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ي أهميته فلتوظيف النحو مع  انموذج   تخريج الفروع الفقهية على الفروع النحوية
 التعليم

 جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان، د. خالد بن سليمان الكندي
 تمهيد: 

ة السابق( اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم المصري حين وضع عبدالعليم إبراهيم )عميد تفتيش
ذكر األسباب المحتملة لنفور الدارسين من النحو، ثم قال: ))فمن  9191كتابه "النحو الوظيفي" عام 

اإلنصاف أن نقرر أن النحو نوعان: نحو وظيفي ونحو تخصصي، ونقصد بالنحو الوظيفي: مجموعة 
ألساسية للنحو وهي ضبط الكلماِت ونظاِم تأليِف الجمل؛ ليسلم اللسان من القواعد التي تؤدي الوظيفة ا

الخطأ في النطق، ويسلم القلم من الخطأ في الكتاب، وأما النحو التخصصي فهو ما يتجاوز ذلك من 
. وبعد ثالثين عاًما من ذلك التاريخ 9المسائل المتشعبة والبحوث الدقيقة التي حِفلْت بها الكتب الواسعة((

نتج عن و ظهر في بالد المغرب العربي محاولة لالستفادة من الدراسات اللسانية والسيميائية الحديثة، 
 : 2ئ اآلتيةالمبادعلى هذه المحاولة نشوء نظرية النحو الوظيفي على يد أحمد المتوكل، وهي نظرية تقوم 

 تستعمل اللغة لتأدية وظائف متعددة متفرعة من وظيفة أصل هي التواصل.  (9
لمبدأ المهم من مبادئ الَمْنحى الوظيفي هو تحّكم الوظيفة في بنية اللغة وبنية ما ينتج داخلها ا (2

 من أنماط خطابية سواء كان ذلك في المسار التزامني اآلني أو المسار التطوري التاريخي.
 قدرة كل من المتكلم والسامع قدرة تواصلية عامة تشمل كل المعارف اللغوية والخطابية، وهذا (3

يعني أنها تشمل معرفتهما بالنسق اللغوي، وتشمل السياق اآلني )المدركات الحسية في لحظة 
التواصل( والسياق العام )مخزون المتخاطَبْيِن المعرفي الذهني لحظة التخاطب، وهو كل ما 
 يعرفانه عن عالم الواقع والعوالم الممكنة(. فالمتخاطبان يستحضران كل هذه المعارف أثناء إنتاج

الخطاب، ويحكم استحضاَرهما موقُف التواصل ونمط الخطاب المنَتج، وإن كانت المعرفة النحوية 
 تضطلع بالدور المركزي في حاالت التخاطب العادي.

 ثالثة عناصر أساسية:من حمولة العبارة اللغوية  ُتْسَتْنَبطُ  (4
 (المفهومُ  )اإلسنادُ  يّ وِ َض فحواها القَ  -أ

 أمر، سؤال...(القصد من إنتاجها )إخبار،  -ب
موقف المتكلم من فحواها القضوي، ويتولد منه الموقف المعرفي )يقين، شك( والموقف  -ت

 دَ ْص االنفعالي )تعجب، ندبة( والموقف المرجعي )إسناد الفحوى القضوية إلى مرجع خارجي قَ 
                                                           

 و.  -، المقدمة هـ 1791: 4عبدالعليم إبراهيم، النحو الوظيفي، دار المعارف، القاهرة، ط 1
نعيمة الزهري، تحليل الخطاب في نظرية النحو الوظيفي، منشورات ضفاف: بيروت؛ منشورات االختالف: الجزائر،  2

 .14-14م، ص2114هـ/ 1441: 1دار األمان: الرباط، ط
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بات اص من تبليغها(. ويتسع حّيز موقف المتكلم في الخطابات الوجدانية أكثر من الخطل  مَ الت  
 العلمية. 

وقد أجرى أحمد المتوكل على الكفايات التفسيرية )التداولية والنمطية والنفسية( تعديالت ُتمثِّل الُمِهّمات 
 : 3التي ُتناط بالنظرية الوظيفية، وهذه المهمات هي

ال يقتصر تحصيل النظرية الوظيفية على الكفاية التداولية اللغوية الصرف )التي تقتصر على  (9
لوظيفية النظرية اات اللغوية( بل على الكفاية التواصلية عموًما، وهذا يعني أن تحتضن العالم
 كل أنساق التواصل )اللغوية وغير اللغوية( وكل النظريات ذات التوجه الوظيفي.  العامة

ينبغي أن يضاف إلى نماذج اإلنتاج والفهم اللذين يتوالهما المتكلم والمخاطب نماذج التحويل،  (2
ذج التحويل ُتْدَرس الكيفية التي يحّول بها المتكلم خطاًبا إلى خطاب آخر؛ كأن يحول وفي نما

خطاًبا من لغة إلى لغة أخرى )ترجمة َبْيِنّية(، أو يحول خطاًبا إلى خطاب آخر من اللغة نفسها 
)ترجمة َعْيِنّية(، أو من مستوى لغوي مثل المستوى الفصيح إلى مستوى دارج ليكون شرًحا أو 

خيًصا أو تفسيًرا أو تأوياًل، أو من نسق تواصلي إلى نسق تواصلي آخر مثل تحويل اللغة إلى تل
الرسم. ومن َثّم يرتهن تحصيل الكفاية النفسية بمدى مطابقة قواعد النحو الوظيفي لنماذج اإلنتاج 

 ونماذج الفهم ونماذج التحويل.
معيار ي أنماط يختلف تصنيفها حسب التعتني النظرية الوظيفية أيًضا باألنماط الخطابية، وه  (3

أو الزاوية التي ننظر من خاللها، ففي معيار المجال يظهر النمط األدبي والنمط العلمي والنمط 
السياسي، وفي معيار القصد يظهر النمط اإلخباري والنمط اإلقناعي والنمط التضليلي، وفي 

الحجاجي، وفي نمط القناة أو النسق معيار اآللية يظهر النمط السردي والنمط الوصفي والنمط 
التواصلي المستعمل يظهر النمط اللغوي والنمط الصوري )الرسم والشريط( والنمط اإلشاري 
والنمط المتعدد القنوات، وفي نمط الكيفية يظهر النمط الشّفاف والنمط الكاتم )الملتبس، الَمْطِوّي، 

 المنعرج، المتداخل(. 
م ج في  تدريسمن العناية والانًبا ُمِهمًّا من توظيف النحو لم ُيْعَط حق ه ونرغب في بحثنا أن نقدِّ

لمصنفة في االمعاصرة المهتمة فحين نتصفح جملة من الكتب الكتب المعاصرة المعنية بتوظيف النحو، 
النحو الوظيفي نجد أنها ال تعدو أن تكون كتًبا تميل إلى اللغة المعاصرة والعناية بتكثيف األنشطة والبعد 

و فإنها ال تمّثل جوهر النح -وإن كانت محسوبة من المالمح الوظيفية-عن القواعد الشاذة، وهذه األمور 
 ة: تقوم على األركان التاليالوظيفي وغايته األسمى التي 

                                                           
 .11-11السابق، ص 4



 (، (WWW.AJLS.IRمجلة األهواز لدراسات علم اللغة )مجلة فصلية دولية محكمة(
ISSN: 7272-7272 ،7272/7، العدد: 7ه، المجلد: 7447م 

 

3 
 

وات والتراكيب، األدداللية بين وأمثلتها إلى فكرة الفروق الالقواعد النحوية تجاوز فكرة استعراض  (9
فالطالب طالما تعلم أن )حتى( قد تدل على انتهاء الغاية كما تدل عليه )إلى(؛ لكنه محتاج إلى 

 أن يعرف الفرق بين األداتين في هذه الداللة. 
 هاب ليل النحوي مثل فكرة العوامل والروابط التي يمكن أن نختبرإدخال البعد الحجاجي إلى التح (2

 مدى مناسبة التركيب للمقام الذي قيل فيه. 
مثل  (التفاعل الوظيفي بين عناصر التركيباألفقي )تفتيق ذهن الطالب بممارسة نشاط اإلحالل  (3

و استبدال أ رآخاستبدال الشمس بالسماء، واإلحالل العمودي )استبدال باب صرفي بباب صرفي 
( مثل استبدال الفعل بالمصدر؛ لكي يقابل بين األبواب النحوية كلمة بكلمة أخرى من بابها

 والصرفية ويرى نقاط االلتقاء واالفتراق فيما بينها عند إحالل بعضهما محل بعض. 
ربط القواعد النحوية بحكايات تاريخية واجتماعية وسياسية وعلمية جرت في كتب المناظرات  (4

لمحاورات والمجالس واألمالي والظرائف والنقائض؛ ليلمس الطالب بنفسه هذا التوظيف الواقعي وا
 وأثره في المتخاطبين. 

إضفاء البعد السيميائي بتدارك العناية بالعالمات غير اللغوية وأثرها في التحليل النحوي؛ ألن  (5
التركيب ال ينفصل عن واقع اإلنسان المبني على استعمال نوعين من العالمات: العالمات 

 اللغوية )المنطوقة والمكتوبة( والعالمات غير اللغوية )مثل األيقونات(. 
عند المتلقي.  أثره في التحليل عند النحوي والتأويلبيان و  والمتلقي،نفسي للمتكلم العناية بالجانب ال (9

فاإلرادة )النية( والمشاعر )ردة الفعل( والتفكير )التصور الذهني( هي عناصر السلوك الفردي، 
 ولها تأثيرها في المتحدث والمخاطب. 

وًطا قد قطعت في هذا المضمار ش وألجل تحقيق هذه الجوانب الوظيفية رأينا أن كتب أصول الفقه
دراسة على ، فانصب اهتمامنا في هذه الا فيه كتب النحو التقليدية القديمة والحديثةطوياًل ال تجاريه

 ن هذا المنجز التراثي اإلسالمي، ورأينا تقسيم البحث إلى ثالثة مباحث:الكشف ع
 

 األول: العالقة بين النحو والفقهالمبحث 
نماذج من المصن فات األصولية المعتنية بتوظيف اللغة والنحو في تخريج المسائل المبحث الثاني: 

 الفقهية.
 المبحث الثالث: مالمح التوظيف في كتاب الكوكب الدري لإلمام األسنوي.

ولعلنا بهذه الدراسة نسهم في تغيير النظرة نحو قيمة التراث عند النظر إليه بعيون النظريات اللسانية 
ة الحديثة، ثم توجيه النحو الوظيفي إلى مساره الصحيح في خدمة النحو والعناية بما هو أولى والسيميائي

 في الجانب الوظيفي. 
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 :العالقة بين النحو والفقه: األولالمبحث 
ألجل أننا نعتني بالجانب التوظيفي في بحثنا أكثر من الجانب التنظيري فسنترك هنا اقتباس 

الشريعة في حفظ العربية، وآراء اللغويين في افتقار االجتهاد الشرعي إلى علوم آراء الفقهاء في دور 
 تبادل بين النحو والفقه.اللغة، وسينصب اهتمامنا على محاولة حصر نقاط ال

: الجوانب التي ينتفع بها الفقه من النحو:   أوًل 
 تية: يعتمد األصوليون الفقهاء في اجتهادهم على النحو والصرف في الجوانب اآل

 الجانب األول: الُمْشَتَرك فيه: 
اًلسم و ما له وضعان أو أكثر بإزاء مدلوَلْيه أو مدلوالته، فلكل مدلول وضع.  كاًلسم المشترَ 

ما ليس له إال وضع واحد يتناول كل فرد ويستغرق األفراد. واالشتراك يقع في اللفظ ويقع في  العام
رة، وهذا يصلح للماء والمبصإذ موعة معان مثل لفظ العين المعنى، فقد يوجد لفظ واحد تشتِرك فيه مج

الذي يسميه الفقهاء بالمشتَرك، فهو إذن المشترك اللفظي. فاللفظ مشتَرك فيه، ومعانيه أو أعياُنه مشتِركة 
فيه، ولذا يقولون إنه ُوِضَع لمعان متعددة، أو بعبارة أخرى يقع على محاّل متعددة ال يجمعها جنس 

االشتراك في المعنى )أو المشترك المعنوي( فهو اسم جنس يقع على أنواع أو جزئيات تنتمي واحد. وأما 
إليه، مثل اإلنسان فإنه اسم تشترك فيه محاّل متعددة من جنس واحد. وهذا الذي يسميه الفقهاء العاّم. 

قصود موقالوا إن اشتراك النكرات مقصود بوضع الواضع، واشتراك المعارف اتفاقي )توافق( غير 
 .4بالوضع

يكون  ردالمفالمشترك اللفظي فحسب عدد ألفاظه إلى مفرد ومركب،  المشترك اللفظيوينقسم 
اسًما مثل الجارية الدالة على السفينة واألَمة، أو فعاًل نحو )َقَضى( بمعنى َحَسم وأَمَر وأْعَلَم وَصَنَع، أو 

ء والمركب مثل المضارع المعتل اآلخر بالياحرًفا نحو )أو( الدالة على التخيير والتفصيل واإلضراب. 
نحو )َتْرِمين(؛ فإنه مشتَرك فيه ألنه يصلح للمخاطبة المفردة وللمخاطبات المجموعة، وهو مركب من 

 .5الرفع، أو من الفعل المضارع ونون النسوة ن الفعل المضارع وياء المخاطبة ونو 
لمفردة أو المركب، فأما مثال ما ينشأ والذي يهمنا من أنواع المشترك ما ينشأ بسبب الصيغة ا

( في قوله تعالى }وال ُيَضار  كاتٌب وال َشِهيٌد{ ]البقرة:  فالفعلُ عن الصيغة  [ فإنه َيْحَتِمل أن 282)ُيَضار 
يكون مبنيًّا للمعلوم )ُيَضاِرْر( فيكون )كاتٌب( فاعَله، ويحتمل أن يكون مبنيًّا للمجهول )ُيَضاَرْر( فيكون 

مفعوَله. فعلى األول ))ُنِهي الكاتب عن زيادة حرف ُيْبِطل به حقًّا أو نقصاِنه، وُنِهي الشاهد عن )كاتٌب( 
كتم الشهادة، واختاره الزجاج ورّجحه بأن هللا تعالى قال }فإن ُه ُفُسوٌق ِبُكم{ وال شك أن هذا من الكاتب 

                                                           
فة المشترك وأنواعه عند اللغويين والفقهاء انظر في "الكليات" ألبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي لمعر 4

 .121-111، 11م ص1771: 2هـ(. الكليات. تحقيق: عدنان درويش وغيره. مؤسسة الرسالة: بيروت. ط1174)ت
. 17-11م، ص2111، 2لسالم، القاهرة، طعبدالوهاب عبدالسالم طويلة، أثر اللغة في اختالف المجتهدين، دار ا 1

 بتصرف
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سير عن اح عليهما فسًقا. وُنِقل في التف، وال يحسن أن يكون إبرام الكاتب والشهيد واإللحقٌ سْ والشاهد فِ 
ابن عباس ومجاهد وطاووس هذا المعنى. وَنَقل الداني عن عمر وابن عباس ومجاهد وابن أبي إسحاق 
أنهم قرؤوا األولى بالكسر حين فّكوا ]ُيضاِرْر[. وُيْحَتمل أن يكون الفعل فيها مبنيًّا للمفعول، والمعنى أن 

ح هذا المعنى بأنه لو كان النهي متوّجًها نحو الكاتب والشاهد أحًدا ال ُيَضاِرُر الكاتب  وال الشاهد، وُرجِّ
لقال )وإْن َتْفَعال فإّنه ُفُسوٌق بكما(، وألن السياق من أول اآليات إنما هو للمكتوب له والمشهود له. وُنِقل 

ى بالفتح رؤوا الراء األولفي التفسير هذا المعنى عن ابن عباس ومن ُذِكر معه، وذكر الداني أيًضا أنهم ق
]ُيَضاَرْر[. قلُت: وال َغْرو في هذا إذ اآلية عندهم محتملة الوجهين، َفّسروا وقرؤوا بهذا المعنى تارة 

 .9وباآلخر أخرى((
فهو مشترك عارض ينشأ ألجل معنى تركب من مجموعة كلمات  المركباللفظي المشترك وأما 

[ فإن الذي بيده عقدة النكاح يمكن أن 232قدة النكاح{ ]البقرة: نحو }إال أن يعفون أو يعفو الذي بيده ع
واآلية تتحدث عن حال طالق الزوج زوجته قبل أن يدخل يكون الزوج أو ولي المرأة كما قال الشافعية، 

بها؛ فإن الزوجة يحق لها أن تأخذ نصف المهر وال تعيده كله إلى الزوج الذي طلقها إال أن يعفو الذي 
رأوا أن فوقد ذهب المالكية إلى معالجة هذا المشترك بقاعدة "اإلجمال خالف األصل"  النكاح.بيده عقدة 

الذي بيده عقدة النكاح هو والدها ألن اآليات فّصلت الذي بيده عقدة النكاح إذ قالت قبل ذلك }َفِنْصُف 
يعقل أن يكون العفو عن [، والذي يفرض المهر هو الوالد وليس الزوج، وال 232ما َفَرْضُتم{ ]البقرة: 

 .2المهر وإسقاطه كله عن كاهل الزوج بيد الزوج نفسه وهو الذي عليه الحق
  الجانب الثاني: اإلعراب:

: ))قلنا يا رسول هللا، 8فإن الختالف اإلعراب أثًرا في اختالف األحكام، فقد روى اإلمام داود
ه كاتَ إن شئتم، فإن ذَ  وهلُ أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كُ  ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين؛

ّمه((. وكلمة "ذكاة" الثانية ُرِويت بالرفع في أكثر الطرق، ورويت بالنصب؛ ولذا اختلف العلماء أُ  ذكاةُ 
 :1في حكم جنين الحيوان المذبوح على أقوال

، وهو أنه يجوز أكل الجنين الميت إذا ُذكَِّيْت ُأم ه، سواء خرج الجنين ِبَشَعٍر أو القول األول للجمهور
 بدون شعر، ويرّجح هذا الرأي أمور: 

أكثر الروايات على رفع "ذكاة" الثانية، ورفعها يدل على أن ذكاة الجنين من ذكاة أمه، فال حاجة  (9
 إلى تذكيته بعد تذكيتها. 

                                                           
السمين الحلبي: أحمد بن يوسف، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. تحقيق: أحمد محمد الخّراط، دار القلم، دمشق،  1

 .291-291ص 2م، ج2114، 2ط
األوقاف والشؤون الدينية، ج، وزارة 2انظر في "معجم القواعد الفقهية اإلباضية" لمحمود مصطفى عبّود آل هرموش،  9

 .11ص 1مسقط، د.ط، د.ت ، ، ج
 رواه ُمَسدَّد. 2129رقم الحديث  1
 .127-129طويلة، أثر اللغة في اختالف المجتهدين، ص 7
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لثانية فإنها منصوبة على الظرفية على تقدير )ذكاُة الجنين حاصلة حتى لو قدرنا نصب "ذكاة" ا (2
 وقت ذكاة أمه( أو منصوبة بنزع الخافض على تقدير )ذكاُة الجنين داخلة ذكاَة أمه(. 

ال يعقل أن يكون السائلون قد سألوا عن حكم الجنين الحي إذ الشك ال يقع فيه بل يقع في  (3
 ه؟(.الميت، ولذا قالوا )أنلقيه أم نأكل

 الجنين تابع ألمه ألنه جزء منها، والقياس يقتضي أن يتبع الجزء الكل في الِحّل بالتذكية. (4
لإلمام أبي حنيفة وزفر، أنه ال يحل أكله ما لم يخرج حيًّا فيذّكى؛ ألن ذكاة حيوان ال تكون  القول الثاني

 م ه(.ذكاة حيوان آخر، وأولوا الحديث إلى معنى )َذك وا الجنين كما تذكون أ
َعر ليحل بذكاة  القول الثالث لإلمام مالك، وهو اشتراط أن يكون الجنين تمام الَخْلق وأن يظهر عليه الش 

 أمه.
 الجانب الثالث: عالقة المجاز بالنحو:

 ينقسم المجاز من حيث الِبْنَيُة التي شّكلْته قسمين، هما:
يكون بنقل اللفظ من حقيقته اللغوية إلى معان أخرى لها صلة بحقيقته اللغوية،  مجاز لغوي  القسم األول

 وهذه الصلة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي على نوعين:
 ِصَلُة ُمَشاَبهٍة تسمى االستعارة. (9
 صالٌت أخرى غيُر التشبيه ُتْجَمع في المجاز المرسل. (2

 على حقائقها لكن التجوز حاصل في اإلسناد.  تستعمل فيه األلفاظ مجاز عقلي القسم الثاني
 والذي يهمنا من مبحث المجاز ما يحصل بسبب مسائل نحوية هي على النحو اآلتي:

: إطالق المصدر على الذات نحو )رُجٌل َعْدٌل( على سبيل المبالغة يحول التركيب إلى المسألة األولى
 مجاز مرسل عالقته مصدرية.

ًدا{ ]سورة البقرة: : إطالق االمسألة الثانية [ والمراد: 58السم المعرفة وإرادة النكرة نحو }واْدُخُلوا الباَب ُسج 
 ادخلوا باًبا من أبوابها؛ فهو مجاز مرسل.

: حذف عنصر في الجملة فيقع المجاز المرسل، نحو حذف المضاف وإقامة المضاف المسألة الثالثة
[. أو حذف المضاف إليه نحو }َفَقَبْضُت َقْبضًة ِمن 13]سورة البقرة:  إليه في }وُأْشِربوا في ُقُلوِبِهُم الِعْجَل{

[ أي من أثِر حافِر فرِس الرسول. أو حذف الفعل نحو }َفَمْن كاَن ِمنكم 19أَثِر الرسوِل{ ]سورة طه: 
 . ةٌ د  عِ فَ  رَ طَ فأفْ  :[ أيْ 982مريًضا أو على َسَفٍر َفِعّدٌة ِمن أياٍم ُأَخَر{ ]سورة البقرة: 

: الجمل الخبرية المستعملة بمعنى اإلنشاء نحو }والواِلداُت ُيْرِضْعَن أوالَدُهّن{ ]سورة البقرة: لمسألة الرابعةا
 [ أي َفْلُيْرِضْعَن.233

: التكثير باستعمال )ُرّب( الدالة على التقليل، نحو }ُرَبما َيَود  الذين َكَفُروا لو كاُنوا المسألة الخامسة
 [.2الحجر:  ُمْسِلِميَن{ ]سورة
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ائل ضحنا في أمثلة المسكما أو  ؛هللا وكالم الرسول ال يخلوان منهوفهم المجاز مهم للفقهاء ألن كالم 
 السابقة.

 
 الجانب الرابع: عالقة الكناية بالنحو:

اشتهر تعريف الكناية بأنها لفظ ُأْطِلَق وُأِريد به الزُم معناه، مع جواز إرادة المعنى األصل. ولما 
المراد من الكناية غير ظاهر ))فإن الحكم ال يثبت بها إال عند وجود النية أو القرينة الدالة على كان 

الحال؛ بأن يعلم السامع أن المتكلم نوى من كالمه أحد معانيه؛ إذ البد من دليل يزول به التردد، ويترجح 
 به بعض الوجوه، وينبني على ذلك ما يلي:

 لشبهة كالحدود والكفارات.ال يثبت بالكناية ما يندرئ با (9
 .90كنايات الطالق تحتاج إلى نية، وهي تفيد البينونة عند الحنفية، وتقع رجعية عند الشافعية(( (2

 ى عنه إلى أقسام لها عالقة بالتركيب، وهي: ن  كَ وتنقسم من حيث المُ 
ل تذكر صفة ب ر صفته المرادة؛كَ ذْ ر الموصوف والنسبُة إليه وال تُ كَ ذْ كناية عن الصفة، وهي أن يُ  (9

أخرى، مثل وصف الخنساء أخاها صخًرا أنه طويل النجاد؛ فقد ذكرت صخًرا ونسبت إليه طول 
النجاد، وهي تقصد صفة الشجاعة فيه؛ إذ يلزم من طول ِحَمالة السيف طوُل صاحبها، ويلزم 

{ ]سورة اإلسراء:  [ فقد نهاه عن 23من طوِله شجاعُته عادًة. ومنه قوله تعالى }وال َتُقْل لهما ُأفٍّ
 قول أف لكنه قصد أن ينهاه عن صفة العقوق.

كناية عن الموصوف: وهي أن يصرح بالصفة والنسبة دون الموصوف، كقول الشاعر  (2
)والطاعنين مجامع األضغان( فقد كّنى عن القلوب بوصفها مجامع لألضغان، وجعل الطعن 

 في الصفة. 
د ى زيد بقوله )المجد بين يدْي زيٍد( بنسبة المجكناية عن النسبة: كأن يكني عن نسبة المجد إل (3

ا إلى ما له صلة بزيد وهو يداه. ومنه قوله تعالى }فإْن َطل َقها فال َتِحل  َلُه ِمْن َبْعُد حّتى َتْنِكَح َزْوجً 
 ْت [ فقد َنَسب النكاح إلى المطلقة، واألصل أن المرأة ُتْنَكح، وتلك النسبة ُوِضعَ 230َغْيَرُه{ ]البقرة: 

 نكايًة بالرجل الذي طلقها؛ ليعلم أن مصير زواجها واختياَرها للزوج القادم صار بيدها.
 الجانب الخامس: حروف المعاني:

حروف المعاني من أكثر ألفاظ العربية تعّدًدا في المعنى، وعلى الرغم من أن كالًّ منها باٌب في 
 لسياقات؛ بل يتغير إلى معان أخرى. وهذامعنى معين فإن هذا المعنى األساس ال يثبت في كثير من ا

د التخريج بين الفقهاء، ومن ثم اختالف األحكام والعلل. ونذكر من هذا  التغي ر ُيْكِسُب النص الشرعي تعد 

                                                           
 . 112نفسه. ص 11
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. فقد 99قوله صلى هللا عليه وسلم: ))َمن صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهَر كل ه((
كون األيام الستة عقب يوم العيد، ذلك ألن في الحديث الحرف )ُثّم( الدال على اختلفوا في اشتراط أن ت

 .92التراخي، وفيه أيًضا الفعل )أتبع( الدال على التوالي
 ثاني ا: ما انتفع به النحو من الفقه:  

تظهر مالمح التأثير جلية في أصول النحو؛ إذ تأثرت كثيًرا بأصول الفقه، فأما أصول النحو  
ث فيه عن أدلة النحو اإلجمالية؛ من حيث هي أدلته، وكيفية االستدالل بها وحال حَ بْ علم يُ ...))فهو 

المستدل، فقولي )علم( أي صناعة... وقولي )عن أدلة النحو( ُيخرج كل صناعة سواه وسوى النحو... 
لى عوقولي )اإلجمالية( احتراز من البحث عن التفصيلية؛ كالبحث عن دليل خاص بجواز العطف 

، فهذه وظيفة علم النحو نفسه ال أصوله، وقولي كالضمير المجرور من غير إعادة الجار... ونحو ذل
)من حيث هي أدلة( بيان لجهة البحث عنها أي البحث عن القرآن بأنه حجة في النحو... وعن السنة 

ما ذكر يجوز كذلك... وعن كالم من يوثق بعربيته كذلك، وعن اجتماع أهل البلدين، أي أن كاًل م
االحتجاج به دون غيره، وعن القياس وما يجوز من العلل فيه، وما ال يجوز. وقولي )وكيفية االستدالل 
بها( أي عند تعارضها ونحوه كتقديم السماع على القياس... وقولي )وحال الُمْسَتِدل( أي الُمْسَتْنِبط من 

 .93المقلِّد والسائل...(( األدلة المذكورة أي صفاته وشروطه، وما يتبع ذلك من صفة
))وأما موضوع أصول الفقه: فاعلم أن موضوع كل علم هو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم 
عن أحواله العارضة لذاته، ولّما كانت مباحث األصوليين في علم األصول ال تخرج عن أحوال األدلة 

ألحكام ف مراتبها، وكيفية استثمار االموصلة إلى األحكام الشرعية المبحوث عنها فيه، وأقسامها، واختال
 .94الشرعية عنها على وجه كلي؛ كانت هي موضوع أصول الفقه((

 ويمكننا أن نقول إن أصول الفقه علم يدرس العالقة بين خمسة عناصر هي:
 الحاكم: هللا جل جالله. (9
 المحكوم عليه: العباد المكلفون. (2
 الحكم: األمر الذي يريده الحاكم من المحكوم عليه. (3
 المجتهد: الذي يستنبط الحكم. (4
 طرق االستنباط: القواعد اللغوية ومقاصد الشريعة. (5

                                                           
السالمي: عبدهللا بن حميد بن سلوم،  شرح الجامع الصحيح مسند اإلمام الربيع بن حبيب، مكتبة اإلمام نورالدين  11

 .17ص 2ج م،2114: 11، طالسالمي، مسقط
 نفسه. 12
هـ(، االقتراح في علم أصول النحو، د.ق، دار المعارف، 711السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت 14

 .4،1، صهـ1417 حلب، د.ط،
، اإلحكام في أصول األحكام، تحقيق: الشيخ إبراهيم هـ(141)ت  اآلمدي: أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد 14

 .1ص 1ج 1م، مج1711هـ/ 1411ج، بيروت، دار الكتب العلمية، 4العجوز، 
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 : صوليين النحاة فهيُتْظِهر تأثير األصوليين الفقهاء في األوأما الجوانب التي 
أو  95أطلق النحاة األصوليون على العلم الذي يدرس منهج النحو ونظريته اسم "أصول النحو" (9

 أدلته كما فعل األصوليون بأصول الفقه.
كما فعل  99نقل النحاة األصوليون من المحّدثين شرط عدالة الراوي واتصال السند في المرويّ  (2

 األصوليون.
 .92جّوز النحاة األصوليون تسمية المقيس عليه باألصل محاكاة لألصوليين (3
، وفصلوا بعض األدلة الكلية عن 98جعل النحاة األصوليون أدلتهم المعتبرة أربعة كاألصوليين (4

أدلتها الجزئية المتفرعة عنها؛ كفصلهم بين دليل القياس واالستدالل باألولى الذي هو قياس 
 ؛ رغم أن أدلة النحو تختلف عن أدلة الفقه الختالف مجال البحث.91األولى على غير األولى

فرق النحاة بين األدلة اإلجمالية التي يبحثها أصول النحو واألدلة التفصيلية التي يختص بها  (5
 النحو، كما فرق الفقهاء بين فروع الفقه وأصوله. 

النحاة األصوليون بمباحث ليست من نظرية النحو محاكاة منهم لمباحث أصول الفقه،  شتغلا (9
 ى نفيه؛ كنفيهم أن أقسام الكالم أربعة بحجة عدمومن ذلك استداللهم بعدم الدليل في الشيء عل

 .20وجود دليل عليه
 ؛ كما للقياس الفقهي. 29جعل النحاة للقياس أربعة أركان هي المقيس والمقيس عليه والحكم والعلة (2
؛ 22قّسم النحاُة الحكم النحوي إلى واجب وممنوع وحسن وقبيح وخالف األولى وجائز على السواء (8

 الشريعة واللغة االجتماعية.دون وجه مناسبة بين 

                                                           
دلة" ألبي البراات األنباري من الكتب التي خصصها مصنّفوها ألصول النحو: "اإلغراب في جدل اإلعراب" و"لمع األ 11

هـ(، "ارتقاء السيادة في علم أصول النحو" ألبي زاريا 711هـ(، "االقتراح في علم أصول النحو" للسيوطي )ت199)ت

 هـ(.1171الشاوي )ت
 هـ(، تحقيق: سعيد األفغاني،199 -114انظر مثالا في "لَُمع األدلة" لألنباري: أبو البراات عبد الرحمن بن محمد ) 11

 .11م ص1791هـ / 1471، بيروت، دار الفكر، 2ط
 .44انظر مثالا في "االقتراح في أصول النحو" للسيوطي ص 19
: 1قد فّصلنا أدلة النحاة وُرتَبَها في اتابنا  التعليل النحوي في الدرس اللغوي القديم والحديث، َعّمان: دار المسيرة ط 11

 .111-114م، ص2119هـ/1429
ا ألنه يقبل ومثاله أن يقول ال 17 نحوي : "إن نائب الفاعل مرفوع ألنه يقبل اإلسناد"، فنقول بالبداهة: إن الفاعل يرفع أيضا

لألقوى، والفاعل أقوى من نائب الفاعل الذي يدل  -اما يظن النحاة -اإلسناد انائب الفاعل؛ بل إنه أولى بالرفع ألن الرفع 

 .142-141اري صمعناه على المفعول به. انظر في لمع األدلة لألنب
 .142انظر في لمع األدلة لألنباري ص 21
 .44انظر في االقتراح للسيوطي ص 21
هـ(. ارتقاء السيادة في علم 1171؛ الشاوي: أبو زاريا يحيى بن محمد بن محمد النايلي الجزائري )11-11نفسه ص 22

 .41م، ص1771هـ/  1411أصول النحو.  تحقيق: عبد الرزاق عبد الرحمن السعدي. دار األنبار: بغداد. 
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ذكر النحاة من أصناف الحمل: القياس الجلي والخفي، وقياس األولى وقياس األدون والقياس  (1
، وكلها أصناف سبقهم إليها 23المساوي، وقياس العلة والشبه والطرد، والقياس واالستحسان

 األصوليون.
د التشريع الذي الفقهيتين: مقصُتْشِبه العلتان النحوية الحقيقية وغير الحقيقية العلتين  (90

هو السبب الحقيقي الذي قصده المشّرع من العلة الفقهية، والسبب الفقهي الذي هو علة اختارها 
المشرع وليست علة حقيقية. ولو كانت العلة النحوية مستمدة من الفلسفة والكالم لما سميت 

لة ى عن الفالسفة والمتكلمين هي عالعلة النحوية غير الحقيقية بالعلة األولى؛ ألن العلة األول
 . 24العلل ومصدر كل علة، وُيَعّد المولى عز وجل إياها في رأي بعضهم

كما الحظنا التطور النحوي المساير للتطور الفقهي؛ فحين تطورت أصول الفقه استفاد  (99
ذهب ممنها النحاة وأولهم ابن جني فعملوا للنحو أصواًل على وفق أصول الفقه، وحين ازداد نفوذ 

الظاهرية الفقهي في القرن السادس الهجري ظهر ابن مضاء في هذا القرن ليعمل بالظاهرية في 
 النحو.

في الترجيح بأن هذا العدد كان  25شرطاً  24وأستأنس بذكر أن األصوليين جعلوا للعلة   (92
كأنها فأثره على علل الجليس الدينوري ال سيما أنه ال يوجد بينها رابط موضوعي يسوِّغ عددها ؛ 

وضعت محاكاة لعدد شروط العلة الفقهية كما حاكا النحاة األصوليين في األمور السابقة دون 
 مسوِّغ مقنع.  

 .29ذكر النحاة مسالك العلة وشروطها وقوادحها كما ذكرها األصوليون قبلهم  (93
لمسائل ا في تخريجوالنحو المعتنية بتوظيف اللغة األصولية نماذج من المصنَّفات المبحث الثاني: 

 : الفقهية
 :  :هـ(525 -452) الغزاليمحمد بن محمد بن محمد "المستصفى من علم األصول" ألبي حامد أوًل 

وهو من قرية َغَزالة في بالد ُطوس، والزم اإلمام الجويني في نيسابور ودّرس فيها في المدرسة 
الناس  ولّما رأى إقبالأربعمائة صاحب عمامة،  ه نحوُ ر مجلسَ ُض حْ ثم انتقل إلى بغداد فكان يَ النظامية، 

فرحل إلى الحجاز ثم دمشق ثم بيت المقدس حيث ألف كتابه "إحياء  ،عليه انصرف إلى علم أسرار الدين
ع ، وهو في عقيدته يتابع األشعرية، لكنه في أصول الفقه يتابفيه ُدِفنو علوم الدين"، وعاد إلى موطنه 

                                                           
 .44-42؛ االقتراح للسيوطي ص111انظر في: لمع األدلة لألنباري ص 24
انظر في: اإليضاح في علل النحو ألبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحقيق: مازن المبارك، دار النفائس،  24

هـ(، تحقيق: إبراهيم األبياري، دار 111-941؛ التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني )11-14م، ص1711: 1بيروت، ط

 وما بعدها. 121ليل النحوي للكندي ص؛ التع11م ص1772هـ = 1414: 2الكتاب العربي، بيروت، ط

 .112ص 1م ج1771هـ / 1411ذار ذلك العدد: وهبة الزحيلي، أصول الفقه اإلسالمي، دمشق، دار الفكر، د.ط،  21 

هـ( ، المستصفى من 111-411ذََاَر مسالك العلة وشروطها وقوادحها أبو حامد الغزالي محمد بن محمد الطوسي ) 21 

 .411-271ص 2م ج1779هـ = 1419يمان األشقر، بيروت، مؤسسة الرسالة، علم األصول، تحقيق: سل



 (، (WWW.AJLS.IRمجلة األهواز لدراسات علم اللغة )مجلة فصلية دولية محكمة(
ISSN: 7272-7272 ،7272/7، العدد: 7ه، المجلد: 7447م 

 

11 
 

ول ي مسائل، وله اهتمام بالفلسفة والمنطق، ورغم أن له ُكُتًبا ِعّدًة في األصالشافعي في مسائل ويخالفه ف
 .  22ولعله آخر ما أّلفه في حياته األصول" أشهرها من علمفإن كتابه "المستصفى 

 ائًماعلم أصول الفقه قجعل أوضح الغزالي عالقة أصول الفقه باللغة في مقدمة كتابه إذ وقد 
كم الذي يصدر من الحاكم، والُمْثِمر وهو الكتاب والسنة واإلجماع، والمستثمر الح :على أربعة أقطاب هي

األولى: دًللة اللفظ من حيث وهو المجتهد، وجعل القطب الثالث طرق االستثمار، وقال إنها أربع، "
ل والن ،والعموم والخصوص ،، وبه يتعلق النظر في صيغة األمر والنهيصيغته ص. والظاهر والمؤو 
َيغ اللغوية.  والنظرُ  أّما الدًللة و في كتاب األوامر والنواهي، والعموم والخصوص نظٌر في مقتضى الصِّ

رة وأما الدًللة من حيث ضرو فيشتمل عليه كتاب المفهوم ودليل الخطاب.  من حيث الفحوى والمفهوم
تقُت"؛ ْق عبَدك عني"، فتقول "أعتِ ارات األلفاظ؛ كقول القائل "أعْ فيتضمن جملة من إش اللفظ واقتضاؤه

أما الدًللة و فإنه يتضمن حصول الُمْلِك للُمْلَتِمس ولم يتلفظا به، ولكنه من ضرورة ملفوظهما ومقتضاه. 
فهو قوله صلى هللا عليه وسلم "ال يقضي القاضي وهو غضبان"؛ فإنه يدّل على من حيث معقول اللفظ 

ومنه ينشأ القياس وينجر إلى بيان جميع أحكام القياس الجائع والمريض والحاقد بمعقوِل معناه، 
 . 28وأقسامه"

 هـ(:252 -525) جانينْ " لإلمام محمود بن أحمد الزَّ كتاب "تخريج الفروع على األصولثاني ا: 
، بحر قزوين ُقْربَ ذربيجان على حد أشافعي من مدينة َزْنجان وهو  ،المناقب ُيَكّنى الزنجاني  بأبي
، وُعِزل ضاةقاضي القنائب ، وأصبح في بغداد ثم المستنصريةفي نيسابور دّرس في المدرسة النظامية 

. وهو في كتابه هذا يقابل بين 21بغداد التتارو  في نكبة سقوط الخالفة العباسية بدخول هوالكوواسُتشهد 
مسألة  :نهاالمتعلقة باللغة. نذكر م الشرعيةآراء أصحابه الشافعية وآراء الحنفية، وذكر كثيًرا من المسائل 

الخالف في داللة حرف العطف الواو بين أن تكون للترتيب عند الشافعية وأن تكون لالشتراك المطلق 
. وقولهم "إذا ُأِمر الُمكل ف بفعٍل أجزأه من ذلك ما يقع عليه اسم الفعل المأمور به عند 30عند الَحَنِفّية

وإذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز جاز أن . 39ل كل ما يتناوله اسُمه"الشافعي، وقال قوم: البد من فع
. 32يكون كالهما مراًدا عند الشافعي، وقال أبو حنيفة: ال يجوز إرادة الحقيقة والمجاز في حالة واحدة

ومطلق األمر يقتضي التكرار عند . 33وكلمة "ِمن" للتبعيض عند الشافعي، والبتداء الغاية عند أبي حنيفة
                                                           

 4م، ج1774هـ/ 1414: 1انظر في ترجمته في "معجم المؤلفين" لعمر رضا احالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 29

 .191ص
 . 41ص 1الغزالي، المستصفى من علم األصول، ج 21
 .979ص 4انظر في ترجمته في "معجم المؤلفين" لعمر رضا احالة، ، ج 27
هـ(، تخريج الفروع على األصول، تحقيق: محمد أديب الصالح، العبيكان، الرياض، 111الزنجاني، محمود بن أحمد )ت 41

 . 14-11م، ص2111هـ/ 1429: 2ط
 .11-14نفسه، ص 41
 .94-91نفسه، ص 42
 .91-94نفسه، ص 44
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. واألمر المطلق المجرد من القرائن يقتضي الفور عند الشافعي، 34الشافعي وال يقتضيه عند أبي حنيفة
. والنفي المضاف إلى جنس الفعل يجب العمل بمقتضاه وال ُيَعّد 35وذهب الكثير إلى أنه على التراخي

ولم -. والشرط إذا دخل على السبب 39الُمْجَمالت عند الشافعية، وذهب الحنفية إلى امتناع العمل به
كان تأثيره في تأخير حكم السبب إلى حين وجوده ال في منع السببية عند الشافعية، وذهب  -يكن مبطاًل 

. وحقيقة االستثناء إخراج 32الحنفية إلى أن الشرط إذا دخل على السبب يمنع انعقاده سبًبا في الحال
قوم مقامه، وزعم أبو حنيفة أن االستثناء لفظ يدخل على بعض الجملة عن الجملة بحرف )إال( أو ما ي

. تخصيص الحكم بصفة من أوصاف الشيء يدل 38الكالم العام فيمنعه من اقتضاء العموم واالستغراق
واألمر المطلق . 31على نفي الحكم عما عدا محل تلك الصفة المفهوم عند الشافعية، ومع الحنفية ذلك

. واألمر بالشيء 40جزئياته عند الشافعية، ويقتضي ذلك عند الحنفية الكلي ال يقتضي األمر بشيء من
. والمطلق والمقيد إذا 49ليس نهًيا عن ضده، وكذا العكس؛ عند الشافعية، وذهب الحنفية إلى خالف ذلك

. وإذا دار 42وردا في حادثة واحدة ال يحمل المطلق على المقيد عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: يحمل
عناه الشرعي ومعناه اللغوي ُيَرج ح حمُله على المعنى الشرعي عند الشافعية وعلى اللغوي اللفظ بين م
وكلمة )حتى( للغاية في قوله تعالى }حتى تنكح زوُجا غيره{ عند الشافعي، وقال أبو . 43عند الحنفية

. 45حنفيةل. ونفي المساواة بين شيئين يقتضي العموم عند الشافعي بخالف ا44حنيفة: هي للرفع والقطع
. وللعموم صيغة 49واللفظ المشترك ُيْحَمل على جميع معانيه عند الشافعي، وَمَنَع الَقَدريُة والحنفيُة ذلك

م عند الشافعي، وذهبت الحنفية إلى أن للعموم لْ العمل دون العِ  بُ وجِ يُ ولفظ يدل عليه مع االحتمال فَ 
وكلمة )َمن( إذا وقعت شرًطا عّمت الذكور واإلناث . 42ألفاًظا شرعية ال يدخلها التخصيص قطًعا ويقيًنا

واللفظ العام إذا ورد على سبب خاص يختص به عند الشافعي، . 48عند الشافعي، وخّصها الحنفية بالذكور
. واالستثناء إذا َتَعق َب ُجُماًل َنَسًقا بعُضها على 41وذهبت الحنفية إلى أن ذلك ال يمنع التعلق بعموم اللفظ

                                                           
 .11-91نفسه، ص 44
 .111-111نفسه، ص 41
 .111-114نفسه، ص 41
 .141-141نفسه، ص 49
 .141-141نفسه، ص 41
 .141-149نفسه، ص 47
 .111-114نفسه، ص 41
 .224-221نفسه، ص 41
 .242-241نفسه، ص 42
 .241-241نفسه، ص 44
 .214-214نفسه، ص 44
 .211نفسه، ص 41
 .294-292نفسه، ص 41
 .214-212نفسه، ص 49
 .217نفسه، ص 41
 .417-419نفسه، ص 47
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. والمجاز َخَلٌف 50جميع الجمل عند الشافعي، وقال أبو حنيفة: يختص بالجملة األخيرة بعض رجع إلى
 . 59عن الحقيقة في الحكم عند الشافعي، وقال أبو حنيفة: المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم والنطق

 "شرح تنقيح الُفُصول في اختصار المحصول في األصول" لإلمام أحمد بن إدريس الَقرافيثالث ا: 
 : 57هـ(284 -272)

لكن أسرته انتقلت إلى قرية بوش في صعيد مصر، وهو من  ،اإلمام القرافي أصله من المغرب
تاب كالمالكية، درس على يد اإلمام ابن الحاجب واإلمام العز بن عبدالسالم، وهو في هذا الكتاب يشرح 

 هـ(.  909)ت الرازي محمد بن عبدهللا فخر الدين "المحصول في األصول" لإلمام 
؛ إذ لمباحث لغوية والسيما في الباب األول كثيرةفصواًل في كتابه هذا خّصص اإلمام الَقرافي 

الخامس في المشترك والمتواطئ والمترادف  لفي الداللة وأقسامها، والفصمنه جعل الفصل الرابع 
ق والعام والمطلق واألمر، والفصل السابع في الفر  والُمَبي نوالمرتجل والَعَلم والمضمر والنّص والظاهر 

بين الحقيقة والمجاز، والفصل الثامن في التخصيص، والفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله 
عاني وأما الباب الثاني فجعله كله في م ومفهومه، والفصل العاشر في الحصر.وتنبيهه واقتضائه 

 والباب الرابع في األوامر، والباب الخامس فيتضيات األلفاظ، الحروف، والباب الثالث في تعارض مق
النواهي، والباب السادس في العمومات، والباب السابع في أقل الجمع، والباب التاسع في الشروط، والباب 
العاشر في المطلق والمقيد، والباب الحادي عشر في مفهوم المخالفة، والباب الثاني عشر في المجمل 

 . والُمَبي ن
 :55هـ(7557 -7784"َطْلعُة الشمس" لإلمام عبدهللا بن حميد السالمّي )رابع ا: 

هو إباضي من أهل ُعمان، عاش ثمانية وأربعين عاًما فقط لكّنه كّون دولة إسالمية وَعي ن فيها 
، والعقيدةريخ والتاوالحديث إماًما، وأغلب دراسات المذهب اإلباضي معتمدة على ُكُتِبه في الفقه وأصوله 

َير، وله ديوان شعر ومنظومات غزيرة في شّتى  وله ُكُتب ورسائل في البالغة والَعروض والمناظرات والسِّ
. وكتاُبه طلعة الشمس شرح لقصيدة َنَظمها بعنوان "شمس األصول"، وهو في المعارف الشرعية واللغوية

لمذهب م رأيه الذي ُيمثِّل في الغالب رأي اوُيقدِّ كتابه هذا يقابل بين آراء المعتزلة واألشعرية والشيعة 
اإلباضي، وهو كتاب يقع في جزأين، فاهتم بالجانب اللغوي اهتماًما عظيًما إذ خصص له الجزء األول 

 59) والمقيد والمطلقمبحًثا(،  99والخاص والعام ) ،فذكر فيه القراءات -البالغ خمسمائة وأربع وأربعين-
مباحث(  1)، والحقيقة والمجاز مبحًثا( 93) والمجمل والنص والظاهر ، والمحكم والمتشابهمبحًثا(

 .  مبحًثا( 20) والظروفمبحًثا(  99)والحروف 
                                                           

 .441-421نفسه، ص 11
 .442-441نفسه، ص 11
 م.2111هـ/ 1442: 1حقّقه: ناجي السويد، المكتبة العصرية، بيروت، ط 12
 م. 2111ج، مكتبة اإلمام السالمي، بدية في سلطنة ُعمان، 2جقّقه عمر حسن القيّام،  14
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 :لإلمام األسنوي  الكوكب الدري مالمح التوظيف في كتاب : الثالثالمبحث 
 ن سائر كتب األصول باًلقتصار على أثر النحو في الفقه: زه م  ي  مَ تَ : الملمح الوظيفي األول

كتاب "الكوكب الدري في كيفية تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية" لمؤلفه عبدالرحيم 
صْت لألحكام 222 -204المصري الشافعي ) سنوي بن الحسن األ هـ( ُيعّد من الكتب األولى التي ُخصِّ

ي هذا ف األولَ  إن لم يكن الكتابَ  د اللغوية عموًما والنحوية خصوًصاالشرعية المتوقفة على القواع
 .  المضمار

يرى المؤلف في مقدمة كتابه أن الفقه هو علم الحالل والحرام، وبه صالح الدنيا واآلخرة، وأنه 
مستمد من أصول الفقه وعلم العربية، وسبب أهمية العربية أن فهم الكتاب والسنة متوقف على فهمها. 
ويقرر المؤلف أنه أراد تأليف كتابين لم يسبقه إليهما أحد، أحدهما يمزج بين الفقه وأصوله بتخريج الفروع 
الفقهية على األصول الفقهية، واآلخر يمزج بين الفقه والنحو بتخريج الفروع الفقهية على الفروع النحوية؛ 

 . 54لكوكب الدري"فكان الكتاُب األول هو "التمهيد"، وكان الكتاُب الثاني هو "ا
كل مبحث من مباحث الكوكب الدري بذكر قاعدة نحوية، ثم يذكر المسائل الفقهية  سنوي يبدأ األ

التي ُيْحَتَكم فيها بتلك القاعدة، وينثر رأي أصحابه الشافعية في تلك المسائل سواء كان رأيهم موافًقا 
 . فيها اجتهد برأي مناسب لمذهبه الشافعيللقاعدة النحوية أو مخالًفا لها، وإن لم يجد ألصحابه رأًيا 

ومن المعلوم أن المجتهد في الفقه ال يتوصل إلى الحكم الشرعي بمعرفته بقواعد العربية وحدها؛ 
 : 55هـ( إلى جنسين229 -290بل بمجموعة معارف وأدلة صّنفها محمد بن أحمد المالكي التلمساني )

 : الدليل بنفسه: وهو نوعان:الجنس األول
 : ما كان أصاًل بنفسه، وهو صنفان: النوع األول

: األصل النقلي: هو ما كان صحيح السند إلى الشارع عليه الصالة والسالم سواء كان الصنف األول
اجًحا األحكام )غير منسوخ(، ر  ر  مِ تَ سْ قرآًنا أو سنة ثابتة، ويكون متضح الداللة على الحكم المطلوب، مُ 

 السند أو من جهة المتن. على كل ما يعارضه من جهة 
 : األصل العقلي: وهو االستصحاب. الصنف الثاني

 : ما كان الزًما عن األصل: وهو القياس.النوع الثاني
 : المتضمن للدليل: وهو قول الصحابي. الجنس الثاني

تبهم المعنونة في كوهي –ومن هذا التقسيم ندرك أن المساحة المخصصة للغة في أصول الفقه 
لصنف األول من النوع األول من أربعة شروط لمن  شرًطا واحًداال تعدو أن تكون  -الداللة"بعنوان "

                                                           
فية تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية، هـ(، الكواب الدري في اي992عبدالرحيم بن الحسن )تاألسنوي،  14

 . 197-191م، ص2111هـ/ 1442: 2تحقيق: عبدالرزاق السعدي، دار األنبار: بغداد؛ دار سعد الدين: دمشق، ط
هذا التقسيم يتخلل ال اتابه "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على األصول"، تحقيق: محمد بن اامل المسندي، دار  11

 . 2111: 1ديد، الطائف، طالجيل الج
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فإذا كانت هذه هي المساحة الضيقة المخصصة للداللة فكيف تكون المساحة ، لألدلة الجنس األول
لدري ا المخصصة للنحو داخل الداللة؟ وهو األمر الذي يجعلنا نفهم الميزة التي تفرد بها كتاب الكوكب

ا بأثر النحو في تخريج األحكام الفقهية.  سنوي لإلمام األ  إذ جاء كل ه مختصًّ
 ربط الفقه بكل أبواب النحو:في  ودورهاطريقة ترتيب أبوابه : الملمح الوظيفي الثاني

إن سعة المعارف وكثرة التفاصيل ال تغني المتعلم مادامت غير منظمة، ألن تنظيم مادة الكتاب 
 واضحة معقولة يجعلها أقرب إلى نفوس المتعلمين، وقد سلك النحاة لتبويب مادة النحو مذاهبَ وفق رؤية 

 :59هي أسس وّضحها كريم الخالديعلى  ةً يّ نِ بْ مَ ِعّدًة 
 األساس األول: العامل: 

ومن الكتب التي قسمت أبوابها حسب العوامل كتاب العوامل المائة لعبدالقاهر الجرجاني 
هـ(، وتنقسم العوامل إلى عوامل لفظية وعوامل معنوية، وألجل أن الفعل هو األصل في العمل، 429)ت

م األبواب ثفقد قدم النحاة األبواب التي يكون فيها العامل هو الفعل،  -وأن االسم أشبه الفعل في العمل
التي يكون عاملها االسم، ثم األبواب التي يكون عاملها الحرف. وهذه الطريقة ال يمكنها استيعاب ُجّل 

 الموضوعات النحوية. 
 األساس الثاني: البناء واإلعراب: 

إن اإلعراب في األسماء أوكد وأمكن وآصل، واإلعراب في األفعال فرع، وأما الحرف فهو مبني. 
سم عمدة استحق الرفع مثل الفاعل والمبتدأ والخبر ألن الضمة أقوى الحركات، وأما أضعف فإذا كان اال

األسماء فهي تستحق الخفض، وأما ما بقي من األسماء فإنه في منزلة وسط ألن أفراده كثير، ولذا 
استحق النصب الذي هو أخف الحركات جهدًا. وعلى هذا األساس كان كثير من النحاة يقسمون أبواب 
كتبهم إلى أبواب تخص االسم ثم الفعل ثم الحرف، وداخل باب االسم يبدؤون بالمرفوعات ثم المنصوبات 
ثم المجرورات. ومن أمثلة الكتب التي جمعت بين أساس اإلعراب وأساس تقسيم الكلم كتاب األصول 

 هـ(. 399البن السراج )ت
 األساس الثالث: تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف: 

هـ( في "الكتاب" درجت عليه معظم كتب النحو، واستطاع 980سيم سار عليه سيبويه )توهو تق
استيعاب معظم مسائل النحو؛ لكن عيبه أنه وجه النحاة إلى االقتصار على دراسة المفردة، والتقصير 

ت نفي المباحث المتعلقة بالجملة، وقد حاول الجرجاني الخالص من هذا التقسيم بنظرية النظم التي اعت
 بالعالقات النحوية والبالغية الناشئة في الجملة.

 األساس الرابع: تقسيم األبواب إلى مفرد وجملة: 

                                                           
 .111-141، ص2119/ 1429: 1اريم حسين ناصح الخالدي، مناهج التأليف النحوي، دار صفاء: َعّمان، ط 11
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ومن هذا كتاب "المفرد والمؤلف" للزمخشري الذي درس فيه أحوال المفرد )أنواع االسم والفعل 
ن عناية نل حظًا واسعًا موالحرف وأحكامها( والتركيب )أنواع الجملة(. وهذا التقسيم أشمل نظرًا لكنه لم ي

 النحاة. 
 األساس الخامس: عالقة مباحث النحو بالصرف: 

فبعض الكتب كانت تفصل بين أبواب النحو وأبواب الصرف كما فعل سيبويه، وبعضها يرى 
هـ( في 285النحو والصرف علمين ال ينفك أحدهما عن اآلخر، فتراه يخلط بينهما كما فعل المبرد )ت

 هـ( في تصريفه.254النحويين ألف كتبًا مستقلة في الصرف كما فعل المازني )تالمقتضب. وبعض 
 ونضيف إلى تلك األسس أساًسا سادًسا الحظناه في المنظومات النحوية العمانية، وهو: 

 األساس السادس: المناسبة:
ليه إوهو أن ينتقل المؤلف من باب إلى باب حين يجد أدنى مناسبة بين البابين، وكأنه يتداعى 

كل قسم حين يتحدث عن القسم الذي سبقه، ومثله ما فعله أحمد الناعبي في القرن التاسع الهجري في 
عن اسم  فقد تحدث عن الباب العاشرفي علوم النحو وبيان العربية"  منظومته النحوية "الفريدة المرجانية

ادي ول به في الباب الحالفاعل، ووجد من المناسب أن يتحدث عن ضده وهو المفعول به فجعل المفع
عشر، فلما فرغ من المفعول به رأى أن نائب الفاعل هو في المعنى مفعول به أيضًا، فجعله الباب الثاني 
عشر، ثم رأى أن هذه األبواب مشتقة من أفعال فجعل الباب الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر 

  .52لحال في غالب المنظومةوهكذا يسير به ا فعال الماضية والمضارعة واآلِمرة،لأل
وال تخلو طريقة من الطرائق السابقة من ثغرة تؤدي إلى إفالت بعض المسائل النحوية من 
الترتيب، ذلك ألن ترتيب األبواب على أساس العوامل يؤدي إلى التقصير في حق المعموالت ومسائل 

العناية  يب على أساس اإلعراب يفّوتإسناد األفعال إلى الضمائر والتضام والرتبة والذكر والحذف. والترت
ل والتالزم والتنافر والربط والمركبات واالتصابالمباحث التي ليست من اإلعراب مثل الجنس والصيغ 

واالنفصال والزمن واألساليب والفروق المعنوية بين األدوات. والترتيب على أساس االسم والفعل والحرف 
لة والخبر واإلنشاء واألساليب. والترتيب على أساس الفصل يسقط من حساباته قضايا المركبات والجم

ى أساس والترتيب علبين النحو والصرف ال يخلو من تعّنت لعدم استغناء النحو عن مباحث الصرف. 
اس ولعل الترتيب الرابع الذي هو على أسالمناسبة مرهون بالذاكرة وهي غير مبرأة من النسيان والغلط. 

إذ  سنوي األكثر شمواًل وقدرة على سّد الثغرات السابقة، وهو الترتيب الذي سلكه األالمفرد والجملة هو 
   رتب كتابه على أربعة أبواب: 

 في األسماء. الباب األول
                                                           

الكندي: خالد بن سليمان؛ الكندي: أحمد بن عبدهللا، القيمة العلمية للمخطوطات النحوية العمانية، مجلة الية دار العلوم،  19

 .  921-921م، ص2111هـ/ نوفمبر 1441صفر  79جامعة القاهرة، العدد 
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 في األفعال. الباب الثاني
 في الحروف.  الباب الثالث
 في تراكيب متعلقة بأبواب متفرقة.  الباب الرابع

 : الدًللية التي تنشأ عن المحورين األفقي والعمودي للتركيبالفروق : الملمح الثالث
أننا ب م( ومّثل له9193 -9852تحدث بول كوبلي عن فكرة اإلحالل عند فرديناند دو سوسير ) 

في عبارة )َجَلَسِت القطُة على الحصيرة( نالحظ مجموعة من العالمات مرتبة ترتيًبا مقبواًل، فالقطة في 
ألنها ليست الشاحنة وال الجمرة الخبيثة وال المشنقة، ولكن يمكن أن نضع مكان هذا التركيب مناسبة 

القطة )الكلب(، ويمكن أن نضع )الكرسي( بداًل من الحصيرة، ونضع )نامت( بداًل من جلست. وهذا ما 
 . 58أو المحور الرأسي paradigmaticيسمى بالعالقات االستبدالية 

تحدث عن النظام  إذ ؛أكثر وضوًحاعند تّمام حّسان ودي وفكرة المحور األفقي والمحور العم 
 : 51الصرفي فقال إنه يمكن وضع النظام الصرفي للغة العربية في صورة جدول له ُبعدانِ 

البعد الرأسي: هو مباني التقسيم )االسم ومعناه االسمية، والفعل ومعناها الفعلية، والصفة ومعناها  -9
والخالفة ومعناها اإلفصاح، والظرف ومعناه الظرفية، الوصفية، والضمير ومعناه اإلضمار، 

 واألداة ومعناها معنى التعليق بها(.
البعد األفقي: هو مباني التصريف ومعانيها ))العدد )مفرد، مثنى، جمع( والجنس )مذكر، مؤنث(  -2

والتعيين )معرف، منكر( والوصل )اسم الموصول( والتوجيه )المتكلم والغائب والمخاطب((، 
ع من مباني التصريف هذه: لواصق وزوائد )مثل الضمائر المتصلة وعالمات التأنيث وتتفر 

 والسين والتاء في االستفعال والنون في االنفعال... إلخ(.
 بما يلي:  ويمكننا أن نمثل لفكرة اإلحالل عند األسنوي 

على مستوى المحور العمودي يتحدث األسنوي عن المصدر المنسبك )المصدر الصريح(  
ل( فيقول ))المصدر المنسبك نحو )يعجبني صنُعك(، إن كان بمعنى و  المصدر المنحل )المصدر المؤو 

الماضي أو الحال فينحّل إلى )ما( والفعل نحو )ما صنعُت أو تصنع(، وإن كان بمعنى االستقبال فينحل 
أن النحاة فّرقوا بين )انطالقك(  90في االرتشاف رَ كَ إلى )أْن( والفعل، وكذلك )أّن( المشددة مع الفعل. وذَ 

وبين )أنك منطلق( بأن المصدر ال دليل فيه على الوقوع والتحقق، و)أْن( تدل عليهما. إذا علمت ذلك 

                                                           
دم ة، القاهرة، ضمن سلسلة "أقبول اوبلي؛ ليتسا جانز، علم العالمات، ترجمة: جمال الجزيري، المجلس األعلى للثقاف 11

 .24-22م، ص2111، 147لك" العدد 
 .11م، ص1774انظر فيما اتبه: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء،  17
 هـ(.941يقصد "ارتشاف الضرب من لسان العرب" ألبي حيان محمد بن يوسف األندلسي )ت  11
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ن ( أو )بأن يخدمك هذا العبد( فإنه يكو وصيُت لك بأن تسكن هذه الدارفمن فروع المسألة: ما إذا قال: )أ
 .99ت الموَصى إليه، وال يؤجر...((إباحة ال تمليًكا حتى تبطل الوصية بمو 

عن تقديم المعمول على عامله، والخالف في وعلى مستوى المحور األفقي يتحدث األسنوي  
م على الحصر، قال: ))تقديم المعمول نحو }إياك عبد{ و)زيًدا ضربُت( وبـ)عمٍرو  92داللة هذا التقد 

ال يفيد الحصر عند سيبويه والجمهور؛ بل تقديمه لالهتمام به. وقال الزمخشري وغيره: إنه  -مررُت(
. 93يدل عليه. ويتفرع على المسألة ِحْنُث الحالف بهذه الصيغة إذا كان َضَرَب غيره أو مّر به ونحَو ذلك((

ي )العناصر اللغوية المجاورة للحرف( في إمكان تحديد تعّدد دالالت حروف الجر، ودور السياق النّص 
دة قد تكون للسببية كقوله تعالى }َفِبُظْلٍم ِمن الذين هاُدوا َحر ْمنا علْيِهْم دالة حرف الجر:  ))الباء الُمَوح 

ون علي990َطيِّباٍت ُأِحل ْت َلُهم{ ]سورة النساء:  ِحيَن هم ُمْصبِ [ وبمعنى )في( كقوله تعالى }وإْنُكم َلَتُمر 
( وبالليِل..{ ]سورة الصافات[ أي: وفي الليل. إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة: ما إذا قال: )إْن 932)

َعَصْيِت ِبَسَفِرِك فأنِت طالٌق(، فُينَظر: إن أراد أحدهما ترت ب الحكُم عليه، وإن تعذ ر معرفُة إرادته أو أْطَلَق 
 .94أحِدهما فقط؛ لجواز إرادة اآلَخر((فالقياُس أن الحكم ال يترتب على 

 اجتماعية: تاريخية و : ربط المسائل النحوية والفقهية بوقائع الرابعالملمح 
 تستعمل األداة )ال( في العربية استعمالين: 

 ، مثل )العباس( فإنه علم وال تدل )ال(ًل تضيف معنىلبيان أنها جزء من تركيب الكلمة وأنها  (9
 ته. يّ مِ لَ على معنى مضاف إلى عَ 

 الذي دخلت عليه، وهي على نوعان: تضيف معنى إلى اًلسملبيان أنها  (2
نحو  والجمع: وهي التي تدخل على االسم المفرد نحو )الرجل قّوام على المرأة( ال الجنسية -أ

وتفيد في العبارة األولى الماهية أو الحقيقة ألنها بمعنى )معظم ، }إنما المؤمنون إخوة{
الرجال( وذلك ألن بعض الرجال ليسوا أكفاء، وتفيد في اآلية الثانية االستغراق ألنها تعني 

 )كل المؤمنين(. وهذه اإلفادة ال عالقة لها باإلفراد والجمع. 
إن يعرفه مثل )افتح الباب( ف -مًعامفرًدا أو ج-: عندما يستقصد المتكلم اسًما ال العهدية -ب

)ال( تفيد أن االسم الُمعر ف بها معلوم معهود عند المتكلم وربما يكون معهوًدا عند المخاطب 
 أيًضا. وتأتي هذه المعرفة بثالث طرائق:

                                                           
 .211الدري، صاألسنوي، الكواب  11

 .4سورة الحمد:  62

 .611األسنوي، الكوكب الدري، ص 63
 .471األسنوي، الكواب الدري، ص 14
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  إدراك االسم المقصود بإحدى حواّسه وهي أن يتمكن المخاطب من  عهدية حسيةاألولى
 كما لو قلَت له )انظر إلى المصباح(. 

  إدراك االسم المقصود بعقله ألن وهي أن يتمكن المخاطب من  عهدية ذهنيةالثانية
 موقًفا سابًقا بينه وبين المتكلم عن هذا االسم مثل أن يسأل المتكلم )أين تركت المفتاح؟(. 

  مرة  المقصود ثم يتحدث عنهالُمَنك ر يذكر المتكلم االسم  وهي أن عهدية ذكريةالثالثة
أخرى بالتعريف كما في قوله تعالى }إنا أرسلنا إليكم رسواًل شاهًدا عليكم كما أرسلنا إلى 

 ]سورة المزمل[. {(99) فأخذناه أخًذا وبياًل  الرسولفعصى فرعون ( 95) رسواًل فرعون 
أن المحلى بأل يدل على العموم )الجنس( ما لم تصرفه قرينة،  -كما يذكر األسنوي -األصولية والقاعدة 

[ إذا قلنا إن )ال( للعموم )الجنس( فإنه يجوز بيع 225ففي قوله تعالى }وأحل هللا البيع{ ]سورة البقرة: 
ة ويدخل في داللة العموم المضاف إلى المحلى بأل الجنسي ثبت حرمته نحو بيع لبن اآلدمّيات.كل ما لم ت

ير المحلى المضاف إلى غكذلك و إن النبي صلى هللا عليه وسلم )نهى عن بيع الغرر(،  :القائلقول نحو 
 . 95بأل نحو أن يوصي بالثلث لولد زيد، فـ)ولد زيد( يشمل كل أوالد زيد

))ومنها التلقيب بـ)مِلك الملوك( ونحوه، إذا قلنا إن المحلى بأل والمضاف يعّم أيًضا... فُينظر: 
فة جاز؛ سواٌء كان متصًفا بهذه الص -وك الدنيا ونحو ذلك وقامت قرينة للسامعين تدل عليهملإن أراد 

 حريمِ ت أم ال، كغيره من األلقاب الموضوعة للتفاؤل أو المبالغة. وإن أراد العموم فال إشكال في التحريم أيْ 
وعشرين  سنة تسعالوضع بهذا القصد، وكذلك التسمية بقصد... وهذه المسألة وقعت في ببغداد في 

ك الملق ب بجاللة الدولة أحُد ملوك الديَلم على بغداد، وكانوا متسلطين على لِ وأربعمائة لّما استولى المَ 
رى في ذلك ما ، فجالخلفاء، فِزيد في ألقابه )شاٍه شاٍه األعظم ملك الملوك( وُخِطب له بذلك على المنبر

م فأفتى غيُر واحد بجوازه، منهم القاضي أبو الطيب وأبو القاسأْحَوَج استفتاَء علماِء بغداد في جواز ذلك، 
الكرخي وابن البيضاوي الشافعيون، والقاضي أبو عبدهللا الصيرمي الحنفي، وأبو محمد التميمي الحنبلي، 
ولم ُيْفِت معهم الماوردي، فكتب إليه كاتب الخليفة يحّضه باالستفتاء في ذلك فأفتى بالتحريم، فلّما وقفوا 

وأطال القاضيان الطبري والصيمري في التشنيع عليه، فأجاب الماوردي عن  ،ى جوابه انَتدبوا لنقضهعل
ر فيه أنهما أخطأا من وجوه... ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي هللا عنه كُ ذْ كالمهما بجواب طويل يَ 

"، وفي رواية ى ملك األمالكأن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "إّن أْخَنَع اسٍم عند هللا تعالى رجٌل ُيسم  
 رجٌل يسمى ملك األمالك"، وف -)أخنى(، وفي رواية "أْغَيَظ رجٍل عند هللا تعالى يوم القيامة وأخبَثه

 . 99رواية "ال ملك إال هللُا تعالى"، رواه البخاري ومسلم إال الرواية األخيرة فإنها لمسلم خاصة((
 

                                                           
 . 241-241، 244األسنوي، الكواب الدري، ص 11
 . 214-211األسنوي، الكواب الدري، ص 11
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جاجي   التداولي:الملمح الوظيفي الخامس: الجانب الح 
قد ُيْشَتَبه أن مجموعة أدوات تدّل على معنى واحد لو ُوِضَعْت في السياق نفسه؛ كأن ُيَظّن أن 
كل أدوات التحضيض تدل على المعنى نفسه في مثل )هاّل َدَخْلِت الداَر(، وهذا يعني أننا يمكننا أن 

ا وال، لوما(، ولكن األسنوي يقدم لنا فرقً أال، أاّل، هال، لُنِحّل َمَحّل )هاّل( كل أدوات التحضيض األخرى )
ألنه يستعمل ما يسميه اليوم التداوليون بعوامل الحجاج وروابطه، فالعوامل هي األدوات التي تدخل على 
الجملة الواحدة فتضيف معنى آخر إلى إسناده مثل دخول )إنما( على جملة )المؤمنون إخوة( إلضافة 

 "لوال"، فاألسنوي يقول ))92ي تربط بين جملتين مثل أدوات الشرطمعنى الحصر، وأما الروابط فهي الت
كرمُتك؛ نحو: لوال زيٌد أل -على المعروف-تكون تارة حرف امتناع لوجود، وحينئذ فال يليها إال المبتدأ 

 أي امتنع اإلكرام ألجل وجود زيد. وتارة حرَف تحضيض بمعنى )هاّل(، ومنه قوله تعالى }لوال ُأْنِزَل إَلْيهِ 
({ ]سورة الفرقان[. إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة: ما إذا قال: )أنِت طالٌق 2َمَلٌك َفَيُكوَن َمَعُه َنِذيًرا )

لوال دخلِت الدار(، ونحو ذلك. وهذه المسألة قد وردت علّي من اليمن في جملة مسائل، وال شك أنه 
أو  يقاع الطالق، إما حثًّا لها على الدخول،َيحتمل أن يكون قد أراد بـ)لوال( التحضيضية وأتى بها بعد إ

إنكاًرا وتعلياًل لإليقاع، وهو الظاهر. ويحتمل إرادة )لوال( االمتناعية إال أنه أخطأ في اإلعراب فأتى 
بالجملة الفعلية عِقَبها، واالسميِة جواًبا لها، ولعل هذا هو المتبادر إلى الفهم. فإن أْطَلَق أو تعّذرت 

 .98ر((مراجعته ففيه نظ
 : في التحليل العالمات غير اللغويةإدراج الملمح الوظيفي السادس: 

يقول األسنوي بعد أن أوضح أن مفهوم الكالم عند األصوليين ليس هو مفهومه عند النحاة، 
فالنحاة يجعلون الكالم هو الجملة التي يحسن السكوت عندها، واألصوليون يقولون إن كل ما تلفظ به 

سواء كان حرفين أو أكثر، وسواء كان له معنى أو لم يكن له معنى: ))يطلق الكالم المرء فهو كالم 
أيًضا على الكتابة واإلشارة وما ُيفَهم من حال الشيء، إال أن الصحيح كما قاله في االرتشاف أنه إطالق 

ُه أو بَ مجازي وليس من باب االشتراك. إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة: ما إذا حلف ال يكلمه، فكاتَ 
إشار إليه؛ فإن فيه قولين مشهورين أصح هما عدم الحنث... ومنها إذا كان قادًرا على النطق فكتب 

ها وقوعه...(()زوجتي فالنُة طال( ولم ينو، فالصحيح أن الطالق ال يقع  .91، فإن نوى فُوُجوٌه أسح 
 
 
 

                                                           
بع: الحجاج. العمدة في الطلالطالع على مفهوم العوامل والروابط في الحجاج انظر فيما اتبه: أبو بكر العزاوي. اللغة و 19

 .41-21، ص2111/ 1421: 1الدار البيضاء. ط
 .417-419األسنوي، الكواب الدري، ص 11
 .417-419األسنوي، الكواب الدري، ص 17
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 الملمح الوظيفي السابع: مراعاة الجانب النفسي: 
وا إلى ثالثة وَخَلُص في الكالم النفساني والكالم الملفوظ: أيهما حقيقي وأيهما مجازي؟  اختلف األصوليون 

 :20آراء
األصل في الكالم أنه يطلق على ما كان ملفوًظا فقط ألن هذا هو المتعارف عليه أي هو  (9

المفهوم المتبادر إلى الذهن الجمعي في حال ذكر لفظ )الكالم(، وإن إطالقه على المعاني 
النفسانية من باب التجوز )مجازي(. وهذا اختيار المعتزلة وسيبويه وابن جني وأبي حيان 

 األندلسي.
هو حقيقي في النفساني مجازي في اللسان، ولعلهم رأوا أن اللسان يضيق بالتعبير عن المعاني  (2

 النفسانية، وقد قال الشاعر:
 الفؤاِد دليالإن الكالَم لفي الفؤاِد وإنما    ُجِعَل اللساُن على 
 وهذا اختيار ابن السبكي وأحد قوَلِي األشعري. 

 هو مشتَرٌك بينهما. وهذا ما عليه المحققون من األشاعرة واألشعري في أحد قوَلْيِه. (3
قالوا في حّد الغيبة: )إنها ِذْكر الشخص بما يكرهه( ثم قال ))ومن تأثير هذا الخالف ما ذكره األسنوي: 

ا إنها تحصل بالقلب كما تحصل باللفظ. ومنه -تبعه عليه النووي في األذكارو –الغزالي في اإلحياء 
اختالف أصحابنا في قوله عليه الصالة والسالم: "فإذا كان يوُم صيام أحدكم فال يرُفث وال يجَهل، فإن 

ول... ألامرٌؤ شاَتَمُه أو قاتله فليُقل إني صائم" هل يقوله بقلبه أو لسانه؟ وفيه وجهان: جزم الرافعي با
ر نفَسه بذلك لينزجر؛ فإنه ال معنى لذكره باللسان إال إظهار العبادة، وهو رياء. وقال  ومعناه أنه ُيذكِّ
النووي في األذكار وفي لغات التنبيه: أْظَهُر الوجهين أنه يقوله بلسانه، وقال في شرح المهذب إنه األقوى. 

احبه َحّب تكراره مرتين أو ثالًثا ألن ذلك أقرب إلى إمساك صقال: فإن ُجِمع بينهما َفَحَسٌن. وقال: إنه ُيْستَ 
وياني في البحر وجًها واستحسنه: أنه إن كان صومَ  ن كان نفاًل رمضان فيقوله بلسانه، وإ عنه. وحكى الر 

 .29فبقلبه...((
 المصادر والمراجع: 

األحكام، ، اإلحكام في أصول هـ(939)ت  اآلمدي، أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد (9
 .9128: 4تحقيق: عبدالعليم إبراهيم، النحو الوظيفي، دار المعارف، القاهرة، ط

هـ(، الكوكب الدري في كيفية تخريج الفروع الفقهية على 222عبدالرحيم بن الحسن )تاألسنوي،  (2
: 2ط ،المسائل النحوية، تحقيق: عبدالرزاق السعدي، دار األنبار: بغداد؛ دار سعد الدين: دمشق

 . 2099هـ/ 9432
                                                           

 ؛ بتصرف.177هذا ما ذاره عبدالرزاق عبدالرحمن السعدي محقق اتاب الكواب الدري في حاشيته ص 91
 . 212-177األسنوي، الكواب الدري، ص 91
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هـ(، اإلغراب في جدل اإلعراب؛ 522 -593األنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد ) (3
 م.9129هـ / 9319 :2، طولمع األدلة، تحقيق: سعيد األفغاني، بيروت، دار الفكر

 .2009/ 9429: 9أبو بكر العزاوي. اللغة والحجاج. العمدة في الطبع: الدار البيضاء. ط (4
ليتسا جانز، علم العالمات، ترجمة: جمال الجزيري، المجلس األعلى للثقافة، بول كوبلي؛  (5

 م.2005، 541القاهرة، ضمن سلسلة "أقدم لك" العدد 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على ، هـ(229 -290محمد بن أحمد المالكي )التلمساني،  (9

 .2099: 9ف، طسندي، دار الجيل الجديد، الطائاألصول، تحقيق: محمد بن كامل الم
 م.9114تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء،  (2
هـ(، التعريفات، تحقيق: إبراهيم األبياري، دار الكتاب 899-240الجرجاني، علي بن محمد ) (8

 م.9112هـ = 9493: 2العربي، بيروت، ط
األصول، تحقيق: محمد أديب  هـ(، تخريج الفروع على959الزنجاني، محمود بن أحمد )ت (1

 م.2009هـ/ 9422: 2الصالح، العبيكان، الرياض، ط
شرح الجامع الصحيح مسند اإلمام الربيع بن  سالمي، عبدهللا بن حميد بن سلوم،ال (90

 م. 2004: 90، طحبيب، مكتبة اإلمام نورالدين السالمي، مسقط
اإلمام السالمي، بدية في ج، مكتبة 2نفسه، طلعة الشمس، تحقيق: عمر حسن القّيام،  (99

 م.2090سلطنة ُعمان، 
، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. هـ(259)ت  السمين الحلبي، أحمد بن يوسف (92

 م.2003، 2تحقيق: أحمد محمد الخّراط، دار القلم، دمشق، ط
هـ(، االقتراح في علم أصول 199السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت (93

 هـ.9351، دار المعارف، حلب، د.ط، النحو، د.ق
عبدالوهاب عبدالسالم طويلة، أثر اللغة في اختالف المجتهدين، دار السالم، القاهرة،  (94

 م.2000، 2ط
 م. 9113هـ/ 9494: 9عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (95
تحقيق: عدنان هـ(. الكليات. 9014الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني )ت (99

 م.9118: 2درويش وغيره. مؤسسة الرسالة: بيروت. ط
هـ(، المستصفى من علم 505-450الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي ) (92

 م.9112هـ = 9492ج، بيروت، مؤسسة الرسالة، 2األصول، تحقيق: سليمان األشقر، 
ي اختصار المحصول هـ(، شرح تنقيح الُفُصول ف984 -929الَقرافي، أحمد بن إدريس ) (98

 م.  2099هـ/ 9432: 9في األصول، تحقيق: ناجي السويد، المكتبة العصرية، بيروت، ط
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/ 9422: 9كريم حسين ناصح الخالدي، مناهج التأليف النحوي، دار صفاء: َعّمان، ط (91
2002. 

ث، الدرس اللغوي القديم والحدي الِكندي، خالد بن سليمان بن مهنا التعليل النحوي في (20
 م.2002هـ/9422: 9، طان: دار المسيرةَعمّ 

الكندي: خالد بن سليمان؛ الكندي: أحمد بن عبدهللا، القيمة العلمية للمخطوطات النحوية  (29
 م،2099هـ/ نوفمبر 9438صفر  12العمانية، مجلة كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، العدد 

ج، وزارة األوقاف 2، محمود مصطفى عّبود آل هرموش، معجم القواعد الفقهية اإلباضية (22
 والشؤون الدينية، مسقط، د.ط، د.ت. 

نعيمة الزهري، تحليل الخطاب في نظرية النحو الوظيفي، منشورات ضفاف: بيروت؛  (23
 م.2094هـ/ 9345: 9منشورات االختالف: الجزائر، دار األمان: الرباط، ط

هـ / 9499ج، دمشق، دار الفكر، د.ط، 2وهبة الزحيلي، أصول الفقه اإلسالمي،  (24
 م.9119

 


