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االختالفات النحوية وأثرىا على المسائل الفقهية
*
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ABSTRACT:

Grammatical Differences and Its Impact on Juristic Issues
This research paper deals with the differences of the Arabic
grammarians and linguists and its impact on Islamic jurists and
jurisprudence. Arabic is the language of the Qur'┐ n and Islam,
and both can be correctly understood by knowing Arabic and its
grammar. The linguists and jurists differed with each other in
juristic issues and cases. This difference of opinion was based on
the differences among the linguists and grammarians in
grammatical rules and principles.
Key words: Arabic Language, Grammatical Differences, Juristic
Issues, Islamic Jurisprudence.

احلمد ﵁ ملهم الصواب كالصالة كالسالـ على من أنزؿ عليو أفصح الكتاب كعلى آلو
كصحبو أمجعُت كمن تبعهم بإحساف إىل يوـ الدين ,كبعد؛
كدلا كاف علم النحو حيتل مكانة مرموقة من العلوـ العربية فكاف جديرا أف يتطرؽ إليو؛ ألف
معرفة ىذا العلم مدخل إىل العلوـ العربية كمفتاح العلوـ الشرعية كألنو ىو األداة اليت تعصم اللساف
عن اخلطأ ،كتصوف البياف عن الطمطة كما أنو ادلصباح الذم يضيء للفكر سبل الفهم السليم،
كالغٌت ألحد من اإلدلاـ هبذا العلم كالسيما دلن يتصدر إىل العلوـ الشرعية كذلك ألف كثَتا من
ادلسائل الشرعية خيتلف احلكم فيها تبعا الختالؼ الًتكيب النحوم كمدلولو فمن ىنا نرل ضركرة
لفت النظر إليو.
عناية العلماء بالنحو العربي:
كلقد كانت عناية علماء العربية كاىتمامهم دبفردات الكالـ العريب عناية بالغة منذ القرف
األكؿ للهجرة ،كظلت ىذه العناية متواصلة ،ككانوا يسموف ق ذا بعلم اللغة ،فكاف مجع ادلفردات
اخلاصة دبوضوع معُت ككتاب الشجر ،أك ادلطر  ...أك مجع ادلفردات الغريبة كغريب القرآف كغريب
احلديث ،كحوشى الكالـ أك مجع األضداد أك التأليف يف الًتادؼ كاالشًتاؾ اللفظي كغَت ذلك من
البحوث يف األلفاظ كالًتاكيب كيف صيغ الكلمات ادلتع لقة يف اإلعراب كفيما كرد عن العرب كمامل
* أستاذ يف كلية اإلماـ أيب حنيفة للغة العربية كالدراسات اإلسالمية  ,بشاكر
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يرد لغرض ضبط لغة القرآف الكرًن حىت يظل القرآف يقرأ كما نزؿ على الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم
1
فقرءه الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم على ادلسلمُت األكلُت.
بتدقيق
فنشأة الدراسة اللغوية عند العرب كانت خدمة للقرآف الكرًن فاىتم ادلسلموف
الكتابة العربية كتقييد احلركؼ الكتابية بالشكل صونا لكالـ ا﵁ عز كجل أف يصيبو التحريف كال
سيما بعد اختالط العرب يف بالد الشاـ بالركـ كالسرياف كيف مصر بالقبط كيف العراؽ كفارس بالعجم
كيف ادلغرب بالرببر كبعد أف دخل كثَت من ىذه الشعوب يف اإلسالـ اضطركا إىل كضع قواعد للغة
العربية؛ لتحميها من اللحن كاخلطأ.
كيف ىذا الوقت بدأت ا﵀اكالت كتوالت للكشف عن القواعد اليت يسَت عليها الكالـ
العريب ،كلوضع ىذه القواعد يف قوالب تتخذ للتعليم كبرز يف ىذه ا﵀اكالت اسم أيب األسود الدؤيل
2
كمن كليو ضلاة البصرة كالكوفة.
كا جلمهور من أىل الركاية أف النحو علم ظهر يف اإلسالـ كاستقل عن اللغة عند ما اشتدت
3
احلاجة إليو لضبط اللساف كصيانتو من اخلطأ كلتعليم األعاجم منط الكالـ بالعربية.
كما أمجع العلماء على أف النحو مل جيمع كمل يرتب ترتيبا علميا كمل يستقل عن اللغة إال يف
أياـ العباسيُت حيث أظهر علماء العربية نشاطا عظيما يف تتبع القواعد كاستنباطها من مظاهنا ،كقد
أخذ و
استقر كثبت بعد و
كرد بُت علمائو يف ادلسائل الفرعية اليت أثارت االختالؼ فيما بينهم فكانت
ردكد كزبطئة بعض منهم لبعض مث استقر يف كتب سبثل اليوـ ثركة قيمة تقدر يف ىذه اللغة اؿ كاسعة
4
الثرية بألفاظها كقواعدىا.
نشأة االختالف في المسائل النحوية وأىم أسبابو:
مبٍت على السماع كالقياس كالعلل كغَتىا من األصوؿ اليت قعدىا
عقلي ٌّ
النحو جه هد ٌّ
اخلالؼ بينها ىو السنٌة اليت ال
النحاة كالعقوؿ زبتلف كبالتايل تنظر إىل األشياء من زكايا سلتلفة ،ؼ
معُت يف زم ون ،فادلالحظ أنو
طابع ن ه
ديكن دفعها كال التغلُّب عليها؛ كإف كاف ىذا اخلالؼ يغلب عليو ه
طابع آخر يف غَته ،على حسب البيئة العلميٌة ادلنتجة لو كالظركؼ ا﵀يطة هبا ،كادلتتبع
يغلب عليو ه
ً
ً
مرت دبراحل من القبوؿ
ألكثر القضايا النحوية ادلختلف فيو ا ،سيجد أهنا عرب التاريخ النحوم قد ٌ
يؤد إىل ضياع معامل اللغة ،بل
كالرفض ،إالٌ أ ٌف ادلالحظ أ ٌف اللغة ظلٌت ىي اللغة فاخلالؼ النحوم مل ِّ
حفظو ا  ،على الرغم من أ ٌفق قد أطاؿ النفس حىت أدل إىل إنشاء ادلدارس النحوية ادلستقلة بطابعها
العلمي.
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المدرستان البصرية والكوفية :
كمن ادلعلوـ أف نشأة النحو كانت على يد أيب األسود الدؤيل – رمحو ا﵁ – حيث مل
يوجد يف ىذه ادلرحلة ادلفهوـ ادلدرسي الذم كجد متأخرا بعد كصوؿ التمذىب يف النحو إىل عامل
الوجود كذلك بعد رحيل أيب جعفر الرؤاسي  5كمعاذ بن اذلراء  6إىل البصرة لألخذ من علمائها
ليستكمال ما يريداف من علم بعد أف حصال ما حصاله يف الفقو كأصولو ،كيف علم القراءات،
كركاهتا ،كيف ركاية األشعار القددية يف مدينتهما الكوفة ،فدرسا النحو على أيب عمرك بن العالء
كعيسى بن عمر ،كما أف الكسائي جاء إىل البصرة تتلمذ على أيب عمرك بن العالء ،كتأثر بو ثأثرا
ملحوظا كبقي مالزما لو ضلو سبعة عشر عاما ،كتتلمذ بعد ذلك على يونس بن حبيب تلميذ أيب
7
عمرك.
كلقد استطاع الكسائي بفضل مالزمتو أليب عمرك كتلميذه الفراء أف ينش أ يف الكوفة
مدرسة ضلوية مستقلة بطوابعها اخلاصة من حيث االتساع يف الركاية كمن حيث البسط يف القياس
كمن حيث كضع بعض ادلصطلحات النحوية اجلديدة.
أما البصريوف فقد ساركا فيما بعد يف اذباه ابن أيب اسحق ،كعيسى بن عمر الذم اتسم
8
بالتشدد يف القياس كتغليظ العرب.
كىذا يعد بداية التمذىب ،كاالنتماء يف النحو بأف يكوف اجلواب عند مدرسة مناقضا لو
يف األمر نفسو عند ادلدرسة األخرل كقد تأكد ىذا اخلالؼ عند ما قاـ الكسائي ،كالفراء اللذاف
9
أرسيا مبادئ ادلدرسة الكوفية يف النحو.
كذلك ألف بالد العراؽ كانت موطنان للنشاط العلمي كفيها نشأت العلوـ العربية ،ككاف مركز
–
النشاط العلمي يف البداية يف مدينيت البصرة كالكوفة اللتُت أنشئتا يف خالفة عمر بن اخلطاب
رضي ا﵁ عنو – حوايل سنة  15ىػ كقد كانت لكل من ادلدينتُت كجهة خاصة كرؤية متبائنة شلا أدل
إىل اتساع اخلالؼ النحوم بُت ىاتُت ادلدينتُت كتنوعت أساليب البحث النحوم كطرؽ االستنباط
ككاف ذلذا اخلالؼ أسبابو من حيث ادلوقع كالطباع ،كصفاء العركبة ،كمنهج البحث ،كغَتىا من
األسباب كالعوامل.
كمن ىنا نالحظ بأف اخلالؼ بُت النحويُت انطلق من اخلالؼ ادلنهجي الشخصي بُت
أبناء ادلدرسة الواحدة البصرية بشكل أخص ،مث انتقل اخلالؼ إىل رلاؿ آخر ،كىو اخلالؼ بُت اتباع
ادلدرستُت البصرة كالكوفة ،كذلك اخلالؼ مل يكن خالفا لفظيا مناطو رلرد التنميق كشهوة اجلداؿ
املنطقي ،بل كاف خالفا لو آثاره يف اللغة كضلوىا ،كسائر شؤكهنا إذ يأيت لغوم ،فيأخذ عن أعرايب
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دكف آخر ،فيجيء لغوم آخر فَتضي باألخذ عن االثنُت معا ،فتصدر األحكاـ متناقضة متضاربة،
10
كبعدىا انتصر كل دلدرستو كرأيو.
كمنش عن ىذا اخلالؼ يف األخذ عن
أ
فكانت بداية اخلالؼ ناذبا يف قسم كبَت منو أساسا
األعراب.
الموازنة بين المدرستين:
كالذم ينبغي أف يقاؿ يف صدد ادلوازنة بُت ادلدرستُت كىو أف ادلدرسة البصرية كانت أدؽ
حسا من ادلدرسة الكوفية يف الفقو بدقائق العربية ،كأسرارىا فقد تعمقت ظواىرىا كقواعدىا النحوية
 ،كالصرفية تعمقا أتا ح ذلا أف تضع ضلوىا كضعا سديدا قوديا ،بل لقد بلغ من تعمقها أف أخذت
تصحح ما ندر عن بعض الشعراء عن طريق التأكيل كالتخريج ،كالتحليل الدقيق البصَت ،ال على
أسس عقلية فحسب ،بل أيضا على أسس سليقية شلا ساؿ يف فطر عباقرهتا من أمثاؿ  :اخلليل بن
أمحد الفراىيدم  ،11كاضع عمل العركض ،كسيبويو  12مشرع علم النحو كصانع قواعده كقوانينو بال
13
منازع.
كأف ادلدرسة الكوفية ال تباين ادلدرسة البصرية يف األركاف العامة للنحو قد بنت ضلوىا على
ما أحكمتو البصرة من تلك األركاف اليت ظلت إىل اليوـ راسخة يف النحو العريب غَت أهنا مع
اعتمادىا لتلك األركاف استطاعت أف تشق لنفسها مذىبا ضلويا جديدا لو أسسو كمبادئو ،ال عن
العصبية ،كحب حطاـ الدنيا كالتقرب إىل اخلليفة بل بتعويلهم على شعر األعراب بعد أف امتزجوا
كاختلطوا بادلتحضرين ىكال ىف جفاؤىم ،بينما كانت ادلدرسة البصرية تشدد تشددا جعل أئمتها ال
يثبتوف يف كتبهم النحوية إال ما مسعوه من العرب الفصحاء الذين سلمت فصاحتهم من شوائب
التحضر كآفاتو ،يبدك أف ىذا كاف بدءا للخالؼ بُت ادلدرستُت ،فالبصرة تشدد يف فصاحة العريب
14
الذم تأخذ عنو اللغة كالشعر ،كالكوفة تتساىل ،فتأخذ عن األعراب الذين قطنوا حواضر العراؽ.
من المناظرات والجلسات التي جرت بين النحويين
كإنو ليحسن لنا ىنا أف نعرض بعض ادلناظرات كاجملالسات اليت جرت بُت البصريُت
كالكوفيُت فيما بعد على سبيل النموذج كادلثاؿ ال على سبيل احلصرك االستيعاب.
أوال :بين األصمعي وابن األعرابي:15
ايب لبعض كلد سعيد
كمن ذلك إنكار
ايب ما كاف ركاه ابن األعر ٌ
األصمعي على ابن األعر ٌ
ٌ
بن ىس ٍلم حبضرة سعيد بن سلم لبعض بٍت كالب:
تؤرقو ليلة
مسُت الضواحي مل ٌ

كأنعم أبكار اذلموـ كعيوهنا
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تؤرقو أبكار اذلموـ كعيوهنا
ايب (ليلة) كنصبها
األصمعي كقاؿ  :إمنا أراد  :مل ٌ
فرفع ابن األعر ٌ
ٌ
ليلةن كأنعم أم زاد على ذلك.
األصمعي لسعيد بن أسلم :من مل
ايب كسئل عن ذلك فرفع (ليلة) فقاؿ
فأيحضر ابن األعر ٌ
ٌ
ايب على
حيسن ىذا القدر فليس دبوضع لتأديب كلدؾ فن نحاه سعيد فكاف ذلك سبب طعن ابن األعر ٌ

األصمعي.17
ٌ

ثانيا :بين الكسائي وسيبويو في المسألة الزنبورية:
قاؿ أبو القاسم الزجاجي :أخربنا علي بن سليماف األخفش ،قاؿ حدثنا ثعلب ،قاؿ :
حدثٍت سلمة ،قاؿ :قاؿ الفراء :قدـ سيبويو على الربامكة ،فعزـ حيِت بن خالد الربمكي كزير ىاركف
الرشيد على اجلمع بينو كبُت الكسائي للمناظرة ،فجعل لذلك يومان ،فلما حضر تقدمت أنا كخلف
األمحر ،فدخلنا ،فأقبل عليو خلف األمحر ،فسألو عن مسألة ،فأجاب فيها سيبويو ،فأقبل عليو
خلف األمحر ،فقاؿ :أخطأت ،مث سألو عن ثانية ،فأجاب فيها فقاؿ األمحر :أخطأت ،مث سألو عن
ثالثة ،فأجابو فيها فقاؿ لو :أخطأت .فقاؿ سيبويو :ىذا سوء أدب قاؿ الفراء :فأقبلت عليو،
فقلت :إف يف ىذا الرجل حدنة كعجلة ،كلكن ما تقوؿ فيمن قاؿ :ىؤالء أبوف ،كمررت بأبُت ،كيف
تقوؿ على مثاؿ ذلك من كأيت كأكيت ،فقدنر ،فأخطأ فقلت :أعد النظر .فقدنر ،فأخطأ  .فقلت:
أعد النظر .ثالث مرات ،كال يصيب ،فلما كثر ذلك عليو ،قاؿ  :لست أيكلمكما حىت حيضر
صاحبكما ،حىت أيناظره ،فحضر الكسائي ،فأقبل على سيبويو ،فقاؿ :تسألٍت أك أسألك؟ فقاؿ :بل
سلٍت أنت ،فأقبل عليو الكسائي ،فقاؿ  :كيف تقوؿ" :كنت أظن أف العقرب ُّ
أشد لسعة من
الزنبور ،فإذا ىو ىي ،أك فإذا ىو إياىا" ؟ فقاؿ سيبويو :فإذا ىو ىي ،كال جيوز النصب ،فقاؿ لو
القائم كالٍقائً ىم ،فقاؿ
الكسائي :حلنت ،مث سألو عن مسائل من ىذا النحو :خرجت فإذا عبد ا﵁ ي
سيبويو :ذلك كلو بالرفع دكف النصب ،فقاؿ الكسائي :ليس ىذا كالـ العرب ،ترفع ذلك كتنصبو،
لدمكما فمن ذا حيكم بينكما؟
فدفع سيبويو قولو ،فقاؿ حيِت بن خالد :فقد اختلفتما ،كأنتما رئيسا ب
فقاؿ لو الكسائي :ىذه العرب ببابكم قد اجتمعت من كل أكب ،ككفدت عليك من كل صقع،
كىم فصحاء الناس ،كقد قنع هبم أىل ادلصرين ،كمسع أىل الكوفة كأىل البصرة منهم ،فيحضركف
كيسألوف .قاؿ حيِت كجعفر :قد أنصفت ،كأمر بإحضارىم ،فدخلوا ،كفيهم أبو فقعس ،كأبو ثركاف،
فسئليوا عن ادلسائل اليت جرت بُت الكسائي كسيبويو ،فتابعوا الكسائي كقالوا
كأبو اجلنراح ،كأبو زياد ،ي
بقولو ،فأقبل حيِت على سيبويو ،كقاؿ لو :قد تسمع أيها الرجل؟ فاستكاف سيبويو ،فأقبل الكسائي
على حيِت ،كقاؿ لو :أصلح ا﵁ الوزير ،إنو قد كفد عليك من بلده مؤمالن ،فإف رأيت أف ال ترنده
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كصَت كجهو إىل فارس ،فأقاـ ىنالك ،كمل يعد إىل
خائبان؛ فأمر لو بعشرة آالؼ درىم؛ فخرج ،ن
18
البصرة.
كيف ادلغٌت  " :فيقاؿ :إف العرب قد رشوا على ذلك ،أك إهنم علموا منزلة الكسائي عند
ىاركف الرشيد  .كيقاؿ :إهنم إمنا قالوا " :القوؿ قوؿ الكسائي " كمل ينطقوا بالنصب ،كإف سيبويو قاؿ
19
ليحِت" :مرىم أفت بذلك ،فإف ألسنتهم ال تطوع بو".
كبذلك تبُت أنو قد ازبذ كل من ادلذىبُت سبيال لو خاصان عرؼ هبا حىت صار لكل طابع
خيالف طابع اآلخر ،فكاف نتيجة ضركرية ذلذا أمراف:
األول :أف ما كثر من األمور اليت زبلفت عن القياس عند البص رم حسب ادلقتضيات من التأكيل،
كالشذكذ ،كاالضطرار ،ك االستنكار قد قلت عند الكويف.
الثاني :أف األقيسة اليت اعتمد عليها البصرم يف تدكين مذىبو على العكس من ذلك فهي قليلة
عنده بالنسبة إىل األقيسة تكوف منها مذىب الكويف كمن ىمث قيل  :إف مذىب البصريُت مذىب
السماع كمذىب الكوفيُت مذىب القياس.
على أف ىذا ال يعٍت أف البصريُت اكتفوا بالسماع كمل يلجأكا إىل القياس ألبتة ،كال أف
علماء الكوفة لزموا القياس ،كمل يتزحزحوا عنو إىل قبوؿ السماع ،بل إف علماء ادلذىبُت قد أخذكا يف
أكؿ األمر بادلبدأين ،مبدإ السماع ،كمبدإ القياس كلكن ادلتأخرين من علماء البلدين ازبذكا اللغة
كالنحو ميداف معركة لغوية كما كانوا قد ازبذكا اخلالفة  20ميداف معركة سياسية دينية  21.كيف ادلسألة
الزنبورية ادلذكورة يف ادلناظرة ما يشهد بذلك ،فسيبويو يتمسك بالرفع كيأيت بالنصب؛ ألنو اإلعراب
22
ادلستفيض ،كادلشهور يف الًتاكيب الواردة على سننو ،كجييز الكسائي النصب للقياس عنده.
كلو أف اخلالؼ النحوم يف اإلطار العاـ أغلق بابو تعد البصرم كالكويف ،على ما بو يف
مناحيو ادلختلفة ادلضطربة ذلاف اخلطب ،كلكن تشعبت مسالكو بعدمها ،فكاف ادلذىب البغدادم،
كاألندلسي ،كغَتمها من ادلذاىب الشخصية اخلاصة ادللفقة ،شلا أجهد النحوم كأنصبو على أنو يف
23
خالؿ ىذه ادلذاىب الرئيسية ،خرج الكثَت من علمائها عليها فلم يقف عند إمجاع.
كهبذا تبُت سعة الفجوة بُت البصريُت كالكوفيُت يف رلاؿ استنباط ادلسائل النحوية،
أثر ىذا االختالؼ النحوم عىل مسائل فقهية كثَتة منها مايلي :
كتعليلها حسب مناىجهم ،مث ٌ
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نماذج من المسائل الفقىية المخرجة على المسائل النحوية
أوال :أثر داللة المبتدإ والخبر.
ادلبتدأ كىو االسم اجملرد عن العوامل اللفظية لإلسناد  24أك ىو اسم صريح أك دبنزلتو رلرد
25
عن العوامل اللفظية أك دبنزلتو سلرب عنو أك كصف رافع دلكتف بو.
كاخلرب :ىو ادلسند الذم تتم بو مع ادلبتدأ فائدة ،فخرج بقولو "ادلسند" الفاعل يف ضلو :
"أقائم الزيداف " فإنو كإف سبت بو مع ادلبتدأ الفائدة لكنو مسند إليو ،ال مسند .كبقولو " :مع ادلبتدإ "
26
ضلو (قاـ) يف قولك" :قاـ زيد".
كاألصل يف ادلبتدأ أف يكوف معرفة كال يكوف نكرة؛ ألف النكرة رلهولة غالبا كاحلكم على
ن ً 27
اجملهوؿ اليفيد إال إذا عم أكخص ضلو قولو تعاىل﴿ :أىإًلىوه ىم ىع اللو﴾.
كضلو قولو تعاىل ﴿ :28كىال تىػٍن ًكحوا الٍم ٍش ًرىك ً
ات ىح نىت يػي ٍؤًم نن ىكىأل ىىمةه يم ٍؤًمنىةه ىخٍيػهر ًم ٍن يم ٍش ًرىك وة ىكلى ٍو
ي ي
ى
29
ً
ً
ً
ً
ً
و
ً
ُت ىح نىت يػي ٍؤمنيوا ىكلى ىعٍب هد يم ٍؤم هن ىخٍيػهر م ٍن يم ٍشرؾ ىكلى ٍو أ ٍىع ىجبى يك ٍم﴾.
أ ٍىع ىجبىٍت يك ٍم ىكىال تػيٍنك يحوا الٍ يم ٍش ًرك ى

ك األصل يف اخلرب أف يكوف نكرة كذلك؛ ألف الغرض يف اإلخبارا ت إفادة ادلخاطب ما
30
ليس عنده كتنزيلو منزلتك يف علم ذلك اخلرب كاإلخبار عن النكرة ال فائدة فيو.

كقد يكوف ادلبتدأ كاخلرب معرفتُت ،ضلو " :زيد أخوؾ كعمرك ادلنطلق ،كا﵁ إذلنا كزلمد نبينا "
فإذا قلت " :زيد أخوؾ " كأنت تريد أخوة النسب فإمنا جيوز مثل ىذا إذا كاف ادلخاطب يعرؼ زيدا
على انفراده كال يعلم أنو أخوه ،أك يعلم أنو لو أخا كاليدرم أنو زيد ىذا أك غَته ،فتقوؿ  :زيد أخوؾ
أم ىذا الذم عرفتو ىو أخوؾ الذم كنت علمتو ،فتكوف الفائدة يف اجتماعهما كذلك الذم
استفاده ادلخاطب  31كإذا كاف اخلرب معرفة كادلبتدأ ال جيوز تقدًن اخلرب عليو لاللتباس إال إذا كانت
34
قرينة تدؿ على ذلك 32.يقوؿ التفتازاين" :33إذا كاف اخلرب معرفة يفيد احلصر يف ادلبتدإ".
كقاؿ اجلرجاين بعد استعراض الفركؽ بُت زيد منطلق ،كبُت زيد ادلنطلق " :كمن الفرؽ بُت
ادلسألتُت – كىو ما سبس احلاجة إىل معرفتو – أنك إذا نكرت اخلرب جاز أف تأيت دببتدأ ثاف على أف
تشركو حبرؼ العطف يف ادلعٌت الذم أخربت بو عن األكؿ ،كإذا عرفت اخلربمل جيز ذلك "  35مث قاؿ:
"كتفسَت ىذا أنك تقوؿ  :زيد منطلق كعمرك ،تريد كعمرك منطلق أيضا ،كال تقوؿ  :زيد ادلنطلق،
كعمرك ،ذلك ألف ادلعٌت مع التعريف على أنك أردت أف تثبت انطالقا سلصوصا قد كاف من كاحد،
فإذا أثبتو لزيد مل يصح إثباتو لعمرك ،مث إف كاف قد كاف ذلك االنطالؽ من اثنُت فإنو ينبغي أف ذبمع
بينهما يف اخلرب فتقوؿ " :زيد كعمرك مها ادلنطلقاف ،ال أف تفرؽ فتثبتو أكال لزيد مث ذبيء فتثبتو لعمرك "
36
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كعلى ىذا األصل زبرج مسائل فقهية كثَتة منها:
المسألة األولى :حكم ذكاة الجنين:
اختلف العلماء يف حكم اجلنُت الذم خيرج من بطن أمو ادلذكاة ميتا ،ىل تعترب ذكاة أمو
ذكاة لو فيحل أكلو دكف حاجة إىل تذكية جديدة أـ يعترب حراما ال حيل أكلو؛ أل ف ذبح أمو ليس
ذحبا لو ؟ على أ قواؿ:
فذىب الثورم ،كالشافعي ،كأبو يوسف كزلمػد بن احلسن الشيباين إىل أف ذكاة اجلنُت
37
ذكاة أمو ،فيحل أكلو كال حيتاج إىل ذبح جديد.
كقاؿ اإلماـ مالك :حيل إذا خرج كقد أشعر – أم نبت عليو الشعر – كىذا الشرط مركم
38
عن ابن عمر كعن مجاعة من الصحابة.
كذىب اإلماـ أبو حنيفة كزفر ،كاحلسن بن زياد
40
القوؿ ابن حزـ الذم ادعى فيو قوال لإلماـ مالك.

39

إىل أنو ال حيل أكلو ،كقد قاؿ هبذا

والسبب في اختالفهم  :ىو اختالفهم يف تركيب قولو عليو الصالة كالسالـ "ذكاة اجلنُت
ذكاة أمو "41بأف قولو":ذكاة اجلنُت" مبتدأ ،ك"ذكاة أمو"خربه ،كمها معرفتاف.
فاحتج الجمهور بأف ظاىر احلديث يدؿ على حل أكل اجلنُت ادليت ،كال حيتاج إىل
تذكية جديدة ،فاحلصر أم  :حصر اخلرب يف ادلبتدأ ،أفاد أف ذكاة أمو ذكاة لو  42كيف احلديث بياف
43
جواز حل اجلنُت إذا ذؾيت أمو كإف مل حيدث للجنُت ذكاة.
فكلمة ذكاة الثانية خرب للمبتدأ ذكاة اجلنُت ،كيكوف ادلعٌت ذكاة أـ اجلنُت ذكاة لو ،كبذلك
خيرج اجلنُت من حكم ادليتة.
يقوؿ ابن األثَت " :44فمن رفعو – احلديث – جعلو خرب ادلبتدأ الذم ىو ذكاة اجلنُت
45
ؼ حيتاج إىل ذبح مستأنف ".
فتكوف ذكاة األـ ىي ذكاة اجلنُت ال
كأما أصحاب القول الثاني فقد جعلوا الركاية على النصب ،يقوؿ ابن األثَت " :كيركل ىذا
احلديث بالرفع كالنصب ،كمن نصب كاف التقدير  " :ذكاة اجلنُت كذكاة أمو " فلما حذؼ اجلار
نصب ،أك على تقدير  :يذكى تذكية مثل ذكاة أمو ،فحذؼ ادلصدر كصفتو كأقيم ادلضاؼ مقامو،
46
فال بد عنده من ذبح اجلنُت إذا خرج حيا".
ً ً ً 47
اخلنٍزير ﴾
نـ ىك ىحلٍ يم ٍ
كشلا يؤيد ىذا القوؿ شيئاف  :قولو تعاىل  ﴿ :يحِّرىم ٍ
ت ىعلىٍي يك يم الٍ ىمٍيتىةي ىكالد ي
كذلك؛ ألف ذكاة نفس ال تكوف ذكاة نفسُت ،فاجلنُت ادليت ال تسرم عليو ذكاة أمو.
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تقدًن قياس األصوؿ على اخلرب يف ىذه ادلسألة ،كذلك لقوة القياس؛ ألف اجلنُت زلتقن فيو
48
الدـ فهو مستخبث .كأما حجة ابن حزـ ،فإف سند احلديث عنده غَت صحيح كاحلق خبالفو.
كأجاب اجلمهور عن ىذين االستداللُت دبا يأيت:
أوال :االحتجاج باآلية ،احتجاج بالعاـ ادلخصوص يف مقابل اخلاص ،فاحلديث قد أخرج ىذا اجلنُت
49
من حكم ادليتة الواردة يف اآلية؛ ألنو عده مذكى بذكاة أمو.
ثانيا :أما تقدًن قياس األصوؿ كمعارضتو للنص فال يسلم ،إذ اجلمهور على خالؼ ذلك ،يقوؿ
الزصلاين " :50خرب الواحد إذا خالف قياس األصوؿ يقدـ على القياس عند الشافعي رمحو ا﵁ ،كاحتج
51
يف ذلك ،بأف اخلرب أقول من القياس فوجب أف يقدـ عليو".
ثالثا :إف ادلنقوؿ عن السلف ىو ما ذىب إليو اجلمهور ،يقوؿ ابن ادلنذر " :52مل يرك عن أحد من
الصحابة كالتابعُت كسائر علماء األمصار أف اجلنُت ال يؤكل إال باستئناؼ الذكاة فيو غَت ما ركم
53
عن أيب حنيفة ،قاؿ – ابن ادلنذر – كال أحسب أصحابو كا فقوه عليو".
ك أما ركاية النصب فقد سلك فيها أىل العلم طريقُت:
أوال :التشكيك فيها يقوؿ اخلطايب " :كتأكيلو – احلديث – بعض من ال يرل أكل اجلنُت على معٌت
54
أف اجلنُت يذكى أمو ،فكأنو قاؿ(:ذكاة اجلنُت كذكاة أمو) أم فذكوه ،على معٌت قوؿ الشاعر:
فعيناؾ عيناىا كجيدؾ جيدىا

سول أف عظم الساؽ منك دقيق

أم كأف عينيك عيناىا يف الشبو ،كجيدؾ جيدىا ،كىذه القصة  55تبطل ىذا التأكيل
كتدحضو؛ ألف قولو :فإف ذكاتو ذكاة أمو تعليل إلباحتها من غَت إحداث ذكاة ثانية ،فثبت أنو على
56
معٌت النيابة عنها".
ك يرل احلافظ ادلنذرم أف النصب غَت زلفوظ عند األئمة ادلعتربين ،فهو يقوؿ " :ركاه بعض
الناس لغرض لو ( :ذكاة اجلنُت ذكاة أمو ) ،يعٍت بنصب (ذكاة) الثانية ،ليوجب ابتداء الذكاة فيو إذا
خرج ،كال يكتفي بذكاة أمو ،كليس بشيء ،كإمنا ىو ( :ذكاة اجلنُت ذكاة أمو ) برفع الثانية لرفع
األكؿ ،خرب ادلبتدأ ،كا﵀فوظ عن أئمة ىذا الشأف يف تقييد ىذا احلديث الرفع فيهما ،كقاؿ بعضهم
يف قولو  :فإف ذكاتو ذكاة أمو ،ما يبطل ىذا التأكيل كيدحضو ،فإنو تعليل إلباحتو من غَت إحداث
57
ذكاة"
ثانيا :توجيهها بما يوافق رواية الرفع:
ك جو العلم اء ركاية النصب – إف صحت – دبا يوافق قوؿ اجلمهور ،يقوؿ القرايف :58
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"كسبسك احلنفية بركاية النصب على احتياجو للذكاة ،كأنو ال يؤكل بذكاة أمو كالتقدير عندىم  :ذكاة
اجلنُت أف يذكى ذكاة مثل ذكاة أمو ،فحذؼ ادلضاؼ مع بقية الكالـ ،كأقيم ادلضاؼ إليو مقامو،
فأعربو كإعرابق ،كىو القاعدة يف حذؼ ادلضاؼ ،كاجلواب عما سبسك بو احلنفية من ىذه الركاية أف
ىاىنا تقديرا آخر ،كىو أف يكوف التقدير  :ذكاة اجلنُت داخلة يف ذكاة أمو ،فحذؼ حرؼ اجلر
فانتصبت الذكاة على إهنا مفعوؿ ،كقولك  :دخلت الدار ،كيكوف ا﵀ذكؼ أقل شلا قدره احلنفية،
كيكوف يف ق ذا التقدير مجع بُت الركايتُت ،فيكوف أكىل من التعارض كالتنايف بينهما ،فَتجح بقلة
59
ا﵀ذكؼ كاجلمع ،كال يبقى ذلم فيو مستند على الركايتُت كيكوف حجة عليهم".
والراجح ما ذىب إليو الجمهور وذلك لما يأتي:
أوال :إف الرفع ىو الذم يستقيم بو الكالـ ،يقوؿ ابن القيم اجلوزية " :إف قولو  :ذكاة اجلنُت ذكاة
أمو ،مجلة خربية ،جعل اخلرب فيها نفس ادلبتدأ ،فهي كقولك  :غذاء اجلنُت غذاء أمو ،كذلذا جعلت
اجلملة لتتميم (إف) كخربىا يف قولو  :فإف ذكاتو ذكاة أمو كإذا كاف ىكذا ،مل جيز يف (ذكاة أمو) إال
الرفع ،كال جيوز نصبو لبقاء ادلبتدأ بغَت خرب ،فيخرج الكالـ عن اإلفادة كالتماـ؛ إذ اخلرب زلل الفائدة
60
كىو غَت معلوـ".
ثانيا:إف احلديث يقتضي احلصر ،كاستغٌت اجلنُت عن الذكاة بسبب ذكاة أمو ،يقوؿ القرايف " :قولو
عليو الصالة كالسالـ :ذكاة اجلنُت ذكاة أمو ،يقتضي حصر يف ذكاة أمو ،فال حيوج إىل ذكاة أخرل،
61
كمعٌت الكالـ :إف ذكاة اجلنُت تغٍت عنها ذكاة أمو".
ثالثا :يرل اجلمهور اتفاؽ النص كاألصل كالقياس على ىذا احلكم ،يقوؿ ابن القيم اجلوزية-

رمحو

ا﵁" :-الذم جاء على لسانو ربرًن ادليتة ،ىو الذم أباح األجنة ا دلذكورة ،فلو قدر إهنا ميتة لكاف
استثناؤىا دبنزلة استثناء السمك كاجلراد من ادليتة فكيف كليست دبيتة ؟ فإهنا جزء من أجزاء األـ،
كالذكاة قد أتت على مجيع أجزائها فال حيتاج أف يفرد كل جزء منها بذكاة ،كاجلنُت تابع لألـ جزء
منها ،فهذا ىو مقتضى األصوؿ الصحيحة ،كلو مل ترد السنة باإلباحة ،فكيف كقد كردت باإلباحة
62
ادلوافقة للقياس كاألصوؿ !؟".
المسألة الثانية :حكم تعيين لفظ التسليم للخروج من الصالة:
اختلف العلماء يف تعيُت لفظ التسليم للخركج من الصالة على قولُت:
63

القول األول :ذىب مجهور العلماء إىل كجوب إصابة التسليم كي خيرج ادلصلي من صالتو.

القول الثاني  :ذىب احلنفية إىل أف تعيُت لفظ التسليم غَت فرض ،إذ جيوز اخلركج من الصالة
64
بغَته.
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والسبب في اختالفهم  :ىو إفادة ادلبتدإ كاخلرب يف قولو عليو الصالة كالسالـ (كربليلها
يب صلى ا﵁ عليو كسلم
التسليم) يف حديث علي بن أيب طالب رضي ا﵁ تعاىل عنو أف الن
65
قاؿ":مفتاح الصالة الطهور كربرديها التكبَت كربليلها التسليم"
استدؿ اجلمهور بأف قولو":كربليلها التسليم" مبتدأ كخرب معرفتاف يفيداف احلصر

66

يقوؿ اإلماـ عبد ا﵁ الشنقيطي ":كمنها – أساليب احلصر– تعريف ادلبتدأ كاخلرب ،ضلو قولو
عليو الصال ة كالسالـ (ربرديها التكبَت كربليلها التسليم ) فالتحرًن زلصور يف التكبَت كالتحليل زلصور
67
يف التسليم".
كيقوؿ اخلطايب " :68يف احلديث بياف أف التسليم ركن الصالة كما أف التكبَت ركن فيها،
عرفو باأللف كالالـ كعينو كما
كإف التحليل منها إمنا يكوف بالتسليم دكف احلث كالكالـ؛ ألنو قد ٌ
عُت الطهور كعرفو فكاف ذلك منصرفا إىل ما جاءت بو الشريعة من الطهارة ادلعركفة كالتعريف
باأللف كالالـ مع اإلضافة يوجب التخصيص ،كقولك  :فالف مبيتو ادلساجد ،تريد أ نو ال مبيت لو
69
يأكم إليو غَتىا"
كأما احلنفية فلم يقولوا هبذا احلصر؛ ألنو من مجلة ادلفاىيم كالتسليم ثبت خبرب الواحد كىو
70
ال يكفي لثبوت الفرضية.
يقوؿ ادلرغيناين ":مث إصابة لفظ السالـ كاجبة عندنا – اٌفنفية – كليست بفرض خالفا
للشافعي رمحو ا﵁ كىو يتمسك بقولو عليو الصالة كالسالـ " :ربرديها التكبَت كربليلها التسليم " ,كلنا
ما ركينا ق من حديث ابن مسعود رضي ا﵁ تعاىل عنو ،كالتخيَت ينايف الفرضية كالوجوب إال أنٌا أثبتنا
71
الوجوب دبا ركاه احتياطا كدبثلو ال تثبت الفرضية".
كيف البدائع " :كلنا ما ركم عن النيب صلى ا﵁ عليو كسلم أنو قاؿ البن مسعود رضي ا﵁
تعاىل عنو حُت علمو التشهد :إذا قلت ىذا أك فعلت ىذا فقد قضيت ما عليك ،إف شئت أف تقوـ
فقم ،كإف شئت أف تقعد فاقعد".
واالستدالل بو من وجهين:
أحدىما :أنو جعلو قاضيا ما عليو ،كالثاين  :أنو خَته بُت القياـ كالقعود من غَت شرط لفظ

التسليم" 72,كمن احلنفية من يرل أف اإلضافة تقتضي ادلغايرة أم أف ادلضاؼ غَت ادلضاؼ إليو لذا
فقولو صلى ا﵁ عليو كسلم "ربرديها التكبَت كربليلها التسليم " مًتكؾ الظاىر؛ ألف الشيء ال يضا ؼ
73
إىل نفسو"
كقد أجيب عن استدالؿ احلنفية دبا يأيت:
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أوال :إف الذم يدؿ على اخلركج من الصالة بغَت التسليم ،ال يدؿ على ذلك إال بضرب من دليل
اخلطاب ،كىو مفهوـ ضعيف عند األكثر ،كإف األلف كالالـ اليت للحصر أقول من دليل اخلطاب يف
كوف حكم ادلسكوت عنو تعد ضد حكم ادلنطوؽ بو كدليل اخلطاب عند أيب حنيفة غَت معموؿ
74
بو.
ثانيا :أف اإلضافة يف قولو عليو الصالة كالسالـ "كربليلها السالـ" جازت للمالبسة بينهما  75يقوؿ
النوكم :كاجلواب عن قوذلم ،اإلضافة تقتضي ادلغايرة إف اإلضافة ضرباف:
أحدىما :تقتضي ادلغايرة كػ (ثوب زيد) .والثاني :تقتضي اجلزئية كقولو" :رأس زيد" ك"صحن الدار"
76
فوجب محلو على الثاين.
ثالثا :أف الذم اتفق عليو كبار البيانيُت أف قولو عليو الصالة كالسالـ " :كربليلها التسليم " يفيد
احلصر نطقا ،يقوؿ القرايف " :ربليلها التسليم ،يقتضي احلصر يف التسليم دكف نقيضو الذم ىو ع دـ
التسليم كضده الذم ىو النوـ كاإلغماء كخالفو الذم ىو احلدث فال خيرج من حل الصالة إىل
حرماهتا إال بالتسليم فقط"  77كىذا ما يًتجح يل.
أثر داللة االستثناء
االستثناء في اللغة:
ىو مشتق من الثٍت ،يقاؿ :ثٌت عناف فرسو إذا منعو عن ادلضي يف الصوب الذم ىو متوجو
إليو ،كاالستثناء كالثنيا رد الشيء بعضو على بعض قاؿ اجلوىرم " :78الثنيا اسم االستثناء قاؿ  :ثنيا
79
كثنول ،مثل :قصيا قصول ،امساف لالستثناء مشتقاف منو.
وفي االصطالح:
ىو اسم يذكر بعد "إال" أك إحدل أخواهتا خيالف ما قبلهايف احلكم نفيا كإثباتا 80 ،كمن األحكاـ
ادلتعلقة باالستثناء ما يلي:
االستثناء ينقسم على قسمُت  :متصل ،كمنقطع ،فادلتصل :ىو ما يكوف فيو ادلستثٌت بعض
ادلستثٌت منو ،كحيكم على أحدمها بضد ما حيكم بو على اآلخر ضلو قولو تعاىل ﴿:قىاليوا يىا ليو يط إًننا
ً
ب قًطٍ وع ًمن اللني ًل كىال يػلٍتى ًف ً
ك لىن ي ً
ك ً
ىح هد إًنال ٍامىرأىتى ى
ىس ًر بًأ ٍىىل ى
صليوا إًلىٍي ى
ى ٍ ى ى ٍ
ك إًننوي
ك فىأ ٍ
ت منٍ يك ٍم أ ى
ير يس يل ىربِّ ى ٍ ى
81
ً
الصٍبح بًىق ًر و
يب﴾.
ىصابىػ يه ٍم إً نف ىم ٍو ًع ىد يى يم ُّ
يمصيبيػ ىها ىما أ ى
س ُّ ي
الصٍب يح أىلىٍي ى

كاالستثناء ادلنقطع :ىو ما مل يكن فيو ادلستثٌت بعضا من ادلستثٌت منو ضلو  :ما قاـ القوـ إال
فرسا ،فادلستثٌت ادلنقطع ،يقدر عند البصريُت بػ (لك نن) ادلشددة؛ ألنو يف حكم مجلة منفصلة عن
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األكىل ،فقولك  :ما يف الدار أحد إال فرسا يف تقدير (لكن) فيها فرسا على أنو استد راؾ سلالف ما
بعد لكن فيو ما قبلها غَت أهنم اتسعوا فأجركا (إال) رلرل (لك نن) أك نقوؿ :إمنا شاهبت بػ (لك نن) ألف
(لكن) لالستدراؾ بعد النفي كتوجب للثاين ما تنفيو عن األكؿ ك (إال) كذلك فتشاهبا؛ ألف كليهما
جيمع بُت النفي كاإلثبات ،فإذا قلت  :قاـ القوـ إال زيدا ،ؼزيد مل يقم ،كأما الكوفيوف ،فيقدركنو بػ
82
(سول) أم أف إال دبعٌت(سول).
كيتفرع على داللة االستثناء ،مسائل فقهية كثَتة منها ما يلي:
المسألة األولى:حكم المنخنقة ،والموقوذة ،والمتردية ،والنطيحة ،من الحيوانات المأكولة
اخلًٍن ًزي ًر ىكىما أ ًيى نل لًغى ًٍَت اللن ًو بًًو
نـ ىك ىحلٍ يم ٍ
قاؿ ا﵁ سبحانو كتعاىل  ﴿ :يحِّرىم ٍ
ت ىعلىٍي يك يم الٍ ىمٍيتىةي ىكالد ي
ً
ً
ً
ُّص ً
ب ىكأى ٍف
يحةي ىكىما أى ىك ىل ال نسبي يع إًنال ىما ذى نكٍيتي ٍم ىكىما ذيب ىح ىعلىى الن ي
ىكالٍ يمٍن ىخن ىقةي ىكالٍ ىم ٍوقيو ىذةي ىكالٍ يمتىػىرِّديىةي ىكالننط ى
ً 83
تى ٍستىػ ٍق ًس يموا بً ٍاأل ٍىزىالـ﴾.
ك لقد دلت ىذه اآلية الكردية على ربرًن أكل احليوانات ادلوصوفة بتلك األكصاؼ ،مث
84
استثنت ما ذبح منها؛ ألف التذكية يف اللغة الذبح.
اتفق العلماء على أكل ىذه احليوانات بعد ذكاهتا إذا مل تبلغ درجة اليأس من حياهتا،
كذلك إذا غلب على الظن اهنا تعيش مع ىذه احلالة ،كاختلفوا فيما إذا بلغت هبا تلك األكصاؼ
درجة اليأس من حياهتا ،ىل ربللها الذكاة أكال ؟ على القولُت:
القول األول  :أف الذكاة ربللها ،مادامت فيها حركة تدؿ على احلياة ،كقد ركم ىذا عن ىحرب األمة
عبدا﵁ بن عباس – رضي ا﵁ تعاىل عنهما –ك ابن شها ب الزىرم  -رمحو ا﵁ – كىو مذىب
85
احلنفية ،كاإلماـ مالك – رمحو ا﵁  -يف أحد قوليو كادلشهور من رأم اإلماـ الشافعي رمحو ا﵁.
والقول الثاني  :أف الذكاة ال ربللها إذا يئس من حياهتا ،كركم ىذا عن زيد بن ثابت – رضي ا﵁
86
تعاىل عنو – كىو ادلشهور من مذىب اإلماـ مالك كنقل عن اإلماـ الشافعي أيضا.
ت﴾ استثناء
واستدل أصحاب القول األول  :بأف االستثناء يف قولو تعاىل ﴿ :إًنال ىـ ا ىذ نؾ ٍمٍـي
متصل ،كدبا أف االستثناء ادلتصل  :ما كاف ادلستثٌت فيو من جنس ادلستثٌت منو ،فإف اليت تذكى تكوف
من جنس اليت تقدمت أكصافها ،كلكنها أخرجت من حكم التحرًن ،فيكوف ادلعٌت حرمت عليكم
87
تلك األشياء إال "ما أدركتم ذكاتو كىو يضطرب اضطراب ادلذبوح".
و أما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا لرأيهم  :بأف االستثناء منقطع؛ ألف اليت تذكى
ليست من جنس اليت تقدـ ذكرىا ألهنا بالذكاة زبرج عن كوهنا منخنقة أك موقوذة أك نطيحة،
كحينئذ يكوف إطالؽ اسم االستثناء عليها رلازا؛ ألف االستثناء إمنا يطلق على ما يكوف سلرجا من
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جنسو ،فػ (إال) ىنا لالستدراؾ دبعٌت (لكن) كإمنا تقدر (إال) يف ادلنقطع بػ (لكن) ألهنا "ال يشًتط
أف يكوف ما بعدىا بعضا شلا قبلها "  88كيكوف ادلعٌت يف اآلية حرمت عليكم ادلذكورات لكن ما
ذكيتم من غَتىا فهو حالؿ لكم.
و الراجح فيما يظهر – كا﵁ أعلم – القوؿ األكؿ كذلك دلا يأيت:
األصل يف االستثناء أف يكوف متصال  ،أما ادلنقطع فال يصار إليو إال إذا تعذر ادلتصل ،كال
يتعذر يف ىذه اآلية كونو متصال؛ ألف اليت تذكى من جنس ادلنخنقة كما عطف عليها من حيث
كوهنا حيوانات كلها ،إال أهنا اكتسبت صفة احلل بالذكاة ادلستفادة من صلة ادلوصوؿ ادلستثٌت كىي
(ذكيتم).
قرر ابن يعيش أف إطال ؽ االستثناء على ادلنقطع رلاز ،كعلى ادلتصل حقيقة ،كاحلقيقة
مقدمة يف االستعماؿ على اجملاز أصالة ،كلذلك نقل أبو حياف عن بعض النحاة إنكارىم إطالؽ
89
اسم االستثناء على ادلنقطع كخصوه بادلتصل.
أثر داللة الظرف:
90

الظرؼ لغة :الوعاء ككل ما يستقر غَته فيو.

ك اصطالحا  :ىو كل اسم زماف أك مكاف يسلٌط عليو عامل على معٌت
91
صمت يوـ اخلميس ،كجلست أمامك.

(يف) كقولك:

ك يتفرع على ىذا مسائل فقهية كثَتة منها:
المسال األولى :محل ذبح الهدي للمحصر:
ة
اختلف الفقهاء يف زلل ذبح اذلدم الذم جيب على ا﵀صر على قولُت:
القول األو ل :أنو ال حيل ضلر ذلك اذلدم إال باحلرـ كىو مذىب ابن مسعود كابن عباس كابن
93
سَتين 92كإليو ذىب احلنفية.
94

القول الثاني :إنو حيل ضلره يف مكاف اإلحصار ،كىو مذىب اإلمامُت مالك ك الشافعي.
وسبب اختالفهم يف داللة (زللو) يف قولو تعاىل ﴿ :كأًىسبُّوا ا ٍحل نج كالٍعمرىة لًلن ًو فىًإ ٍف أيح ً
ص ٍريٍُت
ٍ
ى
ى ى ي ٍى
95
ً
ً
م ىًزللنوي﴾.
فى ىما ٍ
استىػٍي ىسىر م ىن ا ٍذلىٍد ًم ىكىال ىٍربل يقوا يرءي ى
كس يك ٍم ىح نىت يىػٍبػلي ىغ ا ٍذلىٍد ي
احتج أصحاب القول األول  :بأف (ا﵀ل) على كزف " ىم ٍفعًل" جاء بكسر احلاء  ,أجاز أبو
96
حياف الفتح فيو.
حل ًحي ًّلل ) كضرب يضرب ،كقد جاء يف اآلية اسم
كمصاغ من اؿثالثي اجملرد أم من ( ن
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مكاف داال على موضع احللوؿ كمنزلو ،كادلعٌت ال ربلوا من إحرامكم باحللق حىت تتأكدكا من ذبح
اذلدم يف مكانو ادلعد لو  97كىو احلرـ ،فيكوف (ا﵀ل) كادلسجد يف داللتو على موضع السجود
كاجمللس على موضع اًفلوس  98كإمنا خصص مكانا للذبح؛ ألف العرب اعتادت ضلر اذلدم فيو.
واحتج أصحاب القول الثاني  :بأف (ا﵀ل) اسم زماف داؿ على كقت احللوؿ ،فيكوف
ادلراد ال ربلقوا رؤكسكم للتحلل حىت يبلغ اذلدم الزمن الذم حيل فيو التحلل كىو زماف اإلحصار.
يأيت:

والذي يظهر بعد ادلوازنة بُت الرأيُت بأف ما ذىب إليو أصحاب القوؿ األكؿ كىو راجح دلا

إف أكابر علماء اللغة كالنحو قرركا أنو اسم مكاف داؿ على ادلوضع منهم الزسلشرم الذم
قاؿ" :اخلطاب للمحصرين أم ال ربلقوا حىت تعلموا أف اذلدم الذم بعثتموه إىل احلرـ بلغ زللو أم
مكانو الذم جيب ضلره فيو "  99كأبو حياف الذم قاؿ " :كتفسَتىم يدؿ على أف ا﵀ل ىنا
100
ادلكاف".
شلا يقوم داللة ا﵀ل على ادلكاف يف ىذه اآلية ،أف احلرـ قد عُت مكانا لنحر اذلدم بقولو
تعاىل﴿ :لى يكم فًيها منىافًع إً ىىل أىج ول مس ًّلمى مثين ىًزللُّها إً ىىل الٍبػي ً
ت الٍ ىعتً ًيق﴾ 101كبقولو تعاىل ﴿ :يىا أىيػُّ ىها
ىٍ
ى
ٍ ى ى ي
ى يى
نً
صي ىد كأىنٍػتيم حرـ كمن قىػتىػلىو ًمٍن يكم متىػع ِّم ندا فىجزاء ًمثٍل ما قىػتىل ًمن النػنع ًم ىحي يكم بًوً
ين ىآمنيوا ىال تىػ ٍقتيػليوا ال ن ٍ ى ٍ ي ي ه ى ى ٍ ي ٍ ي ى
الذ ى
ىى ه ي ى ى ى ى ٍ ي
ذى ىكا ىع ٍد وؿ ًمنٍ يك ٍم ىى ٍدينا بىالً ىغ الٍ ىك ٍعبى ًة ﴾ 102حبيث كصؼ اذلدم ببلوغو الكعبة ،ادلراد هبا احلرـ ،كالغرض
103
من كصفو ىنا زبصيصو هبذا ادلكاف؛ ألف من فوائد النعت التخصيص إذا كاف النعوت نكرة.
كالنعت ىنا نكرة أيضا؛ ألف إضافتو لفظية مل تكسبو التعريف من ادلضاؼ إليو؛ ألف أصلو
ىديا بالغا الكعبة.
كىناؾ عشرات من مسائل فقهية سلرجة على القواعد النحوية كىذا يدؿ على أف من
يتصدر للعلوـ الشرعية ال يستغٍت عن العلوـ العربية كالسيما علم النحو الذم لو صلة عميقة بالعلوـ
الشرعية.
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 4يراجع :ادلفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالـ 59 /9
 5ىو أبو جعفر زلمد بن أيب سارة علي (أك احلسن) الرؤاسي النيلي ادلتوىف سنة 187 :ىػ ،ىو أكؿ من
كضع كتابا يف النحو ،ككاف أستاذ الكسائي كالفراء ،من كتبو  :الفيصل ،كمعاين القرآف[ ،يراجع:
مراتب النحويُت أليب الطيب اللغوم ص  ،24 :ك بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت كالنحاة  .ربقيق:
زلمد أبو الفضل إبراىيم .ط :ادلكتبة العصرية ,صيدا ,لبناف]82 /1 ,
187 :ىػ[ .يراجع:
 6ىو أبو مسلم معاذ بن مسلم اذلراء أديب معمر ،من أىل الكوفة تويف سنة
الزركلي ,خَت الدين .األعالـ .ط2002 :5ـ ,دار العلم للماليُت ,بَتكت]258/7 ,
 7زلمود ,حسيٍت زلمود  .ادلدرسة البغدادية يف تاريخ النحو العريب  .ط1986 :1ـ ,مؤسسة الرسالة،
بَتكت ,ص 56كما بعدىا.
 8ادلصدر السابق نفسو ,ص57
 9طالؿ ,عالمو .تطور النحو يف مدرسيت البصرة كالكوفة  .ط1993 :1ـ ,دار الفكر اللبناين ,بَتكت,
ص 47كما بعدىا.
 10تطور النحو يف مدرسيت البصرة كالكوفة ,ص52
 11ىو أبو عبدالرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرك الفراىيدم األزدم من أئمة اللغة كاألدب ،ككاضع علم
العركض ،كىو أستاذ سيبويو تويف سنة170 :ىػ[ .يراجع :األعالـ]314 /2 ,
 12ىو أبو بشر عمرك بن عثماف بن قنرب احلارثي بالوالء ،إماـ النحاة ،ادلتوىف سنة (180ىػ)[ .يراجع:
القفطم ,مجاؿ الدين  .إنباه الركاة على أنباء النحاة  .ربقيق :أبو الفضل إبراىيم  .ط,1950 :1
دارالكتب ادلصرية]346 /2 ,
 13ضيف ,شوقي .ادلدارس النحوية .ط2005 :9ـ ,دار ادلعارؼ ,ص163
 14طنطاكم ,زلمد .نشأة النحو كتاريخ أشهر النحاة .ط1995 :ـ ,دار ادلعارؼ ,القاىرة ,ص121؛
ادلدارس النحوية ,ص160
 15ىو أبو عبدا﵁ زلمد بن زياد ادلعركؼ بابن األعرايب ،راكية ،ناسب ،عالمة باللغة من أىل الكوفة،
كاف أحوال تويف بسامراء سنة ( 231ىػ)[ .يراجع :األعالـ]131 /6 ,
 16ذكره السيوطي يف ادلزىر  .كنسبو لبعض بٍت كالب ،كمل يذكر اسم الشاعر [ .يراجع :السيوطي,
عبدالرمحن بن أيب بكر  .ادلزىر يف علوـ اللغة كأنواعها  .ربقيق  :فؤاد علي منصور  .ط1998 :1ـ,
دار الكتب العلمية ,بَتكت]275/1 ,
 17يراجع :ابن جٍت  ,أبو الفتح عثماف  .اخلصائص .ربقيق :زلمد علي النجار  .ط1952 :ـ ,دار
الكتب ادلصرية ,القاىرة306/3 ,؛ اخلالفات النحوية يف حركؼ ادلعاين كأثرىا على الفقو اإلسالمي
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(رسالة أًن فل) للباحث :ص30
 18يراجع[ :االنصاؼ يف مسائل اخلالؼ أليب الربكات األنبارم ،ط 2001 :1ـ ,دار الفكر ،دمشق,
 ]70/2بتصرؼ.
 19األنصارم ,ابن ىشاـ .مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب  .ربقيق :مازف ادلبارؾ كزلمد علي محد ا﵁ .
ط1985 :6ـ ,دار الفكر ,بَتكت ,ص122
 20ذكر عمر فركخ ( :كالواقع أف أىل البالط العباسي كانوا يفضلوف الرأم من العلماء الكوفيُت على
الرأم من العلماء البصريُت بقطع النظر أحيانا من صحة الرأم نفسو؛ ألف أىل الكوفة كانوا شيعة
بٍت العباس) [تاريخ االدب العريب ,لعمر فركخ]50 /2 ,
 21تاريخ األدب العريب لعمر فركخ50 /2 ,
 22نشأة النحو كتاريخ أشهر النحاة ,ص130
 23ادلصدر السابق ص132؛ اخلالفات النحوية يف حركؼ ادلعاين كأثرىا على الفقو اإلسالمي (رسالة أًن
فل) للباحث ,ص31
 24ابن ىشاـ .شرح قطر الندل .ط2008 :ـ ,ادلكتبة العصرية ,بَتكت ,ص128
 25الدقر ,عبد الغٍت .معجم القواعد العربية .ط1986 :1ـ ,دار القلم ,دمشق ,ص406
 26شرح قطر الندل ,ص128
 27القرآف الكرًن ,سورة النمل 61 :27
 28القرآف الكرًن ,سورة البقرة 221 :2
 29شرح قطر الندل ,ص 129
 30ابن يعيش ,يعش بن علي .شرح ادلفصل .ط ,1999 :1عامل الكتب85 /1 ,
 31ادلصدر السابق  ،98 /1بتصرؼ.
 32ادلصدر السابق 99 /1
 33ىو سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين ،الشافعي األصويل تويف سنة 793ىػ[ .يراجع :الدمشقي,
عبد احلي .شذرات الذىب يف اخبار من ذىب .ط :دار الكتب العلمية ,بَتكت]319/6 ,
 34التفتازاين .كتاب ادلطوؿ .ط :مكتبة الداكرم ،قم ،ايراف ،ص 178ك210
 35اجلرجاين ,عبد القاىر  .دالئل اإلعجاز يف علم ادلعاين  .ربقيق :السيد زلمد رشيد رضا  .ط:
1978ـ ,دار ادلعرفة ,بَتكت ,ص137
 36ادلصدر السابق ص137
 37الشربيٍت ,زلمد اخلطيب  .مغٍت ا﵀تاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج  .ط :دار الفكر  ,بَتكت,
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307/3؛ الكاساين ,أبو بكر بن مسعود  .بدائع الصنائع  .ط1986 :2ـ ,دار الكتب العلمية ,
بَتكت42 /5 ,
 38ابن رشد  ,زلمد بن أمحد  .بداية اجملتهد كهناية ادلقتصد  .ط ,1975 :4مطبعة مصطفى البايب ,
مصر .516 /1 ,كفيو ":كركل معمر عن الزىرم عن عبد ا﵁ بن كعب بن مالك قاؿ  :كاف
أصحاب رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم يقولوف" :إذا أشعر اجلنُت فذكاتو ذكاة أمو".
 -39ىو احلسن بن زياد اللؤلؤم الكويف احلنفي تويف سنة 204 :ىػ [ .يراجع :قطلويغا ,زيد الدين  .تاج
الًتاجم يف طبقات احلنفية .ط1962 :1ـ ,مطبعة العاىن ,ص]22 :
 40يراجع :ابن حزـ ,علي بن أمحد .ا﵀لى .تحقيق  :زلمد شاكر .ط :دار الفكر ,بَتكت419 /7 ،
 41احلديث ركاه جابر بن عبد ا﵁ رضي ا﵁ تعاىل عنو  .أبو داؤد ,سليماف بن األشعث .سنن أيب داؤد.
ربقيق :زلمد زليي الدين عبد احلميد  .ط :دار الفكر ,بَتكت ,كتاب األضاحي ( )18حديث رقم
(253 /3 ,)2828
 42يراجع :اؿشنقيطي ,عبد ا﵁ بن إبراىيم .نشر البنود على مراقي اؿصعود .ط2005 :1ـ ,دار الكتب
العلمية ,بَتكت102 /1 ,
 43اخلطايب ,أمحد بن زلمد .معامل السنن .ط1932 :1ـ ,ادلطبعة العلمية ,حلب252 /3 ,
 44ىو ادلبارؾ بن زلمد اجلزرم رلدالدين ا﵀دث اللغوم (ت 606ىػ)[ .يراجع :السيوطي ,جالؿ
الدين .بغية الوعاة 274 /2 ,؛األعالـ للزركلي]272 /5 ,
 45ابن األثَت  ,رلد الدين  .النهاية يف غريب احلديث كاألثر  .ربقيق :أبو عبد الرمحن صالح  .ط:1
 ,1997دار الكتب العلمية ,بَتكت164 /2 ,
 46ادلصدر السابق نفس الصفحة.
 47القرآف الكرًن ,سورة ادلائدة 3 :5
 48يراجع :بداية اجملتهد515 /1 ,؛ الزصلاين ,زلمد بن أمحد .زبريج الفركع على األصوؿ .ربقيق :زلمد
أديب صاٌف  .ط1398 :ىػ ,مؤسسة الرسالة  ,بَتكت ,ص336 :؛ صاٌف ,زلمد أديب  .تفسَت
النصوص يف الفقو اإلسالمي .ط1984 :3ـ ,ادلكتب اإلسالمي424 /1 ,
 49تفسَت النصوص يف الفقو اإلسالمي424 /1 ,
 50ىو أبو ادلناقب زلمود بن أمحد بن زلمود الزصلاين تويف سنة 656ىػ [ .يراجع :السبكي ,تاج الدين.
طبقات الشافعية الكربل  .ربقيق :الطناحي ,زلمود زلمد  .ط1413 :2ىػ ,ىجر للطباعة ,
]368/8
 51زبريج الفركع على األصوؿ ,ص363
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318ىػ[ .يراجع :طبقات

 52ىو زلمد بن أبرىيم بن ادلنذر النيسابورم ،الفقيو ا﵀دث تويف سنة
الشافعية الكربل]102/3 ,
 53معامل السنن253 /3 ,
 54نسب البيت إىل رلنوف قيس بن العامرم  [ .البغدادم ,عبد القادر بن عمر  .خزانة األدب  .تحقيق
كشرح :عبد السالـ زلمد ىاركف ,ط :مكتبة اخلاصلي القاىرة]235 /4 ,
55عن أيب سعيد رضي ا﵁ تعاىل عنو قاؿ :سألت رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم عن اجلنُت فقاؿ :كلوه
إف شئتم ،كقاؿ مسدد  :قلنا :يا رسوؿ ا﵁ ننحر الناقة كنذبح البقرة كالشاة فنجد يف بطنها اجلنُت،
أنلقيو أـ نأكلو ؟ قاؿ :كلوه إف شئتم فإف ذكاتو ذكاة أمو[ .يراجع :سنن أيب داكد ]103/3
 56معامل السنن 252 /3 ,كما بعدىا.
 57أخرجو الًتمذم يف سننو  72 /4باب ما جاء يف ذكاة اجلنُت برقم  )2828( :كقاؿ :ىذا حديث
حسن صحيح .كأبو داكد يف سننو 103 / 3
 58ىو أمحد ين إدريس بن عبد الرمحن القرايف ادلالكي األصويل تويف سنة 684ىػ[ .يراجع :األعالـ
للزركلي ]94 /1
 59يراجع :الفركؽ ،لشهاب الدين الصنهاجي ادلشهوربالقرايف ،ط  :دار ادلعرفة – بَتكت .بدكف :ت/2.
.46
 60هتذيب سنن أيب داكد البن القيم اجلوزية؛ معامل السنن120/4 ,
 61القرايف ,أمحد بن إدريس .الفركؽ .ربقيق :خليل منصور .ط1998 :ـ ,دار الكتب العلمية ,بَتكت,
45 /2
 62ابن القيم اجلوزية  ,أمحد بن أيب بكر  .إعالـ ادلوقعُت عن رب العادلُت  .ربقيق :طو عبد الرؤكؼ  .ط:
1968ـ ,مكتبة الكليات األزىرية ,القاىرة334 /2 ,
 63بداية اجملتهد150 /1 ,
 64الطحاكم ,أمحد بن زلمد  .شرح معاين اآلثار  .ربقيق :زلمد زىرم النجار  .ط1994 :1ـ ,دار
لكتب العليمة  ,بَتكت273 /1 ,؛ التهانوم ,ظفر أمحد العثماين  .إعالء السنن  .ط :إدارة القرآف
كالعلوـ اإلسالمية ,كراتشي154 /2
 65سنن الًتمذم  ,9 /1 ,أبواب الطهارة  ,3باب ما جاء أف مفتاح الصالة الطهور ؛ سنن أيب د اكد,
411/1؛ سنن الدارمي175 /1 ,
 .ربقيق :عبد العظيم الديب ،ط :1
 66اجلويٍت ,عبد ادللك .الرب ىاف يف أصوؿ الفقو
1399ىػ 317/1,؛ ادلطوؿ ,ص 78 :ك210
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 67نشر البنود ص102
 68ىو أمحد بن زلمد بن إبراىيم الشافع م ،ا﵀دث اللغوم تويف سنة 388ىػ [ .يراج ع :بغية الوعاة ,
]546/1
 69معامل السنن411 /1 ,
 70ابن عابدين  ,زلمد أمُت  .رد ا﵀تار على الدر ادلختار  .ربقيق :حساـ الدين كغَته  .ط2000 :ـ,
دار الثقافة كالًتاث  125 /1 ,ك ،448اؿزيلعي ,فخر الدين .تبيُت احلقائق شرح كنز الدقائق  .ط:
1313ىػ ,دار الكتاب اإلسالمي ,القاىرة103 / 1 ,
 71ادلرغيناين .اذلداية شرح بداية ادلبتدئ للمرغيناين  ،53 /1كينظر  :الزيلعي .نصب الراية يف زبريج
أحاديث اذلداية .ربقيق :زلمد عوامة .ط1997 :1ـ ,مؤسسة الرياف ,بَتكت422 /1 ,
 72بدائع الصنائع194 /1 ،
 73تبيُت احلقائق103 /1 ,
 74بداية اجملتهد150 /1 ,
 75ادلباركفورم ,زلمد بن عبد الرحيم  .ربفة األحوذم بشرح جامع الًتمذم  .ربقيق :عبدالوىاب
عبداللطيف ،ط :دار الفكر39 /1 ,
 76النوكم ,زلي الدين .اجملموع شرح ادلهذب .ط :دار الفكر ,بَتكت254 /3 ,
 77الفركؽ43 /2 ،
 78ىو إمساعيل بن محاد اجلوىرم ،كاف إماما يف اللغة كاألدب ،تويف بنيسابور سنة 393ىػ[ .يراجع:
بغية الوعاة]446/1 ,
 79القرايف ,شهاب الدين .االستغناء يف االستثناء .ربقيق :زلمد عبد القادر عطا  .ط1986 :1ـ ,دار
الكتب العلمية ,بَتكت ,ص21
 80النجار ,زلمد عبد العزيز  .ضياء السالك شرح أكضح ادلسالك  .ط2001 :1ـ ,مؤسسة الرسالة ,
بَتكت181 /2 ,
 81القرآف الكرًن ,سورة ىود 81 :11
 82يراجع :اخلالفات النحوية يف حركؼ ادلعاين كأثرىا عىل الفقو اإلسالمي للباحث ص 181
 83القرآف الكرًن ,سورة ادلائدة 3 :5
 84الرازم ,زلمد بن أيب بكر بن عبدالقادر  .سلتار الصحاح  .ربقيق  :زلمود خاطر  ,ط1415 :ىػ,
مكتبة لبناف ,بَتكت ،مادة :ذكا
 85القرطيب ,زلمد بن أمحد بن أيب بكر .اجلامع ألحكاـ القرآف .تحقيق  :أمحد عبد العليم الربدكين ,ط:2
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1372ىػ ,دار الشعب  ,القاىرة 50 / 6 ,؛ السائس  ,زلمد علي  .تفسَت آيات األحكاـ  .ط:
2002ـ ,ادلكتبة العصرية ,بَتكت161 /2 ,
 86تفسَت القرطيب50 /6 ,
 87الزسلشرم ,جار ا﵁ .تفسَت الكشاؼ .ط1397 :1ىػ ,دار الفكر ,بَتكت403 /1 ,
 88سيبويو ,عمرك بن عثماف  .الكتاب .ربقيق :عبد السالـ ىاركف  .ط :دار اجليل  ,بَتكت319 /2 ,
كما بعدىا ؛شرح ادلفصل البن يعيش 80 /2
 89يراجع :شرح ادلفصل البن يعيش 80 /2؛ يراجع يف ىذه ادلسألة  :أثر الداللة النحوية كاللغوية
للدكتور عبدالقادر السعدم ص 207كما بعدىا.
 90الزيات ,أمحد حسن كغَته  .املعجم الوسيط  .ربقيق :رلمع اللغة العربية  .ط :دار الدعوة  ,مادة:
ظرؼ ,ص575
 91شرح قطر الندل ،ص250
 92ىو أبو بكر زلمد بن سَتين االنصارم بالوالء ،من أشرؼ التابعُت ،تويف بالبصرة سنة 110ىػ.
[يراجع :ابن خلكاف  ,مشس الدين .كفيات األعياف  .ربقيق :إحساف عباس  .ط1994 :7ـ ,دار
صادر ,بَتكت]181 /4 ,
 93اجلصاص ,أمحد بن علي .أحكاـ القرآف .ربقيق :عبد ا لسالـ شاىُت .ط1994 :1ـ ,دار الكتب
العلمية ,بَتكت272 /1 ،؛ الرازم ,فخر الدين  .مفاتيح الغيب  .ط2000 :1ـ ,دار الكتب
العلمية ,بَتكت236 / 2 ,
 94أحكاـ القرآف272 /1 ,
 95القرآف الكرًن ,سورة البقرة 196 :2
 96األندلسي ,أبو حياف .البحر ا﵀يط .ط :دار الفكر ,بَتكت75 /2 ,
 97ابن منظور  ,زلمد بن مكرـ  .لساف العرب  .ط ( :1د.ت) ,دار صادر  ,بَتكت ،مادة  :حلل؛
األسًتاباذم ,رضي الدين .شرح الشافية .مكتبة أىل اللغة182 /1 ,
 98شرح ادلفصل108 /6 ,
 99تفسَت الكشاؼ253 /1 ,
 100البحر ا﵀يط75 /2 ،
 101القرآف الكرًن ,سورة احلج 33 : 22
 102القرآف الكرًن ,سورة ادلائدة 95 :5
 103السيوطي ,جالؿ الدين  .مهع اذلوامع  .ربقيق :عبد العامل سامل  .ط :1مؤسسة الرسالة  ,بَتكت,
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