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بأطروحته  مؤتة،  بجامعة:  الشريعة،  كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصل   •
(منهج ا�مام الشافعي في رسالته اصولية: دراسة منهجية أصولية).

• حصل على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بالجامعة اردنية، بأطروحته (أثر 
ادلة الشرعية في استنباط أحكام المسائل الطبية).

 

E : Taw3151971@gmail.com

استاذ المشارك بكلية الشريعة - جامعة
ا�مام محمد بن سعود ا�سالمية
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 امللخص
قاعدة التأسيس أوىل من التأكيد، تأصيلها واستدالل  :موضوع البحث

 األصوليني هبا.
هتدف الدراسة إىل؛ تأصيل هذه القاعدة، وتبيني العالقة بني  أهداف البحث:

علمي اللغة وعلم أصول الفقه، وبيان أنواع التوكيد، ومتى يكون التأسيس أوىل من 
سائل التي استدل هلا بالقاعدة، وبيان وجه استدالل التأكيد؟ أو العكس، ومْجُع امل

 األصوليني بالقاعدة.
 اعتمدت يف هذه الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل. منهج البحث:

خلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج أمهها؛ أنَّ التأسيس أوىل من  أهم النتائج:
رار اللفظي قد يكون للتأكيد حتاًم، التأكيد، إذا مل يكن للمتكلم نية التأكيد، وأنَّ التك

وأنَّ هناك مسائل أصولية كثرية ومهمة استعملت فيها القاعدة، وأنَّ األصوليني 
 توسعوا يف القاعدة فلم يقترصوا عىل داللتها اللغوية الوضعية.

يويص الباحث برضورة االعتناء بالقواعد الفقهية واألصولية،  أهم التوصيات:
 لغتنا العربية.السيام املستمدة من 

 .واالستدالل -التأصيل -التأكيد -أوىل -التأسيس -قاعدة الكلمات الدالة:
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 املقدمة
ملبعوث رمحة احلمد هلل ربِّ العاملني، وأفضل الّصالة وأتم التسليم عىل ا      

 آله وصحبه أمجعني، وبعد:للعاملني، حممد وعىل 
الوحَي بلغة العرب،  فإنَّ من النِّعم اجلليلة عىل هذه األمة، أْن أنزل اهلل       

واملعهود من لساهنم، وأساليب التخاطب عندهم، ففهُم اخلطاب منطوقه ومفهومه 
ومعرفة مدلوالهتا، ومما هو  لكثري من قواعد اللغة العربية، وفحواه يقتيض فهًم 

ستمدَّ منها علم أصول الفقه، لذا ُيشرتط أنَّ علم اللغة من العلوم التي اُ  معلوم
  .يعينه عىل فهم النصوص باللغة العربية، علًم  ًم ـلألصويل وللمجتهد أْن يكون عال

ل من قواعد اللغة العربية والنَّحو يف التعلي افراعى ُعلمء األُصول كثريً     
طاب، وداللة ية، ال سيم تلك املتعلقة بفهم اخلواالستدالل عىل املسائل األُصول

اللفظ عىل املعنى، فجاءت هذه الدراسة لرتصد تلك العالقة بني قاعدة مهمة من 
قواعد اللغة العربية، ومدى استدالل األصوليني هبا عىل مسائل مهمة من مسائل 

عند وهي ليست متعلقة  «وىل من التأكيدالتأسيُس أ»علم األُصول، وهي قاعدة: 
م توسعوا يف استعمل هذه نياألصولي  فقط بداللة اللفظ عىل املعنى، بل نجد أهنَّ

القاعدة، ومل يقفوا عند الداللة اللغوية هلا، وقد حرصُت أْن أذكر بعض املسائل 
قاعدة، األصولية التي استدل هلا هبذه القاعدة، وال تتوقف عىل الداللة اللغوية لل

وافقة واملخالفة، لتحسني والتقبيح، وتعارض مفهوم املكتعارض املثبت والنايف، وا
فحاولُت يف هذه الدراسة البحث عن املسائل األصولية التي هلا عالقة هبذه القاعدة، 

 ومدى استدالل األصوليني بالقاعدة وتعليلهم هبا، فجاءت بعنوان:
 «لها، واستدالل اأُلصوليني هباقاعدة التأسيس أوىل من التأكيد، أتصي»
 ة الدراسة:ئلأس

ما معنى الـتَّأسيس وما حقيقته؟ وما معنى التأكيد؟ وما حقيقته؟ وهل  -1
 لغو من الكالم؟ وما األلفاظ األُخر املرادفة أللفاظ القاعدة؟التأكيُد 
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  أوىل من التأكيد؟ما الفرق بني التأكيد والتأسيس؟ وهل التأسيس دائًم  -2
لم األُصول؟ وكيف استفاد عالقة بني قواعد اللغة العربية وع هل هناك من -3

 ن من تلك القواعد؟األُصوليو
 ما املسائل األُصولية التي هلا عالقة هبذه القاعدة؟  -4
 ما وجه استدالل األُصوليني هبذه القاعدة عىل بعض املسائل األُصولية؟ -5

 أمهية الدراسة وأسباب اختيار املوضوع:
ة العربية، فهي جتمع ربز عالقة علم األُصول بقواعد اللغأنَّ هذه الدراسة ت -1

ية، واستدالل األُصوليني هبا عىل املسائل األُصولية، فهي تؤّكد أنَّ بني قاعدة لغو
 .علم األُصول ُمستمدٌّ من علم اللغة العربية

أهنا تبنّي توسع األصوليني واستثمرهم للقواعد اللغوية، وعدم قرصها عىل  -2
 غوية، بل تعداه إىل جوانب أخرى.دالالهتا الل

تطبيقات هذه القاعدة، واستعمالهتا يف علوم الرشيعة، فقد استدلَّ هبا  رةكث -3
 األُصوليون، والفقهاء واملحدثون واملفرسون وغريهم.

من خالل تدرييس ملادة القواعد الفقهية، ومادة البحث الصفي، وجدُت  -4
، وليست مقترصة عىل التطبيقات دخول هذه القاعدة يف مسائل مهمة يف األُصول

 .اوردً  واستدالاًل  كثر تناول األُصوليون هلا تعلياًل هية، فالفق
مل أجْد دراسة تناولت هذه القاعدة، وخصصتها بالبحث، وأبرزت  -5

 استدالل األصوليني هبا، وتعويلهم عليها. 
 :أهداف الدراسة

بياُن األمور التي و ،تأصيُل قاعدة التأسيس أوىل من التأكيد، وبيان حقيقتها -1
 يس عىل التأكيد والعكس.يقدم فيها التأس

بيان الّصلة بني اللغة العربية وُأصول الفقه، وأنَّ األصوليني عملوا بقواعد  -2
 اللغة، وراعوها يف التعليل واالستدالل.
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مجُع املسائل األُصولية التي هلا عالقة هبذه القاعدة، وتم التعليل هبا عىل تلك  -3
 ستدالل عليها.املسائل، واال

ة، وعدم قرص استعمهلا عىل  يف استعمل القاعدإبراز توسع األصوليني -4
 الداللة اللغوية.

 عىل املسائل األُصولية.بيان وجه االستدالل هبذه القاعدة   -5
 الدراسات السابقة:

دراسة ختصصت هبذه القاعدة، وإنم وجدت بعض  -يف حدود بحثي –مل أجْد      
، ومل «وىل من إمهالهلكالم أإعمل ا» اولتها ضمن القاعدة الكليةالدراسات التي تن

املسائل األُصولية التي هلا عالقة بالقاعدة، وسأذكر هذه تذكر هذه الدراسات 
 الدراسات وُأبني الفرق بينها وبني دراستي: 

ملحمود : القاعدة الكلية إعمال الكالم أوىل من إمهاله وأثرها يف األصول -1
امعية للدراسات م(، املؤسسة اجل1987 -ـه1406)1رومش، طمصطفى عبود ه

بريوت. وهي رسالة ماجستري نوقشت يف جامعة اإلمام حممد بن  –رش والتوزيع والن
 سعود اإلسالمية.

وقد تناول الباحث القاعدة الكلية إعمل الكالم أوىل من إمهاله، وذكر القواعد 
ث لتأسيس أوىل من التأكيد، وبنيَّ الباحالتي تندرج حتت هذه القاعدة، ومنها قاعدة ا

يد وبيان معنى القاعدة ووجه تفرعها عىل معنى التأسيس والتأكيد وأقسام التأك
القاعدة الكلية، وقد فات الباحث كثرٌي من اجلوانب التأصيلية للقاعدة، ومل تربز 

ا، وهذا دراسته استدالل األصوليني هبذه القاعدة عىل املسائل األصولية وتعليلهم هب
  ما أظهرته دراستي وركزت عليه.

ألمحد  ،دراسة حتليلية تطبيقية :قاعدة إعمال الكالم أوىل من إمهاله -2
، 10األردن، املجلد –ياسني القرالة، بحث منشور يف جملة املنارة، جامعة آل البيت 

 .م2004، السنة: 1العدد 
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اوز الصفحتني، ذكر ، مل يتجاوقد تناول الباحث هذه القاعدة بصورة خمترصة جدً 
وجه ارتباطها بقاعدة كيد، ومعنى القاعدة، وتعليل القاعدة ومعنى التأسيس والتأ

إعمل الكالم أوىل من إمهاله. وفاته كثرٌي من اجلوانب التأصيلية، وكذلك االستدالل 
 بالقاعدة عىل املسائل األُصولية، وهذا ما أعتنت به دراستي. 

 لدراسة يف:جاءت هذه ا :تقسيمات الدراسة
 ىل التفصيل اآليت:للمصادر واملراجع، وذلك ع مقدمة ومبحثني وخامتة وثبت

املقدمة وتشمل: أسئلة الدراسة، وأمهية الدراسة وأسباب اختيارها، وأهداف 
 وتقسيمت الدراسة.والدراسات السابقة، الدراسة، 

 سبعة مطالب: ، وفيهاملبحث األول: معىن القاعدة، وأتصيلها وأدلتها وأمهيتها
 ادي للقاعدة.املطلب األول: املعنى اإلفر -
 املعنى اإلمجايل للقاعدة. :املطلب الثاين -
 املطلب الثالث: أقسام التوكيد، والقسم املقصود بالقاعدة. -
 املطلب الرابع: التفريق بني التكرير والتأكيد، وبني التكرير واإلعادة. -
 املطلب اخلامس: أدلة القاعدة. -
 .س: اندراج القاعدة حتت قاعدة فقهية أخرىاملطلب الساد -
 .املطلب السابع: أمهية القاعدة وتطبيقاهتا -

املبحث الثاين: املسائل األصولية اليت استدل هلا بقاعدة التأسيس أوىل من 
 ، وفيه ستة مطالب: التأكيد

 .املطلب األول: مسألة: التحسني والتقبيح العقليان -
لفظ من الشارع له مسمى لغوي ومسمى املطلب الثاين: مسألة: إذا ورد  -

 ل هو جممل؟رشعي، ه
املطلب الثالث: مسألة: تعاقب األمرين )تكرار األمر باليشء هل يقتيض تكرار  -

 ؟(.املأمور به
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 .املطلب الرابع: مسألة: هل مجع املذكر السامل يعم اإلناث؟ -
 .الفةاملطلب اخلامس: مسألة: يف التعارض بني مفهوم املوافقة ومفهوم املخ -
 .والنايفمسألة: تعارض املثبت  :املطلب السادس -
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 املبحث األول

 تأصيل القاعدة، وأدلتها وأهميتها 
 املطلب األول: املعىن اإلفرادي للقاعدة:

بلفظ اإلفادة  التأسيس أوىل من التأكيد، وأحيانً بلفظ ا األنَّ القاعدة تأيت أحيانً  انظرً 
خرتت لعنوان الدراسة الصيغة اك، فإين من اإلعادة، وبألفاظ ُأخر قريبة من ذل خري

 -اوإن كان املعنى واحدً  - «التأسيس أوىل من التأكيد»وهي:  واستعماًل  األكثر تداواًل 
 فسأدرسها بناء عىل هذه الصيغة، وسأوضح معاين األلفاظ األخر أثناء العرض.  

، وأُ  :التأسيس لغة   سُّ ّس اليشء األساس، وهو مبتدأ اليشء، واألمصدر أسسَّ
تي يقوم عليها، وُأسُّ البناء: ُمبتدؤُه، فيقال: َأّس واألساُس: أصُل البناء وقاعدته ال

ُه َأًس  سه تأسيًس االبناء: َيُؤسُّ ْسُت دارً ا، وأَسَّ إذا بنيت حدودها، ورفعت من  ،ا، ويقال: أسَّ
ه: أي أصلهقواعدها، وهذا تأسيس حسٌن، وُأسُّ اإلنس ل ، واألسُّ أصل ك(1)ان وَأسُّ

، واحلَسُّ بالفتح (2)ومنه املثل: َألِصقوا احلَسَّ باألَسَّ  َأسُّ اإلنسان أصله،يشء ومبدؤه، و

: األَْصُل.  ، واألَسُّ ُّ َّ بُأصول من عاَديتُم أو عاداكم»يقال: هنا الرشَّ  . (3)«َألصقوا الرشَّ
 ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ﴿تعاىل: قال  ،وجاءت كلمة أسس يف كتاب اهلل

 نت  متزت رت يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ
 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت
 ري  ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك

                                                                                                                                    .[108 -109 :التوبة] ﴾زي
لسنُي يدّل عىل األصل واليشء الوطيد الثابت، ُة وااهلمز»يقول ابن فارس: 

                                       
 (.1/17ن، باب ُأّس )ير(؛ وانظر: املعجم الوسيط ملصطفى وآخ6/6لسان العرب البن منظور، باب أسس ) (1)
 (.1/328املستقىص يف أمثال العرب للزخمرشي، باب اهلمزة مع الالم ) (2)
 .(3837 /1)للمرتىض الزبيدي، مادة  أّس  ،تاج العروس(   3)
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فاألُسُّ أصل البناء، ومجعه آساس، ويقال للواحد: أساس بقرص األلف، واجلمع 
 .(1)«ُأُسٌس. قالوا: األُسُّ أصل الرجل، ووجه الدهر

َسه بيان ُحدوِد الداِر وَرفُع قواِعدها... ق :والتأسيُس  يل هو بناُء َأصِلها وقد َأسَّ

  .(2)تأسيٌس حسن وهذا

مبتدأ اليشء أو  -أن كل ما ذكر من املعاين اللغوية  -واهلل أعلم -والذي يظهر

يصلح أْن يكون معنى لكلمة التأسيس الواردة يف القاعدة. ولكن  -البناء أو األصل

 حليس ال املادي.جيدر التنبيه عىل أنَّ املقصود بالبناء هنا: هو البناء ا

. ويسمى إفادة، (3)« من قبلة معنى آخر مل يكن حاصاًل ادإف»: االتأسيس اصطالح  

 . (4)وهو خري من التأكيد؛ ألنَّ محل الكالم عىل اإلفادة خري من محله عىل اإلعادة

ف يف رشح املجلة بتعريف قريب، حيث قال هو:  اللفظ الذي يفيد معنى مل »وُعرِّ

يف إفادة املعنى، والداللة  .  وأرى أّن هذا التعريف كسابقه(5)«له اللفظ السابق يفده

 املقصود. عىل

عند األصوليني والفقهاء والنحاة  اتستعمل كلمة أوىل كثريً  :«أوىل»معىن قوهلم: 

 األصولية والفقهية والنحوية، عند املقارنة بني شيئني. وغريهم، سيم يف القواعد والضوابط 

ما األول فاألول، وهو لالُم: أصالن ابتداء األمر وانتهاؤه، أفاهلمزُة والواو وا

ىل اسم تفضيل بمعنى األَحقُّ واألَجدر واألقرب، وأدنى لك مبتدأ اليشء، وأو

ِلَها فََما بَِقَى َفألَوحىَل رَُجٍل ذََكرٍ » وأقرب، ويف احلديث: ُِقوا الحَفرَاِئَض ِِبَهح ويقال: ، (6)«َأْلح
                                       

 .(1/45فارس، باب أّس )البن  ،مقاييس اللغة (  1)
 .(1/3837للزبيدي مادة أس ) ،تاج العروس(   2)
 .(1/155للمناوي ) ،(؛ والتوقيف عىل مهمت التعاريف1/71جاين )للجر ،التعريفات(  3)
   .املراجع السابقة (4)
 .(1/53لعيل حيدر ) ،درر احلكام رشح جملة احلكام ( 5)
متعددة، منها؛ كتاب الفرائض، باب مرياث اجلد مع األب، رقمه: أخرجه: البخاري يف صحيحه يف أبواب ( 6)

بقي فألوىل  حه، كتاب الفرائض، باب أحلقوا الفرائض بأهلها فم(؛ ومسلم يف صحي6/2478( )635)
 .(5/59( )4226) :رقمه ذكر، رجل
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 .(1)حرى به وأجدرفالن أوىل بكذا، أي: أ

 والفقهاء يف القواعد الفقهية، له دالالت نيعند األصوليواستعمل هذه اللفظة 

ُأخر  ا، ويستعملوهنا أحيانً األجدر واألحرى واألحّق  امتعددة، فيقصدون هبا أحيانً 

للداللة عىل رجحان أحد األمرين عىل اآلخر عند وجود تعارض بينها، كم يف 

يقي بني شيئني هو ، إذ التعارض احلق«أوىل من جلب املصالحدرء املفاسد »قاعدة: 

وله رشوط  ،(3)«تقابلهم عىل وجه يمنع كل منهم مقتىض صاحبه» :، وهو(2)التناقض

، أو اواآلخر نافيً  ا، ويكون أحدمها مثبتً (4)ال بد منها، ومنها: أن يكونا يف قوة واحدة

يقصدون بكلمة األوىل األخذ بأكثر  ا، وأحيانً اًل واآلخر حملّ  امً يكون أحدمها حمرّ 

س معنى األولوية هنا أن ثمة تعارض كورات فائدة، ومنها هذه القاعدة، إذ لياملذ

له فائدة من جهة،   -التأسيس والتأكيد -حقيقي بني دليلني متقابلني، فكال األمرين

حكم ولكن أحدمها فيه فائدة زائدة عىل اآلخر. كم أهنم ليسا يف قوة واحدة حتى ن

 إذ إنَّ التأسيس أصل والتأكيد تبع. -اىلاهلل تعبإذن  -ابالتعارض كم سيتبني الحقً 

د اليشء ووكده، والواو أفصح  ٹٱٹ، (5)والتأكيد يف اللغة: التوكيد، وَأكَّ

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يفٱ﴿
 .[91:النحل] ﴾ري ٰى ين ىن  نن منزن رن مم ام

 .(6) افهو أكيد، وأََكَد احلنطة أي داَسَها َوَدَرَسهَ  رهقه وأحكمه وقرَّ وأكد اليشء أكدا وثَّ 
                                       

اموس (؛ والق1/740للرازي ) ،(؛ وخمتار الصحاح1/160البن فارس، باب أرب ) ،مقاييس اللغة (1)
 ة الشاملة.( ترقيم املكتب2/469للصاحب بن عباد ) ،(؛ واملحيط يف اللغة1/1732املحيط، فصل الواو )

 (.376للغزايل ) ،املستصفى :ُينظر( 2)
 .(2/273للسبكي ) ،اإلهباج يف رشح املنهاج (3)
 .وما بعدها( 18ص)لبدران أبو العينني  ،ُينظر: التعارض والرتجيح ( 4)
(؛ وتاج العروس، 1/20(؛ وخمتار الصحاح، باب األلف )3/74)البن منظور، باب أكد  ،بلسان العر (5)

 (.1/1873باب أطد )
(؛ وتاج العروس، 1/20(؛ وخمتار الصحاح، باب األلف )3/74)البن منظور، باب أكد  ،لسان العرب( 6)

 (.1/1873باب أطد )
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؛ ألنَّ اهلمزة مبدلة من اهلمزة والكاف والدال ليست أصاًل »يقول ابن فارس: 

)وكد( الواو والكاف والدال: كلمٌة تدلُّ عىل َشدٍّ  » ويقول يف موضع آخر: .(1)«واو

دُّ به البقرة عند احلَْلب. وإحكام. وأوِكْد َعْقَدك، أي ُشّده. والِوكاد: حبل ُتَش 

ه وُعنَِي بهويقولون: َوَكَد َوكْ   .(2)«َدُه، إذا أمَّ

وقيل هو  .(3)«تابع يقرر أمر املتبوع يف النسبة أو الشمول» :االتأكيد اصطالح  

اللفظ الذي يقصد به تقرير ». وقيل هو: (4)«إعادة املعنى احلاصل قبله»عبارة عن: 

ا تابع يذكر تقريرً »وقيل هو:  .(5)«ويسمى إعادةوتقوية معنى لفظ حاصل قبله، 

. وهو أصح (6)«لفظي ومعني ؛ز أو السهو، وهو قسمنوعه لرفع احتمل التجوُّ تبمل

 ااصطالحيً  االتعريفات، وبعض هذه التعريفات تعريفات منطقية، ومل أجد تعريفً 

 خيرج عن ذلك. 

 ، فسأبني معنى ذلك.(7)اإلعادة  منأُخر كاإلفادة خريبألفاظ  اوألنَّ القاعدة تأيت أحيانً 

، أي تبخرت، وأفاد أي: أكسب، وبمعنى كثر، والفائدة، ايد، فاَد َيفيُد َفيْدً فَ  من اإلفادُة:

ما استفدت من علٍم أو ماٍل، وأفادين ماال أي: أعطاين، وأفاده بمعنى: استفادة، وَأَفْدُت 

رَس أي: وجْدُته وحّصلته، وهو أفصح املاَل أي: َأعطيتَُه غريي، ومنه: بعدما أفدُت الفَ 

الفاُء والياُء والداُل أصل صحيٌح، إالَّ أنَّ كلَِمُه مل »يقول ابن فارس:   .(8)من استفدت
                                       

 .(1/131البن فارس، باب أمل ) ،مقاييس اللغة (1)
 .(1/106رجع السابق، باب وكع )امل (2)
 (.1/155للمناوي ) ،يف(؛ والتوقيف عىل مهمت التعار1/71للجرجاين ) ،التعريفات (3)
 (.1/71للجرجاين ) ،التعريفات( 4)
 .(1/53(؛ درر احلكام رشح جملة األحكام )1/407أليب البقاء الكفوي، فصل التاء ) ،كتاب الكليات (5)
ملحمد حمي  ،(؛ والتحفة السنية برشح املقدمة اآلجرومية1/289األنصاري ) هلشام ،رشح قطر الندى (6)

 (.1/294احلميد ) الدين عبد
 (.2/223للتفتازاين ) ،(؛ ورشح التلويح عىل التوضيح1/269البن أمري احلاج ) ،ُينظر: التقرير والتحبري (7)
(؛ واملغرب يف ترتيب 2/705ة فاد )(؛ واملعجم الوسيط، ماد1/2181للزبيدي، مادة فيد ) ،تاج العروس (8)

 .(2/154للمطرزي، باب الفاء مع الياء، مادة فيد، ) ،املعرب
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، وهو من األبواب التي ال تنقاس، والفائدة استحداُث ماٍل وخري، وقد اجتيُئ قياًس 

 .(1)«فادت له فائدة، ويقال: َأَفدُت غريي، وأفدت من غريي
ده بالوضع، أي ما حصل للسامع ما مل يكن عن»هي:  افادة اصطالح  واإل

 .(2)«بالقصد

، أي رجع، وأعاده أي كرره، واليشء إىل اَعاَد وَعَوَد يعوُد عودً  :واإلعادة لغة  

مكانه أرجعه، ومجعها َعاَداٌت وعوائُد، سميت بذلك ألن صاحبها يعاودها أي 

ا، ومنه إعادة الصالة وهو رددته ثانيً يرجع إليها مرة بعد أخرى. وأعدت اليشء 

 .(3)ُمِعيد

التكرير وإعادة اليشء كاحلديث وغريه تكريره، ومنه إعادة » :ااإلعادة اصطالح  

 .(4)«الصالة

 :املطلب الثاين: املعىن اإلمجايل للقاعدة
ر املراد إعمله إذا دار بني محله عىل تأسيس وإفادة معنى أو حكم إّن اللفظ املكرَّ 

وتأكيد املعنى األول أو احلكم  مل يسبق يف الكالم، وبني محله عىل تقرير وتقوية جديد،

غري ما أفاده  االلفظ األول، فإنه حيمل عىل إفادة معنًى جديدً  األول الذي أفاده

للفائدة؛ وألن التأكيد عىل خالف األصل فال حيمل اللفظ عليه  ااألول، وذلك تكثريً 

يد؛ ألنَّ ، وأن يدل السياق أو القرائن عىل التأك(5)جمددة إال عند تعذر محله عىل فائدة

إلفادة معنى زائد، فحتى ال يعرى اللفظ الثاين عن  األلفاظ وضعت يف اللغة أصاًل 

واعلم أن التأكيد » :الفائدة الزائدة، فإنه حيمل عىل معنى مستأنف.  يقول الرازي
                                       

 .(4/371البن فارس، باب فيض، مادة فيد ) ،مقاييس اللغة(  1)
(، مأخوذة من موقع اجلامعة عىل الشبكة 43/59(، )112جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، العدد ) (2)

 احلدود يف علم النحو، للعالمة امحد األبذي، حتقيق نجاة حسن. ،، واملكتبة الشاملةالعنكبوتية
 .(2/436(؛ واملصباح املنري، كتاب العني )8/444للزبيدي باب عود ) ،العروس تاج (3)
 .(1/73فصل العني ) ،للمناوي ،التعاريف (4)
 .(1/483للزركيش ) ،ُينظر: البحر املحيط (5)
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 .(1)«دة زائدة وجب رصفه إليهإال أنه متى أمكن محل الكالم عىل فائ اوإن كان حسنً 
الكالم عىل التأسيس أعم، ومحل الكالم عىل أعم ل مح»ويقول السيوطي: 

بينهم تعني محله عىل التأسيس  ني أوىل ألنه أعم فائدة، فإذا دار اللفظاملحلّ 
أي:  «أعم»ومعنى قوله:  .(2)«اجديدً  ى؛ ألن التأسيس يضيف معنً ئناف(ـاالست)

 .أكثر فائدة
تساوي بينهم، إذ ال أي: أن كال األمرين حمتمل عىل ال «إذا دار»له: ومعنى قو

ا عىل اآلخر، فإذا كان أحدمها أرجح من اآلخر بأي وجه من وجوه رجحان ألحدمه
  .الرتجيح، والقرائن الالزمة، فيؤخذ بالراجح سواء أكان التأكيد أم التأسيس

ومعنيني أوىل من محلهم  محل اللفظني عىل فائدتني،»ويقول مكي بن أيب طالب: 
 .( 3)«دعىل التكرار بمعنى واح

ملهم عىل فائدة ـني أوىل من حـن ومعنيـدتيـرر عىل فائـمكـظ الـل اللفـمـفح 
 ومعنى واحد. 

وكل ما سبق ذكره هو معنى القاعدة من ناحية اللغة، ولكنَّ املعنى اإلمجايل 
ال يقترصون عند   والفقهاء أعم من املعنى اللغوي، إذنيللقاعدة عند األصولي

ل تأكيد وتأسيس، ولو اللغوية الوضعية هلا، بل يشمل عندهم كالتطبيق عىل الداللة 
، بطريق اللزوم أو احلكم، كم سيأيت يف التطبيقات إذ قد يكون التأكيد ملا ثبت أصاًل 

 وهذا استثمر للقاعدة من مجيع جوانبها.
تلك الفائدة بأي معنى كان، املسألة الثالثة: أنه يكتفى يف »يقول الزركيش:  

حذو اللفظ، قال: وال جيوز ويش كوهنا من مقتىض اللسان فحذا هبذا ورشط الطرط
محله عىل فائدة خيرجها الفقهاء ليست من مقتىض لسان العرب؛ ألن ذلك وْضُع لغة 
عليهم، وما قاله ضعيف ألن املفهوم من داللة اللفظ ليست من باب اللفظ حتى 

                                       
 .(1/357زي )للرا ،املحصول (1)
 .(1/135للسيوطي ) ،األشباه والنظائر (2)
 .(219ملكي ابن طالب )ص ،اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (3)
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 .(1) «اللفظ يلتزم فيه أحكام
 لقاعدة:توكيد، والقسم املقصود اباملطلب الثالث: أقسام ال

ورد يف القاعدة لفظة التأكيد، والقاعدة تدور بشقها اآلخر حوله، فالتأكيد طرف 
مهم يف القاعدة، وهو من املوضوعات التي بحثها بعض علمء األصول يف مؤلفاهتم، 

ة حقيقته، وقد عّرفته سابقا، وهنا فال بد من الوقوف عنده ومعرف ،(2)كالزركيش
يف القاعدة، لتتضح بعد ذلك حدود  غي بيان أي نوع من التأكيد هو املقصودينب

قسم إىل كر يف أحد تعريفات التأكيد بأنه يُ القاعدة، وجماهلا، وذلك بناء عىل ما ذُ 
 .قسمني: لفظي ومعنوي، وهذا التقسيم متواتر عند أهل اللغة

ول إما بعينه وإما هو إعادة) تكرار( اللفظ األ د اللفظي:ول: التأكيالقسم األ
َفِنَكاُحَها اَبِطٌل، فَِنَكاُحَها » :، كقوله وأما تكراره بعينه فقد يكون اسًم بمرادفه، 

 وقول الشاعر: ( 3)«اَبِطٌل، فَِنَكاُحَها اَبِطلٌ 
 (4)الِح ـرْيِ ِس ـْا بِغَ ـجَ ـاٍع إىل اهليـَس ـكَ      ُه       ـل اـاَك إنَّ َمْن ال َأًخ ـاَك َأَخ ـَخ أَ 

وقد يكون  ،: ال ال أبوحاالالحقون، أو حرفً  ، كقول: أتاك أتاكيكون فعاًل د وق
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱ﴿ٱ: تأكيد الفعل بمصدره، ومنه قوله تعاىل

 ، وقد[164 :النساء] ﴾مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ

 جم يل ىل مل خل ﴿ٱٱ :يكون بتأكيد الضمري املتصل باملنفصل، كقوله تعاىل
                                       

 .(1/483للزركيش ) ،البحر املحيط (1)
 .(1/484ينظر: املرجع السابق ) (2)
ذا حديث ه» :(، قال الذهبي2/182( )2706أخرجه: احلاكم يف املستدرك، كتاب النكاح، رقمه ) (3)

( 25365) رقمه ؛ وأمحد يف املسند، حديث عائشة «صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه
( 2085حديث صحيح؛ وأبو داود يف السنن، باب يف الويل، رقمه )» :( تعليق شعيب االرنؤوط6/165)
َرَأٍة » :َيُقوُل  ، ومتامه عن َعائَِشَة َتُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللَِّ «صحيح»( قال األلباين: 2/190) َا امح َأُّيم

ِن َمَوالِيَها َفِنَكاُحَها اَبِطلٌ  ُرَها ِبَا ُنِكَحتح بَِغْيحٍ ِإذح  فَِنَكاُحَها اَبِطٌل فَِنَكاُحَها اَبِطٌل فَِإنح َأَصاهَبَا فَ َلَها َمهح
لحطَاُن َوىِلم َمنح الَ َوىِلَّ َلهُ   .«َأَصاهَبَا َوِإنح َتَشاَجُروا فَالسم

 (.3/16) للزركيل ،ينظر ترمجته يف األعالم ا البيت ملسكني الدارمي، ومل أعثر له عىل ديوان شعر، هذ (4)
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. [24 :املائدة] ﴾ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم
 جل مك لك خك حك جك﴿ٱ: ، كقوله تعاىل(1)أو تأكيد الضمري املنفصل بمثله

 ٰه مه جه هن من خنحن جن مم خم حمجم هل مل خل  حل
وأما تكرار اللفظ بمرادفه  .[37 :يوسف] ﴾مئ هي مي خي حي جي

  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ :تعاىل فنحو قوله

 خي حيجي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن
 ىن ننٱ﴿ٱ :وكقوله تعاىل  [125 :األنعام] ﴾ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي
 جب هئ مئخئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
 .(2)[27:فاطر]ٱٱ﴾خت حت  جت هب مب خب حب

هي: أنه يأيت خلوف النسيان أو لعدم اإلصغاء أو  وفائدة التوكيد اللفظي

 :وينبغي فيه شيئان: أحدمها»تناء، وقد نقل الزركيش عن إمام احلرمني قوله: لالع

َض ذهول أو غفلة، والثاين: إيضاح االحتياط بإيصال الكالم إىل فهم السامع إن ُفرِ 

: م واإلشعار بأنَّ لسانه مل يسبق إليه، ويمثله النحويون بقوله تعاىلالقصد إىل الكال

 [21-22 :الفجر] ﴾خم حم جم هل مل خل حل جلمك لك خك حكجك﴿

بعد  ابل هو تأسيس، واملراد صفً  ا. وهذا مردود فإنه ليس بتأكيد قطعً الفظيً  اتأكيدً 

ُكّررت فكل منها بناء ِحَدته، والعجب  لك ألفاظه إذابعد دٍك، وكذ اصٍف، ودكً 

  .(3)«منهم كيف خفي عليهم
                                       

 مج حج مث﴿ٱٱ وهناك أنواع كثرية من التأكيد كتأكيد احلال، وتأكيد اسم الفعل، نحو قوله تعاىل:  (1) 
 .[36 :املؤمنون] ﴾جح

 ،مفرًدا، كم ورد يف قول الشاعر، ُينظر: أرسار العربية ومنه ما يكون مجلة كم ورد يف احلديث، وقد يكون ( 2) 
(؛ التحفة السنية برشح 1/289البن هشام االنصاري ) ،(؛ ورشح قطر الندى1/252أليب الوفاء )

 .(91احلميد )ص ملحمد حمي الدين عبد ،املقدمة اآلجرومية
ذي ذكره الزركيش فيم توافر لدي (، ومل أقف عىل قول إمام احلرمني ال1/484للزركيش ) ،البحر املحيط (3)

 من مراجع إلمام احلرمني.
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. [24 :املائدة] ﴾ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم
 جل مك لك خك حك جك﴿ٱ: ، كقوله تعاىل(1)أو تأكيد الضمري املنفصل بمثله

 ٰه مه جه هن من خنحن جن مم خم حمجم هل مل خل  حل
وأما تكرار اللفظ بمرادفه  .[37 :يوسف] ﴾مئ هي مي خي حي جي

  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ :تعاىل فنحو قوله

 خي حيجي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن
 ىن ننٱ﴿ٱ :وكقوله تعاىل  [125 :األنعام] ﴾ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي
 جب هئ مئخئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
 .(2)[27:فاطر]ٱٱ﴾خت حت  جت هب مب خب حب

هي: أنه يأيت خلوف النسيان أو لعدم اإلصغاء أو  وفائدة التوكيد اللفظي

 :وينبغي فيه شيئان: أحدمها»تناء، وقد نقل الزركيش عن إمام احلرمني قوله: لالع

َض ذهول أو غفلة، والثاين: إيضاح االحتياط بإيصال الكالم إىل فهم السامع إن ُفرِ 

: م واإلشعار بأنَّ لسانه مل يسبق إليه، ويمثله النحويون بقوله تعاىلالقصد إىل الكال

 [21-22 :الفجر] ﴾خم حم جم هل مل خل حل جلمك لك خك حكجك﴿

بعد  ابل هو تأسيس، واملراد صفً  ا. وهذا مردود فإنه ليس بتأكيد قطعً الفظيً  اتأكيدً 

ُكّررت فكل منها بناء ِحَدته، والعجب  لك ألفاظه إذابعد دٍك، وكذ اصٍف، ودكً 

  .(3)«منهم كيف خفي عليهم
                                       

 مج حج مث﴿ٱٱ وهناك أنواع كثرية من التأكيد كتأكيد احلال، وتأكيد اسم الفعل، نحو قوله تعاىل:  (1) 
 .[36 :املؤمنون] ﴾جح

 ،مفرًدا، كم ورد يف قول الشاعر، ُينظر: أرسار العربية ومنه ما يكون مجلة كم ورد يف احلديث، وقد يكون ( 2) 
(؛ التحفة السنية برشح 1/289البن هشام االنصاري ) ،(؛ ورشح قطر الندى1/252أليب الوفاء )

 .(91احلميد )ص ملحمد حمي الدين عبد ،املقدمة اآلجرومية
ذي ذكره الزركيش فيم توافر لدي (، ومل أقف عىل قول إمام احلرمني ال1/484للزركيش ) ،البحر املحيط (3)

 من مراجع إلمام احلرمني.
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التابع الذي يرفع احتمل » :، وهوو: التوكيد املعنويالقسم الثاين للتأكيد ه
. ويكون بتأكيد الفعل أو الفاعل بألفاظ خمصوصة، (1)«السهو أو التوسع يف املتبوع

لعني ومجعاء وكتعاء، أو باالثنني ككال وكلتا، أو وهو إما أن خيتص باملفرد كالنفس وا
 حكٱٱ﴿: وكقوله تعاىلجاء األمرُي نفُسه، باجلمع كأمجعني وكل وكتع، كقول: 

وفائدة هذا النوع من التأكيد كم جاء يف ، [30:احلجر] ﴾مك لك خك
تعريفه؛ لرفع احتمل السهو أو التوسع يف الكالم، ولتمكني املعنى يف نفس السامع، 

. (2)اتوهم عدم  الشمول والتجاوزات املتومهة، فإنَّ التجوز يقع يف اللغة كثريً ورفع 
 .اكر سابقً يأيت ال لزيادة فائدة، بل الغرض منه تقوية ما ذُ فهذا النوع من التأكيد 

اللفظي واملعنوي، فهنا ال بد من  :بعد أن بّينُت أنَّ التأكيد يأيت عىل قسمني مها
موضوع القاعدة وحملها؟ وذلك حتى يصح احلكم بأنَّ بيان أي النوعني هو مدار 

ليس التأسيس أوىل باطراد. اإلفادة أوىل من التأكيد واإلعادة؛ ألنَّه التأسيس و
فبالنظر يف نوعي التوكيد نخلص إىل أنَّ التوكيد املقصود يف القاعدة، الذي يقدم عليه 

ا بنفسه إْن ن مفيدً التأسيس، هو ذلك الذي فيه تكرار للفظ الذي يصلح أْن يكو
نم ا، وإ، وهو التوكيد اللفظي، وأما التوكيد املعنوي فهو ال يأيت للتأسيس قطعً استقّل 

، واللفظة املؤكدة كالنفس الغرض منه تقويُة الفعل أو الفاعل، وال يفيد إْن استقّل 
 ؛ فهي موضوعة للتأكيد ال غري، وعليه فالتوكيد املعنوياوالعني ال تفيد معنى جديدً 

اعدة الذي فيه إعادة خارٌج عن موضوع القاعدة، فيكون التأكيد املقصود بالق
بمرادفه؛ هو التأكيد اللفظي، ألنَّ اللفظ الثاين يصلح  وتكرير للفظ األول بعينه أو

 للفائدة إْن استقل. 
؟ أو أنَّه قد هو داخل حتت القاعدة -التأكيد اللفظي –ولكن هل كل لفظ مكرر 

؟ األصل أنَّ الكالم يأيت للتأسيس ادً رر للتأكيد، وال يفيد معنى جدييكون اللفظ املك

                                       
 .(91)صاحلميد  ملحمد حمي الدين عبد ،التحفة السنية لرشح اآلجرومية (1)
 .(1/484للزركيش ) ،املرجع السابق، وُينظر: البحر املحيط (2)
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محل للكالم عىل » م التأسيس، يقول الصنعاين:ما مل يوجد قرينة تدل ُّعىل عد
التأسيس وهو أوىل من التأكيد، وألنَّ اليشء ال يعطف عىل نفسه إال للتأكيد، 

أمران كون الالم للعهد لتقدم والتأسيس خري منه، بخالف الثاين فإنَّه تعارض فيه 
 .(1)«ا فيقتيض عدم التغاير وواو العطف تقتضيهاملرجع ذكرً 

ا، وال يكون للتأسيس، ن القرائن اليت تعنيِِ اللفظ الثاين للتأكيد قطع  وهناك عدد م
 :(2))التكرار( ومن القرائن اليت جتعل التكرار للتأكيد ومتنع أن يكون للتأسيس

الواحدة، فيكون الثاين للتأكيد،  اندفاع احلاجة باملرةداللة العادة، وذلك ب -1
من تكرار سقيه يف حالة واحدة يف كقوله: اسقني ماء، اسقني ماء، فالعادة متنع 

 .ا وطائعً األكثر، فإذا فعل مرة واحدة فإنَّه يعد ممتثاًل 
ا، فاللفظ ا اقتل زيدً أْن يكون هناك مانع عقيل من التكرار، كقول: اقتل زيدً  -2

ا، لعدم تصور وقوع القتل مرتني، فهو حيصل باملرة الواحدة، قطعً ين هو للتأكيد الثا
 .أو غريه، والثاين يكون للتأكيد ا التكرار سواء كان أمرً فال يقبل اللفظ الثاين

أْن يكون هناك مانع رشعي من التكرار، كقول: أعتق عبدك أعتق عبدك،  -3
تق للعبد مرتني، واملانع هنا رشعي، فاللفظ الثاين هو للتأكيد، وال يمكن حصول الع

واندفع باملرة  بمعنى أْن احلكم بحصول العتق طريقه الرشع، فإذا وقع حصل العتق،
 .االواحدة، واللفظ الثاين يكون مؤكدً 

تعريف اللفظ الثاين، بأداة التعريف أل، فإنه يفيد أن املراد بالثاين التأكيد،  -4
 .كقول: صل ركعتني صل الركعتني

آلمر واملأمور عهد ذهني يمنع التكرار، كمن له عىل شخص ن بني اأْن يكو -5
عطني ألف درهم، فاملعهود بينهم أّن له عليه ألف درهم فيقول له: أعطني ألف درهم أ

 .ألف درهم فقط، فتكون هي املطلوبة، واللفظ الثاين ال يفيد فائدة زائدة، فهو للتأكيد
                                       

 .(1/284لألمري الصنعاين ) ،إجابة السائل رشح بغية اآلمل (1)
البن النجار  ،(؛ ورشح الكوكب املنري2/564للسبكي ) ،اجب عن خمترص ابن احلاجبُينظر: رفع احل (2)

 .(1/56أليب حييى االنصاري ) ،الوصول يف رشح لب األصول(؛ وغاية 3/72)
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له؛ إذ ال يمكن زيادة عىل  اللجنس مستوعبً  اكون األمر األول مستغرقً  -6
فهو مستوعب استغراق اجلنس، كقول: اجلد الزاين اجلد الزاين، فاجللد األول إْن وقع 

 .للتأكيد؛ ألنَّ األول شمل اجلنس للجنس، ال يمكن الزيادة عليه، فيكون الثاين
إذا كررت أمرك برضب زيد أو بالصالة،  :إذا عهد اآلمر إىل املأمور، فقال له -7

، فهو ترصيح من اآلمر للمأمور بأنَّ قصده اواحدً  أين أريد باملتكرر منه فعاًل فاعلم 
 .وإْن كرر اللفظ فهو للتأكيد، وليس تكرار الفعلهو الفعل مرة واحدة، 

وألنَّ الدراسة معنية باملقام األول باجلانب األصويل للقاعدة فينبغي التأكيد مرة 
مل الوضعي عند أهل اللغة، إال أننا نجد أخرى، أنَّ كل ما ُذكر هو من جهة االستع

اللغوية للتأكيد األصوليني توسعوا يف االستعمل، فلم يقترصوا عىل الداللة 
 والتأسيس فقط كم سيأيت يف دراسة املسائل.

 املطلب الرابع: التفريق بني التكرير والتأكيد، وبني التكرير واإلعادة: 
ويف هذا املطلب سأفرق أكيد واإلعادة، حتدثت فيم سبق عن حقيقة التكرير والت

 بينها:
به التوكيد، فإن  ليس كل تكرير للفظ يقصدالفرق بني التكرير والتأكيد:  -أ

التكرير أعّم وأبلغ من التأكيد، وله أغراض متعددة منها ما ذكرها السيوطي، حيث 
.، وله النوع الرابع: التكرير وهو أبلغ من التأكيد، وهو من حماسن الفصاحة..»قال: 

ر...، ومنها التأكيد، ومنها زيادة ر تقرَّ فوائد منها: التقرير، وقد قيل: الكالم إذا تكرَّ 
التنبيه عىل ما ينفي التهمة، ليكمل تَلقي الكالم بالقبول...، ومنها إذا طال الكالم 

لعهده...، ومنها التعظيم  اتطرية له، وجتديدً  اعيد ثانيً وخيش تنايس األول أُ 
فإْن قلت: هذا النوع أحد أقسام النوع الذي قبله، ألنَّ منها »، ثم قال: (1)«والتهويل

، قلُت: هو جيامعه ويفارقه، ويزيد فال حيسن عّده نوعا مستقاّل التأكيد بتكرار اللفظ، 
كم تقدم يف  ابرأسه، فإنَّه قد يكون التأكيد تكرارً  عليه وينقص عنه، فصار َأصاًل 

                                       
 (.3/200للسيوطي ) ،اإلتقان( 1)
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، وقد يكون التكرير غري تأكيد صناعة، اكم تقدم أيًض  اأمثلته، وقد ال يكون تكرارً 
ع فيه الفصل بني املكررين، فإنَّ التأكيد ال للتأكيد معنى، ومنه ما وق اوإْن كان مفيدً 

  مه جه ين ىن من خنٱ﴿ٱٱ يفصل بينه وبني مؤكده، نحو قوله تعاىل:
، وقوله [18: احلرش] ﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خيحي جي يه ىه

 جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٱ﴿ٱتعاىل:
د اللفظي ـأكيـر ال التـريـكـاب التـن بـان مـتـاآليـف ،[42:آل عمران] ﴾حب
                                                                        .(1)«الصناعي

إنَّ التكرار يقع عىل إعادة اليشء مرة، وعىل  الفرق بني التكرير واإلعادة:   -ب
 عادة للمرة الواحدة، أال ترى أنَّ قول القائل: أعاد فالن كذا، الإعادته مرات، واإل

مل يدر أعاده مرتني  رر كذا، كان كالمه مبهًم يفيد إال إعادته مرة واحدة، وإذا قال: ك
فإنَّه يقال: أعاده مرات مرات، وال يقال: كرره مرات إال أْن يقول  اأو مرات، وأيًض 

األمر ال يقتيض التكرار، والنهي »ال الفقهاء: ذلك عامي ال يعرف الكالم. وهلذا ق
النهي الكف عن املنهي  واستدلوا عىل ذلك بأنَّ  .يقتيض التكرار، ومل يقولوا اإلعادة

عنه، وال ضيق يف الكف عنه وال حرج، فاقتىض الدوام والتكرار ولو اقتىض األمر 
 .(2)«له مرةالتكرار للحق املأمور به الضيق والتشاغل به عن أموره فاقتىض فع

 املطلب اخلامس: أدلة القاعدة:
 يمكن أْن يستدل هلذه القاعدة باألدلة اآلتية: 

، فإْن (3)ما حيث عىل األخذ باألنفع، واألكثر فائدة البً أنَّ الشارع غا -1
   تعارضت منفعتان فيؤخذ باألكثر فائدة، والتأسيس أكثر فائدة من التأكيد.

يفيد والتأسيس يفيد فائدة زائدة، وما  أنَّ أصل كل كالم وظاهره اإلفادة، -2
                                       

 (.3/200) املرجع السابق (1)
 .(1/96للعسكري ) ،الفروق اللغوية (2)
السالم فصاًل  وما بعدها(. فقد عقد العز بن عبد 1/91السالم ) للعز بن عبد ،ىنظر: القواعد الكربيُ  (3)

 ا.سألة مبينًا أمثلة وأدلة ملراعاة الرشع لتقديم األفضل واألكثر نفعً خاًصا هبذه امل
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، وقد يكون التكرير غري تأكيد صناعة، اكم تقدم أيًض  اأمثلته، وقد ال يكون تكرارً 
ع فيه الفصل بني املكررين، فإنَّ التأكيد ال للتأكيد معنى، ومنه ما وق اوإْن كان مفيدً 

  مه جه ين ىن من خنٱ﴿ٱٱ يفصل بينه وبني مؤكده، نحو قوله تعاىل:
، وقوله [18: احلرش] ﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خيحي جي يه ىه

 جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٱ﴿ٱتعاىل:
د اللفظي ـأكيـر ال التـريـكـاب التـن بـان مـتـاآليـف ،[42:آل عمران] ﴾حب
                                                                        .(1)«الصناعي

إنَّ التكرار يقع عىل إعادة اليشء مرة، وعىل  الفرق بني التكرير واإلعادة:   -ب
 عادة للمرة الواحدة، أال ترى أنَّ قول القائل: أعاد فالن كذا، الإعادته مرات، واإل

مل يدر أعاده مرتني  رر كذا، كان كالمه مبهًم يفيد إال إعادته مرة واحدة، وإذا قال: ك
فإنَّه يقال: أعاده مرات مرات، وال يقال: كرره مرات إال أْن يقول  اأو مرات، وأيًض 

األمر ال يقتيض التكرار، والنهي »ال الفقهاء: ذلك عامي ال يعرف الكالم. وهلذا ق
النهي الكف عن املنهي  واستدلوا عىل ذلك بأنَّ  .يقتيض التكرار، ومل يقولوا اإلعادة

عنه، وال ضيق يف الكف عنه وال حرج، فاقتىض الدوام والتكرار ولو اقتىض األمر 
 .(2)«له مرةالتكرار للحق املأمور به الضيق والتشاغل به عن أموره فاقتىض فع

 املطلب اخلامس: أدلة القاعدة:
 يمكن أْن يستدل هلذه القاعدة باألدلة اآلتية: 

، فإْن (3)ما حيث عىل األخذ باألنفع، واألكثر فائدة البً أنَّ الشارع غا -1
   تعارضت منفعتان فيؤخذ باألكثر فائدة، والتأسيس أكثر فائدة من التأكيد.

يفيد والتأسيس يفيد فائدة زائدة، وما  أنَّ أصل كل كالم وظاهره اإلفادة، -2
                                       

 (.3/200) املرجع السابق (1)
 .(1/96للعسكري ) ،الفروق اللغوية (2)
السالم فصاًل  وما بعدها(. فقد عقد العز بن عبد 1/91السالم ) للعز بن عبد ،ىنظر: القواعد الكربيُ  (3)

 ا.سألة مبينًا أمثلة وأدلة ملراعاة الرشع لتقديم األفضل واألكثر نفعً خاًصا هبذه امل
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 . (1)فائدة زائدة فهو خري وأوىل
واخلطابات بشكل عام بأنَّ استقراء النصوص الرشعية بشكل خاص  -3

مواطن التأكيد معدودة مقارنة مع التأسيس، لذا فالتأسيس أكثري والتأكيد أقيل، 
 .أوىل من األقيل ، فم كان أكثري فهو(2)وهذا معلوم عند كل من يفهم لغة العرب

أنَّ مما هو معلوم يف اللغة أنَّ الزيادة يف املبنى تدل عىل زيادة يف املعنى. فزيادة  -4
 .فظ وتكراره تدل عىل محله عىل معنى زائد وهو التأسيسل

أنَّ فائدة التأسيس أصل وفائدة التأكيد فرع وهو تابع من التوابع، ومحل  -5
 .(3)اللفظ عىل الفائدة األصلية أوىل

كيد كاملجاز خالف الظاهر، فإنَّ التأسيس واحلقيقة أصل ال يعدل عنه تأال -6
 .(4)من غري دليل

 ندراج القاعدة حتت قاعدة فقهية أخرى:املطلب السادس: ا  
إعمل »كثري ممن حتدثوا عن هذه القاعدة من العلمء، أدرجوها حتت قاعدة:        

املتفرعة  دة، وجعلوها من القواعدوبحثوها حتت هذه القاع «الكالم أوىل من إمهاله
 .(5)عن القاعدة الكلية تلك

ح األشباه والنظائر البن شار-ولكن وجدت لشهاب الدين احلموي احلنفي  
عىل دخول قاعدة التأسيس أوىل من التأكيد، حتت قاعدة إعمل الكالم  ااعرتاًض   -نجيم

ه ليس يف القاعدة نظر فإنَّ  أقول يف دخوله يف» أوىل من إمهاله، وأجاب عنه، حيث يقول:
يمكن أْن احلمل عىل التأكيد إمهال الكالم وإال ملا وقع يف كالمه تعاىل وكالم نبيه، و

غري ما أفاده غريه كان يف احلمل عىل  اقال: ملا كان أصل وضع اللفظ أْن يكون مفيدً يُ 
                                       

(؛ وإرشاد 8/4201للمرداوي ) ،(؛ والتحبري رشح التحرير1/114للزركيش ) ،ُينظر: البحر املحيط( 1)
  (.1/276اين )للشوك ،الفحول

 .(1/276 )للشوكاين ،(؛ وإرشاد الفحول1/4450ألمري باد شاه ) ،ُينظر: تيسري التحرير (2)
 (.1/84للسيوطي ) ،(؛ ومعجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم2/206لآلمدي ) ،اإلحكام( 3)
 .(1/456فواتح الرمحوت )( 4)
 (.1/135للسيوطي ) ،واألشباه والنظائر(؛ 1/149البن نجيم ) ،ُينظر: األشباه والنظائر (5)



د. توفيق عبد الرحمن العكايلة قاعدة التأسيس أولى من التأكيد: تأصيلها واستدالل ا�صوليين بها
٢م

٠١
٩  

اير
فبر

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٤٠

رة 
آلخ

ى ال
ماد

ج

٧
العدد السابع

341

 

20 

 

عتبار ال رضر يف التأكيد إمهال اللفظ كم هو أصل الوضع فيه يف اجلملة واإلمهال هبذا اال
 . (1)«وقوعه يف كالم اهلل تعاىل وكالم رسوله وحينئذ يتم دخوله يف القاعدة فتأمل

جاهة ما ذهب إليه شهاب الدين احلموي من وجه، إْن كان مقصودهم وأرى و
له، إذ التوكيد واقع  فظ، ذلك ألنَّ تكرار الكالم للتأكيد ليس إمهااًل بالتكرار إمهال للّ 

لوب واالهتمم به وتقويته وخشية ة وله فوائد كثرية منها؛ تعظيم املطحقيقة يف اللغ
، إذ ا، فال يكون التأكيد لغوً (2)ز وإبطال تومههأو عدم اإلصغاء ورفع املجاالنسيان 

 .اللغو هو ما ال فائدة له أصاًل 
الصواب أْن يقول: »فقال:  «تعني احلمل عىل التأسيس»كم أنَّه أنكر قول بعضهم: 

قوله: التأسيس خري من التأكيد ال يقتيض تعيني  احلمل عىل التأسيس، فإن األوىل
 .(3)«حية احلمل عليه كم هو الظاهراحلمل عىل التأسيس بل يقتيض أرج

 :املطلب السابع: أمهية القاعدة وتطبيقاهتا
 املسألة األوىل: أمهية القاعدة:

 ل، وذلك لألمور اآلتية:ُتعدُّ هذه القاعدة من القواعد املهمة عند علمء األصو
أنَّ هذه القاعدة تتعلق باخلطابات، سواء اخلطابات الرشعية وغريها  -1

 بني بعضهم، وخطابات الرشع من الكتاب أو السنة إما أْن تكون كخطابات البرش
 .أو أخبار، وال شك يف أمهية ومكانة ما يتعلق باخلطاب وفهمه أوامر أو نواهٍ 

كعلم  ،املتعددة بني علم اللغة وعلوم الرشيعةأهنّا من القواعد التي ربطت  -2
 .األصول وعلم الفقه والتفسري واحلديث

ستثمروا هذه القاعدة ليتوسعوا يف استعمهلا، أنَّ علمء األصول ا -3
ا. وهذا لفظيّ  اوتأكيدً  اواالستدالل هبا عىل املسائل األصولية، وإْن مل تتضمن تأسيًس 

 فلم يقترصوا عىل مدلوهلا اللغوي. شأهنم يف كثري من القواعد اللغوية،
                                       

 (.1/429هاب الدين احلموي احلنفي )لش ،غمز عيون البصائر رشح كتاب األشباه والنظائر (1)
 .(1/483للزركيش ) ،ُينظر: البحر املحيط( 2)
 (.1/429لشهاب الدين احلموي احلنفي ) ،غمز عيون البصائر رشح كتاب األشباه والنظائر( 3)
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ا، فق عىل حجيتها، والعمل بمضموهنأنَّ هذه القاعدة من القواعد التي اتُّ  -4
 خالف القاعدة، أو أنكرها أو أنكر العمل هبا. افلم أجد من خالل البحث أّن أحدً 

 املسألة الثانية: تطبيقات على القاعدة:
سأذكر نمذج فقهية عة املتعددة، ويف علوم الرشي ااستعملت هذه القاعدة كثريً  

 ومن احلديث والتفسري عىل هذه القاعدة:
ا هبذه القاعدة يف مسائل كثرية كتكرار األيمن نجد أّن الفقهاء استدلو :أوال  

 وتكرار لفظ الطالق وتكرار اإلقرار بالدين وتكرار النذر وغريها كثري.
جته: أنت طالق أنت طالق أنت فمن التطبيقات الفقهية عىل القاعدة: إذا قال لزو 

اء عىل أنَّ ، وذلك بنواحدةً  من الفقهاء من يرى بأهنا تطلق طلقةً  طالق، فهنا نجد بأنَّ 
ا، إال إذا قصد به ، ومنهم من يرى أنه للتأسيس فيقع ثالثً (1)التكرار هو للتأكيد
ا: أنت إذا قال لزوجته املدخول هب» يقول احلصيني احلنفي: ،(2)التأكيد فيقع واحدة

ني سكتة فوق سكتة التنفس ظر إن سكت بني الطلقتَ طالق، نُ طالق أنت طالق أنت 
 ن مل يسكتإا ويدين، وقبل ظاهرً لو قال: أردت التأكيد، مل يُ ونحوه، وقع الثالث، ف

بل ومل يقع إال طلقة، وإن قصد االستئناف، وقع الثالث، وكذا إن وقصد التأكيد، قُ 
واهلل  ،هر اللفظ؛ ألن التأسيس فيه أوىل من التأكيد ظاا عىلأطلق عىل األظهر، جريً 

 . (3) «أعلم
ح شيخ»:  ويقول ابن عثيمني اإلسالم بأنه ال فرق بني أن يقول:  وقد رصَّ

هو مقتىض ، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وما ذكره اأنت طالق ثالثً 
قالوا: إنه يف عهد الرسول  اثالثً قول الفقهاء يف هذه املسألة؛ ألن الذين قالوا: إنه يقع 

                                       
 (.2/191(؛ وتبيني احلقائق، للزيلعي )6/177ملبسوط، للرسخيس )اُينظر:  (1)
(، وأسنى املطالب يف رشح روض 5/335خمترص خليل للحطاب املالكي ) ُينظر: مواهب اجلليل لرشح (2)

(؛ واملغني البن 3/296(؛ ومغني املحتاج، للخطيب الرشبيني )3/288الطالب، لزكريا األنصاري )
 .(13/98متع عىل زاد املستقنع، البن عثيمني )(؛ الرشح امل8/329قدامة )

 (.1/408) كفاية األخيار  (3)
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ثالث حرام، ؛ ألهنم يرون أن الا، ال تأسيًس اكان الواحد منهم يكرر أنت طالق توكيدً 
ال  افال يمكن أن يقولوها، لكن بعد ذلك قلَّ خوف الناس فصاروا يقولوهنا تأسيًس 

نت ، أو أا، وقوهلم هذا يدل عىل أن اخلالف شامل لقوله: أنت طالق ثالثً اتوكيدً 
. فالظاهر من خالل هذه النصوص بناء املسألة عىل (1)«ق، أنت طالق، أنت طالقطال

ا يف ألفاظ الطالق املتكررة واملرجع يف ذلك هو النية قاعدة التأسيس واعتباره
 والقصد.

: ورد يف القرآن الكريم بعض املواضع التي كررت فيها آيات، كقوله تعاىل ا:اثني  

 ،اووردت مكررة يف السورة كثريً  [13  :الرمحن] ﴾ حب جب هئ مئ ٱ﴿ٱ

 ﴾خم حم جم هل مل خل حل جلمك لك خك حكجكٱ﴿ تعاىل: ٱٱوقوله

فقال علمء التفسري: إنَّ اللفظة الثانية ليست للتأكيد، وإنم هي  [21،22 :الفجر]

 .( 2)بعد صفٍّ  ابعد دٍك، وصفّ  اللتكرير إلفادة التعاقب أي دكّ 

َا »: ×لبعض األلفاظ، كقوله  اتكرارً  ورد يف األحاديث النبوية الرشيفة ا:اثلث   إَّنَّ
َرتُُه إىَل اَّللَِّ َوَرُسوِلِه،  اأَلعحَماُل اِبلنِِيَّات َا ِلُكلِِ امحِرٍئ َما نَ َوى، َفَمنح َكاَنتح ِهجح َوِإَّنَّ

َرتُُه إىَل ُدن حَيا ُيِصيبُ َها َأوح امحَرأَ فَ  َرتُُه إىَل اَّللَِّ َوَرُسوِلِه، َوَمنح َكاَنتح ِهجح ٍة يَ تَ َزوَُّجَها، ِهجح
َرتُُه إىَل َما َهاَجَر إلَيحهِ  وإَّنا لكل امرىء ». فقال أكثر أهل العلم أن اجلملة: (3)«َفِهجح

 .(4)، وإنم هي تأسيساليست تأكيدً  «ما نوى

ما الفرق بني احلرصين؟  :فإن قلت»: يقول العيني يف تعليقه عىل احلديث      
                                       

 (.13/43تع عىل زاد املستقنع )الرشح املم (1)
أليب حفص احلنبيل  ،(؛ واللباب يف علوم الكتاب20/55للقرطبي ) ،ُينظر: اجلامع ألحكام القرآن( 2)

 (.27/297البن عاشور ) ،(؛ والتحرير والتنوير20/330)
 (1أخرجه: البخاري يف صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي لرسول اهلل، رقمه)( 3)

َا اأَلعحَماُل اِبلنِِيَّةِ »  ×بالنية(، كتاب اإلمارة، باب َقْولِِه )(؛ ومسلم بلفظ1/3) ُه َيْدُخُل فِيِه اْلَغْزُو «. ِإَّنَّ َوَأنَّ
ُه ِمَن األَْعَمِل، رقمه )  .(6/48)( 5036َوَغرْيُ

 .(8-1البن عثيمني )ص ،ُينظر: رشح األربعني النووية ( 4)
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ثالث حرام، ؛ ألهنم يرون أن الا، ال تأسيًس اكان الواحد منهم يكرر أنت طالق توكيدً 
ال  افال يمكن أن يقولوها، لكن بعد ذلك قلَّ خوف الناس فصاروا يقولوهنا تأسيًس 

نت ، أو أا، وقوهلم هذا يدل عىل أن اخلالف شامل لقوله: أنت طالق ثالثً اتوكيدً 
. فالظاهر من خالل هذه النصوص بناء املسألة عىل (1)«ق، أنت طالق، أنت طالقطال

ا يف ألفاظ الطالق املتكررة واملرجع يف ذلك هو النية قاعدة التأسيس واعتباره
 والقصد.

: ورد يف القرآن الكريم بعض املواضع التي كررت فيها آيات، كقوله تعاىل ا:اثني  

 ،اووردت مكررة يف السورة كثريً  [13  :الرمحن] ﴾ حب جب هئ مئ ٱ﴿ٱ

 ﴾خم حم جم هل مل خل حل جلمك لك خك حكجكٱ﴿ تعاىل: ٱٱوقوله

فقال علمء التفسري: إنَّ اللفظة الثانية ليست للتأكيد، وإنم هي  [21،22 :الفجر]

 .( 2)بعد صفٍّ  ابعد دٍك، وصفّ  اللتكرير إلفادة التعاقب أي دكّ 

َا »: ×لبعض األلفاظ، كقوله  اتكرارً  ورد يف األحاديث النبوية الرشيفة ا:اثلث   إَّنَّ
َرتُُه إىَل اَّللَِّ َوَرُسوِلِه،  اأَلعحَماُل اِبلنِِيَّات َا ِلُكلِِ امحِرٍئ َما نَ َوى، َفَمنح َكاَنتح ِهجح َوِإَّنَّ

َرتُُه إىَل ُدن حَيا ُيِصيبُ َها َأوح امحَرأَ فَ  َرتُُه إىَل اَّللَِّ َوَرُسوِلِه، َوَمنح َكاَنتح ِهجح ٍة يَ تَ َزوَُّجَها، ِهجح
َرتُُه إىَل َما َهاَجَر إلَيحهِ  وإَّنا لكل امرىء ». فقال أكثر أهل العلم أن اجلملة: (3)«َفِهجح

 .(4)، وإنم هي تأسيساليست تأكيدً  «ما نوى

ما الفرق بني احلرصين؟  :فإن قلت»: يقول العيني يف تعليقه عىل احلديث      
                                       

 (.13/43تع عىل زاد املستقنع )الرشح املم (1)
أليب حفص احلنبيل  ،(؛ واللباب يف علوم الكتاب20/55للقرطبي ) ،ُينظر: اجلامع ألحكام القرآن( 2)

 (.27/297البن عاشور ) ،(؛ والتحرير والتنوير20/330)
 (1أخرجه: البخاري يف صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي لرسول اهلل، رقمه)( 3)

َا اأَلعحَماُل اِبلنِِيَّةِ »  ×بالنية(، كتاب اإلمارة، باب َقْولِِه )(؛ ومسلم بلفظ1/3) ُه َيْدُخُل فِيِه اْلَغْزُو «. ِإَّنَّ َوَأنَّ
ُه ِمَن األَْعَمِل، رقمه )  .(6/48)( 5036َوَغرْيُ

 .(8-1البن عثيمني )ص ،ُينظر: رشح األربعني النووية ( 4)
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َا»: ×قلت: األول أعني قوله  قرص املسند إليه عىل املسند،  «اأَلعحَماُل اِبلنِِيَّات إَّنَّ

قرص املسند عىل املسند إليه، إذ املراد  «وإَّنا لكل امرىء ما نوى»والثاين أعني قوله: 

ما نوى؛ إذ القرص بإنم ال يكون إال يف اجلزء األخري، ويف اجلملة إنم يعمل كل امرىء 

وإَّنا لكل »من تقديم اخلرب عىل املبتدأ، قوله:  الثانية حرصان: األول من إنم، والثاين
ى مل للجملة األوىل، ومحله عىل التأسيس أوىل؛ إلفادته معنً  اتأكيدً   «امرىء ما نوى

يب إن شاء اهلل تعاىل، وكل اسم موضوع يكن يف األول، عىل ما جييء عن قر

 .(1) «الستغراق إفراد املنكر

 
 
 

 

                                       
 .(1/68للعيني، باب بدء الوحي، ) ،ح البخاريعمدة القاري رشح صحي (1)
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 ياملبحث الثان
 هلا بقاعدة التأسيس أوىل من التأكيد لَِّداملسائل األصولية اليت اسُت

يف هذا اجلزء من البحث سأدرس املسائل األصولية التي تتعلق هبذه القاعدة، من 
صوليني هبا، أو االستدالل هبا، أو جواهبم هبا عىل بعض خالل تعليل األ

داللتها اللغوية الوضعية، االستدالالت، وسأعرض نمذج الستعمهلم هلا من جهة 
ومن جهة داللتها غري الوضعية كالرجوع إىل األصل، وسأكتفى بذكر املسألة 

دالل بالقاعدة، مع ا وجه التعليل أو االستنً ت عىل القاعدة، ومبيِّ ة التي نصَّ األصولي
لوا أو استدلوا هبا عىل تلك املسألة، دون التوسع يف ذكر أصحاب القول الذين علَّ 

دلة والرتجيح بني املسألة واألدلة  عليها، وآراء أهل العلم فيها ومناقشة األحقيقة 
 يف هذا البحث، وهي مسائل فاضت الدراسات هبا. ااألقوال، فذلك ليس مقصودً 

 مسألة التحسني والتقبيح العقليان:ول: األ املطلب
دة يف هذه يف هذه املسألة، ال بد من ذكر أنَّ استعمل القاعقبل الرشوع بالتفصيل 

قبل ورود  ا، بل باملقارنة بني ما كان أصاًل املسألة ليس من جهة الداللة اللغوية هل
 من الرشع )التأسيس(.  االرشع)التأكيد(، وما ورد الحقً 

التحسني والتقبيح العقليان من املسائل العقدية  صوير املسألة:الفرع األول: ت
ألة مشهورة، ويتعرض هلا األصوليون التي كان هلا أثر يف علم أصول الفقه، وهي مس
 .(1)عند حديثهم عن احلكم الرشعي، وعن احلاكم

 ؛ أحدمها ما يالئم الطبعطلقان عىل ثالثة معانٍ وقد اتفقوا عىل أنَّ احلسن والقبح يُ 
وينافره كالفرح واحلزن، والثاين كون اليشء صفة كمل أو نقص كالعلم واجلهل، 

 اخلالف وقع يف القسم الثالث وهو كون الفعل موجبً فهذان ال خالف فيهم، وإنم ا
 .(2)للثواب والعقاب واملدح والذم 

                                       
(؛ 1/61(؛ واإلهباج، للسبكي )1/103(؛ والبحر املحيط، للزركيش )1/119ُينظر: اإلحكام، لآلمدي ) (1)

 .(12وإرشاد الفحول، للشوكاين )ص
 (.12)ص للشوكاين ،إرشاد الفحولو(؛ 1/109للزركيش ) ،نظر: البحر املحيطيُ  (2)
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ف فيها بني لِ اختُ الفرع الثاين، اخلالف يف املسألة واالستدالل ابلقاعدة: 
ح، وأنَّ ال حاكم ن وال يقبِّ ور واملعتزلة، فجمهور العلمء عىل أنَّ العقل ال حيسِّ اجلمه

علم إال بالرشع، وعند املعتزلة أنَّ احلسن والقبح لو مل ال يُ  ، وأنَّ ذلكإال اهلل 
هنم إذا مل يكونا الستحال أْن ُيعلم عند ورود الرشع هبم؛ أليكونا معلومني قبل الرشع 

بم ال يعقله السامع وال  ال ذلك فعند ورود الرشع هبم يكون واردً معلومني قب
 .(1)ومني قبل ورود الرشعره؛ وذلك حمال؛ فوجب أْن يكونا معليتصوَّ 

حوا بتعليل مسألة التحسني والتقبيح العقليني بقاعدة ومن العلمء الذين رصَّ 
ولكن كالم غريه  حيط،التأسيس أوىل من التأكيد، اإلمام الزركيش يف كتابه البحر امل

إن العقل يدرك األحكام قبل ورود »من العلمء يشري إىل هذا املعنى، كقوهلم: 
 .(3) «إنَّ الرشع كاشف عم أدركه العقل قبل وروده»وكقوهلم:  ،(2)«الرشع

إنَّ »يقول الزركيش يف بيان منشأ اخلالف بني اجلمهور واملعتزلة يف هذه املسألة: 
له، وعندنا ورد الرشع  احلكم العقل ومؤكدً  امقررً  -املعتزلة–الرشع ورد عندهم 

ا حلكم العقل، دً يكون الرشع مؤكِّ  . فعند املعتزلة(4)«لألحكام ابتداء اكاسمه شارعً 
بعد  -الزركيش -حلكم جديد.  ثم يقول اوأما عند اجلمهور فحكم الرشع مؤسًس 

لتقرير مقدماته، فالتوحيد وحتقيق ذلك أنَّ العقل احتيج إليه قبل الرشع  »ذلك: 
وجواز البعثة والنظر يف املعجزات، كالثابت للرشع يف ذلك، فإذا قررها انعزل، 

بامتثال ما يصدر عنها، وهلذا أمجع أهل امللة أن النبي الصادق إذا أخرب  اأمورً وصار م
ال يدركه العقل وجب اإليمن به، وتلقيه بالقبول، وتلك خصيصة اإليمن  اخربً 
دوا عقوهلم أنكروا عذاب القرب، ب التي مدح اهلل هبا املؤمنني، واملعتزلة ملا قلَّ بالغي

                                       
(؛ وينظر: املعتمد أليب احلسني 12)ص للشوكاين ،إرشاد الفحولو(؛ 1/109للزركيش ) ،البحر املحيط (1)

 وما بعدها(. 1/434البرصي )
 .(2/427للقرايف ) ،الفروق (2)
 (.1/434أليب احلسني البرصي ) ،املعتمد(؛ وينظر: 12) للشوكاين ،إرشاد الفحول (3)
 .(1/114للزركيش) ،البحر املحيط(  4)
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عمل ووقعوا يف عقال الضالل حيث عدلوا عن قول وسؤال منكر ونكري، ووزن األ
أنه إذا تعارض التأكيد والتأسيس كان التأسيس أوىل ألنه أكثر  اصلواحل ،املعصوم

 .(1)«فائدة
أورده الزركيش، جاء الترصيح بذكر قاعدة التأسيس أوىل يف النصِّ السابق الذي 

أسيس كان التأسيس أوىل واحلاصل أنه إذا تعارض التأكيد والت»من التأكيد، فقال: 
أنَّه ليس هناك لفظان أحدمها يقتيض  ضحما ذكره يتَّ  واملالحظ عىل ،«ئدةألنه أكثر فا

بل ورود الرشع، وحكم التأكيد واآلخر يقتيض التأسيس، وإنم هناك حكم ثبت ق
ثبت وتقرر بعد ورود الرشع، فاألول تأكد بعد ورود الرشع كم ذهب إليه املعتزلة، 

مبتدأ وليس تأكيد، كم ذهب إليه اجلمهور. من خالل ما سبق فإنَّ املعتزلة والثاين 
حلكم العقل،  اناء عىل أن الشارع جاء مؤكدً قالوا بالتحسني والتقبيح العقليني ب

ح، وذلك ألنَّ الرشع عندهم جاء ن وال يقبِّ العلمء قالوا بأنَّ العقل ال حيسِّ ومجهور 
تعارض التأسيس والتأكيد فاألولوية  إذا، والألحكام وليس مؤكدً  امؤسًس 

ك فهو أوىل من املؤكد ، وما كان كذلاللتأسيس؛ ألنه يفيد فائدة زائدة ومعنًى جديدً 
ح هبا عتزلة استدلوا بالقاعدة، التي رصَّ وهنا نجد بأنَّ اجلمهور وامل ،حلكم سابق

 .الزركيش، وبنّي وجه استدالهلم هبذه القاعدة
ألصوليني يف استعمل القاعدة، ئل التي ُتبنّي توسع اوهذه املسألة من املسا

وا إىل تفعيلها يف ما ثبت واالستدالل هبا ومل يقترصوا عىل اللفظ والوضع، بل تعدَّ 
 .بتدأ من األحكامر، وما جاء موتقرَّ  أصاًل 

ى غوي ومسمِ ى لُ مسألة: إذا ورد لفظ من الشارع له مسمِ  املطلب الثاين:
 شرعي، هل هو جممل؟

غوي أنَّه إذا ورد لفظ من الشارع له مدلوالن لُ األول: صورة املسألة: رع الف
؟ أو أنَّه حيمل اللفظ عليهم، وليس فيه إمجال؟  جمماًل  الفظً  عدّ وآخر رشعي، هل يُ 

                                       
 (.5/585وُينظر: املحصول للرازي ) ،(1/114) للزركيش ،حيطالبحر امل( 1)
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فظ الوارد من جهة الرشع إذا أمكن محله عىل حكم رشعي جمدد، وأمكن محله فالل
 أو أنه جممل؟ عىل املوضوع اللغوي هل يفيد املعنيني؟ 

 مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج ٱ﴿ عاىل:كقوله ت
فهذه اآلية  [43 :النساء] ﴾ مع جع مظ  حط مض خض حض جض

                                                                                 اجلمع. لغوي وهو املس باليد، ورشعي وهو ؛هلا معنيان

، فإنَّه حيتمل أنَّه أراد به أنَّه كالصالة (1)«ةٌ لحبَ يحِت َصالَ الطََّواُف ابِ »: ×وكقوله 

يف االفتقار إىل الطهارة، وحيتمل أنَّه أراد به أنَّه مشتمل عىل الدعاء الذي هو  حكًم 

 .لغةً صالة 

ف األسمء الرشعية بأهنا: وتُ  من أسمء أهل اللغة أو من  وضع الشارع اسًم »عرَّ

 .(2) «ألسمئهم افونه أو ال يعرفونه مل يكن موضوعً غري أسمئهم عىل معنى يعر

اختلف األصوليون يف  الفرع الثاين: اخلالف يف املسألة واالستدالل ابلقاعدة:

 :(3)هذه املسألة عىل أقوال

ونقله األستاذ أبو منصور عن أكثر  ،(4)أنَّه جممل، وهذا قول الغزايل ل األول:القو 

د بني هذين االحتملني من غري مزية أو اللفظ مرتدِّ  لوا ذلك بأنَّ ، وعلَّ (5)الشافعية
                                       

(؛ والنسائي يف 2/66( )1847أخرجه: الدارمي يف السنن، كتاب املناسك، باب الكالم يف الطواف، رقمه )( 1)
( 2/46(، )3944األلباين، كتاب احلج، باب كيف طواف الرجال مع النساء، رقمه ) بأحكام السنن مذياًل 
(، 3836؛ وابن حبان يف صحيحه مذياًل بأحكام األرنؤوط، باب دخول مكة، رقمه )«صحيح» قال األلباين:

؛ واحلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني مع تعليقات «حديث صحيح»( قال شعيب األرنؤوط: 9/143)
 «.صحيح اإلسناد ومل خيرجاه»( قال: 1/630(، )1686كتاب املناسك، رقمه )الذهبي، 

 .(1/61) اإلحكام لآلمدي (2)
ليس من أهداف هذه الدراسة استقصاء مجيع األدلة والرد عليها وبيان الراجح من األقوال، للسبب الذي  (3)

رجع السابق؛ ورفع احلاجب عن خمترص ابن ذكرته يف املقدمة، وملعرفة املزيد من التفصيل يف املسألة ُينظر: امل
 .(1/481صول )(؛ وهناية السول رشح منهاج األ3/403احلاجب للسبكي )

 .(189املستصفى للغزايل ) (4)
(. وما ذكر عن الشافعية، من أن هذا قول أكثرهم، مل أقف عليه يف كتبهم؛ 2/22إرشاد الفحول للشوكاين ) (5)

 (.3/403) (؛ ورفع احلاجب للسبكي3/25(؛ واإلحكام لآلمدي )1/480) ينظر: هناية السول لألسنوي
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ا لإلمجال، فإنَّ أكثر ا وال رافعً جعل تكثري الفائدة مرجحً  وال يصّح »ترجيح، وقالوا: 

عنى واحد، فليس احلمل عىل كثرة الفائدة بأوىل من احلمل عىل األلفاظ ليس له إال م

 .(1) «املعنى الواحد هلذه الكثرة التي ال خالف فيها
، بل هو ظاهر يف إفادة املعنيني اللذين مها أحد أنَّه ليس جمماًل  القول الثاين:

 .(2)مدلوليه، وهو قول األكثر، واختاره اآلمدي وابن احلاجب
ُبعث لبيان الرشعيات، ال لبيان معنى  ىل مذهبهم: أنَّ النبي ومما استدلوا به ع

هلا، فاحلمل عىل الناسخ املتأخر األلفاظ اللغوية، والرشع طارئ عىل اللغة، وناسخ 
 .. فيكون اللفظ للتأسيس، ال لتأكيد املعاين اللغوية(3)أوىل 

دة ولعل من املناسب هنا أْن أنقل بعض النصوص عىل تعليلهم هبذه القاع
وبه يتبني أنَّ املراد من قوله »واستدالهلم هبا، عىل هذه املسألة: يقول الرسخيس: 

اجلمع دون املسِّ باليد، وهم  [6 :املائدة ]و، [43 :النساء] َّحض جض مص ُّٱ تعاىل:
عىل املسِّ  َّحض جض مصُّٱجيعلون ذلك بيان حكم مبتدأ، وحيملون قوله تعاىل: 

عم يف القرآن، وحيتمل أْن يكون رشع  اكون صادرً باليد، فقالوا: ألنَّه حيتمل أْن ي
بتدأ ه بيان حكم محمل عىل أنَّ احلكم ابتداء وهو يف الظاهر غري متصل باآلية، فيُ 

باعتبار الظاهر، وألنَّ يف محله عىل هذا زيادة فائدة، وألنَّ يف محله عىل ما قلتم تأكيد ما 
 .(4) «ئدة جديدة كان أوىلا باآلية ببيان، فحمله عىل ما يفيد فاصار معلومً 

عث إنم بُ  ×أنَّه »ويقول اآلمدي يف بيان احتجاج أصحاب هذا القول بالقاعدة: 
عرف إال من جهته، ال لتعريف ما هو معروف ألهل رشعية التي ال تُ األحكام اللتعريف 

ن اللغة فوجب محل اللفظ عليه؛ ملا فيه من موافقة مقصود البعثة، فإْن قيل: ما ذكرمتوه م
                                       

 (.2/22إرشاد الفحول للشوكاين ) (1)
(؛ وإرشاد 3/303(؛ ورفع احلاجب للسبكي )3/25ُينظر: اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ) (2)

 .(1/288(؛ والفروق للقرايف )2/97(؛ وأصول الرسخيس )2/22الفحول للشوكاين )
 .(2/22د الفحول للشوكاين )إرشا (3)
 .(2/97أصول الرسخيس ) (4)
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فظ الوارد من جهة الرشع إذا أمكن محله عىل حكم رشعي جمدد، وأمكن محله فالل
 أو أنه جممل؟ عىل املوضوع اللغوي هل يفيد املعنيني؟ 

 مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج ٱ﴿ عاىل:كقوله ت
فهذه اآلية  [43 :النساء] ﴾ مع جع مظ  حط مض خض حض جض

                                                                                 اجلمع. لغوي وهو املس باليد، ورشعي وهو ؛هلا معنيان

، فإنَّه حيتمل أنَّه أراد به أنَّه كالصالة (1)«ةٌ لحبَ يحِت َصالَ الطََّواُف ابِ »: ×وكقوله 

يف االفتقار إىل الطهارة، وحيتمل أنَّه أراد به أنَّه مشتمل عىل الدعاء الذي هو  حكًم 

 .لغةً صالة 

ف األسمء الرشعية بأهنا: وتُ  من أسمء أهل اللغة أو من  وضع الشارع اسًم »عرَّ

 .(2) «ألسمئهم افونه أو ال يعرفونه مل يكن موضوعً غري أسمئهم عىل معنى يعر

اختلف األصوليون يف  الفرع الثاين: اخلالف يف املسألة واالستدالل ابلقاعدة:

 :(3)هذه املسألة عىل أقوال

ونقله األستاذ أبو منصور عن أكثر  ،(4)أنَّه جممل، وهذا قول الغزايل ل األول:القو 

د بني هذين االحتملني من غري مزية أو اللفظ مرتدِّ  لوا ذلك بأنَّ ، وعلَّ (5)الشافعية
                                       

(؛ والنسائي يف 2/66( )1847أخرجه: الدارمي يف السنن، كتاب املناسك، باب الكالم يف الطواف، رقمه )( 1)
( 2/46(، )3944األلباين، كتاب احلج، باب كيف طواف الرجال مع النساء، رقمه ) بأحكام السنن مذياًل 
(، 3836؛ وابن حبان يف صحيحه مذياًل بأحكام األرنؤوط، باب دخول مكة، رقمه )«صحيح» قال األلباين:

؛ واحلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني مع تعليقات «حديث صحيح»( قال شعيب األرنؤوط: 9/143)
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 (.3/403) (؛ ورفع احلاجب للسبكي3/25(؛ واإلحكام لآلمدي )1/480) ينظر: هناية السول لألسنوي
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وبيانه: أْن محل اللفظ عىل احلكم الرشعي املجدد خمالف للنفي جيح مقابل بمثله )الرت
قلنا: إال أنا لو محلناه عىل تعريف  ؛ملوضوع األصيل(األصيل بخالف احلمل عىل ا

املوضوع اللغوي كانت فائدة لفظ الشارع التأكيد بتعريف ما هو معروف لنا، ولو محلناه 
ي كانت فائدته التأسيس، وتعريف ما ليس معروفا لنا، وفائدة عىل تعريف احلكم الرشع

 .(1)«أسيس أوىلالتأسيس أصل وفائدة التأكيد تبع، فكان محله عىل الت
رصحية يف التعليل واالستدالل  -قول الرسخيس واآلمدي- فاألقوال السابقة

هناك لفظة ، وهذا االستعمل يظهر فيه الداللة اللغوية للقاعدة، حيث إنَّ بالقاعدة

وهو املالمسة، ثم استعملها الشارع  اووضعيّ  ا كان هلا معنى لغويّ مثاًل  «املّس »كلفظة 

د الرشع، هو اجلمع عند البعض، فاختلف يف داللتها، بعد وروملعنى جديد، و

 حلكم جديد؟.  اكدا؟ أو أنه تأسيًس ؤواستعمله هلا، هل ما جاء بالرشع م

لذين ال يقولون باإلمجال رجحوا إفادة معنى جديد فيظهر من خالل ما سبق أنَّ ا

اللفظ للمعنى الرشعي  ملا سبق، فيكون إفادة اوتأكيدً  اوهو التأسيس، عىل ما كان بيانً 

للفائدة وزيادهتا، فتكون داللة املعنى  اله فائدة غري ما أفاده املعنى اللغوي تكثريً 

مُحل عىل املعنى اللغوي املوضوع  وأما لو أنَّه الرشعي للفظة، غري داللتها الوضعية.

ري ، ألنَّ تكث، وأصحاب القول األول يعدونه جمماًل اله عند أهل اللغة لكان تأكيدً 

 ورافعة لإلمجال، فلم حيملوه عىل تأسيس حكم جديد. اليست مرجحً الفائدة 
تعاقب األمرين )تكرار األمر ابلشيء هل يقتضي تكرار  املطلب الثالث:

 :(2)املأمور به ؟(
تكرار األمر، أو األمرين املتعاقبني من املسائل  الفرع األول: صورة املسألة:
                                       

  .(3/25اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )(1)
األمران، من أمر؛ إما أن يكونا متعاقبني، أو غري متعاقبني بأْن يصدر أحدمها بعد سكتة طويلة، أو بعد  (2)

مل عىل التكرار بال شك. ُينظر: رفع فهو[ أمر مستأنف، وال حيفإن ْكان الثاين ] ،خر من املأموروقوع اآل
 (.2/564) احلاجب للسبكي
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ل األصوليون القول فيها، ولكن قبل األصولية املهمة يف باب األمر وا لنهي، وقد فصَّ
سيس واالستدالل هبا، ينبغي توضيح اآليت فيم يتعلق إبراز عالقة املسألة بقاعدة التأ

 :(1)باألمرين املتعاقبني

 عىل األول، وله صورتان: ااألمران املتعاقبان إما أْن ال يكون الثاين معطوفً   -أ

، اارضب زيدً »، «مُص  لِّ َص »ني، كقولك: قد يكون املأمور هبم غري متمثل -1

وليس  اأي باألمرين مجيعً  ،، فالثاين مستأنف بال شك، فإنَّه يعمل هبم«اأعط زيدً 

 لألول. االثاين تأكيدً 

له،  للتكرار أو ال يكون قاباًل  أمور به، فقد يكون املأمور به قاباًل وقد يتمثل امل -

 حاالت، منها: للتكرار، فالتأكيد عىل وما ال يكون قاباًل 

، فإن دفع «اسقني ماء اسقني ماء»أّن يمتنع التكرار بمقتىض العادة، كقوله:   -

 يمنع تكرار السقي. ااحلاجة بمرة واحدة غالبً 

، فيستحيل عادة وقوع «ااقتل زيدً  ااقتل زيدً » ؛ مثل:أو االستحالة العادية  -

  .اتكرار القتل، ويكون الثاين تأكيدً 

 . «صل ركعتني صل الركعتني»ل: ار تعريف الثاين، كقووقد يكون مانع التكر  -

 .، فيكون الثاين للتأكيد«ااعتق زيدً  ااعتق زيدً » أو االستحالة الرشعية، كقول: -

له، إذ ال يمكن زيادة عىل  اللجنس مستوعبً  اأو أن يكون األول مستغرقً  -

 .«اجلد الزناة اجلد الزناة»استغراق اجلنس كقولك: 

يمنع التكرار، كمن له عىل شخص واملأمور عهد ذهني أو يكون بني اآلمر  -

 .«ا، أحرض يل درمهً اأحرض يل درمهً »درهم، فقال له: 
                                       

(؛ ورفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب 1/315لفقه أليب املعايل اجلويني )ُينظر: التلخيص يف أصول ا (1)
(؛ 1/50(؛ والتبرصة للشريازي )2/205(؛ واإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )2/563للسبكي )

(؛ ورشح 1/450(؛ وتيسري التحرير ألمري بادشاه )5/2271للمرداوي احلنبيل ) والتحبري رشح التحرير
 .(1/275(؛ وإرشاد الفحول للشوكاين )3/73) بن النجارال الكوكب املنري



د. توفيق عبد الرحمن العكايلة قاعدة التأسيس أولى من التأكيد: تأصيلها واستدالل ا�صوليين بها

٢م
٠١

٩  
اير

فبر
ق 

واف
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
رة 

آلخ
ى ال

ماد
ج

٧
العدد السابع

352

 

31 

 

 . (1)افالثاين يف مجيع هذه احلاالت تأكيٌد لألول إمجاعً 

األمران املتعاقبان املتمثالن إْن كانا قابلني للتكرار، معطوفان كانا أم ال،  -ب

، فهذا النوع «ركعتني لِّ َص ركعتني و لِّ َص »، أو «ركعتني لِّ َص ركعتني  لِّ َص » كقول:

 حصل فيه خالف بني أهل العلم.

يف احلجاج  اوهنا اتبع ذات املنهج فيم سبق من مسائل، من عدم اخلوض كثريً 

 دلة، وسأشري إىل بعضها:واأل

 الفرع الثاين: اخلالف يف املسألة واالستدالل ابلقاعدة:
ثاين للتأسيس، وليس للتأكيد، وهذا فيكون ال عمل هبم،أنَّه يُ  القول األول:

، قال املجد: وهو األشبه  بمذهبنا، كقولنا فيمن قال لزوجته: (2)مذهب اجلمهور

 .(3)أنت طالق أنت طالق يلزمه طلقتان

واجلبائي، وبه قال (4)أنَّه للتأكيد ال للتأسيس، قال به بعض الشافعية القول الثاين:

 .(5)أبو اخلطاب

الوقف فال هو للتأكيد وال للتأسيس، وبه قال أبو بكر الصرييف  ث:القول الثال

 .(6)احلسني البرصي وأبو
                                       

خمترص ابن احلاجب (؛ ورفع احلاجب عن 1/315ُينظر: التلخيص يف أصول الفقه أليب املعايل اجلويني ) (1)
(؛ 1/50(؛ والتبرصة للشريازي )2/205يف أصول األحكام لآلمدي )؛ واإلحكام (2/563للسبكي )

(؛ ورشح 1/450(؛ وتيسري التحرير ألمري بادشاه )5/2271ي احلنبيل )والتحبري رشح التحرير للمرداو
 .(1/275(؛ وإرشاد الفحول للشوكاين )3/73الكوكب املنري البن النجار )

(؛ والتلخيص 2/206(؛ واإلحكام لآلمدي )2/148)ُينظر: الفصول يف األصول للرازي اجلصاص  (2)
(؛ ورفع 1/56صول أليب حييى األنصاري )(؛ وغاية الوصول يف رشح لب األ1/315للجويني )

(؛ والتحبري رشح التحرير للمرداوي احلنبيل 2/564احلاجب عن خمترص ابن احلاجب للسبكي )
 (.1/284 )(؛ وإجابة السائل رشح بغية اآلمل لألمري الصنعاين5/2272)

 .(3/73ُينظر: رشح الكوكب املنري البن النجار ) (3)
 (.2/565كي )ُينظر: رفع احلاجب للسب( 4)
 (.5/2273ُينظر: التحبري رشح التحرير للمرداوي احلنبيل )( 5)
(؛ ورفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب 1/170ُينظر: املعتمد يف أصول الفقه أليب احلسني البرصي )( 6)

 .(1/276(؛ وإرشاد الفحول للشوكاين )2/563)للسبكي 
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 :(1)، بأدلة منهااستدل أصحاب القول األول األدلة:
 يس أظهر، فكان أوىل.أنَّ فائدة التأس -1
ه أمر آخر؛ أنَّ األمر الثاين لو انفرد أفاد اقتضاء الركعتني فكذلك إذا تقدمَّ  -2

فظني يقتيض إجياد الفعل عند ، أي أنَّ كل واحد من اللَّ (2)ء ال خيتلفألنَّ االقتضا
 االنفراد فإذا اجتمعا وجب أْن يقتضيا التكرار كم لو كانا بفعلني خمتلفني.  

عىل فائدة حمددة وحكم مستأنف، فال  كم الكالم أْن يكون حممواًل وألنَّ ح -3
 .داللةإال ب ال وجيعله تكرارً ه إىل األوَّ جيوز أْن يردَّ 

أنَّ املقتيض للفعل هو األمر والثاين كاألول يف اإلفادة فوجب أْن يكون   -4
 ..كاألول يف اإلجياب

 أكثري والتأكيد أقيل. أنَّ كل من يفهم لغة العرب ولساهنم يعلم بأنَّ التأسيس -5
 : (3)بأدلة، منها واستدلَّ القائلون ِبنَّه للتأكيد

 تكرار الفعل. كررت ومل تقتضِ أنَّ أوامر اهلل تعاىل يف القرآن قد ت -1
 أنا تركنا الظاهر يف تلك األوامر للداللة. جيب عنه:وأُ 

 اتأنفً مس أنَّ األمر الثاين حيتمل االستئناف وحيتمل التأكيد فال نوجب فعاًل  -2
 بالشك.

 م أنَّ ذلك شك بل هو ظاهر فإنَّ الظاهر أنَّه ما كرر إالسلِّ أنا ال نُ وأجيب عنه: 
 مل عليه.ْن حُي لالستئناف فيجب أ

أنَّ السيد إذا قال لعبده: اسقني ماء، ثم كرر ذلك، مل يقتض التكرار، فكذلك  -3
 ههنا. 

ما يدل عىل أنَّه قصد التأكيد  م هذا إال أْن يكون يف احلالسلِّ جيب عنه: قلنا ال نُ أُ 
                                       

 (؛ ورفع احلاجب عن خمترص احلاجب للسبكي2/149ُينظر: الفصول يف األصول للرازي اجلصاص ) (1)
(2/563). 

 .(2/206اإلحكام لآلمدي ) (2)
 (.2/206) املرجع السابق  (3)
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مر، منا فألنَّ األمر منا ال غرض له  يف تفريق األحمل عليه لداللة احلال.  وإْن سلَّ فيُ 
وصاحب الرشع قد يرى املصلحة يف فلو كان أراد شيئني جلعلهم يف لفظ واحد، 

 مل ذلك عىل شيئني خمتلفني.تفريق األمر فحُ 
 دليل القائلني ابلتوقف:

ف توقَّ دد بني اقتضاء التأكيد لألمر األول، وبني تثبيت حكم عىل التجريد فيُ أنَّه مرت -

 .(1)التأسيس والتأكيد قد تعارض الرتجيح يف  بالقرائن، أي أنَّهفيه عىل ما يتبنيَّ 

علم من كالم العرب أنَّ التأسيس جيب عنه: عدم التسليم بالتعارض إذ يُ أُ 

 .(2)أكثري، فال يتعارض مع التأكيد وهو أقيل

بالنظر فيم سبق من أقوال وأدلة، نلحظ أنَّ استعمل األصوليني هلذه القاعدة من 

يف مسألة تكرار األمر، وهي من أهم مسائل األمر،  جهة لفظها، وداللتها الوضعية،

ر اللفظ مرتني أو أكثر، فهل الثاين للتأسيس؟ أو أنَّ  ه للتأكيد؟ فاملالحظ عىل حيث ُكرِّ

ابقة يف هذه املسألة، أنَّ مجيع أصحاب تلك األقوال استدلوا وعللوا مجيع األقوال الس

ّل أدلتهم وأقواهلم مبنية عىل ما ذهبوا إليه بمدلول القاعدة ومفهومها، بل نجد ُج 

 هذه القاعدة، فكل متسك هبا ووجهها وفق رأيه.

س، وليس عمل به، إنم قالوا ذلك ألنَّ الثاين للتأسيفمن يقول بأنَّ األمر الثاين يُ 

 أدلتهم، والترصيح بألفاظ قريبة من نص القاعدة. للتأكيد، وهذا يظهر من خالل

لوا ذلك بأنَّ الثاين للتأكيد وليس للتأسيس، عمل بالثاين، فقد علَّ ومن قال بأنه ال يُ 

 مستدلني تارة بالرشع، وتارة باالستعمل العريف.

فون فيها، حتى فيتوقَّ قول بالتوقف، تعارض عندهم التأكيد والتأسيس، ومن ي

 يأيت ما يدل عىل إرادة التأكيد، أو إرادة التأسيس.

 .وهذا يدل عىل أمهية هذه القاعدة ومكانتها، ويبنّي مدى مراعاهتم هلا
                                       

 .(1/627(؛ وإرشاد الفحول للشوكاين )1/316ُينظر: التلخيص للجويني ) (1)
 (.2/565املراجع السابقة؛ ورفع احلاجب للسبكي )( 2)
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 اإلانث؟  مِ املطلب الرابع: هل مجع املذكر السامل يعُ 
ُتعدُّ هذه املسألة من مسائل باب العموم  الفرع األول: صورة املسألة:

ما يناقشها العلمء يف  اصوص، وهي من املسائل املهمة يف هذا الباب وغالبً واخل

مبحث صيغ العموم. فإذا جاء خطاب رشعي عىل صورة مجع املذكر السامل نحو: 

ل املؤمنون، املسلمون، وغريها، فهل هذه الصيغة خاصة بالرجال؟ أو أهنا تعم الرجا

بمعنى: دخول اإلناث يف خطاب والنساء؟ فتدخل النساء حتت هذا اخلطاب. أي 

 مجع املذكر السامل وضمري املذكر.

 فيها:من حترير حمل النزاع  دَّ وقبل بيان األقوال يف املسألة، ال بُ 

اتفق العلمء عىل أنَّ كل واحد من املذكر واملؤنث ال يدخل يف اجلمع اخلاص  :أوال  

املؤنث كاملسلمت فال يدخل  إذا كان اخلطاب بالنساء أو األنثى أو مجع ثاًل باآلخر، فم

 جئ يي﴿ٱٹٱٹر فال تدخل فيه النساء، فيه الرجل، وإذا جاء لفظ الرجل أو الذك
 ﴾حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ

 يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ٱ وقوله تعاىل:  [34البقرة: ]
 .[43النحل:] ﴾ين ىن من خن حن  جن

مة تذكري وال عىل دخول كل منهم يف اخلطاب الذي مل تظهر فيه عال اتفقوا ا:اثني  

 ٰى ين ىن نن من﴿ تأنيث، كقول: الناس، أو العباد كقوله تعاىل:
 مج حج مثٱ﴿وقوله تعاىل:  [21البقرة: ] ﴾يي ىي ني مي زيري
 ، فهذا اخلطاب عام يدخل فيه الرجال والنساء.[40الصافات: ] ﴾جح

ذكرة التي ظهرت فيها عالمة التذكري كاملسلمني، وقع اخلالف يف اجلموع امل ا:اثلث  

كني، واملؤمنني، أي لفظ مجع املذكر السامل، أو املضمرة كالواو يف افعلوا واملرش

          .(1)ويفعلون وفعلوا
                                       

 .(1/268أمري احلاج )ُينظر: التقرير والتحبري البن ( 1)
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هل تدخل فيه النساء أو ال؟(، الفرع الثاين: اخلالف يف اجلموع املذكرة )
 واستدالهلم ابلقاعدة:

ثري نفي دخول النساء يف عموم مجع املذكر السامل، وهو قول مجع ك القول األول:
 .(4)والظاهرية ،(3) واملعتزلة  (2)واملالكية والشافعية ( 1)من احلنفية

 .(5)إثبات دخول النساء يف ذلك اخلطاب، وهو للحنابلة لقول الثاين:ا
 :استدل النفاة بعدة أدلة منها أدلة القول األول:

 جئ  يي ىي ني مي زيٱ﴿ٹٱٹٱ -1
 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ
 مت  خت حت جت هب  مب
 جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت
  .[35 األحزاب:] ﴾خس حس

َتُقوُل: ُقْلُت  َج النَّبِيِّ جاء يف مناسبة نزول هذه اآلية ما روي عن ُأمَّ َسَلَمَة َزوْ 
َجاُل؟ َقاَلْت: َفَلْم َيُرْعنِي ِمنُْه َيْوَمِئٍذ إاِلَّ : × لِلنَّبِيِّ  َما َلنَا اَل ُنْذَكُر يِف اْلُقْرآِن َكَم ُيْذَكُر الرِّ

ُح َشْعِري َفَلَفْفُت َشْعِري ُثمَّ َخ َونَِداُؤُه َعىَل ا ، َقاَلْت: َوَأَنا ُأرَسِّ َرْجُت إىَِل ُحْجَرٍة ِمْن ملِْنرَْبِ
 : َ ُحَجِر َبْيتِي َفَجَعْلُت َسْمِعي ِعنَْد اجْلَِريِد َفإَِذا ُهَو َيُقوُل ِعنَْد املِْنرَْبِ ََي أَي مَها النَّاُس ِإنَّ اَّللَّ

إىَِل آِخِر  - ﴾ٱيي ىي ني مي زيٱ﴿ٱ:يَ ُقوُل يف ِكَتاِبهِ 
 .(6) ﴾خس حس جس مخ جخ مح ﴿ٱ -اآْلَيةِ 

                                       
 (.1/314(؛ وفواتح الرمحوت البن نظام الدين األنصاري )1/269ُينظر: التقرير والتحبري ابن أمري احلاج ) (1)
(؛ والتمهيد يف ختريج 3/205حلاجب للسبكي )(؛ رفع ا2/284اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ) (2)

 .(1/356الفروع عىل األصول لألسنوي )
 (.1/194املعتمد البن احلسني البرصي )ُينظر: ( 3)
 (. 3/336اإلحكام البن حزم ) (4)
 (.3/239ٌينظر: رشح الكوكب املنري البن النجار )( 5)
( 26603، رقمه )×، حديث أم سلمة زوج النبي  بتعليق شعيب األرنؤوطأخرجه: أمحد يف املسند مذياًل  (6)

يف السنن الكربى، كتاب التفسري، باب سورة االحزاب،  (، قال األرنؤوط: إسناده صحيح؛ والنسائي44/222)
 (.23/293(، )650(؛ والطرباين يف املعجم الكبري، باب أم سلمة، رقمه )6/431( )11405رقمه )
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 وجهني:  من وجه االستدالل
 .(1)لو كنَّ داخالت مل حيسن السؤال، ومل يصح تقريره للنفي ول:الوجه األ

عىل مجع  -املسلمت، واملؤمنات... -قد عطف مجع التأنيث  الوجه الثاين:
فيه للزم التأكيد، وملا حسن عطفه عليه  اًل ولو كان داخ -املسلمني واملؤمنني -الذكور

، والتأسيس ااختصت الصيغة بالرجال كان تأسيًس  ،  ولو مل تدخل بل(2)لعدم فائدته
فالصيغة خمتصة هبم يف االستعمل واألصل احلقيقة فهي هبم خاصة،   أوىل من التأكيد 

 . (3)فمجيء العطف هو لإلفادة وهو التأسيس
اإلطالق من دون قرينة صارفة هم الرجال وحدهم،  أنَّ املتبادر منه عند  -2

  .(4)التبادر االستقراء وهو من أمارات احلقيقة ودليل
جميئه للنصوصية كم  -وهو املسلمت  -نوقش هذا الدليل: إْن قدر يف املعطوف 

 ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن﴿ٱٱ يف قوله تعاىل:
                                                            .[98 :البقرة ] ﴾حئ جئ يي ىي

 .(5)تبار من فائدة التأكيديرد عليه: بأنَّ فائدة التأسيس أوىل باالع
ويل للذين ُّيسون فروجهم مث »: ×قوله  اما روي عن عائشة مرفوعً  -3

: إذا قال قالت: بأيب وأمي هذا للرجال أفرأيت النساء؟يصلون وال يتوضؤون، 
 .(6)«ةت إحداكن فرجها فلتتوضأ للصالمسَّ 

                                       
(؛ والكوكب املنري رشح خمترص التحرير 3/206)حلاجب للسبكي(؛ ورفع ا2/285اإلحكام لآلمدي )  (1)

 زيٱُّ ر وهو اجلواب الذي جاءت به اآليةذكر... والتقريلنا ال نً  (؛  املقصود سؤال أم سلمة ما2/11)
 .َّٱ...  يي ىي ني مي

 .(2/284ُينظر: اإلحكام لآلمدي ) (2)
(؛ 1/356روع عىل األصول لألسنوي )(؛ والتمهيد يف ختريج الف3/206ُينظر: رفع احلاجب للسبكي ) (3)

 .(2/284واإلحكام لآلمدي )
  .(1/314وفواتح الرمحوت )(؛  2/284اإلحكام لآلمدي ) (4)
 .(3/206رفع احلاجب للسبكي ) (5)
(؛ والدار قطني يف السنن، كتاب الطهارة، 1/67)أخرجه: مالك يف املوطأ، باب الوضوء من مس الذكر( 6)

(، واملتقي اهلندي يف كنز العمل، فصل يف 1/147( )9بل والدبر والذكر، رقمه )باب ما روي يف ملس الق
 =(، قال الزيلعي يف نصب الراية:9/338( )26329باب مس الفرج من االكمل، رقمه ) نواقض الوضوء،
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 وجهني:  من وجه االستدالل
 .(1)لو كنَّ داخالت مل حيسن السؤال، ومل يصح تقريره للنفي ول:الوجه األ

عىل مجع  -املسلمت، واملؤمنات... -قد عطف مجع التأنيث  الوجه الثاين:
فيه للزم التأكيد، وملا حسن عطفه عليه  اًل ولو كان داخ -املسلمني واملؤمنني -الذكور

، والتأسيس ااختصت الصيغة بالرجال كان تأسيًس  ،  ولو مل تدخل بل(2)لعدم فائدته
فالصيغة خمتصة هبم يف االستعمل واألصل احلقيقة فهي هبم خاصة،   أوىل من التأكيد 

 . (3)فمجيء العطف هو لإلفادة وهو التأسيس
اإلطالق من دون قرينة صارفة هم الرجال وحدهم،  أنَّ املتبادر منه عند  -2

  .(4)التبادر االستقراء وهو من أمارات احلقيقة ودليل
جميئه للنصوصية كم  -وهو املسلمت  -نوقش هذا الدليل: إْن قدر يف املعطوف 

 ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن﴿ٱٱ يف قوله تعاىل:
                                                            .[98 :البقرة ] ﴾حئ جئ يي ىي

 .(5)تبار من فائدة التأكيديرد عليه: بأنَّ فائدة التأسيس أوىل باالع
ويل للذين ُّيسون فروجهم مث »: ×قوله  اما روي عن عائشة مرفوعً  -3

: إذا قال قالت: بأيب وأمي هذا للرجال أفرأيت النساء؟يصلون وال يتوضؤون، 
 .(6)«ةت إحداكن فرجها فلتتوضأ للصالمسَّ 

                                       
(؛ والكوكب املنري رشح خمترص التحرير 3/206)حلاجب للسبكي(؛ ورفع ا2/285اإلحكام لآلمدي )  (1)

 زيٱُّ ر وهو اجلواب الذي جاءت به اآليةذكر... والتقريلنا ال نً  (؛  املقصود سؤال أم سلمة ما2/11)
 .َّٱ...  يي ىي ني مي

 .(2/284ُينظر: اإلحكام لآلمدي ) (2)
(؛ 1/356روع عىل األصول لألسنوي )(؛ والتمهيد يف ختريج الف3/206ُينظر: رفع احلاجب للسبكي ) (3)

 .(2/284واإلحكام لآلمدي )
  .(1/314وفواتح الرمحوت )(؛  2/284اإلحكام لآلمدي ) (4)
 .(3/206رفع احلاجب للسبكي ) (5)
(؛ والدار قطني يف السنن، كتاب الطهارة، 1/67)أخرجه: مالك يف املوطأ، باب الوضوء من مس الذكر( 6)

(، واملتقي اهلندي يف كنز العمل، فصل يف 1/147( )9بل والدبر والذكر، رقمه )باب ما روي يف ملس الق
 =(، قال الزيلعي يف نصب الراية:9/338( )26329باب مس الفرج من االكمل، رقمه ) نواقض الوضوء،
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رير من التقلوال خروجهن من مجع الذكور ملا صح السؤال وال  :وجه الداللة
 .×النبي 
  أنَّ التكرار للتأكيد ال فائدة منه. -4

نوقش هذا الدليل: أنَّ قولكم ال فائدة فيه ليس كذلك إذ املقصود منه هو اإلتيان 
 .عن الفائدة افال يكون عريً  ابلفظ خيصهن تأكيدً 

 ثاين: أدلة القول ال
فال يكون  ،اهن تأكيدً أنَّ جميئه للنصوصية، واملقصود هو اإلتيان بلفظ خيصُّ  -1

 .عن الفائدة اعريً 
ألنَّه ملا كثر يف الرشع مشاركتهّن للذكور يف األحكام أشعر بأنَّ  ايشملهّن ظاهرً  -2

 .(1)الشارع ال يقصد بخطاب الذكور قرص األحكام عليهم
 مل خل ﴿ٱٱ:غليب الذكور، ومنه قوله تعاىلإمجاع أهل اللغة أن املعروف هو ت -3
 جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جميل ىل
 .(2) [38: ]البقرة ﴾مه

اب عىل هذا: بأنَّه مل يكن ذلك بأصل الوضع، وال بمقتىض اللغة، بل بطريق وجُي 
التغليب، لقيام الدليل عليه، وذلك خارج عن حمل النزاع، وال يلزم من صحة إرادة 

ه منه. إذا ورد مطلًقا بغري قرينة، ومل يذكر أحد من أهل اللغة اليشء من اليشء إرادت
لمء العربية أنَّ صيغة الذكور عند إطالقها موضوعة لتناول اجلميع، وهذا وال من ع

 .(3)ظاهر واضح ال ينبغي اخلالف يف مثله
                                       

اد وهو معلول بعبد الرمحن هذا، قال أمحد: كان كذابا. وقال النسائي. وأبو حاتم. وأبو زرعة: مرتوك. ز»=
هذا احلديث »(؛ وقال ابن امللقن يف البدر املنري: 1/60فصل يف نواقض الوضوء ) «أبو حاتم: وكان يكذب

 .(2/475، احلديث اخلامس عرش )«ضعيف
(؛ وغاية الوصول يف رشح لب األصول أليب حييى زكريا 2/28حاشية العطار عىل مجع اجلوامع للعطار ) (1)

 .(1/64األنصاري )
 (.1/320ول للشوكاين )إرشاد الفح (2)
 املرجع السابق. (  3)
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من املسائل التي استعملت فيها القاعدة من جهة اللفظ،  اوهذه املسألة أيًض 

فهل اللفظة  «املسلمني واملسلمت»وضعية، حيث إنَّ هناك لفظني كقول: وداللتها ال

 انية للتأكيد؟ أو أهنا للتأسيس؟الث

 هبا، فمن قال كا بالقاعدة واستدالَّ نجد كال الفريقني متسَّ  اويف هذه املسألة أيًض  

ن دليل عىل عدم دخوهلن فتكو «املسلمت» بعدم دخوهلن قال بأنَّ جميء اللفظة الثانية

نه، ومن قال للتأسيس، كم أهنم يرون بأنَّ القول أنَّ التكرار للتأكيد ال فائدة م

متسك هبا من جهة أنَّ اللفظة الثانية جاءت  -وهم أصحاب القول الثاين –بدخوهلن 

هن ال فائدة منه، عليهن وهذا يفيد التأكيد، وليس جميئه للنصوصية بلفظ خيّص  للنصِّ 

  .فائدة بل يرون أنَّ التأكيد له

ول الفقه هلا، وهنا أيضا تربز مكانة القاعدة وأمهيتها، ومدى مراعاة علمء أص

 .واستدالهلم هبا، واالستعانة هبا عىل املناقشة واجلواب عىل دليل اخلصم

 :املطلب اخلامس: التعارض بني مفهوم املوافقة ومفهوم املخالفة
ني منقولني، فيدلُّ أحدمها عىل يف التعارض الواقع بالفرع األول: تصوير املسألة: 

ؤخذ بحكم املوافق أو بحكم الفة، فهل يُ جهة املوافقة، واآلخر من جهة مفهوم املخ

 ؟ ثبت واآلخر ينفي وهكذابيح، أو أحدمها يُ م واآلخر يُ رِّ املخالف، إْن كان أحدمها حُي 

  .(1)ا حلكم املنطوقما كان حكم السكوت عنه موافقً مفهوم املوافقة هو: 

 .اللة التأفيف عىل حرمة الرضبكد

ا ملدلوله يف فظ يف حمل السكوت خمالفً ما يكون مدلول الل »ومفهوم املخالفة هو: 

إثبات نقيض حكم املنطوق للمسكوت » وقيل:. (2)«حمل النطق ويسمى دليل اخلطاب
                                       

ويسمى أيضا فحوى  ،وت موافًقا ملدلوله يف حمل النطقوقيل هو: ما يكون مدلول اللفظ يف حمل السك (1)
(؛ والتحبري 1/298(؛ وينظر: الربهان للجويني )2/276اخلطاب وحلن اخلطاب، اإلحكام لآلمدي )

  .(6/3078رشح التحرير للمرداوي )
 .(3/96(؛ والبحر املحيط للزركيش )3/78اإلحكام لآلمدي )( 2)
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عىل وجوب الزكاة يف الغنم  ×كم يف نفي الزكاة عن املعلوفة من تنصيصه  .(1)«عنه

 مة.السائ

 الفرع الثاين: اخلالف يف هذه املسألة، واالستدالل ابلقاعدة: 
 األصوليون يف تقديم املوافقة عىل املخالفة أو العكس، عىل ثالثة أقوال: اختلف

، (2)م مفهوم املوافقة عىل مفهوم املخالفة، قال به ابن احلاجبقدَّ يُ  القول األول:

 .(5)حه الشوكاينورجَّ ( 4)واملرداوي(  3)والزركيش

 .(6)ه اهلنديم مفهوم املخالفة عىل مفهوم املوافقة، قال بقدَّ يُ  القول الثاين:

 ، ومل ينسبوه ألحد.(7)ح أحدمها عىل اآلخررّج يتعارضان فال يُ  القول الثالث:

 األدلة: 
 : (8)أدلة أصحاب القول األول

 م عليه.قدَّ أنَّ مفهوم املوافقة أقوى من مفهوم املخالفة فيُ  -1

 .وم املوافقة متفق عليه، واملخالف خمتلف فيه، وما كان جممع عليه فهو أوىلأنَّ مفه -2
ألنَّ املوافق باتفاق يف داللتها عىل املسكوت، وإن اختلف يف جهته هل هو  -3

 .باملفهوم أو بالقياس، أو جماز بالقرينة، أو منقول عريف
                                       

(؛ وإرشاد الفحول 3/71الفروق للقرايف ) .«نُْطوَق َغرْيُ َثابٍِت لِْلَمْسُكوِت َعنْهُ نَّ احْلُْكَم املَْ أَ » :وقيل هو( 1)
 (1/298(؛ وينظر: الربهان للجويني )2/38للشوكاين )

(؛ وتيسري 2/412ر: حاشية العطار عىل مجع اجلوامع للعطار )(؛ وينظ4/625رفع احلاجب للسبكي ) (2)
 (.4/154من احلنبيل )الوصول إىل قواعد األصول لعبد املؤ

 .(4/462البحر املحيط للزركيش ) (3)
 (.8/4173التحبري رشح التحرير للمرداوي ) (4)
 (.2/38إرشاد الفحول للشوكاين ) (5)
 .(8/1734التحبري رشح التحرير للمرداوي )( 6)
 .ومل أجد من قال به، ومل أعثر له عىل أدلة ،(4/262اإلحكام لآلمدي )( 7)
(؛ والتقرير والتحبري البن أمري احلاج 4/462(؛ والبحر املحيط للزركيش )4/263) رجع السابقاملينظر: ( 8)

 .(8/4173(؛ والتحبري رشح التحرير للمرداوي )3/25)
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 أدلة أصحاب القول الثاين: 
ائدة مفهوم املوافقة التأكيد، والتأسيس أّن فائدة مفهوم املخالفة التأسيس، وف -1

 .(1)املخالفة أوىلأصل، والتأكيد فرع، فكان مفهوم 
أن مفهوم املوافقة ال يتم إال بتقدير فهم املقصود من احلكم يف حمل النطق،  -2

السكوت أشد،  وبيان فعل وجوده يف فعل املسكوت عنه، وأن اقتضاء احلكم يف حمل
م بتقدير عدم فهم املقصود من احلكم يف حمل النطق، مفهوم املخالفة فإنه يت وأما

احلكم  قق يف حمل السكوت، وبتقدير أن ال يكون أوىل بإثباتوبتقدير كونه غري متح
يف حمل السكوت، وبتقدير أن يكون له معارض يف حمل السكوت، وال خيفى أن ما 

 .(2)يتم عىل تقديرات أربع أوىل مما ال يتم إال عىل تقدير واحد 
عىل لفظ،  االنظر يف هذه املسألة فإننا نلحظ بأنَّ االستدالل بالقاعدة مل يكن مبنيّ ب 

لفظة مكررة، ولكن يف  -يف مسألة األمر –كم جاء يف مسألة تكرار األمر، حيث إنه 
، ثم جاء حكم آخر، وهذا كم اهذ املسألة فاالستدالل مبني عىل حكم ثبت سابقً 

صوليني يف القاعدة، وعدم الوقوف عند داللتها من باب توسع األ اسابقً  قلُت 
 الوضعية اللغوية.

مون مفهوم املخالفة عىل مفهوم املوافقة قدِّ لقول الثاين، وهم من يُ فأصحاب ا
يستدلون بالقاعدة، وذلك بناء عىل أن مفهوم املخالفة فيه تأسيس حلكم جديد، وفيه 

ادة حكم فهو تأسيس وأصل، وهو زيادة فائدة، ومفهم املوافقة تأكيد وما كان فيه زي
 .والذي يفيده مفهوم املوافقة ،اعً وتب اأوىل من احلمل عىل ما كان تأكيدً 

 املطلب السادس: تعارض املثبت والنايف:
، ارشعيً  ان أحدمها يثبت حكًم : إذا تعارض نصَّ الفرع األول: صورة املسألة

. والنايف: هو اعارًض  اثبت أمرً املثبت: هو الذي يُ  -واآلخر ينفي احلكم الرشعي
                                       

 .(4/263اإلحكام لآلمدي )( 1)
 .(3/25(؛ والتقرير والتحبري البن أمري احلاج )4/263) رجع السابقامل ( 2)
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يقدم النايف؟ أي ملن تكون األولوية م املثبت ؟ أو قدَّ فهل يُ  -( 1)الذي ينفي العارض
داخل البيت، بخرب عدم  ×تعارض خرب صالة النبي  :والرتجيح منهم؟ ومثاله

 صالته داخله، ومها: 

اَمُة ْبُن َزْيٍد َوباَِلٌل اْلَبيَْت ُهَو َوُأَس  ×َدَخَل َرُسوُل اهللَِّ » : األول: خرب بالل 

ِل َمْن َوَلَج َفَلِقيُت باَِلاًل  ،َعَلْيِهمْ َوُعْثَمُن ْبُن َطْلَحَة َفَأْغَلُقوا   َفَلمَّ َفَتُحوا ُكنُْت يف َأوَّ

. فهذا (2)«َفَسَأْلُتُه: َهْل َصىلَّ فِيِه َرُسوُل اهللَِّ؟ َقاَل: َنَعْم َصىلَّ َبنْيَ اْلَعُموَدْيِن اْلَيَمنَِينْيِ 

 صىّل داخل الكعبة.  ×اخلرب يثبت أنَّ النبي 

َدَخَل اْلَكْعَبَة َوفِيَها ِستُّ ×  َأنَّ النبي  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ » واحلديث الثاين:

 فهذا اخلرب ينفي أنَّه صىلَّ داخل الكعبة.. (3)«َسَواٍر َفَقاَم ِعنَْد َساِرَيٍة َفَدَعا َومَلْ ُيَصلِّ 

ان أحدمها يثبت صالة النبي داخل الكعبة، واآلخر ينفي أنَّه فهنا تعارض خرب

 وأهيم أوىل النايف أو املثبت؟ ؟الكعبة، فبأي اخلربين نأخذصىلَّ داخل 

 واالستدالل ابلقاعدة:  ،(4)املسألةالفرع الثاين: اخلالف يف هذه 
   (5)يقدم املثبت عىل النايف، وممن قال به: أبو احلسن الكرخي القول األول:

                                       
 (.3/148بخاري احلنفي )ُينظر: كشف األرسار لل( 1)
( 3299أخرجه: مسلم يف صحيحه، كتاب احلج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغريه، رقمه )( 2)

(4/96.) 
( 3302ل الكعبة للحاج وغريه، رقمه: )أخرجه: مسلم يف صحيحه، كتاب احلج، باب استحباب دخو (3)

(4/97.) 
أي:  "فسواء"لعلمه بجهات إثباته  "تند النفي إىل علم بالعدموهناك أقوال ُأخر يف املسألة، ومنها: إن اس( 4)

فيكون اإلثبات والنفي يف هذه الصورة سواء. قاله الفخر إسمعيل، وتبعه الطويف يف خمترصه، وقال ابن 
مل ُيصّل يف  × أعلم أن رسول اهلل»ومعنى استناد النفي إىل علم بالعدم أن يقول الراوي:  .مفلح: إنه املراد

أخربين » انتهى. أو قال: «أره صىل فيه ت، ألين كنت معه فيه. ومل يغب عن نظري طرفة عني فيه. وملالبي
ين رأيت زيًدا حًيا بعد موت ا مل يقتل زيدا؛ ألأو قال إنسان: أعلم أن فالنً  «صل فيهأنه مل ي ×رسول اهلل 

وإثبات املثبت، فيتعارضان  فالن، فمثل هذا يقبل فيه النفي، الستناده إىل مدرك علمي، فيستوي هو،
  .(4/484ُينظر: رشح الكوكب املنري ) .ويطلب املرجح من خارج

  .(3/148ُينظر: كشف األرسار للبخاري احلنفي ) (5)
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 .(2)وأمحد وأصحابه (1)والشافعي وأصحابه
ىل املثبت، وهو املبقي عىل األمر األول، وهو للقايض، يقدم النايف ع القول الثاين:

 .(3)وأيب اخلطاب واختاره اآلمدي
م سواء فيتعارضان، وهو قول عيسى بن أبان من احلنفية القول الثالث:  (4)أهنَّ

 .(5)والقايض عبداجلبار، وأيب احلسني
 األدلة: 

 :(6)أدلة القول األول
ادة علم؛ ألنه خيرب عن حقيقة، وأما أّن قول املثبت وروايته مشتملة عىل زي -1

 م قوله عىل من يعتمد الظاهر.قدَّ النايف فيعتمد الظاهر، وما خيرب عن حقيقة يُ 
ل،  اقياًس  -2 عىل اجلرح والتعديل؛ فإنه إذا تعارض قول اجلارح مع قول املعدِّ
ل اقدَّ فإنه يُ  لذي م قول اجلارح ألنه خيرب عن حقيقة، ومعه زيادة علم، عىل قول املعدِّ

 يعتمد الظاهر، فإنه ليس معه زيادة علم.
عىل شهادة الشهود؛ فإنه إذا شهد عليه شاهدان بأنَّ عليه يشء، وشهد  اقياًس  -3

 وخرب.م قول شهود اإلثبات؛ ألنَّ معهم زيادة علم قدَّ آخران أْن ال يشء عليه، فإنه يُ 
 أدلة القول الثاين:

ر النفي ليكون فائدته ؤخَّ بالقاعدة فقالوا: يُ  اوهؤالء متسكوا أيًض  -1
، ألننا لو قدرّنا تقدمه عىل املثبت كانت فائدته التأكيد، وفائدة التأسيس (7)التأسيس

                                       
( ؛ واملحصول البن 1/45(؛ واللمع يف أصول الفقه للشريازي )3/391ُينظر: البحر املحيط للزركيش) (1)

 (.1/150العريب )
 (.11/408الوصول لعبد املؤمن احلنبيل ) ُينظر: تيسري (2)
 (.4/271ُينظر: اإلحكام لآلمدي ) (3)
 .(1/148ُينظر: كشف األرسار للبخاري احلنفي )( 4)
 .(2/447) (؛ والتلخيص للجويني4/271اإلحكام لآلمدي )( 5)
 .(1/45( ؛  واللمع يف أصول الفقه للشريازي )2/447التلخيص للجويني ) (6)
 .(8/4190ح التحرير )التحبري رش (7)
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 أوىل، فكان القضاء بتأخريه أوىل.

 وقش الدليل: بأنَّ يف التأخري رفع حكم املثبت.نُ 

 فرفع ما فائدته التأكيد بخالف العكس. نه: إْن صحَّ جيب عأُ 

 وهو الباقي عىل احلال األصيل، وزيادة تأكيد اتأسيسيّ  ًم فإْن قيل: بل رفع حك

 .(1) حلكم تأسييس ا: بمنع كون التأخري رافعً دَّ رُ ؛ النايف بخالف العكس
فإنه  أنَّ عدم الزيادة يشهد هلا األصل، فإن ناقضت الزيادة املزيد عليه،  -2

 .(2)حيصل التعارض فنحتاج إىل مرجح، ومل يوجد

 دليل القول الثالث:
ستدل به عىل صدق الراوي يف املثبت من العقل والضبط واإلسالم ألنَّ ما يُ  -

  .(3)والعدالة موجود يف النايف، فيتعارضان، ويطلب الرتجيح من وجه آخر

ألصوليني من وجهني: من الحظ يف هذه املسألة أنه جاء استعمل القاعدة عند افيُ 

دخل » اواآلخر سلبً  احدمها موجبً جهة اللغة، فهنا خربان متشاهبان باللفظ، ولكن أ

، ومن جهة أخرى وهي احلكم، «صلِّ البيت وصىل، ودخل البيت ومل يُ  الرسول 

 أحدمها إثبات الصالة واآلخر نفي الصالة. 

أنَّ كال الفريقني، من  وال خيفى من خالل عرض األقوال واألدلة والرد عليها،

م م النايف، ومن قدَّ لقاعدة، حتى من يقول بتقديم النايف، فإننا  بااملثبت، استدالَّ  قدَّ

للحكم؛ ألهنم يقولون:  انجدهم يقولون بتأخري النايف حتى يصلح أن ْيكون تأسيًس 

ر إذا قلنا بتقدم النفي، فإنه يفيد التأكيد، بل نجد أنَّ بعضهم نقض استدالل اآلخ

اعدة، ومكانتها بالقاعدة، ومل يسلموا هلم ذلك االستدالل، وهذا يدلُّ عىل أمهية الق

 يف التعليل واالستدالل والرد. 
                                       

 .(8/4190التحبري رشح التحرير )  ( 1)
 .(4/682(؛ ورشح الكوكب املنري البن النجار )3/391البحر املحيط للزركيش ) (2)
 .(1/148كشف األرسار للبخاري احلنفي ) (3)
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 اخلامتة
النتائج بعد الفراغ من هذه الدراسة بفضل اهلل، فقد توصلت إىل مجلة من 

 ، ومنها:والتوصيات
اعدة لغوية، أنَّ هذه القاعدة من أهم القواعد، حيث إهنا يف أصلها ق -1

أصول الفقه والتفسري  واستعملت يف أكثر علوم الرشيعة، كعلم الفقه والفتوى وعلم
 .واحلديث وغريها

بلفظ: اإلفادة  اهلا ألفاظ ُأخر تأيت أحيانً  ،أنَّ قاعدة التأسيس أوىل من التأكيد -2
بلفظ: محل اللفظ عىل معنيني أوىل من محله عىل معنى  اخري من اإلعادة، وأحيانً 

 .احد، وغريها من ألفاظو
و التوكيد الذي يفيد معنى أنَّ التوكيد املقصود بالقاعدة من جهة اللفظ ه -3

بنفسه، وهو التوكيد اللفظي؛ ألنَّ التوكيد عىل نوعني، ومها:  إْن استقلَّ  اجديدً 
بنفسه،  التوكيد اللفظي والتوكيد املعنوي، وأما املعنوي فال يفيد معنى إْن استقلَّ 

 ، إذن فالتوكيد اللفظي هو املقصود دون املعنوي.اء األمري نفسهكقولنا: ج
ألصوليني توسعوا يف استعمل القاعدة، واالستدالل هبا، والرد عىل أنَّ ا -4

ا هبا، فنجدهم يستعملوها لرتجيح التأسيس عىل التأكيد يف غري اللفظ، اخلصم أحيانً 
د بعد ورود الرشع، وهذا ، واحلكم الواراوداللته الوضعية، كاحلكم الثابت سابقً 

يف مسألة التحسني والتقبيح العقليني،  استثمر منهم لكافة وجوه القاعدة والنّص، كم
 والتعارض بني مفهوم املوافقة ومفهوم املخالفة وغريها.

، وليس للتأسيس، وذلك عندما أنَّ التكرار اللفظي قد يكون للتأكيد حتًم  -5
هذه القرائن: داللة العادة باندفاع احلاجة  يكون هناك قرائن متنع التأسيس، ومن

العقيل واملانع الرشعي أو قد يكون الثاين للتعريف، أو أْن باملرة الواحدة، واملانع 
ا يكون بني اآلمر واملأمور معهود ذهني يمنع التكرار، وكون األمر األول مستغرقً 

 .للجنس مستوعبا له



د. توفيق عبد الرحمن العكايلة قاعدة التأسيس أولى من التأكيد: تأصيلها واستدالل ا�صوليين بها

٢م
٠١

٩  
اير

فبر
ق 

واف
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
رة 

آلخ
ى ال

ماد
ج

٧
العدد السابع

366

 

45 

 

، وإن افاللفظ الثاين للتأسيس قطعً أنَّ اآلمر إْن أراد باللفظ )نوى( التأسيس  -6
، ولكن إْن مل ينو أحدمها فاألولوية اللتأكيد قطعً أراد )نوى( التأكيد فاللفظ الثاين 

 قدم عىل التأكيد.للتأسيس ويُ 
هناك فروق بني التكرير والتأكيد، وبني التكرير واإلعادة. التكرير يكون أبلغ  -7

بني التكرير واإلعادة: أنَّ التكرار يقع من التأكيد، وهو من حماسن الفصاحة، والفرق 
 .عادته مرات، واإلعادة للمرة الواحدة فقطعىل إعادة اليشء مرة، وعىل إ

إعمل الكالم أوىل من »أكثر أهل العلم يدرجون هذه القاعدة حتت قاعدة:  -8
 فهذا إْن قصد به أنَّ التأكيد إمهال حقيقي فهو ال يستقيم، إذ التأكيد له فوائد «إمهاله

يان أمهية كثرية، وقد استعملته العرب لالعتناء وخلشية النسيان وعدم اإلصغاء وب
 . ااملأمور به وغريها، فال يكون وضعه واإلتيان به عبثً 

كثر استدالل األصوليني هبذه القاعدة وتعليلهم هبا، والرد هبا عىل خمالفيهم،  -9
سألة األصولية الواحدة، نجد أنَّ هذه القاعدة يتمسك هبا كل فريق يف امل اوأحيانً 

وإذا ورد لفظ من الشارع له مسمى  ومن تلك املسائل: التحسني والتقبيح العقليان،
لغوي ومسمى رشعي، هل هو من املجمل، أو ال؟ واألمران املتعاقبان، ودخول 
اإلناث يف خطاب مجع املذكر السامل وضمري اجلمع، ويف التعارض بني مفهوم املوافقة 

 فة، ويف التعارض بني املثبت والنايف.   ومفهوم املخال
لوجهه  اأنح جيعل هذا اجلهد خالص   وأسأله هذا ما أنعم هللا به وتفضل، 

 .الكرمي، واْلمد هلل ربِِ العاملني
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 املصادر واملراجع فهرس
: البيضاوي، عيل بن اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول -1

 بريوت. -لعلمية هـ( دار الكتب ا1404) 1عبدالكايف السبكي، حتقيق: مجاعة من العلمء، ط
م(، حتقيق: 198)1: الصنعاين، حممد بن إسمعيل، طإجابة السائل شرح بغية اآلمل -2

 بريوت. -القايض حسني بن أمحد الصياغي، و د. حسني حممد مقبويل، مؤسسة الرسالة
هـ(، حتقيق: 1404) 1مدي، عيل بن حممد أبو احلسني، طاآلاإلحكام يف أصول األحكام:  -3

 بريوت. -دار الكتاب العريب د. سيد اجلمييل،
هـ( 1404) 1ابن حزم، أبو حممد عيل بن حزم االندليس، طاإلحكام يف أصول األحكام،  -4

 القاهرة. -دار احلديث
ابن حممد الشوكاين، حممد بن عيل إرشاد الفحو ل إىل حتقيق اْلق من علم األصول:   -5

دار لشيخ أمحد عزو عناية، م، حتقيق: ا1999 -هـ 1419هـ( الطبعة األوىل 1250)املتوىف: 
 الكتاب العريب.

الرمحن بن أيب الوفاء حممد بن عبيداهلل بن أيب سعيد، حتقيق: د. فخر  : عبدأسرار العربية -6
 بريوت. -(، دار اجليل 1995، 1الدين قداره )ط

هـ(، 1403هـ(، )د.ط( )911الرمحن بن أيب بكر )ت عبد ،يالسيوط األشباه والنظائر: -7
 بريوت. –ية دار الكتب العلم

القييس، أبو حممد  اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختالف الناس فيه: -8
م( 1986 -هـ1406، 1امحد حسن فرحات، )طأحتقيق: د.  ،هـ(437مكي بن أيب طالب )ت

 جده. –دار املنارة 
هـ(، 794ت: الزركيش، بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل )يط يف أصول الفقهالبحر احمل -9

 م.2000 -هـ1421حتقيق: د. حممد حممد تامر، طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، 
رساج الدين، ابن امللقن البدر املنْي يف ختريج األحاديث واألاثر الواقعة يف الشرح الكبْي:  -10

م، حتقيق: 2004-هـ1425، 1طهـ( 804افعي املرصي )ت: عمر بن عيل بن أمحد الش
 .السعودية-الرياض -اهلل بن سليمن ويارس بن كمل، دار اهلجرة  بدمصطفى أبو الغيط وع

اجلويني، عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف أبو املعايل، الطبعة الربهان يف أصول الفقه:  -11
 مرص. –املنصورة  -يب، الوفاء، حتقيق: د. عبد العظيم حممود الد1418الرابعة، 
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الرزاق  بن عبدزبيدي، حممد بن حممد : املرتىض الاتج العروس من جواهر القاموس -12
 ، حتقيق: جمموعة من املحققني، دار اهلداية.احلسيني أبو الفيض

بو أ: الشريازي، إبراهيم بن عيل بن يوسف الفريوز آبادي التبصرة يف أصول الفقه -13
 بريوت. -قيق: د. حممد حسن هيتو، دار الفكرهـ(، حت1403) 1سحاق، طإ

سنة النرش  ،الزيلعي احلنفي، فخر الدين عثمن بن عيلئق: تبني اْلقائق شرح كنز الدقا -14
 القاهرة. -هـ، النارش دار الكتب اإلسالمي1313

املرداوي احلنبيل، عالء الدين أيب احلسن عيل بن التحبْي شرح التحرير يف أصول الفقه:  -15
اح، عوض القرين، د. أمحد الرسد.  اجلربين، ، حتقيق د. عبد الرمحن(هـ885هـ/781)سليمن 

 الرياض. -مكتبة الرشدم، 2000 -هـ 1421سنة النرش 
 -: دار سحنون للنرش والتوزيع الشيخ حممد الطاهر ،: ابن عاشورالتحرير والتنوير -16

 .30م، الطبعة التونسية، عدد األجزاء /  1997 -تونس 
 احلميد، حممد حمي الدين، )د.ط( مكتبة عبد ة بشرح املقدمة األجرومية:التحفة السني -17

 املوصل. –امليثاق 
حتقيق: إبراهيم األبياري، دار  ،هـ1410، 1ط ،اجلرجاين، عيل بن حممد عيل التعريفات: -18

 بريوت. -الكتاب العريب
 -هـ 1417هـ، سنة النرش 879ابن أمري احلاج، ت التقرير والتحرير يف علم األصول،  -19

 بريوت.  -م،  دار الفكر1996
اهلل بن يوسف  امللك بن عبد أبو املعايل عبداجلويني،  التلخيص يف أصول الفقه: -20

حتقيق: عبداهلل جومل النبايل وبشري أمحد  م(،1996 -هـ1417هـ( طبعة )478 -هـ419)
 بريوت. -العمري، دار البشائر

 1الرحيم بن احلسن أبو حممد، ط بدع ،األسنوي التمهيد يف ختريج الفروع على األصول: -21
 بريوت. -سسة الرسالةهـ(، حتقيق: حممد حسن هيتو، مؤ1400)

هـ، حتقيق: 1410 1عبدالرؤوف، ط: املناوي، حممد التوقيف على مهمات التعاريف -22
 بريوت. -حممد رضوان الدايه، دار الفكر املعارصد.

 بريوت. –ر الفكر هـ(، دا972)تأمري باد شاه، حممد أمني تيسْي التحرير:   -23
غدادي احلنبيل، عبد املؤمن بن البتيسْي الوصول إىل قواعد األصول ومعاقد الفصول:  -24

 الرياض. –، دار ابن اجلوزي 2هـ(، ط739 -هـ658عبد احلق )
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أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح ، القرطبي اجلامع ألحكام القرآن: -25
م، املحقق:  2003هـ/  1423هـ(، الطبعة:  671ىف: األنصاري اخلزرجي شمس الدين )املتو

 الرياض. -دار عامل الكتبهشام سمري البخاري، 
م(، دار 1999 -هـ1420العطار، حسن، )د.ط( )حاشية العطار على مجع اجلوامع:  -26

 بريوت. –الكتب العلمية 
بن  النرص عبد الوهاب وتاج الدين أب، السبكيرفع اْلاجب عن خمتصر ابن اْلاجب:  -27

 -م 1999، 1، طحتقيق: عيل حممد معوض، عادل أمحد عبد املوجودعيل بن عبد الكايف، 
 لبنان. –هـ، عامل الكتب، بريوت  1419

 -هـ1386الدار قطني، عيل بن عمر أبو احلسن البغدادي، )د.ط( )سنن الدار قطين:  -28
 بريوت. –اهلل هاشم يمين املدين، دار املعرفة  م(، حتقيق: السيد عبد1966

هـ، 1407، 1ط هـ(،280تعبداهلل بن عبدالرمحن أبو حممد ): الدارمي، سنن الدارمي   -29
 بريوت. -فواز أمحد زمريل وخالد السبع العلمي، دار الكتاب العريب  :حتقيق

البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل، ابن  :السنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي -30
(، جملس دائرة املعارف النظامية، 1344) 1من املارديني: طعالء الدين عيل بن عثالرتكمين 

 حيدر آباد. –اهلند 
النسائي، أمحد بن شعيب أبو عبدالرمحن،  سنن النسائي الكربى مذيال ِبحكام األلباين: -31

 حلب. –م(، حتقيق: عبدالفتاح أبو غدة، مكتبة املطبوعات اإلسالمية 1986 -هـ1406) 2ط
ابن هشام األنصاري، أبو حممد عبداهلل مجال الدين  شرح قطر الندى وبل الصدى: -32
 القاهرة.  –حتقيق: حممد حمي الدين عبداحلميد  هـ(،1383، 11)ط
ابن النجار، تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن شرح الكوكب املنْي:  -33

هـ 1418،  2اد، ط هـ(، حتقيق: حممد الزحييل و نزيه مح972عيل الفتوحي املعروف )املتوىف: 
 الرياض. –مـ،  مكتبة العبيكان  1997 -

هـ( 1421العثيمني، حممد بن صالح بن حممد ) ت: متع على زاد املستقنع: الشرح امل -34
 هـ،  دار ابن اجلوزي. 1428 - 1422: 1ط

هـ( حتقيق: د. مصطفى ديب 256البخاري، حممد بن إسمعيل،)تصحيح البخاري:  -35
 م، بريوت.1987 -1407ثري، البغا، طبعة: دار ابن ك

: ابن حبان، حممد بن ِبحكام شعيب األرنؤوطلبان مذيال بصحيح ابن حبان برتتيب ابن  -36
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م(، حتقيق: شعيب األرنؤوط، 1993 -هـ1414) 2أمحد أبو حاتم التميمي البستي، ط
 بريوت. -مؤسسة الرسالة

لم ابن احلجاج : القشريي النيسابوري، أبو احلسني مس"صحيح مسلم "اجلامع الصحيح -37
 بريوت. –هـ(، طبعة: دار اجليل 261) ت
: القرايف، أبو العباس أمحد بن إدريس ار الربوق يف أنواء الفروق مع هامشه(الفروق:) أنو  -38

م(، دار الكتب العلمية 1998 -هـ1418هـ(، حتقيق: خليل املنصور، د.ط )684الصنهاجي )
 بريوت.  –

 1هـ(، ط370-هـ305يل الرازي ): اجلصاص، أمحد بن عالفصول يف األصول -39
 اسم النشمي، وزارة األوقاف والشئون اإلسالميةم(، حتقيق: د. عجيل ج1985-هـ1405)

 بريوت. -
م( 1998 -1419الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني )د.ط  كتاب الكليات: -40

 بريوت. –حتقيق: عدنان درويش وحممد املرصي، مؤسسة الرسالة
البخاري، عبد العزيز بن أمحد بن صول فخر اإلسالم البزدوي: كشف األسرار عن أ -41

م، املحقق: عبد اهلل حممود 1997هـ/1418هـ( الطبعة األوىل 730عالء الدين )املتوىف: حممد،
 بريوت. –حممد عمر، دار الكتب العلمية 

 عالء الدين عيل بن حسام الدين، : املتقي اهلنديكنز العمال يف سنن األقوال واألفعال -42
الطبعة اخلامسة،  صفوة السقا -هـ( حتقيق: بكري حياين 975فوري )املتوىف:  الربهان
 .مؤسسة الرسالةم، 1981هـ/1401

 بريوت.-، دار صادر1ابن منظور، حممد بن مكرم األفريقي املرصي، ط :لسان العرب -43
 لدمشقي احلنبيل، أبو حفص عمر بن عيل ابن عادل، الطبعة:اللباب يف علوم الكتاب: ا -44

والشيخ عيل حممد معوض،  حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، م1998-هـ1419األوىل،
 بريوت / لبنان. -دار الكتب العلمية 

دراسة وحتقيق: إبراهيم بن  هـ(،720الصايغ، حممد بن احلسن ) اللمحة يف شرح امللحة: -45
امعة اإلسالمية، م عمدة البحث العلمي باجل2004هـ/1424سامل الصاعدي، الطبعة األوىل، 

 .املدينة املنورة
هـ 1405الشريازي، أبو إسحاق إبراهيم بن عيل، الطبعة األوىل، اللمع يف أصول الفقه:  -46

 بريوت. –دار الكتب العلمية م، 1985، 
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شمس الدين أبو بكر حممد بن أيب سهل، دراسة وحتقيق: خليل ، الرسخيس املبسوط: -47
م، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 2000هـ 1142حمي الدين امليس، الطبعة األوىل، 

 بنان.ل -بريوت
-هـ1420، 1القايض أبو بكر بن العريب، ط املعافري املالكي،احملصول يف أصول الفقه:  -48

 األردن. –م، حتقيق: حسني عيل اليدري، دار البيارق 1999
هـ(، 606)تالرازي، أبو عبداهلل حممد بن عمر بن احلسني  احملصول يف علم األصول: -49

 بريوت. –م( دار الكتب العلمية 9199-هـ1420) 1علق عليه: حممد عبدالقادر عطا، ط
: احلاكم النيسابوري، حممد املستدرك على الصحيحني مع تعليقات الذهيب يف التلخيص -50

مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب  :م( حتقيق1990 -هـ1411، 1بن عبداهلل أبو عبداهلل )ط
 ت. بريو –العلمية 

هـ(، طبعة دار الكتب 505تأبو حامد حممد بن حممد بن حممد ) الغزايل،املستصفى:  -51
 بريوت. -م 2000هـ،1420العلمية، 

( دار 1987) 2الزخمرشي، أبو القاسم حممود بن عمر، طاملستقصى يف أمثال العرب،  -52
 بريوت. –الكتب العلمية 

 -هــ1420)1نبل، أمحد، ط: ابن حمسند اإلمام أمحد مذيال ِبحكام شعيب األرنؤوط -53
 بريوت. -خرون، مؤسسة الرسالةم(، حتقيق: شعيب األرنؤوط وآ1999

السيوطي، أبو الفضل عبدالرمحن جالل الدين،  معجم مقاليد العلوم يف اْلدود والرسوم: -54
 القاهرة. -م(، حتقيق: د. حممد ابراهيم عبادة، مكتبة اآلداب2004 -هـ1424) 1ط

 إبراهيم وآخرون، حتقيق: جممع اللغة العربية، دار الدعوة.: مصطفى، املعجم الوسيط -55
املطرزي، أبو الفتح نارص الدين بن عبد السيد بن عيل، حتقيق:  املغرب يف ترتيب املعرب: -56

 حلب. –م(، مكتبة أسامة بن زيد 1979، 1حممود فاخوري وعبداحلميد خمتار )ط
امة املقديس، عبد اهلل ابن أمحد أبو ابن قداملغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين:  -57

 .بريوت –، دار الفكر 1405، حممد، الطبعة األوىل
هـ(، 1403)1أبو احلسني البرصي، حممد بن عيل بن الطيب، ط املعتمد يف أصول الفقه: -58

 بريوت. -حتقيق: خليل امليس، دار الكتب العلمية 
 -هـ1404)2لقاسم، طالطرباين، سليمن بن أمحد بن أيوب أبو ا املعجم الكبْي: -59

 املوصل. -لفي، مكتبة العلوم واحلكمم(، حتقيق: محدي بن عبداملجيد الس1983
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الرشبيني، حممد اخلطيب، )د.ط(، )ال.ت( مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج:  -60
 بريوت. -النارش دار الفكر

سالم حممد هارون، ابن فارس، أبو احلسني أمحد بن زكريا، حتقيق: عبدال :مقاييس اللغة -61
 ب. م، احتاد الكتاب العر2002 -هـ1423د.ط، 

عينيمواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليل:  -62 شمس الدين أبو عبد اهلل حممد ، احلطاب الرُّ
هـ(، املحقق: زكريا عمريات، طبعة 954بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب ) ت 

 م،  دار عامل الكتب.2003 -هـ 1423خاصة 
مجال  ،الزيلعيج الزيلعي: الراية ألحاديث اهلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختري نصب -63

 م، املحقق1997هـ/1418، 1طـ(ه762الدين أبو حممد عبد اهلل بن يوسف بن حممد )املتوىف:
 جدة. -بريوت / دار القبلة للثقافة اإلسالمية -حممد عوامة  مؤسسة الريان للطباعة والنرش

 -ـه1420) 1ط األسنوي، مجال الدين عبد الرحيم،رح منهاج الوصول: هناية السول ش -64
 بريوت. -م(، دار الكتب العلمية1999
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٧

المنورة في جامعة  بالمدينة  التربية  الماجستير من كلية  درجة  • حصلت على 
معاني  كتاب  من  الكوفي  النحو  (مصطلحات  بأطروحتها:  العزيز،  عبد  الملك 

القرآن للفرَّاء ).  
• حصلت على درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية  في جامعة ا�مام محمد 
بـــن ســـعود ا�ســـالمية، بأطروحتهـــا: (المواهـــب الرحمانيَّـــة لطـــالب ا�ُجر�وميَّة 
للشنواني- تحقيق ودراسة – القسم الثاني من باب منصوبات ا¤سماء إلى آخر 

الكتاب).

E : my-mona@hotmail.com

ا¤ستاذ المشارك   بكلية ا�داب والعلوم
ا�نسانية    - جامعة طيبة

د. ميـمـونـة بنت أحمد الـفـوتـاوي

التَّوجيه النَّحوّي 
) وكسرها  لفتح َهْمَزة (أَنَّ

بعد ما فيه معنى القول 
في القراءات


