
الشرعية؟ األلفاظ يف اازي النقل يقع هل
الدين تاج *املصطفى

متهيد

أبقى هل اللغة، مع احلكيم الشارع تعامل طبيعة يف واللغويون األصوليون اختلف
جديدة شرعية معان على لتدل بنقلها فيها تصرف أم األصلية، داللتها على اللغوية األلفاظ

وذاك هذا بني .أم
إ املعتزلة ولذلكوذهب للغة، الواضع تصرف األلفاظ يف يتصرف الشرع بأن القول ىل

األصلية معانيها من األلفاظ ينقل ا،مطلقاًنقالًفهو وجه أي من تعلق هلا يبقى ال حبيث
كلياً ليس لأللفاظ الشرعي النقل إن القول إىل األشاعرة تكونوذهب األلفاظ إن حبيث ،

فيتصر اللغوية معانيها على تصرفاًدالة الشرع فيها األصليةف دالالا بقاء مع بالنقل آخر
مذهب وهذا اجلديدة، الشرعية الدالالت إليها وتضاف واالستعمال، التلفظ حني واردة

مجلة النقل فأبطل اجلمهور الباقالين وخالف صوابا1ًالغزايل، نراه ما وهو بيان، سيأيت كما
.ذلك

التمحي على يتعود مل ملن يبدو احلقيقةوقد أمر أن واحملاكاة، بالتقليد واكتفى ص،
يزال ما العلماء بني اخلالف أن واحلقيقة للمتزيد، فيها جمال ال وأن حسم، قد الشرعية

وخصائصهجذعاً طبيعته ويف لأللفاظ، الشرعي النقل وقوع يف أي املسألة، هذه .يف

العالمية،* اإلسالمية الجامعة اإلنسانية، والعلوم الوحي معارف كلية العامة، الدراسات قسم المساعد، األستاذ

.ماليزيا
حمزه1 بن يحيى اإلعجاز،.العلوي، حقائق وعلوم البالغة ألسرار المتضمن الكتب:بيروتالطراز دار

ص1982العلمية، محم56-55م، الدين فخر والرازي، عمر،، بن الفقه،المحصولد أصول علم في

بيروت2ط الرسالة،: ، ص1992مؤسسة ،298



الثامنة السنة املعرفة، خريف: إسالمية الثالثون، مصطفى2002العدد الدين تاج 62

اللغوي بالوضع ااز ربطوا ما2وألم احلقيقةأفإن حاجزاًمسوه يقف أمامالشرعية
جمرد إذ األصلي، للوضع تال وضع بوقوع القول تقتضي ألا النظري، بنائهم اكتمال

ليست وألا للمجاز، وضعوه الذي احلد يف يدخلها منقولة أغلبجمازاًاعتبارها عند
للرازي خالفا يسلموا4والبيضاوي3األصوليني أن عنه ويلزم شرعية، حقيقة عدوها فقد

وضعاً األلفاظ يف أحدث الشرع البيضاويأيضاًوهذاثانياًبأن ويشرح مقبول، غري
أا":قائالًالسبب واحلق املعتزلة، وأثبت القاضي، فمنع الشرعية، يف تجمازاواختلف

عربياً القرآن يكون فال عربية، تكن مل وإال مبتدأة، موضوعات ال اشتهرت وهولغوية
5".باطل

بعض ذهب مذهباًولقد إثباا يف إىلطريفاًهم األلفاظ قسم فقد ،6 :
أ غري اللغة ألهل معلومني واملعىن اللفظ فيه يكون لذلكقسم اإلسم يضعوا مل م

؟املعىن
أمساء جعلها ملن السور كأوائل معلومني غري واملعىن اللفظ فيه يكون .قسم

اللفظ فيه يكون معلومقسم غري واملعىن لديهم ؟معلوماً
املعىن فيه يكون كاألبمعلوماًوقسم معلوم غري .واللفظ

إال ملزم غري حال كل على وهو غريب، قسم ترى كما فهو الثاين للقسم وبالنسبة
ثنائية أن إذ أعجب؛ فأمرمها والرابع الثالث القسم أما أمساء، املقطعة احلروف جعل ملن

و اللغويني بعض وعي يف أخاديدها عمقت واملعىن بوجوداللفظ يسلمون فأضحوا الفقهاء
املعىن عدمي اللفظ هذا إن بل فحسب هذا وليس ألفاظ، دون ومعاين معان دون ألفاظ

لديهم معلوم اللفظ يتيم املعىن وهذا لديهم، اللفظأيضاًمعلوم يكون كيف شعري وليت
حينهامعلوماً يكون هل معناه؟ التقسيملفظاًدون صاحب كان وإن أصوات؟ جمرد اتأم

استعمال2 إلى وضع من نقالً المجاز جعلوا وضعية اللغات بأن سلموا لما أنهم أي
عمر،3 بن محمد الدين فخر الفقه،المحصولالرازي، أصول علم صفي سابق، 415مرجع

الك4 عبد بن على للقاضي. افيالسبكي، األصول علم إلى الوصول منهاج على المنهاج شرح في اإلبهاج

بيروتالبيضاوي العلمية،: ، الكتب صه1404دار ،275

ص5 السابق، 275المرجع

ص6 السابق، 276المرجع
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أناساً أن واملسألةيقصد وارد، جد فهذا اللغوية اجلماعة عند متداول لفظ معىن جيهلون قد
معناها دون معلومة ألفاظ وجود التقسيم يوهم كما وليس باملعىن جهل .هنا

أن دون اللغوية اجلماعة به جس شيء أهو اهول؟ اللفظ ذو املعلوم املعىن هذا ما مث
له اليعربلفظاًجيعلوا عرفوا وهل عنه؟ به األب؟ون يف كما مسعوه أن مبجرد لفظ

تعاىل بقوله اهلندي الدين صفي عليه استشهد فقد األول القسم سأَلْتهم : وأما لَِئنو
اهللا قُولُنلَي ضاَألرو السماواِت لَقخ ناللفظ: "قال)87:الزخرف(!م هذا اهللا(فإن ) أي

تعاىل... ملديهمعلوماًكان هللا يضعوه مل افت7"لكن ويظهر دليل، بال تقول حمض وهذا
تعاىل بقوله اآلية بإمتام إليه ذهب يؤفَكُون : ما بغري!أَنى أخربوا بأن يكذبون كيف أي

لرميهم سبب هناك كان ملا اللفظ معىن جهلوا أم ولو اعتقادهم، يف الواقع يطابق ما
سا سيكونون ألم خالفهبالكذب يعتقدون ال بشيء أخربوا قد 8.عتها

أوضاعاًعموماًو اللغة يف ليحدث يأت مل الشرع فيهافإن يتصرف أن وال جديدة،
إذ يتصور فال وقانوا سننها من هدى غري أناًعلى يتصور ال كما الثاين الوضع وقوع

الثاني تشري حبيث لأللفاظ اللغوية الداللة عن الشرعية الداللة إليهتنفصل تشري ال معىن إىل ة
قال حني هذا إىل اجلرجاين القاهر عبد الشيخ تنبه ولقد تعرفه: "األوىل، أن ينبغي ما وأقل

الت أن للمجاز املنكرون وهم األوىل املفردةنـزالطائفة أوضاعها يف اللغة يقلب مل كما يل
وأن داللتها عن األلفاظ خيرج ومل أصوهلا إشيئاًعن زيد إن ذلك قبلمن يكن مل ما ليه

وسلم عليه اهللا صلى النيب عند من ببيان أتبع يتضمنه مل ما ضمن أو عليه، يدل ما الشرع
أهلها، عادات بتبديل يقصد مل وطرقهمكذلك أساليبهم عن ينقلهم التشبيهومل من

واالتساع واحلذف 9".والتمثيل

عملي سوى ليس األلفاظ جتاه الشرع به قام ما أن ذلك اومعىن تقوم داللية ات
العمليات ذه أقصد األلفاظ مع تعاملها يف نفسها اللغوية والتعميم: اجلماعة التخصيص

ذلك وغري .والتأكيد

الكافي7 عبد بن على للقاضي. السبكي، األصول علم إلى الوصول منهاج على المنهاج شرح في اإلبهاج

صلبيضاويا سابق، مرجع ،276

عمر،8 بن محمد الدين فخر الغيب،الرازي، العالمية،: بيروتمفاتيح الكتب ج1990دار ص27، ،200

القادر9 عبد البالغة،. الجرجاني، العلمية،: بيروتأسرار الكتب ص1988دار .342ـ341،
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املعىن من النقل فيها ادعوا اليت األلفاظ لبعض خاصة بدراسة نقوم أن اآلن وسنحاول
الشرعي) الوضعي(اللغوي املعىن ).العريف(إىل

الصالة

إىل اللغةذهبوا يف الصالة األعشى: أن بقول ذلك على واستدلوا :الدعاء،
دا يف الريح وارتسموقابلها دا على 10وصلى

اللغة يف أخر معاين الصالة للفظ وجدوا وإن اختاروه11وهم ما هو الدعاء معىن فإن ،
لفأصالًليكون أن الرازي ويرى الشرعي، املعىن إىل النقل عملية أساسه على ظمتت

ب ذلك وعلل اللغوية، معانيه يعين يعد مل :12ـالصالة
احلادث،: التبادر الشرعي املعىن غري الذهن إىل يتبادر مل الصالة لفظ أطلقنا إذا حبيث

إليه نقل فيما حقيقة املنقول اللفظ كون مقياس هو التبادر .وهذا
ي وال متابعة، فيها يوجد ال أنه مع صالة واملنفرد اإلمام صالة وركأن عند رأسه كون

.غريه
فيها دعاء وال صالة األخرس صالة يف"أن مستعملة غري اللفظة هذه أن على فدل

اللغوية 13".معانيها

أن يعلم والكل عجيب، األخرس صالة عن الدعاء انتفاء من الرازي إليه ذهب والذي
كالكليم للدعاءاألخرس قطعا متضمنة صالته كون .يف

عمر،10 بن محمد الدين فخر الفالمحصولالرازي، أصول علم صقه،في سابق، بن306مرجع ومحمد ،

العرب.مكرم بيروتلسان واألعشى،: ، صال، مادة صادر، المكرمةالديواندار مكة الباز،: ، ،1987دار

ص: وبيروت العلمية، الكتب 16دار

قالوا11 الورك، وعظم المتابعة، تعني اللغة في الصالة يضع: قالوا أن العادة ألن صالة الصالة سميت وإنما

وراءا رأسه راجع" صال"لمصلي أخيه، ورك عظم عمر،: أي بن محمد الدين علمالمحصولفخر في

الفقه، صأصول سابق، 306مرجع

ص12 السابق، 307المرجع

ص13 السابق، 307المرجع
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لفظ لنقل تعليله دليالًأما فيعد بالتبادر، الدعاء من الصالةالصالة داللة أن على
حني باللفظ يكتفي وهلذا البتة، نقل له حيدث ومل كان، منذ باللفظ متلبسة املعروفة
األول بالوضع املعروفة العبادة على دال اللفظ ألن اخلارجية، للقرائن يلجأ وال استعماله،

أو اللغة، بوضعية قال من اصطالح ذلكعلى يف مذهبنا هو كما .باالستعمال
الدعاء؟فهل من الصالة للفظ نقل حدث

مسلكاً سنسلك السؤال هذا على :علىمؤسساًحجاجياًلإلجابة

القرآن.1

افت بوضوح تبني الصالة فيها ذكرت اليت املواضع يف القرآن لنصوص استقراء إن
النقل إىل فيها ذهب من .رأي
إ عن حكاية تعاىل السالمقال عليه ذُريِتي : براهيم ِمنو الصالِة ِقيمم اجعلِْني بر!

من) 40:إبراهيم( وذريته السالم عليه إبراهيم سيقيمها اليت الصالة هذه ترى يا هي فما
الدعاء؟بعده تكونحتماً؟أهي إمنا الصالة إقامة أن فاقتضى يقام، ال الدعاء ألن كال

وأر خمصوصة اآليةيئات يف البيضاوي قال معلومة، مواظباًمعدالً: "كان 14"عليهاهلا

التوقيت تستوجب .واملواظبة
اجلزيرة أكناف منها فرع سكن اليت إبراهيم ذرية عن حيدثنا الكرمي القرآن هو وها
وهي للصالة، مقيمة كانت الذرية هذه بالعربية، وتكلموا مناكبها، يف ومشوا العربية،

انتشرت وسجودهاعبادة بركوعها وأقاموها الناس عرفها حيث اإلبراهيمية، الدعوة بفعل
و وميقاا، فكانتخصوصاًوقيامها احلرام، البيت إىل حيجون كانوا الذين أولئك منهم

الرمحن خليل لدعاء تصديقا وحجهم ِمن :صالم أَفِْئدةً فَاجعلْ الصالةَ ِليِقيموا ربنا
هت ِإلَيِهمالناِس مقصودها)37:إبراهيم(!ِوي عن وحيرفوها فيها ويغريوا يبدلوا أن قبل ،

بذكر تلهج أصوات قلوم، تعيها وال ألسنتهم تلفظها أصوات جمرد إىل فحولوها وهيئاا
القرآن فخاطبهم نصيب، من احلق يف هلا ما ِإال : قائالًآهلة البيِت دِعن مهالتص كَانَ وما

ةًمِديصتو أزالوا)35:األنفال(!كَاًء أم القيامأي وهو اإلبراهيمي معناها عن الصالة
البيضاوي14 ص3ج:تفسير ،353
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أن فتأكد الكاذبة، آهلتهم به يدعون ودعاء أصوات جمرد وجعلوها والسجود والركوع
إبراهيم، عهد منذ األقل على املخصوصة العبادة ا تراد أن الصالة لفظ إطالق يف األصل

ال حدث ترىفمىت يا إبراهيم؟نقل قبل حدث الدليل؟هل فأين كذلك ذلك كان أم؟إذا
ادعاء و خترص جمرد ؟هو

عليها، الشارع حرص على لدليل اإلسالم يف الصالة تشغلها اليت العظيمة املكانة إن
الرساالت من رسالة ا متيزت وال الشرائع، من شريعة منها ختل .فلم

ملوسى تعاىل اهللا ِلِذكِْريفَاع : قال الصالةَ وأَِقِم األمر)14:طه(!بدِني هذا فدل ،
مب الصالة أن على إانـزاإلهلي بل التوحيد، بعد مباشرة تأيت وأا دين، كل يف عظيمة لة

تذكر الصالة أن معناه لذكري الصالة فأقم ولبه، التوحيد عني عليها واحلرص إقامتها يف
وه وجربوته، وعزته اهللا البيضاويبعظمة قال التوحيد، معاين هي بالذكر،: "ذه خصها

بذكره، واللسان القلب وشغل املعبود تذكر وهو إقامتها ا أناط اليت للعلة باألمر وأفردها
لذكري ا: وقيل وأمرت الكتب يف ذكرا القرطيب15".ألين أي: "وقال املعىن وقيل

ع على تنبيه وهذا الصالة، على التوحيد بعد اهللاحافظ إىل تضرع هي إذ الصالة قدر ظم
يديه بني وقيام 16".تعاىل

فيقول ابنه ينصح لقمان الصالة : وها أَِقِم ينب كثري)17:لقمان(!يا ابن وعلق
وأوقاا: "قائالً وفروضها حبدودها 17".أي

تعاىل قوله تفسري واَألعناق : ويف ِبالسوِق مسحاً الطربيقا)33:ص(!فَطَِفق : ل
الكالم" هذا ويف باحلجاب، توارت حىت ريب ذكر من اخلري حب أحببت إين وقوله

فاتته حىت الصالة عن فلهي ذكره، من عليه الظاهر بداللة استغىن كالم18"حمذوف ويف
لنسيان ال نفسه الم وإمنا معلوم، مليقات سليمان عهد يف كانت الصالة أن يفيد ما الطربي

ج15 السابق، ص4المرجع ،44

أحمد،16 بن محمد اهللا عبد أبو القرآنالجامالقرطبي، ألحكام جمطبعة،ع المصرية، الكتب ،11دار

177ص

إسماعيل17 الفداء أبو كثير، الكريم،تفسير. بن الفكر،: بيروتالقرآن جه1401دار ص3، ،447

جرير18 بن محمد جعفر أبو القرآن. الطبري، آي تأويل عن البيان بيروتجامع د: ، الفكر، ،.ت.دار

ص23ج ،54
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مطلقاً اهللا أمرذكر أنه إىل البغوي وذهب الصالة، وقت مضى حىت حلظة يف نسيه ألنه بل ،
وقتها يف العصر صلى حىت فأرجعت 19.باجلياد

وأنه زكريا عن تعاىل اهللا حيدثنا السالم، عليه عيسى بعثة قبل ما فترة إىل انتقلنا : وإذا
اِملحراب  ِفي يصلِّي عمران(!قَاِئم هذا)39:آل يفعل إقامةفماذا سوى احملراب يف النيب

وتعاىل سبحانه اهللا خاطبها اليت ومرمي واسجِدي : قائالًالصالة، ِلربِك، اقْنِتي ميرم يا
الراِكِعني عم عمران(!واركَِعي ركوعاً)43:آل املعلومة بالصالة أمر وهووسجوداًفهذا ،

تشا بل اآلية تدل كما مرمي به ختتص مل ولزمواأمر اإلميان على بقوا ممن غريها فيه رك
.احملجة

هذا بتبليغ تؤمر مل فهي رسولة تكن مل إذ مرمي أن لنا بدا مما اآلية هذه نكت ومن
بالصالة هلا أمر أنه على يدل مما بالصالة بالركوعلفظاًاألمر مأمورة ألا معىن ولغريها

فخرج يفعلونه، أمر أنه يفيد مما معهم، أمراًوالسجود كونه كونهابتدائياًعن إىل بالصالة
واملوا بلزومها عليهاظأمرا .بة

إبراهيم منذ املعهودة الصالة يصلون كانوا مرمي زمن يف الناس أن اهللا من إعالم وهو
األمر هو كما آخرون عنه وغفل بعضهم، ولزمه الناس تعارفه أمر الصالة فأمر قبله، ورمبا

تع قال وعاص، طائع كل إسرائيليف بين يف الصالةَ : اىل أَضاعوا لْفخ ِدِهمعب ِمن لَففَخ
غَيا يلْقَونَ فوفَس الشهواِت ما. )59:مرمي(!واتبعوا هو الصالة يف اإلسالم أحدثه وما

كله الدين يف وإبداعاً: أحدثه إنشاء وليس وهيمنة وإكمال لُ :تتميم لْتأَكْم مواليكُم
ديناً الماإلس لَكُم ِضيترو ِنعمِتي كُملَيع تممأَتو كُم3:املائدة(!ِدين(.

الدعاء من للصالة نقل حدث زعماً؟فمىت سيكون متمسكهم أن شك النقلال بأن
إبراهيم زمن قبل ما أحد قبل من ما زمن يف لفظ(وقع مدلول عن نتحدث ال هنا وحنن

الع يف تكونالصالة أن ميكن اليت اللغات يف بل فقط، تلكأصالًربية أو كاآلرامية، للعربية
األضداد كتاب يف األنباري ابن أشار ولقد كالعربية، واحد أصل يف العربية مع تشترك اليت
منه اشتق الذي األصل أن منه ويستنتج الصالة مكان مبعىن العربية يف صلوتا لفظ وجود إىل

م على الدال الصاداللفظ أصل وهو منه، املشتق الفرع عن حروفه يف يبعد ال الصالة كان

الحس19 مسعودالبغوي، بن البغوي،. ين بيروت2طتفسير المعرفة،: ، ج1987دار ص4، ،61



الثامنة السنة املعرفة، خريف: إسالمية الثالثون، مصطفى2002العدد الدين تاج 68

سيخرجوه) والالم أمر فيقولونأيضاًوهو الثقوب، واسع العقل جيوزه: بغربال مما ذلك إن
واجلواز اإلمكان دائرة يف داخل هو إذ يستنكره، وال .العقل

الصرحية اآلية ذه عليهم كَانت : ونرد الصالةَ موقُوتاًِإنََّ ِكتاباً ِمِننياملُؤ !علَى
.)103:النساء(

اللغة.2

اعتراضنا وجه بيان لنا يتم حىت لغوي منظور من السابقة اآلية نتناول أن هنا سنحاول
داللة يف النحاة اختلف فقد االنقطاع20"كان"ا تفيد أا إىل بعضهم فذهب العربية يف

ألفيت يف معط ابن أما قالوالتجدد، واالستمرار الدوام تقتضي بأا جزم فقد وكان: "ه
انقطعا ما الذي 21.للماضي

إثباته بصدد حنن ما إىل بتأثري يتطرق ال خالفهما فإن باملذهبني نقول ال كنا وإن وحنن
على كان داللة يف املذهبني بني اخلالف إذ احملدد، غري املاضي على كان داللة من

فقولك زي: االستمرار االنقطاعكان وعدم االستمرار على معط ابن عند يدل صديقي، د
زيداً فتقولوأن تستدرك أن إال صديقك يزال اآلن: ما يعد يرى.ومل من مذهب على أما

قولك ففي االنقطاع على داللة كان يعد: يف مل أنه على كاف دليل صديقي، زيد كان
.كذلك

كان أن إىل آخرون الشيء"وذهب وجود عن سبيلعبارة على ماض زمان يف
طاريء انقطاع على ال و سابق عدم على دليل فيها وليس الزخمشري22"اإلام، .قاله

سياق يف ورد ومىت العقدية، سياقاته من كان مبحث ختليص هو إليه نذهب والذي
إىل تفسريه يف عطية ابن ذهب ولذلك اخلطاب، ومقتضى السياق حبكم تلبس معني عقدي

وقع"أا الزمانحيث على الداللة مسلوبة فهي اهللا صفات يف تعاىل23"ت وكَانَ : كقوله

اهللا20 عبد بن محمد الدين بدر القرآن. الزركشي، علوم في طالبرهان بيروت2، د: ، المعرفة، ،.ت.دار

ص4ج ،121-128

ج21 السابق، ص4المرجع ،122

السابق22 جالمرجع ص4، ،122.
السابق23 جالمرجع ص4، ،122.
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رِحيماً غَفُوراً يف)73:األحزاب(!اُهللا االنقطاع لتفيد بالزمان تتعلق فإا املقابل ويف ،
صاحلا: "قولك أبوك يف"كان ذاتية داللة ليس هنا االنقطاع وإفادة بناء" كان"، تفيده بل

املتكل قصد تقول. معلى ماضيه يف فعله فيما أبيه مدح سياق يف تراك أبوك: "أال كان
عنه" صاحلا حديثك حال الصالح من تعريته تقصد وال كذلك، يعد مل أنه تعين ال وأنت
.فليتأمل

عن حديثهم أن خبالصة خارج وإفرادها" كان"ولعلك ورودها، بسياقات متلبس
مشكل .حبكم

قا االستدالل مناط اآلية يفويف اليمين فالح بن منصور على": " كان"ل تدل قد
كقوله القرائن، حبسب رِحيماً : الدوام غَفُوراً اُهللا بِصرياً ،!وكَانَ سِميعاً اُهللا ،!وكَانَ

موقُوتاً  ِكتاباً ِمِننياملُؤ علَى تكَان الصالةَ الصفات،!ِإنَّ بتلك املتصف الدوام على دلت
التعب بالصفاتودوام 24".د

تعاىل قوله معىن يف هي اآلية ِللناس : وهذه تِرجأُخ أُمٍة ريخ متعمران(!كُن :آل
وقصره)110 اإلخراج، مبعىن وحتقق آمن من بكل متعلق كلي إخراج هنا اإلخراج أن أي

امل لألمة األزيل اإلخراج عن يتحدث تعاىل اهللا ألن نظر، فيه احملمدية األمة هذاعلى ؤمنة،
حممد بأمة ختم الذي وهو"اإلخراج املاضي الزمن يف االستغراق يفيد كان فعل ألن ؛

بالتكليف األمر بداية سوى بداية له تعرف ال مبهم .زمن
ذلك يف إمجاع وال الدعاء، على اللغة يف تدل الصالة أن تيقن القوم كالم يف يبدو وال

التعاريف صاحب قال البعض، يتومهه الشرعية،":كما األمساء من املعتزلة عند الصالة
الرازي اإلمام قال أقوال، على التشبيه وجه يف ال: واختلف إذ الدعاء من أا واألقرب

ا من أصحابنا وقال جمراه، جيري ما أو الدعاء وفيها إال اسمازاصالة إطالق املشهورة ت
ا أطلق الدعاء على مشتملة كانت فلما الكل على عليهااجلزء الدعاء فإنجمازاًسم قال ،

امساً كوا من املعتزلة مراد هذهشرعياًكان ارجتل الشرع أن أرادوا وإن فحق، هو هذا
ينافيه فذلك عرِبياً اللفظة قُرآناً اهلْنزأَن اإلمام!ِإنا كالم هنا الكمال.إىل ابن أصلها: وقال

أ هي اليت العبادة هذه به مسيت كتسميةالدعاء بتسليم خمتتمة بتكبري مفتتحة وأقوال فعال

اهللا24 عبد بن محمد الدين بدر القرآن. الزركشي، علوم في جالبرهان سابق، مرجع ص3، ،126
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اختلفت وإن منها شريعة تنفك ال اليت العبادات من والصالة يتضمنه ما باسم الشيء
وشرع شرع حبسب 25".صورها

عنها، جماز والدعاء الصالة هو األصل أن على يدل الرازي عند األصحاب فمذهب
الشرع تصرف يف يرون ألم ذلك إىل األوضاعذهبوا على تالية أوضاع بإيقاع اللغة يف

يبدو فيما سار وعليه الباقالين، بكر أيب مذهب وهو القرآن، عربية مع تعارضا األصلية
ظاهر وهو اللغوية، لأللفاظ الشرعي النقل نفيا أما أقصد اجلرجاين، القاهر عبد الشيخ

حزم ابن . مذهب

:الشعر.3

الصال لفظ بكون القائلون املعلومةاستدل العبادة إىل الدعاء من نقل قد شرعياًنقالًة
هذا يف األلسنة على الدائر هو األعشى بيت ولعل اجلاهلي الشعر من أبيات ببعض

األعشى. اخلصوص :يقول
دا يف الريح وارتسموقابلها دا على وصلى

أدلة هناك أن إذ نظر، إىل حيتاج هنا باألعشى االستدالل أن أنواحلقيقة على عديدة
من أقل فال رمسية بصفة النصرانية دخل قد يكن مل وإن اجلاهلية، يف تنصر قد كان الرجل
الذي الصالة لفظ ولعل شعره، يف ظاهرة جندها النصرانية العقائد من بكثري تأثر قد أنه

عند اللفظ داللة فتكون م، احتك الذين النصارى عن نقلها اليت األلفاظ من إليه هاأشار
شرعية الكثريأصالًداللة زعم كما نقل هلا حيدث .ومل

نصرانياً كان األعشى أن إىل أشاروا الذين شعراءومن كتابه يف شيخو لويس
نصوصا26ًالنصرانية األغاين صاحب أورد ولقد باألوساط، األعشى صلة على دالة

الرؤوف،25 عبد محمد وبيروت: دمشقالتعاريف،المناوي، المعاصر الفكر الفكر،: دار جه1410دار ،1،

461ص

لويس26 اإلسالم،. شيخو، قبل النصرانية بيروت4طشعراء المشرق،: ، وال399-357ص،1986دار

النصارى مصطلحات ببعض تأثره من كان ما إال فعالً، تنصر قد األعشى أن على شيخو حوزة في دليل

بن محمد اهللا عبيد أبا إن بل فحسب، األغاني صاحب إليه يشر ولم وارد، وهذا ألسنتهم على الدائرة

المرزباني في) ه384ت(عمران تمريض إشارة تنصره إلى الأشار كرنكو،شعراءمعجم دزفز تحقيق ،

الجيل،: بيروت ص1991دار ميله291، كان ولقد االعتقاد، مجال في جاداً يكن لم الرجل فإن وعموماً ،
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راوية مىت بن حيىي عن أحدهم روى فقد اإلسالم جميء قبل وكان"األعشىالنصرانية
قالمعمراًنصرانياً قدرياً:، األعشى مثبتاًكان لبيد لبيد. وكان :قال

اهتدى اخلري سبل هداه أضلمن شاء ومن البال ناعم
األعشى :وقال

وبالـ بالوفاء اهللا الرجالاستأثر املالمة ووىل عدل
قب من قال مذهبه؟ األعشى أخذ أين فمن احلريةقلت نصارى العباديني يأل يهمتكان

ذلك فلقنوه اخلمر بالعقائد27".يشتري األعشى تأثر مدى تظهر أخرى رواية ويف
حلق مما الرغم على الصحيحة العبادات من بقايا على احتوائها يف نشك ال واليت النصرانية
لبيدا أن مىت بن يونس رواه ما يف األغاين صاحب يقول والتبديل، التحريف من بالنصرانية

جمرب يقولاًكان :حيث
اهتدى اخلري سبل هداه أضلمن شاء ومن البال ناعم

قدرياً األعشى يقولوكان :حيث
وبالـ بالوفاء اهللا الرجالاستأثر املالمة ووىل عدل

له هذا:فقلت أخذ أين سنة: فقال؟من كل يف يعود وكان جنران، أساقفة من أخذه
عندهم ويقيم فيمدحهم، املدان عبد بين منإىل ويسمع وينادمهم، معهم، اخلمر ويشرب ،

أخذه فمنهم هذا من شعره يف شيء فكل قوهلم، جنران 28".أساقفة

يقول األعشى فكر يف النصرانية أثر إىل تشري الدينية املعاين أللفينا شعره إىل رجعنا ولو
نصارى وهم جنران أهل مدح :29يف

عليـ حتم جنران بأبوااوكعبة تناخي حىت ك

إسالمه عدم في سبباً في. للهو المنتشرة الدينية األفكار ببعض شعره في بارز هو كما تأثر فقد ذلك ومع

. عصره
الفرج27 أبو جداألغاني،. األصبهاني، العربي، التراث إحياء ص9ار ،112-113

ج28 السابق، ص12المرجع ،3-4

نصر29 حنا الكبير،. الحتي، األعشى ديوان العربي،: بيروتشرح الكتاب ص1992دار ،69
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املسيح وعبد يزيد أرباانزور خري هم وقيسا
بعيداً يكن مل األعشى أن لنا يظهر يفوهنا املنتشرة التوحيدية الدينية التصورات عن

احلن بقايا يف ممثلة أكانت سواء إىليجمتمعه تأثريها مارست واليت واإلمساعيلية اإلبراهيمية فية
جمسدة كانت أو اخلامتة، الرسالة نزول يفحدود معتنقة كانت اليت التوحيدية الديانات يف

كان فإن واليهودية، كالنصرانية العرب لفعلاألمرجزيرة األعشى استعمال فإن كذلك،
أنه" صلى" إذ الشرعي، املعىن إىل بااز نقل أنه ندعي حىت األصلي الوضعي باملعىن يكن مل

سيأيت واليت نفسها الدينية الداللة إطار يف عمالًاستعمله ويزكيها ليؤكدها بأصلاإلسالم
لن واليت النهائية الصياغة وتصوغه وتكمله، التوحيد، دين لتتم جاءت اخلامتة الرسالة أن

جدالً سلمنا ولو نقصان، أو لزيادة ذلك بعد مبعىنحتتاج الصالة فعل استعمل األعشى أن
هذا،الدعاء سبب إذ اازي، النقل أصحاب خيدم لن هذا مصدرهفإن سيكون االستعمال

دين يف الصالة أن دللنا أن فبعد النصرانية، يف التعبدية الشعائر أصاب الذي التحريف
بفعل صارت القبلة حنو والتوجه والسجود والركوع للقيام متضمنة كانت وعيسى إبراهيم

تردد ومههمات يلفظ دعاء جمرد والتفريط طارئاً. التحريف إذن الدعاء معىن لىعفيكون
األصل هو يكون أن عوض األصلية .الداللة

القبلة، وتعرف الصالة، تعرف كانت اجلاهلية يف العرب إن نقول التوضيح يف وملزيد
بعيداً عندها الصالة لفظ يكن فلم ذلك، وغري إليهموالسجود املنحدرة الدينية دالالته عن

لع شعري بيت ذلك على ودليلنا قبله، ورمبا إبراهيم، عهد الذيمن االهتمام يلق مل نتره
بعضاً لغريوا العناية بعض أعطوه ولو األصوليني قبل من به املوضوعيليق يف آرائهم من

مادحاً عنتره شروانيقول أنو كسرى الفرس :30ملك
فج كل من حنوه إمامتصلي هلا وهو األرض ملوك
نؤ أن عنتره بيت حيتمل ملوفهل إذ بالدعاء؟ فيه الصالة فعل بأنل الشاعر يكتف

ب معدى الفعل شكل" حنو"استعمل إىل يشري مما اإلمام كلمة أضاف بل القبلة، إىل املشرية
يدعي ملتزيد فيه مزيد ال ما وهو الشكل، مستوى على اإلسالمية يفجمازياًنقالًالصالة

األلفاظ هذه .مثل

عنتره،30 بيروتديوان عيد، يوسف د: شرح الجيل، ص.ت.دار ،261
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الصوم

وأضحى اللغة، يف اإلمساك مطلق أنه إىل الصوم يف إمساكاَوذهبوا الشرع يف
وداللة31صوصاًخم املخصوصة، العبادة أفاد أطلق إذا الصوم أن إىل مشرية القرآنية واألدلة ،

تعميم فحدث الكلمة، الشرع فيها استعمل اليت الداللة عن تفرعت داللة اإلمساك مطلق
تعاىل قوله ذلك يف ودليلنا علَي : للفظ، كُِتب آمنوا الِذين كُِتبياأَيها كَما يامالص كُم

قَبِلكُم ِمن الِذين معلوم،)183:البقرة(!علَى غري ماض إىل تعود أقوام قبلنا من والذين ،
أمراً كونه يف الصالة شأن هنا الصيام الناسإهلياًوشأن أن يبعد وال البداية، معلوم غري
األمانة وحتمل بالتكليف أمروا أن منذ به .أمروا

ال املخصوصة،وذهب العبادة هو اللفظ إطالق حني الذهن إىل يتبادر ما أن إىل رازي
الشرع أن على دليل عنده مننفلهوهذا الرازي إليه ذهب ما على ونرد اللغوي، معناه من

: وجهني
دليالً هذا فيكون االستعمال، يف األلفاظ أصل هي اليت احلقيقة مقياس التبادر علىأن

تدل الصوم كلمة اإلمساكأن مطلق وأما األصلي، املعىن هو ألنه بالتبادر عليه تدل ما على
إذ فهو عليه اللفظ حلمل قرينة إىل حمتاجاًاًفيحتاج كان ما وإال أصل، عن عاملفرع إىل

الداللة يف والتعميم. خارجي بالتوسع حادثة داللة اإلمساك مطلق .فيكون
إذ مطرد، غري اللفظ من املتبادر املعىن ولوإن مسلم، مستمع افتراض على مبين هو

فهمه ما اللفظ من فهم ما املشركني العرب من يكون كأن مسلم غري املستمع كان
.املسلم

التخصيص هو بل األصلية، معانيها عن األلفاظ نقل ليس الشرع به يقوم فالذي
والتوسيع باملوالتعميم تستظهر اليت الداللية العمليات من ذلك أشبه ما والسياقأو قام

ذاا اللغة عن خارجية عوامل وهي .واألعراف،
حم اللغة مع الشارع تعامل أن إىل فذهب هذا إىل اجلويين تنبه جمالولقد يف صور

ف والتعميم وجل" التخصيص عز لربه فيها خيضع أحوال املصلي وأفعال التماس الدعاء

عمر،31 بن محمد الدين فخر أصالمحصولالرازي، علم الفقه،في جول سابق، ص1مرجع ،307
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التماساً ا عرفاًويبغي الشرع فعمم ا، تلك تسمية جتوزاًيف وخصصألفعال واستعارة، ،
متلقيان ومها الوجهني، هذين من الشرعية األلفاظ ختلو فال خمصوص بدعاء الصالة اسم

الشرع عرف 32".من

إثبات يف ضالته على عثر وكأنه للجويين، النص هذا بقشة يتعلق أن ألحد وليس
يقول حاله ولسان ب: ااز، قال بأن يكتف مل اجلويين هو ها قالانظر حىت ااز

العلمأيضاًباالستعارة من اجلويين اإلمام بلغ مهما إذ ساقط، هنا النص ذا واالستدالل ،
األصول ذلك–يف يف إمام شك بال فيها-وهو حيتج اللغة أن ومعلوم اللغة، يف حجة فليس

كالشافعي الفقهاء من اللغويات يف به االحتجاج بأهلية له شهد مبن أو ،الًمثبأصحاا
نعلم نعرفوحنن وأن األعني، على من غشاوته وإزاحة التقليد، جبة خبلع مأمورون أننا

بالرجال ال بدليله .احلق
مع خالفنا حمل هو والذي عليه املصطلح ااز ليس هنا اجلويين قصده الذي والتجوز

بااز املتأخرون عليه اصطلح ما التجوز من اجلويين قصد كان ولو أثبته، لكانمن
ألن أحد به يقل مل ما وهذا االصطالحي، ااز طرق من طريقني والتعميم التخصيص

ااز يف املوجود النقل حلد مباينان والتعميم .التخصيص
وال قليل يف عليها املصطلح االستعارة من ليست هنا اإلمام قصدها اليت واالستعارة

جزء يستعار حبيث العارية ا عىن وإمنا يفكثري، ذهبنا ولو التعميم، بغرض اللفظ داللة من
احلقيقة يف القوم عليه ملا خمالف وهذا ااز يف ندخلهما أن للزمنا املطعين مذهب هذا

لسببني : الشرعية
فيما حقائق أا واحلال احلقائق، دائرة من خيرجها الشرعية األلفاظ مبجازية القول إن

عليه .دلت
األلفاظ مبجازية القول إىلإن اإلشارة عن انصرفت بأا االعتقاد إىل يؤدي الشرعية

األلفاظ بعض يف صح إن وهذا اازي، النقل بفعل األصلية اصطالحهم-معانيها -على
اجلويين قال النقل، بعد مرادة اللغوية دالالا تبقى إذ الشرع؛ ألفاظ يف يصح ومن: "فال

المعالي32 أبو الفقه،. الجويني، أصول في المنصورة3طالبرهان ج: ، الوفاء، ص1دار ،134
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نقلت إا يفكلياًنقالًقال فإن زل، الدعاءفقد من اللغة معاين اعتبار الشرعية األلفاظ
املسألة يف حاصل فهذا والصوم، واحلج الصالة يف واإلمساك 33".والقصد

احلج

خمصوص مكان إىل القصد الشرعي االصطالح ويف القصد، اللغة يف البيت-احلج
يف-احلرام زعموا كما الشرع إىل اللغة من نقل فيه وليس معلومة، فرائض ذلك،ألداء

ألصحاب متمسك فيه وليس اللغة، عن خارجية بداللة القصد ملطلق ختصيص هو وإمنا
سياقية داللة ولكنها النقل بعد حادثة لغوية داللة ليست الشرعية الداللة ألن النقل،
املسلم العريب يريد ما به يرد مل احلج لفظ أطلق إذا املسيحي العريب أن ترى أال مقامية،

املقص إذ إىلمنه، احلج وليس عقيدته، مقتضى على العبادة مكان إىل التوجه عنده به ود
املناسك ألداء .الكعبة

الدراسة، هذه يف إثباته نريد ما بالضبط لنا يلخص األمهية غاية يف رأي وللشاطيب
تعاىل قوله تفسري يف ِهللاوأَِتم :يقول والعمرةَ ّاحلَج ا"!وا دون باإلمتام أمر بأصلفإمنا ألمر

آخ اإلسالم قبل كانوا ألم مجلةذاحلج ونقص الشعائر، بعض تغيري على ولكن به، ين
لذلك باإلمتام األمر فجاء غريوا، مما ذلك وأشباه بعرفة كالوقوف 34".منها،

:المستم
لفظ يف وااز،عجيباًمذهباً" المستم"وذهبوا احلقيقة بني داللته يف مجعوا : فقالواإذ

للف حالتنيإن :ظ
حقيقة معانيه مجيع على اللفظ داللة فيها تكون .األوىل

بعضها وعلى حقيقة املعاين بعض على فيها اللفظ داللة يكون 35.جمازاًالثانية

حقيقة ليست اليت األلفاظ قسم إىل غرابته يف يضاف ااز أقسام من جديد قسم وهذا
داالًجمازاًوليست فيه اللفظ يكون القسم وهذا على، جهة ومن احلقيقة على جهة من

ج33 السابق، ص1المرجع ،135

إسحاق34 أبو الشريعة،. الشاطبي، أصول في بيروت2طالموافقات مجلد: ، المعرفة، ص2دار ،314
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وضعوه الذي احلد إفساد إىل يؤدي فإنه األلفاظ يف وقوعه صح إن قسم وهو ااز،
يعرف داللة إىل ااز يف اللفظ يشري حبيث موضوعه، غري يف اللفظ استعمال أي للمجاز،

سياق حتف بقرينة مرادة أا واملتكلم تركيبالكالماملستمع .هأو
وقسيمه،فانظر الشيء ا أراد بكلمة نطق إذا الالفظ اللغة،كأن على تقوهلم بلغ كم

املتكلم، قصد إىل نظر دون الكالم اعتبار يف الناس ويتوسع املخاطبات، أنواع تفسد وذا
اعتبار بني مترددة األقل على أو متناقضة معاين األلفاظ حتمل القرآن تفسري سياق ويف

الواحدة تدلجمازاًاللفظة بأن تسمح اآلراء هذه مثل إن بل فحسب هذا وليس حقيقة، أو
واحد آن يف عليهما محلها ويصح داللة، متعارضني معنيني على الواحدة وهكذا. اللفظة

واإلام الغموض حد إىل للشبهة، احلاسم البيان حد من القرآن .خيرج
احمل إسقاط ظاهرة نسميه ما املآزق هذه مثل يف أوقعهم بعضهاولقد على املعرفية اور

اللغة حمور على الفقه حمور إسقاط هلم حدث بصدده حنن وفيما التراث، يف .البعض
لفظة يف ذهب من أن ذلك احلقيقة" المستم"ومعىن على اللفظ محل الشافعي مذهب

ال الفقهي املذهب مصدره الرأي وهذا ذلك، يقتضي املذهب ألن إال لشيء ال وااز
إذ أناللغوي، الشافعي اإلمام كالم من حقيقة" المستم"فهموا باليد اللمس على حممول

الوقاع املخالفنيجمازاًوعلى على ويرد املشترك، مجلة يف يدخله اجلويين جعل ما وهو ،
يفرقوا مل بعضها"بأم يف حقيقة يكون أن وبني حمامله، يف حقيقة اللفظ يكون أن بني

بعضهاجمازاً امل36"يف وهذا واحد، لفظ يف اجلمع أن إىل فذهب الباقالين يستسغه مل ذهب
النقيضني بني مجع وااز احلقيقة 37.بني

املشاركة على تدل صيغة وهي معناه، حتدد اليت هي الفعل صيغة أن هنا نراه 38والذي

القصدية، بالداللة اجلماع على ومحل بغريه، أو جبماع سواء واملرأة الرجل بني اللمس يف

المعالي36 أبو الفقه،. الجويني، أصول في جالبرهان سابق، ص1مرجع ،235

والمنع37 اإلجازة بين الكريم والقرآن اللغة في طالمجاز المطعني، العظيم عبد عرض القاهرة2، مكتبة: ،

ج1993وهبة، ص2، ،705

قرا38 القراء بعض فضل أن: ءةولهذا التفضيل ومناط والكسائي، حمزة قراءة وهي لمستم قراءة على المستم

راجع فعالً، والرجل المرأة من واحد لكل أن تقتضي أحمد،:المستم بن محمد اهللا عبد أبو الجامعالقرطبي،

القرآن جألحكام المصرية، الكتب دار طبعة ص5، ،223
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وليستوهي التحقيقجمازاًكناية ب. على قراءتنا هنا يضر مقتضاها" ملستم: "وال إذ
على وحتمل الشافعي، مذهب على التلذذ وغري التلذذ بغرض وغريها باليد اللمس حقيقة
الداللة على املبين الفقهي للحكم ولكن لفظي، لعارض ال غريه عند التلذذ بغرض اللمس

منتزعة داللة وهي السياقالقصدية، .من

الدابة

كما فيه واحلاصل جماز، األربع ذوات يف الدابة استعمال أن إىل العلماء بعض ذهب
قال ختصيص، أنه اجلويين االسم: " قال ووضع املسميات، بعض أمساء العرف خيصص

خيتص أال يقال. يقتضي واحلشرات: مث البهائم بعض إال دابة يسمى وال دب، فالن
وحنوها 39".كاحليات

يقتضي وال للنقل، مباينة عملية وهو التخصيص عن هنا اجلويين اإلمام يتحدث
وضعاً إمستأنفاًالتخصيص هو معناهبل من خاص جزء على اللفظ كالم.يقاع ويدل

متعاوراً بقي اللفظ أن على بالبهائماجلويين خاص البعض عند وهو واحليات، البهائم بني
مجاع عرف يف إنه مث األربع، مسيتذوات وإمنا السيارة، به أريد أطلق إذا اليوم لغوية ات

أفراد بعض على وإجرائها اللفظ، يف الداللة عموم إىل بالنظر بل حصل، لنقل ال كذلك
اجلويين بلفظ التخصيص وهو العموم، .هذا

البحث خالصة

إىل يعود اللغوية حقيقتها على املصطلحات فهم أن االختصاص أهل لدى الواضح من
أنمعه ذلك املختلفة، االختصاصات أهل بني تداوهلا إىل وليس استعماهلا، يف العرب ود

مآرم، لقضاء إليها الناس حاجة بقدر وتنمو تعيش األفراد، كحياة حياة للمصطلحات
جديدة دالالت فتكتسب استعماهلا، أصول عن ينقلها قد مالحمها يف تغري حيصل منوها ومع

االختصا أهل إياها ينبغي. صمحلها املشهورة األلفاظ أن إىل الطراز صاحب ذهب ولذلك
اخلواص، عند املتداولة معانيها على وليس العريب، لدى املعروفة معانيها على حتمل أن

المعالي39 أبو ا. الجويني، أصول في سابق،جلفقه،البرهان ص1مرجع ،134
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املتكلمون أما ذلك، يفيد فهو العريب أطلقه وحيث التحرك على يدل احلركة فإمفلفظ
كو: قالوا يوجب معىن على إال توضع ال استناداًاحلركة متحركة الذات يفن رأيهم إىل

وهلذا واملعلول، وضعه: "العلة جيوز فال اللغة، أهل من اجلمهور بني متداول احلركة فلفظ
املتكلمون يقوله ما دون إطالقهم عند عندهم املفهوم على 40".إال

تأ يف قانون إىل فيه وانتهى الشاطيب، اإلمام فيه فصل العلوي إليه ذهب الذي ويلوهذا
كالمهم يف العرب معهود على والتأويل التفسري ينبين أن مقتضاه وتفسريها، النصوص
األلفاظ محل فيه يوقع والذي اإلسقاط مبحاربة كفيل املنهج وهذا خماطبام، يف ومهيعهم
هدف على اجتماعهم أو مذهب، يف التفاقهم إما قوم عليها اتفق اصطالحية معاين على

امل فتقوم غاية، معأو املختلفة الطوائف من النظر أهل بني اخلالف دائرة بتوسيع صطلحات
فهمها وتسهيل املفاهيم تقريب أجل من حنتت .أا

فعالً وقع ما هو املصطلحي اإلسقاط هذا أن نؤكد أن نستطيع ااز،ولعلنا ملصطلح
مقت على بعضهم ومحله املفهوم، استعمال يف العرب معهود على بعضهم محله ضىإذ

واالستدالل التأويل يف شىت مذاهب به فذهبوا اجلديدة .املواضعة
منذ ااز ملصطلح تتبع بعملية نقوم أن اهللا حبمد إجنازه مت آخر حبث يف وسنحاول
داللته على محل وإن املصطلح أن كيف اهللا حبول وسنبني عوده، استقواء حىت نشأته

يستع ظلوا العلماء فإن اجلديدة، أناالصطالحية يفيد مما األصلية، اللغوية بداللته ملونه
جداً املبكرة املراحل يف النقل مفهوم حول الدائر االصطالحي ااز بوجود البعض منزعم
القدماء عند املصطلح استعمال بأوجه اجلهل إليه قاد زعم العريب، اللغوي الفكر .تاريخ

أنتجها اليت االصطالحية الداللة أن على اتفقنا خاطئةوإذا تكن مل إن اخلاص العرف
األصلية اللغوية للمعاين احلياة بإعادة ملزمني حينها سنكون فإننا للجميع ملزمة غري فهي

املصطلح عليها دل تعالقاًخصوصاً،اليت أقمنا وجمالإذا األصلية اللغوية الدالالت هذه بني
والتفسري واألصول اللغة علماء من كثري عند املصطلح .استخدام

حمزه40 بن يحيى اإلعجاز،.العلوي، حقائق وعلوم البالغة ألسرار المتضمن جالطراز سابق، ،1مرجع
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