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نشأت المعارؼ التراثية عند القدماء متداخمة، كمتشابكة ؛ذلؾ أف القدماء لـ 

كمػف ثػـ تعػددت مشػارب العممػاء، كتنكعػت لدر ػة  يسمككا منهج الٌتخصص الدقيؽ ؛
 مف الثراء المعرفٌي أتاحت الفرصة لتداخؿ حقكؿ معرفية متباينة .

دماء مٌكػػنهـ مػػف  كلعػػؿ الفكػػر المكسػػكعٌي المحيطػػٌي الػػذم كسػػـ مؤلفػػات القػػ 
لمػامهـ بالمعػارؼ التراثيػة  الكلكج في فضاءات عممية كشفت عف عمؽ مقارباتهـ ،كا 
نحكان ، كصرفان ، كبالغة، كفقهان ، كعقيدة، كغيرها ؛ ثـ إف است الء حقيقػة اعع ػاز 
القرآنػػي ،كالكشػػؼ عػػف  ماليػػات العبػػارة القرآنيػػة  عمهػػـ يسػػمككف مسػػمؾ التحصػػيؿ 

 لػػػػػػػػػػػػذم ق يقتنػػػػػػػػػػػػأ بالثقافػػػػػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػػػػػاهزة ،كالتػػػػػػػػػػػػأليؼ العممػػػػػػػػػػػػٌي المتبٌحػػػػػػػػػػػػر ا
 المتسٌرع .

كالمستقرئ لعمـك العربية يمفي أف البالغة بفركعها الثالثة كانت ألصؽ بعمػـ 
األصكؿ ؛ كهي عالقػة بقيػت بمعػزؿ عػف دراسػات عمميػة  ػادة تكشػؼ األسػتار عػف 

لعربيػة بعناصػر حقيقة طبيعة التداخؿ بيف الًعمميف ؛بؿ إف األصكلييف أمىدكا البالغػة ا
النمػػاء، كالخمػػكد ؛آيػػة ذلػػؾ أف غالػػب المسػػائؿ الفقهيػػة مػػف صػػميـ خػػالؼ ل ػػكٌم أك 

 بالغٌي . 
إشكالية الدراسػة   ييعػٌد كتػاب التمهيػد فػي أصػكؿ الفقػه المصػدر الثػاني مػف 
مصػػػادر الحنابمػػػة ؛كير ػػػأ الفضػػػؿ ألبػػػي الخطػػػٌاب الكمػػػكذانيٌ الػػػذم نٌظػػػـ مسػػػائمه، 

صػػكلٌي القػػائـ عمػػا اسػػتنباط األحكػػاـ الشػػرعية مػػف أدلتهػػا كقضػػاياو؛كلعؿ التفكيػػر األ
بنيتػػه الفكريػػة ؛ممػػا  عمػػه يخػػالؼ رأم  أسػػتاذو أبػػي يعمػػا صػػاحب  أثػػرل التفصػػيميةٌ 

 كتاب العمدة؛ كهك النكاة األكلا في المذهب الحنبميٌ .
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كلما كاف أبك الخٌطاب بهذو المكانة المعرفية المرضية، كالمرتبة العمٌية ك بى 
ر بضػػػركرة استكشػػػاؼ حقيقػػػة آرائػػػه البالغيػػػة فػػػي رحػػػاب معال تػػػه لممسػػػائؿ اعقػػػرا

األصكلية . فهؿ انفرد بػرأم بالغػٌي غيػر مسػبكؽ كهؿ ت ػاكز معاصػريه مػف عممػاء 
األصكؿ أـ كاف امتدادان لممكركث األصكلٌي  القديـ  كمػا معػالـ منه يتػه فػي مقاربػة 

 مسائؿ البالغة ذات الصمة بعمـ األصكؿ . .
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 األٔل   املثذث
 هى األصٕل تعهى املعاًَ عالقح ع

ق مناص لنا مف اعقػرار بعالقػة البالغػة العربيػة بعمػـ األصػكؿ ؛كهػي عالقػة 
 بإثباتهػػػا بهػػػاء الػػػٌديف السػػػبكٌي ػ فيمػػػا نعمػػػـ  ػانفػػػرد  مٍحكىمػػػة، كصػػػمة منتظمػػػة ؛

نػػػػي بمػػػػزج قكاعػػػػد عمػػػػـ األصػػػػكؿ بعمػػػػـك العربيػػػػة فقػػػػاؿ   ّٕٕ] ت   هػػػػػػ[  الػػػػذم عي
أٌف عممػػٍي أصػػكؿ الفقػػه كالمعػػاني فػػي غايػػة التػػداخؿ فػػإف الخبػػر كاعنشػػاء  " كاعمػػـ

المػػذيف يػػتكمـ فيهمػػا المعػػاني همػػا مكضػػكع غالػػب األصػػكؿ كأف كػػؿ مػػا يػػتكمـ عميػػه 
األصػػػكلٌي مػػػػف كػػػكف األمػػػػر لمك ػػػػكب كالنهػػػي لمتحػػػػريـ كمسػػػائؿ األخبػػػػار كالعمػػػػـك 

كمهػا تر ػأ إلػا مكضػكع  كالخصكص كاعطالؽ كالتقييد كاع ماؿ كالتفصيؿ كالترا يح
عمـ المعاني كليس فػي أصػكؿ الفقػه مػا ينفػرد بػه كػالـ الٌشػارع عػف غيػرو إق الحكػـ 

 . (ُ)الشرعٌي كالقياس كأشياء يسيرة ." 
ال ػػرض األسػػما مػػف دراسػػة البالغػػة العربيػػة كشػػؼ النقػػاب عػػف أسػػرار  إف

فػإف عالقػة الػنص  العبارة القرآنية ، كاستكناو لطائفها كمقاصػدها البيانيػة ؛ كمػف ثػـ
] -رحمػه اه - كقد عٌبر أبػك المعػالي ال ػكينيٌ  .بالبالغة عالقة أزلية أبدية  القرآنيٌ 

اعمػػػـ أف معظػػػـ الكػػػالـ فػػػي " بقكلػػػه      عػػػف هػػػذا اقمتػػػداد التػػػاريخيٌ  [هػػػػ ْٖٕت 
ا األلفػػاظ فػػال بػػد مػػف اقعتنػػاء بهػػا ،فػػإف كأٌمػػ]...[األصػػكؿ يتعمػػؽ باأللفػػاظ كالمعػػاني 

ربية ، كلف يستكمؿ المرء خالؿ اقستقالؿ  بالنظر في الشػرع مػا لػـ يكػف الشريعة ع
ريعة بمػػكغ مرتبػػة النظػػر فػػي الٌشػػ فقػػد قٌيػػد ال ػػكينيٌ  (ِ)"  . انػػان مػػف النحػػك كالم ػػةري  

رة فػػي عمػػـك العربيػػة؛ ذلػػؾ أف إدراؾ مباحػػث األصػػكؿ ، اعسػػالمية بالمعرفػػة المتبٌحػػ
كعمػـك  ،كالبالغػة كالتفسػير ،النحػك كفركعهػا محػكج إلػا تفصػيؿ خػاص فػي م ػاقت

كغيرهػػػا ؛ ألف اسػػػتكناو  السػػػمات األسػػػمكبية لمخطػػػاب القرآنػػػي ،كاستكشػػػاؼ  ،الم ػػػة
ر ػػؿ قػػد بػػرع فػػي عممػػيف مختصػػيف بػػالقرآف ، كهمػػا عمػػـ " حقائقػػه يتكقػػؼ عمػػا   
كتمهؿى في ارتيادهما آكنة ، كتعب في التنقير عنهمػا أزمنػة  المعاني ، كعمـ البياف ،
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ثتػػه عمػػا تتبػػأ مظانهمػػا  همػػة فػػي معرفػػة لطػػائؼ ح ػػة اه ، كحػػرص عمػػا ،، كبع
كقد كاف الحػرص مػف القػداما عمػا النهػؿ مػف  . (ّ)سكؿ اه . " استيضاح مع زة ر 

) عمـ المعاني كعمـ البياف ( ظػاهران فػي مقػدمات مصػٌنفاتهـ  هذيف المكرديف العذبيف
ٌد قمة عيٌدة المفسٌ  ر مف البالغة بقمة الزاد الذم ق يكفي ؛بؿ إف أحد كبار البالغييف عى

 لخػػػػػػكض غمػػػػػػار التفسػػػػػػير .كفػػػػػػي هػػػػػػذا المعنػػػػػػا يػػػػػػذكر اعمػػػػػػاـ الٌسػػػػػػكاكٌي  أٌف   
 ، تعػػػػالا كتقػػػػدس ،مػػػػف كالمػػػػه مفتقػػػػر إلػػػػا  " الكاقػػػػؼ عمػػػػا تمػػػػاـ مػػػػراد الحكػػػػيـ

 فالكيػػؿ كػػؿ الكيػػؿ لمػػف تعػػاطا التفسػػير كهػػك فيهمػػا  هػػذيف العممػػيف كػػؿ اقفتقػػار ،
 .(ْ)"  را ؿ .

را ؿ في عمػـ التفسػير هػك ر ػؿ راـ بمػكغ  ػكاهر التفسػير كدررو  بكسػيمة فال
غير مكصمة إلا المرغكب .فأٌنا  لػه بمػكغ ال ايػات  كالمقاصػد السػامقة ،كلػـ تكتمػؿ  

ككػػأٌف السػػػكاكٌي أراد أف يقػػكؿ  إف  قمػػػة المؤكنػػة   فػػػي عممػػػٍي  . أدكاتػػه كأسػػػبابه  
أك مفػازة ؛فالبيػاف كالمعػاني همػا كسػيمة المعاني كالبيػاف كالمترٌ ػؿ الػذم يقطػأ فػالة 

 الكصكؿ إلا األصكؿ ؛ألنهما كال كاد األصيؿ  المنطمؽ بسرعة، كدقة كمهارة .
ذا كاف  بمكقأ عمػـك العربيػة فػي اقسػتنباط الشػرعيٌ  قد أقرٌ  اعماـ ال كينيٌ  كا 

 اعماـ الزمخشرم   فإفٌ ؛   دكف تفصيؿ لحدكد هذو المكانة  بحكـ اختصاصه األصكليٌ 
لمكانػػة عمػػـك الم ػػة فػػي إدراؾ  كػػاف أكثػػر تحديػػدان   [هػػػّٖٓت  ]ر كالمفٌسػػ ،البالغػػيٌ 

لعمػـك  التفسػير  لطائؼ الػنص، كخفايػاو ؛ فهػك يػرل أف بمػكغ مرتبػة التمثػؿ المعرفػيٌ 
 المترهمػػةكق تكفػػي المعرفػػة  ،البيػػاف كالمعػػاني كعمػػـ الكػػالـ محػػكج لعممػػيٍ  ،،كالفقػػه

كالتحقيػػؽ  ،ر كالتأمػػؿ العميػػؽنية ؛ فػػال بػػد مػػف التبٌحػػمؤكنػػة لبمػػكغ هػػذو المرتبػػة الىسػػ
عبػارة ) التنقيػر ( لمتػدليؿ عمػا البحػث  -رحمػه اه- الدقيؽ ؛ كقد كظؼ الزمخشػرمٌ 

ة العاليػة فػي الدؤكب ، كالمستمر في تخـك عمـ البياف كعمـ المعاني ؛ كاشػترط الهٌمػ
دراؾ المطمكب .نيؿ المرغكب   ،كا 
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  لمختمفػػػػػة نمػػػػػت فػػػػػي أحضػػػػػاف الفكػػػػػر العربػػػػػيٌ المعػػػػػارؼ التراثيػػػػػة اثػػػػػـ إٌف 
اعسالمٌي ؛ كبهذا النمك تداخمت الكثير مف العمـك ، كاختمطت ببعضػها لدر ػة يعسػر 
عمػا الباحػػث تممػس الحػػدكد الفارقػة بػػيف عمػـ أصػػكؿ الفقػه ، كعمػػـ المعػاني ، كعمػػـ 

ثػـ  كاعسػالمٌي المكسػكعٌي. كمػف النحك . كلعؿ منشأ هػذا التػداخؿ هػك الفكػر العربػيٌ 
؛ كمػا   -كما تقدـ تقريػرو -تكارل مفهـك التخصص الدقيؽ في العمـك الم كية خاصة

رت في هذا التداخؿ باعتبار أف دراسة الخطػاب القرآنػٌي كانػت أف الدراسات القرآنية أثٌ 
كقػد أشػار اعمػاـ السػبكٌي إلػا  .كغيرهػا ،المحٌرؾ لظهكر عمـك الم ة كالنحك كالبالغػة

كلعمؾ تقكؿ    "   سائالن المعاني كبيف العمـك الشرعية كالم كية هذا التمايز بيف عمـ 
ت بػػالعمـك الثالثػػة   الم ػػة مػػأم فائػػدة لعمػػـ المعػػاني   فػػإف المفػػردات  كالمركبػػات عم

كلكػػف كػػالٌ  ، إف غايػػة  –كالنحػػك كالصػػرؼ . كعمػػـ المعػػاني غالبػػه مػػف عمػػـ النحػػك 
  النحػػػػػػػػػػػكم أف ينػػػػػػػػػػػزؿ المفػػػػػػػػػػػردات عمػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػا كضػػػػػػػػػػػعت لػػػػػػػػػػػه كيركبهػػػػػػػػػػػا
عميها ، ككراء ذلؾ مقاصد ق تتعمػؽ بالكضػأ ممػا يتفػاكت بػه أغػراض المػتكمـ عمػا 
ف ذكرهػا فهػك عمػا  أك ه ]...[  كتمؾ األسػرار ق تيعمػـ إق بعمػـ المعػاني ، كالنحػكٌم كا 

 كمف خالؿ نص اعماـ السيبكٌي يمكف إبداء المالحظات اآلتية  . (ٓ) "ك ه إ مالٌي. 

مـ المعاني يكمف في المنهج ؛ إذ النحكٌم يتعامؿ الفرؽ بيف عمـ النحك ، كع
كاألسػرار ؛ بػؿ  ،مأ المفردات مف خالؿ المكاضعة الم كية ب ض النظر عػف المقاصػد

نظػػرة إ ماليػػة . بينمػػا البالغػػٌي يتنػػاكؿ  إنػػه ينظػػر إلػػا ال ممػػة أك النسػػيج الم ػػكمٌ 
عال ػه النحػكٌم كمقاصػدو  ؛ فمػثال أسػمكب األمػر ي ،التركيب كامالن قستكشػاؼ أسػرارو

مف زاكيػة صػيا األمػر المعركفػة فػي كتػب النحػك المعتبػرة دكف ال ػكص فػي التركيػب 
كمقاصػػدو البالغيػػة . فػػي حػػيف يتنػػاكؿ البالغػػٌي أسػػمكب  األمػػر مػػف زاكيػػة اعنشػػاء 

 كاعلزاـ . ،الطمبٌي الذم يقـك عما طمب القياـ بالفعؿ عما ك ه اقستعالء
ـ المعاني ؛ إق أف الفرؽ ال كهرٌم في غالب مكضكعات أصكؿ الفقه مف عم

إذ يتناكؿ األصكليٌ  النهي مف باب التحػريـ ؛ بينمػا يعػالج البالغػٌي  ؛طرؽ المعال ة
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 مف منظكر إنشاء طمب الكؼ عف الفعؿ عمػا ك ػه اقسػتعالء كاعلػزاـالنهي أسمكب 
الؼ . فػػػاألمر يفيػػد الك ػػػكب ،  كالنهػػي يفيػػػد التحػػريـ عنػػػد األصػػكلييف ؛ بخػػػ مػػثالن 

في حيف أف النهي يفيد طمب تػرؾ الفعػؿ   ؛أسمكب األمر الذم يفيد طمب القياـ بالفعؿ
 في عمـ المعاني . 

كعمػػـ األصػػكؿ فػػي  ،كعمػػـ النحػػك ،تكمػػف نقػػاط التػػداخؿ بػػيف عمػػـ المعػػاني 
طبيعة المكضكعات المكحدة كالخبر كاعنشاء بفركعه المختمفػة ؛ بينمػا تت مػا نقػاط 

 كال ايات المتكخاة في كؿ اختصاص .  ،يعة المنهج كالمقاصدالتمايز بينها في طب
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 املثذث انثاًَ 
 ، ٔعالقتٓا تانثالغح انعستٍح  ٍٓديسائم  كتاب انتً

الناظر في كتاب التمهيد في أصػكؿ الفقػه ألبػي الخٌطػاب الكمػكذانٌي ي ػد أنػه 
كهػك فػي كضأ بنية اصطالحية متكاممة ألصكؿ الفقه  لها عالقػة بالبالغػة العربيػة .

مشركعه التأصيمٌي يستند إلا منهج أصيؿ ينطمؽ مف التعريؼ الم ػكٌم إلػا المفهػـك 
اقصػػطالحٌي لمباحػػث األصػػكؿ .كمػػف أبػػرز مصػػطمحات الكتػػاب ذات الصػػمة بالبالغػػة 

 العربية حٌد البياف .
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 املطهة األٔل 
ً  )  قسا

ّ
  ءج يف إشكانٍح انثٍاٌ انصسٌخ (اصطالح انثٍاٌ تني اخلفاء ٔانتجه

ييعػػٌد البيػػاف عممػػان مػػف عمػػـك الفصػػاحة ؛ كق يبعػػد  فػػي معنػػاو عػػف الظهػػكر، 
كالكشػػؼ كاعيضػػاح .كأٌمػػا اصػػطالحان فهػػك   " إيػػراد المعنػػا الكاحػػد بطػػرؽ مختمفػػػة 
،بالزيادة في كضكح الدقلة عميه ،كبالنقصاف ليحترز بالكقكؼ عما ذلؾ عػف الخطػأ 

  ( ٔ) في مطابقة الكالـ لتماـ المراد منه ."

كهذا المفهـك اقصطالحٌي عند عمماء البياف العربػٌي لػـ يحػٌدد مقػدار كضػكح 
الزيادة كالنقصاف في الدقلة؛بيد أف الكمػكذانٌي  قػد أشػار إلػا حػٌد البيػاف إشػارة فيهػا 
الكثير مف التفصيؿ،كاعشػباع الػذم لػـ يقػؼ عنػدو السػكاكٌي أك القزكينػٌي أك الطيبػٌي  

 " كحػد البيػاف   هػك إظهػار المعمػـك لممخاطىػب منفصػالن  أك غيرهـ . يقػكؿ الكمػكذانيٌ 
  (ٕ)مف اقنفصاؿ كالقطأ ."  مأخكذ عما يشكؿ به أك يمبس أل مه . كالبياف

كالتحقيػػؽ أف المتفػػؽ عميػػه فػػي المع مػػات العربيػػة فػػي تعريػػؼ البيػػاف هػػك 
ب الظهكر كالكشؼ ؛إق أف الكمكذانٌي استقا مف القراءة المع مية ما له نسػب، كسػب

باألصػػكؿ ؛كهػػك  معنػػا اقنفصػػاؿ ؛مسترشػػدان بحػػديث  النبػػٌي صػػما اه عميػػه كسػػمـ  
 . (ٖ)هػػػ[  في القامكس المحيط ُٕٖكشعر العرب ، ككالـ الفيركز آبادم] ت 

 كييدرؾ مف كالـ الكمكذانٌي أف البياف ق يخرج عف معنييف  
لكشؼ كالظهػكر المعنا الم كٌم المتعارؼ عميه في المع مات التراثية؛ كهك ا

 كهك المعنا األكثر شيكعان، كدكرانان  في مصادر البالغة العربية الرصينة. ؛

المعنا الم كٌم الذم له امتداد بأصكؿ الفقه ؛كهػك اقنفصػاؿ كالقطػأ ؛كلهػذا 
 ذىكر الكمكذانيُّ  بينكنة الر ؿ لزك ته .

بعػػض مػػأ  -كالمتأمػػؿ فػػي مفهػػـك البيػػاف عنػػد الكمػػكذانٌي يمفػػي أنػػه اسػػتقاو 
هػػػ[ الذم عٌرفه قائالن ْٖٓمف مفهـك شيخه أبي يعما الفراء ]  -التصرؼ في العبارة

يضاحه  لممخاطىب  مفٌصالن مما يمتبس بػه كيشػتبه    "  حد البياف   إظهار المعنا كا 
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يضاحه بيانان ؛قنفصػاله ممػا يمتػبس بػه مػف  مف أ مه .]...[ فسمٌي إظهار المعنا كا 
 . (ٗ)." المعاني فيشكؿ مف أ مه 

ـٍ يشػترطه عممػػاء  ـى قٌيػد  الكمػكذانٌي كشػيخه البيػاف بػالقطأ كاقنفصػاؿ  كلػ فًمػ
 البالغة العربية في تحديد البياف  .

مػػف المقػػرر  فػػي عمػػـ المسػػانيات أٌف دقلػػة المفػػظ تقػػـك عمػػا ثالثػػة أسػػس   
طمػؽ الداؿ كالمدلكؿ كالمر أ  ؛فالدقلة الشرعية غير الدقلػة الم كيػة ؛كمػف هػذا المن

ف تضػمف  كانت دقلتا  القطأ كاقنفصاؿ  في تعريؼ البيػاف أنسػب بأصػكؿ الفقػه ؛كا 
البياف معنا الظهكر ؛إق أنه ظهكر مقٌيد بتفصػيؿ مسػتقؿ عػف المعػاني المستعصػية 
المست مقة ؛كلعؿ في خفاء المعنا، كعدـ  الئه إشػكاؿ يحتػاج إلػا إيضػاح، كبيػاف، 

ضاءة .  كا 
يػيف  فػي تعريػؼ البيػاف مػرٌدو  إلػا إيػراد المعنػا فكضكح الدقلػة عنػد البالغ

الكاحد بطرؽ متعددة ؛ كفي تعدد هذو الطرؽ ما يكفي لظهػكر المعنػا المسػتكر ؛إق 
أف الكمكذانٌي يرل البياف في أصكؿ الفقه المتضمف لمكشؼ كاعيضاح غير كػاؼ فػي 

معػػاني اسػػتنباط األحكػػاـ الشػػرعية ؛كمػػف ثػػـ اشػػترط لظهػػكر المعنػػا انفصػػاله عػػف ال
الممتبسػة التػي  يمكػف أف تتعمػؽ به.كهػذا  مػٌي مػف شػكاهد الطػالؽ الػذم يعٌبػر عنػه 
الر ػػؿ باعبانػػة إذا قطػػأ نكػػاح زك تػػه. فدقلػػة القطػػأ كاقنفصػػاؿ فػػي تحديػػد البيػػاف 

 كردت مناسبة تماـ المناسبة مأ أحكاـ الشريعة اعسالمية .
ت ػػاكز فػػي أصػػكؿ كقشػػؾ أف المعنػػا الكاضػػح ال مػػيٌ  فػػي تعريػػؼ البيػػاف ي

الفقػػػه عنػػػد الكمػػػكذانٌي، كشػػػيخه أبػػػي يعمػػػا مراتػػػب زيػػػادة الدقلػػػة، كنقصػػػانها عنػػػد 
البالغيػػػيف ؛ألف هػػػذو الزيػػػادة ق يترتػػػب عنهػػػا حكػػػـ شػػػرعٌي ؛بينمػػػا إظهػػػار المعنػػػا 
كانفصػػاله ممػػا يمتػػبس بػػه مػػف المعػػاني المبهمػػة لػػه عميػػؽ األثػػر فػػي إصػػدار الحكػػـ 

 الشرعٌي السميـ .
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ة تتعمػػػؽ بمصػػػطمح البيػػػاف عنػػػد األصػػػكلييف تت ػػػاكز البنيػػػة كهاهنػػػا إشػػػكالي
يضػػاح لممعنػػا    أـ هنػػاؾ مػػف  اقصػػطالحية عنػػد البالغيػػيف .فهػػؿ البيػػاف إظهػػار، كا 

 البياف الذم ق يحتاج إلا إضاءة ، كيبقا بيانان  .
 فػػػػي حػػػػد البيػػػػاف  (َُ)لقػػػػد ذكػػػػر الكمػػػػكذانٌي  نقػػػػالن عػػػػف بعػػػػض األصػػػػكلييف 

مف حيز اعشكاؿ إلػا حيػز الت مػي ،كقػاؿ شػيخنا  هػذا حػد  قكلهـ   " إخراج  المعنا
ألنه ق يدخؿ فيه إق ما كاف مشكالن ثـ أظهػرو الشػرع بعػد ذلؾ،كأمػا مػا بٌينػه  قاصر ،

 (ُُ)ابتداء مف القكؿ  هذا حالؿ ،فهذا  ما كاف مشكالن .  " 
إف المعنا المنقكؿ مف اعبهاـ إلا الكضكح ق يقػـك دلػيالن عمػا بيػاف صػاؼو 
مف اقلتباس كاقشتباو ؛فهناؾ البياف الصحيح  في ذاته ،ك ق يفتقر إلا غيرو ؛كمف 
ثـ يست نا عف آلية إخراج المعنا مف الخفاء إلا الت مػي .كقػد اعتػرض أبػك  يعمػا 
الفراء عما مفهـك أبي بكر الصيرفي لمبياف قائالن   " كفي هػذو العبػارة خمػؿ؛ألف هػذا 

سػػاـ البيػػاف ، كهػػك بيػػاف المي مػػؿ الػػذم ق يسػػتقؿ الكصػػؼ إنمػػا يك ػػد  فػػي بعػػض أق
 (ُِ)بنفسه ."

كمػػف الثابػػت  فػػي أصػػكؿ الفقػػه أٌف مراتػػب البيػػاف متنكعػػة منهػػا   المطمػػؽ 
كالمقيػػد ، كالمفصػػؿ كالم مػػؿ ،كالخػػاص كالعػػاـ كغيرهػػا مػػف المباحػػث المعمكمػػة فػػي  

تحديػػد ق  أصػػكؿ الفقػػه ؛  فتقييػػد البيػػاف بػػإخراج المعنػػا مػػف اعشػػكاؿ إلػػا الت مػػي
يستكفي مراتب البياف األخرل .فما هك البياف الذم يستقؿ بنفسه فػي إظهػار المعنػا 

 كتبيانه لممتمقي  . 
هناؾ مف الخطاب الظاهر الكاضح الذم ق يفتقر إلا إخراج مف غامض إلػا 
 مٌي ؛كهك قائـ بذاته ؛كهك   " الخطاب المبتدأ  مف اه  تعػالا كمػف الرسػكؿ صػما 

كسمـ كمف سائر المخػاطبيف إذا كػاف ظػاهر المعنػا بػٌيف المػراد ،فهػك بيػاف اه عميه 
ف لػػػػػػـ يشػػػػػػمؿ عميػػػػػػه هػػػػػػذا الكصػػػػػػؼ ،أق تػػػػػػرل أف قكلػػػػػػه تعػػػػػػالا     صػػػػػػحيح ،كا 
ف لـ يكف قبؿ ظهػكر ذلػؾ إشػكاؿ  ) اغسمكا ك كهكـ (  ]...[قد حصؿ  به البياف ، كا 
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فبٌيف  ك كبػه باآليػة ."  أخر ه إلا الت مي ،بؿ قد عممنا   أف ال سؿ  لـ يكف كا بان ،
(ُّ)  

 فالبياف الصحيح غير محكج عخرا ه مػف حيػز ال مػكض إلػا حيػز الت مػي ؛
نما مكتؼ بذاته غير مفتقر ل يرو.   كا 

كالناظر في كسائؿ اقتصاؿ الم كيػة، كغيػر الم كيػة عنػد الكمػكذانٌي ي ػد أنػه 
لمنظػػر فػػي أحكػػاـ زاد البيػػاف بالفعػػؿ ؛ كهػػي زيػػادة تقتضػػيها طبيعػػة الفقػػه المك بػػة 

المكم فيف الشػرعية .كقػد ذكػر الكمػكذانٌي فػي بيػاف األحكػاـ الشػرعية أنهػا   "  تحصػؿ 
بالمكاضػػعة ،كالمكاضػػعة ثالثػػة   الكػػالـ ،كالكتابػػة ، كالعقػػد ]...[ كالضػػرب اآلخػػر   

 ( ُْ) يحصؿ باعشارة ، ] ...[ كيحصؿ باألفعاؿ فيما هي بياف له بالقكؿ ." 
الم كية كالكالـ  يحصؿ به البياف ،كبعضػها غيػر ل ػكم  فبعض هذو الكسائؿ

كاعشارة التي يحصؿ بها البياف أيضا ؛كقد مٌثؿ الكمكذانٌي لهذو الكسائؿ بشكاهد مػف 
 الحديث النبكٌم الشريؼ .

هػػ [ أحػرز فضػؿ ِٓٓكالمستقرئ ألمهػات البيػاف العربػٌي ي ػد أف ال ػاحظ ] 
فه أداة مػػف أدكات التكاصػػؿ البيػػانٌي . السػػبؽ فػػي ذكرهػػا ،دكف أف يمتفػػت لمفعػػؿ بكصػػ

كفػي هػػذا المقػػاـ يقػػكؿ ال ػاحظ   " ك ميػػأي أصػػناًؼ الػػٌدققت عمػا المعػػاني مػػف لفػػظ 
أشياء ق تنقيص كق تزيد   أكلها المفظ ،ثـ اعشارة ، ثـ العىٍقدي ، ثـ  كغير لفظ ،خمسة

ـٌ الحاؿي التي تسٌما ًنٍصبةن ."  الخٌط ،ث
(ُٓ)  

ؽ بػيف الكمػكذانٌي كالبيػانٌييف أف المفػظ كاعشػارة لهمػا فضػؿ كلعؿ م اؿ اقتفػا
الريػػادة فػػي  ماليػػات العبػػارة سػػكاء مػػا تعمػػؽ باسػػتنباط األحكػػاـ الشػػرعية ،أك التعبيػػر 
الم ػػكٌم الفصػػيح ؛ بيػػد أف الكمػػكذانٌي لػػـ يفٌصػػؿ فػػي اصػػطالح المكاضػػعة  الشػػرعية؛ 

 الحسػػػيف بػػػف الطٌيػػػػب   كأقسػػػامها  ، إق أف النػػػاظر فػػػي مراتػػػب البيػػػاف  عنػػػد أبػػػي
هػػ[ ي ػػد أنػػه  فٌصػؿ مػػا أ ممػػه الكمػػكذانٌي ؛إذ قػاؿ   " اعمػػـ أف بيانهػػا  يكػػكف ّْٔ] 

 كاآلخػػر  بكػػؿ مػػا يقػػأ بػػه التبييف.كهػػك ضػػرباف   أحػػدهما يكػػكف دقلػػة بالمكاضػػعة ،
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ق بالمكاضػػعة .أمػػا األكؿ  فػػالكالـ ،كالعقػػد ، كالكتابػػة .كالبيػػاف بػػالكالـ فػػأكثر مػػف أف 
..[ كأما الضرب اآلخر ،فضرباف  أحػدهما تٍتبعػه  المكاضػعة ،كاآلخػر يٍتبػأ تحصا.].

كاآلخػػر  المكاضػػعةى. فػػاألكؿ هػػك اعشػػارة .كالثػػاني  ضػػرباف   أحػػدهما أمػػارة القيػػاس ،
   (ُٔ) األفعاؿ ."

فبياف األحكاـ الشرعية يقأ بكؿ كسائؿ التبييف، كاعفهاـ ؛كهذا يػدؿ عمػا أف 
ج ل ميأ أصناؼ الدققت الم كية، كغيػر الم كيػة ؛كمػا أف أمر التكميؼ الشرعٌي محك 

 البيػػػػػػػػاف مػػػػػػػػف منظػػػػػػػػكر البالغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة مكقػػػػػػػػكؼ عمػػػػػػػػا هػػػػػػػػذو الكسػػػػػػػػائؿ 
التكاصمية شفكية، كغير شفكية مأ تبايف أهميتها، كأثرها فػي اعبانػة، كالكشػؼ عػف 

 المعاني .
مػاء فالمكاضعة الشرعية غير المكاضعة الم كية ؛ذلؾ أف ما تكاضأ عميػه عم

الشريعة عف طريؽ نقؿ الكممة مف مػدلكلها األصػمٌي إلػا مػدلكؿ  ديػد لهػا بػه صػمة 
ليصبح المعنػا المتكاضػأ عميػه حقيقػة شػرعية ؛فكممػة الصػالة فػي دققتهػا الم كيػة 
 هػػػػػػي الػػػػػػدعاء ،كفػػػػػػي دققتهػػػػػػا الشػػػػػػرعية هػػػػػػي شػػػػػػعيرة مػػػػػػف شػػػػػػعائر اعسػػػػػػالـ 

ئف دٌؿ عمػػا المػػدلكؿ تػػؤدل فػػي أكقػػات مخصكصػػة؛ كهػػذا المػػدلكؿ متػػا أطمػػؽ بقػػرا
 الشرعٌي . 

كييفهـ مف تقسيـ الكمكذانٌي لممكاضعة أف األنساؽ الدقلية المفظيػة ق تؤلػؼ 
نظاـ اقتصاؿ الكحيد  في الممارسة الشرعية ؛بؿ هناؾ أنسػاؽ غيػر لفظيػة كاعشػارة 
تساهـ في بياف الحكـ الشرعٌي .فقد يػتـ البيػاف ، كيػؤدل المعنػا المػراد كقػكؿ النبػٌي 

 (ُٕ) ميه السالـ   "  الشهر هكذا كهكذا" .ع

اعشػارة أك  كقد استقٌر في  عمـ البياف العربٌي  أف التكاصؿ قد يتـ بػالمفظ أك
العىٍقػػد أك الخػػط أك الحػػاؿ التػػي تسػػما ًنٍصػػبة .كفػػي عمػػـ األصػػكؿ باألنمػػاط المفظيػػة، 

  " كيحصػػؿ كغيػػر المفظيػػة نفسػػها ؛إق أٌف الكمػػكذانٌي أضػػاؼ البيػػاف بالفعػػؿ. فيقػػكؿ 
البياف باألفعاؿ فيمػا هػي بيػاف لػه ) بػالقكؿ( ،نحػك قكلػه عميػه السػالـ  " خػذكا عنػي 
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مناسككـ " ك" صمكا كما رأيتمكني أصمي " كقاؿ بعض النػاس ،األفعػاؿ ق تكػكف بيانػان 
 لك هيف  

نما ينبئ عنه القكؿ .  أحدهما   أف الفعؿ ق ينبئ عف شيء ،كا 
 لخطػػػػاب ،كق ي ػػػػكز تػػػػأخير البيػػػػاف عػػػػف كاآلخػػػػر  أف الفعػػػػؿ يتػػػػأخر عػػػػف ا

 . فكيؼ يتـ البياف الشرعٌي بالفعؿ  ،  (ُٖ)"  الخطاب .
هذو التفاتة  ميمة لها ما يسندها في فمسػفة التشػريأ اعسػالمٌي ؛كقػد يكػكف 
مف  ميؿ اقصطالح أف نسمٌي هذا الضرب مف البياف بالبياف السمككٌي ؛لمتدليؿ عما 

المكم فيف ؛ ففي الفعؿ ما يكفي لت سيد الممارسة الشرعية أف الٌشرع له تعمؽ بأفعاؿ 
الكمػػكذانٌي  رأم مػػف يػػرل عػػدـ حصػػكؿ البيػػاف  ، كق يقػػؼ عنػػد حػػدكد القػػكؿ .كقػػد ردٌ 

بالفعؿ؛ معٌمالن بأف    "  فعؿ النبٌي صػما اه عميػه كسػمـ  لمحػج كالصػالة أدؿ  عمػا 
اهدة مػػف المزيػػة عمػػا صػػفتها كأكقػػأ فػػي الفهػػـ مػػف صػػفتها بػػالقكؿ ،لمػػا فػػي المشػػ

اعخبػػار عػػف الشػػيء ،كلهػػذا بػػٌيف النبػػٌي صػػما اه عميػػه كسػػمـ الحػػج بفعمػػه،كقاؿ  " 
 (  ُٗ) خذكا عني مناسككـ " كبٌيف الصالة بفعمه ."

كبمكازنػػةو بػػيف  آراء البالغيػػيف،كآراء األصػػكلييف ن ػػد أف الدقلػػة الم كيػػة أك 
ثمػػة فػػي المفػػظ؛ كهػػي أصػػؿ كػػؿ الشػػرعية قػػد تػػتـ عمػػا مسػػتكل األنظمػػة الم كيػػة مم

تكاصػػميٌ  لسػػانٌي ؛كمػػا تػػتـ عمػػا مسػػتكل األنظمػػة غيػػر الم كيػػة ممثمػػة فػػي األنسػػاؽ 
 غير الم كية كاعشارة، كالحساب، كالكتابة كغيرها .

 كفػػػي إقػػػػرار الكمػػػكذانٌي بحصػػػػكؿ البيػػػػاف بالفعػػػؿ مػػػػا يعػػػٌزز البعػػػػد التعبػػػػدٌم 
،  ة فػػػي أبعادهػػػا الركحيػػػةفػػػي شػػػكمه العممػػػٌي مػػػف  هػػػة ، كيؤكػػػد شػػػمكلية الشػػػريع

كالسػػػمككية، كاق تماعيػػػة ؛كمػػػف ثػػػـ فػػػإف   " التكاصػػػؿ يشػػػمؿ عممٌيػػػان كػػػؿ السػػػمكؾ 
 ( َِ)اعنسانٌي ." 
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ف كػاف هػك األصػؿ  فالتكاصؿ المسانٌي في البالغػة العربيػة ،كأصػكؿ الفقػه؛ كا 
،كعميه مدار القصد ؛ إق أف حقيقة البياف تتطمػب تكظيػؼ كػؿ مػا يقػأ الكشػؼ بػه ، 

  ـ به البياف .كيت
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 املطهة انثاًَ 
 
ّ
،  أليس، ٔعهًاء املعاًَ : يقازتح يف اصطالح ا يسائم األيس تني انكهٕذاًَ

غّ
ّ
 ، ٔيعاٍَّ ، ٔدالالتّ ٔصٍ

خميػػؽ باعشػػارة إلػػا أف ترتيػػب مباحػػث أصػػكؿ الفقػػه يخضػػأ لمنه يػػة دقيقػػة 
مػػف    تختمػػؼ عػػف منه يػػة عممػػاء المعػػاني فػػي ترتيػػب مكضػػكعات اعنشػػاء الطمبػػٌي 

 األمر، كالنهي، كالتمني، كاقستفهاـ، كالنداء .
 كالنػػػػػاظر فػػػػػي كتػػػػػاب التمهيػػػػػد فػػػػػي أصػػػػػكؿ الفقػػػػػه لمكمػػػػػكذانٌي يمفػػػػػي أنػػػػػه 
تذرع بمنه ية كافية بالمطمكب ،كمحٌصمة لمب ية ؛معمالن ترتيب أصكؿ الفقػه كفػؽ مػا 

حػاقت  يأتي   "  كأكؿ / ما ينب ي أف نبدأ به مف الخطاب األمػر كالنهػي ألنػه أعمػا
نمػػا قػػدمنا األمػػر كالنهػػي عمػػا  الخطػػاب ،ألف بػػه يثبػػت اعي ػػاب )كيتحػػتـ ( اعلػػزاـ ،كا 
الخاص كالعاـ، ألف الخاص كالعاـ مف فكائد األمر كالنهي ،كاألكلا أف يعرؼ الشيء 

نما يقدـ األمػر عمػا النهػي ، ألف األمػر مثبػت  في نفسه ثـ يعرؼ بعد ذلؾ فكائدو .كا 
  (ُِ)مقدـ عما النفي ."   كالنهي منفي، كاعثبات

كق شؾ أف هذو المنه ية التي استعاف بها الكمكذانٌي مستكحاة  مػف مقدمػة 
شػػػيخه أبػػػي يعمػػػا الفػػػراء  فػػػي بيػػػاف أبػػػكاب أصػػػكؿ الفقػػػه ؛حيػػػث ذكػػػر   " األمػػػر 

   (ِِ)كالنهي؛ألنه كضأ لإلي اب كاعلزاـ ،كهك أبما منازؿ الخطاب ." 
بػاألمر، كالنهػي عنػد الكمػكذانٌي كأبػي يعمػا كالمكازنة بػيف مسػكغات اقبتػداء 

  الفػػػػراء تبػػػػٌيف أف األمػػػػر كالنهػػػػي فػػػػي أسػػػػما مراتػػػػب الخطػػػػاب القرآنػػػػي، كأبم ػػػػه ؛
كلهذا ق يست رب الباحث في أصكؿ الفقه كثرة مسائؿ األمر كالنهػي عنػد األصػكلييف 

البنيػة ؛ لدر ة مف التفريأ، كالتكليد كالتحقيػؽ فاقػت حػديث البالغيػيف الػذيف اكتفػكا ب
 اقصطالحية لألمر، كصي ه، كمعانيه دكف الكلكج في كثير مف قضاياو ، كمسائمه .
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ممػػف انفػػردكا بتفصػػيؿ بالغػػٌي  -فيمػػا نعمػػـ –كلعػػؿ الكحيػػد مػػف البالغيػػيف 
 أصػػػػػػػكلٌي فػػػػػػػي مسػػػػػػػائؿ األمػػػػػػػر كالنهػػػػػػػي يحيػػػػػػػي بػػػػػػػف حمػػػػػػػزة العمػػػػػػػكٌم اليمنػػػػػػػٌي 

ترشػػػػدان بػػػػ راء هػػػػػ[ الػػػػذم شػػػػٌقؽ القػػػػكؿ فػػػػي مسػػػػائؿ األمػػػػر كالنهػػػػي ؛مسَٕٓ] ت 
األصكلييف؛ كمأ إقرارو بمكقأ األمر، كالنهي في  ماليات العبارة القرآنيػة ؛إق أنػه لػـ 
يقٌدـ المسكغات المنه ية  لالبتداء باألمر فػي بيػاف األمػكر اعنشػائية الطمبيػة التػي 
قٌسػػمها إلػػا   األمػػر ،النهػػي ، اقسػػتفهاـ ، التمنػػي ، النػػداء ؛كهػػك تقسػػيـ مخػػالؼ 

 هػػػػ[ الػػػذم قٌسػػػـ اعنشػػػاء الطمبػػػٌي إلػػػا    التمنػػػي ،ِٔٔسػػػكاكٌي  ] ت لتقسػػػيـ ال
اقستفهاـ ،األمر ، النهي، النداء؛ كهك المعتمد تقريبػان فػي مصػادر البالغػة المعتبػرة 

 ق [ ِٕٗهػػػػػػػ[ ، كسػػػػػػعد الػػػػػػديف التفتػػػػػػازاني ]  تّٕٗكالخطيػػػػػػب القزكينػػػػػػٌي ] ت
هػ [ كغيرهـ ُٕٗ]   ت [ كبهاء الديف السبكيٌ   ػهُُٖٔكابف يعقكب الم ربي ]  ت

. 
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 املثذث انثانث
  يف تفصٍم يسائم األيس يف زداب كتاب 

ّ
 جٕٓد انكهٕذاًَ

 ا
ّ
 انًًٍُ

ّ
ساش  نٍذًٍ انعهٕي

ّ
 نط

  إف مسػػائؿ األمػػر، كالنهػػي فػػي كتػػاب التمهيػػد فػػي  غنػػي عػػف البيػػاف القػػكؿ
ستقصػاء أصكؿ الفقه ألبي الخٌطاب الكمكاذنٌي بم ت در ة مف اعشػباع المعرفػٌي ،كاق

عمػا قػدرة األصػكلييف المنه يػة فػي  األصكلٌي ، كالتحرم المنه ػٌي مػا يكفػي لمتػدليؿ
رصػػد مسػػائؿ األمػػر كالنهػػي باعتبارهمػػا مركػػز اقسػػتنباط الشػػرعٌي ، كالنظػػر الفقهػػٌي. 
كقعتبارات عممية كمنه ية خالصة نكتفي بإيراد أبرز مسائؿ األمر، كالنهي كفػؽ مػا 

   يأتي بيانه
 : يقازتح يف انثٍُح االصطالدٍح األصٕنٍح انثالغٍح :يفٕٓو اـ 1

ّ
 ٔحيًٍ انعهٕي

ّ
 أليس تني انكهٕذاًَ

لما كاف أسمكب األمر أبمػا منػازؿ الخطػاب، كأعمػا مراتػب األسػمكب القرآنػٌي 
مػػػػف  هػػػػة تعمقػػػػه بػػػػالك كب كالتحػػػػريـ  ت اذبتػػػػه بيئػػػػات األصػػػػكلييف، كالمتكٌممػػػػيف، 

كاسػػأ بػػيف مػػذهب أهػػؿ السػػنة، كمػػذهب  كالمفسػػريف، كالنحػػكييف ؛فكػػاف مثػػار  ػػدؿ
المعتزلة .كقد تناكؿ الكمكذانٌي في تعريؼ األمر هذا الخالؼ قائالن  " األمر  استدعاء 
الفعؿ بالقكؿ عما ك ه اقستعالء ،مف غير اشػتراط إرادة اآلمػر المػأمكر بػه .كقالػت 

شػركطة فيػه . كاعرادة م المعتزلػة  هػك مػا ذكػرتـ إق أف اقسػتدعاء ق يكػكف بػإرادة ،
  (ِّ).كقاؿ بعضهـ  هك إرادة الفعؿ بالقكؿ  عما ك ه اقستعالء"

مف الطبيعٌي أف يحتفظ الكمكذانٌي باصطالحات األصكلييف؛ كهك يعٌرؼ مبحثان 
بالغيػػان ؛كالالفػػت لمنظػػر أنػػه مػػزج فػػي هػػذو البنيػػة اقصػػطالحية بػػيف البعػػد األصػػكلٌي 

 القيكد األصكلية اآلتية   ،كالبعد البالغٌي ؛إذ ربط األمر ب ممة مف
ربػػػط فعػػػؿ األمػػػر  بػػػالقكؿ ؛كهػػػك مػػػف القضػػػايا األصػػػكلية محػػػؿ النػػػزاع بػػػيف 

 األصكلييف كسنأتي عميها قحقان.

 لـ يشترط إرادة اآلمر المأمكر به كما ذكر المعتزلة .
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 أ مأ عميه عمماء المعاني . قٌيد األمر باقستعالء ؛كهك قيد بالغيٌ 

ية أصكلية في ثكب بالغٌي ؛مسترشدان فػي مقاربتهػا كقد ناقش الكمكذانٌي قض
ب راء أهؿ السنة  كال ماعة كالمفٌسريف، كالم كييف ، كالبالغييف ؛كنعني بها المسػألة 

 اآلتية   هؿ ينفؾ األمر عف اعرادة  .
التحقيػػػػؽ أف الكمػػػػكذانٌي قػػػػارب هػػػػذو اعشػػػػكالية  مقاربػػػػة متعػػػػددة ال كانػػػػب 

فٍ كاف مطمبنا منها هك البع د البالغٌي ؛آية ذلؾ أف بعض األدلة التي اسػتند إليهػا ؛كا 
في تقريػر هػذو المسػألة  لهػا ارتباطػات بمقاصػد المػتكمـ الخفيػة؛ كهػي أمػكر نفسػية 
يصعب الفصؿ فيها كأمر السيد لعبدو ،كأمػر المكػرىو كغيرهمػا مػف حػاقت األمػر التػي 

تماعيػػة، كعيرفيػػة  تمتػػبس فيهػػا إرادة اآلمػػر بسػػياقات نفسػػية كركحيػػة، كسياسػػية، كا 
.فمفهـك األمر عند  الكمكذانٌي،  كغيرو مػف األصػكلييف  مقػركف باقسػتعالء .فػاألمر 
مف المنظػكر األصػكلٌي هػك اقسػتعالء؛ بيػد أف هػذا المفهػـك عنػد البالغيػيف مختمػؼ 
بعض الشيء كما يذكر يحيي العمػكٌم فػي تحديػد األمػر  " صػي ة تسػتدعي الفعػؿ أك 

 ء  الفعػػؿ مػػف   هػػة ال يػػر عمػػا  هػػة اقسػػتعالء .فقكلنػػا قػػكؿ ينبػػئ عػػف اسػػتدعا
ػػػٍؿ " كمػػػا يقكلػػػه  " صػػػي ة تسػػػتدعي ، أك قػػػكؿ ينبػػػئ " كلػػػـ نقػػػؿ " افعػػػؿ " ، " كٍلتىٍفعى
المتكممكف كاألصكليكف لتدخؿ  ميأ األقػكاؿ الدالػة عمػا اسػتدعاء  الفعػؿ  فػي نحػك 

عؿ" ، كنحػك قكلنػا   نػزاًؿ ، الفيرسٌية ،كالتُّركية ،كالركمية مف غير صي ة "افعؿ " "كلتف
  (ِْ)كصٍه ،فإنهما داقف عما اقستدعاء  مف غير "افعؿ" ." 

فيحيي العمكٌم ق يشترط صي ة " افعػؿ " لألمػر ، كلػـ يقٌيػدها بصػي ة محػددة 
ليستكعب األمر  ميأ الصيا الدالة في كثير مف الم ات العالمية .كدلٌػؿ عمػا صػي ة 

ا انزؿ ، كصٍه بمعنا اسكت ؛فهي دالة عما األمر مف اسـ فعؿ األمر في ًنزاًؿ بمعن
 غير صي ة  "  افعىٍؿ"  .فهؿ الرتبة شرط في حصكؿ األمر عند الكمكذانٌي  .
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يقػػكؿ الكمػػكذانٌي   " فػػإف أهػػؿ الم ػػة حػػدكا األمػػر بقػػكؿ القائػػؿ " افعػػؿ " مػػأ 
يخمػػكا  الرتبػػة كلػػـ يشػػترطكا اعرادة ، مػػأ أنهػػـ اشػػترطكا الرتبػػة ،فمػػك كانػػت شػػرطا لػػـ

 (ِٓ)بذكرها ،فدؿ عما أف الصي ة تككف أمرا مف غير إرادة ." 
كالمتأمػػؿ فػػي نػػص يحيػػي العمػػكٌم  اليمنػػٌي ي ػػد أنػػه لػػـ يشػػترط الرتبػػة  فػػي 
حقيقػػة األمػػر، كماهيتػػه كمػػا ذكػػر الكمػػكذانٌي ؛ألف غالػػب األمػػر يقػػؼ عنػػد اقسػػتعالء 

" عمػا  هػة اقسػتعالء"  الذم عميه المعتمد كمدار الشأف ؛ كمػف ثػـ يقػكؿ  " كقكلنػا
نحترز به عف الرتبة فإنها غير معتبرة فػي ماهيػة األمػر ، بػدليؿ أف العبػد ي ػكز أف 

الرتبػة  كانػت يأمر سػيدو بمػا هػك عمػا  هػة اقسػتعالء ،كق يصػفكنه بالحماقػة ،كلػك
معتبرة لـ يعقؿ ذلؾ في حؽ العبد ،لبطالنها فيه ،فهذو هػي الماهيػة الصػالحة لألمػر 

ليىٍفعىٍؿ" لم ائب ،إلا غير ذلؾ مف الصػيا المقػررة فػي  " فعٍؿ" لممخاطىب ، كفي نحك "ا
 (ِٔ) عمـ اععراب ."

نعـ الرتبة غير معتبرة فػي تحديػد  ػكهر األمػر عنػد الم ػكييف؛ألف اقسػتعالء 
 هػػػػك األصػػػػؿ فػػػػي البنيػػػػة اقصػػػػطالحية، كالرتبػػػػة عارضػػػػة إذا قيصػػػػد خػػػػركج األمػػػػر 

.فإف الشاهد الذم ساقه يحيي العمكٌم يخػرج عػف  عف دائرة الطمب عما  هة الم از
 نطاؽ اقستعالء .فكيؼ يأمر العبد سيدو كهك دكنه مرتبة كمنزلة كقدران،  كشأنان  .

ق ريػػب أف أمػػر  العبػػد لسػػيدو هػػك األمػػر الخػػارج عػػف اقسػػتعالء إلػػا معػػافو 
ٌي  فػي األخالقػ م ازية أخرل ؛ذلؾ أف مفهـك اقستعالء يتعارض ك الرتبة بمفهكمهػا

 سمـ القيـ اق تماعية .
  كيشهد أف الرتبػة غيػر معتبػرة فػي أصػؿ األمػر قكلػه تعػالا   

     
     

      
     

     
      

   .   الصافات [َُِ-   َُّ  ]  
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) افعػؿ مػا تػؤمر ( يتعمػؽ بمػأمكر  هػك أدنػا   فاألمر الكارد في قكله تعالا 
كمرتبػػة  مرتبػػة مػػف اآلمػػر كهػػك إبػػراهيـ عميػػه السػػالـ . فرتبػػة اآلمػػر ) إسػػماعيؿ ( ،

المأمكر إبػراهيـ .كمػأ شػرؼ المقػاـ ،  كعمػك المنزلػة ؛ إق أف اقسػتعالء غيػر سػميـ 
في مقاـ يستك ب طاعة مطمقة كانقيادان ق محدكدان  مف قبػؿ اقبػف لكالػدو .كالتحقيػؽ 
أف تخػػريج األمػػر الػػكارد فػػي اآليػػة عمػػا مسػػمؾ اقسػػتعالء ق ينسػػ ـ مػػأ سػػمٌك مقػػاـ 

كقػؼ محمػد الطػاهر ابػف عاشػكر مػف األمػر مكقفػان  تفسػيريان النبكة كشرفها .كلهػذا  
    -رحمػػػػػه اه–بػػػػديعان يػػػػػنـ عػػػػف حػػػػػس ل ػػػػكٌم ك مػػػػػالٌي كأخالقػػػػٌي فريػػػػػد. يقػػػػكؿ 

" كصي ة األمر في قكله " افعؿ " مستعممة في اعذف .كعدؿ عػف أف يقػاؿ   اذبحنػي 
ي ألٌف اه أمرؾ إلا" افعٍؿ ما تؤمر" لم مأ بيف اعذف كتعميمه ،أم أذنت لؾ أف تذبحن

  (ِٕ)بذلؾ،ففيه تصديؽ أبيه كامتثاؿ أمر اه فيه ." 
كلك كاف األمر  عما  هة اقستعالء مأ عدـ اعتبار الرتبة لكاف األمػر قهػران 
كاضطراران ق استسالمان كتسميمان لحكـ اه تعالا.فاألمر " افعؿ"  خرج إلا دقلػة اعذف 

سػػميـ ألمػػر المػػكلا تبػػارؾ كتعػػالا. كفػػي هػػذا المعٌبػػر عػػف شػػرؼ الطاعػػة، كقداسػػة الت
مػػف معػػاني األمػػر المفيػػد لمطاعػػة المطمقػػة،   -رحمػػه اه–السػػياؽ يعٌمػػؽ سػػيد قطػػب 

كاقنقياد السديد قائالن   " إنما هك اقستسالـ الكاعي المتعقؿ القاصد المريد ،العػارؼ 
تػذكؽ لمطاعػة بما يفعؿ المطمئف لما يككف .ق بؿ هنا الرضا الهػادئ المستبشػر الم

 (ِٖ) كطعمها ال ميؿ ." 
كلهذا عٌد الكمكذانٌي اقستدعاء دكف اعرادة شرط في حصكؿ األمر ؛رداًّ عما 
مػػف احػػتج بػػأف صػػي ة األمػػر تػػرد كالمػػراد بهػػا األمػػر ،كتػػرد لمعػػاف أخػػرل كالتهديػػد 
 كالتع يز كالتككيف كالهكاف كاعباحة، كغيرها مف المعاني التي يخرج إليها األمػر عػف
نما ينفصؿ األمر عما ليس بأمر باقستدعاء كقكله تعػالا    مقتضا اقستعالء   " كا 
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     فأما بقيػة الصػيا فمػيس باسػتدعاء أمر[ ٔٓ] النكر .
( ِٗ) فمـ تكف أمران ." 

 

سػػائؿ البالغيػػة  التػػي نالػػت حظهػػا مػػف مقاربػػة الكمػػكذانٌي  ألسػػمكب  كمػػف الم
األمر. مسألة صي ته .فهؿ لألمر صي ة  كما هك مقرر في مصادر البالغة العربية، 

 كالنحكية المعتبرة  .
يػػػرل يحيػػػي العمػػػكٌم أف صػػػي ة " افعػػػٍؿ" تفيػػػد الطمػػػب ،كغيرهػػػا مػػػف المعػػػاني 

.كقػػد تػػردد العمػػكمٌ فػػي    (َّ)الم ػػاز المسػػتعممة فػػي غيػػر الطمػػب فتحمػػؿ عمػػا ك ػػه 
الحسـ في أمر الطمب هؿ هك حقيقة في الك ػكب ،م ػاز فػي النػدب أك بػالعكس ،أك 

 . (ُّ)مشترؾ بينهما   
لقد بدا التردد كاضحان  في رأم  يحيي العمكٌم في تخريج صي ة األمر لمطمب 

اؿ فػػي األمػػر ،كغيرهػػا مػػف المعػػاني التػػي تسػػتفاد مػػف سػػياؽ الكػػالـ، كقػػرائف األحػػك 
بهذا التردد .  كلعؿ مصدر هذا اقضطراب أنه مزج بيف األمر مػف  الم ازم ؛كقد أقرٌ 

المنظكر اقصطالحٌي المفيػد لطمػب القيػاـ بالفعػؿ عمػا ك ػه اقسػتعالء، كبػيف األمػر 
المفيػػػػد لمك ػػػػكب مػػػػف المنظػػػػكر الشػػػػرعٌي .فكيػػػػؼ يمكػػػػف إدراج األكامػػػػر الشػػػػرعية، 

 معاني المستخدمة في غير الطمب عما  هة الم از .كالمكتكبات الكا بة ضمف ال
إف األكامر الشرعية ينب ي أف تحمؿ عما حقيقػة الطمػب الػذم يفيػد الك ػكب 

   كقكلػػػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػػػالا   
  

     
       [، كقكلػػه تعػػالاّْالبقػػرة ]

    
     
     آؿ عمراف[َُِ. ] 
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تنػػػاكؿ الكمػػػكذانٌي صػػػي ة األمػػػر بكثيػػػر مػػػف التحقيػػػؽ، كالتػػػدقيؽ كالتفصػػػيؿ 
؛مستعرضػػان آراء األشػػاعرة الػػذيف ينفػػكف صػػي ة األمػػر ،باعتبػػار مػػذهبهـ فػػي الكػػالـ  

  الذم يستندكف إليه في تقرير المسائؿ العقدية ؛ بينما ذكػر الكمػكذانٌي أف   ٌ النفسي
" لألمر صي ة مكضكعة فػي الم ػة ]....[ دليمنػا /  أف السػيد إذا قػاؿ لعبػدو  اسػقني 
ماء فمـ يسقه استحؽ التكبيخ )كالعقكبة( عند أهؿ الم ة. كلػك لػـ تكػف هػذو الصػي ة 

 تكبيخ(.فػػػػإف قيػػػػؿ  إنمػػػػا اسػػػػتحؽ العبػػػػد مكضػػػػكعة لالسػػػػتدعاء لمػػػػا اسػػػػتحؽ ) ال
 ذلػػػؾ لقرينػػػة كهػػػي عممنػػػا بشػػػاهد الحػػػاؿ أف السػػػيد أراد الشػػػرب. قمنا هػػػذا دعػػػكل ،

نما تعمقت العقكبة بمخالفة هذو الصي ة ق غير ."   (ِّ)ألٌنا ق نعمـ مرادو ،كا 
فمخالفة  صي ة األمر هي المك بػة لمعقكبػة ؛ذلػؾ أف اعلػزاـ عنصػر مركػزٌم 

اقصػطالحية لألمػر عنػد البالغيػيف؛ كهػي متممػة لعنصػر اقسػتدعاء عنػد في البنية 
 الكمكذانٌي، كغيرو مف األصكلييف .

كقػػػد رٌد الكمػػػكذانٌي اعتػػػراض مػػػف يػػػرل أف العػػػرب لػػػـ يشػػػترطكا المرتبػػػة فػػػي 
الصي ة ؛كههنػا نقطػة محكريػة محك ػة عضػاءة كاسػتنارة  كهػي   هػؿ صػي ة األمػر 

 مختمفة عف معنا األمر  .
اظر فػػي بعػػض  المصػػادر األصػػكلية، كالبالغيػػة ي ػػد تػػداخالن بػػيف صػػي ة النػػ 

 األمػػػر ،كالمعػػػاني التػػػي يخػػػرج إليهػػػا برفػػػد القػػػرائف المفظيػػػة، كالحالية،كالتن يميػػػة .
فالصي ة هي المكٌكف األساس في أسمكب األمر؛ كهي أربأ صيا كمػا هػك مقػرر فػي 

رع المقػػركف بػػالـ األمػػر ، مصػادر النحػػك كالبالغػػة؛ كهػي   فعػػؿ األمػػر، كفعػػؿ المضػا
كاسـ فعؿ األمر،  كالمصدر النائب عف فعؿ األمر. كمعنا األمر هك الدقلة الخار ػة 
عف مقتضا أصؿ األمر؛ كهك خركج تستدعيه طبيعة الم ة فػي اقتسػاع، كاقنحػراؼ 
األسػػػمكبٌي .كلهػػػذا فػػػإف  خػػػركج األمػػػر إلػػػا  معػػػاني الػػػدعاء كاقلتمػػػاس،  كالتمنػػػي، 

 عباحة كغيرها  إنما يقأ ألمريف  كالتهديد، كا
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أ/ تكسيأ م ػاؿ طمػب القيػاـ بالفعػؿ مػف الناحيػة ال ماليػة ،كاألسػمكبية ؛ألف 
التمسؾ بالبنية اقصطالحية لألمر، كالكقكؼ عند عتبة اقستعالء هػك خنػؽ لمسػالؾ 

 التعبير ، كقتؿ لطاقات الم ة ، كس نها في نسؽ تعبيرٌم كاحد .
مف سياؽ أسمكب األمر بخرك ه عف دقلته األصػمية ب/ المعاني المستفادة 

إلا دققت م ازية تحقؽ ت ييػر مسػمؾ التكاصػؿ، كسػمـ الرتبػة بػيف اآلمػر كالمػأمكر 
ف كانػت  .فاقستعالء يحتـٌ نظامان تخاطبٌيان مف األعما إلا األدنا ؛كلػه أربػأ صػيا ؛كا 

طمػب الفعػؿ عمػا ك ػه  صي ة "افعىٍؿ " هي ال البة ؛  " ألف استعماؿى هذو الصي ة في
اقسػػتعالء ،كهػػك األمػػر حقيقػػة  أغمػػبي كأكثػػري ." 

.كأٌمػػا قمػػب نظػػاـ التخاطػػب مػػف  (ّّ) 
 األدنا إلا األعما  فهك الدعاء، كاقلتماس ، كغيرهما مف المعاني .

 ، ٔحمًد تٍ عهً اجلسجاًَ :2
ّ
كاكً

ّ
  ٔانس

ّ
 .صٍغح األيس تني انكهٕذاًَ

ة، كاألصكلييف  في مسػألة  تحديػد  صػي ة كقأ خالؼ بيف البالغييف، كالنحا
 األمر .فهؿ هي صي ة كاحدة أـ صيا متعددة أـ  تتـ بأداة الالـ لم ائب   .

كالتحقيؽ أٌف مصػدر هػذا الخػالؼ التكٌ هػات الفكريػة، كالعقديػة التػي أكقػدت 
الرغبة المعرفية في تفريأ صيا األمر، كتشقيقها لدر ة مف التعقيػد كال مػكض. ذلػؾ 

اج األمػػر مػػف دائػػرة البالغػػة كالنحػػك  كنٍقًمػػه إلػػا صػػراع المػػذاهب غٌطػػا عمػػا أف إخػػر 
 ماليات هذا األسمكب؛ ك عمه أقرب إلا أداة ح ا ية بيف األشاعرة، كالمعتزلة ؛ممػا 
ضٌخـ مف البنية اقصطالحية لألمػر ؛إذ تعٌمقػت بػه مفػاهيـ اعرادة ،كالفعػؿ ، كصػي ة 

 ف المفاهيـ  الكالمية .المخاًطب كالك كب ،كالندب، كغيرها م
كهػػك األقػػرب إلػػا اقطمئنػػاف  –أٌمػػا الكمػػكذانٌي فقػػد اسػػتند إلػػا آراء النحػػاة 

؛إذ يرل أف لألمر صي ة في الم ة ؛كهي صي ة " افعىػٍؿ" ؛معترضػان عمػا مػف  -العمميٌ 
قاؿ بأٌف العرب لـ تشترط الرتبة في الصي ة بقكله  " قيؿ   ق نسٌمـ ذلؾ ،بؿ يسمكف 

ة مف األدنا مسألة  كطمبػان ، ) كمػف األعمػا إلػا األدنػا رتبػة كاسػتعالء، هذو الصي 
 ( ّْ)  فدٌؿ عما أف العرب قد شرطكا  في الصي ة رتبة (." 
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 بينما انفرد اعماـ السكاكٌي برأم محكج لمناقشة ؛ألنه خالؼ مػا اسػتقٌر عنػد
ينػػدرج ضػػمف  نحػػاة العربيػػة، كعممػػاء البالغػػة ؛إذ رأل أف األمػػر بػػالالـ لم ائػػب ممػػا

المعاني المستعارة لصي ة األمر األصػمية " افعػؿ" ؛مسػتندان إلػا  " إطبػاؽ أئمػة الم ػة 
ـٍ ،إلػا األمػر بقػكلهـ   صػي ة األمػر ،كمثػاؿ األمػر كقـ  ـٍ ،كلػيىقي عما إضافتهـ نحػك ق

 (ّٓ)األمر ،دكف أف يقكؿ   صي ة اعباحة ،كقـ اعباحة " 
ٌممػػت كظػػائؼ  كمػػف المفيػػد فػػي هػػذا السػػياؽ أف نػػذكر أف كممػػة ) صػػي ة( حي

دقلية، كنحكية ق تتحٌممهػا فػي أصػؿ ك كدهػا ؛كلعػؿ منشػأ هػذا اعكػراو اقصػطالحٌي 
، كصرفان كبالغةن كل ةن .فصػي ة األمػر " افعىػٍؿ " هػي صػي ة  تداخؿ عمـك العربية نحكان 

د صرفية ينعقد بها األمر ؛كهي األصؿ كعميهػا مػدار أسػمكب األمػر عمػا حقيقتػه ؛كقػ
 تستعار هذو الصي ة لمعاف م ازية .

كقػػكؿ السػػكاكٌي )إطبػػاؽ أئمػػة  الم ػػة ( فيػػه نظػػر ؛لعػػدـ تػػكاتر هػػذا اع مػػاع 
 هػػػػػػػ[ مػػػػف بػػػػاب الػػػػكهـ فقػػػػاؿ   ِٕٗالػػػػذم عػػػػٌدو محمػػػػد بػػػػف عمػػػػي ال ر ػػػػانٌي ] 

"  كتكهـ السكاكي أف األمر بالالـ يستعمؿ أيضا في هذو المعاني، كلذلؾ احتج عمػا 
قيقػػة فػػي األمػػر دكف المعػػاني الباقيػػة بإطبػػاؽ أئمػػة الم ػػة عمػػا كػػكف الصػػي تيف ح

 . (ّٔ)إضافتها إلا األمر ]...[ كهك فاسد ،لعدـ اقستعماؿ ." 
فالٌسكاكٌي لـ يحٌدد مكضأ إطباؽ أئمة الم ة، كمكطف إ ماعهـ ؛فضػالن  عػف 
أف اقسػػتعماؿ البالغػػٌي  لمعػػاني األمػػر كمػػا هػػك مقػػرر فػػي مصػػادر البالغػػة العربيػػة 
نما الذم عميػه  مهػكر البالغيػيف أف  المعتبرة ق يذكر صي ة األمر ، كقـ اعباحة ؛كا 
يقاؿ   صػي ة األمػر ، كمعػاني األمػر المسػتفادة مػف سػياؽ الكػالـ كاعباحػة كالػدعاء 
كاقلتماس ؛كلـ يرد ما يثبت أنهـ قالكا   صي ة الػدعاء ؛فالػدعاء معنػا زائػد خر ػت 

 إليه صي ة األمر .
هػػػػ[   ٖٔٔ] ت  -رحمػػػه اه –محمػػػد بػػػف الحسػػػف اعسػػػتراباذٌم  كقػػػد أ ػػػاد

هػػػ[ عنػػدما ْٔٔ] -رحمػػه اه–المعػػركؼ بالرضػػٌي فػػي شػػرح الكافيػػة قبػػف الحا ػػب 
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عمٌؽ  عما تعريؼ ابف الحا ػب لألمػر بأنػه  "  صػي ة ييطمػب بهػا الفعػؿ مػف الفاعػؿ 
ؿ لكػاف أصػرح فػي قػاؿ   صػي ة يصػٌح أف ييطمػب بهػا الفعػ المخاطًب "  قائالن   "  لػك

 عمكمػػه لكػػؿ مػػا يسػػميه النحػػاة أمػػران ]...[ قكلػػه  " مػػف الفاعػػؿ المخاطػػًب" ،ليخػػرج 
نحك   ليىٍفعىٍؿ زيد ، فإنه ق يػدخؿ فػي مطمػؽ األمػر، بػؿ يقػاؿ لػه أمػر ال ائػب ، ككػذا 

)     ، يخرج نحك   ألفعؿ أنػا 
ّٕ ) . 

 يٌصح( لتعريؼ األمر اقتراح ك يه مف أك ه  فاقتراح الرضي إضافة كممة )
أنػػه يسػػػٌد منافػػذ التأكيػػػؿ فػػي حمػػػؿ دقلػػة الصػػػي ة معػػاني خػػػارج اعطػػػار * 

 البالغٌي، كالنحكٌم .

  الحسـ في تحديد الصي ة المكضكعة، كالمٌتفؽ عميها بيف عمماء النحك * 
 إضفاء سمة العمـك عما مفهـك األمر .* 

احتػػراز معرفػػٌي أصػػيؿ يػػنـ عػػف قػػراءة مبصػػرة اقحتػػراز مػػف األمػػر ال ائػػب * 
 ألصكؿ النحك العربٌي ؛ذلؾ أف مطمؽ األمر ق ينػدرج ضػمف المفهػـك السػميـ لألمػر .
كقد قٌسـ  محمد بف عمٌي ال ر انٌي األمر إلا  "قسميف   األكؿ   أف يدؿ عما طمب 

صػي ته الفعؿ بصي ته ،كهك أمر المخاطب نحػك  اضػرٍب كالثػاني   أف يػدؿ عميػه ق ب
؛كبػػرغـ حػػرص ال ر ػػانٌي  (ّٖ) ؛بػػؿ بػػأداة الػػالـ ،نحػػك   ليىٍضػػًرٍب زيػػد ،كهػػك ال ائػػب " 

عما تفصيؿ قيػكد األمػر، كمككنػات بنيتػه اقصػطالحية ،كردٌو عمػا السػكاكٌي إق أنػه 
رادته  باعتبارو األمر ال ائب مف مفهـك األمر ؛يفتح م اؿ التأكيؿ في نية المخاًطب كا 

صي ة مشكبة بكثير مػف  الخػالؼ فػي قصػد المػتكمـ إلػا الفعػؿ في طمب الفعؿ؛كهي 
 مف عدمه .

كمف هذا المنطمؽ ركٌز  الكمكذانٌي  عما إ ماع أهػؿ الم ػة فػي كضػأ صػي ة 
لألمر ؛مفٌسران هذو المكاضعة بحا ة الم تمعات ألسمكب األمر قائالن   "  فإف الحا ة 



 

  

 

 
                                                أ.د عزيز محمد عدماف ، د. إسماعيؿ طاهر عزاـ                       هػ [ ػ دراسة تحميمية نقدية ػَُٓهػ ػ ِّْلفقه ألبي الخٌطاب الكمكذانٌي  الحنبمٌي  ]  المسائؿ البالغية في كتاب التمهيد في أصكؿ ا   

 

ُّٓٓ 

النػاس بػه ،فمػف المحػاؿ أف ق داعية إلا معرفػة األمػر كالنهػي، ألف أكثػر مخاطبػات 
 . (ّٗ) يضأ كاضعك الم ة لذلؾ صي ة تدؿ عميه ." 
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3: 
ّ
 . انقسائٍ، ٔأثسْا يف حتدٌد صٍغح األيس عُد انكهٕذاًَ

ػػػػٍؿ"  م ػػػػردة تكضػػػػأ  مػػػػف المقػػػػرر عنػػػػد األصػػػػكلييف أف صػػػػي ة األمػػػػر " افعى
ذا صػػرفت عنػػه، كخر ػػت عػػف مقتضػػا الظػػاهر صػػرفت بقػػرائف لفظيػػة  لالسػػتدعاء ؛كا 
تركيبية تن يميػة . فهػؿ تقتضػي صػي ة األمػر الم ػردة عػف القػرائف الك ػكب  . كهػؿ 

 حقيقة األمر تقتضي الندب  .
ريب أف األمر يفيػد الك ػكب إذا تعمػؽ باقسػتعالء مػف اعتيػاف بػاألمر مػف  ق

األعما إلا األدنا ؛كيبٌيف صحة ذلؾ  قكؿ الكمكذانٌي   " إف اه تعالا أمػر المالئكػة 
   بقكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه    بالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كد

     . 

فسارعكا  إلا ذلؾ كامتنأ إبميس ،فكبخه كعاقبه كأهبطه مف ال نة فدؿ عما 
 ( َْ) أف مقتضا األمر الك كب. " 

كصريح منطكؽ اآلية الك كب، كليس حقيقة في الندب أك اعباحة ؛كامتنػاع 
مػػـ أف إبمػػيس عػػف اقمتثػػاؿ ألمػػر  السػػ كد سػػبب فػػي خرك ػػه مػػف ال نػػة ؛كمػػف ثػػـ عي

كػاف األمػر ق يفيػد الك ػكب لمػا اسػتحؽ  كلػك التكبيخ دليؿ عما عدـ القيػاـ بالفعػؿ ؛
إبميس التكبيخ ؛كق شبهة في أف التكبيخ مناؼو لمندب .ثـ إف األمر الػكارد فػي اآليػة 

 نحكهما .  اء مف غير قرينة يمكف أف تحممه عما اعباحة أك التخيير أك
كقد استقٌر في مصادر الٌتشريأ اعسػالمٌي أف األمػر المفيػد لمك ػكب يقتضػي 
اعلزاـ كالطاعة ؛كبهذا اقعتبار " فإف حقيقة ) لفظة( افعؿ تقتضي أف يفعؿ المأمكر 

 (ُْ)الفعؿ ) ق محالة كهذا هك معنا الك كب ( . " 
ألمػػػر كى ػػػب كلمػػػا كػػػاف اقسػػػتعالء هػػػك العنصػػػر المكػػػيف فػػػي بنيػػػة أسػػػمكب ا

اقعتػػراؼ بػػأف الك ػػكب هػػك امتػػداد لهػػذا اقسػػتعالء ؛كمػػا أف غيػػاب القػػرائف المفظيػػة، 
كالمقاميػة، كالتن يميػػة يرفػػد األمػػر عمػػا بمػػكغ دقلػػة اعي ػػاب .كقػػد أدرؾ األصػػكليكف، 
كالبالغيػػكف قيمػػة مفهػػـك اقسػػتعالء ؛لعممهػػـ بكثػػرة المعػػاني التػػي تسػػتعار لألمػػر، 
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ُّٕٓ 

لقرائف الدالة عما معنا مف المعاني الم ازية ؛كمف ثـ فإف كتتداخؿ معه في غياب ا
  " الك كب أعـٌ فكائد األمر ،ألنه يػدخؿ تحتػه الحسىػف كالمنػدكب إليػه .كالمفػظ ي ػب 

ـٌ فكائدو!  " . حممه عما  أت
  (ِْ) 

كالمستقرئ لمدرس البالغٌي القديـ ي د أف البالغيػيف قٌيػدكا األمػر باقسػتعالء 
 كب  ق محالة ؛لطبيعة اآلمر، كمرتبته الممزمة لممأمكر بالقيػاـ الذم يفضي إلا الك 

بالفعؿ ؛كقد أشار السػكاكٌي إشػارة مقنعػة لمفهػـك الك ػكب  قػائالن   "  كق شػبهة فػي 
أف طمب المتصكر ،عما سبيؿ اقستعالء ؛يكرث إي ػاب اعتيػاف عمػا المطمػكب منػه 

كر استتبأ إي ابػه ك ػكب الفعػؿ ،ثـ إذا كاف اقستعالء ممف هك أعما رتبة مف المأم
ٌق لـ يستتبعه، فإذا  صادفت هذو  أصؿ اقستعماؿ بالشػرط  بحسب  هات مختمفة ،كا 
ق لـ تفد غير الطمب ؛ثـ إنها  حينئذ تكلػد بحسػب قػرائف  المذككر، أفادت الك كب، كا 

  (ّْ) حكاؿ ما ناسب المقاـ ."  األ
الحاصؿ كقت الطمب مف  كمقتضا كالـ السكاكٌي أف استدعاء المطمكب غير

ق فقد أيفرغ مف مضمكف األمػر، كغػدا طمبػان خػرج   هة اقستعالء يقتضي الك كب ؛كا 
 إلا معاف مستفادة مف سياؽ الكالـ، كقرائف األحكاؿ.
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 املثذث انساتع 
، ٔعهًاء املعاًَ يثادث انًُٓ ت

ّ
 ني انكهٕذاًَ

يالحظ المتتبأ لكتاب التمهيد في أصػكؿ الفقػه لمكمػكذانٌي  أف مسػائؿ النهػي 
لـ تش ؿ مسػاحة كاسػعة مكازنػة بمسػائؿ األمػر ؛كقػد أشػار صػاحب التمهيػد فيسػياؽ 
حديثه عف منه يػة ترتيػب مباحػث أصػكؿ الفقػه إلػا عمػة ترتيػب الكتػاب كفػؽ خطػة 

ي لمباحث اعنشػاء الطمبػٌي منه ية، كعممية محكىمة تختمؼ عف ترتيب عمماء المعان
؛كقد عزا الكمكذانٌي ذلؾ الترتيب إلا عمتيف هما   أف األمر كالنهي هما أعمػا منػازؿ 

كاعثبات مقدـ  ألمر مثبت، كالنهي منفي ؛ الخطاب القرآنٌي كأسماهما .كثانيتهما  أنا
 . ( ْْ) عما النفي ؛كهي عمة منطقية مقنعة 

ي ػد أف بعػض األصػكلييف  أكمػأ إلػػا  كالمتأمػؿ فػي مصػادر عمػـ األصػكؿ   
الم ػػزل العميػػؽ مػػف عنايػػة البػػاحثيف بػػاألمر كالنهػػي مػػف منطمػػؽ أخالقػػٌي ؛كفػػي هػػذا 
الصدد يقكؿ أبك الحسيف بف الطٌيب البصرٌم  "  اعمـ  أٌف النهػٌي لمػا كػاف بعثػان عمػا 

يميػؽ  اعخالؿ بالفعؿ ،كما كاف األمر بعثا  عما الفعؿ ، كػاف أكثػر الكػالـ  فػي األمػر
 ( ْٓ)"  بالنهٌي .

كمف ال ريب الكاقأ أف ن ػد مسػائؿ األمػر كالنهػي فػي  كثيػر مػف المصػنفات 
البالغية ق تتعدل عتبة الحديث عػف البنيػة اقصػطالحية، كالصػيا، كبعػض المعػاني 
 المتنػػػػػػاثرة مشػػػػػػفكعة بشػػػػػػكاهد قرآنيػػػػػػة ؛باسػػػػػػتثناء ال هػػػػػػد الالفػػػػػػت الػػػػػػذم بذلػػػػػػه 

ككػذا اعمػاـ يحيػي العمػكٌم  قضايا األمر، كالنهػي ، اعماـ السكاكٌي في مناقشة بعض
 اليمنٌي .

كق مرية في أف ال هػكد ال ٌبػارة التػي بػذلها األصػكليكف فػي مسػائؿ البالغػة 
العربية مف منطمقػات أصػكلية ق تنكػر كق ت حػد مػأ مالحظػة غمبػة التكػرار ، كالنقػؿ 

د متمٌيز يٌنـ عف سعة المباشر دكف عزك في كثير مف المصادر األصيمة ؛إق أنه  ه
بداع ؛بخالؼ عمماء البالغة العربية الذيف كقفكا لماـ كا    -كما تقدـ تقريرو  -اٌطالع كا 
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ممػػان مػػف أعػػالـ   عنػػد التعريفػػات كالتحديػػدات كالصػػيا ؛ كمػػف المحٌيػػر فعػػالن أف ن ػػد عى
البالغػػة العربيػػة الػػذيف انتهػػت إلػػيهـ الرياسػػة فػػي خدمػػة البالغػػة يقػػؼ عنػػد مباحػػث 

اء الطمبٌي كاألمر، كيفٌصؿ بنيتػه اقصػطالحية تفصػيالن فػي منتهػا اقستحسػاف اعنش
العممٌي ،إق أنه ق يدرج مبحث النهي ضمف مكضكعات الكتػاب؛كهك محمػد بػف عمػي 
 ال ر ػػػػػػػػػانٌي صػػػػػػػػػاحب كتػػػػػػػػػاب اعشػػػػػػػػػارات كالتنبيهػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػـ البالغػػػػػػػػػة

أف يخػػص هػػػ[ ؛كالػػذم أشػػبأ مكضػػكع األمػػر مناقشػػة كاستقصػػاء كدرايػػة دكف ِٕٗ] 
أسمكب النهي بمبحث أك يتناكله بالدراسة كالتحقيؽ. كيبدك غريبان أف يقفز ال ر انٌي 
؛كهػك األصػػكلٌي المتبحػػر، كالبالغػػٌي المبػػٌرز عمػػا أسػػمكب النهػػي ؛كقػػد أشػػاد ب هػػكدو  
محقؽ كتاب اعشارات كالتنبيهات  الباحث عبد القػادر حسػيف فػي نبػرة مػف اعع ػاب 

 " تمٌيػز ال ر ػانٌي باقستقصػاء فمػـ يتػرؾ شػاردة أك كاردة مػف  كالثناء كالتقدير قػائالن 
 (ْٔ)مسائؿ البالغة إق عرضها عرضان مفصالن دقيقان. "
بخػػالؼ مػػا ذكػػر الباحػػث عبػػد   -كالتحقيػػؽ أف محمػػد بػػف عمػػي ال ر ػػانٌي  

لػـ يفػرد النهػي بمبحػث خػاص كبقيػة مباحػث اعنشػاء الطمبػٌي ؛كهػك -القادر حسػيف 
لـ بدقائؽ األمر كالنهي معان ؛كقد أشار إشارة يتيمة إلػا مفهػـك النهػي األصكليٌ  العا

؛كهػػك يعمٌػػؽ عمػػا إحػػدل مككنػػات البنيػػة اقصػػطالحية لألمػػر بقكلػػه   " كقيٌيػػد بالفعػػؿ 
 (ْٕ)؛ليخرج نحك النهي ،فإنه كضأ ق لطمب الفعؿ ؛ بؿ لمترؾ أك غيرو." 

بها، كتداخمها كػاف حريػان كنظران لضخامة مسائؿ النهي عند الكمكذانٌي،  كتشعٌ 
بنػػا الكقػػكؼ عنػػد أبػػرز المسػػائؿ ذات الصػػمة بعمػػـ المعػػاني ،كمكازنتهػػا بػػ راء بعػػض 

 البالغييف كفؽ ما يأتي   
، ٔعهًاء املعاًَ :

ّ
 صٍغح انًُٓ تني انكهٕذاًَ

يقٌيد الكمكذانٌي تعريؼ النهي بمكٌكنييف اصطالحييف هما  اقسػتدعاء كالقػكؿ 
   " كأمػػا النهػػي   فهػػك اسػػتدعاء التػػرؾ بػػالقكؿ كقيػػؿ  هػػك ؛حيػػث عػػٌرؼ النهػػي قػػائالن 
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َِّٓ 

نما قمنا بالقكؿ  ألنه يحصػؿ  التػرؾ كالمنػأ بالفعػؿ مثػؿ أف  استدعاء المنأ بالقكؿ كا 
 (ْٖ ) ف ق يسما ذلؾ نهيان . "يقٌيد عبدو كيمنعه عما يريد ،لك

قكؿ ك مٌي مف  مفهـك الكمكذانٌي لمنهػي أنػه ربطػه باقسػتدعاء المشػركط بػال
؛ليخػػرج نحػػك الفعػػؿ الميكػػرىو عميػػه العبػػد ؛فهػػك ق ينػػدرج ضػػمف النهػػي ؛ألنػػه مسػػمكب 
اعرادة . كهك ينطمؽ مف اقستدعاء الػذم تراعػا فيػه الرتبػة المعتبػرة عنػد الكمػكذانٌي 

 ؛كلـ تراع عند يحيي العمكٌم .
فصاحب الطراز يشترط اقستعالء دكف الرتبة ؛كهػك مخػالؼ لمػا اسػتقر عنػد 

ييف كاألصػكلييف ؛كهكمػاذكرو  قػائالن   " النهػي كهػك عبػارة عػف قػكؿ ينبػئ عػف البالغ
  ( ْٗ) المنأ مف الفعؿ مف  هة اقستعالء ،كقكلؾ   ق تفعٍؿ، كق تخرج . " 

فهك يقػٌر باقسػتعالء لكنػه دكف رتبػة .فكيػؼ يػتـ المنػأ مػف غيػر رتبػة   أىق  
 ناهي، كالمنهي  .يفضي إنكار الرتبة إلا قمب سمـ  الترتيب بيف ال

يػرٌ ح يحيػػي العمػكٌم اقسػػتعالء دكف الرتبػػة مػف غيػػر تعميؿ؛كلعػؿ منشػػأ هػػذا 
التر يح هك تداخؿ اقستعالء بالمعاني المستعارة لمنهي؛ كهذا  مٌي ظاهر في تعميمػه 
لتقييد النهي باقستعالء  " كقكلنا " عما  هة اقسػتعالء  "  ،نحتػرز بػه عػف الرتبػة 

 ة ،كمػػػػػف العممػػػػػاء  مػػػػػف ذهػػػػػب إلػػػػػا اعتبارهػػػػػا فػػػػػي األمػػػػػر ،فإنهػػػػػا غيػػػػػر معتبػػػػػر 
  ، كالنهػػػي كالصػػػحيح خالفػػػه، كقػػػد يػػػرد عمػػػا  هػػػة التهديػػػد كقػػػكؿ المعمػػػـ لصػػػبيانه

 (َٓ) " .  " ق تقرءكا
كاألصؿ هك اقستعالء مػأ الرتبػة فػي تحديػد األمػر ،كالنهػي ؛ذلػؾ أف النهػي 

؛كحضػػكر القرينػػة هػػك  الم ػػرد عػػف قرينػػة هػػك الػػذم ي ٌسػػد معنػػا اقسػػتعالء كالرتبػػة
انحراؼ النهي عف مقتضا اقستعالء إلا معاف مستفادة مف سياؽ الكػالـ؛ فالشػاهد  
المذككر في تعميؿ يحيي العمكٌم هػك نهػي م ػازٌم عمػا غيػر دقلتػه األصػمية بقرينػة 
التن ػػيـ .فقػػكؿ المعمػػـ لصػػبيانه   " ق تقػػرءكا " قػػد تيفهػػـ عمػػا سػػبيؿ اقسػػتعالء إذا 

ٌردت عف قر  ذا خاطب المعمـ صبيانه بنبرة تن يمية فيها تهديػد خػرج  ي ينة التن يـ ؛ كا 
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 النهػػػػي عػػػػف أصػػػػؿ دقلتػػػػه .كممػػػػا هػػػػك ثابػػػػت عنػػػػد كبػػػػار البالغيػػػػيف كاألصػػػػكلييف 
يقػػػكؿ  أف اقسػػػتعالء عنصػػػر مركػػػزٌم فػػػي تحديػػػد النهػػػي ؛كالرتبػػػة معتبػػػرة عنػػػدهـ .

 تفعػؿ ؛ كالنهػي محػذك السكاكٌي   "  لمنهي حرؼ كاحد كهك )ق( ال اـز في قكلػؾ  ق
 بػػػػػػه حػػػػػػذك األمػػػػػػر فػػػػػػي أف أصػػػػػػؿ اسػػػػػػتعماؿ  قتفعػػػػػػؿ ،أف يكػػػػػػكف عمػػػػػػا سػػػػػػبيؿ 
    اقسػػػتعالء ]...[ ثػػػـ إف اسػػػتعمؿ عمػػػا سػػػبيؿ التضػػػٌرع ،كقػػػكؿ المبتهػػػؿ إلػػػا اه 

ف استعمؿ في حؽ المساكم الرتبة ق عما سػبيؿ  ق تكمني إلا نفسي،سمي دعاء ،كا 
ٍف ا ف  سػػتعمؿ فػػي حػػؽ المسػػتأذف سػػمي  إباحػػة ،اقسػػتعالء ،سػػمي  التماسػػان، كا  كا 

 (ُٓ) " استعمؿ في مقاـ  تسخط  الترؾ ،سمي  تهديدان .
ككاضح مف تعريؼ السػكاكٌي لمنهػي أف لػه صػي ة كاحػدة " ق تفعػٍؿ" المفيػدة 
ػػٌردت عػػف قرينػػة ؛ثػػـ إذا اختػػٌؿ نظػػاـ الرتبػػة،  لتػػرؾ الفعػػؿ عمػػا ك ػػه اقسػػتعالء إذا  ي

 لتماس كاعباحة ، كالتهديد ، كغيرها مف المعاني .كانقمب أفادت الدعاء كاق 
 كهػػػػػػك  فاقسػػػػػػتعالء مصػػػػػػاحب لمرتبػػػػػػة إذا ت ػػػػػػٌرد النهػػػػػػي عػػػػػػف القػػػػػػرائف ؛

المفهـك الذم أقٌرو كبػار األصػكلييف كػالكمكذانٌي الػذم عػٌد  " لمنهػي صػي ة مكضػكعة 
 )فػػػي الم ػػػة( تػػػدؿ بم ردهػػػا عميػػػه كهػػػك قػػػكؿ القائػػػؿ ل يػػػرو  ق تفعػػػؿ عمػػػا ك ػػػه 

 (ِٓ) ء ." اقستعال
فت رد النهي عف القرينة هك اقستعالء الكامؿ الذم يفضي إلا تقييد النهػي 
 بالرتبػػػػػة المعمكمػػػػػة بػػػػػيف النػػػػػاهي، كالمنهػػػػػي ؛كمراعاتهػػػػػا هػػػػػك تحقيػػػػػؽ لمفهػػػػػـك 
النهي في صكرته الثابتة كما تقرر ذلؾ في مصادر عمـ  األصكؿ التي عٌرفت النهي 

)  " لألدنا إذا ت ر دٍت عف قرينةو  فهػي نهػي . بأنه   " صي ة " ق تفعٍؿ " مف األعما
ّٓ ) 

 كمف المسائؿ البالغية التػي قاربهػا الكمػكذانٌي مػف منظػكر أصػكلٌي مسػألة   
" النهػػي  يقتضػػي اقنتهػػاء عمػػا الفػػكر كالتكػػرار كالػػدكاـ ، كبػػه قػػاؿ ال ماعػػة خالفػػا  

   (ْٓ)ألبي بكر بف الباقالني في قكله إنه ق يقتضي ذلؾ ." 
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مؼ عمماء البالغة العربية، كعمماء األصكؿ في هػذو المسػألة بػيف منكػر اخت
لمنهي الذم يقتضػي اقنتهػاء عمػا الفػكر، كالتكػرار كالػدكاـ ؛كبػيف مقػٌر لمنهػي الػذم 
يستك ب اقنتهاء عما الفكر كالتكرار كالدكاـ . فهؿ يقتضي تػرؾ المنهػي عنػه عمػا 

ؼ عنػػد أبػػرز المعارضػػيف كالمؤيػػديف الفػكر ،كيقتضػػي التكػػرار . كسػػنتناكؿ هػػذا الخػػال
 كفؽ اآلتي  

 : ـ 1
ّ
 زأي اإلياو انسكاكً

ييعٌد السكاكٌي  مف أبرز عمماء البالغة العربية الذيف عػال كا مسػألة اقتضػاء 
النهي لمفكر؛ كهي مسألة خاض فيها كبار األصكلييف  مف منطمقات فمسفية كالميػة 

فهػؿ صػي ة النهػي تقتضػي الفػكر أك  زادت مف تعقيدها، كتشابؾ معاقدها كأطرافهػا .
 التراخي . كهؿ النهي يقتضي الترؾ عما الفكر  .

م مػػػؿ رأم السػػػكاكي فػػػي المسػػػألة أف األمػػػر كالنهػػػي يحمػػػالف عمػػػا الفػػػكر 
؛كالتراخي مكقكؼ عما قرائف األحكاؿ ؛كاستند إلػا مفهػـك النهػي اقصػطالحٌي القػائـ 

. كلمػا كػاف الطمػب هػك مايسػتدعي عما طمب القيػاـ بالفعػؿ أك اقنكفػاؼ عنػه كتركػه
مطمكبان غير حاصػؿ كقػت الطمػب ك ػب الفػكر كاقمتثػاؿ .يقػكؿ السػكاكٌي   "  كاألمػر 
كالنهي حقهما الفكر ،كالتراخػي يكقػؼ عمػا قػرائف األحػكاؿ ؛لككنهمػا لمطمػب ،كلكػكف 
الطمػػػب فػػػي اسػػػتدعاء تع يػػػؿ المطمػػػكب أظهػػػر منػػػه فػػػي عػػػدـ اقسػػػتدعاء لػػػه عنػػػد 

 (ٓٓ) اعنصاؼ ." 
كظاهر مف كالـ السكاكٌي أف األمر كالنهػي قائمػاف عمػا اقمتثػاؿ بنػاء عمػا 
ال اية منهما ؛كالتي هي التع يؿ بإن از المطمكب فكران ؛كهي ح ة قكية .كقػد ضػرب 
السكاكٌي مثاقن لمتمييز بيف الفكرية كالتراخي كهك مف األمثمة الشائعة  فػي مصػنفات 

العبد بسيدو .يقكؿ صاحب مفتاح العمػـك   "  إذا األصكلييف كالبالغييف ؛كهي عالقة 
أمر المكلا عبدو بالقياـ ،ثـ أمرو قبؿ أف يقـك ،بأف يضط أ كيناـ حتا المساء إلا 
رادة التراخػػي لمقيػػاـ  أٌف المػػكلا غٌيػػر األمػػر، دكف تقػػدير ال مػػأ بينهمػػا فػػي األمػػر ،كا 
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عػكد ،أك عنػد نهيػه إيػاو ،ككذا استحساف العقالء عند أمر المكلا عبدو بالقيػاـ أك الق
 (ٔٓ) ،إذا لـ يتبادر إلا ذلؾ ذم هي ." 

فعدـ اقمتثاؿ في األمر كالنهي يترتب عنه العقاب ؛حتا كلك تراخا المأمكر 
عف القياـ بػالمطمكب ؛كبعبػارة أكثػر إضػاءة  فػإف األمػر إذا اقتضػا اعثبػات ،كالنهػي 

ـٌ  إذا اقتضػػا اقنكفػػاؼ عػػف القيػػاـ بالفعػػؿ مػػأ التراخػػي فػػي إن ػػاز فعمػػيف ك ػػبى الػػذ
 كالعقاب .

كالتحقيػػؽ أف عالقػػة السػػيد بمػػكقو مػػف الشػػكاهد التػػي تطػػرح إشػػكالية كبيػػرة 
باعتبار اعرادة التي هي مكضأ نقاش بػيف األصػكلييف كعممػاء الكالـ؛فضػالن عػف أف 
القرائف مف األمكر العارضة الطارئة عما األمػر كالنهػي؛  بيػاف ذلػؾ أف ت ييػر السػيد 

األمر كالنهي في مخاطبة عبدو مما هك طػارئ ؛كاألصػؿ أف ينظػر فػي مطمػؽ  لم رل
صػي تي األمػػر كالنهػػي دكف النظػػر فػػي الحػاقت، كالقػػرائف كالمقامػػات؛كالتي  قػػد تيفقػػد 

 هذو األساليب معنا الطمب ،كتفرغها مف دقلة القياـ بالفعؿ أك تركه بالمطمؽ .

 : ـ 2
ّ
 زأي حيًٍ انعهٕي

ا طرفي نقيض مف رأم السكاكٌي ؛مفٌندان  رأيه اسػتنادان يقؼ يحيي العمكم عم
إلا مفهـك األمر كالنهي في صي ته المطمقة غير المقيػدة بقػرائف أك حػاقت عارضػة 
 .كفػػػػػػي هػػػػػػذا السػػػػػػياؽ يقػػػػػػكؿ   " كقػػػػػػد زعػػػػػػـ السػػػػػػكاكي التكػػػػػػرار كالفػػػػػػكر فيهمػػػػػػا 

كر كهػػك فاسػػد ، هػػؿ تػػدؿ عمػػا شػػيء مػػف هػػذو المػػكاـز العارضػػة ،كػػالف  ميعػػان ]...[
كالتراخي ، كالتكرار كعدمه ، كالمختار عندنا أنهمػا باعضػافة إلػا مطمػؽ صػي هما ق 
نمػا تعػرؼ هػذو المػكاـز بأدلػة منفصػمة مػف  ، كا  دقلة لهما عما شيء مف هذو المػكاـز
) كراء الصي ة ،كالذم يدؿ عميه بمطمقهما ،هك الطمب في األمر، كالمنأ في النهي ."

ٕٓ) 
الذم سمكه العمكٌم يختمؼ عف مػنهج السػكاكٌي فػي ق شبهة في أف المسمؾ 

 ثالثة أمكر   
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 أٌف الصي ة المطمقة في األمر كالنهي هي مدار حصكؿ الطمب مف عدمه .

الفػػػكر، كالتراخػػػي،  كالتكػػػرار مػػػف المػػػكاـز العارضػػػة الطارئػػػة عمػػػا الصػػػي ة 
 األصمية لألمر، كالنهي .

منفصمة عنهػا ، كليسػت  المكاـز العارضة مستقمة عف الصي ة ،كتعرؼ بأدلة
 مف حقائؽ األمر، كالنهي ال كهرية.

 الصػػػػي ة المقٌيػػػػدة لألمػػػػر، كالنهػػػػي هػػػػي محػػػػكر األمػػػػكر العارضػػػػة الطارئػػػػة 
 عميهما .

كيسػػكؽ يحيػػي العمػػكٌم دلػػيالن عمػػا صػػحة دعػػكاو ؛منطمقػػان مػػف حقيقػػة األمػػر 
متػرؾ ، كمػا كالنهي باعتبارهما نكاتٍي المفهػـك اقصػطالحٌي؛ فػاألمر لمطمػب ،كالنهػي ل

سػكاهما فهػي فػركع عنهمػا كتبػأه لهمػػا .كفػي هػذا الصػدد يعمٌػؿ العمػكٌم قػػائالن   " ألف 
هذيف األمريف مف حقائقهما ، فال  ـر كانا داليف عميهما ،فأما ماكراء  ذلؾ مف تمؾ 
األمػػكر الالزمػػة ،فإنمػػا تعػػرؼ بأدلػػة شػػرعية ق مػػف نفػػس الصػػي ة ،كمثػػاؿ ذلػػؾ مػػف 

    التنزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ قكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالا  
    

      األنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ [ُُٓ] ،    
   

  البقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة [    ُٖٖ، ]   
    
       ر [ إلا غيػّْ] اعسراء

 . ( ٖٓ) ذلؾ مف المناهي الشرعية ؛فإنها دالة عما المنأ كالتحريـ ." 
فالتحريـ مستفاد مف  هة الم ة ، كمف  هة الشرع ؛ كفي رأم العمػكٌم نظػر 
. كتفسير ذلؾ أف المناهي الػكاردة فػي اآليػات إنمػا اسػتفيدت مػف الصػي ة البالغيػة، 

ق تػأكمكا (  –الفعػؿ) ق تقربػكا  كالشرعية معان .فالنهي في اآليات هك طمب الكؼ عػف
عما ك ه اقستعالء مأ اعلزاـ ؛ كمف الناحية الشرعية أفاد النهي  التحػريـ المطمػؽ 
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 كبػػػػػػػػػػػػه قػػػػػػػػػػػػاؿ أصػػػػػػػػػػػػحاب  .ؼى " مطمػػػػػػػػػػػػؽ الصػػػػػػػػػػػػي ة يقتضػػػػػػػػػػػػي التحػػػػػػػػػػػػريـ ،
 . ( ٗٓ) الشافعٌي . "

 كدليػػػػؿ ذلػػػػؾ أف   " الصػػػػي ة المطمقػػػػة تقتضػػػػي اقمتثػػػػاؿ ،كالمػػػػرة الكاحػػػػدة 
 . (َٔ)  ق بدمنها ".

 زأي أتً ٌعهى انفساء :ـ 3
ي ـز أبك يعما الفراء بأف النهي يتطمب اقلتزاـ  بتحقيؽ المنػأ، كالتػرؾ دكف 
انتظػار أك تريػػث أك تكقػػؼ ؛فقػػد قػػاؿ   " كالنهػي يقتضػػي  المبػػادرة إلػػا تػػرؾ المنهػػي 
ؿ عنه عما الفكر ،كاألمر كأنه يقتضي التكرار كاألمر سكاء ]...[ كألف الكاحد مف أه

 الم ػػػػػػػػػة متػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػاؿ لعبػػػػػػػػػدو  ق تػػػػػػػػػػدخؿ هػػػػػػػػػػذو الػػػػػػػػػدار ،فتػػػػػػػػػػرؾ المػػػػػػػػػػأمكري 
دخكلىها سػاعة ، ثػـ دخمهػا اسػتحؽ الػٌذـ عنػد سػائر العقػالء ،فػدؿ عمػا أنػه يقتضػي 

  ( ُٔ) التكرار." 
 فػالتراخي فػي تػػرؾ النهػي معتبػػر  عنػد أبػػي يعمػا الفػػراء، كبعػض األصػػكلييف 

يػر كاردة ؛كمػف ثػـ دٌؿ أف الكػٌؼ عػف لإلقالع عف النهي غ كالمهمة الممنكحة لممنهيٌ 
المنهٌي عنه مكقكؼ عما كركد الصي ة المطمقة لمنهي كعمـ المنهي بها دكف ك كد 
قرينػة مانعػػة مػف ذلػػؾ ؛كبهػذا اقعتبػػار فػػإٌف   " النهػي يقتضػػي النهػي كالمبػػادرةى إلػػا 
التػػرًؾ ًلمػػا نيهػػي عنػػه، كالكػػؼ  عنػػه عقيػػب ك ػػكًد الصػػي ة كعمػػـ المنهػػي بػػه ]...[ 

ـٍ دقىلةه . "   كيقتضي اقستدامةى ما لـ تق
فالصي ة تك ب اقمتثػاؿ بمعػزؿ  عػف  ( ِٔ) 

 النظر إلا الكقت تقديمان، كتأخيران .

 :ـ 4
ّ
 زأي انكهٕذاًَ

ينطمؽ الكمكذانٌي في تقرير مسألة  هؿ الصي ة عما الفكر أـ عما التراخي  
 لعبػػػػػد ألمػػػػػر مػػػػػف شػػػػػاهد حسػػػػػٌي تػػػػػردد كثيػػػػػران عنػػػػػد األصػػػػػكلييف؛ كهػػػػػك طاعػػػػػة ا

ألنػػه ي سػػد فعػػالن النهػػي المقػػركف باقمتثػػاؿ ،كالعقكبػػة المترتبػػة عػػف  عػػدـ  سػػيدو ؛
كيرل أف المبادرة لترؾ المنهي عنه فكران أسمـ له مف العقاب فػي حػاؿ عػدـ  اقلتزاـ .
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 تركه، كالكؼ عنه .ثـ يشير إلا مسػألة أخالقيػة تعضػد مسػمؾ الفكريػة فػي النهػي ؛
تمدة مف القبح الذم يبقا قبيحان عما الدكاـ .يقكؿ الكمكذانٌي كهي طبيعة النهي المس

  " فػػإف السػػيد إذا قػػاؿ لعبػػدو  ق تفعػػؿ كق تػػدخؿ الػػدار اقتضػػا أف  ) ق( يفعػػؿ ذلػػؾ 
ف خالؼ ذلؾ استحؽ العقكبة /فدؿ عما ما ذكرنػا ،كألنػه ق  عما الفكر  كالمداكمة كا 

كقت ،فػدؿ عمػا الفػكر كالمداكمػة  ينها إق عف قبيح ، كالقبيح ي ب ا تنابه في كؿ
]...[ ثـ النهي آكد مف األمر ألنه يقتضي قبح المنها  عنه ، كالقبيح ي ب ا تنابه 
 ،كاألمػػػػػػػػػػر يقتضػػػػػػػػػػي حسػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػأمكر بػػػػػػػػػػه ،كالحسػػػػػػػػػػف يكػػػػػػػػػػكف مباحػػػػػػػػػػا 

 . ( ّٔ) ق يمـز فعمه .  "
صي ة النهي  استدعاء  اـز لمكؼ عف الفعػؿ، كق م ػاؿ لمتراخػي أك الترهػؿ 

تثػػاؿ ألمػػر النػػاهي ؛ألف الفسػػحة التػػي يمنحهػػا المنهػػٌي  لنفسػػه يتعػػٌيف عميػػه فػػي اقم
 . تحٌمؿ تبعاتها .كنظران لتعمؽ النهي بكػؿ قبػيح ك ػبى ا تنابػه عمػا الفػكر دكف تػراخو 

كهك المذهب الذم ماؿ إليه  الكثير مف األصكلييف  كما كرد عمػا لسػاف الزركشػٌي ] 
  (ْٔ)الفكر عما المشهكر ."هػ[   "  النهي يقتضي الكؼ عما ْٕٗت 

 زأي أتً انٕفاء تٍ عقٍم  :ـ 5
كػاف  -رحمػه اه–هػػ[ ُّٓلعٌؿ أبىا الكفػاء بػف عقيػؿ الب ػدادٌم الحنبمػٌي ]ت 

أكثػػر كضػػكحان فػػي مقاربػػة هػػذو المسػػألة األصػػكلية مػػف منطمقػػات بالغيػػة كل كيػػة ؛ 
بالفعػؿ عمػا مسترشدان بمفهػـك النهػي عمػا حقيقتػه القائمػة عمػا الكػؼ عػف اعتيػاف 

ك ه اقستعالء كاعلزاـ ؛كالمعاني التي يخرج إليها النهػي قصػد اقتسػاع فػي التعبيػر 
الم كٌم ،كهي معافو زائدة غير ممزمة .كفي إشارة بديعة لعالقة السيد بعبدو يقكؿ ابف 
عقيؿ  " ما أ مأى عميه أهؿي الم ًة  أٌف السٌيد إذا نىها عبدىو عف فعػؿو فارتكبػه ،حسيػفى 

ـي تأد  المخالفػًة لمنهػي مػا حسيػنت عقكبتيػه .أىق يبيه كعقكبتيه ،كلكق ك كبي التػرًؾ كتحػري
ترل أٌف السُّؤاؿ كالرغبػةى لٌمػا لػـ يك بػا عمػا المسػؤكًؿ اع ابػةى، لػـ يحسيػف ذٌمػهي عمػا 

 (ٓٔ) منًأ اع ابة ."
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ك مٌي مف كالـ ابف عقيؿ أف العقكبة نتي ة طبيعية لعدـ اقمتثػاؿ، كالمبػادرة 
فالعقكبة مقركنة بالمخالفة ؛كاقمتثاؿ مك ب خالؼ ذلؾ .كأغمػب الظػف  عما الفكر ؛

أف الػػدليؿ الػػذم اسػػتند إليػػه ابػػف عقيػػؿ فػػي تحريػػر المسػػألة عمػػا در ػػة كبيػػرة مػػف 
اعنصػػاؼ كاقعتػػداؿ .بيػػاف ذلػػؾ أف النهػػي عمػػا غيػػر دقتػػه األصػػمية إذا خػػرج عػػف 

سػػػتعالء ؛كمػػػف ثػػػـ انتفػػػا اعلػػػزاـ مقتضػػػا الظػػػاهر ) الصػػػي ة المطمقػػػة ( لػػػـ يفػػػد اق
.فالرغبػػة كالسػػؤاؿ مػػف المعػػاني الزائػػدة؛ كهػػي غيػػر ممزمػػة  فػػي حػػاؿ عػػدـ اقمتثػػاؿ 
.فاعباحة كالتهديد كالتخيير، كالدعاء كاقلتماس غير مك بة لمذـ ؛ألنها انحرفت عف 

 أصؿ اقستدعاء، كاعلزاـ ؛كمف ثـ الفكر في الكؼ عف الفعؿ .
قسػػتدامة عمػػا النهػػي كاعصػػرار عميػػه ينػػدرج ضػػمف كيػػرل ابػػف عقيػػؿ أف ا

العصياف ؛كمػا أف المبػادرة بػالترؾ طاعػة ؛كمصػمحة ؛حيػث إف   " الصػي ة اسػتدعاءه 
تػػدٌؿ عمػػا التكسػعًة كالفيٍسػػحًة  فػػي التراخػػي ،فهػػي بككنهػػا  لمتػرؾ ،كلػػيس معهػػا قرينػػةه 

 ( ٔٔ) استدعاء  ازمةه عما المكم ؼ بترًؾ ما نهي عنه، كدكامه ."
، كاقست ابة لمكػؼ، كتػرؾ الفعػؿ المنهػي ف ، كممـز اقستدعاء في النهي  اـز

 عنه فكرية ق تتحمؿ اعهماؿ أك التراخي الذم يفضي إلا العقكبة .
 خالصح ْرِ اَزاء : ـ 6

ق نػػػزاع فػػػي أف  اخػػػتالؼ األصػػػكلييف، كالبالغيػػػيف بدر ػػػة أقػػػؿ فػػػي مسػػػألة  
المسػػائؿ المعقٌػػدة فػػي عمػػـ األصػػكؿ  صػػي ة النهػػي التػػي تفيػػد الفػػكر أك التراخػػي مػػف

.كالناظر في المصادر الرصينة  التي عنها نقمنا المسألة كناقشناها في حدكد طاقتنا 
المعرفية تعٌزز ت اذب هذو القضػية فػي بيئػات أصػكلية،  ككالميػة، كنحكيػة كبالغيػة 

مػػف التعقيػػد حٌركػػت رغبػػة اعمػػاـ  لدر ػػة ؛فهػػي ممتػػدة الكشػػائج ،مكصػػكلة النكا ػػد ؛
ال كينٌي لينبه ألمر صعكبة هذو اعشكالية،كتداخمها فقاؿ  "  كمما يتعػيف التنبيػه لػه 
 أمػػػػػػر يتعمػػػػػػؽ بتهػػػػػػذيب العبػػػػػػارة ،فػػػػػػإف المسػػػػػػألة متر مػػػػػػة بػػػػػػأف الصػػػػػػي ة عمػػػػػػا 
 . الفكر أـ عما التراخي .فأمػا  مػف قػاؿ  إٌنهػا  عمػا الفػكر ،فهػذا المفػظ ق بػأس بػه
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ؿ]...[ فالك ػػه أف يعب ػػر عػػف المػػذهب إٌنهػػا عمػػا التراخػػي فمفظػػه مػػدخك كمػػف قػػاؿ  
األخيػػر المعػػزٌك إلػػا الشػػافعٌي كالقاضػػي رحمهمػػا اه بػػأف يقػػاؿ   الصػػي ة تقتضػػي 

 (ٕٔ) اقمتثاؿ ،كق يتعيف لها كقت ." 
كهذا المذهب الذم استقاو ال كينٌي مػف رأيػي الشػافعٌي، كأبػي بكػر البػاقالنٌي 

بػأس بهػا ؛  ي ة النهي الفكريػة  قمحكج لبعض التفصيؿ كالتحميؿ. فهك يقٌر بأف ص
 كفي الكقت ذاته ق يختص المفظ بكقت معيف كهذا محؿ نظر لالعتبارات اآلتية   

 استدعاء ترؾ الفعؿ في أسمكب النهي مقركف باقمتثاؿ، كالفكرية .* 

 اقمتثاؿ في األكامر، كالنكاهي الشرعية يحقؽ الطاعة، كالمصمحة .* 

 ، كاعهماؿ، كالتراخي مك ب لمعقكبة . عدـ اقنقياد لشرع اه* 

 التراخي يفقد األحكاـ الشرعية مركنتها، كفاعميتها .* 

النهػػي فػػي م ػػاؿ البالغػػة العربيػػة مفيػػد قسػػتدعاء تػػرؾ الفعػػؿ عمػػا ك ػػه * 
ف كاف اعلزاـ البالغٌي يختمؼ عف اعلزاـ الشرعٌي .  اقستعالء مأ اعلزاـ ؛كا 

ي كػػػػػامف مثػػػػػار  ػػػػػدؿ عميػػػػػؽ بػػػػػيف كمػػػػػف أبػػػػػرز القضػػػػػايا البالغيػػػػػة التػػػػػ
 البالغييف،كاألصكلييف  مسألة النهي المطمؽ هؿ يقتضي التكرار  .

 تضاربت آراء األصكلييف بيف مٍف ذهب إلا أف النهيى يقتضػي التكػرار مطمقػان 
كمنهـ مف ذهب إلا أنه يقتضي مرة كاحػدة؛ كذهػب أبػك بكػر البػاقالني إلػا أنػه ق  ؛

 يقتضيه .
 ر المحػػػػػػػيط إلػػػػػػػا هػػػػػػػذا الخػػػػػػػالؼ قػػػػػػػائالن   كقػػػػػػػد أشػػػػػػػار صػػػػػػػاحب البحػػػػػػػ

تكرار خالفػان مشػهكران  " النهي يفارؽ األمر في الدكاـ كالتكرار فإف في اقتضاء األمر ال
 " . (ٖٔ) 

كمػػػف ال ريػػػب الكاقػػػأ أف يكتفػػػيى الكمػػػكذاني بػػػًذكر الخػػػالؼ دكف تفصػػػيؿ أك 
يحيػػػي  ؛ بينمػػا خػػاض السػػػكاكٌي فػػي تفريػػأ المسػػألة ؛ كاكتفػػا ( ٗٔ)  مناقشػػة تػػذكر

 العمكم بإشارة قصيرة غير مشبعة ؛مك هان القارئ إلا كتباألصكؿ التي
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 (َٕ)  . استكفت النظر في مسألة  هؿ يفيد األمر التكرار أـ ق   
كانفػػرد السػػكاكٌي بػػرأم ذىكػػرو الزركشػػٌي فػػي البحػػر المحػػيط دكف أف يسػػٌميه أك 

كم مػػؿ  رأم صػػاحب  ؛ (ُٕ)يشػػير  إلػػا مفتػػاح العمػػـك ؛كاكتفػػا بعبػػارة  مػػذهب آخػػر 
مفتاح العمـك أف النهي يفيد التكرار، كالمرة بالنظر إلا قطأ الكاقأ كاتصاله ؛كهك مػا 
عٌبػػر عنػػه قػػائالن  " كأٌمػػا الكػػالـ فػػي أف األمػػر أصػػؿ فػػي المػػرة أـ فػػي اقسػػتمرار ،كأٌف 
النهػػي أصػػؿ فػػي اقسػػتمرار أـ فػػي المػػرة ، كمػػا هػػك مػػذهب الػػبعض ،فالك ػػه هػػك أف 

اف الطمب بهما را عان إلا قطأ الكاقأ كقكلػؾ فػي األمػر لمسػاكف  تحػٌرؾ ، ينظر ،إٍف ك
ف كػػاف الطمػػب بهمػػا را عػػان  إلػػا  كفػػي النهػػي لممتحػػرؾ  ق تتحػػرؾ ،فاألشػػبه المػػرة ،كا 
اتصاؿ  الكاقأ كقكلؾ في األمر لممتحػرؾ  تحػرؾ ]...[ كقكلػؾ فػي النهػي لممتحػرؾ ق 

 ( ِٕ)  تسكف ،فاألشبه اقستمرار ."
الحركػػة، كاسػػتمرارها مكقػػكؼ عمػػا طبيعػػة الكاقػػأ كاتصػػاله؛  فػػإذا كػػاف فقطػػأ 

ذا كػاف النهػي  النهي عف الحركة بحسب الكاقػأ الثابػت اقتضػا المػرة دكف التكػرار ؛كا 
 عف السككف متصالن بالكاقأ اقتضا اقستمرار .

كلضبابية هذا المذهب الفمسفٌي، لػـ يقػؼ عنػدو األصػكليكف باسػتثناء إشػارة 
لذم فٌصؿ المسألة مف منظكر زمانٌي  فقاؿ  " كأمػا الخػالؼ فػي أف األمػر الزركشٌي ا

 هػػػؿ يقتضػػػي التكػػػرار أـ ق   فػػػال يتصػػػكر  م يئػػػه فػػػي النهػػػي ،ألف اقنتهػػػاء عػػػف  
النهي مما يست رؽ العمر إف كػاف مطمقا،ألنػه ق انتهػاء إٌق  بعػدـ المنهػي عنػه مػف 

 سػػػػتمر لػػػػه حػػػػد يعػػػػرؼ ك ػػػػكدو قبمػػػػه ]...[ بخػػػػالؼ األمػػػػر بالفعػػػػؿ ،ألف الفعػػػػؿ الم
 ( ّٕ)التكرار بعدو " . بحدو ثـ/ يتصكر 

كمقتضػػا ظػػاهر كػػالـ الزركشػػٌي أف النهػػي ق يقتضػػي التكػػرار  ؛كهػػك مػػذهب 
هػ[  كح ته في ذلؾ  الزمف الممنػكح لمنهػي؛ كهػك ممتػد َِْأبي بكر الباقالنٌي ]ت 

يبقا األمر مستمران  امتداد عمر اعنساف ؛فينقضي النهي بانقضاء المنهي عنه؛بينما 
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؛ألنػػه معمػػـك لػػه نهايػػة كغايػػة ؛فكممػػا تتكػػرر األمػػر، كبمػػا غايتػػه تكقػػؼ عنػػد حػػدو 
 ليستمر مرة ثانية.



 

  

 

 
                                                أ.د عزيز محمد عدماف ، د. إسماعيؿ طاهر عزاـ                       هػ [ ػ دراسة تحميمية نقدية ػَُٓهػ ػ ِّْلفقه ألبي الخٌطاب الكمكذانٌي  الحنبمٌي  ]  المسائؿ البالغية في كتاب التمهيد في أصكؿ ا   

 

ُّّٓ 

 اخلامتح
 بعد رحمة مضنية في كتاب التمهيد في أصكؿ الفقه ألبي الخٌطاب الكمػكذانيٌ 

معاقػدها كتتبأ مسائمه البالغية كقضاياو البيانية ؛كبرغـ كثرتهػا، كتشػعب مسػالكها ك 
إق أف الكمكذاني انفرد عف شيخه أبي يعما الفراء  ب راء أصكلية سديدة ذات منزع  ؛

 بالغٌي ؛كالمختار مف  هذو المقاربة العممية  ممة مف النتائج  ندٌكنها كفؽ اآلتي   
تػػداخؿ مباحػػث عمػػـ األصػػكؿ ،كعمػػـ المعػػاني، كالبيػػاف بشػػكؿ قفػػت لمنظػػر * 

 نهما .؛لطبيعة العالقة المحكمة بي

مف إن ازات الكمكذانٌي ت اكز معنا الظهكر، كاعبانة فػي تحديػد مصػطمح * 
 البياف إلا ضرب آخر ؛ كهك البياف الصريح القائـ بذاته غير المفتقر إلا غيرو.

تختمؼ منه ية الكمكذانٌي  فػي ترتيػب مباحػث األمػر، كالنهػي عػف مسػمؾ * 
 أبما منازؿ الخطاب، كأشرفها .عمماء المعاني في اعنشاء الطمبٌي؛ ألف األمر 

 اقستدعاء دكف اعرادة شرط  في حصكؿ األمر.* 

ػػػٍؿ" هػػػي نػػػكاة صػػػيا األمػػػر عنػػػد الكمػػػكذانٌي ،كطبيعػػػة *  صػػػي ة األمػػػر " افعى
 المخاطبات البشرية هي التي تك ب  معرفة األمر، كالنهي.

  حممه عما أكمؿ فكائدو، كغاياته الك كب أعـ فكائد األمر ،كالمفظ ي ب* 

 النهي عند الكمكذانٌي استدعاء الترؾ بالقكؿ.* 

 اقستعالء  في أسمكب النهي مصاحب لمرتبة إذا ت ٌرد عف القرائف .* 

النهي يقتضي اقنتهػاء عمػا الفػكر، كالتكػرار، كالػدكاـ بخػالؼ رأم بعػض * 
 البالغييف كيحيي العمكٌم اليمنٌي .
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 اهلٕايش ٔاإلداالخ 
المفتػاح لبهػاء الػديف السػبكٌي ،طبػأ ضػمف  صتمخػيفي شرح   األفراحعركس  .ُ

، دار الكتػػب العمميػػة ، بيػػركت ،  لسػػعد الػػديف التفتػػا زانػػيٌ شػػركح  التمخػػيص ،
 .ّٓ]د.ت[، ال زء األكؿ ، ص 

ال ػػكيني ،  حٌققػػه  عمػػاـ الحػػرميف أبػػي المعػػالي البرهػػاف  فػػي أصػػكؿ الفقػػه ، .ِ
الٌسػػمك  كقدمػػه ككضػػأ فهارسػػه عبػػد العظػػيـ الػػديب ،طبػػأ عمػػا نفقػػة صػػاحب

هػػػ ،   ُّٗٗالشيخ خميفة بف حمد آؿ ثاني أمير دكلة قطر ، الطبعة األكلػا ، 
 .ُٗٔ ال زء األكؿ  ، ص 

عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ فػي ك ػكو التأكيػؿ ،ل ػار  الكشاؼ .ّ
اه الزمخشرٌم ،تحقيؽ كتعميؽ كدراسة عادؿ أحمد عبػد المك ػكد كعمػي محمػد 

قه فتحي عبػد الػرحمف أحمػد ح ػازم ،مكتبػة العبيكػاف معٌكض ،شارؾ في تحقي
 .ٔٗـ ، ال زء األكؿ ، ص ُٖٗٗ -هػػُُْٖ،الرياض ، الطبعة األكلا ، 

، حٌققه كقٌدـ لػه كفهرسػه عبػد الحميػد هنػداكم ، دار  يٌ كاكمفتاح العمـك ، لمسٌ  .ْ
ـ   ص َََِ -هػػػػػَُِْ،  األكلػالبناف ، الطبعػة –الكتب العممية ،بيركت 

ِْٗ . 

طبػأ ضػمف ،ركس األفراح  في شرح تمخيص المفتاح ، لبهاء الديف السبكٌي ع .ٓ
 .ِٓ-ُٓشركح  التمخيص ،ال زء األكؿ ، ص 

 .ِْٗ، ص  مفتاح العمـك ،لمسكاكيٌ  .ٔ

كتحقيػؽ محمػد بػف  دراسػةالتمهيد في أصكؿ الفقه ،ألبػي الخطػاب الكمػكذانٌي،  .ٕ
 ػدة، الطبعػة األكلػا  ،عمي بف إبراهيـ ، دار المدني لمطباعة كالنشر كالتكزيػأ

 .ٖٓـ ، ال زء األكؿ ، ص ُٖٓٗهػ  = َُْٔ، 



 

  

 

 
                                                أ.د عزيز محمد عدماف ، د. إسماعيؿ طاهر عزاـ                       هػ [ ػ دراسة تحميمية نقدية ػَُٓهػ ػ ِّْلفقه ألبي الخٌطاب الكمكذانٌي  الحنبمٌي  ]  المسائؿ البالغية في كتاب التمهيد في أصكؿ ا   

 

ّّّٓ 

،تحقيػؽ مكتػب تحقيػؽ فيػركز آبػادم لم د الديف   ال ينظر القامكس المحيط ، .ٖ
التراث في مؤسسة الرسالة بإشراؼ محمد نعيـ العرقسكسػي، مؤسسػة الرسػالة 

 .ُُِٖـ ، ص ََِٓ -هػػُِْٔلبناف ،-،بيركت

مقاضػي أبػي يعمػا محمػد بػف الحسػيف الفػرٌاء ،حٌققػه العيٌدة في  أصػكؿ الفقػه ،ل .ٗ
كعمٌػػؽ عميػػه كخػػٌرج نٌصػػه أحمػػد بػػف عمػػي سػػير المبػػاركي ، الريػػاض ، المممكػػة 

،  األكؿ  ـ ، الم مػدَُٗٗهػػػػ = َُُْالعربية السعكدية ، الطبعة الثانية ، 
 .ََُ،َُُ،َُِص 

.ينظػػر   ألبػػي بكػػر عبػػد العزيػػز ،كأبػػي بكػػر الصػػيرفيٌ   التعريػػؼيينسػػب هػػذا   .َُ
 .ٗٓ، هامش ص   األكؿالتمهيد ، ال زء 

-ٗٓالتمهيد في أصكؿ الفقه ،ألبي الخطاب الكمػكذانٌي، ال ػزء األكؿ ، ص  .ُُ
َٔ. 

العيدة في  أصكؿ الفقه ،لمقاضي أبي يعما محمد بف الحسيف الفرٌاء، الم مػد  .ُِ
 .َُٓاألكؿ ، ص  

مػػف  . اآليػػة  السادسػػة  َُٔ-َُٓالمصػػدر نفسػػه ، الم مػػد األكؿ ، ص  .ُّ
 سكرة المائدة.

التمهيػػد فػػي أصػػكؿ الفقػػه ،ألبػػي الخطػػاب الكمػػكذانٌي، ال ػػزء الثػػاني  ، ص  .ُْ
 كما بعدها .ِٖٓ

البيػػاف كالتبيػػيف ، ألبػػي  عثمػػاف عمػػرك بػػف بحػػر  ال ػػاحظ ، بتحقيػػؽ كشػػرح   .ُٓ
عبػػد السػػالـ محمػػد هػػاركف ، مكتبػػة الخػػان ي ، القػػاهرة ، الطبعػػة السػػابعة ، 

.  لمزيػػد  مػػف التكسػػأ فػػي ٕٔألكؿ ، ص ـ ، ال ػػزء اُٖٗٗهػػػػػ = ُُْٖ
ينظػر المصػدر السػابؽ ، ال ػزء األكؿ ، ص  .صناؼ الػدققت عنػد ال ػاحظأ

ٕٕ.............،ُٖ. 
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 كتاب المعتمد في أصكؿ الفقه ، ألبي الحسيف محمػد بػف عمػي بػف الطٌيػب ، .ُٔ
 اعتنا بتهذيبه كتحقيقه محمد حميد اه بتعاكف محمد بكػر كحسػف حنفػي ،

ـ ، ُْٔٗهػػ/  ُّْٖلعممي الفرنسي لمدراسات العربية ، دمشؽ ، المعهد ا
كمػػػف ال ريػػػب الكاقػػػأ أف الكمػػػكذانيٌ  نقػػػؿ  عػػػف  .ّّٕال ػػػزء األكؿ ، ص 

شػػيخه أبػػي يعمػػا الفػػراء الكثيػػر مػػف المسػػائؿ األصػػكلية ؛مػػأ تفػػردو بػػبعض 
اق تهادات؛ إق أنػه فػي هػذو المسػألة اقتفػا أثػر شػيخه الػذم لػـ يقػؼ عنػد 

لبياف بالتفصيؿ كاعشباع الذم ن دو عنػد صػاحب كتػاب المعتمػد فػي مراتب ا
 أصكؿ الفقه ألبي الحسيف بف الطٌيب .

  ال امأ الصحيح المختصر ،لمحمػد بػف إسػماعيؿ البخػارم صحيح  البخارم   .ُٕ
 تحقيؽ مصطفا ديب الب ا ،دار ابػف كثيػر ،اليمامػة، بيػركت ،الطبعػة الثالثػة 

  ،َُٖٗ،رقػػػػـ الحػػػػديث  ْٕٔي ، ص ـ ،ال ػػػػزء الثػػػػانُٕٖٗ /هػػػػػػ َُْٕ
،لمسػػمـ بػػف الح ػػاج النيسػػابكرم ،تحقيػػؽ محمػػد فػػؤاد عبػػد صػػحيح مسػػمـ ك 

 ، ٕٗٓالباقي دار إحياء التراث العربٌي ،بيركت ]د.ت[ ،ال ػزء الثػاني ، ص 
 .ََُٖرقـ الحديث   

ص  ،التمهيػػػد فػػػي أصػػػكؿ الفقػػػه ،ألبػػػي الخطػػػاب الكمػػػكذانٌي، ال ػػػزء الثػػػاني  .ُٖ
ة هػػذو المسػػألة  فػػي كتػػاب المعتمػػد فػػي أصػػكؿ الفقػػه ، . ينظػػر مناقشػػِٖٔ

كمػػا ّّٖألبػػي الحسػػيف محمػػد بػػف عمػػي بػػف الطٌيػػب ،  ال ػػزء األكؿ ، ص 
، كالحػديث الثػاني فػي  ّْٗ/ ِالحديث األكؿ  في صحيح مسمـ    بعدها .

. كرد ِٖٔٓ،رقػـ الحػديث   ِِّٖصحيح البخارم ، ال ػزء الخػامس ،ص 
  " لتأخػػذكا عنػػي مناسػػككـ " ؛كلػػـ يػػرد  الحػػديث فػػي صػػحيح مسػػمـ  بصػػي ة

يمفػػظ " خػػذكا " .  كقػػد كقفنػػا عمػػا صػػي ة الحػػديث كمػػا كردت صػػحيحة فػػي 
التمهيد في السنف  الكبرل ،لمبيهقٌي ،م مس دار المعػارؼ النظاميػة ، الهنػد 
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، رقػػػـ ُِٓهػػػػػ،ال زء الخػػػامس ، ص ُّْْالطبعػػػة األكلػػػا  حيػػػدر آبػػػاد ،
 .ٕٔٗٗالحديث  

لمزيد مػف التكسػأ فػي مناقشػة . ِٖٔل زء الثاني ، ص  المصدر نفسه ، ا .ُٗ
رأم األصكلييف في حصكؿ البياف بالقكؿ كالفعػؿ ،كأثػر المشػاهدة فػي البيػاف 
.ينظػػر فػػكاتح الرحمػػكت  لعبػػد العمػػي المكنػػكٌم  بشػػرح مسػػمـ الثيبػػكت لمقاضػػي 
محػػػػب الػػػػديف البهػػػػارم ،ضػػػػبطه كصػػػػٌححه عبػػػػد اه محمػػػػكد محمػػػػد عمػػػػر 

لبنػػػاف  –بيضػػػكف ،دار الكتػػػب العمميػػػة ، بيػػػركت ،منشػػػكرات محمػػػد عمػػػي 
 .ْٓ-ّٓـ، ال زء الثاني ، ص ََِِ-هػػػ ُِّْ،الطبعة األكلا 

20. Éléments de sémantique ,Lyons ( J ) ,LA ROUSSE ,  

Paris, 1978,p  31.                 
 األكؿ ،  التمهيػػػػػد فػػػػػي أصػػػػػكؿ الفقػػػػػه ،ألبػػػػػي الخطػػػػػاب الكمػػػػػكذانٌي، ال ػػػػػزء .ُِ

 .ُُِص 

ة في  أصكؿ الفقه ،لمقاضي أبي يعما محمد بف الحسيف الفرٌاء، الم مػد العيد .ِِ
 .ُِّاألكؿ ، ص 

التمهيػػػد فػػػي أصػػػكؿ الفقػػػه ،ألبػػػي الخطػػػاب الكمػػػكذانٌي، ال ػػػزء األكؿ ، ص  .ِّ
عنػد  . لالستزادة فػي أمػر اشػتراط اعرادة مػف عػدمها فػي تحديػد األمػر ُِْ

لمقاضػي أبػي يعمػا فقػه فػي أصػكؿ الكتاب العػدة   الًفرؽ اعسالمية ينظر   
ففي هػذو ؛ ُِِ، ،......ُِْص ، محمد بف الحسيف الفرٌاء، الم مد األكؿ

 كمشبعة . ،الصفحات تفصيالت كافية

العمػػكم اليمنػػٌي ، تحقيػػؽ عبػػد الحميػػد بػػف عمػػي الٌطػػراز ،ليحيػػي  بػػف حمػػزة  .ِْ
-هػػػػػُِّْبيػػركت ،الطبعػػة  األكلػػا ،–صػػيدا –هنػػداكم ،المكتبػػة العصػػرية 

 .ُٓٓ، ص الثالث زء ـ ، ال ََِِ
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ّّٓٔ 

، ص  األكؿالتمهيػػػد فػػػي أصػػػكؿ الفقػػػه ،ألبػػػي الخطػػػاب الكمػػػكذانٌي، ال ػػػزء  .ِٓ
لة الصػي ة  اآلمػرة مػف غيػر إرادة مناقشػة ألمسػ   ذانيٌ . فقد أفرد الكمك ُِٗ

مػػػػف سػػػػكرة الصػػػػافات .  َُٕ-َُِمسػػػػتدقنباآليات القرآنيػػػػة مستفيضػػػػة ؛
 .ُِٖ، ......ُِٓ،ُِْفمترا أ  في ال زء األكؿ ، ص 

الٌطػػراز ،  ليحيػػي  بػػف حمػػزة بػػف عمػػي العمػػكم اليمنػػٌي، ال ػػزء الثالػػث ، ص  .ِٔ
ُٓٓ-ُٓٔ. 

 تفسػػير التحريػػر كالتنػػكير ،لمحمػػد  الطػػاهر ابػػف عاشػػكر ، الػػدار التكنسػػية ،  .ِٕ
 .ُِٓص   ،] د.ت[ ،الم مد الثالث  كالعشركف

سػػٌيد قطػػب ،دار الشػػركؽ ، القػػاهرة ، الطبعػػة الٌشػػرعية لفػػي ظػػالؿ القػػرآف ،  .ِٖ
ص  كالعشػػركف، ـ ، ال ػػزء الثالػػث ََِّ  -هػػػػُِّْانيػػة كالثالثػػكف ،الث

ِٗٗٔ. 
 التمهيػػػػػد فػػػػػي أصػػػػػكؿ الفقػػػػػه ،ألبػػػػػي الخطػػػػػاب الكمػػػػػكذانٌي، ال ػػػػػزء األكؿ ،  .ِٗ

    .َُّص 
  

   
   

 . [ ٔٓ] النكر 
الٌطراز ،  ليحيي  بف حمزة بف عمػي العمػكم اليمنػٌي ، ال ػزء الثالػث ، ينظر   .َّ

الػػذم  األمػػر  .فقػػد اسػػتفاض العمػػكمٌ  فػػي ذكػػر شػػكاهد مػػف أسػػمكبُٔٓص 
 بعض المعاني الم ازية . إلا خرج 

الٌطػػراز ،  ليحيػػي  بػػف حمػػزة بػػف عمػػي العمػػكم اليمنػػٌي ، ال ػػزء الثالػػث ، ص  .ُّ
ُٓٔ. 

الخطػػػاب الكمػػػكذانٌي، ال ػػػزء األكؿ ، ص  التمهيػػػد فػػػي أصػػػكؿ الفقػػػه ،ألبػػػي .ِّ
خػػالؼ المتكممػػيف فػػي صػػي ة األمػػر .ينظػػر ب.لإلحاطػػة الشػػاممة ُّْ -ُّّ
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ّّٕٓ 

-ُِْدة فػػػي أصػػػكؿ الفقػػػه ،ألبػػػي يعمػػػا الفػػػراء ، الم مػػػد األكؿ ، ص العيػػػ
ُِٓ. 

شػػػرح الرضػػػي لكافيػػػة ابػػػف الحا ػػػب ،دراسػػػة كتحقيػػػؽ يحيػػػي بشػػػير مصػػػرم  .ّّ
-هػػػػػُُْٕة ،الطبعػػػة األكلػػػا ، امعػػػة اعمػػػاـ محمػػػد بػػػف سػػػعكد اعسػػػالمي

لإلحاطػػػػة الشػػػػاممة .ْٓٗـ ، القسػػػػـ الثػػػػاني ، الم مػػػػد األكؿ ، ص ُٔٗٗ
بمفهػـك الصػي ة عنػد النحػاة . ينظػػر المصػدر نفسػه، القسػـ الثػاني ،الم مػػد 

 .ْٓٗ-ّٓٗاألكؿ ، ص 

 التمهيػػػد فػػػي أصػػػكؿ الفقػػػه ،ألبػػػي الخطػػػاب الكمػػػكذانٌي، ال ػػػزء األكؿ ، ص .ّْ
ُّٔ. 

 .ِْٖاكٌي ،ص مفتاح العمـك ،لمسك .ّٓ

اعشارات كالتنبيهات  في عمـ البالغة ،لمحمػد بػف عمػي ال ر ػاني ، تحقيػؽ  .ّٔ
ـ ، ص ُٕٗٗ -هػػػػػُُْٖعبػػد القػػادر حسػػيف ، مكتبػػة اآلداب ،القػػاهرة ، 

َُُ. 

شػػرح الرضػػي لكافيػػة ابػػف الحا ػػب ،  القسػػـ الثػػاني ، الم مػػد األكؿ ، ص  .ّٕ
 . ُِعنكبكت سكرة الاآلية الكاردة في نص الرضٌي مف .ْٓٗ -ّٓٗ

 اعشػػػارات كالتنبيهػػػات  فػػػي عمػػػـ البالغػػػة ،لمحمػػػد بػػػف عمػػػي ال ر ػػػاني ،  .ّٖ
 .ََُص 

التمهيػػػد فػػػي أصػػػكؿ الفقػػػه ،ألبػػػي الخطػػػاب الكمػػػكذانٌي، ال ػػػزء األكؿ ، ص  .ّٗ
 كما بعدها .ُّٔ

 مػػف سػػكرة الكهػػؼ . َٓ. اآليػػة  ُْٖ، ال ػػزء األكؿ ، ص المصػػدر نفسػػه  .َْ
ت ػػػردت صػػػي ة األمػػػر عػػػف القػػػرائف كلمكمػػػكذانٌي مناقشػػػة بديعػػػة لمسػػػألة إذا 

اقتضػػت الك ػػكب كق تقتضػػي النػػدب .ينظػػر فػػي هػػذو المناقشػػة المستفيضػػة 
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ّّٖٓ 

المدٌعمة بالقرآف كالسنة ككالـ الصحابة المصدر نفسه ، ال ػزء األكؿ ، ص 
ُْٓ،ُْٔ،..............،ُٓٗ. 

التمهيػػػد فػػػي أصػػػكؿ الفقػػػه ،ألبػػػي الخطػػػاب الكمػػػكذانٌي ، ال ػػػزء األكؿ ، ص  .ُْ
ف ال ريب  الكاقأ أف الكمكذانٌي  في مناقشة آراء المخالفيف لألمػر . كمَُٔ

المفيػػد لمك ػػكب نقػػؿ م مػػؿ آرائػػه منكتػػاب المعتمػػد فػػي أصػػكؿ الفقػػه ، ألبػػي 
. كقػػد أفػػرد صػػاحب المعتمػػد  بابػػان لهػػذو الحسػػيف محمػػد بػػف عمػػي بػػف الطٌيػػب

ترا ػأ المسألة  بعنكاف   " باب فػي أف لفظػة " افعىػٍؿ " تقتضػي الك ػكب ". فم
.ففيهػػا إضػػافات أصػػكلية كبالغيػػة  كل كيػػة مشػػبعة ٗٗإلػػا ص ٕٓمػػف ص 

 تفي بال رض المقصكد مف المسألة .

كتاب المعتمد في أصكؿ الفقه ، ألبي الحسيف محمػد بػف عمػي بػف الطٌيػب ،  .ِْ
 .ٖٔال زء األكؿ ، ص 

 .ِْٖمفتاح العمـك ،لمسكاكٌي ،ص  .ّْ

مػكذانٌي، ال ػزء األكؿ ، ص اب الكينظر التمهيد في أصكؿ الفقه ،ألبي الخٌطػ .ْْ
ُُِ. 

كتاب المعتمد في أصكؿ الفقه ، ألبي الحسيف محمػد بػف عمػي بػف الطٌيػب ،  .ْٓ
 ب . الراغػػب فػػي تتبػػأ مسػػائؿ النهػػي عنػػد أبػػي الطيػػُُٖال ػػزء األكؿ ، ص 

 .ُّٗص     ُٖكؿ ، ص األ ال زء  ،اقستعانة بالمصدر نفسه 
ر ػػاني ، ص ) ؿ( مػػف  لمحمػػد بػػف عمػػي ال  ت ، كالتنبيهػػا اعشػػاراتكتػػاب  .ْٔ

القػػادر حسػػيف .ينظػػر مناقشػػة ال ر ػػانٌي ألسػػمكب  دكػػالـ محقػػؽ الكتػػاب عبػػ
 .َُِ-َُُ-ََُص  ،األمر ، كرٌدو عما السكاكٌي ،كالخطيب القزكينيٌ 

 .ََُص   المصدر نفسه  ،  .ْٕ
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ّّٓٗ 

. ٔٔاب الكمػكذانٌي، ال ػزء األكؿ ،ص التمهيد فػي أصػكؿ الفقػه ،ألبػي الخٌطػ .ْٖ
ذكػرو أبػك يعمػا الفػراء فػي كتػاب العػدة  فػي أصػكؿ  كهك المفهـك نفسه الذم

 .ُٗٓكؿ ، ص األ الم مد  ،الفقه 
 الٌطػػػراز ،  ليحيػػػي  بػػػف حمػػػزة بػػػف عمػػػي العمػػػكم اليمنػػػٌي ، ال ػػػزء الثالػػػث ، .ْٗ

 .ُٔٓص  

 ال ػػػزء الثالػػػث ، ، الٌطػػػراز ،  ليحيػػػي  بػػػف حمػػػزة بػػػف عمػػػي العمػػػكم اليمنػػػيٌ  .َٓ
 .ُٕٓ -ُٔٓص 

 .ِْٗمفتاح العمـك ،لمسكاكٌي ،ص .ُٓ

 لتمهيػػػػد فػػػػي أصػػػػكؿ الفقػػػػه ،ألبػػػػي الخٌطػػػػاب الكمػػػػكذانٌي ، ال ػػػػزء األكؿ ، ا .ِٓ
ثباتػان  َّٔص  . كلمتكسأ في   ػداؿ المتكممػيف فػي  صػي ة النهػي إنكػاران  كا 
 . َّٔص  ال زء األكؿ ، المصدر نفسه ، ر. ينظ

دة في أصكؿ الفقه ، .ّٓ تتابىأ عمػا تصػنيفه ثالثػة مػف أئمػة آؿ تيميػة ،  الميسىك 
حمػد مالفقيػه الحنبمػٌي  أحمػد بػف  العبػاس  ها شهاب الديف أبك معها كبٌيض

ط  ؽ أصػكله ،كفٌصمه،كضػبى عبػد ال نػي الحرانػٌي الدمشػقٌي ، حقٌػ أحمد بػف بفا
 شػػكمه ،كعمٌػػؽ حكاشػػيه محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد ، مطبعػػة المػػدني ،

كلالسػػتزادة فػػي مفهػػـك النهػػي .ينظػػر كتػػاب المعتمػػد فػػي  .َٖالقػػاهرة ، ص 
 الفقػػػه ألبػػػي الحسػػػيف محمػػػد بػػػف الطٌيػػػب البصػػػرٌم ، ال ػػػزء األكؿ ، أصػػػكؿ 
 .ُُٖص 

 التمهيػػػػد فػػػػي أصػػػػكؿ الفقػػػػه ،ألبػػػػي الخٌطػػػػاب الكمػػػػكذانٌي ، ال ػػػػزء األكؿ ،  .ْٓ
. لإلحاطػػة الشػػاممة بهػػذو المسػػألة بفركعهػػا كذيكلهػػا ينظػػر كتػػاب ّّٔص 

البرهػػاف فػػي أصػػكؿ الفقػػه عمػػاـ الحػػرميف ال ػػكيني ، حٌققػػه كقدمػػه ككضػػأ 
ارسه عبد العظيـ الديب ،طبأ عما نفقة صاحب الٌسمك الشيخ خميفػة بػف فه

هػػػ ، ال ػزء األكؿ ، ُّٗٗحمد آؿ ثاني أمير دكلة قطر ، الطبعػة األكلػا ، 
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َّْٓ 

ففػي هػػذو الصػػفحات تفصػيالت كافيػػة فاضػػمة ؛  ِْٖ،..........، ِِْص 
سػف ني أحي،كاختيػار ال ػك  المتباينػةعف الكفاية في مناقشػة آراء األصػكلييف 

 هذو المذاهب .

 .ِْٗ تاح العمـك ،لمسكاكٌي ،صمف .ٓٓ

 .ِْٗص المصدر نفسه،  .ٔٓ

 الٌطػػػراز ،  ليحيػػػي  بػػػف حمػػػزة بػػػف عمػػػي العمػػػكم اليمنػػػٌي ، ال ػػػزء الثالػػػث ، .ٕٓ
 . ُٕٓص 

. هنػػاؾ خطػػأ فػػي تػػرقيـ اآليتػػيف ُٕٓ، ال ػػزء الثالػػث ، ص  المصػػدر نفسػػه  .ٖٓ
لبقػػرة، كاآليػػة مػػف سػػكرة ا ْٖبػدؿ  ُٖٖفػػي مػػتف الطػػراز   اآليػػة  الكػريمتيف

 . اعسراءمف سكرة  ْٖبدؿ  ّْ

الكاضح فػي أصػكؿ الفقػه ،ألبػي الكفػاء عمػي بػف عقيػؿ الب ػدادٌم الحنبمػٌي ،  .ٗٓ
لبنػاف –بيػركت  ،تحقيؽ عبد اه بف عبد المحسف التركي ، مؤسسة الرسػالة

   ،ـ ، ال ػػػػػػػػػػػػػػزء الثالػػػػػػػػػػػػػػثُٗٗٗهػػػػػػػػػػػػػػػ / َُِْ،الطبعػػػػػػػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػػػػػػػا 
 .ِّّص 

اـ الحػػػرميف ال ػػػكيني ، ال ػػػزء األكؿ ، ص البرهػػػاف فػػػي أصػػػكؿ الفقػػػه ،عمػػػ .َٔ
. كهك الرأم الذم اختارو ال كينٌي بعد مناقشة آراء مختمػؼ األصػكلييف ِِٗ

 مناقشة في منتها اعنصاؼ .
العيدة في  أصكؿ الفقه ،لمقاضي أبي يعما محمد بف الحسيف الفرٌاء، الم مػد  .ُٔ

المسػٌكدة  . لمزيد مف اقستضاءة في هذو المسألة ينظػرِْٖ، ص  الثاني 
 .ُٖ، ص 

الكاضػػح فػػي أصػػكؿ الفقػػه ،ألبػػي الكفػػاء عمػػي بػػف عقيػػؿ الب ػػدادٌم ، ال ػػزء  .ِٔ
 .ِّٓالثالث ، ص 
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ُّْٓ 

 ،  التمهيػػػػد فػػػػي أصػػػػكؿ الفقػػػػه ،ألبػػػػي الخٌطػػػػاب الكمػػػػكذانٌي ، ال ػػػػزء األكؿ .ّٔ
 .ّْٔص 

 البحػػػر المحػػػػيط فػػػي أصػػػػكؿ الفقػػػه ،لبػػػػدر الػػػديف الزركشػػػػٌي ،قػػػاـ بتحريػػػػرو  .ْٔ
كقػاؼ األ ، كزارة  األشػقركرا عػه عمػر سػميماف  ،يعبد القػادر عبػد اه العػان

ـ، ال ػزء ُِٗٗ  -هػػػػُُّْ ،كالشؤكف اعسالمية بالككيت ،الطبعة الثانية
 .ّّْالثاني ، ص 

الكاضػػح فػػي أصػػكؿ الفقػػه ،ألبػػي الكفػػاء عمػػي بػػف عقيػػؿ الب ػػدادٌم ، ال ػػزء  .ٓٔ
 .ِّْص  الثالث ،

حاطػػة الشػػاممة الراغػػب فػػي اع.ِّٔ، ال ػػزء الثالػػث ، ص  المصػػدر نفسػػه  .ٔٔ
 بأدلػػػػة ابػػػػف عقيػػػػؿ كمناقشػػػػتها. ينظػػػػر المصػػػػدر نفسػػػػه ، ال ػػػػزء الثالػػػػث ، 

 .ِّٔ-ِّٓص 

 البرهػػػػاف فػػػػي أصػػػػكؿ الفقػػػػه ،عمػػػػاـ الحػػػػرميف ال ػػػػكيني ، ال ػػػػزء األكؿ ،  .ٕٔ
 .ِّّص 

  ، البحػػر المحػػيط فػػي أصػػكؿ الفقػػه ،لبػػدر الػػديف الزركشػػٌي ، ال ػػزء الثػػاني  .ٖٔ
ينظػر المصػدر نفسػه  .المسػألةفي  األصكلييف. لمتكسعفي مذاهب َّْص 

 ِّْ - ُّْ-َّْ ال زء الثاني ، ص 

التمهيد في أصكؿ الفقه ،ألبي الخٌطاب الكمكذانٌي ، ال ػزء األكؿ ، ص  ينظر .ٗٔ
ّّٔ. 

اليمنػٌي ، ال ػزء الثالػث ،  ينظر الٌطراز ،  ليحيي  بػف حمػزة بػف عمػي العمػكمٌ  .َٕ
 .ُٔٓص 

،لبػدر الػديف الزركشػٌي   ينظر هذا الرأم  في البحػر المحػيط فػي أصػكؿ الفقػه .ُٕ
 .ُّْال زء الثاني ، ص 

 .ِْٗ مفتاح العمـك ،لمسكاكٌي ،ص .ِٕ
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ِّْٓ 

 البحػػر المحػػيط فػػي أصػػكؿ الفقػػه ،لبػػدر الػػديف الزركشػػٌي ، ال ػػزء الثػػاني ،  .ّٕ
 . ُّْص 
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ّّْٓ 

 فِٓسس املصادز، ٔاملساجع
اعشارات كالتنبيهات  في عمـ البالغة ،لمحمػد بػف عمػي ال ر ػاني ، تحقيػؽ  .ُ

 .ـ ُٕٗٗ/  هػُُْٖف ، مكتبة اآلداب ،القاهرة ، عبد القادر حسي

البحػػر المحػػيط فػػي أصػػكؿ الفقػػه ،لبػػدر الػػديف الزركشػػٌي ،قػػاـ بتحريػػرو عبػػد  .ِ
كقػػػاؼ األ ، كزارة  األشػػػقرعػػػه عمػػػر سػػػميماف كرا ى ،القػػػادر عبػػػد اه العػػػاني 

ـ، ال ػزء ُِٗٗ / هػػُُّْكالشػؤكف اعسػالمية بالككيػت ،الطبعػة الثانيػة ،
 .الثاني 

كالتبيػػيف ، ألبػػي  عثمػػاف عمػػرك بػػف بحػػر  ال ػػاحظ ، بتحقيػػؽ كشػػرح   البيػػاف .ّ
عبػػد السػػالـ محمػػد هػػاركف ، مكتبػػة الخػػان ي ، القػػاهرة ، الطبعػػة السػػابعة ، 

 .ـ ، ال زء األكؿ ُٖٗٗ / هػُُْٖ

تفسػػير التحريػػر كالتنػػكير ،لمحمػػد  الطػػاهر ابػػف عاشػػكر ، الػػدار التكنسػػية   .ْ
 .] د.ت[.،الم مد الثالث  كالعشركف  

كتحقيؽ محمد بػف  دراسةالتمهيد في أصكؿ الفقه ،ألبي الخطاب الكمكذانٌي،  .ٓ
 ػػػدة، الطبعػػػة  ،عمػػػي بػػػف إبػػػراهيـ ، دار المػػػدني لمطباعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػأ

 .ـ ، ال زء األكؿُٖٓٗ / هػَُْٔاألكلا ، 

 ، شػػرح الرضػػي لكافيػػة ابػػف الحا ػػب ،دراسػػة كتحقيػػؽ يحيػػي بشػػير مصػػرم  .ٔ
ػ / هػػػُُْٕعكد اعسػػػالمية ،الطبعػػػة األكلػػػا  امعػػػة اعمػػػاـ محمػػػد بػػػف سػػػ

 .ـ ، القسـ الثاني ، الم مد األكؿ ُٔٗٗ

ال امأ الصحيح المختصر ،لمحمػد بػف إسػماعيؿ البخػارم صحيح  البخارم   .ٕ
تحقيؽ مصطفا ديب الب ا، دار ابػف كثيػر، اليمامػة، بيػركت ،الطبعػة الثالثػة 

 .َُٖٗـ ،ال زء الثاني ،رقـ الحديث  ُٕٖٗ -هػػ َُْٕ،
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ّْْٓ 

 ،لمسػػػػمـ بػػػػف الح ػػػػاج النيسػػػػابكرم ،تحقيػػػػؽ محمػػػػد فػػػػؤاد صػػػػحيح مسػػػػمـ  .ٖ
عبػػد البػػاقي ،دار إحيػػاء التػػراث العربػػٌي، بيػػركت ]د.ت[، ال ػػزء الثػػاني ، رقػػـ 

 .ََُٖالحديث   

العمػػكم اليمنػػٌي ، تحقيػػؽ عبػػد الحميػػد بػػف عمػػي ليحيػػي  بػػف حمػػزة  الٌطػػراز ، .ٗ
/  هػػػُِّْكلػػا ،الطبعػػة  األ  ،بيػػركت–صػػيدا –هنػػداكم ،المكتبػػة العصػػرية 

 الثالث.ـ ، ال زء ََِِ

 العيػػٌدة فػػي  أصػػكؿ الفقػػه ،لمقاضػػي أبػػي يعمػػا محمػػد بػػف الحسػػيف الفػػرٌاء ، .َُ
حٌققه كعٌمؽ عميه كخٌرج نٌصػه أحمػد بػف عمػي سػير المبػاركي ، الريػاض ، 

ـ ، َُٗٗ / هػػػػػَُُْالمممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية ، الطبعػػػػة الثانيػػػػة ، 
 األكؿ. الم مد

المفتػػاح لبهػػاء الػػديف السػػبكٌي ،طبػػأ  تمخػػيصي شػػرح فػػ  األفػػراحعػػركس  .ُُ
الكتػػب العمميػػة ،  لسػػعد الػػديف التفتػػا زانػػٌي، دارضػػمف شػػركح  التمخػػيص ،

 .بيركت ، ]د.ت[، ال زء األكؿ 

فكاتح الرحمكت  لعبد العمػي المكنػكٌم  بشػرح مسػمـ الثيبػكت لمقاضػي محػب  .ُِ
نشػػكرات الػػديف البهػػارم ،ضػػبطه كصػػٌححه عبػػد اه محمػػكد محمػػد عمػػر ،م

لبنػاف، الطبعػة األكلػا  –محمد عمي بيضكف ،دار الكتب العممية ، بيػركت 
 ـ ،ال زء الثاني .ََِِ/  هػُِّْ

سػٌيد قطػب ،دار الشػركؽ ، القػاهرة ، الطبعػة الٌشػرعية لفي ظالؿ القػرآف ،  .ُّ
 كالعشركف.ـ ، ال زء الثالث ََِّ / هػُِّْ ،الثانية كالثالثكف

تحقيؽ مكتب تحقيؽ التراث فيركز آبادم ال لم د الديف القامكس المحيط ، .ُْ
فػػي مؤسسػػة الرسػػالة بإشػػراؼ محمػػد نعػػيـ العرقسكسػػي، مؤسسػػة الرسػػالة 

 ـ .ََِٓ / هػُِْٔلبناف ،-،بيركت
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ّْٓٓ 

مػػه كتػػاب البرهػػاف فػػي أصػػكؿ الفقػػه عمػػاـ الحػػرميف ال ػػكيني ، حٌققػػه كقدٌ  .ُٓ
طبأ عما نفقػة صػاحب الٌسػمك الشػيخ  ،أ فهارسه عبد العظيـ الديبككضى 
هػػػػ ، ُّٗٗميفػػة بػػف حمػػد آؿ ثػػاني أميػػر دكلػػة قطػػر ، الطبعػػة األكلػػا ، خ

 .ال زء األكؿ
 كتاب المعتمد في أصكؿ الفقه ، ألبي الحسيف محمد بف عمي بف الطٌيب ، .ُٔ

 اعتنا بتهذيبه كتحقيقه محمد حميد اه بتعاكف محمد بكػر كحسػف حنفػي 
  / هػػػػػُّْٖلمدراسػػػػات العربيػػػػة ، دمشػػػػؽ ،  الفرنسػػػػيٌ  المعهػػػػد العممػػػػيٌ 

 .ـ ، ال زء األكؿ ُْٔٗ

عػػف حقػػائؽ غػػكامض التنزيػػؿ كعيػػكف األقاكيػػؿ فػػي ك ػػكو التأكيػػؿ  اؼالكٌشػػ .ُٕ
ل ػػار اه الزمخشػػرٌم ،تحقيػػؽ كتعميػػؽ كدراسػػة عػػادؿ أحمػػد عبػػد المك ػػكد، 
كعمي محمد معٌكض ،شارؾ في تحقيقه فتحػي عبػد الػرحمف أحمػد ح ػازم 

ـ ، ال ػزء ُٖٗٗ / هػُُْٖ ،مكتبة العبيكاف ،الرياض ، الطبعة األكلا ،
 األكؿ .

دة في أصكؿ الفقه ، .ُٖ تتابىأ عما تصنيفه ثالثة مف أئمة آؿ تيمية ،  الميسىك 
حمد مالفقيه الحنبمٌي  أحمد بف  العباس   معها كبٌيضها شهاب الديف أبك

 ، كفٌصػػمه ،ؽ أصػػكلهعبػػد ال نػػي الحرانػػٌي الدمشػػقٌي ، حق ػػ أحمػػد بػػف بػػفا
شػيه محمػػد محيػي الػديف عبػد الحميػد ، مطبعػػة ط  شػكمه ،كعمٌػؽ حكاكضػبى 
 ]د.ت[.القاهرة ،المدني

سػه عبػد الحميػد هنػداكم ، ، حٌققه كقٌدـ لػه كفهرى  يٌ كاكمفتاح العمـك ، لمسٌ  .ُٗ
ـ  َََِ / هػَُِْ،  األكلالبناف ، الطبعة –بيركت  ،دار الكتب العممية

. 
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ّْٓٔ 

لحنبمػٌي ، الكاضح في أصكؿ الفقه ،ألبي الكفاء عمي بػف عقيػؿ الب ػدادٌم ا .َِ
–تحقيػػؽ عبػػد اه بػػف عبػػد المحسػػف التركػػي ، مؤسسػػة الرسػػالة ،بيػػركت 

 .ـ ، ال زء الثالثُٗٗٗهػ / َُِْلبناف ،الطبعة األكلا 

21. Éléments de sémantique ,Lyons ( J ) ,LA ROUSSE ,  

Paris, 1978. 

  


