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االستعمال المغوي المكروه عند اإلمام أبي إسحاق الشاطبي (ٓ ٜٚه) في كتابو المقاصد

الشافية – دراسة في االصطالح والمعايير-
أ.د .منى عدنان غني

قسم المغة العربية  ,كمية التربية لمبنات  ,جامعة تكريت ,صالح الدين ,العراق.

م.م وفاء معدل فالح

مديرية تربية صالح الدين  ,العراق.

الخالصة:

حددت ىذه الدراسة مفيكـ الكراىة اعتمادان عمى ما يذكر في كتب المعاجـ ككتب الفقو كالمغة  ،كبينت

داللة الكراىة عند اإلماـ الشاطبي في بحثو األصكلي كالنحكم ؛ ألف ىذا العالـ الجميؿ قد برع في عممي النحك
كأصكؿ الفقو  ،كىذا البحث ييبرز المعايير التي استند إلييا الشاطبي في الحكـ بالكراىة مع مقاربة بيف النحك
كأصكؿ الفقو في ذلؾ الحكـ  ،كأبرز ىذه المعايير ىي مكافقة السماع قرآنان كشع انر كنث انر  ،كمكافقة القياس بكجكد
العمة  ،فإف يع ًدـ السماع كصح القياس لـ ييكره االستعماؿ المغكم  ،كلك لـ تنطؽ بو العرب  ،ثـ إف اإلجماع مف
حكـ الكراىة  ،كأبرز المنيج الكصفي الذم انتيجو البحث باستقراء
عمماء المغة عمى صكاب المسألة يدفع عنيا ى
نصكص الشاطبي أف أىـ مظاىر الكراىة ىي  :الثقؿ كاإلجحاؼ كالمبس كنقض الغرض كمخالفة السماع
كالقياس كاختالؼ األجناس المغكية .

الكممات الدالة :الكراىة  ،االستعماؿ ،ابي اسحاؽ الشاطبي ،المقاصد الشافية ،مظاىر الكراىة .
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المقدمة
الحمد ﵀ رب العالميف  ،كالصالة كالسالـ عمى نبيو الصادؽ األميف

كبعد ؛ فيذه الدراسة تيدؼ إلى بياف مفيكـ الكراىة المعجمي كاالصطالحي ،كمجاليا كتاب
المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية ،ألنو مكسكعة عممية شاممة أحاطت بج ٌؿ مسائؿ
النحك كالصرؼ ،فيك أضخـ شركح األلفية مادة كجمعان  ،كأكفاىا دراسة  ،كقد يع ًرؼ مؤلفو كىك
اإلماـ أبك إسحاؽ الشاطبي ( ت َٕٗ ق) بقدرتو في التحميؿ كبراعة التفكير كجكدة االستقراء ؛

أىمو لربط االستعماالت المغكية بأصكؿ النحك األكلى بيسر كسيكلة كعميو ركزت ىذه الد ارسة
ما ٌ
عمى تكضيح مفيكـ الكراىة لدل اإلماـ الشاطبي في بحثو األصكلي كالنحكم ،كالكشؼ عف أىـ
المعايير التي كاف ينطمؽ منيا اإلماـ الشاطبي في كصؼ االستعماالت المغكية بالكراىة  ،كبياف

ِّ
كصؼ الكراىة عمى بعض الت اركيب
المحددات التي احتكـ إلييا اإلماـ الشاطبي في إطالقو
أىـ
ى
المغكية ،كبياف داللة الكراىة كىك مف المصطمحات التي قؿ ىمف أفرد ليا دراسة كافية ،ككشؼ
ِّ
كمحدداتيا لدل اإلماـ الشاطبي في كتابو المقاصد الشافية.
معايير الكراىة

كقد بدأت الدراسة بعرض مفيكـ الكراىة لغة ،ثـ مفيكميا عند الفقياء  ،ثـ عند النحاة  ،ثـ

عند اإلماـ الشاطبي في بحثو األصكلي كالنحكم  ،ثـ كشفت عف أىـ المعايير التي اعتمدىا
اإلماـ الشاطبي في كتابو المقاصد الشافية لمحكـ عمى االستعماؿ المغكم بالكراىة ،كأبرزىا

السماع كالقياس كاإلجماع  ،ثـ تناكلت ما نص عميو اإلماـ الشاطبي مف مظاىر الكراىة ،
كأبرزىا  :الثقؿ كاإلجحاؼ كالمبس كنقض الغرض كمخالفة السماع أك القياس كاختالؼ األجناس
المغكية  ،ثـ جاءت الخاتمة  ،ثـ قائمة بالمصادر كالمراجع .

الكراىة لغة

أشار المغكيكف إلى أف مادة الكراىة تؤدم عدة دالالت  ،كىي :
ى
ُ -خالف الرضا والمحبة

جاء في الصحاح " ً
ت
يء أى ٍكريىوي ىكراىةن ك ىكراىيةن ،فيك
شيء ىكريوه كمكركهه ...ككرٍى ي
كرٍى ي
ه
ت الش ى
يء " (ُ) ،كجاء في مقاييس المغة " الكاؼ
يء ت ٍكرييان:
تكرٍى ي
ى
نقيض حب ٍبتيوي إليو  ،ك ٍ
ت الش ى
إليو الش ى
اس ى
احدُّ ،
ت
كالراء كالياء أص هؿ
صحيح ك ه
ه
يدؿ عمى خالؼ الرضا كالمحبة ييقاؿ :ىك ًرٍى ي
الشيء أى ٍك ىريىوي
ى
ىك ٍرىان ىكاٍل يك ٍرهي االسـ " (ِ).

(ُ) الصحاح (مادة  :كره) ِِْٕٔ/
(ِ( مقاييس المغة (مادة  :كره) ُِٕٓ/
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ِ -المشقَّة واإلباء

(ُ)

و
الم ىشقةي "
المنتخب مف كالـ العرب " ال ىك ٍرهي كال يك ٍرهي ،ي
ى
كيقاؿ  :قاـ عمى ىك ٍره  ،كال يك ٍرهي :ى
جاء في ي
(ّ)
ض ُّـً :
الم ىشقةي "  ،كفي تاج العركس " ال ىك ٍرهي  :بالفتٍ ًح
كي ى
المحيط " ال ىك ٍرهي ،ي
اإل ي
باء ،ك ى
كفي القامكس ي
غتاف ىجي ً
ض ُّـ ،لي ً
اإلباء " (ْ).
بمع ىنى ى
كي ى
ي
ِّدتاف ٍ
(ِ)

،

ّ -القسر واإلجبار

جاء في تيذيب المغة " أمر كريوه  :م ٍكركه  ،كام أرىة مستكرىةه إًذا يغ ً
فالنان
ىت ى
ص ىب ٍ
ت ىنفسيىا كأكر ي
ى
ه
ى ٍى
ى ي
(ٓ)
كنقؿ ابف سيده (ت ْٖٓ ق) عف أبي زيد األنصارم
حممتيو عمى أىمر يىك لىوي ىك ًارهه "
 ،ى
( ت ُِٓق) قكلو  " :كرٍىتو كرىان ك ىكراىية  ،كًفي اٍلمثؿ  :أساء ىك ًاره ما ً
عمؿ  ،ىكأىصمو أىف رجالن
ٍ
ى ى ه ى
ى
(ٔ)
فأساء عممو  ،ىك ىش ٍي هء ىم ٍك يركهه ككريوه كأكرىىني ىعمى ٍي ًو فتكارٍىت " .
أكره آخر عمى عمؿ
ى
ى
المنير  " :ىكأى ٍك ىرٍىتيوي ىعمىى ٍاأل ٍىم ًر إ ٍك ىراىان ىح ىمٍمتيوي ىعمى ٍي ًو قى ٍي انر ييقىا يؿ :فى ىعٍمتيوي ىك ٍرىان بًاٍلفىتٍ ًح
المصباح ي
كجاء في ي

ىم إ ٍك ىراىان  ،كعميو قكلو تعالى ﴿ طَْو ًعا أ َْو َك ْرًها ﴾
أٍ

(ٕ)

الكراىة في منظور الفقياء

فىقى ىاب ىؿ ىب ٍي ىف الضِّد ٍي ًف " (ٖ).

المتتبع لمصطمح الكراىة عند الفقياء يجد أف داللتو
الكراىة مصطمح فقيي في المقاـ األكؿ  ،ك ي
لـ تكف كاحدة عند الجميع  ،كانما اختمفت باختالؼ منظكرىـ لممكركه كأزمانيـ  ،ككاف المكركه
(ٗ)

 ،فقد

ييطمؽ عمى الحراـ عند كثير مف المتقدميف منيـ  :يم ىحمد بف الحسف (ت ُٖٗ ق)
يركم عنو " أنو نص عمى أف كؿ مكركه حرهاـ ٌإال أنو لما لـ يجد قاطعان لـ ييطمؽ عميو لفظى
الحراـ " (َُ)  ،كلـ يقطع اإلماماف أبك حنيفة كأبك يكسؼ بحرمتو بؿ جعاله إلى الحراـ أقرب ،
(ُ) " اليمزة كالباء كالياء ُّ
ُّكف كأيباة .قاؿ :أىبً ُّي الض ٍيًـ ًم ٍف ىنفى ور أىيب واة
أبيت
يدؿ عمى االمتناع  ،ي
كقكـ أبي ى
ى
الشيء ىآباهي ،ه
ً
اإلباء ؟ بالضـ كالكسر ...كاألبية مف اإلبؿ:
يء فيأبى يقبكلىوي ،فتقك يؿ ما ىذا
أف
اإلباءٍ :
ى
ي
تعرض عمى الرجؿ الش ى
ك ي
:أبي ) ُْٓ/
الصعبة .قاؿ المحياني :رجؿ أبياف :إذا كاف يأبى األشياء "  .مقاييس المغة (مادة ى
اب الط ٍع ًف كالض ٍر ًب) ُٓٓ :
(ب ي
المنتخب مف كالـ العرب ى
(ِ( ي
المحيط (مادة  :الكره) ُِِٓ :
(ّ) القامكس ي
(ْ( تاج العركس (مادة  :كره) ّٔ ْْٖ/
(ٓ( تيذيب المغة (مادة  :كره) ُُٔ/
(ٔ) المخصص (ال ىكر ً
اىىية كالثقؿ) ُّْٕ/
ى
ي
(ٕ( سكرة التكبة ّٓ :

المنير(مادة  :كره ) ِِّٓ/
المصباح ي
(ٖ( ي
(ٗ( ىك " أبك عبد ا﵀ يم ىحمد بف فرقد ،الشيباني بالكالء الفقيو الحنفي ...نشر عمـ أبي حنيفة ،ككاف مف أفصح
الناس ،ككاف إذا تكمـ خيؿ لسامعو أف القرآف نزؿ بمغتو " كفيات األعياف ُْْٖ/

(َُ( فتح القدير َُْ/
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كسؼ
كفي ىذا المعنى نجد صاحب لساف الحكاـ يقكؿ أف المكركه " عند أبي حنيفىة ىكأبي يي ي
ً
ً
الحرمة
تعارض دليؿ الح ٌؿ بدليؿ ي
حراـ لكنوي الى الحراـ أقرب ؛ ألنو إًذا ى
رحميما ا﵀ تى ىعالىى  -ليس ب ى
ى
(ُ)
ً
 ،كاصطمح المتأخركف مف الفقياء عمى تخصيص
الحرمة عمى ىجانب اٍلح ٌؿ "
يغمب ىجانب ي

-

لكف تركو أرجح مف فعمو (ِ).
الكراىة بما ليس محرمان ٌ

كقد يعرؼ (اإلكراه) في االصطالح الفقيي بتعريفات عديدة منيا:

جاز فعميو كترجح تريكو شرعان " (ّ).
" ما ى

اإلنساف ً
بغيره فينتفي بو رضاؤه أك يفسد بو اختياره " (ْ).
اسـ لفعؿ يفعميو
ي
كقيؿ " ىك ه

يختار مباشرتو لك خمي كنفسو " (ٓ).
أف يفعؿ ما ال يرضاه  ،كال
كقيؿ " ىك حم يؿ الغير عمى ٍ
ي
ث ىي ٍنتىًفي بو
كقيؿ " ىك
عبارة ىعف تيديد اٍلقى ًادر ىغيره عمى ىما ىدده بمكركه عمى أىمر بً ىح ٍي ي
ى
ٔ

ض ا " ( ).
ِّ
الر ى

المغكم ؛ ألف ىذه
فيتٌضح أف معنى الكراىة في االصطالح الفقيي ال يبتعد كثي انر عف معناىا في
ٌ
التعريفات جميعيا تشير إلى أف الكراىة ضد الطكاعية .

المغوي
الكراىة في االصطالح
ّ
اـ أجد تعريفان صريحان لمكراىة عند أئمة النحاة  ،كلمباحثيف المحدثيف كالمعاصريف كقفات عمى

يمصطمح الكراىة  ،كتبدك جيكدىـ مكفقة إذا تأممنا في مدل صعكبة تحديد ىذا المصطمح
بكممات جامعة مانعة  ،كىذه الصعكبة تمكف في أف استعماؿ القدماء ليذا المصطمح لـ يكف

مقيدان بداللة محددة أك ضكابط معينة  ،فالكراىة قد تأتي بكصفيا عمة كما في قكؿ اإلماـ
فاطمةً :
طمحات ،كفي ً
حتات ،كال
الشاطبي  " :تقك يؿ في طىٍمحة :
مات ،كال تقك يؿ  :طىٍم ه
فاط ه
ه
ً
اجتماع عالمتي تأنيث متماثمتيف " (ٕ) ،كقد تأتي بكصفيا حكـ كما
ً
متات ؛ ككجو ذلؾ كراىةي
فاط ه
في قكؿ ابف يعيش  " :كاجتماعي األمثاؿ عندىـ مكركهه " (ٖ) ،كقد تأتي الكراىة بمعنى المنع كعميو
لقائـ  ،فيذه الـ االبتداء
كعميو قكؿ ابف جني في الخصائص " :كمف ذلؾ قكليـ  :إف زيدان ه

(ُ( لساف الحكاـ في معرفة األحكاـ ّٕٖ - ّٕٕ :
(ِ( ينظر  :المصدر نفسو ُِٖ/

(ّ( الفائؽ في أصكؿ الفقو ُُْٔ/
(ْ( كشؼ األسرار لمبخارم ِّْٖ/
(ٓ( شرح التمكيح عمى التكضيح َِّٗ/
(ٔ( لساف الحكاـ في معرفة األحكاـ ُُّ :
(ٕ( المقاصد الشافية َْٔٔ/
(ٖ( شرح المفصؿ ِّٓٔ/
5
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منطمؽ ؛ فمما كره
كمكضعيا ٌأكؿ الجممة
كصدرىا ال آخرىا كعجزىا فتقديرىا ٌأك يؿ  :لىئف زيدان
ه
ي
تالقي حرفيف لمعنى كاحد

-

كىك التككيد -أي ِّخرت الالـ إلى الخبر فصار إف زيدان لمنطمؽ " (ُ)،

(ِ)
كقد تأتي الكراىة بمعنى الجكاز ككراىة التقاء الساكنيف في الكقؼ  ،كقد يككف المكركه ممتنعان

باب
عند بعض العرب كجائ انز عند البعض اآلخر ،كمف ذلؾ ما جاء في قكؿ سيبكيو  " :ىذا ه
يختار فيو النصب ؛ ألف ً
اآلخر ليس مف النكع األكؿ كىك لغة أىؿ الحجاز ،كذلؾ قكلؾ  :ما
ي
أحد إال حما انر ،جاءكا بو عمى معنى كلكف حما انر  ،ككرىكا أف يبدلكا ً
اآلخر مف األكؿ،
فييا ه
ٌ
ي
حمار " (ّ).
فيصير كأنو مف نكعو ...كأما بنك تميـ فيقكلكف :ال ى
أحد فييا إال ه
ى
المعاصريف مفيكـ الكراىة عند أئمة النحاة بما يأتي
كحدد بعض ال يمحدثيف ك ي
عمد إليو الن ٍحكيكف منذ القديـ ؛ لتفسير كثير مف أحداث الحركة الحيكية
مسكغه ى
 إف الكراىة ٌ " :و
بسبب مف كثرتيا بأنيا متناك هؿ
لمغة  ،كال سيما تمؾ التي تمثؿ جانبيا الصكتي حتى ليشعر المرء
:

(ْ)

سي هؿ يقصد إلييا الن ٍحكيكف كمما ارتج عمييـ في تعميؿ أك في إيجاد مسكوغ لظاىرة معينة "
متأثر بما
 إف الكراىة عبارة عف يمصطمح استعممو النحاة ؛ لبياف ضعؼ الكالـ كاجتنابو كىك ه.

(ٓ)

نصكا أحيانان عمى جكازه
كيراد بو أف ييستبعد مف الكالـ كا ٍف ُّ
استعممو الفقياء  ،ي
 إف الكراىة تعني  " :ترؾ ما يقتضيو النظاـ المغكم لمعربية أثناء الكالـ (التطبيؽ الفعمي لمغة)ٌ
.

خشيةى الكقكع فيما تأباه سميقة العربي كال تستسيغو مف ثقؿ أك التباس أك ما يشابييما " (ٔ).

يصدر مف الن ٍحكم ؛ لمتسكيغ أك الحكـ عمى
 إف الكراىة عبارة عف " سمكؾ أك فعؿ إجرائيي
المغكم أك قكاعده كاعتبارات
مقررات النظاـ
بعض األحداث
ٌ
ٌ
المغكية التي يرل فييا خركجان عف ٌ

الذكؽ العربي " (ٕ).

قرير
 كيمكف في ضكء ما سبؽ ٌحد الكراىة عند النحاة بأنيا مصطمح ذك داللة احت ارزية يي ى
بمكجبيا أف الترؾ أكلى مف العمؿ  ،كاف لـ يكف بخالؼ القياس أك السماع .

(ُ( الخصائص ُُّٓ/
(ِ( ينظر  :شرح المفصؿ ٓ ، ُِٓ/المقاصد الشافية ُٖٔ/
(ّ( الكتاب ُِّٗ/

(ْ( القراءات القرآنية في كتب معاني القرآف ،قراءة في التكجيو الصكتي  ،جكاد كاظـ عنادّٕ :
(ٓ( ينظر  :القياس في النحك العربي ُٓٓ :
(ٔ( الكراىة دراسة في ضكء التراث النحكم  ، ََٕ :بحث منشكر في مجمة كمية دار العمكـ  /جامعة القاىرة ،
إعداد  :حساـ يم ىحمد النادم  ،إصدار خاص  َُُِ ،ـ
غكية عند الرضي االستراباذم في شرحيو عمى الشافية كالكافية ( ، ُْ :أطركحة دكتكراه)  ،إعداد
(ٕ( الكراىة المٌ ٌ
إعداد  :حيدر نجـ عبد زيارة  ،جامعة القادسية  /كمية اآلداب  َُِٔ ،ـ .
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الكراىة عند اإلمام الشاطبي

الشاطبي في بحثو األصولي و َّ
أ  -مفيوم الكراىة لدى اإلمام َّ
الن ْحوي

ال يكجد في كتاب المقاصد الشافية تعريؼ صريح لمصطمح الكراىة لدل اإلماـ الشاطبي

في شرحو لأللفية  ،كفي كتابو (المكافقات) اكتفى بذكر المكركه ضمف أحكاـ التكميؼ الخمسة :

الكاجب كالمستحب كالمحرـ كالمكركه كالمباح  ،دكف اإلشارة إلى مضمكنو (ُ)  ،كفي كتابو
اىة مف الشر ً
(االعتصاـ) حد اإلماـ الشاطبي البدع المكركىة بأنيا  " :ما تناكلتٍو أدلةي الكر ً
يعة
ي
ي
ي
ً
ً
كقك ً
ً
ً
الفاضمة أك ً
كلذلؾ جاء في
العبادة،
غيرىا بنكوع مف
األياـ
كتخصيص
اعدىا،
ً
ى
الصحيح خرجوي
و
تخصيص ً
ً
بصياـ،
يكـ الجمعة
رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -ىنيى عف
كغيرهي (ِ)  :أف
ى
ه
مسمـ ي
أك ليمتو و
بقياـ "

(ّ)

.

كبيف اإلماـ الشاطبي في كتابيو (المكافقات) ك(االعتصاـ) حقيقة المكركىات  ،كال يبدك أف

نظرتو لممكركىات مختمفة كثي انر بالرغـ مف اختالؼ مكضكعي كتابيو  ،ففي كتاب (المكافقات)

-

عني بأصكؿ الشريعة  -أنكر مساكاة المكركىات لممباحات أك لممحرمات إذ قاؿ " المكركىا ًت
الم ِّ
ى
و
ً
ذلؾ المجرل تي ِّ
فيصير
العيد
طاؿ
مف
كربما ى
يت ى
ي
كى ٍ
حقيقة استقرًارىا مكركىات أيجر ٍ
ي
مت محرمات ،ي
ً
مت
التر ي
قاؤىا تييك ِّى ٍ
ؾ كاجبان ى
يعمـ  ...كأما الثاني :فألنيا إذا يعم ىؿ بيا دائمان كتيًر ىؾ اتِّ ي
عند مف ال ي
ميؽ ً
و
الز ً
يككف بالتٌ ً
بو في
كبياف ذلؾ
عمـ،
غيير ك ٌ
جر عمى ما ىي ي
حكميا ى
مباحات؛ ىفي ي
ي
ي
نقمب ي
عند مف ال ىي ي
ً
اإلنكار،
ً
المساجد

المكركىات المفعكلةي في
كذلؾ
المكركىات التي ىي عرضةه ؛ ألف تيتٌخ ىذ يسننان،
كال سيما
ى
ي
ي
ً
كفي مك ً
المحاضر الجميكرية ، )ْ( "...كفي كتاب
اطف االجتماعات اإلسالمية ك

عني بالحكادث كالبدع
الم ِّ
(االعتصاـ)  -ى
حسبما قرىرهي األيصكليكف كجدناهي ذا طر ً
فيف:
طرؼ مف ي
ه
حيث ىك منيي عنوي
 " :كاذا تأىممنا المكركهى ٍ
تكىـ أف مخالفةى نيي الكر ً
ًٌ
ً
حيث
 ،فيستكم مع
اىية معصيةه مف ي
ي
المحرـ في يمطمؽ النيي  ،فربما يي ٌ ي
ً
صد عف ىذا اإلطال ً
غير أنوي ىي ُّ
المحرًـ في يمطم ً
أف
رؼ
اشترؾ مع
ى
ؽ الط ى
اآلخر ،كىك ٍ
ٌ
ى
ؽ المخالفة ى
المحرىـ مف ىذا
عقاب ،
تب عمى فاعمًو ذـ شرعي ،كال إثـ كال
عتبر مف
ي
ى
ه
حيث ال يتر ي
يي ى
فخالؼ ي
ً
كشارؾ المباح ً
أف ييطمقكا
إثـ كال
فيو ؛ ألف
الك ًجو
ى
عقاب ؛ فتحامكا ٍ
ى
ى
ى
المباح ال ذـ عمى فاعمو ،كال ى
-

جعؿ المكركىات كاسطة بيف المعصية كالطاعة إذ قاؿ

(ُ( ينظر  :المكافقات ُُِِ/
(ِ) صحيح البخارم ّ ، ِْ/كتاب الصكـ  ،باب صكـ يكـ الجمعة ( ،رقـ ، ) ُٖٗٔ ، ُٖٗٓ، ُْٖٗ :
صحيح مسمـِ َُٖ/كتاب الصياـ  ،باب كراىة صياـ يكـ الجمعة منفردان  ( ،رقـ ) ُُْْ ، ُُّْ :

(ّ( االعتصاـ ُِّّ/

(ْ( المكافقات ُُْٖ - ُُٕ/
7

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (8): 1-25

ً
ً
ُّ
أف
الطاعة ك
ثبت ىذا ككجدنا بيف
المعصية كاسطةن
عمى ما ىذا شأنو عبارةى المعصية  ،كاذا ى
يصح ٍ
ضد الطاعة ،فال ييطمؽ عميو لفظ المعصية " (ُ).
يدخؿ تحتيا المكركه؛ لـ يصح أف يتناكلو ٌ
كجعؿ اإلماـ الشاطبي المكركىات في بحثو األصكلي خاضعة لمسألة الكمية كالجزيئة  ،فيك

يرل أف المداكمة عمى المكركىات ىي التي تقدح في عدالة فاعميا  ،كفي ىذا المعنى يقكؿ

-

ِّ
ً
النرًد
بالكؿ؛
كالمعب بالشطر ً
كاف الفع يؿ مكركىان بالجزًء كاف ممنكعان
نج ك ٌ
رحمو ا﵀ تعالى  " :-إذا ى
و
ً
ً
تقدح
كقعت عمى غير
األشياء إذا
مثؿ ىذه
كسماع
بغير مقامروة،
ً
الغناء المكركًه  ،فإف ى
ٍ
مداكمة؛ لـ ٍ

ً
ً
محاسف
قدحت في عدالتً ًو " (ِ) ،ككذلؾ في قكلو  " :المكركهي في
داكـ عمييا؛
ٍ
في العدالةٍ ،
فإف ى
األكقات مع القد ًرة ً
ً
العادات كاإلسر ً
عميو لكاف جائ انز كما
بعض
بالجزء ،فمك تيًر ىؾ
اؼ ؛ فيك يم ه
ى
باح ي

ندب الشرعي إليو؛ ففي الحديث  (( :إذا
رؾ جممةن لكاف عمى
لك فعؿ ،فمك تي ى
ى
خالؼ ما ى
أكسع ا﵀ي
ى
(ّ)
حب أف يرل أثر نعمتًو عمى ً
ً
ً
ككثير
عبده)) (ْ) ...
عميكـ فأكس يعكا عمى أنفس يكـ ))  ،ك(( إف ا﵀ى يي ُّ ٍ
ه
ى
لكاف مكركىان " (ٓ) .
اس يكمُّيـ ى
ذلؾ كىكذا لك تى ى
مف ى
ذلؾ ؛ ى
رؾ الن ي
كلعؿ النظر في أقكاؿ اإلماـ الشاطبي المتقدمة الذكر حكؿ حقيقة المكركىات في األصكؿ

كالعقائد يي ِّ
مكننا مف القكؿ  :إف المكركىات الن ٍحكية في شرحو لأللفية ال تبتعد كثي انر عف ذلؾ ،
فيبدك أنو يجعؿ المكركىات في شرحو لأللفية كاسطة بيف الحسف كالممتنع كالنظر في استقراء
كالـ العرب ىك المعيار الذم يقربيا لمحسف أك لمممتنع ،كمصداؽ ذلؾ نجده فيما كرد عنو في

(ح ىس ًف ىك ٍج ًيو)
(كراىة تكرار الضمير) (ٔ) فقد
ى
عمؽ عمى ىذه الكراىة قائالن  " :كأما مسألة ى
(ٕ)
قبح
فالجميكر عمى أنو إنما تجكز في الشعر كأجازه الككفيكف  ...كانما فيو مف جية القياس ي

(ُ( االعتصاـ ِّٕٗ /
(ِ( المكافقات ُُِِ/

ِّ
اس  ،باب ما جاء في لبس الثياب لمجماؿ بيا  ( ،رقـ :
(ّ( ينظر  :مكطأ مالؾ بف أنسٓ ، ُّّٖ /كتاب المىب ي
ّّٕٓ )  ،اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف ْ ، ُٔٓ - ُْٔ/كتاب الصالة  ،باب شركط الصالة ،
( رقـ . ) ُُْٕ :
(ْ( ينظر  :بغية الباحث عف زكائد مسند الحارثِ ، َٔٔ/كتاب المباس كالزينة  ،باب فيمف كاف لو ماؿ
كيظير الفقر ( ،رقـ  . ) َٕٓ :السنف الكبرل لمبييقيّ ّٖٓ /كتاب صالة الخكؼ  ،باب الرخصة لمرجاؿ في
لبس الخز ( ،رقـ . ) َّٔٗ :
(ٓ( المكافقات َُِٖ/
(ٔ( ينظر  :المقاصد الشافية ُِْْ/
جائز في الكالـ كمو ،كىك الصحيح ،
(ٕ) قاؿ ابف مالؾ في شرح الكافية الشافية ُ " : َُِ/كىك عند الككفييف ه
ألف مثمو قد كرد في الحديث ،كقكلو في حديث أـ زرع ً :
(أعكر عينو اليمنى)
كشاحيا) كفي حديث الدجاؿ
(ص ٍفر
ى
ي
كفي كصؼ النبي  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  ( : -ىشثٍ يف أصابعو) كمع جكازه ففيو ضعؼ " .
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تكرار الضمير كىك غير معتبر مع السماع ؛ ألف القياس تابع لمسماع ال متٍبكع لو " (ُ) ،كفيما
كرد عنو في( كراىة الجزاء ب(كيؼ) كفؽ ما قرره البصرييف) (ِ) ،فبعد أف ذكر مذىب الككفييف

(ّ)
قياس ييدمو
القاضي بجكاز الجزاء ب(كيؼ) قياسان عمى ظركؼ المكاف كالزماف ؛ قاؿ  " :كىذا ه
السماعي ،إذ لـ تفعؿ العرب ذلؾ ،كلـ يكجد ليا الجزـ بكيؼ ،كاف كاف الجزـ بيا في المعنى
أصنع " (ْ)  ،كأيضان فيما كرد عنو حكؿ (كراىة ترخيـ
تصنع
صحيحان ،إذ جائز أف تقكؿ :كيؼ
ٍ
ٍ

االسـ الثالثي المجرد مف ىاء التأنيث كفؽ ما قرره البصريكف)

(ٓ)

 ،فبعد أف أشار إلى مذىب

مردكد
الككفييف القاضي بجكاز ترخيـ االسـ الثالثي بشرط أف يككف محرؾ الكسط ؛ قاؿ  " :كىذا
ه
أف يبقى بعد الترخيـ عمى
بالقياس كالسماع  ،أما القياس :فإف
المرخـ عند العرب البد ٍ
االسـ ي
ى

صكرة األسماء المعربة قبؿ :الترخيـ ،مف ككنو عمى ثالثة أحرؼ فأكثر؛ ألف األسماء المعربة ال
و و و
تككف عمى أقؿ مف ذلؾ إال ما حذؼ منو ،و
نادر ،كأما السماعي  :فإف
كابف كاسـ كدـ كيد ،كىك ه
اسـ تركتو بعد
ى
العرب لـ تترؾ يمرخمان في النداء إال عمى ثالثة أحرؼ فأكثر ،كلـ يكجد ليا ه

الترخيـ عمى أق ٌؿ مف ذلؾ ،فكاف ما يؤدم إلى مخالفة السماع يمطرحان " (ٔ).
فمف الكاضح أف اإلماـ الشاطبي في شرحو لأللفية لـ ً
يبف أحكاـ المكركىات عمى غير ىدل كال
قررىا عشكائيان  ،بؿ ألزـ نفسو بالرجكع كالنظر في كالـ العرب فما كافؽ كالميـ عمؿ بو  ،كما لـ

ييكافؽ كالميـ طرحو .
ب  -معايير الكراىة عند اإلمام َّ
الشاطبي في كتابو المقاصد الشافية

اعتناء بالغان بالرجكع إلى أصكؿ الن ٍحك العربي في تقرير األحكاـ
اعتنى اإلماـ الشاطبي
ن
الن ٍحكية كيقصد بأصكؿ الن ٍحك " أدلة الن ٍحك التي تفرعت منيا فركعو كفصكلو  ،كما أف أصكؿ
الفقو أدلة الفقو التي تنكعت في جممتو كتفصيمو  ،كفائدتو التعكيؿ في إثبات الحكـ عمى الحجة ،
كالتعميؿ كاالرتفاع عف حضيض التقميد إلى يفاع

(ٕ)

االطالع عمى الدليؿ " (ٖ) ،كيرل السيكطي

أف أصكؿ الن ٍحك " عمـ ييبحث فيو عف أدلة النحك اإلجمالية مف حيث أدلتو ككيفية االستدالؿ بيا
(ُ( المقاصد الشافية ِْْٖ/
(ِ) ينظر  :المصدر نفسو َُٔٗ/
(ّ) ينظر  :المصدر نفسو َُٖٔ/
(ْ( المصدر نفسو َُٔٗ/
(ٓ( ينظر  :المصدر نفسو ِِْٓ - ُِْ/
(ٔ( المصدر نفسو َِْٓ/

و
نيؼُّ .
ُّ
كيفى ىع أم ىشب كلـ يبميغ ،
ككؿ
الم ي
شيء يمرتىفع ىيفاع .ي
الـ ىيفىعة  ،كقد ٍأيفى ىع ى
(ٕ( " " يفع :ى
كغ ه
اليفاعي :التؿ ي
كالجارية ىيفى ىعة كاأليفاع جمعو "  .العيف ( مادة  :يفع) ُِِٔ /
(ٖ) لمع األدلة في أصكؿ الن ٍحك َٖ :
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(ُ)

 ،كيرل اإلماـ الشاطبي أف أصكؿ النحك إنما ايستنبطت كفؽ قكاعد معينة

المستد ٌؿ "
كحاؿ ي
قائمة عمى استقراء كالـ العرب  ،كفي ىذا المعنى يقكؿ  " :أصكؿ تمؾ القكانيف كعمؿ تمؾ
المقاييس كاألنحاء التي نحت العرب في كالميا كتصرفاتيا ،مأخكذان ذلؾ كمو مف استقراء

(ِ)
كمداخمة
كالميا "
كيرل أيضان إف ىذا االستقراء لـ يتـ لممتقدميف إال " مع يمزاكلة العرب ،ي
ً
كمقتضيات األحكاؿ ،التي ال يقكـ
ض ُّـ إلى ذلؾ مف القرائف
ى
كالميا ،كفى ٍيـ مقاصدىا ،إلى ما ىي ٍن ى
عد ىذا كمِّو ساغ ليـ أف يقكلكا :ىذا ييقاس ،كىذا ال ييقاس  ،ىذا يقكلو ىمف ال
مقاميا ،ىفب ى
ي
غيرىا ى
يقكؿ كذا  ،كىذا مما استيغني عنو بغيره ،إلى غير ذلؾ مف األحكاـ العامة التي ال ي ٍف ً
ضي بيا إال
ي
كعرؼ مآؿ ىمقاصدىا  ،كىذا أمر مقطكع بو عند أرباب ىذا الشأف ،
مف ا ى
طمع عمى مآخذ العرب ى
ؼ عميو ما يذكر " (ّ).
كمف فىيـ كالـ األئمة في تىىكالًيفيـ لـ ىي ٍخ ى
ى
كيمكف إجماؿ المعايير التي اعتمدىا اإلماـ الشاطبي في إطالقو كصؼ الكراىة عمى بعض

المغكية باآلتي :
التراكيب الن ٍحكية أك بعض األحداث
ٌ
ٔ  -السماع

ىك األصؿ األكؿ مف أصكؿ النحك  ،كالمنيؿ الذم اعتمده المتقدمكف في تقعيد القكانيف النحكية ،

كعرفو ابف األنبارم بأنو " الكالـ العربي الفصيح المنقكؿ بالنقؿ الصحيح الخارج مف ِّ
حد القمة إلى

ِّ
حد الكثرة " (ْ) ،كحده السيكطي بأنو " ما ثبت في كالـ ىم ٍف يكثؽ بفصاحتو ،فشمؿ كالـ ا﵀
أف
تعالى ككالـ نبيو  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -ككالـ العرب ،قبؿ بعثتو ،كفي زمنو ،كبعده ،إلى ٍ
ً
فسدت األلسنة بكثرة المكلٌديف نظمان كنث انر عف مسمـ أك كافر " (ٓ) ،كيرل اإلماـ الشاطبي أف
السماع أقكل األدلة (ٔ)  ،كأدلة النحك األخرل ال تقكـ إال عمى السماع  ،كلو في ىذا المعنى
ً
ركف القياس " (ٕ) ،كيقكؿ أيضان " :
أقكاؿ كثيرة صريحة فيك يقكؿ  " :إذا يعد ىـ السماع انيد ي
القياس و
آت مف كراء السماع " (ٖ)  ،كيرل أنو " ال رأم مع السماع ؛ ألنو نقؿ لغة  ،كالمغة ال
ت بالرأم " (ٗ) ،كأف " السماع ىك الحاكـ عمى القياس ،كليس السماع تابعان لمقياس ،فال يككف
تنثٍيب ي

(ُ( االقتراح في أصكؿ الن ٍحك كجدلو ِٓ :
(ِ( المقاصد الشافية َُِ/
(ّ( المصدر نفسو ّْْٗ/
(ْ( لمع األدلة ُٖ :
(ٓ( االقتراح ٕٔ :
(ٔ( ينظر  :المقاصد الشافية ُُْٔ/
(ٕ( المقاصد الشافية ّٕ/

(ٖ( المصدر نفسو َّٓٗ/
(ٗ( المصدر نفسو ُّّْ/
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القياس حاكمان عمى السماع "

(ُ)

 ،كأف " قكؿ إماـ الصنعة ( :قؼ حيث كقفكا ثـ فسِّر)
(ّ)

.

(ِ)

أص هؿ

ط بمقاصده "
أص هؿ
يفيموي حؽ الفيـ إال مف قتؿ كالـ العرب عممان كأحا ى
ه
عظيـ ،ال ي
كمف المسائؿ التي كصفيا اإلماـ الشاطبي بالكراىة اعتمادان عمى معيار السماع  :مسألة الجزاء
ب(كيؼ)  ،فقد ذكر اإلماـ الشاطبي في حديثو عف عكامؿ الجزـ كقكع خالؼ بيف البصرييف

كالككفييف في حكـ الجزاء ب(كيؼ) فمذىب البصرييف عدـ الجزاء بيا  ،ككراىة الجزاء بيا قد

كليست مف حركؼ الجزاء ،كمخرجيا عمى الجزاء
كردت عف سيبكيو في قكلو  " :ىي مستكرىةه،
ٍ
؛ ألف معناىا :عمى أم و
أكف " (ْ) ،كمذىب الككفييف جكاز الجزاء بيا  ،قياسان عمى
تكف ٍ
حاؿ ٍ
أكف ) في أم
ظركؼ الزماف كالمكاف ؛ لمالقاتيا إياىا في المعنى إذ كاف معنى ( كيفما ت يك ٍف ٍ
و
حاؿ ت يك ٍف أكف (ٓ) كذىب اإلماـ الشاطبي إلى القكؿ بعدـ الجزاء بيا ؛ " لعدـ السماع  ،ال ألجؿ
القياس ،إذ ىك قاب هؿ لمجزاء بيما " (ٔ).

كمعيار الكراىة في ىذه المسألة مخالفة المسمكع مما جاء في كالـ العرب ؛ فاإلماـ الشاطبي

يرل أف قياس الككفييف " ييدمو السماعي إذ لـ تفعؿ العرب ذلؾ كلـ يكجد ليا الجزـ ب(كيؼ) ،كاف
كاف الجزـ بيا في المعنى صحيحان ،إذ جائز أف تقكؿ  :كيؼ تصنع أصنع " (ٕ).

ِ -القياس

كيعنى بو " حم يؿ غير المنقكؿ عمى المنقكؿ إذا كاف في معناه  ،كرفع الفاعؿ كنصب المفعكؿ
ي
في كؿ مكاف كاف لـ يكف ُّ
كؿ ذلؾ منقكالن عنيـ  ،كانما لما كاف غير المنقكؿ عنيـ مف ذلؾ في

معنى المنقكؿ كاف محمكالن عميو  ،ككذلؾ ُّ
كؿ مقيس في صناعة اإلعراب " (ٖ) ،كيرل اإلماـ
الكالـ عمى قياس كالـ العرب ،فإذا اطمؽ القكؿ فيو فيك
الشاطبي " أف ًعٍمـ الن ٍحك إنما ىك
ي
محمك هؿ عمى أصمو الذم يبني عميو " (ٗ) ،ك" أف القياس في العربية ييطمؽ عمى كجييف  :أحدىما

أف ييٍم ىحؽ بكالـ العرب ما ليس منو لجامع بينيما مف غير أف يي ٍبحث :ىؿ قالتو العرب أك لـ تىيقمو
؟ ؛ ألف االستقراء قد أفادنا أنيا لك تكممت بو لكاف عمى ىذا الن ٍحك يقينان أك غمبةى ظى ٍّف  ،كذلؾ

(ُ( المصدر نفسو َُّْ/
(ِ( الكتاب ُِٔٔ/

(ّ( المقاصد الشافية َِٓ/
(ْ( الكتاب ّ ، َٔ/كينظر  :المقاصد الشافية َُٔٗ/
(ٓ( ينظر  :المقاصد الشافية َُٔٗ - َُٖ/
(ٔ( المصدر نفسو َُٔٗ/
(ٕ( المصدر نفسو َُٔٗ/

(ٖ( اإلغراب في جدؿ اإلعراب ْٔ - ْٓ :
(ٗ) المقاصد الشافية ُْْٗ/
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كرفع الفاعؿ كالمبتدأ كنصب الحاؿ كالمفعكؿ بو إذا ذكر الفاعؿ ...كالثاني أف تقيس أيضان مالـ

تىيقمو عمى ما قالتو ،لكف بعد البحث كالتنقير :ىؿ تكممت بو العرب أـ ال ؟ فإف كانت قد تكممت
استى ٍق ىرٍيناه في المسألة ،كنترؾ القياس فال نمتفتو كا ٍف
بو لزمنا العم يؿ عميو كاف خالؼ
القياس الذم ٍ
ى
لـ تكف قد تكممت بو أجرينا فيو ما حصؿ لنا مف القياس كحممناه عمى األكثر  ،كىذا كالمصادر،

كاألفعاؿ المضارعة الجارية عمى الماضية كبالعكس" (ُ).

أف ال ييقضى بالقياس حتى " يتبيف مف االستقراء إلييا بكثرة مجيئيا في
كشرط اإلماـ الشاطبي ٍ
(ِ)
الكالـ فإذا لـ يكف ذلؾ ،فيجب الكقكؼ مع السماع ؛ لئال ندعي عمى العرب ما ال نعرؼ "
كمف المسائؿ التي كصفيا اإلماـ بالكراىة استنادان عمى معيار القياس :مسألة تسكيف أكاخر

المعتمة في الجزـ
األفعاؿ المعتمة في الجزـ  ،كفييا ذكر اإلماـ الشاطبي أف حذؼ أكاخر األفعاؿ ي
الزـ  ،كاعتؿ لذلؾ بكراىة جاءت في قكلو  ":كانما يحذفت ىذه األحرؼ في الجزـ يليخالؼ
ه
أمر ه

فع ألنو لما كاف الرفع بالحركة كىك األص يؿ فييا  ،ثـ استثقمت فبقي لفظ الكاك كالياء
الجزـ الر ى
ي
(ّ)
ساكنان كرىكا أف ينككا السككف فييما ؛ فيبقى المفظ في الجزـ كما كاف في رفع فحذفكىما " .

كالمعيار الذم بنى عميو اإلماـ الشاطبي الكراىة في ىذه المسألة ىك مخالفة القياس ؛ ألف إسكاف
(ْ)

 ،كاف كاف ممتنعان قياسان  ،كىذا ما عبر عنو رحمو

المعتمة اآلخر كارد سماعان
أكاخر األفعاؿ ي
أمر البد منو في القياس فإف
ا﵀ تعالى بقكلو  " :أف حذؼ حرؼ العمة مف آخر الفعؿ لمجازـ ه
السماع ال يمزـ فيو ىذا " (ٓ).
ٖ -السماع والقياس

كصؼ اإلماـ الشاطبي بعض المسائؿ الن ٍحكية بالكراىة نظ انر إلى ما فييا مف مخالفة القياس
المتصرؼ  ،كىي مف
كالسماع معان  ،كمف ىذه المسائؿ  :مسألة تقديـ التمييز عمى عاممو ي
المسائؿ الخالفية المشيكرة بيف النحاة فالجميكر مف البصرييف ذىبكا إلى القكؿ بمنع تقديـ التمييز

(ُ( المصدر نفسو ِّْْ - ِّّ/
(ِ) المصدر نفسو ّٓٗٗ/
(ّ( المصدر نفسو ُِّْ/

(ْ( ذكر اإلماـ الشاطبي أف إسكاف الفعؿ المعتؿ اآلخر في الجزـ جاء في الشعر كفي الكالـ كمما جاء في
ىف لىـ تىرم قىٍب ًؿ أ ً
ًً
ضح ي ً
ىس ٍي ىانر ىي ىمانًىيا  ،فقدر الجزـ في
الشعر قكؿ عبد يغكث  :ىكتى ٍ ى
ؾ مِّني ىش ٍي ىخةه ىع ٍبشميةه  ...ىكأ ٍ ٍ ى ٍ
ؼ ىد ىركان ىكىال تى ٍخشى ﴾ [طو ]ٕٕ:عمى
األلؼ ،فمذلؾ لـ يحذفيا  ،كمما جاء في الكالـ قكؿ ا﵀ تعالى ﴿:ال تى ىخ ٍ
ً
صبً ٍر ﴾ [يكسؼ ]َٗ:بإثبات الياء في ركاية قنبؿ عف ابف كثير كلكف ىذه
قراءة حمزة ،كقكلو ﴿:ىم ٍف ىيتقي ىكىي ٍ
الشكاىد غير يمعتبرة في القياس لقمتيا  ،كأيضان فإف األبيات تحتمؿ اشباع الحركات ضركرة  ،كاآليات محتممة
لكجكه التأكيؿ  .ينظر  :المقاصد الشافية َُِْ- ِّٔ/

(ٓ( المقاصد الشافية ُِّٔ/
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يد نفسان  ،كعندم عشركف درىمان  ،كذىب بعض أىؿ
عمى عاممو المتصرؼ  ،نحك :
طاب ز ه
ى
(ُ)
تصرؼ اعتمادان عمى السماع
الم ِّ
الككفة منيـ الكسائي القكؿ بجكاز تقديـ التمييز عمى عاممو ي

كصحح اإلماـ الشاطبي مذىب البصرييف
يد  ،كعندم درىمان عشركف (ِ) ،
فيقاؿ :
طاب نفسان ز ه
ٌ
ى
ي
الصحيح
المتصرؼ نظ انر إلى القياس كالسماع معان فقاؿ  " :ك
ي
القائؿ بمنع تقديـ التمييز عمى عاممو ي
نادر
لس ًم ىع  ،لكنوي لـ يي ٍس ىمع إال ان
منع ذلؾ مف جية القياس كالسماع  ،أما السماعي  :فمك ى
كاف مقكنال ي
الشعر الذم ىك ُّ
ً
القياس :فإف
العرب تمتنعي منو قصدان  ،كأما
محؿ الضركرة  ،فدؿ عمى أف
في
ى
ي
ً
ً
مكضع ًو األصمي،
أف ينقمكهي عف
أف
التمييز ىنا منقك هؿ مف
ى
يككف فاعالن ،فكرىكا ٍ
الفاعؿ ،فأصموي ٍ
ى
(ّ)
ً ً
كاف الفاع يؿ ال يتقد يـ عمى عاممو " .
كىك أف يؤخركهي عف
العامؿ فيو؛ إ ٍذ ى
كمعيار الكراىة لدل اإلماـ الشاطبي كما ىك كاضح مما تقدـ ىك مخالفة ما جرت عميو سنف

العربية سماعان كقياسان .
ٗ  -اإلجماع

(ْ)

 ،كقد عبر

كيراد باإلجماع في االصطالح الن ٍحكم " إجماع نحاة البمديف :البصرة كالككفة "
ي
اإلماـ الشاطبي عف أىمية ىذا المعنى في كتابو المقاصد الشافية بعبارات دع ىـ بيا تصكيب
جائز بإجماع مف الفريقيف البصرييف
المسائؿ أك االحتجاج ليا أك خالؼ ذلؾ منيا " :
ه
كالككفييف" (ٓ) " ،كىك متفىؽ عميو بيف أىؿ البمديف " (ٔ) " كالمسألة مختمؼ فييا بيف أىؿ

البمديف "

(ٕ)

(ٗ).

مختمؼ فييا بيف أىؿ البمديف "
" ،كىذه المسألة
ه

(ٖ)

 " ،ال مخالفة بيف الفريقيف " (ٗ).

كمف عبارات اإلماـ الشاطبي التي ُّ
تدؿ عمى تمسكو باإلجماع كأصؿ مف أصكؿ الن ٍحك قكلو
األصكلييف كاجماع
صراحة  " :مخالفة إجماع الن ٍحكييف كمخالفة إجماع الفقياء كاجماع
ٌ

بالف ار ً ً
ؽ ،حبًيبيا ،كما ىكاف ىن ٍفسانً ،
ً
يب  ،البيت لممخبؿ السعدم ،
ؽ ،تىط ي
(ُ( منيا قكؿ الشاعر  :أىتى ٍي يج ير لىٍيمىى ،بالف ار ً ى ى ى ى ى
كقيؿ  :ألعشى ىمداف  ،كقيؿ  :لقيس بف معاذ  ،كىك مف شكاىد  :المقتضب ّ\ّٕ ،عمؿ الن ٍحك البف الكراؽ

ُ\ّّٗ  ،الخصائص ِ\ّٖٔ  ،الالمع العزيزم ُِْٕ  ،شرح المقدمة المحسبة ِ\ُّٖ  ،التعميقة عمى
المقرب َِٔ .

(ِ( ينظر  :المقاصد الشافية ّ.ْٓٓ- ِٓٓ/
(ّ( المصدر نفسو ّ.ْٓٓ/
(ْ( االقتراح . ُٓٗ :
(ٓ) المقاصد الشافية ِٕٓ/
(ٔ( المقاصد الشافية ْْْٕ/
(ٕ( المصدر نفسو ّٖٓ/

(ٖ( المصدر نفسو ُّٓٓ/
(ٗ( المصدر نفسو ِّٖٕ/
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و
مسألة منو فإجماعيـ حجة كمخالفيـ مخطئ " (ُ)،
المحِّدثيف ،كك ٌؿ عمـ اجتمع أربابو عمى
كقكلو  " :كأنت ترل ما في مخالفة اإلجماع مف لزكـ الخطأ لممخالؼ ؛ إذ الناس مجمعكف عمى

خطأ مف خالؼ اإلجماع  ،كعمى تخطئة مف خطأىـ " (ِ)  ،كقكلو " :
ظاىر كالمو ىنا مخالفةي
ي
(ّ)
عي أصميو المنقكؿ حجة ؛
شر
فف
كؿ
في
اإلجماع
أف
"
:
كقكلو
.
ما اتًُّفؽ عميو ،كىك ممنكعه "
ى
ٌ
(ْ)

ُّ
الحؽ أرم الجماعة "
 ،كقكلو أيضان " :

(ٓ)

 ،كرأل

معصكـ عمى الجممة "
اإلجماع
ألف
ى
ه
يد ا﵀ مع
اإلماـ الشاطبي أف "
خرؽ اإلجماع ممتنعه  ،كصاحبو مخطئ قطعان ؛ ألف ى
ى
الجماعة (ٔ) " (ٕ).

كمف المسائؿ التي كصفيا اإلماـ الشاطبي بالكراىة نظ انر إلى اإلجماع  :مسألة كجكب اضمار

(أف) بعد الـ الجحكد  ،فقد ذكر اإلماـ الشاطبي في حديثو عف نكاصب األفعاؿ أف (أف)
ٍ
ليقكـ  ،كال يجكز أف
الناصبة لمفعؿ تضمر كجكبان إذا كقعت بعد كاف المنفية  ،نحك  :ما كاف ز ه
يد ى
(ٖ)

 ،كنص اإلماـ الشاطبي عمى عمة كجكب اإلضمار بقكلو " :

يد ألف يقكـ
ييقاؿ  :ما كاف ز ه
كانما لزـ اإلضمار ىنا دكف ما تقدـ ؛ ألف الـ الجحد جكاب لفعؿ ليس تقديره تقدير اسـ  ،كال

يد ليخرىج
كاف ز ه
لفظو لفظ االسـ ،كىك الفعؿ الداخؿ عميو السيف أك سكؼ  ،فقكلؾ  ( :ما ى
يد سيخريج  ،أك سكؼ يخريج ؛ فكرىكا في الجكاب إظيار (أف) ألف ظيكرىا
كاف ز ه
األصؿ فيو :ى
يحقؽ تقدير االسـ  ،فيخرج بذلؾ عف مذىب الجكاب " (ٗ).

)

يد
يد
ى
اب منفي لمف قاؿ  :كاف ز ه
كاف ز ه
ليفعؿ  ،جك ه
كبسطي ما ذكره اإلماـ الشاطبي أف قكلىيـ  :ما ى
سيفع يؿ أك سكؼ يفع يؿ  .كبيذا يككنكا قد جعمكا المقابؿ لمفعؿ المكجب فعالن منفيان  ،إم مف جنسو

يفعؿ لكاف المقابؿ لمفعؿ المكجب اسمان ؛
ألف ى
كاف ز ه
يد ٍ
 ،كلك أظيركا ٍ
(إف) مع الالـ كقالكا  :ما ى
(أف) بعد الـ الجحكد ؛ ألف في جعؿ
أف مع الفعؿ تيقدر بمصدر ؛ فعميو كرىكا إظيار ٍ
ألف ٍ
كبعدان عف التشاكؿ .
المقابؿ لمفعؿ اسمان تحقيقان لمتنافر ي
ي

(ُ( المصدر نفسو ُِٕ/
(ِ( المصدر نفسو ُّٗٗ/
(ّ( المصدر نفسو ّْْٓ/
(ْ) المصدر نفسو ُّٗٗ/
(ٓ( المصدر نفسو ِٖٖ/

نص الحديث النبكم الشريؼ (( يد ا﵀ مع الجماعة ))  :سنف الترمذم ْ ، ّٔ/أبكاب الفتف  ،باب
(ٔ( ينظر في ِّ
باب ما جاء في لزكـ الجماعة  ( ،رقـ  ، ) ُِٔٔ :اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف َُ  ، ّْٖ /باب

طاعة األئمة  ،ذكر إثبات معكنة ا﵀ جؿ كعال الجماعة كاعانة الشيطاف مف فارقيا  ( ،رقـ ) ْٕٕٓ :
(ٕ( المقاصد الشافية ِٓٓٔ/

(ٖ) ينظر  :المصدر نفسو َّٔ/
(ٗ( المقاصد الشافية ِّٔ/
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كمعيار الكراىة لدل اإلماـ الشاطبي في ىذه المسألة كما نص عميو ىك مخالفة اإلجماع

أعرؼ بكالـ العرب
قرره " جمةي الن ٍحكييف كىـ
ي
فقد ذكر أف كجكب إضمار (أف) بعد الـ الجحكد ٌ
ألف ذلؾ راجع إلى صحة ظيكر (أف) كعدـ صحتو فالجميكر عمى جكاز ظيكرىا في نحك :ما

ليقكـ " (ُ).
كاف ز ه
لتسبني  ،كلزكـ إضمارىا في :ما ى
جئتي ىؾ ي
يد ى
ج  -مظاىر الكراىة لدى اإلمام َّ
الشاطبي في كتابو المقاصد الشافية

تنكعت المظاىر المغكية التي احتكـ إلييا اإلماـ الشاطبي في اطالقو مصطمح الكراىة عمى

المغكية كمف أبرزىا :
بعض التراكيب الن ٍحكية أك بعض األحداث
ٌ
ُ -الثقل

كصؼ في الكممة يستدعي االتجاه بيا إلى التخفيؼ " (ِ) .
كيراد بو "
ه
ي
المحدد في أثناء حديثو عف شركط النقؿ  ،فذكر أف مف شركط
أشار اإلماـ الشاطبي إلى ىذا ي

أف ال ييؤدم إلى صكر ال نظير ليا في المسمكع عف أبنية العرب
النقؿ ٍ
كالصكر المعدمة النظير كىي :
ًُ -ف يعؿ  :فيذه الصكرة تيعدـ جممة فال تكجد في األسماء كال في األفعاؿ .
ِ -في ًعؿ :فيذه الصكرة تيعدـ في األسماء خاصةن  ،كتككف في األفعاؿ كثي انر  ،نحك :
كىذاف البناءاف كما يرل اإلماـ الشاطبي " لما يعًدـ نظيرىما في األسماء ؛ كرىكا

ب (ّ).
ض ًر ى
ي
أف يأتكا في
ٍ

النقؿ بصكرة غير مكجكدة  ،كأيضان فعمة امتناع البناءيف مكجكدة في ىذا النقؿ كىك استثقاؿ
و
كسر أك مف و
ضـ إلى و
فاصؿ بينيما " (ْ).
ضـ مف غير
كسر إلى ٍّ
الخركج مف ٍّ

ِ -اإلجحاف

أجحؼ ً
بعبده) كمفىوي ما ال يطيقيو "
مستعار مف قكًليـ( :
الفاحش
النقص
كيراد بو "
ى
ي
ي
ي
ه
المغكية كاستشعا انر
المغكيكف تخفيفان مف تبعات الصنعة
المحدثيف بأنو " حكـ أجراه
ٌ
ٌ
كعرفو أحد ي
بتعسفيا فيما تمتبس فيو الدالالت " (ٔ).
(ٓ)

.

المجرد مف ىاء
أشار اإلماـ الشاطبي إلى ىذا المحدد في حديثو عف ضكابط ترخيـ االسـ ي
التأنيث فذكر أف مف بيف تمؾ الضكابط  :أف يككف رباعيان فما فكؽ  ،فال ييقاؿ في قى ىمر يا قى ىـ كال
(ُ( المصدر نفسو َّٔ/
المصطمحات الن ٍحكية كالصرفية لمدكتكر سمير المبدم  ( :باب الثاء) ّٔ
(ِ( معجـ ي
(ّ( المقاصد الشافية َٖٕ/
(ْ( المصدر نفسو ُٖٕ/
(ٓ( التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ ّٗ :

غكم في كتاب سيبكيو  -دراسة في استقرائو كاصطالحو كعممو  ، ّٖٖ :بحث منشكر في جامعة
(ٔ( الفرار المٌ ٌ
بابؿ  /كمية التربية األساسية  ،إعداد  :صالح كاظـ عجيؿ  ،العدد ُٔ  ،حزيراف َُِْ ـ .
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نحك ذلؾ (ُ) ،كرد اإلماـ الشاطبي عمة امتناع العرب عف ترخيميو إلى كراىة حذؼ أصؿ مف

كيستنكر أف يصير بناء الثالثة إلى بناء الحرفيف مف غير ضركرة كذلؾ ؛
األصكؿ بقكلو  " :ي
ألنيـ التزمكا أف ال يجاكزكا الثالثة ؛ ألف قصدىـ في الترخيـ أف يقربكا االسـ إلى بنات الثالثة،
فما كاف عمى خمسة أخرؼ صيركه إلى األربعة ،كما كاف عمى أربعة صيركه إلى الثالثة ،

كالثالثة ُّ
أخؼ األسماء عندىـ ،فكرىكا أف ينتقصكه ؛ إذ كاف قصدىـ أف ينتيكا إليو " (ِ).

ّ -المبس

كيراد بو " اختالط األمر حتى ال ييعرؼ لو كجو " (ّ).
ي
كعرفو أحد الباحثيف بأنو " غمكض معاني األلفاظ كالتراكيب  ،كصعكبة فيـ المقصكد منيا مما
المتكمـ أحيانان عف المقاييس المألكفة في العربية إلى مقاييس أيخرل تخمصان مف
ييؤدم إلى خركج ي
ىذا الغمكض " (ْ).
كيمكف أف نمتمس اإلشارة إلى ىذا المحدد لدل اإلماـ الشاطبي في حديثو رحمو ا﵀ تعالى عف

أحكاؿ كاعراب الفعؿ المعتؿ اآلخر ؛ إذ نبو عمى أنو يجب حذؼ أكاخر األفعاؿ المعتمة اآلخر

فيقاؿ  :لـ يسع لـ يدعي لـ ً
يرـ  ،ثـ رد عمة كجكب حذؼ
نحك  :يسعى  ،يدعك يرمي عند الجزـ  ،ي
ى
أكاخر األفعاؿ المعتمة عند الجزـ إلى كراىة بقاء المفظ في الجزـ كما كاف الرفع بقكلو  " :كانما

يحذفت ىذه األحرؼ في الجزـ ليخالؼ الجزـ الرفع ؛ ألنو لما كاف الرفع بالحركة كىك األصؿ
فييا ثـ استثقمت فبقي لفظ الكاك كالياء ساكنا كرىكا أف ينككا السككف فييما فيبقى المفظ في الجزـ
كما كاف في رفع ،فحذفكىما "

(ٓ)

ْ -نقض الغرض

كيراد بو كما يرل اإلماـ الشاطبي " الرجكع عما ىعزمكا عمى الخركج عنو " (ٔ) ككاف ابف جني قد
ي
يحد نقض الغرض
كضع في الخصائص بابان بعنكاف (في االمتناع مف نقض الغرض) كلـ ٌ

(ُ( ينظر  :المقاصد الشافية َِْٓ - ُْٗ /
(ِ( المصدر نفسو ِِْٓ - ُِْ/
المصطمحات الن ٍحكية كالصرفية لمدكتكر سمير المبدم (باب  :الالـ ) ََِ :
(ّ( معجـ ي
(ْ( عمة أمف المبس في المغة العربية ٖ - ٕ :
(ٓ( المقاصد الشافية ُِّْ/

(ٔ( المقاصد الشافية ْ . ُِْ/كلـ أقؼ في حدكد اطالعي عمى تعريؼ لمفيكـ نقض الغرض الذم كظفو
الن ٍحكيكف في مؤلفاتيـ .
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بتعريؼ صريح  ،كلكنو اكتفى بتشبيو بالبداء (ُ) " .كالبداء ىك " :أف تأمر المكمؼ الكاحد بنفس
ما تنياه عنو عمى الكجو الذم تنياه عنو كالكقت الذم تنياه فيو عنو " (ِ).

المشبية المعرفة
ككرد ىذا المحدد لدل اإلماـ الشاطبي في حديثو عف عمة امتناع جر الصفة ي
باأللؼ كالالـ لمعمكليا المضاؼ إلى ضمير يعكد عمى المكصكؼ (ّ) بقكلو  " :كأما امتناع

(الح ىس ًف ىك ٍج ًيو) فألنو اجتمع فيو أمراف مكركىاف ،الجمعي بيف األلؼ كالالـ كاإلضافة ،إذ ال يجكز
ى
و
إال في ىذا الباب  ،كفي الع ىدد قميال ،كتى ٍكرار الضمير ،إذ ُّ
كؿ
مسألة يتكرر فييا الضمير قميمةي
ى
ي

(الك ٍجو) إلى
االستعماؿ كقبيحةه عند األئمة مف جية القياس ؛ ألنو إذا كاف نقمييـ
ى
الضمير مف ى
الصفة مقتضيان لترؾ اإلتياف بو كاف اإلتياف بو كالرجكع عما ىعزمكا عمى الخركج عنو ،كذلؾ
قض الغرض " (ْ).
ىن ي

ٔ -مخافة السماع

كرد ىذا المظير لدل اإلماـ الشاطبي في حديثو عف الضمائر حيث ذكر أف لمضمائر يرتبان
المتكمـ إذا تكالت الضمائر مجتمعة يمراعاة ىذه الرتب  ،فيمتزـ بالبدء
مختمفة  ،كيجب عمى ي
ً
بالمتكمـ ؛ " ألنو يدؿ عمى المراد بنفسو ،كبمشاىدة
مدلكلو  ،كأيضان
باألقرب قبؿ األبعد  ،ي
فيبدأ ي
فإنو بعيد عف الصالحية لغيره ،كيميو ضمير المخاطب؛ ألنو يدؿ عمى المراد بو
حاضر أك غائبان
ان
عمى سبيؿ االختصاص ،كيميو ضمير الغائب ؛ ألنو دكنيما " (ٓ) ،فتقكؿ  :أعطتنيو  ،بتقديـ

المتكمـ (الياء) عمى ضمير الغائب (الياء)  ،كال تقكؿ  :أعطاىكني ؛ كانما امتنع مثؿ
ضمير ي
ىذا القكؿ لعمة

العرب قاؿ  :كانما
قبيح ال تىتىكمـ بو
ذكرىا اإلماـ الشاطبي  -نقالن عف سيبكيو  -بقكلو  " :ألنو ه
ي
قبح عند العرب ؛ كراىيةى أف ىيبدأ المتكمـ في ىذا المكضع باألبعد قبؿ األقرب " (ٔ).
ي
كمحدد الكراىة في ىذه المسألة ىك المسمكع عف العرب فمـ يرد عنيـ تقديـ الضمير األبعد عمى

الضمير األقرب ؛ لعمة منطيقة تجعؿ لمقريب رتبة تسبؽ البعيد .

ٕ -مخالفة القياس

نجد اإلشارة إلى ىذا المظير لدل اإلماـ الشاطبي في حديثو عف حركؼ الجزاء التي تجزـ فعميف

 ،كتحديدان عند بيانو حكـ جزـ جكاب الشرط إذا كاف يمضارعان  ،كفعمو ماضيان  ،حيث ذكر اإلماـ
(ُ( الخصائص ِّّٓ/
غكية لمعسكرم َٔ :
(ِ) الفركؽ المٌ ٌ

(ّ( ينظر  :المقاصد الشافية ُِْْ - َِْ/
(ْ( المصدر نفسو ُِْْ/
(ٓ( المصدر نفسو ُُّٕ/
(ٔ( المقاصد الشافية ُ ، ُّٕ /كينظر  :الكتاب ِّْٔ - ّّٔ/
07

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (8): 1-25

يكرمؾ
الشاطبي أنو يجكز في ىذه الحالة جزـ الجكاب كيجكز أيضان رفعو  ،فتقكؿ ٍ :
إف أكرمتني أ ي
(ُ)
سكغ رفع جكاب الشرط
ىك " مجيء فعؿ الشرط ماضيان؛ ألنوي
 ،كا ٍف أكرمتني أ ٍ
يكرمؾ  ،كالذم ٌ

إذا كاف ماضيان لـ يظير فيو عمؿ الجازـ ،فحسف اإلتياف بعده بما ال ينجزـ ،عمى حد ما لك أتى

(ِ)
سكغ جزـ جكاب الشرط ىك كراىة أشار إلييا اإلماـ الشاطبي بقكلو " :
قبؿ الشرط " كالذم ٌ
كذلؾ ؛ ألف العرب مما يكرىكف أف تعمؿ (إف) أك غيرىا مف أدكات الجزاء في لفظ الفعؿ جزمان،

ثـ ال يككف ليا جكاب ينجزـ " (ّ).

كمظير الكراىة الذم كرد في قكؿ الشاطبي أعاله تيرد إلى مخالفة القياس كىك إعماؿ حركؼ
المجازاة في فعؿ الشرط كجكبو .

ٖ -اختالف األجناس

كردت اإلشارة إلى ىذه الظاىرة لدل اإلماـ الشاطبي في حديثو عف حكـ إبداؿ المستثنى مف
القكـ إال دابة
المستثنى منو إذا كاف منقطعان كاقعان بعد كالـ منفي أك شبو منفي  ،نحك  :ما جاء ي
كبيف اإلماـ الشاطبي أف الحكـ في ىذا المكضع النصب بإطالؽ إال عند بني تميـ فإنو جاء
ى

القكـ إال دابةن أك
عنيـ اإلبداؿ  ،فيجكز عندىـ النصب عمى االستثناء كاإلبداؿ  ،ي
فيقاؿ  :ما ى
جاء ي
جاء
دابةه كخالفيـ أىؿ الحجاز في ذلؾ فالنصب ىك الحكـ الكاجب عندىـ ال غير .ي
فيقاؿ  :ما ى
(ْ)

بؿ كاف الحكـ عندىـ كذلؾ لكراىة أشار إلييا اإلماـ الشاطبي بقكلو  " :كانما

القكـ إال دابةن
ي
نصب أىؿ الحجاز ىذا؛ ألنو ال يصح فيو اإلبداؿ حقيقة مف جية أف المستثنى ليس مف جنس

أف يبدلكا اآلخر مف األكؿ ،
المستثنى منو ،قاؿ سيبكيو( :جاءكا بو عمى معنى :كلكف ،ككرىكا ٍ
فح ًم ىؿ عمى معنى  :كلكف) " (ٓ).
فيصير كأنو مف نكعو  ،ي
ألنو لما

كمظير الكراىة الذم ذكره اإلماـ الشاطبي كما يظير ىك تخالؼ األجناس؛
ُّ
المستثنى في قكلؾ :
المستثنى منو ك ي
كاف البدؿ في االستثناء يدؿ عمى أف المستثنى بعضان مف ي
القكـ إال دابةن) ليس مف جنس المستثنى منو  ،كليس بعضان منو ؛ فعميو كرىكا اإلبداؿ
(ما جاء ي

فيو .

(ُ( ينظر  :المقاصد الشافية ُِّٔ - ُُّ/
(ِ( المصدر نفسو ُّّٔ/
(ّ( المصدر نفسو ُّْٔ - ُّّ /
(ْ( ينظر  :المصدر نفسو ُّّٔ/

(ٓ( المصدر نفسو ّ ، ِّٔ - ُّٔ/كينظر في نص سيبكيو  :الكتاب ُِّٗ/
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الخاتمة

ال بد في نياية البحث مف ذكر أبرز نتائجو باختصار :

ٔ .الداللة المعجمية لمكراىة في الغالب تأتي بمعنى اإلجبار كالقسر.

ٕ .اختمفت داللة المكركه عند أئمة الفقياء باختالؼ منظكرىـ لممكركه كأزمانيـ.

ٖ .جعؿ اإلماـ الشاطبي المكركىات في بحثو األصكلي كاسطة بيف المحرمات كالمباحات
كأخضعيا لمسألة الكمية كالجزيئة .

ٗ .جعؿ اإلماـ الشاطبي المكركىات في بحثو النحكم كاسطة بيف الحسف كالممتنع كالنظر في
استقراء كالـ العرب ىك المعيار الذم قربيا إلى الجائز أك الممتنع .

٘ .المعايير التي اعتمدىا اإلماـ الشاطبي في اطالقو كصؼ الكراىة عمى بعض الظكاىر

المغكية ىي  :السماع  ،القياس  ،السماع كالقياس معان  ،اإلجماع .

 .ٙتنكعت محددات الكراىة لدل اإلماـ ككاف أبرزىا  :الثقؿ  ،اإلجحاؼ  ،المبس  ،نقض
الغرض مخالفة السماع  ،مخالفة القياس  ،اختالؼ األجناس .
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المصادر والمراجع
• القرآن الكريم

ٔ.

اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف  ،ابف حباف  ،أبك حاتـ محمد بف حباف (ت ّْٓىػ) تحقيؽ :

شعيب األرنؤكط  ،مؤسسة الرسالة  -بيركت  ،الطبعة األكلى عاـ ُٖٖٗ ـ

ٕ.

االعتصاـ  ،الشاطبي  ،إبراىيـ بف مكسى الغرناطي (ت َٕٗىػ) تحقيؽ  :الجزء األكؿ :محمد بف عبد

الرحمف الشقير  ،الجزء الثاني  :سعد بف عبد ا﵀ آؿ حميد  ،الجزء الثالث  :ىشاـ بف إسماعيؿ الصيني  ،دار

ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع  -المممكة العربية السعكدية  ،الطبعة األكلى عاـ ََِٖ ـ
ٖ.

اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلمع األدلة  ،أبك بركات األنبارم  ،عبد الرحمف بف محمد بف عبيد ا﵀

(تٕٕٓىػ) ،تحقيؽ  :سعيد األفغاني  ،مطبعة الجامعة السكرية د  .ط  ،عاـ ُٕٓٗـ
ٗ.

االقتراح في أصكؿ النحك كجدلو  ،السيكطي  ،عبد الرحمف بف أبي بكر (تُُٗىػ)  ،تحقيؽ  :محمكد

فجاؿ  ،دار القمـ  -دمشؽ  ،الطبعة األكلى  ،عاـ ُٖٗٗ ـ .

٘.

بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث  ،ابف أبي أيسامة  ،أبك محمد الحارث بف محمد

(ت ِِٖىػ)  ،المنتقي  ،أبك الحسف نكر الديف عمي (ت َٕٖ ىػ)  ،تحقيؽ  :حسيف أحمد صالح الباكرم ،
مركز خدمة السنة كالسيرة النبكية  -المدينة المنكرة الطبعة األكلى  ،عاـ ُِٗٗ ـ

.ٙ

تاج العركس مف جكاىر القامكس ،

تحقيؽ  :مجمكعة مف المحققيف  ،دار اليداية

.ٚ

محمد (تَُِٓىػ)
محمد بف
الزبيدم  ،أبك الفيض
ٌ
ٌ

التعميقة عمى المقرب  ،ابف النحاس  ،أبك عبد ا﵀ محمد بف إبراىيـ ( ت ٖٗٔ ق)  ،تحقيؽ  :جميؿ

عبد ا﵀ عكيضة  ،ك ازرة الثقافة ،عماف  -األردف  ،الطبعة األكلى  ،عاـ ََِْ ـ

.ٛ

تيذيب المغة  ،األزىرم  ،أبك منصكر محمد بف أحمد (تَّٕىػ) ،تحقيؽ  :محمد عكض مرعب دار

إحياء التراث العربي  -بيركت  ،الطبعة األكلى  ،عاـ ََُِ ـ

.ٜ

التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ  ،المناكم  ،محمد عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف (تَُُّىػ)  ،عالـ

الكتب عبد الخالؽ ثركت -القاىرة  ،الطبعة األكلى  ،عاـ َُٗٗـ

ٓٔ .الخصائص  ،ابف جني  ،أبك الفتح عثماف بف جني المكصمي (تِّٗىػ)  ،تحقيؽ  :محمد عمي نجار ،
الييئة العامة المصرية لمكتاب  ،الطبعة الرابعة  ،عاـ ُٗٗٗ ـ
ٔٔ .سنف الترمذم  ،التٌر ً
مذم أبك عيسى محمد بف عيسى (ت ِٕٗىػ)  ،تحقيؽ  :بشار عكاد معركؼ  ،دار
ٍ
الغرب اإلسالمي  -بيركت  ،عاـ ُٖٗٗ ـ
ٕٔ .السنف الكبرل لمبييقي  ،البييقي  ،أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي (ت ْٖٓىػ)  ،تحقيؽ  :محمد عبد
القادر عطا  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  -لبناف  ،الطبعة الثالثة  ،عاـ ََِّ ـ

ٖٔ .شرح التمكيح عمى التكضيح  ،السعد التفتازاني  ،مسعكد بف عمر بف عبد ا﵀ (ت ّٕٗىػ)
مكتبة صبيح بمصر  ،د  .ط  ،د  .ت .

ٗٔ .شرح الكافية الشافية  ،ابف مالؾ  ،أبك عبد ا﵀ محمد بف عبد ا﵀ ( تِٕٔ ىػ)  ،تحقيؽ  :عبد المنعـ
أحمد ىريدم  ،جامعة أـ القرل مركز البحث العممي كاحياء التراث اإلسالمي  /كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية
 -مكة المكرمة  ،الطبعة األكلى  ،عاـ ُِٖٗ ـ
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٘ٔ .شرح المفصؿ  ،ابف يعيش  ،أبك البقاء يعيش بف عمي بف يعيش ( ت ّْٔىػ)  ،تحقيؽ  :إميؿ بديع
يعقكب  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  -لبناف  ،الطبعة األكلى  ،عاـ ََُِ ـ

 .ٔٙشرح المقدمة المحسبة  ،ابف بشاذ  ،أبك الحسف طاىر بف أحمد (ت ْٗٔ ىػ)  ،تحقيؽ  :خالد عبد الكريـ
 ،المطبعة العصرية  -الككيت  ،الطبعة األكلى  ،عاـ ُٕٕٗ ـ

 .ٔٚالصحاح تاج المغة كصحاح العربية  ،الجكىرم  ،أبك نصر إسماعيؿ بف حماد (تّّٗىػ) تحقيؽ  :أحمد
عبد الغفكر عطار  ،دار العمـ لممالييف  -بيركت الطبعة الرابعة  ،عاـ ُٕٖٗ ـ

 .ٔٛصحيح البخارم  ،البخارم  ،أبك عبد ا﵀ محمد بف إسماعيؿ ( ت ِٔٓىػ)  ،تحقيؽ  :محمد زىير بف
ناصر الناصر  ،دار طكؽ النجاة  ،الطبعة األكلى ،عاـ ُِِْىػ

 .ٜٔصحيح مسمـ  ،مسمـ  ،أبك الحسف مسمـ بف الحجاج (ت ُِٔىػ)  ،تحقيؽ  :محمد فؤاد عبد الباقي ،

دار إحياء التراث العربي  -بيركت  ،الطبعة األكلى  ،عاـ ُُٗٗـ
بناء و
ٕٓ .العربية الفصحى نحك و
جديد  ،ىنرم فميش  ،تعريب كتحقيؽ  :عبد الصبكر شاىيف  ،دار المشرؽ -
بيركت  ،الطبعة الثانية  ،عاـ ُّٖٗ ـ

ٕٔ .عمة أىمف المبس في المغة العربية  ،مجيد خير ا﵀ الزاممي  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  -لبناف الطبعة
األكلى  ،عاـ َُِّ ـ

ٕٕ .عمؿ النحك  ،ابف الكراؽ  ،أبك الحسف محمد بف عبد ا﵀ (تُّٖىػ)  ،تحقيؽ  :محمكد جاسـ محمد
الدركيش  ،مكتبة الرشد  ،الرياض  -السعكدية  ،الطبعة األكلى  ،عاـ ُٗٗٗـ

ٖٕ .العيف  ،الخميؿ  ،أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد (ت َُٕىػ) تحقيؽ  :ميدم المخزكمي كابراىيـ
السامرائي  ،دار كمكتبة اليالؿ  ،بيركت  -لبناف  ،د  .ت

ٕٗ .الفائؽ في أصكؿ الفقو  ،الصفي اليندم  ،أبك عبد ا﵀ صفي الديف اليندم (ت ُٕٓ ىػ)

تحقيؽ :

محمكد نصار  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  -لبناف  ،الطبعة األكلى  ،عاـ ََِٓ ـ

ٕ٘ .فتح القدير  ،الشككاني  ،محمد بف عمي اليمني (ت َُِٓىػ)  ،دار ابف كثير  -دمشؽ  ،دار الكمـ
الطيب  -بيركت  ،الطبعة األكلى  ،عاـ ُُْْ ىػ

 .ٕٙالفرار المغكم في كتاب سيبكيو دراسة في استقرائو كاصطالحو كعممو  ،إعداد  :صالح كاظـ عجيؿ ،
جامعة بابؿ  -كمية التربية األساسية  ،العدد ُٔ عاـ َُِْـ

 .ٕٚالفركؽ المغكية  ،العسكرم  ،أبك ىالؿ الحسف بف عبد (ت ّٓٗىػ)  ،تحقيؽ  :محمد إبراىيـ سميـ  ،دار
العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع  ،القاىرة  -مصر

 .ٕٛالقامكس المحيط  ،الف ييركزآبادم  ،أبك طاىر محمد بف يعقكب (ت ُٕٖىػ)  ،تحقيؽ  :مكتب تحقيؽ
قسكسي مؤسسة الرسالة  ،بيركت  -لبناف  ،الطبعة الثامنة
التراث في مؤسسة الرسالة  ،بإشراؼ  :محمد نعيـ العر ي
 ،عاـ ََِٓ ـ

 .ٕٜالقراءات القرآنية في كتب معاني القرآف ،قراءة في التكجيو الصكتي  ،جكاد كاظـ عناد  ،مؤسسة االنتشار
العربي  ،بيركت -لبناف  ،الطبعة األكلى عاـ َُُِـ

ٖٓ .القياس في النحك العربي نشأتو كتطكره  ،سعيد جاسـ الزبيدم  ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع عماف -
األردف  ،الطبعة األكلى  ،عاـ ُٕٗٗ ـ

ٖٔ .الكتاب  ،سيبكيو  ،أبك بشر عمرك بف عثماف ( ت َُٖ ق)  ،تحقيؽ  :عبد السالـ محمد ىاركف ،
مكتبة الخانجي  ،القاىرة  ،الطبعة الثالثة  ،عاـ ُٖٖٗ ـ

20

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (8): 1-25

ٕٖ .الكراىة  .دراسة في ضكء التراث النحكم  ،إعداد :حساـ محمد النادم  ،مجمة كمية العمكـ جامعة
القاىرة  ،إصدار خاص  ،عاـ َُُِـ

ٖٖ.

الكراىة المغكية عند الرضي األستراباذم في شرحيو عمى الشافية كالكافية ( أطركحة دكتك اره ) إعداد :

حيدر نجـ عبد زيارة  ،جامعة القادسية  -كمية اآلداب  ،عاـ َُِٔ ـ

ٖٗ .كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم  ،عالء الديف البخارم  ،عبد العزيز بف أحمد بف محمد
(ت َّٕىػ)  ،دار الكتاب اإلسالمي  ،د  .ط  ،د  .ت .

ٖ٘ .الالمع العزيزم شرح ديكاف المتنبي  ،المعرم  ،أبك العالء أحمد بف عبد ا﵀ (تْْٗ ىػ)

تحقيؽ  :محمد سعيد المكلكم  ،مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسالمية  -الرياض الطبعة األكلى ،

عاـ ََِٖ ـ

 .ٖٙلساف حكاـ لساف الحكاـ في معرفة األحكاـ  ،لساف الديف ابف ِّ
الش ٍحىنة أبك الكليد أحمد بف محمد (ت
ِٖٖىػ)  ،البابي الحمبي  -القاىرة  ،الطبعة الثانية  ،عاـ ُّٕٗ ـ
 .ٖٚالمخصص  ،ابف سيده  ،أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ (ت ْٖٓىػ)  ،تحقيؽ  :خميؿ إبراىـ جفاؿ  ،دار
إحياء التراث العربي  -بيركت  ،الطبعة األكلى  ،عاـ ُٔٗٗـ

 .ٖٛالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير الفيكمي  ،أبك العباس أحمد بف محمد (تَٕٕىػ) تحقيؽ  :عبد
العظيـ الشناكم  ،دار المعارؼ  -القاىرة  ،الطبعة الثانية

 .ٖٜمعجـ المصطمحات النحكية كالصرفية  ،محمد سمير نجيب المبدم  ،مؤسسة الرسالة  -بيركت دار
الفرقاف  -األردف  ،الطبعة األكلى  ،عاـ ُٖٓٗ ـ

ٓٗ .المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية  ،الشاطبي  ،أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى (ت َٕٗ ق) ،
تحقيؽ :عدد مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة أـ القرل معيد البحكث العممية كاحياء التراث اإلسالمي  ،جامعة
أـ القرل  ،مكة المكرمة الطبعة األكلى  ،عاـ ََِٕ ـ
ٔٗ .مقاييس المغة  ،ابف فارس  ،أبك الحسيف أحمد بف فارس (تّٓٗىػ)  ،تحقيؽ  :عبد السالـ محمد ىاركف
 ،دار الفكر  -بيركت  ،الطبعة األكلى  ،عاـ ُٕٗٗـ

الم ِّبرد  ،أبك العباس محمد بف يزيد (تِٖٓىػ)  ،المحقؽ  :محمد عبد الخالؽ عظيمة  ،عالـ
ٕٗ .المقتضب  ،ي
الكتب  -بيركت  ،د .ت .
ٖٗ .المنتخب مف غريب كالـ العرب  ،يك ىراع الن ٍمؿ  ،أبك الحسف عمي بف الحسف (ت َّٗىػ)  ،تحقيؽ :
محمد بف أحمد العمرم  ،جامعة أـ القرل  ،معيد البحكث العممية كاحياء التراث اإلسالمي الطبعة األكلى  ،عاـ
ُٖٗٗـ

ٗٗ .المكافقات  ،الشاطبي  ،أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى بف محمد (ت َٕٗىػ) ،تحقيؽ  :أبك عبيدة مشيكر
بف حسف آؿ سمماف  ،دار ابف عفاف  ،الطبعة األكلى عاـ ُٕٗٗـ

٘ٗ .كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف  ،ابف خمكاف  ،أبك العباس شمس الديف أحمد اإلربمي (ت ُٖٔىػ) ،
تحقيؽ  :إحساف عباس  ،دار صادر  -بيركت  ،الطبعة األكلى  ،عاـ ُُٕٗ ـ
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