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اللغة العربية
يف نظـر األصوليني
أ .د .عبد اهلل البشري حممد
كبري باحثني بإدارة البحوث

افتتاحـيـة
والسلام عىل سيدنا
احلمد هلل رب العاملنيَّ ،
والصالة َّ

�ن تبعه�م بإحس�ان إىل يوم
حمم�د وعىل آل�ه وصحب�ه و َم ْ

الدين..

وبعـــد:
فيسر « دائرة الش��ؤون اإلس�لامية والعم��ل الخيري

بدبي  -إدارة البحوث » أن تقدِّ م للس�ادة العلامء والباحثني

إصداره�ا اجلديد « اللغة العربية يف نظر األصوليني » وقد
َ

قص�د مؤلفه من خالله اإلش�ارة إىل تلك الكن�وز اللغوية
املرتامي�ة يف بطون املصنف�ات األصولية ،مما يعكس حقيقة

ذل�ك التداخ�ل بين العل�وم بصف�ة عام�ة ،وعم�ق ذلك
االس�تمداد األص�ويل من اللغة العربي�ة باختالف علومها

وفنوهنا بصفة خاصة .



وق�د بلغ من براعة األصوليني يف فنون اللغة العربية

وعلومه�ا م�ا عبر عن�ه يف البح�ر املحي�ط بقول�ه « :فإن

األصوليين قد دققوا النظر في فهم أشياء من كالم العرب
ل�م تصل إليه�ا النح�اة وال اللغويون » .اهـ .ب�ل قد عبر

الذهب�ي عن تلك البراعة الفائق�ة ،فوصف ابن الحاجب
 وه�و أحد أئمة هذا الفن  -فقال « :وخالف النحاة فيمسائل دقيقة ،وأورد عليهم إشكاالت مفحمة ».

وق�د يكون يف هذا اجلهد العلمي اس�تجابة ملقررات

كثير م�ن امللتقي�ات العلمي�ة  -والتي عق�دت مؤخر ًا -
وخاص�ة تلك التي تدع�و إىل تقديم مزيد م�ن اجلهود يف

اإلفصاح عن مكنون العالقة بني العلوم املتعددة.

وهذا اإلنج�از العلم�ي جيعلنا نقـدم عظيم الش�كر

والدع�اء ألرسة آل مكت�وم حفظه�ا اهلل تع�اىل التي حتب

العل�م وأهله ،وتؤازر قضايا اإلسلام والعروبة بكل متيز


وإق�دام ،ويف مقدمتها صاحب الس�مو الش�يخ حممد بن

راش�د بن س�عيد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس

جمل�س ال�وزراء ،حاك�م ديب الذي يش�يد جمتم�ع املعرفة،
ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه ُ
وطالبه.
راجين من العلي القدي�ر أن ينفع هب�ذا العمل ،وأن

يرزقنا التوفيق والس�داد ،وأن يوف�ق إىل مزيد من العطـاء
عىل درب التميز املنشـود.

وصلىَّ اهلل
وآخ�ر دعوانا أن احلم�د هلل رب العاملنيَ ،

حممــ�د وعىل آله وصحبه
بي
األمي اخلاتم س�يدنا َّ
ِّ
على ال َّن ِّ

أمجعني.

الدكتور سيف بن راشد اجلابري
مدير إدارة البحوث



املقدمــة
والسلام عىل
احلـم�د هلل رب العالمي�ن َّ ،
والصـالة َّ

رسول اهلل األمني ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،وبعــد:

لما كان عل�م « أصول الفقه » مس�تمد ًا يف أحد
فإن�ه َّ

جوانب�ه م�ن اللغ�ة العربي�ة ،ومل�ا كان تأثريها يف املس�ائل

األصولية مما ال خيفى ،فقد اهتم هبا األصوليون يف مؤلفاهتم
العلمية  -عىل اختالف مناهجهم التأليفية  -اهتامم ًا كبري ًا،

حتى أنك تكاد ال جتد مؤ َّلـف ًا أصولي ًا إال وهو مشتمل عىل

لغويات ونحويات يف مسائل متفرقة.

عزم�ت على الكتابة يف أمره�ا ،متن�اوالً عظيم
وق�د
ُ

قدره�ا وكبري ش�أهنا يف أنظار األصوليين  ،إذ مل يقترصوا
يف تناوهل�ا  -يف مصنفاهتم  -عىل عموميات اللغة العربية،

وإنما تع�دوا إىل ختصصاهتا فتناولوا النح�و  ،والترصيف،
وعلم اللغة ،وفقه اللغة ،وعلوم البيان واملعاين والبديع .


وم�ن دالالت ذل�ك :أن الزركشي ق�د عق�د فصل ً
ا

مس�تق ً
ال يف بي�ان رشف عل�م األص�ول ،وأج�اب فيه عن

تس�اؤل افترايض ع�ن كون�ه إال نب�ذ ًا مجع�ت م�ن عل�وم

متفرقة؟

فق�ال :فاجل�واب منع ذل�ك  ،فإن األصوليين دققوا

النظر يف فهم أش�ياء من كالم الع�رب مل تصل إليها النحاة
وال اللغوي�ون  ،ف�إن كالم الع�رب متس�ع والنظ�ر في�ه

متش�عب ،فكتب اللغة تضبط األلف�اظ ومعانيها الظاهرة
دون املعاين الدقيقة التي حتتاج إىل نظر األصويل باس�تقراء
زائد عىل اس�تقراء اللغوي ،ومثل له بداللة صيغة (افعل)

على الوجوب  ،و(ال تفعل) على التحريم  ،وكون (كل)
وأخواهتا للعموم  ،ونحوه مما نص هذا الس�ؤال عىل كونه

م�ن اللغ�ة ،لو فتش�ت مل جت�د فيها ش�يئا من ذل�ك غالب ًا ،

وكذلك يف كتب النحاة يف االس�تثناء من أن اإلخراج قبل
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تعرض هلا
احلك�م أو بع�ده  ،وغري ذلك من الدقائ�ق التي ّ

األصوليون وأخذوها من كالم العرب باس�تقراء خاص ،

وأدلة خاصة ال تقتضيها صناعة النحو.

عىل أن هذا االهتامم األصويل باملس�ائل اللغوية ليس

مس�تغرب ًا ،إذ قد استقر عند املؤرخني ذلك العمق اللغوي
ال�ذي وصل إليه أئم�ة التأليف األص�ويل ،كابن احلاجب
والذي تضاف�رت فيه وعنه النقول بإمامت�ه يف اللغة ،وفيه

ق�ال الذهب�ي :كان من أذكي�اء الع�امل  ،ورأس� ًا يف العربية
وعل�م النظ�ر  ..وخالف ا لنحاة يف مس�ائل دقيقة  ،وأورد

عليهم إشكاالت مفحمة ،وكأيب بكر الباقالين صاحب
كت�اب إعجاز القرآن  ،والذي قال عنه رجال البالغة  :إنه

مل يؤلف مثله يف مصنفات الفن .

 البحر املحيط  ،للزركيش (.)12/1

 سري أعالم النبالء للذهبي (.)265/23

 الفتح املبني يف طبقات األصوليني للمراغي (.)234/1
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وم�ن األصوليين من كان صاحب س�بق يف التآليف

اللغوية كالس�يد الرشي�ف اجلرجاين ،وال�ذي ألف كتاب
كناي�ات األدب�اء وإش�ارات البلغاء  ،وقد مجع فيه حماس�ن

النظم والنثر .

وللسيوطي تفرد  ،وذلك يف إخراجه كثري ًا من التآليف

اللغوية والنحوية ،كاألشباه والنظائر يف النحو  ،والفريدة
وهي نظم يف النحو والرصف ،واملزهر يف علوم اللغة ،وقد

كان يف كتاب�ه االقتراح يف أص�ول النحو م�ا يعترب مؤرش ًا

قوي ًا من مؤرشات الرتابط بين املناهج التأليفية ،وقد تبني
في�ه تأثره بمناهج البحث والتفسير عند األصوليني ،وأنه
استقى منهج إعداده من طرق التصنيف األصويل.

 طبقات الشافعية الكربى للسبكي (.)74/4

 شذرات الذهب البن العامد احلنبيل (.)74/10
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وقد كان ختطيط البحث عىل النحو التايل:
أوالً :أمهية اللغة العربية يف منظور األصوليني .
ثاني ًا :سببية فساد اللسان العريب يف تدوين األصول.
ثالث ًا :توجيه االستمداد األصويل من اللغة العربية .
رابع� ًا :اللغ�ة العربي�ة يف موازي�ن االجته�اد واالس�تنباط
احلكمي .

خامس ًا :اللغة العربية يف أنظار املتأخرين من األصوليني .
سادس� ًا :اللغ�ة العربي�ة يف موازي�ن النظ�م الش�عري عند
األصوليني .

سابع ًا :الشواهد الشعرية يف املسائل األصولية .
ثامن ًا :اللغة العربية يف أوساط األدلة الرشعية .
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تاسع ًا :الدالالت اللفظية عند األصوليني .
عارش ًا :النحويات يف املسائل األصولية .
أح�د عشر :نماذج م�ن القواع�د اللغوي�ة يف مصنف�ات
األصوليني .

ث�اين عرش :ذكر بعض األصوليني املربزين يف اللغة العربية
وعلومها .

ولم�ا تبني ختطي�ط بحثي  ،م�ا بقي إال الول�وج فيه ،
َّ

فأقول مستعين ًا باهلل تعاىل .
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ً
أوال
أهمية اللغة العربية يف منظور
األصوليني
لقد كان من أول األصوليني تأليف ًا وتدوين ًا ،وأسبقهم

بيان� ًا ألمهية اللغ�ة العربية ،إنام هو اإلمام حممد بن إدريس
الش�افعي رمحه اهلل تعاىل ،يف كتابه الرس�الة ،والذي يعتربه

املتكلم�ون من األصوليني أول ُم�دَ َّون يف هذا العلم ،وفيه
يقول « :وإنام بدأت بام وصفت من أن القرآن نزل بلس�ان
الع�رب دون غيره  ،ألن�ه ال يعل�م من إيض�اح مجل علم

الكتاب أحد جهل س�عة لس�ان الع�رب  ،وكثرة وجوهه،
ومجاع معانيه وتفرقها  ،ومن علمه انتفت عنه الش�به التي

دخلت عىل من جهل لساهنا ».

 الرسالة يف أصول الفقه ،لإلمام الشافعي (ص.)50
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ومم�ا أثبته يف أمهي�ة اللغ�ة العربية  ،يف كتابه الرس�الة

أيض� ًا  ،قول�ه « :ولس�ان الع�رب أوس�ع األلس�نة مذهب ًا،

وأكثرها ألفاظ ًا  ،وال نعلمه حييط بجميع علمه إنس�ان غري
نبي ،ولكن ال يذه�ب منه يشء عىل عامتها حتى ال يكون
موجود ًا فيها من يعرفه ».

ث�م ينه�ي اعتب�اره للغة بقول�ه « :فعىل كل مس�لم أن

يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده » .

عىل أنه مل يكتف يف بيانه ألمهيتها يف منظور األصوليني،

بما تقدم إثباته ،إذ يقول « :والعلم ب�ه عند العرب كالعلم

بالس�نة عند أهل الفق�ه ،وال نعلم رج ً
ال مجع الس�نن ،فلم

يذهب عليه يشء منها ».

 الرسالة يف أصول الفقه ،لإلمام الشافعي (ص .)48-42
 املصدر السابق (ص.)42
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ولعل يف بيان الشاطبي يف كتابه املوافقات ،ما يزيل

اللب�س العالق بمدى أمهية اللغ�ة العربية عند األصوليني،

إذ يق�ول يف معرض بيانه لقصد الش�ارع يف وضع الرشيعة

لإلفه�ام ،والذي ه�و النوع الثاين من مقاص�د الرشيعة يف

فكر الشاطبي « :إن هذه الرشيعة املباركة عربية .» ...

ث�م قال « :فطلب فهم�ه أي القرآن إنام يكون من هذا

الطريق خاصة .» ...

ث�م قال « :فمن أراد تفهمه ،فمن جهة لس�ان العرب

يفهم ،وال سبيل إىل تطلب فهمه من غري هذه اجلهة ».
***

 املوافقات يف أصول الرشيعة لإلمام الشاطبي (.)64/2
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ً
ثانيا
سببية فساد اللسان العربي
يف تدوين األصول
لق�د أش�ار املؤرخ�ون م�ن األصوليين إىل أم�ر مهم

للغاية ،البد من بيانه ،ونحن نخوض يف أمهية اللغة العربية
يف منظ�ور األصوليين ،أال وه�و فس�اد اللس�ان الع�ريب،
واعتباره سبب ًا من أسباب التدوين للقواعد األصولية.

فاحلق أنه ناتج من االختالط والتداخل بني األعاجم

واألعاري�ب كثم�رة من ثمار الفتوح اإلسلامية ،مما أثمر
ضعف ًا يف امللكات اللسانية.

وإنام اعتربه املؤرخون من األصوليني س�بب ًا يف تدوين

ه�ذا العل�م البتن�اء االس�تنباط ،ب�ل االجته�اد يف أفرعه،
18

وحمـ�اوره ،كا ّفـ�ة ،على سلامـة اللس�ان ،وعلى معرف�ة
دالالت األلفاظ.

اهني�ار جلدار
وعلي�ه فاهني�ار هذا الرك�ن الركني ،هو
ٌ

االجته�اد ،وال�ذي ه�و عن�وان الثق�ة الترشيعي�ة يف علامء
األمة ،ولذلك سارع األصوليون فحموا أصول االجتهاد

فدون�وه ،ووضح�وا مع�امل
م�ن االضط�راب ،والتباي�نّ ،

طرقه.

***

 الوجي�ز يف أص�ول الترشيع اإلسلامي للدكتور حممد حس�ن

هيت�و (ص�ـ  - )9أص�ول الترشي�ع اإلسلامي للدكتور عيل
حسب اهلل (صـ .)6
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ً
ثالثا
توجيه االستمداد األصولي
من اللغة العربية
احل�ق أنه لما كان من املعلوم رضورة عند األصوليني

اس�تمداد فنه�م يف أح�د جوانب�ه من اللغ�ة العربي�ة  ،فقد

أفاضوا يف بيان هذا االستمداد ،وإيضاح وجهه الذي كان

مؤلف ًا أصولي ًا ال يتطرق إىل االس�تمداد،
علي�ه ،وق ّلما جتد َّ
ِ
وجهه.
أو بيان
وقد كان من هؤالء ابن احلاجب يف كتابه املخترص،

إذ يق�ول « :وأم�ا اس�تمداده فم�ن ال�كالم  ،والعربي�ة،

واألح�كام ،» ...ث�م قال  « :وأما العربي�ة فألن األدلة من
الكتاب والسنة عربية ».

 املخترص لإلمام ابن احلاجب (.)30/1
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وجي�يء قول اآلم�دي يف كتاب�ه اإلح�كام « :وأما

م�ا منه اس�تمداده  ،فعل�م ال�كالم ،والعربي�ة ،واألحكام

الرشعية ».

على أنه قد توس�ع يف بيان وجه االس�تمداد اللغوي،

فق�ال « :وأما علم العربي�ة فلتوقف معرفة دالالت األدلة
اللفظي�ة من الكتاب  ،والس�نة  ،وأقوال أهل احلل والعقد

م�ن األمة  ،عىل معرفة موضوعاهت�ا لغة ،من جهة احلقيقة

واملج�از  ،والعم�وم واخلص�وص ،واإلطلاق والتقييد،
واحل�ذف واإلضمار ،واملنط�وق واملفه�وم ،واالقتض�اء،
واإلش�ارة ،والتنبي�ه واإليماء ،وغريه مم�ا ال يعرف يف غري

علم العربية ».

وم�ن األصوليني الذي�ن تطرقوا إىل بيان االس�تمداد
 اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي (.)24/1

 املصدر السابق (.)24/1
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ووجه�ه العالمة ابن عاصم يف منظومت�ه مرتقى الوصول
إىل علم األصول ،فإنه قال:

ومس�تمــده م�ن ال�كالم

والنحو واللغ�ة واألحكام

ويقول ش�ارح منظومته العالم�ة حممد حييى بن حممد

املخت�ار الش�نقيطي يف بيان�ه « :يعني َّ
أن عل�م أصول الفقه

يس�تمدُّ أي يرتك�ب ،ويتوق�ف ،ويؤخ�ذ من ه�ذه العلوم

األربع�ة  ،ث�م ق�ال :وثالثها :عل�م النحو واللغ�ة ،أي لغة

العرب ،أما توقفه عليها فألن األدلة اإلمجالية مأخوذة من
الكتاب والس�نة العربيني  ،فمن ال علم له هبام ال يس�تطيع
أن يستخرج األحكام من الكتاب والسنة » .

وم�ن األصوليني الذين تناولوا مس�ألة االس�تمداد،
 مرتقى الوصول إىل علم األصول البن عاصم (ص.)14
22

وبي�ان وجهه�ا  ،العالم�ة أمير بادش�اه يف كتاب�ه تيسير

التحرير ،والواقع أن عبارته ملا كانت متسمة بمزيد بيان
وإيضاح ،فقد رأيت اثباهتا ،إذ يقول:

« الرابع من األمور التي هي مقدمة الكتاب استمداده،

أي م�ا يس�تمد األصول منه ،م�ن قبيل إطالق اس�م أحد

املتالزمني عىل اآلخر ،أحكام كلية لغوية اس�تنبطوها ،أي

اس�تخرجها أهل هذا العلم من اللغة العربية ،ألقس�ام من
األلف�اظ العربية  ،جعلوها مادة له ،أي هلذا العلم وأجزاء

ل�ه ،ليس�ت تل�ك األح�كام مدونة قبل�ه ،أي قب�ل تدوين
هذا العل�م ،وإن ذكرت يف أثناء اس�تدالالهتم يف الفروع،

وأكثرها » ،ثم قال « :فكانت األحكام املذكورة بعض ًا منه،

أي من هذا العلم ».

 تيسري التحرير ألمري بادشاه (.)46/1
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وقد كان البن النجار يف كتابه رشح الكوكب املنري،

فت�ح رباين عجيب يف بيان دقائق وخفايا وجه االس�تمداد

األصويل من علوم العربية  ،إذ يقول « :ويستمد علم أصول
الفق�ه من ثالثة أش�ياء  ،من أصول الدي�ن  ،ومن العربية،

ومن تصور األح�كام » ،ثم قال « :ووجـه احلرص-أي يف
استمداده من هذه الثالثة  -االستقراء ».

ث�م بين كي�ف كان توقفه عىل ه�ذه العل�وم  ،ووجه

حرص اس�تمداده منها ،فقال  « :فالتوقف إما أن يكون من

جه�ة ثبوت حجي�ة األدلة  ،فه�و أصول الدي�ن  ،وإما أن

يك�ون التوقف من جهة داللة األلف�اظ عىل األحكام فهو
العربي�ة بأنواعها ،وإما أن يك�ون التوقف من جهة تصور
ما ُي ّ
دل به عليه ،فهو تصور األحكام » .

 رشح الكوكب املنري البن النجار (.)48/1
 املصدر السابق (.)49-48/1
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عىل أن العجب ليس يف هذا وحس�ب ،بل يف غوصه

يف خفاي�ا العالق�ة اللغوية األصولية ،وتوق�ف الثانية عىل
األوىل ،ويف ذلك يقول « :أما توقفه من جهة داللة األلفاظ

على األح�كام ،فلتوق�ف فه�م ما يتعل�ق هبا م�ن الكتاب
والس�نة ،وغريمها عىل العربية  ،فإن كان من حيث املدلول

فه�و عل�م اللغ�ة ،أو من أح�كام تركيبها فعل�م النحو ،أو
م�ن أحكام أفرادها فعلم الترصي�ف ،أو من جهة مطابقته

ملقتضى احلال ،وسلامته م�ن التعقيد ،ووجوه احلس�ن ،
فعلم البيان بأنواعه الثالثة ».

وغري هؤالء كثري ممن تطرق إىل بيان وجه االستمداد،

والعالق�ة العلمية احلتمي�ة بني هذا العل�م واللغة العربية،

إال أين س�أكتفي بام قدمته من نقول األصوليني وتقريراهتم
فيها ،إذ التطويل واإلطالة من أكثر ما خيشى ويمل.

 رشح الكوكب املنري البن النجار (.)49/1
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ً
رابعا
اللغة العربية يف موازين االجتهاد
واالستنباط احلكمي
يعتبر االجتهاد واالس�تثامر احلكمي م�ن النصوص

الرشعي�ة ه�و الغاية الكربى م�ن هذا العلم ،إذ قد أنش�ئ

يف حقيقت�ه ضبط� ًا له وتقوي ًام ملس�الكه ،وعليه ،فقد أفاض
األصوليون يف اشتراط املعرفة اللغوية يف املجتهد ،وبينوا
مقدارها ،وغاياهتا ،وم�ا ينبغي أن يكون عليه املجتهد من

معارف اللغة العربية ،وعلومها.

على أين س�أبتدئ بالعالم�ة الش�اطبي رمح�ه اهلل

تع�اىل ،وال�ذي يعتبره املحقق�ون م�ن األصوليين رائد ًا
يف عل�م املقاص�د والغاي�ات الترشيعية ،إذ يق�ول يف كتابه
املوافق�ات « :فاحلاص�ل أنه ال غن�ى باملجتهد عن بلوغ

 املوافقات لإلمام الشاطبي (.)118/4
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درج�ة االجته�اد يف كالم الع�رب  ،بحي�ث يصير فه�م

خطاهب�ا له وصف ًا غري متكلف ،وال متوقف فيه يف الغالب

إال بمقدار توقف الفطن لكالم اللبيب ».

بل إن العالمة الشاطبي رمحه اهلل تعاىل سار بالناظر يف

كتابه إىل مطلب خصصه لبيان افرتاض علم تتوقف صحة

االجتهاد عليه ،وفيه يقول:

« واألق�رب يف العلوم إىل أن يك�ون هكذا علم اللغة

العربي�ة ،ث�م ق�ال :وال أعن�ي بذل�ك النح�و وح�ده ،وال

الترصي�ف وح�ده ،وال اللغ�ة ،وال غير ذل�ك م�ن أنواع

العل�وم املتعلق�ة باللس�ان  ،ب�ل امل�راد مجل�ة علم اللس�ان

ألفاظ ًا ،أو معاين ،كيف تصورت ».

ومل يكتف الش�اطبي هبذا ،إذ قارن بني املبتدئ يف فهم
 املوافقات لإلمام الشاطبي (.)114/4
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اللغة العربية ،واملتوس�ط يف إدراكها ،واملنتهي إىل غاياهتا،
وبين تفاوهتم يف فه�م الرشيع�ة  ،وإدراك أرسارها ،بقدر

تفاوت أفهامهم يف اللغة العربية  ،فقال:

« فإذا فرضن�ا مبتدئ ًا يف فهم العربية  ،فهو مبتديء يف

فهم الرشيعة  ،أو متوس�ط ًا فهو متوس�ط يف فهم الرشيعة،

واملتوس�ط من مل يبل�غ درجة النهاية ،ف�إن انتهى إىل درجة

الغاي�ة يف العربية كان كذلك يف الرشيعة  ،فكان فهمه فيها
حج�ة كام كان فهم الصحابة وغريهم من الفصحاء الذين
فهم�وا القرآن حج�ة ،فمن مل يبلغ ش�أوهم فقد نقصه من

فهم الرشيع�ة بمقدار التقصري عنهم ،وكل من قرص فهمه

مل يعد حجة  ،وال كان قوله فيه مقبوالً ».

وقد ج�اء يف مجع اجلوام�ع البن الس�بكي مع رشحه

للجلال املحلى ،قول�ه يف رشوط املجته�د « :ذو الدرجة
 املوافقات لإلمام الشاطبي (.)114/4
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الوس�طى لغ�ة وعربي�ة ،من نح�و ،وترصي�ف ،وأصوالً،
وبالغة ،من معان وبيان . » ...

ثم ق�ال « :وأم�ا علمه بالباق�ي  -ومن بينه�ا اللغة-

فألنـ�ه ال يفهم املراد من املس�تنبط من�ه إال بـه ،ألنه عريب

بليـغ ».

وم�ن األصوليني الذي�ن تطرقوا إىل اشتراط الدراية

بعل�وم العربي�ة يف حق املجته�د العالمة اإلس�نوي  ،ومن

قبله القايض البيضاوي يف كتابيهام هناية الس�ول لإلسنوي
على منه�اج الوصول للق�ايض البيض�اوي ،إذ جاء فيه

قوله:

 مج�ع اجلوام�ع الب�ن الس�بكي ،م�ع رشح�ه للجلال املحلى
(.)421/2

 منه�اج الوص�ول للقايض البيضاوي ،مع رشحه هناية الس�ول
لإلسنوي (.)551/4
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« الس�ادس  -أي من رشوط املجتهد  -علم العربية،

واللغ�ة ،والنح�و ،والترصي�ف ،ألن األدل�ة م�ن الكتاب

والس�نة عربية الداللة ،فال يمكن اس�تنباط األحكام منها
إال بفهم كالم العرب إفراد ًا أو تركيب ًا ».

ويف إيضاح ما تقدم عنهام ،يقول العالمة اإلسنوي يف

هناية السول « :ومن هذه اجلهة يعرف العموم واخلصوص،
واحلقيقة واملجاز ،واإلطالق والتقييد وغريه » .

ولألحن�اف األصوليين رضب واض�ح يف املس�ألة،

ومن هؤالء العالمة صدر الرشيعة ،إذ يقول يف التنقيح:

« ب�اب يف االجتهاد ،رشطه أن حيوي علم الكتاب بمعانيه

لغة ،ورشع ًا ».

 هناية السول لإلسنوي (.)552/4

 التنقي�ح يف أص�ول الفقه لص�در الرشيعة ،م�ع التوضيح عليه
(.)117/2
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وللعالم�ة س�عد الدي�ن التفت�ازاين يف حاش�يته على

التنقيح بيان ملا اشرتطه العالمة صدر الرشيعة ،فيقول:

« أما لغ�ة ،فبأن يع�رف معاين املف�ردات واملركبات،

وخصوصه�ا يف اإلف�ادة ،فيفتق�ر إىل اللغ�ة ،والصرف،
والنح�و ،واملع�اين ،والبي�ان ،الله�م إال أن يع�رف ذل�ك
بحسب السليقة ».

وق�د بّي�نّ اآلمدي املق�دار اللازم إلدراك املعاين من

األلفاظ العربية ،فقال:

« وال يشترط أن يك�ون يف اللغ�ة كاألصمع�ي ،ويف

النحو كسيبويه ،واخلليل ،بل أن يكون قد حصل من ذلك

على ما يعرف به أوضاع الع�رب ،واجلاري من عاداهتا يف
 التلويح يف كش�ف حقائ�ق التنقيح للتفت�ازاين ،عىل التوضيح
(.)117/2
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املخاطبات ،بحيث يميز بني دالالت األلفاظ من املطابقة،

والتضمن ،وااللتزام .» ...

ث�م ق�ال « :ونح�و ذلك مم�ا فصلن�اه ،ويتوقف عليه

استثامر احلكم من دليله ».

ولعل الناظر يف كالم اآلمدي املتقدم يشعر بأن هناك

مفارقة واضحة بني ما قرره العالمة الش�اطبي ،وما انتهى

إليه تقرير اآلمدي ،إذ العالمة الش�اطبي جيعل بلوغ درجة
اإلدراك الكام�ل والغاية العلي�ا يف اللغة العربية ،رشط ًا يف
اعتبار ناتج فهمه واس�تنباطه حجة ،كام كان فهم الصحابة

ريض اهلل عنه�م حجة  ،بينام ال يشترط اآلمدي يف تقريره
املتق�دم بلوغ ما جعله الش�اطبي ركن ًا يف االس�تثامر العقيل
م�ن النص�وص الرشعية ،إال أن هذا الف�ارق وإن كان هو

 التلويح يف كش�ف حقائق التنقيح للتفت�ازاين ،عىل التوضيح،
(.)171-170/4
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املتب�ادر للناظ�ر يف عبارتيهما ،غري أن من املمك�ن التوفيق
بينهام ،بأن يقال :إن الشاطبي ال خيرج من مل يصل إىل درجة

األصمعي ،أو س�يبويه ،أو اخلليل ،م�ن دائرة املجتهدين ،
�ع
أوس ُ
بل يعده منهم  ،إال أنه لو كان يف املجتهدين من هو َ

باع� ًا يف إدراك أرسار اللغ�ة ،وتفاوت�ت أفهامهم يف إدراك
املقاصد الترشيعية يف مسألة ما  ،فعندها يكون قول املنتهي

يف اللغة مقدم ًا عىل قول املتوسط يف مداركها .

وإن دار األمر بني متوس�ط املدارك ومبتدئها فاألول

منهما وهو املتوس�ط مقدم عىل املبت�دئ يف اعتبار مآخذه ،

عىل أنه لو مل يكن من بينهم من هو ُ
بالغ درجة األصمعي،

أو غيره م�ن فطاحل�ة العربي�ة الس�ابقني ،ف�إن اس�تثامره
األحكام من النصوص الرشعية بقدر ابتدائه ،أو توس�طه

يف العربية ،يكون مقبوالً.
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وعليه ف�إن من املمكن إحالة ما توص�ل إليه العالمة

الش�اطبي رمحه اهلل تعاىل اىل مرحلة اختلاف األفهام عند
املجتهدين مع اختالف درجات اإلدراك بينهم يف العربية،

عىل أن هذا ال يعني أنه ال يشترط يف حقه كونه قادر ًا عىل
إدراك مقاصد العرب من ألفاظها.

وملا كان اإلمام الغزايل رمحه اهلل تعاىل هو الشافعي الثاين

يف أنظار تالمذته والعارفني بمقداره ،فقد كان لتقريراته

األصـولية وقعها وأثرها يف املس�لامت العلمـية ،ال سيام ما

أثبته يف كتابـه «املستصفى» ،إذ هو يف أنظار العلامء املحققني

خالصـة الفكر العلمي ،ومنتهى دوران النظر عند اإلمـام
الغ�زايل ،وذل�ك لكون�ه من آخر م�ا أخرجـه م�ن الكتب

واملؤلف�ات العلمي�ة ،وقـد كان مم�ا تناوله اإلم�ام الغزايل
 الوجي�ز يف أص�ول الترشيع اإلسلامي للدكتور حممد حس�ن
هيتو (ص.)24
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رمح�ه اهلل تع�اىل مس�ائل االجته�اد ،ورشوط�ه  ،وفي�ه

يقـول:

« فأما العلوم األربعة التي هبا يعرف طرق االستثامر،

فعلامن مقدمان ،فذكر أوهلام » .

ث�م ق�ال « :والثاين :معرف�ة اللغة والنح�و ،عىل وجه

يتيرس به فهم خطاب العرب » .

على أن م�ا ذكره يف مس�تصفاه ،وإن مل يك�ن قد تفرد

ببيان�ه ،إال أن ثقل�ه العلم�ي يتجلى فيه ك�ون املذكور عنه

يعتبر يف أنظار األصوليني م�ن املتكلمني  ،خالصة الفكر

العلمي الذي انبثق من اإلمام الغزايل رمحه اهلل تعاىل ،وهو
من هو من املقدار والرفعة العلمية .

على أن ه�ذا لي�س ه�و رس ثقل�ه العلمي  ،بق�در ما
 املستصفى حلجة اإلسالم الغزايل (.)351-350/2
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يتجىل ذلك من التفصيل الذي ساقه يف بيان القدر الالزم
للمجته�د م�ن املعرف�ة اللغوي�ة ،إذ يقول بع�د تقديمه ما

سبق بيانه « :وفيه ختفيف ،وتثقيل » ،ثم رشع يف إيضاح ما
قدم�ه ،فقال « :فعلم اللغة والنحو أعني القدر الذي يفهم
ب�ه خطاب الع�رب وعاداهتم يف االس�تعامل ،إىل حد يميز

بني رصيح الكالم وظاه�ره  ،وجممله  ،وحقيقته ،وجمازه،

وعامه وخاص�ه ،وحمكمه ،ومتش�اهبه ،ومطلق�ه ومقيده،
ونصه وفحواه ،وحلنه ومفهومه ».

ثم ق�ال ...« :والتخفيف فيه :أنه ال يشترط أن يبلغ

درج�ة اخلليل ،واملربد ،وأن يعرف مجيع اللغة ،ويتعمق يف

النحو ،بل بالقدر الذي يتعلق بالكتاب والس�نة ،ويستويل
به عىل مواقع اخلطاب ،ودرك حقائق املقاصد منه ».

 املستصفى حلجة اإلسالم الغزايل (.)352/2
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والواق�ع أن م�ا قدمه من بي�ان القدر اللازم معرفته

وإدراك�ه من اللغ�ة العربية  ،هو ما رمى إلي�ه األصوليون

يف مجيع مصنفاهتم  ،وإن تفاوتت عباراهتم يف إيضاح ذلك
املقصود .

ولألصوليني من علامء املذهب املالكي رضب واضح

يف ذلك أيض ًا ،وعليه فاإلمام الباجي يقرر يف كتابه إحكام

الفص�ول عني ما رمى إليه اإلمام الغزايل رمحه اهلل تعاىل

يف كتابه املس�تصفى ،والذي تق�دم بيانه ،فيقول يف رشوط

املجتهد  « :ويعلم من النحو واللغة ما يفهم به معاين كالم
العرب ».

وللنظم عند املالكية قدم إيضاح وبيان يف هذه املسألة،

ومم�ن هن�ج هذا النه�ج العالمة اب�ن عاص�م يف منظومته :
 إحكام الفصول يف أحكام األصول للباجي (ص.)637
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مرتق�ى الوص�ول إىل عل�م األص�ول ،إذ ج�اء يف مباحث
االجتهاد ورشوط املجتهد قوله:

…………………………………………
وللمه�م من لس�ان العرب
وقد تناول شارح نظمه العالمة حممد حييى الشنقيطي

هذه الش�طرة من النظ�م بالبيان ،فقال  « :أي أنه يشترط

في�ه أن يعلم املهم من لس�ان العرب ،وه�و النحو واللغة،
والترصيف ،واملعاين » .

وم�ن املوضحني توقف صح�ة االجتهاد عىل الدراية

باللغة العربي�ة العالمة ابن النجار يف كتابه رشح الكوكب
املنري ،إذ يقول « :ويشترط في�ه أيض ًا أن يكون يف علمه

 نيل السول ملحمد حييى بن حممد املختار الشنقيطي ،عىل مرتقى
الوصول البن عاصم (ص.)330

 رشح الكوكب املنري البن النجار (.)463/4
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م�ن النح�و واللغ�ة ما يكفي�ه فيام يتعل�ق هبما ،أي بالنحو

واللغة ،يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل ،وسنة رسوله ﷺ ».

على أنه مل يكتف بام قدمه  ،ب�ل أعقبه بتعليل  ،فقال:

« ألن بع�ض األحكام تتعلق بذل�ك ،وتتوقف عليه توقف ًا
رضوري ًا ،كقوله سبحانه ﴿ ﯝ ﯞﯟ ﴾ ،وذلك

ألن احلك�م خيتل�ف برفع اجل�روح ونصبه�ا ،وألن من ال
يع�رف ذلك ال يتمكن من اس�تنباط األحكام من الكتاب

والس�نة ألهنما يف ال�ذروة العلي�ا م�ن مرات�ب اإلعجاز ،
فلا بد م�ن معرفتـه أوض�اع العرب  ،بحي�ث يتمكن من

محـ�ل كت�اب اهلل وكالم رس�وله ﷺ على ما ه�و الراجح
من أس�اليب الع�رب ومواقع كالمها  ،ول�و كان غريه من
املرجوح جائز ًا يف كالمهم ».
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 رشح الكوكب املنري البن النجار (.)464-463/4
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ً
خامسا
اللغة العربية يف أنظار املتأخرين
من األصوليني
وقد كان للمتأخرين من األصوليني يف بيان هذا األمر

ما يعترب مجع ًا لدقائق االشتراط ،ومنع ًا من اشتراط ما ال

يطلب يف مس�ائل االس�تثامر العلمي  ،ومن هؤالء العالمة
الش�وكاين يف كتابه إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم
األصول  ،إذ يقول:

« الشرط الثال�ث :أن يك�ون عامل� ًا بلس�ان الع�رب،

بحيث يمكنه تفسري ما ورد يف الكتاب والسنة ،من الغريب
ونحوه ،وال يشترط أن يكون حافظ� ًا هلا عن ظهر قلب ،

بل املعتبر أن يكون متمكن ًا من اس�تخراجها من مؤلفات
األئم�ة املش�تغلني بذل�ك ،وق�د قربوه�ا أحس�ن تقريب،
40

وهـذبوه�ا أبل�غ هتذي�ب ،ورتبوها عىل ح�روف املعجم،
ترتيب� ًا ال يصع�ب الكش�ف عـن�ه  ،وال يبعـ�د االطــالع
عليه ».

على أنه مل يكت�ف هبذا ،بل بَّي�نَّ اللازم إلدراك هذه

املرتبة والوصول إليها من املعارف والعلوم العربية ،فقال:

« وإنام يتمكن من معرفة معانيها  ،وخواص تراكيبها ،وما
اشتملت عليه من لطائف املزايا  ،من كان عامل ًا بعلم النحو

والصرف واملعاين والبي�ان ،حتى يثبت ل�ه يف كل فن من
هذه ملكة يستحرض هبا كل ما حيتاج إليه عند وروده عليه،
فإنه عن�د ذلك ينظر يف الدليل نظر ًا صحيح ًا ،ويس�تخرج
منه األحكام استخراج ًا قوي ًا ».

 إرش�اد الفح�ول إىل حتقيق احلق من علم األصول للش�وكاين،
(ص.)252-251

 املصدر السابق (ص.)252-251
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وملا كان الشوكاين رمحه اهلل تعاىل حمقق ًا يف بيان املسألة

املذك�ورة  ،فقد تعقب من م�ال إىل حتديد قدر أقل مما يلزم
املجتهد إدراكه والتمكن فيه من اللغة  ،فقال:

« وم�ن جع�ل املقدار املحت�اج إليه من ه�ذه الفنون،

ه�و معرف�ة خمترصاهت�ا  ،أو كتاب متوس�ط م�ن املؤلفات
املوضوعة فيها  ،فقد أبعد  ،بل االس�تكثار من املامرس�ة هلا
والتوس�ع يف اإلطالع عىل مطوالهتا مما يزيد املجتهد قدرة

يف البح�ث  ،وبرص ًا يف االس�تخراج  ،وبصرية يف حصول

مطلوبه ».

***

 إرش�اد الفح�ول إىل حتقي�ق احلق من علم األصول للش�وكاين
(ص.)252
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ً
سادسا
اللغة العربية يف موازين النظم
الشعري عند األصوليني
الواق�ع أنه مل�ا كان للنظم أثره يف املع�ارف والفنون ،

فق�د رأيت الع�ود إليه والع�ود أمحد ،وعلي�ه ،فقد جاء يف

مراقي السعود قوله يف رشوط املجتهد :
والنحـو وامليزان واللغة مع

علم األصول ،وبالغـة ،مجع

على أن م�ا أثبت�ه ال تـنـب�ع أمهيت�ه م�ن كون�ه نظ ً
ما

وحسب ،وإنام تعود أمهيته وثقله العلمي إىل الناظم نفسه،
إذ هو املحقق العالمـة س�يدي عبد اهلل ب�ن احلاج إبراهيم

الش�نقيطي ،وهو من ه�و يف الدراية واملعرف�ة والتحقيق ،
 مراقي السعود لسيدي عبد اهلل بن احلاج (ص.)377
43

وق�د تتبع العلماء نظمه بالبي�ان واإليض�اح  ،ومن هؤالء

العالم�ة حمم�د حييى الش�نقيطي ،فق�د تناول م�ا نقلته من
نظم�ه ،فق�ال :يعن�ي أن املجته�د ال ب�د أن جيم�ع النحو،
واملي�زان أي املنط�ق ،والبالغ�ة أي البي�ان ،واللغ�ة عربية

كان�ت أو رشعية أو عرفية ،وعل�م األصول أي بأن يكون
عارف ًا هبذه العلوم أي املحتاج إليه منها ،وكلام كمل معرفة
واحد من تلك العلوم كان االجتهاد أتم .

عىل أن الناظم مل يكتف بام أورده من االشرتاط املتقدم

عىل وجه اإلطالق ،بل أورد ما يفيد تقييده ،وأنه ال ينبغي

أن يفهم عىل عمومه ،فقال:

ذو رتبة وسطى بكل ما غرب

..........................

 فت�ح ال�ودود ملحم�د حيي�ى بن حمم�د املختار الش�نقيطي ،عىل
مراقي السعود (ص.)377
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ويعلق ش�ارحه الش�نقيطي عليه ،فيق�ول « :يعني أنه

يشترط يف املجتهد أن يكون ذا رتبة وسطى ،أي متوسطة
يف كل ما غرب ،أي مىض ذكره من العلوم فال يكفيه األقل،

وال حيت�اج لبل�وغ الغاي�ة ،وقيل جي�ب التبح�ر فيام خيتلف
بسببه املعنى ،ويكتفى بالتوسط فيام عدا ذلك » .

وجي�يء يف منظومـة « ش�مس األص�ول » للعالمــة

الساملي:

وفيه رشط فالذي يشترط

يف أول الركنني أشيا تضبط

وذاك أن يك�ون عامل� ًا بما

إليـه حيت�اج اجتهاد العلمـا

 فت�ح ال�ودود ملحم�د حييى بن حمم�د املختار الش�نقيطي ،عىل
مراقي السعود (ص.)377
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ِ
نح�و ٍ
ٍ
ورصف
لغة
من علم

ومن أصول حسبام قد يكفي

وم�ن بالغـ�ة لفه�م املعنى

وكل فن عنه ال يسـتـغنى



وغير ذلك كثري ،إال أن فيام أثبت�ه من النظم كفاية يف

بابــه.

***

 منظومة ش�مس األصول ،مع رشحها طلعة الش�مس للعالمة
الساملي (.)274/2
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ً
سابعا
الشواهد الشعرية يف املسائل األصولية
من مستحس�ن النظ�ر يف اللغويات عن�د األصوليني

أن أع�رج عىل قضية من أبرز القضايا اللغوية التي أدرجها
األصولي�ون يف مؤلفاهت�م ،أال وهي الش�واهد الش�عرية،
باعتبارها تشكل نوع ًا من االرتباط العلمي بني األصوليني

واللغويين ،إذ مم�ا ال خيف�ى االهتمام اللغ�وي والنحوي
بمس�ائل االستشهاد الش�عري  ،وجييء اهتامم األصوليني
هب�ا داللة على ه�ذا االرتب�اط بين العلمين واملنهجني ،

وتأكي�د ًا ملا تق�دم تقريره من االس�تمداد األصويل يف أحد

فروعه من اللغة العربية.

والواقع أن مناهج التأليف عند األصوليني واعتدادها

بالش�واهد الش�عرية مما ال خيف�ى عىل من اطل�ع وتأمل يف

مصنفاهتم العلمية.

47

ومناهجهم  -فيام يعلم�ه رجال هذا الفن -منحرصة

 -عىل الصحيح عندهم  -يف ثالث:

أوهل�ا ،طريقة املتكلمين :وهلم اهتامم كبير بالقواعد

األصولية  ،وقد كتب عليها الشافعية ،واملالكية ،واحلنابلة،
واملعتزلة ،واألباضية ،والشيعة ،والظاهرية ،ونحوهم.

وق�د كان هل�م اش�تغال بإيراد الش�واهد الش�عرية يف

مؤلفاهتم ،وقد كان من مجلتها ما أورده العالمة اآلمدي



يف مسائل األسامء الرشعية ،للداللة عىل أن الكل قد يسمى

باسم جزئه أو بعضه قول الشاعر:

يناشدين حاميم والرمح شاجر

فهال تال حاميم قبل التقدم



 س�لم الوص�ول للمطيع�ي ( ،)6/2الوجي�ز للدكت�ور هيت�و
(ص ،)9أصول الترشيع للدكتور عيل حسب اهلل (ص.)6
 اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي (.)66/1
 ه�و لرشيح ابن أوىف العبيس ،أو لألشتر النخع�ي .انظر :تاج
العروس للمرتىض الزبيدي (.)263/8
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وثانيها  ،وهي طريقة احلنفية  :وهلم اهتامم كبري بالفروع

الفقهية املروية عن أئمتهم  ،إذ هي منابع أصوهلم ،وقد

كان هلم ميول إىل الش�واهد الش�عرية أيض ًا  ،ومن ذلك ما

أورده ابن نظام الدين احلنفي يف مس�ائل احلروف ،للداللة

عىل ورود حتى ابتدائية ،مع اشتراط أن يكون خربها من
جنس املتقدممن قول الشاعر :

رسيت هبم حتى تكل مطيهم

وحتى اجلياد ما يقدن بأرسان

وم�ا قدمتُه من هذا الش�اهد ٍ
كاف يف بيان التوافق بني
ْ

األحناف وسابقيهم يف االشتغال بشواهد الشعر ،وإيرادها

يف مباحثهم األصولية.

 س�لم الوص�ول للمطيع�ي ( ،)2/2الوجي�ز للدكت�ور هيت�و
(ص ،)9أصول الترشيع للدكتور عيل حسب اهلل (ص.)6
 فوات�ح الرمحوت البن نظام الدين ،رشح مس�لم الثبوت البن
عبد الشكور (.)240/1
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وثالثه�ا ،وه�ي طريق�ة املتأخرين :وه�ي ذات منهج

يس�عى أصحابه إىل حتقي�ق القواعد األصولي�ة ،واالعتناء

بالف�روع الفقهي�ة  ،وعلي�ه فه�ي جامع�ة بين الطريقتين
السابقتني  ،وقد كان هلم قدم راسخ يف الشواهد الشعرية،
واالحتج�اج هبا  ،ومن ذلك م�ا أورده العالمة حممد أمني

بادشاه يف مسائل اإلطالق والتقييد من قول الشاعر :
نحن بام عندنا وأنت بام عندك

ٍ
راض والـــرأي مــــختلف



للداللة عىل محل املطلق عىل املقيد يف كل حال  ،وهذا

كاف يف إدراك أن املنه�ج املذك�ور ال خيلو من االستش�هاد
بالش�عر يف مس�ائل األص�ول  ،وعىل هذا ف�إن من املمكن
 تيسري التحرير ألمري بادشاه ( )75/1وانظر (.)91-90/2

 ه�و لعمرو ب�ن امرئ القيس األنصاري .انظ�ر :خزانة األدب
للبغدادي (.)190/2
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الق�ول ب�أن األصوليين بمناهجه�م املختلفة ق�د تناولوا
الش�واهد الش�عرية  ،وأدرجوه�ا يف مباحثه�م م�ن ب�اب
االستدالل .

على أن م�ن حقي�ق الق�ول تقري�ر أن األصوليني قد

عهدوا الش�واهد الش�عرية منذ البدايات األوىل للتدوين،
فالشافعي رمحه اهلل تعاىل ،وهو أول مدون هلذا العلم  -فيام

َ
يعتقده
املتكلمون  -قد أورد يف رس�الته عدد ًا من ش�واهد
الشعر.

ومن أوائلهم إمام احلرمين يف كتابه الربهان ،فإنه

أورد فيه اثني عرش شاهد ًا شعري ًا حمتج ًا هبا يف اثـنـتي عرشة

مسألة من مسائل األصول  ،وكافيك بالرجل وكتابه الذي
 الرسالة لإلمام الشافعي (ص )50وما بعدها.

 الربهان إلمام احلرمني اجلويني ( ،)360/1وما بعدها.
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ق�ال فيه ابن الس�بكي « :ال أعرف يف أصول الفقه أجل

وال أفحل من برهان إمام احلرمني ».

والواق�ع أن ه�ذا يكف�ي يف بي�ان أن األصوليين ق�د

عه�دوا الش�واهد الش�عرية ووجوه االستش�هاد هب�ا ،منذ
ح�ركات التدوي�ن األوىل ،على أن املتأخري�ن منه�م ق�د

توس�عوا يف إيراده�ا توس�ع ًا ال ينكر  ،وم�ن تأملها وتأمل

مؤلفاهتم أدرك ما أرمي إليه من القول.

ث�م إن الناظر يف مؤلفات األصوليين يدرك تفاوهتم

يف اإلكث�ار واإلقلال منه�ا ،وكافيك مق ً
ال منها الش�افعي
أول م�دون ،فإن�ه مل يورد منها إال مخس� ًا  ،ولالحتجاج هبا

يف مس�ألة واحدة  ،وعليه فإن بإم�كان الناظر أن يدرك أن

اإلكثار إنام جاء بعد عهود األولني منهم.

 الوجي�ز يف أص�ول الترشي�ع اإلسلامي للدكت�ور هيت�و
(ص.)19
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والس�بب يف إقلال األوائ�ل منه�ا :ق�وة االتص�ال

بمص�ادر اللغ�ة ،ومن ثم فما كان الناظ�رون يف مؤلفاهتم
 -حينه�ا  -بحاجـ�ة ماس�ة إليه�ا بقدر احتياجه�م لتقرير

القاعـدة وإعامهلا.

والواقع أن أكثر من تناول الش�واهد الش�عرية إنام

ه�م املتكلمون ،عىل أهنم تفاوتوا فيه�ا إكثار ًا وإقالالً  ،ثم
جييء بعدهم األحناف ويف هؤالء عجب  ،إذ إن الش�ايس

وهو من كبارهم ما أورد يف مؤلفه شاهد ًا واحد ًا .

وه�ذا إن دل على يشء فإنما ي�دل عىل ع�دم اعتداد

أئمتهم هبا كثري ًا كام هو احلال عند املتكلمني ،ولعل السبب

يف ه�ذا يعود إىل أن الش�اغل األول عندهم إنام هو بفروع
الفق�ه املروية عن أئمتهم  ،وعليه فام كان خارج ًا عن دائرة

 أصول الشايس (ص )1وما بعدها.
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تقريره�م قلام يعتدون به  ،ث�م إن األصوليني املؤلفني عىل
منه�ج اجلمـ�ع بين الطريقتين الس�ابقتني  -وه�و املنهج

الثال�ث  -مل يكثروا منها كس�ابقيهم ،ولعل ه�ذا يعود إىل
انشغاهلم باجلمع بني القواعد والفروع أكثر من غريها.
***

54

ً
ثامنا
اللغة العربية يف أوساط
األدلة الشرعية
تعتبر األدل�ة الرشعي�ة يف منظ�ور األصوليين حمور

ش�غلهم ،إذ هي التي ينبني عليها االس�تنباط ،واالجتهاد،
وال س�بيل إىل احلك�م الرشعي من غير معرفتها ،ولذلك

يعرف�ون ه�ذا العلم فيقول�ون :هو معرف�ة دالئل
جتده�م ِّ

الفقه إمجاالً  ،وكيفية االستفادة منها ،وحال املستفيد.

ث�م هي ق�د تكون متفق� ًا عليه�ا كالكتاب ،والس�نة،

واإلمج�اع ،والقي�اس ،وق�د تك�ون م�ن املختل�ف في�ه

كاالستحس�ان واملصالح املرس�لة ،واألخذ بأق�ل ما قيل،
ونحوها .

 منهاج الوصول للقايض البيضاوي (.)5/1

 اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي (.)208/1
55

واحل�ق أن اللغة العربي�ة ذات أثر ال خيفى يف مباحث

األدلة ،س�واء ما اتفق علي�ه أو اختلف فيه ،ومرد ذلك إىل

أنه ال سبيل إلعامل الدليل يف الوصول إىل احلكم الرشعي
إال إذا سبقته دراية لغوية يف فكر املستدل.

ومن ش�واهد التداخ�ل اللغوي يف أوس�اط الدالئل

الرشعية تفريق األصوليني يف دالالت الكتاب والسنة بني
ما كان منهام لفظ ًا مشترك ًا يف معانيه وما كان منهام مستقل
املعن�ى ،فجعل�وا دالل�ة األول ظنية الحتمال إرادة معنى
دون معن�ى ،وجعلوا دالل�ة الثاين قطعية للقطع يف لس�ان

الع�رب بعدم احتامل إرادة معنى آخر ،وهذا إن دل عىل

يشء فإنما يدل عىل اعتبارهم للس�ان الع�ريب ،وما أثر عنه

من املعاين واستقر.

 الوص�ول إىل األصول البن بره�ان ( ،)119/1أصول الفقه
لعب�د الوهاب خالف (ص  )37أص�ول الفقه للدكتور وهبه
الزحييل (.)441/1
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ومن ش�واهد التداخل اللغوي أيض ًا ،مسألة القياس

اللغ�وي ،وه�ي من أدق املس�ائل األصولي�ة يف الدليل
الرابع من املتفق عليه ،وهو القياس ،فمن أثبت القياس يف

اللغة مل حيتج إىل القياس الرشعي ،والذي حيتاج إىل توافق
بني األصول والفروع يف العلل ،والذي عىل أساسه يلحق

الف�رع باألصل يف احلك�م ،ومن مل يثبت القي�اس يف اللغة
احت�اج إىل القياس الرشع�ي ،إذ ال خمرج له غريه يف إثبات

األحكام الرشعية يف الفروع حمل النظر.

وم�ن األمثلة الت�ي يتجىل فيه�ا أثر ه�ذا االختالف،

الس�ارق يف قول�ه تع�اىل﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﴾  ،فم�ن أثب�ت القياس يف اللغة أحلق النش�ال

والنباش بالسارق يف احلكم ،إذ الرسقة يف أنظارهم مشتقة

 اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي (.)88/1

 سورة املائدة :اآلية .38
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م�ن استراق األعين ،وال�كل قد استرقها .وم�ن مل يثبته
احت�اج إىل القياس الرشع�ي ،فقال :إن الس�ارق إنام قطع
ألخ�ذه م�ال الغري خفية من ح�رز مثله ،وق�د وجدنا هذه
العلة يف النش�ال والنباش ،إذ إن كليهام أخذ مال غري خفية
ِم ْن حرز مثلهم ،فوجب إحلاقهام بالسارق يف القطع.
وغريه�ا كثير ،إال أن ما أوردته كاف يف اإلش�ارة إىل

هذا التداخل اللغوي يف الدالئل الرشعية .
***

 أص�ول الفق�ه للش�ايس (ص ،)95هناي�ة الس�ول لإلس�نوي
( ،)41/3اللمع يف أصول الفقه للشريازي (ص.)53
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ً
تاسعا
الدالالت اللفظية عند األصوليني
تعترب الدالالت اللفظية من أوثق املباحث األصولية

باللغوي�ات ،إذ ه�ي يف حقيقته�ا مس�تقاة م�ن الينابي�ع

اللغوية ،وإنام جييء الدور األصويل فيها من حيث التسليم
بنتائجه�ا ،واعتباره�ا م�ن مرش�دات النظ�ر االجتهادي

وموجهاته يف الدالئل الرشعية.

ومن نامذجها اخل�اص ،فهو لفظ موضوع للداللة

على معنى معين عىل س�بيل االنف�راد ،كأسماء األعالم،
واألعداد ،ونحوها ،فه�ذا مما ال تدخل لألصوليني فيه أو

 املس�تصفى حلج�ة اإلسلام الغ�زايل ( ،)315/1التوضي�ح
لص�در الرشيعة ( ،)29/1الوصول إىل األصول البن برهان
(.)97/1

 رشح الكوكب املنري البن النجار (.)104/3
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يف حتديد كنهه أو حقيقته ،إذ قد س�بق اللغويون إىل ذلك،
وإنام أضفى عليه األصوليون صفة القطع بنتيجته ،وإلزام

املجتهدين بمدلول ألفاظه.

وم�ن ش�واهد اعتن�اء األصوليين هب�ذه املباح�ث

اللفظي�ة ،قول اإلمام الغزايل ،يف كتابه املس�تصفى « :اعلم

أن هذا القطب هو عمدة علم األصول ،ألن ميدان س�عي
املجتهدي�ن يف اقتب�اس األحكام م�ن أصوهل�ا ،واجتنائها
م�ن أغصاهن�ا ،إذ نف�س األحكام ليس�ت ترتب�ط باختيار

املجتهدي�ن ورفعه�ا ووضعه�ا… وإنما جم�ال اضط�راب
املجتهد واكتس�ابه اس�تعامل الفك�ر يف اس�تنباط األحكام

واقتباسها من مداركها ».

وممن استخلص أوجه العالقة اللغوية يف هذه املباحث
 أصول الفقه للدكتور الزحييل (.)204/1

 املستصفى حلجة اإلسالم الغزايل (.)315/1
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األصولية األس�تاذ الدكتور وهب�ة الزحييل إذ يقول « :هلذا

وض�ع علماء األص�ول قواعد وضواب�ط ه�ي يف احلقيقة
مس�تمدة م�ن طبيعة اللغ�ة العربية واس�تعامالهتا يف املعاين

حس�بام قرر أئمة اللغة ،ووفق ًا لتتبع واس�تقراء األس�اليب

العربية ،فهي ليس�ت قواعد رشعي�ة أو دينية خاصة ،وإنام
هي عربية شك ً
ال وموضوع ًا ،نص ًا وروح ًا » .

والواقع أن النص الرشعي ال وصول إىل فهم ما يراد

ب�ه إال إذا س�بقته معرفة بأس�اليب البيان يف اللغ�ة العربية
وط�رق الداللة فيه�ا عىل املع�اين ،وما تدل علي�ه ألفاظها
مفردة أو مركبة .

***
 أصول الفقه للدكتور وهبة الزحييل (.)198/1
 املرجع السابق (.)197/1
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ً
عاشرا
النحويات يف املسائل األصولية
جييء النص عىل دخول النحويات يف املسائل األصولية

يف كالم ابن النجار عند عرضه لوجه االستمداد األصويل

من اللغة العربية حيث يقول..:أو من أحكام تركيبها فعلم
النحو ،أو من أحكام أفرادها فعلم الترصيف.

ويق�ول ابن الس�بكي يف رشوط املجتهد  « :ذو درجة

وسطى لغة وعربية من نحو وترصيف ».

ومن أوثق الشواهد عىل تداخل النحويات يف املسائل

األصولي�ة إن اإلمام الغزايل قد عق�د يف كتابه املنخول باب ًا
 رشح الكوكب املنري البن النجار (.)50-48/1

 مج�ع اجلوام�ع الب�ن الس�بكي ،م�ع رشح�ه للجلال املحلي
(.)421/2
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أسماه  :باب يف مقدار من النحو واحلروف ،وقد أش�ار

فيه إىل مجلة من النحويات التي يعتربها النحاة من مداخل
فقه املسائل النحوية ومن ذلك الكلم والكالم وتقسيامهتام،
وإضامر النداء ،واالس�م وما يتعلق به ،وتقسيامته من مبني
ومعرب ،والفعل وما يتعلق به ،واحلرف وما يتعلق به.

كام تناول يف هذا الباب احلروف من حيث خصائصها

النحوي�ة ،كما تن�اول في�ه مج�وع السلامة ،والتكسير ،
وأقسامها ،وبيان حال احلرف والفعل واالسم مع اجلمع،

واالستثناء ،وتقس�يامت األفعال التي تتعدى إىل مفعولني
إىل م�ا ينتظم من مفعولني مبتدأ وخرب  ،وإىل ما ال يأيت من

مفعولي�ه كالم يفه�م كقول�ك أعطيت زي�د ًا درهم ،فهذا

جيوز االقتصار فيه عىل أحد مفعولني.

 املنخول من تعليقات األصول للغزايل (ص .)79
 املصدر السابق (ص  )79وما بعدها.
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وم�ن أبرز مس�ائل االجتهاد األص�ويل والتي تأثرت

باملس�لامت النحوية ،مدل�ول قراءة الكسر يف قوله تعاىل:

﴿ ﭝ ﭞ ﭟ ﴾  إذ األص�ل يف كل

معطوف إحلاقه بام عطف عليه لفظ ًا وحك ًام ،إال أنه ملا كان
املعطوف عليه وهو الرأس واجبه املسح ،واملعطوف وهو

األرجل واجبها الغسل ،فقد حتري اآلخذون بقراءة الكرس

م�ن األصوليين ،ورشع�وا يف بح�ث املخ�ارج واألعذار
العلمي�ة  ،والت�ي تنجيه�م م�ن الزم العط�ف ،فقالوا :إن
الكسر يف اآلي�ة إنما ج�اء لرضورة ق�رب اجل�وار ،وعليه

فالثب�ات على الكرس يف املعط�وف عىل مكس�ور أوىل ،ثم
إن الع�رب ق�د تعطف اليشء عىل الشيء إذا قرب منه من

وجه ،وإن بعد من وجـوه ،ومن ذلك قول الشاعر:
 سورة املائدة :اآلية .6
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ورأيت زوج�ك يف الوغى

متقل�د ًا س�ـيـف ًا ورحمـا



والرم�ح ال يتقل�د ،لكن لكونه من األس�لحة عطف

علي�ه .وهذا إن دل عىل يشء فإنام ي�دل عىل أن كل عطف
ال يلزم منه اشتراك املعطوف واملعط�وف عليه يف احلكم،
وكذل�ك ف�إن عط�ف األرج�ل على ال�رأس ال يس�تلزم

اشرتاكهام يف املسح ،إذ العطف إنام جاء بينهام ألن إمساس

املاء بطريق الغس�ل قريب من إمس�اس املاء بطريق املسح،

فعطف عليه ال لكونه ممسوح ًا ،بدليل ذكره الكعبني.

وم�ن األع�ذار واملخ�ارج النحوي�ة الت�ي ارتآه�ا

اآلخذون بق�راءة الكرس يف ﴿ ﭟ ﴾ خروج ًا من

الزم العط�ف  ،وه�و االشتراك بني األرج�ل والرأس يف
 رشح ديوان املتنبي للعكربي ( ،)316/1وانظر (.)142/3

 املنخول من تعليقات األصول لإلمام الغزايل (ص .)203
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املس�ح ،قوهلم :إن الكرس يف الرأس إنام دخل بسبب الباء،

فإنه مفعول وموضعه النصب ،ويس�تحيل أن يستنبط من

الكسر الواقع يف األرجل ما يوجب املس�ح بس�بب كرسة
غري متأصلة.

***

66

أحد عشر
مناذج من القواعد اللغوية

يف مصنفات األصوليني
أثمرت املعرفة الواسعة عند األصوليني باللغة العربية

وفنوهنا ـ وما حتمته رشوط االستنباط واالستثامر احلكمي
ـ ظه�ور قدر كبري من القواعد اللغوية يف بطون املصنفات

األصولي�ة ،وملا كانت من الكثرة بحيث ال يمكن حرصها

يف مؤلف خمترص كهذا ،فقد رأيت أن أشير إىل نامذج منها
 انظ�ر يف ه�ذه املس�ألة « :الرس�الة للش�افعي ،املختصر البن
احلاج�ب ،املس�تصفى ،واملنخ�ول ،وكالمها حلجة اإلسلام
الغ�زايل ،اإلح�كام لآلم�دي ،تيسير التحرير ألمري بادش�اه،
رشح الكوكب املنري البن النجار ،مجع اجلوامع البن السبكي،
هناية الس�ول على منهاج الوصول لألس�نوي ،الربهان إلمام
احلرمين ،املوافق�ات للش�اطبي ،وانظ�ر أيض�ا  :التمهي�د يف
ختري�ج الفروع عىل األصول لألس�نوي ،ختري�ج الفروع عىل
األصول للزنجاين » ا.هـ.
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للداللة عىل ما تقدم تقريره :

 )1إذا دار اللف�ظ بني التأس�يس والتأكي�د تعني محله

على التأس�يس ،ومن ث�م فقد اتفق�وا على أن التأكيد عىل

خلاف األص�ل ،ألن األص�ل يف وضع ال�كالم  :إنام هو

إفهام السامع ما ليس عنده .

 )2اإلنشاءات يرتتب معناها عىل ترتيب ألفاظها .

 )3الفعل املضارع املثبت فيه مخس�ة أقوال ،واملشهور

 وه�و ظاه�ر كالم س�يبويه  -أن�ه مشترك بين احل�الواالستقبال ،ورجح ابن مالك احلال عند التجرد ،والثاين:

أنه حقيقة يف احلال جماز يف االس�تقبال ،والثالث  :عكسه ،

والراب�ع  :أنه يف احلال حقيقة وال يس�تعمل يف االس�تقبال
أصال ال حقيقة وال جمازا  ،واخلامس  :عكسه .

 )4املض�ارع املنفي ب�ـ « ال » يتخلص إىل االس�تقبال

عن�د س�يبويه ،وق�ال األخف�ش  :إن�ه باق على صالحيته
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لألمري�ن ،واخت�اره اب�ن مالك يف التس�هيل ،ف�إن دخلت
علي�ه « الم » االبت�داء  ،أو حص�ل النف�ي ب�ـ « لي�س » أو

« م�ا » أو « إن » مضارع� ًا كان أو غريه ،ففي تعيينه للحال

مذهبان ،األكثرون عىل أنه يتعني،ثم صحح يف الكالم عىل

« ما » احلجازية خالفه .

 )5إطالق املشتق كاسم الفاعل واسم املفعول باعتبار

احلال حقيقة بال نزاع ،وإطالقه باعتبار املستقبل جماز قطعا،

وإن كان باعتب�ار امل�ايض ففي�ه مذاه�ب  ،وأصحه�ا عند

اإلمام فخر الدين وأتباعه  :أنه جماز ،س�واء أمكن مقارنته

ل�ه أو ال ،والث�اين  :أنه حقيقة مطلق� ًا ،والثالث  :التفصيل
بين املمكن وغيره  ،وتوقف اآلمدي واب�ن احلاجب فلم
يصححا يف املسألة شيئا ،وحمل اخلالف فيام إذا مل يطرأ عىل
املح�ل وصف وجودي يناقض املعن�ى األول أو يضاده ،

وإال فإنه يكون جمازا اتفاقا .

 )6إذا امتن�ع اجلم�ع بين مدل�ويل املشترك مل جي�ز
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استعامله فيهام معا ،كاستعامل لفظ «افعل» يف األمر باليشء
والتهدي�د عليه  -إذا جعلناه مشتركا بينهما  -ألن األمر
يقتيض التحصيل ،والتهديد يقتيض الرتك .

 )7املشرتك ال عموم له إال إذا وقع بعد نفي ،ومثاله:

« واهلل ال أكل�م م�والك » فإن�ه حينث بكالم امل�وىل األعىل

واألسفل .

 )8اس�تعامل اللف�ظ يف حقيقت�ه وجم�ازه ويف جمازي�ه

حكمه حكم استعامل املشرتك يف حقيقتيه .

 )9املجاز ال يدخل يف احلروف ،فال يعرب بحرف عن

ح�رف ،وال بح�رف عن اس�م ،وال بالعك�س ،إذ احلرف

ليس مقصودا يف نفسه ،وإنام هو تابع لغريه ،وهلذا يعرفونه

بأنه الذي يدل عىل معنى يف غريه.

 )10إذا مل ينتظ�م ال�كالم إال بارت�كاب جم�از ـ زيادة

أو نقصان�ا ـ فمج�از النقص�ان أوىل ،ألن احلذف يف كالم

العرب أكثر من الزيادة.
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 )11إذا تع�ارض املج�از واإلضمار اس�تويا فيكون

اللف�ظ جمم ً
ال  -كام يف املحص�ول واملنتخب  -فال يرتجح

أحدمها عىل اآلخر إال بدليل ،الس�توائهام يف االحتياج إىل
القرين�ة ويف احتمال خفائها ،وذل�ك ألن كال منهام حيتاج

إىل قرين�ة متنع املخاطب عن فهم الظاهر ،وتردد يف املعامل،

فج�زم أوال ب�أن املج�از أوىل لكثرت�ه ،ث�م ع�اد فاعتربمها

ســواء.

 )12ال�واو العاطف�ة تشرك يف احلكم بين املعطوف

واملعطوف عليه .

 )13واو العط�ف بمثاب�ة أل�ف التثني�ة م�ع االثنني،

وبمثاب�ة واو اجلمع مع الثالثة فصاع�دا ،حتى يكون قول

القائل  :قام الزيدان  ،كقوله قام زيد وزيد .

 )14الفاء تقتيض ترشيك ما بعدها ملا قبلها يف حكمه،

واجلمه�ور عىل أهنا تدل عىل الرتتيب بال مهلة ،ويعرب عنه
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بالتعقيب ،وقال الفراء  :جيوز أن يكون ما بعدمها س�ابقا،
وق�ال اجلرم�ي  :إن دخلت عىل األماك�ن واملطر فال تقبل

الرتتيب .

 )15إذا دار اللف�ظ بين احلقيق�ة واملج�از ،ج�از أن

يك�ون كالمه�ا م�رادا عند الش�افعي  ،وق�ال أب�و حنيفة :
ال جيوز إرادة احلقيقة واملجاز يف حالة واحدة .

 )16يصرف اللفظ إىل املج�از لظهور قرينة وكذلك

عند تعذر احلقائق الثالث ،صونا للفظ عن اإلمهال ،ويعرب

عن ذلك بأن « إعامل اللفظ أوىل من إلغائه ».

 )17إذا ورد أمران متعاقبان بفعلني متامثلني ،والثاين

غير معطوف ،فإن من�ع من القول بتك�رار املأمور به مانع

ع�ادي مح�ل الثاين على التأكيد ،وإال فقي�ل  :يكون الثاين
توكيدا أيضا ،عملا برباءة الذمة ،ولكثرة التأكيد يف مثله،

وقيل  :ال  ،بل يعمل هبام لفائدة التأسيس ،وقيل  :بالوقف
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للتع�ارض ،فإن كان الثاين معطوفا ،كان العمل هبام أرجح

من التأكيد ،فإن حصل للتأكيد رجحان بيشء من األمرين
العاديين ،تع�ارض ه�و والعط�ف ،ف�إن ترج�ح أحدمها

قدمن�اه ،وإال توقفن�ا ،واخت�ار اإلم�ام ال�رازي واآلمدي
العمل هبام يف هذا القس�م أيضا ،إال أن الرازي فرض ذلك
يف رجح�ان التعريف ،وقال اآلم�دي  :إن اجتمع األمران

يف معارضة حرف العطف فالظاهر الوقف.

 )18اجلمهور عىل أن العرب وضعت للعموم صيغا

ختص�ه ،ف�ان اس�تعمل للخص�وص كان جم�ازا ،وعك�س
مجاع�ة ،وق�ال الق�ايض  :اللف�ظ مشترك بينهما  ،واختار
اآلم�دي التوق�ف ،وقي�ل بالتوقف يف األخب�ار ،والوعد،

والوعيد ،دون األمر والنهي .

 )19صيغ�ة « كل » عند اإلطلاق من ألفاظ العموم

الدالة على التفصيل  ،أي ثبوت احلك�م لكل واحد ،وقد
يراد هبا اهليئة االجتامعية بقرينة .
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 « )20م�ن » عام�ة يف أويل العل�م  ،و « م�ا » عام�ة

يف غريه�م ،وأوه�م ن�ص لس�يبويه أن « م�ا » ألويل العلم

وغريه�م ،ورشط إفادهتام العم�وم  :أن تكونا رشطيتني أو
اس�تفهاميتني ،فأما النك�رة املوصوف�ة واملوصولة فإهنام ال

يعامن ،وكذلك إذا كانت «ما» نكرة غري موصوفة.

 )21اجلم�ع إذا كان مضاف�ا أو حملى ب�ـ « أل » الت�ي

ليس�ت للعهد يعم عند اجلمهور ،إذا مل تقم قرينة تدل عىل

عدم العموم.

 )22اذا احتمل كون «أل» للعهد أو لغريه ـ كاجلنس

أو العم�وم ـ فإن�ا نحمله�ا عىل العه�د ،ألن تقدم�ه قرينة

مرشدة إليه .

 )23النكرة يف س�ياق النفي تعم سواء بارشها النفي

أو بارشها عاملها  ،وسواء كان الثاين «ما» أو «مل» أو «لن»

أو « ليس » أو غريها.
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 )24املأم�ور به إذا كان اس�م جنس جمموع� ًا جمرور ًا

ب�ـ « م�ن » فمقتضاه اإلجي�اب ،من كل ن�وع مل يقم الدليل

عىل إخراجـه .

 )25النف�ي املض�اف إىل جن�س الفعل جي�ب العمل

بمقتض�اه وال يع�د من املجمالت عند الش�افعية  ،وذهب
احلنفية إىل امتناع العمل به ودعوى اإلمجال .

 )26املتكل�م يدخ�ل يف عم�وم متعل�ق خطاب�ه عند

األكثرين ،سواء كان خربا أو أمرا أو هنيا .

 )27حقيق�ة االس�تثناء  :إخ�راج بع�ض اجلملة عن

اجلملة بحرف «إال» أو ما يقوم مقامه ،وعند أيب حنيفة أن

ا الستثناء لفظ يدخل عىل الكالم العام فيمنعه من اقتضاء

العموم واالستغراق .

 )28االس�تثناء م�ن الع�دد جائ�ز ،وال ف�رق بني أن

يكون من معني أم ال .
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 )29ال جي�وز تقدي�م املس�تثنى يف أول ال�كالم ،ولو

تقدمه حرف نفي فاملنع أيضا باق.

 )30ختصي�ص احلكم بصفة من أوصاف اليشء يدل

على نف�ي احلكم عام ع�دا حمل تلك الصف�ة عند أصحاب
الشافعي ومنع أصحاب أيب حنيفة من ذلك .

 )31األم�ر بالشيء ه�ل هو هن�ي عن ض�ده ؟ فعند

الش�افعي لي�س هني�ا عن ض�ده وك�ذا العك�س  ،وذهب
احلنفية إىل خالف ذلك .

***
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ثاني عشر
ذكر بعض األصوليني املربزين
يف اللغة العربية وعلومها
عبر الزركشي ع�ن براع�ة األصوليين يف اللغ�ة

العربي�ة وعلومه�ا فق�ال  « :ف�إن األصوليين ق�د دقق�وا
النظر يف فهم أش�ياء من كالم الع�رب مل تصل إليها النحاة

وال اللغويون » ا.هـ

وق�د هب�رت تل�ك الرباع�ة املؤرخني  -وم�ن هؤالء

الذهبي  -فكتب يف وصف ابن احلاجب « :وخالف النحاة

يف مسائل دقيقة ،وأورد عليهم إشكاالت مفحمة » ا.هـ

على أن ه�ذه الرباع�ة الت�ي اش�تهر هب�ا األصوليون

 -وأبرز بعضها املش�تغلون بالتاريخ الفقهي واألصويل -

ليس�ت غريبة عىل أه�ل العلم عامة  ،فكي�ف باألصوليني

منهم ؟
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وقد أش�ار أبو احلسين بن ف�ارس إىل حتمية اإلجادة

يف اللغ�ة العربية وعلومها عىل كل مش�تغل بالعلم  ،فقال:

« تعل�م علم اللغة واجب عىل أه�ل العلم  ،لئال حييدوا يف

تأليفهم أو فتياهم عن سنن االستقراء ».

وق�ال أيض�ا  « :وكذل�ك احلاج�ة إىل عل�م العربي�ة،

ف�إن اإلعراب هو الف�ارق بني املعاين ،أال ت�رى إذا قلت :
ما أحس�ن زيد ،مل تفرق بني التعجب واالس�تفهام والنفي
إال باإلعراب ؟ » ا.هـ

وللطرباين تعبري عجيب مش�عر برضورة التوس�ع يف

إدراك اللسان العريب فقال  « :إين ألعجب ممن يقرأ القرآن

كيف يلتذ بتالوته ومل يفهم معناه » ا.هـ

ولعل من الالئق البدء بأول من صنف يف هذا العلم ،

وه�و اإلم�ام الش�افعي  ،فقد كان حج�ة يف اللغ�ة العربية

وعلومها  ،وكافيك بقوله يف أمهيتها  « :فعىل كل مسلم أن

يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده » ا.هـ
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ويق�ول يف موض�ع آخ�ر  « :والعل�م به عن�د العرب

كالعلم بالسنة عند أهل الفقه ،وال نعلم رج ً
ال مجع السنن،
فلم يذهب عليه يشء منها » ا.هـ

ويعبر اجللال الس�يوطي يف كتاب�ه « بغي�ة الوعاة يف

طبقات اللغويني والنحاة » عن حممد بن احلس�ن الش�يباين
صاح�ب أيب حنيف�ة  ،فيق�ول  « :كان إمام� ًا يف اللغ�ة

العربية » ا.هـ

وجاء يف الفتح املبني للمراغي وصف أبو بكر القفال

الش�ايس بقول�ه  « :كان أوح�د عصره يف الفق�ه والكالم
واألصول واللغة واألدب » ا.هـ

وق�د أعج�ب اخللي�ل بن أمح�د  -إمام أه�ل اللغة يف

وقته  -بالن ّظام املعتزيل  -إبراهيم بن س ّيار البرصي  -وبام
وصل�ت إلي�ه مدركاته يف اللغة العربي�ة وعلومها  ،وذلك
مل�ا ج�اء به والده إلي�ه ليتعلم عليه النحو  ،فس�أله ممتحنا :
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ي�ا بن�ي صف يل ه�ذه الزجاج�ة ؟ فقال  :بم�دح أم بذم ؟

ق�ال :بم�دح  ،ق�ال  :ال تريك الق�ذى  ،وال تقبل األذى ،
وال تسرت ما وراءها ،قال :فذمها ،قال  :يرسع إليها الكرس

وال تقبل اجلرب ا.هـ

وقد صنف املعايف النهرواين القايض كتاب « املحاورة

يف العربي�ة » ،ويصف�ه اب�ن الندي�م فيق�ول  « :إن ل�ه نيف� ًا
ومخسني رسالة يف الفقه والكالم والنحو » ا.هـ  ،ووصف
املؤرخ�ون ابن فورك فقال�وا  « :كان فقيه ًا ش�افعي ًا متكل ًام

أصولي ًا أديب ًا نحوي ًا واعظ ًا » ا.هـ

وم�ن مصنف�ات امل�اوردي يف األدب كت�اب « أدب

الدني�ا والدي�ن »  ،والبن حزم الظاه�ري كتاب يف األدب

واس�مه  « :ط�وق احلامم�ة يف األلف�ة واآلالف »  ،والب�ن
الس�يد البطلي�ويس تصانيف يف اللغ�ة العربي�ة وعلومها،
ومنه�ا  « :املثلث يف اللغة » ،ومنها  « :االقتضاب يف رشح

أدب الكتاب البن قتيبة» ،ومنها أيض ًا  « :رشح سقط الزند
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أليب العلاء » ،وله أيضا ً « :كتاب يف احلروف اخلمس�ة »،

وقد مجع فيه كل غريب يف حروف السين والصاد والضاد

والط�اء وال�دال  ،ومنها كتاب « إصلاح اخللل الواقع يف
اجلمل »  ،ومنها « اخللل يف رشح أبيات اجلمل » ،وذكر له

ابن خلكان « رشح ديوان املتنبي » ا.هـ

وق�د برع أبو املحاس�ن البيهق�ي يف األدب وأجاد يف

الش�عر  ،وترك ع�دد ًا من املصنفات األدبي�ة ،منها « رشح
احلامسة » ،ومنها  « :نفثة املصدور يف األدب » ا.هـ

وق�د يعج�ب الناظر يف احلس�ن ب�ن صايف الش�افعي

النح�وي األص�ويل فق�د كان يلق�ب « مل�ك النح�اة »،

وكان يصف نفس�ه بذلك الوصف  -كام اس�تقر يف عقول
الناس وألس�نتها  -وقد صنف يف النحو تصانيف عديدة،

منه�ا « :احل�اوي » وأيض� ًا « املنتخ�ب » ،ول�ه يف األدب

« مقامات احلريري » و « التذكرة السفرية » كام له « ديوان
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ش�عر » وصنف يف العروض « التذكرة » وله يف الترصيف
« املقتصد » ا.هـ

وقد قالوا عن صدر الدين بن الوكيل « :قال الش�عر،

وكان أعجوب�ة يف ال�ذكاء  ،حف�ظ املفص�ل يف مائـ�ة يوم،
وحف�ظ دي�وان املتنب�ي يف مجع�ة ،ومقام�ات احلري�ري يف

مخسين يوم� ًا  ،وكان ال يم�ر بش�اهد للع�رب إال حف�ظ
القصيدة كلها » ا .هـ

وقال اإلس�نوي ع�ن رساج الدي�ن األرمنت�ي الفقيه

الش�افعي  « :كان يف الفق�ه إمامـ� ًا م�ع فضـيل�ة تام�ة يف

األص�ول والنحو ،وكان حس�ن املحارضة حيس�ن األدب

ونظم الشعر » ا .هـ

وكان علاء الدي�ن القون�وي حمك ً
ما للعربي�ة ،ق�وي

الكتاب�ة ،له الي�د الطوىل يف األدب .وقد ب�رع عبد الرحيم

اإلس�نوي يف كل العلوم وخاصة األص�ول والعربية حتى
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كتب له أبو حيان يقول  « :بحثت عىل الشيخ عبد الرحيم
اإلس�نوي كتاب التس�هيل  ..ثم قال له :مل أش�يخ أحد ًا يف

مثل سنك » ا.هـ

وللفخ�ر ال�رازي تف�وق واض�ح يف التصنيف�ات

اللغوي�ة ،وم�ن ذلك يف عل�وم البالغ�ة  « :هناية اإلجياز يف
دراي�ة اإلعجاز » ،ول�ه أيض ًا  « :رشح ديوان س�قط الزند

للمع�ري » ،ولس�هل ب�ن حمم�د األزدي الفقي�ه املالك�ي
األص�ويل رضب ال خيف�ى يف النح�و والعربي�ة  ،ول�ه فيها

كتاب رتبه عىل أبواب كتاب سيبويه .

ونق�ل يف الفتح املبني ع�ن ابن مهدي يف معجمه قوله

ع�ن اب�ن احلاج�ب « :كان عالمة زمان�ه ورئي�س أقرانه،
اس�تخرج م�ا كمن م�ن درر الفه�م ،ومزج نح�و األلفاظ

بنحو املعاين ،وأس�س قواعد تلك املباين » ا.هـ  ،ووصفه
ابن أيب شامة الدمشقي فقال  « :كان ابن احلاجب ركنا من

أركان الدين يف العلم والعمل  ،بارعا يف العلوم األصولية
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وحتقيق عل�م العربية ا.هـ  ،ومن مصنفاته يف اللغة العربية
وعلومه�ا  « :الكافي�ة » و « األم�ايل » يف النحو و« املقصد
اجلليل» يف العروض .

وألمح�د ب�ن حمم�د األزدي االش�بييل املع�روف

ب�أيب العب�اس ب�ن احل�اج مصنف�ات عدي�دة يف العربي�ة،

منه�ا « :إملاء يف كتاب س�يبويه » و « مصنف يف اإلمالة »
و « خمترص خصائص ابن جني » ،ولشهاب الدين املقديس

الدمشقي الشافعي « مقدمة » يف النحو  ،وله أيض ًا « نظم

مفص�ل الزخمرشي » يف النحو أيض� ًا  ،وهو فوق ذلك قال

عنه تاج الدين الفزاري  -فيام نقله عنه احلافظ علم الدين
البزايل  « :بلغ درجة االجتهاد » ا.هـ

وللش�هاب الق�رايف كت�اب « اخلصائ�ص » يف قواعد

اللغ�ة العربية ،وأيض ًا كتاب « العقد املنظوم يف اخلصوص

والعم�وم » ،وال خيفى ما قاله قايض القضاة تقي الدين بن
ش�كر « :أمجع الشافعية واملالكية عىل أن أفضل أهل القرن
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الس�ابع بالدي�ار املرصية ثالث�ة  :القرايف بمصر القديمة،
وابن املنري باس�كندرية ،وابن دقيق العيد بالقاهرة ،وكلهم
مالكية ،إال ابن دقيق العيد فإنه مجع بني املذهبني ا.هـ

وللقايض نارص الدين البيضاوي الش�افعي جهود ال

ختفى يف التصاني�ف النحوية ،منها  :كتاب « رشح الكافية
البن احلاجب » يف النحو  ،وأيضا كتاب « لب األلباب يف
علم اإلعراب » ،ولكامل الدين القليويب « املقدمة األمحدية
يف أص�ول العربي�ة » ،ولقط�ب الدي�ن الشيرازي « رشح

مفتاح السكاكي» يف البالغة .

وحلس�ام الدي�ن الس�غناقي « كت�اب النج�اح» يف

الصرف ،ولرك�ن الدين االستراباذي ثالث�ة رشوح عىل
مقدمة ابن احلاجب يف النحو  :مطول وخمترص ومتوس�ط،

ولش�مس الدي�ن اخلطيب اجل�زري « رشح على ألفية بن
مال�ك » يف النح�و  ،وإلبراهي�م ب�ن هب�ة اهلل « رشح ألفية

اب�ن مال�ك» و« نثري�ة األلفي�ة » ،وأليب العباس ب�ن البناء
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« كليات يف العربية » و« الروض املريع يف صناعة البديع »،
وأليب عب�د اهلل القفيص « املرتبة الس�نية يف عل�م العربية »،

وللجالل القزويني كت�اب « التلخيص لعلوم البالغة من
مفتاح الس�كاكي» ورشحه رشح ًا سماه « اإليضاح » ،وله

أيض� ًا « الش�ذر املرج�اين » ،وه�و خمترص لدي�وان أيب بكر

األرج�اين ،ولت�اج الدي�ن ب�ن الرتكماين  « :تعليق�ة » عىل
مقدم�ة اب�ن احلاج�ب يف النح�و  ،و« رشح املق�رب البن
عصفور» و« رشح عروض ابن احلاجب » .

وقد اشترك ش�مس الدي�ن الس�فاقيس األصويل مع

أخي�ه بره�ان الدي�ن يف تصنيف كت�اب « إع�راب القرآن

العظي�م » ،وألكم�ل الدي�ن الباب�ريت « رشح تلخي�ص
املعاين » يف البالغة ،و « رشح ألفية ابن معطي » يف النحو،
وأليب اس�حاق الش�اطبي « رشح اخلالص�ة » و « إرش�اد

اهل�ادي » وكالمها يف النحو ،وله أيض� ًا كتاب « اإلفادات
واإلنشادات » يف األدب  ،ولسعد الدين التفتازاين « رشح
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الترصي�ف للع�زي » يف الصرف ،و« املط�ول » و« خمترص

املطول » يف البالغة ا.هـ

وم�ن املبدعين يف التصاني�ف النحوي�ة العالم�ة

الس�يوطي ،فقد ألف كتاب « األش�باه والنظائر النحوية »
و « االقرتاح يف علم أصول النحو » و « مهع اهلوامع رشح

مجع اجلوامع » و « املزهر يف علوم اللغة » و «رشح شواهد
مغني اللبيب » وغريها .

ولعل املطلع عىل ما اشرتطه األصوليون يف االجتهاد

 من إدراك قدر من اللغة العربية يمكنه من فهم النصوصوسلامة االس�تنباط  -ال يس�تغرب تلك األوصاف التي

امتألت هبا كتب التاريخ الفقهي واألصويل ،وقد ال يكون

م�ن املبالغ�ة القول برضورة التلازم  -يف حق األصويل -
بني الوصفني .

وق�د تكون عبارة حجة اإلسلام الغ�زايل  -رمحه اهلل
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تعاىل  -إىل رضورة توافر هذه املعرفة يف إدراك كل أصويل
كافية  ،فقد قال يف القطب الثالث من كتابه فيِ كيفية استثامر

األح�كام من مثم�رات األصول  « :اعل�م أن هذا القطب
هو عم�دة علم األص�ول ألنه ميدان س�عي املجتهدين يف
اقتب�اس األحكام م�ن أصوهلا واجتنائها م�ن أغصاهنا ،إذ

نف�س األحكام ليس�ت ترتبط باختي�ار املجتهدين ورفعها
ووضعها » ا.هـ



***
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خامتــــة
احلم�د هلل أوالً وآخ�ر ًا ،وصلى اهلل عىل س�يدنا حممد

وآله وصحبه ومن اهتدى هبديه ..
أما بعــــد:

فما تق�دم إي�راده مش�عر ب�وزن اللغ�ة العربي�ة عن�د

األصوليين وتأثرياهت�ا املتع�ددة باختلاف ختصصاهت�ا

يف املباح�ث األصولي�ة ،ومل�ا تبين ه�ذا فس�أختم كالمي
وتقري�رايت بام أورده العالمة الش�اطبي إمام األصوليني يف

عصره ،ورائده�م يف مؤلف�ات بحث املقاص�د الترشيعية
يف مس�ائل األح�كام التكليفي�ة والوضعي�ة ،إذ يق�ول يف

كتاب�ه املوافقات :وغال�ب ما صنف من أص�ول الفقه من

الفنون إنام هو من املطالب العربية التي تكفل املجتهد فيها

باجل�واب عنه�ا ،وما س�واها من املقدمات فق�د يكفي فيه
التقليد.

 املوافقات يف أصول الرشيعة للشاطبي (.)117/4
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واحل�ق أن ه�ذه العبارة عىل قل�ة أحرفه�ا وألفاظها،

مشعرة بعظيم الثقل اللغوي يف املسلامت األصولية.

ولع�ل فيام قدمته  -ما أحس�به  -مش�عر ًا بعظيم قدر

اللغة العربية يف منظور األصوليني ،مب ِّين ًا لتوسطها أمهات

املس�ائل األصولي�ة  ،وأهنا تش�كل ثق ً
ال كبير ًا يف املؤلفات

األصولي�ة  ،وعلى اختلاف مناه�ج التألي�ف املس�تقر

عندهم.

ومل�ا تبني هذا  -بحمد اهلل تعاىل وتوفيقه  -أرجتي من

اهلل تعاىل قبوله ،وأن يضع ملا كتبته القبول يف أوس�اط أهل

العلم به من الناظرين فيه إنه ويل ذلك ،والقادر عليه.

وأصلي وأس�لم على رس�ول اهلل األمين وعلى آل�ه

وأصحابه أمجعني.

***
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املصادر واملراجـع
أو ًال :كتب أصول الفقه:
 -1اإلحكام يف أص�ول األحكام ،لعيل بن حممد اآلمدي ،دار
الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل 1984م.

 -2إح�كام الفص�ول يف أحكام األصول ،لس�ليامن بن خلف
الباجي -مؤسسة الرسالة ،بريوت 1989م.

 -3أصول الش�ايس ،لنظ�ام الدين أمحد بن حممد بن إس�حاق
الش�هري بالش�ايس ،ط دار الكت�اب الع�ريب ،بيروت،

1982م.

 -4إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،ملحمد بن
عيل بن حممد الشوكاين ،دار املعرفة ،بريوت 1982م.

 -5أص�ول الترشي�ع اإلسلامي للدكت�ور علي حس�ب اهلل،
ط دار املعارف ،مرص 1959م.
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 -6أصول الفقه اإلسالمي للدكتور وهبة الزحييل ،دار الفكر
للطباعة والتوزيع ،دمشق1986 ،م.

 -7الربهان يف أصول الفقه ،إلمام احلرمني عبد امللك اجلويني،
ط قطر 1399هـ.

 -8تيسري التحرير ،ملحمد أمني احلسيني الشهري بأمري بادشاه،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،بدون تاريخ .

 -9التنقي�ح يف أص�ول الفقه مع التوضيح علي�ه لعبيد اهلل ابن
مس�عود البخ�اري الش�هري بص�در الرشيع�ة ،دار الكتب

العلمي�ة ،بريوت ،عن ط حممد عيل صبيح وأوالده ،مرص
1957م.

 -10التلويح يف كش�ف حقائق التنقيح عىل التوضيح ،لس�عد
الدي�ن بن عم�ر التفت�ازاين ،تصوير دار الكت�ب العلمية،
بريوت ،عن طبعة صبيح وأوالده ،مرص 1957م.

 -11مجع اجلوامع ،لعبد الوهاب بن عيل الشهري بابن السبكي،
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م�ع رشحه للجالل املحىل ،دار الكت�ب العلمية ،بريوت،
لبنان 1983م.

 -12الرسالة يف أصول الفقه ،لإلمام حممد بن إدريس الشافعي،
حتقيق األستاذ أمحد شاكر ،ط القاهرة 1979م.

 -13س�لم الوص�ول ،ملحم�د عيل املطيع�ي إىل هناية الس�ول
لإلسنوي ،عامل الكتب ،القاهرة 1343هـ .

 -14رشح طلع�ة الش�مس على األلفي�ة ،أليب حمم�د

عب�د اهلل ب�ن محي�د الس�املي ،املطبع�ة الرشقي�ة ومكتبتها،
مس�قط س�لطنة عمان1981 ،م ،بعناي�ة وزارة التراث

القومي والثقافة.

 -15رشح الكوكب املنري ،البن النجار الفتوحي احلنبيل ،دار
الفكر -دمشق 1980م.

 -16فت�ح الودود ،ملحم�د حييى بن حممد املختار الش�نقيطي
على مراق�ي الس�عود ،املطبع�ة املولوي�ة ،ف�اس ،املغ�رب
1327هـ.
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 -17فوات�ح الرمح�وت ،لعبد العلي األنصاري الش�هري بابن
نظ�ام الدين رشح مس�لم الثبوت البن عبد الش�كور ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان 1983م.

 -18املوافق�ات يف أص�ول الترشي�ع ،إلبراهي�م ب�ن موس�ى
الشاطبي ،ط دار املعرفة ،بريوت 1982م.

 -19املخترص لعثامن بن عمر الشهري بابن احلاجب ،ط مكتبة
الكليات األزهرية ،القاهرة 1973م.

 -20مرتق�ى الوص�ول إىل علم األص�ول ،أليب بكر حممد بن
حمم�د األندلسي الش�هري بابن عاص�م ،املطبع�ة املولوية،

فاس املغرب  1327هـ.

 -21منه�اج الوص�ول إىل عل�م األص�ول ،لعب�د اهلل بن عمر

البيض�اوي م�ع رشح�ه هناي�ة الس�ول لألس�نوي ،ع�امل

الكتب ،القاهرة 1343هـ.

 -22املستصفى ،حلجة اإلسالم اإلمام حممد بن حممد الغزايل،
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دار الكتب العلمية ،بريوت 1983م.
 -23مراق�ي الس�عود ،لس�يدي عب�د اهلل ب�ن احل�اج إبراهيم،
املطبعة املولوية ،فاس -املغرب 1327هـ.

 -24هناي�ة الس�ول ،لعبد الرحيم بن احلسين اإلس�نوي عىل

منهاج الوصول للقايض البيضاوي عامل الكتب ،القاهرة،
1343هـ.

 -25نيل الس�ول عىل مرتقى الوص�ول ،البن عاصم ،املطبعة
املولوية ،فاس ،املغرب 1327هـ.

 -26الوصول إىل األصول ،ألمحد بن عيل بن برهان البغدادي،
مكتبة املعارف ،الرياض ،السعودية1983 ،م.

 -27الوجي�ز يف أص�ول الترشي�ع اإلسلامي ،للدكتور حممد
حسن هيتو ،مؤسسة الرسالة -بريوت 1983م-
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ثاني ًا :كتب يف اللغة العربية وعلومها :
 -1تاج العروس ملحمد بن حممد احلسيني أبو الفيض الزبيدي،
طبعة مرص1307 ،هـ.

 -2خزان�ة األدب ول�ب لباب لس�ان العرب لعب�د القادر بن
عمر البغدادي ،بوالق ،مرص1299 ،م.

 -3رشح دي�وان املتنب�ي للعكبري ،املطبع�ة الرشقي�ة ،مرص،
1308هـ.

 -4املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،للعالمة عبد الرمحن جالل
الدين السيوطي ،دار الفكر (بدون).

ثالث ًا :كتب التاريخ والرتاجم :
 -1بغي�ة الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة ،للحافظ جالل
الدين عبد الرمحن الس�يوطي ،دار الفك�ر ،الطبعة الثانية،

 1979م.
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 -2ترتي�ب امل�دارك وتقري�ب املس�الك ملعرفة أعلام مذهب
مال�ك ،للق�ايض عي�اض اليحصب�ي ،مكتب�ة دار احلي�اة

(بدون).

 -3سير أعالم النبالء ،لإلمام شمس الدين حممد بن أمحد بن

عثامن الذهبي ،مؤسس�ة الرس�الة بيروت ،الطبعة الثامنة
1412هـ 1992 -م.

 -4شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،لإلمام شهاب الدين
أيب الفالح عبد احلي بن أمحد بن حممد الش�هري بابن العامد
احلنبيل ،دار ابن كثري بريوت ،الطبعة األوىل 1993م.

 -5طبقات الشافعية الكربى ،لتاج الدين أيب نرص عبد الوهاب
بن عيل بن عبد الكايف الس�بكي ،حتقيق  :عبد الفتاح حممد
احللو وحمم�ود حممد الطناحي ،دار إحي�اء الكتب العربية

(بدون تاريخ ).

 -6الفت�ح املبين يف طبق�ات األصوليين للعالم�ة عب�د اهلل
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مصطف�ى املراغ�ي ،الن�ارش :املكتب�ة األزهري�ة للتراث

القاهرة1419 ،هـ 1999 -م.

***
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