتفاقهم هذا داللة عىل األخذ بمفهوم املخالفة)4).

)1( سبق خترجيه.
 )2) ابن عباس: هو أبو العباس عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب، احلرب البحر إمام التفسري، ابن عم رسول اهلل 
H، صحب النبي H نحًوا من ثالثني شهًرا، وحدث عنه بجملة من األحاديث، ولد قبل 

اهلجرة النبوية بثالث سنني، تويف سنة 68هـ سري أعالم النبالء )358-331/1).
)3( تفسري ابن كثري )459/1( وقد ضعفه ابن كثري وقال هو خالف املنقول عن أكابر أصحاب ابن عباس 

وهو خالف قول مجهور األمة.
)4( دليل اخلطاب )190( بتصف.
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الزكاة  الفقهاء -بام فيهم احلنفية- قالوا بعدم وجوب  الثالث: إن مجهور  الدليل 
يف الغنم املعلوفة عماًل بقوله H: »يف سائمة الغنم يف كل أربعني شاة شاة«)1) 
وذلك أخًذا بمفهوم املخالفة إذ ال زكاة يف املعلوفة لتخصيص الزكاة بالسائمة، ومل خيالف 

يف ذلك سوى مالك)2) والليث بن سعد)3).

إمام  وهو  املخالفة  بمفهوم  باألخذ  الشافعي)4)  اإلمام  رصح  قد  الرابع:  الدليل 
حجة يف اللغة وكذا أبو عبيدة)5)، والقاسم بن سالم)6) ومها كذلك حجة يف اللغة، ومن 
 :H األدلة عىل أخذ هؤالء األئمة بمفهوم املخالفة أن أبا عبيد سئل عن قوله 

ا خري له من أن ميتلئ شعراًا«)7).  »ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحاً
سئل: هل املراد به اهلجاء والسب أو مطلق الشعر؟ فقال اهلجاء حرام قليله وكثريه 
ما  أن  عىل  دليل  صفة-  -وهذه  باالمتالء  ختصيصه  لكن  يمتلئ،  مل  أو  اجلوف  به  امتأل 
دونه بخالفه، وعليه فمن مل يتجرد للشعر ليس داخاًل يف هذا الوعيد. وبمثل هذا قال 

الشافعي)8).
وبناًءا عليه يمكننا القول: إن املفهوم الذي قال به أبو عبيدة والشافعي يف احلديث 

هو مفهوم املخالفة وهو مأخوذ من اللغة.

)1( سنن الدرامي ـ للحافظ عبد اهلل بن عبد الرمحن الدرامي ـ دار الريان للرتاث ـ القاهرة ـ الطبعة األوىل ـ 
.(464/1( 1987

)2( تقدمت ترمجته.
)3) الليث بن سعد: ابن عبد الرمحن اإلمام احلافظ، شيخ اإلسالم، وعامل الديار املصية ولد سنة 94هـ أخذ 

العلم عن التابعني، تويف سنة 175هـ سري أعالم النبالء )136/8).
)4( تقدمت ترمجته.
)5( تقدمت ترمجته.
)6( تقدمت ترمجته.

)7( صحيح البخاري ـ حديث رقم )5802( )2279/5).
اخلطاب )188)  واملستصفي )226( ودليل  احلاجب )512-511/3(  ابن  احلاجب عن خمتص  رفع   )8(

باملعنى.
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مل يكن  لو  املخالفة  إن مفهوم  يقال:  أن  دليل عقيل وهو  الدليل اخلامس: وهذا 
-من  غريمها  أو  العدد  أو  الرشط  أو  بالوصف  التخصيص  خلو  إىل  ذلك  ألدى  حجة 
أنواع مفهوم املخالفة- عن الفائدة، وهو أمر ال جيوز يف عرف االستعامل، ألنه لو استوت 
املعلوفة والسائمة يف وجوب الزكاة مثاًل مع اعتبار قوله H السابق: »يف سائمة 
الغنم زكاة«)1) ألدى ذلك إىل بطالن هذا الوصف يف احلديث، وكذلك استوى العمد 

واخلطأ يف وجوب كفارة الصيد بعد قوله تعاىل: ]ۉ    ې    ې    ې    ې    ى    ى    ائ    
ائ    ەئ[ لكان العمد يف اآلية لغًوا، واللغو عبث وهذا ال يمكن أن يصدر من الشارع 

احلكيم)2). 
وبعد: فقد ثبت من عرض األدلة السابقة أن مفهوم املخالفة حجة وجيب األخذ 

به، وثبوته 
كائن من ثالثة طرق: أئمة الرشع وهم الصحابة واملجتهدون من بعدهم، وأئمة 

اللغة كام سبق النقل عنهم، وعن طريق العقل.
كانت  ولكن  األدلة  تلك  عىل  االعرتاض  املخالفة  ملفهوم  املنكرون  حاول  وقد 
اعرتاضاهتم واهية وقد أجاب عنها اجلمهور بأجوبة شافية)3)، وهذا ما سنتعرض له من 

خالل املطلبني التاليني.
ومما جتدر االشارة إليه؛ وبه نختم هذا املطلب؛ أنَّه قد ذهب اجلمهور إىل أنَّ مفهوم 
الشارع وهو كالم اهلل تعاىل وكالم  املوارد سواء كانت يف كالم  املخالفة حجة يف مجيع 
رسوله H أو يف كالم الناس أي يف عقودهم وتصفاهتم، ويدخل يف ذلك كالم 

املؤلفني ومصطلحات الفقهاء وغري ذلك)4).

)1( سبق خترجيه )360).
)2( املراجع السابقة: نفس املواضع بتصف.

)3( رفع احلاجب عن خمتص ابن احلاجب )512/3-519( والبحر املحيط )14/4( وما بعدها. 
)4( تشنيف املسامع )367/1( ودليل اخلطاب )177( بتصف.
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واستدلوا عىل ذلك باألدلة السابقة التي متسكوا هبا يف إثبات أصل حجية مفهوم 
املخالفة سواء كانت عامة أو خاصة بكل نوع؛ ألن ختصيص احلجية بمورد دون آخر مع 

م باطل)1). عموم األدلة ختصيص بال خمصص وحتكُّ

)1( املرجعني السابقني: نفس املوضع، بتصف.
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املطلب الثاني 
 ƞǞǩƘƲǮǩƗ ǫǸǶǞǭ ƞǾƪƭ ǫƴǖƛ ǰǾǪƕƘǢǩƗ ƞǩƳƍ

ذهب مجاعة من أهل العلم إىل أن مفهوم املخالفة ليس بحجة وهم أبو حنيفة)1) 
كالقايض  املالكية  وبعض  والغزايل)4)  كاآلمدي)3)  الشافعية  وبعض  وأصحابه)2) 

الباقالين)5) وبعض أئمة اللغة كاألخفش)6).

واحتج هؤالء لعدم حجية مفهوم املخالفة بعدد من األدلة منها:

حسن  ملا  عداه  عام  احلكم  نفي  عىل  يدل  املخالفة  مفهوم  كان  لو  األول:  الدليل 
االستفهام عن احلكم فيه ال نفًيا وال إثباًتا كام هو الواقع يف مفهوم املوافقة إذ ال حيسن 
االستفهام فيه، فمثال مفهوم املوافقة: لو قال املؤدب للطالب: ال تقل لزميلك أٍف، مل 

حيسن أن يستفهم قائاًل: هل أرضبه.

فارضبه،  عامًدا  زيد  رضبك  إن  للطالب  املؤدب  قال  لو  املخالفة:  مفهوم  ومثال 
حسن منه االستفهام! فإن رضبني خاطًئا أفارضبه؟ وإذا قال: أخرج الزكاة من ماشيتك 

السائمة حسن أن يقول: هل أخرجها من املعلوفة؟.

ووجه الداللة من ذلك كله أن حسن االستفهام يدل عىل أنَّ ذلك -املذكور من 
األمثلة- غري مفهوم، فانه ال حيسن يف املنطوق السؤال و قد حسن يف املسكوت عنه.

)1( تقدمت ترمجته.
)2( قول أيب حنيفة وأصحابه يف رفع احلاجب عن خمتص ابن احلاجب )504/3( وفواتح الرمحوت )462/1) 

وهناية الوصول يف دراية األصول )2046/5( وكشف األرسار )256/2( ودليل اخلطاب )191).
)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف اإلحكام يف أصول األحكام ) 3/ 67 ).

)4( تقدمت ترمجته، وقوله يف املستصفي )265).
)5( تقدمت ترمجته، وقوله يف وهناية الوصول يف دراية األصول )2046/5).
)6( تقدمت ترمجته، وقوله يف وهناية الوصول يف دراية األصول )2046/5).
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الدليل الثاني: أنَّ املفهوم إذا كان يدل عىل نفي احلكم عام عداه فمعرفة ذلك ال 
سبيل إىل الوصول إليها إال عن طريقني:

إما عن طريق العقل وإما عن طريق النقل عن أهل اللغة، وكالمها باطل يف الوصول 
إىل املفهوم، وبيان ذلك أن يقال: 

أما إذا قيل أنه معروف بالعقل فهو باطل ألن العقل ال مدخل له يف اللغات.

وأما إذا قيل إنه معروف عن طريق النقل عن أهل اللغة، يقال: النقل عنهم إما عن 
طريق التواتر: وهذا يشهد احلس ببطالنه وعدم وجوده ألنه لو كان كذلك الشرتك يف 

معرفته املخالف واملوافق والعامل واجلاهل.

وإما بطريق اآلحاد: وهذا عىل تقدير ثبوته فهو غري كاف ألنه ال يفيد إال الظن والظن 
.(1(

H ل عليها كالم اهلل وكالم رسوله ال يقوى عىل إثبات قاعدة أصولية ُنزِّ

الدليل الثالث: إن مفهوم املخالفة لو اعُتمد عليه واعُترب يف معرفة احلكم الرشعي 
من  كثري  يف  رصاحة  عنه  املسكوت  عىل  ينص  أن  إىل  احلكيم  الشارع  ذلك  أحوج  ملا 

النصوص، وهذا يدل عىل عدم اعتباره ملفهوم املخالفة طريًقا إىل معرفة احلكم.

ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل: ]ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ        
ہ[  ۀ     ۀ     ڻ         ڻ     ڻ     ڻ     ں     ں     ڱ     ڱ    

]النساء:23[. 

وجه الداللة: أن اهلل تعاىل حرم بنت الزوجة برشط الدخول بأمها، وأحلَّها عند عدمه، 
ورصح بذلك بقوله: ]ں    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ        ۀ    ۀ    ہ[ ولو 

كان األخذ باملفهوم معترًبا لكان النص عىل التحريم عند الدخول كافًيا.

)1( املراجع السابقة: نفس املواضع، بتصف.
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ومن أمثلته أيًضا قوله تعاىل: ]ھ    ھ    ے    ےۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    
ڭ     ۇ    ۇ[ ]البقرة:222[.

املخالفة  مفهوم  كان  ولو  احليض  حال  الزوجة  قربان  حرم  اهلل  أن  الداللة:  وجه 
الطهر ألنه يفهم حكمه من حال احليض ولكن  بيان احلكم لسكت عن حال  كافًيا يف 

نص عليه بقوله: ]ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ     ۇ    ۇ[.

ينتف  مل  إياها  مقيدة  الرشيعة  نصوص  يف  وردت  التي  القيود  إن  الرابع:  الدليل 
التقييد  حال  يف  ثابًتا  احلكم  كان  بل  السكوت  حمل  يف  منها  قيد  انتفاء  عند  فيها  احلكم 

وانتفائه، وهبذا ُيعلم بطالن انتفاء مفهوم املخالفة.

قتل  فإن  ]اإلرساء:31[  ڇ[  چ     چ     چ      ]چ     تعاىل:  قوله  ذلك  ومن 
املخالفة لوجب  بمفهوم  أخذنا  الفقر ويف حال عدم خشيته، ولو  األوالد حرام خشية 

القول بجواز القتل حال عدم خشية الفقر وهو ممتنع إمجااًل.

ومن ذلك أيًضا: قوله تعاىل: ]حئ    مئ    ىئ    يئ    جب    حب    خب    مب        ىب     يب    
]النساء:101[ وقص الصالة ثابت يف حالتي األمن واخلوف مما يدل  جت     حت    خت[ 

عىل عدم اعتبار مفهوم املخالفة)1).
الدليل اخلامس: مل يعمل بمفهوم املخالفة يف كثري من اآليات القرآنية واألحاديث 
املقرر  تنايف  أحكام  إىل  أو  فاسدة  معان  إىل  النصوص  به ألدت هذه  ُعِمل  لو  إذ  النبوية 

رشًعا.
]ۀ    ۀ    ہ      ہ    ہ    ہ    ھ     ھ    ھ     ومن أمثلة ذلك: قوله تعاىل: 
ھ    ے    ے    ۓ    ۓ    ڭ     ڭ    ڭ    ڭۇ    ۇ    ۆ    ۆۈ    

ۈ    ٴۇ    ۋ      ۋ[ ]التوبة:36[.

)1( املراجع السابقة: نفس املواضع بتصف.
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احلرم  األشهر  فرتة  عنه  منهي  الظلم  أن  بمنطوقها  تفيد  اآلية  أن  الداللة:  وجه 

األربعة)1)، ولو كان العمل بمفهوم املخالفة سائًغا لثبت جواز الظلم يف غريها.

م  وهذا خارج عن قواعد الرشيعة وأحكامها، متعارض مع نصوص رصحية حُترِّ

مفهوم  اعتبار  عدم  عىل  ذلك  فدل  وآخر،  وقت  بني  تفريق  دون  العموم  عىل  الظلم 

املخالفة.

H: »ل يبولنَّ أحدكم يف املاء الدائم، ول يغتسل  ومن األحاديث قوله 

فيه من اجلنابة«)2) فكلمة جنابة ليس هلا مفهوم خمالفة معترب، ألن النهي عن الغسل يف 

املاء الراكد عام يف حال اجلنابة وغريها)3).

االحتجاج  عدم  عىل  تبعهم  ومن  احلنفية  هبا  استدل  التي  األدلة  أهم  هي  تلك 

أن مفهوم  الفريق يرى  أنَّ هذا  إىل  املقام  املخالفة، ولكن جتدر اإلشارة يف هذا  بمفهوم 

املخالفة حجة يف كالم الناس وإن مل يكن حجة يف الرشع.

واستدلوا لذلك بقوهلم: إنَّ فوائد القيود التي يعترب هبا اللفظ كثرية، فإذا ورد قيد 

الفائدة  بأن  نحكم  أن  نْستطيع  لن  فإننا  معينة  فائدة  منه  تظهر  ومل  الشارع  كالم  يف  فيها 

لذلك القيد هي ختصيص حكم باملنطوق، ونفيه عام ال قيد فيه؛ ألن مقاصد الرشع ال 

فيها  بالظلم  املراد  التفسري يف  العقدة وذو احلجة واملحرم، واختلف أهل  )1( األشهر احلرم هي رجب وذو 
عىل قولني: أحدمها: ظلم النفس بقتال املرشكني فيهن، وهذا قد ُنسخ عىل الصحيح من أقوال أهل العلم، 
واآلخر: ظلم النفس بارتكاب الذنوب بصفة عامة تعظياًم هلذه الشهور اجلامع ألحكام القرآن ـ للقرطبي 

)124/8( بتصف.
)2( سنن أيب داود )24/1( وأخرجه الشيخان بلفظ »ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري ثم يغتسل 

فيه« اللؤلؤ واملرجان )86/1).
)3( دليل اخلطاب )194( وأصول الفقه اإلسالمي )368/1( بتصف.
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يمكن االحاطة هبا بخالف مقاصد البرش وأغراضهم، فإنه يمكن اإلحاطة هبا وهلذا كان 
مفهموم املخالفة معترًبا يف كالم البرش دون نصوص الوحي)1).

عبد  بن  حممد  الدين  كامل  للعالمة  ـ  والشافعية  احلنفية  اصطالحْي  بني  اجلامع  الفقه  أصول  يف  التحرير   )1(
الواحد الشهري بابن مهام الدين ـ مصطفى باب احللبي ـ مص ـ 1351هـ )33( وأصول الفقه اإلسالمي 

.(368/1(
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املطلب الثالث 
 ǰǾǢǽƸǞǩƗ ƞǩƳƍ ǰǾƛ ƬǾƩƸƢǩƗ

املتأمل يف أدلة الفريقني يف قضية االحتجاج بمفهوم املخالفة يف كالم الشارع ال جيد 
بًدا من التسليم ألدلة اجلمهور وهم القائلون بأن مفهوم املخالفة حجة يف كالم الشارع 

بل ويف كالم الناس أيًضا، ويمكننا توضيح قوة أدلة هذا الفريق من خالل حمورين: 

 :ǬǶǖƜơ ǰǭǷ ƞǾǞǲƮǩƗ ƞǩƳƍ ǰǕ ƷǸǶǮƪǩƗ ƞƛǸƩƍ -ǧǷȁƗ ƷǸƮǮǩƗ

ذكرنا يف املطلب السابق مخسة من أدلة احلنفية عىل عدم جواز االحتجاج بمفهوم 
املخالفة يف كالم الشارع احلكيم وإن كان ذلك جائًزا يف كالم الناس، وسنورد هنا أجوبة 

اجلمهور عن تلك األدلة وبيان ضعفها يف النقاط اآلتية:

:ǧǷȁƗ ǨǾǩƴǩƗ ǰǕ ƷǸǶǮƪǩƗ ƙƗǸƩ - ăȅǷƍ

بحسن  املخالفة  بمفهوم  االحتجاج  جواز  عدم  عىل  تبعهم  ومن  احلنفية  استدل 
االستفهام عن احلكم يف املسكوت عنه -املفهوم- عىل خالفه يف مفهوم املوافقة مما يدل 

عىل أنه -مفهوم املخالفة- ال يثبت حكاًم وال ينفيه.

جوابه: أجاب اجلمهور بأن بأنَّ مفهوم املوافقة مل حيسن االستفهام فيه ألن داللته 
قطعية وأما مفهوم املخالفة فداللته ظنية ولذلك حسن االستفهام فيه، وال يلزم من قبح 

االستفهام يف مفهوم املوافقة قبحه يف مفهوم املخالفة)1).

 :ǼǱƘƦǩƗ ǨǾǩƴǩƗ ǰǕ ƷǸǶǮƪǩƗ ƙƗǸƩ -Ƙ ăǾǱƘƥ

الثاين للحنفية أن معرفة مفهوم املخالفة إما عن طريق العقل أو عن  الدليل  كان 
طريق النقل عن أهل اللغة وكالمها باطل.

)1( اإلحكام يف أصول األحكام )78/3( وهناية الوصول إىل دراية األصول )2063/5( واملهذب يف علم 
أصول الفقه )1771/4( باملعنى.
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معروف  غري  املخالفة  مفهوم  أن  لكم  نسلم  نحن  بقوهلم:  اجلمهور  عنه  أجاب 
بالعقل وال بالنقل املتواتر عن أهل اللغة، ولكنه ثابت عنهم عن طريق اآلحاد، وإذا ثبت 
عن طريق اآلحاد بقي لنا أن نناقشكم يف قولكم: »إن الظن ال يقوى عىل إثبات قاعدة 

أصولية« نقول هذا الكالم ال جيري عىل إطالقه بل ذلك يف تفصيل وبيانه كاآليت: 

القاعدة األصولية علمية أي جيب القطع هبا فنحن معكم أهنا ال تثبت  إن كانت 
بالظن بل البد فيها من اليقني، وأما إذا كانت القاعدة األصولية عملية أي يكفي يف إثباهتا 

الظن فإهنا يكفي فيها الظن قياًسا عىل إثبات الفروع العلمية عن طريق اآلحاد)1).

يقول اآلمدي)2): )كيف وإن اشرتاط التواتر يف إثبات اللغات: إما أن يكون يف كل 
م غري معقول؛  كلمة ترد عن أهل اللغة أو يف البعض دون البعض؛ القول بالتفصيل حتكُّ
وكيف وأنه ال قائل به، وإن كان ذلك رشًطا يف الكل فذلك مما يفيض إىل تعطيل التمسك 
بأكثر اللغة لتعذر التواتر فيها، ويلزم من ذلك تعطيل العمل بأكثر ألفاظ الكتاب والسنة 

واألحكام الرشعية( اهـ.

 :ƞǾǞǲƮǩƗ ƞǩƳƍ ǰǭ ƤǩƘƦǩƗ ǨǾǩƴǩƗ ǰǕ ƷǸǶǮƪǩƗ ƙƗǸƩ -Ƙ ăƦǩƘƥ

استدل احلنفية يف دليلهم الثالث بأنه لو كان -مفهوم املخالفة- حجة ملا احتاج إىل 
أن ينص عىل املسكوت عنه رصاحة ورضبوا لذلك أمثلة.

وجوابه -عند اجلمهور- من وجهني: 

:ǨǮƪǭ -ǧǷȁƗ

إن  بل  الكالم  يف  عليه  النصرّ  ينايف  ال  املخالفة  بمفهوم  األخذ  إن  يقال:  أن  وهو 
معرفة احلكم من طريقني أبلغ يف الداللة وأقرب إىل حصول املطلوب)3)؛ قال اآلمدي 

)1( هناية الوصول إىل دراية األصول )2058/5( واملهذب يف علم أصول الفقه )1772/4( بتصف.
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف اإلحكام يف أصول األحكام )78/3).

)3( دليل اخلطاب )192( بتصف.
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)كون احلكم يف حمل املسكوت مستفاًدا من دليل اخلطاب ال يمنع من وضع عبارة خاصة 
إذ هو أبلغ يف الداللة وأقرب إىل حصول املقصود()1) اهـ. 

:Ǩ űǆǞǭ -ǼǱƘƦǩƗ

وهو اجلواب عن األمثلة املذكورة بخصوصها أما استداللكم بقوله تعاىل: ]ں    
ڻ    ڻ    ڻ    ڻ        ۀ    ۀ    ہ[ ]النساء:23[ قول احلنفية أنَّ هذا 
نص مع كونه فهم من الكالم السابق له، جوابه: أنه نص عليه لفائدة أخرى زيادة عىل 
ما فهم منه وهو حتريم ابنة الزوجة، أنه نص عىل اشرتاط الدخول بالزوجة ألن العقد 
بمجرده ال يكفي يف حتريم ابنتها إذا املراد من الدخول هنا هو اجلامع وذلك بإمجاع أهل 

العلم)2).

]ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ     ۇ    ۇ[  الثانية وهي قوله تعاىل:  وأما اآلية 
]البقرة:222[ قال احلنفية: لو كان مفهوم املخالفة معترًبا ملا كانت ثمة حوجة إىل هذه اجلملة 

من اآلية ألنه بنيَّ حكم املرأة بعد انتها حيضها بقوله: ]ے    ے[.

]ۓ    ڭ[ ليس هو عني املذكور يف  أجاب اجلمهور: إن الطهر املذكور هنا 
قـوله: ]ے    ے[. إذ املراد منه الغسل بعد انقطاع الدم، فيكون معنى اآلية ]ے    

ے[.
أي ينقطع دم احليض ]ۓ    ڭ[ أي اغتسلن غسل احليض)3). 

)1( اإلحكام يف أصول األحكام )81/3).
ۀ     ]ۀ     األمهات  يعني  ڻ[  ڻ     ڻ     ڻ     ]ں     تعاىل:  »قوله  القرطبي:  قال   )2(
، وأمجع العلامء عىل أن الرجل إذا تزوج امرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن  ہ[ يعني يف نكاح بناهتنَّ

يدخل هبا حل له نكاح ابنتها« اهـ. اجلامع ألحكام القرآن )113/5( باختصار. 
الطهر  العلامء، وأن  باملاء، وإليه ذهب مالك ومجهور  يعني  ]ۓ    ڭ[  القرطبي: »قوله تعاىل:  )3( قال 

الذي حيل به مجاع احلائض الذي يذهب به الدم هو تطهرها باملاء« اهـ اجلامع ألحكام القرآن )88/3).
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:ƞǾǞǲƮǩƗ ƞǩƳƍ ǰǭ ǔƛƗƸǩƗ ǨǾǩƴǩƗ ǰǕ ƷǸǶǮƪǩƗ ƙƗǸƩ :Ƙ ăǖƛƗƷ

يف  نصوص  وجدت  بأنه  املخالفة:  بمفهوم  االحتجاج  عدم  عىل  احلنفية  استدل 
انتفاء قيده مما يدل عىل عدم اعتباره مفهوم  الرشع مقيَّدة للحكم ومل ينتف احلكم عند 

املخالفة.
أجاب اجلمهور بقوهلم: هذه النصوص التي استدل هبا احلنفية قد ُوجد من املنطوق 

ما يعارض أو أهنا جرت جمرى الغالب.
فاآلية التي استدلو هبا وهي قوله تعاىل: ]حئ    مئ    ىئ    يئ    جب    حب    خب    
قوله  وهو  يعارضها  ما  املنطوق  من  جاء  ]النساء:101[  خت[  حت     جت      يب     ىب      مب        
H: »صدقة تصدق اهلل بها عليكم، فاقبلوا صدقته«)1)، فحينئٍذ يقدم املنطوق 

عىل املفهوم.
وأما اآلية األخرى وهي قوله تعاىل: ]چ    چ     چ    چ    ڇ[ ]اإلرساء:31[ 
فالقيد هنا خرج خمرج الغالب وهو ما جرت به عادة الناس يف اجلاهلية من قتل أوالدهم 

خشية الفقر)2).
ويقال يف جواهبم أيًضا: إن القيد املعترب يف مفهوم املخالفة هو القيد الذي تنتفي 
معه أية فائدة أخرى سوى نفي احلكم عن املذكور، وذلك غري متحقق يف النصوص التي 

استدل هبا احلنفية ومن تبعهم)3).

:ƞǾǞǲƮǩƗ ƞǩƳƍ ǰǭ ƼǭƘƲǩƗ ǨǾǩƴǩƗ ǰǕ ƷǸǶǮƪǩƗ ƙƗǸƩ :Ƙ ăƾǭƘƱ

كان آخر دليل أوردناه للحنفية هو الدليل اخلامس وقالوا فيه إن العمل بمفهوم 
املخالفة يف بعض النصوص يؤدي إىل معاٍن فاسدة وأوردوا لذلك أمثلة.

)1( سبق خترجيه.
)2( اإلحكام يف أصول األحكام )75/3( ودليل اخلطاب )193( باملعنى.

)3( اإلحكام يف أصول األحكام )74/3( ودليل اخلطاب )193( بتصف.
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املذكورة،  األمثلة  يف  االستدالل  خطأ  ببيان  الدليل:  هذا  عن  اجلمهور  أجاب 

وهي قوله تعاىل: ]ۀ    ۀ    ہ      ہ    ہ    ہ    ھ     ھ    ھ    ھ    ے    ے    

ۋ       ٴۇ     ۈ     ۆۈ     ۆ     ۇ     ڭۇ     ڭ     ڭ     ڭ      ۓ     ۓ    
ۋ[ ]التوبة:36[.

وجواب اآلية أن يقال: إن العلامء مل يتفقوا عىل الضمري يف قوله: »فال تظلموا فيهن 

أنفسكم« راجع إىل األشهر احلرم فقط بل هناك من يرى -وهو الصحيح- أن الضمري 

فانه ال  فقط  احلرم  األشهر  إىل  راجع  أنه  قدرنا  ولو  كلها؛  االثنى عش شهًرا  إىل  راجع 

مفهوم له؛ ألن ذكرها ورد عىل سبيل االهتامم هبا والتنبيه عىل خطرها ليعلم أن الظلم مع 

أنه حمرم إال إنه يف تلك األشهر أشد وآكد)1).

وأما حديث اجلنابة فهو قد خرج خمرج الغالب إذ الغالب أن يكون االغتسال من اجلنابة.

:ƷǸǶǮƪǩƗ ǧǸǢǩ ƞƮƩƸǮǩƗ ƙƘƜƽȁƗ ǯƘǾƛ -ǼǱƘƦǩƗ ƷǸƮǮǩƗ

التي  األسباب  أحد  هي  احلنفية  أدلة  عن  اجلمهور  هبا  أجاب  التي  األجوبة  لعل 
الراجحة ولكن هناك أسباب أخرى هبا يرتجح قول اجلمهور  جتعل كفة اجلمهور هي 
املؤلفني  كالم  ويف  احلكيم  الشارع  كالم  يف  به  واألخذ  املخالفة  بمفهوم  االحتجاج  يف 

وغريهم من املتكلمني.
وتلك األسباب املرجحة لقول اجلمهور فهي)2):

أئمتها  بشهادة  وذلك  املخالفة  بمفهوم  االستدالل  تسع  العربية  اللغة  إن   : أولاً
من  كثري  يف  املفردة  األلفاظ  معاين  يف  إليه  ُيرَجع  حجة  قوهلم  أنَّ  ومعلوم  وعلامئها، 

)1( دليل اخلطاب )195).
)2( رفع احلاجب عن خمتص ابن احلاجب )511/3-517( واإلحكام يف اصول األحكام )82-78/3) 

وأصول الفقه االسالمي )371/1( ودليل اخلطاب »196- 198).
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طـريـق  عن  جاء  عـنـهـم  الـنـقـل  أنَّ  املخالفة  بمفهوم  القول  يضعِّف  وال  األحوال، 

اآلحاد، وذلك ألن النقل يف غالب أحواله كذلك.

اللغة مل يكن ليخفى عىل فهم الصحابة والتابعني  أئمة  النقل عن  ثانياًا: إن ذلك 

واألئمة املجتهدين بل تأكد وجوده يف أذهاهنم وأخذهم به من خالل ما سبق نقله من 

اجتهادا هتم.

عنها،  وتتفرع  هبا  تتعلق  أحكام  وجود  منها  يلزم  رشيعة  أية  وجود  إن  ثالثاًا: 

أن  عليها  لزاًما  كان  لذا  الرشيعة،  تلك  بنصوص  أساًسا  يرتبط  األحكام  تلك  ومرجع 

تقرر نصوصها باللغة التي يتكلم هبا املؤمنون هبا لتبنى األحكام بالتايل عىل ما تقيض به 

أساليب تلك اللغة وطرق دالالهتا عىل املعاين من خالل ألفاظها وعباراته.

وقد  األحكام  وبناء  الرشيعة  فهم  يسهل  اللغة  أرسار  معرفة  فبقدر  عليه  وبناًء 

]ڳ    ڳ     ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں[  املعنى  القرآن هذا  قرر 

]إبراهيم:4[. بلسان قومه: أي بلغتهم، ليبِّينوا هلم أمر دينهم)1).

وما دام قد ثبت أن مفهوم املخالفة أحد اساليب اللغة العربية فإنه ال حرج حينئٍذ 

يف األخذ به لفهم األحكام الرشعية التي ُبنَِيْت أساًسا عىل اللغة العربية.

ا: إن اجلمهور حينام اعتربوا مفهوم املخالفة حجة يف الرشع نظروا اىل نصوص  رابعاً

الكتاب والسنة فوجدوا أن هناك نصوًصا تشتمل عىل قيود ومل تكن لتلك القيود فائدة 

إال ختصيص احلكم بحسب ذلك القيد ونفيه عام عداه، ويف هذه احلالة يغلب عىل الظن 

العمل  الظن كافية يف وجوب  املخالفة؛ وغلبة  الفائدة؛ وهي مفهوم  القيد هلذه  أن هذا 

)1( اجلامع ألحكام القرآن ـ القرطبي )340/9).
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للزم  يقتِض سلب احلكم عن املسكوت عنه  الداللة، وألنَّ ختصيص احلكم لو مل  هبذه 
الرتجيح بال مرجح وهو حمال.

ا: إن اجلمهور حني أخذوا بمفهوم املخالفة مل يرتكوا األمر مهاًل بل احتاطوا  خامساً
لنصوص الرشيعة ووضعوا للعمل باملفهوم رشوًطا ال يمكن محل القيد معها عىل إرادة 
املفهوم إال إذا انتفت الدواعي األخرى التي يمكن محله عليها؛ ومثل هذه الرشوط تسد 

الباب دون الوقوع يف املعاين الفاسدة التي احرتز منها املانعون.

وسيأيت بيان رشوط العمل بمفهوم املخالفة يف آخر هذا الفصل إن شاء اهلل تعاىل.

بمفهوم  عملوا  حني  اجلمهور  رأي  لقوة  جمليَّة  تكون  األسباب  هذه  لعل  وختاًما 
املخالفة يف نصوص الوحي، وهي ذاهتا هي التي جعلت الباحث يميل إىل األخذ برأهيم 

يف هذه القضية اخلطرية التي تنبني عليها فتاوى وأحكام يف رشيعتنا الغراء واهلل أعلم.
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املبحث الثاني
ǳƘǊƢǢǭǷ ǴƜƩǸǭǷ ƞǞǩƘƲǮǩƗ ǫǸǶǞǮƛ ǨǮǖǩƗ ǋǷƸǁ

املطلب األول

 ƞǞǩƘƲǮǩƗ ǫǸǶǞǮƛ ǨǮǖǩƗ ǋǷƸǁ

إن اجلمهور وهم القائلون بحجية املفهوم والعمل به مل يرتكوا ذلك مهاًل ومل يقولوا 
بالعمل به عىل إطالقه بل وضعوا لذلك رشوًطا إذا ختلَّف واحد منها كان ذلك مانًعا من 

العمل به وتسقط حجيته عندهم، وتلك الرشوط هي)1):

الشرط األول: أن ال يرد يف املسكوت عنه دليل خاص يدل عىل حكمه؛ فإن ورد 
حكم املسكوت عنه يف نص آخر خيصه فال عربة بمفهوم املخالفة.

ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل: ]ڈ    ژ    ژ    ڑ             ڑ    ک    ک    کک    
گ      گ    گ    گ    ڳ     ڳ[ ]البقرة:178[.

ووجه الداللة: أنَّ اآلية تدل بمنطوقها عىل جواز قتل األنثى باألنثى، وتدل بمفهوم 
املخالفة عىل عدم جواز قتل الذكر باألنثى، إال إن هذا املفهوم مرفوض؛ وذلك لورود 

نص خاص يبنيَّ حكم القصاص عىل العموم وهو قوله تعاىل: ]ے    ے     ۓ    ۓ    
َتقُتل فإهنا ُتقتل سواء كانت  ]املائدة:45[ فهذا نصٌّ يفيد أنَّ كلَّ نفس  ڭ    ڭ[ 
ذكًرا أو أنثى؛ ألهنا عامة، وهي وإن كانت يف رشع من قبلنا إال أنَّ رشع من قبلنا رشع لنا 

ما مل يرد ناسخ)2).

)1( رفع احلاجب عن خمتص ابن احلاجب )500/3-504( والبحر املحيط )17/4-24( وأصول الـفقه 
اإلسالمي )372/1-374( ودليل اخلطاب )199-207( واملهذب يف علم أصول الفقه )1802/4-

.(1805
)2( ذهب مجهور احلنفية واملالكية وبعض الشافعية والرواية الراجحة عن أمحد إىل أنه ما صح ِمن رشع َمْن 
قبلنا يكون رشًعا لنا من طريق الوحي للنبي H، ال من جهة كتبهم املحرفة، فيعمل به وجيب عىل =
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ومن أمثلته أيًضا: قوله تعاىل: ]حئ    مئ    ىئ    يئ    جب    حب    خب    مب        ىب     يب    
جت     حت    خت[ ]النساء:101[.

ووجه الداللة: أن اآلية بنطوقها تدل عىل جواز قص الصالة يف حالة اخلوف وبمفهوم 
 :H بقوله  ملغًي  املفهوم  هذا  ولكن  األمن،  حالة  يف  جوازه  عدم  عىل  املخالفة 

»صدقة تصدق اهلل بها عليكم فاقبلوا صدقته«)1) أي جواز القص يف حالة األمن.

الشرط الثاني: أن ال يكون للقيد الذي ُقيَِّد به النص فائدة أخرى غري نفي احلكم 
عن املسكوت عنه خالًفا للمنطوق، أي متى ما وجدت فائدة سوى مفهوم املخالفة ففي 
هذه احلالة ال يعتدُّ بمفهوم املخالفة لوجود معنى آخر غريه كالتنفري من يشء ما لرتكه أو 

الرتغيب يف فعل ما للقيام به واملسارعة إليه.
وئ     ەئ     ەئ     ائ     ائ     ى        ]ى     تعاىل:  قوله  التنفري  فمثال 

وئ[ ]آل عمران:130[.

وجه الداللة: أن مفهوم املخالفة جواز أكل الربا غري املضاعف ولكن هذا املعنى ال 
عربة به، ألن وصف الربا بكونه أضعاًفا مضاعفة جاء للتنفري من الواقع الذي كان عليه 
أهل اجلاهلية من الزيادة عىل رأس املال ومضاعفة هذه الزيادة سنة بعد سنة أخرى، وال 

شك أن يف هذا ظلم شديد، والذي دل عىل أن الربا حمرم قليله وكثريه قوله تعاىل: ]ٴۇ    
ۋ    ۋ    ۅ     ۅ    ۉ     ۉ    ې    ې[ ]البقرة:279[.

واليوم  H: »ل حيل لمــرأة تؤمن باهلل  ومثال الرتغيب يف االمتثال قوله 
دَّ فوق ثالثة أيام إل على زوجها أربعة أشهر وعشراًا«)2). ِ اآلخر أن حتمَ

=املكلَّف اتباعه، وذلك خاص بام حكاه القرآن أو النبي H عن السابقني من غري إقرار وال إنكار 
ومن ذلك قوله ذلك قوله تعاىل: ]ے    ے     ۓ    ۓ    ڭ    ڭ[ فيها أي يف التوراة الوجيز يف 

أصـول الـفـقـه ـ للزحييل )210( بتصف.
)1( تقدم خترجيه.

)2( اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان )409/1).
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هلا  جيوز  املؤمنة  غري  أن  إىل  يرشد  املخالفة  مفهوم  أن  احلديث  من  الداللة  ووجه 
عىل  واجب  اإلحداد  بل  كذلك  األمر  وليس  الثالث،  فوق  األزواج  غري  عىل  اإلحداد 
الذمية املتوىف عنها زوجها أيًضا عند احلنفية)1)، ألن قوله H: »تؤمن باهلل واليوم 

اآلخر« خرج خمرج الرتغيب والتحضيض عىل االمتثال وليس قيًدا.

]ڻ    ڻ    ڻ    ۀ        ۀ    ہ      ہ    ہ    ہ    ھ     ومن ذلك أيًضا قوله تعاىل: 
ھ    ھ    ھے    ے    ۓ     ۓ            ڭ    ڭ    ڭ      ڭ     ۇ    ۇۆ    ۆ    ۈ    

ۈ[ ]البقرة:236[ فقوله: ]ۆ    ۈ    ۈ[ ليس معناه سقوط احلكم عمن ليس 

بمحسن)2).

الشرط الثالث: أن ال يكون القيد املفيد ملفهوم املخالفة؛ خرج خمرج الغالب أو 
رعاية لواقع ما؛ ففي مثل هذه احلالة ال عربة بمفهوم املخالفة؛ ألن القيد ليس مقصوًدا 

لذاته.
ڱ         ڱ     ڳ     ڳ     ڳ     ]ڳ     تعاىل:  قوله  ذلك:  مثال 

ڱ    ڱ    ں[ ]النساء:23[.
بيوتكم،  يف  تربني  الآليت  زوجاتكم  بنات  من  الزواج  عليكم  ُحرم  اآليــة:  معنى 
الربيبة  الغالب ألن  لذاته بل خرج خمرج  الوصف -الربيبة- مقصوًدا  ولكن ليس هذا 

تستوي مع غريها يف احلكم)3).
الشرط الرابع: أن ال يكون القيد جاء جواًبا لسؤال أو يف معرض معاجلة حلالة 

خاصة.

)1( مفتاح الوصول إىل بناء الفروع عىل األصولـ  لإلمام الرشيف أيب عبد اهلل حممد بن أمحد التلمسناينـ  حتقيق 
ـ حممد عيل فركوس ـ مؤسسة الريان ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ 1998 ـ )55( ودليل اخلطاب )203) 

وأصول الفقه اإلسالمي )373/1).
)2( مفتاح الوصول إىل بناء الفروع عىل األصول ) 558 ).

)3( دليل اخلطاب )200( وأصول الفقه اإلسالمي )373/1( باملعنى.
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أحدكم  خشي  فــإذا  مثنى  مثنى  الليل  »صالة   :H قوله  األول:  ومثال 
الصبح فلريكع ركعة توتر له ما قد صلى«)1) فهو وإن كان قد قيد الصالة التي هي 

مثنى، والذي  مثنى  تقع  أيًضا  النهار  له؛ ألن صالة  أنه ال مفهوم  إال  بالليل  مثنى  مثنى 
جعل املفهوم هنا غري معترب أنه جاء إجابة لسؤال، فقد جاءت الرواية هكذا عن ابن عمر 
 :H اهلل  رسول  فقال  الليل؛  صالة  عن   H اهلل  رسول  سأل  رجاًل  أن 

»صالة الليل مثنى مثنى..« الخ.

غنم  له  ملن  موجًها  يقول  كأن  معينة  مقيًدا يف حادثة  احلكم  لو جاء  آخــر:  ومثال 
سائمة، وال معلوفة له، »يف سائمة الغنم الزكاة« فالظاهر أن الشارع قصد هبذا القول بيان 

حكم هذه احلادثة بالذات ومل يقصد به تعميم احلكم، فال مفهوم للقيد حينئذ.

الشرط اخلامس: أن ال يكون القيد وارًدا يف النَّص من أجل تعظيم القيد أو جاء 
لالمتنان.

ھ     ھ     ھ      ہ     ہ     ہ     ہ       ۀ     ]ۀ     تعاىل:  قوله  األول:  ومثال 
ھ    ے    ے    ۓ    ۓ    ڭ     ڭ    ڭ    ڭۇ    ۇ    ۆ    ۆۈ    

ۈ    ٴۇ    ۋ      ۋ[ ]التوبة:36[.
وجه الداللة: أن اآلية الكريمة دلت عىل أن الظلم حرام يف هذه األشهر احلرم)2)، 
الظلم، ألنه حرام عىل  أساًسا يف حتريم  الزماين جعله  القيد  يقصد هبذا  مل  الشارع  لكن 
التأبيد، ولكن ذكر هذا القيد، أي األشهر احلرم، للتنويه بشأن هذه األشهر وتعظيمهن.

ۅ     ۅ     ۋ     ۋ     ٴۇ     ۈ      ]ۈ     تعاىل:  قوله  آخــر:  ومثال 
ۉ[ ]النحل:14[.

)1( اللؤلؤ واملرجان )1780/1).
)2( لقد سبق ذكر أقوال العلامء يف هذه اآلية هامش )376).
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العباد بطيب  له ألنه سيق من أجل االمتنان عىل  ]ۉ[ ال مفهوم  فإن قوله: 
اللحم الطري، وهلذا ال مانع من أكل اللحم غري الطري.

الشرط السادس: أن ال يكون الشارع ذكر حًدا حمصوًرا للقياس عليه، ال للمخالفة 
بينه وبني غريه، كقوله H: »مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلرم: العقرب والفأرة 

واحلدأة والغراب والكلب العقور«)1).

وجه الداللة: أن مفهوم املخالفة أال يقتل سوى هذا العدد املذكور، ولكن الشارع 
إنام ذكرهن لُينظر إىل إذايتهن، فيلحق هبن ما يف معاهنن، بدليل أن الفقهاء أفتوا بجواز 

قتل كل ما هو مؤٍذ)2).

ومن ذلك أيًضا قوله H: »اجتنبوا السبع املوبقات: الشرك باهلل، والسحر، 
وقتل النفس اليت حرم اهلل إل باحلق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، 

وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات«)3).

وجه الداللة كاحلديث السابق مل يقصد حص الكبائر يف هذا العدد وإنام نوه هبذه 
 H ليلحق هبا ما يف معناها؛ ودليل ذلك أن هناك أحاديث أخرى ذكر فيها النبي

كبائر غريها، بل ويف القرآن كبائر ليست مذكورة يف هذا احلديث)4).

-املنطوق-  األصل  عىل  املخالفة  بمفهوم  العمل  يعود  ال  أن  السابع:  الــشــرط 
بالبطالن، ألنه جيوز أن يقدم الفرع عىل األصل، ومثاله: قول النبي H: »ل تبع 

)1( صحيح البخاري )650/2( حديث رقم )1733).
)2( جيوز للمحرم قتل املؤذي املبتدئ باألذى غالًبا كاألسد والذئب واحلية والفارة وكل حيوان وحشى خياف 

منه كالسباع الفقه اإلسالمي وأدلة )2039/3( بتصف.
)3( صحيح البخاري )1017/3). 

)4( فقد ألَّف عدد من العلامء يف الكبائر فمنهم من أوصلها إىل السبعني كاإلمام الذهبي ومنهم من أوصلها إىل 
األربعامئة كاحلافظ ابن حجر اهليتمي يف كتابه الزواجر عن اقرتاف الكبائر.
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ما ليس عندك«)1) فال يقال يف مفهومه صحة بيع الغائب إذا كان مالًكا له إذ لو صح بيعه 

لصح يف املذكور وهو الغائب الذي ليس يف ملكه ألنَّ املعنى يف األمرين واحد أي أنه إذا 
كان يملك شيًئا وال يقدر عليه أو كان ال يملكه أصاًل فاحلكم متحٌد وهو حتريم البيع)2).

الثامن: أن ال تظهر أولوية املسكوت عنه باحلكم أو مساواته فيه، وإال  الشرط 
استلزم ثبوت احلكم يف املسكوت عنه وكان مفهوم موافقة ال خمالفة)3).

الشرط التاسع: أن يكون القيد قد ذكر استقالاًل ال تبًعا ليشء آخر فإذا ذكر تبًعا 
ليشء آخر فال مفهوم له، كقوله تعاىل: ]ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ[ 
]البقرة:187[ فالتقييد بقوله: ]ژ    ژ[ ال مفهوم له ألن املعتكف ممنوع من املبارشة 

سواء كان يف املسجد أو خارجه)4).
الشرط العاشر: أن يكون املنطوق ذكر لتقدير جهل املخاطب به دون جهله بالسكوت 
السائمة  الغنم  له: يف  فيقال  املعلوفة،  يعلم وجوب زكاة  مثاًل ال  املخاطب  بأن يكون  عنه 

زكاة، فإن التخصيص حينئٍذ ال يكون لنفي احلكم عام عداه فقط بل لإلعالم أيًضا.

واملالحظ أن هذه الرشوط كلها يمكن أن جيملها ضابط واحد وهو: أن ال يظهر 
لتخصيص املنطوق بالذكر فائدة غري نفي احلكم عن املسكوت عنه)5).

)1( سنن الرتمذي )534/3( وسنن أيب داوود )144/3).
)2( قال املباركفورى يف قوله: »ال تبع ما ليس لك« دليل عىل حتريم بيع ما ليس يف ملك اإلنسان، وال داخاًل 
حتت مقدرته، وقد اسُتثنَِي من ذلك بيع السلم، فتكون أدلة جوازه خمصصة هلذا العموم حتفة األحوذي 
ـ  الدولية  األفكار  بـيت  ـ  املباركفورى  الرمحن  عبد  بن  حممد  املعىل  أيب  للعالمة  ـ  الرتمذي  جامع  رشح 

الرياض ـ بال تاريخ )1230/1).
)3( مرأة األصول رشح مرقاة األصول ـ ملال خرسو ـ مطبعة دار سعادات العثامنية ـ 1312 ـ )174( ودليل 

اخلطاب )200).
)4( دليل اخلطاب )203( واملهذب يف علم أصول الفقه )1803/4).

)5( املرجعني السابقني: نفس املوضع، بتصف.



419

املطلب الثاني

 ǳƘǊƢǢǭǷ ƞǞǩƘƲǮǩƗ ǫǸǶǞǭ ƚƩǸǭ

بعد أن بيَّنا مفهوم املخالفة وأنواعه ورشوطه عند القائلني به وهم اجلمهور بقي أن 
نبِّني مسألة يف غاية األمهية وهي ما يقتضيه مفهوم املخالفة)1) ومتعلقاته، وينحص ذلك 

يف مسائل ثالث، وهي:
األوىل: مقتىض مفهوم املخالفة من جهة حمل احلكم.

الثانية: مقتىض مفهوم املخالفة من جهة احلكم يف ذاته
الثالثة: مقتىض مفهوم املخالفة للعموم وجواز ختصيصه.

ه بأن اخلالف جرى يف  وقبل الرشوع يف بيان هذه املسائل واقوال العلامء فيها أنوِّ
هذه املسائل بني مجهور العلامء وهم القائلون بحجية مفهوم املخالفة.

:ǬǦƮǩƗ ǨƮǭ ƞǶƩ ǰǭ ƞǞǩƘƲǮǩƗ ǫǸǶǞǭ ǺǊƢǢǭ -ǺǩǷȁƗ ƞǩƎƾǮǩƗ

نفي  يقتيض  املخالفة  مفهوم  ألن  املنطوق،  عدا  ما  كل  هو  احلكم  بمحل  املراد 
احلكم عام  نفي  املسألة وهي:  العلامء يف هذه  اختلف  وقد  -املنطوق-  احلكم عام عداه 
عدا املنطوق هل هو شامل ملا كان من جنسه وغري جنسه أم أنه نفي احلكم عام كان من 

اجلنس فقط؟)2).

سائمة  »يف   :H قوله  وهو  لذلك،  مثال  ذكر  من  البد  أقواهلم  ذكر  قبل 
السائمة  الزكاة- عن غري  احلكم -وهو  نفي  يقتيض  املخالفة  فمهوم  الزكاة«)3)  الغنم 

)1( مفهوم املخالفة ودليل اخلطاب وحلن اخلطاب كلها تدل عىل معنى واحد، صفحة )355).
املسامع  وتشنيف   )272( الفصول  تنقيح  ورشح   )510/3( احلاجب  ابن  خمتص  عن  احلاجب  رفع   )2(

)153/1( ودليل اخلطاب )207( بتصف.
)3( سبق خترجيه.
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-أي املعلوفة- ولكن هذا النفي هل يشمل غري السائمة من الغنم أم هو ثابت أيًضا لغري 

السائمة من غري الغنم كالبقر واإلبل؟ للعلامء قوالن يف ذلك:

عدا  عام  احلكم  نفي  يقتيض  املخالفة  مفهوم  أن  اىل  اجلمهور  ذهب  األول:  القول 

املنطوق مما هو من جنسه، وعليه فمهوم املخالفة يف احلديث أن الزكاة غري واجبة يف غري 

سائمة الغنم فقط أما سائمة بقية األنعام فلم يتعرض احلديث حلكمها)1).

واستدلوا عىل صحة قوهلم بثالثة أوجه:

1- املسالة مبنية عىل أن نقيض املركب يف اللغة إنام هو سلب احلكم عن ذلك املركب ال 

مطلًقا، فيقتيض قولنا: زيد يف الدار، أن زيًدا ليس يف الدار، هذا هو الذي يستعمل 

نقيًضا يف اللغة، فلو قال قائل: زيد يف الدار، واراد آخر تكذيبه فإنه يقول له: ليس 

زيد يف الدار. وبناًءا عليه إذا قال صاحب الرشع يف السائمة من الغنم الزكاة يكون 

نقيضه ليس يف السائمة من الغنم زكاة.

2- إن املفهوم تابع للمنطوق فيجب أن يكون مناسًبا له يف النفي فيكون تقدير احلديث: 

ما ليس بسائمة من الغنم ال زكاة فيه.

3- إن قيد السوم ونحوه من أنواع مفهوم املخالفة قيد للمنطوق واألصل اعتبار املقيد 

مع قيده)2). وجتري هذه األوجه الثالثة يف مجيع أنواع مفهوم املخالفة.

القول الثاني: ذهب بعض الشافعية كأيب احلسن السهييل)3) إىل أن مفهوم املخالفة 

يقتيض نفي احلكم عامَّ عدا املنطوق مطلًقا سواء كان من جنسه أم ال؛ وعليه ففي احلديث 

)1( املرجع السابق: نفس املواضع باملعنى.
)2( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )286/4( ودليل اخلطاب )209( بتصف.

حًيا سـنة 431هـ معجم  كان  جديل،  متكلم  فقيه  االسفراييني،  السهييل  أمحد  بن  احلسن: هو عيل  أبو   (3(
املؤلفني لكحالة )17/7).
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تكون الزكاة غري واجبة يف غري السائمة مطلًقا سواء كانت من الغنم أو البقر أو اإلبل بل 

يتناول مفهوم املخالفة اخلرض والعقار واحليل ألهنا ليست سائمة.

واستدل هؤالء بأن مقتىض نفي احلكم جيب أن يكون عقلًيا أي سلب حكم املنطوق 

عام عداه مطلًقا فلو قلت: زيد يف الدار، فإن نقيضه عدم زيًدا مطلًقا.

فقوله  النقض،  املحل يف  يأخذ خصوص  مل  العقل  إىل  نظر  القرايف)1): »ومن  قال 

الغنم الزكاة«)2) نقيضه -عندهم- ليس فيام ليس بسائمة مطلًقا  S: »يف سائمة 

الزكاة، فيتناول املفهوم املعلوفة من الغنم ويتناول كل ما ليس من سائمة الغنم فيدخل يف 

ذلك اإلبل والبقر بل واخلرض والعقار واحليل املستعمل، فُيستدل هبذا احلديث -عىل هذا 

القول- عىل عدم وجوب الزكاة يف هذه األشياء كلها؛ ألهنا ليست بغنم سائمة« اهـ. 

:ǰǾǩǸǢǩƗ ǰǭ ƬƩƗƸǩƗ

لعل الناظر يف القولني وأدلتهام يصل بأدنى تأمل إىل صحة قول اجلمهور وضعف 

القول اآلخر؛ وهو قول السهييل؛ وذلك لسبب واحد وهو أن النبي H عندما 

من  فقط  النوع  هذا  يقصد  كان  زكاة«  الغنم  سائمة  يف  »ليس  بقوله:  الناس  خاطب 

األصناف التي جتب فيها الزكاة، وأما بقية األصناف فقد وردت فيها أحاديث أخر تبني 

أحكامها، فكيف ُيستدل بحديث أُختصَّ بسائمة الغنم عىل عدم وجوب الزكاة يف غريها، 

ولو كان هذا صحيًحا ملا وجبت الزكاة حتى يف سائمة األبل والبقر، ألنه جيوز أن يقال 

إهنا ليست من الغنم، وهذا باطل باإلمجاع لوجود األدلة عىل وجوب زكاة اإلبل والبقر، 

وهلذا كان قول السهييل مردوًدا عليه ومل يوافقه عليه أحد من العلامء، واهلل أعلم.

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف رشح تنقيح الفصول )273( بتصف.
)2( سبق خترجيه.
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:ǴơƗƵ Ǽǝ ǬǦƮǩƗ ƞǶƩ ǰǭ ƞǞǩƘƲǮǩƗ ǫǸǶǞǭ ǺǊƢǢǭ -ƞǾǱƘƦǩƗ ƞǩƎƾǮǩƗ

واملراد بمقتىض مفهوم املخالفة من جهة احلكم نفسه أن يقال: إن احلكم الثابت 
الثابت للمسكوت أهو  للمنطوق غري ثابت للمسكوت عنه قطًعا، إذن: فام هو احلكم 

ضده أم نقيضه)1)؟ هذا هو حمل البحث يف املسألة.

لقد اختلف العلامء عىل قولني يف احلكم الثابت للمسكوت عنه عىل قولني:

القول األول: ذهب ابن أيب زيد القريواين)2) إىل أن الثابت يف حمل السكوت هو ضد 
حكم املنطوق به، وهلذا استدل عىل وجوب صالة اجلنازة بقوله تعاىل يف حق املنافقني: 
]ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ[ ]التوبة:84[ فقال: إن مفهومه يقتيض وجوب الصالة 
عىل املسلمني، وال شك أن الوجوب ضد املنطوق به)3) يف اآلية وهو حتريم يف قوله: »وال 

تصل«.

وحجة هذا القول أن اهلل تعاىل بنيَّ العلة من حتريم الصالة عىل املنافقني بقوله بعد 
ذلك ]ۈ    ٴۇ         ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ[ ]التوبة:84[ مقتىض ذلك أنه إذا 

زال عنهم الكفر ودخلوا يف اإليامن وجبت الصالة عليهم بعد أن كانت حراًما)4).

القول الثاني: ذهب اجلمهور)5) إىل أن احلكم الثابت يف حمل السكوت هو نقيض 
احلكم املنطوق به، ويظهر الفرق بني الضد والنقيض يف اجلواب عن اآلية السابقة وهي أن 

)1( رشح تنقيح الفصول )55( ودليل اخلطاب )209( بتصف.
)2) ابن أبي زيد: هو أبو حممد عبد اهلل بن أيب زيد عبد الرمحن القريواين، كان إمام املالكية يف وقته؛ وجامع 
العلم  فيه  الرد عىل أهل األهواء، وقيل عنه: اجتمع  أنه كان بصرًيا يف  مذهب مالك وشارح أقواله، كام 
والورع والفضل والعقل، من مؤلفاته النوادر والزيادة عىل املدونة، والرسالة ورسالة يف الرد عىل القدرية 

وغريها، توىف سنة 386هـ الديباج املذهب )222، 223).
)3( الفروق ـ للقرايف )37/2).

)4( اجلامع ألحكام القرآن )221/8).
)5( رشح تنقيح الفصول )55( ودليل اخلطاب )210).
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مقتىض حتريم الصالة عىل املنافقني هو: عدم حتريم الصالة عىل املؤمنني، وعدم التحريم 
عام يشمل الوجوب والندب والكراهة واإلباحة فال يستلزم الوجوب.

وإنام علمنا وجوب الصالة عىل املؤمنني بأدلة أخرى، منها قوله H عندما 
ا لكم قد مات قوموا فصلوا عليه«)1). جاءه خرب وفاة النجايش: »إنَّ أخاً

وحجة هذا القول: أن مفهوم املخالفة يعني: سلب حكم املنطوق به عن املسكوت 
عنه، وبالنظر يف أنواعه وجدنا أن هذا السلب ال يتحقق بكامله بإثبات الضد بل بإثبات 
النقيض وهو يعني كام قال القرايف)2): »إثبات النقيض بأْن يقتص عىل عدم احلكم الثابت 
للمنطوق وال يتعرض إلثبات حكم املسكوت البتة فهو -مفهوم املخالفة- ينقسم اىل 
النقيض فقط، فمثاًل مفهوم الرشط: من تطهر صحت  عرشة أقسام كلها مستقيمة مع 
صالته؛ مفهومه ومن مل يتطهر ال تصح صالته...الخ«)3) ثم قال: »ومن تأمل املفهومات 

وجدها كذلك«)4).

وهكذا دلَّل القرايف عىل أن أنواع املفهوم كلها ال بد أن تفرسَّ بالنقيض دون الضد 
وذلك من خالل األمثلة. 

:ƬƩƗƸǩƗ ǧǸǢǩƗ

بالتأمل يف القولني جيد الباحث أن قول اجلمهور هو األقرب إىل الصواب وذلك 
لسببني:

َتُقمُّ املسجد ففقدها رسول اهلل  أيًضا: أن امرأة كانت  )1( صحيح مسلم ـ حديث رقم )953( ومن األدلة 
رقم  احلديث  ـ  مسلم  صحيح  ـ  يف  عليها«  فصىل  قربها،  عىل  »دلوين  فقال:  ماتت،  فقالوا:   H

.(956(
)2( تقدمت ترمجته.

)3( الفروق ـ القرايف ـ )37/2).
)4( املرجع السابق: نفس املوضع.
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1- أن القول بأن مفهوم املخالفة يقتيض احلكم بالنقيض يف املسكوت عنه دون الضد 

يؤدي إىل إدخال الضد يف النقيض فيكون جزًءا منه دون العكس، ألن النقيض أعم 

من الضد، قال القرايف: »ألن األعم من اليشء ال يستلزمه«)1) اهـ.

التنازع فيها نجد أن داللتها عىل وجوب الصالة عىل  بالتأمل يف اآلية التي حصل   -2

والتعامل  املنافقني  عن  حديث  وبعدها  قبلها  اآليات  سياق  إذ  ظاهرة  غري  املؤمنني 

معهم أحياًءا وأمواًتا فلام قـال تعاىل: ]ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ     ۇ     ۆ    

ۆ[ بعد قوله: ]گ    گ    ڳ    ڳ       ڳ     ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    

ں    ں    ڻ[ ]التوبة:83[ ُعِلَم أن تلك األحكام كلها ختصرّ املنافقني وال ذكر فيها 

للمؤمنني البتة.

:ǴǆǾǆƲơ ƹƗǸƩǷ ǫǸǮǖǪǩ ƞǞǩƘƲǮǩƗ ǫǸǶǞǭ ǺǊƢǢǭ -ƞƦǩƘƦǩƗ ƞǩƎƾǮǩƗ

هذه املسألة ذات شقني:

أحدهما: إفادة مفهوم املخالفة للعموم واألخرى: إفادته للتخصيص 

أما إفادته للعموم: فقد اختلف فيه العلامء عىل قولني:

القول األول: ذهب مجهور العلامء)2) إىل أن مفهوم املخالفة يفيد العموم وبيان ذلك 

أن يقال: إن اللفظ إذا كان له مفهوم خمالفة: فانه يدل باملطابقة عىل ثبوت حكمه ملنطوقه، 

ويدل بطريق االلتزام عىل سلب ذلك احلكم عن كل ما هو مغاير لذلك املنطوق، واملغاير 

لذلك املنطوق غري متناٍه؛ ألن غري كل يشء غري حمصور بعدد بل مسلوب النهاية.

)1( املرجع السابق: نفس املوضع.
)2( تشنيف املسامع )677/2( والعقد املنظوم يف اخلصوص والعموم )147( واملهذب يف علم أصول الفقه 

.(1586/4(
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ومثاله التوضيحي: إذا قلنا: إن جاء زيد فأعطه درمًها، يقتيض بمنطوقه إعطاءه 
الدرهم يف حالة املجْي، وأن كل ما ليس بمجيء ال يعطى فيه الدرهم بطريق االلتزام 

بمفهوم الرشط، وهكذا يقال يف سائر أنواع مفهوم املخالفة)1).

القول الثاني: ذهب الغزايل)2) إىل أن املفهوم ال عموم له ألن العموم من صفات 
األلفاظ واملفهوم ليس بلفظ ولذلك ال يعم.

أجاب اجلمهور عن هذا الدليل بقوهلم: 

به، فكذلك  وُينسخ  َينْسخ  إنه  النسخ:  باب  قلنا يف  فلذلك  املفهوم كاملنطوق،  إن 
َر حمل النزاع مل يتحقق خالف، ألنه إن  هاهنا يدخله العموم قال الزركيش)3): »وإذا ُحرِّ
كان اخلالف يف مفهومي املوافقة واملخالفة يثبت فيهام احلكم يف مجيع ما سوى املنطوق 
من الصور أو ال؛ فاحلق اإلثبات، وهو مراد األكثرين والغزايل ال خيالفهم يف ذلك« اهـ.

ومن هنا يثبت أن اخلالف بني الغزايل واجلمهور خالًفا لفظًيا ال ثمرة له ألنه يعود 
إىل تفسري العام بأنه ما يستغرق يف حمل النطق أو هو ما يستغرق يف اجلملة)4).

أما إفادة مفهوم املخالفة للتخصيص:
ومعناه: أنَّ مفهوم املخالفة يفيد العموم يف مجيع املسكوت عنه كام بيناه قبل قليل، 
وجيوز ختصيص هذا احلكم بإخراج بعض صور املسكوت عنه، وذلك بأن يقوم دليل 
عىل ثبوت نفس حكم املنطوق لذلك البعض؛ وهبذا يكون مفهوم املخالفة خمصًصا لعدم 

ثبوت االنتفاء الثابت -باملفهوم- يف بعض اآلخر)5).

)1( العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم )147، 478( بتصف.
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف املستصفى )239).

)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف تشنهيف املسامع )677/2( باختصار.
)4( املهذب يف علم أصول الفقه )1587/4( بتصف.

)5( تشنيف املسامع )783/2( ومباحث التخصيص عند األصوليني )80( بتصف.
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اجلنابة  غسل  جيب  أي  ــــاء«)1)  امل مــن  املـــاء  »إمنا   :H قوله  ذلك  ومثال 

وجوب  وهو  املنطوق  حكم  انتفاء  عىل  املخالفة  بمفهوم  يدل  احلديث  فهذا  باإلنزال، 

التقاء اخلتانني ولو مل حيصل  فيها اإلنزال، ومن مجلتها  يتحقق  الغسل يف كل صورة ال 

إنزال فقال H: »إذا جاوز اخلتان اخلتان وجب الغسل«)2).

وهذا من مجلة املسكوت عنه فُأخرج عن عموم مفهوم احلديث السابق.

العام املنطوق من الكتاب والسنة بمفهوم املخالفة مسألة خالفية بني  وختصيص 

العلامء، وفيها كالقولني السابقني يف إفادة املفهوم للعموم وعدمه، فقد ذهب اجلمهور)3) 

دليل  املفهوم  إن  بقوهلم:  لذلك  واحتجوا  املخالفة،  بمفهوم  التخصيص  جيوز  أنه  إىل 

خاص من أدلة الرشع وكذلك العام، فإذا تعارض الدليالن فإنا نعمل باخلاص وما بقي 

بعد التخصيص؛ مجًعا بني الدليليني وهذا أوىل من العمل بالعام وترك اخلاص، ألن فيه 

إمهال لدليل ثابت)4).

بمفهوم  املنطوق  ختصيص  جواز  عدم  إىل  ذهب  حيث  الغزايل  ذلك  يف  وخالف 

الفتقار  نظًرا  املفهوم  من  أقوى  واملنطوق  به  منطوق  العام  بأن  لذلك  واحتج  املخالفة 

املفهوم يف داللته للمنطوق دون العكس، فيكون املفهوم أضعف فلو ُخصَّ به العام للزم 

من ذلك العمل باألضعف وترك األقوى وهو خالف املعقول)5).

)1( صحيح مسلم ـ حديث رقم )343).
)2( سنن الرتمذي )182/1( وهو يف صحيح مسلم ـ رقم 349 ـ بلفظ »إذا جلس بني شعبها األربع ومس 

اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل«.
)3( اإلحكام يف اصول األحكام )529/2).

)4( املرجع السابق: نفس املوضع بتصف.
األحكام  أصول  يف  واألحكام   )1623/3( الفقه  أصول  علم  يف  واملهذب   )246( املستصفى   )5(

.(530/2(
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جواب اجلمهور عن استدالل الغزايل)1):

نسلرّم لكم أن املفهوم أضعف من املنطوق لكن الذي جعلنا نعمل باملفهوم أنه ال 
يلزم منه إبطال العمل بالعام مطلًقا، حيث إنا نعمل به وبام بقي، وال شك أن اجلمع بني 
الدليليني ولو من وجه أوىل من العمل بظاهر أحدمها وإبطال أصل اآلخر، وترك العمل 

به.

وهبذا يتبني أن الراجح من القوليني هو ما ذهب إليه اجلمهور من جواز ختصيص 
عموم املنطوق من الكتاب والسنة بمفهوم املخالفة. واهلل أعلم.

)1( اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )53/2( واملهذب يف علم أصول الفقه )1624/3).
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املبحث الثالث
 ƞǞǩƘƲǮǩƗ ǫǸǶǞǭ ƞǾƪƭ Ǽǝ ǛȆƲǩƗ Ƹƥƍ

ƞǾǶǢǞǩƗ ǓǷƸǞǩƗ ǺǪǕ

املطلب األول

ƟƗƳƘƜǖǩƗ ǰǭ ǨƕƘƾǭ ǫƘǦƭƍ Ǽǝ ƊƘǶǢǞǩƗ ǛȆƢƱƗ

رأيان  للعلامء  أن  الفصل  هذا  من  األول  املبحث  يف  تقدم  ما  خالل  من  تبني  لقد 

معتربان يف قضية االحتجاج بمفهوم املخالفة وعدمه؛ وإن كان الراجح هو قول اجلمهور 

القائلني بأنه حجة يف الرشع وجيب العمل به إال أن الرأي املقابل له هو قول معترب عند 

القائلني به وَبنَْوا عليه أحكاًما رشعية عملت هبا األمة وهو قول اإلمام أيب حنيفة وبعض 

املالكية وبعض الشافعية.

ومما ترتب عىل اختالفهم يف حجية مفهوم املخالفة اختالفهم يف كثري من املسائل 

أن  الفصل  هذا  الثاين من  املبحث  ذكرنا يف  وقد  الفقه، ال سيام  أبواب  الفقهية يف شتى 

القائلني بمفهوم املخالفة قد وضعوا رشوًطا للعمل به.

وهلذا كان من املهم جًدا بيان اآلثار املرتتبة عىل اختالفهم يف هذه القضية وتلك 

حسب  وتوجيهها  الفقهية  املسائل  بعض  يف  أقواهلم  من  أمثلة  برضب  تظهر  إنام  اآلثار 

القول باملفهوم وعدمه.

وسيكون جل اهتاممي منصًبا عىل عرض املسائل التي حتتوي عىل مفهوم الرشط 

ألنه هو املعنيُّ من هذا الفصل فإن مل توجد أمثلة من هذا املفهوم انتقلت إىل أي نوع آخر 

من أنواع مفهوم املخالفة.
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هذا وقد قسمت تلك املسائل إىل ثالثة أقسام عىل حسب أبواب الفقه، فمنها ما هو 
من باب العبادات وآخر من باب النكاح وثالث من باب البيوع، وستأيت تباًعا يف مطالب 

ثالثة ابتدًءا من هذا املطلب وهو حيتوي عىل ثالثة من مسائل العبادات:
:H املسألة األوىل: اختالف الفقهاء يف صالة اخلوف بعد وفاة النبي

 H لقد اختلف الفقهاء عىل قولني يف كيفية صالة اخلوف بعد وفاة النبي
هل ُتصىلَّ بإمام واحد كام كان يفعل H أم أهنا ال ُتصىلَّ إال بإمامني وأن أداءها 

.H بإمام واحد كان من خصوصياته

للعلامء يف هذه املسألة قوالن:
القول األول: ذهب مجهور العلامء)1) إىل أن صالة اخلوف تصح بإمام واحد بعد 
وفاة النبي H إىل يوم القيامة واحتجوا لذلك بقوهلم: إن اهلل تعاىل قد أمرنا باتباع 

]وئ    ۇئ          ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ      H يف غري ما آية نحو قوله تعاىل:  النبي 
ېئ[ ]األحزاب:21[ وقوله تعاىل: ]ڑ    ک      ک    ک    ک     گ    گ    گ    
گ    ڳ        ڳ    ڳ[ ]النور:63[ وقوله تعاىل: ]ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ     ۀ      

ہ    ہ[ ]احلرش:7[.
وجاء يف الصالة بخصوصها قوله H: »صلوا كما رأيتموني أصلي«)2).
فمن هذه األدلة وغريها لزم اتباعه مطلًقا حتى يدل دليل واضح عىل اخلصوص.

القول الثاني: ذهب أبو يوسف)3) إىل أن صالة اخلوف البد أن تكون بإمامني، وال 
يصح أداؤها بإمام واحد، وذلك لقوله تعاىل: ]ٱ    ٻ  ٻ    ٻ    ٻ    پ[ 
]النساء:102[ اآلية فمفهوم املخالفة أنه إذا مل يكن فيهم كان احلكم خمتلًفا أي ليس هلم أن 

)1( بداية املجتهد وهناية املقتصد ـ البن رشد ـ دار الفكر ـ بريوت ـ بال تاريخ ـ )127/1). 
)2( صحيح البخاري )226/1).

)3( تقدمت ترمجته، وقوله يف بداية املجتهد وهناية املقتصد )127/1).
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يصلوها كام لو كان هو H فيهم، فلذلك يصيل اإلمام بطائفة ويأمر َمْن يصيل 
بالفريق اآلخر.

واحتج أبو يوسف بمفهوم املخالفة ـ الرشط ـ كام سبق بيانه وأنه H ال 
يمكن أن يقوم أحد مقامه يف الفضل فيكون احلكم خاص به)1).

جواب اجلمهور عن استدلل أبي يوسف:
يمكن أن جياب عن استدالله بأن اآلية تشري إىل خصوصية النبي H بإمامة 

الناس يف صالة اخلوف، من وجهني:
الوجه األول: إن مفهوم املخالفة الذي يفهم من قوله تعاىل: ]ٱ    ٻ  ٻ[ 
ال يعمل به يف هذه احلالة، ألنه فقد رشًطا من رشوط االحتجاج بمفهوم املخالفة وهو أال 
يكون القيد جاء رعاية لواقع معني، إذ قوله تعاىل: ]ٱ    ٻ ٻ[ رعاية للواقع وهو 
أن النبي H كان هو الذي يؤم الناس؛ ولذا نقول جاءت خماطبُته هنا باعتباره 

.H اإلمام، وهذا احلكم جيري يف حق كل َمْن يؤم الناس بعده

خصوصياته  من  اخلوف  صالة  يف   H إمامته  إن  قلنا  لو  الثاني:  الوجه 
ألدى ذلك إىل إسقاط العمل بكثري من اآليات التي جاءت خماطِبة له H خماَطبة 
مبارشة وهذا باطل، إذا اخلصوصية حتتاج إىل دليل خيرجها عن عموم العمل بالرشع، 
فمثاًل قوله تعاىل: ]ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں    ں    ڻ[ ]التوبة:103[. لو جعلناه 

خاًصا به H ألسقطنا فريضة الزكاة.

وكذا قوله تعاىل: ]ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ       ی    ی    ی    ی    جئ    حئ    
مئ    ىئ[ ]األنعام:68[ فهذا خطاب له H، ولكنه ال يعني جواز جلوس غريه 
مع اخلائضني يف اآليات. إىل غري ذلك مما ظاهره خطاب له H واألمة داخلة فيه 

)1( بداية املجتهد وهناية املقتصد )127/1( واجلامع ألحكام القرآن )364/5( بتصف.
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]ٱ    ٻ            ٻ    ٻ    ٻ    پ[ وهلذا كان  تبًعا له؛ ومن ذلك هذه اآلية: 
الصحابة يصلون صالة اخلوف بإمام واحد وذلك بإمجاعهم)1).

بإمام  أداء صالة اخلوف  املسألة وهي صحة  وهبذا يرتجح قول اجلمهور يف هذه 
.H واحد بعد وفاة النبي

املسألة الثانية: اختالف العلماء يف الغسل يوم اجلمعة:
جاء يف احلديث قوله H: »إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل«)2).

لقد اختلف العلامء يف االغتسال يوم اجلمعة -عىل ضوء هذا احلديث- هل رُشع)3) 
من أجل يوم اجلمعة أم من أجل صالة اجلمعة عىل قولني:

القول األول: ذهب مجهور الفقهاء)4) إىل أن الغْسل إنام رشع من أجل الصالة فالبد 
أن يقع قبلها، وأما إذا اغتسل بعد صالة اجلمعة فال عربة بغسله هذا، وسيأيت بيان أدلتهم.

القول الثاني: ذهب الظاهرية)5) إىل أن الُغْسل رشع من أجل يوم اجلمعة ويبدأ 
بقوله يف  الرأي  هذا  واحتج أصحاب  الشمس  غروب  ُقبيل  إىل  الفجر  من طلوع  وقته 

احلديث »إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل« قالوا داللته من وجهني:

الوجه األول: أنه مل حيدد وقًتا معينًا للغسل؛ فيكون معنى احلديث كل َمْن جاء إىل 
اجلمعة فعليه أن يغتسل وسواء اغتسل قبل صالة اجلمعة أو بعدها، ال يرضه ذلك.

)1( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ـ للعالمة عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين ـ دار الفكر ـ بريوت 
ـ الطبعة األوىل ـ1996 ـ )360/1( واجلامع ألحكام القرآن ـ )364/5-365( بتصف.

)2( اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان )199/1).
)3( ال خالف يف مرشوعية االغتسال يوم اجلمعة وإنام االختالف يف حكمه فقد ذهب مجهور الفقهاء إىل ُسنيته 
وذهب الظاهرية إىل وجوبه إرشاد املسرتشد ـ ملحمد أوىل بن املنذر األنصاري ـ مكتبة العبيكان ـ الرياض 

ـ الطبعة األوىل 19980 ـ )141/1). 
)4( الفقه اإلسالمي وأدلته ـ للزحييل ـ )1323/2).

)5( املحىل ـ البن حزم ـ حتقيق أمحد حممد شاكر ـ دار اآلفاق ـ بريوت ـ بال تاريخ ـ )19/2).
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الفاء يف قوله: »فليغتسل« تعقيبية أي بعد ما جييء إىل اجلمعة  الثاني: أن  الوجه 
يغتسل)1).

جواب اجلمهور عن استدلل الظاهرية:
أجاب اجلمهور عن هذا الستدلل بوجهني:

الوجه األول: إن جمموع األحاديث الواردة يف هذا الباب تدل عىل أن الغسل من 
يوم  اغتسل  ِن  »ممَ  :H قوله  ذلك  ومن  اليوم،  أجل  من  ال  اجلمعة  صالة  أجل 
ر له، ثم أنصت حتى يفرغ اإلمام من خطبته، ثم  ُقدِّ اجلمعة ثم أتى اجلمعة فصلى ما 

يصلي معه ُغفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى وفضل، ثالثة أيام«)2).

ومن ذلك أيًضا قوله H: »ل يغتسل رجل يوم اجلمعة ويتطهر با استطاع 
من طهر ثم يروح إىل املسجد«)3)...الخ.

فهذان احلديثان يدالن داللة واضحة عىل أنَّ املراد من الغسل هو الذهاب إىل صالة 
اجلمعة وليس ألجل يوم اجلمعة.

H: »فليغتسل« الفاء للتعقيب  الوجه اآلخر: أن قول الظاهرية يف قوله 
أحدكم  أراد  »إذا   :H قوله  وهي  أخرى  برواية   َ ُفرسرّ احلديث  ألن  يستقيم؛  ال 
أن يأتي اجلمعة فليغتسل«)4) ففرس قوله يف احلديث اآلخر: »إذا جاء« بمعنى: إذا أراد، 

والعرب كثرًيا ما تستعمل »إذا جاء« بمعنى أراد املجيء)5).

)1( املرجع السابق: )21/2).
)2( صحيح مسلم ـ حديث رقم )857).

)3( صحيح البخاري حديث رقم )843( )301/1).
)4( صحيح مسلم حديث رقم )844).

)5( أثر العربية يف استنباط األحكام الفقهية من السنة النبوية ـ د. يوسف خلف حمل العيساوي ـ دار البشائر 
اإلسالمية ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ 2002 )498( بتصف.
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قال احلافظ ابن حجر)1): »وظاهره -أي احلديث- أن الغسل يعقب املجيء وليس 

ذلك املراد وإنام التقدير إذا أراد أحدكم، وقد جاء مصًحا به يف رواية مسلم ولفظه »إذا 

أراد أحدكم أن يأيت اجلمعة فليغتسل« ونظري ذلك قوله تعاىل: ]ٻ    ٻ    پ    پ    

پ    پ     ڀ     ڀ[ ]املجادلة:12[.
فإن املعني إذا أردتم املناجاة بال خالف«)2) اهـ.

املسألة الثالثة- اختالف الفقهاء يف حكم الصوم عند عدم رؤية اهلالل:

رأيتموه  »إذا  يقول:   H اهلل  رسول  سمعت  قال:   L عمر  ابن  عن 

-اهلالل- فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا)3) له«)4).

هذا احلديث يدل بمنطوقة عىل أن صوم رمضان معلق برؤية اهلالل، وكذا فطره 

فإن حال دون الرؤية غيُم تكمل العدة، ويدل بمفهوم املخالفة عىل أنه إذا مل ُيَر اهلالل فال 

صيام يف أول رمضان وال إفطار يف آخره)5).

سنة  ولد  واملنشأ،  املولد  املصي  األصل،  العسقالين  حجر  بن  حممد  بن  عيل  بن  أمحد  هو  حجر:  ابــن   (1(
773هـ، شيخ اإلسالم، قاض القضاة، حافظ الدنيا مطلًقا، أمري املؤمنني يف احلديث؛ كان شافعي املذهب 
قال عنه السيوطي »فريد زمانه وحامل لواء السنة يف أوانه؛ ذهب العص ونضاره، إمام هذا الفن للمقتدين 
دثني« له مؤلفات كثرية من أجلِّها: فتح الباري برشح صحيح البخاري ونخبة الفكر  ومقدم عساكر املحِّ
السلف  أعالم  من  هـ   852 سنة  تويف  وغريها  األحكام  أدلة  من  املرام  وبلوغ  األثر،  أهل  مصطلح  يف 

.(422-404/2(
)2( فتح الباري برشح صحيح البخاري ـ للحافظ ابن حجر ـ دار الفكر ـ بريوت ـ الطبعة األوىل 1993 ـ 

)8/3-9(.بتصف يسري.
)3( قوله H: »فاقدروا له« حيتمل لغة معنيني: األول: التضييق أي ضيقوا له العدد، ومنه قوله تعاىل: 
]ٺ    ٺ    ٿ[ لسان  التقدير: ومنه قوله تعاىل:  الثاين:  ]چ    چ    ڇ    ڇ[ أي ُضيِّق عليه، 

العرب )58/11( بتصف.
)4( صحيح البخاري حديث رقم )1900( ومسلم حديث رقم )1080).

)5( أثر العربية يف استنباط األحكام الفقهية من السنة النبوية )345( بتصف.
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املخالفة من هذا احلديث ولكن  العلامء يف األخذ بمفهوم  وهلذا وقع خالف بني 
قبل بيان أقواهلم ال بد من توضيح حمل اخلالف بينهم وذلك أخًذا من احلديث السابق 

فنقول:

األصل يف صوم رمضان -بناء عىل التوجيه النبوي الرشيف- أنه إذا انقىض اليوم 
التاسع والعرشين من شعبان -ليلة الثالثني- وجب عىل املسلمني التامس هالل رمضان، 

فإذا رأوه صاموا باإلمجاع للحديث السابق وغريه ولقوله تعاىل: ]ۀ    ہ    ہ    ہ     
ہ[ ]البقرة:185[.

أما إذا التمسوا اهلالل فلم يروه فال خيلوا من حالني:
1- أن تكون السامء مصحية ليس فيها غيم وال غبار حيول بني الناس وبني الرؤية ففي هذه 
احلالة مل جُيِز الصوم وذلك باإلمجاع أيًضا، لعدم ثبوت الرؤية إذ ال جيب الصوم إال هبا.
2- أن تكون السامء غري مصحية لغيم أو غبار وهنا وقع اخلالف بني العلامء، هل يصام 

صبيحة تلك الليلة أم ال؟ عىل قولني:

القول األول: ذهب اإلمام أمحد)1) يف الرواية املشهورة عنه وهبا أخذ أكثر احلنابلة)2) 
إىل أنَّ هذا اليوم من رمضان وجيب صومه.

عدة  ضيقوا  أي  له«  »فاقدروا  احلديث:  هذا  يف  قوله  معنى  بأن  لذلك  واحتجوا 
الثالثني منه بل هو أول يوم  اليوم ليس هو  يوًما، وهذا  شعبان فيكون تسعة وعرشين 

من رمضان)3).

)1( تقدمت ترمجته.
)2( املغنيـ  البن قدامة احلنبيلـ  مكتبة الرياض احلديثةـ  الرياضـ  1981ـ  )87/3( واملجموع رشح املهذب 
ـ لإلمام أيب زكريا حيي بن رشف النووي ـ حتقيق حممد بخيت املطيعي ـ دار عـالـم الكتب ـ الرياض ـ 

2003ـ )294/6).
)3( املرجعني السابقني: نفس املوضع.
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القول الثاني: ذهب مجهور الفقهاء)1) وأمحد -يف الرواية الثانية عنه)2)- إىل أنه إن 
مل ُيَر اهلالل بعد تسع وعرشين يوًما من شعبان فاليوم التايل ُيَعدُّ الثالثني منه، سواء كانت 

السامء مصحية أو غري مصحية. واحتجوا لذلك بدليلني:

األول: لقد وردت أحاديث أخرى توضح املراد من قوله H: »فاقدروا له« 
ومن ذلك قوله H: »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن ُغيب عليكم فأكملوا 

ا«)3). عدة شعبان ثالثني يوماً

قال املاوردي)4): »محل مجهور الفقهاء قوله H: »فاقدروا له« عىل أنَّ املراد 
إكامل العدة ثالثني، كام فرسه يف حديث آخر، قالوا -اجلمهور- ويوضحه ويقطع كل 

ا«)5). احتامل وتأويل فيه رواية البخاري: »فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوماً

الدليل الثاني: أن األصل بقاء شعبان، فال ينقل عنه بالشك، ألننا ال ندري أظهر 
اهلالل ومل ير بسبب الغيم أم أنه مل يظهر أصاًل، وعدة شعبان ثالثون، فال يصام هذا اليوم 
للنهي الوارد فيه وهو يوم الشك، قال عامر I: »من صام اليوم الذي ُيَشك فيه فقد 
عىص أبا القاسم H« وقال مالك)6): »سمعت أهل العلم ينهون أن يصام اليوم 

الذي ُيَشك فيه من شعبان«.

)1( املرجعني السابقني: نفس املوضع.

)2( املرجعني السابقني: نفس املوضع.
)3( صحيح البخاري حديث رقم )1810( )674/2).

)4) املاوردي: هو عىل بن حممد بن حبيب البصي، املعروف باملاوردي، ولد بالبصة سنة 364 هـ وأخذ العلم 
عن احلسن بن عيل احلنبيل وأيب حامد االسفرايني وغريمها، كان إماًما جلياًل له الباع الطويل يف األصول 

والفروع عىل مذهب الشافعي، تويف سنة 450هـ الفتح املبني )252/1).
)5( املجموع )295/6( وصحيح البخاري )674/2).

)6( تقدمت ترمجته، وقوله يف كتاب املوطا ـ حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ـ دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت 
ـ 1985 )309/1).
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:ǰǾǩǸǢǩƗ ǰǭ ƬƩƗƸǩƗ

بالتأمل يف أدلة الفريقني يتبني لنا بام ال جمال فيه للشك أن الراجح هو قول اجلمهور 

وذلك لسببني.

إذا  بواجب، وهو  ليس  الشك  يوم  أن صوم  السلف أمجعوا عىل  أن علامء  األول: 

برؤية  عدل  يشهد  ومل  شعبان  من  والعرشين  التاسع  اليوم  آخر  يف  معتمة  السامء  كانت 

اهلالل، فيوم الثالثني يوم الشك)1).

الثاني: أن استناد احلنابلة عىل احلديث السابق تبني عدم صحة تأويلهم له لوجود 

كام سبق  يوًما  ثالثني  العدة  إكامل  له« وهي  »فاقدروا  كلمة  من  باملراد  املصح  احلديث 

بيانه.

املسألة الرابعة: اختالف الفقهاء يف وجوب قضاء الصالة عىل من تركها عامًدا:

وذلك  قضاؤها)2)،  عليه  وجب  ناسًيا  الصالة  ترك  َمْن  أنَّ  العلامء  بني  خالف  ال 

)3): »من نسي صالة فليصلَّ إذا ذكرها ل كفارة 
H عماًل بمنطوق قول النبي

هلا إل ذلك ]ٺ    ٺ    ٺ[ ]طه:14[«.

ولكن وقع اخلالف بني العلامء يف األخذ بمفهوم املخالفة هلذا احلديث وهو عدم 

وجوب القضاء عىل َمْن تركها عامًدا، فذاك هو مفهوم الرشط.

)1( ممن منع صيام يوم الشك: عمر وعيل وابن مسعود وعامر بن يارس، وحذيفة بن اليامن وابن عباس وأنس 
بن مالك وأبو سعيد اخلدري وأبو هريرة وعائشة، ومن الـتـابـعـيـن سـعيد بن املسيب والقاسم بن حممد 

وغريهم املجموع )302/6).
)2( موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي.

)3( اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان )168/1).
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 :ǰǾǩǸǡ ǺǪǕ ƊƘǮǪǖǩƗ ǜǪƢƱƗ

عدم  إىل  الشافعية)3)  عند  ووجه  تيمية)2)  وابن  حزم)1)  ابن  ذهب  األول:  القول 
وجوب القضاء عىل َمْن ترك الصالة عامًدا، واحتجوا لذلك بأدلة منها:

الدليل األول: مفهوم املخالفة يف هذا احلديث فقالوا: ال يقىض تارك الصالة عامًدا 
تغليًظا عليه، وليس وجوب القضاء عىل َمْن تركها ناسًيا من باب املعاقبة حتى يقال: إن 

العامد من باب أوىل.

الدليل الثاني: إن الصالة هلا وقت حمدد وال فرق بني َمْن صالها قبل وقتها وَمْن 
د هلا؛ وكليهام تعدى حدود اهلل،  صالها بعد وقتها ألنرّ كليهام صىل يف غري الوقت املحدَّ
وإال ملا كان لتحديد الوقت فائدة، وَمْن صىل قبل الوقت فصالته غري جمزية باتفاق العلامء 

فيكون من صىل بعد الوقت مثله.

الدليل الثالث: القضاء حيتاج إىل دليل وال دليل هنا يوجب عليه القضاء، ولو كان 
.(4(

H واجًبا لبينه اهلل تعاىل أو بينه رسول اهلل

)1) ابن حزم: هو عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم، كنيته أبو حممد، نشأ شافعًيا ثم انتقل إىل مذهب أهل الظاهر، 
كان متفننًا يف علوم كثرية، إذ كان فقيًها وحمدًثا ومفرًسا وأصولًيا ومتكلاًم وأديًبا وشاعًرا، بلغت مؤلفاته 
املبني )255/1)  الفتح  املحىل، واإلحكام ألصول األحكام، تويف سنة 456هـ  األربعامئة، من أشهرها 

وقوله يف كتابه املحيل ـ طبعة مكتبة اجلمهورية العربية ـ 1387 ـ )319/211).
أبو  السالم احلرانى، كنيته  املشهور بشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد  العالمة  تيمية: هو  ابن   (2(
الذكاء  يف  آية  كان  وعلومه،  والقرآن  وعلومه  احلديث  و  وأصوله  كالفقه  كثرية  علوم  يف  برع  العباس، 
الصاط  واقتضاء  فتاواه،  أشهرها  من  جملًدا  الثالثامئة  عىل  مؤلفاته  زادت  االحتجاج  يف  قوة  وصاحب 
املستقيم، تويف سنة 728هـ الفتح املبني )134/2-137( قوله يف كتابه الفتاوي ـ دار التقوى ـ سورية ـ 

بال تاريخ )41/22).
)3( التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول للعالمة مجال الدين االسنوىـ  حتقيق د. حممد حسن هيتوـ  مؤسسة 

الرسالة ـ بريوت ـ الطبعة الرابعة ـ 1980 ـ )252).
)4( املحىل ـ ألبن حزم ـ )319/2-336( وقضاء العبادات والنيابة فيها ـ للشيخ نوح عيل سليامن ـ مكتبة 

الرسالة احلديثة ـ األردن ـ )206- 208( بتصف.
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النووي)2) االمجاع عىل أن من  الثاني: ذهب مجاهري العلامء)1)، بل حكى  القول 
ترك الصالة عامًدا وجب عليه قضؤها، قال النووي: »أمجع العلامء الذين ُيعتد بقوهلم 
عىل أن من ترك صالة عامًدا لزمه قضاؤها وخالف ابن حزم فقال: ال يقدر عىل قضائها 

ابًدا وال يصلح فعلها أبًدا« اهـ.

واحتج أصحاب هذا الرأي باألدلة اآلتية)3):

الدليل األول: قوله H يف احلديث السابق: »من نام عن صالة فليصلِّ إذا 
ذكرها«.

مفهوم  باب  من  وليس  املوافقة  مفهوم  باب  من  احلديث  هذا  أن  الداللة:  ووجه 
املخالفة، وذلك ألن النايس والعامد كالمها مطالب بأداء الصالة فإذا فاتت النايس بعذر 
النسيان ووجب عليه قضاؤها كان العامد من باب أوىل، ألنه تركها بال عذر فكان أوىل 

بعدم سقوط القضاء عنه.

 H النبي  اىل  امرأة من جهينة جاءت  أنَّ  ابن عباس  الثاني: عن  الدليل 
، فلم حتجَّ حتى ماتت، أفاحج عنها؟ قال: »نعم حجي  فقالت: »إن أمي نذرت أن حتجَّ

عنها أرأيت لو كان عىل أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا اهلل فاهلل أحق بالوفاء«)4).

عىل  ذلك  فدل  بالَّدْين  الفائتة  العبادة  شبَّه   H النبي  أن  الداللة:  وجه 
الدين عن  املديون  الوقت يف قضاء  لعامل  الدين وال دخل  يقيض  كام  قضائها  وجوب 

نفسه؛ فكذلك جيب أن يكون قضاء العبادة ال ُينظر فيه إىل الوقت. واهلل أعلم.

)1( املجموع ـ للنووي ـ )54/3).
)2( تقدمت ترمجته، وقوله يف املجموع )54/3).

عىل  الفروع  ختريج  يف  والتمهيد   )205  ،204( فيها  والنيابة  العبادات  وقضاء   )269/2( الباري  فتح   )3(
األصول )251( بتصف.

)4( صحيح البخاري )657/2).
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:ƞǩƎƾǮǩƗ Ǽǝ ƬƩƗƸǩƗ ǧǸǢǩƗ

يرى الباحث بعد التأمل يف أدلة الفريقني أنَّ القول الراجح هو قول اجلمهور لقوة 
أدلته وضعف أدلة ابن حزم ومن وافقه، يتضح ذلك من خالل اآليت:

الرأي األول هبذا احلديث عىل مفهوم الرشط ال يصح ألن  إنَّ استدالل أصحاب   -1
هناك رشط ناقص فيمتنع األخذ به أال وهو وجود منطوق من السنة يبني احلكم يف 
املسألة وهو حديث »اقضوا اهلل« فأصبح قوله »من نسى صالة« الخ من باب مفهوم 

املوافقة ال من مفهوم املخالفة، فنقول حينئٍذ استدالل ابن حزم ال يصح.
2- استدالهلم بالتسوية بني َمْن صىل قبل الوقت وبعده بعيد كل البعد؛ ألنَّ من صىل قبل 
الوقت يكون قد أتى بالفرض قبل أن يفرض عليه بينام الثاين أصبح الفرض دين يف 

ذمته فوجب عليه قضاؤه؛ فشتان بينهام.
3- قول أصحاب الرأي األول ال دليل عىل وجوب القضاء قد أتى به اجلمهور فأثبتوا 
-للجمهور-  هلم  فصح  أعاله  املذكور  البخاري  بحديث  احلج  يف  القضاء  وجوب 

القول بوجوب القضاء وسقطت حجة املخالفني هلم.

واهلل  اجلمهور  قول  هو  املسألة  يف  الصواب  القول  أن  يتبني  كلها  األسباب  هبذه 
أعلم.
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املطلب الثاني

ƫƘǦǲǩƗ ƙƘƛ Ǽǝ ǨƕƘƾǭ ǫƘǦƭƍ Ǽǝ ƊƘǶǢǞǩƗ ǛȆƢƱƗ

أسباب  مجلة  من  وكان  النكاح،  باب  يف  املسائل  من  عدد  يف  الفقهاء  اختلف 
اختالفاهتم: اختالُفهم يف مفهوم املخالفة واألخذ به يف هذه املسألة أو تلك.

وسوف أعرض هنا عدًدا من املسائل التي كان مفهوم الرشط هو السبب األساس 
يف اختالف الفقهاء يف أحكامها، ثم مناقشة األدلة وبيان القول الراجح بعون اهلل تعاىل.

املسألة األوىل: اختالف الفقهاء يف حكم نفقة املبتوتة غري احلامل:

عىل  النفقة  يف  حامل  غري  وهي  بائنًا  طالًقا  املطلقة  املرأة  حق  يف  الفقهاء  اختلف 
قولني:

نفقة  أن  إىل  واحلنابلة  واملالكية  الشافعية  من  الفقهاء  مجهور  ذهب  األول:  القول 
املطلقة طالًقا بائنًا وهي ليست حاماًل ال جتب عىل الزوج)1).

واستدلوا لذلك بمفهوم املخالفة يف قوله تعاىل يف شأن املطلقات ثالًثا: ]ڀ    ڀ              
ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ[ ]الطالق:6[.

فقد جعلت االية النفقة للبائن برشط أن تكون حاماًل، ألن النفقة من أجل محلها 
ال من أجلها، وبناًء عليه ينتفي احلكم عند انتفاء الرشط فيثبت عدم وجوب النفقة للبائن 

غري احلامل.

القول الثاني: ذهب احلنفية إىل وجوب النفقة للمطلقة ثالًثا سواء كانت حاماًل أم 
حائاًل -غري حامل- ومل يأخذوا بمفهوم املخالفة بناًء عىل أصلهم.

)1( بداية املجتهد ـ البن رشد )71/2( وأحكام األرسة يف الرشيعة اإلسالمية للدكتور عيل أمحد القلييص ـ 
دار النرش للجامعات ـ صنعاء ـ الطبعة السادسة 2002 ـ )217/21).
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واستدلوا لذلك بعدد من األدلة منها)1):

الدليل األول: قوله تعاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ[ ]الطالق:6[ فقلنا 

بوجوب النفقة استدالاًل هبذه اآلية، ألن األمر باإلسكان أمر باإلنفاق، ووجه ذلك: إن 

الزوجة إذا كانت حمبوسة ممنوعة من اخلروج فإهنا لن تقدر عىل اكتساب النفقة فلو مل تكن 

نفقتها عىل زوجها وال مال هلا هللكت أو ضاق األمر عليها وعرس، وهذا ال جيوز.

الدليل الثاني: قوله تعاىل: ]ڃ    ڃ    ڃ      ڃ    چچ     چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ    

ڇ    ڍ    ڍ[ ]الطالق:7[ ووجه الداللة: أن هذه اآلية خاطبت األزواج عامة دون تفريق 

ما بني قبل الطالق وما بعده يف العدة، وألن النفقة إنام وجبت قبل الطالق لكوهنا حمبوسة 

عن اخلروج حلق الزوج، وقد بقى ذلك االحتباس بعد الطالق يف حالة العدة وتأكد ذلك 

بحق الرشع حيث منعها من اخلروج أيام العدة وإن أذن هلا الزوج، فلام وجبت النفقة قبل 

التأكد، فألن جتب بعده أوىل)2).

جواب احلنفية عن استدلل اجلمهور:

وأجاب احلنفية عن استدالل اجلمهور باآلية السابقة بقوهلم: اآلية فيها أمر باإلنفاق 

عىل احلامل وهذا ال ينفي وجوب اإلنفاق عىل غريها وال يوجبه أيًضا فيكون مسكوًتا 

عنه حتى يقوم دليل عىل حكمه، وقد قام دليل الوجوب وهو ما سبق ذكره.

:ƞǩƎƾǮǩƗ Ǽǝ ƬƩƗƸǩƗ ǧǸǢǩƗ

املتأمل يف أدلة الفريقني جيد أن القول الراجح هو ما ذهب إليه احلنفية من وجوب 

النفقة عىل املطلقة طالًقا بائنًا وهي غري حامل، وذلك لسببني:

)1( املراجع السابقة: نفس املواضع.
)2( بدائع الضائع ـ للكاساين )306/3).



442

من  جعلوا  ألهنم  هلم  يستقيم  ال  املخالفة  بمفهوم  اجلمهور  استدالل  أنَّ  األول: 
رشوط االحتجاج به أن ال يرد يف املسكوت عنه نص يدل عىل حكمه، واملسكوت عنه 
هنا قد ورد حكم خيصه وهو ما ورد يف اآليتني اللتني استدل هبام األحناف، قوله تعاىل: 

]ڃ    ڃ    ڃ      ڃ     ]الطالق:6[ وقوله تعاىل:  ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ[ 
صة هلام إذ  ]الطالق:7[ ومها عامتان واآلية التي استدل هبا اجلمهور ليست خمصِّ چ[ 
ال تعارض بينهام يوجب التخصيص، ومن ثمة كان استدالل األحناف هو األقوى يف 

املسألة واهلل أعلم.

الثاني: القول بعدم وجوب النفقة عىل الزوج للمبتوتة يؤدي إىل إيقاعها يف احلرج 
املعييش واالجتامعي، أما املعييش فقد ال يوجد من ينفق عليها بعد مفارقتها للزوج من أب 
أو قريب مما يضطرها إىل العمل وقد ال حتصل وظيفة أو قد ال تكون هي ممَّن حُيِسنَّ عمل 
يشء ما، فهذا يؤدي إىل بلوغها حد االضطرار يف طلب العيش؛ وأما احلرج االجتامعي 
فهو طلبها النفقة ممن ال جيب عليه أن ينفق عليها يف حالة انعدام الويل بعد الطالق. هلذا 
كله يرى الباحث أنَّ األخذ بقول باألحناف هو األرجح من حيث الدليل الرشعي، وهو 

األنسب من حيث واقع الناس املعييش اليوم. واهلل أعلم.

القدرة  الكتابية عند عدم  نكاح األمة  الفقهاء يف حكم  الثانية- اختالف  املسألة 
عىل مهر احلرة: اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني:

عدم  عند  الكتابية  األمة  من  ج  التزوَّ حتريم  إىل  اجلمهور)1)  ذهب  األول:  القول 
القدرة عىل مهر احلرة، واستدلوا لذلك بقوله تعاىل: ]ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    
ڈ       ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    ک      ک    ک[ 

]النساء:25[.

)1( بداية املجتهد )33/2).
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وجه الداللة)1): أنَّ هذه اآلية دلت بمنطوقها عىل جواز التزوج باألمة عند فقدان 
طول احلرة -أي املهر- ودلت بمفهوم املخالفة وهو مفهوم الرشط -عىل حتريم التزوج 
فثبت  مؤمنة،  غري  والكتابية  اإليامن،  األمة  يف  اشرتط  ألنه  وذلك  الكتابية-  األمة  من 

التحريم عند فقدان الوصف.

يأخذوا  ومل  الكتابية)2)  األمة  من  التزوج  جواز  إىل  احلنفية  ذهب  الثاني:  القول 
بمفهوم املخالفة من اآلية عىل أصلهم يف عدم االحتجاج به، واستدلوا عىل جواز التزوج 

من األمة الكتابية عند عدم القدرة عىل مهر احلرة بعموم قوله تعاىل: ]ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    
ٿ[ ]النساء:24[. وقوله تعاىل: ]ژ      ژ    ڑ    ڑ    ک    ک[ ]النساء:3[ من غري 
تفريق بني األمة املؤمنة واألمة الكتابية إال ما ُخصَّ بالدليل، ومفهوم املخالفة ليس بدليل 

كام تقدم.

جواب اجلمهور عن استدلل احلنفية: أجابوا عن ذلك بثالثة أوجه:
1- املراد من اآليتني إنام هنَّ يف احلرائر املؤمنات، ألن اهلل قال بعد ذلك: ]ڍ    ڍ    
ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ       ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    ک      
ک    ک[ ثم قال: ]ڭ    ۇ     ۇ     ۆ    ۆ[ ]النساء:25[ فاشرتط يف 

نكاح األمة املؤمنة رشطني: 

أحدهما: أن يكون الرجل عاجًزا عن مهر املؤمنة احلرة املحصنة واملراد باملحصنة 
العفيفة.

الثاني: أن خيشى عىل نفسه العنت أي الوقوع يف الفجور.

مصطفى  للدكتور  ـ  الفقهاء  اختالف  يف  األصولية  القواعد  يف  االختالف  وأثر   )34/2( املجتهد  بداية   )1(
سعيد اخلن ـ مؤسسة الرسالة بريوت ـ الطبعة السادسة ـ )185( بتصف. 

)2( بدائع الضائع )401/3).
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فإذا كان هذا يف األمة املؤمنة فكيف باألمة الكتابية)1).

2- ال جيوز قياس األمة الكتابية عىل األمة املؤمنة ألن الكتابية من مجلة الكوافر 
الاليت حرم اهلل نكاحهنَّ بقوله تعاىل: ]ۆئ      ۈئ    ۈئ    ېئ[ ]املمتحنة:10[ واستثنى 

من ذلك احلرة الكتابية بقوله تعاىل: ]ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ     ې    ې    ې    
ېى    ى    ائ    ائ    ەئ     ەئ    وئ    وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ[ ]املائدة:5[.

3- إن أوالد احلرائر يلحقون بآبائهم؛ واالماء أوالدهن أرقاء ألسيادهن ويتأكد 
ذلك االسـرتقاق لألوالد إذا كنَّ مملوكات ألهل الكتاب واملسلم ال جيوز له أن يتسبب 

يف اسرتقاق أوالده حتى للمسلمني، فكيف جيوز له أن يسرتقهم للكفار)2).

القول الراجح يف املسألة هو قول اجلمهور:

املتأمل يف أدلة الفريقني يصل إىل أن الصواب والراجح يف هذه املسألة هو ما ذهب 
إليه اجلمهور، وذلك من وجهني:

يكن  مل  إذ  االستدالل  حيث  من  األقوى  هو  اجلمهور  قول  إن  األول:  الــوجــه 
استدالهلم قارًصا عىل األخذ بمفهوم املخالفة وحده بل عضدوا ذلك بالنظر إىل املقاصد 
الرشعية حيث أوضحوا أن حتريم هذا النوع من الزواج ال بد منه ألنه يؤدي إىل اسرتقاق 

الولد. وال شك أن هذا ذنب كبري يف حق الولد قبل والدته.

ٿ[  ٺ     ٺ     ٺ     ]ٺ     تعاىل:  بقوله  األحناف  استدالل  الثاني:  الوجه 
من  الكثري  استدالل جانبه  العموم،  للزواج ومحلها عىل  املبيحة  اآليات  من  أشبهها  وما 
التوفيق،ألنه ليس عموًما مطلًقا بل هو عموم مقيد باملؤمنات احلرائر يدل عىل ذلك أن اهلل 
تعاىل عندما أراد إباحة غريهن من املؤمنات اململوكات نص عىل ذلك رصاحة بقوله ذلك 

)1( املجموع )233/17( بتصف.
)2( إرشاد املسرتشد )142/2( بتصف يسري.
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ڑ     ڑ     ژ     ژ     ڈ     ڈ        ڎ     ڎ     ڌ     ڌ     ڍ     ]ڍ    
ک    ک      ک    ک[ ]النساء:25[ فلو كانت اآلية التي استدل هبا األحناف عىل 
عمومها لدخلت اململوكات فيها من غري حاجة إىل نص آخر؛ فكيف تدخل غري املؤمنة يف 

قوله تعاىل: ]ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ[ دون حاجة إىل دليل خيصها.

املسألة الثالثة: اختالف الفقهاء يف حكم اخللع عند عدم الشقاق بني الزوجني:

أمجع)1) العلامء عىل مرشوعية اخللع)2) يف الرشيعة اإلسالمية ولكن اختلفوا فيام لو 
أرادت الزوجة أن ختالع زوجها دون وجود نزاع أو شقاق بينهام؛ عىل قولني:

الشقاق  أن ال جيوز اخللع إال يف حالة  إىل  الظاهري)3)  داود  األول: ذهب  القول 
والنشوز واستدل لذلك بدليلني: 

الدليل األول: قوله: ]ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې    ى    ى    ائ     ائ[ 
]البقرة:229[.

وجه الداللة: أن اهلل تعاىل أباح أن تفتدى املرأة -وهو اخللع- عند اخلوف من عدم 
انتفاء املرشوط  املخالفة يقتيض  إقامته حدود اهلل وبنيَّ ذلك بأسلوب الرشط؛ ومفهوم 
إقامة  اإلثم- عند عدم اخلوف من  اجلناح -وهو  ثبوت  يعني  الرشط وهذا  انتفاء  عند 

حدود اهلل تعاىل، واملراد بحدود اهلل تعاىل هنا حسن العرشة بني الزوجني)4).

)1( موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي )404/1).
) اخللُع: هو فرقة بني الزوجني بعوض بلفظ طالق أو خلع، كأن يقول الرجل المرأته: طلقتك أو خالعتك   2(

عىل كذا؛ فتقبل الفقه اإلسالمي وأدلته )7008/9).
)3) داود الظاهري: هو داود بن عىل بن داود بن خلف األصبهاين، كنيته أبو سليامن، ولد بالكوفة 202هـ 
وسكن بغداد وانتهت إليه رياسة العلم فيها، كان يف أول أمره عىل املذهب الشافعي ثم أصبح زعياًم ألهل 
الفتح  القياس والتأويل، تويف سنة 270هـ  بالكتاب والسنة ورفض  الظاهر، وخالصته مذهبهم األخذ 

املبني يف طبقات األصوليني )167/1( وقوله يف الفقه اإلسالمي وأدلته )7012/9).
)4( التحرير والتنوير )390/2( باملعنى.



446

الدليل الثاني: »عن عائشة J أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس 
النبي  فدعا  إليه،  فاشتكت  الصبح  بعد   H النبي  فأتت  ُنْغضها؛  فرضهبا فكرس 
H ثابًتا فقال: »خذ بعض ماهلا وفارقها« قال: ويصح ذلك يا رسول اهلل؟ قال 
»خذهما   H النبي  فقال  بيدها«  وهما  حديقتني  أصدقتها  »فاني  قال:  »نعم« 
ا من  زوجها طالقاً امرأة سألت  وفارقها« فأخذمها وفارقها«)1) ويف احلديث اآلخر »أميا 

غري ما بأس فحرام عليها رائحة اجلنة«)2).

بني  شقاق  ثمة  يكن  مل  ولو  جيوز  اخللع  أن  إىل  اجلمهور)3)  ذهب  الثاني:  القول 
الزوجني واستدلوا لذلك بدليلني:

 H النبي  أتت  قيس  بن  ثابت  امرأة  أن   L عباس  ابن  »عن  األول: 
فقالت: يا رسول اهلل، ثابت بن قيس ما أعتب عليه يف ُخلُق وال دين، ولكن أكره الكفر 
يف اإلسالم«)4) فقال رسول اهلل H: »أتردين عليه حديقته؟« قالت: نعم، قال: 

رسول اهلل H »اقبل احلديقة وطلقها تطليقة«)5).
ووجه الداللة: أن اخللع تم يف هذه القصة دون أن يكون هناك شقاق بني ثابت 

وامرأته ألهنا رصحت بأهنا ال تعيب عليه يف خلق وال دين.

الثاني: دليل اجلمهور الثاين هو عبارة عن رد عىل من زعم أن مفهوم الرشط يف 
اآلية آنفة الذكر يفيد عدم إباحة اخللع إال عند شقاق وهي قوله تعاىل: ]ۅ    ۅ    ۉ    
ۉ    ې    ې    ې    ې    ى    ى    ائ     ائ[ ]البقرة:229[ ألن الرشط هنا ال حيمل عىل 

)1( سنن أيب داود )496/2). 
.I 2( سنن أيب داود )496/2( من حديث ثوبان(

)3( الفقه اإلسالمي وأدلته )7011/9( واجلامع ألحكام القرآن )40/3).
)4) معنى قوهلا »ولكن أكره الكفر يف اإلسالم« أي أكره إْن قمت عنده أن أقع فيام يقتيض الكفر، ومل ترد أنه ـ 
زوجها ـ حيملها عىل الكفر بداللة قوهلا »ال أعتب عليه يف خلق وال دين« فتح الباري )502/10( بتصف. 

)5( صحيح البخاري )2021/5).
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حقيقته وإنام حيمل عىل أنه الغالب أي أن اخللع غالًبا ال يقع إال عند شقاق ونزاع)1) فال 
يدل ذلك عىل امَلنع عند انتفاء اخلوف)2).

:ƞǩƎƾǮǩƗ Ǽǝ ƬƩƗƸǩƗ ǧǸǢǩƗ

املتأمل يف أدلة الفريقني جيد أن القول الراجح يف املسألة هو ما ذهب إليه اجلمهور 
من جواز اخللع دون شقاق بني الزوجني وذلك لألسباب اآلتية:

1- ما استدل به أهل الظاهر من قصة طلب زوجة ثابت الطالق أو اخللع بسبب رضهبا 
الثانية وهي يف البخاري حيث رصحت بأهنا ال تعيب  له يناقض ما ورد يف القصة 
عليه خلًقا وال دينًا، ومن كان هذا وصفه يبعد منه أن يرضب إىل أن يكرس عضًوا من 

أعضائها، عىل افرتاضه فاهنا مل تطلب اخلُْلع من أجل ذلك.
2- عىل تقدير صحة القصة فإن اخللع بسبب الشقاق يكون من باب أوىل وال يعني ذلك 
أن اخللع بال سبب ممتنع، واآلية جاءت عىل حسب الغالب، ويف ذلك مجع بني األدلة 

دون ترك العمل بواحدة بواحد منها.
3- إن من النساء من تكره زوجها بالطبع دون وجود أسباب ظاهرة كام يف قصة زوجة 
العرشة  كفران  من  احلرج  يف  ذلك  ألوقعها  كره  عىل  معه  بالبقاء  ُأمرت  فلو  ثابت 
واالساءة إليه وذلك كله حرام عليها، وقد ورد يف هذه القصة رواية أخرى تدل عىل 
ذلك » كانت حبيبة بنت سهل عند ثابت بن قيس وكان رجاًل دمياًم. فقالت: واهلل 
ال خمافة اهلل إذا دخل عيلَّ لبصقت يف وجهه«)3) ويف رواية أهنا قالت: »ال أعتب عىل 

ثابت يف دين وال خلق ولكني ال أطيقه«)4).

)1( اجلامع ألحكام القرآن )140/3( والتحرير والتنوير )391/2( بتصف.
)2( التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول )250).

)3( سنن ابن ماجه )663/1).
)4( صحيح البخاري )2022/5).
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وإذا كان األمر كذلك ترجح قول اجلمهور ملا فيه من التوسعة عىل النساء وعدم 
إكراههن عىل العيش مع َمْن ال يرغبن يف البقاء معه، وتظهر فائدة ذلك فيام لو كان الزوج 
واهلل  عنده.  املقام  هلا  يطيب  من  جتد  لعلها  حينئٍذ  فتفتدى  -طبًعا-  تبغضه  وهي  حيبها 

أعلم.
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املطلب الثالث
ǔǾƜǩƗ ƙƘƛ Ǽǝ ǨƕƘƾǭ ǫƘǦƭƍ Ǽǝ ƊƘǶǢǞǩƗ ǛȆƢƱƗ

البيوع، وكان من بني األسباب املؤدية إىل ذلك  اختلف الفقهاء يف بعض أحكام 

االختالف: اختالفهم يف العمل بمفهوم املخالفة واألخذ به، وذلك مبني عىل أقواهلم يف 

االحتجاج به يف كالم الرشع، وسنعرض هاهنا ملسألتني يف البيوع ومناقشة األدلة ثم بيان 

الراجح منها بحسب ما يظهر للباحث:

املسألة األوىل- اختالف الفقهاء يف حكم ثمرة النخلة إذا بيعت قبل التأبري:

ايًضا عىل  واتفقوا  تؤبر)2)،  أن  قبل  النخل  بيع أصول  الفقهاء)1) عىل جواز  اتفق 

جواز بيعها بعد أن تؤبَّر ويظهر ثمرها، وإنام اختلفوا فيمن تكون له الثمرة إذا تم البيع 

ومل يشرتط املشرتي الثمرة؛ عىل قولني:

القول األول: ذهب مجهور العلامء)3) من املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أن ثمرهتا 

باع  H: »من  املخالفة يف قوله  للمشرتي واستندوا يف ذلك إىل األخذ بمفهوم 

خنالاً قد ُأبِّرْت فثمرتها للبائع إل أن يشرتط املبتاع«)4).

ووجه الداللة: أن احلديث دل بمنطوقه عىل أن الثمرة بعد التأبري هي ملك للبائع، 

ودل بمفهوم املخالفة -انتفاء الوصف- عىل أهنا قبل التأبري هي ملك للمشرتي..

)1( بداية املجتهد )112/2).
)2) التأبري: »شق طلع النخلة األنثى لبذر فيها من طلع النخلة الذكر« مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ 

املنهاج ـ ألمحد بن حممد الرشبيني ـ )86/2).
)3( بداية املجتهد )142/2( وإرشاد املسرتشد )261/2).

)4( صحيح البخاري )768/2( وسنن الرتمذي )546/3).
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-أي  »ألنه  للمشرتي  الثمرة  متليك  يف  العلامء  ملأخذ  معلاًل  قدامة)1)  ابن  قال 
البائع للثمرة، فيكون ما قبله للمشرتي، وإال مل يكن  احلديث- جعل التأبري حًدا مللك 

حًدا، وال كان ذكر التأبري مفيًدا« اهـ.

القول الثاني: ذهب احلنفية)2) إىل أن الثمرة للبائع سواء كان ذلك النخل مؤبًرا 
أم غري مؤبر، ومل يأخذوا بمفهوم املخالفة ألن ختصيص أحد القسمني بالذكر -التأبري 
وعدمه- ال يدل عىل نفي احلكم عن القسم اآلخر؛ وهو بيع النخلة قبل التأبري بل هو 

مسكوت عنه، فيبقى عىل األصل وهو أنه من حق البائع دون املشرتي)3). 

وإضافة اىل عدم أخذهم بمفهوم املخالفة استدلوا بمنطوق حديث آخر وهو قوله 
ا فيها خنل فالثمرة للبائع إل أن يشرتط املبتاع«)4) ففي  H: »من أشرتى أرضاً
هذا احلديث جعل الثمرة للبائع مطلًقا دون وصف أو رشط، فدل ذلك عىل أن احلكم ال 

خيتلف بالتأبري وعدمه)5).

:ƞǩƎƾǮǩƗ Ǽǝ ƬƩƗƸǩƗ ǧǸǢǩƗ

املتأمل يف أدلة الفريقني جيد أن الراجح هو قول اجلمهور لثالثة أسباب:
معترب،  وصف  تؤبر«  أن  »بعد   :H قوله  يف  املذكور  الوصف  إن  األول: 
وذلك ألن البائع قد تعب عليها بالرعاية والعناية حتى بدا ثمرها فكان هو أوىل هبا، وأما 

إذا مل يوجد تأبري فقد انتفى هذا الوصف فكان املشرتي هو األحق هبا..

)1( تقدمت ترمجته، وقوله يف املغني )65/4).
املبتدى ـ للعالمة برهان الدين عيل بن أيب بكر املرغيناين  )2( بداية املجتهد )143/2( واهلداية رشح بداية 

احلنفي ـ دار الكتب العلمية ت بريوت ـ الطبعة األوىل ـ 1990)25/3).
)3( دليل اخلطاب )241( واشتهر اختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء )187( بتصف.

)4( احلديث ذكره الكاساين يف بدائع الصنائع )44/5( بصيغة التضعيف حيث قال: ُروي عن حممد ـ الشيباين 
ـ يف كتاب الشفعة عن رسول اهلل H »من اشرتى أرًضا فيها نخل«.

)5( بدائع الصنائع )245/5).
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خنل،  فيها  ا  أرضاً اشرتى  »من  اآلخر:  احلديث  بمنطوق  احلنفية  استدالل  الثاني: 
فالثمرة للبائع« غري مسلَّم ألن احلديث مل يثبت هبذا اللفظ، وعىل تقدير ثبوته فظاهره 

يدل عىل أن املقصود بالبيع األرض وليست األشجار التي عليها ومن ثمة كان البائع هو 
األوىل بام يوجد عىل أرضه ألنه يملك األرض وما عليها؛ وهو اآلن بصدد بيع األرض 

فقط.

الثالث: إن املشرتي هو األوىل بالنخلة قبل أن تؤبر لعدم حلوق رضر بأحد املتبايعني، 
واألمر عىل العكس فيام بعد التأبري، ألن البائع سيترضر من أخذ حقه يف الثمرة التي قام 
بتأبريها، وبالنظر إىل بقية احلديث »إل أن يشرتط املبتاع« نعلم أنه هلذا التأبري قيمة فالبائع 

قد يرفع الثمن إذا اشرتط املبتاع أن تكون الثمرة له.

املسألة الثانية- اختالف الفقهاء يف حكم بيع ما سوى الطعام قبل قبضه:

قوله  بمنطوق  لذلك  واستدلوا  قبضه  قبل  الطعام  بيع  حتريم  عىل  العلامء)1)  أمجع 
ا فال يبْعه حتى يستوفيه«)2)، فهذا احلديث دل بمنطوقه  ن ابتاع طعاماً H: »ممَ
سوى  ما  بيع  وهو  مفهومه  يف  العلامء  اختلف  ولكن  قبضه  قبل  الطعام  بيع  حتريم  عىل 

الطعام قبل قبضه هل جيوز عماًل بدليل اخلطاب أم ال جيوز عىل قولني:

القول األول: ذهب املالكية واحلنابلة)3) إىل أنَّ كلَّ ما عدا الطعام من املنقول، وما 
ال يتعلق به حق التوفية بكيل أو وزن من أي صنف كان من العروض واحليوان جاز بيعه 
قبل قبضه، وذلك استدالاًل بمفهوم املخالفة يف احلديث السابق ألنه خص الطعام بالذكر 

فدل عىل أن حكم غريه من املبيعات عىل خالف الطعام وهو اجلواز)4).

)1( بداية املجتهد )108/2).
)2( اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان )423/1).

)3( بداية املجتهد )108/2( وارشاد املسرتشد )257/2).
)4( املرجعيني السابقني: نفس املوضع
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كحكم  حكمه  الطعام  عدا  ما  أن  إىل  واحلنفية)1)  الشافعية  ذهب  الثاني:  القول 

الطعام أي ال جيوز بيعه قبل القبض إذا كان معينًا كالثياب واحليوان ونحومها فإن تلف 

قبل قبضه فهو يف ضامن البائع وال جيوز للمشرتي التصف فيه قبل قبضه..

واستدل أصحاب هذا الرأي بقوله H: »ل تبع ما مل تقبضه«)2) وهذا 

احلديث عام يف الطعام وغريه، وداللته من باب داللة املنطوق قال النووي)3): »واجلواب 

عن احتجاجهم -املالكية واحلنابلة- بأحاديث النهي عن الطعام من وجهني:

باب  من  هو  بل  املخالفة  مفهوم  باب  من  ليس  به  استدلوا  الذي  احلديث  األول: 

مفهوم املوافقة فيكون تنبيًها باألدنى عىل األعىل؛ ألنه إذا هنى عن بيع الطعام مع كثرة 

احلاجة إليه فغريه من باب أوىل.

الثاني: عىل افرتاض أن احلديث من مفهوم املخالفة فإن وجود حديث آخر يدل 

عىل احلكم يف حمل السكوت يبطل العمل بمفهوم املخالفة وقد وجد منطوق يدل عىل 

حكم املسكوت عنه وهو قوله H: »ل تبع ما مل تقبضه « فكان األخذ به أوىل 

من املفهوم«)4) اهـ.

:ǰǾǩǸǢǩƗ ǰǭ ƬƩƗƸǩƗ

املتأمل يف أدلة الفريقني يصل إىل أنَّ الراجح هو ما ذهب إليه الشافعية واحلنفية من 

حتريم بيع ما مل يقبض وذلك لآليت:

)1( املرجعني السابقني: نفس املوضع.
)2( أخرجه البيهقي من حديث حكيم بن حزام، وإسناده حسن متصل املجموع )193/9).

)3( تقدمت ترمجته.
)4( املجموع )198/9( باملعنى.
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1- ما أجاب به النووي عن استدالل املالكية واحلنابلة من كون احلديث ليس من باب 
مفهوم املخالفة وعىل فرض أنه منه فقد ورد ما يعارضه من املنطوق فكان املصري إليه 

أوىل.
2- القول بجواز بيع ما مل يتم قبضه يؤدي إىل التنازع فيام لو وقع فيه تلف أو ظهر فيه 
عيب وعىل َمْن يكون الضامن، فكان قول الشافعية واحلنفية أنسب إلبعاد الناس عن 

اخلصومات.
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E
حتتوي عىل ثالثة أشياء هامة:

:ƞǾơǿƗ ƷǸǭȁƗ ǧȆƱ ǰǭ ƞǩƘƽƸǩƗ ǄƲǩƍ ǯƍ ǔǾǎƢƽƗ :ƞǩƘƽƸǩƗ ǄƲǪǭ -Č

األول: إنَّ الرشط يف اصطالح النحو يأيت غالًبا بمعنى التعليق الذي هو أحد املعاين 
اللغوية للرشط، وقد يأيت ويراد به معاٍن أخر كالوعد والوعيد واملدح والذم وغري ذلك 

من األغراض البالغية.

النحويني بمراحل ثالث قبل أن يستقر عىل  الثاني: لقد مر الرشط يف اصطالح 
معناه املتعارف عليه إىل يوم الناس هذا عند إطالقه وذلك من حيث لفظه أما معناه فلم 

يبدل ومل يتغري، وتلك املراحل هي:
اجلزاء  يستعملون  طبقتهام  يف  وَمْن  كاخلليل وسيبويه  املتقدمني  النحويني  أكثر  كان   -1
فإنه  األمحر  خلف  من  كان  ما  إال  رشط  مفردة  عن  بداًل  بكذا  وجيازى  واملجازاة 

استعملها بمعنى فعل الرشط.
2- ثم جاء املربد واستعمل الرشط بمعناه االصطالحي بل ووضع له تعريًفا إال انَّه مل 

يرتك استعامل األلفاظ البديلة متشًيا مع ما كان معروًفا يف ذلك العص.
يف  وذلك  إطالقه  عند  غريه  يعرف  ال  بالنحاة  خاًصا  مدلواًل  رشط  كلمة  أخذت   -3
الطور األخري من أطوار النحو العريب وهو طور النضج والكامل وذلك بعد عص 

أيب العباس ثعلب بقليل فأصبحت املفردات البديلة يف طي النسيان.

الثالث: للرشط النحوي أدواته اخلاصة به وهي عىل نوعني اسمية وحرفية فمن 
احلرفية: إن و إذما وأما ولو ولوال وغريها، ومن االسمية: إذا وأنى وأين وحيثام وغريها، 
ولكثرة هذه األدوات أخذت نطاًقا واسًعا يف القرآن الكريم وعىل الوجه األخص )إْن ( 
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حيث تكررت يف آي الذكر احلكيم بام ال ُيعدُّ كثرًة، وكذلك كان دورها بارًزا يف أشعار 
العرب وإثراء معانيه فال يكاد خيلو منها ديوان شاعر أو راجز من مشاهري شعراء العربية 

إىل اليوم.

الرابع: أدوات الرشط كام جاء استعامهلا مراًدا هبا التعليق جاءت كذلك ملعاٍن أخر 
التوبيخ والتقليل والتكثري  كالظرفية واملوصولية واالستفهامية وجاءت كذلك يراد هبا 
والتنكري والتعجب وليست هذه املعاين ختص أداة بعينها بل موزعة عليها عىل حسب ما 

سبق تفصيله يف ثنايا الرسالة.

حيث  من  الكثرة  من  ذكرنا  التي  الصفة  عىل  الرشط  أدوات  كانت  ملا  اخلامس: 
باب  النحو ومن ذلك  أبواب  العدد، والنوع من حيث االستعامل، دخلت يف كثري من 
إعراب الفعل واملعرب واملبني واملبتدأ واخلرب والنواسخ واملوصول والظرف والفاعل 
واملفعول به وحروف اجلر والقسم؛ إىل غري ذلك من األبواب وهذا إن دلَّ فإنام يدل عىل 

أمهية ختصيص هذه األدوات بالدراسة.

السادس: مل تكن دراسة علامء النحو ألسلوب الرشط وأدواته قارصة عىل الدراسة 
الرشط  أدوات  معاين  لدراسة  تعرض  من  النحاة  من  ُوجد  بل  فقط،  اللفظية  النحوية 
وذلك ضمن كتب حروف املعاين حيث وجد عدد كبري من أدوات الرشط يف ذلك النوع 

من كتب النحو، مما يعني حااًل تلك األدوات من األمهية يف النحو العريب.

السابع: تعد األدوات الرشطية من أكثر األدوات النحوية أحكاًما وذلك ألنه جيوز 
( مع حذف مجلَتْي الرشط واجلزاء كام جيوز حذف اجلواب مع بقاء )إْن(  إبقاء األداة )إنرّ

وفعل الرشط، بل قد جيب حذف اجلواب حيث كان يف اجلملة ما يدل عليه.

بعض  يف  وجوًبا  بالفاء  الرشط  جواب  اقرتان  أحكام  الرشطية  باجلملة  يتعلق  كام 
األحيان وجواًزا يف أحاديني أخر، كام قد تنوب إذا الفجائية عن الفاء يف بعض احلاالت.
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الثامن: من أخص خصائص أدوات الرشط أهنا عندما تأيت للتعليق تفيد اإلهبام 
والعموم فإذا قال القائل: إن يدخل زيد خيرج عمرو، فهذا فيه عموم من حيث الوقت، إذ 
مها  مل حيدد وقًتا لدخول زيد املرتتب عليه خروج عمرو، كام أنَّ من أخص خصائصها تقدُّ
يف اجلملة إذ ألدوات الرشط الصدارة فال يتقدمها غريها فهاتان خصيصتان إحدامها يف 

املعنى واألخرى يف اللفظ والرتكيب.

التاسع: لقد كان الرشط النحوي حمل اهتامم علامء األصول حيث عقدوا له فصواًل 
يف أبواب متفرقة فلقد عرفوه تعريًفا خيص علم أصول الفقه، وقسموه إىل أقسام عديدة 
من حيثيات خمتلفة، باعتبار وْضعه تارة وباعتبار قصد الرشع له ثانية وباعتبار مصدره 

ثالثة.

كام أهنم بحثوا يف أحكامه من ناحية تركيب مجِلِه اللفظية كالبحث يف حكم اتصال 
الرشط باملرشوط وحكم احتاده و تعدده وما يرتتب عىل ذلك كله من نتائج وتلك القضايا 

قلام توجد يف كتب النحو.

العاشر: وكام أن النحويني بحثوا يف معاين أدوات الرشط كذلك فعل األصوليون 
ووافقوا النحاة يف أكثر تلك املعاين لألدوات الرشطية وخالفوهم يف القليل منها، ولست 
يف حاجة إىل ذكر ما تم التوافق فيه بني الفريقني ولكن أشري هنا إىل بعض ما خالف فيه 

األصوليون النحاة:

فمن ذلك قول بعض األصوليني يف »لو« االمتناعية: ال تدل عىل امتناع اجلواب 
سبق  تفاصيل  يف  مراتب؛  ثالث  واجلواب  الرشط  بني  للمناسبة  جعلوا  بل  ثبوته؛  وال 

ذكرها يف حملها من هذه الرسالة.

ومن ذلك أيًضا أهنم -األصوليني- جعلوا للمناسبة بني الرشط واجلواب ثالث 
مراتب يف تفاصيل سبق ذكرها يف حملها من هذه الرسالة.
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ومن ذلك أيًضا: أهنم -األصوليون- جعلوا »إذا« حتتمل معنى )متى إن( فمثاًل 
لو قال المرأته إذا مل أطلقك فأنت طالق، احتمل وقوع الطالق يف احلال أي عند جعل 
»إذا« بمعنى »متى« وعدم وقوع الطالق إال بعد مماته إذا محلت عىل معنى »إْن« وذلك ما 

مل يتعرض له النحويون فيام أعلم واهلل أعلم.

احلادي عشر: كان ألسلوب الرشط أثر واضح يف بعض أبواب أصول الفقه إذ 
دخل يف باب العام، ألن بعض أدواته تفيد اإلهبام والعموم يف أصل وضعها اللغوي، 
: أيرّ وأين ومتى وَمْن، وما إذا دخلت يف الكالم أفادت  هلذا نجد األصوليني جيزمون بأنَّ
العموم ومثال ذلك لو قال الرجل خلادمه: َمْن دخل داري فأكرمه؛ كان مفيًدا للعموم 
حيث جيب إكراُم كلِّ َمْن يدخُل داَره، وهكذا يقال يف األخريات يف إفادهتا للعموم إما 

زماًنا أو مكاًنا أو أشخاًصا بحسب ما وضعت له تلك األدوات.

البعض اآلخر  أفاد  العموم فقد  أفاد  أدوات الرشط  الثاني عشر: وكام أن بعض 
التخصيص  أمثلة  ومن  خاصة  »إْن«  الرشط  أدوات  أهم  يف  ذلك  ووقع  التخصيص 
بـ»إْن« ما ورد يف قوله تعاىل: ]ڀ    ڀ              ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ[ 
]الطالق:6[ فقوله: ]ڀ    ڀ              ٺ    ٺ[ يقتيض إخراج غري احلامل من النفقة، ويدل 

عىل اختصاص استحقاق النفقة باحلامل دون غريها.

وقد ذكر علامء األصول للتخصيص بـ إْن أقساًما وجعلوا لكل قسم حكاًم خيصه 
وترجع تلك األقسام إىل وجود املرشوط -اجلواب- يف الواقع أو عدمه.

أهم  من  هو  موضوع  يف  واضح  أثر  الرشط  ألسلوب  كان  لقد  عشر:  الثالث 
الذي  املخالفة  مفهوم  أو  اخلطاب  بدليل  يسمى  ما  وهو:  أال  الفقه  أصول  موضوعات 
باب خيصه فحسب بل هو داخل يف  للمفهوم  هو حجة عند مجهور األصوليني وليس 
الفقهية  الفروع  الكبري يف كثري من  األثر  له  بل كان  الرشعية  النصوص  تفسري كثري من 
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واختالف العلامء يف فتاواهم بناًء عىل األخذ بمفهوم املخالفة أو عدم األخذ به، بل قد 
خيتلف العلامء يف هذا النص هل هو من باب مفهوم املخالفة أو من غريه.

ومن األمثلة عىل ذلك اختالفهم يف املطلقة ثالًثا غري احلامل هل جتب هلا النفقة أم 
ال؟ بناًءا عىل اختالفهم يف مفهوم قوله تعاىل: ]ڀ    ڀ              ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    
ٿ    ٿ[ وقوله تعاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ[ إىل غري ذلك مما 

سبق تفصيله يف الباب األخري من هذه الرسالة.

لعيل هبذه النقاط املختصة أكون قد أعطيت صورة متكاملة عن هذا البحث الذي 
كان موضوعه جامًعا بني ِعلَمْي النحو وأصول الفقه وهو مع كونه تناول أسلوًبا واحًدا 
من أساليب النحو إال أنه دل داللة واضحة عىل عالقة األصول بالنحو ويزداد هذا األمر 

وضوًحا من خالل الكالم عىل أهم نتائج البحث يف الفقرة التالية.

:ƊƘǾǁƍ ƞǖƾơ ǼǵǷ :ƤƭƘƜǩƗ ƘǶǾǩƑ ǨǅǸơ ǼƢǩƗ ƨƕƘƢǲǩƗ Ǭǵƍ -č

مما  الكريم  القرآن  تكرر ذكرها يف  التي  النحوية  األساليب  الرشط من  أسلوب  إن   -1
هذا  دراسة  يف  يتعمق  أن  عليه  جيب  وتدبره  القرآن  فهم  يف  طامع  كلَّ  أنَّ  عىل  يدل 
االلتفات  يؤدي عىل  بدوره  أدواته واستعامالهتا وهذا  األسلوب ويطلع عىل معاين 
إىل بقية األساليب النحوية كالنفي واالستفهام والتوكيد وغريها مما له دور يف فهم 
العربية عامة والقرآن الكريم خاصة ومن خالل بحثي عن املراجع عثرت عىل كتاب 
خاص بأسلوب النفي وآخر بأسلوب التوكيد مما يدل عىل التفات أهل االختصاص 

إىل أمهية تلك الدراسات.
انتشاًرا يف األشعار  العربية وأكثرها  2- إن أسلوب الرشط يعترب من أوسع األساليب 
الشواهد  خالل  من  جلًيا  ذلك  اتضح  وقد  وغريها  والرسائل  واملقاالت  واخلطب 
الشعرية  الشواهد  بلغت  فقد  الرسالة،  ثنايا هذه  التي جاءت يف  والقرآنية  الشعرية 
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بضع و سبعون بيًتا بينام بلغت اآليات القرآنية أكثر من مائة وسبعني آية، هذا عدا عام 
جاء يف القسم األصويل حيث تعترب تلك االستشهادات خاصة بالقواعد األصولية 

دون املسائل النحوية.
هلا دالالت  بل  التعليق فحسب  معنى  داللتها عىل  تقتص يف  مل  الرشط  أدوات  إنرّ   -3
أخرى كثرية ومتنوعة يف جعل النحاة يبحثون عنها أيًضا يف كثري من أبواب النحو بل 

ويف الكتب اخلاصة بحروف املعاين كام سبق التنويه به قريًبا.
ظاهرة  وحالوة  ا  خاصاًّ رونًقا  الكالم  إعطاء  يف  واضًحا  أثًرا  الرشط  ألسلوب  إن   -4
وذلك بناًء عىل أن املتكلم قد يميل إىل اإلهبام تارة وإىل اإلفصاح أخرى وإىل التشويق 
ثالثة فلو مل يوجد هذا التنوع يف الكالم مللَّه السامع ومن هنا كان ألسلوب الرشط 
دوره البارز يف ذلك كله؛ ولعل هذا بات جلًيا عند الكالم عىل معاين أدوات الرشط 

بقسميها االسمية واحلرفية.
5- تبادلت أصول الفقه وعلوم العربية التأثري والتأثُّر منذ وقت مبكر فقد أثَّر علُم أصول 
الفقه يف علوم العربية تأثرًيا قوًيا وظهور َأَثر هذا التأثري حينام ألرّف بعض النحاة فيام 
النحو، وهو علم قد اسُتِمدَّ يف غالبه من طريقة األصوليني يف  يسمى بعلم أصول 
األدلة  عىل  االستدالل  يف  واالعتامد  بل  لألدلة  واملناقشة  والتبويب  البحث  كيفية 
العقلية والنقلية، وهذا أشبه ما يكون باملحاكاة التامة للتأليف يف علم أصول الفقه 

وممن وضع كتًبا يف أصول النحو ابن الرساج والسيوطي وغريمها.
النحو  التي وضعها علامء  املعاين  6- أخذ األصوليون يف بحثهم يف كثري من األبواب: 
لألدوات والرتاكيب النحوية؛ وقد ظهر ذلك جلياًّا عند الكالم عىل اخلاص والعام 
ودليل اخلطاب وليست هذه األبواب وحدها هي التي تأثرت بعلم النحو بل غريها 
ا هي التي مر بحثها؛ وذلك لتأثرها باألدوات الرشطية  كثري إال إنني مثَّلت هبا ألهنرّ
مثاًل  املعاين  حروف  أو  التوكيد  أو  النحويني  عند  الصفة  يف  باحث  بحث  فلو  وإال 
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لوجد هلا تأثرًيا كبرًيا يف علم أصول الفقه وتوجيه قواعده، فمن النقطتني السابقتني 
يتضح جلياًّا التزاوج التام بني هذين العلمني وأنَّ كلَّ واحد منهام خيدم اآلخر بطريقة 

أو بأخرى.
7- إن االختالف يف بعض القواعد األصولية كان سببه الرئيس يف بعض األحيان هو 
التأثر برأي نحوي: إما ألن املؤلف يف األصول هو من أهل النحو أصاًل أو متأثًرا 
إىل  حتاًم  يؤدي  االختالف  وهذا  املنزع؛  بصي  يكون  كأن  معينة  نحوية  بمدرسة 
االختالف يف بعض الفروع الفقهية كام ظهر ذلك جلًيا عند بحث آراء الفقه يف بعض 

مسائل من العبادات والبيوع والنكاح يف الفصل األخري من الباب األخري.

:ƟƘǾǅǸƢǩƗ Ǭǵƍ -Ď

يمكنني أن أخلص ما أراه مناسًبا لإليصاء به من خالل النقاط اآلتية:
1- لقد تبني من خالل البحث أن ألدوات الرشط أمهية خاصة يف ثالثة علوم هي النحو 
التي  الكتب  بإخراج  االختصاص  أهل  هيتم  أن  أقرتح  وهلذا  والفقه  الفقه  وأصول 
ُتعنى باجلمع بني هذه العلوم الثالثة ويتم ذلك إما عن طريق إخراج املخطوط منها 
العليا يف  الدراسات  له طالب  ُينَّبه  أن  املمكن  فيها؛ وكل ذلك من  تأليف كتب  أو 

اللغة والرشيعة وأصول الدين.
2- تأليف الكتب الدراسية التي هتتم ببالغة القرآن الكريم وذلك من خالل بيان دور 
أدوات الرشط يف بالغته وفهمه عىل أن يكون ذلك مناسًبا ملستوى الطالب، كلٌّ عىل 
فلعل هذا يكون سبًبا يف تذوق  أو جامعية  ثانوية  فيها من  التي هو  املرحلة  حسب 

الدارسني حلالوة القرآن وارتباطهم الوثيق به.
3- زيادة املادة املتعلقة بأدوات جزم الفعل املضارع يف كتب النحو الرائجة بني طالب 
املدارس اليوم؛ وذلك بالكيف ال بالكم؛ ألن غالبية ما خيرج به الطالب من دراسته 
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اجلزم ال غري وهذا يف ظني غري كاف،  تفيد  األدوات  تلك  أن  املضارع  لباب جزم 
فينبغي أن يضاف إىل ذلك املعاين األخرى ألدوات الرشط.

4- أن يقوم بعض أهل االختصاص باللغة العربية بتأليف كتب خاصة ببعض أبواب 
النحو مما له عالقة ظاهرة بأصول الفقه أو له دور كبري يف توجيه قواعده لبيان مدى 
يف  حماوالت  هناك  كانت  وان  النحوية  واألساليب  القواعد  إىل  األصوليني  استناد 
بالدراسة بل تعقد  ا  هذا اجلانب إال أهنا قليلة وهي يف غالبها ال تفرد أسلوًبا نحوياًّ
بناء جيب أن نعمل عىل  النحو واألصول وذلك  املقارنات بصورة عامة بني علمي 
إكامله، واهلل اهلادي إىل سواء السبيل واحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل 

البشري النذير سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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Y
ـ  األوىل  الطبعة  دمشق  ـ  املعارف  دار  ـ  السلطان  عيل  حممد  د.  ـ  اللغة  يف  أبحاث    

.2001
إحتاف األنام بتخصيص العام ـ للدكتور حممد إبراهيم احلفناوي دار احلديث القاهرة    

ـ الطبعة األوىل ـ 1997م.
ـ  العلمية  الكتب  دار  ـ  مراد  حييى  د  واألصولية.  الفقهية  بالتعريفات  الربية  إحتاف    

بريوت الطبعة األوىل 2004م.
إحتاف ذوي البصائر برشح روضة الناظر ـ أ. د عبد الكريم النملة ـ دار العاصمة ـ    

الرياض ـ الطبعة األوىل ـ 1996م.
أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء ـ د. مصطفى سعد اخلن ـ    

مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ الطبعة السادسة ـ 1985م.
النبوية ـ د. يوسف خلف حممد  السنة  الفقهية من  العربية يف استنباط األحكام  أثر    

العيساوي ـ دار البشائر اإلسالمية ـ بريوت - الطبعة األوىل ـ 2002م.
إجابة السائل رشح بغية اآلمل ـ للعالمة حممد بن إسامعيل الصنعاين ـ حتقيق حسني    

أمحد السباعي ـ مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ 1986م.
اإلمجاع لإلمام ابن املنذر ـ حتقيق ـ د. فؤاد عبد املنعم أمحد ـ مؤسسة اخلليج ـ دولة    

قطر ـ الطبعة الثانية 1987م.
أحكام الرسة يف الرشيعة اإلسالميةـ  الدكتور أمحد عيل القلييص دار النرش للجامعات    

ـ صنعاء ـ الطبعة السادسة ـ 2002م.
إحكام الفصول من أحكام األصول أليب الوليد الباجيـ  حتقيق عبداملجيد تركي.دار    

الغرب اإلسالمي ـ بريوت الطبعة األوىل ـ1986.
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أحكام القران ـ لبي بكر ابن العريب - حتقيق حممد عبد القادر عطا دار الكتب العلمية    
ـ بريوت ـ الطبعة األوىل 1408هـ.

اإلحكام يف أصول األحكام ـ لآلمدي ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت الطبعة األوىل ـ    
.1985

آداب البحث واملناظرة ـ للشيخ حممد األمني الشنقيطي ـ مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ـ    
بال تاريخ.

النامس  ـ حتقيق د. أمحد  العرب ـ أليب حيان األندليس  ارتشاف الرضب من لسان    
مطبعة املدين ـ السعودية الطبعة األوىل ـ 1987.

ـ للشيخ حممد بن عيل بن حممد  الفحول إىل إحقاق احلق من علم األصول  إرشاد    
الشوكاين ـ حتقيق أيب مصعب حممد سيد البدري ـ مؤسسة الكتب الثقافية - بريوت 

ـ الطبعة األوىل 1992م.
ـ  الرياض  ـ  العبيكان  مكتبة  ـ  األنصاري  املنذر  بن  أويل  ملحمد  ـ  املسرتشد  إرشاد    

الطبعة األوىل ـ 1998م.
األزهية يف علم احلروفـ  للهرويـ  حتقيق عبد املعني امللوحي مطبوعات جممع اللغة    

العربية ـ دمشق ـ 1993.
أساليب الرشط يف القرآن الكريم ـ للدكتور عبد اهلل حممد أدم وهي رسالة دكتوراه    
مقدمة جلامعة األزهر الرشيف بمص عامـ  1979 وقد نال الباحث درجة الدكتوراه 

بامتياز مع التوصية بالطباعة.
ـ  العريب  الرتاث  ـ دار إحياء  املهدي  الرزاق  الرب حتقيق عبد  االستذكار ـ البن عبد    

بريوت ـ الطبعة األوىل 2001م.
القادر عطاء دار  االستغناء يف االستثناء ـ لشهاب الدين القرايف ـ حتقيق حممد عبد    

الكتب العلمية - بريوت الطبعة األوىل 1986م.
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القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين حتقيق حممود  البالغة ـ لإلمام أيب بكر عبد  أرسار    
شاكر ـ مطبعة املدين ـ القاهرة ـ الطبعة األوىل ـ 1991م.

ـ  الثانية  الطبعة  دمشق  ـ  الفكر  دار  ـ  الزحييل  وهبة  د.  ـ  اإلسالمي  الفقه  أصول    
2004م.

املكتبة  ـ  إبراهيم  الفضل  أبو  حممد  حتقيق  ـ  األنباري  القاسم  بن  ملحمد  ـ  األضداد    
العصية ـ بريوت ـ 1987م.

إعراب اجلمل وأشباه اجلملـ  للدكتورـ  فخر الدين قباوهـ  دار القمم العريبـ  حلب    
ـ سورية ـ الطبعة اخلامسة 1989.

إعراب القرآن الكريم وبيانه ـ لألستاذ حميي الدين الدرويش ـ دار ابن كثري ـ دمشق    
ـ الطبعة السادسة ـ 1999.

إعراب ثالثني سورة من القرآن الكريم ـ البن خالويه ـ دار الكتب املصية ـ القاهرة    
ـ 1941م.

بال  ـ  بريوت  حزم  ابن  دار  ـ  السائب  ابن  حتقيق  ـ  الزركيل  الدين  خري  ـ  األعالم    
تاريخ.

ألفية ابن مالك يف النحو والصف ـ للعالمة حممد بن عبداهلل بن مالك األندليس ـ    
مكتبة السوادي جدة ـ بال تاريخ.

االمايل الشجرية ـ للعالمة ضياء الدين أيب السعادات هبة اهلل بن عيل املعروف بابن    
الشجري ـ دار املعارف العثامنية بال تاريخ.

إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن للعكربي ـ دار    
الكتب العلمية - بريوت الطبعة األوىل ـ 1979.

االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء ـ البن عبد الرب دار الكتب العلمية ـ بريوت    
ـ بال تاريخ.
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اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني ـ للعالمة عبد الرمحن بن حممد األنباري ـ    
دار الفكر ـ القاهرة ـ بال تاريخ.

أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ـ البن هشام األنصاري دار الفكر ـ بريوت ـ بال    
تاريخ.

اآليات البينات عىل رشح مجع اجلوامعـ  لإلمام أمحد بن قاسم العباديـ  حتقيق الشيخ    
زكريا عمريات ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ 1996م.

إيضاح املبهم يف رشح معاين السلم يف علم املنطق ـ للعالمة امحد الدمنهوري ـ حتقيق    
عمر فاروق الطباع ـ مكتبة املعارف ـ بريوت ـ الطبعة األوىل 1995م.

البحر املحيط ـ أليب حيان ـ مكتبة النش ـ الرياض ـ بال تاريخ.   
البحر املحيط يف اصول الفقه ـ لبدر الدين الزركيش ـ حتقيق عبدالقادر عبداهلل العاين    

ـ وزارة األوقاف - الكويت ـ الطبعة الثانية ـ 1992م.
بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائعـ  للعالمةـ  عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين    

ـ دار الفكر ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ 1996م
بدائع الفوائد للعالمة ابن القيم ـ دار الفكر ـ بريوت ـ بال تاريخ.   

بداية املجتهد وهناية املقتصد البن رشد دار الفكر ـ بريوت ـ بال تاريخ   
ـ  الشوكاين  عيل  بن  حممد  للعالمة  ـ  السابع  القرن  بعد  من  بمحاسن  الطالع  البدر    

حتقيق خليل منصور ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ 1998م.
ـ  الوفاء  دار  ـ  الدين  حممود  العظيم  عبد  الدكتور  حتقيق  ـ  الفقه  أصول  يف  الربهان    

الطبعة الثالثة ـ 1992.
الربهان يف علوم القرآن لبدر الدين الزركيش ـ حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ـ دار    

إحياء الكتب العربية ـ مص ـ الطبعة األوىل ـ 1957م.



467

بال  ـ  القاهرة  ـ  الفكر  دار  ـ  للسيوطي  ـ  والنحاة  اللغويني  طبقات  يف  الوعاة  بغية    
تاريخ.

البالغة العربية يف ثوهبا اجلديد للدكتور بكري شيخ أمنيـ  دار العلم للماليني بريوت    
الطبعة السابعة ـ 2001

البهجة املرضية برشح األلفية ـ للسيوطي ـ حتقيق حممد صالح بن أمحد الرضيبي ـ    
دار السالم القاهرة الطبعة األوىل ـ 2000م

ـ  العلمية  الكتب  دار  الدركاين  حممد  الدين  نجم  للعالمة  ـ  التنقيح  رشح  التبقيح    
بريوت الطبعة األوىل ـ 2000م

التحرير يف أصول الفقه اجلامع بني اصطالحات احلنفية والشافعية ـ للعالمة كامل    
الدين حممد بن عبد الواحد املشهور بابن اهلامم احلنفي ـ مطبعة مصطفى بايب احللبي 

ـ مص ـ 1351هـ.
ـ  التاريخ  ـ مؤسسة  بن عاشور  الطاهر  ـ لإلمام حممد  التفسري  التحرير والتنوير يف    

بريوت ـ الطبعة األوىل ـ 2005م.
عبدالرمحن  ابن  حممد  العيل  أيب  للعالمة  ـ  الرتمذي  جامع  رشح  األحوذي  حتفة    

املباركفوري ـ بيت األفكار الدولية ـ الرياض ـ بال تاريخ.
احلديث  دار  ـ  احلفناوي  إبراهيم  حممد  د.  ـ  القياس  من  حيتاجون  بام  الناس  تذكري    

القاهرة.الطبعة األوىل 1985م.
التذييل والتكميل يف رشح التسهيل ـ أليب حيان االندليس ـ حتقيق الدكتور حسن    

هزاوي ـ دار القلم دمشق ـ الطبعة األوىل ـ 1997 »92 «.
التذييل والتكميل يف رشح كتاب التسهيل ـ أليب حيان النسخة املخطوطة نقاًل عن    

أساليب الرشط يف القرآن الكريم.
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ترتيب فروق القوايف وتلخيصها واالستدراك عليها ـ أليب عبد اهلل حممد بن إبراهيم    
البقوي ـ حتقيق. د. امليلودي بن مجعة واألستاذ احلبيب بن طاهر ـ مؤسسة املعارف ـ 

بريوت الطبعة األوىل2003م
املعامل  دار  ـ  اجلليل يوسف  الدكتور حسني عبد  ـ لألستاذ  ابن عقيل  تسهيل رشح    

الثقافية ـ السعودية ـ الطبعة األوىل 2001م
تسهيل نيل األماين يف رشح عوامل اجلرجاين ـ للشيخ أمحد بن حممد القطاين مطبعة    

مصطفى البايب احللبي مص 1939.
تشنيف املسامع برشح مجع اجلوامع ـ لبدر الدين الزركيش ـ حتقيق د. عبداهلل ربيع    

ود. سيد عبدالعزيز ـ مكتبة قرطبة ـ القاهرة ـ الطبعة الثالثة ـ 1999م.
التعريفات ـ للرشيف اجلرجاين ـ حتقيق إبراهيم االبياري دار الكتب العريب ـ بريوت    

الطبعة الثانية ـ 1992م.
ـ مؤسسة  املحيل  الدين  السيوطي وجالل  الدين  ـ لإلمامني جالل  تفسري اجلاللني    

الرسالة ـ بريوت الطبعة الثانية ـ 1995م.
الطبعة  ـ  القاهرة  للرتاث  الريان  دار  ـ  ابن كثري  الفداء  ـ أليب  العظيم  القرآن  تفسري    

األوىل ـ 1988
تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي ـ حممد أديب الصالح ـ مطبعة جامعة دمشق ـ    
حاشية البناين عىل رشح مجع اجلوامع للمحيل ـ حتقيق حممد عبد القادر شاهني ـ دار 

الكتب العلمية ـ بريوت الطبعة األوىل 1998م.
التمهيد يف أصول الفقه ـ أليب اخلطاب احلنبيل ـ حتقيق مفيد حممد أبو عمشة ـ دار    

عوين ـ جدة 1985م.
التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول ـ للعالمة مجال الدين األسنوي ـ حتقيق د.    

حممد حسن هيتو ـ مؤسسة الرسالة بريوت، الطبعة الرابعة ـ 1980.
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هتذيب اللغة ـ للعالمة أيب منصور حممد بن أمحد الزهري ـ دار إحياء الرتاث العريب    
ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ 2001م.

توجيه اللمع ـ للعالمة أمحد بن احلسني بن اخلباز ـ حتقيق د. فايز زكي حممد دياب ـ    
دار السالم ـ مص ـ الطبعة األوىل ـ 2002.

أمحد  حتقيق  ـ  املرادي  للعالمة  ـ  مالك  ابن  ألفية  برشح  واملسالك  املقاصد  توضيح    
حممد عزوز ـ املكتبة العصية ـ بريوت ـ 2005م

تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ـ للعالمة عبد الرمحن بن نارص السعدي ـ    
مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي ـ الكويت ـ الطبعة الثانية ـ 2001م.

ـ  بريوت  املصية  املكتبة  ـ  الغاليبي  مصطفى  للشيخ  ـ  العربية  الدروس  جامع    
.2003

اجلامع ألحكام القرآن ـ أليب عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطبي ـ دار إحياء    
الرتاث العريب بريوت ـ 1985م

اجلامع ملسائل أصول الفقهـ  األستاذ الدكتور عبد الكريم بن عيل النملة مكتبة الرشد    
ـ الرياض ـ الطبعة األوىل ـ 2000م.

اجلملة الرشطية عند النحاة العرب ـ أليب أوس إبراهيم الشمسان ـ مطابع الدجوي    
ـ مص ـ الطبعة األوىل 1981م.

اجلملة العربية تأليفها وأقسامها ـ د. فاضل صالح السامرائي ـ دار الفكر باألردن ـ    
الطبعة األوىل 2002.

مجهرة اللغة ـ أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد ـ دار صادر ـ حيدر آباد ـ 1345.   
اجلنى الداين يف حروف املعاين ـ للمرادي ـ حتقيق الدكتور فخر الدين قباوة وحممد    

نديم ـ دار اآلفاق اجلديدة ـ بريوت الطبعة الثانية 1983م.
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اجلواز النحوي وداللة اإلعراب عىل املعنى ـ ملراجع عبد القادر الطلحي منشورات    
جامعة قار يونس ـ بنغازي ـ بال تاريخ.

حتقيق  األربيل  عيل  بن  الدين  عالء  تأليف  ـ  العرب  كالم  معرفة  يف  األدب  جواهر    
الدكتور ـ أميل بديع يعقوب ـ دار النفائس ـ بريوت 1991م.

جواهر األدب يف معرفة كالم العرب ـ لعالء الدين بن عيل االربيل حتقيق د. أميل    
يعقوب دار النقاش بريوت الطبعة األوىل 1990م

حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري عىل خمتص خليلـ  للعالمة حممد عرفة الدسوقي    
ـ دار الفكر ـ بريوت ـ بال تاريخ.

حاشية الدسوقي عىل مغني اللبيب ـ مطبعة حنفي مص بال تاريخ   
حاشية الصبان عىل رشح األشموين عىل األلفيةـ  مطبعة عيسى احللبيـ  القاهرةـ  بال    

تاريخ.
حاشية العدوي عىل رشح شذور الذهب خمطوط نقاًل عن أساليب الرشط يف القرآن    
الرشيف  األزهر  ـ  القاهرة  ـ  آدم  حممد  اهلل  عبد  للدكتور  دكتوراه  رسالة  ـ  الكريم 

.1980
حاشية العطار عىل رشح املحىل عىل مجع اجلوامع ـ للشيخ حسن العطار ـ دار الكتب    

العلمية ـ الطبعة األوىل 1316هـ.
بال  مص  ـ  العربية  الكتب  إحياء  دار  ـ  اللبيب  مغني  عىل  األمري  العالمة  حاشية    

تاريخ.
حروف املعاين أليب القاسم عبد الرمحن بن القاسم الزجاجي ـ حتقيق الدكتور عيل    

حممود احلمد ـ مؤسسة الرسالة ـ بريوت، الطبعة الثانية 1986.
املئات  دار  عطا  اجلواد  عبد  دياب  د.  ـ  الرشعي  باحلكم  وعالقتها  املعاين  حروف    

القاهرة بال تاريخ.
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احلَُلْل يف إصالح اخلَلل من كتاب اجلُمل ـ أليب حممد ابن السيد البطليويس ـ حتقيق    
د. سعيد عبد الكريم سعودي ـ دار الطليعة ـ بريوت وبال تاريخ.

خزانة األدب ولباب لسان العربـ  لعبد القادر البغدادي حتقيق د. حممد نبيل طريفي    
ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت الطبعة األوىل 1998م.

ـ  الرشد  مكتبة  ـ  النملة  الكريم  عبد  للدكتور  ـ  األصوليني  عند  اللفظي  اخلالف    
الرياض - الطبعة الثانية 1999.

ـ  املكرمة  الفيصلية ـ مكة  املكتبة  ـ  الطويلة  السيد رزق  ـ دز  النحويني  اخلالف بني    
1984م.

ـ  عامر  دار  ـ  السامرائي  فاضل  د.  ـ  الزخمرشي  عند  واللغوية  النحوية  الدراسات    
األردن ـ الطبعة األوىل ـ 2005.

دراسات يف األدوات النحوية ـ للدكتور مصطفى النحاس ـ رشكة الريان ـ للنرش    
والتوزيع ـ الكويت ـ الطبعة األوىل ـ 1979م.

الدرر اللوامع عىل مهع اهلوامع ـ ألمحد بن األمني الشنقيطي ـ رشح وحتقيق د. عبد    
العال سامل مكرم ـ عامل الكتب ـ القاهرة ـ 2001م

دليل اخلطاب وأثر االختالف فيه يف القانون والفقه ـ د. عبد السالم أمحد راجح. دار    
ابن حزم ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ 2000م.

دليل السالك إىل ألفية ابن مالكـ  عبداهلل بن صالح الفوزانـ  مكتبة الرشدـ  الرياض    
ـ الطبعة األوىل ـ 2003.

الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب ـ البن فرحون املالكي حتقيق مأمون حمي    
الدين ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ 1996.

ـ  والنرش  للتأليف  العامة  املصية  اهليئة  ـ  سليامن  عادل  حتقيق  ـ  األحوص  ديوان    
القاهرة ـ بال تاريخ.
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ديوان األخطل ـ اعتنى به ورشحه عبد الرمحن املصطاوي ـ دار املعرفة ـ بريوت ـ    
الطبعة األوىل ـ 2003.

ديوان الفرزدق ـ رشح عيل فاعور ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ بال تاريخ.   
ديوان امرئ القيس ـ حتقيق عبد الرمحن املسطاوي ـ دار املعرفة ـ بريوت ـ الطبعة    

األوىل ـ 2004م
بريوت  ـ  العلمية  الكتب  دار  ـ  أمهنا  عبد  األستاذ  حتقيق  ـ  ثابت  بن  حسان  ديوان    

الطبعة األوىل ـ 1986م.
ديوان زهري بن أيب سلمى ـ حتقيق محد وطاميس ـ دار املعرفة بريوت الطبعة األوىل ـ    

.2003
ديوان كثري عزه ـ حتقيق جمد طراد ـ دار الكتاب العريب ـ بريوت ـ 1971م.   

ديوان لبيد ـ حتقيق محد وطامس ـ دار املعرفة بريوت الطبعة األوىل ـ 2004م.   
رصف املباين يف رشح حروف املعاين ـ ألمحد عبد النور املالقي ـ حتقيق أمحد حممد    

اخلراط ـ جممع اللغة العربية ـ دمشق ـ بال تاريخ.
رفع احلاجب عن خمتص ابن احلاجب ـ للسبكي ـ حتقيق عادل أمحد عبد املوجود ـ    

والشيخ عيل حممد معوض ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ الطبعة األوىل 2003م.
الشوشاوي  اجلراجي  عيل  بن  حسني  عيل  أليب  ـ  الشهاب  تنقيح  عن  النقاب  رفع    
ـ  األوىل  الطبعة  ـ  الرياض  الرشد  مكتبة  الرساج  حممد  بن  أمحد  ـ  الدكتور  حتقيق  ـ 

2004م.
روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه ـ لإلمام ابن قدامة املقديس - دار الكتاب    

العريب - بريوت الطبعة األوىل ـ 1981م.
املكتبة  أمحد  فريد  أمحد  حتقيق  ـ  جني  بن  عثامن  الفتح  أليب  ـ  األعراب  صناعة  رس    

التوفيقية ـ القاهرة ـ بال تاريخ.
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الرساج املنري يف اإلعانة عىل معرفة كالم ربنا احلكيم اخلبري ـ اخلطيب الرشبيني ـ دار    
املعرفة بريوت ـ الطبعة الثانية ـ بال تاريخ.

هناية  هبامش  مطبوع  ـ  املطيعي  بخيت  ملحمد  ـ  السول  هناية  برشح  الوصول  سلم    
السول لالسنوي ـ عامل الكتب - بريوت ـ بال تاريخ.

سنن ابن ماجه ـ للحافظ أيب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني ـ حتقيق حممد فؤاد عبد    
الباقي ـ دار الريان للرتاث ـ مص ـ بال تاريخ.

سنن أيب داود ـ لإلمام أيب داود سليامن بن األشعث دار الفكر بريوت الطبعة األوىل    
ـ 1990م.

سنن الرتمذي ـ للحافظ أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي ـ دار الكتب    
العلمية ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ1987م.

ـ  للرتاث  ـ  الريان  دار  ـ  الدارمي  الرمحن  بن عبد  اهلل  للحافظ عبد  ـ  الدارمي  سنن    
القاهرة الطبعة األوىل 1987م.

سيبويه إمام النحاة ـ لعيل النجدي ـ مطبعة جلنة البيان العريب ــ بريوت ـ بال تاريخ.   
ـ  بريوت  ـ  الرسالة  مؤسسة  ـ  الذهبي  الدين  شمس  للحافظ  ـ  النبالء  أعالم  سري    

الطبعة احلادية عرش 1996م
سري اخللفاء الراشدين ـ للحافظ شمس الدين الذهبي ـ مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ    

الطبعة األوىل 1996م.
رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك ـ املكتبة العصية - بريوت ـ 1995م   

رشح أبيات سيبويهـ  أليب حممد يوسف املرزبان السريايف حتقيق د. حممد الريح هاشم    
ـ دار اجليل بريوت الطبعة األوىل ـ 1996م.

الستار  السكرة ـ حتقيق عبد  رشح أشعار اهلذليني ـ أليب سعيد احلسني بن احلسني    
أمحد فراج ـ مكتبة دار الغروب ـ القاهرة ـ بال تاريخ.



474

رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك ـ حتقيق عبد احلميد السيد حممد عبد احلميد ـ    
املكتبة األزهرية ـ القاهرة ـ بال تاريخ.

رشح التسهيل ـ للعالمة ابن مالك ـ حتقيق د. عبد الرمحن السيد ود. حممد بدوي    
مفتون ـ هجر للطباعة والنرش ـ مص ـ الطبعة األوىل ـ 1990م.

رشح التوضيح عىل التصيح ـ للشيخ خالد األزهري دار الفكر مص ـ بال تاريخ.   
رشح احلدود النحوية ـ جلامل الدين عبد اهلل بن أمحد الفاكهي حتقيق د. حممد الطيب    

االبراهيم ـ دار النفائس بريوت الطبعة األوىل ـ 1996م
رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب ـ حتقيق د. عبد العال سامل مكرم ـ عامل الكتب ـ    

القاهرة ـ الطبعة األوىل ـ 2001م
ـ  العلمية  الكتب  دار  التفتازاين  احلاجب مع حاشيته  ابن  العضد عىل خمتص  رشح    

بريوت الطبعة الثانية 1983م.
عبد  أمحد  وعادل  معوض  حممد  عيل  حتقيق  ـ  مالك  البن  ـ  الشافية  الكافية  رشح    

املوجود ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ 200م.
رشح الكتاب للسريايف خمطوط نقاًل عن املصطلح النحوي للقوزي.   

رشح الكوكب املنري يف أصول الفقه ـ للعالمة أمحد بن عبد العزيز الفتوحي احلنبيل ـ    
حتقيق د. نزيه محاد ود. حممد الزحييل ـ دار الفكر ـ دمشق ـ بال تاريخ.
رشح املفصل ـ للزخمرشي ـ البن يعيش ـ دار صادر ـ مص بال تاريخ.   

رشح املقرب ـ البن الناس املحيل ـ حتقيق الدكتور خريي عبد الرايض ـ دار الزمان ـ    
السعودية ـ الطبعة األوىل ـ 2005م.

عبد  الرايض  عبد  خري  د.  حتقيق  ـ  النحاس  البن  ـ  بالتعليقة  املسمى  املقرب  رشح    
اللطيف ـ دار الزمان ـ السعودية الطبعة األوىل 2005م.
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بن  امحد  الدين  لشهاب  ـ  األصول  يف  املحصول  اختصار  يف  الفصول  تنقيح  رشح    
إدريس القرايف ـ دار الفكر ـ مص ـ بال تاريخ.

ـ  الفكر  دار  ـ  أبو جناح  د. صاحب  ـ حتقيق  ـ البن عصفور  الزجاجي  رشح مجل    
القاهرة ـ بال تاريخ.

بال  القاهرة  جناح  ابو  صاحب  د.  حتقيق  ـ  عصفور  البن  ـ  الزجاجي  مجل  رشح    
تاريخ.

رشح شذور الذهبـ  للعالمة حممد بن عبد املنعم اجلوجريـ  حتقيق د. نواف بن جزاء    
احلارثي ـ اجلامعة اإلسالمية ـ اململكة العربية السعودية الطبعة األوىل 1424.

رشح شواهد املغني ـ للعالمة السيوطي ـ دار مكتبة احلياة ـ بريوت ـ بال تاريخ.   
رشح شواهد املغني ـ للعالمة السيوطي ـ دار مكتبة احلياة ـ بريوت - بال تاريخ   

رشح طيبة النرش يف القراءات العرش ـ البن اجلزري ـ حتقيق الشيخ أنس مهره ـ دار    
الكتب العلمية ـ بريوت ـ الطبعة األوىل 1997.

الشعر والشعراءـ  أليب حممد عبداهلل بن مسلم بن قتيبةـ  حتقيق د. مفيد قميحة واألستاذ    
حممد أمني العيناوي ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ الطبعة الثانية ـ 2005م.

املعارف بريوت  مكتبة  ـ  الطبَّاع  فاروق  ـ حتقيق عمر  فارس  بن  ـ ألمحد  الصاحبي    
الطبعة األوىل ـ 1993م.

الدكتور  حتقيق  البخاري  إسامعيل  بن  حممد  اهلل  عبد  أيب  لإلمام  البخاري  صحيح    
مصطفى ديب البغا ـ دار ابن كثري ـ دمشق الطبعة الثالثة 1987.

صحيح مسلم ـ أليب احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري ـ حتقيق حممد فؤاد عبد    
الباقي ـ مطبعة عيسى احللبي مص ـ 1955م.

الطبعة  الرياض  ـ  ابن خزيمة  الرمحن دار  صور من سري الصحابة عبد احلميد عبد    
األوىل ـ 1413هـ
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حممد  حسن  ـ  حتقيق  ـ  اجلربيت  الرمحن  لعبد  ـ  واألخبار  الرتاجم  يف  اآلثار  عجائب    
جوهر ـ وآخرين ـ جلنة البيان العريب ـ مص ـ الطبعة األوىل ـ 1964.

عدة السالك إىل توضيح املسالك عىل ألفية ابن مالك البن هشام ـ للدكتور حممد    
أوضح  هبامش  املطبوع  تاريخ.  بال  ـ  بريوت  ـ  الفكر  دار  ـ  احلميد  عبد  الدين  حمي 

املسالك.
العقد الفريد ـ ألمحد بن عبد ربه األندليس ـ دار الفكر بريوت ـ بال تاريخ.   

العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم ـ لشهاب الدين امحد بن إدريس القرايف املالكي    
الكتب  دار  ـ  املوجود  عبد  أمحد  عادل  والشيخ  معوض  حممد  عيل  الشيخ  حتقيق  ـ 

العلمية ـ بريوت الطبعة األوىل 2000.
ـ حتقيق عيل حممد معوض وعادل  للقرايف  ـ  والعموم  املنظوم يف اخلصوص  العقد    

أمحد عبد املوجود ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ الطبعة األوىل 2001.
غاية الوصول يف رشح لب الوصولـ  لشيخ اإلسالم زكريا األنصاريـ  مطبعة البايب    

احللبي ـ مص ـ 1941م.
الفاء يف القرآن الكريم ـ رسالة ماجستري من إعداد عبد اهلل محد غالب ـ جامعة أم    

القرى ـ مكتبة األسدى ـ مكة ـ بال تاريخ.
فتح الباري برشح صحيح البخاري ـ للحافظ أمحد بن حجر العسقالين ـ دار الفكر    

ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ1993م.
الفتح الرباين برتتيب مسند اإلمام أمحد الشيباين ـ تأليف أمحد عبد الرمحن البنا ـ دار    

إحياء الرتاث العريب - بريوت ـ بال تاريخ.
بريوت  حزم  ابن  دار  الشوكاين  عيل  بن  معد  للعالمة  التفسري  علم  من  القدير  فتح    

الطبعة األوىل2000.
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الفتح املبني يف طبقات األصولينيـ  للشيخ عبد اهلل مصطفى املراغيـ  املكتبة األزهرية    
للرتاث ـ القاهرة ـ 1999.

الفروق ـ شهاب الدين القرايف - عامل الكتب ـ بريوت ـ بال تاريخ.   
ـ  الرابعة  الطبعة  دمشق  ـ  الفكر  دار  ـ  الزحييل  وهبة  ـ  وأدلته  اإلسالمي  الفقه    

2002م.
اخلالق  عبد  حممد  للدكتور  ـ  للفراء  القران  معاين  كتاب  يف  النحو  مسائل  فهارس    
سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  العربية  اللغة  كلية  جملة  ضمن  مطبوع  ـ  عضيمة 
اإلسالمية ـ اململكة العربية السعودية املجلد السابع ـ العددان الثالث عرش والرابع 

عرش1404هـ.
الدين  نظام  بن  حممد  العيل  عبد  للعالمة  ـ  الثبوت  مسلم  برشح  الرمحوت  فواتح    

األنصاري ـ دار إحياء الرتاث العريب الطبعة األوىل 1998م.
لطيفة  والدكتورة  السيد  مصطفى  احلميد  عبد  الدكتور  تأليف  ـ  العريب  النحو  يف    

إبراهيم النجار ـ دار القلم ـ اإلمارات ـ الطبعة األوىل 1997م.
القاموس املحيط ـ للعالمة جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أبادي حتقيق مكتب    

الرتاث يف مؤسسة الرسالة ـ مؤسسة الرسالة ـ بريوت الطبعة السادسة 1998م.
ـ  احلديثة  الرسالة  مكتبة  ـ  سليامن  عيل  نوح  للشيخ  ـ  فيها  والنيابة  العبادات  قضاء    

األردن ـ الطبعة األوىل ـ1983م.
قواطع األدلة يف أصول الفقه ـ حتقيق الدكتور حممد حسن هيتو ـ مؤسسة الرسالة ـ    

بريوت الطبعة األوىل ـ 1996م.
القواعد األساسية للغة العربية ـ ألمحد اهلاشمي ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ بال    

تاريخ.



478

الدار  الشويخ  عاشور  ملحمد  ـ  والكوفة  البصة  مدرستي  بني  النحوي  القياس    
اجلامهريية ـ ليبيا ـ الطبعة األوىل ـ 1986.

كتاب العني ـ للخليل بن أمحد الفراهيدي ـ دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ بال    
تاريخ.

كتاب سيبويه ـ حتقيق عبد السالم هارون - دار اجليل بريوت ـالطبعة األوىل ـ بال    
تاريخ.

كشاف اصطالحات الفنون ـ للشيخ حممد عيل التهانوي ـ مطبعة إقدام بدار اخلالفة    
العلية ـ استانبول ـ 1317هـ.

 _ _ط1  الرياض  العبيكان  مكتبة  الزخمرشي/  عمر  بن  حممود  اهلل  الكشاف/جار    
1998م.

كشف األرسار رشح أصول فخر اإلسالمـ  لعالء الدين البخاري دار الكتاب العريب    
ـ بريوت ـ 1974.

للعالمة  الناسـ  ألسنة  عىل  األحاديث  من  اشتهر  عام  اإللباس  ومزيل  اخلفا  كشف    
إسامعيل العجلوين ـ حتقيق أمحد القالس ـ مؤسسة الرسالة ـ بريوت.

ـ للدكتور حممد صدقي أمحد بن حممد  الناظر  الساتر رشح غوامض روضة  كشف    
البورنو ـ مؤسسة الرسالة بريوت الطبعة األوىل ـ 2002م

ـ  البقاء الكفوي ـ حتقيق د. عدنان درويش وحممد املصي  العالمة أيب  ـ  الكليات    
مؤسسة الرسالة ـ بريوت الطبعة الثانية ـ 1998م.

اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان ـ وضعه حممد فؤاد عبد الباقي ـ دار الفيحاء    
ـ دمشق ـ الطبعة األوىل ـ 1994.

اللباب يف علل البناء واإلعرابـ  أليب البقاء عبد اهلل بن حسني العكربي حتقيق غازي    
خمتار طليامت ـ دار الفكر ـ دمشق ـ دمشق الطبعة الثانية ـ 2001م.
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حتقيق  احلنبيل  عيل  بن  عمر  حفص  أيب  املفرس  للعالمة  ـ  الكتاب  علوم  يف  اللباب    
الشيخني عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد معوض ـ دار الكتب العلمية بريوت 

الطبعة األوىل 1998م
لسان العرب، للعالمة ابن منظور ـ دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ الطبعة الثالثة    

ـ1999.
اللغة العربية معناها ومبناها ـ للدكتور متام حسان ـ اهليئة العامة للكتاب ـ القاهرة ـ    

1973م.
مباحث التخصيص عند األصوليني ـ للدكتور عمر عبد العزيز الشيخان دار أسامة    

ـ األردن الطبعة األوىل 2000م.
مباحث التخصيص عند األصوليني ـ للدكتور عمر عبدالعزيز الشيخيل ـ دار أسامة    

ـ االردن ـ الطبعة األوىل ـ 2000م.
متن الورقاتـ  إلمام احلرمني - مطبوع ضمن كتاب: متون أصولية مهمة يف املذاهب    

الربعة ـ مكتبة ابن تعيمية ـ القاهرة ـ الطبعة األوىل ـ 1993م.
جمالس ثعلب ـ حتقيق عبدالسالم هارون ـ دار املعارف ـ مص بال تاريخ.   

ـ حتقيق وإكامل  النووي  بن رشف  أيب زكريا حييى  ـ لإلمام  املهذب  املجموع رشح    
حممد بخيت املطيعي ـ دار عامل الكتب - الرياض 2003.

املحصول يف علم أصول الفقه ـ للفخر الرازي ـ دار الكتب العلمية بريوت الطبعة    
األوىل ـ 1988.

املحىل ـ البن حزم ـ حتقيق امحد حممد شاكر ـ دار اآلفاق - بريوت ـ بال تاريخ.   
حميط املحيط ـ تأليف املعلم بطرس البستاين ـ استانبول بال تاريخ.   

خمتار الصحاح ـ لإلمام حممد بن أيب بكر الرازي ـ مكتبة لبنان 1993م.   
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املدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف ـ دار املعارف ـ القاهرة ـ الطبعة السابعة ـ    
بال تاريخ.

مرآت األصول يف رشح مرقات األصول ـ ملال خرسو حممد بن قراقوز ـ مطبوع مع    
حاشيه لألزمريي ـ مطبعة احلاج حمرم أفندي ـ تركيا ـ 1302هـ.

املرشد السليم يف املنطق احلديث والقديم ـ للدكتور عوض اهلل جاد حجازي ـ دار    
الطباعة املحمدية ـ القاهرة ـ بال تاريخ.

للدكتور  األندليس  حيان  أليب  املحيط  البحر  تفسري  يف  والصف  النحو  مسائل    �
عبد احلميد مصطفى السيد ـ دار اإلرساء ـ األردن ـ الطبعة األوىل ـ 2003م.

املساعد عىل تسهيل الفوائد ـ البن عقيل ـ دار الفكر ـ دمشق 1980م.   
املساعد عىل تسهيل الفوائد املخطوط ـ نقاًل عن أساليب الرشط يف القرآن الكريم ـ    

الدكتور حممد عبد اهلل أدم.
ـ  احلاكم  اهلل  بن عبد  اهلل حممد  أيب عبد  احلافظ  ـ لإلمام  الصحيحني  املستدرك عىل    
ـ  األوىل  الطبعة  ـ  بريوت  ـ  العلمية  الكتب  دار  ـ  عطا  القادر  عبد  مصطفى  حتقيق 

1990م.
مصابيح املغاين يف حروف املعاين ـ تأليف ابن نور الدين املوزعي حتقيق د. مجال طلبه    

ـ دار الفجر اإلسالمية ـ املدينة املنورة الطبعة األوىل 2004م.
املصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثاين اهلجري رسالة ماجستري    
للطالب عوض محد القوزي ـ كلية اآلداب ـ جامعة الرياض ـ رشكة الطباعة العربية 

ـ السعودية ـ الرياض ـ الطبعة األوىل ـ 1981م.
الطبعة  الريان  مؤسسة  ـ  املحمد  حممد  خلف  الفقه؟.د.  أصول  علم  مصطلحات    

األوىل 2004م.
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معاين احلروف ـ أليب احلسن عيل بن عيسى الرماين ـ حتقيق د. عبد الفتاح إسامعيل    
شعبي ـ دار الرشق ـ مص ـ بال تاريخ.

معاين القرآن ـ لألخفش حتقيق د. عبد األمري حممد األمني ـ عامل الكتب ـ بريوت ـ    
الطبعة األوىل ـ 2003م.

معاين القرآن ـ للفراء ـ حتقيق أمحد يوسف نجايت وحممد عيل النجار ـ عامل الكتب ـ    
بريوت الطبعة الثالثة ـ 1993.

معاين النحو ـ للدكتور فاضل السامرائي ـ دار الفكر ـ عامن الطبعة الثانية ـ 2003.   
معاين النحو ـ للدكتور فاضل صالح السامرائي ـ دار الفكر ـ األردن الطبعة الثانية    

2003م
املعتمد يف احلروف واألدوات ـ لعبد القادر حممد مايو ـ دار القلم العريب ـ سورية ـ    

الطبعة األوىل ـ 1998م
معجم األمثال أليب الفضل أمحد بن حممد امليداينـ  حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد    

ـ املكتبة العصية ـ بريوت ـ 2003.
عفيف  للدكتور  ـ  األموي  العص  هناية  حتى  اجلاهيل  العص  من  الشعراء  معجم    

عبدالرمحن ـ دار املناهل ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ 1996م.
معجم املؤلفني ـ ملحمد رضا كحالة ـ دمشق ـ بال تاريخ.   

للدكتور  ـ  وأنساهبم  وألقاهبم  والنحو  اللغة  أئمة  ألقاب  يف  واملفرتق  املتفق  معجم    
حممد كشاش ـ عامل الكتب ـ بريوت ـ الطبعة األوىل 1998.

معجم املصطلحات النحوية والصفية ـ للدكتور ـ حممد نجيب البلدي ـ مؤسسة    
الرسالة ـ دار الفرقان ـ الطبعة الثانية 1988 » 214 «.

املعجم الوسيط ـ تأليف د. إبراهيم أنيس ود. عبد احلليم منتص وعطية الصواحلي    
وحممد خلف اهلل أمحد ـ دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت الطبعة األوىل ـ 1990م.
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مؤسسة  ـ  الرشيف  حسن  حممد  تأليف  ـ  الكريم  القرآن  يف  املعاين  حروف  معجم    
الرسالة بريوت الطبعة األوىل ـ 1996م.

معجم متن اللغة ـ للعالمة أمحد رضا ـ دار مكتبة احلياة بريوت ـ 1959م.   
الكتب  دار  ـ  السالم هارون  عبد  ـ حتقيق  فارس  بن  ـ ألمحد  اللغة  مقاييس  معجم    

العلمية ـ إيران ـ بال تاريخ.
معيار العلم يف فن املنطق ـ أليب حامد الغزايل ـ حتقيق د. عيل بو ملحم ـ دار مكتبة    

اهلالل - بريوت الطبعة األوىل 1993م.
املغني ـ البن قدامة احلنبيل ـ مكتبة الرياض احلديثة ـ الرياض ـ 1981م.   

مغني اللبيب عن كتب األعاريبـ  بن هشام األنصاريـ  حتقيق حممد حمي الدين عبد    
احلميد ـ دار إحياء الرتاث العريب بريوت بال تاريخ.

امحد  بن  حممد  اهلل  عبد  أيب  لإلمام  ـ  األصول  عىل  الفروع  بناء  اىل  الوصول  مفتاح    
ـ  الطبعة األوىل  ـ  ـ بريوت  الريان  ـ مؤسسة  التلمساين ـ حتقيق حممد عيل فركوس 

1998م.
املفردات يف غريب القرآن - مكتبة نزار مصطفى الباز ـ مكة املكرمة الطبعة األوىل    

1997م.
املفصل يف صنعة اإلعراب ـ للزخمرشي ـ حتقيق د. عيل بو ملحم دار مكتبة اهلالل ـ    

بريوت الطبعة األوىل ـ 1993م.
املرجان  بحر  د. كاظم  ـ حتقيق  اجلرجاين  القاهر  لعبد  ـ  اإليضاح  املقتصد يف رشح    
الرتاث  كتاب  سلسلة  ـ  العراقية  اجلمهورية  ـ  واإلعالم  الثقافة  وزارة  منشورات  ـ 

.1982
املقتضب ـ أليب العباس املربد ـ حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة دار الفكر ـ القاهرة    

ـ 1386.
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مقدمة الدكتور حممد عبد اخلالق عضيمة ـ لكتاب املقتضب ـ أليب العباس املربد ـ    
حتقيق د. عضيمة ـ عامل الكتب ـ بريوت ـ بال تاريخ.

مقدمة النحو ـ خللف األمحر املنسوب إليه ـ حتقيق عزالدين التنوخي ـ احياء الرتاث    
القديم ـ دمشق ـ 1961.

مقدمة جمالس ثعلب ـ لعبد السالم هارون ـ دار املعارف ـ مص ـ بال تاريخ   
من أعالم السلف ـ ألمحد فريد ـ الدار السلفية ـ مص الطبعة الثانية 2000م   

مناهل العرفان ـ للشيخ حممد الزرقاين ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ الطبعة األوىل    
.1988

منحة اجلليل بتحقيق رشح ابن عقيل للدكتور حممد حمي الدين عبد احلميد املطبوع    
هبامش رشح ابن عقيل.

يف  الرشط  أساليب  بعنوان  دكتوراه  رسالة  من  نقاًل  خمطوط  ـ  الكالم  من  املنصف    
القرآن الكريم ـ للدكتور عبد اهلل حممد أدم ـ األزهر الرشيف ـ القاهرة ـ 1980م.

النملة ـ مكتبة  الكريم بن عيل  ـ للدكتور عبد  املقارن  الفقه  املهذب يف علم أصول    
الرشد ـ الرياض الطبعة األوىل 1999.

املوافقات يف أصول األحكام ـ للشاطبي ـ دار الفكر ـ مص بال تاريخ.   
ـ  الكليات األزهرية  ـ للدكتور ـ حممد الشاطر أمحد ـ مكتبة  النحو  املوجز يف نشأة    

مص ـ 1983م.
موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالميـ  لسعد بن أيب حبيب دار الفكرـ  دمشقـ  الطبعة    

الثالثة ـ1999م.
العلم  دار  ـ  يعقوب  بديع  إميل  للدكتور  ـ  واإلعراب  والصف  النحو  موسوعة    

للماليني ـ بريوت ـ الطبعة اخلامسة ـ2000م.
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الطبعة  األردن  ـ  أسامه  دار  ـ  رضا  العون  لعبد  ـ  العبايس  العص  شعراء  موسوعة    
األوىل ـ 2001م

الرتاث  إحياء  دار  ـ  الباقي  عبد  فؤاد  حممد  حتقيق  ـ  أنس  بن  مالك  لإلمام  ـ  املوطأ    
العريب ـ بريوت ـ1985م.

ميزان األصول يف نتائج العقول ـ لعالء الدين أيب بكر حممد بن أمحد السمرقندي ـ    
حتقيق الدكتور ـ حممد زكي عبد الرب ـ وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ دولة 

قطر الطبعة الثانية ـ 1997م.
نساء يف ظل رسول اهلل H ـ للشيخ عرفان حسونة الدمشقي ـ دار الكتب    

العلمية ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ2000م.
نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ـ للشيخ أمحد الطنطاوي ـ جامعة األزهر الرشيف ـ    

مص ـ الطبعة الثانية ـ 1969.
نفائس األصول يف رشح املحصول ـ للقرايف ـ حتقيق عادل أمحد عبد اجلواد وعيل    

حممد معوض ـ مكتبة الباز ـ مكة ـ 1995م.
هناية السول يف رشح منهاج الوصول عىل علم الصول جلامل الدين عبد الرحيم بن    
احلسن السنوي - حتقيق د. شعبان حممد إسامعيل - دار ابن حزم - بريوت الطبعة 

األوىل 1999.
هناية الوصول إىل علم األصول - للعالمة حممد بن الرحيم الصفي اهلندي ـ حتقيق    
ـ  املكرمة  ـ مكة  الباز  السويح مكتبة  اليوسف ود. سعد بن سامل  د. صالح سليامن 

الطبعة الثانية ـ 1999م.
النوادر ـ أليب زيد ـ حتقيق حممد عبد القادر أمحد ـ دار الرشوق ـ بريوت ـ بال تاريخ   

النور السافر عن أخبار القرن العارش ـ لعبد القادر بن عبد اهلل العيدرويس تصحيح    
حممد رشيد الصفار ـ املكتبة العربية ـ بغداد ـ 1934م.
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نيل األوطار من أرسار منتقى األخبار ـ للعالمة حممد بن عيل الشوكاين دار الكلم    
الطيب ـ دمشق ـ 1999م.

دار  ـ  املرغيناين  بكر  ايب  بن  الدين عيل  برهان  للعالمة  ـ  املبتدي  بداية  اهلداية رشح    
الكتب العلمية ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ 1990م.

القاهرة  ـ  األزهرية  الكليات  مكتبة  ـ  للسيوطي  ـ  اجلوامع  مجع  رشح  اهلوامع  مهع    
الطبعة األوىل 1327هـ.

الوايف يف رشح الشاطبية يف القراءات السبع ـ للشيخ عبد الفتاح عبد الغني القايض ـ    
مكتبة السوادي ـ جدة الطبعة اخلامسة 1999.

الوجيز يف أصول الفقهـ  للدكتور وهبة الزحييلـ  دار الفكر املعارصـ  بريوتـ  الطبعة    
األوىل ـ1994م.
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