306

...دور القواعد النحوية يف استنباط األحكام الشرعية

)2016  (ديسمرب33 اإليضاح

)دور القواعد النحوية يف استنباط األحكام الشرعية (من اآلايت القرآنية
Role of syntactical Rules in Deriving Islamic Commandments
.from the Qura’nic Ayaat
*حافظ حممد سليم
** الدكتور نسرين طاهر
Abstract:
Linguists and Muslim jurists have depended heavily on the
Arabic language in their researches about Islamic legislation.
Their writings show a deep relationship between Islamic
commandments and the rules of Arabic grammar.The three
chapters of this research present a study of their work
syntactically, and analytically to explore the earliest approaches
and their various dimensions, and to detect the relationship with
the Islamic commandments in the current time.The first chapter
is about the role of nouns in deriving the Islamic commandments
from the Quranic ayaat.The second chapter discusses the role of
various verbs in deriving the Islamic commandments from the
Quranic Ayaat.The third chapter is about the role of Arabic
letters in deriving Islamic commandments from the Quranic
Ayat.This study hopes to help not only the linguists of Arabic
language but also the scholars of other related fields.

………………………………………………...

 ودور كبري يف أتسيس املذاهب،للقواعد النحوية أثر واضح يف أحكام الفقه اإلسالمي
 فعلم النحو، فكثري من املسائل الفقهية اليت تعتمد يف استنباطها على القواعد النحوية،الفقهية
 ألن األلفاظ مغلقة على، فهو األساس إلدراك املعاين،يعد آلة الستنباط األحكام الشرعية
 "ويرون الكالم يف معظم:( وقد صرح الزخمشري بقوله1)،معانيها حىت يفتحها علم النحو واإلعراب
.( ويقصد بعلم اإلعراب علم النحو2)،"أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنياً على علم اإلعراب
 وختتلف األحكام الفقهية بسبب اختالف،وحلروف املعاين أمهية خاصة يف استنباط األحكام
. اسالم آابد،* ابحث يف قسم اللغة العربية ابجلامعة الوطنية للغات احلديثة
. اسالم آابد، يف قسم اللغة العربية ابجلامعة الوطنية للغات احلديثة،** أستاذة مساعدة
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معانيها (3)،وصيغ األمر والنهي ،واملطلق واملقيد ،والعام واخلاص هلا دور كبري يف استنباط
األحكام .فالنحو له صلة وثيقة مبعرفة املعاين واستنباط األحكام ،فتختلف األحكام الشرعية ِطبقاً
ألحوال الكلمة من حيث املعىن وتركيب اجلمل واإلعراب.
تعريف املوضوع:
تتحدث هذه الدراسة عن أتثري القواعد النحوية على األحكام الفقهية ،ومرادي هبذا
البحث استخراج األحكام الفقهية واملعاين الدقيقة والفوائد املخفية من النصوص القرآنية على
أسس وقو ٍ
ٍ
اعد حنوية ،وأن أييت البحث تطبيقاً عملياً للفروع الفقهية أبدلة القواعد النحوية ،ويكون
البحث من حيث اهلدف حبثاً تطبيقياً ) ،(Applied researchومن حيث املنهج حبثاً حتليلياً
ومقارانً ).(Analytical and comparative research

حتديد املوضوع:
مل أحصر يف هذا البحث القواعد النحوية كلها ،بل اقتصرت على أمهها من بعض
األمساء واألفعال واحلروف واملعاين اليت هلا دور ابرز يف استنباط األحكام الشرعية ،وهكذا مل
أحصر األحكام الشرعية كلها ،بل اقتصرت على أهم املسائل الفقهية من العبادات واملعامالت ما
كان قابالً لالجتهاد مبقتضى القواعد النحوية ،ومل أحصر مجيع آايت األحكام بل اقتصرت على
بعضها ،خاصةً اليت قام احلكم فيها على حجة حنوية.
منهج البحث:

منهج البحث تطبيق القواعد النحوية على النصوص الشرعية وبيان بعض الفروع الفقهية
اليت تبىن على تلك القواعد ،وجعلت هذه الفروع أمثلة تطبيقية ،وذكرت اآلراء الفقهية يف اآلية
الستنباط املسألة الشرعية حول القاعدة النحوية ،وما رجحت يف الغالب بني أقوال الفقهاء ،ألن
عملي يف البحث استنباط األحكام على دليل حنوي دون الرتجيح بني اآلراء الفقهية ،ويكون هذا
البحث حبثاً تطبيقياً وحتليلياً ومقارانً بني القواعد النحوية والفروع الفقهية ،واستعنت يف حبثي هذا
بكتب اللغة العربية وكتب الفقه وأصول الفقه والتفاسري اللغوية والفقهية ،وبينت الشواهد من
األحاديث النبوية الشريفة ومن أشعار العرب وأمثاهلم لتقوية املعىن النحوي يف استنباط احلكم
الشرعي.
خطة البحث:
ويشتمل هذا البحث على مقدمة ،وثالثة مباحث ،وخامتة.
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املبحث األول :دور األمساء يف استنباط األحكام الشرعية:
حتدثت يف هذا املبحث عن أثر داللة األمساء يف استنباط األحكام الشرعية اليت
احتملت التأويل عند الفقهاء والنحاة وما يرتتب عليها من أحكام وفروع فقهية ،وسأبني األحكام
واألمثلة من آايت األحكام ،تظهر فيها مثرة االختالف بداللة األمساء املختلفة وهي :استنباط
األحكام الشرعية بداللة االسم املفرد احمللى ابأللف والالم على العموم ،واستنباط احلكم الشرعي
ابسم الصفة ،واستنباط األحكام الشرعية بلفظ "ما" املوصولة ،واستنباط احلكم الشرعي ابسم
اجلمع والتثنية ،واستنباط احلكم الشرعي ابسم العدد.
أ) استنباط األحكام الشرعية بداللة االسم املفرد واملعرف بـ"ال":
املراد ابسم املفرد واملعرف ابأللف والالم هنا اسم اجلنس املعرف ابأللف والالم ،هو ما
يصدق على القليل والكثري ،والدال على حقيقة موجودة يف أشخاص كثرية خمتلفني ابلشخصية ال
ابحلقيقة (4)،كالسارق ،والزاين ،وامليتة ،والرضاعة .االسم املفرد املعرف بـ (أل) إذا مل تكن األلف
والالم خالف بني الفقهاء هل تفيد العموم أم ال؟ يف ذلك على قولني:
 -1االسم املفرد احمللى ابأللف والالم يفيد العموم :وهذا قول مجهور األصوليني (5)،وقول
)(9
الفقهاء (6)،وهو ما عليه أكثر احلنفية (7)،واختاره بعض املالكية (8)،وعليه أكثر الشافعية،
)(12
واحلنابلة (10)،وبعض املعتزلة (11)،وهو اختيار ابن تيمية.
 -2االسم املفرد احمللى ابأللف والالم ال يفيد العموم :هذا هو القول نسبه عبد العزيز البخاري
)(15
إىل بعض احلنفية املتأخرين (13)،وهو اختيار الرازي (14)،وأكثر أتباعه.
األمثلة التطبيقية لالستنباطات الفقهية والنحوية من اآلايت القرآنية كما يلي:

السا ِر ُق
 -1احلكم الفقهي يف "مقدرا السرقة اليت تقطع فيها يد السارق" :قال هللا تعاىلَ  :و َّ
السا ِرقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْ ِديـَ ُه َما (16)،استنبط بعض الفقهاء بداللة االسم املفرد املعرف أبل على
َو َّ

العموم هبذه اآلية ،فلفظ السارق والسارقة ،مفرد أبل االستغراقية فهو عام يشمل كل األفراد
اليت يصدق عليها من غري حصر يف كمية معينة أو عدد معني ،فكل من صدق عليه هذا
االسم استحق العقوبة اليت هي قطع اليد ،فقال بعض الفقهاء :أنه حكم عام يف كل سارق
بغري النظر عن كمية ما سرقه ،فهي عامة يف كل سرقة صغرية أم كبرية ،وعموم اآلية يقتضي
اجياب القطع يف كل ما مسى أخذه سارقا ،فكل من يطلق عليه اسم السارق مقطوع حبكم
العموم.
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فذهب أهل الظاهر واخلوارج واحلسن البصري إىل قطع يد كل سارق سواء من سرق
قليالً أو كثرياً ،واحتجوا لذلك بعموم اآلية يقتضي إجياب القطع يف كل ما يسمى آخذه
سارقاً ،فكل من يطلق عليه اسم السارق مقطوع حبكم العموم ،وأيدوا ابحلديث الذي رواه
البخاري ومسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم" :لعن هللا
)(17

السارق يسرق البيضة فتقطع يده ،ويسرق اجلمل فتقطع يده".

وصرح اإلمام أمحد بن
)(18

حنبل ،يدل على أنه من وقع عليه اسم السارق وإن قل ذلك فقد وجب عليه القطع.

وذهب اجلمهور إىل أنه جيب القطع عند سرقة مقدار معني ختصيصاً بعموم اآلية مبا ورد من
اآلاثر .فذهب احلنفية إىل أن النصاب املوجب للقطع هو عشرة دراهم واحتجوا مبا روي عن
النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :ال قطع فيما دون عشرة دراهم" (19).وقال اإلمام مالك
والشافعي :ال قطع إال يف ربع دينار ،أو ثالثة دراهم ،واحتجوا ابحلديث الذي روي عن
عائشة رضي هللا عنها قالت" :كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقطع يف ربع دينار
فصاعداً" (20)،وما روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :ال يقطع يد السارق إال يف
ربع دينار فصاعداً".

)(21

فريجع اخلالف بني الفقهاء يف هذه املسألة يف معىن "أل" املفيدة للعموم يف اآلية،
وذهب أكثر الفقهاء إىل ختصيص لعموم اآلية من اآلاثر.

الزِاين
الزانِيَةُ َو َّ
 -2احلكم الفقهي عن "إقامة احلد على من زىن يف دار احلرب" :قال هللا تعاىلَّ  :
اجلِ ُدوا ُك َّل َو ِاح ٍد ِمْنـ ُه َما ِمئَةَ َجلْ َدةٍ (22)،استنبط الفقهاء من هذه اآلية بداللة االسم املفرد
فَ ْ

املعرف أبل االستغراقية ،فهو عام يشمل كل األفراد اليت يصدق عليها من غري حصر،
فيكون شامالً لكل زاين وزانية  ،وقال السيوطي يف اآلية عن الزاين والزانية أي على أي
حال ،ويف أي زمان ومكان (23)،وإقامة احلد على من زىن يف دار احلرب ،ويذهب الشافعية
واملالكية إىل أن من اقرتف ما يوجب حد الزان ،فإنه يقام عليه احلد ،سواء أكان يف دار
السالم أم يف دار احلرب ،واحتجوا على ذلك بعموم اآلية.
وذهب احلنفية إىل أنه ال يقام احلد على من ارتكب ما يوجب حداً يف دار احلرب،
واحتجوا على ذلك حبديث" :ال تقام احلدود يف دار احلرب" (24)،وادعوا ختصيص اآلية هبذا
احلديث ،حول هذا املوضوع ما جاء يف اهلداية" :ومن يف دار احلرب أو يف دار البغي مث
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خرج إلينا ال يقام عليه احلد" ،فريجع اخلالف يف هذا املسالة بداللة االسم املفرد ،ابأللف
والالم على العموم هبذه اآلية.
ب) استنباط األحكام الشرعية ابسم الصفة:
األمثلة من اآلايت القرآنية يف مسألة "عتق الرقبة يف كفارة اليمني والظهار" :قال هللا

ِ
ِ
اخ ُذ ُكم َّ ِ ِ ِ
ِ
اخ ُذ ُكم ِمبَا َع َّق ْد ُُتُ ْاأل َْْيَا َن فَ َكفَّارتُهُ إِطْ َع ُام َع َشرةِ
َ
اَّللُ ابللَّ ْغ ِو يف أَْْيَان ُك ْم َولَك ْن يـُ َؤ ْ
َ
تعاىلَ :ال يـُ َؤ ُ
مساكِني ِمن أَوس ِط ما تُطْعِمو َن أَهلِي ُكم أَو كِسوتُـهم أَو َحت ِرير رقَـب ٍة (25)،وقال تعاىل :والَّ ِذين يظَ ِ
اهُرو َن
َ َُ
ُ ْ ْ ْ َْ ُْ ْ ْ ُ َ َ
ََ َ ْ َْ َ
)(26
ِ ِ ِ
اسا ،فآية الرقبة مطلقة بدون صفة
ودو َن لِ َما قَالُوا فَـتَ ْح ِر ُير َرقَـبَ ٍة ِم ْن قَـْب ِل أَ ْن يـَتَ َم َّ
م ْن ن َسائ ِه ْم ُمثَّ يـَعُ ُ

اإلْيان يف كفارة اليمني والظهار ولكنها يف كفارة القتل اخلطأ موصوفة ابإلْيان ،كما قال هللا
تعاىلَ  :وَم ْن قَـتَ َل ُم ْؤِمنًا َخطَأً فَـتَ ْح ِر ُير َرقَـبَ ٍة ُم ْؤِمنَ ٍة(27)،وقد أمجع الفقهاء على وجوب كون الرقبة
مؤمنة ،فال جتزئ الرقبة الكافرة يف كفارة القتل اخلطأ ،واختلف الفقهاء بصفة اإلْيان ويف جواز
عتق الرقبة غري املؤمنة يف كفارة اليمني والظهار على قولني:

القول األول :اآلية مطلقة ومل تقيد بصفة اإلْيان ،فأي رقبة أعتقت فقد أوىف املكفر ما
عليه وخرج من العهدة ،سواء أكانت مؤمنة أم كافرة وهذا القول ذهب إليه احلنفية والظاهرية وهو
قول احلنابلة وقول اإلمامية (28)،واختاره الطربي والشوكاين والنسفي وأبو حيان ،واجلصاص،
)(29
والطربي ،واألردبيلي ،واآللوسي.
القول الثاين :اآلية مطلقة عن ذكر صفة اإلْيان إال أنه قد ورد يف كفارة القتل اخلطأ
اشرتاط اإلْيان يف الرقبة ،وإذا احتد احلكم وجب محل املطلق على املقيد وإن اختلف السبب،
وهذا قول مذهب املالكية والشافعية والزيدية ورواية أمحد (30)،واختاره الواحدي ،وابن العريب
)(31
والقرطيب ،والبغوي ،واخلازن ،والبيضاوي ،والرازي ،والسيوطي ،والثعاليب ،ورشيد رضا.
ويظهر أثر اخلالف بني الفقهاء ،يف استنباط هذه املسألة ،ابسم الصفة وبدون الصفة.
ج) استنباط األحكام الشرعية بلفظ "ما" املوصولة:

 -1احلكم الشرعي يف "تعيني قراءة الفاحتة يف الصالة" :قال هللا تعاىل :فَاقْـَرءُوا َما تَـيَ َّسَر ِم َن
الْ ُق ْرآَ ِن (32)،وردت هذه اآلية يف الصالة ،بداللة سياق الكالم ،وهي نص عام يف مجيع ما

معىن عامةً ،وتعريف
تيسر من القرآن الكرمي ،والدليل على أن كلمة "ما" من اسم املوصول ً
معىن كقولنا" :ما"
العام كل لفظ ينتظم مجيعاً من األفراد ،إما لفظاً كقولنا :مسلمون ،وإما ً
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و"من" (33)،فكلمة "ما" يف اآلية عامة يف مجيع ما تيسر ،فاحتة كانت أو غريها فيقتضي أن
يكون املأمور به اجلزء العام من القرآن ،واألمر يدل على أجزاء املأمور به ويدل النص على
أن أي جزء قرأ كان جمزايً (34)،فذهب احلنفية إىل قراءة الفاحتة ليست من فرائض الصالة بل
هي واجب من واجباهتا (35)،ألهنم يرون عامة .وذهب اإلمام الشافعي واإلمام أمحد ومالك
رمحهم هللا تعاىل إىل أن قراءة الفاحتة يف كل ركعة ال تصح الصالة بدوهنا ،واستدل اجلمهور
)(36
ابحلديث" :عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب"،
فاجلمهور حيملون العام على اخلاص ،وأجاب أصحاب احلنفية عن احلديث وقالوا" :وعملنا
ابآلية واخلرب على وجه ال يتغري به حكم الكتاب ،فحملنا اخلرب على نفي الكمال ،أي ال
صالة كاملة ،فيكون مطلق القراءة فرض حبكم الكتاب ،وقراءة الفاحتة واجبة حبكم اخلرب،
لكنها ليست شرطاً للصحة" (37)،فيظهر اخلالف بينهم بكلمة "ما" املوصولة.
 -2احلكم الفقهي لـِ "حرمة الذبيحة مرتوك التسمية" ودليله النحوي :قال هللا تعاىل :وَال َأتْ ُكلُوا
َ

ِ
اس ُم َّاَّللِ َعلَْي ِه َوإِنَّهُ لَِف ْسق (38).ظاهر هذه اآلية النهي عن أكل ما مل يذكر اسم هللا
ِمَّا َملْ يُ ْذ َك ِر ْ
عليه ،ولكن الفقهاء اختلفوا يف حكم الذبيحة املسلم إذا ترك التسمية على الذبيحة على
ثالثة أقوال:

 -3القول األول :حيرم األكل ِما تركت التسمية عليه سواء أتركها انسياً أم عامداً ،بعموم اآلية،
وهو مروي عن ابن عمر وانفع وابن سريين ،والشعيب ،والثوري ،وداود الظاهري ،ورواية أمحد،
واختاره ابن تيمية ،وابن حزم الظاهري ،وأبو حيان (39)،واستدل أصحاب هذا القول بظاهر
هذه اآلية ،فكلمة "ما" يف اآلية عن املذبوحات بداللة السياق أو بداللة عامة توجب حرمة
مرتوك التسمية من ذبيحة املسلم والكافر (40)،وقالوا أن اآلية عامة شاملة لكل ما ترك ذكر
اسم هللا عليه ،وهو شامل للناسي والعامد.
وقال أبو حيان" :والظاهر أن املراد بقوله هذا ظاهره لعموم اآلية وهو مرتوك
التسمية" (41)،وأيد أصحاب هذا القول ابحلديث أنه قال صلى هللا عليه وسلم " :ما أهنر
الدم وذكر اسم هللا عليه فكلوا" (42)،وقال لعدي" :إذا أرسلت كلبك املعلم وذكرت اسم هللا
فقتل فكل ،وإن خالط كلبك كالب أخر فال أتكل ،فإنك إمنا مسيت على كلبك ومل تسم
)(43
غريه".
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القول الثاين :جيوز األكل من ذبيحة من ترك التسمية انسياً ،وحيرم من ذبيحة من تركها
عامداً ،وهو قول احلنفية ،وقول املالك وأمحد ،واختاره اجلصاص والطربي ،وابن العريب،
والنحاس ،والقرطيب ،واآللوسي (44)،وقال أصحاب هذا القول الثاين :هذه اآلية عامة إال أنه
قامت الداللة على أن الناسي غري مراد من اآلية ويف هذا يقول اجلصاص" :وظاهر اآلية
موجب التحرمي ما ترك اسم هللا عليه انسياً كان ذلك أم عامداً ،إال أن الداللة قد قامت
عندان على أن النسيان غري مراد به" مث قال" :وإمنا قلنا إن ترك التسمية انسياً ال ْينع صحة
الذكاة ،وألن الناسي يف حال نسيانه غري مكلف للتسمية ،وروي عن رسول هللا صلى هللا
)(45
عليه وسلم" :جتاوز هللا عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
القول الثالث :جيوز األكل ِما تركت التسمية عليه مطلقاً ،سواء أتركها انسياً أم عامداً ،وهو
قول اإلمام الشافعي ،ورواية عن اإلمام مالك ،وقول اإلمام أمحد ،وروي عن ابن عباس وأيب
هريرة وعطاء احلسن وسعيد بن املسيب وجابر بن زيد وعكرمة ،واختاره الطربي والواحدي
والبيضاوي والرازي وصاحب املنار (46)،وذهبوا إىل أن هذه اآلية عامة يف كل ما مل يذكر اسم
هللا عليه ،إال أهنا خمصصة ابلسنة ،وهو ما روي من أن "ذكر هللا مع املسلم سواء قال أو مل
يقل (47)،وذبيحة املسلم حالل وإن مل يذكر اسم هللا" (48).وقال الرازي أن هذه اآلية عن
)(49
العام املراد به اخلصوص.
فظهر اخلالف بينهم يف هذا احلكم الشرعي بداللة املفهوم العام لكلمة "ما" املوصولة.
د) استنباط احلكم الشرعي ابسم اجلمع والتثنية:
احلكم الفقهي لـِ" :نصيب األم من الرتكة مع اإلخوة" ودليله النحوي ،قال تعاىل :فَِإ ْن

س (50).إذا كان أخ واحد للميت أخذت األم كامل نصيبها وهو الثلث
َكا َن لَهُ إِ ْخ َوة فَِِل ُِم ِه ُّ
الس ُد ُ
ابتفاق العلماء ،وهذه اآلية خاصة ببيان نصيب األم من الرتكة إذا ان معها أكثر من أخ واحد،
وقد اتفق العلماء على أنه إذا كان للميت ثالثة إخوة أحياء ،فإن األم حتجب عن الثلث إىل
السدس ،ألن الثالثة متفق على مجعيتها ،ولكنهم اختلفوا يف نصيبها إذا كان معها أخوان على
رأيني:
الرأي األول :إن األخوين ال حيجباهنا إىل السدس ،وهو رأي ابن عباس ،
احلنفية وأكثر الشافعية واحلنابلة.

)(51

وبه

اإليضاح ( 33ديسمرب )2016

دور القواعد النحوية يف استنباط األحكام الشرعية...

313

الرأي الثاين :أهنما حيجباهنا إىل السدس ،وهو رأي عمر وعثمان وعلي وابن مسعود
وزيد بن اثبت رضي هللا تعاىل عنهم(52)،وبه قال اإلمام مالك (53)،وبعض أصحاب الشافعي.
الدليل النحوي :رأي ابن عباس رضي هللا عنه أهنا ال حتجب إال بثالثة ودليله يف ذلك
أن اإلخوة مجع وأن أقل اجلمع ثالثة ،وقال لعثمان رضي هللا عنه واإلخوان بلسان قومك ليسا
إبخوة (54)،واحتج أبن التعبري يف اآلية جاء بلفظ اجلمع يف اإلخوة ،وأكثر أهل اللغة يقرون أن
أقل اجلمع ثالثة .واحتج اآلخرون أن لفظ اجلمع قد يقع على االثنني يف اللغة ،ووردت نصوص

ص ِم إِ ْذ تَ َس َّوُروا
القرآن عرب فيها عن االثنني ابجلمع ،من ذلك قوله تعاىلَ  :وَه ْل أ َََت َك نـَبَأُ ْ
اخلَ ْ
ِ
اب (55)،حيث قال (إذ تسوروا) ابجلمع ،ومها اثنان ،ألن هللا تعاىل بينها بعد ذلك:
الْم ْحَر َ
خصم ِ
ضنَا َعلَى بـَ ْع ٍ
ض ،ولذلك يقول ابن فارس" :ومن سنن العرب اإلتيان بلفظ
ان بـَغَى بـَ ْع ُ
َ َْ
)(58
)(57
)(56
ت قُـلُوبُ ُك َما ،يريد قلبيكما ،وظل
صغَ ْ
اجلمع واملراد واحد واثنان" ،كقوله تعاىل :فَـ َق ْد َ

هذا النمط من الكالم شائع عند العرب فكما يقيمون االثنني مقام اجلمع يقيمون الواحد مقام
االثنني ،كقول امرئ القيس:
بسقط اللوى بني الدخول فحومل
فقا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
فخاطب الواحد بصيغة االثنني .فسبب اخلالف ،حيث استدل بعضهم مبسألة فقهية
حكم الشارع أبن أقل اجلمع فيها اثنان أو ثالثة ،وفيه رأاين:
 -1أن أقل اجلمع املطلق ثالثة ،وهو رأي ابن عباس رضي هللا عنه ،وبه قالت احلنفية وأكثر
)(59
الشافعية واحلنابلة.
 -2ورأى الثاين ابن أقل اجلمع اثنان ،وهو رأي عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ،وبه اإلمام
)(60
مالك وابن داود من أهل الظواهر وبعض أصحاب الشافعي.
هـ) استنباط احلكم الشرعي ابسم العدد:

ص َن ِأبَنْـ ُف ِس ِه َّن
مثال عن احلكم الشرعي يف "عدة املطلقة" :قال تعاىلَ  :والْ ُمطَلَّ َق ُ
ات يـَتَـَربَّ ْ
ثََالثَةَ قُـُر ٍوء (61).أوجب هللا تعاىل على كل امرأة طلقها زوجها بعد الدخول وهي غري حامل أن

تعتد مدة ثالثة قروء إذا كانت ِمن حيصن ،فقد ورد خالف بني الفقهاء من الصحابة والتابعني
ومن بعدهم يف يف املراد من القروء ،وهو يطلق يف اللغة على احليض كما يطلق على الطهر أيضاً،
فذهب عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وعبد هللا بن مسعود وأبو موسى األشعري وأيب بن
كعب ،وابن عباس وسعيد بن املسيب وعلقمة واألسود وسعيد بن جبري وعكرمة وقتادة
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وغريهم (62)،وإليه ذهب احلنفية إىل أن املراد ابلقروء يف اآلية احليض (63)،وذهب ابن عمر وزيد بن
اثبت وعائشة وسامل والزهري وغريهم (64)،وذهب الفقهاء من املالكية والشافعية وأمحد يف رواية
)(65
عنه إىل أن املراد ابلقروء يف اآلية الطهر.
الدليل النحوي :إن لفظة الثالثة يف اآلية خاص تعريف العدد معلوم فيجب العمل فيه،
واحتج أصحاب القول الثاين والقروء إذا كان مبعىن احليض كان مؤنثاً ،فكان ينبغي أن يقول
"ثالث" ولو كان املراد هو احليض ،أما الطهر فهو مذكر لذلك قال" :ثالثة قروء" ،وفيه إشارة إىل
أن املراد األطهار ال احليض (66)،أتنيث العدد "ثالثة" يدل أن املعدود مذكر ،فيكون املراد به
)(67
"الطهر" ال "احليض" ألن العدد من ثالثة إىل تسعة يؤنث مع املذكر ،ويذكر مع املؤنث،
واستدل كذلك من قوله تعاىلَ  :س َّخَرَها َعلَْي ِه ْم َسْب َع لَيَ ٍال َوَمثَانِيَةَ أ ََّايٍم (68)،ألن احليضة لفظ مؤنث،
فكانت اثبات اهلاء قرينة دالة على أتنيث العدد وتذكري املعدود ،وهو األطهار ،واستدلوا بقول
عائشة رضي هللا عنها اليت قالت" :هل تدرون األقراء؟ إمنا األقراء األطهار" (69)،واستدل على
مواقفهم ابللغة فقال :إن اجلمع ورد على صيغة "فعول" وهو مجع خاص ابلقرء مبعىن الطهر ،ولوا
)(70
كان املراد به احليض جلمعه على "أفعال".
ومل يرتض هذا الدليل كثري من العلماء احلنفية واستدلوا ابلسنة أن املراد ابلقرء هو
احليض ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم" :طالق األمة ثنتان وقروءها حيضان" (71)،وورد يف
السنة ما يقوي إرادة احليض ابلقرء ،فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :املستحاضة تدع
الصالة أايم أقرائها" (72)،فلو كان املراد ابألقراء األطهار ملا منعت الصالة ،والرسول صلى هللا عليه
وسلم مبني للقرآن نزل عليه بلغته.
فهذا املثال يوضح أن اخلالف بينهم يف داللة القروء وداللة اسم العدد "ثالثة".
املبحث الثاين :دور األفعال املختلفة يف استنباط األحكام الشرعية:
وبعد الكالم عن األمساء وأثرها يف استنباط األحكام ،أبدأ بذكر دور األفعال يف
استنباط األحكام وخاصة يف داللة األمر والنهي وآاثرمها يف استنباط األحكام ولذا قال
السرخسي" :أحق ما يبدأ به يف البيان األمر والنهي ،ألن معظم االبتالء هبما ومبعرفتهما تتم معرفة
األحكام ويتميز احلالل من احلرام" (73)،فتكلمت يف هذا املبحث عن داللة األمر والنهي وآاثرمها
يف استنباط األحكام ،وحبثت عن اختالف الفقهاء الذي يرجع إىل صيغة األمر املطلق للوجوب
أو الندب ،أو التكرار ،أو الفور ،وحتدثت فيه عن اختالف الفقهاء الذي يرجع إىل صيغة النهي
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للتحرمي أو الكراهة ،وداللة النهي على فساد املنهي عنه ،وذكرت أمثلة من آايت األحكام
اختلف فيها الفقهاء ،فجعلت الكالم على ماهية األمر والنهي وصيغهما وحكمهما مفتاحاً
ملوضوع حبثي.
أ) استنباط األحكام الشرعية بداللة األمر على الوجوب:
كثري من املسائل اليت خالف فيها الفقهاء بناءً على أن األمر يدل على الوجوب أو
الندب ،واألمثلة التطبيقية من اآلايت القرآنية كما يلي:

ِ
الص َالةَ َوآَتُوا َّ
الزَكاةَ َو ْارَك ُعوا َم َع
يموا َّ
 -1حكم "الصالة مع اجلماعة" :قال هللا تعاىلَ  :وأَق ُ
َّ ِ ِ
ني (74).استدل بعض الفقهاء هبذه اآلية على وجوب الصالة املفروضة مع اجلماعة ،فهم بعض
الراكع َ
املالكية والشافعية الذين يرون وجوهبا على الكفاية ،واإلمام أمحد بن حنبل واألوزاعي وداود الظاهري
الذين يرون أن وجوهبا وجوب عني (75)،وقال ابن القدامة" :اجلماعة واجبة للصلوات اخلمس" ،ومل
)(76
يوجبها مالك ،وأبو حنيفة والشافعي.

الدليل النحوي :ووجه داللتها يف هذا اآلية على وجوب اجلماعة أن "مع" يف اآلية ظرف دال
على الصحبة واالجتماع ،فهي مشعرة مبعىن اجلمعية يف أداء العمل زماانً أو مكاانً ،وقد اقرتنت
بفعل األمر املطلق الدال على الوجوب وهو "اركعوا" فيكون معىن "واركعوا مع الراكعني" أقيموا
الصالة مع املصلني ال منفردين (77)،واستدل اإلمام أمحد بوجوهبا مبا أييت:
أ -يدل قوله تعاىل :وإِذَا ُكْن ِ
ك (78)،ولو مل تكن
ت َهلُُم َّ
الص َالةَ فَـلْتَـ ُق ْم طَائَِفة ِمْنـ ُه ْم َم َع َ
ت في ِه ْم فَأَقَ ْم َ
َ
َ
واجبة لرخص فيها حالة اخلوف.
ب -وِما يد على وجوهبا ما رواه أبو داود عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم "لقد مهمت أن آمر فتييت فيجمعوا حزماً من حطب مث آيت قوماً يصلون يف بيوهتم
ليست هلم علة فأحرقها عليهم" (79)،ويدل على الوجوب َه ُّم الرسول صلى هللا عليه وسلم بتحريق
بيوت الذي ال أيتون الصالة .واإلمام أبو حنيفة والشافعي واملالك يذهبون إىل أداء الصالة مجاعة
سنة مؤكدة ،ويستدلون على ذلك ابألحاديث النبوية الشريفة .فيظهر اخلالف بني الفقهاء يف
اآلية بسبب داللة األمر املطلق على الوجوب.
َّ ِ
ِ ِ
ِ
َج ٍل
ين آَ َمنُوا إذَا تَ َدايـَْنـتُ ْم ب َديْ ٍن إ َىل أ َ
" -2كتابة الدين واإلشهاد عليه" :قال هللا تعاىلَ  :اي أَيـُّ َها الذ َ

ُم َس ًّمى فَا ْكتُـبُوهُ (80).بينت هذا اآلية كتابة الدين واإلشهاد عليه ،وقد استدل الظاهرية هبذه اآلية وجوب
كتابة الدين واإلشهاد عليه ،وذهب الفقهاء اآلخرون إىل أهنا مندوبة.
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الدليل النحوي :احتج الظاهرية أبن حكم الكتابة واإلشهاد ورد بصيغة األمر يف قوله تعاىل:
"فاكتبوه" وقوله "واستشهدوا" ،وأصل األمر أن حيمل على الوجوب ،قال ابن حزم" :فإن كان
القرض إىل أجل ،ففرض عليهما أن يكتباه وأن يشهدا عليه ،وال جيوز نقل أوامر هللا تعاىل عن
الوجوب إىل الندب إال لنص آخر" (81)،وحيث أنه ال نص هنا وال قرينة تصرف عن املعىن
األصلي ،فيبقى األمر للوجوب ،وذهب اجلمهور إىل أن األمر هنا للندب ،فال أيمث التارك ،لوجود
القرينة اليت تصرفه إىل هذا املعىن واحتجوا أبن األمر هنا خرج عن أصله وهو الوجوب إىل الداللة
)(82
على "الندب".
ِ
اب لَ ُك ْم" للوجوب أم لإلابحة؟" ذهب اجلمهور إىل
" -3هل األمر يف قوله تعاىل "فَانْك ُحوا َما طَ َ

أن األمر يف قوله تعاىل" :فأنكحوا" لإلابحة مثل األمر يف قوله تعاىل" :وكلوا واشربوا" .وقال أهل
الظاهر :النكاح واجب ومتسكوا بظاهر هذا اآلية ،ألن األمر للوجوب ،وهم حمجوبون بقوله
ِ ِ
صِ ُربوا َخْيـر لَ ُك ْم" .قال اإلمام الفخر الدين الرازي:
تعاىلَ " :وَم ْن َملْ يَ ْستَط ْع مْن ُك ْم طَْوًال" إىل قولهَ " :وأَ ْن تَ ْ
"فحكم تعاىل أبن ترك النكاح يف هذه الصورة خري من فعله ،فدل ذلك عن أنه ليس مبندوب فضالً عن
)(83
أنه واجب".

-3

"هل العمرة واجبة كاحلج؟" اختلف الفقهاء يف حكم العمرة ،فذهب الشافعية واحلنابلة إىل
أهنا واجبة كاحلج ،وهو مروي عن علي وابن عمر وابن عباس  ،وذهب املالكية واحلنفية
على أن العمرة سنة وهو مروي عن ابن مسعود وجابر بن عبد هللا  (84).استدل الشافعية

واحلنابلة بقوله تعاىلَ  :وأَِمتُّوا ا ْحلَ َّج َوالْ ُع ْمَرةَ ََِّّللِ،
واإلتيان به كامالً َتماً فدل على الوجوب ،وكلمة "أمتوا" مبعىن األمر ابإلمتام وجوابً ،عليه تكون
العمرة واجبة على املسلمني ،وأيدا ابحلديث ما روي عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :دخلت
العمرة يف احلج إىل يوم القيامة" (86)،وذكر القرطيب حديثاً مرفوعاً قال صلى هللا عليه وسلم" :إن
احلج والعمرة فريضتان ال يضر أبيِهما بدأت" (87)،واستدل املالكية واحلنفية على أن العمرة سنة
بعدم الذكر العمرة يف اآلايت اليت دلت على فرضة احلج ،واستدل ابحلديث ما روي عن جابر
رضي هللا عنه" :أن رجالً سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال :ال ،وأن
)(88
تعتمروا خرياً لكم".
)(85

فقد أمرت اآلية ابإلمتام وهو فعل الشيء
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ب) استنباط األحكام الشرعية بداللة األمر بعد النهي:
اختلف العلماء يف داللة األمر بعد النهي ،بعض الفقهاء يقولون األمر بعد النهي يدل
على اإلابحة ،وقال بعض الفقهاء األمر بعد النهي يدل على الوجوب ،يرتتب على هذه القاعدة
مسائل فقهية منها:

ث أ ََمَرُك ُم
وه َّن ِم ْن َحْي ُ
" -1وطئ الزوجة بعد طهرها من احليض" :قال هللا تعاىل :فَِإذَا تَطَ َّه ْر َن فَأْتُ ُ
اَّللُ (89).فذهب ابن حزم الظاهري إىل أنه واجب على الرجل أن جيامع زوجته كل طهر إن قدر على
َّ
ذلك ،وإال فهو ٍ
عاص ودليله يف ذلك األمر يف قوله تعاىل "فأتوهن" (90)،فاجلمهور ذهبوا إىل أن األمر
هنا لإلابحة ألنه بعد حظر.
ضي ِ
ِ ِ
ت
" -2االنتشار بعد صالة اجلمعة ،والصيد بعد التحلل من اإلحرام" :قال تعاىل :فَإ َذا قُ َ
ِ )(91
الص َالةُ فَانْـتَ ِشُروا ِيف ْاأل َْر ِ
ادوا (92).يف
ض ِل َّ
َّ
ض َوابْـتَـغُوا ِم ْن فَ ْ
اصطَ ُ
اَّلل ،وقوله تعاىلَ  :وإِذَا َحلَْلتُ ْم فَ ْ
)(93
اآليتان جاءت صيغة األمر بعد حظر فيدل على اإلابحة ،وذهب اجلمهور إىل أنه ليس بواجب،
وقال اإلمام الشافعي يف أحكام القرآن" :وأوامر هللا تعاىل حتتمل معاين ،منها :اإلابحة ،كاألوامر الواردة
بعد احلظر".

ج) استنباط األحكام الشرعية بداللة األمر على الفور أو الرتاخي:

هل صيغة األمر تقتضي الفور أم ال تقتضيه؟ فاختلف الفقهاء يف داللة صيغة األمر
املطلق على الفور أو على جواز التأخري ،يرتتب على هذه القاعدة مسائل فقهية ،منها:
"وجوب املبادرة إىل أداء فريضة احلج" :ذهب احلنابلة واملالكية إىل أن احلج فرض

على الفور فمن عليه احلج وأمكنه فعله ،وجب عليه أن يبادر إىل أدائه وال جيوز له أن يؤخر ،فإن
أخر لغري عذر كان آمثاً ،وذلك لقوله تعاىل :وََِّّللِ علَى الن ِ ِ
ِ
اع إِلَْي ِه
استَطَ َ
َ َ
َّاس ح ُّج الْبَـْيت َم ِن ْ
َسبِ ًيال (94)،وقوله تعاىلَ  :وأَِمتُّوا ْاحلَ َّج َوالْ ُع ْمَرةَ ََِّّللِ (95).ويرى ابن تيمية أن احلج على الفور وِما
استدل به على ذلك هو أن األمر املطلق يقتضي الفور (96)،واحتج الشافعية بعمل النيب صلى هللا
عليه وسلم أبنه ال يقتضي األمر على الفور ،أخر الرسول صلى هللا عليه وسلم أداء احلج إىل
السنة العاشرة مع أنه فرض قبل ذلك ،فلو كان احلج واجباً على الفور مل جيز التأخري ،وأما احلنفية
كالكرخي منهم ذهب إىل أن احلج على الفور موافقاً مع قوله" :إن األمر يقتضي الفور" .وذهب
أبو يوسف إىل أنه واجب على الفور ،وذهب حممد إىل أنه واجب على الرتاخي ،واختُلِف يف
)(97
الرواية عن أيب حنيفة فنُ ِقل عنه مثل قول أيب يوسف ومثل قول حممد".
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د) استنباط األحكام الشرعية بداللة األمر على التكرار أو املرة:
اختلف الفقهاء يف األمر املطلق اخلايل من القرائن ،هل يفيد التكرار بصفة ذاهتا أم ال؟
يرتتب على هذه القاعدة األصولية مسائل فقهية ،منها:

َّ ِ
ين آَ َمنُوا إِذَا قُ ْمتُ ْم إِ َىل
"جواز الصالة كلها بوضوء واحد" :قال هللا تعاىلَ  :اي أَيـُّ َها الذ َ
الص َالةِ فَا ْغ ِسلُوا (98).ومن ذهب إىل أن األمر إذا كان معلقاً بشرط أو صفة ،يقتضي التكرار
َّ

أوجب تكرار الوضوء لكل فريضة ،هذا الرأي البن تيمية يف قوله تعاىل" :إذا قمتم إىل الصالة
فاغسلوا" األمر يقتضي التكرار ،فيجب الوضوء كلما قام الشخص إىل الصالة (99)،ونقل أبو
يعلى عن اإلمام أمحد رواية يف قوله تعاىل" :إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا" ،فإن ظاهرها يدل على
أنه إذا قام فعليه الوضوء (100)،ولكن النيب صلى هللا عليه وسلم خص بفعله ،كان يوم الفتح صلى
النيب صلى هللا عليه وسلم بوضوء واحد (101)،وذهب مجهور الفقهاء إىل جواز أداء صالتني أو
أكثر بوضوء واحد بناء على أن األمر ال يقتضي التكرار ،قال السرخسي" :الصحيح من مذهب
علمائنا أن صيغة األمر ال يوجب التكرار وال حتتمله" (102)،وهو مذهب بعض املالكية كما أنه
مذهب كثري من الشافعية.
ه) استنباط األحكام الشرعية بداللة صيغة النهي على التحرمي:
ترد صيغة النهي يف لغة العرب مبعىن التحرمي ،والكراهة ،وغريها من املعاين ،يرتتب على
هذه القاعدة فروع فقهية كثرية منها:

أكل املال ابلباطل :قال تعاىلَ :ال َأتْ ُكلُوا أَموالَ ُكم بـيـنَ ُكم ِابلْب ِ
اط ِل إَِّال أَ ْن تَ ُكو َن ِجتَ َارًة َع ْن
ْ َ ْ َْ ْ َ
تَـَر ٍ
اض ِمْن ُك ْم (103)،دلت اآلية على احلكم الشرعي اآليت :حترم أكل األموال ابلباطل أي بغري حق،

وهو كل ما خيالف الشرع أو يؤخذ بغري عوض ،وله أحوال كثرية ينهى هللا تعاىل كل واحد من
املؤمنني عن أكل مال غريه ابلباطل ،وعن أكل مال نفسه ابلباطل ،ألن قوله تعاىل "أموالكم" يقع
على مال نفسه ومال غريه ،فكل األموال هي لِلمة ،وأكل ما نفسه حيرم إنفال املال على وجوه
الباطل ،وأكل مال غريه ابلباطل أن أبنواع املكاسب غري املشروعية كالراب والقمار والغصب
والبخس ،فالباطل ما خيالف الشرع ،وقال ابن عباس واحلسن البصري :هو أن أيكل بغري عوض،
فالباطل ما يؤخذ بغري عوض ،ويشمل األكل ابلباطل كل ما يؤخذ عوضاً عن العقود الفاسدة أو
الباطلة ،كبيع ما ال ْيلك ،ومثن املأكول الفاسد غري املنتفع به ،ومثن ما ال قيمة له وال ينتفع به
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كالقردة واخلنازير وامليتة واخلمر وأجر النائحة وآلة اللهو ،فمن ابع بيعاً فاسداً وأخذ مثنه ،كان مثنه
)(104
حراماً خبيثاً.
و) استنباط األحكام الشرعية بداللة النهي على فساد املنهي عنه:

هذه املسألة من أعظم مسائل علم أصول الفقه يف ابب النهي خاصة ،وحمل اخلالف
فيها النهي اجملرد عما يدل على الصحة أو الفساد ،النهي ال خيلو إما أن يرد على عني الفعل
كالنهي عن الراب والزان وغري ذلك ،أو يرد على صيغة الفعل كالنهي عن البيع والشراء بعد النداء
لصالة اجلمعة وغري ذلك ،يتفرع على هذه القاعدة مسائل فقهية كثرية منها:

َّ ِ
ين آَ َمنُوا إِ َذا
"هل يفسخ البيع بعد النداء لصالة اجلمعة؟" قال هللا تعاىلَ  :اي أَيـُّ َها الذ َ
ِ
لص َالةِ ِمن يـوِم ْ ِ
اس َع ْوا إِ َىل ِذ ْك ِر َّاَّللِ َوذَ ُروا الْبَـْي َع (105)،دلت اآلية الكرْية "وذروا البيع"
ي لِ َّ
اجلُ ُم َعة فَ ْ
ْ َْ
نُود َ

على حرمة البيع والشراء وسائر املعامالت وقت النداء لصالة اجلمعة ،وخص البيع ،واختلف
الفقها يف عقد البيع هل صحيح أم فاسد؟ ،فذهب اإلمام مالك واحلنابلة والظاهرية إىل أنه ال
ينعقد ،وقالوا يفسخ العقد ألنه وقع على خالف ما طلبه الشارع (106)،وذهب بعض العلماء منهم
أمحد يف رواية إىل أن النهي للتحرمي ،والتحرمي يقتضي الفساد ،فأبطلوا البيع ،وقال القرطيب مذهب
)(107
اإلمام مالك أن يرتك البيع إذا نودي للصالة ويفسخ عنده ما وقع من البيع يف ذلك الوقت،
وقال احلنفية" :فإن البيع يف هذا الوقت وإن كان منهياً عنه لكنه يفيد امللك وغريه من أحكام
البيع" (108)،فيتفرع منها املسائل الفقهية اليت اختلف الفقهاء فيها بناءً على هذه القاعدة.
املبحث الثالث :دور حروف املعاين يف استنباط األحكام الشرعية:

للحروف أمهية خاصة يف استنباط األحكام الشرعية ،وللفقهاء جهود طيبة يف حروف
املعاين ،وهناك دخل كبري يف استنباط األحكام الشرعية ونفع عظيم لِلمة املسلمة ،وقد وجدان
فقهاء الشريعة استنبطوا بعض األحكام الشرعية حبروف املعاين ،وختتلف األحكام الفقهية بسبب
اختالف معانيها ،فقررت أن أقدم يف هذا املبحث بني يدي القارئ الفائدة اجلليلة ،يدور الكالم
فيه عن استنباط األحكام الشرعية ابحلروف املختلفة بسبب تعدد معانيها يف اآلايت القرآنية كما
يلي:
أ) استنباط احلكم الشرعي حبرف اجلر "الباء":
الباء يف قوله تعاىل :وامسحوا بِرء ِ
وس ُك ْم (109)،اتفق العلماء على مسح الرأس من
َ ْ َ ُ ُُ
فرائض الوضوء ،ولكنهم اختلفوا يف مقدار مسح الرأس ،واخلالف يف اآلية معىن حرف "ابء"
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"برءوسكم" ألهنا حتتمل ٍ
معان كثرية ،ويتفرع عنها مسألة فقهية" :ما املقدار الواجب يف مسح
الرأس يف الوضوء؟" فقال اإلمام مالك وأمحد بن حنبل مبسح الرأس كله ،وقال اإلمام أبو حنيفة
مبسح انصية الرأس وقدر الناصية بربع الرأس ،وعند اإلمام الشافعي هو ما يصح اطالق اسم
)(110
املسح عليه ولو مسح شعرات.
اآلراء اليت ذكرها النحاة والفقهاء يف معىن "ابء" يف اآلية املذكورة:
 -1الباء زائدة للتوكيد :واحتج املالكية واحلنابلة مبسح الرأس كامالً أبن الباء زائدة
لس ِ
وق (111)،أي ْيسح السوق ،وقوله تعاىل :وه ِزي إِلَي ِ
ك ِِِب ْذ ِع
كقوله تعاىل :فَطَِف َق َم ْس ًحا ِاب ُّ
َُ
ْ
النَّخلَ ِة (112)،أي هزي جذع النخلة وعليه ،وكقوله تعاىل :وقَ ْد قَدَّمت إِلَي ُكم ِابلْوعِ ِ
يد (113)،وكقوله
ْ
َ
ْ ُ ْ ْ َ

تعاىلَ  :وَال تُـ ْل ُقوا ِأبَيْ ِدي ُك ْم إِ َىل التـ َّْهلُ َك ِة (114)،ذكر األخفش والطربي والرازي والزخمشري ،وأبو حيان
إىل زايدهتا يف مفعول يف هذه اآلايت ،ويف قوله تعاىل "وامسحوا برؤوسكم" قال البيضاوي
والتقدير "وامسحوا رؤوسكم" (115)،وقال اإلمام مالك الباء صلة أي زائدة فاملعىن "وامسحوا
رؤوسكم" والظاهر منه الكل ،فيكون الرأس كل فرض (116).فاستدل املالكية واحلنابلة على وجوب
مسح األس أبن الباء كما تكون أصلية تكون زائدة للتأكيد ،واعتبارها هنا زائدة أوىل واملعىن:
)(117
"وامسحوا رؤوسكم".
 -2الباء لإللصاق :وقد رجح اإلمام ابن تيمية هذا املعىن للباء يف داللتها على
استيعاب الرأس كله ابملاء (118)،وقد أجاز سيبويه ،والفراء مسح كامل الرأس على اعتبار أن الباء
زائدة تفيد اإللصاق (119)،وهو رأي الزخمشري.
 -3الباء للتبعيض :وذهب الشافعية إىل أن الباء يف اآلية للتبعيض ،فمعىن اآلية

"امسحوا بعض رؤوسكم" ،ودلت السنة على ذلك معىن اآلية ما روى عن النيب صلى هللا عليه
وسلم "توضأ ومسح على انصيته "،فأجاز الشافعي املسح ولو على شعرات ،يقول فدلت السنة
)(120
على أنه ليس على املرء مسح رأسه كله ،فمعىن اآلية :أن من مسح شيئاً من رأسه أجزأه،
حيث فسر الباء أبهنا تفيد التبعيض .وذهب كثري من احلنفية إىل أن الباء يف هذه اآلية لإللصاق،
واألصل فيها اإللصاق على الرأس جممالً ،حتتمل مسح كله وحتتمل مسح بعضه ،جاءت السنة
ملقدار الناصية والناصية تعادل ربع الرأس ،فاملالحظ أن فهم الرأي الفقهي يتغري بتغيري الداللة
النحوية بسبب كثرة ما حتمله الباء من ِ
معان يف هذه اآلية.
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ب) استنباط األحكام الشرعية حبرف "إىل":

"إىل" يف قوله تعاىلَ  :وأَيْ ِديَ ُك ْم إِ َىل الْ َمَرافِ ِق (121)،اختلف الفقهاء يف دخول املرفق يف
غسل اليد من فرائض الوضوء ،واخلالف يف اآلية معىن حرف "إىل" ألهنا حتتمل املعاين الكثرية،
وعددت آراء النحاة يف معىن "إىل" وارتبط هذا التعدد بتعدد اآلراء الفقهية ،ويتفرع عليها مسألة

فقهية" :غسل مرفقي اليدين يف الوضوء" وذهب بعض العلماء ومنهم اإلمام زفر من احلنفية
وبعض املتأخرين من املالكية وبعض الظاهرة والطربي على أن املرفق ال يدخل يف وجوب الغسل.
)(122
وذهب اإلمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وعطاء وإسحاق بن راهويه إىل ادخاهلا يف الغسل.
اآلراء اليت ذكرها النحاة والفقهاء يف معىن "إىل" يف اآلية املذكورة:

" -1إىل" تدل إىل انتهاء الغاية :فقد اتفق املفسرون والفقهاء ،والنحاة على أهنا تدل

على انتهاء الغاية ،ولكن اخلالف بينهم على دخول ما بعده يف حكم ما قبله أو عدم دخوله،
واحتج الفريق األول أبن ما بعد "إىل" ال يدخل مبا قبلها ،وقال اإلمام زفر رمحه هللا أن الغاية ال
تدخل حتت املغيا (123)،يف وجوب الغسل ،وحجتهم يف ذلك أن ما بعد "إىل" يدخل يف حكم ما
قبلها إذا كان من جنسه (124)،فاملرفق من اليد ألن اليد تطلق على كامل الذراع من رؤوس
األصابع إىل الكتف.
" -2إىل" مبعىن مع :وقد احتج الشافعي أبن "إىل" مبعىن مع مستنداً إىل قوله تعاىل
صا ِري إِ َىل َّاَّللِ أي مع هللا تعاىل ،وقوله تعاىلَ  :وَال َأتْ ُكلُوا أ َْم َوا َهلُْم إِ َىل أ َْم َوالِ ُك ْم ،أي مع
قَ َ
ال َم ْن أَنْ َ
أموالكم ،فعلى هذا تكون "إىل" مبعىن "مع" أي مع املرفق ،وتكون املرافق داخلة مع األيدي يف
الغسل ،وقد صرح ابن يعيش والزجاج ،والعكربي ،وابن العريب بذلك املعىن (125)،وقال العكربي:
"قيل إن "إىل" مبعىن "مع" كقوله تعاىلَ  :ويَِزْد ُك ْم قُـ َّوًة إِ َىل قُـ َّوتِ ُك ْم ،أي مع قوتكم ،وقوله تعاىل:
َ وأَيْ ِديَ ُك ْم إِ َىل الْ َمَرافِ ِق ،فأما قوله "إىل" فإن أاب العباس املربد ومجاعة من النحويني جعلوا "إىل"
)(126
ههنا مبعىن "مع" وأوجبوا غسل املرافق وهو مذهب الشافعي وأكثر العلماء.
ج) استنباط األحكام الشرعية حبرف "أو":
َّ ِ
َِّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َويَ ْس َع ْو َن ِيف ْاأل َْر ِ
ض فَ َس ًادا أَ ْن يـُ َقتَّـلُوا
ين ُحيَا ِربُو َن َّ
"أو" يف قوله تعاىل :إمنَا َجَزاءُ الذ َ

ف أَو يـْنـ َفوا ِمن ْاألَر ِ ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ك َهلُْم ِخ ْزي ِيف ُّ
الدنْـيَا َوَهلُْم ِيف
ض ذَل َ
أ َْو يُ َ
صلَّبُوا أ َْو تُـ َقطَّ َع أَيْدي ِه ْم َوأ َْر ُجلُ ُه ْم م ْن خ َال ْ ُ ْ َ ْ
)(127
ْاآلَ ِخَرةِ َع َذاب َع ِظيم.
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اختلف الفقهاء والنحاة يف معىن "أو" يف اآلية يف مسألة "عقوبة من يسعى يف األرض
فساداً" على قولني:

" -1أو" للتخيري :إن األصل يف معاين "أو" للتخيري كما يرى املتقدمون من النحاة
ونقل ذلك ابن هشام (128)،ولذا قال بعض الفقهاء إن اإلمام خمري يف احلكم على احملاربني حيكم
عليهم أبي األحكام اليت أوجبها هللا من القتل أو الصلب أو القطع أو النفي لظاهر اآلية الكرْية،
فاإلمام خمري يف عقوبة قاطع الطريق بني هذه األربع على أي نوع من أنواع قطاع الطريق ،وهو
رواه الطربي عن ابن عباس وسعيد بن املسيب وجماهد وعطاء واحلسن البصري وإبراهيم
النخعي (129)،وهو مذهب املالكية واإلمامية (130)،واختاره ابن العريب والقرطيب والنحاس وأبو
حيان (131)،ونقل القرطيب قول ابن عباس رضی هللا عنهما" :ما كان يف القرآن بلفظ "أو" فصاحبه
)(132
ابخليار".
" -2أو" للتفصيل :العرب تستعملها كثرياً هبذا املعىن ،واستدل الفقهاء بعده على أن

"أو" يف اآلية املذكورة للتفصيل ليست للتخيري ،ولذا قالوا أن العقوابت األربعة موزعة على جرائم
خمتلفة ،فمن قتل يقتل ،ومن قتل وأخذ املال قتل وصلب ،ومن أخذ املال بال قتل قطعت يده
ورجله من خالف ،ومن أخاف أهل السبيل فقط فلم يقتل ومل أيخذ ماالً نفي ،وهو مذهب
احلنفية والشافعية واحلنابلة والزيدية (133)،واختاره الطربي والفراء واجلصاص والزخمشري والطربي
واآللوسي (134).فريجع اخلالف يف هذه املسألة يف معىن "أو" يف اآلية املذكورة ،هل هي للتخيري أم
للتفصيل؟ بعض الفقهاء أخذوا "أو" للتخيري ،وبعض الفقهاء أخذوها للتفصيل .تلك بعض
األمثلة من األمساء واألفعال وحروف املعاين لبيان وجه الداللة فيها وبيان أثر تعدد داللتها يف
استنباط األحكام الشرعية ،إال أين اقتصرت فيما ذكرت كراهيةَ تطويل البحث.

اخلامتة:

ويف اخلتام وبعدما مر من هذا البحث من النقول ونتائج العقول ،توصلت الدراسة إىل
مجلة من النتائج أمهها ابلنقاط اآلتية:
 -1للقواعد النحوية أثر واضح يف أحكام الفقه اإلسالمي ،ودور كبري يف أتسيس مذاهب
فقهية ،كثري من املسائل الفقهية اليت تعتمد يف استنباطها على القواعد النحوية.
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ندرك أمهية أتثري حروف املعاين يف األحكام الشرعية من خالل التطبيقات اليت أجراها
الفقهاء يف هذا املضمار ،فاستمر اخلالف بني الفقهاء يف توجيه دالالت احلروف ألكثر من
معىن.
لصيغ األمر والنهي دور كبري يف استنباط األحكام الشرعية ،فتكون األحكام الشرعية خمتلفة
بسبب اختالف معاين صيغ األمر والنهي ،واختالف الفقهاء يرجع إىل صيغة األمر املطلق
اجملرد عن القرائن للوجوب أو الندب ،أو التكرار أو الفور ،ويرجع اخلالف إىل صيغة النهي
اجملرد عن القرائن للتحرمي ،أو الكراهة ،وداللة النهي على فساد املنهي عنه.
الحظت من خالل الدراسة أتويل داللة األمساء عند الفقهاء ،فاالسم املفرد إذا دخلت عليه
األلف والالم لغري العهد ،ففي إفادته العموم خالف بني الفقهاء يف آايت األحكام.
وتستنبط األحكام الشرعية بداللة اسم الصفة وبداللة اسم األعداد وغريها ،فاستمر اخلالف
بني الفقهاء يف توجيه دالالت األمساء املختلفة يف سياق اآلايت.
ولذلك كان النظر النحوي ذا أمهية كبرية عند احلاجة إىل النظر الفقهي.
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اهلوامش:
 .1الص ــعقة الغض ــبية :أليب الربي ــع س ــليمان ب ــن الق ــوي الط ــويف ،ص  ،341ط 1417 ،1ه ـ ــ ،دار
العبيكان.
 .2شرح املفصل :البن يعيش ،ج  ،1ص  ،8عامل الكتب ،بريوت ،ومكتبة املثىن ،القاهرة.
 .3مجع اجلوامع :لعبد الوهاب بن علي َتج الـدين السـبكي ،ص  ،370ط 1433 ،1هــ ،دار ابـن
حزم ،بريوت.
 .4تلق ـ ــيح الفه ـ ــوم يف تنق ـ ــيح ص ـ ــيغ العم ـ ــوم :للخلي ـ ــل ب ـ ــن كيكل ـ ــدي العالئ ـ ــي ،ص  ،322ط ،1
1403هـ ،حتقيق :عبدهللا آل شيخ.

 .5الكاشــف عــن احملصــول يف علــم األصــول :لِلصــفهاين ،ج  ،4ص  ،338ط 1419 ،1هــ ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،التلخيص يف أصـول الفقـه :للجـويج ،ج  ،2ص  ،16ط 1417 ،1هــ،
دار البشائر اإلسالمية ،مكتبة دار الباز.
 .6الكاشـ ــف ،ج  ،4ص  ،338البح ـ ــر احمل ـ ــيط يف أص ـ ــول الفق ـ ــه :لب ـ ــدر ال ـ ــدين الزركش ـ ــي ،ج ،3
ص  ،98ط 1413 ،2هـ ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ابلكويت.
 .7كشــف االس ـرار :لعبــد العزيــز البخــاري ،ج  ،2ص  ،31ط 1418 ،1ه ــ ،دار الكتــب العلميــة،
بريوت.
 .8إحكــام الفصــول يف أحكــام األصــول :أليب وليــد البــاجي ،ج  ،1ص  ،337ص 1415 ،3ه ــ،
دار الغرب اإلسالمي.

 .9الكاشف ،ج  ،4ص .337
 .10الواضــح يف أصــول الفقــه :البــن عقيــل البغــدادي احلنبلــي ،ج  ،3ص  ،354ط 1430 ،1هــ،
مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 .11املعتم ــد يف أص ــول الفق ــه :لعل ــي ب ــن عقي ــل البغ ــدادي احلنبل ــي ،ج  ،1ص  ،228دار الكت ــب
العلمية ،بريوت.
 .12جمم ـ ــوع الفت ـ ــاوى :الب ـ ــن تيمي ـ ــة ،ج  ،21ص  ،538مج ـ ــع وترتي ـ ــب :عب ـ ــد ال ـ ــرمحن العاص ـ ــمي،
1413هـ ،دار الكتب ،الرايض.
 .13كشف األسرار :للبخاري ،ج  ،3ص .26
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 .14احملصــول يف علــم األصــول :لفخــر الــدين ال ـرازي ،ج  ،2ص  ،338ط 1413 ،3ه ،مؤسســة
الرسالة ،بريوت.
 .15اإلهبــاج يف شــرح املنهــاج :لعلــي عبــد الكــايف الســبكي ،ج  ،2ص  ،103ط 1404 ،1هــ ،دار
الكتب العلمية ،بريوت.

.16
.17

سورة املائدة.38 :5 ،
رواه البخاري ومسلم يف كتاب احلدود ،ابب حد السرقة ونصاهبا.

 .18قواع ــد االس ــتنباط عن ــد احلنابل ــة :لل ــدكتور عب ــد احملس ــن ،ص  ،33ط 1425 ،1ه ــ ،ش ــركة دار
البشائر اإلسالمية ،بريوت.
 .19رواه الزيلعــي يف نصــب الرايــة ،ج ،3:ص  ،355نقــال عــن روائــع البيــان تفســري آايت األحكــام:
للصابوين ،اجلزء األول ،ص  ،555مكتبة الغزايل ،مؤسسة مناهل العرفان ،بريوت.

 .20رواه أبو ودود والنسائي والرتمذي وابن ماجـة ويف روايـة البخـاري تقطـع يـد السـارق يف ربـع دينـار
يف كتاب احلدود.
 .21رواه مسلم يف كتاب احلدود ابب حد السرقة ونصاهبا.
 .22سورة النور.3 :24 ،
 .23شــرح الكوكــب الســاطع  :للســيوطي ،ج  ،1ص  ،1039ط 1421 ،3ه ــ ،مكتبــة ن ـزار البــاز،
مكة املكرمة.
 .24نصب الراية :للزيلعي ،ج  ،3ص .343
 .25سورة املائدة.89 :5 ،
 .26سورة اجملادلة.3 :58 ،

 .27سورة النساء.92 :4 ،
 .28بدائع الصنائع :للكأساين ،ج  ،5ص  ،115دار الكتب العلميـة ،بـريوت ،احمللـى ابآلاثر :البـن
حــزم ،ج  ،6ص  ،338دار الفك ــر ،ب ــريوت ،املغــج :الب ــن قدام ــة ،ج  ،10ص  ،9دار إحي ــاء
الرتاث العريب ،زبدة البيان :لِلردبيلي ،ص  ،500املكتبة املرتضوية ،هتران ،إيران1391 ،هـ.
 .29ج ــامع البي ــان :للط ــربي ،ج  ،8ص  ،28دار الفك ــر ،ب ــريوت ،ف ــتح الق ــدير :للش ــوكاين ،ج ،2
ص  ،73دار الفكر ،بريوت ،مدارك التنزيل :للنسفي ،ج  ،1ص  ،433ط 1416 ،1هـ ،دار
النفائس ،أحكام القـرآن :للجصـاص ،ج  ،3ص  ،635مطبعـة األوقـاف اإلسـالمية1335 ،هــ،
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جممــع البيــان :للطــربي ،ج  ،3ص  ،393ص 1414 ،1ه ــ ،دار الفكــر ،بــريوت ،روح املعــاين:
لآللوسي ،ج  ،7ص  ،13دار إحياء الرتاث العريب.

 .30مغــج احملتــاج :حملمــد بــن أمحــد الشـربيج اخلطيــب ،ج  ،5ص  ،41دار الكتــب العلميــة ،الفواكــه
الـدوواين :للقـريواين ،ج  ،1ص  ،413دار الفكـر  ،بـريوت ،املغـج :البـن قدامـة ،ج  ،1ص ،9
دار إحياء الرتاث العريب.
 .31ال ــوجيز يف تفس ــري الكت ــاب العزي ــز :للواح ــدي ،ج  ،1ص  ،334ط 1415 ،1هـ ــ ،دار القل ــم
والــدار الشــامية ،دمشــق ،أحكــام القــرآن :البــن العــريب ،ج  ،2ص  ،161دار الفكــر ،بــريوت،
اجل ــامع ألحك ــام الق ــرآن :للقط ــيب ،ج  ،6ص  ،381ط 1373 ،3هـ ــ ،دار الش ــعب ،الق ــاهرة،
املنار :حملمد رشيد رضا ،ج  ،7ط  ،3دار الفكر ،بريوت.

 .32سورة املزمل.20 :73 ،
 .33أصول الشاشي :للشاشي ،ص  ،5مكتبة رمحانية ،أردو ابزار ،الهور ،ابكستان.

 .34املصدر السابق.
 .35اهلداية :للمرغيناين ،ج  ،1ص  ،303الطبعة األخرية ،مطبعة البايب احلليب ،مصر.
.36

أخرجه البخاري ومسلم يف كتاب الصالة.

.37

أصول الشاشي مع أحسن احلواشي ،ص .5

 .38سورة األنعام.121 :6 ،
 .39دقائق التفسري اجلامع :لإلمام ابن تيمية ،ج  ،3ص  ،9ط 1406 ،3هـ ،در القبلة اإلسالمية،

.40

ج ــدة ،البح ــر احمل ــيط:البن حب ــان ،ج  ،4ص  ،212ط  ،1413 ،2دار الكت ــاب اإلس ــالمي،
القاهرة ،احمللى ابألاثر :البن حزم الظاهري ،ج  ،6ص  ،87دار الفكر ،بريوت ،اجلامع ألحكام
القرآن :للقرطيب ،ج  ،7ص  ،75ط  ،1372 ،2دار الشعب ،القاهرة.
أصول الشاشي ،ص .9

 .41البحر احمليط ،ج  ،4ص 313هـ.
 .42البخـاري كتــاب الشــركة ،ابب قســم الغنـائم ،مســلم كتــاب األضــاحي ،ابب جـواز الــذبح لكــل مــا
أهنر الدم.
 .43مسلم ،كتاب الصيد والذابئح وما يؤكل من احليوان ،ابب الصيد ابلكالب املعلمة.
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 .44أحكــام القــرآن :للجصــاص ،ج  ،3ص  ،10جممــع البيــان :للطــربي ،ج  ،4ص  ،142أحكــام
القـ ــرآن :الب ـ ـن العـ ــريب ،ج  ،2ص  ،274معـ ــاين القـ ــرآن :للنحـ ــاس ،ج  ،2ص  ،481اجلـ ــامع
ألحكام القرآن :القرطيب ،ج  ،7ص  ،75روح املعاين :لآللوسي ،ج  ،4ص .360
 .45أحكــام القــرآن :للجصــاص ،ج  ،3ص  ،13-10واحلــديث رواه ابــن ماجــة يف كتــاب الطــالق،
ابب طالق املكره والناسي.

 .46ج ــامع البي ــان :للط ــربي ،ج  ،8ص  ،15ال ــوجيز يف تفس ــري الكت ــاب العزي ــز :للواح ــدي ،ج ،1
ص  ،373أن ـ ـ ـوار التنزيـ ـ ــل :للبيضـ ـ ــاوي ،ج  ،4ص  ،130مفـ ـ ــاتيح الغيـ ـ ــب :ال ـ ـ ـرازي ،ج ،13
ص  ،177املنار :حملمد رشيد رضا ،ج  ،8ص .22
 .47ذكره الرازي يف تفسريه ،ج  ،13ص  ،172ومل أجده يف كتب احلديث اليت اطلعت عليها.
.48

املراسيل :أليب دود ،ابب ما جاء يف الضحااي والذابئح.

.49

مفاتيح الغيب :للرازي ،ج  ،13ص .178

 .50سورة النساء.11 :4 ،
 .51أحكام القرآن :للجصاص ،ج  ،3ص  ،81مطبعة األوقاف اإلسالمية1335 ،هـ،
 .52املصدر السابق.
.53
.54

بداية اجملتهد :البن رشد ،ج  ،2ص 1371 ،337هـ ،مطبعة االستقامة ،القاهرة.
ارشاد الفحول :للشوكاين ،ص 1937 ،124م ،مطبعة مصطفى احلليب.

 .55سورة ص.21 :38 ،
 .56الصاجي :البن فارس ،ص  ،349ط 1418 ،1هـ ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 .57سورة التحرمي.4 :66 ،
 .58معاين القرآن :للزجاج ،ج  ،3ص  ،22ط 1408 ،1هـ ،عامل الكتب ،بريوت.
.59

الصعقة الغضبية :لنجم الدين الطويف ،ص 1416 ،463هـ ،مكتبة العبيكان.

 .60املص ـ ـ ــدر الس ـ ـ ــابق ،وأحك ـ ـ ــام الق ـ ـ ــرآن :للجص ـ ـ ــاص ،ج  ،2ص  ،81وبداي ـ ـ ــة اجملته ـ ـ ــد ،ج ،2
ص .337
 .61سورة البقرة.228 :2 ،
.62

جامع البيان :للطربي ،ج  ،4ص  ،500دار الفكر ،بريوت.
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 .63ب ـ ــدائع الص ـ ــنائع :للكأس ـ ــاين ،ج  ،3ص  ،193ط 1338 ،1هـ ـ ــ ،مطبع ـ ــة ش ـ ــركة املطبوع ـ ــات
العلمية ،مصر.
 .64جامع البيان :للطربي ،ج  ،4ص .500
.65

بداية اجملتهد :البن رشد ،ج  ،2ص  ،89وأحكام القرآن :للجصاص ،ج  ،1ص .498

.66

أحكام القرآن :البن العريب ،ج  ،1ص  ،251دار الفكر ،بريوت.

 .67اإلنصــاف بــذكر أســباب اخلــالف لعبــد هللا بــن حممــد الســيد الطليوســي ،حتــت رقــم أصــول ،335
دار الكتب املصرية.
 .68سورة احلاقة.7 :69 ،
.69

رواه اإلمام مالك يف موطأه ،ج  ،2ص .572
بداية اجملتهد :البن رشد ،ج  ،2ص .79

.73

أصول السرخسي :حملمد بن أمحد السرخسي ،ج  ،1ص  ،11دار املعرفة ،بريوت.

.70
 .71أخرجــه الرتمــذي مرفوع ـاً يف كتــاب الطــالق ،ابب مــا جــاء يف طــالق األمــة ،وأبــو دود يف كتــاب
الطالق ،ابب ما جاء يف سنة طالق العبد.
 .72أخرجه النسائي يف كتاب الطهارة.
 .74سورة البقرة.43 :2 ،
 .75امله ــذب :للش ـ ـريازي ،ج  ،1ص  ،93مطبع ــة عيس ــى الب ــايب احلل ــيب ،اجل ــامع ألحك ــام الق ــرآن:
للقرطيب ،ج  ،1ص  ،349وفقه اإلمام األوزاعي :للدكتور عبد هللا جبوري ،ج  ،1ص ،313
1327هـ ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد.
 .76املغج :البن قدامة ،ج  ،2ص  ،72دار احلديث.
 .77تفس ــري الكش ــاف :للزخمش ــري ،ج  ،1ص  ،213ط 1347 ،2هـ ــ ،املطبع ــة الك ــربى األمريي ــة،
بـ ــوالق مصـ ــر ،البحـ ــر املـ ــيط :أليب حيـ ــان ،ج  ،1ص  ،181مكتبـ ــة ومطـ ــابع النصـ ــر احلديثـ ــة،
الرايض.
 .78سورة النساء.102 :4 ،
.79

رواه مسلم يف كتاب املساجد ،ابب فضل صالة اجلماعة.

 .80سورة البقرة.282 :2 ،
 .81احمللى :البن حزم الظاهري ،ج  ،8ص .80
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أحكام القرآن :للجصاص ،ج ،1ص  ،382وروح املعاين ،ج  ،1ص .501

 .83التفس ــري الكب ــري :للـ ـرازي ،ج  ،9ص  ،173روائ ــع البي ــان تفس ــري آايت األحك ــام  :للص ــابوين،
ج  ،1ص .425
 .84روائ ــع البي ــان تفس ــري آايت األحك ــام :للص ــابوين ،ج  ،1ص  ،346وف ــتح الق ــدير :للش ــوكاين،
ج  ،1ص .154

 .85سورة البقرة.196 :2 ،
 .86رواه املسلم عن جابر يف قصة حجة الوداع.
 .87اجلامع ألحكام القرآن :للقـرطيب ،ج  ،1ص  ،242دار إحيـاء الـرتاث القـريب ،بـريوت ،وأحكـام
القرآن للشافعي ،ص  ،134ط 1990 ،1م ،دار إحياء العلوم ،بريوت.
 .88أخرجه الرتمذي يف كتاب احلج ،والشوكاين يف كتابه فتح القدير ،ج  ،1ص .195
 .89سورة البقرة.222 :2 ،
 .90احمللى :البن حزم ،ج  ،10ص .40
 .91سورة اجلمعة.10 :62 ،
 .92سورة املائدة.3 :5 ،
.93

العدة :للقاضي أيب يعلى ،ج  ،1ص .256

 .94سورة آل عمران.97 :3 ،
 .95سورة البقرة.196 :2 ،
.96

املغج :البن قدامة ،ج ،3ص  ،217والعدة :للقاضي أيب يعلى ،ج  ،1ص .289

 .97جممــوع الفتــاوى :البــن تيميــة ،ج  ،22ص  ،21وشــرح العمــدة يف مناســك احلــج والعمــرة :البــن
تيمية ،ج  ،1ص .204
 .98بدائع الصنائع :للكأساين ،ج  ،2ص .119
 .99سورة املائدة.6 :5 ،
 .100رواه مسلم يف كتاب الطهارة ،ابب جواز الصالة كلها بوضوء واحد.
 .101العدة :للقاضي أيب يعلى ،ج  ،1ص .264
.102

أصول السرخسي ،ج  ،1ص .30

 .103سورة النساء.29 :4 ،
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التفسري املنري :لوهبة الزهيلي ،ج  ،3ص  ،32دار الفكر ،دمشق.

 .105سورة اجلمعة.9 :62 ،
 .106بداية اجملتهد ،ج  ،6ص .315
.107
.108

اجلامع ألحكام القرآن :للقرطيب ،ج  ،8ص .108
أصول الشاشي مع أحسن احلواشي ،ص  ،74مكتبة رمحانية ،أردو ابزار ،الهور ،ابكستان.

 .109سورة املائدة.6 :5 ،
 .110الفقه اإلسالمي وأدلته :لوهبة الزحيلي ،ج  ،1ص  ،220ط  ،3دار الفكر ،دمشق.
 .111سورة ص.33 :38 ،
 .112سورة مرمي.25 :19 ،

 .113سورة ق.28 :50 ،
 .114سورة البقرة.195 :2 ،

 .115األدوات النحوي ــة يف كت ــب التفس ــري :لل ــدكتور حمم ــد أمح ــد الص ــغري ،ص  ،314دار الفك ــر،
دمشق.
 .116أثر اللغة يف اختالف اجملتهدين ،ص .239
.117

روائع البيان :للصابوين ،ج  ،1ص .537

 .118جممـ ــوع الفت ـ ــاوى :اب ـ ــن تيمي ـ ــة ،كت ـ ــاب الفق ـ ــه ،ابب الطه ـ ــارة ،ج  ،21ص  ،124دار ع ـ ــامل
الكتب ،الرايض.
 .119الكتاب :لسـيبويه ،ج  ،4ص  ،217ط  ،1دار اجليـل ،بـريوت ،والبحـر احملـيط :أليب حيـان،
ج  ،3ص .451

 .120أحكــام القــرآن :للشــافعي ،ص  ،55وأحكــام القــرآن :البــن العــريب ،ج  ،2ص  ،51اجلــامع
ألحكام القرآن :للقرطيب ،ج  ،2ص .34
 .121سورة املائدة.6 :5 ،
.122
.123

أحكام القرآن :للجصاص ،ج  ،2ص .34
اهلداية :للمرغيناين ،ص  ،16مكتبة شركة علمية ،ملتان.

 .124اجلامع ألحكام القرآن :للقرطيب ،ج  ،2ص  ،43ومغج اللبيب :البن هشام ،ص .104
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 .125شــرح املفصــل :البــن يعــيش ،ج  ،8ص  ،15التبيــان :للعكــربي ،ص  ،122وأحكــام القــرآن
البن العريب ،ج  ،2ص .50
 .126التفس ـ ـ ــري البس ـ ـ ــيط :للواح ـ ـ ــدي ،ج  ،7ص  ،279روائ ـ ـ ــع البي ـ ـ ــان تفس ـ ـ ــري آايت األحك ـ ـ ــام:
للصابوين ،ج  ،1ص .534

 .127سورة املائدة.33 :5 ،
 .128مغج اللبيب :البن هشام ،ج  ،1ص  ،65مطبعة عيسى البايب احلليب.
.129

جامع البيان :للطربي ،ج  ،6ص  ،214دار الفكر ،بريوت.

 .130الفواكــه الــدواين :ألمحــد بــن غنــيم التق ـراوي ،ج  ،2ص  ،203دار الفكــر ،بــدائع الصــنائع:
للكأساين ،ج  ،7ص  ،93ط 1327 ،1هـ ،مطبعة شركة املطبوعات العلمية ،مصر.
 .131أحكــام القــرآن :البــن العــريب ،ج  ،2ص  ،98ومعــاين القــرآن :للنحــاس ،ج  ،2ص ،301
ط 1409 ،1ه ـ ــ ،جامعـ ــة أم القـ ــرى ،مكـ ــة ،البحـ ــر احملـ ــيط :أليب حيـ ــان ،ج  ،3ص ،470
ط 1413 ،2هـ ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة.

.132

اجلامع ألحكام القرآن :القرطيب ،ج  ،6ص .156

.133

بدائع الصنائع :للكأساين ،ج  ،2ص .93

 .134جـ ــامع البيـ ــان :للط ـ ــربي ،ج  ،6ص  ،215معـ ــاين القـ ــرآن :للف ـ ـراء ،ج  ،1ص  ،306دار
الس ـ ـ ــرور ،أحك ـ ـ ــام الق ـ ـ ــرآن :للجص ـ ـ ــاص ،ج  ،2ص  ،576الكش ـ ـ ــاف :للزخمش ـ ـ ــري ،ج ،1
ص  ،215ط 1415 ،1هـ ـ ـ ـ ــ ،دار الكت ـ ـ ـ ــب العلمي ـ ـ ـ ــة ،وجمم ـ ـ ـ ــع البي ـ ـ ـ ــان :للطربس ـ ـ ـ ــي ،ج ،3
ص  ،312ط 1414هـ ،دار الفكـر ،بـريوت ،روح املعـاين :لآللوسـي ،ج  ،6ص  ،119دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

