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ملخص
يتناول ىذا البحث دراسة موضوع القرينة الحالية وأثرىا في تبين عمّة الحكم الشرعي ،وقد جعمو الباحث في مبحثين،

عرض في المبحث األول منو ،تعريف القرينة الحالية ،وأركانيا ،و وظيفتيا ،ومعاييرىا ،وطرق الوقوف عمييا ،وانتيى إلى أن
القرينة الحالية ىي دليل غير لفظي يقترن بالنص فيؤثر في داللتو ،أو ثبوتو ،أو إحكامو ،أو ترجيحو ،وأن المعايير التي

يحتكم إلييا لموقوف عمى القرينة الحالية ىي النظر إلى األحوال والمالبسات التي احتفت بالمتكمم الذي صدر عنو الخطاب،

أو المخاطب الذي توجو إليو الخطاب  ،أو البيئة والظروف التي احتفت بالخطاب نفسو ،أو النظر إلى ىذه األمور مجتمعة،

وأنو ال سبيل إلى معرفة ىذه المالبسات واألحوال التي اقترنت بنصوص الكتاب والسنة لمن لم يشاىدىا ويعاينيا إال بطريقين،

األول :ما نقمو الصحابة الكرام رضوان اهلل عنيم لكونيم قد شاىدوا و عاصروا األحوال التي اكتنفت الخطاب الشرعي ،والثاني :
جمع الروايات المختمفة في الموضوع الواحد ،التي تفيد بمجموعيا التنبيو إلى األحوال والمالبسات التي احتفت بالخطاب

الشرعي.

أما المبحث الثاني فعرض فيو الباحث تأثير القرينة الحالية في تبيُّن عمَّة الحكم الش رعي التي يدور معيا الحكم وجوداً

وعزز ىذا كمو بإيراده
وعدماً ،وأبرز فيو الدور الحيوي الذي تضطمع بو القرينة الحالية في الكشف عن مناط الحكم الشرعيّ ،
لبعض النصوص الشرعية التي من ش أن الوقوف عمى القرينة الحالية فييا ،فيم النص الشرعي فيماً سميماً موافقاً لمقصود

الشارع ومراده من أصل إنشاء الخطاب.

Abstract
This research deals with “circumstantial presumption and its effect in showing the legal effective
cause”. The research is divided into two subjects. The first subject covers the definition of presumption,
its pillars (elements), its function, its criteria, and how they should be interpreted presumption is a nonverbal eridence associated to the text which affects its legislation, its rules, or its preferences. The criteria
to understand the circumstantial presumption is the condition and the circumstance of the speaker, the
addressee or the environment and conditions that are connected with the speech.
The second subject covers the effect of the circumstantial presumption in showing the existence or
non-existence of legal effective cause that occur with the rules, and the roles of presumption in
uncovering the effective cause. This is supported with some evidence from the Qurán and Sunnah that
contain circumstantial presumption to understand the legal text in the proper way corresponding with the
Islamic purpose.

مقدمة:
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى
النبي الكريم وعمى آله وأصحابو أجمعين ،وبعد:
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

.

فإن الناظر في العطاء األصولي الذي تركو لنا
عمماء األمة ،يجد الجيد الكبير الذي بذلوه  -جزاىم اهلل
خير الجزاء  -في سبيل صياغة األصول والقواعد التي
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تعين عمى استنباط األحكام الشرعية من أدلتيا التفصيمية،
ِّ
وتمكن الفقيو من الوقوف عمى مقصود الشارع ومراده من
ألفاظو
خطابو ونصوصو و .
وتوجيت ىذه األصول والقواعد نحو رسم المعالم،

ٕ -الدراسة القيمة التي َّ
قدميا الزميل الدكتور أيمن
ف بالنص وأثرىا في داللتو )
ـ
صالح بعنوان (القرائن
المحتةّ
لمحصول عمى درجة الدكتو ار ة من الجامعة األردنية ،و
تضمنت ىذه الدراسة ثالثة فصول  ،بحث في الفصل

ووضع المناىج التي ينبغي عمى الفقيو أن يترسميا أثناء

األول النص والغاية من تمقيو ،وفي الفصل الثاني

نظره في نصوص الشريعة ،حتى يتمكن من فيميا عمى

القرينة من حيث تعريفيا وأركانيا وشروطيا وأنواعيا

وفق مقصود الشارع منيا.

وتقسيماتيا ،وفي الفصل الثالث  :األدوات الالزمة لتدبر

ولقد تتابع العمماء عمى تجمية ىذه األصول والقواعد

من خالل المباحث والموضوعات األصولية المختمفة،

كمباحث األدلة الشرعية األصمية والتبعية ،والقواعد التي
يتوقف عمييا استنباط األحكام من األدلة ،ومباحث الحكم
الشرعي ومحمو وأقسامو ،ومباحث التعارض والترجيح

والنسخ ،وغيرىا كثير من المباحث األصولية التي تيدف
الفقو
في نيايتيا إلى العمم بالقواعد التي يتوصل بيا إلى .
وان من الموضوعات األصولية التي عني بيا
األصوليون موضوع القرينة بوصفو واحداً من أىم األدوات

التي يستعين بيا المجتيد لفيم األلفاظ والوقوف عمى
مقصود صاحبيا منيا ،حيث يجد الباحث في أميات

الكتب األصولية اإلشارة إلى أىمية الوقوف عمى القرائن
المحيطة بالخطاب وضرورة إدراك المالبسات المكتنفة

:

النص.
ٖ -البحث المشترك لمزميمين الدكتور محمد يونس عمي
والدكتور بن عيسى بطاىر بعنوان  " :القرينة وعالقتيا
بالمعنى المراد " وتوجو ىذا البحث إلبراز أمرين األول
محاولة صياغة تعريف اصطالحي واضح لمقرينة،

والثاني بيان أنواع القرائن ووظائفيا في عممية التخاطب،

وعالقتيا المباشرة بتحديد المراد.
وقد وجدت بعد البحث والدراسة ،أن من مفردات موضوع
القرينة التي يمكن أن تضاف إلى جيود السابقين تجمية
وتبيينا ،والى دراسات المعاصرين تكميالً وتتميماً القرينة

الحالية وأثرىا في تبين عمة الحكم الشرعي وىو واحد من

فروع تأثيرات القرينة في تفسير النص ودال

لتو ،حيث

تبين لي أن لمقرينة تأثي ار كبي ار في الكشف عن عمة

لمنص من أجل حسن فيمو وتعقل معناه وادراك حقيقة

الحكم الشرعي التي يدور معيا الحكم وجوداً وعدماً ،وأن

الجهود السابقة :

الوعي واإلحاطة
الشارع ،إال إذا اقترن بمنطوق النص
ُ
بالظروف والمالبسات واألحوال التي أحاطت بال خطاب

المقصود منو حتى قيل" :القرائن أصدق األدلة".

ونظ ار ألىمية موضوع القرائن في تفسير النصوص
وبيان معناىا ،فقد اىتم الباحثون المعاصرون في التأصيل

لموضوع القرينة وبيان أىميتيا وقد وقفت في ىذا
الموضوع عمى الدراسات اآلتية:

ٔ -كتاب (المغة العربية معناىا ومبناىا ) لمدكتور تمام
حسان تناول فيو معنى القرينة عند النحويين ،وعمل
وقسميا
عمى استقراء أنواع القرائن الكاشفة عن المعنىّ ،
إلى نوعين :قرائن معنوية ،وقرائن لفظية.

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

المتمقي لمنص قد ال يفيم من منطوقو العمَة التي أرادىا

واكتنفتو.

وعمى الرغم من عدم إفراد العمماء ليذا الموضوع بمبحث

خاص فإنني قد وجدت لو شواىد واشارات وتطبيقات في
مواطن شتى ،تصمح أن تكون نواة لموضوع ىذا البحث.
وقد جعمت خطتي في البحث عمى النحو اآلتي:
المبحث األول  :تعريف القرينة الحالية ومعاييرىا وطر يق

الوقوف عمييا.

المطمب األول :تعريف القرينة لغة واصطالحاً.
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المطمب الثاني :تعريف القرينة الحالية.

وقول القرافي" :ىي األمارة المرشدة لمسامع أن المتكمم

المطمب الثالث :معايير القرينة الحالية.

أراد المجاز" .

(ٗ)

المطمب الرابع :طريق الوقوف عمى القرينة الحالية.
المبحث الثاني :أثر القرينة الحالية في تبين عمة الحكم

الشرعي.

العمة
المطمب األول :عالقة القرينة الحالية بمسالك .
الحالية في تبين عمة الحكم الشرعي.

واهلل أسأل أن يوفقني فيما أنا بصدد بحثو ودراستو

إنو نعم المولى ونعم النصير

وقول التيانوي" :ما نصب لمداللة عمى المراد" .

وظاىر من ىذه العبارات جميعيا أنيا وصفت
ٌ
القرينة ،وأشارت إلى أىميتيا ،وأرشدت إلى وظيفتيا ،دون

ولع ّل السبب في نأي العمماء السابقين عن
الخوض في صياغة تعريف محدد لمقرينة يعود إلى
تعويميم عمى الصور والتطبيقات التي أوردوىا أمثمة عمى
القرينة ،و أروا فييا كفاية في توضيح معناىا العام دون

المبحــث األول :تعــــرٌف القرٌنــة الحالًـــة

الخوض في ِّ
حدىا الجامع المانع.

ومعـــــاٌٌرها وطريـــق الوقــــوف علًــــها

لخمو عبارات السابقين من تعريف جامع
ونظ ار ِّ

المطلب األول :تعرٌف القرٌنة لغة واصطالحا.

لمقرينة وسعياً لتكميل الجيود التي ق

للة.
أووًال :القرينة ًال

دموىا في ىذا

المضمار ،فقد اعتنى بعض الباحثين المعاصرين في

القرينة لغة  :مؤنث القرين عمى وزن فعيمة بمعنى

صياغة تعريف لمقرينة يظير حقيقتيا ،ويستوعب جميع

مفعولة ،مشتقة من أصل مادة الفعل قرن ،الذي يدل

عناصرىا التي تتميز وتختص بيا.

عمى الجمع والمصاحبة (ٔ) ،يقال قرن الشيء بالشيء
بو ،ومنو سمي الصاحب قرينا كما في قولو تعالى
ش َعن ِذ ْك ِر َّ
الر ْح َم ِن ُنقَي ْ
َ و َمن َي ْع ُ
ِّض لَوُ َش ْيطَاناً فَيُ َو لَوُ
ين :ٖٙ[الزخرف] ،وسميت زوجة الرجل قرينة ألنيا
قَ ِر ٌ

وقول الجرجاني" :أمر يشير إلى المطلوب" .

()ٙ

المانع
أن تحدد حقيقتيا وتكشف عن تعريفيا الجامع .

المطمب الثاني  :تطبيقات عممية عمى أثر القرينة

قرنا أي جمع ،وقارنو مقارنة وقراناً أي صاحبو واقترن

(٘)

وقد وقفت لممعاصرين عمى تعريفين لمقرينة:

:

تصاحبو.

ثاني :القرينة اصططحاًال.
ا

إن الدارس لمصطمح القرينة في عبارات الفقياء

األول :لمحمد يونس وبن عيسى بطاىر بقوليما  " :دليل

نص ََب لبيان المراد من
غير مستقل ،مقترن بالمفظ ،ي َ
النص"(.)ٚ

والثاني أليمن صالح بقولو " :دليل يقترن بالنص ،فيؤثر
في داللتو ،أو ثبوتو أو إحكامو ،أو ترجيحو"(.)ٛ

وبالتأمل والتدقيق في كال التعريفين ،ومقارنتيما
ببعضيما نجد أن بينيما اختالفاً جوىريا في جانبين

جل عباراتيم كانت تتوجو نحو تعريف
واألصوليين يجد أن ّ
القرينة بأثرىا من خالل بيان أىميتيا ووظيفتيا وضرورتيا،

أولهما :أن التعريف األول جعل القرينة خاصة باألدلة

دون الخوض في تعريفيا بماىيتيا ووضع حد جامع مانع

بنفسيا :كالشرط ،والصفة ،والغاية ،وغيرىا من األدلة

ليا ،ومن ىذا مثالً:

(ٕ)

ويفس "ره .
قول الشي ارزي" :إنيا ما ُيبين معنى المفظ ِّ
وقول الرازي  " :ىي أن يذكر المتكمم عقيب الكالم ما

يدل عمى أن المراد من الكالم األول غير ما أشعر بو

ظاىره "(ٖ).

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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:

غير المستقمة وىي األدلة التي ال تدل عمى معنى

التي ال تستغني عن غيرىا لمداللة عمى المعنى. ،بينما
اعتبر التعريف الثاني َّ
كل دليل يقترن بالنص ويؤثر فيو
داللةً أو ثبوتاً أو إحكاماً ،ىو

كان ،أو غير مستقل.

87

من قبيل القرينة مستقالً

المجلد الثالث ،العدد

القرٌنة الحالٌة وأثرها فً تبٌن علة الحكم الشرعً :دراسة أصولٌة  ...........................عبد الرحمن الكٌالنً
ثانيهما :أن التعريف األول قد حصر وظيفة القرينة

وتأثيرىا ببيان المراد من النص ،بينما استوعب التعريف
الثاني جميع تأثيرات القرينة عمى النص من حيث

قولو تعالى  :قَ ْد َنرى تََقمُّب و ْج ِي َ ِ
ك
َّماء َفمَُن َولَِّيَّن َ
َ
ك في الس َ
َ َ
ِ
اىا :ٔٗٗ[ البقر] قال :فيذه قرينة أن
ض َ
قْبمَةً تَْر َ
(ٕٔ)

اهلل تعالى سينسخ القبمة من بيت المقدس"

الداللة ،والثبوت ،واإلحكام.
وبخصوص الفرق األول أرى أن في حصر القرينة
في األدلة غير المستقمة إخراجاً لبعض أفرادىا منيا؛ إذ

ُّ
ك
ب َو ْج ِي َ
ومن المعموم أن قولو تعالى  :قَ ْد َن َرى تََقم َ
ِ
َّماء دليل مستقل يدل عمى المعنى بنفسو
في ال س َ
أصالة ،وال يحتاج إلى غيره إلفادة معناه التام.

إننا لو رجعنا إلى مصطمح القرينة في استعمال العمماء

لوجدناه شامالً لكل دليل يقترن بالنص مستقالً كان أو

غير مستقل؛ ومن ىذا مثالً ما ذكره الرازي في معرض
بيانو لمحاالت التي تنقل القرينة فييا المفظ الع

ام من

المخصصة إن
الحقيقة إلى المجاز حيث قال" :إن القرينة
ِّ

استقمت بنفسيا صارت مجا اًز ،واال فال ،وتقريره

 :أن

القرينة المخصصة المستقمة ضربان :عقمية ،ولفظية .أما
العقمية فكالداللة الدالة عمى أن غير القادر غير مراد

بالخطاب بالعبادات.

وأما المفظية فيجوز أ ن يقول المتكمم بالعام  :أردت
بو البعض الفالني وفي ىذين القسمين يكون العموم
()ٜ

مجا اًز"

ومثّل لمقرينة غير المستقمة بقولو  " :وأما إن

كانت القرينة ال تستقل بنفسيا نحو االستثناء والشرط

والتقييد بالصفة

– كقول القائل  " :جاءني بنو أسد

الطوال ،فيينا ال يصير مجا اًز"(ٓٔ).

نص عمى أن القرينة قد تكون مستقمة في
وىذا ُّ

الداللة عمى المعنى ،وقد تكون غير مستقمة في الداللة

عمى المعنى.

ومن ىذا أيضا ،قول أبي الحسين البصري في
تعريف القرينة السمعية  " :ىي بيان نسخ ،أو بيان
تخصيص ،أو غيرىما من وجوه المجاز

"(ٔٔ) ،وبيان

التخصيص-كما ىو معموم -قد يكون باألدلة المستقمة
وقد يكون باألدلة غير المستقمة.

ومما يرجح شمول القرينة لكل دليل مقارن لمنص
مستقالً كان أو غير مستقل ،ما نقمو ابن برىان عن أبي
الحسين البصري أنو ال يجوز نسخ الحكم إال إذا اقترن

بو ما يدل عمى النسخ في الجممة وذكر مثاالً عمى ىذا
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

.

وبخصوص الفرق الثاني بين التعريفين فإن المتأمل
في عبارات األصوليين يجد أن وظيفة القرينة ال تنحصر

في كونيا دليالً ينصب لبيان المراد من النص -وان كان

ىذا ىو أىم وظائفىا وآثارىا  -ولكنيا تتعداه لتكون مؤثرة

عمى داللتو ،أو ثبوتو ،أو إحكامو ،أو ترجيح أحد النصين
عمى اآلخر وفق ما سأبينو الحق.اً

ومن ثَّم فإنني أرجح التعريف الثاني بعد تعديل
"يصاحب" ألن
طفيف عميو وىو إبدال كممة يقترن بـ

المعرف أو مشتقاتو،
التعريفات ينبغي أن تصان عن ذكر
ّ
ليكون التعريف المختار لمقرينة ىو :دليل يصاحب النص
(ٖٔ)

فيؤثر في داللتو ،أو ثبوتو أو إحكامو أو ترجيحو .
تحلٌل التعرٌف:
من خالل النظر في التعريف السابق نجد أن
القرينة تتميز بثالث خصائص ىي:
الدولة-المصاحبة (اوقتران) – التأثير.

أوو :الدولة:

إن القرينة دليل من األدلة يتحقق فييا ما يتحقق

في كل دليل من حيث إنو يمزم من العمم بيا العمم بشيء
آخر ،أو يتوصل بصحيح النظر فييا إلى مطموب  .وىذا

ما عبر عنو التيانوي بقولو" :القرائن أصدق األدلة"(ٗٔ).

وان من نتائج اعتبار القرينة دليالً ،أنو يجري عمييا

ما يجري عمى سائر األدلة من التقسيم ،فكما أن األدلة
تنقسم إلى مقالية وعقمية وحالية ،فكذلك األمر بالنسبة

لمقرينة ،قد تكون القرينة مقالية ،وقد تكون عقمية ،وقد تكون

الحقا
حالية .وسيأتي توضيح ىذه األقسام .
ثانيا :المصاحبة أو اوقتران.
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إن شرط ال دليل حتى يسمى قرينةً أن يكون

مصاحباً لمنص المقترن بو ،وىذه المصاحبة قد تكون

حقيقية تمقائية ،وىي تشمل كل قرينة تتزامن مع صدور
النص عن الشارع؛ كاالستثناء وسائر المخصصات

المتصل -أي غير المستقمة-
ة

والقرائن العقمية ،وأكثر

القرائن الحالية.

وقد تكون المصاحبة اعتباريَّة تمت بفعل المتكمِّم أو

المخاطَب ،بأن يقوم المتكمم بذكر ما يوجب تخصيص
النص الصادر عنو ،أو تأويمو ،أو إتباعو ببعض

إن الدارس لعبارات ا

ألصوليين التي وصفت

القرينة يجد أن الدليل ال يعتبر قرينة إال إذا كان لو نوع
ير الذي تمقيو
التأث
تأثير يعود عمى النص ،وىذا ـ
ـ
()ٔٚ

القرينة عمى النص أربعة أنواع ىي

:

األول :التأثير في ثبوت النص  :وىو ُّ
كل دليل

يقترن بالنص فيؤثر في صدق ثبوتو ،ويبرز مدى

مطابقته لمحقيقة والواقع ،وقد مثل إمام الحرمين ليذا
النوع ببعض القرائن الحالية التي تقترن باألخبار فقال :
"إذا وجدنا رجالً مرموقاً ،عظيم الشأن معروفاً بالمحافظة

الحركات أو اإلشارات التي تفسر مقصوده من النص ،أو

عمى رعاية المروءات حاس اًر رأسو ،شاقاً جيبو ،حافياً

بعضيا إلى بعض الستثمار دالالتيا مجتمعة ،فت عتبر

ولده ،وشيدت الجنازة ،ورئي الغسال مشم اًر يدخل

المقترن بو ،وان لم يكن
توضح المقصود بأصل الخطاب
َ
(٘ٔ)
ىذا كمُّو متزامناً مع أصل النص المقترن بو .

القطع بأنو لم يط أر عميو خب ٌل وال جنةٌ ،تضمنت العمم
بصدقو"(.)ٔٛ
فإن القرينة الحالية المتمثمة بحال المتكمِم
وبيذا َ
نفسو من جية كونو مرموقاً ومن أىل المروءة وا لفضل،

يدمر بحكم العقل والعادة
والجبال واألرض وغيرىا مما ال َّ

أفضت كميا إلى التأثير في ثبوت الخبر ،والحكم بصحتو

يقوم المخاطَب الذي تمقى الخطاب بضم النصوص

األدلة المنضمة إلى أصل النص بفعل المخاطَب ،قرائن

مثال المصاحبة الحقيقية الطبيعية  :قولو تعالى :
تُ َد ِّم ُر ُك َّل َش ْي ٍء بِأ َْم ِر َربِّيَا  :ٕ٘[األحقاف] فإن الواقع
تدمر السماوات
المشاىد المقترن بالنص أن الريح لم ِّ
المقترنين بالنص نفسو.

اسأ ِ
َل ا ْلقَ ْرَية
ومثاليا أيضا قولو تعالى َ  :و ْ
يوسف] ،فإن العقل المصاحب لمنص يقتضي أن المراد

:ٕٛ[

بسؤال القرية أىميا ،ال القرية ذاتيا.
أما المصاحبة االعتبارية التي تتم بفعل المتكمم أو
فمثاليا ما قام بو
:
طب ،وال تكون متزامنة مع النص،
المخا َ
ون
صالُوُ ثَ َالثُ َ
عمي  في تفسير قولو تعالى َ :و َح ْممُوُ َوِف َ
:
ضمو إلى قولو تعالى
َش ْي اًر :ٔ٘[األحقاف] ،والذي َّ
ضعن أَوالَ َد ُى َّن حولَْي ِن َك ِ
ال ُ ِ
اممَ ْي ِن  :ٕٖٖ[ البقرة]
َ وا ْل َو َِد
َْ
ات ُي ْر ْ َ ْ
ليتحصل من ىذا الضم والتركيب الذي حصل بفعمو أن

أق ّل مدة الحمل ستة أشير ( ،)ٔٙفاالقتران ىنا قد تم بفعل
المجتيد ولم يكن اقتراناً أصمياً .
تمقائياً

ثالثا :التأثير.

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

وىو يصيح بالثبور والويل ،ويذكر أنو أصيب بوالده أو

ويخرج ،فيذه القرائن وأمثاليا ،إذا اقترنت بإخباره مع

وما اكتنف خطابو من شيود الجنازة ،ورؤية الغسال ،قد

الولد ميت.اً
الد وال ُ
ومطابقتو لمواقع ،وان لم ُي َر الو ُ
الثاني :التأثير في إحكام النص والمنع من طروء
النسخ عميه.

إن من وظائف القرائن وتأثير اتيا عمى النص أن

تحتف بو فتمنع من نسخو وزوالو ،مثالو

 :ما يقترن

بالنص من صيغ التأبيد والدوام التي تبين أن النص

محكم قطعاً ( ،)ٜٔأو أن يكون موضوع النص متعمقا

بأميات الفضائل ومكارم األخالق (ٕٓ) ،أو اإلخبار عن

أحوال األمم الماضية أو غيرىا من الموضوعات التي ال

تقبل النسخ حتى في عيد الرسالة(ٕٔ).

فيكون ذلك كمو قرينة عمى أن النص محكم وغير
قابل لمنسخ.
اآلخر
الثالث :التأثير في ترجيح أحد النصين عمى .
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إن من أشكال تأثير القرائن في النصوص أن ترجح
أحد النصين عمى اآلخر ،وذلك عندما يتعذر الجمع

وزعم أني خصصت لفظك بمن عداىم ،استوجب
()ٕٚ

التعزير"

.

بينيما بأي وجو من وجوه الجمع ،فيصار إلى القرائن

أي أن قرينة حال السيد وىي مرضو ،قد كشفت

المحتفة لترجيح أحد النصين عمى اآلخر ،ومن ىنا كان

أن عمة النيي عن إدخال الناس تتمثل في الخشية من

التعويل عمى القرينة في عممية الترجيح مثل قول ابن

الثقالء زاعماً أن المفظ عام يحتمل التخصيص ،كان

تعريف الترجيح عند العديد من األصوليين بما يفيد
الحاجب " :ىو اقتران األمارة بما تقوى بو عمى
(ٕٕ)

معارضيا"

وتعريف اآلمدي لمترجيح بأنو "اقتران أحد

الصالحين لمداللة عمى المطموب -مع تعارضيما – بما

يوجب العمل بو واىمال اآلخر"(ٖٕ).

التأذي بمخالطتيم ،فإذا أدخل عميو الخادم مجموعة من
بفعمو ىذا مخالفا لمقصود سيده ومصادماً إلرادتو ،ألن

القرينة المحتفة بالنص قد بينت أن ىذا العموم ال يحتمل

التخصيص بما فعمو الخادم ،نظ اًر لتبيُّن العمة التي

انكشفت بالقرينة المحتفة بالنص.

وىذا التأثير لمقرينة ىو ما وضحو ابن القيم أيضا

الرابع :التأثير في دولة النص.

بقولو " :لمظيور مراتب تنتيي إلى اليقين والقطع بمراد

أما األثر الرابع الذي تتركو القرينة في النص فيو

التأثير في داللة النص إما بالتأكيد أو التأويل أو

التعميل(ٕٗ) ،وىذا األثر لمقرينة الحالية ىو من أبرز آثار

المتكمم ،وذلك بحسب الكالم في نفسو وما يقترن بو من
()ٕٛ

القرائن الحالية والمفظية ،وحال المتكمم وغير ذلك"

.

القرينة وأكثرىا وضوحاً ًَ وظيو اًر ،وليذا وجدت بعض
العبارات التي تحصر وظيفة القرينة في ميدان الداللة

واسع ومتشعب ،ومن ىنا فسيكون بحثي محصو اًر في

تأثيرات القرينة في النص ،من ىذا مثال قول الشيرازي :

وىو واحد من مفردات تأثير القرينة في داللة النص

وحده؛ وذلك ألىمية ىذا الميدان ولكونو من أبرز

ىذا ،وان تأثير القر ينة في داللة النص موضوع
أثر القرينة الحالية في الداللة عمى عمة الحكم الشرعي،

"القرينة ما يبين المفظ ويفسره"(ٕ٘).

وتفسيره.
وبعد أن بيَّنت حقيقة القرينة بياناً عاماً ،أنتقل إلى

وقول الرازي  " :أن يذكر المتكمم عقيب الكالم ما

ُّ
أن المراد من الكالم األول ،غير ما أشعر بو
يدل عمى ّ
ظاىره"(.)ٕٙ

تعريف القرينة التي جعمتيا محالً لمبحث وىي القرينة
الحالية.

فممقرينة المحتفة بالنص أثر كبير في تفسير المفظ،

وبيان مقصود صاحبو منو ،وتوضيح مجممو ،وتفسير

المطلب الثانً :تعرٌف القرٌنة الحالٌة.
أشرت فيما تقدم أن القرينة باعتبار كونيا دليال

مشكمو ،وتخصيص عامو ،وتقييد مطمقو ،واالنتقال بو من

فإنيا تنقسم إلى عدة أقسام :مقالية وعقمية وحالية.

وا َن من فروع تأثير القرينة في داللة النص أنيا
تساعد في الكشف عن حقيقة مراد المتكمم عن طريق تعيين
َّ
وقصده
.
عل ََة الحكم التي توجيت إلييا إرادة المتكمم
وىذا ما ألمح إليو الغزالي بقولو  " :إن المريض إذا

بيا تكون مصاحبة لمنص فتؤثر فيو داللة أو ثبوتا أو

الظنية
االحتمال إلى القطعية ،أو من القطعية إلى .

قال لغالمو ال تدخل عمي الناس وقرينة الحال تشيد
لتأذيو بمقياىم ،فأدخل عميو العبد جماعة من الثقالء
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

:

أما القرينة المفظية فيي كل مادة لفظية منطوق

َ :وآتُوْا َحقَّوُ َي ْوَم
ترجيحا أو إحكاما ،كقولو تعالى
ص ِاد ِه :ٔٗٔ[األنعام] الذي صاحبو بيان رسول اهلل 
َح َ
ليذا الحق بقولو  " :فيما سقت السماء العشر وفيما سقي

بنضح نصف العشر"(.)ٕٜ
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وأما القرينة العقمية فيي ما كان إفضاؤىا إلى

عن المتكمم ،ومن ىنا جاء تعريفيا بأنيا إشارات ورموز

المدلول بواسطة العقل بما أودع فيو من معايير وموازين
فطرية .كمن قال رأيت الناس ،فإن القرينة العقمية توجب

حد
وحركات عمى وفق تعبير الغزالي ،أو ىيئات عمى ّ
تعبير الرازي ،أو أحوال ومالبسات عمى وفق تعبير أبي

أنو لم ير الناس كميم ألنو يستحيل بحكم العقل أن يكون

الحسين البصري ،وكل ىذا إلظيار أنيا ليست مادة

فقط.

غير لفظية تحتف بالخطاب فتؤثر في داللتو وفيمو

قد رأى جميع الناس ،وانما الذي رآه ىو بعض الناس
وقد تكون القرينة حالية.

لفظية ،وانما ىي عوارض غير منطوق بيا ومالبسات
وتفسيره.

وىذا التقسيم ىو م ا أشار إليو اإلمام الغزالي

بقولو :والقرينة :إما لفظ مكشوف مثل َ  :وآتُوْا َحقَّوُ َي ْوَم
ص ِاد ِه :ٔٗٔ[األنعام] ،والحق ىو العشر.
َح َ
َّ
واما إحالة عمى دليل العقل مثل َ :و َما قَ َد ُروا الموَ
ق قَ ْد ِرِه و ْاألَرض ج ِميعاً قَْبضتُو يوم ا ْلِقي ِ
َح َّ
ات
َّماو ُ
َ ْ ُ َ
َ ُ َْ َ َ َ
امة َوالس َ
ط ِوي ٌ ِ ِ ِ
:ٙٚ[
ون
َم ْ
َّات بَِيمينو ُس ْب َح َانوُ َوتَ َعالَى َع َّما ُي ْش ِرُك َ
الزمر]".
واما قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات
وسوابق ولواحق ،ال تدخل تحت الحصر والتخمين
يختص بدركيا المشاىد ليا ،فينقميا المشاىدون من

الصحابة إلى التابعين بألفاظ صريحة ،أو مع قرائن من

ذلك الجنس أو من جنس آخر ،حتى توجب عمما

ضرورياً يفيم المراد ،أو توجب ظناً"(ٖٓ).
فما ىي حقيقة القرينة الحالية؟

تنوعت العبارات التي وضحت المقصود بالقرينة
 " :إشارات ورموز

عرفيا الغزالي بأنيا
الحالية ،فقد ّ
وحركات وسوابق ولواح ق ،ال تدخل تحت الحصر
والتخمين ،يختص بدركيا المشاىد ليا"(ٖٔ).

وعرفيا الرازي بأنيا  ":ىيئات مخصوصة قائمة
ّ
بالمتكمم دالّة عمى أن المراد ليس ىو الحقيقة ،بل
المجاز "(ٕٖ).

وعرفيا أبو الحسين البصري بأنيا  " :األحوال التي
ّ
تعدل بالخطاب من معنى إلى معنى مع كون ه ِّ
متردداً

بينيما"(ٖٖ).

وبالنظر في ىذه العبارات نتبين أن أىم ما تمتاز
بو القرينة الحالية  :أنيا ليست مادة لغوية لفظية صادرة
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

عمى أن ىذه التعريفات قد حصرت أثر القرينة

آثاىا األخرى
الحالية في فيم النص فقط ،دون اإلشارة إلى ر
التي أشرت إلييا آنفا في التعريف العام لمقرينة ،والمتمثمة:
النسخ إضافة إلى الداللة التي تعتبر
بالترجيح ،واإلحكام ،و ،
ينة
أبرز أثر من آثار القر .

وليذا فإنو يمكن تعريف القرينة الحالية بأنيا  :دلي ٌل

ابتداء يصاحب الخطاب فيؤثر فيو داللة ،أو
غير لفظي
ً
ثبوتاً أو إحكاماً أو ترجيحاً.
تحلٌل التعرٌف وبٌان محترزاته:
أووًال :تتحقق في القرينة الحالية جميع العناصر

والخصائص التي ينبغي أن تتحقق في كل قرينة وىي :
بد أن تكون دالة عمى
الداللة والمصاحبة والتأثير .فال َ
ي:
معنى معين ،وىذا ما نبو إليو أبو الحسن الكرخ

"األصل أن لمحالة من الداللة كما لممقالة"(ٖٗ).

ويجب أن يتحقق فييا شرط االقتران الحقيقي أو
االعتباري ،حتى تكون قسيماً لمقرينة المقالية ،وىو ما

وضحو إمام الحرمين بقولو" :القرائن تنقسم إلى قرائن حالية

والى قرائن لفظية :فأما الحالية ،فكقول القائل رأيت الناس،
وأخذت فتوى العمماء .ونحن نعمم أن حالو ال يحتمل رؤية
(
العمماءٖ٘).
"
الناس أجمعين ومراجعة جميع

وال َّ
بد أن يكون ليا جنس تأثير في النص داللةً ًَ
أو ثبوتاً أو إحكاماً أو ترجيحاً ،ولقد أشار العمماء إلى
ىذه التأثيرات بعبارات مختمفة ،منيا ما وضحو

الجصاص في أثر القرينة الحالية في الكشف عن
مقصود المتكمم وحسن فيم النص وتوجييو بقولو  " :ومن
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الظواىر ما يقضي عميو داللة الحال فينقل حكمو إلى
ضد موجب لفظو في حقيقة المغة نحو قولو
اع َممُوا َما ِش ْئتُ ْم  :ٗٓ[فصمت] ،وقولو تعالى  :فَ َمن
تعالىْ :
َف ْمَي ْكفُ ْر :ٕٜ[الكيف] ،وقولو:
َشاء َف ْمُي ْؤ ِمن َو َمن َشاء
ت ِم ْنيُ ْم  :ٙٗ[اإلسراء] ونحو ذلك .
استَطَ ْع َ
استَ ْف ِزْز َم ِن ْ
َ و ْ
فمو ورد ىذا الخطاب مبتدئاً عارياً عن داللة الحال لكان
ظاىره يقتضي إباحة جميع األفعال ،وىو في ىذه الحال

يقتضيو
ـ
جر  ،بخالف ما
ٌ
وعيد وز ٌ
حكم المفظ العاري عن داللة الحال"

()ٖٙ

.

وقول القفال الشاشي  " :قد يقترن بالخطاب من

داللة الحال ما يقف بو السامع عمى مراد المتكمم"(.)ٖٚ

ثانياًال :تمتاز القرينة الحالية عن غيرىا بأنيا دليل

غير لفظي ،أي أنيا ليست مادةً لفظيةً منطوقاً بيا ،وىذا
ما يميزىا عن القرينة المفظية ،مثل :الزمان الذي ورد فيو
الخطاب ،أو القيم والعادات واألعراف السائدة وقت

وروده ،أو حال المتكمم عند ورود الخطاب ،أو طبيعة
توجو إليو الخطاب وما ىو عميو من
المخاطب الذي َ
الطباع والتصورات ،فيذه جميعيا أمور تحيط بالنص
وتغشاه وتقترن بو ،ولكنيا ليست منطوقاً بيا  .ويعد ىذا
شرطا في القرينة حتى يصدق عمييا وصف حالية أي

أن ال تكون مادة لغوية منطوقا بيا.
ثالثا :القرينة الحالية غير منطوق بيا ابتداء ،أي عند

ولم تكن دليالً لفظياً مقترناً بو ،فإنيا تكون قرينةحالية وان

نقمت بالمفظ بعد ذلك .أما إذا كانت من َأول األمر دليالً
لفظية
لفظياً مقترناً بالخطاب فإنيا تكون قرينة .
المطلب الثالث :معاٌٌر القرٌنة الحالٌة.

أن القرينة الحالية ىي أحوال
قدمت فيما سبق ّ
ومالبسات وظروف تغشى الخطاب وقت صدوره عن
المتكمم ،يدركو ا من شاىدىا ورآىا وعاصرىا ثم ينقميا
إلى من جاء بعده ،والسؤال المطروح ىنا ما األحوال

والمالبسات التي يحتكم إلييا في فيم النص وتوجييو
وحسن الوقوف عمى مقصود صاحبو منو؟
والجواب :أن ىذه األحوال والمالبسات كثيرة جداً

حتى إن اإلمام الغزالي قرر أن ىذه األحوا ل ال تدخل

تحت الحصر والتخمين نظ اًر لكثرة مفرداتيا وتفصيالتيا
وجزئياتيا فقال  " :إشارات ورموز وحركات وسوابق
ولواحق ال تدخل تحت الحصر والتخمين ،يختص

بدركيا المشاىد ليا"(.)ٖٛ

ومع التسميم بما قالو الغزالي بأن ىذه األحوال

صيالتيا

العد لكثرة مفرداتيا وتف
صعبة الحصر و ّ
وجزئياتيا ،فإن من الممكن أن أحدد معايير ليا تعتبر

بمثابة منطمقات عامة لمتفصيالت الجزئية والدقيقة ،وىذه
المعايير ىي:

أحوال الخطاب نفسو.
أحوال المتكمِّم.

صدور الخطاب من المتكمم ،إذ لو كانت لفظاً منطوقاً بو

أول األمر العتبرت قرينة مقالية ،ومن شأن ىذا التقييد أن

أحوال المخاطَب.

يحترز عما يكون بعد صدور الخطاب من نقل ليذه القرينة

الحالية بالمفظ من قبل من شاىدىا ورآىا وأحاط بيا ،أو من

قبل المتكمم نفسو ،فإن ىذا النقل لمحال لفظاً ،ال يطعن في
كونيا قرينة حالية ،ذلك أن كل قرينة حالية ال يمكن أن

يتحقق العمم بيا لمن لم يشاىدىا إال بنقميا من قبل م ن
شاىدىا وعاشيا ووعاىا وعاصرىا.وبيذا فإن تصيير قرينة
الحال إلى مقال منطوق بو ،ال يخرجيا عن كونيا قرينة

حالية ألن معيار اعتبارىا قرينة حالية أو مقالية ىي ساعة
صدور الخطاب ،فإذا كانت مجرد أحوال تكتنف الخطاب،
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

وقد استقيت ىذه المعايير من قول الشاطبي بقولو :

" َّ
إن عمم المعاني والبيان ا لذي يعرف بو إعجاز القرآن

الكريم ،فضالً عن معرفة مقاصد كالم العرب ،إنما مداره

عمى معرفة مقتضيات األحوال  :حال الخطاب من جية
ِ
المخاطب أو الجميع،
طب ،أو
نفس الخطاب ،أو المخا َ
إذ الكالم الواحد يختمف فيمو بحسب حالين ،وبحسب

مخاطَبين ،وبحسب غير ذلك؛ كاالستفيام لفظ

واحد،

ويدخمو معنى آخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك،
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يدرون فيم نزل ،فيكون ليم فيو رأي ،فإذا كان ليم فيو

وكاألمر يدخمو معنى اإلباحة والتيديد والتعجيز
يدل عمى معناىا المراد إال األمور
وأشباىيا ،وال ّ
الخارجية ،وعمدتيا مقتضيات األحوال وليس كل حال

رأي اختمفوا ،فإذا اختمفوا اقتتموا

 .قال :فزجره عمر

وانتيره ،فانصرف ابن عباس ونظر عمر فيما قال،

ينقل ،وال كل قرينة تقترن بنفس الكالم المنقول ،واذا فات

عمي ما قمت  .فأعاده عميو
فعرفو فأرسل إليو فقال  :أعد َّ
فعرف عمر قولو ،وأعجبو "(ٓٗ) فقول ابن عباس عممنا

شيء منو ،ومعرفة األسباب رافعة لكل مشكل في ىذا

فيم نزل يدل عمى أن الصحابة قد أحاطوا بالمالبسات

بد ،ومعنى
النمط ،فيي من الميمات في فيم الكتاب بال ّ

والظروف واألحوال التي اكتنفت الخطاب نفسو ،وليذا

فيم بعض القرائن الدالة فات فيم الكالم جممة أو فيم

معـرفة السبب

أما الذين سيأتون من بعد ،فإنيم سيعرفون الخطاب

ىو معرفة مقتضى الحال"(.)ٖٜ

وسأعمل عمى بيان ىذه المعايير الثالثة التي تُّ ُّ
عد

أسساً ومنطمقات لموقوف عمى القرينة الحالية.
ُ
أوو :أحوال الخطاب:

واألوضاع واألعراف والقيم والبيئة التي تحيط بالخطاب

عند صدوره من المتكمّم.

فما يحيط بالخطاب من أعراف سائدة ،وقيم

مستقرة ،وأوضاع قائمة وما اكتنف الخطاب من زمان أو
مكان تمقي جميعيا بظالليا عمى فيم الخطاب نفسو،
وتساعد عمى تبيُّن مقصود المتكمم وتحديد المراد

بالخطاب ،وتفسير ما يكتنف بعض ألفاظو من إجمال

وخفاء.
وتحت ىذا األمر تندرج أسباب نزول اآليات

الكريمة وأسباب ورود األحاديث الشريفة؛ ذلك أن َّ
كل

واقعة كانت سبباً في نزول اآلية أو ورود الحديث ،ىي
من قبيل األحوال التي تقترن بالخطاب نفسو.

 ،حيث

قدروا أىمية ىذه األسباب من أجل فيم نصوص القرآن
الكريم فيماً صحيحاً ،فقد أخرج أبو عبيد عن إبراىيم

يحدث نفسو كيف
التيمي قال :خال عمر ذات يوم فجعل ّ

تختمف ىذه األمة ونبييا واحد وقبمتيا واحدة؟ فقال ابن
عباس :يا أمير المؤمنين ،إنا أنزل عمينا القرآن فقرأناه

وعممنا فيم نزل وانو سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن وال
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

بألفاظو ،ولكن عريَّا عن الظروف والمالبسات التي
أحاطت بو ،فيحممونو عمى غير مراد الشارع منو ،وىنا
يقع االختالف والضالل وتنزيل نصوص الشريعة عمى

يقصد بأحوال الخطاب  :الزمان والمكان والظروف

وىذا ما تنبو لو صحابة النبي الكريم

ىموا النصوص فيماً صحيحاً ال وكس فيو وال شطط،
ف

غير محاليا ووقائعيا المناسبة.

وليذا تتابعت العبارات التي تدل عمى أىمية اإلحاطة
بأسباب النزول والورود كقول الواحدي  " :فآل األمر بنا
إلى إفادة المبتدئين بعموم الكتاب إبانة ما أنزل فيو من
األسباب ،إذ ىي أوفى ما يجب الوقوف عمييا ،وأولى ما

تصرف العناية لو ،المتناع تفسير اآلية وقصد سبيل ىا
دون الوقوف عمى قصتيا ،وبيان نزوليا"(ٔٗ).

وقول ابن تيمية  " :ومعرفة سبب النزول تعين عمى

(
بالمسببٕٗ).
"
فيم اآلية فإن العمم بالسبب يورث العمم

وقول الشاطبي "أسباب التنزيل الزمة لمن أراد عمم

القرآن"(ٖٗ).

وقولو أيضا  " :إن الجيل بأسباب التنزيل موقع في
ال ُشبو واإلشكاالت ،ومورد لمنصوص الظاىرة مورد
اإلجمال ،حتى يقع االختالف ،وذلك مظنة وقوع

النزاع(ٗٗ)".

وال تنحصر قرينة الحال الخاصة بالخطاب بأسباب
النزول والورود فقط ،وانما تشمل أيضا البيئة التي قيل فييا
الخطاب ،وما كان عميو حال العرب من أقوال وأفعال

وعادات وتصرفات ،فجميع ىذه األمور تمقي بظالليا عمى
تفيم الخطاب وتبينو التبين األمثل واألكمل ،وىذا ما عناه
الشاطبي بقولو" :ومن ذلك معرفة عادات العرب في أقواليا
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وأفعاليا ومجاري أحواليا حالة التنزيل ،وان لم يكن ثَّم سبب
خاص ،فال بد لمن أراد الخوض في عمم القرآن منو ،واال
وقع في الشبو واإلشكاالت التي يتعذر الخروج منيا إال

بيذه المعرفة"(٘ٗ).

ىذا ،وان من فروع تأثير حال الخطاب في تفسير

النص وتبين المقصود منو ،أنو يساعد في الوقوف عمى
حكمة تشريع الحكم ،ويكشف لنا عن مناط الحكم وعمتو،
وىذا ما أشار إليو السيوطي بقو لو " :زعم زاعم أنو ال
طائل تحت ىذا الفن لجريانو مجرى التاريخ وأخطأ في

ذلك بل لو فوائد منيا  :معرفة وجو الحكمة الباعثة عمى

تشريع الحكم"(.)ٗٙ

وزاده الدكتور محمد رأفت سعيد وضوحاً وبياناً

بقولو " :فمعرفة سبب الورود تمكن من إدراك حقيقة

أنواع :فقد تترك بداللة االستعمال والعادة ،وقد تترك بداللة
سياق النظم ،وقد تترك بداللة ترجع إلى المتكمم ،وقد تترك

الكالم(.)ٜٗ
"
بداللة في مح ّل
ومثّل لحال المتكمم بقولو  " :وأما الثابت بداللة من

لى مخاطبا الشيطان :
قبل المتكمم فمثاليا قولو تعا
واستَ ْف ِزْز م ِن استَطَع َ ِ
ب َعمَْي ِيم
ص ْوتِ َ
َجمِ ْ
ك َوأ ْ
َ ْ ْ
َ ْ
ت م ْنيُ ْم بِ َ
ِ
ِ
ك  :ٙٗ[اإلسراء] إنو لما استحال منو األمر
ك َوَرجم َ
بِ َخْيمِ َ
بالمعصية والكفر حمل عمى إمكان الفعل واقداره عميو
(ٓ٘)

مجا اًز"

.

فالوقوف عمى معيود اهلل سبحـانو وتعـالى في

األوامر والنواىي -وىو المتكمم ىنا -من أنو ال يأمر
بالمعصية واإلثم والعدوان ،ىي القرينة الحالية التي

صرفت لفظ األمر من أن يراد بو حقيقتو الظاىرة إلى أن

المعنى واإلحاطة بأبعاده  ،ومعايشة جزئيات األسباب،

يراد بو معنى آخر وىو مجرد إقدار الشيطان عمى

ووجو االرتباط بين النص والحكم والحكمة التي تكون في

الفعل ،وىذا المعنى الذي تفيده القرينة الحالية ىو

ىذا االرتباط ،وىذا يعين في باب االجتياد عمى معرفة

المقصود الحقيقي هلل تعالى.

الصفات المشتركة بين الفرع واألصل عند القياس ،كما

ييسر الوقوف عمى تحقق الحكمة عند استنباط األحكام

لممشكالت المعاصرة"(.)ٗٚ
الثاني :أحوال المتكمم:

كما أن لألحوال التي تحيط بالخطاب نفسو تأثي اًر
في داللتو وفيمو ،فإن لألحوال التي تحيط بالمتكمِم الذي
صدر عنو الخطاب تأثي اًر عمى فيم خطابو والوقوف في

مقصوده.

ويقصد بأحوال المتكمم ما عميو من الصفات والطباع
والميول والرغائب والتوجيات واالصطالحات وكل ما يمكن
(
بالمتكمم.)ٗٛ
أن يدخل تحت الخبرة

وىذا ما بينو العديد من العمماء حيث أرشدوا إلى

أثر اإلحاطة بالحال الذي يحيط بالمتكمم في فيم خطابو
والوقوف عمى مقصوده.
ومن ىذا مثال ما ذكره البزدوي فيما تترك بو الحقيقة
ويصار إلى المجاز حيث قال" :ما تترك بو الحقيقة خمسة
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

ِ
المتكمم أن يصرف المفظ
وعميو فإن من شأن حال

من الحقيقة إلى المجاز ،وىذا ما أشار إليو الفخر الرازي
أيضا بقولو  " :أما الحالية فيي إذا ما عمم أو ظن أن
المتكمم ال يتكمم بالكذب ،فيعمم أن المراد ليس ىو
الحقيقة بل المجاز.

ومنيا أ ن يعمم بسبب خصوص الواقعة ،أنو لم

يكن لممتكمم دا ٍع إلى ذكر الحقيقة فيعمم أن المراد ىو
المجاز"(ٔ٘).

ويدخل في حال المتكمم أيضاً معرفة ألفاظو

واصطالحاتو الخاصة بو ،كأن يكون لمّفظ معنى لغوي
ولكن لممتكمم استعمال خاص بو ،فيصرف عندىا من

معناه المغوي إلى معناه

االصطالحي الخاص في
 " :أن

استعمال المتكمم ،وىذا ما ّنبو إليو الرازي بقولو
يضم إلى النص شيادة حال المتكمم ،كما إذا كان كالم

متردداً بين الحكم العقمي والشرعي ،فحممو عمى
الشارع ّ
الشرعي أولى ،ألن النبي  بعث لبيان الشرعيات ،ال
لبيان ما يستقل العقل بإدراكو"(ٕ٘).
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وخالصة القول  :إن القرينة الحالية وان كانت ال

ثالثاًال :حال المخاطَب.

المخاطَب ىو الجية التي توجو إلييا الخطاب فرداً

كان أو جماعة ،ويمثل حالو واحداً من األدوات الالزمة

التي يستعان بيا في فيم النص وتبين حقيقة المقصود منو،

فالخطاب الواحد قد يختمف مقصود صاحبو منو باختالف
الجية المخاطبة ،والمفظ الواحد قد تختمف داللتو باعتبار
الطرف الذي توجو إليو الخطاب ،فيميز في ىذا بين أن

كبير أو صغي اًر ،أو غنياً أو فقي اًر ،أو ذك اًر
يكون المخاطب ًا
أو أنثى ،أو غيرىا مما ال يحصى من االعتبارات التي
ب
ط.
تدخل في حال المخا َ

تدخل تحت الحصر والتخمين إال أنو يمكن النظر إلييا
من خالل ثالثة أمور  :الخطاب نفسو ،والمتكمم الذي
صدر عنو الخطاب ،والمخاطب الذي توجو إليو

الخطاب ،والنظر إلى ىذه المعايير الثالثة قد يكون عمى
سبيل االنفراد بحيث ينظر إلى كل واحد منيا عمى حدة،
وقد يكون عمى سبيل االجتماع

بحيث ينظر إلييا

جميعا .وىنا قد يتفاوت األفراد في فيم الخطاب وتبين
المقصود منو نظ ار لتفاوتيم في اإلحاطة بيذه القرائن،

وتمكنيم منيا ،ووقوفيم عمييا ،وىذا ما نبو الشاطبي إليو

مثال ىذا صيغة األمر "افعل" إذ تختمف داللتيا

بقولو :ليس الطارئ اإلسالم من العرب في فيمو كالقديم

بناء عمى اختالف الجية المخاطَب بيا ،ومن ذلك قولو

العيد ،وال المشتغل بتفيمو وتحصيمو كمن ليس في تمك

 لعمر بن أبي سممة وىو غالم صغير  " :سم اهلل وكل
(ٖ٘)

بيمينك وكل مما يميك "

كل)
فالصيغة ىنا ( ِّ
سم) و( ْ

فعل أمر " ،ولكنيا محمولة ىنا عمى الندب ال عمى

الوجوب؛ ألن المخاطَب بيذا األمر ليس أىال لمتكميف،

الدرجة ،وال المبتدئ فيو كالمنتيي ،حتى إذا تبحر في

إدراك معاني الشريعة نظره ،واتسع في ميدانيا باعو ،زال
عنو ما وقف من اإلشكال ،واتضح لو القصد الشرعي
()٘ٙ

عمى الكمال"

.

فكان قرينة حالية صارفة لألمر من أن يراد بو الوجوب

وقد ع از ابن القيم القصور في فيم بعض المخاطبين

اع َممُوا َما
ومن ىذا أيضا قولو تعالى لمكافرين ْ  :
ِش ْئتُ ْم :ٗٓ[فصمت] فإنو فعل أمر يراد بو التيديد ،والذي

القرائن التي تعين عمى تفسير النص وتبين حقيقة المقصود

ليكون مراداً بو الندب(ٗ٘).

طب
حممو عمى معنى التيديد ال الوجوب ،حال المخا َ
المصر عمى العناد واالستكبار والعصيان.

ُّ
طب في فيم النص
ىذا
وتمتد آثار حال المخا َ

وتفسيره إلى تخصيص المفظ العام ،أو

عن اإلحاطة بمقصود المتكمم إلى عدم الوقوف عمى ىذه

بقولو "فكم من حكم د ّل عميو النص
بو ،وىذا ما عبر عنو :
الخطأ حصرىم الداللة
:
ولم يفيموا داللتو عميو ،وسبب ىذا

في مجرد ظاىر المفظ دون إيمائو وتنبييو واشارتو وعرفو
عند المخاطبين"(.)٘ٚ

تقييد المفظ

المطمق ،وىذا ما وضحو ابن تيمية بقولو  " :المفظ وان
كان في نفسو مطمقاً ،فإنو إذا كان خطاباً لمعين في مثل

ولكن كيف يمكن كشف ىذه األحوال سواء كانت
طب أو المتكمم أو الخطاب نفسو ،وما ىو
أحوال المخا َ

السبيل إلى تعيين ىذه األحوال وتحديدىا وتعيينيا ،ىذا

الجواب عن سؤال ،أو عقب حكاية حال ونحو ذلك ،فإنو

ما سأتناولو في المطمب اآلتي:

كثير ما يك ون مقيداً بمثل حال المخاطب كما لو قال
ًا
المريض لمطبيب إن بو ح اررة ،فقال  :ال تأكل الدسم،

الحالٌة
.
المطلب الرابع :طرٌق الوقوف على القرٌنة

فإنو يعمم أن النيي مقيد بتمك الحال ،وذلك أن المفظ
مسمى معيود أو حال يقتضيو
المطمق إذا كان لو
ً
انصرف إليو"(٘٘).
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

إن ما تختص بو القرينة الحا لية من حيث كونيا
مادة غير منطوق بيا ،يجعل إدراكيا وتعيينيا والوقوف

عمييا أم اًر خفيا غير ظاىر لمعديد من األفراد الذين تمقّوا

الخطاب ،السيِّما من خفي عميو حال الخطاب وحال
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المخاطَب وحال المتكمم ساعة إنشاء الخطاب وصدوره،

ومن شأ ن ىذا الخفاء الذي يكتنف إدراك الق رينة الحالية
أن يجعل المخاطَبين متفاوتين في إدراك المقصود

تعريفو لمقرينة الحالية بقولو  " :يختص بدركيا المشاىد
(ٓ)ٙ

ليا"

.

ومعنى ىذا أن من لم يشاىد القرينة الحالية يتوقف

الحقيقي من الخطاب نفسو ،نظ اًر لتفاوتيم في إدراك

إدراكو ليا عمى نقل من شاىد ىا ،وأن من لم يعاصرىا

متفاوتين في إدراك المعنى الظاىر الذي يفيده ظاىر

بالعمماء إلى تقديم تفسير الصحابة عمى تفسير غيرىم

النص مجرداً عن قرينتو الحالية.

ألن الصحابة ألصق بيذه القرائن من غيرىم ممن لم

القرائن المحتفة غير المنطوق بيا ،وان كانوا غير

وان األصل في فيم األلفاظ والنصوص الشرعية أن

تحمل عمى دالالتيا الظاىرة وعمى معانييا المتبادرة التي
يشترك فييا المتمقون لمخطاب ،والتي تفيم من أصل
مما تمميو الحقيقة الشرعية
الوضع المغوي لأللفاظ ،أو ّ
االستعمالية ،ما لم يقم دليل يرشد إلى أن ىذا الظاىر

يتوقف فيمو ليا عمى حكاية من عاصرىا ،وىذا ما حدا

يعاصرىا ويشاىدىا ويتصل بيا وفي ىذا المعنى يقول

الشاطبي " :متى جاء عن الصحابي تخصيص عموم أو
تقييد مطمق نأخذ بو ألنيم أقعد في فيم القرائن
(ٔ)ٙ

الحالية"

.

وىذا يقتضي ضرورة الرجوع إلى ما أثر عن

غير مراد وال مقصود لممتكمم ،وال يجوز صرف األلفا ظ

الصحابة رضوان اهلل عنيم من فيم وتفسير لمنصوص

عن ظاىر معانييا لمجرد توىم وجود قرينة حالية يمكن

الشرعية؛ ألن ما تييأ ليم من إحاطة بقرائن األحوال لم

أن يفيم منيا معنى آخر غير المعنى الظاىر المتبادر،

يتييأ لغيرىم ممن جاء بعدىم ،وىذا ما كشف عنو

دون أن يكون ثمة دليل وال بينة عمى وجود ىذه

السرخسي بقولو" :ولئن كان قوليم  -أي الصحابة -صاد اًر

عبر عنو القفال بقولو  " :إذا ورد الخطاب
القرينة.،وىذا ما ّ
مجرداً عن داللة تقترن بو ،فالواجب عل ى المخاطب أن
المفظ(.)٘ٛ
"
يعتقد ما حصل عنده من ظاىر

ومثل ىذا أيضا ما جاء في شرح التوضيح  " :إن
المفظ متى وضع لمعنى كان ذلك المعنى الزماً لو إلى
أن تدل القرينة عمى خالفو"(.)ٜ٘

وعميو ،فإن معرفة القرينة الحالية ال تكون بالتوىم

عن الرأي ،فرأييم أقوى من رأي غيرىم ،ألنيم شاىدوا

طريق رسول اهلل  في بيان أحكام الحوادث ،وشاىدوا
األحوال التي نزلت فييا النصوص ،والمحال التي تتغير
باعتبارىا األحكام ،فبيذه المعاني يترجح رأييم عمى رأي من

لم يشاىد شيئا من ذلك"(ٕ.)ٙ

قولو "إذا لم
ومثل ىذا نجده أيضا عند ابن تيمية في :

نجد التفسير في القرآن وال في السنة رجعنا في ذلك إلى

والتخمين والتخرص واالفت ار ض ،وانما تكون بطرق

أقوال الصحابة ،فإنيم أدرى بذلك لما شاىدوه من القرآن،

محددة يسمكيا المتمقي لمخطاب الشرعي لموقوف عمييا

واألحوال التي اختصوا بيا ،ولما ليم من الفيم التام والعمم
سي َِ ما عمماؤىم وكبراؤىم
الصحيح والعمل الصالح ،ال ِّ

وتعيينيا.

وقد وجدت بعد البحث والدراسة أن طريق الوقوف

(
اشدينٖ.)ٙ
كاألئمة األربعة الخمفاء الر

عمى القرائن الحالية لمن لم يكن مشاىداً ومعاص اًر لمحال

ولقد َنبو الشيخ محمد الطاىر بن عاشور إلى
أىمية القرائن المحتفة بالنص في تفسير النص ،وتميُّز

األول :ما نقمو الصحابة من ه ذه القرائن ،لكونيم

من تمقى الخطاب مباشرة عن المتكمم ،عمى غيره ممن

الذي اكتنف الخطاب الشرعي ،يتمثل في أمر:ين

قد شاىدوا وعاصروا األحوال والمناسبات التي احتفت
بالخطاب نفسو ،وىذا ما َنبو إليو اإلمام الغزالي في
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

بمغو الخطاب بالواسطة نظ ار لحضور المتمقي مباشرة
لمقرائن المحتفة التي قد يغفل عنيا المتمقي بالواسطة

وذلك بقولو رحمو اهلل  " :وبذلك لم يستغن المتكممون

96

المجلد الثالث ،العدد

القرٌنة الحالٌة وأثرها فً تبٌن علة الحكم الشرعً :دراسة أصولٌة  ...........................عبد الرحمن الكٌالنً
والسامعون عن أن تحف بالكالم مالمح من سياق الكالم
ومقام الخطاب ومبينات من البساط لتتظافر تمك األشياء

بمحض القياس ،وىذا كحديث الربا في النقد فإنو رواه
()ٙٙ

عبادة بن الصامت وجماعة

الحافة بالكالم عمى إزالة احتماالت كانت تعرض لمسامع
شافه
في مراد المتكمم من كالمو .ولذلك تجد الكالم الذي
َ
بو المتكمم سامعيو أوضح داللة عمى مراده من الكالم
الذي بمغو عنو مبمغ ،وتجد الكالم المكتوب أكثر

.

وروى أسامة بن زيد عن النبي
()ٙٚ

الربا في النسيئة"

 أنو قال  :إنما

وىذا صريح في الحصر ونفي الربا

في النقد ،واليو ذىب ابن عباس وعامة أصحابو وسعيد

وعروة(.)ٙٛ

احتماالت من الكالم المبمغ بمفظو ،بمو المشافو بو لفقده

فنجمع بينيما ونقول  :لع ّل رسول اهلل  سئل عن

أضبط من جية انتفا ء التحريف والسيو والتصرف في

وفضة ،أو تمر وحنطة ،فقال  :إنما الربا في النسيئة

داللة السياق ومالمح المتكمم والمبمغ ،وان كان ىو
التعبير عن المعنى عند سوء الفيم"(ٗ.)ٙ

صنفين مختمفين إذا بيع أحدىما باآلخر من ذىب

وأراد بو ما سئل عنو.

وبيذا يعمم أنو ال غنى لمن أراد الوقوف عمى القرينة
الحالية عن الرجوع إلى ما نقل عن الصحابة في خصوص

ىذه المسألة ،ألنيم األقرب إلى قرائن األحوال واأللصق في
عصر التشريع وبيئة النص ،واألدرى بحال الخطاب وحال
ِ
ب
المخاطب وحال المخاطَ .
الحالية فيي
:
أما الطريق الثانية لموقوف عمى القرينة

وىذا وان كان تقدير قرينة لم تنقل ولكنو محتمل،
واغفال الراوي لسبب الجواب واقتصاره في النقل عمى

تكذيب
كالمو ممكن  ،وان كان بعيداً فوـو أولى من ـ
()ٜٙ

العدل أو نسخ ما ىو ثابت في الشرع"

.

تم تقدير القرينة الحالية من خالل
وىكذا نجد كيف َّ

جمع الروايات المختمفة وحمل قولو  " :ال ربا إال في

جمع الروايات المختمفة الواردة في الموضوع الواحد ،وىذا

النسيئة" عمى أنو خاص ٍ
بحال تم تقديره ىو أنو جاء جواباً

إلى وجود قرينة حالية خاصة ،ال تنكشف فيما لو أخذت

تتحقق فييما عمة ربا الفضل؛ كبيع التمر بالحنطة؛ أو

كل رواية بمعزل عن الروايات األخر.ى

الذىب بالفضة فقال " :ال ربا إال في النسيئة " ،والمقصود

يختص بدراسة أحاديث الرسول  التي قد يرشد مجموعيا

ذلك أن االكتفاء بظاىر حديث واحد ،دون النظر

في سائر األحاديث وسائر النصوص المتعمقة

بموضوعو ،قد يكون في الكثير من األحيان سبباً موقعاً
في الخطأ ،ومبعداً عن جادة الصواب وعن المقصود
الذي سيق لو الحديث(٘.)ٙ

وكثي اًر ما يكون تقدير القرينة الحالية أم اًر تفرضو

عممية الجمع والتوفيق بين النصوص المتعارضة

أمر
ظاىرياً ،حتى إن الغزالي رأى أن تقدير القرينة ٌ
حتمي في بعض ىذه الحاالت التي ال يمكن الجمع بين
ٌّ
األحاديث إال بتقديرىا ،وان كانت ىذه القرينة لم تنقل

صراحة ،وعبر عن ىذا المعنى بقولو " :فإذا ورد حديثان

متضادان في ظاىرىما وافتقرنا في الجمع إلى تقدير
قرينة لم تنقل ،فعمنا ذلك وان كنا ال نتجاسر عمى مثمو
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

عمى سؤال من سأل عن حكم بيع صنفين مختمفين ال

بالعموم خصوص الحالة المسؤول عنيا والتي اقتضتيا
الموضوع
.
الروايات األخرى الواردة في ىذا

المبحث الثانً :أثر القرٌنة الحالٌة فً تبٌُّن ع َّلــــة
الحكــــم الشرعـــــي
قدمت سابقاً أن من آثار إدراك القرينة الحالية

تبي َُن العمة ا لتي
وتعيينيا والوقوف عمييا،
َ
التمكن من َ
ترتبط بالحكم وجوداً وعدماً ،وفيم حقيقة مقصود الشارع
من ألفاظو ونصوصو.

وىذا يقود إلى التساؤل عن موقع القرينة الحالية

داخل منظومة المسالك التي يتوصل بيا إلى عمّة الحكم
الشرعي؟ وىل ثمة شواىد عممية يمكن أن تجمي تأثير
القرينة الحالية في فيم النص عن طريق تبين عمتو؟
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ىذا ما سأحاول اإلجابة عميو من خالل المطمبين

(ٔ)ٚ

العمية

ويكون ىذا بالتعميل بألفاظ خاصة تدل عمى

اآلتيين:

التعميل صراحة وال تحتمل غيره  :مثل ألفاظ كي ،وألجل،

المطمب األول :عالقة القرينة الحالية بمسالك العمة.

ون ُدولَةً َب ْي َن
ولعمَة كذا ،كقولو تعالى َ  :ك ْي َال َي ُك َ
ك
َج ِل َذلِ َ
ْاألَ ْغنَِياء ِمن ُك ْم  :ٚ[الحشر] ،وقولو تعالى ِ :م ْن أ ْ
يل أََّنوُ َمن قَتَ َل َن ْفساً بِ َغ ْي ِر َن ْف ٍ
س أ َْو
َكتَْبَنا َعمَى َبنِي إِ ْس َرائِ َ
فَ َس ٍاد ِفي األ َْر ِ
ض فَ َكأََّن َما قَتَ َل َّ
اىا
اس َج ِميعاً َو َم ْن أ ْ
َحَي َ
الن َ
َحَيا َّ
اس َجِم يعاً :ٖٕ[المائدة].
فَ َكأََّن َما أ ْ
الن َ

المطمب الثاني  :تطبيقات عممية عمى أثر القرينة الحالية
في تبين عمة الحكم الشرعي.

العلة
المطلب األول :عالقة القرٌنة الحالٌة بمسالك .
وفيو فرعان:
الفرع األول :عرض مجمل لمسالك العمة.

الفرع الثاني :صمة القرينة الحالية بمسالك العمة.
الفرع األول :عرض مجمل لمسالك العمة.

إن من المقرر عند األصوليين أن التوصل إلى

يتم من خالل مجموعة من مسالك
عمَة الحكم الشرعيَّ ،

يتبعيا المجتيد لتعيين ه ذه العمة والكشف عنيا ،وقد
اصطمح األصوليون عمى تسمية مجموع ىذه الطرق

بمسالك العمة ويقصدون بيا  :الطرق الدالة عمى كون
الوصف عمّة لمحكم الشرعي(ٓ.)ٚ

وقد اختمف األصوليون في عدد ىذه المسالك،

وتباينوا في تحديد أنواعيا ولكنيم درجوا عمى جعميا
ضمن قسمين ؛ األول :مسالك نقمية  .والثاني :مسالك

عقمية.

وليست الغاية من ىذا الفرع تتبع ىذه المسالك
تتبعاً تفصيمياً ،واستيعابيا بالدراسة التحميمية ،فالمقام ال

أن كل واحد منيا يصمح
يتسع لمثل ىذه الدراسة؛ ذلك َ
أن يكون بحثاً قائماً بذاتو ،و غاية ما أريده من ىذا

النص الظاىر فيو أن ينص الشارع عمى
أما ّ
ألفاظ تدل عمى العمية داللة راجحة ،و تحتمل غير
(ٕ)ٚ

مثل حرف الالم كقولو
العمية احتماالً مرجوحاً
َنزْلَنا إِلَْي َ ِّ ِ
ِّن ِل َّمن ِ
اس َما ُن ِّز َل إِلَ ْي ِي ْم :٘٘[
تعالىَ :وأ َ
ك الذ ْك َر لتَُبي َ
إن الالم مع ظيور إفادتيا لمعمية ظيو اًر راجحاً،
النحل] ،ف
فإنيا تحتمل أن يكون المراد منيا معاني أخرى مرجوحة

الصيرورة،
العاقبة ،و ـ
ـ
مثل:
والممك ،واالختصاص.

ومن ىذا أيضا حرف الباء في قولو تعالى :فَبِظُْمٍم
ات أ ِ
طيِّب ٍ
َِّ
ت لَيُ ْم :ٔٙٓ[
ُحمَّ ْ
ين َى ُ
ادوْا َحَّرْمَنا َعمَْي ِي ْم َ َ
ِّم َن الذ َ
النساء] ،فإن الباء مع إفادتيا التعميل إفادة راجحة ظاىرة
فإنيا تحتمل في أصل وضعيا معان

كاإللصاق ،واالستعانة ،وان كانت داللتيا عمى غير
معنى التعميل في ىذه اآلية مرجوحة.

إيماء فيقصد بو  :أن يقرن
أما النص من الشارع
َّ
ً
الحكم بوصف ،لو لم يكن ىو أو نظيره لمتعميل ،كان

بعيداً(ٖ.)ٚ

وليذا القسم أنواع كثيرة منيا:

المطمب أن أعر ض ىذه المسالك عرضاً مجمالً ،من

أجل تبيُّن وجو العالقة والصمة بين القرائن الحالية من
جية ،وبين مسالك العمة من جية أخرى.

فأقول :إن المسالك النقمية ىي الطرق النقمية التي

تثبت بيا العمة الشرعية وىي تنقسم إلى:

إيماء.
احة أو ظهو ارًال أو
-1النص من الشارع صر ًال
ًال

أما النص الصريح فيو أن ينص الشارع عمى لفظ

ُّ
يدل عمى العمية بوضعو الحقيقي وال يحتمل غير
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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ي أخرى:

أن يرتِّب الشارع الحكم عمى الفعل بفاء التعقيب

ق َوالس ِ
مثالو قولو تعالى َ  :والس ِ
َّارقَةُ
َّار ُ
أ َْي ِدَييُ َما :ٖٛ[المائدة] ،ففي االقتران بين الفعل وىو القطع،

فَا ْقطَ ُعوْا

إيماء إلى أن السرقة ىي
وبين الوصف وىو السرقة،
ٌ
عمة القطع.

ومنيا :أن يذكر الشارع في الحكم وصفاً لو ِّ
قدر

غير مؤثر في الحكم لكان خارجاً عن اإلفادة
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قولو  " :قاتل اهلل الييود  :اتخذوا قبور أنبيائيم

مساجد"(٘ )ٚحيث َنبو الشارع في ىذا االقتران بين
الوصف والحكم ،عمى أن عمَة المعن ىي اتخاذ قبور

األنبياء مساجد ،ولو لم يكن كذلك ،لما كان لذكر اتخاذ

(
المقام.)ٚٙ
الييود لقبور أنبيائيم مساجد أي معنى في ىذا

 -2اإلجماع :أما المسمك الثاني من المسالك النقمية فيو

اإلجماع :وذلك بأن يتفق المجتيدون من أمة محمد 

بعد وفاتو عمى ِعميَّة وصف معين لحكم معين

(،)ٚٚ

كاإلجماع عمى أن عمَة تقديم األخ الشقيق عمى األخ

إن األخ
ألب في اإلرث ىو امتزاج النسبين ،من حيث ّ
الشقيق قد اجتمع فيو النسب من جية األب ومن جية
األم ،بخالف األخ ألب الذي تحقَق فيو النسب من جية
األب فقط.
وبناء عمى ىذه العمة المجمع عمييا وىي امتزاج
ً
الشقيق عمى األخ ألب في
ـ
النسبين  ،يقاس تقديم األخ
والية النكاح ،وفي الصالة عميو.
ومنو أيضا اإلجماع عمى أن العمَة في تضمين

الغاصب إذا تلف المال تحت يده ىي التعدي ،فيقاس
السارق إذا تمف المال تحت يده ويطالب
عمى الغاصب
ُ
يد عادية كيد الغاصب(.)ٚٛ
بالضمان؛ ألن يده ٌ
ىذا فيما يتعمق بالمسالك النقمية ،أما المسالك

باجتياد يبذلو المجتيد ،دون أن يكون النص قد ذكرىا ال

إيماء  .وأىم ىذه المسالك ىي :
صراحة وال ظيو اًر وال
ً
المناسبة ،والسبر والتقسيم ،والشبو ،والدوران(.)ٜٚ
ويقصد بالمناسبة :أن يحصل من ترتيب الحكم عمى
(ٓ.)ٛ

"كاإلسكار" مثالً فإنو وصف مناسب لمتحريم ،ألن منشأن
ترتيب الحكم عميو ،اإلفضاء إلى مصمحة تتمثل في

العقل
.
المحافظة عمى
السبر والتقسيم  :فيو يتضمن عمميتين األولى :
أما َ
المعبر عنو
حصر جميع األوصاف المحتممة لمعمية وىو
َ
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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ليمغي المجتيد كل وصف ال يصمح أن يكون عمة ،ويبقي

عمى الوصف الصالح المتعين أن يكون ىو عمّة

الحكم(ٔ ،)ٛوىذا ما وضحو الجويني بقولو  " :إن الناظر

يبحث عن معان مجتمعة في األصل ويتتبعيا واحداً

واحداً ويبين خروج آحادىا عن صالح التعميل بو ،إال
(ٕ)ٛ

مثال ىذا :أن يبحث المجتيد في

واحداً يراه ويرضاه"

عمّة تحريم األصناف الربوية ،فيحصر أوالً األوصاف

المحتممة لتكون عمّة  :كالكيل أو الوزن أو الطعم أو

االقتيات أو االدخار ،ثم يقوم بعدىا باختبار كل وصف
عمى ِحدة ليمغي جميع األوصاف غير الصالحة لمتعميل،
ويتعين عنده وصف واحد أخير ،يكون ىو العمة الحقيقية

التي أراد الشارع نوط الحكم بيا.

ويراد بالدوران  :أن يثبت الحكم عند ثبوت وصف

وينتفي عند انتفائو

(ٖ)ٛ

 ،فيتوصل المجتيد من خالل ىذا

االرتباط بين الوصف والحكم وجوداً وعدماً،

(ٗ)ٛ

إلى أن ىذا الوصف ىو عمة الحكم ومناطو

.

أما ال َشبو  :فيو الوصف الذي ال تظير مناسبتو

لمحكم بعد البحث التام ،ولكن ألف من الشارع االلتفات
(٘)ٛ

إليو في بعض األحكام

.

ويمثمون عميو بقوليم  :إذا قمنا  :في إزالة الخبث
طيارة تراد لمصالة فيتعين فييا الماء كطيارة الحدث،

العقمية :فيي الطرق التي تثبت بيا العمة الشرعية

الوصف اإلفضاء إلى مصمحة مقصودة لمشارع

بالتقسيم ،و الثانية  :اختبار ىذه األوصاف واحداً واحداً،

فإن المناسبة بين الوصف وىو

"طيارة تراد لمصالة "

وبين الحكم وىو "تعين الماء " مناسبة غير ظاىرة ،غير
أننا نجد التفات الشارع إلى بعض األحكام القريبة من

ىذا الوصف في مواطن عدة ،وذلك أن الشارع رتَّب

الحكم وىو تعيُّن الماء في الطيارة من الحدث لمصالة،

ومس المصحف ،فغمب عمى ظننا أن
والطواف بالبيتِّ ،
ىذا الوصف مشتمل عمى المصمحة ،وان لم تظير

مناسبتو.
ونالحظ عند النظر في القول  :الطيارة من الخبث

تراد لمصالة ،فيتعين فييا الماء أن ثمة ثالثة قيود ()ٛٙ؛
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األول :أنيا طيارة  .والثاني :كونيا من الخبث ،والثالث :

راجعاً إلى المسالك النقمية السيِّما مسمك النص

نجد أنو التفت لمقيدين األول والثالث؛ فحكم بتعين ا لماء

يصرح
ىي عمة ىذا الحكم ،أو يظير ىذه العمة دون أن ِّ

من الخبث ،فمم يعيد التفات الشارع إليو ،ولكننا نغمب ما

إيماء ،ألن
خالل مسمك النص صراحة أو ظيو اًر أو
ً
القرينة الحالية – في الغالب  -ال تعرف لمن لم

التفات إليو  .لالشتمال عمى تمك المصمحة ،فيذا معنى

يشاىدىا ،إال بالنقل ممن شاىدىا.

كونيا تراد لمصالة  .ومن خالل النظر في عادة الشارع
لمطيارة ألجل الصالة ،أما القيد الثالث وىو أنيا طيارة
ألف اعتبار الشارع لو ،عمى ما لم يعيد من الشارع
شبيية الوصف.

لة عند

‘حيث

ينص صراحة عمى أن ثمة قرينة حالية
إن الصحابي قد ُّ

بيا ،أو يومئ إلييا فقط،

وحينئذ يكون تبين العمة من

وعميو فإن الحال الذي يغشى الخطاب ويقترن بو

عرض مجمل ألبرز مسالك الع
ىذا
ٌ
األصوليين ،وقد تحريت االختصار قدر اإلمكان ،ألنني ال

ليس مسمكاً مستقال لتبين عمة الحكم الشرعي ،وانما ىو

أفصل ىذه المسالك وأن أعرض
أىدف في ىذا المقام أن ِّ

مناطو
.
في سبيل حسن الوصول إلى عمة الحكم و تعيين

أقوال األصوليين فييا ،وانما ىدفت فقط إلى تبيُّن ىذه

وسيمة مساعدة تنضم إلى المسالك العقمية والنقمية معاً،

ولقد نبو اإلمام الغزالي إلى ىذا المعنى وأشار إلى

المسالك عمى وجو اإلجمال ،حتى يتسنى لي أن أحدد ما

أثر قرائن األحوال في التنبيو إلى عمة الحكم الشرعي

جعمتو محال لمبحث في الفرع الثاني وىو العالقةينبالقرينة

ولكن دون االستغناء عن سائر المسالك األخرى ،وذلك

العقمي
الحالية و مسالك العمة بقسمييا النقمي و .

في معرض بيانو ألنواع مسمك اإليماء والتي منيا أن يعمم

العمة
الفرع الثاني :العطقة بين القرينة الحالية ومسالك .

إيماء
النبي  أم اًر حادثاً فيحكم عقيبو بحكم ،فيكون ىذا
ً
إلى أن ىذا األمر الحادث ىو عمة الحكم الذي حكم بو،

خالل الفرع السابق أن القرينة الحالية
ظير من ـ

ليست مسمكاً مستقالً من المسالك النقمية أو العقمية التي

يتوصل بيا إلى عمة الحكم الشرعي ،وأن أيا من العمماء

 فيما اطمعت عميو  -لم يورد قرائن األحوال بما ىيأدلة غير لفظية تحتف بالخطاب ،ضمن المسالك

أن عمة الحكم هي اإلفطار.
غير أن ىذا اإليماء الذي يفيده ترتيب الحكم عقب

وذلك ألن قولو أعتق رقبة قد يكون إجابة عن سؤال

الشرعي.

والسبب في ذلك يرجع إلى أن القرينة الحالية ال
وأنيا

تمتزج بيا ،وترتبط معيا برباط وثيق ،حيث إن أكثر
القرائن الحالية يتم التعرف عمييا من خالل عبارات
الصحابة وألفاظيم باعتبارىم عاشوا مع المناسبات

واألحوال التي احتفت بالخطاب ،وأدركوا أن بعض
األحكام الشرعية منوطة بحال معينة كانت سائدة
ومستقرة زمان التشريع  ،فإذا انكشفت العمة من خالل ما
نقمو الصحابي من قرائن حالية ،كان تبيُّن العمة حينئذ
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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الكفارة ،فذكر الكفارة عقيب معرفتو باإلفطار تنبيو عمى

العمم باألمر الحادث ال يتمحض لمداللة عمى العمة،

المعتبرة التي يمجأ إلييا المجتيد لتبين عمة الحكم

تستغني عن غيرىا من المسالك النقمية والعقمية

كما إذا قال واحد أفطرت يا رسول اهلل فيقول  :عميك

آخر ،وقد يكون أم اًر مبتدأً ال عالقة لو بالسؤال ،فال
يتعيَّن أن يكون اإلفطار عمَّة لمحكم إال إذا عرف من

قرينة الحال أن قولو  :أعتق رقبة ،جاء إجابة عن السؤال
أفطرت في رمضان وليس ألمر آخر ،وىذا ما ألمح إليو

الغزالي بقولو  " :إذ ال يفيم التعميل في ىذا المقام ،إال إذا
ابتداء بعد
عرف أنو أجاب عن سؤالو ،وأنو لم يذكر ذلك
ً
اإلعراض عن كالمو ،إذ الغالم المنصوب إلسراج الدابة

قد يقول لسيده  :دخل فالن ،فيقول السيد  :أسرج الدابة .
أي اشتغل بشغمك فمالك وذكر ما ال فائدة لك من ذكره؟
وليس ىو من شغمك ،وذلك يفيم منو بقرينة الحال
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فبقرينة الحال يعمم أن المذكور مسبَّب ما ذكره المبتدئ،
وقد تكون المناسبة فيو قرينة ظاىرة"(.)ٛٚ

أنو تواضع لتقواه ،ال لغناه ودنياه .وان لم يعرف من عادة
()ٜٛ

المتواضع شيء من ذلك ،بقي األمر محتمال"

وبيذا فإن التردد بين أن يحمل الكالم عمى

.

وىذا التوضيح من اإلمام الغزالي يفيد أن وصف
العمة بأنيا مناسبة لمحكم قد اعتمد عمى جممة من القرائن

االبتداء ،وبين أن يحمل عمى كونو إجابة عمى سؤال
متقدم ،قد ُح ِسم من خالل الوقوف عمى القرينة الحالية
ّ
التي واكبيا الصحابي ،فعرف أن ىذه الواقعة ىي عمَة

الحالية كعادة المتكمم نفسو ،وأسموبو في التعامل ،أو ما
سبق خطابو من وقائع وأحداث احتفت بو.

ىذا الحكم ،وىذا ىو الفرق بين من واكب القرينة الحالية

ِّ
فيحكم عقمو وذىنو ،وبين من لم يواكبيا فيحتكم إلى

وىذا كمو يؤكد أن القرينة الحالية ليست مسمكا
مستقال عن غيره وانما ىي أداة مساعدة تنضم إلى جممة

مجرد الظاىر فقط(.)ٛٛ

المسالك النقمية والعقمية وتمتزج بيا لممساعدة في الكشف

عن عمة الحكم ومناطو المناسب.

وأشار الغزالي في موطن آخر أيضا ،إلى أثر
القرينة الحالية في تبيُّن عمة الحكم الشرعي ،وذلك عند
كالمو عن مسمك المناسبة ،حيث ّبين أن عمّة الحكم التي

أن ىذا التأصيل النظري يبقى بحاجة إلى
عمى ّ
أمثمة تطبيقية وعممية ،لتوضيح األ ثر العممي الذي يمكن

اسبتيا لمحكم
إيماء قد تعرف من
لم ينص عمييا صراحة وال
ً
بالنظر إلى حال المتكمم نفسو ومعرفة عادتو وطبيعتو

الشرعي وإلبراز كيفية انضماميا إلى مسالك العمة

وأخالقو ،وىذا ما ّبينو رحمو اهلل بقولو" :فأما ما ذكره –أي

لمكشف عن العمة الحقيقية لمحكم ،وىذا ىو ما أفردت لو

الحكم  -ولم يذكر عمتو فطريق التفطن لعمتو مالحظة

عادتو المألوفة في إثبات األحكام ونفييا  .كالواحد منا إذا

قال لغالمو  :اضرب فالنا ألنو سرق م الي؛ فيم سببو
بنصو.فمو قال  :اضرب فالنا ،واقتصر ولم يذكر سببو،

ولكن عمم الحاضرون أنو قد شتمو غمب عمى ظنونيم أن
الداعي لو إلى األمر بالضرب شتمو  .ىذا إذا عرف من

دأبو وعادتو مقابمة اإلساءة بمثميا ،عمى طريق العقاب

المطمب اآلتي.
المطلب الثانً  :تطبٌقات عملٌة على أثر القرٌنة الحالٌة
فً تبٌن علة الحكم الشرعً.
وفيو مسائل:
المسألة األولى  :عمَة النيي عن صبغ الشعر بالسواد.
المسألة الثانية
المسألة الثالثة

والزجر واالنتقام والتشفي.
فأما الرجل الذي عرف من دأبو – عمى الطرد-
مقابمة اإلساءة باإلحسان ،أو اإلغضاء والتجاوز فإذا

قال :اضرب فالنا ،وكنا قد عممنا شتمو ،ال يتبين لنا أن
ضربو لمشتم ،فإن الدواعي والصوارف تختمف بالطباع
والعادات ،فالرجل المنعم المتقي إذا تواضع لو رجل

أن يستفاد من القرينة الحالية في تبيُّن عمة الحكم

 :عمة النيي عن اإلقامة بين أظير
المشركين.
 :عمَّة النيي عن كراء األرض.

المسألة األولى :عمَة النهي عن صبغ الشعر بالسواد.

عن جابر  قال جاء أبو بكر بأبيو إلى الرسول 

ورأسو ولحيتو كالثغامة بياضاً ،فقال رسول اهلل



غيِّروىما واجتنبوا السواد"(ٓ.)ٜ

:

يرشد ظاىر ىذا الحديث إلى منع اختضاب الرجل

احتمل ذلك أن يكون تبركاً منو بتقواه ،واحتمل أن يكون

األولي المتبادر من قولو
بالسواد وذلك بناء عمى المعنى َّ

طمعاً منو في نعماه ودنياه ،وال يعرف ذلك إال بعادة

المتواضع" .إلى أن قال  " :فإن عرف من دأبو الزىد في
الدنيا واإلعراض عنيا والترفع عن التضمخ برذيمة

 " :غيروىما واجتنبوا السواد " وىذا ما أخذ بو جميور

(ٔ)ٜ

الفقىاء حيث حمل بعضيم النيي عمى محمل التحريم

وحممو آخرون عمى محمل التنزيو(ٕ ،)ٜإال إذا كان بقصد

السؤال ،وىو مع ذلك مالزم سمت التقوى والسداد ،ظير
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م
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إرىاب العدو في الجياد في سبيل اهلل ،فإنو يكون مندوبا

إليو(ٖ.)ٜ

بينما ذىب بعض الفقياء منيم ُّ
الزىري ،و ابن أبي

عاصم ،و أبو يوسف من الحنفية
(٘)ٜ

المالكية

(ٗ)ٜ

وبعض

إلى أن النيي المستفاد من قولو ِّ " :
وجنبوه

السواد" إنما يتوجو إذا كان بقصد التغرير والخداع
ّ
والتشابب ،أما إذا كان بقصد التزين وتحسين الصورة
فإنو ال يحرم.

وقد اعتمد ىذا الفريق من العمماء عمى القرينة

وقد ّبين ىذا المعنى وجاله الشيخ عبد الحي
الغماري بقولو " :إنما أمرىم  باجتناب السواد لعمّة ظاىرة
واضحة ذلك أن رأس أبي قحافة ولحيتو كان الشيب قد

عميما حتى صا ار كالثغامة – وىو نبات شديد البياض –
ّ
وخضبيما بالسواد يزيدىما بشاعة في المنظر ،وذلك
مناقض لممقصود من األ مر بتغيير شيبيما ،إذ المقصود
()ٜٜ

بو ىو تحسين الييئة وتجميميا"
إلى أن قال

.

"وفي ضوء ما مر بك تعمم أن

خضاب الشعر مستحب وكونو بسواد أو حمرة أو صفرة

الحالية التي نبَّيت إلى عمّة النيي عن االختضاب
بالسواد وبيان ىذا  :أن النيي قد ورد ِّ
بحق أبي قحافة

شيء واسع ال تحجير فيو ،كما يد ّل عميو خضاب
جماعة من الصحابة والتابعين؛ ألنيم أعمم الناس

الذي أتي بو إلى النبي صمى اهلل عميو وىو رجل ىرم،

وأعرفيم بالقرائن ا لصارفة ألوامره  عن الوجوب إلى

قد غدا رأسو كأنو ثغامة بيضاء ،والثغامة البيضاء نبت

()ٜٙ
ألدى
أبيض الزىر والثمر  ،فمو أنو خضب بالسواد ّ

ىذا إلى ازدياد البشاعة والقبح ،وحكمة الخضاب الذي

أمر بو الرسول  ،التزين وازالة البشاعة ال زيادتيا.
وىذا المعنى ىو ما عبر عنو ابن أبي عاصم في

الندب أو اإلباحة ،لمشاىدتيم من أحوالو وأقوالو وأفعالو

ما يبين ذلك .ومن البعيد جداً أن يفيموا من األمر المراد
بو الوجوب مجرد الندب أو اإلباحة ،كيف وىم أىل
(ٓٓٔ)

المسان العربي"

.

تفسيره لفقو الحديث والمعنى المستفاد منو ،بقولو  " :النيي

تؤيد أن النيي عـن
ولعل من المرجِّحات التي ـ
ّ
الخضاب مرتبط بعمّة قد نبيت إلييا قرينة حال أبي

(
ط َّرد ذلك في ِّ
أحد.)ٜٚ
حق كل "
مستبشعاً ،وال ي ّ
والى المعنى نفسو أشا ر اإلمام الزىري بقولو  " :كنا

بالسواد ،منيم  :عثمان بن عفان ،والحسن
يختضبون ّ
والحسين ،وسعد بن أبي وقاص ،وعقبة بن عامر و

عن الخضاب بالسواد ىو في حق من صار شيب رأسو

نخضب بالسواد إذا كان الوجو جديداً فمما نفض الوجو
()ٜٛ

واألسنان تركناه "

أي أن العمَة ىي قبح المنظر

والصورة ،التي سيكون عمييا المختضب بالسواد في حال

ُّ
تقدم عمره.

وواضح من ىذا الرأي أنو قد فيم أن عمة النيي

قحافة ،ما ورد عن جمع من الصحابة أنيم كانوا

جرير ،ومن التابعين  :ابن سيرين وأبو بردة (ٔٓٔ) ،األمر
الذي يدل أن النيي عن الخضاب ل يس عمى عمومو،

وانما ىو منوط بوصف مدرك ومعقول ،ىو االستبشاع
والقبح ،فإذا تحقق ىذا الوصف حرم الخضاب ،واذا
انتفى جاز الخضاب ،بشرط أال يكون فيو تغرير أو

عن الصباغة بالسواد ليس لذات السواد ،وانما العمة تفيم

تدليس أو تشبب.

من خالل حال المراد بالخضاب وىو أبو قحافة نفسو

المسألة الثانية  :عمّة النهي عن اإلقامة بين أظهر

الذي تقدم بو العمر ،فمو خضب بالسواد لكان ىذا عمى

المشركين.

المعني بالخضاب – وىو أبو قحافة  ، -قد نبَّو
فحال
ّ
إلى عمَّة الحكم ومناطو.

من كل مسمم يقيم بين أظير المشركين ،قالوا يا رسول

الضد من حكمة االختضاب ،ولغدا أكثر قبحا وشناعة،

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

في الحديث عن رسول اهلل  أنه قال " :أنا بريء

اهلل لم؟ قال :ال تراءى ناراىما"(ٕٓٔ).
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يفيم من ظاىر ىذا الحديث حرمة إقامة المسمم
في أرض الكفر ،وذلك لبراءتو عميو الصالة والسالم من

إلى ىجرة المسمم إلى دار اإلسالم ،أما إذا كانت الحاجة
ىي في إقامة المسممين في أوساط المشركين أمالً في

كل مسمم يقيم بين أظير المشركين ،وطمبو بأن ال تراءى

دعوتيم وىدايتيم ،فإن النيي ال يتوجو في ىذه الحالة،

ناراه ما أي ال تتقابالن ،من قوليم دار فالن تنظر إلى

وىذا ما عبر عنو بقولو  " :إن اختالط المؤمنين األقوياء

داري أي تقابميا (ٖٓٔ) ،وىذا يقتضي عمى وفق المعنى

سبب قوي النتشار اإلسالم وظيور
في إيمانيم بالكافرين ٌ
حقيقتو وفضائمو ،كما وقع بعد صمح الحديبية ولذلك سماه

مسكنو ومحل إقامتو عن مساكن المشركين وديارىم،

اهلل تعالى فتحاً مبيناً  .وكذلك كان انتشار المسممين في

الظاىر المتبادر من النص ،وجوب ابتعاد المسمم في
 " :ومنع

وعبر عنو اإلمام ابن القيم بقولو
وىو ما قرره ّ
رسول اهلل من إقامة ا لمسمم بين المشركين ،إذا قدر عمى
اليجرة من بينيم"(ٗٓٔ).

كثير من بالد الكفر بقصد التجارة سبباً إلسالم أىمياكميم
أو بعضيم ،كما وقع في جزائر اليند الشرقية جاوة ،وما

جاورىا وفي أواسط إفريقية"(.)ٔٓٙ

فالنكير ِّ
متوجو إلى اإلقامة في دار الكفر التي

عمى أننا عند النظر والتأمل في الحال الذي اقترن
بالحديث نجد أن اإلقامة في أرض المشركين ليست

منييا عنيا لذاتيا وانما لعمة ووصف معقول ،وبيان ىذا :

أنو قد ورد في سبب ورود ىذا الحديث أن رسول اهلل 
بعث سرّية إلى خثعم ،فاعتصم ناس منيم بالسجود،

فأسرع فييم القتل ،فبمغ ذلك النبي  ،فأمر ليم بنصف

العقل (الدية) وقال :أنا بريء من كل مسمم يقيم بين

أظير المشركين.

فعمّة إسقاط نصف دية ىؤالء كما يفيم من قرينة

ينبني عمييا القعود عن نصرة اهلل ورسولو وىي التي
َِّ
ين آمُنوْا ولَم ُيي ِ
اج ُروْا َم ا لَ ُكم
أرادىا اهلل تعالى بقولو َ  :والذ َ َ َ ْ َ
ٍ
ِ
نص ُرو ُك ْم ِفي
ِّمن َوالََيت ِيم ِّمن َش ْيء َحتَّى ُييَا ِج ُروْا َوِا ِن ْ
استَ َ
ِّ
ين فَ َعمَْي ُك ُم َّ
الد ِ
ص ُر إِالَّ َعمَى قَ ْوٍم َب ْيَن ُك ْم َوَب ْيَنيُم
الن ْ
اق :ٕٚ[األنفال] ،فنفى تعالى والية المسممين لغير
ِّميثَ ٌ

المياجرين إذا كانت اليجرة واجبة ،ألن الم سممين بحاجة

إلى ىذه اليجرة.

الحال التي أرشد إلييا سبب الورود أنيم قد أعانوا عمى

وبناء عمى ما تقدم يمكن القول إن قرينة الحال قد
أرشدت إلى أن عمَّة النيي عن اإلقامة في ديار

أنفسيم حين أقاموا بين أظير المشركين ،فكانوا كمن

المشركين ىي الضرر الذي سيحيق بالمسمم المقيم بدار

أسقط نصف حقّو ،وىذا ما ألمح إليو الخطابي في تعميمو
لمحكم بقولو  " :ألنيم قد أعانوا عمى أنفسيم بمقاميم بين

أنفسيم من جراء تقاعس بعض المسممين عن وا

ظيراني الكفار ،فكانوا كمن ىمك بجناية نفسو وجناية

النصرة واإلعانة في الوقت الذي يحتاجون فيو إلى

(٘ٓٔ)

أي أنيم

حصة جنايتو من الدية "
غيره ،فسقطت ّ
كانوا متسببين في إلحاق الضرر والقتل بأنفسيم ،وليذا
برئ الرسول  من حقوقيم.
ومن العمماء من تنبو إلى أن الحديث قد ورد في

غير إسالمية ،أو الضرر الذي سيمحق بالمسممين

جب

تعاون الجميع ونصرتيم  .ويكون قولو  :أنا بريء من
أصر عمى
دمو إذا قتل ،ألنو قد تسبب بيذا القتل حين َّ
البقاء مقيماً بين ىؤالء المحاربين لدولة اإلسالم

()ٔٓٚ

وألنو قد تقاعس عن نصرة المسممين في الوقت الذي

الظرف الذي كان المسممون فيو بحاجة إلى ىجرة

احتاج اإلسالم فيو إلى النصرة باليجرة.

المسممين إلى المدينة المنورة في سبيل نصرة اإلسالم

وبناء عمى ىذه العمة المعقولة من قرينة الحال،
ً
تكون إقامة المسمم في بالد غير إسالمية إقامة

والمسممين ،والمشاركة في بناء الدولة اإلسالمية  .ومن
عد
ىؤالء الشيخ محمد رشيد رضا رحمو اهلل ،حيث ّ
اإلقامة في دار الكفر ممنوعة إذا كان المسممون بحاجة
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

مشروعة ،إذا انتفت عمّة الحظر المفيومة من قرينة
خطر عمى نفس
الحال ،بحيث ال يكون في اإلقامة ٌ
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المسمم وال دينو وال عرضو ،وال يمحق بالمسل مين ضرر

َّ
ولكن الوقوف عمى الحال الذي احتف بالنيي عن
عقد كراء األرض لمزراعة يظير لنا عمَّة ىذا النيي

اإلقامة في ديار غير إسالمية لغايات دعوية أو عممية

وسببو ومناطو ،ذلك أنو قد ورد عن بعض الصحابة ما

أو عالجية ،أو طمباً لألمن عمى النفس والمال إذا فات

يفصح عن الظرف الذي اكتنف النيي عن كراء

بعدم إقامتو في دار اإلسالم  .ويتصور ىذا إذا كانت

ىذا األمن في البالد اإلسالمية(.)ٔٓٛ

أما إذا تحققت عمّة الحظر ،وصار في إقامة
َّ

 نفسو حيث

األ ارضي ،وىو ما بيَّنو رافع بن خديج

قال :إنما كان الناس يؤاجرون عمى عيد النبي

المسمم في ديار غي ر إسالمية مظنةُ َُ لإلضرار بدين
المسمم أو عرضو أو مالو أو فكره وسموكو ،أو تأثير في

الزرع ،فييمك ىذا ويسمم ىذا ،ويسمم ىذا وييمك ىذا ،فمم

المسممين بالتقاعد عن واجب نصرة ديار اإلسالم،

معموم مضمون فال بأس بو" وفي رواية "كنا نكري عمى

وامدادىا بالكفاءات والخبرات العممية ،فإن اإلقامة تكون

أن لنا ىذه ،فربما خرجت ىذه ولم تخرج ىذه ،فنيانا عن

عقيدة أبنائو وذريتو ،أو كان فييا تفويت لمصالح

محرمة في ىذه الحالة ،نظ اًر لتح قق عمّة الحظر التي

أراد الرسول الكريم تفادييا بقولو" :أنا بريء من كل مسمم

عمى الماذيانات

(ٕٔٔ)

وأقبال الجداول

(ٖٔٔ)

 بما

وأشياء من

يكن لمناس كراء إال ىذا ،فمذلك زجر عنو ،فأما شيء

(ٗٔٔ)

ذلك ،فأما ِ
الورق فمم ينينا"

.

قال النووي في تفسيره لحديث رافع " :ومعنى ىذه

يقيم بين أظير المشركين" واهلل أعمم.

األلفاظ أنيم كانوا يدفعون األرض ببذر من عنده ،عمى

المسألة الثالثة :عمَّة النهي عن كراء األرض.

أن يكون لمالك األرض وما ينبت عمى الماذيانات

ورد في الحديث عن جابر بن عبد اهلل أن رسول

اهلل  نيى عن كراء األرض(.)ٜٔٓ

وعن نافع أن ابن عم ر  كان ـيكري مزارعو
عمى عيد رسول اهلل

 ،وفي إمارة أبي بكر وعمر

وعثمان ،وصد اًر من خالفة معاوية ،حتى بمغو في آخر
خالفة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فييا بنيي عن

النبي  فدخل عميو وأنا معو ،فسألو فقال  :كان رسول
اهلل  ينيى عن كراء المزارع  .فتركيا ابن عمر بع د.
وكان إذا سئل عنيا بعد ،قال  :زعم رافع بن خديج أن

رسول اهلل نيى عنيا(ٓٔٔ).

إن الناظر في منطوق ىذه األحاديث يتوصل-
بادي األمر -إلى أن إجارة األراضي الزراعية من العقود
المنيي عنيا ،وأنو ال يجوز لمرجل أن يدفع إلى آخر

األرض ليزرعيا مقابل أجرة معينة ،ذلك أ ن األحاديث
ظاىرة الداللة عمى النيي عن ىذا العقد عمى وجو

العموم(ٔٔٔ).

(مسايل المياه ) ،وأقبال الجداول أو ىذه القطعة ،والباقي
لمعامل ،فنيوا عن ذلك لما فيو من الغرر فربما ىمك ىذا

دون ذلك ،وعكسو"(٘ٔٔ).

أن الحال الذي كشف عنو رافع بن خديج ،قد
أي َ
أظير عمَّة النيي والمتمثمة بالخشية من وقوع الغرر في
بعض صور إجارة األرض لمزراعة ا لتي كانت سائدة

ّإبان صدور الخطاب ،حيث يجعل بعض أصحاب
يتحصل من زرع جزء معين من
األراضي األجرة ىي ما
َّ
األرض ليكون لو وحده ،فيسمم ىذا الجزء فقط وتصاب

بقية أجزاء األرض ،أو يصاب ىذا الجزء ويسمم البقية،

فنياىم الرسول  عن ذلك لما في ىذا العقد من غرر.
فقرينة الحال التي بينيا رافع بن خديج قد أظيرت
عمّة النيي ،وليذا قال اإلمام ابن المنذر بعد إيراده
لحديث النيي الوارد عن رافع بن خديج

 " :وقد جاءت

األخبار عن رافع بن خديج بعمل تدل عمى أن النيي من
()ٔٔٙ

رسول اهلل لتمك العمل"

.

وىذا ما تنبو إليو اإلمام الميث بن سعد بقولو" :أرى
أن ما نيي عنو من كراء األرض ،ما لو نظر فيو ذوو
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الوقائع والصور واألفراد التي ىي توجيت إلييم إرادة

الفيم بالحالل والحرام لم يجيزوه ،لما فيو من

المخاطرة"(.)ٔٔٚ

الشارع بالتناول والشم ول.

وما أجمل عبارة شيخ اإلسالم ابن تيمية وىو يبرز

النتائج والتوصٌات

أثر الحال الذي كان عميو الناس في كراء المزارع في

الكشف عن عمة النيي بقولو" :واذا كان قد جاء في بعض
طرق الحديث أنو نيى عن كراء المزارع مطمقاً ،فالتعريف

لمكراء المعيود بينيم .واذا قال ليم النبي" ال تكروا المزارع

"فإنما أراد الكراء الذي يعرفونو كما فيموه من كالمو ،وىم
أعمم بمقصوده"(.)ٔٔٛ

عمى َّ
أن ثمة قرينة حالية أخرى يظيرىا ابن عباس

رضي اهلل عنو وتكشف عن عمّة أخرى ليذا النيي ،فقد

ورد عن طاو وس عن ابن عباس أن رسول اهلل  قال:

"ألن يمنح الرجل أخاه أرضو خير لو من أن يأخذ عميو
خرجاً معموماً"(.)ٜٔٔ

أي أن األحوال والظروف الصعبة التي كان يعيشيا

بعض الصحابة ىي التي عمل النبي عمى معالجتيا من
خالل توجييو إلى عدم إكراء األراضي الزراعية وذلك في

حض الصحابة عمى مواساة إخوانيموبذل المعروف
سبيل ّ
ليم ،ليكون في ىذا التوجيو النبوي الكريم
العوز
تخفيف من معاناة أصحاب الحاجة و .
وبناء عمى ىذا تكون عمة النيي ىي حمل

عبر
الصحابة عمى المواساة ،وىذا ما ّ

عنو اإلمام

بعد البحث في موضوع القرينة الحالية وأثرىا في
تبين عمل األحكام الشرعية ،فإنني أسجل في ىذا المقام

أبرز النتائج والتوصيات التي توصمت إلييا ،وذلك عمى
وفق النقاط اآلتية:
أوو :أظير البحث أىمية القرينة عموماً والقرينة

الحالية خصوصاً في فيم النص الشرعي والوقوف عمى

مقصود الشارع منو ،وأنو ال يصح سمخ النص عن القرائن
التي تحتف بو وذلك لما ليا من دور كبير في حسن

الوقوف عمى المعنى الحقيقي الذي توجيت إليو إرادة
الشارع وقصده ،وأن من األخطاء المنيجية التي قد يقع
بيا البعض في تعاممو مع ا لنصوص الشرعية بتر النص
عن قرائنو التي تحتف بو مما يؤدي إلى نتائج ودالالت

ليست من مراد الشارع وال مقصوده.

ثانياًال :إن القرينة الحالية ىي جميع المالبسات

واألحوال التي تحتف بالخطاب ساعة إنشائو من المتكمم،

وتؤثر عمى النص داللةً أو ثبوتاً أو إحكاماً أو ترجيحاً.

تبين من خالل البحث أن القرائن الحالية
ثالثا  :ـَّ

وان كانت ال تقع تحت الحصر فإنو من الممكن

البخاري بترجمتو ألحاديث ىذا الباب بقولو  :باب ما كان

االسترشاد إلييا من خالل النظر في أحوال الخطاب ،و
مجتمعة
.
المتكمِّم ،والمخاطَب ،أو في أحوال ىذه األمور

والثمر"(ٕٓٔ).

تحتف بالخطاب الشرعي ال يكون بالتخمين والظن والتوىم،

أصحاب النبي  يواسي بعضيم بعضا في الزراعة
وبناء عمى ذلك كمّو تتبين أىمية الوقوف عمى

الحال الذي اكتنف الخطاب في إبراز عمّة الحكم

الشرعي وتبين المصمحة والحكمة التي تغياىا الشارع من

أحكامو وتشريعو ،وأثر ىذه العمة في تحديد مجال
تطبيق الحكم ،حتى يكون التطبيق عمى وفق إرادة

الشارع وقصده ،فال يطبق عمى الوقائع والصور غير
المقصودة ابتداء من أصل الخطاب ،وال تستثنى منو
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األول ما نقمو الصحابة من
:
وأنو ال يتأتى إال بأحد طريقين
ىذه القرائن ،لكونيم قد شاىدوا وعاصروا األحوال

والمناسبات التي احتفت بالخطاب نفسو ،والثاني جمع
تص
الروايات المختمفة الواردة في الموضوع الواحد ،وىذا يخ
بأحاديث الرسول  التي يفسِّر بعضيا بعضاً وتنكشف
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من القرائن الحالية التي قد تخفى فيما لو أخذت كل رواية

(ٗ) القرافي ،شياب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس

(ت

ى
بمعزل عن الروايات األخر.

ٗٙٛى) نفائس األصول في شرح المحصول ،تحقيق

خامسا :أبرز الباحث تأثير القرينة الحالية في
الكشف عن عمَّة الحكم الشرعي التي يرتبط بيا الحكم

العصرية ،بيروتٕٔٗٓ،ىٜٜٜٔ /م ،جٖ ،صٖٗ.ٛ

وجوداً وعدماً ،وأظير أن القرينة الحالية وان لم تكن

عادل عبد الموجود وعمي معوض ،ط

(٘) الجرجاني ،عمي بن محمد ،التعريفات تحقيق  :إبراىيم
األبياري ،دار الكتاب الع ربي ،بيروت ط ٔٔٗٓ٘ ،ى،

مسمكاً مستقالً من مسالك العمة ،فإنو يمكن االسترشاد
بيا والتعويل عمييا في سبيل الوصول إلى عمة الحكم
الشرعي التي تعتبر المناط الحقيقي لمحكم حيث يدور

صٖٕٕ.

( )ٙالتيانوي ،محمد بن عمي ،كشاف اصطالحات الفنون،

تصحيح محمد وجيو وغالم قادر ،مكتبة الخيام وشركاه

معيا وجوداً وعدماً.

ٖٔٛٙم ،جٕ ،ص.ٜٜٙ

سادسا :ظيرت من خالل البحث بعض

التطبيقات العممية واآلثار الفقيية التي يتجسد فييا تأثير

( )ٚمحمد يونس وبن عيسى بطاىر ،القرينة وعالقتيا

بالمراد ،مجمة التجديد ،العدد السادس عشر ،أغسطس،

القرينة الحالية عمى تبيُّن عمة الحكم الشرعي ،وبدا

واضحاً أن خفاء القرينة الحالية قد يكون سبباً مباش اًر في

ٕٗٓٓم -رجب ٕ٘ٗٔى ،ص.ٙٛ

( )ٛأيمن صالح ،القرائن المحتفة بالنص وأثرىا عمى داللتو
قدمت استكماال لمتطمبات درجة الدكتوراه في الفقو

تعميم الحكم عمى وقائع غير مقصودة لمشارع ابتداء من

وأصولو ،كمية الدراسات العميا ،الجامعة األردنية،

أصل إنشاء الخطاب الشرعي.
وأخي ار :يوصي الباحث بزيادة العناية بموضوع

القرينة الحالية عمى وجو العموم ،وتأثيرىا عمى تبين عمل
األحكام عمى وجو الخصوص ،وذلك لما ليذا الموضوع
من أىمية في فيم النصوص الشرعية فيماً صحيحاً
موافقاً لمراد الشارع ،وتطبيقيا تطبيقاً سميماً
لمقصود الشارع من أصل تشريع األحكام.

ٕٔٗٔىٕٓٓٔ/م ،صٗ.ٚ

( )ٜالمحصول ،جٖ ،صٗٔ.

(ٓٔ) المحصول ،جٖ ،ص.ٔٙ

(ٔٔ) أبو الحسين محمد بن عمي بن الطيب البص ري (ت
ٖٗٙى) ،المعتمد في أصول الفقو ،قدم لو  :الشيخ خميل

محققاً

والحمد هلل رب العالمين.

الميس ،دار الكتب العممية ،بيروت ،جٕ ،ص.ٖ٘ٛ

(ٕٔ) الزركشي ،بدر الدين محمد بن بيادر

(ٔ) انظر :ابن منظور :محمد بن مكرم ،لسان العرب ،بيروت
دار صادر مادة قرن .وابن فارس ،أبو الحسين أحمد بن
فارس بن زكريا ،معجم مقاييس المغة ،تحقيق عبد السالم

ىارون ،دار الفكر ،بيروت ،ج٘ ،ص.ٚٙ

(ٕ) الشيرازي :أبو إسحاق إبراىيم بن عمي ،التبصرة ،تحقيق

(ت ٜٗٚى)،

البحر المحيط في أصول الفقو تحقيق مجموعة من

العمماء ،ط ٕٖٔٗٔ ،ىٜٜٕٔ/م ،و ازرة األوقاف

الهوامش:

والشؤون اإلسالمية ،جٗ ،صٖ.ٚ

(ٖٔ) انظر :أيمن صالح ،القرائن المحتفة ،صٗ.ٚ

(ٗٔ) التيانوي ،كشاف اصطالحات الفنون ،جٔ ،صٓ.ٖٜ
(٘ٔ) أيمن صالح ،القرائن المحتفة بالنص وأثرىا عمى
داللتو ،صٔ.ٜ

( )ٔٙأخرجو البييقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين بن عمي

(ت ٗ٘ٛى) السنن الكبرى ،ط ٔٔٗٔٙ ،ىٜٜٔٙ /م،

الدكتور محمد حسن ىيتو ،دار الفكر ،بيروت ص.ٖٜ

بيروت ،لبنان ،دا ر الفكر ،كتاب العدد باب ما جاء في

(ٖ) الرازي ،فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين(ت ٙٓٙى)

أقل مدة الحمل ،ج ٔٔ ،ص  ،ٕٗٚرقم (٘.)ٜٔ٘ٙ

ٖٔٗٔٛ ،ىٜٜٔٚ-م،
المحصول في عمم أصول الفقو ،ط

وعبد الرزاق ،عبد الرزاق بن اليمام بن نافع الصنعاني

مؤسسة الرسالة بيروت ،جٔ ،صٕٖٖ.
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(ت ٕٔٔى) ،المصنف ،ط ٔ ،دار الكتب العممية

ٕٔٗٔىٕٓٓٓ/م ،بيروت ،تحقيق  :أيمن األزىري،

،ٚ

كتاب الطالق باب التي تضع لستة أشير ،ج

ص ٕٜٚرقم (ٖٖٔ٘ٔ).

( )ٕٛابن القيم ،محمد بن أبي بكر الدمشقي ،إعالم الموقعين
عن رب العالمين ،تحقيق  :طو سعد ،دار الجيل،

بيروتٜٖٔٚ ،م ،جٖ ،ص.ٔٓٚ

( )ٕٜأخرجو البخاري ،كتاب الزكاة ،باب العشر فيما يسقى

( )ٔٚانظر :أيمن صالح ،القرائن المحتفة بالنص وأثرىا عمى

من ماء السماء وبالماء الجاري ،حديث ٖ.ٔٗٛ

( )ٔٛالجويني ،إمام الحرمين عبد الممك بن عبد اهلل ،البرىان

الكتب العممية ،طٕٜٔٗٔ ،ىٜٜٔٛ /م ،جٔ ،صٕٖٗ.

داللتو ،صٖ.ٔٗٙ-ٜ

في أصول الفقو ،تحقيق  :عبد العظيم الديب ،دار

الوفاء ،المنصورة ،ط

صٗ.ٖٚ

ٖٕٔٗٔ ،ىٜٜٕٔ/م ،ج ٔ،

( )ٜٔالبخاري ،عبد العزيز بن أحمد

(ت ٖٓٚى) كشف

األسرار شرح أصول البزدوي ،ضبط وتعميق

 :محمد

المعتصم باهلل البغدادي ،ط ٖ ،دار الكتاب العربي،

بيروتٔٗٔٚ ،ىٜٜٔٚ-م ،جٖ ،صٖ٘ٔ.

(ٕٓ) الصالح ،األستاذ الدكتور محمد أديب صالح مصادر

(ٖٓ) المستصفى ،أبو حامد محمد بن محمد (ت ٘ٓ٘ى) دار
(ٖٔ) المستصفى ،جٔ ،صٖٓٗ.
(ٕٖ) المحصول ،جٔ ،صٕٖٖ.

(ٖٖ) البصري ،المعتمد في أصول الفقو ،جٕ ،ص.ٖٗٙ
(ٖٗ) الكرخي ،أبو الحسن ،األصول ،مطبوع مع تأسيس
النظر ،صٖ.ٙ

(ٖ٘) البرىان ،جٔ ،صٖٕ٘.

( )ٖٙالجصاص ،أحمد بن عمي الرازي (ت ٖٓٚى) الفصول
في األصول ،تحقيق ودراسة  :الدكتور عجيل جاسم

التشريع اإلسالمي ومناىج االستنباط مكتبة العبيكان
طٕٖٔٔٗ ،ىٕٕٓٓ /م ،صٕ.ٖٛ

(ٕٔ) انظر :الفتوحي ،محمد بن أحمد بن عبد العزيز

(ت

ٕٜٚى) شرح الكوكب المنير ،تحقيق  :محمد الزحيمي

النشمي ،ط ٕٔٗٔٗ ،ىٜٜٔٗ/م ،و ازرة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،الكويت ،جٔ ،صٓ٘.

( )ٖٚالزركشي ،بدر الدين محمد بن بيادر

البحر المحيط في أصول الفقو ،تحقيق مجموعة من

ونزيو حماد ،مكتبة العبيكانٔٗٔٛ ،ىٜٜٔٚ/م ،ج ٖ،

صٖٗ٘.

(ٕٕ) الرىوني ،أبو زكريا يحيى بن موسى (تٕٚٚى) تحفة
المسؤول في شرح مختصر منتيى السول ،دراسة

(ت ٜٗٚى)

العمماء ،ط ٕٖٔٗٔ ،ىٜٜٕٔ/م ،و ازرة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،جٖ ،ص.ٖٛ

( )ٖٛالمستصفى ،جٔ ،صٖٓٗ.
( )ٖٜالشاطبي ،أبو إسحاق

إبراىيم بن موسى المخمي

وتحقيق :الدكتور يوسف األ خضر القيم ،ط ٕٕٔٔٗ ،ى

الغرناطي (ت ٜٓٚى) الموافقات في أصول الشريعة،

واحياء التراث ،دبي ،جٖ ،صٖٗٓ.

دار الفكر العربي ،بيروت ،جٖ ،ص.ٖٗٚ

ٕٕٓٓ /م ،دار البحوث لمدراسات اإلسالمية

(ٖٕ) اآلمدي ،سيف الدين عمي بن محمد ،اإلحكام في

أصول األحكام ،تحقيق  :سيد الجميمي ،دار الكتاب

العربي ،بيروت ،طٔٔٗٓٗ ،ى ،جٗ ،صٕٖٓ.

تحقيق :الشيخ عبداهلل دراز ،ط ٕٖٜٔ٘ ،ىٜٔٚ٘ /م،
(ٓٗ) أخرجو أبو عبيد في فضائل القرآن ،ص

٘ٗ.ٗٙ-

البييقي في الشعب ،ج٘ ،صٖٕٓ (.)ٕٓٛٙ

(ٔٗ) الواحدي ،أبو الحسن أسباب النزول ،ط ٜٜٔٔ٘ ،م،

(ٕٗ) انظر :أيمن صالح ،القرائن المحتفة بالنص وأثرىا عمى

جٕ ،صٗ.

(ٕ٘) الشيرازي ،التبصرة ،ص.ٖٜ

وترتيب :عبد الرحمن بن محمد بن القاسم وابنو ،ج ٖٔ،

داللتو ،ص.ٔٔٛ

( )ٕٙالمحصول ،جٔ ،صٕٖٖ.

( )ٕٚالغزالي ،المنخول من تعميقات األصول ،تحقيق  :محمد
طٔٗٓٓ ،ى ،صٕ.ٛ
حسن ىيتو ،دار الفكر ،دمشقٕ ،
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(ٕٗ) ابن تيمية ،تقي الدين أحمد ،مجموع الفتاوى ،جمع
ص.ٖٖٜ

(ٖٗ) الموافقات ،جٖ ،ص.ٖٗٙ
(ٗٗ) الموافقات ،جٖ ،ص.ٖٗٙ
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(٘ٗ) الموافقات ،جٖ ،صٖٔ٘.

( )ٗٙالسيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن

(ت ٜٔٔى)

اإلتقان في عموم القرآن ،تحقيق  :محمود قيسية ومحمد

األتاسي ،ط ٕٔٔٗٗ ،ىٕٖٓٓ /م ،مؤسسة النداء ،أبو
ظبي ،جٔ ،ص.ٕٜٔ

(٘ )ٙالقرضاوي ،د .يوسف ،كيف نتعامل مع السنة النبوية

معالم وضوابط ،المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي ،ط ٖ،

ٜٜٔٔم ،صٓٔٔ.

( )ٙٙوىو ما روي عن عبادة بن الصامت أنو قال سمعت

رسول اهلل  ينيى عن "بيع الذىب بالذىب والفضة

بالفضة والبر بالبر ،والشعير بالشعير ،والتمر بالتمر،
والممح بالممح ،إال سواء بسو ٍ
اء عينا بعين ،فمن زاد أو
ً
استزاد فقد أربى " .أخرجو مسمم كتاب المساقاة باب

( )ٗٚمحمد رأفت سعيد ،أسباب ورود الحديث تحميل
وتأسيس ،كتاب األمة ،رقم  ،ٖٚص ٕٓٔ.

( )ٗٛانظر :أيمن صالح ،القرائن المحتفة بالنص وأثرىا عمى
داللتو ،ص٘.ٕٚ

الصرف وبيع الذىب بالورق نقدا حديث (.)ٔ٘ٛٚ

( )ٜٗانظر :أصول البزدوي في متن كشف األسرار لمبخاري،

( )ٙٚأخرجو مسمم كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثال بمثل

(ٓ٘) المرجع السابق ،ص.ٜٔٛ

( )ٙٛانظر :ابن قدامة ،موفق الدين أبو محمد عبد اهلل بن

جٕ ،ص٘.ٔٚ

(ٔ٘) المحصول ،جٔ ،صٓٗٔ.

حديث (.)ٕٔٓ( )ٔٓٔ( )ٜٔ٘ٙ

أحمد ،المغني ،تحقيق  :د.عبد اهلل التركي ،وعبد الفتاح

(ٕ٘) انظر :المحصول ،جٔ ،ص.ٔٛٓ-ٔٚٛ

(ٖ٘) أخرجو :البخاري ،حديث  ،ٖ٘ٚٙكتاب األطعمة ،باب

التسمية عمى الطعام وفي باب األكل مما يميو  .وأخرجو

مسمم كتاب األشربة ،باب آداب الطعام والشراب ،حديث

الحمو ،ط ٖٔٗٔٚ ،ىٜٜٔٚ /م ،دار عالم

لمتوزيع ،الرياض ،ج ،ٙصٕ٘.

( )ٜٙالغزالي ،أبو حامد محمد بن محمد (ت٘ٓ٘ىـ) ،شفاء

الغميل في بيان الشبو والمخيل ومسالك التعميل ،تحقيق :

ٕٕٕٓ.

(ٗ٘) وىو ما قال بو أكثر الشافعية وبو جزم الغزالي والنووي.
انظر :ابن حجر ،فنح الباري ،جٕٔ ،صٓ.ٕٚ

(٘٘) الفتاوى ،ج ،ٕٜصٔٔٔ.

( )٘ٙالموافقات ،جٖ ،ص٘.ٕٚ

الدكتور حمد الكبيسي ،ط ٖٜٔٔٓ ،ىٜٔٚٓ /م ،و ازرة
األوقاف ،العراق ،صٔ.ٜ

(ٓ )ٚالفتوحي ،شرح الكوكب المنير ،جٗ ،ص٘ٔٔ.

(ٔ )ٚانظر :الغزالي ،شفاء الغميل ،ص ٖٕ .ٕٗ-والقرافي،
شياب الدين أحمد بن إدريس (ت ٗٙٛى) شرح تنقيح

( )٘ٚإعالم الموقعين ،جٔ ،ص.ٖٖٛ

الفصول في اختصار المحصول ،تحقيق

( )٘ٛالزركشي ،البحر المحيط ،جٖ ،ص.ٖٛ

الفكر ٖٖٜٔىٜٖٔٚ /م ،صٓ .ٖٜوابن قدامة ،موفق

لمتن التنقيح ،دار الكتب العممية ،بيروتٔ ،ج ،صٕٓٗ.

(ٓ )ٙالغزالي ،المستصفى ،جٔ ،صٖٓٗ.

جٕ ،ص.ٔٓٛ

ٕٖٔٚى،

مكتبة الرشد ،السعودية،

ٔٗٔٙىٜٜٔ٘ ،م ،ج ٖ،

ص.ٖٛٙ

(ٕ )ٚانظر :الزركشي ،البحر المحيط ،ج ٘ ،ص .ٜٔٛ

والرىوني ،أبو زكريا يحيى بن موسى (ت ٖٚٚى) تحفة

(ٖ )ٙمجموع الفتاوى ،جٖٔ ،صٗ.ٖٙ

المسؤول في شرح مختصر منتيى السول ،دراسة

(ٗ )ٙمحمد الطاىر بن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية،

وتحقيق :الدكتور يوسف األخضر ا

تحقيق :محمد الطاىر الميساوي ،ط ٕ ،دار النفائس،

لقيم ،الطبعة

األولىٕٕٔٗ ،ىٕٕٓٓ/م ،ج ٗ ،ص ٓ ،ٛالفتوحي،

ٕٔٗٔىٕٓٓٔ /م ،صٖٕٓ.ٕٓٗ-

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

الدين عبد اهلل بن أحمد

(ت ٕٓٙى) روضة الناظر

وج نة المناظر ،تحقيق :الدكتور عبد الكريم النممة ،طٗ،

(ٔ )ٙالموافقات ،جٖ ،ص.ٖٖٛ

(ٕ )ٙالسرخسي ،أبو بكر محمد بن أحمد ،األصول ،تحقيق :

 :طو عبد

الرؤوف سعد ،طبعة مطبعة الكميات األزىرية ودار

( )ٜ٘صدر الشريعة :عبيد اهلل بن مسعود الحنفي ،التوضيح

أبو الوفا األفغاني ،دار المعرفة ،بيروت،

الكتب

شرح الكوكب المنير ،جٗ ،صٕٔٔ.
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(ٖ )ٚالرىوني ،تحفة المسؤول ،ج ٗ ،ص ٕ .ٛالزركشي،
البحر المحيط ،ج ٘ ،ص .ٜٔٚالفتوحي ،شرح الكوكب

المنير ،جٗ ،صٕ٘ٔ.

(ٗ )ٚشفاء الغميل ،ص.ٖٜ

(٘ )ٚأخرجو البخاري ،كتاب الصالة باب الصالة في ا لبيعة

(ٖ )ٛالرازي ،محمد بن عمر بن الحسين

المحصول في عمم األصول ،دار الكتب العممية،

بيروت ،طٔٔٗٓٛ ،ى ،جٕ ،ص.ٖٗٚ

(ٗ )ٛولذلك سماه اآلمدي وابن الحاجب الطرد والعك

انظر :اآلمدي ،سيف الدين عمي بن أبي عمي بن

حديث ( .)ٖٗٚابن حجر ،أحمد بن عمي بن حجر
البخاري ،ط ٔ ،دار أبي حيان ،القاىرة،

ٜٜٔٙم .ومسمم ،باب النيي عن بناء المساجد عمى
القبور ،حديث (ٔ.)ٔٔٛ

( )ٚٙشفاء الغميل ،صٕٗ .ولإليماء إلى العمة بالنص أنواع
أخرى اختلف العمماء في عدىا وحصرىا فأوصميا

البعض إلى تسعة أنواع كالزركشي ،واقتصر آخرون

عمى خمسة فقط ،كالرازي والبيضاوي  .انظر تفصيل

المسألة :الزركشي ،البحر المحيط ،ج ٖ ،ص -ٜٔٚ

ٖٕٓ .السبكي ،عمي بن عبد الكافي (تٚ٘ٙى) وولده
تاج الدين عبد الوىاب (ت ٔٚٚى) اإلبياج في شرح

س:

محمد (تٕٖٙى) اإلحكام في أصول األحكام ،مؤسسة

العسقالني( ،تٕ٘ٛى) فتح الباري بشرح صحيح

ٔٗٔٙى/

(ت ٙٓٙى)

النور الرياض ،سنة

ٖٔٛٚى ،ج ٖ ،ص ٖٓٗ.

والرىوني ،تحفة المسؤول ،جٗ ،ص.ٔٔٛ

(٘ )ٛالرىوني ،تحفة المسؤول ،جٗ ،ص٘ٔٔ.

( )ٛٙميادة محمد الحسن ،التعميل بالشبو وأثره في القياس

والتعميل عند األصوليين ،ط ٕٔٔٗٔ ،ىٕٓٓٔ/م،

مكتبة الرشد ،الرياض ،ص.ٕٜٔ

( )ٛٚشفاء الغميل ،صٖٖ.

( )ٛٛانظر :شفاء الغميل ،صٖ٘ بتصرف يسير.
( )ٜٛشفاء الغميل ،صٕ.ٜٔ

(ٓ )ٜأخرجو مسمم ،كتاب المباس والزينة ،باب استحباب
خضاب الشيب بصفرة أو حمرة ،وتحريمو بالسواد،

المنىاج ،تحقيق ودراسة :أحمد جمال الزمزمي والدكتور

حديث رقم (.)٘ٗٚٙ

البحوث لمدراسات اإلسالمية واحياء التراث ،دبي ،ج ،ٙ

قول .انظر :النووي ،المجموع شرح الميذب ،المطبعة

نور الدين صغيري ،ط ٕٔٔٗٗ ،ىٕٓٓٗ /م ،دار

(ٔ )ٜوىو ما ذىب إليو الشافعية في الصحيح والحنابمة في

صٖٕٔٓ.ٕٖٕٕ-

( )ٚٚالغزالي ،شفاء الغميل ،ص ٓٔٔ .والرىوني ،تحفة
المسؤول ،ج ٗ ،ص  .ٜٚالزركشي ،البحر المحيط،

ج٘ ،ص ٗ .ٔٛوالفتوحي ،شرح الكوكب المنير ،ج ٗ،

المنيرية ،ج ٔ ،ص ٗ .ٕٜوابن قدامة ،المغني ،ج ٔ،

ص.ٕٔٚ

(ٕ )ٜوىو قول المالكية ،وأبي حنيفة ،ومحمد بن الحسن،

والشافعية والحنابمة في قول  .انظر :ابن عابدين ،رد

المحتار عمى

ص٘ٔٔ.

( )ٚٛانظر :شفاء الغميل ،صٔٔٔ.

صٔ .ٕٚابن عبد البر ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل

( )ٜٚانظر ىذه المسالك وغيرىا  :الغزالي ،شفاء الغميل،
صٕٗٔ .ٗٔٔ-والزركشي ،البحر المحيط ،ج
صٔٗٔ.ٜٔٛ-

(ٓ )ٛالرىوني ،تحفة المسؤول ،جٗ ،ص.ٜٙ

بن محمد (ت ٖٗٙى) االستذكار ،تحقيق  :حسان عبد

٘،

ص .ٕ٘ٙ-ٕٓٙالفتوحي ،شرح الكوكب المنير ،ج ٗ،

الدر المختار ،طبعة بوالق ،ج

٘،

المنان ومحمود قيسية ،ط ٕٖٗٔٗ ،ىٕٖٓٓ/م ،ج ٓٔ،

ص .ٔ٘ٛوابن قدامة ،المغني ،جٔ ،ص.ٕٔٚ

(ٖ )ٜانظر :المصادر السابقة.

(ٗ )ٜابن حجر ،أحمد بن عمي بن حج

ر العسقالني (ت

ىاج شرح المنياج ،ج ،ٚص.ٕٖٛٙ
(ٔ )ٛانظر :السبكي ،اإلب

ٕ٘ٛى) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،طٔ ،دار أبي

(ٕ )ٛالجويني ،البرىان ،جٕ ،صٖ٘.

عابدين ،رد المحتار ،ج٘ ،صٔ.ٕٚ

والفتوحي ،شرح الكوكب المنيرٗ ،ج ،صٕٗٔ.

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

حيان ،القاىرةٔٗٔٙ ،ىٜٜٔٙ/م ،جٓٔ ،ص .ٖٜ٘وابن
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(٘ )ٜالنفراوي ،أحمد بن غنيم بن سالم (ت ٕ٘ٔٔى) الفواكو
الدواني ،دار الفكر ،بيروتٔٗٔ٘ ،ى ،جٕ ،ص.ٖٓٚ

(٘ٓٔ) الخطابي ،أبو سميمان أحمد بن محمد (ت ٖٛٛى)
معالم السنن ،شرح سنن أبي داود ،دار الكتب العممية،

والزرقاني ،محمد بن عبد الباقي (ت ٕٕٔٔى) شرح

بيروتٔٗٔٙ ،ىٜٜٔٙ/م ،جٕ ،صٖٕ٘.

طٔٔٗٔٔ ،ى ،جٗ ،صٖٔٗ.

صٗٓٔ .طٔ ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،

الزرقاني عمى موطأ مالك ،دار الكتب العممية ،بيروت،
( )ٜٙالنووي ،شرح صحيح مسمم ،تحقيق

 :خميل مأمون

شيخا ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ،جٗٔ ،ص.ٖٓٙ

( )ٜٚابن حجر ،فتح الباري ،جٓٔ ،ص.ٖٜ٘
( )ٜٛالمرجع السابق ،جٓٔ ،ص.ٖٜ٘

(ٔٓٔ) انظر :ابن قدامة ،المغني ،ج ٔ ،ص  .ٕٔٛوابن
حجر ،فتح الباري ،ج ٓٔ ،ص .ٖٜ٘والشوكاني ،محمد
(ت ٕٓ٘ٔى) نيل األو طار من

أسرار منتقى األخبار ،ط ٜٔٔٗٔ ،ىٜٜٜٔ /م ،دار

الجامع الصحيح ،تحقيق

(ت ٕٜٚى)

ٕٔٗٔىٕٓٓٓ-م ،دار الكتب العممية بيروت ،كتاب

في بحث  :الدكتور إسماعيل

( )ٜٔٓأخرجو مسمم ،كتاب البيوع ،باب في كراء األرض،

(ٓٓٔ) المرجع السابق ،صٕٕ.

 :محمود نصار ،ط

وضوابط ،صٖٓٔ.

الفقو اإلسالمي ،مجمة األحمدية.

والبحوث ،قسم البحوث ص.ٜٔ

(ٕٓٔ) أخرجو الترمذي ،أبو عيسى بن سورة

( )ٔٓٚالقرضاوي ،كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم

العيساوي ،إقامة المسمم في بمد غير إسالمي في ضوء

األوقاف والشؤون اإلسالمية بدبي ،إدارة اإلفتاء

الكمم الطيب ،دمشق ،جٔ ،صٔ.ٜٔ

لبنانٕٖٔٗ ،ىٕٕٓٓ /م.

( )ٔٓٛانظر ىذا تفصيال

( )ٜٜخضاب الرأس والمحية بالسواد ليس بحرام ،دائرة

بن عمي بن محمد

( )ٔٓٙالشيخ محمد رشيد رضا ،تفسير المنار ،ج

ٓٔ،

ٔ،

السير باب ما جاء في كراىية المقام بين أظير

المشركين ،حديث (ٗٓ .)ٔٙوأبو داود ،سميمان بن

حديث رقم .)ٛٚ( ٖٔ٘ٙ

(ٓٔٔ) أخرجو مسمم ،في كتاب البيوع ،باب في المزارعة
والمؤاجرة حديث .)ٜٔٓ( ٔ٘ٗٚ

(ٔٔٔ) وىو ما ذىب إليو بعض التابعين مثل طا

ووس

انظر انظر  :النووي ،شرح صحيح مسمم ،ج

ٓٔ،

والحسن البصري نظ ار إلطالق اليي عن كراء األرض

صٕٗٗ.

(ٕٔٔ) ىي مسايل المياه وقيل ما ينبت عمى حافتي مسيل
الماء .النووي ،شرح صحيح مسمم ،جٓٔ ،صٕٗٗ.

(ٖٔٔ) أي أوائميا و ورؤوسيا  .النووي ،شرح صحيح م سمم،
جٓٔ ،صٕٗٗ.

األشعث (ت ٕ٘ٚى) السنن ،تحقيق  :محمد الخالدي،

(ٗٔٔ) أخرجو مسمم ،في كتاب البيوع ،باب كراء األرض

لبنان كتاب الجياد ،باب النيي عن قتل من اعتصم

(٘ٔٔ) النووي ،شرح صحيح مسمم ،جٓٔ ،صٕٗٗ.

طٔٔٗٔٙ ،ىٜٜٔٙ/م ،دار الكتب العممية ،بيروت،

بالسجود ،حديث (٘ٗ.)ٕٙ

(ٖٓٔ) اآلبادي ،أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم ،عون

بالذىب والورق ،حديث (.)ٔ٘( )ٔ٘ٗٚ

ي بن المنذر ،اإلشراف عمى
( )ٔٔٙأبو بكر محمد بن إبراه م
مذاىب العمماء ،تحقيق  :أبو حماد صغير بن أحمد

المعبود ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط ٕٔٗٔ٘ ،ى،
ج ،ٚص.ٕٜٔ

(ٗٓٔ) ابن القيم ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي

بكر (ت ٔ٘ٚى) ،زاد المعاد في ىدي خير العباد،

تحقيق :شعيب األرنؤوط ،ط ٖ ،مؤسسة الرسالة،

ٜٔٗٔىٜٜٔٛ/م ،جٖ ،صٔٔٔ.

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

األنصاري ،ط ٕٔٔٗ٘ ،ىٕٓٓ٘ /م ،مكتبة مكة
الثقافية ،رأس الخيمة ،ج ،ٙص.ٕٜ٘

( )ٔٔٚالبخاري ،كتاب الحرث والمزارعة ،باب كراء األرض
بالذىب والفضة ،فتح الباري ،ج ،ٙصٖٗٗ.

( )ٔٔٛمجموع الفتاوى ،ج ،ٕٜصٔٔٔ.

( )ٜٔٔأخرجو البخاري ،كتاب الحرث والمزارعة حدـيث
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القرٌنة الحالٌة وأثرها فً تبٌن علة الحكم الشرعً :دراسة أصولٌة  ...........................عبد الرحمن الكٌالنً
(ٖٖٕٓ) .ومسمم ،كتاب البيوع ،باب األرض تمنح،
حديث ٓ٘٘ٔ (ٕٓٔ).

(ٕٓٔ) كتاب المزارعة ،باب ما كان من أصحاب النبي



يواسي بعضيم بعضا في الزراعة والثمر  .انظر :فتح

الباري ،ج ،ٙص.ٖٗٛ

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

111

المجلد الثالث ،العدد

