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  الفقهي وأثرها األصوليين عند االقتران داللة
  

  شحيبر هاني فادي الدكتور

  وأصوله اإلسالمي الفقه قسم

  دمشق جامعة - الشريعة كلية

  الملخص
 كـانوا  أنهم وذلك ومصنفاتهم، المسلمين علماء تآليف في ثابت أمر بالدليل الشرعي الحكم ارتباط إن

 والمـشاهد  الظاهر بل أساس،، أو أصٍل إلى استناٍد دون قوالً يقولون يكونوا فلم ومحققين، منصفين

 خفيـة؛  داللة أو أمارة أو حال شاهد كان ولو حتى وبرهاناً حجة يسمى ما بكل اعتنوا أنهم كتبهم في

  .علم بغير القول عن وبعيداً متين، أساس على مبنياً استنباطهم ليكون وذلك

: الداللة واضح هو ما األلفاظ من وكان الفقه، صولأ علم مباحث أهم من األلفاظ مباحث كانت لماو

 المفهوم وداللة اإلشارة كداللة: الداللة خفي هو وما والنهي، واألمر والمقيد والمطلق والخاص كالعام

 يتعرض فلم قليالً، األصول كتب في االقتران داللة حظ وكان .الدالالت من وغيرها االقتران وداللة

 بالبحث جديرة فهي سيأتي، كما بمكان األهمية من أنها مع المصادر، نم قليٌل عدد إال لذكرها

  . ذلك على التطبيقية األمثلة مع حقيقتها، وبيان الداللة هذه في الكتابة على عزمت لذلك والدراسة،

 أو آية في ورد فلو الحكم؟ في بينهما التسوية ذلك يقتضي اللفظ في شيئين بين الشارع قرن إذا فهل

 المتعاطفة األشياء هذه على نحكم فهل الوجوب، معلوم األشياء تلك أحد وكان متعاطفة، اءأشي حديث

  ؟ الوجوب له ثبت بما الذكر في اقترنت ألنها واجبة بأنها هاجميع

 لها مجيٍز بين العلماء، بين فيها المختلف الدالالت من الداللة هذه أن والدراسة البحث بعد تبين   

 أربعة إلى حجيتها في انقسموا إذاً األصول فعلماء عليهما، ومشترٍط بينهما ٍطومتوس منها ومانٍع

 االستئناسية األدلة من عدها يمكن ذلك على وبناء إليه، ذهب فيما وحجته دليله مذهٍب ولكل مذاهب،

 بعض ذلك إلى ذهب كما عليها يعتمد التي األساسية األدلة من وليس الفقهية األحكام استنباط في

  .علماءال

 األحكام أغلب في تطبيقاتها فلها بالقليلة، وليست كثيرة الفقهية الداللة هذه تطبيقات أن تبين وقد كذلك

  .ذلك وغير واللغة والحديث التفسير من الشريعة علوم أغلب في تطبيقاتها لها بل الفقهية،
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  :المقدمة

لى آله وصحبه أجمعين، ومن تـبعهم       الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وع         

  :   بإحساٍن إلى يوم الدين، أما بعد

فإن األدلة عند األصوليين نالت حظاً كبيراً من البحث واالستقصاء والدراسة وتمحيص األقوال فيهـا،               

وذلك أن األحكام الشرعية إما أن تكون ثابتة بالنص، وإما باالستدالل، وداللة االقتـران مـن قبيـل                  

  .ل ولذلك اختلف العلماء فيهااالستدال

 االستئناسـية،  األدلة من كانت وإن ،الفقـه أصول مباحث في المهمة الدالالتوإن داللة االقتران من     

  .الشرعية األحكام استنباط في الداللة هذه من فادةإلا الممكن من أنه إال

   :البحث أهمية

  .األصوليين عند المهمة باطاالستن أدلة من دليل في يبحث كونه البحث هذا أهمية تأتي

 :البحث هدف

درجى علمية محددات استنباط بمحاولة البحث هذا هدف تَحداالسـتنباط  إلى التوصل على تساعد أن ي 

  .الشرعية لألحكام الصحيح

   :فيه السابقة الدراسات

 كـان  ما تثناءباس الداللة، لهذه تطبيقية تأصيلية مستقلة شاملة دراسة على عليه اطلعت فيما أعثر لم

 التأصيل، وليس لها التمثيل سبيل على المعاصرة الرسائل وبعض األصول كتب بعض في لها ذكر من

  .الكتاني أشرف تأليف األصوليين عند االستئناسية األدلة ككتاب

   : اآلتي من وتتكون: البحث خطة

  .واالصطالح اللغة في االقتران داللة تعريف: األول المبحث

 . االقتران داللة حجية: الثاني المبحث

  .االقتران لداللة التطبيقية األمثلة: الثالث المبحث

  .والتوصيات النتائج أهم وفيها خاتمة



         شحيبر نيها فادي                         2015- العدد الثاني-31المجلد – مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية 

 

 
 

311 

  :واالصطالح اللغة في االقتران داللة تعريف: األول المبحث

  :اللغة في تعريفها:  األول المطلب
 :بهما التعريف من بد ال كان ،)اقتران(و ،)داللة: (هما كلمتين من تتألف الداللة هذه كانت لما

  :الداللة معنى: أوالً

 أرشـده : بمعنى الطريق على دلَّه: يقال ،)دلَّ (الفعل من مأخوذة: وفتِحها الدال بكسر: اللغة في الداللة

  .)1(إليه وهداه

: آلخروا تتعلمها، بأمارة الشيء إبانة: أحدهما: معنيين والالم الدال ألصل أن إلى )2(فارس ابن وذهب

  .اللسان أهل استعمال في األشهر هو األول والمعنى. )3 (الشيء في اضطراب

 اختيار لإلنسان كان وما: ( فقال بفتحها،) الداللة(و الدال، بكسر) الداللة (بين العلماء بعض فرق وقد

 الخير داللة قلت إذا: مثاله فبكسرها، ذلك في اختيار له يكن لم وما الدال، بفتح فهو الداللة معنى في

 سجيةً الخير صار: حينئٍذ فمعناه كسرتها وإذا الخير، على الداللة في اختيار له: أي بالفتح، فهو بزيد

  . )4( )كان ما كيف منه فيصدر لزيٍد،

 داللـةً  يدلُّـه  الطريـق  علـى  دلَّه وقد والكاشف، المرشد وهو الدال، والدليل به، يستدل ما: والدليل

  .)5(ودلُولَةً

  :االقتران معنى: ثانياً

 أو شيئين اجتماع كونه في كاالزدواج وهو الِقران، وكذلك ،)قَرن (الفعل من مصدر: اللغة في االقتران

  .)6(المعاني من معنى في أشياء

                                                            
 .2/1006:  انظر لسان العرب-)  1(

أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي القزويني، أبو الحسين، ):  م1004 - 941 = هـ 395 - 329: ( ابن فارس-) 2(

مقاييس (، و)المجمل في اللغة: (لغوي أديب شاعر، كان شافعي المذهب ثم انتقل إلى مذهب مالك في آخر عمره، من مؤلفاته

: انظر. في تفسير القرآن، أربع مجلدات) التأويلجامع (في علم العربية، ألفه لخزانة الصاحب بن عباد، و ) الصاحبي(، و )اللغة

 1/193:، واألعالم1/118:وفيات األعيان

 .2/259 معجم مقاييس اللغة -) 3(

 .439 الكليات ألبي البقاء الكفوي ص -) 4(

 ).دللت(، مادة 217ص:، والمصباح المنير4/394: لسان العرب:  انظر-) 5(

 .1/82 التوقيف على مهمات التعاريف -) 6(
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ـ  395 (فارس ابن يقول كما صحيحان أصالن والنون والراء فالقاف : معنيـين  علـى  يـدالن  ، )هـ

  . )1(وشدة بقوة ينْتَأ شيء على يدّل واآلخر آخر، شيء إلى شيء جمع معنى على يدّل :أحدهما

 من مفعولة، بمعنى فعيلة وزن على أو ،)2(المقارنة من مأخوذة مفاعلة، بمعنى فَِعيلة وزن على والقَرينة

  .)3(االقتران

 قَـرن  ثالثيوال صحائف، جمعها صحيفة: نحو مفَاِعل، وزن على قَرائن وجمعها القَرين، مؤنث وهي

  .)4( فَعَل وزن على

نقارنُك، الذي صاحبك: والقَِريأنَّه الحديث وفي ي  َأي» )5(قَِرينُـه  بـه  وكِّـلَ  ِإال َأحٍد من ما« : قال :

  .)6(والشَّياطين المالئكة من مصاحبه

7(اَألسير: والقَرين(، ُنْتوقَر به وصلتُه: بالشيِء الشيء) الة ثلةاألم من ذلك غير إلى ،)8هـذا  على الد 

  .المعنى

 بينهمـا  جمـع  إذا:قرنـاً  يقـرن  والعمرة الحج بين وقرن ،)9(تأكلهما تمرتين بين تقرن أن: والِقران

 معنى إلى إرجاعها يمكن أنَّه السابقة المعاني من يبدو وهكذا. )10(واحدة وتلبية واحدة بنية ووصلهما

  .الشيئين بين والجمع والمقارنة، المصاحبة

  

                                                            
 .770ص): قرن ( معجم مقاييس اللغة، مادة :  انظر-)1(

 .223ص: التعريفات للجرجاني:  انظر-)2(

 .11/139:لسان العرب:  انظر-)3(

 .2/993):قرن ( أقرب الموارد للخوري، مادة :  انظر-)4(

ن اهللا أعانني عليه فأسلم فال يأمرني إال وإياي إال أ: وإياك يا رسول اهللا؟ قال: قَِرينُه من الجن، قالوا« :  وتكملة الحديث هي-)5(

أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس، وأن . »بخير

 ).5034(، برقم مع كل إنسان قريناً، من حديث عبد اهللا بن مسعود 

 .13/331:لسان العرب:  انظر-)6(

 .13/331:العرب لسان: انظر -)7(

 .13/331:العرب لسان و ،2/95 ،)قرن (مادة الصحاح،: انظر -)8(

 .6/76):قرن(الصحاح، مادة :  انظر-) 9(

 .6/76):قرن(، و الصحاح، مادة 11/139:لسان العرب:  انظر-) 10(
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  :االصطالح في تعريفها: الثاني مطلبال

 تعريفهم عند اللفظين استعملوا األصوليين أن نجد لذا اللغة، في واحد بمعنى والِقران االقتران أن تقدم

  .االصطالح في الداللة لهذه

 عن واعبر قد األصوليين أغلب أن إلى اإلشارة من بد ال االصطالح، في الداللة هذه تعريف إيراد وقبل

 الحـديث  عند قال فقد ،)1(يعلى أبو القاضي اللفظ بهذا عنها عبر وممن) الِقران داللة (بـ الداللة ذهه

  .)3(الشيرازي اإلمام أيضاً ومنهم ،)2( ...)يجوز بالِقراِن االستدالل: ( الداللة هذه عن

  .والزركشي واإلسنوي السبكي كابن. )4())االقتران داللة (( بـ عنها واعبر قد األصوليين بعض أن إال

ـ  )7(والبـاجي   )6(والحلـواني  ،)5(الطبري الطيب أبي كالقاضي – األصوليين بعض عنها عبر وقد  بـ

                                                            
ن الفراء، عالم عصره في محمد بن الحسين بن محمد بن خلف اب)  م1066 - 990=  هـ 458 - 380( أبو يعلى -)1(

الكفاية في أصول (، و)األحكام السلطانية (، و)اإليمان: (له تصانيف كثيرة، منها. من أهل بغداد.األصول والفروع وأنواع الفنون

، وشذرات 2/193:طبقات الحنابلة البن أبي يعلى: انظر. وكان شيخ الحنابلة . في أصول الفقه، وغير ذلك) العدة(، و )الفقه

 .6/100:، واألعالم3/306:هبالذ

 .4/1420:  العدة في أصول الفقه-) 2(

إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي، أبو : هو)  م 1083 - 1003=   هـ476 - 393(  الشِّيرازي -)  3(

في عصره، وكان حسن إسحاق العالمة المناظر، شيخ الفقهاء في القرن الخامس الهجري، كان مرجع الطالب ومفتي األمة 

في ) اللمع(في أصول الشافعية، و) التبصرة(، و)المهذب في المذهب(و ) التنبيه: (المجالسة، طلق الوجه، وله تصانيف كثيرة منها

، 3/285: ، العبر في خبر من غبر للذهبي12/125: البداية والنهاية البن كثير: ، وغيرها، انظر)شرح اللمع(أصول الفقه و

 .1/51: األعالم

، 1/110، البحر المحيط للزركشي 346، التمهيد لإلسنوي 2/193األشباه والنظائر البن السبكي :  انظر على سبيل المثال-)  4(

 .248وإرشاد الفحول 

هـ، وتوفي 348 هو طاهر بن عبد اهللا بن طاهر الطبري، أبو الطيب، قاٍض، من أعيان الشافعية، وشيخ العراق، ولد سنة -) 5(

 . 3/321، األعالم 150-5/12طبقات الشافعية للسبكي . هـ450سنة 

. شيخ الحنابلة في عصره: محمد بن علي بن محمد، أبو الفتح الحلواني)  م1112 - 1047=  هـ 505 - 439(الحلواني )  6(

). أصول الفقه(ومصنف في ) مختصر العبادات(في الفقه، و ) كفاية المبتدي(له كتب، منها . نسبته إلى بيع الحلوى. من أهل بغداد

 .4/13:، واألعالم131/ 1انظر الذيل على طبقات الحنابلة 

هو سليمان بن خلف التميمي أبو الوليد الباجي المالكي، بينه وبين ابن )  م1081 - 1012=  هـ 474 - 403( الباجي -) 7(

وهو )) شرح الموطأ((، و ))م األصولإحكام الفصول في أحكا(( حزم الظاهري مناظرات ومجالس مدونة، صنف كتباً كـ 

 3/125:، واألعالم2/272نفح الطيب: انظر. أحسن كتاب ألف في مذهب مالك
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  .)1()القرائن(

  . )2()صحيح بالقرائن االستدالل: (الحلواني اإلمام قال

  :منها لها تعريفات عدة األصول علماء ذكر فقد االصطالح في االقتران داللة تعريف أما

 علـى  بعـضها  ويعطـف  واحٍد لفٍظ في أشياء تعالى اهللا يذكر أن: (فقال يعلى أبو القاضي عرفها -1

  .)3( )بعض

 المعنـى  ذلـك  يحتمـل  آخـر  لفظٌ به ويقترن لمعنى لفظٌ يِرد أن (بـ )4(اإلسنوي اإلمام وعرفها -2

  .)5()وغيره

  .)7()لفظاً شيئين بين الشارع يقرن َأن: ( بقوله )6(الفتوحي النجار ابن وعرفها -3

 مبتـدأ  منهمـا  كل تامتين، جملتين بين الواو حرف يدخل أن: ( بقوله )8(الزركشي اإلمام وعرفها -4

 في بينهما مشاركة وال الجميع، في العموم أو الجميع في الوجوب يقتضي بلفظ وفاعل، فعل أو وخبر،

                                                            
 .606: ، وإحكام الفصول في إحكام األصول140:  المسودة آلل تيمية-) 1(

 .141:  المسودة آلل تيمية-) 2(

 .4/120:  العدة في أصول الفقه-) 3(

، هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن إبراهيم اإلسنوي):  م1370 - 1305= ـ  ه772 - 704: ( اإلسنَوي-)4(

شرح (من مصنفاته ، انتهت إليه رئاسة الشافعية، وولي الحسبة ووكالة بيت المال، ، فقيه أصولي من علماء العربية)جمال الدين(

الدرر : انظر. وغير ذلك، )شرح أنوار التنزيل(و، )المهمات والتنقيح فيما يرد على التصحيح(و، )المنهاج في األصول

  .3/344:، واألعالم2/186:، والفتح المبين2/463:الكامنة

 .346:  التمهيد في تخريج الفروع على األصول-) 5(

هو أبو البقاء، تقي الدين محمد بن أقضى القضاة المصرية شهاب الدين )  م1564 - 1492=  هـ 972 - 898( الفتوحي -)6(

لعباس، أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم الفتوحي، الفقيه األصولي الحنبلي، تبحر في العلوم حتى انتهت إليه الرياسة أبو ا

منتهى اإلرادات في جمع المقنع مع التنقيح : ((من مؤلفاته. بسؤال جميع أهل مصر في المذهب الحنبلي، ثم ولي القضاء

، 391-8/390: شذرات الذهب. في أصول الفقه)) الكوكب المنير((، وشرحه ))ر التحريرمختص((في فقه الحنابلة، و)) وزيادات

 .6/233: ، األعالم225: المدخل إلى مذهب أحمد

 .3/259:  شرح الكوكب المنير-)7(

 به لُقِّب الدين، بدر اهللا عبد أبو الزركشي، اهللا عبد بن بهادر بن محمد: هو) م1392_1344 = هـ794_745:(الزركَِشي -)8(

 بالبنان، إليه يشار وصار العلوم، في تبحر أديب، محدث أصولي فقيه صغره، في الزركش صنعة تعلم ألنَّه الزركش؛ إلى نسبةً

 إعالم(و ،)القواعد في المنثور(و ،)المحيط البحر: (منها فنون عدة في كثيرة تصانيف له والوفاة، المولد مصري األصل، تركي

 .6/60:واألعالم ،6/335:الذهب شذرات: انظر). المنهاج توضيح في الديباج( و ،)لمساجدا بأحكام الساجد
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  .)1()بينهما التسوية على دليل يدلَّ ولم العلة،

 أن إال بعضها، على الجمل عطف على تدل فجميعها متشابهة، أنها التعريفات هذه لىع المالحظ ومن

  .التساوي عدم إلى تشير واألخرى الحكم، في األمور هذه تساوي إلى يشير بعضها

 يبين ثم النهِي، أو األمِر في أشياء أو شيئين بين يجمع أن: (هو االقتران لداللة األقرب التعريف ولعل

اِن فيستدل أحِدهما، حكمكِْم ذلك ثبوِت على بالِقر2()لآلخر الح(.  

  :االقتران داللة حجية: الثاني المبحث

 أو آية في ورد فلو الحكم؟ في بينهما التسوية ذلك يقتضي فهل اللفظ في شيئين بين الشارع قرن إذا

 المتعاطفة األشياء هذه ىعل نحكم فهل الوجوب، معلوم األشياء تلك أحد وكان متعاطفة، أشياء حديث

  .الوجوب؟ له ثبت بما الذكر في اقترنت ألنها واجبة بأنها هاجميع

 :مذاهب أربعة إلى ذلك في األصوليون اختلف

 هـذه   وعـدوا  ذهب الشافعية وأكثر المالكية وأكثر الحنابلة إلى إنكار داللة االقتران،            :المذهب األول  

  . )3 (إن االقتران في اللفظ ال يوجب القران في الحكم:  وقالواالدالالت الضعيفة، الداللة من

  :اآلتية باألدلة هؤالء واستدل

 إن االقتران في النَّظْم ال يستلزم االقتران في الحكم، والشركة إنما تكون في المتعاطفات الناقـصة                 -ا

ـ ﴿  : المحتاجة إلى ما تتم به، فإذا تمت بنفسها فال مشاركة كما في قوله تعالى              محـوُل اللَّـِه     مسر د

فإن الجملة الثانية معطوفة على األولى، والصحابة ال        ) ] 29: الفتح [﴾والَِّذين معه َأِشداء علَى الْكُفَّارِ    

 في الرسالة، واألصل في كّل كالم تام أن ينفرد بحكمه وال يشاركه غيره، أمـا إذا                 يشاركون النبي   

  .)4(فالنة طالق وفالنة فال خالف في المشاركة: بره كقول القائلكان المعطوف ناقصاً بأن ال يذكر خ

                                                            
 .1/110:  البحر المحيط  للزركشي-)1(

 2/759:  تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي-) 2(

 ، والبحر المحيط1/229:، والتبصرة3/260:، وشرح الكوكب المنير2/607:إحكام الفصول للباجي:  انظر-) 3(

 .3/390:، وفيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي2/494:، واختيارات ابن القيم األصولية8/10:للزركشي

 .109ص:، وإرشاد الفحول للشوكاني6/100:البحر المحيط:  انظر-) 4(
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 فالواو إذا عطفت جملة على جملة فإن كانتا تامتين كانت المشاركة في أصل الحكـم ال فـي صـفاته                   

فَِإن يشَِإ اللَّـه    ﴿: ؛ فال تقتضي المشاركة أصالً، وهي التي تسمى واو االستئناف، كقوله تعالى           هاجميع

ع خِْتماِطَليالْب اللَّه حميو 24:الشورى [﴾لَى قَلِْبك.[  

 جملة مستأنفة ال تعلق لها بما قبلها وال هي داخلة في جواب الشرط،              ﴾ويمح اللَّه الْباِطلَ  ﴿: فإن قوله 

  . )1(وإن كانت الثانية ناقصة شاركت األولى في جميع ما هي عليه

إنـه  : قال بأن العطف على العام يوجب العموم في المعطوف        رداً على من     في اإلحكام    )2(وقال اآلمدي 

: البقرة [﴾والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن ِبَأنْفُِسِهن ثَلَاثَةَ قُروٍء ﴿:قد ورد عطف الخاص على العام في قوله تعالى   

228.[  

) أي بالرجعية (خاص  ] 228: بقرةال [﴾وبعولَتُهن َأحقُّ ِبردِهن  ﴿: فإنه عام في الرجعية والبائن، وقوله     

 علـى   هاجميع ولو كان األصل هو االشتراك في أصل الحكم وتفصيله، لكان العطف في هذه المواضع             

  . )3(خالف األصل، وهو ممتنع

 مـن  واحٍد كلَّ ألن وذلك األحكام، سائر في بينهما الجمع يوجب ال حكم في الشيئين بين الجمع إن -2

 عنـد : أي انفـراده،  حال الحكم هذا على يدل فإنه وكذلك به، خاٍص حكٍم على يدّل المقترنين اللفظين

 جهـة  من اآلخر عليه يحمل ما على أحدهما يحمل فال بينهما، الجمع يجوز ال لذا بآخر، اقترانه عدم

 ،)4(اقترانـه  حـال  في عنه انفراده حال في يختلف ال المقترنين ألحد الثابت فالمعنى بدليل، إال اللفظ

  .المتعاطفات بين الحكم في التماثل على دليالً ينهض ال العطف مجردف

 ]. 1٤١:األنعام[ ﴾ حصاِدِه يوم حقَّه وآتُوا َأثْمر ِإذَا ثَمِرِه ِمن كُلُوا ﴿: تعالى قوله ذلك ومثال

 األكـل  نأل الحكـم؛  في مختلفان وهما والزكاة، األكل: هما حكمين بين اآلية هذه في تعالى قرن حيث

 .)5(الشركة عدم األصل ألن ،األكل وجوب الزكاة بإيتاء األكل اقتران من يلزم فال واجبة؛ والزكاة مباح

                                                            
 .2/1013: ، وإرشاد الفحول للشوكاني3/24: التقرير والتحبير-) 1(

) سيف الدين األمدي(هو علي بن محمد بن سالم التغلبي، أبو الحسن )  م1233 - 1156=  هـ 631 - 551: ( اآلمدي-) 2(

، 13/140:، والبداية والنهاية3/293:وفيات األعيان: انظر). اإلحكام في أصول األحكام(الحنبلي ثم الشافعي، صاحب 

 .4/332:واألعالم

 .259|2: اإلحكام في أصول األحكام-) 3(

 .1/229: ، والتبصرة للشيرازي2/607: يإحكام الفصول للباج:  انظر-) 4(

 .3/260:، وشرح الكوكب المنير1/273: أصول السرخسي:  انظر-) 5(
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: النـور  [﴾آتَاكُم الَِّذي اللَِّه ماِل ِمن وآتُوهم خَيرا ِفيِهم عِلمتُم ِإن فَكَاِتبوهم ﴿: تعالى قوله أمثلته ومن

  . )1(بواجبة وليست سنة تابةوالك واجب واإليتاء] ٣٣

 عـنِ  وينْهـى  الْقُربـى  ِذي وِإيتَـاءِ  والِْإحساِن ِبالْعدِل يْأمر اللَّه ِإن ﴿: تعالى قوله: أيضاً أمثلته ومن

  ]  .90:النحل[ ﴾ تَذَكَّرون لَعلَّكُم يِعظُكُم والْبغِْي والْمنْكَِر الْفَحشَاِء

  .)2(مندوب واإلحسان واجب والعدل واحد، أمر في واإلحسان العدل ينب تعالى جمع فقد

 األحكـام  فـي  يتـساويا  أن يوجب ال بينهما الجمع هذا فإن حكم، في شيئين بين علةٌ جمعتْ لو -3

 ال فـَألن  الحكـم،  في بينهما الجمع يوجب ال العلة وجود مع بينهما الجمع كان فإذا بدليل، إال هاجميع

  .)3(أولى باب من العلة وجود عدم عند الحكم في بينهما جمعال يجب

 اللفظين من واحٍد كّل أن نقول ما على والدليل:"الداللة هذه حجية عدم على مستدالً )4(الباجي قال -4

 بـدليل  إال بينهمـا  يجمع أن يجوز فال قارنه، ما دون بحكم يفرد أن ويصح، نفسه حكم له المقترنين

    )5(".ترقينمف وردا لو  كما

 بهـا  االسـتدالل  يـصح  مطلقـاً،  حجة االقتران داللة أن إلى األصوليين بعض وذهب :الثاني المذهب

 مـن  )7(البغـدادي  الوهاب عبد والقاضي الحنفية، من )6(يوسف أبي كالقاضي األحكام، منها وتُستنبط

   ....المالكية،

                                                            
 .6/89:أحكام القرآن البن العربي:  انظر-) 1(

 .10/480فتح الباري البن حجر العسقالني :  انظر-) 2(

 .607: إحكام الفصول في أحكام األصول للباجي:  انظر-) 3(

عالم : علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب، عالء الدين الباجي)  م1315 - 1234=  هـ 714 - 631( الباجي -) 4(

غاية السول في علم (من كتبه . ما من علم إال وله فيه مختصر: قيل فيه. من أهل زمانه مناظرة. باألصول والمنطق والحساب

 .4/334:، واألعالم3/101:الدرر الكامنة). األصول

 321ص :اإلشارة:  انظر-) 5(

هـ، وقيل 182توفي سنة .  هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي األنصاري، قاضي القضاة، صاحب اإلمام أبي حنيفة-)6(

 . 2/297: ، شذرات الذهب6/378:وفيات األعيان. غير ذلك

تولى القضاء في . محمدبن نصر البغدادي المالكي أبو )  م1031 - 973=  هـ 422 - 362(  القاضي عبد الوهاب-) 7(

المعونة لمذهب "، و"النصر لمذهب مالك:"لم ألْق من المالكية أفقه منه، له مصنفات كثيرة منها:العراق، قال الخطيب البغدادي 

 الفروق في"، و"اإلشراف على مسائل الخالف"، و"التلقين"، و"التلخيص في أصول الفقه"، و"اإلفادة في أصول الفقه"، و"عالم المدينة

 .3/223:، وشذرات الذهب3/400: وفيات األعيان: انظر". مسائل الفقه
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 والمزني )4(هريرة أبي وابن )3(والصيرفي ،)2(نيوالمز تعالى، اهللا رحمه مالِك عن )1(المواِز ابن ونقله

إن : وقـالوا  ،واختاره أيضاً من الحنابلـِة الحلـواني       الحنابلة، من يعلى أبي والقاضي الشافعية، من

  .)5(المشاركة يقتضي العطف وأن ،االقتران في اللفظ يوجب القران في الحكم

   :اآلتية باألدلة هؤالء واستدل

لة االقتران بأن حرف الواو للعطـف، والعطـف لالشـتراك بـين المعطـوف              احتج المثبتون لدال   -1

  .جاءني زيد وعمرو فيكون إخباراً بمجيئهما: والمعطوف عليه في الخبر، تقول

واحتج أبو حنيفة رحمه اهللا تعالى على اقتضاء االشتراك دون الترتيب بدخولها فـي بـاب التفاعـل،         

: لجمع المطلق دون الترتيب، ولهـذا ال يـصح أن يقـال           وعمرو، فإنه يدل على ا     تضارب زيد : تقول

  . تضارب زيد ثم عمرو

رأيت زيداً وعمراً ال يقتضي ترتيباً في وضع اللسان وال يفهم منه ذلك، ويدل              : وألن قول القائل  : قالوا

، ثم قـال فـي      ]58: البقرة [﴾وادخُلُوا الْباب سجداً وقُولُوا ِحطَّةٌ    ﴿: عليه من طريق النقل قوله تعالى     

والقصة واحـدة ولـوال أن      ] 161: األعراف[﴾وقُولُوا ِحطَّةٌ وادخُلُوا الْباب سجداً    ﴿  : سورة األعراف 

                                                            
.  من كبار فقهاء المالكية هو محمد بن إبراهيم بن زياد المعروف بابن المواز)  هـ281 وقيل 269 - 180( ابن المواز -) 1(

له كتابه المشهور . توفي بدمشق. اكان راسخًا في الفقه والفتي. تفقه بابن الماجشون وابن عبد الحكم. من أهل اإلسكندرية

 .2/177:، وشذرات الذهب183 /6: ، واألعالم232: الديباج المذهب: انظر.بالموازية

صاحب اإلمام . هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصري)  م878 - 791=  هـ 264 - 175: (المزني-)2(

الجامع : (، له مصنفات، منها! لو ناظر الشيطان لغلبه : ، وقال في قوة حجتهالمزني ناصر مذهبي: الشافعي، قال اإلمام الشافعي

 . 2/148: ، وشذرات الذهب1/238: ، طبقات الشافعية1/217:وفيات األعيان: انظر). مختصر المزني(، و)الكبير

اس في أصول الفقه بعد هو محمد بن عبد اهللا، أبو بكر ، كان أعلم الن)  م942 - 000=  هـ 330 - 000: (  الصيرفي-)3(

البيان في دالئل األعالم (( ، وكتاب ))الشروط((، وكتاب ))اإلجماع((، وكتاب ))شرح الرسالة: ((الشافعي، من أشهر مصنفاته

، طبقات الشافعية 4/199، 5/449تاريخ بغدادك : انظر في ترجمته. هـ 330، كانت وفاته رحمه اهللا سنة ))على أصول األحكام

 .1/86: ، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة3/186: للسبكي

هو الحسن بن الحسين بن أبي هريرة، أبو علي البغدادي، أحد أئمة )  م956 - 000=  هـ 345 - 000(  ابن أبي هريرة-)4(

ن م. الشافعية، ومن أصحاب الوجوه في المذهب، تفقه على ابن سريج وعلى أبي إسحاق المروزي، وكان معظماً عند السالطين

 .1/130:وفيات األعيان). التعليق الكبير على مختصر المزني: (مصنفاته

 ، وإحكام27ص:، ومنتهى الوصول البن الحاجب1/591:، وميزان األصول للسمرقندي1/284:أصول السرخسي:  انظر-) 5(

 وشرح الكوكب ، 4/1420:، والعدة229ص:، والتبصرة للشيرازي6/99:، والبحر المحيط للزركشي2/681:الفصول للباجي

 3/260:المنير
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يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع       ﴿: الواو ال تقتضي الترتيب لما جاز ذلك، وكذلك قوله تعالى         

  . )1( والركوع مقدم على السجود﴾الراكعين

كثر أصحابه على أن العطف موجب لالشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم             فأبو حنيفة وأ  

  .)2(أو في الصفة، فالعطف على العام يوجب العموم في المعطوف أو في المعنى

ووجـه  ] 43: النساء[﴾َأو جاء َأحد ِمنْكُم ِمن الْغَاِئِط َأو لَامستُم النِّساء        ﴿: والدليل على ذلك قوله تعالى    

  .)3(الداللة أن اللمس في هذه اآلية يوجب الوضوء؛ ألنه عطف على المجيء من الغائط

ووجه )) )4(ال يفرق بين مجتمع، وال يجمع بين متفرق       : ((  أنه قال   واستدلوا بما جاء عن النبي       -2

  .)5( الحديثالداللة أنه ال يجوز التفرقة بين الحكمين المجتمعين بواو العطف في الحكم، بداللة ظاهر

فهـذا  )) )6(غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه            : ((وكذلك بحديث 

الحديث يدل على أن غسل الجمعة غير واجب؛ ألنه قرنه بالسواك والطيـب، وهمـا غيـر واجبـين                   

  .)7(باالتفاق

ال تفرقوا بين ما جمـع      : (( في مانعي الزكاة أنه قال     واستدلوا كذلك بما جاء عن أبي بكر الصديق         

 نفلم يفرق بين الصالة والزكـاة؛ أل      )) )8( قاتلتهم عليه  اهللا، لو منعوني عنَاقاً مما أعطوا رسول اهللا         

 فـي  يخالف ولم] 43: البقرة [﴾ وَأِقيموا الصلَاةَ وآتُوا الزكَاةَ    ﴿: اهللا تعالى جمع بينهما بالواو بقوله     

  .)9(إجماع أنه فثبت أحد ذلك

                                                            
 .55ص : تخريج الفروع على األصول للزنجاني:  انظر-) 1(

 .259 ـ 2/258:اإلحكام في أصول األحكام:  انظر-) 2(

 .3/261:، وشرح الكوكب المنير141ص:، والمسودة آلل تيمية4/1420:العدة:  انظر-) 3(

 ).1382(، برقم ، من حديث أنس ...جمع بين متفرق  أ خرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ال ي-) 4(

 .141ص:، والمسودة آلل تيمية4/1420:العدة:  انظر-) 5(

، برقم  أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، من حديث أبي سعيد الخدري -) 6(

)846.( 

 .6/100:البحر المحيط:  انظر-) 7(

 ).17176(ه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب قتال أهل البغي، برقم  أخرج-) 8(

 .141ص:، والمسودة آلل تيمية4/1420:العدة:  انظر-) 9(
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 وَأِتمـوا ﴿ :تعالى بقوله العمرة وجوب على احتج أنه الشافعي اإلمام عن ورد بما استدلوا وكذلك -3

جةَ الْحرمالْع1(بالحج قرنها ألنه القرآن، بظاهر أشبه الوجوب: الشافعي فقال] ١٩٦: البقرة [﴾ ِللَِّه و(.   

 اهللا كتاب في وردت بأنها أيضاً العمرة بوجو على استدل أنه عنهما اهللا رضي عباس ابن عن وروي

 هـذه  في تعالى فعطف] ١٩٦: البقرة [﴾ ِللَِّه والْعمرةَ الْحج وَأِتموا﴿:قوله في بالحج مقرونة وجل عز

  .)2(الحج على العمرة الكريمة اآلية

 وَأِتموا﴿: تعالى قوله فتلوا هي؟ أواجبة العمرة عن سئال العابدين وزين جبير بن سعيد أن ورد وكذلك

جةَ الْحرمالْعفقد االقتران، بداللة استداللهم على واضحة داللة يدل األثر فهذا] ١٩٦: البقرة [﴾ ِللَِّه و 

 وإجابتهمـا  عليـه،  المعطوف حكم له والمعطوف الحج، على عطفت ألنها العمرة وجوب على استدال

 القـراءة  هـذه  وفي معنى، بها إلجابتهما يكن لم وإال لكذ على دليل الكريمة اآلية هذه بتالوة للسائل

  .)3(عليه المعطوف حكم في المعطوف وأن الحكم، في قراناً يوجب النَّظْم في الِقران أن إلى إشارة

  :)4(الحكم في الِقران دليل الذكر في الِقران: تقول التي الفقهية القاعدةب االستدالل ويمكن -4

 اآلخـر،  علـى  أحدهما يعطف بأن واحد، سياق في جميعاً وغيره الشيء يذكر نأ: واالقتران فالِقران

  .واحد فيهما الحكم أن على دليل عليه معطوفاً باآلخر مقترناً أحدهما فذكر

 والحميـر  بالبغال الذكر في اقترانها بدليل) هـ150 (حنيفة أبي عند الخيل لحوم أكل تحريم: ذلك مثال

 لمـا ] 8:النحـل  [﴾تَعلَمـون  لَا ما ويخْلُقُ وِزينَةً ِلتَركَبوها والْحِمير والِْبغَاَل َلوالْخَي ﴿ :تعالى قوله في

 أكلها تحريم على دليل واحٍد سياٍق في معها الخيل فذكر باالتفاق، أكلها يجوز ال والحمير البغال كانت

  .)5(والحمير البغال كحرمة

                                                            
 .1/111:أحكام القرآن لإلمام الشافعي:  انظر-) 1(

 . أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أبواب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها، من حديث ابن عباس  -)  2(

 وورد عن الشعبي رحمه اهللا تعالى أنه كان يعد العمرة تطوعاً، ولذا لما أراد أن يقرأ اآلية الكريمة قطع الجملتين عن -) 3(

 جوا الْحةُ ِللَِّه﴾بعضهما، فقرا ﴿ وَأِتمرمالْعبرفع التاء، وهي تدل على عدم ﴾ ثم قطع، ثم استأنف قراءة جديدة فقرأ ﴿ و  

 .2/368:تفسير القرطبي: انظر .الوجوب

 .11/234:المبسوط:  انظر-) 4(

 .7/175:موسوعة القواعد الفقهية للبورنو:  انظر-) 5(
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 من المانعين بين التوسط إلى – تعالى اهللا رحمه – )1(الغماري الفضل أبو الحافظ ذهب: الثالث المذهب

 ورد فـإذا  األوامر، بخالف النواهي جانب في حجة االقتران داللة إن: فقال والمجيزين، بها االستدالل

 اآلخـر  أعطي غيرها، إلى حرمة من أحدهما عن النهي حكم على نص ثم مقترنين، شيئين عن النهي

 نهـى : ((قالت عنها اهللا رضي سلمة أم بحديث له استدّل ثم واحٍد، نهٍي في رانهمااقت بدليل الحكم ذلك

  )).)2(ومفَتٍِّر مسِكٍر كلِّ عن  اهللا رسول

  . )3(وانكسار ضعف وهو فتور، فيه وصار الجسد أحمى شُِرب إذا الذي: المفتر: األثير ابن قال

 واإلجمـاع،  والـسنة  بـالقرآن  المسكر تحريم تقرر وقد بالمسكر، مقروناً الحديث في المفَتِّر ذكر فقد

  .)4(األمر جانب في ذلك وليس واحٍد، نهٍي في به القترانه المسكر حكم المفَتِّر فأعطي

 التامـة  الجمـل  بين التفريق إلى الحاجب البن الزركشي وعزاه الحنفية، عامة ذهب :الرابع المذهب

 فـي  الِقـران  موجـب  فيهـا  فالِقران الناقصة وأما لتامة،ا الجمل في ِقران فال الناقصة، الجمل وبين

  .)5(الحكم

 تفيد فاألولى غيرها، إلى تحتاج ال بنفسها تامة الجملتين من فكل عمرو، وذهب زيد جاء :الرجل فقول

  .مختلفاً حكماً منها جملة كل فتأخذ عمرو، ذهاب تفيد والثانية زيد، مجيء

 الحكـم؛  فـي  تشاركها فال غيرها على عطفت فإذا غيرها، إلى قرةمفت غير قوية جملة التامة فالجملة

  .فيها موجود الحكم ألن

 الجمل في فالواو قبلها، ما على عطفها الضرورة فاقتضت بنفسها، شيئاً تفيد فال الناقصة الجمل وأما

                                                            
عالم عالَّمة، محدث حافظ، )  م1993 - 1910) ( هـ1413 - 1328( عبد اهللا بن محمد الغماري الحسني اإلدريسي -) 1(

درس في فاس على شيوخها، ثم دخل القرويين، ودرس بالزاوية ولد بطنجة، و. فقيه أصولي، باحث محقق، متكلم متفنن

  .الصديقية، وأكثر من المطالعة في مختلف الفنون

نال العالمية من األزهر، وتردد على شيوخ مصر، وعظم شأنه، وكتب مقاالت أكثرها في الحديث الشريف، وكان يحاضر في 

تكملة معجم المؤلفين لمحمد : ز انظر)تحريم الخمر في القرآنواضح البرهان على (من مؤلفاته . الجمعيات اإلسالمية

 .1/350:خير

هو المخدر : والمفتر : قال ابن األثير) 3688( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب األشربة، باب النهي عن كل مسكر، برقم -) 2(

 .3/408:النهاية البن األثير: انظر. للجسد ، وإن لم ينته إلى حد اإلسكار

  .3/408النهاية :  انظر- )3(

 .493ص:االستدالل عند األصوليين للدكتور أسعد الكفراوي:  انظر-) 4(

 .27ص:، ومنتهى الوصول البن الحاجب6/101:، والبحر المحيط2/758:تشنيف المسامع بسرح جمع الجوامع:  انظر-) 5(
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  .حدها بها يتجاوز ال بقدرها، تقدر والضرورة ، الضرورة باب من للِقران الناقصة

 وقـوع  في زينب تشارك) عمرة: (قوله فإن وعمرة، طالق زينب: الرجل بقول الناقصة جمللل ويمثّل

 زيد جاء: الرجل قول بخالف األول، خبر في المشاركة دون شيئاً تفيد ال ناقصة الجملة لكون الطالق؛

 إثبـات  فـي  ألن الحكـم؛  فـي  األولى تشارك فال تامة، جملة) عمرو ذهب: (قوله ألن عمرو، وذهب

 ادعـى  ومـن  الضرورة، عند إليه يصار فال الحقيقة، خالف وهو واحداً، كالماً الكالمين جعل شركةال

  .)1(الدليل فعليه الضرورة

 إال الضرورة هذه تتحقق وال مفيداً، وجعله الكالم إتمام ضرورة وهي ضرورة، الناقص المعطوف وفي

  .)2(بالشركة

 هـذه : قـال  لو حتى للناقصة، تكميالً الكاملة في ما تقدير يوجب الكاملة على الناقصة الجملة فعطف

  .)3(طالق وهذه ثالثاً طالق هذه بخالف أيضاً، الثانية طالق تثليث يجب وهذه، ثالثاً طالق

  :اآلتي أدلتها بيان مع األربعة األقوال عرض بعد: أعلم واهللا والراجح

 وكيفيـة  الـشريعة  أللفاظ منهم كلٍّ مفه في الخالف إلى عائد االقتران داللة حجية في الخالف أن -1

  .عموماً الحق من صحيح قدر فيه األقوال من قوٍل وكل توجيهها،

 2- حـتج  فإنه ولذا االحتجاج، في الضعف أو القوة من واحدة درجة على ليست االقتران داللة أني 

 الكاملة، الجمل دون اقصةالن الجمل في المقترنين اللفظين بين جمع إذا قوياً بها االحتجاج ويكون،  بها

  .القولين هذين أدلة لقوة وذلك األوامر؛ دون النواهي جانب في وكذلك

 ألن والغاية؛ والسبب الحكم في منها واحدة كّل واستقلت الجمل تعددت إذا االقتران بداللة يحتج ال -3

 اللفـظ  فـي  لقرائنا بين الكالم يجمع فقد وراءه، فيما اشتراكها يوجب ال العطف مجرد في اشتراكها

 الفـصل  فـي  الكالم يكون وقد فيها، والمقاصد األغراض حسب على وذلك المعاني، في بينها ويفرق

 يعلم وإنما المجاز، على وبعضه الحقيقة على وبعضه الندب، على وبعضه الوجوب على بعضه الواحد

  .)4(معانيها وباعتبار األصول بدالئل ذلك

                                                            
 .1/591:ميزان األصول للسمرقندي:  انظر-) 1(

 .143ص:الفقه لالمشي محمود بن زيد الحنفيكتاب أصول :   انظر-) 2(

 .1/184:شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني:  انظر-) 3(

 .9/209:عون المعبود:  انظر-)  4(
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  :االقتران لةدال تطبيقات: الثالث المبحث

  :منها كثيرة، فقهية تطبيقات االقتران لداللةا

  ] .8:النحل [﴾ وِزينَةً ِلتَركَبوها والْحِمير والِْبغَاَل والْخَيَل ﴿ :تعالى قوله: األولى المسألة

  :أمرين على االقتران داللة بطريق اآلية هذه تدل

  .)1(تعالى اهللا رحمه لكما اإلمام قال كما الخيل عن الزكاة سقوط: األول

  .)2(المالكية مذهب هو كما الخيل لحم أكل منع: الثاني

 ال والحميـر  والبغال والحمير، والبغال الخيل بين الذكر في قرن تعالى اهللا أن: اآلية في الداللة ووجه

  .)3(الخيل فكذلك إجماعاً فيها زكاة

 فرسـه  وال عبده في المسلم على ليس ((:قال  النبي أن عنه اهللا رضي هريرة أبى بحديث واحتجوا

  )).)4(صدقة

 ِدفْء ِفيهـا  لَكُم خَلَقَها والَْأنْعام ﴿ :قال تعالى اهللا فإن الخيل لحم أكل جواز عدم على اآلية تدل وكذلك

نَاِفعما وِمنْهو َل ﴿: وقال لألكل، فهذه ]5:النحل[ ﴾   تَْأكُلُونالْخَيالِْبغَاَل وِم والْحوا يروهكَبِزينَـةً  ِلتَرو ﴾ 

 حكم في معاً اشتراكهما على يدل الخيل على والحمير البغال فعطف لألكل، ال للركوب فهذه] 8:النحل[

  .)5(التحريم

                                                            
 وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبى طالب وابن عمر والحسن البصري والثوري والشعبي وأبى يوسف ومحمد بن الحسن -) 1(

  .ه عن عمر بن الخطاب ومالك والليث واألوزاعي وداودوأحمد وأبي ثور، وحكاه غير

فتجب الزكاة فيها إن كانت ذكوراً وإناثاً، وأما إن كانت ذكوراً فال زكاة فيها على المشهور، : وذهب أبو حنيفة إلى أنه يفرق

 الدارقطني في سننه، حديث ضعيف أخرجه)) في الخيل السائمة في كل فرس دينار: ((أنه قالواحتج بما روى جابر عن النبي 

تفرد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جداً، وكذا : كتاب الزكاة، باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق، وقال عنه

أحكام القرآن : انظر). 7210(، كتاب الزكاة، باب من رأى في الخيل صدقة، برقم 4/119:قال عنه البيهقي في السنن الكبرى

فما 1/388:، واإلشراف على نكت مسائل الخالف2/183:، ومجمع األنهر6/99:، والبحر المحيط للزركشي3/114:البن العربي

 .5/303: بعدها، والمجموع

 .3/114:أحكام القرآن البن العربي:  انظر-) 2(

 .6/99:البحر المحيط: انظر-) 3(

 ).982(قم  أخرجه مسلم في صحيحه، باب ال زكاة على المسلم في عبده وفرسه، بر–) 4(

 .1/284:، وأصول السرخسي1/278:، واإلحكام1/591:ميزان األصول للسمرقندي:  انظر-) 5(
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 مكة في نزلت النحل آية وبأن المشاركة، يقتضي ال العطف بأن عليهم ردوا فقد بها يأخذ لم من وأما

 آيـة  وأن سنين، ست من بأكثر مكة من الهجرة بعد خيبر يوم كان خيلال لحم أكل في واإلذن اتفاقاً،

 منهـا  الخيل، لحم أكل جواز في أحاديث وردت قد ألنه الخيل؛ لحم أكل منع في صريحة ليست النحل

 البغـال  عـن   اهللا رسـول  فنهانـا  والحمير، والبغال الخيل خيبر يوم ذبحنا: (( قال  جابر حديث

  .)2(هنا المفهوم على المنطوق فيقدم)) )1(الخيل عن ينهنا ولم والحمير

  ].43:البقرة [﴾ الزكَاةَ وآتُوا الصلَاةَ وَأِقيموا ﴿ :تعالى قوله: الثانية المسألة

 علـي  قول وهو الصغير، مال في الزكاة وجوب عدم على االقتران بداللة أخذ من اآلية بهذه استشهد 

 تعـالى   اهللا رحمـه  يوسف وأبو عنهم، اهللا رضي المبارك بن اهللا وعبد الثوري وسفيان عباس وابن

 بأداة مخاطب غير ألنَّه وذلك الصالة، عليه تجب حتَّى الصِبي على الزكاة تجب ال: فقالوا الحنفية، من

  .)3( العبادة

 يقتـضي  العطـف  ألن والمجنـون؛  الـصبي  علـى  الزكاة تجب ال أن يوجب الِقران أن الداللة وجه

 عليـه  الـصالة  ألن منـدوب؛  على واجب عطف فيه لكان الزكاة في دخوله أريد لو وألنه ركة،المشا

  .)4(اتفاقاً مندوبة

 تحقيقـاً  الـصالة  عليـه  تجب ال من على الزكاة تجب فال الحكم؛ في المساواة دليل النظم في فالقران

  .)5(الحكم في كةبالشر القول فوجب العطف، في والصالة الزكاة الشتراك الحكم في للمساواة

وإنمـا  االقتـران،  داللة من تُستفد لم الصبي مال في الزكاة عدم إن: بقولهم الجمع هذا بعضهم ورد 

موضـوعة  وهي محضة، بدنية عبادة الصالة أن وهو عقلي، بمخصص الزكاة من الصبي مال خص 

                                                            
برقم (، وأحمد في مسنده، برقم )3789( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب األطعمة، باب في أكل لحوم الخيل، برقم -) 1(

)14902.( 

، 6/100:، والبحر المحيط2/70:، والمستصفى2/172:رار، وكشف األس1/87:الفصول في األصول للجصاص:  انظر-) 2(

 .2/256:وأضواء البيان للشنقيطي

، وبدائع 1/284:، وأصول السرخسي2/168:، وأصول البزدوي1/591:ميزان األصول للسمرقندي:  انظر-) 3(

: ، والمجموع2/233:ين، و إعانة الطالب2/4:، وبداية المجتهد4/455:، والشرح الكبير1/149:، واالختيار3/380:الصنائع

 .177ص:، والروض المربع4/69: ، والمغني5/329

 .3/260: شرح الكوكب المنير-) 4(

 .179ص:، ومرآة األصول لمال خسرو1/284: أصول السرخسي-) 5(
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 فـي  مفقـود  وهذا داء،األ عليه ممن وعزيمة نية من المحضة البدنية العبادة في بد وال الصبي، عن

  .)1(المحضة العبادات أهل من يكون فال الصبي

  :الوضوء في التسمية حكم: الثالثة المسألة

ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن أحمد، إلى أن التسمية عند الوضوء مستحبة، وليـست            

  .)2(بواجبة

جبـة، واسـتدلوا علـى وجـوب        وذهب داود والحسن وإسحاق، ورواية عن اإلمام أحمد إلى أنها وا          

ال صالة لمن ال وضوء له، وال وضوء لمن لم يذكر اسم اهللا              : ((التسمية بداللة االقتران، في قوله      

  )). )3(عليه

 الوضوء يصح ال كذلك وضوء، دون تجوز ال الصالة أن فكما والوضوء، الصالة بين الحديث قرن فقد

  .)4(الوضوء في واجبة التسمية فإن كذلك الصالة، يف اًواجب الوضوء حكم ولما كان تسمية، دون

  :الخاتمة

  : الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

 والسنة الكريم بالقرآن المتعلقة األلفاظ دالالت بدراسة الحديث و القديم في األصول علماء اهتم فقد

 على المجتهد تساعد قواعد و أحكام عدة منها واستخرجوا العربية اللغة فدرسوا الكريمة، النبوية

 كثيراً عليها بنوا ِإذْ االقتران داللة الدالالت تلك ومن التفصيلية، أدلتها من الشرعية األحكام استنباط

  .الفقهية الفروع من

                                                            
ة تجب الزكا: عمر وعلي وعائشة وابن عمر وإسحاق رضي اهللا عنهم:  قال الجمهور وجماعة من الصحابة والتابعين منهم–) 1(

، 2/4:، وبداية المجتهد1/214:، وفواتح الرحموت1/229:شرح التلويح للتفتازاني: في ماله ويخرجها عنه الولي من ماله،  انظر

 .4/69: ، والمغني5/329: والمجموع

 .1/145:، والمغني52ص: ، ومغني المحتاج2/4:، وبداية المجتهد3ص:تبيين الحقائق:  انظر-) 2(

، وابن )101( برقم  سننه، كتاب الطهارة، باب في التسمية على الوضوء، من حديث أبي هريرة  أخرجه أبو داود في-) 3(

واللفظ لهما، والحاكم في مستدركه، ) 398(ماجه في سننه، باب ما جاء في التسمية في الوضوء، من حديث سعيد بن زيد، برقم 

 .صحيح اإلسنادهذا حديث : وقال)518( برقم كتاب الطهارة، من حديث أبي هريرة 

 .1/75سبل السالم :  انظر-) 4(
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 إثبات على تقوى ال وأنَّها ،فيها المختلف الدالالت من االقتران داللة أن البحث خالل من اتضح وقد

 قرينة وتكون الحكم، على الدليل عدم عند إليها يرجع استئناسياً دليالً جعلها يمكن لكن وحدها، األحكام

 ما مسألة على الدليل ورود عدم عند االستئناسية األدلة بأحد فالعمل الحاجة، عند يبرزها صاحبها بيد

  .العمل عدم من أولى

  .أجمعين وأصحابه آله وعلى محمد سيدنا األمين نبيه على اهللا وصلى عالمين،ال رب هللا والحمد
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  والمراجع المصادر فهرس

  .الكريم القرآن -

 سـنة  المتـوفى  البـاجي،  خلـف  بن سليمان الوليد أبي لإلمام: األصول أحكام في الفصول إحكام -

  .م11989 - هـ1409 ،1ط بيروت، ، الرسالة مؤسسة الجبوري، اهللا عبد. د:تحقيق هـ،474

 البيهقـي،  اإلمـام  جمعه هـ،204 سنة المتوفى الشافعي، إدريس بن محمد لإلمام: القرآن أحكام -

 .بالقاهرة الخانجي مكتبة هـ،458 سنة المتوفى

  .الرابع اإلصدار – الشاملة المكتبة – العربي البن القرآن أحكام -

ـ 1356 ،1ط هـ،1250 سنة لمتوفىا الشوكاني، محمد بن علي بن لمحمد: الفحول إرشاد -  - هـ

  .بمصر الحلبي البابي مصطفى طبعة م،1937

ـ  1411 األولـى  الطبعة - العلمية الكتب دار - السبكي الدين تاج لإلمام والنظائر األشباه -  - هـ

  .م1991

 هــ، 422ت‘ المالكي البغدادي نصر بن علي بن الوهاب عبد للقاضي: الخالف نكت على اإلشراف -

  .م1999 -هـ1420 ،1بيروت،ط حزم، ابن دار‘ طاهر، بن الحبيب تحقيق

  .كراتشي – بريس جاويد مطبعة - البزدوي أصول -

 تحقيق هـ،490 سنة المتوفى السرخسي، سهل أبي بن أحمد بن محمد بكر ألبي: السرخسي أصول-

  .الهند – آباد حيدر النعمانية، المعارف إحياء لجنة طبعة األفغاني، الوفاء أبي

 الجكنـي  المختـار  بـن  محمـد  بن األمين محمد: تأليف بالقرآن، القرآن إيضاح في البيان أضواء -

 البحوث مكتب: تحقيق ، م1995 - هـ1415 - بيروت - والنشر للطباعة الفكر دار الشنقيطي،

  والدراسات

     .هـ1389 ـ 3ط ـ للماليين العلم دار – الزركلي الدين خير: األعالم -

  .م1997 - األولى الطبعة -بيروت المعرفة دار -رشد البن المقتصد ونهاية تهدالمج بداية -

 دار بيـضون،  غـازي  ومحمـد  الالدقـي،  الرحمن عبد تحقيق كثير، ابن للحافظ والنِّهاية، البداية ـ

  .م2002/هـ1422 السابعة، الطَّبعة بيروت، المعرفة،
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 البحـر .1ط هــ، 749 سـنة  المتـوفى  حيان، بيأ يوسف بن محمد اهللا عبد ألبي: المحيط البحر -

 .الكتبي دار طبعة الزركشي، بهادر محمد بن الدين لبدر: المحيط

 تحقيق إسحاق، أبي الشيرازي الفيروزآبادي يوسف بن علي بن إلبراهيم: الفقه أصول في التبصرة -

 .دمشق – الفكر دار  هـ،1403 ، األولى الطبعة هيتو، حسن محمد. د: 

  .المعرفة دار - الزيلعي الدين فخر - الدقائق كنز شرح لحقائقا تبيين -

ـ  1419بتصرف يـسير،طبعة ثالثـة   ) 2/759( تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي -   هــ 

 .عبد اهللا ربيع| سيد عبد العزيز ، ود|م مؤسسة قرطبة بالقاهرة تحقيق د1999

 1398 بيروت الطبعة الثانيـة،      –سالة  ، مؤسسة الر  55ص  : تخريج الفروع على األصول للزنجاني     -

  .صالح أديب محمد. د: تحقيق هـ

  .م2003 -األولى الطبعة -لبنان-بيروت -العربي التراث إحياء دار -الجرجاني للسيد التعريفات -

  . ه 412 - م 1992 عام – لبنان – بيروت المعرفة دار - كثير ابن تفسير -

 محمـود  اهللا عبد: وتحقيق دراسة - الحنبلي الحاج أمير ناب محمد بن لمحمد - والتحبير التقرير -

  .م1999/هـ1419 األولى الطبعة- بيروت– العلمية الكتب دار - عمر محمد

 المتـوفى  اإلسـنوي،  الحسن بن الرحيم عبد محمد ألبي: األصول على الفروع تخريج في التمهيد -

 .م2004 - هـ1425 ،1ط العلمية، الكتب دار إسماعيل، حسن محمد تحقيق هـ،772 سنة

 دار الدايـة،  رضـوان  محمد تحقيق المناوي، الرؤوف عبد لمحمد: التعاريف مهمات على التوقيف -

 .هـ1410 ،1ط دمشق، بيروت، الفكر دار المعاصر، الفكر

 الكتب دار طبعة اهللا، عبد أبي القرطبي فرح بن بكر أبي بن أحمد بن لمحمد القرآن، ألحكام الجامع -

  .بالقاهرة المصرية

  . التراث دار طبعة هـ،799سنة المتوفى فرحون، البن: المذهب الديباج -

  .بيروت -العربي التراث إحياء دار -العسقالني حجر البن الثامنة المئة أعيان في الكامنة الدرر -

  .دارالحديث طبعة هـ،1182 سنة المتوفى الصنعاني، الكحالني إسماعيل بن لمحمد:السالم سبل -
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 محيي تحقيق هـ،275 المتوفى األزدي، السجستاني داود أبي األشعث بن لسليمان: داود أبي نسن -

  .الفكر دار طبعة عبدالحميد، الدين

 عطا، الباقي عبد محمد هـ،تحقيق458 المتوفى علي، بن الحسين بن ألحمد: الكبرى البيهقي سنن -

  .م1994 _ هـ1414 المكرمة، بمكة الباز دار مكتبة طبعة

 هاشـم  اهللا عبـد  السيد: تحقيق البغدادي، قطني الدار الحسن أبي عمر بن لعلي: الدارقطني سنن -

  .ـ م1966 هـ1386ـ بيروت المعرفة، دار المدني يماني

 زكريـا : تحقيـق  -  الشافعي التفتازاني عمر بن مسعود الدين لسعد التوضيح على التلويح شرح -

  مـ 1996 - هـ 1416 األولى الطبعة - نانلب – بيروت العلمية الكتب دار - عميرات

 سـنة  المتـوفى  الحنبلـي،  العمـاد  بـن  الحي عبد الفالح أبو: ذهب من أخبار في الذهب شذرات -

  .بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة التجاري المكتب هـ،1089

 محمـد  تحقيـق  هــ، 972 سـنة  المتوفى الفتوحي، النجار ابن الدين لتقي: المنير الكوكب شرح -

  .م1997 - هـ1418 ، 1العبيكان،ط مكتبة طبعة  حماد، ونزيه الزحيلي

  .م1979 -الثانية الطبعة -بيروت -للماليين العلم دار -للجوهري الصحاح -

 تحقيق هـ،256 سنة المتوفى الجعفي، البخاري اهللا عبد أبي إسماعيل بن لمحمد البخاري، صحيح -

  . بيروت كثير، ابن ارد م،1987 _ هـ1407 ،3ط البغا، ديب مصطفى

 تحقيق هـ،261 سنة المتوفى النيسابوري، القشيري الحسين أبي الحجاج بن لمسلم مسلم، صحيح -

  .هـ1356 األولى، الطبعة بيروت، – العربي التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد محمد

 – المعرفـة  دار - الفقـي  حامـد  محمد : المحقق ، يعلى أبي ابن الحسين أبو - الحنابلة طبقات -

  .بيروت

  .المعرفة دار طبعة هـ،771 سنة المتوفى السبكي، علي بن الوهاب لعبد: الكبرى الشافعية طبقات -

 آبـاد  بحيدر العثمانية المعارف دائرة خان، العليم عبد تحقيق شهبة، قاضي البن: الشافعية طبقات -

  .م1987 ـ هـ1389 ،1ط الهند،

  .الرسالة مؤسسة ،1ط هـ،458 سنة المتوفى يعلى، أبي يللقاض: الفقه أصول في العدة -
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 العلمية الكتب الطيب،دار أبي آبادي العظيم الحق شمس لمحمد: داود أبي سنن شرح المعبود عون -

  .  هـ1415 الثانية، الطبعة بيروت، –

 دار الـشافعي،  العـسقالني  الفضل أبو حجر بن علي بن ألحمد: البخاري صحيح شرح الباري فتح -

  .هـ1379 ، بيروت - المعرفة

 الكبـرى  التجارية المكتبة ،1356 ،1ط المناوي، الرؤوف لعبد: الصغير الجامع شرح القدير فيض -

  .بمصر

 دار- تركـي  المجيـد  عبد: حققه – الحنفي الالمشي زيد بن محمود الثناء ألبو الفقه أصول كتاب -

  .م1995 ط اإلسالمي الغرب

 الحـسيني  موسـى  بـن  أيوب البقاء ألبي: اللغوية والفروق لمصطلحاتا في معجم: الكليات كتاب -

 . م1992 - هـ1412 ،1ط بيروت، الرسالة مؤسسة هـ،1094 سنة المتوفى الكفوي،

  البخاري أحمد بن العزيز عبد الدين لعالء - البزدوي اإلسالم فخر أصول عن األسرار كشف -

  . م1997 - هـ1418- بيروت - لعلميةا الكتب دار - عمر محمد محمود اهللا عبد: تحقيق

  .بيروت صادر ودار بيروت، الجيل دار هـ،711 سنة المتوفى منظور، البن: العرب لسان -

  .م2000 عام األولى الطبعة لبنان، بيروت – والنشر للطباعة الفكر دار – للسرخسي المبسوط -

  .م1997 - بيروت - الفكر دار: النشر دار النووي،: تأليف المجموع، -

  بدرانز بابن المعروف مصطفى، بن أحمد بن القادر عبد: حنبل بن أحمد اإلمام مذهب إلى المدخل -

  .م1997 -األولى الطبعة -بيروت– الرسالة مؤسسة – الغزالي لإلمام األصول علم من المستصفى -

 عبـد  نالـدي  وشـهاب  ،)هـ652ت(البركات أبو الدين مجد: تيمية آلل: الفقه أصول في المسودة -

  .بيروت العربي الكتاب دار ، هـ728ت(أحمد الدين وتقي ،)هـ745ت(الحليم

  .طرابلس -للكتاب الحديثة المؤسسة -للفيومي الكبير الشرح غريب في المنير المصباح -

 المـدعو  الكليبـولي  سـليمان  بـن  محمد بن الرحمن لعبد - األبحر ملتقى شرح في األنهر مجمع -

  م1998 - هـ1419 عام – بيروت – لبنان – العلمية الكتب دار - زاده بشيخي
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 عبـد  تحقيق هـ،395 سنة المتوفى زكريا، بن فارس بن أحمد الحسن ألبي: اللغة مقاييس معجم -

  . م1979 - هـ1399 بيروت، الفكر دار هارون، السالم

  .م2004/هـ1425 الثَّانية، الطَّبعة بيروت، المعرفة، دار الشِّربيني، للخطيب المحتاج مغني -

 ،1ط – السعدي الملك عبد: تحقيق – للسمرقندي الفقه أصول في العقول نتائج في األصول ميزان -

  .م1987 عام – بالكويت األوقاف وزارة

  ..هـ1367 ،1ط هـ،681سنة المتوفى خلكان، البن األعيان، وفيات -

 

                                                            
 .26/11/2014تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 


