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أثر النَّحو في استنباط المسائل األصولية 

 والفقهية
 

 د.مصطفى محمد الفكي() 

  مقدمة:

للنحو أثر كبير في مسائل الفقه، لذلك ال بُدَّ لمن يريد أْن يتخصص في 
 العلوم الشرعية من معرفة النحو. 

وسنبي ِّن في هذا الموضوع أهمية تعلُّم الفقيه واألصوولي للنحوو واللُّ،وة، 

نسوق بعض الروايات التي تعضد ذلك، ثم نبوي ِّن اهتموام علمواأل األصوو  ثم 

باللُّ،ة والنحو، ثم نقدم نماذج توضح استخدام الفقهاأل للنحو استخداماً عملياً، 

وكيف طبَّقوه على بعض المسائل، وبعد ذلك نبي ِّن تأثُّر النحو بمناهج العلوم 

 الدينية.

 واألصولي.  ونبدأ ببيان وجوب معرفة النحو للفقيه
 : وجوب معرفة النحو للفقيه واألصولي

يجووول علوووى الفقيوووه أْن يكوووون عالمووواً بالعربيوووة، ذلوووك ألنَّ المصووود ْين 

األساسيْين للفقه اإلسالمي هما: القرآن الكريم والسُّـنَّة المطهور،، جواألا بل،وة 

ف هللا تعوالى اللُّ،وة العربيوة بنواو  القورآن الكوريم وبحودي   العرب، فقد شرَّ

 يد األنبياأل والمرسلين.س

فوال بُوودَّ لمون يريوود معرفووة الفقوه وأصووولهْ ال بُوودَّ أْن يكوون عالموواً باللُّ،ووة 

العربية بصيراً بأساليبها، يقو  الامخشري مدافعاً عن النحو ومبي ِّنواً أهميتوه 

ومتعجباً مون الوذين يقللوون مون أهميتوه، يقوو :  والوذي يقضوي منوه العجول 
هم، وفرط جو هم واعتسافهم، ذلك أنَّهم ال يجدون حا  هؤالأل في قلة إنصاف

                              
()  أسووتاذ مسوواعد بقسووم الد اسووات اإلسووالمية كليووة اللُّ،ووة العربيووة بجامعووة أم د مووان اإلسووالمية 

 (.السُّـودان –)أم د مان 
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علماً من العلوم اإلسالمية: فقهها، وكالمها، وعلمْي تفسيرها وأخبا هاْ إالَّ 

وافتقا ه إلى العربية بي ِّن ال يُدفع، ومكشوف ال يُتقنع، ويرون أنَّ الكالم فوي 

 .(1)معظم أبواب أصو  الفقه ومسائله مبني على علم اإلعراب 

ه فمن يريد استنباط األحكام وفهم القرآن، أن يكون عا فواً بوالنحو وعلي

 ، بصيراً بأساليل اللُّ،ة. 
يقو  السيوطي نقالً عن الفخر الرازي:  اعلم أنَّ معرفة اللُّ،وة والنحوو 

والتصريف فور  كفايوة، ألنَّ معرفوة األحكوام الشورعية واجبوة باإلجمواع، 

واألدلة  اجعة إلوى الكتواب والسُّوـنَّة، ومعرفة األحكام بدون أدلتها يستحيل، 

وهما وا دان بل،ة العرب ونحوهم وتصريفهم، فإذاً توقفة األحكام الشرعية 

على األدلة ومعرفة األدلةْ تتوقف علوى معرفوة اللُّ،وة والنحوو والتصوريف. 

ومما يستوقف عليه الواجل المطلق وهو مقدو  للمكلف واجل، إذاً معرفة 

 .(2)تصريف واجل اللُّ،ة والنحو وال

ويذهل ابن حام إلوى أنَّوه ال يحول لمون ال يعورف العربيوة أْن يفتوي فوي 
مسائل الدين، يقو :  ال بُدَّ للفقيه أْن يكون نحوياً ل،وي واً، وإالَّ فهوو نواقص ال 

 . (3)يحل له أْن يفتي بجهله بمعاني األسماأل، وبعده عن األخبا  

د على ذلك ابن خلدون فيقو  في م قدمته:  ال بُدَّ من معرفة العلوم ويؤك ِّ

المتعلقة باللسان لمن أ اد علم الشريعة، وتتفاوت في التأكيد بتفاوت مراتبها 

فوي التوفيووة بمقصوود الكووالم حسوبما يتبوويَّن فووي الكوالم عليهووا فنواً فنوواً، والووذي 

يتحصل أنَّ األهم المقدم منها: النحوو، إذ بوه تتبويَّن أصوو  المقاصود بالداللوة 

الفاعوول موون المفعووو ، والمبتوودأ موون الخبوور، ولووواله لجهوول أصوول  فيعوورف
 . (4)اإلفاد، 

ويرى ال،االي أنَّ المطلوب مون الفقيوه  القود  الوذي يفهوم منوه خطواب 

العرب وعاداتهم فوي االسوتعما ، حتوى يميوا بوين صوريح الكوالم، و واهره 

                              
 .3مقدمة المفصل: للامخشري، ص  (1)
 .78االقتراح: للسيوطي، تحقيق د. أحمد محمد قاسم، ص  (2)

 .1980اإلحكام في أصو  األحكام: البن حام، تحقيق أحمد محمد شاكر،  (3)

 .453مقدمة ابن خلدون، دا  القلم، بيروت، ص  (4)
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 .(1)ومجمله، وحقيقته ومجازه، وعامه وخاصه، وفحواه ولحنه ومضمونه 

فموون هووذه النصوووص يتضووح لنووا أهميووة النحووو ووجوبووه لموون يتصوودى 
لإلفتواأل واسوتنباط األحكوام الشورعية، وقود كوان القاضوي أبوو يوسوف ال يهوتم 

 بالنحو فأ اد الكسائي أْن يوضح له أهمية النحو: 

 

 

 : الكسائي يوضح ألبي يوسف أهمية النحو

اد الكسوائي أْن  يروى أنَّ الكسائي وأبا يوسف اجتمعا لدى الرشيد، فأ 

يبوي ِّن ألبوي يوسووف أهميوة النحووو وفضوله، فقووا  لوه: مووا تقوو  فووي  جول قووا  
ك،؟ وقا  اآلخر: أنا قاتٌل غالموك، أيُّهموا كنوأ تأخوذه؟  لرجل: أنا قاتُل غالمِّ

قا  أبو يوسف: أخذهما جميعواً، قوا  الرشويد ـ وكوان لوه بصور بالعربيوة ـ : 

خذ بقتل ال،الم هو الوذي قوا : أنوا أخطأت. فاستحيا أبو يوسف. قا : الذي يؤ

ا الذي قا : أنا قاتٌل غالَمك، فوال  ك، باإلضافة ألنَّه فعل ما ، أمَّ قاتُِّل غالمِّ

  يؤخووذ بووه، ألنَّووه مسووتقبل ولووم يكوون بعوود، كمووا قووا  جوولَّ شووأنه: 

           

             

(2) . 

ي أقبل على أبى يوسوف، قوا : يوا أبوا ويروي الابيدي أيضاً  أنَّ الكسائ

يوسف هل لك في مسألة؟ قا : نحو أو فقوه؟ قوا : بول فقوه، فضوحك الرشويد 

حتى فحص برجله، ثم قا : تلقى على أبي يوسف فقهواً؟ قوا : نعوم، قوا : يوا 

أبا يوسف ما تقو  في  جل قا  المرأته: أنأ طالق أن دخلوأ الودا ؟ قوا : 

                              
 .4/115الموافقات: للشاطبي،  (1)

 .24 – 23. وانظر: سو ، الكهف اآليتان 3/177المأمون، معجم األدباأل، دا   (2)
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خطأت يا أبا يوسف، فضحك الرشيد، ثوم قوا : إْن دخلأ الدا  ُطلقأ. قا : أ

كيف الصواب؟ قا : إذا قا : أْن، فقد وجل الفعل، وإذا قوا : إْن فلوم يجول، 

 . (1)ولم يقع الطالق، قا : فكان أبو يوسف بعدها ال يدع أْن يأتي الكسائي 

وتوضوويح ذلووك أنَّووه إذا قووا : أنووأ طووالق أن دخلووأ الوودا ، طلقووأ فووي 

أنأ طالق بسبل دخولك الدا ، فصا  دخو  الدا  سوبباً  الحا ، ألنَّ المعنى
ا إذا قا : أنأ طالق إْن دخلأ الودا ، فوالطالق هنوا مرتول علوى  لطالقها. أمَّ

دخو  الدا ، ألنَّ الجملة شورطية، وجوااأل الشورط معلَّوق علوى فعلوه، فمتوى 

 تحقق الشرط تحقق الجااأل، وهو الطالق.

ةْ فووإنَّ علموواأل األصووو  جعلوهمووا ولمووا كووان للنحووو واللُّ،ووة هووذه األهميوو

 مقدمتين الزمتين في كتبهم. 

  :(2)اهتمام علماأل أصو  الفقه بالنحو واللُّ،ة

 لقد اهتم علماأل األصو  بالنحو واللُّ،ة فتحدثوا عن اللفظ:

]أ[ باعتبووا  وضووعه، فقسووموه إلووى:  وواهر، ونووص، ومفسَّوور، ومحكووم، 
 وخفي، ومشكل، ومجمل، ومتشابه.

كيفية داللته على معناه، قسموه إلوى: دا  بالعبوا ،، ودا  ]ب[ باعتبا  

 باإلشا ،، ودا  بالفحوى، ودا  باالقتضاأل.

]ج[ وتحوودثوا عوون تقسوويم اللفووظ إلووى مفوورد ومركوول، كمووا تحوودثوا عوون 

االشووتقاق والتوورادف والمشووتر ، وعوون دالالت المعوواني، كمووا تحوودثوا عوون 

 األمر والنهي واالستثناأل .. إلخ. 

ر النحو على الفقه على مجورد الجوانول النظريوة والقواعود ولم يقف أث
العاموةْ وإنموا اسووتخدم الفقهواأل النحووو اسوتخداماً عمليواً، فطبقوووه علوى بعووض 

المسائل التي ال تتضح داللتها إالَّ عن طريق التحليل النحوي، وإليك بعضواً 

 منها، وسوف نبدأ بنماذج من القرآن الكريم. 

                              
طبقات النحويين واللُّ،ويين: لمحمد بن الحسن الابيدي، تحقيق محمود أبوو الفضول إبوراهيم، دا   (1)

 .127، ص 2المعا ف، ط/

 .1/52م، 2000، 2إ شاد الفحو : للشوكاني، تحقيق أحمد عاو، بيروت، ط/ (2)
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  نماذج من القرآن الكريم:

         قا  تعالى 

        

 (1) . 

في هذه اآليوة  الكريموة عود، مواضوع تحتواج فوي إيضواحها للنحوو منهوا 

   
 

المعنى هنا، إذا أ دتم القيام إلى الصال،، وقد  

عبَّوور بالفعوول عوون إ اد، الفعوول  ذلووك ألنَّ الفعوول مسووبل عوون القوود ، واإل اد، 

    م السووبل، وذلووك مثووول قولووه تعوووالى فووأقيم المسووبل مقوووا

 . أي إذا أ دت قراأل، القرآن.(2)      

وإذا أخذنا  اهر اآلية فإنَّه يجل الوضوأل لكول صوال،، وقود ذهول إلوى 

إلووى أنَّووه ال بُوودَّ فووي اآليووة موون محووذوف  (3)ذلووك الظاهريووة، وذهوول الجمهووو 

المحوذوف مقابلتوه بقولوه وتقديره: إذا قمتم للصال، محدثين، ويد  علوى هوذا 

      تعالى 

(4) . 

       ونقوووف عنووود قولوووه تعوووالى

فإلى هنا تفيد ال،اية مطلقاً، فدخو  المرافق في الحكم أو خروجهوا منوه إنَّموا 

                              
 .6سو ، المائد، اآلية  (1)
 98سو ، النحل اآلية  (2)

 .188-4/187م، 1992البحر المحيط: ألبي حيان، دا  الفكر، بيروت،  (3)

 6 - 5سو ، المائد، اآليات  (4)
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     يتوقوف علوى القورائن والسوياق، ففوي قولوه تعووالى 

           

(1) . 

لوى الخوروج ذلوك ألنَّ اإلعسوا  علوة اإلنوذا ، السياق والقرائن يدالن ع

 الا     وبوجود الميسر، ياو  اإلعسا ، وكذلك في قولوه 

(2) . 

تد  القرائن والسياق على أنَّ حد الصيام دخو  الليل، ولوو دخول الليول 

لوجل الوصا . وقد يفهم الدخو  مون القورائن، مثول قولوك: حفظوأ القورآن 

 . (3)منه حفظك لجميع القرآن من أوله إلى آخره، يفهم

        كما يفهم مون قولوه تعوالى

        (4) .

 بالسياق والقرائن الدخو  إذ ال يعقل أْن يسري به لبيأ المقدس ثم ال يدخله. 

بمعنووى مووع، أي فاغسوولوا     وقيوول: إنَّ إلووى فووي قولووه 

   أيووووديكم مووووع المرافووووق، كمووووا فووووي قـووووـوله تعـووووـالى 

                              
 280سو ، البقر، اآلية  (1)
 187سو ، البقر، اآلية  (2)

 597-1/596الكشاف: للامخشري، دا  الفكر،  (3)

 1سو ، اإلسراأل اآلية  (4)
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 . فدخو  المرفقين إنَّما تمَّ بالسُّـنَّة المطهر،. (1)

يقووو  ابوون  شوود:  اتفووق العلموواأل علووى أنَّ غسوول اليوودين والووذ اعين موون 

، واختلفووا فوي     فرو  الوضوأل لقوله تعالى 

إدخووا  المرافووق فيهووا، فووذهل الجمهووو  ومالووك والشووافعي وأبووو حنيفووة إلووى 
ظاهر وبعض متأخري المالكية والطبري إلى وجوب إدخالها، وذهل أهل ال

 .(2)أنَّه ال يجل إدخالها في الحكم 

وسووبل االخووتالف االشووترا  الووذي فووي )إلووى( هوول هووي لل،ايووة؟ أو هووي 

بمعنى مع؟ وكذلك اليد في كالم العرب تطلق على الكف فقط، وعلى الكف 

 والذ اع والعضد. 

لسُّوـنَّة المطهور،، فقود  وى فإذا كانأ لل،اية فإنَّ المرافوق إنَّموا دخلوأ با

مسولم أنَّ نعويم بوون عبود هللا المجمور قووا :   أيوُأ أبوا هريوور، يتوضوأ، ف،سوول 
وجهه، فأسبغ الوضوأل، ثم غسل يده اليمنى حتوى أشورع فوي العضود،ثم يوده 

اليسرى حتي أشرع في العضد ثم مسح  أسه، ثم غسل  جلوه اليمنوى حتوى 

أشورع فوي السواق، ثوم قوا :  أشرع في الساق، ثم غسل  جلوه اليسورى حتوى

 . (3)يتوضأ   هكذا  أيُأ  سو  هللا 

إلوى اخوتالف الحكوم،  )إلىى وهكذا ترى كيف أدَّى اختالف المعنى في 

فالمرفقان داخالن في الحكم، وإذا كانأ لل،اية  )مع بمعنى  )إلى فإذا كانأ 
 فإنَّ المرفقين داخالن بالسُّـنَّة المطهر،. 

ووا قولووه تعووالى أمَّ
 

     

                              
 52ية سو ، هود اآل (1)
، 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد، البن  شد، تحقيق عبد المجيد طه، دا  المعرفة، بيروت، ط/ (2)

 1/36م، 1997

 246ح  1/216صحيح مسلم  (3)
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 .(1)فقد قرئ بنصل أ جلكم وبجرها وبرفعها    

ا النصل فهو قوراأل، نوافع وابون عوامر والكسوائي وحفوص، فوأ جلكم  أمَّ

 معطوفة على الوجوه واأليدي، وذلك جائا بال خالف. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحما، وأبو بكر: وأ جلكم بالخفض، وهذه 

على أنَّ الرجلين تمسحان، وهوذا بخوالف القراأل، مشكلة إذ إنَّ  اهرها يد ُّ 

السُّـنَّة الصحيحة، فقد و دت األحادي  الشريفة ب،سل الرجلين، كما بيَّنَّا في 
 حدي  أبي هرير، السابق. 

وقد  وى البخا ي قا : حدثنا موسى قا : حدثنا وهيل عن عمرو بون 

يود يحي المازني عن أبيه:  شهدُت عمرو بن أبوي حسون سوأ  عبود هللا بون ز

، فدعا بتْوٍ  ـ إناأل ـ من ماأل فتوضأ لهم وضووأل النبوي  عن وضوأل النبي 

فأكفأ على يده من التو ، ف،سل يديه ثالثاً، ثم أدخل يده في التو  فمضمض 

واستنشق واستنثر ثالث غرفات، ثم أدخل يده ف،سل وجهه ثالثواً، ثوم غسول 
بل بهما وأدبور مور،ً يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح  أسه، فأق

 . (2)واحد،ً، ثم غسل  جليه إلى الكعبين 

 أى قوموواً  و وى أبووو داود عوون عبوود هللا بوون عموورو أنَّ  سووو  هللا 

 . (3)وأعقابهم تلوح، فقا : )ويٌل لألعقاب من النا (

وللخووروج موون هووذا اإلشووكا  قووالوا: إنَّ الجوور فووي هووذه القووراأل، لووي  
 .(4)للعطف، وإنَّما هو للمجاو ،

وهووو أسوولوب موون أسوواليل العربيووة، والقوورآن الكووريم إنَّمووا نووا  بلسووان 

عربي مبين، وقد نص سيبويه على الجر بالجوا ، فقا :  وقد حملهم قورب 

                              
 .4/192البحر المحيط،  (1)

 186صحيح البخا ي ح  (2)

 97ح  24 /1سنن ابي داود  (3)
د األمين الشنقيطي، دا  إحياأل التراث، بيروت، أضواأل البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحم (4)

 م، 1996

 2/301. وانظر تفسير البيضاوي 1/259
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ٍب( ونحوه...  ٍ خرِّ  .(1)الجوا  أْن جروا ) ُجْحُر َضل 

 وللجر بالمجاو ، شواهد كثير،، قا  امرؤ القي :
وووه  كوووأنَّ ثَبيوووراً فوووي َعووورانين ِّوْبلِّ

 

وولِّ   وواٍد مَامَّ  كبيوور ُأُنوواٍس فووي بجِّ
 

فجر كلمة  مامل  مع أنَّها نعأ لكبير وكان حقها الرفع، ولكنه جرها 

 لمجاو تها لكلمة  بجاد  وهي مجرو ، بفي.

 يقو  الناب،ة الذبياني:

 لوووم يبوووق إالَّ أسوووير غيووور منفلوووأ
 ج

 وموثق في حبا  القود مجنووب 
 

معطوف على  أسير ، أي لوم يبوق  جر  موثق  مع أنَّ حقه الرفع ألنَّه

إالَّ أسوووير وموثوووق، ولكنوووه جوووره لمجاو توووه لوووـ  منفلوووأ ، وهوووو مجووورو  

 باإلضافة. 

 ومثل ذلك قو  زهير بن أبي سلمى: 

يووووواح بهوووووا وغيََّرهوووووا  لعووووول الر ِّ
 

 بَعوودي َسوووافي المووُو ِّ والقْطوورِّ  
 

جوور  القطوور  لمجاو تووه لووـ  المووو  ، وهووو مجوورو  باإلضووافة، وكووان 

 ر الرفع ألنَّه معطوف على  سوافي  وهي فاعل.حق القط

وقد ضعَّف أبو حيان هذا الوجه ذاكراً أنَّ الجر على الجوا  لم يورد إالَّ 

في النعأ، وهذا لي  بصحيح، فقد و د الجر بالجوا  في غير النعأ، كموا 

      في بيتي الناب،ة وزهير، قوا  تعوالى 

 لعذاب. ، جر محيط مع أنَّها صفة ل(2)  

وا قووراأل، الرفووع فهووي قووراأل، الحسوون، وهووي شوواذ،، وخرجووأ علووى أنَّ  أمَّ

 أ جلكم مبتدأ وخبره محذوف تقديره: وأ جلكم م،سولة. 

ووا قولووه تعووالى قووا  الامخشووري:  المووراد    أمَّ

                              
 .1/67كتاب سيبويه، تحقيق عبد السالم ها ون،  (1)

 84سو ، هود اآلية  (2)
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إلصاق المسح بالرأس، وماسوح بعضوه ومسوتوعبه بالمسوح كالهموا ملصوق 

ط فأوجول االسوتيعاب، أو أكثوره علوى للمسح برأسه، وقد أخذ مالك باالحتيوا

اخووتالف الروايووة، وأخووذ الشووافعي بوواليقين، فأوجوول أقوول مووا يقووع عليووه اسووم 

َي: )أنَّوه مسوح علوى  المسح، وأخذ أبو حنيفة ببيان  سوو  هللا  وهوو موا ُ وِّ

 . (1)ناصيته(، وقدَّ  الناصية بربع الرأس 

،؟ فيلوام بوذلك وقد اختلفوا في معنى  الباأل  هل هوي لإللصواق أو زائود

 مسح جميع الرأس، أم هل هي للتبعيض فيجائ مسح بعض الرأس؟ 

  وقوود ذهوول العكبووري إلووى أنَّ  البوواأل  فووي قولووه تعووالى 

زائد،، يقو :  وقا  من ال خبر، له بالعربية: البواأل فوي مثول هوذا للتبعويض، 

 . (2)ولي  شيأل يعرفه أهل النحو 

 الباأل من معانيها التبعويض هوو وهذا لي  بصحيح، ذلك ألنَّ القو  بأنَّ 
قو  الكوفيين، واألصمعي، وأبي علوي الفا سوي، وقوا  بوه ابون قتيبوة وابون 

 . (3)مالك

       ولوه شووواهد كثيور، موون ذلوك قولووه تعووالى 

  

 ، أي منها. (4)

 وقو  الشاعر: 

 شووربَن بموواألِّ البحوورِّ ثُوومَّ تََرْفعَووأْ 
 

 منووووه لجووووج خضوووور لهوووون ن وووويجٍ  
 

 ماأل البحر.أي من 

 عمر بن أبي  بيعة: 0ومن ذلك قو 

                              
 .1/596الكشاف: للامخشري،  (1)

 .215م، ص 1986إمالأل ما َمنَّ به الرحمن: للعكبري، دا  الفكر، بيروت،  (2)
م، 1983الجنى الداني في حروف المعاني: للمرادي، تحقيق فخر الدين ومحمد نوديم، بيوروت،  (3)

 .44-43ص 

 6سو ، اإلنسان اآلية  (4)
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 فلثموووووُأ فاهوووووا آخوووووذاً بقُرونهوووووا
 

 ُشْرَب النايفِّ ببردِّ ماألِّ الحْشورجِّ  
 

فووالقو  بووأنَّ البوواأل تكووون للتبعوويض قووو  صووحيح ال غبووا  عليووه، وهووو 

 موجود في العربية. 

وووا قولوووه تعوووالى فوووإْن كانوووأ  إلوووى  بمعنوووى موووع     أمَّ

نوأ  إلوى  لل،ايوة  فوإنَّ السُّوـنَّة هوي التوي أوضوحأ فالمعنى واضوح، وإْن كا

 . (1)وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين ـ كما تقدَّم ـ 

     ولنقوووف أيضووواً عنووود قولوووه تعوووالى 

   (2). 

في اآلية محتملة للتبعيض، فيتعين التيمم بالتراب الذي له غبا   "من"

فيكون بدأل المسوح مون الصوعيد يعلق باليد، ويحتمل أْن تكون البتداأل ال،اية، 

الطيل، فال يتعين ما له غبا ، وباألو  قوا  الشوافعي وأحمود، وبالثواني قوا  
 .(3)مالك وأبو حنيفة

ج على القواعد النحوية:   مسائل فقهية تخرَّ

]أ[ وقد أو د الفقهواأل كثيوراً مون المسوائل الفقهيوة المبنيوة علوى القواعود 

، (4)خو  الشوورط فووي الحلووف بووالطالقالنحويووة، فووابن القوويم يووو د صووو اً لوود

 منها: 

[ إذا قووا : إْن خرجووأ ولبسووأ فأنووأ طووالق، ال يحوودث الطووالق إالَّ 1]

بفعلهما معاً، تقدم الخروج علوى اللوب  أو لوم يتقودم، ذلوك ألنَّ الوواو لمطلوق 
 الجمع. 

[ وإذا قا : إْن لبسأ  ثم خرجأ فأنوأ طوالق، ال يقوع إالَّ بخروجهوا 2]

                              
 1/275أضواأل البيان: للشنقيطي،  (1)
 3سو ، المائد، اآلية  (2)

 المصد  نفسه (3)

 .3/245بدائع الفوائد: البن القيم، دا  الكتل، بيروت،  (4)
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 الفكي
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 ، ألنَّ ثم للترتيل والتراخي. بعد لبسها بتراخ

[ وإْن قوووا : إْن خرجوووأ ال إْن لبسوووأ فأنوووأ طوووالق، يقوووع الطوووالق 3]

 بالخروج وحده. 

]ب[ ومن المسائل التي ساقها اإلسنوي إذا قا  المرأته: أنأ طالق موا 

ش أ، فيكون المقدا  الذي ش أ، يرجوع فيوه إلوى العودد الوذي تشواؤه المورأ، 
ووا أْن تكووون مصوود ية  رفيووة، فيكووون موون الطووالق، ذلووك ألنَّ  مووا   هنووا إمَّ

 المعنى مد، مشي تك أو أْن تكون موصولة، أي الذي ش أ. 

]ج[ وينقل ابون يعويع عون كتواب اإليموان لمحمود بون الحسون الشويباني 

 .(1)بعض المسائل الفقهية المبنية على أصو  نحوية

 وسوف أضع مثاالً يضاهي أمثلته:

أكرمووك فلووه جووائا،؟ فأكرمووه الجميووع  إذا قووا   جوول آلخوور: أي أوالدي

استحق كل واحد منهم جائا،. وهذا الحكم مبني على األصو  النحوية، ذلك 

ألنَّ الفعل في هذا المثا  مسوند إلوى عوام، ففاعلوه ضومير مسوتتر يرجوع إلوى 
  أي  وهي كلمة عموم. 

ووا إذا قووا : أي أوالدي أكرمتووه فلووه جووائا،، فووأكرم الجميووع ال تكووون  أمَّ

، إالَّ لألو ، ذلك ألنَّ الفعل في هذا المثوا  مسوند إلوى تواأل المخاطول، الجائا

 والراجع إلى أي هو ضمير ال،ائل. 

 :(2)]د[ بعض مسائل االستثناأل

المخوورج تحقيقوواً أو تقووديراً بووإالَّ أو أحوود أخواتهووا. وهووو  المسىىتثنى هىىو:

 قسمان: متصل، ومنقطع. 
تثنى منوه، مثول: قوام أْن يكون المستثنى مون جون  المسو والمتصل هو:

 القوم إالَّ محمداً. 

أْن يكون المستثنى لي  بعضاً من المستثنى منه، مثول:  والمنقطع هو:

                              
 .1/14المفصل: البن يعيع، عالم الكتل، بيروت،  شرح (1)

 .240م، ص 1988كتاب شرح الحدود: للفاكهي، تحقيق د. المتولي  مضان،  (2)
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 .(1)         قام القوم إالَّ حما اً، 

، (2)وقد اهتم األصوليون باالستثناأل، وخصصوا له العديد من المباحو 

 سنتناو  بعضاً منها: 
  ما يشترط في المستثنى:

أْن يكون المستثنى متصالً فوي كوالم واحود غيور منقطوع  الشرط األو :

لفظوواً إالَّ انقطاعوواً يسوويراً بسووبل سووعا  مووثالً ممووا ال يُعَوودُّ فاصووالً بووين أجووااأل 

 الكالم. 

َي عون ابون عبواس  وقد ذهل إلى شرط االتصا  جمهو  العلمواأل، وُ وِّ

 أنَّه يصح االستثناأل وإْن طا  الامن. 

عوون ابوون عبوواس أنَّ ذلووك فووي التعليووق علووى مشووي ة هللا  ولكوون المنقووو 
خاصة، كمن حلف وقوا : إْن شواأل هللا. فقود أخورج الحواكم فوي  المسوتد    

عن ابن عباس موقوفاً عليه:  إذا حلف الرجل على يمين فله أْن يستثني إلى 

 سنة . 

وذهل بعضهم إلى أنَّ هذه المقالة ال تصح عن ابن عباس، ويدفع هوذه 

أنَّوه قوا : )مون حلوف علوى شويأل  ة ما ثبأ في الصحيحين عن النبي المقال

 و أى غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير، وليكف ِّر عن يمينه(. 

 ولوو كووان االسووتثناأل جووائااً علووى التراخووي لمووا وجوول التكفيوور، ولقووا  

 فليستثني أو فليكفر. 

ول مون العهوود،  ومثل هذا القو  يترتل عليه بطالن اإلقرا ات والتنصُّ

 إذ يمكن أْن يستثني اإلنسان متى ما شاأل. 

ا االستثناأل بعد الفصل القصير فقود دلوأ عليوه األدلوة، ففوي الصوحيح  أمَّ

في تحوريم مكوة: )ال يعضود شوجرها، وال يختلوى خالؤهوا(  قا   سو  هللا 

: )إالَّ فقوووا  العبووواس:  إالَّ األذخووور، فإنَّوووه لقيووونهم وبيووووتهم ، فقوووا   سوووو  

                              
 157سو ، النساأل اآلية  (1)

 وما بعدها 363إ شاد الفحو : للشوكاني، ص  (2)
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 (. األذخر

أْن يكون االستثناأل غير مست،رق، فإْن كان كذلك بطول،  الشرط الثاني:

 فال يجوز أْن تقو : قام القوم إالَّ القوم، فهذا ل،و.

ويجووز االسووتثناأل إذا كووان المسوتثنى أقوول ممووا بقوي موون المسووتثنى منووه، 

ن نحو: قام القوم إالَّ محمداً. واختلفوا فيما إذا كان المستثنى أكثر مما بقي مو
المستثنى منه، فمنع ذلك بعض النحا، منهم الاجواج، ولكون الصوحيح جوواز 

ذلك، مثل أْن تقو : عندي له عشر، د اهم إالَّ تسعة، فيكون له د هم واحد، 

       وقد احتج من يجيا ذلك بقوله تعوالى 

. والمتبعوووون هوووم األكثووور بووودليل قوووو  (1)      

  قولووووووه تعووووووالى ، و(2)      تعووووووالى 

      (3). 

وبدليل أيضاً ما ثبأ في الحدي  النبوي من الحدي  القدسي الذي  واه 

أبو بكور الصوديق  ضوي هللا عنوه: )يوا عبوادي كلكوم جوائع إالَّ مون أطعمتوه، 

فاسووتطعموني أطعمكووم، يووا عبووادي كلكووم عووا  إالَّ موون كسوووته، فاستكسوووني 

 وكسا األكثر من عباده بال شك.  أكسكم(. وقد أطعم سبحانه وتعالى

أال يكوون هنوا  عطوف قبول إالَّ مثول: عنودي لوه عشور،  الشرط الثالو :

 د اهم وإالَّ د هماً أو فإالَّ د هماً، وما كان بعطف فهو ل،و. 
نكتفي بهذا القد  من المسائل التي سقناها لتوضيح أثور النحوو فوي علوم 

 مناهج العلوم الدينية في النحو. الفقه واستنباط األحكام. ونختم ببيان أثر 

                              
 42سو ،  الحجر اآلية  (1)

 30 ةسو ، سبأ اآلي (2)

 103سو ، يوسف اآلية  (3)
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 أثر العلوم الدينية في النحو:

مثلما أثَّر النحو في العلوم الدينيةْ فقود توأثَّر بهوا فوي أصووله ومناهجوه، 
وفووي وضووع القواعوود الكليووة للنحووو، وقوود وضووع النحووا، للنحووو أصوووالً تشووبه 

 أصو  الفقه، كالسماع، والقياس، واالستصحاب، والعلل. 

 ، من ذلك ما يأتي: (1)ظم قواعدهم على االستصحابوقد بنوا مع

 [ األصل في العمل لألفعا . 1]

 [ األصل االسم المظهر، والمضمر فرع عليه. 2]

 [ األصل في االسم الصرف. 3]

 [ الممنوع من الصرف فرع عليه. 4]
 [ األصل في االسم اإلعراب. 5]

 [ األصل في األسماأل التنكير، والتعريف فرع عليه. 6]

 [ األصل في األسماأل التذكير، والتأني  فرع عليه.7]

 [ األصل في األفعا  البناأل. 8]

 [ األصل في األسماأل اإلعراب. 9]

 [ األصل في الصفة أْن تصحل الموصوف. 10]

 [ األصل في المبتدأ أْن يكون معرفة... إلخ.11]

 وقد ألَّف النحاة كتباً عديدة تبي ِّن وتوضح ذلك، منها: 
 ائص، البن جني. [ الخص1]

 [ اإليضاح في علل النحو، للاجاجي. 2]

 [ االقتراح، للسيوطي.3]

 [ األشباه والنظائر في النحو، للسيوطي. 4]

 [ األصو ، د. تمام حسان. 5]

 [ في أصو  النحو، لألستاذ/ سعيد األف،اني. 6]

ونجود فوي هوذه الكتول تنواوالً وشوورحاً ألصوو  النحوو، فقود تحودثوا عوون 

فوووه بأنَّووه:  حموول المنقووو  علووى غيوور المنقووو  إذا كووان علووى القيوواس، و عرًّ

                              
 128األصو : د. تمام حسان، ص  (1)



د. مصطفى محمد                                        

 الفكي
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 معناه . 

كما تحدثوا عن علل النحويين، وأنَّها أقرب إلى علول المتكلموين، يقوو  

ابن جني في  الخصائص :  اعلم أنَّ علل النحويين ـ وأعنوي بوذلك ُحوذَّاقهم 

 . (1)المتقنين ال ألفافهم المستضعفين ـ أقرب إلى علل المتكلمين 

ولعل مما يوضح ذلك قولهم بنظرية العامل، تلوك النظريوة التوي لعبوأ 
دو اً عظيماً في النحو العربي، فقود الحوظ النحوا، أنَّ أواخور الكلموات تت،يور 

بوواختالف العواموول الداخلووة عليهووا، فافترضوووا أنَّ ذلووك الت،ييوور يحوودث فووي 

 مؤثر.  الجملة بوساطة العامل، ذلك ألنَّ كل أثر ال بُدَّ له من

يقو  أستاذنا الدكتو / عبد المجيد عابدين عن النحا،:  استمدوا نظريوة 

العامل من البحوث الالهوتية، ثم حاولوا أْن يطبقوها علوى الشوواهد اللُّ،ويوة 

 . (2)وأْن يخضعوها لها 

وقوود عبَّوور عوون ذلووك األسووتاذ سووعيد األف،وواني، مبي ِّنوواً أثوور منوواهج العلوووم 

حو، فقا :  إنَّ علماأل العربية احتذوا طريق المحودثين الدينية على مناهج الن
ول  من حي  العنايوة بالسوند، و جاالتوه، وتجوريحهم، وتعوديلهم، وطورق تحمُّ

اللُّ،ة، وكانأ لهم نصوصهم اللُّ،وية، كما كان ألول ك نصوصهم الدينية، ثم 

أل حذوا حذوا المتكلمين في تطعيم نحوهم بالفلسفة والتعليم، ثوم حواكوا الفقهوا

أخيراً في وضعهم للنحو أصووالً تشوبه أصوو  الفقوه، وتكلمووا فوي االجتهواد 

كمووا تكلووم الفقهوواأل، وكووان لهووم طوورازهم فووي بنوواأل القواعوود علووى السووماع، 

والقيوواس، واإلجموواع، وذلووك أثوور واضووح موون آثووا  العلوووم الدينيووة فووي علوووم 

 .(3)اللُّ،ة 
حو ودو ه في فهم نكتفي بهذا القد ، ولعلنا نكون قد أوضحنا أهمية الن

ً تأثُّر النحو في مناهجه  العلوم الدينية وبخاصة الفقه وأصوله، وبيَّنا أيضا

 وأصوله بهذه العلوم. 

                              
 .1/48الخصائص: البن جني،  (1)

 .114المدخل في د اسة النحو العربي في ضوأل اللُّ،ات السامية: د. عبد المجيد عابدين، ص  (2)

 .104في أصو  النحو: لسعيد األف،اني، ص  (3)
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 .. وباهلل التوفيق وعليه االتكا  ..


